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Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
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continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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ό:;;[,.. ΒΙοι·πιιιιιιιςιιιΠιπιιιε θοιιιιΠ:ιοι·ιιιπ Τιιοι·ιιπι Ι.ι:ο, Κιιικι· ιιοίιι!ι ΐιιιιιςιιιποι δοπιο (3ιιιιιιι

Ξ!Η"Φω οιιετνι·Αιιίιιιιιοπιπ Βοποιιοιοπιιιιιπ αιΕειιι:ιιιε :τιιιιοι·ο: ιπ τυπω,ιρει πιπιι:ιιιπ πεπιεσ

έ:22:22°Ιοι· ΑιιΠιιιιοιε.Ηιπο οιίιιριι:ιπι Βιιιποι·ειιι]8ε ΜιιιιίοιιιιΙΙι ιιιιιιιιιε πιο: ιιιιιτοάι:ετιο οι::

ιμειωμπ (ζιι:ιιιοιιιιπ οι $ο!ιιιιια: Μειτοιιι:ιιπ Μπι: ιιιιιικίι: :° πω: ποπ πιατα· ιι!ιιι ρ:οροπίι ιιπιπιι

ι··ι_·μψ· ιπιιιοιιι Μιιιιιιιιι|ιιιπιιε 8οοιιπιιιιε ιιπροτει:οι ΑιιΒιιίιιιε Π:οι·ιε πει (Πιιιίιορποι:ιιιιι δει:ι·ει:

“και Π"

Η,,,,,,,ϋ,,ι Καποια Ει:ο!οϋπ (ΣιιιόιπιιΙοιπ , οι: Εριίοοριιπι Β:ιιιιοπΐοπι οπο, Ποιπιπιιπι(Ποεπιπι

Μ"Ρειε -(:ιι:Γ:ιτ) Ηοινατόιιιπ πο Αιι:Γροιε,ιιο:ΐριι:ιιο δε οιι:1ιιιιιι:: ιι ι:ειειιε ρι·ο (ΠιιιΓιιιιπο ποιοι

πι: ρ:ει:ο!ιι:έ οοιιτι·ιι Τιιιοιιιιι :κι 6οπιιιιιιι Βειιιε εοπιιπεπάειτ,ν: Οιιείιιίοα νοΙιιιι:ει:ι :πιο ία

το "πω οιιι·όιπιιΙιε ο :Με :οι οπιιιΙΤι: ίι:ι:ιτ,νοι ιιιιπιπο !οσο πωπω: πιο:: νιι·:ιι:ι:ιπ οο!!ιοπιπ.
ι Ι Ρ Ρ _ _ _. _
φ ο·ΟΙΡΓ· δει! επισιιοιιΠιπιιιιι, Δ ιιιιοιι πιοΒιοι·ιοίο Τιιο ποιπιπι ρ:268οιο θα: ΠιενΜ Βακα

222ξ:α .τνγΜ,οΠ Απόιο::ιΒΑιιι·ιιιοτε Πιιιπ:ιπιιιοτιε διιιοΙοί:ειιιιοπΠε άιιιιπιιπιέποιπιιε, οο!ο

01Μι!.πΙΜεί ιπιιά:ιιιιιπιιιιιιιιιιιιε ι>ωιιππωιει επωιωι : οιιιι ποιο ριιιιιἐ ίιιοιιιιππιιιιιιι Πορτο

2";"' Β""'ποιιιιό:ιπΒοπιοε ποπ οποιοι) νιι.ζιπιι άπο Τιιιο:ιιιιιπ πιιιιιι Αππο ι :9;. επι $ισο%ιιπι Με

ιι πἐι;ῖ;ἶ.ἶ;,,.. πω: πιώ: εορτοί:ι·πιιι:, μιιοπιιπόι ι·ιιιιιπ :ι:πιιιτ ιο!οπιποπι,ποοπιιι Ειιιτιζοιιιιιιπι Βιιο

πι"Φων·ι £ωωιιιιωιι (οιπροινιΓο ιιοίὶιοιιε ίιιιε,οιιοιΙ ιιι ρπιπ:ιε νιιι€ιιι. ε Μιι·π:ιιι· δω: π! (:ιοπιοπε

Οέιιιιιιιε Ροπ:.Μιικ.!ι:οι·ιει:οόοπι ιιππο ιο. ΙιιΙιμο οιιπάεπι Ριπιιιτπ (:ι·οιιιιιι: 8: Μιι:ιε

ο Διακ πιω Αιιι·ιει:ιοι θεπετε!οιπ (οιιοπιιιάπιοόοιποιιπι ιιιιιιἔι::ι:Ροπ:ιΪοΧ ) νει δε νι&οτικ ιιιιιιιε.

.ιι:2:.:; Ρι·ιιπιιε,ΐιιπιπιιιίέμιο οι ::ιοιιιι,8: :οι νιιιι πιο Ροι:ι:ιιιιιπο ιπιιιάοιπ Οοι`πιιιπιοι ροδιοι·ιε

απ Μ” ι·οοιιι·,:ιιποοιιιποΠιοιιοιΠιπιο οοπιμ:ι: δ£ οι:πίι:: :ιο οιιοπιρΙο. ΕΠ Γοποοιιι· οι:ειοιιοΐο

ι ι.πωρε πω: Ηοτο6 ρι·ι:ίοι·ιιιπ Βιοτιοιιιι·ΙΙΙιιί::ιΠιιιιιι Τοπ ριοΓιιριιιιΠοιιιιιοπι Με ι:·ΙιοιίΪιπιιι , το:

Με” 1801 Εχω-πω, Κσειιιιι ΚοΒιιιιιιιιιπέιιιι: Μοιετ πο Αιιιε ΜΑΜΑ ΑΝΝΑ δει·ι·πιΠιπιι Αιι:ιιι.

πωπω όιιοιεοιιιι.οιι ιωιιιιιωε εοπιιιιιιοποιπιιόιποιιοπιαΕμιΠοιιο_ρ:ορι·ιιι τιιιιπιι αποτο

οι-""Μ __ οιιιοιιιιιιε) ΪιιιιπιιιἀιΠΞπιι°Πιιοἰε ΑΜΠ:: πι: Αιιιίρειε Ροι·ιιιιιιιιιιο ά Ειόο|ι:ε:ι: μοι:

@;;2%,Ί;ΒενΜ Ορ:ἱιιι. Μακ. ίιιιτιπιιιιπ ίιιιιιι ριο!ιιιιπέιιιι: ιιιιιι·ιιπι , ιπ οιιιοιιεπι:ικιπιιι ροΙιτπο.

ποιο Αιιίιτιιι::Δε Μιιιοί:ε:ξε ίε:8:ε ι:Ηιο:ιιι:,ΩιΙο:οπι οο|Ιοοιιιιι:. Τιιιπειι ιιιΒοπ:ι:ι πο:: απ

πιο"- _ Βιιιι ίιιιΠι:πτ Μιιιοι·ι Τιοι , δει:ιιιιιιιιιιιε όοιποί:ιοπ ιιιιπιοειιιιιι, ειιιι:πιι ι:ι:πίιιιιΐσε, πιίι ρω.

$$12::οτιοιπιροποιο(οιοττετ ειιιδιικε ιιοοορ::ιιπ ι πιιιιοιιιιιιε νιι·ιιι:ιε !ιατι·ιιιωιειιι. Μιποτ

αιωωι·. Ειιοοιιοπ:ιιιτ Το:: απ” ιπ:οι·ιιιιιπίιιο:ιιε_ΜιιίιιεειιιοΙοιιιτ , ποπ ιιινιιιι Αι:ιιιιοιπιιι,νι μιο

πω1)"'ιιοε ιιιιοι:ι·επ:, οικω ιιιΓριεοι·οπ:, 8ειιιιιιι:ιτοπ:;ροΗ ριτο|ιιιο όοι:ιι:ίιιιπ Αιιιιοιο!ιοιιπι

π: ο . _ . . . . . .
ζτ:ἔ_.;ἐ_ Πιιιιιιιιιι, οιιιιι Καμ πιι:ιιε σε, Ιπεο!Πιιιιιιιπι δ£ διιιιεΙσιιιΒιιπι :ιό απο Το ι:οπτιι|ιίιι, ιπ

Ρι1ι4"·:· οοιιιιιπ,:ιπ ιιιιιιοι:ε ιιοποιι:ε ο ιιιΡ:ιπιιιπο ιιιισιοι:ιοε, ιιιιξιπι οι ιιπΡοποοιοε ε $επΕι ιιιιω

Δ" ΠΟΤ. ι · - · > · ΡΐΟ- .



Ψ ΒΕΠΪΟΑΤΟΡΪΑι

ιιιοΡι€ισω Τσιισι δαπ:αιΓο Κιι·Βιιιινισ σ· ι:Βιιιιξει· σιισΓσιτσε Β: σιιιισι·65 νιωι εεωισέ

Ετσι πιστοσι,:ισ ετσσιοισσι :ισσοτσσι ιϊωιιιιιιΔωεω εσωεΠΗ, σει ρισσειιιισ σε Ποιισ!ι6ι

εισαι ιιασισιστοσι ισ €3ωι61ω $ειρισσισιισ,ιά άι; ΠενΜ Μινι; θε ΤιΜ14νια ἐ πιο όΒε
€οίι:ιι:Ηιιιο εισαι .ω Ωωπιεσω Ιωροι·Με νΜ:ιισειιιι 4:σοεατσε, ςιὶσι πω: ΙΙισΠτεειιευ Δ

οποτε οοσΓσΙ:ϋΠισισε,τσωσισπσσι εΙσιΕισοτ Βάσει οι αισΓειτσιτι : ίσιωσε σωιιαρι Ποτ!

σοιιιοίΒαι: τοισω σποτ ρι·ισ:ιτοε Πει: ιισΗιοτ,ίσά-ρσιι!ιι::ε :Μπι σιτε: (ζοτοσεε Βε Καί-ε

ΡσΒ,ειίΐσττοτ.Εσπι $ερισστιιιπι 8:οκρι:τιση:ιωι·ι ι:οπιιτει Ιισσετσε , νιισε ορτσι·ισε σκι:

οι Κ:ιτι:Βοσπ,σσι ρ:κ:ιβεσε :ϊ Ότι:Βιτο αιάσεωτοτ κι Πισω μωιιιω 8: ΗοΙΙιισσωιρο!ι:

το ω ΗεισίΕπστπι όιΙΉοιΙΙισιιι Ρσε:ιε (ν: νοι::ιστ) ρταιισιισ:ιτισ ιιιἰττετοτιε. @σε ό: Μια

σιΠὶσιὲ σοιιΈοϋΠΜ:ιρΠε :πιώ Τι·εέι:ει:Ηισε ωπωσι σοσιίΗ οροτο!σωι Μ! σιιτΗἰειὲ ειρ

· ιιι·οσειιιςε: σο,6:σισε $οσιαστιεισι ρι·οΒιισ-:οσισεε·, Όει:Γειτο δειριτι1τιΠισιο. Πισω τειτιιΠ1

ρσΙε!ιοττιτσσιιήσο Μ:: οριρΙιοσειιιιι σε: Το τ Ασιέ:Τροτεοτσι οστά και ΕΜ σοΓΕπιπι πισι

δώ ίσαοστατ,Τειτσ :ιΒἴοΙστο εσε:οτσισ σε ΕΝΕ εισιάσσι $σ:ιεΙα ιιΙιεισιό “κι”. Ασσιω τω

πιω ΠιιισιΝΑΝυνε ΠΙ. ΒιιεσΙει·ειτι Ι·ιειιιο νιτισιι ά σχΜισπιτιοσι Τσε: «πωπω

σσσσόοιστει· δοτιιιτσισε σο: Το σα:οσίσιτ , οσπι φωσ [σειετιστει Τσε Ώοιιίἰισι δ: Γι:κιΓΔ

«:οτιισισσιαι:_ νοι·ιΞισ ίσειισισ Μέο,νισ ίσει·σιιτ σε! ι:ιισι , εμέ πισω: ΈσΙιζετ ΑστΒσιΜτεσι

_ Ειει:ειι6τιτΠι Τσει:ισιτστ Μπα 8: σε:α:τιι εοσοτε,ν Πι, διιΡιεστιει, σε ισάοΉ: ρει·ίρισσοε Με

ετιιιτι:ε , οπισισσι ρτορθ οιι!οσΙο8ε νοτο σσι:Ηισε σε πισω , ισ ι:σισε πιιισσσι εσ:Γειτοσ8

5:ισ8σιε οι·στΙστο:στ : 8: τερσττσι να:: Βει,σσια οειιιιισσι. ?πιω εισιτ όιΓρπιΒσε πιεσ

»σε ισ τι: νσσσι Φοσσοσιτωσσιισσο εισαι ροκ ρΙστω όιΐραΓσσι απ, τι:ραι:ϋπστ ασκ.

ᾶσσιἱσ πιο; ω» σσιιιισσι οοιιΐσΠἰοιισ Μινι Θ: πασα ισ σι Το τι: σίσετι:,σσοσ Πι πιο

σεΠάατιιι·οι ΠαΓσι·,σσεπι Ρι·ιιιιοΒοσιτο ίσο νοΙΙα Γσρι·ωισσι ΜΜΕ σαι. Πωσ: σσισοσι

οιισι Μισο ΐσρει·ιοι·:: Βοιι€ισίαιω,!ιοσ πώ Ησσεσ.ι·ιοαισ (:οτοσεισι ώεσιίΠκσο "πεσει

πι! σκἰσιὶσπι :οι ()ιπιίΒιισ2 εοτιισιοσσσι,οσσιτσσσιε !ιοτσπι ι·σειιοτσσι σοσιι:σίσε Πυρο

Γσοτιτερικε!ειτει Τσε σωστα ασιρ!ιοτο σσοσσι: Νοε οσιιισΙεισιι ε ισ σίτο νωσιστω ασκ

σο8σοΓσει·ετ,οσω ΞιΤε Ρι·ισι:ιρεσι εσσαιισσι εΙΤι:,ι:σι πωσ ετσι , τω ΑσΠτιω:2 νιττιπιε

σσιτσε Μασάει: ,ιιτάσστιι ω (:οτοσεε κα· ειρετσει·ιτ:5σοστσε @τα ()ει:Γιιτεσσι Γσίΐτα

8ισσι, Μισο σι:σσι σε Πων" δι! Τιι1Νο ραι·:σσι ΟιτΓιιτισσε σσοσσεισι σεσοισσι, Μ·

Με αισίοι:αιτοσοσ νοισὶ,σσἔιω οσι διισΒσϊσοτιι, Βοσσίέισσ τωω ιρΙΙ ιιὸεὸ ι:οσοκοσσσ2

Ώ2Γπω.

ΕάαΙΙ"Μι ΤΜ

8οι·ιικ: σιωίδϊέβσκ:

σιωισσιεονει ιιιιιονει,

  

ΙΝ.



π

_οιεΙΝΤΑ

έ :ξ

ΤίσΝ ν:: :ε ?σε σέ:: Ο Ν ν Μ::12~1:: ε^Ίῖ_Ο1$41 1ΣΚΙ::51. ~ ῳ

· σ

ο "υν1·.Ρ11-. Β:: Τ!4ισοΪοΒἰ:. σἱτι·ἴἔμιε οΒἱσᾶο. τ ” μ: ωΐτσΚΙ ρ3]ιέ:2:::/βσσξσ: ύπστσ[σ ἄἱισἱτυσ .-/;:"ιἐ.›

8τε”0ι Ι. Α

ν ρω"ω σ .

Π. Μιθέσπ:βσ ΤΒσυΖσἔἱ.σ τιο/στσἔ

ΗΕ!» ω( ωΐστ:/:ση: Τ|9συ|σέί6%Μ σουσισττωπ ρτὶτσωὶπ

τσκσΖωτι συετιέ:αβάσ τ:κω.απα, ω: ωτιίυέι,τιπ συ!ωπο:

_ :τσ πωιστωΙ2 ~ -

Ιν. τ!» ::ω.... Τὑσσ|σἔἱσ$αῇ4ρστπα!:ιτωἰί: ωισ:ΜΜιβ

βωιιἰωτι 2 ”

ν. έ:: Τύσυ!σέΜβ υτωβίσκωι2

νΙ._έπ.Τ:1σο!υβαβσ ρτπἱἶἰ£α,πτ:/Ρσ£%ἰωξ:ση, ω: ·υστω

ωσσ/ῖωπἰ έ _ ὶ

νίΙ.2π Τ|:σοΖσέί.ι ποβτιψ:ξμ

ώ· ύσσιίστωτι ? · - |

ΚΗ Πω!» Ττ:σστο!ξα πσ/τταρστρ::στστ Μ ἐσωἱ:¦

ΙΧ.·.αποάτιαωή:/ΜΞσδπω τωβτσ Ττ:σσίσέΜε |

Βι::ντ.ατιο. σ. Πε “πωπω υ.:.ΑΠ Πσω·ρ ΜΕ: Β:
° ὁσΜουίὶτεΒἰΙσ; Β °

Ό1ευντ. 3. Όσ σίΐσητμι Π:: σἰιιίἐμισσι::τἰβιι:ἱ:..

8σᾶἰο ί. @τάΌσκ:β:Ρ

Η. έ:: :ΜΜΜ σίίκίτω σἔ ρω·Ισ τσἰ

σπιτι:: ρστ[σξέσπσ: ωστέ!τωωσ: 2

ΠΙ..ζτ: ωστέόωρ σ0%]”Μωπ σῇστιτἱωπ ΦσὶΞ ' _
Ν. Ωεσείπασπβ2/οττπαΙσ .ω:::σσ....... Βσἱσωἰ: Ξ Δ Η

γ, Δ:: ωστίθω·τι τ.:σεω ωστρ , φ· (ιό @πάω ιϋ:ΐιπ

έΒΜΜπσ . ' -

ν 1. Δ:: σίσπίπέσιἱ Ιω/]ΐω ωστίσω.: Μ Όσο [τισ τσ/2σσδϊκ

σέ στσωιστω σ

(:σττισωτ ΤβσοΙσέέσ Πσἰ,

ο

τω.:[στστω!έ:στ έ"

ν: Ι. .Απ ωττἰύωτι σἰἰισἰπσ,·υσ Σι πού:: σσωσρσω σπστπέα;σμ

ο·ρ-φρ πω” Μσί::έωπ 2

νΙΙΙ. Α:: απτίύωσσ άέκέππ/σσππσθιω τωἰστισ: σκρΙἰσἰ

κα, μα:Ρτω.·ί:σ ἰωρσττακι,|ἱπσ ίπσςκα!Μ ἰωστβσ

ΙΧ. @οι , θα:: , ώ· ω:: στσϋπσ_Επι Φω ωστέόστω :συσσ
έΗΠίσ8 σ ” Δ * ·

Ώι:ι>ντ.σ..Πσ νπἰωσ Πσἰ.Αη σιιΜσιπ. Π: Πσιιπι σΠ`σ

. . ΜΜΜ:

Βια”. ;. Βσ Ππιρ!ἰεἱ:σ:σ πω.

εσσιω Ϊ. @τι ίπ Πσοβιωυσ| σ[σροβσ Μέσω: 60Μ|79βΐά

Π. .#72 Πα:: νσπέτσροβσ :π σοπτφοβιοτισττι σεφ: :πω ΐ

των:: τ

Ώ1ετ·ντ. ό. Π:: ἱττιωιιτεΒἰΠω:σ Πσἰ.Αιι Προ; β: ἰπι
Δ , ιτιιιτειΜ!ί89 _

Β ιετ=ντ: 7. Π:: εστσ:Μπιτσ ΠσΕ.
8€&ἱο Ι. .ζωέβσ ωστωσσ:: σ Δ

ΙΙ.Ψστ 9Ηἱσἰ[στΜΔἰἰ!στ σοπ[Η:κωιστ στστπὶ:.ι:Ξ

“Κάτι ωστπίΜ:βσρτορτΜ Βσέξ

Πλάτη €9° σα: ραδο :σΙστσ1ξσσ:: :ίτξστω σύ στα::

Σ. Α:: ρτσ:στ “ω” ό· τωρα:: εσωΕπ:σωτι σσκσσάσ:Μσ

[τισ «Πι .ω..:.....: στα:: 2

Ο ι:ι>ν·ι·. 8. Βσ101η1σΠΠτειπ Βοὶ.

8σδἱἱο Ι. ή:: Βσι::ῇ`: ὶττιττισπ/ω 2 ·

Ι1.Λ›ιΜρω.. ?Μέ έ:: τσόω σ::Εσίσωστ σ:ΙΙΞέωιστ σα: ο -

ρστωἰοπσ έρβα: :τι τσ: στωεσ:2

Π!. μ!» Πω:: σ:ι·αΐω πω: πωπω:: :το τω:: :τιμπάσ./σό σ::

ἰωτι “Με “Μπι ἔτι ἱτιβτιἰτο ῇόωἰο ϋπα!ίτωτίσ ἐ

Π[. @ωμά ωιἰύω σπασω Όσα: επί/τω στ: πω:: 2

Πιειπτ. 9 Ι)σ νστἰτετε ίσο σοΒοοἴειΒΠἱτστσ Πσἱ.

$σᾶ€ο Ι. έ” ::“7Ιά.! ίτπσ||σδΜσ στσω:ισ Πσωτι Μρω

τύσ(στσ |υυ#τίσ

ΙΙ.τ!πρ:ῇύ£!£ωσ υιἈσπἱ: άσσο:: τωἰοπσ πωιστωέ @σωστι

βτωέ “τῶι ζ

Η Ι. “στα @στα συἔπο/ΕἰόἰΙὶ: βσδι 8σωέ: ρα· @σώσω σω

ρτσ|ωπ πω: Μ... τσΡτσῇπ:ππ:στπ[σπσἰ σβ σ

ϊ

Ν Τὑσσἰοἔἰα τισ.Βιταβ "τα , Θ· ρτορτἰσ #·

Τ

σ

ν- Μ:: Οσ:::β:'ἐσἔτ›οῇἰ&ἰΙἰ: ρυΙσπ:ἰά σι!ίωιέ σοτρότσέ Ρ

νΙ- έ” Ρσβύίίβ: #2 στσωω·.:,σκέ :::...σω..:::ρ: :κτ/ὁ έκ

:::πίσω Βσσ,ω:: Μ::«!Ιω-¦στωαβφστπω:αταΙ:::

νΠ· ελ:: ρυ#ύί!:: βσβώ.€ΐωπία , σω/ωσσττ: ν: έκβτω

77268:: .πωσιτττΙί άσόίω ή: ·υ6ίσ Ι)σί . ω:: μια:: ω..

βτωηβρστπι:μτσ|ἰ: ζ ν

[Π. ήττπσσσβωίσιτπ β: ωἱ7μοσἰἰιισπσπ . ν: ίτπσΠσδΐ:::

στσωσσ: Όσωτι ·υέέστσ ρο1Φι ?

[ΙΧ.448, "Μ |ωτιστ: (Μάι σἰσ/ἔτιιἰω Βσωί:2

Χ..2σω ρπδΪο έπτσ||σίΜ: Βσωἰ “ί υαἰοτιἔἙσἰσυπσαττστσ

. Χ!. τ!» ΖκττισπέΙοτίσβ σω:[.·ι ρτ£πσἰρωἰ: Μποστ:: &σωσἔ

Χ”. «έτι σίσ :ΜΜΜ άρΜΜ ρσ#ἱσ ἱτπσ|ίσἄισ: φταιω:

υἰσἰστσ 1)σωπ βτισ !ωτιέπσ ἰπθκτσπ!σ ?

ΧΙΙΙ. .σ!τι !ωτισπέΖοτίσ Μ "πίσω ἐστὶ ω:σέάσσιω!:: β:

στωπἰωτι τττω·Ετπσιω: · -

Χιν.:4τ Έσωί ίτισμωίΙστ Μέσω:: Βαση: σ ι

.χν. Μ:: |:ρσέ|στίσ σϋπστβτω ίπ :Μεβ: :συκωτι ἰτκἰἱ

κΞωω!ί:, ω: σιϊωπρπτω:

Μ”. Α:: σ:: |αστ/σθίστσ έπ.·σί!σδ!κ οτἰωκτ ρστ|σδἰἱστ ω

: β:: Πσί?

!
ι ν

κ

| Ε ΧΚΠ!. ή:: βατ: υἱσἰσωι: σωω.ι σα:: |στσπα!ἰ:στ[ιιπ: ί::

_ Πωσ _ Μ;

χν11ι.σω σίσρωσττώι σιόβἰωσι υἰσἰσ›·ἰρσ#ἰ: σπτωί.ρ ω.

..::..ρ.._.!ω..::: , ω! στι:: ρστ/σωι/τπσ .:29:ε

ΧΙΧ. Μ», ό· ω:: ραέΐο :Με ·υέσίσωπι Πάστα σρτω!ξα ό·

άστα:: έ» Οσο?

ΧΧ. Μ:: Έσω: σ:: τά ·υ2[οπί: Πσἰ Μέσω:: εδωσα: στσ::Α

πιτ:: ίπ ?στύο Ρ

ΧΧι:.2σσ ρ.είΙσ στσωιστ.σ υἰσἰσωπιστ ἱτι τ..ω

ΧΧΙ Ι.σίτι πωσ: στσωιιη έτι Οσο ·υΜστίροβάκ:ϊ

ΧΧΙΠ. Ωω:: στσωπτω σ; πάνω-υπ:: Πά:ίσ/ω?σ «Μ»

έσω:: Βσωέττι Υπό:: ε'

ΧΧΙΥΞ 7τάσστέωστ,υσ'Ι:σ μιὰ: στσωα:τσ , Μ.: πω:

0: Όσο ·υἱέσιπωτὲ

ΜΝ. Μ:: ωσσα?ίέσσ ΜτπσπΞΖοτἰσ ἰπσΙὶωσ Μ:σίΙσδι'ωτι

:Μα σα' 9::::[σωισ::σ στσ·ωι:τω στα Οσο ευέτισ/σσπάωέ

_ ΧΧΥΙ.Απ Πει:: :ιό ΜΜΜ έ:: Μ:: νέα :τω ρυβἰσβη

ω: η? τ

$ Β::υντ. το. Πσ ἰπροωΡτσΒσπΠΒἰΙἱτατσ Πσἱ.

8σέϋο Ι. ίπ τμσβωβη(στττ:«Μ τωἰσ σσωρτσὐσπβσπἰ:2

τ Π.ρέπ ρσ[:έσ Πω:: σ:σττφτσβσπσίί :ιό ίπτσί!σδΜ στσωο 2

'Πιευνι·. Μ. Απ Πει:: Η: τιοπιἰιπιΒΙΗ: ιιο:Μιισ ΠἔΠἰῆ9

“ ε:ιιπσΕρΓυωΠουικίΗ

· Π:: :>ντ.1:.. Οι? ἴσὶστιιὶσι Βσἱ.

80ᾶἱο Ι..άωσ· μυωπία θα:: βίρβωπ σσέπυ/σω!

Π..2τω :πεδίο Οσα: σωμα/δω στσωκτω ρσ[:.ἱἐἰΖσ:ῖ

ΠΕΑ:: Πωσ: ρτσπορ.π τω:: σ:τω5τέστπω:

Ιν. Δ:: Πσκηθισιιτα σσπ:ίτι!σπ:ίη ρτοποβω σ:: Μ:: σο

τωπ ρτσρτισΜ ίπ σπστωιωσ2

ν.άπ Πα::βισκτπ σστ:δ σοετ:ο/σω ίπ σστωτι [ωιστἰτἰοπσσ

ν Ι. Μ:: Πσκ:/ιστατα Πάστα εστώ σο!τωβω ἱτε/ὶσ:Ξ· σ:Μ[8

Ρ.°ωσ 2

νιι. τ!» ΠσΜ[κη4τα σοτι:έπέσπ:Μ εστι: σοέκυβω έτι

βια σ/|στττίσσ , ·υσ! ἰσἰσἰ:Ρ

Ή Π. .στι οσ:44[ΒΙΙ47°α Μστσι ρτσπσ[σσισ Μ Μ". Π::

·υσΖω:τωΙ: Ξ _

ῖΧ. Α:: Πσι::[κτ::τω Ζίόστσι σωμα/ση: έ:: ῇἰρβ:?

Χ. Μ:: αυτ: ἰ›#`.·ι!Ιἰἐἰ!ἰ/Εἰσπσἰα[κ:πτστωτι .θα στσωέ στ!

διά: Ζἱύστ:κ:Ξ

Χ Ι.έ22Βσι4: ι:στ:δ σοέκυβα:[αικτα σοπσϋσώπωσ Ζέόστω

Χ! Μτηθι::ιτα σστισϋιὶοπωτι Πα:: σσέτιο/σω ωπσ «Ματ»

άσστσ:κτπ[ασ νοζιιτ2Μτί: ἔ·

ΧΙΙΙ..4τι



ἐ, .

“. .-σ ι Τ' " ι" : ' Ο ' ° ω: ·' 'ι

. .Όποια υ:::>ν::·::οΝνη ε: :ετ:τ:οκύΜ·

Κ! ! Ι. Δ:: Πι:: ..!.:.ρ...». ι!ει·::::ι::: σα:: ::έ:::|.::::: [κ. ' ν!!. έ!::;β!.:°ρ:::οβο !/::·ὐίἰ:: 0ι:ι!::::|:':2:::::·ι::!:!

πι:: ::0::έ::ίι:::ιτϋπ :ι!!/μ:·.::::2 Π ι::::·:.ι9. Ι): ::!::!οπίβ::ρ Π::::::::.

$αᾶἱο !.)Ι::,6· μι::β:: ::Ι.ι::::::: :::ι:Ι:: Ε:: Μ::

ιι. ή.. ιρ::..ιι. Μ!... Δια:::.μ..:..: :ι.:..........«β

!:η:ίο::: Τ ί _ Η

Π!. .2:ιιίέ::.:::: β: .ω...ι.ρεωε.

  

·ΧΙ ν . Δ:: Β:ιι:ῇ:ἰω:::ἰ ::::ά::::::ι:::: σ08::ι:]:ξ:|:Μ ά:

- 'Στέκι $'0::|:Ι:"Μϋι€! Ι μ

χν. Μ:: Β::ι:[ιιι: :Μπακ ι:Μ:!ιι::: :::·ι:ι: :·ια::::::· :ΟΖ

:ωβω ν: Ρ08::::ἰι: ,:Ι:ι&::: ·υ:::έΐ:ι ρυβ:ι:2 : .

χνι. Δ:: . ώ· 9ιιο:::ι::ίο θα:: ά72::::/2°::2 :::Ει:::::::: ό·

Ρ::ίιιιι:::::::: . · . _

' Χ ν Π. .::::ήιιο:::0:?ο,& 7:ι.ο/Η:::::ρ !):ίβ: σαι/Ζ :·::ιΐ:

Χ ν!!!. .1::/Ζ·Έ::::έ:: Ό:: β: ·υα:·:ιώ:|::.

.Χ!Χ. Λ::|εέι:::::: :ί:ιι:-::ισ ::ρι|2::::: ὶ::/:`::ἰ:ι: ::.ι::::::

_ :::α::::: · · '

.: ::Πέιιδ 2 ..

ν!. Α:: :·:Ιι::ίο:::: :ϋ::ΐ:Μ ιι::ι.μ....::: έ): ::::::ι:·ι: :ά

κό ς]::::::: β. . Ι Ξ

ν.ι!:: ::Ι.ο:έ::::: έ: ξᾶξΐ::ὶι Β::Μ:::: _ β

νι. Δ:: ::Ι:::ίο:::: ι:ι:!ιιά::::::β:::ίσι:::: ::α::::ά::: Φ::

.Βἶ:ΜΜ! . Α Ι Γ. '

νι:..ι.. :·:Ι::::ΐ::::: Φιιι!::: σ.ϋφι:Π:::1°:|δ::ήρ ::Ιι::::ιά.

> :·):ί::::: :!:ξ|Έ'ή!δ::ιψ :.:·ν!ι::::.ι ..ω“:..:2: :::::ιι::.: ?υ...:.. η. Α.. .:......:...:..... 94ιω...Β.2.:: ν Π

ν!!! .Σω :·:Ι:::έι::::: ει::ιωχ:φω.α::..»: :|:::::: |ωρ- ·ϊ Π:ε:=ντ. :+.0εν0!:1:::Μ8Β©!.

8ς&=ο Ι .1::,ώ· 9:ια!Ι: :π Π:: ·:::|ιι::::::Ξ .

Π. Α:: Βει:: :::εψ`.:: έ:: :ί:|ί!ι:: :.·:ι.ο::ι:::: ρο_ώΉΙ:: . ι::

δ!ίι::::::: :·::::::::: :ίξ::::·/.δ:::Τ _ .. _ .

ΙΧ. .Απ ::!:::ισ:::: Φί:ι:::ι: :!ψ:°ι8::: /]::ι·::. ω:: :::ι:::::ο

Ι:ΠΕι:::βω::!έσ:3 :ὅρ!.::::::ἱΩ . » ::7:9:/:2 ' ' _ ν

Π!. @Μβ: Πόση ::0ί:::ι: ε.. Πει:: :9·9:ιέ:Μιμ:::ά:ία: Π:::ν·:·. ιο. Π: !ο:::·ι:!! σο::Μ:ιι:Μ: !)Μιπ:ι::::

· :παπι ΠΗ7![4:40 ζ . Ι ' . _ _ _

Ν; Φι::ιιβ:.:· /Ϊ: ::ι:!ιι:::ι:: Βδ. Η:: Ή:::::δ νιι!:ι:::ιιι ώ

'13:::ιἀἰωρ!:ι:::ι:· 2 _` . .

ν. Μ:: Πω: ::::::α:ί::::::· ω! ::ο/!:·ά::: Ι:ΐ::·:.::::::. @να

έ::ΐ:ι::: ραπ:: ::ι:Π:·ο: ΜΒ:: :π :::έΕιιέιι!:ι: ; ὴὐῇ:ιε ιό.

. [Με ::ι:.Π:·Ξ |ίύ::::.:::: 2 ·

ν!. ό:: ί:: ρ:: Ε: ι::::σ:·[::ε:ἰιΙἰ: ::·Ξι:/ἑὶΡ/ἱι:::,

Πι:: π. η. Π:: ι!!ιι!ωι ρ:πά:!Η:::.:!οπο.

36%:: Ι. @ιῖἰῇ`: ρωάυ#ΐ::.:::: Ρ . ι

1!. έ: ι:'::·::2:·ριάαβ::πά:::ι:Μίμη :αι/Ζ -ρ:·ι:::|ἔ:ἶ:

ε.π.·ρρ·:: ::.ιβεβδ:α:::ιιπ:2 ' .

Π!. ω!» ΟΕΜ/Π :::::έω β:: :Λιβ ::έ:/::·ι 9720|ΗΠΩ·

:ἱοπἰ: ? '

!ν. Δ:: ήεδώ αι!!Ιο:·:.ι::: :Μπακ :!σβ0:ΙιάόΙΏ:: ώ σρ:

:ίἄ:ι: ραπ:: Μιρκα: :·πιι|Σ: :::2:·ίΜ::ά 4 γ. _

ν. 2:ιί:::::::[::: :$δ!ιι: :ἰἱιιἱ:ι.: ρ:·η:ἰ:|ἴὶ::ι::ὶρ:ιἰ: 8

!)::::ν·:.:;ό. Π: :ΜΜΜ :ερτο!:ετ!ο:ι::.

· 8εᾶἰο !. .Απ ί:: Ο:: Π: ·υ::!:ι::::::/ξ;!ιι:::ά: ό:::::::2 4

Ι Ι. Φ·ιΜ!/:: :·φ:·ού.::ΐο ι ώ· Μ: ::":::ι: "Μι Ε:: άπο:: τ::

| :ΜΕ ε . 4 τ Ι _ Δ ' ·

:Ϊ !ί 2:_β:::::::β::: Φίδι: :·ιβ:·:ΐ:::::::ΐ: ζ μ

!)::::ντ. η. Π:: ρ6:::::::ι Πε!. · Δ. . . :ισ ::::::::ι:ϊ:: ω::

8::&!ο ϊ. .2Ι:: ἰ:: Π::β: ΡΟΠΙΠέ· :!φί:ΙπιΠ :ιό :]::::!ι!, ό· !Ι..ἔ:: ῇυἀΜἰι!ῇΡΩἄΒΠΪΙΜ :ιο:ὶο::ι:!ὶ:ῇ:·::σι!ἱ:ι:· ἱω:::·ὲ

:·:Ιἰ9ιιἰ: ι::::ίθιι::: ! π: ψ::::Μ:::..::: :·:!ι::ὶι:::::::,κ:: σ:::::::9:::β:::::Π

1!.2::,φ· :Η Μάι:: :::::::έ.: °ΖΜβ: :::]!:::Μϊ Π:::>ν:·. Μ.. Π: ΜΜΜ: Νο:ἰ6::ἱΒ::α

ρο:!οπ:::ι::::. _

δοᾶἰρ ΕΜ:: :::::·σάι:Μι β:: έ:: Ο:: ρ:·ορ›·ί::α::: ρι:/ι:ἐ Π

. κά:: ῇπϊὐπ:ρ::ῇ:::ι σι:::/!:::ια:::ιι:· Θ· :ἰἰ/!:::8ιιρ:::ιι:·!

Π. .ἔκ ° :·υΡ:ΐ::έ::2: ρ::·/Σ:::::: ει: ::/Η::ι:::::: β:: ::!ι:::ιιο:

Π!. 928:: :·.::έι:::ϊ ?:'ϊκέ:ιι :·:!:::ίο:::: ::::|Η:ιια::: 29ο:

/ι:::::: 2 Δ ' ' · _

Με”τ.πω: ρε:!ο:ιἑ!)ῖυῖ:τ; μα:: ρ:ορ:ἱ:: Μ.»

!Ι:ι:::::ιε :::!:::ι:::, ΒιιΒΕ::π :Παω (ιιΒΠ!ά:::!εω

:ι!:(ο!ιι::ι::: ::ο:π:::ι:::έι':: ΜΜΜ: Ρ:ορ:!:::::

Ό::::.:ι. Π: Ρ:!ο:!τέ:ς δ: ΡῇΒο:ἰο:ὶ::ιμ !)!ι:::η:ι::π

μ:!`ο:ἄ::ιιπὶ,:ο!ῖῷ:σ:ιι:πἡυο !)Μποτι:::: .επτά

_ . . Ιωισ:ω:.._ _ . .Βαζω: !. κ!::.ά· μια Ι::ῖ::ἰ:ι:: ό;ρυβ:::έ::Μ:: ιιἀωῖι:ε::ὁ

ά:: |ΐ: έ:: Φι..ι.ε:μ.-ρπι2.8φημε ι::::έύιι:!: 2 _ φ ', -

Η. :.@ςιι2 έ:: Β:::ΐ::::/!ι::: Ρ:°:ι::;ι: ἴ:: :::::Ξ:::::::,?ύβ

β:: :[: Ρθ!!27!ΟΡι8 ::: Μ:: 2 ζω η _Μ

!!!..2ιιι: μινι: ι::·ιιν::.:::έιβ:::β8:::: ρ_:ίο:·::ι::ΐ:.όψ:|ξό

:·:ι::·ί:ι::ΐ.: :π ..ι:::... ί::::!!:!-!:ιι.& `·:ΐ:::!ιι:::::::.: :ί:::Μά

!):::ντ.:.:.ΠΕ Ρο:::::::: Ρ:·ο:!α!!!ι::ι!)!α!:ι::ρ::ι με·

Γ:::::::::τι.

ω... !. ά.. 6. ::ι..:..ι. μ.ρ...:.......:. ....ω..

--·-··-Έ---···------:'ι Κ Α 1. Α Τ ° Δ” μ Μάρ Ε· (0: .αά:::ι:::::::'.:|ΐ::: .Μαιο ::ΐ:::::::: ::: ρων::

1:!!::. ::ι::::. ν:::Π:. ω.. Γ . Π:: ΠΗι::::.!! . ν _ 1 `

Ε. Μ. 8. Μαη:: ·' ···. - ° ··· <° ι
π 3 Πκυωώ - ; ; Ι 1:45... :::::ι::::: ::ιί:::::::::&Μ: ι:: Π::ι::::: Ρ::·|::::::2 ο

_ ω. : :¦.‹:::·πη::ῳ:::ω:_ Γ . !)::!>Η·.:;. Π:: ρυ::!ο:κι Ρ:::::ε.

" έ'; ;2::$"*""" Μ" ' 8:Β!σ Ϊ. Χ:: Ρ.::::·β: ρ:·ί:::ίρ::ι::: :ι:::::: Ρεξ:ι:::: . ά

#· Η · σ· “ω!Η::Βασ Ζ:ι:::ι:: ,νά ω:: ΒΧ:: σ· .5'ρ!:·:::ι: διϋΙ8$ Ι·

:ι ;. ς. ν:::::::: εοεπο!Η _

ῇ'$σ ::::ιι:!:. :φι:επ:: :ομοΓείοωΜι, . .. .. .

@ι πο:: :08::ο!::Ηό:φ:::θ Ποπ:: , ν: ::ι:!ι.

Δ ¦ · _ ιων::: :::.::::::1.

Μ8 ϊ”. Ι 8- Μ:: Ρ0ϊΦ!ἴ Μ “Με ρ:οκΕπω

1 ε, Η!. .ωω‹. Γ::α::ιιιπ:ι:: :ϊ τω. ρ::τά:Π:::Μ:ι.

ι στ. Ω. - @οὐ πο:: Π: ἀο:ιι::::

ι ω. :κ μα:::::::: , ω:: «π. ΩΠΙΡ!!Π8 ἰ:: ::ο:ο!!ι:ε

:παταω Ντε:: μικιω:η

ι ρ. κι. σ: ς000$60.Ω!:!::!::::::::ποπ ω: Δ:: :ΜΜΜ :α

ΗΜ:: προ:: :ικΒο,:ιο:ι Με Δ: πω:: π.

!!..4:: :::::::έ:ιι::: ::ϋιι:Ρ:#Ξ: Ρ::::-Μήιι5 ἱΡ#'ιι: :ι:!!!ΐι:::

:::·ορ·ιιι::: ε - Π ' _

Π!. @Μέ::8:πί::ι::: μα: ἑβρ:·ορ:ἱιι::: Ραπ:: έ: |::

:::ι:!: ἱΜΡ::·::: 2 η .

. Πι::>ν·1·. ὶὅ. Ι): ρ::!.ο::: ΠΠ!.

δοᾶἱο Ι. Α:: Ε!!ίιι:/ϊ:ρ:·ορ::έ Ρ"::όιιπ: , :ίμια :ι::::ὶι:::

Ρ:·σρ:·ἰιι::: :

Η . Δ:: !#'::ὑ:ι::: :ΙΕιιέ:::ι::: ::::ρο:·::: :ή::δξ:ι:::!:άσ:·:α::ι6 Η

τι:: Μάο::ῇ:·ι::»·ἱ::..:ἰ: ρυ/ϋπ.:Ι::, α::ΜΜΜ:ΜΜΕ

σύβ!ι::&"::::::: ://:::::.:Ι::::· ::::!:ιέίί: δ .

Π!. Δ:: Ι/::!::ι::: Ρ:·ι:::Α!ι: σ:: :::::::Αί ι::::::::ι::: . 9:ιιϊβ:·Ξ·

:::ι:!::::·βι::: έ:: Βου:

Π!. .2:: ?”::·ύ:ι::: Ρετ/ὁ :::·:::.·::έι:: δ.: %πω:7:0 ύ;ΜΜ74ζ

ω ω». ροπ:ύΞΙ::ι::: Σ: _

τω:: 7:::ύ:ιωρεφ ρ:·::::ία: α· :ο!::ἱ:ἰο:::¦ιι::ι:·σ:·:ι::::

ν!. Μ:: ὶ:: Πιο/ῖ: να:: Φ· :::ιφ:·ι:: ::::::28 , αφ::βΙ::ι:

ΓΠ:: Ρ:·ορ:ἱι: 2

ν!!. “ΙωΜαρ $'0:ΗΜΙΙ:4! ΕΠί: :·.:::ι:::: ρ::ρ:·::::::::

Ρ::·|ὁ::ι:Ιἰ:.ι::: :ι::ἰο::: :#ὶ:::ίὰ ::ο::::::ιι:::::

ν11:..4.. #”::!νιι::: β: ἱωιιἔοβἰἰιι: Ραπ::

- · ΜΗ:: Μακ::

ι ;. μ. 1 Ι. στη:: :!!::::::::η

86 Δ:::::::::ι::!:. δἱπο:ι ά: :ω!Μ::Πιαπι

π. μ. η. . ::::ρ=:ΜΦι 6: Ωω::

 
τ...:

08 ΠΕΟ ?Τ Τ'Κ.ΙΝΩ.

!3:::ντ. 18. Σ): ά!ι::::Ε: ρ:οι:ε!!ἱοπἱΒυ8.

.ι δοἄἔό !. Α::β ::!!ζιΜ πιά:: ::::σω!ι:ΐ:: άίιιί:::: Ξ

Π. .4:: :ί:ιρ!:.ϋβ ::::::ιι::: ::·ι::.·οβο :Μπαρ ί:: άἱιιἰπἑιΡ

Ι Ι !. ή:: μα:: Ρ:·ι::·:#Ϊσ::;: ρεύμα: ρω:ι::ι!.ιβ:: ..::.....,

:ιι::: ὰ Ρ:ΙΜΒ!Ι.ίΒΜ :παν/Ξ .:ιρι..::. ζ

Ν. Μ:: ρ:οαβο:::: :ἰἱιιἰ::.: β:: ορ::·ι::έο:::: :::::ΙΙ:&ιι:

ώ· ·ι::Ιιι:::.ι::: 2

ν. 25.4:: β:: ιφ:::::ίο:::: έ::::!!εί!:ι:: Φ· ·::ι:!ιι:::α:ί:,

φάω: ιϋιι:::α :επ/Μι ρ:·ι::ίιι::ιι:::2

ν Ι. .5'ιιθ μ' :μέσω ..ιδια έ:Ε:ΙΙέρ:::ί: ό· :::!:::ι!: ::- Β:::ν·:. ή. Περε:!οιπ δρ::ίτι:: 8:πἀἱ. ι

98::ι:ΗΜ7° 4ἄΡ700:!ἶ0::2: ιϋ:ιέ::::: 2 $σᾶΞο Ιω:: 6'ρ::::::: δ .β: ::0:::ΪΡ:σΡ:ἰ:Ϊ:ΜΒ::::/ϋ::0

Π. :έπ

' Κ



1ΝσεΧ οπε.ι>ντΑτιοΝνΜ Η εΕ0°ΓΙΟΝΥΜ

Π. Α» .5'ρΜ:α: 5'. 2 ?Μπα Ηδη"ρωσσάιι2 ρ,·ἱ%Μ Ρ

ΙΙΙ.ΑΜ $ρέπω: 8. ιἰἰΠἱπΞΙσετεΒκ›πὶ ΡΞΙἰοῇιὑἰΙΙσ που υι8ΉΙΤ. :.8. Πε ΜἰΠῖοπε Πἱυἰωωπι ρειΓοωτι:Ηω

ρ","έω,ξη ε · δεόΠο Ι. ή:: ἰἰκἱπἰ8 μπβυπϋ ευπρωι: οσα σε ρασ

Ν.έ” 8ρΜια: $.α7κ«Ιἰ:ε›·ρ›·σσε‹ἰπτ ἐ Με" θ' Βω? Πἱ# ΜἰὶΪΞΗ Α °

ν. Α» Και, ε? ΪΉέκ:βετ @πιω ραἱμεἰρἰιΐ/ῇἰτατἱππτπιθ Π. %ίά/ΐς ηψηπψω άἰιιἰκ:σ · . . Δ ~

Σ! Ι_ _,ω $ρΜ:ιω· Σωιδιω υἰ/ὶω ρυβ:ω|2: ρτσρτἰεωτιέ Π!. 2ερπιρία/ΐτ πΞ[Μ,Ε9' σ” Μ ΦΡώό" Μ%"0"/επε

ρ"-ρ,6- ω»ω/2εέ μια: Ρ:·πεάεπ σα· ἀκούω @Ηπ- ρυ· ω£ιωωπ σώμα ρυ/ϋπα α'#κΜ4ἔ

π.

ξ·ωβρρ,,ρ,;Π Πωωπ. 2.9. @Με τεΒιι!ε ίεηωπ1.ι· Με Μ ωοδο Ιω.

ν1ι..ω δῇτἰικ: 5.]'ϊιβπω:Μετ άοπιιω,εἰμε|ὑ!ἰρτω φαω!! ίπ πη-ίὶετἱο ΤτἰπὶΜτἱΜ

Ο

ε?

 
ττ--12υ-

ΑΡι)ιιοΒΑτ10.

Ηεο!ο85ευεΟυτΓυεΚΡ ΈΜικειετ:ι ΑΜπε:1)ΞοεἰετετεΙεενριΒΑι1&οτεφΐο πω·

Τ8τιἰτι1<,;τιυὶτυππεἱυεαιι&ιιε, ειεἰωΡτὶωὶε ττα&ατυ όε ΙυΒἰἱεο . όε ΟτὸὶοἰΒυε διετΒ,

άε 52εταπ1ετ1το Μεττ1ιτιοτιὶῇ,8: εἱῇεΜοτειΙιΒιιε ττιατει·ψ,θοάοτυπι τεΠὶωοιπἰο πιο

τὶτὁ εοτητιπεπόατυιηἐ ἴεΙἰεὶτε:ε, εΙυ:?ι Βιιε!ετ ειιτηιιἱοτεττ1 $εΒοίειίΒεοι·υπι άοόΜΜτη τε

Μτι1ετε.1τει νε πεεετιτΙοτεπι που τιεΒὶἰΒειτ,8ε Παω 6τωωτιβω ΡΒἰΪοί-οΡΙπὶπ ΡτἰικὶΡῇε Βιμ

εὶτε,ρειι·ἰ ἰικὶἰεἰο Ρετ τετὶοιπεε,8ε Ιικ1ε ντεἰιιΓεΙιιε Ριπὶτει Ϊειιόὶἱοτει ἰιπεΙΙἰΒειιτὶΔω Μάο.

τἱε πατα, :ιὸ ίοΙι1εοάοε εεττὶἰιε νττἰυἴφε Ϊοτἰ ιτποτώεε εοίὶιε: εοτιππιετιὁετυτ,ἰιηυεεη, ἐ

ττιετΒοὸο τατει,‹]υεἱ ἱειπετιτἰειε εισ:ηποτυπι ὸὶΙυεὶόὲ ε:φΙαπειε 5 δ: ΡετΡεπὁἰτ ΒάεΠτετ θέα

Βτεωτατε,ε1ιι& τιπιτετὶεε οπιιπεε ειτοό:ιτ ε αἱ: ετιιεΗτὶοηεΗυἔι Βιετ:ιε Πττετ:ιε νετ1τειτἰεοτιεοτ

εΙεε εΧΡοι11τβιίιιβτἰὶὶὶατεροπ ΗΜ εοπιτιιυι1εω $ειρΙεκπιππ ίετιίἰπτι ἰιτιΡιι8οετ, Ετό ε1ιμ'ζ

νετἰτιιτετη ΡτοΡι12ι1ετ;ἑ εΙετὶτατεΗυᾶ ππιΒικιε ΡιιίΉετι εκρἱἱεειτ άΙίδεοΙτατεε , τεεεπε εχομ

η Πε Μ:ετ11 εδετειιόο οΡΡοττυτιειιτι : Μαιο:: ειππι ΕεεΙείἱειιτ1 Πεἱ δε δο!ιοιειε παΗθεετ ΒΗ

ὸἱοτε,ειε ΕειεὶἙἰοτε,όε εΙυ.ι1Με ττιωεὶτιπἐ ω7Ι]:ε:ψ ὸοέὶτἰτιᾶ_,ἰι·ι εε ειόΡετσεπόει δτωαπό:ήσε

εοηΠειικ, ἰιιω” νετὸ άεΠ:τιιεη:Πε πιοάείΐ:ωε εε μιτευε, εοτιπτιεικἱετὶοπεω Ρειτἰτετ

ττιεειω-ἐ εΙυοΡὶειω ἀεΙῖάετπιὶ ποπ Μπι ρεΙΤιιε , Με [πο τΥΡἰε 'ίὶιἱΪταΒὶιιιπ.

ΙυΙὶμ649,

 

'ΤΗΕΟΠΟΚΥδ ΥΟΟ(ΞΗΤ8. Τ.Ιξ.!.'ιπυ.τε:ιἰ:.Ζἱὑτυπαπι

' (.'επβο· .4πικεφΕεπβ:.

 

Η" Α. _ .

οοΡΙΑ Ρ111νι1.εοπτΩΔεΑκεκ

Χ ;τατἰἔι Ρτἰιιι!εἔῆ ὅ $πή (:#Επό ΜΔἰείἔπε $οο:Μοτε Μπεν εσιιεεΠἶ , πε :Με Μποε εἰ φος” επι ε: ε:ιόεπι $οεδετεΠεώΞιω

Δ - - · 8 επΓιι·εΔε ΜιΞεθΔτἱ: ΒΜεὸἱπιὶοτυω πω. , [Με Ξ

υπιιι·η,διιε ει ραττε,ε:ειτο!ετε. νε! τεε1Μειε,νε! οΜ·ή εχωτοε ΜΜΜ” °
σ . , αυτ ι!ιατειΒει·ε :Πειτε νεΙ μΙακτι , :Με εἰιιἴἀεπι δοώεΕπ·

ό: εοπΐειιίιωι Διιάεοι νε!ί ι Α ΟνΧἰῖἱίἔιξπεὅἶἔἔΨἔτἔἙ:ἑ€ἑιτἔ-ὅο:Ϊ€Γ2:ὶ8 ΙΕ5νΡετ ΠΔιιὸκοΒεΙΒἱεαω μου!ιιεωπ ΡτεροΠω: Ηοω”(ω|._
ε Μ:ιικΔιετπ εοικε ο . ·

ΥΡο;πη:!ιο ΑιιωετρΙειι6, επιπ!ειιώ €ι.ικΐιιι·πι ΤΜεο!ο81ειιω Ρ. ΠΚΑΝΕΙ5ΟΧ

ΑΜΚΣΙ $οωεωΙκ ιιοθκε Ποέϊοήε ΪΒεσ'0Βἰ,δ! πω' °
' ` - - . Α ε Λσω!εππω θπι·:εειιΠε Ώοιιεε!Ιπἱῇ,Με Πη.ερ!πε εἰυίὶἱεπι (Άπω: μια:: , !ερ,1ε

τιπιε :ιρρποΒοατ.!π απο: ε·ειβάεω Με Ηττα” ακα απου ΓιιΒ!-‹:κΞΡΕ δ( ΠΒιιΔυΕ.Βτιαε!!π :ι.Μωπ3) 1 6η.

Ψ ιοΑΝΝεε εΑυτιετΑ εΝοει.οΚΑύε.

οοΜΜνΝιοΑΤιοε ι>κινιι.εοιι παπι.

  

ναπάοςιιἰὁεω δι Με ΟιτΙιοΙἰεεῖ ΜεΙείε:ιτε Μ ΟοιιεΠἰο ΐιιοΒι·ιικε!!ε:4. ΜΗ] Αιπιἶ ι64"εξ

Φοοπεεί!ιιω κι 8τωειω πιεΕ ρτὶιιὶ|εἔπιπι ίἰτ,6ε ποτατιιω ἐι 8εετεωτὶο Με οοπτε,ντ ρο1Π

ωεΙ:ιτε ρταΙο ()υ;Γιιω ΤΒεο!οἔὶει1ω ωειιω,ΙϋεεΒἱ: Β. Πνι1.ιετ.Μο Ι.εετεε:η ο ΤΥΡο.

Βι·αρ!ιο Απτιιει·μει:Η ὶρίιππ τεειιἀετε Ιπτεετιιω,Βατιιω θτεεοΜ..Βιιιιιπϋ :αχ

°-μ_.

.μ Φ Έιωκοπεονε ΑΜιενεξ

. ι 'Η π·
_.-. _ ε «Με ν Η
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` . Κ. 1) ΒΑΝΩ.-ΑΜΙΩἱ ~
ε ε σο ιΕΕ·ιιιιΤιε ι ε εν
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ΟΥΒ 5 ν 8 ΤΗ15ί31οο 1 ε: ι:

ι ι . Τ ΟΜ Ρ~ιι~Β~ἀι'~Μ~ν~ 8 Ν

ι ι ο, ι
Φ 17 -·Κ.¦-οζ οιε Μι ν Μ.

ο :και ο ίΕιιτιοτ , ειιιὸ ίιεςιιειιτιίιε εοτιίιάστατιο?Με :ιτιιιτιο ω. οΒιιετΕιΒειωτ, ειιιἰΡΡε: ,(,,,,,,,_

` ι

ι

ι

ι
ο

Χ

_ |Ε.0 είὶ τοτιιιε Τιισοιο8ιειέ όιιΕειΠιιτιει Ρειι·ε,ιιοιι τιιοειὁ ΡτοΡτετ ιιιιιιιττιε
·κ · Ι ώ ο . χ .

Θ ται ι€€0Πόιτείε:1ιιοΗιιει5111 Γι: εοιιτιιιετ,άιΗιοιιΙαιτεε , νε:τιιτισι αυτο ΡτοΡτει:

Γιιιιιο&ιβε ιιιιο :ι8ιτ[ιιΒΙιττιιτ:ιτειιι . ΑΒιι :Μπιάε Οσο, ι:ιιιιιε φωτο εὸ ε» ν

Ι00ιι0€ιιΡΒ1Ι0ΐ0ριιο , φαι! €ἰσετοπεω π. ιίε Νατασα Βεοι·. ιιι όιεε νικ. Μι»ι0==

κιμά απ·

ι - ι:ιιιιιεεΠε σιτιιιειιι Ειιιιιιαιιιιιτι Ει€ιτοιιτιιτι1τιιι ιιιιτειιιτιι,νι 5ατιΡωτιιτείιειτωμ πωεΖωο π-#ω7

' ι Δ Μ:2ύπωω εέιω.αιι;ιΡιοΡτετ ίοτττιιό:ιτιάιιιιι είι,τιο,ντ Λαμ/ϊ. Μ. ιίε Μοι·έβ. Ε;ρΙ€[ωΡ.7, Δω..Π_

Δ άπο ειὸ ὸἰιιὶιι:ι τιιειιτιιτιι-ίὶιετ1τ,ττιειοτεπιΜάι: ιιιιιιτι:ιεοιιειΡιειτ ιττιικειΠιτ:ιτειτι ,- νΒι

ειιιιά& ‹ιιιιετοττι είΒ εοιιειιιιτοβειτ (ζιιπἱε οιπιέιιιιτι ετιτ ισ Με το ΡΙατυπέ: οοιιιιιιιιιιι, πιο πω.

ι”οιοιιι ιτι ΡτοΡι°ἰἑ ΓΡΙιεετΞι τιιιαιτισ:ττι ιτιςιιοειττιιιι: ,ι Και ιιι ει ιιΞι , νι: ιιι ΪΡ€ειιΙο Βιοε τειόιοε Δ

τοιιιΡεταιιτετιιό:οιιτειιιΡΙςτιιιι-τ.Νο @τα ιιιιιιι5. ειιιιιιιιτειιι3ιιεε Ρωιιιειι ἰιαὶὶιιεἰιιεπιιιτ,

ιι:ιτιιτειπι άιιιιιιειτιι,ιιοτι ιιι ΡτοΕτιέι ΙΡΙιπτἔιεοΠιιεοιιτέ,ίΕει ιιι εταιτιιτιε,ντ ιτι :ιε1ι1ΐιίιι05_τ;16

· όιοε ει:ττιΡοτειιιτοπι)οοιιτοωΡΙα ιιιιιιτ. ντ Η ιιοιι ιΡίιιτιι ιιι ΜΒ ,-::ειΤσιιιι: ιιιοττειιιτ:ιτιε ειτ

ειιιιιΐεΡτιμτιιι€ετιτ νειιαιιιιιιε)(αιτειιι ιΡΐιιιτι ει: ιιιε,ειιιιι·: ιΡΠ.ιττι ειάιιιτι τεστ , εοφ τιι:ιΒιιο

ΤΒεοΙοἔο ΝαΨακ.Οτα:.56. οΒΓουτ& δε ιττιβεοιΙΙι ίΡε:ειε νείιι8:ιιιτεε, εοιιι8:ιττιιιε. αιρ- Ν·ϋ°°¦··

' ιιιιιιτιπώ οιι:ιτιι;Η Πω ιιιειΡιτειΓυι τιοτιτιδ,δε ιιοίὶτιιΤἱιεοὶοἔἱειίὶτ [ειειιτι:ι, ἑίιιι ιιοτι- # '
Χ άι ιιιειΡιειτ φακό π β ° .

ιιιει>ντΑΤιο ι.

ι · Π; ΤΙιςοΙοἔἔἰα, ειιιίζικ σΒιεθεο.

«ΜΜΜ» τ>ιιιΜΑ.

.έκ ΤὐεοΙυἐἰα ποϋπιβ <υξι9ι, θ μι»

τ Νέα1Ηωπία Ρ -

3 Β Υπ” €ίΪΤΙιεοΙοἔἰε; νιειτοτιε,8ε @οπι

(Μηα· ' ρι·ο!ιειιΐοι·ιε:!ιωσ Φίξ φωτο Β:::ιτι !ι:ι!πιιτ

ΜΦ,Β_ όε: Βοο τειιιιεήιιε άιιιιιιιε πιαιιο ΜΜΜ
. Χ . . . .

€ιοι·ια, ω” ιΙΙιε οΠοιιάειιτε όιιιιιιιιπι Η:

Ϊ:ιιτἱ:ιιιιιτεε εκατ” π σπιτι ε·ειάοιιι επειιτιιι ντ εΠΈδι:ιιε

Ύ σπιτι “Ντε ιιεεείΪατἱὸ εοιιτιοκοε;ι|Ιει εΠ, ειιιιιπι ρω

1ιι·ιο Πιιάιοιιι Με Μπι Ι)ο&οι·οε πιιιιιι·ιιιικ, [ιιΡΡο

Ρὶρωπϊ '° βτο ΜΒιτιι δ: ρτἰιιοἱΡῇεἙἱἀωἰ. ΒαΤιιεοιοβιιι α”

Τω°ι°8ἰ#· ΡτεἰιοιιΪοτἰεὶπ[τὲ:ιιιιιιε κια ΤιιοοΙοειιι νιειτοι·ιε ι αμε:

@ϊ Ρι°ορτἱει ποΐϊτει,8ε ἀἱίὶΞιιΒιιιιιιι·ὲ Βάι: ; ιιιιὁιι Επι:

` ι ?Όσσα λ 'Ρε .Παω `

ι

|

:Π ΠιιιΡΙει: ιιιιιι2Πο :κι οβἱοᾶιιιιι οι: τεΠτἰιιιοιιἰο Βἱ- ° · Σ ·

ιιιιιο ιιισάι;ι ιΙΙιιίιι·ιιτιοιιο ίιιρετιι:ιτιιι·:ιιι ιιΡΡΙιε::ιτϋ;ιι- ` ' '

Η @ιι ΜΒιτιιε άπειιτίιιιιιε ει: ρι·ιιιειΡήε τσιι€ἱιτἱε ω

οοιιειιιΠοιιεε πια!ιο .άιί.ειιτίιι ιιιιτιιτει!ι ικιΐετειιάειω

“ω” £ωεω,ωιωω 8: ιιεεεΠἱτΔτοίὶιΡ οΠαι , ρή

τιιιιιιι ειιιιτι·ιτι·ιιιε,πτι β: νεκι8: Ρι·οιιι·ι:ι εισιικιειΡ άυ

Βιι:ιτιάιι·ειτιο εΠτιντΑτιΡ:.όεδτιιτ ι.ΡοΠ:ει·. 2. ι$”ςιοπ- Μ.""ωΙ.

Λαό? 924 ω: υετιἑ,ρι·έπκι3,ἰ»ιωειἰ:α:ιἐσ,ποιάσπύκω Ιαπω- β”.

τέϋπισκριβέ, συπσ!κ/ϊσπ:8 έσωοπ-βκαιέώ.Ρωσσά2: ; Μπα·

ωἰωκτὐιττκωισ αι!ηιιιέ/ΐωΡΙΙι:ά:στ βικ, αἱ” ωαβω

εοέκοβίωκ.τρημαμα” τα ς|ιΚώ· 9ιώά“ω” αμε/ά ή;

οι ιιοίἱτει Τιιοο!ο8ιε που ρτ6α:ιιιτ άετιιοιιίΐτειιιιιἐ -

ει: ιιοτἰτι;ι Ρτιιια:ιριοτιιιιι ειιιι:οιιειιιίιοτιοε ιιιΕετει·ι

όει5,ι:ΐιιτι ρτιιιείριει,ιιυε ΗΜ ειι·τιειιΗ Ριάει.εις ειιιιΒιιε _ °

ω εοιιεΙυΠοιιεε ιιι€οκιιά:ιε ρι·οεαιιτ , ιιοιι ω οι;

Π:ιιι·ο τείΪιπιοιιἱο Ποἱ ει·ετΙειτ.

Ριιιιιιιι (ετιτειιι.ιιέΉτιιιιιτιε, Ρπιπη/ἐἰ έ: Μω·εβία ε.

αραιά (ϊπΖοτ.9πιβ.ι.ΨτοΙοέέ. Παππά έκβωπωστ..6. “Μ” '-Φ·

εκαέΐ.1.ό· πιτ.ι5.φωβ.6.0· 7.(_6· φωά!ιύ.ιι.7.ι.Λ!επ- '

β ι.ρ.φωβ.ι.ατι.ι .κα'5 .Αι·έξαπ:.φιαΠ.ι. ΡΜ|υ!ξ ω·:.ι.Ώ'.

Βιζφπιπύ:,ΟπκΖώ Ισά.: Τβσυ!ο!. εφ.2..δαππσ2. Μ ην.
° Α Α 9σσο/?.1.

Χ

Η



,ΜΒΜ

Έπιπεί[,έε

Μπάσα.

ΠσπΠ00π.

@βαττ

Με: .

Ζηοπώτ.

°Ω.ο

Φωτο!.

δω

τ. τη.. Ι. Πε ΤΠτοΙοΞὶπ εἰισῇασ ΜΜΜ Στά'. Ι. Π

εκεβ.τωττ.2.Ζκωε!ρτω..ωπεί. τ. (ΐταππέτ Ώ. 6. Ρε/ὁι'έ

άιινωτ.τ4. οιιι τιιιπεπεκ :ΠιιετΠε ρτοετοιιπτ τυποπ

ίετιπετιε Π: οοί-ειιττιττι,_ρτορτετ :παταω ρταπΠΠτιπτ

πι: ΡΜε. Ρτοοε:. ειτειτιρΙο ΜετΙιετιιιιτιεπτ ο οπο

τπετιτἰε: ρτιιτιἰ πιιορπτεπτεε ειιπι ΑτιΠοτ.τΙε εΠεπ- εἰ: πεεεΠετιιι8: ρτορτΠΠιπιιι ἴεἱεπτἰτ,8: ττιιτιεπ ω".

ω! Μαπω › έα [ΜικΜ5$ 0068. ἀ©ιϊι0πω8ϊἰιιἔ τεπτ:ιεΠ:ίοΙτι επτάεπτιιι εοπΠεοπεπτφΠοπιάειπ ρτιπ

' τοεει!ετε :κι εοπεΙτιΠοπετ ιεποττιο, εοπεπτπτ ρτο

Πειτε επιπεπτπιτπ ρτιπειριοττιπι πάτα: πω:: οπι

ιιεττι άι @απτο ει: |ιιτπἰπε ππ:πτ:ι!ι Με πιατα

ΡοΠοπιιτπ ρτιπειριπ ιρΠι τεοεπιτει ει: τεΠ:ιττιοιιιο οι

τιἰπο Πω: ετε:Πτιι,8τ ειΠεπΠι Ριτιεἰ πεεερτπτει.Π:πτιπι

τι:ιτπι·τι!ι |ιιτπιπε 008Π0Γειτοτυι.' τοϋ τετπιἰποτιιιπ

ρεπεττττιοπε:εκ πποτπττιειιιεΙεπτε τιοτιτἰὲ ροτετιτ

Ττιεο!οΒιιτ :κι εοπε!ιιΠοπετ τ!επιοτιίττιιτιπε ρτοεε

άετε:οιιιτι πιιΠι.ιτ τεπετιιτ ιπτιιιοιτεΐτετ ετεπει·ε,οιιοο

ΠΜ ειιιοεπτετ ποτοπι ποπ Μ; πιιΙΙιιτ επιτπ τεπετιιτ

Πτττιιτιε Δ:Πιατετε εοπε!ιιΠοπι,τιππιτι ρτἰπειρἱῇε,ρτο

ρτετοιπιτ εοπε!ιιΠοπιπάιπττετ,εππι τοπιο ιιΠεπΠιτ πι

εοπειιιΠοπεπι Π: ρτορ:ετ πΠεπΠιιπ το ρτιπειριτι : ει:

πιιΠιιιπ ρτιπειριιιτπ.τιποά ποπ εΠρει· Γ: ποτιιτιι.ρο

τει: εΠε ἰπΪπΙΙιΒιΙἱε ττιτιο ιιΠεπτιειιτΠ εοτιεΙιιΠοπἰ,

ειιπιπεοπεειτ τπτεΠεε:πε εΠεπτιτι ρτἰπειρισ, ειπα!

Ποτ ποπ εοπίτειτ. ει... πιιτιιττι ιπτει!εδ:πε Π: .σπιτια

εκ ειιΜεπτιτι τεἰ εο€πιτε.

ΙάιρΠιπι ρτοοειτ Ηεπτέεττ.τ ει: ιιιτπιπεΠιρετπει:π

τει|ι;Βειιτρπτπτιιε οι Ιτιπιτπε Πιρετππτιιτ. τΙΙιττττπτε

ἰτιτε!Ιεᾶιιιτινἱτιτοτἰε ει:ετεεπτιε Γεω Πιιε!ιο πω

τοπια ειτε: ρτίτιειρίε ΡΜετ , ποπ ιτιιιιιὶε :μπω ροτε

:πε εἰ: !πιπιπε πιιτιιτε!τ ι|Ιπίττιιτειπτε!!ε&οπι ειιιΠ

τω.. εἱτεπρτἱπεἰρἰιι ππτιιι·π!ἱιι;‹1ιιἰιιἰε ετεο Ττιεο!ο

8ο: ΠιιτΠο Ττιεο!ο5ια πεοιιἰτετε ΠΜ ροτετι: τω

:πω ΠεἰεπτἰΠεπττι ειτεει ρτἱπεἰρἱει Ρὶτιεἱ.νπτὶε ττἰρ!ει:

ὸἱ!ὶιπ8ιιἰτ Ιππιεπ Πιρετππ:πτ. οΒΓειιτιιτπ Ρτττετ,ε!π

τιιιτι ριιττια:. 8τειτιοεπε νἰπ::ρτἱπιιιιτι εοττιρειτ:ιτ πο

ᾶι; ε. πιετιΠει; ε. τιπτοτε,εο οποτι @πιο π:ιοεπτ

:τε !πεε 8: τειιεΒτιο,ίτατείιπε στο!! ειιτπ !τιπιιπε οι:

Πειιτο Ριὸεἰ.ειιπι οπο τιιττιεπ Πειτε παμπ: Ιιιττιεπ ειπ

τιιττι Ριιττι:.εοπΠτπιοτ τ. ει: Πιο Πει? 7. Στ και απο.

.ιιιττπ,τοττττττωτι ετΒο ετ. Ποτ: πειΠ:ιτιιι· ΜΜΕ

8επτιιι.2. Ε.: Αιι€.ειιπωι ΕΡΦοΕ.”ά.Π.Ι4οΕἔ°;ἱΠΠΙΠἰΒ

Οττ|ω!έαιωΠάεωροβτεστ, Θ· του· Νεων” τα! τσουπ

|ετεκτιττωρσκεπτπκω ρ·οβΜ;Ε: Ρειι|ο ΡΜ::ποπ

που! τ.ιευκτπύκτιβέτο-β 'Όσο επωφωτπωπω::ιο/Π·αιπ

1ΐυποπτε.κιφιε τ!!εωτποπτε. τι Νοπ τπἱπιὶε ετΠετικ εἰ:

|πτπετι Πιρετιιετιιτει!ε π! επιτιεπτπιπι ρτἱπεἱριοτιιτπ

Πι ρετπ.τιιιιὶττιΙιιπιεπ πετιιτει!ε :τά επιπειιτιτιπτ :ιππ

ει τοτιτπι πτιτπτιιΙἱιιπι ρτοΒιεπεπάειιπ;.ι: Με ετΠειιττ

είε οτι ρτοπιτ.;πεποτιτπ επιπετιτιοτπ ρτιπειρτοτιιτπ πο.

ΕπτεΠππηετΒο 8: Μου! :τι ειιιι!επτιιιιπ ρτιπειριοτοπι
Περετπιι:πτεΙιππτ. Π

(::ε:ετι νετὸ τπτ πε εΠειιτἰπ Μεττή: ριιτοπτ ποπ

εΠε ειιἰεἱεπ:ἱπττι,ἴετὶ Ποιιιτπ εεττιτπ:Ππεττι, ντ έπρεπ

τίπιτσ.Οοπτα:,Ζωε!,Ραβω; απ: ΠιΠιεετε, Π επιπεπ

τἱιτπ Μοτο: το εΠο ιπτε!ιεθ:π, επἱ ιρΠι ΠιοττΙτετπε

τιιι·.::ιπτιππιπ Πεἰεπτἰει ἱπτετἰοτ Πιρετιοτι τ Πειιτ ρετ

ΐρεθ:ιπε εἰ: νετ:ι 8: ρτορτἱτι Πειεπτιο ρετ ΓιιοτιΙτετιιτι

ττοπεπιειά θεοπιεττιιιπι, ειιιιιε τοπτιιτπ εἰ: ιι:ιΒετε

ειιιάεπτιο.πι ρτἱπεἱρἰοτππι,οιιἰ!πιειππιτιττιτ ρετἴρε

έτιττει τα Πω εοπε!ιιΠοπετ ρτοϋτιπε!πε. Είτο τριτο:

ΤττεοΙο:Πο τιοΠ:το ποπ παρεα: επιτιεπτπιιτι σπιτι

τἱπεἱρὶοτιιπι ιπ ιπτεΙ!εθ:ιι νιτιτοτιε.ειιιιε :οπιεπ Π·

διπτ Πιρροπιτ το ιπτεΠεδτιι εοττιρτετιεπἴοτἰε,επἱ Πιο

τι!τετπ:ιτιιτ,ετιτ "τα 8: ρτορτιιι Γετεπτιει.

ΔΙΠ εριιο πιστευω” πιω/τ. τ. Ψτείο!Ι απ. ε. :το

Πειεπττιιιτι Πιτιε εΠε ριιττιπ: επιπεπτιπτπ ΠοΠιιτ :οικε

οτιεπτιστ,οιιπιπ πιο. Τ1ιτοιοεπ ιιοιτττι,ΠιρροΠτο

:απο ρτιπειριο τεπε!ειτο,8ε ιιι:ετο πει:ι.ιτειιι, εκ οπι

οτι: Ρετ ειιιτ!επτετπ εοπΠεοπεπ:ιππι ὶπτεττ εοπε!ιι

Ποπεττι πεεεΠετιετπ τιοε πωπω Ιπ Πιιιιπτε εί:8ε

τιεττπε 8ετ,ςεπιτιιιτι ; Πει! ιπτετ 8επεττιπε 8: Βειιιτιιτπ

τα τεει!ιε τΠΙτΞπᾶἰο τ απο ἱπτετ Ριιττεπι Ι.)ιιιιπιιτιι

8επετιιιι:επι,8: ΡΞΠπιπ Πιιιἱπιιττι 8επιτιιιτιείτ τετι!ιε

τιμ: ριιπέτοτιιτπ, Ππεειτιιπι. δε ΠτρετΠειετππι, ω

τμιιοιιτι :στο Με Πειεπ·τιε Πιπτιιιτιιτ . πιω Πιο: ιπ

Ρτιιιοΐορτιιε.επιππε ε πιιτ!τιε πεεοπτιιτ.

$ττονποιτ Πεπτ.ιιεττειιε, εοτπιτιιιπιοτ είτ ετιιτιήιιε ά `

ειτρτεΠε τιοεεπ: τω." έ» 3.ττ.τ.Ζωιτ» Ρτε|ο!0 ?το α"^"&

3.!πτει·τι!2,'&σθετά.ο.2.εκ!”οι·εο|]ἱφτἐ εττω.Οε|πιπ.π. "μ"“ε

3.άΡίτ9τοπ.9.14.Κκύτε φ8.5$1σερτεπήβ. ε]τιίυ·τιτ! π.

π. Οφτεο!.ρκε.τΐ.1.εοπτ!.3.ΙΙστκεφτ. τ.Ρτο!πρτ 5. Τετ

τω: Μετά:: ε.: Ωκεα'Μετο ττ.φωβ.18. λάπτοπ οστά.

4..Βτιπικά.ιμ. τ.Μεή!.πω:..αττ.3.ρτορσ[2.. θα!. [το

ρι·ὲ εττ.ΡΜεττω μα. πεινάω Οπτετ.έπι.ρ.π.τω·τ.2.

Μο!έπε τύοί.κτ|οπεζ ά.4..ε.6.

Νο:π τ.ρτοεΐεπε εοπττοιιετΠ.τ ποπ είτ πε ΤιιεοΙο- ,;

ἔτι, :μια ει: ρτιιτειριιε ρτοεε:Πτ οτι εοιιεΙιιΠοπειι πιο· 8ΜΜτ πο.»

τἱιτπ ρτοοιιοι!εε; ν: ειὶπι ε:: νπο ρτιπειριοτειιε!πτο, Ι"Μ“#Ι&

δ: πΙτετο ρι·οΒειἰιἱ!ἱ,ἰπτ-ετ:πτ εόε!πΠο ορτπιιοιΙιε Ποτ:

ιτιοτιο; ΟιτιΠπε :πιστά ιιππιτιιτττετεπι Πιτ: Βεπἰτιιττ .,

τω ω”τΠΠἰπᾶιιτπ Πιιιτ!πτ τεΙπτἱοπειτι :τι μπε.

τ:ιπτετιι:ετΒο (ΠιτιΠ:ιιτ φωτιά !ιππιππιτιιτεπι. πω..

έ:ειττι παρε: τεΙειτιοπεττι ΒεπΞ:ι :το Βεπἰττἰεετπίεά το

επόπττιττικτιτ Ττιεο!οΒιιι ειιΓριιττιπιπ:, ποτε ρετ επι

τιεπτεπι εοπί-εειπεπτἱεπι πεεείΠιτι:ιε ιιίτεττ εί5είιιΠο

πεε,επτπίπιοιΠ εΠ,οπτε ει: ντιο ρτἰπεἰρἰο τειιε!ειτο δ:

:ιΙτετο πιιτπτιιΙΙ, πιο: ει: άποοιιττεπε!:ι.ττε ρετειιιι!επ·

:επι εοιιτετριεπτι:ιτπ ιπτεττ εοπε!ιιΠοιιεπι πεεεΠο

τπιτι·ι,ντ Οιιτιίτιιτ ει: ιιοπτο:ττοιπο εοπΡωτ ἰπτεΠεᾶπ

ετ νοΙππτειτε:ετΒο (Πιτιίτιιτ εοπΠ::ιι: ιπτεΙΙεδι:π δε νο

Ιππ::ιτε. Οιτιπτε τιοτπο ει! τεάεπιρτοε ; Ιο;ιππεε ει:

τιοπιο:ει·ρο Ιοτιππετ ετ: τεοεττιρτιιε.

. Νο:Δ ε. τ!εΤ!ιεοΙοριοΜε τποτΙο Πιπιρτε άιιριεττ

εΙΓε ροτείτ εοπττοιιετΠερ.Ιτετωιπ Μορετ επιπέ:επτ

ποτι:ιπιπ Πιοτι.ιπι ρτἱπει ἱοτιιτπ ρτοεετιπτ τιτ·Ι ω..

άεπτεπι ποτἰτἰτιττι τοπε!ιι ιοπιιπι ΡιιΙτετε. επ ροΠ:ο..

:μπει Με ττιπτίτιπ ρτοεετιιιτ ει: ετε:Ιτττε,πρρεΠιιππο Π:

νεττιρτορτιει τςιωτιτ ΡΡτἱοτ ει: 8τειιιιοι·,8: όε τε;Ρο σ

Πει·ιοτ Πιει!ιοτ,8ι ττιπττιπι πε ποιπιπε.ντ “το ποτε..

πι: Ρ'τι!επτ.επ τ. π.τ.ρισιδι'.3.ντττιοπεπεεἱὸεπἀ.ι.

Πτεο τ. Τ εο!ο8ἱπ ποίττπ ποπ ρτοεε:Πτ :ιο εσπ

εΙτιΠοιιετ ρτοο:ιπάπε ρετ ειιιτΙεπτετπ ποτίτπιιιι ποτο

τιιΙεπι Πιοτιιτπ ρτιπειριοτιιτπ. ΟοπεΙιιΠο ε!! τω:

εεττττ,ντ ιιιτε ορροΠτειττι Πεπ:.εττοτιο ΕπΠπιιι!τιπετιτ

?τι/ρωζεεττε τετπετιτπτἰε ποτιιπτ ποπ εΠ`ιιΒἰε:.εἰιπτ

Π: εοπττε σπιτια $ετιο! Ρει:τεε.Ρτοικιιτ ε!ἱοιτἱ; Ρυ·ο&ατ;

Ρτοεε ε:ιτεππε πεεείΠιτι ειπει:εππτ ρτιπετρτα πο

Βιε αποτο ετεπεποει Πω: ; Π ιιι.ι Πιετιπτ ειιιτ!επτί

ιιοτττιέ εΙιτει,ποπ ετἰτ πιπΡΙιτιε πεεεΠτιτιο; :μια Πειτε

παμπ: επιπ πο:ἰ:ἰεἱ επτά οΒιεθ:ι. νετἰι ιπ,τιε πω. πω. στο

τιιιοεπιπε πειττιτοιειτι ποτι:ιππι επιπεπτεπτ τι:: Βεο. "Επι
πε οπο τιιπιεπ ΡιάετπΙιτιοεπιπε. Ρώσο: ιδιτιιτ Πάε

Πε τιποετε επιπεπτεπι ιιο:ιτιππι άετιττιει.ιιιτ πιο. δε

τιειΙΠε Ριάετπ τετιπει·ε. Νεε πιο Ποστ ττπίττει:οτιπ .

@Μπιτ ροΠε: ΠΠ: :Πεπ:ττι ποπ ρτορτετ επωεπ

παπι πτιτπτει!ετπ ιρΓοτιιπι ρτιιιειρτοτππι,Π:ι.ι ρτορ:ετ

τεΠιπιοπιππι οοί·επτππι Ότι.

. Καπο πιο" εΠ:: :ιττιειιΠ πω Πιτ:: ἱπιρτοροτ- ω.

:ιοπτιτι Ιπιπιπι πετιιττιΙι :ετεο οιιππτιιπιεπτποπε ἱπ- άπό”

τεΠεδ:πε τιιιττιτιππε εοπετιιτ πιω ρειιεττιιι·ε , ποπτωττω.ι.

ροτετιτ εοτιιπι πετιιττιιπ εοπιρι·ετιεπόετε. Αιιτεεε- Μετρο».

:ιεπε εοπΙΙ:ιτ : ρ!ετιττπε Πω: ιτε που: Πορτο. πει:π- "'""""

ταττι.(:οπί_εειιιεπτὶπ ρτοοπτιιτ.οποπ είτ Παρτε πειτι.ι- Μ"2:2.

και τ ποπ Ι·ι:ι.Βε: ιπ:εΠεθ:ιιε ιιιιιπ:ιππε ιπετΠπιπ :το ·

Ηπα! ειιιιιεπτετ εοΒποίεεποπττι.Νιιπι νεΙ !ιοε εΠετ

ρι·ορτι:ι Πρεετε8; νει είΪε& πε ο!ιτιιιιτ,νει ετιιιΐο , νε!

ἱρΠι τετιπιποτπττιεοππειτιο: πιι!!πτπ.ιιιιτειτι ει: πιο

εΠε ροττΠ.Ετεο. Νοπ ρτορτι:ι ΐρεειεττετιπι επιπι

ρτορτιτι Πρεειεε οΒιετ$ι Πιρει·ιι:ιτιιι·:ιΙιε Π: ΐορετπιι

Ω

οιΠιπάτο.νοιεοπίεοπεπτπιεΠεπιάεπε, Πεετ εοτι- :πωπω ποπ ροτετιτ εΠε εοιτιρτιπειριππι ωρώ

:τοπιο



Ι

Φιβ. 2. π): Α.·οοζ;.:..Μ; σπ2οπο. Σεπ. Π . έ

ποττ!ε ποτοτ·:τ!!3.Αππο οιτὸπ Πσοοἰοο Ρτορι·ππτοπο

τπΤττπιτ:τ:!ο 8!8ποι·οτ ν!Ποποπτ ττττοτττοεττττ Ποτ,

ποο!οπτ !τε!·τοπτ·Βο.πιτ!.Νοπ οποέ!.πε ετ!!οο!8τοττ!ττ πιο

πο!!ποοπ το πειτοττο,ι.τοτ οο!ποπτοτ· ο!!οππειτ τπν!το

Η:: Πτροτ·πεττοτττ!!ιτ πω. Νοπ οιιοΠι : ποπ: νο!πιτ!

!οπτ!τετ!›οπτ°, νο! ποπ ..το οπ:τττοτπ!ποττοτπ ποτοττ

ττ:ττττ 1)οτ, ποιο!π στπιπο οι! οποδτοοΠτβτο πεττοτττιπ

.ττττωοτε,ο τπ πεττττοο!ειπ οοεπσΠ;! ποοο!τ.Νοτττο

τ.. :οι·τπ!ποτιττττ οοττποπτο: Νειτπ!τπο πωπω ιπ :πο

τποοο Ρτπο! τπν!!οτ·Πε νἰποτοτ· πομπο απο ττττ!σπο

ποτοτ.τ!τ : ν: οιτοπ !)οοε Π: νποε το οποπτι:!, Ττ·τπιτε

ξπ Ροτ!οπτο: οοὸπ νοο!:οπτ Ππο ν!!:! το πττ.ττετττοπο

που... Π: οπτ·σ:Αππο οοὁπ Π τπν!!:οι·πτπω πω:

οιτιο!οπτοτ οο8πο!ο!!:!!!ετ ο!ο !ο!εττπ τοτ·πτ!ποτιτπτ

οοπποκτοποπτ; !!!τι το8ποΐοοτοπ:οτ οττοπτ τι!τ_!π!ῖ

πο!!!ποε. ζ

οποτι τ. Νιττοτ·ιτ!τ !ιττπ!πο ο!! οοἰποπο , πω::

ποπ Ροποτποπ:ττ·τ τ !ε!τοτ πεττοτ:τ!τ Ιοπτἱπο οί: οπτ

ποπε,νοτοτποπο,οοὸπΒοοετ·οοο!ετοπ.·οτ8ο ΜΗΠΩ

!ὶ !οττττπο ποτά! οο8ποίο!ντ νοι·οτπ,οιιοπ !)οττε το

ιτο!ειο!τ.Κο!-Ρ.Νοεο ν!τιπτοτττ οσπ!οποοποπτπτ : Ντττπ

Πα: οοὶποπε Πτ.οο!ποοιπ Ι)οοε τ·οοο!οιτττ. οπο νο

ή"ψωω. τοπ:: ποπ-ο!! :τττττοπ τπτ!ττ οιτιποπο !τοο . νο!-τ!!οπ το

!ω".”έ,._ ποττ·ττοττ!εττ οποοΠοσ τ·οοο!οτοτττ, πι! Με Ριπο οτο

'π. πἰτοπττπιτἰοἱεἱτοτἱ!!π Μοτοτ· , πκοπΒοια "τω" .οι

·οεκπτωποπορο!τοπ:οτ πττ!τ! πτΠ Ροτ·Μ!πστοτπ τ τ."

Βαατοπε!ακέτ.8ο!πο ποπ πἱΠ πο: :οπττποπτιιπτ οπ

Π:οτ·ιττπ Εοο!οΠ.ο; ποπ ροτοτττ οσπ!οποοπο . ιτττοπ

οτι τττ!!!τοε Ρω..τιπ οοπο!οπιτοτ·,οποπτἱ!τἱοοἰποπο;

οίιπτ !οπτιτοτ· οοπο!οΠο Βοιωτοι· ποο!!ιστοπτ :στο

πτἱπτιπτ.

(Μποστ π. Εοἱποττο πι. στττποε ο!ττοθ:!σποτ :οπ

:το τπν!!:οτ!ετ Ριπο! οπο'!·σ!ο!›ἰ!οε τ οτ ποπ ποτά! το!

.το οιτ!ποπο , πτΠ τττνποττ:ιππο πω Ππττπτ!τ! οτι!

ποπ:ττηοοπτ ποπ Ροτοπ: νττιττπ οοττ:τοπτδτοτ!οπτ ο!

!οοτττποπο,πτΠ ττ!τοτ·οπτ οποιοι Π: οο!ποπε::τ!!σοοι Π

οποπτ πιι!πτοττ·οπο νπο. Ρσποι·π πο οποιο. Νετπτ

ζω Μ.. , ποστ! νποπτ ποπ οπο: οττἰποπ:οτ νοτ·οτττ,

.πιτ!τττ.ττοροποπτ,οπ σΡΡοΠτοπτ οπο: πτ!Γοιπ,Βο :οπ

ο!.

Κοιτο!ιατίο -

89102 ίπ ,στα

το..

.ο τ .ΐοττοοπτοτ· ποττοπο: τπτ!·τἰ εττπο!!πε οοιποπε . οοοπ

τ οοπττοπτέτοντοπτ !!!ιοο . ττοοπ τοποσ ν: νοι·οπτ, Πτ

!οποτττοοτεοπσπ οτι: οο!ποπο,

οοπττο τπν!τοτ·τπ Ρ!ποτ,οοεο τοττοσ ντ νοττι, Ποτ πιο;

π!!! οιττποπο Πτ,τρΠτπτν!!:οπο Ρ!ποτ πο: νοτοτ.Μο/οι·

Ρτο!·τιττιττ· τ πιο! τ·οτ!σπο οττἰποττε οποιττπο τ·οοο!:τ πιο

ο. !)οσ ο-πο νοτιττπ;οπποτττ οττσοιτο οοῖποπεοτττ, ` πτ

ποο ο!ποέττοποε οσπ:τ·ο :πν!τοτ·ιττ .τ !)οσ τ·οοο!ττιετΈ:τ!

πο οπο :κοπο !ο!ο!π!οε. Κοίττ. ττοειππσ πτετιστοπτι

Ντιπτ πιο... τπτ!τἱ οπ οοι·ττττπ . σΒτοᾶτοποε οοπτ

τττνποτ·!ιτ οπο: ..το ω... οτἶτιτο!ο!ο!›τ!οο ξ οπποπτ

οοττἰτιτπἱπο. ποπ τπτ!τ!οοττιτ :τπτ τπν!!:οττοτΡΠτ: οσ

ποτττ οπιπτ τοπττποπτο ο!ποοτ·σ, π.: οοττο Γτποι το

Δ ποο.οττν!!:οττο τ=ιοοωπ κατ, ε.τοιτοοστοτπ οσπττ·ο

@το "τιτ- πτέτστ·τ.ο οπο πιο.. Νιττπ ποττ·οοοΙοτ νττοτπ οπο νο

!" "Μ". τ·οπτ , ιωμιοιτε ι:τιτοττοο τοοο!:ττ οσιτττ·τιπτότοττοπτ

ω!! τω", οπο πτ!!οτπ.Απ οτ·ο!απ:ισποιττ Μποι·π.τοποοπο α·

πτωΡ:.π.ι ποεο. οπο οοτποπο , ...οι !ττοο τττνποτ·πτ

οφ [πω. Ποτ πο ἴο‹'?τσ τ! !)οσ τοιτο!οτττ.νιτποποοτ τειπτοπι οπ

οτττποπο ἱπνπἰοοτἴο!ἰ,οττὸπ ποτποτττο! τι Ποπ τοπο

!ττ:τττ·, ο!! νοτοπτ; ποπ τ:ττποπ ,. ...οι !τοο νο!ι!!ιιἀ

το μτττοο!πτ·τ Πι ο !ποσ τζοοο!τιτοτποττο οοιποπε οπο

οττοο!τ!π νπτττοτ!Ξτ!τ,οοοποοτποπτπ σΒττοττοτ·οοπ

` τη !π,οοσπ;! !)οο τοοο!οττττ,!ττ τοπιιτττοτοττο !ο!ιτ

Βτ!οτ ποπ τοτττοπ,οοππ ποιποιοτπ ο!τιτοιττιτ ι20ΜΗ

Επ οιτοπ .οε..ει9 τοοο!εττοτττ ο!!,€.τ!!οπτ Πτ κοπο ίο

τ..ι.ττ.,π.τ :οπτίτπτοοτ:οπτ. Ροτοι·ἰτ τιττττοττ Τποο!ο

Μοτο στπποε ο!›ἰοδτἱοποο :σπαει τττν!!:οτιο ?πω οι!

οτοπἱττεἴο!ιτοτο,οοοπἰ:ττπ ν: !!!:τιτ [ο!ιτοτ,-ποπ ο!!: πο

..απο οοιποπτοτ· οο8ττο(οπτ ε.ιο..τω τ!!οττοτττ; οι

[απο οπ.Π πτγποττοπτ πω... ποπ ειροιιι€91 Ει!ωπκδί

πο!!ο ο!ττοο!:το οοἰποπτοτ· ιπ:ο!!οότοπτ οδτιτίποτττοοττ

ΤΟΣΗ” λ Ρο Έκι.

  

οιτὸπ ο!στο&τοποο ο

σ πο τοπικ Ριποττ·ιτ:τοποπτ τοο!ποτ·ο . οοπτέτοοοοπττ·ο.

ι πο.. ποτ...τ Ραπ:: ώ· δώο!.πο!!οο οπἰτπ Ρτοπτοτοτ·;

:το νοτἱ::ττοιπ ἱΡΠτπ·ἱ ττ·ιν!!;οτ!! τ ποσών: Οωϊο:.οπποῷ

τ.τοττ τ.μπ.μ.οΠ.:.α›ο.8.ο!τ τοπττΣπτ πιο ...........τ,

ποττ οποσ, !τόοο ,οιο πεττοοπτποποτπ οοιποπτοτ· ι

ωἔΜη· . . .-. . . . . ..

_Α.ιι=..Π.π....π..Μπο Μπη·ΠΙο ..ε8....ι.τ...."- τῇ : .

οπὶπτ !τοπτο ποπ πιο... τοπο:οι· ιππιτ!π:τιπτοτ :τποπ-.π'ζ "Ϊἔ°?'°'ΐ

ττ_το.1..ο.ιηιοοοιποιοτττω...ωτ. πο οττττπτποοπ."."Μ”

πιο οιπποπτοτ· οτοπ!ο!!οο!!:,ππᾶότ!το:ο οι!!ποπττττ)!

!!ω!!ΡΕΟΡΟΠοΗτίο.νππο ποπ ..πιο τοποτο: !τοποο

Ιππο!τττττπτοτ :τποπτττ·Ποτι:ετ τοοο!ωΡι·οποπτιτο ποιο

τττ·οττοΠττοπι : πο........π. οτἱοτππποττποοτπ !οσπτ:ττττ

ν!ποτ·ἱτ,ρτσΡτοτ τπΠτ!!!!τ!!οπτ ττττότοττττττοπτ οοτ·ίτ,τιιτ!

ι!!οπτ το!πτπτοτ·; π... !τιτιο:Τι·πιπΞέζω ω.. τω: τοτ

έτοποιηθπωπάω οι.: τ·οποτ.οτεο_π. τοττ!σι·ι "...ποιο

:πιο :οπο!τττοτ·τππιτ!ττοτπτοι· ετ!!οπ:ττ! οποιο πο;

τττ·σΡ:οτ·οο!ποπτπιτττοτοπτ!π!ττοτιο, ποπ τ6τΠ8πἰο 8ο

τττ·8τττποπτ!ο οππ!!:εττ. Με οπο πΠοο_τοιτο!ειτο; πω!

Με. οοέ!πτ οοπποτ..Ώτωτω Μ. Απ πτοποττοττοτττ

πτ:ποπο ποο:ττττποτ:ττποτοπο:τοποπτ απο, ποτο- ο

ποπ τπ:ο!!οξτοο οπο :ττπ:ΐιπτ οποτττττ·ι οτι οοτποπτπ!

ο!ττοο!τ οοέπτ:!; πο οπτττττ οι: οο!ποπττπ τ·οτοτ·οπτ!ττ

Πο οοέτοτττεττο_ἱπίἰτ!!ι!ὐι!ἱ πτ·οροποπ:π. ' '

.Πωσ π. Τποο!σΕπτ πο!!:τ·:τ ποπ πτόοοπἰτ ο:: _ιις.. ,

πτ!ποτρπο .ο οοπο!ιτΠοποε πο: οοιποπ:οιπ πστἱ- 84·τ:···ε····

:ποπ Πτροτπο:οτ·ετ!οιπ ρτ·ίποτριοτ.οπι. !ἶοττπιτιποπ

τοιττ: ποιοι.: ο!! οι. !προτποτοτ·ο!!ε οο!ποπ:πτ.Νοτττ ω.;ΜΜ

νο! ατοπττοτοτ ο !οπτιποΐοποτ·πτττοτ.τ!! πιο ; νο! |58Μττ.

τπτπτοποιτοπ Ποο:ποττ ε!!οιπ!πο Πτροτ·πο:οτο!τ Η

πο!:ποτ:τ.οπττ·τ πω: Πτ οποτττ!:ι!ττοτ· ο!ποιέτοπτ, πο

ιιιτττ οτιιτπι:·ο πο:!τ!οιπ οο!ποπτοτ ο!«ττ·οπτ. Νοπ τιπ

πτοπιτττο ε! !)οο : ποιοι νο! οττοπττ·οτοτ ..ο τ!!σ ν: .τ

οετιτπτ Βοποτ·ο!!, νο! ντ ὰ οποία πτοοπτ!πποπ ν: ἐμο

Πτ Βοποτ·ο!!, ντ ποιο.: Ηοππ'οτισ ο ποιοι ροτ· πως:

ποπ οσποοτ·τ·ιτ Ποπ” ττ!Π οι! οκτοοπττοτττ οποίο: π.

ποιο οιτπ·τ Π: !ιτπτοπ ο!:τποττττπ πω , πσττπσπιτ

Μ, π!!! οοποπτ·Πιπτ πτ·ορστττοπ:τ:οπτ το! οποτποτπ

ο!ποοτοπτ πω. Νοττντ π οτττπο πτοοτο!!τοτ.τ!ιτ πω· . >

παπι: ποπ οοποιτττιτ , π!!! το! Πτορ!οπποπτ ο!ἰοιτοπἰ

ο!οτοέτοπτ !π οιτοΠε, τ.. :το πο!!ιτε Π.τρο!οπποε ο!! .το

τοέτοε ἰπ τπ:ο!!οδτο !τττπτττπο οι! πποιττΠττττ τω.:

Μ.!οετοοπτ Ϊστπτοππτττπ, ω... πο: !τα!τττοτττΠτροτ·πο

τιττ·ο!οπτ πω, δ: !οπ·τοπ τετ:τοπἰε πειτοτ·:τ!οΠτ Πιπ

ποτοπτοτ· ι_ππι·οδτοο οι! πττοπτοοτποιτο ππομτ·Πττπ

Τ!τοο!σΘἱοοπτ Ϊοττπιτπποπτ. Οοππι·τπιτ:ιττ·, Π :πιο

οποτ Γορο!οπποπτ , οπο: ΐοττοτπττττ:ττο!!ο οτ.τ!ποττττά

τττ!πο!ριοττττπ: ει: Επι: ποο πο Βέτο [οιτρ!οτοτ· , πο:: ·

ι

έ;;

ο!! ν!!ο ττπ:τοο οπο πο!:οεττ Πτττρ!οτ·ὶ. Ρτ·ιτττοτττ οσπ!!:ιτ::

:παπαΗοοποποτ οπιπτ στπποε πιο ποεοπτέπσπ πο

8:τποπτ ττοτοτττ , Π π. πο πέτο οοπττττττπ!οοτιτ πιο;

:απο οο!ποπ:το. νποΠτοτ!ποο οπττπ τ!!τιπτ οι [ο!ρίο έ,;ωτώ

οκροττοε ίιττποτ.$οοοππιττπ ο!!οπποέ !τοποο!ποπττο _

οι! πτ!τ!!πο!-οτοττ, δ:: οκ οι.. :Μοτο τοΙ.τοοπο: ν!εττοτ·ιο =ς:=.οφτ!

π:.τ:οτ.ιπ οπο του .πεινάω ά·τπωεεωτο τ.Οιττ·.το.οπ 7:"°[ξ*

Ποιτπτ τττπ!:το!οπτοο. Ψτὅπ οπο? πο!τοοτ Τ!τοο!οἔοο .Με

ττπροοπτττοτοο ποίοπποτο.Γοτω,ο οποππιιτ.οττο ποπ

Ι τοττοεπιττο, δε τττο!π!:!!!Βοο τ·ετττοπτ!τοοΠτοποτο;' ετ·οοπτοπτει Ξπ οριτσΠτοτττ μοι...ωιω !ο!οοτιο.ντ πι:

Π [ο ποοτοππτ·ττττιτο τττσοοποτο!π τοπικ Ετπο!. - _.

Πτοο ε.!)τοοτίο!οπττπο Ροττοο,τττοοο $ο!τό!ετ!πο!

ι πο ι·ο!τοε πιο πετάω: ; Με ποπ οτΠτετε πο-πποπ

ι ροτοπ,οοεὶπτ ροποο !ιτπτοπΐοποτπ.οο!ποττο,ποοπ πιο

! τ·ο!τοο Ριποι τοι.·ωτ.τ Ρετττοο,·8τ ο!ποιττοπτ ποστ! τ..

!τοοτοπτ ἴοπσ!ττ!!ἱοποτ8ὸ ττττοτοτ· !ιττπ'οπ ο!:!ι:οτπιττ3

παοκ !οπτἰἔ οιπποποπο :εποε Ρ!πο!.Κο!ρ.Μο !π ντπξ

οοι·Πττττ ποπ ποοοπο.τττοτοτ !οτττοπ ο!;!ι:οοοπτ, .τω

οττττπτ !ι.τπτοπ ο!πτοπτ πο τοπικπω , τω τ!!ιτι! τοπ

ω... πο8ττπο,πιτ:οπτ πιο.: ἴοπο!απἰοτε οι! πι.!ποπποττί ._ἱπ οἰο νοοοπτ τ:ιτιοποπτ Τ!τοο!οἔτοεο Ποτε-ποια οοπττ Ε'ἶ'.2Ι'Φ',

Ηοοποτικ. νπο!ο Πτ!τοπτ Ρτ·οο!το:το , πιτ ΑΡοιτ..ιο. '

Α ο οπο”



τ η Με. Ι. Βε Τετείο!ια

ειοειοε τεθ:ε εΠ:ττετεεετετε τειιεΙετἱσ , εσεεεεεο

εοτε είττισεΙοειεε εΙετοτε εε τε)·ίτετήε Με , εε

τιοἰἱιοεἱΡΠ τιεσοετοετ εοτεεεττεττι το εττείτεοτειοοε

Πειτε Ροτείτ εοτε ὶοεοἱεετιτἰε οτιτεέττ, εττ1οε εεεὸ

εοτε ε!Τετιττε!ι τεττσοε Ρτεει.Ατιεοτεοι τε!τε εοτεεο

Με ίοΗιειετ εε ΡτσΡτἰετιι τετιστιετε ἴεἰετιτἰεε,ωε.ε.θεε

τετοιο Ρεττεε εστι ετττετοετ ε $ττιστείττετε το νεώτε

το τεοοε Ρτεει,τιιισεε ε!ετττετειε , δε σοί-εοτἰτετεοι

ΡτἰεεἰΡἰστοοι:νττἰοοε εεττε Ρτσεεειιετ Ρετ σετ-εο

τεοι οστιττεει ΡττοετΡιστοειτ (εε φωτ οισείτ Ρτσ

Βεοει 8τ τσοετοιεοετ ΡτιοετΡτε Με. Ρεττεε εειτο

τεειττετττετ εε εε Ρτσοειιεε Ρτσεεεοετ Ρετ τε8ο!εε

τοει, εεε: ί ο ετ Τπω!Με ΑΡε.Πο!ττα,Απέΐεττω· Εετ!ε

ειπε· δττοτται·οβτι·ο.· τετὸ εετιιΙιεετ τετιστιεεε τε τΡ- _

Η Ρετττεε:$ετισΙείττετ εσοττε ΡττεεἰΡεΙἰτετ Ρετ τετἰσ

Μια εεισό?ε. Με; Ι;

ΓεἱεεττεΡτσΙι. τ.. ίἱΤτιεσΙο8ἰε επετ νετε δ: ΡτσΡτἰε

ΐετεεττε, νε! εΠετ τ1οτειετεετε εΠεεττε Γετεοττετ Γε!

οετοτ το τοτε εεττἰἴοεἱτιε εέτοε Ποε εοτεειιττε;νεΙ το

το

Γασε.τ.- _ ν

ισο:Ι_ντίτξε

. . . . 7 . . . . οποίο ντε;

εσεττεοεττσοε εοει εοτεεοττεε!τεττοε τττεεττεε, τοι μ”[ή"..

ἱΡίε ΓοσεΙτετοετοτ:νεΙ το εοἱεεοτἱε εοοίετιοεεττετο.

Νοε το ίοΙε εεττττοειοε εδτιτε:τεττι σο τετἰσεεοι εΠἰ

8ττετεπι,τιοτε εεττττοεσ εοτιίεττοττοτ εοτεετιττεει το

ε&ο ίετεοτιίιεσ.Τοτε ττοτε τεε8ἱε είΤεοτἰεΙἱε οι εθ:οι

εε Ρεττεθ;τσ, εμε Ρστεοττετε Ρετττεττ ίεεοοεοιε ου

τοτε!εττι εκτ8εετιεοι τε!τε Ρστεετἱα : ετττοτ τιετοτε!ἱε

ετττ€εοττε Ρστεεττε: ττιτεΠεόττοε, είε ΐοοτε εΠετιίοοι

μειώσετε εκ ΡτσΡττσ,8τ οδ ει: εΠετισ τείττττισεισ,εοτε

εετοτε τΡΠοε το, τετοιο ΓετΡτε ιοτοετ·ι; νοεε τιοε

ττοειε οοτεί-εττ,εσεεε ἱΠεει το Γε ἰΡίε ντεεετ8ττοτοε

τοτ. Τοει ττοιε Ρετι τεττσοε επεοίοε τΡίε Ρτεεἰ το τοττωττωτ
εεε,ειτ ἱΡΪε τετ οποτε οετοτεΙτ ειί-εοτΪο ετοτεε.φισ ι ΡτἰοεἰΡἱε τεοε!ετε ειετΡσΠεε νετε8τ ΡτσΡττεττιτεΙ- Ρ”.εφ Ρ·

τιτ,ντ ΠΠ εττεετοι· το τεοοε Ρτεεἰ Ρτοεεεετε νι Μπιτ- !ε&οε, Ρτσοτ τετε!!εδτοε εΡΡεΠετ εΠεοτιιτε Ρτὶτιεἱ- ""Μ"'".""ΐ

οτε ἴοΡετἰσι·ἰε ετοοεεεττιστιε; τοτε :Με Ρτσεεεοοτ Ρἰστοτε,8τ εττΠεΒιοτιιτ εσεττε ί;:τεοτιεοι, τιοα οιΡετ τεεετε εεττιστε 8ττετε!ΗΒιτιστε; Τοτε εοτε Με επεετοε εσοτ!οίὶσοοττι Ρετ ΡτιοετΡτε. Ρτστ›. Παμε!.

ΐΡεττεΙτεοιτι!ισ ιτιττε. εοοεετε στειοετο Ιοτειειε στι- Η εεττττοεσ.8τ οσε εοτεεετιετΡίε είτε: τοτε εΠεετιε

Ποπ ΡιεειεΙΠΠ:ιτ $Ρττιτοε Γεοέτοε,οε εττεετ το να» εθ:οε ίετεοττεεί;εεττττοεσ8τ οσο εοἱεεοτἰε είτετ τσ4

` τετειοε,τιοεττοιΡΙιεττε τστιττοεετοτ το ΡττετιΡοε τε- τε είἶετιτἰε εδτοε τετεΠε&οε τ σοἰε τετεΠεδτ:οε 8τ

οε!εττε,ετιιεεετε, ντ τοτε εσΠὶΒἱτοτ εεε ω.υ!ιτέκβ. ΐετεεττειοεοτεεεττε8τεεττἱτοεἰεε οσε εττΙ:ετοετ,Γεε

Ρ :Μποντ φιβ.Ι·"επεεω. (Ι το τοσεο τετιτοτε είΪεετἱεοεἱ Ρετ εΠεοτίοτε , Βιοτε

η. Αυ Ριιεεεει. Ηεπιπέεσοεε σ, Βεοτε Ρετετοτε Πεεει εετιετίτσοετε;ετ σ Η το νεο τετἱσ ΐετεοτιετ ει.

εω"8·ε·3- εΠεΠιεο!σειτεεετετε,εκετεεττε τεττιίτοεισ Ττιεσ- ε.)ιετοτ Ρετ τοΙεττι εεττττἔιεἰτιετε εσοετοίτσετε; ὶοεΙὶσ

Ισετεε,ιΙΙοίττετε Πιο Ιοτειοε,εσο τιοιεειε ΓΡεειεΙι[εε τετἱσ τετε!!ε&οε ίεΙοεΒἰτοτ Ρετ Γσ!ετο εεττττοειοεπι

Βεεετε!ἰ οοσε ειτἰἔἰτιιτ τοει ε !οιειοε οιιίτοτσ Με, Ρι·ἰεεἱΡἱστοιε.

· τοει ετοττιιεε οετοτεΙτεεἰί-εοτἴοεΑε 1.8ε 2.εωεο. ΕκΡΙἱεετοτ:ἱτε ίετιεοετ ίετεεττετεί-Ρεθ:ο εσοετο- π.

ετατε8.εοΡΙειτ τετεΠτεεοετε,εοτεεοε νοε,ιοεοτεεοε εωετ,εωτ τετεΠε&ιιε τεί-Ρεδ:ο ΡτἱεεἰΡἰστοοι: ετἔσ

εΙτετε, τιιιε!τε Ρετ εετοτεΙετιι εἰΪεοι·Ϊοτε το ι·εἱιοεΡἱ- Η ίε|οετιιτ τετἱσ Γετεεττε Ρετ το!επι εεττἰτοεὶοεττι εστ

εεἱ εσιιιΡετετι-Ρστείτ : ετιιεετετεειι ετΠ:το8οττοτε.Ρτ- τιοεεοτεεοττε εστιττοΠσοτε;ίεΙοεοττιιτ τετἰσἰοτεΠε>

εε, οι: επ εε ετεεεεεοτε οσο οἱτἰτοτ τετἰσοιε τεί- ότοε Ρετ ί-στεοι τεττττοετιιετε εοίοοε εοἰεεοτἰε Ρτττιε

τετ .Ήεεεσ ἰΒἱτοτ ίετιΡτιιτετ 8τΡΡ.ειτ Ρτεε τοτε- εἰΡἰστιιτο:εττ1οε εεεὸ εΠεοίοε Με ἱε ετττεοΙοε τα

τοετ ΞοτεΙΙἰΒεοτἰετε, τετεΠι€οετοι· εειοεοτεεοτε δε οε|ετσε ετττ νετὲ8τ ΡτσΡι·τεΞετε!!ε&οε;8ττΡΓε Εεεε..

. στιί.εοτε,τιοε εκ ττεεττιε εσιιιΡετετιιτ νι οετοτεΙτε ως τυοΜε ἰετ-οί-οε τ 1οτείτ ΡτἱοεἰΡἱοτε :εεε επετιί-οε

εοτίοε:εε ειοετε τεειετι οεεείτετιε οι Ι·:ιεεε,ετοιε οτε ετττ νετε 8:ΡτσΡττε εΒιτοε τετε!!ε&ιτε,οοσε τιετεο

`τεοε!ετε τονίτεττε ετεεεετοτ ντνετε,τετε!!εδτοεοσο Ιιεότεοοε ετιτττ. '

'εστι-ετ εΡΡΠεετε τε εε εε ειτΡΙἰεεεεε.Αε ε. οε8σ τω· Νεε ίεΙοεττ Ρστείτ ἱτιεσοτἱεοετἰσεε τοοι εοτεεε- η:

ιστ.Ιοτεεε ειιττε ττωετι σΒιετΈτοτο τεεειτ Ρετ τείτι- το εΙτεττοε τετεοττε;τΙοτείι ίετετιττε τοΙιεΙτετεετε οσο Με Ϊεἔἱ#ἱ#

τεσοιοτε ειττττοΐεεοοι,τιοσε εε Γε εοτιτιοειε εΡτοτο Ιιετιετ εοτεεοττεττι το ο , οσο Ρστετἰτ ἰΠειε εεείΡετε Μ [··τ··τε··

είτ Ρετετε σΜεότιεοτεεοττετε:Ιοτεεε νετὸ οετιιτεΙε Ρετ εσεττοοεττσοεει εε ΐοτιεΙτετεεοτετε εκτΡτεο- 2.”. Θ”

εε σοτεέτοτε τεοεττ Ρετ οιεετοτο τετττοΓεεοοι,τιοσε τετε οι εΙὶσ ἴοΒἱεέτσ,ντἰ "Με Ττιε0Ιοέτε. Βεετσ- .8:Σ2,:8.
'8_ το Γε εΡτοτε εΠ,στιτεέττ εοἰεετἱεο·ι Ρετετε.ΑεΤτιεσ- τοει , εοτ τοσεΙτετεετι ετειτοτ ΤΙιεσΙσΒιε τιστττετ ω· ε

@πτωτικ- Ισετε εΡΡεΠεοεε το νετε 8: ΡτσΡττε ΓεἱεετἰεῇείἙσ εστι Νετε , εΐιιε εεε ετ ειττττείεεε τεετοτε εστιτοεάτσ,

Πε ε'Με Ρτσεεεετ Ρετεοτεεοτετιι εστίττεει Ρι·ιεειΡτοτιιτεΞ οσο Ρστετιτ Ττιεο!σετεε οσίττετ εετε τιιτττεΐεεετε

ωωΐ9. τ? τες) το οσο Με νετε8τΡτσΡτἰε ΐετεοττε , εττιοε εοτεεοτϊεπι,τ2-ο2,οε ρη,τω,.κκτεΠΠ ώ π! γει·ω·η

1.ω(“ω. εεεσ οσο οτε !ετεε εΡΡεΙΙεεε-ε. Ροοεεττι. ττοσεεε- δε ΡτσΡτιεει ειεεττετε.Νεε οι εεεειε τετἱσ εεΡετ

[ω,ω. τετ Ρτε:ετεετσ ετΐεεττεΙτ ε!τεοτοε τετ,τιοΠ ΡεττιετΡετ ΓΡεθ:ιοε;Νετε εεε, ττοεοεσ εΓτ το ειίΉοδτσ ἴοἱιἱε+

τησ. νετεει δ: Ρτ0Ρττετε Μτοτεει Με τεἱ;ετ εοἰεεοτἱε δτσ,εττττιιτ εοτεεεττε ίεοίτιε,εε εοεοι το” εσεεΙο

εε Ρτπεἰεετιιττι είΪεοτἰεΙε ίττεοοεε : εστι ετιἰτε οι Πσεεε τεί-σΙοιτ.

Ρτεετεετοιτι εεετεετιτε!ε το Γετεοττε; 8ττοτετ εΠεε- Νεε τεΙοεττ τεεεετε Ροτείε οι εοἰεετιτἱε εσείε- ω

ττεΙε 8τ εεειεεετε!ε εστι εετοτ ειεετοτε.Αεετεεετε- τιοεοτἱετιιοι.·τιοὶε εσετε ΤΙιεστστ,οε οσο με” ειπε". Νοετο:σπ

Ιε νετὸ εσοίεττοττιιτ εε επεεττεΙε ι ετ εοΠοτο επετι- εἱτ ω Βσεἱτετετο εσιιΓεεοετιττε:,εοσε οι ΡΓΟΡττοπι Ρ·ΙΙ.ΜΜ

Ξ“Μ""ϋ τιε!εεοΡΡστιττοτ το ΐειεοττε εεττ: εοἰεετιττετε: ττοτε Εοεἱεε; οοεοι εε νετττετειε εσείετιιιεετιε , ττοσε “ε.:Δ'

"Μιω, εφε εοΡΡσεετεω!3 επα ατωΠε05 ετ οπο: οσο είε ΡτσΡττοτε ΤτιεσΙσἔἰε. ΙτετιιτΠοσε ΙιεΒετ εοι- - τ. τρο"ωτω Γορροειτοι·ίεε τοοΐεοοϋτοτ εοἱεεοτὶεεετεεὸ εποε εεεττειε εστιτεοοετιττε , είε Ιιετ:ιεετ εοἰεειιτἰειε

2τεΡω- εέτοε εε: εεττοε.· τιοἱεεοἰεεοε :Νοε τεττοτ εεττἰτο- εσοΓετιοεεττε , οσο εεε νετε ετ ΡτσΡτἱε @Με

(Κω-αι φκΙαπω έ” Ρττοιοτε εσείτιτοττοοΐετεοττ2. Ττιεο!σἔἰεε, ντ οσο Πε νετε Ϊεἰειιτἰε ΤΙιεσΙσἔἰεε,

@οι Ρτιττιοοιεοετττοττοοτε τεἰείτ, ττοσε τ. τεοι εεΒετ ΙιεΙιετε εοτεεεττεει , τιοετο ΡσίτοΙετ Μαι

ει ιοΒοιτ ε!ιοτεοτ ετισ:ετοιιτεοτεεεττε, οσο εετ- τἱεἰΡίε ΤτιεσΪσεἰεε: Πεοτ οσε είε νετε Μοτο Με

τ·Εεε9ωεΠεεετ ε_'ω"Β"π [- ώ οΠῖΠωἱ0 εᾶοιοοἰ τεοτινΠεε,ττοτε οσε εεεετ εοτεεεττειο. φαει Ρσίτο4 .

ω. Ϊετετιττε οσε ετε;τειτοτ.Οσεοττε.εΠεοίοε, εκ τείτι- Ιετ ΪεἱεετΙε τΡΓε ΜετεΡΙινΠεε. Αοτεεεεειιε ΡτσΒο; ·

τεστιἱσ Ι)ετ ε!ετε τσΒιιττσ, επεοττεΠτετ ει€1:εττ ε) είζ

Γεείο,ειτ εσεετετείττοτσετσ στιτειιτεετεεττσ , οσε

ε!ισ ει: τ:τιΡττε,τιτίτ ττοτε νεοε εε: εοτεεεε, ε|τει· Με

εεεε,εοιε το εεττεττε εσεοεοιεετ:ετεσ ετττεεττττε οι

Ρτε:ετεετοτε επεεττεΙειε Με" ΐετεεττεεστει·εσ εέτοε

ιιοι εε εετετ,εετετ εΠεεττεΙτ Ρτεετεετσ Π:τεεττε;ετττοε
` ' · ε ο τ

εεεσ οσο ΡετττετΡετ τετεετετε οετοτετε Γετεοτττετ δ:

εστιίετιιιετιτετ εστι τοετετοτ οοοιεο νετε δε ΡτσΡτιετ

Τ|ιεσΙσἔἰε ΡτεεειΡοε εττεοεἱτ εε νετττετεοι-ετττεο

Ι0Γοτε;δε εστοτε εμε: ἰτιεττἰεοΠε ντττοτε εσεττεεε

τοττεττ_το οσε τετο εττεοεττ εε Βσεττετεττι τόΓεεοειι

τοε,τιοετε εε νετττετεει εστιί_εττοεοτίε, τιοσε νι εσε

τεοοεετία εεεοεἰτοτ ει: ετττεο!τε Ρὶεεἰ:ντ το οσεεε

τσ8εοισ:ΠποΜε σέ? |σωπο:ρωπό: δοτου εδ.είοτ τετε!!εδο

ώ· ·υείοπτετε;ετέε σπάει εεε/ία: Μτε||εδίκ ό· ·οο!κοΜ

τε.·τιτισε Τοεο!σειιε εττεττεττ,εα νετττετ τόΓεττοεοττε,
ε οοσε



τ. τ.

δ.Τβσ8Μ!.

μπσάο.

ἴ.!ο

κ.

27.

1ι:Η:·η:Μ

ρποβοτί:ιο

οι: που εΒ

@Μιὰ τ

Σ!.

ΤΙιεσἴσ!ἔσ

ιιιπι|:ι8::ε

@εστία

Ι

:μισά ἰσιΡΙἰεἰ:ἑ8: νιτ:στε εοιι:ιτιετιιτ ιη τιιειιοτετε

σε|ι::ι.ΝεεεΠ ειι:ιεττι τ:ι:ιο:ιε Μεττιετιιιι:ιεσι ετσι:

. σοηιττεη:Ιι: Μ:: νει·ι::::εει:ισιε εοτιίε:ισση:στ ει:

::ι!ι,νε! τιιΠ ρτισ'αιτιιο ρώσοι σιτε ιΗσ:ἰ :ιοΠιτιιΙε στ,

Με ηοτι.Ριτιιε ετιιτη Μ:: ::τι:ίιτιι:είτ , Γειτε εοτιτιε

ι:ἱοηετιι :ιτιι::Ηε:ιτι εστη Πισιεύι:ο. ντι:Ιε Πε:: σιτε:

ε!ιιττι ΤιιεοΙοεισ νιιι:οτι: και:: :ιοε τηοειο ιιτΒιιιιι.

Η ί-οΙτιπι τα:: :ο τηε!ισειτι:ΗΒιιη:Μπι νετι::ιτειη στο

:ιο!ιτιοηιε αΙιίοΙστα:στάιρ.ι.7.βίω. '

Νεει:ιε σε:: ίεη:ετι:. τι:::τωσ εἰ: τιιιττοεἰηἰο 3.

Βοδε. ν: σ:ι:ιετίστιτ εοτι:ετι:ιστιτ:Ναιιι :ιι3.ιωτικΠ.

33.ει:::Π.τζει:.ι.επιΠ.4. :ιοεε:,ίειετι:ιστη, :με τιοτι

οστά: τη:: εοτιε!σΠοιιεε τε:ισεετε σ:: :ιτιιιει:ιιιι σει

τιιιτιι!ιτετ εο8τιι:ιι,τιοσεΠε εισιτιεηι φωσ εστη :Με

ί:ιετι:ήε: :ιεε :Πει ·υιιιι::ιεέ ΐειετιτιιιη: ιιιιιτιιιτισιιπι

@Με ε8ο) απ:: εΠεητιιι!ι στειιιειιτ:ΒΓειεη:ιιτ,οσιε

ε:: εσι:ιεστιιι Ρι·ιιιεί::ιιοισττι. Ε: σε νετιτιι:ε σκάι'.

14..αι·ι·.9.ει:εε::πηκε,ιτι :μι η, βαστα:: ρι·υρ·:εΜΜΜ:

|ιτ:Μτια , σιι€ποβτιπικι· μι· τώ!κωπεπι :η ρητικρι·έκ

σΡ1πήΙΙώ ταβ πώ:: βατ ιπ::ΙΙ:Π:::.$σητ :σπιτι σε:

:ε τιτα:ίτξι τη:: εδι:σι, ν: ιΒι:ιεπι :ιεε!ιιτ:ι: , ει: :μια

ίση: σο:: ιστεΠεθ:σι, ηοη στομα· τείι:τηιοηιιιτη

ιι!ιετιιιτη,ίεε! Ρτορτισττι ΜΜΜ:: ιη::·|ιεθ:σε. Νεε

τετ-ετ: οσο:: 1.ρ.:ρωΠ.1.αι·τ.2. ει!ίοΙστεστε:ιτ,Τηεο

Ιοεισττι α:: [ειετι:ιστη;:ιιιοτιι:ιτη ν: Οιι::·ωπω ιτι:ετ

Ρτετιιτστ, ιτι:εΙΙ:Β::ιιτάε Ττιεο!οει:ι ίεειιιιεΗιτιι τε,

σο:: σε ηοί:τέι,:ισιιτεΙτ ιτιιιιεττεδ:ε !ειετι:ἱιι.

εξω:: :σπιτι ιι!τετιίιτ μα:: :η ΕιΙ:ειη ηο:ἰ:ἰ:ι

ιΙΙιι,:ισειτιι Δ: που: τω:: τιιιἱιισετσητ_Ρτορἱιετστ, δ:

ΑροίτοΙισε: εσιεΙειι:ιιιττι τηο:ισί τοττη:|ιε,8: Μ::

:::εΗ:ιιτιοητε Βισἱτιαι τω:: νει·:ι8: τιτο:ιτιιι Γειω

σε. ΛΗ::τιιιιτι: 6'εσπισ :η 3.άψ:κδτ.24.5. β:Μ Ισμα

»ιται·,ώ·· Μα]ωπ.μα.Π.1 4.Ρ70ἰυ!ὶ.Ρσ ιιοιιτη.τιιΙιε :ιο

στι: ετ:: εσι:ιειιε;ρτοεε:ιεσπ εστω ει: :ισιισσε τιτα

πω:: εσι:ιεστιτιιιε,νιιιι ετα:: :ισο:ι εισι:ισιιι:ι ε: Πεο

τειιεΙιι:στ,είτ νετιιτη : ιι!:ετ:ι,οσο:ι τιοε Π: ὁ. Ι)εο τε

σεισ:στη. Η:: ετιιτη εισιιΒσε :ιτει:ιιιιίΠε εστ:ιεη:ισσε

-ΡοΠ:ιε,εοεεΒε:στ ιτι:εΙ!εδ:σε Ρτοτι:ιε::ε Μεση:: οι:

ιεε:ο τειιε!ειτο.

Μιτιι νετο :στη :Πιτ εἰ: ηεε:ιτι:ισηι. Κι:ἰο ιιι:ι

Γειειι:ι:ιτι·ι ΡτοΡτιε εἰὶᾶιιιιι τεΐιιιτττιιτ εσι:ιεη:ιει·ει:

Νεε στι:: εσιάετι:ιιιει::τιιι εεε σττεΠ::ι:ιοτιιε : :ιό

τιιιε ειιιττι εἔι. Ροίι:ΐι,ιτιτε!!ρέτσι :ιιειτ:ιτ ιιΠεστιτιοετ

ει::τιιιίεεσιτι, 8: ηοιι σε: Ρι·οιιτιιιτη τεΠιτιιοτιισσι,

Β:72:: Ι. Ϊ): Τὐεοἰσἔἰ:: εἰι:@ ΜΜΜ δε:: Ι: · τ

:σε ε:ιτη Μεση: ει:: τιεττεέτιισι ΐειετι:ι:ιτη, ιηιιιεττε

θ:ιιτη ::ιττιεσ τιοτι τι:·Βιιτι:. (:2:ετσιτιτσ::οι!ι:ι, στή

ιιΙι:ιιιιν:σητιιτ, ω:: ΤτιεοΙοει:ιτιι τιοίτηιιιι ηοτι :Π

τ: Γειετι:ιιιτιιι:ισιιι ω:: τ:Βιιιιιιάισιόιιι:, εἰιιη σιτε

ει: εήι·φυτι ό: Ε:Ιω.3. Π: σε ι·εΒσε νιιἱσετίἶιΙἰΒιιε:

ιιοτι ντεε:: ηιιττι :ισιιιι:ιο ττιόιιιιάσ:ι Πιτι:ιηιηιιι::ιΒιμ

Π:ι.Πιιετιετ (ε,ν:Πεσε: Με ν: τιιΜτηι: Γειειι:ιει: 1):

ιιἰηιε,εισο ριιέτο Με ίση: οτιιεθ:ιιιτι Τιιεο!οΒιετ, την ο

τετ:: ει:: :Με :τη Γετεητι:ι.

Β Ε Ο Τ Ι Ο Π.

@η .θαύ:22:ιβ ΤβερἰοἔΜ ρώτα? ι Ο

· Ατιο.:ιιισι::ισειι Γε:ιιιιτιιτει: :Πε::ηεσιιι εστω

ΤιιεοΙοει:ι Μεση ειιι:ιεητιιε ιιοτι Π: Μεση:

τιοη Μάτι:: οιι2τι:ιτιι :Με νιι·τιιε ιτι:ει!εθ:ιιοΙιε επι:

:ιοΠι: ει: τεΙι:ιιιι:,οσιιε ειισιηετιιτ Μήτο:.6.Ε:Με. ·

Νοιι ει: |ιι:ε||εδίωιιιι: δ::ριεκτιι::ν:τ:ιεισε ετιιιιι τε.

:ιιιιτιτ ειιἰἀετι:ἱιιηι οτιιε&ι;ι!ιε :ιτιηιοτστη :ιτιιιειρισ

:στη ειτε.: :μια νετἴτιτστ ; σιτε ι:ιτισιιιτιιιηη]τι:Ήτηιι

τσηιήιιεεεισΕι:σηι,εΙε:ισισσι :ιιΐιιιι::ιτ.Νοη Λι·.τ,:ιστ

Ψι·πιάσηιωΝ::τη Με ιη τ:ι&ιοηε,τιιεειη:ιότιοηε νει·

Γ:ιτιιτ. Ρτσ::ετ σο: εσ:ειτι σιιΠιιτη ει!ιιιτη :ιΒιιοΐει: ιιι- _

:ε!!εεΊτιιιι!ε:τι ΪιιιΙιἰ:ιιιη κοψω. Πάει» εηιιη 8: οριστι

ιτευι.είιηι τοττηι:ιιηετιι ιηει:ιε!ιιητιά νἰτ:σ:ὶ!ισειη:ε!

!εδΙ:σιιΙιτισε ει:ε!ιιόι:.

τω” δετι:ετιτισ ιιΗιτηι:ι:,Ττιεοιο8ητη στ: την»

Βἰτιιιη :ιεειστ:::ιι.ιστη , ε: :ιείεηίισσιη νετι::ιτστη τε

σειιιτει·ιιιιι . τιοτι ιι:Ηιαίισσπι , στι: ιτιεΙιτιιι:ιιιιιηιιτι

νετι:::εε τειιε!:ι::ιε,:ιστιιι ποστ:: ει: τειιε|:ιτιε :Μάσ

δ:σε ; ε/ίω·ω|: επι-β.1.'Ριτσ!:ιβ ωι:.3..:- έ:: ι. έ:]ιυηδι'.

48. «ττπ::2.3. Ετειιιτη τι:: τσιπ, :μια ιιι:εΙ!εε`:σπι

ιττισεάιιιτι:,ιιε επεηισπιτ:ιει!ε τι:.:Βε:::ιιι οιιιεθ:ιιτηι

:ισο:ι ιιΠοεισιεεττΠιιηιε στο:: : οτιίεστι::ιε :ετ:τι:

τ θ.

τ.8:·ιιτεστε

.ο

Εισιιέιιιιι.

σωστη; τιι:ιοτιεε ιη οτιι:ιοίι:στιι ισεΠτιιιστεει 8: ντι:

ηιιΠο: :ιρ:ιιιτεητ :ιτοιι:ιτιιΙει ι·ιι:ἰοηεε,ει:εηιιιΙιι, στη::

ιιιτει!εέτσιτι τηιιτιιιόσειιτιτ :ιά:ιπεη:ιεσειστη.Π!ε τω:

τσι· ΜΜΜ, :μη :ετιιιιτιοε ει:τι!ισιιτιτ:ιτιοηεετη οι»

Ροίι:στιι @Ίσις 8:ει:εηιρΙ:ιι τσ:ιοηεΐέιιιε τιι:ιησ:τισ

εετιτεε :ι:ιεΙ:ιειτ,εΠ: :σωστη άεε!:ιτητιιιιι:,8: τιστι σο:

:ιτείιιισε. πι:: :Π τι:ιΙιιτιιε Τηεο?οειεσε, :τσι :πιο

ιιιεΙιτιιιτ ιητε!Ιεδ:σιη Ρει·:ιίΐε:ιΓστηιισ οτιι::έ:σ. :ειτε

Ιστε,ιιστ ἱτι νετιτ:ιτεε:τιι!!ἰε·ἰτιιΡΙιεἰ:ὲ εοιι:ειι:2ιε. ει::

:μισά :τι η:: τει εσισειιτιέι εοτιιιίτι: ε :μιὰ εσι:ιειι- ι οσε: τειι::ιττι Μεση:: Πάει ; τα! :ιεε!ιι·ιι: :ιτι:στιιι

σ:: ειιτσετστι: Ρ:ορτιετιιηΓο!σηιέισε τιστιιιετιιτι: εστ- '

:ιετι:ιιιττι εκττιτιΪεεε ιι::εΠ ει:ιοτιιε Πιιιιτια. :ισα στι:: ΐ τη:: : Η τι:ισι:σε ΤΙιεοΙοειεσε ει:: 2ιΤΙΙΙΖίΐΠΠ8,3ΠΕ εβ

ι Κ: ιι:Ηι:ιεβσσειιι εοτιεισιιοτιειιτιτοσειΙιι|ι:ετ,ειιι:εσἱ:ιεε τιιΙΙι,ηεε τ:ιΠετε ροκ:: , εοΒεΒ:ιτιιτ εοι·ιιτιιιιι

:Μάσι σε! :ιίΐειιΐστιι :ιτιι:τιεσεισηι. Ωσιε :εισαι οι:

' τεστ-σε Με ιιοιι ε!ιειεισα:στ ει: ἰτι:τιτιἴεε:ἱ εσἰἀειιτιἔὶ

οΒιεδ:ι,ΓεεΙ ει: ει::τιτιίεειι ειιι:Ιεητιιι ιι::εί:::ιοτιιτι Ι):

σιτιιι:,ηοσ :ιο:ετιι: :κι Ρι·ορτιε ΐειετιτισι Με: ροτιοτι

τ:::ιοτιε,:ισιιτιι ΤτιεοΙοειιι :ιοίτι·σησ:: τιοτι ίοΙ:ιτη ετι
τετ εσἱεὶετι:ἰ.ἄ τεἱ,Ϊε:ὶ ε:ιαηιτιιτ:εΠε:ιο:ιιω

 

ι

δ: Μειωι: Μ:: εοτιττ:ι τιητιιΒιιιιητεε.Ετσο.(:οτιημ

:ιετιτετ Μεστά:: ει: Ριιη:ιΡη: τειιε!ιι:ιε:ΡοτεΠ: ετιιηι

.- εοτιεΙσίιο σώσει ει: Ρι·ιηειιιιοτει.ιειστο; νι10 τηοάο

ξ :ιτο:ιστιι!ιτετ;Π ει: ν@Ρι·οιιοΠ:ἱοτιε:εσεΙιι:ἑ . δ: ιι!

Ϊ :ετα ητοτιιιΒιιι :ιεόσε:ι::ιτ οτιιτιετΒΗιε ; ΕΙιτσίκι

σου:: : Μιτου εοπβ»ιτ :πτείίεδτκ ό· ωΙαπωτε άιρίσέΐει

εε:: Ο|στΦωεοπ/Μτάι:τε!!εδτι:,ά· ·ω!κατατε εί:ΠΜδΜ:

μ.

Ποπ/Μ».

Βτεο σ. ΕτΠΤτιεο!οΒιιι τιοίττε·ηοη Π: να: Β: ι εσιάετι:ετ ; τι ει: ντι: τειιεΙιι:* 8: Με:: ιι:ιτιιτ:ιΙι ΔΜΜΜ,_
ΡτοΡτιιι ί.ειετι:ισ , :Πει τατιιετι μια:: :Ποσο ιηο:ιο Ι εσι:ἱετι:ε άεόσε:ι:στεοηεΙιιίιο εεττ:: : Οσι·:Π':::4! Η- Δ

ειειιιτιιι; :στη :πορτες τστιιτη:ι:ιι εε:τιτσεΙτιιετη Πιο

τιιτη τω:: ιοτι.ιηι;:σηι το τετ τηο:ισηι τοεε:ιετι

Διτειξη:ιεΞιω , ει: Ριι€ιειδι;: Πιτητηιι εΣτ:ιτιι:ι:ηε

εοτιεισίιοιιεετηίετειισο:σοσ τιιιηετιντιισοεε Μεσ

η: ειιτιι τε!ιοιιιε , ειστε απ:: :ιο:ιίΠτιιο :ιτιι::ιιειιτο

ίσιωσε, :μια εἰ:: ειιτ:ιετιτισ οστά:: : Νου τιιηιετιείτ

α:ισιιιοεε :ιιη:ίιτη ἴεἱεη:ἰ:ι , είιηι :ιοτι εοσσετιιιιτ ιτι

:Με τιοιηιηε ειιτιιτε!ι:ιστείειετι:ιη; Γε:ι άι:: μπεί:

:ισσιο8ιεε (ειεη:ιει; :στη ιιτισιοΒιιι ρι·οσοτ::οιιιι.ρτο

με: ιτιττιηίεε:τη εοτισεηιειιτιιιιιιιτι εει·:ι:ιι:ιιτιε, ά

πιεσε τιτοεε:ιεηάι;:σηι ιιτ:τιτιστιοηιε, Ρ:0ρ:ετ τισ

Βι:σεΠηετη , :ιμι:ιπι στά: :κι τιεττεθ::ιτι ἴςιετι:ιειτιι

Βειιτοτσττι. ΟοηεΙσίιο εοτιίτιι:,- :στη ει: τιιο:ὶο Ιο

φωτ:: δετιστιιτα 8: Ρ:ιττιιττι,:ιιιι ειιτη :ιτιρεΙΙ:ιτεί.ο

Κιτ: Ϊεὶετι:ἱεττι ι :στη ει:ΐετιοΙ:Μειε τη:: σι:: :ισιιηι

?ουσια Α1): Όσα

σε:: 1)εί : Πί:::: άι.:ΐτ:2·κττκι· ή Ραπ:: :εεε δβι·Ι.ι'ϊκ.: ά:

.:ΐΙπιμέται· ιι Ρεττ:.Ατ Με ιιεσ:το τηο!!ο ει: ειδΙιείισσει - ο

·εοτιεισιιοιιι ετιιτη εσι:ιεη:ετ :ιε:ισδι:ε ει: Ρτσ:ηιιίΠι·ε>

σε!:ιτειι:ιτε!!εε:ιιι ιι:Πιιετε: ιιίἶειιἴιι Ριάει:ειιιο :ισιρι:ιε

εΠεηίσ :ΙΤεητιττισι· Ριιιιειριι: τεσεΙ:ι:ιε , ιιίΤετι:ιτηστ

:μεσα ιτηριιει:εεοσ:ιηετι:ιιτ :τι τεσειιι:ιε.νη:ιε στ::

Με: εοιιεΙσσοτιεε ηε8:ιτ,είτ τι:ετετΙεσε.οοιιε|σΠοιι:

νει·ὸ τιτοΒιιΒιιι:ετ σώσετε ε:Πιιι:τετιιι'σΠε-τισι :ιστ

η:ιτισο δ: ξοι·_ιιιι:ιοΙοί-ο:Λ!ιί-ιιτσστη :σκετη εί:,ι:ιοσε

τε τιιιτιι:ίι Ττιεο!. οιιιιιιιτισιϊ τι: τοτ:ηιεΤο!οΐσηι:ετΒο.

$εενιι0Α ίειιτ.σοεε:.Τ:ιεοΙ.εΠειρΐσηι Β:ιοι:στη

ΡιάειΠιτσΕε', :ισιι:ετισε ει::ετι:ιι:ιιτιιά εοηε!ιιιιστιε3

ει: τεσεΙ:ι:ιεάεσιιδ:ει. @σε ειττειιτιο τιστι ΜΗ:: τη»

ιιιιηι σιιιιιιτιι:ετη.ιιτι ΜΒΜ:: Ρι:ὶεἰ :::Πιι:ετιιιη:ίε:Ι εἴ:

:ιεττι τιιτιτίιιη ει::εσ:ιι: α:: τιοιιιιττι νετι::ι:εσι ει:ΡΗ

ι Α ὅ :ιτε η

Η:

ιώι·ιιιωτ.



πωπω».

51ίι"Π.

Η -

3 . .9επιππι.

Ειιιιιιυπι.

Ν·

Ξ|ι βάψω

ιιΜκέΠωι4.

π'

δ δ·

Ποπ πω..

"Πισω ν

ππιιϊω.

Ν:: η.»

πισω ιππ

Η”.

!“[",||ο·

ΔισποΙὶ.

ιτ

ό

6

:πε ει·επεπειπιπ:ιιευιι ιιπΒιιυε ιειεπιιπε πεειιιιιιιυπ

ειτεπ νπ.ππ εοπε!υιιοπεπιεπτεππιτυι· ειι·επ πιιππι

ω εοοεπι πιοιιυο ΐοι·ιππιι. Ε/! .5')ι!κυΠι·2 οι Ποπ/ια.

πισ.1.ωπ.ιο.ώ· ι1.Ρυπάπιπ.οΒιεθ:υυι πω δ! Τιπο

ω” είὶ ι‹ιεπι;ἴε‹ι ιιπΒιιυε νπιτπτειπ ιιιιπππτ πο οπ

ιεέιιε:ιυΒ εοπεπι επιιπ ιείιιιποπιο Πει ιεπιιιτπω

ιπ οιοιεέιπ ιιπιπεπιπτε τευειπιπ,8ε ππΒιιυε πω. ιπ

εοπειιιιιοπεε ει: τευειιιιιε ευιπεπτει· πειωεω : είιπι

ποπ πιιπιιε (ιι ιιπ:τειιευε, πυιπε8πι εοπειυίιοπεε ει:

τευειπτιπειιιιιεπτει· πειιυθπε,πυ:ιιπ ουι πει;πτ οι:ιε

ι€ωΡπ ιιπιπειιιπτε ι·ευειπιπ.

°Τειιτιπ Επι. πΠ-ειιι , ΤιιεοιοΒιπιπ εΠειιπΒι

ι:υιπ Πάει πεπιιιιιια;δευτέ ω 3.4ιπ.55.9.υ».0ι·ωπ π.

3.'Ρπο!σέι!ι:ετα σ,ΒΡΜΙυι·ι.ι 9.4..5.4ο.ρπιε:, πωπω. π.

7.!ιτι·πι σ. Ι(α/Ξ7.1. ιίέφ.5.ε.3.ι Ρυπόππι.ιιιισάιεπιπυε.

Ρι·ιπειριπ Τι·ιεοιοΒιε εΠε νει·ι€πτεε ι·ευειπεπε ιιυπιπ

πο ως ετειιιτπε , Με πωωπ Με εοέπιππε , ΪεπιΡετ

πποιτυεΤιιεοιοειευε ιιειιυδιιυυε πουπιπιπ ναυπ

τυπι ει; Ρτιπειριιε ι·ευειιιιιε ΡεττιπεΒιτ πωπω» ποπ

ιιιιυΓιπη πυιπ πως ποπ ιπειιππι πιίι ω νει·ιπιτεε ιω

πιεπιπιε ι·ευει:ιτπεεκ ἴοιο ιειιιπιοπιο Πει; ετΒο πο

.πεπυιΠεπιπ.Απππιρι.ρι·οο.εοπι Π: ιιποιιυε εειιυε,8:

ιπειιιιιεπε . ποπ νιειετυι· ω πυεπι πιιιιιπ πεττιπετε

π:οΠιι.πυπιπ πό ιιιιεπι πειπυιίιιππι. -

Βιι:ο 1. ΤιιεοΙοειπ ποπ επ ιιπιπιτιπιιππιοιπ πε

εΙπι·πιιυυε.8ε ειείεπιιυυε πτιιευιοτυπι Πάει : Ε.δΐουι

πω” εοπεπι Μίππο!.Ρυποπτπ.ειι: ετιππι ειεπιιέι:ιυπε

εοπειυίιοπυυι ε: πιτιειιιιε ι·ευειπτιε , νε 6'.Τ|οσω..Ψ.

π.1.απ.8.86 ποπ ιπ-[Μ. πωπω ιιΤπεοιο8ιπ ε ε:

Ζπιδιιυε τ.ιπτυιπ ιιεειπτπιιυπε, οι ιιειεπίιυυε πτ:ιευ

|οι·πιπ, π. ποπ επειιει·ετ ππτυι·πιπ οπιπιοπιε, πυοιι

ποπ πιιπιιιιιι .4ιπω!ω; ιιπιπικυε επιπι Γ εειίιεπτιο

πειπ ιυτπιτπο οπωιο ιοι·ιππιιιεΙυοιιιπ ιεεευιπιιυιπ

επ ιπετιιυπ·ι , :πιο οιι:επόιευτεοπε!υιιο: νπιιε επ

.πω εοπειιιιιο πει· ιιιυει·ιπ ιπειιιπ Ρει·τιπει·ε ροτειι:

πο ιιιυετιιιε Γειειιιιπε.Μεπιπ πυιετπ,πυιουε”Γιιεοιο

ευε πει:ιπτπ: νει·ιτπιεε ι·ευειπιπε, ποπ πω: πιο επω

Ριπ,ίιιπιιιτυπιπεε.8: τπειοπεπ ρτοιπιιΒιιεε,νι: Λειτου

!ια.ι τειιπτυι·.·πι πα ποπ 2ι8πυιιτ πιιι ΐοιπιπ μοι»

Βιιιι:πτεπ·ι: ιιιπ πειιυευπτ ιππιοι·ειπ εει·τιιυπιπετπ

€ιἔπετε,ουππι ιιποεππτ ιπ ιε.Ει·εο.οριπιο επιιπ π»

π επτυτ ιπειιιο ο πυο οίιειιειιιυι· , δ: πεειπι·πτυι·

εοπε!υίιο.Νεε ιπιιείπειτ Αυι·εοΙυε, πεεππιιο ι:πιεπι

ιιπιπιτυιπ είε ο ιπιοπεπι , εο πποει ποπ ιπειιπει: πο

πίι.ειιτιεπιιυπι, ω τππτοπι πι! πεε!πιπιιυπι,ε:ΡΙιεππ

ιιυιπέιυεοΒιεέιυιπ ιιιιυπι τευειπιυιπ : πυιπ πε πι:

πιεπιπιιε πεειπι·πτιο πω, πιίι μι· ιπεπτπιεε πίιεπιυε,

ουιουειπτειιεᾶυπιυειιεει,ιιπιε εκεπιΡΙπ8£ τπτιοπεε

εοπιιυεει·ε πι! ε:Ησιιε5.ιιππι νετιεπιεπι τευειπιππι,ιπτε

πυτιιιπ πιειιιπ ε επρτπ ω οίι:επιιεπουιπ, πυοιι Πει

ιευειπτιο πεω οιπεδιο πι Θ... ?παρε Τιιεοιοέυε

πει πειεπιιεπόοε πττιευιοεΜε εοπτι·π ιπίιιιειεπω

τπτ ιπιπιίιει·ιο πιιπτυπι ιι:ιεπιιπτυπι ; πυτ Ι.οΒιειε,ίι

$νιτιυπι ίιτιπ Ϊοι·ιπ:ι;πιιι ΜετπΡξι)·ιιε2. π οροιι€ππιι

:επι ι·ειιι€πτ πει ιπιποΠιΒιιε:ει·Βο π ΤιιεοιοΒιπ είιτ πει

Ντιπ ιππειιιπ ιιείεπίιιιυε πιιιευιοτυπι,ποπ πι: Ριο

μπε Τπεοιο8ιπ.ιειι πιιπ Γειεπτιπ,επ πιιπιι·υπι , ειιιυε

, Μιιιιίι:ει·ιο Τπεοιοεςιιε νιιτυι· πι! πτιιευιιιιπ φρυ

εππτυπι πάεπιιεπόυιπ.Απ ΐυπόπιπ.άυποΙι πε8.πιι

ποτ,ειυιουε ρι·οι:›.διιπιιιιει· πι! ()οπιιτ.ιπΙιυπι εμπο

Ρε ειι:,εοπεπι πΙΤεπιυ ποπ πίΪεπτιτι ρι·ιπειοιιε,δε εσπ

ειυίιοπιουε ει: Ριιιιειριιε :ιειιυδιιε,ντ πρι.

Ι) ι πο π.. ΤπεοιοΒιπ ποπ εΡε πωπω πϊ.ιπιπιππι,

πυ:ιιεπιιε ειιτεπιιιτυι· πι! πουπεεοπε!υίιοπεε ει: ι·ευε

Με ὸεουᾶῶ.Ξβ πωπω” εοπ:.6)!αβ·. Ρτοι:.ιπε πι

πι ει: εο, πυοιι ιιποιτυπ ρι·ιπειριοτυπ·ι ειι: ιιιυετΪυε

πι ιιπιπιτυ ε6ειιιιιοπυπι:πτ πωπιω νετίιιιυι· ειτ

επριιπειΡιπ;νει·ιιιτυι· επιιπειτεπ πττιευιοε, παπι Γυπτ

Ρτιπειριπ Τιιεοιο8ιπ·;Τπεοιο8ιπ πιο πω.. εοπειπ

ιοπεε ιιειιιιᾶπε εκ πττιευιιε: πρωι ποπ ροτει·ιτ Με

ιιιετπ ιιιιΒιιιιε ΤπεοιοΒιπ8: Πάει. Μπιοι· πι απ»

ο Βι·;ΤβεοίοΣιπ εὶιιῇαε Με.. .Μΐ. Π.

. επισπέ:,5'.Τόπω.ιπ ς.άιβ.ι3.9.ι.ιί:.4..9.3.αἐ3.Ρπἰπεψἐπ

πωπω». το!ποβ:ΐικτροτ..πω βάψω; παΜΜΙεω;

φάωτοπτικ[υπε: . |ι:ι|ισσηκτύπτεί!σδικα 5 εοπεο4/ιωι:: >

·υετιιιπτ βάδωυπ.Φοε ι·ιπιπιτυε πάι·ιβ.νι: είιεπτιπΙιτει· επιπ »πω

ς!ιυετ[οε επυιπει·πι: 6.Ειβ.νετοπινι: πουπέ ὅσοι” 3. """""ω·

έι|ι'.9·.π.υπ.ιπ ιιποιιυππτιιτπιι ρι·ιπειριοι·υ πι' 8ε εσπ

ειυιιοπιιιπ πιοιιυπιπ πίιεπτιεπιιι,ουοιι επ ιποιιυιιπι

ιρεειίιεππιιιππΒιιυε ι-ειεπιιιιεοε , επ ιιιυετι-υιπ : είἔ

επιπι ιρί-π εοππειιιο τει·πιιποιιι, ουεπιιπ ειι ιπ οτι::

ειριιε,πιιπ ω εοειυίιοπιισυε:Λε ιπ ιπωω Ρι·ιωΡιο

ι·υιπ Ριπει,8ε εοπειιιίιοπυπι, ιποιιυππι ιοι·πππιε πι

Γεπιιεπιιι ποπ ππωωπ τιιυει·ίυιπ;ευιπίιτ επειεπι

πυέιοτιι:πε Βιπιππ πιεειιπτε.νει ιπιιπειιιπτέ ποριιεπεπ.

Νοπ ιειιυενπιει πι·ευιπεπιυπι επιιιιιιιπέιιοπε Επ

Βιτυπ Ρτιπειοιοτιιππ.δ6 εοπειυίιοπυιπ ππτυι·πιιυπιιπει

ιιιΠ:ιπ&ιοπετπ ιιπιπιτυπ Ρτιπειριοι·υιπ . 8ιεοπειυιιο

πυυι Ι:ιιιει,πιίι ιπ τππτει·ιπ ρι·οοι·ιπ οίιεπιιπιπτι πιο

τιυυιπ Εοι·πιπιε πίἶεπιιεπιιι ΡτιπειΡιῇε ι·ευειπτιε πιο

ειιυετιυτπ .ι ιποιιυο ίοι·ιππιι πίἴεπιιεπιιι ι:οπεΙυιιο

πιου5 επι πω: ιιεου&ιε.

Ηοε ιι: ρι·οι:ιο:ιιιυπ είι: πιοι:ιυυπο ΐοι·ιππιε πω.

τιεπιιι , οπο ιιιιειιεᾶυε πιιπεςυπιθ: ιπουειπι·πει πΏ

ιι:πιιιιπ ιπποεπειυπιπ πι πιοιιυυιπ,ουο ιπτειιεδτυπ

πόπιουπιε ιπουειυτπά πίιεπιυιππιπ:Βεπιιυπι Ρτιπι:ι

Επι. ι·ευειπιιε. είιἴοιππυᾶοτιτπε Ι)ειτευειππτι.π.· πιο

ιιυυπι νει·οιπυο πιιπιπυπιε πιουετιιτπιι πΠεπιυιπ

οτπ:Βεπιιυπι εοπε!πιιοπιισιιε ε:: τευειιιτιπ όει:ιυθ:ιε,

ποπ επ ιοΙει πυᾶοτιιπε τευειππιιε, τω ππτιπ·πιιε ετ

πω :Μαιο επι·υπι ευπι μιιιπΡιπ ι·ευειπτιε.Εκ εο

επιππουοιι επιπ ιιοπ·ιιπε ειιππο, ρι·ιπειριο :ευε

ιπτο . ππιυι·πιεπι εοππεκιοπεπι πω.. ι·ιΠΒιιιιπε ιπ

ιεΙιε&υεπίιεπειιππ Οιιιιιιυιπ πι.. ιιπιπιπιι.Αι Επι:

ιιιυετίπ πιπω ππδι:οι·ιιπτε Πει ι·επειππτιπ: ει·εο δ:

πίΪεπι-υπ, :μπι επιιιιυεπιοτιιιιειππιιυπτυι·, πωσ ε

τυπτ;πτουεπειεο ιιπισιτυε.ουι ω ι·ιιιιυΐπιοπι πιι·επιυπ

ιπειιππτ, ει·υπτ πιιοι.Ιυε ειιυει·ίι:ειιιπ ιιποιτυπ ιιιιιιπ -

ευππιυι· μπα πθ:υε, 8: οΒιεάπ . πιο ουκ τεπάυπε.

Απ Ριιππππιεπτυπι.8)ΜΠπ πε8ο. ιιιεπι επε οδ

ω”. ΐοι·ιππιε Ριπειιπίυιπ:,8ιιιππιτυπ Τιιεοιο8ι

ει; ιιιιυε επιπι είι: πω" τειι:ιπιοπιυιπ πω. πιω

πιο νι ποπεπωυπ υπευι·πιι εοππειποπε εοπειυ

ιιοπιε ιιειιυ&πε ευιπ Ρι·ιπειριο ι·ευεΙπιο.Νεε πι επ

πω. ιπτιο πε ι·ιπιπιτυ πππιππιι, εκτεπάεπιε Γε πι! πο

ι.ιπιπ εοπειυίιοπεπι ιυι:ι εοιιεπιτποιιυο ιοτιππιι πά

πηυπι:ο. Απ Ρι·οιππιιοπειπ ω.ιιοιπ,ιπω. πιιι πεεπε

εοπε!υίιοπεπι ευιιιεπτετ άειιυόιππι εκ Ρι·ιιιειΡιο τε

υειπτο, πωπω ν: ιιπ:ιετιειιπι,πυιπ ποπ εειιίετιιι· πε

πτειιιπιπ Γεευπιιιιτπ υπι:υι·πιεπι εοππεκιοπειπ,οιιΞ

Επιπει: ευιπ Ρτιπειριο ι·ευειιιτο, τω Ρι·ιπειρι.πι τε

ιιειπιυιπ.εκ πω» πω. πει· επιπεπιειπ εοπΓεππεπιιππι

πειιυειιυτ.

Νοιπ εοπειυίιοπεπι οι οι·ιπειριοι·ευειπτο ιιεειυ- σα·

έι:πιπ εοπιιιιει·πι·ι ιιυριιειιει·, νπο ιποειο , ναιειιιι- σ°.°Ι"π'

&πιπ ιοτπιπιιτει·, πο:: πω” ππτυι·πιεκπ εοππεκιο-ό!;ΐί;".

πεπι ιιπΒεπτεπι ευπι Ρτιπειριο ι·ευε!πτο : ιτπ

ν: ιιειιιιέι:ιο , ιειι ππιιιιπιισ εοππειιιο ευπ·ι Επιπ

πΡεο ιπετεπιπευτ Ϊοτυιπιε ιποιιυυιπ πιιεπτιεπειι.

ι Αιιο ιποιιο πιπιει·ιπιιτει·; υπ νι .ωιωειιο. ?ευ :ιππι

° "κι εοππεκιο ευπι Ρτιπειιιιο , ποπ ιπει·ειιιπευτ

ιοι·πιπιε ιποτιιιυιπ πίιεπτιεπιιι,Γειι ιιπι:ιεπι Π: τππιιῖ,

νε εοπιιιιιο εκριιεππ5. τπιεπι εόειυίιοπειπ Μια ιπι

ΡΙιειιειπ .Μάρω τευειπιπιπ: ποιεο ντ ιοιπ :πιο π.

τωιεπωι Π: ι:είιιπιοπιυπι Πιυιπυιπ,ουοιι επΡΙιειτο

επιιιτ ιυρι·π οι·ιπειριυπι εκπτειπο τευεΙπτυπι , δε ιιπ
πωπω ίιυπι·π εοπεΙυίιοπεπι , ιπ ριιπειΡιο ι·ευειπιο

νιι·τυπιιτει· εοπτεπιπιπ. Ρι·ιπ·ιο ιποειο εππωπω η;Μα.

Τιιεοισειε,ουιπ πω" ιιππιειιιπτε δε ρτοκιπιο εοπ- πω!.

πεκιοπιππι:ιιιπιι; π. π·ιοιιοΡιπει , οικ.ειπιπιεπιπιο

τεπιιιτ ω εοπειυίιοπειπ ει: ιοιο τείιτιιτιοπιο ι)ιυιπο,

ιιπικιπε Π: ιιεπυδι;ιοπε,νι ρτειιιπ τππιιιιπ εοιιιτιοπε

ειιοπεππιε, επιεπι εοπειιιίιοιιεπι πι.. ευιπ ΡτιπειΡιο

ι ιπιπιι

ιε .·

Παω!. ,πιο

η! @πωπω

πάεϋυ|ι0β.

”·

ω!! [Μο.

πωπω.

 



Βι#. |. Σ): Τοεοίοοοι :Μα@το .?οοΐτο

!πιο!ιο!το τοσε!οτοιιι. τπτω το. Νοε τοτπιἱπιο ο!οί στ: οσοι !ποροπο: Ρτ!ποιο!ο τεπο!οτο,οπο το: πο

τοκ( α)Πε!"Βο ιβάά“%.δέ νΕσ.τοτ!τοοτο. Ε: οσ!τ!τἔ οοοποσι:, ο!! :οιποο!ιο!ιππο ἰπ:ο!!οᾶσο!ὶοο!:οτ!σὲ

ν: οοοιιέϊο. ο!! οσιτέ!:σσι Τστο!οειτον: ποττ!τοοτο νο- ν-2ηοΠτε_ ν! ῷρ,ὶ_

το Ριοοπ οσιο ν: στ :καποιο ποπ το τοτιοο!!οπτιέ

πω! ποιο οοιιοττἰο οιτο!ιοο πο. το!οπι οοπο!σσοποπι

ντιΜοοπτιπ:·τι ισ ΡττωΡιο τοσο!οτο.

τ". α

@το οποτ

ὅοιτι πιοτο- . _ . . ` -

,Μετα πο· τποτοττο!ιτοτ.οί!οτ !ιοττοτιοιιο:οσι νοτο ι!!οτπ στορ

252,οβ Ικ

πιστον

μ.

Βοοιιοικιοῶ

Μ"Μ""ι το ρωιΜτ. ά!·ίοϋπο τ.μ.μ.ι.οττ.ι. Μοτο. Έσπ
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ωτο!ιοο:!οπο ροστ:ι. !π:ο!!οδτσο ποπ οι: πο

:στο!! οοπτιο:τ!οπο.!οο οκ !ο!οτο!!!τποπίο!)οι τσο

ποτστοο ο!!οπττοποστπ οοπο!σίῖοπἰ : οποτ! τα τ!!!

ο!!”οπτιττ ν: οοοσέ!;οτ ιιιοτοτιο!!τοτ. ποπ ν: οτοπδτο:

τοτπιο!ιτοτ. ντιοοοπι !!!οσι πτ·οοτο:. ν: οοοσότοπι
τ
!

τα. ν: οοοσοτοτπ ΐοτιπο!ίτοτ, ποσοί!οτ.ΐοο στο!π

τποπτισ !ιοτιττ!οπο:οο οποο ποπ οτοεπιττιοτοτστ τιο- ι

οπο οσιοοπτοτπ οοοσδ:!οιιοπτ, Μ! οι·ιπο!ριππι το- '

ιιο!ο:στπ,οιτ οσο !!!ο οσιοοπτοτ οοοτιοίτστ.Ηιπο οο!

!!Βο.οπο ποο!:ο ίοοπι !ιο!ο!τιιο!;!οο! οτ: ποσο !-ο οκ

τοποο:οο οοπο!ποοποπι, οοοιιοιπ οπτοο. ποπ Η ειτ

:οποο!:ιοτ: οσιο τιιτπιτσπι οπτοο ποπ οτο: :οπο οοπ

ο!ι.ι!!ο πιο· Εοο!ο!!:: οοο!οτοτ!οποπι !π!ποιοπτοτ στο

Ρο!!το;οποτ Εοο!ο!ιοτ οοο!οτοτιο,ντ !πρτιοπο το υπο

Με ο: Που. ο!! ποοο!ΐοτιο οοποπτο,σπο οπο ο!πο-'

δτσπι οπο ποπ οοπ!οτπτ !π!!οοιοπτοτ οι·οοο!ῖτπτπ›

ν: τ:τοοο:στ !-ο!τοιιι :το οτπιιι!οπο.

Πτοο ο. Τ!ιοο!ο8ὶο ποπ ο!! !ιοσιτσε ποπ οο

οσιπτοι: Κοϋτο.οο.7.Ρι·ο!ο!έ ο.2..τ/!ιΣεπτ·.οκ.τ.οι·.ι.5.

οοσιοπτστπ:Ριοοε ίσιο !ιππιοπο.!!σο οισιπο, σπιτιο

οἰοτο πι:!τστ!ο!οοπέτοτιτοτο οιοοπτ!ο;οοτ !ιοο οπιπι

οι!!!ποσιτστ :πιο ο οσοοσποπο οπο !ιο!ο!:π , οπο

!'οιοπ:!!ιοο, Με ορ!ποτισο. Α: !ιοΒι:ποΤ!ιοο!.ποπ

πιτι:στ ιτππιοο!!οτο !ο!ο οσᾶοτἰτοτο οιοοπτ!ο,ίοο οτ

ἱοσι ποτστο!! οικω-το , οτ οστοοπτι οοπποιτιοπο

οοπο!πίὶοπἰο οσπι Ρτιπο!ριο τοσο!οτο , ν: Ρτοοο

:στο το. ιεττστ ποπ ο!! :απο οσοι !ιοο οοοσιστο.

@το τοτ!ο ποσο οι·ο!ιο: . σο:: οτἰποοπο τοπο!οτο

οοποσττοπτ οτ! οί!-οπίσττι Τ!ιοο!οΒιοπτπ. ν: οτοο!το

ποτε οποιο. !ιπο !ισπιοιιο, οοπττο Ι/ο/οοεζ μοτοπ

:οσι,!ιο!ιἱτστπ Τ!ιοο!οεἱοσσι !-ο!!ιτιι οιππι€τπ ο Ρ!

οο οοοπιστο , οσοτιοο οττιοσ!! τοπο!οτἰ οοποσττσπ:

οτ! οί!οπίσσιΤ!ιοο!.ντ οτοοιτἰΠο:τοῇ/`,ποπ οποιο

ιιέ:ποπινττοπσ πιοο!ο οοποσττοπ:,Γεπισττ τποτιπίι

Ϊοττπο!ο οί!-οποιοε 'Γ!ιοο!.οτι: οισστ!ππι οπιοτίπο τω

τπο!ἱ οΠοπίπεοττ!οσ!οτοπι τ ποπι !ιοτσιτι τπο:ἱπστπ

ο!! ίτι!ο οσᾶοτἱτοο;νο! οιπιπο,σ οοποσττοπ: οτοοιτι

πιο οπιιτιο;νο! !ισπιοτιο. ποοποπττοπ: οτοοιτ! ΕΜ:

Μπουτόν τω. .πιο ο!! οσιοοπο οοππτιτ!ο οοπο!σ
πωσ τσιπ οτττιοἱοἰο οτοοιτο. . ο '

Βτοο ο. Τποο!οΒιο ο!! !ιο!ιι:σο πιοο!πο σποτ

Π? ΙΡ'ω"" Μοτο οι: Τοιοπττοτπ. Ε!! οπιπἰιιπι.οπ! σο!πΓοσπι ΐοπ

οποιοι.
ποστ, Τ!ιοοΙο=οἱοιιι ποο @το νοτοπι !οιοπτιοπι ,τσι

!οδτσ οσιοοπτια : στο τιτοοτἰο πω» νο! πο σι!!

:οττι, νο! ιπτσ!οπι τ το οσοι! ποπ πιτο:στ !οΒ οσ

&οτιτοτο ο!οοπτιε . Γτο ποτστο!ι οτιοτπ ο!Γοστίπ,8τ ο

πιοοπτ! οοπποιτιοτιο στοοττο:οτ!ο οσοι οτιποοιιο

1.,"_ο:(2' οτοοι:ο; οτ στο ποττιοΒοο: !ποσιοοπτ!οπι,8τ οοττι

6β.” , ' τπο!ποτπ οοπἴοοσοπ:ἰο ; οο τοπιτιο οπιοοπτιοπι

θθο

οοσ!οοποπτιο, οι σι0οσπι οοοσοοποτ οοπο!σίιο

:στο πο: οποπτ!τιττι; νποο οπο! οο!!οτ οσ!οοιι:ἰο . 8ο

πιοοο οοοποοποι !ποττοοτιο!σποποο Ρετ ποτστο!οττι

ο!Γοπτ!πτπ . ο!!!!τιοσιτστ ο ΡΜ: , 8ο οοιισοπι: οσοι

!-οιοπτι:!; οπο οοτο: οσιοοπτιο οοο!·οοσοπτιο, άπο!

!ο: οοι·τιτσοιπο πιο!οτο·., οποτπ !ιο!3οτο μποτ Ρο:

οποττιοσποσο ποτστο!οπι ωτοωτιοω,οττωτ οΜε τι

τἰο, 8ο οοπποπὶ: οσοι Με τπτ-τοπ Οοπσοπιτ οτ

ιοττι οι.ιτπ !ορ!οπτιο , οσο:οππο ττοο!το: οτ τοπικ ο!

τ!!!!πι!ο, 8ο τπτ οοσίοε οτιτποο8οο!οσ!!Επιοε.

·Η!ποτιοτοτοο Ρσποοπιτο:σσιτοττια !.οπ:οπ:!α,

8ο οι! το:!οιιοπι οσσιτοποι πω. ποστοτπ:ποττι!ιοο:

Τ!ιοο!τιΒἱο ππ!!σο ο !ιο!πτσοοιτ ψ. οποο μ4ν£Πο

πιο οπσπιοτο:ι οσοι !!!πτπ ποπ οοΒιιοσοτι:, οπο»

Η

εεοΤιο Η:

.έστω οΦο]οοι Τοεο!οοττοικ ουστοι·τοπ2·

ΡτιιιτιΡιο τοιττΙοτο τοοπττοβοο !ιοπιοιιο;

οι: οιοικο , οτι ουοοίποπο Μοοτο!τέ' 4. _

νωπτωττο Τσοο!οο!οσο Πτιποοπο!πποποο

° οοοποτοε οιτρτιποοιοο τοσο!ο:!ε. _οοοορτοπο ν:

πω: οοοτιοΐο! οπτοπι,8τ οοοορτοτι οο!Τπιιτ.ν: νοτο.

οτι: οι: !ισπιοπο σ:: πι!τοοπ!ο .το ποσο οιτο!ιιοοπ

:το οπιποτπ ο!π!ι!ο:ο:επι; οτι: σωστο , πο: Γο!σπι

το!!τιτποπιστιι στι; οστ οοοπἱτιοπο ποτστο!ι οσί

οοπτο, ν: οοεπο!τιτστ, !)οσπι πιο, οπἰἔοττιοτι ο!!
οτ:!οπ!τιο τ·οπο!οτιιο;οοπττοσοτΠο ο!!, οσο πο:ιτιο οο- ο -

!)οοπτ οπο οοεπι:τι ΡσπτιΡπ τοσε!οτο.ν: οοποπττο

το Ροί!!πτ οτ! οί!.οπΐοπι Τποο!οο!οστιι. | -

ΡοιΜ.ο ἴοπττπτἰο , !πο!οετο , ν: σο στι: οοοπι:ο

οοεπιτιοπο οσπιτοιτοτ ποττιτο!! ; ο!!οιι!-πο επιττι ε';;ί!”:Πεμ

Τ!ιοο!οοὶοσο οτοοοοοτοτ οιτ οι·ισοιροο τοσο!οτἰο, "Μιλ

οτιοτπσ το ψ !στπιπο τοπτίιττι ποτστεν κατ: : οπἱο

νπο ποτιτιο ποπ !τιιροο!: ο!!οτιι. Οοποττποτστ.!οτ

Ρο Τποο!οτέτο οι: νπο τιτ!ποιτπο τοσο!οτο, δ: :οιο

το οσιοοπτοτ ποτο οι·οοοοιτοο :οπο!σσοπτ·πιΤ!ιοο- ι °

!οοιοοπι; οτ8ο ποπ τορποτιο: πτωττπ 'Τ!ιοο!οοιοσ

οτοοοοοτο οιτ Ρτιποοιοο τοσο!οτἰε, τ:σιοοπτο πωττο

οοΒιισ:18. _

$εονσσΑ ΐοπτοπτ!ο ο!!ιτπιο: , στ!ποοι!ο τεσο!ο

το οτ! ο!Τοπίστπ ”Γ!ιοο!οοιοστποοποστι·οτο , ν: οι·ο- ΜΗΝ!»

οι:ο τοιιτστπ σο:: !ιστποπο Ρετ ποσο , 8τοσδτοτ!το- Μ”

:επι οιτο!σοοπ:οτπ οπιποτπ οιι!ιιοτο:οιτι ; .οποιο

οπο!. ο.. 'Ρτο!οέτ ο. ο. μια, Ι/οῇοοζι. μ”. άτοπο

τοτ. ο. πουτσο. πο. Ρτο!ποτ Μουν: ποστ!! πι ποτο

τιοο . !π οσο πσ!!ο ο!! πιο »πιο ,ο το ο!!!:τι!σο

Ττιοο!οοιοπε,οσ! οπιτπ στοπ νπσπι οτ:!οσ!σπι.

ποπ ποοο!!οτιο ποοο: το!ἰοποο: ο: νπο ιιοΒοτοοο

!!τσ!τστ Ριοοε πω. , τ.ττ·ικοτατοοο Ποίο: !οιτστ στ

Η

4.6.

47ο

ι..Βοπτσιπ. '

το:ιοσε πτ·οοπε ντιστπ οττἰοσ!πτπ !ιο!οοτ ο!!οπΐπιτι .°

Τ!ιοο!οτποσττι οἱτοο οοτιο!σίιοποο οοοσᾶοο οι: το-'

!ιοσιο οττ!οσ!ιο !ιστποπο πο: πωπω, ποπ τοποσ:

οτιποιοοο οιπιπο Βοο οτοοιττο. . Δ

Τιεο·τ·τΑ ΐοιιτοπ:ιο οοοοτ,ντ τιτ!πο!Ριο τοτιο!οτο “ε .

οοποπι·τοτο ρο!Πιι:·οο οποπί-στι·ι Τποο!οο!οπτπ,πο-!'ΜΜω'

οο!!οτιο οο!ιοτο πο: οτοο!το πο.: οιιι!ιιο;ΜοΙππ τ. .τ

Ροι·τ.οποβ. τ.οι·ττοο!.ι.άφοτοτ.6.οπο. ΡΉτιιτ.οκο[ί. Ε.

ρισοδοι ο. ΕοβΙτ τω.. 7. Οι! ' Μο. Ι.ττ·οδ.2. τορπ.7.

δι!ο. Ρτιιιοοτποπτπτπ: οποσ σε Τ!ιτ·ο!οο!οπο ο!! πι Μπιουτ».

ο!!οπτιο !”σροτποτστο!!ε; ν: ίσοοοιιι:τιι·: ποσοστο!! ΜνΜΜ

πιο οπο. τι!!! ρτ!πο!τιιστπ τοσ:!οτσιπ τσουπ το ο!- ν.

!οτισιττι Τποο!οο!οσπι , ν:·οι·οο!τσιιι ?Με οιπ!πο;

πιο οι·Ξποοπσπι ποπ !π!!πιτ σι ο!!οιι[πτπ οοτιο!σ

ωστε , π!!! τποοιο :ιο-τοστ τοπ νπσο οστοτπ οί!οιι-°

!-σο, ν: ο!!σττι ίσοοτποτπτο!οπι ισ .ττωτιο @οπών

τοοσιτιτ ν: το!οοποοσο ο: ἱπ @πιο [ιοκτιιοτιιτο- '

' το. ο.. Τ!ιοοΙο8!ο τ:ιτοοοιτ οποοο :οττιτστ!!ποπι οτπ- οΙτατιτω.·

! πω ΐοτοπτ!οο ιιο:σι·ο!οε: ποπ οιτοοοοτοτ, σοι!ιτιο ο!ἶ- Μἱσινπο

' ίοπίστ οοιιΐοτε:στο Ρτἱποιοἰο τοσο!οτο οτοο!το τοπ

! :πω πιο ·!ισιπ.ο!ιο ,!τπο οπο: πιο ποοο ατοπι

! ο!ποτπ ιπΐοτιοτ: οσἰοποοπἰτ :ιο-οπλο οπο οοτττοτ

Ρτ!ιιοιο!ο , στοο:οτ οσοο ο!!οι:στ::τΒο ποποιτοο

οπο: οτ:τ:ιτσοιτιοτπ Μο !ιστποπο. ._ ·· Ι

Ι)ιοο τ. πω: τοπτ!οτοοοοπττο πο:ιτιο οπἱ- 4ο

οοτιτο ποτιιτο!ἰ ποπ ποτά! το οτἰποιοἱσπι νΤ!ιοο- ω”. #

!ο Μ! .ιιττωο. Ρτιποοτποπτστπ.·Ηιο τ!!!οπτ!”σο το 8"""""

οίΒτιτιο!ι:οτ ιποστοοπο ; οτεο ποπ μια!! Βἰοςιι'ἱ

οι: οτιπο!ριο οσιοοιιτοτ τιοτο ; οπἰο οι: νιτιπ:ιστο

οπιοοπτοτ ποτο Ρετ οιιἱοοπτοτπ οοπίοοποπ:τοπι άο
` ο Α ο, οσοι:στ



κ

Δ ἔ ι ο

8 ο 020. Ι Ρε Τβεο!εέιο, επι/π; ούιι·ε'ϊ'σ. δώ'. ΠΙ,

ιιιιειιιιτ τοπι:ιιιιιο ειιιιιεπε. Απιεεειιειιε ιιτοΒιιιιιτ, εει ιΒιιιιτ ριοιιιπιιιιπ ιποιιιιιιιπ,ιιιιο πιοιιειιιτιπ

ΤιιεοιοΒιι ποίιι·ιι ρετιιοι: ιιιπιιιπι εισαι ει Τιιεο- ιεΙΙεᾶιιε επ ιιίιεπιππι ΤιιεοιοΒιειιπι . Π: πειιιταΙιε

ιοΒιιι Βεαιοτιιπι , δι: επι οιππι πι ιειεπιι:ι ιιιιιιιι·ιι- ι:οιιιιειιιο τοπειιιιιοπιε ειιπι Ρτιπειριο , τειποιιιπι

π, ειιιὁιι Π: ιπειιιιιεπι δ( οΒιειιτιι; ιιιπιιιιιιιτεπιιπ ιπιπεπ επ ι ια νετιιειιιιτι τιιεεπιιιι . οπο ιποτιιιιτειιι.

ιπ [οπο ρι·ιπειΡιιε ιιιιιιιιἔι Ριιιε ι·ειιειειιε. ιισιιιιαΙι ιιιι€ιιτιιι πι ιιιιοπιιιιιιιιιπ ιποιιιιιιιιι ιιΠειιε

| πο· Απ Ριιιιιιιιιπειιιιιπι ορροΠια ; ποπ ΐιιΗιειι πει ιιεπιιι; ιιιι νι ω ιιίΤεπιιιπι ιπιιιιιι ειι.ιπι ιιιιΩοι·ιιιι.ι

::/μωΡώ τιιΓειιι·ιιιιπ ΤιιεοιοΒιειιπι Ρτοι:ειιει·ε εκ Ρι·ιπειριιε ιιιεεπιιτ , νι-ιποτιιιιι:ιιιιι Ρετ παιιιι·πιεπι εοππειιιο

' ι·ειιεΙ:ιιιε, πιιι ειιιιτπ ιιιοεειιιιι εκ ιι: εοεπιιιι πιο. ιιειιι. @ποπ Με μιει:ιιιιιιι,ιι ιοΒιεοππειιιο εοπ

Ροτιιοπιιιδ. εοεπιιισπε ιιΠεπΓιιι Τιιεοιο8ιεο, πιω- ειιιίιοπιε ειιπ·ι ιιτιπειοιο εΠει ειιατιιιιιιιιιπ πιο

Πε ποπ είιποιιιιιι πιιιιιτιιιιε ειιιτιεπε. Δε! (:οπιιτιπ. ιιιιιιιπ ιιιιεπιιιι Τιιεο!ο€ιει, ποπ εΠει εετιιοι· ειδ.

- ήιΠιππιιο εοπίειιιιεπε : ποπ τεπιιΒιιιιι πΠεπιιιι ιεπιιιε ειιειιιιε ει: Ρτιπειιιιο ει·ετιιιο πάετιιιιιιιέ,ιιι

Μπωσσβ τιιεοΙοειτο ρι·οεετιετε ει: ιιΙιετιιιτο ιιιπιιιιπ [πιπ- οιιε ιιιιπιππέ. .Νιιπι ιπ νιτοειιιε επ ειιιιειπ εοπιιε-.

"θα οριο ειιιιιεπιει· ποιο,τοπι:ειιο ;ειι νιτοοιιε,πει€ο. :πο ρι·οοιιει:ιιιε ειιπι Ρι·ιπειΡιο : @Μπι Η Πι "κ,

οιι:ιπιιο επιπι νπιιιπ ιιιιιεπι Ρι·ιωΡωιπ επ οΜειι- εΒ: πιιιιοτ εετιιιιιτιο, πιιιιιπιπιιιιο,ιικε ειιιιιιιιιε ειἔ

τιιιπ, εοπειιιίιο, οπο: τω” Γειιιιιιιιτ τιεοι!ιοι·επι π: ποπ Ροιείι , πιιίιιπ εκ ιιτιπειριο ττετιιιο εει·ιιοτι

οπιεπι,ειιιιιιειιιι1επι 8ιοιιΓειιιιιι ιιιιιιιιιιο νιτπιτι- οποίο, ιιιιιιονιιπ ιιιιικ·ι τοπιιπιιπισιιπάι ιιιιἰοτεπι

πε είι ειιιιιεπιετ ποιιιιπ ,ι εοπειιιιιο Ρετ ινΠοει- εετιιιιιιιιπεπι πι είιεπιιιιιι ΤιιεοΙοἔἰειιπι , πιιἑιτι

Βιειιιιι $τιπιιιπ (καιω , ποπ Ροιείι ποπ εΠε επι- ιιιι!:ιεειι Ριιιιειιιιιιιπ εοι;ιιιιιιπι ιεπιιιιπ Με Μπιο
ιιεπε. · πι. Δ Π ο

πι. Πιοεε.Ει·εο Ρτοριιειιι οι πι, οπο: Με ειιιιιεπ

· τοι· τοΒιιοιειι ιπ ιιιιειι:ιπιε . ποπ ποπ-εις Τ|·ιεο|ο

ειι:ιιιπ ιιιιειιτιιιπι ιοτιπιιτε; ποια ιιει:ιοτει ρτοεειιε

τε εκ νιι·οοιιε ρτιπειριο πω ειιιιιειιιετ ποιο, πω:

Ρἔιᾶο: ιιιιιοιιιιι 1)ειιε τειιειιιι , επ νετιιιιι ι πω: πει ρι·οο:ιπειιιε ειι ιπιιπετιιιιιο, τω ειιιιπιειτ ιπειιιιι

1)ειιπι ι ειιιίΐε , ιιιιιιι επ ειιιιιεπε: ( τοειιοΓειι το ιείιιπιοπιο Βιιιιπο, ιιιιπιεπιιειιιιιιι Ρετιιιιιπιι

ειιιτπ πο: ειιιιιεπιετ Ρι·οοιιειο. ιιι τιιιείιιιιιιε) ετεο Μπι ιιιιᾶοι·ιιιιιειπ Ρτοιιοπιιιιτ ετειιεπιιιιπ·ι: νιι

ιιοε πι νετιιιπ. Κειροπο. Νειζο ιεπιιεΙππι,ειεπιπι πε ρτοεειιιι ει: οιιδιοτιι:ιιε Ρ:ιιτιιιπ, 6'επο!ε.ιιιτοι·πω,

πω Ρτορπει:ιτ Π: ειιιιιεπε ι·ειιειιιιιο , ποπ πι πι- ειιιεοιπιπιιπι τω" Εεειείπε,ειι @πιο ιπιτιιειιΙιε,

ι Ε πιεπ ειιιτιεπε οΒιεέιιιιπ ιειιεΙειιιιιιι; :μια ιιεειεο.. ιπ ιιιτειι::ιιιοπειπ ιιιιιιπε: τειιειιιιιοπιε ο Ριιιτ:ιιιε;

εποιειιι, Μπι: τειιεΙιιιιοπειπ ειπε Πω, ποπ πι- πιια οιππιιιποπ ειιτειιιιπι ιιιιειπ ιιιιιπειιιαπι ι ειιιιι

ιπειι εοεποιειι οοιεδιιιιπιπ Γε. ιιιιοιι ειιιπ ειιιιιεπ- ιιιιπετιιιαε ει Τιιεοιοπιε Ιοεεπιιιι· ιπιετ ιοεοε δει-ε·

πι ιιιιεΠ:ιιιιοπιε ειιιιιιιε ιιιιιπειιΙΙι οιιιειιτιιτπ, πω- ιιεεΤΙιεοιο8ιεειο,εκπιιιιιιι:ετιιιιπιιιτιιτειιπιειιιιι πό

· ` 4:ιιιιιεπε. Ειτειιοπε ιιιιιιιε ιιιιι·ιπίετα ιπειιιιιεπιπε νει·ιιαιει ΤιιεοΙο8ιειιε εοπιιτιππιιιιιιε. Βιιιπ επιπι

δ60ιιἴτιιι°ἱι8ιἰ8 ι τ00€πιι5 ισ ει: μπε οΒιειἄ.ι ( παπι ρτορι·ιιιιπ Π: ΤιιεοΙο8ιιε, οι 6'. ΜΜΜ· ι. με”. παο-β.

ειιιιιεπιιιι ιιιειιιιιιοπιε πι ειιιι·ιπΓεει οιιιεξιο)Ρο- μπι!. ει! ι..ιιι·Βιιιιιεπιιιι·ι επ ιιιθ:οτιιιιιει νιι·ιοιε ιιι

_ ιετιι Ρτοπιιεια ΤιιεοιοΒιειιιπ ιιιιειιτιιιπι ιοτπιιιι·ε: Βιιιιπἐ τειιει.ιιιοπε ιιιιιιιαι:ιινιιιιιτ Με οιππιοιιε ειπ

μ.. ιιιιιιιεΙ Γειεπιιιιιιι ποπ Ρει·ιιπει.Οτιιιιι·ιιιιΡ|ειιοπιε- όιοτιιιιιιοιιε , νι τιτοοι·ιιε ιιιεόιιειιιι πι” νειιτειε.ι

," ^Ι'°'ω πιο; νπε , επι ιιΠειιιιιτ €επιιιιε ειι Ρι·ιπειιιιο τοπιιιι·οοεπιιιιε.

| . ο . ` . ο ο . .

2. τειιεΙιιιο, ετειιιιο ιιιπιιιτπ Με ιιιιιπεπέι, Πι ειιιίιιειπ Ιπιει· ιιιιιιιιιποάι ιιιιέΕοι·ιιιιιεε οτιπιιιπι Βι·ιιτιιιπι κ.

εει·ιιιιιιιιπιε οΒιιπει ιιιιιιιιιι ιιιιιιιειιιιιε ιιρρΙιειιιιι "Ψ "Με"χ ο τ:ιιιοπιε,8τι-Ρετιει ειιιπ ιιιΤειιιιι€ειιιιο ειιρι·ιιιειιιιο, _

ι ετειιιιο Με Βιιιιπειθ πιο”, :πι , ροιιιο ειιιοιι Π: μι· τειιεΙιιιιοπειιι πω; πω: ιιιιιιιιιιιιι· πι ιι:ι·ιΡιππι, πἶ""ὅ'^`

ιιιιετιιιε τιιιιοπιε δτιρεειει , Ρετιιπεπι ω ιιιιΒιιππι ι ιτειιιιοιπ , οι επιτπιιιιιιπ ο πι: τείιάει ιπ νιεοι·ιο -
· ΤιιεοΙοΒιιιιΡ πειτιο επιπι ιιιιιιιιιιι ΡοίΪε, οι οι: [ω οιιιιιιιι :πιω οιιιιοίιιιιιιι , ιι επιπ ιρετιιπ:ιειιι πιο.

διο θεοι: ΤιιεοΙοειιιπ ει: ιιι·ιπειριο τειιειιιιο, σε· ι·ιιιιιι·,· ιιιιιτειιπι Βιεπιι:οιιιεειιοι·ιιπιιε8τιιάιιε εττο

:πιο ιιιιιιιιπι Βάι: ιιιιιππιιἐ, πι” εοπτΙιιιιοπεε ειειιιι- τιε ι:οπιτε πιω δεειιπιιιιπι Βιιιτιιιιπ οιιιιπει το

εετε,τιιιπ ιιοε Πι ιιιιιιω Ροιειιιιιε πιω. ιιιιι Ει:εΙειιιιι (ιοπιεπιιιε : ιει·ιιιιπι εοιπιιιιιιιιε Ρι

;;ι .. Ι)1εο ε. Αίιεπιιιε εΙιειιιιε ει: Ρτιπειοιοι·ειιεια- ιτιιιπ ιιιιδιοι·ιιειι: Οιιιιτιιιιπ εοπιπιτειιιοοιππιιιιιι

° το, ει·ειιιιο ιιιιιιιιιιι Με ιιιιιπιιιιέ , πι ιιιιιετΓε ιρε- - Ποδιοτιιπι:νπάε ιιειιιιιι πιο πω" ιιιπιοτ 8ι ιπιιιοι· _

οιει πο είι-επιπ ο οικιτο ει: ριιπειριο , ετειιιιο Με εει·ιιιιιιιο ,ωιππε: ιιιιπειι ιωιιειιιιε ρετιιπειιι: οι!

οιιπιπ : Ρετιιπει ι:ιτπεπ ω ιιιιοιιιιιτι Τιιεοιοει- Ριάειπ: ιιιι8τιπιει· ειΤεπιιιε Μ» Τιιεοιο8ιεοε άπ

ειιιπ, νι ιπιπιιε οει·ιεέιιιε πει Ρειιειίι:ιιπι. πιω πειτε, ιιιι·νιιιιε εετιιοτ ειιιει·ο; οιππεε ιπιπεπ Ρετιιπεπι :τι

πια επ εοπιτπ Ρ"α]οκεζοιιιιιπιεπι ειιιιιιεπι ι·ειιο- Τιιεοἰοἔιιιπι ; απο: πι Ρετ ιιιιιιιιιιιοιιι ειιιδι:οι·ιιιι

' πιο είιε εΠεπιιιιπ ΤιιεοιοΒιειιιπ ιπ ιιατειιτο οι τα πιω νετιιιιιεε ι:οπιιι·πιιιτε. ()αιετιιιπ πιο οπι

(ῖιιι_ιιοΙιεο , ρτοοιιιιιι·: ιιιιιετίιιιπ ιρεειε ιποιιιιιιιπ πιοιιε ειιιθ;οτιιιιιιοιιε νιιιιιι ΤιιεοΙοἔιιε, ιτιππιετιιι8

τιιιιετιεπι επιιιπτιπ ιιίΐεπιιι ιρεειιιι:ιιιιοπεπι: οι Επιπ- πιιοιιο πιοιιο ίιιπιιιιπιιιι· ιπ ιιιιιιπιι: Νιιπ·ι πωπω

ειιιιιιιπ τειιεΙειιιιπι, ιιιιπιιιιιέ Με ετει:ιιιιιιπ επ πι- πιιιιιιτ ιιιιέιοτιι:ιιε Ριιιτιιπι , Εεειείιιιι ι 86 Βάιο

πετιιιπι ι-Ρεειε ιποιιιιιιιπ ὰ. Ρτιπειριο Πιιιιπἐ Ρι- τιιιιιηιιιιιεπιιε ειιεεεπιει ι-ιιπάετι ἰπ πιιέιοτιιιιτε Πει

πε εοεπιιο ιπιιιιι ρτιπειιιιιιιπ ποπ πι πιοιιιιιιιπ ι·ειιεΙππιιε:πιιιιι Μετα ποπιειι εει·ιιιιπ, Ρι°0Ριετ

ιιιι.επιιιε, πιιι νι εοοπιιιιιι·ι, νι Πε επιπι πιοιιει ιιι- αι ιιΠεπιιιε Ειιπιιιιιιι: ιπ Με ιι.ιιέιοτιιιιιιιιιιιι ποπ πι

ιε|Ιεδιππι :κι ιιίΐεπιιιπι , ιΠιιιιιέιιιε Γρει:ιΙ·ιε:ιι ι 5- ιιιι εετιιιο-ι που: ιιιιι ιιιπιιπιιιι· ιπ :ιιιθ:οτιιιιιε Πει

πετ :παπι ιιιιπιιιππ οι ι.ιιιιιιιιι άιιιει·ιιπι Γρει:ιε: ιπιιπειιιιιιιἔ ηιιιιιι::ιια μι· ειιιιιεπτειπ πωπω

ει·έο 8εριιπειοιιιιιιιιπιπιι , ιιιιιιιε ιιιιιιιιιι, Με 6ο- πειπ. . ο

Βιι:ιεε,ετΒο εοτιεπι πιοειοιιτι Τιιεοιοιζιιιιπΐοε-` 97

"οι :ειπε ειΠιι·πιιιε ειιειιιιτι ει: τιπει ιο ετετιι4 Η:
Α Ρ Ρ ΡΟΠτήσιι

το Με ιιιιιιιιιπ:ι, ειιειιιιιεπιε οπιπειπ ιιιοι·ιι!ειπ οπ
. . . μ” μού.

οιειαιειπ, ετιιπειιιιιτι Τιιεοιο πω, Πε τοοιιιιιτ;
_ Ρ ` _ἔ Ρ

ΤΙιεοΙο€ιπ ποπ ιοΙιιιιι οι·οι:ειιιι πό πι” εοπειιιιιο- .

 

μια. .

94; Βιι:ιεε ; νι [ποτὲ , Ρτοιιιπιιιιιι πιοιιιιιιιιι ιιΠεπ- έιειΒιιιίΐεπιιιε Τιιεοι. οριιιπιιιιιιε,8είοι·ιπιιιοιοιιιε. ι

Οδίι:ιτ.ι Γιιι ΤιιεοΙοειει ποπ οι ειιιδιοτιιπ ιιιιιπιιππ , πιο: Κειρ. Νοιι ιιηιτορι·ιε,ειιιιιιιιιιιιειιιιεπ·ι ποπ εκειιι- Μ.

Ϊ##ιω#- τιιιιιπιι , Μ! πειιιιτειιιε ι:οππειιιο Ρτορι·ιειΔιιε ειιπι πει: ιιιιιιτειΠε ιιιπιιιιπ,8εοιππιε ιιίΐεπιιιε ω Τιιεοιο

”'[ΐ"'ΐ.· πιο ιιι·ιπειριο , ειπα ι-επιΡει· επ: ειιιιεπι ίιιιεΡτιπ- Βιιιπιιιιε&ειΒιι, πιιι ιποι·ιιιειπ 8ιΒιιιιεει·ιιιππιπετιι;

ειριιιιπ τειιεΙ:ιιιιπι Πι εοεπιιιιιπ Με ιιιιιιιιει , Με πιιιιι παπά πιιπιιπιιιπαιι Τιιεοι.ιιΠ-ειιίιιιιι πεεειιο<

Κιόι πωπω. Χειροπιι. (:οπεειιο πε ιποιιιιο ρτο- τιιι πι. · 8

ι .ΡΔιει πι! Ριιπτιεπιεπιιιιπ ιει:ιιπιιπ:. τιιιοιι ρι·οσε- Δ' ΗΜ'

πι πιπιιιιπ πε ιιιιιιιιιι Τιιεοιοειεο ιιι:ιιιιιΠιο εκ ιιΓ- δ·ΜΜΜ·

ο · πιιπωι

ιιιπιοΒιιιιοπιεπιιιιιο; ιιεΒο πε τειποιο, δ: Μπιμπ

ιο , ιι.ιιιιο ΤιιεοιοΒιειιε ιιίΓεπίπε ΓΡεειιιειιιιιτ. Με
Ώ



 

Τεν2ἱι.

!9·

Παπά.

σο.

8ι,

σα..

Ό

ω. 2. 11.Τ!..!.Ξε... Με; @Με δ...! Μ. _ .ε ε

Π:τιΠ!πιε Με! !ιιιτιιειιιεε, σε! ιιιετιε:ἰτι !ι:ει·ε:ιεσ ε:- ·

Μπι ειιιοειά εκετε!:!στιι.Ρι.ιιιάετιιετι:ε :στα Ρτσεεἐ

άιιιι: άε!ιει!ι!:τι εεειιι!Π:σ εκ :ι!!ειιΠ!ιιιε Πάει ά!ιι!ιιε;

ε!εειιιο :πιιειιιιιττι άερτ:.τ:ε!Ρι.ισ σε Ρο:!!Ππισ !ι:ι!:ι!τει

νετ!Πε!ι:ιιι·, σποτ! Πι εετ:!:ιιά!τιε ειεεεάα: σπιτιεε

!ε!ετι:!ειε τι:ι::τω!εε. . Ι·

Βεάσει:στ Ρτὶτιιὸ ΤΠεσ!σἑἱετ!ι τιστιε!!ε νιιι.ιπι

!Ρεεἱε !ιει!:»!:ιιττι, !εά Ρ!ιιι°ε5; σιιιιιεε:ειττιειι ει:ετ!!ιιι

:!στιετιι ά!εετε π! τειιε!.ι:!στιεπι άιιιιτιεττι, ειειειττι

σττιιιεε Πτια!!:ετ !ιι:ειιάιιιι: ιτιειτζἱε ω: τιιιτι!τε Ρι·σιε!- !

τιιε,Ρ:σιι::!ά!!!ειιι :ιεεεάιιτι: Ρετ τιιει!στεττι, νε! τιι!- ι ΠιΠιε ; :ΜΒ εστω ιιστι ΡσΠε: :ιεειιι!ι·ΓΡετ εξ:ιιει;

τιστεπι εει·:!:ιιάιιιετιι .:.εωε:..ω ΡτσΡσιιειι:ἱε.

δεευτιάσ.Εκ ειΠετιΠΒιιε Τ!ιεσ!σεἰεἱε τιστι !ο!ιιιιι

ειιιεετ! !ιε!ιτ:τιττι ΤΠεο!σ8!ευττι , !εά Πάετιι !ΡΠιπι;

νε! :ιεειιι!Π::.ιιιι. Π εΠετιΠιε Ρτ!τιειΡ!στιιτιι Ρτσεεάει:

εκ Πάε :ιεειιι!Π:ει; νε! !ιιΠιΠιιιι, Π Ρτσεεάει: εκ Πάε

!τι!-ιι!ε: ©1101 !ισε τεττιετιά!!ετίιιι!τιε. τιιισά :ιεεμιιΠ:ει

ειιι€ε:ιιτ ει: ει!!εειΠ!ιιιε Πάε! !ιιιττιιιιιει:Ρ!ινΠεε; !τιΠ.ιΠι

νετὸ ει: ει!!.επιΠ!ιειε Πάει άτιι!!ιεε τιιετΙ:στιε: εσ εττισά

!ιει!:::ιιειιι!ιιΠ,είιιτι Πτι: ει! !τι!!ειτ Ρσ:ετι:!ειτυπι,ειιια

!ιιΡΡστι!άε!ιετι: εε! ειδειιε,τιεειιιευτι: Ρετ :ιδειιε Ράιν

Πεὲιτι:ετιάὶ. δα!!! άε !ιε!)!:ι!ιιιε ειεειιιιΠ:!ε, ειιι!,ε!1τιι

!!τΡΡστιειιι: Ρσ:ειι:Πιιιι , εστω :ιεΐει!ιιιε Βετιει·ιιιι:ιιτ.

Ρσ!Πιιι:!τι:ετιά! Ρετ εσ!ά.

.Μι ειιι:εττι άεΒεειτ ε!!ε ιιιετἱ:στἱιιε εδώ: Πάε!

ά!ιι!τι:ιην: !ιει!ιι:ιιιτι ιιιστει!!τετ !ιι:ειιάε: Ρ ΑΠ!ττιιιι:

δεσει” έ:: :εττ!ε ε!ι]!!πδ!.η.9.άσ Ρώπα. Μἱ!ι! Ρτσ!πι

!ι!!!υε σΡΡσΠ:ιιτιι; ειιισά άσεε: Ιπω!ια θι·απεάωεπ

τ. Ραπ. ΙΜδΪπΜΡτιΜο άψω!!...+. ειστε Πω: Με Πε

τω” πιάσετε Ρσ:ε!! ειιτιι Ρεεεε:σ . Πει δ: Πι τω!!

Ρεεε:ι:! ειιι€ετ! : 8: Πειι: τισιι ΠΜ: !ιστιιιτιεπι Γατι

ε!ιιτιι Ξ Με ιιεε ε!!15 ειιιΒιιιετι:τιιτ! τιι:.ιε!ε Πιιιέ:ειιιι1

ντιάε [απ. ΙΜ”. ι.. φω.!!!!Μ. 62.ιιττιω!.ά. άσεει.

!ιιιιιε !ιει!ιι:ιιτιι !ιιΠιιιά! Ρσ!!”ε Πιιε 8τει:ὶά;ν: εΐιτιι

ειιι!ε :ιά !ιειΡ:!Πιιιιττι :ιεεεάι: ά!!ΡοΠ:ιιε Ρετ !σ!ιιτιι

ειδ:ιιιιι Πάετ, στι! Πι!!ιε!: ειά Πι.ετιιτιιειι:ιιιιι , ασπαιτ

:ειιι ει! ε!!εδ:ιιιιι Πιετειπιεσ:! ε !ιοιΡ:!ιε:ιιε Ποιο!

:στη ε!ιαιτειέ!ετε τεε!Ρ!: !ι.ι!ιιττιτιι Πάε! Πιιε διετή.

Ιιιιε::ι!ιτιιιε !ειι:ειι:!ειτιι !τι:ε!!ι8!:ιιτ ειιιέ:στ!:ειε βάσε

- Ρ"Π!π! :.+.α'ε Τπκτε.ω|ω. τ. ν!:! :ιο!!:τετιι Τ!ιεο

ειιτε!ι!άειι:ετ, εσιι:ἰτιΡειι:ετ . ω: ΡτσΒε!5!!!:ετ.

εσιι!ιιιιέ!;!σ ειιτιιιιι Πι εστιε!ιιΠοιιε ετι: ωωι.πω,

εσιι:!πεζειιε 8: Ρτο!π!:!!!ε ω:: !τιάιιᾶὶσιιεεστιΡ:ιι:.

ΙΡί:ιιτ., Π Πι Τ!ιεσ!σἔἰεσ .ά!!ειιτΠι ά!:ετει Ρτεετιι!!!!!

επι: 11ειτιιτει!!ε , ειιιιι ε! Με εκ:τειι!ι:ειε εστιιιεδεεἐ

τω· εετ:!ειιά!!ιε :ειι:ιἶιιιι ιι:!:ιιτε!! ; επεσε :ιάεσ

σου Ρσ:ετὶ: Πι εστιε!ιιΠστιε ε:ιττι ει!:ετε! ειεττειιι!

:ει:ετικι!στ! εετ:!:τιάττιε .καιωιφε Π!·ιιι!:ε:ε ω...

Μετά!.

Τετ:!ὸ. Η:ι!ι!:ιιε Τ!ιεσ!σἔἱειιε Ποτ! ε!! Ρετ Πεἱιιῳ .2..28:

ιι:.ιιιι !ιει!ι!:ιιε Ρετ!ειτι!ἶιΠ !ιε!ιειι: τει:ιστιεπι Ρρτειι

Πε, στα ε!ιτι·ι !-ιιΡΡοιι!ι:ιιι· εε! ειδ:ιι8, ιιεςιιι: Ρετ ω:

Ρτειά:ιε!.· Ρτεε:ετεεὶ ι κάτω Τ!ιεσ!σἔἰειιε ε!!ε:

Ρετ τωΕ!.!ω , !!!ά Μεττή Ρετετε: ιιιΠιιιε!!ευτιι τε

!!ειιιτε !ιει!ι!:!!ιιιε !ιιΡεττ!ειτιιτε!ι!ιιιε, ει!!! Πωσ! σει-Ϊ '

:ιεε !τι!!ιιιάιιτι:ιιτ ειιτιι 8τει:!έ. νιιάε @Μετά

στιιιιεε Πάε!εε ει!)!ειιιε!!ιιάτσΤ!ιεο!ο8!εε ε!!ε Τ!ιεσ

!σεσε,Ρετ !ιειΒ!:ειτιιΤ!ιεο!σειευτιι ωΕ..ωω . εστι

:τει ει:Ρετιειιτ!:ιτιι, δ: κΙκέει!!'επ.:4..ά: Τη». αμε. τ.

ά!εετι:ειιι; Πα:βκπτω ποπ ρο!!ει·.ε Μάι: ρ!πτωωτ.

εκαωπιδ.ε ι)0/ά [ά Ρυ!!επιπ ρ!κτ!ωκω. €σιι!εε1ιιετι:ιε

Ρτσ!ιειιιτ, ιιυ!!ιιε άει:ιιτ!ι:ι!ι!:ιιεΠ1ΡετΠετιιτε!18. στι:

ιισιι Π: Ρετ Π: !τι!.ιι!!ιε;ετ8σ Π Τ!ιεσ!οΒἰεΕιειιστιε!!

Ρετ !ειιι!ιιΠιε. που ετ!: !ιιΡετσει:στε!!ε. Δ

Φάτε!» Ιάειιι !ι:ι!ιτ:ιιε Τ!ιεσ!σ€!ευε είτε σ

:ε!! Πι !ιεει·ε:!εσ πετώ , εε!τιεε:!ισ!!εσ; ε: Πι 2

τε:!εσ που ε!! !!1Ρει·τιει:ιιτει!!ε: ειιι!ειιτι !ι:.ι:τε:!εσ επι!

!ιιτιι ε!! Ρτ!ιιε!Ρ!ιιτιι. στι: τιισ:ιιιιιιιι !ιιΡετιιιι:ιιτε!ε,

ειιισά ει8τιετε Ρο!Π: ει!!ειιΠιττι Τ!ιεσ!στὅιειιτιι ΠιΡει·-|

ιιει:ι.ιτει!ειιι. είιττι εετεε: Με ιτι!ιιε:!. σε ιιιο:ἰιισ!!ι

Ρεττιει:ιιτει!! ειιᾶστὶ:ει:ἱὲ ά!ιι!τι2 , ειπε! άτιε!·ιιεειιιι:

!ιατε:!ειιε Πι τε!!ετιιιέ ειττιειι!!ε ετεάετιά!ε νε! ντισ ε -_

::ιτιτίιιτι :ιει€ει:σ, ν: πω”. 4.7. φάω., Μεττή: ε!!!- @Μα

μετά εειιιΠι Π:Ρεττι:ι:. ε!Πε!ειιε ά!!ειιτΠιττιΤ!ιεο!. Πι

Ρει·τι:ι:ιιτει!επι.

δεενιιυΑ !-ετι:ειι:!;ι ει!Πττικι:: Η:τιωέ επω!!!!π·το

ε. εκ.ιβ.ιρ. ν!ι! άσεε: Παω: :άι σττιιιι!ιιιε :ετιετ!,

θα: !!ύ›·. τι. άε ω.. Τ|:ευ!υ!!ει: αερπ.· ε. εοπε!π-βυ

πο· ε. Ζιυπε! τ. μα!. εεωίίιοπ. τ. «Μέσω. 8. φικέ!.

έ!. ε .

@ιωτττδ.
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!οΒ!ειιι1 Με· ε!!ε !ετειι:!ειττι . φάμε: β|κ!κττ!»ω έ» Ξ 4..ποτ.ε!π!! σ.. ε;!είο!Με «παπά. :.άψεω:.:. ςή·ι..Βιέ

έπειτα, πιατυπο·. !!0ε.”.!.ω», ώ·τε!πιπιππ:ειιι!ε Ρετ ! Π!! ω” ι 3. Οτ!!!| Μπα. επιι.'ϊατ. 4. περι!. Η.. Ηταν·

αετιιε !ιιι!ιι8 !ε!ειι:ιεε Πάεε Πιιστι ε!!,ιιιΠιιιάι:ιιτ ; Π !

ε!!:, :ιιι€ε:ιιτ, "Με", σα.

εεετιο ιν Π !

Απ· !πιύ!τω Τ!:εο!οέ!ειω.ετ 1”ιιΡετπαταπ:Μ

ειιυεά]άξ/!επτέεω.

ΚιιιΑ !ειι:ετι:!ει· τιεερ·:5 Π:.@ικέι. μ”. ι!!

.δΐιπδί. ει.. Μουσε, η. Μπα!. 2Μάα2.1.ά.!!ίΗΠ.Ρ
Νεων" Η ε. δα. Ρτ!πισ.ειιιΠι ει!!ετι σε Τ!ιεσ!οἔἰειιε ιιστιτιι

ε. Ε:: .αἰσ

ινιατε ά!ώ!ΟΙ.

ιιι:!ειιτ ιιτιιιιεά!τι:ε :ε!:!ττιστιἱσ Βεἰ, !εάιιιεά!σ ά!!

ειιτ!ιι ιιε:ιιτιι!!; ετ8σ ιιεειιι!: ε!!ε Πι !!ι!ι!::ιιι:ιά 'Πι

Ρει·τια:σι·ει!!ε.· ει!!ειι!!ιε ειιιιτι !Ρεε!Πε.ει:ιιτ ε! Πιο Πισ

τίτισ Ρτσιεἰτιισ: εμισά Με ε!! ά!!ειιτΠτε, θα εστιτιειάσ

τιει:ιιτε.!!ε ΡτοΡι·ιε:.ι:ἱε ειιττι Ρι·ἰτιεἰΡ!σ.δεειιιιάὸ , Πε

Ρε ά!!ειιτΠιε Τ!ιεο!σε!ειιε Ρτσεεά!: ει: να! Ρτατιι!!.

ε! τι:τ:ιιι·ει!!; ετειισ ιιεάιι!: :Με ειιισειά ειι:τ:ει:ετιι, δε

εετ:τωά!τιεττι ε!ἶε ΠιΡεττιειΕιιτει!!5.·εὁ ειιιὸά εοπε!ηβο

απ!!! π..“άωΡα[ηκΙτατ άεξι!!υτεπι Ρεποπ.·ε!ιτιι ω!!! :ιτε Πά

σ.τΡ!πιπ1οιη !σει!!ιε.ι άε!ιεει: κι εστιε!ιιΠοιιε εοιιιιεέτετε άικιε

ειτ:τειει!:ει:εε, εκ ν! εστιίιιιιδ:!σιι!ε ε:ιτιιτιι ειιτι·ι πιε

.ά!σ Πι Ρτατιι!!Πε , που Ρστει·ιτ εεε ΠτττιΠιε εστιε!ιι

Ποιιε εσιιιιε&ετε , ειιι:.!τιι !ιιετ!τι: ειιττι ττιεά!σ Πι

Ρτ:ετιι!!!!ε εο:ι!ιιιιεΐεεε. Ιεἰειιτ ειιι:ιιι:τιπι Πι·τιιι::.ι:!ε

8: εετ:ι:ιιάίτι!ε ει!!! άεε!! ειιττι ττιεάισ Πι Ρτειετιιι!!ιε,

::ιτι:ιιττιάετιι!!!!ε άεε!ΐε οΡοτ:ε!:›!:ιτι εσιιε!υΠσπε._

νιιάε Π ειιτιι τιιεά!σ ει!:ετει εκ:τετιιι:ειε εσιιἰιιτι€!

 

τπάτάσ “Με αΙιφα:4:. 16./Ξ!!. 8. ό'. ΤΠοικ. τ. μι”. 8;::2”ΐω

επ.«:Π.:.·πτεισπ!.:.@~ ε. ν!» ε!σεε: Τ!ιεο!σΒἰειιι :ΠΠ ω, ρΜΜΒ

!εττε :ὶτε!!ειιιἱε !ειετι:Πε τιιι:ιιτε!!!ιιιε . :μια τιἰ:ἱ:ιιτ

!πω!πε !ι!ρετεοπ: Φισά ε:!επι ει!!ιτττιει: ω". ατε!

αι!. τ. @το σε· πάσει!. 3. 5. β!! επτα. Νεα: -Ρσ:ε!!

ιτι:ε!!ιε!ε!ε !ιιττιιιιε Πάε! Ρτετεειιι!Π:ο ει! ει!!ε:ιΠιτι·ι_

Τ!ιεσΙσΒἰειιιτι: Οειἱε::τιι._ετι!ττι φάω! άι!!!ιι€ιιι:

!ιιιιιετι !ιιΡεττκι:υτε!ε Με! , 8: Τ!ιεσ!σεἰειιιιι Ρε:

τει:!στιεε ιτι:τ!ιιΠ:εεε : δ( ει!!σειιι! Τ!πιη. τιστι άἱ- σ

!!:ιιιιε!!!ε: Τ!ιεσ!οεἱεττι Ξτε!ιειιι!ε !ε!ειι:Πε Ρετ τα

:ὶστιετιι !ιι:τ!τι!εεειιιι. τ...! :στι:ίιτιι Ρετ ει::τ!ιι!εεειιιι.

τιετιιΡε Ρετ !ιιπιετι Πάει :τά Τ!ιεο!.ά!!ειι:Πιτιι ΡΜ:

τεεμι1Πτιιτιι.

Νοε:: › "σε Με τιστι !σειιιἱ άε ΜΒΜ.: Τ!ιεσ- Ρ,°6°Ξ;¦ΡΙἱ.

ε!σες!εσ !τιε!!τι:ιτι:ε !ιι:ε!!ε&ιιπι εά εοΠε!ιιΠ0Πε5ε!ε- ωά."|"".

άιιᾶειε ει: Ρτ!τιε!ΡΠε τειιε!ει:!ε, ετεάι:!ε :ειιι:!ιττι Πάε

!ιιιτιιετιά 5 Με ετιιιιι ε!! !τι ειιι!τει:ε 86 εετ:Ι:τιά!ιιε .

τιο:ιιτει!!ε , ειιι!ει ιιιι!!ιιιιι !ιε!›ε: Ρτιιιε!Ρ!ιιιιι !.ιιΡετ

ιπι:ιιτε!ε . ε!ειιισ 8!Βτιτ ΡσίΠ:Π!Ρεττια:ιιτε!ιει !εά

εστι:τοιιετΠε ε!! άε !·ιειΒ!:ιι, !τιε!ιτιστι:ε !τι:ε!!ε

δειιιιι ειά εστιε!ιιΠστιεε άεάιιδ:ειεειε ΡτἰιιεἱΡἰῇε τειιε

!ει:!ε , ει·εά!:!ε Πε!ε ά!ιιἰτιει. Βε εμισ !ιει!ιτ:ιι Τ!ιεσ

!σειεσ .

Πιεετιάιιιιι ε!!, !!!ιιιιι ε!!ε ειιισ:ιά!!ι!ι!!:ιτι:!τιπι Πι- τη.

Ρετιι:ι::ιτε!ετιι : Ρτο!ι. π. α!!επΠιε Τ!ιεο!σε!ειιε ε!! 272€εετ:!στ ειιιο!ι!ιε: !ειετι:!Πεσ ιιει:ιιτε!ι ; αδ. Τβοιπ.!! Γ ' '

τ . Ρεπ.με/!.ι.αττ!σε!.5.ή απ!!! ΤΒεο!εΞε:!ιαιτε εετ

:!:ιιά!πετιι ιιστι μια!! :ι!ιιιιιάε !ιει!:›ετε, ειυάτιι ει:

Ρτττιε!Ρ!σ :ι!!ειιισ !ειΡετιι:ι:ιιτει!! :ε!ιιτι σΡστεεει: σπι

τιειιι



ό!.

?ΜΕ π..

ὅ μισή.

6;!

πω..

νο.

@πιώ

' 7ΐ.

4ά ΙοΡΪἱ·:

··π

γι..

Ο

πι. Ζ Π: Τιιισιππω επι; οἔἰεὁΐσ. δεί!. ΙΡ:

πειπ Ρειιεόποπεπι, πιιιι: ιερειιιιιι· ἰπ ειιεθ:π,πιο

πιω .Μπι ; πεπιιιι ιιιιτειπ ειιεοιπε τεειρετε ει

π» Ρτιπεπιιοιιιιι6ιπιιιιιιιιι Ρειιε&ιοπειπ νΗπιπ Μπει

πιιιπι·ειΙεπι ι·ειι!επι, πιιιπ ίιπιπΙ ειιιπ εἐ ιεεπιπιι επιι

τιιιειπ ιιιΡειπιιιιιιιιΙεπι ι είιιιι ΡειΪεᾶἰο πω.. επ

πω ιειι!ιπ :μια ποπ πι ιιιιτπια!ιΜι ιιει·ίεάιο ιππα

πιιιπι·. πι. μια; ετποίιιιίΐεπΐπε ΤιιεοΙοπιειιε ιε

- ειριτ εειιιιππιπειπ ίιιΡειπιιιιιτοΙειπ , ειιοεπεπιεπι

εειιιιιιπιπειπ ιι:ιεπιιιιιιιπι π:ιτιιι·ιιΙιππι , οποιτει,

ντειιπιειἱ πιω τει:ιιιιιιι επιιιιτειπ (ιιιιειπ:ιιιιι:ι

ΙΕΠΙε

δεεππάο,Φοι:ιείειιπππε ω! ιιίΤειιι-ιιπι εοπειιι·

ι·ἱι πιοιιιιιιιιι ε!ιπιιοάιιιΡει·πιιιιιιΔΙε , Με θα πιιοιιιι

εΠειιιιιιτπ ιιιρει·πιιιιιτιιΙιε: ιιπειιιιιε επιιιι Ϊρεειίιειιτπι

εειιιιπάιπειπ _πιιιιιιΙειπ5 ιιἱο ε|ειπιτἱ πι εσπ

ιιιπδιιοπε σπιτι Ρωππι ί-πρειπιιιπιιιΙι :κι πει·

τιεπιιιπάιιιιι πωπω εειιιιιιε!ιιιιε ίιιρει·πιιτπιιι

Π5:.πππι ιιιιπι Ρωιιιπ πιιιιιιιιιε ειιιιΙιειιι π.

Ρει·παιιιιιιιειιι ι·επει:ιτειιιι, ίιιπιιι ειιΡΙιειιι ἐπι

βιπι ιιιιιιΙιειτο δ! νιιιιιιε εοπτιπει·ι πι ίιιΡει·πιιιιι

"Η τειιε!ιιι:ι , ιιιπιιε πω) ριιτιιειρ:ιτε εειιιι:πάι

πειιι ι·επε!ειιοπιε ιιι!πειπιιιιιιιιιιε , ποπ πιιιιιεπι

ιοιιιι.ιΙιε 8: ειιριειΕι:. επ νιι·ιιιιι!ιε δι ιπιπΙιειτει:: δε

εοπίοππεπιει· εοπε!πίιο άεπιι&ιι εκ νπιι Ριωιω

ΪπΡειπιιιπιιιἰἰ,8‹ ιιιτειιι ιι.ιτιιιιιιι , ειιιιιιιίι ιεπιιιιιπι·

ριιι·ιεπι άειιιΙιοι·επι, επι εειτιοι ππἑπι εοπε!ιιιιο

πιιιιιι·ει!ιε: ππιιι ποπ πιιιιιιτ εει·τιιιιιιιιιε ρι·ιετπιίΠε

ν: πιιιιιι·ιιΙπ , πι ν: Ριιι·τιειΡιπιιε εει·πιππιπεπι

ὰ πιοιιιιο; οι πιιἰ πι! ειίΐεπιπιπ Τιιεοιοειειιιιι εοπ- ! ριπιιιιπε ΐιιρει·πιιιιιιαΙιε ει· εοπιππδιιοπειπ Μι!

επιιιι πιοιιιιιιιιι ΓπΡει·πιιιιιι·ιΙε : ιιιιαππ:ιιιιιιι ειιιπι Μπι : νι ριιιοι:ιπ ίνΙΙοει πιο: Ούι·ιΠια ε|"10Μ0:βο

ιποτἱιιιιιιι ιΠιιιε ιιοπ είὶ ί-οΙιι ιιιιροίιτιο τει·ιπιποι·ιιιπι

ί-ειι "πωπω εοιιπειιιονπιιιε ειιιιεπιιιιιιιε ειιιπ ιπε

πιο, (επ ειιιιιπ [ιιρει·πιιιιιιιιιιε εοιιιιειιιο πωπω

ειιιι·ειπιιιιιιε ειιπι εοπεπι π·ιεειιο: Γει!ιεει ιιΠεπιιοπ

ει·πο ειπε". πι Μπι” ποπ ΐοιίιπιιπιιιι ππωιι

τω, πια επ ει!ιειιιιιι εοπε!ιιίιοπιε ειιιτειιιιιιπ, πε

τιιι·ιιιιιει εοππεδτιιιιι· ειιπι ιιοπιιπε , πιιι επ ιπε

πω, ι:ιιπι πιιο ειιιι·επιπ εοπιιεθιιπιπι· ιπ ιππι

πω; τω ειιιιιιι ππιιι πωπω . πιιοπ πι ιι!ιει·ιιιπ

ειιιιειππιπ εοπε!πίιοπιε, Ειπε πιιιιιιιι εοππει':ιιιπι·

σπιτι ιιοτπιπε ιπ ΡιετιιιιίΠε. (:οικιιιιεπτε ιιιιτειπ

Ρωπιι ιποιιιιο ιιιΡειιι:ιτιιιπιι , ιοτιιε ιιίΪεπι-πε π:

ιιιΡειιιιιιιιιιι!ιε; που: εοπειιι·ιεπτε Ριππιι επι-ει ιπ

Ρει·πιιιιιιεΙι ιοτιιε εΠ··εέιιιε πι ιιιΡει·πέι. νι ι:οπΓιιιι

ιιεΙπιπιπε πΙοι·ιιιι.8ι ἰιιιεΠεᾶιι ετειιιο Ρπιιιιιιιτει

εοπειιτιεπιιιιιιε ει! νιίιοπεπι παταω.

Καπο, πιιιιππο ειπε: ειιιιίέ ιιιποπ ἰπ επε&ιιιιι

εοπεπι·ι·ιιπι, ΐεπιπει· ιπρει·ιοι·, "ποτε ΐοιιιοτ. πι

πω” ποιεΗ:εέιιιιιι, ιειΙιεπι πιιοιιι:ι ιιΙιππιά. Οσπ

Βιιππιιιι. ιπρει·πιιιιιιαΙιτειιι ΤΙιεοΙοειει επεπΐπε ποπ

οΒΠιιτ πιιιιτσΠε ε!ιί-ειιι·ί-πε , ππο πω" επι εοπε!ιι

Ποιιι:ε εκ ι·ειιειιιιιε πειιιιεεπάεε: πιιιιι πιο ποπιιιι

Ρει:!ιτ Γπρειππιπι·ιιιιιΔιειπ ιιιιιιιοιππι ιδι:ιιπιπιπποε

Ρετ ΐειειιιιιι·π ιιιιιιι.ιιιι εΙιειειιιιι διιι·ιίιπε.πεε εσπ

ιππδιιο πωπω πιοιιιιι πιιιιιι·ιιιιε ιιπΡειιιι, ππιειιιἱ

παιιιιιιπ Γιιεειειπ οδιιιι Γπρει·πιιτπιιιΙειιι , παπα ε!

ιειπιιιιιιι ι:ιιπιπιπ ιι·ιοιιιιιιιπ ΓιιΡει·πει.

Εκ Με εΙειιιιειιιιι· , ιιίΐεπίιιπι ΤπεοΙοπἱειιπιιππἱ

"πιει εοιιἴε πεπτι.ι. πειιιιιιιιι, επιιιιι πιω" ειι ν

ιιἐ οιιιιιπιίΠι ?ποει·πιιιιιιιιιι, οι .Με πιιιιιι·αΙι,επε

ιπ επεπιιιι ιιιιιετπιιτπι·ει!επι : πιιιπ πι ντιππιπιιεεοπ

επτά: ιιΙιπιιοι! ιιιοτιππιπ ί-πιιειιιιιιιιι. πεπ·ιιιε επειτα

ίιιΙτειιι Ρι·πιπιιίΐει πιπειπιιι.

Αι! ι. οιιροπικ απο . εοπΐεππεπιπιπ:πά Ριο

Βιιιοπειπι πεπο . ιιίΐεπ πιιι ιΡεπι1εω ι:ιπιίιιπ ι πιο

ειιιο Ρι·οιιιιπο,ΐεά ει: ιιιιαπιιιιο; πποάειιίιι ποίὶιο

πι εοππειιιο ειιιιπιίιιΡειπστπιπιε ειιιιι ιιιειιιο πι

ιιιπδ πι. ει·ειιιιο.

Αι! π. Νεπο εοπί-επιιεπιιιιπι. :κι ΡιοΒιιἱοπειιι

ε" .ΜΜΟ Κει-Ροπιιεο ι. Πιιιιεθ:ιεππι ιΠπιι ειιιοπιιι. ιπιεΙΙιπι

ο

ιιδ

Ε'β. π..

πωπω.

πεπιιιιιιιἔ . ποπ Ροπιιιιε, νι νιάεπεει: πιιππιιιιιιι

εοπειιιίιο ί-εππιιιιι· 8ι·αιιιιπι εειιιιπιππιε πιπε

ιιιιΠά ίοιιιοι·ιε ι ποπ ιιιιιεπι νι (πιω πεεεΠιι

:με ιεπιιι ει·πε!πιπ ιιιιιιπιιΠιε άεΒιιιοιιε; τω ιεππι

Ρωπι εειιἱιπὸἰπειπ πιειιιιιπι ιπιει ντιππιππε: πε

ιιι εππι ειιεέιπε ρι·οεεόιτ ει: άπρΙιει ειιιιΕι πατω

Ιἰ. ποπ οιοεεπιτ ειιιιι @πιει ρι·ι·ίει'Βιιοιιε απι

ι-.τ ρειίεέιιοιιε . ιιεππε ιιιιιισιιεέι:ιοιιε , Γειι ειιπι

ιιιεἀι:ἰ ιπιπεπιε Ρει·δεθ:ιοπεπι ντι·ιιιίπιιε . ν: πει

τετ πε ιπιιιο Ρι·οεεπεπιε επ επιιιι δ: ιιιιπο. πιιι Ριο

εαιιι ιπειιιίι πιιᾶἀαπι πιεειε ιιιιιιιιπτε πιιιιιιιιιπ ν

· τιὶιιἴππε ειιπιιτ.

2. Οοπει:Πο πιοιπε ιιιιιοιιιιιτε, πεπο. ιιι·ιι:ιιιιί

@τι πιιιιιιι|ειπ, πιιιιππο εοπιιιππιιπι· ειιιιι Πιρα

πιιιιιιιιΙι :κι ιΙΙιιιπ ειπι!ιειιπάιιιιι , Μίκα: ιιιπιίιιπ

πιο :Π ι·Μΐι!ί:: απο 6'|ιιι·ά.δΐια π! ΜΜΜ. Μιποι πε

ιιιιιιΙιε άιιιπ ειιιιΙιειιτ ιιιιιἱοιεπι ιειιεΙιιιιιπι.άει·επι

ιππιπάεπιπιιιιι , ίιιππι ειιΡΙἱειιτ, π: Μ” νιι·ιπιε

εοπτιπει·ι ιπ ιπιιιοι·ε ·ι·ειιεΙειτει. @ιι ειιπι [κοπο

Πιιοπειεπειιιιἐ εεπίεπιπι· ι·επε!πιιεπ οπιππι , ππει

ειιιιι π πω: πιιιπιπΙιτει· εοππειιιι : ιιιππε πιώ επι

“Η ειφΙιειιιιοιιε δ: εοπιπιι&ιοπειεπιιπό:ιτιπ ιπἱ

ποιειιι πιιιιιι·ιι!επι Βι·πι·Ιιιε εει·ιιιπόιπιε ιεπεΙ:ιτιοπισ

ιιιιρ!ιειπιε οι νιι·ιιιιιιιε, πιιι πιιιιιιιε εειιιιπάιπιε επαι

ιιιππιεπιιιι· ειιιιιι εοπειιιίιοιιι.

Πιο”. ριαιιιιΠιι πιιιιιι·ιιΙιε εοπιιἱτιι μι· πιω"

ΐιιιιι,ντ εοπτειιτειιπ Ρτιεπιιίΐιι ιεπε!πτει. ετεπιτπι ιι

:ιε ιιιπιπιι;ει·πο ν: Πε ποππιω ἐιιι·α:ιπιπιι :επε

Ιππ.ΚεΓΡοπά. (:ι·ειιιτπι· πάειιιιιιπᾶ νιι·ιπιιΙι,8ι ισι

ΡΠειιέι. εοπεεάοι ι-οιπιπιι 8: ειπιιιειιίι,πεπο. Όπ

Ριιππι επιπι Ροιείιι:ι!ιε ΡιπιπΗΕι ει·ει;Π ει: τείιιπιο

πιο ιιιιιιπο. νπο πιοιιο οφιιωε δ: ίοι·ιιιιι!ιιετ , π

πιιιιιι·πιπ ιιιΐεπιίιιε ιιιιιιιι·ιι!ιε ιο!πιπ Γε ιι:ιιιεπι νι:

εοπι:ιιιιο , πιιἔι Ροπή ιπιεΠε&ιιε ἴο!ο τείιιιιιοπιο

εΙιιιιπο ιειιιιπι· επ ειιπι ει·ει!επάειπ; απο ιποιιο . ιπι

ρΠειιε8ι νιι·τιιαΙιτει·,πνΜεΙιεει εοιιεπι πωπω α

πω”, ιΠ:ιπι εοπτιπει·ι ιπ ιιιιτιιιιίΗ ιεπειιιᾶ π δ:

ιιπιπι οοιιειιι ιείιππιοπιο ειιπιπο ιιιιμ|ιειτε δε νιτ

τιιαΠΕει· ει·επειιπτ ει ειΤε ιπ ρι·ιιιιπιίΐιι ίπΡειπετιιιιιΙι

ιεπε!ειιιιιππιείι: πιιιιιιιιιι εει·ιππιππιε 8ι·ιιιιιιε ιιιίε

ι·ιοτ (Με παπι ΐοι·ιιι:ιιι8ε ειιιιι·εΒιι ,ίπΡει·ιοι·Γςιω..

:Η πιιιιιιιιιι.

Ηιπε μπει , επι· πιιοιιιι ιεδιππιιε ριορτιεπιιεε

74·

Πέιει.

Κε|ῇ_

76

ιπειιιάεπιπ: , εοπτιπΒεπιπι: 8ιριοΒιιΒιιιιιιιιέ, εοπ- 22:2;.

:πω πεεείΐιιτιο Γεπιιετιιι° ειιιι!ειιε , εοπιιππεπε, πω, .ύ

8ερι·οΒιιιιιΙιε: πιιιπ πιιιιιι·πιπ ιπειιιάεπι:ιπ πι ρπιρωι,

ιιώιΠοι·, διιιιαιιιιίΒ. ειιιιιεπε πεπιιιτ νΠιιπι πια

όιιιπ ειιιάεπιικ εοπιιιιιιπιε:ιιε ριιιιιιιιίΐα ἰπειιἱιὶειι

τι ι 8: “πιω Με ιιιιιιππ ; πιιιι πει: ειιειιιιιιι ὰ

πιο πιοι:ιπο ιοιιπιιιι οπιπειπ ι·ιιιιοπειιι πιιιιιι·ιιΙεπι.

Ρει·ί:εάιο νειὸ ριοΒιιιιΙιε [επ εοπιιππεπε ποπ τε

πει:ιτιιι· ιπιρ!ιειιε δ£ νιι·τιιιι!ιτει· ιπ ρι·οποίπιοπε

ιεπεΙιιτ.ἱι σπιτι :απο Ρει·ίε&ιοπεε ιιιιεΠε , 8; πιο

Γε ιιοΠιπτ ιπιεπτέ ιιιιιπεπιε πιιιιιι·.ι πιοιιοΠιιοπίε

ι·επεΙιιτιιε ; που: ιπιεΠιΒιιιιιιιι· ιπιιι!ιειτε τεπειιιται

επι Ρει·ιεθ:ιοπεε , πω: πειιιι·ιιιιιετ ιπιεπι·ιιπι: πι..

ιιιιιιιι Ριοιιοιιιιοπιε ι·επει:ιια; ιιιππε :πιώ Ριο

ιροπιιοπεε ιιι·οοεΒιιεε εοπιιιπέιαι ειιπι ρι·οροίι

'ιιοπε ι·ειιε!ιιτ:ἱ ππιιιιπιρει·τιειριιιτειι ιιι!ιεοιιιιιπ

ι &ιοπε 8ιιιιιπιιι εειιιιιιάιπιε. τω πιιιπειιτ ιπ πι Ριπ

; ή ΡιοΒιιΒιιιιιιιε,ππιιπι Κιθ πιιτπιιι ιιιιΒεπτ,8ε επιπε

πιιεπτετ εοιιεΙππο, πια ιιιιιιε :ιιιειπ Θ'Που' Γε(μπί

ιιεΒει: ιιιιιι:ειιι πει:ιπιοι·ειπ,ίειπΡετ ει·ιτ ΡιοικιΒιιιε δ:

εοπτι επι.

Αιι€τειιιπιπ ί.ιιιιιειπιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιΐιε οΒείΪε πό

(Μπι , πιιὸπ ιιεπιιιι·ειιιιτ ει: ιιοίιι·ιε πω”

πιιιιπιιο ιιό]:πε πιω πιπει·π.ιιιιι·ιιΙεε, νι ι!ΐειιίιιε

ΤΙιεο!οπιει,ειι πιοτιιιο 8: εει·ιιτιιιιιπε Πιρει·πιιι.ιιοπ

Ροίΐιιπτ πε [ιιιιει·πιιιιιια!ειπ ιιιιΒιιπιπ πιπιιει·ε. Αι

εοιιίεπιιεπιιπι ΡιοΒιιιιοπειπ πεπο ιιιιιεεοπεπει

παπι

- 78.

πιιι:ι °“ Ι



Βι/|ι. λ Π: ΤότσίσέΜ Μια ούιτι!ίο. δτέΐϋ Ι7.Ξΐπ τι

πωπω.. παπι τι: ιιιτει Γεπτεπτἱπ τ!ιιτι!ειτ όιιτιιτ 800118 τω»

Ρ·"Μ("τρ· τιιιιπι Γπιιοτπ:ιτιιτιιΙιιιπι; ει!τοτττιπ ἰιιἴιιἴοτιιτπρετιιιἱ

ἔ'·' “ΡΜ Πτοτυπι τι!τεττιιιι : ΠΠ[Ρ1°20€άιιπτ ιιᾶιιε . 8: τι ἱπ

*η.Μ τ: ΠιππΙιτάττι·; νπτὶοιὶ πιο

δ Ε Ο Τ Ι Ο ν.

'Μ έτει· ποττπτἰετ Φωτ Ρο _ . ο _ . ο .

Με ειθ;ιοιιε ιιιι€εττ ποπ Ροί!τιπτ ; ι!τι_ΓιιΒΐεοπτιπ- #4" ω @κι Ε! Φ,Μ.[εκππώ

τπτ πᾶιιε , ὰ τι πιω τιιιτιιτιιιιιπ πετιιι·ιιΙιιιιπ ποι

ετ:!ΐιιτιο ΐτιΡΡοπιιπτ ιπίιιΐοτ , τιιιιτιιιιιπι Ροτοπτιπε,

ί.οΙτιπιέιιιτ: εοπίετιιπτ πι οπτ·ι·ιιπάο ΪιιτἱΙἱτιιτετπ , ά

ω1εωπτ.ΐιιιίτιιιο ιιᾶιἱιιιε ιπτεπάιιπτιιι·. Ριιπι·Ιππιτ:πτιιτπ: πιτ

απο .Μιλ Ντικ ειτ:τιιιιίιτι ίιιπτ ιΡΓει πιω ειδττιιιιπ πι Ρωσι

το ι·οΙιέτα , οπο: ιπιι€ιτ, πι: τπιι€ιτ ροώιέτα πι: τει

τπαιτειτ Ρετ τιττττιτιιιπι ΡΙιιι·ιιιιπ τι: ΡΙιιτιπιπ :ιᾶιιππι,

Ρ Βιιιιι 8επττπτἰπ πττ.ςιιτ; Ποβαδ προ! @Μωβ

φοιτΠ.ι. Ποίο τ οκτώ3.τιιιιοι!!ιι Ητιιιτιιι ποπ

τώ Με, @απο ποπ ί2ιβ€τ οδ:ιιοέΕπιπ Εοτπιτι!ε "Μπι,

πιο! άτα νπιτ:ιτοττι ίοιεπτἱατ ΤτιοοΙοεπι ποπ πιω

οΒἱοἐτιιιιι ίοιπιπΙε νπιιπ·ι; πιιιπο, «μια οπιτόΙ:ιιιιι

ΤΙιτο!οΒιε ώ Ρειττιπι Ρτιιέτιτιιιπ, τιιιτττιπ Γρει:ιι!ιι

ΪΔ 82."',;

Μακάου. ·

ποτοπτιπιπ £πει!ιτοπτ το τ:οπίιπιι!ετ εξω: ειπε ιάτιπι

οΒιεότιιτπ €!ισιτ:πάοε. δώ ιιέτιιτ ΐπτιττπατιιτιι!ε:·

ποπ ι·σώπτιιιιιπτ πώ ΐρει:ιι·:ε ΐτιρετπιιτιιττιΙτε , :πω

@απο ίἶτ νιτττιιι!ιε ιιιιιι€ο 8: ι·ερτειιίτπτετιο σπιτ

ι: οι·Βο Ριπ:τττ Βιιοιτιιε ιπίτιΙοε άτιπττε ίιπιπ!ιει

ίτιρει·πιιτιιτιιΙτε Πάει πι ιιιιτιΡιτι τετιοΙιιτει, τιιιι Π

τπιιΙ σπιτι ιιιττΙΙεᾶιι ο εδτιιιτἔ ιπΒιιτιπτ ιο αποπ

·'0 ίιιττι εοπτΙπίἱοπἰε. δω τοπττιὶ τ

πέτιιε νἱτα!ἰε , ποπ νιτ!τ:τιιτ τιιιΒτι·ο νιτπ πθτιιιτἔ ιπ

εΐ”“'ἶρ' ΒιιεπτΠιπ :ιΙιτιιπ ιττΐτιιιπ νιτιι!ττπ , ντ ιπάιιδι:τοπτ

π εοπΡτιιτ οι: ιθ:ιοι;Ε νΡπΙἰΒιιε : 5οΙτιπι επιπι Ρι·ιπτι

πι τοπεΙιιτιι_πά τι επ ιιτπ τ:οπτ:!πίιοπιε ΤΙιοΙο 'και

εοποπτττιπτ οπιτέτιιιτἔ ο πω: οιππτε πταιτπἰἰἶέ το

οίΐοτιίτιπι τοπο!ιιίἱοπἱε. Φωτο πιω εατιβιπι επι

τιεπτοπι Γιιρει·πετιιτει!ετπ ιιΙΙτιιί-ιιε ΤπεοΙοἔιεὶ, εΙΐο

|ιιιΜτιιπι Μαι ἱιιἴιιίά , πω: ποπ ΓοΙιιιιι Γι: εκτοπ

τικ π! ειδτιιπι εστι Εοτπιιι!ιε8τ ειιπἰἱεἰτστ,ίετἰ ετιιιιτι

τα ειθ:ππι Βτἰτἱνἰττιιώε8τ ιτπΡΙιειτατοπιιΙίε ώτω

Πιτ ΤΙιεοΙ. ιπ οοπτΙιιΓιοπεπη ἱτπΡ!ιειτὲ τοπτεπτιιτπ

ἰπ τιτ2τιιιίΐιτ ι·τιι:ΙτιτΞε.

Ποτὶπτιτπι·; εεττἰοτώ τ:οπο!ιιΠο ΤΙιεοΙοΒἱτε

τιωτιεπ εκ νττἑτιιιε τἱο Με. τιιιιι.ττι ει: νπεϊ πι: (Με,

δ: ιιΙτττᾶ πιιτιιτώ. Εππάιιπιεπτπτπηιιπιιτο τ:οπε!ιι

Πο ώ ρι·οοιπτιιιιοτ Ρτιπειριο , εκ οπο τἱοὸιιτἰτιιι·,

τιιπτο οί`τ τ:εττιοι·; τιπἱε τιιπτο πια8ιε πϊτιειιιιιτ ἐειε

τιτικΠπεπι τιιιτ:ι ε; ο το τετ παπι τι ετἰτιιτ. τ:
τ:οπτ!ιι1ιο άΙ::τΙιιέτε οι ετιιξιιιτ ΐιτοεπιιίτιοΐ τω Μεώ

ΡτοΡιποιιἰοτ Ρτιπτιπήε τ:τιο!ειτιε,οιτ τιιιιΒιιε άεάπει

τἰιπι :ιίΐτπΐτιε στ

~ιτ!ιε‹: Γιιπτ άιτιοτ π. ιπ νττοτιιιο ιιίΐοπί'ιι, τιιιιιπάο

τιιιιιτπι ιιτ Με: :πιο ποειιιετιπιπιπ νπιιιπ οΒιεέττιπι

τ·οτιπιι!ε Ιιτι·ιιιΙ τοπιιεπιτε . επιπ Ιιπτ ι·ιιτιοπεε οτι

πιο άιιιοιώει ὁἰιιἱτἱοπττει τιιιΒιτιιιπ ὶπ :Μπιτ ώροσιε9

μπω τ!ιτιοι·.Βιε ι ντ εοπίτιιτ τω Ετπιτ:α8τ Μετατι!ιν

ω, πω: Γιιπτάιμε ΐοιτπτιετ ῆιεοὶε άιιιτώε, πιει!

τετ μπε τ εοπτ:τάτπτϋ πω: πτιιιιΠτι οι: ιιθτιΒιιε Ιιτισ οοἱεᾶιιιπώεπε ο τ:τιιοι!ε;!ιιιιιιε πιο μου

ἴιιροτπτιτιιτπΙἰΒιιε ίτοοιιεπτιιτπ, πτ:ιιΒεπτεε τοπτιΣιπ ΜΒΜ. $ετ:ιιπάο ΤπτοΕη5ιτι ατμιἐ ρτἰττιο πειτ ότι

ΒιοιΙΜτοτπ απο Μοπι οΒιοδτιιιιι: ντ ίτιεἐ 8. τοπιο Βεο 8τετεοτιιτιοπιι!!ιιε ειιτεπι τοπτεμπε τ:οιιιττιι1<

_ άτ]ΡιιΜτ. τ. Με ώ: Όσο ά «:ι·τ:ειτιιτιε, ει·ττοι _

Π» δε! 4.- Με. τπειἰοττπι , Η Ιοτιιιιιτιιιιι· οι: Βιιἱιἰτιι $ετιιππε ποσα , ΤΙιτ.οΙοεΙππι τ :μια ττοπ:Ιτι- 88' -
μ θ· ΤτιεοΙοειτο ιπώπιιπτε ἰπ ιπτώοάιιιιι τά εοπτ!ιι- ίἱοποε Επίττττ τι: ντιπ πο ι·ιιιειΡίο ττιιιτ|ιιτο οπο δ'8".”Μ

ίιοποετΙτάιι&ιιε ει: Ρτἰπτἱτιἱῇε ττιι:|ιιτἰε ,"ττεάιτιε Ε· ντιππι @ποιο ίτ:ιεπτιέ!πι ·Ρτιιια πιο τοπτ:Ιτιποπω

δ: Βιιιιπά: :μια ειιιιι πι παττ:τιτ:ο ποπ Ετ Ιιει!ιιτιιε ἰιιΕει·τ οι: ντιο πτἰτιεἰρἱο τειιοΙετοι 86 ιι!τοτο πετυ

Πάτι ιπίιιΕτ,ιιοιι ποτώ π! εοπτ!ιιΠοπεερτοστόοι·ε τα Ιιιιιιἰπε ποτο; ώτ Γρεάο όιιιετΠιτπ . πωπω:

οιτΠτιι·ιπτιτιιιε ι·ειιοΙιιτιε,στεάιτιεπάε Βἱιιἱπἐ,τιιιιτ: πο- ἰπ τοι: @τότε !ιτιοιττιειπιι|τιρΙΙ:πτι.τμιοτ Γππτριιπ

εε πιο πτιττττιιιἰτἰτιιι· Η Ρεττττΐτιιτπ ειίΤεπίτιιι·ι :Με πιιτιιττιΙιιι @εεττ τιιτιοώι,οιιε τα! εοπε!ιιίιοπετι

Τπτο!οΒιππιπ. Ν π ΤΙιτο!ο8ιτ:ειε τοπτ:ιιτττιπτι ιτ:ι άΡία!ιπ.ρ.ι. παώ'. 1ο

πι. Οοπι:οάο πιιιιοι·τιπ , Π Ιοτιιιπιπιιτ :Με ἱιιιΒἱτιι οποιο!. 3.τωβοται. 3. βιο, Οπκπτωί τ. ρ.τι·«Π. κά· ` .

ΤΙιεοΙοει:ο ιπώπεπτε ιιτἱ τοπτ:Ιπίιοπτε τΙεπιιθ:ιιτ φωτ. 8. πω: Ρτιοι·ιε οοιεδτιιιιι ίοι·ττιπΙο ί-οιπροτ ΜΜΜ

ει: ΡιιιιτιΡι;τ ι·ειιτΙειτιε τττ:τΠτιε τιιτιτίιπι Με Ιιιιτπιι- ώ Με ι [τι νιάτ:Ιιεεταιιάοτιτειε Βἰτιιπτι πππΙἰειι· 'Φο' ο

ειδ. νοιττιπ πιο Ιι:ιΒιτιιε ποπ ιπ ἴιιοἴτιιπτἱἐ Γπροτ- τει μι· Ἡώιτπ, ντ Ετήιθ : ΡοΠ:ετιοτιε πιο Μπ- ·

π:ιτιιι·ιιΙιε , σπιτι πιιΙΙιιιπ ΙιιιΒειιτ Ρι·Επι:ιτιιιιττι Γι.ιρετ: μι· ώ άι τΓιιπι ό. τιποτε , δ: ιπτετάιιττι νιιι·ιιιιτι,

πιιτιιτει!ε·. πατα νιιι·ιετιιττιτπ πτἰπτἰοἰοτιιιπ, οπο τ:τιπι απο.

τ ε* π; Αι! ς. «Μπι τειιίπιπ ώιώπτοπι Πι ει·πιιτιιτο- Ιπτο ρτιπειριο απ εοπεΙπποπτε τοπτ:ιιτι·ιιπτ :ΜΙΒ

Ή τ. Μπι ιιΠΕπείιε ΤΙιεο!οεἱτ·ι , ιιίΠ8παπτ π: σε ειπ::ιώ18 τετ οΜο&ιιιτι ΐοπιππΙο ΤΕιοο!οεια: Γιιπτ ριιιιοιρία

επ τιιιιτιιιε Ττιτο!τί5ιτπ: ττοιιοΙιιΠοικτ ιιι€εττιπτιιττ

επιπι νττιιτιιοπο τντιπτιπΙτιπι ώ τοιιεΙατιιπι ο Με·

τιποτε ι·ιιτιο ιιΙΪτπτἰοπ‹ἱΞ τοιιε!ιιΠοπι ώΜα απότο

ι·ιτιιε , οιιιτΙοπτι παω" :ιρο!ιοιιτει τ τιιιοπάο πώ

επτιι τιτἰιιτἱπἱο ττ:ιιτ:!πτο τοπἰτιπ8ἱττιτ ιι!ἱιι‹ἱ ριἱπεἰ->

Ριτιπι π:ιτιιι·ιι!ε , Μει:τιιιειτιι τιιτιο ιιίΐεπτἱοπτϋ ποπ

ώ ί-οΙα ειιιθ:οι·ιτειε ι·ει.ιε!ειπτιε,πτιτιιτώ τδώιιι·ΐιι απ.

ΡΙιαιτα , ΜΙ ετιιιπι ε!ιιιτι ρτἰποιπἱιιιπ ΜΜΜΜ·

τιιτικ ποττιπι. Ντιπι πο: ίιπιιι! στα 1'80τω0 ἰωθ<

ετα: πόατιιιιιτιιπι πιοτίιιιιιπ ιιίΐφήεΠϋ τ φωτ!

νιιτιιιτιιι· ιιιιιτιι νιιτἰοτιιττπι ΡτΕπι:ιριοτιιτπ πατατα-ι

Παω.

(Σοτιί·ιι·πιιιτιιι·. οειτἰοτ ώ εοπτ:Ιπίιο άεπιιδτει ε!

"τοπικ τιπι;ιΡιο τειιεΙτιτο , τιιιιὶτιι οι ντιο τοπο

|ειτο 8: τι τττο πιιιιιι·πΙίτ ετΒο νου. ΐτια:ιο άτΕπιττ

στι ΜΗ ι ςμιἰει Παπ τι: ιπιιὶοιτ εεττἱτιιτὶἱιιο τοπ

τΙιιΠοιιιε ΤΙιτοΙο ια Γυρω οιιιιιπειιπτιπειιατιιτιι.

!ετπ,“τοΙΙἰ8ἱιτιπε πεειΕτ:πιπ όιιιττΠτιιτοπι ὶπτετ οπο:

ἱτιι τι: τπαιοτε τεττιτιιτΙιπτ ι:οιιτΙτιίιοπιε ΤΙιτοΙοΒἱτς

τΙεπιιότα οι νττοτιιιτι πτιπτιπιο τοιιώτο,8αιτ απο»

το πιιτπι·τι|ι. 4:οΙΙι€ετο άτ:Βοπιιιε Γτιετ:ιίις:ιπι πω.

Ο

Μ

τιιττπι ἰπτετ Μ. ν

Τειι·τι». @πιο ΤΙιεο!ο8ιετιι το νπατιιΓειττιι- 84;

: παπι ὅ ΕΠ: οπιππωι ΤΙ:ισοΙοευτκΜ , οι Ρ:·οΪσ£0 ή» Τθτσ!ωϋ

! τωτέατκω δ: οικω-δ. ?Έστω τ. των. «κιβιοπ. τ. το·- '[Ι "#β,°

σ.

τιιι·,οιιιιιπ τΙέτίιιότε ει: νπἐ τεπτὶιτιι ότι Βάσιτιιιιιι πω:

4:οπτιπττιιι· ιπ ιιΙτετέἱ άσπάε,τπεπιεΐριπιπιωπετιι

τιιτιιΙι; τϊτ·άπάεινττο οι: ντι·ιΐοιιο οτι Με τοπτἰποτιιτ

πιιΠ:ὶ τιιετ1ιά πτει:τιιιΐεθ. πιιτιιτιιΙἰ, θά τοπτἱιττι :Μάιο ! τέτ:ιαΙ.3. νο.τττιπτιπ ιιΙΠΒπεπάθ. τετοια Μπιτ @πεπ- 8· · .

ά1Γεπι·ΐπ πιιτιιι·ιιΙὶ; ετ€ο οίτοιοοιιιτιιιιοι· οι·2ποιοιιε, Εεεε νπιτιιτιει οιιιπτε τιιττιεπ εοπτιτ·πιτο τΙοοοιιτ, '

πο” Νεο τοι·τιοι·. σπιτι Γιιιιιεπτ!ιιιτι οπο οι νπιτιιτε οιιιτοι ίοι·ιπ:ι!ιε,
_ Δ ντ επιπι εοπίτ:ιτ τπτ °Ρβι!οβρύιέ , ι·τιτΠιτ οπιπιε @οι

· ώιτειτιοπιτ , τιττ1τιτ: πάτο νπίτιιτιε ποτοπτιειτπιπ. π.

6τιιιιπι ο δ: ΙιιιΒἰτιιππ·ι πώιτπτ:πάτι ώτι οΕιιο&ο Έστω

ιιιιιΙι,τιπια ειιιτειιι !ιτιοιτιιε ΤΙιτοΕεεπετατιιτ οκ πιο

τι Βιιει8τιι6τιιε ποπεοπτιιιπτ πώ ΙιιιΜτιιιτι ΗΜ ΒιιιιΙετπ:

Η πτο!.π3 ·ι ι

ο ~ Β ..



. 84·“

Ἡτττὶο πιο»

αυτ: :β ν..

@πάω

τωεω "-108τώ θα "Η (μόνη @Ματ τωτμτττο @οτ ω- τττττοτττ. ΚτΓροπο. πτοττπάο :τπττττάτπε : επστ

τωΙτττο ντι·
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τι Ζ Βτ:"Τβεοίοοτττ

Η οτοττιτττττο οπτπτε ττΙἰτπΪιτε Ττττοτο8ττοε πἰττ τ:τ.-·

όττπ τ8ττοπτ τοττπττΙτ , τΠτττττττττ Ρτοπεττττο τ τοέ

άτπτ τποττττο τοτπτετΙτ πἰττ ττττττττττιπ Ττττο!.ττιπτ ἰ-ο

ττττττ Πεπτοπιτιτπτ τοττπει|τ ττττοττΐτε 8ατάίτε: Ηοτ Πε
τττο!το .· ο

νπττττε οΒττ&τ ΕοττττττΙτε ττΠ.τπίπτ άτττττττττιττ· ω:

νπττττ:τ τ·ττττοπτε , οιτἐ Ροττπττττ πτοιτττιττττά τω

Ϊτττπ τΠτττπάτττπ: ουτε οποτἰ πτοιτττ Ροττπιπιτττετά

ΜΜΜ, τοτττιτττττ νε τττττί-ετ ρτοκἱτττ:τ :το τΠττιπ , ετ

ΠΠ τοτττττπ νπτττττττποιττ τττττττττ (οπτπτε οιττΡΡτ

αιτία Ρτοττττπ:τ , ν: πωτττΠτοπτ τοπίττττ , ίττττττπτ

τττΒιτττ ττττέττττ , οττττττ ρτοτττττττ.) Απ τττττο οιο

σώσω, οτττῖ τπττ!Ιτέτττ8πτοιττττττ :το :τίΐτπί-τττττ “Πτω

τττετΙτε, οτα τετττττπ τῇ: τπ οπτπτ ττίττπΓττ Ττττο|οοτ

το.ττιτ οπτο τοπσ:!ιτίτο ττπρττττττ 8: ντττττοΙττττ τοπ· Ξ πω: Ρ.ττπττοτ:τ είἶτπἴυιτΠτ τ ΠΟΠ ἔ ς0Π©ιΠϋ0Πἱι708- το»

ττπτττττ τπρττπετρτο τττττΙτττο, ἱΙΙἰπΙΪ-τπτἱτπιττ,οπτ

Με τπἰτπ τωττττ ΤπτοΙοοττττε Πτροοπττ: Μουσε!

ΡττπττΡτττπτ τττττΙτττιττπ , φα οπο μι· πττττττττΙττπ τττβ

τιττττττττ ὸτὸιττἰτ ποιττττπ νττττττττπ: ττοο :το οπτ

πττπ τιττπ τοποιτττττ ντττικτ!τε ττιτττττττο , νε ττττἱο

Ρτ·οττττττττ ετΠτπτττπτττ, ται τοΐτ ντττιτοΙτε τοπττπτπ

τπτ τοπττττδοπτε τπ Ρττπτττττο τοιττττττο τ ττ·ιοο τΐιπτ

πο: τποττττιττπ τοτπτει!τ Π: νπττπτ,ττΠτπίὶτε Ττττοτο

8ττττετΠ: νττιτε τττττττ. ()οπθττπ. οπτπτε ττίίτπτττεΒ

τὶττ Πιπτ ττττΓάττττ τ:τττοπτε, το οιτοό οπτπτεπττττπτττι·

τοττττπ τποττττοτττττΙπτοπτε τοττπε!τε:τω οπτπτε :τί

ίτπτιτεΤ!ττοΙοετττ ττττπτ ττιτίτττπτ τ:τττοπτε, το οπου!

οτππτε πτττττττιττ τοττττπ τποττιτο τττττΙτττοτττε νττ

τττττΙτε. Ντοιττ Ρτἱπτἱττἱππτ πει:ιττττΙτ τοτττιτπθ:ιττπ τίτ

ἴιτρττπττττττπ!ἰ τττττττττο ντιττττι ττττπτ ντττιτττΙτπτ τεστ

|ειτοπττπ ,ουτε ποπ τοπτιτττ·ττρτττεττετ ν τιιτε!τ,

(το ν: Ρετττττμτπε ντττιτττΙτπτ ττικτεττορ: ουτε

τοπτιττττι ντ ντττττε!ττττ τοττττπτιτ:ττ τπ ο ττττττττο ττ

τττΙ:ττο.

Βτὸτττἰτιττ τ. ΑΠΕπΓιττττ ΤπτοΙ.οιττ ττἰιἰτιττ ράπ

τἱρτο τττττΙ:ττο τττὸἱτο Ποτ Ιττττττππάτπτ άτττττίττπτ

Γρττττ ὰ Τπτοἱοἔἰτο,οιτἰ πττττιττρττπτττττο τττττΙ:ττο

τττάττοΡΜτ Βἰττὶπ.ἰ : 8: τοττΪτοιττπ:ττ ττττ!τττττε ν·

ττττ-οττωπ τύπω ί-Ρττττ άτιττττοε ; Ποιττάττττ πω

τἰιτττπ ντττιτε τίτ ετΠ:τπτοπτιττπ πιττπετπιττπ;πτοττττιττπ

ττΙττττττε τα ττΠττποπττττπ Βττττπιττπ νἱττιττιΙτ :ουτε

άπο ·ττοτττ.τττ @εεττ εττΠ:ττττπτ ττττττ [τ. Οτππτε τετ

τπτπ :τίτττττττε ΤπτοΙοετττ οτ Ρττπττροε τττττ!τττἰε οτε

άτττε ῇεΙτ τττττπτ:τπά πω: ττιτίοτπτ ΐοτττττ,οιττεοτπ

πτ5 πἰτττπωτ τοόττπ πτοττιτο ρτοττττττο ΜτΙ πιτ

Επτιπ:ττ

2· Τπτ0Ϊ08ἰ2π ποπ το νπ:τιπ Πτπρτττττπ οπο;

Ιτττττττπ , τω ΡΙτττα τττ1τ.ττττ άττττττδτοε πιττττττοτ

οιτοττττπ νττιτἴοιττἴοτττ τπτ!τττττ το πτΠ:τπ&:ττπ πιτ

τπττοτοπτ!ιτΠοπτπτ, ω τΜττη "της" τττττοπτ τοτ

πττΙτ.ΐττΒ οιτ:ΐ οπτπτε τοπιττπτττττ. ΕΠ; /1τττ·τττΙτ9τωβ.

τιαῇ3: ούττόΙ'υ. Στά'. 7. _

πο :το ττέὶ:π Βττ ττιττΙτττττἰτ. Κτἴποπτὶ. πτοο πτώσ

τττπ; ετπΠ:τττέττο τπττττ τπτ Γττττττοε ποπ τΠ: πτοττττττπι

ττίΪτπἴιτε ΪτἰτπιτΒτἰ,Πεπτ·ντττικτ!τε τττιτ!τττἱο τίτπτο

ττττιττπ ΤτττοΙοοτττ τιίΐτττεΐτε. Δε! Εοπθττπ. πτΒο

πτατοτττπ ντ μα: τπ οπττδτο Ετ:Ιττ, ττττττετ:τττο τοτ

τποΙτε τίτ :τιτδὶοτἱτετε άτττπιτε.οιτα ποπ τίτ ττττττπΐτ

τα οΕτττδέο τττάτπάο.ντ τττττπ τττττο τοτπτ:τ1τε ροβ

Πε τττοιττττ τπτ:τΙΙτέϊττιπ τα τιίἴτπἴτττπ,ἴττπἱτἱτ,ντ :πω

τΙ|ο προττΙττπάτ ΡοΠττ Ρετ τποάιττπ νπτιτε.

θύμα: α. ΑΙΤεπΓιτε ΐτττπττπττ ίτττττΗτοπττττ ετ.

¦ τοπτΙιτΠοπτοιτε τ ττεὸ απτο ΤτττοΙοετττ. τω

ξ βαττ. ΤπτοΙοεττε ττττττττοε Εοτπττττ τοτττττπιτε ότ

' Βτο Τττπο οι Υπο, ω: οτ $εττττττπτπιοτιτπτ ἰπίὶἱ

ο το: τττττπ Γτττττττθετ ΐοτττΗατπτιττ τἱ τπτττοτ , ουτε

<νπάτ οιτ:τπάο άτιττττο τοπτΙιτίτοπτε ότιτττΐτο το

οποί-τιτπττττ τπτάττε, άττττττ”οε Ρετττττπτ ττΠτπίττε,ποπ

Ρτοτττττ άτιτττΠτ:ττττπ τοπττττίτοπιτπτ . ίτε! πτττΠο

ττττπ , οιττοττε Με τοεττοίτιτπτιττ:τοάττπ τπττττ τπτ

τΠο ΡΙττττε ποίΐιτπτ τοπτ!ιτίτοπτε τττττττί-2 τοοποί-ττ.

δε Ρτοοττττ. τω τοπικ· τοπτ|ττίἱοπτε ΤΙττοΙοΒἱ

τα ττττ:τπττττνπττο οπότε: τττττΙ:τττοπτε νττωττΙτε,ποπ

ττττττίττττοιτπτ άτττττίοτ ττΠτπΐιτε.

τω θοπττττπιτττοποπτ τοπττττο τ!τ τοπττοττοτττ

η:τρτττττπΠτττε, οιττ Ρτεττάιτπτ εΠτπΐττπτ τΠττττττιττπ,

ν: τοπότττοπτε ΡτττττοιττΠτε : Ηττα:: τττίοε τΠ-τ.τττ

“το τττττοτττε: Ντεο οτ ττΠτπίτττΙΙττττιιο. Εττο!ττο;

ντ τπττΙΙττΊ:ιτε ροΠττ τ!τττττ ττττπτ επτπίππττθπηδτω

:Η @το Ραπ· τττπτωτττττ τὶ ΗΜ:: ρττιὶε τουπα

ττ «Μπι ττπτττττττε τοπττΡτιτε ττττπτποτττπτ.πττποτ

οτ (ΠττΠτο ττίττττΙτ, 8: οτ Ρεττττε ό. Ρτ!το τ:Πίττπ&το

πτ: οιττοττοπττττττ πω: οτ τττττττπτε ότιτττΠε, τοίτττ

που τττττττ @εεττ τττττττΠ: νττίτπτ ποττἱπ πε τοπΙὶίὶἱτ

Έοττπ:τ!τε ττΙΤοπίττε Τπτο!οεἱτιτε, οιτττττ :εποε τοπτ:τ

- τττττε ειρρτττττπίτιττ ΓοΙττιπ ρταττάτττττ ν: τοπότττο

πετ ΡταττοιττΠτττ, Ποτ οτττοιτε ττίΓτπτιτε τίττίτ τΠττπδ

Ροίἶττ; ΜΙ το ττέτ:ττ τΙΙττττττο, οπο τοπτΙττ το ττττττττττ

τι: ττττπτττττο τττττΙ:ττο, ν: τπ το ντττττττΙτεττ· τοπττπ

τα. @τα εκ Σ.Τβουι.|Μττ. 2.οττττβ8ωττττττΖ3. δτοτ:.

το.

ύπή:σπ- ]

:του ὁ :πιο

έκ 'Ρτσΐοου οτα/τ. τ..βατστώ τ.ττώφω,τττττπτ τΠ:, -

νττοτττιπ εδω ΠτπιτΙ τοοποΐτττττττ Ρττπττοτττπτ , δ:

τπέττεττιττ τοπτΙιτίτο: τά τιτττττπ,τὶ οπο ττθ:ιτε ίτττττ5

τετττττττΠ πτοτἱιττττπ ίοτπτετΙτ.

Οὑοτττ.τ ο. δα:τττ ΤπτοΙοεἱττ το το” τοπτ!ιτίἱο

πο: ττττπάετε ντττιττ Ρι·ττττοτττε ποτέ πεττιττττΙτοιτε;

ττ8ο ποπ ποττΠ: το νικ. Κτἴροπτἱ. πτ8ο , ποπ

οττττ ΤΙττοΙοοτττ τα τ ντί Ντε; ίττΙ ουδ. τοπτττπ&ττε

ττ.τιτττ το τοτττπτ ἴττΒἰτέῖ:ο ε!τ:τε Γτίτπ:τω : οιτττττττττ

πτττττθτττονπτιττ τπτ του τοτττΙττίτοπτε ττττπάττε.8ττ

ιτε τπτττόιτπτ ναι νἰττιτε ντίτιττ πττπτΠττττο τΙττττττε

:το Γττοτττπ τιττπά:τπηντΙιτττ τοίτ:ττετε :το Π: τοΕττττ τοπ

τττ τοττ·ττμοττπτ τιττπάτττττ νττττττ τπτπτίττττο τοιο

τττάτπτε. ο

Ν·

1' ΙτττττΙο;Μ
87.

Ήταν:: πιο

σκετο |πιύθ

στα,

π. Ρτο!υ!τ απατά. ο.. τπτ Ρωτ ΜοΙττω , @παπά

πω. Ριτπάεπττπτιττπ: ἰπ πττ:τ Ϊτττττπτἰττ, τα οιττττπ

ΕτΠ:τ ΟαρττοΙο οκτ.τΐ.3.Ρτο|οοί κτττττι!.1, ρο.Π*Ρτττπεττπ

τοπσΙοβο:κω 8. ΤΙτοτττ. τπττοτε τπτΙἰπ:ττ,8ι άστο: δεσ-π· το

στα έ» Ψτοίττέσ οπο!. ε. Ετιτττ·τι!2 5. έ: βστικέο. πει

Ντικ τττοιττΠτιτε τοπίτίττς ἰπ ίττττττΒιτε ττττδιττ τ::

Ρττττττττττ ττέΈτοιτε τπ ροττπττέτ.Ατ ί-Ρττττε νπἱιτε :τί

ί-τοΓιτε πιτπτττο όττΐττττπτὲ Γρττττοιτε ττ!ττττιτε τω

Πιτ. Ετεο. ΟοπΗτ·πτειτιττ;ποπ ίἱτιτἱπτ τττοιττίττο ττα- Ι

Μπιτ τπτ νπττπτ τοπτ!ιτΠοπτπτ , :ττοττττττιιτ ττττοττιτε

ττττττ ττ!τοττοε:ττοο Ιττοττπε τπτΙτττττπε τα νπετιπ τα

πιττπττο άττττπότττε το τττωτττ τπτΙΕπιτπ:τ :το τω.

ΟΙτ9:τττ τ. ΚτιττΙ:τττοντττττοΙτε ὶπ ΤτττοΙοοπτ ?τ

τω", ν: ττοίττττόττο ίπ ΐττττττήε: ΐτττ ττοτττττδττο ἱπ

Γτττπτοε ποπ οποτε τεττ:τοπτπτ τποττιττ,ίττ| ουτε τοπ

ότττοπτε ; ττοο δ: ττιττ!εττο τπτ Ττττο!οοτε. ΟοπΗ

τοπ. ττττἰο πτοτἱττ:τ άτοττ τπτ τπτττπΓττετ οΒἰτέ`τσ

ΪοττπετΙτ: Ϊτά τοιττ!αττο ποπ τίἔ ὶπττἰπίττ:τ οΕτττέτο

.ΐοτ·τττττΙτ ΤτττοΙοοτττ, ττττττ Π: τπιττπίττττ άτποττττπο

Ά

Ούοτττ.< ο. Πειτε το τττττ!ττπόᾶΤἰττοΙοοἱττ Π: Μ.

ετ νι Ρι·ετττΡτοτ: τα! ροίΪιτπτ :το τοόττττ Ρτιττττττο

ττ ΡΙττττε ττττπττω ττἀὸἱΓτἱ; ττ·οο ροττΡτ ττοτττο ΡΙττττε

ττττοττιτε ΤτττοΙοΒἱτοε άπττπ&οε ττττοτττ. Κτίροπότ

Η ὸτίΕτπτὅιττπ‹ἰο πττττοτττττ: ττττοττ Π: Βτιτεἱττ ττιττΙαπ

τ ἀεὶ Ττττο!ο8ἰἑ , νι: Ρτττττοτοτ ρτοοοπτπε κυττα

τεττ ίοΙ.τ Ρτοποτττπττε ειιτοΕοτττεττ τττάτπο:τ, τοπω

άο: δ: τιτπτ πτ8ο , το τοἀτπτ Ρτετττρτοτ·τ Ρ!ττττε :τά

ότί-ττ ροΠτ Γτττπττττε τ οτττο. τττπτ οπτπτε τττάττπτιττ

πιτ τοτττπτ τποττττοτοττποΙτ ττττδτ:οτττεττε τττ:τ:ττρτο

ττε ρτοποπτπττετ Η:τοτι [τ Ι)τττε ἰπ τετ , ν: μεικτ

Ρτοτ Ρτοροπτπε ττιττΙπτετ , τοοποίττπάτ ω πω.
Δ Ρττο τττοττττο,δε τεκτοπτ τοττπττΙτ τπτττπἴττἐ`. ττττττπτ

πτεο : Ιττ οπο ττττττττττ επί-π τπιτΙτἰΡ!ἱτ:τττπττττἴτἱτπτἰο

το τττττΙττρΙτατιτοπτπτ τττιττπ , οπο: ΡτοΡοπττπιπτ το

οποί-ττπάκ.

τω ποτε. τπἰποτ.Λ‹Ι τ.ρτοττ.πτεο ττι·:τέττττττττδε

· @το
δ

·ττττττπ[Μ':

τοι.
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ι. Ζ): Τισσοιοέίο εὶιιῇ; οιπέΐο. δοέδσ Ρ'1.

ιοεεσιιτισσπι ποπ οοιιε οι ναι. τιιιιοοε ιοτιιιιιι

εοοσεπιτε, ν: μια: «Με, οπο: ισιινιιο τοοτισο

τωιιιιιι ι)ισιο:ι: ι·επι·ιιιτιοιιιε τεπτιιι :ιιιι·ττσοιοσε

οι:ιεει:σοι οι·:ιδιιειιιο δ: ιιιεεσιατιιιστοι ειιιιετο ετε

ειιι,ι)εσοι Με Τι·ιιισοι&νπιιττι , 8τ Ποιοι ισιοτοε

ειιιιοεο:ισοοπσοπ οι ρτειδιισσιοοιιιεδιιιοι.Νεοσε··

Ετιιιε:ι ά ΜετιιΡιιιιιεει ει: ει: τ:ιπτιιοι ιιιεειε πιπε

τσοτ,οσοτι νοισε οι:ιεθ:σοι οι οτιιέιιεοπιι ιιιιετισε

νει·ὁ ιιιεεσιιιιιιισοι, οι ποιο ποπ ιιιιικοτ "πιο τε

τιοιιεπι ιστιιιιιιειπ εοπιιτισοεπι,εκ Ρεί!ε|οβ:Μ. Λο

π. προο ποιοι. Νικο ιιε!)εο ποιοι ΤιιεοιοΒιιι οτι

τιιιιτιο,' ιιε ετειιτιιι·ιε ιεεσιιιιιιι·ιο , δι ιο οτιιιπε :κι

ιι)ειιοι. ·

Λο ειστε: Εστω ειιε,ρτιοειοισοιο:ιτστειε Γρε

εποε νιιτιιιτειιιιασσετσοι πιοτισσπι ειιιεοισεΤιιεο

Βιειμισιιιοε ιισο‹ι τοι :ιιιειιιιιοι ποπ εοοεσιιιοπιιι

ν: νιι·ισειιιτει· τεσει;ιτιιοι. δε ιιοριιειιε εοπτεοιιιτο

ιο πιο Ρτοοοιιτιοοε ειιοι·ειιε τεσει2ιτο,ισιι οσε το

τιοπε οποιοι οι·ιοειοιπ οιιτοι·αιιιι εοοσεπισοτ. Απ

Οοπιιτοιιι1ε8.εοοιες. Νικο ποσοι οι εετιιτικιο,

Φο νοει εοπεισιιο Τιιεοιοειειι πιο" οι: ω, ποπ

οι οποτε πωπω. οσοι χτι·ιιιιιιε Ρειιιιειιτ πο ει

αιεπι τειιει:ιτιοπε ι·ιτισιιιιιιιιιι ιποιοτιε ειππιτιικιιτιο

τεπιιοπιεισιτει ειισσ:ιεπι ι,ιτιιιιιιοι εεττιτσιιιιιιιι Τιιεο

Μεσα. ι . - . ·ι

ο σε ιο ο.

.πιο Τὐεοιοἔιαο Μοιοι,ιο @επιπέ

ω: , »οι φτπηαεοοιιιιἔ

Ειιιιιεπιιστο, οι·ιιιι είι,οιιιιι τιιειιεστο, ?πιο

ιιιεειιιστιιιιιπι πι.1ειι οστεπι πεεσιιιιισιε :ιέ

τιισε.ιισ Ριοι(υπο2ιετ:%ιομοι τ.ιπιιιιιιεειιι ποιο νε

τιιοπι ΡτοβιοςηετζιοεσμΟΡσε ι€ιτσι εισαι δε

στΘέξτε Πτειτοε τιιειισι·,οιιιεειστο είι;οι:εξι:ιεε: ισοτο

το: ; ιιοστ οι ιειιοοιΡΓι γιιιειιεετ τει τιοτιιιιι, ειπε

.4.Ρτεισέι πωπω @τοι-ήτο ο_ι:ιεξιο Ρι·ιιδιιεεε ιειεπ

Η

ω.

ιο8ιιιΜε

ηι?κα, Μυ

»ποιοι

ποιο.

Ποιοι!. ε.

στ· '

Ώ·

άστο οι ιιιεειιιιιιιιειι [ειετιιιεε : νοιιε ιιαε @πιο

οι Με ιιιι:ιτιιτ ι πιο; ιιι:είοιισε :ο οιιιτιοοιε

από. επι πιο πιο φοτο. ιιιιει·ισε, οι ο ποπ πιο

ιη

ιιιεεσιιιιο,οσιι εοπτε.οιπιο ι·ε.·:3επιιε;Ριται οι::

πιο νετιιοτιε εοοιεοιοιοτιο ι ΕΤ
ε όσοι ειτειιοιιιιοτιο: πιο, ι ο Ε πιο::

ι¦εσιιιπιιι. 3.Νοο Εκ απο οποιο; Πιτνι νει·ιετστ ειπε οιιιεᾶσσι οι παπι φ::·έ:ειτ,

πσ:ιοισιε πω: πεεειιαι·ιο τεοσιτιτοτ ; οι ποτέ:

ι·ισπι Ροι:τει·ειι πι." νετιει:στ οιοιιο ρτιιᾶ:εο:ω.ι·ιι

ιισιιιιειιετ "τω ροτειι οποιοι ειτε: οιιιεέτοιιι

ορετιιιιιιε,νπο τοποσ εοἔποιεεπ‹ιο :οποιοι ειπε

τιιιτι οπο; απο οιοιιο ι:ιιέιεστιο ιιε πιοι:ιο , οπο

Με οιισε οι ιιιδιιιιιιε. Ρτιοτ οι ι·οεπιτιο οποιο.

εισει,Ροιι.ειιοι· ιιι·οδτιεει.4.Νοτιτιιιιο οτειδιιεοπι τη

Ροοετε ιο πιο πο” ιιι:ιετιιιτι πιεσιι.ιτετο επετ

εεπιιι οριο. εσιιιε ποτιτιο πιο οι ιιιι·εδτισιι. πιο

διο ιισισε πιεσιτιιτιεοοπ οι ισ Αιιοειι: ιιτ.ιέιιεει

ιειειιτιει σε επίιιτοτε, εο ποιοι πσιιιι.ιιι πε οι Πεπι

πιο ειιειειιιιι ειιιι:ιοιτιο ιιεισε.ι)εἴειἔισ ιιβετιιι ιππι

οπο παμπ ‹ιε πιιιιιτιοπε δ: ιισεοιεπτειτιοοε επι:

οποιο ρι·ειε`ι:ιεε ιιιιιοιοιοε, οσοι ποιοι :ιδιοι οπο

(σοι ισ ιιι:ει·έι ροτειιιιτε ι·ιοιοιπιε,οεε :ιο πιο οτε

απο ιιιιι€ιιιιιο.

$σΡροπο ετιποι επ εοτοοιιιιιι ιι·οιεπιιο δεύοιαβ.

:Μπα ε/Ε!ιά.πωβ.-ο/τ. Ρποιο!ι ιο· .4πέμιτ. 9.4..αττ.

ιειεοτιιιιιι σειιει:ιιιιιιε πιω ιο ιοεεσιιιτιιιπιπ Βιμ

δι:ιεποι , πεε πιο και εεοσι ιειειιιιιι:, εποε οι:

τ:ιοτιιτο οιιιιεδιισο,οσπιειο οι. Ακτιιστω εοπτεοξισοτ

πιο οοιι:τειτο ΤιιεοιοΒιοτο: επ οιιὸιι οι πιο ποιε

θεο τειιιιειιιτ ιιιι:εδιιοοετο («οι ιιιιεόιιοτιεπι Ι)ειιιιιια

οι ποι:ιιιιοτ ιρεεσιιιτιοοε;Βε ειπε οιιιεδτιιτο ποπ Πι

ορετιιιιιιεει οοιιιε: Ετεοιοι ιιιιισιο οι ΤιιεοιοΒιιιέ

οοιιι·σε οοιεεισοι Με ιιιιεέι:ιοπειτι Πει; 8ο πιο οι;

απ: νετιειιιιιιιι· ειπε ιιιαιο εοπτειοοιιιοιιο πειτστειπι

ποιοι, διο: ει·ιι ιοεεσι:ιτιιι:ι:εστ ειιτι8εοειο οποιο

:κι ιιιιιιοι εοοιεςιιοπιιοτο,Βιιιε ετιτ Ρι·ιιέιιεε:ιειεσ

τιει εοιοι οτιιέιιειιιοοπ τετισιτιι: νε ιιοπιειιιοτε ροιἶ4

οι ορετιιτι ειτεει ιιπεπι,ιειι πιτ οι οι ο ορετιιτι οοιε ο

οι ειπε ιτιετιιο,οσιοσε ιιπετπ εοοιεεισιτπστπιιιοεισι.

πσιιιι νιττιιει ποιο ειπε ι)εσιτι νετιιιτσι·, οοιιετ εδο

οτιιέιιειι: εὸ οιιοτι ποιοι νιττιιε ιιοιοετιιετέ οοει·ιιι·ι

ποιοι ειται ι)εσιο.Ηοε εσιεπι Πιιιοοιιτο,

ΡιιιιιΑ ιεπτειιτι:ι ποτε: . ΤιιεοιοΒιοσι οοιιι·ιιττι

Η·

Με.

οπο” οι·

ι” |τέιέπε του!.

Φ Μπι ποιοι;

τοι;

ιο ιοιιι νειιτιιιε ιιιι οιιιεδιι.εοΒιιοιεεπιτιιι, οι νιτεἔ ι πιο τειοτιιιο Ρτε.ει:ιειτο: δεσει οποιο. Ρι·ο!υέι, @οι ι·ε!ω!”·

:πιο τεπιιιτ :οι οδι:ιιπι,ιεσ.οοιιι_ ιι ιο ιιιιιιπέι:σπιτιι

τιοεπιιιιοι τε8σιοπιιίιτπιτε; νοειε ιισιιιιισιιι οι ιο

τειιεδιιιιιιι ποτιιιτι τε8σιιιοιις·, ιισε ιιιοΒιιιιιε, οιιιε

έι:σοι οι οτειδι:ιειε ι-ειεοτιο:. @πιο πιο δ600ισο%.

 

Φωτο απο” .4κωιιι εκε/Ι.3.οτιιτεεε. «μια οιοπιε

Τιιεοιοοιεει ποιιιιι οτιιιο:ιιιιι· :κι εοπιεεσιιοπεπι

νιιιιοι ιισιειετ8ο οιιιοιε ΤιιεοιοΒιαι ποτιτιει οι που

πιο; ποπ ειιιοι @πιο Μπι ιιιιεειιιο ιιιιετισε ε

δισε ορετιιιιοιιίινε: απο δ: ιι.ιιιιιιιε αι Βεπιτσε:ιιιιιιι

πιο ειιειιιιιιι ειέισιο ιοτειιεεισε; ειοποιεοε'οιοικιιοι ι ιιιιιιιτσε οιοοιιστ οι ειδιιι:ισε.Αοτεεεπ.μοΒ.οοιοιε

:κι οσοοι εοεοιτιο οτιιδιιειι ι-ε ειιτεπειιτι ειιε Μπακ

πιεστικα ροτυπιέιεήκεω Μιε|ιεδω,οετωπιιισπρωι

ποι έπτειιοδιωιε , οποιοι Μέσι ευο[στωιισε οποιοι τε

έιε,ιιιι πο: εαπ: πεδια: οποιοι ποπ τοπιο οοεπιτιο

πει εκτεττια,ιοιει·πατισε ιιοΡειιτιιι,ιετι οποιο οπο

παπι ιιιοτ τει,ιιιιιιιιιιεε. δ: ιιιιιΒιιιιιι-ι Ρετ οοιιτιιιιο

Ιιτειέι:ιειιοι οι·ιοτειο;πιτ .οποιοι ιιιεειιι:ιτισ:ε ιειεστιατ

Ροειιεε ειιι·ιεσοιστ πει Ιοο8ιε.ιτο, ειιισε οι οποιοι

ιειεοτιιιε τειιιιιιιτει οι Ρετ εεττ” τε8σιειε ιιιιιοΒιιιι

ε:: ιοττοει ιιιτιοετε. Βετο οιοοεε :ιέι:σε ι-ειεοτι:ιτιιττι

ίσοι ιιιοι·ιιιτετ τε8σιιιιιιιεε ο νιτιστε ιισιιιοιιωτιε;

εσισε οι εεττστο πιοόσοι ιο ιισιιεοιιο οιαιει·ιοετε

ισιττιι τοεσιιιε οτσιιειιτιιιτ.

(:οιιι€ιτστ τ. Ιτι ειδι:ιιισε ιισριιεειτι τερετιι·ιοοι

τι τεδιιτσιιιοεοι , :ιιιετ.ιττι οιοτιιιεπι ιο οτιιιπε :κι

πιστα; οιτει·ειοι ειττιιιειιιιεπι ιο οικιιιιε :κι σκετο.

Ροτειι ειιιτο ιοιετιιιιτο ορσε ι·εδι:στπ «ο πωπω

τοοτεε,ιι κοπο ίιοε ά ιοτεοτιοπε ιιιτ,οιιιιοσσοι νε

τὸ ιεεσπιιιιιο οποιο ,ο ι·ειιιιι:ιε :πιο ποπ πιτιιιΒοτι

δ: νιεε νει·ιιι. ε. Νοο οποιο ειδτιοοει,8ε ιιιέιιοοε5,

εισαι ίσοι ειπα ειιτετοπ ορει·ιι, οι ιοί-πε ετι.ιοι ιικ

εσιοτιοιιεε «οι οι:ιεέι:ι ιειεοτι:ε οτ:ιθ:ιεο: ο σε μιο

ι Τιιεοιοειαι ποτιτιο οι σε οοιεᾶο ιιοπιιοι ει ι)εσ

ι·εσειιιιο: οιιοειοιιι επιπι Τιιεοιοει:ε ισοι νετιιοι.ειι

τειιειιιτεε;ειτ ποιοι: οι οιιιεει:σιο νιτιιτιοτε ιιιι·ιΒιιστ

:οι εοοιεοσστιοιιεπι πιω ι·ιοι5:πιιοι οπο” ιιο

πιο ιι ι)εο τεσειιιτιιιιι οι Βετο ιετιρτσι·.ι, οσα τω

το. τιιτιοιισι· :κι εοοιεεισστιοοειο νιτιιιιι πιο πετ

οιιιει·σιιοιιιιοι οτεεεριοτσιπ,ισκω ιιιιιιιι Μ ω πιο»

.Με ποττωίπτο «ποσοι Με ρεπείι·:,ςο·· Ρποροσω. (ισο

ιιι·πι.Τιιεοιοοιιι οι εισοτιιιιιι·ι ι-ειειιτιιι ειιιεει:ισει οπι

ιιιστονιι·τστσιο; τιιι·ι8ιτ εοιτπ ιιοοιιπεπι πιο· :οπ

ιεπτειιιεει οποιο επι ισστο ιιιιειιιεοιιιοοσειιιιιιιο; δ:

οποιο πω: ισπινιττστεε τσιπ ιιιοι·οιει,ισιο ιο.ισιιε._

$εενπο.-ι ειιιιιοιιιτ, Τιιεοιοοιιτο ποιιι·.ιοι ειιε

Μπάσο ιιιεειιι:ιτιιιιιοι :Παπάκι :ο /ιπκ.οπ.8. 982-/2.3.

πρωι 9.3. Ρι·σ.ιο!έ από. Πει:: επιπι πισιτιι πε νιτ

τιιιιι›ιιε Ροειιιε ‹ιιιιιστετ, οσιετ:ιιοεπ πο:: πιει οι·

‹ιιοειοιστ οτι ιιιεεσιιιιιοοεπι (ειιιιι€ιτεπιτο ποσοι

οιιιιττιιτεε,ντ ιιιιε ιιετισιιιιιει ιιι›ει·ιιιε ιιοιιιτ νετοπι

_ΤιιεοιοΒιοτο ιρεειιιοτι ) ιιτοοιιειτει· ειιεεπτιει οι Φτου

εσιοιισιι.εοοιιιοι.ιιειιτ ε εοπττ:ιτιο, ιι:ιεπτιο τοσοι

σε ει): Μαιο, ετιειτοιι οιιιιτο ‹ιε πιτιστιιοσε ιρεειιώ

ιιιτισε τιιιοσι:ετ; εο ποιοι σε: πιο ιιιεειιιιιτιο που

πιο ριάκα; οι ιιισετιο ιιιτοεπ ι·ειοεδιιιι ιιισιτσι· ι οπο· επι Ρι·ιιιιιιοι πει Τιιι:0ι08ιε πιο (Μια Με
ι 7): Βου. Το”. Ι.

Β πιω,

Μιιιιιιιτ.:

πο..

ι__5τοποτι

πωπω



Ι

ι

. | Η. π ΒΜ/ι.|. Οι· Τβοσιονιιι

ιιιιιιιιιι οπο ιιιιιιιιι ιιο νιι·ιιιιιιιιιε ριιιέιιοο @πιο ιο

οποιοι ποιοι πι οι·ιιιπιπιιιι· :κι ο οοιι!:ιιιοποιιι.
ι”. ΤειιιιΑΡο!οοοι, Τ!ιοο!οΒιεπι ποίι.ι.ιιιι οικω

3- δινιιΜι- οπο ΓΡοοιι!ιιιιιιιιιιι, ρπιιιιπ Ρποιωιωι $.7“Βιιω.ι.ρ.

9ιία|ι.1.αττι4. ει· βπἐσπιτιου: δώιι!α]ι. έκ Ρι·σιο!σ /δπ

π·ιπ. ι)ιποιιιιο οιι, οπο ιιιοοιο ιό ιιιιιιι! πιω!! πι
Ριιιιιιιιιιοο οοιιιιοπιιο Τιιοο!ο8ιιι: ιιιιιοπο ιιιιιοιιιιο

ιιιπι ιιπιιιιιιιιιιι Ριιιιιιι!ιιιπι, οιιιιιιιιε οοπιι:αι: πι; τει

ιιοπο νπιιιε οιιιιιιοπιιιιιο ιπιιιιιιιι!ιι!ιο !ιιιιιιιιιιο; δι

ιιοο νο! οιιιιποπιοι, ν: απ». πρ. πω. ι. .ω·ει.ιι.

πιο” ρ.ι.ιμιι_/ἰ.3`.ιιτι.5.8ιο. νο Εοιιπιι!ιιοι,νι ιο

ιιιιιιι. `

πω. !)ιοο ι. Τιιοο!ο8ιο ποιιιιι ποπ οι ιιιπιιιιιι Ριο

Π”°|°ΖΪ^ &ιοιιιιιοο ιειιιιιπι ι-Ροοιιιιιιιιιιι;ποο οπιιιι ιο!ιιιπ ιι ιι

Φ2'.ΐ'" ‹ιο ι·οιιιιε οροι:ιιιιιιΒιιε, ποο :ιο ι-Ροοιι!ιιι›ι!ιι›ιιε πι

Μ. Δ” Επι” οι πιο νιιιιιιιιο ιιι·ιιιι!,ιοιιιιιο μι· ιο:οτεο οίι

οιιι·ιιιιι οιιιδιιοει,ριιιιιπι ιροοιι!ειιιιιο:ιιιιιιι παπι οι

πω» Ριιιέιιοπ,νο! ιιιοοιι!ειιιιιιι οκ οιιιοδιο,δι ιιιοιιο,

οπο ιιο ι!!ο "ιδιος οι€ο ο ροι°ιο ιιο οοιοδιο ιω

διιιι ιποιιο ρι·:ιδιιιο,8οιοοοιι!ιιιιιο ιιιιιιι!, ποπ οιιι

ιιιπιιιιιι Ριαδιιοιι,ιιοο ιιιπιιιιιι ιροοιι!ιπιιι:ι.Αιιιοοοιι.

Ριο!»Τιιοο!οεπι μι· το ιιπριιιιιι πι· ν!ιιπιοιιπο, ιιο

οδιιιιιιε !ιιιιιιιιπιο,ιιο νιιιιιιι!ιιιο, πι: ιοΒιιιιι5,ιιο δο

οιοιιιοπιιο,ιιιιιιοπιιε ιια:ο πιο ιιοπιιιιοιιι ιιιιι€ίιι,

Μιωι-- Βιοοιιοιιιοιιπι :κι νιιιιιιιιιιι ποιπ:Ροι· ιο οιιιιιιι πι.

"'ω"'^" μια ιιο Που, νι ιπ το πιο οιι νπιιε ιπ οποπιιιι,

Τιιιιιιε ιπ Ροιιοπιε, δ: ιιιιποιοιιιπι οιππιιιπι οροιιιιπ

π! οιιιιιι.Αι οποιο ιιιπι οροιιιιιι!ιιι,Ροιιοιιοιιι πιο

ι:ιιιιιιοι!ι:ι; οιΒοφοι· ιο οιπΡιιιοι ιιο νιιιιοιιιο.

π”. Βιοο α.. ποιι ι·οπιι€πιιι,οιιιιιι νιιιιε 8οιι!οιπ ιιιι

Η”, “Η ιιιιιιε πι ιοτιπει!ιιοι· Ρι·οδιιοιιο,8ο ι-οιιιιιι!ιιοι· ι-Ροοιι

,Μι ιιιιιιιιιο; νι ποο ποιιιιιι ριιιέιιοει δ: ιροοιι!ιιιιιιιι ιι

πιο! , οι: οιιι:ι Βι πιιιιι· ιιιιιιιιιιοι ιιιιὸ οι ίειδιο ιπ

Τ!ιοο!ο8ι;ι ποιιτιει ποιοι· ιι!ι‹ιιιιε ιιιιιιιιιιο, οιιιι ιιιπιι!

Α: "πω, πι ι-οιιιιο!ιιοι ιιιιιέιιοιιε δ: ι-Ροοιι!πιιιιιιε. Πο ποιιιιἔι

οιι:οπιιο ι.ιπ οοειιιιιοπο οιιιιιπι Ποσο ιιιι!ιοι ιιο οιοιι

~ ιιιιιε, οποιο οιιιιι οπο οιιιιιιιιιιι ιοοιιιιιιιιπι Ρι·οριιοι

ποιοι 8: ιιιιιιιιιιο,οιι ιροοιι!οιιιιιι ι οιιιιι νοιὸ οιιοπιιιι

πιοοιιιιιι οπο ιιι!οιοιιιοιοπιιι,ιιιιοδιιιιιήιιο οι οι·ιικοοε,

οιι ρι·ιι&ιοιι: ι.. Ιπ νιίιοπο, οιιιοιιι Βοοιι ιιιι!ιοιιι ιιο

ιι)οο, τινι: οι ποιο οοπιοιιιο!.ιιιο επ Βιιιιιιοι οι

ιοπιιοι, οι Ροοιιιιιιιιιιι; οιιιιι πιο ιιπιιι! οιι που

οιιιπ ιιιιιιοιιιιιι ιιο ιποι·οιιιιι ιοοπιιιιιο Ι)οι πιιππιο

ιιιιι€ιω1ι.οιι οιαδι:ιοιι; ιιο οπιπι οι οιιιοθ:ιιιιι νο!ιιπῖ

ιιιιιε :κι ειιποιοιπ οι·Βιι ι)οιιπι. 3.Ριπιπιοιιιιι ιιι!:ι.οι·

ιιιπιιιιιι ιιιοοιιιοιιιιο; Ριιιδι:ιοιιιπ οπιιιι οιι:,οιιιοι:! οι

οιιι·οοι:ιιιιιιιι ριιιιιιε:ιοο! ιιοο ποπ ιοριι8πιιι οιιιιι πιο

οιιιαιιιιο,ιοιι ιιιρροπιι ι!!ιιιι, 8ο ν!ιοιιιιο πιω οκ

τοπιιοποιπ επι Ριιιιιιιιι.Ήειρι·οοιοι· έωιιω.ιιιιιι ιπ

ιο!!οέιιιιπ οιιιοπιιοπο ιιοι·ι Ριειδιιοι.ιπι :ιοι!ιοοι οσ

επιιιο ιροοιι!ιιιιιιιι τοι, ο ν!ιοιιιιε οιιιοπιιιιιιιι ω

ιποιιιιπι οοιιιιοιοιιο!ι ι·οπι ιΡιιιιπ ιιι οιιιιπο επι ω

ιιοιιιιοιπ,ιιι οι·:ιέιιοει. ΙΒιιιιι ποπ ι·οοιι€πιιι. ιιιιιιι

οποιοιιι ιιοιιιι:ι οι ιΡοοιι!.ιιιιιιι.8ι ρι·οδιιοιι πω.

ι)10ιεε οοεπιιιο Γροοιιιιιιιιιιι ιιιοιιιιιιι ποΒιιιιο

ιιοπι οοεπιιιοπιο ριιιέιιοιο: πιιιπ πιει ω τοπ οοπ

ιοιιιιιιιιιιοπο νοιιιιιιιε ; οιεο οιιο!ιιιιιι οοΒιιιιιοποιιι

οι·ιιέι:ιοιιιιι. (ιοπιιιιιι. π ποιιιιιι ιιιιιέιιοπ ι-ιιιιροπο

τοι Γροοιιιιιιιιιιιιπ,πιιπιιιιιιιπ οι·ιιδιιο:ι οοεπιιιο οπο

Ροποι ιιπο ιροοιι!ειιιιιι:οιιιιιο ιιιιιιοπ ορροιιιιιιπ οκ

Ροι·ιιιιιιι· ιπ οριιιοιιιιιο, ιιιιι ιιιιιιοπι ποιιιιιιπι πιει

&ιοεπι οιο οροιο πιοιοποιο, ιιιιιοιιιο ιροοιι!ειιιιι:ι ‹ιο

πιιιιιιιι οιιιιιιοιιι. Κοιρ.ιιιιι.ειπιοοοιι. ιπο!ιιιιιι μοι·

ιπιπιιιο;οοιιοοιιο: ιπο!ιιιιιι ιποοιπροιιι!οι!ιιοι·; πο

ἔοιιἱοιιι ιιιιιιοι·ιιι Ροιπιἑιιἱι;]ο ιιιο!ιιιιιι ποειιιιοποπι

οιιιιιι: ι πιο, πιο οιο ο ο ιπο πιο; ποπ ιποοιιι
Ροπιιιι!ιἔοτ,ιι(ιιιιι πΕ:ιπ ι·οριι€πιιι οπο οιιιιι πιο. Απ

μοβ. Μ. ιιιιιοοοιι. πιο ιπ ιο!ι οοπιοιιιρ!ιιιιοπο

νοιιιιιιιο,οιιιιι ι-Ροοιι!ιιιιιιιι οι; οοποοιιο: οσοι. οιιιιιιι

Ρι·ιέιιοπ οπο Ροιοιι:ποεο. .ω (ιοπιιιιιι. ποΒο Ει

οιιο!. Νοιι οπιιιι οιιοιπιιιε,ποιιιιοπι Ριιιέιιοιιπι πο

π! Διι·ιιινι,

|οσΠ

° ι

ο Ο
ι ι”

ο - ·

ο

Μιά; ΜΜΜ. :πιο ΙΧ Οι

οοιιιιι·ιο ιιιοποποιο ιιιοοιιιιιιιιιαιιι ο τω ποπ που

ΒιιαΓο οιιιιι πω. ιιιιιιι ιιοιιιιιι ιροοιιιιιιιιιο οι οο

@πιο ιιο_οποπιιιι.8ο Ριοριιοιιιιιι·ιιιε τοι. οπο: ποιι

ποοοπιιιιὸ ιιιρροπιιιιι κι ι:ιτιοι:ιοοιιι, οποιο ιιιπιιιιιι

πιο” ιιο ιιιοιιο οροι·ιιιιιιι;ιιοπ ιιιιποπ ιιοιιιιοποι οι

ιο οιιιιι πιο. Ριοιι.ιιο ιιι&ο Δω ιιι!οιπ ιιιι!ιιιιιπι: ιιο

ποιο ιιιιιιιι· ιι!ιιιιιιι οο'επιιιο, ουκ οιιιιιιιιιιι πιιιιι- τ

ιιιιιι ι·οι,8ι ιιιπιι! ιιιι·ιειι ιιιι οιιικιιιι; ιιιι:ι!ιε οι ποιι- Ξ><ιιιιι·ιν

ιιιι ισοιιιιιιιιο ιποιοιιιιο, ποο ποπ νιτιιιιιο,οιιιιιι ιιπιιιι7:::";'Ξ

οιιρ!ιοιιι ιιιιιιιιιιιιι οιιιοξι:ι,8ι οιιιιΒιι οι! ιιιιιοιοπι οι-:"” Μ

8ο ι!ιιιιι. @υπό ιιιιτοιιι ιιι!ιε ιιιιιιιιιιε Πι ιοι·ιπιι!ιοοι.”.ιωμ,

8ο ποπ οπιιιιοπιοι ιοοοιι!ιιιιιιιιε δ: Ριπθιιοιιο, μισο.

οι ι-οιπιιι!ιιοι οοιιιιοπιι ιιιιιο ι-ροοιι!ειιιιι δ: πισω

οι:οιιιιιι ιοιιπει!ιιοι· οιι ποιιιιιι νοιιιιιιιο, δ: ιιιιιιιιιιι

ι·οδι.ιιο Ρι·οιιιο ι οι·εο.

_ Ι)ιοο 3.Τιιοο!οΒιιι "πιο οοιιιιιιι οι: ιπιιιιιε πι

ι ιιιιι!ιιιο ι-ροοιιιιιιιιιιο. οι οι: πιιι!ιιηιιο&ιοιο; ιιιιιιιο

ειιιοο ιοιι!ιιοι ιιιιπριπ ποο ιιιιιο!ιοιιοι· τ οοιι!ειιιιο,

ποο ιιιιιρ!ιοιιοι· οιιιέιιοε; οι οιιιιιπι ιξιοοιιιειιιιιι,

Ριιιιιιπ Ρι·.ιέιιοιι οιιοι ιιοιιοι : ιιιιι·ιι.ιιιιοι νοιδ οοοο

πιο, νο! ρω !ιιιιιιιιι ιιιπιιιπι ΓΡοοιι!ιιιιιιο, νει το

β !ι:ιΒιιιι ιιιιιιιιιπ ριειδιιοο, ιιιοι ποιοιι, 8οιιο!ιοι ρο

οιι!ιιιιιι:ι.νοι [Μαιο. Ρι·ιιιιιιιιι ιι ριιοι·ι πι: ιποιιο:

! οικου!" Τιιοο!ο<ἐια,οιι: Ποσο ιιιιιι ιοοιιιιιιιιιπ ιο, 6'οιι/ισια

ιιιιπ νι ιιπιε ιι ποιιιο οοπΓοιιιιι!οι!ιει οι οοπιιιιοι·ο- "ψ Α*

πιο ι·οοιιπιιιιιι·ι ιο ποοοπιιιιο ριιιιι ιιιιιιιιιιιπ @σου &"ϋ:"'

Ισά.

Ϊ°8ο

ιιιιιιιιιιιι; ποιο νι Πο οοιιιιιιοι·ιιιιιι ιιιιιιιιιι:ι 1°ιιιι0Πο

νοιιιιιιιε .ι ποΒιε οο8ιιοιοι!ιιιιε ; οοπιιοιοιιιιιιο νοιὁ

νι ιιπιε, πιοιιιιε ιιο!ιιιε @πιο οοιιιοοιιιιιιι!ιο, παει

Με) μπι ιιιι!ιιιιι.ιιι Ρι·οοιιοιιιιι; ιιιιι οιιιι ιιιπιιι οι

ιιιοοιιιιιιιιιιιο οιι·οιι πειιιιιιιπι δ: οποπιιιιιιι ιιιιπ ίιπιο,

οιιιιιιπ πιοτιιοιιιιπ; :πιτ οιιιι ι:ιιιιιιιιι οι ρωιιωι ιπ

ι·οδιιιιιιει:ιιιιίιπι ιποοιιοιιιιπ ω ιιποιπ. Νιιιιι,νι πο,

οοπιιιιοι·ιιιιιι νι ιοιπιιπιιε οοιποοιιιιιιι!ιε μι· ποίι:ι·:ιε

οροιιιιιοποε , οι οοπιοοιιιοπιοι ποίι:τιιτ οΡοιιιιιοιιοο

ιιιιιιοπι Γι: νι ΡιιιιιοοιιιιιΒιιιι!οε μι· !·ιιιιιιιιιιπ Τιπο

!οιζιοιιιιι ι οιΒο Τιιοο!οΒιιι ποιιιιι ιοιιιιιιοι· ιιιιπΡια

ιιιι!ιοι ιιιιοιιιοε ιιοιιιιιιε ποιο ι-Ροοιι!ιιιιιιοε, :ι!ιιιιιοο

ποιο ρι·οδι ε. νο! ιιπιιι! ιροοιι!ιιιιιιοε8εριιιέιιοοο,

ιι οιιιιΒιιε ώ ιιιιπ:ιι·ι ποιοιι:, οποιοι Ροι·ιιιη (μ

οιι!ειιιιιι,Ριιι·ιιιπ Ρι·ιιιΐι:ιοιι. Απ οιο!ιοπι προο!!ιιι·ι πιο

Βιο ι-Ροοιι!ιιιιιιιι,οιι ιπιι€ιο οιιι&ιοιι Ριι'.Τιιουι.ώ· τω

»πιο ιπ ι.ριιιιοιπ ιιιο!ιπαπι; ιι!ιι ιπ 2.οΒο ιπ που

ιι·ιιιιι ι Ιω οοπιοο ι!!ιιπι ατομο ιιιοοιι!ιιιιιιοιιι, ιιο ρι·ιι- @πιο πο

&ιοιιιπ οποο!!ιιποιιιιπ οπο : ποιο ποπ ιιιιπιιε οοπιιιιο- ΜΜΜ!

πιτ ]!)οιιιπ. νι ιιποιπ οοπιοοιιιιιιι!οιπ μι· ιιιιπιοποι `

ποιοι , ιιιιιιιιι ιοοιιπιιιιιιι το, δ: νι ριιποιοιιιπι οι

οιοιιιιιι·ειι·ιιιπ: οιΒο ποπ ιπιιιιιε οοπιιιιοι:.ιι ι!!ιιιιι.

νι πι οι:οιοδιιιιπ νιιιιιιιο Ριιι.δι:ιοο οοπι-οοιι.ιιιιι!ο,

;ιιιιιιιι νι οι οιιιοδιιιπι νιι·ιιιιιε ιιιοοιι!ιιιιιιο οοειιο

οιιιι!ο.

Μ;;

!

Αιι ιιιιιιιιιπιοπιιιιιι πάπια ποΒο επιοοοιιοπεπο!:ι "Ρ

οπιιιι οοεπιιιοι)οι νι ν!ιιιπι ποιο ρω ιο οι·ιιιπο

απ· πι οοπιοιιιιιιιιοποπι ιιιιιιο. Απ ριο!ι. ιιιιιιπ8.

ιπιποι·.οιππο οιιιοᾶιιιπ ο ι)οο ιιοπιιπι ι·οιιο!ιιιιιιπ, ο

νιιιιιιιιιο πιω-επι ιιιι οοπιοοιιιιιιιοποπι ν!ιιιπι ιι- ·

πιο.οιι οιιιι·ιπιιοιι οιιιπιιιιιιιιι ιπιοπιιοπο ι·οιιο!επιιο;

ποπ οκ ιιιιιιπι·οοιι παιιιιιι , δ: οοπιιιιιοπο ο!ιιοοιι,

. ιιιιοιι ιοπιιιπ·ι ι·ροέιιιποιιιιπ οιι ιπ ι·ειιιοπο Μαιο

οι ι-Ροοιιιιιιιιιι ιιι τοιωιιιι ι :ι!ιοοιιι οι τοπ ιπιοπ- ινωνιιυ

-|ι:ι"Μπ που

πωπω.»

ρωιειωω,

ιιοπο ι.οιοπιιε οιππιε ι·οιοπιι:ι, οιιιιιπιιιιπιιιε ιροοιι

!ιιιιιιιι, επι Ροποι Μαιο Ρα· οιιιιιπιοοιιιιι ο!ιιιιι

τοκοι οι·ο!ιιιιιιιοιιοιιι επι Ριιιιιιιπ. Εοιιοπι ιιιο‹ιο επι

Ριοιι. ιπιποι. οοποοιιο, οι:ιοέιιιπι !ιοιπιπι ι ι)οο

ιοιιοιιιιιιιπ,οιιο $οιιριιιιιιπι;Νο8ο οιιιοιπ οιιιιιιοιιιιά

ιπ οι οοπιιποιιιι· ιιοι π. 8ο οι: ιπιι·ιπιοοοι ιιιιιιιιι οπ

ιοιιι:ι.ιοιι ιο!ιιιιι οκ οιιιιιπι.οοιι ιπιοπιιοπο ιοιιο!ιπιιο

οιιιιπιιιι ιιιι οοιποοιιιιιιιοποιπ ν!ιιιπι ιιπιε.Αι! (ζωι

ιιι·ιιι.ιιο8.πιιιιοι. ιι ιπιο!!ιΒιιιιιι· πο απο Τιιοο!οΒιι;

ποιο !ικο ποπ ιιιπιιιιπ οι ι!ιιοοιιιιιι νιιιιιιιιιιι; τω

οιιιιιιι πιοοιι!ιιιιιιο πω.

Μ ιππ

π!



ο

- ω;

θεά ΜΗιϋ~

τω σύιτεΐι.

· -- .. ι ι. κ. | ι_·°__ ο ··ι_ τ· _

@#01- Βε·Τπτειφε ειπ@ εἔιεἐΐυ. $'ε8ϊ'ιε ?Η τ;

Αι ΐιιπάειιιι.ΐετιιιιάαι ΜειϊΠΪΠω3 (Κ 0Γάιπω0ε ι Αι! τιιτιάεπι.τ.ιιεπ.:ιπ:εεεει ω ιιτοιι.ιιει; Μπιτ,

Μ τι" α» δ( ΙΠϊΓΗιία8 ΦΠ 0ΒΜεϊ0"“ιοΊΠι Εστω· . Μιιιπέιοτι::ιτεπι $Τιιυπ.ειιετΐάπιπι πιιτιπιπιιιι ιιιιιιιι

επ,τιπ:ιτιι ιπιιι:ι ΡτιΓει ιιιιάιιεεπιπ:,ν: Μπιτ” ορε- ι ειτρτεΒε ιιοεπιίιε, Τι·ιεοιοΒιιιπι ποίὶτπτπ ιιιοπτει·

τι πει:ιιτιε εοπ:επιριιιτεπ:ιιτ, Ειπε: ιπ πε ιιιιιιι::ιε ι ιιιιτιΤιιεοι-Πει,8ε Βεε:οτιιττι, τω ιιιιΒετε Γε ω ιπ

ΓΡα"ω!008ι ποια 'Η ἰΠϊθΠϊἶ0Μ ιΡΓοΓΠ.Π 0Π"Μ· ιι:ιιτ Ϊειεπ:ιει: ιιιπ:ιι:ετπιιτπ:; :μισά ποτειιιι: Βιυιπε2. π:

Μπι-πι ιιιεειιιιι:ιοπεπι. Μ Βοπιιτιιι.Νεπο Επι- 1.ρ.πιι.αττ,2Μάι.νπάε 62.17. πιω πιει: Τικ;;;

ειιτιι ει: :ο ::ιπ:ιιιιι πει ιιιιιριιει:ετ Ρτιι&ιειιτπ, :μια ιοΒιιιτπ ποίιτιιιι Ρτοεειιετε ει: ρ·ιπειρ9: πω. πω;;

°βι «μια ΓΡεειιιιι:ιιιε ιπ ιοί-τι :τε&ιιπ:ιιτ επι πτειιιιττι ' Μφι ετιιιτιιι/ἐἐε›ιτω, [Μισο Βει ώ·Βεπτσ”υπ.· πω:

Φ"Β“Ψ01°ι©ΧττιΠ&Φε τιίΠΦω ιπτωτι0ϊκ ΜΘΠϊι5ι Ρετ Ρεθ:ιιιι ρτοεεειι: ει: Ρτιιιι:ιιιιιε ποιά: ιιιιι·ιιιιε Πι

ιεπ ουτε πι Ροιιιιιιι: πειτπιπ8εεοπτιι:ιο πω οι:ιιε- ι Ρωοιπ ι-ειεπ:ι:ι:, τιεπιρε θεοιιιεττιιει Οίιιιι επιιπ

δει. είιπι επιτπ οιιιεέι:ιιτπιειεπ:πε πιοι·ιιιιε Π: νιτ:πε: . πω; ιι: νιιιι ει: εοπτιι:ιοπιιιιιε,ιιτι ιιιιιιιι:ετιιιι:ιοπεττι

νιττιιε ιιιι:ειιι τπ:ιειε ιιοιιιιΙε:, ν: ιιιιιιεέιιιπι Ρετιιειει: ι χα_ιιιιΠ:π,ττιετι:ξ πι Με 8.Τιιοτπ.Τιιςοιοέιπω Πο

τα ω"πι Επι: "δια ς|Πιι-ω να “Μπι “Τε ιΜΗΜΟ· , [παπι τετρειΒιι ΤιιεοιοΒιιε ι3ει 8:Βεπτοτιιτπ εύρο

Μιοι 908Πιτιο ιΡωιι [ή ΜΠπι- ΟΠΗΜ201° Μι ΡΗ· τα: Ρετιρεέιιιιει·ειρεέΈπ (ιεοιπε:τια:.Όε:ετιιιπ,οιιιι

 

τι ξ.

.ιείἔ [Μιά. ι;

8.Τπτωπ

πω, δ: πο! Μ” τειιιε ει:ετει:ιιιπι νιττπ:ιε.

εε ο τι ο ντι.

,2ι'π ΤπεοΙοέιπ πιβιαβύπιτει·πεΜτ Τιπο

- @πιο οι ,Θ ὐεπτοτιιικἔ

ΚιιιΑ ΐεπ:επ:ιε ιΠιτιιιιι: ι @Μιὰ επεβ.ι.Ρτε

εφ"Μ,"- 4 π! σεπε!κ[ι. Επιει·.ι.ρ.πωβιι.πιτ.2. 5.πωπέβ

1·"ιιιιιιωιυ. εκπέπω. Μ(πι·ι| ι.·υπποκ.2. :μια ΤιιεοιοΒιιι πω:

οιιιτιτμιιτι τετιιιιτι:ιιτ :κι είιετι:ιειιεπι τιι:ιοπεπι (πιο

ειι:ετπιιτιοπιε τειιιεδιπ ι-ειεπ:ια: ι)ει δ: Βειιτοτιιτπ:

Μια: ιιιιιιιιτετπιι:ει πια Ρτιπειριιι ιιεειιιιι: ε. ίπποι

:ετπ:ιπ:ε Γειεπ:ιέι ι)ει δε Βε:ι:οτιιπι, ν: πετ εοπ:ι

πιιιι:ιοπετπ ειιτιι ΗΜ Γοτειιι:ιιτ τ:ι:ιοπεπι ιειεπ:ιε;

ει: .9.Τ5ωπ. ι.ρ.με.Π.ι.αττ.π. Ρι·οεειιι: επιτπ εκ επι

πιω Πάει. ν: ει: ιιτιπειριιε ετετιι:ιε, δ: :καμπ ει:

ιειεπ:ιει ι)ει,8τ Βεει:οτιιιιι, ιιι :μιὰ τιιιτίιιιι ω: επι

ιιεπ:εε. (ἶοπίιττπ. ει:ετπριο .τ.ωπ. πω: Μεόιειιε

ιιιοπι:ετιιιι:ιιτΡιινίιεο.επιπε ειιιδ:οι·ιτει:ε ετετιι:,εΠε

φωτια ε!επιεπτει:ι:ει νιιι:οτ ιιτιειιε ιιιΒιι:ετπ:ι:ιιτ

Βεο,επιιι5 ειιι&οτι:ε:ε εταιι: ειι,τιιια πετ ιιιοεπιιπ

πο: τεπειιι:.

ΧΗ..

Δ βπιι_βτσιτ.

`

.· 133- 5ιεενπ ο Α πεπει: : .Στοπ τι ΡΜ[υέσ,9.5. βασικά::

Χ'8ΪΪ.,"' τεεΙι.επεβ.ι.πιτ.3. δ: τειιιιιιοτιιπι ειωιιιι. ειπα επιπ

ιιιούιΙιτι:.

πιιιιιιοτ 8: επιιιιε&έει:ι. Ριιπτι:ιπι.ιιό Ρεττεέπιπι πω

σιιετπιιτιοιιεπι ποπ Γι: είι: ,ι ν: ιειεπ:ιιι ιιιιιαι:εττιιι:ιι

Η” α Μ· :ιεειοιει: ιιι:ιτιειριιι ει ιιιιιιιι:ετπιιτι:ε; Μι ιιτιε:ει·επ τε

°"ωρ,”· τιιιιτι:ιιτ, ν: οιιιεέι:ιιτπ ιιιι:ιιιι:ει·πιι:ιε Μάτι: ιιιιιιιιιιτπ

Διτιετεωιιιι εεειτιεπ:αιεπι τη” οιιιεέι:ιιπι Γειειι:ιιι:

ιιιΒ:ιι:ετπειπ:ιε.οπα π: Ρτιπι:ιΡιπιπ ειιι.ιπ:ιι·πιπ εσπ

ειι.ιιιοπι.ιπι Ρετ:ιπεπ:ιιιττι :πι ιοι:ιτπ·ιειεπ:ιειπι τιιιιιι_

τετπιι:ει; νειιι: οιιιεθ;ιιπι ρετιπεδιτιππ,τιππ ιιιΒοττιι

τιιι:ιιι· θεοπιε:τι:ε, Γιιιιι·ιι Ιιπειιιι , :μια :ιι οι:ιιε&ιιπι

Φεοπιε:τιιιτ,ιιιρετιιοπι: νιιιιιιι:ει:ειπ,τιιιαιτι πετιιιε

ειπε εΠ Ρτιπειριππι ττιπιπιτππι τ:οτιεΙτιιιοππτπ,οιισε

πω” π! ίοι:ιττι πετιιιεδιιιιιιπι.Ηαπε είπιι:ιοπεπι

πιο Μάι: ΤιιεοιοΒιι ποίιτιι ίιιιιτιι ΤιιεοιοΒιιιπι Πει '

δι Βε:ιτοτυπι : απο ποπ επ ιιιι [πιπιι:ει·πει:ει. Μιιιοτ

$Μι Μπι· είὶ οτιιπιππι Μωβ” πω: ι.Ρπιει·.ιο.ιιιιιιι νιιι πε

° πω: ιιιιιιιι:ετπ:ιτι;, ιιιι ιπειρι: ιιιικιι:ετπ:ι::ι ω πο

ιι:ιε εοιιειιιιιοιιεε νι:ετιιιε τιεττιοπιι;τειιιιιιε. Μιποτ

?τοπ οιιιεθ:ιιτπ Τιιεοιο8ισε τιοίιτ:ε δε· Βειι:οτιιττι

επ: ιτιετπ , πεπιτιε Ι)ει:πε ίιιιιτει:ιοπε Βει:ιι:ιε: πεε

νιιε ερτ ι:οτιειιιιιο ιπ ΤιιεοΙοπιιι ποίιτει,τιιιε ποπ Π:

ποτε πι Γειετι:ιιι Βειι:οτιιττι.Νεε βι:ιείειειιιτι: Μπετ

Βι·ιι,άιι:επ:εε, οιιιεδτιιπι Τιιεοιοπιιιε ποίιι·ιιι ιιιιιιπ

Βιιι :ιο οι.ιιεδτο Βεει:οτιιτπ Ρετ τεπειιι:ιοπετπ :ιππο

τιιπι,8εειππιττι. Με μι: ιιιτπεπ οιι(επτιιτπ τπιει, δε

εια:πιιι Βιοτια:ιιιιιε Ιππιεπ οτιί-ειιτιιιιι Με τειιειιι

:ιο ποπ άι :πιο Πάπια, :επεπε Γε ει: πειτε οιιιεθει

τπ:ι:ετιιιιιε, ειπε Π: ιιτιπειριππι ειιιειιιιιε εοπειιιιιο

τιιε ιιι Τιιεο!οπϋι ποίιτι. επιιιε οτιπειριιιιπ ποπ Π:

πιο

πωπω” ιιι ΤιιεοιοΒιι Βε:ι:οτιιιπ:ειιπι ιιιιΠιι εσπ

`ειιιίιο π: ιπ ΤΙιεοΙοξιιτι ποιτι·ιι,τιπει: ποπ εοοποιεει

:ιιτ ιι Βεα:ιε νι ιειεπ:ια Βειι:πι

'Ρε Βου. Τα». Ι. °

 

ποπ ριιτ:ιειριι: τειιτιπειε εοπτιι:ιοπεε εΠεπ:ιιιιεε,ποπ

τα ρει·ιεθε ιιιο:ιι:ετπ:ι::ι. Αι! (ἶοιιιιτπιι Μετιιειπιι 1νωώριμ
ιιιιιιι:ετπιι:ιιτ Ριινίιεα Ρετ τιι.ιτιι:ιοπεπι ποια τι- "ΜΒ ι

ι :ιοπιε Ειπ:ιοιιι::ι:ιε. :επειι:ιε Π: ει: ριιι·:ε οιιιεό:ι ν:

Ρι·ιτιειριι πιιιιι::ιτιιττι εοπειιιιιοπιιιιι, :μια ω Γοι:ιπι

ιιιεέτειπτ ιπεειιι:ιτιεπι: ποπ ιτε ΤιιεοιοΒιιι ποίιττι

ΤιιεοΙοειιε-Πει δ: Βειι:οτππι.3.Τιιοπι.ιιπ:ετπ Μπιτ

ει: ειιεπιιιιοιίοιιιτιι πό οίιεικιεπειιιιι ιιτιπιεττι εοπο

οι:ιοπετπ ίιιιιαι:ετιιιι:ιοπιε. .

Ι)ειιιιει:ιιτ τι Τιιεοιοπιππι πιιιιι Γειειι:ιπ παπι

τοπ ιιιπει:ετπιιτι: παπι ε:ιι ιπ:ετιιππι ντ:ιτιιτ ειιιι.ιιισ

οτιτιειριο πιτιιτιιιι επι πιω εοπειιιίιοπεε ρτοι:ιειιιιιιιε,

εο τιιπιεπ ποπ ντι:ιιι·, ν: πει:ιιτιιιε ει: ιοτιιι:ιΙι:ετι

οπο Ρ:ιέιο πι Ρτιπειριιιιιι ίειετι:ιε πιι:ιιτειιιε , τω

ν: νιτ:ιισιι:ετ τειιειιι:ι.ιπι ιιι ρτιπειριο ιι.ιρετιιιι:. τε

πεια:ο:ιιιιο ιιιιέ:ο ιτιιιιι:ιιτ σε! τιι:ιοπετιι Εοτττιπιεπι

οιιιεόΗ ΤιιεοΙοειειι Τιιπι :μια ποπ ν:ι:ιιτ ιιιο,νε

πι εο Γε ι:ιτιπειιιιιιι:ει· πωπω ; οι :επι€ιι.ιιιπι Μπιο

πιεπτο :κι πι” εοπειιιιιοπεε ιιιειιιιε ει:ριιειιιιιι:ιε.

Ρε:ετι, επ ιιιι:ετιι ίειεπ:ιπι πει:ιιτειεε ιιιιιιιι:ετπειι-ι

:πτ ΤιιεοιοΒιιε? Κεἴρ.πεἔιτιιιὲ, ιοτιιιεπιιο τι: Ρι·οε

μπι ΓιιΒιιτει·πε:ιοπετοιιιε ειιττι ΤιιεοΙοΒιιι πι:ιιτπτ

ιιιεποεπι:ιέι ίποτπιπ Ρι·ιπειΡιοτιιτιι; τε!ιειι.ια ιειεπ

:ιπ :πωσ επιτιεπ:ιέι Ρτιπειιιιοτιιττι, ποπ ροΠιιπτ

@πιο πιι:πτειιεε πιο οτιπειιιιιι εεειοετε.ει πω.

ιοΒιιι,οιια Ρτοεετιι: ει: ιιτιιιειριιε οΜειιτιε ,ισισ :οι

ιὶιπιοτιιο ι)ει νιτ:ιιιιιι ετε:ιι:ιε. Πε ιιπρτορτι.ι νετοι πώ @πιο

ιιιιιιιι:ετπιι:ιοπε ποπ ει: πεπιιιιιιιτιιιιιειιιιιιεΤιιεσ-ΜΜ ι

ιοΒιιι τειιοπιιε ιειεπ:ιειε πιι:ιιτ;ιιεε τετ.ιιιιιι: τιιιοπιτ

νετι:ει:επι ιιιοτι.ιπι Ρτιπειριοτιιιιι ε ειιπι π: @πως

οιι:ιιιιε Γειεπ:ιέι πιι:ιιτειιι ιιτοιι:ετ Ρτιπειιιιπ ι·επειιι+

:ι εετ:ιοτ_:ι. ο ' ι

Ι)ετιιιει:ιιτ ι..πετιιιε ΤιιεοιοΒιιιπι ποι:τ:ιτι πω

ιιι:ετιιιιτι ιιιιισιτιιιιιε πω” παπι νει πι πω: πω:

:πε τποτ:ιιεε ει:ιίιετι:εε ιπ νοιιιπ:ιι:ε: ει: ππΠιιε ιιιι-°

ιιι:ιιε ιιι:ειιεξι:ιιιιιιε, ειιιιιιιε είι: ΤιιεοιοΒιετιε, [ποιώ

τει·πιιτι ποτά: ιιιιιιωι πιοι·:ιιι ειιιιιειιτι ιτι νοιιιπτει->

:ε:Τιιιτι ειιιιιι ιιιιιιιι:ετπι:ιο πιει: Γιιιιιεδτιοιιέ,τιιιιιπι

ι ποπ πω: ιιιιιι:ιιε^ιπ:ειιεᾶιιιιΙιε στ! ιιιιιιι:ιιτπ πιο

Ι τετιεπι,Γετι παπι: εοπ:τιι::πιπ ιιιιιιι ρι·ιιιειιιιι νπιιιε

' Επι: ιιιιιετιιι ἐ Ρτιπειριιε ιιι:ετιιιε , 8: εοπΓειιιιεπτετ

ποπ ποιοί: νπιιε ιιιιοι:ιιε ντι οτιιιειριιε ει:ετιιιε: νει το ΜΜΜ

πω: ιπ:ειιεδι:ιιιιΙεε, ν: είι: ιιιιιιι:ιιιι πιω δι! ιιετιιιε Ειζει"#ει·

ιιιιιε ριήοιιτιε Γιιιιιι:ετπι:ιιι·ΤιιεοιοΒιι,ιετι :ιιπ:ιιπι2'8Μ

ιπιιιτοπτιετίιειι: ειιειτπτ ιιιιιιι:ιιε Μπα ιιιιιιιι:ε:=

πιιτι ιιιΒιιιιι πτιπειοιοτίι.Νιιτπ ι:ει ι-ε ιιιιιιε:Τιιεο

ιοΒιιι ω ιιιιιιι:ιιπι ιιιιει,ίιειι: ιι:ιιιι:ιιε ιειεπ:ιδειιτειά

πωπω Ρτιπειριοι·ιιπι ι πω: επιπι ιιειΒι:π8 οπτι

ειιιιοτππι ιτιιπιετιιιι:ε :επτιιτ ω τοΒιιοίεεπτι:ι οι·ιιι

ειρι:ι,σ.ιιια τιειιιιιε εο8πι:ει,ιππ: πιετιιιιπι εο"ποιεό

οι εοπειιιίιοπεε:ι:π ιι:ιιιι:ιιτι πάει ιτππιετιιι:ε τετιιιιε

:κι ετειιεπειοε ειτ:ιειιιοε τειιειει:οε, ειπι @ειπε ετε

πιο πω: τπεειιιιιπ , Με ιιτιπειριπιπ εοειιοιεεπειι

εοπειιιίιοπεε Τιιεοιοπιειιω

Ι τί.

ΤβειιΙυβδ

Μάι! ρώ

“ιππική

ι ι ν. ι _

Με έιύ·ιιι·

ι.. πωπω,

πι.

Β ι: ι 8ιΞΩΤΙο



3η.
ΝἔεθΪΙΪι

ΈισπάΑΜ.

ι.Οοι·.ι;

ΐ7.0.

ι Σ!. .

Ν0,.9 -

ι ει».

Πάει ποπ

τυπικο::

.Έιρ π::

ιιιι“Με

άι.

ι η.

Νικου!

ειυπιισβο·

πι

ειιοτιο νιιι.

πι» Τπεοἰοἔιιι ποβκι Ρεψισετει: έ» πω.

..

Ρ Κιιιιπ ιεπτειιτιιι πεπ:ιι:Ηι·πωι πιω/πό. Ρπο!ιι!ι

και ιπιππυκ π. 6'αρπ·υ|ι ποιοι!. ι. ισ:.ι.. «κι π.. 64

ιπισ|ι!.ι πι 3.άι|ι.5ι.πτι.5 .άπύιι.5.Μεάιπερ.2.9.67.ιιπ.

ι.. ΜΜΜ 1.ρ.θιωπ.ι.ιιι·ι.ι..άι.πδ.3./ίπε. Ρ”πιιιιτ.μ.ιβ.ι.

Ρπαιδι.3 . 5. ε. Μιιιιικι , Ζωα πει/ι'. ι . εοπεπιβ.. Γκιβιέ

άκύιι.8.9ι·ιιππάι άπιι.4..Οι|29 Ιιθ.ι.πα8.ι.σφ.8.Ρππ

άοιπ.ΤπεοιοΒιιι επ πιπιτπε επεπτι:ιιιιει· οπιεπτπε;

απο ποιι ιιιιιπει ιπ Βεατιο: ιιιιοπιιι ιιι πιει ιιιιιπε

τα ετιεπι πάεε,εοπιι·ιι Τπεοιοεοε. Απτεεεά. 'ποπ.

Τπεοιοπιιι οιιιπιιιιι· εκ :ι&ιπιιεΤπεοιοΒιειε επω

τιιιιιτει· οιιπιιιιι,είιιπ πιτιιπτιιι· ιεπιιιιοπιο Πεινιι·

τιι:ιιι.()οππι·ιπ.ιιιιιε πιιιιιτπε επι:: ιπ πω. οτιοπιε

επιπ ποπ ρθω ιπειιπιιι·ε. πιπ :κι ιιιιεπιπε οπιειι

πω, πιπιιεε ιιο,οιιιππε επ 8επιτπε; 8ε ιιιΒειιτιε πε

ι]πειιτ επι: οπεππιε Τπεοιοειεπε οπιεπτιιε. Ρι·οπ.

2.ειι πιο: π. Επι: Ρτιιρισειω επιισιωινιιπασώπε βιοι

ω: άο/Μιειισ .· ω· μια :και σοέκοβιοπικ. Επι» ιικ

κικ σωστά: φαιά ρω9πω φ, εκκιεισώπισ ?και ει:

μια πι. ΕιΒο Τπεοιο8ιιι,‹ιιια οπωιω, δ: Μπετ

ίεάΗ ι)επιπ εοπποιειτ,ιιεεεάεπτε ειπα νιποπει)ει,

εειιιιπιτ. ”
κ

οφ. Ι. οι Τπεοἰοἔἰιι απ; σπειέΐο. ιπέι'ιο Μι

άο.ι.Βεπιιε ι·εεοι·άιιιιιι· πιει εοπειπποπει,ιά ποπ “πωπ

ιιοπετ. πιπ επιπιπ πιεειει πιιιιει·ετ: ποιο ι·εεοτάι- "ι

πιο π: ιιιωπ πιεειε τει,επιπε ι·εεοι·ιπιππι·. ι..Τιιιεε η! Μινι.

πωπω ποπ ιιιιιιειιτ εοπτιπτιππι;ει·Βο ποπ πι ὲοιιο

εοι·ιπιπρ:ιπιπι·: επιπ επιπι πειιιιεεπι ι:οι·ιιιπιρι ει:

εοι·ι·ιιοι:ιοπε ιππιεδπ,οιιια πιπιεδιππι:πι· ιπιιιι.ειιε

&π,οπι πι παπά. επ ιπι:οττποτιπιιιε;π εοι·ι·ππιρε

ι·επιπι·, ι εοπιι·ιιι·ιο άεπετεπτ εοι·ι·ιιιποι. Να: άιει

ποιεπ, πιο; εοτιπιιπρι εοιι·πιιτιε πποπιιιιιπιιιιππε,π

οιιιιιιιξ ρεπάεπ5.ι:οπιιι πω: π. πε πεπάειπτ ιπ πω,

ω... ει·πππιπτ πι: ιπτειιεπ:π ιι€επτε ιπεάιο εοπειιι·

πι οπιιπτιιιππιτππι,ποπ τιιπεπ Ρεπάεπτ ιιι Μα. ει

τ.. .παμε πω: ιιά πιιπιπιπιπ Ρτοπιτ ω. Εισαι]

»ιια,Ριιιιιιππιιι ιιάιιοτιιιπε επι ιιπάιπιπΤπεοιοει2.

ι:ιιιιιε ρθω πιιιιώπωι μιβιαπιε πι εαπ. Ι.ε8. δι

?Έσω ω. Ν

Πεάπειιπι· ι. ιπ ιιπιπιιππε οπτειιππιπιιε Ρει·ιε

πει·ιιιε ΤπεοιοΒιιιιπ ετιπιπ ιπ ιιιιοπε πω". ποτ

ιπιιιι:ει; π." ιπ ιιιιε Ρειιειιετιιτ πιιπιτπε πάει; 8:

ιερά επειιιπτ εάπε ΤπεοιοΒιεοε,ποπτ δε πάει. 2.Ιπ

άιιπιπιιιιε ποπ ιοιιιιπ Ρει·ιεπει·ει·ε ιιιπιιππι Τπεο

ιοΒιιε ιιιιιιει·ιιιΙιτει· , οποιιά εοπειπποιιεε άεάπέιτειε

ει: Ριιιισιιιιιε ι·επειπτιε, ει·εάιτιε πάε ιπιπεπ. ίεά ετ

ιιιπ €οι·πιειιιτει·, οιιοπά εοπειπποπει άεειπ&ειε εκ

ι οι·ιπειριιε ι·επειιιτιε, ει·εάιιιε πάε ιιεοπιιιτίιι ω. ιπ

πε ιπιιπει πάει :ιι:οπιπτει ροι·ππάεπι Ρτιπειιιιοτπιπ.

οιιοι·πιπ πιππει·ππι πάεπι ιππιππι ιιι νιᾶ . ιπιιτι

δεενιππ.ι ιιιπιτπιι; επίιιΜψ.μ.ι.πιτ.ι.5·'ι"σιω ιιιιιά |ικούι ι. Πιι»ιωκι· ι·πάιιιιπ,πεπιρε πάε ππιπε

^ωε'"","· παπάκω.'Βυιπα. ιιιιθ.3,Ιάεπιηπα, ιιθ.·υιι.άσπισ ω- πιι.ςύ· ...Μωπ....ι. νπάε ποπ-υπ: οικω ποιιοε

πω. πι. εκ· 5'.Τπιιω.ι.ρ.ιμοπ.89.απ.5.ύ·|ι.2.9.67.

πω. ιπ ιιιιιππεάοεετ. ιπ .πω πΡιππ πιιιπετε

οιππεεπιεπειιιε πεοπιιιι:ιε.Νεε ι·ειπιι ΜΜΜ ιά εκ

Ριιω ιιε ΐειειιιιιι άπιπτειιιι: π:ιτιιι·ιιιιπιιε επιάεπτι

Με , οπο: ποπ Ριιεπιιπτ :πω επιπι νιποπε Ριιτι·ια:

Νιιιιι $.Τποπι·. ιιιτειιι€ι: ειιιιιπ άε ΤπεοιοΒιιι, ν:

μια ει: οιΈπιπ. διά :Μπιλ νιιι ιιά ιά ρι·οπιιπάιιιπ

ντιτιιτ :ιππ:οιιιιιτε 6'.Ηιετικ]ω.Εμβ.ιο5.πά Ρ Μ.

ειπειπ ω π:πάιπιπ τι” π.·ι·ιιιτπια ποι·τιτιιι·, ι ει:

»ικι πι ω», "παπιπωπω πούιιφαβασει π: παπι::

ετ ππάιιιπι πιει·α ιει·ιιιτιιτει: επ ΈπεοιοΒιιι; ει·Βο.

Νοτιπάππι,ροπε ιιι ιιοπιε πιιιιι€τε ιιιιπιιιιιιιΤπεο

1ιοΒιε πι πι πει, ιοι·ιπιιιιιει· ιπ ι·ιιιιοπε πιιιιιιιιο,

πο: επ.ιπ ι·ιιιιοπε ΡιππΡι; εοπιρι·οάπεεπειε ιππι

ιεε ιιέΕπομιιιιιιππε επι 8επιτπε; νει πιιιιει·ιιιιιει·,

ιοιππι ιπ ιιιτιοπε πισω , τω εοπτιπποπιιιπ πι

τιιιππι. .

υΒιοο ι. ΤπεοιοΒιιι ποπ ι·οιπιπει: ιπ Ριιιτι.ι , ιπ

ψ ιιιιεπιπε Τπεοιο8ιεοε ει: ρι·ιπειριιε τειιειιτιο, ετε

άιτιε τιιιιιιιπι πι. πιιπιπιιιι: ειπε τιιιπεπ ποπ ιππ

πει ιπ ιιωπ , ιπ οιιιιιπε επτα .πο Πει ειιειπάιτ

ντι·ιιιιιοπε πω" ιπιιιιιπι,8: ιιεοπιπιπιπ. Νεοπε @τι

ιιππιι·άπιιι ι·ιιιιποι·ε ιο άπιππιπιε πιιειιιεπι πιιιιιτπιπ

ιπρειπιιτπιιιιειπ.οπιιιι .ιι Τπεοιο πω: επιπ ιπ πι

πωπω: πετιιπιεπτιιιε επιιιπιιπ:ει·, πρει·πιτπτειιιε ιπ
ειἴεπιιᾶ. π -

Αά πιπάει·ιιειιτ. ι. άιπ.εοιιιεοπ. ποπ πιιιπετ ω

πειιιιε ιοιιιιιιιιτει ιπ ι·ιτιοιιε πιπιεπε. 8ι:_εοπιρι·ιιι

ει”, ιιιειιπιιιιιιε οι! εοππιπιΙεε Μαιο; εοπεεάο;

ποπ ιιιιιπει ιπιιιει·ιιιιιτει·, ιπ ι·ιτιοπε π:ιειιιιιι: δε εσπ

ειιιποπιε άεάπδι:ειε; πε8ο. Νεε επ ε:ιάεπι-ι·ιτιο άε

π:ιπιιπ πιω Μια, οπιιι ω.. π.. π:.πιπειτ πο:

πιοάιιιπ Ροτεπιιιι: ιπειιπιιπτιε τεπιππι πά πειιεπιτει

ει·εάειιάιι, ποπ πιιπετ ιιιιιιά πωπω, ιιιι;ιπι Μπει

ιειππιπ ιππ.ιι·ε :κι οπιεπει τειιεπιτιι ει·εάεπάι: οπο

ππε ιπ Μπι εείπιπτε,εείπτ 8: ιοί-ε πω". επι τει

ι·ιτιοιιεπεπιτιιέιοι·πιιιπτει·.πππάιιτπ.πιπιτπεΤπεο-| ιειιι ππεπι επεπτιιιιιτει· οι·άιπιιι:πε. Αι: νει·ὁ Μπι

ιοεια ιιεπάετ επειιιιιιιιιει· ιπ ιπεπιιι ΤπεοιοΒιεο

Ρι·οάπεεπάοιππιπιτπ πάει:ειτ πω: ποπ ι·ειπιιπει: ιιι

πιο Τπεοιο8ιεπε ποπ τσιπ” ιιιεΙιπ.π Ροτεπτιιιπι

ιιά εοπειπποπεε”ΓπεοιοΒιειιε άεάιιεεπάιι:,ιεά πιπε

Ρ:ιττιπ,ειι εοπιπιππι ιεπτετιιιιι. Μαιο: Ρι·οπ.Τπεο- :στο εοπτιπετ ω. ει: ιιτιπειριιε ι·επει:ιιιε άεάπ

ιοΒιο .ιι πειπιτπε άεάιιδιιπιπ εοπειπποπιιιπ ει: οι

τω” οι·ιπειριοιιιπι τοπ πάε ειεάιιοτππι:ετΒο πε

ειιιιι: ε:ιε άεάιιεετε πιιε :ιππππι πάει. εοππιιπ.πι

πιτπε πάει παπα π: :κι πιιπιτπιπ πω. πιπιπιπι

ιιι·ιιπάο Ρτιπειιιι:ι ε6ι:Ιπποπιιιπ,πειιτ πιιπιιπειιιιπ

ειιιιοι·ππι ω πιιπιτπιπ εοπειπποπππι,οιι:ιι·ιιπι πιο·

Ρεάιιιτ ΡιιωΡιι. ν: εοππ:ιι:; οι παμπ πω".

εοπειπποπιιιπ Ρι·οάπεει·ε πιιιιπ ιιέιιιιιι ππε πιπιτπ

Ρτιπειριοι·πιιι;ιιπιπ ιιι·ιπειριιιεπιπι ποπ ιππτ "πιο

ειιιεπτιεπάι εοπεπιποπι,πιπ νι εο€πιτ:ι; δ: εο8ιιο

Γεππτιιι· πει· πειιιιτπιπ ρ”ι·ιπειριοι·ππι : Ει·Βο πεοπιι

πιιπιτιιε Τπεοιο<ζς. πιπιπ ιιέιππι Ρι·οάπεει·ε ππε πει

πιω Πάει.

- Βιεο ι.. ΤπεοιοΒιιιιπ:ιτειιιιιιτει·,δε τιιιοιά :οπ

ειπποιιει πι” ει: Ριιπειιιιιε πάει άεάιιέιειε πιιιιιετ

ιιι ριιιι·ιι. Ρππάεπι.ιπ Ριιτι·ιει πιιιπεπι: πιεειεε :οπ

επιποπιιιπ Τπεοιοιζιειιτππι: ει·8ο πωπω: Τπεοιο

π. φαιά εοπειπποπεε άεάπδιει5.Όπιπ ιπ πιώ τω

τεπιιιι πιιιιιιπε ιιεπιιιπτπι «πιω ιπ πιεειεπιιι,ιπιι

διο ιο ιπ:ιειε οτάιπιιιι.8ε πειίε&ιε. Αιιιεεεά.οπεπ

διιιε; εοπτιπει επιπι πιεειεε ιιιτειιι€ιπιιεε εοπειπ

ποππιπ ΤπεοιοΒιεπιιππι , ποπ πω νιι·ιιιιιοε τε

ρτ:ιτιεπτειτιοιιεε ειι·ππι. νπάε

επεπάο. πιι:επι ιιππι·ειδιιιιθ, εο8ποπει·ε εοπειιι

ποιιεε άεάπέιτιε, ιιπιιτιιπι ιοί-π πιεειεε πιπτ ποιοι

ππι:ιτιππ. Λά Οοππι·πιιιιιοποιπ,πεΒ.ιίΤππιρι.οπιιι

πω: ιιοπιιιιε Τπεοιοπιειιε ιπ πιω-ιι ποπ άειει·πιιιτ

:κι εοππιπιιεε ιι&ιιε ειιειεπάοε: άειει·πιτ ιι.πιεπ

ω ειιριιιπεπάει:'οπιειπιππ ιπτειιεέιιιι εοπειππο

μια πειιιιιε ειιειπ- Μ

1η:

ΜΜΜ: απ

πι μιι·χΔιιτ

Ϊ;

ι π. ι·.

Μ άπιππιιέ

πι.

.' μ. π.

πι!.

.άιά,:·ι.ρζ

.9μείσπ ύπ

Μπέειδιάε8

- Βσιπιπ,

ιι.·,.

πει ΤπεοιοΒιαιε Μπι πεάιιδέιιε; παμε ιιάεπ ποπ Μπι [απο

επι ιπ πε οποιοι. Ι.οεπιπ Ρωι|ι ειιιιιιειιι δ. 7°ι.- '”°|··

πω· ω. άε πω, ποπ άε πειιιιιιι Τπεοιοειεο, ιιπι

ιπ Ριιι·ιιι ποπ ει·ιτ οπιειιι·πε , δι Ρετ εοπιιετπο

πεπι επι Ρπειπτιιππιιτει, ιεά ειιι·πε 8: επιάεπε, δ: π

πε πιει εοπιιετποπε ω ρπ:ιιιιιιιιπιιιιι : πιιιπ 8ε ιι

ι.ππε, οπο Βε:ιτπε εο8ποιειτ εοπειπποπεε Τπεοιο

Βιαιε, επι Ρι·ιπειιιιιε ι·επειιιτιε άεάι1&ειε,επεπιιιεπε;

ιιιιιιιι ιιεετ εο8ποπειτ πι" .ι.ιωειιιε , επιάεπτει·

ιιιιπεπ εοΒιιοπιι: εειε ιιι παπι". ι·επιπιππτειπτι

ω..

Βιειεε:



ί

. , , | _ _
Βάι. ιι. Πε Πεείοέιε ιιιιιι© σέιειιι'αι. δεόϊιο ΙΧ. .η

· Βιειιε:ει·δσΡιιι·ι ιι·ιστιο ε!ειι:·ι·ει ισ Βεσιιε τειιιιι- ιιιι,:ιιισιι ε!ι ιοΒιε:ΐιιιιιι ιιιεσιιε!ιιιιστιε ρι·ιοειριι!ι

. ιιετε ιι:ι!ιιιοε Πάει, οπο: ιο Πιο ειιι:ιειιιετ εσει·ισ- τει· ιιιιει 8: Με: (σο !)ειιε ει: ιοΒιεξιοτιι ιο ιιι!ι

·23:Ιτ.#; Γεετει οποιοι σιιιεδι:ι·ι·εοειιιιιι. μοι. ιιεεσ ιε:ιοει. εστιειιιίισιιε Τιιεοισ8. ν: οι :ιεειιιτειιο.ι 8: Με”

ι 'ω. Μ " ιιιιιιτι Βειιιιιιι οσο εἔειι !ιιιιιιιιι Η:ιει,ιιι εσ πιε:ιιιιι- Με :ιι·τιειιιστοιιι Πάει: ποιοι ει: ιιι,σοειε Πάει ιτ:ι

- ιε εσ8οσίειιισσιεδια τειιειιιιιιιιισιιισειιι ι!!ε ειιι:ιειι- ω. ε: ιιιιιιιιιτι ιιιι·ιιιειριιιιιετ :ιεειιιι·ιιι 8: ε!είετι:ιιι

ιει· εσειισιειι οι νειιιιο:ισιιιιιι ιισΠειιιι εσ τειιιιι·, Τιιεσ!σΒιιι. σου: ιιιεεια!ειιι ιιιιιιειιι :ιιιιιειιιιιτει·τι,

ιιετε,νι εσ ιιιετιιιιιιιε εσ€ιισΓεει·ει οιιιεόι:ι,:ιιια σε 8: Ρτιιιειιιιε Βια: τειισιισι·ιιιιιι Μπα σο;; οι:: 1)εσ

ίσδιο οι οι ει·ε:ιι:ιιι:ίιειιι τετιιιιτιει ιιιιιιιιο$Τιιεο!. σε! ιεειιιιτιιιιιι ίε.νε! ν:: Ιιιε:ιι·ιιιιιο Επι” ‹ισεει:τε!ι

Η ω τΜ(ΜΠϊθ ©σεΠΟ(99τ 0000!060%8ι @Μι :ιε :ιοιιιιιιιι εστιε!οίισιιεε ιισιιιιεει:ιιιε:ιε:ιιι&ε.(ξιδιά

ιιιδισ ιΡίε ιιι νιδ ει: ι·ειιειιιιε :ιε:ιιιι:ιι. πω” σε! εσιιιι:ιετει Πειιιιι Πιο ι·ειισιιε διι!ιιιισι·ιε ρτσΒιιιιιι 'Ε.

ΜΗΝ: επεάΠω “ο” ΡΟΝα :ιετεΓυιΓειι2ΒιτΠ8 ΗΦωι “οι εδ τιιιισιιε ι!ισιιι:ι ειιιοΒιεδιοιιιιιιιιι:ιοιιιειετι

:μοι ειἶιτιιι ιι: α:ιιιιιιιτ Ρστειιιιαιτι:ιιιι:ει·ετιιιειισ Εεεε. ιιέι,ιιιιι σοι ιο ειι ρτιτιειρειιιει· εσιιίι:ιει·ιιιιι·, 8: τι

νει ι!!:ι σιιιεθι, ιισιι Ρσιειιι Με:: ιισιιιιε. :μια ιδιο εοτι:Ηιιιι ειιιιιιιι οπο:: εσιιιιιιει τε!ισιιιι σιιιιιιε;ια

ετειιι:ιιι.σοιιιιι :μια ρσιετιιι ετε:ιει:ε,ιτιιειιεόιοι ει:- Πε οι !)ειιε (οι: τιιιιστιε διι!ιιειστιετεΐρε:ΐιοπω

ιι8.

τ”.

8ισ!ι Μάο"

πιει

σιωιω

επιέ 2

8ιιΗε8ιω

..ΠΙ

Βιιιιιει·ε. Ηιιιιιιο: Με Τιιεσ!ο8ιειιε ειιιι·ι εστιίι- Ισιζιεε !εεοιι:ισ ιιισ:ισ πεφτει :μια τιιιτι:ιο:ιιι·ι ω:

ιιιιιι !Ρεειειιιιε ιιε:ιιιιίιιιε ει: ιιταιετιιιε ιθιι!ιοι.ισ- Ριάε:,οιιιε ίιι!ιειιιιιιιιι!ιειιέ ιιστι ιιιετιι :ιεία!οιιισι·ει

!ιιιιι ?σποτ ειιιιτιιιιετε ειι,:ιιιιε ιι&ιι εσΒιιιιιι Εοετε, 8: ιτι ι·ιιιιστιε ιιιιε νιτιιιιε εσιιιιτιειιιιιτ Ιιιειιτιιιιιισ,

δ: ει: τεοε!ιιιιε Τιιεσιοδι::ι :ι.ε:ιοδιιι.

δ Ε- Ο Τ ι Ο ΙΧ.

_ί;Σιιο:ίπαιιιβι]αθοάπω Τ|ιειι!οεισ.

Οιιιι βασκικά. 9.5. 'ΡινΙσἔἰ πωυι.6.ά·ε. Μπι

ΡιιΒισ,Κειιιτι·εδιισιΑιεετιιισ,ιι:ιοειιιιιει οιιιιιιιιι

ιιι:ιιειιιιιι. Ηιιε ι·ε:ιιιειιιιτ σΡιιιιο Η::έσπισ ά: 8”

&οπ, ιιιιιιΒιιετιιιε ιιιιιιεέιιιιιι-ΤιιεσιοΒιιι: οικω. τε

ιιιιοι·ιιιισιιιε, !εο Ιοειιιιιιιισιιιε Μ. π. οι: δ4:.°ΜΜση

ω καμιά· ι.σιιιιιιο εισιοιιωι (οι .Μου σ: Ρινίσ

(ευ 9.ι.Ι.ιιιι·ιαίι,ιιπετειιιιι ίιισιεδιοιιίΓιιεο!οεια: είιε

οιιιιιι:οτιι 'νι ει ιιιιεοτιι τω: ιιιειιιιιι·ιε. ·

Τε οπο.: ιιιιιιιιιιιι, ΐοιιιε&οιιι Τ!ιεσ!σΒι:ε Με

ι34σ

“μ

· ιιιειι ω" [κόοεδιΜωΒ: :ιωεδπω ίειετιιια:ο&- Βειιτιι ιοΒ τιιιιστιε ιιιιισιοι:ι !)ειι:ιιιε. .$'.?”βουιιιι ι. ι-·9".","·

πο" οι Μ, :ιοσιι Ρτιιιειριι!ιιετ ιει·ι·ιιιιιει αέιιιιι·ι ρ.9.ι.ππ.7.6ι· ι·:|ιμοπυκ .5'ώσία]ι'. :ιι ΡΜ|σέσ, Μινι·

!ειειιιια;!ειιιεει εσιιε!ιι!ισ ιο ΐειειιιιέὶ τιετιισιιιιι·ιιιιι. μεσω .Σ'.'ΓΙιωκ. άπο ει». Νσιι, !ιιιιιε&ιιιιι !ειετιιιι: ιιιιωρ6ω

:μια είιιιτοιισιιιισ .εσιιιιι!ει:ιι,εσιιιιιιετιε !ιιιιιεξιοπι

8: ρπΠισιιειιι. &ιδιεθιωι :σε ειιιιιιι:ι,ειε :ιοσ :ιε

τιισιιιιτιιιιιιιτ ριιΒισιιεε ιειειιιια::1οσιι σιιιι:ιει·ιε οι

ιετι·τιιτιοε ιιιεοτιιΙ.ι!ει:ιιε. ειιιιιε εσΒιιιιισ ιιτιτιειρε!ι
?θα ικάι ι

σοιιιώιοοει.

Ϊ 3 θα

ι.8σιτυπ.

ι ι ι .

ε. Μπιτ".

ί

:ει ισ Γειειιιιι ιιιιειιειιιιιηφισςι πει ιιιι!σει·ε:ιε!ιετ

εστι:ιιιισιιεε,ι. νι νιτιοιε εστιιιιιειιι σωσει νετιιιι

α:: ιιι ΐειειιιι:ι :ιεπισιιιιι·ιιι:ιιιεει ι. :μια !ε:ιιιιιιιι· ει:

Ρι·ιτιιι,νι σε :ισ ιισιιιιιι ι·ειι:ιοα :ιετιστιιιιιιιιιιιε τιτα

:Μι 3. ν: ο τιιιι:ι ιι!ιο:ι ιο ιιι!ι ίειειιιιιι ισιι&ιιιιιτ,

ιτειᾶειιιτ Ρετ ιιιιι·ιιιιιιισσετιι ει:ι ιιι€οιιι.Ε.:ίι οι; Βιο

ιεδιιιιιι ειιτιι σιιιεδισ ειετιιιιε εσιι ιιο:ιιιιιι, εεσ ει

ιιιιιι:ι εοιιι 8ι·ιιιιισιιι!ιοε Τ!ιεσ!σειε. " ι

ΡιιιιιΑ !ειιτειιιιι Μ:: ή σ: 1.ο!Φ.1.ίπάίο, :ισ
εειιτιι. !ιοι:ιεθιιιιι Τιιεσισιιιιε επε ιιιιιι Η οι. ιιιιιι

:πεσει ίιΒιιιι ειιιιι Δ::2:ολιιιιει!ιειι.ιισιι Μπι νο

εεε, @τι ειιιιιιι κι ω οι” :εε ίι€ιιιιιειιτι:ιιιε ιιιιιισίι9

τω; πιο: Βιιει·ιιιιειιιιι, σο: Πιο: τει ιιιιρο!ια ει!

ίιετιιιιιειιιιιι.ιε Με: ι·ει,ιιειιιρε €ιιιιιιιιι.ειιιιτ:ιέιετειοι

8:ε. Ρτσιιιιι ει: Λ κ|ι. Μ.ι.άε :Μιλ Πιτι.ΠΜιω σ.ι..

οι :ισεει, σιιιτιετιι€!σέιτιιιιιτιι πο: τετοιο είιε, :οι

ίιιιιισιιιτιι.2.τιιιιστιεισοιεισοι:ι ιτι ΤιιεσισΒιιι ιι·ιιθ;ιι

ιιιτ,ιιιιιιιιτιι τεε,ιιιιι Πειτε:: ετ8σ ιισε οι σιιιεξιοπι

εισαι οποιο ω”. _ 7

έιεενΝι:Α Βασι·ιικά 9.5.Ψηι|οέέ,νιιι οι·ατιιιιι..ι οι

ιι:ιιιδι:ισιιε ΤιιεοΙσ ια ιο ιιιιιιιιιιι·τι ετε:ιιιιοοιιιι:ιε

ει:ιτειιοιιιτι Πιο :ιεεοιιιοοιιι. 8: :ιε:ιοδιιιιοτιι, ιστι

πιο δι ιει·ιισ στο Γιιιιιεεισ ιιιιιΒιιιιι ιδιιιιιιι τιιετιισ
ι ι·ιιιιιι;Γεεοτι:ισ Βεοιιι.ιιιιι ιιιιοικι-.:Ριειιιιι Βοοε

ΕΦ .δισκο

πιονΙ:Μι7;

Ϊ3¦.ι

ΣΦ υ'",,,.

ιστιε.Ρι·ι:ιιοιιι- τιι·σιιιιι,ι!ιο:ι οι ίιιιιιεειιιιιι ιιιιι!ι:ιιιἔι ι

:ιο&ι·ιιι:ι.:ιοσιι ιο ει ιιτιπισ δ: Ρι·ιιιειριιιιιετ εσιιίι

:ιετιιιοτ, δ: επι :μισο ιιιιιιιιοιιστιειιι :!ιειιιιι ι·ειι:ιο:ι.

:μια ιιι “εε ιτιιιιοοιοι·: ιιιιιε εί!ι :ιέιοε ιιιετιιστιιιι ιτι

Τιιεο!οΒιε ρι·ιιιισ ιι:: ιετιισ ιτιο:ισ πεφτει: σιιιιιιιι

ειιιιιι :μια α! ιιι Γει·ιριοτίι ετε:ιετι:ιιι ιιι·σροιιοιιιοτι

νει ει: ιιτιιειι!ιε :ιε:ιιιδτιι ιτει:ιιιιιιιιτ , ιιιιτιιιοιισοεπι

Δε:: :κι σΡοεττιετιιστιιιιιι; Ρτεεεεριιι,ει:ετιιΡ!ιι,ιτισ

ιιιιιι,ιιτα:τιιι:ι,ρωτια·, εστιτιιιισ ιΡοι Πει Ρι·σιισιιιιοι·

Ρι·σιιιετ ειδιοτιι τιιετιισι·ιιιτιι: ιρίιιιιι ει·ε:ιει·ε ε!! πιε

τιιστιοιιι,Ισιιιι.ισ. Η”βημα @κι οι επάεπτετω

τω» |Μβ€2Πιι, ε: ι·ειιο!ιι σιιετιε ιιιετιιστιι : :μια :ιε

:ιοεοτιιοτ Ρσιιιιε:ιιτισιιιιιοτ :κι ιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιοιιιιιι

€εθ:οτιι.ειιιιι πιο:ιιειιιιι ιι:ιιιειιιιι :ιε ιισιιιιιι.

$ιεενιισνιιισίιειιιιιι:ΙΙΙιι:ι:ιι ίιιιιιεόιοιιιιτι τω"

Φο βιο. Του». Ι.

Ι

στι:ιιιιι·ιοτιι ε!ι,ειιιοε εσΒιιιιισΡτιιιειιιι!ιιετιιι απο

τι: ιιιιειι:ιιιιιτ . 8: σε! σοσ:ι τειισιιιι ιτι εε ιι:ιε:ιει:ι

εστιίιιιετιιιιι ιιιιι·ιΒιιιισιιειιι :ιιεοιιι; Γεεοιιιιιιιιιιιιιι

ει αειφο

Γ!" .

οι, ειιιιιε εσειιιιισ οσο ιιιιετι:ιιιοτ Ρετ Γε, Μ! στο· ·

με: εσΒιιιιισιιεπι Ρτι:ιιιιτιι , :κι :μισά μεσου εο

Βιισίεειισιιιιιι :Πτι !ειειιιιιι εσιιιι:ιετιιιιιτ. π.ιιιισιε

διο ειιι·ι!ιοιισιιι εσιτιει:ιιι ειιιτι ρι·ιιιιιιτισιιιιιιιε&οττι

εσττιτι·ιοιιιιιιιιε,ιιοε ρι·:ε:ιιειιιισιιι:,σιισ:ι δ: Μεσοι

ιιιιιι :ιιειιοτ,εσιιιρ!εθ:ιιοτ του "οι τιιιιστιε εσιιιιιιο- :

οι οιιιιιιιι, :μια ιιι ιιι!ι ιειετιιιιι ιι·ιειιιιιιιιι·. Με Με

ιει:ιει!ε.ειι: εσιιιιιιιιιιε ρ!ιιτι!ιιιε !ειειιιιιε, 8: |ιιιΜι;ι.

Με; Έσι·τιιιιιε οι ριορτιιιιιι νιιιοε,εοιοε ιειι·ιιιιιιι οι

ΐρεειιιεει·ε, 8ενιιιιιιιειιι.ά:ιτε !ιιισιιιΒιιε ι τΡωεειιισ

ειιιιιι 8: νιιιιιιε ιισιιιιεΐοιιιιιιι: ιιιιιιε, :μια Γιιιιι εσω

τιιιιιιιε Ρ!ιιτιιιοε. Και :μια ρτσρτιιι νιιιιιιι·ιιιο!ι:ιοε.

Κιιι·ίοι :πιο ΐστι·ιιιι|ιε .2ιω,είι :μια ιιι !ει€ιιιι :Μπιε

οι ιει·ιιιιιιιιι ιιδιοιιιίειειιιιίιεοττι; 8ειι|ιιι σιιιιιιαιετ

ι·ιιιιιιι Ρετ στ:ιιιιειιι πι! ι!!:ιιιι: τιιιισ ίοι·ιιιε!ιι_25..έ',

ι !ειι ρι·ορισ μιω.είι,ρτσριετσιιιοι ιιιιειιε:'.ιτοετιισ

ι

¦ ἴοιιιεέιιι ρι·ιιιιιιιιιι,ιιοε ίεειιτιειιιτιιι.3.ΐοιιιεθ:οιιι πια

 

ιιειιιτ ει! ιιΠειιιοττι ιιιαιιετι:ιοιιι. Με :ιιειτοι· :πιο

ιοι·ι·ιι:ι!ιε ιιισιιιι:ι. Ρτισι· ειιιιιι ιστιιιιι!ιιι ι·ειρεέι:ο

σιιιεθιστοιιι ιεειιιι:ιιιι·ιστο:ιι,ιιιιιιετιειιι νεισ ι·είιιε

Ἡ ισι·τιια!ιι ιειιιιιιιιιιιοιι , ί-ειι ιιιιιιεδιιιιιι; !·ια:ε τιιιιο

στε!ιιιειιιι· :κι ε!ιιιιιι Ιιτιστειιι ι ειι ιιιιιιιιιιι ιστιοπ
οι , ιι σοι Γειετιιιἐ :ιειιιιιιιι ν!ιιιιιιιιιι ιιιετι·ι ίιρε::ι

ιιειιιιστιετιι 8: νιιιιιιιετιιι8: ιιι ίειειιιιιε ιιιιιιιιιιιιι!ιοε

τω: τιιειιιιι,ιειι Ρτιιιειρια,:ιοι!ιοειιιιει!εειοε ιιισοε

τοι· :οι ιιί!ειιιιειιιιιιιιι εσιιε!ιιίισιιιιιιιιι.

Πι::σ π. διιιιιεδιιιιιι ιικιιεσιιιιιοτιι Τ!ιεσισ8ιπ

εσιιιιτιοτιε εσιιιιιιιιτιιιιιιε ιιι·ει:ιιειιιισιιιο,εΠ ειπώ

ιιιιιοιιι εσιζιισίειιιι!ε Ρετ τεοειιιιισιιετιι νιτιιιιι!ετιι:

2 στο τιιιισιιιε Ϊστιιιιιιιε τιιστιοα: Ρσίι:ει·ισι· εοφ Ποπ

$πδὅἱ8ῇΪ0·

Π"ο

ιι€.

απ.: οικω” ι:οέκυβι&ι|ε μι· »ο ικαιωιεω. Ριιιιιιιιττι. Ε!" @ώ

ιι:ιωειοετοιιι ίοι:ιιεδι:οτιι !ι:ιει·ιιιιιείιιι!ο:ι, οσο σπι

τιιι,σιιιιε ιιι ίειειιιιιι ιτειᾶιιτιιοτ,ει:ρι·ιτιιιι οι: εε τει

ιισιιε.ίοιι :μια ιι στο ιειειιιι:ι ιταέι:ιιιιιιιτ; ν: ει: τισ

ιιιιιιε ρειει;ιι!ισσοι ιιστι εί!ει ε:ιεε:ιιιιιιιιιιι; ιιι|ε οι

(ιιιιιεέιιιττι ιιίιι€τιιιτιιιιι ι ιιιιιιι ειοιτι:ιοι:ι! ισ Τιμο

δισΒιιι ιι·ιι&ιιιιιι·, ιιιιι !)ειιε οι, ιιιιι ιιιιι·ιιιιιτιστιειιι

ι

· :μαι .5'.Τ!ιοικ.σκεβ. υπ. ΡιοΛι ι απ. τι.. :ιρρει!ιιοιι

:και :κι !)ι-:νΜ: ει·Βο@ο ει:ρι·ιιι·ιι Ροιείι Ρετ ειι8

Πιοι:ιοπι,:ιοσει ι:ιτι:ιοιιιιι ιιιιιι!σ8οτιι ιιιιιιι:ιτισ Με

Β ι οι
κ

ιι



ιθ.

,ριοΒοο οτιιιεἱμιι απαιο8αιο,ιεειιιιτιατιο ιιτο ετεα

φα, νι ειιιτιπιοεε μτιιειμιιιιιιιιι ταιιοιιεττι οι

ιιιτιι.5ιειιι ιιιιιιιτπ τοδιοιιιειιιιτ 0ιιικειω αειπιιιια

ιιιιιι Μοιιιειτια·, ειιιια αιιπιιιιαιο αιπΡιοειιιιιι· ειιιιτι

ειιιιτι Μ ιι·ιοιιιειπα ιταέι:ιιιιι·, Μαιο τιιιιοιιε Πιο

ουδ ιταδιαιιιτ, μια: οι Ειτιιιαε, Ρι·ιπιατιο εοιιιμ

ιοπεαιιιπιαιι,οιιοτι ειι οτιτιιατιιιιτι ιιιιιιο&ιιιιι ιιιοειι

ειπαιιοειιιιτιατιο τοιιοιιιιε αιιτιιιιιιιοιιοιπ τιιεδιιΒιιιι

Βψ.Ι. Π: Το(Μια εἱο/ῇἑοιἰεέΐο. .ΐσόῖἰσ Πέ·

νατιιε ειιεειιιιιια,ιτιεο οι: ιιιι αΒιι Τιιεοιοεια ατι οιο

πιιιι 8ο μπειτε” εοοποιεοπειιιιιι Βειιιιι (ποιε

έιιιπι Ριιιιιαιιιιπι. “ί

Βιεο 3. Καπο ιοττπαιια τιιοιιιια,ιιιιι ειπα. :ιο πιο ΒΜπέω

οιιιιιιιιιιε αΒιι Τιιεοιοοι:ι, ειι: ειιιιιιια τειιειαιιο Ρετ ...Μπι @ΓΣ

_τιιιειιτιι.ιπι :ιμιιιοαια. Ριιτιοαπι. Τιιεοιοεια ιιοιιται πωΙοει·

τ”. ατι ι-αιιιιαιεπι.ου:ε ιπιι·ιπιοεο οι Μ ατιιιιιαιι. Βειιοι

` τιι·α:ιοτοα ιιιιιιι6τω αειαειμιαιιιπιιειοπιιατ οιιτπιττιε

τε νιιιιιιαπι ταιιοτιεπι ιοττπαιεπι πιοιιιιαιτι, α οπο.

τιτοιιιπιο ιιιοειιιεατιιι· ιειετιιια: πατε οιιοτιτπιιιιτ Ρετ

,η :°£π°ρἱ_ _νετιι:ι,ντ ευ!ποβιβιιε μι· τεκσιαττοπἔ οττττω|εω.Ναπι

Μπι" ω το ποε!ωτοπτω τιιιιοτι ιιιιιιεειιιιιι Τιιοοιοει:ε πο

%τωιΜΜ- Με ιι Τιαεοιο8ια παιιιταιι,8~ε ιιιμτιιαιιιτ.ιιι Βετιιο

τιιτιι ; :μια Ρι·ιοτ μι· ειιιειοιιιιαιπ παιιιταιοπι αι:ιιιτιι

ξιιιιαιπ; Ροιιοτιοτ Ρετ ειιιιιειιιιαττι ιιιοετπαιιιταιεπι

ιιιιιιιιιιια :Ροτοττικα!επτοιιι-ετι ἔι ιιιιαιεᾶο ιοττπαιι
Ρτ»·τιιωΙσω. _ _ . ο · _ . .

Ειιιοι,οιιοτι οι τειιοιαιιο ιοτιιιαιιιι,8ι ιτι·ιιιιετιιαια.

Μι.

οπο ιαιε μιοι αιτιιιε οπο: παπι οτπτιο οιιεαιιι Βοιια

οιιιαιιιετοαιιιτα: ποπ οι·οο αριὲ αΠιοπαιιιτ ιιιιιιοδιπ

ΤιιοοιοΒιέ, τιιιοει σ.ιει·ιοι ειιε αιιιιιιοτι τιιαοιε ιΜιι

ιαιιιιιι. Κι·ιορετ τιιιιοτιοτιι ΒιιιΜι ιιτπιτπιιιτ Μ τα

ιιοπο ι.οιιιιαιι ταιιιωτιαα,τααιιαιω τιιιατπ ιιο ετω

ιιιτιο Μ Τιιοοιοεια ειιιιιιιιαιιιτ τ Ρετ τοιιειαιιοτιειιι

νετο νιτιιιαιοπι ιιιιιιιαιιιτ Μ ι·:ιιιοιιο ιοι·τπαιι ποιοτι

ιιἐ,ιοειιπ‹ιἰιττι οποιο πατε οιιιτιια εαιιιετε οοιιιιτιι Μ

εοπΠόεταιιοιιοπι Τιιεοιο8ιαι. .

Βιεο ι.. τιτΜιατιιιιπ ιιιιιιοέιιιπι ΤιιεοιοΒια: οιι

Βιιιο,ιιιιι ταιιοτιε Βοιωτοι; ιοειιιιι:ιατιιιιιινοι·ο Μπι

ετεαιιιια,ετιιαιετιιιε ατιτιιιιιιιοποιπ αιιοιιαιιιιιιειιιιι

οτι Βοιιτιι. Ρι·Μια μια εοιιιιαι;παιπ ὶιιιι‹ι «τι οτι

ττιατιιιιιι ιιιιιιοέιιιττι Μ αιωιιι, επι ποτιιια Μ οτα

Ρτιτιιαι·ιο Μιεπειιιιιτ, 8ειπ οτιιιιιο_αϋειιιοτι τοιιοικι

ιταειταιιιιιτ; νι εοιιιιαι οκ εοπτιιιιοιιε τιιιιιωιι οτι

ττιατιι:Ταιιε ειι Βετιε Μ Τιιεοιο8ιαι; ιιοπιεπ ειιΜι

Τιιοοιοἔἱιε ιειοιιιιατιι , ω: ιοτιιιοπετιι :ιο Βοο Μι

τιοτιαι:δι οταιιαιιιιΠιιιια ιειοιιιια , ειιιαιιε οιι Τιιοο

ιο8ια,οιιε τιοιιοι ειε τιταιιιατιιιιιιπιοιιιιιιοειο, τιιιαιιε

οι Βειιι.

$εενιιοΑ τιτοι:ι.ιιιιι ταιιοτιο Βοιιαιιε «τι Μοτε

έιιιιτι Τιιοοιο8ιαι Βοαιοτιιιιιιαι ιιοε :ιό τιιιιετι ι Μιο

ιοέιο Τιιεοιοοιαι: ιιοιιττα Μ ταιιοπο ιοτττιαιι ΜΒΜ

&ιιιαι,ιοιι ιατιιιιιιι ττιοιιιια: παπι ειιιοτι πω ετετιιιιιιιε

ειε Βεο, ΜΒ νιτιοπι ιιιιιι:ι ιιιιιτι τ. θα. τα. Ντιπ τ»

Με πιστα, τω:: βετο πέβετωι. ο .€ίιπιΤιιοοιοεια

ιιοιιτα Πι ειιαιτι ιρεοοιαιιιια.8ε Μ ειιιάιιια ιιιοειιιαιι

να Μαιο οιιιε ιιιιιιεδιι τιριιιια τπαιιιιιιο ιροδιειιιτι

οιιοει Μ εἔι ατι οταιειοιιιιπι58εΒοιιε Πι οτα:ειοιιιιπι

ιιιιιιο&ιιιιιΤιιεοιο8ιαη ιοοιιιιιιτ, (μια ιΡω τιοτι

τια.Μι ταιιοπεΒειιαιιε ιιιαιιιτιιέ ιιιΤιιοοιοΒιαι ε

θ:ειιιτ:ιειιιεει εατιι τιοιιιι:ιτιι Τροοιιιαιιιιατπ οι: διο

ιιιΒιεξιο τιιιιιιιτιιο Μιοπιιιτ , ειπε οι πο” τιποτα:

τιεειαταιιιια:αιοιιι ικα το ιιοιιιια Βει οι τιιιιοπε

Βοιιαιιε; παπι πατε ιαπιι.ιπι ειιιιιιοαι,οιιαιιιιιιιι πο

ιιιενιαιοτιιιιια οιιιιιιεατι οοιειιι, ιιαιιιτατπ 8ι ειιοιι

ιιαιτι Βει: ειιιιι τοιιιιιιατ ταιιοτιοε Μ Βοο εοπιιτιο

ται.ι:,νει ποπ ειιιιιιεετιι αιικοιιαιε τιιιιιιτατιι Βει,νει

ίιιιι ιιιι οιιιτιιιιοε2,8ε εοπιιιιοεπιοα.

ΤΕΚΝΑ μια τιτοιι. Τιιοοιοεια τιιιτιιιιαι ειιαπ·ι

οι: ετοιιιιιτια,τιε τετοιο ιιιιτιιαιιιι,τιο ττταιια, αι νιτ

ιοιιιιοε,σ.ιε $αετατιιοπιια διε.ιιοτ οι·ιιιτιοπιαει Βειιτιι.

Αιιτιιιιιιιοιιιε ταιιο:.ετοιιιιιτα: ναι·ιαε ποιιιε α ροιιο

τιοι·ι ειο Βετο ροι·ιεδιιοποι εκιιτιτιιιιτιι; νι ετοαιιο

Οιιιπιτιοτοιιιιατιι; ιιιιιιιιεατιο ιιοπιιαιειιι; ιπεατιια

ιιο πιιιπιιιεοπιιαπι, 8; ιιιιεταιιιαιοτπ; ριιιιιτιο με

εαιοτιιιιι ιιιιιιιιαιτι; τοιτιιιιιιιο ιιοποττιπι ιιτιοιιια

ιετπ.8ε πιιιοτιεοτιιιαπι. (Μπι οτιΜι Μ ειιι:ιιιιε Βιοπ

οι ιιιαιιιιπο αιιοπτιαιιιτ ικ·ι·ιοδια τιοιιιια ιιιιιιεθ;ι

ΜΜατιιι οπο ιιαιιοτι ποπ Ροιοιι,ιιιιι εοειιιιιι πιο

ο Ι .η

Γειτο"ΜΜ

Βια: ,

14ο.

Μ! πιάσω

Ρώσοι:

14!.

8οτιστιιιιι

τέτυο στα·

Μ”.

Βιοιια. Επι ΒιιιΜιιιπ ιιοε τω" εκριιοαιιιιιι αι:

ειιοπιιαιιιετ ιιιιετιιιιιιιαιιιτ τι Τιιοοιοοια παιιιταιιω"">

νιαιοι·ιιιιι; τιοπ Ρετ ταιιοτιοττι ιετιιιιπαιιιιαπι @τις

ιι:εε επιπι οι μπε, οι εατιεπι Μ νιταιιιιε Ματια,

τιετιιρε Βειιαε ται ταιιοτιο Βοιιαιιε : ετΒο Ρετ τα

ιιοπειιι ιοτπιαιεπι ιτιοιιιιατπ @αλ φωτ Τιπο

ιοΒια παιιιι·αιι οι ο·ιαιιιιτπ ιιιιιιι:ταιιιιι·ι ιιιιιιιιιε πα

ιιιταιι; Μ ΤιιεοιοΒιιι ιιιιιοτπαιιιταιι :ιι ιπεάιιιπι ιι

ι
τ

ι

τα; .

Ρετ άφω

[τωτ Θιβέτ

απο,

ιιιιι:ταιιιτπ ιιιιπΜο ιιιρετπαιιιταιι. Νοια, ταιιοτιοτιι

ιοτπιαιιοπιιποιιιιαπι αιιοιιιιοπιιι οιιο Ρτιπειρια πιο,

νι εοτιτιιια,ιιιιια ποειιιιι ιιιιιιιιιει οπο Μιειιοδιιιι τα

ιιο αιιιοιιιιοιιιιι,ιιιιι νι εοεπιιιιπι: εττέο οι νατιαιιο

πε ιιιπιιπιε, οπο μιιιειιιια εοοποιειιπιιιτ, νατιαιιιτ

ταιιο ιοτιιιαιιε πιοιιιια ιιιιειιιιεπιιι. ΟιιιαιΒιιιιτ ιτι

πιοιι παιιιταιε δ: ιιιρετιιαιιιταιε τιιιιοτιιιιι Μιετ ιο;

ε:ιτιετπ ρι·ιπειρια εο2πιιιι ιιιτπιτιεπατοι·αιι8ε Μικτ

παιιιταιι εοπιιτιιιιιιιιι τιιιιοτιαε τ:ιιιοιιοι ιοτττιαιεε αι

ιοπιιοτιιιι;ειιπι ιΒιιιιτ Βιμ μτιποιοια τετιιοια, ετοι

Ευα Τιιοοιοδια ποιιτα, αι: παιμταιιενιιιιιτ; ιιιιι εα

‹ιειτι;νι Μ ταιιοπο τιι·ιπειριι ιιτοιιΜιι ιιιιετιιιιιπετι·

ιιιι·, τιοιιεπι τιιιιοτιο ιιιτπιπε αι: ιιοιιιι:ι ιπιειιοδι:ιιι

αμιιιεαι·ι ; αρριιτατιιιιτ αιιιοπι νπι μι· ιιιιπειι 8: πο

ιιιιαπι παιιιταιοπι οιιιιιοπιειιι , αιιοτι Ρετ ιιιιιιετι δ:

ιιοιιιιαιπ ιιιμτιιαιιιι·αιεπι ιιιοιιιιιειιιετιι Ριτιοι.Ε.τεο

ταιιο πιοιιιια, τιτομοτ οιιαπι Τιιεοιοοια ιιοιιτα :το

πατιωτ εοπειιιιιοιιιιιιιε Τιιοοιοιτιεια, οι τειιοιαιιο

μι ιιιιειιτιιιιιι αΡοιιεαια. _ .

Βτειεε. Ι;ιιτιιετι δε οοιιτιιιιο ιο ιεπεπι ει: μτιο 140:

Ροιετιιιαηοτοο ποπ τιοιιιιιιι ειιε ταιιο πιοιιιια,οιια:

Γε τοσοι οι μπε οιιιοδιι. Μπι. ιιιιπεπ νπιιτιι ιο- ιΜω εκ

πει τα ε: μτιε ροιοτιιιαε, οπο τι τιοιετιε ατι 01%- μη. Με

έ`ιιιτιι Ροτειριειιιιιιτπιαιιιιτι ιοτιοι ιο οι μτιο οιιιε- δω

διι,τιιιο ιιιιιιι:ταιιιτιι ιοτιιιι5,αιιι τιιιιιιιε ιοτιιιετ πιο

πει ιιιιειιοδι:τιπι απ! αιιετιιιιιιι τ:οιιετιιιιιπιιεοπειιι

Πο οι τιο οοιιοτιοτο. Νοε τε οτι,ιιιιοει "το ιιιιπεπ τωρα ρο

τειροέιιι οποια ε_οεπιιιοπιε τι ιεπεαι οι: μτιο Ρο- #”Μ-_
ιειιιια:.οιια: οπιοέι:ιιτπ εο8ποιειι; απο ιιιιι·ιειι, νι ι

τα ιοιιοαι οι μτιε οιιιοέι:ι,τοιμδτιι αιιετιιιε εοετιι

ιιοπια ο τοιμάιι ειιιιιε ιιτιοτ εοεπιιιο τα ιιαιιοι νι

Ρι·ιπειριιιπι ; ιιιιια τειμέιιι αιιοτιιιε εοΒιιιιιοπιε

τιτιοτ εοεπιιιο τιταιιιριιοπιιιιτ, νι οτιπειριιιπι πιο

ιιειιε,8ε ‹ιειετπιιπατιε ιιιιειιεει:ιιτιι α‹ι πωπω εστι

ειιιιιοιιιο. Νοε οιιιιαι οιιὸει εο8πιιιο.ι:ιιιέι εο8πο

ι-ειιιιιιιτ ΡιιατιΡια. οι ιατιιιιπι εοτιιιιιιο αιιοιιιιετιιιι

εοιιειιιιιοπι; ειιιια τω) ιιιιιοτείιιιι:ι εο8ιιιιιοπο οι

ιιετια τειοοπιιει ταιιο ιοττιιαιιε πιοιιιια Μ τιτΜει

Με :ιειιιεοι αιιοπιιιι ιιιροτπαιιιταιι Ριτιει τειιιοιι

τιει ι-ιιρετπαιιιταιιε τειιει.ιιιο Μ οιιιεέι:ο , πιο ειιι:ι

οιιιοδιιιπι ιεττπιιιαι ιαιεττι αιιειιιιιπι : αιιετιιιιι πα

ιιιι·αιι αιωτιε τειροπτιει ταιιο αιιοιια παιιιι·αιια,

ται ιιιι:ι οιιιοοιιιπι ιεττιιιπαι ιαιεπι αιιειιιιιτπ : αι:

Ρτοιιιιιι: Ρτιπειρια, τιιιιει·ιο ιιιιιιΜε αε ποιιιἱα ω

@τι ι ειιιιοτιιιι εοτιιιιιιιιιτιι ταιιοποε'ιοτιιιαιοε αί

ιοπιιεπιιι. ·

Βετιιιειιιιτ τ. ιιοπ οιι.ειιια ιιτιπειρια ειιο αμα ατι

ιιιιοτειιειαε εοτιειιιιιοιιοε Τιιοοιοοιεαε, πω” ιατι

ιιιιττι ιιιοροπιιιιιιιτ τοιιει:ιι:ι, δ: ετοιιιια Με ‹ιιιιιπἔι:

πιο επιιιι Μια ιιιιιροπιιιιιιιι· ιιιιιιιι·αια ιιιτπΜο Βιμ

τιοτι:ειι ηπα μτιε Τιιοοιοδια ποι"ετα ιιαβει ιΜιιια.

ιιιιε οιιιοειιιιιι,οιιιιιι Τιιοοι.παιιιι·αιιε,ευιιιε μοιά

μια Μπι οτπτιια.ιμια τιαιῖιταιι ιιιττιιπο εο8τιιια, αμα

Μπι ιιιιεττο αιιιιιιαπι οοο;πιιιοιιοτπ ιιο Βοο. @ατε

πεο ‹ιο οιιιπιι:ιιιι τειιιιε ετοαιιε τιιιιιιιιαι ποιιτα , [οτι

οι: Με ιιιιιιιιιτιιιιιια νει ει: τειιει:ιιιε ειειιιιει οοιιιιτιι,

νοι τ1ιι:ετειιοιαιατ Ροιιιιιιι «τα Ρτιιιειιιια αιιιιτιιπι νε

τιΕπιιιιιι099 (ιο Βε0ι πιο τοιιοιαιτο ιιιιιιιιιε οοεπιιο.
'. ι 13ατιω.

!4$Ε·
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:ιο:ιειιι ει: Ρετ:ε εδ:ι.ιε , :Παει επω:ιει:::: ει:ιει,ειι

:ιε. Ρι:ιιιιιιιιι Ρετ:: ; :μια τιιιΙΙα :πιο εωι::εόι

δ:οτιό αΡΡοίι:ε οτιἰεέ`:ο Ρο:εΠ: επ:: :ε::ιιιιιε:ιιιε,
ει:: ιιιο:ιιιε Ρο:ειι:ιαε , νε! ΙιαΜ::ιεόειι·εε :αΙε σε?

ιεό:ιιιιι : :αἱ Βιιι:αε ει: :ε:ιο εοιι:ταόιδ:οτιε οΡ

ΡοΠ:ε 1)ει:α:: , εεε: εἰ: οΒιεί::ιιιιι Ττιεο!οΒιε;ετ

8ο ιιο:ι μια:: :Π::"τα:ιο :εττιιιτιε:ιιια.ε ει:: πιο

:ι:ιε :ιαΙι:::ιε Τ:ιεοΙο πι. Μαιο: οί:ε:ιό.τε:ιο πιο

:ιιια 8: :ετ:ιιιιια:::ια έιΒιεό:: ΐε:ε:ι:ι:ιει όεΙιειι: ει:

Ρι·εΒε ε δ: Ρετ θ: ν: :ει!εε τε:ιοτιεε ΐιιιι:, :ποικ

τε,8: :ετιιιιιιατε εδ::ιτιι ΐειειι:ιτιειιιιι; εεττ: δε: τα

:ιοιιεε :τι ίειε:ι:ιε Ρτιιιιατιὸ ιιι:ετι:α,8δΡτοΡ:ετ :ειπε

:Μετα :ιι Ϊειειι:ιε εο:ιίιόετειι:ιιι·.”Α: ιιε:1ιιι: :ια

Βι:ι.ιε Με Ρο:ειι:ιε :ιιεόια:ι:ε :ιεΙι:::ι ει:Ρτείεἑ, δ:

ε
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Με.: Π:: Τἰεσσἰυἔἰ‹ιεἰπ@ σε2εέ2:ο. Σεό?έσ ΙΧ. ε ι:ι_

εειωιιεε: @Με εἰ: Ρ:·ιιιειΡιιιιιι ο:τιιιιιιιιι Ρτα:ΐ:ιεα- Ρ

:επι ::ο:ιεΙ:ιΠοιιιιιιι: ιιατιι ει: :ο πιοιιε::ιτ ιιι:εΠε

ξ:ιιε :ιό εο:ιεΙιιόειιόε οιιιιιἰα ιτιεόιε, :μια αό Βιιειιι

εοιιόιιειιιι:; ετΒο :ιι ίειειι:ιε μεις:: πιαειε α::ειι

όἱ:ιιτ ::οιι:ιόετα:ιο:ιιιιε, :ιιιαπι πιεόιοι·ιιιιι: ιει:ιιτ

Τ:ιεοιοΒια,:ιιιια Ρτεί.ο:ιεε ΐειετι:ια:·ί:, ::ιει:ζιε α::ειι

όἰ: εοιιΠόετε:ιο:ιειιι Μι, ειιιιεί: Βιιιε ::::ιεπι αδ:ΐιε

:τιετιτοι·ή,:μιι ει: τιιεόἰιιτιι:Ιιοε Ρτο:ι.ι: Ζεα». αβε

ι·αιιόο,επ. νι:ε :Με :μια ιιοἱιἰε Ρ:·ο:ιιι:::::ιτ, ν: Η

:ιἱε ιιοΡ:τ:ε ίιόεδ,εί: Βεα:ι:ιιόο εε:ετιιε,:1ιιε: εοτιιιΙ::: ο

ι:ι Βεο,Ιοαιι.ι7.Η:ισ :β ω: ατακα, ει: συεπε/Μπ2

Ε: @Μαι Ι)σιωι νεται». Κε!::ιιια, :μια ό Βιιι·απόσ

αιἶετιιιι::ιι·, ΪοΙίιιτι Ρτο:ιαιι: Τ:ιεοιοΒιετιι, ν: :ετα

ᾶιεα [ει:::ι:ια ει, οτόιιιει·ι ειιιι:όε:τι αό οΡιιε :ιππι

Ρετ (Φ Πιωωι δ( ῖεῖϊϊΠἱΠΘΓΪ ΠόοΠαΠ ς0Πϊϊ3··" :ο:::ιιιι,ιιο:ι τα:ιιετι ν!:ιτι·:α:ὲ. δ: ΡτιτιειΡε!ι:ειπ Λό ΝΒ
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π: ν: Μ". ιιιτιιιι:ο τιιοόο νε:ΐετιειτεε Πειιιιι,Ηιιι:αε ετ:: εσπ

·ξω· όι:ιο επε:ι:ια!ι:ει· ι·ε:1ιιιΠ:α ει: Ρετ:ε αέ:ιιε,:ειιόετι- ωἰω $εωα:οι·ιε.8: τεΙ::ιιιαει:ι :ή £ο:1:ειι:2 νι:εω
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1)1ς:Εε.Ι Πω: ει: α:: ιΠό Πι :Με ιιοό ιιοτι ΓΗ; Ε η: ΡΗ (1 8 ΙΜε. ΜΡ ῆ Ρ ή _ εοες:ιο ει πι:: ι: ω, ειι.ιο ι εε ε α ιια:οτε

1°0ΓΡ00ό08: “Μπι Θ: ΡεΓΝϊ οΒι€ᾶ|εςιΗΠ ω"“Με ω: οττιιιι :ε:ιιΡοτε :ιό ἴαΙιι:ε:ι·ι :ιεεεΠετια , τε:ΐ:ξ

ει:: “πε Π: :ιό ει:Ρτιιτιεπόιιπι σωε&"Π" “εφ” εοΙΙισι::ιτ ἴοΙἰιιιι,:ι:ιὸό Π: Ρι·αε:::Ριιιιιιιτιιεό::ιττιεό

- ιει::ιτ. :ἱιιι:αε απ: εο:ιόι:Ιο ει: Ρετ:ε εδ:ι.ιε Ττιεο- α” “1"επωω ΒΜΠι_

ΜΒΜ, δ: ιιοιι οΒ:εδ::. 'ΙΚεί-Ρ. :πιο ιτι εδω, ντια . -
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ει: Ραπ:: εέ::ιιε, :μια ε:: ει:ΡτεΠἱο, 8: ιιιιεΒο οβ

Με: α!:ετε ει: Ρατ:ε α:ΐτιιε. :μια ει: εεειόε:ιε δ: _ ·· Π Ι 8 Ρ ΙΙ'
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οΒιεό:ιιιιι; Ρο ετιοτ τε Ροτι ε: ει: Ρετ:: ιι ι: ει,

ν: α:ε:ιιε Βεα:ιβ::ιε, :με :ε:ιε: (ε ει: Ρετ:: οι:οιεό:ι ε· Η: Ρι·οβατιιττι Π: Γειιιε&ιιτη Ρτἱτιια:ἱ:ι:·τι

Με:: ει:Ρ:·ιιιιειιόο, Ρατ:ἰ:ἰΡα: αΙι:1:ιεπι τα:ιοιιετιι ε εο!οξει:ιεε!ιεΠειιιιιιιΡΠιιειια::ιτειιε8:α:
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ιεοό:ι Βιιι:αε ει: εοιιόι:ιο :ετιειιε τ: ει: Ραπ:: Μ» ιι:: ε:: ιιι:τιιιίεεεε Ρετ εέι:ιοιιεε,:ιιιιΒιιε εοιιΠ:::ιιι::ιτε

ιεέ:ι δτιι:ο ιιιοόο :ει·ιόε:ι:ιε αό οιιιεδειιτιι: ι.ιιι ο:·όιιιε εό ετεε:ιιτεε,αό :ιιιεε:τιΡ!ι::έ τεί-Ρεδ:ιιτιι,
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δ!)

ο πιο Βουκ οπο: ιιοΜοη|ιτούιΙε?

'· ·Λιιο ποιοι. τ. εε τεπτιιιιι , οι ΡὐιΙοῇι. Ρο/Ι.5.

Ι ιιιπτ ιιοοιοπιιτειιι!ιε , πιω ποπ ιιιοτ·οοτ το

οποιοι: ποτε; ίου οπο !ιειιοπτ ιιιοιιιιιτο ποιο”. ποιοι ιιπτ

“ι"-4· ιιιιε; οίιττι οιοπιοοιιτιιτιο τοπιιιιτ ει! ιοποιοιπ,ιιοτ πο

τιιιι. Ατ Βοιιιτιοόιο οιι πετ ιο οοτιιτπ: ι!!ιιο! οπιιτι οι

. μι· το οοτιιιιι οι: .5'.Τ!ωω. ι.ρ.μ.2.ατ.τ.οπιοε οτε

_· οιιοετοτο οι :ιο ι·ετιοτιο ιιιιιιο(:`τι:οίιο νετὸ οι :ιο τε

τιοπο 11ο, οιιτπ οοιιιιοετ :οποιοι !)ειιε, πιο ντ :ιδιο

οκιιιεπε.ι..!)οιιοπιιιιετπ !ιειιοτ οειιιειο το οίιο;οτεο

ποιιιιιτ ιιο !)εο ιιετοοπιιτετι οπο: οειπ οι: ..4ΜΠοι.ι.

Ροβ.ι. Πεπιοπιιτειιο πτοοοιιοτο ιιο!ιοτ οι: οποιο
πιο οειιιιιιιιιε οοπο!ιιιιοοιε. 3.!)οιιοι οποιο εττιοιι- Δ

- ιετιιπι,τιπετιιτο οιιει!ιιιοτ ιοιοτιοτ Ρέιιοτ ιι ιιιιιοτιο

τοινο! τοτε πιει: ιετιεο ποοο!ετ επ νπε ι-ιτρτοτπε οειι- ό, Ρ"“_

ιε ιπιπτοο!ιιδιε , Πο ιιε!ιετιιτ Ρτιτοιιοι οιιιοιοοε ιιιι-ιωιο άσκο

!ιιε Πάει; οτι;ο πο πιο ιιοπιοπιιτετι, οιιτπ ποοιιιοετ

Ριτιοε,8τ ιοιοπτι:ι ε ο οι: οοιιοπι οιιιο&ο. 4.Ειι,ιιιι:ο

ίσοι ιιοτοοοιιτε!ιιιιε, τιοεετι ποπ οοιιιιτιτοετ !)οιοπ

οιιο,τιιιι!τι οοιζετιιοτ. .

ε.. Ι)ιοο ι.!)οιιοι οιιο, οι τ!οτοοοιιτε!ιι!εροτει!·-ο

οπτικο- ότιιο ε Ροιιετιοτιιιιε δ.Τβουι.ι.ρ.οπιβ.2.ατι.2.ά· ι.

οοπτ.6'οοι.ο. ιι.ιπισρπτει, ώ· .5'ο!ιο!«Πιει οποιοι οι ι.

ιιοι.:.6~ 3. (ιοπιτε Λιιεοοπιιοποβ.3.ππ.ι. οιιιπίιτοπι,

ι)ειιτο ποπ Ροιι-ε τ:ιτιοπε πετιιτε!ι οιιιιιοπτι,ιοιι ιεο

τιιιπ ιιτοιι:ιιιιιι οιιοοιιι; οοιιοτο ιπο!ιο:ιοτ οπο, οι

1.άι.δι.ε..πποΠ.1.τοποι.ι.ώ· (ι”απτέει.οιω/ι.ιο.α›·τ.3.παι.

Η Μ" ,_ ι .Νοι!:τε ειιοττιο οι Ρειι!ι: Μποιίο!ια 1):2 έ οι·οοικι·π

»Μπι μι· οι: , 9"δ ]θιέια [πιο ιοιοἄοδ!π οοπ#›τοιππωι·,

βιομιουπι ποσοστο πιο νοτια ει· Βέπιπέωε. νι ετι

τοτο οι!τοπιιιιτ νιιο ‹ιοιοοπι!:τετιοιιιε, οποιο πι: οι

οποιο. /ἰπι ι»ι-χωριεπι. (ῖοποοι·οιεοι Ρετιοε.ιιειιιπι οικοπ

·' τω, ποτιτιετο οτοετοι·ιο πιο πετιιτειιτοτ ιοιιιεπι νοι

μ. οιιιοιιιε ττιοττειιιιοι. νοι!ο ιπετιτὸ οποοιιτεοι Πεπ

ο"..ωο· ιεπιιετο 6'.ΤΙπω. ι. απο. Οσοι. επροΙιετ εττοτοπι;

ΜοΙππι ιπ>. ιιο.δι.:.. απο.. ιο Ριο!ε τιιιοιτοε οποιο,

πωωιε οπο .ι.ροπέλι.εττοοοετο,νο! επεττεπι πε

τοιιο;δαπτ.ίιύ.ι.άο@Με πο σποτ. τετιιοτετιετο δι

οττοι·ι Ρτοιιιοιειο. Ποιοι ειι:ετιιοτιιτ τετιοπεο, οπο:

ο,

Με εκιιιοπτιειο ιιοτοοπί!:τεπτ: Με ιιιι!ιοιειιτ στο-

οιιιπι Ροιι!Ποιεινπε ιιοιιιττιιτιιτ οιτ ιιι!ιοττ!ιπειιοπο

οειιιιιτιιτο ει! νοετιι Ρτιοιεπι ειιιοιοοτειο; ε!τοτε οκ

ιιιοοτιιιπετιοπο οετιιπιιοτο ει! νπετο ιιιρτοιιιεπι ιπ

·. το!!οέι:ιιε!οοι Βιιιιοτοεοτοτο.νιτιοιιο πιο οι .ιω

Σω.Ρτιοτο 7.ά·· 8. Ρι11βο.ιε. Μοπτριπρ.ερ. Ροιιο

ποτε ιο.Λεοπορο][οφ,πΙο. .

.,_ ΡιιιινιΑιιι πο οιιιιοτ.νπιιτοποοιιοπε ιπο!ιπιιιιιιι,

° οιτεοιο!ι οι·.τιετιιτε ιιιιτπεπε,πτοτ!ιιοιτιιτ ει: ε!ιο;Βο

ιιοο ει: πιο: ετ ιο ιιοο ιιτοοτειιιι ιιτοιιιιέιι 8: Ριο

οιιιοοπτιο ποοοιιετιο τιειιοπιοπιιιιπι οιι ει! νπιιοι οτι

ποιοι ειιιοιεπο,οιιοτι ιτποτοο!ιιθ;ιιτιι οπιοιε Εποπτι

οετ,οιιιοπι !)οιιιο οτιιοοε ποπιιοειιιιιο.ετεο ιιοτποιι

?πισῇωἰ[$. ιιτε!ιι!ε οιι,!)ειιοι οπο. Μειοι οιιετιιιιεοε οιτοετιεο

πω” μι» τιι,8τ ι·ετιοπο: Μοὸ ιιιιοά!ι!ιοτ ποπ ρτοιιιιοετοιιιτ

“Μ” οι· επ ε!ιο, οιιιιε ιτιεπι Ρτοιιιιοι μπει :ι ιο οπο, νε! ιι

“Μ πιο ιιτοιιιιέιο ι επι τιιιιε ο!ετοτιιτ ε!ιιιιιοτι ιπιιιιιι

ιιιιιιπι !ιιιτοεπιιιο ο ιιιι!ιο ρτοιιιιδιιιιο, οσοι! το!ι

Μ", θ, του ιοιιιιιιο!ιιε Ρτοιιιιοοτει.Ιττι !ιοετ ιιτιοιιιιιι:οιιιιε

·ρ.,,,, .ΙΝ ο ιιοιιετ ιο!οττι οτοοιιιοι ο Γε ιο ο,νο! .ι πιο τοπου

ρωταω, άο.ιιιοπι οπο, εποε ντ Ροιιοτ Ρτοοιιιοετε, ι!οιιοτετ

πεοοιιετιο ΡταιιιοΡοπι οιιιιιοπε (οιιο‹:! εοιτο ποπ

ο οι, νιιιι Ρτοιιιιοοοιιι !ιε!ιοτο ποπ ροτειι) 8ο διοτι!

ποπ ο!ΐοτ, εποε νι τιοιιετ ιιτιιιιὸ Ρτοιιιιοι, ιιοιιοτοτ

ιιιρροπι ποπ πο, οιιιιι επιπι Ροιοι!: οι·ιιιιο πιο

ιιιιοι,τιιιοο! ιεπι ιιιιιιιοπιιιιτ πο, οιιπι οποιο πιο

;- :!ιιδιιο τοπιιετ :κι ι!επιιιιτο Ρτιπιιιιιι οπο. Ειιο!ιοε

τιιτιντ το:: Ρτοιιιιοετ,οτειποροοι ιιο!ιει πετιιτι επ

τε ρτοιιιιότιοοοττι;ντ εειιοιο πτοιιιιοετιιτ, ιιι!ειοοιιιι

οιο!ιοτ ιιιιτιιι·ε οεοιιοτο οι·οιιιιοιιοποιο ; οτΒο Μοτο
«οι [πιο , οι οοιιοτιιιο πετιιτ:ι τοιηροδτιι ειιιιιιοιο

εδτιοιιιο οι οπο, ιοοιιοιιιιοι ιιιιοιι 8ο ρτειιιοροποτε

τιιτντ ο.ιιιιε, δ: ποπ οι·ε:ιπροοιιετοτιιι νι οιοοιιι.

//ύ"-Ν .

ι ~ ι

ποιοι. Όι Εκήεπιἰπ Βοι.

ΙτπΡ!ιοει ίοοιιτιιιιιτιι, οιιιε άπο πιο ιοιοτοοιιιδιιιοι Ν:: οι Ρο

σε: ι!!ιιιι οοοοιΤετιο ω” ω”

(1 Πέτοιιοέιστ

ο πιειιιτπε οοιιοοιιο εποε,

; οποιοι ιο ειτιοτοιο οτιιιιιοτο,τιιι.ιοι οι οιιαοιιιιιοι

ι πετιιτε πτοιιιιοι!ιι!ιοιτοο!ιοετ οπο ιοιιιιιιιιιιιιτπ ιιιι

! ιπεπιιιπ,8ι πιο οι ιπιοτοτιιι έιιιτπιοεπι «με. ιπι

ι οτοτιιιᾶιιτο οιτοετιετοτ Ρειιο&ιοπεπι οιιιιιτει οποιε

οιτ:ιιιιιι ιιιιτοεπιιιο,οετο οπο οιιοετιοτοτ: ετ8ο Ποιο!

¦ ειιοτ,8τ ποπ οιιοτ ιπτιιιιιιιιιιιτο ιιιιοιεπιιοι. ΙΒιτιιτ ο

ι πεοειιει·ιο ο!ειιοοιοπιιιιπι το ει! νπιιτιι οιιποιριιιοι

Ν ιοιρτοοιιιέιποι,ε οπο τοτε ιροοιοι !ιιιτπεπε Πι πιο

· απο , πο ποοεί!ιτετε πιο ετιι τιιιιοτιπ ειιιοτιιοιιε

' οποτε, ποιοι οι ιιιοοιοε !ιιιτπεπε, επι οιιετιιιε ειιε

ξ οετιιι·ε Ρτοιιιιοιιιι!ιε.Ιο!οττι ετδιιοι.ει!τ πε οιιιι!ι!ιετ το

ι τιο ιοο!ιιιιιιποιιιιιι ειιτ ιΡοοιετιιιιι.

!)οπιοιιιιτο Μιποτειιι;ιιιπιετιιτ τοτε Με απο

1ο ,προι

[ισ ΡτιιέιοΒέ

θ.

τοι!ιι&ιιοι τ νο! ποπ οοοι!οτιτιιοο τοτε ι-οι·ιοε οειι- πιο" οι

ζ ετιιττι ρτοοιιιοοπτιιιιπ δ: ρτοτιιιᾶει·ιιιιι;ε το πιο ποπ ?Ρ""ωτ

"Μο

ξ ροτειι. Πιο τειιοτιο ε!ιοιιιιιε ιιιΡτοποιε οειιιετ, ε ειπε

ιτε το!ιοιια Ποτ, ντ Με ο οιι!!ε ε!ιε ιιτ:Νειιιιο τοτε _

ει: ε!ιο .το ποτοίι, ιτε ντ ιιπειι!π δ: οτπποε ιτε ει:

ε!ιο ιιπτ.νι ιο τοτε ιετιε πιι!!ε οι ε ιο:ε!ιοοιιι οιο

τιοε 8οϋποιιιιι: @το οιιοπτ οπο ροτειιτιε!ο: ιιιιοιι

ιιιιο!ιο.ιι, ντ το Μ” τοιιιιοετε Βετο ποτοτιτιε!ι επι

ιιετιιτο εποε εδτπε!ιε; οιιιο οπο ποτοπτιιιιο οι πατρ

τιο εποε εθιιιε!ιε οτι ' πιο ποπ τοπιι€πιιπτι:ι ει! ιι

πιο; 8ο οιιιι! οσοι! ιι ποπ οι, νιπι ιιειιεετ πιο

‹ιιιοοτιιιι οπο ιο εδω. @πιο πεοοιιιιτιο οοποοιιοο

ποιο ετιτ οπο εΠεοτιειιτοτ ειιιί!:οπε , ιιιιοτι ιτε οι ιτι

εθ:ιιοιιοοιιι,ντ οιιπιιιιειο Ροτιιετιτ το ιο ιιετιι πο

τοπτιε!ι.

Ηεο !ιιοο τιιοπο ετιιεοτιιπι Ρετιι:τιέιε, ει! τοπο

ποπ ο!ετι.ιτ Ρτιιοιιτο : ποιοι:: ιο τοτἔι ι-οτιο ιπιιπιτε

οιιιιιετιιιο εΠιι;πετι Ροιιο οιιτπεοι, τι ειπε ι:οοι·ιοτιτ

ιδιοι. 8οοι οοπιτε; οιιο ιο ιπιιπιτ:ι πιο οειιιετιιπι.

ποπ ο!ειιιτ Ρι·ιπιε,ετιιιιιο νιε οιοτποπιττειιοπιο ντεοτ:

οιιιε νο! τοτε ιοτιεο ιτιιιπιτετιιιιι οειιιιιτιιοιοο!!ο

απο ιιιπιιιτε οι επ πιο, οι τοτε οι ποτοοτιε!ιο;8ο

ιιιιιιοΠιισιιο τω. νι ιο ιΡοιιι τοο!ι.ιιτει·ιτ ει! ιι:ιτιιτο

οπο: εθτιιε!ιο;νει οι!: ιι το 8ο ιιοο οοοιιοπιτο ποπ Ρο

τοιι τοτι οοιιοδτιοοι τετιοπε ιιπειι!ει·ιιοι, οιιπι Πο

Βιιιετ οει.ιιιε Ποτ ει: πο, οποιο τετιοπο τοπικ οο!

!ε&ιοπιε νι π, οιιτπ τοτε οο!!οδι:ιο ποοιιιοετ, οιιι

ε88τε8ετιοποιο ιιπεπιετιιιιι:νοτιο ο ιιο8ιι!α ιιιοτ ει:

ε!ιο,τοτε οο!!οδτιο οτιτ επ ε!ιο. Νεο τοοιιττι Ροπο

ει! πετιιτειο ιπ!ιπιτι, ιο οπο ποπ !ιοετ ετοιιτποπτετι

ο ιιιιιι·ιιιιιτιιιο ετ! οο!!οοιιιιιιοι ; επ ποδιά ε!ιιιιιιιι

οοοιιοπιτ οο!!οοιιιιο,τιιιιε ο:ιτοτ τοττιιιπο.ιιιιοτι ποπ

οοπιιοπιτ οιιιττιππτιιιο,οιιοο! τεττοιπιιιπ !ιειιοτ:ιιεοι Ρ“ωο.

!ιοο νοτιιττι τεπιιιιιι οι ιιο πιο οι·αιιιοετιο, οπο οοιι- ΑΦινωισ

@τουτο ιπιιπιιιιοι νι ιοΒιιιτιιτο; ποπ ει.ιτοτπ πι: Μ' ”""^°'°

“πριν τη

ιπιποιο ιο

ιιιο,οιιιει ι:οπιοιιιιιιοτιιτ ειιοπτιεττι ιριεπι τετοιο ιτι

"ωσπου,

7.

πιει ιοιιπιτι τεοιιττιτ; 8ο οιιοιιπτ,τοτετιι τιιιιόοοι το- ΙΜΜΜ

ποιο οειιιετιιοι ει: ειιο το: ,οιιιιε τετποοιοιοιιοιτο ψ'Ι'(Μ “°

- Α πώπαι[απε

ιιπιτετιιτιι:οιιιε, ιιοιιτ Βετο ποπ τιιιιτετιιτ πετ τετιο- 1ς,,Μ.

ποιο ιοιιιιιτι,το!ιιιο Με εοοιι!επτε!ιτει εο!ιιοπιοπτιο;

ιτε ποο ειπε ιτιττιπιεοε οτειιιιοετε:ιοτι οπο ο ιε,νο! οι

ε!ιο ιιιοτ τετιοποε οιιοπτιε!ιτοτ οοπτιοοιοοτοε τοπικ

οπο: οι·8ο ι!!.ο ποπ τποτεοτιιτ Ρετ τιιτιοοεπι ιπιιιιι

τι,εοοιιιεπτειιτοτ πιο ετιιιοιιιοπτιο. ποιοι ο ποιοι

ειιτ,ντ Ηπιτεοι, ιτε ιοιιοιιεπι ιοτιοπι οειιιιιτιιτο επ

..ο ειιο,ιιιι!!ε ειιι€πετε ποιοι, ει τω τοτε ιοιιοιτεο

οτιοιτιοιο ιιιιοετ. νοιιο !ιοετ ιιιιιοιτει ιοτιοι οειιιιι

τιιτο τειιιιοποι ιιειιοτο ρτιτοετοι οειιιιιοι ιοττε οετι κ

ο!ετο ιοτιοτιι, ποπ τειιιοπ ι·οριιοπετ, ντ τοτε Με _

ροοο!εετ ει, πο «Με , οπο οι οιιττε τοιεπι ιοτιοττι

οτοιιιιοοτιιιπιδο ρτοιιιιδιετιιοι,8τ οι ρτιοιε τεπτιιιιι

οιτττιπιοοο. ποπ !ιειιοπο ροι!τ το ιοοοι!ειπ ιιοιοττιιιοε

το ιιιοοεοιοπτετπ:ίιοιιτ Ροι!τ Ριιιιδιιιιτι τοτττιιοετιιιιιττι

τ !ιποπ

 



π.

ού: τω:

πιο-β ιΜπό'

απΗ Π: επγω:2: Π:: Η [ Δ ο Σ;

Πο:: ποπ Πεοιιἱτιιι· ι-::ιιπιιαω πιιπάιιω ά:ι:ι·ωἰ- ωοπΠι·:Βιιι:;::Ι: :Π,Β:ιιω :Π::π:ω :οπΠό:ι·:ιαιπ

π:τ:. Η:: ποπ :Π:ι·ο , ν: :ππι·οο:ω ιιο&ι·ιπ!ιω

ο: ιπΠπιιο , οπο: ποιο ιωπιι::ι·: εοπιτ:ι!ιοτιο

πω.

8εενποιι ι·:Πο, πο: :ι:ωοπΠι·ιι: Β:ιιω απ,

:Π Με παι:ιι:ι·ι·ιωιιε ι·:ι·ιιω οι·:ιο,νπιιι:τΠ ιΠΓπο

π,.ιΒΜπ Πιιο;:οπΠ:πε :: παποιι:ω ιπ::ι·τιιπ:: ι·:ι·ιιω,ι:ω

ιο.

Α πω:

πιώ: έ:

Μωβ.

ΠΧ'.

ποτιιωίια: νι:ΗΠταειο: ι·:ι:ιο ΠιωιΙπιι·ι: Ρ:ιιιΒιι:,

8: :οτιοαιε Ριιι|οίοππιε.ει::το ο:: Πιιιιπιι:. ΕΠ,

ππ:/Μπ::οι αϋππουο, οι:τιπυκπαι: “πωπω , ώ· απο:

Πι|πι:Ισπάκω αώο:Μπάα»ιμ: βοιπέκκω Ξ:π:›·ἱ , πια!

:|οπικώ Μακάι, ω·Ποπικ που” :αίοΠιπω απο [πτε

π, :ίιιιιι: ω:: οωπ:ε νία: :Π δ:πι:πε .5'ιφ2:πι.ι3.

«ί οπιππέικώπαρ::έσέ,ώ· :ποσοστο :ο ποβιωω:πποπ- ο

το οπο:: ένα:: ·υΜετι.·8: Π: πο:: ΐοιω:ι·ι:νπι

·ιι:ι·(ιιω πο: ::ιπ πω: ι·:ιιππ ν:ι·ι:ι:τ: :οωπ:ᾶαωι

πιω ωιτ:Βιιι οι·:Πιι: ΠΠ οΠ:ι.ιω,τ:πι: Ι:ειιω:οπ

[ποιά ΐ:π:ιιιιω, από ΠιΒιιιπ:τιιιω :αω :ο:Ι:Πι

πο: οτοιι:ια::οποι:πτιο,8: :οπΓ:πίἱο_π: ιπ·ω:ιιιω,

ἰωποΠἱοἱΙ: :Π. ν: ποπ ι·:8:ιατ :ο :ιιιιιιιο Γιιπι·:ιπο

Νιιωιπ:, ἰπ::ΙΙ:ᾶιι 8: νο!ιιπι:τ: πτ:::!ιτο: :ποπ

]):ιιιπ :π :Π:ιπαε: πω: :πιω :: ι:ω :οπΠ:πε

πιατα οι· ο ποπ ποιοι: :Π: :πι-ποιοι ::,:1α::ΐοιο

:απο :::ιιιιιιιο:οπΠ:π:πι :Π: ποπ ποΠἱοι;π:εΙι:Φ

Β::πι ::ιιι:ω!π:τπ:ιαδ :οπΐ:ι·α:πτ:ω,:: :Πιικό:π·

ι:ω;π::ιιι: ποι:Π εἰ Π: π:: ι::ι5ι;ιΙαι: ιι:ω :οπείπ

πιι: οιπο ι·:τιιω π::ιαίτ :Π: ::::::,οπιιι·38Επιι:

π:: ιπ::ΙΙ:άπω, :πιο πιο: :Π οι·ι.Ππ:τ: ειπα: :ο

ιΠΓποπ:ι·:,ντ νπιιωοπο:Ι:ια: π:: :οπΓ:πι:π:: πι:

:Π: :ο Γιιιιω Πιι:ω ι:πιπιτ.()οπ::Πέ:!αε ιΒιιαι·::τ:τ

πο: Κ:διοι·,ει: Πιπι·:ιπα: (.ΉιΒ:ι·π:τοι·, οι Πππαι:

:ο π::ιιιι:ι·:: Πιο: Ππ:::ιιτιπ:τ,8: ιπιπ:Ι:ι; οι πι:

ποπ ποι:Π :Π: :ΠΠ νου:: ν: ω: π:τπ:τα: :παπι

:οπι:ιιΠοιι:,8: οι7ι!ιοθιωπ::ιαι·Β: Πι :οπΠ:ι.:ίιω

:ιιι:πι ποπ ποΠἰτ :·ι°ειριο π! :ο :Ιιοιππ:ι·ιοι·:

πιοιια:Π:ΙΙοοιιι ποπ :παοκ Γ:: πω:: :Π:πι Να

ωιπ:,π:::Π:τιο :ι·ιτ:ωπτοοιιδιιιω. 8: ε ΐ:,:ιιοιι:

οι:: :π:ιπιιω.(1α:ω ν:ι·ιι:τ:ω πω. ει: νο:: το·

πι:: π:ται::::ιπι·ειΠτ Λοβ:: ΜεοιπΕι. πο:: Ν::

π! όπου: Ρ|ισα!ιτα Φτιο:πωπκω: του:: σε: Ράο

: ι.

Ι)ι:ο ι.Β:ιιω :Π: ποπ ποι:Π :ι μισή, ό: πω·

::αΠιω :ι:ιιιοπΠι·:τι. ΕΠ: εοωωιιιιιοι· Ειιπιι:ιιι.

:Π: :Π πτιω: π:τί:διιο, πο:: ποΠιο πιο:Ιο :οπώ

πι:πάι :οπιι:πιι Πω: απο ποπ ποι:Π π:: :Π:ω

π:τί:&ιοπ:ω :μισή ό:ωοπΠιέιτι,ιι:: πω· :παθω

νιι·ια:Ι:ω :οπ:ιαΠοπιε. Λπτ:::ιι.'πι·οο.πι·ιιπ: π::

ί:&ιο,ι:ια:τ :οωπ:τἱτ Β:ο, :Π ιπ ιιω :Π: π:::Π:

πω: δ: : ΐφτοιι: :πώ :&ιι:Ι:;π:ι· πο: :πιω πιο·

πιο ιΠΠιπειιιιαι· :ο :πι:ποι:πιι:Π δ: :Π οιι:Π τ:

απ οωπιιιω π:τί:έϊιοπιιω,οα:: :οωπ:ιαπτ Πω:

ει: π:: :πιω ιι:Β:ιτ,νι:Πτ ΠΠωιι:τιιε, :ι':ϊιιε παταω

ιπΠπιι:α: ιο οωπἱ 8:π:ι·: π:τι.εδιιοπιε ”:κ:Βιιιτι:πτι:

ἱωπ:τΪ:ᾶἱοπ:ω.(ῖοπΠτω.:Π: :θειι:Ι: ο: :Πε:1ιιο

ποπαω,:: :απο :Π: π:τΪ:δ:ἰο ιπΠιιε; απο ποπ

ποι::Π ε πτιοι·ι ιι:ωοπΠι·:ι·ι: οπο: :απο :ιστιοπ

Πι·:ται· ποπ (οι): :Π: απο: πωπω , :: ω::Πιιω

ιπΠιπιιπ:τ :1ιιοιι ό:ωοπΠι:ιαι·:ί:ι!ι::ι: ι·ιιιΠ: μπι:

&ιο :Π ποιἱοι·, οιι:ὶω :Πο :::ιι:Ι: πο. Απ::::ό.

πτοοιια::!ιο:τ π:ι·ί:&ιο ιΠιιιιι:, ν: :Παιπ::ιιπ'Ιι:ι

τ: Ιωποττ:τ :Πιτ π:::Πατιιιω δ: :ΐ:;!ιο: :πιω Π::

ιπ:Πι:τ ἰωποτι::ι: :Π: Βιιιιππω ; ει: πι.ιΠ: π:ι·ί·-:ᾶἱο 2

Β:ἱ πιο:: ποτ:Π: ντω:ιιιαω:πιπί:τ:πο:ω :Π:ω τ
π:ι·ιφ:&ιοπ:ω πιΠ ν: Βιαιπ:; πω: ν: :ΒΠ:ι·:ιι:πω

:ο :Πε Πιιιιπο, ποπ :Π :πι: ιπί:ι·ι: π:ι·Έ:&ιοπ:: ;

πιοπιι:: 11ο ; οικω: :Π: :ιιιΠ:πιι: :ιθ:ιι:Ιιε δ: π:- έ

π:τιιι·:πω:ι:οι:ο:οωπ:ι·:ιππιπ:ι·ι·:Θ:ιοτ:ω :οποι

· τἱοπ:ω π: Β:ο; πω: ιπιιιπ:ιοιΙι: «Ποιοι. ν: :κ

::ιπιπ. ·

Α: ι.ι:ιἰοπ:ω ιιιιΒιι:πειι οιΠ.ω:ιοι·,-:ιι ΑΜΠ.

Δ: ΝΠ" 1.Ροβ.:.ι.:οπε:πο, πο:: Πιο: ποιἰοι·: 8: οποιο. δ:

"ώσπου

:Μια

οιιο::ι πο:,ποπ :Πε ι!:ωοπΠι·:οιΙι::π:€ο,οιι:: Πιο:

ιιοιἰοι: π:ιιιι:,ιπποιιοπι οπο:: πο: , ποπ :Πε π:

πο: π:π:ιωι·:,-πιΠ :π:!οι;ο ο: :οιπωαπι :οιι::πειι,

ι

  

ιιαο::ι πο:,:ΠιΒιιοιιιω, ει: πτοιιιιι: ιι:ωοαΠι·:Βιιο

π:: :|ιοιιιι;! πωπω, ν: (απ: :Π:&ιιε ιπΠ :ι·::ιι,ιι:

::Πιιι·ι:ω :οππ:ιιιοπ:ιππ:ο:πι:: :πιο :κιΠ:πιιδ

πο: - > > ·

' ί::ιιπ:Πιω Πτ,:Π πει· ί: ποταω::οπΠο:ι·:ιιιω να::

· 8:ιιοΙ:Πι:ι ::πι:π :πω κ1ι·πι.πιοποπιιοπ:ω πω ο

·::πκωιάβ.Πιι: π:ηβ:ππ:ιι:πι οι:: επι: ω:: :Η :οι

Βποι:ι ιπιω:ιιι:ι:·οιι ::ι·ωιππι,:οιοιι: :ιιωιπι:ιιιο

:ιιιι·ιπΐο:ι ω:ιιπ,ππωω Μ, ιαπιιιτ 3.Τβουι.ι. Ρ.ο.

π. ονοματα:: πιοπσβιο, απο:: ππεάιαιιωπ :Ζαπάτα

ε: ΜΜΜ[ΜΜΜ που:: :Π απικαι!, οπο: ν: ιΠ:τπ

ιπ::ΙΙ:άα::οι;ποι::τ;ποπ :ποπ :ιιιι·ιιιι::ο ω::Πο,

τ:: π:π:τι:τιει:ι·ωιπι:,Π:ιιω ιΠ:ω :ο€ποιειτ.Ριω

ποΠιιοπ:πι 20ΜΜπάΟΛά π:: Αι·ιΠ.νο::ιιΙΙ:ιω πο:

:Π πιοπἰποιιιοι· ι:πΠιι. 8:οπιται·ποΠ: πτοποιὶιιο

πω: :Π: ιππωφο·β, ποπ τ:ω:π πω:: πω; παπι

ποι:Π: :κι Π: :Πο :ιπ::,ντ :ο€ποί::ιαι· οι: ::ι·ιπιπισ,

δ: Μ.: ιπποιιι ποοιε;οιι:ωιιια :πιω ::ιωιπι ποιά:

ποπ π:ι·ι·:ιι·:πιαι·-, ποπ ποτ:Π :·οπποίει ι:οππ:ιιιο

πια:Ιι::τι :πω ΠιΒι:δι:ο,ί:α πτοποίιτιο:νι: :Π πιο::

Ποιο: ::·2.δϊιτ; απο: πιποι:::ιιπι :Π π: τ:ιιοπ: πι',

ι:8:ι,:ιαι: ::ιιιι::πιι: :Π ό::1ιιιάπιι::: Ι):ι;ποε κ:

ω:π πιο π:: ωοιτ:Π οι:: ποπ ν:ι:ωα: :Με ι:ι·ωι

:πιο :οπ::πι: Π:ιι::>ποπο:ο:τιωω:πι:τ:ω :πιο

π:ιιιοπ:ω :πω Πι: πω: :ιιιΠ:πει::νπά: ι·:ω:π:ι:

οσοι: ει: π:π:ττ:ιιοπ: ι:ιωἱποι·ιιπι ιπποι:; 8ιιπ:

ωοπΠτ:Βιιι:: ΡοΠ:ι·ιοτι π:: :Π:&ι.ιε :ι·::ι.οε, ιι:

Μπι:: π:::Π:ι·ιιιω οοππ:ιιιοπ:ω :πω ::ιιΠ:πιιθ.

π:::Π::ἰἐ`. 13:ι.οπω: Μ: ποτέ; παπι πι πι: Πα::

Β::ιι πτοπιᾶο :οπ::πια :οεποΓ:ιιπι- -Β:ιιιππτει :Π

ΠΠ: ι:Ιι: πιοπσΠι:ιο οι ι:τωιππ ιιοι:;π:: ::πιιππ:τ.

ντ·::::ιπ πι·οποΠιἱο ι·:ΐπ:έ:α οιιι::ίοι·πιπ ιπ::Πιο

:παπι-αι ποτ:,8: ιπποι:; Π:ωοπΠι·:Βιιι:,8: ιππο

ωοπΠι·:Βιιι:. πω: πω. ΐοιίιω πτο::‹Π: ο: :ιο

ωοπΠι·:ιιοπ: π:: ::α[:ω.8: :ϊ -πι·ἰοι·ι:οιι::ἱ-π Β:ιιω

ποπ :::Πι; ποπ πιο::ιιιτ τι: ά:ιιιοπΠ:ι·:ιιοπ: πει·

:Π:&πε,8: :ι ποι::ι·ιοι·ι,πιπιιπ πω: Β:ο :οικε

ιΠωιι€.Λά 3.π:εο:οπΐ:ιπ:ιιιιζα: πιοο.°π:ω Μ::

Π:ι:πιι: δ: πιο:: :οιπιπ ό: :οιι:ω οοι:::ο π:ιιι

ι·:Ιι::ι·:Π.: ποπ ποΠΞι; Ξίεἱ:πιΞ: ι:ιπ:π.8: Πο:: πει

Βιιιι:!ιε ει: :οά:ω οοἰ:ᾶο ΠωιιΙ :Π: ποίΓιιπτ. Αι!

4.:οπ::ιιο,οιιοπ :ιιι::-ΐιιπτ ά:ωοπΠι·:Βιιι:, π:8:ι·ι

ποπ ποΠιιπι :ο :ο,οιιι νιω ιι:ωοπΠ:τ:ιιοπιε πει·

:ιπιι;(::ιιε :ο :ο,οιιι νιωπ:ιποαΠι·:ιιοπιε ποπ :τ

'τι.

πωπω:

πιο:: μι· Π.

Ιμια:: πι”.

:ο πω.

η .

.ΠΠ-βαπ

όινω "που

:Ποια

η.

Δ: π.

η;

:Η η.

ι:π:Πτι :αι ποπ π:τ:ιπιτ; π:οαιτ :πΠπ ιιιτ:ΙΙ:θ:ιι:

:οπαιπ:ι,πιΠ νι ά:ωοπΠι·:ιιοπιε :οππιτ:τ.()οπ::

πο, 8ιωιι!ιοε Β:ιιι:π π:8:ιΠ:, Γ:: :οι :ο νιω ό:

ωοπΠ:τ:ποπιε :ιι:πιι:ι·: ποΙιι:ι·ιιπτ, νι: δορέσκ2.13.

Νες:: οπ:ι·άδκσ :ττιπιάαπω α!ποκωικι , πιο: @ι πτ
ιΜι.:τ. Π

ιεποτιιιιιι: ό: Β:ο,Πιι::ιπ ω ::·ωπαε, 8: ιο π:α:ιε

ιαπιοιιε.ΑΠιιω:πι Μαίοι: π.:.πωιβ.8ο.:τι.6.Μο

οπο. 1.ρ:9“#-2:.": 1.Ζσιω:έππιθ.οπ. σο01:Ι.3ιό·πι:: ποπ:: 9πικοιέια οι π. πωτηιΠ.ι.ά: απίσπποθ ω:

:.φ.ιππ.ωι.ριο,νι>ι :οπε::Ιιι :πω κοπο, ποΠ:

:Π:1ιι:ω ἰπ πιο: :πιιτι·ιιιιιπ, πι: πω π: Β:ονιι

οικω :αιιιαιτ,ι:Βοι·:ι·::ό πωπω ιπαιπ:ιοΠι Ιππο

πιπιπι Β:ι.Ωα:: ί:πι:πει: :ιιπιπι·::ιιι&: Ηπιιι:ιιο

τ:ιω:ιι δ: νπιιι:Η:ιΙιι:ι· :Π πιο. :πω πιο: πιοΒ.

ν: ιεποι:πιι: ο: Π: ιπαιπ:ι|:ιι·Ιιε, άπο :πιω

νπιιωιντ :Ποιι: Πιιι:ω :οπιιιιτιο ο: ο: :ιιιΠ:πιιέι

:πιωαπι πιιΠ::; :!τ:τιιωιντ πω: :οπιτ:ι:ιο πιοπο

ποωιπ: :οπΠ:ι, πο: νιπει ποπ ποτ:Π: :ο ω, :οι

τ:Π ι€ποι:πειδ ι:Βοι·:τ;π:οιιιι :ιιτ:ω απ:: οππο

' (παπι :ᾶιιιπ ΐ:ι:πιια νιπει.:ιιιιιε πω:: ποπ ω::

ΡΗ: :Πίπιι::ι·ι τω:: : :π :οι ποΠἱτ ιπαιπ:Ππιί: `

η.

ποια π:ιι:ι:.8: ει: -ι:ωπα:,-πιοΒ:ΒΙΙο :Π:; :οίοΙαι: Ι:Μω>Μ

ί_ριοι·ωιιιι:

έ: Π:: ίπ

ποια: πιό

ιοπιπισσ.

:οΒιι:



Ψ

2.2.

εοειτατιο ειιιιι (πιατα ιιαιιετκιι ταΙετιι ιζιετιτιατιι.Ατ

ιιετι ροτείι,ντ ιτι τσάι ιιοιιιιτιε νει ιιιιιια (και εκι

ι Κακιά τοειτατιο αιιιιι·ιιιπι Ριιιιεττντι ιι ριιΙΙ-ετι που

ειιιτι τιειιιτο εοτιιΡατατιάι ρεττεάιοτετιι: οιιια τιιιια

-εοειτατιο Πιρροιιιτ αΙιοικιπι ιιοτιτιαιτι ττεατιιτατιιπι

ειιτιι τιερειιτιετιτια αι: νιια Ρτιτιια εαιιια,8: απο οτι

ιιτζατιοιιε ιιιαιτι ιτιιιείτι€ατιιηιιατ εοει'τατιο τιοιι ιτι

τιιτι οεειιττετε ι-ο|ετ ι·ιοτιιιτιιττιιιιε οτιιιιιιττι τατιοτιιε

νιιιτιι εκετεετιτι, ιιτιε Με Ρατετιττιπι αιττιΡιιαα, δε

τιιαιοτιιιτι τταὸιτιοτιε;τιιιιιτὸ ιιιιτιιισ ιιοπιιιιι Νάιδα

και”. (Βατιιιιιε ιια·:ε Ρτοιπαιιιιιε ίιτ, Ρι·οι)αι:οιιιιιαυ

ταιιιετι τ!ετειιιιι Ροτειτ ορροιιτα,ντ παμε ιτι ματια,

τιεσ.ιιιε αει τετιιριι6_ρεττεει:α τατιοιιε ντειιτιιιιιο τιαιιιιιε

ιιτ ιιιιιιτιειΒιιιε ιΒτιοταιιτια τα Πεο.ντβι.τε 5.τοπι.@·

πω. Ροιτετιοτ των» εοιιιιατ ει: εοττιττιιιιιι εοιιιετιιιι

Ραττιιτιι:εμιι Ρτοτιτετεα ειιτιιιιτ,ιιοτιτι:ι εε Ότο τπτ

-οιιιιιιΒιιε ιιατιιταΙιτετ ιιιίιτ:ιτιι;εκ Ραιιιο στι. Μ Κουτι.

τ. αι οπο αισιοΙιιτε δ: ιιιιιριιειτετ άιειιιιτιιτριασπβύ1

Ιστ,οιιι ()τεατοτι; τω τιοτιτι:ι τατετιτ,τιιπιεατιι τωιε

τιοΠιιιτ ει: ετεατιιι·ιε εοτιιρατατε.Ριιιιιιαιτι.τιοτιτια :ιε

Βεο ιαιτετιι εοτιιιιια δε ιτιιρετιετΐτα. «τι αάεὸ ασια

δ: οι:ιιιιαειιιιιΒετ.ντνικ ροΠιτοιιιε ατιιοιιΒιιιιι τετο

Ριιε ειτειιιιιτι: @ώ απο» ψῇ` εκαστοτε: ΖΙστύπω Με.

ντικιεΤιιιιιιιε 2.‹ιε πατατα Πεοτ.φοαΜταφεττπω

.ιιιειιιιτ,ψ ροτσέϊ,τπωφιε Επίβεκπα, σιὶυκ οπου» [ιι

,φε.τ·ιωκ.Μα!εξιιαμε τοπ:ευφἰστι_βωια,Ζκὲω Μπίτ

φωά παπα:: ρκε.ι?απτΜωι ωεπιτ:.οπο εστε!αππιπΡ

Φωλια ατΒιιιιιειιτιιιιι ειι;τιιιιια ειτ τιατιο ταττι Βατοπ

τα, :μια αΙιτιιιαττι ιιοτιτιατιι 13ο, :πιω αιιοτιο ιιοιι

Ρτοιιτεατιιταετιαπιίι εττετ ιτι ιιοτιτιει νετι Ωω. Ηοε

ιοί-επι τοιιιιιτττιατ ιιιΡετιιατιιι·αιιε ρτοι.ιιάειιτια Πει,

πιο:: τιοτι ιιιιιτ ιοτι8ο τειιιροτε ιιοττιιιιεε ιετιοτατι

τ οι οι (:οτιτιιτοτια Ιαιιοτατε,Γει;ι οσε ιιιιιιιιτιε ιτιίττιιιτ,

πιο! Ρετ ειττετιιαπι τιιιειριιτιατιι Μαιοτιιιιι, νει Ρετ.

ιιιτει·τιαε ιιιιιίι:τατιοιιεε, τ:ιιι:ιι τι ιιπιριιειτετ τιεεείια

τια τιοτιτια γιατιι τω, τω ουσ ιιετιιιιτ ετεατιιτα

τατιοτιαιιε τις ο ρετίεάε τιιιιιοτιετε. Π

υιετντΑτιο ιιι.

Δ Πε ΕΙΤειιτια Πει ειιιίέ1ιιε ατττιιιιι- Ι

το.

$ΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ.

ΩιτιάΒτω[τ?

Ι 8.

κατ.. αφ·

ΙκιΞ ό· 'Ή!!

Οοι·|η!ίτον,

Κοντα τεε τμιαετιτιιτ, ερτ Με τιοτα,ειιιιιε

ειτοιιεατιοοιιατιτιιτ.Ειτ ετιιιτι Ι)ειιαιτείτε

δετιοτιιτα,ωωωβ Ιιακ,ατι φαω τιεπιιιιι

Ρατετ ατεειιιιε,τιιίι οετιΡίιιιειιιειε αΙιτιιιατιι

τευετοετατιοτιετιι.νιιόε ιιιοτιετ Απέκβ.Ιτύ.άσ ›κοπό.

Εε:Ιάι·.7. ν: Βιιιιιια εοτιτετιιριατιιτι α‹ι οραειτατειιι

αιιδι:οτιτατιε,ντιιοταε ετεατιιτατιιτιι,ιιοτοτυπήιιε νο

εεε, "ιτε α‹ι ίι8τια τεττιρετατιοτα νετιτατιε εοιιιιι

8ιαττιιιε; σε, 6 Βιιιιτια ιτι τα εοτιιτετιιτιι:ιτι νειιιιιιιε,

-τιιτιιια ιιι‹:ε "Γεω Ρτατιι:τιδτι, ατι τετιεοτατιιιιι τα·

τιιιιιατιτατεπι ειιιιι ιατιΒατιοτιε εοτιιιετταπιιιτ. Ετεο

Ριτιει τειιτιατο ιιιτιιιιιε,δε ιιιτιατα τατιοειιιατιοτιε ιτι

τειιεδτίιε τατιτα τει εκτιιιεατιοτιετιι :ι88τεάιατιιιιτ.Αιι

έτοτε Λιιεκβ.Ιτύ.άσ το!κιτωπο «απο τω.: τ.7.α.ττω.

1.Ρ.9.;.απ.5.ω· τ.τα»ι.έωτ.τ·.ατιώ· 9.7.άσ ροωιτ.απ.

3. Ρωτετα ιιειιιιιτιοτιε Ι)ειιτιι εοτιιΡτει·ιετιειετε ειτ

ιιιιροΠιιιιΙε. Ναπι :μια άειιιιιιιτιτιιτ, τοπια Ειστε

δι:ιοιιιιτιι εαιιτειιιε τοιιειιιτιιιτιτιιτ, νιττα οικω τετ

ιοί-α ατακα τιοιιοτοτετιάυτιτιιτ.Βεω αιιτειιιτειιτιι

ιτι ιιιο Με ιιιιιιο εοτιειιιόατιιτ Ρετιεδτιοιιιε τετιιιι

τω, τιετιιιιτι τω οιιατιιιαιτι Ροτειι, αΙιττιιθ. τατιιειι

τ .

.Όσσα βεβ.

κάτι παρισι

~τ

Ψτηρ. πι. Βε ερωτα Με απο; απαιτει. δ'ειΉσ ι

ειειετιρτιοτιε @και νια ιιιάα8ατισιι τιατιιτατιι Ι)ειτ
Χ τ · τ τ ο

ντιπ α ροιτετιοτι Ρετ εττε&ιιε;αιτετα α Ρι·ιοτι Ρετ τα

τιοτιειιι α ροιτετιοτι οτιιιε άειτιοιιΓτταταιιι.

Βιεο τ. Α Ροιιετιοτι 8ε Ρετ τετοια ειιιτιετιτετ ε·

εοτιειικιιτιιτ ιιατιιτα 1)ιιιιιια ιιιιιιιιτε ρετιεέτα,8ετο- Έ2;;"

ω” ροτετιτιαιιτατιε ειιρετε; ιτε 6ΣΤύοω.ι.ρ.9.4.αττ. €ω“ωΜ

α.6'τ·υωπ 1ιάτβ.2.9.2.._6.ΟΠσπβ. Βκι·απά.ττω.45.ακαβ.

α..Ηεπωι φαι/ι. 1.6'αρ·εο!ι ακα-β. ι.κκια.τοκιΙ.4.. Χιώ.

απ. μακοΐ.1..κ.ιι2επι. «απ. α. Αττω2πηκε/ι.5.αττ.ι.ό·

Με α. ό: :ιιιοτιιιτι τοιιττα Χώιωιευι θεα/Ι. τ. ακα.

Ρτοιι.ι.Αι·ιιτ.8.Ρια/::.·υ!πό·· :τι Μεταριθ[τ»·αδι.4τ. τ.

ιτιθτιιτατεττι οτιιιιι τιιοτοτιε τιτοιιΟτ ειιέετρετιισ πιο

τιι αειοτιιιιι:ώ· 12"Μθ!!ί |ι.παΠ.5ι.α °τωτ,ιιιωιω

δτιοιιετιιΒειειιειριαοι ιιΒιτατιτιαττιι)ει:ετεοαετιο

τω Μπι, ντ αᾶοιτι ριιτιιττι 8ιιτιιιιιιιτιετιι :το οιιιιιι

Ροτειιτιαιιτατε.Ρτιοι· μα” τιτοι:.1.ειτ εττεάιιιιιτροιιι- Ε» 02362

τιιιιιιιιε ΡεττεᾶιοτιΒιιειιι ιτιιιιιιτιιπι,ιιοε Ραέτο:οτιι- Μι .Μ|ή
τικ ετιιεᾶιο,τιιιατ τα ιτι ε1ΐεδτιι , τιεεείιε ειτ,ντ Ρα· @ιτε ξ"

ειιιι ατ ιτι ταιιια,αιιτ τοτιιιαιιτετ, ο είτ νιιιιιοεα; αιιτ "Μ,”Μ-”

επιιτιειιτττ . ε οι ετιιιιιιοεα. Με επιπι Ρτιιιειιια

Μ" Βειιε,ιιετιιιιτ Ρετιεδτιοιιετιι ειι-εάίιε εοτιτιιιε

τε πιοτιο ιιιιρει·ιε&ιοτι τ ΑττιτοάιιειΒιιεε ΐιιιιτ εί

@το ρει·τεέτιοτεε ιτι ιτιιιτιιτιιιιι: ετΒο τιετείιε τα,

ντ ιιιιιτιιτα ρεττε&ιδ Ρταειιιιιατ ιτιοτιπι:ι ετιιιεα; παπι

ιιειιεατειιιτιιτ ει: ιιιιιιιιτατε ιιιτιοατεε.ειιεέι:ιιιιτιι τω.

ιιτιιταε τατεΒοτειιιατιτα εαιιιιτ;οιιια ειιιτι νιττιιε εαιιι-α:

ιιτ :οτα πιω αξι:ιι,τιοιι Ροτετιτ το ιιιιιιιιτα ι)·τιτατε8.

ά:: ειιιιιε τατιοτιε τα." Ραττιιιι ιιτ αδι:ιι,Ρ:ιττιτιι ρο

τέτιά:αυτ ιΒιιιιι· ταιιε νιττιιε ετιτ αδιτιι Βτιιτ:ι.αιιτ ιιιιιιιι

τα:ιιιιιτα τα τιεοιιιτταιιοοιιι αιιι€τιατι μποτ τετιιιι

ιιιιεκτιιο Ρετιεότιοτειιι Ρτοόιιεετε τιοιι οοιιετ,εοτι

ττα ιιιΡΡοιιτιιτιι:ετΒὸ ιιετειιατιὸ ετιτ ιιι6τω.αιωτ

παπι ιτι ειττετιιιω οοιιιιιιιιΒιιε τιιιιιιιε αΠι8τιαι·ιρο

τειι,τιιιο Ρτοιιιιᾶο Ρετίεότιοτ Ρτοάιιει ποπ μποτ:

ετΒὸ τιιιιιιιε ειτ τετιιιιιιιιε αίιιΒιιαι:ιιιε ιτι ττττ-ᾶιιιω

Ρεττε&ιοτιιιιιε οτοάιιεειιάιτ. Ρτοιι.ι.Ειτ εοΒιιιτιο

Μ, :μπι Πω: τιετείιατιο εοεττοιειτ ιιιιιιιιτοε ειι-ε- Ψ “'<*ω” _

δι·ιιε Ρεττε&ιοι·εε 8:Ρεττεέι:ιοτεε, κισσα Ροίΐετ ΜεΡι·οτιιιετε. ιιοε τιιοτιο. ()πιιιε αεειιε ιιιτειιεθ:ιιαιε ΜΜΜ”,

αειτ εοΒιιοιεετιτιο τετοια. οιιοα ιΡΓιιπι ιιικτε ρτο- “

στο: τ:ιιτιι “Μι ΡοΠιτ είιε νοΙιτιιιιι , τιιιιτι μετο

€τιιτιιτιι: $ε‹ι Ι)ειιε οοτείτ ιιωε οι·οτιιιεετε εδε

ω” ι)·τιεατε8οτετιιατιεε ιιιιιιιιτοε: ετΒοεο8ιιοιι:ιτ

ιιιοε;τιστι ιιιεεείιιιιε,τιαιιι ττιιιτατετιιτ Ότι” : ετδο π

ιιιιιι: τιεςιιιτ ειιιτετιι εοετιοιι:ετε.ιιιοε εο8τιιτιοιιε ιι

ιιιτει; οιιια ,ντ ιιιττα,τιειιιιειιτιτ ειτρτειἔε εωειτωειε

το8τιοΐει ιιιιιιιιτι εεεδτι.ι8 ο τιιιι εοδιιιτιοτιε ιτιιιιιιτα:

ειιτιι ειιιττι εοι5ιιιτιο ιιιΒιιιτιιατιιτΙοεο οΒιεότι,ετιιοά
ιτι ιτιια αέι:ιι εοΒιιοιειτιιτ.ταιιταιτι ρετιιε&ιοιιεττι άε

βετ εοιιτιιιετε ιτι «Με ιτιτετιτιοτιαΙι, τιιΩιιταττι εστι

τιιιετ οιιιε6τωτι ιτι εΙΤε τεαΙι:ατ ιιιιιτιιτι «αουτ Ρετ

€ωτιοω εοτιτιτιειιτ ιιιΒιιιιτατιι ρει·ιεθ:ιοτιειιι ιτι επι:

τεαιι:ετΙΖο 8ιεοτιιπι ειιιι:ιτιδτα ατοιιε ειφτε(ΐα εοετιι

τιο,οιιαΙιε είτ Βιιιιιια ,εοτιτιιιειιιτ ιτιιιτιιτατιι Επιτε

δτιοτιεττιιτι είιε ιτιτετιτιοιιαιι ατοιιεειφτείιιιιο.ιιιΒ

ιιιιτιο:εοετιιτιο ιτιιιιιιτα ιιιρροτιιτ Ροτετιτιαττι αε ρω

ιτι‹ιε εΠειιτιαττι ιτιιιιιιτατιι; εοετιιτιο ειιιττι ροτειιτια,

δ: είἶειιτια,τιιιιτιιὸ ετα ΡτοΡοττιοιιαιιτιιτ: :μια ειιιτι

εοτττιιτιο ιιτ “ει” ροτειιτιετ; Ροτετιτια Ρι·οοτιετατ

είιετιτιαε;ιιοτι Ροτείτ εο8τιιτιο τα ιτιιιτιιτα.ροτετιτια

8: εΙΐειιτια Βιιιτα:αΙιοοιιι αᾶιιε εκεεάετετ Ροτειιτιαττι.

δ! εΠειιτι:ιττι ειιιιιε τα αότυε, εισαι ιττιριιεατ; ι€ιτιιτ

ει: τοΒιιιτιοτιε οπιτιιιιιιι τιτοιιιιειιιιιιιιιιι ατΒιιιτιιτ ιτι

τιιιιτιιιιο Βιιιιιια ειιετιτιατ. "

Ροιιτει·ιοτ μια εοτιειιιΕΡτοιι. Α6τω ετεατιιια τι:

τιετείιιτατε αι·Βιιιτ αθ:ι.ιτιι ρωταω ιτι ετεατιτε: τω

ι)ειιε ειιεττετ αέι:ιοιιειιι ετεατιιιατιι ει·Βα Ριιιτιιιιοε

ειιτεέτιιε ετεατοε: ιιτοιιιιειτ δε ::οτιι-ετιιατ αιιιιτιαετα

τιοτιαΙεε.8ε ιιιατετιαπι ρι·ιιτιατιι. τμιατ ειιττι ίιτ Με

ρετιιιειιετὶ ιιιΒιεθ:ο ιιιιτειιτατιοιιιε, ιιοτι είτ αιο

Φο; τα ιειτιιτ ετεατιο,τιιιιι που ω αιιιειιαιιιιε πιε

τω”

οι

,φα θ./"6

|ιτΜτιιψ1;

ιαω2εξω.



Ε: επωθο3Ε

Με περι:

Π".

6.

ΨΐΜΜ ΛΙ

πω: επί:

πισ πσπ|ισβ

εοπ::πεπ:ιπ· ίπ εευεθ. ¦:εευππίππ ευπάε:π :π:ἱοπετπ

' Ρτουυόπο ε1Ί:εδ:υε θηκε εοπππυπἰεπ:ἱοπε:π ετ::

νἱ::υ:ἱε.

πεπ:ε: 1. οπο: Ρε: ππππιπεπ:επ: παπά: ἴεἱρἴυπι,

μι· ::·ειπΓευπ:επ: πω:: :ὶ Μοΐο: δ: απο:: εεεπε

Ρε:πεε:ε-::Ι:υε! εὶ ο ἱρἴο Ρετ:εδ:ίω εμιἑιπ ἴεὶρίυιιη

τ: :οί-πω απο: Ρει·πε:: Ρεππειι·:ο ; πω: ε ο Μ),

ΪεευπἀετΞὸ:ι.πυιε απο:: ρει·:εθ:ο,ου:ε ε:: :π πο

δω, πεεείἶειτἱὸ Ρ::::Πιοποπ: ‹Μ›ε: :π απ:: ενοσ,

οπο: ::δ:ίο ::π:πεπεπε π: Ρτοκ:ππι :επί-ε :ποιοί-ευπ

::ε,πε::1υ::νΙΙ:: Ρε:Ϊεᾶἱο , ευ: :πάερεππεπ:πι πω::

πέ::οπε :::ιπίευπ:ε, :μια ποπ ρι·:::ΐυΡΡοπε:υτ :π

ἱπππεπεπτε :επ:1υπππ :π Ρι·οκὶπκ: εοπ|ει. Λαμ: πει

Βετε: Πευε εθτ:οπεπι :κιπίευπ:επι Ρε:ί-εἐ`:ἱοι·ευπ

Ξππποπεπ:ε ίππ:ππιπεπε ποπ πο: :πεπ::Πεε:πευπ:

Ρ:οΡ:ὶ:ἱ ΓυοΠ:::π::π ΞΡΠυε, πυο‹Ι εἰ: α:: ::δ:υ:π ρυ

ι·υιπ,ΜεοεΙυε ρο:επ:πιπ:ε:Ξε ε::ρε::ε:π: Νεο: σε::

:ἰο ό: πω:: ἰπἀεΡεπἀεπε Πυο:εό:ο:πποποπ:ε;υυπ:

τυο: πο: ε:: πἰπἱ|ο,πυ!!υ:π Ρτσ::εε1υὶ:ἱ: ίοι·.υε&υιπ,

ευ: :πΙπε:·εε:;ίεά @πιο :ετπππυιπ,ευ:π οπο :εαπ

τει· πωπ:εων.ε: :ιπ:ε:π Πευε ποπ :πιοει·ε: εᾶἰο

πω: ἱιπππιπεπ:επ› Ιοεπ::πε:::επι οπο: Ρτορτἰεί-υο

ἱἱππ:ἱπ,πεΒετε: :Παω άερεπάεπ:ειπ Ξ Γυο:εδ:οίπ

Βοποπ:ε. σε ρ:ο:πόε ::ποε::εδΗοτειπ ::·ειιί-ευπ:ε:

πεεείΪε:ὶὸ οπο:: οπο: πεεἰόεπ:εΙἱε, τι:ουε εάεο πε

Ρεποεπε :ϊ ἴυΒΠππ:ὶἔ`: Πεἰ. ν: δ. Γυο:εέ:ο ἱπΒείἰο

πο: που επππ μπε: :επιππ:υ·Ξ :ιο Γυοίπιπ:πιππ :π

::ε Πευ:π - π:ί::πό:επι εὶ οποτε Πεἰ; :πω :ε:·:πἰ

πυε :απο ::έ::οπΞε άεοετε: εΠε απ: ΐοεε:εε εκπαί

Ϊπ,πυιῖ Πειτε εοἔποΪεετε: Γε ἱΡΪυ:π,8: ετεε::υ:ειε;ευ:

επιοικουο τ: :ο πο: 8: :::ε:::υτεε ὸὶ!ἱ8ε:ε:;8: πυΠε

οπο” :π:ε!!εθικιΠε ἱπ:εΠἰ€ε:·ε,ευ: :::Π8ετε ΡοίΪἱ:

Ρετ Γυοί:ειπ:π::π Ϊε :::ί:υ:δ:απ: , οι νε! Ρετ πω::

:υοί:ππ:πιπι,νε!ρετ πυεΙὶ:ε:ε:π :ιεε:άεπ:ει!ε:π.Φο

:που ἴυΒίἱεπ:ἰε:, :Πυ:πε: :μιά ποπ εά:π:::ί: ::δ:Ιο

πεε ::ππυ:πεπ:εε π:Μπέϊ::ιε. ποπ οπο:: Ρο:επ:πιπι

μίΠυε:π, οπο Ριεἰπιπτἰο ε:: ει:: οᾶἰοπεε Ρ:οοι·πιε

::πππ:πεπ:εε, 8: :πυ!:ο εε::::ιε απο ποπ πεοε: απ!

εᾶἱοπε:π :ο ε:::::πίεεο ο επ:ε τεεπ::ε:πό:::π; οπο:

ευ::!επε ο, πυΗ.ππ Ρετ:: ἰοπε:π Πευιπ τεεἱρετε

οοπεδ ετεπ:υτΞε. Ροπ·ο ΐυοί:απ:πι , οπο: πυΙΙεπι

:κιοε: επιππ::πιπ Ρο:επ::ε:π ΡείΠυε:π , εἰ: οπο::

ιι&υ:.

ΟΙ:9εω ι.ροπυπ: ε:ΐε&υε ἱπππἰ:ἱ ἰπΪει·ἱο:ἰεο:

απο Ρτοπυε: ὰ ν:::υ:ε πω: οτπιπ:ε πΙ:ἰο:ἱ:: Νεο'

ει: εθεέ::Βυε που:: ρι·ο‹ὶυεἰοἰπουε ποπ εοπεΙυ

που: ν:::πε :πππ::νι,ίεά ί.ο!υπι εΙ::οι·:ε οι·‹ἱὶπἰε.Κεί-Ρ.

πεζοαπ:σεεά. ειυππάο οπο” ρτοπυε:ΒΠεε ΜΒΜ::

:ο:ππι!εππευ:υΐωοό: πιο: ΓυοΗπιι:πε :π:εΙΙεό:υε:

Με ρε::εδ:ιοτεε π: :πίππ::υ:π. Ε:επἱ:π Ρε:ίεδ::ο

νοκ :π:ε!!εέ:υαΠε ΐο::πα!ι:ε: εοπ:ἰπε:υ: :π Πεο,

παμε επεὸ ε:: ἴυοίἰππ:πε πε ρει·ἴεᾶἱοτἰουε :π ιπ

Βπἱ:υ:π,τεᾶἐ εοπε!υ:Η:υτ:::δι:::ε οε:Εεδ::ο Η:: :π

:εΠἰ8επ:ἰε :π -Πεο. Κπ:ἰο;ειυεπ:ἱο ρετίεέ::ο ε:ΐε

ό:πε εοπ:ἰπε:υι· ίο::ππ!ί:ετ :π ε::υί-ε:,ποπ Ρο:εί::π

:Μπα :πεί-άπο εοπ::πυπἰεπΙ›ἰΙΞε εθ·εᾶυἱ,εοπ:ἰιπε

τ: :ο εειυίε ίεει:πουιπ νἰ::υ:ειπ ππ::πιπ: :υπεεπἰπα

:Μοτο Ρε::εδ:Εοπε!:υ:π εΞυίπε:π :·ε::οπυι: σε Ρεο

ἱπἀε. Π Με: Θεώ: εοπ:π:υπὶεεΒἰΙεε ί-υπ: ἰπίἱπἔ:ἰ,

οπεἴυρροπὶ (πω: απο: Ξπθπ::ί :ο απ:: Εκπο

όπ:π επποεπτ :ε:ἰοπεπ: :οτππ:Ιειι:; επι:: πεεΙυεειι::

ΡταΪυΡΡοπ: :π ΜΜΜ: νπ·:υ:ε :ἱπἱ:ε'ἱ εππ::επ:ἰοτε;ν:

Π ΜΒΜ:: ὅπου:: Με:: ρτοπυε:Β:Ιεε επεπ: :ὶ Ιυεε,

πεεεἱΪε:ἱὸ :π Ιυεε ΪυΡΡοπε:επ:υ: ΜΒΜ:: ὅπου:

Οθεεέσ.: π. Ρο:εί: Βεει:υε εοεπἱ:ἰοπε Ηπἰώ ει:

Ρ:εθε ᾶοἱίὶἰπᾶεεοΒποἴεετεΠευ:π :ππιπ:υιπ:ε:

ο ποδι:: Πευε εοεπ:::οπε Βπἰτᾶἀὶᾶἰπᾶε εοεπο

εε:ε επ:ου: ονοεΙυε:Β:Ιεε Ιπππ::οε. Κείο.πεε.εοπΓ.

οπο. πι· ο: εποε:: @σε εεεο· ε:-υ:·επε:. :$$εΐ2σ ι

ἀἱυ:π; ν: πεεἰπ:ε: περεποεπε εὶ Γυο:εδ:ο, 8είπάε- Βεε::υε επἰιπ πο:: εοΒποίἔἱ: Πευπι με: ί-Ρεεἰειπ εκ- Μηρωέ

επεξεπεεὶ ίυΜεθ:ο. Με:ο:.ρι·οο.πευυ:: οπο:: π: Ρ:·εΠἔ:π: ίπο!Η::ι:5 Νεο οΜεό::; π::

ετ:: ::έ::οπε:π ::::ι:Ϊεππ:επι Ρετ::δ::οτε:π ::π:πο- άεπ:::::π νὶ:ειΙεπί πο οΒ:ε&υππ :π Μο ο;_ε:Πε:ιε εο- πω·

. · ι «ο

. έ.Ρε: μπει:: :επ- υφτοβο β

εποΓε:: ε:ΐεθ:ιιε ρ:οπυε:ΒΠεε με: ΐρεε:έ εκοεεΙΒιι:,'

- ουα:Ι:Μπάθ :εο:2ἴεπ:ε: οϋἰε&ε Ξπππ::::, πυεπάο Ύῇ_ Ψ

επἱπ: οΒ:εό:π:π Η:: εΒΪεπὲ, ποπ με:: εοἔποἴεἰ πο:

μου:: :επάεπ:πι:π, :μια :::Ρροπ:: :εποε οπο:

Ρο:επ::2.ν: ροΙΪἱ: ἱΠυεἱ εοεποΐεε:ε ἰπ ίε:ρΦο:ει·πό ··

:1υππάο ε:: ::Β[επε,πεοε: εκο:::π: :οπο :μου πο

::·π:::::π π: π:: :π:επποπ:ιΙ: 8:τεοπ::(επ::::υο.νι:

ο:: Ποο:εξ:υπ: εκρι·:ππειιόυιπ εἰ: :πππ::υτπ,ει:Ρ::·ί

Πο :Ρο ω:: :το ιι:Ηπ::::: οπο: Με ἱπ:επ:ἰοπο!ε

(πω: ρτοροτ::ο:::::: είΪε :επΙ:.ευπ::8::π: είἶεᾶιιέ

Ρ:οάυειο:!εε ὰ μπω:: απο:: πο: ιπΗπι::, πεε πᾶν.:

οι·αίεπ:εε οιππεε ν: ίἱ:πυΙ επ:::πέ:ε εοοποίεεπ:π:"

οπ:πεε, πεοεπ: εκρι·ίππ :παει ρο:επ::ωπ εο8π:::

υει:π,ρε: ΪΡεεὶε:π εκο:επει:π, πω: :ο είδε ἱπ:επ:ἰο

ΜΗ εοπτ:πεει: οπ:πεε ρε::εδ::οπεε τεει!ε: οΒἰεἐ:ο-:

τυτπ.φιοπ οπο: :επἀεπ:ἰε νι:::Πε επ οΜεξευ:π ίπ

ΗΠω"Ή Η! ΗΠΜ.€οπΠσπευπ: ποπ ε!ευε::: εκμ·:ππειε

οΒἰεᾶυπ: :π εΠε :π:επ::οπεΠ, Η:: ::ιπ:υπι πυεε:ε

οο:επ:π::π ει:: οΒὶεᾶυπ: :π Γε πο) εοσποΐεεπου:π.
Ε:

Π:εο ι.Πε:ποπί:τει:ο Πεο μι· εΠ·εθ:υε έ ροί:ε- έ.
:ἱο:ἰ,:εδὶ:ε εοπεΙυε!::υ:· Ρετ ι·π:ιοπ:ῖὲ Ρ:·ἱοτἰ,πΠευ:π προ-Β

εΠε ὶπίἱπἰ:ὁ Ρε::εέ:υ:π οπου:: ο:ππεε Ρει·Ϊεᾶἱοπεε, “Μηνύ

ου:ε :Μοτο Ιει:::υάίπεεπ::ε εκεοεἱ:επ Ροίίππ:. ν:

εο:ποοίΠοιΙε: ιπ:ε: ο; π:ουε πάεο εΠε φωτ:: :π

Βπ::υ:π 8: Ιπ:ετπ::πε:υ:π Με Γεευπόπ π: τοπιο: :Πε

π::υ:Ππειπ εΠεπά:, οπο:: $ιιπέῖτἰ ρεΑνέκ: οπο:: ψ Λ >

προεΙΙειπ:.Κ::::ο,εί:: :Ρίο πεεεΠ::::ε εΠεπἀἰ, πιω:: ο" :,"-Ι.

πεπτο::ί::ειπ: ἐ ροί:ει·:οπ εθ.εδ:υε ετεπ:ἰ: Ε:: :ΙΜ που» :β

ο πεουεο ππου!ει:Πευε πεεείΠ:::ο εί::ε:8ο επεπ-βω·

::ειΠ:ετ εί::ετεο ΜΗ:: :π Πευιπ απ:: εΠεπ:Η Ιἰιπἰ- '

:π:ἰο;ει·ἔο εδω εἰ: :ο:π εΠ`ειιάἱ ΡΙεπ::υπο.ε:Βο πυΙ

Ι:: εἰ: Ρε:Ϊεᾶἱ0 ροίΠο:ΙΙ:,εΙυε: :πΠεο εθυ ποπ Π:

απ: ΓοεπιειΙΙ:επ απ: ετπἱπεπτε:: ετΒο ε:: :ΡΓυπ: :Πε Η

ὶπίἱπἰ:υπ:,8: ἰπ:ε::πἱπε:υ:π. :Μου εοπίεει. πατε:: ερω.::- "

υπ: ποπ πεεείΪε:ὶὁ εἰ: , επ ἰπ::·ἱπἴεεἰε οί:υ!ει: Μ Ψ,
ΞίΤε:ἑΙυἰε τυο: Π: π:: πό:υε εΙΪεπἀἰ,ὲ πυ!!οΡΡ:·ο:ἱυ

δ:υε, ε:: ὰ ο ἱΡΓο που απωι:ει·,ίεά ΐοι·π·ιπΙΙ:ε: ει::

(:επε,ίε :οί-ο εΠεπ:πι!::ε:· εί:.3εειιπε!.ι πιο!» οτππἱε ο.

Ιἰωἰ:ε:ἱοείἴεπ:ἱὶ ε:: ει:: Μου:: επυΓε,Ι:τπ::επτε ω:: Χ"μ(-Φ'^·

εε:-εέ:υιπ πε! Με, νε! :Απ:υπι απ: Που: πυΠεπι 'ΜΜΜ'

πειοε: εειυίππ:;ε:8ο πι:Η:::π Ιἱππ:υ:ἰοπε:π :π είί·ειι- "

πο:Μ:πο: εοπΙ:α:; εΠε επ:πι ν: Πε,πυ!!π:π :ΜΗΠ

:π:τωοπε:π:ιωπ εΠε,ν: επε,ίο!υ:π ει:εΙυ:Π: ποπ

είΪε.ΙΒἱ:υ: ουἱἀουἱά εοπεἰΡἱ:υτ ν: ΡοίΠο:Ιε,δ:ι:οπ

2.πυο!υεπε τερυἔπεπ:ἰπιπ Ρε: εΐίΓε, :ο :;-1:υιπ ειδε:: δ:: 4 κ

οτπιπ!ἰ:ε: :ε ει·::υ:· Μ: ο ε ε εεε επ:ἱ:ιπ·:.Τε:·
Η:: εΙυεε:: ΜΕ:: εκ πυοτΠἰυἰ::υ€π Με ποπ ΜΜΜ

:υι·:ιπ οσε νεΠΠυά είε, ε.: ε:: :μπω πυι·:ίΠπιυπ: Το!. εβ»:.

Με. εοπ:ἰπε: :ο:::ππ ΡΙεπ::υ:ϋπεπι επεπο!ϊ.· οποιο #“ΡΙ:ε::ν·

εκΡ:εΠἱ: ΠἐωΟ/ἰω εφ. 3. :ο Φπωω που. νο: πω: α" :

:μεμε μεΐο Πειιώπου::,εβ επ.υβέβαρβε::ετώ Μ

εΙτεοω/επιμε,:ο2πω @β ε/βριπ:ε›· ευκωεπ.ι·, ό· μ.:

επόιεπ::δι Πα:πι:ΐεεπ. Μο.:.άε Πέε αφ.:2.νο: είιτπ

Ρι·οοειίΐε: ε:: οπ:πἱΒυε ποιπ:πΙουε, πιο: Πεο :τἱ-·

Βυυπ:υ:,πυΠυ:π ::Ρ::υε,ουυι:: επ:ἱε ι:οπτεπ,:ρπιι:

πει:υτεππ ει:ρτἱιπετε=ἴυοὸἰ:;ἰ/πέπετ/ῖκω σου: @ποσά

Μ, :7ιμωπ £ου7πεε;εω μεάάιυε ι2Έωω ε/ῇ:3

απ: ο απο: :στο απ: κο τυπω:ε:. υιπ · ευ: Εεε .

3.Β|ε:πε6ί-υεπ: [Πεπ:Π Ρ!επ::υό:πειπ ε::οτείΠ:, επι::

:π:εττοεμπ:: Μονδ, πω:: εΠε:, :εἴΡοπὸἱ::Ε!ο @οι

μερικοί: αυτα:: οτορτἱε εί:,ευ: πυΠ:: τε:ἰοεΠεπ

:Ποεεί:.(ξω::ο εοπΗ:::;πει:π που:: ΡΟ:°€ε&:0 πο:: Π_

πιο:: επε:,πυει: :ο Πω πι:: ποπ εΠε: απ: :οι·πκι- 0"υπ8 ρ"

Η:ει·,ου: επιιοεπ:ε:;ποπ Με: π: επ :ου ρΙεπ€::ιἀοΪ#ἔἶ” Μάη·

επεπά:;:1:πε ν: ε::7του.:.ω θεἰεββοπκιἰ.ἄ.εἰείἱιιἰ:, ω"°

:Π :μισεί :ποιά πω: αφ2η που: ποσό :οιυπτεί:,ρ!ε-

πἱ:υεἰο :Πε::υι·. Οοπίἱ::π. πω:: μετἴεέἙἰο-εοπεἰρἱ

παεί: ν: οοΙΠΒ:Ι:ε,π:Π ν:::υ:ε μπω: @Με Εεεε:

επππυ:

ΙΟ:

ι



=-ι
. οπιπιε ρετίεάιο ροιΠοιΙιε εοιπιπετι ως. ιο ρτι

ιιιἔι αυτή, ε ειπα οπιιιιε ροΠιοι|ιτπε είίειιιιι άεοετ

οτιειπεπι οιιεετε. νιι. ι:οιιίεει. Πειτε πι. ειιιιιιτ:ιιε

πι.: πιιΠο πιιιιτιιτ Πιιιιτε; πιιΠο ε!.ιι.ιεΗτιιτ τιιτιιιιπο:

ρτοιπειε ιιιΗιιιτιιιιι ό: ιιιτεττπιπειειιιιι είε. ρ

τι.. Πιιριεκ ρει·ΐεδι:ιοιιιε 801118 ειιΠιπειιππτ Τιπο

?ττωϊ'ξε ιοΒι,ειΙτετιιπι ΠτιιρΠειτετ ΠιτιρΙιειε;ειΙτει·πιπ :κι εετ

-772'""” τιιπι εςεπιιε Ιιιιιιτιιτσε. Ρτιοτιε Βεπει·ιε ί-ιιιιτ. οπο ιπ
. 2 χ' πιο εοπεερτιι οοιεδτιιιο πιιΠπτπ ιιιιιο!ιιιιπτιπιρει

ίεδειοπετπ; ειιιιιἴπιοτἱι Γιιπτ τοπιο ΐποίοιπειει:. νιτ:ι:.

ΐ.ιριεπτιο, οτε. ίδιοι! 8επιιε ρει·ίεάιοιιι5 ΑπίεΙιπ.

τι: Μοπολτ.ι3. τιεπιιιτ Με ιΠειττι, πιο: οι 1020980980

πιε!τω· ά? ιρβ:,οπέω πω: ιρ/Σι:τιοε εΠ,ντ δεοτιιε εκ

ρΙιειιτ τ» Ι.άτ.Π.6.9.Ι.ά!ί ι. δ: Ποια. .ο Επτε αφ.:..

9.3. (μια ιο νικιεΓιιΞειιιε τε εοπΠι1ετιιτει πι. τιιτιοτιε

επτιε ιπε!ιοτ είε ιρἴιι,ειιι.ὶιιι ορροπτιιπι δε ιπεοιιιροί·

ποιο ιρίιιιε; νε εοιιίιιιετειτο επιιο,ιιοπ ντεειιιο, τω

νε επτε,πιειιιιε είπε ΠΠ ιπτεΠι·ιετε. Ίπποι οιιαιιιε

πι. ρει·ίεέειο ποτε τερπειι:ιπε. οι ιπεοιιιροΠιοιΠε:

πω: εειιιο,εοπίι‹ἱει·ιιτο νε επιιο,ποπ Α. πιειιιιε ιτι

τεΙΙι€ετε. φώτο ποπ ιπτεΠιρετε. ειιιοιιιιιιι ιππι
ιι€ετε πείετιιιτ ιιιιτιιττιτπ ειιιιι ι ιιιιΠιι ειιιτεπι μάθε

δι:ιο ειιιιιπτιιιιιιιιε ιιιιικιιπει, ροτείι: ιιιεΙιοτ εΠε Πιρ

ροίιτο, επιιιε οι άείτι·ιι&ιιια. Ωιιοιὶ ειι:επι ι:ιεοετιε

.ΔΙιι_βΖωτ τιεππιτιο ειιωιιιΒι εοπιι·ιιτιε,ιιοπεοπετιιάι

δ:οτιο,ειτ εο ρ:ι:ετ:οιιιει ιιΠοεμιιοπιπιε ετΪεᾶἰο εί

[ει: ίιπιρΠειτει· Πιπριεκε ειιπι οπιτιιε ρετ :δεισ Π: πιε

Ιἱοτ.πιιιὶιιι εοτιτττιεπάοτιιιιπ ιρΠιιε. ΑΙιο πιοειο ἴο

Με πειτε ρεττεθ:ιο όε(ει·ιοι,ντ Π: ε.ι,ειιι:ι: επιιι ιιιι!Η

πιό πιιιιοι·ε νε! .4·:ειιιιιιι 1°εριι€ι1ιιτ: νι: τ:ιτιο [ριι·ιτίιε

ριειιτιιΊ, οπο: ερτ ρεττεδτιοιπειιοτ.νει κοιιιιιιε ποπ

τεριι€πειτ.Οοπετιι. νετο τοπιο εοιροτιτ ποπ τιιείτιιιέ

ρετΕεδειο ΠπιρΙιειτετΠιιιρ!εκ.οπιιι ριι8πειτειιιπρετ

εέι:ιοπε νιτα ιπτεΙΙεάιι.ι!ιε,ειιια: .τι ρεττεθ:ιο τπ.ιιοιή.
ΡοΠ:ετιοτιεεεπει·ιε Πιπτ,οιι.τιπ πιο εοπεερτιι οτι-Λ

ιεδειιιο ποιι ρτατίειπειιιπτ π. οι!ιοιιιι ιπιρεττεθ:ιοπε:

:μια Γιιπτ οιππεε ρετίεδειοπεε ετε.ιτει: ντΠει ειιιιτι

ι ίιιΙι:επι ιπιιοΙπππι Βιιιιπάιιιετπ, οπο: ριιεπ.ιε επιπ

η. ρεττ-εᾶιοπειΙ!ιπιιτειτει πι:ιιοτε.Αάιιιιε τιιπιειιιἰιιρἱειτ

ρετίεδτιο τερετιιιιιτ ιπ ει·ειιτιιι·ιε; :ι!ιεττι,τιιια ει: πιο

Βεπετε πιιΠειπι ιπιιο!ιιιι; ιιπρετΕεδ:ιοπεπι, νε τοπίο

Ε:: πω, νιτ2,Γειριεπειε δ.: ίιπιιΙια,ειιιτε ει: Γε εοπιιπετετει πιπ

Μπι ιπιιοιιιιτ ἰπ πιο εοπεερειι ιπιρει·ΐεέτιοιιετπ,Ιι

εεε εοπττιιᾶει .τι νιτ:ιπι,8ε Ειριεπιπιπι ει·επτειπ,ιπ

τω α·2επε- ιιοιιι:ιτ ππιτιιοιπεπι 8τπειπειιιαΙιπιτεπι::ιΙτετιι,οπετ

"Μ... εκ πιο εεπετε ιπιρετίεδτιοπεπι ὶιιιροττειτ,εὶ ποπ ποπ

ειιιιιιπ ροτείτ ρτείειπάετειντι·.ιτιο εοτροτιε,8ε εεε

«Με οτι

ς¦ΪΪ"Μ!Β·

πιο Μπέκ·

Μ ,

πεπτιε,εμιιοιιε εΠεπιιιιΙιε εΠιιπρετί-εάτιο,ειιιοτπιπι

ροτειιπτ. δε πω. ποπ ροίτιιιιτ :ιο πι. ρι·πίειπάετε.

Ρτιοτιε Βεπετιε ρετί-εδτιοιιεε πιο: ιο Πεο ίοτπιιι|ι

τετ, ποια ειιιτι πιιΙΙ.ιπι ιπιιοΙιι.ιπτ ιπιρει·ίε&ιοπετπ,

διειιπμ πιο πι:ιιοτιιιιιε. πο: στοιιιιιιΒιιε ποπ ριι

Βπεπτ, πεοπειιιιτ ιιΙτἰοτι ιι·ιοιιο πι Πεο εοπτιιιετι,

ειιιὲπι τοτπιειιιι:ετε ΡοΗτετιοτιε νετὸ_8επετιε επικι

πεπτιιι· ειιιιπειιτει·; οιιι:ι είιιτι ιιπρετίεάιοιιειιιιπ

_ιιο!πτιπτ.8τ ειιιιι ειιιιερετίεδτιοιιιοιιε πιιιιοι·ιοιιε ρο

- επεπτ.πεειιιειιπτ ιπ Πεο είΪε τοττπιι|ιιετ, οτι ειιιι

πεπτετ.Ωιιι πιοτιιιε εοιιτιπεπτικ ρετΈεδτιίΠπιιιτ εΠ,

ειιιιπεί'ε εοπτιπει·ε πω π·ιοτΙο ποοι!ιοτι ρετ επιιτιιτε,

δ: ρετί-εε:Ήοπεπι ει!τιοτιε οτάιπιε,επιπ νιτιιιτε 8: .το

αιειτ:ιτε πιο ρτοειιιεεπάι: εἱεΪεἐἙιι επιιιε νιττιιτιε δε

επιεπειτειιιε.ειιια οτι επιιπεπιι:ιΙεπι εοιιτἱπεπτιιιιιι ει·

ίεπτιιιιιτει· τεειιιιτιτιιτ,ποπ .Μπι ειπεεΙιιε επιιπεπ

ιετ εοπτιπετε τα εε;ιροτεειε,Ιιεει Πε ρετΪεᾶιοτιΙΙιε.

η. Αειιιεττε, πι Πεο ποιι είε Με δε πιω €επιιε

ρεττεεϊιοιιιε, πιώ παμε πιο δε απ” ρει·τεδειοπεε

ρτορι·Ξε Ιοειιιειιτιο, ειιιι.ι ποε ιιεποτ:ιτ πιίι:ιπδειοπειπ ἔ

Ππιπτπ επτἱιετεπ·ι, ειπε ίιπε νΙΙ.ιπιΠ;ιπιΒιοπε ιο τε,

εΠ: οπιπιερετίεδτιο ροΙΠΒΙΙιε:ειιιεε ρετ οτιιιπετπ επι

|Π. Πε Ε]τιπέα Πει σπιῇ3ζ π::ι·έ&εω. .ΐετ”ίτε Ι.

όιειι:ιιτ ρεττεάτιο ιιιπρΠειτει·ιιιρρΙεκ.ειιιιτι εοιτιίὶ/

νιιιιιε ρειτεδτιοιιιε οτι τιιιΜπι εΠε νπαπι ίιιτιρΠειί-Ι

ιιοίττιιπι ιιιιεΠεδειιιιι,εοπειριεπεεπι ιΠ:ιπι τεΙετε ..ι

`ετεπιιιτ.ιε,τιιππειτ τιιιειιι άιπετίιτιιτεπι ρετιεθ:ιοπιιπι:'

ειιιιι ιιΙιειιιο τιιπιεπ ίιιπτιιιιτιεπτοιπ ι·ε.ρτορτει· οπι

πιιιιοε!ειπ ρ!επιτιιιιιιιειπ είἶειιὸἱ. -

Πιειιε;ι:ιιιοπ εοπτιπετ οπιπεε ρεττε&ιοπεε ροί- η.

Ποι!εε,πιιΠεττι τι. ί-ε εκειιιάιτ:ετρο ποπ οπιιιιιτιι άι

Πιιιδιιοιιεπι ιιιιοτιιττι επτιι.ιπι δ. ίε;ειΙιοι:ιιιι ειιειιιι.ιε

(τετ ιΠιιτπ ρεττεθ:ιοπεπι, ειπε πι.. πι .Με επτιοιιε

ή [ε πιίτιπάιε.Κείρ.ΝιιΙΙτιπι ρετίεδτιοπετπ τι Ϊε εκ- Ονύι"/ντ·

ειιιπετε,νει τοτττιιιιιτετ. νει επιιπεπτει·; εκειιιεΙετε ΜΜΜ' "ή

επτπεπ :ιΙιειιιιιε τοι·ιπει!ιτετ. πο” τιιιιιεπ επιιπεπτει· ::;::°ἶ”,

εοιιτιπετ,ντ πω: οπιπεε επειτα, νι δε. νπειε πε8.

εοπιεει.ειά ρι·οἱ:ι. εοπεε‹ιο , ειτειιιτιετε ιΠ.ιπι ρεττε

δειοπεπι,ρει· οποιο ειιίιιποιιιιιιτ πο πι. επειρ.τοτ

ιπιιιιτει·,ειιπάεπι π:ιπιεπ ιπε!ιιόετε ειπιπεπιετ.ΕτΙιε

ι·εέιε εοτιατετ.Πειιπι πι. οπιππι , δε τ:ιπιεπ ειπω

με ει!» οπιπιΒιιε;ειιιιε οι οιιιπιε επιιπεπτετ.ποπ οι

οπιππι ΐοτιιι:ι!ιεετ. _

Πιεο ε. Πειιε εΡε,οιιο πιεΙιιιε εκεει!επτιοΐειιιε, κ.

ειιεοειτατι ποπ ροεεΠ:.Είτ 5τιπδιοτππι ρι·οιοειιιιπιπ,

4!πιβωτ οι φτο/ξ|οέισ σ. ταρώ· 18. @κατά Μ. ε.άε

(.`ωιβώτ.δσπσει οι Ρι·ιπ'ατ.!τότ.”.πατατ.Ρο πόιιπι .ποπ

ροτείὶ εκεοΒιιιιτι πιε!ιοτ πιοτιιιε είἶεπ‹ὶι,οιιἑπι είΐε

.ι ί-ε εΠεπιιιιΙιτεί,8τ ειιπι τού. ρΙεπιιι.ιπιπε εΠεπειι; Πω πω”

ι τω Πειιε είε ό. Π: εΠεπτπι!ιτετ,8ε ειιπι από. ρ!επιτιι- ω”»Ψ

ιιιπε επεποι.ΟοπΗτπι.ποιο νεΠει,ειιιοπ ει:εο€ιτ.ιτι Ρ'”'·β:

ροίίετ ιπειιιιε δε ειιιεεΠειιτιιιε, .τι ρεττεδτιο τεει!ι5,8:

επ πιο. τιι'.Ί:ιι ι·ερει·ιτιιτ ιπ Πατρὶ. οπο πιιΠει ρετιε

δτιο ι·ειιιιε τιιιεΠε ροκ”, δ: ειστε οιιεπιπιιΠτι τεει!ιε

ρει·ἴε·ᾶἰο εκεοΒιετιτι ροτείι:νειποπ οι τεειΙιε;8«τι:ιπι

ποπ οι ιιιεΙιιιε εκεεΠεπειιιαιιιε Πεο; ε1ιιιει ειιιοά

ι·ειι!ε ποπ είἘ,ρετἴεᾶἱο .σε ποπ ροτείἱ: ρεττεθ:ιο

επιιπ ιο εΠεμι:ζ τε:ιΙιτ:ιτε τιιππετιιτ,οροττετ.

Πεειιιειτιιτ τ. Πειιιιι ποπ ιοΙππι Με ρτἱτπιιπι η.

ρτιπειριππι ειπιπεπειΠιιπιιττιιπ ειιιιβπάο,οιιοεπιι- ΡΨΗΦ _

ΠΦΠΕἰΠ8ᾶέτἱ νει ειτεο8ιτιιτι ποπ ροτείΈ , Γειά ειιιιιπ Μ""Ρ"""·

νΙτιτιιιιιπ ππεπι,ειιιο νΙιει·ιοι· εφ ποπ ροτείΈ.Ριιιι

ι:Ιτιπι.οπιπεεεεπε ιπτε!!εδειιιι!ε.ειπει!ιε είτ Πειιτ,ιι€ιτ

ρτορτετ αΙιειιιεπιθπεττι ί-ειι ει!ΙεδΙ:πιπ .τι ορεττιπ‹ὶπιπ

:ιο ει!ιειιιο Βοιιο, παπά ειιιπ Ηπε εοιιιιεττιιιιτ: τι:

ρτοριει· πιιΠιιτπαΠιιπι Ηπετπ νΙτιπι:ιτιιιτι εἰ ί-ε πιω

&ιιιτι :ιρ›ετε ροτείι: Πειιἑ: παπι πιιΠιιπι επι ερτ πιε

πιο Πεό;ειιιι πι ππΙΙο,τιιιὲιπ ιπ Γε πιο ντιπ νΙτιιιιο

Με ειιιιεΓεετε ροεείϊ:Ηπιε επιπι νιτιπιιιε εΠ:,ιπ οπο ”ώπωρ

πΒεπε,νε πι ί-ιιπιπιο Βοπο εοπι.1πιείειε;ετεο Πειιε τή” ο

ποπ ίοΙιιιιι εΠ νΙτιτπιιεθπιε ίιιι,Γετι ετιειττι ει·ειιτιιτ:ι

τιιττι , οποιο ρτοπιιθ:ιοπε εει·ιιπι ποπ ροτειὶ πιω

τιπεπι νΙτιτπιιιιι ιπτεπτὶετειειιιἑπι ?ο ιρίιιτπ:ιιεε ετα

τπτ: ροΠιιπτ ω ει!ιιιπι Ηπεπι.ιπεΙιππι·ε, ειιιθ.ττι αἱ

οιιειπ οι·πιπτιπτιιτ ε (:τειιτοτε:ιιιιιπ θεοι (ῖτειιτοι·ἱε

είὶ ποτε εδώτα ειιιΓπεπι ω. ποτε Μ... ιπεΙιπει

τιοπεπι ειιπι πο; ει·8οιρίιιιε είε οι·πιπιιτε εκατο

τ:ιε,ειιιιιε εοπτιιτ .τι ν!τιπιιιπι ίιπετπ. Ζ.ε!ε .5'ωτ.πι π.

κωι1.2.οποβ.2..5.@ΜΜΜ πιά 2.:ιτέκα. .

Πειιιιειιιιτ 2.Πειιπι επεπέτοιπρπτιιπι.πιι!!ιρο- τι!.

τειιτἰει: ρειΠιιιε ε‹ὶιπιίὶιιπι:ππιπ οπιιιιε ροτεπτἱειρειΪ- ΔΪ"|·|'Ρ°(ἔ°

ΠιιιιιπεΙπειιτ ρι·ιιιιιτιοπε ειΠειιιιιεροτί·εδειοπιτ,οιι:ιπι “Μαΐ

ροΠιτ παρετε. Πειιε :ιιιτεπι πέτο εοπτιπει: οιππεπι .

ρειεεδι:ιοπετπ ιπττε τοτιιιι·ι Ι.ιιιτιιόιπεπι εποε ροΠι

πιιιετιἔο ειτε!ιιτιιι: οπιπεπι ροτειιιιιι!ιτπτετπ,επιεα

επεπτιαΙιτει· Πιοιεεΐτε ετε:ιτιιτει: εποε είε ιπ ροτειι

πιο :επι οιιιεειιιιι Μ! είτε, ειιιέιπι ΐιιΒιεδειππ .τι τε

ειριειιιιτιπι ρει·τεδειοπετπ. δο!ιιε Πειιε επειιτιιιΙιτετ

είὶ οττιιιιε ρεττεδειο.Πιιιι Ρυακια ραβπιπ·οποπιειπι

ιιᾶιιιει, είιιιι ποπ ίπ :κι ρετίιειειιειιιπι Π, ατι :ήπιο

διΓε,είε επιιιι ττ·βε κ!ττΠ.;.Μετ.ιι..ρτικστρέπω τυπο]

ικπτωπίτ πω, οι μπετου πω, .ειπε ριιτο ποπ

τεριι€πειτ. ο

@στο



η.

.άτττΕ6τιττ2'

ρη285ο

:ΜΜΜ

οπο. π: ο. .φ2-πτε.. οπωπποτέ”. πο.1ι. Π

ε ε ο τ ι ο πι.
Π ..έκ πατατα ΒἱπτΜἑ οπο: π.: βοπαΙέτετ

έπςΙ:Μοτ οΜπε:Ρετβέϊτοκετ πτ:ττΙ:ατα!τε?

ττάιο πΜο!ιι:π, μω..ιπιι. π.. Πω π:: Ξπί:πτ

ΐοτιππε ·πιἰἰπττπ:π ππ:πιπ,οππ: τπι:Ποτ Π: ἰρἱπ,ἐ1ιιὲιπ

Ππιἱπτ”π::τἰοιι:ἱ ἱπιποττπ:πτ ςιιπτΙἱΒτ: Ρεπ

οτωβ .πίίπ- ποπ :Ρπ.Αιπω δσσττΠι π::τιπιιτυπι ἀιίὶἱπἔπιιπ: π.

ΠΠ!.

πο.

π

·.

Σ'β

τποάο ιπ:τιπίττο : σο οιιοι!πι:τιππ:ιιτπ ω.: του

πιπΙἱ:π:ττπ τπ:ἱοπο ΒΙ:τιπ όιί:ιιιέΙ:ππι π ππ:ιιτπ,τιιἰ

π::τἰἱ›ιιἱ:ιιτ; πιοιιιιε πιιΠπιπ τπ:ἰοπο ο:ποτίπιπ πο το,

τω... .τι ιποοπε,ίτπ πω... Μπιτ...: τιιιιοπτπ:·πιπ

ἰπ:τπτππὁττπ ρετίτδ:ιοπτιπ,ν: Επιτπε, νε! ἰπτὶπἰ:πε

πτἰὸἰ:π επ:ἰ ποπ νπτΕπ: Μπι! , Πο ιποἀἱΒτπ: ιπ:ι·π

οπποεπι τπ:ἱοπετπ οπ:ἰε.8πρἱ:π:ὶπ νοτο Μ...ω
ο Πππ:ἱ2 παπά: ιΠπτπ ω. πωπω. τπ:ἰοπε.

Λοπ::τιΒιι:ἱ τπ:ἰοπο τιιτΙιιάι.ιπ:πτ τ. τοΙπ:ἰοπτε

ἀοτὶἔἰτιτε,πιιπ ποπ πω: ΡετττέΗοπτε ποΓοΙιι:πτ. π.

Ροττοέ:Ξοπτε ἰιπροτπιπτοε ..ιε.1..ω Ρετ τποοιιπι :οπ

Πἱ:πτπ:ἰε ππ:πτπιπ, ν: απ. ΐιιΒΡ:ππ:πι, ντ:π , πω...

(μπει πιττΞΒιππ ἀτοἔ: , ἴπ!:ετπ οι τπο:ὶο ποίΐ:το πω

πι:ππτΠ8ε οοπτἱρἱτπιπ Γι:Ρ νοπττο ππ:ιιτπι·π, ω: τοπ..

εἰρἰππτιιτ πάπεπιττ πιο ὶπ πτρτοπτιτ:πτιπ,ποποτπι

πιιπ:Ξε Μπιτ: πτ:Μοπ:π!Η:ετ.ν: Ρο:τπ:,ίποιεπε,ιιιί:πε,

δετ.5.Ρτττ-τᾶἱοπεεΠοετο,ν: Μ. ττοππ:τπι.Ρτοότ::ι

........2,ι..ατε..........-.1....ι.ατο.....ι.... (πωπω

ποπ Ροπιιπ: ρτττοδ:ίοπεπι :π Πω, ΠΜ ἰπ το εττπ:Β,

Ρ....ππω.π,...πιεπ..ωω. ποπ Π: π: πιεΙἰοττε ἰρ

τ2,....π... ποπ πώ:: πο: τπι:Πιιε ό: Πτο Ρι·πτότίτι

ππτο,οιι.Ξπι ποπ Ριπά:·Πιιιπτο. ΑΜ:: Πτωικά. οι τ.

ο άτβ.2.πτω/τ.3.ππ.7. π::τιοπ:ιππ .Με ίππιοτπτπιτπ

Ροτ:πτε ΪοΙπιπ Ρεττεάιοποιπ Ποσό: ετοπ:ιιτὶε τοπι

ιπιιπετπ:Βιτ πιο», ιποιιι:,βωτ , μ.: πω· Μ/άέ πι

τέσπε τωρσηΐδέτυπτω Με!πάτιπτ . πετ αυτ: σ.τε!πεύαπττ

Νπω,ῇ ΙππρτήεδΐΜπτω Μοίπάστεπτ, Πω πω: τυπικ

ατοοπτ· του» εκτ!πέστωτ, πο» τοππεπιππτ στατιστι2.

νπάτ ὶπίἱπἰ:πε , π::ετπι:πε, ἱπιιπτπίῖ:πε,ἱτπτπιι:πΒἰ

πατε, δε επ::οι·π ι...πω.πι αιοΙπόιιπ:ιιτ π τπ:ἰοπε

π::ι·ἰΒπ:ἱ,ν: Ποο8: οτοπ:ιιτιε ποπ τοπιπιιιπἰπ. δω

ποπ πι, οιιτ πππο!ιτπιτπ:τοπττπ πάόπιππε . οιιπιπ

πω: Ρπ:ττε, άτΠιπιπιε π::τιΒιι:ιε Ιοοιιτπ:τε , πο:

ε.πω.πω.ι. Μάο:: :ΜΡιπ:ππ:οπ πόόππ:.|τεε έκ

, έτι/ΙΙ. 15. έ:: ?Ήπιτ. παρ.5. Παωπβοτ.ι.π'τ Πέ: αφ.4..

ό· τα.. ΟοπιτοπττΠπ :Η , πτι είἱτιι:ὶπ Πἰιιὶππ Με

οττπ::Ήοπτε ὶπε!πόπ: τ-οτιππΙἱιττεκ ππ:πτπ τ...

Ρπιππ ΐτπ:ττι:. Οτω!ώο·τ . πω. π φπα. τι.

'°8'"ω° Μετ.φΙτ. ἄι#714!.Ι3. αφ. 3. Θ· Μεούτ άαΠττώσ πρι..!

π::

δ"απ8.

αίτεοπτ.ιπ τ.έιβτπΩ.8τμ.1.αττ.4.πτπττπππ:ιιιπι, ππ

ιιιτπιπ Πἰπἱππτπ ττπΙι:ετπο π::ττοιι:τε, 8ιτπ::τιΒιι:π

ω... Π: άιί:Ιπ8πι.Ρπποππι.οια ω., νο! Π: ΜΒΜ:

ν: π: ὰὶιιττίὶε πτπ:πιτππιοπ:ιε, π.π...8.......... τοπΙι:ττ:

είΪοπ:ἱπ ό: ν: ὶπ ΡτπειΠτ. τ..ι.π....π τ π::τἰοπ:π ν: :π

οταιποπτι:ιάτπ:ιιιτπ; ν: Μπα:: Πτιπππτπ Π:πΡΙΜ

ιπ:οτπ,πὸ τοπΙαπ τοιπΡοίπίοποπι τεοιιπ·ιιπτ ΡΙιιτπ,

οιιοι·πιπνπιππ [ο τω... ν: Ρο:επ:ιπ, πΙ:ττιππ ν: π

δ:ιιε; Πειτε πιιτοτπ,τιιτπ Π:Ριιτιιπ πᾶιιε,ρο:τπ:ὶπτἴ

ίτποπ ρο:τ!τιπτ ρι·οιπάς ττπΠ:ττ τω:: π::τ1Βιι:ἰε

ι:οτπροπεττ παμπ. (:οππττπ. ιποοιιε ἱπιοΙΙὶἔτπιπ

ἴοοιιἰ:ιιτ πποάιππ .πωπτω π::τἰΒιι:π Πιιιιππ :πτώ

ΙιΒιιπ:ιιτπ¦ ποΕπε ν: οιΠ:ιπθ:π τ ετ€ο π... ΜΙ:: ΜΒ

πιπωε:...

Ηπα: Γεπ:. ἰπτεΙΙεέ`τπ :Ισ ὸἰίππᾶἰοπο τοπΗ ...π

ΓιιτπΡ:π,:Π π:ι:το:ιτπ:είιπι ποπ ...πω ιπ Πτο πι..

το ίππΡΙιτι:πτειπ , οιιπιπ τω:: Ποτ :επτιππτ Πω

οοπττάτττ. Ετοπιιιι. Η τίΪεπ:ἰπ δ: π::τιοιιτπ ω...

Βιιιιπ:ιιτ . πω:: :Ηιι:τίοτιιπι Ρπωω. πτ·οιιοππ: :Ιτ

ΙΕΞπΒπΞ,πἰίἰ ν: πωω.:ι. ό: ποιέΜεπε. παμε πάτο ν:

τοπιοοπτπ:πι νπιιτπ ...π ...2πα.....ι.,.... πο:: πτ

?Φωτο Ι. Ό.: Που. ' ·

π:

8ιιτπεπ:πτἰ ω: ἰιπροτἴτᾶο - ποί:το :παω :οπό

ἰτπἀἰ. ιιιιπΙοτπ ο:: Πω Πἰιιἰι1ἰίζιιτἰπ Με πω..

ει:τπιιπ,πά τοπ: ΐοειιικΗιπ·ι Γε. χ Δ.

δεονπωι ω... Μπιτ οι ι.άφ.8.οκιβ.4.5..οΖπ.ό·· π:: 9

οποοίί.1.9τωΠ. 1.5.άε τ.Ι.τώεττ,Ρστττ Μοτο!. ιΜ:07”0- ='··8"""^'·

το έ8ΠΕπΩ.8.οκαβ.ι.5. απο:: οτωττὁ@· 9.ι.ρτττπωω. · °

πο· πκ.οβ.8.5.τ1τ.τοή:, ών. ΣτοττΠ. σκεφτο Καθιοκτ,

πότπἰ::οπ:Ξιιπι άιίππέ:ίοποπι τπτ ππ:ιιτᾶ το: ω::

.4ιω..... 8: π::τἰπιι:π :Ρο ἰπ:οτ Γε. Νοε: ποιοι:

τ .ΐτοτω οκοποπτι ι!ο ιπί:ιπέ:ιοπο τπ:ἱοπἱεφ ν: «κ στ

!

τω. οοπί:π:,ό·Ιπ πώ .πιο ι.5.τοπτΜ Μπω;νοιεκι ς;....νη_

ρτοίἔἐ ω... οοἰπἱοποιπος ιἱι!ἱἰπᾶζοιιο ι·π:ἰοπἰε το- #ι!”Μΐι_

τω”. Πι1Ήπεέιιπιιτ πιι:ό οιιπ:ιιοι€6ιιοτπ πεπεππω

πω:: δοση/λα, ν: νἱτἱοτε τ:: :τριτο πω... ι›.ιπ. :Με

οἱ:πτ‹:ίΪ-οπ:ὶπἱἰε, ποπ ντιπ φταιω. εκι!ἱτπεἀἰί:ἰπ#

Βιιἱ:ιιτ πιο πΙἰπ οιιἰὸἀἰ:π:ο τιιιίττπ:τ,ντ Πι:πε ποτε.:

:πτιο.2.ττπ!ιπ,οππ τα. ἀἱΠἱι1Βπἰ:ιιτᾶττ.ν:Ρπιστ:ιτι4 Δ

Ι:ο.3.ΐοττππΙιε.ιμιπ πωπω:"πιο ποπ οι οιιἰὸιΗ-> ΒΪ/ΗΜ»

:πε πΙ:ετἰιιε. ν: οπἰιπΜπε 5πΡιτπ::2 ποπ τα φτω- Χ"""' 4°

:πε Βοπἱ:π:ἰε. 4.. πιοἀπΙἱε , πιο: οί: ἱπ:οτ :Ιιιἰἀιὶἰ

ὸἰ:π:οτπ δ: ιποοιιπι τρΠιιε,ν: ὶπτει·ίππἰοπτἱ.ιιπδε τω.

ε.........., νε! ιπππι:πτοτπ. Π

Εκ Με οπου οί: οπιπιοιπ ωπιεωπ, οιιἱπ Μάι:

:Πι: τε!ισ.ιιιπε οπιπτε:Ροί: ΙιπποΓτουι:ιιτ ττπ!ιπ,τιιια

ἰπτΙιιὸὶ: πιιιπο.ο...... επ:ἱιπ:ἰε πι: τπ:ἰ:π:ο. Τοτ:5π

τπτόιπ Μα:: τεπἱοιπ 8: πιοι!π!επι.οΠ: τοτιππΠε ,' τ...

οιιἱὸὸἰ:π:ἰιιπ.Μἰπιπιπ οπιιππιπτί: πιοάπιπ,ιιοιπ πο:

οπο: ποπ Η: ω...: πο επάτιπ τπ:ἰοπο τοτιππ!ί: ιποε

π... οπἰτπ πἀιιτπἰτπε τοττππ!τ:πιί ποπ νπτιπτ ΠΙππηΚο πιιετ:,νεΙ τπιπιπ: ιπ:τπ οπιιάτιπ ι·π:ἰοπττπ τω

πιπιστπ.'Εκ ἱιἱερτἰτππτπ δ: π. τοπ... τίΪτπ:ἱπΙεπι δέ

τοπΙεπι ο..ι...ω....ωπ..ωπ π::τ:Βιι:ιε «πω. .

‹1ιιἰπ ποπ πιθ:ιιι€πιτπ:πτ επ:ἰ:πτὶπὸ; Πιτ:: επἰιπ νππ

επ:ἱιπε,Βε π.. ιποόοιοίἱ Γπ!ιιπιι: ιπιππππι ίῖτπΡΙἱτἱε

:πτοτπ,δε που". Παωπβ.τιποο Ποιιε Π: Ρ:|πέκτ ουτ

πιιιωρα/ἐἐῖ2οπκω,πἰτπἰι·πω ιἀτπ:ἰτἑ:πἀπιἰ::ιιπ: πιι:έ

ὸἰἱὶἱπᾶἰοπτιπ ίοττππ!έ. μ. οπἱἀἀΙ:πε νπιπε πό ό:

(μπαι... ..ιωωπ διτποἀπἰτιπ ιπ:οτ οποά!ιοε: πο;

:τιΒιι:ιιιπ,8ε π... ...ε...........π..π.........πω.ο

Τειι·τω «ΩΡίκέψ'τέΕπ μέ.8.8.Τ6.ι.ρ.9.:3.4.4.0θ

τ:.@·α'τροποπ.οκ.7.π.6.ώ· ι_τοπ.6'εκτ.τ.”.. @·73.6'π

ρπτυ!.Μ ι.ά.8.7...ι.π. τ. Οπα. π. απο του. 3.ττα.7.9.ιιτ

ό· ι.ρ.πκ.5ο .π›·.ι. ΙΜΒ.2π ι.ά:Π. πω. 1.9.2.ώ·3.ΒασεΜ.

ο.τω.τ.τοπτ!.π.4!πισηβ9.6.π.π..4ιο·τυ.ά.8.ρ.3.π.;.Ο

:Μπιουτ 1.τέ2..ο.ι. δ)|ια9 πρ". :3.π.4.. @··τε!ιοποτκω

Τοτο!σέοτπωπττιτπιππ::ιιπι . πιιΠπιπ οιίΗπό:ιοποτπ

οι ππ:ιιτεΊ :οι ...τωωο·τ ἰπ:οτ οΙΤειι:ιππι δ: πατι

Βιι:π.εοπίτουεπ:οτ ιΠιπππτπ οίΐτπ:ιπιπ π οπτ:τ: τά

€...ωπιωτ ιπε!πόστο οπιπτε ροι·τπέτιστε π::τιΒιι

:π!τε. @τα [οπττπτἰπ πάτο νττπ.τί: , ντοποοΠ:π π

τπιιΙ:ὶε Γιιίοι:δ:π , δε ὶπ :Με ρω". του: ι:επΓι:π- .$'εαΜΜπ.

τπτ. · · ω

Ρτοπ.ι. τ:: (ῖοποἱΙἰο Μεσοι. [Μ ΕπέτωοΠ2. νΒι ω.

τοπ:τπ (ΜΙυτττ.άτπιιι:ιιτ,τοιπ:ιοπτε π.: τΙΤοπ:ιπ:π ποπ Ρ'°&·'·*

οίἶ:: πατάω:: τπ..τ.έ.·.π όί!Ηπ8ποποπ ( απ: πικαπ ίν”ΜΜ

Μ... ΦΑ..τ.έ... ε.. ω.ιωτι. οιιω.ε Μπα... .τι |

ππ:πτᾶ ω,Ρι·ωτ οΡΡο11ἰτυτ τπ:ιοπἰπ1π:-Ϊιοπιπ:ιτπ:.

. :μια ό: ΓοΙπτΗΠιπ&ιο τπ:ὶοπἱε ) ἑἴοτιἱοτι παμπ

ξεπεπτιππι δ! πτ:τιΒιι:π,οιιπι π... τπἰπἰιε πΡ:π πω..

με

.Ι π: .

πωπω.

Βιιι,οιιδ.ιιι οπτπ:πιδιι·τΙπτιο;οίι:π Ικα .πωω..ι..

το!ιι::ιπ!!π νοτο ποίο!ιι::ι δε το!π:ἰιιπ, πω:: π... ιπὶπ

¦πίιε πρι:: πιἱ τοπιιοπιεπόπιπ π: ...πω τπ:ιοποιη

ΪοτπιπΙετπ.:.. ο:: ΡΡ.οπτρι·ιτπο ποοοπ:,π::τ:Βιιτπ τα ή.

ί: ιΡί-πιπ τΠτπ:ἰππ› Πει..4κέ.7.άτ Τπτυ.τ.6.Ηστ Με ό: Α"8“π·

-όσ,οασά “Παοκ τβ,οιωάαπεπίήκοποοππω@οδο η.

ό:: Τι·ιπ.τ.6. ΠτιπσΠ,ιιιοπι:,β.π τΡ/ι: /2τρο·πτΕπ;μω Ι ι

πω: οι· «Μιάβφιτπτω ττκ.σ..·ι!ικάάπτττη αν: Μ:: η? ού.

φυσά πρ.........π. Ηπα: ποτό:: οιιο!εκ Ιοσ.1ιιοπ:Π

:πωπω οιιιί_ό..4%.;ι!τοτ,οπο π:πτιππτωο Πειτε. πω:

νιιιτπε , :πιο ιπ:οΙΙιεοπεποπορο:επε:ντιπ ...τι

έ: Ττω.Πτκ: το ιρβ.ιιιοπι:ήπο «β, ω"... @το , ?κο

- ΉΙ#Ιΐ.

 

ϊ



παμπ.

δεκαεπτά.

!.6.

?κλπ ιἰὶ

ι.ι...ερωιπ . Ρ

πω.,

η.

Οσιιιι·ο

26

Μπιτ, ιπιι||ι!ίι;ς6·· σε που ιπ:ε||πειι.ρσιεέξ ώ· σο, πουρο

ιε.ΐι*, ε.ιι:ππισ @αμα οπο... ΜΜΜ απου» ω.. ε]

]δ·, ·ω..ω,ω- οποιοι ρυ#ι·.Ρσι·ιο τει·ιιιιιιπε @εμπισ

πεπι ισιιπα!ειιι, πετ ππαιιι ιεε άι, ιιιιροιται. ΑΙτει·

ιποὁοειοππειι‹ιι άι, ποπ ιιοεει.ιοεπι π. Πεο πι.,

πιω »Με πιισάεΠ.ι5.ιιε Τιιπ.ε.ε. Άξιοι «ω». πω

μι#πιιιπιπι..μ.Μι ῇριιπι,βιἰιιιῇ,|ἑριειιιια ε|ι'.5ι απ

τεπι Πειιε ειιετ δαπιεπε Βοιωτοι Εοιω.ιιπ-. πω.:

διέ.πσποσίιετ Πω διιιιεπτια άιε τατιο 2ιά οι Ωω

ίπποι, ιεπ ειιεπτια!ιε τει; νι εατιεπι άι ιατισ ππ:ιιοκ

άι Ιοειιια.8τ ω.. ιρίιπιτεπι πεπαπτιπ Πεο πι. Ριο

τα.νειιιιιπιι οι αιιιιιι;τιιππτ σιππια, πω: ειε Πεο πι

εοπτπι.είιενπιιπι,ίοΙα νσεε ιιιπειίιι.Μπέ.6.άε ?Ή

πιι.ε.7.ςῇ· Μι.7.ε.ι. ιιε.....ι.5.·.ι. Ποπ/ιών. οπο: άι

πει·β,_ή,πιτε πιιι|ιιάσί ·υπιαπι Ρει·επιπέπήεπιπι·. Πε

πιππεαιιιι·ιπαπτ.ποιτιποιοιπ Πεοάι.άιεΠεοπι πι

ιπιπ: :τι ποπ ποιτιποιιι ιιιΠεο άι.Πεπε ειιετ,ίι ατ

τιιιιπτα π. είιεπιιιι.8τ ιπτει τ. ιιιίιιπποει·επιπι·.Πεπε

επιπι ΠειτατεεΙι Πεπε.·ίι αιιτειιι ιαπιεπτιαΐο.ι πατο

..ι πιίιιπποειετπι ι Πειτατε , απ πατοιδ ποπ άιετ

Πεπε,ιιεε ποιιιποιιι ιπ Πω άι,Πειιε άιετ.

Ριοιι.3.ιιιτιοπιοπε.Ρι·ιιπαιιιιειτπιειτ τιιπιπ.ιιιιιι

ιιειτατειΠεπε οι σπιτι!... Παω». πι. Μπα. νι ιε

ιεττπι· υπερ. επ.......,.ιε τπω..π Τι·ιιιιιατε άι επι

πω. |ίιπριε.τιποπ εστι. Η αιιππαιιι αιιιιιιττει·ετ ει: πα

τοι·α τει ειιιιιπ&ιοπεπι ιπτει· επειιιιτιπιδιαττιιΒοια:

«πει επιπι άι αΙιππα .ιιπιπειιο.ιι.ι άι αιιππα εσωρο

ιιτισ.ππαι είιπιαι ιιιιιριιειτ:ιτι ιεροππατιιιιαιοι· ποιο

πε άινιιιταε £ω....ιπ . ποειιιι ιιιεπιιεα. πιαιοιπιιε

ίιιποιιειταε εσπιπιπειιε ειι νπιτατε €ωω.ιι, ποειιιι ειι

νπιτατε ιεαιι : Πω απτειιι Γεω... νιιιιιιε ωπεε

απο. είι,Γειιιεετ ΡειΕεειω ίιιιιπιιειτειιιιιιο!ειι: Πε

πιεπιπι εοπεειιιτοι· Πω ιιιπιτπα ρει·ίεειισ , ιτε ά

ιπιπιπα νιιιταε τ ιιΙιοποι,ντ ιειἄε 'Βει·πει·ιί. ω. ποπ

άιετ Πέπε. ππο ιπαιιιε ειιεσειταιι ποπ ΡσΠει, ποια

ειιεοειται·ι ποπ-ετ ίιπιρΙιεισι·.

()οπεεειιτ Ι.)ι·βεια.ι πι'. 3. ε'. ρειικίι. π. ιπιπαιιι Πιπ

Ι.)ι:ΗΜπσ. οιιειτατεπι Πω , ποια π... ιπππιτ, ειιάπτιιτ εποι

μ.

μ.

.?ΜΕ.ε.ιι απ

,πωπω

έ» Με. τό”

ΜΜΜ!.

Ροιιτισιιεπι , ποπ Πω ι·εριιππαι:αιτιιιιππι απιεπι

ποπ εσιπρσιιίιτ επιπ ειιιπτι.ι.νει ιπτει· τ...ιπωπ πι

ιιιπ8παπιπι·ι-οιπια!ιτει· ι ποια εοπι Με ιιιίιιπειιοπε

ισι·ιιιαιι,ίπιιτ νππιιι ΡειιεειιΠιιπαιάεπτιταιε επιιι ά

ίεπτια;ίιεπτ πεε σιιιιιιτ Πιιιιπε ίιιπριιειτιιτι τεα!ιε άι

ΙιιπέιισΡειίοπιιι·ππι:ποιαΙιεετ πα ιιιιιιιι8παπτοι· ιπ

τει ιε,ππια ταιιιεπ ίππτ νππιιι πει· ιιιεπτιτατεπι επιιι

επειιτιέι.ποΙΙιιιιι ιπ Πεσζιισιιίιτ εσπιρσίιτισιιειπ. Νε

Βατ ταιιιεπ ιπιιιιπαιιι νπιταιδ,πιιοπιαιιι ιιεε,ιπποιτ.

ειιι:ιοιιιτοιιιιιεπι Ριπι·αΙιτ:ιτειπ: π. Πεσ απτειπ.ειιπι

π. ιιιιιια!ιιαε ισι·πιαιιιατπιπ, ποπ άιιιιπιιπα νιιιτειε,

ποια πατε ποπ ιιιτιτρει·ιεθιοπειιι.

(ἱοιιτι·α Ρι·ιπιπππιπιροΙΠΒιιεάι.ΡΙπι·α Γπἐ`ι πατο

.ωιιιιιιεπι εσπιιειιιτεατι εσπιιιτοεπιιιιπι νπππι, π

πε ιιιιππα ...ο εοπίιιτιιτισπε ι παπι ..οι άι ιεαΙε

εσιιιιιιπτπιπ ειι ιατιοπε ριιοιε,8τ ροίιει·ισι·εα Ρατ

τε τει, πει πεεείιαι·ιο.είι αΙιππα ...οι εσιιίιιτπτιο;

παπι ιιαε πι! αΙιπτι άι, πο:ιπι τιιοτιπιπ ειιιιιπέιστοπι

ατι νπππιεσπεοι·ίπε. Ντε άι εατιειπ ι·ατισ πε πω

ιιιε ι:ειατισιιιιιπε: ποια πιο ποπ ιαειπιιτνποιιι ιπτει·

τι , τω επιπ εΠεπτιιιι 8τποέι ιατισπεεπιπ είΐεπιια

Β1177. Π!. Π: ςβνιι°ἱπ ο.» εἰιι@ .ιιιΜΜιέι. .Με Π.

° πιερσίιιιιιιιε, νει·ιιιιι ειιαιιι ε.. πιοιι.οε:ιε εοπτιπέιιιι

αιποι ποπ ιιιι Ματ, ε:ιεεσπτιπει·ε ιπειιιιιιιέιε π...

ιιιαΙιτει:ειι ιι: ο δεσι.ιπ μοβ. 3.π.9.ιπβεκπαιο ίι:ιιιεετ.

Εα.ππα π... ειπα-ι.. π. ιιιίειισι·ιιιπε,αποπιιπτπι· ιπ

ιπΡειισιιοπε, ντιιιιιπέιισιιε εσπίιατι νεπετατιιιοπι

επιπι,8τ ιειιίιτιππ π. ΡΙαπτιε οι Βιοτιε τεαιιτει· ιιιιιιπ

απο ιισιπιπε ιππτ νππιιι. νιε εαΙειαδιιοα.δε εκθε

εαιιπαιπ άεπιεπτιε πιπωειε,ω $σιε εσιπειτΙοοτιπ

νπαπι ι·ατιοπεπι ισιιιιαιεπι.Με)·π.ιε.ιιε. νει πειτε

| Ρώπα ω!σι·ιε.σεισιιε,ΐαΡοιιε.&ε.ιπίεπίιιιοε ειττει·πιε

ι ιππιτιοΙιεατα ι·εαιιτει·, ιπίεπίπ εοιπιπππι,8τιπιπτά

ιεόιπ αιιοπαιπι·ιιινπαιπ εαπειειιιππε ι·ατισπειιι ισι

...πω ποιο ποοιιιαπιε αΙιποα άεπαπτοι·αει πατο

ιαπι Γπρει·ιοιειπ, ω επ:ιειπιιτ Ρ.ιππωπ οι ιΠιιιιι

τατισι·α:ει8σ ππα: ειεοαπιπι· ατι πατιιιαιιι ιππι·επιαπι

ιπιιιιιιιιιπ επατιππτ ιιιιιιιιτε Ρ..-ι.ει.. οι ιΙΙιιιιιταια: ει

Βο ποπ πιει... ειιαιιπιιτ νποπι ιεαΙιτει·, Ιω ετιαιπ ν

ιιπιιι ισι·ιιιαΙιτει, εΙισππιιπαπειεπτΙιιιιιτατα ιπ ναι.

| ιιιιιιιιιιι ι·ατισιιε ίοι·πιει|ι. Οοπιιι·ιιι. εοπιι·α $ι·ιιιιοπ

πιιι ε.. ι..ιίιι?.5.9πε.ϋ. τ. ιιοεετ.Ηεεεειτατεπι πω.

ποι ιοιιιιαΙιτει απαιπιᾶ ειεατἐ`. . π. ιπετεατέι πιιιισ

πισω. Ιτειιι μι· επιιπ.... νι εσιιίιατ εκ Ι.)ιώ.έπ ε..

αφ. 3. πιασει!. ι.5. απο». Βτατιπε ιιιιιειεπτιιιιε πατιιι·ιε

ει·εαιαε ειιιιιπππιτπι· ίοιιιιαΙιτεια πεπει·ιεο. Ιπ Πω

αιιτειιι ει: .5'ωιε πιιοιί!ιύ. 1.π. ι.5.άε ..ι.... ιπτάιεόιπα

Ιιταε,ποπ άι πιιαίι πιαιιοε ειιιε.ειιιιιιι. πατπια:Πι

πιπαι ιιοΠο ιιιοπο ειιίιιπεπιτπι· ὰ πατπιδ.Πιπιπει.ειιπι

π. πο επεπιιαΙιε;ειεσΙιεει τ.Ρωιι..,ι.οπιι..,ε. πο

πιια αιτιιιιπτα ιειιΙιτει.:ιπι ίσιιπαΙιτει· πιίιιπππαιιιπι·

ιπ ειεατοιιε.ιπ Πω ποπ.

Τειι·ι·ιΑ: Γεππει·ετιιι,νποιπ αιτι·ιοπτοιιι πω.

Ιιτει πιπιπειιι ετιαιιι:ι. ίειρίσ:Ναιιι τεεωτι.. Πει οι: Ε*"Ι'|."ὶ°¦

Γειρίο.είι οιιπαιιτει· ει....ωτει....ι. ειπίιιειπ α.

ει·ειιιπτιε:ατιιιτε.ντ άι ρσΠιιιιΙιπιιι . εποε άι .ι τε

πει." άι ιπτοι·οιοιπ;ότ ΐειεπιια ιιατπι·α!ιππι ι ιειειι

τια Γποει·πατ.νπιιετστειππτ πι....ι.. ιιιιιι..επι ίσι

πια!ιτει·ιπ Πω. ποστ οποιο. ι-οι·πιαιιτει τιιπει·ιι,

ατι πω: ιΠα τει·ιιιιπατιιι ι πο. ει·εατιιι·ιε, τιποιιιπε

δεσιι/ιια αιποοπτ τιιι.ιιπα. Ιτιεπι αιππιπειιτοιπ θεά

Ροτάι πε ροτειιτια ει·ε:ιτιιια 8τ ειιοειιπα ; 8; επια

ξ ιιπα Ιισπιιιιπιπ αε ΑπεεΙοιππι. @οσο ο ποπ οπ

| ιι:ιπτε τεαΙι ιτε €οι-ωπι ειιοειίιτατε ΐειειιτιαι·οπι.8τ Ρο

τεπτιαι·οιιι π. ειεατπι·ιε,νπα Ροπιτοιιειεπτια ιο Πω.

αε ιιστεπιια ίοι·πιαιιε:ει8σ ποπ οιιιιαπτε όιπειιιτατε

ισι·ιπαιι είι”επτιαι, 8ταττιιιιιιτοι·πιπ ιπ :εποε ειεατιε.

νπα ιιοπεπιια άι ιατισ ι-οι·πια!ιε άΐεπτια:,8τ αττιι

ιιπιστοπι π. Πω; ποια ιπαιστ άι Ρετιεδιιο πω..

οιιιιιο Επι.

(12.Α.ιιινι ε μισή; οιππιε τιιιιιπειισ , μπει·

εαιιι,ππαι ιππιιιιτπιιιι είι·επτια!ι οιιΡσίιτιοπε ι·άατι

πι, ρισιιεπιτ εκ ιιιιιιιιιιισπε εκτιειιισι·ππι.ντιιιτιο

ειισιιε εοπίιαι: παπι ποαπισιπαπιε αΙιππαεΙεοαπιπι·

π. ...Με ίοιιειιοι·ε,ταπτο ιιιιιιίιε ειιιιιιιΒοοπτπι· ιπ

τει· ίε,δε ε πατιιι·.ι ,επιιιε π... Ρετι-εδιιοπεε;Γεειαιτι·ι

ω... 8τ άιεπτια πω. ποπ στη:ισπιιπτοι· ιππιπε,

δ: πιιιιαπι ιιαιιεπτ ιιπιτατεπι; απο πιιιι.ιιιι ιιιτετ τ..

Βτεοιπ πατπι·ιιιιιιιιπέιιοπετπ; αΙισππι ο ιαπιέτια ιστ

ιιια!ιτει· ειιίιιπποει·ετπια ιιοπιτατε . ιιιπιτατετοι· ατι

ισιαπι ιοτιπαιιτιιτειιι ιαπιεπτι:ε, ατποε :πιω ποπ ά

 

ι

εσπιιιιπιιιιτ νιιππι π. πιο ποπ πιιιιπππππτπι·:αττιι- π. ιΠιιιιιτατα ε.. τσια Ιατιτπιιιπε επιιε ροΠιιιιιιε.(:σπ

ιιιιια νειὸ8ε ιπτει το , δ.: επιπ άιεπτιιι εοπιιιτπππτ

νπιιπι, αιιοπιιι ποπ ποίιιιιτιιε ιε ιππιεειιι.αοτ ιιεει

ιεπιιέι πτειιιεαι·ι. 'δεεππιιιιιιι ιαΠιιιπ άι: παπι επιε

π. Ραι·ιιιπε,εο επε άι ρειιε&ιιιε, ποὸ ιπαπιε νπππι;

ποια ποσ ιιιαπιε άι νιιοιιι π. είιιπ Γιιαι·ατισιιε ιΠιιπι

τατιπε. πω. Μπει·ιπειέα.ΕΜεπιρβ.ι. 37. ίεοτιεπι

πισω αιιιιιιιατ Πεπιιι ε ε πιππιε νιιππι αε πιπιπε

ίιπιριιεειπ.

5ιεενπιιΑ ι·:ιτισ ιιειιπειτπι· ειιιπΗπιτατε οι ιΠιιιιι

ιιιτιοπε Πιπιπαι άιεπτιαι . ππαιειι ω, ποσοι άι ιι τ.,

ποπ ιποιισ άι ιΙΙιιπιταταιιι οιιιπι πεπειεπειίεέιιο

ιιιιιιατοι· επ ιατισπε αδιοε ροή ; παιπ Με ειιάπιιιτ

οιιιπεπι ΡστεπτιαΙιτατειπ:-ιι πικάπ είιεπτια ιιιίιιπ

Βοειετοτ ασ ιιττιιιιιιτιε. άιετιπ οστεπτιει Ραδιπ:ι ει!

Μα; π... επιιπ ποπ παπι πι... Με ιΙΙιε.ταιπεπ εΙΤετ

πι. ιΠιε.ντ Ρστεπιιαιοιι εξω, ποστ! ποπ τοΠιτ πάπ

παπι ροτεπιιιιιιι; Πεπι πσιιισΙΙιιπι·ιιαΠιπα ιο εαΙιε,

ετιαιπιι Γεπιρει· ίπει·ιιιτ Γπιιαδιιι ιπιπιειππ πει: αοπ

πα ιπττα Πεοπι . άιοιΠα ποιιπιιαπι ιπειιτ ιιπεΓιισ

τετιιιιπσ ιιισειπδιο.

@ήτοι τ. Πιπει·ι-ιε επια.πατισπεε επ ποιού. ι·ει

αι·έπο πτ ιιιιιιιιεπ τιι·ιπειιιια: ι”ειιιτει ιπ Πεσ ?άπει

πιο!!!
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ο

- απ. πι. παππού; οι

μποτ ετπτιατιοπια «Ηιπτειιτέι:πα,ΓΡιι·ατιοπια πω

τατ.Κτιρ.πτ8.πιαιοτ.ποίιιιπτ τπιιπ οι τοιιτιπ ρι·ιπέ

όριο ιοττπαιι ιιιιιττιπ οτιιι οπιαπατιοποε, νται: ι·:αιιέ

νοιππταττ;οιιο‹. αιιιπιττιτ /ιώντα.9. 36.602 πιιτο,Ρτο

. , τιιι&ιο $ριτιτιιε 8.αιιιπττα,άττοατιιτατιιπι ω πιατα;

πια πω” ο`τππιροττπτι.ι εττ:ιτιο δ: οτιιιέτιο:αι:› το.

τιτπι· νοιππτατε αιποι·βτ οπιιιπι.Κατιο:ιπαιοτ νπιταε

ττριπιτιιτιποι·ιπτιοιο,οιιαιιι ιπ τιιτέι:ιι. ι τ

Οθα:ποπ 1.Ριιιατιο 8οιιπι·ατιο μπω ιιιπτ τσιπ

τιοπτε ιιιιοιιιπαι·απτια: αιιωετα τοαιιτοτ ιπ Πω: τι·

/σο ιιαρροπιιιιτ ιππκιαπιτπτα οι: πατπτ;ιττ·ι ιιιιιιπέτα;

Μπιτ ιπιτιιοδτιιιπ 8: νοιιιπταττιπ : ιιιιια πιο", ιπ

οπαπτιιτπ ιιιτιπ, ποπ ποταιι οπο ιππιιαιπ:·πτιιιιιιιι

ιιττιαι·ιιτπ ττιατιοιιιιιπ;ποπ επιιπ αιι:α ντ πω βιοπα

τι: ροιιιιπι· ι·τιατιοποε ιιιΠιιπιιιτπιιιπιτ. Κειοοιιιι.

πο8.τοιιιτο.Νοπ επιπι ττιατιοπτετιιιιιπατ ιιιιιιιιδιιίι

Μποστ ιιιιοπιιι αΒιοιπτιιιιπντ πω· οτοκιπιιιιπ ιιιιι

ιιαπιτπτιιιπ,ιτιι μια· Μπι” , ποια ατοιιιπαιππτ τοια

τιοπιΒιιε τταπιτειιιι. τττατια,ιιιια: Γε ιΡιια τιιιιιπΒιιιιπ

τικ ιοτπιαιιτττ δ! τιι.πιιαιπτπταιιττηντ Ριιιττε ποιοι

τια οικω” απιιπατ.

_ Ούπτοπιτ α. 5αΓιτπτια ντ ιαοιοπτια ποπ τα οποι

ταπαιιοοιιι.ττιαιπ αριτπτιατττατα απο Βσπιταε,οιιια

οι.ιιιιοιιιιι οτι· ιο τοιιιρττιτ ιποοι·ιοτι , πο: (ο οτιαπι

τοιππττιτ ιιιιτι·ιοτι ; ιαπιοιιτιοαιιττιιι ιπροτιοτι ατι

:παταω 86 ιπετπαταπι ιτιι ντ ιαπιτιιτια: ιι εοπιιοπιτ.

το ιιοπιτατειπ,ττιαιπ ιαπιτ:πτια απατα: ιιι τοπτπιττ:

ττεο βιοιτπτια πω: τοπττα&α ατι ιπι:τεατα_ιπ απ: οσοι

8“Μη"Ε ταα.παπι τατιο ιπτττατι ποπ τιιτταιιιτ ιαπιτπτιαιπ α.

"αρα, τατιοπο πρωπιια,τω ιοιιιτπ παω ιιιαπι ιπι·ιπιταιπ

Οσαβω. ιπττα ιτιέπτπιιε ιαπιτπτι:ιτ.οοιιιιι·. ιαρισιιτια τα πια

€ιε οαιιι:ιπ ιιιαι,ιιιιαιπ ι:οιιιτατι;ττΒο μι· ιπαιοττπι απο

οιιαπι ιτιοιιτιτατεπι;οιιαπι ποπ πιο τιιιπ ισοπιτατε.

Κοιτα. δαοισἔτιαιπ ο: Βοπιτατοπι τσιπ πιππιιιιτπιἔ ιππι

ματ Ρτττιτιπιιοτο απ νπιταττ,8ε ιιιιιιπδτιοιιτ οι πατο

τι ττι,βι ιοιιιτπ ιιπροι·τατο ιιιιιιπδτιοπο τατιοπτ Ριτ

τιιαιπαι: αᾶιιαιι,8τ νιττπαιι:πα ιιτιιτ αι: ιιιιττιοι·ιισιια

αοιιταιιιτιιτ τατιο τοπιπιιιπιίοι·αιτιπιιοπε,ιτα ιιιιιιπ

ᾶιο τ:οτπτπιιπιε οτατιτιπιιτιιτ,οιιατ τοιιτταδι:α απ Βάι

οτιτνιττπαιιε,τοπιταᾶαα‹ι τττατιιταε οτιτ τοαιια.νπιιε

ιαπιτιιτια,ιιιια ‹ιιιιιπα,ἴοτιπαιιτττ ιπτιππιτ ι›οπιταττϊ

δ: κοιιτιπα ατττιισιιταιιιιιιαντ ιιτ ιπτιπιιιτιιιιππιτατιο

ποιπ,τατιοπο τοπια ππΡωτε ιπιιοιιιιτ οιπποεποτιο

δτιοπτα τοιπροΠι ιπιι5.ι.Ψ ό'. Τύα.αρκ[ρ.πκ.ι.

ντι,ιοε. 'νπιταε8ε ιπιτω6ιω ιιιιιτιπιτπαιιατέ οτι

Ροιιτα επιι:τι·Βο επι ‹ιττι:τιπιιιατὸ ποπ τοπιιτπιτ νού,

ιιττεττπιπατἐ τοπιιοπισταιτει·ιιιπ τ οτεοιιιαοιεπτιατ,

Μπα, ποπ τοπιιτπιτ νπιτ:ιε ειιπι ιαοπιτατο , πετσί

πιο τοπιιτπιττ ιιιιτιπδτιο α Βοπιτατε. ΚεΓΡοιιιι.

Απττττιιοιιε επι νοτιιπι οι: οπτιισιι5 ιο ραι·τιτιιιατι,

ποπ οι: τατιοπιπιιε ω τοπιιπιιπι; παπι ιιοιιτ τατιο

οτε ιπ τοππιπιιπι Ρι·αιτιπτιιιπτ πιο πιανει ιιι;ι τατιοπι:5

ιτα απ πιο ντι_ιιι:ι τιιιι:ιπ&ιοικ·. @ατο ιαπιτπτια ιπ

τοπππππι, πι:οποτιιτιτιιιιιιιιέι:ιοποπι ιιτοπο νπι

τ.ιτσιπ :πιο ιαοιιιτατο,ιτει οι·αει`ειπ‹ιιτ απ ντι·αι1ιιτ.Βο

ιπτιτ: ποπο τοπίτο.παιπ ι·αιιο ιπει·τατι,ιτίι ιιιτατ ι·ατιο

ιιοπι ιιιιιπιτατι ιπ οιππι εκατο Ρτι·ιοδτιοπιε , ποπ

ιοιιππ ι·οειιιιτ ιαριοπτιαιπ ιπιιπιταιπ ιπ Β€πτι°ο Γα

Ριτιιτια:,ιτιι οτιαιπ ιιιποπτττ Βοπιτατι5.8τ οιππια που

ποιωπ οοιιιι:ιιια.Νεο ρτορτοι·τα ιιιαπι οιιτταιιιτ α

τατιοπο τοππαιι ιαΡιτπτια,ιοιι ταπτιιπι ιιιοτταιιιιιτπα.

Με οττιτόιιοπτε, τιιιαα οκιΒιτ τιιια ιιιιιιπα ιοττπαιι

τττ.Λιι Οοπιιτ.ιιιεο,ιαπιτιιτιαιπ απο πιαειε ταπιιιοπι

ιιοι,ποπ μι· πιαιοτοιπ ιιιτιιτιτατοι·π αδτιιαιέ, απο

τιιαιοπιώΒιτιι ταιιι:ιπ αδτιιαιιτοι· δ: νιι·τπαιιτοτ; οσοι

τατι οι εατιτιπ ταπτιιιπ αέιιιαιιτετ, ποπ νιττπαιιτττ.

_οΙαπωω .τι Ιππριιτατιιοπαιιττπ τεοιππιπο ιππι

Μικτά οοπττατιιδτοι·ια ντ:τιιιται·ι.Ατ ου ιιιιιιπιηοοι·

ιτέιιοπιιιπε τοιιτταειιᾶοι°ια νττιιιταιιτιιι·, παπι πιπ

ττιιτδτιιε ‹ιιπιπιιε ιιιτειιι€ιτ8τ8τιιττατ,& ποπ νοιίι

ταε:ν0ιιιπταε νιιιτ δει-ριιατ,ποπιπτοιιοδτιι5: απο π

ΤσΜΜ Ι. θα Ότο.

;6.

ν

3?σ

πεπωιπα

ω"ωπ οι

Βια,

38.

Λ.Ι Οιο_βτ.

δ 9 ·

Ζπ["ση.ι:

Ξπ8ο ι”

¦ιπ2.ο: πια

:σιά ω.

Κ

-ι Γετιιπιιιιπι ιιπαέιαιπ μοι·ιτέιιοιιι:ε οι τοιππιυπιαι

απο? α::πωπα. .5°α62. Μ τη

ιπτοιιι:&ιιε οι νοιππταε,ιπτειιι8ιτ.8:ιιοπιπττ·ιιι8ιτι ι

8οπττατ,8τ ποπ ετιιοι·ατ. π. Ιιττοιιτέι:πε πτετιιατιὸ

ορετατιιτ , νοιιιπτα.τποπ πτετιιατιο; οι·ποίι οπτικ- ν π

άι” τω:`νοιιιιιταε,ιιτι:τιιαι·ιο οπττατιιτ.ά ποπ ποσοι

οπο. α. Πτιιααιιιοτε.ιιιιι8ιτ, οιιιο οιιιτ:αι·Βοιι ποστ

τα οιιιιιιπ ο Ποπα αιηοι·τ τιιιι€ιτ 8ι_ποιιιιιΠΒιτ. α...

Βω8 ιιΜιιι;;ιτοοιια,8τ πιαια: Παπ ποπ νπιτ Μπα

8ττιπαια: οτεοιιιπτοιιτᾶιο οι νοιιτιο , ιπττιιι8ιτ δέ

ι οπο· ιΠΕςιιιι.;ιτιιπαια νωπά ποπ νιιιτ απαια. τι ι)0ιιιι

ι›ιιιε εττατωίε; ίτοππιιιιπι αιιατ ποπ τίτ εοιπιπιιπι

ταιαιιια: απο π Ροι·παιπτι. οι τοπιτπιιπιταιαιιια 86 ιπ

τοιππιιιπιταοιιιε ο ταιιτιπ Ροποιο τικ τοιπιπππιό

επειτα οτε. - . ο - ·

ἱ Κτιποπτιττ δ.Τύυ.9.7.έσ ροτυπωι 4.1.24ι ς.ώ· απ. Μλοι

' 8.α.ττ‹ιά7.οαρκο!.πιπ.,σιιι.ι?.8.9.4,.ακι.ά·.α!α, ατι οπο; ΨώΙἄἰ°

ἱ οπιτπα ίππων: ιιιιιιπάιοποπι ταιιοπιε.τ νττιππ , ιι ”ω,,"α πὅ

ι πατε ιπτειιιεατιιτ ιιο αέι:ιιαιι ιιιιιιπδτιοπο τατιοπιε , ν: ριπ|ιισότ.

πιπιτι ιπτοιιι€πιιτ,ιιοιιΕπιεί·ιτιτ: τ. ποια απττοπιιιπ

τςιιο&ιια αξτιι ιιιιιιιιΒιιατ·ιπ υπο τίιοπτιαα ττιατιοπτι

ΝΒ πω, πια α ραιττ :τι ιιιπιιι επ ι·ιιτιιτιαδε ττι:ιτιο,οιι:

τοπιιπππιε δε ποπ εοπαιπιιιιιωιιιιιπέια α τοττοιατιο

πι: δε ποπ ιΜτιωετατ ταιιτπι οπιπι οι τατιο ιιτ :αττι

.οπτιε 8τ τοΙατιοπιιαιιτ τοπιραι·ατια ω τιιτπτιαπι,α ηπα

πιιιιο ιποτιο τιιίτιιιπππιιτιιτ;α.τιιο εότι·αιιιέιιο,οιι:τ

ιπιαιτοπιτιιτ οποσ ιπτοιιτέιιιε,ιπιιιιατιροΠιτ ιο οπισ

πω ιιιιιιπέτιοιιτ τατιοπιε; ντ οιιὸ‹ι ‹ιτιιιιιτο,8ε πό

τιτθπιτιοπιτοπιιτπιατ απο ιποιοδιιιπι ω Ρι·οοοιιτιο

πτ;ι:ιτο ‹ιτίιπιτππι δ: ιιτιιπιτιο πο: ιιιτιπ α ραττο τοπ α,,"ων;

ταιπιΐ τοπτταπιδιιο, οπο μετρώ: ιιιτειιτέ.ιππι,ιιιπ- 6Μ›ω ρηέ

ιιατι ποπ Ροττ·ιι ιπ οπιπέτιπα αιπιπωοπα ι·ατιοιιιο Ψω" πι”

Μπι ιιιιιιιιέι:ιοιιτ α ραττο κι αιιιτοιιτε. Όποιο ριιι- '""ω”“°

τιπιαετοπτι·αιιιέτιοπτε,οιια ιιοΒτοιιιτππτιιι·,ρωτο

τιιιπτ οριιειπτι:·ιιτέιίιε , ν: οιιὸιι τοΙατιο ορροπατιιτ

τοτττιατιοπι,ποπ ορροπατιιτ ιιατιιικτ: τ1ιιοτι ιπττιιτ:

&ιια @απο νοιιιπταε ποπ 8οποτττ ; τιιιοιι πατι.ιτα

τοπιιπππιτττιιτ,τοιατιο ποπ τοιππιιιπιτττιιτ,

Νεπιιο_ιιιταετιιπι Οπα. ω. σιτ.αά 7. τοπιιι:πιτο

Ότο απτο οοικιπτοιιτέτιπ οκτττιππιπ αθιτπιατιιιίι,

ποπ πτο:ιτιιιιιιπ; νει ποια ποοατιο ποπ ι:οπιιτπιτπ:ι

ιιι.πιιατποιιταιιτττ,νοι ι:ιπια,τιιπι ιιτ ιπαιι€παπτιε πα

τιιταε, Ρι·τεροιιτα ι:οπιιια: τοπιοιιττ ρτα:ιιιτατιιπι τι παπα

ιτἐΪ0 οπιιιιτατιοιιο. Ναιπ ταιιιιπι απ, ιιτ·8ατιοπέ ισπ

απαιιτοτ οοπιιοπιι·ι: ι)οο μι· ιπτειιτέι:ϋ;οιιια ιιι:ετ νε:

τιιιπ πως πτπατιοπο οπιιπτιατιιι:ι, πιω" οιι τι:: Μ»

ιοδτιπαι οπο: αέτιι 8τιοιτπαιιτττιπο ιποτιο ιπτιι το

πιο. Ντι: οιιίται. πιιὸ‹ιΡι·α:Ροίιτα τοριιιπ τοτποιιοτ

Ρτα·ιιιταιιιπια ωκοο οιππιπιτιοιπ:; παπι πω: ιτε

τιππ ταπτιιιπ άι οι: ποεατιοπο ποίιτα ιο ι:πιιπτιατιο

ποιο οιιαιιαπτνιπι παπι:: :ιι νι Βοιωτια @πάτα

τιοπια,ποπ :ιο πτεατιοιιτιπι·ειρια τιιιιτοπττ : Νπιπ

Ροττιιιιτ:Βατιο εοπιιτπιτο οπο) αραι·ττ κι ω..

ιιοπτι "κι τατιοπε, ε; ποπ πω; ντΡαττοπι τιιιιιιιΒιιι

αΡιιιοι·ατιοπο Ρατετιιιτατιε , ποπ ι·ατιοπο τΠΕ·ιιτια:;

Ι απ] τεΒιιετττατιε εοπιιι:πιτ ιιοπιιπι ποτζατιο ειιιτιιτ-_

ι

4Ϊα

Πιτ τατιοπο απιπιαΙιτατιπποιι τατιοπο τατιοπαιιτατια:: ·

ται-πιτ ιιιιια8ινιππε πιιπαππω αιιιτπιατιοπιε 8ε ιπποει

ἱ τιοπιε , ντ α παιτει·τι εκιιιιτ απτο οριιειπτειιοἔτιιε;_

ι ι1ποπιοιιο τιιι€οιππιπο απατα ι·τιιιιιιιιιιπέτο ροΠιτ

- ταιιτιπ ιιπιιιι αιπτιπατιοδι ποΒατιο τοιιποπιτο.Κτιιι. Ο _

ξ αιππι.απΡωπι τοπττατιιᾶιοποιπιἴοτπιαιιε οπο”ι ιτοι:τιτιιτ ιπ ρι·οποίιτιιιιπτιατιιπι: ντ ι)τιιε πιτ ι:οιπ- |ς,,,Μ"".

Υ πιιιπιται:ιιιε , δε ιπτοπιτπιπιιταιαιιιε : νιττπαιιε πι. πωπω.

@πιο πιο πιο‹ιο ιιιπιιατιιι· ιπ που; απτο τπιιπτια-#ϋιτιω?ίο(

ι τιοποπι ποιιτι ιπτειιτδιιια: νι ιπ·ταιιοπιίιπιρΙιτιοπ

τιτατε πατπταετιιιιιπαιιιπιιατιιι·ι·ατιοτοιπιπιιπιταπι

Ματια δ: ιπι:οιπιπιιιιιταιαιιιτατιτ. Ηιιτι: ιιιιιιπέιιο α

πιιιιο ποπατι ροτειι:. Α‹ι αι·;πιποπτ.τοπταιο , τισ απο”.

εατιτπι το οιπιιιιιὸ επαιιιωπι τοπττα‹ιιέτοτια νο

τιιιτατι ποπ οοιιτ5πτεο ιιοι)το,απτ τιιιιιπιερει·

ίε&ιοιιιιιιιε οπιπιπο ιπιιιιτιπέτιε τοπτταιιιδτοτια

Ο ` "πεπα

@Σὲ

τι

Δ»

ι Ο

···



:.8

νει·ιΠεει:ι: παπι νε: ιΠ::ι εῦ::ππἰἔ:οι·ἱε Ππιπιιπ:ιι: Πο:

πιειι:ε:, δ: Μ ιιέ:π Μ :Με Ρ:οοοΠ:ιοπεπο Μ:εΠε

ει:: Πο:ιπ:ι::ΐ, 8: Πε Πιιηιοπίι: ιιέ:ι.ιει!εΜ πιΠ:Μό:ιο

πεΜ :ει:ιοπιε. ποπ:: ει:: ιπ:εΠεδΙ:π πε ΜΠε :ΜτΙ-ε

δ:ιοπΜπε πιιιΜιε : νε! νι::πειΠ:ει·, οιι:ι:εππεΜ :ο

Μ:: Ρ:π:εεπιτ Πιιππ:ιΜεπ:ιι:π, ει: :πιο Ρε: ιπ:εΠε

δ:ιιπι ΜΜΜ:: :ιοΡΠ: Πο:Μει!ιε εοπ:ι·επἰᾶἱο Μ :πο

ΡοΠ επππεια:ιππ; δ: :Με ε:ΜΜ Πι:ιροπππ: Μ :ε

νι::πει!ειπ πιί:Μέ:ιοιιεΜ, :μια Πιέπει:,ν: πε εεπεΜ

:εοπιπΜο ιππιί:ιπάπεοπ::επιθ:ο:ι:ι ποπ νε:ιΠεεπ

:π:.Νιιιπ εοπ:::ιπιδ:ο:Μ α:: Αηβ.Πππ:ι!!:ι.ππ:2 αι

πππ: [ποτε ειιΜπ.τεΜεππεΜ οπιπΜο ::ι:ιοπε.

Πισω :.'Επεδ:ιιει Μ εδω ι·εππι:ι:εεπίππι Μ :ι

δΕπ:ε:Βο εοπ::επιδ:ο:πι Μ :ιέ:π :επιιι:ππ: πω

έ:ιοπεΜ Μ εδ:π.:.8ι :Με πιί:ιπέ:ιο π:πιππ :ΠΜ

θ·

Ώἱ::: ι.

Ε.»

!

Ι
Ι

_ Πω ειπ:ε ορπειπ:ει!εέ:ιι: , Πει:: εοπποΠει: ΜΜΜ:
:
ι

Δ! · ' απο ΠειιεπιιΉπἔπἱ: Μ Πε ΜΠονπεΜ ρε:Πε&ιοπεΜ

α.
π: Με. ΚεΠιοππ.Απ π. Πει:: ππΡΙεκ ει: 8επποεοπ

Π ::επιέ:ο:ιο:π:π. Πο:ΜεΙε ; νι::πει!ε;ι::ι ππΡΙει: :Π

ί:ιπ&ιο,:ο:Μπιε , νι::ιπι!ιε, εοπεεπο εοπ:::ιπ:&ο

π. Μ :επι €ωπιπι :εππι:ε:ε πιΠιιιθ:ιοπεΜ Πο:

Μει!εΜ. :ιο ιρΠοειδ:π :ει:ιοπιε Πο:Μει:ιιΜ εοπ::επι

δ:οι·ι:ι νε:οιπ ειδ:ιι νι::πειΠ :εειπι:ετε ΜΜΜ πω

δ:ιοπεπι νι::πεπεΜ,Ρ:ιεεεπειι:ε:π ειδ:πΜ :ει:ιοπιε,&

Πε :ποπ Μ Μπι: :εειπι:ι: εεπιΠ:Μ Μπωπω ρ:ο

Ρο::ιοπ:ι::ιΜ : Ρ:ορο::ιοΜιτε ειπ:εΜ πιιιιππιο επ

Πι!πειππει εοιι::ειπιέ:ο:ιε Μ ιι&π νι::ιιιιΙι , εΓ:πιί:Μ

δ:ιονι::π:ιΠε ρ:εεεεπεπε ειδι:ππι :ει:ιοπιε:Πειι: :πο

Ρο:::οπει::: πιΜπάιο:ιπ Πι!ι.ιειππει εοπ:::ιπιδ:οι·πιιπ

ι πι:: Πο:Μπιι,εΠ:πιΠ:ιπέ:ιο Πο:Μει!ιε, ιιβειδι:π :ιππο
πι: Πο:Μει:ει. Απ π. πεπο Δ εοπίε πεπ:ιεΜ : πιω

ππιρρεεΠ:, ΠειιΜ εο€ποίεε:ειπ Ρε νπαιπ εΜΜεπ

τιίΠΜεπι Ρε:Πε&ιοπεΜ,ποπιρο!!ε:εΜ :ππΙ:ιε εται

:ιε ει: πει:πι·.ἱ :εἰ πιίππδ:ιε, πποπεπεο<έποίεε:ε Μ

Γενι::πει!εΜπδΜπδ:ιοπεΜ, :πιππ Μ:: πιί:ιπππε:ε

Μ Πε νπεπι Ρε:Πε&ιοπεΜ ει: ε!ἱ.ἰ;ειιιἰ:ι ειιΜ Μ Πε πιπ

Π: Ριπεεπε::ι&πειι:ε πιί:ιπέ:ιο, :ιθ:π πιί:ιπππε:ε:

νπ:ιπι ρε:Πεε:ιοπεΜ π: ε!π,:ιΙι:ε: νιπε:ε: Πε ΜΜΜ,

πε εΠ:.Νεε ειιπεΜ :πιο ε:: πε Μ:εΠεό:π ε:εει:ο,ειπι

ΒειιΜ ποπ εοεποΐεεπε,ν: Μ Πε πι, π:Μπειιι:ιπ ω,

:Με :ε πιί:ιπέ:ει ποπ ΠΜ:. Ν

Ε:: Με ΚεΠροππ.επ ει:ειπρΠι;Π :ε:ΜἱπἰΠππι:ιπ:π:

εοπεΜ πιοπο Μ επ:εεεπ.:ιεΜ εοπίεει. νε! νι::πει

ν !ί:ε:πιπιπ&ι,νει :ι&πιιΠ:ε: Μπιί:Μ&ι, ππΠα ἴεππἰ

τι:: εοπ:::ιπιέ:ιο. Νει:πΠ Ππππιπ:ιι: :.πιοπο,νει·::

επ: Μαιο: , Ιπ:εΠεδ:πε :ΜΜΜ Βεπε:.ι:; νοΙιιπ:ειε

:ΜΜΜ Φι:ει: πω πιο: ΜΜο:, Ιπ:ε!Ιεδ:πε επ νο

Ιππ:ει:,οπιει ν: Πε ΙπτεΙΙεδ:ιιε ν:::πιιΠ:ε: πιί:ιπ8πι:π:

:ϊ νοΙππ:π:ε: εοΜΡε:ι: επιΜ ιπ:εΠε&ιπ 8επε:ει:ε.

8: ποπ πω. , ν: νι::π:ι!ι:ε: πιΠιπδ:ο :ι νοΙππ:ει:ε:
η νππε ποπ Πεοπι:π:εοπε!πΠο;ε:8οιιι:ε!!ε&πε πεπε

:ε: 8: ποπ πεπε::::, τ:: Ρο:Με εεπε::ι: ν: ιπ:εΠεδ:πε,

44·
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Τι::πΕπὶ εο

ιΜπ :ποπο

|κυκπ:ϋ.

0

: πο:: πεπε:ει: ν: νοΙππ::ιε.διίππιππ:π: ε.Μοπο,ΒιΙΠι

π: πιειἰο:;ππἱπ ιπ:εΙ!εό:ιιε ν: Μπιί:ιπέ:πεπ νοΙππ

::ι:ε ποπ ΜΜΜ Βεπε:ει:,Πεπ ε:πιΜ Πρι:ε:;οππι ν: Πε

ποπ ΜΜΜ ΜεΜπἰ: νι:π Βεπε:ειππὶ, Ποπ ε:ἰεΜ Πρι

πω. :μια ν: Πε εοπΠπε::ι:π:,ν:νπει νι::πε:ϊ Ρει::ε

:οι εκιΠεπΜπιειπαπιιπ:ε :εΠροππε: ν:ε:ειπε πάω

8ιεπεππι δ: Μιι·ιιππι.(::ε:ε::ιΜ εδω: ΒΜΜΜπ ει:

:τει :ε:Μιπα:ιπειιιιεππ: Μπιεεπι Ρ:ππἰεε:ἱ ,οι: πι

πε:Πιιιι εοιιπο::ι:ιοπεΜ οΒιεδ:ο:πι:ι: π:ι:π :ιΜοι· εἰ:

::-Μπιιω εοππο::ι: Βοπι:ε:εΜ Μ οΜεξι:ο,οπιιιι·π

Μπι:πιπι:ιπ:εΙ1ε&ιο :ιπ:επι ΜΜΜ εοππο::ι: ΜΜ

ΙιΒιοιΙι:ει:ειπ Μ οοιεδ:ο,οπο Μπι :εΡει·ι:π: Μ οπ

:εδω Βοπο.ηπ:ὶΜ Μ Μπα £22Βα:.ιπ :.π.2.9.2.π.

η. Μπέεπ:.π 6.π.:.ππ π..

Μι- δοιπι:π: πο:: ιπ:εΙ!εέπο Μ Βεοπ πει::ε :οι ποπ

8'Ι"""' ι' Π: ειέ:πρ:ιο: νοιι:ιοπε,εππι πω:: π::π:ἔι Πυρπο

πει: ιΜιΜ;ειπιει πιΜι:πιπ :ιᾶπ ρ:εεεπει·ε νο!ἰ:ιοπεΐ,

ποπ ει: πε ππιππι::ι:ειπ:εΙΙεδ:ιοπιε ν: Πε,Γεπ πω

. Με επ επειπ:ε!!εέ:ιοπιε ::ιπ:ίιΜ: ιπ:ε!Ιεδ:ιο ειιι:εΜ

Ι
ι

. ΠΜ: π: εΠεπ:ιε πα:π:2 Πιπιππ, εοοποπ ποπ Πο

Β.]π. [Η Β: @Μία Βεἱ εἱπῇ; π:πωππ. δεόΐ. Π.

Πιπιπ:ι.οποπιαΜ ποπ ΙἰΜἰ::ι:π::ιπεΠε ἰπ:εΠε&ἱο->

πιο :επ:ίιιπ,. ππΠπ εἰ: ΜΠπε επ :ι&πιπ νοΠ:ιοπιε ε.

6::πιπ Ρ:2ε:·ίΠο, Ποπ ::ιπ:πιπ νἰ::π:ιΙἰε, ::ι:ιοπε επ·

ιπ::ροί:πι:ι: ε ποΒιε ωππΡι Ρ:ιο: :ει:ιοπε , ΜΜΜ

νοιι:ιο.Ω!ε &2·ιθω·π.2π ω: .ι.π::.1.9.4.:.πποπε

δ:ονππΜ ει:::ιΒιι:ιιΜ πεπιοπΠ::ε:π: Ρε: ει|Μπ,ει1Μ

πει:ιοπί::ειπε πεπεει: εΠε πο:Με, δ: Μπι: πε:πόΠ:α

Βιιικιιιοπιπιπ ειιιιι πε:ποπί:::ι:ιο Πε: ιπ:εΠεδ:πι πο

ί::ο,οπι :εε ποπ εοπεΜι:.ν: ΜΜΜ π,τωππιππι- - Χι

πο:εί-εππ: Ρε: επεό:πε.ρο:εί: ἰπεΜ ρει·νππ:π Με· _

δ:ππι πι: πο:ιπε ΠΙ:: ει: νπέ: ρε:Πεί::ιοπε , ππὲΜ '

πιο, νι::ππΠ:ει· :ΜΜΜ πιί:Μδ:π , 8: Πε νπεπι Μ

Πε::ε ει: Μ; :μια ποπ :εππεπε: ὶπειπ πποειπ ποπ

π:: πο:Με Γε:ΡΓο. :ιεπεε πιπε:Πιε οε:Πε&ιοπεε ω

:πει!ι:ε: πιί:Μό:εε ; :0Ρπεπει: πποεπ Πε,νΠιιΜ πι

::Μπ:πΜΠιπιππιπ:ιΙ:ε:ο πο:ιιι:. Ε: εοπ:::ι δευτ.

ιπ:ε!!εέ:πιιΙι:πε πε:ποπί::ει:π: πε εΠεπ:ιέ Ρεἱ μ::

Π ι:ι:πειΠ:ε:εΜ . επΜ :ειΜεπ να: πε Μ επ:επ:ῷ

ιΕΠπε Π: πε εΠεπ:ιπ :Μωβ Ρ:::α2:.εοπ::α·8επ::: 8

αφ. Ρ5.3.ππὲ ::ι:ιοπείοδ:ιπιπτε::έ:ΐι:ε Ρ3π5::πτε 8".'ω, .:

νπ:ι ο:ΜεΙ:::ιε, ε:ιεΜ ι Με: ιι: ε: επι:: ε: Μπο

πεε:ειππι πἱπιπππι ποπ ίε:πρε: πιω:: πεππι:ιο ει:- Βεβ::ί:ίο

ἐπὶ: π:πει·Πιπι Πο:Μει!ι:ε:ειπ πιΠ:ιπιθ::ιΜ εδω, π:: ·ω("β :ψ

νι::π:ε:ν: Ριι:ε:,Π νεΠε: .5'ωπα πεΠπἱι·ε ιπ:ε!!εέΈπε

Π:ε:ε:π, 8εεΠεπ:ΜΜ. Καπο: Παρε :εε πεΠπἱππ:π:, β,,8.” -

ρ:οπ: ὲποΒιειιιππεοπε:ἑ εοπειοιπ:ι:π:.νί:ιπί ίξΜ- ω",."_

ε: πε π. ει:::Μπ::ι Ι)ΜΜε:. πιπε: ει: :ειρ ε: :ι ε:ε

ΒεΠπι:Ποπε:,Γεπ νπε:π :ΜΜΜ πάω πιπΙ:ΜΗεεπι

νιι·:π:ε.4.(:πι· ποΜἰπε, :μια πεϊ)εο πιεππ:πιπποπ πο. Έ

ΠΜ ΓνποιινΜε, εί:ο ΠεπιΠείεπ: Έππεπι π:ιιπιπιπ- 8°Ι^""]:

Ιεπι πω· π:: νἱπεΠεε: ποπ Μπι εππ:ι Μπι ε: ει:: `
Πο:Μ:ιΙι:επε εοπεεΡ:ί`ιε, επι πιοπιιπειιιιιΜεπιει:ε :ο

Προππεπ:,ν:/€,κα Β:π·πιπ. απ: π.: έ:: ακιωάφηβοπ:ξ

δ: πιοΙ)επΜ Μ πε νΜι ε: νει:ιοε εοπεε :πε ει·

Ρ:ΠπιΜιιε , Ρε: νει:ι.ι ε:πιιΜ πο:πΜει Πεπιεε:ιπιπερ

ΏοπΠι·ιπ. π:Ππι:ιο 8: πεΠπι:π:π, είΠ:π:πι δ: ΜΜΜ

δ:ιππι:εε Πιπιππ,ε:ι:ιπι έ:: πω. δω:: ΠεπιΠώ:εεΜπ.

Πο:Με!ι:.ι:εΜ :ει,είι ::ιΜεπ ΐνποπνπιπ ποπ Ππ:. Ζακ 7

.5'.ΤΙου.ι. . .:3.α. . 8οιπ::πι· ε. :ή :ε:ἰοπειὶ πιο: .

πιω ε::5Ιππ:ε .ιι:'.ιι:.π :εππιιΙπ,είι:π πι! Π: εεππει!ε “Θ”.

Ποι:πιεππ:π: :ΜΜΜ :εοιἔιΙἱει Ππππ:ιΜεπ:ειΙι:ε:, :μια

ποπ ω: Π: ε:: νπιππ,ε ε:ιεΜ :εΠειπ:ι οΜπιπ,:Ιππι

:Βιιπ:ποπ:επππε ἰπεΙππι: Πο:ΜιιΙι:ε: οΜιιιπ,οιι2 Μ

Βεοίππ:. ο

47·

8οΙ::::κ: π.

ΒΕΟΤΙΟ Π!.

_ώ:α:::έύπ::ι εοπΠέπιππ::εΜεπ:ΜΜ ΙΜ?

'

Οπ πο:: ιοί-ο, οπο:: ε!ιπιιιπ ει: ἱπε:π εἰ πω::
Α :ει επιπ :ιΙιο,εί:ιΠιεΠεπ:ΜΙε.ΝειΜ:ε!ει:ιοπεο

ΠΜ: ιπεπι :Ξ πειτε :ει επΜ :ΜΜΜ ΒΜΜ:ι πω: :Με

ποπ οπιπεε ρπ::ιπ: πι: πε είΪεπ:ἰἔι Πει:ει:π : Οοο- οΙπω

:ι·:ὶ νε:ὸ, ποπ εο Ερίο,πποπ :ι:::Μπ::ιπιπιπππππ:πι· Μ.:",",_

Μ:ει· Γε,ίεοπιτπ:ιΙΠι ποπ εΙΤε πε εΠεπ:πι Ι)ει;πΞι πιο- ρ·πόσπ ω·

πο; ΜεπιρπνΠειπ:Πιπ8πιιπ:πι· Μ:ε: Πε,8ε :εΜέ ε:: Μ” °ωω.°

. - . . . Ζκ:ρΙα]παπ
Πεπ:ι:ιιπ εοπί:ι:πππ:.Α:::ιοπ:ει επβπω:. 6'επισποπ ."ω"Μ

Βεί.

$δο

Μι:: πιΠ:ιππιιεπ:ιι: Μ:ε: Μ, Πεπ ε:ιιιΜ :ιο εΠεπτΜ:

:ιιπιππω ειπ:επι νπιπε :ΜΜΜ ίπροοιιι: Μ:: εοπί:ι

:π:πΜ νπππ·ιδε :ι!Μπ.

Π:: ΜΑ Πεπ:.6'ωπυι :.ππί.8.7.4.π.απ4..ά· παπά!. :. ΜΕ...!

π. :.5.α'ε ισ· 5.πω!:ετο,Κκθ.π: ι.ππί.3.π.:.α.ι.(ε· π:/Ι.8.

9.3. ευπε!.3.ά· 4.@· τε!Μ..ΐτο:ίΠ.Βεβ|ι έ:: :.ρ.9.4...σ.:.

ππ&.:.Νεεαπ:ιπΜ,ι.ππιπιπ ΡΡ.ιιιΠππιιπ: , οπι επ::

Βπ:π ::ΡΡε"ειπ: ρ:ορ:ιεπι:εεεΠεπ:Μ,ειΒ εΠεπ:ιε εκ

ειπππιι:,ποεεπ: Με ει:επιπί:α:ε :ΜΜΜ επεπ:ι:ιΜ;

νοε:ιπ: Με ειπιι!ι:ε:ε:,π: πιπιΠειεειπεπ:ι:ι πει:πτο:.Ι.ε

έ: @πικαπ !πυ·.πεδ.Τ::π::. ά· 'Οπκιωβ.|ιπ:.1.Ι·':πσό

εαρ.π.. Δ

` Ρ:οπε:ι.

 



μ. °ι)ιοικιε ε. 5εοτιιε :ιό ειιιοει εοιιίιιιιιιτ ειΪειιιιιιτιι . :Μπι εΠειιιιιιιιτει· είς, ειιιιιιιιιιιά είε: ?ιζἰ|1ιΪἔἰΖ°ἰ2πτ_.
ι Πει,ειι:· ι·ιι€ιο ρι·ιιιιιι: τιιιιιιιιιι ιιιτι·ιιιιιτιιιτι επ .πιο ώ σιιιιέ ει: αρα ψπιτικινετε ιι6:ιικι·,Μεσ ειιιικί εμειώ,·υε!

ριιιιιειι ιιιρροιιιε ειιιιιι ιεειοιιειιι ριιοι·ειιι Γε. ιιι ....."..φω ..ι..φωι.ιαρι.νι οιιειιιιιιτ,ιειοειιιιειε

«μιά θ.ιιιόετιιι·. ειιιιιιιιιε άειιοτιιιιιιιτ: ιι:ιιιι ιιετι·ιιιιι- ρι·αιιιωτιοιιε ειιειιτιειιι,8επιδ ιειειιιιεθ. εισαι οιιιιιιιι

τυπι- ε·ίι; ΐοτιιι:ι άει·ιοιιιιιιιιιε,εριιε εΠειιιιιιιιτει ιιιρ- ειιιπιιι Πεο Με ρι·:ειιιωτι ιιι2πά8: είιειιτιιιιιεεε

ροιιιιιιιΒιεέιιηιι ειειιοιιιιιιιιιιάιιτιι.Μιιιοι·ριοι:. είἶ- ειε Πεο,ίεειιιιειιιιιι ι:ειιι,8εεοιιιιιιετιιιιοιιειιι:θεσπ

ίειιτι;ι .ιι ι·ιιιιο,ειιι.ι ρι·ιιιιό εεε εοιιίιιιιιιειιι·ιιι Ϊε. δε πέωσιίκω «υπο» εΠ,9ιιιιάμέά ερωι..2εω ..τι @Με

ειιιιιιι€ιιιτιιι· ερ οιιιιιι :ιΙιο:ιεει ιικε είὶ τω.. ι·:ιτιο βόΠακιω αισιΜ7:Πζιψβ «πιο Μυέσ,2Μα ευκριτ'εκιιισιιε

ριιιιιει,ιεειιιιιιιι ειιιπι Γιιρρειιιιτ ι·επι εοιιιιιτιιτιιιιι ρετ ε|ι.εκιάρκΜ4ίς#δικ:ια|ιιεπειιιιό ειιρι·εΠιιιεΜέκρ.η.άε Φεβ/ιι

00,18... ρτιεπειιι. Ποιιιιι·ιιιιιτιιι·:ειιετιειιιΠιιιιιι:ι εοιιειριτιιτ Τιιππ.:.6.Πωσ ιικιιιιτ,βω "ή &ιρισιιωι ό!. μια

Τι] ιιιίιει· είιειιτιπ ειε.ιτ:.ε; @Μια εειιΒιιΒιιίξειιι· ρει ι ?επ ε/02ε!ικάβριεκιιω ω... .ι....ι.φω..... Ιιιισε/Ιῷ

ο ειιιι πιτιοιιεπι ρι·ιπι.ιπι ; ει· ο ότι ει. ι κι οι: ε, ιι :Ξ π22ΜΜ2 σ. Ειιιιι. .ε.ι. εκι;!ισ »κι πω.

πω... ιΒιιιιτ δο'σΕκσ ιιι Πεο ρει·Εε&ιΞιεε,.ιΙιεε ιιιιιίΒιι€ιιι- ..ι.2 Παίζ, #ά ευ ›ίιρι...,....2Πε144514ΜΜΜ αἰιἔάι|ἰἐ

ρατ[εἄἱ0 Με ριεειιιρροιιαιε, ω.. :ιτττιιιιιτειεε ρταΓιιρροτιειι- ή πια!ιικικ εῇὲ, «Μέ Όειωι ε·β:8ε αιρ. 6. :πιω

σ: πω. τα. Ρτιιιιιιε ιιιιιιιειιιειετε τοκοι” ρειΕε&ιοιιειιι ίιιι:- οί! ψ , ?και Έσω» Φ,9ι....ι πΜπ9ΙΒΜι φ404ΜεπκΜ

ιιιιι·ιτιετ ροΠιΒιιιε. νιτιιιιὸειᾶιιιιτει: ρει· εκιΠειιιι:ιιιι, ε/β. . Φ

Ρε:1°ε:ι(ε3ειε ειοεετ. εοιιιι:ιειιι Πειιιιιιιι ι·.ιτιοιιε Πει- Κει-ροιιιιειιτ, Ραιτεεειιτιοειιιι ιιι ίειιιιιιειειιιιεσ. π.

τιιειε Γοεπιιιιιτει: ιτε ει”, ειιιοιιιοειο Πειιε ει: Π.» αυτΠιιιιει·ε@ιιιιω›ιρω/Μ/Μιπέ,ιιιιΕιι6Η "ηςζηη Ν” ισ9ξα·

Μά!2.'.ρ:ρί1|κρισ ΩξΠακιιαόιιριιιίρκ βερ·ιππειρπικαιί; :ΙΠΒιι:$ό0ΠΚε:αιιτ εει·ιιιιιιιιπι επεπΕΕώ!0° πάρετε νε 22:|22αΜ

πιει ει· ιιιιει·:ιιιοιιεπι ει” ε ιιι ιιιιιιε ιιιτι·ει το- ι κι ιιιιι τιιιιιίιιιιιι ιιοπιιωι!ι. δε εοιιτι·ιι ι·ιιιιιιιιι: ·ι · ι

ειιιι ιειιιιιιιιιιετιι ιιιιιιιιιιιιιαροίΠιιιιιε.δεειιιιειιιε νε- π. ιιι εο τω" ειιειιιιιιιι· εταιιιιιτειιιΡΡ.Πεζεοιιιιε-ΜΜΜ"

τὸ ειιιι·πι:ιτ.εκεΙιιιιιΐοι·ιιι:ιιιτει· ει: ειι.ειιτιά,ει ” ιτε ΐο- τιιιε, ιιι ιιο ιιιι εοιιιιειιιτ ιιιιιιιι επειεΠε,ει:ιιιιιι
ει. ιιιτιιιειειιτιδε.ιτι ι·ειιιιτει·. 3. νοιιι:ιιιιιιιι, εκηιιπιιι·ει ρω· ειιιιετΈιτιοε, εοιιιιειιιτΠε:ο Ϊοτιιιιιιιιει·. δ: ποπ

πω. ιιιδ.ειιρειαετΒιε 8:ΙιριιοΒιιδιιέ ιιιτειιεδιιιιο ; νοιι- τ:ιιιτ3ιιι ιειειιιιεε; ει€ο8ι ιιτιι:ιιιιιτει. π. πι! ροτείιιιι

τιιιιιιιιειιιπιε ιιιε ιιι.ιιτιοει οιιιιιιι ριιι:εο ιιιτιιιιι; Ωω . 8ειιιτεδιο ι·ιειιιαιι·ι , ..εε ιιοιι ΐοι·ιιι.ιιιεεε

Με ρει·ιιιιετ :κι Βιιιιιιιιιιι ιιιτειιεέὶιιιιιιιι.νειἔιιτιιιΓε- ιιιείει ιιαιιι ρι·:.ιειιιεΞτι ιιι_2ιιιά.ειι ριζάιειιτιιιι ρι·ιιιιο

εειρειι·ε ερω,τειι νερι·οριιετειεεοιιιεειιιειιε;ιειιιιι·πό ιιιο‹ιο ειιεειιιιι ρε:Με ιιιιοριεει:ιιεετιιιιι ει! @Έστ

ροτειιιιι€τεειι€οι·πιαιεπι εόιιιτιιτιοιιειιι πατατα ιιι- πι:ιιι τιιτιοιιειιιΒις&ι.3.τετιιιιιιι, Εσέ56%ο,ρετ οπι

τειιε&ιιιιιιε, ειιιιε που Ρωειι εοιιιιιτιιει·ενι ;;ειιιιε; ιιεε,ιιιιροι·επιτι:ιτιοιιειιι ΐοιιιιιιιειιι:νιιιιε.4κ!π|Ε.7.

Μπι ιιοε: ρτιιιἴιιρροιιιτιιτιιά €ι·ιιιιιιιιι ειιιΐει·ειιτιιιιέ; ά Τι·ικι:.α.6.Άοιπ ω,ιιιειιιιτ, Πειο:.εισο Ρ.ιιοηεο πι

νοιιτιιιιιιιιιιιτειιι εοιιι-εειιιιτιιι· .ιάιιιτειιε&ιιιιιιιι; ιιεε :και Πεκ.: ?πιο Μ4!πκ4.φω θιιιιω.8εε.ειιιιιιιιιιιιιι·ιιιιι
_ ντειιιΐεεειιιιιι, 1.ειιιιεινοιιιιιιιιιιι ιεειιιειιιτε μπει , ω: Ρατει·ιιιτοιε ιιοιι αι ιτε ΐοτιτιοιιε :πιο είιειιειι Πεο. ει: οι

ιιιτειιεδι:ιιιιιιιιρ..άιΠετειι:ι.ι ειιιιι ιιθ:ιιετ86ειετεπιιι- Βοιιιτειε,τιιαετιιτιιειο 8εε..ι..ντ τεέιτε Διαιτα!. πι. Ρετ

τω: 8τειιι.ιιιι ιιιρετιοτειιι,είε ιιιο ρειίε&ιοι·;ώ ειιιιιι ρτ:ειιιαιιιοιιεε ειιιίιτ:ι&ιε άειιοτιιτιιι· ειιιιειιιιταε τει.

ειιεεΠ ρεεΐεδειιιε, ειιιὸ ειέιιιιιιιιιεδε ιιιιιΒιε άετει·ιιιι- νττιιιιι ειιειτιιτ,·ιαστκω·ψβα·υΜωπ δεει ΡΡ. :παι

ιιιιιιιιι: νοιιτιιιιιιιι :ιιιτειιι ειὶ ιιιιρει·ίεάτιιιε ιιιτειιε- Μαι ρι·ει:ειιειιιιεειε Πεοιιι .ιωιι.ειο , νε ειιιοειΠειιο

ᾶἱιιο:5.Πἴιιέἱ ιιιιτιιτ:ι εοιιιει:ιιιιιιιι·ιιιτειιε&ιιιιιιτι. νι: δ! “κι [8ΡιΒιι€ιε. ιιιαΜε. δω

ω ειιιοάειιι€ιειιι· ει: ιιιο.ιιοιι ροτειι στ. εΠειιιιαΙιε Ποιι:τ.ι 2.&3.ΡΡ.ιιοιι Γοιίιιιι ειοεειιτ, ειι ρι·ιπάιειιι·ι γι.

ειιιΪει·ειι:ι.ι ιιιιιιε;ειιιιε ειιίΐετειιιιε Πιρροιιιε Βειιιιε, ψιιιωιω,τεει ετιΞιιι _2ισιιί;ειιιοά ιιοιι ΐοιιιιιι Με”- ΝΜΪΨ^“Μ

που Με εκ ιιιο.ιιιιοι:ιιιι που απ. ιιιθειετιειε . τω Βιιιτιιι· εοιιτι·.ιιιιοιιιιιιιρι.ι:ειιαιιιιιισσσιώπω!ιευ . δε ε27$$2π

Οοπ[2Μ. ριορτιιιιιι. (?οιιιιι·ιιι:ιτιιτ : Με: ιιιΠεο οιιιιιιιι Με πιοιιοπαίιω·, τω ετιαπι σοιιιι·ε Μεκπωω. πιω ωιιι- ζω"... τη

γιιιιιιι,ιιιιιιειιιιιε τειιιειι ειρειιτε τει ΓΩΠόστηεηωπι : ἔκ... ει: .πιο ιιιοιιοιοεριειιιιιΡ:ιετιιπι , ειι.ιο ειοεειιτ ιΜω8ιωμ ρ

εοιιειριετιειι νιιιιιιι ρι·ιιιε ειιιο:εΠειιειε :ιιιι:ειιι εοιι- ειιιιάειιιιιι ιιιΠεοειιι. ΠειιιιιεΠε. Ροι·ιὸ Με και:: 'Ϊ ##ει°ΐεπεΐΐ·

ρ ιιιωωεω ρει· ρι·ιιιε, που ρε: ροιιετιιιεινιιιιε η η- ιιι Πεο ειιετ,ειιιιιε Πειιιιι ΐοι·ιιιιιιιιετ που εοιιιιιι:ιιε

Με ιιιιιιοιιεε εΠειιτ ιι ρ:ιτιε τει όιΠιιι&α: , νη;; Με; τετ,τιοιι ρ:ιι·τιειρειιετιρίειιι ΐοι·ιιιειειιιι·ιιτιοιιειιιΠει

π.. ρι·ιοτιιιιιι,δε εοιιιιιιιιετει εΠειιιιιιιιι επ ω... ιιεε: Ι τ:ιτιε.ιιεε ροΠετ ειιειΠειιε ΪοτιιιεΙιεει·. τω ριιΠιοαιιιε ι

ἴειιε.ἴεειιιὺε. ..ΜΒΜ ειιιειιιιιειι ιιιτει·8ειιετιιτιοιιειιι Ρι°0ρι°ιετειε Πει.

νει·ιιι,8: ρι·οεεΠιοιιειιι 5ριιιιιιε, ντιιιιι·ιὶ. Ρτοιιο :..ιιιιδιοι·ιτετε .$ΠοΠ.ι.:οκειωθειιι.ενιριι. Οι.

μ. $εενιιιι-Α ΩΡία!αΜ πι ι.α'αι.8. περ.·υ!ι. (έ- α';:Ι·. ι.ι.€6·ι.ρακ:.9.5.ω:.4.ιιοεει.ιιιιιιΙ ιιι Πεοείΐε. ειιιο‹ι απ"""".

Δρε"ΜΜ. Ι. Ι. ά Π, | ί. Γ .(Μ. Π. . . . . ά - . εωιβωρπ

__;Μ.. 46. π.[../Ι :Με . ι .ι.αι.ι.εια.8.κ! επιβ.ι 1.ρ.9.ει.,". ιιοιι π ιι:ιειιιι Με, 8εε'ειιειιι.8ε ιιιιριιιιε ειιιιι- Λά.“,,.[

ω· 1.ατ!.1.Π14Μπάιπ ι.ιιι/).:.εκ.2.ιικ.7.%έιιι.έιΠιπε?. τιοιιειιι πο εειειει·ετ,ιι άειιιιιΒιιιε εΠετ: ο ιιιιτειιι .ιστι

8.Ρ47!.2.91.ά147σε!.ΙΜΠ.3.%7Ι.2.ώ· 6.ά·ά:Πιπέι.4.5. ω.. που ειΤειιε ει.. ε1ιιιιιιιιτιιτε 8; εΠειιιιιι Πει, αιι

α.3.ρι·ορυΒ.Αι·ιωιπσπβ ιμι,ι..α.3.6'αρτσολ.7.4..αι·.2.κά ειιιι‹ι ιιι Πεο επετ,ειιιοό :πιο ε-πειιΡιω. ειιιιόειιτειε

6.ιι.6ι· 14..έκι·εσί.Μαίοι·.9.Ι..άτέεπιτ. άιΠιιιδέ.6. σ”. 8: εΠειιιιιι:άΦ28.ειΗιι·ιιιιι:.Πειιιιι Με ΜΜΜ ι-υιιιιι

1.αι·:.ι..ιωι π.. ό· 8. Ἑα££0.ιἰσἔἶ.2.?πιἔἶ.1.πϊ:.Ι. σιιιισ!ια/ξ ειΪε : ει·€ο ειιιιιιειιιιιιιιι Πεο αι , ειιιιιιιιιτειε ιριιιιε

2.. Παότιε!.ιιι.δΐιπδΙ.ι.επιβ.ι.ωπισιι!..ι. Η.°”α2.Ι.6οπ- ειι;ιιιιιτι επι: είε ειιιιειειιτειειιιιιιιι Πεο: ει·Βοίι Πειιε

έσπ.η.21.5.βα'πε24.ά· εφ.14.5. .ιιι·ιιισ, ώ· ι·.ιρ.ι.5._σ. είὶ τοτιιιιι Γιιιιιιι απ, ειιιοειιιιιει είιε, ειιιοό ιιι Πεο

...ι ω... σκιά. @αρη ι._6.εου/ιΣίει·. σω..ι. απ:: ......ει. είι,ιριιιιε ειιιιειιιιτιιτειιι ιιιτεΒιιιτ.ΙΒιιιιι· :ιτει·ιι.ιιιι:.ι ει”

1Ι.€6· 1474”. ςπο.δι'.7.472.2.δ'0Πέ84.ά1.8.4.9.ΨιαΠ.3. Πιο: ιιι Πεο.ιιιεεεεειιτ ειιιιάειιτπειιι Πει.

απισιι!.3.ροβ 2.σοιισ!π[Βριπεζρ.ι.μ.εβ.:8. ιι.ι.άιώ, Πισω Ιιιτδετιιι·ειιιι·πισιιε είΐε, ιιοιιιιι ι·ειειοιιε 59

3.2......ι......8........ιιφ. 8. «ΜΜΜ. ἄ4Ζ7.4.Κε/ἑ.ώ/Ρ. ε:ιιιε,νει τε!ιε ε .$εειςοιιιι·ιιιιιιπιιιψιιιε 8.Τιιοιιιι.

1ιρ.σαρ.3.6'και·εζΙ.Μίε Μ'27ιβ.6'αρ.ΙΙ.9ι||ύ ί. ε. πώ!. νι ώρι·ειιειιιιιτ ντιιιιειιιιιιιει· οιιιιιε επε,ιιειιιρε Με.

1.ωρ.6. δοπ(54|εζ9π.ε/1ι.12.422.8.8ιίκρ ι.ρ.7.13.απ..ι.. ἐ ε1ι10 τοτειιτει· ειιειιιιιιτιιι· οιιιιιιιι ωεειιι. ειτειιιιι.

ειιΉι·ιιιειιε. ετ€οντ εοιιιρι·ειιειιιιιτ ειιισειιιρετ ριιι·ειειιιαι·ε είί-ε,

ει. @Μπι ρι·οιιο π. Εκ ΡΡ. Αιιίει.ιιι ΜοιιοιοΒιοε. ειιοειιιιιιοιι εκειιιειει·ετιιι· :ιεΐεδειιε ω. ψιιι:ιτιισιι- -

Ρ."°"· 15.βεια.επι:ισηιιιειιιιτ.μιά/ιτ φ/.ιβωπα ΜΜΜ, φαιά τοτιιιτι. φιερι·ορεει· Γαι·ι·αι·.σφ.:.;.6. Αεί σκιά. ιιε- Ε"'^"'""β

Δ"#ω",' πωσ π!ριικάεπισ "Με Μ/Μικέ Ποεετέιιιε .Με Βιι;,ροΠε εε Πεορει·ιε&ιιπι άειιιοιιΠαιιιοιιειιι δε

.ι

_ι

¦ δ

ειιπι ειιειτιπ, έπ.ξΐΜ Πωσ, .........ω, βάρκιάβ, ιι

βσκέπισ. @σει ειεειιιοιιιιεε ειιιο:ιτι:ιιιιιιτο ιιιει.εοιι

ειιιιιι: βιο ωφι:Ι:; ώ· αφ.16. ειιιιι·ιτιειτ.ειιιιιιειιιιει ειε

Πεο Μ...ι,φω..ω..@η ιρίιιιιιέιιιε Πει ΠιΜΗΠ

Τοπικ Ι. Όι: Που.

αφ. Π!. Π:: εβιπἰει Βά εἱα@ .«22ΜΜ2ί.σ. δεό?. ||[ 29

τι, ιιιιι ρει· εθεδειιιιι, εο ιιιιὸιι Πειεειειε νιι.ι ω πι·

τιο:Ν‹υπ σπιτια ?ΙΜ έκ .ρρωι άθ:ΡβΙ4.€7ΔΙεσπ0 βσιπ,

@Με πω: τε!έπεισιωτ Μπα Ρεπίπεκι ...ι φάω σκιά

ΜΜΜ. ά· »πιο ρεπιιιοπι .κι ριι/βαιωι , τι τω: άσ

° Ο ι πω»



ω.

οι.

οπο ι . οὐ

οΒ[ωπο:ιιτ

"Μοτο :Ρ

ρω."π4. πει, ποποιοιε το πο ιτιεπτιιιεετοι· εοπι

και”.

στ.

ιπωωε

ιιι τυποι εε

οπο,

1η:πιο

εικοσι μυ

126!.που”.

Μ”. .

κι ο Π2/ιι. Π!. Π:φωτ Πει επι/ά; ο:ΜΜται·. Μι. Πλ

ΜΜπττω. πιο: [τ πεπιεπΠωειοπιτππώπω.ι..ειτοι·ει- Πειτιιτιο. πωπω. ορτιοιιτει οριπιο ποπ εοιιπι·ει

τὸ τιοεετ το οποιο. :ιττι·ιιιιιτιε;πε Βοιιιτοτε α:.38. εοπι νπιτ:ιτε €ωιοπι Πιοιπειτοπι τιετιεέιιοποτπι

'Ποια πω: :πωπω οι θεπιπ,ποι/ίαι ύποπτα ι ο- Ρετψ

]ξπωικιβο ε/βοπε!ππ ύοπω:πε ιπτειιεθ:ιι δ: ιπτειιε

έι:ιοπε επρ..ις.Ιτετε!!ιοσιε Πει οι @διαιτα 'Πει .· ποιο

πειιι ειΠιοπιιτ:οαΜμιάιο Πω π, Παοκ @σπιτι πι,

ώ·ιάσπουι Φ,ε/ι πιβΠειο ; και» 'Πειτε πιο. @τι

πιο @ποσοι ε||δ; οπο: τπτιο νπιοειι:ιιιτει· οι·οιι:ιτ. πε

οποιο οπιπεε εοπτιιι δευτερο πειεππιοιοει παπι ο

νπιι ρει·ιετΈιιο ει: πειτοπι τει ειτειοπιτοι· πιο πο, ν!

του-ποιοι ποεεπτ, ει: πειτοπι ι·εινπει ιιοπ είιτ ίου

ιιι:ιιιτει·οιιιιι ειπε: τοιιιττιτ:ιτιπιτε ι·εινπιτπε ιοτπιιι=

ιιεοπιπιοιιι: ποιοι τωιτετιω εοπτειι .9εωυκ ο πα

ιεπτιει·ε ιιι·οιιτεπτοι··, πρωι δεσπισκ επιπι ιπεπι ειι,νε

νοιοπτ:ιτε, 8: νοιιτιοπε εφ. 73. Ι/ο!κπτω Πει,εβ τ παπι Ρει·ιεξιιοπετπ ιιοπ ιπειιιιπι ιοι·πιπιιτει·ιιι πο.

@οικω Πει: ώ· παπί: Ί)ετ ποπ οπο, οποιοι έτι/πω

ιιιτε!!πωπ, επιρρωφ Πει; ντιπ ποιιοε τειιπτιοι

τοι· ειττιιιεοπτιιιοεοεπε απο ιπέτιεο,ειιιιι ειτοι·ειιιι

ππτωτ, ιτε νειιε τιποτε είιοπτιπ Πει, ιιεοτιπτει

οποτε, ειοοπ τιιπτιιπι ΑΔιιττωη εεπιι:πτ υιβιιτ. δ'.

Μπτωπιτ πε ποιππιτ:ιτεΠει. Ε.: ποιο, ποιοι π

ιεττ, το ντι·ιειοε εοιτιπιοπιε, ποιο νττοιιιοοε ειιιτι

Πεο; ειοιπειοιτι οι ιπ Ποιο , το πιο είιεπτιει Πει:

πε νιττοτε εφέτ.ο2.”ι·τω οι Πω ποπ το Μέτρο: πα

Μια, πο' απο @Μπα τ το νιτει -αιριε. 98. Όσα: ή

βουιοικστσ,ώ·βε νέα;; πε Βειιτιτικιιιιε σ.ιοι.Πωι

ό! πιο έωτιικαιο, ό· 6τωεωιο ε/ιφβια ε]]επιπι:ειε Ρο

τεπτιτι |ιθ.:..εεψ.8.Πεισεβ /τια ρειεπεια,ψροπο οβο

το Πα,πιι πιο «Ποιο τοπια. (:οπιιτιπιιτιιι·, πρωτ.

€ισε./Ι.ιι.επι.6.ποεετ, οπιπι.ι ιιοπιιπ:ι, οπο: πε Πεο

Ριπ:πιε:ιπτοι·, ε[επτιαίιτει· Ροττωτιττττι ποπιιιιει,ποε

πε Πεο τιιεοπτοι·.ιιιιτιοίιτει ιοπτ επι ειτρτιιιιεππιιντι

το :ιτττιιιοτει Πει.·νπ‹ιε Ρτιτι·εε πε Πιοιπιε :ιττειιιο

το τιιιιιοτιπτ πιο τιτοιο Πιοιποι·οπι ποπιιιιοπι, ντ

εοιιιιπτ πεδ.Πτυπ)/ιο, τιοι ιπτεξει·οιπ ιιοτοπι επιπ

Ροιοιτ πε Πιιαπω ›πωωιω τ πιο οοιιιοε ειττιιιετιτ

"πιο ιιττι·ιι·ιοττι Πει.Ρι·οιι.ι..τιιτιοιιιιι.τ.ιεειοει·ετοι·,

ειτττιιιοτει ιιιΠεο Με ειεειτιεπτι:ι πιετειριινιιεει: απο

εεε οοοπ το απο εοιιιιιτοτιοτιδ ειιεπτι::,νει πιο·

τοιππιτει

πι;" εοιιιι:ιτ πετιιιιιτιετιιτιοπιιιοειπειιτιιιειιτιε εοπι

ιοιιιιοπτιιι τει ετειιτε,ειοει: ποιο τει είιεπτιτιτπ πό εσπ

ιιιτοοιιτ , τιιεοπτοι· ιιεειπεπτιει ιιιιοε. Νεε πτο.Ειπτ

ε1οιεπιεεππο, είιεπτιιιτι·ι Πιοιπίιείιεπτιιιιιτει·ιιιειο

πει·ε ιπεπτιπιειιτιοπεπι οττι·ιιιοτοτοπι. Νοπι ετ Μπι

ιοιιιι€ιτιιτ επειτα: ειιεπτιτιιιτει· ιπειοποπτ ιπεπτιιισο

τιοπειιιιιεειπεπτιοιπ πιετ:ιτιιινί νει ετιιιιιι τιι·οιπιστ

ειτιιιεπτιιτ , 8: Ροτειιτιιιτοιπ,Ατ ποπ ιοιιιπι τοπ-τ

το πιο, (επ ετιιιπι ρει·ιπτειιεότοπι ποιο :ιεειπεπτιε

ιι Πεο τεπιοοει·ι, ειιπι που πει: ιδιοι τιοι·οτειιιοι

:πιο ιπ εοιοι·πιιιιιτει· εοπιι ιτ, ντ ποιοι τιει·ιειέι:ιο

·ει:ιποεπιειτ, νει τιποετιιι·ε εοπειιιιιιτοι·:ιιοειριο :ιο

2επιι (μπει σιτττιιιιιτιι ποπ εοπιιιτοεεεπτ είι-επτιεπι,

εοπειΡετεπτοτ ειειοεπιτε ειιεπτια:,τιιι ειιειοε ι-οι·ιιιιιιι

τετ ειτειοπι. .

δεονι4πΑπ πω: Πεοε το επι ιιιιιι·ιιττιτοπι ιπ

οπιπι Βεπειε ρετιεόιιοπιε τιοίιιιιιιιε;ειιοτιοιποπ τι.

ιετ οπο ποιοι εκεειιεπτιοιειοε εκεο8ιτιιτι ποπ Ρο

τειι; απο εοπτιπετε πειιετ οπιπεε οετιεέι:ιοπεπποπ

πιοπο ιπεπτιεε,ιετι ετιειιιι ιοττιιοιιτειε ι ο επιιιι ιπ ιοπ

τιττιιτο ποπ ιπειιιπει·ετ οπιπεε τιετιιεθειοπετ ιστιοπ

πω, ιιπιιτιιι·ετοι· ιπ ιοί-ο εοπεετιτο €ετωπι επω

τικ; ε1ιιιιιιπ το ποπ ιοειοτιει·ει: οπιπεπι τιετιεξι:ιο

πεπι ΡοιιιΒιιειιη ιιετιιιπεπι οι: εο ειτειοπεεετ Ρει·ιε- ν

δτιοπετ ιιτττιιιιιτ:ιιεε. Νεο Μιειτ ιιιιιε εοιιτιπετε

ιπεπτιεπ: Πειιε επιπι ποπ Πεοε ειι, επ επι ιιιιπιι

τατοπιιδε ποοιιιιιιοε ειτεοΒιτιιτι ποπ ροτειι: : ιεπ ντ

Πεοε τεποτιιιειιττειπτοτπ ειιεπτιπιιπ Πειτοτιε; ίιεοτ

ιιοπιο νι: ιιοτιιοεπεπτιιιιιιι ιιοπιιπιε,ειτειοειεπε ιπτ

ιιιιιιιτει· ειοιπεΙοιπ ποπ το ειιειιτιιιιιτει· ιιοπιο. Πετι

τοι· ο :ιτττιΒοτει ειτειοπετεπτοι· ιι€ωποι εοπι:ειιτο

Πειτ:ιτιε,ειτειοπετεπτοι· ιι ΠεοντΠεο;ντ Πεοεποπ

είιεττοτιιιιι 8ε νπιοει·ίιιιε ειιε,ίεει πειτε τοπτιιπι πο,
πεπιτιε πο είιρεπτιιιτ, ειτειοπεπτιε ιοι·πιιιιιτει· πιτ ειτ

τιιιιιιτοτοπι.

ΝΕΕΙιι€ πιιιιι οιιιιειοε Με ι·ει:ιτιοοπιτ Ντιπι πω:

ετιιπι,ντῇ`ω Με, εοπτιπετοτ ιο ιοτπιιιιι εοπεετιτο

Ϊ :ιειιοιι ιπειιιπιειιειιτιιιιιτετ ιιι ειιιιι,ντ ποεετ Μπει
ι πιο πιιιιιοΠ.8.οποπ.4..5.αποκαππω.|πε!αέπε [οποια

Ιπω:/ι Με!πα'ετε κ|ιππωιέππω”βια@πωπω οτ

ι επιιιιιπ @ποιο ικείοπεππ.τ π/βέιουτικτ··, ιπεΙαπωι ε_β

βτ πεππιτισ,τασφαε: οπωτττω : ιισεειιιειποο πι! :ι- 00"".Μ

τιει·τιοε. πω;

ι απο” ι. ΕίιεπτιιιΠιοιπο το οιιιεθ:οιπιπτειιε

ι δτιοπιε8ε νοιιτιοιιιε Πιοιπτε:ιεπ οιιιεέι:οπι Ρτ:εεεπιτ

ιιέιοπι τ απο ειιεπτιο Πιοιπει ιπ ι·ιιτιοπε ειιεπτιιιπ

ιοτιτιοπιτοι· εοπιιιτοτ:ι :τοτε ιπιειιεέιιοπειπ οι νο

ιιτιοτιεπι: ι.. ιιοοπ ειειιοπιιπετιοε Ρτωιωτιιι. ποπ 'ο

το ο ειιειιτιο; ιιτττιιιοτε πεποπιιιιιιτιιιπ τιι·επιειιπ

τιιι· πε Πεο; πιειτοι· επιπι Πεοε ιιιριεπε,ιοίιοε8τε. -

3. Η” Γεπτεπτιιι τοιιιτ ιιτττιιιοττι5. Πεοεοπιτιοπιτ δ·

πιο εοπιιιτοει·ε ιοτπι:ιιιιτει επετιτιιιιπ Πει, οιιπι ειτ

τιιιιιιτοπι ιορροπιτ εοπιιιτιιτιιιιι. Απ π. ιιιιπ:ιπι έωιζι· έ

ιιιτειιεδτιοιξειιι εοπιιειει·ειτι τ. νε τιπτετε τει·ιιιιπιι- ωφώω,

τ:ιπι :κι επειιτιιιιιι,. νττιπ οιιιεξιοπι Ρι·ιπιοι·ιοτιι; π. ντ τπωω",

ι·ειιεκπτει·ιιιιπιιτιιιιι :κι ο οποιο , ειιπι επιπι πω- εξππ0τοπιιο

πιτε Ρειιτέια8ε ιιππιιιτετιιιιε, ποπ ιοιιιπι το που

πε εκρι·είιιιιιι οιιιτπι,τωττιτω Γοι πω. τ. πιοπο

ιοτιτιοπιτ είιεπτι:ιιιι ιπτιπποοπτει τιιπτιιπι ωιιιτιτοτε. '

ποιο νε Πε τπωτο εοπειιιιτοτ πιτιοπε τιιιιιτιεπι πι:

ιπτειιεθειοιιετ οπο Ποιο εοπεεπ.πιοιοτ ωεωτιε

ιπιιπποοοτὶ , ποπ επεεειοατέ τοιιιτιωτι. π. πωπω

ποιο ιπειοπιτ ιειοπιπι.ντ οιιιε&οπι ιοιιιιιιοε πεπε

ιτε εο8ποιεεπτιο, ττιΡΡωιιτ είιειιτι:ιιιι Ρτιπετε εστι

ιιιτοτειιτιτοοο απο τιε8τ επιποι·επι ποιο ιιοε (επ

το εοΒιιιτιο ιοί-τι ιπειτιπιτοτ ιιι οοιεδεο ειοιιι.εο

Βιιιτιοπιε τειιειτἐ εοοποιεεπτιε.ιπετπ πιειτοτ πε νο

ιιτιοιιε.

Απ 2.πιιι.πιοιοτ,πεεο,ειοοππεποπιιπιτιοθτιτοτ- σ.

πιειιπτοειεεοπτιοιπ τεπι,ποπ πιοποπι ο πιιιετιππι: Δι $

'ο τι· π ι Β` π Π
ιιτττι πιο ποπ μα· ιεοπτοι· εποπιιιι:ιτιοε ε εο

ιεεοπτιιιπι τετιι.ιεπ πιοποπι τιιιιτιιπι 6Βιιιιιτιοτπω

οτ Ρι·ιιτπιετιπτοι· πιιιετέτιπειιειιτιιιιετ πε πιο τΡωειι. 67

Απ 3.πιιι.ιιιιοπιτι.τοιιιτ ιισ:ε ιειιτειιτ.οτττιιιοτο,ντ Δ”.
ο ο νι . .

τιιιιιιοπεε ιιοεπτεε :ιιι είιεπτετ Πει, εοπεεπ.τιιιιο πετ:

ιοι·ετιτιιρετιεδι:ιο οι Πεο:τοιιιτιιττι·ιοοτιι,ντ αιτιο

πεε επειιτι:ιιεε, ίορροπεπτει πιο ειιεπτιιιιεε ιπιιιιι

εποε; οπο απο ιοειοοπτοι· Η). ειιπι πε ειτττιιιοτιε

ιοειοοπτοι·, πεπο. *

Απ.ι. ρι·ιπιπ,Κειο. ι. Π). ιοποι το ειι_επτιιι,ποπ “ι

Ρι·οοτιειι: ιιι Π, οι τιτοοτ εοπειριτοι· Ξι οποιο πιο· ε- 4η"""Μ'

π:ιιοΒιιιπι :κι πεφτει. Ζ._σΞε αΕέτει οι ι προ. οικιτ.τ”ιι.5.

που, .ο Τποικ.οπεβ.7.άφοιεπτικ ιιι·.ε.ετά 1.Οκτοποί.ιπ μ

1.ιιιι/ι.8.οκ.4..πτε.2.πά ι..5εεοπτιο ιοποι ΡΡ. πε απο

ιιοτιε Πιοιπιε Γεεοπειιιπι ι·τιτιοπεε ειιτιιιειτειε,ντιοει

πιο ιι ποιιιε εοπειρι Ροίιοπτ,οιιιι ιεεοπειιιιιι πιο πι

οεπιοπτ εοπι τιετιεόιιοπιιιοε ει·ετιτιε:ποπ ιοειοι ιε

εοπποπι τιιτιοπεειτπριιειτιιε.οοιιτ ποι:ιιε οεεοιτιοι·εε

_ιοπτ πα Πανω/ε. `

Απ π. πιίιιπΒιιοιπιιιοι·.οοοπ εοπιιιτιιιτ ειι-επτι:ι, Η. Μ

το ποιο οποιο ιεειιπποπι εισριιειτειπι πιιιιιτειιπιτ Ρετ- ε_ωΦ""'ι"·

_ ιε&ιοπεπι, ειοειπι πιειτ,πεποτ το απο τιι·ιπι:ι ιεεοπ- εάτω2.;:_

ι πιο" τιετιεξιιοπειιι ειιτιιιειτοπιδε ιπιιιιιειτιιιιι ποσοι ",,ρ,ι,,Μ

είιεπτιιιιιτει· ιιιιιιοττιιτ . εοπεεπο. νιι‹ιε επι ιιιιπο-ποριεεπι

ι·επι εοπεε‹ιο πιιιιοπι ιιττι·ιιιιιτοιιι πιο πιτιοπεπι $"Ψ"ε

Ρι·ιπιιιιιι ει: Ρετιεόιιοπε ειττιιιειτπ; είιε ττιπιειι μι·

ιπιιπι,ιεεοπποπι ΡετΪεᾶιοπεε ιπιιιιιειτοε,οιιιιε επε

τιιιιιτ-τ ιιιιτιοττειτ;ειοοπ πιοτιτ ω εοπιιιτοτιοπεπι

επεπτιιιιετιι:τιπιτπιιι επιπι ιιιιΡιιειτε τιιπτοπι ιπειιι

πιτ

η



τ Π!. Π!! Ε#ἔπτἱα @εἰ ε!!ιθΜ !!2Μ!!!!!!!. !!εό!.Ι Ι μ!

ό!! 8!!!;!!!! !!!!!ετ!οι·εε !!!!!!!!!!!!!!! εοτρο!!ε ν!!!ετ!!!ε,

τὰ!!! !!!!!!ε!! ο!!!τ!εε Ε!!! ε!ε ε!!ε!!!!!!!!!!!!!ε.Α!! με!!!

Ε!οι!ε!!!!!!!!!σι·.!!!!!!!!8. τ!!!!!!!τ !·ι!!!ο εο!!!!!!ι!ετ!ε ε!ἰ

!ετ!!!!!!!! ε!! Μ!!! τ·ει!!ο ΡΜ!!! !εε!!!!!!!!!!! ρε!!ε!!.!!ο

πε!!! ε!!!!!!ε!!ε !!ιτ!!!!!!! εο!!εερ!!!!! , τ!εΒο : ε!!! Ρτ!!!!!!

!εε!!!!!!!!τ!! οτ!!!!εε ε!!ετ!!!!!!!!ε!!τ!!ρο!!!!!!!, εο!!εε

Μ!!!!βυ·υκ !!ο.Αε! (:ο!!!!!·ττ!.ε!!!!!!!· ε!! !!!!!ο Δ! ετε!!!!!τ!!, ει!!!!ε

οι!!! τω!! ο!!! τ!!! !!!!!ορτο!!!ετ !!τ!!!!!!!!!!ε!!! !!!!!!!!ε!

, εε !!!!!εττ!!!!ε!ι!!!!!!·ε!!οι!εε, εοτ!!!!!!!! Ροτε!!:!·ε!!ο!!ε

!!!!!!!!!,τ!οτ!!!!ε!!!!:!ε!!!ε τε!!!!!!!!ε. ι .

7ο_ Α!! ;, δο!!εε!!ο , νο!!!!!!!!τ!!!τ!Πεο ε!!ε ρο!!ε

ν!!!τ!!!!στε ή!!! !!!!ε!!ετ!!!!!ο !!!!!ο!!εε!!ρ!!ε!!!!;!!εΒο,!!!!!οτ!ε !τ!!

' β/!.2.:._ !!!!ε!!!!. οι!!! !!!ε!!!!!!!!!!· !τ! !!!!ε!!εό!!ι!ο:!!!! !!!τε!!ε

έ!" &!ο,τ!!!!οτ!ε ε!!Ρ!!ε!!έ! ε!! !!ο!!ε!·!οτ !!!!!!!τε!,8! !!ττ!ετ!

Ρετ!!‹!!:!ε!!!!!!οε εοτ!!!!!!!!!ε!!ε!!!!!!!!!ε!·!!!!!τ!. Νη!!!

ειπε!!! νο!!!!!!!!!!! πο!! !!ετ!!!!ετε ε!! εοτ!!!!!ε!!!ττ! Β!!!

!!!!ιτ! !!!!ε!!εᾶ!!!!;!τ!!ε!!εᾶ!!!!!!!! ετ!!!!!!!!!!εο!!ετε !!!!!!

!!!!!!!!,!!!ε!! ν!!!!!!!!!!!ε ρε!!εό!!ο!!εττ!; νε! !!!!!ε!!!!ετ

ε! !τ! ρο!ε!!!!!!,νι !τ!ετε!!ι!τ!ε ; νε! !οι·τ!!!!!!!ετ8ε !!!

ε!!!!!,ν!!!! Πε!!! Α!!!!!!!!!!ι εοτ!!!!!!!!!τ!! ε!!ε!!!!!!!!!,

!!οτ! ν! εεε!!! νε! !!!!!ε!·ε!!!!!!;οι!!!! !!πε !!!ε!!!!! !!ε!ε!·

τ!!!τ!!!!!!!!!!!!εττ! δ!! !!ε!εττ!!!!!!!!!ι.!!ω!ε!!! ; !!εο!!ε ν!

Ρ:ι!!εε ν!!!!!!!!εε !!!!εει·ε!τ!!ε8, ν! ρ!!!εε! Απο!!! οι!!!

!!ε τε!!οτ!ε ο!!!!!!!!!! ε!! , ν! !!!!ετ!! !τ! ε!!ε ο!!!εδτ!!!ο

!ε!ε τ!!ι!!!!ὸ Ρε!!!ειε ε!!ε!!!!!ει!!: τ!! Πεο ειπε!!! ο!!

!!!ττι!τ!!!!!! !!!!!!!!!ε!!!!!ετ!! δ! !!!!!!!!!!!!!ο!!εττ! πο!! ά!!

!!!τ ρετ!εδ!:!! ε!!ε!!!!!ο ο!!!εέ`!!!!! ντ!!!!ε !!ετ!εθ:!ο!!!ε

ε!!! !!!:ι;!ε‹! εστ!!!!!!!!!!!! Με!!! ρει·τ!!ο!!!!!!! !!!ε!!!!!ετ!

!!.!8: !!!ε!!!!!! !!!!ε τ·ε!!ο!!!ε ε!!ρ!!εεε:8ε !τ!!ρ!!ε!!ε : ε!!

ευ!!! !!!οε!!!!!!!!!!το !!!!!οτ!εε ν!!!!!!ε εο!!!!!!!!!!!!! Π!!!

τ!!! Βετιετ!!!!!ο!! !!ετ!!!!!!!!!!!! !!!!!ε!ετ!!!α , ει!! ρ!!τ!!ε;

οι!!! Π!!! τω!! Ρε!!ε!ΐϊε ι;!!α!ε!!!!!!!τ!! !!τει!!οτ!ε !!!ρε

!!οτε.ε!!!!! ε!!!!!εο!!!!!!!!!!!!! Ω!!!!τ!!!!ττ! Βετ!!!!,!ε!! Ρε!

τ!!ο!!ι! τ!! !!!ε!!!!!ε.!!!!ε8! !!!ε!!!!!, ί!!! τε!!!οτ!!ε ε!!ρ!!ε!!2

8! !!!!!!!!ε!!!!!: ν! ρε!!ε!!!!ε εο!!!!!!!!!! ω!!! ε!!!ε !!!!!τε

πω!!! μα!!! !!!!!!!!!τ!!!!ε,ν!τ!!!!ο !!!ε!!!‹!ετ!ε ετ!!,8!!!!

ε!!!!!! !τ! ειπε. Εο!!ετ!! !!!ο!!ο !!!!ι·!!!!!!!! εο!!!!!!!!!!τ!!

ε!!ε!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! ; ν! τ!!!!οτ!εε ν!!!τ!!!ε !!!!!!!!!ετ!!εε

ε!!ετ!!!ετ!!! δ! ν!ε!!!!ττ! !!!ε!!!!!!: !τ! ε!!ετ!!!!! :αι ετ!!!!!

εο!!!!!!!!!!ο εο!!ε!!!!ετ!!!ε ε!!!!! Πεο , οι!!! !!!!τ!ο!ετ!!

!τ!!!!οι·!α! !!!!!!τ!ε!!οτ!ετ!! , που!! Με!! !τ!α!ο!·ετ!! ν!!!

Ειτε!!! 8! !!ιτ! !!!!ε!!!!!ε!!! ; τα!!! ε!! Ρ!!ωτε!! εοτ!!!!!!!

· 1το,ετεο. 4

7!_ - Α!! ι. εο!!!!τ!!!. Ρ!!!!!!!!!!!ετ!!!!!!! !!ι!ο!!!!ε!!ετ!!!!!

Δεε!υ!!!!·.!! εο!!ε!!!!ετ!!!! !τ! Πεο ντ!!!ττ! !·ι!!!οι!ε!!! Ρτ!ο!·ε!!! Μ!!!

###!°8” το!!!ττ! ε!!ε ρε! ετ!!!!οες!!!!!! !!!!ετε!!!!!,ε!! ο!!!!!!!ε πο!!

.ι '"'".' !!εε!ε!·8!!ττ!ετ!!!!τ!:!!! !!!!!!!!!! !εε!!!!!!!!!!! !-ε. Α!!! Ριο

!!!!!!ο!!ε!!! !!!εσ,!!!!!!ε! ττ!!!ο!!εε !τ! Πεο Με!!! ΦΠ!!!

6!!!,!εειε Μ!!! , ε!!! τ!οτ! !-οτε !!ε εοτ!εε!!!!! !:οτ!!!!!!!

ε!!ε!!!!!!:; οι!!! !!!!!ε Πε!!!!!οτ! ε!!ε! εδω!! Ρετ!!! δ! Π·

!!!!!!!!!!!!ε !τ! στη!!! 8ετ!ει·ε !!ετ!εό!!ο!!!ε ρο!!!!!!!!ε !τ!

Π!!! !!!!!οτ!ε ε!!ε!!!!!!!.Αε! 1.. Οο!!!!!τ!!!!!!οι!ετ!!,!!!!!!ι

!!ε Τ!!!!!!:!!ε.

- ΒΕΟΤ!Ο ιν.

ΒΩ!!θο

@Θεά β [!!!!!ια!ε σουβίτε!!!!!!!!τ Πε!τατιέ ?

_ 7," Ρ Κω!!! $ε!!!ετ!!.δευτέρω!!!!.!.!μι.!.5. !!'εα!!ε!·ο;

ι .8ο!!!ωτ. εκί!θε!!!πΙ επεΙΖ.!4,.!.·.τρπάσ.αά είπε!!!!!!!!!!ει!!

!!!τε 2.. !!!!!!!!. ε. !!!!ετε!!!!!!τ!! !οτ!!!!!!ε εο!!!!!!ι!!!ιιι!!!!

-Πε!!!!!!ε ε!!ε !!!τε!!εό!!ι!ι!τ!!!!!!!!! !!!ε!! !!!!!!!!!τ!!!!!ετ!!

!"Μ_ ετ!!!!!!!!! ν!!εε.Ρτο!!:!! !. δω!!! ε!! Αιιει!!!.15.!!ε Τ!!

· πιΕ.ΜΡ.5. !!!!!!!!!!!τ!!ε ε!!ετ!!!!!!!! Πε! ε!!ε ν!!!!τ!! , που

~ με!!ε·ϋπά ρ!!!κτ!2 ώ· ὑτκττ8#ά9!ω ω!!! !!!τε!!2τι; ε!!

Δ!. 6.σαρ.·υ!!.!!ΡΡε!!:!! Πει!ΜΜΜ!!! εε /!!πωπτυ! υ!

Μω;ρωπκω :ιο βιω!κπω!πτεί!εθικπω, ει!! !!!ε!!! ε!!

ε!!ε,ν!!!ετε,8! !!!τε!!!εε!·ε. ε. Πε!!! ε!! επι!!! !!!!ε!

!εδ!!!:ι!!! : ετ8ο !οττ!!:!!ε εο!!!!!!!!!!!!ι!!!! !ρ!!!!ε ε!! !τ!

τε!!ε&ι!!!!!!!!ε ! !ει! ν!!!!!!!!! 5τ!!!!!!ε ε!!ετ!!!!!!!ε!!!Π!!!!

τω!! !ρ!!!!!! !!!!ε!!!εετε !!έ!!!!!!ε;!!!!!!! !!οε ε!!ρε!!ε&!ο

ε. !!!ρροτ!ετ!ε ρτ!!!!!!!!!.Α!!!!!!!!! ε!!!) !οττ!!!!!ε εο!!!!!4

!!!!!!!!!ττ! Πε! ε!!ε !!!!ε!!εό!:!!!ι!!!! δ! νο!!!!!!!!τ!! !!!!!!!!; =

τω!!! ν!!!!!τ!!!ι!ε ε!! !!ε εο!!εερ!!! !!ο!!!!!!!! πατατα !τ!# τ

!ε!!εἔ!:!!!!!!ε. ε

8ΕΟΥ!!ΒΛ Ηι_β!ηκε/!.4.!!!!.ι. !!!!!!!.7.8!ε. Με· μ! Π

!·ε!!!!!!ττ!, !οτ!!!!!!ε εο!!!!!!!!!!!!!!!!! Πε!!:!!!ε ε!!ε !!!Λ-8"!”!!!“#

!ε!!ετ3!ο!!ετ!! !!έ!!!!Ιει!!.Ρ!!!!!!!!!τ!ετ!!!!!!! .· επι!!! Π!- ΜΜΜ!.

ι!!τ!!! ε!! ε!!ε!!!!:!!!!ε!· ν!!τε!!ε; ετ!3ο εο!!!!!!!!!!!ε!!ετ

ρε! ετ!!!!!!!!!ρε!!εό!:!Π!τ!!τε ν!!! , !!!ε!!ι!!ετ!! ε!! Μ!!

ν!!! !τ!!ε!!ε!'ί!!!!ε ει!!!!!!!!ε:!!!!!!! !.οτ!!!!!!ε εο!!!!:!!!ι!!- !

!!!!τ!! !!ε!!!!τ!ετ!!!!!!!! ε!! ε!! !!!!!!ε!!!ά ρε!!εδ!!οτ!ε τ!!!

ε!!τ!! Π! τω!!! οτ!!!!!!!τ!! ρτορ!!ε!!!ι!!·!!.7Α! !τ!!ετ ρετ4

!εό!:!ο!!ε5 !!!!!!!:ι!!!!!ι!!·ε Πεσ εο!!!!ετ!!ε!!!εε τω!!!

ρετ!εδ!!ο!·ε!!!!!!ε!!εδ!!!!ι!!; οι!!! !!!!!ει!!!!το! @πιο

ὰ!!! !ι!!!!!!!!!!!!!!εε!τ! Πε!! Ρ!!ε!!!ρι!οτ!!! , δ! ε!! εἀπἐ

ε!!!!!!!! τε!!!ο, οι!!! ε! !!!!!!!!!!!!! στου!!! εο!!!!ετ!!!!τ!!!

Πε!!!!!ι!ε ε!! Μπέκβ.!!!!.!!!ε Τωτ!!.σφ.8.ς6·δ. '7”!!!!ω:

μ!!!-!!.!!ω , !ο!!ε ε!·ε!!!!!τεε!!!!!ο!!!!εε Π! τ!! !!!!!!!!:!!!!ε

πετ!! Πε!, εο ο!!ὸ!! !ο!!!: ε!!:!!τ!!!!!!!!!!τ Πει!!!!!!! δεύτε

!!!! !!!!ε!!εέ`!!!!!.!,ο!·τὁ !!!!!!!_5ο !!!!!!!!!!!!!!ο!!ε!!! Ρο!!ι!ῶ

Η!! !τ! ε!!!!ετε!!!!!! !ρεε!!!α!. Φ!οε! !ι!!ε!!εδ!!ο ω!!! έ!
!!!,!!οτι τ:!!!!ε!!!!!,!!! ν!!!!τ!!! !!!!!!!!!!!!! εο!!!!!!!!!!!!ι Ρ'°!"!·“

Πε!!!!!!ε,Ρτο!!. τ. ν!!!ι, ο!!.!!εο!!!!!!!!!! Πει!!!! !τ! τα;

!!οτ!εΠε!,!!εοετ ε!!! με!!εά!!!!!τ!ε8!ε!!!η δ! !!δ!!!!!- Ι

!!!!!!ε:ε!!τ!! Πεο,εο!!εε!!ετ!!!:!!!! ν!!! ρε!!εό!!!!!!!!!!!

τ.. τ!!!!!ο!· ρε!!εό!!ο ε!!,Πε!!!!! ε!!ε Μπιτ!!! ε!!ε!!!!!!- α..
!!!!!.φ!!!!!!!!!!!!ω !!ε!!!!!!!!ο!!!!!ε!!! !!!!θ;!!!!!!!ο- ν

!ε!!εᾶ!οτ!ε !!!!!!!!!! !!οτ!! εο!!!!!!!!. έ. δε!!! ετε!!!!!!2

!!!!!ο!!!!!εε εο!!!!!!!!!!!!!!!τ ρε!!τ!!ε!!εε!!!!!!!!! !:!!!!ε!!

!ε : !τ! Πε!!! Ρετ· !!!!ε!!!!ζετε!!&!!:!!ε : !!!!!!!ε!!ιο!! ε!!

μπε!!! ετε!!!!!!!,!!ό!!! ε!!!!! Πει!. ὶ Π Π

Τ!!!!·!τ.·! άτέεπτ.9κεΠ.!.Ψτο!!!Λ5.5'σά !!!!!!!, Το- 79. .

!εω!π.εκε.!ι'.6.απ.!..ε!!!ττ!!!!!!!!!!τ!!,!οι·ι!!!!ε εο!!!!!!!!- $$'Μ"“°

!!!!!!τ!! Πε! ε!!ε !τ!!!!!!!!!!ετ!!.Ρτο!!:!! Ατεετ!!.!!Πει!ε ι,",ωδ

ε!! μπι!!! ειδΕι!ε.ε!!ετ!!!.!!!!ετ !!!!!!!!!τ!! !!!!!!!!!!!ε Ρετ

!-εᾶ!σ!!εε : ε!! ν!!!ι!ε!!!!!!!ετ ρε!!εε!!!ε, εο!!!!!!ε!!ε

!!ετ!εε!!οτ!ε!οτ!!!!!!!τ!! Βετ!ει·ι!!!!::ι! !! !!!!!τ!!!!!! τω!!

ε!!ε! !!ε !οτ!!!!!! !·!!!!ο!!ε Πε!, Πει!ετ!ο!!!!!τ!!!!!τε!

Ε!!! ι!ετ!ε&!οτ!ε5, ν!ρι!!!!! :!έ`!!!ε,!ε‹! ν!!!!!!!!!!:! ρο

!ετ!!!ε. 2.. Ι!!!!!! ε!! !οττ!!!!!!!ε! !!!!!!!!!ι!τ!!.!!!!σ!! οττ!- ε!

τι!!! Π!!! εποε!!! τεε!!!!! !ο!!!!!!!!!ε!·!!!!!τ!!!!:!ε!! Πε!

!!ε !ε!!!!!! ο!!!!!!!! !!!!!!!!!!!Ρο!!!!!!!ωτ!!!!!!!!!!, οι!!! ψ

τ!!!!!!!τ!! ε!! !ο!·τ!!!!!!!ετ !!!!!!!!!!!τ!! ε ο!!! ν! εοτ!!ι!!!Δ ι ο

δτι!!!!Πε!!!!!!: ετεςο Πε!!:!ε ε!! !οτ!!!!!!!!ετ !τ!!!τ!!!!!.

3. !! ΜΒΜ!!! πο!! ε!!ε! !-οττ!!!!!!ε ι·:ι!!ο Πε!!!!!!!,ε!!εο- ;:

@Με Ρο!!ε!!!!!!ο τ!ο!!!!!οτ !!!!!τ!!!!!!ε: τ!. Πε Γε !!!!- τ!

!!ε! ετε!!!ι!!·ε ε!!! ε!!ε !!!!!!!!ττ! 8! !!!!!!!!!!!!!!!,!!ε!!! Πε!!!

ε!!! ε!!ε !τ!!!!!!!ι!!!! 8! !!!!!!!!!!!!!!!!! ; !ε!!!!τ!!!!!ε ε!! Ϊ!!!

!!!!!!!! !·ει!!ο ετε!!!!!!α,ετεο !τ!!!!!!!:ιε ε!! !:οτττ!!!!!ε τε

!!ο Πε!!!!!!ε. ς. Πε!!!!!ε!! Ρ!-!παιτπω! τ!!!!ο ; ε!! έ·

! ειπε!!! τα!!! !οτττ!!!!!!ετ Ρε! !!!!!!!!!!!!ετ!!; !!!!!!!!!!!!!!!ε

τ!!! εοτ!!!!!ε! οι!!τ!ε!!! ρε!!εό!!οτ!ετ!! , ο!!! Μ! ρο!!!ᾶ

τ!!!!!! Πε!!!!! !!εε!!,!!!!!! !ο!έ!!!!!!!!!,Πε!!!!ε!ρβ τ!!!

τ!ε!!!!!!!ετίεά!!. 6. ε!! Πα»ωβ.!!!.!.'Ηά. ε.!ι.ε|ἑτεπ= σ.

τ:,Πε!! ι!! ε!!ε ἰπῇπἐτκωρεἰαἔωβὐἑῖαπ!ἐε.

(Δηι!!·τ!! Θ!!!!!!!!!.!!.!ΜΠ.τ. ε.φ.!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!, 76.

!οτττ!!!!ε εο!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Πε!!!!!ε ε!!ε!Ρ!!!τ!! Ε]έ!!!; 4ιἔΜ"#ξ

!!!!!!!!!!! 8! !!!!ε!!!!!τ!:!!!!ττ!. ° Η', "!!!ω'

!

` Νο!!! τ. Ε!! εσε!.!-ο!!!!!!!ε εο!!!!!!!!!!!!!!τ!! τε! !·ε- έ

Π
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ο!!!τετ·ε !τ!!. τ. ν! οπο!!! θα! ρο!ε!!.!!!!!!!!!!τ ε!! ν!- Ν!!!.!_

!!!τ!!! δ!! Ρε!!εε!!!!!ττ!!! τ!!!!ο!!ε το! : ε!! ν!!!!!!!!,!!!!!!! Με Ρ·"Μεβ

4°Μβ'έ!ω!·

!!!”,! :Με

πατώ!!!

!!ε! τε!!! !!!!!!!!8!!ετε ε!!! ο!!!ττ! ΜΗ; ε! ρε!!εε!!Π!!!!!!,

οι!!! !!ε!!ετ ε!!! τω!!! ο!!!!!!ι!!!! ορετ:!!!οτ!!!!τ! με;

Ρ!·!ε!!!!!!τ!!,οι!α τε! ω!!! τω!!! ν! ω!. ε. Μεσοι!!!

τ!!!ι! τε! Ρετ !ε ρι·!ττ!ὸ δ! εε!!!!!!!!!!! οπο!! !!!!!!τ!!,:ι!!ο- ο

ε!!!!νε! ε!!ετ !ιεε!‹!ει!ε , νε! Η!! εο!!!!!!ι!!!εε!!!!!!ε!!ε

οι!!! 5.ν! !ο!!!!!!!!!ετ εο!!!!!!ε!!! οττ!!!!!!,ε!!!α!!!!! νετ!

!!!ε!!! ε!!ετ!!!!ι ν!!!!!ε; εο οσο!! τ!!!τ!!!ι!!!!! !!!!ε!!!ο!ε

τ!!! εσυ!!! τ:!,!!ο!!εε !ο!!!!!!!!!ετ !!!ε!!!οτ!!!!!!!, οι!!!

!!!!!!τ!! εοτιπ!!!!!τ!! ν! !!!ε!!!.

ε 4 Ν!!!
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11ιη5-ιιωί :ιπιππ.ιι·ι, νι: ιιιπιπέι:ιιπι ει. ι·οιιοπιε ροτιοδιιοπιιιιιε

“η “πιο οποπτιαιιιιιιε Βοι;οιιιιιι ποπ Ροιοποπιπιιιιιι.ντ ιππο

οιυιβιωπι

πω».

Β 79ο _

Ξποι!Ιππι

Π8""Π,

Μ.

Πού:: πω·

τω· :από ·

πιο",

8 Ι .

ο:.»..ιω

απο” ρου

ποιοι...

ιι·

Ιποτ:ι ι. Εοι·πιειιοοοππιτιιτιιιιιπι Βοι,ιιοπ Ροτοίι:

τοπτιει τόιτ.ιθιιιιιδοποτιο, ειιιοπιιι πιο ιπ Βοο :οπι

Ροπτιο ιιιοτειριινιιοπ οκ Βοποιοδο πιποιοιιτιπ. οιιιιιιπ

Ροτιοι·ποιο .Τποοιο8.οιιππ δ. Τποσπ.1.ρ.οκ.5. απο.

· @ο 1.οοπτινι Οοπτει οπο”. ό· οποίι*.7. έοποιοιπω πω.

πο8πτ;οο οιιὸιι πιο οοιπροιιτιο πιο:ιτ Ρειττοε ιπιιτιιο

πιο οιποοιωε οιιοΙικιοπτοε , οιιιοιι ι·οριιοπιιτ ιιδτιιι

Ριιι·οποοι οπιέιιιιι·ιποποτ πιο οοππιτιιτιπππι . οπο

Ιοι·πιεπτοι· ιιππιπσ.τ οιπποε ροτιοδι:ιοποε οποπτιοιοε

.Βοποίιιπ οιιιπι Βοιιε ποπ πειποοτ Ροιίοδτιοιιοο , ροκ

πο” νπιιιοοο ςοπιιοπιπτ οιιπι οι·οοτιιιιε . ἀεὶ: ιποιοιπ
ιιιιιωι,τω Γι: :στο πιπποιειτ. [ο τοτο οοπιιοιιιιιτ ειπε

ιοΒιοο.ντ ιο!οπτ νΙτιπιο:άιποι·οπτια. 8ο ιπΡι·οιπο εο

1ιοι·:ι, παμπ ιιΠιεπιιτινιτππιιπι οοππιτιιτιιιιιιπ. ντ

ΐοττπιιιιτοτ οκοιιιιιοπ5 τοιιπιιιιε ποιίοδοιοποε ωροπο

το8,οποπτιιιιοοΒοο, πι! ροτιπε , ντ οπο ιιπριιοιτο δ:

£οιπιαιιτοι·ιπο!πόοιιε.

Βιοο. 1:οοπτειο οοππιτιιιιιιιιιπ Βοι οι ιτπιιπι

πο Γοοιιιιιιιιιπ τοτειιπ ιετιτιιιιιποιπ οποπιιι. επ ό'.

?Μπι Ρ.98.3.ι:Η.4..ή Ι.οο:22έση.ο οι.ς6· 28.άο ρο

ιιιω.μ.7.ιω.ο. οο·ιι|ιιι,ιιπιτπιοπτιε . οίιοιιτιιιιπ Βοι

Ϊοιιιιιιιιτοι οοπιπι:οτοιπ πιο οπο, οιιιοιι οοπτιποτ το

τιιιπ νιιτιιτοιπ οποιοι. ΝοοιιιοιΡοτοιι , πιω. δ.

ΤΙιοιπ. ποπ :ιίΠ8πιιτο νιτιιπππιοοιπτιιιιιιιιιιπι πω,

οιι.ιεωπιοκοπ.7.ποροποπτ.πάρ. ποοοτιΡιιιιπ ψ, οπο

οπιπιιιπι Ροτιοδτιίπιππιπ; πιοΒ.ιττοοιιιοποπιμοτ πι

Ροι€οάιοι· ροτοπτιιιποοι @ . οι :ιότιιιιιιτιιε οπιπιιιιπ

ο.διΈιιιιιπ ; οιππιε ιιτιιΡΡο ίξοτιπ:ι νιτιιπο οοιιπ:ιτιιιιιιτ

μι· οπ.·νιιιιοποτοτ,ιιιοιιιτ, ποδιά οι Ροιίοδιιοοπι

πιιιπι Ροποότιοπιιιιιιιιτ οιοιοτιοπονΙτιπιιοοππιτιι

τιιιι πι, ν: ίιιιπιιτιιτοκ ποιίοδοιίππιδ ιιέιιιιιιιτ.ιτο τοι.

Ηειπο ποοιπτ .4:ιιππο[οπσωοπέωι.οοπωι.οποιο; Ποιοι

πιο :Η πρι Μπιιο,πκ!!ιφακύκ.ι σοο!άπ, μορφτιπ

ώ· :που :απο ψπιππβώ.

Ριιπιιιιιπ.ιιοο τιιιιτι.ιιπ Ριποιιοιιτιιιπ ιπ Βοο πι."

οιπποε οοπιιιτιοιιοε ιοοιιιίιτιιε .τι ΕοοπιιιΙο οοπίι:ιτιι

τιιιιππ Βοιτειπε : παπι 1. οοπιιοπιτ Βοο μι· ιο οτι

πιο,8ο ιοοιιπάιιιπ ιιιιοιιιιπιιιιι; πιιιιι οι·οοτι.ιι·σε πο: ιο

οιιιπο οοπιιοπιτ εδώ οπο ίου οκιιὶοι·ο;νποιοι›οι· πο::

ποπιοπ,Βοιιε ιΡΪο Ε.ουάι 3. οιιΡτοπιτ οποπτιιιιπ πισω;

ποιποποπιιπ οκ δ.Τωπ.οοιιΜοπι.ωφ.:.ι. οι! οιιΡι·ι

πιοπι:ιιιιπ τοι ιιιιτιιι·οιπ δ: οίιοιιτιοπι ιιπροπιτπι. 2.ιιοο

τοπτπιπ ιιιιπΡτιιπι πι οι νιτιιππ Ροι·ιοοιιοιιο Βοι,

οιιπιπιπιπιιι· οι: π. του οπο" Βοι , πο: πιιιιιιιπ

νιτοι·ιοιοιπ ιπ Βοο ιπρροπιτ.·ιππιοτπιπ οτιοιπ οι οι:

νΙτιπιιι ιιότιιιιιιτιιοο Βοιι παπι τοπο .5'.Τιιο»ι. επ οι

οδιιιιιιιτειε οπιιιιιιιπ :ιξοιιιιιιτιιτιιπι , οιιπι οπιποο οπο:

οιιτοπιιεροτιοέιιοποε Γιιπτ . οιιιιτοπιιο:ιοι ιιιιπο εποπ

ποιπ οιιοιιπτ τ οιππο οιιιΡΡο οπο τοιιιιτειτοπι 8ο μπο

ότιοποιπ ποποτΡοι· οι·ιιιιιοιπ :κι @παπά ιιιιποτ,νοι

ιιιιιιοτο Ροτοπ. ο. ιοιιιιπ πω: Ρτει:τιιοοτιιιπ οοπτιποτ

ΐοτιποΙιτοι·ποι·ιπο!ιτοτο ι·οι,8ο ι·.ιτιοπιε,οπιποε μπο

&ιοποε οποπτιιιιιτοι· Βοο οοιιιιοιιιοπτοε:ποπι μι· οπο

ιιιιιπιτειτππι Ϊοτιπιιιιτοτ ιιιτοιιιο>ιτιιτ οπο (ιιΒιιιιιιτια,

οπο Γριιιτιιε,οποίξιριοπτιο,οπο ι:ιοπιτιιτιο. οπο οιππι

Ροτοπτιιο, 8οοιοτοιιι οπο οιιιιιοιπ Βοο οοιιοιπιιιιιτιιι·.

Ετοπιπι πόσπισιι,ιππιιιτ,7%·»ιατά. Ιιθ.;. απο επι/Μοτερ.

6[Μά!7"θΜ,[βΡΙ""θΜ;'ίω|9%Ιέ7!"ά Μ|οιίο Βου έι

9.τστι:,ιπ πω· τοπιο ζ .Πι ) ιπποκτοικι·, καφε πω· π! οι

ς#ο,714Μ' που οποιο @.(:οπττει. πιο ποιοπτιιι,νι νιτ

τιιιιιιτοι οιιιιιιιοιιι ο ο2τοι°ιε «ποπ οιιιιιοιπ ψ, τω οιο

τοι·ιπιπ.ιτιιιιι,οιιιο Βοιιε Φ ΓιιΡιοπειιοιπιιιιιτιιι·,ποιι

ο1ποσπο πιππιιοιτοι· πιοιτιιτ;οπιπ πιο ψιιιοπιιτ,το

τιιπι # ρτα:ιιιο:ιτιιι·,πιιιΙο οιιο!ιπο. Νοο1ιιο Ριιτοο ιπ

ιοί-ο οᾶὲ,νιιτιιτοτιιιι€ἱιιπ ο: ροτοπετο.ιιοιι :απο 8ο ιο:

πιιιιιτοι· οοπτιποτι οπιποο ροι·ίοδοιοποε Βου οοπιιο

πιοπτοεμιιιιιι οιιτπ πιιΠιι Ροι·ίοδοιο οιιιιιπιι ρι·οοίοιποιοτ

:το Φ. οιππιε ροιΕο&ιο ίοιιπει!ιτοι οοστιποτιιι·ιιι

ιιπο ο/β·.

ι
τι

ι

πιο. πι. οι@πιο 022 οπο: ο:Μιπ2ιζι. ο... Μ.
Εν: Με ποπτει οριπ.ιπιπιοΒιιπτιιι·ι·οιιοιιιο: Ριἱιπο

ιιιιιιζποτ ιιιιιιιιιιι ποτοπτι:ιιο,οποπ ι·οοιι€ποτ πιω οπ

ι·ο.$οοιιποι:ι.οιιοπιιι ιιιιιιιιι:οπ:ιτπιπ.ρι·ατοπιιιπ ιὶ μι·

ιοδποιιιΒιιε ρι·ιοι·ιΒιιε ιιιοπιιπτιιο.ιριι·ιτπε 86ο. 8ο οκ

οιιιιιιτ Ροι·ίοδτιοποε νοιιτιοπιο,ιππιτπο, οπιπιποτοπ

π... 8οο. ποιο πιτ πο οοποορτιι ιιιιιιιιτοτιιιο Βοι.

Τοιτιο πποπειε πιο ι:οι·ιποιι οοιιι ιτιιτιιιο ιποοιι.ιιπ;

οιι:οπιπι ιιιππιτιιε πιοιιυε τοι ιπππιτεο ο που: ππιτει5

πιοιιιιο τοι Ριπιτει::πιοάιιεοιιτοπι πιιποιιιιιιπ οπιοπιιιιιι·

πιο ιοι·πι:ιιιοοππιτιιτιιιο τοι , ποιο πωπω ποπ οπ

ιοι·ιπει,οιιιθ. τοε πιω οπο το ι οι... τοιποπ ΐοτπιιιιι

οοιιΠ:ιτιιτιιιο ι·οε ιπωιιιιιο 8ο ...πιο πι.

Ούποιο.ι:οπο ιιιιππιτοτιιιπ οι οποιο τι·οπιοοποιοπ

πιο πι Βοο,οοιπροτοπο οπιιιιιιιιο ροποθ:ιοπιππε δ:

οιττι·ιΒιιτιο :ίοι·ιπιιιο ιιιιτοπιοοππιτιιτιιιιιπι οιοΒοτ οι:

ιο ι·ιιτιο ΡιοΡτι:ι , ιιιπιπέι:ει επι πιο ροπο&ιοπιοπο

οοιπιπιιπιΒιιε οιιιπιοπι πι." οοπίιιιτ πο Κοτιοπιιιι,

οιιιοιι οι ιποοιποιιπιοοιιιι:ιτιιτιπππι ποιπιππ.νποιο

έτι/ιοι.3.Μοι.τοκι.ιο.ώ· ι ι.οιοοοτ,οπειπ ιιιιιιιιιε οιο

ππιτιοπο Ροποπιιιιπι οπο; ποιο μι· Μπι! ιιοπιιιτιιιπ :ι

πιιιιοπιπιιιεπιτιιι.Κοιο. 1.ιιο8.ιπιιιοι·.παιπ ψ επι- Π: οιιιιιιειι.

Μ.
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πιιτιιτιιιπ.1.ιι·οιιτ οπ ίοιπιιιιοοοππιτιιτιπππι Βοι, οι- ω" απο.

οιτ ιιιιπιιτιιιιοποπιιπ οπιπι ο;οποτο οπτιε ίιπιΡιιοιτοιΜΜΡω####

ντ ιιιιτοιπ οοπιιοπιτ ππΒιιιιε ροτιοέτιοπιπιιο.8ο εται

ποπ: οιιιιιιιιε,ντ νιττιιιιιιτοιιπτοι· (ο ιιιιιιιιοιπ . οποιο

ιιιιιπιτοτιοιιοιπ ιι·ιοοιτο ιιιιιπτιιιι:ιτ εοποιο, μια πι

Ριοπτιει:,νοι ιιιπιτισε. ο. ι:ιιίι:.ιπιποι·ινοτιι πιο πι

...πι οοπίι:ιτιιιιιιο οποπτια; οοιπροίιτο, ποπ ιιιιτοιπ

ωΡιιοιι ; ποιο οιιιιιππο οποπτιιι οπ οοπιοοπτο,Ροτοπ

:πιο Ρι·ορι·ιει οιιιτιιιειιι ο οοιππιιιπι, ποιο οιιι:ιπι:ιο

οι ΠιιιΡιοκ :τυπο οπιιπ τοπιο Ρι·οπιιο δι: οοιπιπιιπιε

οι οιιιιοπι,ντ οοπιι:ιιτ ιπ ιππτοιπιε Βοποτιιιιιε, 8ο νιπ

ιπιε ιιιποι·οπτιιε;ιπ Βοο οιιτοιποππιοποπτπιπτπιπ

ριιοιιιιιιιιι.ι·ιιτιο οοππιτπτιιιιι Ριοριιο ποπ ρι·ιιποιιιιιιτ

ο οοιπιπιιπιποιι οιιπι ίοι·ιπο.ιιτοτ ιποιιιιιιτ.νποιο ποπ

πι μι· τοτιο πο ι·οτιοπιιιι.ο/!ι·ι/Ισιο!.ιοπιιιτιιι· οιο οπτο

οι·οιιτο, πω· οιιιοοΙ πιιΠει ι·οε πιω π. πιο ; ποπ οιο

ιποι·οιιτο. μι· ποσά Βοιιε οιιποιτ οἱ οιοιιτιιι·ει;8ε. ν:

οοπιπι·οιιοπιιιτ τσιπ πι @ πιππιιοιτοι·,πιποι·τ οι οπο

Ιιιιοτ ψ Ραιτιοιιιιιι·ι οιιιιιπο νι ιποιιιιιοπο π. ιπ

οιιπο. π

Ούτω:: ο. Επο οπιι&ιιε οποπτπο; οι·οοοπ οι Ρο

ποτιποιοιΒο ποπ Ροτοπ ιιιοπι οοιιπιτυοι·ο. Απτοο.

ριοΒ.οκ Λο!.;.άο Τπιιιι.οφ.ι. “πω” ΜΜο!.

πο. ιιπιι·πιοπτιπιιε , πιο ιιοποι·ο οποπτιιιιπ οι! ψ,

ποια ιιιοοιπ επι ιιιοοτο,νιτοπιοοι νιιιοι·ο , Ειριοπτιοιπ

:ιό πω. π. οπο πι οπο&ιιε ίοι·πιιιιιε οποπτιο:; ποτ

86.
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πιο ρι·ποοοιιτ ίιιιιπιοποδιιιιπ Ϊοι·πιοιοιπ. Κο(π. οοπ- .9ιι$πωιιιοΕ

@ποιο/β 00πειριντ ιιέι:ιιπι οποπτιο, ποπ ωιοπωε, “#42”

,,0,. . ..

οπο.

Η Μ οιοιιτιιιιι.ιοιι ιιιπποπτιιιο , οἱιππ πιιΡπ οποπ

τω Βει ωΒΜΜΠ8. οέκριβιπ.ςο· ιαίτιπ!ω.Ιοοιπιιπ

πιο παπι ποπτιιι·ιι ιπιποι·ίοδοιιιπ ιποοιιιπι οοποι

Ριοπιιι. ” »

οπο.. οι. Ι.ιππιτ:ιτιο ποπ οπ οοππιτιιτιππιπ εται

τιιιο:: οιοο ποτ1ιιο ιΠιιπιτιιτιο απ: οοππιτιιτιιιιιιπ

Βοἰ.ΚοιΡ.ιιοἔο οοπίοι:ι. ποιο |ιιπιτιιτιο πο £οι·πιο.!ι

οποιο οποιοι” Ροι·Ϊοὁ`τιοπἰε; οπου. ιιιιτοιπ ποπ

Ροτοπτοπι Ρι·ιπιο οοππιτποι·ο,οιιιπ πιρροπ:ιο οπτο

ιιιιε ίιιπιιιιπιοπτιιπι.ιπ οπο ίπποιοτιιι:ιιιιιπιτοτιοοιι

τοπιιιπροιτατ Ροιίοέιιοιιοπι,οιι:ο ποτοΡο και Ρτιπιο
οοπίτιτιιοτο. ο

Ρειτοτ οι! ι. Ριιιπ:οΓοπτ.οοποοιιο.Βοιιπι οπο οι·

8ό.

87.

ι-οπτιοιιτοτ νιτειπι δε ιπτοιιο&ιιπι , τω ιπιιιι:οοιιιιτο; ὡἰΡῇ###Μ

ίοτιπιιιο ιιιιτοπι οοππιτιιτιιιιιπτ ω ιιπιρΠοιε, ιιοι:ιοτ ι'

οιιιιτοιιιιτο και οκρι·ιπιοι·ο.Απ τ.. ποι,το οοπίοιιιιοπτ. Δι ι.

οιιιιέ1πο Ρτοικτιοποπι οι› οιιποιοπι ι·οποποπι πο

έπετοιιι.

Απ Ριιπιπιπι. Γοοιιπιιιο,ιιο€ο.Βοπιιι οποταιιτιιιπ 88.

οποιιτιιιιιτοι· νιιιοπτοπι.(ι:οτοι·ιιιπ ιιιοιιιιτιιι· οι·ο.ιτιιτα #Μ###Μ#·

οι: 8ι·οιιιιπι ιπτοιιοδτιπι,οπο οτι ιπιειειιιοιπ Βοι,οιιιο.

παο Ροιβάιο οι ποτιοιιιι £το.πιιτιε : νπιιοο:ι τοπ
Δ τιιιπ

ή..
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?)τ/β. |Π.- Σ): Μουτ:Βεί

ττιτυ εουττ:ττυττ ετιτυυι επουτττιτυ :το Βετο :ιιιτοτυ Ιτ

οετ αυτο τυτοττοέτττυτ εουτΡειτοττι πο! εεετοτε Π: Ροτ

τετ:ττοτ; εοιυΡετττει ττιυτευ ευ οτυυο: ουκ εουτττ

ττττυυυτ Ρετ το Ρττυιο δ: τεευυττυυι φοιτ τΡΓυτυ

Βευιυ,υου είτε Ροττοδττοτ. Αετ τιυΡοττοέτειτυ ειυτοτυ

τυτ:τ8τυετυ,ιτυοτυ είτ ετοειτυττι τεΓΡθέτυ Ποτ , τα το

τ1υ:τουτυουε τττυττττυετο.

Α:: τ. τουτο Βετο Ιυθυτττιτοτυ τυτυτ ττυΡττεττετ,

είπα ωτττιόπτέτ. δεδτ'. Ρ'. τ?
εκ Ρτουττυιττυο τττυτυτεττο, νυτττΠτυτε οουττυευττεΝ”,ὶωϋ,..

ιυυΙτ.τε Ρεττεθττουε5.ττυοο το ετευτυι·τε ιτττττυδτ;ε τυυτ; .ττ..ττ.τ.μ

τυυτ οτιιτυοοεττττττττε8τ τυιΡεττο&τουο υοττττ τυτοτ- θα

τοθ:υε,υου ν:ιτευττενυο τιότυ εκΡττυπετε. ττυτττετιιτττ

Ρεττοάτουτε εττ: τυίττυΡττετΠτιυἔι Ποττειτο.Οττο τιτ.ντ

άουτ ντιτττε εουοεΡττουε υυττ1τοτυτττπτυ εκΡττυιτττ

"Με Ρεττεάτουεε τττττττ18υυτ οτ:τε&τιιο,ουα το τΡ

ττι του τυτ:το&τυο ττττττυδτα που τυυττ ΜΗ ταυττιτυ

“μπακ τ. Ρτο:ιττι·τουτοτυττυττ:ιττε.: 2.Ρτο τυπτεττεττοουυο- τ ντττυετττετ,8ε τυοτιοατιτ. ε. ατυιιο:ττοοτ Ρτοτυτυουε

,.

Μι..

.“ε.

|| τ.

.τι ε.

θα

οτ .

Ναι". .

πιάστε.

@τύπω

Σ.

μ..

Μ·

υπο τυττυττπτυτυ Ροττοέττουυιυ.Ιυδυττοε Ρτττυο υπο-τ ΜΜΜ ττττι·τουττι εουςτΡωπ.Π- όττττ"&αφθι- ΜΒΜ!- στου” του·

τττυοτυ :τετ ιττυοττττ εουυοτειτα εκτττυτοοετ τ τττττυτυ ττι- ῇ°"*
‹το είτείτουτττι οετ.τεττττττωμτττε; ειυτουου τοτυυτ

€ουττ:ττιττττ1τΡοττυττυττειτοτυ, του Ρετ τεττουειτοτυιυτ

Ρεττοδττουεε. α. υτοιτο οίττιετ;εοτυοττι . γεττιτυ ουτε τ

τεττττυπ Ρεττε&τουοε υου ττυΡοττ:ιτ ιτττοέτο δε Ρετ τοΡττυτὸ.νττ τουυττττυ'τ :Μ τοτυιοτο οουίτττιιττυυτυ τετ, τ

του τευτυυττυττττεέτο δ: εουυοττιττιιττ . Μουτ: είτε τ

Βεττοττετουττττυττυυυτ. Αυ ε. υε8.ιυτυοτ.ετυρυο
Ρτοοιιτ. νυυυπτυοττουε ευτυι οττττουτυυτείτ τυττυο τ

τυευ εττ.ευ οουοτΡτ ιττττ:τυέτ:ο Ρετ τοτευτ εουυ0τοιτισ

υουτ ετττι·τυτοοειυ;του ττιττουο εττοτυ τυτττιττεοτ Ριπ
τιιΡΡοτττέ .το τω:: νοτττο τττο εκτι·τυτςεοο εουυοτειτο;

νοτυτ ΒΡτευττο δε 0ιττυτΡ0τουττυ υου άττττυΒιιυυτυτ

του εουυοτοττουο ουτοέτ:τττττοττι€τοττττά Ρτοττυετ

Μ.. του τυτττυτοετ. εττευτ ττιττευτε Ρτ.ττττιΡιτοΠτετ το

Ι)εο το οτστοθ:ο τυτετττετττ,8τ Ρτοττυοττ3τττ τ τοττουτΞ

ευετε τυίτυττυτυ. Αυ . ε ττοτττετττυτττυε οΙΤουιττ ουτιιεεττεττυτ Βου: τυτττυτοατ το τουε,ἰυτττυἴεεὲ ο·
'έ Ρ

εΠ: Ροττε&τυο τυττυττετο . ουσ τυθυττετε τοττττυεττυτ τουε:ετττττευτυπ τοττουεΙ)ευε οουετΡττ ουτοδτυτυ,86

ου τοτυυτ εττττΒυτιιυττυττυττεττε . δε ουδιτυττττο&έ ΡτοεΙυεττ εττεέτυυτ ; τιμη Η Ρετ ττυΡοΠτοττο Ροίτοτ

εουυοτειττυΕυττοε Ρεττούττουεε.Αιτ 4. υε!.τυτυοτ.

εττευτιυ ττυττ:τε υτοττυε τετ τ:τεειτοτ. ίτιΡΡουοιτε οπου

ττ:ττυ ντ τυυττετυουτυυτ.Αττ ε. Νεο, Ποτττττετυ είτε

Ροττοδττίτττυοτυ Ρετ τοτυτυ υττττουτυτυτυττυτττιττε.Αετ

σ. εττοο,°Όωπαβ.τοττυτ ιτε τυττυττετο τοουυιττιτυ οπο,

φτου οττ Ρτο υοτοτε.

Η..

·τ $ΕΟΤΙΟ ν.

.το ετττττττω πιττοττε τπτετΡ: , τά .ψ @το

το άττττπέτοικτατ ?

Αέτουυο «το οίτουττ:τ δ: τιττττΒυττε τεουιττττιυτ

το;υυυε ιτε ττΙτε Ρετ οτιττυοιυ ευ τυτοττεέτυυτ τ!

τε οτττττυΒυο11του1.

Ριτττω τουτ.ΑκττοΜπ 1.άτέτ.8.ραττ.3..ρ·τ.6. ρο

Ρ6|:2..ά·· εττ.ττ.4.5.αττ.3. ρυ·υττιώτ. τ. άττωτπ.ά/τ.8.οοαΠ.

εεττ. ε.ο/!!τατευ/τοκ. 6.απο 2.Μ.:τπέτ μα. 6'ώ,·.άτ.Γτ.

:.μ.τ.ττ· :.υοετιυττιιτυ,οει τυτετ το νετ :το οίτουττἐ τε

ττουο ττττττυευτ Ροίτο, υτίτ τοτ.τ εουυοτειττουο εκτυπ

τεεττ; εικτοτυ τμιτΡΡε τ)εττοε,ντ εουυοτ:ιτ εττοθυυτ ετ

το Ρτοττοετοττοτυ,ιττοττυτ οτυυτΡοτευττυ, ντοουυο

τετ τοε Ποτ ουτο&τυο Ρτα:τουτοε. ιταΡτουττα υυυευΡυ

τω: ουτε ?ιιοττ υτιτυτἑὶ τυττ είττυιτττττυδτυτυ, υοουττ

Ρετ εκτττυ εευτυ ιτττττυευτ; οίτευττει Ποτ υοτυττ τυτ

οτττυιτττττυοτει:ετεο υουυττ Ρετ εκτττυΓεεευτ ουτο

υετυ ετττττυευτ. ()ουτ:ιτυπιτ Αττικά. τ. τοκ τττττ:τυόττο

Γυτττεττ τετ τυτυυυιτε εουττετττέτοι·τε , διοιυυτο :του

ο: υ:ττυτόΠτιιτυ:τ Ρτεκττο:τυτυτ; υ:τυτττοοτ το τεέτ:ο

Ρετ Ρτυτε ετττιουττι ττυΡοττετυτ τττοτυ,τυ οτ:ττοιιο το

υτειιτιυΡοττευτυτ άτυει·τει. ε. τυατοτ ου Ρεττεδτ:το,

υυττοτυ το Ποο,υε ττιττουτε ιιυτάειυ τυυτττΡΙτοττετου·τ

πιτυτάτοτε.

δικ τη: το Α ό”. ΤΒουκ.9.7.α':Ρατευτ. από. ετα/τ.9.ο.

4°Ε”'""· 1.2.ζτ·3.ά· οι τ.τττβ.2.9.τ.επτ.3. Έκτακά.9.3. Κτστωτέ.

93·

Υ"Ητη'.'β

ηττ.ι.οκ.5.ό~· 4.ώ· άτβ.3.αττ.ε.ου. τω! τ. 0«Ρκε!.άυτ.

6.μ.4.αττ. τ.εοπτ!κ[τ...87Ιου 1.Ρ.9.τ3.αττ.4. εουπυυ

τυο, ειτττττυουττυτυ οτι τυτετ το8τ τι. είτουττιτ τυττουε

ευυπτυυττουτευτοτυ το τττίττυευτ ΡοτΪε. @το τττίττυ

δττοὲ τυοετοτυτε, Μττοκυ τπωττυπω τιΡΡοττοτυτ : δε

εουυίτττ τυ Ρτιιττττττειτε οουοεΡτυυυτ τουευιευτ.τυτυ

τ τετ, ουτε στ: τυτΡεττοδττουουτ 8τ Ρτουττυοτυετυ υο

ττυττ νυο τουεοΡτυ εττετουτιτε Ρευεττ·εττ.Ηπο ετιιτοτυ

τττοτΡοτείτττττττυξτ:το οκ Μοτό τετ , που οδτυοττε δε

τοι·ιτιυττε.τεττ τυυττοτυουτ:ιττε δ: ντττυοττε;Βε εττίττυ8υτ

τυτττ ετττττυδττουο πτυουτ: Μττ...Μτωπ υυττιιυι

Ρετ τυυτττιτυευτυιυ τυ το, ί-ο‹τΡουιτετ αυτου το

ετυε τεττοετυουτε :το ιτττττυευευτε. _ ”

Πο:: τευτ.τεττυουάτι.Ρυυιτευτευτυτυ τιιυτττυτ τιιυι

τΡτοιτυοετε οτυυτε,8τ υου Ροττετ τυτετττ8ετε οτυυτω

τι:ιοετοτ Ροι·τοέττουευτ ουτυτΡοτευτττε, υου οτυυτ

τετουττε:. ()ουττττυ. Ρυτυ τουυοτυττ0 υυττπτυΡουἰτ

τυτττυτοε:ιιυ Ρεττοδττουειυ το τουυοτευτοπττττοιιτο

Ρουυυτ το Βεο Ρεττεάτουουτ τυτττυτοετιτυ. τ.. 5τ

Βευε άτοετοτυτ Βουυε αυτ ΒΡτευε Ρετ τοΙτιτυ οου

υουιττουοτυ Βουττ:ιτιο,τιυτ ΩιΡτουττ.ι: , φωτο ε:ιυττιτ.

νετ ευυίτιι·ε Ροτοττ;ιττοτ ετττυυ Ροτἶοτ απο αυτ εοοτυιυ

Ρετ· εττυυοττιττουευι τεττεο,τιυτ εεεττ,ττυοττ ευυττιτ,νετ

ετιιιτοτε Ροτοττ:.

.Αυ τυυιτοτυ.Ρττυτο Κοτ-Ρ.ττιιοττ τυ το τυτττίττυθ:υυτ

@ποιοι .

Π·

Ν.

εττ,υου Ροττο εκτττυΓεατ υοττττττ τυ ΓετΡτο ττττττυευτ; #ττΜΜ

Ροίἶε οτυτοδττυο το οτιττυο :το ντιττοε οουεεΡτυετυ

τιιτευυετἐ εκΡττυτουτεο εευιτουτ τοτυ,τοουυτττιτυ ντι

τττιο Ροττεέττουεε το ετ ντττυεττττοτ εττττ:τυδττο. Αυ τ.._“","|;,._ι;

Οουττττυ.εουοοιτο,οττ οτι ττιτυετττ εουττετττότοττε.υου

τουτου Μουτ τυτττυΓεετιυτ Ρετίεέττουετυ. ττυευτ τιτ

τττοιιττιτυ Βοοιττουυτ.Αιτ π.. υεΒο υτΤυτοΡ.τυτιτοτοτυ

ευττυ Ρεττεέττουοτυ τ-υΡΡουττ τυ Ι)οο νιττυτιΙτε υτυτ

ττΡττοττοε ττιττουυυτ τοτυι.τττυτυ, ουττυνυττοε τ ουτε

Με τ-υΡΡουττ ευιτυευτοτυ Ροττεέττουοτυ εττυτΡοττευ
τευτ τυυτττετι1ιττιτυ υου τηυΡΡουττ τταο.Ι.εΞε 6'αΡτουΙ.ιπ

μ!. ι.με/τ.3.Μτ.. Α Π

5ΕΟΤΙΟ ντ.

Απ άτττοεατ τυο/Μι: ατο·τύπω το Βου@ο

@Ρώτα ει! στεατιιτασ ?

Ε τυτεττοδτ:υ ντοτοττε. ουτυεε ττιτοτυυι· , του

1) Ροδο τττυυτ ντὲ τυυευττουτε Μουτ εοευο

τεοτε,25τ υτυττο υττυτιε ουτττττιυΡιτετε ίτυο οττττυο το

οτειιτυτειε , ετιυτ υεττυεετ τττ:τ εοευοτεοτο . υτττ οι:

Ρεττεέττουττουε ετευττε υττττυέττε , εκ ουιταυτ αυτοι·

Βττ ετ! τυοτοτιτει τ άττΡυτου·ιιιε ιτε οΒτοδτο ιΡτο το

ευυιττιυτ τε,Ρτατοτυττευττο ετ υιιτττοετ Ροευτττιττ τε- '

Ριτευειυτττ.ττυυτ εττοΡοίΤετ εκ Ρτιττε τιττευτιιτι τυτοττο

οτα..

ΡτιτττΑ τουτ.ΙΙεπτέετέπ /τυπω.αττ.;Ι.9.1.@° εικοσιτ

97·

98.

Ιιτ.5.9.1.6'.Τβσω.Επ τ.τωτ.ι.ο.τ.αττ.5.Βασστπ.υ. εεττ. “τυπο”

:..ω!οτσο!.άτβ.8.Ρωτ.3.απο3._Οφτεο!.9. τι. »τά τα . ω.

Ιστο.Τοπο: οι ι.Ρ.9.:8. πω.. άττβι.ειτού. ε. 6'τ!!υ τω.

Μιδτ.6.ε.ττ.8το. ευττυυιυττυτυ,Βουυτ το το τΡτο ττυο

νττο τοτΡεθτυ πετ οτουτυτ:τε . Ρετ τοτυτυτετ-Ρεδτυτυ :το

το τΡτυτυ, ντιττειε τττττ:τυ8ι1ο1°ε Ρεττοδτιουεε ειττττου

τετεε: ουτε εοευοτεευττοστο ντ νετττεοτυ , εοέυοτεττ

το ετ οτ:τοδτυυτ τυτοττοδτυε;εοτςυοτεουάο νοτὸ το ντ

Βουυυ1.60ευοτετττε ντοοτο&ιτιυ νοτυυττιττε,πτυυο ..

Ρωτώ εοευοτεττ τυ τοτΡτο νοτττιιτοτυ ντττυ:ιΙττετ· άτ

τ ττιυθ:τιυι

Η



ν 99.

Ρτώ.ι.

πω.

δι·κωΜιθ.

 

1ΜΜαυο.

ιο σ.

ωμι....,

β »ΜΜΜ

[ωιιίΑΜ.

:κι Βου.

ιη.

|

Μ·
.

Ήτιιιά:ιπιΣι Βοιιιιιιιο.Ιάειιι ιι Ϊοιιιοτι Μεσοι: ιὶο ιστώ

|ι:ι':Έιι εκατο Μιιιοι·ιιιιι. '

Ρι·οο.1. ΜΜΕ: ιτε Με.. :ιο επε,ιτει :κι εοΒιιοίι:ι:

Ιω Ι)ε·ιι8 ιιιε!ορειιιισιιτετ ἐετο:ιτιιιιε,οέϊ:ιι ιιιιιιιιοι..

Μο" νιττιια!οιιι ὸιίὶιιιᾶιοιιειιιί-ιιιιτιιττι ΡειΕξ·δτιο

τιιιιιι; ιιιιιιιιρ!ιειωε οιιιιιι ι·ε:ιΠε ειαιτιιι·.ιτιιΤιι ΡοΪ

66ιιωιιι , Πιοροιιιι -·ιιιιιιιιΡΙιειιτιιοι·ι·ι νιι·ιιιαΙι:ιιι

οιιιιιι:ιιιιιτι Ρει·Η:διιοιιιιιιι : οιιι.ι ΡΙιιι·οιΙιι.ιε που'

Ροτείὶ οπο .ο νιιο ιο οικιιιιιιιιι νιιο,ΪΜ ἱιι ι]ιισιι

τιμη .ιι-Μο Π...ιιιΡιιιι : (αι ρ!ιιι·ιι!ιτειε εισα

τιιτατιιπι .ιι :ὶ Βεο ι @και ω Ι)εο Ρι·.ι:εοόοι·ο άοικ·ι:

νιι·ιιιιιιιε ιιιιιιτιρΙιειιιιε.ρετοιιιιιιι ΡοίΠι: ιιι πιέϊιιιιι ιο

.Με ροΠιοιΙιε ιιιιιιτιι·ιΙιεΕτειε ετοιιιιιτειι·ιιιιι. α. ΡοτσΠ:

οιιιιιιιι είΙξιπιιι εοΒοοΪεϊ ΡΙιιτιΒιιε ιιοτιιιιε ιιι:ιά:ιτ

οιιιιτιε ιιιιΠο εο2ιιιτο οτιιιικ·ιριιιιε :κι εταιιιιι·:ιε:ετ

θα) ιιιίξιιιΒιιι ροίΪιιιιτ εὶιιε` ΜΜΜ.. Με νΠο οι·όιτιο

επι πο ιιᾶιι οιίοιιάΔε. 3. ει ιιιιΠιι ΡοΠιΒιιιε οι.. εται

τιιι·ει,ιιιΠιιιε Βε:ιιε :οἔιιοἴεοτει Ω Μ. τω”. νττι,δε

οιΙιεοτι:ι τ. Μ. τιιτιοιιοΒοιιι:ετΒο . οιιτιιιιιί-ει·ιρτο

ιιοιιιε οι·ιιιιιι: στ! ει·ε:ιτιιαιε. Ι)ειιε Πι ο ιρΓο εοΒιιο

ἔκ ω". νιι·ιιιιιΙσηι οι!Ητιάιοικιιι ίιι:ιι·ιιιιι [Μία

δτιοιιιιιιι. 4.. @ω ι:Η τοπιο ...Μοτο ιιιΠτιιι&ιοιιιε,

ΡοιεΠ:ΜΕ :πιο πιιιιοι·ιε ιΜιιιιέΕιοιιιε.· Μ! Μεσσο

(ω. όιιιιιιει: τιποτε οι ρι·ιιιειριύ ιἱιἰἰιιιέὶἰοιιιε π::ιΗε

Ρειΐοιιιιι·ιιιιι.οιιτ ‹:Η ιτιειιοι· ; ετ:ὅο ροτει·ιτ «Πο τοπιο

ιιιιιιιιοωιω νιιτιι.ιιιε ειιτι·ιΒιιτοτιιιτι.οιιφεΠ ιιιιιιοι·.

ς. ΝιιΠιιπι Ροίιετιιιε Ροτείϊ ΗΡ: αιιι(ιι ρι·ιοτιε , κι

ρειΈεθ:ιοιιεε επειτα ίιιιιι:` ροίιστιοτοε ιιιει·αιιιε; σιΉο

που ροπιιιιτ εΠι: ι:ειιιΕι τιιίΠιιθιοιιιε ροι·ίὶ:ᾶἱοτιιιιπ

ιιιετε:ιτειι·ιιοι. 6. δώμα» ιτικΠοθιιε δ; ν0Ίιιιιτειε (π

ω... ...φαει ΡοίΪιιιιτ ντ νιιτιιιιΙιτει· .ιιιωεω , .ιΒΪ

ιιο οι·άιιιο:ιάεττ:τιι-ι·.ιε, Ρέι·τοΓΡοέιιιιιι :κι ρι·οεοί:

2οικ·ε οιιιιο:ιε,οιιιιι·ιιιιι [ιιιιτ Ριιικιρια.

δει:νισινΑ Πιστωιώιπ Ι.ά:Π.2..9.3.π14Μ.Ι;. Φα'ύΐ.

12.9.ι.πκιπ.:.5.Ησιω9.:..€.7ωιων»Μά :.ς;·ώ/ί.ιο.

9καέῖ.ι.κτι.3.α‹ι' 2. άιβίι:κΙι. ιό· μιά!. 5.9. 3. Ζ7έ'0Πιάφ.

6.9.1.αττ.3.9ούν·:άι αρπάιι/ίπνευ!.ιιι ι.άι.ίΐ.8.9.3.αττ.

Ι.φα|4Ιθ .ι'ιιφ. 2.|Ϊ22σ,ἰ/αῇιιεζ ι.ρ.9.ι 17.ς6· ιι8. .ΐιοιι·.·.·ζ

Ιιύ.2.. ιίσ ωπιίπαι3 ωρ.:.2.. 7ΜΜ.15. @ο ιιο€:ιιιτιιιιτι.

Ρο1ΐαιιιι·ιοιιτ:ι ιιι Οσο ι:οοιιοΐι:ι νιττιιαΙιτει· ειιίΠιι

άιιιιΜιιιιονΙΙο οτάιιιοειά ει·αιτιιι·ιιε, ιιι ειιιιΒιιε Μι.

ὶιιἴιιιοιὶι Ρετία&ιοικε τορει·ιιιιιτιιτ ιιιΠιιι&α: : .Ιω

]ια:ι: νιι·τιιιι!ιε άιΠιιι&ιο ιιιιτΝ.›ιιιοιιιιιιιοΒοο , οι

μι· εκιι·ιι·ιΐεε:ιπι οι:ιιοιιιιιιιιιιοιισιιι .ιω.ιιι όιΠιιι

ᾶὶοιιε ρετι-εδτιοιιιιιτι οιοιι::ιι·ιιιιι. Ιι·ιιρΙιεατ ιιιιτεπι

6οΒιιοΐει όειιοιιιιιιιιτιιω,ίιιιεοι·οιιιε ει! ίοιιιι:ιιιιόε

ιιοιιιιιπ:ιιιτειιι;ειδο ι.ΠΡιιω εοι;ιιοΓει νἱτ:ιι.ι!οιιι οι

ΒιιιέΕιοτιειιι ιιιπιιιιιτοιιιιιι Πι Πω , Με οι·οιιιι::ιο

τι:ειΙειιι όιωτιέΗοοεπι οι·ειιτιιτειι·ιιιιι. · |

Βιοο 1. ΙιιιΡΙιε:ιτ,ιιιΒεο εοΒιιοΓειρειέΕ&ιοιιεε

νιττο:ι!ιτετοιΠ:ιιι&ιιε , ουκ Ρι1ΠιιιΤι ιι:ιΒοιιτ ΐιιιιιιιι

ππ:τιτιιιτι ι·ειι!ιωϋΠ:ιιιδτιοιιέειιιιοί-ο Πεο,ίιιιε ιτἴρο

ει.. :κι ετε:ιτιιιπιε τοειΠιοτ όιθ;ιιιέϊ.ιε.Ριιτιοιιιιι. ιιτιΡΗ

ι:ιιτ,ιιι το ίιτιιΡΙἰειτοΒιιοιιττεριιιι:ινιττοιοοιωιιι%,

:ΠΠ μι· οι·ιὶιτιεπι .ιο Ριιιτειιι&ιι Διιιιιιο.. π. ιιιιι.1

εοΒιιοΐεοτο ΡΙιικι ιιι το ιιιιιΡιω νιιιιιιο (ιιιιιινω,ωι

έοοιιοΓεοι·ο και ιιιιιΡΙιι:ειτι. νι εεοιιιΡοΙΙοιιιοιιι μα;

κι... :ιέϊιιιιιΠ:ιιιέι:ιε: ι.. οιιιώιιιΡΙιειιι, εοΒιιο!ξειιε

ντιιιιιι ιεΙο.τιιιιιιιι, ιιοι·ιεο€ιιιτο :οποιο ι:οι·ι·ε!ετιιιο;

εοΒιιιτιεπιιιΙτιε, οιιοιιιιιι οι 2οιιιροΠοιιτιο. 3. Πι τ::

ΠιιιΡΠει,ν: Πο, ιιιιΙΙιιιιι Ροιοἱὶ “Η αρμιι·ειιε ίιιιιιιιι.

τιπιιτιιιιι πιι.ιιιιρ!ισιτειιιε;οι·8ο ει: Π: ιιιιΠΞ ροαΠιο

τε!!ι·έϊιιι όιΠιιι&ιοτιοπι οΒιιι:οιο ; ειδο οιΡτιοδτιο

.οιιωμ.Π.1. ιιεεεΗὶιτΞὸ εΠ:,ρει· οιιΠοοιιι .ιο τα ιιέι:ιι

άιΠ:ιιι&:ιε. (.οιιίιι·ιιι. ιιιιΡιιεειτ,ι:οδιιοί-εει·ι: μοτοπ

τιιιιι·ι,ιιοιι εοΒιιιι:ο τοι·πιιιιο :Με ροτειιτισε:οι·Βο κτι

ΡΙιεπ,τοιςιιοάοι·ε νιι·ιιι:ι!ειιι άιΠιιι&ιοιιοπι :ι:ι:ι·ιΒιι

τοιιιιιι ω .Οοο , που εοΒιιιτο τοι·τι·ιιιιο τιι|ιεάιΙΒιι

&ιοιιιε;:ιτ τετιιιιιιιιε τ:ι!ιε ἀιίὶιιιξὲἰοιιιε ποπ Πιο: .ιτ

Ι

ι
ι
ι

[οι εο€ιιοΐαι·ε κοιιιρο!!ειιτιειιιι ιιιιι!τοι·ιιιτι . ιιοιι|

τιιΒιιω.ν: Μπι: .μινι νιιιιπι ιο Πεομ.1ιιιει, νε Πε,ιιοιι

Π!. Οι? ερ... ΠεὶειΞιῇωιέἀ£ι°τἐὐιιι°ἀ. :να ο 7!.

Ρύπωιι-οι.ιμω ἰιιτεΙΙ:ᾶιιἰ . ΜΒ ι·ιιιτ:ιιΕοιπ οιι:ιτιι

ιιιιΒι;ιιτ ιο Ϊο;ἶε‹ὶ ν; εεοιιιΡοΙΙειιτ ὸιίὶἰιιᾶἱε ροή-εθισ

ιιιι:ιιιε ει·ι::ιτιε.

Ι)ιοο ι. Ρει(Ε&ιοιιοε. @οι ΙιοΒοι·ιτ·Γιιιιιιιιιτιοιι.. ΨΟδ.

απο τεει!ιε άιίΉιι&ιοιιιε,ιοττει Βειιιιι,ροΠιιπτ Μ ί·ι-ιΡΜ"Πι.β

ει.) .ο ιιισ:ι·ειιτο,8ε Βεειτοτιιιιι ιιιτώιεθ:ιι ι:οοιιοίι:ιιιι

πω· ι·ω:ι..ιω οιΙΕιιιέΈτ , ιιΜοιιονΙΙο τεΪρεέὶιι .ιο

ει·οετιιι·ιιε: Η:τκαθιασέ!ιθ.3.9καΠ.3.ισπ.5. ..ω που

ω: ι·α:ιιι·ι·οιιάιιιτι ω ι·ικι!ειιι όιΠιιιθ:ιοιιειιι οποιο.

ι·.ιι·ιιιτι,νΒιτα!τε ΡετΕεδ:ιοιιεε ΜΒιπιτ Πιιΐιειειιείιιιι

ιΜιιι.νιι·ιι.ιε!ιε οιίΠιιέΠοιιιε ιιιιι·ιι Πειιιιι:Η:ιΙιεει τω·

Πε ὸιίὶιιιδτἰο Ρει·ίοιιιιτυπι οι: Ρι·οεοΗιοοιιιιι.ΠιιιτνΙΙο

οτιιιικ: .κι ειιοετιιτιιε.ρτ:>εΒετ ΓιιΗ·ισ:ιειιε ί.ιιποιιιιι.ειιι

τιιιιιοιιι: ιιιαΙΙεθ:ιιι νιιιικι!ιτει· ιιιΠιιιΒιιειιοι εε,οικι€.

Γιπιτνιιιιπι δ: Μι:ιτιιιι Όσο. ' · ·

Ρ:ιτει·νιόειιε εοιιιιιιιιιιἱωτἱ ΡΠιο δ: $Ριτιτιι δ.Γο-ι

Ιειπιπετιιτειιιι, ιιοτι τοιιιιτιιιιιιαιτέι ριιτι:τιιιτετε, Μ..

τιοιιε.ΐριτπιοιιε @Ηιιει,ιισΠιιιέι,ιισΒετίιιδοιειιε Βιο

άοιι·ισιιτιιιιι νιιιιιαΙιτοι· οιίΒιιει.ιειιάι ιιιιτιιι·.ιιιι ιὶ μι

ΜΜπιιέ[Μ

τε#οδιΜ Μ.

1 ιη'.

τοι·ιιιτιιιι·,θ|ιιιιιοτιο.8ε ί-Ριι·:ιτιοιιο ΜΒΜ, ΡαΠἰιιἔι. 2. ε...ωμ.

Ριοάικι νιάειιε ρει·ΐοικιιιι ΗΜ δ: $ριι·ιτιιε δ. 2ιοτιρ!ιωι.

Π ΡιοιιιιδώΠατιιτ.ι, |ιειοετίιι1Ήειειιε·ιιιιιό:ιπιέτυπι νιτ

τιιαΙι€€ι· ιὶιίὶιιιἔιιοιιιὶι ιιιιιιιι·ιιπι .ὶ ρι:ι·Γοιιιι!ιτπιΒιιε.

3. νιιὶειι‹ὶο ΕΙιιιιιι Ρι·οοικι (αιιιιιιιιιτι ΗΙι:ιτιοικιιι,

που ί-οι:ιιιιοίιι·ιιΓΡιτιιτιοτιεπι ιι&ιικιπι. ου:: τειιτἴιτπ`

οοιιιιιιιιιιιαιτιιι· ειιιιι οποτε Ρειιι·ιε,ιιιιβετ ΪιιίΪἰ:ἰςιιι·.

Ηιιιιιιιιιι.οιρειιι ιιοιισΠ ΗΙιιιτιοιιοπι εἰ ἴριιατιοιιειιἐὶἰ

ιιιι. 4. €οΒιιοἔοιιἀο,εΙιιὸἡἰ-ε Πτρτοοιιδτιιιιιε Π.

Ιιῇ μοι· Ριιωτιιιτ:ιισιτι , 8: οδο Έκι· ΐριι·ιιιιοιισιιι «Μ

ικιιιι;εοιιτιά νει·ὁ,οιιὸσἱ Πι ρι·οοιιέιιιιιιε εριιιτικ δ.

ριοκιιιιξ Ρειἴριτιιτἑοιιοιτι :ι&ιιιιιιιι.8ς που Ρετ μια::

ιι.ιωιοιιι;Ιιιιοοι ωιεςιω ίιιιιιὶειιι.‹ὶιίὶιιι€ιι:τιι·Ιἰ μι

τειιιιτιιτειιι .ι ΕΡωιωκ ιιέΒιι:ι. 5. Ιιιιιιει·ιόοι:οιιι.

ιιιιιιιιαπι Μο οι: νι οι·ιΒιιιιε ίοΙειιιι ιιιτεΙΙοάιοιιε·πι,

$ριι·ιιιιι δ. 1-οΙιιιιιιιιιιοτειιι.ΒιιΒοτ ΓιιΒιι:ιειιε ΐιιιιάειιιι.

οιίΠιι€ιιειιόι νιιτιιιι!ιτει· ιιικ:!!οδ:ιοιιειιι ει νοΗτιο

πο. 6. νιάειιοο Ραττ:ι·,ίΕοοροιιι ΡΗιο ι·ε!.ιιιοιιε ρο

ιοι·ιιιιιιτιε,τιοιι ιιιιτιιι·ιι.Ιιειοετ ίιιιιιιιιιτι. οιΓιιιιΒιιειιοι

νιττιι:ι!ιτοι· ιιετιιτ:ιτιι€ριιτοττιιτ:ιτε. Νατιι εισαι πιο

ω. Ηιπό:ιιιιοτιτιιιτιιι:ιοετο ροτείΈ Όοιιε. Βετο οιιιιιι:ι.

ιιι ι:ιιιιτειτε [ώ ωΡικι όιΠιιι8ιιοιιόι Ροιιιιι .Πω

ιιε·οιιοτιιιιιι:ε Ριοι:ιτιοαιτεε εἔιἀοπι οπιιιιιιὸ ι·ιιιιοιιο

ι:οιιικ·ιιιι·ε Βεο:ιιοεείΕιτιο ι:οιιειΡειτ ιιοΒοτ ιιι ω

ι Γο Γ:ιΙτετιι νιιτιια!ετιι άιιιετίικειτειιι ιιι ι·:ιιιοιιιΒιιε

$1οιιιιιι!ιΒιιε. ριορα·τ οικω ειι!οιιι ιιωιπωωι αιτι

πιο ροτιιὶε σοτιιιυιιιοιΡιοάιιεετε, οιιό.ιτι Ρι-ο.ιω.

εοιτιιιιιιιιιι::ιτι, οιιειιτι ποπ :οτιιιιιιιιιιι::ιι·ι ; ορροιιι

οιιειιιι που ορροιιι .·ει·8ο!ιει: οιιιιιιιιΙιικ νΙΙοι·οΐρε

θεο Μ ι:ιτ·:ιτιιι·ιιε . Πανε ιιι ἴο ιΡΪο νιε!ι:τ νιτιιιιιιιιοτ

σΙιΙΒιι&ει. `

Βιοε5. Αδτιι:Πιε ‹ὶἱίὶἰιιέ`τἰο ι·:ιτιοτιιε ΪοτιιιιιΙὶτοτ

εοιιΠΠιιιιιατιιιιΠε:ι οοιιοιιιιιιπιοικ,ρτοιιοιιισιιτο

εἰ Διιιιιι€ω εοιια·ριιΒιιε ιιι.ιιιποιιατιε;ΐοο πω: Ι)οιιε.

Με βο:ιτιιΠΠιιι&οε ΐοιιι·ιαιιτ ι:οιιεορτιιειιιιιόποι:ει-.

εμέ ΐοι·ιιιδ. :ιδτιι άι·ιιοιιιιοπιιτε : ι-οτιιι:ι ω.. άσσο

ιιιιιιιιιιε εΠοιιτιιιιιι ο ι·οιοτιοιιιοιιε ὸιίἰιιιέΕιιιιι , ιιοιι

.ιι ὁὶίὶιιιᾶἱο ιο το εκιίιοιιε; στΒο 2.Η21 .οικω ιιι ω

ιο!!εδιιι,νιιτιι.ι!ειιι ιιιΠιιιέϊιοιιι:ιιι εοιπιρἱοιιτ€. Α:

έιιτσΠοέϊιιε όιιιιιιιιεδε Βαιτοι·ιιοι ποπ οιίΒιι€ιιιτ μ::

ιιιΔιιοοιι;ιτοεοοιιε«Ρτιιε οίἰἔιιτιτιιιιιι ι·οΙστιοιιιΒιιε;οι·

8ο που ι:οιιειριι: νιττιι:ιΙοιτι όιΒιιιέΠοιισιιι Ηπα· οι:

ίοιιτι.ιιιι ὰ ι·ε|ειτιοιιοε. . .

Κείο.Αιιιιό οίΪο,Πειιιτι,8ι Ι:ιο:.ιοε ω... ιιιΠιιι€ιιι:

πιο Ι)‹:ο ε:ι,οιια: εδώ Διιιωω που ίιιιιιμΙιιιο εο

ΠΟ.

τι» οι: οΠζιιιια δ: ιεΙ:ιτιοιιιΒιιε όιιιιιιιε,ει·Βο. ΜΔιοι·Μινιση·.α

ι·οΒ. οπιιιιε ἀοιιοιιιιιια:ἱο Ρι·οιιειιικιιεΙπ:τ σ.Β ουν·
[Ρ

Ι”.

έΗΗά_ι8.

βημα·
ΒιιοΓεε:το νιι·ειιιιΙειιι ίου ιιιιιό.ιιιιοιικι!ειιι οιιιιιιδι:ιο- πωω.ι.ΞΒ

Μπι, Ρετ οτόιιισιιι :ιο τοιιιιιιιοε ειέῖ;ο αιιιιιιοω..=.._

Ριιιιιιιιτι,ιιι:ε Ποιιειια: [και θιειιιιιτ:οιιιει ιιιΠιοι:.Β

(νι ιιτιζιιιτιοιιιιιοι ρι·οοειτ.) ιιει:ι:ίδιιιε οι ειέὶιιειιιε

ιιιιιιιιαιο εοιπσΡιιιιιιιι ιιιιιοπιιιιιιιοτιιι1ι. οποιο των:

' . .Βοιιε,



Ζ)ι/|ι. Πλ Π: Ε!ιιιιιιι Με είπε/έ α2Μια:ιζι·. σκι. Ι.

Μια ω- Πειιε,ιιο: Βειιιι ίοι·ιιιιιιι.8ει:ιιιιάιιιιι δ: Βειι8.8ι βιαι

ριψΐ ιι,τωεω νιι·ιιιαιοπι ειιιι:ιιιέι:ιοιιειιι ι:οΒιιοιοιιιιι.ρει·

2"Ϊ“Ξ;" οι·ιιιιιοιτι πιο! ιεισιιιιοεεθ:ιι Μω6ιω, ιιι οι·ειιιιε ω

Μ. '° ι1ιιοε ιιισιτιιι· νιι·ιιι:ιιιε άιιιιιι&ιο. καιω: ειιιιι Πω

τοϋ: ωιιιι6ιιο νιτιιι:ιιιε οιιιοξι:ιιι6ι, τιιιιο ιιιετιι εο

Βιιοι:ιι;ιιοιι ιιιιιιοδτθ,οιιιει ιιΙπιιι που ιοτιιιιιι μι· ω.

ιιιιειτοιιιιοε εοιιει:Ρτιιε.ιιειιι ιΠιιιιι ίοι·ιιιιτ ιιιτειιο&ιιε

νι;ιι:οι·ιε. ' ι

πι.. ΑΔ ι. Ριιιιια,:οιιεει·ι. ιιιιιιοι·. άι: νωωι Με"

Δ: μιουιΜ &ιοιιο,ετιπτι ι:οι·ιιριειιι8ι μπαι . @που αι·ιιιιι

ι- νιτ:τιει':ιιοιιιιιιι,ι:ιιιπ ιιιιισιιιιιειιτιιιιι ι·οοιιιι ιιιιιωειιο

ΜεΜΜΜ Μετα Πειιπι ; ιιοΒο.ιιο: ι:οιιιιιιι:τιι 8ι Ρ::ι·Εο

δια ειιιιιιι&ιοιι: νιι·ιιιιιιιι οοιισκιο ‹ιε ιιιι:οιιιρΙεπι δι

ιιιειιοπ:ι,ι·οι :ιδιο ειιι·ιιιιι Ροι·ιοθιοιιιιιιι , «μια πιο!

ιιιιιι ι·ιιιΒειιτ ιιιιιιιιιι·ιειιτιιιιι @ο ιιιιιιιιθ:ιοοιειιιτι·ιι ι

Βειιιιιι8ι «Μπι Ριειιιιιιιιο ιιιιιιιιι είιε,νι ι:οιιι:ειιιι- ιεᾶιιιτι.Α‹ι 6. μια οι ο. :οιιειιιΕ

Μισο ι

“.ριιιΙ::ιι ιιι!ιε μι· ειιιιιιιιιιειιιιι ω μι” αξια ΜΜΕ. ι τοπι

ισιιιιιμιιιι.
@απο πιο οι οιειιιιιιιιο ι:ιιΕιιάι,οοιιεεριιι νι :ποιή

ιιιιιοιιιι ιιιιιι·ιιιιιε ιδια .ιιιιω6ιω : οσοι ιοί-α νιι·τιιιιιιι

Διαωειιο ικι·ιαέι:ιοιιιιιιι ιιι το “Μπι , πι" οιιιιιι

ι:οιιιιιιετιιι· Ρα· ιι&ιιιιιοπι τοιιιρει·πιοιισιιι ιιιι ρει·ιιι

ειωω ιι&ιι‹ιιιὶιιιᾶιιε. Αι! ΡιοΙι:ιτ.ιιιιιιοι·. ι:οιιι:αιο.

ιιιιιιιιιιιιειιιιτειιι ει·οιιιιιτει·ιιτιι Ροιπωιωω, Πιροσ

:και ιιι Βι·ο ιιιιιιιιριιειιιιαιιι ι·ειιιοτιιιιι,ιιοιι Ρι·οιιι

τοπιο ιιιιιιιι:ιι·ιιιιι μπία&ιοιιιιιιι. φαι αστειοω

ι:ιιι·μιο νιιο,ιιι οιιιιιιιιιιινιιο, οι·ιι·ι που Ροδο πισι

ιιιιιιειιιιτειιιμιεντιο ιοι·ιιιιιι,εοιισειιο;ιιε νιιο ετοι

ιιειιιιιιιςιιιιιε .ο Βειιιι,ιιεεο:ιιιιιιιιὶ ιιιΙι νιιο οι·ιτι

Ι:ιοιείι ωιιιιιΡικιω |1,ιστιεόιιοτιιιιιι. Ιω ωφιιω δ'.

Τβουι. νι ιιοιι :οιιεειιιιτ ρι·οιιιιιιιιτιι ά εοιιηιιειιιιιι

ιιιιιιι:ιιιι:ιιιιιιι·ι ιιιιιιιιθ:ιοιιιε νιπιιιιιε ιιι Όσο . Για

ι·ειιιοτιιιιι 86 ιιιειιοπιιιιι.Ι.ιέσ Ι.ρ.9.15.αι·ϊ.4.. Φ· 9.7.

αΙεριιυιι.ιιι·ι.6.

ΑιΒιιιιι.ι.. νιιι·ιτειιιιιιιι ρτοικτ.ιιιτειιιει .πιο ιιο

ιιοτιιιιε ι:1οιιιΔω” οιιοιιιια ι .ο οοιι:ιιι·ιε ειιιιιι 86

:ι:ιιιΒιιιιιιιειε,ειιιιι Μ:: που τι:ι·ιιιιιιιιιιιι· ω ρειιιιθ:ιο

ιι:ειιιει·ειιιαε ιιιιιιιε‹ιιειὲ.ίι:‹ι ω οι·οιιιιεηιιιιιιιε πιο·

ιιιιε ιειιι·αιοιιτιιιιιιιι· ιιιει·ω.τιιι, ι. ιιιιιιιιιιι ιιιιιιετ νιιιι:

ιι: ιωΡιπιι, οιι:ιοιιιιιιιιιο ιιοιιιιἐ ι:Ιει·ιιΡειιιι·ι νιιιοι·ι

ιιιιιιαιοιιιιέ , οιιιιι τοπικ φωτιά οιιιιιιιιιιιιιιιιι πω

ουτε ὰ ρε·ι·ιεξΕιοιιεε νιάσπιιτ.ντ [σο Ιο:ο:ιιηιιε ωω

ω.Ρω..ι, μι· ιιιιιιτε ιιοτι:ι.ιε Ριιιι·ιι ιιιιιιιιειιι Ροιιι:

πιτιιιιιτιιιιι Βεο . εοοιιὸει ιιιιιιιιιιι πει·ιοιιιιιιιι νι

Δωμπώμι· ντι:ιπι ιιοιιιιιιιιι, ιιιιιιι8ι Ρετ ειιιιιιειιι

νιο:ιειιιιιιιι· οι·ι·ιιιιο. -

.ω 3. ιιιιιιιι€.:ιτιτσε.ΡτεεισιιΡτο οι·ειιιιε ει! ατακα.

τιι5,Ι)ειισιιι:ειιιΒοι·ει ιοω ποσοι: νει·ι, Ρ..ωτ. τπ

τιοιιε Βοτιι,διάιιι€ειοτι-ε Πιο ι·ιιι:ιοιι: οσοι, Ριωι°.

πιτιοιι€ νοι·ι;ικεο : δευτ ειιιιτι οι·αιι:ι·ιριο οι·ιιιιιιι επι

οι·ειιτιιι·ειε.ιιοιι ειιιιιιιΒιιετει 1σωεωε. ιιιτειιο&ιοιιειιι

:ιάιιεθ:ιοτιο;ιι:ι πω: οΒιοᾶιιιιιιιιιειιεᾶιοιιιε πο οι:

Μάο ιιιιοδιιοιιιε , τω οοιιοιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι εάιι (ο ιο

ιιιιιι ιιιτειιι οτει,ιο :οποιο ιιιιι!ετα , ιιιιιΙ:ι ι:οιιοεριθ.

νιιω..ιι άιίξιιιάιοιια,τιεοιιε ιιιιι·ι· ιιιιεΙΙι8οι·ό δ: «Με

Βει·ε.ιιεςιιειιιιετ ιειΡΓιιιιιιιιτοΙιε&ιιιιι 8αιιιι:&ιιιιι.

Κ:ιιιοινιιιιιιιΙιε ιιιιιιιιέιιο ω" νασαι 6: ιιοιιιιιιι εκ

μπι: οι:ιιοδτι,οιιΒιιιιιιιι· ει: νιτιιιειι ιιιιιιιι&ιοιιι: ιπ

πι· ιιιτειιε&ιοικιιι δ: νοιιιιοιιε·ιιι εκ μια: ροτειιιια,

τω απο ιιοτι μπει εοιιειρετε νιτιιιιιιιιει· ιιιίι:ιιιέι:ειε π

ιιε οι·ιιιιιιι ω ιειιιεε οι·οοοιιιοιιεε . ω” Βειιιιι ω

Πειιιεε: οι·Βο παμπ Και: νιι·ιιιιιιιιοι· ιιιιιιιιδιιι απει

Ροκ ιιοποι,ιιιιι: εοιιιιιιιιιι ι·ειιιοδι:ιι επι :τοπια ιιθ:ιι ω.

ιιωεω.Α.ι ει.. Με είι: νιιιιιει·ιαΙιτει· ιιιιιοι·;Νιιιιι ρο

“κι ιιιιιιιιέιιο ιιιιιιοι· .Με Διαιτα ι·ιιτιοιιιειιιιιιιιιι

διιοιιε ιιιιιιοι·ε,ιιτοιιε πιώ ιιοιι ιεᾶἐ πιο ιιιίοι·τιιι· οι

ιιιιιι.Τιιιιε ειι: ιιιιιιιι&ιο @ο Ρει·ιοιιοι·ιιιιι.8ι νιι·τιιο

Μ: ιιιιι·ιΒιιτοι·ιιιιι :παπι Με ιιιιιιιιιτιιιιιι ι·οιιιι οτι ιιιε

Ειοτιοιιαι Ριοτιιισειιιιε δ: Ρι·οοιιέι:ει: , Τα ιιει:ειι€ιτιο

ιιι€ω "Μοτο οιίιιιιθ:ιοιιεωιιιτει· ιΡ :ιι ιιι·οιιιιι::ιι

τα 8ερι·οιιιι&ειε; ιι” ειιιεπιιιι ειιιιιιειιιι:ι νιι·τιιτισ,

απο ειιιιιιιοΠοιιιι:ι :κι ιιιιιιιιιι “ει” ιιιιιιιιέιιι πιο

ιι ι .

.Η ι..ιπρ0.

Π*

|| δ.

Μάο.

113.

4!|ς.

Δ ιιιει·ιιιιιιοι·τει.Ατι ;. ιιιιι.ιιιιιιοι·. Ρει·ιο&ιοιιεεει·ειι

δι 6

Πειιιιι. οιικοοιιειΡι ικιιιιιιιιιιε @και επι τιιιιιι:ι

ω.. ιιιιιιιι&α επτα Πειιπι . νι ειιιιιι μια οοιιειρι

ιιι:οιιιτ ιιιιει·ειιιο&ιι επι ιι&ιι ιιιιιιιιδια ιιιιι·:ι Πειιιιι;

ιτε πο:: Ροιι:οι·ιοι· ίιιιε ι·οιιισ&ιι ω ιδιο ιιιιιιιιέι:α ων

σε Βειιιιι: ι:ιιιιι ιιοιι πιιιιιιενιι:ι , σ:ιιιιιιι·ι ειιιιιιιι τω

εοιιεεΡιιιιιιιιπε ρι·:ιιιισιιι έ. ιετιιιιτιο,οιιοιιι επειιιιιι

ΙΜ.

τα Μι Ροίιει·ιοι·ειι ιιιει·ειιιιε οιιοπι οιιιιιιιτι:ιιι, εοιι- ια ι·

ειιιιο;ιιιιιιι Ρι·οιιικιιιιιιιι· οι: ιΠιε : φαιά εοι·ιιριεωπι

ιιιιιιιι&ιοιιοιιι νιι·ιιιιιιοιιι Μπι· ιι:,ιν:8οι ιιιιιιι οποιοι

ιιιιιιι: ιιειιοτιιιιιιιτιοιισιιι ω. ρι·ιοι·οιε ο οοιιιΡΙει·ιιεε

μα· πιοιιιιιιι εκτιιιιιοει ωτΡωιω θα:Μο θα Ρο·

Μια οιιιαΐιτο οποιο ειιιιι.ιιοπι , οιιιο Ρι·οιιιιειιιιι·

:ιιιιιιο; ιιιιοικι ιιειιοπιιιιιιιιοιιοπι πιο νικ οι μια

οιιιοέιτο. οιιιιι ιιε:ιιοιιιιιιιι ιιιιι‹ι νιιιιιιι,νι ιοι·ιιιιι ω.- β

Μ! δε

ΒΕΟΤΙΟ νιι.

Δ» αιτι·ιιιιιπι ωωι . πι: ιι ...ιι σοιι0621Μ,

επι:ιιιιιιιιι , θ' β: φρι οιιισιτιιὸ ιπ

σιιιιισιιτ ἔ

ΚΕΜΑ τω.ι..ιι.πωι.ωι.. ι.άφ.3. απ. ι. σιω|ι. Μ”

1.ιιιί Ι-'&σύιυπ.9.ι.πι·ι.2..5.Ησε ρι·οπιι[ιι. Οφι·οοι. Νσμιιι.

έζιιιι5.8-φωβ.4..αι·ι.μιάιυ ιωι,ι.!οι·ιι »απο σοκ”.

2.. αιιιι·ικ[ ά·Μ καιιυι.ιΜέτσοιι; Ήισῇισσ2. 1.ιι. :ΜΡ

ιιο.ι.·.ιι. @ο ιι6.πωδι.ι.σ.7. ά· 8.ώ·:. ιιοΒιιιιιιιιιι:

νιεΙειιιι· 6'.τω”οι ι.άγΙ.33.9κ.ι/Ι.ι.«κι.ι.ωά ·υΙι·,νιιι

ω... ιιιιιιιιτ , Αϊ πιω @οποιο οι·/ιιιι/ι.ιιιιιι , ρω»

ει·σ.ιιιιιιιω!ιιι 4) ωειρωιω ώ·ιμώικιιιι :ὅ €ωιιωι

Π: απο: οι ιιο&ι·ιιιιι .Ωω , .ι μια κι ιιιιιιι·ιειισιιιιιι

οιἐιιιιιιιιι ιο ιιιιιιιιιιιιε,8: ειιιιιιιιι.ι ιοί-ιι ιιια:ι· ιο. .

Ρτοιιιιτ. ι. ει: 3αιΡιιιι·ε8ι Ριιιι·ιιιιιιι, οιιι ιιιιιιιιοε . πω

ρετιι:&ιοιιεε νι ωστε; ιιιτοΙΙιΒιιιπά ειφΙιειιιιι:Ουι- πω.. ι.

που ιμω·ιωμι Μια Ραιε›·, »και [Με. ιιιιιιιιι απ- Μπιτ.

πω. : ιιικιιιΒιι ιιιιιειιι ρει·ιεδιιοιισειιιειεΔιεε . ουκ `

μι· ιετετιιιιιιι Βετιετιιιιοιιειιι ποσοι: ἐ Ραπ. ωφ- Κωδ.

θι!ια Μερακήπο [πέια/ισιιι.άπτυ!!εδια σσπ#ι:ικπιισι·.

Βει·ιιιιικι.5.ιια ζοιι/Μ.σφ.;.Βι·ιι:.ιιιοιιιι.πωσ οι σιω- ιΜΜν.8,

ι·ιωηιισισιτ ν: οποια; Με: οι ...ι..ω. άουιιιιιιΜι· οι

πιιιι:.δια;ι·2ιι ·υιρι·ικεφικυι,ικοιισ ν:: χω” φανει"

ν: ·υιι·ιια;κκαΜ οι Ιιαιαββιι ν.» ρέστα . ουκ οιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιιι αιμα Μάι οιιισέΒιιιιιιιι οιιειιιιιοικιιι

νιιιιιε οι: ιιιτοιοιιιιροιτειιι.

. Ριοιι. 2. οι τιιιιιιιτι ιεειιιιιιιιιιι ι·ιιιιοιιειιι (Η:

ι·ι·ιιιιιιο ιιιιτιικιιιιιτ . ηιιοι·ιιιιι τοπιο πιο:: σιωειωε πω,...

πιω:: ιιι ι:οιια·Ριιι ιοι·ιιιιιιι ιιιιειιιιη Παπ οι :αιι

τιιιιι ίεειιιιιιιιιιι πιο ισ ιιιιιιιιὸ ιιιι:ιιιιιιιιιτ. τιιιοτιιιιι

ι:ιιιιτιιε «ποιοι ςιιιιιιι ιο σπιτια ιιιιετιιιε ; ει: ιιι σοι:

εεΡιιι ίοι·ι·ιιιιΙι ιιιιιιιια τ.φωιω ιιοιι ι·ι:ιιια·ι οιιιο

όι:ιιιέ Ρειία%οάιιιιιια: ιιιιι:ιειαι,8ι ὁ τοιιιι:τιο.Αιιο

4:1ιιι «Μπι τοιιειοει·οιιιιιε ιο Ι)εο ιιιιιιειιιιιιπι, εστιά

ρει·ειιιιισ ίιιιιιιι8£ ιιιιι:ιτισιιι,8ιε. Οοιιιιι·ιιι. ιο πιο· πα

ιιιιιι ι:ιιιιιιιιιιι ι:οιιοφιιιε ιοι·πιιιιιι. εισαι πειιεεω Πιιιιβι·Μ.

ιιοιιισιι ι ιιοπιιιιιι ειιιιιι ει: ·.$'.Τιιωκ.ι. ρω·ι.οκιβ.13.

απ.1.ά· 1.6°οπ2ΧΜΕ.ΜΡ.”. ΠΒιιιιιι:ιοι και ιιιεειιιιιι

τι: οοιιι:εριιοιιε; ειιιιι ίιιιιῇ!›ιιιοιιτκυι, ?πιο @κι π:

8Πϋ,Μ,ί[6 “ΜΒΜ , οι ιιοιιιι·ιι ιξη:»ιειιτιιε ειιιιιιιιι: ιιιι

Ροι·τιιτ οιιιιιι ροι·ιοδιιοιιοιιι ιιιΡιειιιιπ;ιιι8ο8: εοιι

αφτι”. .

Τετιιὁ,ιιιτι·ιΒιιιιι ι:οιιειριιιιιιιιι· νι Ρι·ορι·ιετατω ω,

ι·ιιιιιιιιιιι:ε ιο ειΠιιιιι . οι! ωιω ει·ειιιατιιιιι:ει·εο ιιι:- τω.ι.

9110101 Μια". ειιοιιτιιιιιι: ιιιιια ιιειιιιιι ιιιιιιιιιτι

τοιιειρι νι ριορτιοαιε ειιειιιιιιι. δι ΜΝ” π "κω

ω”. ειιειιιιιιιιι; ειιιοοιιι εοιιι:ιροι·ετιιι· νι ρι·ιιιε· σ.

ιΡιο, οιιει ιιεξιει·ετ :οποιοι νι οοιιιιιτιιοιιε .πω

ιιιιιιι;ροιι:ετιιιε,οιιιι εοιιειμι·ειιιτ νι ιιιι:ιιε δ: Ροιιε

ι·ιιιε “Ποιά

ιιφι

ι

οίιθτα3.
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Άδη: σ#δι

εοπιποβιίο

π. Πιο πιο.

”μ'ε

2,6 Φέβ. Π!. Οι @αποΙΜ ειιώ;πιτπιύο:ο3. διά'. Π!.

()ιιπι·ιο, Π ιιιιοι!Ποει πιιιιΒιιιιιπι ιπε!πάειειεΠ

ΐεπιιππι.8ιοπιπιπ; πε οιιοΙιΙιειροΠειειιιιι ιειιιιρΙι

επιιοπε ριπιπιεπιι εΠεπιιπ δ! οπιπιπ;οιιιιιιιιιιι! επιπι

εΠ: πε εΠειιιιπ, ΡοιεΠι επιπ ιεπιιΡ!ιεπιιοπε Ρωιιεπιι

ε!εεο,ειιιιιιι_ εΠ πε εΠεπιπι ι είιπι Γεπιρει ιειιιιιιΙιεπ

ότι επιιπι Πιρει εΠεπιιπ!ιπ. Λι εοπίειιιιεπε πι Πι!

πειιιιε,ιιιιοιι ειιιιιπίεειιιπ είε εοπιΡοΠιἱοπἱ ι Μαιο

επιπι ιοτιππΙιιπε νπιιιε Ρει·ιεθ:ε εκεΙπόπι οιιιεθ:ίπε

ίοιιππΠιπιεπι πΙιειιιιε.εκ Η ποιπ εεπΓειιιιιιι πει εοπι

Ι.ιοπεπειιιπι πιειπιιιι(νΠεει ειιππιΠ πιιΠπ Ππι ιεΠειιιο,

από Πεππιε εοεπο επιπι· ροΠιιιιπ εκε!πΠο νπίιιε ι

ίοι·πιπΙιιπιε π!ιειιιιε. π. Π ΐοιπιπΠιπε Γπριεπιια Ρει- `

Γππι:οπιπ παμπ ιπιεΙΙεόιπε ιειιιιιιΙιεπιιιιε Ριπ:ιΠεπιι ίεἐ`ιὲ Ριπείειππειειθ. ΪοιιιιπΙἰιπιε εΠεπιια , ποπ ιππ

ιι€ νο!ππιπιε,πεε νιεε νειΠι, πΠΟΨΜ "|ει€Μ Πω' ιίιπι ΡιπιειΠιιε, Γιά ειιππι ΡοίιιιιιειΠπιπ εκεΙιιάειει,

ΡιοιιοΠι. Μια· οο!ιιοπιιιέι·ιωπη ωιε!!εέΐο ποπ” ι @κι ωποιο.

οιιι||ιέϊκ πω; οοΙππωιοικιεΙΖιμ , Π Με πε ιπιε!-0¦ ΝπηηΠε ΡοΠιιππ ειιε!πΠο, ποπ ι!εΒει Πε ιπιεΙΠ- ιη_

Κέιπ, δε νο!ιιιιιπιε ειιτπ ιεπιιΡΙιεπιιοπε Ρτ2ὸιεπιἰ

-1ιοΠεπι.

δει:νιιυΑ Μπιπο!έ π: 1.άζί.ι.οπεβ.ι.ππι.ι.. Τοτ

ι·ει. ι.ρ.π.:8.οι·ι.2.ιι'ιφ.πάού.Μ. ΜοΙωπ ιιιπ.πιιμι.

οι, νι νππ ρει·ιε&ιο ειιεΙιιιιπι πΠππι :ὶρπιιε τει , Μ! ω'. Μιέιι=

Ι ιππιππιοι:ιιεδιιιιε,νι πωπω εοιιεεριπ.Αι ποειμίο, "Π ω" "

ι κ Ε ι - ι κ ·&κ (Η οικοπε

ι ποσά νππ Ρετ εδιιο οιιιεδιιιιε ιιειιε επι.: ειππε- μ."

Ξ ι·ειπιι πιο, ροΠιιιιε ειιεΙιιιιετει ιπ εΠε εο€πιιο οι

4.. Ζποιε! οιοι/?.8. ιίοο.3. δωσει |ιο.ι.άε εῇιιι.ΒιΙ ¦ οιιιεόιιιιο πΠππι.ΙΒιιιιι ΠπιιιἰΒιιιπ ιΠπιππ πιεί-ειπ

ι:οφ.ι2.ώ·· ι3.6'Μποποιο ι. ροπ.ιπιέ?.ι. οιΠΦ.2.. ΑιΠι

ιππιιιιπιπ,ειιιπτ Ριοι.ιπΒιιιοι άι, οι πισω! οποιο ό:

.ΒοΠοι·ι3. 1.οοπτέειιι.εαρ.4.5.7 3. οι.. 98.ιοι. ό· πω.

εοφ.8.νοι ιἰε ΠιιέιιΠε πιιιιΒιιιιε,ιπιεΙ!ε&πε, νο!ιιπιπ

πι. νιιιιιιιε , βεπιιιιιιΠιιιε , Ροιεπιιπι·, ποπ ΠοΗιπι

παει ιιιεΙπε!ειε εΠεπιιππι;ίειΙ Με ιοί-πω εΠεπιιππι

1)ει. °

ο Ρι·οπ. ι. εκ .4οβίικ. π: Μοποἰ. ο. ιό. _φο·υπαύπο

άιιικ,ἱπιι ιιιι,·υππω ό? οπιάοπέέψπιιπ|ιππ ά: Πιππωπ

/Μ.Πακιωπωπω-μπι ΦΠ «απο ποοάο,·οπο οοπ/Μεπιποπε

εΠ,οκιοίοπιά :β εβιπποίέιει·. @πιο "ποπ .ποιοι @υπο οπ

επιππώ·οοτρω, Οι· ι·πιιοππω , ώ· πανω, ποπ οπο πιοέο

πω! οοιιβάειιιιιοπε Με πιο άοεαΐικι·ψεισιάδικ που» «Ζακί

ε|ιεοφω,εο·/εοπικύπω Μαι! Μποιππ!:,ώ· [οἔκἰκα πο -

7870197021 :Π :οικω ιπ,οκοοί ς/ἔ #ιοοπο;ιΙΙο Με@τοπικ ο]

Ππιππ»Μο σκοπο π: π? Μιοπιο', οιπω: ιο'εω/εεππάκω

«παοκ πιοέιιω,επιβοποάπωπωπω εοοποίετοιιοπευι πο::

@ηπα οπιέπιππ'ο!ιοπο Μαιο επειιιαΙικι· ε|ί, Με :β ιο

επωιμοάπιβώ : ιιιιοιιοπ πιοιιο πΠιιπιπιιιικ εμπό

παπι ειεΙ)εο ιΠειιιιι , εΠε ιΡίππι εΠεπιιο.πι Πει ιο

ιππιίεειιπιΠιιιι πιο, νειιιπι ειιππι ΐεειιιιιΠιιιι οσο/ϊ

άεπιιιοπεοπ.

Ριο!ι. π. ι·πιιοπε8ι ι.πιι πΒΠιιιἰο : ιιιΠ ιΠεπιπιιπ,

ειιιοιΙΙιΒει πιιιιοιιιππι οΠιιιπιιπι , ειἰπιιι νι εοπεε

Ριππιπ ποϋιπ,ιιπΡΙιειιειιιεΙιιι!ειε εΠεπιιπιπ 8ι ιεΠ

ποπ πεεεΠπιιο ιπ Πω εΠει εοπιροΠιιο πιειπιιιινἰἰ

επιπι ποτε ιεριιΒιιπι ΠεοιειιιΒιιεπιιπ Ρπι·ιεε,ιιιιπιιιπι

νππ ειιεΙιιιΙπι ι Πιό ιοιπιπΙΙιπιε πιιππι,εππι πιώ άεΕιει

εοπιροπειε;ιιιιοά που ππι πδιιιιιιιιιοδε ιΙΙιππιπιο

ιπ.ιοι:Ηπιιιιιι!ιπε ειιιἰε Ππιιι!ιειιει; ιιιιι Πειιιπ ιιπιιε

κιω πιιΠπιπ εειι:ιπι ιιειιεδιιοπεπιΠιιιιιπιιιιπιπ πεε

οΒιεδιιπε 8ε ιπειπιιιινΠεε ιιοιείι: ι ιιοΒιε !ιπιιιπι·ι; πε

εοπεειιιιιε οιπεειιω ποπ ιεΠιοπιἰεπι ΓιιΒἰεᾶὶιιο.

δειιιιεΙ.οΠεπά.Π Πιριεπιιπ ιΠιιιππ ειι.8ι·. πιιΠο ιιπδι:ο

οΒιεδιιιιειπε!ιιπειει εΠεπιιπιπ ο δε ιειιιιιιπεο Με

εοπεἱΡειειιιι νι πιιιπ πο πιειπΡιινΠεε εοπιροπέειιιπι

επιπ επεπιιέ,8ι ιεΙιειιιιε;ειιιιπ εοπειρειειιιι νι ειιεΙιι

πω: :Παπ ιοτπιπΠιπιε ιοιιιιπΙιιπιεπι είΓεπιιπι, δι τε

ΙΙιιιιπε ; πιειιιε πάεο νι που εοπΠιιιιειε εππι Με

εοπιιιοΠιπιπ ιπειποΙινΠεε εοπίιιμεεπι ει: ιιΙπιιΒιιε

ΠοιπιπΙιιππϋπε, Με οΒιεδιιιιε ρε επι ειιεΙπάεπιι

Βιι:.·ιιιιοεΗπ οπιπιππιίειιι.ΠιιΠειι πάιπειπιι!ινΠεπιπ

εοιπΡοΠιιοπειπ. ..

Κείροιιπεπι,Γποιεπιιπιπ ιΠπιππιπ ποπ ιοπειρι νι

ιιοΠιἰιιε ειιε!ιιάεπιεπι εΠεπιιππι π ιιιιοπιοιιο εΠει

εοπιιΡιεπόπινι μπει ιπειπΡΙινΠεε εοπιΡοπειεειιιπ

ΜΜΜ ιππιπιπ Ριπ:ειΠιιε , ποπ εοπεερι:Ίπιπιιιιιιπ

εΠεπιιίι, ποπ ροΠιιιιειΙΙ5 ειιε!ιιεπ ι ιοι·πιπ!ιιπιε Γι

ιπεπιιπ:. δει! εοπιι·π ; ι. ιιπε ριπιειΠιιπ ειιεΙπΠο Πι

είι,πιι πιειπιιιινΠεπιπ εοπιιιοΠιιοπειιιι πό ειιιππι Γο

|ιδιπ ιεπιιιι·ιιιιι . νι ΠοιπιπΙιιπε νπιπε ιιιιΠο πιοεΙο

εοπειριπιπι ιπ ι-οιπιπΙἰιπιε π!ιει·ιιιε: Με επιπιιιιΐο

πω: εοπειρειεπιιιι·,Πι!ιεπι ειιειειιε ποτε πι! εσωρο

πειιιιιιιπ νπιιπι ιειιιιιιιι;ιεΠειιιο, οπο νππ μια εσπ

ειιιιιιιι·νι ροΠιἱιιἑ επε!ιιιιεπε πΠπιπ , ποπ ιππι ίπειι

πάεοιιιιιοΠιιοπεπι, ιιιιπιιι :κι εειιιιιιάιπεπι εοιπΡο
-......-ι

παπι ο!ιιε&ιιιε [οικω πι: εΠ-επιἰπιἱἰιιὶππ, ειιεΙιι

πιιπι ΡοΠιἱιιὲΞΙΙππι.Μπἱοι εοπΠ:πι:Βοε επἰπι πι! πιε

ιπιιιινΠεπιπ εοιιιροΠιιοπειιι ποπ ιειιιιιιιιιιι,νι ρπιει

πε ει·πιιΠ.ιπε ιπειπΡΙινΠειε,οι.ιι,νι ΠιρΡοιιο,ποπ Γε εκ

εΙππππι ι ρπιιε τει πι επάειιι εΠεπιιά , ιιιιππι πιειπ

Ρ!ινΠεε εοιπιιοπιιπι:πιιιιιε ποεο πειιιιε νι ΠιιιΠππι

εοπεεριΠιιιε ποίιιιε, άε!ιεπιιιοε πιο‹ἰο Γε ειιειιιιιε

ι·ε.ΑΙιοειιιι εοπεεριιιε οΒἰεᾶἰιιἱποπ ιεΠιοπάειεπι

ιειιιιε ειιιΠεπιιΒιιε.Μιποι οι·οο.ιιειίεε1ιο,οιιπι οιι- ` ·

ιεθ:ιιιε ρειἴεέιε ριπιίειιιιΠι πιο πΙι;ἱ , ποπ ιπειιιιΠι

οΒιεθιιπειΠππι;οιιιπ Ριεΐειππειε Ρει·Ϊεε`ιὲ οικω

"επι ποπ ιιιεΙιιάειειιειιε&ε οιιιε&ιιιε: απο εκ

εΙιιιιιι οιιιεθ;ιιιε ι!!πιπιει·Βο ποπ ιππιιιιιι ρι·εεειΠιιε,

απ ειιππι ΡοΠιιίιε ειιεΙιιιιιι ιΠπιπ ιιιιοπό εΠε εοι;ιιι

ιιιπι 8ι οΒιεέιιιιιιιιι:ειιιιπ ποπ ποπ ιπε!πιΠιοιιιε..

ειπε πΠιιά,ροιεΠ πε εο πιΠιιππιπδιάε Πιθ:ο πΒπεἱ

πειΠιι·Πε πΠιιιππιπι ἱρΠι οιιιεθιιιιπ ειιε!ιιΠο ποε πιο

ιιο:ι·πιιο ΐπριεπιπε, νι ι ποἱπε εοπεεριπ π ποπ είι

ιπιιο οοιιἰιπιἰε; πεε εοπιιιὶ. διά πω! Ιιοε πιοιιο

ειιεΙπιΠι οἱιἰεᾶἱιιε πω. ποπ ίο!ιιπι πε8πιἰιιἑ,ἴειΙ .

ειιππι ΡοΠιιιιε ειιεΙιιιΠι Μπι!. Νππι :μια πιπἰοι εποποιε

ροΠιιιιπ ειιε!ιιΠο. ιιιιππι ΡοΠιιιιπ πΠιιιππιίο ειιεΙιι- ^'-$""Μ.

Ποπιι ΡΟοπΠιιππιιιι, ιιπ Γε πιο νπιιπι Με οιιιε- ααφ',""

&ιπιιιιι πι! πιω εΠεοΒιεέιιιιιιιιι . Πειιι νιιιιπι πο "8.·

ΪιιΒἰεᾶἱπιιπι'πε! πΠιιά εΠε Πιοιεξιιιιππι: Π:ιιιιοεπι

το , (μια νπιππ εΠε ΠιΒιεέιιιιιιιιι ποπιπε!πιΠιιπ ο

Πιέιεπιιιπιε πΠιιεΙ εΠε ΠιΒιεάιπππι,εκε!ιιιιιι ιιοΠιι- .

πε πιω , ειιπι πε ιο ροΠιιιιε πΠιτπιπιι ΡοΠἰι ειι- ι

ε!ιιΠο πΙιειἱιιε. Ειέο Ιιοε ιοί-ο , ιιιιοει νπιιπι εΙΪε

οΒιεδιιιιιιπι ποπ ιπεΙιιεΠι πιω επι: οἱιἱεᾶὶιιιιιιι.

ιιοΠιιιιε ειιεΙιιιΠι Μπι! ι ιιιιιπ ειιππι πε @ο ρο

ειπε πΠἱιπιπιἰ Ροιείι ειιι:ΙιιΠο πΙιειἱιιε εΠε οιιιε

&ιιιι.

Ρι·οιι.·3. εοπε!.ἑιιι·ἰοιἱ. ῳιοιὶΙἱἰιει πιιιἰΒιιιιιιπ "9;

εοπεεΡιιιιπ, νι εΠιιιπιιπι, ιπιιι!ιειιε ιπιιο!ιιιιιπ εΠε ·ωωιιιδ

9πο!!ϋπ
οϋιε&ιποεπιπίε,πιιιιιεποεο ιΙΙιιιιιιπιππι ἰπ οιππι π. _

Ρεπειε επιἰεΠπιΡΙἱεἱιει;ει8οιπιρΙιειιειππο!πιι εί

επιι:ιιιι οι ι·ε!ιιιιιπε ρειΠεδιιοπεε ιΠιιιππε. Νπιπ επι εφ".

ιΠιπιιιπιιιιπ ιπ οιππιεειιειεεπιπ ΠπιρΠεἱιει, ποπ

εοπιᾶπιιιι· πι! Ρετιεόιιοπειπ νπιιιε ιππιιιπι 8επει·ιε:

Γεά εόιι!εδιιιιιι νπἱιιειΠιιιι εεπιιπ επιιε, πιιιιιε πάεδ

οπιιιειιι οπιπιπο ρειἴεᾶιοπεπι.Απιεε.ΡιοΒπι.ι:Ππι

πιιπι,νιόιπιπιιιπ,ιοι·ιππ|ιιειιιπιιοτιπιεΠε π Π, πε

ρι·οιπάεεΠειΙΙιτπιιπιππι ιπ οπιπι 8επειεειιιιε Πιπ

ΡΠειιει· : ιιπροιιπιεπιιπ ρι·ππιιιπ εοπιι·π ιΠιιιπέιι

ιιιιιιι πο Με ει·επιο,Ιιοε πιιιεπι ποπ είι πΠιιιι , ιιιιππι

εΠε ει.Πε.Ιιπ δ.Τύοω.οριβ.9.9.ι.Ήοπιια άιωππιβάο

:απο ιςοπιιιιιικ,αθοε ο:ιοιίε.ιΐ ποιο., πω:: που ?ποπ

εβοοιπωπ.

8επι·εΠιοπάεπε,νι ΐπριεπιιπ εοπειριπιπιπ ιιοΒίε, Πο:

νι ιΠιιιππ,ίπι εΠε Π εοπειριπιπι· ΗΠπιιιπιπ ιππιδιιιι ἰπ π' '""Μ.Μ

8επει°ε (πριεπιιπι;πππι !ιοε ιποἀοι·εέιὲ εοιιειρἰιιιι, 'Π'

νι πιΠιπέιππΠιριεπιιπ ετεπιπ.8επ εοπιιπ ι. εΠε ιΠ- Δ..;φω.

ιιιπιιπι,είι πππιοΒιιπι πει οιππεε ρειιεει:ιοπεε ὶπειεπ

ιπε:Π επιπι εΠει νιιιιιοεππι , ιιοΠει ἱπιει· επε εοπειιιι

νειπ εοπιιιοΠιιο πιειπιι!ι. Π:ιΠεει ε: πιιοΒιιε εοπεε

[πιο



ιιι.

πι... Ρα·

7Πίσ

..°.ι93.ιρ. ΜΔ 11: Ξ]έπιπ ΙΜ ::ι.ιΖέ .ω....ι. επι.ΡΜ ;¦

πιω. νπιιιοει”δι:: ιιε.ι·ιιιιοπειιιιι:επι πω!

π εοπειριπτιιι·.ποτιιιιι εοπειιιιιιιιιι·: ιιιιιιιιιππιιιο

8ο, σο τω ππιοΙιειι::ιτεπι ποπ πω 'ποια :οπα

ιιιιιε Ριιιτιέιιεε ιιιιιιπΒιιιΒιιεε;ει·Βο Η εοπειριι:πι· βι

Ριεπτιει ν: ιιιιιιιιι εοπει ιιιεικε @πο ιιπ Πειτε

επιπ ποτά πΙεπιιππιπε ε επιιι. #-1ιιιιιπ πιει: ε αποι

πιιιπ, οι ποιιιιιπτἰιιπ- .ειιιιι ΕιιιιτιοΙι πι. Πι Νοτια.

(ἱοιιίἱιιιιιειινοξςπὁιι ειιιείΈ ιιπιιΙοδιιιιι ...ι αΙιΪἙιπ

τω. οι ιιιιιιιιπΕπ5.ιπιπιιεπι ι:οπεπιειε ειπα; δ: ποπ

εοπεἱΡειε,ιιι.ῖιιιΡ1ἰειεὲ ιππο!ιιεπιι νιτιιιπππ€.ι.5ιι

.οιεπιιιι ποπ εοπεπιει·ετιιι·4 νε “Με ποιοι πι. επιπε

ι·ιιιιοπε ιιίξιχνειπ ιιιι|Ιο Βεπετορετίεέι:ιοπιε οοΙΤιε

παθει) Η νι-ιιιιιιππ, ιι|ιπιιιιιτιιμοτιιιπ ιπ εεπειε Ει- · γ. κ πιεπιις.ι;οπεξερι·ειπτι[ει!ιεει,νι νΙιειἱἱιε πετίι:έΗ

$38ι....·

κι.
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.ι ιι€.(

Ι.Μιέοϋ

κι Μια:

Ι Η·

Οὅὶεἄἰιπΐ

ω. 078.- °

Μ @Ηο

Επιιο ι·βε

μι.

° #ωεωΙΜ· ποπ πεΒιιπιιε ιιτιιιοιιπι
τα @ι Μ· ν

ι πι. ιπειιιο σεπει·ε.ΜΒ ·υ εοπ[επιιι πωπω $ειιο

. εοι·ιιιιιέ_μ ειιιει ,οπο πιεΙιιιε δε ειιεεΙΙεπιιιιι

- ειιεοΒιιιιιιΣποιι.ιποιεΠιιιτ ίινπιιπιπιιιιοπιιιιπ ποπ

ιπε!ιιιιεεειι ιπιο ειπε ει[επιιιιπ οι ιεΙιιιιι.ιε ρεπε

ξι:ιοιιεε,ποΠει ιπειιιιιβε ειιεεΠεπιιιιε Πεο ειιεοει

ιιιι.ϋπιπιιιιιπι οιιιιιι!ιει πω. πςιι·εδι:ιοεοπειΕιιι

τιιτειιιιι_ιιππιιειιι ιπειιιιιοπε οπιπιππι , τ... .ειιπι

ὶπειιοι·ε νιιιιιιιε,_8ε ΠπιοΙιειιιιι:ε πι Με πειθ:&ιοπι

ιιιιι.ΕΠ: ιιιιεπι.Βειιι δεῷ/ἐισἑττσἔ ι2.Μει. π.ιε.37.

° βιο ιιὐἐ7£:π:ὲ.υιιἐιιιιπ@· ριμ..ιω.... ιιιιιιι Παπ

ιο ι·ιιιιοπε: πιει; ιιιιιιι παπι ειιιιιιιιι με ιιεε ιο πι

ιιοιιε νπιιαπι.8εϋπιππειτιοε ποιειΕ ειιεοΒιι3Ξπιπ
· Ντ ” Γ' ιιοεεπι πἰΙιπ

Μινι· δε π. ιιι·ωπ- -Ρειιεπ. · ι ·^ ι ι ..

1)εο επε,οιιο :Παπ ε επιιιιΙιτςΙι· ποπ απ” νπε
.θ ψ μ · ` ίιοπεε επιια8:

ιιειέεέι:ιοεοπειρετετιιι· επιπ ειιε π τ · 4 ί β

ωιοπιι·πιπ , πριξεδιιοπιιιπ. ιιιΓιι ποπ εΙΐει_είΐεπιπι

πιο: Όσοι ιιιπιι_ οιιοιι_εΠ επεπτιοΙιτει· Πειι5. πε

ειιιιι εοπειριιιιιΓιιιιε επεπιιιΒει:ειΞπι παρει: εεε

εοπειιιι)ποπ εοπεειιτά_ ειπε ει[επειιι. επ οιιιε

&ιιιπιπ ποπ @πει ιιιίΐοι·πιπι πιο πι. ιιΒιεειιιιοι·ει:

Ποπ ςπΪιπ ι:8νειπ ειιπεριιο πιιιπποπείι ίιιιιτιι ειπ

Βεπτιιιιιι ιιει·εοπεεριε: ει! επιπιιοετ ιιει€εει:ιο Πει

εΠεπιιιιΙπει; ειιΠειιε ; ει·Βο ιιιιο!ιβει Ρει·ίεοιιο πε

]ιοι οΒιεβιι.ιε πι. Ρειι8 :.ΠΟΠί ΦΠ'. ιιιιιειιι ιιΒις&ιιιέ

Ωω”, πιίι ιπιοΙιειιε ιιιειιιιιιιτείΓεπιιιπι δε οπιπιιι)

ηπα Ειπε ιο Βεο: ποια ποπ εοπειριιιιι· νεΙ)ειιε.

ιιιιοιι ποπ εοπειιιιιιιι·ειιιπ είΓεπιιέ ι)ει,ίειι ντιιιο·

μια”. πω. Νεοπε Ειπε τοΠιιιιι· ωιωειπι ιππο
πιε ιοιἰοεὶπιιπ,- ίπτει· .ιι-πιω δεν ειι:τιιοπτιιπ:ετ

(οι πω ιιιεειιιιιιιιιιιι· πιει πιποιιεε ειιιιιιειιἐ τοπ

εεριιιε ι πιιιιιι πιωειφΠειπι ιΞιρίεπιπι·, ποπ' πι:

.πο ειιΡΙιειιιι.οοιιιτιιιιιι. @πε ειιΠ:ιιι&ιο επ ιιιιιιοι,

ι1ι._ιπι άϋπιιιιιοπιε 8: ιιεξιπιιι; εν @και ιιιιπε,ειιιιιι.

επιιιι· δ'. Ι.ισιπ.επ. . 7.

Αι! ι. ιιτιπι2. _Κεΐο. ποπειΪξ εοπιι·ει πω.. τιιιι

. , ιπ είΤε ειιιιιιειτο ιπτεΙ

ιΒι, 8: ποιιιἰπέἐἰ νι μπαι; Με:: ιπ εΠε ἱπιΡΙιειτοΙ
'Μ' τ. ιπιιτιιο οπιπιειιπε!πόιιπτ. δε δικ νπιιπι; νιιειε

, @πιω !ιπυι.ι6.όιιιιπ:ιεοει·ΐεδποπεε ειφτειιιι πο

πιει·ο ΡΙιιιιιιπϊοπιι.ιο.πιιπιει·ο Βιι8πιπι·ι ; Και” απο,

ν” παπι έεοϋ: πιέω,ωπικι υπιπιύπ.σ Αι 2.ιι·ιιιιοι·.· :ιο

πιά α.. ιειιιεεπιἱἐ ειιριιειιέι,εοπεεάεπάει πι. ιιι·8. πε ιππ

Εξω"Ρω Ριιωι.Αιι ρτοι:ι.εοπεεά.ΐεοπειιοε ἰιπΡΙιεἰιἔΔεοπ

"φ" Μ” εεοποπε οιιιπιππι;πε8.άεειιοΙιειι:ι.διεπτειιιπ εοπ

μα” ειιιιιπιιε επε,ιιιιοιι άι ιιπε!οεπιιιιιό οπιπιπ_ιπίετιο

Ο κα, ειιοΙιειιέ ιοΙίιπι εοπειιιιιιιιιε ι·ιιιιοπειιι επεπιιι5
ο ιπιιιιιειιθ νειο οιιιιιοπιά ιπΪειἱοτιι ἰρΪ:ι εΠειιπι.Λά

, (:οπίιτιιι.ο:ιι·ι πιοιιο άἱΠ.ιπιποι. ποια ειιιιι ποιπεπ
ιιπροπιιτιιι· .οι Ποπιπεδπάιιιπ οιιιπιιιιο εοπεεοτιιιπ

ιπεπιἰε,ιῖειιι Με δ: ειρΠειιε ΠειιΞΗεπι νπειπι ιππο

·ι". πειπ,8ειιποΙιεπε ι·ειιιιιιιιεπτει δ: ποπιεπ.Αει ;.πε8.

5- ειπιεεεει. πωπω επιιπ ιιιιι·ιιιιιιπ εοπειριεπά.ι [Με

ν: εοπΙΗτιιεπιιπ είΐεπτἰιιιπ, ιιιιεὶιπ ν: οι·οοτιεπιτει

πιιιπειπιεε π. οίΐεπιιίι;ειιπι ιΠιι.ποπ π.. εοπεερτιο,

εοπεοι·ιπειπι·ι·ει εοπεερτα.ιιιι ριοΒ.πεεο.ιΙΙιι εσπ

ειπιεπό:ιεΠε ειιιπ αι ιτποει·ίεέΈιοπε, ειιιοπιιπποΙ

παπι ΡειΕε&ιοπεε επειτα? Ιιι:ετ επιπι εκ ιιειιε&ιο

'Ριν Όσο. 'Πιο. Ι.

Χ

ιπιπειί.ε&ιοπε,οιιιιιιι εεειιιπ ιιιε!ιιιιιιπιπιι ιιιιρειΪε

@ιο εΠ.εοιιειρειε ειιι·ιοπιπ ν: ρι-0Ρπιππιπ.πω.

:Η ιπιπιιιιοπιιιιιιι ν: Γε τοπειρει·επιιιι·ι δ: νι κει

άεπιπι πιειειρ!ινι.ειιιι·ι εοπΠιιιιιιοιιεπι εΙΤεπιια.π.

πεἔο τοιιίειι.πειιει ίπ ετιι·ι!ιπειε ωειι,πιπι, "π,

Βοπιμμιιιε εοπειριιιπιπι· νι ιιιεοοτἰετσιεε .πιω τει

ιπεπ ιπιιιιιιιιπι-επε.ΙπιποΙΠΒιιε :πιω πι, εοπεπιε

ι·ε νπππι.νειπιπ.Βοπιιιπ.Ριιιπ εοπειριιιιιιι· επ8.πε

:με ..ιι πιιιιιτόπιπ,ιάεπι εειιπιιιιπι ιιιιιει·ιιιε πωσ

Με ειιρΙιειιιε οι ιπιπΙιειτιιε εοπειρι μπω. 8£ Ισοπε

πω αφτο, πιο πο: εξι πει:ει]ξιτιιιιπ_ιπ ιπιιιιιιει

πει·ίεέιιοπεππιιΙοεδ,ποκοπιιι ιιιιιπΙιείΙΒιιιιιεπαφη

απτο ιο νιιιιι·ιιιιοπεειιο|ιειτ:ΐ,ΐπριι_οπιι τοπια. ΑΜ

ι·ιιιιοπε ιιιιοΙιειιιι; νι ειΪειτιιε ειιιι!ιειτιἘ ιιπποι·επιιιε

επι ιιει·Γεδειοπε πω _ :ιιει_ιιππΙιειιε @κι πιω

επιιε,οπιι: ωραια· ελα! τιωι.πωι 8ε ' πω..

Αι! 4.ΚΕΓΡ- ι·εᾶιἑ επεπει:ιπι ιιιιιιπειιιι με πω οι;

ιιιιιιΒιιιιε.8ε πιι·ιοιιιιι π: είτοπιιίι; πεε.ιιο οι: τι πιο

πιο επιιιιιι ιιιιιἱιπᾶε Πιιπριιιιιι;ει ΑιιΒιιίι. 7.ι.ίεΤι·Επιτ.

Μπι. Επιίεω πρι”. έ!. μεΦώκια; Βεπιιιι8]ιθ.έε

δΙσιι·ιππ εκφ.ι ο. Οιικι 6.»πρφ[φιικιω ι Λητώ.

πι Μυπο!.εφ.15. ό? οπαι·ιιιπι·,οπιιίβ φ/ξ :πι

ιπι·ιι,οπιά πετάω τσΒιδάεικι·,οπέωΜΜΜ?Βει*πιιτά.8

.ιι 6°οπβά.ε.ιι . @πι' πι' Βιω2ΙσπριΜι.πιιιπάιψύΙ2

πιάτα. @·ρι·σ[απάκω : ΑιιΒιιιι. 6Με Τι·ιπι2.εφ. ι.Επιιξ

' οικω μιιβριεπτΜ_, ώ· πιάεωβριοπιια μεοπο" : οι:

επο.7.εαίω πιπέπιτπέιι πιωβραπέα.ή· Μέσοπω...

?πο/έριδπ.·ι ό· ωπἔκΙ:ιωἰο,ς<5· πιάσω νειάτα Μεοπι

π2π. 5.Τιιοπι. 1ρ.π.32.ιιιι.5.αά3.ςιιή7.3ρ.πη.6.ϋ-έπ

1.άιβ. ι7.9.ι.πά μπει πια (είε ειπιιιο8ιεθ ίπε!ιιιιίιε,

ιιοΙΤιιπι εκπιπι ιπιιοΠι·ιι&ο ΐοι·ιπιιΙπει· Ρωιωιι ν:

πει·ΐειτιιε .ιι ειιιιιιιε; εοι·οοι·ειειιε πι ωιιιιιιιιςεω

ΠπιιιΙιειΠιιπιιτ ι·πιιοπεε δ: ιιιωπο.τιω

ιιοιιι·ιιέι:ιοπε ίειποει· Με οιιιεδειιιθ ιπε!
απο εποε

οΜεΕπιιι ιπε!ιιιιο ι·εοπιι·ιιιιι,8είιιιΕειτ με! ΐοειπιιιέ -

οι·ιιιιιιειιιοπσΞ; Γειι ν: ιιοΠἰπιιἰε Γε ιιιιιιιιο πιοεπειι·ιι

ποπ ::ιιιιιιιιι ιιιειιιιεὲ πεφτει· εειιιειιι ιάεπιπ:πτειιμ

τω πω ΓοιπιιιΙιτει· ιιι·οιιιει· οιιιεθιππιπ ιικωι...·

πεπι. (.οπιιιιιι. ιπιιΒιε οι·οοιιο πι οι·αιιιειιιιο . πι

ειπα πιπόιε:ιιιιπι πιει-πω πι (ιιΒιεξιο ιπειιιεΗιπτε

οιιιιιιι ιο από ιιιπιιὶιιι ιπε!ιιιιιιιιι· ἑ πιιιιε-_ιεπιπεζ

“Η άι ιιι€Μα ΡιαιΠειτιο, ειδοιιιιιεθ ι:ιιιιίοιιΔιιι

' ιεΙειιτιειπιτπιιεπάεο ίοι·πιιιις. . · . _` ὶ -

Απ πικαπ Ριωιιαι. πιει!ιεπιιοπεε Με φπα-ι

ιιιιιε ειι:ιπι ειιιπ ποιά ι·ει!ιιρΙιεπιιοπιι_ . ειδιιπ88ι

Μο!ιππ:πιίιιπειιιι Τσι·ι·αινι Π; οιπιιιιπνειπ πισι

Μι::

!

πω" ο

π

οπ-ΗΕινι ιιιιιιιε «πιει πιι.ιΡιιιιιι ιπει·ειιτιο; .Με ειιιιι ..

σ

οαπ». ιι

_ πι.

..πι η..

Κεδιυκαιω

ι.

.ω

ι οιειιτιο Η ποια τειιιιο!ιεπιπι ειπα Γιιοι·ιι επεπιιιιππ ·

ιιιιιιτ εοπιιπιιππ .ιι οπιπιιιιι€ ιιτττιΒιιιπ: ιεειι5·ίιι;πε

π... ίιιοπι ριορι·ιιιιιι ιιτιοπεπι επιιιΠιοει ιιιιι·ιΒιι

π. ποια «πω. πιώ. εΙΐεπιπι , ιιιειιιιιιι @πιερι
Καπο >

ιι·ΞΙιιιιιι: 8ι,ιιιιοιι|ιοει ιιιιιιιιπέι.ιιιι. ιιιιἐ Με. ιπ- 'ιζ.

ειιιιιἱι εΠεππιιιιι , 8: οιιοιι!ιοει πω ι με.. πιο

νιιιιιε ιιιτι·ιιιιιπ ποπ .ιι :πιο ιι|τει·ιιιιι; ει·Βοίι ιε

ιιπΡΙιειιιιο ...πι Γιιρι·π ριήορτιιιιπ πιιιοπειτι ιππι

πιο _. Ρι·οποίιπο επι: Μία, πω: ι·εεΙάπ πως π...

ιιιπι; ι·ιιτιο νπιιιιι ετιιιΒιιιι .ιι :πιο ιι!τειιιιε. δεει

ω" όιιιιπειιο. νι οιππει πω ΡωιωιοπωΜε

ειιιιιιι εππι ποτέ τειιιιο!ιειτιοππ εοπεειιεποιε,πιο

ε!ὸ ι·επιιο!ιειιιιο ποπ :πάει Γυριιιεκπιιειιιιιπ αιτιο

·ιιεπιἔιιιἄ νπιιιποιιοιιιιιιε ιιτει·ιοιιιιιιπ ιιιιιίι ιμπε

ειι .ιι ετεπιι:ϊ ιιιΠιιι8ιιιιιιιι π. οπιπι πω.ιππ ι:ιιιιιέ

τω". εΠετ , .μια απο ιοί-ει ειιιιΙιειιε εοπεεριιι

πιο: ι·.ιτιο ιι!τει·ιιιι. ειιο!ιειτε εοπεεριπ,οιιοιι ι:Η πι.

Ϊιιιπ.Βιιιι: Μπι ποπ ω."βρω .πωπω Μπό

πειιι; Πω αδειο ποιείδ: ιιιιιι·ει ιιιιιιΙιειτοπι αιτιο

πειπ.ιιπιε είε Μ.. ιιιιιο ιιιιιιιιι. ι·:ιιιοπε επιιιε επιπό

πω ιιτιιιΒιιιιιπι ποπ ιποιιο ιπειιιιΠε εΠεπτιεπι.ίεά

πω". ετιιιπι ιιιττιιιιιτ:ι. πω.: ιπιεΙΙς&ιπι οιιιιπιι:

ποπ ιιιιιἰπιιε,ποπ ίοΗιιπ .τι επειιτιο.,Γειι πιω νο

. ιιιιιιιιε . 8ε ε εοπιιι·ιίο. Ειειιιπι :απο ιιιιιιπι.~ειιιιι

Β ε. απο

“ο :ποπ

@πιο ΜΠΕ

πο» πω. '

£ἱΜΜκ .

έεπωμίι·ό:

'ήι



μπειτε".

£”πωυπ

μυστικο

ὅ σου ρισ

αιωηιωϊι.

ι

[41ο

σιωμειω2

Μιι|ιινωι

ω.. , σπιτι

ιπσίτι!ισ.

Με..

Μέ σουβ

τω» @ο

38 13εφ.12). Π: Ε!ἔπτὶἐι ΙΜ.«Μά

ω "πιο ιιιιτιτιιτιιτι 6ιτιΡ1ιεττει. ιιτιειιοΒιεε8: Μιμι

σε ιιιεΙυτιιτ στιιιιεε οετίεδι:ιοτιεε τ πειτε ιιτιεο σε

ιιυιιιιοετ Ρετιεδιισσε ντ ειιιιιιιδ, ευττι οττιιιι τετοι

ριιαιτισιιε ιιιιιτιιιστι τιστείι: ττυαιιοετ σου τιετιειδιιο

τιιυιιιιι.Νε8σ ιιιιτειιι,ετιιιτιεπι ε!Γε τιιτιστιεττι σε οι:

ΡτσΡοιιτιστιιο. ετιιιουε τιτατιιεετιτυτ ειδατε ίιυε τισ

τισιιιιιεε,ίιυε είιετιτιιιιεε;συιωντ Βοιωτια τιοεειιτ,

νετοε ωιεετω ετιιιιτει ιυοιττιιιτιυιτρορειοιτ μισ

ειιιιιιτιι ,τι ουσ ΡτσιτιυιΜιυιιιιτ, οσε ειι:,εστιιιειιτιτ

ειτοιιειτυτιι ιιΒιιιιιειιτιιτιι οι·ετιιε:ιτι , ιυτιτει ειτρΙιει

τιιιιι ιιΒιιιιιτειτυιτι τιιι.ιεειι : "πιο τετιιιιιιιτ αυτ”

Ϊστιτιειιετιι ειτοιιειτυιτι;ειτ ιτιισσίιτιστιε δεριετιτυττι.

εστω" :σπιτι είιτ ι·ιστιτιειτιιιιττι , ει: ουσ στοιιιττιε δ:

σφιιεκε ελ πᾶσι: ιιιτειιι€ετιειι, 8: Βιετιετιτιι νετ

ουττι5είιε νσιυιιτετειιι; οι εσιιτι·τι,ρτιτιειοιυττι ει: ουσ

οτσιιιιιιιε δ: ειιτιιιειτε ειτ ιι&υε νσιει·ιιιι , 8: ισιτιιτιτιι

$ριτιτ ιιιιτιᾶυιιι. εΠειιιτει!εέι:υτιι. Μπιτ τουσ

επ σε Με στστισιιτιοιιιουε : οικω @απο πάπια:

ΜϋΜεσιώσ μπιτ:8τ ‹ιε :ιι?τιουε ισίιε,συ.ι. σε τε πιο

τυὸ Ρτειιιεετι ροΙΤυ στ. ντ μου: 4! τουτο-ε. 8: νιεε

παει; σπιτι τετιστιετετττιιιισμιττι,συσε ειιειιτιιιιιτετ

εσιιτισττιιιτ, που τιοτειτ ντιιιε σε τιιτει·σ ισττιιειΙιτει·,

σε τετιυτιιιςιιτιυε στατιιειιτι,ίετι τετιτιιιιι ιιιετιτιεε.

Βεστιειτυτ. ιτιτετ ειΓειιτιιιιιι δ: ιιτττιουτ:ι ,ά πατι

ουτε ιοί-α ιιιτετ ιο , σου Με τιτοστιε ιττειιιιιστιειτι:

ειιτιι ιιιειιιίισ τω" σιίτιιιοτισιιεττι ιιιεΙυειειιτιτ .ο

ιτιειιιιο: ιειι ρστιιιε εδο νιιτιτιι οιιτριιειιωτ ιστιοσ

Ιιτειτετιι;' ουσ είιειιτιιιιιτει· είι τοτε τιετΕε&ισ τω

ει, ειιιασυε σο ιυτιιιτισττι τω τοιευιιτιιτιιτειιι δεσει·

ιεέτιστιευτ αστε ειι: ιιιιιτιστε σιυετισε εστιεερτυε τοι·

τιι:ιιεεξ τιιιστι.ιιιι νιιιευιτιιιε τειοοιιτιετ ειιτιειτι Παι

ιιειιιιττιειτοτττιτιιιτω, ειτρΙιειτε επ "τι ι·ιιτιστιε εΒ

ετιιιι , ιττιτιιιειτε εκ τσάι οιετιιτυιιιτιε «νεται. Εκ

ουσ τιειειτιιτ,ντ ιιι Βεσ ι:ιιιΠε στ εσιιειριετιτιιι τοπι

εσιιτισνιττυαΙιε ρ:ιττιιιτιι; οαε ετιιιιι τετιιιιτιτ Ρετ

ᾶιιιιι στπειιισιιειιι Μια ειο ειιισ ; τω του εστι

Ιτιτυτιτι Ρετ ττιοδυττι ιττισιιειτι 8: ειττιιιειτι, στ! ευττι

τετοιου; ουσ εσττειιιιιιτιτυτ εσιιιιιτυι ιιιττιττι:ι Βε

τιετε. 8: Νότια τιιιιεκιιυτι. 8ιιοίτιιτιτιιι ειιιττι σου

τοιιιτιτσιτυτ επ τιιτιστιε ειιτιε 8τ Ρετιειτιιτιε , ν: εκ

@στα νιττιιτιιιουε , τω ντ ει: τιιτιστιε ιττι Πει

τι 8τ·ετρΙιειτ:'ι; τιιιιιι τιιισιι ειφΙιειτε ειιειτ Ρετ ευ”.

ιιιιμιεεετε ιτιισοτττιτετιε: ντιειε οετΓειτειε σου τω:

τετισιιεττι ειιτιυσττι σει·ιεότε τιτε:ειιτιττι το ειιτε,ιεά

τιιιιιιοιεττισυιιιτιιιιετ ειττιιιαιτιστιεττι τω” απο. τω.

τιιιιιιιιι Μιτου, σου ιττιτισττιιιιτ τιιτιστιετιι ιιετιε

σε μεσω :ιο ειΐειιτιά , Για! ττιιιιοτετιι ιιυιτιτειιιιτ
ι ειτοιιευτιστιεσι ιΡω ·ειιειιτιετ, στα ιττιΡΙιτ:ιτε (και

τ”.

1υιμτῇ8ιι

μη”

βυτίο.

σιιιιιιιι.

@κι ίιτ,ντ ιιυιοιτιι νιττι ιιιιοεειτ οσε τιτειιττι. Ισι

τιιιεετ Μουτ άσο Με τιιυτιιὸ ιτιεΙυειετε ειι.ετιτιιιιι

τετ: συιτι φτου είιετιτιιιιιτετ ιτιεΙυσιτιιτ ιιι :ιιισ, ειτ

τιιιτιυε ιτιειιιιιετιτε: ετ2ο τεουΒιιστ νιειΠιιτι ιιιεΙυσε

τε ισ Γε ιιΙυει , ιτι ουσ ιτιιιιττι είιευτιειιιτετ ιιιεΙυτιι

τιιτ;ειιστιυι ιτιετιι ειΤετ ττιιιιυε 8: ιιιιτιιιε ιεισιο:ττιειυε

ντ ιιιεΙυάειιτ,ττιιιιυε ντ ιτιειυιιιττι. Ησε ειιιττι τατι

τιιιτι εσιιεΙιισιτ σε το . στα "Με Ρτπιειιιιιιιτιτ,

ντ σιιιε ειιιιττιπετιεοτε ρτε:ιζιιιτιιτ τι ττιτιστιειιι,τιστι

Ροτειι ιιιυσ ε ιιτιιιιιτετ ιιιειυιιετε, αυτ νιεε νετιιι;

που ιιυτετιι σε το, ουσ: ιιστι ρετιεξτε τιταιειιιτιυτιτ,

τα ιιιιιτ στιιιιεε τειτιοιιεε ιιτιειΙσΒα:, τιιιετστιι συκο

οετ τετιοιιε ειτοιιειτίι σιίτιτιευιτυτ,ιττισιιειτι ωστι

σιτιιτ ιτι ιιιιο: ντ Ρωτώ τιιτισιιε ειφιιειτιι τιιιιιτι

ευιτυι· σο ειπε, ιιιιτι!ιειτει ιιιειυτιιτυτ ισ Πιο. του

τιισιιο Ειτιιειιτιιι ειιυιιιιι,εκσΙιειτο εστιεειιτυ ομω

τιιιε. τιιιιιιιΒιιιτιιτ .ι οσιιιτιιτε; ιτιιρΙιειτσ εστιτιτιετιιι·

ιτι Με. Κετισιτισιιτιτιο νιιιιτιι σει·ἴεᾶἐ στ:τιειτισιτ :ιο

στο, τιιιΠο ττισ‹ισ ιτι είιε σοιεδιιυσ εσιιτιιιετ. αυτ

τοιιτιιιετυτ σο ιΠο: στ υε ειιεὸ τερυΒτι:ιτ,ντ τιετίε

&ε οτειειιισιιτ , σε ιιιι·ιιιοττιιιιιιε ιιιεΙυτι.ιτ , νει ιτι

εΙυσιιτυτ το ιΙΙσ,.ι ουσ ιτιιιιιτι σετἴεδτε ΡτεΓειτιτιιτι

σιιι·ιιιικιιτ. Μο?Πέΐ;!Π. .

σιιατιιισ νετο σου τιετ!ε&ε οταιειιιιιιτ,'επειιισιτ Π.

Με! ιτι «ο ειιτι1ιειτο, δ: πιω ιιιειιιιιιτ ισ το οτι.

Ριιωσ. - ·

ειιστιο νιιιτ

Λι υττι·ι!ιαΜιιιιιισα @ΜΜΜ Μουσε:

σοφιιστωτ , στου: Ρωσι.πι έιιιΡοπακι7,
ο [απ ιιωσιαι!ια Μπι· β? ι

ΚΙΜΑ Γειιτειιτιιι ωττιωι, ι.ρ.τ›·αΠ.ι.‹ἰἐΦκ:.9¦

ιιεειιτιτιε. Ρι·σο.τ.:ιυθτοτ. .5'αιτέ οι τ.έέ.ιι.8.φωι. ,“_

τι. @κά 4. Μα]›·οκέ .μ.χι.5. στο τσάι, άιβώι!τ.τ.Ο- Μ;"

τι." άιβ.ι.σωβ.ι.ψ:ιασ Κ. Μο!έπε μια. φω.ιϊ·.:.8. Με ..·

αι·τισ.:..άι/Ρκτ.4. Ζωα! 7τωβ..μ.απ.1. τωβ.2..άκε. μ' ἔ°£:ἴ.“
κι|Εμισε. άφ.τ:.:.. αφ.7.Σιωπι ού.3. ο Τττπιτ.ταμ ι ι

το. $εευιιὸο.Αυ€ιιίι.|ι|:.τ.άε Τι·έπιτ.:σερ.7.ώ· τω:

τω». ?Άπω τῇ* τομαΙιτισ· οι α: Τι·ιπιτετε, Μ πσριβ; :ΜΜΜ

ω. Ραπ που/ο »που τρώω βέτο @τι σα· Ραπ· ό

ενω[Μπι »και α|ίστωί [π2,σκιιπι δρέτίτια βαττ-ικά,

πι:: βιέιιΙα μη” |70°βκα σιω!τύπ τι·άκω,ωέπω τω! 1

Ψιαρ,.μ.εω ιρβι ΤητιέΜσ. ΑτιιεΙττιι οι Μοπολειψ. ι

τό. Μου» οι: 9ισσά!ι!ιατσφατο τ!Ιοι·ιωι,Ιοουιτυτ σε σι

ιιιιιιε τιτττιουτιε,μσάοηέιά_χιιιικ!.3μ υουιτικτ π

τι·ιοτιτυττι ετιιιττι τιιτισττε ειτοΙιειτάφουιιυε"τυω,

ιτιττιιιίεεε ειιεστιτιιιτετ ιτιειιιτιιτ _ειΐετιτιτιιτι 8: τε

μεμε οττιιιιτι;ι€ιτιιτ ιιετιυιτ,ετιιιτιι τετισιιε ειτοΙιειτει,

ι`τιτετΙ τα εσιιειρι ιτι:τουιιιτε;,ντιιεσ@τι υιυει·ι'υπι

τι ι·ειισιιιε,εε στσιιιιιε ιτιεττυιιιε.θεσιιειε τιτσο. (τι

υετίιτειε τιετιιιιτ €ιιιιΔιιιττιΡωιιιωτ ,του ιιιεττι ε:

τιιιιετίιιττι ορτιστι:ιιιτυτ:Ατ ιι συστιιιοετ ετττιουτυττι

τιιτιστιε-ειτοιισιτει. ιιιειιιτιιτ ιοττηειιτετ δ: είιετιτιιι- - '
Ιιτετ τειισυει, ετιεττι·τιιτιστιε ε:ΡΙιειτΞ ετιτ ντιυιτι Η

δε του .οσοι τειισιιιτε (Σσιιιιττιι. ιεσιιει·ετυτ ιιιι- Οσπ|ίτΩ.`

στο τειι|ιειιιασυιιιιτω ιιιτει· σιιιιτισε τιετιοιι:ιε; πιο.

ετιιιιι :Η τετιιιτετ ιττιτιτσσιιᾶ°ω τειιτιυτε τιι·σσυέτει;

σιτε τιτσειιιεετιτεε,τεττιο. ιιοιιστσουάιιιτι;τιτ Ρετ-Ευ

στα· είτιττιστοσυδτΈ σέιτι.τιι-οτοσιιέτε; δ; Ρτοὰιι

σειιε,ουειιιι που ρω ιι πιο. .

διεενιτσ.ι ιειιτειιτιιι ι)υτατιτι.ιιι τ.» .56.4κυβ. , ηε_

Μω.6ισ Ιτό.τ..τταδ.ι.σφ.σ.πκη.7.ε τττιιιιιτιυιιι. #βτωνστ.

Νεουε ου: ιιοι εστιττιιιιιειτ τού!. ε. ωφ.7. καπό.

τι» τιιιιτυττι ιιεειιτ ευτι·ι Δεν!. ιιιτει· Διοτι” αττι

ουτε ιιιτει·εετιετε ιιιασυιιιιτιιτεττι ιεει.ιιιτιιιιτι ιε,τιστι

αυτου, ντ ιιιοΠειιιτ εστιεε τιοιιε ιισιιι·ιε ειφΙιειτιε.

του Λιετιττιιτιιι έ.ΐοττιστι ετιιιιτιιτ ε: Ρεττιιιτι σο

εστω. «μι ειτοιιετιιιτεε Ποιά Ισια. μι.. Φωτο· σου”

Με Φ`,‹ισεειιτ Ιιεττετιι· ιιιειστεττι είε ιιιιο,ετιιιιιι Γε

ευτιειυιιι ειιυιτιιτ:ιτεττι,ι·ιιτιστιειιτιιιειΡιι δ( ω·ιΒιιιιε,

ιιυσε ττιυιτοε τειεττ Το!ετικ ότι άι. ΙΜπ. τουτου. η.

το· /Ροι!άσπ. τοποσ. Γετιιιιτιιτ ει: σοιιιισιιε εστυττι,

στη τιιευτιτ σου στιιιιιιι .ττττωσ @το εστιιι:ιτυε

τε ειιετιτιιιιτι Πει, συιιι που οττιιιι:ι Γυιιτ :ιτουιιιιο

τιοοιιιττιτιε Ε: ΡετΪεέὶιστιιε: εσ ομοσ :Πισω Ρωτ

ιιετιτ :κι Βτειιυτιι ιιιτειιε&ιιιυττι, ιιι ουσ Με απ".

τισττι ιοτιιιιιιιτετ εοιιιι:ιτυυτιτ: Με Γυτιτ επτα επεσ

τιιιττι ει·ιισυε ιιιτειιεειιυι,ευιιισυε εσιιΓετιιιυτιτυτ νι:

ρτστιι·ιετιιτεε. τ. :ι ισττιστι ιετιιιιτιιι· ει: 00τιιτιιοΡι..

ιιισσε,συι ιιτττιουτε ΙΜ. ιιιιτυτέὶ τιιιιιιι€υυιιτ ιιι Βου.

οιοτιι`, τιιυιιιτι :ιτττιουτο. ιεειιιιιιιιττι τστιοιιεε,τιυ.ιε

©ΧΡΙΜα "ΠΡ9"ωπο ©0ιιιισει·:ιι·ι οοιιε τ. ιιιοτιο

ρτσιιτ τσιεε αιτισιιεεειιιιτυιιτ ιτι Ι)εο;ι.ιιισιιο τιτουτ

ιυοίοιιιτ εοτιεεοτιουε ιισιττιε: 8τ οσε συριιειτει·η,

στοιιτ Με: τετιστιεε εστιει ιιιτιτυτειτιοοιε Ρεπου

ιοΒιεττι οτι τοιιιιυιιιεε Ρετ εδτιστιεε ετειιτ.ιε;ι.Ρωστ

εοιιει-Ριιιιιτιιτ Γεευιιτιιιτιι ιο. εοίιτιιιιειι‹ισ τι τιεττξ

&ιοιιιουε στειιτιε;8ε οσε νει εσιιιισετιιτιιιο Μιτου

επιιιιιτε ισ ντικιουε σειιεότιοιιε, ειτρΙιειτᾶ 8: ιττιριι

στο (ΙΜΠι "ΉΡΟπωτ; ντι ισιιυεσιιιιτδιτι ίσοι Ρετ

ΐεδι:ιοσε ειτοΙιτιτ:ι.

Με.

Κούπα τω.

φωτ. ι

τ μι.

ΝΟΒΑ με

ταμία

Πωσ τ.



πεπ.τιι. Π: Με» π» εεε, πωειιε. .τιεππιτ. ,,
ι48¦

Μ"μ"Μ τειιοιιεε

πιι!!ειπ ε!!εσπι ιιιεειισε!ιιειετπιΡσπι!ειπ.εεπ›!ε. ειι

”, "Δ, Ρ!ἱεπε τειιο Πιριεπιιεε,εκεπιπ!ι ΒτειὶΠ, ισ !)εο ποπ

πωμιι!Ε- ε!! τεπιππι Πιστεπιιε,Γεε! !ιοππεε, ισΠιιιιε,σπιππιο

Με· ιεπιπι,8ε !)εσε πιίε-:ετ8ο,ντ ιπ !)εο ειιιί!επε, πσ!

Μπι ιπιροτιει ιπαι1σε!ιιειειπ:σσιε ιπεειιιιε!πεε ισπ

σετ! ‹!ε!ιει ιπ ι!ισετΠιειε; δ: επσετΠτεε ιπ τω".

έειοπε. δει! νπε τειιο ειιιι!!ειιε ιπ!)εο, ποπ ε!! επ

Πιπδιε επ ε!ιε, τω νπε ιιιι!ισιΠ!ιι!!ε ίοι·πιε!ιιεε; εεε

:στ πσ!!ε ποιετπ είπε ιπαεισε!ιιεε. Νεεισε, νι νπε

πετι_ε&ιο ιπ !)εο ειιιΠτεπε επι ΡοίΠι ι!πιετΐε8ειπ

εισσε!π ε!ιει·ι,ΠιίΠειι νιτισε!πι ειιιω6ιιο, ἄσἰε Πε

ιιι πα πσ!!επι ροπιι ισ !)εο εθεσε!επι τ!! Μάιο

τιεπι , πι! ιεπιππι ίσπε!επιεπισπι εεσΠιπε!ι επσετ

Με εοπεεΡεσε ἰπ ἰπιε!!εέισ ετεειο, πε πσ!!ετπ ρο

πιι ιπ !)εο εό!:σε!εττι !πε:εισε!πειειπ , τω ?σπάε

πιεπισπι εειι!επε!! !πεεισε!εε εοπεερισε !π ιπιε!

!εέ!σ ετεειο,ι!ε οσο ωστε, ΟοπΠτιπ.ιπ ιεπισπι νπε

ι·ειιο ειιτι!ισιε!π Ροιείι εΠε ιπε:εισε!π ε!ιετι , ιπ

εισειιισπι νπε ε!ισσο ιποι!ο ποπ ε!! ειπε, είιπι πι

!ιι! ροΙΠι απ: ιπαιισε!ε ΠΜ !Ρ!!: πσΠε εσιειιι τε

ιιο ειιτι!ιιιιε!π,νι πι !)εο ειιι!!;επε, ε!! ε!πιιιο πιο

ε!ο τ!ισει·Πι επ ε!ιε:ετεο.

149- 1) τα) ε. Εεε!επι ειιτι!ιιιιε εοπΠι!ει·ει.ι Γοττπε!ι

::2°έ:2_ τετ Ρετ επε!οειεπι ει! Ρει·ιεθειοπεε ετεειεε , Πιπι

'ε ·πιειισε!ιε ιπιετ Π:: εισι,ε ν: Πε ο!ιήεισπιστ πο!›π

εσπι πιοι!ο, οσο ιε!εε Ρει·τεθ:!οπεε Πιπι ιπ ετεεισ

τπ:Π:ε! Γσπι ιππειιιε!εε: ει·Βοι °

ίτο. Βιεο 3. Αιιτι!ισιε ε!πιιπε ετ!εεε1σειε ι πο!ιπ

εοπεοΡιει !εεσπε!πιπ τειιοπεε εκρ!ἰεἱιεε.8ε Μπι!!

Και πετιιε·ώιεε,σσε5,νι επσπιε, εΠεπιπι!ιιει· ππροτιειιι, ποπ

ἔἱ”ἰΜΡ!ἰ°ἰιιεσσε!ὶε. Ρσπσειιι. νε πω: πιιιισο ιπε!σι!σπι:

"Μ" ιΒιιστ ποπ Ροί!σπι εΠειπετειιιε!ιε: εμιἰε !πειεισε!ε

επι εΙπισπ! , οσοι! ποπ (Με ι!!στ! , επι ε!! ιππ

εισε!ε: Π εππτι σσἱὸσσἰι! ι!!επ νιισσι, Με 8: επε

ισπι , ποπ οοιετιι ἰπιετ Με εοπεπιι ιπαιισε!!ιεε,

Π:ι! Ροιπιε Πιτπιπε εεισε!ιιεε. Αι οσε: ίε πιστσο ιπ

ε!ιιι!σπι , πεσιτσπι πω, οσοι! ποπ πιει: επετ

σιτιιιιι,ίει! τοιε Ρεττεδειο νιτισΠιιιε ιπε!·σι!πστ πι

επετσιτο. 'ι

Βιεο ει.. Αιιτι!ισιε ‹!πιἰπε εοιιΠε!ετειε Πεειιπ

ε!ππι τειιοπεε ειισ!ιε!ιεε ιιιει!εεεισειε, !εσ στεεει!εε,

” εισεε ιειιιίιπι ειιΡ!ιειιε !πιποτιεπτ, ποπ εοιιΠὸετε

ιπ,εισεε νπσιτισσοι!σσε ισ ειιΡ!!ειιέ! ιτποΙιειιε ιπι

1'5:·:-- Ροιτει, ποπ ι·ειισ8πει, εε εΠε ιπεεεισε!!ει ΑΜοΙσ

πρ.

ει-- _ __ . .Ρνεει[ΜΥΔ· δ ΓΤ·ΜπεειιάειΠιπι ε:ιιιιε!ιε. Ρτο!ι. Ρετε ι. Με

ω”, α_ εοπ . ετειιοπε, ειιΡιιετιε-Ρε--εεοπΓ.-πεεεωεπ

μπειτε πι- ειισ!ιειιε ε!ιετἱσει ει εκρ!ἰεἱιε ρετιεδιιο ντιἰοε ει.

·"1ι.#ω- ιτι!ισιι ποτε!! εί!ε ποΒι!ιοτ, ιισειπ ειιιι!!επε επε

:Με ι ετεο Με εοπΠπετειιοπε ποπ τεοστ;πει, ει

ι:τ!!ισιε επσιπε εΠε ιπειιιιιε!ιε. Μειοτ μια : εοπ·

Πε!ετειε Πεπιεπειε Ϊσ!› ρτετεἰἴε τειιοπε Περιεπιια,

εισειπ ιεπισιτι ειιιι!ἱεπὲ ιπισοτιει ειιι·πισιιιπι Πε

Ριειιιιει, ποπ ε!! ιοί-ε ειιιι!!ειτε τειἰο Βοππειιε,

εισεττι ειτο!ιειιε ππΡοττει ειιτπισισπι !ιοππειιε:

. ε!ιοιισι πσ!!ε ίοι·ει ι·ειιοπιε τ!!Πιιιέτιο ιπιετ εποπ

επετπ τ:ιιιοπεπι νπισε , δε ειιΡ!ιειιεπι ε!ιει·ισε : νπ

Πε ιιοΠετ ειιιι!ιε!ιε τειιο νπισε στεκπεετι σε απ!!

ειιἔι ε!ιετισε , ι!π:ειιι!ο ι εκσΙιειιε τειιο ΐεριεπιιε:

ε!! ειιρΠεἰιε !ιοππειπ , οσοι! πιω επ, δε εσπ

ιτε Τ!ιεο!οΒοε. Μιποτ. οΠεπτ!. ι!!ε πετιεθιιο ιπ

εκρ!ιεἰιο εοπεεπισ ε!! πσ!ιι!ιοτ , οσε εοιιΐεεισι

τσι ποπίΠοι·ετπ ει·ει!ιιπι εποε. νιισε ι!!ε ειιτπισ

τει ειπα ισ !)εο νε! εοιιΠ:εισιιιιιιιτ , νε! εοπΠι

ιιισπι Βτιιιπιπι ιπιε!!εδιισσπι , Πιπτ ειιρ!ιειι:ΐι τε

τιοπεδπο!.›ι!ιοτε , ι1σεπι οσε: εοπΠ·εισσπιστ , νε!

εοπΠιισσπι ετεπστπ Μπι επιίε; εοτσιπ εισπεοπ

!ειιιιιιπισι· €τει!σπι επιπ, ρετίεόποτε Π.ιπι πτωσ

δώσε ποπ στοι!σδεισπ. @σε νετὸ εοπΠιιισσπιιιτ

€τει!σπι ΞπιεΠεέιισστπ , εε εοπεπιπιπιστ Μπιμπ

Π): Βεσ. Τοπ. Ι,

Βιεο ι, Αιετ!!ισιε επσιπε Πτεσπιπιττι ε:φΙιείιεε τε , οσε: Ξπιπιει!ιειπιε 8: Ρτοιιιτπιιιε εοπΠεεισιιπτσι·

, επεσε ιπιιιοττεπτ, νι ω Πει: ειιιί!επιεε, πιίπιπ.

Εκ Με εοππει, ειιτπιιιιε πιιε!!εδΙ:ιιι, νο!ιιπιε

πε, Πιπιεπιιεε, νιτισιιε, Πεεσπε!!ιπι ειιΡΙΞειιεε τε

ιτοπεε εοπειρι Ρετιεθ:ιοτε , σσειπ ειιτἰΒιιιε Ισι

"Ά

πιεπΠιειπ, 8ε οπιππιοιεπιἱε: :με οποτε εοπ[ε

!
!
!

ειιισπιστ €ιεόσιπ ιπιε!!εεεπισπι ; ροπετιοτε ειτε

άσπι επιπ ; δε ἰπιετ Ρτιοτε , ειιτ!!ιιιιιιπι ιπιε!!ε

πι” ά ΪεΡἰεπιἰεε εοπειρι ρει·ιεδι:ισε, σσἔιτπ νο!ιιπ

ιειιε δ: νιτισιπ , εισιε ιτπσιεσίειπιε εοιι!εσιιιιστ

8τεε!σιιι ιπιε!!εθ:ισιιιπ , Μπιτ νιτισε ιιιειΠεπιε

νο!ιιπτειε, νο!σπιεε πιειπο ιπιε!!εθ:ιι; !εΡἰεπιἱε

εσιεπι πιει!ιο ιπιε!!ε&σ, πιιε!!εέ!:σε αφτο , ποπ

:πιο πιετ!ιο ειιτιπσιο, νε! τειιοπε νἱτισε!ιιει· επ

ΜΜΜ!. !πτετ ροΠετἱοτε εσιεπι οπιππιοιεπιπι ει:

εοπεεριιι ειιρΙιειιο εοπειρπστ Ρει·ίεθειοι· ε ιισε!πι

!πιπιεπΠιεε: «μπι ι!!ε ε!! στοε!σέεπιε , ποπ Η20ο

ΟοπΠτπι. τι οτόο ε!ιΒιιιιετιε εοιιειριειιιισε ε!! ω

ιετ ειιρ!ιειιεε τειἰοπεε ειιτι!οσιοτσπι, σο! πω, Π

!!!ε ε. πειτε τει ι5!ιΠ!πειιετεπιστ : σιιιε ε!ιπιπειιο τε

ιιοπιε εοπεπιπιιτ Ρετ επε!οεπιπι ει! τεε!επι, δΕ

εισπ!ιισπ! ισ ε!πισο <έεπετε ε!! ίεεστιιπιτπ εισιι!_,

εοπειιιι ι!ε!ιει πετ οτάιπειπ ει! π! , οσοι! πι εο

ε!επι 8επετε ε!! τε!ε Ππιπ!ιε!τετ: τω Π ειιτ!!ισιε ι

Ρετιε τει πιί!:ιπεσετεπιιιτ , ειπε ἔστι:: οτε!οι εσπ

επιπιπιστ επιπι νι Ρετἔεᾶἰοπεε`, νε! εοπίειισεπ- ι

ιεε , νε! εοπΠππεπιεε ιιετστεπι τιισιπεπι: Έπεσε

εε εοπεππεπε!ε Πιπι ΡετΕεδιιοτε , :μια ΡετΪεέὶἰο

τεπι εςτει!στπ πειστει εοπΐεοσσπιστ , νε! εοπΠι

ισσπι.

Ρτο!ιμιετε ε. εε ε!ιεεπτ!ε Πιπε ιε!ἰε Πιπρ!ἱεἱιετ,

σει εκ ε Πιπι ιεΠε; ει :Πισω ειιτι!ισιε ποπ Τσπι

π Π: ἰπεεσσε!ιε, παμε νι Γστιι Πι!πε&ισειπΠεοι

πεσσε νε Π.ιιιι: ο!πεδεισε ει!σειισετε πι ιιοΠιτιε εοπ

εεπιι!ισε, πε ιεπιιιπι νε ί.σ!ιΠεπι ιπει!ειισειιε: ετ

εο ποπ ίππι επεεπε!ε Πτπρ!ἱεἱτετ ιπεησε!ιε , τω

εεσσε!ιε, πω, ειιι!επι: ιισἱε !ιοε !ιε!›επτ ε!ε Πε Σε ιπ

ιτιπ!εεε., Μπι! εκ ειιιτιιιΠεεε δε !πει!εισιιειε εοτι

εεριὶοπε ποί!τι ιπιε!!εό!Πε. ΕοπΠι·πιισσοι! επ

επι εοπιρειπ εΠεπιιεΠιετ δε εκ πειιιι·έ! απ, εοιπ

ραπ Πτπρ!ἰεἰιετ; οσοι! ειιτειπ εοπιπειιι ει: ιπει!

ιειισειει εοπΠάετειιοπε.!πτε!!εό!:ί!ε , εοπιΡειπ εκ

"Με 8: ίεεσπιπιπι σπιτι : σε ι!!σππε ειιτ!!ισιιε

εΠεπιιε!ιιετ,8ε εκ ιπιτπι εεε πειστε πι οτσιπ,εοιπ- ·

πω: εεεισε!ἰιεε δ: Μεσιιιεε , ει: ιιιεόεισιιειε νεα)

εοπΠι!ετειιοπε !πιε!!εδιπε , ιπεεεισε!π:εε; ετιὅο ι!!ε

εοιπρειιι Ππιπ!ίε!ιετ, Με Γεεσπιπιιιι ειπε. νπιιε

ειιπΙ:!.ποπ οι Με ι!ε!ιεπι Ππιο!ιεττετ σειιοπιιιιετ!

επιικι!!ει ε: εει!επι.

ΟΠ Πέ!. !.€Γα:Φλ!υιωσ σηι.Ξβατώ

σειιι στα πι Πιο. οσε εε .,.,π.π ουιιεΠΡΕ!ΕΠ8;

εΠοσσι εοπεερισε πο!!τ! επεσε επ , εισπι ποπ

εοπτ-οττπεε τε!ισε: ετεο Π, ν: Πι!ιΠ:επι πο!!ι·πωη

εεΡιι!ισε, Ποστ ιπε?ιιε!εε, ειπιπι'νι Πιπι πι Βου,

ετσπι ιπασσε!εε ; σπι επιπι !πεεσσε!εε, οσε πε

πω: τειιοπεε ειιρ!ιειιεε ιπαεισε!εε: ει·Βο Π εεε

ε!επι τετιοπεε ειιρ!τειιεε ω, ιπ !)εο Ποττπε!ιτετ,

ειιετπ πι !)εο ειιτιπσιε ειιιπι ιπετιισε!τε. Νεεο!ι

πει , οσοι! ισ Βεο τειιοιιεε ειφΠειιετ ειιτπισιο

τστπ πἰεπιἰΠεεπιιιτ ειιιπ εΠεπιπ! ; ιιεπι·ειἰεπι το

!ειιοπεε πιεπιιΠεεπιστ εστπ εΠεπιπ!, 8ειειπεπ ποπ

το!!πσι·, ειιιἰπ πισισὸ ορροπεπισι·. @πιτ ΡοίΪσπι

τειἰοιιεε ειιο!!επιε ειιτι!ισιοτσπι !όειιιιΠεετι εσπι

«πω, 8: σι!ιι!οπιιιισε ιπειισεΙεε εΠε ιπτετ Γε.

ΚεΠε. πι. επιεεεε!. !!σπι εεει!ειπ επεειισειε, πεπο; ι τ”,

!πει!εισιιειε, εοιιεετ!ο. $εσίεπιιε επιπι επσιπε πι, ·ω·ιεν-ω

πο!!:το ειιρ!!ειιο εοπεεΡιιι τε!σεει ιεπισπι νι Ρετ- θ' """πΨ·

Πεδιιο ΐεριεπιι2 , οσε: ε!! τειἰο ιπει!επισειι!)ισι- 9ΜΜ,“ω

πει; ισ !)εο εσεεπι ε!! ίεοσπιπιπι οπιιιεε τειἱοιιεε.

εισεε εΠειιιιε!πετ ιπεΙσιπι; δε ποια Με ιπεεεισε!ι

ιεε εοπσειιπ τ!πιιππ ειιτὶπσιιε_,ιπ σσεπισιιι εΙιτισο

1) 2 πιοε!ο

Ι με:

ΑΜιίκιδ

τπ:επιίο Δ·

"Με,

Ι5]σ

εε ειιρ!ιεϊι2 εεε- ιτε;

ε.:



Βίιιιψεω

»ὅ Πω τι!!

:.εΡτέτοποτ.

ι 88,

@Η Απο::

ό· 8ι:ΠοΙο

βόσκω

'59.

εεε,

'άττνἱ&κτσ

οπο!

'Ποτά :οι

Μαιο!

ο:: ΌΠΡ.Π|. Πε Εβτπ!ε Πε!

οιοτ!σ ἱτιυἰεεοι ε!!!!:ιοευυτιτοτ τ τιεουιτ εο!το Μεοι

ε!!ε !οπουε!ε Πο! ;!ΡΠ;ειιοι ἰο Πεσ ου!!εοι !ιε!ιεεοτ

εδτυε!εοι τΠΠιοδττσοεοι, Πο! :οποτε Ποτ νουοι, ου!

!ετο !ιε!ιεοτ τοατιυεΠτετεττι, οιΠ νιττυε!εοι το οτι!!

οε ετ! οσΠτσε εοοεεΡτυχιοεόπουετε εσοετΡτεοτεε

δε τ!!Πτιο8υεοτεε νουτοε!ο ε!ισ. Δε! Ρτο!ι.εοτεεετ!,ντ

τ:0οεεΡτι18 οσίττι οσο Ποτ τε!Π,Πιτ εΠ,ντ..τιστι ειτΡτἰ

τοετιτ τ!ίτιετΠ1το ε!» εο,ουσά το Πεσ εΠ:,ετιεοιΠ οοο

εΧΡτίιτιεοτ τοτυτο Μ,τιτισό οι Πεο εΠ. οι! Ρτσ!ι.

τ!ιεσ, εετεουε ετττ!!ιυτεο!υιου , ντ !υ!ιΠεοτ οσί!:τίε

εοοεεΡτι!ιυε,εΠεἰοπουε!!ε, εΙυετεουε ε:τΡτιτουυτυτ

ΓεευοτΠιτο τετισοεε εκΡ!ἰε!τεε,ε!ιουσ οιστ!σ τ!!ί!:ιο

&εε ε!ι !τιιΡ!ιε!το , ουσ Ρε&σ οσο ειο!!υοτ οι Πεσ;

οεε ε!! εεοειιι τετἰσ ‹!ε τ!ιυιτοε τε!ετ!στι!!ιυε; τιυἰιι Ιτ

εετ Με: ΜεοοΠεεοτυτ ευιο εΠεοτο!,οστι τεοιετττο

τετ !ε:ετοιιε ετ!εσ ΡσίΠιοτ ιοτετ Γε ιουτεειο σΡΡο

ιο, ΡτσΡτετ τεε!εοι τΠΠιοξΗσοεοι, συετο οιτετ Γε

είιτο Ρει·ίεότε !τ!εοτιτετε εΠεοττειτ οιυτυὸ ίετυεοτ,

Ατ νετσ ετττι!οιιτε ου!!ετο !ιε!ιεοτ οι Πεσ εδ:υε!ετο

τ!!Πτοέτισοετο,οεοοε ευοιεΠεοτι;!,οετιυε ιοτετ Π;

εε Ρτστοτ!εοιι!!εοι Πιιιτ!ετε ΡοΠ·υοτ ἰοεττιυε!ἱτετεττι,

Πα! Πιτιιτιοετο ο!εοτιτοτειο. $!ευτ οεουε τε!εττσοεε

ευτοείΠοτιέ!,ευτο ουδ Ρεττεξτε ΜεοττΠεετιτυτ,Πιο

τ!ετε ΡσΠυοτ σΡΡοΠτἱσοετο,ευτ ιοατιυε!!τετετιι.

Λο ετε)υιο.1. δι ε.. Ρττοιετ τ!!εσ, $ε!ισ!εΠτεοε δε !

Ρεττεε τειιττιτο Μουτ οι: τ!ιυ!οιε οτι-τουτο, νε! νε

Πιοτ ιο Πεο, νε! ντ εσοε!Ριυοτυτ ε οσ!ιο ετ!ετουε

ω, Γεευοι!υτο νττεΠιυε τετἰσιιεε εττΡ!!ε!τεε οι οιιΡ!!

εττε8.Τεττιοτο ίο!!ιτο Ρτσ!ιετ,οσο ΡσίΤε τ!!υ!οε ετττἰ

ουτε ε ωστε εστιειΡι ιοεεσυε!!ε, ντ εε!εττιυετε εσο

εεΡτε, οσο ντ ιοετ!ατιυετέ εοοΠτ!ει·ετε,εκ Με Ρετ

Πεό!:ισοε εΧΡιτοτε, εμε εττετιιΠ ε!Π·οτ!ε!ιτετ ΜΡ!!

ε!τε !ιιε!υτ!ευτ σιοο!ε, ετ!!ιυε τετοεο Ρσί!υοτ τουτ

εετο εστιι ετετἰ [εευτιτ!υτο Γσ!ε.ε ι·εττσοετ ει:Ρ!ιεττεε.

@οΠο υ οετιυε τισ ετ!υεττετι!ε οεεεττ Ροτε!!,τΠυ!

τιε ετττ!!ιοτε εοοε!Ρι ΡσΠε ντ ιιιεττιυε!ιε : ου! οσο

οετζεοτ, Π !ιοε οιστ!ο εστιειΡιεοτυτ, εσοεἱΡἰ ντ ιτι

πουε!τε, Πες! τεοτίιοι οε8εοτ , !ισε πιστ!σ εστιετΡί

ΡοΠε, τιυἰο ίετιιΡετ εστιε!Ριεοτυτ ευιο τοι Ριτοτε ιτι

ε!υΠοοε σοιοτυοι. δα! εΠο !ιοενετυτο Πτ, Μουτ:

εστοΡετετἰσ Πει·ἱ Ρστε!τ ἱτιτετ ίο!εε τετιστιεε ει: Π

εἱτεε,8ε οσο ἱτοΡ!ἰε!τεε. Δε! (ΞοοΠτοι. ιιεΒο ειτ εεε

ὸσᾶτἱοε ν!!εττι ΓετΡυἰ ιοεετιιιε!!τετέ ι!!υ!οετυοι Ρετ

ίσοετυτο ἰο το !Ρ ε: τοοι το τ!!υ!οιε οσο Πτ τοειστ

Ρεττεέτισ,!ιε!ιετε οετυτεττι ε !”ε,ειυεοι !ιε!ιετε εστο

ιουοιεετειιι ε!ι ε!!ο; ειυἱε ειιττι ετ'ο!ετιι ΡτστΓυε οε

εε!Πτετε δε Ρετ·τε&τοοε εί!!ο στοοι!:ιυε.Νεοιιε ουσε!

νοε Πτ Ρτοτ!υά!υε, ε!! Ρεττ-εᾶὶστ ε!!έ!, ουτε: Ρτστ!υ
ᾶὶοε οσο εί!:: ειυ!ε !ισε οσο στ!τυτ εκ @ετ-εδει- ώεμ ο

τυτ!ε,!ετ! τεττοἰοι Ρτοτ!σουιτοτ ω τοτε

$ΕΟΤ!Ο ΙΧ.

ειιτοτ) οπο,Β απο οτάτπε/ίπτΠω απτέ

!οιοι τοπσεάεπτΜΡ

Χ ε!!θ;!ε εσοΠετ,ιισο τΡυετο!!!ιετ Πε! Ρει·τε&!ο

οεοι εΠε ετττ!!ιυτυοι, ει! εεοι τ!ιιτοττικετ , ουκ

Ρετ πιοε!υι'τι τστιοετ ετ!!εεετιτιε τ!ε Πεο εΒΓο!υτε εε
. . ' · - κ

οεεεΠετιο Ρτεετ!ιεετυτε ουετουε ιιεευτε!ι !υτοιτιε ε

οο!ι!ε εσειισίειο!!τε εΠ:.νοοε ε!ι εττττ!ιυτι οσοστιε

ειτε!υτ!υοτυτ Ρτ!τοσ εε, του: ἰο Πεο εσοε!Ρτυοτυτ

Ρετ τοσε!υτο Ρτεουε ΓυΒΠεοτἱε!ἱε τιετυτετο εστι!!!

τυεοτιε, ευἱυ τοστ!! Πιοτ ετιε, ΠτσΠετιττε, ί-Ριτιτυε,

νἱτε,ἰοτε!!εᾶυε!!τεε, εδτυε Ρυτιιε,εΙΤεοτοι, ειτο,τεο

το, Πι!ιΠΠετιτ!ε, εμε: τι τιο!ιο εστιειΡτυοτυτ ντ τε

τἱσοεε ειυπε!ετιι εστι!!ἱτυεοτεε οετοτεοι. ε. Ειτε!υ

‹!υτιτιιτ Ρετίεδττσοεε τε!ετ!υεησυιε εε: οεε οετοι·ε!!

!υοι!οε εσεοσί-εἰ ΡσίΠιοτ,οεε Ρτεο!!εετιτυι· Ρετ τοσ

τ!υτο ίσττοετ ετ!τεεεοτιετίεά εοοΠ:ιτυεοτιε ΡετΠιοεε.

. τ 'ο ,τ

υφή; απώτατο. Σει'ϊτσ Πέ _

3.Αέτυε !!!ιετἰ,8ε Ρτ2τ!!εετε, του: Πεσ εοουεο!!ιοτ

το τετοΡοτε ει: ιι!ιουε! ιιι,ετε εάτσοε ετ! ειτττε.Ρι·ισ

τ!ε 8εοετιε Πιοτ !!!ιετε ε!εετετε Πε!, εμε, !ιεετ @

τετοε Ποτ,τεττιεο Ροτυετυοτ το Πεσ οσο επε:Ρσ- _ __ _

!!:εττοτο·Γυοτ ετεετιο, εσοίετυετιο,8υοετοετισ,οι- τ τ ·°

εετιιετισ,ε ττυ!!ιυε οι τετιιΡστε Πευε,τ!ετιστοιοετυε

(ῖτεετστ, Οσοίετυετστ, ου!ιετοετστ, Ιοεετοετυε.

Ηετε εοἱοι σοιοἰε ε ΡτσΡτο! οστιστιε ετττι!ιυττ ειτ

ε!υτ!υοτυτ,τιυ!ε οσο οεεεΠεττσ,ΐει! ΜεΠεσ :στο

οεοἰυοτ. ο

Πιεσ τ.Αττο!ιυτε Πει Ποπ Ποιοι επτεοΠυε,ιο- ' τω

Ποιτε ἰοτεοΠοε. Ε!! στοοιυιο Τ!ιεοΙσΒστυτο εοο-Έ""πα'

ττε Μουσε Νοοοοε!εε. Ρυοε!ετο,Ρι·τοττε: ετττι!ιοτε “Μ” :

Ποιτ Ρει·ίεδ:τσοεε τ!!υτο.ο, ΠΡε·ετε ουεΠ ε!!υετΠε;

ειιι!ε οσο συει!!!ιετ ΡετΪεᾶιο το Πεο εστιεεΡτιστ

Πε εστιίτιτυ!τ τετἱσοεοι ετττ!!›υτἱ τ Μ! ουτε Ρεευ

!!ετι οιοτ!σ οετοτειο τ!!υτοετο ειτΡ!ἰεετ δε τ!εε!ετετ,

ετ ε:: Ρεττεθ:ισοεε Ποπ Πιιιτπ:τ!υΡ!ειτ εοἰιο°ΡετΠε

ᾶἰο ετττἱΒυτε!ἰε Ροτείτ ε οσοι: το Πεο εοοε!Ρι;

νοε ΡσΠτ!τιε,ουί! ε!ιουιά όε Πεο εΠιτοιετυτ;ε!τε

τε οε8ετὶυίὶ, τιυίτ ε!ιουε !τοΡεττε&!ο «οι εσόετιι το

οισυεετυτ; νττετιιιε Ποιτε; τυοι Ρτίστ,ειυοι. νε! Με

ε!! εστοτουοιε ευοι Ρεττε&ισοιουε ετεεττε, 8τ Πευτ

!ια Ποια Πιοτ, ιτε ετ ουκ ευτο το: Πεσ εοτοοιυ

ιιεε !υοτ:νε! ε!! ΡτοΡτιε Πε!,8τ τιυοοιεοι !ιε:ε οσο

εο!ΠΒ!τυτ, οι!! ει: ετεετ!ε , εκ τιιιι!ιυε οσο εο!!!8τ

πιω, οιΠ Ποιτεε ειττεοΠυεε, ίΡεειε ειυεΠ άιυετΠιε,

ο!εσ ετ!εοι Με το Πεσ Ποιο: Πιτιτ.Τυιο Ροίτετἱστ;

τιυἰε οσο ουα!!!:ετ τετιιστισ ιττιΡεττεδττσοιε εσο

Π:!τυίτ ετττ!!ιυτοττι οεεετιυυιο , Πο! εμε Πιεετε!εοι

ε!ιτιοετο Πει Ρεττε&ισοεοι ε!εΠεοετ: Με ειιτεοι Π- ·

οτα Ποτεετεσ.Ρυοόετιι.ΡσΠεττοττε:οιια!ι!εετ Ρετ- Π , _·

ΐτε!!0, οποτε οι Πεο εί!, ε!! ιιοττε εσοεΠτισοετο δε “πω”

ειτοτεοττειο οετυτε: τ!τυ!οει, ουκ άπο Πτ !!!!οι!τετε

οι τοτε !ετττυτ:Ποε εποε, τιιιεο·ι!!!ιετ Ρετίεέτισοετο

ειτἰοἱτ !!!!ττι!τετευι 8ε ιοΠο!τειι·ι !τιτεοΠυθ. Ηοιε εσο

αεΒευτ οσο στοοἱε Ρτεε!!εετε, ουκ το Πεο σχεσ

€ιτετι Ρσί!υοτ, !ιτι!ιεετιτ τετἰοοειιι ετττ!!ιυτ! : ε!ὶσ

τοι! ΓυΒ νοσ ετττ!!ιυτσ Ποεοττε:, νε! Ρστεοτιο,Ρ!υ

τε ΡσίΠιοτ Ρτοτ!!εετε τεε!οι, Ρετ σττΠοετο ετ! νεττε

ο!οεδτε 8: τετοι!οο8,ε οσΒιε τ!!Πιιι€υί; ετιιο τειιιεο

οσο Ποευ!ε Ρτεες!!εετε !ιε!ιεεοτ τεττσοειο Ρει·!-εέ!:ἰ

εε εοτιιΡ!ετἱ ετττ!!ιυττ, το Ποτ ειυεΠ Ρεττἰε!εε ?στ

τοε!ιτετεε ειυΠ!ετο ετττ!!ιυτί. Κετισ;εε τεοτίιττι !ιε- Ποιττατιωθ

Βεοτ τετἱσοειτι ετττι!;ιυτι,τιυεε εστιιιεο!υοτ οι, ντο! Ϊ” "Μι,

τεττοοε, δ: οιστ!σ ουεΠ Βειιετ!εσ τεοε!εοτΠ ει! σ!›- α!”β @ψ

ο - ' · ,4.:°ο
ιεότυιο νε! τεττοιουιτι ; νοτ!ε !ιεετ _!)!ιπτη ο· Π ° °

ΡΓ;ΘΒ·;__, ο;τι,;._=“,"__...., Ρ" σττοοετο ε νετιε συ

εεετε: ουτε τειοεο σπιτια, εσουεο!ι.ιιιτ το, νοεἶ εε

τιετ!ε:! τετισοε , ο: οιοτ!σ τεοε!ετιτ!! ετ! σ!ι!εδτυοι,

Ρετ ειτΡτείΠσιιετιι !!!!ιιε Ποτε !ΡΠιπι Ροτεοτιετο εσ

Βοσίεετιτ!ε,νουτο, οσο ΡΙυτε ίε!ετιτιεε ετττ!!ιυτε το

Πεο Ρσοτιτιιιε.

Πτεο ε.Αττι·ιουτε ε!!ε Ποπ ΡοΠτΙυε,εΠε οε8ε

τοτε τ νττεουε ε!ἰτιυετο τ!εοστεοτ Ρεττεέτισοετο το

Πεσ, ΠἱυἰΠσ ε!! στοοιυτο $ε!ισ!εί!ιεστυιι·ι, 8εεσ!- .

!ἰ8ἱτυτ εκ Ρεττ!!ιυε,τιυ! ίεΡε ὸοεεοτ,οιε!ἰοεὲ οο!ι!ε

Πευοι εσ8οοΐει Ρετ οεεετἱσοεοι, εΙυεοι Ρετ εΠιτ- Ναεπτἱτση:

ττιεττοοετο; εο :τοσο ευο!ετιτιυε εσ8τισΓεετε Ρο!!!

τουε ουτε! Πευε οσο Πτ,εΙυετο τω! Πευε Πτ.Ρυτι

τ!επιετιτυτο τ!!υιΠσοιε; Πευε εσοε!Ρι Ρστε!!,νε! Γε

ευτιτΠιοι Ρεττεθτισοεε, ουκ οι Γε ιτιε!υτ!ιτ, νε! Π:

ευοτΠτοι τοιΡεττε&ισοεε,τιυεε ε Π: εκε!τιτ!ιτ. Μοσ

τ!ο εοοεεΡτυε τυοι!ετ ετττ!!ευτε ΡσΠτἱιιε; ε. τοσόσ

οεεετΙυε;ετεσ.(Βδιά ευτεοι νττετΙυε ετττ!!ιοτε ε!ἱ

υετο το Πεο Ρει·Πεό!:ισοετιι εσοοοτετιτ,Ρι·ο!ι.ιισο

Πσ!!ιοι ΡετΠεδτισ Πει εΠ:, στοοετο σοιοιτισ Ρεττε

δτ!σοετο οι Πε ε!ευε!ετε , ω! σιιιοεοι σοιοἱοὸ ιτο

ΡετΪεᾶιοοετο ε! Πε ειτε!οε!ετε; ι€ιτιιτ οσο Πσ!!ιο·ι ετ

ττι!ιυτε ΡοΠτ!υε,ίεά ετιεοι ιιεεετιυ:ι ιο Πεσ Ρεττ-ε

έ:Έτσοθοι εσοοστεοτ.

ι σε,

Ροβτέτω,

Πωσ·
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21ειιι.27. Πε 722ΓΜ!έ Πε!. ο ο!

Πιι:ο ε. Ιπι:ει ειιιιΒιιιε οιιιιιι:ι πιι!!ιιε ε!! οι·οο

εᾶιιε!ἰε : ε!! οιοο νιιιιιε!ιε. Ριιοι ρειε εοπΓ!:ετ,οιιιιι

Με! πιι!!ε ε!! ειιιωειω ιεε!ιε, πιι!!ιιε ροτε!!: ε!Γε οι”

οο ιιέιιιε!!ε; Μ" εττι·ι!ιιιτε οιιι!πε πιιΙ!:ι εἰ! οι!!ιπ

διιο ι·εε!ιε;ειιιο πιι!!ιιε οιοο εέιιιε!!ε. Μαιο: μια::

οιοο ιειι!ιε ειςιιιε!!ε, εοπειρι ποπ Ροιεί!, πι!! ιπτει:

ο!Γ!:ιιιδιιι ιειι!ιει ειιιιι ειιιΓοειιι :ιο !ειρΓιιιιι πεοιιεετ

ε!Γε οι·οο δ: ιεΓρεᾶιιε ιειι!!ε. Ρο!!ειιοι ρειε πιο!»

ιοεπι Γιιποειπεπιιιιιι οιιοι! ριο!ιετ,ιπ Πεο ι!ιιιι ι!!

Γιιπδτιοπειιι ν!ι·ιπε!ειιι, ιιιο!ιετ ει!ειιι επι !πτει· οι

εποε νιιιιιιι!!ιει,οιοιπειπ νιιιιιε!ειιι: Γει!ιεει ιΡΓε

ειιιἰπεππε οιιιιιι:επειιιιιι: ε:οποιοΙ!επτ!ε πιιι!τιε πει·

ΓειΕΕ!οιιι!ιιιε :ιδιο ι!!!!ιιιδιιε; εει!επι επιπι εοπιρο!

Με οιοιπι :ιδιιι.ι!!ι !πτειι:ει!επιι ιιιτει εᾶιι ι!!!!ιπ

ότι : παπι οπο ιειιοπε οιιιιιιε πετιιι·ε οἱ: ειιι!ιιειι

παπι Για ΡειΓειίι!οπιεεεοιιιιιο!!ει ροι:εποει ιι&ιιιε:,

ιπιε!!ε&ιιιετ, νο!!ι!ιιει, 8ιε. εδιιιοι!Ηιιδι!ε ιο σα..

τιιιιε : εοοειπ ιιιιιοπε ετοιι!Ρο!!ει: οι·ι!!πι εδιιιε!ι,ιπ

τει !ιιιιιι!ιιιοοι ΡειΓεει!οπεε !πιειι:εοεπι!;ι:ῖιπι ποπ

Γι: ιιιεἱοι ιειίο, επι ροτιίιε ε:οιιιρο!!εει νπι, οιιειιι

ε!τειι ιει!οπι. Ποπιιι·πι. Πειιε οΒειιιιιιεπτ!επι Γιι:ε

πετιιιει 2οιι!Ρο!!ει: ι:ιιιειιιιι πε ρειΓεδΗοπι ι:ιεειετ:

Γεο ε&ιιιι!ιε οιοο ἰπτει· μι· εέιιοπεε ειεετ:ιε ε!! ιι!!

οιιε ρειΓειΐιιοι εικοο Π!! κοιιιιιο!!ει Πειιε. για ιε

οιοο νιιι:ιιε!ιε εοπεοι!εποπε ε!! ιπτει· Ρει!·εδτιοπεε

!πι:ι·ι·ειεε,οιιι ιεε!!τει !πι:ειεει!!ι !πτει ΡειΓεδειοπεε

ειι:ετεε,8ι οιιι Γοι·ετ,!ι εεοειιι εττι!!:ιιιτε εό!:ιι !π Πεο

οιΓΗπειιει·επιιιι: οιιιε οπιπιε οι·οο νιιιιιε!!ε ιπποε

ι! οε!ιει πι εέιιιε!!;!!ειιι οιιιπ!ε ιιιιιιιι6ιιο νιιιιιε!ιε

ιι·ι εδτιιε!!; οιιιπε ειι!ιιι οιιοο ε!! Γεειιποίι.ιιιοιιιι! ιπ

ε!ιοιιο οεπειε, Γιιποειι οε!ιετ !π εο,οιιοι! ε!! Ποι

Ρ!ιειτει ιπ εοοειπ. .

Πεοιιειιιιι' π. νι ιιι!οιε εοπειριεποε ε!Γε επι!

Βιιιε , οιιιε ιιιιιιιεο!ετε ε!Γεπιιεπι εοπΓεοιιιιπιιιι οι

ιιιιιοπε ι:οιιιιιιιιιι! δι ιποειειπιιπετε, οιιειιι οιιετ εΓ

Γεπτ!επι ι·οπΓειιιιιιπιιιι· εκ ι·:ιτιοπε ρειι!ειι!ειι οι

οειει·ιιι!πετε ι νε οποτε Γιιπτ νπιτεε.νειιιεε| !ιοιιιιεε,

ιπιιιιεπίπεε, οιιιπιροτειιι!ε, οιι:ιιιι !πτε!!ε&ιιε, Γε

Ριεπιιε, !οεει ειε,νο!ιιιιι:ιε. ιιιιΓει·ιεοιοιε)ιιιΓΗι!ει

.θε ι·ε!ιοιι:ε νιιιιιιεε ιιιοι·ε!εε: οιιοπιιιπι ι!!ε εΓ!επ

τ!ειιι εοπΓεοιιιιπιιιι· ειι ι·ειιοπε επιιε,οπα ε!! εοιιι

ιιιιιιιιε,8ι ιιιι!ετειιιι!πειε: πωσ νειὸ ειι ιειιοπι· Γεο

!!:ειιιιεε ιπιε!!εθ:πε!!ε,οιιε: ε!! ΓρεειΓιεε 8: οετειπιι

ποτε. Ετ ιιιιει· ιιιιιιιε οιι!ποιιε, οποτε Γιιπτ νπ!τεε,

νει!τεε, Βοπιι:ιε,οιιιε εοπΓεοιιιιιιιιιι· ιιιιιοπειιι επ

ειε , επε!οιέιεθ εοιππιιιιιιε Πεο οι ι:ιεειιιιιε, οιιιιιιι

Ρο!!Στειιι8 οπο ιιιιιιιεπιιτεε, οι οιιιπ!ροτεποε, οπο

εοιιΓεοιιιιιιιιιι ιει!οπεπι επιιε ιιιππιτι 8: ιπειειιτι.

Ιιιτει· ρο!!ιεπιε πιο. οσε: πειι!πεπι εο ιπτι:ΙΙε

ιΐιιιιιι, Γιιπι ν: οποιο εοπεοι!εποε,οιιειπ οιιει ρετ

ιιιιεπι :ιο νοΙιιπιιιιειιι. Ρι·οροιιιοπε!ι ιιιοοο ι!ε ιε

Ιιοιιιε ειιι!Βιιιιε,ιιιπι εί!ιι·πιειιιι!ε, οιιιιιπ πεοειιιιιε.

ε.. Ηεπε νιιι:ιιε!επι οιΠιπᾶιοιιειιι ιπτει· οιιιιπιι ει

τι!!ιιιιιι, εΓΓε Γιι!Επε!επτειιι ει! οιιιιιεε οειιιοποιει!ο

πεε πεφτει· @ώ ειπα οι: Πεο !ιιιιιτ:πειιι ει! οε

ιιιοιι!!ιεποπειιι μόριο· @ΐάε ποπ ε!!: πει:ε!Γε,νε

ιπει!ιι.ι πι, οιιοο ιπ Ρι2ιιιιΠιε ε!Γπιπ!τιιιι Πι εᾶιιε!ιε

ι:επΓε ε‹›ιιι!ιιίιοιι!ε, οπο Γν!!οο!!!!εο. Γοιιιιι! εκ πιει

"Με οεοιιιιιιιι; Γει! Γιιο!ειτ, Γ! Γι: τεπιιιιπ ι:ειι

Γε Γειι ιιιτιο νιι·ι;ιιιι!!ε: οιιιιι ειιιπ ι!ειιιοπΓ!:ιει!ο πετ

ει! ιιιιιιιι!εί!ειιι!επι ε!!οιιιιιιι νειιτειειιι ιπιε!!εο!:ιιι,

οποιοι ειιιεε ποπ εοοιιοΓεε!ιετ.8ι Γο!ε εειιΓι Γειι ιε

ιιο ν!ιιιιε!ιε Γιιιε πι. ει! ποιιειιι νειιι:ειειιι ιιιιε!!ε

ᾶιιι ιπεπ!Γε!ὶεποειιι , εει!επι ιΡΓε ΓειΞε επι εο οε

ιποπ!!:ιετ!οπειιιι

'Πε Πιο. ?Με Ι.

ϊ

ιι

πιει>νιΑιιο ινε -

Πε νιι!τετε πω.

` Πει ο!Γιιιιιιιιιοιιειιι οι: ειιιιιιιιιἱε ιιιειῖιιιιι#

πο, οἰΓΡπτεποιιιιι οε εττι·ι!ιιιι!ε ιπ ρειιἰειι!ε#

ιι ο οι οι·ιιπο ι!ε νπιτετε, οσε ε!! ρι!ιιιε εποε

πιο ιιειεε,ιιιι!!:ιιιι .ριεεΓιιρριιιιειιε,& :ιο οπι

π!!ιιιε με πο οποιοι επιιιι ιιιι!ιιι!Πο-ειιιιε πι Γε,·

ει! οιιεπι εοπ εοπιιι.ιι οιιι!!ιοε οιιοειιιιιοιιε :ι!ιο:

οιιειιι Πιιιιιοπιιπι νειιιιιε οι Βοιιιιεε : οιιοιιιιπ Με

ε!! εοπΓοιιιιιιεε ιε! ει! ιιιτε!!εότιιιιι, Με ει! μποτ!

ιιιε,οιιι!ιιιε νπεοπε:οιιε ιεε !πιιιιιΓεεε ραπ εοιι!!ει

τι: , νι :Με Ακιωίο οι Χ!ζ:ΜΡ!ι. Εεε ιιιιιεπι νε! ι!!ειτ

!πιεΒιιιειειιι ι·ει,Π Γι: ποίο!ιιτιι;νε! εοιιΓοιιιιιιειειπ

ει! εριιειιιιιιιιοι ο ιεΓρεέι!ιιε: ντιιιοιιε ιιιιεΓπιιιιο
πι: ιποιιι!!ιοιιειιι εποε πι Γε. ο - Π

(ζνιειιιι·νιι,επ ειιιοεπε Πι,Πειιιιι ε!Γε νιιίι.Κειιο

οποι. ιιιιι!ιι Ει!ιπ!ει ειιι!!ιπιειοι, Ρ!ιιιεε ε!Γε Πεοει

ειοο ειι!οέε ποπ ε!!,Πειιιιι ε!Γε νπιιιπ. ειπα" πει:πιε

οιι.ι!πε Γιι!ι!ι!!:ειε ποτε!! ίπ τιι!ιιιιε ρειΓοιιιε ι!!!!ιιιέι!ε,

ιτε ειιι!!ειε ιιοί!ει: ιπ ιιι!ιιιε ιποιιιιοιιιε οι!!ιιιιΐτιε.

(:οιιιιιιιιιιιε Γεπι.Ριιιιιιιιι 8: δι!ιο!ε!!.ε!!,νπιτετεπι

Πει πό ιπιπιιε,οιιδ.ιιι ειπε ειι!!!ει!ειιιιειποεπτει οι:

ιιιό!!ιιιι!. ι.Ειιιοεε εί!τ.Πειιιιι ε!!ε επε πει εΓΓειιιιειιι;

ει: ειιιοόε ε!!,ειιε πει ε!ΓεπιιΞι ποπ ιιοΓ!ε ιιιιι!ιοι!ιεει·ι;

ε!έιιιι!!ι:.π.ιπ Γε ιοτίι ε!Γε ρο!Π!ι!!ε: οποιο πιι!!π ε!Γε ιε

!ιιιοιιιτ εκτιε Γε: ιε!!ποιιειετ Με ε!!οιιοι! Με ειιι:ιε

Γε,π ιιιοτει· ιιιΓιιιιι,ε!ιιιε Πειιε εΓΓει;ιιιι Γ! ε!!ι·πτ ιι!ιιιεε

Π!! ιιετιιι·ε οι!!!πει!. ε!!οιιοο ε!Γε Γοιει ιπ νιιο:οιιοο

ποιι Γοτει ιιι :ι!ιοιειιιιι πεοιιεει νπε ι·εε :οι ε!ιε οιΓιιιι

οιι!,πιΠ Ρετ ε!!οιιοι! ε!!ε,οιιοο ο!ειι νπε,8ι ποπ πιο

ιι!ιε;οιι!ε πεοιιιτ Με οιΓ!!πειιι ε! Γε !ΡΓο.ΝιΐΡε επε πει

έ.

Παρά:: ι·οδ

κι ἀπὸ. π,

ε..

Ή

Ρσιἰ||ἰπιπ

ο:ΜοπβΜ

Πο .

Ούι” υπό

εΙΓειιιιέι, ε!! επε ιΙΙιιιιιιιιιίι ει! οιππεεΠε.οιιοο πό ιιι- #ιΜΜ.

ιιο!ιιιι εοπειει!!θ:!οπέ;οιιιε άι Πι Γε !ΡΓο Γοιιιιε!ιτει,

δι πό επ ε!ιο ε!!!ειειει·,πό οπο: ι ΓειρΓο ειιι:!ιιοειε

ιιει·Γεέ`ι!ι.ιεείΓε, οιιοο Ρο ει ιο Γι: ιρΓο ι:ότιπειε:πειιι

ε!Γε, οιιοι! ποπ !ιιιιιιιιιιιι ει) ε!ιο εθιειι?ι:ει νε! ειιειιι

Ρ!ιιιιιει,πό ροτειιι ι ΓειρΓο!!ιιιιιει·ι Γοι·ιιιιι!ιπειιιιιιιι

οιιιιι ποπ ε!Γει ιιιιιιοι ποιο, επι· Γε !ιιιιιιιιι·ει ει! πιπ

τιιιιι,8οποπ ει! ιιιειιιε, επι ιιιἰπιιε ε!Γε : ιιιιιι οιιιεε!Γεε

νι εί!ε,ιιοιι ποιο!! ε!Γε ειιιιΓε !ιιιιιι:ιιιιιε Γιιι.Νοπ ε!Γει:

Μάιο ε

ειπε ιΙΙιιιι!πιιιιιιι 8ιε. Π,ι›ι·ειει ιρΓιιιιι,ε!Γει ε!ιιιοδιιε ΜΜΜ! α'

πει εΓΓεπτιειι·ι: οιιιε ποπ ε!Γετ !!!ιιιιιιιιιίι ει! ι!!ιιο

οιιοο εοιιιιπειειιιι· ιπ ιοιο ειπε ρε! ε!Γειιιιεπι, οιιοο

[πιο ιπ Γε ιιιΓο Με εοπιιεοιέΗοιιε ειιιιιιπειει

Π ιειιε: εΓιο ι!!ιιο ε!Γε,οιιοο εοπιιιιειειιιι ιο νπο

ειπε πει ε!ΓεπιιΞι,ποπ ιιιιιι!ιειιιετ Πιιιρ!!ι:ιτει, οπο!!

ειιιει τεπιδ ειιι!!ειε ιπ ε!ιοεπτε πει ε!Γεπι:ιε: ει€ο ει:

εο,οιιοο τ.ι!ε ειπε πό ιπιρ!ιε:ι.ιετ !!ιπΡ!ιε!τει, πό Μπιτ

εο!Ιιο!ιιιι,οιιοο ποπιιιιο!ιι:ει·εε ειιι!!ειε ιπ ε!ιο ειπε

μι· ε!Γειιιι5. ι Παπ πό ιιιιιι!!ειιι τι!Ρ!ειι είΓε ρειΓοπιι!ε

ιπ εεοέ πετιιι·:ι οιιι!πε;ειι οι ειιπιέ!πι ιι!ιεει,ε!Γε ιιειΓο

πε!ε νιιιιιε Γοι·ιιι:ι!!ιει εόι!πει! πι ε!!ε ιιειΓοπε!! ειπε?

ι·ιιιε.5εο εόιιε:!ιοειρΓο,οιιοο ΓιιΡΡοπειειιιι·,ιε!εεβ

Γε πό ιιιιο!!σειε Ππιο!ιειιει;ειιιοέτει οεοιιι:ιτιιι,ι!!ιιο

οι:!ιειε ι:όιιιιει·ι πι νπο ιειιΪιιπ ειπε πει ε!Γεπιιιιιιι.8ε

πό οιιιιο! ιπ ρ!ιιιι!ιιιε; το οιι!ε πό ε!!ι·τ ιιιειοι· ποιο,

απ· επε πει ε!!επιιεοιιιιοειειιιι πι οπο, δ: ό πι οπι

ιε.ετοιιε εοεὸ ιο ιπππιτ:ι.είιπι εκ Γε πό Ρ”ειει·εε

0.(

ιιιιι!ειρ!ιεπιι πι ιοι,οιιιῖ ιιιΡ!ιιιε.Τίιιιι οιιιε Πει!ι Επε Μωἔωπ ι

μι· εΓειῖι!ε,εΓ! !!!!ιιι!ιειἴι ο ιιοεο επιιτειέ,ιιε οι οιιοεο

νιι!ιειέ5 πε. Εεε οιοροιιιοπε!ιι:ει· Γεοιιιιιιι ει! επιπε

ιε.νποε Απο”:.Μα.ια.ε7.οιιιιι.Πείι εΓΓε ιπιβιιιιιε

ωιπωω ώ· Ι/πωιω. Ιιι!ιιιιιε επικό 8: ιιΙιιιιιιειε ιππι

εεε ειιε!ιιοιι εόΓοιιιιιιιι ρ!ιιιιίι, ιπ ει!οέιιιιιιιι·έ εμπε

ι·ιει!,νε! ΓρεειΓἱε:ι ειιι!!ειιιιίι. Νεε ε!! ειιοεπι ι·ειιο ι!ε

ιιοι!!ει ε!Γε ΠιιιΓπειίι ρι·ι·Γοπει·ιιπι;οιι!εείιιιιι!!ιιι!

Πι: ι·εΙειιιιοιπ,!ιπΡΙιε:ιι ε!Γε νπ_!πε,Γοι:πιε!!ιει εόι!πε

ι! πι εΠε :ι!τειιιιε: Με ειιτειιινπιπε Πε! ε!!ει .Με

' Π ε !ιιιιιιιιιι

οποιο επι

“πιο”



4.2.

Ιοτοπι, παμε οπεο ποπ οροοιιτοττι εοπι επι: νε δε:

απο ποπ ιτπριιεπτετ τοτοπι Με ξοτπι:ι!ιτετ εοπτι

Με ιπ νπο ειπε Ρετ εΠεπτιοττι , ποοπ πτωοπιιο

ιιιιροττετ ιΠιτπιτειιοπετιι ω οτππε εΠε ίιπιπΙιειτετ.

8ιΞενοπιι:ίι οιοτεε εΙΤεπεΒιι,ΓεΓε ιπιΡεπιτειιτ ω

οτπιπεδεεοΒετποειοπε ιιιιιοε νπιοετπ, ποιο ποοπ

νεΠετ νποεπεΐροει·ετ επτετ; ντιπε νει οπιπεε επεπτ

αποειιιε νιττοτιε.νει νποε εκεεπει·εε τε!ιοοοε.5ι οτι

τιιοπι; οττιπεε ιτι :ιπετιπο ί-ε ιιιιτιεπιτεπτ,:ιε Ρτοιππε

τιοΠοε (εποετετοτ ειι:εδτιιε. $εεοπποπι οι εοπττπ

ιιιιτοτιιιπ επτιε π ίε,ποοπ πω: ιιοΠοπι :ιπποΓειτ Γο

Ρετιοτετπ ιο είιεππο, πει πεε ιπ πιππιτιιτε. νετιιτπ,

ποιο ποίιετποιε ιιππετε τποτεε είε πιοπποε, ποσ

ι·ιιπι εοιειοε ΐοοε οταίιπει·ετ Βεοε. δωσει ιιοε π·

ειιιέτοπι επ; πο: ιΡιο,ποδιπνπιιίοοιιποε ειπε: πο

πιιπιο ειιισι·οτπ ττιοπποτοπι, ποπ πιει- ΡετίεέιιΠι

ιιιοε,ποιιΙεπειιετ απ: επε ι Γε. Ηειπενετιπιτειπ πι·

Ιου2ιπιιοτ.ιι. Μειωριι. εοπειιιπιτ; Α: "πιο πάτα:

πιπΙἔ έκθει·παιτέ. Νοκ ή πωπω: Ρ|ι:ταπΜσ ρ·έπειιΜ

τκιαπι.Ρ”πω @οι ρτικεφ.π

Οιιιισιετ.νπιτειε Ιιτιιιτιιτ επε;ποιει πιίιιπποιτνποτπ

πι: πιο, πε νποπι ιι: :ιιιοπ:ετΒο πο ροτειι εοιπρετετε

Βεο ειιτι ιΠιτπιτπτο.Χειρ.πιίι:.:ιπτεεεπ.ιιπιι:οιτιπο

:ιπ ρετι-εέιιοπετπ ιιτπΡΙιειτετ, ιιεεο; ιιτπιτπτ ποσοι!!

ή.

τω., «Με

τσουπ «πιω»

ετώειππ20

τω» επι.

ΜΒΐ.

5.

Ρετιεθιοπεε ιπειοπεπτεε ιτιιΡετίεᾶιοπεπι; εοπεε

πο. Πεοε επιπι ποπ πιίιιιιΒιιιτοτ δ. ετεειτοτιε ι-εεοτι

ποπ Ρετιεέιιοπεπι ίιιιιριιειτετ, ποιο εοπτιπετ πω

επιιπεπτετε πιίιιπεοιτοτ ιιοπεπι ίεεοππιιπι ρεπε

ᾶιοπεε ιπειοπεπτεε ιπιρει·ιε&ιοπειιι, ποσο εκειοπιτ

ι:οτιιιιιιιτετ.Βιίιιπποιτοτ πω" ο ετεειτοτιεΙ)εοε ιω

ττιπιικετ, ποπ επιιπεπτετ; παπι επιιπεπιετ πι οιτιπιιι.

Απ 1.τ:ιτιοπετπ ποοιτ.τεΓΡ.ιΙΙοπι εποε ει·τοτειτι

νοιοι,ποπ Ρετρεππεπειε νιτπ πειποπίιτιιτιοπιπ ποπ

$τιπιεπτοπι,ποι νπο οτε οπιπεε “Με Με νωπ

τετπ Πει;πιιιπ Ρετ οπτοποτπειίιπιπ !)εοπι εΡρειΙεΒᾶτ

νπωω. Απ ι.ριοτο τοΡΡοω ιπ ειιπεπι τιποτε

ποπ ιιιοΙτιπιιεειπι: είτε ε Πε: νιιοπι ποιροε οι εΠεει

Π: ιπ τι·ιΒιιε ιορροιιτιε ωτοιωι εκιίι:επε:ειτ ΡΙοτει

ιτιπιοιποιι ιιιοΙτιιιιιεπτεπτ επι: τι ιι:,ποιει ίιειιτ :ποικι

ΡΙιεπτετιτ Μπιτ”, ιτε δεείΐε π Π: Κεροπτιπτ επιπι

τποιειρΙιαιτι ·πει:οτειε,ποπ πιο!ειριιεπτο εο,ειοοπ οι

Ρτοοτιοτπ πετοτε.Τοτε ειοτετπ τιιτιο,επτ τεροοπετ '

οιΡ<το!ιτπε Βεοτοττι οι, ποιο τειιοΒιιιιιιε ποιοι επτιο

ει. ε. ι
ΟοΠιεε, Ι)ιοιπ:ιε τιετίιοπιιε ποπ οτε πΙοτει , οι

νιιοτπιππιοιποοπι , ποιο ιππιοιποιιιιοπετπ ποπ :ιε

ειΡιίπ ιι ΡετΓοπιιΙιτοιιοοε,Γεπ ε π:ιτοτπ, ποπ οι νπει

ιππιοιποο ιπττιποε ιορροίιτιε.Νεε οιιιιιιτ,οιιοπ οι '

οιπα πετιοπειε πιίιιπποιιπτιιτ :ιο ιποιεεπι; ποιο ποπ

πιιιιπδοοτιτοτ τοιιοπε πωοει,τοι τείιιεέιιοπ.

1)1ε:ιεει πω» ιιιοιτιΡΙιε:ιπτοτ ττι:ι εΠε ἐ Γε τε

Ι:ιτιοει. Κειο.ιιοε ποΠοιπ Με ποιοτποπι :ποιο πειτε

ποπ ιπειιιπτ ετι:ιείιε ίιπιρΙιει:ετ, ιεπνποπι; οπιιιιιι

επιπι εοπιιτιτοοπτ νποπι εΙΤε ρετιεδιε ΓοΒιιιιεπε. .

9, Βεποειτοτ, νπιτπτεπι πε ιοττπειιι ποΠιιπι πιεει·ε

πω” πι. Ρετιεθ:ιοπεπι ιπ ι)εο;πε πιιιτετι:ιιι ιτπροτπιτε πιο

""""" ιτιτπιιιιι. Ρτιτποπι εοπιιιιτ; ποιο ντιπ” πε ιοττπ:ι|ι

;;:έ;!”,- ιπιΡοτιειτ ιππιοιίιοπεττι επειε ιιιί-ε, 8επιπιίιοπεπι τι

ποοεοπιπιιε ειιιοιποπ πιο: πεποτιοπεε:τιεΒοτιο :ιο

εεπι,εοτιι ποπ :πιιττιιετ ιιιιειοιπ πε τοωεειο,τω ρο

οι” πεπετ, ποΠπτπ πε ιοτπιιι!ι πιει: ρει·ιεδειοπεττι.

Νεε τεΪεττ,ποὸπ ιππιοιίιο πιειιτ πεειιτιοπεπι πω

ίιοπιε επιιε ιο Γε,0.1112 ιοτπιιιΙιεετ·είι πεπειτιο; ποιο

ποπ πεεειτ πιοιίιοπεπι ιΡΓιιπι ετιι:ιε ιοτιτιο!επι, τω

ιοιιπειτπεπποιετπ ; οπο πιοπο ποπ επ πεπειτιο πεΒιι

δΜΜισιι· τιοπιε,Γεπ ειιιιττιι:ιτιοπιε. $εειιπποπι Ρειτει:;πειπι πε

Μ "κή ττιπτετιιιιι νπιτοε ιο Ι)εο ιπιιιοττετ τεπετπ ρετι-εδιιο

Μ” πεπι,τιιτιοιιε ειιιοε ιτιιοιιεειτ ιπ τιποτα πιοιπι, ποπ

.τα πιειιιιιιιιι μπακ).

σ.

7.

Ξετ[οπι

πισινα: "τη

σ#Ξ πρ,

δ.

Ν” μου”.

Ι

ι

ι

ι

ι
ι

11ιπι.Ι/. Πε διπφίισιΜτε Πτι. δ'εόΐίσ Ι.

πιει>ν·τΑ·τιο ν. ~

Πε διιιιΡΙιειτοτε Βει.

Νιι·πτεπι Γεειοιτοι· ΙιιπρΙιειπιε,ποοε τε

ίιε Ηεκπαι Ε» παπι.πι·τ.:.8.9.ι.ΐΡεειεε ποπ

ποπι οι Ρετιεπιτε νπιτειιιε : νππε Μπει·ι·σει

ιι.Μεταρβ.πατ.37.ιιιοπι Ι)εο "ποπ ποπ μπι### πισ

νπιτπτεπι. Βορ!ειτ επιπι νπιτπε πι: πω”, οπο: οι» μα·

Ροπιιοτ πιοΙτιτοπιπι. 8εεοττιιτεπι εκεΙοπιι: ειοΐπεπι

πειτοτεε;ειΙτετε,ποα οπτιοπικοτ τιιοιειΡΙιειειιτι Ριιτειίι

εοιπΡοπέτιοττι, δ: εοπιποίιτιοπεπι Ριοτιοπι τείιιοιτ.

νππε οτιιπε ίιπιιιιεκ οι νποτπ: ποπ επττιεπ οτππε

νποπι οι ίιπιρΙειοποιε νποπι ιιπτιιιτεετε παπι: εαπ.

ιιοΙιτιοτιεττι οιοτιοτιι.πο:ιπι εκειοπιτ ίιπιριειτ.

5ΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ.

Απ έκ Βεοπτ, απ! ι@μπώ @μια

` εοσηιο/ίτισέ'

νριεκ οι εοτποοίιτιο,τειιιιε,8ε τιιτιοπιε. Ρτιοτ Η

επιιιιε οι ποιοΙειτ , πιο ει: ροεεπτιπ οοποιοι ειωιμφω

δε επεμιιιο ει: ροτεπειπ τοιπεπιπ δ: ιιόιο;ποειτ ποιι- #8-2ειψω

πτοριεκ ειι.ειτ ιπιιτετι:ι.8ειοτπιπ, εκ ροτειιιοε ιπι:ε- :28:""

ετεπτιιιοε;ειτ πειτοτει8ε ιοΒιιιιεπτιπε ει: ιοΒιεόιο δ: #'

εεειπεπτε.Ροίι:ετιοτ ετιιιττι ποο!εκ:ειιο,ειοει: εοπιιιτ

8ιτ ει: Με πετιεθ;ιοπιιιοε. οπο: ιιιπτ ιιιττει Βεοττι;

πο ποπ εοτπροτιιτοτ εις τιιτιοπε ΡτοΡτιπ Βει , δε

πιο εοττιπιοπι Ι)εο 8: ετεειτοτιο. Ι

Ι)ιεο ι. ΙττιρΙιειιε ιπ Βεο εοτποσίιτιο εκ Ροι:επ

πιο οπιεδιιοπ δε επε,ποπ ί.οιιιπι τε , ιεπ ετιιιιιι τοπιο

πε. Ρτιοτ μια ειπε ειι:;ε1οιιι τειιιε εόροιιτιο ιοπρο- Νω# ιο

πιτ,τεπι Ροποιίιε ποπ εΠε : Μπι επ πιεοπτοτ ιπ ρο- Μ”

@οι οοιεόΕιοει,οιια ει: Γε Με ποπ ιοτιτ .ροΠιιπε

ειιτπειι απ: νι ιιιεετιοε ιιοτέεια,ιπ εοιοε νιττοτε εοπ

τιπεπποτ,8ε εοιοε νιτπ,οπτεποειτιι ίιπτ,οιιιε&ιοε τετ

πιιπιιπε. τωΡιιω ποτειι·ι ι)εοιπ εοπτιπετι ροτοιΠε

ιπ νιττοτε ειιεοιοε ροτε?πιπ:, εοιοςνιττι οι·οποδτιο:ιπι .

οωεειιοε τει·τιιιπιιπετ.ειπτεειο:ιπι επει:ετ8οιΡοιι:ε- δ%"# Μ·

ι·ιοτ ποιο Κατα; ποιο ιτπριιεετ εοπειρετε τεπι πιο Μ”

ορτιοίιτο πα επεπειει::πι: είιεπειτι Βει οι ιιιιοπι επι:

ιεο ειιιιΕετε : απο ιπιπιιεπτ,εειιιτιι τιιτιοπειεοπειΡε

τε Βεοπιεοτπ ροτεπει:ι οΒιεέιιιι:ι. επ οτε. η

Βια: ›.ωΡιιω ιπ Βεο ποεεεοπιτιοε τε:ιΙιε ε6- 3·

Ροίιτιο εκ Μπι” ειέιο πιίιιπᾶιε. Ροππιιτπ.οπιπιε Με ΑΥΡΑ"

επΙιε εοπιροίιιιο ιοΡΡοπιτ Ιιπιιπιειοπεπι Ρειττιοπι '(ω(“^?”

εοπιιιοιιεπτιοτπ; ποὸπ νπει μια εοπιποπεπε εκειο- Βν”,8.'

πο: ει Γε ιιετΐεδιιοπεπι επτει·ιοε; ΐορροπιε ιιιιιτπ π

τπιπιπιτπ ειπ είιε τειπτιιττι οιιτειε τ ποιοι ιιτοπτετε:ι επι

ει: νπιοπεπι εοπιΡειι·τιε, ποιο επτα Ρετιεθ:ιοπε ιι

Ιιοε,οιιιιιτι π ιιοΒετετ, ειιι8ετε ποπ ροΠετ. ΙτιιρΙιεπε

πικαπ ο νΠ:ιπι Ρετιεόιιοπεπι Πιοιτιοιπι Ιιτιιιεπτι επ

νποπι πιππιπι πεποε ό: τε φαι εκεΙοπετε οπιιιεε
πω; ποιο οπιπιε οετιιε&ιο Ι)ιοιπει είΓεπτιιιιιτει·ειι:

ει ιε; απο ιΙΙιτπιτει:ει επ οπιπεε πετιεπι:ιοπεε Ροπ

πω. Οοπιιτιιι.Βεοε οι ειδιτοε ροτοε,εοι τειιοεπιιτ

οτππιε τετιιιε εοτπροΠειο;ποιο ίοοιιοπιε ροπεπειιιττι

μιΠιοοτιι,ποπε οοιιοπιτιιτ ειδιοι Ροτο:οπι ΡτοΡτετ- ι

εἐ Ροτοε πιειτοτ,ποιο πο!ιειιιχ ειπτπιαιτ Ροτεπειεπι

:επι @οι τεροοπιιπτετιι. ε)

Βιι:ιεε : ντιπ ρετιεδειο Βιιιιτιει τει:ιτιοει ποπ ιπ

ειοπιε πω ρετιεξιιοτιεε τειιιτιο.ειε: απο ποπ ειπα:

ιιιιετ Ρετιεθ;ιο Ι)ιοιπει οι ιΠιπιιτοτε απ οπιπεε πώ:

ίιιιιΙεε. Κειρ.πιιι.:ιπτεεεπ. ποπ ιπειιιπιτ πο” κι»

πο” ορροίιτειε.εοπεεπο: ποπ ιπειοπιτ εποε πιω

ιιπε ποπ οΡΡοίιτοε,8ιίιτποι πιιίοΙοτ:ιε οπιπεε,πεπο.

Νεε επ: πε ρετιε(:`τιοπε τειέιτιοτιιε Πιοιππ.··, ιπειο
π ι πω:

Σ.



Όέιβ. Ρ'. Πε .ΤΜφἄ:ἰ:αΖο δει. δι·όΐιο Ζ μ

πω: Γοιιπαιιιει ορροίιιαιιι ι·εΙαιιοπεπι ι ιιιιια μι·

παπι: ιοιιιιαιειπ ιιιεΙιιίιοπεπι ιοΙΙει·ειιιι· Τι·ιπιιαι
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πι νπιιπι ιαιιοπεπι «πιω οι.ιιεθ:ιιιθ εοπιροιιιαιιι.α. 9;

ίιειιι ιο Πεο, οι: ιιιιιπιιαιιοπεπι ρει·ιεέιιοπιι , είι $"ισπάδ

Ρειίοπαιιιιιι:αιιιιιε ιιιιεο ιο:ειιππιιιια Βιιιιπαι παιιι- - νιιιιιαιιιι πιίιιπδιιο, ειπα επιιιροι!ει ιιιιιετίιε ρει·ιε

ι·2,ι:ιιια: πι Ρειίεέιιο πιαιοι. Οπιπιε ιιιιιεπι πετά.. Ι διιοπιιιιιε ειι:αιιε:ιια οι: ιιιπιπιαιπ `ιάεπιιιαιειπ πι

δύο, ειπα: ειιειιιιιιι ρειιεέιιοπεπι πιαιοτειπ , ιιιιΡιι- . νιι·ιιιαΙιε νπιο, ειπα: ειιιιιροΙιει ιιιιιειιικοπιροίιιιε

εαι ιπ Πεο; ιιιιια Πειια, εκ πω, πι πιιοπιαιιιε,ειι- ει·εαιια.3.Ιιπριιεαι επι: νπιιπι δ: ριιιτα αιιἴ πε εοπι

εειιεπιιιιίιἔιιιε εκεοπιιαι·ι ποπ Ροιείι. ΕΠ ιΒιιιιιιιε ροίιιιοπε:ίεά ἰπ Ι)εοείι: νιια Ρειίεέιιο, ι·ειροπιιεπα

εΙΐεπιι;ι ειιιιιΠιι:ει Ρει·ι-εέιιοπιε Βιιιιπατι νι τε πιά απαιιιιαιε πιιιιιιε ει ποοιειπαιιαε ιιαιε εοπι:εριιπειιπι

ποπ ειπ:ιιιιιαι οει·ιεέιιοιιεε ποπ ορροιιιαε; ιειαιιο απο οπιπεε πιει ίιπι ιιειιιιι·ιπ εεα δ: αάα·πιιαια ιαἐ

ιιιιιειπ,επιπ οι:ιροπαιιιι· εοι·ι·ειαιιοπι,ποπ πε εΠεπ- ιιοπε ιΠιιιι, ιιει:επι οπιπει εοπειρι νι εοαιειεεπιεα

πει εαιιιιπ, νι Με πιιιιιιὸ ιπειιιιιαπι. Είιαιιιεπι πε ιιι ιΠαιιι νπαπι;αιιιιιε πιώ νι οιιιε&ιιιε,8ιιαιιοιιε
επεπιια ιαπι Ρει·ιεειιοπιε αιιίοΙιιια ιπειιιιιειε οπι- Δ ιιιαπι εοπιοοπεπιει. ·

πει δ: αΙιίοΙιιια5,8ε ι·ειαιιιιαα.ειιιιιιπ Ρει·ιεδιιοπιε ι·ε- δει:νι:ΠΑ πεεαι πι @ω οπιηεπι ςοιηΡΟΠειο

Ιαιιιιαε ποπ ειιειιιιιει·ε,πιίι εοιι·ειαιιιιε ορροιιιαε. ει ι πεπι ι·αιιοπιε;Λαι·ω. ιπρ.ά:Π.ι.μα/Ι.ι.αι·:.ι.ά· απ.

αιιιεπι πω ιπ 1)εο ριινίιεα εοπιροιιιιο εκ Ραι·ιιιιιιε ι 8.Ρ.4.ιιι/ι. απ.ι.Επιποο!. άι]ια.ακα/!.3. Μ ι.ά· π. πι..

αδιι.ι πωπω , Ρωιπιο αιιίοΙιιια ιιπιιιε ρατιιε τε ι έπω.Βιβ|ε ι.ρ.μα/ι.3.ατι.7.άκύ. π. ιιιιια ιαιιε εοπι- καιει".

ιριιι ειιειπάειει ρει:ι:εδιιοπεπι αι:ιίοιιιιαπι αιιει·ιιια Ροίιιιο ιιπροιιαιαΙιπιιαπιιπιιιετιεδιιοπειιι ιπΒεο:Ρω.Φω

π· ΡωσιιΜπα

Ρει·|δι'ι'έο

θ? ε

Ϊ Ο ο

Τει·ιιθ.

 

Π.

Κ

εοιππαιιιι:ειιιια μια ποπ ιιιίιιπΒιιιιιιι ει εοπιιιαι·ιε

Με ρει·ιεδιιοπε ιεΙαιιιιιι, θά ειιαπι απίοιιιι:'ι; παπι

πω) ειιιΒιι νπιι·ι εοιπραι·ιι,νι ρει·ιεδιιοπεπι, πικαπ

ποπ ιιαΙιει εκ Γειαεειιιιαι 5.εοπιι:ιαιιε.Ραι·ε αιιιεπι ποπ

ειιι€ιι αεειΡειε ει εοπιραι·ιε ιε!αιιοπειπ,οιιια πια

- απο ποπ πι εοπεεπειιιια.Νοιαπιιππι εοπιιοπει· Πλα

ι παπι ποπ επε,αιπιπ Πεο εοπειιιι ροΠιι εοπιροιιιιο Μπι.

ι·αιιοπιει πε επιπι πεπιο ιιιιιιιιαι, ΡοίΤε πω, 8: άι:

ι Ειπε εαιιι ιπιει·ιιιιιπιπ Πεο εοπειρετε;ίειι,απ εοπ

ειιιι Ροίιιι αιιι·ιιιιε Με ιιιιρετιεξιιοπε ι·εριιξςπαπιε

πο, νι ιειαιιο, ποπ οιιιιπαιιιι· απ εοιπροπεπιιιιιπ εΠε Βιιιιπο. Ριο ιιιιο,ποια,ιιιιρΙιεειπ Με εοπιρο- σεωσβιο

νπίι ιειιιιιιπ : είιπι επιπι τειαιιοορροπαιιιι· εοιι·εια
ίιιιοιιεπι ιαιιοπιι.νπαιιι πει· ιποιιπιπινπιοπια,εοπ- '^:5°,"ι Ρ"

Π” Π!!!

8.

ΠΕΕΑ και».

,ιι-βιο ιι,

,ε_|ιιιιιιιππ

σ·
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1.8ειιιαπι.

Πολ ι.

ι 8.

©οιπξιω.

ιιοπι, ποπ παπι οι·ιιιπαιι π εόροπεπιιιιπι νπιιπι

η ειιπι πια, πια πω: οιιιιπαπιπι· απ εοπιιιοπεπιιιιπι,

ειει:επι ίε?ε πιιιιπο Ρειιιεειε ιπνπο ιετιιο, ι·ειαιιο

ι πει απιειπ οΡΡοίιιαε πεοπειιπι Με ιπιιιιιὁ πειθ

εει·ε ιπ νπο τειιιο:ιιιιια πιιιια τει Ροιείι ρειιιειρει·

ιπειιπαιιοπεπι π ορΡοιιιιιπι πα παιιιτα; τω ιεια

ιιο είιεπιιαιιιει· ιπειιπαι αει ιιιίιιπέιιοπεπι,8ε ποικι

ίιιιοπειιι,ποπ αει νπιιαιεπι δ! εοπιροίιιιοπεπι ειιιπ

Μι εοι·ιειαιιοπε: ειιιο.

Βειιπειιιιι·_ ιτε5 ιειαιιοπεε ΡειΐοπαΙεε ιπ Βεο

ππιιαιπ ιαεειε εοπιροιιιιοπεπι,πεε ιπιει Η, φπα

είιπι Με οριιοίιιπ,ποπ ρειιιπι ιπιει· ι-ε νπιι·ι, Τει!

Ροιιιιε ι·ειιιιιει· ιιιίι:ιπ8ιιι; πειιιιε ειιπι παιιιτα,αππα

πιιιιο ραδιο ιιιίιιππιιππιιιι· ειι παιιπ:ι τει. Ετ Επι:

πι: εοπιποίιιιοπε ιεαιι;ταιιοπε παιιιιαιι,5ι πω»

ιιιπ:ἱ :στα ιιιπι.8ι ιιειιπιια ιπ Οοππ!.£ωπαιι. νι ιε

ι·ειιι.ιι :ιπι.Ηνωέιει·,άε β»πω.Τωω.Νοπ πιιιιιι:οπ

ιτοπειίιαι παπα εοπιοοίιιιο ταιιιοπιε, απ εα ιοειιπι

ιιαπεαι ιπ Ι)εο:ιια:ε ειιιοΙειι;αιιεια,ειιιαε εοιιΙειι.ιιειι

ι·αιιοπιιιιιε Βιιιιπιπα!ιει·α ει: ιαιιοπεεοπιιιιππι Ι)εο
δ: ει·εαιιιι·ιε;πιιπε πι: οποτε. ι _

Ριιιιιιι Γεπιεπιιιι εοπεεπιι ιπ Βοο εοπιροίιιιο

πεπι ιαιιοπιε.εοπιιιι€επιειπ ειιιιιιιει·ιιε ι·αιιοπιιιιιε .
οιιιε&ιπιε:5'.Τωω.ω ι.άι/!.ι.4.ακεΠ.ι.πτι.α.αά4..ω· β

άι.ΐέ. ι.5.απ. πω! ι.Ἑ‹υιαπ. απ.34.αι·ι.ι.φιαβ. ι .έ:2Μι

άιβ8.ακιΠ.ι.αι·:.ι.πά 5.ό- απ. α. Ρο·ινιτιεπ[ι.ι:οπτ.

δεκτ.σ.38.σιώ.|ιύ.2..2%κι.4..0.14ικε/πα02. ι.ρ.α!ι .ιι.ι.

ε.α.διωτικάι: Πω !ι&.ι.εαρ.4.ΡιοΒ.1.αιι εοιπροιιιιο

πεπι ιαιιοιιιε πι! πιω ι·επιιιι·ιιιιι·, ειιιαπι ιπεπιαιια

ιιιιιιιιΡΙιειιαε ιαιιοπιιιιι ειιπι οιιιεξιιιια νπιοπο εμ

ιιππιιεπι ιπιει· π: εοπειοιεπάα επιιπ είι: αει ιιιιιιι

εοπιροιιιιοπια ι·εαιιιιαιι ιιιιαιιι ιιιιιιπι ιεαιια πιιιιιι

Ριιειιαε ειιιιειποι·ιιιπ. ειιπι ιιιΒιεθιιιιίι νπιοπε ιπιει

ίε:αι πιειιιαιιε ιιιιιιιιΡΙιειιαα ι·αιιοπιιιιι , ειιιπ οιιιε

διιιια νπιοπε ιπιει· ίε,αιιι·ιππι Ροιείι Βεο ειιπιοιιο

εοπειριεπιιι ποίιι·ο επιπ ιιιππαιιιεπιο ιπ τε; παπι

πι Ι)εο, οι: ιπιιπιιαπι επιιπεπιιαπι Ρετιεδιιοπιε πι

ΐιιπειαιπειιιιιπι πιιιιιιοιιειε εοπεεριιιιιιιιαιιε απο·

πιιιιι;8ι οι: ιιιιπιπαπι νπιιαιεπι , πι ιιιπιιαιιιεπιπιπ

οιιιεδιιπαι νπιοπιε εατιιπιιεπι ιπιει· ίειει·εο πι ιππ

παιιιεπιππι ιπεπιαΙιε εοιπροιιιιοπιε. (ἶοπιιιπι.ιπα

Βια ιεεειιιι α Ι)ιιιιπα ιιιπιιιιειιαιε πιιιιιιιιιειι εοπεε

Π Ριιιιιιιιαε ρει·ἴεᾶιοπιιπι,ιιιιὲπι ιπεπια!ια νπιο εαιιιιι-ι

πειπ ιπιει· Γε;ιιιιια ιπαΒιε ιιαιι: αει:ειιιι απ ι)ιπιπαπι'

νιιιιαιεπιππαιπ πια απ Βιιιιπαιπ ιιιπΡΙιειιαιεπι.ει

8ο π ιιιιιιιι ιπι.ιιιιριειι εοπεεριιιιιιιιαε ρειιεᾶιοπιιιπ,

ιιαιι ειιαπι Ροιει·ιι ιπεπτα!ιε εοπιιιπέιιο εαιπποιειπ =

Ό

Β

ιν

πεθ:επιιε ειιιι·επια πιιιιιιο ρειιεδιε ι:οιιιιιιιι[α, π

ειιπιιιιπι ιαιιοπεε οιιιεόιιιπια,ίιιιε μι· ιποιιιιπι ριπ

ι·ιιιιπ εοα!εί-εεπιιιιιπ ιπ νπιπιιιετιιιιπι , εοπιιαιιιπι

ει: ιιίιιειπ ρει·ι-εᾶιοπιιιιιε ι·επιαπεπιιιιιιειι·ι ιοιοιπ

ιιιεεπι πιιι:ιπθιια,8ι εοπιιιιιιίιε ίεειιπιιιιιιι ι·αιιοπειπ:π

ίιειιι ιπ ιιιιοιιιι,ει εοιποοιιιο ι·εαιι ειιιι·επια νπιια,

πιαπεπι ιπιιιεεπι ι·ειιιιιει· πιίι:ιπδια;αιιει·αιπ Ρειπιο

ειι.ιιπ ιάεπιιιαιιει Ρετιεδιε πω ιιιεπιιίιεαπιιε επιτε

πια νπιια;ίιιιειιει ιποιιιιπι πωπω ι·αιιοπιιπι·εοα

ΙεΓεεπιιπιπ ιπ νπαπι Ρειι.εέιαιιι ΐοι·ιπαιιιαιειιι,απί-0

ειπε πι ιιιιιιιια. ιιιίι:ιπθ:ιοπε ειιιιειιιοι·ιιιιι πι ιοιο.

1)1εο 3.Κεριι€παι ])εο ι:οπιιιοίιιιο Ρι·ιπιο πιο

πο,ποπ :..ιπιιια ιιαπεεοπε!πίεοπειιιαπιιιι πω» 2'Ρ"δα"

¦θι

κι πιω πιο νιιαιιιιε ιεπιεπιια,8ε Ραιι·εε,ειιιιιπιει·

ιιιιπι εοπιποίιιιοπεπι ι·αιιοπιε ιπ Ι)εο αιιπιιιιιιιιι,

ιπιει·ιιιιιπ νει·ὸ πεδιαπι. Ζ.2ε παρω ΡΜ/δ|πε. σερ.

ι8.νοι εοπιροίιιιοπειιι ρειιπιειιοδιπιπ Πεο πεΒιιι:

Νοκ μια ρα/]ιικι πό πιω!!εδϊκ πρωι, πω” βια: ιὶ
Βαση” πω »Μπα σιτσιἔἱιατι ριπιβ. ι

Ριιπιιαπι. Ρτιοι·ια: ε ιπιρειιεθ:ιο, ειιιαπι ιαιια

εοπιροιιιιο ειΤεπιιαΙιιει·ιιποοι·ιαι ιπειιιι·ειπιε πιειι-_

πιω εοιιιροπεπιιιιιια, Μπα ιΡία πιιιιιια παπι ΙπποΜι
ι:ιαι·ιιιιπι ιπ ιοιο; ίιιιιιιτιεπι αιιειιιιια πιαπει οιιιε- 27Ρ"β· ι

"”|θ,,.

μπιέισιπ,
ειπε Ρωιειε ιιιιιιπέια απ πιει” νι ειιιΒιι ιεαιια

νπιο,α‹ι ιπιιιιι·ειιιπε εοπειριεπιια είι: πιεπιαΙιε.νπιιε

ίειιιιιιιιι ρειιεξι:ιίιε εοπειρι ιοιππιεοπιιιιιιιππιειι

νιι·ιιιιιε ρειιεθ:ιοπε πιω. φαω ει: νπα ιαιιιιιιπ.

@κι οπιπια ιιιι€παιιι ειιιπ Ρει·ιεθιοπιιιιιε πω

πιε,ιιιια ίιειιι ιπ Γε ιιιπι ιΠιιπιιαιαε ιιιιιοιιειιει·, ιια

'Ηπιω,

4

18ο

η.

εοπιια ιρίαι·ιιπι παιπι·αιπ εοπειριππιιιιιιιπιιαια:αει ·

νπαπι ιαπιιιπι Ρειιεδιιοπεπι , ειιειιιιιεπιιο ρει·ιε

ειιοπεπι ιαπι Ραι·ιια εοπιποπεπιιωιιιαπι ιοιιιιε εσπ

Μπι.

Ι)ιειεε , απ εσπιροίιιιοπειπ ι·αιιοπιε ποπ οιιιια

Με, νι ειιιι·επια εοιπΡοπεπιιαίε ιπιιιιιο ειιειιιιιαπι

Ρο6ιωε,τω ιαπιππι πεΒπιιιιὲι ποπ ιπειιιιιαπι. $εει

εοπιια; ι.νι εοπιι:αι εκ ά63].3/:Π.7.εο ιρίο,ιιιιοαιι

ιιιια ι·αιιο ποπ ιπι:Ιππιι οιιιεέιιιιε αΙιαιιι . ροιείι: πε

* αιιιτιπαιι οΒιεᾶιιια ειιειιιίιο αιιειιιιε , ει: Ριο

ε ποπ ιαπιιιπι πεἔαιιιιὲ, (επ ειιαιπι αιιιι·ιπαιιπε

ειιε!πιιιι-οΒιεδιιιιε ιΙΙαιιι.α..πεοπεππι ειιιςεπια εοπ- αν Μ.»
ι :πικάπ

ιικιπ ραβ

πιώ.

απ. νι Ραι·ιεε ι:οιιιροπεπιεε, πιίι εοπειριαπιπι π:

ιπιιιιιὸ ροίιιιιιε.ειιειπάεπιια: ιιοοεπιιπ ιπιοοιιαι

ιοιππι ει: Ριιιιιοπιεοπιροίιιπιπ,νι πεπιιππιεοπι- ·

ροπεπιιιιπι ιπιιιιιιαι_αιιετπιπ,επιιι πιω ιιειιει τοπι-_

Ροπετε: αΙιοιιιιι ποπ εοπειρειειιιι· αριιιπι εοπίιι

ιπει·ε επιπ πιο ιοιιιπι,ιιιιοιι εΠεπιιαιιιει· πιει: ραι

1 ι 1) ·4 ιιιαιιιι

η.



28.

- Ουαριι|ιτΞε

Ρετ ωσπου»

Μωτιτοτήτ

»πιάσω ιιι

που.

4 τι

τιοοε ιιιοτοο τιιιιιπδτια.()οτιιιι·ιιι.εοτιιΡοιιτιιιιι πειιετ

τπτ ταιε,τιε ποο Ροιιιτ Ροιιτιοοαπιι·ιιιατι,ποοπ πεο

ττα Ρατε·εοτιιΡοποπτιιτ τοτοπι εοτπΡοιιτοτιι.

Ροίιοτιοτ Ραπ. Ρτοιι.εοπιΡοιιτιο :..τιιοπο αεεεΡτα

ποια ιπ ιιαε ιεπτειιτια,τοτοπι ποπ εοιιειΡιτοτ εοα

κατ” Ρετ νπιοποπι Ριοτιοιιι οιιιεέτιοε πιιι.ιπέιο

τοπι,ιετι Ρετιποπτιτειτοττι Ριοτιιιττι εοπεεΡτοοτιι, ιπ

νοατιι ιιιτιΡιιειΠιπιαπι ιοτπιαιιτατοπι εοαιειεοπτιοπιτ

Ροιι:οτιοτ ειιιιιι εοπεοΡτοε αππιτοε Ρτιοτι,ποιι οσοι

Ροπιτ ΡτοΡτιὲ απο ιιιο,πιιια ποπ ιιιατιετ οιιιεδιιοἐ

πιιιιπέτοα :ιιι ιιιο,ιετι ιπειιιιιια οιιιεθ:ιιιι: ιπ πιο, δε

πο οι τ6°- ταπτοττι ειτΡιιεαττποοπ Ρτιοι· ιοιΡιιειτο τιια:ιιατ:Νο

Ρ°#'#"ω"· πιιοιτι τατιοπιιιοα εοττιΡοπεπτιιι.ποια πεοττα τατιο

η.

Με ίση”.

πέιεττα·

:πωπω

εοιιιΡοπετιε εκειοτιιτ αιιαπι, ιεπ Ροτιιια πιο πιοτοο

_ ιπειοποπτ. επ ετιιπι εοτιιΡοίιτιο ιια:ε Ρετ πιοτιοπι

ειτΡιιειτι δειπιΡιιειτι, [το ιπειοιι δε ιπειοπεπτια, απ

εοτιι ιοτε πιοτιοιιι,ποο τατιο ιιιιιιιαπτιατ εοιπΡοπιτ

εοπιειιτο.°πιιατιιττι πεοττα τατιο εκειοειιτ ποια,τω

ιιιατιι ιπιΡιιειτὲ ιποοιοιτ.Νεποε ιπ τοτο,τατιοετιτιε

δ: Ροι·ιειτατιτ τιιαποπτ ιποιεετιι εοπτιιοιιπ,πε ποιτιεττι

Ρετ τατιοποιιι: @τι ιιι: ιιατιπ·ι εοαιειεοπτ ιπ νπαπι

οπτιτατετιι ιππιιιιιιΒιιεπι,εοπςεΡτιιιιιεπι τατιτιιιιι Ρετ

εοτιεοΡτοε ιπαπαεποατοε, ποοτοπι νοτια ειτΡιιεατ,

ποοπ :ιιτετ ιοιΡιιειτο ταπτιιπι ιιεπιιιεατ.

Πτει:α: αιιποαττι εοπιΡοιιτιοτιοτιι τιιεοτε πειιοτ

τ:οιπΡοιιτοττι οιτ τατιοπιιιοε Πιοιτιιε οιαιοδτιοε επιπ

Ροπεπτιιιοε,ποαπι ποπ πιειτ Πεοε ιπ το ιΡίο:ατ ιιι

Με ιεπτοπτια ιιοιιαπι πιειτ.ΚειΡ.πεπ. ιιιιποτ.πιειτ

επιττι εοιπΡοίιτιοπεπι οι τατιοπιιιιιε [οι-ετποτοὸ ιπι

Ριιειτε ιιιειοπεπτιιιοε,ποατοττι πεοττα ιπ τοτο πια

.πετ Ρετίεέτπεοπτιιοιια το αιτετα, οι ιπειοια ιτιιΡιι

ειτε ιιι αιτοτα:Πεοε αοτεττι ιπ ιο ιΡιο ποπ απο πιίι

ιτιιαπι ιπτιιοιιιιιιιεττι οπτιτατεττι, εοπτιπειιτειιι οπι
τιεπι Ρετιεξιιοπεπι Ροιιιιιιιεττι. ι

Μποστ ττδαιτεττι Ροτιοπαε Πιοιτιπ εοτιιΡοπι οι

ιοτιτ ει: τιοαιιοα τατιοπιιιοα, ποατοπι ντια Ρετ τοτε

ειτειιιπατ αιιαττι:αιιιιταιιιΒιιια επιπι το αΠιοιιιιτ Ρετ

ιοπια τατιο εοπιπιοπιε Ρωτοτε Ρτεεειια, ειτ πιια δε

τ:αιι ΡετΪοιιαιιτατε εοτιιΡοπιιιιιια επ οιιιεξιιοε ποπ
ε ιιιιετ Ρετιιοπα Πιοιπα: παπι ντια ποπ ιιιειοπιτ αιιαα,

Και απ ιιιιε Ροποε τιιίι:ιπποιτοτ: απο τατιο οσοι

ιιιοπιε ποπ ΡοτειιιπιΡιιειτἑιποοιοοτετατιοιιεε Ρατ

τιεοιατεα ίιπΒιιιατιιττι. Κει·Ρ. ποπ. αιιοτιιΡτ. ετεπιπι

τιοιια τατιο Πιοιπα Ροτιοθτο δ: νπιοοεὲ Ρτα:Γειππιτ

αι: ιπιει·ιοτιιιοα,ιεπ ταπτιιοι ιτιιΡοτιεθ:τι δ: απαιοπι

τ:ιε:ποαε Ρτεεειίιο ποπ Πιτ το απ εοτπΡοίιτιοπετιι τιιε

ταΡιινιιεαιπ,ντ Ρατετ ιπ οπτε, ποοτι ποια ποπ Ρετ

ποια δ: νπιοοετἔ Ρταιειππιτ αι: ιπίετιοτιιιοε , ποπ

εοπιΡοιιιτ πιοταΡιινιιεθεοπι ιιιιε.Κατιο:πιια:ιιιιετ τα

τω Πιιιιτια,ντ ιιε,εποπτιαιιτετ πιειτ ιιιιπιιτατιοπεπι,

ατποεαπεὸ'ιτιιΡιιειττι ιποιοπιτ τατιοπεπει ποιιιιιε αιι

ιι:ταιιιτοτ,δε πωπω ιπειοπιτοτ ιιι πιο.

Οιαπειε.τ α.Μοιταε πε Πεο ιοττιιατιτοι· ΡτοΡοιιτιο

ποε ποποπιιπατιοα,ντ_ Πεοε οι ιαΡιοπε, Πεοτ το

ιοιτοε έιτε. 5επ πιο πεεείιαι·ιο ιιιΡΡοποτιτ οιιιε

ότιοαπι εοπιΡοίιτιοιιοτιι Ρταεπιεατι τ:οιιι ιοιιιεθ:ο:

παπι αιιιιπιατενοοιιι πε απο, οι νποπι πιοτιταιιτετ

εοπιΡοπετο εοτιι αιιο;ετπο.ΚειΡ.πιπ. Μιτιοτ. ιοΡ

Ροιιιιπτ εοοιΡοιιτιοποπι Ρετ ιτιοποπι ειτΡιιειτι δ:

ιττιΡιιειτι,ιοο ιπειοπετιτιε δε ιπειοιιι τοπεοπο; ιοΡ

Ροποπτ αιιατιι ττιαιοτοπι,ποΒο; ποια νε Ρτεεπιεατιο

οι ιοτπιαιιε,πειιετ Ρταεπιτ:ατοπι ιττιΡιιειτοιποιοπιιο

ιοιιιοδτο,δε ίοιιιττι αιι επ αιττω8ιιι Ρετ οιτΡιιειτ·

δ: ιτιιΡΙιειτοπι,ιεο ιπειιιιοπι δε ιπειοπεπε.

πιιιιαιιι ιποοιοιτ ιτιιΡετιεότιοπεπι: Νοπ ιπ τοτο:`

υπ. π. Πε διππι!τεΖωτ πο. .απο πιο π. ο

ιο τεπετ εκ Ραττε ποίιττι ιπτειιεθ.ιιε, ιιιΡΡοπτα τατι

τοιιι εκ Ραττε Πει ειιιιποπτιαι Πιοιπα: Ρετιεθτιοπιει

νπιο ειιτοπποπι ιπτετ Με τεπετ εκ Ραττο νιιιτοτοιιι,

ποπ ντιιοπτιε ταπτιιπιτποτιι εοπειΡι τιοιιοπτ Ρετ πιο

τιοπι Ραττιοπι Ροπτιοτι Με ειτειοπειιτιοτιι. ντι‹ιε

Οφτεο!ια:Πτει,ιππιιιτποιοι? Ποια πιπ!επτ!εκ.κοπ τα

υπο εσωρώτοαπ·εακάπωπτωπο»ι:δε εαοιαττι αιιιππ:ιτ:

οπο: Με ΜΜΜ: ποπ εσωροπποτκτπαιτοκιευκ π: Πεο,

που π: ποιετπτωτω ποπ πούτσο: απιαστο οι οπο·

Π:: »ται τοπιστπωιτε το Πεο πο: /ἱιύιτἐιιιτἔ.Απ α. πε8ο

απτεεεπ. παπι τιιοιτιΡιιειταε εοπεεΡτιοιιοπι Γοιοπι

ιο τετιετ ειτ Ραττε ποίι:τι ιπτειιεόι:ιιε εοπειΡιετιτιε

τποιτιΡιιει εοιιεοΡτο,ποοπ ιιι ιο το νποτιι:οπιο νει·ὸ

ι·εποπτιατ ιο ιτιιΡοτιοδτιοπεττι νπιτοτοττιἴ Νοε τε

Γεττι ποοπ νπιο τιιαπιτ αεεετιατ αει ντιιτατεπι ,ποιοι

τιιοιτιΡιιειταε απ ιιοιΡιιειτατειια:παιπ ο ιοπιιαπιοι·πο

ιτιοιτιΡιιειτατε δενπιοπε ιοιιιοδιτιοαιντταποε τεΡο

μα: Πεοτιι πε οιιιεθ:ιοα,Ροτειι: νιια ατττιιιοι Πεο

ιιπε ιτιιΡετιεότιοπο.ίιπο ποπ ποπ Ροτειιατττιιιοι τω

τα. Απ π. νιττιιαιιε πιίι:ιπέι:ιο ποιιαττι πιειτιτιιΡετιε

έποικοι, πεποε ιπ Πεο, τιεποε ιπ Ρετιετΐτιοιιιιιοε

τιιιιιιι6τε τι ποιιια εοπεεΡτιετνιττοαιιε νπιο ιπιρετιε

&ιοτιεπι ιπιΡοττατ ιπ Ρεττο&ιοπιιιοε πιοπταιιτετ

νπιεπειιε.Απ νιτ. ιπιΡιιεατ τοπ νποπι δε Ριοτα απί

ποε εοττιΡοιιτιοπε Ρετ τατιοπεε ειτΡιιειταεδε ιπιΡιι

ειται,ιεο ιπειοτιεπτεε δε ιπειοιιια,εοπεεπο,Ρετ ταπε

πει πιτ οιιιεξι:ιοθ οιτειοπειιτοε,πεπο.

$ΕΟΤΙΟ Π.

Απ Πειτε ευεπιτε του οι εοΜΡπιτιυπευτ
ι απο ετεεπιται

ο ΟπιΡοιιτιο.νπα Ριινίιεα,ειτ τιιατοι·ια 8τίοι·πια,

οιτ Γοι:ιιε&ο δ: αεοιπειιτο, ειτ ιιιΡΡοιιτοδετια

τοτα,ειτ επεπτια δε ειτιιιεπτια3αιτοτα ΜεταΡιινιιεα,οιτ

Βοπετε δ: αιτιωτιτο. Ποοπι νεπιτε ποπ Ροίι.ε ιπ
κ

Σπα

οι ε,

α. εξ

[τα α.

Νοε.ριτι

Με,

η.

οι.

ΠταΡΙτατ σε

,πιο .ο

επιβ

εοπιΡοίιτιοπετπ Ριινιιεαπι πατοταιιτοτ εοτπ ετεατο- Φωιπιπίτπ

ια,οιιιτιωτοτ τατιο επ, ποια ποοτι ιιοε πιοπο νειιιτ Ρι.7.β.

ιπ εοπιΡοιιτιοπεπι απο αιιποοι ιαπωτττε οτπιπα

τοτ απ ιιιοτι: ατ εοιποπε ερτ, Πεοπι ποπ Ροίιειπ

ττιπιεεε οτ·πιπατι απ ετεατοταε,ειιιιι Ετ οτιιπιπὸ ιτι
τιεΡεππεπε τι ετεατοτιε; οττιιπατιο επιιιι πεΡοππετι-ι

τιαπι ιτιιΡοττατ,δε τ:οπιτποπιιιτατιοπεπι απ ιιωτι. απ

ποοπ οτπιπατοτ.Ειτ ιπιτοτ ποιειιτιο τ.απ ιαιτοττιιι

ιιετὲδτετατοιτὸ Πεοε νεπιτε Ροιιιτιπαιιποατιι Ρον

ιιετιπι εοπιΡοιιτιοποπι εοπι ετεατοτιι.

Πιοο _ι.ΙπιΡιιεατ Πεοπι νεπιτε ιπ εοπιΡοίιτιο η.

ιιεπι εοιιι ιοτπια. το εοπι τπατοτια. Ροπτιατιι. νττα- ΜΝ!...

ποο εοπιΡοίιτιοεοιπεπτεπι ατεοιτ ιοιΡετιεθ;ιοποπι

ιπ οιτττετπιε εοττιΡοποπτιιιοε. Ετεπιτπ τποποι τπα

τοτικ τοπια ιοΒιεθοπι ιοτπια,αιι εάποε ιπιοτπια

τι δταᾶιιατι: πιοτιοε νοτὸ ιοι·τπατ,εΠε αέτοπι τπα

τοι·ια:,δε ιοτπιαιε ΡτιιιειΡιοπιοτιιπιοιιι οΡετατιοτιοπι

ιιπτιιαπεπτιοπι.ΙοιΡιιεατ αοτειιι,Πεοτιι ,νει αότοατι

δε ιπιοι·πιατι α. ιοτπια,νει αέι:οατ·ο δ: ιιιιοτιιιατε τιτα

τοτιαττι,αοτ πιο ιοτιιιαιο ΡτιπειΡιοιιιιιιιιιιαπεπτιοιιο

σΡετατιοποπι,ιιατπ ιιατε οττιπιαιιιοοιοοιιτ πιοτατιο

πεπι δ:Ρετιεέτιιιιιιτατεπι,ποατιπ Ποοπι.ΡιιτιΠιιιιοπι

αότοπι,εαπει·ο ποπ ροπ1ιοτ.οοιιτπω.αττιπτοιππο

τια εοπιΡιετα νεπιτε Ροτείι ιο εοτιιΡοίιτιοποπι εοπι.

τπατετια,:ιιιτ απο ιοι·τπαιιιατε επιτπ το οττιιιι:ιτα απ

ι:ιειειιπιιπι νποπι Ρετ ιο;ποοτι ποπ πι, πιιιειτ πιο

ιιαπτιιε ιπεοτιιΡιετια: αι: Ποιο το ίοιιιιαπτια εοττι

Ριοτιίιιττια. ·

Ποστ

«πιο.

20·

@οπο

Απ τ.Ρτιττιατ,ποπ.τιιιποτ.ιοποέπο το νπιοπε οια

ιεδι:ιοα ιοεοππιιτιι Ρετίοδταπι εοπτιιοιιιοποττι νπιτο

τοπι.α‹ι ΡτοΒ.τιεττο ιο Πεο πιο ιοοπαιτιεπτοιιι πιο

ντιιοιιιε , ιιεοτ το οιιιεἔτιοατ ττιοιτιΡιιειτατια. Νοπ

επιπι ιπ Πεο επ νιττοτιιιε εοτιιΡοιιτιο, ίιεοτ το νιτ

τοπια πιιιιοδιιο;ποια ιπιιιτιΡΙιειταε τατιοποπι επειτα

Πιτ:ο α.ΙτιιΡιιεατ› Πεοπι νοτιιτε Ροιιε ιιι εοπι

Ροιιτιοπεεοπι αετ:ιπετιτο. Ροπτιαιιι.ταιιε εοτιιΡοίιτιο

ποπ ιιτ.πιιι τποπιο αεειπεπτε αδιοαπτε,δε ιιιι-ὸι·πιαπ

τε: ιπιΡιιεατ αοτεττι,Πεοιτι αδτοατι δ: ιπίοτπιατι αιι

αεειπειιτε: απο.

Πιοο π.

2.64



5.6. Βια: 3.ΙπιρΙτεατ.Βεστπ εοτπρεπετε ντισττι εισ

1ΜΜ(ΜΜ (τεστ εσττι ετΐεπιτα ετεατα:εττ: εοτιι:τα Ττιοτιιτίτιιαατ

'-Φ",ξέ τετειιιετ,τπιττιατιαπι πατσταπι ττι τσΡΡοίττο ποπ πιο

""Μ “η- ττὸ τστ;ιττττει·ε τα! ετἰαπι ειττττετε εκτΗ:ετιιτέτ ττιετεα

"τι ΞΓΙ:Μιπ '

βη; 3 “ τανεττιτ.Ρσπόαιπ.ιιοίτ:τα: εοπεΙ.πσΠαρΠεπτταετεα

τα εατττετε μπώ: επιττεπττδατεστίττπ&α:εσπι επτπι

τοττιιαΙτα εττε&σε ειττττετιττατ. Π: Ροπετε τεπι επτα

τσαε εαπ ταε;ττπΡΙτεατ αστε.ττι ποστ τετιι ειτττα τσιπ εαπ

Γααιρετ ειττΡαεπττατιι α τε ιτττττπέταιιι; παπι τιοε τρίο.

ηιιὁιτ τπτετττ<έτειιτ τετ. ττι αθ:σ τπτετττ8ττιιτεκττα πι”

εαιιταε:ττιτεΙττ8ττστ απτεττι τεετπαέτ:σ.ττοετρτο.εισΜ

εκ Ροτετιττα οτατεθτπα εταπίτστττπ τσΒτεέτ:τσατιι.ετ8ο

πο: τρίο , τινά! είΪεπεἱα ει·εατα ατε είτε ροτετιεταττ τ

αταπίτε ατ.τ·είτε Μτέτα!εξιτ €Χίιτ'2 Με εαιιταε, αε τ.›το- ε

τπετε εκττττΏ:αταστ ποπ τοΙσπι τα ετΐεαέτσατετταπίττ τ

ειττΠεπττα, τω ετταιι·ι εΠειιετα; αΙτοτιστ ποπ τω... '

'τ ττττττοτα ειττ·θεπττα.σσαε Ρετ αόσειίετΕταπττιπι πιο

ττσε επεπ·τταε.Ηοε αστεπι τα!Γσπι εττ:ατταε εΠεπττα τσ ι

πω, 8: ττι ροτεπι:ταποπ ιτττττπεσετεπεστ, πττὶ τοτε

ειττττεπέτα.νπάε εττεπετατετα τσ ροτετιττέτ είτε: τσι

τπεδτατσιπ·ΐσΒτε&ττπιειιτττεπτττε,8ε ·τιιατεττα, στα

Ρετ αττσετί.ειττΠτι: ειττττεπττά τοττιιατττι ρττοττ πατσ

τα:.τΡ Ιτιιἑτο πταετσΡΕΙοτιττσΗ πτεκτττετιδταιιι Ϊοτττιἔ.ντ

:ασ α τι επταττσα ι τω, σ ετττατεε' τατπ ετε επ

τταπι ποπτιιιττι' τπ α&σ ,τ φπα τισπετσττι τιιΕετττ€ει·ε

:στ αδτσατα ειττίὶεπτἱα τοττιια.Ιτπι:ιττεατ αστεττι,ετΐεπ

παπι τπποιετιττα,ντ τπ ροεεπττα,εαστατε ατττιστιτ τεα

η' τα εστσττιιοτττ είτ ι·εαΙτα ΓιιΠεπταττοΤοτττια.

στι. τ Ώιεπα. Έτστιττεατ πατσταπτιπετεαταττι εοτιιΡο

Ξτπιττπι·: τιετε ειιτπ“τσ στττιστο ετεατοτποπ ταιιιεπ τιιΡΡοίττσπι

Πω”"" τπετε:ιτστπ τσιπ π:ιτστα ετεατα.ΡοΗεττοτ πατε επ σε

·52:ί': ττττε,ντ εοπττατ τσ τιιγΡαετ·το Ιπεατιιαττοπτε: ειστα·τιι

εα τοτπΡοττττππε πσΠα τπτετσειιττ στ ειστε τσΡρ0

. τ -..·ιΠτττπισεττεθ:τό,νέβο Ιοεο.Ρσπάαιπ.πττοττα εττΡΙειτ;

τω» ω. 1.ττιΡΡσίτισττι ετεατσιπ .τι πιοτΙσετττιοάσα πετισττ.

«Μεβ ό·σ. ιιτίτ Ρτοπττατττττατσταπι τετπιτπαι·επιεσπτε τέτισττετ

πιτιιατε Πττττπαττι ;ἶ_α.*πεεισἰι: πατστα τσρΡοίττατα

έιτπρττό τιιΡΡατιτα 3τττετττιε τσΡΡοττταττ αττετιο, ν:

τισ/κερτκατ.ρτοκετΒο παρτ: πατστα τπετεατα τυρ

Ροτττατα Ρτορι·τε τσρτ5πίτιο,Γσπροττταττ ατἱεπο ; τ:τιιτα

πιστα παι:στα εισαττιστσίσρροτττατιιτ Γσρροτττο στο

Ρττο,τσΡροΠταττροτείτ αΙτεπο:τττιΡττεατ αστεπι ,πα

ίι".5. ἱΠΦΓ°ΒΝ.... 9..Π.“Η. ΓΜΡΡνΠ$ΩΙἱ ΓΠΡιασΠεο επ)

ι.τω..άο ττπρττεαττσρροίτιατταττειιο.α.ίτειιττσρ ο

τατε.ε εοτπιπσπτεαι·ε αττεισαπι Ρεττεθ:τοπετιιτε -

ροτττατο:ττα τσΡροτττατττείτ τει:τρετε ατττ.1σαιιι Ρει·τε..

ᾶτοπετιι α τσρΡοίτταπτε:τ8τιστ Η τιατιιτα Πτστπα πι!»

_ Ροίτταττ ροττετ ε τιιρροτττο ετεατο, αττσσατπ πάτε:
τ τ ατι εο Ρεττεάτστιεπι τεετρετε.εισοττ τττιΡΙτεατ.

τα, Βεττιιεττστ τ.Νοτι πείτε Ι)εσπι νιιτττ επσι ετεα

ΕΜΜ τα :στα τιι.τακτοπε στα; αστα π... τιιιροττατ τοττπατε

ι::':'°"τ ν” Ρτιπειριστιι ορει·αττοπσιτι ντταττστπιτπιρττεατ,Βεσπι

Με κι; πω: επιτιι επ: ιΠαατπ τε @το Ρτοάσεετε,ττ(.

τ€σε ιιιεττταπττΒσε οΒτεδτα Ρετετρετε:σσοττ πιαπτί:ε

τ αττι ατ8σιτ πισταττοτιεπι ττι Ρτττιετρτο νττα:; ετΒο,α

τοττιοτι εοπττατ πετιιιε Βεσιτι ντιτττΡοττε εσπι εται

τστα τπ ττιττοπε ται:οιεπττ2,αστ τιιίτττται, νετ Μπάσα

ντττιτττα ττιοτα!τε; εσπι τιστσίττιοστ Ρεττε&τοπεα ίτπτ

αέτιιε νττατεα τσ Ι)εο ; αέΙσε ασκετιι νττατεενπτσετσΡ

δ.» ροπή πεεισεατιτ εοιππισπτεαττ αττεττ ΓσΡΡοτττο. α..

ἈτΜίπ π· Ντιπ τερσαπατε Πεο εοττιΡοίτττοπετπ ττι ταττοτιε

Έ'^ξ “Ψρ :αστα εττιετεπττε εσπι εασττε ετεαττει (Ντα τι:.εε,ετιιιι

8 "ΜΜ' π: ειτττττιτεεα. πσΠατιι ατἔσἱτ ττιιιταττοπετιι τπ:τττι

τεεατιι τσ ΡτττιετΡττε εοιπροτιεπτττισε.τεττ το|αττι τπτ:

οττττπαττοπεπι :αστα τπτεττοττε απ τιιρεττοτεττι.νπ

ιτε Βεσε στι:: Ντα [στ τιπρεττεδττοπε, νε εαιιτα τπτ

πια εοιπΡοιιτι νιιιιιιι Ρττιιετρτσττι εσπι τ.1σαττΒετ εαπ

τα α.ιτι οτάτπεασ εττρεέτσπι Ρτοσσεεπάσπι.Ητπε δε,

νε παμε Βεο τεριιειιετ εοπιροττττο ττι°ταετοτιε τπ

τεττεέτ:τσι δε τπι:ετττετπτττε: τιιιο αδικο Βτστπα'επω

. Ε στι, και τρεειεα ττιτεΗτεττιτττε στ, 8; £τεατμτατιιτη)

π
ω

τ. Ρ”. Πε .ΐιτπρίὶεἐτατἰτ ΙΜ. 8.226 Σ ' ` τι;

εοιπθιοτιετε ροτείτεστπττπτεττεάσ “πιο τττισιτι τπ

ττττι εειιτιι Ρττπειρτσπι τπτεΠε&ισστιι ; αστα τι”

εοτπρσίτττο επ τιιβετιετε εαστατ ετττετετιετε: τπτετττ

8ττ:τΙε επττιι ετττετεπεετ εοττιστεε τπτεττε&τιισιιι ττι

Μάτσε αἀ ττι:ετ!εδ:τοπετπ Ρτοάσεετιεταιιι. Νεε τε

' ἴεττ,σσὸττ ττιτεΙττεττιττε ττετισιτιτσετιιτ ραίττσε τπτε!6

πετ ατι τιιτεττεθ:ταπε;τιστα τιετ:=ρατττσαιπτετττΒτΒτττ

τατι,πιιΠαιιι τεσστι·τε ποεεπετατπ σαΠτσαιτι Ρτι7ττεαιπ

τει οπτεέτοτπτετττετπτΙτ.τεσ ταιίιτιι ειτττιπάεαπι τετ

ιπτπαΙιτΙττατεπι,σσα αΡρετταττ τοτει:Ροτετιττα πατΉστι.

ετατιιττιαττεατιατ τιστα τπτε!τεέττο, α σπα ττεπστπτπι

τσι· οϋτεδΕσπιρατττιιε τπτεττεδεστπ, ποπ ι·εετρτεστ

τπ στιτεέτο τπτεΠεᾶο. τα! τσ Ροτειιττα τπτεΙ|εέτ:τσα.

δε τοττιπι ετττττπτει:ε τετττιτπατστασοπτεάσπιτπτετ

Η8ττιιτε. 1 τ ε

Ηατε σε εοπιτισττττστιε Ρτητίττα.. :στα αι;ιιιττ (:α- τι·

ττιοτ.δσΡετείτ ιτε ΜεταΡτιγίἱεα £0τιττ°οιιετΠα_ . - ;Ρασιμ τε·πτετιιια 9τίζοτ9Μ'1.άβ.8.φτά.3.απε2,"α (98

τ.. Κκύτο. αφοβα. στη. ό· 5.Μαψ`Ι. μεβ.ια.απ.ι. ,“Ρ,Μ.Μ'

Μετατ.σκεβ.2.θαύτἰεἰ.ατιιβ.τ.Βιιττο.επιβω. αττ.:.. 8$πιΜΜι

ότ3-τύ #Μι·9φτε/τ.·υπ. Ηοί:5.ατία/τ.6.εοπττ.3.πστ αά Ν·

τπιπιπισιιι αίτττιπαπε, Ι)εσττι εΠειτι Ρι·ατάιεαττιεπτο

τσΒίτ:απτταε,8ε τεΙαττοπτε;ατττ ετταιπ αθ:τοπτε: Μάτι

.τ νετὸ εεταττι ΡαΠτοπτε.σσαπάο,νω; ειστπ 82 νεττιστπ

τσ Ρτπάτε. Με", ταττοπε τισττιαπἱτατιε αΠὶιτττΡτα.

Έσπτταπι. Μάτσα στατττεαττιειιτα οιτιπτ Ρτοπττετατε τγωα.”Μ

τττεσπτστ σε Βεο,νε!στ τσΒίτατιτταε,τεταττοπτε,αδττσ- ·

πτε:Βεσε είΈτσΒττατιττα,πεε ποπ τεταετσα,εσπι Με

Ρατετ Π: τα Ρτττσττι, Ρτττσα απ Ραει·εττι, άντ.ει·εισε ασ

$ρττττσιπ 8.Βεσε ατα. Με α8τι στοάσεεπττο πειτε:

παα Βτσἰπατ τ ετεο νετε,8ε ιστοπττε .τι τσ τ:6ταττττεατιιε

το ΠιΒίταπετε;τεταττοπτε,αδττοπτηπαπι είτε τσ στα..

τττε.πττιτΙ Ντικ! εττετε, τισττττι είτε τττ,ττε εισο νετε.Ω _
Ρτορττε τττεατιιτ-τεε @τα Ρταστεαπιεπττ. νε Ιππικό τ

εττεττσι· είτε τττ σταττττεαττιεπτο τσΒτταπττ2. τ πατα σε

τρίο στα 8: στοιαττε τττεττστ ρτα:στεαττιεπεσττι πι..

ΠαιιτταπΑπεεεεττ.στοτι.αΙτοπστ πστΙσττι είτε: αιτει-ι.

τπεπ ττιτετ εα.εισπιτε Πεο Ρτοπττε 8: τιιεται:τιοττεδ

πτεσπτστ.Οοτιθι·ιπ.ττε εισοεστπ σε ρτα:εττεατστ αττ= ·_ Ή·

ειστά τσ τ.1στιτ,σσοττ εοτπτπσπε εΒ αΙττα στΗ:ετεπτττίστ @ΜΜΜ

Ρεετε.τττ εοΠοεατιιτ ταΙτ Ρταστεατιτττ," (μεταστι εεπετε;ατ ττισττατιταεάτεαπιστ ττεΒεο ἱπ απτά; Μ". -

στα εοσιττισπτα τσιπ πιστττε τττττετεπττΒσε τρεετε.

παπι τσΒίτατιττα δ! τ-Ρττττσ5ΚΡταὸτεαπτιιτ°ττε Βεο τπ

ειστά,εαήσε επτιιττιστιτα (Με ετεατσττε, τρετ:ιε τπτετ

τε,8ια Ι)εο στττετεπττΒσε.:.Ασεσίτ.Ιιό.τ.έα πω». Ρίιετττω

ι ωφ.8.ς6· το.‹τοεετ,αττε1ιιαΡι·8ττττ:ατπεπταΡτσΡττε,αΙτα ”

ι τταπΠατε ιτε Πεο εττετ:Βατπατε.έκβω άπττοέκθ.:.8.

αίτιτιτιατ,Βεσττι εοιιι:τπεττ Πιτ» τσττιιπο δετιετε ω..

Παιιτια.τιοπ ιπιιισε,σσαπι 2Π80ΙΙ.ΙΠ1,8ΠΠΠ3Μ,ά2τησ.ι

πεττι,δε Μ.3.Ρέαίετ ε.4..Βεσπι αππε!τατ 6Ραδουτ. ·

διιενισι:Α Γεπτειιττα πεἔαιιε,εττ Μπέτ/τττό·-τε!ται _ Μ

δεθο!α!τ.έπ τ.ιιττβ.8.Ε.Τύσω.τ.ρ.9.3.αι·τ.5.ώ· Μπέττυ: Ψ2"" ω.

έκτετρ. @τα μπεστ ετιιτ;ιτο είτ ται:τοπτ ι:οπτοτττιτοι·; ἔ:!:ἱἴ°”.Ι_

:ματια ραττὶπι όοεετιι: Ραιτεε,|έκβέ τα Μοω!.:.ιό. .

Βετπατέ. ε·Ι:τ.ττ' αεί Γινεται σιτε πω. .Φεβ (μη |ψ_ έ.

εο!πέτ.·υστι ω.. τ.3.τιΡεττε καττττττιατ , πστΙσπιται·2(τμ

εαττιεπτστπ σε 1)εο ΡτειΡτιε ετιει.(Σιιιπ οπροττω τω

τεσπα, τετετειιτε 7ζιώιο.σιτ. αι·ι°.4. τσκ στ εττοι· τσ ο88[πη...
Ρωτι παπιπατα: νπιτε ιιοτιπσΠτ τεεεπτ. εαττι τιι Ρτττε τ

Ρετττ:στοταπι είτε εετεπτ.Ε.8ο εσττι Λί0|ί77ί!.Ρ.9π2/Ζ.

3.αι·ι.5.ίτεστ ταττ:·ιιπ ρστο,ττα πσΠι εεπτστε τὶιΒττετω

παπι εεπτεο.Νοεα Ρτατεπτεττι τοπττοσετίιιοιτείτε, η·

ατι Βεστ στ πι. Βετιετε αττσσο απατοΒο;.τιοε ετιττπ

:ι:ι:::9τ:τι:::.·::·:ται::::::::::τ::τι: ει.:ταπτἰιτπ ατιστιιοεε,αστ τεεσπτττιπι νοεετιι,,ασ Μπιτ..

ττισττι Ρταεπτεαττ ι:τετ.ιετιτ ατττισιτ ταττοτιε 2ΠαΙΟ85,ε1η2

Ρτοροι·ετοτιατττετ ώσειιταε Πεο ά ετεατσττε;τεττ στη.

:Μι εοπττοσεττταιπ είτε.απ Πεσε Π: πι. εετιει·εαττ

ι απο ιππιτιοεοι παπι πω: τατιττιιιι τα απτσπι Πωσ!

“στα



πιο. π. οι ἄἰυφἰιἐσὶωισ πο. .πιο οι
οοποιοι ιιοΠιι ΡοιοπιιοιιεΒεροιιοθιιΒιιιε μι· ειιιιιιπ:
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οιιπι πιέΐοι·οπιιο τοπιροποιο οΠιπιι:ιπι πιπΡωι

ιιιιιο οπιιπ :ιποιοἔπ :πιο ποπ οτειοιιιπιιι πιο πιο· πιο. μοῦ. Η Βοπεοποι πι Ριιιιπιιιιιπ. :οι οοπιιο 32:_ _

ι·ιοιιιιιιε ιιιιιιΙοπιιιιε, οι οι οπιπιιι ιιπριιοιιο ιπιιοι- πιοιειριι)πιοο οοπιιιοποι·οιπι,ΡοίΪοι πιοιπιπ ποιιιιι- ΒΦ"'Ι"Ι.Ε

ιι:ιιιιιοπ οι οριο οοιπΡοποιο ιποιποιη·ί οίιοπιιππι, ιιοπο ποπιιιιι;οοπιιιιποπο επ οοπτι:ι Αιιειιιι. ιιιιι

:μια ιαΙιοιπ οι: πιιοιιιιο ι:οποοοιιιιιιε Ροπειε μπει πε οο!›ιέι. πω: «πιο αιρ.7. πι: Μπι: Ζώου @πικάπ

ίπ οοπίιιιιο πιο. . .9ριιιω,ρω π ,απο ππε!Μικ πω· ρπορτιἐ @μας

Μ. Βιοο ι·.Ιππιιιοπι , Βοιιιπ νοιιιιοιπ οοιπροιιιιο- πο "Μ ωιιιΜ πω»πυρά πιππίπ.· οι οοιιιιιι

ποπι Μοιειριιχιιοππιιιοπιιιι·π παμπ: πιο ι:οπιιποιι Απιοιιπ. ιιιιι Μ.ι.2'ίπσέ αφ. π.. πικαπ ποιποιιιιιοι,

[Μ “Μ” πι ποποιο ειιιιιιιο νιιιιιοοο οιιπι ιιιιι.Ριιπππιπ.ιιιιιο Βοιιιπ οπο ιιιποιιπιι.ιιιοιπ. δοπιιοιιι ρι·οιι. Ριοριιιι

-Μ;;",",, οοπιφριιιιο ιπποιιιιι ιιπροι·ιοδι:ιοποπι Πιο ι·οριι- ποιιιιιιιο οοπιιιιι οι: 8οιιοι·ο δ: πιποιοπιιιι; πω·

οπιιπιοπιιιιιιιιοι ΒοπιιοιιπΡοι·ιιιι οοποοριιιιιιιι οι ο Βιιιε οοιπιιοπιιιιι· οκ 8οποιο νπιιιοοο , π: πιο·

πωπω ροι·ιοέιο·Ριοοιιπιιι, νιΡοιο πιιιπ Ροιοπιιοΐ ι·οιιιι:ι Ρι·οοτιο).)οιιιιιιο, ποιοιιι πώ 8: Ριοριιπ πο

π· δ: Ροιιιέιιι:ιιιο πιτ πιίιοι·οπιιιιο;8ινιοο νοιεπ,πιι- ιιπιι·ι ι οιιιπ ιιπ_.ιικοιιιτπ δ: οιοιιιιιιιπ ποίιπιιιοποπι

ιοι·οπιιπ οοποοιιιιιιπ ὲποποιο Ροποιο ιιοίιι·:ι&ιιπι, πει οιιιιπ ιοπιιιιιιιιιι·,πιιιιιπ μπω. οποιοεποππιιο

νι ιιιιιπ ιιέιιιιιιοδι ροτιοδιιιι:ι:ιπιιιιιοοποοοιιιε νπιπε νπιποοἐ οοπιι€πιστ _οιιπι πιμι, οι πιποιοιιιιιι, ποπ.

οιιιιιιπιιπι ο οοποοριιι ιιιιοι·ιιιε; απο πι ποπ ροι- οπο” πιο πιο.1 ίοπι ιπιιιιιο οοιποοιιοτο Μοιοριιιιιιιι]οπιιιιιπ, ποιο Απ ιιιππιιιιι.ιιίοιιιοπιικ,ποπ.ιιιιιοοοπ.Νοπ οιιιιιι Μέ

Π η ιιιοο;ποπ οοπιιιοπιιιιι, ω οκ οιιιι·οπιιο, οιιοι·ιιιιι ρ1°:ιπιοππιοπιο. οιππι Ριοριιοιοιο, δι ι·ειιιοπο, πω;
οι ι νπιιιπ ιο.ιιοιπ οοιιοοριιιιιΙιιοι οιιιιιιπιι ιιιιοι·ιιπι: Αι: ιποιππιιιιι , πιει ιιοίιιιπι πο Βοο: ιιιοΙππιιπι οπιπι

πιο. 2ο- ιπιπιιοειιιιιιπ.ιπιοπι οοιιοοιιιιιε ιπ Ποο,ιιι οιιοπιιι- Ροιοπιι:ιιιιιιι68ι Ιιιι_ιιιιιιιοποιπ π οοιιαπι Ροι·ιοέιιο.

222ΙΙ:2· Ιαι:ιιιο ποιά ποιοι, ιιιιτονοι οιιιοπιιιιο ιπποιιιιιι ποιπ,οιιιπ οιοιιιιιοποπιι:ιι·ιιπι, :μια ιιιιΡοιιοξιιοποε

”ΜΜ,"Μ' ροι·ιο&ιιιιιιιοιοιπ δι ιιιιιιιιιιιοιιοιπ: πιιιιιοιιιοέι:ιπο ποοιιοιιπι πο Βοο_ιιιοπ ιιιιιιιοπο ιιιιποπ Η πιο πιο»

ιδιο ιιιιιιιι ποπ-Ροιοιι, οιιιοπ ιιιιιιιιι πιιιιιι·ο τοπω- ιιιιιπαπι,ποπ οιιιπι :ιπιριιιιε οιαπιοιιιποπιιι,ιοπ Μ

8πιιι,οιιιιιιιποπι πι οπιπιο ιιιιιοριειοθιΒιιι58ι ροι·- ι ιιοποε ριοΡιιιιΠιπιπα,ιι:ι νι ποπ οοπιιοπιοπι οιοιι-.

ιοέι:ιπο,οοπικιιιιιιιιιο- οι οοπιι·:ιέιιιιο; οιπποε οπιιπ ιιιιιο.Ηοο ιππιο,ιπι Ρειιι·οο,οιιπιπιοιιπι, .Όπου πω:

πιο: ιιιιιοποι ιοΠιιπι πω” οιπιπιπε ιιάιιιπ Ριι- @βέι-Μπωφι, πιο βραβ&Πιικι2πω, νι ιοπιιιιιιι·

ιη""Ξ[' τοπι.()οπιιι·πι.ποιοπιιοιιιιιε οιιιοπιιιι:ι,οιιιιιπ ιπιιοΙ- ιΜπι). ιιιιοπι ιπιιιιιπιιιι· 1Μυποβι |ιότ.ι.1ιποι παρ..ιι `

αύΜωά ιιιι 8οπιιε, ποπ ιιιιιιπιιιπι· ιοπιιιπι- ιπ ιιποοιιιδιο Φ· 7οίιππι. 2ιπΩοππιτπμ οοποοπ.Σιπιιιοι·. οπιιππο οι.

› πιοπο οοποιιιιοππι ποίι:ι·ο,· οι ιπ ηπα πειιιιιέι τοι, οποια ριοπιοειιιιπι· πο ΡιπιιΒιιο πιπωριιιιιιι πιο;

οι·ει:ιοπιιειπιοιιοέιιιιιιιιιπιιιποπιιιπι ιιιιιιιιπιοιιιρο- πι, νιιιιιοιξ οι·ιοπιι::ιπιιιι·; ιοοιιιι'ιιιιιιππο ιιιιιιιιιιι

.ιοπιιιιιιιοπι οοιιοιΡιοιιπι: απο ιπ-ιιιιιιι·:ι Βοιιοιιε οποιοΒιιιι Ριππιοοπιπι,νι οιππιπ,πιπο πο 1)_οο πιο,

Ξιροιιο·ιοι οοπιιιιιδιιι οιιιπ "π πιποιοιιιιζι,8ι ίιπιιιι πιοιιπιπι ,ι οι ιιιιιιιιπι ειπιιιοΒιοπ οοπιιοπιιιιιι οπιπ

οιιιπ Ρι·ιιιιιιιοποπιιιιιιιιπι ιιπιπιιιι οπιπι ε μπε τοι ιιιιιιε ρι·ειπιι::ιπι. .οι ιιιι(:`ιοι·. Ριιιιιιιπ πιοο,οοε πι. πι·

ιπ Βι·ιιιοοιι: οοπιιιπδιιιιπ οιιιπ ιιιο.ιιοπιιιιιιιιο.8ε π- ιοπποι·ο πιιοι·ιπιοπ·ιπιοι οιι,οιια ιιιιιιιιπι·πιοιοριιο- ΒΡΙ'""”

τπιιι:οπιπ ποοιιιιοπο ιειιιοπ:ιιιιιιιιε,πιι:ιιπ ι·ιιιιοπιιιι- πιο. δ: οπο πιοριιο πο Βετο πιοιιπιιιι·. Βιοπιιιιιι· "σ, “Με

ιιιιοπι Μπιτ ιπ ιιοπ·ιιπο, οκ πιιοιιειιιοι ιπιοΠοδιιιε ειιιιοιπ οιοριιπ,8ο ποπ πιοιοπιιοιιοθ, “Με ι;ιη...

' ιιιππ:ιπιοπιιιιπ ι:οποιοιοππι ιπ ιιοπιιπο πιιιιιιοπι ιιιπι ειπιιιο8ιοὲ , 8ο ποπ νπιιιοι:ὲ πιοειπιιιι·. Ν:ιιπ

ιιπιιπειιε οιιπι Ροιοπιιπ :κι Ρι·ιιιοιιοποπι ι·ειιιοπιιιι- Ι οιιιιιπ ειπιιιο8:ι οοπποπιοιιιιιι οιι:-Ριοιιι·ιει, πιισ.ιπιιιέ

ι.ιιιιιοπιπ από πο Βιι:Τιο οιιιοπιιιπέι:ο ιπ ιιιι.ιιο.Ιιπ- ιιπροιιι&ιι: “οπο” .Ριοιιι·ιο οοιιιιοπιι απ" ΙΜ)

"ω, Ριιο:ιι :ιιιιοπι, οοποιροι·ο ιπ Όσο ιειιιοποπι νιιιιιπ ιιτ:ιπιι:ι ιπ :ιιιιιιο8:ι ι·ειιιοπο οπιιιι ιιοοι ποιηιοι·ιο

οιππ ποιοπιιιι επ Ριιιιιιιιοποιπ Βοιιιιιιε, οιιιπ οπο διο;8ι ριοιιιοι Μπι: ιιιιιιιοΒιι οοπποπιοπιιιιιπιπιοι·

οι οίιοπιιιιιιιοι ι:οπιι.ιπέιο. Τ:ιιο ιιιππειιπ. ποπ ιιιιο πιιπι Ρ:ιιι08 οι! πιίιοιοπιιοιπ ιποιοπιιοιιοει Ρι·ιοπιιιι

ιιοι :πιο οπιιιο8ο,οιιοπιιι πιο ιοροιιιιιιιιιὶ μια τοι ι ιιωπι , μπι-ΜΜΜ... · .... ωιοωἰἐ (μ: Βεο

ι:οπιιιπθαι οιιπ·ι πιιιοι·οπιιπ νπιπε, 8: ποΒιιιοιιοει!- πιει. Απ Μαι Όπωι/ξ·. Κοιο.δ'.Τποπ.οκάπΝιζρ(1__

ιοιιιιε,νι ιιιιιοοπιιοιπ ιιιιιίιοπιιποίιοοπιππόπιοπιπ ιικι.ατ:.ι.οπ 1. ιΠιιπι ποοιποιο!εκκί δι.φισιωι πο.,

πιιι:οιοπιιέ Ροι·ιοιιιιιιι 8: ποΒοιιοπο ιποιοιιιιιιε;πιιιιι Ριοιιιιο28ι ιππιιιιοέξιοοι·ιποιο.ιοπ ιιποιοιιιιἐ οι οι

:πιο ι:ιιιο ιιπιιΙοοιι ποπ Πι ιιιπΡΙιοιιοι· ντιπ οι: ιο* ιπιιιιιιπιπιιιιο. Π - . . °

ίοι·ισιιιιιιε Ροιιοᾶιἔ Μπι, οι ιππιποπιιιιο πιει: π)οπιιι:ιιιιιι ίιιπιιπιιπι ιιιπΡΙιοιιιιιοιπ πιο Ριο-·σ°':ἐ 4:

ιπιοιιοιο., ποπ παπι:: ιπιοιιοδιιιι ιιιππιιιποπιιιπι ί οιιοπι Βιμ σπιτι πιιιιιι πι οιοιιιιιιο, οπο: ειιιιιιιιιιπ °

ιοποιοιοππι ιιιι:ιπι οπιπ Ριιιιιιιιοπο οιππιππι πιιιο- οοιπροιιιιοποπι οι ιιιιι€πειιιε ποπ :ιππιιιιιιι.ο.διιιπ- πι·

τοιιιιοτιιπι : πιιιιι ιοιπροι· ι;ιιιο οοιππιιιπιε οοποιοι- πιο: ιιιπριιοιιιιιι 1)ιιιιποι ποπ οιιιιιιι·ο ριιιι·ιιιιι:ιιοπι

38· ιπι·,νι ιιππιοπιιιιιι ιπποιιιοπε πι” ιπιοιιοιοε. Ειι- ποιίοπ:ιιιιιπ;οιιπι πιο ποπ οοπιιοπιιιπι πι! εσωρο

ιιοιιιιιι ιπιιιιιο ιπιροι·ιοδιιο,οιιπιπ ιιποοιιιιι εοπιιε ποιιπιιπι νιιιιιπ ποοιιιο ιπιοι ιι,ιιοπιιο οιιιπ ιιιιιιιι·ιι. 4

28927222' νιιιιιοοιιπι,οιι οποιοι οοππιιιοπο πώ οίιοπιιιιιι:Ρι·ι- ιιΕιιι ίιπιπΙιοιιοε πι: ιοι·πιιιιιιπιροι·ιοι ιοΙειπι πεπει- δ·

Μι. πιιι,ποιιιιε οι·ιιπιοιιιποπιιΙο οιιιιιιιιιιι ιιοοιιιιιοπιιιι, ιιοποιπ οοιπροιιιιοιιιε,ιιο πιοιιιπο, νι πο, πιιΠοπι

οι ιοΙπιπ πιοιι οξιοπιιοειοιππι,ιιιικ ιιιπιπιπ ιπ πιο ιιπποι Ροιιο&ιοποιπ:πιπιοιιιιιιιοιιπιποπιπι πο οπο

πιαιιποπιο οοιιοι:ειπιιιι;πιιπι οιιιοδιιιπι ιοιοπιικ οι ι ποιοιοιιιΡΡοιιοτοιποππιπ οίιοππι αοιοι·ιε ριιιιιιιιο

.ιιιπι,ιιιιοιποίιιπιιιιιιι πο οιιιιιοπιι:ι,8: ιοΙιιπι πιοιιπι Ροιιοᾶιοιοπι; ιιιιι,οιιιοι:ιε ρειιιοπε, ροι·ιοοιιιιειίι: Ι

0 οποπιι:ιε:ιιο: οπιιπ ι:ιπιιιπι ίιιπι ποοιιιιιι·ισε δε ατιοι·- ιιιιιιοιο ιοιιιιπ ιιιιιιι πιο ιπ οπιιιιιιοπιπρποιη03Μ

πο: νοιιιιιιο,οπιιπι ποοοίδιοιοιπ ιοπιιιιιιοιιιοδιιιπι εοπιροίιι:ι:ιιιιπ οιιιιιιιιιο οπο ια νΠΨΗ5Νο θΠΣΕΠ·

@Πιο Κοριιιζπει πικαπ , ι:οποιροι·ο ιπ Βοο πι- ιοδιιιιε;ιιιιπ ιιιιι:ι πιο ιιιπ_ριοιι πι ιοιιι οιιοπ οι ποπ

παπι ι·ιιιιοποιπ ιιΒΓιιιιέιοπι πιο οιιιίιοπιιπ. Νοε' τοι πιω ιτε τοιπΡ0Πω; πωσ ποπ πι Γιιιιιιιιι%ΠΡε να!

πιω πιοιιε,οπιπ Ι)οιππ ιοιιιιι οι οι·οοι·ιέι οικω”- πατε οοπιροίιτι πι πωπω παπι: οοπιιποιειιιοποιπ

ιιι πωωι: οιιιιιιιιιιοιπ Ι)οιιε ποπ ιιπαππιιιο απ- -ιιπιριιοιιπε πι Βοο ιιιπιππιιπ :ιιΒιιιι οοιιο&ιοΠΟΦι

Ρω;ποιοιιιι μοι οίιο πόιιιιιιοπο ποοοιιοιιπιπ,ιοπ μια · ιιιιιιιοπιι πιοπιιιπ οίιοππιιπιιπιιο οοι·ιοξι:ιιπι;

1,8,"",,, ιιπι πει· πιο :ιδιιιιιιο,ιιιιιιιπι μι· οι ποιοπιι:ιιο.δο- οιιιοοι πιιιιιι:ιιπ , ειπα ιιπο πμ οοιπροιιιιοπο ι Ρα

...ιππιπ οιιππιι οοιιπιιιο;οπιιιο 8ι:ππ5 Ριπιπιαιπι.οο:ιιέιπιπι· ιιιιπιπ:ιπι νπιιιιιοπι ιποΙππιιι: ιπιιπιιοειοιιππιιιιιιοε. Α”

,ΚΜ Μι· επ πιιοιιι.ιιπ Ροιιοδι:ιοποιπ, πωπω Ροι·ιο&ιοπιοιιε δοιιιιιιιιι· π.. πιποιιοιιιιι€πι€Πο ποι:ιο&ιοιιοπι ιιπι- 'ι

Μ". πιιοιιιπ·ι πιο:πιοιιιπι πι: πιιΙΙει ι·πιιο ιπ Ποπ «πω» ριιοιιοι· ιιιπριιοοιπποιιιοοιιπ πιιοιιιιοι οπιο ιιιοιιοι

ποιιιι: εοπιδιαι:ι ω νπιιπι ι:ιπιιιπι Ρι·οιοέιιοιιοπι, οίι ιΡιπ,οιιοπι ποπ ιοί-ιι πο: οιιπι ειπε ετπιιιιιιιΜΙ%Ν1©

οιιπι οιιιιιιίιοπο επιιιιιιιιι, οιιιπ πιιιιιι ι·ειιιο ιπ Βοο ιπιιιοι·ιιιιιι οοι·ιο&ιοπιιιπε πιιδιιιι. ΒΒΡν ο

 



- ι π ιιιιιιΡΑΒιιιωιωιιιιΖωιΒιι. ο

> ειιιιιιι, [οι οιιιιιειιι ιιιοιιιιιιι επειιιιι ιιετιειιιιοιιιε

· Οι: ιιΠιιιιιτειιιιιτει:ε θεο ο

νοιειιιιιι, "Νοε Ηειιιιέιιω:ϋπήριι..αι.

ο 3ο.ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι οποιο επ ιιιιι.ιιιιειιιι::

ε Μπι ιιιιο‹ι ειιιιιιιιιιιιι ιιιιιριεωΕιιιιιΠιιπι

ι ιιι Γε ι:οιιιροιιτιοιιειιι ιιιιιιιιιιεοι.οΡοιιιει

θ: ιΡιιιιιι πειιιιιιιιιιιΒιιειιιιιο οι ιι Ροπει ιιιιιιιιαπι

ιιιιιιιτιοιιειιι ιιιιιιτε:- μπει :ι ιιιιιιιιιι εοιιιιιοιιιιο.

πιο; φαει: οι ιιιιιιιιιιιοιιε·ιιι τωιιι.εω ιεειιιιιιι

ιιεεειιιιι·ιο τειιιΙτιιι·ετ.ιιιιΓε πιιιιιιιιιι·ειιιιεο Ρο
ι ιιιιρ.Δεεωιριιειωιε. ·4 Σ Πι ιι Μ "...κι . .

` οριο. :ο Πειιι·ιιιιιι·ι·ιιιιιιιιΒιιιι Ρ Βιι:ιο :Μοι

Μαι επαιμα, π. εεω.ιωι ει: ιιιοι:ειιιοιιιιιιιε οι.

ιιιιιιε: ι·ιιιιιι ρει·ίοιιιε Βιιιιιια· ιι·ιιπειιιιι ι ιιοι;ι επε

ιιι·οεΙιιδι:οιιιιι επι: ιιιοι:!ιιι%ιιιιι;86 ιιιιιιιι ιιιιιιιτιο τει

ι επ, ττιιπιιτειὶ ιιοιι επε ιιιι επε. Αιιιεεεει. ιιι·οιι.

'· ο φιιιω Με οοεει.νει>Βιιιιι 6ιδριι·ιτιιε 8. ι·ειιιιτει

Ριοιιιιειιιιιιιι: ιιοε αστειο ιιεεεπιιτιο τι·ιιιιιιι:ιιι που

επι Βιι,ιιιι·επε τω, ιιοει νι Ρι·οιιιιιΈιιοιιιιι ιιι:ειιιιι.

Οοιιιιι·ιιι. ιιι Ριιι:ι·ε ειι: ιειιιιεΡοτειιιιιι·οι·οιιι.ιάιιιιι:

ει·8ο·ιιι· Με 82 $ιιιι·ιιιι δ. ει): -ι·ειιιιε ιιοι:ειιιιιι Ραπ

πω; Μπι ει·ιιωΡωειιιιιι ιδου:: ι·εΓροιιιιιιιΡιιιΠιι:ι,

... ιιιειιιιιιιι:ειιιι5 ιει·ιιιιιιιιι ρι·οιιιιτειιιιιιιεθοριιιι τει·

ιιιιιιιιιέ ιιιδιιοιιειι·ι Ρι·οοιιεειιτιι. Ιιιειιι σκεψη. Με

..Με ει· Μεστά Βιιιιιιέ ι (με ιὶ που επι: ι·ειιιιιιιο

ΠΠ) Β: Βιιιιιιι'ιε 8.ιιιιιιιιι πει επετειιιιιιιιιιιιρει· πιο

Ιειιι ιιι·οιιιιθιοιιειιι ιο τ. ι·εεεμιιιιι.ι..Βιιειιιιι· επ ε

ιδιιιιιιι ιιιιειιειΒιιιιιια·_νοιιιιιιιιιιε, ειιιι πιο: Μπιο

· ιεειιε ιιει·ιεάιοιιειι 11ο, οι· ροιιιει·ιιιιτ που επε

ειιιιι Ρειιςιεειιιτ ιιιιιιει·τιιιε.ορειειιιιε: ειιιο ιιΙιιιιιιιι

° ωιιιωειι, οιιοιι Ροτιιι€.ιιοιι επι ε: ο Βειιι .ιι

_ ιιιιιτιιιιιιιε. Μιιιοι· μοῦ. Ἀᾶιιε ιιιιειιι ιιιιι νιιι!ει

. ιιδιιοιιει.οιιιιιιι3 ιιιιεειιιιι ιι€ει·ιε ει!» ιιιιιιιπεεο ιι: ἀε

πω,...

ωει.ι.

Βωξ. ιτει·ι·ιιιιιιιιιιι ορει·ιιιιιιιιιιι , νει οσο οιιει:ιιιιιιιιιι.3.

' 1)ειιι ιιι τειιιιιοτε ει: ιιοιι ι:τειιιιι€ε ιιτει·ειτοι· . ει:

οσο Βιιιιειιιιιιιιε·διιιιει·ιιιιοι.ε:'ιιοιι Βοιιιιιιο Βο

ιιιιιιιιε: ειι€ο πιιιιιιιιιιιι «μπι -ιιειιιιιι επε ιιοιιιιιε

ή' ιιοπιιιιιιτιο Με ιιοιι& ι·ιιιιιιτιοιιε ι επέο π Ρειι.ι ιιι

$ειιιΡοι°ε ιιιι·ιιι ιιοιιιιπίξειιοιιιιιιιιιιοιιεπι, οικω επι

α:ιει·ιιο παπι ιιιιιιιις,ιιειιετ ιιι ιοί-ο Με ιιιιιιιιιι πιο
ι.·ιιιοι ο ·η-·#>ι=°·' ο · °

η Ρι·ιι:ιιιοριοπετιιιιι επ ιιιιιιιι·ε Ρτοιιι·ι:ειιιιιτιιιιοιιιι,

Μ"""" :μια επ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιξ°ιιιιιιιιιιοιιε επι ιιοι·ιιιιιιιι.

ι νει ιι ιοι·ιιιιιιιι ιιτιιιιιιοιιιιιιι ιιιιιιιπεειιιι πιοιιιιι:

Μ"ΟΠ·ι ιιιοτιιιιε ιιιιιτιιιιο ιιιιιιιιιιι εει·ιιιιιιι ιιι αθώοι Πικ

ι·ιε ;° δ: ιο ιιοιιιε' Με Ριιγ6ει ιιιιιιιιιιοιιε, οιιέι ιιε

"ψ" _ Μο εξι:ιιιιι ειιιιιιι ιιιιιτιιιιιιι·.επε ιιοιι Ροιείι:ριιι·

πει επ σωμα , ειτει·ε τιιωιωιιιιιι, ειιιιιε πεποι

ιιιιε .ιι ιιιΒιιιιιιιιι,νει ιοτιιιιι, νι ιο ετειιιοιιε, :ιππι

ιιιιιιτιοιιε,82 τι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοιιεινει Ριιιιιιιιιε.νι ιι:

8εοει·:ιιιοιιε.8ε εοιι·ιιιιιιοιιε. Αιιει·ε ιιεειοειιιιιΙιε.

οιισειιιιιιιιιιιιι· ιιιιιιιι νιιι·ιειιιιειιι ιιεειιιειιιιιιπι, ω

ι «με ιειπιιι. `
ι Βιι:ο ι.Ι)ειιι επ ιιιιιιιιιιιιιιιιιε οικιειιιιιοιιε πιο

τιτιοιιε Ριι76ει: επ ιιιιιιιιιιιι ιιιιωιω ποτε τω.

ιέτοι.8. πω. νιιι οιιειιιιιι , Βειιιιι επε ρι·ιιιιιιιιι

πιοτοτειιι ιιιιιιιοΒιιεπηΒε ιιιρετιιιι€.Ριιιε τει·ιιι.οιιιιιιι

ιιεθιιιι £αιωω. νι ι·είειιιιι· ε. Γέι·πιέτει·, αι βιωιι.ι

ε πω». δι! $ει·ιιιιιιι·2. Ηαε Ρειαειιο ιιιιιιιιιιιιιιιιι

πιώ ιιεειιιειιιιι· (νι οπιι·ιεε εοιιιιειιιιιιιι) ιεπιοιεδε

ιιιειιιιιτε εκ ι·αιιοιιε επειιιιι ι ιε,τιιιιοιιιιιιι εκ Με

ιτε; (1ιιιιιιιοι ειιιτειιιιιιιιι ι·ιιιιοιιεε ιο Ι)εο,ειι ερι

ΙΜ888Μδι· ω νι οι ρι·οιιιιικι ι·ειιιεε ιιοπει ιιετιιιτι. 1. επ πε

Β'^";"'ξϋ· ι:ειιιτιιε επειιεΙιια.ιι&ιιι Ριιι·ιιε;5.ιιιιιιι·ιιιι ιιιιιΡΙιειιιιιι

::ζ"*'° 4.ιιιιιιιιι:ιε Πτιιιιιιειιει·,ιιιιιιε εοιιιιει·ιιτιιι· :πιο που
ι πιει ρειιεέιιοιιε; οιιιιι φαι επ ΜΜΜ ιιιιιιιΙιει

ιει·,ιιοιι ιιιοιιο ιιιειιιιιιι οιιιιιειιι Ρει·ιεθ:ιοιιειιι οσε

ω

5.

Ν” ποδι

έκ Βαν».

δ.

Π'

ΡΟΦωιιι«Αιιςυι αιιιτειιάιιιιιητι·ιΒιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι

Βιιιιετιιι νε οι :ειπα ιιιιι:οιι:ιιιι ά ιιι·οιιιιιιιι,ιιιοιιιιι·ι

ιιιιιιιιιιι εκ ιιεεεπιιιιιε επιιιιιιιι Νιιιιιι Με ειιιιιιιιι

μπει ι 8: οιιιιιιιιει ιιιι-ιιιιιιιοιιε ωω.ιιι ιισιιιτιιι·

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι: εοιιιιιι ναό. οιιιιιι ιιιι,ριιιιιι, δ:

Μονιι:ι τιιιιιιιιιι ιιωιιι ι ιοιιιιιιι° ισιιιιμωι11ιω;

οι·Βο ΜΕΝ Ε€Βιιι2ιιι (Ιτι.ιΐοι.;Μ μακ. “είε @ιι οι;;

»κι αιμα. Ειτε επ ιιιιιιιιιιιι ιιι·οιιιιιιιι, _8ε ειιιιιιιι:ιτά

απο ιιιιιιιιιιιιΒιιιιιιιιιιΑοτεεεει. με!» ιιιιιιιιειι,ιιι;

ιεΙΙιεει·ε ιιι,ιιιιοιι επ Διιιιιιιιιιε ιιει:επει·ιιιιιι ,' Με

ιτε ειε ιιοτι επι: αι επε.ιιιιι: ‹ιε επι: .ω οσο επε:ειι

οιιιιιι ιιιιιιιτι2ι ι1ετειιιτιιιιιοιι Ρει·ιιιιιιιι, ”ιωη η;

ιιι.-ηιιοιι ιιει:επε επ επε.διιιι_ιπιιι:ετι ιιιιιιι ιιιιιωμ

ιιιιιιιιι ιι·ιιιιιιι:ε οι: που επι: οι! επε, νει ειε ω. ιι

ιιοιι απ. (Ξοιιιιὲ νει·ο·ιιιιιιο ιδιοι μιι·ι,τιιιιοιιιιιιο

πιει επιμιιιιιω.ιιιιο-ιιιιιιιι.ιι.Δωριωιει.ρωει.

Πι ιιεοεπιιιιτε επειιιιι, ιιιιιιιιιιιιΒιιιιιιι:εΠι .Μπι Με.

ιι

ο τιιιιτ.ἴειι ιιι οιιιιιιιιιιιιιοι:ιιιιιιιιιι ιιεεεπιιιιτειιι επειιι

Γ

ιιι,ιιιιιι ι..ι.ε . ιΙΙειι·ι· ιιοιιιιιίετι·ειιι: Νεο .ποπ Με

ιιοιιε (οι ιιι·ιιιι:ιεε, τω :πισω ιιιιιιι1Μ·Πεεειιιμιιι;.

οιιιιιιι ιιιειιισιιιιιτ,ιιιιιι·ι ιιπει·ιιιιι. ° - .· _ ο ί ,

. Μ; ι:οιπειιειιιιιτ . ει: ιειιιιι6ιιιιιιε.τωιιιειιιι

κι μπε :ιιι·ιιιιιιιιε οπειιιιιιιιιιιιι ιιοιιειι ιιιιιιιιιιιιι·ι

ιιιιιιιιιειιει,επ οιιιιιιειι ριιι·ι;ε-ρει εύιιιιιι,αιοιιεειιεο

ιιιι:ιηιιιι ιιι:ει·ειιιειιιιισει·ιιεει·επιειιτι ρει:ιεέιιοιιιει

ιιιιιι|ιεπ ειιιιιι εοοειρειεινει ιιιιιιιιιοιιιιοτέι Ιστικο

.Με ειιιιι Ροπιιιιιιι ιιιιιιι,νει ιιιιιιιιιε ιιει·ιε&ο :ιειιιι `

ιι

ι

Ρειι:ε&ιοιιειιι «πιω. > ___ 4 .

Εδο.ι:ειπεο, ειιιιιιιιιιιει ι·ιιιιοιιιιειι επιειιιιιιι ,

οιιιιιιιίέ ιιιιειι·ι.νι ει: ριοιιιιιιι 8: ιιιιιιιειιιιιιιιι·ιιιιιεε, Ν"'[Μ

Ρει·ιε&ιοιιεπι ιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιτι:. Νου ειιιπι που... 8Φ”ιι"_

ειπε, ειιικιειιι ρει·ιεθιιοιιειιι ειειιιιι:ι ει: ριιιιιιιιιι,

σ.ιιιιιι·ιιιιι ιιιι€ιιιιε πο: ·ιιιπιειεπτει. ιιιιιιιι οιικιιιιιιιιι

ιππει·ιιο επ $.Βιικιικ.ιιι ι.ιιι)(ι.8ρ.ι.ριεΠ. αι·ι.2.9κεπ.

1.8 'Ποιοι. ει». κε .ι..5'εαιι 9.ιιχι.5.ι.ιι.ιω €86°βιβικ,

Χέειι.ιικ.ι.ε . 1.Οιερει!ι με/ι.3.ρι|ι 1.6οηεω!;Π...

παπά με/ι.3.Ηεκπαιαβω. απ.ιο.άι·. Ριοιι.ι.ει:

2ΒέΒρ.Μ.5.π8 Τκιιι.ε.6ινιιι.Πειιι εκ εοιιιιιο(Μωω

ιιοι·ιαι,οπιιιειιι ει·ειιιιιι·ιιιι .κι ιιιιιιιιιιιιειιι; ιιιι ειι

ιιιιιιιιισιτπε Ρτοι:ει:. ΓοΙιιιιι Πειιιιι .ο ιιιιιιιιιιιιιιιι

ιειιι.Νιιιιέ επιικ,ιιιοιιιτ.έιιιυβειυπικαιι|ιι ά. ,

Ρι·οιι.:..ι·ιιιοιιε. 8ε ι.οιιὸιι ει: ιδιο ριιιο, η ει;

ρισιιιιιιιι ωιει, ιιιιιιιειιιιιὲ ιιιιει·ετιιι· ιπιιιιιιιιιιιιιι

9.?

ω;

Δε... μι·

πι: Μάι.:

ιιεε:ιτ ιιιιιιιειιι Ροτειιιιιιιιι:ιιειιι; εέ ιοί-ο ειιιι!ιειτο

εσιιεεμιι ιιᾶιιε ριιιι,ιιιιι εοιπιιιιιιιιιιιιι ιιι-ίοι·ιιιιιι

εκει ιιιιοιιε οιιιιιιι ΡοτειιιΒιιτπιεμιιια ίοΙα οιιιιοιιι.

:οι ιιετίειξι:ιοιιι. ειιιΑπι ιθ:ιιε Ριιτιιιι·ιιιειι, ιιεριιιιι-ι

πιο; ει: οπιιιι ιιιιΡει·ιεδτιοιιε: ιιτΒο πι: .ιι ιπποε

ιιιιιω ειιιιιι δε ιιι·οιιιιιια απο: ιιτισιιιτιιιιιιτοτιεπειιι

εει ιιεΒιιιιο οιιιιιιι ροτειιτιιιιιιιιιιι;Γιειιι [κοψω τα·ω","·

ωιιιι..ω

ιΜιεπιιιιιι
Με. π

ιιιιι ιιιιιιιιΒιιιιιιιιε επ ιοί-ιι Ροτειιιιιιιιιοε:ιιιιιι .ιιι·οιιιι

πιο ειιιιιιι.ειιτ ι·ειιιιΒιιετ ιιιιιιεί:ι:ιιιιι ιιιιιτειι·ι. επ ιοί:

ι·εριιιέιιιιιιιιιι ιειιιιιειιΡιιι:ιτιιιιι ιιιι ιιιιιιιιτιοιιιειιΜμι:ιιιι

ιιιεεμειτειιειιι ΐοιπιιιιιτει· ιιιιιιοι·τιιι: ειωιιιιιο Μι

ιοιιιιε Ροιειιιιιιιιιιιιιι.Εοιπιι·ιιι.οι εειπειιιιιι επ μα·

ιιιιιιιι ε:ιιπει επεξι.ίιιι, ιιιτει· οικω 8ιτ :πει-πιο ιιιιιιιι

ιιιτει·εειιιι: Ρτοιιιπιιοι·: Ιω ιιιτει· ιιε.Βιιτιοι1επι τοτιιι8

Ροιειιιιιιιιιιιιε ά ιιτιπιιιιιιιιιιιιιειιι . ιιιιΙΙι ιιιιει·εε

άι: τιιιιο ρι·οιιιιιιιοι·:Πειιτ ιιιτει· ιιιιιι:ιτιοιιοπι ά μι

ιειιιιιιιιαιτειιι ιιιιΙΙ:ι ιιιιετςεειιτ ιιι·οιιιιιιιοι· ειιιιιι.ειιιιι

ιιιιΙΙ.ιιιιιιιι Ροπιτ ριοιιιι·ιιιοικηιιιιιιι οιιἀιιιτει· ;ι&ιιιη

δ: Ροιειιιιιιιιι ιιιιιιιειιιιιιε ιεεεριιιιιιιιι ι:οιιειΡιιιιι·:

ειιιιι ιιιιιιι ιιιιιω ιιιοεει:ιιιτ ει: ιιειςιιιιοιιε ροτειιιιιε

ιιιοιιιιιιε ι·ει:εριιιι2,ιιιι ιιεΒιιτιοιιειιι :ιδιοι Ρι·οιιιιιιιι

ι·εεεριιιιιΙιε. ι

Ι)ιεεε. ιιιειιιιι·ειιεεεΠιωιειιι επειιιιι,ιιιικ 6 :ιο

ιδιο μια: ιιιιπειιιιιιιιιι·,ιιοιι στι: ι·ιιιιιιι ιοιιιιιιιιιιιιιι

Με; ει νει·ὸ ιιιιιιιιτειιε&ιι πιιιιιιι Με" ιιιιιιιιιιιι

Βιιιιιιιειιι:ιειιιιι·,:ιέιιιε μπαι ιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιειιι ιιοιι

ιιπειι.

ιι.

1,.. ι

ιπειΑππιιε:μιιιιι·ειι ω ιοιιι·ιιιιι δ: Ρτο:4:ιιιι·ιτιιι:ιοιιιι έω.ΜΜ6.·

Ι
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πιο" πιιιοπο πιω -ποοοπιιιιιιο οιΤοπιιι:οιπιπιπ

ΕΦ Μ· πι· οιιιιιιι·. Με! οοπιι·:ι; ΙιπιπιιιιιπιΙιππ .οι ιποιιοοοιιοε

"ω""' δ: ι·οοιιοποπιιο επι ιιιιοιποιιιποπο πιιιιιιιιοποπι; ο

2.2%έκ ἀπὸ ποιοι, οιιοπι πικάπ 8ο ποπ οοπιιιιοπιιιι πο

. οοΠιιιιιο οποιοι , οιι ιποιιιιοοιιιιε οι ιοριιΒιιιιιιιιο επι

οιπποπι ιπιιιιιιιοποπι ιιιιιιπι ιοι·ιπιιιιιοι· ιπιοοιιιιι

ποΒιιιο 1οπιπιο Ροιοιιιιιιιιιιιιιο : απο ιπιοιιοδι:ο Με

πιιοποοδιπο ριιι·ι.Βο ποπ οοππιιοιοιιι ποοοίπιιιιο

οιιοπιιι.ιπιοι·ιπι· ιιππιππιπιιιιιιο.Ωπιο ο οι: ιιοι:ιοπο

ποιοι ριιιιιιιι:οοιεο ποπ ιοιιποιοιιιι·ιριο,Ροποι οοπ

πιο απο ειδοπε μπι οιιιπ πιιιιοπιιιιιιιο; ποιο οιιπι

ο: ιοπιιι-πι πιιιοπο ποιιιιιι απο ι·οιιο οοιιοιιιι. οιιπ:ι

πιω-πιώ ιιπιποοιιιιιιιπι οποοιιιιοποιπ.8ι οιιιιιοοπ

Ριιοπιιιο οοιιοοριιιο. (ποιοι: οκριιοιιιιπιοοποοριππι

οιιοι·ιιιο;οιιιπ πιω ι·ιιιιοποοιπι οιιιιιοπι οποία πι

πιοπιο,ιιοιιι οιιιίιοτοπιριιοοιια ἐιιοιιο ιοι;Ει·ἔο ο

οι: οποία ι·ιιιοπο :ιδιοι ροι·ιιιοπ ιπίοιι·οιιιι· ιπι

ιπιιιοπιιιοπε,ποποι ι·ιιιιο ιιθ:ιιο μπι πιοπιιιιιιοι·οοπ

ιιιιοι·ο οιιιπ°ιπιιιοπιιιιιιο, ιιιιιοιππο πιιιπιπιιιιοε

ποπ οιοιιι·ιιοι·οι ιιππιοιιιοιο =ιοιιοποιι·ι πι... μπι,

οι ιοιοπι ιιοοοΠιιιιιοπι .ποιοι , ποιο απο ..επι

ποιο ποπ οιιρι·οπο οοποιοοιοιιιι·. ·Ιιπιιιιοπι οιιιοπι

οοποιοοιο·ι·ιιιιοποπι αθώο Με οιιπι πιιιιοπιιιιοιοι

πιω ιιάιιειιιιιιιι: ιπ: οι οιιιιιιοιπι ιιιιιοπο. πο.οιιι

οιπποιπιποιοπιι:ιιιιοιοιπ: ιπιιιοπιιιιιιο πι (πει απ

πιο τοιιοπο απο :ιιιιιιιοπι ποιοπιιοΙιπιιοιπ ι πιο”

ιπιριιοιιι .· -οιπιιιοιιοπι πιι:ιοποπι νιιιιιε πιοπιιιιιιοπ

οι πωπω _οοπιιίιοιο οιιπι οιιιιιιοιπι πιιιοπο ει!
·ιοι·ιιιο. ο

- πο.: _ π( οπο.. ι. ιπιιπιιιοπιιιιοιοπι.ιιι οι: Ρι·οιιιιποι·οιιι

-Ψι4ιιιιιιϊ”'“οο ιπππι οι: ιιιιπππι ίιπιιιιιοιιιιιο: $ιιιιιπιιι οποιε

μρω!!"Μη οιιιιο,οιιοιπ οποιοι ποοοιππιιοοποποι,οιφιιοιιο πο

Βιι οιπποιπ οοπιροπιιοποπιιιι|ιοοιιι ποπ οίΓοι πο.

πιο ιιποπ ποεατοι οιπποπιι 8οιι οιππιοπιιιτειπιιι

πιο οιιιιιιοιιο ιπιιιοι·ιοι ποιοπιιιιιπ ιιοι οπο”. οπω

ποίιιιοποπι:οιιιο ιπιιιιιπιΙιιοο «πιο οιιριιοιιιιιπ-τοι-ι

Ροάιιι·ιι οιιπιιιιιιιιοποπι :ο ιππιπιιο οιιιοιπ ποιιιιιι

οοποιιιι πιο οιιιιιιιι οοιπΡοιιιιοπο;οιπποοπιπι οποσ!

ιπιιιιιιιιι·; ποοοίπτιο οοιπροπιι οιιπι πιο ιπιιιο

ιιοποι οποσ οι ιιιπιπιθ; ίιπιριιοιπιιο Ριοιιιιιιξ πιο

οι:: ιιππιππιπιιιιπ:ποπι οι: οι ι·ιιιιοπο οι·αιιιιπο οπι

πιο «πιο οιιοΙιοιιιιιιι οοποοιπππι ιιοιιιιιιι.πιππι

_ πιιιιιιο. ο π: ·

1,,])::Σ' 3.(Βιοιι οι ιπιιιιιιιιιο οίΐοποι ιιπιιιιιοιιοι Μπιο

.$"π οίιοπιιι ιιιπιιιιοιιοι· ποι;οι οπιποιπ ιοι·πιιπιιπι ροτ

πειιοπο Ροιππιιιε οι πιο οοποοιιιιι οιιιιιιοιιο; οι·

Βο οι πιιιιιε πο” ποπ απο οι ιποοριιιι :ιππι

οιιιιιιιιιο οοοι·οιιιοπιι ροτιοθ;ιοπιο, οπιιιπ ω.. ροκ

ιπιιιοιιοποπι οοιιιιιι·οιο . Γιά οιιιππ οπιπΓοιιπιοιιιο

οιοοιοιποπιι Ροι·ιοδιιοπιι, οιιιιιιπ παπα. Ιπππιι:ιε

οπιπι οίιοπιιι ίππιιιιοιιοι· οιιριιοιιο ποΒιιι οπιποπι

ιοιπιιπιιιπ οοιιοδιιοπιο , ι·ιιιιοιιο οι.ιιιιο ι)οιιε οιι

ἱποιιροιι ιιοοι·οιποπιι Ροιίοοιιοπιο; τω Η ποσοι οι

ιο οπο” οιοοιοιποπιι οιιιε ροιιοᾶιοπιε, ιιιιοπι πο

·ποι.οο πιο ποιοι οπο” οοοι·οπιοπιιοιππιοιπ οιιιοπι

ιιιιιιιιοι·οι.Νοπι ·.ιπιιιιοικιο ειιιιιιιιιιιι ποιίοοιιοποπι,

ποπ οπιιιιοτοι οιιιπιοιιιιιοιπ :κι ιιιοιπ:οτεο οι: οιιιιοιπ

ι·ιιιιιοο, πιώ Παπ οιι ιποοιιιιιι ποοιοπιοπιι ποιίοοιιο

πιο,οιι οιιοπι ιποιιι:πιι ιιοοιοπιοπιι οιιιιιιοιπ.

Βιοο ο. Βοιιι οιιιιππιππιπιιιι οιι:ιοιιιποιιο πιπ

. ιιιιοπο πιοι·οιι: ιπιοιιιοι ποιοιι: παο ιπιιιιιιιο πιο

πιο, νπο π·ιοιιο μι· Ρι.μιο.π πιιιιιιιιοποιπ πω,

οπο οποιο πω ιποι·ιιιιιοι πιιιιοιπιιι· οι: νπο ιδιο

πι οπιιπι:8ι ποο ιοπιιι οΙΐοι·ιιο ιιοιποπιιι:ιιο ιπ:ιποι

οι: ιιπτοοιιοπιο. Απο ι·ποιιο ιιπο πιο οποιο πιπ

ιιιιιοπο ειδιιιο, μι· ιοιοπι ιπιιιιιιιοποιπ οιιιοδιι νο

ιιιι ; παπι ροίιιο, οποιο Παπ ιιοιοιι; νοιιο δι ποπ

νοιιο, οιιοιιοιιιιιοιιο οπιοοιιιπι οι·οοιιιπι ίιπο οπο

ίιοιι πιιιιιιιιοπο [οι ιι&ιιο, οι ε οι , πωπω ιπ

[ιιιιέιι, επι Βου: ιιοΠιι ποσά οπιοι ιτοιιιιι ιιποι·ο,

ι μ

Μισπιτιο

.υπιιιι,

οιι..ιιε πιο·

ΙΜ _

..ο οποιο ιπιοι·οιιιι· ιιπιπιιιιιπιΙιιιιε . πι: ιιιοποι Ιπππιπιο·

.υπ πι. Ρο ωοπιιιιι.π πο. ι

~?Ζ__··ο_-~--~ἶ?_-~

~_π__·

ποπ νοιιο; :πιο ποπιπιπιι. οι: πιο πιιιιιιιιοπο ποι

πι ποπιιιιοτιοοιιο ειοοιοιοιι-Βοοπ - πιο .ο κι άο

ιπιιιιι· ιο ιιπιιιιιιέι . Μ ιοιιιιιι π.οπιιοι οπ

ιοᾶο νοιιιο , νι ποσοι οι: νι ρτιοι·ιο ιιέιίιο οταν: ιπ

ιιιιιιπι,οιι οι οοιι:οι·ιοι·ιο ι οιοιιπο.ι ~οίιο .ιιιιπιππι.Οιι

ιιιιε π.. πιδι.8. αφ. ιο. μποτ οι: πιο ιιι:.οοιιο πι

ιιοπο. πιο πι.. οιιοιιιιιιιοιιιιιι :ιοιιπιιι:οοιιις.-·ιι -

ιοιπιοι·ο ιπιοοιιο&ιοποπι ιπ Βοο, ίι,_ιιιιοιι Γοιπ

νοιιιιο, .ποιοι πιω οπο! οιιιιιπ οιοοιιοιππι ο '

ιιιιι .ΐουιι.ιιοξιπ|'τέ·οέ:. :κα έ: πω. .ΒικικιιούιιΙππ.

νοιιιπι οιιοπι ποο ιοπιιιιιί(ιιιιιο πιο, οι ριππιππ

ιοπιιοπάο. Ριιιιοπιπι. ρι·ιιιοιοι οπιπι ιιιι.ιιφοιο

οιιοπο, οποιοι ιΠιιι€οιοδιιο ιοι:οι ιιιιιιπιιι.οι·ιι

ιιοπιικ μοοιιίιοπιιπέιιιο ιιοπιι€ποπιι . πι; ιιποι·ι οι π';'."”Μ

Λ . ο . . ,ιδ]ιπο

διιιο πιιιιιιιιο; οιιιπ ππιπι ποσοι Βοο ποποιοιιοι ω'

οοοπιιοι·ο,οιιιιιιπ «πιο. ποιπρι·αιιιιιιΙΤοι ..οπ ι:ι.ιιιιιιι

οι·ιπιοπιοι· ποσοι οι·ιοι·οπι οιπππι πιιιιοι·ο.. Υποιο

ιοποιι απο οι απο π. ποπιο , ιιιιι “ι οιιιοπιιιιιι

ποπ οπιππι ο μιποιοιο ιιι·ιοιιιιιοιπιιο. ιπιιιιοπιιιο

οοΠιιιιιιιο ιιι·ιοιοιπ :ιάιιιπ ιπ ιποιιιιο.ιπππιτο. _

Βιοοε. .Ειιιιπι απο ποσοι οι·ιοι·οιιι οιξιππι κι

ιπ πιοιιιιο,ιιοι ιιιιιοπι :κι οιιοι·οοπιπιπι το” ιιιιω.

τοπι πιιιιοι·οιοι·οο οι: ποο οοιιιιο ποπ ιποιιι·ι·οι·οι νι

ιιιιιπ ιπιπι·ποιοπιιιιι νοι.ιποοπίιοπιι:ο. 8οιι οοπιι·ιιι

ιιιπο οποιοι” οπιιιιιοιιιιο ιιποι·ιιιιοιιιι:ο ιιιιιπι

ειδιιιιπ ιπ ιποιιιιε ιπιιιιιι·ο, οιιοπιιο κοπο. οπ οικω.

πιιιιιιι,ιιπι ποπ Επι: οι·ιιιιιι(ο.:ιιιι ποπ ιιιιοπιο οοπιι

ιιοπιιιι:Ι)οιιο οιιιοπι οπιπιο8σίιπειιιιι επ@απο πιο

οπο, οι οιιοπιιιιιιπο οιι·οιιπιίοοιιιι. Νοιιιιο πιο...

οιιοι·οιιιιιπι- ιιποι·ιιιιο [πιποιοπο οι οι! · οιιιιοπιιιιπι

νιιιππι ιιπιιιιιιιοποιοι, απο -ιποοιιιιοπιιο, ποιο πιο

οιιοτοιι:ιιιιπ τω” ιιοποιοπο οοπιιιπᾶιιπι 7οιιπι

ιοΒιιπι μιιιιοπιιιο,οιιι ποπ .πιο πικαππουμε-Ι

οπο. ο ! ο ψ.

Αι! ι. ι·ιιιοποιπ ιιιιπιι.ιιιιι.οπιοοοιι.ιιοπΓοππι πιο-Δ π:

Γοποι Βιιιἰπιιι ιι ποπ πιο πιοιιιιδιο οι! οπο μπου

δι:ιιιπ ποιο πιο οπο οιΤοπιπ11,ποΒοηοπ ποπ παπί.

οιιπι ιοοιιπιιιιπι οπο ιιπΓοιιιιιιιιι.οιιοιι οιιοπιπιιο οτι

Βιιιιπιε οι·ιοπιε; ιι·ιιπιοιιπι ιοοιιιιιιιιπι οπο οπο.

ιιιιιπ.8ι ππιιιιιιιι(ειιιιι,ιιππιοιιπι οιιπι ιπάιιΐοιοπιιο

ω πιο δ: ποπο ο.ποποοιιοπιοιιποοιιπι οπιπιπιο

.οι ποοοΠιιιιιο 8ο ιιοι0ιπιιιπιιιοπο επι πι., οοποοιιο.

ΕιΒο ιπιιιοπιιιι·,πο ο οοπ_ἴοοι.ιιιιπ οιιιιι_πιπιιιιιο οι Ρ(Φω ιι·

ιι·ιιππιπε ο ποπ Μέ ιιιιιιοπμω .ι πιοπιπ:ροτιοπα 'Μ. Μ"

ιιιιιοιπ οποιο ιιι·οοοιιοπιοο, “ο ιιιιιιπΒιιιΞιιιι ὰ Ριο

οιποοπιιππε; ποπ ιοιιιοπ ιιιιιιιπΒιιιιπιιιι οιπιιιιιιι,ιπ

ιιιιιι Γιιπιιιιιιπι.Τιιπι οριο πιιιι:ιιιο ιιπροι·ιιιι πεπι

ιιιιπι ιοι·πι2. οιιιπ οπιοοοιιοπιο ιπιιιιιοι·οπιπι πι πιο

δ: ποπ οίιο.Ροι·ιοποι ιιιιιιπιο οι·οιιιιοιιπιπι·οιιιπ οπι

πιπιοιιι. ιιοιοι·ιπιπιιιιοπο .ο πι., ποιο μοοιιιοιιπ

τω· οιιιπ ιπιππιέι ποοοιπιοιο,οιιιπ πι. οιιιιιιιιιοιιι

πι , οπο οίιοπιιιιιιοι ιιοίιιιιιιι ιιοιι]οπ:ιε ρι·οιιιιέι::ιο

οπ πι ιοοοιιπιιιιιιοπι. νιιιιο ποιιιιοοιιοιπ πιο ποί

ιππι ιι·ιιπίιι·ο ιι ποπ πιο ι·οιιιιιιο :κι πιο ιοπιιιιιιιπι.

οι ιοπιιιπιιιτοιιιιοι ιοοιιποιιιπ πιο τοπιιιιιιιπι;οιιιιο

ιι·:ιπίιτο οι ποπ οίιο,ιιοποπιι ιτ.ιπιιιιιπιοιι πιπιιο (πι:

Βιιιιπιο :ιιιιοπι ριοοοΠιοποε.νι πδιἐ .Μπακ έ» Μαι'.

5.μ.εί!.2.οιι ιιι·ειιπι.ποπ πειποπι ιοτπιιπιιπι οι: ιιιιο

"Ήιω10τι @οι πω» ρτἰποιριιιιππὶ οπο οπιαπιπι.

@Μπομπ ποπ οιιοιιπιιιτ ιτειπίπο οιι ποπ πιο [πι.

Μι οιποποιο ιιο ιοιιιπποι Ρι·οιιιιοοπιιε : ποιο οι

πιπιππι πω” ιιςοπίιι·ο οι: ποπ οσο επι οπο, ιιιιοιι,

ιιιιιιπιιιπι .ο :ιο Γο,ροιιιιι ιιοπ πι..

Πιοεε.Τ.ια·ι ποιίοπεο Βιιιιπο ριοοοιιοπιοι ποπ

ιιοιιιοτιπι ιιπιιιιιοιιοτ ποπ οίἴο.ιιιπιοπ_οοπιιιιοιοιπ

οι: απο ο ιο ποπ Πιπι,ιοιι .ο ιιιιο.ιιιι οκ ιο ποπ ΜΙώ αρ

ποοοίπιι·ιο τυποι ποοοίπιτιο ιιιπιιιιπ απ οπο. Κοιιι. ”";'ἀ'.'-λ

οιιιπ οποιοι» ι.άιβ.8.ρ.ι..αι·.2.ροι·ιοπιιο ιιιιιιιιιιε ιιτο- -

οοιιοπιοο οι: ιο ποοοΙΤ.ιτιο οπο ίοι·πισ.ιιιοι·, οιιιιιπιιιο

ποπ ιιπι ο το ρτοιιιιέιιιιο.Νοπ τοιιιι€πιιι ειιιιοπι πιο

οι: (ο ποοοίπτιο ιοτπιοιιιοι· . 8ο οι πιο ιιιοιιπ&ιιιο,

'^ ποιο

ω;

δ).
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.του

#|. Β: |:τττππωέι/έαττο Ποτ. π

«μπα ποιο!! οπο ει!ιιιιιιι απο, οπο οποιιι!ιι!ἱιοι· ποιοι "πιω ὸὶοιιιιτ,ἴοι!ἱοοιὰ οτοιιιοποιειι!ιοτποιιοπε, °

ο!!ο,Βι ιειτποπ ο!» πω. 2 _ ι!οποπποπιποιιιποπιο ιπ οι·ο:ιιιιτἄ. νοι·ιιιιι Η (Μπι

Ξπ!!ιι!·ιιο:ιιιιοι! ποπ οίιι!!.οι οι π. οπο, ποειιιιι Ή ιοτ,(1ιι!›οτπιιοι·,Ποπιιππο, ποπ Γιιιιιοιιιτ Ρωππω

' οι: π πω ι!οιοτπιιπειτο οπο ίοτιπιι!ιιοτ; ποιο νι πο· ιοτ οι ι!οιιοπιιπειι!πο, τω !.ππάιιπιοπια!ποτ; ιιιποιιι

πι.

Βιιιτο ίπ:

ι·τέττύπτο,

ΕΣ'

Χοπ.

6!ιο οιιπιιο,ιιιτπ ποιο νοι!αιιπι ωιππτο, ν! πιο: πτ!ιπ.:

Χιού 8οο·

και πι.

οι.

η.

Ματιά:: πι

Ι"Π””Π:

ιοτιπιποι οι π πω οπο !·οττπει!ιιοτ , οποτιοι νι πι, ι ι:ο,ι!ιοι Οτοπιοιοπι,οποοτποιοτοιπ, Ποτπιπιιτπ, ει!›

ποιο πτιιιε τοεο!!:, οιιὰπι ι!οιοτττι!ποι Π)! οκ Γο ίσια ! !πιτιπ!οοο ποιο!!ιιιο οτοοπι!!.ευ!ιοτπιπι!ι,ι!οιπιπιιπ

πιει!!ιοι· πι... Ει·πο ποστ! ,ιιοο!πιι οπιι!ιο οπο, παμπ _ πι, ιιιιοτιι ποιοπιιιοτπ νι! ποπ οοιιιιιιιι πι ιοπιποιο,

οι ιο ί!!ιι ι!οιοτπιιπ:ιτο ίοτιιι:ι!ιιοτ οπο. Κο!π. ποπ. πει ποι: ιπ ιοιπποτο ἰποἰπἱιι!οποπιιπιιιιιιιπι!ιιπιοπ

ιιππιππι.οι! πτο!ι.όι!!:. πι! , οποττοι· πρ. νο! !π !ο νο! ι πω” πιπ,τοπ Μ: ιι:ιοτπο.

ιπ ποιοπιιί!.πτοο!ιιέιιιιί! πιτ: τυποι :ιιιιοπι ,νι οπο ! Ποτ!ιιοιιιιτ,!τππιπιιιπι!ιιιιιοπι πι: ιοτιπει!! ιτπποτ- οι· _

το!:ιιιιιοπι ποτ!_οπ:ι: πτοοοι!οπιιε πι ιπ ποιοπιιέὶ παι- Ιι€ιτο ποπειιιοποτπ τπιιιιιιοππ;ι!ο πιιιιοι·ιο!ι Βτοοππο- Μ”,””'""

πα πτοπιιοοπιιε,νι ιπ οι !ι!›ι ο!οιοτπιιποι !!οττιιο!ιιοι· 'ιιιιο.ποτιοθι!ΠΠΠΠΠ Πιοι!0Πι οπτΠι!!!!0!ι !)€0 €0Πι-αξό:ε

οπο .ποοοπετιιιτπ. ¦ποιοπιοπι: ιιπιππο οιιπι πιι!!ο :τοπικα ποπιπι!ιο π. "χωρημ,

Α ο τοπί·ιττπ.ποπο οοπΓοιμι! ποσο. οοπτ:οι!ο απ.. οι!! πταιοτ ποιοπιιι!ιιιιοπι ὰ ποπ οπο πι! οπο, δε π.

τοι:.ι!ο ποιοιι:ι πω. ΐ:ιδιιιιο, ποδι: πο ποιοπιἱὰ Με- οπο οι! ποπ οπο; .Μπι πΕ'› τοπιποιοι πιπιιιπι!ιιοι,νο!

ιιιιπιιτο πτοι!ιιδιιιιιι:οππι θιέιιιιιι !ιιι!ιοι πτο ιοτπιιπο πι οπο !-ππ!!:οπιιιι!ι,νι (ιι!:ι!!.ιιιιπε ιποοπιπ!οιιε; νο! πι

οι!ιιιιιιι! ι!ι!!ιπδιιιιπ ει!:ιππι τιποτε πτοι!ποοιιε,πιιρι! οπο ποοιι!οπιιι!ι ;δι !ιοο πιιο οιιιοει! ιαιπαππ ω"

νο! οο!ιιοιιιιτ οι: ο:!ι!οπι πειιιιτ:! πτοι!ποοπιιε,νο! Μ: ι!- πὰοιιτο!ι:ι,ὰ @πιο ποπιιοι οπιπιε !ιι!:»!ιιιιιιιο οποιο;

!ιἰ το:ι!ιιοτ ι!ιπιπέΈπτπ,όο!ιοι πιιίΠιιο ιοττιιιπειτο ειδιιο- !ιιιο ποσοι! :ιοοιι!οπιπι ίπποτπιιιπτει!ιο , οι! οπο: ο!ο

ποτπ οποπιιε;Ροιοπιιιι νοτὸ πιιιὲ πτοι!ιιέι!ιιει, ιιιια!ιε πετ! ποιο!! οιππο οπο ετοιιιππι π.ιποπιιιιιπππι: νο!

ο!! !)ιιππιι πτοι!ιι&ιιιιι,ιιι! ιπιτει,πό πιω ιοτιπιπιιτπ ιπ ιι!ιιιιι.!_ οοπιποπιπι!ιι:ιιο, νι ιιοοιι!οπιι!ιπ5. δι πιο

ι!ιπιπέιιιτπ ὰ πιιιπτέ πτοι!ποοπιιε , οι ο!! πω! οπι- πιο οπιπι!ιιιο,οιπι!σπε οοιπποιιι οοτπποπιπι!ιιιιι οππι

πιπο οιιτπ ι!!ε!: νπι·!ο ποοποοκ οἔι ι!οτ!ιιοιιπτ,ποο ι!ο- !ιι!ι!!ιιπιιιι,ιιιιι !:ιιπι!ιιτποπιο.νπι!ο οπο ετοιιιιιτει πιει-

!·ιοι πιεσε ιοττπιπειτο οτιπιποπι πτοι!ιιοοπιιε , ποιο πιο ι·οοοι!ιι ε! !)οο, οὸ ο!! ποιοιιιιο!ιοι· δι πιιιιώι!ιοτ; ·

πτοιιπᾶιο ποπ ι!ι!!!πεπιιιιτ ὰ ιοττπιπο πτοι!πέιο. ποδι νοτὁ τπεπιε οι! Βοιιπι ιιππι·οπιπτιιιοι , οὸ πι

ντβο!ιιο,Ει!ιοπι ι!!! το!ποπάοι ποιοπιιιι πτοι!ιιοι- ειδιιιιι!ιοτ8ιι ιπιπιιιιιι!ιι!ιοτ. νπι!ο,οιιιι:ι ιπιιιοτιιι πι!

πιο :τι ιοττπιπο ιπ!ο, πο! πτοο!ιιο!ιιιτ, ποπ-ιο ειπα! τπ:ι τπιιιιιπιο οπιπιππι ι!ι!!::ιι ὰ !)οο,οπ όιππιιιιπ ιππ

πτοι!ποιιιιτ, πο!!!!ι!!ο ο!! πιοι!ιιοιιοτπο Ει!ιοπι ι!!::! ι ιοΒἰ!ιπὶπιὰ,οιιἰπ 8ο !πΒιοδιππι πτἱτιιππι ιοιιιιε πι

ποιοπιιί! πιο! ποιο!! ποιίοπει πτοοοι!οπε ιτιιπίιτο ο!» ι !!1Π!!Γ!$Π!!ΗΗ!ΟΠ!ΣΑΠΒΕ!! οοπιτὰ,ιιιιἱὰ ιπιοτ οπτο

πιο πτοι!ποι!:ι!ι,ΐοιι ποιοπιπι!ι οι! οπο πτοο!ιιθ:πιπ, πιο τοι :τοπιο πτοκιπιιιιε ιιοοοι!ιιπι π! Ποιιιιιπππι

[οι ειδιιιο!ο; Κο!π.οίιπι $Τπο.ι.π.π..μ.αττ.4.8ι δωιο ιπιοι· οτπποι ετοιιιιιτιιο,ιιπιπιιιο.!ιι!ιοτοπ
ω. ιπ ποτ!οπἱε πτοοοο!οπιι!ουε ι:!:ιτι ποιοπιπιπι πτοἶ Δ · π

!)!δΡνΤΑΤ Η) ν”.
ι!ιιοι!ι!!οιπ, πτοιιι πω: πιω !-ο!τιπι πδ τοπιι€ποπιιοπι

οιιπ·ι οπο. οπο παθω ι!ιοιτπιιε πρωι. π! Βοτυπ Φ;

Β:: 2!Ξιοτπιιαιο Βο!.

ποπ ειιιιοπι τσιπ ι!ιο!ι ιπι!!ποτοπιπιτπ οι! οπο δ: ποπ

οπο;δοοοπ οιιιιοπιοτ οι πω: οειπ!ιο ποπ τοπιιππιιτοι

πι. πτοποίιιιο ; ποτίοπει πτοοοι!οπι ιτὰππι π. οπο

πτοο!ποι!ιι!! οι! οπο πιοι!πάιιιπ: τοπιι€πιιι ι:ιτποπ 'οι
Μιτν·ι·.ιιιιι.ιιΑτιειι @παπι ΔΕιοτπιισο, πο:

5ο!ιο!ει!!:ιοοε, ιιιιοι! οπιπι ο!! ιτπιππιει!ι!!ο, πο::

-ιπο!ποι·ο ποο ι!ο!!ποτο ποιοί!. οι πωπω· ΗΜ

πιο νπποτπιιιοι· ποτΓοποτειπε, πιι!!ιε ο!ειιππιιι

οιιιοπιε !!πιιιι!ιιιε, ποτοππιιοτ ποιοι. Φοοιι·οιι

Ρειτοε 1Ειοτπιιιιιοτπ οπτπ Ιιιιιπιιιιιπι!!ιοιο προ οστι

ιιιπι!ιιτιι, νι ιιπιιι! .4κέκβιππω 4..άο Τιποτα:: οπο.

ι8. ίιπο ; ποπ, ιιιιιιιιι,2ΜΜπω!ιωτ,οοικ υισο:·τοπτη

πτ!τωι, σο” έπουτπωπασώπτω παπι «β ι»£“”ινω_ να

τιιτιι β.ι:ι!ο οοππει!ι!ι ι!ποτιπιοπ ιπιοτ νιτπιπιπιο.

ειιι:τιο ι>ιιιΜ.Α. ·

@παρτ $ιοτπέτιω?

:πιο ποιιοιιιε ιπιποτιιιι ιιπιοι:οι!οπιέ ιππιποτοπιιιιπι

οι! οπο,8ι ποποπο οιιιε ιοττπιπι, πο! ιτοπίιι. νπι!ο

ιπιι!ιὸ πιο. πιο! ποιο!!:: ποιίοπτι Ι)ιπ!πει ιτιππι ει!) (ΙΜ

οπο ποιοπιιιι!ι οι! οπο ιιέιπει!οιηιιιο !ιοο οιιπτοπἰἰιε

πεππιοοιιιιι· πιτ πι! Ροιοκτπι|ο; οιιπι ποτ!οπο τοσο

σ.ιοπε ποπ εοπιτποειιιιτ ιο πιοι!ιιοοπιο ποτ ιπ Με

ιπιπι οι! νιι·πιπ!ι!ιοι,ιοι! ποτ οιππιπιοι!ιιτπ ι!οιοι·ιιιι

πιιιιοποιπ πο! οπο: ιιιιπ πιιικιτπο, ποιοι πιοοοι!οπο,

ὰᾶιι, ποπ ποιοπιἱὰ οοπιιποιιιτ Γοοιιπε!ιιτιι οπο τω

πιο!ο ιπ τοι!ποοπιο;ιιιιπι ειέ!:π,ποπ ποιοπιιι! ι:οπ

ι!ποιιιι· !!!οιιπς!!ιτπ οπο οποπιιο!ο πι, ειπα! ο!! οπο

ιι!πο!πιπιπ πιιιιιτεο. οπο: πει οπο ΐοτπιο!ο-οπιπιππο

ποτΓοπιι. ο!ιτπ @οι οπο ιι!πο!ιιιππιπιιιιιτει πι οπο

!”οττπιι!ο οιιιιιο οποπιιιι!ο ποτΓοποιε πτοοοι:!οπιιε,δο ίο

οιιπι!!ιπι πω: οπο,ιιέιιι, ποπ ποιοπιἱὰ οοπιιποιιιιιι·

ιο πτοι!ιιοοπιο; ποπ ποιοτιι ιι!πο!ιιιο πιο! , ορθά

ττοοοι!οπιιτουΓοατιΒ οποποιοπιπ!ι οι!οπο οι ! ω, πιο πω”. πω». 8ο Γπιπιιιιπι πιω οιιιι!οπιοτ

ια!εω πιω!) [ο!"Μι ΝειΦω- τω "πω" (!ΜΜι οποπε!ιιιιιιιοι! ποοοπιιτιὸ οπ.8ι ὰ πιι!!ο ιπ πιο οπο

οπο: ποο πιοπτιο ιι·ιιππι ὰ ποπ οπο το!ιιιιιιο ποτ!`ο- .ιι οπιιοπο,οιιππι ά !πιοι·ιιπιπ πι ιιισ.Π.0Π πο

πιο πτοοοι!οιιιιε, οι! οπο το!ιιιιιιπιπ οιιι!”ι!οπιιποο Π· το . Ηοο ποδιο, ιπιιιιιτιτπιιε ι. ποιά Πι 2ιοι·πιι.ιεΞ _

Μ! "Μπιτ ποτ ποιοτιτπιπι πιίβιιοτπ.ίοο!Χποτ οιππι- ε!οππιι!ο τοοοπιο οι 'ΒσέΥπ 5.έο €υππ|.ρτσ.τέ «πω/ΙΖ

ιΠ0(!ΗΠ ΜοΠ!!Η0Ν!0Ποιπ . “πιω π! πιτοτυπιπούι!π οπο τσιπ /ίππι| ώ· ποι:|έδι!α
Απ α.. τιιιιοποπι ιιιιβἱι.τ!ἰπἱπἔ.ιιιὰἱοι·.πειιπ @πιο ΡοβΜο. ο

!ι!ιοτι ο!!πιπα νο!ιιπιειιἱε Γο!ιππι ποιποτιιπι ποπ οπο. Ροπιιπι·ποββυ·πι·ο ι!ιιττιιιοπο, ιπ πω! ιιοιοι·πιιιιο ε..

(Πισω α)"Πο"ωω α"!ΠΓαΠωι οι! ΘξωΠι πω· επε!οΒιιο οοπιιοπιι οιιπι πιιτειιιοιιι!απο "Με" ο!! ·'Ε,""!'^"

"Π" επεΠω!!!“€ϊ ττονιππιτπι ΠΟΠ <ιιιο=ιά Θ!!φι!ε! οπιπι οι:ιοτπιισε, :απο πτοπτἰὰ !)οι,οπᾶ οιιιε πω. π, Ι:#Μο

!Π!!!Πω:"ωι ν! οπο. Ππιιι νιιὰ πιοτπιιτπιπη Παπ ο!ιιτειιο οποιοι ο!! πιο-ρ' "Μ".

Αι! 3- _0ο80 €οιποιι.ιιι! πτο!ι:ιτι ι!!!!!08- ΜΗΚΗ!. μια τποπ!-πτ:ι.ιιιι:! το! :τοπιο οπο ιποππιτειιιιτ. Εκ

πιι!!ει ποιο!! οπο ποιπιποποτπιπειιο. πω: ποιιο πιο- Ρι-ιωιωι· Ποτηιης· ροπρΠῖοηἱο, (μια 'πιο' ά"""ο_

ιιιιιοπο ιπ :ι!ιοπο Γ:ι!ιοιιι οκιτοιιιο.!)ιοιιιιι !)οπιιπ Μ ΡοιΙΞποοπτιποποίπο οπιτιι.τοπο ό' Τύπω.ι.παττ.

ιοτπποτο πο ποπο Οτο:ιιοτ,Οπποι·πιιιοτ.Βοπιιππω μ·οβ.ιο.οπ.ι.Μο!τιω. ιιιποιοπι 8ο πτιιιιιιιιοιπ το!

ποπ ποτ τπιιιιιιιοποτπ Μ, πι! οτοοιπτἔ, ὰ πω! οιι- ποποπο ἰπιποτιει.Απ ι!οποιππι!.ιπι @πιο Μπι: το!

Τσουκ: Προ Φου. Δ Ε. Μπι

Ει·ιιιπι Ριο!οι @μια πι, !)οιιιπ οπο α·ιοτ- τι

πιιπι,‹!ο!ιπιιιιτπ ιπ ()οπο!!. !.ποτ.οιπ. Ι·'πωιΑ

_·ξ"·ι ,



.ο ~ ω.. τω. Οι: .«επωειοπ πιο. Μ. ι.

ιιτ.ιΒιιι:ο::ιιι 8: οπιο:οπι . €μιοτπ ιιιιτοπο ιιπποι·ιο:,

πιο οι πω: ποπιιπο ποίιοΠιοπιο. πω; :οπι

πΚιιο, ποσά πι. ιιιιτιιτιοπο οοπιιποιιιτ, πιιιοτοπι 8ο

οι:ιιι:ο:οπι ποπ ιπιποτ:ο:,ιοά ιιιοοοίποιιοπιδοπιι

1:ιιπι : απο ποπ οιιοτιιιε τιπ:οπο οιιιο:οιπ δοιι5:1Βιιι

:ο:οτπ το ιιιιτοπιιε ιπιποτ:ο:. Κοιπ. :πιω οιιιιοο δ:

Ποιιιιιτο: ο οιιιτο:ιοπο ιιπποιο:ο:ο οιιπιιοοπτιο ποπ

οι: πτο που: απο ίιπιπι ιπόιιιιιιιιιιι:οτ οποιο. τω

πιο το,οιιοε ποπ ιπιοι·τιιπ:ὲ οιιιίιι:,οιιοποδι:ο οποπι

:οττιποε,τιιιιιι ο πιο τω.. οι ιιιοοοΠιοπο ποπ ιπ:οτ

τιιπιπι:οτ,νπιιοττπι:ο:οπ·ι οιιοποοπι δ: οιιιο:οτπ,ποιι

οιιιιιοιπ ποτπιοποπιιοε, τω ποιι ιπ:οττιιπποπιο ιιιι

- οπο ιοτιιο:.

Τ0“%,”ά πιω” ιιι:ο/ἰ›πιιΙ: πιιο`. ποτ:ιοιιιο οι::οτπι:οε τοπ

° :τοιιι:ιιι· επι ιιιιι·ο:ιοιιοιπ ιπιιιιιιιιΒιιοτπ, οιιοτιτπιπο

:ιιτἔ1ιιο οι οιιιιιιιι:ιιιι 8ο Πιοοοιιιιιοι :οπιποτιο:οιιιο πο::

πιιπειιιοτπ τπ:ιπο: οοιτιοιπ,ιοτι ιιιι:οοΠιιιο νοτιο:ιιτ,ποτ

οποιω οοπππιιι ποτ:οε. Πιοι:ιιι· πιο. ν: δ.ΐουικ.

οιπι:.αά 3. ιιο:ο:, ποπ οποιοι ιιοΒοο: ποτ:οο,ίοιι ποιο

πιιιιι ιΠι οπο. Το:οιιιοε οπιιιι, :πιο έέιπισ οι 1.

Μπει.8. πανω.. πααΠ.ι.οά π. πιο.: ποτ οοπιπο

τοποποιπ οιι ποτ::ο. ιιοπ πο” ιιιιοο: , τω πιο”

πτιιιο:.

4- ι)ιοι:ι.ιτ παι·]ΐΠ.:: οτι ι:ιοτιο:οποιοπι πτοπτιοιι·ι πο.

.Εθ.°']'π“· ίοι·οπιιοιτι,οπέι ο:οτπι:οε οιιιι:ι·ιπιιποτιιτ ο ι:2:οτιο ειπ

το:ιοπιιιιιε οτοοπε. πω. οιιιππο οι·οο:ο τιιιτο:ιο οι

(ιιππιιοιιοτ ποτί:ο&ο,:ιιιιο πω: ιι: ιπιιιιιιίιιιιιιο δοτο

το ίιττιιιι,ν: Βιιιιιπ, ποπ οι: :οιπιοπ ιιπιπιιοι:οτ ποτ

£οδιο; ποιο :Μπι ποπ πιοτιιιιτο: νι:οιπ οδιποιοιιι

` Απποιι, ιοά ιοιοπι ιιιοίιοιι:ιοιπ που” νι:ο οπιιιι

οέ:ιιοΙιοΑιιποΙι.οιιπι οοπιιίι:ο: ιποποτιι:ιοιιιοπο νι

τοιιοπε ιπ:οΠοέ:ιιο οι ιιοΙιιπ:οτιο . οπο: ποτπιοποπ

Με ποπ Πιπ:, πο πιο ιιιοοοποπτοε,ποποοιιπ: :ποπ

απο ειιο,οιιο ιποπιιιτο:ιιτ ιιιοιι:οπ:ιο Αποοιιιο::οτ

πι:οε νοτο ποπ τποπιιιτο: ιοιιοπι ιιιοίιοπτιοπι πω,

τω οιπποε νιτοΙοε οποιοποποε ιπιιιιε, ποιο οπιιιοε

π ιπειιιιιΠοιΙοε πω: 8ο ποτπιοπ:πτοο; οο πτοιπάο εο

οιοτπ οο:οτπι:οε πιοπιιιτο: νι:οπι τοοιιοοιοτπ.8ο οᾶιιο

ιοπι Ποι.Βιιτο:ιο οι.ιιοτπ οὸ οι: ποτἴοᾶιοτ,οιπὸ ποτ

@απο οίΪο πιοπιιιτο:: οπο :ιο οοιιιο ιτι οιοδιπι:ιοπο

ατοτπι:ο:ιε πτο ιιιιιιοᾶο τποπιιιτοοιιι ποπ :Η ποπ

Σπιτι οπο, ω: διιοΠοιιτιο, :Η νικ, :μια οεοιπι:ιιτ

“Μπι πιο οθ:ιιοιι. ι '

· ο Βιοι::ιτοπισττΜπούιΙι: οπο:οιιοοι ιπιποτ:ο: οδοπο

1("°",ψ"" ιοπι.δο πο:οπ:ιοιοπι ποεπιοποπι :οτπιιπι:ιπ:οτιπι

Μ. Μη' τοπιο οπιπι οίι.οποτι ιοτπιιποτι ποπ ποτοί:;8ονι

το Ι)οι ιοπιι€πο! ιιοικτο ::ττπιπιιπι :οι οτ:ιιο ει: ιπ

:οτι:ιιο, ποπ οπ:οπι οι°οο:ιιτ2 ; ποπ ο:ιοπιίι οι: οποτ

πο τοποι:ο απο: οᾶιιοιοπι :οτπιιππιιιι άιιι:ο:ιοπιο,

πτιποιπιι 8: ιιπιο , ποπ :οιποπ πο€οτ πο:οπτιοΙοπι,

οπο νο! πο:ιιι: ποπ ιποιποτο,νοι πο:οπ: άοίιποτο.

προ: α:ο:πιπιο Ι)οι ιιιιοτιιπιπο:ιιι· ο τιιιτο:ιοπο

οτοο:ο, οι: πεποποπο :οτπιιπι, οπο: ποτι-οέι:ιοπο πιο

ποσό πιοπιπτο:.Ρτιοτ οιιι%τοοτιο οι: ιποΒιε πτοπτιο

Με οπιτπ.:οΠο 5'.Τ|ιο»ι.έπ ι.άιβ.8.π.2.οι·ι.ι. επ πιω/ι

οι: απο καποιοι.

ο, Ιπ:οτ:ιιι· τ. ιο 2:οτπι:ο:ο πιιιιοε πιο οιιίΐοτοπ:ιοε

πτο::οτιτι 8ο ίιι:ιιτι, ποσοι τοᾶἐ ποιο: ?που οι Τέ

υποο.ώ·ποθ τρβιἰπ Ρ.οπο·; 8: :οπο άοπιοιιιιτο: : ποιο

πτο:οτι:ιιιπ οπο: τοπι ποπ οίιο,ίοι:ι ιιιιιΐο:ιιι:οτιιιιι

οοπ:το,οιιοι: τοιπ ποπτιππι οποιοι ίπ:ιιι·οιπ οίιο.Ιπ

Βοο οιι:οπι,οίιπι πιιιιι ποΠι: οιοιιποτο,οιι: ιποιποτο,

πι! πτοε:οτιπιτπ,οιι: ιιι:ιιτοπι οπο: Ρο:οί:, τω ποιοι

:ιιιιό πι, ι-οτπποτ Μπι πιει-οπο πι. :απο Ρο:τοε οποτ

τιι:ο:οπι νοοοπ: ?(ΡΝ6' ξΤ.4Νδ, πω! ιπιιοτιο

Βιιι:οτ οιιιίιοπο ίοιπποτ οίι πω ιτιοιπ, Ροιοέπιο πιιι:ο

πο π: ιπ :οιπποι·ο πτο:οτιοοοπτο. 0ο οοπιιοπι το

ποποπι ιιιοπι οιιπιιοοπ: πο: νοτοιιπι.Ε.5'?ῖ ΑιιΒιιιι:.

οι: να” ι·ο!2.σοπ.49.ιιπο: οὐκ! απ:σω,ιππιιι:,πωσοτι:

:ο απ”, ό· ωοιππωω πι' : μου ώ· φαιάπτοιυπη

2:οι·πι:ο:ιο,οιιοιπ οιοπτιτπι: ποπιοπ ιπιιιπι; ιο:οτπι- ι

πρ άφοιι,εο· μα!πωπω» ψ, ,Μιάου σωρο, εκπιπ

Με απτο” πιιιιιυπωοο'υ πω.: πο» μοβ πω» πο» πο.

πο: ω: πιω/ι ω." ποπ [τ. Ωω” βίο έρβ αναψ

πιο πιεση: ποιοι: Ιαπωνια πω”, απ) δί//Ρί πιο

δΡΆ!. ό· πιο ..ο 1ΜιΜΜο απ. πσ::τ.ο:, 2.7! ε”

¦ Μ|δ|Τ ΜΕ. .

Ιιιίοι·:ιιτ ο.. οε:οτπι:ει:οτιπ πιο νιτ:ιιοιι:οτ οιιιιπω- άι

ιοιιι: :τοπιο νιτ:ιιοιιιο σ.ιιιιιιιΒιιι:οε οοπιιίι:ι: ιτι πω. ν: πιο·

οοοιοιι·ι ιπάιιιιιιιηιιο ποτο:ιο Βοι.πτοπ:οτ Μ πιοπι- 6:22 σωφ

ι:ικιιποιπ 8ο ποτιοέι:ιοποπιο οριο Π: ιοιποιιι:ιοτο ιππ

πιω τοπιποτι. δ: οι: ποιο τοιποποιοτι: ιπππι:οε πιο·

το: ιπιοΒιποπο ο πατα: οπ:ο. διοιι: το:ιοπο ιπιπιοπ

Πτοπο οπ:ιιο ..τι Ι)οιιο τοί-ποποιοτο ιπιιπι:ο @πιο

τοοιι,δε οι:: ποιο τοιποπτιο: ιπιιπιτο ιιτιοπιπιιτιο. ν: -

οπο. Β.ο:ιοπο ιιιιιιιε νιτ:ιιοιιο ιιιιιιιιοιιι:ο:ιε ιπ:οτ

τιιιπι Ροττοε οι:ιοτπιτοπ πω” ιιιίΐοι·οπ:ιοε πτοο

:οτι:ι.πι·:οιοπτιο,δε ιιιτιιιι. Ι.οπο Απέι«Π.ιι·οδι'.ρρ. οι

πιο».

Ρο· πιο! βτικοἱιτιιτ οοιιβιι:ιι.οται· .κΕ-

ιΜηιιικω?

ι ΚιΜπ ΐοπ:.Ηοιποι οι βιωκωιι·τ.οι.π.:.. Ρατι·αι·. .

' Μουτ. (πιο. απ. ι3.ιι.Ρποποτι.Βοποοζι.π.ο.ιο..αττ. "$""""'

ι.άκύ.ι. οπιτιποπτιιιτπ.:οτοι·πι:ο:οπι πιοκιπιο οοιιιιι

:οι πο: το:ιοποιιι πιοπιι.ιι·οο,ποπ τοοιιο,τω το:ιοπιε.

Πωσ. νπι:οτ.οιπ ιοιι νιιιιοττπι:ει::ϊ ιιιι.ιιπι οιἶοἔτιοοο:

οοπιιοπιτο Πω τοιπίο, πιιιΙο ιπ:οιιοδ:ιι οο8ι:οπ:ο,

πτοπ:ο·τ ιτπιπιι:οιιιιι:οιοτπ:πιοπιιιτ:ι:ιοπέ νοτο επι(

ποιπ οίΐο,ποτ οποτο:ιοποπι ιιι::ιιοδ:ιιο,οιίππέιιοπ:ιε

νπιτο:οπι :Ποιοι οπο οιο οπο. οππιιοιιοπάοπ:ιε ντιιτο.

:οπι ν: πιοπιιιτοπι οιιιιιιοπι.νποο,ιιοπ οοπιιάοτοπ::

ιπ:οΗο&ιι το:ιοποι·τι πιοπιιιτο,οιι ιπ το οππ:ο: :πιο

οι: οο:οτπι:οε,ποπ οι: τοπο οοιππιο:ο οε:οτπιπι:ιο.

Ρτοιι.:. οι: π'.?νιιιυι.ι.π.ο.ιο.οτι.ο..κά 3.‹ιοοοιι:ο, οι
Ι)οιιπι πιει οο:οτπιιπι , οιιο:οπιιο οι οοπιιοπι: :οπο ι ·

πιοπιιιτο: οππτοιιοπιιοπο ποίιι·.ι;δο οι ι.άιι.ι'ἔ.ιπ.Θ. ε.

«π. π. πι. το:ιοποπι πιοπιιιτα οοιππιοι·ο το:ιοποιπ

2:οι·πι:ο:ιο. οποιο ιοτιπ:.8ι Ροι:ι·οε οοιοτπι:ο:οτπ οό-· ιο.

! :τοποιιιιπ: τοιπποτι; :ιιοιιπ: οπιπι Ποιιτπ πιο ιπ 2

4 :οτπι:ο:ο. πω: τα οοττιιπιιιιιιοε ιπ τοπιποτο: θα!

:οιιιπιιο οοιιιπιο:ιιτ πο: τ.ι:ιοποτπ ιποπιιιι·ο:; οι: :ιο

ιιπι:ιοπο :οιπποτιο;οποά οιι.οιαδι.Ρβι|ο[4.πέι][τσο·τ.

ιοι. Ν10Μπο,ΜοΙΜ,βαιωάι)υπ πιο (ο ποβετικσ,οιιο

τοε οο:τοπ:ιιιιιτ:: ιποπιιιτοττιποο οι·Βο 8: 2:οτπι:ιιο ; Η

:πιω ποπ ιπιποτ:ειτο: τοποποπι ιποπιιιτε. ποπ πιο

Βιο ιπΐο,ι:ιοοιιι οιιοοΙΙιιοο: οιιιιτι ο::τιοιι:ιιτπ οοπττο

ποπει·οπιι· :οπιποτι. .

$ιοενππικ Ρ'.ι[7.ι.π.άιβ.οι.π.η.οπιποπτιο,::οτπι- 'Η

:ο:οπι οοιππΙ:τι ποπο:ιοπο πιοπιιιτο:, «μια οι: οιιο- *° ΜΜΜ

ιιοπι ποποτιο τ:ίπο&πο το:ιοπιο.Ρτοιοο: 1.οιι ποιτ:ιοιι

Η., |πιστωοιούιΙΙ:,οποε ίιεπιι·ιο:ι: ιπ όιιτοι:ιοπο ποπ.

ο:ιοιπ ποπο:ιοποπι ιποπιιιτοτ, οπο: οι: τοποπιο: Μαι·

πιιιιούι!σ οπιτπ οί:,οιιο:ι πο: ιιο:οι·ιπιιιοπ,ποο οι::ιπι

τι οιιοπίι πιοπιιιτο πο:οίι:. :ποιο οπποίι:οτίι οππο

. θα :ιοιιοπ: πιο ιιιτιοτοπ:ιο: Μ! οοιοι·πι:οο8::οπιππο

|οπποποπ:ιιτι απο που: ι-οτπιοΙιτι :οπο τοπιποπο

οοπίιιιι: ιπ ιποπιιιι·:ι. πιιιποπιπι πο: ιπ:οιιοᾶππι. ν:

ιπΐο ποΠι: πιο οΙιοτιιπι :ιιιτο:ιοπιιτπ πιοιιιιιτο: ι:ο οι:

τοτπι:οε οι:οιιτο:ιο οπιπι πι·οι·ίιιο απο: τιιοπιιιτοι.

Τειι·τιΑ Μο Ιι!υ.2.ιικΠ.ιο.σφ.ιο. Ροβ!ι οι πρ. ιι;

π.ιο.οπ.τ. ύπ.7. 86ο. οδιτττιοπ:ιοπι.α:οτπι:ο:οπι $.8.3..Β..

οοιοιι:μιο:θ ι:οπιπιοι·ι πο: ποΒοποποιτι :οτιπιπι ίου

ππποιπιι δ: ιιπιο,:οπι οᾶιιοΙιε,οιιιοὶπιποΠιι:ιιΙιο. Πιπ

άοιιιοπ:ιιπι; Με :οπ:ιιιτι ποΒοποπο οοποοππι. οτι

2ιιιιο:ο οοποιπι:ιιτ 2:οτπι:ο:ιο :οπο ιοτιτιοιιε οπο:

οικω, απο: :πιο ποίι:.ι, ι:ο::οι·ιε τοιοι..το, τποπο:

ιπ:οπτο :πιο :οττποιιε ι:οπιιι:ιιτιιιο τοι. Ρι·οοο:. οι

:οποιοι ποίι:οι, οιιιτο:ιο ιιιιιιπο πππιο 8: οιι.ιεπιιο:ο

οιιιι:ιπΒιιι:ιιτ οιι οπιπι οιιιτο:ιοπο οποιο, ποιο πιιιιο

:Ποπ ποδο:ιοποπι πτιπ:ιπιι 8οιιπιο, ιιιιτοπι ποίΠοι

ήιιο.οιιιιι



τιοπε Ρειιπειι: δ. Μπιτ νοιιιπτει:ε Ι)ει.

η- Βιε0 τ. 2Ε:ετπιτειε Βει ποπ εοιπΡιε:ιιτ ιοττπ:ι

ΝΜ “ει” ιι:ετ Ρετ τιιιιοπεπι ππεπίτιτα. Ριιππιιπιεπ:ππ·ι: τει

ιΜι,.ρ·"· :ιο τπεπιιιτα ποπ ει: :μπει τεειε, τω τει:ιοπιε; πι

Ροτ:α: επιπι πιιτε:ιοπεπι πιιιιπεπιι ν:ιοττπεπι πι

ιι:ιπέιιιπι π) Με πιπιπο , ιιιιιππιιε πιειιιιιι·:ιιιτετπι

τιιιοπ επ :με τιι:ιοπε εοπιιέ:ιιπι. πι:ετπιπιε επι

κ :επι εοπιΡε:ι: ι)εο ιιΒιι1ιιε πιει οΡετε:ιοπε ιπ:ει

ιεᾶιιε. τ

η, Ι)1εο :.ΧΕ:ετπιπιε Βει ποπ εοιπΡιετιιτ ιοττπαιι

Μ» και· :ετ Ρετ πεεει:ιοπετπ πιεπιιιτα. Ρτοικι:.ι.πιιιι:ι πεἔιι

Μω"Ψ".· :ιο εοπειΡι Ρο:ειι ειιπειιιε ιοτιππ πετέει:α: απο εοπ

εἰΡι ποπ ΡοΠε: ε·:ετπιπιε πιο πεΡιι:ιοπε πιεπιιιτιε,

επι-ειπε εοπεεΡ:ιοπε τπεπιιιτπε,ν: £οτττιιε πεφτει:: ει:

Ρτοι::ι:ιιτπ ειι,εοπειΡι ΡοιΤε εε:ετπι:ετεπι,επιππε εο

οιιοπ εοπειΡιο:ιιτ Με τιι:ιο ιπεπιπτετ:ετεο πε€:ι:ιο

τπεπιιιττε ποπ :ιι ιοτπιειιε εοιπΡΙειιιιιιιτι α:ετπι:ε:ιε.

π. πιιιιιι πεπε:ιο Ροτειι Με ιοττπειε εοττιΡιε:ιιιιιιπ

τει,επι οΡΡοιι:ιι ιοττπει πεεει:ει ποπ τεΡιιΡπιι::ιιοε

ειι,πεετιιι: τει εοπιιεπιτε οΡΡοίιτιιττι ειπε, ιιιιοπ ει

ιεπ:ιιιιπ πω: εοπιι:ιτπιτ, πε ιΡιι εοπιιεπιει: πειι:τιι

&ιιιιιττι ιιιι : τι: οΡΡοιιτ:ι απο πιεπιιιτπτ πεΡε::ιε ποπ

τεΡιι8πιι: π::ετπι:ει:ιι πω: επιτπ ποπ εοπιιι:ιπιιιιτ

ίοττιιιιιι:ετ Ρετ τιι:ιοπετπ τπεπιιιτει:, :ιιιπεπ ιιπε τε

Ριι€πιιπ:ιτι εοπειΡι:ιιτ ιττετπι:πε ΡτοΡτι:ι πιειιιιιτιι

πιιιιπι είε: δ: ιπ:ετ πιεπιιιτιππ 8: τπεπιιιτε:ιιπι Μ.

πει: πιίτιπό:ιο νιτ:ιιεΙιε: ετεο πεειιιι: τε:ετπιιιιε Ρετ

πεΒιι:ιοπεπι ιπειιιιιτα ιοττπιιιι:ετ ιειι είιεπ:ιιιιι:ετ

εοιπΡιετι.

|ξ. Βτεο ε. ΟοιπΡιεπι απο επετπιτιι:ιε ποπ βιοτι

δ" ΜΜ· πιτ ιπ Με ει: Ρι·ιεειεπ πεΒε:ιοπε :ετπιιπι,ιεπι πάπα

"'ε Π: , οιιιιτπ ΡοιιιιπΙιε. Ριιππιιιπ·επτιιτπ. Ρετ πωπ

πιοπι πεεε:ιοπετπ ποπ ειτΡτιιπιιιιτι πιιι ειιιοπ ει.

[ε Βιιιιπιιιπ ποπ Ροιιιτ ιπειΡετε πειιπετε:ιεπ Ριπ

τετ πω: ε::ετπι:τιε ειππι: Ροιι:ιιιτιπι Ρεττπεπεπ

:ιπππ ιπ πιο είε; ειναι εοτιεεΡ:ιιε ποπ ιιιιι:ιε:ιιτ Ρετ

ιοιιιτπ πεΡιι:ιοπετπ :ετιπιπι;πιιτπ α:ετπι:ιιε επ: πιι

τπ:ιο ι πιιτιιτιο ιοτττιιιιι:ετ ιτπΡοτι:ει: Ρει·π·ιεπετι

τιεττι το, ειιιιιε ει: πιιτει:ιο:8ε ιιεε: π:·8:ιτιο :επιπ

πι ιπιετε: ειι:ιιιιιι:ει· ιι.ιπε Ρεττπιιπεπ:ιετπ ο ποπ :ει

ιπεπ ει:Ρτιτπι: ιοττπιιιι:ετ πιίι ιπεεΡιιειτιιτειπ Ρτιπ

ι:ιΡιι , δ: πω.

η Βτεο π. ΖΕ:ετπι:εε Ρτεε:ετ πεἔετιοπετπ :ετπιι

8·π 2"Μ·· πιπι1Ρετεππιτ Ρεπιπτπετι:ιτττπ πεταει”απο Ρετ·

"'"Μ ”"“ίιιάει νπιτοττπι:ετε είιεππι, 86 :ιΡ:ι:ιιπιπιιιι εοττει

μ¦“Μ' Ροππεπ:ιιι επ ιπιιπι:ιιπι τετπΡιιε; ει: .Ωω φαιά/ιό.

6. 5. τοπικ: πω, πιω ι.Ρεττ.επι/ι.το. ατιιτε!.ι.

πιππωτ.4. πεε ει: επ πιι-ετεΡ:ι: διωτει ότι ΜεωΡβ.

πώιικτ.5ο. [Με. Μια: Ρετ έπτετπωπεύι!τω πω»,

ε:τΡτιιπι:ιιτ πεΒιι:ιο τεττπιπι; Ρετ «Θ τοπιβωπ ό·

·Ρετ]'ἐξιο Ρο/βῇῖο , Ρετπιεπεπ:ιτι ειιιιπετπ ειιιτι οτππι

τποπτι νπιιοττπι::ι:ε είιεππιι δ: πιω ιππιιι:ιιτ ιιΡ:ι

:απο εοειτιίιεππι οπιπι :επιΡοτι 8: πιιτε:ιοπι Ρώ

15ο

π. Δ ΕΜΗ. Ριιππειιπεπιππι; ειι`οτππιε εεπιεππε πω: πε

εΙΤεπ:ιπ τει. Με ειιιιΒιιε ποπ ει:Ρτιτιιι:ιιτ επεφτε

πιο εοπεεΡ:πε τει: ει: ιιπε πιο ποπ εκΡτιτπι:ιιτ τιπ

Βιετιπισ ιεπιπιτιιε εοπεεΡ:ιιε εε:ετιιι:τι:ιε ; Μπι π. π::ετπι::ιε

2"Μ"","0 επ πιιτειιο Ρεττπιιπεπε; ετ8ο ιπειι.ιπετε πειιε: ειπιπ

:μια είιεπ:ιειιι:ετ ιπειιιπι: ππτει:ιο Ρετττιιιπεπε : τω

Με:: ιπΡτε ειτιιιτεπ:ιειπι τει Μπι: παπι ιιιιΒιτιιιιιειπ

Ρετπιεπεπ:ιειιι ειιιιπετπ το , ειπε: ειτΡιιεει:ιιτ Ρετ

πδιπιιιεπι ειιιιιεπ:ιτιπι τει, ειιτπ εοππο:ει:ιοπε Ριπ

ειιιιιεπ:ιε ειιιιπεπι. τ.. ΖΕ:ετπιπιε πιιει·ιπιιπιιιιιτ ει.

πιιτει:ιοπε επειτα, :ιιτπ Ρετ οπιπιπιοπιιπι νπι:ε:ετπ

ειιεππι; :ιιτπ Ρετ πεεει:ιοιιετπ οπιπιε :εττπιπι :επι

ειιΐι:ιιΦ ειιιιιτπ Ροιπιπιπ, ά ειιιοπ ει: πιο εοπιε

ε1ιιι:ιιτ, Ρετ πΡ:ι:ιιπιππιετπ εοειτιιιεπ:ιετπ επ ιππ

ΡπΞ[ιιι·»ιΕ- πι:ιιτπ :εττιΡιιε. ΙΒι:ιιτ Επι: οπιπιτι εεπιεπ|πε (τω:

Μ· 4Ρεπι πι: ειιιιππι:ει:ιπο εοπεεΡ:ιι ατετπι:ει:ιε. Με επιτπ

@ο

?Άπω Ι. Π: ?Ρεο

Βειιε εοπειΡιιι:ιιτ πι πιο πιο ΓεπιΡετ δε νπιίοττιιι

ιι τ. Ϊ/||. Βε £τωτιωπ Πει. τω!. Ζ.

Μ, εππι οπιτιιε ετειιτιιτε πι τω ιπεεΡτιοπε, δε ω. :ετ οπιιοε, πω" πιο ιετιπιπο ειδτιι:ιιι 8τ Ροπ

τι

ι›ιιππεε ποπ ειιπι εΡ:ι::ιπιπε επ εοει:ιΓ:επιιιιτπ πι

ιιπι:ο :ειπΡοτι,ποπ εοπειΡιτιιτ επατΡιπ:ιιειδ: πω

ει:ιιε τοπεεΡτιιε :ιε:ετπι:ει:ιε. ()οπιιτπια:πτ: ιτε ιο η.

πω: ιπ .θεο ιτ:ει·πι:ιιτ, πω: ιπιπιεπιιπιε; πω: Θεια/τοπ:

επιτπ Ρετ ιπιτπεπιι::ι:επι εοειτιιι:ιτ ιοεο, ιτε Ρετ εε- ιΜ'^"°_

:ετπιτει:επι :εττιΡοτι: ει: ποπ πωπω επειεπιιιι:ιιε '”'ψ”'

εοπεεΡ:ιιτ ιττιιπεπιιτει:ιε πιιι Ρετ πεξεει:ιοπεπι οπι

πιε :εττπιπι ειτειιττιιετιΡ:ιοπιε ιοε:ιιιε. δ: ιιΡ:ι:ιιπι

πειετπ εοειτιιιεπ:ιειτπ πει ιπιιπιιιιιπ ιΡει:ιιιιπ τεειιε

ειιιπ ιππιιιιιιιιιιι εοττει-Ροππειι:ιε ιοτιιιε, ιιιισιιιιπ

:ιιε απ” επ πιιοπιιβετ Ριιπέιιιιπ ΓΡιιιιι, ιτε πεε

ιι:ιι:ιε:ιιτ επεεειιιιι:ιιε εοπεεΡ:ιιε σ::ει·ιιιω:ιτ,ιιιιι Ρετ

πεε:ι:ιοπετπ οτππιε :εττπιπι ειτειιπιιετιΡ:ιοιιιε, πιι

τιιτιοπιε,8αιΡ:ι:ππιπειιεπι εοεκιίιεπτιειτπ επ ιπππι

ι
ι

Μπι :επιΡιιε,ειιτπ Ρετππιπεπ:ιε νπιιοτιπιενιτε: Βι

ιιιπε ιπ οτπιπε ω ειιιοπιιι:ε: ιπιιεπε :επιΡοτιε.

@ατι ειιι:ετπ νΙ:ετιιἶιε Ρο:ε·ιι,ἔι οπο ιιτιπε Ρετιε

δτιοπεπι εοεκιίιεππι ιππιπιτο :ετπΡοτι . εε:ετπιτειε

ιοτιπ:ιιι:ει· ιπιβετι:Ρ δτστω ποεε:, ιιιιικτι ιοτιπειιι

:ετ Ρετ ιιεΒιι:ιοπειπ :εττπιπι; παπι . επ ιπισιε:έι,:οι

Ιετε:ιιτ ιιΡτι:ιιπο εοεκιιιεππι επ ιπππι:ιιιπ :επιΡιιε:

@Μετα εεπιε:, ιιιιι:ετι Ρετ ι·ει:ιοπεπι Ροιι:ιιιιιπι.

5επ πω: Ρτοιιιιπε 8ι ιοτπιιιιι:ετ Ρτοιιεπι: ει: πε

€ε:ιοπε :εττπιπιι :τιποτε δ: ττιπιειιιι:ετ ει: Ροιι:ιιισ.

Ρετιεδτιοπε :ειπε πιιτει:ιοπιε. Νπιπ ει: εο, πιιὸπ είε

ππτει:ιο Ι)ιπιπιι ο επεπτιιιιι:ετ Ροι)επιει: πείζει:ιο

πετπ :εττπιπι; δ: ει: πεειι:ιοπε :εττπιπι Ρτοιτιπιε

ιιιιιιε: , ν: εοειιιιιετε Ροιπ: ιπππιτο ιεπιΡοτι Ροΐ

πω.

Ούπεία τ. τπιιι:ε τιπειπιιτ τεοπιτετε επ τιιτιο

πειπ ιι::ετπιπιι:ιε, :μια ιιιι ποπ εοπ·ιΡετιιπ:, πιιι πε

εππεπτετ π ποι:το ιπ:ειιεᾶιι,ν: πεεει:ιοπεε,8: τει

Ρεέιιιτ επ ειι:τιπιεειιτπ τειπΡιι8; επιπ τοπιεπ τε:εττιι

πιε ιεε:ιππιιπι οπιπιε,οιισε πιο: είιεπ:ιιιιι:ετ, εοπι

Ρε:ει: Ι)εο ιππεΡεππεπ:ετ οι ποιιτο ιπ:ειιεό:ιι.ΚειΡ.

πε€. τπ:ιιοτ. επ Ρτοιι. πε8ο, :ιιιπ πεἔι:ιοπεε ειιιιιπι

ιιΡ:ι:ιιπιπεπι εοεκιιιεππι ιπιιπιτο :επιΡοτι, εοιπΡε

:ετε ε:ετπι:ει:ι πεΡεππεπ:ετ π ποιιτο ιιιωιεεω

παπι τιπ:ε οπιιιεπι εοπιιπετιιιιοπετπ ποίιτι ιπ:ειιε

ότιιε Πειιε ειπε: ΡτιπειΡιο δε ιιπε,8ε :ιΡ:ιιε ει: εοεκι

Με ιπιιπι:ο :επιΡοι·ι.

(Μπακ π. πιιιιιιτπ ιι::τιΒιι:ιιτιι πιι.ιιτιιιπι Ρεππει:

οι: ειιιετιιοειεττιπιεεο:ιεπ ιτιετπι:ειε τι ποΒιε εκΡιιεε

ω,Ρεππε: ιὶτεπιΡοτε ΡοιιιΒιιι.ΚεΓΡ.πιΠ.πι:ποτ.πιιι

ιππι τι::τιΒιιιιιπι Πιιιιιιιιιπ Ρεππε: π) ιιιιειιιο ειτ

πο.

ΣΒ

η.

:τιπιεεο ιπ είιε,εοπεεπο; ιπ εοεποιει, πεδο. (ιοπ- Δ, “πω”

πο: πε ει::τιΒιι:ιε οτππιΡο:επτι:ε, δε ιειεπ:ισε, πιι.τεΡω Μρι.

πε ιιειιπ: εοΒποιει, πιιι Ρετ οτπιπεππ ιιπ ετειι:ιιτειε Μτ

Ροιπι:οιιετ,&εο8ποιειισιιεε,ετιειιπιι :ιο ιιιιε ποπ Ρεπ

πεειπ: ω είιε.Ειιο πω" :ιτ:ετπι:ειε εοπειΡι πεπιιετιε

ίιπε τεΐΡεέτιι8ε ιιιοι:ιιπιπε επ τέΡιιε ει::τιπιεεπτπ,

ιιιιιιπ :επιεπ ει: πιο ιπ Με Ρεππετ. ΕΠ ειιι:επι :πιο

τει εάιιε π είιειι:ιπ α:ετπι:.ι:ιε , ποπ ιοττπιιιιιετ,

τω ιιιππ:ιτπεπ:πιι:ετ ιιιτπΡ::ιε; ειιιο Ραδτο πιει: αιι

ιοιιι:τιτπ 8ειπ:τιπιεεειπ·ι Ρετι.εέι:ιοπετπ ιιτ:ετπιπι:ιει

εοππο:ειτο ττιπ:ιιτπ :ετπΡοτε ιπιιπι:ο ΡοιιιΒιιι, ν:

ι:εττπιπο ει::ι·ιπιεεο, πω: εεειπιτ ιπ ειπε ει::τιιιιι:ιε

τειΡεδτιπιε Γεειιππιιιτι πω. Ρ °

Ιπιετ:ιιτ τ. ιτιιιπιι::ιιιιιι:πε π τσωπιι ιπ·ιΡοττιιτ η_

ιεπι πεΒιι:ιοιιεπι: τε:ετπι::ιε Ρι·ιε:ετ πεεμ:ιοπειπ, 1)ψι·πποι

ΜετπιΜικ

(οι πωπω

ΪΠὑ"Βυ

ιπ·ιΡοτ:ιιι: Ροιι:ιιιιιε εοππο::ιτιοπετ,:πιπ πιιιιπιε επι

ιιεπτιπ:,ιιπε πιο ΡτιπειΡιο8: πω: πιιτειιτιε : :ιιιτι ιι::

Βιτιιπιπιε εοεκιιιέπι ω ιπιιπι:πιπ :ειτιΡιιε;:ππι εμπιι

πε8π:ιο, ειιιτι ιοτπιιιιι:ετ εοιπΡιε:ιιτ ιτππιιιτειΒιιι:ειε,

πι πεεε:ιο τπο:ιπη πεεμι:ιο, :μπι εοιπΡιετιιτ επετ

πι::ιε, π: πεξειι:ιο :επιΡοτιε; πεΡειτ επιιπ ετ:ετπι:ειε

ιιιεεειιιοπεπι ιπ πιιττιππο. :μια οτπιειι:ετ Ρει·:ιπε:

επ ιεπιΡιιε,πιιοπ ει: πππιετιιε Ρτιοτιε8ε Ροιιετιοτιε.

νππε οι.ιπ τιι:ιοπε ιτιο:ιιε πιιιιπΒιιι:ιιτ τι :επιΡοτε,

πιί:ιπΒιιι:πτ περιτο ιπο:ιιε τι πεεμι:ιοιιε :ειπΡοτιε;

Ε 2 τι:ειιιε



52.

τοπικ πάτο οτι-ποπ ιιιιτποτειοιιιτοτιε . 8: αετετιιιττι

τιε.οιτο: Ρετ οοιοιιποοι πεποτιοπεε·ιοτπιειιιτετ τοπι

Ριεπτοτ. τι. Ηετε:ιοοετττιοοτει,ντ ιπ Ρτοι:ιπιο τοπι

“α Μ Μάμα, τιιπ:ιτιπτοτ ιο πεεείπτετε ειιεπ:ιι.ιιιιοτπτο:ιιιιπ

(¦ ΜΜΜ Ριιειτ:ιτε.8ι Ροτιτοτε πέτο :εκ πεεείιιτ:ιτε επεποι οτι

- τπτ, ντ νται δ: ει:ιιτειιτιο Πει ίιτ ιπετιΡειτ οπιπιε ιπ

εεΡτιοπι5,8ε :ιειιτιοπιε, 8: εοπιεειοεπτετ οτππιε Ρτιο4

τιτατιτ,8: Ροίιετιοι·ιτ:ιτιε ιπ :ιοττιπ:ιο:ει: ίιπιΡιιειτοτε,

ντ ιιτ ιπε:ιΡτιι: οπιπιε τοπιΡοίιτιοπιε,ετε1οεει:ιεὸ οπι

πιε [οετ::Πιοιιιε :ιοτειτιοεε: ει: Ροτιτοτε πιο , ντ οτ

ιπετιΡειι: νιτει·ιοτιε Ρειϊεέτιοπιε , π:: Ρτοιπειενιτετιο

το Ρεττε&ιοπιε ποτ:ιτιιι:ε, ει: ιιτιετπ "πωπω ιπι

η.ε ιπετιιιιτε οτιτοτ ιπιτππτοοιιιτ:ιε,ντ ιιιΡτ:ι. ε. Ιπ ])εο

ΡΜ ·""#· ποπ Ριοτεε ειετετπιττιτεε,Γεο ντιπ ιοι:τει /2Μεαπιβινπι

οοιοτπ. πω: πο: τετεκπ1,/:ίοπω σπιτια:: ποιο πο:

νπιιοοκοιιε ΡετΓοπ:ι 8: απο Βιοιπο οι ειττετπο, ν:

ττιτπεπ :ετει·πιτειε ιτπΡοττοτ :ιτττιοοτοπι ππωττετ

σ.ιιίτιπ&οιιι τι εεετετιε,ιιι Ϊε νπο εισοτιιτ πετετπιτετεπι

Ρ οπιπιοπη ποιο ιιιιΡοττειτ :ιοτιιτιοπετπ ΡεττεδτιΠι

κ τπ:ιπι τοτιοε Ώειτοτιε.διεοτ ιιεετ :ιο.ιειιοετ ΡετΪοπ:ι,

8ετιιιοοιιο:·τ οτττιοοτοπι ίιτ ιτπιππτειοιιε,ιιιοπιτπιπ,

οοπιιιπ δω. Ρτοιιτ τεπιεπ ιπιπιπτοοιιιττιε, ιπιιπιτειει

8: οοιιιτ:ιε. ιπιΡοττοπτ εττι·ιοοτε ὰ επτετιε :ιιοπιεπ,

ιπποιοοπτ ιιππιιιτοοιιιτοτετπ,ιπτιπιτ:ιτεπι , δ: οσοι

τ:ιτεπι οπιπιοιπ Ρετιοπειτοτπ. δέ ειτττιοοτοτοπη @πιο

ντιοπι οο:ιτιοε ιτπΡοττ:ιτ :ττττιοοτοπι ιπ πιο εεπε

τε Ρετ εέτιΙΠπιοιπ8:ο:ιαοικιτοπι του Βειττιτι; ποπ

Ροτιιοιε δ: ιιιο:ιτιετΙοετοιπ νπιιιε τοπτοιπ Ρετιοπο:,νει

ειτττιοοτι.

π. Λ ο τ. Ρτιπιεε ΚειΡ..5'.Τύοω.ιπτειιιοι :ιε εο,οοοει

ε!!! Ρω,"Μ τοπ:ιτιτε Ροτείι: τειτιοπετπ :Μπι-οτε , :μια ειι::ιοτ:ιτιο

ο 1)ιοιπο ν: ιπτετπιιποοιιιε; οπο μότο :ιΡτιι οι ποτο

[οτετε νιτειτιιδε ει:ιίτεπτιππι οιοιππιπ; ποπ πε :πεπ

πιο τοτπιοιιτει·.ντ πιοιτι ει:Ριιετιπτ.

Απ ε. πεεο εοπιεει. ποπ επιπ·ι πεεεΠε ειτ,ντ Ρο

ετεε εετει·πιτ:ιτειπ ::οπι τετπΡοτε εοπιΡοτεπτ ιπ αιτιο

πε ιπεπίοτα.ιε:ι ιο τειτιοπε ει:ιιτειιτιπ,οοπτ ειπτεεετιιτ

τ:ιτιοπεπιιιιεπιπτα:: πτιτπ πω: τεε εοττπΡτιοιιεε εο

Βικιίτοιιτ ιπ τετπΡοτε, ιτε Όειιε ιπ ιοοπτετπιτετε. Νε::

ιπάε τοποιτοτ,οοοοιιοετ πιω :ιτττιοοτοπι εσωτε

Ροπι° Με τεπιΡοτι, ποιο ποιιοπι ειιοτι οοοετ οπο::

εοποεπιεπτιετπ ιπ τ:ιτιοπετιοττιτιοπιε ειιτπτεπιΡοτε.

ω. Απ 1. ιεεοπτικ πεεο ο πωπωπιτπ εποε Ρτι

Χάρτ5ιππω πιο οπο:: πεε:ιτιοπεπι τεττπιπι :τε τπεπιι.ιτεε: πιο:

.ο πεπειτιοπεπι τεττπιπι Ρετ (ε Ρτιιπο ; πεπετιοπεπι

πιεπτοττε εοπιετιιιεπτετ : τω) επιτπ Ι)εοε οι τω

- υπεππιπιθτω,οιιιο ε:ιτετ τεττπιπο; ποπ εοπττὲ.Ετ οσε

το ττιεπΐοτει. Ρι·οΡτιἑ πιο” παπι ιτπΡτοΡτιε ειπε

ποπ τεΡοΒποτ ])εο.

.Α ο τ.. ΚειΡ.ι.Κτιτιοπειπ πιεπι-οτεε ποπ οτε πιπ

Ροτι είιεπτιιιιετπ,ίετι :ιεει:ιεπτοιεπι: οι επιπι τετπΡοε

πιεπιιιτο Ρετ οΡοε ιιιτειιεδτοε, οοιιτειιοε πιο πο

πιο στι πιειιιιιτοπ:ιοπι τποτοπι τ πιιτπ :πως είιετ

τετπΡοε «τοπιο ιπτειιοετοε πιο ποπ τιίιοπιετετ ν:

πιεπιοτοπι. Κει”Ρ. τ.. :ιιιτιπο. πι:ιιοτ. οΡΡοίιτοτοπι

ιττι:πε:ιι:ιτοτοπι οΡΡοίιτ:ιε τιεοεπτ πι: ειιττετεπτιετ ει

ιεπτιπιεε,εοιιεε:ιο; οΡΡοίιτοτοπι πιε:ιιειτοτοτπ , πε

21Ξτωπό· 8ο. 2'Ετετπιτεε :ιοτετπ δ: τεπιΡοε ποπ οΡΡοποπτοτ

#ωΡ:“ Ψ· ιτπτιιετιιτιτε,ίετι πιετιιοτε:; παπι ο:τετπιτειε ιπιτπετιι:ιτε

!””'""",· οΡΡοπιτοτ :ιπτετιοπι ετεειτο: νι: Πε. πιο :μια εοπτι

πετοττειιοπι 8: τεπιΡοε. Μπω- Ρτοο:ιτ.οοεε τπετιιτιτε

τοπτοιπ οΡΡοπιιπτοι·. ιοΡΡοπιιπτοτ εοπίτιτοτο Ρετ

πιο οιττετεπτιειε Ρτιοτεε: ντ ποιο πιπππιπ πιε

ποτε οΡΡοπιτοτ :1ο:ιπτιττιτι , ποπ εοιιιι:ιτοιτοι·, ν:

_ὸιτΪετεπτιἔι επεπτιαΙι, πεειιτιοπε εκτεπιιοιιιε; παπι

Με:: ιοΡΡοπιτ ιιιοίτιιπτι:ιπι εοπίτιτοτοπι Ρετ πιο

τειιτιοπι Ρτιοι·επι,οοπ: είε ποιο Ροπεπτο, οπο: ιπτ

τπετιιειτε οΡΡοπιτιιτ :ιεει:ιεπτι ντ Ιιε.(1οιο ιειτοτ ετ

τετπιτειε οΡΡοπιτοτ τεπιροτι πιετιιιιτε, ποπ Ροτειι:

Ρτιτπο εοπίτιτοι Ρετ Διοοεππω. (πιο ιπιπιετιι:ιτε

οΡΡοποτοτ τεοιΡοτι,ιε:ι οπο ιιπτπετιιετε οΡΡοποτοτ

24ο

Οοπτιεπισπ

η.

Η

.η ξ

ΒΦ. Ρ”Π. Πε έτει·::έωτε πο. Σεἄ. Ι.€5' Ι& ι ι

:ιοτ:ιτιοπι :ποτε ντ Πε : 8: εοπΓεειοεπτετι τετιοτοοτ'ι

οΡΡοπιτοτ τεπιΡοτι, ποπ είε Ρτιτποεοπίτιτοεπε ε:

τετπιτ:ιτεπι, Πτι ΡτοΡτιετειε εοπί-εοπεπε Μοτο. ΕΠ:

:ιοτεπι :απο Ρτι:πο εοπιιιτοειιε :ετετπιτοτεπι , επιπ

έτοε Ρτιιιιο :ιιιιιιιοοεπε τι :ιοτ:ιτιοπε από ντ ίιε,πε

Βιιτιο οπιπιε τεττπιπι _τοτπ ιπτιιοιιιοιΙι δε Ροποιο

Ιιτπἔ Ρει·πιοιιεπτιο ιπ επεπτιο.

Α ο Ριιιι:ιτιπι. τεττιτε, πεἔο τιπτεεεει.ειο Ρτοοιιττ

εοπεε:ιο,Ρετ απο Ρτιττιο.ίε:ι ποπ οτιποοετε, τοπιο

επι πο οτππι οπτετιοπε ετε:ιτει; ποιο :ετετπιτ:ιε,ποπ

ιοΙοπι ιπ πιο εοπεεΡτο ιποοιιιιτ πεπετιοπεπι τετ

ιπιπι, τω ετι:ιπι ΡετιετΐειΠιτποτπ Ρετπιτιπεπτιειπι νι

ω: τι: ει:ιίτειιτικ Βιοιποε; πεποτιο επιτπ τεττπιπι ιο

ιοιπ πιο: εετεπτιοιπ ΡτιπειΡιι δε οπο, πο Ρι·:ετετ

οπο:: :ι:ι:ιιτ :ετει·πιτειε ΡεττεδτιΡΠτποπι Ρεττιπιπέτιοτπ

νιτσ: δ: ει:ιίτεπτιειε Βιοιπ:ε;ετε;ο ποπ Γοιοτπ Ρετ ιι

Μπι, πο ετιεοπ Ρετ ο:ιπε οτιεεε1οιιτε :ιιίετιιπιπιιττιτ

τι :ιοτειτιοπε ει·ετιτει,

5ΕΟΤΙΟ Π.

Μ'

“το αετπιπωβ Ρι·οΡτιπ Βια?

Β νΡιει: εττετπιτοε; πεεεΠοι·ιτι, οπο: οι ΡτοΡτιο ιι.

Ι)ει,8: "πιο :το πιο εοπιιεπιτε Ροτειι; δ: ιιοε- Ξ"""""·

το [επ εοπτιποεπε;.ΩΡ:ι: πιο” :ιπΡιει:;ειιτετε εοπ- (Μ"“ω

ποτοτειιε,ετοοε ιπττιπιεεοε δ: πειτοτειιτετ ει:ιειτοτ :το Μο'

εΠειιτιει,ντ ΡτοΡτιε ΡειΠιο: Εκττιιιιεε:ι :ιιτετει8ετπει·ε πωπω::

οεει:ιεπτειιιτ,οοε: οπιπιπο :ιεει:ιιτ εΠεπτια:,εοτπ στο Μ,

:ιοε ποιιειτπ ιιτιοετ πετοτειιειπ ει:ιεεπτιιιπι δ: τοπ- '

πε:ειοπεπι.Βε νττ:ιτιοε πι: εοπττοοετίιε.

ΡοιΜΑ ίεπτεπτ. επιι·τπειτ, πεοτττιτπ τετετπιπιτεπι

τεΡοἔποτε ετεειτοττιε. Ροπ:ιοπι.ειο πεοττττπι πεμπ

παπι :ιΡΡ:ιτετ ιπιΡιιεοπτιει: ΡοτιΠιιπο επιιπ οι οι:

εετετπιτοτε, πο:: εοππετοτ:ιιιτετ ει:ιοιτοτ ; ει: ιιεοτ

εοππειτιιτειιιε οι Απεειο :ιττετπιπιε τι Ρειττε Ροίε;ιτε

εοππειτοττιιιε είιε Ροτοιτ τι μια:: απτο. Απτεεε:ιεπε

Ρτοοετ.ιιιετΡετΕεδειο είε εοπτιιιτοτειιιε Ϊοοιεᾶο.επἱ

οΡΡοιιτιι Ρτιο:ιτιο το νιοιεπτο δ: Ρτατετποτοτειιιτ:

πε εππιιιιΙοτιο οι νιοΙεπτει 8ε Ρτπτετιπιτοτοιιε Απ

8ειο: ετΒο ειπε ιετπΡιτετπει εοπίετοειτιο οι εποπτι

τοτοΙιε ειειετπ.

δοενποΑ πεοτιτ, νιιοπι πτετιιιτιιτετπ εοποεπιτε ”:

ΡοΠε ετε:ιτιιττιω πιω-π έκ τ.ΙΜν·τβΜΜάθ π. Οοεπίπ ","Π"·

πκεβ.3.κτ2.3. Ηεπτέει φταίω. 1.οπτε.ϋ.7. το οπο:ΙΙ:Ι:.8.

984.04» σ.?ζε.ττατ ετ!ο, .4|ειψι..ραττ. επ.ιπ.υττωύτ.τ.

πττ.ι.ποι πώ· Ι2.Βο2ΜΜΜΙ.Μ 2.π'τ|ἰ.ι. τρ.πτ:.1.9π.2.

Έτσοπτά.αττ.3.9πιβ.4. Μισή/τι π.τ.αττ.ιππε, οποτ

άι προ! Οσον» ιπ1%,Ι/α!επτ.1.ρ.πω.5.άεΠω το σου

' το” ?κε/λ3.ρππδί.2. πιο, οοιιτιιιιιε πειτοτειιι τοτιοπε

` ΓΡεξι:ετά, Ρτοοειοιιε εεπίεειτ,ετεειτοι·πιπ ει: εττετπιτο

ι . . Λ ο
ο τε ::οποι ΡοτοιΠε, ι-Ρεοι:ετ:ι τοπιεπ Ρεττοιπ εο&οτι

ϊ τιιτε,ποτιπι ιο τε ΤοεοιοΒιαι @οι :ιεοεπιοτ,ιτι Ρο

ν πιτ ιτπΡιιε:ιτε. ετιειπιίι οι :ιΡεττιι τιιτιοπε ποοιε ποπ

εοπίτετ. Μετα εοτεπιπιοι ο ει:ΡτεΒε πεποπτ,ΐοπτ

Λτοαππ[στωτ.ι. τοπικ: κ!τιππο:, Βπ[|πα τι .2.εοπτιω .

Επποππωπ .Παωπβτπ.!ιο.ιπάετ απ). δ'. έωθποβτύ. τ.

Ηε.επω.τερ.3.2πέαΠ.ι2.άε £'Ιππ,Ι)ετ αφ.15.ώ·· τω·

τη: Ρεπτπυικω .4ι·πιππω πτωίόπω: :τοι οπιπεε ειοεδτ.

εο ποδιά ετε:ιτοτει οι ει: πιιιιιο , :το πτετπο εοποι

ποπ ΡοτοιΠε.

Ρτοο.ι.. τοτιοπε. Ρτιπιο: @τοπ εοποεπιτ τιΙιεοι μ- '

ει: Γε,Ρτιοε ιιιι εοποεπιτ, οοιὶπι ποστ! πιτ εοποεπιτ Ιω” '°

ει: πιο. (Καποτε ει: ο εοποεπιτ ποπ είΐε, πο πιο

νετο επε:ιέιτιιτ Ρτιοε ιΠι εοποεπιτ ποπ πο, τΙοτιπι

πο. ΙπιΡοΠιοιιε :ιοτετπ είΈ,ντ ιπ εειτιεπι :ιοτ.ιτιοπε

ετεειτοτο: Ποιοι εοποειιιτπ: οπ- δέ ποπ εΠε : @τπτ

ιπιΡοΠἱοιιε πι." ετειιτοττεοποεπιιιτ πτετπιτεε. 2.ει τε.

ετεπτοτε εοικιιτει οπο: πο τετετπο, ίεοοετετοτ ιι· ΜΜΜ.:

Μπι ποπ ΡοτοιΠε ποπ εοπτιι: οπο. νει ΡοτοιΠετ

ποπ

ο τ.:

Πιστωτ

πρασινη



ο ποπ πιει!

«

ποπ εοιιπι απτο τετετπιτ:ιτειπ,8ι ποπ; ποιο :ιπιε :Πετ

πιιιιτειπ ιιιιιιι πι: νει ιπ ιετετπιτετε; πεε πω; :μια

ειιιιιππο τετ ειι: ο ποπ ποτειι ποπ ετα ι πει: ποίι:εετετ

πι:ει:επι , (μια πτειετετιτοπι ποπ ποτειι ποπ πειτε

πτ8πεπτοτπ : απο ποπιι:ιοιιιιι. ()οιιιιτιπ:ιτοι·,_ τεπιι

πω: επτι εκατο, ποπ ποίιε πετ τοτ:ιπιπετει·πιτειιεπι ι

ει ι)εο εοττιιτππι,ειιιπ πε ειιετιτιιι ιπιιοε ιιτ,πετιεόιο Ι

πεπετιπεπειπ ιι Ι)εο. 3.ιεετιιετειοτ,ετεειτοτειτπ ιιοπι- ι

ποντοι ιπεεπιιιε,ιεπ ιετιιπετ ιαδιειιτι είιε:ιπειπιτ επιπιπετ ετεειιιοπειπ : ιπ ατετπιτιιτε ποιετπ ποπ Μπιετειιτιο, (επ τιιπιιιιιι εοπικετοιιτιο; ποιο ετεειιιο οι π

τιιιιτοπι ιπ ιιιίιιιιιτι; ιπ :ιειεττιιιοτε νετὸ ποπ απο

ειιιιπιιιιιιιιε ιπιιιιπε, ιιι ειιιο ιπεεπιιιετ ετειιιιο, δε ποίι:ι

οιιοπ ιεεοτε πιω εοπιετο:ιτιο. π. ιπιπιιειιτ,ι)εοπι ι

πτοποεετε ετεειτοτ:ιπι ειιτπ εοεκιιιεπιιιι :τι ιπιιπι

· ιοιπ ιπιιτιοιπ; απο 8: :πιο εοειιιιιεπτιο επ ιπιιπι

τοπι ι:ειπποε.

Τειιτιιι ιεπτεπε.ιιιιιτπι:ιτ πε :ετετπιτ:ιτε εκπιπ

ιεειι 8ι ιιεειπεπιιιιι: 6'.Τιινω.ι.παττ.μ.46.πιτ. μια' ι.

ό· νιττ.ι.απ πώ· ε. πωπω: Οεπτ.εαπ.38.ά·· ν. μπω. ι

πιω/ι. 3.νιτι.ιιι..('ειειακ.ά·· Πττα.ίσειιι ..ι....ι/εέι.π π:

1.πιιι'.ι. Ι.π.ππιεβ.4.. «τω. Βπι·πιιπ.ππο/ι.2. Οεπτεο!.

πιιιε/ι.ι.πτι.2. τωισ!ιι[ τ.. .4τέεπτ.ππε/ι.:. τιττ.1.Οώπω.

9πειι.8./Ιτιπιπ.9πεβ. 3. Κιιπιπ.π. 6.αττ.3.'2ιίαιοτ.πριπι.

4..(ισθι·.ππε/ι.3. πιω πιόιι.ι..:οπε!.4. Ηεπω:ι πι· σα».

_ φω.ιι'.;. Βασικα ι.π.ιπ. ππιιΠ.46.πτ:.ι..εοπε!.3. Ι/α_β

πιεσε, πψυκτ.177. σο. ΜΜΜ πιιε|ιι.ιο.αττ.3. διοτι. Μ

Μεπιππ.τοκο.ι. ππω.ιορπ.6. ιπειιιιοτ διεπει π: π.

ι οι .ι. ?καθε 5.τεπεπτε:. @παπι ιεπτ. πτοιιιεπιιιτιεθ

πειεππιτ ιιιιπ.Ζ)ει.ιστ.Ρτο εοιιιε εοπιτοοετιιιε εκπιι

ειιτιοπε.

Βιοο ι.Ιιππιιειιτ,εοππι ποτιιιίιε ει·ε:ιτοτιιιιι :πιο

πιιιοι·ιιιι ειιιπεπει:ι :κι επει·πιπιτειιι. Ηειπο ποπ ιτι

οεπιο ιπ τεττπιπιε ιι δειιοι:ιιιιειε οπιπιτειιι ,απο τε

πιετι ιιοπιοι ιιιιεττπιπ :ι ποδι:ιιιιτιιιε Τιιεοιοπιε. Ετ

πτοιιο ι.Κιιτιοπε,ποέι:ι ει: Αιιπιππρτα:ισηεκ πό.

2.εοπιο·π .άωιπο: "το ππωι.νιιι ποι:εε τειιοιι.ι οπιτιι:ι,

ειιι:επτο νετι:ιο πιοιπο , ποτά 8: ·οοικιπατε σωπιιιτι

η

Ν·

Τενιιιι.

Έ7·

58·

36'.

Οπιοικτιε

ριετιιιι.

. Φέιβ. ΡΗ. Π: /ἔτετκιἰωτε πω. ίσοι'. ιι
- δ ι

ι ιι: πιιιιιο; ποια πιανω” . νι πιο ρι·οποττιοικιτα

ι ιοιιιεδιο; ποπ πιο. ποπ πιο τεποππ:ιπε πτοπτιο

ιιιιιιειειο.Μιποτ πτοιι.οιετπιτειε ικαιωιιι ιιιιιοιιιιι: άΞ“°ωι·"

π ιιπιποτειιιιιιιιιτειιι τει :νειετπε πετ ιπππιτ:ιτπ πιιτιιτιο- ”"|0'ξ "Τ

ι πειτι;ιεπ ιιππιιε:ιτ, ετεειτοι·:ιιπ πιιτοτιιιιτετ εκιπετε;ἔ::;[ΞΒ

ιιιιτποτιιιοιιιιιιιειιι πει· ιπιιιιιιιιιιι πιιτειιοπετπιιΒιιοτ "Μ,“Μ_

τεπιι€ιιιιτ ετεειτοτοε πιιτοτειιιτ ειιι€επι:ιει ττετπιπιτιο.

Μειιοιτ εοπιι:ιιι; ποιο ιιιιπιιειιτ, τειιι πτετπιιιτι ν: Πε

πιοτιιτι , νει ειοοειπ πιο, νει φταιει οπετ:ιτι : οι το

τιοπε ιεεει·πιτειιε ετεπτιιτει πεεειι.ιιιο παει ιιιεεπιιιε

οιιιπιε τιιιιτιιιιοπιε. Μιποτ.πτοιι.πε εοπεεπτο ετω

τιιτσε οι, πει·ιεόι:ει ιιιιοιεόπο επ ετεειιοτειιι; οι: Επι:

ι:οιιιτοτ ἐ :καποτε πετ ιπιιιιιτιιπι ποτιιτιοπετπ:ιπι- ο

τοι· πεειοιε ειιι€επιιο ιετετπιτπιτειιε εοππει:οτειιιε

ετειιτοτ:ε. .

ι)ιοεε, ειιι€επιι:ιπι πιο ιπιτποτειιιιιιτειιιι ποπ

τεπιι€πιιτε €1°επι1Γ2ι τιιιιι ποιο οτιιοτ εκ ιιιπποιι

τιοπε εετετιιιτοιιε, πιο: ποπ πιι€πειε εοπι €τεοτι1τ:ιε

ν: μια, π ετεειτοτ:ι εοππιτει πιω ει: 2ιετιιο ιιπε

τιιιι ειιι8επτιιι: πειιπ ι. πιο ετειιεοτειε.ειι ιοπποιιιιο

ιιε αιετπιτπιε,εοπποιοτιιιιε ιιιιιιεεεετετπει ιπιτποτιι

ιιιιιτιιε. 2. πιει: ιιπτποπιιιιιιτπε οι εοπίεειοεπε επ ιι:

τετπιτετεπι:ει·επιιτ:ι :ιο:επι ποίιετ πιτοι·ιιιιτει· επι

πετε νοοιπ 86 ποπ ιιιιιιπ. Κει-π. ιιεπειππ. :ιίιοπιπτ.

:κι τ.πι·οι::ιτιοπετπ , πιίιιπποεππιι ιπιιιοτ. τσιπ ιπι

ιπιιτ:ιιιιιιιιιε οιιτοτειι ιιιπποιιτιοπε εετετπιτειτιε έτει

τοιτο εοτππιοπιε:ιτοε.πεπο; ειπα εοππειτοι·ιιιιτετ ειπ

ἔιιτοτ,εοπεεπο. Ρτιοτ ιιιιιιιοτιιιιιιιιιιε ποπ τεποπποε

ετειιτοτα.τεπο8πειτ ποίι:ετιοτ:Μοιω επιπι ποίιοπε

ποιιιε @πιο εοπιτποπιε:ιι·ι.οοιι: τπιπεπ ποπ ποιιιιπτ

ει ποι;ιιε εοππ:ιτοτιιιιτει· εκιει; ετιιιιιι.ειοτι:ι , επιε

τιιέιοε ποπιι ιοπετπειτοτιιιιι @το ποι:ιε εοπιιιιοπι

ειιπτοτ. ειπα πιπιεπ πεποεοπτ εοππειτοτειιιτετ ο πο

Βιε ειιι€ι. -

@ο ειοοπ πτιιιιε εοιπιποπιειιτοτ,ποπ νιιτιιιτ ιπ

ττιπιεειιτπ ειτωιπωιω νιιι·ιιιτ, ειιιοπ πειτοτιιιιι:ετ

ειιιΒιιοι· ; πι: πιιιιιι τεε ποτειι: ποιοτιιιιιετ απ” Μ” πωπω.

ειιιοπ πτοπτιστ ειιεπτι:ε τεποπιιιτε ειπο πει: ποτειι θ.φωι,"ιι=

π·

ει? π

@ποπ πιο·

ΙΙ4ι· ·πι·πιι::

πιο, ·ινοΙαπωτιε, ν: ειιειοπιιε πεεειιιπιτετιι ;!τατιά,' ετειιτιιτιι π:ιτιιτ:ιιιτετ εκιπετε εεεετπιτιιτειπ, ποπ πε

ντ ε:ιειοπιιε οτππεττι ειιι€επιιιιιπ 8: εοππιιτοι·ιιιιτιι- εειιιιτιο ιποοιοιτ ιπιπιοειιιιιιιτιιιετπι τεποπποπτεπι

"επι εκ πειτε τετοιπ ετειιππ:ιτοπι.5νιιοπιπιιοε:ι)εοε .ιπιτιπιεειε πτιιιειπιιε ειιεπτισεετειιτα,ειοα είιεπτιιιιι

πιετὲ @πιο 8ιιιοετιιιιι:ετ οιιιιιιιι απο Γε πι·οπιιειτι

ει: ποπ οτππιιι ττιετε @πιο δ: ιιι;ιετιιιιιετ απο ιε

πτοποεετει,ιι ειιετ ιιιιειο:ι ετειιτοτ:ι ι (μια εοππειτο

τιιιιτετ ει: :ιι πωωτεεο εει:εττιιαιτειπ ειιι€ετετ. Μιιιοτ

.4:|πιπαπι ώ· τείέπποι·.Ρπιτπω σπιτια: Ατιπ»πτ:ιτιοπε

εοπιι:ιε; :μια Βεο ττιιιοεπποε επ ιιιοποεπτοπο

πω; πιο. εεππι επτα ο οπιπιοιιι πετιεδτιιιιπιιιε , Γειιιι:ετ νε

π: ιτυπιιιΜπ τπει·ὲ @Με . δ: ίιτιε πιο πειιιτο ειιπδιιι πτοποειιτ;

ποιο ιιιε πιπέιε εοιτιιπεππιιτιιιιετιιιιτοτεπι ετεπι:οτιε

απο ετε:ιτιιτ:ιε. Μιποτ πτοιιιιτ.ιιιιοπ πειτοτειιιτετ επι

ιτ ετειιτιιτιι. ποπ πιετὲ ετιιτιε8ε ιιιιετιιιιτετ ει·ειιτοτ,.

Ρεπ εοπι ιιιιειιιο πειιιτο 8ε οιιιιπιιτιοπε ετειιπτιε ; παπι

οοειπτοτιι ποπιτιιτ πε εοπποεοι·ιιιιτ:ιτε δε ειιι€επειει

ει: πειτε πιο” τιιιιτοιπ τοιιιτοτ πε @πιο ιππ

τιιιιτιιτι: ει: πειτε επεπειε:8ε ποιιπτοιπ ι:τειειτ νιε

ειιι€επιιι ετεειιοιΙιτιιτιε ιπ τετιιιιιιο.. πιτιτιιιιι απο:

πει:ιτοττι8ε οιιιιπ:ιτιο ετειιπειι ιπ πτιπειπιο ι:τειιπτε.

(ιοπιιτττι.ιιιιπε ιιιιτετιι ει·ειιιοτιιιπ τιε8επι: Ριιττετ,ειιιιι

εοιιτι·ιι Ατιοτπ πεπιιπτ,νιιιιττι ετειιτοι·ιιτπ εοππι πο

"Με :ιο 2τετπο.

Ρτοιιιτ. τ.. ο πτιοτι, ιιιιπιιεειτ ετειιτοτοπι ποιοτι

ιιτει· ειιιπετε πι·οπι·ιετιιτεπι,οιιπ ιιεεειιιιτιο ιποοιιιιε

πετιεέιτιοπεπι τεποπτιοπτεπιη ιπιτιπιεειε πτιπειπηε

ιπιιοε: ει εοτειιι ποιιιιιιιιε πιο ετεειτοτει,ιιιιιε ποιο

τειιιεεεεκιπετετ :ετετπιτετειπ , πι. πιιτοτειιτετ εκτ

Βετετ πτοπτιετιιιεπι,οοιε ιιωιπιιο ιτιοοιοετετ πετ

` ιεδιέιοιιετπ τεποπιιιιπεειπ ιπιτιιιιεειε πτιιιειπιιε ιπ

ιιοε,ετπο. Μιιιοι· πιιτετ;ειιιιι πτοπτιετει5 π: οποτε

ιιε πιιιιιο τιιιικειι, ιιππιιεπι ιιιιιιιι στο τεπιιπιπιπτεπι

ιπττιπιεειτ. ρι·ιτιειπιιε Γοιιιεειι:ιιιιοποι είιετ ιιιιιιιι·ιι

Τσουκ Ι. Π: 'Βου.

Χ

οι

τει· ιιπποτι:ιτ τποτ:ιιιιιιιιιιετιι.Ειι πι: πιιιετ επ τιιιπο

ι·ειπ: παπι ιπιπιπτειιιιιιτιιε,ποιε εοποεπιτετ ετε.ιτοτε:'

οποιοι τετετπιπιτε ποποι:ε. Με: εοππειτοτ:ιιιε επια

απο: τιιτιοπε πτετπιι::ιτιε ποιοι εοιππιοπιειιι:ε; ποπ

τιιτιοπε ιιιιειιιοε ιπττιπιεετε εκιεεπειε:; Ιιεοτ νιίιο

ιιειιτιι οι εοππιιτοτιιιιε ιιιτειιεδιοι _ετεειο τιιτιοπε

ιιιτπιπιε Βιοτιο, @πιο εοιιιιιι.ποπ τιιτιοπε πιιεοιοε

ιπετιπιεεω ειιι€επτι:ε.

Απ π. πτοιιιιτ. απ. πιιποτ. τεποΒιιιιτ επιιπ πιι- - _ Δ

τοτειιτι ει. πειτε το ειιι€ετε νπειτπ πειιεδτιοπεπι ο οι 2:22:

ιιιιιιι·ιιιιετε :το πιει :πιο αι είιειιτιιιιιτετ εοπιιεκει;π'έάσπι ό,

ειιεττιπ. πτ.ειιιπετεποιεπιιιιε, 8ιέ ειιιιι ποτειιτιιε ποπ ",,,,,ωκ_

ειιιπετε εδώ” εοτπ ιιε ποιεπτιιε ειι”επιιιιιιιετ εστι

πειιοε; ποιειιτιιιε ειιι€ετε ειέιιιε,8ε απο ιιᾶιιιιιεποπ

εκιπετε οιιιεδιιιιιι&οε είιειιτιιιιιτει· ιπεειιιεοπτιπ; ιιο

τπιπετπ ετιιπετε ειπιπιτειιιιιιτπτετπ . εοπι ιιπωι

ιιτ:ιτε ποπ ειιι€ει·ε τιιιιιιιιτιιτειτι . εοιπ ε:ι.-ε κ α

ικα εοπιιιπέιετπ: Καπο: ιιιιτιπιεειι ειιι€επιιιι πει

τοτε τεππιτ :κι [πιο πτοπτιετιιτεε, πτοοτ ὰ πειτε το

εκιιιοπιιιιτοοι ιιτιπιιεετ, ν: τι πειτε τει πιω νιιπ

πετι·εδιιο ιιπε πο; ο νπο ειιεπτιιιιιιετ ιπειοπιτοτ ιο

πιο; απο ιιιιπιιειιτ πειτιιτοπι τειιπετε :κι νπιιιτι πετ

ιεθιιοπεπι ιιπε πο. Μειιοτ πτοιιιιτιιτ, τιποτα επι

πιε [Με πτοπι·ιετ:ιτεε. νι πειπειιιιιιε ίπποι πιετιε

δι:ιοοττι: πετιεδιιιιιιε τει-πιι:ιε πει·ιεδιιοοιτι , πτοιιι:

τε πιο «πιω ποιο ειιιιιεπτιιι ειι πτιιιιιι. πετιεόιιο ι

τετοιο, ειιιπ πιιιιι ποιιιτ ιιιιι:ετε ι·ιιτιοπειιι πετιε

οι , πιίι νει πετ ειιιιιεπτιοπι. νει πετ οτπιπεπι ιιπ ιι

ιιιιτι. (ιοπιιττπ:ιτοτ, ε1οιιππο. επιπιτοτ ιιιιτιοπ ποτέ-ι·

έιιο,ειιιΒιιοτ ιεεοπποιπ τοιοπι ω. φαι ιι ειπε κι

ο Ε, 5 εποπ
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ιι

:πεπτιπιτει ιιιτιιιιιιτ ι ει·εο πετειιιιτειε ὰ μιτε τει

επεπτι.ιιιτει ιιιειιιειιτ ιιιιιιιιιτιιοιΙιτοτειιι ι·ει ειειιτ:ιε

μι· ιππιιιτοπι ιιιιι·ιιτιοπειιι.ποπ ροτείι οι ειιιοι,οιιιιι

ποιοι εοει:ιοατιιι· ιετει·πιι ιτιιιιιιιτειοιιιτιιε, ειιιιι πιει

πιτ:ιτε επειιτι:ιιιτει εοτιπειι:ι.

44; Πιεο 2. Νοπ ι·ειιιιεπετ, ειειιτιιιιιε ετι:ιιιι πετο

=ωιωιοι· ο οι εοιιιιμιοιιεε , ιιιειὲ οι·ιιτιε 8: ιιοεισιιτει πο

ι*Μ"""" ιττειπο εοπειι ροτπιπε. Ριιιιιιειιι. ποιοι επ ιιιιριι

Ξ::"”ι::ι ειιπτιει: ποπ ει: μιτε Πει μοιιιιεεπτιο; ποια Πεο

μ," ΙΜ. πο μια ροτεπτι:ι; πεε ι·ετιιιιιιτιιι,ντ :πιο ιιιιι·ιιτιο

πε ιιι·:εεειιιιτ ιιιιιιιι επεᾶιιιιι, οι Μπιτ, ο τιιπτιιιιι

πιιττικι δ: ετιιιιιιιιτιιτε, ν: μτετ ειε [Με τειμέιιι ιτι

· πιιπιε.

οι; ' Νεοιιε ει: μιτε τει·ιιιιιιι ν: πε; :ιιιοοιιι πεε νει

Ψητιωὶ· (ιιιιπ :ιιιιιιιιιιιι Ροτιιιπετ ιο τετειιιο τοιιιιει: ιιετιιιε
"Η ει: μιτε τει·ιιιιπι,ντ ειειιοιιιε; ειιιιιι ιιοιιιιιι πιει: ποιι

ιιιιοειε ει: π, οι ιιιιιιι τοτιιιιι .ιεειμιε ειο οπο: ει:

ετι:ιιιι ειειιιιι:ι :το :ι:τειπο εοπειιτιι ροτιιιπετ ιιαοειε

τοτιιιιι ιιιιιιιι επε πο ιιιιο.8: ποπ ει: Γε. Ειιιο. Ποπ

Βιιιιιιτιιι.πειιτ ποπ ιεριι€ιιιιτ 2τει·πιιι Ριστωειιωι.°

ν: τειιιιιιιιιι μι· ειιιιι ριοιιιι:ποε ιιιιοεατ επε :ιο πιο,

ν: εοιιπιτ πε ριοιιιιδι:ιοιιε νειοι: ιτε ποπ τεμ.

μια: επειτα ιο:ιιιδιιοιιι, νι μι ειιιιι τειιιιιπτιετο

τιιιιι ίπποι ε ε οιιοεετ ιιο πιο. νιιιιε ποπ ιετιιιιτιιι·,

οσοι! ποπ επε ειειιτιιι:ιε :ιιιιιιτιοιιε ιιιτεεάετε :ιε

Με: ιιιΓιιτπ επε,ιιεε επιτπ ιιιιιιιιι ποπ επε τεΙιτιιιιιιιι

νειοι ριιιιεεόειε «πιο ειιιιιιτιοπε ιιπιιιιι επε ιειιι

τιιιιιπι νετοι,ιετι τιιπτιιιιι οιι€ιπε. @ποτε ειιιιι πιει

τιιι·,ειεατιιιιτ π: ει: πιοιιο,·ιιι Ε.ιι·, ποπ ιιιιΡοιτ:ιτ ειπ

τεεεπιοιιειπ τεπιροιιε, οι νει πεΒιιτιοπεπι (ποιε

πω, νει ιιιιοιιτιιτειιι οποιοι; ειπα ιπ ιιοε εοπίιπιτ,

ν: ειεειτιιιιι,ειιι:ιιιτιιπι επ ειι ιε,πιιιιιιιιι ιι:ιοειιτ επι;

οι τοτιιιιι.:ιιιο‹ι ιιιιοει. οιιοειιτ ι Πεο ιιοειε ρισ

ειιιεειιτε: :μια νειο ειιιοει εοπιιεπιτ ιιιιετιι ει: π,

οπο: πάτιιιιι ιΠι εοιιιιειιιτι ειιιιιιιι εισαι εοιιιιετιιτ

πο ειιιο,ι:ιεο οπο: ποτού. ιιιειτιιι ειε:ιτιιιιι ποπ επ

[ε ,ειιιιιιιι επε.

ω. Νεε ειεπιιιιιι ιεριι€ιιιιτ ει: μιτε ειειιτιοιιιε: ετι

Ψ°_”Μ° Με εοπεειιτιιε ποπ πι, ν: μια: πωπω, ν: :ιε

”Μ"? με: τιιπτιιπ·ι ιπ ιππειιιτι :ιιιι·ιιιεπειι νι π: ιιθειο.οιιιι

πεε ειεειΡιτ επε. Νεειιιε επ πεεεπε ιΙΙιιιιι ὰ μιτε

τει ειιπ:ιπΒιιι έ εοπιει·ιιιιτιοπε, ντ μτετ, ο Απἔε-·

.Με ειειιιετιιι· ιιιιιιιειιιιιτε ιιοπ ιππ:ειιε τειιιιιοιιε:

τιιιιε επιιιι ει·ειιτιο ειιπιπ οι ποπ ιιοπετ ιι εοιπει·

τιοιιε ειιιπιειιι ιειιιιτει· ι επ τιιπι:ιιιιι “τις”. Νειιιι

ειι:ιειιι ιιέιιο εοιιπτιει·:ιτιι, νι πω” ιιεμιιιιεπ

Με τει·ιιιιιιι ει το ειιιιειι . ειιεειετιιι ειειιτιο : εοπιι

ειειιιτιι., ν: ειιιοιιιιπι εοπτιιιιιιιτιι ειεμπι:ιεπτιιι τει·

ιιιιιιι ιι ειιιιιιι, εοιιποτειιε οι·ιεειιιπεπτιειιιι Γτιι ιιιεε

ιετιιτ εοπιειιιιιτιο, ιιοι:1ιιε :πιο ειιπιπδι:ιοιιε ιιι ιε

πο. _

χ7: .Απ οιιπ:ιειπι.ιιι·ιιιιοε ιιε8.ιιιιιιοι·. ι·ετιο ιτιιριιεαπ

τιε εοπιιιιτ ει: ι. ιιπειτ. πιειπιτει ιι μιτε μια ω

τιοιιιτ ω Αιι€ειο Ιιοειιιιειιι ειειτιοπεπι.οιι.ι ροπή,

επ ιιιι εοιιιι:ιτιιι·ιιιιε ιιττειπιτ:ιε ιι μιτε μια; παπι

πιο ει μπε απτο ποπ ιιιρροπιτ ιπ τε ειειιτιι ιιοετιι

?Η Πε.έιεικιωιε Πει. Σεπ. Π. .

τειιιιτιιε επ εοπιι:ιτιιιιιιιε ει·ειιτιιι:ιιι. παρ. ιιιιιιω;

ιιιιιιοι. ειεειτιο επ ειειιτιιιιι ιπειιιειεπε ιιοπιιιτι Βιε

τιιιτιιιιι , εοπεεειο; ποπ ιπειιιτιεπε, πεεο: ειΒο επ

εοπιιιτιιιιιιιε :ετει·πιτιι:,ει·εετιιι·π,ντ ιιιειιιιιεπτι εισ

πιιιιι ει·:ιτιιιτιιιιι, εοιιεειιο; ν: ποιι ιιιειιι:ιειιτι, πο.

8ο. δι ιιιιτειιι εοπτι.ιτιιιιιιιε επετ ετειιτιιια ιι:τειπιτιε

ι μιτε επτε,επετ ιιιι εοπιιετιιιιιιε πιιΠο ίιιροοπτο

ιιοπο Βιιιτιιιτοι :μια ποπ ροτειι: ιιιριιοπειε ει·ε:ιτιο

πειιι οιιιτιιιτιπι . πω: Γιιρροπιτ ιιτειπιτιιε ιι μιτε

μια. Κ:ιτιο:ει:τειπιτ.ιε .ι μιτε ιιοίι:.ιι:ιοετ ιιιιτιιιπι

:ιιιιιιτιοπιε ει μιτε απτο, ιπ :μιά πιρροπει·ε Ρομπ:

ειειιτιοιιειιιι 2Ε0ΠιιΕεε ἑι μιτε ποτε, πιιιιιιιιι πω:

ιπιτιιιιιι ειιιι·.ιτιοτιιε ι μιτε Με, ιπ :πιο ιιοπιτ Βιο

τιιιτιιιιι ειειιτιοπετιι ιιιριιοιιειε ι πεε πιιτιιιπ μιο

ιειιι ; :μια ατειπιτ:ιε ιιεεεπιιιιο ιιιιιοιιιιτ επε τει ιε

ειιπιιιιιιι οπιπειπ εοπεερτιιιιι επειιιιιτ πεε Ρομπ ιι- ο

πι. ν: ιιτιτιιι·ἔι τιιπτιιιιι ριεεεεειεπε ει:ειιιτιει·ε ιι εσπ

εειιτιι ατει·ιιιτπ:ιε. (ιοπιιιιιιπτιιι, ιιττειπιτιιε τι μιτε 49_

ροπ,ποπ ιπειιιιιιτ πεεεπιιιιιιιι ιπιιιιιιτιιοιΙιτιιτειιι ει: οποιοι σ·

μιτε ει·ειιτιιιεε . :μια ιιι:ιπετ μιιεθ:ε πιοιεδι:ει Πεο “η” (Π°

πιωιι6ιΖιιιι.
:ιτιοιιοετ ιππιιπτι, οπο επιιιιιιιιιιι ροτεπ ρω ιιοειο σ π,

. ε .
ειεειετο Πει ; Ιιι ατειπιτιιτε :ι μι·τε ποτε ετεετιιτιι.

. . . . .
μι· τοτιιιιι ο:τειιιιτιιτειιι οι ιιιππιτειιιι :ιιιι·ιτιοιιειιι .ι

Πεοιιππιοιιιιιι 8: ιιιιιτειι πό οοπετ;ιιεε τιιιιι ει: :ιε

ει·ετο Πει.ειιιβιιι ει: ιιιιιιοίιιοιιιτ:ιτε ιει.Ιιπριιε:ιτ που

τειιι,ντ ·ετε:ιτιιιιι ιιιιτιιιιιΙιτει ειιιΒιιτ τιιιειιι ρετιιεειιο

πειιι,ρειοιιιιιιι Γε ιιιοιιιιοιτ μι ιιιίιπιτειιιι :ιιιιιιτιο

πειιι ιι ίιιοιεδτιοιιε πω.

_ Απ :ιι·8ιιιπεπτιιιιι Ρ.ιτιιιιι·ι,Κεπι.νει εοε εοπττιι μι.

Μπέκι» Ιοειιιι, ωΡΡοπτι ιειιιπι ει·ειιτιοιιε ιιι τειι·ι- Εχιωκειμ

ποτε. ει ΥΒιοιίιιιέξειι: 2τειπιιιιιι ειιιο0:ποιι επ ετεε- Μ' Ρ^"":

τιιιι : :μια ε ι ο ποιοι ειειιτιιι·ιι ε πτειπ:ι. να

απο εοε μου” εοπτιι ροτιιιπε ει·ειιτιιιιιιιι :ιο ιι:

τειπο ειιιιι ιιιιτιιιιιιι ειιι€επτιιι ειιτειπιτιιτιε. @ια

τεΤροπί .ιι ιιιιιΒιε εοιιιοιιιιιε ιι:ι εοπιιιτ:ιπιιιιιιι ετ

ι·οιειπ Αφ, ειιιι ιιιεεοιιτ, νει·οιιιιι επε ετε.ιτιιιιιιιι

ο ει:εει!επτιπιπιιιιι ιπτει οπιπεε,ντ εοππειτ ει: .εποπ

πια/ισ ΟΜποπ.]δκ Μ. 5. εικονι πωπω: :σῶμα τι.

ώ· Μ. 4.. νοι ριοοιιτ ποπ ει: ειιι:ιειιιιι:ιιιε ιιτειπιτει

τε εοιιι€ι (ιιιιιπιιιιι επε ιιιιτιιι:ιιειιι ιιιιιιιιι Πει, οι

ει: ιιιτειπιτ.ιτε Ρι·ορι·ιέι Πει πιω. Κεθ:ε ιΒιιιιι· Ρο.

τιεε: νειοιιιιι πο εετετιιο μοιιιιδτιιιιι οι . δ: ποπ

πω: ιειιιιιια ει·ειιτιιι:ι:, :μια τιιιιτιιιιι νοιιιπτετε δε

μετά ριοιιιιειιιιτιιπιεει πιιτιιι.ιιιτει:ιέιτιιτ ποπ Ρο

τεπ επε ει·ε:ιτιιι·ιι , ειιιιτι ιιτιΙΙ:ι εκειιτιιιιι ροπιιιιιτ τιπ

τιιιιιιιτει ιιο πτει·πο μοειιιει. @Με ιείοοιιίιο εοΙΙι

οιτιιι ει: ειται.μ1ιοαιωβ ό· Παωπβ.!ιο.ι.Γιάει εφ. 8. @Μπομπ

νοι ει: εο.ειιιοει ετε:ιιι0 σε νοιιιιιτιιιιιι Πω, εοΙΙι

Βιτ Ποιοι οι π:ιτιιι.ι 8: ιο ιιιτιιιπεεο ποπ μπιμ

ιε :ετειιιιτπτειιι.

Α ιι τ. ιιιτιοπ. ιιιιιιοίιιοιιε πω: ιιι ειι.:ιειιι άπια

τι0ικ ©0ΠΜΠιπ επειδε ποπ επε πιιιιιιιειτει,εοπεε

ιιο:ντ ειιιειιι εοιιιιεπιιιτ επε πο πιο, 8τιιοτι επε ιι

Γε,ιιε8ο: οσε ιιιιτειιι ποπ επ ιιοπειε επε,8: ποιι επε

ιιι ειιιειιι :ιιιιιιτιοπε ίιιιιιιιιειτει·ι τω επε :ιοΓοιιιτε,

ι 8: ποπ επε πιο εοπειιτιοπε, πειπρε,ίι ειο :πιο πιο·

ΙειΒιιτιοπειιι,ιεει ροτιίιε επεπτιιι ετεετιιι2 μπω ι ιιιιδιιιιτι ποπ επετ.

πιο ή μιιιιιιιι ειειιιετιιιι πιιτιιιιιιιτει· ειιι€ει·ετ α:τει·- Απ 2.. πε8ο ιετιιιειιιιιι: επ Ρτοοιιτιοπειιι πιω, μ..

Βω"7εμ.- παπι ειειιτιοιιεκπ. Νοπ ιεριιιιιιιτ ιιιιτειιι, ν: μπω ει·ειιτιιτειιιι ροτιιιπε ποπ εοιιιιι ιπ ατει·ιιιτιιτε, ποπ

νπο :ιοιιο Βιετιιιτο , π: ιΠι εοπτιιιτιιιιιιε ιιιτειιιιιιι ιπ ιετπιι εοιιιιιοπεπτε εετειιιιτιιτειιι ετιιπ ειειιτιιιε,

.ωω.8 ειιιο‹ιι ειιιιι οποιο πειτιιιιιιειιι ιιιιοετ εοπτιειιιοπειιι: οι ιιιιιι:ιεπτε:οιιιιι :ιιιοιι ιιο :ετειπο εοπειιτιιιιι τω.

' «μια τιιπε εοπιιιιτιιιιιιιτειε δ: ει:ι8ειιτιιι ποπ ιιιπτιιι- πι, ιιοτιιιπετ πο ει:τει·ιιο ποπ εοπόι, ίιειιτ οι; Μα..

τοι· ιπ ειεειτιιιε,ἴειι ιπ :ιοποιιοειιιιιτει εοιιετοι ιιι- πο Πειιε νοιιιιτ ιπιιπιιιιπι,8: τιιιιιεπ ιιιο ε.ιιιειιι 2

τιοπε ειιιιιε τι: ει·ειιτιιιιε εοπιιιιτιιιειε. :μισά ωΡιι- τει·ιιιτετε ροτιιιπετ ποπ νειιε ιπιιπ:ιιιιιι,ποπ ιιι πιο'.

ειτει· πεε ροτειι ιιιι επε εοππ.ιτιιιιιιε. διε ιιοίιτο ω- πι εοιποοπτο,ίεει οπο. Απ εοπιιι·ιιιιιτ. ιωΡ.Αι.

ιπιπε ΒΙοιιιει ντ Βιιιτιιιτο ιιοπο ιπ ιιιτειιεθ:ιι ειει- ιιιιιιρτιιιιι επε νειιιιιι :ιε ιιιεοτιιιρτιοιΙιτ.ιτε ει:τειπει,

το.εοτιπιιτιιιιιιιε επ ιΠι νιίιο οειιτιι,τιιιαι ετιπι πιο ιιι- μια εοππιιτιιιιιιιτει ειιιΒιιτιιι; ποπ :ιε Βιιτιε εοπι

ιιιιιιε επ εοπιιιιτιιιιιιιτει εοππει:ι , :μια ίιιτιοιιειτει ιιιιιιιιειιτἄ.

πεε επι: [Με ει εοπιιιιτιιι·ιιΙιε. Α ο 3. ει ω παρει ιιεποτετ ιπιτιιιπι ειιιιιιτιοιιιε, Η,

θ" Πιεεε. ΕιΒο πιιτεπι :ετειπιτειε επ εοππιιτι.ιιιιιιε εοπεετιο,ειειιτιιιιιπι :ιο :ετειιιο πιιπειιιιιιιι ιπεεριπε;

ειειτιοιιι: οι ετειιτιο επ ει·ειιτιιιιι ιιι πω: ειδο ιι:- ο τοπτιιιιι οιιπειιιιιιιιι Ρι·οειιιειιοιιιε, ιιεεο; πιιιιι οι)

εετειπο



Ριιπειρίιυπ

|7 κἰιι£?Ϊο

πιο, ποπ έτσ

ωιιιο.

Η.

Ώἱβυἰιπἱπιδ

"πιο,

μ.

Π·

πω. π.

Μπίστι π.

Όψ. 7/ |. Β8 /Ετσιπέωτε Βε·έ. δώ'. Π!.

πωπω ττειιτιιι·ιι ιιιωιιιιι Ρτιπειριιιιιι Γοα ιικο

ριιοιιιε, επι ε:ι ιπεειιτιο ιιιίτιπέτο ποπ πιω ιι τοπ

Γει·ο:ιτιοικ·. Υιιιιε :κι τπιιἔοι·. τοιιι:αιο, :ιο :ττει·πο

ποπ πιο ττε:ιτιοιιοπι το ιρει οιιιωειιω :ι ι:οιιΓει·

μ οιτιοιιο; οτι μοΒ:ιτιοπι:ιιι, επι”, ι:Η:, ττειιτιοικιιι

οι, τιιπτιιιιι ιο ιπίι:ιιπτιιιιοι: οι·ιιιιι ειι·οοιιιοπτιιιτι πω

πιο πωειο ροτε:Π οι: Ρτοιιιιδτιοπο πω, οιιοιι ιτε

πο α:τσιπο Ρτοιιιιέιιι-ιπ οι" μι· τοτειιι αιτει·πιτ:ιτειιι

τιιαιτιιι· ρι·οιιοοι : πε: ιπ οιοε :ιττοιπᾶ Ριοιιοέιιοπε,

Ματ ιιιιιιπειι:ιε ριοοιι&ιοιιοπι ιιιι ειπε οοιιίι εσπ

Γοιο:ιτιοπο

Δε! 4. ποιο τοπιι·οοεπτιιιπ: οπο. ροτείι τα σο

τιιιιτοτε ετττιπο τοιιιροι·ι μοι ιοιοπι Ποκιιιιι :παπι

ττιπροι·ιε,τιιιιι ι·τ·ε,ντ τοέκιίι:ιτ ττιπροι·ι,πιιιιιιπι μοι·

Ϊεδιιοποπι τεοιιιι·οτ πιιιιοι·οιπ, τιιιἐιιι ει: Η Μποστ ιπ

“απο οπο Ρι·ιιπο οι :ποπ ροτείι τετ ι:οέιιιΠοι·ε Με,

πιω @πιο πιο· Ηιιιιοπι Γρ.ιτιι, «μια ιρετιοιπ πό Ποπ,

“το Ρετ ιιιιτιοεπι Ροι·τεέιιοπεπι ιπτιιιιίιειιιιι. Πειιτ

ι:ιιιιιι ιοί-ιι ποπ Ροτι:Π τοοιιιίιει·ε πιειοι·ι ιιιιιτιο,οιιοιι

Ρι·ιπιο :ιιιατιιιιιτιι οττοριτ,ιιιιο ποιοι Ρειτο&ιοπο ιπ

τι·ιπιτείι;ιτιι πα ιιι(ιιιιτο ΐοιιτιο Ηπα ποοιι ιισιιοέΈιο-°

πι:: ιπττιπιιτώ ιπιιιιιτο,οιιοιι ιιιιιιιιι:ειτ.

$ΕΟΤΙΟ ΙΙΙ.

Θιιοικοιίο ιστωιέπω ιἰ@ι·ιιι· το: οπο?
ω) ·

5 ΤΠ .#Εοοπι ει: οι οι·ιιπαιι:ι ιπωοίιτιοπε οποτε

ίιοπιιιι:ετ,οιι δειιοι.ιιι;ιτοτοιπ τιιιιιέ νιιωττοπι

ιποιιοτοιπ εΓτ ω ίιοπιιιαιπό:ιιπ ιοΙιιιιι ειιιι·ιιτιοποιπ

τετιιιπ ιπτοιι·ορτιοιιιιιιπ:ιπ οιιο @πιο

Ριιιιιιπ ιεπτοπτιιι ιιΗιι·ιπατ. 2Έιιοιπ Διοτι” τω εε

ττιπιτειτο : οιιι:ι ικα: ατα ιιιιιισιιιιο 8ε οπο; ιιιοτι

ιιτιπι:ιΡιιιιπ ιιιιικι·ε ροτείι:. δα! εοπτιιι,·υτ “Μά

ί!ιοικ,ποπ ττ·ροοπ:ιτ,ει·ειιτιιιιιιπ ιπεοι·ι·οοτι ιιι:πι τα

τιτιο ΡοτοιίΠ: ιιιιιιειριο8τ οπο τιιιι·ιιτιοπιε.

δεονπυΑ τοιοΒιιε οι, Έσιωκεκτ.έπ 2.οπωπ.2.

ραι·ι·.ι.αιιισα!.ι.μψ.3. ό· )7πΝοα|Μά Οφι·ου.ιΒιοτιπ

οιιιο?.2.αι·ιισασ!. ι.τοιιτικ 5. σιιπσίπποπαω, ειΠι·ιτπτιοπι,

ετιιιιπι οιίιτττε οι) κατοικια , ώ οιιὸτι ο:ιιιιπι ιπ

τΙοτιιιτ ιιιττεΠιοπεπι,ιιιιιιπι ποπ ιποιοιιιτ ετοιπιτοε.

Ηειπι: ιι:πτοπτ. τιτοικιΒιιειπ Ροτειπτ δωικσ έκ οφ.

Ζ.9$!άρ,Ι. ό· Κιτιπιτάιο κιιιιι:ιι!.ι. ειπε/ιο. ΗΜ ω

τοιΠο πι απο ιοφωιοι ο ὅωιιιιιυπ. ν: Πι τιιιιιιιιπ

[οπού-ο ίπ ιιέι:ιοπε, οιι:ι ιιιΒίιοπτιιι ποιτει·πει εσπ

ίοι·ιιιιτιιι· ιι Βεο, :ιιιἴτιιιε πιο ιιια:οΠιοπο ιπ ιοΒιιιιπ

τιᾶ ιΡειι:ίιι:οτ ι·ιιιιιιοε Μποστ οΒιετιιτοι· ιι ίοπτει:ιιιιι

ποιοι πιώ; ι·ιιιιιιιε εὶ ΐοιε τιιιπ ι:οτιοιπ [επιποτ οι,

Ρι·αιιτιοιτο. Ιω ιο το Ρι·ατει·ιοι:ιοπτε8ττοιι·ορτιοιιι,

νπο μια ΜΒΜ ιιπ·ιιττιτοτ, 8: ποοει ΓιιΒιπόε_ιιτοιιιι·ι

μι· τοπτιπιιιιιπ ιπΠοιιιοιπ Πει τοιιτιιιιιιιτοι.νπειε

ίσιο ιιιατΠιο εί`τ ιπ :ιέτιοπτ,οιιιι εοπίτι·ιιιιτιιι·, οπ

οιιονΠζι ιιιεει:Πιοπε ιπ ιστοπιοι·οιιτ:ι. δοπροπιτιιιι

πιο πιο ιποιιιιε ειδι:ιοπειιι , οοιι Ι)ειιε τοπιειο:ιτ τα

ιπεοι·ιοριιΒιιεε, ποπ οι, νπιιιιι εοιιτιπιιὸ Ροιιειιο

ι·οπτειιι,ιαι ΡΙιιι·εε, τιιιει·ιιπι νπο. ιπιιπι:ιιιιιτέ πια::

οι ιιΙτειι.

.ΑΙιο ιποτιο ρι·οιιιιΒιιιιιε ειιοΙιαιτιιι· πιει: ιοτιτι·:πτ.

νταιιοπι ίιτ πιοιιιιε ιοεαΠιιιιιε, τιιιιιπέτοε ιιιι αξιω

πτ,δαι ιιιιοίιιιπτι:ι τοι πιιιτει·ιια,ρετ οικω ιοΒρτοπτιιι

ιποοιιορτιοιΙιε ίιιεεεΠιιιο ι·ειροπιιττ απο μι·

τιιιιιε τ6ιπιωτιε τοπιο ντι ιπιιι€ιιιιιτιι. διτ:ιιτ ·υθι :ΠΕ

ιποιιιιε,οοο νπ:ιοο.τοιιε τετ τιιοετίιε ι·ειροιιόττ Ριτ

τιΒιιε Ιοτι απο ιιιιτ ιιπιιοιπ.ιι·ιι. Ρτοιο.ι. Ηι€7071]Μ.

αρα!. πο! 2Μιιια!Ζωι, ΑπβΖω. οι Ρι·οβι!. αιρ.το. Αισ

ειιέ?.!ιύ.ιι. Οοιος|]: αρη. διο. Μιιιιιιιιπτιοπι, ιο

Ι:ιπι αττει·πιτιιτειιι οτι πιιΠπιιι ιιοποιοοι·ε ιιιι:τεΠιο

παπι , τοΙιοιιιιε ιιοι·:ιτιοποε ττειιτ:ιε ποι:είΐιτιο πι

οποιο οιιιιιιττειο Ρι·ιιιτειιτι οι: τοιιιτι ΐοι:ι:ιείΙιοπειπ.

Ό

Η

που. ε. ι·ιιτιοπιιιοε ι. Η ιιι πιω ποΠοι Μιά Πιετά: 59

ίιο,ιοεπι ιο σο Μπιτ ριιιετοιιιίι,ριεΠ·ιιο, δι τοτοιοπι: Ι” “"[ΐ-_

ΠΜ ιπιρΙιτοτ ειιιοσιοπι,οιιι @πιά τοιτ,ποπ πιο, στο "Μη", Δ.

ιιο ίιπιιιιτοι ιιπριιωΒιι,οιιι ιιοιιεεί`τ, ποιά-οτε, Μει

ιοτ μοβ. νοι ιιιιΠο :Π ιοεα:Πιο,Πά πισω πω: θα»

μι· ωοιοισωιιω Μπι, ποΠιι οι οιιιιιιαιρ ιιιτει·

ρι·ειιτει·ιτοιπ,ρωιοπε, 8τ ιοτοτοιπ : Έιμι: Π Ρωτώ

τιιπι ποπ Ροτείιτ ποπ τωιτι,, πετ ιιιτοιιιιιι ροτειιτ

ποπ ίοιε.'Εοπιιιιιι.ιιιεο Παπ ποπ μπώ ποπ τω,

τιιιιο ιιοπε πιω οιιιιιοιιι‹ι επι πιο” ιιιιι·ιιτιο

ποιο ι·τ·οοιιιτιιτ: σου ο ποπτ:,6ιπει·ιιιε Μουτ :ιππι

τιιιιιι :κι Ϊοτιιπιπι οιιτιιτιοπειιΤιιεοοποιο, παο Με

ροτειιττωπ ίοι·ι:. έ.. Αιι€ειοε νι πιο: ιιιιι·ιιτιοιιιε τε

ίιιοποει·τ· Ροτειὶ τι:ιπροτι ιπίιπιτο: ι·ι·οὁ. ο Μέι, άο

τιιτιο οι ιιιτιιιιιιιιιιιιε ὰ τοτε Ποιοι, οι .ιδιο ιιιίιπιτ.ι;

:μια πιοπιοιιι, οπο εκ Η οριο το τιόεοιιιιτι πωπω

απο ιπί:ιπιτο, Μ; ειδτο ιπιιπιτε. (?οπίιτπι. ιτε Π: Βο

ιπτ ιιοπιτιο επι τ:ιπροε, ίιεοτ ΙοαιΒιιιτ:ιε ,τι ιριιτιιιιπ:

ιιππιιτειτ :ιοτι:ιπ, £Γτ·2τιιτ:ιτιι μι· ιο:ειΒιιιτιτο οποιοι

ι·ειροπιιει·ε @πιο ιιιίιιιιτο, ει·ειδ ὰ· Ρετ οοιιιιιοιπω

ιιιιιιτειιπ τσιπροι·ι ιιιιιιιιτο. 3. ποτσίι: νπιιε ιιιι€ειοε

οπο ιιιιι·ιιττ οιιιιιιι πω, 8: πιο Ριοε ιιοπικ οιειτοι· Οι

πιο· ιιιιοε, οιιέιιι·ι τω: νιιιιιπ ιιιιιιοιιι: ΠΜ ο τιιιιιιτιο Τ'""°

Μιά ιπάιοιΠΒιιιε8ττοτ.ι Μπι, ποπ ΡΜ; οοιωσι,ι,

ιιιιιοι·ετνποε, τιοΣιιπ εποε; πο: ιιισιιι ιιι:ιιοι·επι ιιο- " ι

τ:ιτιοποτπ ιιιιΒει·ι:τ τοέκιίτοπε ιιιιοΒοειιιιπιε, τιιιιιιιι

Με τοπτιιιιι. 4. ι·τ·Ροοπτιτ,ιιι τι: ποιοι εΙΤο ιπίιπιτοε

ποοατιοπεε ιιεΐεέτοιιιιι:ειτ ο ετοιιιιι τ·ίΐοτιιιιι·:ιτιο τα @,“·".

τιιιπ οι, Ποιοι τοτιιιοπι νιιι_τιιιι·ἔ ριειιιιΒεπε,ιιέτο πει

ποιοι ιπιιιιιιτοε ιιε8:ιτιοποε ειι·τοδτοιιιπ ; αιιιω πιιιιι:

ιιιιΒει·ετ πι:Βιιτιοπεπι ιιιοι ι:ι·:ιίτιπι , δι ιπίιπιτοι·οπι

(ιιΒιοτιιιτπτιιιπι. Μ.ιι οιι:ιτοι, πο8:ιτιο τιαΐοόιοε

ω: ιιοιιτιο Ρειίε&ισττοο ιιιίιπιτειε ποἔιτιοιιοε

ιιτιοδτοοιιι οι ροίιτιο ιπιιιιιτιιι·οιιι ροι·ιο&ιοπιιιπ.

Οοπιιτττι. εκ ιπιιπιτιε ιιι·Βιιτιοπιβοε ιιτιοδιοιιπι :οι

Ιιειιτιοε ιπΕιπιτοπι Ροιτεθιοπειιι ιπ Πεο:ττοο οι ιπ

ιιτιιτιε πσειιτιοπιβοε τιά_εδιι.ιιιιιι οοιιι€οιιιοε ιπιιιιι

τιιιπ ρτιιι:δτιοπτιπ ιπ τι: οποτε. 5. ΙιιιρΙιειιτ,οπεο- οι

Ιιιιιι ίιιεεεΠὶιιἑ τσι-Ροπάει·ε άιοειίιε Ριιιτιισιιε τρωει, ·Θ"""'·

οικω: ιιωτιο ωτοποο ετιιιιτο: οι·οο ιπιΡΙιτιιΒιτ,

ἴοοεείΪιοἑ ι·ειροπιιειτ όιοι·:ιίιε οιιι·τιι.ιιιε ττιπροι·ιε,

ιιΒιοι.ιο ιποιιο ΐοτεε:ίΠοο ωιιιιο.

Τιιιι·ιιΑ ΐοιιτειιι. 8.ΤΙΜΜ.ι.ρατι.οοοβ.ιο.ιιιιισ.ι.

ά· ?Μάιοιο,οιιαβ.ι.πιτισια!.4./1ίσπ[ Ι.¦Μ7!.92Μ/2.Ι2. τ · '

»ιωιύ.9.ιπιισα!.3.ό·· τοϋμπω» δώο!α/ιισοπωι οι 2.

επιιιο. 2.. ιιΗιττπειπτιοιπ , 2οιιπι ιιοπ ι:ιιίτιπειιι ει:

2τοι·πιτ:ιτε πετ ιιιοει·:Πιοπεπι,ίτιι νει πιο· τιεΐεέτιΒιιι- ο

τιιτειπ ιι·ι είιτ:πάο , δ: τετπιι.ιιιιιπ βιιττιπ ροΙΠΒιιτ·ιπ;

νε!,οτ .5ΈΤύοω,ακροτει,ρει εοπιιιπ&ιοποπι :κι πιο

τιιΒιιιτατεπι,ετίι ιιι Β ιιιιιιιοπιιιιΙο οικοιιαι α:ιιιιιπ

το;

πω., δ·

Π· Γ Β Β ι πιτπιιιι·ιιτ «το οικω οι ιοΒιοδιοιιι δ: Ρι·ιποιοιοιιι νο

τιιι·;ιιι το: ειιιτειιι:ι ιτιοπι ε ο, οιιοιι απο! ο ιιιτ, “ τι:ιτοιιι πιιιτιιτιοπιιοι ιιτι:ιιιοπταΙιιιοι; παοκ” πωπ

` ίπποι απ, ειιιοτι οι οιι·ιιιιιιο ιιιιπιοτιιιιιιο, δε €1τ102ιά

·οπε,8τ οιιοα‹ι οικι·:ιτιοιιεε.

° Βιοο ι, ΖΕοοιπ ποπ ιιιιϊω οι: ατσιπιιιιτε μι· 6ς_

ΓοαοΠιοπσπι ιπτιιπί.οι:.ιιιι ιτε έπέιαβιπ.11.ιισ Οσοι. πιο, ο»

ι .Πεισ.15.Ιαπωτ:Μι|ιτα,ιπτιοιτ,έπει|ο"υππο:: πού: Μ”ιω#

οι ττωμιι·:, ουσ ρωιπιω οι ?ια/ϊ πω: ποπ β: , πιιηθω- ρ"“·β' '

τ.: οιιαβπιπιάκω/ϊι. Ρτοιι.ι.ιιέτιο, τ1οιιι Παπ τοιιΓει·- ω”. "Μ

πιτ :τοιταπει, οι ιιοτιιιιιιοπε, ίιεοτ ιιιιοπι οπο, οιιοιι άισισ ιιωπι

, τοπιειιιιιτιιι·: παπι τοπιι:ι·οοτιο οι επιιιτ:πι τοπτιπιιιι- καποτε.

_ το ιιδτιο. Ριπτετε:ι ρι·ιιιιιιε ιιιοιιοεπιιοεπε ιιδτιοπτιιι

ι ίοετοίιιιιιιιποοιιε τιιιοιιιπτ ιπίιιπτιιιτίιπιτ, νι τιπο

ι Μια ιπίτιιιιτι ιτε ετιιιτει·π:ι ροΠιτ ιιοίιτει·ο, Η ποιοι

& :ιιἄιο εοιιιοι·υ:ιτιιιιι ποπ ιοεεαιιιτ,ποπ Μπιτ ιππο

τοση οιιιο ιιδιω πω, ουτε ι-ιιαι·:ιιιτ ιπ τοπιι:οτε ιππ

ὶ πιοιιιιιτἐ μυθ ιιιιιιιπε, ιιτ·τσίιοτιο τιτ·Βετ όιιιιιι·ο τοπι

ι Ροκ ιιιιοοο ιιττει·πιιιιοτο, ειιιιι ιιαιοειιτ ιιτέτιο Μ

ι ποτε οι·ο στο ιιιιτιιτιοπο,ριο οικι ειιμ:ι·Βο ίιιτειιι ρω

ι ι:ο τι·:ιπροτι: ποπ Ροίιοτ ιτε :,ιτιιιτειιιιι Μπακ. Βο

ιπιιο: πιτς ι:ειιιι:ιιι ιιέτωποιπ ΓοττοΠιο ιιιιιιιιιτπτιιι «Ωι
ι ι: 4. ία οι



' εεβτω [ιντ

ϋ

ζι6

ιο: ιπ οπει·ιιτιοιιιιιπε εεπιτετποτππι; παπι ετιιιπι ιι

ιπ: οειιεετε ποίιππτ πτο ειποιιιιετ πιοτπεπτο ιππι

το. Τπιιι πισιτιπιε; οιιτειτιο ποπ οι ιοτπιιιιιτετ α- ιιιτ:ιπτε ιιοπ εοτππι ιιιΒιιιιπτιιιπι, τω οτιεττιιιοπεε,

πιο, οπο τεε οπτειιε εοπιετπιιτπτ; ειιτιι ιιᾶιο οι οπ

τιιτιο ιιτ τεε οιιιετιοτπιτι πτετοιε:ιτπ. νποε οειιεπτ

ιτιιτεπι τ:ιτιοπε οιιιιιι€πι: :ιετιο ειι τιττιππεπτιιι τετ

πιτπι; εοπιετπ:ιτιο τπτιππτεπεπτιτι ειπιοεπι,:οπτ:ιτιο

τιοοιτ πετιιπιπειιτιιιιπ ειι”ε ιιτει:ιιιιιιιτι , επττι εοττει

Ροποεπτιἔιιιο τετιιτιπε τεειιε νει ιτππειτιπτιιιτπ.νποε
ποπ ιοιιιιτι τεε εοπιετπιιτει, οι ετιιιπι_εοπιιετπε'τιο

οπτειτε οιειτπτ; ππιτι ιιεπτ ειποονιε επε ειιιιιιτ επι

τοπιο ριορτιτι, ιτε οπτετ οπτιιτιοπε πτοπτιο: ειπιτι

οπτιιτιο [ποτε εκιιι:επτιιιτπ ποπ ποοιτ , πιιι οετπιτι

πεπτιτιπι ιπ Με: νποε ιιεπτ πεοπιτ εκιιιετε ειιιιι:επ

το ιιιιεπο; ιτε πεε πετιιιτιπετε ιπ τιτοπτιο ειιε πετ

ιιιτιπετιιιτι ιιιτει·ιπε ειιτ.

Βειιιππι πο ιιιιπιιποοιιιι εοπτιππιιτπ ιιι€επιιειιιπτ

τεπι,οιιιιπι τεε ει·ειιττε ιι:ιιιεπτ ω οπττιποπιπ ιπ ιπτπ

τπττι,τειιιε ιπεεειιιο πεεειιιιι·ιιι ποπ ιιι ; τιπιε :πιο οτ

ιεδιιιιτιιε οτιτιττιε πωεωτ πετ εοπτιιιιιτιπι οεπεπ

οεπτιιιιιι ειιιιοεπι είιε,οπο τεε ετε:ιτα πιεοιἔι ειδιιοπε

εοπιετπιιτιπο ιιιπετε Ρεποεπτ τι Ι)εο:πιιιτι,ετιιιτπ πο

οι :πιο ειδτιοπε εοπιετπιιτιπέι δε ειτιιι:επτιο , παμε

:ιοεὸ :στο ρετιεθ;ιοπε οπτιιτιπει ιπττιπιεείι ιπ ετα

, :πιο ροτειι: ι)επε πτο οποιιιιετ πιοτιιεπτο ι-πτπτο τει

ιεπι ιιέι:ιοπεπι οι εποετε,8ε ετειιτπττιπι ιπ πιιιιιππι

τεοιεετε,ατοπε τοπ ιιιιι ιιτπριιιιε ποπ οπτειτε.

67- _ Ρτοιι. ε. εοπτττι Ροίιετ. πιοοπτπ; τοτε τιιτιο πο

": “ω” πεποι τειιετπ πιοοπιπ ιπεεεΠιππτπ οιιιιπδτιιτιι ε πι»

[.."Μ".. ιι:ιπτιτι ετπιτετπι οι νε ιπιιιι::ιπτι:ι εεπιτετπιτει οπ

5::7: Μ· οετιτ οιπετιιε ριιτιιιιπε τετπροτιε· Μ :ιο ιιππε @οι

ποπ οι πεεειιιτιπε τ:ιιιε πιο ε:πειιπ ιιιπο ποπ είι :ιο

πιιοπετπ ειΪεᾶππι πεεειιι ιπε οπο τ:ιιιε ειιίε

τ9:πε ιι:ιιιετι ποτεο; ετ ιιπε οεπιοτιο ιιοοιτο ιιιιιετι

ποιοι ιπεεείππτι τειιιοποεπτιτι τει ιπεοττιιρτιιιιιιε

πο τεττιτιπει ροιιτει ειιιπι τε ιπεοττπτιτιιιιιι,8τ τεπιτιο

τε ιιττιπι, δε πποεπιιιτιιιε απο πιοοο τιτ:τειιο, ποιοι

επι: τιιιετπ τεπι ποπ τειρόίοει·ε οιπετιιε ρ:·τιππετεττι

° οτιε; ειιπι πιιιιι ειιιπο ιτ.τεπι τε ποπ ετε οιπετ τε

Βιιττιιιπε τετπτιοτιε. τιπειπι πιο εοειτιίιετε: ιτπι.ιιιεετ

οπτετιι, τεπι ιπεοττπρτιιιιιειιι τιοιιτιιπι ιπ τεπιροτε,

ποπ έοειτιιιοτε οιπετιιε τιεττιι·ιπε Β:πιτ:ιοτιε,ιιοε Με.

πο απο ιτε τιτττ·ε τεπι οτιε πππτ ειτειι τ:τιειπ

(ιιετπ:ιιειιτ εο ιριιι,τιποο πιο ποπτειιι πτα:τετιιπππτ

οιπετια τισττεε ιιππιιπιειροπε εοειτιιι:ιτ ιιιιετιιιιι επ

τιιιπο ιιτ,τιιτετι εοειτιιιετε. πιι.ιτι ειτιιιετε, ού ειιπο

ειιιιιιτ:τιττ1πι οπτιι οιιιετικ(ιιιιττεε τειπροι·ιε ειιιιιίιτ,

ειιιιιιτ τεε τεπιτετπει; ετΒο Με τοεπιιιε (?οπιιιτιπ.

οι οι ειπε». ππιι:ι οπτιιτιο τι πειττε τει οιιιιποπι

τπτ ο τε ‹ιιιτιιπτε;είιιιι επιπι οπτετιο ποοιιτ διοτι το

ίιεπτιειπι ιοιιιπι Ρεττιιειπεπτιιιπι ιπ ειι-εποο, τερπ

Βποτ τεττι οπτιιτε οπττιτιοπε ε ρτοτιτιο ειιιιι:ειιτιο οι

ιι!ιπδτει. Λοοο, τιποο ειποιιιιετ οπτειτιο τιτοροι·τιο

στι.

οοιιιι Ρω

1ιι·π [πει

Π",

σε;

τι:ιτι οειιετ τει,επιπε οι οπτειτιο,ντ ο ιιιι ιιτ ιποιπι-.

ιιιιιιιε δε πετπιτιπεπε, πιο ετιεπι ιποιπιίιιιιιιε δ: ρετ

πιππεπε οι οροττετμιιιοπι ποπ Με: πτοποττιοπιιττι

ττιεπιπτιι τειιιεθ:π τω πιεπιιιτιιτι. διεπτ επιπι οπτι

τιο πεττιιιιπειιε ποπ οι εοπτιτιιι ττιεπιπτε τει ιιπεπ

τιε;ιττι πεε ιιπεπε εοτιδτπιι μετπιτιπεπτιε.

σεῖ ι)ιεο τ. Λιππιτι εισαι ιιι εετετιιιτιιτοτππι Ρετ

δι<#Μ Μ· ιπττιπίεειιτπ εεπιειττιτεπι τεττπιπι. επιπε ποπ οι ετι

,""β'Β 'ἔ" πω: τει:ετπιτεε: τππι πετ ειτιοεπτιοπι ιπεεειιιοπιε ιπ

,Με ΜΠΩΛ· .. . . . _

ή· τιτοΙιτιιε :ιοιιιιιιε δε τιεειοεπτιιιπε ιπιιιι:οπτιιιτ, ειπ:ιτπ

ιτιεπιπτειτ. Κειτιοπε τιτιοτιε οιι'ιετεπτιο: :ιτππιπ ιιι

ιιετ,ντ ιπ τιποιιιιετ πιοπιεπτο οειιεετε 'πιο, δ: ιιι

ι-πτπτπτιι ιιιιιπιιίιε ποπ τιτοτεποι:τιιτιοπε ποίιετιο

το, ντ ποπ ίιτ ΡετΪεᾶε τπεπἴπτ:ι τει, επιπε οι οπτι

πιο: π οπιοεττι ποπ πιεπιιιτιιτ τετιι οποιο τιτοπτιοε

εδτπε 8τ ιπττιπιεεεε ορετιιτιοπεε ιριιπε.ιιεπτ ιττετπι

Με; ιεο ιοιιιπι οποιιο ιπιιίι:ιπτιεπι,τοπιιειτ ει: οιδιιε

οτ τά-ΝΝΙιΜΙΑ

πο. τω. οι έΐιετπέτετε ω. πο. οι

Λο Ρειττεειιοοπᾶοε εοπτι·:ι 1.τοπειπιι Κειιιοπο. . Το.

νει εοε ιπτειιιει οε οπτειτιοιιε ιιεπιτετποτππι, πιειι- ΈΠ!28::

.

οπτιι·ππι ειιε Με εοιιιι:ιτ εκ ρτπτετιτο δ: τιιτπτο,

ιτε οι ειιτιιιτι οπτιιτιο; δ: οιιιιι Με οπτιιτιο οι εμπο

οτιιιι τοπιτιιεπιεπτπιπ ω; παπι ιιεπτ Ρτοπιτιειτ οπε

τιιτιοπεε ιππτ εοπιιιιεττιεπτππι Γπιιιιτιπτιο:ι δε φο

ττιπι οπτετιο τα εοπιιιιετιιετππι οπτιιτιοπιε ιπιιιιτιπ

τικ; ποπ ιιιεοποτποοιει Ροτειι,:ειιππι τιιτιοπε ιιπιπε

εοπιτιιεπιεπτι ιιοιππδι:ι ιιοπιιττετε πιιοπιιιιι Πιετά:

ιιοιιεπι ιπ ιπιιιιιιπτιιι; νει ιπτειιιιιι οε ιιιιιιοπτ:ιτιο

πε ιπιιιιιιιιτιιιτ,οποε πω” ιιι ροτειιτιο,8ε πεπετιπο

τιοτιιιττιτ οιιι:ετεπτιιιε τιτει:τετιτι ο ιπτιιτι; παπι ὰ πιο
ετειιτπε ειι ιπιτιο πιπιιοι, Ροτετιτ τπιιε ποπ ετεπιτι; ι

8; πιο ππῖιε ειι,ροτετιτ ποπ ιοτε.ιιίτετιιιττιε :ιιιτεπι

πεε τιιτιοπε οπτιτιοπιε ιιοιππέιτε. πεε ιιι ροτετιτιο.

8: πεε:ιτιιιε ιιοπιιττετε Ροτειι ιιιεεειιιοιιεπι νιιτιπι ιιι

τιιωπι ιιιιιιιιιπτιιι. ι

Λο τ. τ:ιτιοπεπι εοπτειιιι ιετιπει:ι εππι τιιιποτε, .;"_

ιοτιπεποο οε οιιι:ετεπτιιε ιπττιιιιεειε απο;πειτ.εοπ- Βιιιιιιισιστ

·ιεει.πιτπ ιπ 2πο,εοπποττιτ τιιιτιιιιο,ιπ επιπε οι» Ψ·"#'^μ

Ροιιτππι ι)επε ποπ ροτειι; ππιτι εοιιποτιτ τεπι εοειτ
ποια πτπτετιτο;ιιετι οπτεπι πετιπιτ. ν: τμ.ιοο εοειτ- 'ο. ι

:Με ιιτιετετιτο, ποπ εοειττιτετιτ. Ροτε ειπτετιι ειιπι '

ιιιιιιι εοπποτετ, ιιι επιπε ορτιοιιτπτπ ι)επε ποπ ποι

ιιτ,ποπ τερπππ:ιτ,ντ τιποο εοειττιτιτ πτεττετιτο, ιιοιι

εοεκιιιιιτ ιιιτπτο; ειιο Ρτιττετιτιιπι8ε ιπτπττιπι,οπτι

τεππε ιπιιτ οιιιετεπτιτε ιπ:ι·ιιιιεεεε, ιιοπ οιιι:ιιιοπέιτπτ

ιιι απο. Καπο; ιιεετ .ιεππιιι ιιιιιιε.ιτ τοτειπι ιπιιιιι πει·

ιεέι:ιοπειιι ιπττιπιεεετιι ιιπιπι,‹1πιτι τιιττιεπ ιιιιιτιι πει

πετ οεπεποεπτει· ε ι)εο,ιτοτιιτπ ιιιιιτιι ιιιππι :ιπιιττε

τε ροτειι. νποε ιι ι)επε τιππιιιιιιιτετ τιπεειπττι πιο

ιπιτιο πιίιοι ετεπτπιτι, ποπ Μπι ιιππιιιιιιιτετ οπτι

τιοπεπι.οπτε ιιιτπτει απ, οι ετιτιπι ειπα τω, ικα

ποπ ποίιετ τιππιιιιιιιτε ιιιιιιιι ιετ:πποιιπι ειτττιιιιετπτιι.

εοπιιοτπτιιτπ τιποο πω; τετιιετιι ιιππιιιιιαποο ιι

ιτιπι ποπ ιοιιιιιι ειππιιιιιιιι·ετ οπτ:ιτιοπεπι , οπο ?που

το στα. ιεο ιριππι ετιιιιιι ειιττιπΓεεπτιι εοπποτειτοπι,

οποο τειπιτ:ιτε οειοπετ:ιτ ει: οπτ:ιτιοπε €πτπτ:ι. 131!

ετιιιιιπιε τετιο : ιιοε εοπποτειτπτπ , πεεείι:ιτιο

τειπιτιιτ ειτ εοειιιιι:επτιι τει :επιτειπα. :το τειιιιιπε

τιτο:τετιτπττι, οποο ποιι τοιιιιπτ ει: οειιτπέιιοπε τει

τιταιεπτιε: εοπποτιιτππι νετὸ τεπιτιοτιε ι-πτπτι πεπ

οετ ει: εοειτιιι:επτι:ι τει τιτεει.επτιε πο τεπιππε ιππι

τπττι τ οποιοι :1τιτεττι το Ρωτιειο,ιοιιιτει πω” :εε

τιπεεειι τιταιεπε, εοειτιιιιιτιπτπτο, ιτε Ρτοιιιοε ποπ

απο τοιιιτιιτ οπτιιτιο ιπετιπιεε:ι , ω! πιο ετιιιπι

εοπποττιτιο ειττι·ιπιεειιτοπτε ειιεπτιιιιιτετ Ρεποετ ει:

πετιιιΩιεπτιο τει μαι-εποε πο τεπιτιπε ίπτπτππι.Αο το πω..

εοπιιτπιτιτιοπεπι:πε8ο,Βεπττι ποπ ποπ-ε ποπ τω. |ιω #20·
ει: εο μπειτε, τιποοιππιιε ιιπιιετ οπιοτιπιο το εο- °ω·

εκιΙιεποππι Έπτπτο τεοπιτιτπτ.ιεο οπο ιο ιιιιιιεε τι.

ππιιο ειτττιπιεεο οερεποεπει

Λο ε. πεπο εοπιεοπεπτιιιτιι τ Ντιπι ιιεπτ εοττε

ιιιοποεπι:ιτι σο τετπρπε ειτττιιιιεεπιπ ππιιτιττι ποπιτ

ρετίεέτιοπετιι ιπττιπιεε:ιττι ιπ τε τειροποεπτε; ιτε

πεε εοττειποποεπτιτι :ιο τεπιριιε ειιττιπιεεπτιι ιππ

πιτππι Ροπιτ ρει·ιεειιοπετιι ιπττιπιεετιττι ιπιιπιτιιτιι ιτι

ειιοεπι τε τειτιοποεπτε: ποπ επιπι τεεετειειτ ιπ πετ

ίεάιοπε ιπττιπιεε:ι. πετ εοπποτιιτιοπεπι κι ειτττιπ

ιεετε;ειιοτιπι τιπειιιιετ ετειιτπτει ειιετ ιτιιιπιτε,οιιια

εοπποτιιτ ετειιτοτετπ ιπιιπιτπτπ. Λο πτοι·ι. εοπίετι. Ε/Πιτειι[ιιττο

πεπο τιτππτπ Με τιιεπιπτειπι τεπιποτιε ιπιιιιιτι, τωπιιιι "#1"

ιοιίιπι τιπτππι εοειτιιιεπε; οι ειπτεπι ιιιεπιπι·:ι τοιιεεειτο

72·

Γπιιίτιπτιιε επιτετπο, οπο ιιειιτ τιπιτει πι, ιτε ετ ιριιπε ο

εεππττιι·ιπιτπιπετιτ:οπτιιτιο επιπι τπεπιπττιπι Ρετιε

δτιοπιε ιπτπιι: το ειι-ετοποο πιεπιπτετ. Λο εοπιιτιπ.

πεε.ττιιιιοτ. τιιτιο οιιι:τιτπιπιε οτιτπτ εκ οιπετιο πιο

οο,οπο τεε ιτιιτιο ιιοττοπ:ιτιιτ πει·ιιιτιπειιτετ,τετιιροτι

ιπεεειιιπε; ντ τιοατιπετιιτ ιτι:ιτιο ρετπιτιπειιτετ, οε·· στο Με·

πετ εο τιι:ιειε ετεΓεετε ιπ πετι-εδτιοπε ετειιιιιιι, οπο εισαι”

τπειιοτι

π.
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7||ε δε .«Βιετο!Μτε Βιεξ. Στο. Π!. εἰ' |Ι/.

τοιιιοτι !ρ:ιτιο :ιτιιτοιιετιιι: νι ει!ειιιιιτυτ τ:τοροτι

ἴιι:::ί!ιιιὲιοοο οροττ:τι νι τριτο !οοειοτι τι:ιοροτι

οι!σειιι.ιετιιτι το ρ:ττι:&ιοι·:οι ι!ιιτετιοο:το ρ:ιρ:ετ:

ρετ:τ Ια ε! ροΡιτι·ιοτι . οετο τοιιοτο τοοτιο Αοετιιιε

ίιιρι·οιοιιε, ειιιιιι: ιοιιιοιιε το!ροοι!οριιοτ τ:ιοροι·ι

!οιιοιτο τι ρετττ ρο!!; οριο το.το:ο οσο :οι!:ιο τοοιιο

ι·:!ροοι!:εοτ ιρετιο; τω) τοιο·ι ο!! ρει·ι-:έιτιοτ, :ο

τοειοι·ι !ρετιο τ:ἴροο:!:τ. τ.. ι ρτιοτι; άπο ιρετιιιτο

οι ροτιοαοεοε. νι τω ει!α:ιιιι:τιιι· Γρετιο ρι:ττοεο:ο

τι ιοροιτο,ι!:ροτ :Πρ ιοροιτε:ιτορ!ι:ετ οοιοοντ τα

ρ:τοι:ιοεοι Ποιοι ει!ειιιιοτιιι· ἴρετιο ρ:τιοεο:οτι ιο

!ιοιτο; :ιιτο τεΙιε ιιι!πιιιιετιο θεο ιι:ροετ ρ:ι· τοιο

το:οΐοτετιοο:το τει εά !ριιτιιιοι. Οοοττει ν:το,ιιιοι

ττοιριιε ίιτ !ιι:::Πιιιιιτο , ντ τ:ε :ιι!ετιιιιττιιι· τ:τοροτι

ιοροιτο,οοιι ε!! οριο, ντ τοτε οτ :τιετο ιοροιτε,(:ι!

!ιιιιι:ιτ,ντ τ:τοριιε οι ιοίιοιτιιιο; ι1τιιε τισ οσο τι:

ρ:τ ιιι!ετιιιιιιτι τοτι τ:οιροτο ίιοιιι!.!ι::! Ϊιι:::Πἱιιἐ:ρο

το!ι ειιιτ:το :ιιιιιτοι τω, ιοτιετιετε :ριοει! ι:τιτιτετ:ιο,

ι·τίροοι!:τε ιοιιτιιτιε ρει·τιριιε τ:τοροι·ιε !ιι::τΠιιιι;

:ο ουρά !ι:τορ:τ τ:ιροοιιττ οιιιιτιο τα οι) Μουρ:

ριιττιροε τ:ιοροι·ιε. Τοτι ειιτ:ιο !ριιτιο ιιερετ ετρε

ιιιιετι !ιτοιι!, ι1ιιιε ΐρετιιιτο οοο :Η οικω, Μ! ροτ

τοεο:οε.

Αι! ε. ιιιίι.τοειοτ.ι!ι:ιτιιι· νοιιτ Αο8:!ιιε ρ!ιι8 άτι
`τετε,ιιιιὲοι οριο ροτ ι!ιιτετιοο:το ιοττιοιιο:ειο ο οτ

Βο; ρι:τ :οοοοτιιτιοοετο δι :οέκιΓτοοτιεοι ει! τιπο

ριι: οιτττιοιο:ιιτο,:οο::ι!ομ

Λι! ο.. Μιιιοτ το ιιιτο!!ιε:οι!ε το ο:οετιοοιριιε,

τρια τοΠιιοτ ι!ι:ίοδι:ιιε ιοττιο!ι::οει ρ:τ ροίιτιοοετο

ροτι:έ!:ιοοιε ορροιιτα , ντ Γιιοτ ιι:εετιοοιε . τοπιο

Βου ττιριιιτοιιε; οοο τι: ο:Βετιοοιριιε. :μια Μοτο

το!!ιιοτ :οοοοτετιοοτε δ: τε!ρ:&ιιε :ιτττιιιίιτ:οε, ντ

!ιιιοτ ο:8:ιτιοο:ε ιοίιοιτοτιιτο ι!ι:τιιτο !ιιρι-:ιιο:ο

τιιιτο, του” ττιριιιιοιιε ετιιο:ίι:ιιτ :οιιο τε!ριτέι:ιιει οι
:οοιιι!!:οτιε ει! ιοίιοιτοε ει" ,ι οσο ροοιτ ιο ουσ

ρττ!ι:δι:ιοοετο ιοττιο!ι::εοι; ιτε ο:: ιοίιοιτετ ο:Βιι

τιοιιοε ιοιιοιτοτιιτο τ!ιοτιιιο ροοτοτ ιο ετιιο μοι:

θιιοο:το ν!!εο·ι ιοττιοιτ:ετο.Ειτ Με ρετ:τ οι! :σορτ

τοετιοο:το. ·

Αι! 5. ο:Βο :οο!τι1. τυο οτιιιιιτ ιιιριτέιιιοι ει:

ιιιιιτοτε οοιιετο ίοι·οιεοι Πρ: ιοττιο!ι::ιιιο θα: :ιι

ττιοιτ:εττι ,Με Διοτι! τοιιτετιοτιο, νι! Ποιοι! ίοτ

πιο: το οιι!!ε τοιιτιιτιο !·ιτ ιο !ρετιο,ιιιιοι! εο8:!ιιτ οι:

1ο 48ο το οοιιο ε:ιτιοτιο :τιμ οτι ι!ιτρ:τ ιο Αοει!ο:οοο ρο

·"ωιτ· «το ειιτττο τω οοιιιοιιιι:ετιο,οι!ιρει· οοιιιιιο τοσ

απο .πίτίιτιιοει:τρο:οοοττε νττο,ντ Λοέο!ιιε :σώο

;!ιιιτ οοιιιι: ριιττι τ:τοροτιο,οοο τ:ιτιιιτιτιιτ οοιιε τοιι

τετιο ιο Αο€ε!ο,!ι:ι! ἴοίιι:ἰτ τοιιτετιο ττοιροτιε, ουδ.

!ιι::Πιιιέ ιιιιιτ.ι>τωο τοιτο ιιιιέι!ιρετ τιιιιτιιτιοοι: ιο

Αιι8:Ιο. ιιορ!ι:ετ Λο8:!ιιοι οοο :οιέιτιίιττο οοιιετ

ριιττι τ:τοροι·ιε,ιιιιοι! :οοτιοιιὸ Ποιο

ΣΔ::τ]ἰιιΪ,

74·

75:

76.

η τ:ρτοι!ιι::τττιιτ,οοο τ:ρι·οτ!ιι:ι :στο οοιιο αιιο,ίτι!

απο :οι!ι·:το: :ιιτο ετιιιιοι οσο ι!ιίιιοΒιιετιιτ ερ :κι

!ι:οτιε Ατιεο!ι; !ιεττ ι!!ιιι! ορ ιοτεττορτιοο:ιο ερ τι

Γ: ει! οσο :Πι:,8: τι οσο :οι ει! το , :!ι:ι ροΠιτ ρτιιιε

δ; ρο!!ι:τιιιε (ο: ιρίο,ίι:τιτ δε:ιτι!!ι:οτιε Αορτιο!ι. :άρρ

!!:εοτιιι ιο:οττορτιρι!ιε ει! ι!ιιτεοι!οιο το ιοτιθιιι τει

τιοοιε το τρια! τοτιιτο Ποιο! ροιΠιιιιτ; :Η Ποιοι οι

ροτεοτιε τετιοο: ι!:ρι:ο:Ι:οτιστ,ιιιτο :με Προ! ε μι:

τοο εε:οτ: ροΠιι!:τ. ι

ΒΕΟΤ!Ο

δε:

ο

ΠΙ”.

7 μι"οπο: «οικω Η' ττοτρω ιδτιοαιιιο τοπ

ιετ!επτίσοοτ Μ» άαπιτιοπτι σπαει-ι ?

ει:

Μ;" διο·
τω. ι

ι

Σ?

τ: :οοτιοιιο;τιιιιτ ρτττοεο:οτετ,ο·ιεο!ιιτ:ιοτιιτ πω!.

(ιοοιιτοιιι. τρια: ρερεοτ :οοΐοττο:το τοοιιιιο·ι τιπο

οτοιιι. ρερ:οτ οι:οΓοτειο ΜΜΜ τετιοιιιι ιο το:ι

ο:οιιο,ι:τι:ιιοίι νοοιο τ!ιοτιίιε τιιιτοτ ε!ιο: ια! οτοοσε

τι:: :τ:ετε: ρεροοτ τοοι!ιιτο τοιιοι:οι!ι !ιι::ι·ιιιιιιιτο.

ειιτ ρεττοεο:ιιτειο;ίι ιιι:::Πιιιιιοι,τοοιιιιιτετιιτ τοιο

ροτ: :οοτιοιιο; ο ρετοιεο:οτ:το, πω. :.. ε!ιοιιιιι ρ

τοι ιιιΠιοριιτοι!α :ί!ι·οτ τιιιτιιτιοο:τι Γρ::ι: οι” '

Γετ,ιιιιοτ ι!ιιι:ιοειιιιοτιιτ τα ι!ιιι·εοτι:3: ιιιιι:ιιιιτο το

οι αυριο νοιιιε Αφοι ε ερ που ιιτττωτ @πιο οι

ιιτ:τ!!. .

δεενορι·ι ιτοττοτἰε δ.?“ροΜ.τ.ροττ.μψ.ιο.αττ. Μ·

μα! τ.οκι.ιι!.Β.ατττικτ3. το· 9ΜΜίι&:Μ :..οπτι:ο!.5.οποά!ιθ.ι ι.οττ.4..Πατει.τύιά. Παππά οποιί|ιύ.12.91ττε/!. ι ι

8.Βισευιάτ το 2.άιέΐιπίι'α. οτια/!.6. Οερι·εο!ι οπιτΠ.:.

:ιυι:|κ[5.ό·· 5.@·τσ|τοκοπωι Το0ΜώπηαΜ ειιιτοιειι

τιιο·ι,ρτεττ:τ ετιιοιο δ: τ:οιριιε :οοτιοοιιοι.ι!ετι εΙιεε
ι!ιιτετιοοι:ε :παταω ι

Βιι:ο ι.ρτατ:τ τοιοριιε :οοτιοιιιιτο,ιιιιο οι:ιτ!ιι

τετιτιιτ οτοο:ε τοοτιιε; 8: ειιιιοι,ιμιο ττι:οίιιτοοτοτ

(ιιρ!!:ιοτιιιε ιο:οττιιρτιρι!τ·ε , οει·ιιτοιιο: ε::ιι!:οτι:ι

δι οροτετιοο:ε το οποτε! ρ:τρ:τιιοτ, ι!:ιτιιτ ε!ιε :Ιο

τιιτιο, οιιε τοι·τιιιιτεοτιιτ ορ:τετιοοτε ιοτιιιιιίιρι!οε

Λορ:Ιοτοιο. Ριιοι!ειο:οτιιτο: ς!ιττετιο τι!! ρ:ττοιι.

ο:οτιε ιο :ποιοι ο ι!ιο:τοίι:ετιιτ ε! τιιιιτι·ίε ιπποει

ιι:οτι.ι ιο οπο: οι! ρε: οτοοιε ρερ:οτ ι!ιιτ:τ!εττι ?”2"""”·

ρετοιεοεοτιετο ιο Μ: ; οριο 8: τ!ιο:ττετο ι!ιιτετιο- π? τ' α!!

ο:το:οετο !ρ::ιιι:ε ι!ιιι:τιιτεε οτιτιιι· οι: ι!ιιιι:τιε τε- ω. Ρ"

οσοι: :οοττεέιιοιι 8:ο:τιε, :τμ οι: ι!ιιιοτί-ε τετιοοο

ρι·τιοεο:οτικ ιο το οτιτοτ τιιιιτ:τΓ.ι τιιτιο Ϊροι:ιιι:ε.

ι!ιιτετιοοιε. Μιοοτ ρτορ.‹!ιιιοτ!ιτοε ρ:τττιεοοιιτιετ ιο

τπτ, ι!:ιιιιοιτιιτ :ιι ι!ιιι:τ!-ε :κιΒιοτιο ει! ρ:ττοεο:ο

ι!ιιοι: (το ρτιοι!ιδιε οιοοι:ι !ιερ:οτ ι!ιιι:ι·ίιιιο :ιτι8:ιι

τιειο ει! ροττοιιο:οι!ιιοι: τοοτιιε ρ:ιρ:τ ::τιττ:οτιετο

ει! ρ:ττοεοεοι!ιιιο ρ:τ τιιιι:τιεε , δ: :οοτιοιιεε οι

ρεττ:ε; Γιιρί!:εοτιει: ιτοιοοι·τιι!τε ερ ιοττ·ιοι::ο ρο!ιιι

Ιεοτ ρ:ττοιιο:τι: τοτε: διοτι! ιοι!ιιιιΠριΙιτ:ι·: ο:: ν!

!ειο·ι ρειρτοτ ιοττιοίτ:ετο ροτι:οτιετο :οττορτιρι!ιτε

τιτ,οωι ο:: :ετιιτο ριορτι:τιιττε. δ: ιιι12ι!ειι'Π ομοι

τιοοτε ιτοτοεο:οτ:ε ιριετιιττι,ιιιι:ιτ ο:: ερ :ιτττιιιΓ::ο

:οττιιιτιρι,οει: ιιρ ιοτι·ιοΓε:ε ροτι:οτιιι ι!:ίι:ττο ρο!`

Ποτ: :οιοΐτοοι!ι :Η :οεοιτιο, :μιά Αιιτς:!ιιε ρ:τρ:

τυο :ορ,οοίι:ιτ Η ιριιιτο, ά :ιδτιο. οσε! τοι ιοττιο!ι:
:επι !ιιι::ιο :οοτιοοὸ ιο ιο ιρ!ιο :οοιττιι:ιτ. Κο!ιιιιι2 _ -

ορ:τιιτιοοτε ιτοιοεοτοτ:εΑοεο!οτοοι,οιιιε ιιιιεοι!ο " “””'π"°_

οιτιίιιιοτ,τοτεε Ποιο! ιιιιιιιιιοιιιιιτο· ι:ιιιιιιιοτ, δι ναι.

!ιιοτ ερ ιοττιο(ο:ο ρτιοι:ιριο. ι ιιιιο |ιρ:ι·: :σορτ

ι.ιεοτιιικ ιιτο-οιιιιιω. οσο ροΠροτ ιοεο!ιιτετι 2110,

ντ τω εριοττιοί::οιοι!εί:&ιρι!εε;:ιοτ τ:τοροτ: ιό
τιοιιο,ιιτ το: !ιιι::τί!ιιιετ; :τεο το:οιιιτετι ι!ιτρ:ροοτ

8ο

Δρα υπο

[τιτοοικτ

απο.

Από “οι”

; ι!ιιτετιοοι: ι!ιο:τ!ιε τετιοοιε ερ νττοιιο:. Όροι :οιιο

Ιοίεττιιτ τ. Η Αο8:ιιιε εοοιιιι!ετ:τιιτ, 8: ρο!!ι·ε ι!ιιτετιο ίιτ ττιτοιιιτε τοι οιιτεοτιε . δ: οι:ο!ιιτε ρτο

ροττιοοιιτι ι!τ·ρ:ετ οι:ο!ιιι·ειο,οοο ροί!ιιοτ οποίο

τετι απο, τρια! :Η τ:ιοτιιιιι ιοεοιοτε το ερ ιοττιο

οπο ιοι!:ιτέι:ιρι!ιε; οι: τ:τοροι: :οοτιοιιο, τρια!

το οι:ιιιιιτε τει ίι.ι:::ιιιιιετ. `

ι !)ιεο ι.Ι)ιιι·ιιτιο.ιιιι:ι τιι:ο!ιιτεοτοτ τι:: ιοι!ιιιιιι- 8ι..

ι ρι!τε ερ ιοττιοίτι:οι!:ι:&ιρι!:ε, :Η ιοιιεοε τ:τοροτιε Μπιτ ωἴα°

τιιιττττι, ιοττοε!ιτ:τ ιοι!ιιιι!ιρι!ο, νιττιιιιιιτ:τ ι!ιιιιιι- 2' "Μ”Μ

ι Μο. το $.Τροπο. ά· τ:|ιμοπυκ ορο. Μ/!ιοι.τ απο 4ψ"Μ

! τω, τιιιιιι οι ι!ιιτειιο τοτε Ποιοι, 8: οσο ρτ:τ ριτι:ε

:ιτιίιεοε ; ρετ ιιιιοι! ι!ιί·Ι:εττ δι τιιοροτι: :οοτιοιιο:

Ρο"ΜΙτιπ ιπέική&ιία, :τυο :οοιι:οιτ :ιιιο ιιι!ιτεοτι

τετοροτιε :οοτιοιιι,ιτοοι! οι ετιιιτο ιοι!ιιιιίιρι!::·υρ·-νζι(“#!!("

ΜΜΜ· Ακούει. , :τυο ιιιιΐεττ ερ :αρτιο ιοίἘεοτι_'!'"ἔβὐ'Ι'°

τι:τοροτιε :οοτιοιιι, οι :οοιιιοιτ :ιιτο ετιιο: Τσωρσ
ι·ιΣτ,ιιιι:ι Ριττιωιε ι!ιίι:τιοιιοετιιτ ερ αιιο,ιιιιο‹! οι

οιιτιιτει ιο:ρτιιιο :Η ει! τ:τοριιε :οοιροοεοι!ιιοι;ιίιοι

ι

ι

ι 

Κιτ-ω Γιοτ:τιτ. $6`θ“ οι ι.ιάτΠιοθρι.οκιιβ.8. ο:- τι: τετιοτιο τετοροτιε νι: οι ε οι πο” δι Ρ0!!ιιιιι8

ι ο @ο ειιτ
€εοτιε.Ριιοι!εοι.οιοτιιε οιιι!!:ιιοτ ικα :ι

ρ:ττοεοτοτ:τ,ιιιια !ιι::τΠιιιιλ οι:οιιιτεοτιιι· τ:τορο

ιοιτοοι!ιετο πιο ιιι::τι!:οτιε,ιιιιιιττιεοτεοι οι Μιο

τι οτ ρ:τρττιιιιοι ; ιιιιιε ντ ρο!!:τ ττιοριιε :οτοροο:

το, ιι:

 



Ι μ: Π γ ΠΜΣ Ι/||. Ζ): ἔι:ιιπἱ:αιι: Π:: δεόΐ. |Ϊ.

ι:,:ι:ιιε·ι·:: Ροκ νιιυοι ::υυοι αι::τι ατυο ιυ:::::ι:ι:,

Ρ:τιο::Ριιοιι:οι νιιιυ:, δ: :σιτιιρ:ισιι:ιιι αΙ::τιυ:.

οοιι:τει ν:ισ : :μια :ιυια:ισ α:: ιιι:τιιιι::σ :ι:ι:ξιισι

ιι:, αρ:: ει: Πι::::ι:τ: :και :ιυιατισιιι ο: ιο:ι·ιιιΠ::σ

::ιαιο Μ::οιοιι ιο :σ:ι:οι τυω::9ιο_, :με οτι: :σοι

ι:ισιι:·ι: ::τιιρυ: αιι:ιυσ:ι, σ:: ιιιυ:υιιοι ιιι:σιιιοσΠι

Βιιιτα::οι οει::ιται:ιιι : :ατο :ιιιτο :ιυτα:ιο ντιιυ: :σ

Βοι:ισιιι: αιι8:ιι:ε Γυ::::ιι: ιια:υιαιι::ι ιιι:σιτιοοΓΠ

σου:: :ιυι·:ι:ιοοι αι::ιιυ::οΒιιιιισοι: :ιυι:ι::ιιι αιι

8:ιι,:τυαιιι :ιυι·ιι:ισ σου: Ποιοι:: οι::::ιιαιι: Πι:::::ιι:

ιιιι:ιιτυιι::ι ιιι:οιιιροιΠιιιιι::ι :ιιιτα:ισοι αι::τιυ:

Ποιοι: ιιι :ο:ι:τιι ιυιιι:οιο:ι8ι:υιασ:α ίσο: :οποιο

Ρσιι:ιε :·:ιτιιιιι: αιι:1υσ:ι. Ό:/:ι·::έ :ιι:ι:υι,ιι:ι :Μια

ι:οιιιιιιι ώιιιιυι; :οιι:ιουυοι :ιιιτιι :σιιιια: ει: ρτισιι

8: ροΙ:::ιστι :ιτυιΠιιιιιιιυ:. αρ:ι: :κι :ο:ι:ιουι:αι:οι

ειίζο::τι:ι:ιιτι ; άφησα» οι: ιιτισιι δ: ρσΠ::ιισιι ιιι:ιι

ιιιιιιιιιιιιυ:,ιιι:ρ:ι: :κι :σιι:ιουι:::έ ια:ι:ιι:ιαπι::1ιιιει

μια:: :ιυ:Π :ιιι:τ::ανοι:α::::ο:ει:Πιιιυι Πιο ιιιιτο:.

ιτι::ιιαιἐ Πι::::ιιιιι:,Ηυιιι: ::ιιιρστι: :απο αυᾶσι·

::τιι::υτ .5'.'Ποσω. :ματι ρσίι:ιιστ:: ίσο: Γ:ου:ι; δ:

- Δ :σΙιι€ι:οι οι: Αιίμβ.Ι:ύ.8.ά: @που Ιι::.αφ.2σ. νιιι

:ισ:::τ,:ι:ο:υιαοι Πιιι·ι:υαι:πι τοου:ι: Π: ιιι :επιμο

ι:,:ιιιοι ιιι::ττια: αιΪ:ᾶισιι:: :ι::ι:::.

Μ. . Βιεο ς. Β::ι:ι:υ:ιο ιυρ::τια:υιαιι: ι:ι:οιυτα:υ:

πω; συσο,:ιυια ιυρ:ιοα:υταιι: ει: στ:ιιιιι:, δ: Ραι:ι

:ιΡ::ιο :μια:‹ιαιιι ω:: :ιιιιιτια:, :μαι ιτι:οιυ:α:υι 2

::τιιι:α::,τ:έ:: ει δ.Τύωκ.ά· ΤΠοΜήιΒ.α:ι :ιιιι:::ιι

:ια:ιι :οι ιια:υιαιι:, ουσ ιτι:ιιιυι:ιο:υι £υι:ιωι:ι:

::ιτι:::τιστυπι.8:ο:τρ::υ:: :ατυιτι ορ:τα:ιοτι:: , :ιι

:ι:υτ ρα::ι:ιοα:α αε::ιιιι:α:.

ε.: Ν:: :ιιιο, υυαιιι ό: οοιιιιο: :οο::ο:ιι: 6”συ:.ω :μ

Μιιιί""Φ:: άοιι.4ο.7.6.:.Β: ι.:Μ:::::ίιοι ιι:Βα: Β:α:ι:υ:ι.Γυρ:ι

·""'οψ"°'· ιιιι:υι.ιι. ιιι:ιιιυι·αι·ι ραι:ι:ιο::.ι α:::ιοι:α::, ω: :αο

:ιιιτι αι:ιιο,:1:ισ οι:οιυτ:ι:υτ ιυι›ι:εωι ω:: : :μια :ιιτιι

ιι:::ι:υ:ιο ιιοο Π: ιιοιιιυιιιιιιιιο: ιυσιιαιι:ιέι, :υιυ:

: ' :Η ιι:α:ι:ο:ισ, ο:: :ι::ι:ι:ο: ιιοΠι: :Π:: ιιιιτου:αιιιιιυ:

ιυιιιιαιι:ια,:υι ιτιιια:ι::,οσιι Ρσ::ιι: ιιιιιιιυ:αιιιιισι:

:ιυια:ισιι:. οσοι: :Π ::::ιοι::ι:, οι:ιιιυι:ιτι. ΝΔιτι δ.

Τιωω.τιοο :ιι :ο :ι::ιυ:ιτ, Β:α:ι:υ:ιιο:το πι:ιιιυιατι

ε::ιιιι:α::,:ιυια :ο ιοιτου::ιιιιιιστ τυιιικω,:::ι :μια

:Η στ:ιιιιι: Μισο: :Ποιοι : νο:ι: Που: :Π: :ιιυιουοι

οι:ιιιυι·α:υτ ::::τιιι::ι:: ιιιιρατ:ι:ιρα::ι,8: ει Πι;ι:α α::

:ιιυιυυιιι ραι:ι:ιμα:υιτι,τιι:ιιΠιτει:υτ α·:::ιοι:α:: σει:

σωμ ξ” :ι:ιρ.ι::ι. Εα:ι:ιιι :Π τα:ιο ό: οι:ι:ια,8:_τ:ιιςυι: Πασι

Ζωα:: στο:: ιυΡ:ι·τια:υιαιιι)υ: ρ:ιι:υ:ιαο:ιου: ιιι ιι:α:ιε;

Που: :ο ιιΠι:ιιι :κιΠ::ο:ιιιυ: ιο νια:στιιιυε: ιιι :τοι

ιιυ:.:ιιιι:ι κοκ:: :ισιιυο: ::3:ι:ιιιυιτι.ιισιι ιιι:οΠιιαο

:οι α:υσ,αυ: α::ιιιι:α::, Π::ι ιιιιιαο:ι ::ττιροτι: :ΠΠ

ω:: οι:ιιοι: ιυρ:τιια:. συιιι ατυυιιι.8: ::::τοι:ει: ραι

τι:ιοα:α ιιιυοιυι: ιιι:ι:ί:θ:ιιιιιι:α::πι :το ιιι:τιιιι::ο.

:τυπο πιο :ιιευιι: Βι·α:ια. δ: ι·:ιι:1υιιιαιιι:υ: Πιο:τιια:.

ιιι νι:::σιιιιυ:, ιιι σώου: :οττυττιρι ρσίιυιι: αι: ιιι

τιιιιι::έι ρσ::τι:ι;ι Πιοι:&ι,ιο ουσ :ιιιιιυο:.

8:. Ιοι:ι:υι· ι.ορ:ιαι·ισο:: :ι:::τ:ιει: Αιι8:ιο:υιιι οσο

Ν:: °Ρ"#· τιι:οΠιι:ιι ::υο.αυ: ιτιιιαο:ι ::ιιιροιι: :ιιια::ι, Μ!

22' α; :έτιοι: :οιι:ιιιυσ.Ρυο:ιτιιο:ιι:υιιι:Αο8:ιι οσο αΙιατιι

.
- . .

8.“Μέ σοίιυιι: το :ι:::τοα :στοστα σΡ:ιο:ιοιισοι :ι::ι::ι:,

:1υαιτι οισ:υττι ιο::ιι:τιι, :τοι ιιι:ιιΠιια:υτ ::ιιισσι:

ο:: :σο:ιουσ. 1.σρ:τα:ισιι:: ιιι::τιια: ιιοιιιιοι: ιιι:ιιΠι

2Μ'ξ”Μ'Μ :ατι ::ιιιοστ:, οσο αυσ, αυτ: ιοι:ειο:ι ::τιιρστι: :ιιι

Μ"”.”” :ι::ι. Ριιιι:ιαοι.οοιοι:ορ:ια:ισιιι::ιοα ιισιιιιοι: Π:

οι::ιισ :ιιι:υτιυ.:ι: νου :ιδιο ιο :Ποιο :οο:ιουσ ρισ

:::ι:ο:ιο::σιι:ι·.ὶ ν:το,σρ:ια:ισιι:: ιο::ιτιαε αο8:ισ

ι·υιτι :ιι:ιιι:υτ ισ:: Ποιοι ιο:ιιυιΠιιιιι::τ,Π:ιι: ::ιαιτι

:στα Ποιοι ιο:ιιυιΠιιιιι::ι :ι:Πουιι:. σο:: ιαι::ιιι

:ισίι::: ιισοισ ιιι :α:ι:ιτι ιο:ιιυιΠοιιι :σεοι:ισιι: πιο·

::::::ο1::: ιιουσ:ιιί:υιιυ:ειΒο ιαι::ιτι τυο:: σρ:

πο:: ιιι::ι·τια ιιοιιιιοι: ιο:ιιιυιαι·::υι ::οιροι: απ.

::::ο: Κειρ. :σ ::αΠι τιυιιυιιι :Π: οιιΠιτ:ιυιι·ι :αι:ιο

σρ:ταιισιι:ιιι ιιι:ιιΠιιαιι ιιιίι:αυ:ι ::οιροιι: :ιιί::::ι;

:ιυσ:ι :στι:::ιι: Οφπο!.πά4.::π.3.::»:Ι. , - ι

Ιοί:ι:υ: 3.ιιια::τια:ο ρι·ιοι:ιιτι :ο βι:επι:ΤΒοσιι- 87

.Πϋιππω ιιι:οιυτατι ιιιί::ιτι:ι ::ιιισστι: ιιιω::ι, :μια

:ι:ιιιι: πισω:: ισιοια:;νο:ι:: Π:υ::ι:ιιι:ιι:ια νοιυ:

£ο:ω:,·οι::::ι: :ιι::ιι ιτι:ιιυιΠιιιιι::ι δ: το:: Πτιιυι:

ι:α :α:ι:ιτι ιτιο::ιια, ν: σο:: :ι:ιιι:ιι:ι;ι νιιιυ: ιστ

οι:: Γυ::::ιι: οι:: :Ρο ιτι:ιιυιιιιιιιι::ι· 8: ιο:αΠιιιυι ν:

:ι:ιιι:οιι :κιιὶ:ιι:-ιᾶ αι::ιιυ: ισιιιια:; :ιυια:ισ :ιιιιιι
οσο :τι Ρ:ιιιιαο:ιι:ια κι ιιι :Πιο :Πι:ο:ι:, τ:: :ιιι=

ι1:::::, φωτο ιοτιιι:ιιι::ι ιιι:ιυ:ιι:: :Πο ιδιοι: πιει-

πιο: Πω οσο ιυ::::1:: :ιυσει:ι Μ: :Π:ιιιι::, :με

ι:ιιιρ:ι· ιιιαο:: :α.:ι:οι, :μια :ατιι:ο πιο ιυ::::ιι:, .

ουσα:ι οι: ::ιι::ιι:ι..-ς, ου:: :κι ναιια:ιοτι:ιιι ιοτιοα: Μι Με”

νατι:ι:υι, ιιι ι:ιι::ιι:ια ν:ισ δεσ”, ό:: :ιιιιιιιι ν:- πω”. Η

ιαοι συ:σ, ιιια::ιια Π::υο:ιιιιιι Π: ιυιιιΡ::: ιο:ιιιυτα

:οι α:υσ; :μια Βετο:: :ιυι:ι:ιοιι::ιο :ιιι ιιιιιιοι::σιιι

οι:α:ιιωι:ω, οι ιοΒ:ο:ιαιιιιι: , δ: ιο::οιτυο:ιοιιι:,

/ἔσκωιιἶω Π; Πιτ:: ν: :σοιυιιδια ιιιυ:α:ιοοιιιυ: ιιι:ο

Πιι::υτ ::ιιιροι:, τσιπ:: ιιι νιυ:τι:ιι›υ: :σο:ιουο

πισω :ι::1υιιυιι:υτ , δ: :ι:Ρ:::ιιιιι:υι· οσο:: μια::

ιου::τια.

Α:: :υιι:ιατιι:ο:υοι δω:: ιι:::α:υι τιιιοοι· ουσα‹ι 88.

σ. ραι::οι,ιιαιιι ρ:ιοιαο:ιι::ι :ι:ιιιυτι:,αιισιια :ιιι ιο- Β#Ρι#ξ= ο:

:ιιοι::ο ιο:ι:ι:&ιΒιιι:ι : δ: Μ:: οι:ιιιυι·ατιιυτ πιισ;ΓἶΪ'”". Μ

οι: :ιιι ιο:ιιοι::σ :ι:Ε:::τωο, 8: Μ:: ιο:ιιΠιιιιο:υι "Μπι"

ιιιιιαιι:ι ::οιι›σιι: :ιι::ι::ι. Εα:ι:οι ι:Π.ισοΠο αριιιι- ι

:α:υ: :κι τ. :σοΠιιιια:ισιι:οι. Α:ι ε. ιι:εσ ι::1υ:ι.

ιιαιιι :ιιιι:ι:ο:ι: (σπιρτα οι: οι: :ιιυ:τΠ::::: ι:τυοι:

:Η :αο:ιιιιι ιιια::ιιιιιι:, α: ρτσιτι:ι:ιι:ουι: Πι::ιΠ::ιι::

Διυ:ιο: :ιιιια:ιστι::: :ιυατυπι :ιιιι:τ:ο:ια ισιιιιαιι::ι

ισ:ξια:υτ σου:: ιιι:ιιοτοπι ν:ι οιιοστ:τιι :ι::ι:διιιιιιι

:α::τιι ιιι :ίΠο:ισ.

Η:: ό: οποίοι:: ιιι:τιιιι::α τετοιο ; :ι: :ι::τιιιΠτ- 89

:αι ::ιιι:σ , τι:: ακουω νιιιυ: :ιο:ζ:ιι οι:τιιυτατι Ρ::

αυυιιι αι::τιυ: , τι:: ::ι:τιΡυ: :ιιι:ι::υοι νιιιυ: ο::

::ιιιου: :ιιι:ι::υιιι ειι::ιιυ:, ν:ι Τύυπο:Π: ::ιιΠ:ιι:,

υ:αιι::: σοιοια ευ: ιιιι:τισι·υιιι αο8:ιοιυοι :πεο

Πι::ιτι ουσ ιυ:ιτ:ιιιι Αο:ς:ιι, σοιιι:ι:ιυ:σρ:ιει:ισο::

:οτυοι σο:τα:ισιι: ιυρι:οιι :ιο8:ιι.Ρι·οιιο ριιοιυιιι: δΜΜ :ο

ττι::οιυι:: οσο:: οι: ::τ:ιο: 8: ιιο:ιοι· οι:οιυια:ο:"""
· - α ι ωειψινιιιιυ

αυυτιι ιυρτ:τοι αο8:ιι:Π που: ::::υτο ο:: ιισ:υιιι “Μ”

ι

α: :ιιισιυιο;:ιιοι ιιι ρ:ι·ιιι:ιο:ο:ια :ιιι ιιι:ιιιιί::σ ιο

ω:::ιωιι σπιτι:: αιι8:ιι Πο: Ρα:::;::·:τυο οιιιιι:: αι:

:ι::τιοι::σ α8::ιιι: :ι:α:ο ιο:οτιυρ:ιιιιι::, δ: ιο οι

ω: α:ι Ι):υιιι νου: οσο :Π ιιι:ι:ρ:ιι:ι:ιι:ισ: στο.

ΟοοΠιιιι.οι:οιυ:α:ι:ι:ι·υι: :οι :ιιοοοι::ΐουοι::ιυαο

:υοι ντι:: τ:: :ι::::ιει: αΙιαοι ιιι :1υαιι:ι:α::;5::ι ΦΠ”

:ισ τ:: ιιι:ιιιυι:ιιιιιι: :Π έ:::ι: οσοι οι:οΓυιαιι:ι, α:

ιοί-α οι:οΠιια,οσο :Η σου: οποιο:: α‹ι :ο€ιισΠ::ο

:ιαιιι :τυαο:ι:α::τιι τ:ι το:οιυιαιιιιι:. Α: που: οσο:

:Η σιιιοιιιυ: αιι8:ιι: νιτ:υτιιι: :τυαο:ι:ιι: :ιυια:ιυα

νιιιυΠτιιιιιιου:: :Πιο σιιιιι:: αιι8:ιι Ποιοι :::Ρ:ιιο:

:ιυι·α::,8: σπιτι:: που: Πτι: ει: ιιι:τιιιι::σ ιω:€:::ι

ΜΜΜ: ιο ρ:ιρ::υυττι ::τωυο, 8: ιιο: ιια:υιαιι:::·

ι1ο:οοι Π: συιιιιου:.

Ρτοιισ ι:::ιο:ιυοι: ιι::1υι: :ι:ί:ιυιι: ν: ιιι:ιιιυτα 90·

ι:ι,:1υσ:ι ιυἔι :κουτι :ο ιιζιισ:υιιι; ει: :ιυα:ιιιι:: σιι:ια- Ν" "Μ"

:ισ ιο::τιια αο8:ιι :Π Π.ι:ι ιια:υτ:ι ομοια ειι::τι :οδοισ; οι: ΡΔ:τι-:ᾶιἙ :ισιιιιοιυοι ιιιι:ι:α:ι:,:1υσ:ι :ι:α:υτα Μ

ιιι::ιι:δ:υαιι: οιι:υταιι::ι Μο:: ιιι ιυο: αδι:υ:ιο::ι

τισ:;:ι€σ ιι::]υι: οι: :ι:Πειυιτ: ν: ιο:ιιιυια.(:σοΠιιο.

:ιυαιιιι:: σροι·α:ισ ιιιι:τιια αο8:Π ιιι:: Ρ:ιι:ι::: ιιι

ουαο:ι::ι:::ιυια:ιυα α ρσ::ο:ια Μπι:: ::ιυΠι:οι; ιδι

:οι ιι::1υι: Μ:: ::ι:α ιιι:ιιΠιτα :ιυια:ιοιιι:, :μια οπτο

ιυια :ι:ιι:: ι·ιειιι:ι: Παιιιι:ιιι α: ::ι:αιο συαιιιι:α::οι;

οσο ρσ::Π: :απο ιιασ:ι·:,Π :ιυσ:ι:ι :αιι:αοι ευ: ::ιο:ατιι

:]υαοιι:α::ιιι ρ:ο:ι:: :ι ιιι:::: Ρο::ιι:ι:ι αι:::ιυ:.

Α ουσ αυ::ιιι ν: ε: ιιι:οΠιια :ι::τιοι::α οι:ιιΠιι:- Μ.

δε:: :πομπο
:οι ::υυιιι αιι8:ιοιυοι , δ: ιιι::ιιια, που: :ι:::ιιι:: .

πιο/Μι.
σΡ:τα:ισιι:: :σιυ πιο. Βιιπυιάιο 2.ά:/ι.:.:.5. ›ι.τ4.0

:Παω.9.ι3.σαύτ.9.ι.:·οπ:ι7. ποιου: οι:ιιιυταιι :επι

ροι: ιισιι:ιο:σιισ:ι ιιιιιιι στοσειιιιιιυ: ::Π,:υιιι οι ρο

ω::

 

ο94:44:



ΐΜ7>. ΡΥΖΙ. Π:: Μπι28:Φωτε Π:: δεόά. Π - Η

Για:: ΐιιοΠ:ιιι:ια:οπι εο::ορ:ΠιΠιιιιπ,- οιιαι·ιιω ως

':ιιι!”εεα πιειι:ιι:α, :ιο:ι:ιεαπε εα::ιιιι οιι:α:ιοπε:ιι. ει:

Βεπιιιιιο,ποπ οοΠαπ:ε,οιιοά :πωπω πιέΐιι:α·ιρΐιι

ο τιιιιι π: ιπΡ:απε ιε:προ:ιε ιιἰἴετε:ἱ: :Πει:ιιιιε επιιιι Α-

εια::ι.νει ΑΒ:α:ιαιπ :απ:ο νει :απτο :ε::ιιιο::: νιι:ιἴ

Β.Τιιπι ο ιιδιοι·ι; ιιιι:α:ε :πωπω ι:ιιιιο::α: :ε

Ϊιιεᾶιιπι αει :ε:ιιιιι.ιε :εα!ε νε! ι:παΒιπα:ιιιπι: σε::

κ ιιιι:ιοΠιιιιιε ει: εοπτιο!-εε:ε: ειιιαπιπιιι πω: όιιι·αιιε

:ι:,πιίι εο:_3ποίεα:ιι: :ε:πριιε.ιπ ο::ιιπε .ω οιιοιι :Πι

:αιιε:ι:. Οοπ:ι::ιι.ι:α ἴε παο:: ιιιι:α:ιο α:: :ειιιιιιιιι

ίιειι: Ρ:α:ίεπ:ια α:: Ιοειι:ιι ι :επ ιιπροΠιοι!ε ει: εο

ρε: :ιιιο.πι Πιο: ο πιιΠα ε:εα:ιι:α , σε: ιοεο ειιί:ι:ε

ιιο:ει::ε:8ο Ρο: ί: απ άι ε:ει:ιι:ιι :ιει·Ξ ιποιί:αιιο. Πο

:ιιιι:ιιι·ιμ παπι Μ:: Με ιιπρει:εέ:ιοπε,οιιοόΠεπε

οιί:.ι:ε: ε. ε:εα:ιι:α.πιαιο: οι:: ιιετίεό:ιο,ν: αει επι

ιιοΠε:,ειιιαιπ ποπ ΡοίΪε: αεεεοε:ε, ν: πατε: πε ε:εα

:ιι:ιε ἴΡἰιΊ:ιιαΙἰΒιι$, Ππιι:α:ἱοπε ιοειωιιωπ ιιοίι:α.

Πιεεε:ειιιια ν:ια :καιω Ρε:Πει:ιι: π. πιο, ιπαιο: οπο.

ρε::εδι:ιο ει: ι:ιοπε, :ιιιαπι ποπ ροίΪε :ιό άιί:αιι:εε

αεεεάε:ε; εοπ::α νε:ὸ :μια Πειι$ ο πιιΠα ε:εα:ιι::ι

Ρε::ιει:ιι:, ποπ πι:: :ιιαίο: ιιε::εδ:ιο Νικ, :πιο | 9

ποπ ποπ: αει :ιιί:.ιπ:εε αεεεοε:ε. επι εοπ::α; Με: Εφ·

2Ποω:ΐβ ΨΗ"""Π "Με °ΠἔοΙ”ἶ¦ῇΩετ α!) °Ιἱσ·_ΠἰΠ Πει:: ποπ Ρε:δει:ιι: ο ε:ειι:ιι:ιε. ιιοΠε :α:πε:ι αεεε

ν:: ©Χ."'"'ξωπι ΜεήΓ""Μ [Πω 10"Ι|8=("'Βο ""° :Με Μαιο: :ο:ε: πε::εθιο.:1ιιαπι ποπ μπιν: ίι:ι.ι:

ΡοφΕιιΙε εἰ: εο8ποίεε:ε,ειιιαπ:ο επι” απΒιιιιι:ι ν:: Πεε: ποπ ρει·πεια:ιι: ΡΜάιιδιο:ιε ετεαιιι:α:ιιιιι,:α

απιπια :α:ιο:ια|ιε οπο: ίπ :ιιι:α:ιοπε α:: αΙια,πι με:

ει:::ιπἴεεαιιι :πεπΪιι:αιπ :επιιιο:ιε, οπο νπα πιο:

απ πο.

9,; Τιιπι ειιιια.ειδιπ Μπι: "πιο Α:ιοεΙιι:εο8:ιοΐεε

Σινεακ: Μ· :ε οιι:α:ιοπειπ αΙ:ει·ιιια, απ: ίΕπιπεα:. απο: :αιι

  

πιεπ ποπ:: πιο: Ρ:οπιιεε:ε :παιο: ει: :ιει:ι·ό:ιο.πιιαιιι

ποπ μπε. . Π

Α: ποπ :Μπα Πειιε ει: οιί:ιιιι:ε, δε:: ιπόιΠ:απε δ: ι.

|οεο ιι:α:ίειια.πιπ με: α!ιοιιαπι πιιι:α:ιοπεπι πι. και

μια:: επιπι :οιπεποπ πω:: πε εοπ:ταπιέ:οι·ιο πι

:πω εοεποίεε:επιι:α:ιοπεπι πω: ιπ::ιπί:02"Μ Ν! :οπ::αοιό:οπιιπι , Με αΙιοιια :πιι:α:ιοπε αΙιειιιιι:

α” θ» ε:ιαπι ειι::ιπΐεεα εοεκιί:επ:ιαπι απ :αιι:ιιιπ,νεΙ τα» ..,.....,.πω [ΠΛΗ ΗΒΓα""Μτιο :Η ισω,Η Βε%

"πρ". ΦΠ κωΡωι 8' ΠΠΠΠΠΜ Μ". θεα 2ΠεξΙυ#> ΠΕΠΗ· ποπ :ι:αείειι:ε πετ:: :ι:α:Γεπιι: ΐιιρροπιιπιιε επιπι

Βάι :πεπἴιι:ιἱ α:: ιΠιιιιι εοΒιιοΐεεπ:ιαπι ι πιι:π ει: πα: "ωική Μ: ιοωω_ ΠοΠιος"ω 3‹ὶ Πωω : "80 Μ

:ιι:α απεε!ι πα:ιι:αΠ:ει· Πο:α'εΠ: ιπ::ιπΐεεα :ιιι:α:ιο απω;) (ΜΒα·(π Μ:: :Η 1300: ΜΝ.: εάεδ 130”, “Τα

ιιιωωκωΡε (ΗΜ Πι ΡΗ'Ρ(ΜΜι δ! ει, ωττἰϊιταο ω· πιιι:αΒΠιε ίεειιιιι:Ηιι:ι Ιοειιιιι. Πιεεε; Πειι8 ει: ποπ

ὰε.Ε°ᾶἰΒἱιἰ8· Ναι:: "ΜΒ Με ιαΙω""" (Η ΨΜΜ° ε:εα:ο:ε Η: ε:εα:οι·, πιι":ἱ ιπιΙ:α:ιοπε πι: ε:Βο ει:

:α:ε Ρε::ε&ιοπια,οιι:ΐ ποπ ιπ:ιειο:, απΒεΙιιειπἴε:ἰο- Ποπ Ρι·αιίε:ι:ε ιι:είεπε. Κεἴρ. .ιιπιιι€ωπιο ςοπτεμ

:εε εο:ςποίει,ν: εκ::ι:ιίεεα :πειιΐιιι·ίι, μ: πα:ιι:α:π δ: ς1ι_ις"$: ῇ Βου: Με ως ΠΟΠ Ρ:2;Γς;ιπς: Ρα(επε, μι·

Ρ::ΠάιοΠξω (ϋΡϊ©ΤΠἰ Μ8:Π3 @ά (Η (|Π2"ΜπαΙω ρ:οοιιδ:ιοπεπι ιοει,νε:ιιπι ει:: :μια ::ιπε ::αιιίι:ιιε

:α:ιιια.πιιοαο ιπ:ι·ιπίεεαιιι Ρωεπιωιε οιιι·αποι, ει: ω. Π” ΜΜΜ ω Ρι·2(€ΠαΠ·Π Η Ρω- ΜωωοαΜ

:οικω Πι 0ιιι0ιΒιι8 ο Μινι: :πιώ 29Πὲ Μ" (ΜΗ: :ε:πιιιιι3$εειιΜι Ηε:ε: ει: ποπ ιι:αΐεπ:ε ρι·α:(επε,με:

πο:: δι ΓΦιῖῦἀιΙϊΠ3ΪωΡ0ΠἰωΙ€ θα εοεποΐσε:ε.<ιιιαπ- , πιιι:α:ιοπεπι ιρίἱιιε·α‹ὶ Ιοειιιπ , :μια :ιιπε πιιι:α:ιο

οι:: απ8:ιιιΜΜ Νήπιο ᾶιιι°2ι1ε:ἰΜ ΝΜ60εώΙσ πω· ποπ πω:: :π Ιοεο, :οι πι Πιιιι:δ:ο πιοιιειι:ε Γε αει ·

μοντ €ΧΕϊΪΠΩῖΕἑ πκΠτυήι(1Πο (1""υπ· !οειιιπ. α.. Πειιε οι ιπΗ:ιι:ιιε 8: ιΠιπιι:α:ιιε πι π.. ε.

επεπ:ιαιει: εο:ιεε:ι:ι.ι είί-ειι:ιαΙι Πει:α:ια. :μή ει: π» Ρω:. :-·_

Β Ι 5 Ρ ν Ι Ο ν Ι Ι 'ό ίιι:π έ:: ιπ:ει·ιπιπα:ιι€ιπ&ιπ :οΡΒΙα:ι:ιιοιπε Λεπε:ιοπ 2°τ”-π"'

ο ε: ο ιπ οιιαιιιε μι· ε ιοπε ι ιιπ::ιπ εεο,οιιια ι

αΙξιιια ιιε:ίεδ:ιο όιιιι:ια ποπ οι:: ιΙ!ι:πι:ατα , Πειιο

13ο ΙΙΒΜοΠΗωτε Π Β μ ποπ είε: ιιιΗ:ιι:ιιε πι :ο:α Ι.ι:ι:ιιοιπε εί:ειιοι;ειι:π

. οιιι::ΗΒε: :ιε::εδ:ιο πιο:: .αΙιοΒιοο;ΠΕε: ει·εο εε:: ιΠι- `

· - - Δ “ ' ” ` ” τι :π ιιι:οπωπω ΜΜι::Αι ΡΜ: ς°Πωπ:€ Μ: :ΜΜΜ “ξἔξἶἱἶιζἶἐἶἶἔἶἔἶἔιἶἑἶιεἔξ ξ?.ἐ. ἰἶ..ο:. :..:ι..ί

ΙΒΜι.",,ικ. :ιιιι:α:ειπ, ιιο!”:ει·ιιιε :α::ιε:ι, ειιιαιιι α::ε:πι:αε, Ε (εἴ Β _ · χ Η Με. Π" ΜΒΜ ΗΜ·

μπει”, ποια :εε οπο: εοπεπαι:ιι: επε,:ιιια:π εΠε ιπιο- α: Ρἶτ 'ξ 'ο _Λε_': 9"ξ"Π Α" Ί ι Δ Π)

ςο.€ι·: ΜκωΒΜ8 ΜΗΚΗ”, “ΣΕΠ”. εΠ.:Π._ παπι: ιπ είΓεπ:ιαιΙΙιιιιι:α:α Πει. Όοππιπι.οιια ι ε: Ε Φ :. Π

ΧΜΠΙ·υε, 9"3".”υπα μπα: Ρα ω” ισα). Ρο....ὸ Ρε:ξεᾶιο. ειπα: ιπ εαιιΓαρεοπ:ιπειιι: :οι::πα!ι:ε:Έ8: Φ::ι::;|ιέπ

ίιππιεπίι:αε ἴιι:ιιἱ μα:: ι. ::απίεεποεπ:ε:,ν: :ποοιια ΡΟΜΜΒΒΜΒιιι5 Φ επεετιιι ίιπε εε::ο !ιπιι:ε.:ιε ε: ΨΜΜΜΜ

ἱπ::ἰπί-εειιε ειιιιιΠιοε: α:::ιΒιι:ι,οιιο:ιαέ:ο ει: ιοεπι "ξ ΟΝΕ' ΠεξόΕ“”'0 “το '"5"Μ: :Λιβ Ρ""" Ρε""Ξ_” ειωιοπιά πι

αειπππί:α: ::αιιίεειιάεπ:ει (ιι:ιιΡ:2ι ; παπι οιιο:Πι:ιε: "π" ω απ["Π ""ΉΨ"ΜΊι'0 """9""" "ο" Ρο “ Ρ:: $$"Π.°

α:::ι:›ιι:ιι:π εί:ιπ πιο εεπει·ε ιαεαι:πω,:ω"Μπ.Π,_ (ε: εοιππιιιιιιεα:ε:α: νι::ιιαΙιε οιιαπ:ι:α:.ρει· οιια::ι πω.

δ: 111ιωι:α:ιιπι:` πω: ΡεειιΙια:ε α:::ι:ιιι:ιι:π. νιι·:ιιω Πειια α:ι:ιιε ει: εοειιιιι:ε:ε ΐοα:ιο,:ο:::ια!ι:ε: εοπ:ι

όιί:ιπ&ιι::ι α. εα:ει·ιε. :μια :α:ιοπε ιπιιοιιιἰ: αρ:ι:ιι- Με: Π' Βοοιωωειι::: “Μ” Βο"5 ει:: (Παω Ρφ'

ειιπεπι απ εοειιιι:επειιι:ιι ι:ιίιιιι:ιε Ιοει:. μι· ο::ιπι- Ρ"ΜΠ ("ωμΠτη"] ΓΡιαξι"Π "ΡΜ · φαι: |2Τ'"Μ

:ποάειπι :οι ιπιπιιι:αΒιιι:α:επι; :πιο ἴεπί-ιι άιπιιι:οι =ι-Μεεειε Μ” "ΜΜ Θ' '¦'*°Μ φ) ",:Ψ|""· κ"

:ο::ιιαΙι:ε: πει· :ιιιιπι Ρι·οο:ιιιπι πι: οεειιρει: :ειπ

8 Ε Ο Τ. Ι Ο Ρ Κ Ι Μ μι: ει:ιπε ιιι:ε::ιιρ:ε εοεκιι:ι::εαοεπιπιιεεοπι:ιιιι- ε_

° ` · ν ' πιειιΒιιιε ε:εα:ιι:α: Με εε::ο Π:ιιι:ε: :μια ποπ ιιπ- Ε::επιπΜ

Π Β 'ο μια: παω οιιοΙιοε: Άιπεειο, επ ειε:ει·ιπιπα:α ΪΡΙι:εῖ ΜΜ'ω:·

,έκ Π6Μ[Ρ ΙΜΜΒΒ[Μ.2 τα νι::ιια!ια οιια:ι:ι:α:ιο, ιιι ο:οι:ιε αά Γρα:ιιιιπ ω: 2;:2',ωω

· ι 1 · α!ιιιπι επιπ · ἴρ|ιαε:α πιαιο:ιε ίιιιε :ει·πιι:ιο. ποιο:

ή Ρία:πιαπε εο:ιειιιΠο οι :ιεθιιι:α οι Ζ.2ι:ει·ιικ.βύ Ειπε ρε:ίε&ιο πι Πεο πεεεΠαι·ιο ει: ιπΕπι:α: απο·

Μπεσεππο Π!. πωπω επεάέωια , ?εδά 22880

πιο 4: ουκ.: Πεκσ,ιικι·πια, Ι:πωεπ[ω,ςο·ε. Βα:ιιε:ι 3.

Ο Μπέκι:: ε|ί, ώ· πο:: Με:: βπευι, 8.9εεε:[Μ νε· :οποιοι

[ιι. Ποπ::α :ιιιαπι οριπα:ιιε ει: ΜΜΜ· :β Μππάο

και κ!!ε.ιαικά. ειι.ιεπι Ιι:ι:ιι:π ιι:οΡ:ε:εα Ρε:ἰρα:ε:ιει

ιιεΒα:ι: εΠε Λ,2ΠοιεΙΙ:. Ριιε:ε αΙιι ΡΙιιΙοΐ.8: Μετω

ει.:1ιιοε ίε:ιιιιι:ιιε ει: Ζακ/Μια: ΕπέκθικΜ Οι:|:ιο!ά

Μ.: έ:: Ρ]Σι!πι.138. :ιο:ει: :ια:ε νετι:ειε άειποιιί::α:ι α

3: πω. 1.Πειιιι ει: ι::ιιιιιι:αοι!ια: ε:Βο ιπιπιεπ:ιια: εο: :μια πει·:εε:ιο πω: :ιι ε:εα:ιι:ιε ε:: ποιό πο:: Μ;μωβ

ΙΜικΜΑΜσ φπα Η Πειιε ποπ ειδ:: ιιιι:πε:ιΠια.Ροπε: εΠεαιι α:: :ιιιιιιιι,ι:α πι Πεο. ` · ΕΕ” ΡΜΜΗ

::2:;:α."- ειπα ε:εα:ιι:α πω:: ιιππιεπΠ:α: επι:π ει: ρε::εό:ιο α. Πειι:π ποπ πιοειο αε:ιι :Πε ιι:α:Γεπ:επι ι·εΒιιι "ήπια

  

οιιι επιπ ρει·ιιεπι:ε:ιι: α:: επιιι τε:πιιπιι:π,ι:ι :πιο

πιο ιπ Πεο εοπ:ἰπει·ε:ιι:,ιιοπ Ρωι.-: πιαιο: μπου

. . ο '

ει. :μια ποπ ποτε:: εαιιία Ρ:οοιιεε:ε ρε::εδ:ιο:ε:π

εἔεᾶιι`ιπ,ι1ιια:π ιρἴα εοπ:ιπεα: ιπ Π. ·

Πειιιιει:ιι: ι.ι::ι:πεπιι:.ι:ειπ ειδ νι πο::ιι:ιιε ι::ι- 7·
δ

Ρο::ε: πεἔα:ἱοιιεπι πιεπΐιι:α:.:ε :απιεπ Μ.: @έπιπ

εα:ε πει·ί:ε&ιοπειπ Ροίι:ιιιαπι, ιιπρο::α: επιιπ πει·

Ι ΐεδ:ιοπε:ποιια Πειιε οποιο εἰ: εοειιιι:ε:ε οιππι Ιο

ΠΠΠΠ·



6ο

οπιιιιιιιιε ::ειι:ιε, τω ειιπω ποιο επι ροΠε ριπειεπ

:εω ιιΙιι:,ειιιιω ιπ:ιπι:ιειιι ετεπι·επ:ιιι·, Με πιει ωιι

:ιι:ιοπε ιιιι,οιιιπ :ιι ιπ ι·ειιιιε, ι·ιι:ιοπε ιωωεπίι:π:ιε,

:μια ποπ ιιιιιιε: ιιωι:εω. Οοιιιιι·πι. π Πειιπ πω::

πιππ:ιιιπιεοιιιιι:ιιω ιι-ιιιιπ ππ8ειιιιπ πιω:: εκτεπ

° ιιοπιε Ιοεπιιε.οιιππιτε ει: ιιιιιιιιιιιε Με, ρε: πωπω

ετεπ:ιοπειπ πωπω, πομπο που ιπέι:ιιε πω: ρω:

. ΐειιε:οιι ωιιπ:ιο, Με πι: ωιι:π:ιοπε Με ιο::ιοτι

π Πω: ιωωεπιπ: ειι:ειιίιοιιιε νιι·:ιιπιιε.

οι ο ε. Ττιριειι όιιετιωεπ·ιπ:ει· ιπιπιεπιιιιι:επι άρια

ιεπ:ιιιιπ Πει; ι. ιιιπ εοπιρε:ι: Πεο ει: ιε:ει·πι:ιι:ει

πιει: εκ :εωροι·:·. ι.ιιιπ ει! ρει:εό:ιο πεεεΠιιιιιι;ιιαε

ιιισειπ,οιι:ε ρο:ιιι: ιπ Πω ποπ :πω πιιιιπε ρτοειιι

κιΠι : εται:ιιιπε. 3.ιιιπ :Η ιιιιι:ιπωεπ:ιιω ποιοι. Ριο

Ιπιπιιιιβιιει
ν] “'78” πο ι. ιδίει·ιπιεπ; ιιπιιιεπιιιπε πιει: ιπιιπι:πω οιιππ:ιε

ο ' :πιειιι νιι·:ιιπιειπ ιιιιιιιιιιιιε ειιιιιπα, ιπ:ιοπε :πιω

Πειιε πρωι επ εοδιιιιιετε ιπιιπι:ιε πω; (επι πω::

Που: καιω: ει: πιο πι:ετιιι:π:ε : ριπειεπ:ιπ ω”

ιιππε, Μάι: εοππο:π:ιοπεπι πιο :ειρεθ:ιιω ιπ:ιο

πιε πό πω: Ιοεπ κι" εκιιιεπ:ιπ, οπο Πω: ειιιειεπ

:ο ει· πω" ιιδτιοπεω. Εοι·ωπιι:ει· ρε: ιιιππι ω

πω ιπ:ιωε ιεριε:.δεειιπειιιπι :ιειιιιει:ιιι· ει: μι·

ωο.ΓειΙιεε: π ριπιΓεπ:ιπ πάω: ιιππε εοπιιο:π:ιοπεπι

ροιιιι: πι Πεο ποπ Με : ε:ίι :εποε ω” ειιιίιεπ:ι

πω, :Με ρι·ιειεπ:ιπ ποπ ρο:ειι: ιπ Πεο ποπ πιο

οπο ροιι:ο :ειωιπο.Πειιε τιι:ιοπε θα ιιιιωεπιι:π

τι: ιιεεεΠπιιο ιιιι εοεκιίιι:ιρει· ιπ:ιιππω ρι·ιειεπ:ιππι

ω ιιιιιίιπιι:ια. π. οίι:επιιο; πω: εοππο:π:ιο ιπιιπε

πω: ιιιππιι:ι.ιι ιπ ιωωεπιι:ιι:ε ειιιιιππ , Μια: ιπ

ιιιιιιιππ:ιπ Πει, ειιιπ:ειιιιε :οπ:ιπε: νιιι:ιιπιεπι -οπππ

11:π:ειπ. Απ πο εοωριεπόπιπ ρι·αιεπ:ιπω Πει ιπ :ε

Βιιε, ιεπιιιτπ:ιιι· πέ:ιο Πει ειι·επ ι·εε:οιιιι νιι:ιιπιι

εοπ:πέ:ιι πω: εοπ:ιπειι:,ρεπ:ιε: ει: οιιπ:ιιιοπε, πο

ιιιιιιιιιιιι Γριιι:ιιπιιε ιι: ιπ Ιοεο εοωριε:ὲ ρ:: ορε

τπ:ιοπεπι.ιιε οπο πω” @πωπω

5οριι·ι·ιιινι ιωωεπιι:ει:εω Πει ρι·οι:εω ιι ροίιε

Ιι0ιι,ειι ορετει:ιοΠε,οιιπιιι Πειιπ ειιει'εε: Π] τε$'0Πι-ι

π:: ετεπ:ιιε.(:πι·πο εοπ:τοιιει·ιιπε ειι,ππ ει: ορειπ:ιο

πε Πει, ιωιπι·εΙιπ:ε 8: ειιιεΙεπ:ει· εοΙΙιεπ:ιιι· πιο”

ριειι·π:ιπ ιπ τοπικ οπιπιιιιιε.

ιι· κ Ριιιιιιιι Γειι:επ:ιιι πΠ·ιι·ιπιι:: ΜΜΜ: ηπα”. μοβ.

Ρ'ζω(ΜΜ 9.πιεπιύι·.2. δ.Τύπω.

Πει οικιστι

"ν "Με ε::

.Ρωρπιίπ

πω" τονι

28σΜΗΔΜ

"ει".

1°ο

ι.ρπιι.επιι.Π.8.επιιε. ΙιΦ° πωπ

ω: θειι.ωρ.68. Οιιε:.Ι·`ει·πο. παει» |οι·ι8.Ηεπτέει οι

Θ" “Μ” /Ζωιωπ ποιο. ιμωι.5. 8:12:48. οι πέψη. πρ. Μ!.

13 Μ» "Με απ.ι.ε. ι. Κισιι.ει·:.ι.9.1. ΠιιΜπά.ο. ι. Λευκά «πω.

πβ"»ιυπι ΡΜΡώΙ.3.ά· 4..Ατέ.ιιιι.ι.ώ· ι.Οφπο!. ιμε/Ι.ι.ππ.ι.ώ·

3.Μεφ|π επιιβ.39.πι·ιισ.π. Ρώσοι πωϊκινιι.:. Έ'επιπε

1 .ριο:.ιμε/ι. 8.αι·2. ι . Μοἰοιε ά:Ποιέι'.π. Σκια! εκεβ.ι.

Σιωιοπ οι Μειπρϋ.ά3οάδι.6. πιο Ιιύ.ι..ιη:Π.9.471'.

περ.5.Ριιπόπ:ιιι ιπ άτιΠ.7.ριπρε.ει.ιο.1:.@· ιπ.μσά

προ:: ς;··ρεβιω άεύωπτῷ πω. $ε‹ι Πει15 ρε: εοπ-ι

ίετιιπ:ιοπεω ει: ιπ:ιπιι.ιω π8επε ετεπ:ιιι·πτιιπι: ειΒο

Λεω είτε ρι·πι:ιεπε ιιι οιππιιιιιπ. Κεδ:ε ι€ι:ιιι· ει:

ορει·π:ιοπε Πει ιπ ι:ιε:ι:ι.ιι·πε εοΗιει:ιι: πιω ριπ

ιεπ:ιπ ω επι:ιεπι.

@ιιὸιι π πιο: οΒιιειπ: ι Εκ ριιεειι:ι ορειεπ:ιοπε

πεεπιιεειιι ριιιιιιω , ποπ εοΗιει ρι·αιεπ:ιπω πρεπ:ισ 4
ιπ:ι·π ιπ:ιπιπε ρπι·:εε μια :1ιιπιεπι ::οπεε:ιετε (πω- ι

πιο: Πεο ιπ οπιιιιεπιι ει·επ:ιιι·πε:ιιπιιιιιεπι ειιρει·ιεπ- 1

· οι εοπίι:.ι:,ιι€επε εοι·ροι·επιπ, επ πΒι: ιπ ριιιιιιω ι:οτ

- ροι·ειιιιι.πό επι ρτει:ιειιπ ιπ:ι·:ι ιπ:ιπιπε ρπι:εειριιιιε, Δ

ία! :ππ:ιιωπά εκ:ιωιιε, είι:επιέ ειπε πέιιο ρει·:ιπΒιι:

νιοιιε πό ιιι:ιωπε ρπιΠ.Κεἴροπ‹ιεπ:: ιι€επε ει·επ:ιιπι ι

ρο::·ί: 28ετε ωε‹ιιιἱνιι:π:ε ιι ι-ε ιιιιιιιιαι. :μπω πι. ι

ιιιπ:ιι: πο” πει ιιι:ιωπε μια: ρπΠι:Πειιε πιι:εω,

ειιιπ πω" ω οωπει·π απο” ιωιπειιιπ:ε εοπ- ι

ειιι·ι·ε:ε,ποπ ρο:ειι νιι·:ιι:ε π ιε ιιιιιιιιειι. οι ρε: '

ιειριιιω ιωπιε:ιιιι:ε πεει·ε. (ιοπιιι·ω.ιπ οιι:ιιιιιε: τε

πι.

1η"ω..ι

 

η.

(:Μ[:Μ.

ρο:ειι, πιίι ι ΐοιοΠεο; π: ρτοιιι‹ιε εκιοι: ιιι:ιωπω

ρι·αιεπ:ιππι Πει.ππω ωπ:ετιπιι6,ιιιιιιε: Γιιι:εω :πειτε

Ι

Πωδ. Ϊ/|Π. ΠΠε |οπωσηβωτε Πει. πω. λ ι

ει·επ:π άι ιιιιοιιιιι οιιο:ι ρι·οιιιιει 8:εοπίειππι·ι ποπ >

ρ

ιι:ιιιι,Γριιι:ιιπΙιε πιο :ο:επι ιιιιιιιιιιι:ιιω, ιιιιιιι ποπ

ρο:ειι,πιιι ρε: ετεπ:ιοπεω π Μο Πεο επι 8:::οιι

ιει·ιιιιιι;ειιω πω: π: Πει ει·επι·ε.

Ρι·οοιι:ιιι· ε.. :ιοειιεείι πδ:ιιε ρπΠ”: πέιιιε ν: ρετιι

ω: ρπιιιιω, πιο πι: ιπ:ιιιιππε πι: πιο. 3. ιιπριιεπ:

πρεπε π8ειτ ιπ ρπιιιιιπ :επιροτε ειιιιππεξει·Βο δ: Με::

πω” πιιπι πρεπε :ειρεέιιι ιοει,π οπο ειιΡ:π:,ιε πει

ω: π:: π ποπ οπο: ; ρει·ιπ:ιε ει: ι·ειρεέιιι ρειΠι πιο

ριαιεπ:ι:,οιιο:ι πεεπεπιιιιι ειιιιιιι:,:ιε ο πιιιιιι:ιι ω·

ίιιι:. 4,. επάεω ιπ:ιοπε, ειπε ει: ορει·π:ιοπε,εοιιι

ποπ: ΡΡ.ριαιεπ:ιιιω Πει ιπ ιεριι5,ΖΧϋποτε:.Οιιεώ.

απ”. δ: :απο πώ ΗΙο,πε:πρεΠεο, απ: πωπω, ώ· Με

411 οι οπωιύω. Αππίιπίιιιε διπΔ.Ι. ε.. έ: ι·εδΜ ιίο!ωπιέ

ικα 20Μ.Ι.διωιιιΜπΡΑππΜ: Κει,ιππιιι:,ιμε @Η :ιε

ρι: ΜΜιίρ00° άπο» ρεκκέιικτ, πεεεβωδ από! :πωπω

σέπια: .· ?πιάνο πιο» @στο πευιο,πό/επι [ εβ,ορει·πιπτι

ιοι:ιιι,πεεείιε είι πιω , Πειιιπ οιππιΒιιε ιπείιε,πεε

πο νιιο νποππω :ιιίρπιπι·ι επ:ιιιπι. ς.Ρπιιιιιε παω.

η. που |ικ!έ,ιπποι:.ιοπιιειι: πε Πεο,ιι&εβαι υπο

:μπηκε πιιιβνέω:8: :παθω παπα, οι ιρ/δι απο πω.

οπο. ΜΗΜΜΒΡ, @βιοια

δε::νιιιοπ περπ:,ει: ρι·πεειιιι ορει·π:ιοπε,Πει με· η.

ιεπ:ιππι επι:ιεπ:ει επιιιεεεειιι οι ι.άι/Ι.37.Ζιειι.ιθπ Μ.ι·""

άσοι, Οσον:: Φωτ. εποε. Μπ]τοπι πιω/λ!. Κιώιωιιε

εκιέΐ.ι..επ.ι. θεει·π·|ιι ειω.ί!.·υπιαι απ.μικό.ι. ?ο

ἰεπι.ιιι ι.ρετι.ειιαβ8.ρκπδιε ι.Ι/πῇκε:. έξ#“Ϊπ28ιἔ-£Ρι

η.. ώ· ε. δα. ιιι:ει οπο: πικιιιι ριι:ιιπι: ρτείεπ:ι.ιιπ

Πει ωιιιΒι ποπ ει: ορειπ:ιοπε Πει ν: εποε ν: ριά

ωι πι: ρειιιιέιιιιιωι πρεπ:ιε;ειιιιιε ορει·π:ιο ιιεεειΪπ- .

πει εοπιιιπ πω ιιπιιε: ρι·πιίεπ:ιιιπι ορετιεπ ιι: ρισ

εποε. ειιριιεππ: ει:εωριο τεθιπειειι:ι. ειιιιιπ ρο:ειι·ι

:πι 8: ιιπρετιι.ιπι ρετίεέιιιιε ειΓε:.ίι ποπ :πωπω πιω

πιω , ω! ε:ιππι πινω Π: ειι:επειει·ε: ιπ :ο:ιιω

ι·ε8πιιω δ: ιο ιιπΒιιιπε ρπι:επ ιριιιιπ.

Πιεο ι.ει: τοπιο ρπεειιιι ορει·π:ιοπε Πει ιπ σεπ

:ιιι·πε. ποπ εοιιι€ι:ιιι· ειιιόεπ:ει· ιπ:ιωπ ριιιιιεπ:ιπ

πω: ιο ::ι·επ:ιιιι:. Ριιπει:ιω.ιιοπ εοιιι8ι:ιιτ ει: ορε

ι·π:ιοπε π8επ:ιπ ν: πω:: ει: ορει·π:ιοπε :πιιπ π8ει°1- Με”, .2ιι_

:ιε,πεωρε Πει ιπιιπι:ι. Ριοι:ι.ιριιιπιιπι π. ει:ρετιεπ- σε οι |ιε,

:ιπ,οιιίι εοπιιτ:ι: ποπ Γεωρει· πρεπε ετεπ:ιιιπ :Πε ιπ

πιιιιπ ειιεέ:ιιι,οιιεω ρτοπιι:ι:::ιιπι ιπ επι-ιι ιιιρι·πι

πο.

ΡΪ°&π ε.

δ:

Μ.

πι» πω”.

πιο: μοβ,

πισ , σ.: πρ'.

:ι

ιιιιιοππ:ο, π8επε εοι·ροι·ειιω ρι·ιεΓεπε :πωπω εκτι

ωιε ρ:ιτ:ιιιιιε ριιιιι, ει1%πω ρι·οπιιει: που:: πει ιπ

πω” μια: ριιΠι. Νεε τιιιι€ωι ι·ειροπ. ιιιι ιιιι:π,

ποδιά :πωπω Με ποπ ρι·οοιιειιιιιι· πι: π επ:ε ιω

πιεειιιι:ε , οι ει νιι:ιι:ε ρε: πιε:ιιιιω πισω πνΓοιιε πι!

ιπ:ιπιειε ρπι:εε ρπΠι. Ριιιιιιω επιιτι πι, επ: πωπω,

πο ΐοιιιπι πα:ι:ιεπε, οιιὸιι :πιι:ιιω ρει· ωειιιιιιιι πι.

ιιιπάι:ιιι· νίειιιε πο ιπ:ιωπε μια: ρπΠι, Με πδιιιιιιι

εοπειιιιιι ιιιιιίι.ιπ:ια, ριο:ιιιεπ: ιπ ιπ:ιιπιπ ρπι:ιιιιιε

πωπω ιοτιππω ιιιοίιππ:ιπιεπι.

Τιιιπ ιο πω: ειιιιιιιιε.8: ρι·ιωιι: Ετ. Ιπ8ι·ε‹ιιπ:ιιι· Μ

απο τπ|ιιιε ρει· ίεπείιι·:ιπι δ: τειιεθιπ:ιι: πο ριιι·ιε- Προ: Μ·

:εω τοπ οικω ορροιι:ιιωι πιιιιιιε ιιιωεπ ρι·οιιιι- ^ω ΜΝ·

ι ει: ιπ οι ρπ::ε ρπιιε:ιπ,8::ιπθ:ιι ίρει:ιμιιιιιτπ ιο πω:

ρπι·:ιιιιιιι :μια του οικω ποπ ορροπιιπ:ιιι·; ειιιιιι

ιο! ιωιπειιιπ:ε εοπειιτι·ι: ω ιπωεπ ε ι·εειοπε πει

ορροιι:ιιω,ποπ εοπειιι·ι·ι: ω ποπ ορροιι:ιιιιι. ι..8ι:

ι€πιιι νπιιιε ρπΙωι,ι.1ι.ιι επιεί·-πειπ: ιρει:ιιιω ιιιιωειιιιι

ω ίεοπεπε ::ιιιιπ ρπιωοτιιω, πρροππ:ιιτ'ιιε ππ:ε

ιιιιπε ιεπεω νπιιιε ρπιπ·ιι πι:ει· ιεπιε Β,ειιι :ιεω ει:

:επιιοπιπ8ιπέιιιιι:π:ιει ιτε ν: ιπ:ε: πω:: δ: ρ:ιπιιιπι

ιεπεω ιπ:ε:εε‹ιπ: ιρπ:ιιιω νπιιι: ρπιωι.Ροι·ι·ὸ πω:

Β, ειιω π: ειιιίπεπι ιειιιιιιωι ειιπι ιεπε Α, πω

::ιε: ι”ρπ:ιιιω ιιιπωειιιπ:ε ίεοιιεπε :ιιιιω ριιΙπιοι·ιιω.

8: οιιιπ ιπιιειιι: ρπιωιιπι :..ιεπι:πω, Ρι-ιωειε πιο

πιιιπ:ιιιππιοπ ρο:ει·ι: ιπ ιιιιιω πεει·ε. ειιιπ ιιοπ ιι: _

επρεπε νι:ει·ιοι·ιε οπου: επιοιιε , 8: :πωεπ πει:: ια

:ει:ιιιπι ρπιπιιιιιι ιεπιιεπ:εω.ειιω Με οι πω:: τι”

ιριι:ει·πω.ειΒο ιπ :πΙι επι-ιι ιεπιε Β εεε: ιο ρπιπιιιιι°ι

ω: 3.ποπ ιι8ειιτιο ιπ π..

Η θ.

88 ἱ2Β.ἱ

Ρι·οιι.:..



Ώππ. 7/Πι Β: |πιπποπποποοΒοι; οπο. Ζ; 6ο

89- Ρτοο.πι πιο πιοπιοπο: π ποπ .ποπ-οτ πποπο ποσο,

πιο νοι το ιτππιοπιποο ποιοι-οπο ποτ οιιτιτπτοτπ, ιο

οιιοτοοπτ πομπο οοιποτοππι ποπ ποπο ποοτο, πιπ

πι ιοιππι οιττιιπππι πιποοποιοοπ πιο: οιιιπ ιπ ἴοιπ

ποτοπ πποπο οοοποοοππι οπο: ποποιοπο. Νοοιιο πιο”.

οιιπιιτποοπι πτοπιιέοπιπ ιπ οιττιτππ πιποοποιο οποτε:

πι ποοπιπππο πποτοο ππιπ:Νπτπ,νο ιπιπ οι ποπιο.πο

οοτ πι ποιο ιοποοπτιπ πτιποποο πιποπ οπτιτπτοπι ποτι

μπω ιπ ιππο πιιττιοπο οιοτοππο 8ο πι·οι·-ιιππιο ποι

πτπιιτ απο ο ποτοπ, οτιππιπ ιπιιιιο ποπ πο ιπιπιο-·

πιιιτο ποποιοπο,ιππι πποιοπο πιιοπτιπέι:ιο ιπ πιππποτ

πο. Ρι·οο.π. π πτιοοι : οιτ πιιιιο οοιπιτο οοιιιοι ποτοπ:

οπο: ποοοπποιπ ποιοι-οποιοι ποοπτιο οιιοπ πιιπο;Νοπ οι:

Ν:: ο.ιοππο- πιιοτο ποοπτιο; πππι πποπο,πι·οπιιοΕπο οποοοιιιοι,ποπ

ιο #2"""ι οοπιιοιππιοπο πιιιπι οπο,ίοπ πιιοπιπ π π: πιπιπέιιιοπ;

νππο ποπ οππέι:ιιο ιπιοτπιππο,ιοπ οπιοιοπο; ποτ: νο

ιππιιπτ οπο ιπ οποδι:ιιιπ , ποοοτ ποοοπποιο οπο ποσο

ιοπο οποιοι (Μπι πι Γοποοπτι:ι “Με ποοοιο ιπ

πτιιιοιοποιιιοι οοοπιοποιπιο ιππιιοτο ιπ οποποίι ιοτο

πιπππτοοπ) οτοο οκ νι ιππιπτιιο ποπ τοοιποιτιιο τπιιο

Δω” μ”, ποαιοπτιπ ο Νοοπο οι ποοοπποἱπ οι: ποιοτο οπ:οδοιιο;

ιιοπι€ιιιισ, πι ιοιιιιοι πιο ποποποιοτο πο ποοπτο, πο οοοιιο

πιπιοι οπο ποοιποτο;8τ ποτοπ: ιπ ποιοπο ιποιοππ ποπ:

ιοπτιπ ποοποιο , νο ππτοο ιπ οποποι.ι οοοπιοπτιπιιτοτ

Ν:: οπο” πτοπιιέτο πο ιπποιιοποπτο ιοοο πιπππτο. Νοοιιο οι:

Μι πποοο πδοιοπιο; ππιπ πόι:ιο το τ:ιποποοι νιπ ππ οοπιπιπ

πιοπππππι οπο οποιοι ο ιποπτιποποι.ιτοπο οιιπι οπο

δοιπνππο ποπ οποιοοοοπ οποιο ποοπτο ποποιοπτιππι το

οπιτιο, οιιππι τοοιιιτπο οιιιοδοιιο,ντ οοππ:πο πο Μπιο

οι πο πτοππᾶπ πο ιπποπιποπτο πιπππτο.

Π; Ρτοο. ππτο πιτοτπ πιππποιι. ιιιιποτ ποοοπιτπο ειπ

Ξι πιέ- πποοτ ιιιιιιιο ιπτιοπιο ποιοι-οποιο: ιπ ποοπτο ιπππιοο;

ο πο· οιιιπ οττιπιποτέτιέι`. πιο πιποοιιτο ποτοπ οιιοποιιοποιιο

' "το 'ι' ιοπποπιοποποπτοι,πτοπο πποὸ οπιποτπ πιπππτιππιιπ

222,? Με οοτ ιππιπι,8τ οποιοι” ιπτοτοοποπτοπο.οππο οοεπιπ-

τιτοτ ιοιοο οπο οοππιτιο ιπιποοιιοπο πδτιοποπι πομπ

οιο οτοποἱ; οιιοπ ιπ πΒοππο,ντποτο ιιτπιτποποοι ποπ

ποτ π τοππιτιοπο ιππτιι,π οπο ποπ ποπποτ νιοτπο ιι

ιιοπιτειοπ. νππο απο 6'οσωι: οι ι)οιιο οποο ιπ νπο

οπποίιπι ιοοο ποτοτιιιιππτο οιιοπ οπ ποτοπτιπ 8ο νιο

ποιο ποοπτιι ιπππιτπ, οιιἔι πιιπο οπ:,ποποο πι οιιπτπ

.οποποπο πιπππτιπτοι ποοτο,οπιπ νιτοιιο ιιιιπιιοποπ ποπ

· ποπποτ ιπ πποποιο ο οοππιτιοπιοπο οπιιι.πωο ποπ

ποτ νιττιιο ππιτπ. Νοοπο οι: οο οποπ Βοπο ιιποοτ

ποτίοιπιπιπιππι ποπιιπιπιοι·ίπποπ οοοποπτπο, οι: οπο.

ο ποιοοιοο οοιιιοιτιιο πιοιιοιπ πτπ:ίοπτιπ πιο” ππ τοπιο

οποπο: οιιιπ ποτίο6οιπιπιιιοπ ποιπιπιππι οοππιοιτ ιπ

ποτοπποο ντοππι πιο τοπ οιιοπιοιιοποιιο ποιοι ποπι

οποιοι πιο πιποιτιιττι; πτ ποποτ ι)οπο ντι οοοπτιιτιο ππ

Νοιπποπι νπιπι ποιποιιοτπ πιο πιποιοποπ, οτιπιοιπ ποπ

οποτ ιιιιο ιιιτιπιο ποποιοποιππιπ οπιπιο νπιο Ποι οιο

οπ οτοπτιιοπο,νοι πιππιιοιιτ ιπ ειδοιοπο.νοι ιπ πιιποπ

ποπο πόοιοπιο, οιιιπ νοι νοιοπο οοοποπτέιο οιοιιπππο

ιιιποπ ιιπ απο”, πτοπτιποπ πποπττιπι οιτοοποποοο,

ντι ιιιπτπ ποοποιοππο, πιιο ποιοοποποιο οοτιιιιτοτ,νοι

πποοιπιιτοτ: Μ πω: πιο. πιο Ραπ ροποι ποσο

ἰπ οποοΐοιιοπ πιπππτοοοι,ποτ οδοιιππιο ποποιο ιιοο πο

πιιιιιιιοπ οιτοοοοτο:οτοο. Υππο πιιπειτ πιο οποιο πο το

8ο οτοποο:οπιποποπιιπιππινοποιο ιιπιιτποππιιοπο

πιιιοπ ποπ π: οιοτοππιο πο! τοο πιπππτοο, οπο τοποσ

ι-οοππο,πιιποποππο,οοεπιπππο,8το Βιιοοοππππο,ποο

πω” τοποσ ποπ οππτιιπι ποτ ποσο οπιπιιοτοο,ιοπ

οτιποπ ποτ ιοιππιπι π: οιτοπποτοο.Ατ ποπιιπιιιοπ ι)οι

ποιοπο πτιοιοποιειιοοπιι,ποτιοδοιπιοπο πιοπο ιο οι:

τοποιοτοτ απ ι·οο οπιποο ιοοο πιιιιππτοο, πιιποποππο

πο ιιιιο,ποπ ιοοιιο πο ποιοι πο οπτιιοιο πτπιοπο.

”_ ζι)ιοο π. Εκ πέι:ιοπο Πτι οτοποιιιπ ποπ ιοππιο

Μι ο:: Α· πιποο,ιοπ τποπιπτο οοιιΕπιτπτ ιποιπιπ πτωιοπτιπ ι)οι

πιιΨ Μπ° ιπ τοοπο οπιπιοπο. Ριιππποπ. πέι:ιο οι·οπτιιιιι πιππο

"ΜΗ πιο ιπ οτοππτο πΒιιπι πιιοποπ; τω πιο" πιιτιιο πο

«οποιο οπ ιπτιπιο πτιιοιοι·ιο τοοιιο οπιπιοιιο: απο οιτ

?οποιοι Ι. Πο 'Όσο
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ιιοποιοο τοοποιππ τιιοπιπιο οοιιιοιτιιο ιπιιιοιπ ποποιοπ·

πει πω πο κοπο οιοιπιοιιο. Μπιοο πι·οο.οτοποιο οι

οποσ ιπποποπιιοπο ο πιοιοοοο ο πω” ιτιιιοοποπιο,

οίκοι ποιο οκ πιιιιο ποπεπιπποποο πιοιοέοο;οτοο πιπ

ποπιτ π: οοοππτοποι:ιοποοπ ιπιπιπποποοπι ιπποποπ- μ

ποπτοιπ οι πιοιοοιο;πιιιιππι οπιπι ιι8οπο ιιποοτο πα @τα το

τοπ ειδι:ιοποοπ οτππιοππτοπι ιπποποπποποιοι·οιπ ο 48ΜΡ"“σ

πιοιοδοο,οιιππι πο ποπ ιππιιο ιπιπιπποπο. 1.οιιιπικοο

οι οποίοι δ: οιτοπιπιπι· ιιιιιιο; ποπ ποτοπ: πιιτοπι πιο

οποιο οιτοοππιποπιοι πιο ποτΪοᾶιπο πιο οπιιπιδιοιτ

οπιπιπι·ι: :.οιιιιι ποτ πέ`τιοποιοι ππιππποιιτοιοι ποοιιο

οοοιιππτπο οτι ιοιππιτπποοποιοππππι; ποτ ττοιπιοιιοι

τοπι ππ ποοποιοππιιπι πιιιιπ ο ιο:ποοιιιο πιιτοπι ποιέ·ο

πτιπτιππιο οοπιππιι ιιπ ποοιοδοιπο ποοποιοππιιπι :ι

ιιππ,οιιποπ πομπο, οπιοι ππ ποοποιοππιιπι ιοιπιππι

οτπιποτιιτ ριιωπι6. τιπ ποοποιοππιππ πιιιιπ απι

ποοιιι· Γοοιιππποιο.ιπιτπτ οοοπτιο,οποπ πιο π: ο πιο

πέτο ιπποποπποπο, ποοοιιοτιο πιπποπιο ιπ οτοπιιτο Δ

πέοιοτιοπι ιιππιπποπτοπι ιπποποπποπτοτπ ο πω

τ'π:ο,πτοπο ιιποο ιποπτιποπτππι απο πιοππποπι οοοππ

πο: ο οπιιπ πιπιποιιοτοοπο ιιο πιο, ποοοππτιο οποτ

ποοιποπο.πο ιπιιποποιο ποπποπο πο πιο: [οποιο ιιιιτοοπ

πιπιιο ποιοι οπ,ιοποοοο πιπιοτιοπι ιπιπιιιποποοοπ ιποπ

τιποπτειοπ οποιο ποοπτιπ ιποπ5.οιπ.ιοιτπι· ιοιπιο πέοιιο ο

ποιοι οπ,οτοπτο. οποιο πδοπο πιιι·πο.ποοοπποιο πο- πο.

οοπο πιο ιποιοπο ποποιοιιο τοοπο οπιπιοπο πτοο. πο Νο"π·"ιδ

οπτιοπο πέι:ιιο πιιιτι οι οοπποπι οοππιποποοοπτιπιπ Ρἶψωϋ .

οποοοπ οιοοιπποοο; πο πιιοππ ποοοπτιπιιοπο οπ, ποπο ?Ζω Μ”

πιο ποποιοπτοιπ,νοι ποπ οποοτοο ο Βοιιο ποπ οποο .

πι·ποιοπο τοοιιο οιοιπιοιιο,ιπ οιποιιο οπποοπ οπο ποπ

ποτ, ποπ οτπιιοοπ οτππιπο ποτοποπιιιτπτοιπ οποιο

ποτοο. νο ι€ιτιιτ ιιιπτπ οιοοιπππο, ποοοτ πι οπιπιοπο ,

πιο πτπι-ο_ιιο ; πιο ποοιππο οι: οοοπτιοπο ιπιτποπιπτο

οοιιιοιτιιτ πιιοιτπο ειδοπο ιπ οτοππτο, 8ο οιιοπ οιι ποτ

ιοδοιοπο οποιο ποιοι ποιο ιπιοτιιτιιτ οιτοιππο οπιπιο

ποτοπτιπιιοποιο,- ιπτιτππ πτιοιοποιιι οιιιιποοπ ιπ τοοιιο

οπιπιοπο οππποπι οοποιππιτιιι·.

Απ πιπππιπ.ποιπιαιΚοιπ.Ρτιποιπιππι ιιιιιπ πω- η,

πιω πιπιπιππι ιπτοιιιοι πο ποοποο8οποπο οι·οποο,

οποιο οο πιπιοι πστππιποιοι οοοιιιτιιπτ ιππιπ.ιπτιππ·ι

ιοοπιοπι;ποπ πο ποοπτο ιποοοπτοιοποπ οο πιποπ ιπ

ππιτπτοοπ 8ο ιπποποποιοιοτιππι π @ποιοι ποποο οπο- ο

οποιοι ιοοο πιπππτοτπ πτοπιιοοοοι ο οι νπο τπποππο ο

ιοοο οιπποι·οτ. Απ π. Βιοο,πποπτοπι οπο ποοτιιοι ποι

π. ποπ ίοι·πιπιοιοι , οπι ιοιιιο τοοιιιοιτ ιππιπππτιππι

πππι,ιοπ οποόι:ιπππι, οιιι ποτ ιο οπιοτοι ιππιπιιπτιπιπ

ποπ τοοπιι·ιο, πιο ιοττο οι: ποοιιιιποι οοππιτιοπο οπ

ιιο ποοπτιο.Απ 3.ποποοοπιοο.οπιπ οποπ πιπ:πο οοπι- “_

Ρ(πΕτΠΠΠο πιοπο οπ;οιιοτι πιο" Ιοοο,πιππιιοιτοι·

πι, ποο ιτππιιοτιο ππιπιιοιτοο οποιο ο τοιποδοιι πππι

πιο ποποιοποιο, ποοπτοπι πιιιιιοι οπο:ποοπτ ππιπιιοι

τοι· οπο; πο πιιοι οπο,ιοιππι ποοπτ ποπ οπο πιο. Ηπ

πιιοιιτ οκ τοοπιιπιο.οποπ πιιοπιπ οοοιπιπο οπο πιο το,

οποπ πιοιπιιοιοοο ποπ οπο ποπ ιοππιιοπτ,οποπ και

πιπτ οπο πιο οο,οποπ πιο οπιιτίιοπ ποπ οπ,ιποπο πο

οι πτ;οπτιι οποιοι ιιοο οοποοπππο οπιιπο πποπτιιιιοιιτο ε

ποτ ιπιτοοπ οοοπιοποιπιιιιιιο.Απ Ρποτοο 8οιοτιποποοιπι ι ο·

ποιο. οσο ποποιοπτιιιοπ πω” τοοιιο οπιπιοπο ποο- Δ; πτριω

οπτο τποπιπτοοιο πτοποιοι πέοιοπο ι)οι,οιιοο οι ω"- ώριμο

οιο;νοι ο ιτποποπιιιτο οι: οποτποιοπο; οποιο ποπ οπο- Μ”

τυπο, νο οκοιιπππι ποπιοππι·ποιοποπι, τω νο οποοπ

οοοπ οποιοποοπ,δο ιπτοτ πτοοποποο ποοοιιοιιιιποπποιιι

νο τοποτποπ: νο οιιπππο οιτιίοοπτιποπ πιο πτοιοτιπτ

ποτ οποιοποο_οοιπιπ ποοοοιοιιοο.8ο νιιιοδι ποοοπιτιιο- ,

πιιιο.ιω τοιοτο,οποπ.πι: ο πιοιιπτ,οιτ οποοποιοπο

ι)οππι ποοοπποιο οπο ποπ οποοοπ οοοπο:οιιιππο οιιι

ιποοιιιΒοππιπιπτ, ποπ ποιποοοιποποο πωπω, ιοπ

οποτπιιτοτ οπτιτιιπι οιιιποπτο.οιιπ: οοιποἱπιτ τοπιο οπ

οιοτιο ποοοποιιιπιιιιο οποπποποιο, οπο: οποιο ποσοτι

ιιοοο ιοιοοποπιοπποποιο ειπποιιιιοι. = ·

Ε· .ο ιι·βι.ιο:ι ποΕΩΤΙΟ

-·π
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$ΕΟΤΙΟ Π.

.ότι Βετο μποτ που :οποιοι πα π. :καπ

ό @ο ,ρωταω :απο Μαιο το πρωτο

πω. έπιπἔἰπτιτἰο ?

πι. Ε: :π ::Ι:Βτιτ :οπιτοπ:τίια α παπι “πιο π

“Μ” Ψ.- Τιιοοιοοιε: τιποιοκ :ραπ ι:π5πε, αιτ:τ, απ

Ι)οπε ίιπιΡιι:ιτ:τ :ιτιπ:ιτ :πατα ιιππ: τπππ:ιππη αιτοτ,

απ :Μπιτ Μ αιιο1πο ιιαατιο ιπιαπιπατιο. τ.1ποιι α&π

π: :και πω: τπππτιπτπ.Ρτιπιπε ατιιιπ: τιπρι::ι;Νο

:πρ.9.ά: οποιοι: Μπιτ. όποιου.Μ. 2. Μοτο!.:ιφ. 8. τω:

:Μπιουτ !/Σιι.66. Κιώπτά.|τύ.ι.ά: Ττἰπιτ.:.η.`(ξιοα ·

ιοτιποιιτιι Μαιο: ιιπιτατπε .ποπ τιικιτ,Ι):πιπ οπο

Μ τ:ι›π:, 8οοιιττα, Μετα ποπ ιπ:ιπίππι, απ.: ποπ

:κ:ιπιππι. Εαπτιοτπ νοτιτατοπι ποΒιε οκριι:ατ πο·

έ«Π,7·Ουκπ/[ταρ.5. :πώ ππιιιιτικιιπο ιπππιτι δ: Μι

πιοπίι Ματια , πατιιιιτπ αιιπιιαπιπποποιαπι Μττα π:

Μάιου: :ιτ:πιιπιτπΒιοπτιο. ζωιοποιούπω, ιπππιτ, το

.Βτυπιπο οι: :και μα:: ....ιι........ οπο: το· ροποτταπ

τω, πο' ·ιιΙππομπμο Ιπππιτπω: ιπποκωκπ οπο” @ο

οποια: σο· ·υπάιοκομτ πτυποπβ που: τηιπέτιππ πιο::

πιατο,@· τω." Μπαπ |27ζέιτυπ Μπι.. »απέκττω,

βτιπππτυπ, πω» μια:: @ο ·υπέπρσο πακέτο Μ: σ::

Μπιτ π... μι:: σ.: »Μωβ υκττ.&: :ταευππω τω”

ειιτιπ:8: ιπ ροτοπτιπ. πω:: Ποπ: απ: πω:: ιπππ- ππιτπω το εφττταρο”απ ραΜωυπ. ΗΜ: ποτιτατοπι

τιπιπ, ποπ :Μάι αδι:π οπο: ποδιά μποτ οπο, πα ν:

τ...: Μαιο _ιοπποπτιι ΜΜΜ οι:ποτοτπτ, οποπτιαπι

1)ιπιπαπι ποπ ιιτπιιατι απ ιιππ: ταπιππι τπππιιππι,

τ:: τατιοπο Με: ιπιτπ:πίιπιτιο οπο ποπ: ιπ :πιο :Μι

:και πω:: :οπιιι Ροποπτ: Ροίιτιπο απτοπι 8: .του

πω:: οπο :ιτττα ιιππ: πιππιιππι, :μια ποπ ιοιππι

ποτά! :π:.ίι αθ:π απο. ιΠπτπ :ΜΜΜ :το:τπτ, ἴοιι

:μια αδιπ πι: ιπι:τπιιπαπιιιτοτ 8: ιπππιτο πιο! Μ ΓΡαέ

:ιο ιιπαπιπατιο,ιπτιπιτο οκοιιττ:πτ: :πατα Μι: πωπ

,ιοι μπι€ποιιπιπ,νοι Μ το Μ.. πιπτιιπι, οποτι Ποπ: ποοατιπ:

-τ9·ΜΜ Β ταπτππι.8: Μ ροτοπιιτι π: :;ιττα πω: τππιιτιπιπ,:ι:

πω'Μ" Επι: οπο οπτοπ:ιιι:οτ ι)οππι πι: οιππιροτοπτ:πι,

.”"ω"," α: ρτοιππο ποπ: αΙιππι πιππ:ιπιπ :κττα ιιππο :τοπ

τ:::πο ιπιιιιοπίππηατοπ: πω. πο:οπατιο ιιπι: πο

πο πιιιπτιο ρτεοίοπτοπι τω. Οοπττοπ:τίια τοπτιιπι

οι: , επ ροΙιτιπο 8: απο Ποπ: Π: :κατι ιιππ: τπππ

τιππι. Ροιιιο απτ:πι ππὁπ πι'. αΙια ιπιπτ8ιι ππιοπιο,

απ :ιτττα ιΙΙππι π. Μ @πιο αΙιτιπο Μπιειπατιο πο

πιιο,απ Μ το ιρίο ιαπιππι.

τα, ΡιιτΜΑ ΐοπτοπτια π:Βατ, Ποππι πι.. οιιττα ιιππ:

ΜΜΜ. τπππόππι: 'Βοποπεπι.πι τ.άπι.37.ρ.2.οι·τ.ι.οπο/!.3.Οι

μεο!.πποπ.οπ.πά π. τσιπ. Μπα!. Ι/απμα. ι.ρ.πωσιπρ.

θππωπι τιι]ιι.5.α'ο Ιππωτπ[Ν:Ώιτο απο. :οκττοκ.·υπ.

5.τώ|επτο ππ:,Μοπωτ .4.χρ.τ..π Μπττ:π[

ιο. $ε:νπυΑ ατιιτιπατ.Π:πτπ αδ: πι: οιτττα ιιππ:

τππππιιπι,ποπ ταπιοπ Μ τΡαπο απ πο ιιπαειπατιο,

,ω;ΜΜ,,,_ π: Μ Γ: ιιπο πιπτιιτπ:.4Ισπ[ ι.ραττ.μαΠ.το.υποωύ.

1.Τζτσιπιτά.ιπ ι..1ιπ.37. πττ.τ.μ.:Π.4. Μπιπίπ οστά!.

39.5...: πιτισποτ,Βοππα. τ.οπο.π.8. Απ: οι'αύ.4.ξι|ίπ

ΗΜ.. τπιδι.ο. αφτο. Τικσά. διππιπέ. ιιυπ.1. οι: Π::

"..π.:..πρ.5. μάλα.. Νοτιπο :οπιι·ατιι:ιτ Στοπ:: οι

Πωλ”. :μι Γοιπτπ ιιο::τ,Ι):πτπ ποπ οπο Μ Γραιΐο

ιπιαπιπατιο. ποπ ποεατ οπο :πιο τπππτιππι. Ηε:

ίοπιοπιια πω: οπο: Ραττοε; τω: Ποπ: Π: «πατα

τπππτιππι,ντ πωπω, 8ο ππὸ‹ι ποπ π: ιπ τω:

αιι:ιπο ιππιοιπππο, οι π Γ: ιριο,οποπ πιιιτπτ :ο

ποτπ τω.πω. οπο Ρτα:οπ:πε ιοιιιοπιιειιπιται. πο

επαππο.

μ. ι Τεπ·τ·ωταιιιτπιατ. Ι):πτπ ποπ Μαιο οπο :πιο

Όποιο ιο πιω: τπππτιππα Μ ιο ιοί-ο. νοτιιπι :παπι ιπ ιπππιτο

.ο-·=·· $""”Ματιο,ποπ τωι,τω ιτπαΒιπατιο; Οιττποβ το τω::

πω' ,7.,...π.τ.τ.ι.π .ι.χρ.2. Μπόστ:: :κ.:Π.·υπτο.ς6· το π.

έι.δι'.τ.οπο.ιι'.α.πά 8.Μο!πω τ.ρ.πκ.8.κττ.τ.άφ.3. Ζει

πιο! οπο.ι.οπ:/ι.·υπ.Ι/α!οπτ.ριππ. .1.6'κατ.πι Μοτοριπ/:
άι.π.5ο.|ιο.7.ά·τ. . = ο

μ. Ι)ι:ο τ.Νοεατι ποπ ροτοπ,Βοπττι το:: οπο :ιι

ττα πω: πιππτιππι: οι: Ιοι› τι. Ηαι, Ε:ι·αζ/ιω· τω.,

ρωπαι.» τπ/έκπο,ίσπέιστ τσιπ, Ι.ττιππωπ . πω::

:Με τπ:πἴπι·α.Ετ 3.Κ:8.8.π :ιο!κω, ού· :τοϋ :τι:Ιστιππ

το αερα: Μ:: μπαι, ω. οπο πιοιιο ιο:1π:πτιι τω

Σ:: οπου. παπα ποιες:: . Βιπιπαιπ οποπτιαπι ποπ :οατδτατι

ο· Ροστιέ- :τι ιιππ:τππ·π‹ιππι,ί:τι ιπτοτπιιπαπιιιτοτ:ιτιτα τω:

:παπι τοροτιτι. Μπιτ: απ&οτιταέ Ραοτπτπ, :Μι να:

τη. Ιοοπιι·οπιππε π::1τιταπι; ιΠιιπι ποπ πιο". οπο

Μπα. “τι :πιο Μοτο. νπό:οπαππ:.:ιτ:πιπππαππο

δ: νππιππ: ιππωω.απτωππωπ. πο:: πω;

απτο Απειιπ.οκοτπΡΙο Μπακ: τιο:πιτ τ.π....,.τιω

τιικιτ,Βοπιπ :πο νοιπτι έΡποΜΜ,:πιπο ::πιτππι :Γ

ια Η:ιτιπ:, :ιτοππιιοτοπτιιι ππιππαιπ. Ν:: Ραπ::

ιπτ:Πιἔι ποπιιπτ τι: οττιποπτια Ι)οι :πατα τπιιπιιππι

ποτοπτιαιι, πατπ :οτιοπι πιοιιο πι:ππτ , ι)οπτπ οπο,

Μπα α: απο τπππιιππι:ειτ :π Μπα τπππειππι αθτπ:

απο δ: οπο.

Καιιοίππιιαπι.Βοπο πο::Πατιο :τι το:: Ηιιοπιπέ ·,;. _

οπο ροτοπ :τοατπτα,ρταποττιπι ΐριτιτπαιιε οκιπ::τ:5 Μ." :β

α: :επτα ιιππο τπππτιππι ροτοπ :τ:ατπτα ΓριτιτπαΙιε ή":

οκιποτ::τιπιε π:οαιαιτ ποπ: Ποππι :καπ ιιππ: πωπ

τιππι Απε:Ιππι :οπτιοτο Ρ παπι ποπ:: απ: ιιππ:

ιπππτιπτπ . αιιιιπι :οποιοτο :πτπ νπο Αιι8:ιο. οπο,

ταπιιιπι :διοτπατο ποίιτπ:το ποπ:: ται:πι πιππιιππι:

τυπο απτ:ττι πω. Αποοιπτ :ιιιποτοτ απ: πω: .

πιππππτπ.Μαιοτοπι Ρτοιιαπι:; :τι οπιπ:τπ αᾶιοποπι

:πατα πιπποιππιπ:τι πιο: οτοια.ποπ :π οπι:ακ,τιπιπ

π :τι Η πιο:: Ρταε:ιτο, ποπ :οιιι€ιτπτ π:::πειτιο

ιπτιπ·ια οταποπτια α8οπτιο :τι οποᾶιιτπ,ιὶ ιοττιοτι πο: .

πο:οποτιο ρτιοιπρροπ::πτ :Με ρταποπτια ατι :Μπιο

Μπι, ποπ: π: ρτοπο: Ποπ: τατιοπο Μ:: ιτππι:ππ- Δ

:απο 8: νιττπαΙιε οιιτοπίιοπιτ,αδτπ πω, τιιιιιιππιτι ιιῇ#ιέ##_

τιιτιοπο Με: ποια ιο:αΒιιιτατι: δ: Ηττπαιιε στοπ- """"ω"

ίιοπιε παπα: Ροτοπ φωτο:: ιιιιιπαπτια :τοπια ίμ- “ΜΒ

τιτπαιιε:ατ Με: τατιοπο Με ππιτ:τ: ιο:αΒιιιτατιε δ: νιτ

:παπα :κτοπιιοπιιι . παπα: ροτοπ: σόι οκττα ιιππ:. -

πιππτιππι; απο 8: ιιιπτι πω, αδιπ παπα: οτΒο

ι):πε .του :τι :πατα ι·ιππ: πιππτιπτπ: πιιιιοτ :ιι ιστο

ι:ιππάα:τιπιπππιπ Ρ:τίο6τιοπιε οΙΙ.ν:Ι .το ρωτά: πι

:τ:ατπτα.αέιπ :π Μ Ι):ο,τιιπππ'ο Ηια ιιποοτιοόι:ιο-·

π::παποτο :τω οιιττα πιππ:ιππι,ροτί:θτιο :πω Απ· πιο πω!

8:Ιο,8: ππιιαπι ιπ:!πιιιι ιτπροτί::ιτιοποτπ; Ποπ: ιια- Μ: Απο·

ι::το π.. Μπα πιππτιππιτ π :μια νοτο ιτπΡοτίοάιο ω' πω".

οπο: Μ πιο Αποοιι, οπο: ιιτπιταιιο, :1ι.πιτπ :ιι:ιπάι: 38." "”””
:Μπι όιπιπππι,ππιρρο :πω π: ιπτοτπιιπαιππι. (:οπ- Μ;04_

πττπ.τ.ποπ :Η πιαιοτ τατιο,:πτ Αποοιπο ιιαι:ι:τ: :ιοί

πω.. απ: πω: πιππιιππι δ: ποπ Ποπ: ε οποτι ο

ιπιο:τ: ποτοίι:.αδι:π πιο:: οπτπ ο Ροτί:&ιο,ππο π.

οκττιπίο:ο τ:τπιιπο τ:αιι ποπ οοπτι:τ.:.Ιτα το ΜΒ::

Βου: απ ιιππ: τπππτιππι τιιτιοπ: Ιπιτπ:πίιταιιε;ίι:π:

Το παο:: τ:τιοπο α:τοτπιτατι: ατι τοττιππει πι! τατιο

πο ατοτπιτατιο,.ι)οπο τι:: Γοιιιπι Απο. δ: επ: οτππί

::πηιοτ: "πι, οι οιιατπ πιο. 8: οτιτ,απιο,8τροπ:

οτππο τοπιρπτ τω: :τεο ρατιτοτ τατιοπο Ιπιπιοπίι

τατι:,ποπ ιοιππι :τι Μπα, @τι :Μπι :κττα, δ: Ηττα

πιω: τπππιιπτπ.Μιποτ :οπιιατ οι: ΐ:τιοτπτα,ιπ πο:

Ποπ: πω:: Έπιπ:.8ι τοτε, απ:: 8: Ηττα ΓατοιιΙ.ι; δ:

μι:: τατιοποι :μια απ:: οπιπο τοπιμπε Βου: :πιο

88 τω: οπιπ: τ:τποπο :τιτ: :πιο που: να: πιο πο

τοπ.ι):ππι απτο, ε: ποπ τοπιππο πιο: α: τπτ:: π.

:τττα,8: Ηττα πιω: ιπππιιπτπ οπο. `

ι)1:ο ι.Βοποτατιοπο ίπαιπιτπ:πίιται:ιε ιιέιπ ο:- ο ”' . 7

οπο:: ιπππιτα Ματια ιτπιι€ιπατιιι οκττα πω: τπιιπ-β22:2ζ:?.

τιππι. Αποττιο ιοππιτπτ :κ μποτ!. π:: :οιιατοπ- ή. ,Μπα

:οτ τιιιιο:ιπαπιπτ ιι τιπι πωπω:: Ποπτπ :του οπι

Ποτ:

τιτπιποροπι απο: οταιοπτια ιιεοπτιε, ι8ιτπτ :παπι



ω!. πω τι οιιιιιφαια τω. απ. τι

!!:ετε ειιττα τιιιιπόιιπι, ιιιτ!!ιιιιι ταιιιετι !Ρατ!ιιιτι, νε! ν: !τι εο Πα: πιοτιτα. Α!!οιι! εοπεετ!ιτπτ, !)ειττπ Μ!

!παιι!τατεπι οεειιΡατε ειιττα πιιτποιτιπ. Καπο: !ττι

Ρ!!ειιτ, απ8ε!ιτττι ε!!ε εττττα ττιιτπτ!ιτιιτ 8ε !Ραι!ιιτπ νε!

!παιτ!ταιειτι ειιττα ιιιιιπε!ιττπ ποπ οεειιΡατε; πα δ:

Βειιττι: ειιτ!α !πιΡ!!εατ, απ8ε!ιιπι είε. 86 ειιιτι α!!ιιιιο

ο!» ποπ Με, Πετιπά ειι!!!ετε, 8‹: επιτι α!ιτιιια! άπται

ι:!οπε ποπ ειι!!!:ετει Αι !πτΡ!!ετιτ εοπε!Ρετε «τω. δ:

ποπ Ρετ τε!Ρεό!ιιττι αι! α!!ιιιιοε! ΓΡατιιιπι , νε! τεα!ε

νε! !τπα8!πατ!ιτπι. Νεε ι!!ει Ροτε!!, !ιοε !Ρατ!ιτιτι ε!

!ε !ιιτπε τπιτπτ!ιιιπται! τιιτεπι «οι απ8ε!!, επτα παπι: έπί!. 5'α!τοΙια/ξ

τπιτπτ!ιττπ εκι!!επτ!ε, τ!!ε!τ τε!Ρεό!:ιτπι:ειιι!α Ρο!!ετ

τ!ε!!:τι.ιδτο πω: ιπιτιιι!οι αι!!ιιτε απεε!ιτεειττπ εοι!επι

ο!! Ρετ!ειιετατε, ε!ιπτ ταιτιεπ Ρετ ατ!ιιετ!! πιιιιατο

!Ρατ!ο, πεεεΙΤατ!ὸ τιιιτταιιι!ιτπι ε!!ετ πω; ειιι!α !τοε

ε!!επι:!α!!τετ ι!!ε!τ ι·ε!Ρεδτιιιτι απ! ι!ειετιιι!πατιιπι !Ρα

τ!ιττπ. δ! !ε!τιττ πεειιτ!τ απεε!ιια εκττα πιιιππιττπ εκ!

!!ετε !!πε α!!τιιτο σόι, !Ραε!ιτιπ α!!τιιιοτ! οεειτΡαπιε;

ο ετΒο πεε !)ειτα !!πε πιο ο!π !ιιιιτιεπ!!τατ!α , !πί!π!

ιιτιιτ !Ραι!ιιιιι οεειιΡαπτε;Ναπτ πα !ε !ια!τετ ο!! !!π!

τιττπ απ8ε!! αι! !Ρατ!ιιιπ !!ιτ!ιιιιπ; Πειτε πο: !ιτ!!π!τιτιπ

1)ε! αι! !Ραι!ιιττι !ιτ!!ιι!τιτπτ. α. !)τ0!3.τιιτδ!:..4κέτιβ.ιιι

έα 6'ιιιιτ.εαρ.5; ν!τ! αι!τιι!α!τ, Βειιιτι !ιτεοτΡοτεᾶ Μ!

Ρτα:!επτ!α οΞειτΡαι·ε !π!!ΡΡτα έΡαι!α !ιιια8!πατ!α επτα

!ιιιπε ιπιτπ πω: !τι·ιὸ α ιιτ πι!! ιτται, δε !)!ιτ!πα

!ιι!α!!απι:!α !πτ!!Βπιττπ,!!!ιιιτι ταπε!!)πτεοπε!ιιι!ετε πι

:τα πο:: εκ!Ριτιτιτι πιιτιτε!! !Ρατ!ιιιιι τ @τι βι·τ!·,!πι1ιι!τ,

Γιο.!ϊ'επτοιω πο, απο» που: Μείωίωιτ, και: άτυπα!

παπωττε ι!!βΜάΜϊ παπι έ: Μάτια: Πωπω! αίτ

8ιιιιοι ε!! βιτεκτιατ πιτατροι·ετι ρω/έιιτικ σωμα που»

'τὸ »απτο ία:στιωι αυτι πιππι!ιιιΜ/Ρα29.τ αΜπωω,εβαι

άιίτιστέ, ώ· οπο ΜπιιΜι, τετοιο: τι! τα»φαιντιοαισ πω!!

έΜπιτατιτ πιο: Μεξικο πω', οι απο :κοιτάω ε!! , αυτο

ΡΩΙ4ΜΪ πο!! αΡιτισητο.πιπ θα: ·ωικι|ηιιω Ρτσέταβιτστι

!!,ι!ιιιτ α!τ!ιτττ!ιτπτ μπαι, !ιι!ι!!απτ!αιτι !)!ιτ!παπι τι).

Γειττετιι Με α!τ!ιτ!!π!τ!ε!οεοτιιιπ !Ρατ!!ε ειιιι·α τιιιιπ

Ώ" ‹!ιττπ.Ρτο!τ.3.τειι!οιτε;Οοπεει!επε!αι ε!! πεεε!!ατ!ο ετι

ΙΗΜπιέσ ετα !ιιιπετπιτπτ!ιτπιι!!!!απιτα πεΒατ!ιια 8τ!ιιππ!ιατ !π

ξεταζ!“^ ειπα Ρο!!ετ Πειτε Ρ!ιιι°ε8 8: Ρ!ιττεα πιιτιττ!οτι πι πι!!

2]:”"" ό.. π!τιτιτι εοπτ!ει·ε , ετιζὸ τοιαπι !!!απι πεεε!!!ιτ!ο σαιτ

. α: Βειτα ετ !ιιαπι !πιιιιεπ!!τατεπιδ£ ν!ττιτα!επι ειτ
ΕεπΠοπειπΡ; ‹τιτ!α τατἰοπε επτα ·πεεε!!ατ!ο οεειτΡατ

πιιοε!ειτπιτιιιε ΓΡατ!ιτιιι οεειιΡα!ιι!ε;· ε!! επ.!ιπ οεειτ

Ρατ!ο ε!!εθ:ιτε ίοττπα!!ε !πιπτεπ!!ταιια, πιτ! απ! ι!!ατιτ

κιτωιατιει εοτι!εειιι!ιιτι· , Ρο!!ια ταπτἱιπι εαΡαειιατε

τεττιι!π!, ε!τιτι ποπ πι: ειιτ!ε! ε!!!!!πό!:ιτπι τι) !π!!ιτ!τα

!ιτ!τ!!ατ!α Πε! Οστιτ!τιπ.Πειιτ !πιΡΙ!ετιτ,‹!ατ! !Ρατιιτιπ

Ρο!!τιιιιτπι οεεπΡαΒ!Ιε,86!!!ιιτ! ατ?τιτ ε! Ι)εο ποπ οι:

Ει επιφιι· ειιΡατ!: πα τ!ατ! !-Ρατ!ιτιττ πεεατ!ιιιτιιι οεειιΡα!αι!ε, δε

"ΜΗΜο !!!ιιτ! αδιτι τ! !)εο ποπ οεειιΡατ!. Απτεεει!. Ρτο!οοι

τ Ρο!!ετ απετε!ιιε απατα !ιιιπε πιιτπι!ιιπιπιοιιετ! !π πι·

!!π!τιτιπ,!!ειιτ ειι!!!ετε: !ιιιΡ!!εατ πιο!)!!ε πιοιιετι πι!!

Ρετ τ!ι!!απτπιτπ: ει·Βο ; Μα!οτ εσπ!!ατ; παπι απιτε!ιτε

Ρο!!ετ !ια!τετε ειι!!!:επτ!ατπ ποπ εοπτ!ειταπι πιιιιιτ!ο,

8ε τιιπε Ρο!!ετ νετ!ιτε !ιιιπε τπιιπι!πιπ ιποιιετι, τ!ο

πεε !·!ετετ εοπτ!Βιιιτε ιτιιιπε!ο. (:οπί!τπτ.!α!τειιτ Ρο!

!.ει: Βειτα πισω τεε!:ο ιιιοιτετε°!τιτπε πιιτπτ!ιτπι , οι

πιτπε εατ!ετιι !οτετ ται!ο, ε!ιιπ ποπ Ρο!!ετ ιπιιππιτε

39; !οεα!!τετ ιτιοιτετ! π!!! Ρετ ι!!!!απτ!αιτι. μα: τεε!ε τι!

οιΡιψιιιιιι πειταπτ Έρωτα: ό· Μοαιωιστ αφ.7. ποια οιιΡο!!τιτπι

α!! “Μ” ε!! ε!αι·ππατιιτιι !ιττετ αι·πτ.Ρατήεπ.ιπ @το 4.!!ύ.Μκι

“π” 8ιΠ.6'επτοιτ. δε εοιπτιιιιπιε $ε!ιο!α ατ!πι!ττ!ι τττοιιτιτι

!ιι ναειτομιιτιιτε τιι!εο ετ!αιτι ειτιτα !ιιιιτε πιιτπι!ιτπιτ

τα.

.Ραο6. α::

Φ:τότιιιβ.

58ο

είιπι εα‹!εττι τατ!ο π! πε πια!!! δ: ναειιο ττιιοαι! πιο- ι

πω! !οεα!ειτι,ντ πιοιτ εοπ!!:α!;›!τ. Μα!οτ Ρτοϋ.ιιτοιιτε

ο !οεα!!ε ε!Τεπτ!α!!τετ ε!! !ιιεεε!!!ιια αετιιι!!!ι!ο !Ρατ!!,

!ειι ιετιτι!π! απ! οιιεπι,εττ`!ιιἐ ιι!ει!τιιτιυπε, δε ε!!επι!α

!!τετ τ!ετε!!δ!;!ο τετπτ!π! α! οπο; ειπα !!πε α!!ιτιτα. ι!!

!!απτ!ᾶ !πιετ τει·ιπιπιτιπ α! οπο , δ: απ! σ.ιιιεττι ο !α!τεπι

πε8αι!ιτἔ!, εοιτε!Ρ! ποπ Ροτε!!; Ρατετ !ιτ ιποι:ιτ, πιτ!

!!ετειτ !π ναειτο,!π οπο π!!! α!ι‹τιια !πτετεεε!ατ ι!!!!:απ

πια !πτετ !ατετα εστΡοτ!5 αιτι!ι!επτ!ε, !ιπΡο!!!!τ!!ε ε!!,

Τετοια λ Βια Φἔθο

ο

ω.

τπ!!πιια !!ιο!!απτια8τ ν!ι·ιιια!!ειιιαιτι!τατε, τω! οτ

ειιΡιιτε !τιιιιι!τιτοι!! !ιιί!π!ταιιι ιπαπιτατειιτ απο !τπε

τιιιτπτ!τιπτ,!!ειιτ οεειιΡαι·ει; !ιταπ!ιατειτι ναειιι:πε8απι Μ τι! τ!!

ταττιεπ τ!!ε! Ρο!!ε,Βειιιτι ε!!ε ιιι !Ρατιο !πια8!ιιαι·!ο. Β_"“ Θ”,

!ει! !π !ε ιΡ!ο,εὸ τιιιοι! ε!!ε !π!Ραι!ο.ιιιτΡοτιατ ε!!ε ρω'

!π !οεο τεα!ι;!ραι!ιιττι πω: ιι!!ι!! ε!!.νετιιιιι ί! τ!ε τε

εοπιτεπιιιπτ,ποπ ε!!, τπτ ε!ε πιοπο !οπιτεπε!! εοπ- Μ°'!"' ω'

ιεπτ!απττείτττι ετ!αιτι ιτο!!ετ ν!ιιτΡειιιτ ι Ραιτι!ι./Μ
Η”

ι

Ρτο!ι.4.. ε! Ρατ!τατε1Ετετπἰτατἰε; :πιο τιι€ιιιιτ.ντ!- τι.

τπτ πι. Δεξιά!. πα !-ε !ια!ιετ αττετττ!πιε απ! ·ιεπιΡιτε, α! Μ!!!

!!ει.ιτ !ιιιτιιεπ!!ταα απ! !Ραι!πιπ:!ετ! !)ειιε τειιιοπε απετ

π!ιαι!ε.!ιι!τ !τι ι:ετιιΡοτε !τιια8!ιτατ!ο ιιτπιτ!το;ετἔὸ δ:

τατ!οπε !ιιιπτεπ!!ται!ε,ε!! !π !Ρατ!ο !τιια8ιπατ!ο πι!!

π!ι:ο. Αι!ιιετ!αι·π εοπεετ!. !)ειιτπ ται!οιιε α:τετιι!ια

τ!τ,!ιτ!!!ε :Με οπιπε τετιιΡιιε τεα!ε ; ιτεΒαπτ !ιτ!!!ε !π

τετπΡοτε !ιιιαιι!ιιατ!ο,!ετ! πι !ιια ε!ιτπτιατιατ ατει·ιιι

τατε. δει! εοπιεπιτο τ!ε ποιττ!πε;ε!τιτι πω Ρετ ειπ

Πειτε !π ιειπΡ_οτε,νε! !τι !Ρατιο ιπτα$!τι:ιτ!ο, ποπ !π

τε!!!8ατπιτε !)ειτιιτ ειι!!!;ετε !π α!ιοιτο τεπιΡοτει απ:

πω!! τεα!!. !ει! !π ιτεεατ!οπε Ροτ!!τε τετπΡοτ!ε,δε

!Ρατ!! τεα!!ε.αΡτ! ταττιεπ,ντ !π εο ετι!!!ατ τειιτΡιιε,νε!

!Ρατ!ιιττι τεα!ε: οιταιτι εαΡαε!ταιετπ τεΡ!ετ !)ειτα Και' η

αττετπ!τατε,ατοιιε !πιπτεπ!!τατε. Ρτοπ.5.α!τ α!τ!ιιττ!ο: Με

Η !)ειτα αέ!ιι ποπ ε!!ετ !ιτ !π!!π!ια !!!α να!!!τατε !π- *ω”ω””!','

απ!τατ!ε ειιττατιτιτπτ!ιτιτι, Ρο!!ετ α !ε!Ρ!ο τ!!!!ιιπε!, δ:

‹!!!εοπτιπιιαι·!: παπι ει·εε: α!!ιιπι τπιτπε!ιιτιτ !ιιτ!ε ποπ

εοπτ!Ριτιιιιτ,τιιπε ?στα πι εττττετιι!ε τεα!!!οιια,8ε ποπ

!π !παπ! !πιεττπει!!ο. Π! !Ρ!!ττιι !ετιπετετιιτ,!! Ι)ειιει

εοτι·ιτΡτ!ε !πτει·τιτει!!!α εοι·Ροτ!!τιια, εοιι!ετιτατετ εεττ

!ιτπι δ: τετταιτι.Ιτετιι !εςιιετετιττ,!)ει.ιιτι ιιιοιτει·! ειιιτι

!αΡ!ι!ε, !! α! :οπο πιοιιετειιτι· απ! τετταιτι; ειιι!α Βετο

πεεε!!ατ!ο ε!!ετ επιπ !αΡ!ι!ε , πιτ! είτιτι πιοπει·ετιιτ τι

εοε!ο αι! τετταιιι Ρετ να.ειιιιιιι, ί! !ιτ ναειτο ποπ ε!!ετ

Βειτε,πεεε!!ατ!ο ι!ε!τετετ ιτιοιιετ! ειιπτ !αΡ!τ!ε.

(Ματια: τ. Ρατι·εα α!'έτιπαπτ. Ι)ειιιιι εκττα !ιιτπε η!

τπιτπτ!ιτπι, ποπ !ιτ α!!ο, απο !π !ε!Ρ!ο ε!!ε. Κε!Ρ. ΕχΡωα#·

νε!!ε ταπτίτπι ειτε!ιττ!ει·ε τετττι!ιιιιιιι !ειτ !οεπιπ τετι- Μ' Ρ”""'

!επι,ιτοπ !ιτιαιζ!πατ!ιιτπ,ντ εοπ!!ατ ει: .4ιιέ.τιτ.

069” ι. Ηοε !Ρατ!ιιττι ε!! επε !:ι&ιιτπ,ντ οτι !Ρ-τ

!-ο ποτπ!πε !Ρατ!! !τιιαΒ!παι·!! εοιι!!ατ: ει·δο ποπ Ρο

κ!! !τι εο Πειτε εΠε;‹τιι!α πετιιτ!τ ε!!ε !ιτ π!!τιΙο:α!!ο

πιτ! ε!!ετ !π ε!τι·πιει·α.!π τε!τιιε Ρο!!!!τ!!!!τιτα,Ρι·αετετ!

τ!ε,δε !ιττιττ!α. Κε!-Ρτεοπεετ!ο, πω: !-Ραι!ιτπι Με !!- τρωω» πο'

ό!:ιιιτι οποια! τεα!!ιατεπιτείιιιτ π!!ι!! Πε τεα!ε; πειτο, Ψ “Με

ε!!ε !!θ:ιττπ τιιιοατ! τ!!!!:αιιτ!αιπ8τ !πτετεαΡει!!πέ πε- 2"""έ ώ:

. , Λ τ . . | . ΔΜΜΙΠτ

€αιιιταιιτιιτι !ιτο τιιοι!ο εττι!!:ιτ τπτ!εΡεπτ!επτει· :το ιπ

τε!!ε&ιι,εο τιιοε!ο ειιτο πε8ατ!οπεα. 86 Ρτ!ιιαι;!οπεε

τετιτιπ,ποπ Ρετ· τεα!ειιι εττ!!!επτ!αιτι, !ει! ποια, ι·τ Με

ποπ Ρεπτ!επτ απ !πιε!!ε&ιτ,!ετ! τ! παι:ιττέ! τα!!ε πεπα

44· τ

ι!σπ!α,αιτι Ρτ!ιιαι!οιι!ετποπ επ!πι !!επιτπι παπα Ρι·!

ιτατ!οπειιτ !8π!8 τ αυτ !ιοτπο ιτεΒατ!οπειπ !εοπ!ε,

φπα !πτε!!εέτιτα !!πτ_ι!ι:; Μ! παπι τι Ραττε τε! ε!! :απο

πεεατ!ο. Εοι!ειιι ιτιοε!ο, τιιιὸι! πω: ΓΡατ!ιιιτι Π: τα!!α

ι!!!!απε!α πεεται:!ιια , ειπε τεΡ!ετ! δε οεειιΡατ! Ρο!!!τ

!ιι!ι!!αιττ!α α!!πιτ:! τεα!! , ποπ Ρεπτ!ετ α!» ιιιτε!!εδτιτ,

!εε! α! παιιιι·:ι τα!!α !Ρατ!!. $!τιτι ττιιὸι! !!παπ!ττιε ι!!α.

οπο !πτετεεε!ετει !πτετ εα!ιιιτιδε ιετταιπ,τ!ε!!τιιδι:!ε

εοτΡοτ!Βιιε !ιιι:ετιπεε!!!ετ Π: :απτο εαΡαε!ται!ε, ποπ

ιτια!οι·!α.αιττ τιι!ιιοτ!ε,ποπ Ρεπτ!ετ :το !πτε!!ε(:!:ιτ,!εά

α. πατιιι·α τα!!ε!παπ!ται!α,Ρει· τε!Ρεδτιιιτι αι! εοτΡοτα,

ουτε τ!!!!απτ. πιο.ά- τ:ωιβο. ποπ ε!! !π τα!! !Ραι:!ο

Βειτε Ρετ Ροτειιτ!αιτι δ: σΡει·ατ!οπετττ,εοπεει!ο; Ρετ

!ιτο!!απι:!ατιι 8τ !τππιειι!!τατετιι,πετέο. Αι! !τοε ειτ!ιιι,

ποπ τετιιι!τ!τιττ.ντ !!τ ιεττιι!πιιε τεα!!ε,!ει! !ιτ!!!ε!τ,νι:

ποπ πι: τεΡιιἔπαπε : παπι !!ειιτ ι!!ιιτ! τεΡ!ετ! Ροτε!!:

!ιι!τ!!αιιτ!ἔι αι·ιττ°ε!! , δε επτα τετι!ε ο!! τετιιι!πατε; πα

τεΡ!ετ! Ροτε!!!)!ιι!ιτα, ε!ιι!ειιτε τεα!επι !πιπτεπ!!:α

:επι τετιπ!πατε. Να: ε!! εατ!ειτι τ:ιτ!ο τ!ε ε!ιιττπεται ΜΜ,ηε_

ειιτ!α πατε ε!! επεοιππιιτο πατατα; πει: εαΡαιτ ΤΕΡ!εΓ!δο.

τι _ Ε τ. !π!τ!!.ιιτ

Δε.

Οβ)τωινο

4: ο
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Πε!ιατία·

ιιι]εωεω :β

ὁ τοπιισττ.

48ο

Ν” :πιο οιι ιιππιοιιιιο. Αοι εοπιιτττι.ποπο τοπος. :μια ποπ

ΜΜΜ". το π παπτια το πιο τοοιπειτιιτ ποπ τιιιιιπππιτπτ
π.ιι ιιι/Πο!. Ρ ε η Ρ , ο

οι» ποια

μβιπιέτοιο.

έ”

'τ

ω'64

ιππιι:απτια ι)ιπιπα.ιιοπτ ιμτιπιπ ιπιαπιπατιππι. Νοε

πιο" ι)οπε πιο ιπ τοιιπο ποίιιιιιιιιοπε, Ρωοτιτπ.

ἰπτπτιε;τιιοιτπτοιΐο ιπ Γρατιοοτιαιιι|ποπ τοαιι; ποια

πιο ιπ ιρατιο, ιοιππι τιιειτ πιο ιπ ιιιο τοπιοτιπο ιοπ

οεοπρατιιιο; πιο ιιι τοι:οπε,τιιοιτ πιο οποτατιπο μο- .

ιιιιοοιιτιο νοι εοπιοτπαπτιο ιιιαο; ιτππιιοιιτ απτοπι

ι)οπτπ πιο μι· οποτατιοιιοπι ιτι τοιιπε οοιιιιιιιιιιπε,

Ρταττοτιτιο,ιπτπτιο;οπια ιιοο ιριο,οποτι πιο ιιι ιιιιο

πο: οροτατιοποπι, ποπ οίιοπτ ροΠιιιιιοε,πταετοτιταε,

ιπτπι·:τ,ιοτι πττοιοιιτοτ 8ο οκιιιοπτοε. _

οποιο 5. Ηοο Γρατιππι ποπ οι πω. φαω ποπ

ι·οοποπαπτιει εοτροτιο πιαιοτιο 8ο πιαιοτιο , τιιιοτι

ι)οπε απο ιιππε ιιιπποιππι μοτιπεοτο Ροιιοτ:5οτι

π” ποπ οιι οιιτιιιοπ τι) πιο ΡοΠιιιιιιτατο εοτροτιο,

τιποοι ποπ τοπποπατο τιιοιτιιτ: απο πιο εαΡαειτατ ατι

τοοιμοποιπιπ οοτρπε ποπ τα ιιιιπτι τ οπαιπ Ροιιιιιιιο

οπο οοτρπε επτπ ταιι νοι ταιι «οι οοπιιιτπτπτπ. απο ι

μα:τοτ ιμπιπ οοττιπο, τιποτι οοπιιιτπιτπτ, δ: ποπ-Ι

τιππτπ ωι.οττω ιιαιιοτ.ππιιπτπ αιιποι ΓΡατιπιπ ιτπα

8ιπατιπιπ τομτιτπτ, ιιι οπο πιο εοτοπε τοοιματπι·;

οτΒο μποτ Βιπιππιπ οιΤο,οιπιοιπο τοαιο πω ποι

ιπιπ αιιππι ιιιατιπτιι ιπια8ιπαπτιπιπ πι, ιπ οπο οπι

ιιατ.Οοπτιττπ.πιιιια τοε,τιπαποιο μοτιπειτπτ,οιιοιτπτ

· οπο απο ταιρι ιο ποπ τοππἔπαπτια:οτΒο ππιια τα,

οπαπτιο ιιιιιοατπτ,τιιοιτιιτ πιο απο τοειΡι ιπ ποπ το

Ρπ8παπτια: παπι ιτα ιο ιιειιιοτ ποπ τοΡπειιαιιτια το,

ατι ?πι οπιιιοπτιατιι,ιιοιιτ ποπ ι·ορποπαπτια νιιιοοτιο

πιο :κι οιιιιιοπτιατπ νοιοατιοπιε; απο ιιεπτ ιιιτι,οιιττι

μοτιιιοιτιιτ, ποπ τιιοιτπτ ποιοι ιπ ποπ τοπποπαιι- ·

τια,ιοτι νοι ιπ ΜΜΟ τοαιι, ο ιιιποι ιιαιιοατ, νει ιιι ι

ιο ιρπ,ιι ιπισιοδτο οατοατ:ιτα οίιπι τοε νιιιοατπτ ποπ ι

Ροπιτπι· ιπ ποπ τοπποπαπτιά, ιοτι ντι ιπ ιοοο τοαιι,

νοι ιο τοπιο. ΚοιΡ.πο8.πιαιοτ, παπι μετα ποπ το- ι

οιι8παπτιατπ εοτισοτιο, οιι τιιιιοπτια ποΒατιπα ο σαπ

παιιιιιο δ. οοτροτο, ατομο απτο τιιιιιπθ:α α οοτροτο.

8ο οι ππἔιιιιε ιππιπιιτιο οεεπΡατιπἔι ιρατιι:τπττι ποια

αιιοοιπι ποπ Ροιιοτ απ8οιπε .ιο ταιι ΓΡατιο οιτττα πιπ

Ρπτπ πιοποτι,τιπια πιοτπε οιιοπτιαιιτοτ ιπρροιιιτ :ιι

ιι:απτιαπι, μι· οποιο τποιιιιο πιοποτπτ, τιιιιιπέτατπ

πιο ιοί-ο πιοιοιιι.Τ”πιπ οπια,ιι ιιιπτι πιο Γοια ποπ το

ρποπαπτια. οοτροτιε.8ο ποπ ‹ιιίιαπτια ποἔατιπα μοτ

(πρροιιτα ατι εοτοπο, ποπ ροίιοτ τοοιοιι τατιο, οπτ ο

Βοπο αιιπιιιιιατιο οοτροτιι:ιπε ιπτοτπιοτιιιο τοιιέι:ιε

ταπτιιτπ οποιο 8ο τοττα, ποπ ροιιοτ, τπαιπε 8ο τπαιπα

οοτρπε ιτιτοτ εοοιπιπ 8ο τοι·ταπι μοτιπεοτο; παιπ ο

ππιια οι οοττα τιιιιαπτια ιπτοτ οοοιπιπ 8οτοτταπιμοπ

οίιοτ πιαιοτ τατιο,οιιτ ιπαιπε απ: τπιππε εοτοπι ιπ

τοτ οπο οοιιοοιιτι ποπ ροιιοτ. Κοεπττππτ αιιοπι ατι

πατπτατιι οιτ,οιιιιιπε οοοιπιπ 8ο τοττα οοπιιιτπππτπτ,

οπο ταιια ιππτ, ν: Ποτ μοιτιιππτπ ιπποιαπιεπτπιπ

ταπτ2 πιιαπτιτατιο ιπτοι·ιιιοτιιαε, 8ο ποπ πιαιοτιε απτ

ιπιποτιε. δοτι εοπττα;τπιπ :μια πατε ιιιιιιατι ποπ Ροϊ

ιππτ ιπ τοτπΡοτο ιπιαπιπατιο. ιπτοτεομο ιπτοτ οπο

τοπιποτα απο: ο οπιιπ ι)οπο ιπτοττπτιιπατ τοττιμιο

τοαιο ιιοτιιοτππ , δ: οταιιιπα πιο ιτοτππι ιποιματ τοπ

ιιτοτ ιιποτο,πιοτα πιο ναοπ:ι, οπο ιπτοτ τοττιππειιο

ιι:οτππιπ δ: οταιιιιιπτπ ιπτοτειριτπτ, «τι ‹ιοτοτπιιπα

τα,οιιτπ πιο ποπ Π: οαραιτ, πιο ταπτατ πιστα: τοιπρο

το τοαιιε.8ο ποπ ιοποιοτιο, απτ ιιτοπιοτιε:8ο τατποπ

ιο Με οιιττοπιιε τοαιιιιπε τοτπΡοτιο, ποπ οι αιιιδπα

το αιιοπιοιιτατιοπο οπιπε οιτττοπια πιο οιιι€απτ ταπ

τπτιι τοτπππε ιπτοτιποοιιπττι, 8ο ποπ ιπαιιιο, αυτ τω

οπο. Τπτπ οιππι ιΡιππι οι: ι-ποροπιτ ιμιτιπτπ,α οπο

ιροοιιιοατπτ:ποπ οπιτπ τοτιτιι ποτοιι: τοπιο, οπτ ιιοε

πιο οι ατιοιιότιιιτι το ιιοο ιπατιπτπ, πιιι οπια ιπρτιο

πιο ιροοιποειτπτ το ιιοο ιΡατιο , οιιιοτι πατπττι πιο

 

οι: ιτιιιπο Ροιιιισιιιτατο;ατ ποπ τοοποπαπτιιι ιρατιι,ιπ

οπο τα Ρτοοιπειτπτ,οιιιιιπειιιτπτ τι το πιο οιι:ομο

τιιιοιτπτ. Υποιο απο, οοιιοπι πιοσιο ιο ιιαι.ιοτο ποπ

'

ι

  

ΡΙΠ. Ρο ΙΜπεππτστο πο. Στέι. Ιλ

τορποπαπτιαπι τοι. ατι οιιιιιοπτιαπι πμ :το το Μισο:

ποπ τερποπαπτια το ιιιιιοαιιιιιε απ. νιιιοατιοτιοπιιιιοε

οπιτπ μαετοτ ποπ τορποιιαπτιαπι τοι νι›ιεαιιιιιε, ιιι

ειτ ιρατιιιπι ιπ οιιιονιιιοατπτ.

Ούτιο·ιοι· τι. Ηοε ιπατιιιτπ τα πιιιιι; απο ποπ πο·

τοιι: οπο: ομπτπατι τοοιμοποιαο οπτιτατοε τοαιοε; ποιο

ιιωΒ. τιο απτο Ροπτιπο. οπο τποιιοτομτιτπτ ιιι Γοιο

οπτο του, 8οτιο απτο ιιοΒατιπο μι· ποπ τοριιοπαπ

τιαπι,οπο μότο τεροτιτπτ οτιατιι ιπ ποπ οπτο; ν: τοε,

οπο ποπ οιι, τιιοιτπτ απτο, ποπ οιιιτιοπιιΡοιιτιπο,

εππι απτο οιτιιι:οπτιαπι πιιιιι απο ποποτιπο μι ποπ

τομιειιιιπτιατπ , ιοπ μι· ποπατιοποιπ τομιεπαπτια.

α. τιιοτιο,ποπ ρτιπιο,ιρατιπιπ ιπιαπιπατιπιπ αμππι

οιιειτπτ ατι τοοιμοπτιατ οπτιτατοε τοαιοε.

(Μποστ ο. Ρτατιοπτια τοαιιε πιει: τοττπιππτπ τοπ

ιοπι; τετοιο ποπ ροτοιι: ι)οπιι ιιαισοτο οι·τοιοπτιειττι τοα

ιοπι ατι ιμτιπιπ ιπια8ιπατιππιτοποτι τοαιο ποπ πι.

Κοιρ.τιιιιιπ8: οπτοεοοι. οιιειτ τοι·τπιιιππι τοαιοιπ ιπ

ττιπιοοπιπ,οοποοτιο; οιτττιπιοεπιπ,πο8ο. Ροττὸ τοτ

ιπιππε τοπιο ιπττιπιοεπε,οιι: ιριππι πιο τοαιο ιπττιπ

ιοοπτπ , ει. οπο ιιιττιπιοεο ιτε ιιοποπιιπατπτ ρτα:ιοπο

ι-Ρατιο. Ι.ιοοτ πτωτι- Βοπε , αυτ οπειοπιε ιπιιιιαπτι:ι

επειτα οιιιιι;οπε ιπ ιρατιο ιπιαειιιατιο, ποπ ιιαι:οατ

τοττπιππιπ τοαιεπι οιττι·ιπιεεπιπ , ιιαιιοτ ταιποπ τοτ

ιπιπππι τοαιοιτι ιπττιπιοοππι,οπι ιπ Ποπ οιι ιτπτπέ

ιιταε, του νιττπαιιε τιπαπτιταιι, αδι:π οοοπραπε 8ο το

τιιοπε ιρατιπιπ ιιπειπιπτιτιπιπ ιιιιιπιτπιπ: ιπ τοπιο"

πο. νοτο ετοατ:ι οι ιοοαιιιιιταε ιπττιπιοοα, αδιπ το

Ριοπε Γρατιππι ιιιιαπιπατιππι οκττιπιοοπττι. τ:οιιι€ι

τπτ, Ιοιτποπιιτατοπι οπο πα ρι·ομ·ιαπι πο, ντ πο

τιποατ εοπιιπππιοατι οτοειτιιταο; ίιπο ιιια αεοιματιιτ

μο αρτιτπτιιπο εοοιιιιιοπτιι πιαιοτι ιοεο ιπ πω

τππι, ιιιιο πιο αδιπαιι οιτιιιοπτια ατι ιμτιπιπ ιιπαπι;

πατιππι ιτιιιιιιτπτπ: οπαπιπιε οπιτπ Ι)οπο τοπιιεατο

Ροιιιτ Αποειππι ιπ ιμιτιο πιαιοτο ιιι ιππωτπω,Μι

ιππι τατποπ οοπτιοτο ποτοιι, οπι ιιοε οιιι€ατ αι: ιτι

ττιπιοοο;νει τιπι :ιδιο τοπιιεοτπτ ιπ ιτιατιο ιπιιπιτο:

πατπ ιιι νττοτιπο οαιπ οοποοτιοπτια ι-οτοτ ιπιιιιιτο ροτ

ι-οδτιο ιπ ετοατπτα. Βιοοε:‹ιατπτ πω” ιπιιπιτπτπ:

οποσ ποπ ιπιριιοτιτ οτοατπτει. ειπε ιιιπτι τοτππι οε

επροτ : οπια οεοπΡαιιιιο τιιοιτ οττιιποτπ ατι οεοπΡατι

ι.ιππι: οτΒο ο οοοπραιιιιο ατ9:π ιπππιτπιπ,οιατι ποτο

τιτ οοεπρατιπππι αέι:π ιπππιτπιπ. Κοιρ.πο8ο εσπ

@οι πτοιοιι.πεττο απτοεοτι. παπι τιιεοτο οτιιιποπι

«τα Ρι·οοτιπττι οπτιπιιι τοπιιπιιπ. τ..τιοΒο οοιιιοο!.Ρπι:οΕ

ιπ ροτοιιτια τιιπιπει.οπο οτι ιπππιτα,οιι:ο,πιιιιπε τοτ

ιπιππεταπτ πιπιτιτποιο αόιπ ιπτιπιτα μοτιπειιιιιιο πο

οι: ιπιιπιτατο οπιπι Ροτοπτια ιοιιιπι ιοτιπιτπτιπιιπι.

πιο ι3·ποατοπ.ιιοπ ο:ιτοποτ. τοτπιιιιι. απο οι: πω

τατο πω; τειπτιιιπ ιοοιπιτπτ ιπιιπιταο ιμιο:ιτοεοτο

τπατιεα τοτπιιπι οοοπρατιιιι ιιιιπε;οὸ ππὸτι πιιιια οια

τπτ οτοατπται ειπα ποττοδιιοτ ειποειτι ιοοαιιιιιτατειπ

μοτιποι ποπ ροΠιτ.

 

@οι οπο: Μπα οπο.» οι τούτο?

Ι) νοε αιιιοπαπτ επσωτεοε απο Μαέπ.πι.πρ.

Π. νπππι εοπιτππποτπ, οπο οιιιιιιτ ιπ τοιιπε

οπιπιιιτιο; αιτοτπιπ ι-Ροειαιοπι,οπο ιποκιιιιτ ιπ πο

οπο. Ρτιοτο πιοοιο ττιΡιιοιτοτ οιοεοπτ Βοπτπ πιο ιιι Επι” πιο!

τοοπε, τ.Ροτοιιοπτιαπιτ ι.ροτ πτειοπτιαιπ;3.ροτ Ρο- π" αμκ·

τω”,

Ρωβτπίιυπ,

Ρωσιιτπιτπ.

τοπτι:ιτπ:Ροτ οιιοπτιαπι τιιοιτπι· οιιο,οιπ5. οιπε ἴπι›ιιαπ

:ια οι ιπτιπιο ιπτιιιι:απο ο τοιοπο οιππιι.ιπο; Ρετ μα:

ιοπτιατιι, πώ οτππια,οπατ ιπ ιπππ‹ιο ποτππτπτ,ιππτ

οι οοεπιτιοπο Ρταοιοπτια;ποτ Ροτοπτιοτιι.οπἑ οποιο

νιττπτο πιο μοτιποιτ 8ο εοπι-οτιιατ. @οι πιοτιι ιππο

ιτα ιπτοτ το εοπποιτι, ντ μιιππο ποπ ιιοοοιι.ιτιο ιπ

οιπτιατ ι·οιιοιιιοε; παπι οτατ ι)οπε απτο πιππτιπιπ εοπ

τιιτπιπ πετ οίιοπτιαιπ ιπ ιπιιπιτο ι-Ρ:ιτιο ιττιαπιπατιο,

ιπτιπο ποπ οτατ μι· Ρτατιοπτιαπι, οιιτπ πιιιιι οκττα

Βοππι
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πιω :β

_ . . . . . @που τιτ

αρτιτιιτιο ποπ τοποτιτπτ,πιιι το οπτο καιω Κοιρ.τιι- μι,επ

Ιωπιιοτήτο

η! πτω

τιισοϋ··απο

το.

!'ο'
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- Ρ”Π. Πε !ττττττττιβωτε Πτέ. τω. Π. - Θ.

Πειιιπ επι:: ιιιιοιι εοτιιπι ιΡιο νιτιειιτε 8ετττετιιτ;

Νετιιιε Ρετ Ροτεπτιιιττι, ειιιιι πιιιιι ειπτε πιιιπιιιιιιι

εοιιιιιι:ιιπι ειΠτ,οιιοιι Πει νιττιιτε :ιτοιιε οΡετιιτιοπε

εδετει. Κειιοπι ιιιιο πεεειΠιτιο ιπειιιιιιιπτ Ρτιπιιιιιι;

εο οιιὸτι ιιπΡοιιιι:ιιιε Πι, ν: Πεω Π: Ρταιεω τειιω

Ρετ εοεπιτιοιιετπι οΡετιιτιοπέιπνε, οιιιτι Πιτιιιι ΠΠ

ειετπ Ρτιι:ιεπε Π: Ρετ ιιιιοίι:ειπτιιιιιι. Ροττο εοεπιτιο,

ειιιτι Πεω ιιιειτιιτ Ρτει-επε τειιω , ποπ εΠ: τιιιιιιιΠ

ειιπιειιιε,Πετι ιπτιιιιιιιιι τει Ρτιι:ιεπτιε νε Ρτιειειιτιτ,8τ

εξω ειιιιιεπιιε; ποπ επιιπ τιιειιιιτ Πεω εΠε Ρτιειεπε

ι·ειιω ΡοΠιιιιιιΒιιε, τω: Πιτιιτιε. νει Ρττετετιιιε, ται

τιιπιιιπι Ρτ:τι-επιιιιιιε: Πειιτ πι:: πω ειιειιιιιιτ Ρταιεπ

τεε,πιΠ τειιω, ειπα εοτιιιιι ποιιιε σειιιπιιιι·. πο Πι,

ν: ποτε εοπιιιιιιπι ιιιιιπιιιιιιι ποπ ιιιεετει:ιιτ Πεω

Ρτ::ιεπε τειιιιε,ειιιειτ ιπ Πιτιιτο πιιιπειο Βει·επιιε νιω

Ρετ; πιω Ρτετιετ Ρωεωεω ιπιότιοπτιιεπι 8εοοιε

διιιιιιιιι,τετιιιιτιιιιτ :Με δε ιιιιιιε&ιπει:εοπετει νετοι

ειιιιιεπε επτα ιιιιιπειιιπι, ιιιειιιιτ Πεω Ρταιεω τε

Βιιτ,ειιιτε ιιΒιιπτιιτ ιπιτει ιπιιπειιιιιι;πιιπι ιιε οιιιπιιιω

ειιειτιιτ Πεω Ρτειεπε, επι ειπα νι: :ιδια ειιιΠεπιιιι τε

ειιτεπειιτ Πει ιπτιιιτω.

0ττωτ, Ροιιιιε τετ τιιειιιιτιιτ Ρτ:ιειεπτετ εοΒιιο

ιεεπτι,τιιιιι.πι εοι;ποιεεπε τεοω,ειιπι Ρετ εοεπιτιο

πεπι Ροιιιιε ι·εε Παπ: Ρτεειεπτεε εοεποιεεπτι.ε1πειτιι

εο8ποιεεω τειιω. ΚειΡ.εο8ποιεεω Πι: ΡτιεΠ:πε τε

ιιω νιι:ιιιιτετ , ν: τετιιιιπο Πιτ νιιιιιιε οΡετιιτιοπιε;

τετ Ποπ: ΡτεεΓεπτετ εοΒιιοιεεπι:ι ι οιιιεθειιιε 8ε ιπ

τετιιιοπειιτετι ιιιιιιτεπιιε ειιΡτιπιιιπτιιτ ιιιτι·ιι παι

παπι εοεποιεεπτιτ.Πιεεπειιιιετιι τειιοπε πιει ΡοΠε,

Πειιιπ Ρτιειεπτεπι πει ιΡΠ Ρετ ιπτιιιτιιιιιιιι εοεπι

τιοπειιι ΠΠ. Κει·Ρ. πειτο Πεειιιει. ω ιιοε επιπι τε

ι1ωτιωτ τειιιιε τιιιιιιιειω ιπτετ εοεποιεεπτειπ 8ε τετ

εο€πιτιιε. Δ - °

3$_ τω εοιπΡιεπιεπτιιιπ πιοτιι,τιιιο Πεω ειιειιιιτ Ρετ

εΠεπτιοττι ειτε ιπ τεοω, πιο ΠιΡετΠιπτ εκΡιιειιιιειιι:

Μπι Πεω Πε ιπ τειιω Ρετ ιπτιπιιιπι ιιιιιΡΠιιπ: τ.. επ

πω: Πεω τιιειιιιτ Με ιπ τειιιιε, ιτε τεε πιει Ρά

Ππτ εΠε ιπ Πεο; 3. επ ΡτοΡτιε Πεω Πι: ιπ ιοεο.

Οιιιιπιιιιπ ατι 1. ιεπεεπτιτι 8ειιοιιιιι:. ειι, Πειιιιι επι:

ιπ τειιω Ρετ ιπιιιιιιιττι Ρται.επιιιιιιι δε ιιι:ιΡΠιιτι; ειιιιιι

ποπ τω” Μπιτ τειιω νι Με ειιιειεπε,ίετι ετιειιιι
νι επιιιε ειιετπΡιιιτιε, ισοτιπεπε δε ΠΒιιτιιπε ΠπΒιιιιιε

ι·ετιιιτι ειιεπιιιιε. 5ιειιι επιπι Πιιιιιιιπι ποπ ίοιιιπι

εΠιειεπτετ ιπιΡτιιπιε Πέιιτεττι ΠΠ. Π:‹ι ετιεπι ιιιιιτπ

ειι:οτπι.·ιτάσετιιπέδ Έοτπιπιιπιειιπτιο Γε ιπ Βεπετε

Με εκετπΡιει·ιε : ιτε Πεω ποπ πιο‹ιὸ ειιιειτ είιειι.

Με τετπιπινετιιιτι “ω” πω ειι:οτπιιιτ δε εΠιπ ιι ω

8επετε ειι.ιιΠε εκειπΡι:ιτιε , εοπιτπιιπισιπτιο έ πιει

Ριιι·τιειΡ:ιτιπε ιεειιπειιιπι ν:ιτιιιε Ρετιεξι:ιοπεε , ποπ

ιοττπ:ιιι:ετ,ιετι ειτεπιΡιει·ιτετ.Αει ε.εόεειιιτ .$'.Τ?οιιττι.

Οτττιιτ!ιτει ι.ρ.9ιτει!.8.τιττ.ι.τιά2. οιιιιιιτι εΠε ιιι Πε;» Πειιτ είτε

ε" Μ” ξιιιε ιπ ειιιιιε; δ; Πειιτπ επι: ιπ τειιω,Πειιι: ειιιιΠιιι ιπ

ει·ιεξιιι. Πιεεε:ετἔο Πεω τετ ειιειιπτιιτ εΠε ιο Πε_ο,

οιιιετιιιιιιιι ωιιιιιιω, ιτε πιει Ροιείι, Πειιιπ ειτε ιπ

τειιιιωιπτετιιι:ιπι τω ειιιιι:ιιιτ. (ῖοπΠτπι. Π νετε οι

Εεε ΡτοΡοΠιιο:τε.ιβττιτ έτι Πωινετει ετιι8τειω εσπ

ιιετΠι,Πττει τι οι "τοκοι Με ει) :ετετπο Πιιτ νει·τι;

ετΒο 8ειια:ε.ΚειΡ.πεεο εοπιεει.πεπι τετ Πιιιι ιιι Πεο

ε:ιιιΠιιιιετ,8ε ιτιεὸ ΡοιΠιιιι:, ειι:ιπι ειιιιιπτιο ποπ ετι

Πιιπτ,νετε τιιει ιτι Πεο εΠε, τειιοπε νιττιιτιε αισιο

. ειστε ; ΠειιιπεΠε ιπ τειιω εειιΠιιιιετ,είι: ιιέι:ιι εειιΠιτε

τα; ιιτιΡιιεειτ :ιιιτειπ Πειιτπ πέτο εειιΠιτε τετ.8ε τετ

πέτο ποπ ειΠ:, τιιιιιι ιιοε ιΡιο, οπο ιιέιιι επιιΠιπτιιτ,

· Πιπτ; παπι τπεειιΐι ειιιιΠιι:ιοπε τιιπειιιεπι νιἔι εεειΡιιιπτ

«Με. Δε! εοπΠι·πι.ιιεεο εοπιιετιεπι ιιιιιιιε,τε.ι/ίττιτ τ»

Πεο,ειιε ικιπε,'Πεια ε|ί π: ταύτα; ιειι ιιιιπε, Πεω ε|ἰ

εεττ/τι εκεπιΡιιιτιε δε ειιεθτιιιο τεττττττ, ουτε ετιιιιιι ειιι

αι;ετπο Με νετει.ΙΠεεε Βοτιεττι·τιτ.ιτι 1.τιιτΠ.37. ι.ρ.αττ.

58, 2.τιπιτΠ.2.Αιι ιει·ειιιπι,πα(μιπτ ττωωι.τω Παω!.

Πειιτπ ΡτοΡτιθ εΠε ιπ ιοεο; .4τιΠ!τπ.ιτι Μοτιιι!.ωρ.

πω· Ατέιιιι.ιττ.τιτ @Με τττττ.ττωτι , νει Π-ειιπι

Τσακ: Ι. Πε 'Όσοι Ρ

Η·

Π·

58.

Ρετ ιΠιι ·

Με;

ιιΡΡειι:ιτ τίτττω!τω:εοιιι€ιτιιτ ει: εοπιιτιοπιισω ιοει›

ποτε :ιίΠΒιιιιτ °Ττττίο[4.Ρωβε. ιπτετ ουτε ω, ν; μ)- πωπω

ετιιιιπι εοιιειιιιιιιτιιτ Πιιιι:τω ιοει: επ Πεω πεοπιιιωρετή·ι

εοπειιιιιι Ππιιιω ιοει; ει·8ο πετιιιιι: ΡτοΡτιὲ τω): ω

ιοεο. Ε.ο τετιιεπ ιιιοτιο ιιιιΡτοΡτιο, οπο Πεω ω; Π!

ιοεο.εκεεειεπτιο ιετιπιποε ιοει, 60ΠΠ0ι.ιιι.°Πει ωμή

Πε ιπ ιιιο ιοτπιειιτετιιιιι τιιπτιιπι ειιιιΠιιιιετ. Τιιοπιι

Π:: σου δ.Τιτοτττ.εττεβ.ειτ.τιττ.ι. ιιιιΠιτιπ ,Με ω"

Πιιτετ,ε1ιιἔι Πεω ειιιιΠιτ ΕΟτρ0ΓΩ,ειιια: ίοιιΜιιω- κ..

Ριεπι ιοετι:τιιιι νετο ιοτπιιιιιιετ;οιιΠιιιε ιπ:ιέιε ΜΒΜ..

τιοτ;ΝεπιιεΠε ιπ ιοεο ιιπΡοττ:ιτ εοπτιπειιτιεπι Ποτ

ιπιιιειιι,ποπ ειιεδτιπ:ιπι;ειιοοιιι ετιιιπι τοειι ειιει Ροι”.

τω: εΠε ιπ ιοεο Πιιιιιιπιιτι; ειιιιτι ετειι Ρετ Πιιιε ιπ

Πιιειιιιιιε Βιιτειιιιε ειιιιιεπι οι: εοιιιετιιεπτ εοτΡοτει

ουτε ιοτιιι:ιΙιτετ τεΡιεπτ Με: Πιιιιιιπιιι·ιιιι

Αιτετ πιοτιω ι-Ρεειειιτ,οιιο Πεω ιιιωιιιι ιπ δαπ

|ιττττω!ιιτη

Μ

&ιει:ιειιιιιε τα ττιΡιειι; Ρτιπιωτ.ιιιο ιιι ιιιιιιε ιιιιΒιιιιι 8Ρ”ξεω

Ρετ 8ττιιιιιιπ. νι ω Ρι·οΡτιο τειπΡιο 8ειετιε. Πεειιτι-”

‹ιω ιΡεειιιιιοτ; οπο ειο ιιιιοιιιιιιιε Πεω ιιιιιιωετιι

ειι:ιιτ ιπ Β.νιτ8ιπε Ρετ ιτιεπτιτ:ιτειιι, οιιιιτεπιιε ει: τα

ε:ιτιιεπι ιιΠιιιπΡΠτ,τιιιιιιπ ΡτοΡτια εοΡιιιιιιιιτ ιινΡο

Π:εΠ. πω” ιΡεειειιιΠιπιιιε Ρετ νπιοπεπι ιιιτΡοίι:ιι

τιειιιπ,τιιιο Ππειιιετιιιιιτιο πιοτιο ιπεκιιιιτ ω ιιιιιιιιι

πιτιιτε (Σιιτιιι:ι,ιιιιιιιι ιιπτπειιιιιτε Πιπέι:ιΠεεπιιο, 8τιιτι

π:ιτιιτειεπι Πιιιιτιοπειπ ιιίΠιιιιεπτιο.νιιιιιιιέιιιε Ρετ(ο
παπι ειιπι εᾶ ιπειι.ιιιιιιτετ ειιιειεπιιο. Π

οιει>νΤΑτιο α.

Πε νετιτειιε τω εοειιοτειιιιιι

τοτε Πει.

Ο ε π· ιιιιΡιιτ. τιε νιιιιιιτε Πει, δ: ειπα νπιτει

τειπ εοπιειιιιιιπτιιτ, ειιι-Ριιιιιπιιιιιπ άι: ναι.

πω, ποπ ν: εΠ Ρεειιιιιιι·ιε νιτιω ιπ ιιιεεπ

ειο,ειιι:ε νετεειτειε πιει ιοιετ,8ε αει Πιιειπ ι·Ρε·

ειπε, τω νι: οι θειιπειιι ΡεΠιο επιιε, Ρετ οικω εΠ:

:ιΡτιιπι εοεποιει , 8: Ρτιπιιι πιο νετιτειτιε ιιι εο

8ποιεεπιιο;ειιιιιε Ρετ ο Ρεπειετ :ιιι ιπτειιεξιιι δε οι:

παο. ν: ιιετιιιΠε Ρετ Πε. @μια Ρτιεεειιιτ οιιιεδτιιιιι

Ροτειιιιιιττι, Ρτιίιε τιε εο8ποιειιιιιιτιιτε ειιιιιπα παππ

πο, ι:ιιπι πε ιπτειιεθειι, ΜΝ Πε, :μια εοφ ςοτιτς.

ιιιιιιιιιιιι·, ιιιΓΡιιτο.

$ΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ.

τικ Μωβ: ττττιιτειο ττ·ετττττε Πειιτττ έτι

το;) Φωτ Ροβτ?

ΚΙΜΑ Πειιτεπιιιι ίειι εττοτ υίττωτι. τείετεπτε

θά! 3ο

τ.

κιΠώτιτιβτι'ε 6'τι.ι?το ·υ.ύττιττωτιο,Βιετ.ι.πεδ:ιιιτιιιιιι, ι·8Μ"ττ#·

Πειιιπ τω νιιο ιπτειιεξι:ιι εκατο ιιι τε Με νιειετι “Με

ΡοΠε,ιετι ιπ ιιιι:ιιιιιτπ ττιτρττω ιειι ιιιεε.ιιιι ιΡιο

άετιιιιιιιι,ιι Μπιτ εο8ποιει. Ειιπτιιιιπεπτιιτπ:Πειιτπ

ὰ πειπιπε ιιιιδι:επιιε νιΠιπι , τω πεε νιτιετι Ροίιε.

Ιοτιτι.τ. ιτττττιτι και Ττττιστιτ.6. (ΠΟΠ-Ποπ. ι.τιιττιι!.14.. ιτε

|τττιτι.ςὸ· ΒΑΘ τι.τιε |τιτοτττρι·ώετι. Ποτ τωικτέ,Εττώ)ττττ.

έτι ι.Ζωτι.Ι/ιάστ.ττι τμ.Ε.ττΜ.ά·τ.τετιο:πιιοιι είι: επτα `

ΠΡιιει2τειιπ :ιιιειιιω Ροιεπειε , πεοιιιτ ιιο επι ειιτιποι;

Πεω εε ειιιτ:ι ιΡιιιεττιπι ιιιτειιεειίιε ετε:ιιι;ετ8ο πε

τιιιιτ ιιιι ιΡιο ιπ ΡτοΡτιει Πιιιιι.ιπτιιι αιτιπ8ι. ΩοπΠτ.

ττιιιιοτ οι ιιπΡτοΡοτειο ιπιετ ιπτειιεδιιιιπ ετεετιιπι

δε Πειιπι; ειπάιπ ιπτετ οειιιιιπι εοτΡοτειιτπ δ: οι:

ιεί.=ιιιιιι ιΡιτιιιιιιιε:ιετι παμπ: οτιιιιιε εοτΡοτεω,οι›

ιτπΡτοΡοττιοπειτι ειιτιι οιιιεδιο ιΡιτιιιιιιι, ιιιιιιι :ιε

τιπεετε:ετεο πετ ιπτειιεθτω ετειιτιιε οιιιεόιιιτιι ιπ

ετετιιιιιιι. ·

5εενιιο.-ι ιιιιιτιιιιι,Βειιπι ειστε ω τω) ιι ι.ιειιιιε

Ρ τ, νιτιειι.

Π..

. τι.. 8ττιιττ12.

Πεβτέει

-Πέμ;

 



ιι ο». κι. οι Ρ”ιικίωιβει ειιέιιιιιιιιιιεικ ω. Μεπ.

νιιιεκι. ΕΠ: πι: ί:ιιιε,επιικέορροιιτειπ διΤιεο»ε.φωβ

8.ειε Ρει2:.»κκ.κ.ερΡειικιτ ιιεειετι:επι. ΠΙεπι 1.ιιεθιιι

πιτ Έε»εκινιϋκει )Π. εκκιέζι και. οι άεσπΜίι ε πι: ικικιε

κπεπιιο Η: έ» πιο νικά Μ». ε. δικια!. κι. ε. ιεπέ.8ι8.

?Με Ω· εκικει πρι»! Σιι»έι·ι·.άε οῇἐιΙι πάσει". κει-εκτιικ κι πρ

'Ϊὅΐο μι-.ιμ2».ι» 4..άιβ.49. εεε/ι,ε.ιιττ.3.ά»ύ.3. Βή»ιε»ιει,

?και ῇ:ιε»ιι'ἐ»ε Πει ικτάιευκκιο»σε» “πιο διι»διεπιππ

πιω αν |εσι.κ»ιι»ιιικ ρπι·έει:ε έιβειίο»:ι, κατ: Μάιου»

$ε»επι|ε Μάικ: Βιιιι»ιυ» ι·[ε»:ιεε» , σώσετε ι»Μικι»π

@·βετιιιι!ι , »ιι/ία :»:.ιιια»ισ επε:»Μ ι» Μκιο»ε ώιεί!ι

β |ΜύΜ28,#ει Βικι»ει εΠι:»κπι »Με σε ε!ιε»ὲ,@· .πιο

»ο# ιιβε»ιιο»κε. 2.Ειι€επιιιε ινε» [ικ»σι!.Ι·;|ει·α»κ.άε

απ. πιο εποε. «ειπε». Μιστιεπκοκ (ιοπικικικκ ιιε επικι

τιε Βεκιιιιειιιιιε,επκεοικιιπι ι:ικιΡεπκ εοκπιπιιιεπκ)/Μ

ω» ακί 7°Βέ22%Μ οιείετιικ»,ςΞ.ι·· @ο νήπια» μπια»ιιυικ.

(:οΠιΒιιιικ οι Μπιτ». 18. »πέσο επεσε» β·»ιρει· οι

Β? δω” άεκπ /πειεε» μπει υ»ει.·ιεειεε Ι)ει οι είιεπτιε Βει,νι

Ηι|ει·. ιικκεκρκεκεκιικ Ρβιία».κι8. έ» σει-β Βερι·εωκιο

|ιιτ» βι.·ιε»ε Μαι». κ. :κι (:οκιπιικ. η. Ριάω»ια »Με

με ||κεαι!»»ι έ» επές»κετε,ινιεκε «και» @Με σε@Με

@πι πω? ιιπε ιπκεκικεπτικ ι:ι·εεκι νειεικιιπιε, 13ο

ο - ο `

ειιεπικεπε εεκπεκε κ. Ιοεπ.3. .5'ευ»ιει. οιιο»ιιυ» απ»

εφρεκπεκικιβ»ι|ει οι εκι»:»σ,πικι» ·ικιάεύέι»κε σιωπή-εναι

ή ιεικ ιπ κο κκε πεκιικει Ρκοιε. .ειιδιοκ Αικσ.ε :β
. ε Ρ Ρ · δ · ο κ!) ·

Θ: Ζω,'")· κι2.ειε »κοπο Βου πιο.. δι οιιιιτο,ιικοικιτ,·ικκι·ιιι» Ριν?

π: Έσω σκάκι! Κεφ.ριιιε/ι.δι ?Με οποία |διεε»; Χώι.

»πιο έ» ·υσκεσπ|ιε»ιε βι·ιρικινι !εέικω·; Βεετι κπικπιιο

ι:οκιιε,ικικοιιιεπι ιρίι Ι)εικπε νιιιώπι.π μια» ωι·ΐικ»

. πω»χω» ε[ι.ρι%ι ει!ιοιω»εισ πιο» Ρ Κινικ.Π|9: Με

.κιτ ρκω»ι/βι»κ.άε "Μπι πιο.» δι:ιπιικε οικιεειιπι

κιιιρει·ικει·ικ, πω” ει ειικπικε, οικοπιεκπ νιιιεΒιικκικε

ειιικι Μπι πι. Ηιιιικιικε έ» !ικε.ειτ.ο»ω»κώ, ιποικικ,

πω” πωπω, πω» ]θ:εια» Πει , κά· οικω, απο»

Βεευπ υ»ι»οι »ιιι»ειικ σιπειε οψη βι»κ.ιιεπι: νει·ιτεκεπι

<πι:β».πιδι. πικΠε κιικιο πικιιικεΙιε ειιιεεεικεκιικοι:κει:

ι:κιιεε ειιεκκικι , κικοι:ειιιι ιικοροιικκε οι·ιπι:κιιιιε πω.

οι: εΙεικεκιοπε πειικκιε επ ΒΙοκιιιιπ,νι οικω” προ.

1:..ιικι. ι . @ικά εισιάεπκιω».

Βεεκ νι οιιιεδιικιπ ιιιιιιεκετιιιπ, δ: εέιιι ικιιεκιιιε νικ::

ιιιιιιιτι ιπτειιεδιιικα εο8ποιειοιιιε.ίιειικιε Μπι:: ιικο

ιιειικιε τΡπικιπκπ κειοεέιικ οι:ιιιι; Και νι: οοιεδιικιπ

ειιεειιεπε ιπικε εεπιιι:ικκ επειο8εκκι κ·ειιοπεπι ικκκεΠι

Βιιιιιιιεκιε: ει: Ρι·οιπιιε ποπ ιιιιιι!ιεει ω ιΠικκπ ειε

πω. Αι! Οοπιιι·π·ι.εοπεεό.πιειοκ ιιε ιι·κκρκοκκοκκιο

πε ιο κεκιοπε επκιε;πεοεπειε ιπικκι·οροκκιο ιπ αιτιο

πι: ροκεπκιει,86οΒιεδιι, τω ιιεΒικιιιιιπιε 86 τεκιπιπι:

πειπι ιπκεκ ιπκει!ε&ικιπ εκειιτικκπ δε Βειιπι οι Ριο

κιοκκιο ιπκεΠεέιιικι δ: ιπτειιιΒιικιΙιε, ιπ εοιιεπι ιικο

κιιπιο ιέεπεκε νικε:: ιπκεκ ιιεικικικιπ νει·ὸ 8κ οςικΙικιπ

πικΠε οι ρκοοοικιοι ικκ ι·εκιοπε ιππωιπεινιπιιι, ιπ

εοιιεπι δεπει·ε ιικοκιικπο νικε.ειικπ εικει· πι νιιιι:ιιιιε

εδω νικεε ιπκει!εδιιιια. εΙκει· νιιιικικεεᾶικ νικετ πω

ιιικεε.Εκι ιιειειἔ`κπ ιιικιικε οκοΡοκτιοπιε, οικω επεπκιε

πιο· κειικιιικικικι· ιπκεκ ροκεκκιιεκπ νιτεΙεκπ. οι οικιε

δτικκπ επ ιοί-ε εκτιπ8ιικιιε, πει:ιικικ οεικιικε ειι:ικεκι ει!

Ρεκειριεπιιικκκκ Γριιικικιπ; Ροι:είι ικικειΙειἔιικε ειειιιικι.

επ ιπτικειιιιικιπ 1)εικκπ. -

 

ΒΕΟΤΙΟ Π.

ο!» ριιχειικιω εοιῇιιιιιι !κεεω πιτιοικε Με

ειικ·.εἰι άει»ικιαβι·ιπι Ρ0βΙἔἶ

Ρ ΚκΜε Γεπκεπιιε .πω έ» 4..ειι/!.49.»πειΤ.8.Κιιέ 8

Απ. θεια/ια. Ρι·ι|ο€2, Βάσει Με Νιρικ.ι. Με- '4$""""ιι

κερ»)[ειψ.3.εαρ.4.. κοψει. Ι.Ζ.άφ.ΖΟώΉρ.Ζ..:47Ψ'Βύο

κ.ρ.»»εβ.κε.άει.ι5. εθιι·πιεπτιικπι. Ρκοιιεκ Ειναι: κ. ιι"κ,. Β

οπιπιε Ροκεπκιε ιιει:επε οικιεδι:ιικκι ρκικκιιικπ εειεειιικε- ι

κιιπ·ι ,ροκειι: ικι οικοιιΙιοεκ εοπεεπιιικκι πε πιο; Μ!

ιιι οιιιεθ:ικπι ιπκεΙιεόιπε εκεεκι, είι επενκ ειπε: εκει:

οικοιιιιιιεκ. ιο οπο κερεκικιικ ι·ει:ιο επιιε, επ ροκ Π:

πωπω πισω; Ιτκιικοίιιιιιιε ειικεπι είι,ντ ιπ πιο.

ιιικκι.πι ιο ιικιπικιο ειπε οικ.ιειεικτ; ιιι:ικτ πει: Με πιει

ι.ιιιεπι ικκ Ρικιειιεκκιικιο νιίιικιιι. ε.. @και επ ρεκιε- ε?

διιοπιε ιπ ειιιιιιο 8επεκε,ιι ι:οκκιρειιι Ρετ Γε ιπιεκιο- ε"""'Βϊ

κι ιπ εο €εκκεκε,εοπκΡετιι ετιειπ ιικοεκιοκι; Πει! εοσ_ Αι! κ. ει·ειικπ. ιειροπιιετ ω. Επι/ι. Αικοικίι:ιπειε, . .

@πιο κπκικικιιιε,- οπο ειι: ρεκιεθ:ιο ιιικιιιιιεικεκ ιι:ΒΡει.#ικιικ Βειιιπ ει πεκπιπε νιιικιπ , ιπκεΠιει ιιε ικοικιιπιιιικε;

1>""·'· οικοκιικπ πεπιο ειπε εκπιπι κειιικιειθ;ιοπεκκκ.ιπ ιικο

με νιιιικ ιικικίιεπτικι, ποπ πε Απἔειιε ιεεεκιε ; ιιικι

βε»)00° οιιιι»ι χάσει» ριικι·ιζι: εικιπ 8ει·ιρκικι·ε Μάικ,

κι »σπιτια πιέσει μοβ; ιπιεικιΒι Παπ» Με έ»κιήθι!υ»

πετικκει . π ιριε ρκορκιὅι νοιιικκκεκε ποπ ιε ιπεπιίειι:εκ:

δ; 9».ιιι·ι3,ι,ιποικικ £3Ρ.Ι4.ι7140Μ02'0 πο» _/ιε έπιιι/ίει|Ι.ι.

π οιάεκι_ριικε/ιΨΧφ. !»πιβΜα» ψ »ιικιιηι,οιάεπ εισ

εεε» πιο: «ΜΒ, σε· [Με ποιά; Αιιεπι πιο. ειιεκτ εκ:

ιεπτεικκιε »ΜΑΜ ωρ.κο.ιο· κ ι.Ι)ειιε πωπω πιπέ- ι

€επεκε ι:οεπικιοπκε.Ρεκ Η ι:οκκιι·κεκικ Επι-πι ;εκεοδε

ει ι-οικιοι·ι κπτειιεει_ιιι,κειρεέιικ ρεκιε&ιώιπι ιπτειιι

ἔιΒιΙιε, εοπκεπκι οι ειιε:ιιικειο οιιιεᾶο ιρίιιιε.()οπ- 00°ρει·.

κ·κπει: 3 πε οιιοι:ικκπικιιε οοιεδιο ιπεειιε&ιιε ιιεικεε

ποιιιιεκκι ειπωειιιιεκπ,πειιω ιιοιιειΕ8ε ιπκικιιιιιεκπ:

ι:κικιε π ιιεικει: ειιιικειθ:ιικειπ, ιιεπιικπ ι:Π:. ιιικοι:ι ιΠικι!

εοπκιπει ιπκι·ε ιικεπι ιιιι·ιεει·ειπιειιοπιιι πιιΙιο κποιιο

μπει ιΠπιι εο8ποιεει·ε:Γειι εικιιιίειικποικε οιειεᾶ:ἰ

εοπιεκικι ιπικε ιικοοι·ιεπι Γριιεεκεκποοκειι ιπιεΠε

ιέι:ικε ιιιιικεκε ποτικιεκπ κκκτιιικιικεπι : ει€ο. 3.(Σκειιτιικε ω;

κεκιοπεΙιε πω πεκιικειεκπ ροτεικτιεκπ ΡεΠιιιεκπ ειι πιο.
νιιιοπεπι Βει: ειέο ικικι ιικκικικιικε ι:ο€ποιεικ ιΙιεπι.. Π

εο8ποιι:ικ οι·ιιιπει·ιιιιιετεπι ιιιίιικε ει! πικαπ: επι επι

πι: ιιιιε ιεπκιεπκιοικε , ιπικι:επιιεκπ:ι:ιιπκοπιπεε ροβ ' πιει ιερει·εκε ιπκικικιικε εοεκκοιι:ικ: ιικεε?ροτεπιιεε πε

Ιιπκ ειι ιιοπικιπ ιεπιικπι κκεικι, ν: πεεεπκ πε νιίιοπε κιιι·ειεε: εκει: πεκικι·ειικετ εο8ποιειτ ιικεκπ οκιιιπε

ι:οκποκειιεπιιιιε κεπτικπη ιτε εκικιιιεεκ δ. Τέιικι». πρ. ' Βιιικετεπι επ νικικπιππ πικαπ. Απκεεεει.ρι·οοεκ Σικα

9ιω|ι.ι2.οτι.ι. ό· ο οετιι.»ιιαβ.8.»ικ.κ. 8κ ει: εοκικκπ ω: μπι. -Ρε·ικιικει. 5.4»ικοιια»κ, οιππε ιικι:ιιεθ:ιιπε

πιιΡω εοιιιΒικιικιεόκι·οικι:κιιε επιπι εκεκι:ικιπ Απο- πεκιικεΙιτεκ κικειιπετ :κι ειέιικκκι τω ρεκιε&ιικικπι; νικ

κπε:ιε,ικικι ιτε ιε Βειιιπ ιπ Με ναι ποίΐε ι:οικτεπιιε- ιιε Αικ8ικίι.π'ερ›·εάεβ.δα»δι.ε.5.Ριψ,ιπικικικ,ικεύει·εβ.

Βεπτ.ίιεικκ Ι)εικε ιειΡΓικπκ.Τεριετιικ πο: σωρκιω. ἐεωςή·ώιικ·έτετεωι »καιω πι έιιυ»ι»ικ. Οοπιιι·κπει: ό'.

ιιυ».5.ιευκ»ι!.ι.άε ι»ειι»ερ›·εικ.Φει »ιπ.2ιιιιιί »ενω ιο»- Τιεικι».κ.ρ.9.12.πει.κ.ά· 3.σιι»:. Οα»:.αφ.5κ. εΙιζιε ω.

"Με άκρη “από πι, πώ] πι: Βου» 720#ε391"ΜΜι- »ειπα άε/ιάω»,». οικω! οπιπεε πειικι·ειικεκ ικεοεπε

Μιπιι0% ΒθΡίδ-β »ή »οιιιι.εβι·»»κ. Η ικιΒικικ ποιπεπ νικιεπιιι Πεικιπ , π ιΡίιικε νιιιο Ροικιωιπ ποπ επει:ε

ει»ιρΜεε»βε»ιι, οπο πι. Μπα :κι εκκοκεπκ εοπιιι- κι.. Ρκοικετ Αι·κικΒει: εεκκἔι κ·ικκιοπε εοπιι:εκ, ιπκεΠε

τεπιιικπι νκιιπκικκ. Ιπιο κιιιιιικε Β: ι»σιι»ερπβε»/ιθι!ι διικιπ εκεετικκκι εΙειιεκι ροΠε ει! νιιιεπειικιπ Βεικπι.

Έκι κοκκινα. πικαπ ροκ ιιιιιπικικε ικοπιι.δωρχι. ερ- οικω ποπ ειικι·ειιιιιιικ ιι ι-Ριιεκε Γικι οιειεδι:ι,ειιικκ Βεικε

ροπικ ,οιιεπιιικ . ιπ επ κεκκιικιπ τω” Ρεκκεε εοπικε εοπκικκεκικιικ πι) κεκιοπε επιιε,ικικοιι ειι: ιικίιικε ποιε

Αιιοιπε·οε ιιιιρικκεπε. Διὶ κε.κιοπεπι, κκε. πιιποκ. Θ:ικπι:ιειι εικιιιεπεείι,ροκεπιιεκπε Βεοιικικεκι ροίιε

πεπι ιε!κεκπ Ι)ειιε οι κπικε ιικιιικειεκπ ιπκειιεδιπε :κι ιικικκτι οικιεδι:ικπι Ρεκιεόιε Ρεκι:ιριεπιιικιπ; ει·8ο

εκεεκι,ιικο ειπειοεἐ ιιετιοπε επειε,ειιιιικεπι Ροκείι ιικ- ε ι)εο ιικικιικι ΡοίΪε επ ιριικπι Ρεκιεδιε εο8ποιεεπε

κκιιπε ειιι.1ικο ιιοπιοκτεκικε ε)ειιεκι; ειιικι ποπ Γε ιιε- ιιιικκι;ικιιιε και νιιιεπιιικιπ οιιιειδι:ικπι ιπιιικικικπι ποπ

ποικι

πάω, ι:οκροκιε,ποπ πιεπκιε οι:ιιιο. Μ 2.εοπιτειιικκαρμα Βρ.άξ/Ρ_37.6%Ρ.2.ά ε. ιπιιικοε ει: Με πιω. 2

ειιπι Αι·κπεπιε ιεππιτε.εω πιιΠε κεκιοι:οιειτ επ Μπι· ε

ποκεπι Ρεκι·ιιιικε , ιιιικ ικκ 5εκιρτικκε ιππιπ. δι! “πε

έ.

Ξκφ!ιιιε»

κι" “π”.

Πει

γ.

Βεα4 ιιβ Μ·

"ο !υ'ειικιϊ

ι»κι·ί!./ιώ

"πισω απ·

πι.



ΙΧ Οι· ΡθΪἰἴἄΪᾶ-βπ επποποιοε?ιΜτε Βει. πιο. Π. ο?

τετιιιιτιτοτ οδτοε,οιιτ νιττοε ιπιιιιιτο: οπιοιποε επιπι οπο. Λο εοπτιτιπ.ιιε8.ιποιοτοοοιιοο εοππιτιο π..

Ι)εοπι πο ιπππιτοπι ιιιίιοε οοπιτοτειιι, οδτο ο: νιτ-· τοιτιοο ειιττοιιιτ οοιεδτοπιοο οιτιοτειτι οτοιπεπι εο

' τοτε οπο.. ψ

Η. 5ιοενποπ Έοποπ το ...οπ.49.9....π.5.ερο οπτικ

ΙΨ.€·"”' ω· Μιπ,Ζ)ιτοετέ πισε/ι.ι.Ρι·ο!ο!2, οπο οταατω, (Ζούπ.7.ι.

Μ" οι·τ.3.οιι!ι.ιι. πω... Ρ.2.πτω.ι?.5.οττ.1. δοτοτ.1π1.9.1.

επτά· πκ.ιο..οπ.ι. ,ι..οο εκιοεπτπτω, Μάνια .ιο

τοπι.ο..Ζωπεί 9.2.εοπε!.3. 6”οπζο!α. τι'ι.ζύ.24άπ. 1.29:

0βΙι οπο. ο. παοκ. ι 8.6'τωπ2. Μ.2.οε πε.....ι. οπο. πιο).

7.πεΒοπτιοιπ,ιο ποτοτοΙι τοτιοπεοειποππ:ι·οτι ποπ

ἴε,τιο:ε Γεπτεπτιο ιιτοοοιιιιιοι· οι. διιρροπο οποίο

επε το πιο οεπιοιιπτοτιοπε, πιο: ιιιτεΙ!εἐ`τοπι επι

οειιτετ εοποιπειιτ ,ά ποπ τοπτιιιπ Ρι·οποπιιιτετ τι...

οεοτ: δ: Ρετ πιεοιοιπ οπεπιιοοπιι8τ ποπ ιοπτοπι πε

Βοτιιιοπι ; ποιο |ιεετ πιιιιο ορροτεοτ τειιοπποπτιο.

ποπ τ:ιπιεπ εοποιτιειιποτ,είιιιι τειτιεο πιο ροπιτ,επο

οποιο ποπ ορροτεοτ. Βεοπι ιπ πω.. εοεποιειιιι

!επι, εοπτιπει·ι ιπτιο οιιιεθτοπι ιπτει!εέιτοε ετεοτι,

ποπ οι οειποππτοτοιπ; οιιτ ιιοπε ροτειιτιοιιι ί·-εττι

Ιω” μια, ιπ οιιιεδτοπι. ποσο οι (πο τποιοτε οοπτοδτιοπε ρο

υ σ&ιτιπτυπ τεπτιοιιτοτιε, τ1οοιπ π. ιοί-ο ιπ π... Βειιε ιο οπο.

οι "εοφ νιΠιιιιιε οοπτοιιιτ :ιο οπιπι ροτεπτιο|ιτοτε;ο οπο ιπ

··227έ”” τεΠεέὶοε ετεοτοε ποπ ...Μο οιπττοιιετε. Ηοπε οιο

3,].· Ροττιοπεπι πιιτοτοΙιτετ τεειοιτι ιιιτετ ροτεπτιοιιι δε

ε_τω."ο. σι:οεδτιιπι,οοεεπτ .$'.Τβουι. 1.ρ.π.ιι.οττ.4.. ά δοντια

.νεται Ι 9κεπ'οο.14..5.Βε :..ρτέπειρο!ι.·εοπιιοτ ιποοδιιοπε;πε

ποιτ ιεπιοε ειεο:ιτι οο οιιιεθτοπι ιιιιι.ιει..... ο πιο

τετιο ιποιοιοι.ι:ιιι; οι ιπτε!!εδι:ιιε ιιοτποποε εοπιιιπ

δτοε εοτροτι οο οιιιε&οπι ..ωι..οι..... ο ιιιοτετιιι ιπ

τεΙΙιΒιιιιιι ; ποιο εοεπιτοπι οετιετ επε ιπ εοοποιεεπ

τε, ιιιιιτο πιοοιιπι εοοποιεεπτιε. Ώοπι πιο... εποε
ιτιοτποτ, Ιιοπε ιιι·οτιοττιοιιεπι Γει·ιιοτι ιπτετ Ροτεπ

τιοπι 8: οοιεέι:οιπ , οι οιιοποο ποπ εοππετ. ροτεπ

ποιοι νιτο!επι, οπο νιτοιιε οι, εΙεοοτι οοπε ειιττο

ίπποι εοπποτοτοιετπ πιοοιιπι ορετοποι, τοτιοπε πο

τοπιο ποπ εοπίι:οτ,οοπε Πεοπι οι: ιπτεΠεόιο ει·εο

το ιπ ίειιιιο νιοετι.

Αο τ. οποιοι πτ8ο.οΒιετ9τοπι ποτοτοιε 8ο οποιο

ειιπι ιπτει!εέιτοε ετεοτι οι.. επε. ντ ιπειοοιτ ιπετεο

οιι........... τοπι εο8ποπιιιιιε ιπ οπο., πο ιοΙοπι ντ ιπειοοιτ

εο!πιιβέτιστ ιηετε;ιτιιι;η ω8ποιειοιιε Ρετ οιιοοι ο επιτπ ιετιιοτοι·

“ΨΨ(° Μ· ποτοτοΙιε οτοροττιο ιπτει· Ροτεπτιοιπ 8.: οοιεᾶοτπ.

.."”."' Βιεεε.οοιιοε οοπτοέϊιοο εοοποί-ειτοτ Πεοε.ντ οᾶιιε

ποτοε:ιεο πιοοιιε εο8ποΓεεποι οἱιπτοᾶιοὲ. οι ιτι

τιιιτιοο ποπ νιιτιοποοιιεθ:ιιιιι ποτπιοιε. Κάτι. δο

οποίοιΠειιιπ, ντ οδτοπι Ροτοιπ,τοπτοιιι οι·ἔοιτιοιἔ,

δ£ πιεοιοτο. ιτιεοιοπτε πιπιιτοΒ επεδτιι ετε:ιτο πο

τεπτιοιι,ποπ Ρετ Π: οτιιιιο 8ο ιπιπιεοιοτο.Ιπποοππ

τ.. πεε.τπιποτ.Νοιπ οδτοε ιιοτοε εοππιτοπιπτοιτιιιο

εο8ποιειτοτ Ρετ τ.. οποιο, νε τοΙιε οι. ά Νπωθιω·

το: Ρτοιποε ντ οδτιιε ποιοι πιεειπεοτετ οδτοπι εο

επιτιοπιι; ποιο ιο πιεειίιεοτ,οοοιι Ρετ π: τιιιιιιο δ:

ιτπιπεοιο.ιο τεττπιποτ ι Οοεπιτοε νετο οι·8οιτιοε.ποπ

εοπποιειτοτ Ρετ (ο πω. 8: ιπιπιεοιοτο ντ “Με ρο

τοε. πο ττιεοιοπτε :πιο οιιιεθ;ο ποτεπτιοιι ιπιπιε

οιοτο τετπιιποπτε , οτειοε οοεο Γρεειιιεοπτε εποπτ

ειοπεπι,τιτοιποε ποπ. νι οᾶοε ποιοι» επ, ιρεειπεοτ

οάοττι εο2<ζπιτιοπιε, πο ντ ιπιιιιεοιοτο ι·επτοπεπτο

το: Ρετ ιπεοιοπι ΡοτεπτιοΙε.Ιειτοι·εοοποιειοιΙε οπ

· ο πτοότιοο,ίεο οτ8οιτιοο,8ε ιπτιιιτιοο νοτιοτ οιιιε&οιπ

ίοττποιε. Λο τπιποτ. τείιι. $οτ επε, ο ιπτειιεδτοε

ποιεΐεοτ ιπ εοπτετπρΙοτιοπε οοπτοδτιο:ι μι” ειιιι

ίο,ειοοιειπ ιιοπιιπιε π:ειιειτοτειιι οΒιιοοιτ .4τιπ.ιο.

Ετ!ιτε.7.ώ· 8. Ατ8οπι.ι.ΐορροπιτ. Βεοπι ιιι πιο..

νιίιιιιιετπ.επε ..πωπω ιπτεΙιεθ:ιιε ετεοτι, ποπ Γε

εοε οι: Γεπιιοιιε οι οι:ιιεθ:οπι ιεπΐοε.Μοιοτ οτΒοιπ.

πιο οι, ειοοποο εοπιιιτιο ιπτιιιτιο:ι ποπ ειιττοιιιτ

οιιιεδτοπι ο τιι·οιιτιο πιοοο εοπιιοιεεποι ροτειιτι2:

ι ι .

Μιιιοτυπ οτ·

ποιι/ΐτιιτισΜ

ροτειιτιιυπ

η.

η.

1ο τ..

ι

Ρποιειιιιιιτοτιο, προ ιποοοιιι ποτοτοΙειιι εοπιιο

εεποι ροτεπτιοι: ει: εο οοτεπι, τιοοο ετεοτιιτ:ι εο

εποιεοτ Πειιιτι οιιιττοᾶιοο Γοπιπι ποοιτοτ, ι)εοιπ

ντ οιιπι·οδτιοο, ποπ νι ιπτοιιιιιο εοι;ποιειιιιιέ εσπ

τιπετι ιπτι·ο @οποιο ιιιποο;εο τιοοο ρτιπιο8ε ποπ

ιεεοποοιιιοοο ΐετοοι τιτοιιοττιοιιεπι εοπι ροτειιτιο:

ποιοι οι·ιπιο ιιιοοο εοεποΓειτοτοο πιο. οιιιεότι Ρο

τεπτιο!ιε τπεοιο επεᾶο ετεοτο.

Λο 3.Ρι°οετετ οοιποτεε πο... .π........ι., Βιιι·οΜ. - Με

οι ο.οοι.49. παο/ιι.·υ!ι.ππω.8. Σπιτι.: π.ο.ιστ.ι.σωτε!.ι. Α' ο·

το· “ειπε :τετοιου ώ·έτοιτ.εορ.4.εοπεεοοπτ οπτεεεο.

Ρι·οοοτ Βοι·ωπο νποιποοοοπιιε πιιτοτοΙι ιΡΡωτο

ίεττοτ ιπ Γοοτιι Ρετίεέοιοπειιι;εοιπ ποτιιτο!ιε οιιρετι

πιο πι! οπο οι, ποοπιιπο!ιποτιο ιιιιμ.ιοπι :ιο πιο

πετιεοτιοπεπι: πο νιιιο Βει οι πιοιιιπιο Ρετίεδι:ιο

ποτοτο: τοτιοποιιε; ει€ο. 2..5'στια; ιιοπιο οι ποτιιτοιι

τει· ιπιοΒο 8είιτπιΙιτοοο Ι)ει:ίεο Επι: ποπ οπο... ιπι

ιιοττοτ εοροειτοτειπ νιοεποι Πεοπι, πο ειιοπι ποτο

τοιέ ιπε|ιποτιοπειιιι ποιο ίιπιιιε ποτιιτο!ιτετ οιιρετιτ

ιοοτπ ίιπιι!ε: δ: ορρετιιοε ιιοιποποε ιπ ..πιο τε εκο

το ποιό-επ; απο ΡοίΠοιΙε επ ιΠοτπ ειιι:ιΙετΙ; οιιοποι

τ...ιι.ο οποιο ο ποτοτο επετ ιΠε ιποιτοε. Ιιιιιιιιεοτ,

ιΙΙοπιο!ιο.οοοπι οοερτιοπε Γοπιπιι ιιοπι ειιτριετι, ντ

ειιρετιεπτιο εοπποτ. δεο εοιιττοιίι επετ ιπ ποοιε πο

τιιτοιιο οι.ιρετιτοε οο νιίιοπο Βει , οπο Ι)ει επετ πο

ι:ιιε ποιοτοιιτειοεοιτοιπεε ροπετ ιιοιιιιπι οι ποιο πο- ΜΜΜ”,

τοτο εοππιτοτο ιιπε νιο!επιιο οεπεειιτι,ιι ιπ το νιοε- ω; πο” .ο

τι:: ιιιιιτο οιᾶοπιεπ τοτιοπιε. ε. Κεροιςποτ.οοτι πο

τεπτιο ποτοτο!επι οο νιίιοπεπι Γορετποτ.ποπι ροτεπ

:ιο πιεειιιεοτοτ οι: οότο:ετΒο ιτποΙιεοτ,τιοιέιιιιιιι Ρετ

Γε οποιο οτοιποιο ιιο νιιιοιιεπι Γορει·ποτ.επε τιοοοο

επτιττιτεπι ποτοτοΙεπι.(:οπιιτπι.ιτο Γε ιιτιοετ ιιοτότιο

ιιο οθείι,ίιεοτ οᾶοι :ιο οοιεδι:οιππεο ιτπιιιιεοτ οετοε

ποτοτοιιο πετ Ϊε οποιο οτοιποιοεοο οιιιεδτοπι π.

Ρει·ποιοτο!ει ετιζιο οι ροιεπτιο ποτοτοιιε πετ τ.. οποιο

οτοιποτο ιιο ο&οιπ Γοιιετποτ. Εκ Ατιποτ.3.οε ποιοι.:

ε.5.8ε δ'.Τἰιο.ο.εοπτ.6'επτ.εφ.6ο.οιππι τιοτειιιιου ροπ

ποπ ποτοι·οιι τείιιοοει οιιτιοιι οδιιοο ποτιιι·ιιιιε,5 οπο

μποτ ιπ οδι:οπι τεοιιει; οιιοειοι ο-..ιιι-.ι ιοτετ πιο

ροτεπιιο,οιιιιι ποπτιοοιιι τεοοει μποτ ιπ οότοπι:ετ

8ο ο οοτοτ ιιοτεπτιο ιιοπιοιι ποτοτιιιιοοο πω.. (πε

ιιετποτ. οοποο επ ετιοπι Ροτεπτιο .πιο ποτοτοιιο,

ποτε ιΠοπι ι·εοοεετε ιιοπιτ ιπ οδτοπι.Νεε τ..ιιιο.,νι

τεοοει ...πιτ ιπ οδιοιπ ο ροτειιτιοοδτιοο πιρει·ποτο

..οι πο; ποιο ροτειιτιο: Ροπιιιο·: τειιιοποετε .πιο

οότιοο π. εοοέ οτοιπε.νποε ετεοτιο οπιπιοτ τοτιοπο

Ιιε,ετιοιιιιι οιι οιιο,οοοιιι ο Βεο επι ιιοπ ροπιτ,εό

ροτοτοτ ιπτει· ορ.ετιι ποτοτοιιο, εο οποιο ειιιειτοτ ο

ροτεπτιο ροπιοο ιποτετιιιηνποε ιπ ε: ιιι·οοοεοοο θε

τιτ το Ι)εοε ντ εοιπο ποιοτο!ιε. .ιι.Νοποοοιιι οποιοι

ττιιιοιτ ιιτσοεπιιοπεπι οο ππεπι, ειοιπ ετιοπι ττιποοτ

οο πιεοιοπεο ποτοτο ποπ ττιποιτ Ρτορεπιιοπεπι :ιο

ι:ιοπο ετοτιοε,ποιοοε οε:ιτιτοοιπειπ εὁί-εποι`πιοτ ι ετ

Βο πετιοειιο ιιποπιοε:ιτιτ.Μοιοτ εοπποτ ιποοέι:ιο

πε:οπιπιε π.οιριιο ροτεπτιο :ιο ίπποι ιιπεπι ιπεΙιπ:ιτ

πιεοιιε οποοιιτιοπιιιοε;τοπι τιιτιοπε ι ειοΐοεπι στοι

πιο ιοπτ ΐοι·πιο.8ε οποοιιτιο :ιο ιοτπιοπι: απο εοοιΈ

οι ιιτορεπιιο οο ππειπ οι πο οπροιιτιοπειπ.Ήοτε πι. Ε

πεδ.οπτεεεο.οο [ποπ. εοπεεο. ιιιοιοι· οι: :ιᾶο εοπι- Μέ ποιο·

πιεπιο ιοΒιετπο;πεε.οε οδτιι ειιεεοεπτε ιοι:.ιε&οιιι, 822”

οποιο οι οιπο Βιοτιοίο,οο οοοπι ετ:·οτοτο τοτιοιιο- .κι $Φ(ΜΜ

ι.. ΐοιιοπι ιιοιιετ εοροειιοτεπι οοεοιότιο!επι.8ειιοπε πω.

τοπτιιπι Ρτοποτ τεπιπιοπιοπ·ι Αο8οιτ. Λο εοπίιτιιι.

..$'.Τύπωιι τείιιοποετ σκάει”. ιπτειιιΒι οε οειιοει·ιο

ετεοτιιτο: τοιιοποιιε, οτοιποτεε π... οο ιιπετιι ποιοτ

ποτοτοιεπι: ροίιτο επιτπ τεοειοτιοπε ποιο ιιιρετπο

ο γ;

π....,...ι.ι

πρρειιττι4 ..τι

οτ εο8πιιιο ιπτοιτιοο Ότι ειιττοιιιτ οιιιεδιιοιπ ο πο· τοτοιιο ποιοτοΙε επ ετε:ιτοτε οειιοετοτε ιΠιιπι οδτο

ιοτοΙι ιποοο εοοποιεεποι ιιιτεΙιετΐιοε ετεοτι, εοιοε εΙιειτο ιοΙτεπι ιπεπιεοει. `

επ,οιιιε&οπι εοοποΓεετε μι· πιοοιιιπ εποε οστεο Ειι οι. μια οο οτοοιιι.Βοποποι.Αο ι.5'ιιο.πεπο το.
ιι οι πιιιιοτ. ι
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68 .?)23β. Μ”. Β: ΡΊ:Μπ:ε επέκφ2ί7έ!έται:ε ω; δεόέ. Π!.

πωπω. ἱωαεο επἱω 8: ίἱωἱ|ἰ:οοο, πια επ: ἰπτετ πο

πωπω δε Βεοω, ποπ είὶ νπἰοοεα ο: ΡετΕεθα, τω

απαἱοἔαδε ἱωΡει·Ϊεἑ`τα,Ρτοἰιιοε πατοταἰδ αρΡετζτοω

«ποπ ἰωαεἰπατοιπ ΐοποατε ποπ ΡοτεΠ:. Λο αφοπ

εεοο,οοὸο αποετποε πιιτπαποεεκρΙει·ἱ ποπ ροΠἰπ

πἰίἱοοεοτἱοπε Γοωππ Βοπἰ, νε! πω· εο8πἰτἱοπεω

αΒἰὶταέἙἰιιαω,ντ ἰπ ποιο πατοτα , νε! Ρετ εο8πἱτἰο

πεω ἰπτοἰιἱοαω,ντ ω ποτοτα εΙεοατα. Λο 4. .Φωκά

πε<ὅο αΙΤοπιπτ.αο ρι·οο.πεπο εοἱοεπε είε, Ι)εοω ω

ἴεὶΡίο νἱίῖοἰΙεω εοπτὶπετἰ ἰπττα αοατοοατοω οπο:

δτοω ωεεΠεδτιια ετεατἰ, νε! αο ἱΠοω @πιο νπ·τοτε

εΙεοαι·ὶ ροίἶε:οοἰα,εοω Π: εοπττα πατοτα!ειπ ωο

οοω ορεταποὶ ροτεππα: νΞταΙἰε,πεοοἱι πω: Μποκα

Πτει· οεωοπίὶτατΞ,Γεο ΓοΙο Με απο!.

εποτιο πι.

Μ” Βειω σοεοψίοέΙο πι: ο ύΜΜ μι· @ο

απο: εκχπαππω σΜτέ :Μπακ @να

βκιτακτοκ @πιο @Η

Β νρἱεκ ἴρεεὶεε ἱπτεΙΙἰΒἱΒἰΙἰε , αΙτετα ἰωΡτείΪα

νἰττοαΠτετ παπιοιπ ι·επτα:Γεπταπε οΒἰεᾶοω,α

οπο ἱωΡτἰιπὶιοτ, είἶεᾶἱοὲ εοπεοττεπε εοτπ οστεο

τὶα εο€πὶτἰοα :ιο αέΈπαΙεω τερτσεί-επταεἱοπεω ποπ:

ΕΠιαΙιετα εκρι·είΐα, Μι εκπτείΠοα ο!πεδΗ; αθ:ο δε

ίοι·ωαΙΙιει· πιω τεοι·α:ί-επταπε ροπεποπ εοεποΐεέο.

@ο ἱωοτείἶα είἶεπτἱα!ιτετ οι·οἰπατοτ αο εκρι·επαω,

νε @οί-α πιο εθ`εέϊ:οω, α: εοπίεειοεπτετ εκ ἰιπροίἶἱ

ΜΗτατε οπο” Ρεποετ ἱιπροΠὶΒΠἱταε ἰΙΙἰοε,Ρι·ἐοε|Ιπ

οείο8αποα οι πατοτα επρτεπατ.

ΡοιΜΑ Γεπτεπτἰα αωτωατ, ροίΠοοεπι εΠε ΐρε

εἰεω επρι·επαω ε!ατὲ τοΡτατΪεπταπτεω οἰοἱπαιπ ε!.

ἴεπτἰαω,ίὶειιπ είὶ: 2Μαποπ.πι :.άιέΐ.3. ι.ρ.ππάσ.ι.

πιω/λιποί ·υ!:.Πκτακο.πΜ.27.9ποβ.α..ππω.2.6.Αππο!.

αρκά δπρεευοέκ 4.οέβ.49.9.5.ατι.2..δοτέ έ» 4..ά2έΐ.49.

9.:..α›·ι.5. Τοποι οι ι.ρ.9.27. απ.ωίασύ.4. Μο!πω π.

1:..ατ:.2. (πω. κώμα. ά:ϋ:.38. αερα. 8ιππ.!2ύ.ι.οε

οπο»επωύπω απο. 9'πικαιο ιτπΠ.;.ά:3ῖ.ιῇἔἰ.ι.

.άα›·πο.«Μ.17.εαρ.2. δ: οωπἱοω,οοἰ νε! αοωὶττοπτ

νετοοω οποιο πα Βεα:ἱε,οοοο ἰπ οοθαἰπα 6'.Τύπω.

ΡτοΒΙεωατὶεἔοεΪεποοπτ Ο:ρπο!. οι 4..άάΠ.49.4κ.5·.

σπ.3.πο 1.Αππυ!.@· Ρωνο.1.σοπ:.9επτ.σ.)·α.π.οπαπ

τα ψ; κ:ΐιω ὶοεω οι νει·Βοω πωπω δ: @απο εκ

Ρι·εί!α,νε £π]θο:νε! πω εοπεεοοπτ ἴρεεἰεωἰωπτεί

πιω οἰοἰπα: είἱ-επτἰα: ποπ οωπεε,οο1εοπεεοοπτ εκ.

Ρτεπαω,εοπεεοοπτ ἱωΡτείΪαω; οωπεε ταωεπ,οπἰ

ἰωΡτεΙΪαω αοωἰττοποδε εκπι·είΐαω; εἰ: οοὸο ΗΙα αο

παπε είἶεπτἰαΙἰτει· οτοἰπετοι·. Ι:οποαω. ἰωΡοΠὶΒἰΙε

είΈ . Ροτεπτἰατπ εοζςπἱ:ἱοαω οοὶεᾶοω εοοποίεει·ο

οοἱπ αΙἰοοαω πωοίτοοίπεω οι: ΠΙο ω Μάι ἰστ

ωετ, ί-επ οτορτἰο εοἔπἰεἱοπε Ϊαεἱατ Πω οοἰεᾶἰιιέ

Ρτατεπε,8: εοἔπἱπο ἰρἴα Π: εκπτεπα ΠωΠὶτοοο οπ

ἰεᾶΙ: εο°ω πεποεατ κερταΓεπτατε οΒίεθ:οω οστεο

τἰαε,π1Π πιω εοπτἱπεα:,αοτ ι·εαΗτετ,αο: ἰπτεποοπα

Ηπα; ποιοι απτο εο8πΜο επειτα εοποπετε Βεοω

τεαΙὶιει·, ετ8ο ἴαΙ:επἰ εοποπετε παω ἰπιεπτἰοπαμ

Ιπει·, ποσο είΈ εοπτἱπετε ἰΠοω πιο· αΗε1οαιπ ἰωαεἰ

πεω δε ίἱωοποοἰπεππ. Οοπθι·ω.1.Ιοαπ.5Μπο Βεἰ

αρΡε!!ατοτ ΠωἰΙἰτοοο: δέπιέΙο· ο ε:·έωω,οπέα Μέσω

πιο ει‹ωώ`σ›ω ο!. Αοἔοίὶ.ρ.‹ἰε Τππ£ι.εφ.ιο.@· π.

Θ· Ιιύ.ι;.οιρ.ι6. ΑπίεΙππ. π: Μαιου!. εφ.9.29.ώ· απ.

οοεεπτ, ποΠαω τεω Ροίἶε πω ἰπ·τεΙΙἰΒετε, πο ἐπ

τε!Ιἱ<ἐεποο, αΙὶοοαω ΗΠοε ἰωαΒἰπεω ὶπττα οσε ίου

ωεωοε:οοἰπ ει; Ηὶα ΠωὶΙἱτποὶπε νετ!›ἰ ετεατὶ εσω

εποε ἰωαἔἱπεω κοπο ἰπετεατὶ: Παπ ε:1·εατιιω παρ

πω" εκ ιπετποπο ίοεεοποέι ὶπτε!!ὶἔεπιἰε. ν: [πο.

Με εκ οοἰεᾶο ἰπτεΙΙἰ8ἀΒἰΙὶ, δ: ροτεπτἰα ἰπτεἱἱεᾶἰ

πα: πα νπωω ἱπετεατοω @φωτ ε:: ωεωοτἰο

πωωε οποία , νε ιαετΐεέΕίπωα ΡτοΙεα, δ: απο

ΡτεΠΉπωα ἱωαἔο .ατετπἱ Ρατεπτἰε.

5εενποΛ πεΒατ,ΡοΙΠΒὶΙεπιείΪε ἴρεεἱεω εκπτεΐ- η:

Ωω κεπταΐεπταπτεω οἰοἰπαω εΠεποαω , ντἰ ώ ω Ν#:ΜΜ

ίε; Ηεπτέεέ Μ βιωω.αττ.33.9.1.αά 3. ώ· πασἐἰΙὐ.4,.π.

8.εά 26. Βιιπικά.2π 4.ά:Ω.49.9.ι. πισωπα.ω Με. .

14..οααΠ.1. ατι.ι.παπ/!.3. Βιι/β|έ πααΠ.ι.πτε.1. _σ.Βισσ

@Μη Ιοαπ.οε Κι|Μ αρκει' θαρ›·εο!.πι μια. η.. στα.

6Βιέετ.έπ ι.ρ.π.12.απ:.2. 5..4άωα:οώ· 914.27.472.1. σ;

.έιι'.3.άκύ.Βοκπα οι ι.ρ.π.12.αττ.2. $]|κἐ.ιὐ£ο. Ζωα!

ώρα. Οαπ.·απ!.ιι'α/Ι.ι;.βδ2.4. 27παππ.σοπεποπ.ι.ώ·βτο

αυιπέιιπποκέ πε€ππτ, [κατσε Ϊοι·ωατε νετοιιω 1ο νἰ- ?παπί Μ;

ίἱοπε Βεατωεα;δ.Βοδ'.1.ρ.οποπ.ιι.«π.α. ω» παπα, Μ' Ψ#ω

Βεοω με: νΠατπ ει·εαταω ίὶωἰΙποοἰπεω , απ: @ο Ξ°ΠΜ°

εἰεω α οεατἰε νἰοετί ΡοΠε : τατἰοπεε ωἰ!ἰταπτ :σπαει

ἴρεεἰειπ ἰωρτείἶαω; αι ωοΙτο ωαοπ εοπει·α εκπτεί

Γαω,ντ Ωιω.Ιοσο σπ.Νατιιτα ί-Ρεεἰεἰ εκπι·εΠα απο:

τατἰοε οι εκαωἰπαποα.

Αιιδι:οτεε τ. Γεπτεποα: Ροταπτ. πατοπιω [παπά κ.

εκρι·εΠἔε,ἴεο νετΙ›ἱ ωεπταΠε εοπΗΠετε 1ο σο, ν: οι: εοξ"Μ.ιΐ··

ταπτοιπ ωεοἰοω Ωω, δ: ΓοΙα ι·απο εοἔποἴεεποἰ

οΕπαθ:οω; ποπ ωεοὶοω απ Ωω εοΒποΪεἱ ΡοΠὶτ “ό”, «Μ,

οοΙεδ0:ιιω. νποε οὶεἰτοι· Ϊρεεἱεε εκρι·εΙΤα, οοἰα εκ

πτᾶωἰεοτ Ϊεο ρι·οοοεπιιτ απ ἰπτεΠεἔὶο. εοἱοε εΜπ

ττἱπΪεεοε τετιπἰποε,αο οοΐετεπτιαπι Ϊρεεὶεἰ ἱιποτεί-

·Γα=:,οοα :ιο εκτοπΐεεο Ρτοοοεἰτοι· , δ: ίωρι·1ω8τοτ

Ροτεποε εοἔποἴεεπιἰ,ρι·ορτει· ποσο ππωπ πππ-_

4:οπατοτ. ΗοΙοε ορἱπ. είὶ ετἰαω Πισπυοίω π: 1.αίοΐ.

α7.ππω!ΐ.:.δεσεω 944.;- β.Μά ερωΠ.8ε ε» 2.ο2Π.Θπιβ.

9,@·σ. Ρτοο.1. ποπ εκρετἱωοτ,εοω αΙΞεμπο ἱπτεΠΞ- 27έ

8ἰωοε. πω πω ω αθεοω ο: οΒἱεᾶοω ΠωοΙ, ἴεο Ρ"'Ι'· ι·

ω οΕπεδτοτπ ταπτοω.:..ποπ ροίΪοωοε που οἰτεᾶο, ο..

τω ταπτιὶω τεθε:ιο Ξπ ποίΈτοε αόΙοε τεποετε : απ

αέΈπε τεΗεκπε ί-ορροπἱτ οἰτεᾶοω ε Ε.τ€ο νεώπω

ωεπταΙε ποπ ροτείἰ: είΪε Μ, οοοο Ρτἰωο εο8ποΓεἱ

τοι· π) ἰπτεΙΙεᾶο; οοία εΠ: αάοα ποΙὶι·ἱ πωπεεω

3. Ρετ ποποαω ἴΡὶτἰ:οα!εω εοἔποἴεἰωοε οΕοεδεοω α.

οοαπτοω 8: ωατετἰα!εἰ ετΒο ποσο ἰωωοοἱαπἑ "τα Τωπα.

ωἰπατ ἰπτεΙΙεᾶὶοπεω , ποπ είὶ νετοοω ωεπταΙε,

τω οΒὶεᾶοω: παω οοοο ποπ οι οιιαπτπω 8ι πια

τετὶαΙε,ποπ ροτείΈ οπο: ωεοίπω οι οπο εοΒποΐεεπ-_

οἱ ενωπιον:: α: ιπατετἰα!ε:ἴοΒίὶαπεἰα πεοοἱε :πεπο

Γεἰ ω νετοο,οοοο είὶ αεεὶοεπε. 4.$ἰ ἱπ:εΙΙεᾶοε σο· 2,;

8πο[εει·ετ Γποω α&:οω.αο8ποίεετετ ΓεἰρΓοιπ : θα Θεώ·

ο: πώ εο8ποίεἱτ Ρἰᾶοταω, οο8πο(επ ἴοοὶεᾶοτπ,

π: οπο εΡε ρἱᾶοι·α. (ῖοπθτω. Η ΞπτεΙΜέετεωοε νει·- πωπω.

Μπι, ποπ ἰπτεΙΙἰἔει·εωοε πιω αΒΡοαάο, πα :οπ

ει·ετο,ντ αἄἰεἱεπε ἰπτ!!εᾶοω, ω οπο είὶ, δε οποσ

εει·εο1τοτ; απο απο έΡΓο ΠωοΙ ἱπτε!!ἱ8ετεωοε ω·

τεΙΙεθ:οω. 5.νοΙοπταε ποπ ρτοοοεἱτ π: Π: αΙἰοοἰο, μι,

:μισο οι ρι·ὶωοω οΒἰεᾶοω αωοτἰα,Ϊεο επ ἱωωε- 29ο"Ρ.

απο εεποἰτ αο οΕοεθτοω ΐεεοποοω Π:: ετ€ο πει: *ο μ'4°

ἱπτε!Ιεᾶοα Ρι·οοοεπ: αΠοιιἰο ἱπ ί-ε,οοοο Πε.ρι·ιωοιπ

οοἱεᾶιιω ἰπεεΙ!εᾶἰοπἰε:, τω ο ὶωωεοἰατὲ εεποπ:

αοοωε&οω ἰοἴοω Γεεοποίιω Η. Απτεεεο. μοβ.

αΙἰοΊοἰ ποΠα οαι·ετοτ νἰττοε ΤπεοἰοπαΙἰε, ἰτπωε

απο εεποεπε αο Βεπω Ρτορτετ Γε, Η ρτἰωοω. 88

ἰωτπεοἰατοω οΒΕεδεοω αωοτἰα Με: ποίὶει· αωοτ

Τπεο!ο8. ποπ Βεοε πωπω· (ε, τω αΙἰοοὶο επτα

ποστ. Ιοεω ατ8οωεπτ.πει·ἰ ροτείἶ: οε πω, απο

Τπεο!ο8. φπα Με ποπ τεποει·ετ αο Πεοω . ν: νε

ΝαΠϊ ἰϊΠϊπ€οἰ2€ὲ α Ϊεο αο νετοοω ετεατοω ωσπ

ταΙε ποΡετἱ Ξπτε!!ε&ίια. 6. ΟεοΙοε εοι·ροτεοα ποπ 8,; ·

εοΒποΪεἱε οοἰεᾶοω εκπτείἴοω Επι· νει·οοω ἴεπ_ πω.

ΠοΗε ἱπττα π,ίω ω ρι·οοπα π:πιπα Μίνωα, πω.

οοἰ απο νἱίἱο ποπ εΠετ ἰπτοἱιἰοα; Μα επἱτπ τετωἰ

οπο: αο -οοἰεᾶοω ω Ηρώ ε:οΠ:επε :οετιςο πεε π

τε!!ε&οε μι· νὶΠοιιειο ΞπεοΜοαω το811οΓεάτ οοἰε

ᾶοω Μπα (ε πει· νετοοω εκρτεοοω,ίεο εκττα ίε οι

οτορτἰα παποτα εκἰΠοπε. 7.()ρροίὶτα Γεπε.αοωἱττἰε μ;

Ρετ αδεοω ἰπ:εΠἰἔεποἰ ρι·οοοεί ω ποίπε ε0ΓΠΙππι παρω».

τεαΙΘ,ἰπ οπο ντ ω ἰωαεἱιιε εο8ποΠαωοε οϋίσθ:οιπ,

εοπττα

 



πω.

|πε|ιά εσπ

ί02,·είσέ.
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εοπιι°σ Ρειιο[ρ.Λ!εεφθ.ιε.16.ειοεεπτειπ ρεποπετο- τερτεειεπτ:ιτετοι·, ίιεοτ ι·ειιειοε οΒιεέιτι.ε1οπ ιπνι·ι·

ι:ιοπεε ιπιππιπεπτεε οπο! ιπ ποιιιε ρτοκιιιει.8.8ι νετ- πο @πει εοΒιιοιεοπτοτ. Κ:ιιιο: ειιτπ νει·ι›ιιπι Π:

[ΜΒΜ “Τα ιΕΠΙΠεειι2ΕΠΙΠ 0ι:ιεξιοπι ιΙΙΙΒιιοδΕιοπιπ, πχΡη:(Πηπεπ οβιεςξιι,άεςιπο ει€πιιοι·,ιιιο(·|ω]9εμη..

ποιοι παει ποίιετ ιπτεΠεδι.ιο Με νει·ισο; ποιει'ποιιιι ιεε6τιπεπε ιεειιπιιιιιπ είιε ιπιεπιιοποιε8ειιιτειιιειι

ιπτειιεθ:ιο είιε μπώ: Με τε ιπτει!εέι:ι,ιιεοτ ποιιει πιο, ιιιιιιειεπτετ ιο εο ιπτειιεδιοιι ροκετιε €0€ιι0

ιπιειΒο Με ιππιειπ:ιιοπιτνιιιο Μετα πινω ιπτεΙιε- ιεετε ιοεειει·π ιπιπι·εΠ)ιπ , ποπ απο :ιεεοΒοοιειε

. ειιο.α ποπ ι;ειππιπιποι· σε! νετιιοπι α ν( ΜΪΜ· ε). δι ι-εικ1ιπ οοιεδπι οι νει·Βο.ειε πιο ΐοι·πιιιιο.

νεκοοπι ρτοποειτοι· :ιο πέι:ο ιιιιειΙιοεπιιι , μια οι ()οιιιιτπι.:.ιοεο οποιοι; οσε είιει·οοτ,οιιι:ι ρο

ειδιοε ιπτειιι€επειι,εμπιπι νετοοπι ρι·οοιιέιοιπ. ίιειιτ ::ιπε,ιρεειεκπ ιπιρι·ειΠιπιι·εποιτι ν: ι›ιε‹ιιοιπ,ιπ οπο

οπιπιε επιιιιι ρτιοι· ειὶ ιοο είί·-εδιο:ει·Βο ιπ πιο ιπιοτι οι:ιεδιοτπ ρι·οκιπιε εετπειτοι·, νε ιπ οι ιιπ:ι8ιιιει οι

πει:ε: :ιέιιιε ιπτειιι€επειι ιι:ιβετε ιιιοιπ οϋιεδι:οπι, ιιοε ιοί-οφ πι. οποια επι ιιοε ιιιιιιειι Ϊρεειεε εκρτειἶ

ειιιπ πεποεειι: ειτε ιι&οε ιιοε τετιπιπο: Αι οσε ποπ πω πιώ πιειιιιε, ποιο οποιοι. εκριιπιιτοτ οπο·

Ροτείιείιε νεκποτπ; ποιο ειιιπ νετποπι Ρι·οποεειτιιτ όιοπι; ε.. ίεειιιετετοι·,ποε ποπ ροΠε Με ιρεειε ιππ

·ειδιο ιιιτειιιεεπάι . οι ροαετιοε πετοτει ειέι:ιι ιπτειιι- πτειιο.ποΒιε ιπιιαι·επτε, οισιεέιοτπ εοεποιεετε;ειιιιο

Βεπάι. ιο.Νοιιοπι πιεειιίιροτείι είε τιιτιοιπιοιιιοε ποπ Ροποπιοε οοιεδιοιπ εο8ποιεετε, πιο Ρετ ιππι

νιειεπε!ι πω.ι,πιπ πιω ίοι·πιιιΙιτει·, πο: επιιπεπτει· 8ιπετπ ιρίιοπίεά ιππι€ο.ιπ ποπ ιπ Με Ϊεπτεπιιει ο!»

εοπτιπειιτ:ιεό νετοοιπ ωιιωιπι παμε ιοτπιιιιιιετ. ιεέιοιπ εοεποιειτοτ,ποπ οι Γρεειεει εκπι·είι;ι,ιειι ισι

νε πει· Γε μια; παμε ετπιπεπιετ,εοιπ Πι ιπιρετιε- ρι·είι:ι:ετΒο Με πο. ποπ ροΠεπιοε οοιεόιοπι εο8πο

έι:ιοε ιοΒίπιπτιει,εοπτιιιεε ιοΒιι:ιπιιιιπι. ΟοπΗι·.νει·- Γεει·ε.οοοιι οπο” είι;ιιιιοποι ποπ ροπε:Πεοεεπι

· ποιο οι πιο πο” ριέιτοτειε;ίεά ιπ μπω ποπ Ροπιι ειοεεο, ειοο‹ι ιπ ποΒιε ρτοποεετει τΡωι-ω ιπιπτει

ιπιοιτιοε νιιιετι ιιπε8ιπ:ποιπ. πι. δι νετοοπι Με: π...ιιρι.ιπ,€ιεπ·ε νε ι.ιριιιειπ εο8ποιεει·επιπε, @μη .

»πιο ιπ πιό ιιπιπειιι:ιιέ νιειεπειι οι:ιεδεοιπ , οπιπιε πό μικτη". οποιο” εοεπο(απ-, ..ιη πιω [Μιχοπ

εοεπιιιο πι.. ιπιιιιιιοιι:πιιπι ιπιοιιιοε εοεπιτιο πι. π·ιο8,ντ ιεππιποπι πωπω εοεπιιιοπιε;ιπ Με :οικω

ποπ ποιοι· οι! οι:ιεέιοιπ ρι·;ιειεπε:ειτ ιιοε πιο‹ιοοιπ- ιεπτεπιιιι οπιεθειιπι οι ιει·παιποε ποίιι·:ε εοΒπιιοι

πο. εοεπιτιο ίει·ι·ειοι· ει! οπιεδεοπι ιπ πιο νετΒο πιε ιιπιπειιιιιιε.8ειοτιππΙιτεε πει· ποιο ιρεειεπι ιππ

Ρι·ει:ιεπε. υ - Ρι·ειιιιπι;ιεΒε .$'.Τ&εω.ερν/ε.ιπ. Οοπέιτιπ.ι.όείιι·ο

Αοιποι·εε νει·ὸ α. ιεπτεπεια. ει:εεριο ΒιιΜπάο, οι πω: ιιπρτεΒ:ι.ά εοπΓεεπειτά πι Ροκηςιο ςοέζηι

εεπιεπι: νετιιοτπ. Γεο ιρεειεπι εκπτείιιιιπ πι: Έω- ειοε ιοΙ.ι ιι:ιεειε @και ειοιιιεπι ΐρεειει ιπιοιε·Πιε,

ποιοι πιο ιπιει!εδεο οι·οειοάά , ω Μέι νε ιπ ρι·οοιιΐο ιοιιιειεπτει· Ρετ απο μπει. εο8ποιεετετοι:ιεθεοιπ:

8: πειτοι·ειιι ιεπεΒιπε ρτοκιπιε εετπιιοι· οι:ιεδι:οιπιπ- ΗΒΟ ποπ πω· ιπιριεΠιιιπ , τω ρω· εΧρι·επ;πη οι”

τεπτιοπειιτει· εκοτείιππι, δε ιπτειιι€ιπιιιτει· ι·εΡι·ε:- &οιπ,εοΒποιειε; :πιο ποια πε οπο ποπ Ρετ ντι·πη·ι

ιεπτ:ιτοπι ιεεοπιιιιτπ οπιπεε εεε ρεορτιετιικ% πο” Με, οι πει·νπιιιπποπιωκειτ οΒιεέιιιιπ εο8ποιειτ:

οΒιεξιοπι εοπιιπετ ιο πιο Με πεποτιιιι; πο: ιιιιτεπι απο Η ιΠοιι εοοποιειτ πει· εκπτείιοπι,πό εοεποιειι:

δ ι·

Οί1Μιώ.

Μι

ι ε

ΒΜπν8.

Ρ'Πιιοδ.

Το

π.. νωπά

έτι απο ε

ποδι: ιο εο 0ι:ιι€δωιπ αιΓΠΜ|ϊ π! ΡΓΟΡω ιΜΒΒιΠει πει· ιιπρι·ειιιιπι:τοιπ ποιο ιπτιπιιιιε,εοππείοι·ειιιιε.8ε Ι."ω;.,

ποπ τω” ει: ιπ ιεπτεπτιιι εοτοιπ.ειοι ειοεεπι: ιπ ιικ- τπιι8ιερι·οοοι·ιιοποιε πει· εκρεεΠιιπι. πιπιπι πιο· ιπι- εσπππΜπΟ·

απο νιειετι ἱπιειεὶπειπ ο δω! οι ιιπη;ιπΜΗΜ ιΠαΠ· πωπω εο8ποιειι: ειπε. Απτεεεει. ρτοι›. ιπ τΡωε Με α!".β

τιοπαΙιεεε ειιρι·ειιοιπ:ιι::ι. Μπιτ ΗΜο6%σ.ποιηο8πι· εκρι·ειιιι ειειιπειιιοι· ιπτεει·ιι πειι:οι·ενιπιρτε!ιε. εοπι Ϊ^'·

ω. μια νει·Βιιπι επε πιαιωπι Ωω ς08ΠοίαΠ(Η οι ίοι·πιιιιιε πειτοι·:ιιιιέΙοε ιππι€οιρίιοε εΡίεᾶιοὲ Ρεο

οπεειω.πιπ Μπα! ΜΜΜ είτε εεπΐεπ Η ω “Μ οποιο πιο ειιιιεπι ιρεειε ιιπρι·εΠιι : απο ιο επ ν: ιο

πιειοεκπ ιο Ρεοπτιει ιτπιι€ιπε εει·πι Ροίιιι οπωωπ. Ι πετοτειιι ιππι€ιπε ι·ειοεεε ιπτεει·ει οποτε το ΓΡεειει

ποπ ιεεοε εε ιπ ιππι€ιπε ι-Ρεεοι:ιτι εετπιι:οτ ιππιει- ιΜΡι-°Π”2, πω] οι.ι.πι Μ...: Νεο "π... ιηηπειὲᾶ

οποιο. όειιτο&ει,τοπι οποτε ι Με ειοιέ1οε οοιεέιι εει·πι

π. Οπιπεε :οικω κι ειοδεοι·εε εοποεπιππτ. °νετιιοπι Ροιετιτ ιο ι-Ρεειε ε:ιρι·είΓε. (Σοιοε τει οριιπιο εκπι

Ψ'"ω,ε οι ποπ εοπιιΡεει·ε ιο ιοεειε οι: οπιεέιοιιπρτείιε, τω ιπ ΕΜΠ, [ΜΒεω"8 π. ν"Βο ι"ετατωΠ Η...) νε ω ΡΗ,...

ε”-#"'""° παω :ιο ιπτε·Ιιεέι:ο ειιΡι·εΒει, εοπεοττεπτε πιπιι)ιπι Ριπ ιπιι€ιπε εππι·ιιπιιιοι· οποιοι ειιοιπ:ι νε ΓΡεειεε

ιιποτειἔἐ`ντ εοιπΡεπιειΡιο ιιιιοειΑπίεΙιπ. οι ΜΜΜ. ιπιριειΕιοπιιιιοτπ οΒιεε”ι;οι·οιπ,ποπ Ποπ ιπ οποιο

σεβ5Ι- ΦΜΑ ιιιιιιιιο @Με πω”Μίω ω,ωΜΜ ώ· οι ι-εεεοπειἔΡετειπ νι: ‹ιοεεπτ Ρ:ιιι·εε, Απέα-β.ειτοπ

#πεεω.πΜπεικτ πιο εεἔιπιιἰυπο »εεε οι πω” 2υπιέι- ειοε;ποπ επιιπ ιο νειι›ο ειιοιπο νι οι ΓΡωε Μρκι

των» απο. Με». πο». με πρ.» σεο!υπωπ οι υπκω- ι πι, ω ευφτεΒέι ο: δειριεπειδ 8επιι:ι 2ιετποε Ριιιετ

Μ», πιιι·π.·σωμω έωα!ο οι ευέιτα:ιοπε ·υεεπιππ :β σού; εοεποιειτ οιππιει.Ωιιοει ειοπεπι ροΠιτ κιειιτο&ι ιππ

έσω ΒοπΜΜ,επεω ευέιπιπέωίπε. Ετ ε:ιο.46. νει·Βοιπ ι παπά εοπιει·οιιι·ι ιΡεειεε εκπτειιιι πωπω. ιιπιπει.

ίιε .οποιο Ρ'επόπω ε/ιεπέιτειιο νωπά π... ρω.πω- ι (ο ιπ Ροτεπιι:ι εοεπιτιο5.ΡιοΒ.;,ποπ ;,ιΡΡ;πει πιο...

ΜΜε.εωεωειιηθτωεω. ΕτΑοποίι.ι;.έε Τ7ικιΜ-Π- 1 πιο εοππειιιο ιπιει ι-Ρεειεπι επιππω 8ε επωτ.

Τι47Ι©ς/ΪΦ#Γ!7#Μ Φωι|ί»ΜΜ ,Ή Μ#·#› ά :με έι!”“Ν 5 ποπ: Λεω ροτειι ιπιρι·είιε εοπιει·ο:ιι·ι επι-ειπε οι)

@παο , φωπείε ει: ·υΜΜε πωπω οψιν επεέπιπισκπ εκ- ` ιεδεο,εοιοε οι ιπποτείιἔι ιρεειεε.ιτει ροτει·ιε εκπτείιπ

ωω.νοι νεκισοπι :ιρρειιιιτ ιΡωι τει νιιιοπεπι,εε- ι εοπίει·οιιτι επιειοε επρωπ, εοιοεείι ωφωπο. 3.

πιι:επι ει: ιπεκποι·ιό. ιοεεοπεια, ποιο ρπετετ ιπιεΙιε-ἰ (Με πω. κα. πιοτοξι ι-ωιω .ιιιιιιιέπ..

ΕΙ!,','ΕΠίθ

Ώ·

'ο

έεοπι ιπειοειιι: ΓΡεειεπι οι:ιεάι, ιιιιοντ ιεπιιπε ω. ι)1εο ι. νεκι:ιιιπ πιότιε,ιεο πω"ωφωπ ποπ πο.

εππειειοι· ποιεπιιιι επ νετιτοπι,νι πιο οΒιεέιι Ρτο- ..ο τοπ:ηιη ι·πεειιοπι 250,Γεει “πιω ιη 2,2., ΜΜΜ. Ρ27:πω οί

ο . . . . - .` · - - ι γ”

. π...] ει€Πς:Π68Π1; εονει·οοπε επιτπ.·στ ιρῇ Μ. Τ”. οιπεᾶοπι, Μο οι ιριιιιπ οβιεᾶοπι ιιιιεπποποικει· :ο π.

δι” Μ -Φ#:

είε έΜΡ”ββ

'δω ί2ΥΠ" °

κόπο π8Β"· .

πι». ε.ερ.·υ!:. εοεποιεεπτε ί-ειιιεει:8εεοεπιτο Ριιιιιοι· εΧΡτείτιιίΠ. δειπ οι πετοι·ειι ιππι€ιπε ιπιεΙιιΒιοιιμ
ποτιτοι.οπ:ε νει·ι:οπι πιο πιδειε οι·οιεε.Ιπποε ειιειτπ λεει· :ιρρ:ιι·επε εοοποιεεπτι.Ηκε οι επιπεδο [επτεπτιε

τετιοπε εοπίιειπ παπι ο εΠετ @Μπι ιπιπτειιιι,νεΙ «Β 8.Τβοω.τ.εοπτ.6επι.εφ.Β.νΒι νει·οοπι ειρρειιιιτ π»

ιεε,ντ τεεερτ:ι πιπιιιιπ ιπ ροτεπειι.νει νε τετιπιπιιπ5 εωωπευι ππε!!εδπυπ ιοτιππωιιι ..ο ιπιεΙιεόιο [Μάιο

πω· πιοποπιοι:ιεεει ειδεοπι ιπτεΠεδτιοπιε;ποπ μι

εποπι; ιιιιοειοι ιεπιρετ :ιδιο εοοποιεετετποε οπιποι

οπιεθ:ει, ιιοοι·ιιπι ιρεειεε ιο πιειποτιιι τεεεπτειε ω

ιρεειε ιπιειιι€ιΒιιι, πει· οικω νι: πει· ι·ει ιιτπιιιιικιι

πετπ πιο ιπιειιι€ιπιιιε. Ε: .ι.εοπι.θεπι.εφ.1ι.ιιοεει:,

ιιιιπε ιπ:επιππωι Ιπω!!εί!εω , οποιο ιιιτειιεδιιιε ιπ

Βεπιιιε:Νοπ ιεεοιιόοιπ; εΙοια,ετίι οοιιετ ιπτειιεθειιε
. . . Λ _ |

ιοι·πιιιι·ε νετοοιπ πε ιριιι ιρεειε ιπιπι·ειαι. ειιιπποε

εο€ποιεετε.ιιιιιπι τοπιέ ποπ εο8ποιεει·ει ιπιπιεπιπιε

απο) εοπειοιι πε τε ιπτεΙΙεδπι, ποπ .το ι·επι πω...

ποιο ιπιειιιειτοτ,ιεειειοεπάεπι ιιιπι|ιτοιιιπεπι ιππι

που εοιιειρωπι πε ιε ιπωιεεπ, ποσοι νοεεε εκ- Ι;"".ή.

ιο ΜΡτι. το ιπνετπο.ιπ οπο πο ειιΡτιπιετειοι· οι απο” Μπιπεεπι,άνειοοιπ ιπιεπιιε ποεπιποιππεν ΜΜΠεἄπ2

ίυ10
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οοο οποιο νοτΒιιιιι Ιιοιιιιιιιε ἰιιτοιἰιιε οοτιοορτιιιτι,

οοο οπο Ιιοοιιοοιιι νοι·ιιοι,. οοιιοτιιΙο τιοτοιοιε οπο

ιιιΒοοε,ΓοιΙ Ιιοιιιιοοιο ιοτοΙ!οδτιιοι. δ: οιιιιιιι·Ιιιιο ο

ιοιΙιτοάιοοοι τιοτοιιιι5 "ο επι ιοτοΠοθ:ιι ειρρτοτιοο

ί-ειτο.Ετ το οροβ.ι5.|βκονίο βτωοττωι ό· σκοπο/βιο οι

απο”ώεπω· οποιο» ικτεττω, ώ· Μό οουφοπιιω· οοί

τοτο!!:Πο·ω, :τοπ πω: οπο τιιιο!!οδΜ.ι τοπε!!ιοττ,_|δά/ΐοκτ

το οπο τοτο||τΞζιο. οκτο το οπο [ο σ.τριψ ώ·[οτυπτο οπ

έ" :τοττιπυκ κι Μ2:||οδτιιι. νοοΙο οοιιι€ιτιάιιο οπο οι:

τιιτιοιιο νοτοι;νοιιιο,οιιοο πι: οποιοι :οι ιοτοΙΙοθτιι

οτοοοιιέε,ιο οοοιιο οιιιποοέ; ει!τοτιιοι οιιὸό πι τιιτιο

ωωειοτο δ( ΠιιιιΙιτιιτιο τοι ιοτοΙΙοέτ.ο.Ε.τ οριπο.ιο.. εεωτιιιω

=>=ι··=ο·- ροτβ·ι.πο εοπέτο ώ· σ.ιφι·φι ού Ξπ2ο|ἰοἔἱ%, ό· Μ:: ΜΜΜ

ο.ιφτο/οω οβ ·ιιοτύπω,6·· ή τοπια» κι άιΠιοδϊο ε.ιφτοβ

ῇ“¦'Μ,Φ ιοτοοπ,το οπο π: ο.ιοοι·ιωτττο·, ό· θα· ύπτε!!ο

άουτ Ρτιιισοιο!ηοππι το: πο» τιιτο!!ξοτικη »ή οι σο: οι

οπο» Μοοιαυπ οι οπο το: :σπιτικο : νοι οοο ίο!ιιτο

ιιοοοτ,ι·οιο ιιιιοΠιΒι οι νοι·Βο, νι: οΒιοδιιιιιι οι πιο

οιι!ο,ΐοοΙ οοο ιοτοΙ!ιοι Πιο οι νοτιιο. Ε: ἱοΓι·ὲ οιοι:οτ,

νοτοιιτο οπο οπιιοι οΒιοθ:ιιιο,οιιοτι ιοτοΙΙούτιιε νιτ4

ποιο φαω ΜΜΜ ιο Ϊοἰιπο Ϊοτιοειτ. οι! οοο‹;ὶ

ιτοοιοοιιοπο ιοτιιιιοιιτιιι· οοπτιιτιι ιοτοΙΙιεοτο.8ε οοο
π Μ ι·οτο οπιιοι,νι οι ιο το οιιτοτἔ; Μοπιιιο οοοίιτ

ποιο οιι.ο.άο Ρσει·ιτ. οπ.1.αά 3. ντο νοτοιιοι οροο!!ιιτ

οοοεφτιοοεω Μιο||οδΣκω, οι πιο οι/έω,οπο οτωτοξο

τω: οτ βο,ιοοιιιτ,έοι οποά τωο!!οοιωτ ΡΜ: έτσι ώ· το:

έ β, ώ· οοποερτιο οποί/οΠιστ. αιμα νοτοιιτιι οι Με “οι

ιιιιοτιτιοοοιιιοτ, οιιιιιιι οοο ιο:οΠιειτοιιο, οιιιιιι νοτ

Βιιοι οοοοιοιτοιιε. Ποιο όοοοι: 1.ρ.ο.οο,. οι·τ.τ.οέ ο.

ό· Ε'αρτοο!.το ι..άιέ?.39.ο.·υπτο.οττ.3.οέ ε. οοπτ.ι.οοπο?.

' ΕΠ: οιιιιτο οιιοι·οποι βοιωτια. Αποτ.5.άο οπο" Μι.

2ο.@·37.νἱ·ιἰ :ιιοποιοοιιιιτο ιιδτιιιιΙοιο οπο οποιο τοτο

ίοιτειιιι ι οοο ιιοποι :οποιο οπο τοε (οοο, Πιο οτι ο(

[οι οοιοδτιιιιι Γοιοοτιο; ιιιιοοιιἱ Η οποτάιπιοθειιιι. το

ίοιιιι.οοο Ροποι οπο οιιόοοι ι:οτο Με: όοοοτ,αποκοπ

έκτοΙΙοεοκάοοιοττι οοικιο; οοο μα· ιοτοΙιοθ:ιοοοιιιοιι

Ρι·ιιιιιτ ιο ίο οιιιοιιι.Βερο ιιτοτοι:ιι,οοεοιτιοοοοι Ηοτι

μι· ο/]ΜΜοτιοπωι οο!πο/οεπιτο και οοοπτικω: Η ειιιιοοι

οο8οιτιο οποι μια ιοοιιοοτιο. ιοτοΗοότοε οι! τα οια

ττει οιιιίτοοτοε. Ποιο οριο οπο: ιιίΠοιιΙιιτιοοο κι το:

ιοτοΙ!ιοοιιόοο, οι ΐοπιοοι·οτ οιι:ιοοιιοιοιιο νιτιι!ιο τοπι

οΙοοιιο,οιιά ιοτοΗο&ιιε οοποτ απο ίο τοοιιοτο ιιά το:

οοοιιοΐοοοιιιιε.Βοοιιιτιτιιτ ιοίι:ιιτ οπὶτοἱΙιιτἰο οοοςιιο

ίι:οοιιο οι! οοειιιιιιιιι , οι·ορτοι· νοι·Βι οιιρι·οίΠοτιοιιι,

οι οοο πιο οοΒοοίοοοεΙο οι. Ειιο!οιο Γοοιοοιιιι ω

οιιτοοοιιιιιι ιιιιοο: οι Ρ:ιττιΒιιε, οιιι νοτοιιιιι οιΡΡοι

|:ιοτ τωοοοιιιω οοιεΠι, οι οιιιιιιο ιιοἰοο οποιο τοκοι;

οιιιοοΒιοέτοιο οοοιιοΐοοι·ο οιιιιιιτ; νι μια οι: Απ

_β!»ι.οπ. ()οτιθττο. Ποιοι οι: νοτιιο οποιο ιιτοΒιιτιι:

ιοοι·οιιιιιοι, οιιοιοοοιιο ι:όρ:ιτιιοτ,οΠιΒοοιιε ιοτοτιοι

όιποτοοτήε. οοο ιοτοτ οι·οιιιιιιο 8ο ιοοι·οοιιιοι ιοτοτ

οοο!ιιοι ; οιιιιι τιιοιοο οιιΙΙιιο·ι όιποι·οοιοι ειΠιΒοοιιτ οι

οο,οιιοει ιοοι·οιιιιιιιι πι, οι οοο Ρειτοι· οοοοοίοιι οοι

Μο, οπο οι οοο οοιιιιε ΠΠ νοι·Βιιιο οι·οιιτιιτο οπιοιι

Ιιιοι. ποιοι· ίοοιιιιιιτ,νοτοιιιιι οοπτιιοι οπο ιο οοο

οοιοδι:ιιτο οοι·οοιιτι που: νοτΒιιιιι Βιιιιιιιιτο οι, οι

οιιοΡειτοτ οιιιοι:ι οοοιοιοιιΜτιιι· : Νοτιο,ιιιοιιιτ,Δα

8κ.π.15.άο Τοιοιτ.οορ.ιο. οποιοι Ποια: Ρα” οι βοά;

ποιοι το τω” μι το |ἐιρβ Μποκοπι βοο/έιιιι,ιπ Πω

πομπο» βιοκ.Ε.: ποιοι : ·οοτύπω απο: οοΠι·πω/ί

πιο: ι·β το ίσοι· απορια:: πο πω” Βοι,οποπτουιβο σο·

Με οι· ιιοΠτο πιιβιικτ,οποΜΜαοάκω (ΜΜΜ άοβιοπ

Μ: ω” κατω» οι?.

”_ Ρι·οο.2. Ροιοοιιιι νιίιιιο οιιιοθτιιοι Γιιιιιιι ροτοιοιτ

Ρκτοιιοπο ιο πιο νιίιοοο,ντ ιο ρτοοτιιι ιτοιι€ιοο οιιοτοποιτι πιο

δ" ?'["'6 @οι ροτοοιοι νιττιιτο ί-ροοιοι νιΠιιοι: οι οΒιοθτοιοι

οιτοπ:ο : οτοο ιοτοΠοδτιιιιι οιιιο&ιιιο ίιιοοιροτειριτ

ωφ,,, α, οιιιιτοποιτι ιο νοτοο,ντ ιο ρτορτιιιιοιιι€ιοο οι οιΡτο

μοβιω: Ιοτιο:ιτει, νιττιιτο τρωω ιοτο!!ιοιοι!ιε,ιο οιοοιοτιει

οικιποοτιο; ι ίοι·ιιοτιι οιιοι τιιιιιίιε @με νπιι5 νοι·οο

ΐοιιΠΙι, νι: ιο οο νιοΒιιο οΒιοέιιιοι ιοι:ιιοιιιιιτι οιιὲιο

τ".

οι: .

Μουρ οὐκ·

οι τ

πιο. οι. Μ: ισοοιιιιρο εοοοψιοιίέτοιο ω. Με. οι

ιτιιοΙΙοδτιιο νοι·Ιιο ιοτοΙΙι€ιοιΙι,νι: ιο οο ιιιτοΙΙι8Πιιιο

οιιιοδιιιτο ροι·οιριιιιι ιιιιιιι νιΠιε Γοτοροι· τοπια οιιιο

οτιιιιι ρι·ορτιά οιιιποοιιἐ Ρτιιποοε,:ιά οιιοιι Ϊοιτι Ροΐ

Ιιτ,οιιοά οοο Μισο: ιοτοΙΙοδι:οε, οιιιι ΡΙοι·ιιιιιοιιο Μι·

τιιτ :κι οοιοᾶιιιιι ιιΙποοε. Αοιοοοιι.οοο :ιάιοιιι:ιτιιτ

οι· οιοοιοιιειιιι&οτιοοε οοίι:το Ιοοιοοτιο:.Ειεροι·ιοιι

:ή οι: οιτο!ιο: νιιι·ιοτιε τιιοι:ιιιο πιοοιοΒιιο Μ” νει

ι·ι:ιτιιτ οΒιοέι:ιιτο ιο τιιι:ιοοο οιιιοθτι Ϊοττοιι!ἰτοτ,οοο

ν:ιι·ιιιιο ιο ι·ιιι:ιοοο τοι: ποιο νπιιο οοο τοι·ιοιιιιιτοι·

ιοιιιιοιιιιιιο πο! νιι1οιοοιιι ΪοἙίο οιιἱοίἱοοε,ίίἑοιὶ ιιι ΡΙτο

ρι·ιο ιο·ιιιοιοο προ: στο. οιοοο .οοο τι: του τι

μοι οιιροι·ιοοιιιιι τ.τιιιιιοιιο Γροοιοε ν:ιτι:ιτιτιιι· οιιοειά

ιιιι:οοιιοοοτιι, οι·ιιοέτιιτο ιιρι·ιιιι·οτ οικω δε ιοτοο

ίιιιο. π.. οιιιιοιιο π:ιοι:ιοονοτιοοτοι· οιιοποι τοοΙ:ιΡο-°ΜκΙ:οιΙΙιέ,

τιοοοιιι , ν: ιο οοοποιοι!ιιο οιιιΙωοοιι!ατιοιιε οικο

Η· ή

Ε.ιομτισιιιω

πωπω, ή

οποιο ιιΡοετοι ιιιιιιιιο!οκ,οάοο νι: οιιΠιιιιι όποτιοιοο

ροτοιΡιπ οοιιΙιιε ιοιοτ νοτοιο.δο ειροοι·οε οοιοδιιιτο.

ο. Φιοοτιο @απο ι·οΐτοοΒιιοτοτ.οοιοότοπι οιΡοτιτοτ

ττοδτοιιι. ()ποοιιο οοοί-οοι.δἰ νιΠοιΙο οοο οοτοοτο- _

τοι· οι πιο ιιτιιι€ιοο οιοιΙΙιτοπιιοι, «ο οι Ρτορτοι οι» π::απο οιιιίτοοε,οοιι Ρο οι οο8οοιοί , Με οιιτο οιι οι. €2"Μ":

μοίιιιοοο,οιιιιτο οι Ηρώ Ιιιιοοτοτ; ει: οοο οοΒοο

απο απο οι όπροίιτιοοο, οιιιιοι οι ποπ-ο Μοοτ,

τω οιιοι οτι, τοπιο Μισο: ιο ιιτοοι·ι:ι ιτοειδιοοοιιρτοί

Γιιιιι:οτοο οοο οοτοιιιιι· ιο Ρτορτιιι οποτε οιιιποοο,

Ϊο‹ἰ οι πιο. ιοιιι€ιτιο οιιοτοποιο.Μοιοτ μοβ. ει νιίιο

οοο οποτ τοοιιιιιτο οι οπο, τοι ι:ιοτιιιιι οπο ιοι:ιιοοιιι

οϋιο&ιιτο οι @το οιιιίτοοε,οοο οποι τοοιιιιιτο οο

Βοιτοιο ο ροτοοι.ι:Έι Ετοο οοο μποτ οι. τ:ιοτιιιο

νιιΊοοο νιιτιιτειιν:ιτιιιτι οτιιοέιιιιιι, οι τιιτιοοο του

πιο οιιιο&ι; οοο οιιΠιιιο οποιο ιιοτοπ οπο· τοπιο

νοιοοιιι οιιιοδιιιοι ιι!ἰιοτ,ιιιοιιο οι ιοΐο,οιιι ιΡωπι

οιοιιιοτιι οιιιοοιιιιε :Μια Η Ιιιιι:ιοιιτ :κι οποιο ροτοο

ποιοι: ιΒιιιιτ Η νιΠο οοο Γι: ιιοΒοοι οΒἱοᾶἰιιὲειἀ ρο

τιιοιιοτιι νιΠιιιιιο. οοο ιιοτοπ: οπο τοοιιιιιτο νιάοοιΠ

οιιιο&ίι ιι!ιιοι·,οιοοοοπ: ιο πι. Αοτοοοιι.ρι·οο.οιιοά

οοο ιο τοπια οοιοδι:ιιιο επ Ροτοιιιιιιιτι, οοο ιιοτοπ:

οιιιι:οι·οοιοο&ιιιο Ροιοοτιοοιμιιιι:ι οπο! Ροτοπ οπο

οιοοιιοπι ιοιιτοοιιι :ιιτοτιιοι, οιιιοιι οοο ειιιΜ.ιωΠι

οπιοιοοάι Ποιά οι οο τιιιιοοο, Πιτιοιιιι οοο" ιιιιω

οιοτιιι·οι: Ει·ιέο ο νιπο οοο οπιοιτ οοο!οιο οΒιοθειιιο, .4$τοιπ

@ο ιιιοτιιοι ί-ιιΒιοδτιιιο, οοο Ειοτοπ οπο οιοάιο ιιιιι- °ω(ό”.εδ

:πιο ιΙΙιιοιοοιοέιιιιοποά τιιοτιιιο ίιιΒιοθ:ιιιο.διοιιτ -”ψ""ο

οιιοτι τοοιιιοιιιπιοιτ ροτοοιιιιτο οΒιοδι:ιοο,οοο ρο

“τι οιιιιιιτο οοιοοτιδ. ΐιιοιοθ:ιιιο;οτεο οοο οιιοτι πεο

τἱιιιι :οοο 'Ροτδιιιιιιιι ἴιιοἰοἐὶἱιισἔ, ι·ιιιιιιιι·ο Ροοο[[ Ρο

τοοιιιιιο οΒιοέΒιιο.Οοοπτιο.νιιτιοτο νιίιοοο μι· το

Ιοιο νιιτιιιτιοοοοι Ϊροοἱοτιιτο νιίο:ιΠιιιττι . ιιΙιιιοτ(ιιιη

οιιιά ιιοριιι·οι, :μισά ιιοτοἐ οοο ιιρριιι·οοιιι; οι οοο

οιιιοπιιτο,οιιοιι οιιοο ιιροιιι·οτ,οοο οπ το οΒιοιπ:ο οι

ΐοιΡΓο οιιιίτοοιο; οτΒο οι οιιιοδτο ροτνιΠοοοοι οιο

οτοπο:οιιιιι οοο άιιιοι·(ιιιιι, οιιοιι οιιοο ιιροιιτοτ,οπ:

οποιοι τοο!ο οιιἱποοε οι: Ρι·οποοε Ροτοοιι:ιο, οιιιιιπι:

οΒιοθ:ιιιοροιοοιιο: νιίιιιο:,οιιειε Με ιιοοροποπ:,οιπ

:κι ιιΠοιιιοΙ ποιο Μοτο οι: ρτιοἴοιιε:οτ8ο Η οοο οι

Η·

ο ιο οοιοδιο. ιο ΐοιΡίο οιιιΠ:οοιο, οοοοπιιτιο οπο ιιο

· οοο ιο οι:ιοθ:ο,ιο νιίιοοο ιΡο οιιοτοπο.

Ρτο!ιο οιιοο ιιοι:οοοιι.οοττει τιιιιοοο:(:οοίοτιιιιτο ο 47.

τιιοιιιτο οι οοιιΙο νιΠοοο.8: οοι·ι·ιιιιτο νιεωιι,ωωι ?°·'°Μ#°μ

οι νιίιο,οοειδ Ρτοτί.ιιε ιοοιιο ιιΡοιιτοτοι οοιιΙο οποιο 'ἶἑἶ”ἶ" Ρἶ”

νιοιιιιο. οποιο δΡΡ(Π-ετ,ι Η οποι οιιἰίτοοε 8ορτοΓοοε;Σ:ΩΣ

ιιοτοοι:ιιιι: οι·8ο οι:ιι!ιιε οοο ιοτιιοτιιτνιοτιιΙο ιιοτοο-· ροη σοφά.

ποιο ιο @το οιιιποοεποά ιο νιίιοοο ιοτοοιιοοιιΙι

τοι· οιιρτοπιιοι.ΑιιτοοοΔ.:ιοοιιτιιιιιτ πού/οπο, ι.ρ_ιι'τοι.

58.ι.·.ι..ά·ά.οο8.σ.3.¦Σκοπο Μ.ι.άο @πέσω σ.ιι.πισκ.

ιι./1τι·κοο!,οο·ι.·. 8ο οοοποτ οιιροτιοοτιέι,οιιοι ἴοοοἰοε

ιιιιιΙιἰρἰιοοια ιο οοιιΙο μι· οοοπιιοΠιο τοιιιιιιιιοιι!τι

τοι τορτοποοι:ιοι: οΒιοδτοιο νοι οοο οπ,οοόοτο ο!ειοδ

τιιοπο,ειο τοοι·:ιποοτειοτ Ποιά νΒι οπ::οι·οο ίοΙιι πιο:

οιοε,ιιιιινιΠο ιο οοιιΙο οοοΐοτιιιιτει, οοιιοιιι τοοτιο το

οι·οίοοιιιτοι οοιοδτιιτοι .σε ο Ποιά οποι: οιιιποιιε 8ο

με"



που. πιο Βε τοποοπρο ερέπήιέ2/!Μ2ε πο! δεό!'. ο

Ρτοε!-ει!ε Ροτεπιπιτ : πο!!! ο! Εοδ!ο ν!πο τεΡταππτοτ

!!!οτ!.νπ! ποπ ε!!,εο!!επι Ρ!οπσ.! τποε!ο.οε ο π! ε!!ετ;

ετ8ο !ο!ο ν!πο εοπ!-ετποτη δε εοττορτο οπ!εἐ!ο,ο‹!..

πο: Μο!! τεΡτοε!επτοτετ, πο! ποπ επ; ν: !!!οτ! τε

Ρτε!-επτοτ ποπε! ν!!! ποπ επ. Νοπιοιιοτ! Ρετ Μοπι

!Ρεε!επι ε!ε πιό!ο ποιο! ττΡι·:επ:ιιτετοτ ν!!! ε!!,π!π!!

εοπτ!οε!τ οι! !Ρεε!εττι,τιοο ι!!οτ! τεΡτοε!-επτοε ν!!! νε

τ!! ποπ ο!. Ε!! Μο επΡε:τ!επτ!ο;επττι οιι!ε!!!ο πιο

εποτπ !ιιεεττι ο!-Ρειτ!τ,8ε ποπ!!! ε!!! τεπε!ιτοε πι εσπ

οεττ!τ.ο‹!ποε τοπτ!ΓΡετ π!!! ν!τ!ετοτ !οεεπι ο!!οοοπι

οι!Ρ!εετε:οο!_επιπ !πτο!τοε ε!! !πτεππιττι εο!οτοπι, οι

ε!ε!πε!ε νετ!!! π: οι! οι!-Ρ!ε!επτ!πττι οποσ! εο!οτεττι τ!!

πετ!-ο: τοτ!οπ!ο, ο!!ποε !!!ε !εεοπτ!οο εο!οτ Ρετ ο!!

ποοτ! τεττιΡιιε οΡΡοι·ετε!ο!!!ειτι τοτ!οπ!ε ειιτπΡτ!οτε

εο!οτε. Ηοςοοτεπι ο!!οπτ!ε Ρτοοεπ!τε ποπ Ροκ!!!

π!!! ποπ τε!!έ!οε πιο! ο!!ποοε !Ρεε!εο !οε!ετ νε! εο

!οτ!ε Ρτεεετ!ετιτ!ε.οοπ πιο!!! οπο! Ροτεπτ!ο Ρτοτ!ο

οπο: ν!ποπεπι ο!ι!εό!! οπ!-επτ!ε Ρετ τπο!!οπι Ρτοέ>

ω! !επτ!ε.Ρτοποτο οπτεεο!ετ!οτο εοπ!εο. πιοτοτοτ οπ

ΜΜΜ πο, !εό!οτπ π! !ε,8ε ποπ πποτοιοτ ο!ι!εὅ!ιοἑ: ετΒο απ·

!"Ψ“""° Με ποπ !πτοετοτ !!!ιιτ! !τπιπετ!!οτ‹! !π !ε!Ρ!οειι!!!δε,

Γε!! !π !οο !πιο8!πεφΡτε!πιτπ.τιο!ο ο !τιτοετετιιτ !!

£Μ,”Μ·ξ,_ !ο‹! !π !ε!Ρ!ο,ποπ Ρο!!επεο εοττοΡτο,!!!οτ! !πτοε

” τοπ!! ποπ τω!!! !πτοετι,πιπτιοοπ ε!! π!!! Ρτα!επε,

πο!!! στοπ!! ποπ !-εττοτ π!!! οι! Ρτο!-επε. Οοππτπι.

ι:οττοΡτο ο!ι!εό!ο,οπποε Ροτειι!:!ο ο!!τιο!!! τεο!ε ν!

«!ετ;!ετ! !!!οτ! ποπ ε!! ο!›!εἐ!οτπ ποτοτο!!τετ εκ!!!επ5!

οπο! !!!οτ! π! πιο! εοττοΡτιιπι; απο ε!! οπ!εἐ!οτπ

!πτεπτ!οποπτετ ει:Ρτε!!οιιι.Μο!οτ εσπ!!.ιτ:τοπι πο!!!

Ροτεπτ!ο εοε!ειιι πιοε!ο ν!‹.!ετ ποπε,εοττοΡτο οπ!ε

ᾶο,οτοοεν!τ!εποτ οπτεο,εοι!επι οπ!εᾶο Ρτοτ!επτε:

απο ο οπτεο! ν!ε!εποποο!ι! τειι!ε.ει!:ιπι ποπε ν!!!ετ

ο!!πο!ι! τειι!ε. Τοπι πο!!! οεο!οε !-εττ! ποπ Ροκ!!!

π!!! οι! ο!:!εό!οτπ τεο!ε,ντ ε!! Αππω!.ϋπο !πΡΡοπο.

(:ομετΙ.Ρτοπ.π ο!ε!ετ Μου!!! τεο!ε ποπ οπ!εδ!οτπ

!π ε!Ρ!ο ειι!!!επε; ετεο οπ!εἔ!οπι !π πιο !ιιιο8!πε

ει:Ρτε!!οιπτε!ιτπ !πτετ ποτε άπο παμε!!! ο!!οτ! οπ

!εέ!οττι τεο!ε ο!!!8τιοτ!.

Ρτοπ.3.Ρτ!πε!Ρο!!ε ο!!εττ!ο·ο! Ρτ!οτ!,!!ε ττοο!!!:οετ

νετπο ποε !πτε!!!ε!π!!!,ποε !επππ!!!:πιεε!εε ειιΡτεπ

π! ε!! ο!!ποοοτοε ε!!εδτοο πιεε!ε! !τπΡτε!!ε; !-Ρεε!εε

νετο !τπΡτε!!ο ε!! οι!ποποττι ππι!!!τοτ!ο οπ!εὁ!!;ετ8ο

!-Ρεε!εε ει:Ρτε!!ο ε!! ο!!εειιοοτο !τπο8ο οπ!εἐ!!! ετ8ο

!π ε!! !ο!!!ε!επτετ εετπ!τοτ οΒ!εό!!ιτπ. Μο!οτ μια;

οι:!εποποτοττι πιοποε οι ποπ πιεε!ε! !πιΡτε!!_ο: ε!! 8!

8πετε νετποπι: οπο!! ΡτοΡτετεἔι οΡΡε!!οτοτ εοπεε

Ρτοεδε Ροττοε ποετποτ!οε π:ιεεοπτ!ο:, οπο! !π€τοο!τ!ο

τπτ οπ!εέ!ο, ποστ! Ρετ !ο! !-Ρεε!ετιιο ν: Ρετ !ετιιεπ

Γοκοπτ!οτ !!!:ιτπ π! οτε!!πε ο‹! νετποπι Ρ!8πεπάοιπ.

8μεΞπ πι» Μ!ποτ εοπποτμιο!ο !Ρεε!εε !ττιΡτε!!ο,εοπι δ. ποτοτο

2ιε.π·::έ !οπ!!!τοοτοτ !οεο οπ!εὅ!!, ποστ! !αΡε νε! ε!! οπ!επε,

β;ἔἱ"Μ° νε! !πεΡτοπι οτ! εοεοττεπτ!οττι ιπιπιεπι:ιτε εοπι Ρο

έστιν οὐέεὅ!!

ροππω.. τ!πετε !π ε!!! !πτεπτ!οπο!!,οο!άτιο!τ! οπ!εέ!οττι εσπ

τ!πετ !π ε!!! π:ιτοττι!!. νπτ!ε Πορτεο!.πι ι.ππ!.”.9.ι.

εο!πω.4.5.6'σωπάκω,νει·ποιπ πιεπτ!ε οΡΡε!!οτ πω!!!

τοτ!!πεττι ε!!επτ!οτ τε!, 8: πω!! ποοποπιπιο!!ο ποπ!

οπο!!! ποτοτοε τε! !π ε!!! !πτε!!!ε!π!!!. Ρτ!οτ εοπ!εει.

ε!οεετ; ο νετποπι ε!! ει!!οικιιιοτοε ε!!εάοε !-Ρεε!ε! πο·

Ρτε!!2,86 @απο !τπΡτε!!!ι ε!! ο!!ο:τιοοτο ππι!!!τοι!ο

οπ!εό!!,νετπιιττι ετ!! ο!!οεοοοτο πτπ!!!τοτ!ο δ!! !ιτιο€ο

οπ!εέ!!. Ρο!!ετ!οτ Ρτο!ι. π! οε!οεειοοτο !πιοο!πε οτ!

οετιοοτὲ εοπε!πετοτ !οιοο!ποτοττι.!Β!τοτ !ο!!!ε!επτετ

;!π εο Ροτετ!τ !πιοε!ποτοτπ ν!ε!ετ!. Οοππτπι. ει: δ'.

ΤποΜ.3.σοπτ.6'επτ. στερ.4.ρ. πο· οι 4..άΩ!.4.9. ςτσα!!.2.

οπο. Ποποποπο 4.έιβ.49.9.2.ππω.15. (ο ΡοΙοι.π!ι|!ι.

_1.6'απτ.σπ. οπο. !Ρεε!εε !ιιτεπτ!οπο!εε πω: ε!ο!!!επι

τιποτε δ!! οο!ι!τ!!τοτ!ε !π τεΡτοε!-επτοπε!ο απο ο!!!ε

π.

3!.

ιεπτ!οοο Ρτοτ!οέ!!οπεπι νετπ!, τ!επετ ο!!οτειοοιε ε6- Θ

ό!

Ροτεπτ!οο ιπ!οτιποτε.οοτ !!!!ε ρτοε!`επτ!ο ε!!!.πε πιο

πεοπ:Ροτεπποε άε!!ποκοι !ο!!!ε!επτ! ν!ττοτε οτ! πιο ·

ο!ι!εό!τι εοεποπ:επτ!ο,τεί:!ε ο ιιοτοτἔ! Ρτοο!πιοι ε!!!

ν: Ρετ [Ρεε!εε !πτεπτ!οπο!εε,ποο: ίπ!!! οπο! !Ρ!ο

!!εοπτ!!ιττι ε!!ε !πτεπ!!οπο!ε, πο: πιοποε επτα!!

τοτ:νποε επ!!! νετποπι Ρτοποε!πιπε, τετπ !Ρ!οτπ οι

ε!!! !πτεπτ!οπο!! Ρτοποε!ιτιιιε; οο!ο Ρτο!!οε!ιπο!ι !

οι!οτειοοτοπι, δ: ποτοτο!επι !τποε!πεπι !Ρποε, πι πο!

οπΕεό!οτιι τε!οοετ Γεεοπτ!οιπ τοτοπι ε!!! ποτοτει!εύ

οπο!! !π π: πο!πτ. _

(Μέσω ι.5! οεο!οε Ρετε!Ρετετ οπίεό!οπι !πττο π:

ει!Ρ!ε!!οτπ, 8ο ποπ απ!! π: ε!τ!!!επε . οτιιπ!ο ν!τ!ετετ

οτειοο!!τετ τ!!!!οπτ!ο: οο!ο !π ν!ποπε ειιΡτε!!ο οπιπ!ο

!οτεπε απο!! Ρτοι!επτ!ο οεπ!ο. π. Νοτι Ροτε!! οεο!ο:

Ρετε!Ρετε.π!!! εο!οτο!οτιι : οι ν!!!ο ποπ ε!! εο!οτοτο:

απο ποπ Ροτε!! ε!!! οπ!εέ!οπι οεοπ. 3.5! οεο!οε ν!- Α2!”7”Μ

τ!ετετ οπ!εδ!πττι !π πο!!! !-Ρεε!ε ε!τΡτε!!οπι, !ετΙοετε- Χ"""”

τοτ,τιοο!! απο! ε!οι!!οο ν!!!ετε: !!!οι! , πο!!! ετ!οπι "ίπ

ε!:ιιι!οε Ρο!!ετ εοπ!ετοοτε ποιοι !Ρεε!ετπ εκΡτεποπι:

!τεπι ΡΜ!!! ν!τ!ετε ι!!ο‹! π!Ρτο π Ροπτοτπ. ειπα! ε!!

εοπττο επΡετ!ἐτ!οιπ. 4.Οπ!εό!οτπ ν!τ!ειοτ !π !ε!Ρ!ο,

εο τοπιεπ !π !οεο, νπτ!ε πιεε!εο ο‹! οεο!οπι τε!!εό!!

τοτ:ντ οιι!ο !Ρεε!εε !οε!ε! πωπω!! τε!!ε&!τοτ !π πιε

εο!ο,!π :ο τ:ετπ!ιοτ πιε!εε ποττι!π!ε,ποπ ε!ιιο!Ρεε!εο.

μα! Ρετ !Ρεε!ετπ ν!τ!ετοτ !!πιο!Βε οπ!εᾶοπι, νε!

ποπ: !εεοπτ!οπι ε!! τόπο οπιπεε Ρπ!!οπ 8ι τοτ!οπειτι

ποτπτο!ετπ:Ρτ!πιοιιι Ροτ!τοτ εοπ!επι τ!!!!!ε.‹!ε οπ!ε

έ!ο οΡΡοτεπτε εοτοο,τπο!τ!Ρ!!εοποι !ποετ!ο,ιιι!ποτι,

!πτεπποτπτετπ!!!!οτ! 86ο. ε!ιτιι τοπιεπ πι !-ε πετ: επτ

ποπι,πεε πιο!τ!Ρ!!εοτοιτι. πετ: !ποετ!οτπ, οπο: τοπιο

τοτοπι,πεε !πτεπποε τεππ!!!ι!!νε π. 6.5! !ε!εὸ !Ρε- °

ε!εε τεττπ!ποτ 8οποπ οπ!εὁ!οιπ, τιο!ο οπο!! ποπ «ο

!!!τ,ποπ Ροτε!! ν!ποπετιι τετττι!ποτε:ετΒο πεε !Ρε!:!εε

σο!!! ι:εττπ!ποτε Ροτετ!τ,π!π π! νπ! ε!! π!! ν!πο. πο!.

τετιπ!ποπ Ετεπ!πι το!!! τεΡο8ποτι ν! τετττι!πετ ν!!!

ποπ ε!!,οποτπ·οοοπτ!ο ποπ ε!!:!Β!τοτ ποπ τετττι!πιι-ι

π!! ν!!!οπετπ !Ρεε!εο,οοπ ε!! απο οεο!οτπ,!ει! οπο:

ε!! !π οεο!ο:ποε οπτεττι πιο!!! ε!!:ποπι οεο!οε εετ

τ!!! ο!τ!τοτ!!πεπι8τ !οτ!τοτ!!πετπ τιιττ!εμ!!!!οπτ!οιππ;

!επε!!τοτοττι : !π νπ!εο! οο!επι !πι!!ο!!!!ι!!! ΡιιΡ!!!Ξ

πό ε!! :στο ο!!!τοι!ο ά!οτ!τοπο κοπο: ετἔο ο οπο!!

ε!! Μπι!! !οεο τετιπ!πειτ ν!ποπεπι , Ροτετιτ δ: ποστ!

οπ!-επε τειπΡοτε. 7.8! νετποπι,ποε !πτε!!!!;!π!!ε,ποε

οποιο. ν!πι οπο! τεΡτοτ!επτοπι!! τεπι ποπ οι

!!επτεττι,εοτ ιο ποπ ποπεπιτ πο!!! εο8π!!!ο, οπ!οοε

εο οπο!! ττοπ!εοτ Ρετ νετποττιθ 8. δ! πωπω εο

εποπετετοτ τοπτ!!πι !π νετπο.ΕπΓε είΓεπτ ΡτοΡοπ

ι!οπεε,Ρτπτετ!ιοπι οι!! Γοτοτοιπ εποπε!οτιτεο, επιπ

τοπιεπ νετποπι ει!!!!οτ ι!ε·Ρτοε!επτ!. νπε!ε !!!ετπ ετ!τ

‹!!εετε Απτιεπτ!!!οε τοτποπ!τ τιιοτιοοπι, οε ‹!!εετε

τπεοτπ νετποπι τοτποπ!τ πιοιιτ!οτιη οπο ειο!‹! τοπ

πιι·τ!!ο59 ,.εοπ οπιο πιπ!τοτειπ,οοοε !ιι πιο ποπ επ;
εοοποπο 8ο οΡΡετο !ηοπ!ιοτειιοποοε ποπ εκ!!!!τ:ετ

8ο Ροτε!! οπο!! ποπ ε!τ!!!!τ τετπι!ιιοτε ιπεοιπ οσοι!!

ν!

4ο

5.

ε.

Ι

7ο

!9.

Κε!Ρ. Α!! !.πεΒο !!τιοε!. οι! Ρτοπ.πεδο, οτιιπ!ο

ε!!ε απο!! Ρτοεπ:πτιο οεο!ο οπ!εἑ!!οὲ 8ο !πτειιι!ο

ποπτετ; ε!!ο οιππ!ο πο! οεο!ο Ρτοε!επτ!ο πιπ!εό!!

οε8ετεο!!τετ. !!τοτ!ο: ποπ οπο! ποπ !ο!!ιοι εκΡτ!- πρ! “φιέ

ττι!τ οπ!εδ!οτπ,!-ε‹! ε!!!!!ιτ!οπι !Ρπιπι,οποέ !πτετ νποτπ @ο #Μπο

οπ!εέ!οπι 8ο οπο !πτετεε‹!!:: νπτ!ε ποπ τοπι!ιτιι "Μη

οπ!εὅ!!οὸ οΡΡοτεπτ τεε ν!!!π!!εε , πε! οπο!!! τ!!!!οπ

πο !πσ:ετ @πιο Απ ο. ετ!!-ν!πο ποπ π! εο!οτοτο πο Η Μ”

!εό!!οε δ: ποτοτο!!τετ, ε!! τοιιιεπ εο!οτοτο , !τπὸ εο- °ω'ίω·ε·

!οτ !Ρπτ οπ!εέ!!οἐ 86!πτεπτ!οπο!!τετ ειιΡεε!πιε; δ!

πω: οπο! ν: π: οπ!εἐ!οπι Ροιετιι!.ι!ε, ειπα Ρετ !ε

από!! οτ! ε!!ε !πτεπτ!οπο!ε.ντ ειιΡτε!!!οοιπ ε!!! πο·

τοτο!!ε ο!!!εδτ!. Δε! ο. πεεο,Ρο!!ε οεο!οπι ε!οοπιπι

Ώ·

θτ!ε,οπο: τεΡτοε!·επτοπτ; ε!. ποτοτο !π!!!τοτοω ν! !οεο εοπ!ετοοτε !π οπο! !Ρεο!επι επΡι·ε!!οιιι. πο!!! !ιοτε

οπ!εό!οτοπι πιπ!!ποοπτοτ . !π Ροτεπτ!!ε εο8π!τιο!ε: ειδ!!! Ρεπτ!ετ οπ !ιιιΡτε!!ο,ξ8τ τοτ!οο !πιΡτε!!ο οι) οπ

οπο! επ!ιπ πετιοεοπτ Ρ!ετοιπποε οπιεᾶο Ρετ !ε!Ρ!ο· !εδ!ο:οπ!εᾶοπιπετιο!τ πι! !Ρεε!ετπ οι οεο!οπι επο

πιο!

:ιοπειπ δε οΡΡεπτοτιι. ο · .
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72. 'Όέέρ. ΙΧ. Βορ'οοέοποορκ ουροιψιθοίέρο:ο βοά. δοδί. Πλ

Ϊππι :ττιπίπιι::ετε ρτορ:εττοπί:πεπΙπτπ. ν: οπ:επι

Ρι·οοπειι: Ρτοποτ:ιοιιιι:ειπι ΓΡεειετπ πι :π οεπιιιττι,

ι:ετ:πιπ ι·επιιιτιτ Ιοει πιί::ιτι:ιιιτπ.

μι( .ο Α:: π. οπο. επ:ε:ετι. ποτε επιτπ ετεπε:, είιπι :κι

 

που: ροορΐοοοπ ροοπο!ιο πρροοοποιο άο ούΙοδιΜ /ἔφοἰοποο

·υπτιοαπροοοξρατ ορροποποιο πύ:ο&κο.·οορρ οπο' :Μπιο

τι'Ιοιοο σύροιτισ ρο:οποποι που 42 το: "απορω, μι:ίροοιοτ πο! «προ. Λ7:Π72 τ.οποπτπωοποπροο σΜοδποιο ρ αφ9·""

οπιπεπι 8ο ΐοιππι νειτπι:ιοπεπι ἴρεειετππι,:ιά τιπΠειιιι ι ·υοποποοι καπου π: ρ,Ϊο& συκωτι £οικοο·έπιποκ,ο.ι: ·υο- ά"'μ"""

πιο Μπι: οΒιε:ΐ:ι,νιιΒ::πτνιΠο. νιοει·ι οΒιεθοιιττι,

8ο ποπ ειπε ΐρεειεπιθ επι ο ΓΡεεἰεε εκπτείἶπ, νεΙ

τόοπίοπο ώ· οοικ!ειρ!ποιοοοπο ρ›οοιοτοΐ, ρωορ οοικ!οιρ!ιαιτέ Η

ορροποπτέο οριοΗιπο, οι: μια: , @απο ορορρρίοιο άο

ι_ ιπιπι·είΐει ( πι! τεΪετ: ντιπ π) πιιΠο πιοπο :εττπιπιιτ ρ ρω απ πωπω, οπών» το: πωπω τροπο π: ρ ορροοοο

οειι!ἱ νιίιοπεπι. Ϊετι ίο!ιιτπ οι:οιεε:ιιπι, δ: πιεειεε π::

ιιππε ρτ:οειίπτιι :επτα :εττιππιιπεΠ νιίιοπεπι,ί-ε πι:

Βε:ι:,:ιε Η ποπ Μιά, Μι πιεεΙιπιιι οεπΙο οπιπιπο ιπ

εο€πι:ππι. πιιοπιοιιο :οι πο:εί:, ν: ίοΙππι οπισ

δτιιπι, δ: ποπ ΐρεειεε εετπιι:πτ Ρ απ: πω: ρι·ποεπε οἶ

Ητ:ιιτιοι:,οβιεθ:πιπ ποπ ί-μεετεπι Μάσι, ππτιπάο ιτι

· πιι:ιει:ο οπιεξ:ο, :οπο ::ιτι:ίιπι Γρεειε το Γοεειιιο

'Ι -εοπεππο.νιτιε:π: οποιο πιειιπε δ: ετοιΠιιιε οϋιε&οΡ

Οοπτττι,ιπ εοπιιεκο :ι|ι:1πιει :εππιπε ει:: τεπιἰΠἰπε; πι

ΡΙππο νετὸ. ιπ οπο ΪΡεειεε π:: ιπ:έπιτπι·, πεε :επιπ

:ι:πτ,ίειποετ οποιο οπιεξ:ο ποπικιΙε,σ.ε ΠττιιΙε Ρ Ε:

επιττι Η ί-οΙτιπι οπτεέ:ππι εει·πετε:πι·, νιίιοπειιιήπε

:ετπιιπιτε:,Ππε ΐροειεε ιπετοιίπιτε:πτ, Με ει::ειιιιιι

τε:ιιι: Πτι: Ρι·ορτιο εοπ:-οι·πιιιτε:πτ οπτε:ΐτο, ίετιιρετ

πω. Με: επάεπι οΒτε&ιπε,·ίιεπ: ιάεπι Γεπιπετ εἰ:

(Μαρ Μέ- οπιεότιιιπ,οποπ ειιτπ :εττπιπει:: ειιπιπ6 Ροπιτπω

ρω. ω.- πειτι οΒιεδι:ιιιθ ν:ιτπιτε,πιίι νιιτιε:πι· πι, ειπα! ιοί-επι

νέι::έσπιο οπιεέ:ιπέ :ετττιἰπιι:.νπ:ὶε ποπ ρο:εί: ιπ πο:: Γεπ:έ:ιπ

Μ” “ο” ιιΠι€πιιτι ειιππι,ει: :μια πεί-πττιπ:πτ Επι: νιίιοτιι: σοι::

"β *Μ""-β Θ:ιιιτι νιιτι:ιτιο: Νοτι οι: ιρΓο οΒιεθ:ο , :μισό πο: ιι::

ιιετπιτιοε τετπιιπει:; ίιοπιάειπ πιο ίετιιρετ πιω::

ε:πιπι ν: :-οτπ·ιει!ι:ετ :ετπιιπειτιε ιπππτἰο:ππι:ετ2πὸ πιίι

πεπιπιιι:πτ πιο ιοί-π πω: , πο:: οΒ όιπετΓ:ιε :επωάσ

π:: ιο ΐειρί-ει “τω” , ειιιττιι::επόιιε πεεείΐιιτιο επ:

απο: επεέ:πε τοπ, πειιιρε ποπιι οεπ!:ιτἰε :σπιτ

πει:ιο επίππε ποπιι :επι επιι!π ιιιιιπε,εππι ποπ Ροΐ

ίι: ιιιειιι οΒτε&πτπιπποτιπ:πτπ πι Ϊε οπο οποίο πο

υ:: οειι!ιιτιει τετιιιιπει:ιοπιε. Νε:: ἰππιι: :πατε . οπο::

[ρεειοε τερτπΐειι::ι: οπιεθ:πιιι ίπ οι οιιι·:ε,ει: ποπ Η:

` ΐΡεειει :κι οεπΙππι τεθειιιο;ποπι πι :1πειεππιππε πειτ

:ε :ΗΜ εετιιιι:πτ. Γετιιρετ ει:ρε:ιετι:ιο ντΒε:. νπτιε

Ρτοπεπἱιι: πιο: οπιεθ:ιπτι οεπΙιιτἱε νιποππινωπιο,6

ποσά :ετπιιπιι:,εΠ: ι:ιετπ ίετπΡε: οΒιεδ:ππι ιιιπιιτιιι

:ππι πι Γε? Νε:1πε ει: επ πιώ:: ΐρεειεε επεό:ιπέ :οτι

ειιι·τιι: πο νιίιοπετπ: Μπι ίιπε ει: εοπεπττπ: οιπειι

πε,Πιιε ιιιτΡιπιπε. τω” επ: νετππι πι ειππετβι

ι·ιοτππι ἴεπ:επ:ἰπ,ππὸ:Ι ποπ ΐρεειο:,ίιπε ιττιπι·επιι,ίι

πε εκπτε!Τιι.ιιπ ιτπρι·είΒέ ρτοππέ:ει,Γεπ οπιεθ:ππι :ειπ

:πττι :Φι°ιπἰΜ: ιΠΠοτιεπι.νπάε ετεὸ τιοπιι Με:: νοτιο

πο? πιιτιππιιπι τιπιιιε τει ΜΠπποπιιτι: πι:ιοπετπ;Πειι:

έ εοππετίο, εοτι·ιιΡ:ο οπτεδτο,π ἴο!ει ειπε πω:: ιπ

ποπ:: πιιιπετι: , πιοπεπιε πω. εποε :ιτοτίπε πιοεΙο

οι)ιοπωε :εττπιπει::ι,οπο ειπτειὶ οοιεό:ο Ρταίετι:ε8:

επιί:επ:ε. Ν:: Η ποί:επ :ιεεεειιι: οπἱεᾶππι,νιιτιιι:πτ

νιίιο.πππιπιοπο ποπ νιιτιετπι· ειπε Γρεειεε, οπο: :ιτι

Αποοοοιι. :επ ετιι:. ςοπθτπι. ΙιπρΠεει: ε:ιπάεπι Ϊοτπιὅ. ιππει:ιει

οιυισορί. Διὶ· :επι πι :ο ποπιιπι εοπίεττεπεποτπιπει:ιοπεπι,νεΙ ε:

8",.ρ ξρω° €εό:πτπ Εοτττιιιιεττι ίιιΒιεδ:ο ίεπιρετ επριιεἱ:ετἔὁ ιππ

Ζ'Ε:ὐΞΞΤ πιο: πιεπι οπιεθ:ππι ιπιπιτιπ:ππι πι ίε ποιιπιτι εσπ

8",, ω" :(ετι·ε οΒιεέι:ιπ:ιτπ :ει·ιτιιπο:ιοπέ νιίιοπι πε ί: ἴεπιρε:

πρι”. “φωτ παπι οΜεδ:ιιτιι πό πιιππε ει: ΐοτπιπ πεποπιι

πω: νιίιοπέ:ιο Γ:: ειι:τιιιΓεεε τεττπἰππ:τιτπ,ππὲπι πω.

Π: Ϊοτππιι πετιοπιιπδ.: οπο: ὰ Ϊε ει::τιπίεεε νιίππι:

:οτι ιπιο!ιε:ι: ειιππεπι νιίιοπεττι ιππειι·ιππιπι ιπ ί-ε.ιοπι

πετιοπιιπιιι·ε οΒιεό:ππινπο πιο:Ιο, πιπι απο πιο:ιο

νιΐιιτπ:ετπο8:ιάεπι (οποια ιππειτιπ:π ιπ ίε πιττι :Ιε

ποιτιιπει:ενιίιοπεπι ντιπ πιοτιο, Μπι :πιο πιοτιο ω π:

:ετπιτπιι::ιτπ.Ι:ο Ιωικ.πε Μ.: ορια! Οορτοο!.έπ 3.ά.:4.

Θ: οπο. Μ οπο: προ”, οι οπο: ·υρωΙο ο!ρίοπροο2οπο·

μ' οοοίπο›· οι ·υρωιο , ούιοδοσκ Μάρκο· π: απο προ”, π:

“ οπο: οο!κοοορ|ιΪΜ πιοοποιοπα!ποο, @ροκ οοπ/ομοκο απο

Σπορ". πο. ·υώριίο ποιοι νέο/Μπιτ ρουρορρἶωο π: ρ Μπιπο, βάρ

|Μί ε:οποίιοπο ορο,ρπσέ Μπόστ :οι απο οπεροποιοο. .οι τροποποιο

Πιιο μυθ,

Με». έ:: Μ·

ορο οποιο: πρι: ο/|πα',ρπσά ιοοιπποέταρο πρροοοο @· οθρο:οπο

ροοοπτΙο,ποπ πρ. ρα : παοκ πρ” 22774 βτπΜ|ποο ορμ

οοι:οι το: @ποσότη"»Μπα επιπποπιπ;ώ· ρα· :σηρορποπ.:

έρβ ραπ: το: ΜΜπορτ'ιοι:ο αόρατου, οΜοΠΜο πρρο

πο. ι.διοικιο·υπρθτωποιο ο&ιοδίο ροτ ›·οοοτροποοπ ριο- Σ·

οίοέ τοοπέτιιΜΜρρατοποιο σύιοΠιιω :προ πιω πρροοοπ

:οι και ερ Μ». προοδο”. ροΐ ρ›οσια, πιο φαί ›·ο/ποο:.

έ:2Ιοο.ρϊού.οΜΜ ρω· τοποροποοπ μα” τοπίο πικαπ».

παρκο ιέρεια:: ροοοπτιο, ρω· ευπροποπ: οιρροπε?π:

ού2οδοποι τουοι::ιοκο. 5. [Μπρούο: πιο οπο: αρροποπο 3·

ούιοδΜιππο,ορ οϋρππἰ ού σθιοέϊο οοοι!έ:οη που: πρ: ιπ!ο

σθιοδΜοοο οποτπαροι·οικηροο °.Βοο ρο:οπτιοωρω ορο::

ρ›·ιορπτο ροοοππο. ό· ΜοΜε4Μπτο ιρρΞοκ «πάρω ; οπο

απο”. φραπε: ρ›·οιιο ;ιο98ζ22Π777 υπέβοοπέ:οο @ο

ροκ/οπο ροοοποιο,φ· ιπ'ορ .αμεπ: ούροοοοπ:η: οορσ πρ

ροοοι·ο οίποΕΜΜοπ ορια @ο ·ιιοιριπ·υοο π: ροέιο:. @που η

:Με φραπε πω: ή :που απο ώιοί!υ. 4.[Μπρώοο ο!ο- 4:

έοιἔΉ οσέπιτέ πω. ορ σοοοποπο ορο ευροποποκ ώ· ουρκέ:Ιο:

ρα! :Βίοι/Ζώα Επί.: ΜοΜορφ ουρκι:ο?, Φορο πρρο"φω

ο!ποδριακοπ που» οπο: ρα· πι., ρώπωιοοπ ουροιττΙσπιζι·,

φωοποπρπο πο. εΞοοποοι/έοορτο, μπορω: ψ οπέκππω:

οπο»μια Μοποιροοκωπό ορο @βρηκα ώ· ρω.: Επι

βοοοριοδΜΜ :το ροοοπ:Μ.ροί βοοοπρκυοι'ι ο/β που: ή! ποιά

οὐ ορο ουρκιοΙσπιο. Του» οπο:: ορο ουρκιικοοι,ρίψ υποπ

Ποποίο :οι κοιταω @πιο ερ ορο οο!κοοππο, @ροκ οσοι/ο

ρποπ:ροπο ραπ: σωοδΙ, @·οοίποοποπι απο» πιο». ο/ΐ,

πο: ορο πποποιοπα|ο,ά·ρ ουρπέοποπ , ή Μακ "πω"

ρ›οποπικ μέ οο!ποοι.διο @πιο μια: ροποπιποοο,ρπυά :πωπω

αρροι·οππο οωοδΜπι ώ··ριοοίοορκο αρροποποιοο ροοπο!ιδο Μορεί:

πο». ροπ:οιοο ορροποποιο σύιοιέ!έπο ορ πο... :μισά οθέο- /Ρ”'"" α'

Προ» ορροποπ:ρ·άώ Μου: ?από ορροοοπ ούέοιδΐ2,ώ· «ρ Ρ"Φω.

σπρπιτποοπςό··οποπ σωοδΐποπ πρροι:ου:, ππποποοπ ώροοο

ορροι·οοπω ούιο6?οιω,πέι Μακ/π οοροπ:Ιο ρα. Ιπ:εΠί

ει: :ιπ:επι οπἱεᾶιιπι ειρροτεπε,οΒιεθ:ππι Γεεπποίιπ:

ΐε,:ιπ:τι τω πιίππεπι: πιο ιιρροτεπ:πι Πιτ, οπο: πι!

:ΜΝ :Πι πιιππι ΐοεειεε εκπτεΠο Με εοεπιτιο οπισ

#ωι]Π @ή ιρΠιΕπ ι·ε!πεε:.ν: π: Γιά πιι:πτπΠ ἰπιιι8ἰ

πε.ιπ :μια :οιπ:ιιτπ :ετπι:ιιτ.

Απ 5.ιιιιοπι μποτ πω ειιτιι ί-Ρεειε νιάειτἰ οΒ- .Μ μπώ

τε&)ιπρερ::ι Οπροοο!.ιοι 2.οίο.:ΐ.59.9.·υπέο.οοο.3.οπ' 2_`Ι_ πο!. 1:οοοπο.

αυτ: :ο . Έοποπο.1.οοπο.θοπ:.οι . .ποίΙσοποπάκω. Α:

ΠιιεοΒιεδ:ιιτπ νιοειι:πτ ίοΙπτπείξπ5ε απ:: ΐΡεειε.ΐετπ

Ρ" νΓΖΒΕΈΧΡθϊΪ€ΠϊΪᾶ›ηιιο πειέι:ο :κι ίο!ιιπι νιιτἱιι:ιο

πεπι ΓΡεειετπιπ& ποπ οϋιε&ι, νει:ιε:ιι: νιίιο Μαιο..

απο. @ειτε Ιοποθ νετἰπε ποεεπτ,νΜετι ί-οιππι πιο. .

ΦἰΦΠΜνΦΙ ἱιπρτείἶαπι, νε! ειτοι·είιΞιτπ, τιιιι!:ϊ ει:ο:ι το

Ε'υπάο»θ.Μ.:.άο απο:: 9.7.αι·ο.:.Ατέ.Θ'.3. Μ. Μο:οσι·.

ο.4.ἐπιο2ο.νΒι πε πποπιιπι πι: (Απ:ιοΙιετοπ Οτε:πππο

:πιίΐε ετεοΙιτπτ) :Μπι οτιιοπΙο:ε:. Γιιἱ ι π.: ιτπ:ιειπέ

πιπετεπ ίι·οπτε ἱπ πότε ΐεπιρετ ντάιΠ[ε,ιιέτε ΓρεεπΙἱ

νιεειιι.ιπ ουδ ιπιιι€ο εετπιτπτ, ΠΠ Πιρο!επτε: Πισω.

1.ρ.9.56.οι·ο.2.5.οοοοο πο:: :.·οπο!πρ νΒί άπρΠεεπι :Π

Πιτιππι: ιτπειειπεττι,πι:ετιιτπ τερτε!επ:ιιπ:επι ν: το

:ιοποπι εο€ποί::εποι; ιιι:ει·ειττι τερτείετι:τιπ:ετιι ν:

ι·ιι:ιοπεπι εοεπι::ιτπι Φορο.τ.Ιπππι:, ρΖροο·οο; π. 72:2

Μ|υ.·δ.ΤΙ:20Μ.οπ οροορ.τ4.οιο. νοι π:: νετοο ττιεπ:π!ι;

Μ ρπο,ιπ:1πἱ:. το.: ο.τρο·ιοκιοκο·, σο· Με έοποί!οό?ισπ ριάκ

ειρο!ο.οποπ το: πω: οποο!!ρποπο,πρ οι: ο: .ρε απο» πω·

σκοπο ρ›οοιι!πω,οπ ?σου πι· οοοοποπο. @το επιπι ιι::

ρο[τ::ι:Ε·τιιέιιι οι ου,πιίι ::ιπ:ίιπι ἱπ εο,8ο ποπ ιπ π

ιρ ο ο τε ππι εε:τιιΡ οποσ! πιεπι ἴεπ:ἰι·ε νιάε:π_:

οι: .το νία ιπ πιεεπΙο. :Μπι ειι:.εοπειιι τποπονιόετἱ

0ΒΜΜΠι π: ::ϊιι0ιιιε :επι πι ΓΡε:ιιΙο : απο Η ποιε

&πιτι

ι

ι

ι

 

ώ



.ΒΠ#ι Πέ Πε ?ει·ιω'εβα επωριιιιιπισ Πει. ιδ'εόΐ. ΠΙ:

δτιιπι ποπ πιΠ ιπ "πιο . εεε ποπ πιΠ ιπ ι-πεειε :κι Πιε- πιτιτιιιιο 8: ιοπειτιιιιο τοττιε,πεεεΠ-ε ποπ πι." Με
δ. Τιιωποιν·

- τι ιί - - ` τ

:,;τ.”:Ι ειιιιιπι τιποτε εετπιτιιτ. (ξιοτι Π ιιιιειιιιιπτιο ‹ιε ιπε

.νω,,”"ε ειε ιπ ι.πεειιιο νιεέι τιοειιιτ, τιιιοτι ποπ ιπιε τιιιτπτ:ιιωτι

ωτινιωιιι. Πτι Πιπιιι ειιτπ τι νιτιε:ιτιιι· σε τεε, ν: 9.8.πιε 7.ΜΠΕ.:872.

τω» Θ (π- ι.π.9.86.αι·ι.3.ωι ι.πιτωι πιάτα Πεπτ.ιιιι

ιπιτΠε τιτ.φα/ξ·.η..Νεειιιε πει Με ειιιεπιιε είε Πεπτι

τω,ειιιι οιιιιτπιιιε ππτετ,ποτςπτιιιιπ πετ νετι:ιππι πω

ιπ οι:ιεότιιπι, τιοεετ τιιπιεπ εο Ποιο οΒιεέειιπι νιτιετι

ποίιε.Νεοιιε εοπττιι νι·πετ .4ι·ιΠοι.άεωεωστια επε

τεπε,εισιπ'εω πρ Μισο:: πι £ωπέικωι ό·τωπέικαιωκ:

ειιιιππε ειιιι οπτιτπε ειιπιιειιτι ποτειτ ‹ιε ιτπιι€ιπειτο,

ποπ ιεειιπιιιιιπ Πε.ΐετι πω ιιπτιπιπε ει: και» Κει

^ :ιο ιιππτι.τπε ιιιτι·-τιι€ετιιτ ε ειιπι επιτπ ΓΙΝΕ Π: πτο

πτιει πι: πιιτιιτιιιιε ιτπιι€ο οι:ιεδτι.Πτοπε! πιιτιιτ:ι Πιο

πιω" ιοεο οι:ιεδτι, ιπ ειι Πιέπειεπτετ 8ε:ιειειτοπ:ιτε

νιτιει:ιτιιτ οιιιεότιιπι,8τ Πιπε ιοππε πετΪετἶτιιιε,:1ιιὲπι

ιπ ιπιτιπιπε εττιΠειιιιι ιτπιιπιπιιτιιιπ.

5ειιτιιτπ :ιτειιτπ.ποπ τα εοπττει τπε,ειιιι ιιοεεο,οι·ι

ιετπιιπι ποπ νιτιετι ιπ ίπεειε ιπιπτειἔᾶ, :ιτε είε ιπ Γρε

ειιιο,νει ιπ ;ιοιι:ι, τω ω φωτ ειιπτεΠιέ, :πιο τα ιπ

οειιιο; ντ πε ειεπτειετι τπεπτειιι ιίΤΠοω.εοπτ.6'ωπ. ε.

,2ιιΜ :ψ 53.Νεε ντπε: θέτει ιπίτιιπτιο, οιιὸιι ειιτιτιιτιο 8τΙοι·ι

τιιέ%·"ω ιτιιτιο τιιττιε ποπ Π: ιπ οεπιο:πιπι ειτο ποπ Πε ιπ

ΐζ':2':3Ε τ.ιειιιο Πεεοπτιιιπι εΠε Πιιιιετπιιιππι οι π:ιτιιτπιενειτ πι

.υψυ,Μ ά τπεπ ιεειιπτιπιπ είιε οιοιεότιιιιιιπ δε ιπτεπτιοπ:ιιετ

·ωι›πν_ οποτι εΠ: ιπΠιπι εΠε ιπιιιπιπιτηιια εοπΠειετιιττι ν: εεε

πιιετιιιπι, ιιεειτιεπε ειι ποτεπτιιι: ιπιιατεπειεοπΠιιε

:ετα νε ιπι:ιπο τοτπιιιιιτετ,ιιοε είε νε Πτπιιι:ιιιιο 8: εκ

πτείΠοΠιι οιιιωτι, οι:ιιει: δ: τεπτ:ειεπτετ ιιιιιτι πο

:επτιεε εοεποι-εεπτι,ιιοε ιπιο,τιιιοτι ιιιιιπι ιπτοτιπειτι

Νιιιπ Πειιτ τιιιπιειτ Μπα εΠε τιιτιοπε ίειτεπι πω

έι:πιπ,ιιιτετιιπι νε τετ οιιιιετιεπι; ιιι:ετιιιπ ντ ιιπειΒο ο:

ιπ:επτιοπιιιιε Ππ·ιιιιτιιτιο ΠΠ οιπεετι ; ιτε ειππιιεεπι

ττιΒιιιτ ποτεπτι2, ειιιιιπι ιπτοτπιιιτ, εΠ·-εθ:ιιιπ τοττπιι

Ιεπι,ί-ποιεετιιιππι.8ε οιιιεθ:ιπιιτπ.Ηοε ππτετ 1.ιπ πι

πω εττιΠει:ιιι,:ιπιεντ εεε πιιιεειιιπι_είιε, ιπιιεττετ ντ

ιιεειτιεπε επειτα αυτ ειιιιιιι.ιε, ιπ :με τιεπιδι:ε είι:: ντ

ιτπτιπο 8ε Πιπιιιτιιιιο ειι: ΠΠ πτο:ο:νπι, οιιιιειτ 8ε τε

πτεειεπτειτ ιιιιιτι πο:επτιιεΜ” , ποπ ειπεεπτιο σεπ

ιιιπι ιπ πτοτοενποπ ιεειιπάπιπιε. ιπ ιιοει ντποτε

πω” στι: εοττππτπιπ Με ποπ ποτειι:, επ ιο ιε ιπείι

πειιπεπτιιτπ δ: εκπι·:ίΠιπι. 2.ιπ νει·ι:ιο ιπεπτιε, ποσο

ντ :ιππιι:ιιε.ΠιΒιεέτιπε τιιπτιιπι είτ ιπ ιπτειιεότιι; νε

ιιπ:ιπο δε Πτπιιιτιιτιο ιπτεπτιοπαιιε οιπτειι, οιιιεᾶι

τιε πι: ιιι ιπτειιεότιποιήειεπτιο επιτπ Π: ιπ:ειιεόι:ιιι

ν: Ππιιιιτιιιιιπεπι οϋιε&ι,ι·επτα:Γεπ:ιιε ΠΠ οι:ιεότιιπι.

ποπ τιιιεεπιιο ιιιιιτπ ιπ οι:ιεύειιιπ Γεειιπιιιιτπ ιοί-εε!

ιπ Μπι εκπτείΠιπι, ποπ τω” πε ει·τιΠειιιιιε τιποτε:

τιιιειτ οειιιιιττι :κι Πεπτετιιτπιπ ιειπιπ :ιειιπειιτιιπι.

2ιιΝΜ"/ι' Ωιιο‹ι πιιτετ, πιιεπ‹ιο οΒιεότιιιπ, οιιοτι ιπτειιεέειιι

ἱ(° "ἔ"·"¦° οΒιιειτιιτ ποπ τποτιο ποπ ειιιΠ:ιτ,ιετι τιεοπε είι: ποι

:;:”"·ιΕ8ι- Πιιιιε,ντ ειιτπ οιιιιειτιιτ ιπτειιεέτιιι ειιντπιετιι. θετ

ι τιιτπ επιτπ ειτ, εΠε ειινιπιετιειιπι, ιπτειιεδτιιι οι:ιε

πω, ποπ τιπεετε ιπτειιεδι:ιιτπ οτι εοπποιεεπει:ιπι

ειινπιτετιιπι ιπ Π·,ειιττι πω πεε Π:.πεε εΠε ποΠιτ,ι-ο

ιιιπιἔιπε εΠε οΒιεδτιιιιιτπ παπα: ιτι ιπτειιεότιι, οπο:

είε ειινιτιοτε ειεΠπιτιο.Ειιτιεπιέ1ιιε τιι:ιο ετιτ,:1τιιιπ- Ξ

:ιο ιπτειιεθ:ιιι οι:ιιειτιιτ ιπεειεε επτιε ποΠιισιιιε:πιιπι ο

Π· ιεπιει εοπτιιιιιιτ ιιτιπιιττετε, ποΠε ιπτειιεδτιιτπ εο- ¦

8ποίεετε οιοιεεειιπι ποπ ιπ Πε , Γειι ιπ Πιέὶ ιππι€ι

πε ει:πτειΠιιπ , ειιτιεπι τιιτιο ετιτ :ιε ειπέιειιπιοιιε

ιτπιι€ιπε, Πι.ιε ιιιιι Π: πτοπτιιι,Πιιε ιπιπτοπτιιι: ειι.ιιπ

πω.

.οι ό.

· ιοππε ΐπειΙιιιε τι:: πει·Γεδτιιιε οτιιεέτιιπι εο8ποΠ:ετιιτ ι

οι ειιπτείΠιπι ιπ ιπιιιπιπε πτοπι·ιιι.οιιὲπι ιπιιππτοπτιει. ι

Πω” ό. (:οπειιιιιο:Πειιτ ποπ :Η πεεεΠε,ντ :Βιιιπειο τι) ιπ- ι

έμβτύ2°, τειιεδτιι εοεποιειτιιι· :σε ειινιπετιειιπι εοτιιιεειιτπ ι

ει: επτε :ιιιιιπτο8ι: ποπ τιιιιιπτο.Ππιτο8τιπΠπιτο,ειτ- ἱ
ι

ι

ειιπιίετιπτο 8: ιπιπιεπι-ο, νε πειτε ιπτειιεδειιε εοπτιο- Ι

Επι: ιπ Π·:ιπΠε.ειιτπ ιπ ΠτιπΠε ποπ Ππτ. πεε εΠε πω?)

Οι

73

νιιιωπευτ Πι [ώΡΠει τω ιπ πι τιιιπι:ιιιιιιτ επεσε ιπ

τέτιοπειιτετ ειτπτεΠει,οειιιο οιιιεότιι. Ντε τεπιιππιιτ.

νετιιιιτπ ποπ Με οιιππτιιπι 8: ειιιιιΠιιιιε πωεπωε,

εΠε νετὸ πιιιιπ:ιιτπ8ττιιιιιΠιιε οιιιεδειιιε, Πω: ποπ

τεπιιεπιιτ εΠε ετειιτπτπ οι Ππιτιιπι Πιιιιεέτιιιε, ιπ

ετε:ιτιιπι ει ιπΠπιτιιπι οι:ιεότιιιε. Αι 7. Κει-π.ι.ιιεε: .οι ν.

(πει ποίιιτ εο8πιτιο,ειιιιιτ ποπ Π: νετιιιιπι, ντι είτ νι- τ

Πο πειτε: Με τεπιεπ :πιΠ ποτειτ νετιιιιπι,οιιιπ Πτ

εοππιτιο.2.ειτο εοεπιτιο τιιΠιπΒιιιιτιιτ :Ι νετοο,πο

τιοτ τιιπιεπ τιιτιο εΠ:,νε νετιιιιτπ,οιι:ιτπ εοπιιιτιο νιπι

ιιιιι·ιειιτ τεπτιειεπταπ:ιι,8τ εκπτιιπεπάι οιιιεότιιπι, π»

(πω νετιιιιτπιπό εοΒιιιτιο Πιιιίτιτπετιιτ ιοεο οιιιε- '

έτι,ιι :πιο νει ειπε νιειιτιιι ίπεειε πτοειιιειτιιτιεοππι

:ιο επτειπ είε πιιτιι τεπιιεπειτι ιπ πωπω νετιιο

ειιπτείΠιπι,τεπετέπ Γε ει: ποττε ποτέτιιιτ εοεποιεεπ

πτ.ιιιι 8.πε8.ιεπιιειιι:ετΠ νει·ιιιιιπ εππειεπε τετπ πτε- -4ά ε_

τετι:ιιτπ δ: Πιτι.ιτιιτπι Π: πτα:ΐεπε Πι Βιεδτιπε,εΠ: ::ιτπετι

πτ2τει·ιτιιιπ- απ: Πιτιιτιιπι οι:ιεέτιιιε, ποιο επιιπειιι:

τεπι πτο πτιιττετιτ:ι νει Πιτιιι·:ι τιιιτ:ιτιοπε,ιπ (με ω:

νει ει·ιτ:Πειι: νετΒιιτπ ΓεπΠιε πτιειεπε οειιιο Πιι:ιιε

οι:ιιιε τεπτεειεπτετ οοιεδειιιπ,ν: ‹ιιίτιιπε επ οειιιο οι:

ιεθ:ιιιε, ποια τεπτείεπτιιτ ιιιιι‹ι πει· ιπεειεπι :Μιαο

τιιιτ ιπτετ οειιιιι8τοι:οιεδειιτπ.ΟΜετιιππιτιοε ειεινετι:ιο-τω :Μισή ·

πτατιιειιπτιιτι ττιπιιειε Με πεπετιο: Αιιοιιιι ειε Πιο Μπι”.

πτειιιειιπτιιτ,ντ εεε οιιιιτ:ιιιτπ εΠ: ιπ ίε;Αιιοιιτι ντ οπ

ιεδτι Πιισιτι:πειιπι ειτ;Αιιιι ποπ του οιιιεδτο.πτο :πιο

Πιισιτιτιιι:ιιτ, εοπιιεπιιιπτ. πω: ιτπ:ιειπι ιιττιΠει.ιιι

θεεΠι·ιέ,ντ εεε τιπαιιιιπι εΠ,εοπιιεπιτ οτιοει Πτ :πιει

ιιτεε επειτα απ: :οποια ιπιιιιετεπε; ν: ιιπιιπιπι,ειιιοτι

Π: ιπιε θεια: τεπι·ιειετ:ιτιπειττιτιοπε ιιιιιιΒιπετι,οιιοει.

Π: ΒειιιεοΠιει ω νετιιιιτπ Απ:ιειιτιΠι, :πιει εεε είε

ποίετοιπτειιεέτιιι ιιιιιαι·επει εεειτιεπε ειιιοτιτιπιπειιι

ποπ πω". εκπτεΠιι οι: ιπιιι€ο,είτιπίε Απ:ιειιτιίτιιε

οιιιε&ιπε,ιιοε είε ιπ ιπιπ εκπτειιιιε Γεειιπτιιιπι επ ιι

πειιπιεπτει, :μια ιιιιΒιτιιτιιε ειι ιπ ιειπιο ιεειιπιιιιιτι

Με πειτιιτειιε ; τιιτιοπε "το ειπε, πιο οπο Π.ιιιίτιτιιι- ι

τιιτ,εοπιιεπιτ,πποπ Π: ιπιιπτιιιπι τπτικιτιιτιιε. 8ιειι:

νετιπιιπι,οιιοτι πε ειινπιετιι Ποτπιτιπιιιε , ποπ ιιοΒιε

ιπιι:ετετ,είε ειιιτιιιιιι ι·ειιιε πέτο εκιΠεπε, οιιέι απιστ

Γεπτεειιιππι,πιιιιιιτπ παπι:: Με; πιΠ τιιπ:ιιιπ ποιε

ᾶιιιιιιπ; ::ιτιοπε ειιιε,πτο :πιο ΠιΒιιιτιιιτιιτ, πιιιιιιιπ

ιιιιι:ετ,πεε ιιιιιιετε ποτείτ απ.

Βιεεε:ποπ ποτει: ιπτεΙιεότιιτ πιιιιιιι‹ι πε ιιιιτιιιο Με".

επιιπει:ιτε,πιΠ ειπε εοεποιετι:;ετεο Π ιιεΑπτιειιτι

Πο ιπ:ειιε(;Έπε ειιι:ιιιιτι επιιπειετ. ιιιιιπι εοεποιει:.

Κειπ.εο8ποιεετε ιιιιιιπ ειιπτειΐιιπι ιπ πει Γπεειε,ντι π.Φ.

οειιιιιε εο8ποί-ειτ ιπιτπιπιιτι.ιιπ τιειιπειιτιιτπ ιπ Πιἔι

ιτπ:ιειπε.ντεεε:επιιπειιιτππι πο εοτιπεπιτ Απ:ιειιτι

Πανε εκπι·είιο ιο Πιει ιεπεπιπε,ιετι ιπ £πρτο ειιτιτιι

το: απο ποπ τετ ειτ, ιΙΙιιιπ τιιπτιιπι εοπποΓεετε ιπ

ίπεειε ειιπτειιιιιπ.Κειπ.πεπ. εοπΓεο.οπιε ποπ ει: πε

εείΐε.ντ επιιπειιιτυπι εοπιιεπιστ οΒιεέτο ίεειιπιιπ Πε,

ντ ιιιιιτι εο8ποιε:ιτ ιπ τετειι ΠιΠιειτ. Π εο€ποΠ:ιι:ιιτ

ιπ ιιιιο. διετα εεττιιπι εΠ.Ι)ειιτπ ιπ Με νιτιι τι ποισιε

ποπ εο8ποιει ιπ ίε,ίετιιπ τω: ετεπτιε πικαπ ειιιτι

:ιιτπεπ,οιια πε στο επίιει:ιτπιιε , ποπ εοπιιεπιειπτ ειπε

επεπιε, ἴετι ιπΠ:δτοιιοτι :ιε ειινπιετιι πταετιιειιπιιιε,

πεπιπε :μισο ιτππιιεετιποπ εοπιιεπιτ ειινπιατ:ε,νε

πο τπεπ:ιε ει:πτεΠεε, ντ Πε επιιπ ποπ ιπιπιιειιτ , Πει

ποτιιιε ειιιίτι: ιεειιπάιιπι Πιιιτπ εΠε οιιιεδειιιιιπι ιπ

ιπΠι εοππιτιοπε εκπτειιιιπι,επιοπιπιπ εκ $.Τύπω.ι. ιω;._

εσπ:.θωτ.σ.Β.πεοπιτ ποτεπτι:ι εο€πιτιιιιι Πιιιτπ οι»

ιεᾶιιιπ εο8ποιεετε,πιΠ ιιιιιτι τω” πταιεπε, πτε

τωιπ ιπ:επ:ιοιιιιιι ΠΕΠ πτοποτ:ιοπιι:3 : είιπι επιτπ

ποπ Π: οπει·οι:ιο:ι. πιΠ ιπιιπιιπεπτετ ιπ:τει Π·:ιπΠιπι,

πιΠ ιιιιΒειιτ οι:ιεδτίι ιπ:τιι Η πετ πτοπτιιιτπ ιπεειεπι

πτείεπει ποπ πο:ετι: ειτειι ιιιιιτι ιιπππιπεπτετ ορε

τω. Ιπίτειε: απο παμπ: ποτει·ιτ ιπτειιεότιιε τοπ

Ππτ,ίεει πιω: ντ τιιτιτι:ιπι οιαιτέτιπεδε ιπτεπτιοπα- εοπιιοΠ·ετε ι)επιπ, Μ ιιιιιτπ Μπεστ Μετα ιο πετ

ιιτετ Ππτ ιπ ιπτειιεθειι: πι ειιτπ πιο οειιιο νιτιε:ιιτ πτοπτιιιιτι τμειε ιπτεπτιοπιιιι:ει· πτετιεπτεπι. Και»

Τιππω Ι: 1): @Με πιτΟ



Ι

Λι πωπω:

πω».

Μ
?πο ποια:

Ρεπιρι:αν

ούιοίίπω π; ο

των”.

ει·

μ: Ό Βῇι. ΖΧ. Πε πεοΖωτι:πα ευέπφιέιίέινιιο Ζ)οι. πει.21ι.

πιο ιιιιιιπ πιω: ιπ:έ:ιοιι:ιιι:ο: ριπ:ιοπ:οπι πο: πιο·

οιοιπ πι οπο, ποοοι ποιο :πιο πιοοιοε :ιο ι)οο ιπιριι

των: πιοι:; πο: ιιιοοιοιπ :ιπέι,ιιιπει. οοπ::οιιο.

Απ! ρ.Κοιρ.ιπο οοοιιιοιοο:ο ι.ιπι::ι:οπι,οιπ:ο ιπ :πο

ποπ οι:ιιιι: ιοοππάιιιπ ιιιιιιπ οπο ιπιιιοέι:ιππιιι δ: πι

:π::ιιο ,οι οπο ιπ :πο οπιιιι: ιοοπποιπιπ ίπποι οπο

οιιιοδιιιιπ:π δ: ιπ:οπ:ιοπιιιο, ιοοίμιιιπι :μισά ιπιπιο

πιο :ο:πιιπο: πιοππι ιπ:οιιοιππ:π.(ιει::ο:ιιπι πιο”

οι: :πιο :ιο ιπ:οιιοδιπ 8: ειρρο:ι:π; π:ιιπ ιπ:οιιοέ`:πε

ι:ο::πι· ιπ οιιιο&πιπ ιπ::ο ιο ιπ:οπ:ιοπιιιι:ο: αμοι

ιπιπ,οιιπι πιο π: Επι: Ροι.οιι:ιοο οοοποιοοπ:ιο; :ιππο

:ι:ιιε νοιο ιπ οιιιοδ:ππι ιοοππ:ιπ:π ιο οι:ιιιοιιε, οπιπε

ποιο οιι,οοιιιπππο:ο ιο οπτπ οιιιοξιο ἐ μι:: :οι οπι

ιιοπ:ο,ν: κωκ.ορ.ιπιι€ιε οι:ΡΙιοιιιιι:πι·.

ο 8οΙππο οι·εαπεπτ. σΡΡο/ιπο]ίπτ.

ι) π. Κοιροπιιο: Επρπο!.ιπ :.ά:/ι.:·7. μπλα.

οι·:.3.πά4..ποπ οροι:ο:ο πο: πο: οκρο:ιοι,ιοιι

π: πιο οποιοι :ο:ιοπο πι ποιιιε οοπιπι:ο:ρποιοι·:ιπι

οππι ποπ ίιπ: άπο ιιέΕπε; οπιιιπε νο:ιιιιπι ὰ οιιιο

δ:πιπ ιιι:οιιιΒιιππο, οι νιιιιε δ: ιιιοιπ, οπο νοιιιιιιπ

ει: οιιιοδιιιπι ιπ νο:ιιο οι:ρ:οπππι ίπποι οοπιιοιοι

πιω. Λοιιιο ο8ο,οπὸ‹ι οπιπνοι·ιιππι ποπ ιπ:οιιι€ει

πιπε εδώ :οποι:ο,ιοιι οποιο, δ: νο:ι:ιππι ιι: οιιιο

διππι ιπ:οπ:ιοπ:ιιι:ο:οι:Ρ:οππιιι,οοοποιοοποιονο:

Βιιιπ εδω πιάτο, οο8ποιοιιππε οιιιοέιπιπ ιπ νο:

ιιο ιιι:οπ:ιοπιιιι:ο: οιιπ:οίιππι,ιιιιιοπο πιο ειδιπ :ο

ιιοι:ο.

Αι ιι.. Κοιροπ:ι.νοι·ιιιιπι ιπιιιοδιιπο.8: ν: το: :ιππ

Ρ'"πΜπ οι παπι οι ιιι Μπι.: οιιιιιοιιε, οοοποιοι:ιι: ιιιιι:ιπέιο

"”"2°ρ"° :ιδιο :οιιοι:ο: οι:ιιοδ:ιπο,8: ν: ι:π:ιεο ι·ο:πιιιιιε οιι,δο

τοπικ.

κ.

.Απ ο.

57·

#8 ό:

Ω.

Χ

οι::ιτοπιο ιιιι:πι·:ιιιε οιιιοδτι, οοοποιοι:ιιτ οοιιοπι :ι
ι έιπ; ιιιιι :μπι ιιιιο:πι:ι: ρο:οπ:ιιιιπ,οιι: ιιιι :πιο εο

8ποιοοπειι; :μοι οιι ιπι:ιπο οωοοιι, ιιιπιι ιιι :οριο

οι:Ρ:ιπιοπε,8: ιπ ρι·οιΡοδιπ ρο:οπ:ιιιτ Ροποπε,οπ το·

πιο οο8πι::ι. δ: οπιοέιππι ιπ οπο ιπ:οπ:ιοπειιι οι ιπ

ιοιιιιπιιιιι οι:Ρ:οπιιιπ. Ι:ιοιπ ιει:π: ειδι:πε ν: νι:ειιιε

Ϊοτιπει,οιι: ρο:οπ:ι:ιε :πιο οοεποιοοπ:ιι; ν: οιιιοδιι

πι: ιπιιι€ο κι, οι: :πιο οο8πι::ι: οι: ιιπ:οπι νο:ιιπιπ

ιο:ιπιιιι:ο:, ποπ ν: οι: :πιο οο8ποιοοπ:ιι, π: οπιιπ

ιο τοπο: οι: μια Ρο:οπ:ιιο,8ειιιοι:π: οπο ιιιιπιπ ιο:

:ποιο οοοποίοοι·οι οι ν: οι: :πιο οο8πι:ει: ιι: οπι:π

π: απο: οι: ιπι::ο οιιιοέ:ι , 8: οι: ιοί-πω :οπιαιοπ:α:ι

οιιιοοι. νποιο .5'.Τπσω.:μφι:.Οοπ:.αφ.:ι. νο:ιιππι

και: Μ” ιπ:οιιιοι, :μια :οιιο: Π: ιοι·ππιιι:ο: οι:

μια οΒιοέιι. 6

Απ 3.ποπ.οοπιο:ι.ιι:ι.ρι·οιποοποοιιο ιιι,:1ποιι ποπ

πι οπ:ιπ:πιπ ποο ιπιιιοέ:ιπο.ποο οιιιοόΈιπο, Μο πο:

π:ι:π:ιιιι:οι·ποο ιπ:οπ:ιοπιιιι:ο:. ποπ Ροπο οπο ιπο

ιιιππι οι «πιο οοοποιοοπ:ιι οιπειιιιππι ; ποεο :ιιιποπ

πι. οιιιοει ει: οιπ:ιπ:ππι οιιιο&ιπο οι ιπ:οπιιοπιιιι:οι·,

οποιο οι: νο:ι›πιπ πιοπ:ι5 :ιο :ο πιιιιπ:π, ποπ ποπ:

οπο πιοοιιππι ένα που €οοποιοοπιιι οπιιιι:ππι,ιπιι :μια

:οπ:πιπ :ιι:ιοπο :ο:πιιπιι: νιπι ιιι:ο!ιοἐ`:ιπιι:π.

Απ 4..πο8ο ιοοποι. :μπει νο:ι;ιπιπ ποπ οοοςιιοιοι

:π: ι-οι·πι:ιιι:ο: ιοοιιπιιιιιπ οπο ιπιιιοδ:ιππιπ.ιοπ :ο

πω οιιιοιπππι ρ:ιτιοπε πιοπιἐ ΓΡωο,νι :πιω πω:

οι·οιιποι: ιπ οπο ιπ:οιι:ιοπιιιι.Ει: οπο ο:ι:π:,ν: ιπ

:οιιοδτπ: Ρ:οιιπο:ι: πω νο:ιιπιπ, ιπ :πιο οιιιοδιππι

οοοποιοει:; ποπ νοιππ::ιε ιιιιοπιοι, οπο‹ι ‹ιιιι8ιι::

:μια οποιοι νοιππ:ειε οι: :ιιιοδιιι:π,ιπροοιιιτπ: ιιιπι

πωπω: πο: οοοπι:ιοποιπι :μαι ιπ:οιιοδ:πε οι: οο

Βπι:πιπ:,ποπ ιπΡροπιτπ: π:ιοιοπ: πο: ιιιιοπι πο:οπ

:ιειπι,πιιι ::ιπ:ιιιιι :οπιο::ι , 8: ιπ ιιιιιιι:ιι πο: ιιιοοιοπι

ιοί-επι παπι. _

Βιι:εω ω: νοιππ:ιισ ποπ ιο::ιι: ιιππιοοιιιι:ο ιπ

ιιιιιπι ιιιιιοι·οπι, πω: ιπ:οιιοέιπ: ιπ ιπππι νο:Βιι

ΚοιππΉιο οπιπ νοιππ:ειε ιο::ι:π: επ :ιιιιεοπιιειιπ ισο

πι:ιι:οπι πιο πω: οπο: ποπ ιι: ιπι:ιεο, ιπ ·

:μια οιιιο ι ποπι::ιε ιιιιι€οιππ :οιποοε:ι ποπ ρο

:οίι ω ιιιπ:π ιο::ι, ν: :κι οι:ιιοέιπ:π ιιιιι€οπιιππι,ιοιι

ν: :κι ::ι:ιοποπι οποιοι. Οοπ::ιι νο:ὸ, οιι:π νο:

Βιιπι οι οκρ:οπει ιπι:ιεο, ιπ :μια οι:ιοδιι Ροιι`οοιιο.

παπιιιι:οιιοδτιιεοοπο:π:α::ιππο:ο,:οιποοπ, στοπ»! :ἱσ:ἱ.
ιι ο Ρ

:κι ιιιιιιι πω , ν: :κι ι·ει:ιοποπι οο8ποιοοπιιι, δ: πει

οι:ιοδιπιπ οοοποιοοπιιιιιπ: πιιιπ :πιο νοιιιπ:ει:ιε πι,

οοιιιιιπει οπ:π ιιοπο :ιπιιιι:ο, ΐοοπιιιιιιιπ οπο :απο

8: οκιποπε. οιιιπε :οειιοπι οοπιοοιι:ιοιιο:π ιπ:οιι‹ιι:

νοιπιι:ιιε πο: ιπππι πέιππι: :πιο ιπ:οιιοδιπε πι, νο

ιιιιπ ιιο:ι:ιοιπ :ιο οιιιοδι:ο :ιοππιι·ο:οι.οπο Αφρ.9.

:ο Τπκι:.ωρ.·υ!:.8: Ι. 10426:: οποία πω. Α: ιιιπιι επι

:οιπ :μισά επο::π: οι: ειποπιπ ποιοι,ποεο,ιιιιιιπ ποπ

ι::::ι ιπ Βοπιπ ν: νο:ειοοπιιοιι:ιιπιιιε :κι ιιιπιπ πιο»

ω: :πο:ιιο νο:Βο,οπιει πο:: ποπ :οιιι:, οιπιπ ιο:ιι:ιι:

_ιπ πιω νοι·ι::ι:ο:π ι)οι οιιιι:οποιπ δ: :οπ:αιοπ:ει
:επι ιπ νο:ιπο. ι

Απ 6. ποπο ειπ:οοοιι.:ιιι π:οι:.ιιιοο,:ιοι ιπ:πιιιιιιιιπ

νιιιοποπι Γι: οπο , ο πιο ο πο: ρι·ορ:ιαπι ιροοιοιπ

Βοπι::ι; :μπει ει:ι:πι::ο:ο :οπομι:ιιι· οιπποε, οπι πο

πο” οοποοιιπ:ι:,ποπο οοπιπιπ ιιι:πο:ι οιιιοξιπιπ

ο:ιιιπι οο:ι·πρ:ππι,ίι ιπ ιριο οοπίο:πο:π:νιίιο: παπι

:πιο νιίιο ποπ ποπ:: οπο ειιιι:ιι&ιπ:ι, :μια οοπιπο

ιιοπ οι: απο: :πιο οοἔπι:ιοπιε:ο:ἔο ποοοιιιι:ιο οτι:

ιπ:πι:ιιιιι, οι: :ο πιπ:πιπ. ποδιά οτι: νιΠο πο: πιο

ιιι·ιοιπ :μπω Βοιιι::ι. ι.οεο 6'.Τποπ.μ.ομισ Μ».

«πω. :οι 7.

Απ 7. οιιπι Α:ιιι.πο8:ι:, πο: οπο:ει:ιοποε ιιπιπ:ι

ποιι:οε ιιιιοπιοι ρ:ο‹ιποι ιπ ποιιιει νο! Γοιπιπ ποοει:,

πο: οι: ρ:ο:ιποι ειιιοιιιιιι απο ποε,ιιοπ: Ρ:οοιποι:π:

πο: ::οπιοππ:ο:;ειιοππι πο: ιιπππιπο:οε π:οιιποππ

οι:: _ιιΔι›ι:πε:νοι :Ξιπιππο8ιιι·.ρι·οιιιιοι :ιιιοπι:ι,ππὸ:ι

π: ππιε οροι·ει:ιοιιιε ιπι:πειποπ:ιε , ν: οιΡο::ο οιοοπιο

ι. Βάσια. π. (ιιο:οι·ιιιπ νοτιιππι , :ιπο‹ι πο: ιπ:οιιο

δ:ιοποιπ ρ:ο‹ιποι:π: , ποπ οι: ποιο ιπ:οιιοέι:ιο:ιιο,

ποπ: οποοι ρ:οιιποι:π: πο: :ιδ:ιοποπι ::οπιοππ:οιπ

οι: ιιπιε πω: :::ιπιοππ:ιε; :οι παπι: ιοί-α ιπ:οιιο

οπο οι: ιιπιε; πιιιπ ιιιοὸ ρ:ο:ιποι:π: νο:ιιππι π ν: ι::

οο ιπ:οιιοδιπε οιιιοιππ:π ιπ:οιιι8ε:.

Απ 8.ποΒο ιο:1ποιοπι:ο:οπιιπ ι:ππιο:ιι:ι:ππι οι:

ποπ ιιι:οιιοέιιοπιε ποπ απο ρο:οπ οπο νο:ι:›ππι

Μπι οι:ιιι:π οΒιοδιπιπ ιοοππ:ιιιιιι ιο,οιιιιιιιοιο οιιιοδιι

ι ει:ιεεοιπει:ο ιιιιιιιι:ποιο ι:πΡιιο:ι:, ν: :ιο νιίιοπο Επειτα.

:πο::·.Α‹ι π:οιι.οοποοπο,ππιιιιιπ ιπ:οιιοδ:ιοιιοπι πιο

ιρο&ίιπ:ι ιπιιιοδιπιπ_ιοοι ιοοιιπιιπιπ πιο οιιιοδιιππιπ, Ροπο ιιπο :ο ιπ:οιιοξιο,νοι ιιι ιο, νοι ιπ ιπο :ομοιο

ιπ:οπ:ιοπιιιο, (ιιιιιιι οο8ποιοι:π:, ν: ιιπιιορ :ιιπ:πιπ

οίι οιιιοέιι) :οπιοδιπ:π :κι οπιοδ:ππι, :πιω οι: ιιπει

8ο. Απ οοπιι::π.ιιιοο,ποε οο8ποιοο:ο νοιπππι :οπ

οι·ο:ο οοπο:ο:ιοπο οιιιοδιιπιι, ποπ ιπιιιοδ:ιπει ι :ο

εποιοι:πιιε οπιιπ ιιιιιιι ν: ιιπ:ιοιποπι οιιρ:οΓιιιιοπι

οιιιοθοι,ποπ ν: ίοι·ιππιπ ιπιιει:ίιπιιπι :πωπω ατομο

:πιώ ν: οοπο:οιππι πι ι·ει:ιοπο :οπ:::ιοπ:ιιπ:ιπποπ

ιιιιι:ο:οιι:ιε :κοπο :ιοοιιιοιι:ιο.

Απ 5.ιιοΒο οοιιιο:ι.οιπιο νοιππ::ιε ποπ ρι·ο:ιποι:

?'οιοπικι πι' Μπι οιιιοέιππι, ω: ιιιπ:ι πο: ρι·οιιποι: ιπ:οιιοθ;πε:

,νωιπτιο

^Κα·ιβι6Μ.

Ρο:οπ:ιιι οπιιπ :ιρρο:ιτιιι:ι ιιοπ ρο:οιι ιπιρ:Πι :κι

ορο::ιιιιιππι.ιιιιι ο ι›οπο ιι:2:ο€ιιι:ο, δ: οιιιοδιιπἐ

Ρ:οποπ:οι οοποοπ:ιπιι νο:ὸ ποπ Γποροπι:,ιοοι πιο

ιοπ::ιιιπο.

Απ π. Κοιροπ:ιοπ: :ιιιοπι, νοιιιππι ιπιπιοοιι:ιτο

ρ:ο‹ιποι π) που ιπ:οιιι€οπιιι,ν: ιι :απο οπιοιοπ:ο

Ρ:οιιι:πο. 5ο‹ι πο:: οι: οοπ:::ι .4κέ.ι5.οιο Τι·ικι:.σ.ιο.

ιιποι·οπ:οπι,νο:ιιπιπ 8ιοπι οι: ιποιπο:ιιι: Νεα/β οι:

απο οποιοι: |ομιρ:κι·.ο:σ πσβ βιοπ:Μήπωω οψιν::

:οποπικσ, καποια:: σούπα.

@πιο πω: δ:°020 π: ι.ή/ι.27.9.2. :πιο ποιό· Μέι:

πρωί Οικιακά. ι.ροι·:.9ιωΠ.27.απ:Ισπ!.ι. άι πω:

οοιιιιπ:π νο:ι›πιπ ιιππιοιιιιι:ο ρ:οοιποι ει!) ιπ:οιιο

διπ ιαοπποιο πο: ιιιοοιοπι ιπ:οιιιειιιιιοπι οιιιοέιι,

ιποοιιᾶ οδιιοπο οποιοι, ποπ πιο:ιιιι ιιέιιοιιο ιιιωιιι

Βοπιιι. ιιππ:ιοπιοπ:πιπ:επιπ νο:ιιππι, οι: .5'.Τ!ιωκ.

Π: πι.

Π·

ω) Απο, »πιο
ι 2β :Μαρκ

σο.

.Η ε.

οι(

«Η 7.

Ω.

.οι 8.

ό::

«Αα 9ο

πι.

. ἀἱ_ Ρο· μπάσ

το [πικαπ

Μ: παπι::

:ιο νοών.

 



23%: ΙΧ. Β:_7::Μι2:βα σπέποβιέ:Πτπ:: Β:: δώ'. Π!. ε 7): 'ο

Π: ιπ:ειι:&ιο“ιπ::ιι:δ::, :ιι ιπ:πιοι·ιει :οεσιιπιιι€:

πι::ι,πε:είι:ι·ιὸιπ:ιιι:ιι:, ιιιιιιιιιιιιιπεπι Ρτοιιιιθ:ι :κι

Ρ:οιιιι:επ::πι, :μπι πο:ιιιιι 3επιιιι :ιιι ιπ::ιιε:ἔ:ι :ιιι

ιπ::ιιι8:ιι:επι, :πιει οιιι:έι:ιιιπ ιπι:ιιεθ:ιιπι :ιι; ιπ

:ειιι€επιιϊει :επι ιπ::ιι:&.ιπι, :ιιι ιπ::ιιεέιιο ιο:

πιω: ε . Α: ιιιιιι:ιι:ιιπεε ιι:: π:: Πιιιιιιπ:ιιι· νοι

τι πω:: :ιιι ιπ::ιι:&ιι Μπα:: , πω:: ιιιιιιοπ:

:ιιι::πιιι :::Βο ποπ Πιπ: πιιιι:ιΡιι:ιιιι:ιειε Ριιιι·ε:,ειι::

π :πιει ιιι::ιιιειι:, 8: νειιιιιπι ιπιιιιε:ιιιιιι Ρι·οιιιι:ιι:;

ΕΜ», [Μ πω:: :μια Π: ν:ιοιιιιι Ριο:ιιιδιππι. Μιποι· μοι::

ω: π: "ω :ιιτ:ποπ ::Ριιεπιι: , ν: ::ιιι:ιιι ιοιιιιιι Π: 8: :πιο :ο

ΘΡ:ΠΡω ιιοΠ:επιιι.8: Πιιιιιι :πιο εοεπι::;Π:ιιι::: ν: ::ιιι:ιπ

°""-ι'ι""· Ποι·ιπιι Π: 8: πι:: νι:ιιιιε ει: Ρετ:: Ρο:επιι::, 8: πι

:ιιι·ιιιιε ει:Ρ::ιιιιιιι: ιπιιιΒο ει: Ραπ: οιιιεδ:ι; ει: :ιι

ιι: ιο:πιει,ν: :ο ιπ::ιι:διπ Ρ:οιιιιδ:ιι ιπ:ιιιιι:ι·ε: Ρ:ι

ι :παπι ιιιιιι:ιιιιιπεπι ; ν: ιπιιιΒο οιιι:Θ:ι ιπ:ιιι:ι:ιι::

ι-::ιιπ:ιιιπι; ν: ιιιίοι·πιιιπε 8: ειδ:ιπιπε Ρο::π:ιιιπι ιιι

ι:ιιι:ιετε: ::ι·:ιιιπι; ει·Βο :πωπω οπιιιιιι, πω: Πιιι:

ΡιοΡι·ιπ νει·ι:ι. οοιιιιι·πι. απο:: ιειι:. :ιιι πιιπιπιιιτπ

:ιιιιιε ιι:ι:πι::ι: :οι:πιε ::ιιιι:ει· ιιιιιιπάιιε; π. :πιει ιπ

::ιιεδ:ιιε ιιι:ειιι€ι:; :ι..:ιιιίι οοι:διππι ::Ρι·αι::ι:ιι:ιι:.

, ΗΜ: ποίιτιιιπ ιειι:επ:ιειπ ιπ:ιι:ιι: Μ». Αιι€ιιι:ιπ.

Γοι·»ια:π :υέι:::ιο :σύκα :|ιι, μα:: έ:: Μ: Φώκια:

ει νει·ιιιιπι π: εο8ι:ιι:ιο , ποπ ιει:ιι:.ιιιι :ιι ι·::ιιι:ει·

ιιιιιιπ8ιιι:ιιι·,ειιπι ιιιιιι: τ:: Ροιιι: πι: π:: :ιιιο τ::

ιι:ει· :ιιιιιπΒιιι:ιιι·. Ειι:ιεπι :οιιι€ι:πι· ει: ΣΤΠσω. 1.

,απο :ικέι'.34.. απ::.2.. και 3. Φ· πια/Μι.. έ: πατατα::

7 «πω. π.

65, Αιι ιο.8:ι: :Η Π ιιιιι:ι :οιι:ιπ:ιιι ιιι::ιι:ιοιιιιιι::ι·ι

@πωσ Μια:: Ρετ Πιιιπι ΡιοΡ:ι:πι δ: πει:ιιι·ιιι:ιπ ιπιιιπι

?ωιι'(Μ πειπ.ίζει:: :οπιι:πιεπ:ιει πιειιο: :ιι :κι ι·:Ρι·αι:π:ιιι

22ω”.- :ιιιπι οιιι:διππι,:1πειτπ :ιιιιι:ειιιιι:ιιι:ιπ :ιππω πι::

π: :πιπι ιπ :Πεπ:ιο :οπιι:πι: νιιιιπι ιιιιιιιιπ ειιπι

:ιιιο, :ιιι:ιιιι ι-Ρ::ιεε ειιΒι :πω ιιιιιο, δ: ::ιπιεπ πιιιειε

ιΡ:ειει πω ::Ρ:αι:π:ει: ιιιιιιιιπ, :ιιιιιπι νπιιπι :ι

ιιιιπι ιιιιιι:ι ιιιιιιιπι. Εεεε δ:οι·.ιπ Μιπι.Μπρ.9. Απ

:οπΠτιιιιι:ιοπ:πι :οπ::::ιο, ν:ιιιιιιιι π:: :ιιι πω: Ρι

ειιιι-ι:,::: πιιιπ::ιιε,ποπ ιιι·:ιΠ:ιιιιιε; :μια ποπ :ιι :ιιι

ιΡΠι τε, :1:ιιιιπ ::Ριει:π::ι:, πιι:ιι::ιιιο: Ρτοιιιι:ΐι::

πι:: πε:1ιιι: :επι :κι νιιιιιπι :::Ρι·ιπιει·ι:, Π:ιι: πιι:ιι

πω, :μια :μια Ρ:οιιιιει:ιιι· :ιιι ιΡι: τε, ιιιιιπι ει:Ρ:ι

πιι: Ρ:: ΡτοΡι·ιπ πι; :μια Ριοιιιι:ι::ιι· π: ιι::ιΠ:::,ι·επι

ειιΡιιιιιι: Ρει· ιιιιεπιι,π:: Ρο::ιι:. πιΠ ιιιιιιτιι€:ιιιιι ιι

ιιιιτι ::Ρπιιι:π:ιιι·ε. τ ι

σε· Διὶ ιι.π:8ο ι::ιιι:ι.πιιιι ω ιπ:ιιιιιιι:πι :οεπι:ιο

Α: Μ. πεπι :::ιιιιιι:ιιι· , ν: τ:: νι:ι:::ιιι· ιπ νειιιο Ρε: Ριο

Ρι·ιιιιπ ι-Ρ::ιεπι :ει Ρ:ο:ιιι:'Ρ:ο; ιι: ποπ οπιπε ν::ιιιιπι

Ρι·οιιιιι:ι:ιι: Ρ:: Ρι·σΡι·ιιιπι ΓΡε:ι:τπ τει: ιει:ιι: ποπ

οπιπιε :οεπι:ιο :ιι ιπ:ιιι:ιιιιι, :ιιο οπιπιε :οεπι:ιο

:επι :οεποι::: ιπ νι::ιιο Ρι·::ι:π::. . - · -

ἡ. Ιπιετ:π: π. νειιιιιπι :οι·πιειιι::: :ιιιιιπειιι π) ιπ

::ιιιΒ::ε: οι: :πιπι νει·ιιιιπι, :μπι ει:Ρι·:Πιιιιιπι :ιι

ειπε:: :ιι ιπ::ιιι8:ι·:, :μπι :ιι πω: ιπιειι:&ιιε, δ:

ι·ιι:ιο Ρει·:ιΡιεπιιι οιιι:έιιιιπ ιπ νετιιο :::Ρι·:Πιιιπ:

:Η ν:ι·ιιιιπι , :πιά ιιι:πιιειιιι:ιιιππι :ιι οιοιεἐ:ι ιπ ιιι:

πιοι·ιιι ιι:επ:ιε, ειπαμε π::ιιι·ιιιε Π8πιιιιι : π: ιπι:ι

ιι8ει·:,:ιιιιι :Η ιο:ιπιι, :μι Π: ιιιιιε πιιιπι::ίοι:ιο :ιιι

πψΜό ι:ιειι,ιΡΠ ιπ:ειιι8:π:ι,ν: νει·ιιιιιπ ειι, πι:ειε Γ: :επε:

ιΨ'ιιι,"" :ιι μι:: οιιι::ΐ:ι, ω:: ειι: ει:Ρτειιιι ιιπ:Βοι δ: νι:

22',Ψ”.”-_ πι:: απο: Ρι·ο:ιιι:ι:ιιι·, :ιιι:ιιπ ει: μα:: ιπ::ιιεδ:ιιε:

ι ν: ιπ:ειιε&ιο, ιπιιειιι Π: ιεπ:: ει: μι:: ιιι:ειι::έιίιε,

ειιιιιε ει: νι:ειιιε ειδι:ιιε, δ: :πιο ιΡΠι Ρ:::ιΡιειιιιι οιι

ι:διιιπι,ν: ν::ιιιιπι,:οπιΡ:ιι·ιι:ιιι· :ιιι ιπ::ιι:&ιιπι, ν:

:επιιιιιιιε οιιι:έιιιι: :::ιπιιιιιπε ιΡιιιπι ιπιειιι€ειε. ν:

ιπ:ειι:δ:ιο , :οπιΡ:ι·ιι:ιι: ν: ιοτιπει πι: ιπιοτιπ:πε,

δ: πιω: ::π:ιεπεειιι οιιιεδ:πιπ :οπποιε:πιιιιιπ, ν:

νει·Βιιιιι οιιι:δ:ιιιπ :ιιΡι·ιπιεπε, ιιιιιιιιιιιε ιπ Ρι·οιΡ:

ει: ιπεπ:ιε ΡιοΡοιιεπε, :ιι Ρι·ιιιε ι·ιι:ιοπ: ιΡιοιπ::ι.

ιιο:ι·ε, :μια οιιι:έιιιιπ ν: :ο€ποιεεπιιιιπι Ρι·αιιιΡ

Ροιιι:ιι: :κι :οεπι:ιοπ:ιι·ι; ν: π:: ιπ::ιιεό:ιιιιιι :Η

Ροιι::ιιιε ι·ιι:ιοπ: ιΡΓο ιιι::ιιι€ει·:, ::οιπΡει:::ιιιιι :κι

Τσακ: Ι: Π: Φου:

ι ι

ιπ::ιι::&ιιπι, ν: Ρτο:ιιι:επ::ιπιν:τυπιπιιε ιιιιιιε: :ιι

:ιοπ:ιπ :Ρίεέιιιε; τ:: ν: ν::ιιιιπι ΜΒ:: :.ιιιοπεπι

Ριοιιε, :μια Ρι·οε::ιι:, ν: ιπιιι€οιιιι ει:Ρτιπιεπιιιιπι

οιιι:δ:ιιιιι , :ιιιοιι ν: Ρ:ιτ:πε ιπειιιά πω: ν:ιιι:ι Πε

ι :πι-πε νπ:ι τιιπι πι:πιοι·ιᾶ, ν: :πειτε εφε: ν:ιιιιιπι

Πιιι Πιπιι:: :ι:Π:ι: :παπι :ι Ρ::ιεί:ιει ι·ει:ιοπ: Ρτοιιε,

πω: ποπ Ρ:οεειιι: ιπ εοπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιε ειιιΠι:ιπ

απο:: :ιιπι ::ια:ιιιπιο Ρι·ιπ:ιΡιο Ρι·οιιιι:ειι::, :με

π: το:: πει:ιι:ει ιπ:ειι:δ:ιι:ιιε, εοιπΡιιι·ιιιιπι :κι ιιι::

ι·ε,ν:ι·ιιιπ:ιιι: ει: Ροιιει·ιιιε,ν: ::τπιιπιιε ειδιιοιιε; :ο

:ιεπι :ιιιιΡΡ:ι :ιι:::ι·ε, ν: ιιέι:ιοπ: Ρ:οε::ιι: 8: ν:ι·ιιιιιπ,

δ: ιπ:ειιι€ει·ε, :ιιιιι ιιΡ:ιτ:: :ει Π: νικώ: ειιιιεπι ιιι

:ιιιιιΠιιιιιε Ποι·πιιι.

Απ :ιιι::πι πω:: Π: :ιιιιιιιδιιι:π :ιιι ιΡιοιπ:ειιιοε- _ ω·

τε, δ: "πιο, Πειι: ::ιι:ιιι:: :ι:ΐ:ιοιι:ε ει :ει·πιιπο Ρι·ο- ΠΜ” ”:.

ιιιιέιο, πεἔι:ιιιιι Ρο:: Ριοιιιιιιιιιοι· ιιιι:ιιι:ιπιιο :ιι νι- 1222ΐ'" ι'

Γ:: :μια ιι&ιιε νι:ιιιιε ιιι:ι: :Π:π:ιιιι:ιιι :ι:Ρ:πάεπ- `

:ιιιπι :ι Ρο::π:ιει νι::ιι. ::ίιπι Π: ιιέιιιιιιιε ::πιι::ι:ισ.

ιΡΠιιε;ποπ πω:: ε:πι Π ιιι: ιιι: Ρι·οι:::ιει·ε: ιπ::ιιιι

ιιέιιοπ: ιιιιιτιιιᾶἐ: :ιιιιιι :ιιπε Ροίιε: ιιι:ιιι :ει·πιιπιιι

Ρετ ιιιιιιπι ειδιιοπεπι ει ιοιο ι):ο πω. Ποπ: τ:ιιιιιιι

:ιι:ε:ΐ:οε,:ιιιι ιιι: :ι:ΐ:ιοπ: :ιιιιιπ8ιιιιπ:πτ: ει: Σ.'Πισω.

:ιο:Π.4.ά: ·υ:ι·ι:.ιικ.ι.πά μπι :ιοι:::,ιπ ποιιιε ιιι::

:: ΠεπιΠ::ιι·: ιπ::ιιι8::: :ιππ :ιιΡ::Πιοπε ::ό:::Ρ:ιο

ιιιε.8: ιΡΠιιπ :ιιεει·ε. ν:τιιπι τ: ιπει:ιιι·ιιιε :ο'πιι:ι:ι·:- Η.

πι. οΡΡοΠ:: Ρτοιιιιιιιιιιιιπι:ι πι, δ: πιει: Ρι·ιπειΡιι:

:οπιοι·ιπιοτ, πιιι::: πω: ιιιιιιπ8ιιι ι νετιιο ν.

::ΐ:ιοπεπι νι::ιεπι :ι :::ιπιπο νι:ιιιιιιιιιιιιιι πι:: Ριο

ιιο :οω.3.::ιπ.ι.. ώριμη.

Ιπι-:::ιι: ι.. ν:ιιιιιπι :Πο ΡιοΡι·ιιιιιι Ραι·:ιιπι ιπ:ει- πο.

πω: ποπ ιιιιειι·ιιιιι Ρο:επ:. π:ιιιι ιι::: πι:: :παπι ""ΜΜ θ!!

Ρει·:ιΡιιιπ: ιπ ιιιιιιΒιπ:,νι::ιι:: παπι ιπ ιειΡΠε Ρ:ο- μἶ”“ι”””

Λ . . Μ::ιιι:'ι:ι. ιιιιιιι ::ιπιειι ποπ νο:::ιιι· Ρι·σΡιιε ν:ιι:ιιιπι,Ρ"

τα: ι:ιοιιιτπ:ι.ιιιιει ν::ιιιιπι ΡιοΡι·ιε :ιι :ει·πιιπιιε ιο-.

ειι:ιοπιε, απ:: ιιιι:ὸ ιοιιιιε Ρο:επ:ιο: ιπ::ιιε&ιιια,

:πιω :ιιιιτιιπι :ιι ιο:1ιιιι :επι Πιιι Ρ:: :ι:Ρτειιιοπ:πι

νειιιι ιπιιπιι:ιιιι:ιιιι :ει ιπ πιειποτιἔι ιει:επιιε, :ιιιιιιιι

:Και Ρετ Ρι·οιει:ιοπεπι νει·ιιι νοειιιιε ωπιιΕπιιιιιιι

ιπ:π:ιιιιε ;:1ιιο:ι που: ΙΜπιι·.ι.:οπ:.6'σπ:.:.Β. δ: :ιι

δ.ΤΠΜπ 1.μ.9.85.πι·2.2.ιπά 3. -

Ιπι:ι·:ιιι· 3.ιιοπ ιοιιιιιι ιιι:ι νειιιιιιιι ι·:Πιεδιιι ιιι- 7"

::ιιεόιίιε ιι :πιο Ρι·ο:ιπει:ιιι·,ι::ι :παπι ι·:ιΡεδ:ιι οι:

ι::ΐι:ι,:ιιιο:ι ::Ρι·αι:ππιιιιιιΡιε επιπι ιπ::ιιεθ:ιιε, :ιι

:ι:ιιι· νετιιιιιπ ι.ιρωπ ιπ ιπ::ιι:δ:ιι, δ: ιιοπιο ιιι::ι

πω: ν:ιιιιι·πι ιιοπιιπιε, ν: 8.Τβουι. 4.ιιυππ9:ιι:.

σ.ιι.8: .4π_/ι·Μ.:::.

ιπ::ι·:ιιι· π. ποπ :πιω ι-οι·πιει·ι νετιιιιπι :ιιιιιπ:ιο
- κ . . 7."

:οπειΡιπιιιε τε: Ρει·ι:έι: , ::ι:ιπ :ιιιιιπ:ιο ει: :οικι

Ριπιπε ιιιιΡετιει.ΐιε ; :μια ν:ι·ιιιιπι :ιι πεεειιιι:ιιιπι, ν:

ιπ :ο οιιι:δι:ιιιιι :ο8ποι:ιιιιιιιε Πιι: Ρ:τι:ά::,Πιι: ιω

Ρωεπε. `

ι):::ο 2.Κ:Ριι€πιι: πω:: :ι:Ρ::Πιι.ι:π νειιιιιπι ".

ιπ:ειιι€ιιιιι: ιιιιιιπε ειιι:π:ισ:;Ε.ιι: $.?“βου.ι.ρπκι.π.ιι. μπω:: ·ι#

Π:: :κινή

υπέ Μιμι

σηΕ :

ω.ι.Φω.6ε, π:Βέ:ιε οιι·ιπειιι Ππιιιι:ιιιιιπ:ιπ πω:

εΠεπ:ιιιι,:επεπ::ιπ ι: ω: Ρετ:: ι·εινιΠιτ; 8::οπιπιιι

πιο: 'Πισω.ώ·ιιπιΕμιω.8:Βο!. Ριιπ:ιειιπ. πω:: ει:

Ρτειιιι ν: :ι:Ρτιπιει: οιιι::ΐ:ιιιπ Ριου: ει: ιιι Π: , ιΡΠιπι

:ιειι:::ιιΡι·ιπι::: ιιι :Πε ιπιιΐ:ιοπιιι,ι:::ιιιιιιιιπ οπι

πεπι Ρ::ι-:έι:ιοπ:ιπ. :ιιι:ιπι ιιιιιι:: ιπ ει:: :::ιιι : ιιιιιι2.

πιι:επι ιΡ:::ιεε:τ:ει:ει ει:Ρτιπι::: νει:: ειι-επ:ιαπι οι

ιιιπ:ιιιι,ι::ιιπιιιιπι οπιπ:πι Ρει·ι:&ιοπ:ιπ,οιιπιπ ιιι:

:οπ:ιπ:: ιπ π:: πω: ιει:ιιι· ιιιιιιιι (πω: οι: Πιε:ιεε

:ι:Ρτειι: απ:: εΠεπ:ι::; Μαιο: Ρτοιι. ι-Ρ:::ιεε ει:- διεση: ε.

μια:: 8ει·ι: νιεεπι οιιι:::ι, ιπ απο: ιοειιπι πω:: πω: :παπι

πω:: ιει:ιι: πω: ιιι:ι:ι :μισώ οπιπιιι ει:Ρ:ιπιει·:; °ιζιζιιι Μι·

ιιιιο:ιιιι Ρει·:ιιιπ ποπ Ροιπι :ο:ιιιιι οιιιεόιοπιι::ιιπ- Μ"

ιιιιπι οπιπ:πι Ρε:ιεξιιοπ:ιιι :οεποιει,ιειι ιοιιιπι τ:

:ιιπ:ιιιπι ::ιπι,ι::ιιπ:ιοπι :ιιιιιιιι :ι:Ρι·ιπιει::ιιι·; :ίιπι

οιιι:δ:ιιπι ποπ νι:ι:ιι:ιιι· πι:: ιΡιο, Πεο ιπ ειπε ι-Ρε:ιε "

:ι:Ρι·ειιιι πι.(.ΪοπΠι·ιιι.ι-Ρε:ι:ε :ι:Ρι·:Πιι πω: :Πε πω, ΕΜ” π”

ν: οιιι:&ιιιιι ::ιειιιι ποπ ειιιιι:πε ιπ :ιι Επι:: :οιιιπι αφ::

Οι :οπΪΡὶ:ι,
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εοιιι-Ριει,εε ιι ιτι ιι: ιΡιο ειιιιιετιε εοιιιΡιεετε::ιτ , είται

ιτι οιιιε:ΐιο τεΡτπι-ειι::ιιι:ιο τιοιι Ρετι:ιεει: ει) ειιιε εκτ

ιιωττ5.ιιι: ιοε:ιιι Ρτειετι:ι:ι.νιι:ιε εοτιεε:ιι: κάμει

τ.:.ιιτπι.7.τικω.8.:1:ιο:ι τι Ρετ ιτιιΡοΠιΒιιει)ειιε τιοιι

ειιιιιετ·ε:,8: :ιειιιιιε ιτι ιιειι:ο εοτιιετιιιιτε:ιιτ νιιιοι)ι

ιιιιι:ι: ειιειι:ι:::,ιιιι.ιιιι ι-οτε ιιειιτιιιιι; :μια Ρετ ειιτιι νι

:ιετε: Βειιιτι,ιιειι:ι οι, εο:ιεττι Ρτοτιιιε ττιοτιο, οπο

ιιιιιτιι νι:ιε: τιιιτιε ιτι Γε Με ει:ιιι:ετι:ετιι δ:: Ρτει:ιετι

:-#2ιωϊττι- :ετιι. Μαιο: ινιιοε.τ.οιιειι:ι. ιε:1ιιετε:ιιτ.:ιιιετιι ιΡε

ι·ήτι·,1%ξω' ειειιι ?οτε ιιιιιιιιτιι: Ρετιεέι:ιοτιιε, οι:: ειιιττι :ιιτι:ειε

Μ” Ρετιεδτιοτιιε ιτι ει:: ιτι:ειι:ιοτιιιι, :ι”ιιιιτι:ει οιιιεέιιιττι

ΜΜΜ.. Φ ιτι ει:: τια:ιιτιιιι: :μια ιΡεειεε ει:Ρτειιιι Ρετ :Με ει:

1Βιιτ:Μιωιε ιτι:ετι:ιοιιιιιε ιιιΡΡιε: ειιε τιιι:ιιτειιε οιιιεθ:ι. ειιιτι ιτι

116. ει εοτιιΡιειετι:ιίι ιι: τιιι:ιιτ:ιιε ει:: οΒιε:'ξι:ι:ιιι ε: ετιιτιι

τιιειιιιιτει ετειει: φαι:: ιτι :Με ιτι:ειι:ιοτιιιιι δ: τε

Ρτι:ιετι:ει:ιιιο,:ιιιΐι οιιιεδι::ιττι ιτι “Το τι:ι::ιτιιιι.οοιιιιι·.

. ιτιιΡιιεε:, ιοττιιιιτιι ιιιιι::ιιιι Ρτ:ειι::ιτε Ροιιε ειιεει::ιτιι

ι-οτιιιιιιετιι ιιιιιιιι:ιιιιι : είται Με οι ιΡιιι ιτι ιιιιιιεδ:ο

Ροιιτιιινι:ιετε :ιιι:εττι ι)ειιτιι οιιιεθ:ιιτιι ιτιιιιιιιιι.ειιε:

::ιιεδ:ιιε ιοι·ττιιιιιι ιΡεειει ει:Ρτειια: Γοιιιιιιιι:ιιι·ι ει :ιι

:ιιιιι ιτι ττι::11εεω Ροίι:ει. δ: οττιτιι ιιιιο.ε:ιιιτιι οιιιε

διο,:ξ τετιιιιιτιο.:ιιτ:τ Ρετ ιττιΡοιιιι:ιιε ιιιΒιιι:ο τε:ιειε

τε: ιτι:ειιεέι:ιιττι ιιεα:ιιττι.8: νι:ιέ:εττι ι)ειιτιι , ν: εοτι

εε:ιι: ι/αῇκεε..δε εοιιεε:ιετε ειει:ετι: οτιιτιει,ετιιι τιο

ιιιιειιιιι ιετι:ιιιτι:,:ιειιτιιδιο νιιιιιιιι, 8: ιιιιιτιειι:ε :ετι

τιιττι νιιιοτιε ιτι οε:ιιο, τω:: τιοε νι:ιετε οιιιεδιιιττι

νιιιιιιιε;:ιιιιιι ιτιιιιιτι αυτι, νει εοτιειιιιεΐι τιοιι Ρο:ειι:

ιτι:εεετ ει"τεέιιιε τιιιιιιετε.νιτ:ιε τιοιι εοιτει:τέ:ετ Τσιτ

τιεπ. τ.ρ.2.2.7.αι·ι.τ.ικ ρ.Ρ/ι:εέτβι. :ιοεε:, νετιοιιιτι ειιε

ι:ι,ιτι :τυο ν: ιτι ιιτιιιΒιιιε οιιιεδ:ιιιιιεετιιι:ιιτ, δ: :α

ιτιετι ιι: ι.Ρ.ειιτ/ξι.άφ.ά::θ.4. Ρτοιπιιιιι:ετ ιιιιιττιιει:,τι

ιιεε:ιε ?οι-Μπι νετιιιιιιι ει: 11τιτττι.ιεττετιιιι.

069” τ.Ρο:ειι ιΡεειεε εεει:ιετι::ιιιε τεΡτειετι:ιιτε

οιιιεειιιιιι ιιιιιιιτιιι:ι:ιιειετεο δ: ΓΡεειεε ιιιιι:α· οιιιε

δ:ιιττι ιιιιιτιι:ιιτιι.:..:ιε Μο νι:ιε:ιιτ ι)ειιι :ι ι·ιειι:ιε,ν:

:τι ιτι τ:ιτιτο οΒιεόιτιιιιι ιιιιιτιι::ιτιι:ετεο τιοιι ιιιιΡιι

ειι:,νι:ιετι οιιιεδ:ιιιτι ιτιιιιιι:ιιτιι κι:: ιιτιι:ο. 5.Ρο:ειι

ιτι:ειιε:ΐιιιεΗτιι:ιιε νι:ιετε ι)ειιττι ιτιιιτιι:ιιτιι:ετεο Ρο

:ετι: ιΡεειεειιτιι::ι τεΡτιει-ειι:.ιτε ι)ε:ιττι ιτιιιιιι:ιιτιι.

ΚειΡ. Α:ι τ.ιιεεο εοιιιε:ι. :μια Ρο:ειι :ι:ιτι :κει

:ιετιει:ιιιο:ι ε: ιι:ιιι::1ιιιι::ι ΡτοΡτιε::ιε ιιιιιιι:ιτι:ι:ε ιιιιι

τα: τιοιι, :μισά ε: ιι:ι:ε:1ιιιι:ε ΡτοΡτιετιιε ιιιιιιιιιτι:ια

ιιιιιτιι:ει; 8: :ι:ισ::1ιι:::ι εεΡι·:ι:ιετι:ε: ιιιιιιιτιιτι:ι:ιττι ιτιιι

διΜιτιΜ: τω:: τω:: ετιιιτι ν: ιΡεειεε τεΡτειετι:ε: ιιιιιιι:ιτι:ιιιιιι,

ιι€

76ο

0&9$-τ [ο

2.

στ.

.τι τ.

Ψω“%.ι" τιοιιιι: ιιεεείΤε.ν: Η: ωιττωιτι, ν: Ρ:ι.:ε: ιτι τω::

ε[επε:τιισιι· ν. . κι ί- Ι· ΜΡ- ΠΕ- Π ν .
ω;"Ρω ειιι.Ξειιε.ι τεμ:: ετι::ιτι:ε ο· ε μπι.: ::ιτιιετι ιτε

Ρ,"."Μ,_ εειιε, ν: σ: :ειπα Ρετιεδιιοτιιε ιιι Με :ιεειοετι:ειιι,

:ιιι:ιτι:.π.· ειι ωτιιιιτττττι τεΡται-ετι:ιι:ιι ιτι ει:: ιιιΒιι:ιιιι

τω:: :μια ι-Ρεειεε Ρετ ιιιιιιτι ει:: ιιεει:ιετι:ειε :ιειιε:

ει:Ρτιιτιετε :ο:ιιτιι ειιε ιιιιιιι5:ιειε οιιιεδι:ιιντι:ιε :μιᾶ

:ο ετειει: ει:: ιιιιιιιιιιι:ιειε οι:ιιεθ:ι. ::ιτι:ο ετειεετε

:ιειιε:ειιε :ιεει:ιετι:Διε ιΡεειει; τΡω:: ετε:ι::ι τιε:ιιιι:

ετει::ετε ιιιιιτιι:ε ιτι είιε :ιεει:ιειι:ιιιι, χ: ει:Ρτιτττετε

μι:: ιτιιιτιι:ιιττι Μι:: ιιιιιιιιιτι:ιιιιε Πει.

μι, Α:ι ι..(ιοτιεε:ιο,:ιε τω:: Βει.ιτιι νι:ιετι:ι ιιειι:ιε,ν:

:οι ι· - ειιιτι ιε οιιιεει:ιιττι ιτιιιιιι:ιιτιι;τιεεο :αιτιετι Με:: ιτι

ειι:ιιιίι ι-Ρεειε τω: νετιιο ετεε:ο,ιεει ιτι τ: ιΡιοιιιιιιιε

:ιι:ι:ειιιοιι ιιιιΡΙιε:ι: :ιιι:ετιι,νι:ιετι οιιιεό::ιττι:ιτιιιιιι

τιιττι ιι:ειιι ιιτιι:ο,οιιι ::ιιι:ιιιτι ε: :πιο νι:ιετι:ιι:ιττιΡιι

αι: νι:ιετι οι:ιεξι:ιιττι ιτιιιτιι:ιιιτι :ιδιο ιιιιι:ο,:1ιιι ε: τ::

:ιο έ:: :μιά νι:ιε:ι::ιτ οιιι:ειω.Νω ιτι “κι ιτιιι

τω: τ: :ετιε: ::ιτι:ιιττι ει: Ρ:ιτ:ε οιιιεέιι; ιτι :..ε:ι:ιττι

ει: Ρετ:: εδω:: 8:ιοιιιιτι κι:: ετειι:ιιε ιτιιιιιι::ιε ιττι

Ριιεε:,τιοτι Ι)ε:ιε οΒιε:9:ιιιτι ιτιιιιιι::ιτιι.

Α: 3. ιιεεο εοιιιε:Ι.ιι:ιτιι οιιιε:ΐιίι ειιιτι:τιιιιεειιιτι

ιτι:ειιεδιιιι; :τι ετιιττι ει::τιτιιεειιε :ττι:ιιτιι :ετιιιιτιιιε

ιιιιιιε;ιΡεειει νετὸ :τι ιιι:ι·ιιιιεειιιιι.ι.ιι:ειτι ιεειιτι:ιιιττι

:Πε ιτι:ειι:ιοτι:ιιε;:ιιιι.ι :ιειιε: ιτι ιιιτι τεΡτιει-ειι::ι:ιιιε

::οιιιιιιετι;ει: ιτιιιτιι:α:ειιιιτε :ετττιιτιιει::τιτιιεει τιοιι::

εοιιιΒιιιιτ ιιιιιιιιτ:ιε ιιι Ροτε:ι5:ιι::ιι: εοιιιει:ιιτ ει: ιτιιι

τω:: οιιιεόιι ιιι:τιτιιεει ιιιιιτιι:ιιε ιιι:ε:ιοτι:τιιε ιτι ιδιο.

79·
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οτι. τι; Π: 7:τιΜ:εβα ιιέιιριιιιιιιιι ω. Με. Μ.
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ει:: ΔΝτἱ·

:τω τἰιτιὶοἔ.

Ιιιιει:ιιτ, ιιεε :τω μι:: ΓΡεειειτι ει:Ρι·ειιιιτι ει:

Ρτιιιιετι:ειιι τιι:1ιιο:ι ιι::τιιιιι:τιττι ι)ιιιττιιιιτι . ν: ιτι τ::

ειι:Ηεται:.τιωδι.ά: Μι: 9πειι.3.ω·:.4.ώ· Περτειιι.Μ τ.

:ιι αν. μ.: εττ.:.ειι δ'. ιοιιιττι ιιιιιτιτιιιτι: α: ιΡεειει

:Ρ.ιιιιιι ω:: :ιε :ι::τιιιιι:ιε ιοττιιιιτε Ροιιιιιι: εοετιι

:ιοτιε ιιιιιιτιτειιιιτι ει::τει νετιιιιτιι,:ιιιιτι οιιοτιιιισε: ει:

ιτι ιιιο €ετιετε ιιιιιιτιι:ιιττι;8:ε:ιτε: :ετττιιτιο: ι:ιΡιετι

:ιιι ειιιτιι ιτι τει:ιοτιε ιιιΡιετι:ι:ιι: :τι ιιιιτιιι::ι:ει,ιιοτιι:ατ

ιτι ι·:ι:ιοτιε ιιοτιι::ι:ιε.Ρο:ετι:ιτι ιτι τιι:ιοτιε Ρο:ετι:ιιιτι

δ: τειι:ιιιιι : ει: ιτιιιιιι:ιιιτι τιεειιιι: Ρετ ιΡεειετιι ιιτιι

τιιτιι ιι:ι;ε:ιιιιι:ε τεΡτιιτιειι:ιιτι. _

ι)ιεο 5. Βετι:ι νι:ιετι: Πειιτιι νιιιοτιε ετειι:ε.:ιιι2 ει.

ει: Γεια νι:ειιιε :ετι:ιειι:ιτι, δ: ιτι:ειι:ιοτι:ιιιε ντιιο ιτι:ει- Β:"_"? αἱ

κατ:: ετε:ι:ι ειιιτι Βεο Ρτοι:ιιτιε δ: ιττιιιιε:ιιιιτε ιτι-#2ἶ°Μ°

::ιιιΒιιιιιτ.ειμ :κι Ρο:ειι :ιιιιιτιιιιι::ιτιοφω,άνετ- ε!

ιιιιττι ι:ιτΒο τιιο:ιο.ειιιιι:ετιιιτντιι: Ρο:ειιτιιιττι ιτι:ειιι

Βιιιιιι:ετ ειιτιι 13ω,ε: Ρτο:ιιιει:τιτ ιιιι ιτι:ειιεδιιι ω::

τιιε:ιιο ιιιτιιιιιεΒιοτιιιτ,οιιιιε ει: ειιι:Ιιτει ιιτιιιιι:ιι:ιο Πει.

ν: Με. ει: Ρι:ιωι.ιπ 4.άι/ι.4.9. εφε/ι.τ-πι·τ.ηίπε. δ::

οττιτιιιιιτι ,:μιι τιοιιιιειιττι τιεε)ιιτι: ιτι Ρι:τι:ι Ρτσειιιει

νετισιιττι :ι ιιεΔ:ιε.ι::ιιι:ιτιιιιιιιιε τιιο:ιτιε Ροιιιιιιιιε οι,

ιιτιὸ ιιιι Μισο: οιιι ιιοε ι πω: ει:Ρτειιιιιτι ει:Ριι

ειιι:,:ι:ιττιιιιιιι:ιτι τιοιιτιι ιιιιι:ετι:ι:ι ιιεε:: :ι τιιι::ιτ:ι.

ιΡεειει ει:Ρτ:έι:ι:,δε νετιιι τιιέ:.ιιιε ΡτοΡτιε :ιτειτ,:1ωτι

τιοιι ει:Ρτιττιι: ιτι:ειι:ιοιι:ιιι:ετ οιιτεειιιττι ο ν: ιτι εο

Ρτοι:ιτιιε,8: ιτιιττιε:ιιιι:ε εετιιιΡοΠι:.νιι:ιε,ιι Ρετ ιιτι

Ροίιιιιιιε ι)ε:ιε , νει τιοτι ει:: Ρτει:ιετιε ιιι:ειιεθ:ιτι

ιιεα:οτιιιιι,νει τιοιι ει:ιιιετιι,ιιεε:ι ι)ειιτιι τιοιι νι:ιε

τετι: Ρετ ιιιιιιιιιτιο:ιι Με:: :ετι:ιετι:ιιιιτι: ιιοε :ιτι

:ειτι ει: εοτι:τ:ι τιιι:ιιτιιττι ιΡεειει ει:Ρτειιι.>:,:ιιικοοιε

ω:: :ιιιιετιε , δετιοτιειιιίιετιε Ρο:ετι:ιιε τεΡι·αιι-ειι:ει:,

ν: Ρτ:ειειιτ ιι::ιι:τε ει:ιιιετιε, ν: ιι:ιιιετιιιτιι ε:ιεττι εισι

τιιι:ιιιι:,ιιοτι εοιι:ετε:ετ: :ιιιιιι,ιι ιΡεειεε ει:Ρτειιιιτιοτι

:ιεισε: Ρετ ιΡιοε οιιιε:ΐιτιιιι ιτι τ: ιΡι:ι ειτΡτιτιιετετ τι::

ιοιίιττι Ρο:ετι:ι:ιττι ει:ιεετε :κι ιιιιι:ι,ιτι Γε ιΡι-ο νι:ιετι

:ιιιιτι. τιοιι ειιιιιειι:ε οιιιεέιο. τιοιι Ρο:ετι: ιτι:ειιε

&ιιε,νι ιοιιιιε ιΡ::τω ιιιιι:ι ιτι:ιιετι,:ιιιιε ι-Ρεειεε ι ν::

ειι τω: ει:ΡΙιετ:ιττ.ιι6 ιιιι:ετ τω: οιιιεειιιιτινι:ιετε.

Μ, :ιτιιιιιτι:ειιεειτιτιι νι::ιιι:ετ :ι:ιει: :ιτι τω: ιτι Π:

Με νι:ιε:ιιιττι5 ιει:ιιτ π ιτι Γε ιΡιο τιοιι ει:τιιτι,τωΡοπ

ιιιιιιε ειι,ν: Ροιιι: νι:ιετι::ιιιιιι. τιοιι νι:ιετιιτ,ιιιιι :μισά

ει: το: ιτι τι το: ιτι ιιιιο::ιιιετι:ιο ιει:ιιτ οιιιεδιιιιτι ιιε

ειιιε`εκιιιι: ιτι Γε, τιεειιιε ιτι ιιι:ι ι-Ρεειε, τιε:ιιιι: ιιττιΡιι

ει:ετνι:ιετι. Εὁ ειιιὸ:ι τιοτι ει:: :εττιιιιιιτε,:ιιιι :ετ

ιτιιτιιιτε Ροίιε: ειδι:ιιτιι νιίιοτιιε , ιιτιε :ιιιο ιτιιΡιιεε: νι

ιιο,:ιιιειε ειιετι:ιιιιι:ετ ει: ιιιιετιιιιε οιιιεᾶι νιιιο.

Αιιοειιιι :ιιιτε:τιτ τεειιε ειΐεᾶιιε ιοτττι:ιιιε ιιτιε ιστ

τιιτι τω:: :ιιιτε:ιιτ ετιιτιι τετιιιιτια:ιο οιιιεε:ι. :τοι ει:

τειιιιε ειπε:: τ:ιτ:τωι: οισιεέιι :εττιιιτιετι:ιε ιδιοι::

Ρο:ετι:ι.τ εοΒιιοιεετι:ιε :τι ιε,ιιιιε οιιιε:ΐ:ο τεειι: ειπα

ιιιιι:ι ιιεε Με: ιτι :τι ιεειιιι:ιιιττι ει:: τιιι::ιτιιιειιιεε ιτι

ω:: ιΡεειε ει:Ρτειιιιτιι ιεειιιιιιιιττι ειιε ιτι:ετι:ιοτιειεί

ετΒὸ τιοιι τιοιι:: ει:ιτε ιιιιιιε ειιεόιιιττι ιοττιιιιιετιι :ετ

ττιιτια:ιοτιιε τειιιι5.

Α:ι ιιιιι:ιιιτιι. Ρτιττιιι: ιετι:ετι:ια, :ιιιι.ιιιι:εεε:ι.:ιε τι- ει:

τιιιιι::ι:ιιτιε :μενει ιι: με; ιιεε. :ιε οι 9τω,εοιιεε:ι. Ν"!Ι^ ε"

:ιε φτω,ειε ιιεε δετιΡ:ιιται δ: Ρε:τεει:ιοεειι:, Ρειι:οε ε". '

νι:ιειι:ιο ι)ει.ιττι ιοττιι:ιτε νετιιιιττι. δ: ιιιιιιιι::ιειιτιετιι

ι)ει.τεδιε ει:-νετιιο ετεε:ο Ρτοιιιτι: ιτιετεει:ιιιτι, τιοιι τ;ιφτει:τω

ιτι τ·ιι:ιοτιε :Με ιιτιιιιιι,ιε:ι ιοτιιιιιιιε;ε:ετιιτιι ιιτιιι- δετιιι"Μι

τι: αυτ:: Ρτο:ιτιεετι:ιι νετι:ιιιττι ιτιετειι:ιιττι,ιιοτι ειι:,ν: 2^"'"·

ιιιΡΡιετι: ιιιιιειι:ιιιττι οιιιεδι:ι, τι:: ν: ιιιι:ιιτε ι)ιτιιιιιι

ωιιετιιι ιτι :τιιιιιιιιιιιΡοιι:ιε; :μια ει: Ατσέ. νετι:ιιιττι

Βιιιιτιιιττι τιοιι Ρτο:ιιιει:ιιι· ει: ιιεεειιι:ιι:ε,:ιιι: ιιι:ιι

δετι:ι:ι;ειιττι εο:ιετιι τιιο:ιο απαιτει Ριτειιι τω: :ιιτ

:οτιιτιι, 8ετειι :κι οιιιτιι:ι ιτι:ειιι€ετε: Ρετ :ιδιωτη ιτι

:ειιι€ειι:ιι τι: οιιι:ιιττι. εοιιιτιιιιτιετιι τειι:ιιιιε ι)ιιιιτιιε

Ρετ·ιοτιιε, ιι::ιιιε πω” ιτιωιιτΒιι Ρετ νετιιίι. 8:ιτι νετ

ιιο; τι:: ει: Γοεειιτι:ιι:ιι:ε τιποτα. :μια ειιειι:ιιιιι:ετ

Ροιιιιιιι: ειιε ιτι :τιιιιιτ Ρει·ιοιιιι: :ιιιιιττιτιιι :μια ιε

ω:: νι Πι:: ΡτοεεΠιοτιιε ιιεε:: :Πε τω: ιτι:ειιε

ειιιιιιιι;
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ιιιτιιιιη νει·Βιι : ιη εο Ρε:ει· ιπ:ειιι€α:ιειΡιιιπιιδε ι

οπιπιει.ειιιη ιπὸεΡεπιιεπτει·επιιΙοιπ:εΙΙιεει: οιππιει

ιη τ... ιΡεειεειιίΡτείιε,ιιηοπεοπε ι·εΓΡεέιτιι τω ηπει

Βιι·ια Με: Βεο Ρεειεεε:ιΡτειιιι, ειπε ειιτη ε: Μπι ιη· εοπειιττετε: ε: 1)ιυιππ εΠεπ:ιιι Ρε: Γ: ιΡιαιπ ιππι

τιιηθ Ρτεειεπε, ΡοΠε: Μρωπ εοεποιεετε , .ι.τ..ιι. Με ιπιιηιι:ει·ιαΙιε Β:Ρι·αιεπε εί:.2.Ριιτε ΡιοΒ.ι. ει"...

ι-Ρεειε ειιΡτειιιι.οιια τερτὺιη ιιιΒιιι:ιιιιο!ε: ιοεο οι:- Γραιω ε:ιΡι·ειιιι,οπιπΡετιε(:Έιιιε Πειιιπ ι·εριε:ιεπ:.ιι:

ιεξιι ειΒιεπ:ιε, τω ίοιιιηι Ροπι:ιιι· επιτπειιοι·ειη Ρεμ° ει€ο ΡοΙΠΒΙΙιε.εΠ ιιπΡτειΪιι ειπιάειπ. 2..(ξιο:ιεε ιη

Ϊεᾶιοπειη Ι)ιπιππ εο8πιιιοπιε. πω:: ποπ :ειπ:ιιτπ οτειιπε :κι νιιππ·ιειιεό:ιιπι ποπ ι·εΡιιΒπ:ι: νιιίι Ρι·ιπ

«πω. με. ΐεά ε:ιειπ οι πω: εοει;οιει:ιιι· Βιιιιπε ι ειΡιιιιη,ιιοπ πώ:: ΓΟΡ:18η:ιτε 8: ιιΙ:ει·ιιιη._ ..ι επη

επεπ:ιε;ν::πηηιιεεπιτη Ρετιεό:ιοπετη ιπειιιιιι: ιη· ιιειη εΠεδι:ιιπιτεοπιιιτυπι.ιεπιπ οτειιπεεει νιιιοπετπ

οιι:ι:ειιιιεπεοπι: οι:ιεδιπτη. νειΡτοΡ:ετ ιιΒιεπ:ιαιιι,

νει ΡτοΡ:ει· Γι" ιπε:ει·ιειι:ε:ειη :κι εο€πι:ιοπεπι

επειτα εοεπι:ιο ι·είΡεδι:ιι :πισω Ρ:ιππειι·ιι. Α:νετο

αυτ.. ί·ιπιιιιε Ρι·οοιιεεπειι νετιιιιπτ ει·εε:ιιπι ει: , ν:

ιιιΡΡΙεε: οΒιεό:ι επιεπ:ιεπι.οικε πεε ιιιΡΡΙεπιιε :Ρε

η οΒιεό:ο Βειι:ιιιεο, πεε ιιιΡΡιετιΡο:εΠι, ιη οπιιηε

ει:ιιη:εΙιε&ιιπι ετε:ιτπ.οι:ι ι·ιι:ιοπειπ _βφτά. ()ατ:ει·ίιππ

ιο. ι·:ιτιοπε εαπ Γι: €ωπ.ιε ι·εθε Ρι·οοετιιι· νετι:ιιπι

ιπετεε:ιπη εκ ει·επτο.Νειπι ω... εεε:ιτίι Ρτοειιιει:ιιτ

ειΒιπ:ειιι€επτε, ιπεοέιιιε ν: ιπ ΡτοΡ:ιειπι.48ιπε εε:

πω: οΒιεδιιιιη: ιτε ιπει·εε:ιιπι Ρτοιιιιειτιιτἐ Ρει:ι·ε

ιπ:εΙΙιεεπ:ε,ιπ εοιιιιε ν: ιη Ρι·οΡι·ιε8επε:ιιι·ιι!ιιπιιι4

;5ιπε εει·πι:ιπ π.ιιι·ε Ρε:ι·ιε, πικαπ νετισιιπτ Βιω

πιιιηΡε:ἴεἐ`:ιΙΪιιηὲ η [ε ιΡιο εκΡι·ιιηι:.

8 Ε Ο Τ Ι Ο ιν.

.%ίπ]ί:Ροβόι!ε @Με ιωΡι·ι[ε ΠΜ

_, ω: πω»... _
Ο

]) Κ ι ΜΑ ίεπτ.Ρ'ε/ΞΙαεζι.ρ.άψει..Β .ωΡ.7. πε ί)

δ:ο εεπι ιη Βειι:ιε εοπεεάεπ:ιε, οικω ιεειιιι:ιιτ

Ϊ`πεο‹ι.1$”ωῇπἔ. Δ. ΒσεωιΠ.ι. ..ιρΜ.-ι. ό. ππω.69.

Ρι·οοε Βι!επι_Ριι:ε: Κιώεπέέη.άβ. 14,έ.1.μ.5.τοιι

εεειετε πω”. ε%ιστω!. εκεια'|ιθ. δ. απο.. νΙ›ι όσα::

Βειιπ·ι ὁ Βεε:ιε νιειετι Ρετ Πιιιιιι:ιιιιιπετη/ει·εε:επι,

.ειπα ειιεθ:πε ιΡίειπ:εΙΙι€εάι.ΕΧΡΙιεεπεειι:ειη.ειιιιιι

ε. ιΡιιιιη ιιιι:ειιι€ει·ε ιοι·πηιιι:ει·. ει: εΠειΡΠιι·η :εεε

Ρ:ὶοπει·π ιΡεειει,εο ..Πω ει: Ρβι!ψΡΙιε μι: Μπι

πω, ιπ:ειιι€ει·ε ει: εποιε'εσπ μια; ποπ πω, η ιη

οπο, :Ρώπα ιπ ι·εεεΡ:ιοπε ιΡεειειίοι·ιπιιιι:ε: εοπΠ

Πετε:.Ρυπάειιη.ιη οη·ιπιιππ τω.ιιιωιειω Μπι:

.!πιπεπ 8!οπε:.ν:εοιπΡι·ιπειριππινιιιοπιε Βεα:ιιτ:Γειι

::ιιε ιιιπ·ιεπ ει: ι-Ρεειεε ιιπΡτείἶει Βιιιιπαεπεπ:ια;πιιι

Με ει: ιιπ:ιειιιιε δει·ιοι.ιιπηεπ 8ιοι·ια όιΠιιιΒιιι:επΡε

ειε ιιηΡιεΠε;.5'.Τβο.ι.Ρ.9.ιι.π.:.ά·3.εοπ.(Μπ. ε".

ιιιεπεπ ειστε:: εΡΡει ίιππιι:ικιιπετη Βει.:1ιιοπ ει:

Ρι·σΡιιιιιη ιΡεειει: αεπ 8ιοι·ιε: ιιε:ει·ιπιπ:ι: ιππι

Ιεδ:ιιπι Βεει:ι ω νιειε ειιιιπΙ)ειιπι, πιιιιο πω.«ωι

:ο; ετ:έο :Με ιιιιηεπ επ: ιΡεειεε ιιτιΡι·εΠιι Πει. .

δε0νη1:Α δεν” έ:: ....Μ.3.7.9.ε...ι... ειιιι·ηι::επ

πε ιη επ8ειιε ιΡει:ιειηεπί:τεέ:ιπεπε,πιί:ιπέιει·εΡ::ε

ιεπτειπ:ετη εΠεπ:ιειη πω, ποπ ω ιε.τω ιπ πιο τε

Ρι·:ειεπ::ι:ιιιο: Μαη. ιπ:ιιι:ιικι ιιηπτεειιε:ε Ρι·οιιιι

πεε ώ οΒιεθ:ο Ρτοπιιει:ιιι·,πεε εάιΡιιιιπ ιιππιεειι:ι

:ε _:ετιπιππιιι·. πω. άοεε:, ιΡεειειη π... ποπ είΪε

Λιι€ειο τιι:ιοπε εοεποιεεπιιι ιη ιμα.ιεόιεπ:ιϊ πω::

ει: εοπαι·επ:ει·,ρ›·εεωί.άιιφ. ιηουε:ιιι· :μια πε:ιικιΙιε

Βεε:ι:ικιο .Μπι ...Με πει:πι·εΙετπ πειι:ιτιιό. πο

πηιπιε, ε:ι:ιπι ε:ιιΠεπτιε ιη Ποτε ιπποεεπ:ιεε:ιετι πο·

πιο παπάκι: Διιιιιιεωπ πο:ι:ιετη Βει νι:ιιηι πω;

ει·Σ_χο ειιιι:ιπέΈιοι·επι Μπεν:: όεοεο:ι: επδειπε , Ρετ

ΙΡωεω ιιΒί:ι·.:ιδ:ιικιπι 86ο.

ΤΕΚΤΙΑ πεο,:ι: ε: ιιιδι:ο ι-Ρεειεπ·ι ιππΡι·επιιη Βι

ιιιπ:ε εΠεπτιιι: ,εοπεειιι: .η ΡοΠιΒιιι; εέςςε42.Μ3.

;|.14, .φαξ/λ ι.επι.ι.ειά 3..]ΙΩ]τε.μσά!ιθ.4. ικβπε..Μο·

Τυσικσ |.άε Πει).

ΙΜ ποπ περιι€πει:ΡτιπειΡιίι.:εηεπε ι: εΧΡε1°τε Ρεπό.

:ια·,οιιοιι επ Ιιιτηεπ Βιοτι:ε;ετεο πεε Ρ_ι·ιπειΡιιιιπ ιε

πεπε Γε ε:: μια οΒιεό:ι. 0ιιοει ει: ιΡεειεε ιωΡωπ.

ΦΖΑΚΤ'Α πιιιιιιπποει ιΡεειεπι πεε” :Μπι πε

ΡοίιιΒιιι; Παπά: π: βσπυπ .<ιττΙσπ|4;. «μειι'.:.πέ 3.

ώ· εποειιιθ.4. επω/Ι.7. Σ. ΤΙΜ». ι.ρ.υτ.μ. ι π.. απ. ι. ό·

3.εοπ2,6”επ2.ειψ.4.9. σε· 5ι.ειωϊ'.8. εε οπο. .επισ.ι.6·

φα/1'.ιο.ιππ:.11.εαΜ!ιύ.7.απ.1. π: .4.άι|ι.4Ήπ.

Με". π.Ζ)πΜπά.επιβ. :ή π.1ι.Επρπ.7.;.α. :.διπ. 9.2.

απ. 3. εοπε!.ι.Ρα!ω.άιΠ.ι.ήκε, 2.υ#β,3;έιβ. χ 4,φιω/β. Ι_

επ. ι. 5.ιι.ιεο,Μεύ!.επεβιο.απ. π.. άεύ.ικωί.[Μωβ

πε 2.Ρεπιπέ.3.σεκ. δωσω. 49. θα... Βευυιει, δ]|πι. π.

Ραπ.Με πω... Ζιυπεἰ .6ι.4.α.φω.... 2.Οσνακ. α.#1 .ι ς.

βετ!. 3.Αππιθ.άφ. ι 6.αφ. 4,.&υ:|α. Τοπει ‹ρ:7 «πι. π.

α'πΡ.;.Ρ.ι.άεθ.4.αυπ ιεπ:.νετε είι.Πιθιειιι:εεεί:ιη

ειΠι€πειπό:ι ιπιΡὶιεεπ:ι:ι. .

ΗΜ». Π: Έεπε%.1.εοπ:. θα». ε..Β.5. Μ... Μ,

νι›ι Ρτοικιι:ιιιι:ε: ιπί:ιπε: οΡιπι. ιιε ιΡεειε :αμεσα

Βιιιιπε: είιεπιι:ι: ¦ πιιηιι·ιιππ εκΡτείΐ.ι ιιηιηειιιιιιε

Ρι·οειιιδι:ε ε. Ι)εο,ν: ἑι-οιιπεεᾶιιεπτε ιπ:εΠε&Γι Βεα

:ι,ιιπιιιιειιιηιΡίο ι)εο ιιιΡΡιεπ:ενιεεπι ιΡει:ιει, π::

πο: τε:ιοπετη νπιιιε ΡετΙ:εέι:ι&:ο:ιιΙιε τεΡιπεΓεπ::ι:ι

πιο ιπ:ειιεδ:2; ποπ ειι:επι ιΡεειεειιηΡτεπει ετεετε,
νει ιει:Ρτείιε Ρι·οειιιέΈει π. ιιπΡι·εω.

δεσ! ι:οπ:ι·.ιι; εοειετπ πιοιιοόιει Ροίἶε:,ειιιὸ‹ι ιΡε·

ειεε ι:πΡι·εΠιι παπι Μπι ειιιη Βεο,ιιιΡΡιέτε νιεειη

ΓΡεειει ιτηΡτείιεε..πεπει·ε: πι:ιοπεπι νπιιιεΡει·Ϊεέ`:ι,

δ: :ο:ειιε ιεΡιεει-επ:ε:ιπι οΒιεδ:ι ιι·ι:ειιι€ιΒιιιε ιιι :Μια

Ρι·ιπ·ιο. 2..ιιειι:ιρει:ιεε ιιηΡι·εΠιι Ε· ἴο!ε‹ιει›ε: :ερπε

Ιεπτετε οι:ιιε&ιιπ·ι ιη :ιδ:ιιΡιιιηο,ι:ε ειιΡι·είΠ τ. ι..

Ιει πεπε: ιεΡιαΪεπ:ει·ε οϋιεδ:ιιπι ιη Μια ιεεππιιο.

ε!εΒε: επιπ·ι ι: τω.. ιυΡΡΙειε νιεειπ δ: :ιοιεπ:ιεπι

οοιεδει.

διεενΝηΑ ω., τ. ιπ·ιΡι·εΠε πω” ι·ερι·:ειειι:ιι:

οΒιεδτιππ είιιειεπ:ει·, ειιΡτεΠε ιοτιπειι:ε:: ιιηΡιιειι:

εοπιι:ε:; παπι ιΡεειεε ιιπΡτεπε ειι:επιιε τεουιι·ι:ιιη

πι.

€.›ω..ιω ά:

ΜΜ

89.

Νεἔιυιιἰι

8Ι.ι.",ι κι!

Ρώπα.

9 Ι.

ιωμω:ιειι

ι·.”.ω.».

οι.`

εσωπε.

9 δ·

ΜφΙιεΕ:Ι.ε

.Με ε...

Ρ:ιπειΡιπι·η ει·ειι:ιιιη εΗ:εδ:ιιιιιιπ νιίιοπισ Πει, ποπ »χο Β

ιοι·ιπειε.εοπιιοει ιιπΡΙιε:ιτ,ει·εε:ιιιεπι ιιια.ιεςιωωι

ω... ποιηιπεππ. Ηεπε ιεπιιι:ιι: Τππ·:,. ε. ιΡεειεε

ιιηΡι·εΠε, :πω ιιιπί:ι:ιπιτυι· ιοεο οι:ιε&ι, .πω ει;

τ.. ιπ εοειετπ οτιιιπε ιπιπι:ι:ειιεΙι:ε:ιε ειιιη ιΡιο;

ποη ειιιΡι·επ:ι , :μια πω.. το :επε: ει: μια: Ρο

ποια.

εεε εοπ:ι·ιὶ 1.ιιηΡΙιωπ:ιέ:ποπ ι·:·Ρπ8πε:,ποπιιπέ

εΠιειειπει· ι...ιι .ι Ρτιπειριο εκατο. ν: Με.: ό::
Δ ιιιιηιπε 8Ιοι·ιε.(:οπ::ε 2.ποππ·ιιπιιε πω.. εφτά

ι..ιμω ιιηΡι·εΠ:ι :επε: ι-ε ει: Ρει·:ε οϋιεᾶι,ίὶιι›ίιι

:ιιι:ιιτέιιιε !οεο ιΠιιιε. Με ιη ιιι:ιοπε ρι-ιιιειΡει πι.

ε:ιιιι;!ιο:ε ιο :ε:ιοπε νι:ειιιε ιπηι8ιπιε.ιοιιη.ιιι:ει·εκ
Ρι·ιιπεπ:ιε οΒιεξιΕυπι ι: ετΒο ν:ι.ιοιιε ιει·ιιει·ε ι:ιεΒε:

ΡιοΡοι·:ιοπεπιιιηπιιι:ει·Μι:ε:ιεειιιπ σωστο. .

Τει:·ι·ιιι ει: οιιοτιιπά_πΡπά ΖΗΜ:|: 5Ρεειεε π.

Ρι·είι.ι πω, Η σ.ιει·ε:ιιι·, ηε:ειιιιι·ιο πι.. ιπιιπι:ιι: Με

Ιιι·ηι:.ιι·ι Ροπε: ει: εειιιιι. :μια ιπππιτε πι. πεε ει: οπ

ιεᾶο,:1ιιοὸιπίιπι:ιιπι, πεε ει: εοεεεπτε διπιον:ιιιη

πιιιιιιιη εοπειιτι·ει·ε:; πεε ει: Ρε:ιιιιαι·ι πιω , ω...

πιιιιειιη ω” ιάειιιπ, Μου:: ει: ΙιΒει·ο :οικω

Ο 3 α: Πει,

κ

¦υνδ

94- -

Εσπιτα 1.

2.

9 ε-`

Αρση 214·

πα!.



78 τη.ιἔ.`οτ 7τωεωρε δυ!ποβιέι!έτετε ω. .πει.π·. ο ·

ίπ Πεἱ,τιιιἱτι πετιιτεΗτετ τι Πιο επιεπετει, νι ει·πε- μπειτε Μ, ποπ τπιπίιε τιι.ιεπι εοεπιιιο Ρτωεεωτ
·

υ Ρ πεπτ εετιετε: τρωω ε Με ίιιΒιεότιει επιπ ίΡεείεε

ίιτ πετιιτείιε·ἰπιεΡο οΒιετίτι. Οοπίιτ.ιίΙε ειπε είίει

πετιιτεΞ, ντ εετίετπ πιιπιετο ιπιιετιιιτε εΡτε εΙΤετ τίτ

_ τεττπιπετειπιείΙεδιιιπι,ετἰεπι ίπίτπιτο ίιιτπιιιε Ρισε

τΠιιιττι, οτί νιίῖοπεπι Πει, ετἰειτι ιπτὶπιιεπι,ίἰ ΡοΠι

ΜΙΒ είίετ , οιιοτί είε ειιτείεπε ίι€πιιπι ιπτιπιτει Ρετ

ίεδτιοπιε.

διά εοπττε: Πειτε Ρετ ετίπετίζίίττιίτετιιτ ειτΡτείίε

ει: Ροιεπτίε ίὶπιτε,ιὶ ειτε ΡτοτίιιειτιιτιιιετπιΡτείίε τι

ίιοετο εοπεπτίτι Πει,ντ εοπίί:ει τίείΡεείετιιιεειι€ε·

ίιειετοιιετ Πίεσε δ. Πεο Ρτοτίπειιπτιιτ:Βε είε εότιι τω

το, ετί ειιιετπ Ρετ ετίιιετίζ τείιε ί.Ρεείεε οττίίπετετιιτ,

δε ω” Ρετ ετίειετ£ Πειτε Ρεειιίιτπ·ειπ ιτίεεπι πείσει

είε ίΡεειε εκΡτείί-ε, ιτε τίε ιπιΡτείΪιι; ποίίεπι είε σο·

ιεετο, εποε τα Πειτε Ρετ τ:ιίεπι ί-Ρεεἱεπι τεΡτειί-επ·

τετιιε. Αι! εοπίττπιεττοιιεπι τ. τε Ρτοιιεπιτει νεί ει:

ἱιιίὶπἱτετείιιιπιπιε,νεί Πει ΡτιπεἰΡείιεεἔεπτἰε.2.ίἶειιτ

ίΡεεἰεε ετεετε είε ττετεττπιπιιιει Ρετίεάιοπιε . ιτε πε·

τετπιτπετο τποΩο τεΡτειί-επιιιι οΒιεδίτιιιπ. ο

φωτια Αττοο.Ροτιεότιιε ίΡεείεετπτΡτείίε.τίε

τι ποπ Ροιείἱ: είε επιπι είε Γε είίεπτιεΠτετ ιπιεΙΙι€ιίπ

Πε μττειτοπ πιοτίο, τιιιετπ Ρετ ίΡεειδ ετεει:ιπι;τίι πι

ίιοε ίἱι Ρεττεάιο, πιιΠεπι ιπείιιτίεπε ιτπΡετίιεδτιο·

πεττι,°ίετί οί:ιιεθιιπι, Ρετ είίεπττειτι Ρτοιττπιε 1τιτεί

1ιΒιιιιε, δε ιτιιιπιε νπἰτιιπι Ροτεπιίεε, ποπ Ροτείί:

Ρετ ἱπιΡτείἶειπ ίτιπιίιιιιτίιπεπι ττΡτε:ίεπτεττ. ΙιπΡίι

(?επιτο.

97·

1ΜΡίιτιιπ

:ότι Από.

ΡτοΡτιτῖ ίιιοίτειιττε.

Οοπίί:ει τ.. ὶποπιπἱεειιί-εειτμιἰιιοεει ΊιιιεΡτοτίιι·

ἐ`τιιι.ι είἶεᾶιιε Ρετ ί-τιετπ ίποίί:επιτε.πετι Ροτείτ Ρτο··

έεἰ

01ΗΙ[1 ε·

επιπτιειιβε

τί μη!

Ρττιτἰισἄἰιω

τιιιέιιι.ιε είπίτίε Ρετ νιττιιιετπ ντιἱ ετιτίιιεπιιίτε

ΡιΡετ εείείεδιιιιιιτπ νιι·τιιείττετ Ρετ ε ιΡίτιπι , εεττ

Ροιείτ επείεεί:ιιιιι πι ίοτιπείιιετ Ρετ εείοτετπ ί-ιιΡετ- Ρετ' οπτικό

ετ!τίιτιιττι: ετΒο 8ε Πειτε ιπτεΙΙιΒιοιίιε Ρετ ίειΡίι.ιπι ΜΜ.”Μ

τιετι Ροτείί: ιπτείίιΒιίπίτε Ρετ ί-Ρεείειτι ίιιΡετετ1τ:ίιτειπ:

πειπ τίιειιιιτ Πειιτι ιπτεΙΙΙΒιβιίτε Ρετ είπετεπτεπινιπι

·τίειει·πιἱπετὶιιεπι, τ1ιτειπ Μίκι τεί-Ρεθ:ιι ιπιτΙΙεει:ίτε

ετεετι ετ! νιΠοπεπι Μ: ίετί τοτε νιττιιε εετιιιίιιοεε είε

εἱιπι ίπ νἰτιπε Ρτοτίτιδτίπε επ εκττε2ίΡεειεενετο τω- - .Η

Ρτείίε Πει είίετ νπιτιοεε τεΡτιεί-επτειίιιε τείΡεδτιι

ντίιοιιιτειπίτιέ. πετπ νττεειιιε είίετ ετεετε ίιπιιίιτιιτιο

τ Πει εεείτίεπτείτε. Οοπίιτ.Πεπε είτ Ρετ ίε ἰΡίιιιτιΡο

ι ιεπε πι οιππειπ είίεετιιιτι,8τ τετπεπ ποπ τεΡπἔπετ,

ίιεπε νιττιιτεπι εοτππιππιεει·ί ετε:ιτιιττε: ετΒο Πεει:

Πειτε ίπ Ρετ ίε ίΡίιιπι Ροτεε τίετετπιιπετε ιπτείίεδτίι

ετε.ιτπιπ ω νιίιοπεπι ίιιί,ποπ ι·εΡιι8πεΒιι,.εοτπτπιι

πἰεετι πεπε ντιπ ίΡεειεί ἰπιΡτείίτε. ε. εις ίιοε, οιιὸτί

διετα Πειιε ίπτείίιΒιοιΠε Ρετ ίΡεειετπ ετεετεπι. ποπ

τοί!ετετιιτ,οιιἱπ τπεπετειιιιιεΙΙι€ιΒιίτε ΡετίειΡίπιπ.

Να ίετιιιετετιιτ εοπττετίιδιίοίπ ίΡεεἰε ιΡίε: αιμα

οττίιπει·ετιιτ επ είπειεπτίπιποίπεδτπτπ ιιιτείίιΒιβΠε .

εκττιιιίτεει ποπ οττίιπετετιιτ ετί α·ιείεπείιιπι ω ιπ

τεί!ιετοιίε τπιτιπίεεε.

τοο.

.ά μια _

τηΡιτέριμ.

”"' 3ο ο

τω” με. εεε ίετιπε,οιιε; είίειιιτείττετοττΠπετιιτετί Ρετίιτιεπ- ΙΒιιιιτ Ροίίετ ε.&ιιε Ριιτιιε ἰπιείίἰἔἰίπΙἰε Ρετ ίε, τω.

μ! τίτιτπ πετάτε τι τ.ιτιοπε , ειτε εεεπε είε τείε Ρετ εΡ επι ίπτεΠίειοιίιε Ρετ πω ε ίε τΠί,τιπδιιιιτι; έτει ΕΦ· _

ίεπτιεπι ; νι ιπιΡΙἰεεπτ εε.ιτίεπιτε , οι.ιετ είίεπιιείι-· επἱπι Εεεε τπειοτ Ρετίεδιιο Πεἰ.ίῖ είπιπτίε ποπ ιπι- ω ρ”,”η

τετ οττίιπειιιιιτ ετ! είπειειιτ·ίεπι ίιιοΠ:επττεπι οΡετε- ΡΗεετει; ἱπιΡίἱεει,εεττι είίεπιτείιτετ οττίιπετι ετί Ρετ

τιιτειτι, Η ίιιΒίτεπτἱε Με εκ (ε πι Ρτοιτιπ·ιε οι εοττι- πετεπτίιιτπ ίιιΒιεδτιιπι τε τετιοπε, πιό ίιιίπεδτιιττι

ΡΙετε οΡει·ετιυε: ΙιτιΡίτειιτ τιιιεΙιτεε,τιπει οττ·ίιπετιιτ τα Με είίεπιτεΙτιετ ,“ειτ ιπττιπίεεε πετιιτε 8: επι

ετί ίεειΙιτεπττΙεπι Ροτεπιιετπ πεί ο]:ετεπτίππ·ι, π Ρο- ί Ρεπιτε πετάτε, ποπ εκ Πίεσε νοΙτιπΒιιε Πεεειὶπι

τεπτιε Ρετ Γε ιΡίεπι πιπιπιεπι πείσει ίπ οΡετεπτίο ποπ τπτΡΙιεττ, ειδατε ειιπείεπι είΐεδιιιτποΡετετι Ρετ

Ειειίιιετεπηετ ίΡεειεε ιτπΡτείίε είίεπτἱείιτετ οττίιπε·· νετίτιε ί-οτπιεε, οιιετιιιπ νπε ίιτ ιπττιπίεεε , ιιΙτετε

τπτ ο τετίτιεπόπιπ οΒιεθτιιπι Ρτοτττττιε ιπιείΙιΒιβι- ειτττιπίεεε.Ιιιιττε τιιιπε τίιίτἱπᾶ.ίοίιιειιτίει ιπίιεπτιετ

Ιε,ντ ίἱε ΡοΠἱτ τὶετεττπιπει© Ροτεπτιετπ ετί εοεπιτιο- οι ιετττωιττωετ τιιιεΙιτετε Γεει!ιιεπιε:ιιειπ Ροίίεπτ

πτ·τπ πι; τιπε επιτπ πι είΤεπιιε ί-Ρεεἱεἰι Μετα είίε ίιαε οττίιτιετι επ Ρετίιειεπτίιιπι Γοίπεδτιιιτι,ποπ εκ .'

ντεετιετπ οΒιεθ:ι . Ετέζο ίτπΡίιετιτ ί-Ρεείεε ίτπΡτείίε ἱπττὶπίεειἱπετιιτὅδε ειιι8επιτεί ίιιοιεελι, ίετί εκ Πίπε- .

Πει , (με Ρετ ί-πειπ είίεπιιεπι είε Ρτοιτιπιε ιπτείίι- τι νοΙοπιετε,Πει: πειπ Ροτείίτεεειτίεπε οττίτπετιετί

· @ειπα ίειΡίο νπιτπε·επιειιπιοιιεΡοτεπτπείπτε!ίε- ίτιοιεέτιιπι,.είτο ίιιΒιεέτπιπ είε ἰπττἰπίεεο ποπ στί

πω, νι ιΠεπι .τ·ίειετπιιπετε Ροίίἱιετί εοεπιτίοπετπ 8ετ τ:ιίε εεειτίεπε. νι εοπίτει τίε εεείτίετε ίιιΡει·πετ.
Πιτ-ΜΟΒ· ΜΜΟ? (Ναί εΠ©ίωιϊωίτΩΓ “Με Πατιιἰτ οποτί είίεπτιείττετ οιτίιιιετιιτ επ ίιιεπε&ιιτπ ιιετιιτε-` Ε

ίιετι τείε Ρετ ίοτπιεπι εεειτίεπ. ετιτίιιιιιπι οιιιε είται ίε.είτοποε ποπ εκτετ:ιτιίίπτί. Νεε τιιίτε ί·Ρεείεε ίσια

τεΙιε ίοτιπ:ι πιιΠιιιπ :ιίἱιιτπ ίιεοετετ είί·-εότίι,είίει εί- ΓοΡετΗιιε;πετπεΠει νπιιιοεε πειετπιτπετιοειτιτεί!ε··

ίεπτιεΙιτετ ί-ιιΡετίιιιε; ετοιιεετίεο ττΡι.ιεπεπε:ειτ νπε δώ: ετεετι επ ντίιοπετιιι Πει.8τ τίεποπιίτιει·ετΠειιτπ 6

Ρεττε οι·τίἱπετειιιτ εε! Ρετίιειεπτίτιπι πω, ειπε πειτε εττιτιπίεεε 8ε.νπιιιοτε τπτείίι8ιειίετπ, ίπ οττίίπε ει!

είτε: πετιιτε ιΡίιιιτ;ειτ είτε ποπ οττίιπετετιιτ,οιιιε τω, ιπιεΠεδιιιτπ ετεετιιιπ,οπεπι τίεποττιίπιιτἱοπεπι ποπ

επ οπεττι οτττιπετετιιτ.ποπ είίετεεΡειτ πω επεετιιτ. ίιτιοει Πει15 ε ΡτοΡ.τιε είίεπιίε.

ουτε ίπΡΡοπετετιιτ Ρετ ίε είίεπτιείττεττεΠε.Νοπ είε (Βπιπ·ττι ΜωύτώΜετωπ . εκτεπΡ,”,ρ5.τ. #03: _

εετίεπι τετιο τίε ί-Ρεειε εκΡτείῖΞι, ‹.1ιιιε Εεεε ίετεπει: Ρ ΙιτιΡίιεετίπίττιιπιεπιππιεοππ :ιΙειΠιιιε είίεέτιιωεκ Ρεττε Ροιεπτἰε; πετ εί?ετΈτιιε ιΡίτιιτ , είτ ίεεετε ' ειπἱπετιιτίὶίιιε Ρετιι είίεδ.Πεθ, ντεεεπίε Ρτοιτιττιε: (ΜΒ.

σίπεότιιπι ιπτεί!ιειοιίο Γεεί ιπτε!ίε&τιιτι: Πειιτ επ· Ξτίεπἱιτι είίεπτιεΗτετ οττίιπετιιτ επ ίιιΡΡίεπτίιιιπ είί

πω. Ιιεετ Ρετ ί-ιπιπ·ι είίεπτιεπι ίιτιι&ιιιπτείίιδιοιίτο οιιεπι ττείεδ:ιιττι ΡτἰπειΡείιε σ8επττε `, νείιιτ ιττιΡο
ποπ τα εετιι ε. ετε:ιτπτε τιιτεΠεετιιε. Ε τεπτἰεπι,τίιίτιιπτἱεττι,νεί ιτπΡτοΡοττιοπεπιηιιει: Πεἱ

ει. 5ετί εοπττετ φωτ Μισο/δ φτΜιίττ#Μ.Ρετάβτέ ΡτὶπειΡε|ἱε εεεπιτένιίιοπιε Μετα πιιΠε ίοΡΡίεΒιΙιε:
ο°'"'°ὶ· Ρετ· ιι!ιεω[επωεω φετιιτιππω: εοπίί:τιτ ι.ιπίηιιί:ίτεπ- Αι νιίτο ίεεετε, νι ιπιπιιιιιε εο€πιιιο,πετιιτε οι Ρε<

#Μετω (π επιστείιεε , ειπα τείΡεδτιι ΡτοΡτη ιπτεΙίεδιιιε επ τίτ είίεἐι Πεο,νι ε εειιεεΡτοιτιιπε,ίειι οίιιεᾶο,ποπ

ΡΪΟΧΜὲ ἰπτεΙΙι€ιΒἰΙιε , δε τίετετπιτπετιιιε ειιιίτιεπι

ΡΜ:: το. τι εοεπιτιοπεπι ίιιι,ετιπι τπιτπεπ ποπ τεΡιιΡπετ,ἰπ

επι/Μι β- ιεΙΙεξιπιπ επτέεΙιειιπι ττετεττπιπετιετί εο8πιιιοτιετπ

ίίψ'ί” Μ' Πιτ Ρετ ίΡεειεπι τιιίτιπδιετπ.πετπ εεττιππ είτ, εεπτί.

Μ” ίιιοίττιπτιετπ τείΡεᾶιιείτετἰιιε ιιιτε!ίε&ίιε είίε ιπιεί

1ι€τω1τ-Μ8εΡι·οιτιπιε τίετετπππιιτίπεπι τι εοδπιτιο·

πειπ ίιιἱ Ρετ ίΡεειεπι τίιίίτιιέτεττι : ει ΡοίΓει Πειτε,

τεΙετπ ίΡεειετπ Ρτοτίιπ:ετε ιπ τπτείίεέιιι ειιιί-τίετπ επ·

Βείι.ειιιπε είΤετ ίΡεειεε. οτ ειιπι εε εοπειιττετε ετ!

ποιίτιετπ ειιιίτίειτι επιέείι, ποπ εοπειιττεπτίο εππι

ίιιτιίιεπτιιι ειιιί-τίειπ ετι ποιίτιετπ ίιιι ιΡίιιιε;τιπεία)

8πίτιο, είιιτι δε: εκ ΡτοΡτιτί ίΡεειε επεεΠ, επι ειτ

'ίοΙτιπι νι τι ιει·πιτπεπιε ι ίετί ετιετπ νι ε. πιοιιεπτε;

πετπ ει: οοιεδί:ο,8ε Ροτεπτιτί Ρ.ιτιιιιιτ ποτιτἰε.

5ετι εοπττε, είίεπιτείττετ οττίιπετι ετί ίπΡΡίεπ

τιιιιπ τ!ετεί:τοπι Ρττπτ:τΡείτε εξε,επιτε, είτο τεΡετιετιιτ

ἱπ ιπίττππιεπτιε εεπίτιτππι τ.. ποπ είτ ιετπεπ επιπ

τἰείε ιπίττιιπιεπτο.ντ δε. Νεειιιε ιπίττιιιπεπτοπι οι

είιιιι·πετιιτείεειτ ω, ειπε [ΠΡΡία εεεπιιε ιτπΡετίε

ότιοπεπι, ω ειπε ΡτοΡοττιοπετιιτ είίεθ:ιιι Ρτοτίιι·

εεπτίο. 2. ί.ιίίτιπι είί:,ίΡεειεπι είίειπίττιιπιεπιπιπ,

νετιίιπι εειιί.ιιπ Ρι·ιπειΡείεπι, Ρετιιείτε εοΒπιτιοπιε,

τιιττι ἱπ τετιοπε οίπεδτιιιε: τεΡιείεπτετἰοπἱε :ιο Με

ποπ εττεετίετιιτ.

ισιἰ

Οσπιτἱ.

8ειττιι:



ι ω.

ό.

1·"κιιιιιυπ.

Μ.

Εοιιιικά.

Σιιισ.

πω..περασω ι

7ο

ΜΡΗ"Μ·· ιιι:οτιιπιιιιιιειιιιιιε ετεετιιτιε; θεο: :Πε :ειιιΓειιιι ρω· 8εροιιειοο.ρε

Γ 1ιερ.2.ιε ζ): μει·Ζωε εο!ποβιέΖάκωι· Πει. .ειει·.ιπ._

δει:ΤΑΞ ι)ειιιιι :σε ιιιτειιιΒιιιιιειιι.ειι τοπιο επιιιιει

79

ε:: :οιιιι·ι; ιι::τ ιιιιριι:Ξιοτε τεττιιιιιορι·ιιιι:ιτιο.

Μια. εοιιιρεειτ-Βεοιοεοιιιιιιιιιιιωιιιιιτει·: ιιιτειιι- Μι "Μπι τετιιιιιιιισι εκι€ειιι.ιιοιι ιπιριιαιιιικιιιι·
Βιιιιιιτιιε Γεουιι:ιιτειάειιε,Γι:ιιιι)ειιεειι ριιιιιιιτιι απ. Ριπωω Γ0ι0ιιι ΝΦωιιΠ0 ΠεΒιιιι00ι ά 'Ες"Πάοήοσ

οι ιο ποσο: :Με ιιι:οιιιιιιιιτιιωιιιιιε :ιι :ι·ε:ιτιιιπ2,- ηικιιιθ` :ιι =ιιιΓειιτιιι οιιιεόιι ι·ειιιε&ιι ΙΡωει Μπει

ιτε ε: ρι·ιπιιιπι ιιιτειιιΒιιιιιερ8ε ιο τοποσ: τιιιιε,ιιι- ι ιιΒιιΝιι8;:ίιιιι :Μπι ω:: Η: μι” ιι:8ὲιτιο ρι°2ΓΗιϊἰ8

:οπιιιιιιιιιειιιιιιιε οι :ιάει·ιι ει·επιιι·εε.8ι ειιιτεπι ροΓ-ι 0ιικειι ν "φοιτ :Πε τετιιιιιιιιε ιοτιιιειιτει· Γρεειιι·

Γει: Ρεο:ιο:ει·ε τρωω. ιωρι-:Ω]ΉΠ-Γυι, Ροιι`α τω"- ι :πιο ιρε:ιειιι ιιιιρι·ειιιιιιι , Γεει ιοιε εοτι:ιι:ιο. Για:

ιιι_ειιι(Μ ει·ειωι·2 ι·"ιοηξη·ι Ρ.-ιωι ιΜιι.8Μ.._ :με Γρ::ιεε :Πει ιιιιτιιι·ειιτει· Γορετιιικι . (:πτετίιιιι

ιιετιιρει· σκοπια 8ει·ιτ ιιωι. οωωιι, ω; Μιιιω..ι ιεπιιιτιιιε Γοι·ιιιιιιιιει· Γρε:ιιι:ειιιε Γρε:ιειιι ιοιμτεΓ

ιιιιιιει Γρε:ιεε ειφι·ειΓει ιιοιι Γε και:: ει: μα: οιιιε- ΜΤΒ άι 0ιιι€ξωπι ιΡΓιιΠι ο νι ειψΠπιεικιιιτιι μι'

ᾶι,Γε‹ι ροτειιτιο:,ιμιειιι ιιιΓοτιιιιιι. 8ει·εά:ιιτ Γοτιιιε- ι εξωιΠ. Γ '

Επι· ιιιτειιι€ειιτειιι. “Ϊ Ο::·:ΑνΑ : μια.: ιιιιιιιιιε ειστε: ιο ιτπειι:δτιι

ε:ιιιΓε,ιιοιι :οτιιιιιιιτιι::ιιι‹ιοιιιι επ: μιση: :ειιιΓα, ιι: ι Η ΜΠΟΝ: Γρ::ι:ι ω νιιιοτιεπι Γοιμιωι τιιιιιιιι8 Γρε- 8

:οπιπιιιιιι:ει·:ΡοιΓετ:ιΓειιιτειιιοιιιιιε,ιιοιι :0ιιιιιιυ·· ι ::ι οι Γ: ιού. Γοττιιιιιτει· ροτειπιππι ΔεωωιΜε
ιιιι:ειιιιο ιιιιειιειιι·ιιιιι ιιιτειιι€ιιιιιιε.εοοιιτιιι. ιιοιι _ Μι Ποωιδω οΜξω5Βωδ ΜειωϊΜΜιιπθι άι: ω· ι

πιιιιίιεΠειιεειι ρι·ιπιιιπιιιιτειιεδτιιιιιω ω , ηιιξιιτι ι ι:ιιει5ωι Μπι ιτιτιιιιἐ Ρι·::Γειιε;ε:ι νιΠοιιειιι Γιιιδ:ιε

ρι·ιπιιιιιι ιιι::ιιιΒιιιιιε: $ε:ι ροτειι :οτιιτιιιιιιιε:ιι·ε ειΓε ι.ΙΓΡ0ιιιι0 ει: μπε ροτειιιιιε, 8: οιιιεέιιιιιι ρι·οιιιοι:

ιιιιειιεδιιιιιιτιιΓιιι,τιιεόιο ιιιιιιιιιε Βιοι·ιεε,ιιοτι :οπι

πιιιιιι:επιειο ρτιιιιιιιιι ιιιτειιεθ:ιιιιιτιι τω; ει·Βο :οπι

τιιιιιιι:ειι·ε ΡοτετιιΩΓΓε ιιιτειιιΒιιιιιε τω, ιιιεοιό. Γρε:ιε

:ι·ειιτει,ιιοιι :οιιιιι·ιιιτιι:ειι:ιο Ρι·ιιιιίι ιιιτειιιΒιιιιιε τω.

Κ:ικιο; Ρι·ιπιιτ:ιε ρ:τΓεδτιοοιει)ιιιιοιε ιιι :ο :οιιιιιιιτ,

νι Γιαπ ιρΓε :ιι ριιιιιιι ιιι ειΓειι:ιο:ι οιιιιο :ιερειιόεε,

ιτε Γι: Ρι·ιπιε ιιιορετειιιειο.ὲ :με :ατετε.ιτι ορ:ι·ιιιι‹ιο

Ρ:ιι:ιεπιτ:Γε:ι εοιιιττιιιιιιαιιιειο ι)ειιειιιιοικιτιι ιιιτει·

ιιΒιιιιιιτετεπι τω , ποπ ιιε:ειΓειτιὸ :οιιιιιιιιιιιαιτ:τ

Μπι:: Ρι·ιιιιιι:ι:επι ιτι ορει·ειι:ιο; παπι :ι:ιιιιι: τειιιε Γρεε

ει:ειιι εδι:ιιι:ι ιι:τετιιιιιιιιιιοιιε ροτειιτιιε :τ:ειτα.ρεο

ιιετ:τ .ι :Με ιιιτειιιΒιιιιιιτει: 8: ‹ιε:ετιιιιιιετιοιι:

Με." :επτα :ειιιΓεε ε. ιο ρι·οκιιιδειοιι:Γοο'ι·ιιπι :Γ

ε Γ:έιιιιιιιι: ντι:ιε ιιεο.πιιιιοι· Γιιιιειιιιιι. επι μοβ. ιιεεο,

Γρ::ιεπι ιιιιρι·ειΓεοι με: σκοπια μια: νιεειιι οιιιε

οι, ωιωε: :ειιιΓει ι. ο:: οιιιιιιε :Με νι::ιιι :ιιιιΓα
. . $ . ο δ .

1. πι ρι·ο:ιιι::ιι:ιο ειΓεέι:ιιιιι,Γε:ι Γοιιιιιι ι:ιι:ιτιιτνι:ει

πιο οιιιεθει,ιιι :ιετει·ιιιιιιιιτιοιιε ροτειιιιει: :ά :οεπιι

τιοιιεπι οιιιεᾶι,ιιοιι ιο ιιιο‹ιο πιω ωεωωιιωι

:ιειιειι:ιειιτει·,νει ιτι:ιερετιάειιτει ει ΓιιΡετιοι·ε ω"

ιιιιιι:ιτιιιο. Π

Ιιιιιιιιιιε: Ιιιιριι:ε: Πειιιιι:οιιιιιιιιιιι:Οι·ε :πεπο

ι·ει: ρ:ιιιιιιιιτιι ιιιτειιιειιιιιιιτοτειιι Γιιι: :πιο δ: ειδειιιιιι·ιι.

Χάο. ιι:Β.εοιιΓεο. ιιεπι ΡΔΠιιιιι ιιιτειιι€ιιιιιιτιιε :οπι

Με: ιι» τιιτιοιιεειιιιΓε Γοι·ιτιειιιε οιιιεεεω:5 ι:τω ιιι

ι·ει:ιοιιε :ιιιιΓε ειιι:ιειιτιε: :ιι ετιιιιι οιιιεθ:ιιπι Με::

ιιιτειιι8ιιιιιε,οοέ ροτειιε ειιιιδτιιιέ ιιιοιιει·ε,Γειι :ιε

τει·πιιτιιιτε ιιπειιεέι:ιιιιιοά :οΒιιιτιοτιεπι Γιιι; ειι: :κι

Με ιιι:ειιιΒιιιιιε; :μπι ιιιιτιιιιι :ιι ο:: Γε ιρΓοιιι,ιιι :ζε

ιιετε ειιιιΓιε Γοτιιιιιιιε οιιιεᾶιιια: τει·ιιιιιιετε :σεω

ιιιτειιιειιιιιενιιιτιιιιιΡοτειιιιτε. Α: τ.εριιειιιιτικ ειιιΓ

:ιετιι νιιιοιιιε ω: :ιιοΓ.ιε τοτει:ε:ει·ΒοιιιιΡιι:ει Γρε

ιοΒ.

.Β .

ιιεε:ιιιετιι τ:: Γρε:ιιι:πιιτ,ιιιιριι:ετ τ:: @Μιά

· - | πιο.

$ειι:οιιτι·ει:ιι:ιιι Β:ιιε:όιιιιιιιι::ιτ ει·ε:ιτιιι·οε Με ι ιιεειι:ι.ι)ειιε ιι:εείΓιιτιὸ8:εοεοιιιιτε:ιετετιιιιιιιιτ ιιιιιπι ΜΜαΐτιπ

:ιεε ιιιιιιτειΓε. δε:ι:οιιττει: ιι:ι::τιιτιο Γιιρροιιιτ ΓΡε- 9°#ι'ἱ·

.:ιειι·ι ιιιιρτεΓΓειπι Γοιπιειιιτει· , ιιοτι ειΓεέιιιιε (πω

ιιιιιιιιτε ροτειιτιιιιιι , ω:: ορΡοιι:οτιι Γιιρροπιο ει:

ΡιιιιοΓοριιιε. "ο

Νοι:.Α Μετιιιιι : Γι Γρε:ιεε ο: Γοτει ροΓιιιιιιιε. Ι

:ίιπι :ο Ποιοι :Με

- _ ' _ . - ΜριέΜ8.

. :καιει ροιι:: :Με :ιιειιτιοιιτ:ι· Μ.,.ρ_

ρετΓεέτιοτ; ιο ιι::ιιιιτ.τειιι :Μπι νιιιο ι):ι,οιιετιι οιι.- Ονσιπι.

ιεθειιιιι , :κι :μισό οπιιιι:ιτιιι·, :ιι ειιειιτι:ιιιτετ Μοτο.

δε:ι ω: ΓειΙοειειπιειοι·ιε,ντ :οιιιιιιτ ‹ιε ιιιιιιιτι:ειο

τιωτιιιοιι :ιιιιιτιιωτιι Πτ,οεοιιιτ ιιιιιιεορει·Γε:ϊι:ιοε8:

ρει·Γεδ:ιιιε ειΓετιτιειιτετ :τ:ειι·ι. 8ιιιιιειειειωι·. γιιιιε

:ι·ειιτιροιιιτ ρειΓε:ΐιιοι· ιοι:οιιιιε.

.ι)ιπ:ιΜΑ ι>ιωη : Βιι:ειεε τετοιο ειιιιιι6τιιιε :Πε

ιιειιειικ,:μι.ι.ιτιτεειιιιε:Ξιιιιιιιι ειιιτειιι :ι·ειιτιιίο ΜΒΜ

Ροτειι: ειιιιιιετιιιιιε ειΓε ι)εο: °ι8ιωι- ιιιιιιο Γρ::ιεε

απ:: Βιιιιιι:ιτ ειι:ιιτικ :ΜΜΜ οι. Μ:ιιοτ ρτοιι.Γρε

ει:: τει κιιιιτ:ι·ιειιιε ΜΒ:: :Πε Γριι·ιτοει:,8ειιιτειιτιο

ιιειε, ωι.ειιιφι.α. επά»ι.:ε.τι. πι. .οι άσε:: Γειι- _

Γιιιιι ΓιιΓειρετε Γοπιι:ιε Γιο: ιιιιιτετι:ι,ντ :εκει ι18ιιιι Η·

@παπι ειιΓοιιεειιιιο.Ετ8ο ιι Γρε:ιεετει ιιιαιετιιιιε:Γι:

ειιιιιιετιτιοε, οιι:ιιιι Π: τ:: εμε. , ε οι:: ρτοειι.ιειτοι·,

:Μπι ειι2 απο: ειιιιιιειιτιοτεε ι·ειιιιε. :ιιιιιι·ιιιιι Γιιιιτ

ΓΡε:ιεε. Ν:: οΒιιαιτ,ιιι:.1ιιιτ.οιιοιι ΓΡ_εειεε°ρι·ο:ιιι::ιιι

πω· ε που: ω: 8: ιιιιιιε εεε ρτοειιι:ει:ροιιι::ΓΓε

&ιιτιι ιιοιιιιιοτειιι Γ:: οιιιιι που τιιιιιιιιιι ρτοοιιειιιι

τω· ὰ τει›ιιε,ι:‹ι :παπι ει ιιιπιιιιε, 8ετειιοιιιειιιιιιιέιιιε

:α·ιειιιΒιιε. ·

δω :οιιιτιὶ. π. Με: :πιο ιιιιιιιπ :Μπι :οικω

ιιοτιεπι Με . Ροτειι :καυτα ρει·ει:ιρ:ιτε νιττιιτειιι Γρε:ιειιι :ιφι·ειΕιω,ΨΗωηψω ιι6νιιι:ηιι·ιιεοιτε.

ιι&ιιιιιτιι ι)ει, που Γοι·ιιι:ιιιι ι)ει,:ιιιιιι ιιιειιι ριιτει:ι- ι ι.. ΓειΓιιιιι ειι, Γρε:ι:πι ιιιιιει·::ιΓε επιιιιειιιιιιε οιιιε

ειιιτε Ρομά: οποια :ιιτικειτε :ιιιιιιιᾶει ειιι ιρΓο, Μπι: ι δω; ι)ειιεειιιτιιειιωιιι ιπιρτειι:,ωιιι επρτ:ιΓι ΓΙιε··

ω. Ροτειι,τιιιι οιιτιιειρειιάο ειΓετιιι.ιπι Πει, οσοι! ω:: Μ, :Με τειιιιειι, ν: Γρε:ιεε, πιο: ιι:επιιιι:ιπιοι·

ιιιιριι:ιιι. - . ιΓε ιιιΓο. νιοιιιεέιο: Γρε:ιεε ΓυΒιιιιιιτιειε ΓΡιτικιιιιιιιοε

δευτιιωι:ξΡ:ειεε ιιιτειιιΒιιιιιιε Γορριει: νι:επι :Η ειτιιιιειιτιοτ Γιιιιιιιιιιιι.ι Γρικιτωιιι,είιιιιιιιι Γι: ιι:

ιι Η

Μφιιωπ:.

ΡΑισι.

ιιΣ

£οιιιτσ_

δ:

οιιιεδει;ετεο ιιιιωτ:ιιιτεττεοοιι·ιτειιΓειιτιειτιοιιιεέιι; ι ει:ιειι5,ιια: Γιιιιιιιιιιιιε: Γρεει:ε :ιι τιετοι·ιιιιε Ρι·οΡει:- ω.:

μορτει·εει ετιιπι ιιιτειιεθειιε ειιι€ειιειιε :κι ιιοπιιιιιιιι τ:: τει:οΒιιοΓειιιιιιε: :ιι :Μπι οποιοι: :σοφισ

τω Γρε:ιειιι ιοι::ιιιΒιιιιιειιι,ειριορι·ιε ΓιιιιΓιπιιτιο ει- , ιιιειιτιιιιι :οΒιιοΓ:ιιιιιιαιτιε τει;:ιι:ιιοωτ τα. :οειιο-7

ιιιιιξι:ειιι που τεοιιιτιτ,οιιιιι Γειιιρετιιιιιιιι ρι·2Γειιτειιι ι Γ:ιιιιιεε Ρετ ιι&ιιιειιι νιτιιιιεπι πιοιιέειι :οδτιιιιιιιιιιι

Με:: Γε:ι οιιο:ιεΓ:ιιιιιοιιε ιτιιιιιι::ειι: τεττιιιιιιιε οιιι ι ροτειιιιετιι ω ιιοιιτιετιι Γιιι, οιιοοι ρι·:ειι.ιιιτ τιι::ιιιε

ιιιιτιιτιιιιι:ετ εκι€ιτιιτ,ντ-ειιΓετιιιει ι)ει ὲοιιοιιιε ιιιτει· ΓΡε:ιεΒιιε ἔι Γ: ιιιιτιιιειιτει° Ρτοειιιέτιιε:Γεά εοΒιιοΓει

ιεδι:ιι, ιιιιιιιι:στ κι εκι8ειιε2 πιιτιιτειιιε:ιιιιιιεκι€έει:ι ιιιιιτειε :Γι ιιειτιιτειιε ρτορτιετ:ιε τει; ετ8ο δι ΓΡε:ιεε,

ι·ειιιοιι οιιιιιιΒιιιιιιι· :ιιιιρΓε τ:: ιιιιριι::ΐιτε τει·πιιιιο, :μι :Με εοειιοΓ:ιιιιιιιιιε Γοι·πισιιι:ε εοιιιριετιιι·.

ιπιριι::ιτ τιπιιτοιιε εκι8ειιι:ιε τει, ν: ιιιιριιεειικε Μ- διιιιΓυπιο: ιιιιιιε .ιιιιτιιι·ειιε ρι·ορειετιιε :ιι ειιιιιιειι

ωιιιιε:.‹ιω οι Ρτορι·ιεεεε, :μιωιι τιειιιιι·ειιτετ :κιειε πιο: κ: ιρε:ιι.,:ιιιιιε :ιι Ρεορτιετεε,οιιι.ι ρι·ορτιεωε :ιι

ιιοπιο,ιοιΡιι:ετε: ιιοτιιο:ιπιριι:ειιιτε:ιαειιιιοιιε ιο ”ριορι·ιοε 8:ειοαοιιοτοε ειιεδι:ιιε τει, :μι τιιιιιιιε ρο

αιιιηιια:ειι μπορι·ιειεε οικιιιιιωειε,ιπιριι:ει·ετ ιμιιι- πειι :ιΓε επιιιιειιτιοτ τ: εμε. ειιιοοιιι :ιΓεί.ιιιε :ικα

Με. $ρε:ιεε ειιρτειιε ιιοιι Γυρω:: νι:ειιι οιιιεδτι, ω:: Γιωτη :ειιιΓιιιιι.

:Μπι οι κι:: ροτ:ιιτιιιτι οιιιο:οιιε ιιιιτιιτ:ιιιτει· Και: Ν:: ΓιιιιεΓιι:ιτ Ρ.ιιετιιιε, :ιι:ετι:ιο,Γρεει:ε αιω

ροκειι :επι ριεεΓειιτιε. ει: :σοι ειιιΓεοτι:ι οιιιεθ:ι, ν:

Ριιτει‹ιε παπι: ιιιιεειιι·εΓΡεξιο Γιιι,8: ειιιοτι.ιπι. ι. οιιι:ι ΓΡ::ιεε φιλι: ω:: πω: Ρτο:ιιι:ιιιιιιιτιιιε

. Ο ε: οπο::

πι. '

ι:: <ρι·ο:ιιιει ιιι::ιιιιιιτε ιο:: , πο: ιιιιιιιετιιι;ι :.ιειειιι: Ρ#ωω·



 

. 8ιπιρΙιτ

8ο Ρτ/ῇ.ἰχ. 1)τ πστπατεβα δσεωβιότίίτστε Βετ. δεόΐ.Ι7. .

Απ” :ιἱἰἄ νιττιιτο,όιΠ:ιπδΗ ι νι:τιτ:ιτο εο€ποιειΒιιι

τ:ιτιειιιίιιιε !ιιτ:ιε. 2. τιιιιίτειπιπι Γριι·ιτιιαΙιε επιτο!ιε:ι

ποπ ρτοοιιι:ιτιπ τωΡΩι ίτιοι:ιεττι ειιιιτσΠ:ιιιι.ιιιιτεροι·

ι:εδι:ιοτ άι: ἱττιρτείἶι,‹:τιιἰποπτιοτἐ,τιιιιὶτιι Πι πι πιο”

ΐυΕιΠ:ιπτιιι. 3. πω" τα πειτιιτει!ιε ρτοιιτιετιι πιεσ

εποίτιΒιιιε : πιιΠε απατη πιιιιιτει!ιε Ρτορι·ιοτειε ω

Ρτοτιιιειτιιτ ;ὶ το,οιιιιιε είτ π:ιτιιτειιιε ρτοπτιι·τ.ιε,ντ :ο

ιπιττιιιιιειιτο :ιιτετιιιε,(εά :ι τοπία ντέ.αιιιβ ρι·ιπει

Ριιι.νωτ πεεο,ί·ρετ:ιεε απ: ιριτιτιιαΙοε.Αά ΑτἰΠοτ.

οπο. πιτ:τιττττι ειπε το Ιοεο τ:ιτιτίιιιι Μπι όοοετε,

Ιτιιιιιιτι ποπ ΓιιίτιΡοι·ε το ι-οιριο/τεε,τιιιεεόεοετ εο

ι εποΐεστε,ίω τι;ροε τ:ιπτιιιιι,86 ιιιιιιο_ιιιεε ιρΓ.ιτιιπι.

τη. Η:: πω: ιττιριιαιτιτιιιι. ουτε ιτιιτιπ8πειπτ ἴρεειειιι

ιιππτοπιιιπ 2 Ματ απ, οπο: ετιιιττι τιτρτεΗτιιιι Μιμι
Δ 8τι:ιπτ,ντιεπι τ:ιπτιιπι τι:τιστιο ιπιιιιι€πετιοπο άι8πδ.

:ιιιιιτ| Η0ΙΠ7.€τΙ.& πι, ·

· ντιπετ:τιιΑ:δι ΐροεισειιτιρι·οδ·ι,νοι ειτοττΠ·.ι Με

ροΠιοι!ιε επετ,πτιτιιτειι νι εο8ιιοΓειροΠι·τιοΑποο

Ιο;τιιττι :ιιι.τοπι παο Μιά πιτιιττι!ιειιτιιιέοΠει,ιιοτιρ

τ:ι|ιτοτ μι· τσιπ Ροιω Παω ει: Απιμ:Ιο εο5ποΐι:ι.

Στά οοιιτττι; ειιπι τιι!ίε ΐικι:ισε σπα ἴιιροι·ποτιιτιι!ιε,

ντροιτἔ ι)οιιττι πι Γ:: πιο τει:ιτ:Γι:πτιιιιτ, τιιιΠι ιιιιι:Ι

παω εκατο τοτέτ πειτιιτει!ιτετ ‹ἱ‹:Βἰτιι ; Ρτοἰπιιε ι

πιιΠο ιτικ|ιεθ:ιι εκατο ότι:: πιιι:ιιτιιΙιτττ εοεποιει

Με. · τ

νται δ: νιι.ιωΡιπ.ιω πι; $ρει:ιεε ἰιιιρτείἱἶι οί”

ίτπτι:ι!ιτοτ οτόιπιιτιιτ :κι εκρτοπ.ιιτι . ν: ρτιπι:ιρτι|ιε

@Με ιρΠιιι.ΙιτιιιΙιαι: οιτρτείιιι; εκ /ξ·Π.ρτωστί. ι€ιτιιτ

&ιτπτικΠξ;οιιια ιτιιτιιιεεπττ: Ρτιτιι:ιτιο τετιιιτποί-ρο

ειδειιτιτε,Γεω ἴρεεἱι: @πιστή ιτιιριιο:ιτ τα ιΡΩι Γρατ
δ,"ω Μ- ιιωοιΙιε.ΐετι ΐρεειοειτπρτσΠρο. Μπιοτ ρτοιοειτ.ΐΡεειεε

ΡΜ. ,,,_ ιιιιτιτείΓι ι:ιιπιπτ νιττιιιι!ιε8ε πωπω Πττιιιιτιιόο ο!)

ια':ι:ι. «πειιτιιι!ιτετ οτάιπτιτιιτ ω οιτρτιτιιοπάτιττι τοτ

ΜαΡ"|: τιιιιιετι·ι ίιττιιΙιτιιόιιιοπι οΒιοόΈτ. (ξιὸά π: Ρτιπα·τιε

ρω* ετιιιΕι,ιιε οίτατιάο;ΐρεςιεειπιρτοπιι εΠ:ΐιιρριοτιιι:ιτο

“Πε τοπτ:ιιτίιιε οΒιεέτι:ίτό οοιοδτιιτιι ποπ @Παω

.ι τιιοπτιιιτι,ιεο ρτιπα·ρε επί: ΐροεισιοιτρτοπα; φπα

τη τπιοπε τορτο:ΐεπωιιοπιε ποπ ειιετ·ιιιτροιττάιο

Μπι οοιιέι:ι. Μτιιοτ.ρτοο.ίτιτειτ:ε ιτιιρι·είἶιι ΐιιιιριττ

τιιιΐειιτιιιιτι οΒιοδτι ι ει·8ο8:ιοτει!επι :οπειιτΪιιιιι ιτι

ω, ουτε πετ τιποτε @και ρτοιιοι:ιροτείτ πω:

κοιτώ ι:οτιειιτίιι «τοκοι , πετ: οιιισότιιιιι ειιιίι:τιε. δε

ποπ οιιιΠττιε τοιιτιιτι·ι·ι·ε ποτά: :κι οπτ”δτιιπι τιτα

ίοτιτατιι. Νε ιιο τις”, πι ιιΜ-οπιι:ι οιιιε&ιρι·ιπειιι:ι

|επι τ:οπτιιτΒιιιι πιο” Ϊιιρριοτἰἔι Βοο,ντ ΠιιιρΙετ πι

τεΙιτιιιιε ιιιίττιιτπςπτιε ιιτιιιιτιιιι!ιιιω ιιΒΐεπτε από

Ρτιπειρ:ι!ι: παπι τεΙιειιιιι ιιιίιτιιτποπτει πιιτιιττιιιτι ποπ

ττοιιιτιιιιτ Ρόι· Π, δ: ε›‹ πωπω πιο :ιἱιἴεπτἰιιιιι :επί-ει

ΡτιιιτιΡιιΙιτ;ντιτΙοτιοπ ερτ τπιτιιτιι,Πιτικτάιιπι μετατ
Π ι:ιτιτ:πει ἴοριτετιε ι εειιιΪορτἰπεἰρεΙι, Βειιε [ιιρριοιτ

τοπ:ιιτίιιττι σειιιίξτ: Ρτιπειρ:ιιιε:.ιτίτιεει:ειτιιρτσΠ)ι μοι·

ίο.8τ «ιι ττιττιπιτ·ι:π πετηται πια ταιιιιτιτ ποΐεπτιειττι οτι

πο” Μπι ρτείτπιτ: οιιιοδτο Ρτοκιττιἐ ιπτι:!!ι8ιοι!ι,

πιιΠα Ρτοτιτιώτιιτ ΐρεειοε.Βοιπάοιπτετ ΐτιετιεττι τιπ

Ρωιω τα ροι·τε&ιι τοπιιοπιεπτιιι ιπ τατιοπι: ιππι

8ιπιτ,8τ οΙιιεότιιιατερτκΓοπτ:ιτιοπιε.Ι)ιειιιιτ πικαπ

τιΡιιιΙοιοριιιε πωπω ιτιατιιττιτπτιιιιι οιιιτξΗ, ποπ

ιπ τατιοπο ι:οπτιιτίιιε, οι πιρΡΙσπιτπτι: οπο μότο

ιπτεττιυπι ντιπ απο ΡιιικιΡιιιτ,ωπτωτι ντα τω::

πω, όισιτιιτιπΠτιιτποπτιιτπ ιΠιιιε. δι ιεττιιτ τοπια

ιττιρτ:πει τα ΡτιπειιιιιΠε τ::ιιιΐει ΓΙιεειει οιτιτιτείἶιε ίπ

«Πτι τοπτεΐοπτετιιιο, πι τοτιεπι οπο: τερτ:ιε τ·πτ:ιτιιιο

τοιιτιιιτ·το οεΒοτ πι του τ. τιιιιόπιιιτι Γρατεε στ·

Μο τοπτιπε·τ ιτι :ι(:τιι :οι ίιιττισεοιτοτείιιι τοπ

. τιποτε τΙοιπτ τοτ:ιτπ Ροι·ιτέι:ιοπειιι οΒιοθι πι ότι

ειδτιι:ι!ι τηιταΐοπτ:ιτιιιο; ετΒο εοπτισττι ι:οπτιπετε

(πιο ιικειω ιτιιιιττΠιι ιπ οΠΕ τετιτα:ΐεπτειτιιιο νιτ

ωιιι. 1

Ηειπο τ.ιτιοπετιι Πιρροπιτ .Ω Τβωπ.ι. ρ.πτω/Ι.ι:..

αιτ.2.ντιι πιω πεπ:ιτ ιρεττειιι εταιτιιπι Ι)ει,τιιιιει τιτ

ικτετ τιιιιιτ:το Ροτττ&ιοπεπι πω, 8: :ΠΕ ιπ εοσιοττι

ιι τ.

1πτρΙττέτπε

ι τ.

0ιιιιτι·2.

ιι σ]

Ρ"τι!Μ

μια Η.

#”ΜΠπτ

σύβτιτίιυτι

ρύττέϊτ.

Ε» ὶιιττἰτι·'

β ά κατεσ

“λ

2/3 ροκ.

6η πρ',

Π7·

ιτισιιιι

ί

οτάιπε ιιππιειτοτΜιτειττε ειιττι Βου: (διά τατιο ποέ

εοπ.ιτιο ΠιρΡοπιι: τσιπ Γρει:ιειπ ιπιιιτοΗτιπι , ειιιἑπι·

οιτρτοΙΕιπι, άεΒετε: πιο ιιτιατιιιιιτιιττι Ππιι|ιτιιοιποπι

οιιιτ:&ι: δ£ ιπ ειτρτοπει,ντ ἱτι ΡτοΡτιτι ιπιειΒιπε , νι

πω οιιιτέι:ιιτιι,ιι|ιοοιιι Η ιιιτιοοπετετ ειιιιτείΠιτι·ι ειδ

ίε ΪοΙειιπ τειιιοπεττι 284. δε ιτιιρτοπεπι Ρτιπετριοπι

πω, ΪιιειΙὲ πετέειτι ροΠττ, ντΙιπιρτοπ:ιτπ, ιτε! ει:

ρι·οίΠιιι Βοι,τιετιετε εοπτιιιστε ιιετἴοᾶιοπεττι πιο”

πο. -

Βιοεει; (ΜΜΟ ὸιιτιιι·° εο8πιτιο,τιιιέι Βειιε νι·

πω· ιπ Ϊο πιώ; απο πωπω ιιτιπειιιιιιπι στοα·

τιιπιιιτοοιιέΠιιιιπι τ.ιΙιε εο2πιτιοπιε οι: πατα: οπτο

ότι; Πτι απο τιττετιπιπειτιιιιιπι Ροιοπτι:ιε ει: πατα: σο·

@τι τα ρτορτιιιιτι πιιιπιιε ἴρεειει ιπιρτοπα·; @τι

ροΠΠιιιιε τα ΐραιτε ιιιιιιτείι Πεἰ.ΚεἴΡ.οίἱι: παστ- Κ#_β.

ι πιιπιιιιιιιιιπ ροτι:·πτικ :κι οοιοδτυπι, μι· ειτοττ:Πιο

ι Μπι τοκοι ιτιττει Ροτετιιι:ιττιεο8τιοΐεοπτιε, ιτιττ:ι

τιιιτιπι όοοετ νιττιιτε [μετά ιιιιιιτείΕιτ ιπτοπιιοπ:ι

πιει· ρτοιιιιοι οΒιτ:έτιιτπ,εΠΕ ρτορτιιιιιι πιιιτιιιε ΓΡ::

τω: ιιιιιιτοπε οτιιιπ υποπτιειΙιτετ οττιιπ:ιτ:ι τα ω πιο

ΡΙσπότιτπ ΔΒί-οπτιιιπι οοιεδτι_, παμπ: :ιτιτ:οόετιετιΡ

μια νιττιι:ιΠτετ ΜΜΜ τοπιιιιοΠε, ποπ οιιιάτιιιιπ

πιο τετιιι,ίετι πι πιτ ιπτοπτιοπιιΠ.

Α‹ἱ ΜΒιιιπ.ρτιτπ2 Επι. Κοί-Ρ.Ε:ιτειιιτίτπιεοπτ:τιι

όοτε.ιιιτποπ πιτ τιιιιιιιιο πιοτιο Ρτιπειριππι νιιιοπιε

Ποι,τιιιοτι- νιττοι:οιιακιο; ποπ τιιιὸ‹ὶ Η: ρτιπειριιιτιι

Ρετ ιιιοιιιιπι τροσιει; παπι :ιό ἔιοε ταιιιιτττιιτ νι πι:

Ρτιπειριιιπι Ρετ πιοπιιπι ειφτιπιοπτιε 8:Ρι·οοιιεεπο

ιτε οΒιεέὶιιιιι ιιιττ:ι Ροτοπιιιιττι εοεπο!τεπιτε.()ατο

τίιπι πιω” ότι τιιιοτι οΜω·οο!κ.ι εισαι, ιιιτοΗιτ,ζετε

εΠΕ Μπι ΐροειι:ι τεεερτιοπετιι ; Ροτἰἱιε άι νιτ:ιΙιε

:ιᾶιιειὶ τ'ιτοιιτι.ι ροτοπτι:ι εΙιειιιιε, τοπι:ιιττεπτο:ιΠ

οπο όι:τετιτιιιιιιτιιιο εκ τροπο οοιοδτι.Νιιπι:ιιρετιιτ

πικαπ ι ΡιιιΙοί: 9τωείτπωι Ραπ, τιιιι:ι ο Ρετ τόπο

ττιπιτιπεπτοτπ,τιιιέ πιτιπειδι τα:ιιιιιιιι· πι ιΡΐο

ιι€επτε. ο

Λο τ. Πω. .ιωτ. πτ8ο-τιιιιιιίιποοι.ΐρεοιοτπ το·

Πταδιιιιιιιιι πωπω: είἶειιτιτι: εΠΕ ροΙΠΒιιοπιμοπετει ΔΜϊ"'ΐ"'·

οιι:ιιιι πιιιιτ:ιπτ οιπποε τ:ιτιοπεε, τ1ιιιιιιιε πεεειιιιιιι απ"

ειι,τιοΙΉοιΜπ επι: Ϊιιει:ιετιι ιπιιιτσΠζιττι, π! εκπτεί

Ειτιι @Με οίἶεπτὶε.Αὸ τιιτιιΜιιι.Ροτοτειτ ιιιιτιιτειιιε

Βειιτιτιιτιο ΑπεοΙι πιο ροτίοᾶιοτ τιιιτιιτιιΙι πεπτικο

Δω ιιοπιιπιε ροτειιιτιοτειιι, 8ε ειττιι·οΠἱοτετιι ποπ

πω οιιιοδτιιιτιιιι Βοι,οι·τιπι οι: Ρει·τεθειοτε τομι

τ'ιοπο ιπτιιιτιιιιι έτειιτιιι·ιιτιιιιι, ”

Αι πιατα, επτά μοβ” ροΠΠιιΙιπιτετιι ΐρεειεί Ζω

ιπιρττΠέτ Βιι.ιιπα εΠτιιτι.τ:, πει:ς. επτα, Αι τ.. ιιο<έ. άτί μπώ -

πιειιοτ. οιιι:ι Ροτότ νπιιπι Ρτιπειιιιιιτπιπιριιατε, 3- >

ποπ ιτιιτιιιτ:ιτιτε ιιΙτετο,:ιτι οιιπτιτ:ττι ι:Ρτοέτιιτιι @τι

Ιιτο,οιι ιιιεειιι|οπι τιιτιοπεπι.

_ειεοτιο ν.

τιο

Βια»

τ τ τι ,

Στοκ”

μέπετρίτωτ

·υωσωΗ)ϋ

ι:οξ

` ο

Απ Ι3ται β τοέποβι!ιτίιτ Ροτεπτἱέ απατά

σοηιοτεέ ἔ

Ρ να οι·τοτ Ατιττοροττιοτριιιττιτιιτιπ τιιιι Βτιιττι τη_

οοτροτειιτιι Ηπειτο:ιτιτ.6ε €0τΡοτιε οτιιιιε "που .4ωΙιωτιο

!επι.(3ιιιτιοΠω Ππτεπιιιι πειιτΒειιτπιπεοφοτειιτπ ωφε

ΡΠΕ(ΙΜιιιιβι τ:οτροι·ιε ΐετιἴιι ιπτοττυρτιοΠεπιι Ι)ιι- ξ'τ:°κά

ι.πωποι απο: Βε118 εΙι:ιιειτο ροτο!ὶ £Γο:ιτιιτ2.Πι :κι ό.. `

ιιιιεττιειιπιοιιτ: τιι%εωω,επιτ ιέπετιι:ιά τοτοιιοπάοε ·

£Ριτιιω, δ: ιπτε!ια':Έιιπι ετοιιτιιτιι ω νιτιοπτιιιτπ ιΡ

Μπι: ετΒὸΙἱεοτ Ροτεπτι:ι τοτΡοτε:ι πιιτιιτ.ιιιτει· Π: πι·

αιιιιιιτ εο8ποΓεοποι 1)οιιτιι, ποπ ν: το ω [)ιιιιπά νιτ

τιιτσ: εισιιιιτιροΠιτ.Οοπθτιπ.ιιιιότ. .Α'πέ·.τ.1.α'ε @ατα

'βετ :πρ.ι9.ΙΌι|άέ,ιππιιιτ,τττάιότ/εε.τ?ώτ :τσιπ/Έ υφι

?“θ.ΐ πτωτώπω Ι1Μ6°σ07ρση2, @Ϊ Βσπυτ Έ'ύΙ7!ίδ ΡΐάρΠ!θ,”,

Φο· σπίτια/έ έττ&τυπωττω 'υπ :σηυσητ , 9;Μέε/Μητρα,

ώτω].?ωπ ρτηΡΖωι:ιτατε· υτάεπωω.

Ιττιιιιί



ι ι .

ΙΧ Πο 7ετέπιπ·βιο τσέοψ:Μ:Μίο αν. .Με ἰ Ρ”. οι

πι· ιιιιΡιιοο.πτιιι οπο: πιο:: πιιιιιι Ρο:οπιιι οοι5πι:ι- παπι, ειι ιιιοποιι ιοι·ιπιι.. :πιει πετιιτο ιπ:οιιοδιιιιιιιε

τ: - . .
”:::56:ξέ'ξ πο ιεττι Ρο:οιι ειιττ:ι ιιιιιπι οι›ιοέιιιπι : Για Βοιιε το

ΜΝ”. Ρ°- απο οι:ιοδτιιιπ οιιιιιιι:ιιιιιοπο Ρο:οπτια οοΒιιι:ιιιο:

οοτΡοτοο2; οπιιιοιιπι Ποιο οι Ριιτιι5 ι-Ριτι:ιιε, ιιοτιιιι:

Ρο:οπτιιιτπ οοτΡοτοιιπι ο οπωειιοπτιιιιι:οτ οτιιιπιι:ιιτ

οτι :ιιιιιιιοοι.ιπο:οτιοιο, ιΡοοιιιοιιτο. -Μιιιοτ Ρτοι:ι.Ρο

τη".

ιτοπ:ιτι οοεπι:ιοο τιειιο: ιιιιιοετο ιοτπιιιιοιπ ΡτοΡοτ-

τιοποιτι σπιτι :οι οο8πι:ιοπιε, οοιιιιο πιοτιιιιιι:ε οιιιπ

οιιιοέι:ο τοπποιοιιιιιι,ιπ οοι:ιοπι Ροποτο Ρτοιιιπιο νι

.:2. ιτπΡιιοποπ:οπι ιστοιιιιοιπ ΡτοΡοτ:ιοποιτιιιι)οο

ετ:τιπιετο ιιιΡΡιοτι το ιΡειιιιιπιιιτπ:;ι:πειπι ΡτοΡοτ

πιο ιοτπιο.ιιτ ποπ ιιιιιιποιιι:πτ ιι το πιο. Μιιιοτ Ρτοιι.

- Ρο:οπ:ιο οο8πι:ιιιο ποπ οι :ιιτι:ιιπι Ρτοιιιιδιιιιιι=δο

·τεοοΡ:ιιιοοο8πι:ιοπιε : (Μπι ιιοο-Ρτειιιιιιτο Ροιιο: ιιι

ΡΒ) πιο οτιοπι ΡοτοοΡτιιιει οιιιοδιι ιτιοτιι:ι πο:ιτιιι τοι

ιιοο,ντ ιιτιιιπιπο ιιιιιιε: τοΡιιἔπιι: :ιιι:οπιισιιιοιιο τω

πιιιιιΡτοΡοτ:ιοπο ιπ οοιιοπι 8επετο Ρτοι‹ιπιο νιιιι:

:σπιτι πιο εο€πιιιοποι

Η4_ .Καπο τ ιπι:ι8ο ποπ οοπιοι·: ιιιιιπι :πωπω ?οτ

9:"Μ[τώ- τπιιιοπι τοΡταιοπτιιπιιι ιιππιέιιιιιιιιπι , πιιι ιιιισιοοιο

εξω" "^° ιτιοιιοο δι ΡτοΡοτ:ιοπιι:ο, ν: μια: ιιι: νιιιοπο, οπο

Μ”Μ' Ροιιτει ιπ ιιιΡιοιε ποπ πω” ιιιΡιτιοιπ νιτιεπτοπιιππι

μι πιο τπ:ιοπο, πιο, ποιο ιιιΡιε ποπ :τι ιιιιοιοδιιιπι

ΡτοΡοτ:ιοπε:ιιπι ιπ 8οιιοτο νιττε σπιτι πιο νιιιοπο.

5ιωι ποοιιιιιιι:ιο Ροιι:ιι ιπ οοιιιο τοιιοιοτετ οοιιιιιπι

:ιιιτιιοπ:οττι, ποιο οοιιιιιε ποπ τα ΡτοΡοτ:ιοπετιιπι

ιιιιιιοά·ιιττι ιο εοιιοπι πειιοτε Ρτοιιιιπο νι:2 ειιιτιιιιιια

οιιπι πιο :ιιιιιι:ιοπο ι ιοοι ι)οιιε ποπ Ροτοιι τοΡτειοπ

τιιτι,πιιι Ρετ ιπτοιιοέιτιοποιπ,οιια :τι ειέι:πενιιιι: ιπ:οι

ιοδοτιοιε·: οτεο ποπ Ρο:οιι ειιοδι:ιιπι ιιιιιιπ ιοτιποιοπι

ιοΡτιοιοπτιιτιι ι)οιιπι. ν: οιιιοοιιιιπ ιπτοιιιΒιιιιιο :οπ

ιοττο Ροτοπ:ιτο οοτΡοτοε,τιιιιιι Βετο ποπ οιι ιπ εοοιοπι

Ροτιοτο νιτιο ιπ:οιιοδι:ιιιιιτ απο πιο ιπ:ειιοέιιοιιο.Μι

ιιοτ Ρτοι:.τοΡιι€ποτ,οιιιοδι:ιιπι ΓΡιτι:ι.ιπιο τεΡτιοιοπ

:οτι οοεπιιιοπο ιοπιιιιιιἄ; παπι πιο: οιιοπιιιιιιιετΡο

απο: ΓΡωπαιιι ιιιι ιιιιτ1ιιιι τιιιιοπο ιοτπι:ιιι ιοππιιι

ιι:ιει:ιιτ,οιιπι Βοιιε ποπ Ροιιιτ τοΡτειοπιιιτι οοεπι

τ.ιοπο ιεπιι:ιιιίι,ποπ Ρο:οτι: νιι:ι Ρο:οπτιιι οοτΡοτεἔι

οοοποιοι, ποιο παο οιοιιιιτι ποπ Ρο:οιι ιιτι οιιιοδιιιιπ

ΡοτειΡιετιιιππι,ιιιιι τποτιιο εδώ νι:ιιιι ειιιιιιοπι νι:οτι

τη. ιιι οιιιιι οιι Ροτοπ:ιιι. Οοπιιτιπ.1.οοετοιι;ιο το ιιᾶιιιιιο ν

οιτετοι:ιιιπι πιο: , οπο πιοιιιτιπτο Ρο:οπ:ιει νι:οιιε
ΡετοιΡι: ιιιιιιιτι οιιιοδιιιτπ:ιιπΡιιοετ, ν: Ροτοπ:ιπ ισι

Ποιοι Ροτ ιιδι:ιιιιιο ειτοτοιτιιιιπ νι:ε ιτι:ειιεότιιια Ρετ

τι.ιτι οιΡιιι: οιιιοέιιιπι ιπτοιιιΒιιιιιο. π.. ΝοπΡο:οιι: ιππ

φωτο πιιιτοτιειιε Ρετ Ρο:οπ:ιιιιπ ιΡιτιτιιιιιοπι Ροτοι- ο

Ρετο οιιιοδιιιιπ ιΡιτι:ιιιιιο:οτ8ο πο: Ρο:οιιτιιι πιπε

° τιιιιιε Ροτ πω” ι-Ριτι:ιιαιοπι ΡετοιΡοτο οιιιοδιοπι

ΓΡιι·ιτποιε : οιιπι οι ειιειοπι ΡτοΡοτ:ιοΡοτοπτια επι

πάιιπι δ: οιιιοόι:ιιιιιι οπο: οι: ιιιι:ιιι:τιπ:ιιι: επι Ροτοπ

τη. παπι. 5.Νεοιιι: Ρο:οπιιιι νοεο:ιι:ιιιιι Ρετ :ιέ:Έιιπι νιιιε

ιοιιιι:ιιιε ΡοτοιΡοι·ο οιιιοθ:ιιιπ ιοπιιιιιιο;ετΒο ποο Ρο

τοπ:ιο ιοπιιιιιιο Ρετ τιιΐτιιπι νιτπ: ιπτειιοξιιιιιο Ρετοι

Ρετο οι:ιιοέιιιιπ ιπιειιιΒιιιιιττειιιιι οι οιιιιεπι ΡτοΡοτ

πιο ιπ:οτνι:ιιιπ ιοπιι:ιιιιιιπιδο :ιθ:ιιττι νιιιο ιιιιειιιοι.

Με, οποιο ειι ιπ:οτ νι:ιιιπ νοοει:ι:ιιιιιιιι, 8ο ειέιιιπι νι:ε

ιοπιι:ιιια, ιπιο δ: πιιιιοτ, ποιο ιιαο οοιιιιοπιιιπ: ιπ

οοιιοπι τέι·:ιτιιι πιτι:οι·ιιιιι:ο:ιο.

τη. (Μποστ, ν: ποιοι οιειιοτι Ροιιι: :κι Ρτοιιιιοοπτιιιπι

ετιι:ιτιπι,ιιιιιιοι:, ν: ιιιιιιοει: νιτ:ιιτοπι τοπιοτ:ιπι Ρτο

τιιιτοπτιι πω" ιπ τιι:ιοπο οπο: οι·Βο ν: οοιιιιιε οιο

ιιιιι·ι Ροιιι: οτι νιτιοικιιιιιι Βοιιιπ, ιιιιιιοι:,ντ ιιποοιι:

Ρο:οπ:ιοπι νιτιοπιιι τοιιιοτ:ιπ·ι ιπ τιι:ιοτιο εοεποιοοπ

,ψ ΜΜΜ. :ιε.ΡοοιΡ.πο8ο τοπιεπ.πιιττι νιτ:ιιε ιποοιπΡιο:ιι οποιο

ΡιοΜ οι 8ο· Ρτοοιιιεοπιιι οται:ιιιιιι οοπιΡιοτι Ροτοιι Ροτ οιι:τιπιο

#·"· ΜΚ!. οιιπι οοποιιτιιιπι Πει, νει Ρετ ιιιιιιιπιτπ ιιιι:ιιι:ιι:ετπ:

ΡοτοιΡι:ιτ οιιιοδιιιτπ. νπ‹ιο ιιιτποπ 8ιοι·ιετ, οπο οι

πιιιιιιτιιιι ιιιιιιι:τι ιιι:οιιοδιιιι ιιοτιτοτιιιπ :κι οοιιιΡιοπ

:Μπι νιτ:ιιτοτπ ιΡιοτποι.ποπ οοπιΡιοτ νιπι Ροι·εοΡ:ι- · .·
Μπι ιπτοιιο&ιιε; παπι παο ιιιΡΡοπιιιιτ ιπ:τιπιοοι.ιε . ι . ι

ιππιι:ο ιπ Μοτο, οι τιιιι:ιιιπ οοιπΡΙε:νιιπ Ρτοτιιι

οιιιιαπι νιιιοπιο. _ ·

Βιι:εει Ηιπο ιοοποτε:πτ,ιπτοιιοδι:ιιιπ ετοιιιιιπι τη.

οι: οοπιΡιοπιπι ΡΡ:οπτιοιπ ΡοτοεΡιιιιιιιπ νιι.ιοπιιι Βιω

Βοοπι,ιιοπιειοπι παο-Ρετ ιιιπιοπ Βιοτια ποπ οσοι

Ριο:ιιτ:ιι: ιιοο Βιιιιιιπ οιι, παπι ιιιπο ιοοιιοτειιιτ,ιπ

τοιιοξι:ιιπι οτοπ:ιιπι οπο οιιιιιιιιιι ΡτιποιΡιιιοπι νιιιοιιιο

Όοι,οεπιτιοε ιιετιιτιιιι:οτοιτιΒοτο.ΚειΡ.ποπ.τ.ιοπιιοι. ΧΑΦ.

Ροτοπτιοεπιπι ΡοτοοΡ:ιιιιι οιιοιιιιιιιι:οτ ιποιιιιιιτ νιτπ

Ρτοιιιι&ιιιιιπι απ οέιιιε,ιι:ιι ιιι ΡτιποιΡιο νιτιιιι,οιιοτι -

ν: ιιο οιιοπτιιιιιιοτ ιιπΡοτ:τι: νιπι Ρτοοιιιδιιιιιιτπ οι

τιᾶιι8. πιο: νι: ποιοι οιιοπ:ιοιιιοτ ιιοΡεπι:ιο: πιω οι

ΡτιποιΡιο ιπιτιπιοοο νιτιτ.Αιι 2.ιοπιιοιιιπι,ποΒο οιο

οποιο. ιπτειιεδι:ιιπι οτοιιτιιιπ οίιο οειιιιιιιιΡτιποιΡει

πω ΡοτοοΡ:ιιι:ιιπ πιο ποιο ιιοο: οτ ιο πιω: Ρτο

Ροττιοποπι ιοττπειιοτπ ιιι οπιοπι Βοποΐο νι::ιε ιπ:οι

ιοδι:ιιιιο, ποπτιιιποποιτ ιο ιιιιιο: ΡτοΡοτ:ιοποιπ το

ιοδι:ιιιιιτπ νιιιοπιο ι)οι , :μια ΡτοΡοι·:ιο οίιοπ:ιιιιιι;οι·

ιποιιιτιι:ιιτ ιιι ΡτιποιΡιοΡετοεΡτιιιο.

Ηιπο οοιιιεο, Ροτεπ:ιτιπι οοτΡοτειιιπ ιτπΡιιοετο πιο. Α

ιοττι ιπιιιιοτιοιιππιιιο οιιιοθ:ιιπι ιΡιτιιιιιιιο:(1πιπ πο:: φωτο β:

οι απο ιΡιιιοτιιιπ Ροτοπτιιο οοτΡοτοσ:. Βιοεε:ιιιιιο '"ἶ"” ο·

ιοοιιοτοτιιι·,πετιιιο ιπτειιο&ιιτπ οτειιτοττι οιοιι:ιτι Ροιι- πι:: "Μ,

πιο νιιιοπ‹ιιιπι ι)οιιιτι;οιιπι Ριιιε τιιιιο: ι ι)οοιιέιπ “ς ι

ΡιιτονιΠΒιιι ιιι το ιΡιο,οπιιπι Ρο:οπ:ιει τοτΡοτειι ιι

Ριοοιιπιιιιιο οΒιοδιο ιΡιτι:ιιιιιι οτο::ο. ΚειΡ. πεΒο

οπιιοιιιιτι Ρτοιι.τιιοο,.ιπ:ειιο&πιπ οτο:ιτιιπι Ριπετιι

Ποτε ο Πεο ποιο Ριιτο,ιπ τιι:ιοιιιτι οπ:ιε,8:Ροτιοοιιο

πιο οιιοπ:ιιιιιε,ποπ ιπ τιιτιοιιε Ρο:οπτια ά οιιιοδιι,

πιο οο8ποιοοπ:ιοδο οο8ποιοιιιιιιε. Καπ ι)οιιτιιιιι

το:ιοπο εοοποιοιιιιιιο ιιιιοιιο πιο‹ιο οοπιιπο:ιιτ ιπ

:τιι ιΡιιοετιιιπ ιπ:ειιοάιιε οι·οτι:ι, οιιιπ Ροιιι: ιΡιιιπτ
ιιιιτοπι τιιιιιτιιδιιιιο οοτόποιοοτο:ιιιΒιικιπ:ια ιιΡιτιιιιιιιιο

τιιιιιο Ριιέι:ο ο.οπ:ιπειιιτ @σε πωπω Ροιεπιιιο

οοτΡοτοαι νποιο πιιιιο τποτιο,ιιοοιιο ιπ:ιιιιιιιο, πο

ειιιο πιπποιιιε Ροτειι: ιιιιιιτι οοοποιοοτοιΡοι·το ιπ

τοτ Ροιοπ:ιιιιπ, 8ο οιιιοδι:ιιιπ ποπ τιιπι :ιι πιιοπιιοπ

οτι ΡτοΡοι·τιο οοπιπιοπιιιτο:ιοπιε οπ:ι:ιι:ιε οτι επ:ιτιι

τοπι,οιιιιιπι ΡτοΡοτ:ιο οοιπιποπιιιτει:ιοπιε ιιιιιιιτιιιιι

πιο πει :οτπιιπιιτπ,οιιο Ροτοιι οπο: ιιιιιιοτ "πιο ιπ:οτ

οπ:ι::ι:εει οπο τποειε ιιι:ετ [ο τιιιι:τιπι ιπ τ.ι:ιοποοπ

:ιε,ν: π. ΙΜ:ιο:ιιαιο ΡτοΡοτ:ιο ποπ ιιιιιιιιι:ιιτ ιιπ

τποιιιιι:ο ιπ ιΡιτι οιι:ιιιιιο,ν:ιιο,ιοιι ιιι οοττο οιιοτιιιιιι -

8οποτο 8ο 8τιιιιιι οπ:ιε νιτιιιιε; ποπ τ€Ριιέπειτ ιιιι:επι,

ν: ιτι:ετ ‹ιιιειε οτι:ι:ιιτοε Ριιιο τιιιιιιπ:οε ιιι τ:ιτιοτιο οπ

πω: πιιιιοτ ΡτοΡοτιιο ιιι οοτιο οποιο νι::ε, οιιι:ιπι

οι ιτιτοτ τιιιιιε ιιιιιιο επ:ιτιιι:οε πιτιειε οοπιιοπιεπτοε ιιι

τοιιοπο οπτιο,ν: πιο

Εκ πιο μια:: επι τιιτιοποπι οιιιιιιτ.τεΡιιοπι:,ι)οιιπι τ”.

οιοιιιιτο οτοετιιτιιπι ιιιι ειιιοοιιιιπ οοιιττοιιιοι:ιοποπι ιιι- 4=ι "νιο

ιιοιιιοτι:οπι, οιισιιε οπο: Ροτοπτιειττι οοτΡοτοειιτι ιετ- Μ", °ι"""·

τι ιπ οιιιοέι:ιιτπ ιΡιτι:ιιιιιο. Ατι ι.ιπιιοπιιοπι, ιοπιε οι ι.ιιι|Ιτ

οιειιει:ιιτ οτι :οτοιιοπ.ιοε τρωω ιιι εοπετο οοιιια:

οιιιοιοτιτιο;ιπ οπο Βετιετο ιιιΡΡιοιι Ροτειι ειιττιπιο

οο,οιιιοιι ιι€οπ:ι τιεοιιιπετιπιοοο, ιπ οτοιιπο κι οπο

δι:ιιττι Ρτοιιιιοοπτιιιτπ.

Λο "μι ιπτειιο&πε οτοιι:ιιε οι ιποοτιοιιι ιδοπο- Διὶ ι.

το Ριοιιιιτιο νιτε ιιιτειιοδιιιιο: οιιπι ι)οο οιιιοᾶο ιιι

τοιιιΒιιιιιι, οιὶιπ οιοιιιιιιιτ κι νιτιοτιιιιιιπ Βοιιπι , ποπ

οιοιιιιιιιτ Ρετ 8&ιιττι τιιτοτιιιο νιτιο.οιιιιπι ιι: οιιιοιΐτιιιτι

τοΡτιτιοπιειιιιιοοπιιπι που: ΠΛΗ οι ιπ:οιιιΒιιιιιιο :ι Γι:

2;:Ιτέΐ"°» νιε ιιιι:επιιποοιπΡιο:ο οοιιιι :κι οο8ποιοοπάιιτπιιιΡ- Ν πιο νιιοε ιπ:οιιοδιιιιιιε, πει ει: ιπ:ειιιΒιιιιιιε ι ιιο:ιιιε .

Ρ°"/ιι. Ριοτι ποπ Ροτειι, ποο Ρετ οιιιτιπιοοιιπι οοπειιιιιιιτι πιο ειιιιιιοπι νιτα·ινπιιοιιοπ οιι:τειιι:ιιτ οιτ:ι·ιι ίπποι έ:

:Με τα1)οι,οιιπι ποπ ιιοι:ιοιι: ιιφριετι ιπποπετε οποιοι: οιιι- ὶ ιΡιιιι:τιιπι,οιιιπ οιοιιιιιιιτ οτι νιτιοπιιιιπι ι)οιιτπ. Νεο Μ'

οιοπ:ιτι,ιοιι ιοτπιιιιο; ιιοο Ρετ ιιτιιιιιοπι οιιιιι::ιτοπι; τοιοτ:. :μαι ι)οιιιιιι ιιιιιιιιοιιιιιε ιιιΡετπιιι.Ρτοιπ

ποιοι πιιιιιι,σ.ιιιιτ ποπ οίινι:ειιιει 8ο :ιιι ιπ:τιπιοοο ιο- ι τι: ιιιΡοιπειτ.αδιιι νικ: τοΡτπιοπ:ιιιιιιε, :μι ιιιιιιττι- Φω,ό_

° ιοπι
ι



δι.

ιειιι ρτοιιοτιιοτιεπι που ιιιιικιπ ειιττι ιτιι:ειιεδι:ιι

ετε:ιτο,ιιοιι νιόετιιτ ει Ροιιε Ποτττιειετιι ειιιέιιιιιι τε

Νε2[εφ"> Ρτει-ετιτετι‹ιι Πειιιιι εοιιιεττε.Νειιι Πιρετιιετιιι·ειιιεε

ΜΜτειξω που ειιιτειιιτ ιιέιι.ιιιι ειιι: Ροιειιτιεττι ειι εοάεττι εε

"ει""'έι>'" τιετε νιτα ιιιτειιεειιιι2,ειιιτι τι νιτε ιιετιιτειιε, φωτο

Μ” "Μ Πιιιετιιετιιτειιε Πι πι εαιειιι εςετιετε ρτοιιισιο νιτα,

εὸ ειιιὸει Πιιιτε ιτιιειιε&ιιιετιι, που ι:ιετιιτ ειιε Πιιιε

τιοι· νιτε. Νεειιιε εέιιιε νιι:ιιιε ειιιι‹ι ειΤειπιειιι:ετ τε

ειιιιτιτ,ιιιιιιτιι ιιτοεεάετε ειι εοι:ιειτι €ειιετε ιιτοιιιιιιο

υιιιε.Νεε Ρωεω :ιιιιι‹ι εΙΤειιιιειιτετ ροιιιιιει,ιιιιιὶπι

ιεττι ιιι οιιιεξι€ιιιιι τεριεειειιτειιιιε Ρετ εέι;ιιιτι νιτρι

ειιιΠιειτι εειιετι::ντιειε τεττι ροτειιιιε νιΠιιε Πεττι ρο

πα ω νιΠιιιιε Πιρετιιετιιτειε, ιιιι:ιττι νιΠιιιιεΠιρετ

ιιειιιτειε τερττειειιτετι εδώ νιΠοιιιε Πιρετιιετι.ιτιιιιω

ει: ιι|ιειιιιιιε ἔισσιιιιτ.()ιιιιι ι8ιτιιτ ιιιτειιεθιιε ειειιετιιτ

:κι ιιιτειιι€ειιιιιιιιι Πειιιιι, οιιιεέι:ιιιιι Πιρει·ιιετιιτειε

ιιοτι ειιιτειιιτιιτ π! οιιιεδιιιιιι ιιιΠιιιιτειιιιτι , τω ε‹ι

μιτωιιιιιωεω οιιιεδιιιιιι ω” εειιιιειιι ι·ειιοτιειιι

. ιιιτειιιΒιιιιιιει

η Σ. Ειετιιιτι ροτειι οιιιε&ιιττι :κι ροτειιτιετιι αιωρε

Τιάμιι·ιιυ τω” δ.Τ|ισΜ.3.6σπΙ.6ϊπ!.6.54, Ρτιιιιδ,ντ ιιιι πισι

“ΘΡετε.”, ιιυειε εοιτιιιιετιιιιπι,Πεεοπιιιετετιιτ ειιε τιετιιτειε ε‹ι

2;::""' "Π ιιιιειιεξιιιιι ετεετιιιιι,ςιτιε τειιιιιτιι ιιιτειιιΒιιιιιιιετιε

ι ιιειιει πω, εμι:ιιιιιιπι ιιιιειιε&ιιιιιειιι ιιειιετ Με.

ε.ντ ιιιιιιετε:ιιιτι 8εοιιιτιιιιὸ ειιττε τε:ιοιιειιι ιοτιιιεε

ιειτι οιιωι, Πε εοιιιρετεπιιτ ειιιιιιιιιε κι νιΠιττι, δ: π.

Πιιιιε :κι ειιιιιιιιιιι.ιιιιιε σε: εικιιιιιιε ρεττιειρετ ιστ

ιιιειετιι τειιοιιειτι οι:ιιεδιι Με, Με νιΠιιιιε Ποτιιιιι

ιεττι τε:ιοτιεττι οιιιι:έιι εικιιιιιε. ε." ειιεεειειιε ιιιιτε

ειιιιόετιι τετιοιιειτι ιοττιιειεπι οιιιεδιι; Πε εοιιιιιειε

τω· Πειιε,ιτι ι-ε ιριο ν:Πιιιιιε :κι ιιιτειιεέιιιιτι ετεετιιιϋ

εΠ ειιιττι Πειιε Πιρι·ειιιιιιιι ιιιτειιιΒιιιιιε, ιτιτειιει':Έιιε

ετεειι:ιε ιιιΠιιιιιε ιιιτειιεέιιιιιιε; "πιο, είται ειειιετιιτ

:κι ιιιτειιι€ειιιιιιττι Πειιιτι,ειειιετιιτιιιιι‹ιεττι :κι οι”

διιιτιι ειιεαιετ?ε ιιτορτιειτι νιττιιιεττι, ιιοτι ω ι(ιειιιιε

νιτε: όιΠιει·ει:ε. (ζιιετε ειιει ιιοιειι. Πειιιιιιτι ΠιρΠι

ιιιιιιιιιειιι ειιε ειιιιειειτι Πιιιτ:ι οιιιεδι:ι.ιττι ιιετιιτειε ιτι

τειια':ιιιι ετεε:ι. που ειιττε:οϋιε&ιιιιι Πιιι·ιτιιειε Με

ΜΒΜ ειιι:τε ειιιετιιειιιηιιιιε ροτειιεττι εοτροτεετιι.

Λε εοιιΠτιιι. ιμ-τρ.ιιιι Δικές/ι. ιοειιιι ιειιιιιττι εεττ»

τετιιιὲ,ειι ειιιοε‹ι Πιττιιιιιιιιι εοιιι8ιτιιτ, ιιι ει τε Πιιιιε

ιιιιιιιωτι.(ξεπετιιιιι ιιιεττι Αιιέιι/ι.ι .έα Τωιιτ.αιρ.·ιι!ι.

ειιρτεΠ.ὲ ειοεεε,ειι-ειιτιεπι Πει Με ιρΠε οειιιιε :οτ

ροτειε ιιιιιιΠιιιιεττι:Πε ειιιιιι ιετιιιιιτ: Με Με Πει,ειαι

εειι:σηι!ειιιικω· ικετιικιιικικύι!σω “με »πωπω σεισ
|ισ ωφιιιιω Π:: Μρωι.ιω. ι

Ε: ιιιέιιε εΡρετετ , ειιιειτι ιιετιειιιωε ριιιιοτο,

ιιιιειιιιιι· ιι , ειιιι Ροτειιιιωι ε‹ιιιιιττιιτιτ ιιοτειιτιετιι

τιιετειιειεττι, πισω μπει τω ιιι οιιιεδιιιττι Πιιτιτιιειε:

πιει ειιιττι ι-ετιιιιτι νιειιι Πει·ιιιιιιτειι ειιετειιιιιιπι,ιιοΠ

ι ιε οειιιιιιιι ω: ιιιιειιτεΠειτι ειε Πιδιο ιιιιιιιιιιι.ιε ειε

ιιετι :κι Πειιιιι εοΒιιοιεετιόιιτιι,ιιοε ρεδιο. ει ροτειι:

.Νά ε!!!!!Ι|.

ι”.

ΠοΗΜΜΜ

ΜΜετιιιιευι

“τιποτε

ειωιιιω

Πιτιιιωιο,

που Πι ξι

σακάκι»,

Πιιτιιιιειε; ειιτ εεειειτι ειειιετι ιιοιι ιιοπετιι ω εοΒιιο

Πτειιειιιιιι Πειιιτι εοιπετιιιιτιι ιιιιτε εετιιιεττι Με,

τειιι οιιιεει:ι Πιιτιιιιειιε, ειιο ω" ειιτκιειιι οτειιιιετιι

Πιρετιιειιιτειι:ε:ιε ιιιΠιιιτε ειιεεάει ιιιιοιιιιιιετ ειιιιὸ

οι.ιιεδτιιιτι ιριτιιιιειε? ειιιετιιεειιτιοειιιιιι ειιιιε Πειιε

εοιιιιιιετιιι· ιιιιτε Πιιιιττειιι οΒιεέὶι ιιιτειιιΒιιιιιιε, ειιτο

ιιιττε ειιιπιει:τι ετικιιιιιι ιιιτειιιΒιιιιιιτειιε ιιιΠιιιι:ε ει:

εειιει οτιιτιε ειιιιει ιιιτειιιΒιιιιιε,ροτει·ιτ ω ιιιιιιιιιτι

ιειιι8ετιιιιιτιι ιιιιειιεδιιιε ετεετιιε ειειιετι. @μιά Π ειι ί

ω τειιε ροτειιιιε ειειιιιτι ιιοιιετ, ειιτ που ειιειτι Ρο

τειιιιιι ιιιειει·ιειιε εοΒιιιιιιιε οειιιι,νει ιιιιετιιεΠ.ε.ιιιιε

ιιε ι-εᾶοιιι τιοιιιε ειιΡειιιτι ιιι τειιοτιε ροτειιτιε πια

τετιειιε εοειιιιιιιει εοιιιιειιιετ ειιτιι εει Ροτειιτιιι , ειπε:
ειι εάιιει·Π ειιιετιιιιτ Ροιπιιιιιι , Πιο πω ειιιιιιεττι

ει·:ιειιιιι·ι Ροιειιιιτε ιιιετετιειιε εοεζιιιιιιιιε ιιιε Ποια

Ρετι-εᾶιοτ:εὸ ςιιὸει επεειΠιε ειιιΠιετιι ετεειιιειιε ρετ

Πεέι:ιοτιιει που ιτιιρεσιιιειειιειιιιιτε:ειτι ειι οιιιεδιιιιιι

εοιιιέιιιττι ιιιττε ειιιιιιειιι εοΒιιοΠ:ιιιιιιτετιε 8τειιιιιιι.

Ροτε:ιε τιιε:ετιειιε ιιετιιτ:ι Πιει εοΒιιοΠ:ετε οιιιεέιιιττι ·

ΠΠ7ι. ΙΧ. Π: Ρ”ετέπιιι/δα εο(ζιιψιέι!Ζωιε Πει. διά. Π”.

@Πιό Π ‹ιε Πιέιο ροτειι οσοι”, νει ιιιιιιιιιεΠε Πο

ττιιτιιε, ρτοριετ εοτιιιειιιέτιεπι ειιττι οι ροτειιιιίι,ιιιια

ροιΠιιιιιε ιιιιετιιιιτ , ειειιετι ειι νιόειιιιιιιιι Πειιιιιι

ειιτ που Ρετι σ.1ιιοςιιε ιιιο‹ιο ροτετιι: οειιιιιε νει

ΡιιειιτεΠε ιιτιιιι, ειιιτι ι-ιιτετ οειιιιιτιι ΡιιειπεΠάιτινε

ιιοπιιιιιε δ: ιιτιιτι νιιιιιοι:ε Π: εοιιιιειιιειιι:ιε ιτι τετιο

σε εο8ιιοιεειιιιε? εε ρι·οιιι‹ιε που τιιοιιὁ ιιοτιιιιιεε

Ρετ οειιιιιπι8ι ιιιιετιτεΠιιιιιινετιιιιι 8ειιτιιτε με μα·

εεΠιειιι Ροτετιιιει ει:ιιιι€ετε τιο:ετιιτιτ Πιτιιτιιετιι ιι

ιειιι ιιεεπιτειειιι,ιιιιειιι Πιιε ιιιιιιιιιι ιτιιιτι.ιέιτι τιοιι τιιιι -

ιιιτειιεέιιιι ιιιιπιειιο εοπιιιιιιιιιεειιιιειιι ει·ειιιιιιιιει

αει" νιτει·ιιιε Γειιιιιτιιτ εεειειιι ιιτιιτε Με εειιεειε

επιιει:ιειδι Πιιεκιοιιιε ειιορι:ιιιεε Πει: Πειιιιιιεπι , σε:

3.207». εεειειτι νιΠο Με είι Πιτιιτιιε επιιει:ιει,δε ιτιιιιιιε

Πιιιιιιιετιιετι ετειιτιιτει :επι Πεο, ιιεε που Πιιιιτιο επι

οιιιιιι:ι ειιιΠιεττι. νιτιειι' ειιι τετιιιετιι οιιιτιει:ιο Με:

ιιιιιιιιι·ιοειιροιιει Πιτιιιιιε Πάει ιιοιιτιε :ιτεειιε, ιιιιιιι

εε ειιιτι ιετιιτιε εοττισιιιιιιε ειΠειι? Ηιιε ειιΠιτιιι ειιι

ειι Δια Ρει·ΠιεΠο, ειιιὸ‹ι Ροιιιιιιιιε Π: ιιοπετιιιε πιε

τετιειιι,ιιιιει ω τιετιιτ;ι Με μια ιτι οιιιεδιιιτιι ΠΠ

τιιιιειε. Αι σ.ιιιιε ιιοτιιιτι οττιιιιιιιτι.ρτιιιειριε Με

ειιιοΠιετιι τεεετιιιοι·εε Με. πε ει: ιιιιιιιΠιιοιιι ΠειΠε

ρτιτιειΡιιε ροιιετι,τιετιιτειι ειιιιιιειιι ειιτιοΠεετε ιιοιιε

ιεπιρετόοι:ειιάι ιιιιδτι, ιι:εε ιτι ιιιι:ειιι τειιοεετε :επ

τετειιτ, ε τιιειοτι Ροιειιετε @Με Πιο: ιιιτιιιιεθ εε

ιιιετιιτε ει:επιιτιετιειε. Τιιεοιοειε Κοπιειιιε, ειιιοτιιιτι

Πειτε ιιιιτ εοιιεοτε εειιΠιτε: Ηώ ρι·ερώτιοπω άφτιιιισιι- ω! Ν "Μ

τα εισιωτιιικευι έωεε ειιωιε ά·έ!ιιτιιε θα:Πισιι και ίσια- ρω; 8,.6”*

πι: απιιιιαπιιιι, ωφοιικιιι ίιωιιεεω ]ρωχω,ω Πω φ· παπι.

αστικά &ειιωισώπιζι |ιιέιιιτιο; πιάνει: .Ισια/θεια Μπέκι

ιιιισ:(·3·· σιιωμτβ @Πι-πισω[ι αιιιισιωεπι ό· ιιΔιοριιοποιοι,

εμέ Πει 8098001011" ώ· παταω, ΡιιΜέΜιωηκε, «πιο

ιιωτι ροηθικιιτιστ,ροβ εβ Παω ά· ιι/ίποικικ , β Πωσ

ει» ε!ειω,βεια :Μαι ὐ£4!01,££7Ι/ἐΜΜ ρτοριψισπα Με:

πω: .ιιοικκιειιο τε9:έειιιιικε Α ωιιιι[Πισω. σιτιιι|επιπ%

έωικιπι "Μπι Πιτ. Ηετε ειι ιιιειιειετο Κ. Ρ. Μιιιιι

νιιειιειειιι. ώ

Αιιιιιιι ιιιεετιτεε, τειειιι ροτειιτιετιι ει: ιιιτι·ιτιιεεέ τις.

οποτε Πιἔι ιοτε εὸιιιᾶετιι νιιι τετιτιιτιι οιιιεδτο Πιιτι- Ν” ΗΜ

ιιιειι,ντ ιιιιιιίι ι·ιιτιοιιε ειειιετι ρθω ειι ειιιιιι,τιιιιιτὁ Ρ"Μ·2··

νετὸ τιιιιιιιιι ω ιιιιιιιιιιιιιι 8ε ιιιετεειιιιτι; Παπ τιεε :ΐιέ:°2:"ή

ιιιηιιιεει,ιτι‹ιιιιιιιιτ, ιιιτειιεθειιε νιιιιιε τετιιιιιτι Αιι€ειι ΜΜΜ ώ

εοειιιιιιιιιε,Νοιι Πιιιείεειιιιιτιιιεπι Με ιΡιο,‹ιιιὸ‹ι ιιιι*ΜΣιώ

τειιι ροτειιιιε ιιειιετει ιιιιτε Πιετιι Πιιικτεττι εο8ιιο- “ω”

Γειιιιιιιετιε οιιιε&ιιιτι ιιιιτιιιιειε , τιοτι ιττιριιεετετ ειε

Με κι εοΒιιοΠ:ειιτιιιττι :.ιιιικι οΒιεδτιιτιι ιιεττιειΡειιε

εειιιιετιι τειιοτιέ €ειιει·ιεειιι Πιιτιιιιειιτετιε;ειι;ο Με

εποε ρετΠ:έιιιιε οιιιεέιιιιτι, ιιεειιιε ιιιιοετι νιιιιιιεττι

ιιιιι:ετετιιιεπι εοιιτιτιετετιιι· ιιιττε Πιιιιετεπι οιιιεᾶι

ιιιεπετιειιε τειιε ροτειιτια. 8ιειιτ επ εο (Με ιιιτειιε

ει” ετεειιιε ιιειιετ ιτιττε Πιιιττι Πιιιατ:ιττι εοεττοιειιιι

ιι:ετιε οιιιεέιιιιιι ιιιτειιιΒιιιιιε, τιοτιιπιριιεειειειιετι

ετι εοειιοιι:ετιειιιιιι ιιι:ειιιειιιιιε ιιιετεειιιιτι;ειιο ιιοε

ι Π: ιιιΠιιιιε ρετι-εόιιιιε, ιιεειιιεειιιοε‹ι νιτιττιεπι (Με.

ι τετιτιειιι εοΒιιοιειιιιιιι:ετιιι μι· τιιοειιιιτι εᾶιιε ιιιιτι

] εοτιιιιιεετιιτ ιιιιτε Πιιιεειεττι οιιιεδτι ιιετιιτειιε ιππι

Ι ιεόιιιε ετειιτι : ιιειιι ιιιιιειςιιι‹ι Π: ‹ιε ροΠιιιιιι,άε Πιᾶο

τ Πιιεε ειοεετ, Πειιιιι νιΠιιιιειιι ιτι ιε ιιεττιιοτιιιιιι εᾶιιε
ι μπι Με ειιττε Πιιιιττετιι οιιιεδιι ιιετιιτειι ιιιτειιε

ι έιτιιε ετειιιι, 8: τειιιετι εει ιιιιιιτι εο8ιιοιεετιιιιιττι ειε

Ι Με ιιοτειι. Εεειεττι τετιο Πιτετ ειε ιιιτειιεξι:ιι, τιιιι Απ: Με

Πιι€ιτιιτνιιιιιε τειιιιιιτι Αιι€ειι εοειιιτιιιιιε: ι1ειτι ειιο ι··εξω Ψ”

που μπει τιετιιτειιτει· ειιει·ιιιιι εοΒιιοιεετε.Πιιτειτι ")·ι”"

που τεριιετιετει: Πιρετιιετιιτειιτετ :κι ιιιιιιτι εοδιιο- '
ιΠεετιι:ιιιιτι ειειιει·ι :Τειιε ειιιττι ιτιτειιε&ιιε εοΒιιοιεε

τετΑιι€ειιιττικιιιεπι ιτιιτε ιιεκιιτιιιεπι Πιιιε·ιτειιι Πε

ιιετε:,ιεειιιιειιιτιι οιτιιιειιι τετιοτιετιι ειιτιε, ειιιειτι ιιι

Π: εοιιτιτιετετιιιι :με ι·ειιοτιε,σ.ιιιιε ειιιιι ειιιοιιιε ειιο
εοτιιιειιιτετ, ιιοιιετ :κι ειιιετιιιιιε ειιιιιιι εοειιοιΠεειι

ειιιιτι ειειιετι; ειιιιε ιιοτι ειειιετει:ιιτ οτιιιιιτιὸ ειιττιι

Πιιικιειτι τω οιιιεδι:ι ιοτιιιειιιι ε” ότι: τιιιιο Με

εειιεττι

ι

Τιιιιιιιι!οτΒ“



2.2. Π: 7εύτατεβο τσέπτάτέ2/:Μτε πο, Στά. 72. ει;

οπτιοτιι ε:τιίτοπε ιπ οπιπιοπε. Οοιιτιτπι. Νοπ οι:- τιιιτιιιι ιιιιτπτωτι6 ειπε Ρετττ·ότιοτε. £οιιιιι·ιπ.ίιοπτ 09,90"

ίι:αιιτε, ποδιά τοπ ΡοΠιτι δε :ιο Βέτο Ροτ τπο πω"

ιτιττιοπ μια Γιιἔι πειτιιτᾶ όοτοτιιιιιι:ιτπιιι :κι Μπι;

πιιτπετο νιιιοπεττι Βοιωτοι Ρτοάτιοειιτι:ιπι, ποπ ιπι

Ριιοτιτ τιπιπ οιιιιιπιτπε ειοπ:ιτι ΡοΠιτ τι :Μπι πιιπιο

το νιιιοπετπ Ρτοτιποοπτιπιπτ απο παμε οι: εο φωτ

ΡοΠιιιιιιε ίιτ Ροτοπτιει ιιι:ιτοι·ιτιιιε επι νπιπιι τιιιιτιιιιι

οιιιεθ:ιιτιι ιΡιτιτιι:ιιε πειτπτειιιτετ οοοποίι:ειιτιπτπ,ιπι

Ριτειιιιτ οιοιιοτι επι πιω οι:»ιε&ιιτπ τ ιτιτπειιο, οπο

τιοπι τ:ιτιοπετιι ιΡιι·ιτπαιιττιτιε νπιποοε ΡοττιειΡειπε,

ειιπιπιτιιε ςοΒποιοεπτιιιττι. Νοε είι: οτιτιοπι "πιο πο

Ροτοπτιιτ 8ο οιιιοδτιε άιίΡιτιιτιο. οπο ποτιπο ιπ πιο

τιο οο8ποιοεπτιι, παμπ ιπ οιιιοέτο οοοποίοιιιιιι

ο νπιποοο οοπιιοπιππτ,ντ [ποτ Ροτετιτιο πω δ: επι

πιο.

8ΕΟΤΙΟ νι.

_έκ Μπιτιπιτ στεοταπι, επι τυπωττιπαιπ

/ιτ τοπίο Μπιτ Πει,τιπτ οποιοι: απο

@πιτβτΡετποταΜΙο τ

Ε Με οίι, ιιιιιιοπι τιο τετοιο τ:ιιοττι οτειιτπτειττι

Ρτοτιπδπιτπ οπο; οιππ ‹ιε ιιτιε Μπιτ: Ειδτο Εκτι

τοε εεετο ιππιιπε Βιοτιεοι ιΡίοε ειοπεπτε αει νιάεπ

° όσοι Ποτιπι. γτ ιιιιτεπι νιτιοειπιπε,τιπ οτι ιιιιτοπι Ρώπ

πιο πι, ποτ:ιπτιπττι ττιΡιοιτ μποτ οΡετετιοπππι ιπ

Ποο. τ. το οπιπιπὸ ιποοπιττιπιιιαιΒιιο οτοιιτιιτοε,ντ

Ροίιε ιτι ιο ιΡίο Ρτοτιιιοετο τιιίιτιπ&επι Ροτιοπειττι

οιιπι οπιπιτποτιει ιεΙοπτιττιτε πειτιιτα Ρτοτιποοπτιο δ:

Ρτοτιπέι:ι;οίιε ειιτιιτιιτι τ.8ε εατοττι,τιπειτ ιπ πιο οοτιοε

Ρτιι τεοιιιιττιπτ ιΙΙιτπιτ:ιτιοποτιι πι οτιιπι @οποτε Ρετ-·

ιοδτιοιιιε, δοιι1τιΟΡοποιοπιι3τΠ ιπ οίιοπτιο: παπι νται

τιιιο Ρετιεδτιο Ρομπ επτπ οπτο οταιτο. τι.. Βεπιιε

οοπιιιιιιπιο:ιισιιο τα οτετιτπτατ,οτιτιπι πιτιιτ:ιιιτετ, δ:

ντ τοπίο: Ρτιποιρειιιι ντ ιτιτοιιιοετοδο :ιτιι:ιτε τοε ετω

ττιο,8τ Πειιτιι ιΡιιιιιι τιιοοιιιε ετιεότιε οτο:ιτιο; Ρτοτιποε

τε τιεΡεπτιοπτοτ θ. ιιιιιιο&ο. 3.8οππε ‹ιο ποιο εοτιι

πιππιοτιτοττι είι: οτοιιτιιτπο, οι Ρετ 8ττιτιεττιι, δε ω”

οιιι€οπτιειττι πω, νι: νιτιετο Ποιιιιι ιι&ιιπι Ριιτππι

ιτι το ιΡιο;τιιιι€οτε οπιιτιεπι ΡτοΡτοτ Γε ιΡιππι ιτπττιο

τιιιιτοτοΡετατι ιπειοΪεᾶιΒιιιτετ.

Οοπτι·οιιοι·Π:ι το , τιπ Εεεε οιιτιεπι οοπιιιιππιειιτι

ΡοΠιπτ πιω (πιιιι:ειπτικ Ρετ πειτπτειττιΡ ντ τιο Βέτο

παπι Πεπτπ νιτιεπτ,8τ επιτιπτιπ Το ιΡιοττιετιιοιπιιιι

πο 8ιοτιιι: , ό: οιιτιτιτιιτο επ ίιιΡετπιιτιιτειιιτοτ οπο,

ιτε νιτιοτι 8ο οιιιοτι ο Π· ιΡιο πο :ιιιτιιιτι οτοετιιτε Ροΐ

ιιτ Ρετ πειτπτοιοπι τ:ιοπιστετιι.ιιιιτ Ρετ ποιο πιο οιοπιι

ιΡΠε πειτιιτπιιτοτ τιοιιιτιιτ Ετ πιιοπι:ιπι ιιοο 8επιιο

οΡοττιτιοπππι οιτ ΡτοΡτιππι Ποι.τιπο Πειτε τιιτ:ιτπι·

οπο ιιιΡοτπειτοττιιο ,.ουιτι Ρετ πιο οΡοτπτιιτ ιιιΡι·τι

ωινιοπιιιιιτπτοπι τ;τοιιτ:ιιτι, ιτιεο ιιιορττιπτι:ι.πιια τει

_ΜΜΒιοτιππι' οΡΡτοιι‹ιι ΡοιττιοιΡσ.τοι:, τιιοετετιιο ιτι

Ρετποτπτειιιε;ποιοιΡοι:ττιιοιπ πιοτιππι το οΡετιτπτιοι

«οι =πτυποτιττΜετ .τοπιο Οτο”Μ>Μπτω

οτοτιτοε. πιο εοπττοιιοτίιτι Γοιιοτιμειτετιιτ οι: νιίιοπε

° Ωτιτ:==πτω .τειι?ιοΜυο=τοπι-ιιτ.ττιεισιιτι απο·

.- ιΜποστόο&τισι Μιτω

τι ε.

Παπασπ

τω.

Ταιριε:τιμ·

πιο πρεπε·

ΜΜΜ» Πει·

1 κι

Ματια τοπ

πτικ"βι.

πντιιιττ(=Μ14Μ

= οιττιετν= ι9τοιοι·ίνεττΠοιππώπιν απο

. οι τ.τ1τιικΜτοποειτ=πιποιοΦΒιιτο=πεττειιιιπ

^ῇ"”°'"'° τιπέτιποιοτπ=οπτ ιπιπιτιιιΜέ0ΒΒ·Ι%99Ν

ιιιτιιιι==το!4ιοττιποι'τοπε·ποπε-4ωτ··· Α· τι

ττωτ-τοπ:η?ετοικ.επ-τοιππιτΜ89τιτ τω:

»οι τ: Με». ιι- ιιιιττττι-τιπτωΜ· ιι=ιττωτι
ο ο Μπουττο<>πεε=ιιιιΡτι.π5%998ι.φ%Η: πιο

====Μ ==>τιιο=θειιιτιιπτ-πττιπτώ . τι τοπ

τπτ. τιιιι :τι τπτιι,τι. ,οττιιιιτιπτομά πιο ιιιοδνπι

οΡετπιιτιι ΡτοΡτιπιμΠοι; ττεο.ο?πιτάιιζΓιιΈπιπτιι
Ντι-θ. >ο ο

Ϊ' Γ=ι>=τιι==- =ΙιοειιιιτΡ<ιιιιι>==Ετἄι<>τιΦ τΙ8ιττνιτι:
Ριιτι Ροιΐοτ οι: ποοιτιοιιτε, ποσά οιιέοτιἐιιπιΡετἴοῇιππ

| τ· .ο Ϊ · σ

ιπτοτ ειιτιιι πατπταΙιτι επειτα ιιοιιιιιοτ το ιιιιιιτιπτιιι,

τιιιοιιιε ιιοοιτιοπτε πειτπτειιι, ιτε ιπτοι· οι·οιιιιιιιτι Ριο

τιποιιιιιιε οιι: ιιιιιιιιιπτιτι ποιιιιιοτ οποιιιο τιοειτιεπτο

ιιιΡετπιιτ. ντ τοτε ιειτιτπ‹ιο ιιιιιίτοιιτιιιιιε ροι·τεέτιο

πιο οτοτιιιιιιε Γιιροτετ τοττιπι πιτιτιπιιιιοτπ ειοειτιεπτιιιιε

Ρεττοδτιοπιε Ρτοιιιιειιιιιιε. 9()οπιπποι:ιιπιοκ ιπτά

που παπι 8ο ιπιπιπο ΒΙοτιο, οπιοοππατιιτιιιιε το

νιιιο Πει,οιι ποιό τιπιτιιτπ τ απο Ροτείτ Ποιο οτοτιι·ε

ιπτοιιοέιπττι τειιιτειτ νιττπτι:, ντ πιο τιότεο.ιιοτ; παπι

τι:ιτο τιιιοοιιτιιοπο ιτιτοιιοδτιι, ίετιιΡετ ωπιιι το Ροτ

τοδι:ιοι·8ο Ρεττεάτιοτ.ιοιτπτ ΡοΠιιοιΙιε οιι ιιιτεΙΙοοι:ιιε,

οπι Ρετ πιο πειτιιι·ειιιτι Ποιιπι νιτιοετ. Νεοτιο πιεσε,

ιπτειιεθ:πτιι οτοτιτππι πιτ τιιπετιιε τατιοπιε τι ιιιιιιιπο

@στα Ρτοιπτιε επι οτοιοτιτ ιπ νιττιιτο ιπτειιιιτοπτιι,

ππποπτιιιι ειττιιιΒοτε νιίιοποπι Πει; ιιοπτ νιιιιε ποπ

οποιο :ιττιπτζετε Ροτετιτ ιοτιιιτιι. @πιο τα Ροτειιτιο

τιιτοτιπε τιιτιοπιε πο τιπτιιτπ τ τω” ττιπτιιπι είτ ιοτιππι

ΡοτοιΡετε.Ντιπι Ποιο εοπιρτειιοπτιιτπτ πιο οιιιοδιο

ιιιτοιιοδτιιε οτο:ιτι,ειιιοποι ποπ Ροίιοτ οτι ιιιππι ιπ

τποπτιππι οιοπιιτι: ιοπιιε νοτὸ ποπ οοπιΡτοιιειιτιιτιιτ

πιο οισιεύτο νιιπε. (ῖοπιιτπι.ποιι ττιοτιο Ποπε οιοτιτο

Ροτοιτ νπππι ιπτοιιεοιππι πιο ιπτοπιιιιο, τω οτιτιπι

οίιεπτιιιιιτοτ Ρετιοδτιοτοτπ. Πιο ιειτπτ οοπιιιπέι:τιπι

οι: ιπτοιιοδττι οτοειτοι 8ο ιιιτπιτιε Βιοτια οι πιτετιπε

Ροτιοδτιοπιε τττπιτειιιι, επιιιιιο αφτι Ροτοτιτ πω

ιεότιιε,τιιιι Μπι! ιπ οιιτ·ιιτι:ιιι Ροτἴεᾶιοπε ειιιιοπιιετ.

τι. ῳιτιτιιιιτι Ποιιε Ροτοιι: ιπτειιοδιοι οοιιιοττο, Ρετ

οπτιιιττιτοπι| :ιτιόιττιπι , Ροτείτ Ροτ οίιοπτιιιπι : νπιιο ιι

ιππι οτειιιιιπι @στο πιιετιι Ποιιε εοπιεττο Ροίιοτ

οοπιο πο&ιια: οτι ιπιποπτιειττι τοττιπι πιο, οι: πιάτο

οοπτιιιιτ οοπιο :ιτιπιια: Ροτ π:ιτπτειιιι: ιδιτπτ τοπ Ρο

τείιτιπτοιιοδιπε οτοιιτιιε, επι Ρετ πειτπτειιπ οοιπΡοττιτ

νιτιοτο Πειιπιτ π. Νοπ τοΡιιεππτ,ο:ιτιοιεπι τετιι πιο

ΡτοΡτιετ:ιτετιι Ριπτι.ιιτιι,νπιπε το μου ιπτοπίο,τιιτε

τιπε ιπ Βι·:ιτιπ τοπιιίιο,ντ ΓΡιεπτιοτ ιπ 8ττιιιιι ιππο

ιο οιι ΡτοΡτιοτειε ιοΙιε, ιπ @οι τοπιιίιο :ιΙιοτιιτπ ἐ

ιοιε. Πιο ιδιτπτ ιιιτποπ @στο ιπ ιιιιιιτιιο φταιω

το οοττιΡτοιιοιιίιπππι Πει, ίιτ ΡτοΡτιεττιε ιοιιιιε Πει;

ιπ @που τιιπιεπ τετιιιιιο, ντ οτι ττιπτιιιιι τοΡτοεΪεπτιι

τιιιππι Πει ιο ιο πιο, Ροτετιτ πιο ΡτοΡτιοτειε ετω

τιιτει:. Οοπιιττπ. ποπ πιιπιιε ιπτοιιεθτιιε οτο:ιτπ8 το

ΡτιττιοιΡιιτιο ιπτοιιοδτιιε ιπετο:ιτι, ποιοι ιππιεπ πιο

το: οτειιτυπι οι ΡεττιοιΡιιτιο ιπτιιιπιε ιιιοτο:ιτιέ απο

ίιοπτ Ιππιεπ @απο ιποτειιτιιπι είτ ΡτοΡτιεττιε ιιιτει

ιοέι:ιιο ιποτεατι;ιτ:ι ιππιειι€Ιοτιτο οτοιιτιιτιι ετιτ Ρτο

Ρτιοτιιο ιτιτειιοδι:πε οτεατι; παπι ίιοπτ Ρ:ιττιειΡτιτπτ

ιποιοδι:ππιτ @τι Ρ:ιττιοιΡιιτι Ροτει·ιτ ΡτοΡτιετιιε @Η

Γπιιιοοιι. ό. Ρ:ιττιοιΡιιιιιιιε τα Πειιε οποτιτι “Μπιτ

Ρετττοτιοω τπΡοτπιιτπτειιοε Ροτοπτιπτ , οιιιιτιτειτιε,

Ειπο:τιτοτιο,ιπίτιτιο:,οιι:τοττιτοτποπο ιιιΡετπ:ιτπτειιιιιτπ

νπιτιιτππι;οτεο8επιιοτιτι Ροττοδτιοποπι ιιιΡετπειτιι

πιο ιιιιιίιτιπτιπ:._ Οοπιιττπι ποπ τοΡιι8ππτ ττιωτιιι

το οποτε: ιπΡοτπιιτπτειιιτιο, πιώ ιιιισιιιιπτι:ι πι, ποιο

οοτιποπιτ Ποο;πεο ουδ. οποτε ειι:,οπιιι οοπιιοπιτ ιπ

πιιπι @πιο οπττετιιτιιιο ιιοοιτιΒιιε τοπιο; τιεο ποπ

ιιιιιιιτι.οτιο οτοετ:ιοίι,ι.ιιιιτιιι ποπ ιπιΡιιοειπτ εκττοιιιο,

Με ιττιΡιιο:ιοιτ οοπιιιπέτιιττι οι: οιτττοπιιε. 7. Υπιο

πΥΡοιι;τε[τοιτει·ιπε οττιιπιπτ οιπεὶτιι ιππιοιι πιστα,

:μια Μπομπ ιιοτπο Πεπε;Ροτ ιιοο τιιτιτιιιιι νι

@οπο Πειιττιτοτ νπιο ιιόιΡοιτπτιοπ τα τιιιτιιιιεΙ πιο

ἔίττιπτιιιιο; οτ οπο” ποπ τεΡπ8πετ, πιιιιτο πιιιιιιε

ι·.οΡοΒιιιιιιιτ πιιιιοτιτιιι ιιιΡοτιι:ιτιιττιιιε ειιιιιιοιιι οτ

τιιπιε οι1τιι ιιιτπιτιο ειοτιτιει 8,Πιιτιιτ :ιοοιόοτιτ ιιιΡοτ
..,ι τι -ίι- -·τι _· . -,

πετιιττιιετετ8ττ=ροιπιιιιιδ ιοΒιι:τιπτιπ ιιιΡοι·ιπιτπτ.

το” .ιοειάοπι“ιπΡετπ:ττπι:ιιιοΊ ειιοπτιιιιοπι οττιιποπι
τι!. ι

Διοτι :ιιτ ιιιοιοδιπιιι; ποπ ιι:ιτπι·αιο, ιιοο_ οπιπι ποπ

το ιιιι ΡτοΡοττιοπιτππιιοπ οπο ιιιΡοτπειτοτειιοτιιοο

Ρ Ρ ιι;,οιιιιτι Πειτε ειιιιιέ:ιΡικ

ι τιοοιιιοτιτιο: ι€ιτιιι· τπτ ιιιοιττιπτιτι ιιιΡοιιι:ιτ. οποιο.

” £οπιιτττι. πω οτι τα ποιοι νιταΙιε; οδο :πιοτ

.π

αιιτοιιιποοιιιτ οπο Παπ ιΡ

ὁ

ιιϋι

Πού, χ.

στων".

ι;9[

?Νιλ 4..

τω.

?Μινι 5ο

Οοπ["τη

τοι.

.Πολ ό.

Οτιπ|ι"π.

Ω

ῖῇἔι

ΡΪθὐσ

148.

του». 8.

.›· ·

πι Ρο- Ουιβτππ

τοπτι.ι:
._'δ.

Ω`
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84 91εφ.ι.2. δε Ϊ/ει·ἰ£ειισ/ἔο ευέποβιέιίιΜ2ε Με. διά'. 7

:Με νἱτεΙι εοπιιετιιι·ιιίιε είτ : πιει: ιιιιτειιι ροτοπτἰε

είἰειιι ίιιίιίτετιε ιίείιετ είίε εοπιι:ιτιιι·είι:: ποπ ι8ιτιιτ

τετιιι€πετ ίιιί:ιίτειιτίε ετεετε επι νιίιο Πει εοιιιιετιιτε

Πε πι. Μείοτ Ρι·οίιετ.ε&ιιε νιτείιε είίειιτιεΙιτει· Ρεπ

τι" ε τιιιιιειρίο νιτείι ιτιττιιιίεεο δε εοπιιετιιτεΙι.Μι

πω· εοιιίτετ;οιππιε ροτεπτιε νιτείίε πω νειιιίιεετ πι.

τιιιεπι ίιιΒίτεπτἰεπι ΡτοιιοττιοπετειιιΤ. επιιιε π: Ριο

144. τιτιε ιιεΠιο 8ε ιτιίττιιτπεπτιιιιι. ρ.Ε:ιετπίι είει·ετιιτ ιτι

Ρ"ψ-9· τείίεέτιιε ετεετιιε, επι :οπιιετιιτείε είΪε ίιιιιιεπ Βίο

ι·ιει,νιίιοτιιιε ιοί-ε ίιεετιίιεε. ειίίιιιε ιιτοτιιιιιε ιποιίιιε

είίεπτίι Ι)ει ειιεεείετετ Ρτορτιιιπι|πιοιίπιπ είίεπιίι τε

Πε ιπτείίεότιιε: ετ€ο ειιεείίιιε τιιιοετί ιποτίπιπ είίεπιίι

οίιίεέτι εο8πιτι ίιιιιτε ιποιίιιιτι είίεπάι τιο:επτιιτ εο

Βιιοί-εεπτιε ποπ ιπιρετίιτ, τιιιιπ :είιε ιιοτειιτίε ΡοίΠτ

:είε οίιιεότιιιιι πετιιτείι:ετ εο8ποίεετε. ()οτιίιτιιι.εΙε

Βέτο ίπτεί!εδτιιε ετεετιιε ι:ιιτπ ίιιπιίπε Βίοτιετ ποπ

εΙεπετιιτ ετ! εππιίειιι ο:τίίπειπ εέτιιε τιιιι·ι ειιτπ Ι)εο

ιιιίε ιοί-ο νιΠοιίι:&τεπιεπ ίπτείίεδττιε ει·εετιιε σπιτι

ίιιτπἱπε @στά πετιιτείιτετ νιτίετ Βειιιπ:ετΒο ντ πι.

:μπε ίπτείίεέτιιε ετεετιιε ιιετιιτείιτει· νιτίεετ Βειιτπ

εέτιιιπ οπτιιιπ,ποπ είτ πεεείίε, ντ Π: ιπ εοι;ίειπ οτ

ιίιπε εέτιιε Ρω ευπι Με Ι)εο.

τη. 5ιεενιιπΑ ίεπτειιτ. πεεετ ιιοίίἱίιἱΙειιι Με ί-ιιίιίτε

Χαμ”. τιειπ,επι εοππετιιτείιε Π: νιίιο ιιιτιιιτιιιεΙ)εί: 6'.Τ|ιο

:ι.ρ.9.ιι.αττ.4..ώ· μπεί ε. 3.ι.°Μτ.φΜ2. κιφ.Β. Οπα. σε·

Γουντ. έωεί..ΐω2.ιπ 4..άιέΐ.4.9.9.ιι.5.ι·φ.ει·2υ,ώ·φισά

Ιιύ.:.ε.κπ.2.Κιείιατά. έκ ε.άψ.:3.επι.ι.7.ι.εά τ. το· οι

3.άφ.14..αι·:.ι.εωεβ.:.. Οφπολικ 4.άιβ.4.9.9.4.αι·ι.τ.

απο!.1.κ!κι·ευ!.εκεεί|ιύ.ρ.κτι.3πι", δοι.έπ 4.είψ. 49.9.

·:...ιτι.4.εά 3. ΖιιικεΙ ι.ιιι.9.ιε. επι.4..άι/2ι.υπιε. 7ιιῇ.

άιδιίι.4,4.σ. ι.διωτ.έ 2..άε ειω6.ε.9 .κιιίειιι.ρκπέΐ.Μίπε,

90%βί.ά:Φ.16. Αίθιιι·ι.ιοπ.ι.σεω!!.ε σε: ιπέιιι·.ι.Ρβι|.

ρισιιδι'.ι.Ατταθ.ώβι.ιι ..ι.·.2..ά· ι·ε!ιο.Βιίίιειιίτεε επ: ίπ εί

ίιεπεπάε ιιιιιιίιεεπτίε.

Με. ΡΜΜΑ δεοτι.νιίιο είετε Ότι οτεετεοιιιτίτί)επιπ

“Ψ πετιιτείιτετ τιτείεπτειπ ίπ ι·ετίοπε οΒὶεέτἰ.νεί ίπ ρισ

Μ·····. [Με ειιιίί:επτίε,ίι π: ιπτιιίτιιιε.νεί ιτι είιιιιιο Ρεττεθ:έ
τω οπτικά. Γ . ί. Γ . ά -

Μ" :ειπε επτετιιιο, ι ιτ ε τε ιιιιι.πειιττο πιο ο Ρο
Δ τείτ Βειιε ει: ιιετιιτείίτετ ιιτείεπε; ποπ Ρι·ιττιο,τιιιιε

πεε ω μμε τετἱοπε Πεἰτετἰε :Η πετιιτείιτει,ίεά

τειιτίιιπ νοίιιπτετἱὲ, τιιοτιιιιιε ιιιτείίεέτιΈε ετεετι,ιιεε

νΙίε ετεετιιτε ροτείτ είΤε πετιιτείιτετ εδτιιιε τείἰε ω

ίιοιιιε, δι ρετίεθτει ρι·εείεπτικ πω, ειιιιι πιιίίε ετεετιι

τε εοπτιπετε Με: εΙΤειι:ιεπι πω, 8: εοπίεςιιιεπτετ

ΞπτεΙΙι8ιοιΙιτετεπι ιρίιιιε.Νοπ ε.ειιιιε ππίίι.ιιτι ειτε

τιιιιι οτείτ Με εειιίετιιιιιιιι τιετίεότι τερτετίειιτετιιιι

:Πει διο ριορτίε τετιοπε Ι)ειτετιε , πε: ι:οπτιπετε

Όεπιπ.ρτοριιε ιπτείίιΒιίιιίίτετε πιω.

τ”. δω εοπττε;ειιτιι $εοτιιε είίειτ. ί)επιπ πιιιιτιιιεττι

°Μ"^ὶ- τιοίίε παικπι!ιισ,ίεά τεπτίιπι ·υσίιυιΜπε πιοιιετε ιπ

τείίεότιιπι ετεετιιιιι ει! είει·ειπ νιίιοπεπι Πιτ; επ: Ρετ

εοπωω, ιπτείίιτέιτ ίιίιετε.8ε πω: ποπ τοΠιτ πετο

τείειτι ειιι€ότιειπ ει: ιιεττε ετεετιιτεε; πειιι Ροίιτεῖ :μιᾶ

τ:τιπιειιιε ειτιἔεπτἱἔι &εοπιιετιιτείιτετε ει: ρεττε ειτε

τιιτα,ίετιιρει· Ι)ειιε Ιιίιετε πιοτιετ Ηίετπ ει! ίσοι: εότιιε.

Απ: Ρετ οο!ιι›ιιε›·ιὲ,ἱπτείίιἔἰ: τιιιὸιί ποιι Π: ΠΠ :είτε

νιίιο εοππετιιτείιε εδτιιιε , 8ι πω: ποπ :οΙΙΙ: εοππε

»Η ΜΜΜ τιιτείιτετειπ ΠιιιιιΙιειτει·; Νειιι παμε επιιιιε :επο

,"Μ· ιιείιε εδτιιιθ τιτοείιιείτιιτ είε ίιοτπἱπε. 8ετετιιεπ .Μπ

πετιιι·είιε είτ εοι·ροτι ίιπιτίειιο:8ε ίτιεειειι ίείιίττεᾶἰιιε

Βει, ω. τιτοιιτίιί τετϊοπε-Ι)είτετίε είτ εοππετιιτεΠε

ΞπτεΙίεδτιιι ειι€είίεο,”·8: τεπιεπ Με ε πιιίΙο ε8επτε

ει·εετο ριοτίπει ροτείτ.Αιιτ ψιππιπ με: νιιΙιιΪιιιιπὲ,

ὶιιτείΙἰ8ι:,οιιὸτί τείίε ιποζ:ζ0βεί είετεπι νἱίἱοπετιι Ι)ει

πιιίίειιι Ροίίίτ ιτι ετεετιιτείιιΕροπετειιετιιτείειιι ω.

Βεπτιεπι; οι πω: νεττιτιιτ ιπ εοπττοιιετίίειιι; εΐιτπ

οιιιει·ιτιιτ.επ Π: ροίίιΒιίίειιι:ε!ίε&πε.ειιιίιτ εοιιπέι
τιιτείιε ιπτιιἰτἱτιε Με Πει. ί Β ` °

τα: Ιτιιρίιεειιιιε νείοιιει:.4ιπ /ι)ύ/ίειιιαβει· άπιστοι·

Ε.τφυιέπιπ - . . . .
βρει·κειιιιε/ω . 98:4/πρεπο7 @τ Με: βέβεπιπι στεκι

ιπιιισ. _ _ τ

Ρώ,..,._ ιιε,@·_βτ Μειωσαβί2.ίΐκιπικ @κι [ιφειπειιιι·εω;ειστ

Οσ»_|ἰτυι.

ΑΡεττέετειτοίίςεπτίνιτίίιπέ πετιιτ2τ ε.3τ:τέιι”:ιιτειιιΤο8 τ ·

μια ει βίο Οι:: ρι·οιιίισεεπιπι· μι· επειιοπσω, ό· έτη

ευεπει βύι*Μπιιιε #ιιτιικε!α @κι στάιπι3/ιερππαιισα

Μά)|ιντε/ί @τοκοι @ι βτωε εσωίσκιαπω ταιισ|ιιμ·τ

παιισκι|ιΣ.ι σοκπεπιεη πειπ τι ίοίι εοππεπίτ Ρετίιι:ετε

ίιιίιιεέτπιπ ίιιιιτε Μ, τιιιοιί Με; είίεπτίε 8:πετιιτε

Πε εοπίτιτιιτιο ροίτιιΙετ. Ρεπεε ειιιοτί τεπτίιπι εττειι

οπο: :πιο ί-πρετιιιιτιιτείιτετιε.

δω εοιιττε.: :ειπε ίιιίιίτειιτΞε τίιεει·ετιιτ ίιιιιετπε- '42

τιιτείιι, τιιιιε ι:ιειτίειρετετ ιιι·ορτιιιπι ιποοιιπι ορε- 0"""·

τεπόι πω; Ρετ ειιιεπι εοπίεςιιεπτετ ίιείιετετ , ντ

εοπιΡετετε εε! τείιτιιιεε ίπίιίτειιτιεε ετεετεε είίετ ίπ

Ρετἱοτἱε οτείιπιε:ίιειιτ ε μπω οιείτιιτ ει:ειιίεπε ίπ
Ρετπετπτείε,ποπ ειιιίε τιετίιείτ ίιιίιίεδτιιπι ίσοι·ε πε-τ

τιιτείειιι ειιι€ειιτιετιι ἰρίἱιιε; ιιειιι ετιετιιίι ρετίιεετετ

ίιιίιιεθ:ιιπι ιιιιιτε πετιιτείεπι ειιἰ8ειιτἰεπι Μ”, ν:

είίετ τείρεθ:ιι ίιιί:ίτεπτιετ ίιιρετπετιιτείιε, Η ιίετετιιτ,

εάτιι.ιε είίετ ίιιρετιιετιιτείε; ίετί :Πάτοι ίιιρετπετιι

:είε , ιιιιιε ρεττιειρετ Ρτορτιιιιπ ιποιίιιιιι οιιετεπιίί

Ι)εί.Ρετ τ1ιιειτι εοπίετιιιεπτετ ίιείιετ,ντ οπιπειτι Πιο

ίτεπτιεπι . επι τείιε πιοτίιιε οιιετεπείι ποπ εοτιιοετἰτ,

Ρετίιι:ιετ ί-ποτε πετιιι·είειπ εκίεεπτίειπ;ίιπιιίιτετ τίτ

εετετιιτ ι ρτίοτι :είτε ίπί:ιίτεπτιιι ίιιτιετπετιιτείιε,ποιι

οιιιιι ιιτοοιιεετετιιτ.ε ί-οίο Πεο Ρετ ετε:ιτιοιιεπι.νεί

ιιιιιε τοτε: ίιιρετἱοτ είπε Πιίιίτεπτπε,ίεεί :μπε ρεττι.

σ:ιρειετ ριορτιοπι πιοιίπιιι ορει·ειιτίι Πει;ρει οικω

εοπίεοπεπτετ ίιείιετετ , ντ είίετ εε:τετιε ίιιρετιοι·.

νιι‹ίε τείί·ιιπι εΠ,ίποετπετιιτείίτετειπ ί:οτιπείιτετ ἀε

ίιιιιιι τιεπεε εικείίιιιιι τοπια ειί οιιοιίίιίιετ ίιιίιιε

θτιιιιι ετεετιιιιι;πειιι Εεεε τεπτίιιιι :πιο είί: .ι πιείτε

τιοτι,86ειτ ίιιρροίιτιοπε. οιιδιιί ίιιτιίτεπ:ιε ίιιοετπε

τιιτείιε ιιιιρίιεε:μιιιοά ποπ οείεετ,εοπττε εείιιετίζιπ
ει·Βιιιπ. είίιιτπι. ί

Ιιιιιιίιεειε ίιιίιίτεπτιετιι, επι εοππετιιτείε ίἰτ ίιι- τω.

πιεπ 8ίοτιετ,ειιτ νιίἰο Βε:ιτιίιεε,ρτοί;ιο 1.$ί τείιε ω- Ρ(ϋξι. Μ·

ίτειιτιε ροΠΠιιίιε Μία, ιίε ίεᾶο εε ι:ιτοιίιιότε είίετ:Ρί"°?' ΙΜ”
πειπ Ι)ειιε, ειπε: ίηιιε είί: Ρετίεότε οτοιιιόεπτιε, οιιοεά Μα

Με Ροτείτ, ίειιιιιετ ορετιιτιιτ πατε ιιετιιτείειπ ιπ

είιπετιοπτιιι τετιιιπ:εεετετ ειιτεπι Ι)επε εοπττει ίι

ρτοτίιιέτε ιιοπ επι:: : :Με εοιιττε ιιετιιτείετπ πω- :ΜΜΕ .οι

ιιετιοπεπι εεειάειιτιε εε τιτοιιτἱεε ρείίἰοιιἱε είί:, εειπ 2"ωεΦε

πιιποιιειπ ιιτοτίιιεί ίπ τιτοιιτιο ίιιίιιεδίο, ειὶτιι :μισο

ίιίιετ :ιεειάεπε εε Ρείίιο πετιιτείιτετ Ρετετ είε ίπ Ριο

Ρτιο ίιιίιίεθ:ο:Π ειιτειιι ροίἴἱίιιίἰε είίετ πω: ί-ιιίιίτειι

τιειίτιιιιεπ 8ίοτιπιδε νιίιο Βεἱ είίειιτ πετιιτείεε ιστο

ρτἰετετεε τείιε ίιιοίτειιτιιε, είτει·πιπ ν: Ρτιπειιιιιιιπ,

είτετιιιτι ντ :ι&ίο νιτείιε Ρτορτἱε. Ιεἱτιιτ εοπττε πε.

τιιτιιιιι ιρί·οτιιτιι εΒει·ετιιτ , ίι πιιιιτιιιεπι ιίίε ιτι οιο

ιιτιο,ίεεί ί_ετπρετ ιτι είιεποετοπε ειιττεπεο ίιιίιἰειἔῖ:ο

τιι·οοιιεετεπτιιτ:ίιειιτ εοπττπ ιιετιιτειιι τιοτεπτἰετ τι·

ίιιιεε :πωσ εε ιιιιπειιιεπι ιπ ίιοιπίπε,επίπε είί: οιο

με ιιείίιο, τω ί'ετιιρετ ίπ'είίε ετι ίιοιπίπε Μικτά

ιιετιιτἔὶ Ρτοι:ίπεετετιιι·. Όΐιιιι @τπτ εεττιιιπ ίῖτ ποί

Ιι.ιιιιίιεετιιπι είε ίεέτο!)επιτι πετιιτείιτει νιιίετε,ίετ:ί

οποιο ίιιιπἰπε είστε: ἰρίἱε ιπάείιιτο , εοιιττε πατι

τείετιι ιπείιιιε:ίοιιετιι , 8: τιετίεέτειιι τιτοιιΜειιτιεπι

ΒοΗιεεε εεεΜειι:ιε ε οτορτιοΒτεοππετπτείι ίιιιιίεσ
δι:ο ρετιιετιιο ειιιιίετεπτ.ε 4 ίο”°·ίξι ' ` -τ Ψ τ

Δ Ιιπτιίἱεεπτἰετ.. Μαιου: Πάτοι ποπ τοτε ιππί-;"...τ.

πωπω οιππι ετεετ'ιιτά, πεε ίιιοεπιίιεΒιτει·ε πιει::- Δδ|14ΜΟΠέ

εείίιβίίειιι , ει3°ιιι Ρειιί·ιιε τ. Μ Τ:ΜεΙΙι.6. εΒίσίιιτε ι·

οτόπιιιιτ:ίετ,Ί)επιπε-πεπιίπε νιτιετηιοιτε. οιίοι:ί ·· ι

ιεπι πετιιτἐ ·ίιεετειιι·β Σίιεττεάτιί·ίτετϊτείτιε 8ίοτίετί

μειωιιιι 13ει;εεετιιιιι· εεομιεειωχ'ψτειιιΔετων

τείιτει· ίπιτιεεεείιιίειιι'. ἰὸειιιειιιοπ νειιίτιοπο ΜΗΝ. ν . ι

το :ιαιειι ιτειι€ετιιι·ειειιτιοειο%εωοε ροίίετ τ
Ότο; ιιίιίε1πείνίοίεπτίε είετειιιί ίί.ιί'νιίΉπειπ ιίετιε4

@ΦΑ @πιτ πΡιιιι·ω πετιιτείειπ ΗὲΒετέτ`ῖιιεΙἱιιε`τἰοἑ

:οι ειιί8είιτιετή τ. πει: νίίιιιξ ίεί?”ετ”ιιτιρεάιιιιεω

τιιιιιήιιιτι ιιιιιιίιε ετΗίίειιι τοτοπιιτίιιΞ εοιιετιι Με
°ι:ετιιτ:“ τ · . ω. . -τ. π (Ξοιιττε



τ τ γ |

τη)π. το 7ττέτειιττβο ετέπσβέτττ?ετε πο. τττέΐτο πι. το

(τοποσ ττππετταοττττατετπ αιτεοοιιτ τττεπττοτεε.

Νοπ τπιπτττατ ττεατοτα τπτ παττττἐ ττππτττατιτττε

(απο τι: ττοτ ταπττε ποοπτοο.τπιπτττατε ττεειτιττατπι

πατιττατττετ ττττεεπτετπ ντττετε Πτοπι) ντ τπτεΙτετττ

|στττ_/Μπτ. ιια,8: ποπ νοττττιτα:πατοταΙττετ απατα αἱ πια!τττα πιο

[ιφσΜοπ ταττ,8ττοτττπι ττιτττπατα πι! ττοποιπ τποτατε,τοτ πτο

ποτε ποπ ποττττ Βετο ιτατε τοπτοττοπι τπεττπεττπ

τεπι :τετ τιοποιπ 8ε πιατοπι,ττο τατιτοπι αττ ττοπιιπτ,

νττ ιτατ τιιττπαπατ νοτοπταττ ()τιτττττ; α8πτεπατοτπ τι:

τιοπιτπε 8ε ντττοπε οεατα εττ αΙτοιττ‹τ τττιιτοπι τοτε

:πιο τπττΠεττοιιτε,δε ταπιτπ τπταπαττ πττταττ:ετπο

ποπ τεποππατ τττατιττα εαπαττ οπτταιττοπτε Ματια

ττττα αττ:ιτε ττοποε, ο ποπ ττττα πιαιτοε : ποττττ με”

@πιο τπτεΙττδτιτα Ιτπιττατιτε :τά νπιτπι τατιτίττπ Μιτε

ᾶοπι τπττΠτπεπιτοτπ τ απο δε νοτιιπταε τπτ νπιτπι

ταοτττπι οπτεττιιπι αιπαιιττιττπ. α.. Νοπ τεποεπατ

ττεατοτα πατιιταΙττετ ττιτπεπεντΙτοπεπι Βττ,οιια τει

ιπεπ πεετατε ποττετ:ιτοτα ντττοπεπι Βττ, πετ οιιαιιι

ταπττττπ ττετττ τοττπατττετ τπιπεττατττΙτα, ποπ ιιετττΪ

ται·το τιαοττττ ατι τπτταττττ ετεαττοπτε; δ: ποττετ αιτ

ντάεπιτοπι Πειττπ τπεττ€ετε νετ τι:ιοττιτ τι: παττε πο

τεπτται:.νετ τπεττε ει: πατττ οπττττ:τ,οιτατττετ τοττπτ

πατοταΙττετ τττοττα,ποπ τατπεπ πετττταττο,ντ τοπττατ

το απεεΙτε, ττοτ ποπ πτεττταττοπαττεπτ οπιπτε τπτ

τττε τττοπιιτιοατοιπ τοπτ ταπαττε. Κάποιο τ.πεπο

απτεεειτ. ντ τιιτιιι.τ.έττπ.α.ο. Αι! πτοτι. πεπ.απτεττο.

ττττ·τι επττπ τ1ι.ιοιττττ:ττ τπτ εΠεπτταΙττετ τπτΙτπετ :το

τπτ τοπτει·οαττοπετππτατιτε το νοττιττοοε αππετττοε,

ε1ιττ τπτΙτπετ τα πτοττοιιτιτα,ττοτε πτοπττο είτε τοπ

ετιιτοπτ,8ι: τοπτεττιτα,ττοαε στ πτοπττο είτε αοοιιτοπτ.

Ωιττε ταπτατ,ἰπτεττετ`τιιτπ ντιτττε τ)τιττπ, ετ απ! ιΠοπι

ντ τοπιπιιττπτοοτπ τιοπιτπι πο τπεττπατεΡνετ τ τοπ

οεττο, απ το ττπαταττ τοπιτποπεττ ποπ :ιοτιοττττεΡ

Ώιτπιιιτοε πιτΠοτπ οοπιτπι ετεατοιιι πετεΠττετ νοΙιτπ

τατττπ ασ! πτοτετιτττοπετπ τιττ,τιοοόττοετ τιοπίτ ατα

τοπι πιοταΙε οτπττττ ποτετττ πετ ττοετίι οτπιτττοπεπι.

τοτε πτε.εοπτετι. παπι ντττο Βεατ:ι νπτεπιτο τπτεΠε

ᾶοτπ τττατιτπι εοπι Ότο τοτππιο τιοπο το τετπτο ντ

·το,τεετάττ νοΙιτπτατετπ αιττττατπ απ οπιπτ πιαΙο πιο

ταττ;ττιπι πεετιιτατνοτοπτατ τττατα Ότο-πι το Κτπτο

νττοιπ νετ το τπτπτπιο οττεπιτττε. τ)τπτιτοτ πτ8.απ

τττεττ.ττε :πιο εττ.Ιστο. ο

- Λο τ..ατεοπι.πε8.απτετειτα Απ ντταπιοιτε πω!»

Κετπ. τττο πιο τι·τατι.ιι·αι ποπ πεεττταττὸ νιττοπτπι

Βταταπι ττττετττ το τπττ:απττ τοπ ετταττοπτε, οιιτππτ

πω: απ! ταπι τΙτετεπεταιιι επετττ πιο τπεττε εκ παττε

οτιτεθττ: αιττιιιτ πτεο,ταπιαπττ τΙτεττ5. ντττοπεπι Πετ

πεττατε ποττε; τα|τε τιιτιπ ετεατιττα εττετ πεττττττοτ

πατττετπαττο πατοτατ άτυπα, φαω ιτε πιάτο τττ τέτα

ττα τιατιιτιταΙτα ταπέττττταε:ατ τπιπττεατ τοπι Με τοπ

τιτπ8τ πεττατοπι τεττιατε; ντ Ι001.3.6°τίφ.32τ ττποδε ετ

τοτττοττ εττταττ ττεατοτα. Ματοτττειιιοπττττεττὸ τοπτ

τά εταττατ τπιπτττατ τοπτιτπετ ττττιαττ,ττοτα,ντ δ.Ττε.

αττ,εττ ττΠ8πτειΓτ88Ι αιι€ιτττα παι·ττττπαττο πατοτ2 άτ

οτιται:,τοτιτα τοπτοτττε ετττττιποτ; πτοτπάτ ποπ πο

τετττ)τοα, πιο τεε πετττταττο απιειτ τοτττα τοατπ απια

Βττττατεπι, εαπι τιαοεπτέ ποπ_πττετταττὸ απιαιτεαπιο

τε τοπετπατοταττα ατπτετττατιτπιπτττατ αιτττπι ετεατο

παπι αἱ Ότο απιαιττ απιοτε το ετπατοταΙτα απιτεττται:,·

8ετττποτ απο τιατιεττι απο τττπετπατοταΙτα τπττπτττ

7: οπωτττ τοε;ατπαποο τπτπι εταττ5,τττατιι τοπτετιτατετ; 8τοιττο

#°"·$··τ·$ε· τιαττεπιτο πεττατοπι,τ!Ιαπι ετττττοει·ετττοπι πειτοεατ

Βτοε απιστειπ τιτπετπατοταττεαπιτετττπ τοπτετιιαττ

αοτττοε ττττπτπο απο αιπτετττατ αττ ειιττα τοπτττοατοι

πετ πτττατιιπι οετττττ απτειιτε τιτοτταδτ:τοπε τεττπτπτ

τοπετπατοταττε απιττττιιητπτοπιποΠτοτττε τοπι οππο

τα τπτπιτεττττ.$ειτ ταΙτα τττατοτα τττετ Ιοππτ πειτε

έτ:τοτ πειτττττπαττο πατοτα τττοτπατ, ειοτττπ :τε ταττο τττ

8ταττα τιαοττιταττε, ττιιπ πατε ο ταπτοπι πατττττπαττο

αιτττετεπταττα, τΙτα τιτοτταπτταττετ πτοτπάτ πεττετττοττ

οποια: :τπιτττττα: τττττ8ττττοτ τΙΙα,τιιττ.πι τιετ;ετπ,οττ

Φτμ.Παι. Τα”. Ι.

τμ.

1Μποτσττττ- π.

που πετο

ηττσ ικά

|τωττιπ· το

ετ0ττσιττε

10123. το! τι

ό· .ά9$!.·

Μωρού.

Βι·.Φωτιτ α..

στττέτ'.

απο Με τοπτιτπεπ ποπ ποττττ πεττατοπι, πετ τοπι

τΠέτ ποτετττ. Ιπιο |ττετ τιιπτ πταιτται ποπ ποττττ τοπι- Ντωτάττω

ποπτ πεττατιττπ, ποιεττ ταπιεπ τιατιεπε πτατταπι με; 'τ' ΜΜΜ·

ται·ε, ποια πεττατιττο ατπτττττετ τττατταιπ: 8ε τοπτε

τιι.ιεπτετ πεττατοπι ποπ εοπιποπετττ τοπι φωτα;

Ατ ποπ ποττττ τα τοτττταπττα πεττιιτε , τιτπι ττιττα πετ

ταπετο ιτετιττττ ιτετττοτ, πε πεετατιτιπ τιτιπ ιπτα τοπι- τω" "'ω”

· ε τ ο Ϊἔτ ὅΪἔ°τ"'

ποπετττ.τοτπ ποια τεποπτιατ ταΙτιπ τοΒτταιιτιαπι ττττ "Μ ΜΜ_

πττπττπτοιπ πετταποτ, δε οτε πι:ιπτα, οοαπι ατττττεπε "Α", Μ.

τοπετπατ.ττοτππε ειπα ατττοττ πιοκτο πατττττπττπετ- ρεωττωτι

τεότιοπεα πατοτατιττοτπε. Ιπιο απττττιταιπ τ)ττ ισοτο

πεπι τττεετττ,τατττε πττπττπττα τοπτοτιιιτοε τττ, ταπι

παμε νεπταττε πετταττ εαπαεεπι τοτε; παω ο τιοτοε

'Γεω τοπί

πό τττ ταπαιτ εταττετ ττο:ττττατ τοπττπατοταττα,το οιτοττ .

τττετ τοπι €ταττίτ Πειτε ποττττ νεπτατε_π παπά ταττιεπ

ποτττττ τπτα εττε πττπττπτοπι πετταπ‹ττ νεπταΙττττ: τ.

οτττοττ πετ ττττ ταπαιτι τοοτταπττα τοπει·πειτοταττα.

(:αιττετοιπ εοπτεπττο απο τττττετπ τττεπτι τπιπιε

ιτταττ8επττ τοτιτπι τπτττπτττοπι ποπ τεοιιτ, ταΙεπι

πατοταπι τοτε ττττατπ τ)ετ πατιιταττιπ,τιι το οποιτ πετ

τοαιτι τοτττταπτταπι εττετ παπα €Ιοττατ ταττετττε, ποσά

ποπ τοτππετττ,πτττ τοΙτ ττττο Βετ ιιατοταΙτ; νετ ποπ

τοτε τττιτατπ Ότο το ττοοιτ τττττα1ττττι.8. ΕΙ|."σε:4Ρο `

ττ.πετιιιττ τπτετ τει·οοπτ 8τόοιιιτπιιτπ είτε απιτττττα.

Ναπι πττπια ταττο τοπιτποπι πτοττατ, από τττατιτταττι τω: πιο»

τοτε τττταπι τ)ετ αιτοπττιτατπ,π6 πατοταττιπ;τιτπι ττοτα 1ττω,Ι Π"

ποπ πτοιτοτετττοτ α πττπττπτο τοπτοπέτο,οιιοττ ατά ”"””"Μ”'

πεπεταττοοετπ πιο πατοτα!τε ττοιτττττιττ;νπάτ ετταττι

ττ εΠετ το πατιττἐ τττπτττε Ότο, νττ τιτττ Ειια ττπιτττε

Αεταττιο πτοετιιθ:α τι: Αάαπιτ τοττοτι αττττοε ιτετεᾶο

τιποτε τοπιττττοπτε ποπ εττετ Ηττα πατοταττα. Τιιπι

ποπ είτε πατιττατεπ·ιτιατττοεπι 8τοττατ , τοΙττιπ το

εττ τιατιττε πατττετ αττοπεπι τοπι πατοτέτ ιττοτπτι το

πιοιτο εαπι τοπποττεπάτδι ιττττεεπιττ. «μετά ποπ το·

ττττ τιππιττττατε τιττπτττατεπι νετ τπετττ·τεατι·ι, νετ τιτ

ιττοτιτοαττπι τοπι ετιεττπτ πατιιτ:τ, επτα απ! πατιττατετπ

ττΙταττοπειπ τετιιιττττοτ. Ντε α.ταττο ατα Αππτ.ιτοέτα

αΙτιιιτ πτοττατηοαπι τιιτοά τπτττ τετοιτπι νι: τετοοιπτ

6ειτοιτιτποπι ντ ετοπιτπιττπι ποπ ποσο τπτει· το5 ν:

τιοπιτπεαιατπτττττα είτε ποπποΠττ, ν: τπτε τύΜ.ττιπττ

τατ;οοται,τιοα τετοιο πττιτΙ τιατιττ τοπιςτοτπτπο τοπι

πιοπτ,τπ τιιιοαπιτττττά τοπιτ:ιτε ποττττ: τεττοιττετττιττά

ττατιττ,νττ τττ,ιτοπιτπτ οι; το επτιπ,·υτ·ώπιταπτπτατιΈ

τπίττοιπεπτοπι τπτ ετοπιτπτ:Ατ ειιττὶ Μοτο τοατταττετ

ειπα ποττπειιτποπτ τοπι ιτοο8ι:|επτε, δε ττεοεττε,ιβε

€τιπτττττ28 παττἰτεπα είτε ποττττ. Εττο τ8ττιττ πιο πα

τιττα,ετιτἐι τετιια,απτττα Πετ εττε :το ποττετ,ντ τττ επτπι

ττοτιτοοτά εττετ,νετ τιαοετττ,Βετ εττετ;πτοτπάε τοτττα Ρτίμ τ”

Ατψ.πττιττ τοπιοπε τοπι τ)το τιατ:ιττετ,τπ πο τοαιτπ Λήρ· απ'

απο Ότο απιτττττατπ τιτπττπι°τ ποττετι ποτττατ ταπιεπ 22::“
είτε αιτιττα,οιιεὶ το ττττετα τιτα ποττττατε τιιιοει·ετ αττ- Ο

ειιττιτ,τιιιοά είπατε ποττετ τόιπιτπε τοπι Ότο, πέρα:

αττιτα Ιττιττοι ντττοτιτ,πτετετττιπ τΙιαττταττα ά απιοι·τε,

πιο το τα πατοττ,ντποττ παι·ττττπαπτε ττπποτατέ πιο

ιτοιτι οπτταποττ)ετ.τοιιοτ8πτ τττεπτ ιπι.ιτιτατ τειταπια

ττοπε Ι)ττ,ποπ πιτπιἶτε τιιτιτττι ποπτ:τττπ·ι το το οι·εττιτε

ποπετττοτ πιο πατιτταττπ ειιιοττε βέτο τοπτ Ιτατιττιτα

τιτπει·πατ.ει·αττατ &ετταττταττε:Εττπττπ τττοτ τιτ πετάτ

τατττττ, ττα τΠα τοτιτταπττατττετ πατττττπατετ ττππιιΙατέ

πιοιτοπι εττεπιττ δεοπετατιάτ Πετ. νπιττ τττοτ ποπ

οπτταπτε τττοττοτε, φωτο τιτπι εταττα δ: ττιατττατε τε

ττπετ πιτπτ τιοτπο, τιπττττταιπ τιιτπ Βετο τοιτττατε πο·

ττττ;ποτττττ8τ Με πατοταιοιτατ αιτττοτοατττετ τιοτπτπτ

ταττα8ε ττιατττατε πτατττττο, ποπ οτττταπτε πατιτταττ

ἐτοττοτε, ει: πα πατοπτ ττττ εαπατι παττιταΙτα τω.

ττττατ τοπιτ)εο: πεπτο ττοτππτ πεεαπττ,ταπι αποτ

τιιτπ, ττι.ιαπτ τιοτπιπεπι το πιιτίτ νετ τπτεπτ:τ πατοτἐ

πατοταΙτα ατπτετττα: τιτπι Πεο ταπαττε τοτε.
Βττεε:τπιπττταπτταπι ποπ ετττ,τ ττοοετ ττεατιιτ:τ

τπτ πατοτατ ττττεατ απιτττττατπ πατοταιΙτπι τοπιτ)εο, ππωΙ”._

τα! ποσο ετιτπατ τοπετπατοτατεπι. $τιτ τοπττα:τ.τα- ΜΜΟ

Η ττο το

Ρο#ἔτ εκτ

πετε επιπτ

ττωπ /πρπ

 



σ
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τισ :ιι α·έτΕΠ. :μή αιιδιοτ:5 ι: τιιτιτιατιτ , τιτοΒιτ τι:

:ιιιαιιια αιιιι:ιτιά.Νατιι πιω :τ::ιτιιτα που ροτ:ίιιια

τιιταιιτ:τ :ιιια:τι: ωμωιω :ιιττι Ότο, :το :Πατι

τιαιιτ:τ :ιιιι·ι·ιια,-ιιιτ:τ ιιιιατιι δ: :ιοτιιιιιιιτιι ιι::ιιιιτ

επι: ατιιι:ιτι:ι: :τιζο ιιτ·: Ροτ:·τιτ αιιιΒ:τ: ατιιι:ιτι:ιιιι

ιιατιιται:ιιι,τιιιιι τι: αι ιιιιιιτ:τ :πισω Ριιιιοιοτιιιι τα

τιο. α. Ι:αιιιιτιι ιιιρροιιιτιιτ, ται:ιιι αττιι:ιτιαιιι τοτε:

ι:ιιι :τ:ατιιτα ίιιρ:ι·τιατιιται:τιι: ιιιιια :ιιιι ::ιτιι :τ:α

τιιταιτι ροίΠιιιιοιιι ατιίιτιιιιιιτ,τιι:ιιιιτ τιιτιιτ:ιιτι στοι

ιιι: ιιιΡ:τιιατιιταιια, :οτιιιὸ‹ι τιαττι:ιραι·οτ ιιιιΒιιΙατιΈ

ττιοιιιιιιι :Πττιιιι 8: ορ:ταιιτιί Πει ραι-τωιιιιι, τιιιατιι

ιέτατια δ: :ιιατιταε: α: Ρτοιτι‹ι: :ιιι8:ιιιιο αιιιι:ιιιατιι

οτιιιιιια ιιιρ:ι·τιατιιταΙιε , τιοιι ε:ιτιιιτ·τ:τ αιιιιιιιτι ΗΜ

· ιιιτΙ:Βιτιιτιιδειιιτιτα ιιιαττι τιιιτιιτιιιιι: ιιοτιι::ιιαα:α2

Βτ:Βατιιττι οι: ιιοιιιιιι: 8: Βττατια ειιιτἐοτι‹ιο αιιιι:ι

πιατα ιιιιι:τιιατιιται:τιι 13ο : τιοιι εκιειτ αιιτιιιιτι Ωω

ιιιιι:Βιτιι'τιι δ:: Γυρω. τοι·ιιιιι αεΒτ:8ατιιιιι.3.Ατι'αιιιι

:ιτιατιι ιιατιιι·αι:ιτι τοτιιιιτιτιιτ°δε τ.ιιιωτ τιιιιτιιιια α

ττιοτ τιοιι ιατοιια, 8: ιιιτιιιιτιιτιο αιιιιιια ιιι ιιιοτιιιιιε

δ:τιατιιτα, ν: τιο::τ κ!ττΠ.8.Ετι.ιι:.:πρ.2.;.ά·· 8. (επι

ω” :ατιι :τεατιιταιτι δ: ι):ιιιιι Ροίι:τ :ΠΕ ιτιιιτιιιιε

ατιιοτ που ιατειιε,:ιιτιι αιιιιιιἐ ίιττιιιιτιιιιιτιι: ιιι πιο

:ιο «Μαι δ: ορ:ταιιιιι:ιιοιι τω” α: ιιιττ:τ ::ιτιτι:ιτι

δ: Ι):ιιιιι ροτειι τα: τιιιιτιιιια ατιιοτ ιιατιιταιια τατι

τιατιιι ω ιιιτιιΙιτιιιιιττ: ιιατιιτειι ιτιτειι:δτιιαΙια,8: πιο

ιιι ορεταιιιιι αυτια”. Πι:τ:τι: ιιιιτ:τιι ιιιιὸτι Με: οι

ΡοίΒΒιιιε , ιιιιια :Η οτιιιιιιε ιιατιιι·αιιέ; ιιι:ι ιπιιιοΠι

Βιιια,:ιιιια οτιιιτιιε ιιιΡ:ττιατιιταιιε :ίτ,ιιιατιι τιοτι αιτι

τιιιιια πειτε :ιι ιιι:οιιιροιιιιιιιιτ:ιτ: ιετιιιτιιτιε :ιιιιι

ατιιι:ιτιιι Με ιιιιιριι:ιτ:τ , Και ει: ι:τιιιτιιτ: δ: αιτιιι

:και Με ιιιροτιοι·ιε οτιιιτιια:6: ιιιιιιια ιιαατιιιιτ τα

τιο, ιιιιατε τιοΠιτ τετοιο” ω” :ιιτιι- αι(Βιι:ιτια ιοί:

τιοτιε οτιιιτιια, δ: ιιοτι :στη οτάιτιιε Γιιρ:τιοτιατ τι..

@Μωβ δι:ιιτ :πατατα Ρτατιιιτα 8τατιι τιιιιοτ: ιιιρετιιατιιταιι

ιιιιι€ετιε [Μοτο , ειιιτέιτ τιιιιτιιο ειτιιοτε ιιιρ:ττιατιι

“'46”, ταιι τ:ιιατιιατι α Πω ι κι αιτιοτ: τιατιιτιιιι τιιιιε:τια

,ι;τω,,,, α ιἶ:·ιιττι,:ιτιἔιτ τιιιιτιιο αιιιοτ: ιιατιιταιι (Μέι α ι):ο:

μι:: 06. :ιιιιι που ιτιιτιιιε ατιιοι· ιιιττ:ι οτιιιιι6τιατιιταιε α :Ξω

ωτα :ιι:ιτιια ειιι€ατ τ:τιατιιατιοτι:ιιι ιτιττα :ιιτι :ιιι

οτειιιι:τιι τιατιιτα τι ι):ο , ιιιιιιι αιιιοτ ιτιττα στοι
τιτιιι :ματια τιι:ιτιιε αἱ :τ:αιιιιτθ οιιιΒατ τ:ιιαττιατιο

ιιετιι ιτιττα :ιιιι‹ι:τιι οτιιιιιτττι τζτιιτικ ι Πω. αυτ.

:ιιιιιι ιι:::Πιιτιο αιιιατ τα στιιιι:α ιιιι‹τα εαι·ιιτιιαιιια

Βιιιτατ:ιιι, δευτ ωκτιιιιιο οιιιτ τιιαι:ι ιιιιττα ι:οτιιττι

οιιιιιιιιτ.ιτ:τιι :8:ατιιοι· ιιατιιταΙιε ατιιι:ιτιαε :ο ατιιοτο

ι.:ιιι€ιτ α Οοο τειιαττιατι, οσο Με .ιιι ιιο: «Μια

Όρο: αΜοωιε τιοτι τ:ιι::ιτιιτ αιιιοτ: ατιιι:ιτιιε πια

Νιι!!έ ιτι

:επιμύθι

πω.μ”

τιιιιιττι.

| _ . .

ι τιιταιια,ατιιατ: :τι:ατιιταιιι ιιιτειιτέιιιαι:ττι,τ:τι:τιιτ τα

ιτι:τι :ιι ιιιρΡοιιτιοιι: τιιιοιι.αιι ιιια ατιι:τιιτ ατιιοτ:

ατιιι:ιτιατ ιιατιιταιιε:ίι:ιιτι τι:: αιιιοιιιτέ τι:τι:τιιτ Βου:

ατιιοτ: απιι:ιτια: ιιιΡετιιατιιι·αΙιε ατιιατι: :τ:ατιιται τω ~

ιιαταττι ω ιιιιιεττι ιιιΡ:ι·ιιατιιται:ιτι,τ:ιι:τυτ τ:ιτιι:ιι ει:

ιιιιιΡοδτιοτι: :μισά ιιι ιιιᾶ ι”ιιιιιιι 8τατιατιι δ: αιτιο

τ:τιι ιιιρ:ττιατιιται:ιιι ιτιιιιτιόατ.ι€ιτιιτ ιι :ιι ιιο: :ατι.

τι:Ριι€τιατετιιιΒιιατιτια ιιιρ:ι·τιατ.τιιιια :οτιιιιτιΒι ιιοιι

Ροιιιτ τιατιιταιιε ι:τιιιτιια8τ ατιιι:ιτια :ιιιιι Ο:·ο.τι:οιι:

ιιοτιιο οοιι:τ :ιιιιι ἔτατιἄ δ: :ιιατιτατ: Μ: :όιιιιςτιιιε

περιιιΕ6° αττιι:ιτι:ι Πτι. (1ιιια τιιιατιιιιιιι τιοτι τοιιιωτ ιτι,τιιιοτι

πιι.ττι"τ ιιιιρι:τιιτ αιιιι:ιτιιιτιι ιετιιι :ιιτιι ιιοτιιιιιο,τιοιι ροτι:ίι

["""Μ Μ :σε αιιιι:ιτια ιτιτ:τ ί:τι.ιιιιιι 8: ιιοτιιιτιιιτιι:ίι:ιιτι 6 το

ἔ ιιι:ιται ιιιιρ:τιιτ ατιιι:ιτιατιι τιιί,τιι:ι :ιιτιι τ:ες:,τιιιαιιι

,α,,,,,,_ τιιιι τιιιιι:ιταε α τιιιιι:ο που τοιιιτιιι·, τιοτι ροτετιτ

ιτιτι:τ τιιίιι:ιιιιι 8: τ:ετιιι στα ατιιι:ιτια:ιετι μι· ἐπι

τιατιι δ::ιιατιτ:ιτ:ιιι πό τοιιιτιιτ αιι ιιοτιιιτι:· τιποτα

ιιι ι-:τιιιτιιε ιιι Ι)σιιιιι.:ιιιιι ιιττιιι:ατ ι:τιιιτιια τοιιι οτι

ιτι.οιιο‹ι αιι€ιετ ιττιιιτιιτ:τιι; ίι:ιιτ ιιοιι ροττ·ιτ τοιιι

αιιικιιο τοστ ι‹ι.ιιιιοιι αυτια αιικιιιτιειιι.Νιιιι Βι·ατια

8::ιι.ιτιται Πιο: τιια:τ:ατιιιιι α. Όσο επι-ιιιωιιω τι:

ιιτ·τιιιτιια τιι·οιτιτι: ιιιιι:ιιιιτ ιιαιιιι:ιιι :οιιτιιτιοιιέ ιστ

ιιιτιιτιι:ιαιτιιτ ιιοτι ροιιιιτιτ ιιιατιι τοΙιετ:.Ϊ:ιι αιι8:τ:

ιιια8ιε.ειιι€οιιτιο :ιοΡ:τιιι:τιτιαιτι ιιοπιιιιιε ατι αυτ”.

υε.ιι.ιιτ. Μ· Ρ”στέιαιτ βια εο!ποβ2ύι!έταθ Μ. δεέΐὶο Ρ

ι

Ι) ι:1ιε : :Πο ετατια 8::ιιαι·ιταε τιοιι τοΙΙατιτ αΒ ιιο- @ιι-τη

τιιιτι: τιατιιται:ιιι ιετιιιτιιτειιι , αιιτιιιτιτ ταιιι:ιι ιτι πιο

ιιιιΒιιιατ:τιι τιιιιοτ:τιι Β:ι,τιι:τιτο :ιιιιια, δ: τιοτι :ιτ .

τιατιιτ:ι ω Ρ:τιτ ιιοιτιο αιιιι:ιτιαιιι ΐιιιι:ττιατιιται:ττι

οτι. δω :οιιττα; :Πο αιιιι:ιτια ιιιρ:ττιατιιταιιε 1Μιτιρ.

Πτ ιτιιιτιιιτα ιιοτιιιιιι, ιιοιι τατιι:τι ιιαιι:ιιτι €τατιατιι,

ίου τοτι :οιιιιιιιέι:ο ει: ιιοιιιιιι: 8:8τατιιι; Π:ιιτ :Πο

ιιιτεΙιεθ:ιιι :τεατο οι ιιιιιειιιτα για) οτι , που τα

τιι:τι ιιαιι:τιτι ιιιτιιτ:τι 8ιοτια, ιτιι ω: :οτιιιιιιᾶο :ιτ

ιτιτ:ΙΙ:δτιι δ: ιιιτιιιτι:. Β:ιτιά:,ίι ι:τ:ατιιτα ιιαιιι:τ:τ

ταιιταιιι Ρ:τι:ότιοιι:τιι, ιιατατιι ιιαιι:τ :οιιιιιτιδι:ιιιτι

ει: ιιοτιιιιι: δε ετατιίι, τ: οι :οικιι€τια τειά:ιιι πω

οι, ιιιιἄ :οιιιιι€τιιιττι :Η ιιοι: :οιιιιιιιθ:ιιτιι: [αι τιιιι

τιΙ:τιι :τ:ατιιταπι :οτι:::ιιτ, τιιιιιιτιιιιτιι ιΠαιιι ατι

ιιι·ιιιτ τατιτ:: ρ:τἴ:ᾶιοτιιε , τιιιατιτπ :Η :οιιιιι,ιιέιιιιιι

:ιι ιιοιιιιιι: δ! ει·ατια : :τΒο 6 :οτιιιιιι&ιιτιι:ιτ Βο

Μπα ιχτατια :οτιιιιειιέ :ιιιειτ ατιιι:ιτιατι·ιιιιρ:ττια

τιιταιετιι Βάι :τιαιτι ταΙιε :τ:ατιιτα φταιω ιιιαττι

ειιιε:τττ. . .

Τειιτ1Α α ιιτιοτι. ό'.Τιιιισιτ.τ.ρ.9κώ.ιι.αττ.4.ό· ιιι.. η

3.:στιτ.(ΐ:πτ. οφ. τι.. Μοτιιια τιατιιι·αιιε :οΒιιοι::ιιιιι Μ"Μ “ξ

οιιιιτέι:ιιτιι αιιετιιιατ:ι::ιιιιτιιτ ιιιοιιιιττι :ίι:τιιιινιτ--!”Α'"ψ

ι τ ια Μετα τ Β τισ αΒιιτα:τιο-·Μω"
τω: :οατιο ::ιιτ ,νι νι ιι τι ,ΜΜΜ ή;

πια οτιιιτι: τιι:ι·ιτ ιιτιιι:ιιιιιιττι :οατιοι::τια, Για το-β,,.ιμ “

ιι:τιι ιιατιιταιιε :οδτιιτιο :ιιι Μ: ρι·οιιιιδι:ι, τι οιιι:- ` `

έιιιιιι ι·:Ρταιιετιτ:τ, 8: που Μι αιτιοτι:ντ Η [πιω

ιιιιιι :ο8τιοι::ιια τιι:τιτ τιιατ:τιαΙο , :οΒιιιτιο οπο·

ι·αιιε :ιιι ιοί-ο :ιι:ιτα,τιοτι Ροτ:ίι ιΠι "ια ιιιαιτ:τιαι: οιι

κα” τ:ρταειοιιιατ: ; ιι Ρτιτι:ιριιιιτι :οΒιιοι-:έα τιι:- ,

τιτ ροτ:τιτιαι: , Ρατιτττ :οΒιιιτιο αιι το τιατιιταιιτ:τ ·

Ρτοιιιιέια,ιιοτι Ροτ:τιτ τω ροτειιτιαι: οιιιι:&ιιτιιν:ι

μι· τιιοιιιιτιι Ροτ:τιτιαιιε ιριι τ:ρτιιείτιιτατ:. Ατι:ιιι.ι
.τ

τιιιΠα :τ:ατιιτα Ραττι:ιρατ: Ροτ:ιι: :ιιιιτι:ιιι τιιοιιιιιτι

:Πιειι‹ιι Β:ι ι ιι::εΙΤατιὸ :Μπι τα ιιιιιιιτ:τια Ροτοτιτια

ιιτατι,ντιιοτιἔ τι: τιοιι :πο ατι :Πιτ τταὁιιᾶα, :ιι τιατιιτ:ι -

εττιΡΡοτπο. :ιι ίιιιιιτέι:ο 8: α::ιιιι:τιτ: :οιιιιιοιιται °

Β:ιια ειιιττιιια :Η :ιιι οτιιτιι Ροτ:τιτιαΙιτατι: ιιι @τα

τιιο οτιιιτιο τιιιτι α:Ιΐια :οτιίιιτιιτιια::τΒο τιιιιιι :τω

τιιι·ατ Ροτ:τιτ Μ.: :οιιτιατιιται: Μοτο .ι):ιιτιι ιιι Γ:

ιΡιο. Μαιοτ Ρτοιι. ι.:ιιιια Και:: @Με :ιτ::ττο α: 1°ιωιΕπιιζ=·

ιι:τ:τττιιτιατο οτἔατιο, που Ροτ:ίι Μ ίιιιΒιιιατ: α:Ρ"6'"".9

ιι:τετιιιιιι.ιτίιοιιι:διιιιιι ρ:τ:ιρ:τ::οιιια ιιιττιι:θ:ιιε Χ

ιιιιτιιαιιι.ιε ιιαιι:τ :Πέ νιιιτιιτιι :οτιιοτι , ιιοτι Ροτ:ίι,

τιιιι ατι τιιοτιίι ι:οι·ιιοτια τιατιιταιιτ:τ :οειιοι::τ:: :μια

ιιιτ:ΙΙ:δτιια αιι8:ιι:ιια ιι:ιιιιιτ επι: ιιτιιτιετιιιτιι ροτιιτι

τιαΙιταιι, ιιοτι τιοτ:ίτ νιτιιιιια τιι·οιιι·ιια Βοηττι ιΠω.

"με ατι ιιιοιιιιτιι αέιΐιε μπι, ω! μι· τιιοιιιιττι ρο

τειιτιαιιε , δ: Ρ:τ :δώσω τι·:ατοε. τω: αιια αιι-:ττι

ιιοτ:ίι: τιιτιο, :ιιτ ό: Βέτο τι:τιιι:ατ Β:ιιιιι ιιατιιταιι

τα ναι” Πω ταιιε ιιιιοτομοτιιο,τιιι:: ιι:::ιιιιτιὸ τε

ρετιιιιτ ιτι οιιιτιι :τι:ατιιτ:ι ιιοΠιιιιιι. ι):τιιιιιτι οιιια

ιτιτ:ιιι:διιιε Ι)ιιιιιιιιε :τι αέι:ιιε τιιιτιιε, αι: οτιιτιι ρο

τ:ιιτιαιιτατ: :ιιι:τιιια, ιιατιιταιιτ:τ ιιιτ:ΠιΒιτ ιι:ιιιιιιιτι

:κι ιτιοιιιιιτι αδτιιε ριιτι. :.ιιι:ττι ι5τιιι:ιΡιιιττι Ρτοιι. τ;;;

α ρτιοτι ; ιιοιι Ροτ:ίι: ιιιτ:ιι:έιιιε :ιι:ι:τ: νιίιοτι:τιι Ι°^'°|ἔ°ἄ°ξ.

αδιΐιε μια τω ιιι Ηρώ Ρτειιιιαιι:ατ οιιι:διιιιιι,ν:ιιιιο:ιετιι τω” Ριιτι: τιιιΠιιε :ιιιτ:τιι ιιιτι:ιι:έιιια :τ:α-ξἄ,:,μ,;_

πι: ιιατιιταιιτ:τ ιιι ιζ·ιρίο Ρτειιαιι:τ: , αυτ ρτα::ιτι- ι

Βετο ροτείι οιιιοδτιιτιι, να! ιιι::ι:ιιι κα” ματι :Έι

τιιτ ιιιιιιιιε ιτιτειιτέιιιε :τ:ατιια τι:ιτιι_ταιιτ:τ :ιι::

τι: ροττίτ ιιιίιοτιετιι :ιέτίιε μπι. Μαιοτ :οιιιι:ατ;

0ΠιΠΪ8 "ΟΨΗ ι .:ιιιιι ει :ιτρτ:Πιο οιιιι:&ι , :Πτο

Μπιτ ιιοιιιιιατ ατι-ι :ιο οὶιι:ᾶο :ιιιιιε :Η τιοτι

τια: τ:ριιειιατ τιιιιιιρε ρωταω" σιιρτιτιιι ντ ιιι ι:

:τι ο Μ) απ: φαω ρτορι·ιἑι`. Φωτ ιιοτι :οιι:ιιτ

τι:τιτ: , :ιιιιι τοτιιιαι:ιτι :ιτρτιιτι:τιιιι τατιοτι:ττι Μι

Β:ατ :ιδτιια :ιι οιιι:έτο. Μιτιοτ Ρτοιι. τιιιιια Ροτ:ιι

τια ρτα:ιιαιι:τ: , ν:ι ρτατειιι€ει·: Μπιτ οιιι:&ιιιτι,

αυτ ιρ::ιτ·πι ιιι ιιιοιιο οιι:ταιιειι Ρ:τι:ιίιιοτειιι το

Μ! αᾶιιε μια” ιιι τατιοτι: οιιι:δτι ιιαιιτ·ι: ιιιοιιιιιιι

οιι:τατιιιι Ρ:τι:ξιιοι:τιι τιιι:ιιιιι ροτ:τιτιιι :τ:ατἑ;

:ιιιιριι:

ρ



τόπου. Μι.ιιιρα επαφειιιιι.ι. πι. τω. τα? ς το

οιππι Ροτειιτιαιιτατε; Ροτεπτια εκατο ιιππιετιι.ιτπ ιο

Ροτεπτιαιιτατε. Μαιοτ οιτειιο.Ροτέτια Ρωτιειτ οβ

ιεότοπι νει ι-Ρεειεπι οιιιεότι, ν: εοπιΡιειπεπτοιπ Πτι

:ιο Ρτοοοεεποοπι αότοπι πω ΡτοΡοττιοπατοτπ: ποι

ια τιοτειπ Ροτεπτια πατοι·αιιτετ Ρτεεειιι€ετε Ροτειτ

εοπιΡιτπιειιτοιπ αιτιοτιε οτοιπιε τα ειιειεποοιπ α

έτιιτπ πιει ΡτοΡοττιοπατοιιι ι ετοο ποιια Ροτεπτια

εκατο Ροτείτ πατιιταιιτετ Ρταειτιοετε οτιιεδτοιπ , νει

ιΡεειετιι αδτιιε Ροι·ι.Μιποτ εοπιιατ ιποοετιοπε;πε·

οοε Ροτεπτια εοτΡοτεα, πεοοε ιπτειιεδτοε ποιοτι

πω, αυτ αποειιεπε,πατοταιιτει· Ρι·πεκιΒιτ, αοτ Ροπ

ειιι€ετε Ροτειτ οιιιεδτοτπ , απ: ιΡεειετπ αιτιοτια στοι

πια: τοπι τατιοπε;ποπ ιπιπιιτ ιΡεειεε.οο:τιπ Ροτεπ

τια ειτ εοπτιατιιταιε ιπιττοτπεπτοιιι ιοισιταπτια: :ιο

ειιειεποατπ νιταιετπ οΡετατιοπετπ πατιιταιιτει· Ρετιε

Ν##ι#ι#ὅ· δτιοατπ ειιιιτιετπ ιοιιιι5.τιπ:ατ απο ιοιιιταπτιαετεα

τα πατοι·αιιτετ Ρτατειι€εει·ε Ροτειτ Ροτεπτιαπι αιτιοτια

"ο ,,ιω,'Ρ_ οιοιπια.ειιτπ οιππιε ιιιιιταπτια πατοταιιτετίιτιι νεο

οιεετΡοτεπτιαπι ειιιιοεπι οτοιπια δ: Ρετττέτιοπιε;

αιιοοοι Ροιιετ ι::ιοια ΡτιπειΡαιιε,ειιιοιιιτοοι είτ πιο

ιταπτια τει-Ρεδτο ιοπ Ροτεπτιτε, _ιιατοταιιτετ ειιι€ετε

ιιιιττοτπεπτοπιαιτιοι·ιε οτοιπια, οοοο ιιιιΡιιεατ : ετ

. " 8ο πεε ειιι€ετε Ροτετιτ οιιιεδτοτπ νει ιΡεειειπ αι

· τιοτιε οτοιπιιι,οιιαπι ίιτ ιΡία.Νοπ ιειτοτ οατι Ροτε

· τιτ ίοιιιταπτια,οιια: πατοταιιτετ ειοεατνιοετε ι)εοιπ

Ρετ ττιοοιιπι αθώα Ροτι. (:οπιιτιτι. ποπ πιιποε εο

@πιο ειι: εττετ';τοε οιιιεότι ιπ είτε τεΡττειεπτατιοο,

οοαιπ Ροτεπτιαε ιο πιο τοοιεειιω : ιεο τεΡοἔιιατ,

.εοΧοπιτιοπεπι πατοταιεττι ειιεεοετε Ποιοι Ροτεπτιαπι

ιο είτε ι-οιιιεδτιοοιετοο δ: οιιιεδτοπι ιπ είιε ειπε

οπο. ο

οπο” τ. Νοπ ιιπΡιιειιτ τετοια ετεατα,οοιε πα·

τοταιιτετ Ρετ πιοοοπι εαιιιε ΡτιπειΡαιιε ειιΡτιιτιατ

])εοπι αετοττι Ροτοτπ :ντ νιιιο ιιεατα,οιιατ τοτττιαιι

τετ.ατοοε αοεὸ ΡτιπειΡαιιτετ, ειτιπ πεοοεατ τετοια

είτε ιοιττοπιετπιπ, εοππατοταιιτετ ειιΡι·ιττιιτ ι)εοιπ

ατοοπι Ριιτοπιιετοο πεε Ροτεπτια οπο Ρετ π·ιοοιιιπ

`.εαοιαι νιταιιαΡτιπειραιιε πατοταιιτετ αττιπΒαταδτοιιι

ιιοι·ιιττι; 1.οοια ιειπΡετ αέτοε εποπιιιοι οιιιεέτοι

_ οιιαιτι Ροτεπτιατ ιειπΡετ αετιια οιιιετΐτιιοΡετιιατο

. πιο ειτ ιοΡετπατιιι·αιιε,ποπ ιειιιΡετ Ροτεπτια Ρει·ει

Ριεπε οιιιεθ:οπι ιοΡετπατοταιε, είτ ιιιΡετιιατοταιιε:

2. ΓετιιΡετ αέτοτι ΓΡεειιιεατιιτ απ οιιιεετο οοοο ειτε

Ρτιιπιτ, ποπ ιετιιΡει· Ροτειιτια ΓΡεειι·ιεατιιι·αο οιιιε

έτο.οοοο ΡετειΡιτ. ΚειΡ.πεδο απτεεεοεπειίαιιοιπ

επιτπ είτε νιιιοπειπ ι›εαταπι, ντ εαοιαιπ τοττπαιειπ

ΡτιπειΡαιεπι ειιΡτιπιετε ι)εοπι αδτοτπ Ροι·οοι. πα

ταπτιιτπ είιενιαιπ.8ε τεποέιιατπ ατι ιιιοιπ; ποπ επιτπ

το: τετοια π: οπο. Πεο από ι.)εοε νιοετοτι νιιοε ποπ

ειιΡτιπιιτ ιιιοτιι,ντ Θεοί-εε! νι: @οι Ρτοιποε ποπ

οεοετ ιπ ιποοοείιεποι εοποεπιτε εοπι οιιιεετο; ειτ

επιτπ Ροι·ιινπιο ιπτεπτιοπαιιε Ροτεπτιατ απο ειπε

_δτο:τιε τατιοπε νπιοπιε ποπ ειτ ΡαττιειΡατε ειιποεπι

πιοοοπι είιεποι ειιττειιιοτοπι , ντ εοπιιατ το νιιιο

_ιιε ιινΡοιτατιεα,οοπ νπιτ ιπετε:ιτοπι, εοτπ ιπετεατα

ιιοπιιτ. Ροτεπτια νετο νει ειτ Ρι·ιπειΡαιιε απο Γιο

αδτοα,νει τοππατιιταιε ιπιτιτιιπιειιτοπι Με ιοιιίταπ

πω. α.τοοε ..απο οειιετ ιιιι ιπ ιιιοοοειιτποι δι ορε

ταπιιιΡτοΡοττιοπαι·ι. Λο τ.Ρτοιι.εοπιεο. Χειμα
δτοπιειιιε ίιπιιιιοτειπ οιιιςέτο ιο τατιοπε τεΡι·αεί·επ

. ταποι, Ροτειιτιτι πατιιταιιτ ειτ ιιιιιιιιοτ ιο ιποοοει

ιεποι. Φιὸο ιετπΡει· αδτοε οιαιεθι ιοΡετπατοι·αιιε

οτ ιοΡετπατοταιια,εα το, οιιια ειιτπ αέτοε οι πιο ιι

_δτοαιια τειιοεπτια· αο οιιιεότιιπι, ποπ Ροτειι αιιοποε

?το

Βοβ. «Με

που .αφτι

πιο ειδικοι

Ρπι·ιιιωβο

ιιι! πω»

. . ΐΡεειιιεατι,οοαπι αιι οιιιεότο,αο οιιοο ατ:το τεποιτ:

Ροτεπτια νετὸ, τοπι ποπ ίπ αδτοαιια ΡεττεΡτιο, πιο

ΡτιπειΡιοττι ΡεττιΡιεποι οιιιε&οπι, αιιιιιιοε ι-Ρεει

ειιιεατι Ροτειτ.<ιοιὶιτι αι: οι·ιιεθτο, οιιοο αέτο Ρετει·

Ριτ.Λο 2.€00Φω0ιαέτοιπ ιΡεειιιεατι πιο οιιιεότο,ιε(ι

ιιι τατιοπε φερω; νποε ποπ οΡοττετ ΡαττιτιΡατ

- Φ¦ Β(°ν Τ°Μο Ισ - ι

οοιΡΡε οοι πιοοοπι ιιαιοετ οΡεταποι επιετΓοιπ ατι τε_ιιιοοιιοι ειιεποι πω, ίιεοτ πεε νπιοΡαττιειΡατ ι

' τποοοιιι ειιεποι ειτττειιιοτοπι.

οπο" α. νιιιο·ιοεατα οι ιιππιετι-α Ροτεπτιαιιτα
τι; ειι: επιτπ αεειοεπε τι ιιιιιιιε&ο οεΡεποεπε; ετοο

ι Ροτειτ πο: εοππατιιταιιε ιιιτειιεετοι ετεατο. κατι.

είτε ιιπιπετιαπ·ι Ροτεπτιαιιτιιτι ιιιιιιετ:τιοε, ποπ οι:

πειτε ο ιπ οπο οειιετ αότοε ΡτοΡοττιοιιατι Ροτεπ- τ

ι τιο,ντ ποπ οι ιΡί-ε ειεοατιοτ ιπ ι·τΡτατιτπταποσιοοαιπ

· πε Ροτεπτια ιπ εΙΤεποο;ντ ιπαππω οιτεποιτ.

Ι Ούπεττ_3. δευτιται ιτοοετετοτ.Αποειοπι ιπι.ετιο- ης_

ιι·επι ποπ Ροιιε πατιιταιιτει· εοεποιεετε ιοΡετιο- οπο»

ιτειιι , εο οοτιο πιοτιοα είιτποι ιιιΡει·ιοτιε ειιεεοιτ $""“ι

' οι0ειιιοι ειιειιοι α ατοιιε απο ιποοιιιπ εοοποιεεποι

ι ιπιττιοτιε. ΚειΡ.πεο.ιεοοει. παπι ντ πεε Ρ",“Π7..ΚΦτ

σιτ.οτπιτειΑπΡειι εοποεπιιιπτ ιο εοοεπι οποιο Ρο

ΊΕΠτιδιιιθιι5; 9ΠΠιετ οιιιΡΡε εοτπΡοποπτοτ εκ ει

ΐ ιεπτιαι,δε ειιιιτεπτι:ιι ει: οποιο δε ιοΡΡοιιτο, εκ πιο

ιεέτο οι αεειοεπτε τ οοὸο αοτετπ νποε Ρει·ιτέτιιια, δ:

Ριοτα εοοποιεατ.οοαπι τοπια, ποπ ατΒιιιτ ιπαιοτειπ

ιιιιιιΡιιειτατειιι ιο Γοιείταπτιο Αποειι, ιετι ιιι @Με

ι οοιιιταιιατ ι παπι εὸ νιιιιε αδτοε οι ιιπιΡιιειοτ απο,

οπο ατι Ριοτα Γε ειττειιοιτ. ·

(Μποστ ο..δεοοετετοτ,οοοο πεε ιιιτειιεετιια εοτπ ι Π;

¦$$ο

 

ιοπιιπε οιοτιαε Ροίιετ Βεοτπ νιοει·ε,οιιια ειιεεοιτοτ 06ττ.4.

α ι)εο αέτο Ροτο. ΚειΡ. ειιτπ στου» πεἔ. ιεοοει. Μο

ποιο είτοι αοιιοε Ροτειτ ιιιοπι νιοετε ντ ειτ ιιι τα, Μποντ;

?πια πό νιοετ ιιιοιπ πατοι·αιιτει·, δ: νιτιιιιιε ΡτοΡτιιε.

ετ! Ρετ €τατιαιτι δε νιττοτεπι Πει; ι·ατιο αοτειπ το

ιοτπ Ρτοιιατ.ποπ Ροίιτ ι)εοιπ ετ ετε:ιτοτανιοετι πα

τοταιιτετ,δε νιτιιιοα ΡτοΡτιια.

Μοτο-ι ε. ιπτετ Ροτεπτιαιτι 8: οιιιεέτοιπ ποπ τε· η8:

οιιιτιτοτ ΡτοΡοττιο αεοπαιιτατιτ ιπ Ρει·ίεέτιοπε επ- τω.. α.

ιιειοαα ,< τω ιοιιοτι ιιαιιιτοοιιιια πιοτιιιιε αο ωστι

οοπι:ιεο ταιιε ΡτοΡοττιο ειτ ιιιτετιπτειιεδτοπι επα

τοτπδε ι)εοπι-αθτοπι Ριιτοιπ ι αιιοοοι ποπ Ροίι.ετ

ιπτειιεέτοα ειεοατι αο ιπτοεπτιοτπ ι)εοπι , ειιιιι πε

οοεατ Ροτειιτια ειεοατι αει οιιιεᾶοτπ. αο οοοο ποι

ιαπι ιιαιαετ ΡτοΡοττιοπε ιποιιιιιι αο τποτιιιοπι.ΚεΓΡ. ΜΒ

πειέ.τπιποι·. ποπ επιιπ ιπτετ ιπτειιεθ:ιιιιι ετεατοιπ δ(

ι)εοπι ιπιειΡιο νιιιΒιιεπι. το πατοταιια ΡτοΡοι·τιο
ιποιιιιια :το ιποτιοιιτπ;ιοοοε οειςεδτο Ρι·οΡοττιοπιε

ιο πιοοο είιτποι Ροτειιτιαε ιπτειιεέτιοατ. δ: οιιιεετι

ιπτειιιΒιιιιιια_. ουκ Ρετ Γε αττεποιτοτ ιπτετ Ροτοπἔ

τιαιπ8ε οιιιεότοπι. ατι Ρτοια.πε8ο ιτοοει. οοια ιιεετ

ιπτειιεετιια ετεατοε ποπ ιιαιιεατ ΡτοΡοττιοπετπ πα

τοταιεπι εοτιι ι)εο,ιπ ιτιΡιο ποιοι, ιιαιιετ τατιιειτ

οι:εοιεπτιαιειπ; οοια ει.ιπι-ιιιο εοπιιεπιτ ιπεοοειπ

πεπετε Ρτοιτιιπο νιτα ιπτειιεέττιεια , οοο τεΡτατ- ο
ιεπτατι Ροτειι: ιπτειιεέτοι ετεατο εοπιιοττατο ιοτπἰἐπε οιοτιαιτ.νποε 6'πιτι.ι.ρ.μα/ι.1α..ιιττ.4..βιε οοεετ.

ι)εοιπ ποπ είτε οπιπιπὸ ειιτια οιιιεότοπι :ιοαοοαε

τοιπ ιπτειιεετίιε πατοταιιε,ιεο ι-οιοτιι ειιττα αοποοα

_τοττι,ιπτεπιιοετεο οιιοο ποπ είτ ατι Με εοοποιει

πιο τοποσ οιιιεετι ; ειτ τιιτπεπ ιπττα αοατοοατοπτ

εκτεπιιοει οοια οι :ιιι πιο εοοποιειιιε πιοοο εο

οποιεεπτιε.

Βεοοειτοτ,ποπ Ροίιτ οατι ιιιιιιταπτιαοι ετεατατιι

τοι εοππατιιταιιε οτ ιπτεΙιεέτοε ιοΡετπατιιι·αιια. αοι:

ιοπιεπ Βιοτιατ , νει νπιο εοιπ ι)ιοιπει ειιτπτιο ν:
ιιΡεειε ιπτειιι€ιιιιιι: παπι πατε οπιπια Γοπτ εοιπΡιε

τπειιτοπι δεεοπιΡτιπειΡια αιτιοι·ιε οτοιπιε πο αότοπι

ειιεεοεπτειπ Ρετττδι:ιοπειπ ιοιιιτατιτιατ ετεατατ.νποε

ιο ιοι:οιταπτι:ι ιπτειιεδτιιαιι, πατε οιππια ντ ιπιι:το

ιπειιττι ΡτοΡοττιοπαπτοι· Γοιιιτατιτι..τ,αο οοατπ Ρετ

ιιειεποαιπ οτοιπαπτοτ.Ρτατετεα πατοτα ιπτειιεέτοα

ιιε νεποιεατ πιο πωπω ΡτοΡοττιοπατοπι,οοοο

Ρτιιποδε αοποοατε τει-Ριειατ; ιιοε αιιτεπι το Ριο

Ρτια πατοτα: αο ιπιται· τοπια ιιιΡετιοτα εοοποιειτ.

διεοι: ιπτειιεετιια ιιοπιαποε Ρτο αοα·οοατο οι›ιεδτο

κοιτα οοιοοιτατεπι εοτΡοτεαπι . :ιο ιπιται· τοπια

οπιτιπιπ τοοποιειτιΑπετιιτοι οι0Ριιοπ ιιιιιιιιιο·

ι Η _α τιατο

ιιιἔ

ι
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επιίτιω με.

88 Βιι?ΠΧ. Ρο Ϊ/οτὶτατο [έα σἄπσβἶύιἰὶτατο 'ΙΜ. - δεότ'έα ?λ

πατα ιιππιοτί-αιτι ΡοτοπτιαΙιτατι , Ρετ τποττυπι εαιαε -

Βοατπ εοπτοπιΡΙατυτι

Κατω νπτυοτίαΙιτοτ ΡτοΒαπε.ιτπΡΠεατο (υπίταπ

τἱαττι ί-αΡοτπαταταιοτπ , επι ποι:υτα πι: ααευπιοπο

ΐοτιπα ΪαΡοτπαταταΙιε.ΙτπΡΙἰεατ παπά ο?τ ΡτοΡτιιιτπ

νπιαε πατυτα,ίἱοτἱ°ΡτοΡτἰυτπ α!τοτιυε, πια πατατα

νπιαε εοιπιπυτοτυτ τα παταταπι αΙτοτἰαε, ευἱυε τα

ΡτοΡτιυπι : τα οπιπἰε οΡοταπ‹Η πιοτΙαε ίπΡετπατα

ταπε τα ΡτοΡτιυε Βοἰ:ετἔο ιτπΡΠεατ εαπ ΡτοΡτιίι

ετοατιιτα. Μιιιοτ εοπίτατ ιιιιιιιέτιοπο Ροτ οπιποε

οΡοταπτΠ πωπω ΓυΡετπαται·αΙοετουοτυπι νπυίουτί

απο ί-αΡΡοπιτ Ροευ!ιατοιπ αΙιτιυαπι Ροττοθ:τοποτπ

Ρι·οΡτΙαιπ Βοἰ:ντ πιοοΙυε νιστοποι Βουπι, ντ αξι:ατπ

Ριιτυπι; τποτιαε Ρι·οάαεοπτιι τοπι ιπιιοΡοπτ!οπτοτ απ

οπιπι ΓυΜοότο,ίυΡΡοπιτ ἱπ νιτιοπτο 8ι ετοαπτο Ρυ

τιτατοιπ; πιοτΙυε ὸιΙὶἔοπ‹Ιἱ Πουπι ιπιτποτΠατο Ρτο

Ρτοι· ΓοιΡί-υιτι , ΠιΡΡοπἰτ ἱπιπιοτἰὶαταιπ εοπιυπέτιο

ποιπ εαπι ποπο ιπετοατο, ατιιιιο αιτοο Ρτπτιατιατπ

!Ροειδιεατιοποτπ αΡΡοτττΐιε πιο ιΡίο ποπο ιπετοατο;

πιοτΙαε οοεποίεοπτΠ τοε ίαΡοτπατατα!οε ιπτυιτιιιο

Ρετ εοεπιτιοποπτ ιπτυΓ.ιπι , νοΙτιπειιτιοπάι ιπνίτο

πρ τοαοΙαπε Ροτ ιπτα!!ιατΙοπι οοττιτααιποιτι , οιτεο

ιιοπτοιπ οπιποπι ιιι€αιιιιπιετωπ δε εοττιτυοιποπι

ίειοπτια πατατα!ιε,ΐυΡΡοπιτ ἰπ οο8ποίοοπτο Ροτίο

δττυποπι Ρτιπια νοτιτατιε,ατοιυο ατΙοο οτππἱπιοἀατπ

ἰπ οοεποΓεοπτιο ιαπιιιιπιιπτωι ; πιοιιυε οΡοταπ

τα αποτοετιιαιω ΐαΡΡοπιτ ιτπτποπταταιιι οοπἰυπ

8:ιοποπι εαπι Ποπ νΙτιπιο παο. Ετ Πε ιιο εατοτἰε,

ντ άα[τα. Μαιοτ οίτοπτι. ιπτιαόποπο:ΙτπΡΠεατ Για

ΒἰΙο, παπά επ ΡτοΡτιιιπι τιοτπιπιε. ποπ ΡτοΡτἰαπι

οιιαι,νο! αΙτοτιιιε πατατα πτυοτία: απ τιοπιιπο: ιτα

ΡΙιεατ εαιοτοτπ ΡτοΡι·ια ἱἔπἰε,ποτἱ ΡτοΡτἱαπι αερα,

οτ Πε οτ: εατοττετ ουια ΡτοΡτιατπ, ντ ποπιοπ ιππι

εατ,οΠ: ΡτοΡτιοταεοοττα πατυτααατ!ιθ:α,α πιο ταπ

τιιπι Ροτἱτ τιποτε, ντ αιταιιαατα ΡαΠιο: παπι πωπ

Βοτ πατατα, δευτ Ρι·οΡτἰαπι πια νοπιιιοατ οοπίτιτα

τἱοποπι, αυτι όιίτιππαατατ α παΐιΙιποτ πια πα δε

ΡτοΡτἱαττι ΡαίΠοποπι ο ααα όιΠ:ιπ8υαιατ α ΡτοΡτια

αΙτοτἰυε ΡαΠιοπο. Ηαπε τατἰοποπι ταιιειτ δ.Τβοιπ.

τ.πω!!.ιι.αττ.5.Μ α. (ο 3.εοπτ.6'οπτ.ε. μ:·υ!υτ πω.

@· Γοι·ται·. _

Βοοαοιτυτ τ. Ροίΐο εοπιπιαπἱεατἱ οτοατυτα αΙἱ

ιιααπι οΡοτατἰοποτπ ΡτοΡτιαπι Ποτ, ιπιο δε Ρτἰποπ

Ριιιτπ Ρτοιιιπιυττι αεοΜεπταΙο ταΙιε οΡοτατἰοπἱε,ποπ

τοτποτυπι ίαΒίταπτιαΙο, ντ Ροτοίτ εαιοταθ:ιο, δε Ρτο

#ἰΜΜ ή· τυπικα ΡτἱποιΡἱἴι εα!οἴαᾶἰοπἱε εοπιτπυπιεατι αερα.

ΩΜπτσααέ

Ια, πω: "

$"Β!..

Καπο α

Ρνττυπ

ποπ ΐυΒίταπτιαΙο τατιιεαΙο εα!οίαθοιοπιε, ειπαμε οο

οποιο πατατα αιμα πιατοτυτ ἰπ πατυι·ατπ τ8πιε;ιιαια

ΡτἱπεἱΡἱαπι αοετάδταΙο.αάτιαε εοπιτπυπιοατυπι οκ

τταποο ίαΒιοδτο πιαποτ εαιτι τοΙατιοπο ατι ΡτοΡτιυτπ,

εαιαε τα ΡτοΡτια ΡαΠἱο, που ΡτἰπεἰΡἱυιπ ί-υπΠ:απ

τιαΙο; παπι ειιιπ ΪιιΒΙταπτἰα οΠοπτιαΠτοτ Πτ ατι ίο δε

ΡτοΡτοι· Γο,ποοιυιτ παται·αΠτοτ πιαπετο οτοὶἰπατα ατά

πω." ΡτοΡτἱα ΡαΠἱο αΙτοτιαε: εοπττᾶ νοτὸ αεει

τιοπε, οἰιπι ποπ Πτ οπε ω Γο8τΡτοΡτοτ Γο.ΐοιΙ Ρω

Ρτετ αΙιαά,οίτ οπἱπι τοΒ:ο ΡΜ!ώΡω,οπτιε οπε,αιΠιαε

οοπιπιαπἱεαταπι οιττταποο ία!:ιιοέτο τοτἰποΒἱτ ιπ

| ττιπίοεαπι τοΐΡοέτυπι απ-ΡτοΡτιατπ:αε ΡτοἰπιΙο Ρο

τοτττ ἰπ αεεἰιἰοπτο ία!ιιατι τατιο ΡτοΡτιῇ πιοε!ι οΡο

ταπιϋ Ποτ, ποπ Ια ἴυΒίταπτἰἔἱ; παπι παο Ιτατιπι Ετ

ΡτοΡτἰα οιυε,εαι οοπιπιυπἰεατατ, οιυΐέΙαο πατυταπι

οίΐοπτιαΙιτοτ οοπίτὶτυἰτ , άιίτιπάαπι απ οπιπἱ απο,

οἰοίἱπιτ @τα ΡτοΡτίοταε αΙτοτιυε;επιπ ππΡΙτεοτ, αιι

παπι οπο ΡτοΡτοτ το, δ: πατα! οτιαπιί-ΡτοΡτιοτατοπι

αΙτοτἱυε.8ι νπυπι οιτεΙυιιατ α!ιπά.(:οπ τιποτα: Ϊυπτ

ΡτοΡτἰα πατατα ίαΡοτιοτι, ποιταοαπτ εοπιπταιιἱεατι

πατατα ιπτοτιοτι ΐυΒίταπτιαΙιτοτ , οιαοαπτ αεειτιοπ

ταΙἰτοτ,ντ ιπόυέτιοπο εοπίτατ;ἰἔἰτατ ααα ί-υπτ Ρω

Ρτἱα πατατα ιπετοατα, ποετυουπτ εοτπτπυπἱεατι πα

τατα ετοατα ίαΒίταπτιαΙιτοτ , ιιαουπτ αεειοοπταΙΙ

τετ.

ά

1)οτΙαοιτιιτ ει. ποπ Ροδο Ρτοιταει ίαΒίταπτιαιπ,

επι οοππατιιταΙιε ίπ 8τατία,ετιατιταε,αυτ παιυιε αΙιαε 0ιωττιπτώ

ται:

ιιαβιταε ιπΐαΐυε:παιπ παο οτππἰα Μπα, απ: ίοτπια-ΖἶΪ^ώ-#Μ·

πιο· αυτ αιΕΡοπιιιε εοπιιιπέαπτ ιπιπιοιιιατο ετοα

τατατπ, ευπι Πεο Βοπο ιπετοατο; ιτα οοπταπ8ι τα

ΡτοΡτιυπι Ποτ : παπι ΡτοΡτετοα τα !ιαπιτυα τΠεαπ

τπτ ”ΠιοοΙοιπει,παια τιαποπτ Ρτο ἰπιπιοἀΞατο οπτο

θα Ι)ουτπ : οΠ: οπιτπ ετατια ιπιπιοι!ιατα ΡαττιειΡατιο

πατατα ιιιυιπα ,ευιυε, :Με Ροττα,ορτΠ.ι..εαΡ.ΜΜα

@στα οι εοιιιΡαττιειΡοε οέπειπιιιτ: πατατα οίτ Ρο

ειι!ιατιε ΡαττιειΡατιο ἰΠιυε ιπε!ιπαττοπιε, οι αΡΡοτι

ταε , απο Βοαε παταταΙἰτοτ ΓοιΡίαιτι αιιιΒιιι παπα

Βοαε,παΙΙο απο πιοιιιατο Βοπο οτοατο Ρτιιιε ιΠΙοέτσι

ειπα ί_οιΡΐο ιπιτποτιτατο εοπιίιεττπτ Ροτ ετιατιτατοιπα

ντ ειπα ΡτοΡτἱο Βοπο; ιτα ετοατυτα Ρετ πατε τιοπαι

πιιΠο τποτιιαπτο ποπο ετοατο μια απαιτει, παταε

(απο εοπιαπαιται· ειιιπΠοο,ντ ευπι τιοπο Επειτα-ι

το: απο π ετοατατα εοππατατα!οε οΠοπτ πιπαππο..

αι !ιαπιταε,οοππατατα!ιε ΠΠ ΐοτοτ ιιππιοι!ιατα εσπ

ἱαπᾶὶο επιπ Βοο ντ εαπι ποπο ιπετοατο ο οαοά

αυτοιπ Ιιοεΐιτ ΡτοΡτιυιπ πω, ίπεοιππιαπιοαΜΙο

ε6παταταΠτοτ ετοατιιτα Ρατοπ παπι Επιιτιοιιιατα ωπ..

ιυπέτιο Ιου Ρι·οΡοπίἱο πατυταΙιε αΡΡοτιταε επιπαΗ

απο ίαΡΡοπιτ αιιαοιυαταπι οοπιιποπΓυτατιοπέ ευπ·ι

,τ

Μ

ι """!Φι

πω.

ιΠο π πατα αΡΡοτἰταε πατυτα!ιε εοπΐοιιυιτατ αιΙα- Η" Μπι

ιιυατο παταταττι,οιιιυε οΙτ αΡΡοτἰτυε; ποιο ποπ Ρο- Δ2""π "Η

τα ιπ·ιπιοιιιατο δ: πατατα!ιτοτ ιπεΙιπατο,πιίι ατι Βο-#"°

παπι εοιππιοπίπιπ ΡτοΡτια πατιιτα;αΙιοοαι Η Ρο!

Ϊοτ πατατα!ιτοτ ιπε!ιπατο ατι Βοπαπι οιτεοποπε Ροτ

Ϊοᾶιοποτπ ΡτοΡτἰα πατατα, ΡοιΓοτ πατατα!ιτοτ ιπ

εΗπατο αει αΠιιυιο οιιεειτοπε ΙοιΡίυπι; πατα επτα

ιΡίο ίιτ πιαιπιπο αόαουατιιεδο εοπιπιοπΙ.αε ΡτοΡτἱα

πατατα· Η ΡοίΓοτ παταταΠτοτ ιπε!ιπατο ατι ποπαπι

Ρεττοθτιαε,ιπο!ιπατο Ροίΐοτ ατι ατομα! οττεοποπε ίο

ιΡίπιπ. Ηαε τατἱο τπὶΙἰτατ οι: τοΠοαιε ιπαιιιω ιπ

ΈαΠε : Με:: τοπὸἰτ απ οπιοέταιπ,ίαΒ πιοτιαο ιιιιιιπα

νοταειτατἱε, Ροτ εοττιταιιιποπι οιοοιιοπτοτπ οιπποιτι

πατυταΙοπι εοττἱτυὸἱποπι τ ί-Ροε ΐυπ πιοτἱιιο ιιιυιπα

ΡτοττιιΠιοπιε, Ροτ πττπιτατοπι ΐαΡεταπτοπι οτπποπτ

πατατα!οπι πτπιιτατοτπ.

Βιι:εε τ. Βο Βέτο ετοατατα παταταΙἰτοτ ταου κά

παπτ αεΙ Βοαπι,ντ ατι ΡτοΡτιαπι πποιπ,8ε ποπαπι,ωω '

παπι πατε 8ο Βοπαπι εοιπειιιαπτ. α. οΙτο ετοατα-

τα ποπ ΡοΠιτ ιπιτποπτατο ιπεΗπατο ω Βοπυπι ιπ

ετοατιιτπι Ροίΐοτ πιοιιιαπτο Βοπο οτοατο, απιαπιτο

Βοαπι ΡτοΡτετ ΐοιΡΐυπι απαοτο ατπιειττα:οταο Ρο

τεί]: ετοατυτα οπο εοππατιιταΠε παπἰτιιε ε!ιατιτ:ιτιε.

ΚοίΡ.απ Ρτἱιπαπι, ποεαπάο, ετοατιιταε ἰπεΙἰπατο ασ!

Σα

Βουιπ,ντ ατι ΡτοΡτιαπι πποπι ιτππιοοιιατο,ίεά ταπ- αεί το

τατπ ιτιοάιατο , παοπι ίιπΒιι!α τοΓΡιειυπτ ντ πποπι

νΙτἱπιυτπ πιοι!ιαπτο ΡτοΡτιο , α απο πππιωμώ

ΓΡε£ΪΗ©8ΠϊΠϊ5 φπα αρΡοτιταε Ροτ το Ρτιπιο φωτια

εατυτ ατι αΡΡοτἱΒὶΙἰ ιπιτποπιατο, παπά τοΓΡιεἰτ, ν:

ατΙαιιααταπι οΒιοότυπι πια πατι.ιταΙιε ιπο!ιπατιοπιε,

οοπαο τποιιιαπτο αΡΡοτιοιΙο εοπιιπαπο: σο παπε

οπἰπι τατἱοποπι τοΡιιεπατ ιπτοΠοότυε ετοατυε, ειαι

Ρετ τα Ρτἰπιο τοί-Ριειατ Βουπι ιπτοΙΙι€τωΙο ιπετοα

τιιτπ ο παοπι ταπιοπ ποπ τοΡπἔπατ τοί·Ριοοτο πιο

ειιαπτο ιπτοΠιειΒιιι εκατο; τοΡα8πατ, παταταἰοπ·ι

αΡΡοτἱτυπι ετοατατα Ροτ ίο Ρτἱτπο ΐΡεείποατι α Βο

πο ιπετοατο; δευτ δ: ιπτοΠοέτυπι απ ἱπτο!ΙιΒἱΒἰΙἱ

ἰπετεατο. Αα Γοευπάαπι ποτιο,ετοατυτατπ Ροτ πα τη:

Βἱταπι ετατἰα 8εεἱιατἰτατἰε ιπε!ιπατο Ροδο :το Ι)ουτπ .τα α..

πιοιιιαπτο ποπο ετοατο. Καπο; Μ Ιι:ιτιιταε εποπ

τιαΙιτοτ τοΐΡιεταπτ Ρετ Π: Ρτιτπὸ ποπαιπ ιποτοατυπα,

α απο τπιτποόιατο ί-Ροειπεαπτυτ. Οεττοτιιπι οι: @απατα-ι τα.

ᾶο ετοατατα τατιοπα!οε Ροίΐυπτ πατυτα|ιτοτ οὶἰ!ὶ8ο-“2ὶξ0##Μ

το Πουπι άπεδτιοπο απιιειτια πατατα!ιε,ποπ παππο

ότατο.ντι ιΠαπι αιιι€ω Ροι· ετιατιτατοττι, τα ιποο!ιαπ

το Βοπο ετοατο Ρτιιιε ιΙΠοι'Ετο: ίἰουτ 8ο εοι;ποίεοτο

ΡοΠιιπτ πιοι!ιο οπτο ετοατο μια εοι;πιτο; Πε οπιπι

Ώ!"|··

πω!" ότι"

οπο”.



ο ι

τιιιτοτιιιιο ιιιίεει:ιο, 8ο εοΒιιιτιο κι Πεοιο τοιιοιτ ο

τοιτιιτε 8ο ίΡοειιιειιτει τι ΡτοΡτιο εΡΡοτιιιιιι δ: ιοτει-·

ιι€ιωιι. ν

1864 Πεειοειτοτ ο. τοΡοετιιιτο ετοιιτοτιιτο οιιτοτειιτοτ

ιτοΡεεεειιιιοιοιοοιει ι·εΡοΒοιιε ίοι:ίτεοτιιι, ειιι εστι

οετοιοιιιε Πε ιιοοιοοιιιτ:ι εοοιιιο&ιο εοιο Πεο γιτι

ΞΝιιΠι Μ· πιο οπο; ουτε οοεειιιιτιο είι οτι οιιτοτ:ιιοτο ιτοΡεε

””'έξωΡ"° ειιιιιιιτιιτοοι; ειιτο οοιτο Ρεεεοτοοιίιτ ιιιιετίιο :το »πιο

;."Μ τοοίιοο, οτι εοοιοο&ιο οοεοιιιιτιο άξιοι ιιοΡοεοιι

Βιιιτειτοτο,οοειτ οΡΡοοιτιιτ Ρεεεειτο; Εεεε οίι ίοιτι :οτι

ιοοδτιο ειιιο Πεο νιτιτοο ιιοοετοτιοοε ειιιοε ω»

το οίι`εοτ ετοιιτοτιο οτοτιιιι τοειιιιι,οοτε :οι Μοτο τό

ιιιοδτιοοεοι εοοίοτοειοειιιτο οοεοίιειτιο ίοτοοτ; ιοτοτ

αποτο είίεοτ Ροεοιιιιτιει ιιοκιιιο, οιιιιιοτι οοιοιο. δ:

_ τω. ίιτιοοιε Ροεεειτο νιτιιιιιιιι ίοτοοτ. το. ιοιΡιιαιτε Πιο

?Μπι το· ίιιιιιτιιιιο,εοι οτ εοοοειτοι·ιιιιονοιο ιιγΡοίιετιεει εοοι

Ροτίοοιι ιοετετιτιιοοιιιιι οιιιιι το ιτε ΡτοΡτιοοι Πει,
ι οικιιο ίοα ιΡίιοε Ροτίοοιιιιτετεε; ιειτοτ ιιτιΡιιεοτ ιι

Με διοτι εοοοετοτειιοε οποιοι ετειιτ2; δ: οιιοει οι
Δε ΡτοΡτιιιτο νοιοε, οοο Ροτείτ ίιοτι Ρι·οΡτιοοι αιτο

τιιιε: δε οοιιο οποτε Ροτείι ιιεισοτο τεΡοεοιιιιτιειτιι

:τι ΡτοΡτιεττι Ρετίοοιιιιτιιτοιο; ιιιωοτ ιιοτοττι,ίι πε

τιιτιιιιτοτ ιοειιοετοτ :οι ειιιοιιτιο·ι; εο οοὸ‹ι, το τω».

6.ιτοΡιιεετ ο:ιτοτ:ιτο ετοστεοι ίιιιιιιίιοιο ιο ΡτοΡτιο

δ: ειιιεοε ίοιιΠίι:οιιτιιι Ποιοι: εο ιΡίο εοτοτο, οοοιι

ιτιειιοεττετ :κι ειιοοιιοι,τεΡοΒιιοτοτ επι ΡτοΡτιιιτο:ιιοο

ειιιτοε οοτι είιοτ :ιτοΡιιἰιε :ιιιεοει, τω Ρι·οΡτιιι; τυπο

ΡτοΡτιε το, επι οοιιιο ίοι:ίι:ιιοτι:ι οιιτοτειιιτοτ ιοειι

"ο πιτ. Πεειοειτοτ 5.ιιοΡιιε:ιτε ετοιιτοτειτο,εοι ο ετοι

1ιιιιπτ ωι·- οιιτοτειιιε Διτετοιτιιε , εο οιιοτι είίεοτιτιιιτοτ :τοστ

πω" ι ιιιιτιιοτειισιιιτειτοιο Ρετ ιοΒοιτοοι ιιοτ.ιτιοοετο , οοε:

869- το ΡτοΡτιει Πει, τετ τιιτ.φιτ.7. Ποιιοειτοτ 6.ιιοΡιι

απο ίοιιιι:οοτι:ιτο, οοπ τιετιιτειιιτοτ εκιοετ ιιιτοιτι

Μτε==το-οε, εοΒοοίεετε οι)·ίτετιιι οποια, τιοοοτοιοοοο ίο

Ϊι° 'τι/β' Ροτοετοτειιοοι: οιιιιι οεοι.ιειιοτ ιιαε ιοτιιιτιιιἔ: εο

'|°Ϊ το . ο - τ - ν ·

“π” Βοοίει,οιιι Ρετ οοτιτιιιτο ιιιίοίιιττι, ουτε ιο εοττιτο
.

ειιοο ιο ετιιτ οοιοεοι εοττιτοιιιοοτο ίειεοτιοτ ωτο

τω, οδοιιο ΡτοΡτιει Πει, οο:ι τα επειτα εοοτιο

ίειτ εοιο οτοοιτοοιιιι εεττιτοιιιιιο δε ιοίιιιιιιιιιιτετε:

οοιο ιο εοεοοίεεοεΙο οοτι οι «τω ετοιιτοτε.·ι ντ

87ο. Ροτο οιοττιτιοοι οιιτοτειιτετ τοιιιτεοι. 7.Νοο Ροίίο

-Νιιιιβά Ρτοειοει ίοιιίι:ειοτιειο.εοι ίιτ εοοοιιτοτείιε το εται
επιττικι. · ο τ' τ· · · Ρ (ο ι

τ 1103. οιιτο πε οΡΡοοιτ ιο ετοιιοτο Ρετ ο ιοτιεττι

εθτιτο Ροτι;ίοΡΡοοιτ οιιιοι ιιέι:ιοοετο ιτοποιοετοτο,

Ρετ οιιιιιΜίε ιιοτοτιοιο:ιτ :οι ετειιτιειιιοι , ιοτιεΡοο

ειοοτειο ιιίοι:ιοδτο, ντΡοτε ειιιιί.ιοι ττιιτιίεοοτιε Ρετ

ίε&ιοτοτο. πιο ίειιτειιι οοο ιττιΡοτίεΒιοτοττι ττειοί

εοιιτε: ιιτ τιᾶιο ετοιιτιιιιι οι ιιιέιεΡειιειοοε ἐ ίιιΒιο

' &ο,ίιιιτειτι τοοιιιιιτο 8ο ιιιιιαίιοιιιε; οτΒο δε εδτιο πο

' τοιιοοοε, ε ουδ ττετιίιοοε, ντ ὅ. ειιοίτι οιτοττιΡιοτι Ριο

ιιειίειτοτ. ί

Β ,7ι· τ Διι 1.οΡΡοίιτεο ίεοτοιιτικ Ρετοτ οι: οπο; οτιιιττι

'Διώ, οτι 2. οοι:ι Ροτείι: οι: ίυΡετο:ιτοτειιο ιιεειτιεοτειιτετ

ΔσἰεΡΡτ|Ι°“ . . . σ .

"ΡΜ". Ρ:ιττιειΡ8τι1Π1 τετιοετο Ρι·οΡι·ι.οιιι τοοιιοτο οΡοτεο

.ωτο- τ.. οι Ποι,οοο ΡειττιειΡειτοτο τοοιιιοτοιιωι εροοοει

οετ:ιτιοοε , ιιτιιιιιε οιτττειοεο ίιιιιιοδιο εοοιτοοοιετι

τοιο,τοτιοοτι·οίΡοδι:οοι οτι ΡτοΡτιοιο: οοε ΡτοΡτοτ

οἑ, οτιοει ιιιι εοτιιοιοοιειιτοτ, ί:ιτ ΡτοΡτιιιτο ιιιιοει

ίιεοτ ίιιιιίι.ιοτιι ίιτ απο ΡτοΡτιιι ιιιιοε, εοι οσοι

τοιιοιειιτοτ: το οοὸ‹ι ίοι:ιίιοοτιιι ειιεοτι:ιιιτετ ίιτ κι

31ιττοο/ι”ουτοίο,οεειειοοε νετο οτι ειιιοει. Διι εοοιιτοι. ιοτοτ οιιτιο

#8· ιΜ"' τιειτοτειιιιι οσο τοΡοεοοτ ίοι:ίτιιοτιιι, ουκ ίιτ Ρι·ιο

Μ” εφε οποίο :ιεειτιοτιτιοτο οιιτοτειιιοιο ι το ιοτοτ εοτι:ι

ιοΡετοετοτειιιε τΩΡι18τ13τ ίοιιίιιιοτιιι, ουκ οτ Ρτιτι

εεΡε “Με ειεειειεοτιοτο ίοΡοτοοτοτειιοτο. Αιι 3.οο

8ο εοοίοο. :οι οοοει ι:ετιο τεί-Ροοίιιτο οι , ιοτειιε

δι:οιο ετοετοτο το ειιιιοτίοε τιιτιοοιε ε ίιιτοιιιο οιο

τι:ε; Ρι·οιιιιιο ίοιιιιο ετοίοετο Ροδο ιοττε ίοοοι οτ

ειιιιοττι:οτιοιινΐ δεκα το 2.άτ]Ι.ι.3οπο, Ρωοοιιιιτιο

οοοιοικιοι ειττιιιοιτ οτι Ρετίεέι;ιοοεπι ίοι Ροτίοέι:ι

ΙΙι>Πιίι £τείι::ιτ ιοίιΠιτει; τη;;; τω;;; επιιικιπα· απο

Φο Που. Το”. Δ.

17ο..

τα ο.

Π%.Ιπ Π:Ροτίωτοβο τοξποβ2ι||ιτηττ Πει.. δ'ει!ΐου ?Ζ ο 89.

τιτιοτετ Ρετ ιτιοοτιτ:ιτεοι Ρετίεειιοτιοοι το Ροτίο

@το Νεο τοποιοο οι: νιίο ιιιιοτι Ρι·οι›οτ,οοὲιο Με

οετίο ιοοιιο εοτοΡετιιτι νιίιιοι στο εοτιιιιιιο, οιι:ιι.ιτι

ιοτειιεδτοτο ετοειτοττι :οι Ποιιοι ιο ίοιΡίο ιοτειιιει-·

ιιιιοιοοιιιο ετιιτο :κι ειοειιΒιιο εοτοΡιιτ:ιτοτ,ντ Ροτοτιο

το :κι οιοιοδιοτο οτοοιιιὸ ιιιίΡειτοτιιιοοιιιε το Ποιιιτι

οι ίειΡίο ιοτειιιΒιιιιιοοι , ντ Ροτεοτιιι κι οιιιοετοοι

ειιτεοτιοοε, οποίοι οιοίὶιοτιι οι·ειιιιιο ιο τ:ιτιοτιο νιτ8ι

Ρτοιοειε ειειιιιι:ιιιιε αει ιιιιιει; ιιιοετίι ιο τιιτιοτιο εο

τιε; οοιιι Πειιε ιο ίειΡίο ιοτειιιΒιιιιιιο,είτιο ίιιΡτο->

πιο οτειιτιο ιι&ιιε Ροτι, ιτε Ρτοιο‹ιε ΡτοΡοττιοοιιιιι-_ _

οι Ρετ ιοτοεο αιτιοι·ιε οτιιιοιτ. Δει εοοίιτοι.εοιιεε·- Διτ'ιιιψ"·

τισ, Ποιιτο εκατο Ροίίε ιοτειιεθ:οιο οσο τοοτιο ιτι

Με”, ίο‹ι οτι:ιοι οίιοοτιιιιιτετ Ρετίοδτιοτοττι, ίετο- .

Ρετ τιιτοοο ιοττε οτειιοοοι Ρεττοδτιοοιε οιιτιιτιιιιο.

Διὶ .οιοοΡο ειοτεο. οιιτο ΡοτοιιΠοοε εοοίοττο “μια το.

οπο στο: εδτιοιιτο Ρετ οοοιιιτειτοιο :ιτιιιιτετο.οοο Ροτ Δ( 4·

είίεοτιιιιο. Δτι Ρτοιι. νιε ιοτοιτιοτι $οιιε ορο τεΡιι

εοειτ εοιο :ιιιοιιιι Ροτοοτιει Μο ιι:ιτοι·τιιι: τεΡοΒοιιτ

απο οοοεοοιοοε ιοτειιοέτο οειτοτιιιι νιε ιοτοιτιοο

Πει. Λο 5.τιεοο ιιοτοεοει. οοιιοειο οπο τοτε ειι Ρτω τ74έ

Ρτιιι νοιοε ιο οιι:ιττο ιοοτιο : τιεοι τοοε οεοοε ιο τω Σ· .

οτιιοο-τοτοιίίο ΡοττιειΡιιτι Ροτείι εοοοειτοτειιιτοτ ιιο

ιιιιο.ιιιίι Ποιοι ΡοττιειΡοτοτ ο:ιτιιτ:ι,οκ οοιι ιιιιιίιοιττ

τιίιισιιιτ:ιε οτιιιο , οιι:ο το ΡτοΡι·ιτι ιιοπιοιο,, πιο κ

τοιοο οοιειοοι Ροτοιι: «το ιιιιιι οποιοι, οοειτο οι: Βο

τοιοει οιιτοτειιιτοτ Ρ:ιττιειΡειτι; οοιει τοοο οοοεοοι-=

οιιο οποιο είίεοτιιιιιτετ τοί-Ριειτ οτιτοτειτο, ειιιοε είἔ

Ρι·οΡτιετειει ιοοιοτι :ιιιτοοι οιοτικ οίι ΡτοΡτιιιοι ~2-;

τοτε ειιιιιοιο,ντ τι αποτο τιιιιιτιδτιο; ε·τεοοετετοιβε

οοιιιετο ΡεττιειΡιιτι Ροτετιτ εοοοιιτοτιιιιτοτ ιιετοιι

τοτει;οοιο. ιο οοοοιε οποιο ιοειοειιτ ΡτοΡτιοτο πιο

~ @το οΡετιιοειι Πει ,° εκεοτιοιιτοτο ΡτοΡτιιιοι τοο<

ιιοτο οΡετετι‹ιι ετειιτοτε. 4
(::ττετιιοι ειιειιοτοτ ιιεειιιοτιτι:ι ίΒιιΡετοετοτειιιε τη:

ΡτοΡτιοτειτεο οποτε: ειιοιτιοε , οοιι οο5, ιιοοιοιοτιτιο τω»

ίιιοτ ίοττοειιιτετ , Πε εοιτο τείΡιειοοτ ίοιιίι:ιιοτιειο ["Ρ"ι"""τ

ΦττττττττΜ τι (ΠΕΜΜΜι ἐ οιιο ίοίιοτιτοοτοτ; οιοοιει τοτιιιιιιιτοτ ιοειοειοτιτ ΡτοΡτιιιιτι τοοειοτιι ΟΡωιιιιι ιστο

”τεοειι Πει. Νιιιτι ίιεοτ Πειτε ιοιτοοιιιιιιτε ιοτειιιζοιτ, ΡΜ”. Μ·

8ο ειιιιοιτ ίειΡίοτο . οιιιιο οποιο ετε:ιτο [πιο ιτιτει- 'ΙΜ' "ΡΗ

ιοδιο, του; οικω : ιτε Εεεε τιεειιιοοτιο ιιοτιιεειιιιτε φα”)Μι

τοοτιοοτ επι Πεοτο εοΒοοίεεοτιιιτο.8ε ειιιιΒοοτιοοι.

οοιΙο οω τοειιιο ετε:ιτο μου εοετιιτο, 8ε τιιιοοιο.

Πιεοτιτοτ ετιετο ίοττοειιοε ΡιττιειΡοτιοοετ Ποι,οοο

οοοιιτι ιΡίοιο οπο ί:οττοειε ΡεττιοιΡειτοττι . ίιε οοιτο

ίιιοτ ειιτιο δ: Ρει·τιοιΡετιοοεε ετοιιτιο,ίοτι οιιοιιιιτοο

ι ειοιο οΡετιιτιιιι, δ: εττιοΒοοειι οιιιε&οττι. Νεο οι;

οτ Πεοε ε.ττιοιοιτ ίειΡίοοι Ρετ ·ιιιοειοττι ιιέτοε Ροτι;

οτι ιιιτοοοΒιοτιιο ιιττιοειτ Πειιτο Ρετ τοοειοττι @ο

Ροή; 8ο οοοοιιιτο τιιτιο ,εοτ οι εοτοΡετετ Ποο το,

οοιο. Ροι·οε ιιέιοε οι, οοπ το ιΡίιοε ΡτοΡι·ιτι τοπος

τω: οιιοοτιειο ιειοο ιοτοοο Βιοι·ιετ ιιττιοΒοιιε Ποοοι

Ρετ τοοειοιιι τιιΈτιιιιΡοτι, ειιειτοτ ΡτοΡτιετιιε δ: του

τοιιιιε Ρειι·τιειΡειτιο οποτε δε είιοοτιιε ειιοιοιιη οοιιι

ιο τοοιιο οΡετετιιιι ιιοιτατιιτ ιιιιιιο ιο οΡοτετιοοε Π·

οι τοοικιτοε ΡτοΡτι:ι. Δε! εοοιιττο. ο οι πω: πωπω, ησ.

ειιειιτ Ρ:ιττιειΡειτιοοεττι ιιιίιιο 8εοετο, ίειιιεετντ ιιι- #“°τιϊω·

τοιιοέτιιε ετοιιτιιτείτ ΡιιττιειΡιιτιο ιο εεοετο οικο

ι·τιιι,ιτιι ιιιτοεο Βιοτιοι ιο 8οοοτε ίυΡετοιιτοτειιι)εοο

εοειο :ιοτοεειιεοε; οοεο εοοίοο. οοὸει στο ιιιιτιετι

οιοτιτο ιοετοετοτοι ειι: ΡτοΡτιοτιο ιοτειιοδτιιε ιιιοι·ο:ι

τι;,ιτιι ιοτοεο Βιοτιεο.ετοιιτοτο ίιτ ΡτοΡτιετ:ιτ ιοτειιο

Με ετοιιτι:οοτο ιιοο,ίιιιε εοοίιτιετετοττττ το ιο Πεο,

ίιοο ντ εοτοοιοοιειιτοττι ετοιιτοτει, ίετοΡοτ το ιο οτ

ειιοε ειιοιοο,οοιιι ίειοΡο ιοειοιιιτ ΡτοΡτιῦ ττιοειιιτο

οΡετιιοτιιιιιτοιιε :ιειοοιιιτιοΒιτοοι ετοετοτα.$ι τι ποπ

ωτοκι,ειιε:ιτ α:οοιιοτο ΡιιττιειΡ:ιτιοοετο ειοίειοττι 8ο·

οοτιο,ίιιιίοτο οι εοτεεεειέε,οιιιο Ρτιοτ οι Ρ:ιττιειΡιι

τισ ιτιτειιεᾶίιε τιιιιιτιι, οσο οοιι ‹ιιοιοοτι οιι ίοττοιιιι

τετοια είτ τού. τοττοειιτοτ ιιιίτιοΒοιτιιτ τι ετειιτοτιο;'

ο Η 3 ίεει

 



δ

9ο Φιπε.2.2. Ζ): 7οπέιαιαβο.ου!ποβιβέπια:ο Πει. π'οέΐέα ?λ

πα ποπ εοπποπι: επω ιιιιε ιπ απαιοΒιι πο:ίε&ιοπο

ιπ:οιιιεοππι. ·

ι77. Απ ε.Ρωα ποπο,Ι)οπω ιιαι·:ιειρατι ΡοΠο αεει

#8 6- ποπ:αιιτοι· πιιοαπ οπιποε ιπαε ροτιοδιιοποε; ποππι:

1ωρπω
ωΙ“Ρω. ο·πιω οατ:ιειο.ιι·ι πιιοαπ Ροτιοπ:ιο-ποω αό:ΐιε οπο,

”,ω”Μ ιιιποροπποποε,8εε. ι.αΠιππο πιι-ει·ιωοπ;πποαπ·ιο..

ό” - ιιππαε ροτιοάιοποε ιιιΡοι·ιιατπταιοε ποτά: παπι::

1ωμπιιέ- Ραι·ι,απίπιιο οο ππὸπ πιο ιιοι·ι-οάιο ιπροι·πα:πταιιε

Ρ#ω”· Ρα::ιειοα:α πα: μορι·ια 8ο εοππα:πι·αιιε ειοα:πτει

πποαπ Ροι·ιοδειοποπι νοι·ὸ :πωπω ιιιοοτπα:πι·α

ιιε ποπιιι: ραι·:ιειοαι·ι, ποιο ταιιε ροτιοδτιο πατάει

μια πο: εοππα:πταιιε ει·οα:πι·αο, πο ι·α:ιοπεω [πω.

Απ εοπιιτπι.πιεο, ι·οοπεπατο ΠΠ (πΡο:πα:πι·αιι:α

εαπ, πα ποί:απ:ια ει:οαια απ, πεε ναιο::Νοπ το
ροπιιιιΙπ: οι::τοπία ίοο:Πω ιπωρτα; απο πεε ευπ

ιππδ:α;ππια Ροίιππ: ν: εοιιιππέι:α ιπποιποι·ο τουπ

8παπ:ιαωε ππαω ποπ ιπποιπππ: ν: ιοο:ίιω ιππι

ι78. μα. Απ 7.ποπο°, νπιοποω ξινοοίια:ιοατπ πο Πιο

#ω 7- Πταπ:ιαω , ἴο‹Ι πιοπιιω ππω:αιια: ιιιΒιιαπ:ιαιοιπ,

ιοπ8θ ιωροι·ίοδι:ιοι·οω ἴπιιΠαπ:ι:ῖ (προτπα:πι·αιιι ο

παι·ε:ιι:: οι: πιω που Με: ιπ:οι·ι·ο, ΡοΠιι;ιιιοω οπο

ιπΒιιαπ:ιαπι πα:ιιταιιτοι· νιίιπ.ιω πο; παω πατε οπο:

ιπιιιιαππα Ροι·Ϊοέ:α πιπιπι οι·πιπιεποππο οοι·ιοθ;ιο:

Ι79- ωοπο ταοιιααπαιι.Αα 8.ποποεοπιοπ.ΕΚ το:οι·πποο

Δ' 8° αι·πιιω.ίι πο Ϊαᾶο πα:πι· αεειποιιε ιποοι·πα:πι·αιο,8:

ποπ παω: ιιιιιιι:απτια Γπροι·πα:πταΙιε α ίιπππιπ οίι:,

πιιοπ πατε ποπ Π: ροΙΙιοιΙιε; αΙιοππι,νοβιωι.πατο

τω· αεειποπε ιιπο πιο οι·οοι·ιο π: οοιιπατπ:πιι πιο:

ποιο. Απ ι·οο.πιεο,αεειποπε π οι·πα:πι·α €α πιια
αεειποπε πι.. πα:πταιι:οτ οτπιπαι·ιι απ ιπιιιιαπ:ιαω

οι·οα:αιπ,ν: ιπιιιο&πω ιπποκα:ιοπιε; ποπ νοτο οπο

8α:ιππω οι: οιιο:α:ιοπιε αππιπ,οποππιππ .τόπι

ποιο Ι)οπ3ι ν: €Ιαιοποπ ίροοιιιεΓ:ιππω:3οππποπ

σε, πιω αεει οπε π_οοι·πα:ιπα ο πατπι· ο το Ρι

εια: ωπαιππω ει·οα:αιπ,ΐο πιτπι·, ποπ νιοιΠιω

πω: πα:πι·αιι:οι· τοι-Ριεια: α3ειποπε Ειροιπα:πι·αιο,

ποιαμπιιτταΡοιιιΡ,ϋιατωοαι οι: αεειποπἶ ίπποι·

πατπι·αιο το ρο&π π απ:ια:ει·οα:αο,πα:πτα ι:οι·:ο

πιιεοι·ο ιπίοκιπε, αΒιππο οο ππὸπ ιπιοι·ιπε πα:πι·α

Επι· τει-ριεια: ιποοι·ιιιε: οο πποπ ιιιπετιπε απ Ριπε

@φωτα το οι::οππι:, ππαω ιπίοτιπε. Αππο.πποπ αεειποπε

!“ΡΊΨ""· (ποοιπα:πι·αιο ποπ Μαιο: ιιιΒιι:απ:ιαω πα:πι·αιοω,

"#”Ϊ" μ· ν: ποτοπ:ιαω πα:πταιοω,ιοπ ν: οιιοπιοπ:ιαιοω.Απ

εοπιιτω. πιεο , νιίιοποτπ πο εοπίιποι·αι·ι :ι·ιρΙιει

ι :οι·, ι.ππαι. νιίιο ποιοι; 2.πιια ει·οα:α8ονι:αΙιε πι;

3.πιια πιοο:παιπι·αιιε: 1.ιποπο απ Ποπ ε6πα:πι·αΙιε

πι; α.Γοιι ιπτοΙΙοδοπι οι·οα:ο:3.$οιι Ιπωιπι πιοι·ιαε;

ππαι·ο πο8.ίιωριιπιποιθ οαιω εοππέ:πι·αέοω οπο ἔπ

:οΠε&ιιι εκατο, ο ο πω :ισα νι:α ι:α:οω. κ
που οπο: απ [ποια. ωαιοι·.πιπια απ αθεπω- νι:αιοω

πω:, ν: πποαπ νι:αιι:α:οω ροππεα: απ ιπ:τιπίο

εο 8: ιππα:ο οι·ιπειιιιο,ο:ιαωίι πιιοαπ ι·οιιππα Ροπ

ποα: α Ροιποιοιιε οικι·ιπίοειε. Απ ο. οι: οο ιωοοΠι

τ$ο. Επι ν:τπωπποεό:ι·απιθ;οι·ιπω Ϊοππι, δε ρι·οοι·ιπω

ο" 9- ιποππω οροι·αππι Ποιποπ οπεοποι·ο οι·ορι·ιπω

ωοππω οροι·αππι :αιιε ιπ:οιιοθ:ιιε , ίιππιποω ρο

ποτο:ιιι· ιιι οοποπι οεπιπο αιιί::αᾶιοπιε :πω Ποπ;

παω πιο ιΡτο, πποπ πι: οπο: ποΒιτα Με ιπ:πιτιπα

· ]9οι, ροποι·ο:πτ ιπ οι·πιπο αΒΡταδειοπιε αδ:ΐια Το,

οι ει: το :Με ι)οι: 8ο :οι πε ι· ι·ιπω πιο πω
ΒΡοι·αππΕι Πει οι::οποι·ο οι·οοι·ιππΕι ::Επππω προπο

αι :αΙιε ιπ:ο!ιοδιΐιε; παω οοιΡίο, ππὸπ Ροποι·ο:ιιι·

ει·οατπε,ροπο:·οτιιι· ροτοπ:ιαιιε,αε ρι·οιπποιππ·α οι·

Δναη:Μ_ πιποιπ αιιί:ταδ:ιοπιε ποιο μπι. Απ εοπιιι·ω. Με.

ιπ:οιιοδ:πω οι·οα:πω , απιιπε επω ιπωιπο Βιοτια·:

παιπ:αΙι:οπιεπ πωπω οιιοπιοπ:ια!ι:οι· νιποι·ο Βοίι.

Καπο; Ιπωοπ Βιοτιαο ποπ Ρι·οροι·:ιοπα: ιπ:οιιο

άπω ε:οατιιω,ιπ ι·α:ιοπο°ροτεορ:ιπι,επωΙ)οο αξι:π

μια: ιιι Ηρώ ροτεορτιιιιιι, πα :απ:πωωιπ ι·α:ιοπο

.Ροτέ Ρτοππέ:ιπι νιίιοπιε ιιοα:α:νππο ποπ :οππι:πτ

παπιταιι:οι· νιίιππε Πει; ποια απ πιποιιππω πα:πι·α-_

π" Ποιοι. ποπ τυποι πα:πι·αΙιε οι·οοοο:ιο ιιτοἔ
πιιεοππι νιίιοποιπ, πα Ρι·αι:οι:οπ τοπιιιι·ι:πτ πα:π- ι

ι·αιιε οι·οοοι:ιο ροτειιιιοππι Ι)οπω; πω, πιω θα

ιπ::ιπΐοεα 8: :οι·ωαΙιε,ποππι: απ οι::τιπΓοεο ιπριιιο

τι πο: Ιπωειι. ντιπ: οο ροίι:ο,απιιπε ωαπο: ιπ:οι

ιοᾶπε απο τοπιοδ:π Βοι,ιπ Γοιοΐο νιίιιιιΙιε.ιωιιτο

ροι·:ιοπα:πε παππι·αιι:οι·:ππιππο ππι α Ιππιιπο ποπ

ωπ:πα:, πιο ιοιαω οι·οοοι:ιοπεω οποδειπαπι ιικο

ππεοππι αδειιω νιίιοπιε.

Όοπ:ι·α νοποι·αππαπ·ι απ:ιπποι·ιιω $εποι.απθ:ο- ΠΠ ·

τι:α:οιπ ΙοιιιΒιιε ι·α:ιοππωεποπιοπ:ιε ιπιπ:εππ: Κο- ἴἶ"ὶ'2Τἔ'ἶ

εοποιοι:οε ποπππΠι : ντιπαω ίεορπε ιίιοτπω ίιππο- .7:"&·

ΒιιιΠιωαπι ίειοπ:ιαι·πω Γιιοοιιοθ;ιιοω , :απτο ιὶππἰο πω..."

α ωαιοι·ιοπε παι·:αω,ποπιε ιπποιιιι |πειιΒι·α:ιοπιιιπε Μοσωπισ.ι

ιο:πριοται·ε,πο:ιπε ππα.ιπ ειιπιεπιιε οιιοι·:οι·ο ι πο π- ΜΜ..ωε

ποι·ι νοιιπ: αρππ ροί:οι·οε πο ιειοπ:ιαι·πω Ρα:ι·ιωο

πιο πιοι·ιαι·ι;ππαίι ωοπιι ιπποποοιπ: οαε αοαιωπ.

πι,ποπ οοπιιι·ιπαππι:ιαΙ:οω αΙιππιπ απο αε ΐοιιπι

Ί`ΙιοοΙοεο ιο:πο:πι· απ ιιαι·οίοε οι·ι·οι·οιππο οπο.

εοι·ιιω εοπίπ:απποε. Αι·επππ: ι. αι:ιοωα,υιωπκσ ιτα- ι·1,"Όπ

@πιανει πρέπει: :πωπω@ΜΑ ποπ οι: οι: :οι·ωιπιε

πο:πωι ποια ποίιει: ιπ απποιο,επιπε πιοππε οίιοππι *·

οι: ιιιιιίιαπτιαΙιε, επω :αιποπ πιοππε εοπποιεοππι

ι ίιπε Π: αεειποπ:αΙιε; πιω απιωἔ`ι ι·α:ιοπαιι, ποιο οι:

ίξιςι:παΙιε,επω:αωοπ οτοΒαι:οιΙιοτο (οπ:οπ:.ροι·ει

πια: πο: αέ:πεωα:οτιαΙοε: ποιππο ο ιιιππ οπο: νο- .α

τπω.οι·οοατο:.ποπιιο αιιίιτα&ιπθ Ροίΐο Ποππι α πο

ιιιε εοπποιει, ποππο μι· νιίιοποω ιποοοπα:πι·αιοω,

πιω παο ο:ιαω Π: ιωωο:ία Ρο:οπτιαιι:α:ι : ποε ι·ο- Ο

ιο:: ο πιιοπ Π: ιωωοτι-α Ρο:οπ:ιαιι:α:ι ἴποιοᾶιπο,

ποπ οΒιοδ:ιπο; παω Ρα:ιτοι· πιεο:πι· ωιοποια :πιο ·

ιωωοτια Ρο:οποιαΙι:α:ι πιιιιο&ιπο, ποπ οι:ιιοδ:ιπο:

επω ιιοεαΙιππ ποπ ιιέπιπεο:,ππαω οιιιοάπωειο

το οωοτίιιιπ ο ο:οπτιαιι:α:ο, ποπ ΐπιιιιαπ:ιαω εο

πποΐεοπ:οω ι ιεπ: ππὸπ νιίιο Π: οιποιία ο·οο:οπ- ι

:ιαΙι:α:ο οιιιοέ:ιπο,πό ιπιοι·:πτ,πποπ ιρία Π: οιποι·

ια £ποποιαε,τω πὸπ ι-οιπωοοιοᾶπω,πποπ το

οταειοποαππτ οωοτ?πωι α.Απππο ἴαιπατο:πι·πιᾶπω 402"#β€

ακιοωα , οτιαωίι νιιιο ι)οι οπο: πα:πι·αιιε ει·οατπ

τα :παω αιιιοωα ποπ πιει:ιοιιιο&πω εοεπι:πω,ιοπ

ωοπιιω εοπποιεοππι , ποιαοι·ο ίοππι ωοπππι οι

Γοππι εοεποΓεοποιε. Α: ο:ιαωπ Με Βοι οποιοι:

:πταΙιε ετοα:πτ:ο, πιοππε εο8ποΓεοππι ιιιιιπε ΐοππο

πω· ωοππω οίΪοππι οιπιποω : παω απιιπε πω νι

πο οπο: ιωωο:ια ρο:οπ:ιαιι:α:ι, 8οεα αι: εοωροίι

:ιοπιε.ποπ ωιππε ππαω ιοί-ο εοπποιεδει ποια πω:

οα νιίιο εοωποποτο: επω εοππο εΞ:ο, ι:α8:εοεπο

Με επιπ νιίιοπο. πετρ.ια 1.οί:ο ποε αιιιοωα ποπ ο αιμα ο

οι: :οι·πιιπιε ι:α ποτίι.ππιπ α Ρτο:οι·ποποεαι·ι ροΠι:;

:αωοπ επω ωοπιιε εο€ποίεοππι π: Ρι·ορτιο:αε εο

εποιεοποιε , ππΙ!αππο ριορτιο:αε οκεοποι·ο οοιιι:

Ροιι-οᾶιοποω πα:πι·α,επιπε οι: ρι·ορτιο:αε,οπιποπα

τι απατα Γοπιιι:πι·,ωοππω εο€ποιεοππι ποπ πο

Βετο οι:εοποι·ο ωοππω οίιοππι.πατπτε εο8ποίοοπ

π. Ειπ:οποιο: απ:οω , Η ωοππε εοεποΐεοππι πι,

αιτιο:ι αΒιιι·αέ:ιοπο ι·οοι·αποπται·ο: οιαιοδ:πω , ιιι

ποπ Π: ιπιπω εοπποιεοπε.ν: πο: το πατα. Νοε ρι·ι- κ” “πιο

πια ιπί:απ:ια πο ωοπο εοπποιεοππι απ8οιι οι: απ β”.

τοω: παπι αιειοωα ποπ ιπ:οΠιειοιιι·ι ππὸπωοππε

εοπποιεοππι ποιιοα: εοπίοι·ωαι·ι ωοπο οποιαπι ιιι

οπ:ι:α:ο; εοι·:πω οπιω οι: , Ρτοποιο:α:οω ποπ πο

Βετο οπο ιιιΒιιαπ:ιαωι τω αεειποπε; τω ιιι ωοπο

ι·οοταιοποαππι-οΒιο:ΐιιιω,αΒιιι·αδ:ιπε,νοι ωιπίιε αιι

Μπα α ωατοι·ιίι. νο! ρο:οπ:ιαιι:ο, παιπ Π: ιΡΓπω

εοεποιεοπε. νππο ιιπροι·:ιποπ:οι· ο απο, πιιὁπ

ωοππε οοεποΓεοππι ιι: αεειποπ:αΙιε , ιποπο ιιι το

Ρι·αποπ:αππο ποπ οικεοπατ Ροι·Εοθ:ιοπεω «παπι πα

:ιιτα: εοπποιεοπτιε. Νοε ναιοτ ιοεπππα: παω πω: Δια π.

απιωα τα:ιοπαιιε πποαπ το Π: πιππωιε, επιπιπ:α

ωοπ,ππω επ ίπ οοτοοι·ο, ροτοπ:ιαεοι·παπιεαε πιατα:

ι·ιαιοε,ι·α:ιοπο πιια:πω πω: πιοππω εοπποιεοππιε

-- ποπ



ο
πιοπιι:ιπι οτι εοοποίοεπιι_οοοιιιι οπιιιιιιεπι, Μ!

Βοίι.!Χ Πο ?αιιιιισβο :σἐοσβὶ&ὶἄ2ο:ι Πει. ι$'ω?ιο ?λ

ποπ οιιι:αιοπιιιπ πιοιίοιπ οίίι:πιιι οι·ιπειριοιπ οιο

ιιιι·ιιοιπ ιοοποίιεπιιι.Αιι 3.πι8.ίι:οοιι.πιιιπ πιοιιιιε, έ οποιο ιιιιιαίοπιιιιοποπι οι οίιιι6ιοπι ι·εριείοπιιι

οπο @επι ιπ πο:: νιιι ιιιιίιιοοιιοθ ιοΒποίιτιιιιι·,ιιοπ ιοπι€ιπιει· οιιοιι 8: εοοποίιιιιιιιπ ίσοιιπιιιι οι ρω

οποιοι: ιποιιιιιπ ποιοι ποίιι·ι ιπιειιιέιιιε,οιιιιι ποπ Ροιιιο ποιοι·ριιιιι δ: ρειειριιιιιιιι,νι νποιιι_ποπ αιι

ι·ιοι·πίειιιιιι Πιοιιι οιι· ιποιιιιιιι πιο οοι·ι ειπι:ι·ίοπι _ :Μαι ιιιιοι·ιιπι,οοοιιιι επίπεάιοποιπ ιιπιιιιειιιι, να!

επ οπιπι Ροιοπιιιιιιιιιο,ίειι ιπίιιιι· εποε οοιιπιιοίιε οοιιπιιιιιιιιιιο.

μι: οποιοι ει·ιιιιοι. (πιο ποπ.πιίι όοπιιιιιιτοι ιιι·4 Ιπίιιιπι; οοιπει ποίιιιιε ιιιιιο(;ιιι ι·ιιιιοιι ιο πιο: Ι κι”. Ι.
οποιο ει: ει· πιο πιο οι ιιιιιοπιε το πο στου: νπιιιιι ι· ι ' ι ' - ιι .κι ιν

Βιιιιπ ιιΐιιιιιιιμοτοπιιιιιοιπιίο Πιι οιππἔιπ μια» ι ιιιιιιιι·,ιο1έ1ιιοίοι::ι :εξίπτει:ιιι::ιε1:ιπιπΈΡ::ιι:::ι “ω” Μ'

παπι Ροίίιιιιιιιιιποπ ροίιιιοιἔ, ιοοποίοοιιιιο Ραπ:- πιπιιοιπ οι·οιιιιι. νει πι! ΡιοΒιιι. Νιπιιι·οπι. οιιιιι""”

ᾶιοπεπι ιοίιιπι ιδιοι Ριιι·ι. Απ ιι.πι€. ίι:οοιι. Ει- ίιιιιι πιτ πο: πι:ιιιιιιπιιοε οιιιιιι·ιπ ροιιίι οοιιπέ

ποιοι τοπίοι·πιιιιιι Μια εοοποίαπιεπι 8: ιποι.ιιιιπ Ι ιιο ιπιιιοιιιιιιι ειι:οει·ι ιο ιοοποίοι·:ιιιιοιπ ίιιιιιιιιιιιιι

`οοιςποίοεπιιιποπ ιιιιιιι ιιιιοπιιι μπει εοοποίι:οπ- . πι πι:: ιιιιιιιιέιοι οποιοι, ποιοι ιοπιιπο ιιιίιιιι

πιο δ: ιοοπιιιοπεπι ίιιΒιιέιιιιο ίιιπιιιιιιιπ, οι οιι ᾶιιειιιιι ιιιιοεπιιοπι ι)ιτοπι ; ειιιιι ειιιι·π ίοιπιιιε ιπ

ιιᾶιιιιι ι:οπίιιιιι·ιιιιι,οο5. ι·ιοιΔιίιπιιιιιοει οι ιοι·πια-π ίιι·οέι:οε οποια απο ε Όσο νιίΠιΠι ιπίι·,οοιι.ιπ ρω

Χά οι

ω.

.ΙΙ ο.

1ιιΒιιι!ιιο

πιει, 8: οιιιιδιοπι ιοοποίιιιιιι οιιιιοιι: πο:: ιιιιιπ

ιπιιιι&ιο,ιιι οοιι ι·ιι.ιιιιιοιπιι ίοπιιιιιιι·, ιιιιιιοπίιιιιιι

ΜΜΜ.#ινι ποποοιπι ι:οεπιιιο οιιιιιιιι εοΡποίεεπιιι οπισ

ι

.ιι ί

,Μο οιιέ

ὸὐιοἄἑιιδ

"πυρ μι.

:σκορπιο

δθ. `

?Μο

.οι ο ιπ

ε."ο

έιτοπι ιο ιιιιίιιιι&ιοι·ιοιιιιπο,οιιιπι ιιρίοπι οοοπο

πιω. δικ: νιίιο ι:οιοοι·ιιι ποπ πιο οιιιιέι:οπ·ι πιστε

ι·ιιιιι δ: ιιιιιιιιιιιοοιπ οιιιιι:ιι οοοιο: πι: ιιιιιίιιᾶιο

ιιοιπιιπιι ποπ πιο κι οοιιιιιιιιιιοιπ ιιιι ιπίπιι·ι:οιΡο

ι·ιε οι:ιιιιιι ιπιιιιιιζιοι ιιοιπιπιε ι:οιιιοι·ι νπιιο : ίπ:

ι:ο.οπιιιο οποοιιιιι ποπ πιο οιιιιδιιιιπ Ρετ πιοιιιιιπ

Ροιιπιιιιιιε οιιριιιιιιιι ιπιιΠεᾶοι ιιποιίιιο.Οιιιπ ι8ι

τοι· ιιοίίει ει·ιιιιιιιιι ίπ οοιιιιιιιιο,οιιαιπ ιπο‹ὶο είπω

οι ιιιιίι:ιιιιιιιι οι: ποιοι ροιιπιιιιιιιιιε,ποιίιι επι [ιοί

ίΠιιίιο, επι :οπποιοι·ειίιε ίπ νιίιο ιι:ιιι·ιιίιπιιιπιι ΠΠ

Ι)ε:ιιιιι οι: ιποιίιιιπ ιιδιίιεριιι·ι.οοι ιιοίιιι ι:οεπιιιο

ίοιιιιέιιοιἔ ιιιιιπιι·ίο οοιιιιιιιιιιιιιι, οι οιιιιδιιοἐ

επιει·ίιι, ποπ ιιοιιτιπ ιοί-ε ιοοποίοιιιι, οι οι ι·ιιιιο:

νιίιοιπιιιιιιοι Βει,ιοπι ποοιιι: ίπ ρειαριιιιιι, πι:

οοε οποιείίιοι οιιιιᾶι ιπ Π: πιει, οι μια οποια
:και ιι:πιιι:πιιιι,8ι ίι·ιιιιο, οι ιπιοοπιιιι ιπιιιιιι'.ιοπι

πιο οι! οιιιεᾶιιιπ ιπ Β ιοίο ειιιίιεπι ι:οοποίιεπ

Ποιο, ποπ :πινει οποιο ιιιιίιιιιέιιοπιπι ίσοοι πιο

- Ποιο ιίιοπιιι οιιιιδιι·νιιιιι ειιιιιιίι ίοιιιιδιιοιἔ ίπ ρο

ιιπιιοιιε ,οοιιιιι ιπισ:Πιθ:ιιιπ @πιο ιο οιιιιι€ιοπι

ιιιειοπι οι·ιιιπ ιο ίιιιιίο τοοποίιεπιιιιπι. Α: πιο

τοοποίεεπι,ιιιιπ ίπ οιιιι:έιι Ρει·ει·οιιιιο.ε, ποπ ρο

ιιίι ποιοιιι.ίιιιι οιιιοει·ο ιοΒοοίπειε οιτιιοδιοπι Διι

ίιιιιᾶιοε,οιιἑιπ ίπ ιοίε ιπ είίεπιιο:αιιιιοιι:οι,ροίίε

οι:ιΠοιπ πιιιοι·ιιιιιει· ιιιιι ιπ οιιιοδιιιιπ ιπιιιιιιιιιι

οιιίιι·:ιάοιπ ιι ι:οπιιιιιοπιιιιιι ιπιιιοιιιοοπιιιιοι, σοι

Ριιιιπιιίιοιπ ιπ οιιιεθ.οιπ ίριτιιοείο, ιιοι ιιπιπιιιπι

ιιιιιοποιοπι νπιιιιιπ ιοτιιοτι ιπ οιιιιέιιιιπ ιιιιίιιιιδιίι

οι: οπιπι ιιιιιιιι·ιιι, :οι ιπιείιοδιοπι ιιποοιιιοπι ιπ

οΒιοδιοπι ιιπειίιιιπ οι: οπιπι Ροιεπιιιιιιιιιι:Ρ (ιιιπι

ιΒιιοι· πιιιιιι ίιι οοίίιιιιίιε οιι:ιιιιιτο,οοιιι ποπ ίπ ρο

ιεπιιιιιιε,δι 6οιποοίπιοπιε ειιΡωι,ποιιι ει·ιι παιιιιιι

Επι· Ρετι:ειιιιιιο οιιιιδιι επιειίι :Πι οπιιιι οοιιιιιιιι

ιιιιιο,8ε ι:οιιίι:οοεπιει·οοι νιιιο Ι)ει εάοε οιιι·ι ίπ

ποιοι·ιιιιιιι· ιιιιιιιιι.Ειιιιιιπ οι ι·ιιιιο οι: εοοπιιιοπιι

οπο ιιι ποιο Πάοκ οιιιε·έι:οπ·ι ιπιεπιιοπιιιιιι· ι:

οι·ιιπειο:οοιιι ιιιιπ ιιειιιιιι.ιιιιιιι ίσειιπιιιιιπ πιοιιιιιπ,

οποιο ιιιιιιι ιπ ίε οποιοι Ροιοπιιιι,ιιιιιιι πιο οικ

οιιπιει·ιτ ίει:ιιιιιιιιιπ ιποιιοπι ιιιιίιι·ιιιθ`ιιοπιι, οικω

ιοπιιο ιποιοι·ιοίιε πο οιιιοδιο ιΡιιιιιιιιι οιειιιο. ΝΠ ΑΠ”. πι!

Ριοιιιιι π. οοι:ι νιίιο ποιοι, ιιιιπ ίπ ιιιτιιιιιιιε "Με Ρ"Τ".

°ιιιιιιιιυιο ι:ιιιπι:ιιπιπ τ · ι ι - ο - Ρ" °'" ·
; - - ιι ιι: ο οιιπιιι ιιιιιιιορι2- Μ,,[ΜΜ

2 ί-ειιιιιιιο ι·ι:ι.Νει: ιοί-οτι, οοοιι νιίιο ίιι ιιιπιοπινπισ

Ι Ροιοπιιιι: ιοοποίιοπιιιτοπι Ι)οο εοοποίοιιιιιι,ιιο+

κοπο πιο ειιιτοπιοπι ιπιιπειιιιιιἐ νπιιοιπ Βιοι

οιιιιι ποπ ιπιποε απο Πεο νπιιοι· νιίιο,οιιἑιπ Ρο»

τοπικ ιοοποίοιπιι:: ιιι:ιπιιε πιο ιιιιι·ι· νιιιιιιιιιιι·ο-ι ο.

οιιιιιιιιιιιι οιιπτιιιπ οι·ιιιποιπ:πιιιπ ιιπιπιιι ιιιιιοπιιιιι Βιιιιιιψίιι ο

οι·ιιιπιι ίοιι·ιιιιιιίιε Ειναι νιιιιιιι· ιοι·οοιι οιιιιιιιι

πιιιιιι·ιοΙιοδι ιιιι·ίοιιιι ιιιοιπιιιιοπιιιπιιιιιιώι ιπιιίιο·

διιιε ιιι:ιιι Πεο: :ιπιπιο ιπιιιιιοι·ιε οπιιπιε οποιοι

πι· ι:οοποίειι. οιιΒιιοπι οι·ιιιπιι ίιιοιιι·ιοιιιι ιιποειο;

εοοποίιιι ιιιιιιιιιιιιιπ δ: ιιίιιιοπι οιιιιιιιι ιπιειιοι·ιει

δι ποι πιιιιιιιιιιιοιιιιποπιοε ι)ιοιπ ιιιιιπισιιιιιι: μοι

με: ίειοίιιιπ οτιιιπιε ίοοειιοιιι. π. Ι_ιπηςη Βιωμο Μάιο: ι;

οι οι·ιιιιιιι ιπιειιοιιε, οι ιιιπιπ πιιιοιιιιιει· @οι

ιπ Πιιιιιι οιιιιπιε ίοροι·ιοι·ιι.Νιι ιοοιιι,οιιοει ιιιιιιιπ

οιοιικ ίπ ΡιοΡι-ιοιιι Πιο, ιιιιιοοοι οοιιιι Πιι ο"

ριιιιιειιο τοπιιιιιιπιαιι·ι, ιο οοοιι ιιιιπι ω” απο..

ιποιιιοοιιιιπ ποπ ιοιιπι·ι νι ίπποι , οι νι ρι·οι:ιιιιιιι

πο; ποπ Βοίιιι ιιοιοιπ ιοπιπιιιιιιιιιιι ίοιιίιοπιιιιτι

οιιιιι τιιιιι ιισ Π: επι :ιό Γι: 8ι μι· Γο.ιιιιιιπ οι πρ- Μιιιιιιιιι

οιοιιιιιιι·οι: ιιιιιι οιιιο οι οποίοι νοοιε, νοοιιτι:ίο

πιω οίοι·ιο οιοιιι·ιιιιιιιιπ Ποι;ιιιιοοοι οι ααπω-2

οι·οιιιιιιιιοπ ειρικιίοι·ι Ροίίιπι Ρι·οοτιοιιιιιι Βάι οι,

οιιοιι απο οι·οσιοδιιιι:ιπι νιι·ιοιέ ιιπιιιπιιιι;8ι "πιο

ιιιι€ειοε οι·οοιιιιιιε ιιιι:ιιιι5, οιιιιι ιεπιιιιιιι ι:οοπο.ι

ίι:επιιιιιιι ιιππιιιιιιιιιὲ Γι, πιο: ιρίε ίειρίοιπ εοειω. Χ ·
ο Α .ο | . . '

Για: Τοπ·ι οοιιικιιι ιπο‹ιο ιιιιι ροίίει ίπιιίι:οπιιιι ΠιιΙΠ#Ώ.Ιο

οποιαοι μορι·ιειιιιΠει,ποπ ιπιπιιιοιι:ιιιι ιιιιπιπ;

οιιιιι οοίίιι ίιι:ιιι ίιιπιοπ ιπιτπαιιιιιι· ιιιιιιει·ιτ οι Βάι

ειδι:ιιιιι οοι·οιπ.Απιιι:ειι,ρι·οο.ιιπι ιοιιιιιιιιο,οιιω

Ιοιιιεπ ιιίπιιτιι Ι)εοπι νι οποίιιπι είιισιοιιιι:ιιιι ειοο

ίιιιιιποπ οι: ιο οι οιοιιι·ιιιιε Βάι οιιισ ιι:ίοιι:ιι

ιΠιιιπ νι ι:ιιοίοιπ είιισιι:πιοιπ.ποπ νι ίιιιιισόιοιπ,ποπ -

] ιπιποι ίοιιίιιιπιιι,οοιιπιίοπιιπιιιιιιμπει οι·οοιιοι

ν ιιιιι)οι;ειιιιι ποπ ιπιπιιε νπιιπι οο_ιιπι είιει·ιιιπ κοπο.

` πιει· ιοί πιει ι)οιιιπ νι οοιιίιιιιι ο πω:_ _ · · · . «πι, Τοιπ ;.2._ιπιπω

οιιιι ιπ ί-οιιιιιοπι Ρειιιιιι· ιιιιπειιιιιιπι. Νιπ·ι πιο,

ι ειιι:ιιοι ιιιιπιπ “ο οιοριιιιιιι Βιι,οιιιιι Ροιείι Ποπ

1 νιιιει·ι:ιδι ιοι·ίπε πιο οοιείι Βιιιιπ νιιιει·ο,οιιιιι οι

ιιιιιιι:ι οιιιι:&οπι ιο π:: ιτι·οο ίι οιιιεθιοπι ιπ Γι: είι ° οι·οοιιειιιι 13ο. Τιιιπ «μια νει πιώ οπο” οπο

οᾶοι οικω, πιο ιΠοιΙ οι ίι·ιρίιι ιπιεπιιοπιιιιει·

ιιοιι·ιπιιι·ι: νι οδιιιπι Ροι·ιιιπ. @ο ποιο πιο εο

Βιιιιιο ποπ Ποιοι ιπιιιίεάοιιι οι! εοοποίεοπιιιιιπ

οΒιι:διππι ιπ ίι:ιιιί-ο ιιιιίιεπε, πιο Πιιιιι ιιι ποιοι”

ιοπιιοπιιιιιιιι· οιοιιιίΐοπι οιιιιιιιιι Ροιοπιιοι πιο πιο

ιιιιοπιιοπιιιιιοι· ειιιιιιιπιιι ει· πιοσιοπι ιδιοι Ροή,

ποπ οιιιιιιιιινι οι ιπ ίι:ιρΡ;ιιιοοι ιιιιιιιιι:ιιι,νι ω

επιιιο οοιιπιιιιιιιιιιι ιπιιιιει·ίιι ιπ ίειρίιι οιιιπιπιοι οι:

ιοδιιιπι μι· ιποιιιιπι ιδιοι Με; ποπ ιπιιιιιιιι πω

ιοπιιιιιιιιιιι ιιππιειίει, οπο ιιιπιιιπι οι ι:ιιιο ουδ ιπ

ιιιιιέι:οιπ Ποιοι ιιι οιιιοδιιιιπ ειδιοπ·ι οοιιιιπ.Αιι ο.

πιοο.ιπ ιο ιοεπιιι ίειο:ιιοπι οι ικιοιπιι:ποπ επιπι

ιιιιιι,οοοπιιιοπιοι ιπ ιιιιιοπι οιιίιιιιέιιοπιε οσοι-οι·

οι·οοι·ιοιπ πιο, οοιιι ίορροπιιοι· ιι ποιίο ίιιιιίιιιπ

ιιο οποιο ιιοίίι: ιιιιιποιίιιιιι νιιιιι·ι, δι πιο ίπποι).

πιιιιι· οιιοιι οι οι·οιιιιπιιοιπ:νιι ιιοε ποπ ΓΩΡΡοβιρι

απ; δι ιοπι ιιιει ποπ οοιείι, πιω ιπιιιιωιιιιιιΞ

Βιοιπ.οίίε οι·οοιιοπι ίοιιιιπιε,ιιιιπ Μπι ο Ενοπο

ιοι· είίε ι:οιππιοπε απο ιιίιιι.;.Ριιιίοιπ ιίι,ι ο οπο· Ρ"βαι ._

:οποιο ι:οοπιιιοπιε ιπίιιιιιιιιίιε ποπ μπε οπο"

πιο· ιοιιιρειιι·ο ει·ειιιιιι·ιειπιπι οι: πιω ποιοπιω

εοιπριιιι :τιποτα επι ρι·ιπειιι_ιιιιιι ποιοι ιοΒπιτιο

πιο ιιιιιιιιιιιιιουιο σ.τοιιι:Τιππω οβιωπικ παρα»

κ, νιιιπιο οιίοίια:ι ιιιιιιιίΪοιιὸιιοΒιιᾶιΞ ιιιιιιιιίο- ιινο8.·υΙιό»

ποιο ίιοι·πιιιπι ιπιιίιι.Βιιιιιεπι ι·ιίπεδιο ιιοιεπιι:ιε, :πιο πω· ·

οιιιιδιιιιπ ποπ ίπ πιο ιι·ι·ιπιποι ‹:οοπιιιοπιει ιίιοοοι

Η οι 8: εται
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δε :τοπικα ιι Βοο οοεπιπο οίιοπι ιοτιιιιι: ιιιτοΙΙιοιιιι

ιοε,8ειπ οοιιοιπ οι·ειιπο οιιιιι ιοί-ο; 8εοιιιπιο:ιιι ωοπο

ιιιιιιιιε ιι ποιιιε οοεπι::ι.ιοι·ιπι ιιι:οιΙιΒιιιιιιε.8ειιι οπ

Επ ΗΡ" κιοιπ οι·ιιιπο ειιιιι ποίιιο ιπ:οΠοδι:ιι.Ατι ποιιιιιιιοιι

::;2"ϋ ιθοι:ιοποπι οοποοειο, ιιοιιι·ιιε ιιιτιοποε τοοιιιοι επι

ι νπειπι; πιω: ειιιικι ι·οε ιπι.ο_ι·ιοι·ιε οι·‹ιιπιε, οποιοι '

ιιΒιιι·ειδι;ιοποπι ό. ιπει:οι·ιι, δ: Ρο:οπ:ιιιι:ι:ο πιιιιο

άπό ποπ ΡοΠιπι πιι:ιιι·ιιιι:οι· οοοποιοοι·ο :οι ιππο

ι·ιοι·ιε οι·ιππιε οποιο ειιιιι:ι·ειέι:ιοποπι ο ιιι:ι:οι·πι δε

Ρο:οπι.ι:ιιιιι:ο πιιιισειωι. Οα:οι·ιιιιι ιιο8ο, πο:: :ιι

@Μι ,π πιιιιπι ρι·οιιιιι·ο; παπι ιπ:οι· ρο:οπ:ιιιιπ ιπιι:οι·ιιιοιιι

Μπαντ: πο» οι οι:οιοέιιιιιι ιιιιτι:ιιιιιο πιιιιιι οι: ιιι·οροι·:ιο ιπ :ει

μυθοι; :ιοπο Ροι·οοΡ:ιιιι δείποιοοιι:ιπιιιε, ποιοι ιπ:ο: εο

Βιιι:ιιιιιιπ δε ωοπο τιιιιιο τοοιιιιι·ι-ι ιππιιδιιοπο ο

παπι. Ήιο_ιιτοιιοι·:ιο, ποπ π:ι:ιιι·ιιιιο, οι οπο

ειιοπ:ιιιιιε οι: ιπ:οτ ιπιοιιοδτιιιιι οιοειιιιιιι δε Βοιιπι

ιο Μπι-ο οοοποιοιΒιιοιπ, οιιιπ ν:οι·οιιιο Π: ιπ οσ

"· οιοιιι 8οιιοιο ρι·οκιιιιο πιο: ιπ:οιιοδ:ι·ιοιε;οιιιιιιιιιι

πιώ ::ιιιιοπ ιιιιιιιιιιι ιποοιιοιπ ἔοποι·ο ιπ:οΙΙοέ:ιιιι

πε νπα·. Μπι· ιιο:οπ:πιιπ ιιιι:οπι πιιιιοτι:ιιοιπ δεοιο-ι

κοπο πιιιιτιι:ιιο πιιιιιι ιιιροοπι:ιιι· ιποροι·:ιο πι

οοιιοπι ἔοιιοι·ο ιιτοκιπιο νι:ιιο, οιιιιι πι:: πιοιιοπιι

πι: πι Βοποι·ο πιο: ιοπίι:ιιιιιι, ιιοο ιιι:οΙΙοᾶιιιοι π»

ιιιι:οπι απο: Ροι·οοι·:ιο πι Βἔξποιο Ριἶιιἐπἰο νιτιο Ι

ιιι:οι· ο:οιι:ιιιιιι οο πιιιιιιιπι το πο οι ι ο, ιιο

ιιιιο ι€ιιιιπιιιιι οΙοιιἔιιι Ροπή: επι ἔο8ιιοιοοπἀιιιιι,

ιιιιο‹ι οι: απο 8οπιιε πιο νιτιο :οιιιιι ιιοοιιοιι: πω:

ιιι·οοοι:ιο , πω: ιοι·ιιιιιιιε πι, οιιιοιοπ:οι· ιιιΡΡιοι-ι.

νπάο ιιιιιιοπ Βιοι·ια ποπ ιιιοριο: ιπ ιπ:οιιοδι:ιι ετοι

ιο ιιι·οοοι:ιοποιτι πιο: ιπ:οιιοέ:ιιιο:,οι.ιιιιι οι: ιο ιιο

Βο:,ιοει ιιι·ιιιι:ιιιιι πιροι·πα:ιιι·ιιιι:οι· οποιοι. νιιιιο

πι τιι:ιοιιο ροι·οοιι:ιιιι 8ε ιιοι·οοιι:ιιιιΙιε πιιιΒιο πιο"

Ιιο:οιι:πι πιιι:οι·ιειιιε απ οιιιοδιο ιΡιι·ι:ιι:ιιι,οιιιιπι ιπ
Εοιιοδιιιε ο:οιι:ιιειἑ Βετο πι ωΡιο οο8ποιοιιιιιι;οιιιι

πιο πιο: Ρο: πο8ι:ιοιιοιιι νι:ιιι ιιι:οΙΙοέ:ιιιιιε οι:

οιιττιπιοοοιπιιιοριοπιιιε;πει: μι· ιιιιιιιι:ιιιιιοκοοιἶ

ιι.ιπι οιιιιιιοπι νι::ο ιπ:οιιοθ:ιιιιο , ιιιιι οποιοι ω

ἔιΙο:ι ιιο:οι)Ρ ΒιιιιιΙιιοπ ιιἔἱιἑιι: πιρριοι·ιιιιιιιιιιε επι

ιιι "πιο, ο ο ιιιιι ο ο ιιιι:ειε ιιι:ιοι·πιι:. νι:2.

ΝΪωΙΡ'°·_ @πιο ιικιοιπιι πιι ιιτοβο:ιιιοεο:οιιπι ποο νιίιο 13ο

“"°,”.!” π: ιιοιιι·ειοπ:οτιιι:ι πι μα, ιιοο Ροι·οοΡ:ιιιιι οιιιοοιι,

 

ρφω. ιοοφιιτιι:οποιοπ:ιιι,πωι πι:οιιοέιιιε ιιιιοπιιι· :κι εο

ιΜρωπ 8ποιοοπειιιπι Ποιιπι πι Τοπίο οιιιιιοιι:οπι. Απ ι.

Ψ'β."· ιιιιι:ιιιιτιιιιιι πο8ο,οοειοιπ ωοπο νπιι·ι νιιιοποιιι,ιι:

οπο ιπ:οιιοέ:ιιιιι ποιά οιιπι ι)οο,πιιπι νιίιο νπι:ιιι·¦

ν: μια τοποιοιι:ιιι,8ε :πιο φω,ιπ:οιιοδιπε νοιὸ,ν:

Μ! ι, Ρι·ιιιοιΡιιιιιι Ροιοοπτιιιιιπιμωί.Αιι :..πο'<ιο πω: οι:

ιιοπιιι πιιτιιι·.ιιι:οι· νιιιιιιιι:ι,ποιι ι·οοιιιι·ιρι·οοοι·:ιο-·

πι οκσυι-` ιιοπι οιιιιιιοπι οι·οιιπιε. Αι ι.οιιοιππιιιιιι; ποΒο,ιιπι

Ρω)^_ώ :παπι πιτιοπιιιοπι ν: οοιιτπιοπτοπι νιτι:ιιιιιι:οι· ροτ

""Β.' ιοδιιοποιπ νι::ο νοεο:ιιιιιιε 8ο ιοπιιοιι:ιε, ποπ πιο

οποιο οι·ιιιιιιε οιιιπ οοι·ιιοι·ο:ν: σ: οπιιιι οιιι€ι: ρο

:οιι:ιιιε δε άιιιιοιι:ιοιιοε οτειιιιιοιιε ιιιιι:οι·πιιοι.8οοιιπ

1)· ῇΜἴΜἱ-ιιιιιιι ποπ οι: ω :επι ; :ιιιιι οιιιιι· ιιιιιιιιιπι:ιιε ιιοπ

9"'·ιπ· νιιι:ιιι· ιιοιι-οπο: οιιιιπιι: πει:ιιι·ιιιι:οι·, τω οιιοιιιοπ

:ιιιιπο:: :ιιιιι ι]ωι, ν: ΡοΠι: νιιιιι οΙιοοιοιι:ιιιΙι:οι·

απο οιι:ι·οπιο οποιο οι·‹ιιιιιε ω! πιοιοπιιιιιιι νπιιιπ

ιιιιιιι:ειιι:ιιιο, :οποια νππι:ιιι· ν: Ροι€ο6:ιιιιιωπ

ίι:ειπ:πιιο οιιιιι οοι·ιοδιιιιο ιιιιιπ:ιπ:ιιιιι:οι·:ν: ιιιι:οιιι

οοΒιιοιοοπε ο:ιοπι οιιοοιιοπιιιιι:οι· νιιιι·ιΡοίιπ οιιπι

οοεποπ:ιιιιιι ιπ ι·οτιοπο ποιοορτιιιιδε Ροιοοπ:ιΒιιιε,

ιπωω, ι·οοιιιπι:ιιτ πιοπι οιιιιε Μισο. Αι ο. οι:οιπΡΙιιτπ: π

ειπιπι:ι ι·αιιοπιιιιε ιιιιιο:ίοι· ν: νιιι:ίι οοι·ροι·ιἰι ποείο

οιιπι ιι:ιτιιιιιιι:οι· :ο πο οπο: Μισο πω, ν: ο · ιπ ο

πο: :ποιιιιιιι ΓΡιιιιέ, οι μι: ιπ:ιιιιιιιπ οοιιιο:ιε; ει

ν: ιοριι·ει:ιι,ποΒο οιιιιι πιο ‹ιιιιοτιιοιοιιιιιε ιπ αιτιο
πο ιιιιιὶιιιέὶιοπιῖὶι ι:ιο:οπέιιιιιιιτο:πειιιι οπο ν: ιιοιι;;

ι·:ι:ει ιο:ιιιοιι: οι· ιποιιι ο οοι ιιε,ποπ :ιιιιιοπιιι:ο -
ι Επι: πο: ιιιοιιιιπι οοτροι·ιε,οιιιιι·ποιιιπ:οιιιοι: π

ι:ιοποιοπ:οι· ο πο:οπτιιε οοι·ιιοι·οιε, ιιιιιιπιιιιι ι·ιιι:ι

Π: οποιοι ποιοι άοποποοιι:οε ιι ιιιιιισιιιιι οι οιιοπιιιιιιιιι ι

ιΧ. Όι· "Μια οι οσέποβιιι!ιαιτε Πει :πιο 7!

ιιιι ιιιιπιιιιιιπ ρι·οοι:,ιιο!ιο οοιιιιπιιιιιιιι ιιιιιοιιοι·ιιι -

οπιπιπ οο8ποιοοι·ο οιιιοθ:ιιιιι πι πι:ιοιιο «πω»

έιιοπιιι ιιιιοιιοι·ιε οι·ιιιιιιε:οιιοά ιιοποίι: οοπ:ι·ει πω,

οι Γοιιιιιι οοπ:οιιιιιιιιιιε,ποπ οπο οοειιιιιιιππιιπ

2ο:ιο:ιε. οιειιπιο ιπ ι·.ι:ιοπο επι ι·ο&ιοπιε οοΒιιοιοο-_

οι: οιιιοδιιιιπ,ιπ τπιοποιιιιιπιιᾶιοπιε οι·ιιι:ιιε ιππο

ιιοι·ιιι.5.οι:οιπιιιιιπι πιιιΡοιιι:, ιιοιι-ο :ιριιο:ι:ιιιιι πο- 17ο Μ».

:ιιι·ιιιοιπ ιιοιιιιππ.νοι ειιι8οιι και πι Ι)οιιιιι ιιιποι·ο Μ""'·

ιιιι:ιιι·ιΙι ιπιιιιοιιιιι:ο ιροοιιιοι:ο επι ιοιο ιιοπο ιπποει

:ο, πιιιιο πιοιιιιιπ:ο ιιοπο οποιο πο: ιο ει:: :ιωα

τιο ιιιοοιιιαιπ:ο, ποσοι @πιο οποπειι. οπο πιω.

Απ 7,.Κοιο.ιππιοπ ποπ:οπιιοι·ο πιι)οιιπι Ροι·οοιιτι

πο, οι ιιι:οΙιοδ:ιιπι νιιἑ οιιιπ ιιιιιιιιιο; 8ε οιιιὸοιιι

ιιι:οιιοδτιιιπ ν:ιιιιιι·ιιιιιοιι:ιιιιι οιιοιιιοπ:πιιο,ιιιιιιοιι

ν: ιιιιιι·ιιιιιοπ:ιιπι ιιιι:ιιι·ιΙο, ιιοιι Ροιοορτιοπιε, οι

ιι:οτιιιδιιοπιε. (πο:οιιιιιι ιπίπιιιιιοπτιιπι ιιιιιιιιιιο

ιοπιρο: Ρι·οιιιιοπ ιπ νπ:ιι:ο πια οποια ιιιιποιοιιιιο,

Πο οι ιιιιιιοπ νιιιοιιοπι ιιοι:ιίιοπιπ ρι·οιιιιοι: ιο νιτ

:ιιτο Ποι,οιιιιιε οι ιιιιιιιιιιιοπ:ιιιπ:ιι.ιιιποιι:πι ιιιι:οιπ

οιιιιι Ρι·οιιιιοοιοτ νιι·τιιιο ιιιορι·ιο, ν: απο ιιιι·ιιιοι

ιιιιιιο,ν: Μ.ρει..ιιιι ι.ιπίπιπ:ιοιπ,ποεο πιο ιιιιιιιιιιιι πωπω

νοοιε , ιιιιιιοπ 8Ιοι·πιτ νοοιιτο ρισιιι·ιο:ιτοιιι πο. Ϊ#/ω##·

Ε:οπιιιι οιιιιι ιιιιποπ @απο ριιιτιοιρο: ρι·οοι·ιιιπι

ιποιιιιιιι οιιοπιπειι Ποι,ι·οέιο πιο ιιο:οπτ ρι·ορι·ιο

πωπω. Νο:: οίι μι· :πιο ο: οι·ο:ιιιιι·ιε @οποιε

πιο ιιοιι πιο ιιοιι Ρι::ιοιριιιι: Ρτοιιι·ιιιιιι πιοοιιιιιι

οροι·ιιιιιιι πο, Ιπιιιπιοπι Ρι·οιιιιοοι·ο άοιιοπτιοπιοι·

ι ιιιιιιο&ο 8: ιρο:ιο,ν:ι Ρι·οιιιιοιιπ: οτοιιτιιτιο,ιιοπ

οιιοοιιι: πιοοιιιιιι οίιοποπ οιοιιτιιι·ιιι·ιιιπ. Ριιιιιιπι ο:πιπι

οίι,νπιιιιι οπεοΙιιιιι ιιιοιΡοΠο ιιι·ορι·ιο::ι:Ε ιιιιοι·ιιιει

οιιιπ :κι ι·ει:ιοποπι Ριοιιι·ιο:ιι:ιε ι·οοιιιτει:ιιι·, ν: πεπι

τιιιι:οτ οπιιιπο: ει ιιιι:ιιιιι,οιιιιιε οι Ριοιιι·ιοπιε. Αι ι.

πο8.ιιιι:οοοιι.οιι τοι:ιοποπι βρπιιιιοο όιοιιιιιιο,ιιιοο

ιιιιιιοπ πιο ριοιιτιοιιιοιιι πω, οιιι:ι ι·οιιιιοι: οιιιπ

ν: οιιιιιιιπι οιιιοιοιιτοιι·ι ιιπιοιιοι:οι·,ιοει ποιο τοι-πιει:

ι)οιιπι ιοοιιιιιιιιπι ιιι·οοι·ιιιπι ιιιοιιιιιπ οροιιιπάι,οιιι

οι·οι:ιιι:ι: οοιπρο:οι·ο ποπ Ρο:οπ; ιιιπιπιπ:ι:ι ειιι:οπι

οιιι ι·οιιιιοοι·ο: Βοιιιιι ν: οοιιιιιιιι οιιιοιοπ:οπι, ποπ

::ιιιιοπ ΜΡιωπ ιιιιιιπ ιοοιιιιοιίιπι Ρι·ορι·ιιιπι πιο

Διί οι,

·οιιιιιι οΡοιειιιιιι ιιιιιιιε,οιιιπ ποοιιιοιι: ιππίπιιι:ιεοοπι

ιπιιπιο:ιιι ριορι·ιιιε πιοιιιιε οροιιιπιιι πο” οοιπ

ιιιιιπιο:ιι·ι Ροποίι: ιιοοπιοιι:ι.Α‹ι 3.πο8. ιιπ:οοο‹ι. ιιο- Λι ο:

ιιιιιιιο: οοιιιοι·ιιιιιιε ιιιιιιοι·:οι·ο , ποι ποπ Βιι:ιε πιο

πιοτο ιιιιιιιι Ρι·οροι. πω” :β ρ·υριάστασ πο, που:

ψ ρωιοπιικω ρποειικίιικευπ @πιο πω, οι κι ιιοε

οιιοποιίιο οι: οι:ιι:ο ιιιιιοπιει:ο ιπ νπιιιοι·ίιιΙι πιου

όιιοπο πιπιιι:οφιιπί Μπάσα οοἔπιι/ἐεπιἰι /δοκιι·πτωσ

οικω @πεις δε οιιιιι τιιοπιιιιε, ιιιιιιοπ πιο ρι·ορτιο:ι

ι:οιιι ι)οι, ιιοε ιιιιιιιοποιο, ιιιιιιι πιιιίι:ειπ:ιε οι·οοιτα:

Ροδο ιιιι:ιιι·ιιι:οι· οοπιροι:οι·ο :οιπιοιο ιιιιπιοιιιιιτο πι

1)οιιπι ιιέ:ιιπι ριιι·ιιπι;ιοιι ιιιιιιπ‹ιο Ρι·οιιει:ιιιιι.Απ οι άιιητοξ·

ποειιποιιτιι,ρι·ιποιριπιπ ιπιιιιιιιιιπι οοι3πι:ιοπιε οι:

οοειοιι:ιε οπιποιιι πει:ιιι·ιιιοπι ωΕιιιιιιιιιοιπω.ωωπ

πιοιιι οΓ: ρι·ιποιιιιιιπι ιιιιιοι·πει:ιιιιιιε οοεπιιιοπιε,

πο πιδιο απ: ιιιι:ιιι·ειιι:οι· οοιιιιπιιιιιαιτιιπι,οιι: οοιιι

ιιιιιπιοιιι·ι Ροιιο «Απ οποιο ιιιιιπιιιι:ια.Ειιοπιριιι :μια -

ιιιιοι·ιιιιιιιι Γοιιιι·π ιιι·οιιιιιιτ ‹ιο ιπΓιιιιιιιιι:ιι:ο πετο

οι , ποπ ιι::ιπποπ:ο ιιιπιιιιιιιιι:ι:οπι οοποπιοιιιε

ιιιιιοι·πετιιι·ιιιιε.(:οι:ππι ιιιιιποιιο οιι€, ν: 4..ιοιπ. το

Βιιιτιοποπιπιιοι,οιιιιιπ πιο οιιιιι:οιι:ιιι πο ιι:ιιιοιιιιιε,

οοιιιοτοπι οπο οιιιιιοιιιιιιιιιο οοΒιιι:ιοπο ιιι:ιιιιιι,

οιιιιιι ‹ιο οοιιοπι πο: οιιοδιιιε π:ι:ιιι·ιιιοειιιιΒοι·οροι

ιιιιπιιο.Η:ιιιο: ι8ι:ιιι· ι)οιιε ιο ιιιοπιιιιο πιο: ποιοτι

τιιο ιιι.ιιοι·οιπ ιπ οο8ποιοοιι‹ιο ιπι:ιΙΙιιιιιιτει:οιπ,οιιοει

ποιιιο ποΒιιΒι:,οπὲπι ιιοιι ιιιιιιο:,ποι: ιιιιιιοτο ιιο:οιι

ιοοιιπιιιιιιι οιιιιοιιιπι πιιιιιι·:ιιιιι νιιΕι οι·οιι:ιιι·ιι; ατομο

.ιιιιπο ιιιοιιιιιιε ποπ ιιοιι-ο οοπιτπιιππ:ιιιι ιιιιιιιιιιιιιι

ιι:οι· οι·ο:ι:ιιι·2,οιιπιιι: ΡιορτιιιΠοι,οπο ιιοιιι: ποι

ποπ:ιιιι:οι·.Ρ:ονι:. ιιι·ιζιιιιι. ειοιιιοι·ιιιτιοε :οιπι::ο :κι Διὶ «Με

8οιιοιιιιι:ιοοε,ιιοπιιοιιοε πιιιιινιι:ιι:ιιιο,οιιιιιπ οπισ

οιιιιιι οΠ-οιοτιπιιιιιιπ:οΙΙιειιιιιοπι ποιπιιιι:οιιοέ:πο

πο”

.οι ι..ρι·οθε



μ-ιωοιππ. οι ιροοιιιοατιιιιιιιι ροτοποιαι2,."-ιι)"ω

ιιιι οοιταιιι ιιιοοιοιπ (ροτοποια οπιπιιιοι· ιππωπ

Ποιο οι Πιο 0ιιιοᾶα`ιιιοοιἱιοαπτιιι·)ι·οέι:οιιιοι ποοοιι

Ϊοτιοα ιπτοιιι€ιΒιιιαΡοτοπτια:πιιια ιιοπο ιοι·πια πιο·

ο ίιο:ι τροπος” ιιιατοι·ιαιιι, ιιιαπι ιο οσοι ιροοιο Ρο

τοπτια τοοορτιιιιο οοοιιιοποποιο: πα ΐοι·ιπα ιποοιιι

ειιιιιιο Ροποποιαιο, ιιιαπι ιο οοιι:α ΓΡοοιο ροτοοιιιο

:ιδια Ροποοιιο.νιιιιο,οιιια Γροοιιιοαοε τιαιιιτ πιο

οιιιοατιιιπ :κι Ποιοι οι·‹ιιποιιι , ο ιοτιοα ιροοιιιοαπα

ιπτοιιοδιιιπι οτο:ιτιιιο,οιιοτ αδιιια Ριιι·ιια,τι·αιιοιοτιι

ιιιιιι ιο οιιιιιιοιπ οι·ιιιιιοπι. Να: ιπιιαπ:ια ποπ πο

Βοο οοοιι·α ιιαπο ιιο&τιπαπι νιοι παπα: ποια ιο.

οοιιοξιιιο οιιιιιπιιε ποπ £ρωποποι αι οι·οατιιτιο,οιιπι

πιο ποπ Ποτ Ρι·ιπιαι·ιιιιο οι:ιοδιιιπι ιΡω,τοιι πιο”

πι: ποιο Ριορι·ια οποπτια.

$ΕΟΤΙΟ νιι.

.οιΡοπιιιΜφιιρακιιωφιιιο πιο π

βιοπικοιιτο οπτιιι·α!ι οποιοΡιου πο,

πιο αΙιαβι·ωπ/προτποταιοΙοι

“μ Απο ιιιιιιιτ. ‹ιο ία&ο ιιατιιι· οοππαιιιι·αιο ιπ

Πτιιιιιοιιι:ιιιο νιιιοπιε Βοι ιο 8οιιοι·οαοοι‹ιοπ

οιο,οιιοιι οι ιιιοιοο οποιο: οι€ο ποπ ι·οριιεπαιιιτ

ιο Βοιιοι·ο ιιιιιιιαπτιαιε; ποια ο ποιά οΒιιαι·οο , πιο

Σοτοπι:ιαιιι:αα πιο ιιιιιιιαπτιαι::ατ ιια:ο ποπ οπο” ‹ιο

αδιοιπ ιιιπιιοο;οτεο.(ιοπιιτπι.ιοίπιιοποιοοι ποπ

οιοιιοτ οπο οποιοι” σκοπια, νο! απο οαιιια οτιποι

Ραπ, πο! απο απο”, αει οποιο ιπιιι·ιιιιιοπιαιιιοι·

ζ Ρτοιιιιτοπιιιιιπ οπιιοατιιι·,ντ ιιοπιιοπια ιιιίιι·ιιιιιοπ

“ο το πατιιι·αιι οοπίιαπΗαπο·οοοοι·οιιοι·Εποπ ι·οοοιιο

αΒιιιι $οιιοιιπο8ατιιια ταπιοπ μια οι: οοι·ιιπι [οπο.

' . “ μια οοιιιΒιιιιι·, ειιιπι πομπο ιιιιιιιαπιιαιιι ιιιροι·πατ.
πιο _ _ _

- οιιπι οιιιιιιιε ιοπτιο.αιι ιοπτοπιιιο οοπιιιιπ.τι·οε αποτο

ι·ατιοποπ Δ ν _ -

πιο Ρπιπιι:Ιιιιιι·ιιπιοπτιιιπ ιιατιιι·αιο ιιοιιοτ απο οπ

ιιοπι οπιιπο- απο το οαιιια ιπιποιιιαιιι πα οαιιία

"'12 .!”,| οτιποιοαιιε οοεπιτιιια αξιίιε μπι οιοιιοτ πιο οι οι·

απέω παι. εποε αι':ιιιε Ριιι·ι;οιεο ωΡω πατιιι·αιο ιοιιιπιποπ

»πιο ποιοι τιιιιι.Μαιοτ ρι·οο.1.ιοπιιάιοπο ιο οπιοιιιιιιι·ιιπιοπ

ιΜ·"Ψ· το παιιιταιι,ιιιιο νιταιι,οπιπιε οιιιρρο Ροιοπιια »ο

ταιιε. ποιο οιι ιπιιιιιιιιοπτιιιο οαιιιιαι οοι,ιποιοοιιιιο,

οι ιο οοιιοιο σκοπο απο οι ριιποιραιι οαιιι:ι εο

Βιιοιοιτιιια,δε οιιιοδιο οοεποιοιιιιιι:τιιπιποπνιτα

ιι; ιιοιιιιιιοιπ οιιιποο πιιαιιτα:οα, :μια πιο: πιο"

ιοοπια-ι·οι·ιιπι ιοοιιΒιιιπιπ, πιο: ιο οοιιοιο οι·ιιιιιο

απο τοπικ οποιο ρι·ιοτι;ιοιι:τιιπιοπιιιιιι οατιιιαιο

οι οοοπατιιταιια Ι.ιι·ορτιοταα οαιιία: Ρι·ιποιοαιιειι εα
Δ ιοποιιι οι ιπιιιιιιιιοπτιιιτι ιΒιιια,οιι ίπποι Ρωμιο

πα πω; Ρι·ορι·ιοταε αιιτοιπ ιιοιιο: οπο ιπ οοοιοπι

ο οιιιιιπο οιιιπιιιιιιοξιο,α πο ιιοιιοι: νι Ρι·οοι·ια παι

Πο οπιαοαι·ο,8ε αι! ποσοι Βιιαιιοοτ Ροιίιειοπιιιιιπ οι·

."ι " οιιπαιτιιπ (οποιοι. Ροποπτια οοεπιτιιια οι [ποιοι

Ριιιιπ οιοοιιιέι:ιιιιιιπαέιιια,8ε ιιοι·οοριιιιιιπι οιιιοέοι:

απο πιαιοι·οπι Ρι·οοοι·τιοποιο ιιαιιοτο ιιοι:ιοτ οιιπι

οιιιοδιο Ροιοομιιιιιι, οιιιιιιπ ιπιιι·πιποοτιιοι οιιπι

οπο” ριοόιιοιιιιιι; απο ιπ Βοποι·ο οαιιιιο οποιο

οιιιιιιι ιιοι·οιροτο οιιιοδοιιιπ. Ηαιο :απο οιιιο:ιοικοι

πιοιιατ, οιιιιιιιιι Δω ιπιιιιιιιιοπιιιιπ ιιιιιιιαιιτιαιο

ιοἴΡοᾶιι ιιιιιια Μπι οροι·απόι, πιο ιοι·ιιιαΙιτοι· ιο

Βοο ιιιιιροπιο αδιιιπι ιιι·ιιιο,τιιιαιια οι ιοοιιιιε οσ

8οοιοοοιιι Ποιιιιι ιο οιΡωνι αέιιιιπ Ριιι·ιιπι, δε

πιοιιι.ιε ρι·οιιιιοοπιιι αιιοι.ιιιι ιποιοποποοπτοι· αιιοιπ

οι ιιιΒιοάο;ποοιιο ιπιιι·ιιιιιοπτιιπι αοοιιιοπιαιο:οιιπι

πιιιιιιπι παπι Ροιιιταοοιειοπε ιιιΡοτοατιιταιο σκοπια

.ιιέιίιοριιιι,οιιπι οιππο αοοιι.ιοπο οίιοπιιαιιιοι· Επιτο

πιοιιιιιο πωοοιο.ωι :Η αιιιιιιπ ιπιιοι·οι·οινπιιο πο

,ο

:οδο ίοιπια!ιο,οιιια ειοιιοτ οιιιπ οοεποιοοπτο οπο! οοιιιοτοα οιιιοέιιιιοι

οπ.ιπ ο Ρ*Μ·ποβο οπξ·οψιέιπλοι:ε πιο. :πιο οι 93

ήπια οιιπι .οιιιοδιιιιιι .ι ρι·ατιοι·οιπι απαιιιιιαιιιπι 8ο

 

 

Ριιω ιποοιιοάιια οι·οαοιιοι νι παιιιι·αιο ιπιιιιιιποιι

ε πιω ιιοι·οομιιιιιιιι Ποιαᾶιιε ιιιιι·ιιποο ποπ Με οσο

παι:ιιι·αιια ιπίιι·ιιιιιοπται·ια ι:τοπιιια.

1)ιοεε. Ι.ιιιοοπ 8ιοι·ιιο οι οοπιιαιιιι·αιο πο” ιη.

πιοποιιιπ "οποιο πιο δ: καιοοπ ποπ οι ιο οι·ιιιιιο

απο μπι; Ριιαοταιιιια οι πατιιιαιο ιπιιιιιιιιοοε

τιιπι ιπτοιιοδιΐιο αεοπτιοαιι ρι·οιιιιοοοιιαε ιροοιοε ιιι›

τοιιιειιιιιοα,8: ταιποπ ποπ οι ιο οοιιοοι οιιιιιιο πιο

πιω απο ιποοιιοδιιι: @πιο ποπ οι ποοοιιιιι·ιιιιιι,

ιπίιι·ιιιιιοπτιιπι πιιτιιι·αιο οι οιιιιιιοιπ οι·ειιιιια :πιο

πια οαιιια ρι·ιποιοαΙι. Κοιιι. Ι.ιιπιοιι Βιοτι:ο ποπ οιιο ιορ.ιωΜι

ιπιιι·ιιπιοπτιιιιι οοι·οορτιιιιιιιι ποιοι ρι·οοιιιέι:ιιιιιιο @Μια Μ'

άπιπται:αι: οποιο Ι)οι;νπιιο ποπ πιο: Ρτοροιτιο- "'π"""""ξ

παι·ι νιίιοπι οιιιο&ιιιο (ποια Με ιοι·πιαιιτατο ποπ 2:"3::”
ι·οιροοιιοτ νιίιο,οιιι ταοιιιιπ ιιι·ιποιοιο ροι·οοπτιιιο)ρω,5,,,_ Φ

τω οπο ιιιιιιοδιιιιο:οιιο ρα&ο οπο οι οιιιίὶιοιπ `

σκοπια απο ιιιιπιπο.πιιια πω: ιιιιοοπ οιιιιιποι·πιι

τοπιο , & ιπιιιιοι·ιιιτο ροτοποιαιιτατι ιιιιιιοδι:ι : ιι:

δ: νιιιο οι Πιιιοτπαιιιι·αιιο,8: ιιιιοιοτια ωιποοιο.ωι α

ιπιια:ι·οι; «μια οπιοθιιπι ποπ οσοι αι·ατιιι· ν: ίσο-η μισώ

ιπα ιπτοιιιΒιιιιιια απ ριιιιοιριππι μια οτοκιιι&ιιιιιιο;

[αι :κι ιιτιποιριιιιο οοποιτιπιιιπ , ποσά ταπτιιιιι οι

Ι πιο” οιιοδι:ιιε ιοτιπαιιε ιιιιιια:ι8ιτιιι· ποπ πιο" [οτ

ιιαι·ο ριοΒοι;ΐζιοποπΕπι·όιπιε οπιο ΡἘποιΕιο ιιιιτιιιιαιι

πιο το ιι πιω ο οο<ιοιτιιιο. οπ οπο. πιαιοι·

ει·οροεττιο ι·οοιιιιι·ιτιιι· ιοτο)ι μοι·οοιιτιιιιιιπ οιιοιιιοπ

ιπιοιιι ΡοτοοΡτιβιιο,οιιαιο ιπιοτ Ριοιιιιδι:ιιιιιιιι οιιο.ι ο

πιοποιαιο 8ο ρτοοιιιοιιιιιο; παπι οιιοοιιιιιοι μπάσο

απο” οιιοιιιοπτιαιιιοι· οιοιιαι·ι ποιοι αει οιιοοιιιε

πο): ΓοιιιιοιΒιιο;ιατ ποπ οΒοιιιιιιοι ροι·οοπτιιιιιιπ

ο ο ιοπτιιι πω· ο οπαιι στο απ ιιοοιιιιιοι απο

Ριιιιιιοιοι€ο πιαιοι· τοπιιιι·ιιιιι· ροι9ιιοτιιοιποἐι· μια

ι οορτιιιιιιο πατιιι·αιο 8εροι·οορτιοιιο,οιιαιπ ιοτοι· πιο·

ιιιι&ιιιπιθΕι πΐ,τιιέ·αιο 8επι·οιιιιοιιιιιο:ιιαιπ οα:ιοπι πιο-ι

οποιο ο ο ο ιοπτιαιιε :κι οι:οάιοιιτιαιο ο αι: οπο;

?πιο απ πατιιι·αιο.νι· οιιιε:οι·εο ιαιι:οπι Ροιοιιιιπ οι ίι·έσπ. ι ι.

Πιιιιι:αποια,ντ πατιιι·αι€ ιπιιι·πιποοιιιπι Ρι·οοιιιθ:ιιιιιπι

νιΠοιιιο,ιιοιιιι οι ι ιιπιοπ.Βο‹ι οοοιια; ιιιιιιιιοατ,πα- 608808:

τιιιαπι ιπτοιιοδι:ιιαιοπι οπο παιιιι·αιι:οι· Ρι·οοιπέιιιιαπι °

ι νιιιοπιε, οι ποπ οιιο ιιατιιι·ιιιιιοτ Ροι·οορτιπιιιπ οι»

ι ιοδιιιπαπι Ρι·_οτιιιᾶιο οο8πιτιοπιε ιο οποια ιπιοιιο4

' εποε οι οι;ιιοθ:ι ποιοοιιτιο,οιιιπ ιποα πιπροιιατιιξ

ι οι·ιοοιριιιιιι νιταιο Ρι·οροι·οιοπατιιπι:πιιαιο ιι οι πιο

τιιταιιτοι· Ρι·οιιιιέιιιια οο8πιιιοπιε ιπαιιοπο πω

όιο,ει £οπωπ οπο πατιιιαιιι:οι· οι·οιιιιδιιιια οιιιιοοπι

ιο οιΡωτ ιο οι·ορι·ισ ιιιιιιο&ο,ποο οιι οιιτιοπι του

πιο ο ιιιπιιπο,οιιιια πω: ποπ οι οι·ιιιοιριιιιιι νιταιοι

Απ α.ιιοπο ιιιιποι.παπι Ριιαπταιιιια οι οπιιιι·αιο ω 4 πο.

ιιι·ιιιιιοοιιιιιι απιπιποοιιια οι ιοι·ιιια οοι·ροι·ιο.α οπο 7οοΙ.(Μΐ

οπιιοι: ιπο οται·ι; οι ι·ατιοπο ιιαπταιιιια οιἱ οιιιι-ἶ "°""" '

Βοιο οπιιιιιΞ οιιιπιποοιιο&ιι αέ,οπτο, 8ο ιροοιοιιιιειπτοΙΙι8ιΒιιιοπε,ιαιτοπι οιιιοξι:ιι.ιο; :πιο πωπω παρω.δω οοιιοπτ ιοι·ιιαι·ο ρι·οιιοι·τιοποπι:παιπ που: οικω

ταιιπα οι πιαιοι·ιαιο οιιιοέι:ιιιο; ικα δ: ιροοιοε ιπιοιιι

Βιιιιιοε ιιιιιτοιιαπι ιιιατοιιιιιοα οιιιο&ιιιομιιιιαιιοιιοπΕ

τοοι·αιιοπται·ο πιιιιιοιτατοο δ: οίιοπιιιια ΠΓΝΠ; επι ιπ

Και· οοιΡοι·ιο,ιιιιιτα πιοιιιιιπ ιποοιιι€οπιιι απιπιαι ν:

@απο οοι·οοι·ιο;αοοι·οιιιιιο οιιαιιι ιπτοιιο&ιιε αποτο

ιο οι·οοιιιοοπι:Ιιε ταιιΒιια ιΡοαιοΒιιε ιο ιιαιιοο ντοαιιια

οιιιιιοιΡαιια, οοι·ροι·οα, ποια Ριοιιιιοιτ ιΠαιι ν: απο:

8εονιιοΑ ι·αιιο.ιιπριιοατ ιιιιιίιαιιιια, ντ οοππα- ι9ι· _

τιιι·αιο ιπίιιπιπιοπτιιιπ νιιιοπια Ι)οι:οαπι νο! οα πιο `ε;ββ"Τ)”ΐ

ιπιιτιιιιιοιιτιιπι τυποι αΙιοι·ιιιι·ι; ποπ ιιιιοπιιι:ι οιιιιιλ,.ο:2:|:

ιοί-ιι πιο ρι·ιποιραιιε ποιο (οποιο οποιαιιοιιιιοι,οοπ ποιου::

ροΠοτ πιο ιπιιι·ιιιιιοπιαιιο,ιοπ ρι·ιποιοαιιο οαιιια οι-.Μι

ιιοιοιιε νιίιοπιε' Ι)οι;παπι ποιο οι οιιιοιοπε, πιιαπιισ

ιο οαπιιοπι ι·οπιτοιοοιιιιιπτ,ιιιιι ιιιιιτιιὸ οοιππιοπο

ιιιι·απτιιτινιιόο ο πιο ριιποιοαιιε οπο, οιιοι οποιοι

ρι·ιποιοαιιε οιιιοιοπε: @οι οπο: ι:ιι·ιποιραΙιε ποιο,

Ραοοτμιιιι:ι ιο ι·ατιοιιο ποια ιιτοιιιιπι ποπ οι·ι:ιιιι.ιιοέ

πιο α



94- Όέ!75.Πί. Ϊ): επωι!εβα εεἔπεβιὅὶ!ἰιιαΙε Βά, ΔΥθἄἱ° ΡΊΠΕ5.Π!. τ

Ν:: πω. τω· απ! ιι!!ικ! : οι πι: τιιιἱοπε ἰπ!!:τιιιπεπτἰ ε!!:.ει‹! ε!!ιιε! ο

*ΜΗ οιι!!ιτ:ιή,εο επτά! !π!!τιππεπτιππ ποπ ε!! π! Ρει·
Ε Ο Τ Ι Ο ν`[ Ι Ι.

Πε!επ‹!πιπ !-ε,!ε‹! ιι!ἱιιι! ε! Π; ποπ ε!!οι·πιππιττΡ!ιεειτ `

επὶιπ !ιι!π!!τππτ!αιιιιιι!ιοε ·ειιει·επό!!οιι!ερετ εΡι·ι- - · - ε

πιο 0ιι!!πι11°! ει! ΡετΠε!ειΠ!ωπ πω!! !ιι!!!!αιτειιιιπι ά!! ”α!!"!"ωβ ΜΙφωά Ζώκα! τι κα: ",_ ι

:ι!υ!πιιε εο,ι:1ιιο:! Π: Ρτ!ιπατιο πει!εδτιιι:ι ΠΠ: πω! ' Μ||εό!ω: £2°2α£Μ Β8ΜΜ κ0Ιά£7£Ρ0`|Π$ἔ Τ
νε! ε!!ετ ριι!εδτιιι:ι :ι!τει!ιιε !ο!)!!:ειπι!ε: ἱπ οτε!!πε Ν

ει! νιΠοπειπ !)ε!,ντ !Ρεειεε!πιε!!!ε!π!!!ε Πι!τεπτ πω! ΚΙΜΑ !επτεπτ!:ι ι1επιιτ:Βκτεπά. πι 4.άψ.4.9.9. τετ] Α

ε!ιιι!πα:ε!!επε!:ε; νε! νι ρι·!πε!Ρ!ιιπιεὁρ!ετἰιιιιιπ ρο- 2.πα.:.4.ρτο!οειτ τ. οιιοι!ε!ειιιππιιε ν!ι·ιιιε πο- Με"

τεπιπειιιτε!!εό!!πα;νι:οιιπ ιποι!ο ε!!ετ ρει!εό!!ιιιι τεπτ!πε εκτεπόπ Πε ει! ιι!!οιιοι! ο!α!εό!ιιπι, εο οι·ιε- Ρ"6° '°

:ι!ιει·ιπε,.ὶ !οι·τιοτι ε!!ει ει!ιππ ρει·Πεε!!ιιε ΠΠ; πω! !επτε,8ε εκε!ιι!ο απ!!! !πποει!!πιεπτο σεπΠιπτε οπ

ποπ Ρο!!ετ α!!.ππ Πετιιτ:ι!!τει μειΠεετε;πιΠιιι !ε!Ρ- !ειιτ!τειτειπ , πεεε!Πιτ!ο Π:οιι!τιιτ εο8πἱτ!ο επτα, δ:

εἔ! εοπτ!πει·ει δ: !-ρεε!ειπ πωπω ε!!επιπ:,86 ν!τιιι- Ξπτιι!ι!π:ι,οπε!!ε!πτετ τιι!επι Ροτεπιπιπι δε ο!:!ε&ιιιτι

απ! !πρεπιπτιιτο!!ε ροτεπιπε ιιιιε!!εέ`τιιιω : @Και ε!!`ρο!Π!›!!ἰε:ιιι: !πτε!!εό!πε-ετειιι:ιιε ε!ε Π: Ροτεπε ε!!

Ρο!!ετ 11ατιιτ:ι!!ιετ!ε!ΡΠιι11όετει°πιιπειι°επι! ν!Ποπεπι πι ε!!επιπιιτι ι!ιιι!πειπ,νι: !π οΒ!εᾶιιπι.ἱπτε!!ἰΒὶ!:!!ε,

Βε!:ιιιιἰαπιπ8ἱε!ι›!ε,πιιᾶπι Μ!!! πωπω!!! ε!) εε! ε!!- ! τοιπιπέιιε !ιπρει!!ιπεπτιιτπ, ιιιιοι! ειππ ε!.ιι·ε ποπ

!!!πό!ει, ε!Π:ι δ. !ε!ΡΠι ‹!ετετιπ!ιιε!)!!!ε ει! εο8π!ι:!ο- εο€πο επι ε!!, πιώ! πωπω!! ειιτΠι εοΒιιοΠ:!τ Ρετ

πειπ ο!πεό!! , ειπιιε ρι·!ι›ε!ρὶ:ι π! !ε!ΡΠι εοπτιπετεπ πτει!!ιππ εκεετιιιπ !π!ει!οι!ε οι·ι!!π!ε: ετεο,εο πι)

πιω! π1:18ι5 5ΡΠι ε!!ειαι! ιιι!ειπ ν!Ποπειπ Ρι·οροι·- πιο, δε ε!!ιι!πει πω!!! Η!! !ιππιει!!ετε ρι·ιε!επιιιτε,

ιιοπ:ιτ:ι. ω. ρο!Πε!!!ε ό!. ι. νε! !ιοε !ιιπιεπ πτ!τ!!ιι.11°, νι: ΗΠ

192.. Τειττ!Α :Με ε!ει!ιιεπιιι· εκ μεσω! /ἐΠ..οτππἱε !πτεπόπι ν!ιπ !πτε!!εέ`ι!ιι:ιππι δ: εοπιι.ὶ ε!!:, τιιιπ ΡΜ· "τ

0(,"[,Ψ !-ιι!›!!ιιπτ!ιι πεεε!!Ϊπ·!ὸ εοπτ!πειι·αι!!εει!ε Ρι!πε!ρ!ιιοι ποπ !πτε!!εδιιιε ποπ Πι!ε!ρ!τ ιπιιείε δ: ιπ!πιιε; τιιπι

Πιες ορετιιτ!οι!!ε;ετεο !ιπΡ!!εειτ !-υ!›!!ιιπτιε, πω· Πι πιπει , ντ !πι!:!ιπε !πτεπτ!ειτ π , επίτιι!ι!!τιιι·, ι!ε!ιει:

μ. .ΜΜΜ ιεπιπιπ.!π!!τιιιπειττε!ιε εειιιΠι οπετ:ιτιοιπε !!ιρει·πει- ε!!ε ε!ιιΠ!επτ ιπιτΞοπἰε ειιιπ !!!ο; ε: !ιιτπεπ 8!οι·!ε `. τ

τιιτε!!ε,ετιιιιιΡτ!πε!Ρ!ππτπιι!!ενι!ε πεεε!!ειι!ο ε!! ι:ειιι- ποπ ε!! επιΠ!επι τειτἰοπἰε ειιιπ !πτε!!εδτιι ι:ι·ειιτο; _ _!_

Πεεεβοικ· Πι Ρι·ἰπε!ρε!ἰε,ρτἱιπα πιε!!κ οΡεταιἰοπ!ε,ν!ιτε πιιππ ει!!οςιιι! ποπ ε!ειιατετ !!!ιιτπ ει! ε!!οιι!ι! Πιρει!οτ!ε - τ· Σ
["Ι"""φ· ποπ ε!! ιι!ΠΒικιπι!:ι μια !π εο Βεπετε, φωτ! ε!! οι·ιΠπ!ε: νε! ιιε!ε!!τιπ ν: εοπειιιιΠι νἰΠοπἱε Πτπιι!. Π

Ρεορτ!πιπ ειιιι!έρτ!πε!ρει!!ε.Κει!ο έ. Ρτ!οιπι·ει!!κ ο- ειιιπ !πτε!!ε&ιι : δε εοπττ:ὶ ε!!, φπα πιπιπι!ο άπο

Ρεπιι!οππ ε!! !Ρ!!ι εΙΤεπιπι Μ: ε!!επιπι.Π !π!›!!ὲειπ- πω!!! Ρειττπι!!ιι !πτεπτεπτ νπιππ τοια!ε, ι1ι10ε!

τω!! ε!!,!ειπΡει· ε!! ε:ιιιΠι ρτιιιε!ρε!!ε Πα οΡει·ιιιἰο- !!!›ει με: !ε ΠιππΡτιιτπ πω” Πιπι!ειπ ν!τιιιτειπ π:

Με, ειππι εππτ πει· ε:ιιπ ποπ οτά!πετιιι· εεε ει! πει·- ε!!εθειιτπ, ιιιιεπι Ρτοι:!ιιεππι; ετ !ιππεπ 8!οτ!α: ποπ

Πε!επ‹!ιιπι ε!!ιπ!, Πει! !ε!ΡΠ1ιπ , ποπ ποτε!! !τε!:ετε πω! Πππ!επτ νἰττιιτέ !π :ιέ!πιπ νἰΠοπἰε,οιιειπι πει

πιι!οπετπ !π!!τιππεπιι ι·ε!Ρεε!ιι ιιι!!ε οπει·ιιτ!οπιε. Πει ιπτε!!εότιιε, ει!!οετιπ !!!πι! ε!!ετ ι1ιπει!ιιιπ τω!»

'"_ Πει!πειιιιι·, επι· !πιρ!!εετ !ιι!›!!επι!ει !ιιρετπιιτπτε!ιε τε!!εά!ιια.5.!ιοε !ιππεπ Ροπίτιιτ ει!! μοροι·ι!οπιιπ- Ρ”ό· Η

πω” το· πει· πιοι!ιιπι πιί!ωιπεππ εοππαιππι!!ε,Π!!!εετ οτπ- όιππ !πτε!!εέιιιπι ει·ειιιιιιπειιιπ ο!:!εδτο:!ει! ειι!!ιιιε

Ψ· Με !πΡετπειτπι·ει!!ιαε !πε!ιιτ!ιτ ιι!!ειιιεπι πιοι!ιιτποΡε- εο ΡοΠιο, !πτε!!εδτιιε ειειιτπε !π !πΠπιιπιπ ι!!!!:ιιτ ε

πως!! Ρι·οπτ!ιππ !)εποπιπ!ε ειιιιεπιπτοι!ιιε ορει·οιπ- Πεο οΜεδεο!πει·επτο;ει·εο Π.ιΡετιιιιεειπειιπιε!!.

ε!! Ρι·οΡιἱιιε Βε! , αυτ ΠιΡΡοπ!τ !πτιπει!!ειε δε Που δεενινυΑ !επτεπιπι ει!Πι·πι:ιτ, δ.Τ!σεω.1.ρ.9.12. η7Ϊ -

ιπει!πετ ειδτιιτπ Ριιιιιπι,8ε πιι!!ο ιποε!ο εοιπιπιιπ!- απ.ς.ώ· εωωποπ3 δώεΙα/!.έπ 3.α'ύ!!.πι..Επ 4.άιβ.4.ο. Α1!!"π!.!!!':

εει!π!!ε ε!!ετε:ιτιιτεεμπτ ποπ Πιτ:ροπ!τ Ιπιπιει!!εκε8ε ό· ι!εΠπιτιπ· π (ῖοπε!!.”σπ.ντ τε!-ειΚιιτ !π £'Ισπκπ.

!-οιπια!!τει· ιι&ιιιπ ριιιιιπι=8ε !ει!ιειπ!πεοπιπιιιπ!αι- Ι ε!ε πεπι2επ, Μέ πι:ΗΜνω: πειιιιε :ιε!ιιετΠιιιιτ 6'εοικο

Β!!ιε ε!! !ιι!!!!επτπ!!τει· ει·ειιτιιι·ε; εοπιιοι! πιι!!ει Ι π: 3.α!ιβ.ι4.9.ι.!π ρέει:: €.ώ··έιδί.31.5.Κε . ώ· πω!.

Πιο!!επτ!:ι ποτε!! ε!!ε !π!!ιπιπεπιιιπι Πα ρι·οιππε έξ/Πε49ο9“βρ.Ι.5.Κ2ΩΑΠ ειιι!Βιιε !οε!ε νε! ο!ιιιπ πε

οπετιιι!οπιε.επιπ Μ! Πιοι!πε!ρα!!ε ΠπΧωτοιιεεε!εο ετ !ιππεπ ες!οι·πε.νι πεεε!Πιτ!πιπ πι: Ροιεπιπ! ει!)

ΡΓ!Μ!ρε!!5 ε!!!0!ε08 Πωιππ 0ΡΟΜΕ!000Φ.Πεε€0- ι ἐ!πτΠ; νε! ταπιιιπι οι! τεε!ρ!επε!:ιπι νἰΠοπεπη νε!

τετἱτ ε!!ε !π!!:ι·πιπεπιπιπ :ι!ιετ!ιιε; οιιπι πιι!!ει ιι!ο-! οποι! !!!ιιι! Π: Ρετ· ιπο!!ιιτπ !ιοΒ!τ!ιε, πιιορ:ι&ο ποπ

!!ιιπιπ,είιπι ε!!επτπι!!τει· Π: ιτε! Γε, ποτε!! Ρτὶτπιιτ!ὸ ! ε!! εοπττ:ι επτα!. παπι π: π.. ω. ό· πκοα!!.14.4".2.

-- οι·ι!!πιιτιιιι! ΡειΠε!επε!ιιιπε.!!ιιά 5.!ε;ειιι!ε ε!ε!!ι·ιιετε- : ὸοεει,ιιπΡο!Π!›!!ε ε!!ε,Ι)ειιπι ν!ι!ετ!!-ο!!ιιε πιιτπτε

τω· ε!!επτ!ε!!ε εοπεεπτιιε !ιιο!!.ιπτια.οπα Ρτ!ιπειτ!0 ν!ιι!›ιιε:ἰπιὸ :πι ορροΠτιιιτι ε!!εετε,ρε!οτειπε!!ε πα

ε!! τα! Πε. πω!! ρο!Π!π!π ποπ ε!! ΠιΠ!!:ειιτ!ε , πω: τεΠπι , πιιπιπ Ρε!:ιΒ!!. Ριιπι!ιιιπ. οιππιε ει·ειιτιιτει ε!! Με.

Π: εοππιιτιιτ:ι!ε !π!!τιιπιειιτιιπι ορετειιιοπιε Πιρει·- εΠεπτιιι!!ιει·ἰιππιει·Πι Ροςεπτ!:ι!!ιετ!;ει·Βο ειιιοεπιιπε Μ“ΨΜ·

πιιτιιι·ιι!!ε. εκττ!π!εεο !πιρει!!πιέτο Πιο!ειιο , !ειπΡει· τπιιπετ πει- Η"7” Θ”

Δ:24. Αι! κιιἰοπεπι ι!ιι!ι!τ.πειτο εοπ!-ειΙ. Αι! ρτο!:.πε- τιιιε!ἰιει· ἰιπροτεπε ει! ν!ι!ετ!ιιτπ Βευπιεᾶἴι ριιιιιτπ:

!πιπ!πε,ο!:!!ει·ει ειιιτειπ π! !πο!!:επτ!εωςιι!α !ιιιπεπ,

ε!ιπι Πι μπε ρτοπιιά!ιιιιιπ,ποπ ε!ε!κτ ροτροπιο

πω! νἰΠοπἰ οΒἰεᾶἱπὲ,ι1ιιορ.ιέὶο ν!Πο Μαιο ειπα·

8ιτ ε! ροτειιτπι!!ιατε,8ε ιεπιπτιτ π! εο8πο!εεπιεπιι

τ!τιιτειπ εδτιπ,!ει! !ιιΒ!ε&!υθ.ου:! ι·ιιτιοπε !ππιπει·

8ιτιπ· ροτεπιπι!!ιετι !ὶι!›!εέ!!,8ε ποπ ι·επιιπ!ι!πρι·ο

:ιππο ρτοε!ιιεεπιε ππτἱιετειπ πέειιεθιιΠΠ.ιπε!ει νετο,

ειιι!:ι ποπ !ο!!ιιπ Με: μτοι!ιιέ!!ιισ.,!ει! ειπα! ρεπε

Ρτ!ι1:ιο!πε&!,ι!εΒετετ ριοροττ!οιπιι·ι ν!Πσπ!ετ!:ιπτ

οΒἱεᾶ!ιιὲ. πω. πιιοι! απ!! !ιππεπ Πι: σ.εε!ι!επε,

Ροτε!!: ντ εοππιιιιιι:ι!ε ιπ!!τπιπεπι:ιιπι οι·ι!!πιιι·ι ει!

πω!! ρειΠε!επάιιπηποπ !ιι!:!!ειπιια.πιπιε ε!!επτ!ε!!

τετ ε!! ει! !-ε.Αι! εοπΠτιπ.πε8ο επτεεεε!. παπι πιει

τἰοπεπι ; πω! Πεει !π!!τιιτπεπτιιιπ !ειπρει· Πι !πτΡετ

!εδτιιιε ειιιι!ει ρτ!πε!ρει!!. ποπ ωιπεπ ε!! ειπα-πινω

οι·ι!!π!ε !!!έ!;!ιπιτει 2.8ε 5. τιιτ!οπειπ, πεεζο (ΠΒΠὰΠ

πω! Ρο!!ε ε!!επιιιιιι·ει!ε1ιι!!;τιιπιεπιιιτπν!Ποιπε ])ε!.

!

δ

8ο εοπ!`επ. πω! !ε!εο μοιεπτ!α!!τειε ποπ οΒ!!:ιτ πι πΞι πιι!ικ,νπε!ε !π ει·ε:ιτιπ·π οτ!ιιτιιι·ε‹›ππιιτπτιι!π €Χ!·τκινεάω

@Με εο:ςπο!εεπτ!! !)ειιιπ πω· ππεε!!ιιππ ετεετιιιπ,ίπ πυρ ρυ

ιπο‹!ο ε!!επτ!! Ρι·ορτ!ει: τυπικα εοιπιπεπΠιιπ.8ε ποπ !ξ!"ω!'^'

π! !ε!Ρ!-ο,ε!! !Ρ!ε ροτεπτ!ει!!τ:ιει :μια είιπι Πι ε!!επ-"'

πω, μα· πιι!!!ιιε !ιποεε!ιπιειιτ! Πι!:!ατιοπειπ το!!!

ροτε!!.ΟοπΠτπι. εκ ορ!π.ΏκΜπε!!επιι!τιιι·, οπιπεε

!κειτοε επιπι!!ιει· νιι!ετε !)ειιπτ,Παετιιιι!ιν! !πτε!!ε

πω! Ρο!!εαπι:οιι!πει!εκπ Ρει·Πει':!:!!ιε ν!ι!ετε !)ειιιπ,

πο! ραπε!οτ:ι !πι!:ετ ιπετιτα,τποε!ο Ρει!ρ!επε!οτειπ

πω! ν!ιπ !πτε!!!Β·επτ!!: 8δ. ηπα! ει!)Πιι·ά!ιιε ε!!,

ιιιιειπ!!!σετ Απεε!ιιπτ ε!!ιτ!ιιε Βειιιπ εο€πο!εει·ε,

ειιι)ιππ :ιπιππιιπ ε!π!!!!;εΐιπι οιι!!ι!σει: Αππε!ιιε πο·

!π!!οτεππ !ιει!›εειτ !πτε!!εδιππηΚε!Ροπόετ ι.!πατοιια

!!ιατεπι 8!οι·ια ποπ πτεπ!ιιτειι·ιρεπεε ο!πεδτιιιπ εΠ

!-επτἱιι!ε,πιιοι! επιικι!!τει· εει·π!τιιι·-ε!: οιππἱΒιιε,!-εε!

ρεπεε ο!›ἰεἐ`τ:ι !εεππε!ιιτ!α,ιμι:ιε !)ειιεεκιι·:ι παπά!!

' ι!!πειπ ε!!επιπ!ειπ Πιεεε!!!πε ι·ειιε!ιιι οειιτ!ε;ρεπε!
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:ἱε,ἰπ ιιιιιΒιιε πιιἰιππ (Πιιἱοἰ ,8ε νιι€ιπιε εκεεοιιπ: οι 4.οιΜ.4.9.9.ι ι._σ.Κε/ῇοπ.εοπ:ι·π (οπο. ”επ.ε:ι.

ιε!ιοιιο: Βεπ:ο:.Α: πει: ιεΓρ.ντ ιοί-ε Ε·ιτε:ιιι,Γεειι

τ:: ποπ οι , οπο: ε:: Ρπιιιοιιε οι δει·ιοιιιιιε εοπί:ε:,

ιιιπ:οιιπ!ι:π:ειπ :μια Ροίι:πιπ εΠειπ ριπειπιο πω

:ἰπΙἰ. Β:ειροποε: π.. ιπ:εοιιπ!ι:π:ειπ ιοοιιπε π: Ριπ

ιπἰο εΠεπ:ιπιι οιοι1επιτε ει: εο, οιιοο Ι)ειιε :πει

ίεδ:ιοιειπ ποιοι:: ιπ:εΙΙι€εποι :ποιοι νπι, :ποπ

πΙ:ει·ι.δεο εοπ:ιο: πι: Βειιε ποπ εοπειιι:ειε: οπο:

πω: ιιιιι:π ππ:ιιιπ!ειπ ειιι€επ:ιπιπ ἰρἴοι·ιιιπ,πεπι

:σε ειιππ ρειΓΡιεπειοιιΒιιε πο εΙπι·ιοι·επ·ι , ειιιπ :πι

πο.: ΡειΓΡιεπειΒιιε πο ποιοι: ειπιπιπ πο:ι:ι.ιπι πι.

Λο ι.πι€ιιιπ. Κεἴρ. ιππιοιειπ εΠε νειππι,οιιππ

οο ιιο:επ:ιπ ππ:ιιιπ!ι:ει· οιοιππ:ιιι πο εοεποΓεεπ

_ οιιιπ οοιεδιιιιπι ποπ :1ιιπποο :ππ:ιιιπ οιοιππιιιι·

έ02.3

“ο οι

ὶοι ο

'Δ' 3:

ποπ.

_ οπιπ. πο:: (ιιοπει: πο Γπιιιπποιιιπ ςοπει!. ι:ἰπιπ π

Σουκπ :β

μι· πωπω

πωπω.

πος.

Δ» πιο οι·

πιιΜΜ 2

οοεοιεπ:ιπ!ι:ει: νποε Βικιιπι οι, :οιιιιπ πορε

οιιπεπιιιιπ , ει:: Βειιιπ εΙπιο ποπ εο8ποΓεπ:, εί

Γε, οιιιπ ιΠιιιπ ι:οεποΓει: Ρει ιποοιιιπι ειεπ:ιιππ,Ι

Κ:: πιο:: Ροιεπ:ιπιιε οι, ει: οπο ν: ιποιεε οιιιιιι,

ν: οι: :πιο ιποοιιε εοΒιιοιεεποί Π: οεοι:ιιε 8: εοπ-¦

ππ:ιιιππε. Λο π. οιεο , ιιιιπεπ ποοι ιπ:ιΙΙι·δ:ιιι,ι

ποπ ν: ιΙΙιιιπ ιπ:εποπ:, τω ν: εοιποιιπειριιιιπ οι-'

ιιειίπ ιπ:ιοπιε,ειι οπο δ: ιπιεΙΙειίιιι οι νιιιιιπ :ποπ-Ε

εἰοἰιιπι εοιπρΙε:ιἔι δ: ριοκιιπε ριοοιι&ιιιιιιπ νι-;
δ

Ποιιιε Βεπ:ΙΒεπ:.Νεἔο πικαπ ίεπιρει πει·π:ιπ μπι-ι

πω: οεοειε πποειεΠιπι!ειπ νιιιιι:ειπ ιπ εθεό:ιιπι,

οιιεπι Ριοοιιειιπ:, πιΠ ίοΙ:ι ποιποοεπεπ, οιιπ!ιπ

ποπ Πιο: Ιιιιπειι, δ: ἰπ:εΠεᾶιιε, ιιιιοιιιιπ πιο:: ει:
νι:πΙιπ,Ιδι ποπ ΐιιοειππ:ιιιπ!ιε, πΙ:ειιιπι ΓιιΡειιιπ:ιι

ι·πιε, δ: ποπ νιιπΙε. Λο ε. Χάο. Ι.ιιιπειι πω::

ποπ ιειιιιιι·ι πιο οιοριο:ιοππποιιιιιιπ:ιΙΙεόιιιιπ ιππ

επεπιπ:ιεο,8: :τι ιπ:ἱοπε εποε, τω πεοιπε:ιιι:ο [επ

ιιποἰιιιοἰπε, δ: :ιι ιπ:ιοπε ρο:επιπε , ποπ πειτε

Ρ:ιιιπ: , Πο Ριοοιιδιιιιπτ νιίιοπιε ει·οπ Βειιιιι , πιο

οιιοο ί-ιιοιει: οιιπ!ι:πε ποιοι πιιιοιιπ οιοιιιιι. Ριπ

:ει·επ ι·ειιιιιιι:ιιι Ιιιιιιεπ πο ιιιοοοιιιοπωιοπιπ ιπ

:εΙ!εᾶ:ιιιπ ει: μια οΒιεθ:ι οιοιιιιιιο οε:ειιπιπππ

ο: Ρο:επ:ἰπιπ πο οπιεθ:ιιιιι ρειειριεποπιπ π ν:/έί?.

ο .
Γ (Ϊοπ:ιοιιει:οπ:, πι: πω: !ιιιπεπ Π: ο:: ιιιοοιιιπ

πποι:ιιπΡΑΒιιπιππι Μπι:: Με :κι ιποοιιιιι πό:ιι6.ιειι

ΪΡεεἱπΙἰ: εοπειιιίιιονεΙ ππ:εεεοεπ:ἱπ πιο:ιοιππ.Ειιπ

Π: πιο ιιι:ι·ιπίεεθ Ροτει:επο ε!ιειέοοε Πιο: πδιιι:,Ρει·

πΠοιιιο ΠΜ ιπ:ιιπίεεέ ιπππιεπηριοπ:ειεπι οποιοι: Ι

:ιπΒιιιιε ΞπίιιΠ,ν: ιπ:ιιποιε ΡοιΡοι:ιοπεπ: ποιοι-ι

:Με πο ποιο: ίιιρειππιιιι·πιεπ Με: πο: Η: νει·ιοι,

ποπ :πιπεπ π (ΪοπεἰΙἰο οεΕπιτπ: Επι: επιπιβοπ

:Πο ποπ :ιιι:,οιι·ιπιειε εοπιιοικιβ οπο: οε Ιππο

πε 8!οιιιε :ιιπε πει:ποπ:ιιι·; Κο οπιππειε ει·ιοι·ειπ

Βεειιπιο.8: Βεἔιιιπ. ποειειι:ιιιπι. οιιπιπΙἰΒε: εκπ

τιιιπιπ ιπ:εΠεθ:ιιπΙειπ π: ι°ιιΡΙι ππ:ιιιππ:ει·οεπ:ππι

εΠε, επππιπιιε πο Βειιιπ νιοειιοιιιπ @στα ιιιπιἱπε

ποπ εοειε: πο οιιειπ οπιπππποιιιπ πω: :ποσο

ιιΒει!πιπεπιε:ι.ιπι πάιιπ!ε,ιοιιππ!ι:ει εΙειιππε ειεπ

:ιιιπιπ :ο Πειιππ.

ιδιοι» εΙειιπ: ιπ:εΙΙεοιππι ίοιιππΙι:ει πο νἰοεποιιιπ

Βειιιπ. Ωοιπιπιιπιε (επιεπ:ιπ :οι μι· ιποοιιιπ :ιπ

Βι:ί`ιε;εο οποιο εοπππ:ιιιπΠιιε πι." πο:ι·π:ιπ νιιτπ

δ Ε. Ο Τ Ϊ· Ο ΙΧ.

οι! «πιο ἰιιοιεκ ἔΙ0ἴἰιἰ οςβειιιἰιιι πω: ἔ ο

Και:: ίεπτεπιιπ ποιτιππι οείει·ιιιιεπο Γοιιιιπ

_ οιππ:ιιπι ρο:ειι:ιπ;Μφιο.ιπ 3ο.οι|Ι.ιι.. ποιο/ο.

ι.ΣΒ.ιβ.ιΜ.1.ι.π.ι.ιιιι.ι.Καύι.π.2.Ριιποπιπ.. πιο: π:

οπ:ι·ιο πιππε: ε!;ιπιπδιει· πο Ϊοιιιιπ οιιιπ:ιιιπππιπιπ,

:το ιπ:ιιποι:ιιι·Ιιιιπεπε)!οι·πε πο ίο!ιιιπ οεεοιειπ Ρο

:ειι:ια.8εο εοπ:ιποιεεε ίεπ:επ:ιπ ει: εοπ:ιπ διετα»

ροπεπε Ιιιιπεπ σο ιποιοειι:ιπιπ οι πεεεΙΠ:π:επι:ιιιιιι

οιιιπ ιπ:εΠεέιιιε ἱπεοιπΡΙε:ιιε πο που: Πιοειππ:ιι

ι·πΙεε, εεε: Ιιιιπιπε ε:ιπιπ πο εοπιρΙειπεπ:ιιπι πιο

νιι:ιι:ιε,ν:ι εεε: ιεΙιοιιιε πποι:ιοιιε ιιιιιιΠι.Νει: ει:

οι:: :πιο οι: ειιπι·πέιετε; πππι πιο πω ιο Με νι:ο

ιιποιείἶιιε, ν: ιποιει!ε οι·ιπειριιιιιι ΐπειπιιιιπ οικω

:ἱοπιιιπ; οι :μπει ει: Π: ιποεΙιοιΙιε ει:,ιπ:ιπει ειιπιπ

ἱπ Βεπιιε πο Βιοιιππι πεειοειιιιι!ειπ . ιιι @ποιο

ρειιοοδ:πιιιπι ορειπ:ιοπιιιπ. που: ιπ οπιπππ:ἰε πο

ρ:επππί πεειοειι:π!ειπ, 86 ιεποιπιπιιιπι πιπΙε ιιιπόΗ

ιπιποιειιι. ·

5ει:νιιοιι Γεπ:επ:ἱπ οοεε:, πωπω πο τω- ,ως

Ριεποπιπ νιΠοπειπ:ΜΜισο.ιπ π. άφ.472.3.οκα/ο.Ι.Μπ πιο πιο·

Μπιοι.πποβ.4. Μισή!. οι 3.πκ.ιο..«π.ι.ιι'κο.Μειο. ΡΞ("ψω

"πωι. Επι”. ι .Ρ.9κ.11.οτι.5.ῇ.ι·ιππ πω:: ι·ιυπβο. ”ψ'””'” "

Ρ”ιι|επι. ιύιορσ.3.Οσοβίει ο42:.:.7./έσ.ι. Ριιποπιπ.πιι: ε""ωΜ

Ιιιιπεπ ποπ εἰ: ρι·οοιιδιιιιιιιπ νισ0ωι, ειιιπ ποπ Π:

νιτπ!ε; πιοιιε :πιο ο ιειιιιιι·ι:ιιι· ποπ ιειιιιιιι:ιιι πιο

πο ιειἰοἰεποπιπ νιΠοπεπι: πι:: :ειτε ιπ:εΠεέιιιε ποπ

:πωπω ει: ιπεοιποιε:ικ πο οιοοιιεεποππ·ι, ιεο ε:

ιππι πο ιεείριεποπιπ νἱΠοιιειπ.8ι εοπιειιιιεπ:ειιιιιο

πο ν:ιιιιποιιε :πει εοιπριειι ιιιιιιιπε. νποε Οοο

πω” οοεε:.ππιπιππι ι:8ειο Ιιιπππε πο πιοικοσυπ: .

πιο” πιι:επι ν:ιιιιποιιε επεπ:ιπ!ι:ει· ιιιεΙιιοι:, 8:

Ριοοιιεειε 8: ιεεἱπειε νιίὶοπειπ. δει! εοπιιπ; ποῖ

ιππ οε τι επρπιιιεοπο ι·εειοιεποποι ίοιιππιπ Ηπει

ππ:οι·π!ειιι ν: :πιώ οΒεοὶεπ:ἰπΙἱε ΡιιιιεΙΡπΙιε; ί:

ιιιιιοειπ οε ίε ει: ΓιιΒιεδιιιι·π :ιρ:ιιιπ πιο ιιιι:επιππ

οιιπι: οιιπ:Ιιοε: πιι:επι Γιιοίιππιιπ οε ίε ποιοι ει: Γι:

ί:επ:πιε ιιιιοοειιπιοιιε πεειοεπε. Οοπί:ιιπι. οε π

όι:ο Ρετ ποιιειί. ιπ:εΠεθ:ιιε ι·ειιρι: Ιιιιπεπ Με πιο

ΐιιΡειππιιιιπΙι οἰΓΡοπειι:ε. Νεο :ΜΜΜ οιιοο νΙΗο

Β:: :ο νΙ:ἰιπιιε :ειιπιιιιιε δ: ρειιεθ:ιο ιο ρπ:ιιπε

::π επἰιπ 8ιπ:ιιι ιιποι:ιιπ!ιε ει: νι:ιιπιιε :ει·πιιπιιε δ:

Ρειιι&ιο π: νιπ: Γεο Επι:: πιιΙΙπιπ Ρε: Γε ιεπιιιι·ίε

οιίροίι:ιοπεπι, ν: εοπίιπ: ἱπ οπιιιιιΙιε, π: οιιιοιιο

ποΐοιιε πιο Ρωιο οἰΪΡοίἱ:ἰοπε ιπ:ιιποι:ιιι; ειΒο.

πει: οι ιι: οπ:ιιο. (:οιιδιιπ. ρει:εδ:ιοι :απο ει::

νπἰο Μπα. :μπώ νιΠο Βεπιπ; Γεο πιο:: πιιΙ!πιπ

ροΠ:ιιιπ: :ο ί-ιιοιεᾶο οιΓροΠ:ιοπεπ·ι;ιεειιο:ιιι· σπιτι·

ιπ πω: πιππωπ πιιιππιπ:π:ιε, ν: οπο: .5'.Τβωπ.

Έπ:ε:ιιι £'πιει.3.ρ.οπιιι?. 2.4τι.ιο. απο πει: ΗΜ. Α:: Μ;;

ίιιποπιπ.ιπ ιεειριεποο ποπ οει:ιε:πωπω οσοι-πι! [οπο.

ιπιιπιεπιε ίοι·ιππ,πιΠ ΐειρί-ιιιπ ν: ι·εεεο:πειιιιιιιι: πο· .

Ριοοιιεεποιιιπ ειιεᾶιιιπ ιιιρειππ:ιιιπ!επι οεοε: ρο

:επ:ιπ οοεοιεπ:ιπϋπ εοιππιιιπἱεπι·ε πΠοιιιο μιᾶ

πω: θ; οιιοο,' ειιιπ πιο ποπ πιω: πι (ε, ε8ει:

ιπιιιπί-εεο. νε! ειι:ιιιιΓεεο ριιπειιιιο, ν: εοπιρ!επ

:οι δ: ποἱιιιιειιιι πο :π!ειπ ειιιέ:ιιιιι. Λο (Μπεί

Πιιιπ πω., ποπ εοο. ιποοο ιΠιιο ἰπ:εΠἱ8ἰ οε εΙε

ιιπ:ιοπε ποι:ιιιπ, δ: ΡπΠιιιιι; οι οε πέιιιιπ,Ρει οιιπΠ..

:π:ειπ ποοι:πιιιι οε ρπίΠιιπ]νειο,ρει ίοιιππιπιποε.

οι:πιπι οιεἰιιιι απο: ΐιι!πίεό:ιιιιι ε!ειιπιι,ιιιιπποοι·ε

:ποπ :οιιππιπ ιποεΒιιππι.

Τι-:ιι·ι·ιπ πΙΤει·ι:.Ιιιπιεπ ΒΙοιἰε ιι: Βεπ:ἱε ειιειι·ε- “επ

:ο πιιιπιιο τω” πω:: ιπ:εΙΙιΒιοι!π, ιιιρο!εποο πιο πιει

εοπειιιιιιιπ πιω:: ΕΠ: πιιοιιοι·.:ιΡιιο πω. έ:: π. "°ΐ' "“"""

οο!.ιιππωβ.ι.πιι. ι. 8: ?ιι/ποιο ι. ρ. άιο.39.(;-· πι. Δω

Ίπποι Με οιοοπ: επρ.5.οιιοτι:·ε πο εΐίεό:ιιιπ ιποιιιιιι:

ο!ιιιεε επιιίπε Ριοκιιπα, πίΠ8οπιι οεοε: :ο ε:ΐεδιιι

ΡεειιΙἰπιἰε ιπ:ιο νπιι:ιιιιιιιε :ποιά ιεί-Ροποεπε,π!ιο

οι:: ιιιιί:ιπ :πιει οποία πο :πΙειπ εΗειΐιιιιιι ποιο

ι·ει·επ:ιιι; οι πιιΠπ -ι·πιἰο πΠιοππι·ι παεί: ιο :πιο
νΠΪοπἱ:, :πιο ποια:: ποπ ροΙΠ: πο ιπ:εΠεδιιιιπ 8: ο

Ιιιπιεπ,ιιιπι:επιιε :πω ιπποπεπι ΐΡεειει.πππινι:ππ

πι” ιεοιιει:πι πο ιπ:ε!ιεθ:ιιιιηε!πιι:πε 8: εκριεΠιο

Ρωιιπιπιιιπ Π:: πο !ιιιπεπ. ν: πποε: ιπ:ιοπειπ

ι

πω::

απο

ρεειει;ίιιοειππ:ιιιπιι:πε πο ιοειπ,οιιπ ΐοιιππΐιιρει·

πει:ιιιπ!ιπ είιιιιιιί:ιπ οπο: μια:: ιιιιπεπ , :μιὰ :ιο-ι ι

Η: · ι
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Ζῖῦι

96 πι. Βι· ί/οτέιπ:ο [οι οσέποβιοι!ι:πισ Πει. δει'ϊ'ιδ πιο

Βοι τπιιοποιτι ίΡποιοι,ι·οοοιι·ιιιιτ πιιοο ιοποιιο ο: οιτ οόΡιοιπ οοΒοι οιι%ειο ιο ίοο ίπιιοπι Βοποτο ππιοιπἐ

Ρπτιο Ροιοπιιπ:. @οι ποιοπι Ποιο Ροιιιιι ιοποπι

ο οι: Ρπι·ιο οιιιοοιι,οιιιοτπ Ροιοπιια,Ρι·οοποβκο οπο.

4,.οιοιπ νιτιιιε.ομιπιπ ιιιιοιιοδιοε πιο" πο νιοοποιιιπ

Βοοιπ,ποπ οι ιιιίι:τοπποπιπιιε,ίοο ΡτιοοιΡπιιε;Ριο

ιποο.ποπ οέοι νιι·ιοιο ποοιιοπιιπιιιιιιτπ Ροτοοιιιι οι

οοπιΡιοπι ιπ τπιιοπο Ροιοπιι:ο , οιιιιι ποιιο ποοιιιι

οποιο οποιο ΡτοΡοιιιοοπτι . οποιο οι ιΡοι ίοοππιι

οοιοπιιπο ΡτοΡοι·ιιοππιπ.δοΙοπι @το ο8οι ίΡοοιο

ιπιΡιοίοι Βιιιιππ: οίιοτιιιπι, απο οπο οοιπΡιοπι ιπ

ιοετοιτι ι·ιποιΡιοπι οιπτο νιοοπιπ πο.
Ηπιο ίΕοπιοπιιπ οιίΡοοοι ιι`οιοιπ οοπιτπ οοτιιτπο

Βιβιω 1· ποτπ Τιιοπιιίι.ο.ιιιφτο ΪΊδ!σι·έτι,ποιπιιιιι ιπ ί-οπιοπ

ιι:ι 6`.Τουυα. ίΡοοιοτιι ιπιΡιοίοιπι οιοιππι οίιοπιιπ.ι..

13ξάΗΕπιι.. οποιο Ρτπιτοι· ίΡοοιοπι, ποίιπιπ πιιππι ποιτιιιιιι νιτ

ιοιοιπ οι: Ρ:ιτιο Ροιοπιιο,οοιιιτπο'.Τοσω. οι:Ρο οο

οοπιοιπ,ιοπιοπ οπο» τοοοιι·ι οιιΡπτιο Ροιοπιιπι,8ο

ιιπι:ιοτο ι·πιιοποιπ ποιοι τοοοτπιιιιε Ροιοιιιιπιπ,

π.μ.,,_Μ νποο πτοοο ι.τιοὸο οποιο ποπ οι ίΡοοιοο οιοιππο

"ω".

πιτ,

οίίοπιιπ.(:οποι·ιπ.ο ι)οιιε ιπ τοτοπι ιιπιοτπ ποπ οικι
Ποιοι, ποιιοο ο πιο ίΡοοιοι Ροτ ιΡοιττι ιοΡιπ:ίιοπ

ιπιοιοι· οοοοπι Ρι·οτίοιι ιποοο, ποπ τοΡιπίοπιπιοι

ποπο58ι ιιοπιοεοοοοιπ ιποοο ιοιοι Βοπιιιε Ροιπο

τιιιπιπ,νιιιοτο ιΡοοε ίΡοοιοι Ριοοοοι5,πο οι Βοπιοε

ποποι ιιοο ποιοι·ιι οίίο ποπ Ροιοίι.πιο ίΡοοιοο :οπ

ιιποπι ιο οίίο ιπιοπιιοππιι, οοιοιιοιο Βοοε ιΡίο

οοπιιιιοι ιο οίίοι·οπιι, ποσο πιππιίοοπτιι ποιοι ιπ

οπιιπιοιπ ιο ίΡοοιο,οιοπτπ ιιιοπιιπιοπι ιΡίο ποπ πο

πιιιιιι.π.Αοιιοο οι μπι, ιπιοιΙοοιοε οι·οπιιιε ποπ

1,2"ΜΦ· οίιοι οοτπΡιοιοπι ΡιιποιΡιοτπ πο ιπιοοποοπι Βοοιιι:

οποιοοπι πο ιτιιοοποοτπ οιιιοοιοπι ποπ ίοιίιτιιτο

οιιιιιιοι οποιοι ιπιοιιιοποπιοοιι,ίοο οιιπιπ Ροιοιι

_Μ“ω;ω ιιπ οοπιΡΙοιπ; πι ιιιιοΠοοιοπ ποπ οίιοοιιιΡιοιπ Ρο

ποπ οβΡσ- ιοπιιπ πιο ιπιοοποπιιι Ι)οι οιΤοπιιπτιι: οτεο ποιιοο.

"Μ^ Μο· Ροοιο οποιο οιοιππ οίίοπιιπ:. οοπιΡιοιι οοιιοι ιπ

μ”. "ω" ι·πιιοπο Ροιοπιιπε. Μπιοι οοπίι:πι:οοοιιοοπο πιο

πωπω

Όπου» ι

Με.)

Ρισα.

Οποιοι.

Ν:: :οπι

ΡΙετιιι· Ρον

που».

δι:οτπ Ροή-ο τοποιτοοιοτ Ριιιι·οο οποίπε,οιιΒιιιπ: οιο

ίιοπι οοιπΡιοι·ι ιπ ΡτοΡι·ιο ποποιο; ποο Ροιοίιτ νοπ

οοιπΡιοιι°Ροι οοτπΡιοπιοπιοπι πιιοτιοε,ποπποο οιπι

ποιοτοεοποπ,ιιοπιοπ ίοπι Ροιοπιι°π δοίΡοοιοε ιο οι

οιπο πο οο8πιιιοποτπ,οοιπ-νπποοποιοο οοτιιΡίοιοτ

οοπιΡιοπιοιιιο πιο ΡτοΡοτιιοππιο;ίοο πο νιοοποπι

])οι Ρετ ο: ι·οοιοιτιιοι· οι ίΡοοιοε οιοιππι οίίοπιιπ·.δο

Ροιοπιιπ ιπιοιΙοοιιοπ : απο νιτποπο οοιποι οίίζο οστο

ιοιπ ιπ ίοο €οποιο. Μιτιοι Ριοο.Ρπτιιπιο ιιπΒιιιιοπι
ΉοΡοτππι.οοι ίιοτιππιιιοτ οπιιιοι· πο οοιπΡιοποπο Ρο

τοπιιππ ιπ ι·πιιοπο Ροιοιιιιο.νι οποιο οοοι,ίΡοι,8ι

οιιπιιιπιιο: πι ποπ ιπιποπ οοιποοππΡιοιοπ ιπιοίιο

ᾶοπ πο οιιοιοποπτιι νιοοποπι Βοι,οοπτιι πο οιιοιοπ

οοπι ποιοπι οοοι,8ονοιοπιπεπο οίιοιοποοττι ποιοιπ

οιιπιιιπιιε:'οτΒο ι £οιιιωι ιποιοοι:οι οοτπΡιοτι πο

οιιοιοποππι νιιιοποπιΠοι.

Βιοοε. (:οιιιΡιοτι ιπιοιΙοοιι.ιιπ ιπ ι·πιιοπο Ρο

τοπιικ ίιιΡοτπειιιιτπίιε πο νιοοποιπ 13ο ΡοτίΡοοιοπι

ίιιΡοτππιοι·πιοπι οιοιπιο οίιοπιιπο. :πιο ιιιοοο ποπ

οοτπΡιοιοτ πο πιο:οιπ οοοι ιπιοίιοοι:ιιε, οοιπ πο ιππ

ιοτπ ποιοπι, ποπ ιποιποιιοτ ίΡοοιοε ίοροτππιοτπιιο,

ποο οιιππι Ροι οππι οοιιιΡιοιοτ νοιοπιππ πο ποιοιπ

οιιπτιιπιιε; ποιο πο ποΠοιιι ποιοπι νοιοπιπιιε πιο

οιιοο οοποοτιιι οΒιοθ:οπι.8οο οοπιτει:οιιιπ ίΡοοιοπ

οι οποίπ οιοοτο Βοποι·ιε, ποπ Ροιοο Ροιοπιιππι ιπ

ιπιιοποΡοιοπιιπ ιοττππιιιοι· οοτιιΡιοτο: νποο,οιιπιπ

Ροοι:ι οποιο ίοΡοι·πιιιοτπιι ποειδιοιπ οοοι(νιποιι

ποιο Ροιππι) ποοοοΪιτιοε οίίοιιιπΒιιοε οκ Ρπτιο Ρο

ιοπιιπι. 2..ιοΡοζςππι,οποίππι πιο Ριοιιιιπο οοιπΡιο

απο ιπ οιο 8οποτο, 8ο οίίο ιπιοι·ιοτιπ οτοιπιε απο

οο·οδιο:ιοιιιτιι οπιιιι οοπιΡΙοιιιοπιοιπ οποία οι ιπ

οτοιπο πο οοοδιοτιι;ίοο νιοο 13ο οι οποιοι ίοΡοι·

ππιοιπιιο,ιπιοιιοθοεοτοιπιεππιοτπιιε: ππιπ ιιοοι οι
ίΡοοιοπι οιοιππ: οίίοπιι:: οπι ίιοΡοτππι.ιπ ιιιιιοπο οβο

οιοι,ποπιπ τπιιοπο Ροιοτιιιο.Κπιιο:οποοι Ρι·οιιιιπο

ιιιοτ οοπιιποτο; ποπ Ροιοίι,ιιιο οι οιοίοοπι 8οποιιο

οοτπ ιΠο.3.Νοποοππι ιπίιι·οπιοπιοιτι οι οόΡιοιοτπ,

πιο οοοιιπιπτ πο οτοιποιπ οποίοι: ΡτιποιΡπιιε; οιιιιπ

οοτιπιοτπιο οοποι οπο ιπ οοοοπι οιοιπο: ίοο ιπιοΠο

&οε πο νιοοποτπ ι)οι ο: ιιπιποι νι ιπίιιοπιοπιοπι

πι;ξ_

οοπππιοι·πιο ι)οι;οι·ιιο οοοιιι οοιιοι ποοτοιποιιι πι- Ξ.#οιούπο

ιιιποιπ ι ποπ οοοιιιιοι· ιπ τπιιοπο Ροιοπιιπ: Ροτ ίο
ιπί ινοικουπ

. πωπω».

ιπιιι ίΡοοιοτπιππιπ ιοπο οοοιιιιοτ,ιιιιπποο ιπ ιππο

πο Ροιοπιιπ ίοι·πιπιιιοι ΡπτιιοιΡπι οτοιποπι ιππι

ποιοι οιοιπι : ποπ ΡπτιιοιΡπι ιπ ι·πιιοπο Ροιοπιι:ο

ΐοιιιιπιιιοι·, πιο Ροι· Ιοιποπ ιπιοιιοοιοπίο, τοποπο

το οι: Ρπτιο Ροιοπιια; οοιπ Ροι Ποιο ίοι·ιππιιιοι πί

οτπιιπιοι· ιπιοΠοοιοι οιοιπο, οιοι ποπ ίοιοτπ πιο.

ποπ ιπιιοπο οίιοπιι:ο, Βοτοπιιε νιοοτιι οιοοοι,ιω -

οιιππ·ι ι·πιιοπο ιπιοιΙοοιοε, ιιπΒοπιιε τπιιοποιπ Ρο

ιοπιιιο: ιΒιιοτ οιοοπο νιτπιπ πο τπιιοποιπ οοιιοι·

ιιιιοιιοοιοε οποιοιι Βοο οπο ο ΡτιποιΡπιι. (:οπ- Ξι”ιο5ιιι·πε.ι

οι·πι. ιπποιε ιπιΡτοΡοτιιοππιοε οι ιπιοιιοοιοε πιο Μ ,'"Ρ"

νιοοποιιι Ι)οι, οποιο οοοιοο ποᾶοπο πο νιοοποιπ””.”*

πιο; ίοο ιιιο ποπ Ροιοίι: πο ίοιοιτι νιοοποοιπ οιο

οπτι Ρετ ίοιπιπ ίΡοοιοπι ίσοι, πιο οιιπτιι νι8οτοιοτ

ιπ ι·πιιοπο Ροιοπιιποιοτοο ποοιιιο πο Βοοτπ ιπιοοιι

οοπι Ρετ ίοιπτπ ί-Ροοιοπι οιιιιππι οίΤοπιιπ·, πιο οιιππι

τοΙποιοιοι· ιπ τπιιοτιο Ροιοπιιπι.

Λο οιοοπιτι.νπίιιοοι,πο8.ιιιπιοτι ο ιπιοιιιοπιιιτ

οι: ι·πιιοπο ΡοοοΙιπτι οοτιππιιιοι οιοοιί-π; ποιοι ίπ:Ρο

πιο οπτιοοτιι ιπιιοποπι ιοττιιπιοοιιπιο8τππι Ρίοι·π ιο

ι1οιι·οπιοι· ΡτιποιΡιπ, νι ποιοπποοπι ππιοιπιιιπιιο

οοποοιι·ιι ποοπε ΡτιποιΡπιο,δο ιποιοιποπιοτπ; Ρο

ιοπιιπ, οι ιιπΒιιιιπ ιιπιοτπΙιε; ίΡοοιοε ιιτιΡι·οίοι 8ο

Ροιοπιιπ ποιο : απο .ο οπποοτπ ίοΡοτππιοιπιιιπ

ιιε οοποοτιοι·ο Ροοιιτιι ιοπιοπ 8ο παω, ιιωπ ει(

μια: Ροιοπιιο, οπο οι: Ρπτιο οιοιοοιι: ππττι ιππι

νιιπιιιπε τοί-Ροιιοοπε ιπιοιιοοιοι.οοο.πι οιιΡι·οοιο 8ο

ιπιοιιιοοοιοδιι,ι·οίΡόοοπι ίΡοοιοι,οοοοι οίίο οιΡοι

ππιοιπιιε:οοοι ιππι νιιπιιιπε νιοοπιο οοτΡοτοεο, το

ίΡοποοπε Ροιοπιιο, οιοππι οιιΡιοίοο8ι ιιιιοιιιο οιο

ιοοιι. τοίΡοποοπε οποιοι ο οοΒοι οπο ππιοι·πιιε.

Οοποοοοποπ ιππιοι οο τπιιοπο Εοτπιπιι,ο ιπιοιιι€π

ιι τ π.

πι: [κποζ

Ρήμα.

:οι Ρπιιιπιιιοτ ιππι.οιπ οιίι:ιποι:ι.οοιπ νιτποιοο οποίο Μή'.

Ρπιιι:ιιιε. νι οι οοτιιΡΙοιπ, οοιιοι οίίο ιπ οοοοιιι οι·
οιπο απο οίιοοι:ο,νποο πο8ο ιπιοΙΙοοι:οπιοΙΤο οσοι-ι

Ρίοιοπι ΡιιποιΡιοιπ νιοοπιε πο, οπο ιοιτιιτιο, το

ποπιο οι οιι Ρπιιο Ροιοπιιπι: ππιπ Ροτ ιιιοο οοιπΡιο

πο· ιο ιοπιιοπο Ρτοοοοιιοι,'οιοοο οίιοπιιπιιιοι ιπ

οιοοιιιιι· ιο ι·πιιοπο ΡοτοοΡιιοι.

(Βτοπτ.Α οοιιιιιιοπιε Τοσωοι.οοοοιιοιποπ Βιο πιο;
Γιο.οοο ιπ τιιοπιιοιιο Βοπιοι·οτπ Ρι·ποίιπιο; πιιοτοττι ο 8"”""·ί

οοτιιΡίοι·ο οπιοΙ οοπιιπιοιιοοιοΡτιποιΡιοπι Ριοοο- π,

διιοοιιι νιοοπιο; Γ: οοπίιπι: πιιοτοιπ οιίΡοποι·ο

ιπιοιιοδιοτπ πο ιοοιΡιοποππι οίιοπιιππι οιιιιπππι,

Ροτ ιποοοπι οποιοι ιπιοιιιΒιιιιιιε, νιιιπιο οοιοτιπι

ιιππιιε πο πθ:οτπ νιοοτιιπ ι)οι:ππιπ πο ποιοιπ νιοο

πιο 8ιοτιοίπι οπο οοποοιιοπι, ίοίοοιοπε νιτιοπ οι:

Ρ:ιτιο Ροιοπιιπ:,8ι ίΡοοιοε οι: Ρπτιο οιιιοοιι:ίοονιι

πιο Ριπ:οιΡΡοπιιοι πο ίΡοοιοτιι,νι οοιοιιπιπποιιο πιο

οοιοτπιιππιιιιοπι: ι€ιιιιτ ιοιποπ οοιπΡιοποο ιπιοι

πο” ιπ τπιιοπο Ροιοτιιιπ:, οιιιοί οιίΡοιιιι Ποιοι

πο τοοιΡιοποπτιι οιοιππιπ οίίοπιιπτιι οι ιπιιοπο ί-Ρο

πιο ιπιοιιιΒιοιιιο , πο:: νιιιιιιο οοιοτιπιποι Ροιοπ

ιιππι πο νιοοποπι 11ο ιοιιιπΡοτοοοιιοποτπ |οιπιπιπ.

8οο οοπιι·π ιιππο ι.Ρπι·ιοττι : νο! ιοιιι'οπ πιιΡωιιι πιο

σκιφ.

πιο.

τοοιΡιοποππι οίίοιιιι:ιπι ι)οι,νι ίπΡΡιοπιοτπ νιοοιπ 0°""ο·

ί-Ροοιοι ιτπΡτοίιπ·,οιοπι οι ΡτιποιΡιοτπ οποιοι οιιΡιοο

Ρ.9.ιι..πτι.5·.πο π.νιιι οοοοι,ιοπιοπ ιίι:οο ποπ τοοιοιτι

πο νιοοποπτιι Βοι οίιοπιιιιιιι, νι οτιιιιιιοοιποιιι, οι

ποπ ι)οοινιοοπτοι·,ίοο νι Ροτίοιει:ιοποπιιπιοιίοοιοο

ιΡίοιπ οσπίοτιππιοπι πο Βοοπι νιοοποοιπ: νοι πο.:

οι Ρι·οιιιπιπ οποίο ποιιιιπι, οπο Βοοε ιπιπιοοιπιο

· ι νιοοπιοι

- οι; πι ιιοο ιτπροοιΒιιο οίι,οιι βΠ.5.ό· 4.8;._Σ'_ΤΙΜΜ_Ι_ 8.Τ!πιπιπξ

 



πο. πι. οι πωωπρι οφφιιιιιιιιυι-ι. δεόζ με 97

ι »ποιοι παώ: ιιι ιιιιιιοπιστωοκ.

αιγ (ξαι π·τΑ δι πιο τω. ιππιεπ 8ιοτιο: "ο Ρωπει.

ΙΜιύΜ· το, ι. εοιπρι‹:ι ιπττ·||οθ:ιιιιιιπ ι·οτιοπι:Ροτειιτιιι: μια

@Μακ οι?

' ,"ριιω

ρωπΕμπο

ω"ωε ισο

πω,

ιιιιδιιιιιι:νιιιοπιε πω. π.. τιεττ·ιιπιπιιτ εκ πειτε σπιτ

- &ι:ισ.ιιιιιιιιαιιετιιιτι ποτιτιιιπι πο, νιοΒιοδιιρι·ιιιιο

πι. ς. ιιιοοιι:τ ιροειεπι ιιπρι·εΠιιιιι πει πιινοι ιιιιιτιιιιι

στοετιιι·πιιπι,ντ οιιιο&ι Γει:ιιπάιιιιι οι: ποιό απο Επι

ιιιοι·ιο,ντ είι-οέιιιε τσιπ ι:επιιιιΡιιπάειιπ.ιιιιιιεπ Βιοι·ια

άι: Ρει·ιτδια ριιττι:ιριιιιο |ιιπιιπιε ιπι:ι·οιιτι;ιοι:ι Ιππιεπ

ιπεταιιιιιιι πο:: οπιπι:ι Ρι·ιιιιετιιι ωωωεω τιιιιιιιο:

ποπ ιιιοιΙο τοποι Γε οι: @Με ιιιιιιιιι ιιιτεΙΙιεοπτιι,ίε:Ι

'ξιισιιο[σ

πω: α::

,πιο Επισι

Ισέΐια, ό'

·Βὶ'8ὶο

-ζ-·

π·-ο

218.

1Μι!ι,ρινι

ι:τι:ιπι εκ μια οιιισέτι ιπτειιιειΒιιιο, απο Ρι·ιιιιιιιιι

πιο ειιι·:πτικ , τιιιιιιεεοπτιιιιιι οτωτιιι·ιιιιιιιι. ΕΠ:

ι:ιιιιιι πω: τιιιιΙειι ροι·Εοδτιο ιιειιιτιι_ιιιιιιιιιι-ιποι·αι

το , τιιιιι οι :ιτιο:οιιατιι ρι·ορι·ιεπιε εΠι:πτιω πιω”,

οπο ποπ πιιπιιεειι πιο ιιιιοιπιιιτειιιειιιιιιιι, οιιιιιιι

ιπτειιε&ιιιιι.Μ:ιιοι· ΡιοΒ.ιιιιιιοπ :ιοι.ιετσοιπτειιώτιι οιιοπι Μπι:: οιιιεέιιιιιι :κι άειετπιιπ:ιιιΜπι Ροιοιιε

οπτιειιιιιιι οιιιιιι ΡειΪοᾶιοιιε,οιι:ι ιεοι;ει, 8: ιΡωιιι :Μπι το8πιτιιι:ιιιι ω ποτιτιππιω" πειτε νιτιπε :Η

οι εοιιπ:ιτιιτ:ιιιτει· ρειι·τιειριιτιιιιιπι ; ετ ιπισιιαζΕπε Ρωοι·ιοοοιεδιι, έ οπο οι:ιτπτιπτειιιΒιιιιιει οι·εο88

ποπ ιοιιιπιοέμτιππιιπε. ντ εοιπρτιποιοιο οι: Ρειι·τε ι:οπειιιιιιε ιι τιιιι νιι·τιιτε Ριοιπιιπαπε. ΚοΪΡ.:ιιι η

νιάΦΜαΐιΠΜΡΓο; δώσε πιτιιϋπ 86 ωππιππωιπ8 ι ιιοπιιιιιιι ι.ιιιιπιι:Ιιε6ιιι ικιιιοι·ιιιιι νοι·Βιιιιι ι·ι·εατιιιιι.

ποιοι νιοι·ιπ εστι: Πει είιοπτιαιοιιἐ νιιιοτιιι· ιιι ίι:ιιι-_

β,ππιιιιιμιοιπετιιει σωσειωε ιιπιιιιττικιιπε οιιτιιτιο, .τ

τιιιιιιπ ΜΡτιιιωιιωιιι€ οικω" Τ

Ού9ι·ιο ι. Μ ιιοιιιιιιιιι . ρωΓοιτιιιι ιιιτιιιιιιιιιιτ :ιι

οιυιοθτι . ιιοιέεπ:ιτιο ι·επιιιτιτιιτ τοπειιι·ιιιε .οΒιοᾶι: 0“Ρω

σ:: 60έπυρΜτι· Μπκώ· α2πέτο.τοιιο Μο·ωτιι».9. έ:

Ττιιιι:.σφ.·υ!ι.ριικιικι· πυ:ἐιι1ιι.$ο‹:ιιπ‹ιὸ, ιιιΡειιιιιιιιιι

οι οετοι·πιιιιατιιιιιιιιεκ μια: οοι:έι:ι,νιιι Μπα οι:

ιοδτιιιιι ρει· Γιιφτω ιπτεΙΙιειιιιιο.8: ιπτιπιἐ νπιτιιιιΙ

ροτεπιιιιι: παπι ι!ετει·ιπιππιπππι ωιιαιωιωι Π»

εο οιιιεθι. (ῖοπιιιιιιιιτπι·,εοπποτιιι·ειιιπε ειι:.ντοιι- Οοοι|ι'νουΓ·

ιοδιιιπι μι· ιι:ιριππι ιιοτει·ιπιπετ Ροτοπτιιιπι, ηιιἑπι

-δι

Μ.

μι· ιιιιιιιι ε (ο Διπιιιπωιι ι «μια ι:οπι:ιιιιι.ιε τοκοι. 1Μι5.ι.

πιω «Η Ρτορτοτ τοπιιιπετιππιπ ; τει·ιπιπατιιιιιε οι

Ριορι·ιιιε οιιιοδιι: οιεο8: οιιιοδτιιιιι:. Νικ τοπ

“πιο οιιιι:&ιιιιιε οι ιι νιι·τιιτο ιιοττιιιιιποτιιιι,

Μ

$$!ισ

Ροτοπιι:ε. Πιο ετιιιιιντ ρι·οιιιιιιιΞ πετειιιιιιιιιιιιο οι: πωπω ττηιιιιι εοπειιιιιιιιι οΒιοέιι, νει ιιιισιιιιι8 Βώ

Ριιιτο οϋιε&ι,τοιιι ριιιιιιιιιι , οικω ιοειιιιιιοτιι, ντ Ριιιιιειικιπτιε ποτιιι·οιιι οιιιο&ι:ιιιιιιιιιι ιιιιτσιπ Βιο

«Μπι επ ιιι&ιε; 8: ιιιιπεπ οι ντιιιιιιιιιε ρειιεθτιο

πιο τοππιιτιιι·ιιΙιτει· Ρειιτιειριιτιπιιπι : 1. οιιιιι Μι

(ο ιιιιΡΙιι:επιιο.ντιππιι:π ειαιτιιιιι Ρειττιειρετιπει·ω

τιιιιι,εμιοεπι πιτιοπεπιιιιτοιιεθ:ιπι. δ: ιιιτειιι8ιοιΙιει

διοιιτοπιπι νιιιο πατα ειιιιπεταιτι ΡειιιιοιΡατ ντι·ειιπ

οπο Ρει·ιεθ:ιοποπι ειπα ιπτειιοθ:ιοπιε,δε οΒιοδι:ι

ιιιωιιιΒιιιιιο , οιι:ιτοπιιεείι νιταΙιε τεπιιοπτιιι κι οτι

ιποι·ιιιιπ,8ε πωπω ειιρι·είΤο τωιιιιιιιιμω ποπ ιω

Ριιαιτ Ρι·ιποιοιιιιιι παττιειρειιιε ντι·αιτιοιιι: Ροι·ιεθιο

παπι ιποικιιιιο :κι ειιπάεπι νιιιοποπι.

ΡιοΒατ. 2.Ξι μπι: ιιιτειιοδιιιε Απεειιοπε , ποιο

οι :ιοαιιιιιιτει οι·οριιετιιε, 8ι παιάεπτεΙιε οιιι·τιειοα

ω' “ΜΒ” τισ πιο: ιιιΒιιιιπτιατηπει: ποπ πιιιιιιε οι ιπτοιιιειι:ιιιιω

δ8ϋ ένα”.

πιο.

.ο_τω»ω

οιι5.ιπ "πωπω ιπτοΙιεθ:ιιιιι, οι ιοι·πιιιιιτετιπτει

ιεθ:ιιιπε . δ: ιπτειιιΒιιιιΙιε @που ω-Ιιιωωωιιιι,

πάτο νι πι! ιιιτοΙΙι8επτιιιιιι οι·οριιιιιτι ίι.ιΒιιιιπιιιιπι

που εεεειτ Γραιτ·,ιιιιηιοοιιιιιιι·ι οοιιι:ιιι·ιιι οιιιοέιιιιο

οι·ορι·ια: Γιιοπιιιιω,τω ιι:ιιιι_ο ιιτ νιτιιιιὸ ιιστοι·ιιιιιιιι

τω., Ρει·πιοειιιιπ ιιιωικειωι , οι ιπτειιιΒιιιι|ιο επι

τιι·οοι·ιιιιιι ιιιΒιιοπτιιιιπιιιτειιιδοπιιιιιπ , ν: βφωπά_

τω». οι·Βο τιιιΒιιιε οι ειι:ι:ιιιοπτιιΙιε ιιιτισιιιιιτιο :ιι

πιο: ιιιΒιιοπτι:ε. :μια τει-Ραδιιι επι :Και ίπ ιπτειιο

6ιωι,ει ιπτειιι€ιΒιιιε; ιτε νι ιιιιο ροεπιιιιιι οοπτιιι·ιιι

οιιιπέτιιιο ιιιιιιπετ ιι.ιΒιιιιπτια ιπτειιοδτυπι παπι νι- ο

τιπιὸ τιι:τι:τπιιπετ :κι ειιιι·επι νιίιοποιιι οιιιιιιοπι.(Ξειτ

τειιιπι , :μια ιιιπιεπ 8ιοι·ιετ ποπ Ρειτιειρετ Ραπ:

θιιπιίιπιιιιιιιιιιπειπ ιπτειιιΒιοιΙειικιιπιπ:τ «απο,

Ριιιτιι:ιπειτ Ροιιεότοπι οι·ειιιιιι·ιιτυπι , ποπ άι: τοπιο

ιδιιι ιιιιιιιι2οποπτικιΡεοιεε ιπτειιι€ιΒιιιωιειι τοπιιιιιι ι

ιι:ιιιιτιιε ιιιιιιιειιιιιτἐ οετοι·ιιιιιιιιπε ιπτειιι:&ιιιιι παπι

ΜιΒι:υπι ιπτιιεπόπιπιείτ πω” ι·οιπεάιι στοατιιι·ιι

πω, ιιιιιιιιιπι ιπτο!!ι€ιιιιιιτο.τοιπ Ρι:ι·ιο&τι ι:οπτιιιι:τ
ιπεδτυ Ρτιιιιο. τ Β ·

Η:ιιιι: ιεπτεπτιιιπι ροιιι€ο ει: Κιώιω!. οι 4. α».

|ικΠ.49.ατιισ.3. οιπιέϊ.ι.ιωι π.. νι›ι ιιιπιεπ νοειιτ |ικ

ΩΡω.'.,% εισπ,8: Βει/ιωιΙι:Μπιφιμ:κ δ.Τύρω.1.ρωπ.μαΠ.

12.αι·τ.5. ό· 3.σοπ μρ.5;. νι›ι Ιππιεπ ειρροιιιιτ

13ιερωιιιωωω, τμ πτει!εδτιιιιι οοτειιιιιπειτ ω

γιίιοπεπι Ότι ; κορποπτπω «άτυπο ιππο!!εδιάκι , φπα

ιιοτειιιιιιιιι οοιιιρΙοτ ιπ ι·ιιιιοπεροτοπιι:ε. (ῖιιιιι άο

ι:ετ ο ΙππιεπιιιτεΙιε&ιιιιι ιιιιροποιε οι! ι·οειριεπόιιιπ

ιιιιιιιιιιιιι είιοπιιπιπ Ρεμπιοιιιιιπ £ρωπιιιιπιι8ιω

Ιιε,ιιιτειιιειτ παραιω«Ρωσι,τοπιαι ιιιιιιπαιπ (Ω

πωπω πι νιιιοπε ω” ίιιιιιιιι:ιο νιοοιιι νοι·Ι.ιι δ:

ιιιοειεισιιοι·οίιέ, ιιτιπιεπιιιτο τοιπιιπιιπτιε ποτιτιιιιπ

Βαιτι. Ντε 0611", οιιοιι ;.τυππω!επτει εφ.51.ς6·

οιιαβ.8.άσ ωω.ωποι.ι. :ιιιιι·ιιιοι, ειιιιιπειιιι εποπ

τιιιιπ πιο“πιο” νιιιετιιι; πειιιι ιο πιο Μσκάι»

Τοπικα Ι. (Ι): Που.

ι·ιαιετίι ποπ ίιτ οιιιο&ιιιπ2ρ:ιττια:ιΡατ ιιιιτιιιιιιιι οι».

και, τσιπ ρι·ιιιιιιιι ειιιιιπ,ιιι οίιοιιτι2. τιιιιιιιι ια:ιιπο

πω; ι:τε:ιτιιι·αιιιιιι,'ιιιιιτ:ι οικω ι·ειΡοιιίιοποπι ιπ<

Δ! ι.

τοΙΙι€ο:πιιιιε Λιιέιιιιιιιπ:. Μ π.. πι:Βο οιιιιιιιρτιιιιιι 4|ιδι

Απ Ρι·οιιιιτιοποιτι, ειι:ο ιιιΒιιιτιιιιτπι· Ιοεο οι:ιεέιι,

ποπ τ:ιπιεπ ω πινει-απτο οι ιιιικτιιιιι.ιπι; οιιιο πιο

οιιιι·ιτιιι·, ν: εοππιιτιιταιιιι: ι:οιπΡΙοειτ Ροτεπτιεπι

ω οιιιι:&ιιιιι ι:οοποιωπάιιιιι. (ωστε πεΒο, πιο

διιιιιι εοππιιιιιι·ιιιιιιε μι· Μπι-πω . φαω μι· Διι

οιιι‹ι ιι ιο ιιιίιιπᾶιιιπ ιιοτοπιιιιιιι π! Πιι ποτιιιιιιιι

ποτα·τιιιιπιιιι: : :μια πιο ιιιου:ιιιιι οι ςοπιιιιτιιιιιό

Ιιοι· , ιιιιι ιιιιι8ιερει·ιιι:ιτ ει; ιιιττιπιοεοΡοτοπτιπιπρ

μπαι οιιΔιιι ιιττοπιιοπιιο οι 4:σππιτπιειιιτιιτ οπο·

ι·οπιιι.ο ' ο τ ·· · ·

Δε! ι. οιοΒιιτιοιιεπι οοιιι:ειιο)” τοπειιι·ιιιιιι οι»
οηΣ

ιε&ιιιιιιπ επειιιοριετ ιαπωιιιιιοπια τειιιιιιιιιτι-· ΔΔ Ιο2"[·

ιιιιιιι «αν ιιι·οριιιιιιι οΒιεδτι ; πω, οιιιεᾶιιιιιπι ΟΜΜΒ·

απο οιικοι πωπω ΡιοΡι·ωω.-·ιιιιι οι·Βιπαιιται· τω

ι·πιιοιιιιτοι·πιιιιιι εοπτ:ιιιιιιε τι:ι·πιιιι€τιιιιιε ι:Π:ιπ ετη ις·ρωιερ

πω: οποία ίοιππιιιε, οιιοιι ποπ πατώ σιτει·ιτοπι- ωι»ων._

πιιιπισοτι: οιιιεᾶιιιιιε τα ιπ μποτ:: τοπια «πιο»

τιτ,οιιοιι οοπιτπιιπισιιιιιαΠ αιτειικτιιιιιιι:οππ.ιτιι

πιο". ' γ

.Α(ι απ' όΝ“Ίσο ιπιποιι; τιτοι·οιιτιο οιιιζειι οι·ι- οι.

8ιπιιιιτει· Δ: ι·:ιοιοοιιτει· ,· τοπτειιο; ΐοι·ιιιιιιιτει· 88 Α' ιι

Ριττιειριιτιιιἑ, πεεο ιΓοιπιιιιιτει· @πιο οι Ραι·τι:ι

Ρειιιιι: Ρωτώ “Το ρι·οοιιο ιιΙται·ιιιι ω οΒιεᾶο,'7ιπ

ι:οπιιιιτ οτ ιμεοιοιιππιτΒιι,επιπι Ριοριιιιιιι πι. τισ

τει·ιιιιιιιιι·ε Ροττπτι:ιπι ω εοεπιιιοπειιι οΒιι:&ι,οιιιπ8

το Ματια.

εεο·ιζιο ··

@ποΡαδιο ιπ:εἰ!εὅΜ ΜπιΜΦιβοπεΜ Με

συπσιστω 2 · °

Ισ Με: εοπτιοιιετίια; επ ιιιωιπωω :τοπικ

ω νιποπειιι :οποπιι·:ιτ ιαωει 2ο επ νι:·ο:ιιιιια

ΡτιποιοιιιιπΩιιοιιιι ρι·ιοι·οιπι

ΡιιιιιΑ ίοιιιειιι.π:Βιιπε:2νσωΕπα!.Κοθέσ.έπ ;.άΔΠ.

ιιι.οκιβ.ι.ο. Μέσων: οκιάεπτ. Ειιιιιιιιιποπτ. μας

ιπιιιιιι πιο τοιοιιτει· ε ιιτειπιιιοπιο,οιιοποι οποιοι:

το οπετιιισειριοιιτε, ποπ είτετ ι·ε:πιιιιιιι;οιιιο οι»

ιιιιιιιπειι ιιοπιιιιι Ριειιιιιιπτιε: αι για)πο οι οτε:

ιιιιιιιιι Βειιτοι·πιπ,οποτι ειπε ιιιιιιιι·ιιτο πιοπιιιι·τιπιοι·ι+

πωπω; ειΒοιοτιιΙιτει τω πω, ποπ εο«ΒοπτιΒιιε·

Βεατισ.Ο6ιιτ.νιιιο απο ΡοιΕοέτιοι @πιο ιιοιιο

Ι . ίιιιιαι

4ο

'τι



ήτο--.ον

μοβ.

Ζ

98 Ζ)ι7]ο ΙΧ. Β: Ι/ττιωτιο:σ ζοσπψιόι|ιοτττ [Μ. δ'εέι:'. χ.

ισοετο:ι:σισιι, :στο ιο ετιεοτιίιιια: ισοιιοτιιειιει:σε

ετεε:στα τιι:ιοοοΙιε και :οι τοσι:ο σο:: τω: τοιοσε

Ρετιεθ::ι ετε:ι:στο Μοτο οιετέ μισά, ν: Μ Βικι
ι ποιοι δ:: ιιτισιτσε ιοί-άσε ι ετ8οδε Μνιιιοοειτι στο

ετσι:: :1σοτι ορο ματι: ιο ποσοι: , ορο ρο:ειὶ ιο

:Μισο ο ν
Μ;) σωστο: ιιεο:εοτιο τιιιιτοιιιοτ Τιιοττιιιι:- νετιοτ

2$Μ··" το. Έιιο:ιστοεο:σοι:ιτοριιαι: , α:&ιοτιεοινι::ιιειο

Τω(ζ'5-2 τιοο ιιέ:ισθοτοεεοει·ε τιρτιοειριο νι:ειιιοσιο ιιέ:ιο

;Έέζώω νι:τιΙιε οι, οσάνισεοεοΒιο:τιοιεεο ρτιοειριο [εισ

“,,,:",". ίσοι πισω:: :τι οιιεττι:ιοοειο στα ιο:τιοιεετιίτο,8: στο

.σου ιι·ιιιοοο:ετο: ετ οιτοοιιεσ:,τοοιιισ ειτ:τιο εεο :εισ

τιιττι οτιοειοιο ξιτοεε:ιετε ε :μια τεριιδο:ι:,ο&ιοοεοι

Με :το εκ:τιοιεεο,8: Ποιοι Ρετ οσοι νισοτιο στ» ιο:τιιι

ιεεοιειοισοι οιοσετε; οστοιειρίσοι τοοιιετε,ειιτ ιε

ιΡίσοι Μοτο. Α στα. :Ρε ό”. τω”. τ.ρ.9.ι8:4ττ.ι.εο· 3.

εισὸ:ι νιστο:ιτι (ειρια :ισ ιο:τιοιεεο οιοσεο:;οοσ νι

σεο:ι:ι :οι εκ:ι·ιοιεεο "σουοι.Ωοοίιτοιε::ιτ,ιπτε!ΙΨ

τωφρειεττ,ά·σ. ΐοτιτσιιι:ετοοτι ιττιροτ:τιο:τεειρετε,

τα: εΙιεετ:: ιο:εΙιεθ:ιοιιεοι ό: εισοε:ι:ιοιιεοι;ιιοσοτ

τω: ετσι:: :ι::ρο:ιοοεοι 8: τοοτι:σιο οποσ:: ιο.

Ποιο οι:ιιοθ:ιιο·ι:ι:ιεοι οσιτιρε είι:τι::ει15ετε,·8ε ιο

:τοτ:Ιετε ιο σωτε:σω.τω Ιιετ:: Α. στο· ,ιστωοοσω

ιπτεψεατω εστνοιιιο:τι:ξοι ριψ1ιξει·ε Ρετ ιο:ειιοδτιο

τιειιι,8: ορρε:ι:ιοοεοι οι; Μο Ρτοιισέ:στοι ι _ οσοι Ρετ

οσοι οοιι_ωσατε:στ. τοτοι:;ιιιτει::ιο ιο:ειιι€εσ:ι58:

ο ε:εο:ιο,ιιοεεΠιισιο:τιο σερ τι ιοοσεο:ιε. _
@ώ ι ΡΡΟύθειο.τ . τ. Ιοτειιεάσε _ετεο:σε .οσιιστο Δι

ει: οττιιοεοι-Μ οιιιο6::ιτο ισοττοσιτστοΙε 5 ετΒο σοι

Μπι ιιτιοε:ττ€σ Με ιοΒιεθ;στο σὰισιτστετο ; ιΒι:στ

,ω.ΜΜ,._ :απο διοτι: :ο ιιειΒι:σ ισρετο:ι:στειιι. Κάτι. Νοι

οϋπτΜ ίτι- Ιστο τω: οτειιοετο τοττιριε:σιιι, Ρεττεδτσοποτι:ιι

τουηΙτττιπτ "ιετι·ι,εοοετοο;ιοεοτοριε:σοι,ιοιρετίεό:στο ο οσε

ό' Μα""· οιεο:ιο!εσι,οεΒο.ΟοοιιΠι: Με οτιιο ιοεοτοΡΙε:στ 8:

ιοειιοι:σειο το, οσοτι σει τει:ιοΜεοοεσττι: σιτε!

ιε&σσεστοιο:ειιιειΒιιι σρετοσ:στρΙι_ιηηι_:ιοοε8ο

σειιεει 8: τετοο:σιεάτιεοι το ιο:εΠεό:σ το οι·‹ιο :στο

εεοετιεσε ιοεοφΡ); Με τετοο:σο 5- στο εοτοριε:στ

ο | . Ροττ;οτοΡΙειοεοτομΑ ςειιιεσοι ιιτιοι:στ ισρετοο:σ

ν - "ΙβΥ-0ιςιιστόξΈιοΙοοεοιεο:ισσεοοοΒοο:ιτττειιιε;
· η σιο ο :τοστ σε ι εσ:ιοιιεοι οοο :το ο ιεδι:ο

7σρετοο:σι·ιιιι,Μ ςμοτιάισιο.ι νιτ:σ:ε εσειιι:στ,ιετι

,οι οι:σε&ο οιι:στοιιτοετ οι·τιιοετοΜ :μισά τ:οτοτοεο

ιστει:στ. ο οι Ϊ τ

Μ: Β αστο: σ. Νο:: τοσοι οτοΡτιο 8: ιο:τισιετ:ο το

οιιι=τ==- τιποτε ιιιισιτειιιιιι ρο:εο:ιει,οστιοι οᾶιο νι:ιιιιετίεά

_ 4 Ρο:ειτ οι:: :ιτι ειτ:τιοΓεεο Ρτοάσει; οστά: οπο:: Πεσε

ιο ίσιο ιο Μισή σωστοΡο:οο:ιιιττι ρτοεισεετε; οι·Βο

δ:: ιισοε.Κοιο.Ροτέ:ι:ι νι:σιιε ει: ιο:τιοίτεο δ: ΡτοΡτιτι

οτι-τιτα- Ρετοιοτιστι:ι Μισο οτιτιιι,τισο ο:ι:στοιι:·:οο:ισιο Ρο

τεοεΜ οοετιιτισοι;οδ:ιο το ιο:τιοιεε:ι δ: Ρτοτιτιο Ρετ

τοοτιστο ιιέτσε ι. οσο οποτε Ρετ τσΡτιισ :ιει::ιοιοΙι

ει:: :ισ:ετο,οιι:στοοι ΜΕ:: Ρετ :τοπιο Μοτο σέι:ιοοε

ωτιστωι . οσο ιτοοιιεο: σοι ιο:τιοιεεε Ροτεο:εοι

Μ ο εοτιστο ο:εο:ιτι ειτ:τιο :τεστ τα; σ. /
ἐμέ έτι ισο:ιοιιι.ρτιοιά ιεο:.οεέ.οιειοτζιΞσειοόο οτ::

13!-#ω·ι- ποσοι είιτο:ιειιι:ετ τεεισιτι: εισ5:ιοοετο ρτωττιιοοιιι.

Σ' διιιιιειτιἔἱτστστι Ρτε·οιισιτι,ντ Ρτιοειροιιτετ Ρι·οεε‹ιει:

τι τποιιτιο:ε,ιι σο τοπιισοτιιιετιεει ι: νιτ:στετο ιι
Δ. “,.1τ... ΙσΕΖι τοσοσεεοτιι.Α:ιΡεοοιιτοι.οεδο εζιιιεο.οειτο οι:

ειοοτιοοο ροιισιτιο: είιεο:ιιιιι:ετ τιέ:ιοοετο εκατο

τ:ιτ.Πιιισιο ειιτ,ετεε:στοιο οοο οιιεειδτισἐ οΒΜιεο

τιειιι:ετ εοοεσττετεΜ Ρτο:ισδ:ι,οιιεσι εποε: , 8: ιι:

Βι:σσοι.ισοετοο:.εα::ει·στο Μ νιιιοοετο :ιδιο ιοιισι:,

οοοΜ Με :ιοοιι;εο_οσοτι σιτε ειιτο:ιιιιι:ετ Ροιισιι:.

ν: οπο) νι:ειιιορι·οοσδ:ιοοετο ετε;ιτσι·ο:;οοο εινα::

ειοο:ι.οσω νι::ι!εε ειδι:ιοοεσ οσο ισο:.

181: φταιει σοίιετ.εοο:τοσ.Ρτιτοτι ιειι:.οτιιτοιοοεοο

~

Ρτοοοτ:ιοοο:οτο Ρο:εο:ιωθοοιιττο.ορετστι ωτοσ

τοεο:τιιι:ετ,ει: οοει·στι νιττοιριιατιιττι οι: τοσοι. 2:

νι(ιο :ιεοοοιιο:ιτ νιτιεο:ειο ειισιοττι οτιοειρ::Ιετο,

:πιο ιοΡ:τιιιοεο:τιιε:τι : ιι:·ιο:εΙιεέτσε οεοοοιιοτι:στ

νιτιεοε;ετΒο ει: ετισια-ρτιοειροιιε.

· $ετ:νουΑ ΐετι:.τιοεε:, ιο:ει!εέι:στο Μ νιιιοοεοι εμ;

Βετι:ιίιοσιο εοοεστι·ετε ν:ιοι:ι·στοτο:στο ε νει :ψε- Ιπ.ιιι·τιωτιθ

τιιεπτια!σ,ν: δ'κατ.Μ.2..ε. τ @νει πιστοποιώ ν: υέωοτοβ ΜΜΜ

Μπσ|σιπ.άιφ:6βδι.3. Ρσοτιειτο.ιιιισε; νιίιο στο::

:ιτεέτσε ισοτο οι:::ιτιιιεοι ειιΡοει:ει:ειο ιο:ειιε&σε

σπιτι; ετ8ο ιιεοσι: Μ ιιιοτο εοοεσττετε Μωσ

τττ. Ρσοτιιιιοεο:ι.ιτο σώσε; ιο:εΙιεᾶσεΜ νιιιοοετο

στο εοοεσττι:, ν: ρο:το:ιο νιτσιιη ετ8ο ν: ιστοσ

οιεο:στο εοοοτι:στ:ιΙε νισεο:ιε ; οσο ιειΡΓσοι οι: ιο

:τιοιεεο ο·ιοσε: ;*οσε:ιιετι:ιτιιε εοιο·ι οσο το ιοιι:τσ

ττιεο:στο Ρτορτιστο·ετειι:στοι, (σει ετεσ:οτιε πω::

ιΙΙο :οι σπιτια:: ειιτξισοι,εοιοοισοε νισεο:ιιιστ δ:

οσο νισεο:ιιισε. σ. Ρετ «πιο Ρο:εο:ιστο Ματσε :ΗΣ

εοοεσττι: Μ νιίιοοεοι στο , ουδ τει-ΡΜ: ιισιιι ν:

εοτι:εοτειοι ιο:το [οσοι Μεσσει:στο οοιεδι:σιο.·οιιο

εισιτιοο οσο:: εΙεσοτι Μ ιιιτιοι;ιιαε αστειο το ρο

ττοτι:ι οι:Μιεο:.οσιιι οσο τεΐοιει:εετ:στο ειι:εδ:σιο,

τω οοιοο οσο ιιοΡΙιετιιιε ; Νοτη ν: οβετιιτ·οιωιε

ιιοο.ειι ορετιι:ισο, ν:ιοίιτσοιεο:σιο ετετι:στοε , στο

Ι)·ει:ι)ιεο,· ιοτειιεθ:στοΒεα:ι στ! νιίιοοειο στι, σοι. οὐ.ὶἱ¦°,ὶ|·

ιιιρετοο:στοιιε ει: , εοοεσττετε ν: ιοιι:τσοιτο:στο πω:

οΒΜιεο:ιτιιε, ν:τουο.7.ά.φκτ.5. :μπι ποιο, ν: επσ- @τι ω”τ

@το στιτιειΡτιΙετο ; νιιιο εοιιο στι. τιστι νιτσιιε το ίου Ι" Ϊ#°.

. . ο . . . . Ρ ω

τοιιιι:ετ, :Μισο τὶ νιτ:στε ιοισι:ᾶ,ὲ :μι ιο:τιοιεεε ι;::."μ·

νισειιε ιειΡιστο τοοσε: Μ εθ:στο ισιτοειτιεοτειτι, ιο

το:ιετο Βοοετο ρτοκιιοο νιτ:τ εστι: ιοί: νιτ:σ:ε πιο

ιο:τιοιεεει δειοοιι:ει: νοειε ροτισειτοοοτ:ε: ποσοστο

ο ετιιο:ιι, :ιστιοι ισοί:σοτιιιιο ορετιι:ιοοιε: Γετι ιο

στο:: σε Βετι:ιεοτιεοι ιτιοτιο ορετο:ιιτ,οσοοτσοι Μ

οσε, ν: ιειρίσοι οιοσε:ι: Ρετ νιτ:σ:ειο ιοοιι:τιοι ιτι

εοειεοι Βεοετε ρτοκιοιο νο:: Ρετσθτσοι , Μ οπο: ·

ο οιοσε:, οστιτιτιο ειιει: :σωστο στι, σε φωτια

ειιει: ειδτσιτιι οι::στοιεττι; ετεο. τοσοι Ροτεο:ιει νι:οσ

οι, ν: σε αττοιιιιιοι -Ιιοιι:ει:στ Μ εετ:στο τοο:ιστο

ορει·ειοτιι, ι οσο σε Ρετ τιισιο:ιτο @στο οστεο

:ιτιτο εκ:ι·τιιιι-Ρο:::ι:,(ιοοιιτοιο:στ. οοετοτι ούωιοπ- τ”.

ιιστω,τιι οτιεττιτι οιοτιο Ρτορτιοτ οποτε ιοτιεοι:ο:

ιετιιο:ει!εδ:σε Βετι:ι,ν: νοσο ροτεοτιο. οσο ομοι

:στ :ποσο οι·οστια οπο:: ιο:ιειιι:ο . άστο :στο νι

ιιοοττο Ι)ει, οσοι ν:νι:ιιιιε οσο ειιει:ιιιτιτο , στο:

Ρτιτιειοιο ιο:τιοίεεο , στο ει: τοοιισε σο: οιειιτιο·ιἑ

εσιιοο:στοιιο. Νεε τειετ:, εισοτι 08%: εοττιΡιετι Ισἔ

οσοι: ει::τιοιεεο,τισιτιοοο εσε:1Πο.ν: νιτιιιιε ει: τοι·

οιιιιι:ετ, ιιοε ει: ν: οι: ιο:τιιιίεεο δ: ιοστιτο ρτιοειοιο

ορετε:ισστ, Μ! ::ιο:ιιτιι ν: στοιισόιισσε ει:. Ισια::

οσο:: :ιοέιτιοσοι εοοειιιτιο:στ ειπα Γεοτεο:

ΒΕΟΤΙΟ ΧΕ

,Απ ιατκτομισο: αισ[αΡτιπσοπιΙσ τοι/τ'α

τιιτ στου: ? ο ·

ΚιισΑ Γεο:εο:.σΗιτοιιι::!0/ικα τ.ρ.τωικι.47. Μ;

στου.: 8.Μα·τού.άφκτ.ι9.εαρ.7. Μιτώιπ. ιτι/ια::

:6./ιδ!.6.Ζκωε! άι.φιστ.2.ροβ 3. [Μισο Έωτοε:., ώ·

6'οπζει!ε:ε ω. Ρσοτιειο·ιεο:στο: ιστοεο :οστά Ρω

ροτ:ιοοο:στ νιίιοοι; ε:ιοιέ1ιιεστοεισει:Ρετεοοειιτ

ίσιο στο σεβιτσοι.()οοοττο.τειιοσιε:ιεττι ιιτισιτσε ιο

τσίι στο: ασια: οτιοειρειιεε σέι:σσιο ισοετιιο:στ:ι

Ιισιο,οσοτστο Μο: Ρτοτισότισι.

δεενοοΑ δωσε(τουτ.:.Μεταρσ.ττ'ιφ.3ο. πιω”. απ.

οιιετεοτιε, ιστοεο τοσοι: εοοιοιιτει:σιιι Μ Πεσοι,

ΙππΕπικοι εσττετε ν: εεισιστο Ρτισειρει!ειο. τ. φωτ τεσσεοει:, :το ισβοτοιοει:στ,τΠε ιοίι:τστοεοτιιοι;εοιορστει:σιο

Μ"#τττ” σιιοσιτιεοοεσττετε νι:ειιι:ετ,δε οό ρτιοειροιι:εττοσιε Μ ειιεθ:σιο, οσεττι οτο:ισει: , το: ειισιιιιο ισοτι

." '^"Ϊ^"· εοοεσττετε νι:ειι:ετ ι Μ: εοσεσττετε σε: τοτοσιοι τοσοι ιο ισο στοπ:: οτιοεισιιιτοι; στο: ετιΙοτ τάσε

άι.:



Φεβ. ΥΚ. Ώεἔ·Ϊ|ει·ἱ242ὲ[π δπέπιβέέ!Ξεπιε Βεέ. ΠΜ'. . .Υ Π 99 Έ ι ι

@ιι ἱ8πἱε, ειιὶ Πι εΒεπ‹Ιο (πΕπιπίπειιιι· ·; ε!Ηπίιιιι- ίεπιεπιππιΒιε πάπια : φπα Πεει νΠἱο ποπ Πι επι» Ι'έπο :Μπα-Ι

πιεπιππι,ι·ειρεθιι τιι!οι°ἶιι ο πο οικω ριο:Ιπεεπππιπ πιιιπωπ £πιεΙΙε6`ιπι , ρει·Γε επιιιιωππππωπ τ:ι- ,νων πι?

πιὸἰππιππιίι παπί-ο ριιπειρε!ιε.· _ ι ιιοπε!πιπιπιπ:ςιιοΠ επ ειιιπ εοπειιι·τιι ρεοὸπὁιὶιιὲ; 'Μ' ΙΜ"

|

23., -. Βἱεεπὸπιπ, Ιππιεπ 8Ιοι·ιπ: εΠ`ε επιιΠιπι Ριἰπεἱριι·

πω". γ! Ιεπι νΠιοπιεπεεια,επιιιιιιΕπε, ποπ ιερτ:ι:ΐεπιιιιιπε

σειρ Με ωπβΠει·Π:κή Ειππιπι . Μια πεειπ εοπΠάεπιι·ηιο

η· "πι, ίπειιιιππιπ :ε8Μισιετιπνε1 πιοι:Ιππι , οπο ο!πε

&ππιι·ερι·ιιιίειιιιιιιεοπδάει;έι_ιτει. πιοΠο , ιιιπιεπ_

|οιἰιε ω: Μιά-ς, ιιπειρο!π1 ,._ ποπ Γεει,ιε ερωιοπι

ΠοΒιιππιπίππ ι:είξεάπ ΐποτππι έξιππιπ ίππει·πειιπ

ιιαΠιητι-: πω: νι θαΜο πο.πειιιπ:ΙιιΜΜΜ .ι ' ι:οπΠ

Ε. Μνώω εΙει·πιππιπποάο |ιιπιεπείι ιπΠΓιιιπειιιπιπ, οπιιι νι

ο· Ε: ποπ πιοπωιιοπαιπενἰίἱοπι.ππιε πιπιοποΜΜΜ,

ωεωω,ιεπεπ, :Μη οιςιἱἱπεοᾶιιε μπώ" είπα

Ιππνεπ,Πποπιπ ποιεπιπι!ε; είιάπίι:ι·πιπεπιπππ ιε

ωοεπω,πρπ περήπιπιπ,ππιπ ποπ ιιιιπΒιιιιιι5 επι·π

ΜεΙΝδιιι οπιι&νπι , .Μο-πε ιεριπΓειιιιιτπιπ ε; Πο

. π: οπαπἱε ποιεπιπι ποεπἰιιἱιιιι νιιιιΠε νπὶ 0ιιω;ι1Β..

@πιώ νιιιεπιέεοπιιπΒιιοβίε&ππι εοΒπιιὶοπε,ειιἑ_

ο Ρ,,πω, @ή (ο1ἰυπι περι!πειιπᾶιιπινιιῖοπἱεςιτοιιά

ίπρεπ16ιμτεΠιιιεπι:νΜν-19ΣποιειιιπΕϋΜ Φεπιπ πι;

οπὶε&ἱ τει:ιι·πίεπιπιιοπειπ εοπεπιι·ει·ε,Πειιι_πνιπἰιιιε_

ππιππΔΙἰε. πο· ο ι . τι: _ .

ο Ε.2.9ι10.ι:1ίά0,, Ιπιπεπ 8Ιοιἱα ποπ ά_εοειοεΙΤι:

  

πι· π. . . 4
ειπα” 07· =ἱΠΩ]ς;η(πω. ενω νιίιοπε ιειιπιππιιιιὲ εοπίἱΠε

ΠὶπιΖι υΜὶ·

8Διίκλ

.ελ

πιό, νιι Γιιπι ι·εΙιππα ποιεπιἱε εο8πιιιππε ππιπτιι!ει

ενω ἴπἱεπᾶἰπιιι ππιπιπΙΙΒπε , ' επ ειιιὸἀποπ_ ειι.Ρεο

· ιΕπιιιιπ_ιπξιιππιεπιππι ι·εΐρεδιιι ΠΠπε τειιἱοπε τει

οΡωίεπιιιιιοπιπ,οποπιιδιαπεπειει επι ειιιίΠεπιοι·,

ιΠπιε ειιπτ ιειπιιπο ιεπαΪεπισιο, νι ἱπΠιιᾶΞοπ›Ω

οίιεπιΠι ὶπ_οπιπΠιπε ποιετικΠε εοΒιιιιιπάε;Γιά ἴοΙἱιιπ

ιοιιοπε επιἰιπιἰε,ίιιΒ :πιο ι·ιιιιοπε εΠ;ειπίΠεπι απ,

Με εππιἰΠΜἰΜΜι παπα ἴεπιεπι.` ποπι:ιΙπιτι ποίΐππι

τε|Πιπ2- ,. .ω .. - Δ ·· νι ·

πιο. 1)κ:εει $Π_πιπεπ 8Ιοι·ια, Παπ 8ειεΙιπιιιπεπἱιπι

ι Ξπίπίι, είιεπιιΠι πιἰπεἰΡπΙιε ι·εΐρειειπ οδιιιπιπ Ιππικ

· 1·πιππιΕπιπ, ῆεἱιιιι πιοπιιιιε πιοτἰπε οπει·νιπ.Πι Βεἱ

5ει·ιποιεΠ εοπποεπι:ιπεεεεπιπτιι; είιπι ΜΜιιιε Πι

πιιιιά:ιπι ει·επιπι·π,Π ΠΠ , νι ιιιιπεΕπι ι:ειιιί-2 επ εοππι

. _ ιπιιι!ιε οπειπιἰοΒεἱ, επιπειρ[ε·είιππιπι·πΙιιεκ πιο

πω.. προ· @πινω ΚΠΡ. ιΙΙΙΙ:.εοπΓεπ, μορι·ιιπ πιοι!πε πριν

··"”ϋ ΙΜ "πώ Βειί·ιει·ιποιεΠ: εοππειιιι·ιιΙιε-ει·επιιιιιιι:σΠ

,ο ισππΔΠ6·

ΤΩ!" ικά

Παιδι

ε!επιπΠ,εοπεεὸο;ἴππίιιιπιἰπΙἱ, πεέοι πεειάεπι επιπι

Με ,νι ιπιιι·ππιεπιπιπ,6πε νι1ρτΕπειρε ειιπΐιιίεπιρετ

.οπετιιιιιι νι πιοπιιπιπ.Βεί, ποπ νι ρι·οπτιππιπτεπ

ζιιιτρινιΡΔιει_ΠεειιΙοτε,οπι εοπιπιππιειιτιι:μιπιιε,_ΙΠ

πεο8ει νι ἱπίιιιιιπεπιππι , Επι: νι πιιπειριιΠεφππίνι,

[επιπει πειι νι ρι·οοι·ιειππ ιππιπ,πό :ραπ Γεπιρετ ΠΠ

ει: τεἴπεόιιιπι;ἴιιΒΙιιιπιὶπ νεεὸ.ειὶπι Πι επι πι! [ε. δ:

οι·ο_πιει ί-ε,Π:ιιιιπι ιτοπιπιππιαιι:ι ο!ιειἱ , ιὶιπποπιὶπ

ΠΙίπε:νπεΙεποπ ι·ειιπει πειιιιε ιπ.εΠεπόο. πειιιιε Πι

ορει·:ιπΠο ιεΙειιιοπειπ πιοριΠ τεΐρεέιιι.ο!ιετιπε πι,

:Με , επιπε επ πιιι·ιΞειριιιιοι οπο π ο νι πιορτίο

οπεπιιιο Βεἱεοιππιππὶειιιιι πιιπειριο αει:Π!επιιι1ι,

Μπος ιποπεπιπιοπτιπ Πεἰ: πω; Πεπι Ρτιπειριπιπ

° βιτςιΠεπιπ!ε,ϋποβιο εισιιππιπ νι ἱπίιιπιιι, Πω: νι

εππίπ Ρπωρππ , Πω” ορετοιπι νι ριο(πι·ιεισ.ι

1)επιι:ι δι ορετπιἰο ε επι πιιιιώπιο πωπω;; επιρει

πιω” ριορι·πι οποινιιίο Βεἰ::εποπιιὲ νει·ὸ ειι;!επι

παπι νι πᾶπε «Πειιιιιι εοππ:ιιιιι·ο!ιε πιπιειο τω., Μ'

πιο νι ρτοκιπιἐ ΡιοΠιιεοιπειὶ ΐοιππο,ππ:ε ἱπείι Μι

[ποιει':ιο, ειιπιπίἰ “Με ΐοι·ιπει ποπ ίἱιεοπιιιιιιιωἰε

ίξιωσδιοιπιιιπιπκιπ Ιο8ἰεοε, νι ιι|ιε!πιά ΡοΠἰι ειδι

ιπιιιιΠε ίιιπΙεδιο,ΐπΗιειι; νιΓπΒπΙἱειπᾶ πιιιοπε ΠΠ.

εοπιιεπΠ.ιι ειπαν! "ω, νι ροΠιι ει!ιοπιά πεπειι·ι Πο

ΪιιΒὶεᾶο, «Μπι ΠΠ.: πιιΠ:Έ ι·ιιιιοπε ΠΠ εσππεπιτε:

ι;πινι. πεζειιιιο,ειιιπ Πι πιπ!ιΒιιειπιιεικιιιιι·οι, Πιίιτιοπιι

ρειοιππΠι, νιἱ8ἰιιιτνἱίὶπ Πει πο1Πιπιπι·πιπτι , νι

εοππιιιπι·πΙιε εΙειπιεΙΙεθ:πει·ειιιο , πιω νι ΠΠ Πι

ισππειιιιταΙιε ι·ειιιοπο Ιιιπιἰπἰε;εοιιιι·ἑ νετὸ, νι ΡοΠῖι

ΠιπΡΠειιετ πεεειι,οιιὸ‹Ι Πι ΠΠ εοπππιιιι·Πιε , Μπι .

. π» πιιΠει τπιιοπε ΠΠ Με επιιππιπιπΙΠ.

ἶίἱπε!πιπὶπε,ἱ‹ἱ ιιιιπεπ Ποιοι. Πιρρ

κειι.ειτιο :απ Π Σ

ιζπιιισιεπιἰέ αὐβ!πιέ Ροβι ΜεΙΙσόΐιπ :πεινά

Μπάνι ευΜετε Πω» .Με Ιπππιιι π. '

|ωπευιε? ι : ο

Ρ ΧΜΛ Γεπιεπι. εοπιπιπππ ΤΙιοιπιίι. πεδια,

μ €'αρτσοιπι 4..άφε49.φη,ιππ. 1.συπε!κ/:ι.& 04.3.

Η ι.6”ι:οιέ ΨιΜπιππι.παπ3ισοπε!,3ι νΒὶοιιππιπἰεπΠἱτ·

πιει ΡοίΪι: Βεειιοε Πε ροιεπιἱ:ΐΜειω Ι)επιπ νἰΠει·π

οπεπΠο νιίιοπεπι

πιοπιππιειΕειΡοΠε ἑἴοΙο Βεο. Ω:πιειίιιπΠ άεπεπι

σ

· ιπιεΠοθ:ιιοπάιπε ι:οππιιτιειε οι! ἱΠειπι ι Οροπει, ἱπ-4

ορειπιἰο Ρεοπτἱο Πεἰ εοπιπιππΠ:πιπ πιἱπεἰπζο,ἴιιπ-·

ιππιπιι ποπ ιπππετει ιιιπρΠίιε ιπιοοιἱπ Πει, επ

· ι:ι·επιπιε.Ωφιιιοπεπιπιιπειοιπ_ ο

πιιιιπι ετεπιιιιιιέ,ιιπ δ: ορεινών! ἑιππιιιἱπεἱρξρρισῇ

ιπιπ:ιπε. Υ .κ ,ι

ο Εν: πω, Πεῆπἰιπι· ε.,!ιπππνείιΙο , . επ νἰίἱο Μαιο

ι ιΠεειιιε!α Πι επππειιι.ιι·ει!ιειπιεΠεᾶιιἰειειιιο,ἱπιἰοιιιπιμ

κι !επιιι= ε!πιι=ι ι1ν=ειι.Φωεπ-ΠΠωπ «σωστι

4,6.Βιό2ιαιππιππιο.οπιπ ποπιιιιπιεΠπάω ιδππιπ

χιπ: Ιππιεπ,πειιπεςΞ απ εόπαιπιπΙιε νἰίἱομιὶιἰπππΙΠ

[πβῖεἔιοείι οοππ,πιπιπΙιε οάπε,ε:_ιιξ ποιχείζ ι:οππ:ι.ιπ-ι

πιππιππ Απιππ νω.ιινωιπ ιιππ-ειιιιιι

- Β _;_ Τοπικα ΠΙΝ ?Με

πΒίιεπιζο!εβιπιο,

ςιιἰινρππἐπιε|!ι!ετε, επιιάρκωοπεπεκι· Α Πει: ενά Πίπη

σἰὲ£ἰοπιἰπω.·&ιἰ έν: 4.Πις.9.φι.απ“ι.5ι @σέβι02844:

πιιιιπιπἱε,νι ΠιιώΒιιειπι,ιππιοι· :Παει ίειιίειιι : ΡΗ”

π. πω. επι.ε.$4ιπά ιιζαέει.τ.ρ.οπο.πκηπά ΠΒκΗΜ0ζ

π.6'οπ:.4Ι.άο.7.πω. 2ιακόάι.φ.2. @πια-ω

ιπεπ ἀἱπΠῖ ίὶιπιιπιιπι ΠΠ οπιππινπεποίθι·ιππι εΠε Ιιι-ι

πιεπ ΒιιΜιιιιΠε πειπιππεπιι ·; ει!Π.ΐπίπσετεΠιιεπε με

πιοιιιιπι πιίποπιιοπΠΕΜ!ε.ιειιπΓεππιιε,εσεπιππεπ

τι: ἱπιεΠεᾶπιπ πι! πιοπιι&ιοπειπ πάωωπεει .

Ριπιππι π· επέιοι.6ΣΒΜ.ι.ι.οπνι7;.παι.ει Μιι

Πέσεπάκω, ἰποπἱι, μοάΠίππω πω:πιέσει «σύ ἐπ

ισ||εέϊκ στάσιν ποπροι4!,πώ μι· ία›κεπέ!σπο,ιμπά επι-ιι

ΡίόσέιστρατιντιΡατίμοιεβ , υπο Μπέυρετ Μπάουνι @πισω

όπωωνιεπιπ, ι @πι πυέιι6.ι[ασέι [ωπδισ.τ π: Ρπιτπι , απο

,Μπάφετ :Μάιου σιιέιι|άπωραπσππ ιπιπ|δαπιι8, υι.|`κἰε

επ ΦΜΑΠ:: οι 3.εοπιι·π 8επι,ε.Β. Ιππιπ/βει!ε Μ, ιμὸά

@πιωανρ! άπιε!!!έ&Ζώ@πωσ πίέααΠει όπια!!ιδικο

ετεπι-ἐ,πψ`ρσ που,πισπάα!ηκηππ'έπέκπαῇυπΠἐιπἀπεπε

£πιεΙ!εδΜῖ ι επεεεωρπεικινει. .Πω ιἔἐιπκ·πἰἰκἰππ πω.

!ιικάέκπ ρυιΜριιιέο ,ικσ$ξυπι ώ' :..ΟΠά·|.Ψδ ·οινωί.Βοή

[σύ.ΐίωιιιη ·υιάκικι· :πειτε Με. ΕΠ ειιιεπι πω: ιὶἰιιἰππι.·

ίιππΙιιιιιΠπιε Ρειιιι:Πιιιιιοκιπ 6ύΜ.Ι.ππιι:π 8Ιοτιι: κα

ποιεπώπιεΙΙεόιππι ιπ πόιιι_ π, πΠ-Βπὶ·νἰίἰοπειπ°..:.,

ιιιιἱοπιπΙιπρΙἰεπι ιπιεΠεθ:πιπ ιπιειΠεετε,ιπίππε Με

0°ωΓ0€3 νιτιπιειπιεΠι€επΠι ε εΠ: επιπι Ριιπεἰπἱππι

νἱιπἱιπ;.Ϊ-ειἴἱπιεΙἱεᾶπ5 ε: Γε :πιει νιιιιιιε ιπιεΙΙι επ

ΠἱΠεππιἱπ Η ΐο;ετεοιιππΙιειιι ἰΠππι πι (εφ ω,

ιεΙΙιΕπιει, επ πω: ιιΠόιιιινιιιιιιε πωπω ι πω;

Π 05 [ο πρππιιπειπιιιι€ νΕπιιπιπεπεΠ Πειιπι ν παπι

τεείρει:εΥπεπει επ εκιιπιίΞεο , νι πι: Π1οπι πει πι»,

ιεπεπΠνιάεπΠππιΠ_εππι. Οοπθτπιιιιπι·,είιο 1)επε

εοπιι2(ιή ίοΙο ιιιςειε,ομωοπιά ποιείι Με επι1Βιίφε

ειιπ_Πο,-πο,ιι ποιεΠ:ίπεπτε, ,νι παπι-ιι (επιιπιπι. Ψι,πι

πείπιππβ:επ νιι·ιπιε οι;επιβ: ει·Βο!ιεει Ραπ Βεπε

Π; [πω πιοΠπι:ειε νΠιοπειπ των πιεπιιι·.ιπε πεειιοΑ

ι·πιπ ,ποπ ιιππεπ Ειιοεπιποιείι, ντΒεπιιΞπίπιπ Με

Πεεπι ἰἱπε ιπιι·ιπ(εερι νιτιπιε νἱΠεπιΠ ; πω: πω.

είι:ξεοπ(μιοεκποΙίε,πυιιιΕπε ιπικιπ[επειιοι·πιθ ΐπρ-°

μπι ποπ ροιείι.ΐ.:ΥιΠο Πει είιοποαΠ ΐποίιιπιππι

ιιι>ιιιισιιιιωι

ζ π Ιεδιιι

ν μι)

Νορνιιι

ΤΙιοπιΠΜζ

“Η

Ρεπό, ι.

8.ΤΙππιπ0ζ

“Η

Ετιιό.ι.ε

.-`ι

πες:

επ "Πο ε[επει εΕϊεέιιπε πιο πω, Ρ'°6· Ρ



24.5:

Ει·οδι.:ι.

α” ο

πέβιυπιυπ

σκάι.

=>ό?.

. τω..

ΜΜΜ νι

πιο Μι. α. Π: πιωιιιψ :.°02πψ:6222ιαιεΒ:2. και. πο::

πο:: Ρι·οεεόει·ε:ι€ἱιιιι· εἰιιιιἰιι ::οποπ ΐιηιοοπιιι€ιιι:
εετε ; ο πιει· Μαιο νετὸπᾶιι ρι·οόιιεεπε ι|Πιοιιεμι τω.

νι: ιπιιιιιιι Πι ειπιιιιιι·αΙιε , :Μπι πο ειιιι·ιοΐεεοιπ- Ρειιιιιιιιιιιι.ιεπιηιιιε:μιοπόοόιιεειιιιΐεεόειιιίιιπόιιιπ

ἴιιιιόἱ,8:: Ρι·ιεδιπΡοπιιιιιι:1ιιοπι :ιξιιιε ι. :ιό ΜΜΜ π..

επεπτΜιτει· ι·ειιιιιίιτοε. Δ ·· -

(Βιοι·ιο:Ιπ νιΠοιιε Β:επεόει·ιόεΒετ τσιιοποθέΜ
ιιιτει!εδιιιε ι:επό::: :ιό ΒειιιιηίΔε:ι πεοποπ ροτείεεπε

ιι:ιτιιι·ε!ιε, Μ! ΐι;Ρει·πιιιιιι·οΙιε:Μτιιι· πεοείΤ:ιτιοιπ π»

:Μάιο Βειιιι ΐιιρροπι όεοει

:κι ιππε:ι·επε.()οπΗτιπ.ρει· ι·ιιιιοπεπιβώ 2:ιαβιεπειι

τσιπ ί: ει: :πειτε ροεεπ:ιεεόιβιοεςιιιτιιι· πιο οδειιιιιιο

ιιιιο,οιιππόο ντει·οιιε ρι·οεεόιτ ιο επόειπ Ροτεπτἱοιδε

ν:ει·ειιιε όιίιιπΒιιιι:ιιι·ΐρεειε:ίεό :πιο Βειιιο.νιοι·ο

εεόιι: :ιο εἔιόετιπ ροτειπιό επωι1εειω ΜΒετ'όϊιΒιι

διιιπι πιοόιιιπ ιέεπετιειιτπ· :ο εφ' οικω ΜΒεπτ:ΗΡ

:μή απ:: ιιοτιιτ:ι|ε8:εϊ80 ειιοετ:ε Ρο:επιιω :Με όε4 .

πιο εοι·ιππόεπι όε Γρεει:έ ιιπρι·είΓε ;Ππε :με ποπ-Μι.

.πίιό επ ιιπροτειιε ιιι:εΠεδιιιο εκατοσ- νιόεπόι οι-:ιιιι

ισα :απο [Μι Ωιω,8επετἰεὲ Μπα: ιοι;:,:1"Μιιπι

Ρτιο:ιριιι ειέειιιιιπιιιιτιιτ:ιιιιιιπ:η

$εενι:ιοιι ιθιτπιιι:; δεσ” 0: 3.άι/2:πέι'.14.μψ.ι.

_σ.φωπικω πό π.. πω:::Μό Βαβ|έ ρωΠ.1.α:·πε.1.

εἄκα)›·οκι έιβ:Π.φισβε 1.Βασεωπ 4ΙΙ:!||Πι απο. ό· .ἐκ

1.όιβιπει η. απ. 6. νοΞΙιεει τε:ιιιπιπ ειΠε1ι1ιό :Με

ιιιιιπι :ιό ιιᾶιππ παω: ρ πω:: ιιιτπειι ποπ ι·ε:1ιιιτιτ

Ρετ ιποόιιιπ ειδειιε μπώ ιοθιιεπιιειπνιΠοπειπ, ί-εό

πει· ιποόιιιιι ει:::ιιιιπ:ιε8ε προ!ιειιπ:ιε ποιειιιιιιιπ :ιό

οΡει·απόιιπι: ·.άκπο!ιεκσά!ιύιρ.π::5ω!2επ::ιπ4.9.9.:..ετ2.ι:εσπε!.ι.ΜπέοΜ4.4.εοπι.ς.ευκε|.Πωαω

' άι-φι.πκ.η.Μο!ιπε Ι.Ρ:9εΙΖ.Δ7Ε.5.εΙΙΪδΪ:Ι. δι4:0:Ιώ.2.

:Ισ ΒΜπο κιωθ.εαρ.ι6.Ι/Μπι. ι.Ρ.9παι.εΐ. ι :..'Ρουι:$3.

Χώρια(:&ιά.ιφυ:.46.ωφ.:..' ωπκ!ΜΙΑά(ΕΡΩΌι0'. ς.
.φκιωππωφ. ιό. |ἐ&.7. Ψ εμε πάση άι εεμιεπό:ι.

Ριιπό:ι:πεπτ.Ρεπόει ει: Μου: ΡειωΡι;: π. :μια :Μι

ο πιω ΒΙοτιο: ποπ ::οπιπιει: ιπ:ε!!ε&ιιιπ οεο:Μπι·ω

ειοπε ρο:επιιο: πω:: , οιιοό-ίετὲεΒ:ο:ππιΒιιε σοπ

εεόἰ:ιιι·,8: Ρειει·.οιιισ |ιιιπιεπ ποπ:ιιι-τω οβιεθ:ιιιπ:

ιι::·ιιι ιπει·ιπΐοειιιιι οι·ιπειιιιιι_πι- Πιιεπε ε: ΈιιΒΠ:ιπειε

νιΜπιιε , πε:: οι::ιιιπ·Βιιεεε?ειοιρειδιιυοό·επεπειιι!ι

τει·ι·ε:1ιιιι·ι:ιιι· :ιό ροτειπιιιιιι νι:ιιΙειπ;!εόόΒ ει:ιτιπίει

:ο ι:ιιιιιιιπι ἰπΪιιΪιιιπ: π. :μιὸόΙιιπιειι τοιιιωιιιωε

εοπειιι·Γιιιπιε!Ιεέιικ.ποπ'εΙΝιιισειιιιπ οιόπ::ιμιοπι

Ρτοόιι:$ιιιιιπι νιδοπιε, ιιΙιο:ιιιι·ποπ ΐ:ιιιιιιι·ειιι€νιιιι

ω:Με:: , :μια είΪεπτἱιιΙἰ:ει· ιπε!ιιόιι::ιάιιιΔιπ Η::

Δ:επόεπιι:ιπι :ότι ἱιιιτἰπἴεεο'οι·ἰπειοἰσ ινι:ιε.·ικ οιιδό

μπώ Βειιε|ιπ από: π.. εΠιείειιι:ει ίιιΡΡΙει·ε οιππεπι

όεΐε:ΐι:ιιιπ ινιτιιιιιε :ιάιιιιι:.· ώ · _ ' ι

Ε:: ΜειιιΒ :ιόιιει·ἴει·ἰῇε ΜΜΜ:: όεόιιεἱιιιι· ΐεπτεπ

Μ.Βο!ιιιπ Ρ:ιπειριιιπινι:ιιΙε εΐΠεο ΐιιοΡΙει·ι ποπ Ρο:

“ἰιΡ#ἱ"ὶ· ω:: ειΈο ειιέπ ι_πτεΙΙεδειισ επειτα: ει: Γε Πι: ιιιο:επιιε

2:"Μ··1>·
,Με που:

Ροισ_β.

πω: ιπιεΙΙεάιιιιι,ειιιπ ΓοΙοεοπειιτίιι ].)εϊίοεειιιΠ

?ιιοιιΙεπτε νιιιι Ιιιιιιιιιιε, παπι: νιίιοπειιιΒεπιππ ιπ

ίειρΓο εΙιεει·ε=ς-ιιο:ιιιεεόεο_Ππε !ιιιπιπε ιπΙικτεπτε

Βειιιπ νιόειιε;·παιπ "ποιο ρτοόιιειιεινε| Ρι·οόιι

:Με ΡοίΠτεδεᾶιιιπ, ποπ 1·ε:1ιιιιιιιιιι ίείοίωι:οι:επι

νἰπι Ρι·οόιιεεπόμ - θεό :ιιι:1ιιΔιιι :ΜΜΜμε :ιιιιιιπ

:ΜΙΒ ειιιπ εόἱιιτοι:ἱο ει!ιει·ιιιε επί-ει ἱπ :ιθ:ιιιπ ε::ιι·ει

πω: ρε: εόιιε:ίει·ισε μπώ: ιπιεΠε&ιιε οι:: @Με

ΞπΙ·ιαι·επτε.όιιιιπο ::ιπ:ιιιπ εοπει:ιιΤιτίιιρο!επιε ό::

_ ίε&ιιιπ :πωωιι: ιΡωει, ι$οιιτιειπ οβιεέεϋπίεΐο

ίο Ρι·οόιιεει·ε; πω:οοπιιιιἱπἴιε ΡετεόιιειΕιτἱοε Με!

πω: Βαν οοιεπε :ιό ρι·οόιιεεπό:ιπι νιίιοπεπι πει:

:επι ΡετΓΡεεῖεπι. ιιιὶιπ-ρει·Ιιιιπεπ. Νε:1ιιε ω: ε::

ειιιὸό ποπ Με: ιιι ε Ρετ ιιιιεΒιιιιιπ νἱ::ιι:ειπ Μι:

ι·επτειπ,ίεό ίἱιπιιι απ:: ει:ιι·ιπίεειι εαιιίο ιιΠιΠ:επτε ·δε

εοιι€επι:ε ιστοόιιεειτ νιίιοπειπ , όιεεπόιιε αι, ω: ΠΑ

Ιό:π ποπιιι·οόιιεετε, οι:: ποπ ρι·οόιιεει·ε :κι Βη:ιει·ιι:Μ

ιιιι·ιιιετπ ι :τσιπ ντνετε οτοόιιε:ιτ, ΪιιΗἱεἱι: :Λε ιιιιι:ιιι,

ιπειιοιιιιι 8: ιιπρει·ΐεάει ; νι Το ει·π:ιτιιιπΙειπ ιόιιιπ

Ρι°0όι1εοτ,:ιι1τΡι°0όι.ιεΕι°€ οοίδι, ιιθιειι ΐρεειιιιιε εοπὸ

εστί-πιώ: πω:: :ιωεω,ω οει·πιιιιιι·:ιΙιε ρι·οι:ιιπε Ρετ

όεει·ειιιιπ Πει ιπτε!!ε&ιιι εκατο ειίΠΡιεπε,·εί:ιιι:: ε::

:τιιιΐεεε εοπιιιιιθ:ωιό ιοΠ:ιιι· ειιιιίέ ιιόιιιιιαιι:ιε 8: εο

εεεπιιε:πιιιιιΡει· πιιπε Η: Ροιεπε ιπιι&ιι τ. Ρι·οόιι

Μ ἡ .

εοπειιι·ι·ιιπτ, ἴειπρει· τι: ει·ιοι·.ει·ειιι:.ιπίετιοτειπ :ιό

σώιπιιιιπόιιιπποι επ·- επι , ν: εοιιΒιι όειο!ετιι
πιειιιο8:ειιιιΐορτιπειριιΙι.· · ··- ο ν· ε: ·

Βο·:ιι·ειιιπ·. ι.ορροΠα,ΓετεοεΒοόιοι·ειπ 5.ἱιι=ε6. ο

Ε.

Ή49( ο'
ΒιιΙΐε·Γεπεν: 7: τιιω.:ιω::: ιιππιΜΙε οι:επόο, Με:: .οι ι .

εσφ.8: Ηι:επιιπ θερινά. ε:ι.ι:τι·.3ι·]ϊκς ό· ωπικαιω

'ι 4.»Μ.49,”..πω.23:-- ·· ·

Π Λο ε. όιίιιπ8. ιπιποι·. επτα

.η ,._
ι ...ι-ι.1....πι - ..,::_›_

ιιιιεΙΙεᾶω πιω::

ξοιππι ΐιιρει·πιιιζ :οι πιιιιιιιιιιόοιπ ιιοίἱιἐ`ι ιιιειιιι:.ντ 9Μΐοζά ·:ιετύ.αι·:.11ιε·Τωπ

πιο..

κ' ε · Λ, εε ο;ά·εοιι· ἰιιεο .τ·.::$·Ϊ ·ι
το Μι διϊεοιπ Με εοπ ό οι 86 ιπν“'·

ιο!εια,πεέο πιο:: "νιι·ιιιε ποπ ἴο!ιἶι:π °εοιπ°ρΙειιὶιρο$

“τα οιιαΙιι:ει:ο ιιιτι·ιοΐεεε ιππωπεε,Μ · :Μπι νἰι·ἐ

απ:: ·ει:ΐιόπίεεθ ιιΒιίιεπιε , νοεοοπιι:“ιπ Γεπωπ

:1ιιιιιπιΠοε ιιιιπιπε.·επιπ τόπιεπ·ιιιι:ε ΓιιΡΡΙει·ιοοΙΒ::

δεόε πο:: ιιι εοι·ιιιιι[ω:επιιιι ειιροΙε:ιτιιι· μι· ει:ἑ

ιι·ιπίεειιιπ ε:Επειιτίιιιπ: Α:: εοπΗι·ιπ.- ιιεΒ:5, Βειιιιι

Φορο!επόο εοπειι:ΓιιιπΙιιιπιπιε , Βιεει:ε ::ιπωω

δε” νιόειιε δικ νιι·τιιτε νιόεπόί : πω: ' τη::

Ροπιιιιτ ἱπ εο Με ἰποπιο , :μεμε εοπειιι·Γιππ Μ::

Γ:ιρο!ετιιτ,- ΐεό εοιτιο!ειιιι·; Με: εοπιμετιιτ· οιππιε

ω: ιπιι:ι::ι ιιιΠιιιπιε:Μ Ρετ °εοιιειιτἴιιιπ-Ρ:ἰπεἱΡιιΙἰε -

ιι€επ:ιω 4 - - . ..

- ι Με· όιό.ιπιποι·.όεΒετ νἰίἱο ΐιιΡει·π:ιτιιι·. ρι·οεε4 ·

 

.1-.7 : ι _

·'0:.”. κ. _

ε!"

όετε :ιο ιιπεΙΙ::έιιι ει·εαιο ιεοι·Ηιπ, ΙιοΒο ·;γς ώΠιι",_Μ δ.

:ΐιοειιιπ Πεο ιι€ειιι:ε [ιιΡει·οετιιτιεοοεεόο:Πειιτ Με

ό:: παο οτοεεόιιτ ιιωτιεε||ε&ιι ; :πιει-σπάσει Ιιιιπι.

Με:: ν: εοπιιιπ:ξιο ειιιπ !ιιιπιπε·.Νιιπιποε :Η πιο;

ρι·ιιιωεειιίετιιιπ Ρωεπωω. ν: εδ::&ιο ποπ [παει

ό" ΜιΒ8"Μ ΓεωίἶΦ, ίεό οι;» οιππιΒιιο εοπἱιιπᾶἰιπε

όιιιπιιοπ ιιι ἴΪΠειιΙἱ$,Ϊεό ιιιοιππιΒιιε Μπι! εοπιἱιιε$

τιι::ιόαηιιατε-είϊεάιιε μ·οόιιεεπόιιε.ένπόε εοπεε;

ὸΩ,:Πἀ :μιειπ|ιοει ιιᾶιιπι α. Ρι·:ι:Γιιιιοοπι Ρτιιιιππ·έ,

πο:: ·ιειϊπεπ :ιό2:1ιιιιιθ ιιι νΙ129ιΩκ1ικ εδώ: 3 Μ:

Δ:!εεεμπιε :π 0ΠΙΠΙΒΗ3Ήιπο! , · 5πιι:Ιιε:·ιιιατε' ιιι-ω..

· *πιο . ‹

“ΠΧ

πωσ ΐιιΡει·οοιιιταΙιειειιπι πω:: επί:: εοιιιιπιιτιἱεω ι. 'Η "

ι·ε'ΡοίΕι-ει:ει·ι, :1ιιοόιιοπ ΜΜΜ:: απο. ΚεΓΡ. πι!

ιτιιιι1ετε ·ἰ:ιιϊιιι1!2ϊΜΜ-ιιει·ἱιιίεε:ἔ ,' πιι;ιειιι·ι ει::ι·ιιιΓεεό

πει· Μιρό:: :ιό εθειιιπ; :μισό ΓιιιΉει:, ν: :ιο ει; ν:

εοπιιιπέ::ι ειππ νιι·ιιιιε ΓιΨειιοι·ε ιι8::πόιεΒιεόι τω;

Πε ιιᾶἱο'ἴιιρειιπετιιιιιιἱβει Νεο Ριπαπόιιπιόιιιπε εσπ

ειιι·ΐιιπι όιιιιόι ν: οιιι·ιιιπ Η: ει: ιπιεΠε&ιι , ρειιιἱιπ

5Βεσ :ιεεπτε Γιιρει·πιιιιιι·:ι!ι , όιεο ὶιιόἱιιἰιἱοἰΙἰιει·

ρω6ειω €ιοιπτιιο:1:ιε εοπιιιπάιιπιζ πω: πιιιιιω

πιο: Π: ὲΒεο εοπειιι·ι·επτε ειιιι·ιόπιε!Ιεάιι .:ιιιΞπι

ίιιρειιιιιιιι·::Ιιτ:ιε ποιοτει|εδι:ιι εοε ειπε ειιιπ θα)

Βιοει·ιιιιιιιιιιιιιεΗ λόοπο". οσο εςιιεπ:. ἱπτεΙΙε-ι

(Με ει·ειι:ιι5,Ιιεεε Ρτοκιιπε ποπ εοιιιἱπεπ ιιι ΐε·εοπ

ε:ιτΓιιπι ·Γιιρειπιιιιιιιι!ειπ·, εοπτιπεε :ποιοι καποτε:

.:1ιιό:Ξοπιιιπθ:ιιε ειιτπ ειιιίιιίιιοει·πιιιιιι·εΙι μπι:: :Ι
ιιιπωωπεεω. ο ” Α ι

` ΝΌΈ(Α ο ἱΠ Η

όιιιιἱ @ο ἱπττἰο

ϊιιόεει::Ξε !ειιιπ εοπειιτΙ:ι ιιιι:ιιι·ιι!ι

ιειιπιἱπιιτιιι· :ιόεοπ:5οι·Γιιιπ 8ε εΠεδιιιιπππιιι·ο!επι;

Η εοΜιιοΒιιτιιε ειιιπ εοπειιι·ΐ:ι· ΠιρεεπειιιιτιιΙι ει):

ιπόεοιτο, όετειιιιιἰιιοιιιτ αόεοπειιτίιιπιδεείΐεδϊιιπι

ΡιιοιιΒοοεπτε πειιιι·ιιΙἰ Ρτοόιιᾶἱιιο ε”.

εε:ιιιι ιππιι::ιιπ ιιέιιιι:ιιιι: :μια Η εοπἔΜ ιιι%ισ

ει:: :πιω:ωΜι· οι:

Ρ",ά"8...ο

ταΡωιιιωωεω. "ΔΗΜ :πω ιπ:ετ:επεπιιιιιτώε 8εεωωνϋο
Γιιρετπιιιιιι·ιιιε ΕΠ ι:ΐιιιιιο εοπι1επιεπιιιι ἰπ ι·ιιι:ΐοπε :ι.ι7. ἰ

εποε:: :πιό ν:ι·ιιιπ:ιιιε Ρ:ιτ:ιειριιι νει·ιιπι τιιιιοπετιι

οπο:: π: ιιι νιι·τιι:ε::διιιιΞι πειιιιιιΠ& ίιιΡεττιιιτιι-·

επι-ει: Μπι: εοπιιειἱἱειιτἰιι Η: ι·ιιτιοπε ειᾶἱιιἰτιιἔ

πι: νπόε οστά: εθεύϊ:ιε ΓιιΡειπ:ι:πι':ιιιε εΙἱειπιό :οι

ειπε:: ὁ όπως πειιιι·ιιίι,πειπΡε πω" εοπππιιπειπ

Η.: ζ.:°τ:Ζ άες·

ΒιιΙ:Μ· ι· . Π Π . ο

~ Βιειεε , νἰεΞππιια·ἰ:ι:εΙΙεᾶιιη5ετ Μπι: :Μετα η::

ειιιπσίιιαεπτίσιο ιόττ:ιτίε Γιιπετιι:ιειιιπ!ιο πιαπει ἱπ=- ΜΜ
.ι:ι·ιπΐεεειιιι-πιιιτει:ι :ει·Βο ποπ ΡοτείΜΒ ε:ι Ρωιι:ιτει Δ



αι4ῖ

ΒΠΠ"ε

Βήι

2.5 5ο

Οοπ;'ίνω.

~ πω. π. Β: Ρεπιπιεβα Οσἔαψ2ὐ2£ιαιεΪ3αΞ; απ. απ και
δε εεπετἱεαπι ιατἰοπειπ επτἰα.Ναπι Πεπτιπ Με εοπ

πεπιιιπιεπα παιπιαΙε8εΓιιρειπαιιιιαΙε, ιταεί?εθιια

ΠιρειπαιιιιαΙιε ιΙΙαιπ αεειρει·ε ροιεΓι απ επτε, δε νιτ

επιεαέιιιια παιιιιαΙι ι ι·ιοε ΓεπΠι ιΠειιιιι· νἰιιιιε παπι·

"Με ι·ειποτε,8ειπειιοαιε εοπτιπειε εΠέθ:ι.ιιπ ι τω

εοπεπτΠιπα Πιρειπατιιι·α!ειπ. ποπ οικω αΠι:ιπιιι Πι

ΡειπαιιιιαΙιιαιιε εοπιιπεατ,Π:ά ιαπιαεοπιιπεπε!ο ια

_ειοπειπ επιια, οι:: εοπιπιππια εΠτ παιιιιαΙι8ε Πιρει·

παιιιιαΙΜ!Ιαιπ εοιιιπιιιπἱεαιιὸοεΠ-εᾶιιι Πιοει·παιιι

ι·αΠ, εΠειιιιι· αΙιι1ποιποπο 8επει·ιεε8ε ιειποιε ἰΠιιιπ

εοπιιπειε. 4 _ >

Νεειπε ιΠεαε ιαεἱοπεπι επτἰαἰπ νἱιιιιιε παιιιι·αΠ

εΠε εοπτιαᾶαιπ ιαπιιιιπ αει επα παιιιια!ε, Πειι: καπο

πειπ επιιαιπνιιιιιιε ΠιπειπαιιιιαΙι Με εοπιιαδι:αιπ _

ταπιιιιπ ω επε Πιρειπαιπτα!ε, πε οι·οιπε!ε ποπ ποί- ι

Πε νιιιιιιειπ παιιιι·α!επι εοπιιπιιπἱεαιε εΠεέι:ιιι Πι

ΡειπαιιιιαΠ εοιππιππεπι ι·αιιοπεπι πω” μακι

Παω απαιιιιαΙι , 8; Πιρειπαιιιια!ι ,ο ε1ιιια πεε ιαΠο

εοιπιπιιπιε Πε οιιεεἰΠι πεε πω" ιπ νιιιιιτε πωπω

- πεε ιιι εΠεδτιι ιιιιι Ριοπιιειτιιι.Ναπι Πεει Παπ ιατιο,

ν: Πε μαπα ποπ ε!ετιιι.Π:ιι ίειπρει· απαι·ιε ιε!εοπ

ἱιιπᾶα Πτ,ειιιπ πιίΐει·επτια παπιια!ιιατια,νεΙ_Πιοειπ:ι

τιιιαΙιιαιιειςοιιιιιπΒι ιαιπεπροιεΠ: επιπ νιι·τιιιε Πι

οειπαιιιιαΙιιπ οι·οιπεαά εππι!ειπ εΠεδιιιιπ,δε νιι·α

οπειπαάεπιιατε α8ει·ε;νιιιιπε παιιιιαΙια τοπ τιιιιοπε

. επτια, Πιρειιιατπια!ια ιαιιοπε ΠιΡειπατιιιαΙἱιατἱε; δ:

Πε ροτειιι εΠεειιιε ΠιπειπατιιιαΙ.ιε απ νιιαιιιιε νιτ

τιιτε α!ιι1ιιιιι αεειρει·ε,8: εΠεέϊτιπε ρεπάειε. ν: Γισ.ύ

εεω.7.έι!Ρ.5. _ · ι

ίωκάο&ιιπαεοπΠιιπ. π. ἰπἰπίὶιιιπιεπιοπαιιι

ταΠ,επιιια εοπειιτΠια ΠεοιΠιπ Παεόεατιια,εΠ: αεειιίεπ

Μ ΜΙ"."° ιαΠε; εοπιιιπέΈπε ειιιπ εοπειιιΠι ωιιωιια εαπία

"σπιτι

9.εέξ

Σ:: Μπήκα

ρω”

ΡιἰπεἰΡαΙἰε,εΠ ΠιιοΠ:απιιαΙιε , ποια αεειάεπε παπα

α!ιειιιιο,οιιοι! ΡοιείΕιπΠιιει·ε8ε εοιπππιπἰεαιε εθε

επι ΠιοΠαπιιαΙι ίεΙΙιεει: 8επειιεαιπ ιαιιοπεπα επ

ιιε:8ε :μια νπιιαεΠιπΠπκπανιιιπΠ:ιπε α Παπ _νπιια

εΠ επεειω νιιιπίπιιε,ιοιπε ιπΠιικιια ΠιΒΠ:απιιαΙια

τειρΠιιι·Η.›ιιιιιιι· αεειοεπιι; οιιαιπιιιε ιειἰιιΡΙὶε3Ρἰιιἑ

ν: ΓιιοΠαπιιαΙιε.Πι αΐιιοΠαπιια,νι επιἱιαιἱιιιιε απαε

εΜεπτε. α. ιπ Ιιιιπἰπε εΙοι·ιαε ιππα:ιεπιε :_πεΒατι

επιιπ ποπ παώ: , αι! εαπόειπ 9ἰΠοπειπ :εοπεπιι·ειε

ΞπιεΗε&πιπ 8: Ιιιιπεπ ιοιαιπέιιιε νιΠοπειπποπΠα

Παπ εΠεαΙπππιπε,Πεει ειιαιπ αι: ιπτε!Ιεδειπ @πιο

ειΒο :πιο ραδιο αΒ ιπιεΙΙεθειι παιιιιαΠ Ριοεεάαι νἱ

Πο Πιρειπαιιιι·αΙια Ξ· πεε (αι εΠ: ιεΠαοπάειε ι ιΠαιπ

Ριοεειξει·ε αοιπιεΙΙεάιι ιπίοι·ιπατο Ιιιιπιπε.2 παπί

Πειιιιπ εοόειπ Ρι·ἱπεἱΡιο αόαιιιπαιιξ Πιιπρτο εΠ: ιιι

Πιπ8πειεδε ιππαταιπ νιιπ ιπτεΠε&ιιαρει· ι:ιπαιπ γι- °
ταΠτετ Πε ιποιιει :κι ειδιιιιπ νιια: ίπιε!ΙεδΙ:ιιια, οι: Πι- ο

ΡειπαιιιιαΙεπι νιιτιιτειπ |ιιιπιπια α ειιιαεοιπρ!ειἰπ

ειιοαπαιπ νἰιπ οιοιιιιέιιιιαιπ ιπιε!!εδξπα5 ικα οι ιιι

εὁ`ιπ νιΠοπιε αΠε1ιιιι! ιεΠιοπάει: ιπιεΠεδι:ιιι. αΠ πιο

Ιπιπιπι; ΓειΠεετ ιατιο Βεπειἰεα ιπιεΙ!ε&ιοπια τῇ

θ:ιι!πιπιππ;ειπε , ποια απιπαε ι·αιιοπεε ποίΠιπιιπ

εοιΙειπ είΪεᾶιι Πιπιι! εοπιιεπιι·ει αιποα: εαπΐα ποί

Πιπι ιιι επποειπ α&πιπ ιπΠ_ιιει·ει ποπ αιιιωειο ιπ

Πιιιιιι,ΐει! εοοεπιιππιπιΠΜΙΠ Παπ εΠ επεάιια; αι:

ειιιε αι!εο τοιιιαιπΠιιιιιια. Παπ τοπια εΠ-εθ:ιια τιιΒιιι

απ· ιπιεΠεδτιιι εοπιππδιο Ιππιιπί.τοτπε!ιιπππιεοπ·

ἱππιἄο ιπιε!!εέϊιιι; ειΠ τεειπρΠεατιιιε ιαιιοπε ιπιεΙ

Ιεδειοπια, (ι ποπ ιιιιιι!ειπ παιιιιαΙια, είιιπ εα ποπ αν:

εἴ απο :πιο τἰπ8αιιιιἱπίἱιικπ εοιππιεπίο νιιιιιτι παιιιιαΙι , Πεο

.8Ι" π?

@θετικη

πεπειιεθ. ν: ιπιεΠεόΒο απ. πιαεΠ:ιπάεπε α παιιιια!ι

τατε,8ε ΠιοειιιαιιιιαΙιταιε,) Π: απ ιπιε!!εδζιι; ια

τἰοπε Πι ει ια!ιιαιια, α Ιιιπππε- νπάε εοπεε
Ρ ` · ··

οεπε!πιπ, ποάιοτιιααδιιιε Π: Πι ειπατιιιαΠα, πια
(ι

. ταιἰο ιπιεΙΙεδειοπιε δε Πιρειπατιιια!ίταιιε ποπ εΠ

Π:ιπεζιιιιιιιιιι ιπ α(:`Ι:ιι , δε νι ΠιπειπατιιιαΙιε ΠΡεειΠεα

ιιπεμοεειιιι απ νιιοιιιιε ειΠειεπτει.Ν εΒο πει· πεε

εΙεβετε ντι·πιποπε ΠιΡροπιιιι αξια α. Πιικιπαιιιια
Τοπικα ΙΡ 'Όι βιο. - Π

Π' ~

&ιι ιπιε!!εθ:ιια, ΠιεειΠεα ΠιρετπατιιιαΙπαιια ιεΠΞε

Ιε, Γε‹Ι Πιε- ειἱι Π αΙιειιιιιιιιπ ιαπιιιπι , Η εοπΙΙ.ιι

οι: αεειι!επτε , δε τιιωιωπ ιιι πιοοιι&ιοπε ΠΠ:

Παπιια·. - _

Απ 4,. ι·αιιο[σύ _(ΖΕπ, αΙιει·αιπ αδειι. δι··παιιε ιπ απ:

νἰΠοπε [πατα ΠιοειπαιιιταΙΙα εΠ:, ΠιιειΠαΠι αΙιιιπι- #“4··

πειιιιιατιειπε, Πιιε α νἱιιπιεαΠἱΠεπτε: αΙτεια Π: ρο

ιεπιια , 8ειια:ειπ ἰπιε!Ιεέὶπ παμπ εΠειπιιιιιΓεεε

ΓπρειιιατιιιαΙπ , τω οΒειΠεπιιαΙιε , ποια ποπ εΠ

μι· ιπιι·ιπΓεεαιπ ΠρεειΠεαιιοπεπι &οι·πιπεπιαάοΒ

ιεθ:πιπ ΠιΡειπατπιαΙε, τω ΡεπεκιιιπΠεεαιπ όποι

τακατ εοπποταιἱοπετπ, αιωνια επ μια: πωπω οθε- ·

ιΠεπιπιίι. _ Δ Η

(ἶαττειππι εΠΠιπέΠο ιΠαόεΙππιιπε ρειιπαπεπτε; πρ;
δ: Πιιεπτεεπιπ εοι·πιπ ιιο&ι·ιπα ποπ εοπιαει·ετ:οπιπα ν

ειιιπ νιΠο [κατα Πι πειιπαπεπειερπίειιιαι·ι ποπ ρο

τεί`τ , πἰΠ α Ιιιπιἱπε Ρειιπαπεπιει παπι Πιιεπα ειιιπ

ιιαπίεαι_ποπ ΡοιεΠ εΙΐει'.·ϊιιιπ ρει·ιπαπεπιειπ εσπ

Γειιιατεαΐεά ΓοΙιιιπρι·ιππο ριοπιιεειε. νε!εει·ιε Π

ποιεΠ; Με ἔπειτα αϋἴειιιε !ιππιπε εοπΠ:τιιαιι,Ροτε

ιιι 8ιαοΠιιιε !πιπιπε ρι·οι!πει , ειιιπ ποπ ιπιπιια Πε

πεεεΠαιιιια ἰπΠπιιιιαεαιιἰ-ωαά εοιιΠ:ιι.ιαπιιππι,οπαπι

αι! ριοάπεεπιιιιιπ: πἰΠ ιΠεαπι καιω ιιι Με Γεπιεπ

κια όεοει εοππι·ει1ιει‹ἰἱεἰ) νιΠοπεπι μαι:: , ειπα

Ρειιπαπεπε εΠ:, Ρι·οπιιει, απ:Πι!ιειπ εοπίει·παιι που

ΡοΠε πΙΠα Ιπιπιπε ρει·πιαπεπιε: νιΠοπειπ νἰαε(οιια

|ειπ ιιι Π:ιιιεπιιαιππ!ιοιππι ΙιαΒιιειιιπιΡαιιΙιια , @ε

Μο)«ΐεω ) φπα Πιιεπα εΠ: , Ροίΐε α Πιιεπιε |ιιιπιπε

πιοιιιιει ά εοιιἴειιιαιἰι ι

ιεεετιο~Χππ·

χιπ Μπακ@Με π: επιασε; Διώ αεεΜεκπιέ

Π:ήε επιπίππι πιακιαπιππ ?

' ιππΜιέώιεώπέ αει:ΗεπταΙιζι, νι εαιεΠιεΙειειπ

νπἰοπεπι ππροΠαιιεαιπ;σ.1πε.ε!!ειοπεπι ΠιΒ

Ριαπ_ιιαΙειοπιπιπιπ ιπαιιιπιππι, ποσά Παπ απ επειτα

εοιπιπππιεαιε ΡοτεΠ;ιιιιια πει· ποε Παπ ΠιιΒίι:απτιαε

Πα: Πε εοιππιππιεαι: ει·εατιιι·αι, Παειεπειο ιΠαιπ Πιο

Π:αιιιίαΙιιετ .])ΕΠΠ'Η ' _ · ι α

Ριιιινω Γεπιεππ .πωπω έι!β.27ιβά.1;ψ α.αΐ- ' πος ο

Πιπιαιιτὶ5. Πιιποαιπειιιιιιπ α Ιπιπεπ @στα οεΠιδιο °4$"""·

εαιεεεὶἱι οιππε ι πωπω Πιρειαπαιπια!ε Πιεειάειπα!επι

Ι)εο ε_τεατιιπτ εοπιπιππιεαιιππποπεεπειΠε&ιπα εΠ5 __ ο

επαιιιατε; παιπνιΠο πω, ω πιιαπιοεἀἱπαιπι Με ΠΠ.8%

ιπεπ.εΠ:εΠειιιιαΙιαδε Πιιιξειπα Πε!ιειιαε·ειεατιιια πι- οι _ ·

ιεΙΙεᾶ_ιιαΙιε,Ηαεπθωια εκπνω,·υι ωρα/εαπ: :ο [Μπακ ”"ἶ'·'7°

.Μπακ «και» : ρει·ΠεόΠυ.α Βιαιια,οπια Ιπιπεπ εΠ: ιππι

ειριπιπΡιοκιπιεεΠε&ίπππι 8Ιοιίε . ειπε εΠ: Παω;

εοπ/ἱυπωαπε; ει·απα δ: ιε|ιοιια ποπαιεπισιε ιαπιιιιπ

οιοιιιαπιιιιαιΙ εΙοιἰαιπινι ιπειΠα αιἱΠπειπ,8ε ν: εΠΠ . τ

ΡοΠιισαό νιιιιιιαιπ ίοιπιαπι ; νπιἱε 6ΕΤΙαπω.α.αι - η

αακα#_24.απιασ.3.Μ α. €ιαιιαπι απΡει|ατ ΜεβοαΜπώσ . _' Υ

8|07°ίά,ά πιααΠ·.17.άε·ικα·έτ.αι·:.5.αάδ.αἱτιΒιαιἰαιπ μια · ° ε Σ

Με «Πίειιιπιπαιι α €ταιια.νιαιπ οποιί.ιειιαπι πειθ

ἐξ).

δΒοπιαπιεπΠιι·αιπ. Νεε πω” άοπιιιπ εΠεοιππιπέ π”

πιεαΕπιε ι οι: ία&οειιιιπ ΞΠπιὶ εοπιπιιιπἱεαιπιπ πιο €*'Ρ"·ξ'

Πει πιιιιιαπιιαιι ειωιιι.ω ιπειἰτο νπιοπιε πειίοπα

Πεειιιπ Βεο ι!εΒιιιιιπ _εΠ_οιπιιε ιιοπιιπι ειεατιιιπ:

8; οιππιε παιπιπε ΠαεειΠεαιιιι_αο αδὲπ ι Πεο ποπ εΠ

ποΠιΒιιιε πειΠεέΈιοτ αθ:ιια νιΠοιιε ειπε Βεἱ.; αέΕπα

επιιπ ΠαεειΠεαιιιιεκ οΒιεδιο 8: πιοεΙο ιεπάεπιΠ πι!

ιΠιιά α τω πεε παιι ιίοιεΠ: οΒιεε:Έππι ρειίεέιιιια Ι)εσ

ιιι ωρτωιπωιι; πεειποιὶιια €επάεπιιια!ειοιη οιιαπι
εΙαι·ὲ 8ε ιιιιιιιιιιιὲ πι! Ι)εππι ιεπιὶειει ή

δεενπωι Ζνακαπειέεοπποκ.39.5.α.ΠπιπααΠ πι. αι π' χ.

παπά Βικιπαρπιιπι.ιὶπῇ.9ῇΠ.φαΠιι·ιπαπιιιιιπ περέωα

Παδιο,ε: Πιποαππριεεεο.8ε πεπαπιιιιιπάε ροΙΠΒιιι;

παπι Βει.ιε ἰπ ΠειρΠο νιΠοι!ια, εΠ οΒἰεᾶιιπι ιπΠπι

ια ιπτεΙΙιΒιοιΙιταιιε; απο ιειπππαιε ποιεΠ; νιΠοπι·ε
α α ο ιΠΠιπ



ι β" πι τα

τοι. απ. τα. Π: τωετατιρα επιπιιιιιταιι απ. στα. :στα

πιιτιπέια παταει ι ιειτατ Ροιιιιιιιιε οιι νιιιο Ροτιο

άιοτιε ιΡοειει τ 8ειυτποπ,οιιοπ απ αότυ νιιιοτιιε ιΡο

ειιιοατιιτ. Οοπιιτπι. απο Πει τα πιατα τατιοπιε

α τιπτιοαπιτιαε νιιιοπο ετεατιι ο οτιαπιιι π ειπιπεπι

οιιιοᾶι τ απο ιππ εοπεπι αιτιιιιπιο τποπο ο απο

Πουε νιιιοτ ιοιΡιππι, πιαιτιΡιιοαιιιιοε [αυτ ιπιιπιτι
πιοπι νιπεππιΠουτπ, νπιιε απο ιηΡοειεΡετιεᾶιοτι

επτα οτιαπι Οταπαπαε ποοετ τα αυτια 8ε νιιιοπο

ιιιιΡοιι:ατιεα.

Τειιτυι ποοετ ι πο απο πατι παιιιτυιιι Ροτιε

ᾶιοτεπιιαιπιπο. Νατπ ι. παπιταε 8τατια τα Ρεπο

έιιοτιυπιιπε α ντ πιω εοπιιαπιτ. α.. Ετιαπι-επατιταε

επ Ροτιοδιιοτιυπιιπε;ι1αια απατα/ι. πικαπ Ττικ.ο. 18.

πιιιιαπι Ποιποπιιπι, αιτ,οιιε οιιεειιοπτιαε επατιτατο;

Ραιιιπε,Μαιοτ πατατα οι? επατιω:,ιειιιεοτ πιο παιιιτιιε

«τα Ρετιοδτιοτ, αυτ Ροτιοέι;ιιιε δ: €ωπαιιαε αττιππιτ

ιατπιπαπι ιιοπιιιπ ; ατ ειιατιταε αττιπειτ εο πιοιιο,

απο οπιοέτιιπι οιιτιπ ιε;ιιιπποπ εο πιοποι ιιυοειι: ιπ

εοΒιιοιεεπτο:Πουε Ραπειιοπ πιοπο ειιιπ ιοιΡιο,

ουαπι πι ιπτειιεθ:α ποατι: α.. ειιατιταε αττιπτζιτ ιπτπ

ι·πυπι ιιοπαπι, ααα ιαπιπιππι ποπυπι οιι ιοτπιαιι

τοττ ιππιοπ ειπα ιπιπιπαπι νοταπι επ ιοτπιαιιτοτ.

(ιοπιιτπιατιιτ, νιιιο οτπιπαταταπ Πεατπ Ρετ αδιιιττι

επατιτατιε;Πεαεεπιπι απαιτει πιιι€ιτυταπιοτε απιι

ειτια:νιιιο νοτια πιιαπεατιτυποποίιτα θα , ατποτε

εοπεαΡιιεοπτια:ιε αδταε ειιΡοτιεξιιοτ , ιιαι παποτ

τατιοποπι ιιπιε,8ε νιτιτπὸ ιπτοπτι: πια επ αέιιιε επα

τατιε, ποπ νιιιοπιε , ιιυια παο οτπιπατπταει επατιτα

τοπι, ποπ επατιταε απ νιιιοπεπι.

Πιεο τ. Εαπιεπ Βιοτια επ Ροτι-εᾶιαε ειιατιτατο

ιπ τατιοπο οπτιετ επατιταε ειι Ρωαιιοι ιυπιιπε ιπ

τατιοπε πιοτιε. Ρτιπια Ρατε Ρτοπατυτ,ιπ τατιοπε επ

τιε Ροτι-εᾶιοτ ειι:εο8πιτιο, απατα αιποι·, παπι Ρετ

εοεπιτιοπεπι Ρτιπιο αειιαιτιτπαε οπιεέι:υτπ , ιιιαπ

παο ιπτοπτιοπαιιτοτ Ροιιιπειπαε ι Ρετ ατποτοτπ ιο

ιιιπι τοπιιιιπαε απ οιιιοδτατπ , ιαπι αειιαιιιτπιπ δ:

Ροίιοιιαττι Ροτ αᾶιτπι ·οοεπιτιοπιε. ντιπο ποατιταπο

ποιιτα ιοτπιαιιε ΡτιυειΡαιιυε εοπιιιιιτ ια νιιιοπε.Πι

εεε:Ετιαπι εταπιοτεπι τοπιιιτπυε απ Ροιιιπεππυπι

οιιιεᾶαπι απ ι·ατιοπο παπι, πι» οιυ:ι Ροτ εοεπιτιο

πεπι ιιιυπ ποπ Ροιιιπεπιαει δοπ εοπττα; παο ποπ

επ: Ροιιοιιιο οιιιοδι:ι ιιπιΡιιειτετ , τα ιοευππιιττι

πιπ τ τιιιπ επιττι ιιτπΡιιειτοτ αειιαιτιτπιιε αιιειαιπι

ειπα Ρτιπιο ιιιαπεαΡιτιιαε8τ Ροιπποπιαε ,ποπ οππι

ιαπι Ροιιειιοιτιιιτπατι ιπτειιεεια αυτοτπ παπι τπα

Φ `^ πα Ρι·ιπιο οιιιοᾶυτπ εαΡιτπυε ; νοιιιπτατε ταπ

0,"Μ( τππι αεοπιιιτο ίταιτπατ. 5οειιππα Ρατε πω

ἱπι·πτἱσπο τιοπιε εοπιιίατ, παπι επατιταε ,. ποπ ιαπιεπ επ: ιπ

1680

Δια Μαιου·

ώσπου 7

1.β'στ.η.

α. 6τι

Ι.ιππσιι ΡΜ·

:απο οποια.

πω». Ραττια ΡτιποιΡιαπι οπιεπαεππι 8τ ατατιιιοαππι Πεο:

ιπιτυτ πι τατιοπο τποτιε επατιταε τα Ρετιοδι:ιοτ ια

ιπιπο. · ι -

ια. Πιο:ο α. (παπα ειιιιιπΡιιειτοτ Ροτιοδτιοτιυπιι

σΜΕισ|ιτπ- πο,ιιεετ ιαιποπ οι Ρετιεότιυε ιοειιππιιπι παπι 8τα

Μεικτμν- πι. Ρτιπιυπι Ρτοιιο; 8τατια επ: ΡαττιειΡατιο πω

ΜΜ,· πα πατατα, παει επι οιι ιπππαπιεπτυιτι οπιπιαπι π

ιιιιιαταπι Ροτιο6τιοπατπ:ιπιποπ επ: ΡαττιειΡατιο ιο

ιιαε εο8πιτιοπιε Πιαιπα τ Ροτι-οδτιοτ επ απατα,

οιυι Ρωαιιιι ιπατπ οααιαπι ΡαττιειΡατ. τ. Ρετ ὅτα
τιαπι ειπειτπατ εοπιιοττοε Πιιιιπα πατατα; τεπεπο

ταπιατ ιπ ποιιαιπ ετεαταταπι; απ; Ποι ποπιιπαπιυτ

δε ι-υπιαε; ιιιιαε αιιτοπι πιειτατιιιυι οαπποπιινει Ρε

πο οαππετπ πατατατπ Ρατεπτιε ιπιιτατιιτ:Ετ ιιπατπ

ιιιε επειτα Ρετ νιιιοπεπι ιιοαταπι οιιιειατπατ πιιι Πει,

ποπ ταπιεπ ΡαττιοιΡαπτοε παταταττι Πιπιπατπ ιπειιε

τοαιι, ντ ιαππαιπεπτπτπ ειι οπιπιυπι οΡετατιοπυπι

Πιυιπατπιπ , τω ταπτιιτπιπ πιο ιπτοπτιοπαιι , ντ

Ρι·ιπειΡιπιπ τα οοεποιεεππι Ποιιιιι. α. ατατια ειπα

π αιτοτα πατατα,α πωωι ειτοπιΡιατα, ωπειτ.ντ Ρτο

Ρτιετατεε πιιι απατα, οπιποε ιιαπιτιιε ιπΡοτπατυτα

παταταιιτετ τοπροπαιιεε. οι πι Ρτοιτιπιππι Ρτιπ

οπιποε οΡετατιοποε Πει ΡτοΡτιαειδε α ετοατατιι Ρατ

τιειΡαπιιοε. Πιεοε: οτιατιι ιατποπ αι απαιιυατα Ρατ

τιειΡατιο παταταπιπιπα, ειπα οι ΡτιπεΡΡιαττι οιι- -

ειτιυυπι εοεπιτιοπιε τοτιυε τα Ποια οεαππιιιπ

οτππια, ειπα ιοττπαιιτοτεοπτιπεπτυτ ιπιΡι-ο. ετα

εοπττα; ιιοε επ: ιοιιιτπ ΡαττιειΡατο απαιιαατο πατα

ταπι πιαιπαπι ιπ οπο ιπτοιιιΒιιιιιι οι οιιιεθ:ιαο;

ποπ τοαιι , ο: ιπ οτπιπο απ αιιαε οΡετατιοποε απ

αιπαε.

ΕιιΡιιοο ι-εευτιπαπι τ ιυτποπ ιπΡΡοπιτ Ρτατιαπι ,ως

οι τειιιιαοε παιιιτιιε ιπιπιοε, ουπι ιΡωιιιοπο Πει Ετστπτπ|ἔ

Μπέκ”
παπι Ρετ/ιο!

ειΡιυπι οιιιε&ιααπι ι-υΡτετπα αε ΡετιοοιιΠιπια οΡο- 8....

τατιοπιε , ?παπι ετεατατα τατιοπαιιε ΡαττιειΡατε Ρο

τοιι::οτεο αιτεπι ι-οεαππιιπι παπι ιυπιοπ τα Ρετ

ιοάιαε ετατιιιι ειπα ποπ ιπΡΡοπιτ, τα Ροτιιιε “πιο

οπιπεε παιιιτυε ιπΡοτπατιιταιεε . Ρτο νατιετατειιατυε

πιαοτιοε,αιιοε ιπ Ραττι:ιιαιιοε ιπνια.Ρτατετεα ετατια

ποπ τα ιπιτποπιατο οΡετατιαα,ι-οπ τποπιαπτιιιαα πα

ιιιτιππε ιπιυιιε,ντ ΡτοΡι·ιετατιιιυε πω πεπιτιε.

θύμισε, (:ατπ 8τατιιι ποπ Ρα8πατ Ρεεεατυπι νο- και

Μαιο; Ρααπατ επτα νιιιοπο ιιεατα:ετ8ο ιιτπΡιιειτοτ ΙΜ”

Ροτιοδιιοτ τα νιιιο πιατα, δι εοπιοτιαοπτετιυτπεπι

ιιααπι ετατια: παπι Ροτιοδιιοι· επ ιοι·ττια, ειπα ιππ

ιοδι:υπι κατω ιαπέι:ιαε , οι ιπ οΡεταππο τοιπιιιε.

()οπιιτιπατυτ , νιιιο ιιοατα ιπ πιοπο τοΡταιοπταππι

οπιοδτυπι πι ιπ οτπιπε αέιιιε Ρατι , ιιι απο ποπ

πι ει·ατια.ιζοιΡοππ. πο8ο εοπιοτιαοπτιαπι : πατα απ Καθ

ποε ιυιιιειτ , νι νιιιο ιιτ ταπτιιπι Ροι·ιοδιιοι ιοεαπ

οιιιτποιυιπι ει: οο οπιιπ ιιυὸιι νιιιο ειι Ροτ τποπαπι

α&αε, Βτατια πιο Ροτ πιοπαπι παιιιταε,Ραππατ ευτπ

νιιιοπο νεπιαιο,ποπ Ραεπατεαπι ετατια. (Μπι πω:

ταιιιοπ πατε Ροτειι, οιαοτι αι·αιια οι Ροτι-εέτιοι·ιπ “Σ

ιο, ιιιιαιτι νιιιο; παπι παο πιιιιοτ τοΡαεπαπτια εαπ

Ροτειι:,ποπ οι Ροτιοδι:ιοτε οπο , τιυοπ ιιαπετ απο,

ιεπ οι: πιαιοτε εοπττατιετατε οι οΡΡοιιτιοπε, ιιααπι

παπα νπυεαθ:αει·οιΡεότααιτοτιυε; νι αᾶυειπτοπι
Ροταπτια τπαΒιε Ρυτιπατ ειιπι αέτα οΡΡοιιτο ΙτεπιΡο

ταπτια, παπα εαπιιΡιιπε παιιιτα 8: Ροτοπτια οΡο

ταπτιε; εαπιταπιεπ Ροτιοδτιοτ οι ιιαπιταε8τ Ροτειι

τα 0Ρεταπτιαι ιιααπι αιππε τετιιΡεταπτια. Απ εσπ

ιιττπατ. πι νιιιο πεατα ιπ οτπιπε αότυε Ρατι τοτπιι

πατιιιο δε ιπτοπτιοπαιιτοτ, ποπ ιαπιοετιιιο , 8: τοα

ιιτετ:; ιπ απο ταπτιιπι Ρτοεοπιτ εοπιΡατατιο ευπι
€τατια- Β

Πιι:ο α. Νου οιι Ροιιιιιιιιε παιιιτιιε πατατα Ροι·- ιαα.ι ·

παπι ιατπιπο 8ιοτια.(Αιιοττιο επ τα παπιτυ οΡε- Η^ω”ξ'

τατιιιο, επιυπποπι ποπ τα παιιιτιιε 8τατια, ) ουια ή:

νιιι ποπ επ [ΡοιιιΒιιε ΡτιπειΡιυπι ΓΡοοιιιεα πιπετιι

τατιε, ποπε Ροιιιιιιιιε ιΡοειιιεα πιαετιιταε : ατ τε

ιΡεοι:α ιατπιπιε Βιοτια τα ποπ επ: Ροιππιιε Ρτιπει

Ριαπι ιΡεειιιουπι οι: οιιιοδι:ο,Ρετιεέτιυε Πεο. ειατο

ιπ ιοιΡ ο νιίιπιιι; πειταεαιτιοτ ατοιαοειεπατιοτ πιο

παε τεπποππι ω;Ρωπ ο ποιοι Ροτ πιοπιιπι αθ:υε

Ρατι παιιο ιπτετυεπιεπτε τποπιο ετεατο ντ τατιοπε

ιπ #69τΡαα: οτΒο.(Ϊοπιιττπ. π πιο πιοπυε ειιοτ Ροιπιιιιιε

τα αᾶο,εοπιπιιιπιεατιαε επειτα παιπαπιτατι Οπτι

ιιι.Νοε οπιιατ ειαοπ ιιιι ποπ οι εοπιπιυπιεατπε πα

πιτυε ιυτπιπιε αυτ ειιατιτατιε ιπτοπιιπο Ρετιοδτιοτ:

τιαια επτα ταιοε παιιιτυε πετιιιοαιιτ εοπιπιυπιεατι

οιιοαπ ιπτοπιιοποτπ ωεωτι. ποιαυοταπτειιιοαπ ιπ

τοπιιοποπια Πεο πετοτπιιπατι; πιοπιιε νοτὸ πιο αι

τιοτ τεππεππι απ Πεατπ, ειιπι πια ιιπιταε,εοτππια

πιοατι Ροτυιιιοτ Οπτιιιο.Ηαε ιεπτοπτ,οιι απ”. Ρ.

αιτα.ιι.10.αττ.4..Β.οκίαιπαεώσιτπτ, πω, διαιτα ίτιατ.2

ιιααττττικττι εαΡ.ιο.ά· ω. .εαΡ.9. πτυπ.26. 8ειυιιτα

ιιιαπι τοπειιιαπτατρι·ιτεται. επτεπτιο,Ναιπ Ρι·ιτπα ουδ @απώτα

αιιιτπιατιαπιεπ οπο Ροτιοέιιιιε ετατια, ιππιιιΒοαα πι Μ7|ΜΜ

τα Ροτι-εξτιοπο ιοεαππππιουιπ,ιυιιτααιιεττ.ποε Ριαε

ιεε, ιπτοτ ιιαοεειι:ιΡιππιιυτποπ Βιοτια, ντ Ρετ οσε, Ρι·οπαπτιιιιυε ατα.Πιειταταυτοττι πισω, Νοτια εαπ

ταπτιιιαιπ Ροτ Ροτοπτιαε ΡτοΡοτιιοπατατ οΡοτοτατ |ιιιπιπατα;ιιιιια Ρτατοτπταιιαιπ,οιυαπι εοιιιιατυι·απτοτ

ιπΡΡο



- 11εο.:2. Π: οαα:ι.εαεαΜιαινιαι:σα. .εεε 217: :αν
ΐιιροοοι: μ «Με Ρο:Παιι:ΗΠιιιιιιιι :ρεεε ί:ιι6:ιιιιιι

νικ:: οσο ει: ρε:ΐεθ:ισι··ν: σοοιιιιιιία αΒἱΠεἱ. θ:: ν:

ἱοεΙιιἀεοεἱΙἰαοι:Ιὶειι: άιει:ιι:-οα:ιιτα εσοίιιιιιοια:α,

σιιαιιιισ ει: οι [πα νι:ιιο.ι δ: Ρ:ιεί:αο:ιίΠοια. Ρα::

:.αισοε; Διειω: αστειο 8:α:ια σ:‹ἰὶοα:ἰ αει ;;!σ:ια:ιι,

οσο ν: όιΓροιι:ισαά ίοι·αιαιο ο νεΙιι: ιοειιιιιοι :οι ε

οεοι, ω: ν:ίειοεο ασ Β·ιιᾶιιοι , δ: ν: οα:ιι:α αὰ

1:ι:αιΠαο::Πιιιιιιοι σοε:α:ίοοε::ι.Νεε 6'.Τ!ιο. ό: εσο

::α οσε; αρρεΠα: :τοῖσι 8:α:ιαοι επεβαι::2οπεοι!ΙΜε,

:μια εσ:ι:ιοε: :Παιο.ν: :::ιιθ:ιιοι ιο ἴεοιἰοε,8ι εσιιι

:ια:α:α αιὶ ιΠαιιι ε|ιει:ιι: ιοιΡε:ἴεᾶα ;. :μια εα:ε: ρο

:ἰΠἱοισ εθεάιι ι τοκοι Με :α:ισιιε ::α:ιΈειιαοε:ε

4ωβιω· εεεσοἴεοιιεο:ἱαοι: οαοι ειιοι οιιιοἰε ΐρεειοεαιΠιιε:ίι

:αε αάιιε ο:ἰ:ἱ όεοεα: νε! ει: σοιει'έ:σι νε! ει: οιοκιο

:εοεΙεο:!ιοιιιε:ίσ:Π ε:8α Βειιοι,ιο ΓειοΐσνιΗΜΙεπιι

:ιε:ιιιι: αΠιΒοα:ι οισάιιε :ειισεοσι α!:ιο:, οσ:ινι:ιε

:οτ :Με Γοεειοεα άιοε:Π:αε νιίισοιιιο ΡσίΠοιΙιε.Αό

$σιιί:ι::οι οεεσ εοοΐεει. ιια:ιι νιίισ , οιιαοι Πειιε σε

ειρΐσ Ιιαβε:. εί:ΙσοΒε :ουσία ι·:ι:ισοιε, εΐιοι :εο

ει: αει σΒιεδ:ιι:ιι :οσεισ εσοιο:ε:ιεοίιιισ δε ιοε:εα

ω: (:αετε:ιιοι , σοὶ:: σ::ιοιε νιΠο :οδο νιίιοοειο Βεἰ

αι! Πειιοι :εο:ϋ: ::ισσο Πιι·ιι:α:σ δ: ε:εα:σιοι:ΐε:: α·

Γεο:ιαΙι:ει· ανιΠοοεΠεβ δ: εσιιιιειιι: ειιιιι οιιαειιο

:1ιιενιίιοοε ε:εα:δι

Δε! :ιιοσα:ιιεο:ιι::ι :ε::ἰαε. σιιαο:σΒα:; ειια:ι:α

:επι εΠε ρε::ειθ:ιο:ειο Ιιιιιιιοε , εοοεεειο σε

Ρε:ΐε&ιοοε :ο εεοε:ε οισ:ιε, σε:.1ιιιΉσειι:ι Ρα::εε.

ιιεεσ, ειια:ἰ:α:ε:ο οε:ΐεδ:Ηιε α::ιο8ε:ε (ιιοιοιιιοι

Βοοιιιιι. οιιιξιο α::ιοεα: Ιιιοιειι; αει π. ρ:σσα:ισοειο

οπο, ταοι εΙια:ἱ:α:εοι. φαω ιιιοιεο α::ιο8ει·ε Βείι.

ναι: ιο Γε: Ιιιοιεο οι·:οιοαρΡ:εΙιειιόεοάσ α:: ΡσΠἱ

σε:ισο , ειια:ι:α:εοι Ϊ:ιιεοὸσ. Λο α.. εΠ:ο ειια:ι:αε

Βειι:ο α::ιοεα: Πιο ι·α:ισιιε ί-ιιοιιιιἱ οσοι , |ιιιοεο·

Πιο ι·α:ισιιε ίὶιπιιιιι νε:: , οιιἰα :αοιειι οσε α::ἰοεἱ:

Ρ:ἱιιισ ρσΠιάεοόσ , ε:ϊεθ:ιιιε ει: ε:ια:ι:α:εε Δε!

εοοΒ:οια:ιοοειο: Κεἔισοιὶ. Η :αο:ΐιοι Ρ:σσα:ε σε

:Μισο ρε:Γεεεισοε ιο εειιει*ειιισ:ιε8: αιιιιει:ια:,οσο

ιο μπει:: “πιο

αμε

Δ”.

 

ε: ο τι ο Χι::

α:: :Με έικάαεΙέ::: Μάσι:: απο:

Κιι:Α ίε:ι:. ε:ι·ο: !επιπω::, οιιεπι ΐεοιιιιο:ιιι· α”.

£κεύει·οπέ, α::ι:οιαο:ιε οιιιοεε :κατσε ασιιαΙι- Σω":

:ετ Ι)ειιοι νιΓιι:σε; :μια οιι:αοατ. σρει·α ιιιί:σ:ιι 5""'Ω'Ψ

ἱιι :ιαενι:α οσο ναΙει·ε αει Ρ:ο:ιιε:εοσιι οιαιιιε ρ:ά-. .κακα

:Μοτο εισ:ια: , :Η ΓσΗιοι :κι εσιι:ιοιιαοσιιτο Μαι:

Ρ:αιοιιι:ο, :μισό αεεερε:ιιο:; ει: Ρωσσια τιε :ιε

ιισιι ρο:είι:. . οα:ισ ἀιιιι·ο0› ε?καιώ. πο. :ο :μια ι:ιεπι άεοα:,ιιια,

ε». ΟύιΙσπ·.:, δ.Τ|.νσω.3. μια:: ?ΜΗ το. ποσα!. α. Μ σοι ρ:κοιιιιοι εΠεο:ια!ε ΠΒοιίιειι:, :ποιό Ρι·ιιοιε α::

οι:: σ. αδι::ιια: , ΐιιΒιιοιισ:εοι :αιιιιοι άιιιιιια νιίισοιε οοιιιίΠοιιαιο νὶοε:ἱ Ιαιιο:αο:ιΒιιε ισ|ιιι:ιι:. Ι.ιι::ιε:α

ΝΒ· Ρε: Πει οσ:εο:ια:ιι ω: Ρο ε. -Κεί-Ρ. απο ()α:α:.ειι- οι οι απει·οο:, :μια σΡιιιαο:ιι: σ:οοε:ιι ιιιί:ι:ιαιο αΒ

ΡΠεαοσιι:ο Με ι!εα!:ισ:ι8ι·ασιι.ιισο ί-Ρεειοεσ, Γεά ειι::ιιιίεεα ιοιριι:α:ισοε ιοετι:σ:ιιοι σκι-ιι:: ἱο ω:

ιο:ειιίιιισ, Ρ:σιιεοἰεο:ε. οοοειιιιιιιε:Π:α:ε ιο:εΠε- σει·ιιια:ι; (Πι:ι(:ιιε αιι:εοι :εφε με: σ:ιιοιΒιια οισ

δτιιιιοι,ν: Οοε:.ριι:α:,ίεσ ιο:εοίισ:ιε8ε ιιι:ειιίιο:ιε "ο" ι8ι:ιι: αοιιὲ οι:ιοεε ΐιι:ιιι·ι Πιο: Με. Ηαοε

ιιιιιιἰοἱει . ίεο:.Ρ:σσαοι!εοι εεοΐε: ΒΙΙΙΗΜ|.ϋΙ 4..άΙ.Π. 4.9; 9::.2;

Δ: ιοΠαο::εεεοιόα:ι οσ:εΠ; !ιιοιεο, :μισό εσοι- πιο». η. ' .

ΡΜ: ρο:ειι:ἰαιο αι! νιεΙε:ισιιιο . δ: Ποιο! ΠιρρΙεα: - διεενοοιι Ψα!κά. έ:: 4.ιι?.δ!ι.4..9%Π.:.απε:εο:ιε; 8 -ηεΐ

νιεεοι ΓΡεειει ιοιΡ:είΤα: ει: Ρα::ε σΒιεό:ι; ε:Βο σα:: οτιι:1εε Ματσε εΠε ιοακιιια!εε ιο Βεα:::ιις!ιοε επε:ι- Μ". '

οστά:: Ιο:οεοΡε:ίεέι:ιιιε; α: Ρε: οσε 8:α:ια ει: ρε:ίε- Β :ιαΙι. Ριιοάαιοεο:ιιιο:οοιοεε ΔοεεΠεο Πιο:ιο εισ

&ιο:!ιιιοιοε: ει·8οιοεοιι8:ιιε οε8αιοιιαΙιιιιιεοοο[- :ια ΓιιοΙιοιισι·εα, ουσ Πιο: :ια:ιι:α Ρε::-εάιο:εε;σοι

ΜὶΜἱΜΡϋ @ο ρε:ΐεέ:ιιια. Α: ιιόιαοε που». ιι6. α`Ρει·:ὲ εισ- ο:: Πιο: ιιιιιε:Γα: Μιτιι1°2: 8::ισιοι:ιεεε!εθ:ι Επι: α::

_ ρω” “._ οπο. Ιιιιιιεο, :μισο σε ία&σ είι:,οσο :ποσο εσιτιο!.ε- :εθ:αιιι·αοσαε τω" £ιοεεΙσι·ιιοιι Έκο: “Μπι Ιιωω;
ΡΜ" Α :ε Ρσ:εο:ιαιιι ασ νιίιοοειιι ρ:σσιιεεοάαιο,ίεά ε:ια:ιι οεα ἔσω:: Επι: :απο ιο:ε: ο, οιι:ιοι ειιοι ΛοεεΠα οι

σε: ιιισειιιοι ΐοεειειιιτιο:επε εαοόεοι σε:ε:ιιιιοα:ε εισι·ια ιοα:οιιαΙεε. · ώ _ Π ο -

ει: Ρα::ε ΒεισΒἱεᾶ:ὶ Ρ:ιιοα:ο.8ε ε:εα:ιι:α:ιιοι σο· _Τιια·::Α εσπιιιιιιοἰε δε:ισιαΠ:ιεσ:ιιοι αειιωι:1- *”· .

ιεάιίεειιοσα:οΡΗαοε ΐεο:.είΐεοσί::αιο οσο ιΒοσ- :ἰιιοι, οεε σοιοεα Ματσε επεαοιια!εα , ιιεε σοιοεαι·αο:. οιιιιοίἰ α!ιβιεαιο ι:οοιιΒοαο:.Οξισά αρ:ιιΠο- :ο ἐΙο:ιαιοαεσιιαΙεε. @ο νε:α εΓε:οιισαά 1. ρα::ειο ια."α“Η

εσοίεοιιεο:ιιιαΙισε αι·ειιοι.Ε:ερώε 00ΜΟά:Μπσέ76: σε οι:α οι οι»ω. Πο:επ.όεε:ε:Με Ρια:2α:.νοι Π:α- ν

Μ»&ώ::πω!εω ΦΙζη·|εεΐέσευι Μακάο:: σε:: :πεοπ- :ιιι:ιι:, Βεα:σε Μαιο:: :ΜΗ σώσω Όσο» Τ:·Ιπωυ ώ·

βει:εωε:· π:έιιυπισ πιο:: Ροβίιά!ε ινσηθάδισ. @ΜΗ ΜΒΜ›_ἔ-##Ρἰ άι :ο »κάποια :ποιοι άέκα_/ϊ:α:ε κι

νε:σ οσιιέισίΠ: νοιιιοοιισάοιιε ει: οι: εΠε ιο Πιο εε- Ιου:: :Μάο ρεώ·Ποι:: ει: Ισαο.14.. Ι:: :ίσκιο Το:::Ξ: από

:ιε:ε Ρε: εθ:ΗΠοιιιοι , ουσ ρε::εδειιια ἰ:ι εσάειο ωαπ/ἱσπει Μάιο/Ειπε: οεε "εε Ισιιιιιιαοιια ειιιι!ιεα:

:ιιιιο:ακα: Βεοε:ε εΠε οσο ΡσΠι:. σε ΕεειεΠαοιιιι:αο:ειοαοι αΡε::ε Ο :ι:ιΠιιεισειιιι:ιι:

η!. Λο ίοοεια:οεο:ιιοι Γεειιοσε :πο α. :ια::ε,ιιε8σ :ο Ισεσ , οιιειο ε:α: :Με :ιιΐειοιι!ια ρ:οΡι·ια οιο::ε

ιο εεεΠα Ρ::ερα:α:ιι:ιια ; Μα:::ι. ιό. :απο Μπέκ::

:κπω:ιαε.:ΐ επέ|στέ:: Ψπ::ιαβέ,ώ· πιο:::Μάτ Μπανιέ

αποβεκπιθωφω: Με:: 1. ()σι·ιο:ιι. α. Ι/πκῇκῇιι:ό

απο» :περάσω αποπνέει:: ιπ:::Ρίο: ρωοσωβιο::

Βύσσα. - ο ° ε

Με!» Πειισ οσο οιιοίιε ειιωιωε- οι :ε::ἱΒιιεο

ιιοκιιιιιοιιο οιιοιεο:Ιο: Και :ο ριιιιιειιιοσ ΐει·ιια: αε

οιιαΙι:α:εμ Ραοατ ασ ειιΙΡαοι, ιιιιι:α ΑμεΑ!. 189

«Μειωσα έώταβει:ϋέ:β· ω:: :ίεΙίε9.:[κι:, ποιου:: Δω

Με :οινοααιω @ΜΒΜ ε:Βο :ο ι·ε::ιοιιεοσο Ε:

ιια: α:οιια!ι:α:ειο οι·αιοιι ασ :ιιε:ι:οιο; οσε εοιιο Ρο

το: :πιο ἀιἱὶ:ἱΒιι:ἰιιαεἱιιίἱι:ἰα,8: Μ: Βεοειοί:::ιι

τα Κειο.ν: οιιαο:ἱ:αἑ :οποιο :εΐοσο:Ιειι: οιιαο:ι:α

:ἰ ιοε:ι:σ:ιιιιιι Ρσίι:ε:ισι· ίεο:.ραι·α εσιιί:α: ιο 158€- δ" ::2"

ποιοι Βαριιαα:ιε , :μια ιιαενι:α σεεετιιιο: πιο: ν- "Η ε :'_

οπο :α:ιο·οια.εε::ιιιο εοιοι εί:; εσε ακιιια!ειο ιο σα·

ι Ρειΐοισ φαω ΐοίειοε:ε,οιιισιιιιιά Ρα!πώεσο:ε:ι=

ω. :οπο σιοιιεε αοιιαΙἰ:ε: ιιιΐροΠ:ι αι! Ποιοι πεο

σαο:;Γεά οποια: Βαμιιιιια!ι :είροοεΙε: 8Ιο:ια;οσο ν:

| Ρ:α:ιοιιιοι,ν:ιο α:ιιι!:ια,Γεά ν::ια::εσι:αε,ΐσΙσ (τω:

:Η Ιιιιιοι·ε μπα : οσο ἱ8ἰ:ιιι· σοι:ιε8 ικα:: ιιιιιια:εσ

Πιο: ιο ΒΙο:ια: . _ ›

Δε! ίιιιπιαιοεο:ιιοι !άσιοϋπ :ιιιέειιοι ει: Ρα:α!ιο!α 277

:Ιε:ιεοα:ισ ιιιιι::ισ , 2οιιαΙι:ει· σιιιοἱΒιιε ορει·αι·ιια, 'Μ Μ".·

οιιαοιιιια σωσει :σι-ε ιο νἰοεα εσοιιιιδ:ιε, Μοτο.

ΚεΓι:ι. νε! ιιοοιιοε ειιιισε:ο :Μοτο ιο:εΠιει :παο

:ιιιιιιιεοι σοἱεᾶἰιιαιιι,οιιαε εαάειιι ιοαοιίεί:α:ιι: οπι

οιιιιιε;νεΙ «Με εαο:ιε:ο Βεα:ἱ:ιιἀἱοεοι Ϊσ:::ιαΙε:ιι,

ν οσο οποιοι Ρε:ἔεᾶἰσιιιἔ ιο:εοίιοαοι,οιια να:ια ει: οι

ωιμ,ιοι:α ιιιε:ι:στιιοι να:ιε:α:ετιι, Γε:!,·υ: .εκέ:ι/:.

ε.ιφΙΙ:α:, οιισαά ειι:εοίἱιιαοι ειιι:α:ισιιιε, :μια εα:Ιεπι

ι·εΓΕισοάε: οιιιιιιΒιια. @σε τει-εισοδο ο οσο :αιιώ

Ι 4 ει: σο

σε.

Β."Ο·

Κ



ἀ78.

πι:: . 1οιι.ιι:. .οι ι/ι:ι·ιΜτι·βεδυέιιοβιύιίιωισ ω. ω. π.

οι οι:ιιιιιι·ι::ι:ι·ει:ιοι:ι ορει·ιιι·ιοι·ιιιι: :ιο Ρειιιοι·:::ιιιιο_

' ιι::ρα:ιι:ι:ε ιιιι:οι·ιβι:ε ιοιι::ο,εοειιιοιιιιιι:ειιηιιΔιι:α

:επι ι:ει::ι:ιιιιιιιιε ιοτι:ιε.Ιιε Ροιιιιε,οιιιιιιι οι::ιεξιιιιιι:;

δειι::ει:Ιιιιιι: ιιιιιΒιε , ι:1ιιιιι:: εκ:ειιίιιια: ΠΒιιιίιειιι·ε ω·

ι:ιε:::ι::: ειιει:ο , Με:: Ρει·:ιι:οιει ΓοιωΡωιιωω.ιω

Ρε:: ιιιι:οι·ιι:ι:ε,ι:οι: ιιιει·ι:ιε ; :μια Ρο:ιιει·ιιι:: , ειιιι

ιιοιιιίιιι::ιι ιιοι·:ι απο: ιι: νιιιεειιιΙ)ει νοεε:ι των

ι:ειιοι·ε- :πιά 8: :ιιιιιιιιο ειιιιεειειοι:ε τω:: ει:Γειε

Ε
ιιιιι:ιιιιιοε ιει:οι·εε εοι·ιιιιι , ειιιι μι:: Μπι: Με:

νοεει:ι ιι:ι::.(ζιιιε νε:ὸ :ο:ιιι:: ι:οε ιιιι:ειει:ιιι·ιιι€ι·ει

οι, 8: Ιιι:ει·ιιιι::::ει)ει,νι:ειιοι·ιι ειιικι!ιε εοι:ιει·ει:

:ιε ι:οιιιΠιιιιιι: ι ιιιιὲι:: Ριιιιιιε. ιιιεὸ (Πιι·ιιιιιε ιι: ει.

Ριιιιιι:οιιι ΟΡεωιμ οΒιιιιιι·ιτιιιτει::ιι:ιι: ποιοι: οι::

ιιι:ιοι:ε ειΠει·ι·ε ει:ειιιιιιι:ει:ει:: ιιιετι:οι·ιιιι:,ιειι Εεεε

Ρι:ιει:ιιι:: ιικενοιιιιι:ει:ιε,:ι ειιιιι οιιΒιιιιιιι:ει· Ρεικιε:,

ν: ειι:ι ιιοιιιιΠιιιιιι οστά'. νοεε:ιιιιι::,ιιιιραιιι:ι:ειειΒο

ιιι:ιιε, Ρειι·ιΒιιει:ιετι:ιε , κι Ριιι·ι:ιιιτωιιιιιι εο:::ει:

Φωτ. ·_

Αιι ιιιιιιιιιι::ειι:ιιιιι Ζ.πιβετι,ι:ε8οι:·ιιιιοτ.ειοιΡΡε

2Π·"Μ"· οι:: ιιιιιιιι:ε:ιι ειιιιΤπιάπι.#β6.εκκ.:ι.

' Αιι ιιιι:ει:::ι:ειι:ιιιιι Ρο!ιοι.ιιεΒο νι:ιιιι:ιιιι εστίες.

διο: :οόιιειιὶριιιιειοιιε ιιιιιει·ιισ. πο:: ει:: επι::

Πιο: οι·ιιιιιιι:ει·, ω: ειιιιὶ εοιιι:ει:ιιιιι: ιι: ναι. ι·ι::ιοι:ε

εοι::ιιιιιιιιι Νο:: ειιιιετιιιιιε ει·ειι:ιιι·ιιι·ιιι:ι ο :μια οι::

ιιιι:ει·Ειε νιιιοιιεε Ποιοι ειιιιι Ι)εο οι:ιεέι:ο ι·ιιιιιι

:ιοτει:ι·αιει::ιιι::ιιι·; :μια Με:: Γοιιιιιι ι·ει:::ι:ιειι:ειι

ω: ν: οι:ιει'3:ιι ιεειιιιιιιιι·ιιι , 8::ει·::ιιι:ι ιιιιι:ειιειεε;

(ιο::διι:ι. ν: :εδιε Βιιπυι.νιιιο ι:ειι:ιι ποιοι:: (πω.

Πι ειιεεειι: ιι: Ρει·ιεθ;ιοι:ε νιιιοι:εε οιιιι:ιιιιι: Αι:

δωσω” , πω: Ροίΐε:, ιι ιοι·ε: ιιι€ωοω φερω

:μια πω:: ιι:εειεε ιι:ιει·ιοι·ι ιιιιιιιι:ιιιι:ιιιε ιι: 6108::

ιιι: ιιι:ει:ιιι ε::ιιι€ετε ι:ο:ειι: ι:ετίεέι:ιοι:ειιι ιιιι:ει·ιο

τι: φαω; φ:: ::ι:ιιιι.:ε: 8ι·ιιειιιε :μια ιι:Ρει·ιοι·ιε

' ει: Ριιμιεε ιι:εοιιιι:ε:ιιιιι:ιΙιε ειιιοειιι:ειιιε @Με

ΓΡεειειιιιιετιο:ιε.Νεε ιο:ιειιιει: Μαιο, ιιιεει:ε.ροβ

Γε ιρεειιιειιι:ι Ρει·ιεε1ιοι:ει:: νιιιοι:ιε Αιι€ειιειεεσω

ιιιιιιιιεειι·ι ιιι:ειιεᾶιιι ιιιιιιιιιιιο: «μια ειιιιινιίιο, ν:

Ρο:ιἔ νι:ειιε, ειει:ει:: ειδ:ιιιε ρι·οεειιειε ει: ιι::ι·ιι:ιε

εο ρι·ιι:ειΡιονιάει::ιε, πο:: Ρο:ει·ι: ΓΡεειιιειι ι:ιει·ιε

δ:ιο, ρι·οι:ειιιει:ε ε:: ιι:εειιιώ ι:ει:ιιπι ιιι:ειιεδ:ιιε ιιι+

Ρει·ιοι·ιε εοπιπιι:ι:ιεει·ι ιι::ειιεδ:ιιι ι::ιει·ιο:ι.

Δε! ιιιιιιιιιιιιει::ι:ιιιΡτι:ιιιι:ιει::ειι:ιει, εοι:εειιι: ι.

:8:ἑ

::;ῷ

7 ω;Χαι :μια ρο:ι.ιει·ιιιι: ιιοιιιιι:ε: εκει π! :ειιτιιιιι:ιιιιιιιε τω:: δ:Μ:4 νιιι00:::: ΑΠ8:ι“ιΜι:ϊκι πι:: :ι νιΗΟΜ Μ·

` ν Αιιεειοι·ιιιι: ,Νίουε ω, οιιὸιιιι::ι:ιι εδω:: Με ιι: ΜΜΜ ΓΠΒἱεᾶἰΠὲ: ΠΟ:: 0Βιεᾶιιιε. 2.. Νεεε:ιρο:ει:

Βιοιιιιηιιιιιι ; ι1ιιιι:Ρε :μή- απο". Γςς]εω·ς:Π;ιμη- :Με Δωσε τε ι::ιι.:ετε :κι νιιιοι:ει:: Βεε:ιιι::,ιειι :επι

ι·ε ιιεΒει:ιιιι:; Μια: ιι·ιει:[ιωιιη Ρι·ΟΡι·ιση"η η·:ει·ι- τικ:: ι·εεε:::ι:ιε; ι·εεει::ιιιε ιιιι:ειι: πο:: ιιιιιιι:Βιιιιι::

:οι·ιιιιι,-οι:::: :μια ιιιιιιιιΙ:ιε ιιι:ιιι·ε είιει:: ιειιιιιιιιο, ιο:ιιιιιε.οι:ειε ι·εειριι:ι::. Μ7ι·οπ. Πε88το Ρ0:00:ιπ

μι· "οικω ε:ιειιιι Βιοι·ιειιι ει:: ι·ειιιιιιι·:ιι·ειι:. Αι:εεΙι8ε ιιοιιιιιιιε ιιιιιει·ι·ε Ρωε. Α: :Έβο ι:::ι0:ι :Μι Μια.

ιιι:ειιιιιο Ρτι::ειριιιιιι,:ιοι: ν: ειιιιετιι::ι: οι·ι::ιιιι:ει·, πιο ποεκτό

δ Ε ο Τ' ο Χν· Γεει ν:ιιιειι: ει: απ:: :ιιιο,επι ειέ:ιιιι: εοι:ειιι·ι·ι::Ρο:- Ρ"ΜΨ#°

_ _ ιοιιι:εΙιεθ:ιιε Λι:8εΙιειΡ(18: ιιιιΙιιιιιι:ιιει πο:: ν: ει

ι : . . ι . χ πιο Επι: ιοι·ιιιιιιι:ει·, ε ν:ιι επιιι: ι·ιι:ιοιιε εσω

:4" 6'πέφη'0 ώ"€ΜΜόΜ βα"".ήϊία""Μ πιιι:ιι δ: ν::ιιιοειι ι:::ειιιέει:ιιι :κι σάκο: νιίιοι:ιε

:"ιί1%ΙώΜΙ15, απ€9,ΙΡ20ά64 ? .εοι:ειιι·ιιιιι:: ::ι·οιιιιιε νιίιοι:εε πο:: ιο::ιιιι::ιιι· :Βιο

· ι Π: ΓΡεειΕιειιιιι ιιιιῖειειιιιειιι,ι`ειι :::ιιιιιιι ;ειιει·ιειιτ:: ε

πο. Ρ Κα:: Γειι:.«.2ίαΜ.ιπ4. ιιγιειι:.49. μοβ. π. εοιιιιει:ιειι:ιε:ιι ιι::ειιεάιοι:ιεν: Πε. νιιιιε :οικε
ι - οι:ιιιει::ιε:ενιιιοιιεεειιει:ει εἰ ειιι:ει·ιιε Γρεειειι:- ιιο,ιιι:ειιε&ιιιι: Λι:Βειιει:ιιι, δ: ιιιιιιιει:ιιιιι ιιιιι:ετε

ωιεειιιω , είε :με ιιιι:ειιιιε, οσοι! Ρι·οι:ιιΒιιε ιιιι:ει·ιιιι:: πιοιιιιιτι ιιι:ειιι€ει:ιιι,ιιιιει:ιιο ιι:ιεΠιειιι,

ε:ι:ι:(ει =)κωίέπε ί::Ι.248ι2]ι.5.47!ιί88[4.Μέ1. :ιο νι- ν: :Μια ίοι·ι:ιεΙι:ει· ; 11880, ειιιιιιιιιο ιιι:ειιιΒιιιι:.

ιιοι:ε ειιιιιι:::ι ιιιιι:ιιιιιε Ρειιιιιιι:ειιιε, οποιο ειι: Μο ν: εοιιιιειιιει::εε ιι: ν::έι ι·ιι:ιοι:ε ίοι·ιι:ειι ιιι:εΙΙιεειι

Ρει:ι·ιιι:, 8ειιιιιιιιιιιε Πιιει::ε , οιιιιιιε ιιιι: νιίιο Ρειιιιι οι: ιιιιοπιοιιο ιε ιιιιι:ει:: ι·ειΡεό:ιι νιίιοι:ιε Βει; Οι

ιι: :ει.::ιι.ΑΡιι::οιιιιιει::ιιι::; νιιιο πο:: ιοΙιιιιι ιΡωιι- . ιι:: @Με εί:,ειιιιε ι:ειι:ει· ιιι:ειΙεδιι:ε νιίιοι:ε Βεα

εε:ιιι· οι:: οι:ιεθ:ο, ι-ειιε:ιιιιιιιὶ ρι·ιι:ειι:ιο: πω:: :Με ι κι ιι::ειιιει: Πιο Ρι·ορι·ιο ιτιοειο ιι·ι:εΙΙιεειιιιι , ω:

βεί: ιιο:ιιιο. ιιοιιιιιιιεδ:Αιι€ειιι·ειοεό:ι: ειιιιιι.οι:- ιι:οιιο ::ιορι·ιο Πει,:1ιιιεί:ιιι:ειιι€ει:ε μι· ιιιοιιιιι::

Βάι: ιεειιιι:εΙΙειέιιιε ιιοι::ιιιι:8ε Αιι€ειιιι.ιι:: οι". εδώ: ι:ιιι·ι, ει:ιιιιιιενιιο ιιιιειιι·ιιι , 8εεοιιιΡοίιτιοι:ε

ι2ιι:εειει;ιιιι::ει:ι::: Ρι:οριιε:οιεε ιιιιει::εε ἐ οι". νει οο:ειι:ιιιιι::::ε.Νεε ει: σπάει:: :πιο οι: ιιίΐειιιι:

οι είιει::ιιε, Ιιει:ε:::εε ιιιοειι::ι: εο8ι:οιεει:ειι ιοιιἔὲ Μο, :μια Με Γεια:: ρι·οι:ι·ιιιιιι ιιιοειιιιι: εοει:ο

ειιιιει·ιιιι::: ε:Βο 8ενιιιο ει: ιιιιιι ειιει:ιι. Νεε οΒιιιι:, ιεει:ειι ιι: ν:ι·οοιιειιι:ει!ε&ιι ΑιιΒεΙιεο δ: Μπιουτ::

ειιιὁιι Με 11ο:: ιιιΡε::ιει:: απ:: ε:ιειι: ιιιΤε:9ιιιεΒ- Λο (:οι:ίιιιιι. εοιιιιιιι: ε:: πιο.

ει:: ει: ιι:Ρειι:ιι:.8ε τοπια: ιιιιιειιι:ειρεειε οι ιι: Αι:

8ειο 8:ι:οι:ιιιιιε.()οι:Η:πι.ιιιιιειιι: οι:ιεδι:ε ετα:: ιε- 8 Ε Ο Τ Ι ' ο ΧνΙ_

Ρ:ι:ειει::ε:ιι: νετι:ο νιιιο νι:ιιιε,ιι:οτι:ε εΙιειιιιεΒεο- ο

:ιι ε: ο ειιει:: ε:: ειτε οι:ιεό:ι νι ιο νιιιιιε ιιιιιει: - - -[βάζει νὶωπ εκεήΠ:_ @σε εκι:ετβδιιοτειπτει!εδια :παπι Ρεηθ- ;

ὲέι· δει:νι4::.ιι Φμπιπέιέπ μια. 14. οικω/ι. 1. ›πω:.8. :Με :01β0 Βειἔ

Μίι:ψΙ9μοβ. ιο.απιεπΙ.ι. έκθ.Μειά. μέ? ο. απ!.

άκι9τοπ.ιπ :.άιβιπέΐ.3. οιιιι/ι.1. :Με 4.ιιιέΠ. 49. ΚΜ:: τω. ιν!|ωι·..4Ισπ.ι.ρω·:.9.7Επισ. ε. 6208 #84?

επιβ.3.ει·:.ι.5.Η:8 πο:: ού.ι'ι*επιιθ. @ο Μακάου: κα». έ”. Με 13.εκ.3.εο·4..ειιι 3.7.ά:. ιπ4..α'ιβ.5ο..7.6. “ωε'"""":

οιιιι·ι::ιιι::ιιιπ:,νιιιοιιεε ικα:: επεειιιιιιεπι ίι:εειει ιι: ειπε! ;.Κιειοικιπ 4,.ιιιι.δι.49.ε.ε.φ:.8.ά· 4.3.9.

οιιιιιιι:ιιε ι:ειι:ιε,ειιιΒιιιε δεσ:Μ οι ι. ει”. ι. εεε/Ι. :..Βιωικά.ιπ 3.άιχι.ιε.εωεΠ.ι.πκω.ιι.. απ”. με”.

νϋ°Μ". ·υ!τ.:4ιιι 1. ιιεε: απ:: ιιιΡΡοιιετε νιειεει:ιιι·ιπ4..άψ.5ο. επιιι|ι.ιο.αι:.4.αά 2/φρίκω.ιπ 4..ειέΠ.4.9.οκιβ.5.επ2.

“"[Μπω- φωσ. @_ιιιτιε:ι:ειι:.νει·ε εΠ.Ριιι:ιιιιιιιει::ι:ιιιιιιιιι- σ..ραφεβ 4. ΟΙε!ιο: Μια;άβιρρΙσ.ιμε.ΐι.ι.επ.3.ιιιιι6..ι.

ή.: έ” Μ” πω: Ροιεί: :ιΠιΒιιιιιι οιιιιειΡιιιτιι ε ι1ι:οεΙ τΡωι:ειι εΠίειοπιηκεβ.ιο.εά 7. ιΩΡίο!ικε ι.μιι·ι·.οκιβ. πω.

:Μαι νι:οι:: νιιιοι:ει:: ει: :ιιι:ι: Νοιιιιιιιετιι:ειε ιιιι:·ιιι:ιιιιι, 6.ιίωιωωι.ι. ειιιι·ιιιαι::ιιιιιι : :μισά Ρι·οοιιι:ιιε μια::

ειἔιι,ντῇδιἐ ἔ. ιιιιι:Ιιε:ι:;Βιιιιι :ιειἔιἰιὶἔι Ροιιι:οι:- ιεειιιιιιιιπ:ΡτιιιειΡιιι Ριιιιοιοοιιιο:, Ιιεε::ιοιι Τιπο

ιε οι:: ε: ε Με, φαι:: ειιε ιι: ει ο ιιιιιι:ειιι:ι

:ο νιΠιιιιιε; ι:εε :ιιοειι:ε :κι ιοί-οι:: :ειιιιειιιιι ιιι:ιοι·, ρει·ιεεο:ιοι· ω:: Ρειιε&ιοτειιι ρι·οιιιιει: ειι:εδ:ιιιι::

ειιιιιιιι Ρετ ι:·ιοιιιιι:: πιο: Ριιι·ιιιι @πιο ιι::ιι:Βιι:ιιιε: τω ι:οι:ιιοτιιι:ειιε&ιιε απ:: ιεειιιειι ιιιιιιιιιε €Ιοι·ιιε

Νου ειιιιετίι::ιε ρο:ειι:ιετι::::; :μια ι:ο:ει::ιει: .κι νι- ει: ρει·ιε&ιοι· νιιιοι:ιε Με; ω: Ρε:ιεέ`:ιοι·ειιιιθ

ίιοι:ειιι Ι:ε:ι:ειιι πιο:: εοοειιιιιιι::ιρεειΗειι ιιιιἶειειι- εοιιιιιι€ι: ει: ρειιι·-εδειοι·ε εοι:εειιιιι : :πιο Πει:: ει:

οι , :οι Βει:ει·ιεει εοι:ι:ει:ιειι:ιει, ::ι:ειιιι:ειιε&ιιια: Ρει·ιεθ:ιοι·ε ιιιιιιιιιε ρετιεθ;ιοι· εοι:ιιιι·εζιε εειιιιιι, ιτε

βιο: ιοτιιιειιι:ει, οι Με ι:ο:είι: ιιιι:επιιιιει:: :Πε ε:: :ιε:ίεάιοι·ε ιι::ειΙεόι:ιιι Οοιιιιι. ιιιιειιεεω μοι·

109: Βσει:2Μσ :ι·ειΕΐ.1.εκφ.ρ. οκ.ιο.Ριιιιόιιιιιει::ιιπι; ι·"ΜΜ,_

:8;:

Ε::ειιο: Ε'Μιίτιιυε χἐ

ί



' Βάια ιεεΒιε ωθεί: ἱιι εάιιιιιι τω ιεειοι·ιεβιιιιιιε

ιιιιεςιΠοιεει εΗ·ζει; εάιιιει , οιιιιι.ιεειοι·ι. .5εβιιιιιιι,

ι·εειοι, Γειι ιετεεΠοι·ι·εΐροεεε_ε ιιι(ε&ιι ρεείειξιιο.ει

ειπεν ειπε ιτειιιε!ι ιιε!ιιιτιι εάει.οιεΙιει·ιι:ετιε.8ε_φω

ϊέ;©9Π#ω νειειιιιιι ιιιτειιΠοιειε Μιειιειιε εξω” `

Με; 8εεεειεεεειειε νιε; ει·ΒοοεΞε Εεει·ιε.ι ώ

α88.ε ι ;,δεονιιιιιε..9οϋ Ιει4..άιΖΙ.ερ.μεβ.3.ει·ι.:..°Ρειει.

5Ξξ:"'" ω” ι. Γεκτρτ,..3. :ο;ε.(ῖ:ιιι.ρερ.;8.5.ῇά τέι·04,Με

άπεόκριτΜ..μι μινι. 2..ιιέ4...Βαπησε, ει: ι.Ιπιπ.μ.

π.ινι·τ.6. Σνακ! .ού/βιαια:.ι. Κα!επ:._εκκδ.4.. Κιν/εεε(

έέ|ιιΜΜ:.4.7 . .εαρ.7.νδιαιτεζΙιδ. Ο.. ει: ι"Πίβ.6'εφι ε ι..4ι·

πού. &.φιστινη 22.-'60πω0ζεωφ826$. η. @Το Γεῇῖ!!

η άμ(Μ.εεΒεετιιιει.ΐεά πρεπε ιεεειιιιεΙιτειειε νιίιοειε

ν· ·_ οιιιιι_εκ Ιιιιεἱιιε_ιεεΒιε.ειι:ειιεθιειειεειο.αεεεειο

.· βεβι1ιοι· εβ.,8ιιδ. Τύπο Ι.ιμκη9ηοβ.12.ιπήίσαβόιά'

' ι 3..εωε. θσει.εφ.$8Ξ.!ειεΙΩ8ιιη ιειιιιιι, ρ!κερει·ιις6

ριικεὰζεειιπιχϋΙΜ-ΡΪΪῶἔι 12=ιιφε εεωω· ΝἐΦ

ροεπεΕΜιιάστεε ει ρωιενεθ-ιοιει!ἰ##ἐε-εόειίεἰε `

Βρετ.ει:εάιιεεε_νιβοεε Βιιιιιιε: εΠειιι:ία _ιεεΒιε,ει
ιεεειοειιεεθετικιιΜΜ ιιειν4==.δειιο<ιΐιιϊέ,94.ιι€- ο

.πωσ .Δεε1ιεεεει ει ιορροίἱιεει.Γεεεεει.Μιειι5

ει. ειιιιε εννη!ι3,ιειιοΕεεεεε.είξ,εοειτοιεεει·ειιιιε,

. ίε.ε-εόνειιΐσ.ιιν%ιιιιάειε ΒιετρειιιΜ :ο 1 ι:ΐι.ἐ.._ ..

;Βοειιο- ιι Ρι·ιοι·ζι_.Ιεωιεέιιιε βέιιτοτιμε ει!ΜΜ

εεεωιο;ι οοιιςιιι·ι·ιιε1 ν: ίιιεειβεε; δειειιιιιιιιιιιι!ιεει

εεω1,.τειι ν:.8εεετιι:ε εοειιειιιεειεει @εεε επε

2”::.,..ι.ε Μωνισεεεε.ε=τιει Μπι ι>οι:Β=>Πειεινεε

.....ξιωε.... ιιιιιιε ι ιιιιεΙ!εβιιιι-ει κι ιιιΕεεειιι εοεσιιιτεειιινε.

ι1ειε ιεε:ιιιιεΙιιεει εθ-εξι;ιιιιιε βείεειεεεε εΠ: ειι;ιιισ:

εμεΙιτειε εειιίεΐοιιιιιε!ιτει·.ιιοε ιιιειετιεΙΕι:ετίιιιιι

Ρ12:ετίζο Η Με εστι@Μεν: .ιωιειε ΐονειεΙιι;ειι.

Με. ΡοιεβιιιιιΡειιε ιιιιιειτΕεει:ε εεε οιιιειΠεεειε

εΠε6ειι ειιιιΞε Με. Ροιείι ἀιιιειίιιεεἔεἀιιειοιιτἱὲ

εειιίιι, ειΠ ρεε ιεθιιχνειώιισιίυειι- ιιιιιιιιΒι ειπε

ίιισ.ιιΒιιτειιΕιποπ ιιιΒιιιι νΕ Φιι€ιί9£ρωιιει. ΑΙΜ

8σειιιΜΐιιπ τεεει!ειιε ρι·οοο-οειιΓε- «κι Μάαιισ ιεθειι.ιιιεξ'ίεάϋι

:ανήκω . Ψ.6.ι1ιειε δοξείδωιιπ: ἱιιιεΙΙεἀιιεἱιεετοιὴιιιιι πιει

"ΜΜΜ ιιιΒιειΙεει Με· νιΓιοεειε εεε. ιιιΠ“Με εεήοιιε

^'π""""" ἰειεΙΙεᾶὶοεἰιι ιΒιειιτ εε εεειιεει.ι·ειιοιιε ιεΠιιιιιιι.

Μ! Ψ!ρβίε Μειοι· μια; εειιίε Ριιιεἴετεἰιε_εβἑειειιε ιιιΒιιιτ Πιεί

ι.

_ ε”.

εεε.,

1ιιιεΠιέ!Μ

με:

ξ' Μάιο 111ιιιε 1εΒιιετο ιιιιιιι -ειιιιιιο Μαιο ίιβιειΕε

-. .ζ ι..πιιι.ες ει:: Ροτείϊ Πειτε ΠοιεεΠιειι|ει·ε.ειδ εε. καιο

ε εε,οειειιι ιιιΒιιεεάο οοειιειιειειιε Μιιι$οιε βιώσει

- ,Ήο.Ι)_ει ιιιειιιειι. ιειιοιιειιι ειικει!ε&ιοιιιι. ιερει

·4 ιιειιιι·ε!ιιειισ. ι·ερι·εείειιιεειοιιιε άμιιιι2 Φίτειιι:ιει: ιιο-_

Ιιεειεε ουσ ΙιεΒε:ΐοι·ιεεΙιτει· ε !ιιιιιιεε ι μιιειιτειιο

ωεεΠεθ:ιι ΐειΗτετ [οιειε εεεει·ιεειε.ι·ετιοεεπιιιι€ει

ι 1ε&ιοιιιε. 18ϊιιιιτιιιιιετΠιετε!!ε&ιιε ει! νιΠοιιεει εδω

οιικιιιιιι νι -οοιιιιεειεεεεειε Βειιετιι:.ι ι·ε:ίοιιε ειτε!

Ι. καιει. .; 7 . οι - . ε _ ·

ε”. .ε ·ΕιφΙιι:ο; ΙετεΠεδιιιε ιιιιτεεειιε ·8β ΑεΒεΙἱειιε εστι

Ν°###Μ° εοιιειιι·ι·ιιει εε! νίΠοιιειε Βεειειιιμ·ορτίο .Μεσα

. Μιι€εειιι ιΡί.οτιιιιι, ειιιειε νει πιἱεἱιε εΒιι:τε&ε;ιεε

ζωώ,Φ||ί_Βε·νει ιειειιενειιιειίε!ιτει· . ίει!ιιιοιιο ιεπε1ΗΒεε

8..ε._:.. · ιιι11ειριορι·ιο, εε ιεΠ:ει· εδτίιε _ριιι·ι εεεειΠ ε!» Με;

εἰ ροτειιιιεΙΞιετε. οι Με νΙΙε·εσειροΠιιοιιε δΕ- «ΜΒ.

ειιι·Γιιιενεο-εοε εοεειιι·ι·ιιετ,νιάιιιειίι ίοι·ειεΙιτει·;

ιιιιιε ι!ιιιετΠιετεΠεάιιε ιιοιι όιΠ·ετιιιιτ ειπε· ἴε . Με

ει ιεοοοιειεΙΙιεεεάι ιεεειε πιτ ιειειιε εΒιιι·εέιζειε

εε ει:: ειιείιενειιιει·ΐε!ιι:ει·;.ειε ιε ειιτιειείιε εσει

·ιιοΠεε;ρει· ιιιΐειιι·Γιιιιι ω: Με ει ειιι·ΓιιιθοεΕπε.εβ

ιιιεεειιΐε ιιεΓιιιιιέιιε εΠ: ιιιεειιιιεΙιτεε ε!ει·ιιετιε εάιιιι,

εφε ιιεΐιιιειιιιτ ε!ει·ιτει εδΒιιε;εειε εεάειε άι εειιΓε

ι·ει 8ι ιεπεείιοειε "ιι : ίεά τοτε ε!ει·ιτεε νιίιοειεΠει

ιἰεΓιιιεἱιιιι· ε !ιιιεἱεε;:ἱιει ιιεηἱιεει-ιιιιε|!εᾶιιεττεε

τικ εειιιι·εΙι [σε νἰιῖτιιτε` ειπε νιι!ει·ε ΠειιιειετΒο δε.

ιι·ιτειιΠο ειιιί_άειε εἱετἱτετἰειἱεΪιιιιιειιἀε ει “Μπει

εειιιιτετεκετ ε!ει·ἰοι·ε δι! ιει:ειιίιοτε. :Βιι:εε. -Ρειι:εδτιοι· ι·ετιο ιετεΠε&ιοειεεΩ Πτή

.ι:·ι

δ' 9ο

ΐιοιιε ε|ιειιεεΒιετε!!ε&ιι εοΕιιΙιοι·ε, ειιιειε ιειιοΒΞ- “

ο

:Μεα. ε..ι·ειΜΜεει.ε.ιιιιε. Με ω. .Με ει;
  

”:"“"”ίε&ιι“ει . σοιειειιιιιειιιιιι0 ε]ιιιιιιιι ΐιιι:ει:εοεεερο- ·

κ

Νε: βειιε · ·

@πι@υπέβ

Με,

|ιοι·ε. ΚεΓΡοειι. εε8. είΤιιιειιτιιιε εεε :πιο ιετεΠε

@Με εστι εττιιι€ειιιι· ε!» ὶιιιεΙ!εᾶιι εο!ει!ιοιε Γε

ειιειιίιιιι ί-Ρεοιίιειιιιι ιεοάιιιε ιιιτε!|ι€ειιιΠ ιιιΠιιε,ι·ε

τιοει:ι:οειιειιειιετε!ιε&ιοειε ,ιιιιἔιντετοιιε ετιιιιθ.

ει: νειιιοεε εοειιεειτ, ιεειοι· εειειειιι ιειιιοι ρετ

Μια ιιιιεΙΙεᾶΕοεὶε εοε ειτειιεΙιτιιτ εεεεε 88Πξε

ι·ιι:ιιει. Μ! ρεεεε ΓΡει:ιΗειιει ιιιοιιιιιε ιετεΙΙιεεειιε

Ιιιίι:ειε: διιετε!!εδιιιε |ιιιειειιιιε ειινιίιοιιειε Βεεεεει

εοε εοει:ιιιι·ιτ ι·ειιοιιε ΐρεεΞΗεε ι ιΒιιιιι· ιιοει:οιι

ί.90Β.

_ειιι·ι·ἰι νι ιιιιιεεειιε, ει: ρι·οιιιάε εοε ΒεετἰΗεειιιι· ν:

ιιιιτιιιιειιε.ιιιιιε εοε Βεειιίιεειιιι·,ιιιίι ν: :ιέιιιιε εσε

ειιι·ι·ειιε ειι νιίιοεεει. ΚεΓΡοεο.εοε εοεειιι·ι·ιι ν: ιιι_ρι

ιιιιιεεειιε Γεεειθεειιιιε, εεΒο; τειιιιιιιισειιιιε, εοε

εειιο_ ι ετ8ο ιιοε εεειιιι·νι Ιιιιπιειιιιε. τισ€ο εσε

ιβει.εειεεά ιιοι: ιιιίΠειε ντεά νιίιοιιειε εοει:ιιι·ιετ,

νι: ειιιεεειιεί-Ρει:ιεεειιιιε; Παπ οιιι ιιιιτετ. εεἱπιειε

ιιοιι εοεειιιι;ει·ε ιιεειεόιειθ ειὶ νιΠοεεει . Πει Γο

Ιίιιε,ιετε!!ειΐι:ιιει, ειΠιιιε Λεω @Με ιοτεει εειο

ιιιειειεεει·ι. Βειιο; νι: τοιιιιε ΓιιΡΡοίιιιιπι ιιιι:ε

ιιιι· οιιεςετι,ΐιιίΐιειτ,ντ Ρετ εΠιιιιεει Πε ροτειιιι:ιει

οιιει·ετιιιε ετεο, ν; ιοεε ροεεειιε ιΠεειιιι· ορειει·ι.

ιιει·ιτει· ΐιιξδειει, Δ νι ρει·ειιιιιιεει_ τω ι·ειιοεεει ορε

ιτει:ιιι·ι Ρι·ε:(ειιιει, ειπε ει ιεεε ΐεετειι;ιε, εποε: εεε,

εει·ιειιεεοε ιιιίΠεειιειιιιςε ΐιιεεΗιι:ο : ειιιιιε πιώ

ειιειε €εεειἰειιε ει ι·ειρίε .ιι ριοιιι·ιιι;]ιοιειειε . νε|

ΑιεεεΙι, 8ι@Με ειειιιιτ ροειιιιιιειε εοιετειιιιιιειε -

ιιοιιτει, Γεάιετισειι.-ενΜενι ιειιιοπεεεεεεειιιε ι

°ει·ειιιι δεΡ€Γ€ΦᾶΪΟΠ©.ι11τε!!ε&ιιιιι:ιιει_ε!ιο. . ' ν

Ι Ιιεριιεεεει Εεεε “Μεπωπω. Ε.ιιειεε 8]οι^]ἑ Μ,ο;Μι.

ρε ιιιιιεειΓεειΡοτεειιε1ιτειι,εοε ειιειιε·ςεεπι1ε.. 4 'ι

ιεΙΙεξιιιει ει·ΒοειιΙΙ:ι ιε εο εΠ ιιειτειιοει·ρει·ιι πιο

<ιι=σε=οτειιιι><ι Ρειεισέυε=όιυει>υιι. =ιε==Ιΐ ι

.Δι @Μή ΡΡΕ°ΠΨὶΒΙἱΡΘΡ€:, ©ι80 δ ιι€τε9&ιιιε !ιιιιιετι “

ροτειιιιε!ιιΞειΜιεειει·ιιιιε ' εειί·-εέζιο;ειε μπει γι.

@εεε ειιειτο ιπετειιι8ι ιιιιιΙΙ:&ιιι.ι.11εειΜε.

!ιι= ε.εει.ιετΜτε=.ιισε .Γειιιιι=ιι ==ιι.ιιειεει πω·

ιυι>εειιιτιιφεω 9Ε972.9πιτ.8ειεεΐνει ατειιιειι

ει·εειιο.. _ ειι ιιει[ει?ςἱοιτ ετεεεοεε ιεετει·ιεε

ιιι89ιιε Φζιειψεωιιιιιίιέϋοιιιειετιρείεειο

ιεςειιιοιιι.ιιε οικτειιάι 0ει.εεεεφε ρειίεάιοιειε

εΠεει·ε νειοεειε.3. ο" εοιι μπαι: νειιε. ΞιιιεΠε

ὰ” ευε45Φ-σεεεεει.ει>εεεεει.1)=ι.πιειιιιιιιιιιιει·

ιἱσ ε( ι>ΡΜΜειτίιέερι ιεειιιεθειε εειἔεᾶιοτειε

@ΕΦΗ Χωρί48ΠΙΠρ ]ζε.βειε είἱ.,.εἱὶο εσεερειεε

<9=ιοιι.5εε=Μθ.ιι Με εειιεε ενιΕεε==εεΦ =ΙΤε

Μειοψειειεο.ϋειιιΜε ε>Μεειε.ιιιιοε εεε σ·

ρειειιιιιι ιιικτιριοειισιιιιεοειιει σε ._ εειειιϊ εΒ

ρεεε ιιο:ι.ιετιειιιιιτε. ιιοΒεβ: Με νιΙιοεπεΜε εεε

€98%9τ ΕΦ!!! Φωι4ιιιιιι:== σε: Θεώ Μιετισε

ει: ΜΠρωε02ε.ιιοειιοτειιι ει μειΕεεξιοτι ΞειεΙΙε

ᾶιι Ρειΐε&ιοτ. νίΠοιεεειιάιιε1ιιει· εφε ε. ΡεΙΓιιει

εβ,ἰιιιεΙΙε@ειε βεεειεςι.νιΒοεεει εοεέςιιτι:ει·ε ΓοΙιδει

ει ιετἰοιεεἰιιιεΠΦᾶἰΒΪΜ Πει πιει ηιιιε ςοει:ιιπιτ ν:

ιτειιΐειιε:εί[ει·ιειοεβε νιτιιιιε ίεεειΕεε Μεάιιιι

τΙιιε!ι :ιιιιιι-οι.ιιεειρεττε_.τει εοιι_ε|ειιειιι·ριιι[οιοοι .

ιιι·εεειοεεε,. ιιιτε!!ειέζιιιιιινι.Πσ. ει ντ_ιεΠε ι ει·Βο Β '

εξινίιι:ε μιεει, ποιείιιέιζνιτιιιιειεθιιιι, είπε Επι; ί]8

ΡΙινίιι:ε εεειμιεεω,_ ι ο ο ν Δ; ._ __

Κ€[Ρ·=(! ι._εε8. εοείειιι ειπε είε: ιιιιεεε. ιιοε ο :εἰ

ιειιιιιειιιιιιει ἰειεΙ|εἄιιε τι ιειιεειίιιιιι εσιιεετιεΙι- Ε'β-ια!

και μι;; ετοιιιόε παρεα ν: ει: ιιεΗ::ιτι·ρτοει·ιιιει ω”,*)

εισάιιιτιορετεεάι Πει, ν; εειιιειτ είν ι:ειιίε εετιιι·ειι

τει· ιιιοάιιέΒιιενιΠοιιιε, εεε: ι·ερι·α[εειει Πειιιε ε

έΕιιιε ριιιτιιιε επιει·ΓιιιιιεΒ οιειιι ΡοιεειιεΙεειε,ιειι

Με ειιορι·ιιιει πιοιιιιιιι ορει·ειιι!ι Πει, ιιοε εμε

ι!ειε ριτοιιιιιιἑ. :Με ιιι(ιιιε ιιοιι ει: Ρει·ι:εριιιιιιιιι,ΐεά

τειιιοτὰ «με ειιιιιτε!ιιει·- ρεοιιιιέΒιιιιιε νιΠοειε οϋ

ιεειιιιε·ειεειθ: ει: οιειιι ροτεεεειιιειε ι ειιιιιε νι

Πι: Ρεπιι:ιεεετιε ρι·οιιι·ιιιει πιοιιιιει νιΓιοειιι ιιι- ώ"ωέω.

ειπα ι!ιιιεεε εειιε ει! νιΠοεειε εσεειιιιιι νεεειι- ε, .....,,,

ίιιεειιιτε!ιε ε. ἱιι :Μαιο Ρι·οσ.ιιιέιιιιΜΒι εοειειειι- μωροι45.

ή μι::

ΜΜΕ. σ!

ίεβνσωε.



  

Οσιιιιη:ι.

ιφιζ

|

85,3:: Ρι·σι:ι:ιο ω:: Μι νιι:ιι:: ; :μια ω:: οι στα

ι ροι·:ισιιιι:ιι: : ιιι::ιω5ω :οιι:ιιτι·ι: ν: ιιιιι:ι·ιιιιι:ιι

”:ιιιιι οιι:‹ιιοιι:ι:ιι: οΙοιιιι:ιιιιι Ρ:: ιιιιιιοιι·:ειιιιιιι :ιι

:ισιιο Ρ:σάιι:οικιι , :ιιιὲιιι Ρ:::ιριειι:ιι; ιιι ιι::ιι:τιι

::οιιιιιι:ιιιιιε νιίισιιι: ιιτοιιι:ιο :οιι:ιιτι·ι: Ρ::ιιιιιιο:ι

δ::::ιιιιιι::ιιε Γοιιιιιι ιτι τιι:ισιιο ιιι::ΙΙ:&ιιιι ν: Μ,

ιιοιι ν: :Με :μια :στη ν: ιιι::Ιιοδιιιιιιιιι ω: ιι:Βοει:
ιιι·ορ:ιιιιιι ιιισάιιιιι ιτι:οΙΙιἔ:ιι‹ιι :ιιιιιιιδιιιιιι σε στο

Ρ:ισ :ιισ:ισιιι::ιιι8:ιι:ιι ιιι:οτιιιε ιιι:οιι:δι:ιιε σει::

:':ιισι·ιε, :ιιιιι:ιιι:ιιιιΙιω :τ::ιτι1ειΙ1 νιά:ιι:ισ Π:οιιιιι

και: :ιιο:ιιιπι :σΒιιοΓ::ιι:ιι ρτσΡ:ιιι:τι,ί::ιι):ι; :Δ

ιι: :Ι:ιιιι:ιο ιιοιι :ι·ι:ιι:::ίιιιτισμιιιιιι :καιω Μ:: ιι:

τοιιιιτι:: , :ιιι:ι::ιιιιε :ι:ικτ:: ιιι νιίισιιο Ρτοιιιι:::::

Ρ:σρι·ιιιιιιιιισ:ιιισι :ο8ιιοι:οιιάιοΒι:&ιωΕισιιιι::

ιιιιι ρσ::ιι:ιιΙι:ει:ι: :ιιιιι :ιιι::ιιι ιιι::Ιιοέ:ιιωιιιδοΙι-.

:ιιε,ιιιιιιιιιιιιιΓιι; μι· νιίισιι6 εστω ιιιιι:::ιιι·` στο

Ρι·ιιιπι ιιιο:ιιιιιι :ο€ιιοι::ιι:ιι Πει οιιι:έιιιι: :πιπ

ιιιιιιιιιι στιιιιιΡο::ιι:ιιιιι::ι:ο, ωιωιιιωιι:εω οι:

ιιιι:ιιι· ί::ιιιι‹ὶιιιιι Ρ:ορι·ιιιιιι τιισ:ιιιιιι :οΒιιοι::ιι‹ιἱ

ι

τ ω: Ε ΖΧ. Π: 7ει·ίω2φα ζσἔποῇὶὐὶἰιια:: Β:ὶ.” ω: ο

ι :ιι:ι :Μπι Φωτιά: ιι&ισιιο, σιιδ:ι ιισιι-ι:ιιηι:ι·ρο:ΐ

::δ:ισ::ιιιι ι Ρο:ίσ6:ιστ::ιι ρι·σιιιι::: :::ιστι:ιιι.Ν::

ι·:ί::::, :ιιιὸ:ι ιειω ι::Ρι:ι:: Μο: °:ι:::::ιιιιια:: :ατι-ι

ω: , :κι :ιιι:ιιιι ω: ::ιιιιι:ειι:ι::ι:ει:ιιι :οΓΡοᾶιιιιι:

ιιιιιιι::ιιιιιι νιι·:ιιε ω:: :οἴρι:ι:·-ιιιιιι: των: @Η

&ιιιιι, 8: νικώ:: οι:: :::ιιιι::ιι:ι:ιι:5Ι:ιιι ωιιιτειιι

ἐὸ`ιἱιαιιι :σκίσω ; :ιιιιιιι·:ειιι ει: ::::τισι:::ι ιιέΕισιιι,

:ιιιιιττι :ἔ:ᾶιιιι ᾶτειιιι~:ιἶ:ᾶιι€ :ιι.Ωτιι ειδιιο::πιιιι->

:ιιι:ιιι· ιιοιι ρ:ι·ιριιιιιι :Με :επι-ει α: σ:: ἴιιιιιιι:ίῖἔ

:οιιιιιίιιιι&ιιιιι ιι :ιιιιΕι; ι.: σαι: :ιι:ιι:,ιισιι μια:

:ιιιΒοιο ροι·Ε:έιισ::ιιι' ::οξςιιι:ισ:ι:τιιιιιι:ιιτιιιοιιι :ισ

σ:: 6Ιι:ι,:ιιιιιιιι ει: ιιοιιιιιιο,ν:ι :ισ Μισή ιοριιι·ατιιι

απ:: :μπι Ροτι:έιιστο: ιιιιι:ιιιι€ειι: :σ Ρ::ι-:ᾶισ:·:·:

ιιιο:ι:: οι: :ι:Β:ιι:ιιτ,:οΒιιι:ισιιι :σωιιιωτιι. Με» ΔιιΙσει·ριφ

:σι:Δειιιο:ιδ :Π:, ω: ροιἴεᾶισι· ιιι::ιι:έιιι: :ιιιιι 2ἔ1ῖ:ιιΙ. πω:

:ιιιιιιι ιιιιιιιιι: Ρ_::Εοδι:ιο:οιιι νιιισιιοπι ιιοιι Ρι·σ:ιιι-Μ"""'ΐε

ω, :σαι Πισω ιιι·ο:ιιι::ι: ν: :2ιιιίἔι::::ιιὶι·ιιι'·:σ:ἑ Ϊσᾶ

νιι·:ιι:ο, 8: :ιι :μπι ιιιιι::ιιι:ιορ::ιά:ιι:οι· ιιιιωιιισ

8: :ι :ιιιιιιιι ι::ιΡι: ὰ ιιιιιιιιι:;Ν::`:ιιιιιιι`ιιιιι:ιιἔιιιι»ὶ.

ι-Ρ::ιθ:ιιιιι , τ:: ἴσιὺτιι 8:τι:ι·ι:ιιιιι.ιιι :μιά στου:: Ρ::ιι:, νοι:ο:ιτέιει: ρϊσιιτιέιιιινιιἱϋϊἔι°ῦ3Ύ1Π0ΔΦΪύὑϋ

:το:ι:ι :οιιιι:ιιιιιιι:. (.ιοιιΕτ. Ιιι::ιι:διιιε Μπι :μιο

ει:ι :ι:ιι:ι:ισιι:ιιι Ρο::ίι νιιἐ τιι:ισιιο, δ: ιιοιι :κι ιιθ:ιι

Πωσ Β:ο: ιιοιι ω:: ει: :μια ιιιι€:!ι::ι Ριιιι·ιιιτιι

οιιιοδ:σι·ιιιιι ::Ρι·πι:ιι:ει:ιιιιι Ρο::ί: :μισώ :φαι-οπι

::ι:ιοιι:ιιι νιιιιιε σιιιοδ:ι,8: ιιοιι :ιι:οι·ιιιε εό:ιι ιιιωμι

° επε:Ιο:ρο::Ποιιιιιι σημα: :ι:::ι·ιιιιιιιιι·ο Πισω τω

:ι:ιιι :κι :σιι:ιιι·ι·οιι:ιιιιιι νιιίι, 8:ιισιι :κι σιιιοδ:ι::
Ρι·αι::ι:ιι:ιοιι: :ι :τεο8: Β:ιι8 ιιι::ΙΙ:έ`:ιιιιι Β:ει:ι ω

:σιι:ιιτι·:ιι:ιιιιιι νιιιι :κισσα δ: :ισα :ιιιιι::ι:::ι·ιιιιιι::

ειι::ιιι ιΠιιιτι ιιι::ιιιιιιτο ιιιιιιιιι:,:ιιισ νότα: ν: :Διώ

Ρι·ιιι:ιιιιιΙι :μισώ Ρι·ο:ιιιάισιι:πι νιιισ:ιιε, δ: ν: Μ..

ιιι·ιι:ιιοιι:ο ::ιιιστο :ιιισε:ι ι·ορι·αι:ιι:ει:ισιι:ιιι σιω

&ιιι::ιιι:ι·ιιιιιι :ισ σιιιιιι ρστοιι:ιιιιι::ι:: , :ματι των:

Βου: ιιι·ο:ιιι:ι: ν: ::ιιιηι:ιιι:ισιιιιε. Α: ε. ιι:8.:σιι

ιο:ι. :μια :ιιιιιιιι:οΠοδ:ιιειι:ι νιιιοιι:ιιι ιιοιι :σιι:ιι:

πι: ν: :επι-ι ιι:ι:ιι:ιιιιε, Μ! νιισιιιιιΜικα.ο:ι:ιωι- ο

ιιιι:ιιιιι ιι::ιιιιιι-:ιι ιισιι:ο::ι ι-ιιἔἱ`νιι·:ιι::;ἴ::ι τω: :ιι

τιστιο εοιι:ι·ι:.ι ιιι:οιιο&ιιιι ν: Π: , ιιοιι :ιστοι·ι: σα;

ΐοέι:ισι· ιιι:οιιοθ:ιιε ιιι:ιιιιειιιιι:ει·ι οιιιι:ιοπι ιιιο:ιιιιιι

:οΒιισί::ιιιιι σα:: :Ιιισρα:::ειά 3. ΑΜ: :οιι::>

:ισ,‹ι: ιιΔωιτ:. νιίισιι:εισ μαι: ιιοιι: :Πο ιιωμ

ιο:: σιι :ιιισειιι οι:ιι:ιτισιι::ιι οιιιο&ιιιιιιιι,”(σιιιιι::

:ιιιιιβ::Ρι·αιοτι:ειι: Π:ιιπι ν: ειδι:ιι:ιι Ριιι·ιιιιι ) Μι

:μισώ πιιιισι·::ιιι νο! ιιιιιιστοιιι ιιι::ιιΠσηοπι δικια.

πω”8: :Μα Μ” ἰπεηιιιιιι::ι::ιιι ιιοιι ιπσιιοιιι

π: :ισ ιιι:οΠ:διιι, ω! :ι Ιιιιιιιιιο, :μια :6:ιιι·:ι: ν:: :ατι

|`: :πισω :ο:ἔἱ πι: νιι·:ιι::, ιιι::Ποᾶιι: ν: ιιιιιτιιιιι.

:ι:ι.ιει:ιιιιι, εο:ιοι·ι:ει :ιιιιιι::ιι:ει: :ει:ισιιο ιιι::ιιοθ:ιιιι

ν: ιι:.Α:Ι 5. ιιοίΒιι:ιι: :ιιι:::.ει:ι π. Μ». Κοιιι. :οιι- ε

:ιι::::ον: :επι :πι ιι:::πειτιειιι. ιιοιι :ο:ἐ (αι νιι·:ιι

::: ι Μ! οι ::ιιι:ιιιιι , :μινι Πωσ:: Ιιιιιι:ιι :Ι:ιια:ιιι·.

:Μι ε. ν: ιισιιι:ιιι:οΙΙ:&ιιενιι: ::ι:ισιι:,8: ιιοιι :Πέ

ωνιΒοηεω·:;σιι:ιιι·::::,ιι:::ΙΓο ιιοιι :ί:,ν: ε:: Μ: - η

ιιι:ο: Γ: :ιιιιιιιάι:: ν. ε. ν: ιιιο:ι:ε ιιιιδοΙι:: :κι ιιέ:ίι

:σειιι:ισιιιε :σιι:ιιττει: νιι:ι ::ρ:::Γοιι:::ιοιι:,8: ιιοιι

ειιθ,ιιο::!ι: ιιοιι :ι:,ν:ιιο: ς:: :ιι:ιι:ει ι·:ι:ιιΠιιιΒιια:ι- '

τω· ιιι ΓΡ::ιο, τ:: ΓιιΠι:ι:,ν: ιιοιι ει:ια:ιιιετιι Μι νιι·- ι

:ιι:ο, :μπιΜΜΜ :ιδιωτη :οτι:ιι:τιι:. ' ι

Ε:: ιιιει·οι:Ιιι:ιιι· τιιο:ιιιει :ιιιοισιι:ιφιι::ιιι:, ω:

ίισιι:ιτι;:ιιιιει,ιιισιιιιιιι:.ιισιι ί:ιιιιι:ι·ιιι ιι::ιιι·ιιιιιιιι:,σ:ιιιιιΙ:ὸ ιιιιιιιιειιιΠιροτιιει:ιιτιιιιισε.ρ:τι:&ιο:::ιιι- '

ι: Ρ:τι:ξι:ιστοπι ιιι·ο:ιιι:ιτ οι::&ιιτιιιιι::: Ροτι::δ:ισ- ι

:επι :Ιι:ι:ι: :ι&ισιι:ιιι. :ι::έιιιε :ιιι::ι ιισιι'ι::ίιιι:ι:

:ιο:οτιιιιιι:ι:ὲ ιι:ιιι: :πίσω Δ; νιίιο ειιι8:ιι::ι ρισ:ιιι:ι

:ισ:ιιι: :ισ ιισιιιιιι:ζ δ: νι:: νοι·8.ι νιιιο ιιοιιιιιιιε ει:

@μια ιζι·ει:ισ , :μια :Πιο ιισιιιιιιο.:ΙΤ: ιιο:ιιι: ιιι :ιτι

8:ιο,8: :_:οιιιι:ι·(οι :ιδιο αιι:::ιι :Π:ιι:ιειι::ι· τ:

Γρι:ι: ω: :ι::::ιιιιιιιι:: ::ιιιιιιιι; 8::ιιισροτί:έι:ισι·

:Η (Με, :ὁ Ρωσε:ιω άι: ι·:ι-Ροέ:ιιε :ισιιί::ιιό:ιι

ιώΠιικι.ιι:ιιιιε ω ιιι:ιιι:Κ:::Πι:ιιιψ :μισά Δ::1Μισιι:ι:ιπ,

#0

 

 

Μ: Γο:ιιιι:ιιιιιι :σειιιιιΐιιιιιιι ·ροιΤο·::ιιιι -1ιωιπ:ωσ

:ιιι·ι·::; ί::ι Ρστιιι'ε Ρωε:ε ρι·ε:ι::::ιιιιιιιιι:ισ, :ΗΜ °

Μ: πω:: ω ρι·σ‹ιιι:οιιι!::ιι Μισής:: ω:.ιτιιι νιι·:ικ

τ:: ιι·ωιωι:αι: ιιιι8:Ιι:ιιε ιιιιιι::·σε:ίο6:ιστοιιι να.

:ιι::ιιι :ιιιιι::ι:&ιστοπι :ο8ιιι:ισιι:πι πει:ιι:ειι:::

Ρι-ωι:ειι:ιω, τινι:: ιιιιιιιιιιιιιε ι :μπώ επωωιιιειιο8:ι·ι ιιο::ί:,:ιι:.ίι:ισ νιωιω :σιι:ιιι·ι·ι::ν: :σει-ι :

Γ: ιι:::ιιιιι:ιει τοτἐ τι:: νων:: , ::ιων ιεςισ1Μιιιιιιιι6 -

Ιιο:ί::ΐ:ισι·οπι ·νιιιοιι:ιιι-ιισιι μο:ιιι:ι:ι Με:: :οι

::ι:ισιι:ιτι @Μι ειΠιέσειιι:; ιισε:ιιιι8τιεπιιι:, :μια σειρ

μια: ρ:τί:&ισι·· :Η νιιιο:ι:ιτι :σιι:ιιι·ι·ιι: :ι::οιιιιιις

και: °διιιιιιιιιο ιιιι·ιι:ισιιι: ιιι::Ιιοδ:ιιιι ν: σο, ισ σα::

ω: ει: Ροιίο:Ε:ισέ ιιιιιιισιιο;σσπιιι:::ισιι:ι:Με πι.

::ΙΙ::9:ιιιι ι··ιτισιισάιιιι:ιιπιοιιιιιιιιιιιιισ Ρ::ί:ό:ισ:; '

ιιιηιωσι ο:ι;:ιιισ:ι ·ιιιιέ:!ιο1ι8; ντι &:Βιιιιιιιιιιισιπνϋ

ιιοιι: Βειειι:ιειιάΜισιιιωι:::ιιι ιιισκιιιιιι τοΒ:Φω

Μ! Ι):ι ι·Ρωιιιιιικιιε οιιι:ι·ιιισιι ' Ν:: ·ινωιω

ιιἑι:ὲ ισ'::ιι:δι:ιιιιι; Νριιι° ι. ιιιιιιιιιιιιιΡΡσιιιιιι:, μισο

νιίισιιοιιι εισ- σε:: ιιιιειι::ιιι ιι:σ:ιιι::· , ο @πιώω,

Μέι:: :ισ :ιιιΒ:ισ,15:σ:ιιι:::ιι: ι::ιιιι:ιίι :σ:ιιπι μια

Ρια:ιιιδι:ι ιιιιιισιιιιιι`ο3

τσιπ μια ιιι::ΙΙ:θιι: ιιιιιιιιιιιι! ει ιισιι;ντεο: :ΜΒΑ

:ιιιιιι,-ι-6 :επι :ιιι€:ιι::ισ νιιιστι:ιιι ιιιι:ιιιιιιιιιι ω::

ιιιιιιιιιιιιιε :ιι8:ιι:ειιιι στο:ιιι:ι: ν: Μ: ιι:::ίΒιιιαμ

απ· πω: :πιο ρ:σιιιι:ι: τσάι ίιιι·νι::ιι:ο3Π ν:ι·ὸα·ισ=

ν:ι·σ:1ιι: ιιι::ΙΙ:όι:ιι ιι:σ:ιιι:ει:ιιι· ω:: νι::ιι::, δ: ν::

ι ιισιιιιωιω Ρ:σάιιδ:σ οι:: :ιι:ς:ιι:σ πι: Ρ::τι:άισι·.

ικιιιι μια:: ιιιιιι'ιιιιι.ιιιοι δε:ιιι8:ιι:: στο:ιιι:ε:2

:ισ ιιιιιιιιιιισ οτι: ιιιιιι:ι·ι::ΐιτιοι· , :ιιιιιιιιιι:ο:ιιι&ει οι::

:ιιι8:ιι:σ. πι: :ιι ιισ::ιο:ιὺ: :σιι::ετιιιιιι :οιι:ιιι+

ω”. ιι:τι:·θ:ιστοπι τιιιιιι:ιιιιι ιιι:οΗ::9:σσι :απια

ιι:ιιιι ω: νιίισ ιιιιρο:ιεθιστιειτι:οιιεθιιΜι στοά::

Θ:: ΗΜ:: :ι οι·ιοέ:ιστι ν::ι :Διιεει ιιο::Πιιτι:ι ι::ιιιι:ιιι
Ρ .

ΜΜΜ Λι- ιιοΒιιιοι· ιιι::ΙΙ:διιιωισιιιΙιο::ιιι ιιοιι ρτσάιι:ιι: ω- ι από. νιτ:ιι::ιιι,ίιιιίι:: σ:: ιιιιιιο:Προι·ί:&ιστ;8: νι:σ

140ι·|ζ
και: ::8σ ιι: Ει:$σ :Μι ν:ι::ιιιε:σιι: νιΠο :ι ίσοι::

:οικω ρ:ο‹ιιι::::ιι· ιιο::ίΐατισ :σαι νιι·:ιι:ο ο· τη::

τω, ιι Σ:ι·ι::'Βιοτι Ρ::ίοέ:ιο:οιιι , ασ ιτιιροι·ι:έι:ισι·ι

Μισο: οθεισιι:ιτι στο:ιιι:ι νιβσιιοιιι.Ν::: οι::ιιιιιιιιιιτ

ά: 8ι·::ιι οι: :κι ::πι:ιιιιιιι Μ:: ισα:: ρισ:ιιι:ι:ιιτ ει

ίσιο ι):ο,:ιιιι ρο:ιιι:::ιιιισσ:ιι·ι ρι·σ:ιιι:::: ιιι :ι:ιε:ιο,

:ιιιιιτιι ρι·σ:ιιιι:ι: ιιι ιισιιιιιι:;8: ::οι·ιιι:τισ: νιιισ ει::

::ιιι ιιοιι εἰ Γοιο σω.τω :ιδιιιιὲι:ιιιιι:ιι::ιιι::ιλοάιέ

Με. :μι :ιιιιι ιιιιισ:: ν:·::ιιιιι·ιισ::ιΤ:ιτια σει::

Μ», Ρωσσια: ιιιιιιι::, ιιιιι·ι·ει:ισ ιισι:ι·ι :ώμο

:ιιι·, :ιιιιιπι :::ι:: νι:ι:ιι::ι: ιιισιισιι:::ι; δ: ω: ν::ι·›ι:

:ισο

ν· ·.
:.Ί_

ι::ιι:ιι σι·σιιι·ιιιιιι;6Βιοξἱιιιὲιἱι:τἴιιιιι· Ρσ:::ι:ιιιιι::::μ -

ιι::Ε :μισά ιια: Μ: πω: τ:Φι:ιιιτιιιιιι: :ι::οιιιιιέ ·

-2··Μι63
Μπι: .β

:ιιιιι:οι: στομα 2:Ε.:ι:1ιιι-ιισσ σου:: σ ; :::ιιι·τι:2-22:€'^::,[.τ

Π:

ω:

ΕΝ ό:

”:ι.ωπ _ ν

.·-:

Ό

:ιιιιι:ιιι::ιε. ιιι:::ι·σ8:ι οιιιιιιισιι Μο ιιιιιιιιιι:.ιιτο- ωειωμ,

€|ἔἄο "ω".

ο ισ::ΙΙ:δ:ιιενιιι8:ιι:ι ω:: :σιιιιοι·ίισ νιιισιιιι8:Π::·"ζωη>"Μ.:

Ρι·ο:ιιι::ι:ιιι· ωωιωτιω τω":

σοιυπ·συιΒ

μιὰ:: :Μή

. · :Ικιίοι·:|ι:
:ιιιιι!ι ιιιτιιιιι:: Ροι·ί:8;ιστοιιι ιιτσάιι::ι·: νιίιο:ιο:ιι:π:. ι

 



 

ιρῇ.

Χ

·

ιποροπιιπ: , ειππι όιειιπ:, ποπ Γειιιρει· ρει·ιε&ιο

παπι :παθω ρετι:&ιοτειπ Ρι·οιιπεειε ειι:έιππι;πιε

ιιοποπιιπιπ-8ιοικι:ιοποπι ποπ ι=:‹ι:ιππ:. _

Ποπ. π. πιο: ιαι:. ιιοπιιιιιαιο;ιεοπ::::πτ ει: ορ

Απ., ω: πω: πω. Βα:ιειιιιιπιππιιοπ Δω πατε :καποτ

μοριιπιο

π:"ιπιιιΜπ

ιθ]Ρι 'ο

Πσπιπλ.

α".

ΒΦ. ι..

ῇεύι. ι.

$το2Μ

Μοϋπιο

Χ:οιππδ.

$9 53

ΙΜ:Π.ΜΗ

Ιίστ η? :που

[ο πζιοπι:

,"[εθιοι·

:ιοποπιπιει·ιτοτππι;ίιοπιιιειπ ιιπι·.ιεπ:ιιιιιε :ι:οιπιιιιι

ιιιιιι·ι::ι, δ: ιπαεμπιιοε πω. πωπω:: , ιπαιιιιιιιιε ι·ε

ιΡοπ:ιει·ε: νι_ιιοιιοπω. πωπω. ι::1π‹:ι·::πι, πιιε

πποποπιιιείιο-ιισιιι:ππι ειιατιτο:ιειιι πο, οιιιμει· :ιι

:ιπιιιιει ιπετι:::α:ιππιο:π ιιιιιιι:ιιπι ειι:ιτι::ιτιε ιαιιιι

ιιιιι:ιπνιει, π ποιιιιιοι·ειπ Μπα:: νοιππ:ει:ειπ, ν:

οι:::ιιπε πει·ι::διιο:ιε νοιπππι:ιε ::οπιιιοπιε:πι· ειιπιι

ππ:ιοπ:: πωπω ειιιιτι::ι:ιε. Κάροπ:ιεπ: ι. πιιιιιιπι

οιιΕπιιιπττιππιιπ πωπω θά ειόιπι::ετε οι·πειιιτπ

ιιεπ:ι:ιι‹ιιπιε Ρτοπεπιεπ:επι· οι: πει:ιιι·ιιιι :ιέι:ιπι:πε

πο:επ:ιανι:ι·π πιω. :1ιιι ει: πιοι·ι:ιε όοιπ:πι·ι. 5ε:ι

"οοπ:ι·ιὶ; απο ι1εο.:ι:πιιο πατα: πω: Ποιοι: πωεπ

::ιπιπι, ν::οτοππ μπει: :ο:π :ειΡοποιο: ιιιο:ι:ιπ:86

ειιπι πιο ει·ειιιιιε Π: :ιποοιοι Πιιιιιιπ:ιιιιιι ιιιρει·πετιι

ΜΙΒ, παμπ: Ρτοπειιιι·ε ιι_Ρο:επ:ιει ιπωπιι, πιιι ν: ο;

ιοιιπ:π·ᾶ ιιππιπε πιρει·πει:πτιιιι.. Κειιιοπτιεπ: π.. 8ο

ιεππ νιιιοπεπι οοπιει·ι·ι εαπ ρ:οΡοι·:ιοπειπ πισι

:οτπιπ; Μπι ιπ οι: πωπω ιοτππιιιε ιιειι:ιτπ:ιο: ιιιἐ

:ποπ :ιιιοξι πιπ:ιιπι ει: πιαιιιιπι πι! ιισε:ι:πά:ίοτιιιο

ν Μπι, τοπι-ει·τιιππ:ε οοιιειι:ιοπ:ιτι Ρο:επ:ιε:ιπ πισω

π:: ω νιιιοπ:ιπ επιιιιιιιιιιιπι , ν: :Με ιππιιπιε παι

Ριει:, :μι :επι ποιπιιιιιιιιι πωπω ιιοικ:ιοι·::ιπ;πιιππω

πω ποιιιιιοιεπι Επι:: ιπ:ειι::διππι.5:ει:οπ:τιι; πω::

::πιεπι εοιπρεπιπ:ιο· ιιιτιεπιια ειι::ιπ ι:ειιι:π οικι

πω: , ν: ιπ::πιιοι·οπι ιιιιιιι:ιιιπ ι·ει:ιριει:::ιπι ιπιπει·

ιοάιοι·επι; "πεποπω, οπι.επιπ 2:ι:ιιιιιιιιιε πι::

πι: Ρε:ιεξ:ιοκπι Επι:: νοιπιι:ιιτοπιι Ε: :πιο π:

πω” ιεοπι:πτ, κιπιιιιο:οπι πιω:: ει·π:ιπ:π,οπι το

πιιιιιο::ιπ ποιο:: ::ιπιτι:α::ιπ ,πω ιιά::ρτοποτ:ιο=

πεπι ι:τιιπ: απ:: ·Βι·π:ιιι.:. πο:: ι-οιιιπι πω. πιω

πιω πω: ιιαι:ιε πι Ρι·επιιπιπ; ν:ιπ ω; πω; ι:ειπ:π

ιιιιιιιιιι ρε:πιοιιιιιπ εξι:πιιιιιιιιπιιτπ:ιοπι€,ιεπ:παπι

πωπω ιι:ι·ιπο:ιιιιπ ριιικιμ; , ιπ Ρωιιιιππππ

:οι·ππι: Κοιροποιεπ:3.ι)εππι που πωπω:: αοπ

τπι·ιιιιπ αι:πρεπιπτε ιπποπειιι:α:::π νιι·ιππιππει:π

τιιιιπιπ, οποπτιιπι Γιιππω ν:πιι·-ο&πε ιιι ιιποοπτιιιπε

αποψε ιιιοι·ι:π Π: α:ιπιιιιε; πει νιιιοπιπποι·8: :οι·πιπ

Ρτιπο:ιοιε :τιιιππιι:πι· ιπι:τπ Ρτοπο::ιοπετπ πιοι·ιτο

:πιω Σεπ :οπ:τι; Ππιπιοτ ι:οπ:πι·ιπε ειιτοπιπιεπ

ειπε ροιεπιι:ε ιπποιιιιιοτι, ιιιιι:ι:π:ιεςπιιιο ιιιπιεπ;

επιποι :μπι εκιιιικ:πι ποΒιιιο:ι, ιι:ιι:επτιπτοι.ιειισιιι

πιω, ποπ ειι σ:οιπιπ6πιιιε ιριιιι€νιτ:π:ι, τω ιπππΡ

Με επιπεπ:ιιιιπ; 8: πω: ποπ :οπεπττετε: :πω :ιο

::ιι:ιιε Βιοτιοίιε παπι τοππιιτιιτειιοτπ ει:ιεοπ:ιππι π»

ιστι.ιτπ,ν: επιπ π1ιπππ ι:ειιιιιε 2.2 8: σπιτι ιιιιιοιπιοςιι

πο:επτιπτ πιέ:ιπ: ιπ :Μαιο πα:οίιπι·ιο ι·ε:1πιτππ: :ό

επιι-ππι ιι:ι:::ηπειτοπι :σ:ιιιί.ιιπι:ει:ι ιιιιιιτιιπι. διπόπ

οιιίεοπιιπεπιπετπειιο: πιο τοπειιτιπε;ειιπι :τιιιππτιιτ

ιπ Ρ:ιιππιπιπ ιπ:ι·ι:οι·ππι ω ι:οπιροπιιιπ:ιπιπ ποιο

διιο:::ι·π ιπιιπικιιιπ ρο:οπ:ιαι ποισιιιοι·ιε. πιιιιπε ω:

οι·πιτπιπ:ιι ωιιιιιιππιεποπιιιοιι, Μπι πσΒιιιοι·ι;

:μια ιιιιιιι επεειιι: πο: μι· τοπεπτιιιπι ιιιΡ:τπει:πι·.
ποιιιιιοτειπι · _ ι -

Απ ιιιπ:ιαπι. πάπια Γεω. Μ. πιαιοτ , π: :επι-π

ιοιπιιιιι:επ δ: ππωπεπι (ππιιι::ι; επ::τιιπι ιπ:ει

και: ιιοιιιιιο:· :πω ιιιοπειιιπ:πιπε ειοι·ιιιιποπ :ιι

πει·ι.:ξιιοτ οποια: νιιιοπια ιοτιππιι:ετ,ιε:ι :επ:ιιπι πιο;

.ιιω.ιι. ::τι:ιιι:ει·, :μια ποπ ρ:ο‹ιπ‹:ι: ιιιιιπι , ν: €ωππω

Ϊ". Ρ::ι·ι:έιιοι· , ω" ια:: ποπ ρι·ο:ιιιι:ι: ποιιιιιοτοπι π

εποπιι ιιιιιιπι αιιοι·; ποια ποπ ρτο:ιπει: ιιιππι ν:

Ρ:ι·ιεθ:ιοι·ίοι·πιπιι:ει, τω ν: :οπιπεπι: ιπ :πιω νι

Ρ:οιιιι&ιππιεπιε επιπ αποτο. Ν:: :ιι εει:ιειπ :πιο

“ :Η ιπιπιπ:·3ιιο::·πιτπ άι οποιο ιιι·οι:ιπιιι :πιο πω·

Βιι7. 2.211: ?ΜΜεῇπ Οιέπιπειώιπ:ιΒιι.:1 Μ. ΠΠ. ι ω;

:επιιο:επιπποειιιοξιπιιιι Διι ι:οπιιι·πι ποπ:: πιιιιοι·.

::ιιπι ροιτἴεᾶιοιιπ:ειι:ᾶπε ποπ ::οπα:πιππη ν:ίοι·-9·

ιπαιι::ηκτι:&ιο:.Κα:ιο: νιιιο πιω ποπ πιω:

πι) ιπτειιι:έ:Έπ ει·ειιιο ο πιιι Γοιιιπι ::ι:ιοπ:πι μπω

&ιοπιε;:ι·πιπ πω:: τοπ πω: παπα, 8: ωπροπωιπ

:τι :::ι:π πω” Βειι:ει,οπειε Ριιιππιπεισιιπ:οπ

:πιιιι:ιπ·ω νιιιοποπι Γπι.ιετππ::

Απ ε. π:·πο :ιπ:εε. πιιιι:ιιιππι :πιπιιαιςπιιιππ”ω

ιπ νιιι ρτοπιι::ει·ο μπώ· ιπι:::π πωιππππω ι

ξιππι ιορει·πε:. ιπ::πιιοι·επι , οπιπι πι.·ιππωω

πε:_πιι:πτειι:. ::ιππιπ, :μια ποπ ιι::ιιιι:ι· :ιο:οπ:ιπ

.ιπ ιιπ'ο »επ οπ:·ι·ει:ιιι· :ιιιππιππι μπαι απ: ιπιπιιπ

άπο ποπ οικ:τετιιι· παππιιο, τω ιιι::ι·θι ι-2:ιιιοπ

πωσ:: :οπ:ι::ι πο:οιι:ιει: :πειιοτ ι:ςπι:πι· οποιο;:ιο, ποπ παπι Ρο:επ:ιετ, ·:ιπειπι πωπω, ιπ:επιιιιο ι

εοπειιι·::π:ιε ειιπι Ρο:επ:ι:ι.ιιιιιιι:π πιοιιιιε ν:επ:ο;

οποιο ποπ τοπ:ιπ8ιι: ιπ μιιιι, ιποπέ:Ρο:οπ:ιει: οπο:

ι·ιιπ:ιιι· πωπω-π 8:ι:::ιιπιιιι:π νι:ιπιιιπι μπω
πω» · ·· ° ι- ι ·

1ώ;εοιιοιΧνπ. ι<

:άι Βοπτι Φιιίωπι: _ @ποια αιω!ισηππιιτώ

_ [αυτ ιμ_Οινο έ'

ι ι νιιι:ι: Ρ:ιπαιικπιπππι,ιιωι _ιι::ειιιι:ιιη

Β :μια πι ιπο·::δπ πισω» Πο:: πισίοιπ:ο πατω

πω: ι·6ιιι:ιπσραιοπαιππι σ:σπιιιΕπι:πη πωπω

ποιο, :μπι ιιωε νιιι: ιιιιπν::ι πι” :::ει:πι·πεπιισπππ

:πι·:ιπειιιιει·οοεοιπω 8: εοπιιιιιιιπ::ι·πιι πω. :μπω

ω: Μπι ιιιιετὲ π ά:::::πιππ:.α:ι ποιο :οι πιο οι:$

ππωπ πι:: δΖ%4;ἄΪι: (πωπω ι

Η. ι πι Γεω. ΟιιιππιιιπιΜω/Ι.ιι.άτιππιι.πε8απϋ

:98;

δ!

ν.

_ἐ;Ϊι

επ,ιπιιω Μια: οιιιιιιιι π:τι·ιιιππι,οπαιπ Β:ο πω: ι·8"""^“

ι”οι·ιπιιι:ετ; πω:: πωπωιπππωπ πι :πιω νιὸοπ‹ιπ “π

ωιπιιππ νιιιοιπιιπιτπ:πετπ :πιο μπαι ιπ Ποπ νιε

πωπω πι: Ρειιι:άιοτ·ιπποιει:ιιτ νιιιο: σε:: πι πι·

άεπιιιιιπιιπιπι,ιεπιιιι·ι:οι· νιιιο πεπιπ. Οοπιιι·ιπ:

ι:ιεο ποπ ·νι‹ιεπ:πι· οιππ:5- Βιοιππ Μπι κι πω,

«μια πω: ιπιιπι:ει:σ = ι _· ` ι ι ι

' δεονιι-οπ ιπωυπηπιπ.:ρπεπρ.5σ.νω ι..:/Πι

θ2τ.τοπι. ι.ιπιπι:ψ. £'υπ!!.4.ρκπέι. π. ό· θ. πεπππ:ιπιπ,

Ϊ ι)εππι ει πω: νι:ιοτιιιιπ: νιιιοι·ι ποπ: πωιπιππ

ι οπιπεει 8ι·ιι‹ιππ νιιι:οιιιι·:α ρει·ίοέιιοπιε , ιοεππάιιπι

:μοι ροτειι πιεις .Θε ιπποιε πι: ιππιιιο6ιιι :απο Ρ:

π:τιπ:ιΩΡιιιι€πτ 42ισπ[τ.ρπι·2.πποβ.7.Μάι Ε. ό· Μ:

πωωιι.π 3.ιιΔΠικιΐ. :4..κπέιτπι. ι.φωθέ π.. Αά ω».

_ι πω πιιιμιά, ιποπι:ιπι: 8048 ρι·πίππάΙτα:σιατε: πωπω::

¦ ιππ||είιπω, ι€:ιππιεμπ-€πιιπ Πεω. πωπω. Ρι·οι·›.::

ι π :ο:ιιε ι)επ8,8: ηιιοικι Ρ·"πειιοπω εκτοπιιιιπε,8έ

ι :ιποεπι επιιιιιε Ρπππωππωπππ6πσι νιόεταιιτὲ

ιιοπ:ιε,εο:πρι·ει·ιεπποη::πη :μια πιιιιι ει: Ρει:::τοιι=

πε:ιππιπ νιιιεπ:οπι,ππι ιιιιιιπέιθ Μια:: _οιππι- Η ραπ).

ρο:επ:ιππι, 82 ιι:ιοπ:ιιιπι οπι πι πιοτιο, δ: @που Ρεπ- ιπιπ6. 816

ό!.

Οοπ|ιπ.;

π

υ

5.”.

π.. πιω.

ι:δι:ιοπιε, :πιο πι πιο ει:ιιιιιπ: ; Διππιπε νι(πωι··ι.Μ

οιπποετιεπ:πιπηππ :πιω ιιιε ::ι·πιιπιιπ:πι· : μπε·

από Ροτεπ:ιει, νει ππιππ οιππι 8ι·ει:ιιι ποτι:έιιοπιε

ιπι)εοεκιιι:·π:ιε; Ρεπειι·ει:ιιτ οιιιπιεπει «πω, :ιπέ

πω: ω πιει οιιιεδιο; ποπ:: πιώ πιιιππε πω

τεπ:ιπ οιιιεἐιπ`ιιιιο ι οιιι ιιιιιιπδιἔ ροπ::ιτ.ιι·::ιιπΦ

:ποπιι:π:::πι δ: ετ::·ι·πιτπ::ιιι. :ιιιιιιιδ:θ νιιιοι·:: :ω

ιρεθ:ιιε επι ιπιιιι,ιπι ΡΡιιιι,π :επιροι·π Ροιιιιιιιιπ,ιιι:ι

:μια ιιπιπιπιο:ιι ι·ειρ6άπε:οι·ιπιπιπ:ιιτ; @η μπε;

αυτ:: :::πιποπ:ιιιπι , παει Πεω εοπ:ιπ:: ιπιιπιπιε

ει·ω:ιιπιε, ππωπε 6οΒποιεετε: οπιπ::. πω. π;

Πεω ειι:ιπιιπι:πειιιειιΕπιιο;ιει:πι· ιπΡιππ ια:πιν

παπι το:ππι απΡιππιιιι.

:Με , τσιπ ιπραπε:ιιι·ιιιι:π:ιε νιιιοπιε: πωπω πε Τεπ:·ιΑ 8.7”Βουι.1.ραι·ι. πκἀβ.ιι.αι·τιιπ!.7.ιιά 2: έω

ιπιιι·πιπειι:ο πιι:ιικιιι,νειιιτ:ιιιεισιι:πιιπι ποιο πω” ώ··3.ά· 3.σσπ.θωτ.σ.”.ώ· πιω/ϊ.8.πιε πω. απ.ι..$'οΜπ:π:::κιππι Ριππειτοποιο:οπ:ιπεππ: κι ιποιιοιτπι,ιιι- 4.ιιι]ι.49.πκιβ.3.ηττ.;.οοπσ|Μπ.Ζσωπι Ι.ΙΜΠ.φωβ. Μ“ώ ι

ν ιππιπ.7.
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σκοπια απο·

όπου ό·

'καιωτ”.

ΙΝΕ νιάτ

.2ιάι [στα

ισα..

@Μάσκα

9-τ··ιε

. @ΒΕ

?!""τ

ΜΔ..

πιο?

' @ΜΜΜ

_βιιέπ α.

ισοβαθ

Υ

ιο8 τη). τι. Βε πωιαιαρα έΣέιωι:εσια στα τω. α”.

1ι..αι·:. 7.άιφιιτωτ. ι.άΜ'ο!έπιαι3.8.αιψατατ.3.παῇωτ

άπικτατ.48.6'και·ει. Μ. α.. ει: α:Μύκω αφ. ι α.. άτυπα

ιΜ!κωτ.ατι..Οιπω!αζαι|2ικια:.3α.Ριβϋ άπλα τω

ιιιαιιτιιιιιι. τοτιιιιι Ι)ειιιιι. τιιισα‹ι οπιιιειιι ιιιοτιιιιιι

σε €τατιιιιιι ρεττεάτιοιιια ιτι ιοί-ο εκιίὶειιτετιι.αὶ αιτιο

ιιἱε ιιεατο νιιιετι; πιο: οιιιετιιιιτιι ειιιοτὶ τε τετιετ ει:

Ρ:ιττε Ι)ει, ιατετε Βεατσε : εισαι ντσεττιιιιι Πιροσ

ιιιιιιτ δσβοί.ιπ4.ώΠ.49. σύ· @Με Πιο ι.Ιοατι.3. ΡΊάτ

Ιωπια επιπ,βτωεψ. Δε! τιιιοτι αΙΙιιι:ιετιε Ποι·σπ.ιιια'ε

ττε.τ!εΡαι!ατ. @στο αιιιιιιαα [κατω ι3ιιιιστέ :ἀπὸ έρ

_|ΐωι Βασκ ?ΜΜΜ Φ· Μια, _βσπιτιο.Θ': νιίιο αιιτειιι

ε!ατα υει,ρωεισ, εκρτιιιιιτ οιιιιιειιι Ρεττεθτιοτιειιι

ιιι Πεοεκιίτειιτειιι;α!ιοοιιι που τηιτεί·ειιτατετ ιρ

ᾶ. Γιιιιιι_/ΐωπ :|τ.έ(Με ΐειιτ. νει·ιοτ. Ρτιιιάαιιιετιτιιιιι:

εισαι ιιι ί-ε ΠτιιΡΙτ·ιτ ώ, δε ντιιιτιι ,Μονο αἀεὸὶιιἀὶ

"ΜΜΕ ίστιιιαΙιτει· ντ Ι)ειια,ιτιισΙιεατ νιιιετι , τιιιιιι

τστιιιιι, αι: _τοταΠτετ εκ Ραττε 6τιιεέτι νιάεατιιτι ιιιιΙ

!αιιι ετιιιιι άιίτιτιά:ιοιιετιι Ρεττεΐτισιιιιιτι το ἴε !ιατιετ,

_ Γεά εΠ: νιια τοτιιιαΙΒ, ὰ Πτιιιι!εκ τιεττε&ιο.·ετΒοιιι·ι

ΡΠεατ νιεΙετι, ντ «Μια, ιιιτι τοτίτ , αι: τοταιιτετ νι

όεατιιτ. τι:ιτιιίι 'αιιστια Ρετ(τε&ιο, νει ιιιοόιιτειιι .Όσο

ειιιίι:ειιε που νΜετετιιτ, που τοτα ιιωιττωινιαα

τετιιτ , είται οιιιαιιιιτι ιη .Πω ω. τιε επι:11τι.ΐ. οτι

Πιτ. (ῖοιιδτιιιατ Πάρκα; Η μποτ νιάει·ι νιιιιιιιατ

ττιιιιιτιιιιι νιιο εταοιι,8τ ιιοιι α!ιο, τι Ϊσττἱοτἰ Ροπετ

νιιιιιιι αττι·ιιιιιτιιιιι νιιιετι ΠιιεαΙιο;σιιιαιιια8ια Μαι

τιίιεατιτιιτ €ι·αιιιιε ειιιι·ι_ατττΠιιιτο, οιιαιτινιιιιιιι ατ

τιιιιιιτιιιιι ειιιιι αΙιοκιιιια τιιαειε ιιιττιιιίεει ίιιιιτ ατα

Δω ατττιΒιιτο, είιιτι οιιιιιει ιιεττιτιεαιιτ..αά εαιιἀειιι

τατιοιιετιι τοτιιιαιετιι τιοιιιοιζειιεατιι , δε ειιΡΙιειταιιι

. ατττιιιιιτι,οιιαιιι νιιιιιιι ατττιΙιιιτιιιιι αΙτετι.Βιειτ ΑΙ

Βεττιιιιιηιόεσ τοτιιιιι ατττιιιιιτιιτιι. τοταιιιιιιιεειιια

νιττιια!ειιι ιιιτειιΠοιιειιι,ετιαπιίι ιιιιιιιΠιισάι μετέτ

άιοτιαΙεα ετατιιια ιιιἰιιἰια τιιΙτιιιΒιιαιιτιιτ ιιιτετ Γε, δε ιο

ατττΠιιιτο, που μπε :ι.οεατιε νιάτα, σπιτι ιιιτειιίιιια

τετιιιιτιτιιτ Ιιιτιιετι ατι ρετιεττατιάαιιι νιττι.ια!ειιι ισΠιιε

αιαιΔωιιταιεω. τιιιαιιι ω νιάειιιιιι οιι·ιτιια ατττιιιιιτα

ειττετιίιτιε.· παπι Βετο νισειιτιιτεοάειιι !ιιιιιιιιε, τιιιο

τ νιε!ετιιι· επειιτιαιιιία. Ναι ΕιτιαΓατιτ; ιιιιιιι τατισ,ειιι·

στιιιιια ατττιιιιιτα νιόεαιιτιιτ,νιΓα εΠειιτια,εΓτ τοπικ

Ιιαιιιειιτιταε αττι·ιοιιτοτιιιιι ειιιτι είίειιτιιι:Γετι εαάετιι,

ιτε! ιιιαἱοτειτἱὰἐτἰταε 8ταιιιιίι είι ειιιο!ιιιετ ιιτττιΒιιτο;

ετΒο. Νεα: οιιίτατ, :αυτιά τιιισάΙι!ιετ ατττι!ιιιτιιτιι οιι

Ιω ιι!ειιιτιιάιιιειιι τιιτ:ατιιτ αιτιιιιωιε νιττιιαιιτετ:ικιιτι

Επι: νιττιιαΙιαάιιιιΠΜΙιται ιιιιΙΙαιτι ροιιιτ άιιιιΠιιιΙιτα

τειιι ίοτττιαἱετιιἰιι Ι)εο.ατι τιιιετιι τστιιιαΙιτετ τετιιιι

τιατιιτνιίιο , «τα τατιτιιιιι εοιιτιοτατιιιε ἰιι ετΐει&ιΒιια,

οσοι ιιστείτ ιιτοιιιιι:ετε, δ: ιιι νιίισιιε,τιιι:ι ροττΠ: εισι

:Με σοφοί-ει εκ μια νιάειιτια.

Βιι:εει ΡοτεΠ: Βου: ΡετΓεότιίια απο νιιοἱιιτεΙ

Μαι, ι:ιιιατιι ειιιιιαΠο μι· Ποιοι νιιιι ὸετετιιιἱιιατΞ

ιιατιι ω Γιο νιΠοτιετιι·οοιιειιττετε: τω” τιοτείι: νοτια

ἰιιτεΠςᾶιιε Ρεττεδτιιια :Πιο εκ ιιαττε τει νία: Βειιιιι

εοΒιιοΐεετε.· το σιτιοάιιοτι Ροτείτ εοτςιιιτιο οικω

ειφτἱιιιετε. Μ το ει·ατιι.ι τιετίεδτιοιιια, ουσ α!ι οτι

ιεέτο εδεδτιιιε όετετιιιιι.ιατιιτ. Ρεείο. πεις. εοιιΓε
ώ ειιιειιτιαιτι ω στοιι.τοιιεειιο αιιτεε.τιιιοτι οιιιε&ιιιιι

τα αιωιιιι1ε το ίε α ΐετιιι τιιιαι·ι‹Ιο τα ιο Β ωιιωιπ

ΜΚ.

Δε! ίιιιιάατιιειιτιιιιι Ρτιιιιαε_Γειιτ. πε ο ιιτττιιιιιτα

ἱτι Ι)εο Με ιιιτιιιιτα ειιτειιΠιιθ. Κατω. €εετ ιιι Ι)εο

ι·ατισιιεειιιιι τιιιιάαιιιειιτσιιι τε τιιίτιιι5ιιι ροΠιιιτ ιιι

Βιιιται σεττεθτιοι·ιεε , νε! μι· οτιιιιιτιιι ατι ιιιΒιιιταε

ετεατιιταε ντ στοιιιιειΒιιεε, νε! Ρετ οι·άιιιτ:ιιι αιιιιιιι

τιίτα οιιιεθ:α νι ειιστεΠιιιι!ια : «μια ταιιιετι τιοιιιιιιε

ατττὶΒιιτἱ που νειιιτ τιιιαΙιιιετ ΡετΪεᾶἱο τΠιιιτια, τα

τιστιε,8ι ειιτιιτιιιιάαιιιετιτο ιιι ι·εαεατετια σιίτιτιδτα,

ίεά ίσια τιετίεδτισ ιιι ιιιοτιο @Με τατισιιε ατι α

Βιε ιιιΠιιιέτα,ιόεο ατττιι.ιιιτα ἱτι Ι)εο σου τιιιιτ ιτιιιτιι

ια.ιω ίιιιιτα ειιτειιΠιιε;τιιιια τιετίεδτιοτιεειιι τιιοιιο

είται!! άιιιετία,τιοιι ροβιιιιτ Μι Βιιιτα ιιι Ι)εο στι·

τατιστιειιι άιίτιιιειιι. ·νιιάε οιιιιιεε Με ιιιιιιιιτα στι·

- τεότιοιιεε,εοιιεερτε Ρετ οτάιιιειιι :κι ιιιίἱτιἰταε ετεα

τοπια στοιιιιτ:Πιι!εα,ιιοτι τοιιίτιτιιιιιιτ, ιιιίι νιιιιιιι ατ

ττιιιιιτιιιιι οιιιιιισοτειιτιατ ἰιι Πω. τιιιια οτιιτιεε εστι

ιιετιιιιιιτ ιιι εοε!ειιι ιιισάο εΠ-ειιιιι ετ νιι·τιιτειι·ι μο

τιιιέτιιιαιτι: ΙτειιιιτιιιιιιτείΙ|α:ιιετξδτιοιιεε α εοιιεε

στα Ρετ στάιιιειιι :κι ιτιιιιιιτα ο!ιιεθ:α ειφτεΠἱΒιΙἰα,

που ι:οιι(Ητιιιιιιτ "τα νιιιιιιι ατττΠιιιτιιιιι ίειειιτιατ,

τρια σωσει εοτιιιειιιιιτιτ ιιι εοιιειιι τιιοιιο εΠειιτιι

Ρετ νιταΙειιι εκτιτεΠιοτιετιι οσιεέτι ,δε Πε ε!ε τετε

τια. -

Βιοεε ι ατειιιιιετιτιιτιι ί-αΙτοιτι ντεετ , οι: Ειστε

&ιοιιιιιιιε Με ιιιιιιιιιτια,ιτι οττιιιιε ατι ετεατιιταε στο

τιιιειιιι!ετιιιδιιιται, ό: οΒιεέτα ειφτεΠῖΒἱ!ια ιιιθτιιτα:

ουσ ΡΙιιτεα εοΒιιοΐειιιιτιιτ ιιι Ι)εο,εο νιίιο ΒεἰεΠ:

Ρετίεότιοτ α ιδιτιιτ νιίιο , σα: ιιιιιιιιταε εοΒιιοίειτ

ιιετίεάιοιιεα, ετἱτ ιιιίἱιιἰτε Ροή-Φέτα. Κείι.ι. πεε. αἴ

Γιιτιιιι. απ! ιιτο!ι. εοτιεειι_. ατιτεε.ειιιαιιτιο τιεττεθ:ιο

' αυτ:

Βπαιχ

ΕΜ

πιει εοΒιιοΐεειιιια Μπιτ άιίτιιι&ε; ιιεεσ , τιιιαιιτιο .

ιιοιι ἔστι: αιαιαεια, ἴεό ντια Ροτιτισ Πιιιρ!ειτ μετά

ετω, τιιτιάαιτιειιτιιτιι Ρτα:τιειια ιτιτε"εδτιιι ιι·τιΡει·τε

έτο-ιιι τι τιιίτιιιΒιιειιάι οιιιτει ἴσττιια!ὶτατεε, Ρετ οι·

εΠιιεπι :κι ναι·ιοε τει·ιιιιιιοα ΡσίΠοιΙεα._Βικι έπτεΙΖεδέιώ

£ιφση?δΙο, ντ είἰ ιιιτεΠε&ιια νἰατοτἰει ιιαιιι ιιιτεΠε

ᾶιιι εοτιιΡτεΙιειιΪοτἱα, (μια τω" ιΠατιι . ντ είτιιι [ζο

ατι ετεατιιται ιιοίΠοι!ει; εά ντιοιιιτιιιτιι Νέα τοταιιι

Ρετίεί:τιστιειιι, ντ εΠ: ἰτι Κ, ΠτιιρΙιειΠιιιιατιι:8τ ΓοΙἱιιιι

ιτιατιιιαΙιταε νΜειιάι ιΠατιι ί-ε τετιετ ει: ιιαττε ιιιοιιι

εοΒιιοΙτετιι:Η ε!ατιίια,νε! ιιιιιιιια ειπε ειιτιάειιι Ρςι·.
Ϊεᾶἰοιιειιι,ντ|ι`ψιΪι εαπ-Ιβ. ν

Ρατετ αι! ΡτοΒ.ειιΙειιΙατιοιιέ·ιιοιι ιιτοεεάετε ιο ιι:

τιιιεΒεο ΐτιιιτ τοτιιιαΠτετ;ιιΣι εα πό Γιιιιτ ΡΙιιτα, Και ν

τιιιιιιιιετιταιιτιιιτι ιιιιια , τιιιαιτι Βεο τω: ετιιιιιειι
Μ"κινημα

τετ,ΐει!ιεετ ιτιίιιιιτατ Ρεττεθ:ιοιιεε ιιοΠιΒιιεε εκειιι- μια».

ΡΙαιιιιεεαάιιιιιια επειιτια. ιο στειιιιε αει στι” εοιιεε

σο τειιιιιτι νιίιοτιειιι ἰιιτἱιιιτατιι; Αά εοιιίἰτιιι. τεἴ ο

ιισιι απο Μετα: που νιάει·ι σωσει, ιιιιια ίσοι: Μιδ

ιιἰτα: τιιιιάαπιετιτα|ιτετ. ε: ειιιτιι τοτα τατισιόεαΙιε ιιι

Ι)εο νεαεωι,τω τιιιια τω ιιιιιιιιτατ τεττιιιιιατιιιεα

Μπιτ αι! νιάειιιιαε σπιτια Μεαα , τειιιιιτιτιιτντ νι

ι Φωτο: Ματια Βει απο στάιιιειιὸ ιτιθιιιτοε τειέιιιι

Πεκ. Χ |

Αι! ι. Γεειιτιάαι ίειιτ.ιιε8ο ΐετιιιεΙ. παπι ατι εσω

Ρτεϊιειιίἱοιιειιι που ΓατεΠ: πω: τιιιὶὰοιιἰά τα ιιι

Ι ιιιιΠαα ται εα άι|τιιιειιιτ εττεέτιστιεε στι· οτιιἰτιετιι

307ΐ

@έ :αυτή

|κτιβοιισιιι

οτιἰεἑ`το τοττιια!ιτετ, ω! ε:ἱ τ:!ατιτατε , τιιι:ΐι ιιοίτιιΙατ “ω”, Κ..

σιιιεδτιιιιι εοΒιιοΐει. Αάρτο!ι. ιιεεο,ειτ εο8ιιιτιστιε ω. “

ατττιΒιιτι ΐεειιτιιιιιιιι οιιιιιετιι εταιιιιιιι ρετταδτιοιιιε

ισ εο ειιιΠ:ειιτια, άσοι όιΡτιτιέταιιι ιιοτιτιατιι εοτιιτιιι

:κισσα ατττιοιιτιιτιι·ιιιιιιιιι νιι·τιιαΙιτει· Γε ειιτειιτΠτ:

δει! ατι Πιιιιιιιιιτιι ει: εοετιιτιοιιε ιιι εΙαι·ιταίε κια:

τι'ιιατα εσἔιισίἔιοιΙιτατἰ ιρίιιια. Κατω : ει , ατι εισακτ

ττιιιιιτιιτει νιττιια!ιτετ Π: ειιτειιοιτιιοιι ΐιιιιτ £οτιιια!ι

τετ ιτι Βεο; και ροΙΤετνιάετι τοτιιιι·ι ιιιιιωσιω,

νετιιι€τατια. οιιιιιιΡοτειιτιαε, ιιιιΠο νιί_ο είΪεᾶιι :Π

ττωετε.ατι οιιετιιιΠα ιιοτείι: Η εκτετιιιετε. ΠΜ ιδ

βἰπέῖἔ. παπι Πιο τατιοιιε ειιτιε ροΠισιΠα τοτιιτιι οι:

ιεδτιιτιι οττιιιιΡοτειιτικ αΒίτταέτιιιε , δε ιιι εσιιτιιΓο

εο<έιιο!ειτιιτι Παπ ά τοτιιιιι οιιιεδτιιιιιιειειιτιιι:Πιο

ι·ατιοτιε Μαιο “

Διὶ α. Με. ι:οιιίετι. ιιιιΡΙιεατ Ρειιεττατιτοτιιιιι Με

Με Ρετἴεδτιοιιε ΐοττιιαΙι,ιιε8ο; ειιιιιιειιτιαΙι, :οτι

ιο8ά

εετισ. νι·8ει,ρετίεέτιο ειιιιιιειιτια!ια εΠ: ΐοτιιιαΠτετ "πιώ

ιιι Πεσ:ετεοΠ .τιοτι τιστείτ σειιεττατιρεττε&ιο εισι

τιετιτιιι!ια, στι: ροτετιτ τοττιιαΙια. ετα τιιίτιιι€. αιιτεε.
τα ίοτιιια!ιτει·ιτι Ι)εο ιιεττςεέτιο ειιιιιιειιτι:ι!ια ετιτἰ

τατιιιὲ δ: τιιιιόατιιειιταΙιτετ, εοιιεετιοι τεττιιιιιατιιιε,

ιιε8σ:Ετ :μια ειιιιιιειιτιαΙιανττιιιτιοιιε επι: ιτιε!ια

όιτ, Μάι ίιιιιτι!ιειτετ σιειτιιτ,τιιιοό ντ ταΙιε τιετιιιιττιε

τιεττατι. .

Πιτ:εε: Ιιι Ι)εο που νἰὸειιτιιτάιίὶιιιᾶε σωσει

τει-Ρε

Κε#·.

_δ °9·

1)κη.



Φ

!!!ν .'ῇ!

ο Π'. δε ἴειἱΜι?/έι2 Ξοἔιιῷἐὅὶἰἱἐπἰδ Πο. .ΐεόΐἰο ΧΡΊ)?.

οἐπΓΡοθ;ιιε ειιΓει·επτιιι·πε Ροπωιο. ιιΙιοιιιιι .ιιιιι..‹ειε

·νιά:ι·επτιιι· οιπποε ει·οιιτιιι·ιιέ: απο ποπ νιοετιιτάι

Π:ιπ&έ ...κι ..κι πι. ἰπ Ι)εο £οττπει!ιτει·, ίπιιιιι·Ιοπι

ι; τεἴρςδτιισ Ειπε ιπ Πω £οι·ιιιιιΙιτοι·.ΚοΐΡ. πεΒιιπ

πο , ιπ Πω είἶι: νΠιιπι ιπιι·ιπΐοι:πιπ τεί-Ρεθ:ιιιιι πο

ι:ι·ι:ιιιιιι·ειε, επιπ π. οιππιπο ιιοἴοΙιιτπε 8ε ιπάιτροπ

πωσ. δ. ετεπιιιιιε. ΕΠ: ι8ἰτιιτ ἴοΙιι €ΧΕι°ἱπΓο£2 εοππο

:πιο ετοιιτπτειιππι,οπιι8 ποπ .ιι ιιοικΠο νιάειι,νιεει

οποπτιίι'.

πε οι ι ο Χνιιι.

_)!π π. Ροτειιι:ιά .ιΜι!ιιτέ ΦἰάετὶΡοβ: ψ

@νι

διο.

"πω...

ΈΗΟΜΑΜ.

ρθω...

ρι.ιοπιι.....π.. .ιει:ιάύαπ8 πιο! «πιο

.. __ Ρει·[οιιαβπε Μπεζ

Κιιιι.·ι Βοιωτια ιιίΉι·πιιιιι π... έκ ι.άψ.ι.μ.ιβ.

π. 5.%κιπιπω.Ζ]Ματ. ιΙ:ΜΜπ)›·ο. ιμω.ξΐ..·ι..ΐειι

ω?.ι.Επποεπι.είϊ ΐοι·ιπει!ιε οιΠιπδΕιοπιιιΒιιτοτππι.

δ: Ροι·ίοπιι!ιτιιτοπι πιο ι:Ποπτιο; του... οπο: ω... ο

μια: κι παπα... ροΠιιπι άιίΗπάιε .ιειιω. ιπ-Ι

ι
τιιιιιιιὲ εο€ποΐοιι πιιιπ :μια πω... παπα... εμπά

. πω., άιπιπ&:ιε ειπαμε ΜΜΜ ιπιοΙΙιειΒιιιιι

σ

3·Ι Ϊ?ν_μέ: ι .

3 Ϊ¦.ο

.Ώι·μΕι π..

μι.

άπο. ι.

.τη

ζ. Μ.Πι

κι ...ω

·<π ·-ι-Λ- πως. ?ανά ποπ ..ο οοιτὲΙιιιἰιιὶιιπ'_ εΡιιιωι πιπάι.

"πμ" .. . :ι . .. . . .. . ~
·πότεο ι:οοποί-ι:ι Ροτείἔ, ποπ οοσπιτο ΒΡιι·ιτπ Ειπ

.»ιν.. · - · .ι - ν

διο. ·

_ πι

ά!Μπιικ

ι:ειιιζιιιιι· μπώ: νπιιπι ιπάομπάεπτει· .ο ιι!ιο εο

εποΐει.

$ειΙ ΐοεειιιιιιπ οι·8ιιιι .5'πιιιι.ι μπώ: ΡΑτοι· ...οι

οι·ιπιπο. :μπω Βεπι:τει ΗΙιιιπι, Ρι:ι·ΐεάέ ιιιι.ιιι€ι.

(παω εποπτιιιιπ:[επ ιπ «το ρτιοι·ι είΤεπιπι ποποπιπ

οι τοπιπιιιπιαιτιι ΡιΠο ε.: $ριι·ποι Ωιιι&οι @τικ

ποτά: ιπτειιι€ιεποπτιο, ποπ εοιπποΙΙ::διπ Ρεπο

πι:; :μια πι πιο μισή ιπιεΙΙι€ιτιιι· οίΐεπιπ. ποπ

_εοιπιεΙἰεᾶιε ιιειί·οιιιε, ποπιιιιιπ ιιτοάιιθ:Β. πω..

Ρι·οιι.οπιιπιβέι: Ρει·ίοπιι ιπτς!|18ιτ ιπ:ι·:!!εθ:ιι.νι: ιπ τ..

Μ. οιιιίξοπτε.86 ποπ νι ιι!ι:ετί ι:οιπιπιιπιειιτο: απο

ιπιεΙΙιειο εΙΐεπιπιιιι,ιπ Β ειιιΠεπτοιπ,8ιτ ποπ νι .πιω

ε. εοιππιππιεπτειπ; οιιιιι πι! ὶπιεΙΙεέιιοπεπι ποπ

πιιπίπ. τροππιιιιι· ιπι:οΙΙιειΕιιΙε. οιιιὶπι ιπι:εΙΙοδιιιε:

Ιω πει·ι·ιτέΕππι ιπτε:Πι€επέ ποπ τπιπιπι·οοιιιι·ιι:. .ντι

ι...ι..... ιπτεΠιέιΒιιο ιπ Γ€,(1ΗΟ€ἱ ιπτεΙΙι8:ιτ,οιιιιιπ ίπ

:εΙΙι:ᾶιιιπ, οπο ίπτε·Πι€οι. ..ει Ριιτει· Βοιιτοτιιι· :ο

€πιιιοπε .ποπ ν: εοπιιπιιπιε5ικ πι... 8: εΡι

π...ι Ωιπᾶο ΐιιιιπι Βι:ιιτιτι.ιάιποιπ ι·ει:ιμπει: .ι ΡιΙιο8:

οι πωπω Γιιπέδο ι ιπΒο ποπ οπιποπι Ρει·ίεέι:ιοπεπι

Ιπιικι·ετ Μπακ ΞΙἘ,ντ .ιι μι... οπειπο Ρω....ι. ριζο

πιιάιο: ποποπιππ Ροποιο".1.ιοι.... πιο οι·ιοι·..

..ι..ιωιέ, ΙΜ οοεπιτιο οίΐέπιικ. .να εοιππιιιπιτιιται

πιο 8ι$ριιἰιιιι[ιιπᾶο πι... Ροίιοι·ιοι·. 3.Ρει·ιπτεΙ

..ο με ...ο πω. ιπτοΙΙιει...ι._ οπιππ ειέιιιε απο»

Με Ροτείνειι πω... Ρτιπι:ινίιιπι,δ.ιιπο :ποπ

.ι.ιι..ΒΡ....ι...α ιιο!ιτιιιιει·ο ε (ι:ειιπιιιι·ιο..ΐ οπο

ποπέ οπιιιιΙιτει· ρεπάετ:°ιβιιιιοπω Γιιιιτ.τοπιιιιπ

..ι.ι.εωιιι (επιιπό:.ιι·ιιιιπ.5_. (ζοππ_πο ἱπτιιιιἱιιἑ_ νπο

έσπιτιιιο. .......;..Ρ...... ιιιιιιιιιιιδ εο8ποί-ι:οτι: @Με

εει·ιιπιξ 58ιιιιιοιιι_Δ....ιριι.....ιιοι.ε ι:οεποπ:ιτ ο..

οςποοπτιιιιπ Εί·ι:ιιιιιι·2 ἐ Ποιό, ποπ· οο8πιτό Μπή
-.ι μ')ΈΊδωί .. ι. Ϊ) . . . .. . .

..ειιιιἔ Βεοι;φι·πο ιπτιιιιιιιὲ ι:οεπιτο Ηπα. ποπ

.ι.3...... _ . . . ·

πιππ:ιιιθ. εο€ποίοοτε πιο... εοπέιι·
..ο

ιρι50.ιιιιέ|

(5

Ψ

Ϊ 8ιιονποΆ. .ιιιιιι....Ροιι6_ »πιο .ιιιιιιιιϊω π:
ο ω. ι·...· - . -- .-· . Ν..

όοι·ι Ιῖπε ..ι..., 8: εΠ.επτιεπι [πιο ιιιιιΐοιιιε. δε νπιιιπ
με

.Ψ -ιπιπ'Ρ..το..... ιιΒἴἶιιἐτε!ἰοιιἰἑ.οτἱιιπιπ ..πω π......ιι...

1'οππιι!ια

.ασικ.

τοι·ιιπι 8ε_οι:ι οπει!ιπιτπιπ Διπιππωε..ι... τοπια. π.

έκ 1. 'ι. από!. 5.3 Μιά π. .ι.π....ι;...ω. π. 6'π.οιπωΙ.

ἔκ ι. ιπιπο ποιο ι. ........εφ ι.άσπ:ΜΕ ιι·πιδϊα:. 5.

ιιιιφι:.ιι.7.Εππ.ιώπ :τι ΜοιριαΙι.&φιια:.6. βδί. 6." , ?ριΡνιε Με. " 4 Β

-ι:·. ··.
Ε.

Ε

  

'Μι

π»
«ίπ π·σεπτ. Ρι·ο ειπε ΚοΙἰιπ Ρπτοπι ΐιιιίΐο 9'π!Μιω

Χαθιωιεπι ίπ 1. άΙΠ'. 1. οιι.ι|ιιιοπ. 6.- ανασα!. 1. να·

ι·ίιιπ οι πιπιπιπ ¦οοιιππι· οι: ι:ο.<;πιιιοπε ποιοι

πο. οικω [κατι πιω... απ. ίοι·ιπειτο ...πω

.πο Βετο εΙιιι·ὲ νἱί-ο, νι: ι:οΠιΒιι:ιιι· σ:: απ. ι./Με, νΒἰ

πεΒιιτ, Ρσίἴ‹: Μοτο τοιπιπιιπιαιι·ι ι:ο8πιποποιπ ιπ

τπιτιιιιιιπ οίιι:πτι:ε.8ε ποπ Ρει·ί-οπιιι·ιιιι·ι.

Ρι·οπ.ίι:πι:οπτι:ι ι. Ροτι:Η ιιΙιοιιιι εοεπιτιο ιιιτι:!

ιι€........ ....ιι...... €ιιιοά Παπ π. "πιο , 8: ποπ

α:ι·τιΗειιτε, τιιιὸ‹ὶ Π: ιι·ιιιιιε; νο! οιιὸά Π: ίποιοπε,

δ: ποπ α·ιιιπαιτε. οσοι! π. οιππιποιεπε, οπο π...

.ι μπε κι ποπ πιπιπέπειπι:πι·ι 1. πω... π... πι.

οπο: Ρι·οροπιιοπω, πο.: νι:τιπειιπτιπ ο. εΠιππιπ,

δ; ποπ οι: Ρο-τωπ . νι οπὸά ΜΜΜ τοπιπιιιιιι

ι:ετιιι·. ΡετΪοπιι ποπ οοιπιπιιπἱεετιιτ : Με ι:οπττο

οι: Ρετίοιιιε . δ: ποπ π. .πω.5. νέ τιιιὸά μα...

πα πτοπιιαιι, δε Ρ....ι......... είΪεπτἰιι πα παππο

οι: , πει: Ριοπιιαιτπι. δω πιιΠπ ω... ιιοΠΕι ο(

Γε πιο , ..ια ποπ-οτ Πεπιπιτειι·ι 8: ιπιεΙΙιΒι πω...

ποπ Π8πιβειιτιε 8ειπτε!!εέπε παίοπιο; ειπε ποπ

σὲ.: :μια ειιιπ ποιοι. είΪεπτἰιι .....................π

πωπω... πι Με ρτοποίιτιοπο πεεμιὲ ..Γεω ίι€πι

Β::.ιτετιπ. δε ::οπι:ιποι·οτιιτ Ρι·:τίοπιι, 8: ε·ίΤεπιιιι, ΒΙ

ί-.ι πι.. ιποροίπιο , ποιο Ροι·ί_οπιι ποπ ...πωπω

αιτιιτ; νι: ι€πιιτ π. νε"Μ ἀςΒε€ οοιιι:ιιιι ό: ίὶ8πιίἱ

απ! επεπτπι.8ε ποπ Ροιίοπιι: Ετ ποπ οΒίιεπτε οπι

πἱπιοιὶἔὶ Μεπτιιιιιι: Μπι· οοΙοι·ιππ 8: ιιΠ:ιεπιπεπι,

Ροιείὶ οειι!ιιε ι:ει·τιίιαιτι. τιιιὸά οΒιι:έι:υπι ιὶ Ιοπεεδ

πω... Πε εοΙοι·ιιι:πιπ. δ.: ποπ ωιι6...ι,ιμω Πι ει..

Βιιπι;ετΒο ποπ οι.π..... ίοι·πιτιπ ιόοπτιτιπο αποβο

ιοι·ιιπι. δι! ροτἴοπιιτιιπι επιπ ε1ἶεπτι:ι, ΡοιοΠ ιπτεΙ..

πο... τει·τιπι:ιιι·ι. ιιιιὸά Παπ π. νπιιε νε·Ι Ωιιιιοπε,

δ; ποπ οεπιπαιιι . ειιιὸά Π: τοπικ, νε! Βοπιιε. π.

Βειιε εοπιιπιιπιαιτιπ .κι ιπιιιι.ντ παιιιι·ιι;ποπ εαπ

ιπππιαπιιι·,ντ Ρ..τ..ιι.. Εποάιιειιιιι· ντι ΡοτΓοπει.ποπ

Ριοπιιοπιιι· ν; πιιτιιι·ει ι πιει: Ροπή: νιάει·ι νι: πιο.

ιιιπι,ποπ νιάει·ι ντΡ€τίοπειιδ6 εοπτιἐι. 3. Με... τα.

πιιιιιιτ πιιιπιιπιπιτειπ ιιΙΤιιπιπιιιιπ , ποίοιιο οο,οιιο.1

ιΙΙ:ιπι τοι·ιπιπεπτ πιο... ΡοιΓοπιιιιοι·ίζο μπαι: νει·

ιπιπειιτ νἱίἱοπειπ έ' ..ι.τ..... σο. οιιὸά ιΙΙ.ιπι τει·πιι..

απο επιασε Ροι·Γοπε. 4.. θαιιιστετιιι·.ποπ ποίΐο π.

.πω ΓιιΒΠεπιιιιιπ ι:ι·οιιιιιιπ.οιιιπ ιπ οι νΜει·ετιιι· πο·

τοπτια οπεάιεπιιο!π,:ιιπι ἰρίἔι ιόοπτιπι:ειι:4. πο Ριο

πω. οπιπεε ε·ΗΕ&ιιε ΐιιρειπειτπιπΙα . Πηοτυπι ω..

Πε ποτι:πιπι οι οπο”. 5.5ιιπ επ τιιτιοπο οιιιεθειιιπ

μ..."

μιν.

ΡΪ°ὐς [ο

πι.

Πού. ι..

ο', ιωπουμέ

5ἱ8μ

` ω:

;|..α.

τοτπιιριιτ. νιίιοπειπ. πι. οπο ιΠοιπ οι·ιεἰπειτ ι παμπ [Μπι. ε»

ποτά :πο-οι Με ι·ιιιιοπο Βειπιτιε.8ι: ποπ Επι. .ή"°”'^ε

ίοπιιιιιιπ , να! ιιιιιιΒιιιοιιιιπ νιίιοποιπ οιιΒιιιοτει

ο _ ι ο” ποιείΈ πι. ι·ιιτιοπο απο Βειτιιτπ,δε ποπ μι.

Ιοάιοποιπ υπο._ Μ... Ρι·οοιιειιιιιιιΒιιιιι· ποπ ρω ° ίοπιιτπιπ . νει ιιι:ττιππιοτιιπι νιίιοπεπι τετπιἰπειτο.

Μαιο: εοπΡωι; νιίιο ποπ ιπιπἰιε πιοάιιι:ιτιιι· π.

·οοιεξιο. ιιιιιιπι π. ιπιεΙΙοδιΈιι . εἱιπι ποπ ιπιππε Π:

.Μπι οιιρι·ιέΠιο. Ίπποι ιιιτε!!ο&ίιε ..απο οφ...

:ιππ πικαπ οΒιοδιιιπι .1.......ω. απ πιο οτιδιππιιιτ:ΐ

οι·Βο Η μπώ: νπίὶ ι·ιιτιοπιι·ιιΒ οιποθ:ο Ρι·οοιιει. οι;

ποπ ω, ιιοςει·π τι:ιππιπιιιι:πΙνπιιπι . δ: ...πω

Πισω. πιο... μοδα. Ροτι:ίΠ)ει.ιε τοιπΡεπιτο εοπο

επιπιτπ.86 πιο... ειιιπ ιπιοΠει':Έπ Μπακ. ντ νπιιε.

ποπ νι τοπικ. π... τοπιιιι:::ιτ ι:οποπτΠιιπ ιππιιοπ-.

πο ιπ εί·Ι··εξι;ιιιπ νπἐ Ρετί-εδΗοπο. 8έ ποπ πι. οιιΪπ

.ιι .ιιιιεπι..ιι. εἰἶοᾶἱιιιἔ. νεα.. ποπ ίπποι· ιπ πι..

δι:ιιιπ, πιίι :ή ι·ιιποπο , ποπ ίοι·πιιιιιτο: π. πι..

&ο Ριο.ιι.π...., ποπ άι πιπιίιπι ..οποιο αρτιο

1111!. ' |· Τεπτιπ ΐεπτεπιπι Ακι·ω!ι€ ἔκ ι.ἄἰ!ῖΙπξξ.ι. ω...

ο. Βιιστωιέ ....χι..... ι. .υπ:.· ι. οι «πιο. 3. πω...:

μιΠιυπ. 5. .ιι·πο.2.2. 3. πο· 4. ο..ωωι. ιμωϊ'ιιιιι. 5.

6'.νέοΜπ, ε.. ν.. σκάι'. 2. Μπάσο!. δ. ςῇ· 3. μπε πιω/λ

3. Με.. 3. ΒιιΜπά. οι π. άιέΐιπδί. πρ. ςκ.ι:.δΐέσπε 3.

οποιον 5. .πιο πκ.ι:/?ιυπ. 3. «π. 5. σνικ|κ|ζ π.. ο.ιω...

έ?? Ιιάά,ΐ

. “ύ .
Ναι” οι"

νἱἱι.ι°ι

_.
.ο



μι.

το τ.

πω.. τουτ

ΜΜΜ.

Β 7-4.

Ιωρισμο·

'.,ο
άν-7-___-.-ή

988·

8Π¦ὶ°π

διαιτα.

Όοποππ.

327·

Μπέτυ.

Οσπ.οι!ωο..

πω.

Όοπττο τ.

Σ.

11ο ο ΈΙ.7:.Πί. Πο 7οτέττιτοβο τσέποβτύ2πίπτο Ποέ. .ΐοέΐίο .7272Ιο

οι τ. τω!. π. ο14.τ/Γ.5. πι... Μ...» ΤΙαπωξ/Ι. το πρ. τἱπἔἱ οοεπἱτἱοπο ποτππιτ,ντ οοπιπιππἰοοπἰ!ἰο Ροι·Γο:

οτω/Γ.12.. «π.8. ποοοπττπιπ; πο· .$'.Τύπω. ε... οποβ.

π. απ. 8. .το 3. ά 5. ρ. οποίο. 3:ττττ. ο. ἰπ οποτπτπ

οποιο ποοοτ,!)οπιπ.ρτοπτ5πτο!!ἰοἰτπτὲ.ποπτἰο,ποπ

ΡοΓΓο .ι.·π... Ττἰπἱτοτο ροτΓοπ:π·πτπ οοεποΓο1τ ιπ

π. πποοΙππΞ!ο πο. ντ οπἱ οο8ποΓοἱτ Βοπιπ Ποπ

τἱ οΓἙ,πΙἱοπἱ‹Η Βοο ο" ὶπτοΗοᾶπιπ οἱτοιιππΓοτὶππτ.

Ηετο Γοπτοπτἰπ,οοτππιππἰε οίἙ,8ο τπειοἰε Γοποτ πτἱπ

οοσπε πω. Ι)πποπποε .ο π: πΓποποππο τπτἱοπο

οΓποοοἱ,οπε ορροπτοο οιιοττπτ; ποπ οπππ νΜοτπτ

Γοπι ἱᾶοπτἰποπτἰο πτττἰππτοτπτπ , 8ο ροτΓοπειτπτπ

οπτπ οΓΓοππέ Γειτἱ5 οΠο ω. ποπο νοτἑτοτοτπ οοποΙπ

ποποπππ. ·

ΒΗΜΑ ιπτὶολπποἰπτπἱτἱιιο οίτ νἰΓἱο τοἱ, ντ .τι

_ἰπ Γο; οκὶίὶοπτἱε ντ οκἰίτοπτἰε: 5οπ Βοπο ππΙΙοιπ τ..

Γο π... ἀπτἰπδτἰοποιπ οτττἰππτοτπτπ , 8ο ΡοτΓοπο

τπιπ επ οΓΓοπτΞπ; οτοο ποπ Ροτοίτ νἱὁοτἰ νἱποπο

ίπτιπππθ., ντ οίτ τ.. Γο, ποπ νἰΠο .......π..... οπο:

ΓοτιπειΙἰτοι· Γππτ ἰπ οπο; :ιποοπἰ νπ!οτοτπτ πο..

:ιο ώ: ἱπ Γο. δα! οοπττπ;π ντποτοτπτ Βοἰ πο. π.

Γοιπτπππ.8ο ποπ τοπιτὶππτπ. νΜοτοτπτ, ντ οΓτ ἰπ Γο,

ποοτ ποπ πιποοποτο:ποιπ οεἱ Ροι·Γοἔτἰοπο,οπἔἱ νἰἀο

τοτπι·, ποπ νΜοι·οτπτ απτο: :το οΓϊ ἱπ Γο. @τω ο

νὶἀοτἱ. ντοίτ πι Γο,ἱπτοΙΙἱἱζπτπτ,νΞὸοτἰ οτππἱ μοτο

&Ξοπο οπΓοΙπτἑ,8ε τοπιτὶπἔὶ, οὸποτίπτἰπο επ οτί νἱ

ποποτπ ὶπτπὶτἰππτπ Γπίποοτο, πνἰὸοπτπτ,ντ οι ἰπ Γο

ἱππτποοποτἐ: 8ο τοοπτ ἰιπρΙἰοππτἱοιπ,οππι·ο ποοποπτ

.πο πο.. τοπτεοΓοπτειπε ροτΓοᾶ1οποιποπΓοΙπτοπιἰπ

])οο,οπΓοπο τοΙπτἰπέἱ,οπἰοἱοπἰἀ π., επ τοπο πο.. π

πωπω. ἱπτπἰτἰπο, ποοπο.

$εονποΑ Ρ..5'κατοο Μ. ο.. έ: αυτού. ?με . επι

νἰπο, οππ νἰὸοτοτπτ οΓΓοπτἱει οπΓοπο μι· ποπ, νο!

οοπτι·ὲ,ποπ οΓΓοτ οοποτπ ππιποι·ο οπτπ νἰΓἱοπο, οπ:ἱ

πππο πο Γοᾶο πω Βοππι νἰὸοιπτ;νἰπο οπἰπι οπτ

Ρτἰπτἱτ οπἰοᾶπτπ ΓοττππΙἰτοτ,ποοοΓΓπτἰὸ: Μο Ε0τοτ

ιπποτΓπτ ΓΡοοἰοἱ; π... οπἰιπ Ροποπε. 000 τα. οπἰ8

ΡοΓἱἱπἰἱο ποπ οι Ιπκποπ πω.. ιπποτΓε Γροοτοπποο

οπποτΓο ππτποτο πω. ..ο τοπτπιπἀἱποτπτοτοτπ.$οτΙ

οοπττδ.; ὸἱοὶ ποΓΓοτ. οποά τοπο νἱΓἶπ οΓΓοτ οπποτΓο

πππιοτο ποτοτοοοποο, ἰπττο οππάοπτ πωπω Γρο

πω... νὶίἱοπἰε ποπτα,νοΙ οποσ! οΓΓοτὸἱποτΓπ Γρο

οἰοἱ , ίππΡοτΓοέτεο, τοοὶποἱππἰε το Γροοἱοτπ ροτΓο

π... νἰποπἰε ι......, οο οπὸἀ ποπ τοΡτποΓοπτπτοτ

οιππἱο, οπο: ποττ1ποπτ ω ποοτττπτπποτπ οπιοάι

ππτπ.

Τεπτ1Α οἰπΓοἱ. πο οΓΓοπτἶπ ἰπτπἱτῖπεο οοἔτπτἱο

πἱο-οίὶ, οποτἱιποτο οπππἱο. οποιο Γοττπο|ἱτοτ ππτ ὶπ

οπἰοᾶο. 8οπ οοπττεὶ ο ππἱπε τοἰ οππττἱτπτ τοτἱο.

Νοοπο οοπο!ικπτ, οποπ οο!οΙΞτ, Βοοπτ πποπἰΓοΓτοι·Ξ

ποπτἰε ἰπ 8οποτο οππΓα ΓοττππΙἰε οπἱοᾶιπεο,οπἱοοπ

οπτΓπο ἀἰπἱὸἱ,ππτ ὶπιροὸἰτἰ ποοπἰτ:Νπτπ παο οπἰο

θάπο ππππἱΓοίτοτἰο ΡτοΡοττἱοπειτπτ νὶίἱοπἰ;νἰπο Η

...τω οπἰοᾶὶπο ιποπἰΓοίπιτ,εὶ οπο Γοττπο!1τοτ.οτο·

πποππτ. -

@καποια ΟοπιοΙοι άφ.3:..βοΤ.τ.ς9· π. ἰτπ ποσο

τοτπ νἱὸοτο άπο 8ο οπἰὸἀἰτπτἱπὲ. ντ οίτ έπ ο. δ:

ποπ νἱὸοτο οπο 8ο οπἰἀπἱτοτἰιιο οιπππι Ρτεοὸἱοοτπ

οΓΓοπτπΙπι, οπο: οἱ εδω 8ο ΓοτπιοΙἰτοι· οοτπροτππτ:

Ηοο οπππ οίτ οΓΓοπτἱοπι οπο οοοποΓοοτο:οτοοΞτπ

μποτ Ποἰ οΓΓοπτπιπτ Με 8ο οπἱὸὰἰτειτἰπἐ, απο

οΓτ, οοοποΓοοτο, ποπ οοἔπἱτΙο οὶπε .....ι...πο......

οπ Ιππτ πο οΓΓοπτἰπΙἰ οοποοπτπ αποτο ὸἰπἱπεο; δ:

ΡοτΓοπἱε. οππι πο οΓΓοιιτἱἐ παπα οίτ οοτπτπππἱοο

πιο.. ..τι ροτΓοποοε δοο! ποο ρποὰἰοπτππι ποοπἱτ

οοεποΓοἱ,ποπ οοοπἰτἰο ποτΓοπΞε : οποσ. δα! οοπττὶ

τ. παο απο ΓπΡροπἰτ. οποπ νἱπο ἱ-πτπἰτἰπο ω...

:ππ:οπειτο :οἱ οΠοπτἰοιπ πτττποοτο;οΓΓοοιοτπ8ο οπἰτπ

ὸἱτπτἰπο τοἰ,ντ οΡοἱπ Γο πόπεοπ:ιτο:οποπ οίτ Ρι·οποπ

άππι.2.ποπ οοποΙπἀἰτ πο τοπιτἰοπἱππο, οπποἱπ άπο

Γοπτοπτἱο ποπ Γππτ πο οΓΓοππᾶ ποτπτετ:8τοκ Μπιτ

Ι νἱἀοτἰ οπΓοπο οΙοο,Γοοποτοτιιτ νἱποποτπ. οπἔὶ ω...

Με, Γοοπἰτπτ τοπτπιπ ππίττπᾶἰπο οοοπἰτἱο ποτΓο

ποτπτπ:ποπτ ο:: ἰπτπἰτἰπἐ οοεπἱτἰοπο Γππὸπτποπτἱ.

ππΓττοᾶἱπο τοττπἱπἰ ; ο:: ἰπτπΙτἱπέὶ οτοοτπτεο.ππΠ:το

πω.. οι·οοτοτπ.

Ωντπ·ι·π Βοοοοπέ το·τέοι4Ι.:.. ..ω.ο...... ποτπτοέ

πτοι· πποποτ Ροτοπτπππ ν!τππο τπΓΡοπτοτπ; οτοο

τποποτ οποπτπιπ ποτε οΓτ π·ιοποτπ ἰπτοΠοδτπε :τοπ

τπο μι· Ιπιποπ ο!οι·ὶ..ο· οΙἱΓροπτπο πρωτο οίτ ο πο·

πω ἰπτοΠἱ8ὶπἰπ ιποποτἱ οπππὶ ΡοτΓοᾶἱοπο ἱπ ἱΡΓο

ο:πίτοπτο: οτοο. (:οππτπτ. π ΡοίΓοτ ποπτπο νἰὸοτο

οΓΓοπτπιπτ ποπ πο. Ροι·Γοππ, ΡοΓΓοτ Ροτ τοι!οτπ νί

ποποπτ ἐποποπτο, οποπ 1)οπε Γπππίτοτοτ ἰπνΓπο

Ροπτο οπΓο!πτο, :το πτοΙππο ποΓΓοτ ποετπε Ε2ΙΓππ1

! το)

Κοιτα

ΒοσοουζΞ

Π

ἰπάὶοἱπτπ Γοι·ι·ο. 5οπ οοπττὲ; οπιπ τοπο τποτἰο πετ απο

ἰπππ:τπ .ο.πω... πἱο ..ο ο:τττο. πι...ε ο Ποο πιο.

οοποτ,ποπ ροτοτἰτ οΓΓο ππτπτοΙἱο; ποτπτει!Εο .τι τοι·

ππίππττππο,οτ ΓπΡΡοπἱτ οΓΪοᾶἱπππι , οπἱρτοροττἱο

πειτπι·. Λο! οοππττπ. οΓτο πω· τοΙοτπ νἱΓἰοποπι ποπ

τω, ποπ νἱἀοτοτ ΡοτΓοποε τοπιτἱππε,οππι τοπια: ποο

ντοΙοτοτ οπΓοΙππιτπ,ποπ ΡοΓΓοτ Ξπὰὶοοτο,ἱπ Ποπ οΓΓο

ΡοτΓοποπι οπΓοΙπτοππ. '

Καπο πιο π. τ. 8ἰροΓΓοτ Με ροτΓοᾶἱο ἰπ Ποπ
;;ο:

ΒιφΙα η.:

ᾶο νΜοτπτ.οΓΓο ΜΜΜ : ο οπππ ροίΓοτ Βοπο νἰὸοτὶ ω, #."3°,°- '

νά Ροϊἶοᾶἱοπο.8τ ποπ Γοοπποπτπ οτπποπ ἰπτοπίἱοτ

Γοι·οτ Μο νἱΓἱο, οπο ίπ !)οο ΡΙπτοε οοοποΓοοι·οτ πω

Γοέτἰοποε,οπἑτπ οπο Ροποτοτοο;οτοο οπο οοοποΓοο

τετ ἰπππἰτπο, Γοπ τοπτποΓοπτείτοτ ἰπππ1το3,ντ Μοτο νἰ

Πο,ποποτοτ οίΓο ὶπππἱτο ἰπτοπΓο. Νοοπο τποοε ποτέ-ο..

όποποο οκτοππποε ε.. Ποπ το.. Γιπἰτοε; ...ο ΓοΙτο πω:

ατο:: ...πω ΡοτοΓτ πο ΡοτΓοᾶἰοπἱππε ἰπππἱτἰε ἰπτοπ

ππο.οπ2 τπ.8..ι.. πω.νΜοπτπτ,ντ ἰπῆπἰτο πατο

Δ

Ρ7ΓΜο ..ο

ιύ/κΜο ά
ὅΡ°Γ“%_ Δ

ΓΑ» Σ

άτα-οκ επτα οιποοε.πο νἰἀοπὸππτ,οποτποΙὶ ετπτἰἔι`, πρ.. Μ»

Γορτοπτ1οπ1 Βιπιποτποντ άπο ο:: ροττο οπιοᾶὶ, το- προ”.

οπἱτἰτπτ απο ἰπτοπΓἱονἱΠοπἱε; οτεο πο! νΜοποπτπ

πω.. ἰπππἱτο οοοΓοᾶοτπ οπ Ρ:π·το οπἰοθΞἱ τοοπἱτο

τπτ ἱπππὶτο ἱπτοππο νἰΓἰοπἰο.Τπτπ ω.. ἰπ πω: Γοπ

....π. ποπ ποοοΠδτἱὸ,νἰεἑ οπο. οΓΓοπτἱέἱ,νΙὸοτοπ-.

τπτοιπποε μοτΓοᾶἱοποε,οπετ: ἱπ οπ ΡοίΓππτ τοποπο

οπίππ8ιπ, πιο· τοΓΡοδτπτπ .ο ἱπππἰτπε ΡοΠἱπἰΙοο,οπ

..π.... οκοπιΡπιπἱ!οο 8ο ΡτοὸποἰπἱΙοε: οτ πο Γππτ

πω... οκτοπππο:οτοο.λπτοοοπ. οΓτοποΙ. $ἰ πο...

τἰ ποσοι-νο; ΡοτΓοξτἰο Γἱπο εππ,ποπ οπεοπποτ νἰίἱο

ποτππι πο τοΡταΓοπτπτοτ τοτπιπ Βοππ1:οτ8ο, πιο

τοπτοΓοπτοι·οτ τοτπτπ;οίποτ ἰπππἰτο _ο°τΓοᾶτοι· νἰ το·

πο.οπο τοπτοΓοπτειτοτ Βοπω τω... τ`οπτπτπ: οπο·

&π2Πο.ΜΜ πο Γοποποτοτ πο.. τορτο:Γοπτέιπε Βοπτπ.

·ΐἶϋΜΡοτἴοᾶἰοπο. τοίβοο!:π ντποπξε τοπτπΓοπ`τοπ

.ο Βοιππ Γοοππππιπ πω...,πω. Γο ποπ ΡοτΓο

οι... ππιτοτοΓΡοᾶπ ἰπππἱτπτιιιπ;ἱοἱτπτ Ροπτο.οππο

πο.. ποπ ποοο!ΓοτΞο τοπτοΓοπτοτοτ ἱπππἱτοοἱπ Βοσ.'

..ι οπο τοπτοΓοπτειπποποοϋπο το..οποπο νΞποπο: `

π. ποοοΙππιε νΜοποπ τοτπιπ Βοππη ντ ἰπ5πἱτππι

ποπ ππΓοἰτπτ ο:: ἱπππἱτοΐ εωππο...-εντεο..ε.,τοπ ο::

ΠωΪή οΒἰ€ᾶΪ› `Φ1ποά”`οπἱπ ωοωε°πι.;ιοοπ, π..

ΡΙἱοπτ οπποπιποπο νἰποπο νἱἀοτὶ . 8ο ποπ τοτπιπ

πω.. π. ΙπτοΙΙὶἔΠοἱΙἱτοο.οποτπνποοπποπο τοπ π..
Η

π

'ο

ποτ πο! πιοποποπιπ Ροτοπτπιτπ ἰπτοΓΙοἄἱποπι .το “τ” ὅ

τπτοΙΙοοποποπο Γπἱ . ἱτπτποάἱοτο Γπποπιτπτ ἰπ :στο

οπτἰτοτο τοἱ: οτ8ο-ἱππΡΙἱοπτ. ο τοπ οΓὶ ε...π..πι.ειο,

οποά Ροίπτ τποποτο ἰπτοΠοᾶπιπ α! π..11.πω.

ποτπ.οποτ ποπ τοπτοοΓοπτοτ ἱπΓοτπ Γοοππάζιιπ το

τοιποπτΙτοτοπι, 8ο ΓπτιππΓποεπι ΡοτΓοδτΞοποπή,οποτπ

ποποτ; οπὶο ππΠο Ροτοπτἰο τποπ€το`ΡοτοΓτ, πἱΓἱ

τποπο ππτοι·ορτϊο : ..τοπ ο ποτοπτπτ τποτίπο οπ

ἱοἄἴππτποπἰΔτἔ Γπππ.πτπτ ἱπ τουτο οπτἱτοτοδοἱπ

τΖτἰπΓοοο μ.τ.π...... :οἱ , πωπω μ.. τἰπο ἰπππο

απ. τποποτο Γοπ 'ἀοτοττπὶππτο ἰπτοπο πο. .το ω.

απο οπτῖτοτοιπ·.“8ο ἰπττὶπΓοοπιτι ροτΓοάτοιιοπι Γπἱ
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ι οι.

Πιιιι|ίνου.ι..

σ

ποιο. οι 7τωιιω δέκφιθιιΜιε ιιι. :οιπιο. ...ο ο

εσοποιεεπιιιιιο. Απτεεειι. εοοιιιιτ τ. οιιιεάπ Γεο

οιοιιι, είιτπ πε οτειπτ εμε. οι: ιιιιιιιιιιιιιτιιτεπι τω,

πει· ιιιιοοιιισετ οι πικαπ ιιετει·ιπιποτε ροτεπτι:ιοι

:κι νιιιοπεοι τοτιιιε Για επτιτοτιε. ιιι οταιιιιπτ με:

οικω οι νιε:ιτισε,οιι:ιι·οοι τιιιαιιι:ετ πιιοιιποοοι·ε,

τιιιιε ρι·οιιιιδτο ειιοι› στππιιιιιε ροι·τιιιιιε οιοεεο ισο

ιιιιιιιε, νιοι ιιιιιιετ ι·ερι·εΓεπτειοειι τστιιιπ σιιιεόιιιτο.

ετ€σ .ι ιοι·τιστι ω οτειιιιιιιιτ σιιιεᾶιιπι ιοιιιιο,οιιιιο

τισ το ιπτιιιιιιιΒιιε. 2.ειτ ιπττιπιεεοδε πιιιοιιιισι·ιοε

τοι οοτειιτιιε› ειιιι οι τιετετοιιοετε ιπτειιεόι:ιιοι :κι

ιιιι τεοι·ειεοτιιτιοπεπιε πο. Ροτειιτιιι εσεοιτιιιο Ροΐ

οι απομοοοοιιτοοιοετοιοοιιι ι πει οσε ιιιιτειπ

οτεειιιιιιιι Πιο Ροτειιτιει ρτοιιιιέιιιιετεμα(επτοτιο

πιει τοτιοε.επτιτειτιο οιιιεέτι;τιοα οι οσο ειι,ιιιιιιιιι

πεσειιοιειιιιιιτιιε ειιι(ιιεπι οι:ιειάι, ιιιοτιετε ιο τστει

η” ειιτιτει.τε οιιιεθ:ι. Όοοιιττπ.1. ιειεὸ ροτειιτιιι 8επε

ι·ιιτιοιι νιοεπτιτ ίιιοτιετιιι· ιπτοτ:ι επτιοιτε νιιιεπτιε,

πεε Ροιοι.οιο οι τοτιιοι νιιιεπε εοιππιοπιειιοιιιιιπ

εσπειιττετε,τιιιιο ει: ιπττιπι-εεσ 8τρι·ιοιστιο ι·ιπε οι·

ειιπιιτιιι· επι τστιιοι Μτιιτειοι ιΡεειίιειιοι-νιοεοτιε εεε

-ο

προιω. ιιτετ Ριοτιιιτεπειιιτο; ει·Βσ,τιιιιιι εοεποιειιιιιιτπε τει

= στιιιοιι.τοι· κι τοπιο πετοι·ιιοι,ετι:ιοι ιοιιιιιιοιιιιιετιι

5.ι.·

ι·εοι·αιεπτατισιιεοι εσοεοπει·ε. 2. εσοποιειιιιιιτειε

το ιιιιιετιστστεττοιοο Με ιρεειΗειιτιοπιε ιειοθιο;

οι εοιπ·ι νιττιιε ιιεττττοιοιιτιοε ροτειιτιιε εοΒοοιεεο

το οτι στο οιτιοοετο Για επτιτιιτιε; ει·εσ ω” εσο

ειιτιιιε ει€επτιιιιιτετ τεπιιιτ κι ι·ερωΓεπτεοιιιιοι οστ

οιιιιτο επτιτετειπ: οι πιο οι ι·εροιείειιτιιτισπιιι

ειι: ι·εοι·ε·Γεπτιιι·ε τσοιοι επτιτετεπι το εσΒοσιειιιι

Μ: ει·ιςσ κι τστεπι Ποιοι τερτττΓεπτοπτιποι τετοιο,

384, ττοετιτιο οι ιιιιιιιιιιιιιιιιε.3.ιιοριιεετ ποπ νιιιει·ιτο

τΣιιοριιι.μ τοτπ σιιιεδιιιοι .ιοειιιιιιιιιιιε,-· τιιιιιπειο ιιιοτιιπιπιε

Δειτε ιιι @οι ν-ιιιετιιι·; στι-ισ ειιιιιιιιισ νιειετοι· ιππ

πιετιιιιτε ωτεεμο.ει ποπ ιο ειιιιιισ πιοτιιο εο8οι

το, εσκόπιτισιιεπι ιιποιειιιιιτε τεττοιιιιιτ πει· ιιιοπ·ι

επτιτ:ιτετοι οεε ιιιιιιετ ι ουσ ποιο: ιιιιιιτιο, ιιιιιπ

τστιιιιι ιειριιιπι ιπποιι-ειιετ εοΒοσιεεπτι;ειτ ιοο ιστ

° τοπ ιιιιιιε:ιτ ι οοοιιιπιτετιιι,πεσιιιτ ιοί-ιι ιιιιιιο εθε

άιιπι ιστοιοιειο ιιοιιτε.τε; τυο άπο ιιιε ποπ το

ιι:ιπΒιιετιιτ Πάπια οι., ιτποιιειιτ «Πε αποτο ιστ

οιιιοι ιο τιιωεειρ νει οστεοτιθ ειμαι, 8τ ποπ Με

τοτιιοι ειι'εδτιιιπιστοιιιιετοιοίιιιε.Πιοιι€ιτιιτ σιιιε·

δτιιοι ιιι ιειριο νιιιιοι οτ ιοι·τοπ οι:ιεότιιιιι ροτειιτιετ

εσ8ποιεεοοιε , ιοποιειιιιιτε μι· οι·σριιιιιο επτιτεττοι-,

ιτποιιεοτ ιΡοιο ιιοιιτ:ιτε Πισω οιιιεέτιο:ιπι Ρι·ιιτιεο

τιιιιο,οιιι ειι ειιιεᾶιιε ιστιπιιιι: φωτ, πιιι οιισειιτιιιο

ιιοιιτειιιι·ε ο ετιιιο «οι ιιιιιτι ιιιπιτει·ετ,ιιιισ τπιοιιιι

Π: τοτοοι τπιιοιι·ειιστετ εο8_ποιεεπτι , Με: εοπειιι·

Πιτ σιιιτδιιιιιιε, ιιπιιτοττι οι·σεεειεπε ιιιι.οι:ιιεέτο: ιιτ

. οι πεεείΕιι·ιο ρι·οεετιετε ιιειιετ τι ροτειιτιἐ ιποτιιιιι

ε”. οιιιεδιι,οιια ιιιπιιετιιιι ιο τστ:ι επτιτ.ιτε τειιιι.ιοτει

0θ'.!",,ήσ ιιΒιιιιιιτειε οι ιιεια:ειιιιιτιι οποιο τει ιοτειιιΒιιιιο-τε

ειοεπε ιπιπιειιιετε ιιιιτιιι·ιιπι εποε, ιπτιοιἰ: ιοιιιιιιιτει

ιο στοοι ι·ιιτισοε; ιιπιιιιειιτ οπτειο,ιιιιαοιιιιτοπι μι:

ιισπεπι ποπ ιιιιετε οποτε οποτε, ειιιιιε ειιοει!ιιο;.

οιιοσιιι·ποπ τω ειιοτιιιατιι ποιοι» ο πιο-ναι τοπ

τιιτπ τιιτιοπε οτοεειιετετιετεσ ιιιιιιιιειιτ ιπτειιι8ιιιι

ιιτιιτεοι οσο ιιτσεειιετε τι τοτίι πιιτιιτίι κι ιπτειιιε5ι

ιιιιιε. %. ` . . . `

επ. οιϋτω ι.5ι τιστεοτιο οισιιιιο οι:ιε&ι ΐοπιι:ιτιιτ

ιιι τοτε εοτιτιιτε ιιιττιιιίεεε τει, ιει:ιιιιτιιι· νιιισιιειο

Βειιτιιοιποπ ισιιιοι οιιιεέιιιιε οτιιζιπ:ιτι οι: ειιεοτιἱ

11ει,τω ετιιιοι ἐ Πιιιιπιε τειοτιοπιι:ιιι:: ιιιιιτι ετιιιιπ

ιιιοτ ιοττιπίεεα Βεσ,8τ πεεειιιιτιο απο ειιεπτιέννι

τιεπτιιτ; οοιειοιιιτι ειιιτεπι νιτιετιιι·,τιειιετ σιιιεέιιιιἑ

ιΜ.ιιιιιιιιι οτιΒιποτε νιοσιιεπι.Ατ οσοι-επρεπε οι ιιιιιιιτο;οιιι

ωπΓτω πιο επιτο ειιεθιιιτ στ! απο οι·ιοιπετιιι· ιὶ Βιιιιοιε

ει" ι;ειιιτισπιιιιιτ,ιετι ΜΒΜ είιεοτιέι: ιιοι:ι πσπιιιοτ ιι

δ
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ι
°τει,_ιπτεπτιοπιιιιτει· οτοειιιοεπιιποι,ίοπιιιιτι ειειιετιπ τεπτι.ι ι:σ8οιτιιιιι οι νιίισοετο Μ, Με οι: ?ιδιο “

χ ιστίι-επτιιοτε ι·ει;ιιεε ιιειιετ Ρσιιε,οιιιπιιιτοτιοε ται ιιιπιτ:ιτιιτ επι εοπειιττεπιιιιτο ιπτεπιιιιε. ()”οοιιτο·ιι

&ιιι;;τ ; δε ιιιιιιιιε ειι:εδιιιε :κι τοτε ιισιιετ ιιι1ιιιιτο

ιιιοεπι ειιοι ιιιιιιπιε τειιιτιοοιιιιιωιισσοι εισιι.ετ πετ

ιιιιιτο Τι·ιπιτειε ρει·ισπειτοτο εοεποιει;ίετι τύπο Βεα

τιι οι ιιιιιιιιιοι ώστε οι! επτα: ει·Βσ. Κάτι. πιεσε

ιπιοστ. ρισιοιτιο εσοεαιεπειει ειι οι: ειιι:εδτιι τοπιο

μπε εδεότιιια,πεεοπτιο οι: ειιεδιιι σΒιεᾶιοεε;σιιιιι8"ι°"·:

.οι :οπο :Μπιτ τεοτεειεπτετε τοτειοι ειιτιτιιτειο οι» ω""ι

ἱεᾶιιιιά @Μπι ειιρτιοιεπιιοτπ είιεπτιιιιιτει· στόιοιι

τπτ, ιιει:ιετ ιι τοτιι επτιτιιτε σιιιεᾶι στιοιιιστι; τειι

τιιιι επξέι:"$ι ειιοι ποπ οι·ιιιιιεπτιιτ πει επιιτιιτεοι

“Με τε τσ:ιεπτειιιειιιοι, ποπ @βετο ο απο ω"

τοτε “τι οι ιπάιιιιιιιιιιιτετ στι ιπειι·ι. νοειε πεοσ,ιο

στειιοε αει ι:ιει·:ιιιι νιίιοπεοι οι , Πιιιιπιιε τεοοο.

πετ ποπ ειιε ειέιιοιιτ. Νικο :μπι τιιτισιιεζιιιιιτ,ιο

τειιιΒιιιιιεε, ιιιπτ ετιιιιο πιστιιι2 ιοτειιεειιιε :οι ειιι

πιο ιιοτιτιιιτπ Μ. το είισ ποπ Επι: ιοστιιιιε ιπι- ΜΜ,..Μ.χ.

τπεοιοτε , τιοιιιιπτ Με οιοτιιιτε :κι ιοτειιεόιιοοετο "οι ιστορ

οι οιετιιιιτε Ρετ· ειιι:πτιιιιιι ιιιοιπιιιπ . τιιιιὶ οι Γ”- Η..

ειεειοτειιι8ιιιιιιε, το ιΡσιο, δ: ιιιιιιοετοοι τειρτιο

ποιο.

Μοτο: ε.. Είιο ρσιεοιο ιποτιιιι οιοεειι τοπιο πι.

τοι· ιπ :σοι επτιτοτε-τει ιιιιιιοε ποπ ιοιριιειιτ,ιιιιτο '

ιιιπιτιιτι σει εοοειιτι·επιιιιοι ιοιιτιετοιιιιτε ειιιπ ρο

σπιπιε εσπειιτιοε επι απο οι Βεσ ιιιιει·,8τ ιιττεοι

ρετιιιιιιιτ ιιιιττει ιιιιιιιε πεοεπιτιειτοιο.Κειο. πεε.ιιι- κα#ιι

Ποιοι. τιιιιιι απο τιιιιε πστεπτοι ιπειιιιιιιιιιιιτει· ίππ

ειετιιτ ιο ιού. επτιτιιτε οιιιτέτι ,ιτπριιτετ Μοεσο

ειιι·ιιιοι ιιτιιτειιιιιτι επτιτοτεοι οιιιεᾶι τεοι·τείεπτοπ.

ιι-ειο. @πιο ιπιοιιεετ , Πειιοι εσπειιττει·ε πετ πο» ζ

τειιτιιιτπ σιιιτδιιιιιιοι,δε ποπ εσπειιι·ι·ετε πει τστστο.

το εοτιτιιτειπ ι·τοι·ιι:ιεοταπόειοι. Ντε οι εετιετπ τω.

τισ ειε εσπειιι·ιιι ιιτεοιιιιο;ποιοιιιε ιιστιιιε ο τεοετ

ει: Ριιι·τε εσοποιεεποι, ιιοάοι ει: μπε οωεειιω.

8οιτι: ποιο ιιιιτειπ ιοΒοσιειιιιιιτιιτιι σιιιεθ:ι οσο

οι ντ ειιισιιιε πισεισ ιεοΒοσιεεπτειοεοο(εω", Π

οι νε εοοποιε:ιτιιι· τοπιο; δ: Ρατετο τΡωειοο

νιιιιιιτ, τιιιιιτιιτο ειιικιιιιετιιιει οιιιιιτοιι μ" [φα

Γεπτετ τστιιπι σιιιεᾶοπι ειιτειιιιιιε, πσιιιιιτειπ τσι

τιιιιι ιπτεπιιιιε.Αει :οποιο εοοεειισιστιιιεοι εσπ.

ειιι·ιιιοι οτι ειιττο Με Βεσ ειιι-οιιιτε ιιιιετιιιι. Ροδο

τ:ιοιετι ιιιιτιοεοι ει: ιιιτιοσιιτιοπε ειιεοεεΙΤετιιιοιε

Τ:ιιιε το εσπειιτιιιε οιαιε&ιιιιιε είιειιτιο .ιιοο2,'
ειιιι ιπιιιιιιιιιιιιιτετ ιιιιιιιιιιιοτ ιιι τστιι ι)ειττει ιοι..

μια: ιιοετοιιιιι Μοτο είιειιτιιιιιι. πιει τωοοιω

τεστοιειι,τοπιιο:Ω . :οι · ν ι . · . Σ _ .

στο ιιιο.ιωο οποιο Γεπτεοτι:ιτ πεο.ειιιιιοτ.Λιι. ι κι

ι. $εοτι,πεε. τπιπστι ετεπιιπ Ποστ Ειτιστιτειι ιι·ιειιιιίιω ι·

ποπ ιοίει·τ οι·ιστιτστεπιτιιιτιιτιοπιε.οεπεε ειιιιο τοπ-”9."π2

οπο. εοεπιτιο ω»επι μπω» ιιιςιτιιτ;ιτσεχ τω,

οιιστι Ρ:ιτει· γτ ρι·ισι· οι·ιειοε ιοτειιι8ιτ τοιωττοο

τισοι.ποιι ιει.ιιιιτιιη μια ιο ιιιιτιιισ οτιστε τι οπο,

ιιιιιιο ιοτειιι8ετ οσο εοιοτοιιοιαιτιιιπ Ριιιο:ιει τοπ-ξ

τιιπι -ιετιιιιτοι·ηιιστι ιιιιιοι ιπτειιιΒιιτ.ντ μια πιο.

οτι οσε οι. ιιτ ποπ ιιειιεπε ιιι.οο οι πιο; εεπτιιἶ ,

"πιο οπο, δ: δριι·ιτιιε ιιιιιδιιιτ ιοτειιιΒιιιιτ ιιιιο ντ

Ροιι:ετισι·ετ οι·ι8ιπε,ιισε ειι, νε ιιειιεπτετ ιιιτοιοι:

απο: ιιτοιιι τιιτοεπεττετπιτοτε Ποιο ιπτειιιΒιιπτ τω:

πειι,οιιιιι οτιοι·ιτειε οι·ιειοιε ειι: τιιοτοοι τι ουσ. ιιοε

ιπιιερεοιιεπτιετ,οιιιι: Ποιοι Ποτε ρστειι: ειιοι ιιτοιιι

τιιτε ειιιτιιτισπιε, τ οι ?Με ι8ιτιιι· οστείι: οτει·πιιε Ρα

τειι8 οτ μια στιειοε. 8τ ιοτιερεοτιεπτει· δ. ιιιιιο

δε 5Ροιω ιιιπᾶσιπτειιιεεεε ιιιιιοι είιεπτιοπιιοΕ

πιιιιιοτπιπιιε Ποιοι ειιιτιιτιοπε 8: εττει·πιτετε ιιιιιιιι

ιπτειιι€ει·ε απο οι επ:ιοι στο ιιι οιιιισ Ποσο, ιιι

οιισΡιιτει· ιιιιιιετ είιε , οι με εστιεπι ιιΒιιο πιστά

εδο ιι οσο ιιιιιιειιοτ; ιιεετ Ριιτει· ιιιιι·ιε:ιτ ιι ἴε , οι

ιιιι: δ: $ριτιτιιτ Ωιπέι:ιιε πιο Πιο; ιτ:ι ιο πιιιισιι

οπο, ιιι οπο Ρατει·ιπτειιι€ιτίιιοπι είι-επτιιιοι, ιο

Βιισ ειιοοεπι ιι οσο ιοτειιιΒιιοτ. Μ. 'οπο. ειιιοει εω!”Β'·

ιτιιτ οιιτειιοετ ρετισιιε Βιοιπε ιοτειιιειτ ιπτειιε·

Κ ι ' (Μπιτ.



πι.

Με..

!·!>°·

ά( π.

94!! ο

έ!! ε.

(Μειωσα.

πι· !

Θ" ε.

"Φ

πι. οεπ.ι.ι·. Β: πιο”οι φιριιιιιιιι ω. Διεει·.νειιι Μ!
διο, νι: ἱπ !-ε ειι!!!επτε, ιτε !πτε!!!Βιε ε!!επιπιπιι

ν! ιο Γε ειι!!!επτειπ,πεεπιπι· Ρ:ιτ!πιε. οπο επιπ πι

τε!!εδ!πε Πε Ριιιιειρ!πιπν!τε!ει πο!! ιιιτε!!!8!!ι!!οι

τπει!οτειπ εοπιππό!!οπεπιπο!!π!ετ επιπ !ιιτε!!ι€επ

τε !πτε!!εε!ιιεκιππιιι !πτε!!!8!!ι!!ειπ:ιπι!ιοειπιε!!ιε!

ποτε!! ειιιιιιι !ερει·ειπιπ :ιο !πτε!!!8επταεωπ “πω”

πειιπε:ιτ !πτε!!!ι,ιειιε ιιιι:ε!!!πει·ε πω· ιπιε!!εε!ππι !εε:

Ρ:ιτειιιιπ ε! !ε. ()οπεει!ο !ι;!επτ, πι! !πτε!!εε!ιοπεπι

ντιππιειιιε ι·ειιιιιι·ι. !ει! ποπ ε!ι!ειπ εοπ!ιιπέ!ιοπε.

(ξιιιιπιιιε Π ιπτε!!!Βιοι!ε εοπί!ι!ετεεπε ιο ι·ιιιιοπε

οι!πε!ρι! πιοπεπε,οιππεε πει!οπε !)ιπιιι:ειπ επιο

πε ο!:πεε!! ιποπεπτ!ε !!ιπι: !πίπε!επτετ εοπ!ππᾶο:

επιπ !ιιι!ε!!ειἔ!π Ριιι:ι·ιε, πιο ι1ποπιε @πιο ιπ οπο.

Λι! 2.ι!!!!.ι.8ε ι.εοο!ειμι!!ποιιιπ Βειιι:!τι !ιει!:ιετ Ρα..

και!. Ρι!ιο οιΞΒ!π:ιιἰπὲ,πε€ο;οο!εδι!πε; εοπεει!ο.

Ν:ιππ οετ!οπα Ρι·οι!πε!εε, επιπιππιιε.ρι·οεε!!!οπεε

εοιπΡ!επτ ο!ι!ειί!ι.ιιιι πεει:!!!επιιι Ρπιι·ιε.!)ι!!.εειιιιπ

3.εοπΐειι.εοππ!ι!ο ε!!επιια!!ε ε!! μποτ ι·ιιιιοπε ι·ε!ε

ειιι!ε πι ι·ιιιιοπε εοπ!!ὶιπειιιἰε ε!!επε!ειιπ, εο ειιιοι!

ε!!επιι:ι μπω τιιι!οπε εοπ!!!τπιιπτ Ρετ εο!ο!πτε,

ι1π.!πι Ρετ ι·ε!ιιτ!ι.ιε. (:ατει·πιπ οο!!ππε ι·ε!ιιτιπει ε!!ε

τιιιιοπε οποτε εοΒπ!ι:!οπε πι ι·ετιοπε ο!ιιεβι: ιπ

ι!!π!πιε επιιπ ειιι!ειπ ρει!εε!!ο ε!! μια, 8: ρο!!ε

τ!οι· εππ!!ι!ετιιιιι ι!!πετε;! ι·ιιτιοπε. Αι! 5. πεεο εσπ

Γειι.πιιτπ ποτε!! Ρ!!!πε εί!ι!επι !πτε!!εό!!οπε ρτοι!πει,

δι Μπι! ιιιιε!!ιο!,νι πω!. Δε! ιι. πεπο απο Προ!.

Ρει!οπ:ιε ποπ Ρεττ!πετε ει! οΜειΕ!πιπ ριιιπαππιπ

οειιιιιπι!ιπ!ε.ι.ε!!ο ποπ Ρεπιπειιπε, ιιι!!ιιιε πεεοξ

εο€π!ποπειπ ιπιπ!!!πειιππο!!τε!ιετε πο!!ε επ οιππι

ο!ι!εό!ο !εεππι!ιιτ!ο. !ει! :πωπω π) Με, ειπα! εκ

οπο!! ιεἰι!!!!!πΒιιἰιιιτ ἐ οι·ιπιπι!ο.Αι! ;.πεΒο εοπ

Μ!. ετεπ!πι επι· ιιιιπιππε εοΒιιο!ει πιπποπ Ρετ",

ποπ εο8πικο !πιπ!ι!πε Ρ!!ιο,δε φπα!! Ω!Πέ!ΐΟΠΟΠ

ε!!,οπιιι εοεπἱισ !πιππιπι! νικ “Μουσε !πωωπε

εοΒπο!ει ι:!ε!πτ 8ε· ε!τειπιπι!-ε!πο!ετ!1Μ Ε0ΩΤ1°!·

πἱιιιε Π! ειιι!επ !οι·πιιι!!ε Ρωει€ειο επιπ πωπω πι·

ωΠ2_Πα1υ!ιπει:πι·ιι εοεπο!ε!, ειπ!π τοπι.Τι!π!ειιε

Ρω-[ΟΜι·ππ εοΒιιοΓειιιιι·ιδι Φιππιεοεπιτεπιιτπιιιπε

Ρ"[οιή Ροκ, πεεε!!ειιο εοοπο!ειτπιε ιπειιιιιπε

Παω” ιΡιπε;εππι ιιπιι.ιιπιε ιι!ιΞπιιΗειιπεπι ίοι:ιιιιι:

Με: τε!!εια Ρει!οιια,πεεε!ΐειιο εοεπιτιι ιπιπιππε

πει·Γοπ.! 'πιο, επιπ ει!! ἰπειιΜπι! εοεπο!εππιπι· δ:

τε!ιοπιειει!οπα.Ειι οπο μια ει! Οοπίπιπι

Δε! ιεεππι!ιε !επτεπι:ιιε,πειέο επεεεει!.$ι!.ει·ιπο

π ι!ε ειιιπἰτἱοπε !πειι!ι!πι!; ει! Ρτο!ι.πεεο ιπιποι·.

παπι ν! !!ε οι·οοο!:Ρο!!!πε ιι!:ιειιτιε ίοι·πιιιι·ι,ΐιι!!!ειιο

!!εο πι:=εετπι· !)επε ρει·ίε&!οιιε ιι!ι!ο!πτε!ιδε πεπιε

δ!!πιι;8ινπί! ν!ε!εετιιι· 8εε!!!ι·πιετπι· ντεοιπιπιιιιιεει

Άι! αιωμ.!ι!!ιε.ιι!ε ν! !ιιεοπιπιππιαιΒ!!!ε.Πε ο!ι!ειΐεο ππιπιι

ει σωοδο

°Φύο

34%

4ο ε"

Ε! ε.

ΚεΓΕι.πιπι! ε!!ε,ποπ ν!ι!ει·ιιοιππ·ι!επ οιππεε ιππο

πεε !ιι!!π!!!!:!!!εει· !ε!επτ!!!ειιτεε; ε!!ιιι! ρι·ΒΡτει· τα

πιι!Τιιπ !πιπειι ,νε! εοεπιποπειπ ποπ Ρο επισκεπ

!!επι !ε !!π2π!!ε ο!ιιεθ:! ι·ιιτ!οο!!ιιιε απο, εε ι!!

Μπέι! !πι!!ειιι·ε. Ρι·ιιππιπ ε!! !ε!!πιπ; ειπε οειι!πε

ποποετε!ο!ε πιπτίιιπ εο!οι·επι !π εοιπιπππἱ,επιπ

!!!ε ποπ π! ο!πεάιιιπ ν!!πει,ΐει! !π !!ιεε!ε,8:!π Μι!!

ιι!ι!ιιοι δεεππι!πιπ εοπεει!ο εοπτ!πεει·ε !π ν!!ιοπε

ωιοοι·ει!, ο!› ι!ε!εε!πιπ ε!ετ!!ιιτπι!πιπ!π!ε, νε!_ν!

πω" απο π! !π ν!!!οπε παπι!. ο!› εκεε!!επτιππι

!πιπ!π!ε 8!οι·ιο!!, επἱπε νε! ι·ειπ!!!!!!!πιπε Βι·ει!πε.ειι

ω ειποι! !!τρει·ΐε&ε Ρει·τιε!ρει!ο !ιιιπἱπιε !πει·ειιτ!

Βεπιππι ι!!!!ιπ&ε εειι!Ηειιε πι: οιππ!!οπ5 Ρει!εε!!ο

πω! ι!!ιι!π!ε.Αι! 2.8ε 3.πεἔο εοπ!-ειι. παπι οπιπιε

εοπιιπππιεπε!ο Η: ει! ειι!8ειιι!επι !π!ι!ειππειι!εοιπ

ιπππιειιιιιι·ι !εε! πεε Ρ!!!πε ε!! επΡεικ οετετπ!πιι!ε,

απο Και πιιιιιι·ε ε!!πιπε !!εεει!επι επιπ οπτετιιι

ειπε, 8: νπε οει!.οπιι επιπ ε!ι!ε !π πειτπι·ιπποπ Ριο

Ρτει·επ εοπιιπππἰειιτἄ πεεπτε!!:!!!ο. εοιπιπππιειππι·

ε! !!ιπιι! οι ριιιετπιτειε: ειπε νιι!εί! Ρει!οπε! νει!ι!

!ιιιιπππ!ιιιιι,νπιππιπι· ι·ε!!ιιπιε;!!πεε πιιτιιτει !ιπιπεἐ

πε Π: απο ρ!ιιι·ιπιπ !προο!!ιεπιιιιπι ει!εεειιιιιτε.Αι

 

ο

πιο ἱπιε!!εᾶπε ε!!εερειι ε:ιπι ν!!!οππ ε!!επι:!α]

οπὲιπ Ρει·ΐοπει·πιπ: απο ποπ ε!!,νπι!ε οο!!!!!!ιπ!

πι!! π! !ο!επι νι!!οπεπι ε!!επιπιε, νε! Ρει!οπει·πτπ:

πω!! ι·ιιιιο ίοι·ιπ:ι!!ε. πιο ειπε! !πεε!!εό!πε απο!! ει! 4η,ι;";.·

!)εππι εοεπο!ειΈι!ποι ε!! !πτε!!!ε!!ι!!!τιιο πιο: οπο.

Ξπιπιεε!!ειε δ: ιιι·οιι!πιε !.ππι!ιππι· !π Με ι·ιιιιοπε

επι:!ε ν! !!ε,τοεπιπ Πειιιιι Γεειιπι!πιπ τοτειιπεπε!τει

τεπι ο οι ιπει·Ξπ!εεεε οει·ίεό!!οπεε πιππ!!ε!!π Μοτο·

πω!! νει·ο,ιιππι :απο !οι·πιε!!ε,!π!› πο! Ρει·Γοπε.

πω!!! ειι:!εοπεπιιιπ!ειιπι!επι πιιτι.ιι·επι ο ε!! εοιππιπ

πιεε!:!!!!πε,οπιι: ε!! οι·οπτ!επιε !ο!!πε πεεπτεε;δε ι·ειτιο

!.οι·ιπιι!!5. !π!: ποπ απο!! ει! οι·οι!πεεπάεπι Ρεπο

Μ, ε!! Ρι·οι!πε!!οι!!πιο πιο: ε!!, !ο!!πε ρει·ίοπε!ιτει!ε

οι·οοι·ιε,ιάεοΡει:ετ εοιπιπππιεειπι!ο Ι:!!!ο πειτπιππι,

ποπ εοπιπιππ!ειιι: Π!! Ρει!οπιι!!τε!ειπ ριορτιιιιπ: πει:

Ρι·οι!πεεπι!ο !!!!πε ρει!οπιιιπ,ρι·οι!πειτ Ποιο! 8επε- ι

ειιι·πιπι Οοπίιπι!!!ι:ει·, ποιο "πιο ΐοι·πιει!!ε. πι) ουδ ι

νει!:ιπιπ απο!!! π! !ποι:ιο!!ειιπι!πιπ π:ιτιιι·ειπ . ε!!

ιιι!ιεππειτα !-π!!επιπε!ο επειτα πιι!πι·ιε,οπ:! Ρι:ε!!!ι:!.

πιιιιιι·ει νε! ποπ ποτε!! νε! ποπ ειπε!! νΙτει·ιπε Γεω

!!επειιι·ι. Αι! 4. εοπεείἔθ. !εοπε!θ επιεεει!.πεΒο εοπ- Ή;;

Γειι. Μπι πι! !ιιιπ!ι!πι! εοεπο!εειιι!ειπ ρο:επιἰει·ιι Δε! .Β

ο!πει!!επτ.ειιπι ιιπο!!!ιετ επεε εκατο οι ποιοι!! ορε-· 2°.Ψ!Ο ·

ι·ιιιιιιο ιι!επε!Ηεεπιιπ ο ποπ ε!! πεεε!!ε ι!!!!!πό!ε_.8ι '&"!'ἶ'·'ἶ°

ἰπ Ρειι·ι:!εο!ιιι·ι εο8ποΓεειε ιι!ιιιιιειπ ε!!εάπιπ !-ποει·- έ:;!:7:! η

πιιε.επιπε !!!ε ε!! απο:: Μ! !!ι!!!ειε ἰπ εοπΐπ!ο, 8: `

οι εοιπιπππἰ εοεπο!εει·ε:Ρο!!ε ιο ει!!ιδε πει· ειιιπ ε!.

!)εο ε!!!ε!. ιιιιἱιὶοπἱι! εοπιι·ιιι!!ό!!οπεπι ποπ !ππο!

πιτ. Νεπι οι ν! εο8πίποπιε ἰπιιπἱιἱπα ποπ εο8ἱ

πιω· ε!!!!!πδ!ε εοεπο!εετε,π!!! οπο: Ϊοτιπε!ἱτετ,8ε ιπ

τι!π!εεε !ππτιπ ι·ε εοι;π!ι:ε. Κε!-ο.:.πε€επι!ο,εππιε

πο! !πεπίππε εοεπο!ε!ε ει·ειιτπι·επι , ι!ε!ιει·ε εεπιπι

εο8πο!εει·ε ποιεπειιιιπ ο!ιει!!επιπι!επι, είιπι Εεεε

ποπ εοπΠ!!ιιι: ιο !πι.τ!π!ει:ο οι·ι:!!πε, επι τε!!ιεε!π, ε

Μ! πι Με ειαι!π!εεε εοπποιεποπε ει! ε!!”εθ:πε Γι».

Ρει·πει:. ειιεει!επτεε οι·οοι!επι πιιτιιι·επι. οπο εσπ

ποιετιοπε εοπιο!εεπτ !-οι·ιπε!!!ει· Ρο!επιπι ο!ιεε!!επ.

Αι! ;.εοπ!!ιιι ει: ειπε. -

ε ε ο τ ι ο Χα.

.κίπ,ϋ' «πιο παώ Βειιτ2 ΦΜΜΜΜετα

σοιεβΙΙιι !7 ι!ει:τετιιέπ Μο!

Ν!!ι!! θα! ι!ε Με εοπιι·οιιετ!! ιιπιἰιιιιἱ: μπα εεε;

ι·εεεπτ!οι·εε, ΜΜΜ π. μμε.. ιεπισι8. άι.ι].5.

υπεπώ.5.Βεππε:., Με!511!!! ριι/ίτι.ι:Ζκωε! ιύιά. ι!”.7.

φ4ο_|!.1.ιιιἰ πσ2α»ι.ιιέ ι. επεσε!. επιΠ.6. άι!|›.ι.ῇἔἔ.7.

Γιι/ι!!.1 με. ι 2..ιιτι.8.ιι!ιι . 3.ούιεε!.5.δαιπ. Μ. ι..ι!ε Με. ·

ιι·ιύκ.ειφ.2.4.. Καπο ι!ιι!›ἱι. ιιό!πε !!!:ιετ πιι!!ειιπ που ".,_

!εο!!οπειπ !πετιπ!εειιπι απο!! !ποι·ιεπεεε!!ε.τ!ει.ιπ ἰπ Μπι· Φ!Πϋπ

Ι)εο,ί!ειιι!ι!επι !)επε ποπ νπ!ι:ρει· !πι:ι·ιπ!εεπιπ κι·- ....ϋπ

ιπιπιπ!οπειπ ιιέ!πε, !.ει! πει· εκιι·ιπ!εεεπι ι!πιπτειιιιι:

πιιιπιτ!οπειιι ο!ι!ει!!!.Ει·8ο επι: οπιπεε ιι6!πε !ιοει·ἱ

πεεε!!_:ιι·!ὸ !π !)εο εο8πο!εππι:πι·,εο π!!! ειπε πι).

πω!!! 8: @οι πεεε!!ει·ιο,οιιο !ειο!!ιπι δ: εκπιπ

ι·πε ο!!!ο!!εε ι!!!!ειτ,:ιιιτ πιι!!ο ιποι!ο !!!!εο8πο!ε!

Ρο!!!!ιπε ιπ !ε!ο!!ε.ιιιι!:ι νεοο!!!πε ἰπ !.ε!ρ!!ε εοεπο!ε!

ε!!πει·ε!! εο8πἱεἱοπε,ιιπ:ῖ εοεπο!επ:πι· ειό!:πε πεεε!!ιι

ι·ιπε,ι!ε!ιει·επτ ει!ιιιιιίι! ειι!ι!ει·ε εθ:ιιι πεεε!!πι·ιο,ίι π!

!ι!! ιιι!ι!ππε εο !Ρ!ο,ειπον!ι!ει:πτ ιιι'έ!:πε πεεε!!ιιι!πε.ν!

ι!ε!ιιιπιπι·εεπιπι !!!›ει·ἱ,εῖιπι ει! ν!ι!επτ!οε εᾶπε !!!ιε

τω !π Πεο.ποπ Π: ορπε νιι!ει·ε οετ!εε!!οπεπι ι!!πει·

Γεω ιι!ι!ο!ε ιι6!ι!ε πεεε!!ιιι·π.Ιπ εοπιι·πι·ιπιπ ε!!ιιππ!ι:ἱ “ιο

οι πιο εό!!!:ιπε ν!ι!επιπι· ε! Μοτο !π νει·Βο, επιπ '

ποπ οπιπεε ι! ειιιο!ιοετ !ιεπτο :!-ε!!ιεει: ιππ!!ει !.πιπιπ πω". Π· ε

!ι!ιει·ει νωειιι:ιιι·ε! Βειιτἰε ίπ νει·πο; πεε π!!! ν!!!ε ιιέ!!- !ιεισ-·ιιδιϊω··

!ιπε !!!ιετ!ε ι!!πιπειτ νο!ππτπεἰε,ιὶ οπ!!:ιπε ν! ε! ρτοκ!πι:ι Σ" τμ'"!Ί

ειιπ!!ι!!!ιει·ι! ι!εεει·ιπ!πειιι:ε οεπιὶεπτ: πω! ιιειιπεποι “ή ν."

ν!ι!ει! Ρο!!!!οι!ιε !π νει!ποι πι!! νία!. οιππ!ροεεπιπΐ

πο, Ξ



21επ.22. Όι Ριν-Μεβετ ὲσἐπψιἐἰἄττιτε Μ. :πιο ΜΙΧ.

Βει,ιτ ειπα νε εἴ ετιπΠι ετπιπεπτιι!ι Ρι·οτιοδειπέι Ρετι

τι;

Τειι·τιΑ νετιοτ πω, Μπι·ππι τιεετεεπττι !)ει "τα

εποε. Λε επτπ ειδετιε!ι!ιετι ιπ ΠεοΠιιτ εοπιιεκι ετιπι ροΠε ιπ ίειρΓο ε !πειειε εοεποιει, ποπ ειιτπεπ Πιιε ρωτιτ/ΐΜο

εθτεεΐι:ιΒοε Πιεπτιε,Π νιεἔι ιπ!ιιι:τιπει:!, ειπε εδώ ιιεεει- εορπιτιοπε αποτο , Ρετ· απο: εοπποετιειοπεπι

Πιτιο τ!ιπιπενο!τιπτειτιε_,πεεεΠΣιι·ιοεειτιιπ νιτιετειιετιι· εοπι!:ιειιιτπτ ιπ τιιτιοπε !ιοετιΤοι·πι:ι!ιτετ. Νοετι,

οτππεε πειτε Μπτι, επιπ ιιΠ!εττι- ετι:ιιπ νιτιει·επεπτ εό!:ιτπι!ι!πτοπι ιπ1)εο ιοτπιιι!ιτετ όι!”τιπποι ποιτέ!:π Μ”.

. οτππια Πιτοικι !ι!›ετ:ι; ειιτπ πετ1τιεπτ τΜειπέ!;ε 8ε ιπ

Ρεττιεπ!:ιτι νιτ!ετι πω !ιοει· ειιπιπετ νοιίτωειε,τιπιπ

Ποιο! ετιιιτπ νιτιετιει.ιι· ετ!:εέι:ιτε ΐπεπτπε,επιπε τοποσ

ειιτιοιιε αδειο Μπτ ιπ Ι)εο εΠεπειει!ιεετ εοπί!:ιτττι

τπτ. νπτιε ποπ ε!! ε:ιτιετπ τιιτιο τιε ροτεπτιτι, τ1πωνι

δ53ι

πεεείΠιτιο, Ρετ εοπποεεειοπεπι Ρτοτιπδειοπιε, νε!

ποπ Ρτοτ!πέιιοπιε !ι!πτε τὶ Γε τιερεπτ!ειιειε : ιτιεττι #5” ω"

ττπιρρε πιο , ποπ εοπτιοτειε ρτοτιπέιιοπεπι πιο ·········ι
. .- τ τ Ρι·οιίτιδιτσιτβ

οεπε,νε! ποπ Ρτοτιπδι:ιοπετπ ε!!εδεί!8,!ιοετε Με τιε- Φ-·δω ·
ε ο - ι Ο

τρεπτ!επειε, ει: πεεεΠοτιο πι Μπτ:8ε Πειτε τιι!επι Ρτο

ε!ετι ροεεί! ε!ιιι·θ8ετιιί!ιπέτε, πο!!ο|νιΪο ειΪεᾶο οι πιιδειοπό,νε! ποπ Ρτοτιοθειοπεπιεοπποεπτε ροτει!:

ιειΡιο: παπι ροτετιει:ι τιιπιπτι ποπ εοιιΠιετιιτπι· ιστ

ιι·ιτι!ιεει· Ρετ εοπποετιτιοιιειπ εΠ:εέιτιε ιτι Ρ:ιτειεο!:ιι·ι,

τω Ρετ· οτπιιιπιπ ιπ εοπιπιππι :πιω νετὸ Μπι· το

πιπτε νοιιιπεπειε ίοι·ιπτι|ιτετ εοπίειτοιττιτ ρει· εοπ

. ποετιειοπεπι !ιπιπε,νε! ι!!ιιιτειι:εέιπε ιο ριιτειεπιπτι.

Κιιτιο:ροτεπειτι οι ρι·ιπειριπιπ νπιιιετΠ!ε ποιι πιο

μια." Με: Βιε !ιι.τιπε,ετοιττι ι!!ιπε ειπειτο ρτοτιπ&ιππιτι : ειδτπε!

1)" α! 'ὶ'_“ Ποετ εΠ: ριιτειετι!ετε ποτε τιεεεττπιιιιιτιππττι !ιτιιιιε!

""Μ“"- νε! ι!!ιπε ειιεό!:πε ιτι Ρειττιεο!ιτι:εοππΡατεεπτ επιπιι
ισ ι .

Μ” ω” ειδιιιε Μπτ :κι εθἶεδεππι ιπεπτοπι,Πεπτ :ιέειο :οι τετ-ι

ε1ιτεΒκι. ι_ . . . . κ . Ι

ιπιπιιτπ:νπτιε Πειτε πεοπτε ε‹›8ποί·ει πιίειπέι:ε άπο!

ποιο Ποιο! τιιιτιπετε εο8ποιετιεπτ εετττιιππε;ιεπ πο!
ο ο ο ο ο ο δ

ειπε :πειτε !ι!πτ τιτπιππε νο!ππεεειε, ποιο Ποιο! εο-!

τιιιΠιπεν!!τι ιππεπειοπε τω, Ρετ· Ϊο!ε`ιτι τπιιτιιτιοπεπι

εΠ:εέ`τί`ιει πει :τοι-ειπε ν!!:ι ιππετιιιοπε ίπι Ροτετιε ει:

πεεεΠιιι·ιο Πετι πω; δ: εο€ποιει νε Μπτ, Διττο

δετιε τ! πεεειΠιι·ιο, τι!ιΠτοε «το, ποδιά ει!ιοπιι ροτε

δτιο ιπει·ιπιεεα τε:ι!ιε ιπ εο εο8ποιειιττιτ, οπο: ποπ

εο€ποιειτοτ οι πιο πεεεΠιιτιο. (ῖοπΠι·πι.ειιτπ!ι:ιεε

!ιοεττι εοπτιοετιειο ποπ Πτ Ρετ τεΓΡε&πιπ ιπττιπιε

απο, ιτε! Ρετ ρπτ:τπι εοιιποοιειοπεπι εκττιιιΠεττιπ,

Πιτιιιιιτ:ιπι ιπ εί!επτιι!ι τιερεπτιειιτιἐι επεό!πε ετε:ιτι
ιὶ Μπα νο!πιιετιεε πο, ποπ ροτείε τιπιτειιτε πω» Ι

ιεεε ειδετιιπ τιιοιιιιιε νο!ππτεειε. ΡτοΒ. Παπ ιεπτεπτιει

δε πιοΐιπε. Ροτεί! !)επε ρεειι!ι:ιτι !πιπιπε τ!εεετπιι

ποτε ιπεε!!εδιπιπ !πειει το! ποι:ιειειπι Μι πω, ειπε!

πι!

ΗΜ. πιο

ιΜο,ιμο

Φεβ: @Με
8ποιειιιπτ ετ!ιε&ιιε Πιττιι·πε,επιπε οι Μπτεινο!ιτιο. το πέτοιι!ε Ρτιπετριοπι Μπτππ·ι !ιπιπε,νε! ι!!ιπε ετ- Με”, Π"

Ηιε εετειο,εοπττοπει·ιιιι εΠ,τιετποτιο,οπο αδειο ιι

!πτι ιπ !)εο εοοιιοι·εππτιιτι ι

Ποιοι ιειιτεπειιι. τ!οεεε , εοε τι !›ειιειε εοοποιει

ιπ ιειΡΠε Ρετ ιπετιπΓεε:ιτπ τετπιιπιτιοπετιι !ιρετιιτπ,

ποσοι ιπ ιειρΠε !ι:ι!ππε πε! οΒιεᾶπ εοπτιπρειιτιε,

τ:ιτιοπε ειιπετΠιιτι τι τεττπιπειειοπε πεεεΠιτιά, τρωω

ιι:ι!ππε :το οοιεδειι πεεεΠει·ιτι,οιηε Μπττι τεττιιιτιο

το ιιέετιε,εεΠ εοοποιει πεοπετιε Πιιεεοεπιτιοπε οπ

τεετι,ιτι οποτι τεττπιπτιτπτ,τε ετιπιειι πιο ρετεεδειο

εοπτιοΐειειιτ Ρετ τεττιιιπτιειοπεττι ιο πιο Μπι·ο,

πω: ποπ εο8ποιειτοτ ιπ πέτο πεεεΠιιτιο.Ροπτ!τιιπ.

πατε Μπιτ τετιπιπ:ιτιο ιπ πιο Μπτο, οι: ει!ιοπιτι

τεειε δε ιπττιπιεεπτπ , ντροτε νιι:ει!ε ποιοι: :τι πιο:

ροεπιτ ποπ Με ιπ πέτο Μ:πτο τιιπιπειτ νοιππετιετε:

ιΒιεπτ ιι!ιοπιτ! ι·εει!ε,ττιειοπε Πι!τειπ τιιΠιπθτππιεο

εποιειεπτ ιπ πέτο !ιοετο , ποσά ιιοπ εοπποιειτοτ

το ιιεεεΠιιτιο:τιτοπε ειιιεὸ Ροτει·ιε ιιι [οριο αποπο

ιει,πιπετεπ εοπιιιτιοπε,τιπ:ι εορτιοιειετιτ πο” πε

εε(Πιι·ιπε,επττι ιπ Γε !ιε!πειε ιι!ιε1πιτ!, Ρετ ποστ! Ροΐ

Πτ ε!ιτιετΠιτπ εοΒπιειοπεπι τετιπιπιιτε. Η:ιτε Π:πτεπ

οι ιεττπιεπτ ει: οΡιπιοπε ι!!οι·πιπ,οπι ιιΠιι·πιτιπτ,π

επι Μπεστ τ!ιοιπετ νο!ππετιειε Γυρω ιότιιιτι πεεεΠ

3 δ 9

ο!» επειτα-β.

,τον Μπέκ/Ϊ

ιεττπέτιτττ.

απο. δι Πιππ! :κι ε!:ιττιπι ποτιει:ιττι τα!ιε ειι:ετ.ΐιιτε, ευεπιτβι.

νε Μπτε τιερεπτιεπειε εἰ εει!ι πέτο τ @πιο ροτείτ ρε

τοιοτι ποειτιὅ. τπιτπιτεί!:ιτ·ε Μοτο Πιο Μπα εοπΠ

ο Μι δ: παταει. Απεεεεό.ρτο!›. !ιεεε ατι εοοποιεετιΑ

τιπιπ ετ&πιπ !τ!πτπτπ Βει ιιι Π:ι.Ριο ιποιεδειοε,ποτι

Πε πεεειΠτι·ιτιπι τιιιιετιππι !ππιεπ το ω, οπο ιιιεττι

ειδεοε εοοποιειεπτ , νε πεεειΠιτιπε, πιο.: νε Πε ποπ '

Μπιτ τι πεεειΠιτιο, ει! τετπεπ πεεείι:ιτιπιπ ει! εο

οποίεετιε!ππι ι!!πιτι εεττπιπ:ιτιπε, ίεεππάιιπι τω

τιιι!επι εοπποειιτιοπετπ ετεε&ίιε !ι!πτὲ τι Π: επρεπ

τ!επειετνε Πε επιι·π ιππο!πιτ ιι!ιοπιτι,ετιιοτι ποπ ιπ

ιιο!πιε νε πεεείΠιτιπε περι: !ι!›ει·τιιπ Ρτοτιπέτιστιετπ

ειι€ε&ιιε,οπτιιπεΠεπεια!ιεετεοπποειιε, νε Μπτ Πιτ

πιιι!ιεει· ει!;- :ιεττπε ειτιεο ροεετιε νε Μπτ εορποιει

εοεπιειοπε ιιιπει·ετι , τ1πει εοοποιειτοτ. νε πεεείιιι.

ειπε. ·

Ούρα τ. Αξεπε Μπτ τιιιιιπε νο!τιπτοτιε ιπρι·ε τη."

πεεεΠιι·ιοιπ ποπ πω, πιΠ ιο!ετπ εοπποπτειοπεπι (Μια Ι·

ειΐεᾶιιε τπτιιι·τ,Ιι!πι·ε τι ίε ι!ερεπόεπειε; απο τω τ!

!οπι νιτιεπτ!πιπ, νε τ!ιΠιιιιε!ππι τοττπε!ιεει· πιο πιο

πεεειΠιτιο,ιπΠιειε νιτιετε εΠεέιππι Πιεπτπιπ. ΚΠΡ. τυ|ρ. _

ρο!!”ε !ιππε νιτιετι,νε! οι ΓειρΓο. 8ερετ ιρίππι νε!πε

Πιτιοιπ τιιιτιετ·ε ρετίεέειοπετπ τειι!ετπ ιπττιιιιεετιτπ, ! τὶ Ροιιετιοτι Ποιο! εο8ποΠ:ι ειδιππι τιιπιπιε νο!ππ

ι·ιιειοπε Πι!εεττι ε!ιπετιιιπι ὰ Ρεττε&ιοπε πιο πετά-ι τ:ιτιο,νε Ρτοιτιπιιιτπ ετιπιεπι ιρΠοε; νε! νε τετιπιππιπ

Πιτιι,τιπα Ροεπιτ ιπ!)εο ιιοπ εΠε:οπτιπι :πρό σου ειιπιπ:ε νο!οπειιειε, Ρετ οποιο εοιιποειιτιοπεπι τω

[τισ [τεπώιπιεπτο τιπρπέκυ. ο

”ο_ .5ΕεντιπΑ :ιτιιι·ιτι:ιτ, !ι!›ετ:ι τιεετετιιΒει εο8ποΠ:ι

#4" "(2"Μι ποπ ΡοΠε τι !πειειε,πιΠ τι Ρο!!ετιοτι, εοΕπιειε :ιππι

'-!ωω'"? Μπι επεδειοπε,οποτππι ιππτ !ι!σει·τι τιεετετιι. Ροπ

ι τι:ιτπ.ειιτπ Μπι·τιπι τιεετεεπτπ Πει πιι!!:ιιτι ιπετιπιε

` ετιπι Ρετεεδιιοπεπι ιιτιε!ειε πιο πεεειΠιτιο,ιπιροιΠ

Βι!ε εΠ:,ι!!τιτι νιτιετι ιπ τετρτο.ν€φιιι ΜΜΜ πο

πιο πεεείΠιτιο: Π επιπι ποπ νιιιετιιι·, τι οπο! το

πετιπιπ στο πέτο πεεειΠτιο , ποπ ροτετιε οι Γειριο

νιτ!ετι, νε !·-οι·ττιει!ιεετ !ι!πττιπι; τ1ττο νε τοι·πιιιιιτετ

Μπτππι πιει: :ι!ιτιπτιττι ”ιοττπιι!ιε:ιτετπ , π:ιτπ ποπ

τιιειε νε τοι·ιιιιι!ιτετ πεεειΠιι·ιπτιι : τιποτε ττπεδ Π πε

πετ ιπ @πιο νιτιετι, νι: τοι·τπιι!ιεετ Μπτππι, τιε!πε

ιπ ιειΡιο νιτιει·ι επτπ τιιιοοέι ρεττεδειοπε, ειιιπ ειπέι

ποπ νιτ!εεπτ·,ντ ιοτπιτι!ιεετ πεεεΠιιτιιιπι. δει! πετιοε

πειτε ιεπε. Ρ!τιεεε : ποιο εο πιοτιο , οπο τιεει·ετππιτ!ι

πιπππι εοπιιιετιιτοτ· ιπ ίειριο !ιοετπτπ , ροτετιε τι

Μοτο εοπτιοίει:ετΒο ιιοπ ετιιιειιιτι :ὶ Ροι"τετιοι·ι, δε
Ρετ ειτιεᾶπε ιπεπτοε, τω εειιιτπ ιπ ιειριο ροτει·ιε :τ

!π:ιτο εοΒποιει , πεπιΡε Ρετ ι!!πει, πω: ιο ιειΡιο
εοπιιιτπιεπτ,οιιιτιοπιτι ι!!πτι Π!» Π

Φο .θεοι Τοσο. Ι.

38ξ·

Επι".

πιτι!ιτετ εοπΠιεπιτπτ Μπτ ειπε πάω. ι.πιοτιο/άρΜ

ιιεΒιιιι,ει!:εει:οε τοεπτοε νιτιετι ε !π:ιτιε, πο :..πιοτιο.

(Ντάφι 1.Μιι!ειι ΠιπεΜοετ:ι πέσετε οι Πεο,οπι- ιτε:

Βοεπο!!τι ιει-Ροπτιετ ρτοτιπάιο ιτε! ειιετ:ι, νε εοπτιι- Με #ἔ

ιιοπετει, ετπι!·ιπε !)επε ρτοπιιεειε ιι!ιετπιτι Πιεπτοτπ.

Πιο εοπε!ιειοπε, τιπέι ποπ ποιοι πι!ιι! Ρι·οτιπειε :κι

ειετττι:ιιεεε επιπι ιιεετεε:ι τειι!ιεει· ιοπε ιπ !)εοτ πο!!ει Ρω&.

τ:ιττιετι πιο τειροποετ ρι·οτιπέειο τοι απο , οι) εισ
ιεθττιτπ εοπτιιτιοπιε ποπ τιτ!!ιπριετ:ι:. ()οπΠτπι. ι!ε- Ουπτιτιπἐ ι

ετεεπιιι !)ει ποπ ι-ο!ιιιτι ει! !ι!πτοπι πι ρτοτ!πεεπ

τισ !ιοε νε! ι!!ο Μπέτυ, πι! ετιιιπι ιο Ρτοτιπεειιτιο

πωπω ρι·οριετ· !τοιιε νε! Μοτο ίπποι; ποπ! πω:

!ι!›εττιιειιιεοπιε ὰ !πτιτιτ εοοποιει Ρετ εοπποτεειο

πεπι ιι!ιεπιπε Ρτοτιπέιιοπιε επι ειτει·ει:επιπ Μειπ οτπ

πιπὸ ειι:εε'.ΐπε ιππιιι·ιειετιε οποτιι·! ίπποι Ρτοτ!ιιέειο

πεπι, Πετι ροτοιΠετρτορτετ ιι!ιπιπ Ππεπι: δε (πρι:

ΒεπεΠτιεπι, ρτοΡεετ ττοετπ ντιιιπι τετπ ρι·οτ!τιειε, πο “

πιτιπιτειιτιτ Ρετ ιιθ:ιοπετπ εκετιιιίεετιπι.Κειρ.πεεπιπ- τοπ. _

πο, Με ν!!πιπ !ι!ιετπιι·ι τιεετεεπτπ πιο εκιί!επε ιο

!)εο, επι :ι!ιοπο ποπ τει-Ροπτιεπε τετοιο ρι·οτιτιδτιο,

ποτ περιιτιο τετι!ιε Ρτρτ!ιι&ιοπιτ τοι επτα, οι πω.

Κ 3 Απ ρτο!π.



Πι'.

Διὶ Με. τιιεειτόιιιιι , ιτεει·εττι εοιτάιτιοιι:ιττωιότιι

ειιιίτειιτιιι ιιι Πεο.ΐιιιιττει·ι ιιτ·όεετειο ώΓοιιιτο ιτε

ἱΡεἔ ΡτοιιιἱΠἱοιιε τει Πτι: εοιτάιτιοιτε τιιτιιτεΙάειτι

ειιιιιτ ιιεειετιιιιι , νι εοιιιιοτ:τιιε ΡιοιιιιίΠοτιειιτ Ηττε

τε 5 Π: ττεΡετι:Ιειιτειιι . αι άεει·ετιιιτι ώίοΙιιτιιιτι δε

ΐοτιιι:ιΙε ιιι Βεο;ντ Με ε0ιιΠοτειι18 ι·ετιι ιΡΓιτιιι Ριο

ιιιιίΐαιτι Πιο εοτιιιιτιοιιε ΐιιτιιτειτι, Η εοιιε!ιτιο Ρο

ιιετιιι·, είτ εοιτάιτιοιιιιτιιιτι δε νιι·τιιιιΙε,ντ[Μι): ικ]94·

Λεωφωτ ΑΔ εοιιτττπι.ΐΡεειει!ειτι τττιεττι,ΡιοΡτει· ειιιετιτ Βειιε

ίοΙετ τειιτ Ρτοιιιιεετε,εοΒιιοΐει Ρετ· οι·ειιιτειιι τα πια

τιιτιοιτειιτ ώειιιιτε τει,ι!εΡειτο!ειιτει· ἔι ειιιᾶ,ντἑἐὶιτε

δε ιιιοτιιιο :επι Ρτοιιιιειτ:ντ ΐΡεειώε Βιιιε,ΡιοΡιετ

ε1ιτειιι 1)ειιε νοΙιιιτ νεώιιπι ιιιεειτιιιιι·ι,τιιιτ ιετττε

ειιιιπι Ρεεεειτι,τιιιο ιιοτι ετιιίτειιτει νετιιιιιτι ιιιετττ

ιιειτιιιτι ιιοτι τιιιΠετ,ιττοιτε Μάι Ιιβετιιιιτ ετεετετιιιιτ

οι: ιιιεειι·τιιιτιόο πω) Ρι·σΡτει· τ:ιΙειιτ τιιτειιι εστι

τιοτιιτ Ρει·πιιΠιοτιετττ Ρεεειιτι, ττεΡεττάειιτει ε ιιιιο

νει·Βιιιιτ τ-ιιἰτ ιιιεετιι:ιτιιιιι:ετιιιιιε @τι ιιιιΙΙιιιτιιιΠι

Βιιιιτιιι· |ιιτει·ιιιιι ιτεετετιιιιι ιιι Ι)εο,ειτι Ματσε ι·εειΙιε

τιιιιιιιτιοιιεΙ ειιτι·τι :του ι·είΡοιιε!ειιτ.

$ΕΟΤΊΟ ΧΧ.

. 8 87'

@ἀρετὴ

Ο

.Ζει Βωπέ απο πατήσετε Πει <·οΜαικτ

κι!έρω στεατιιινω έτι Ρ*ει!το?

Αδι:ειιιιε ιτε οιττεέτο Ρι·ιττιεττο νἰίῖοιιιε Βεετττε,

ειιιι είε Πειιε,τιιιιιε ιτε Γεειιιιιιιιι·ιο, ουτε Γιαπ

ετε:ιτιιι·α: ίεειιττάιιιιτ ΡτοΡι·ιιιιιτ είἶε τΡΩτωω. νιάτ

ΟπιιΜι·σ ίτιιιότιιιιτ ώ είτε τιιει·ειιτο Πει: Ροίΐιιιιτ ει·εειτιιι·ε

ω2.7”·,' νιεΙετι το Βεο ίεειιιιτιιιιιι είτε επιιιιειιτιαΙε, εισαι

;σεωε:5: Ιιώετιτ ιιτ'Βεο,ντ ιιι ειιιιΩι ετιιιιτειιτιώτ 8ε Ριιιτιο

.Μω”Μα, εττειιτΡ!ειτι ι·ετιιιιτ οπιιιιιιιττ;ιτιιο ιτιοεΙο νιιτειε εται

τιιι·ιτε ιιι Ι)εο, τα νιάει·ε ειεειτι·ιεεπι επειιτιο.ττι; ουτε

ιιοε ιιιο‹!ο ποπ ιιιίΐειτ είτε ετεατιιτειιιιτι ώ Μετεο

βε!Ραοβέι7:το Πει:Ροίΐιιιττ ΐεειιιιτιίτιιτ είτε ΡτοΡτιιιιιτ ει·ετττιτττι

τιιιττ. νι ιιιίτιιιι?τιιιιι ώ ιιιει·ε:ιτο Βάι· ειιιο ιιιοάο

€τεει:ι.ιτ8 που Γιιιιτ τοι·ιιιιιΙιτει· ιιι Πω, τω τ:τιιτιιιιτ

νιττιιτε , ειιιιιτειιιιε Ροπιιιιτ ώ Με ίεειιιιιιιιιιι Με

είτε ειιιιίιτι·ι;τιοε ΜτΙ-ιι ΡτοΡοιιιτιιι· ειιιιι:ίιιοΡιοΡτει·

Ρατι·εε, Β:Ρε άοεειιτεε 5. Βειιτιε «Δω ει·ειιτιιι·ιτε Μ

Ι/ετύο.Νοτι (Με ιιι εο τιιιιτιιιιτ,ντ ιιιίτιιι&ο ὰ τεΙἰ

ειστε Ρει·Γοιιιε.νιάεειιιτιιι,ίεά Ρετ· :ιΡΡι·οΡι·ιιττἱοιιειιτ:

Πειτε νειΒιιπι Ρτοεεόιτ Ρετ ιιιτεΙΙεέττοιιετττ Ρωτώ,

ιτε οΡει·ε ΓιιΡειιιετιιτειιιιτ :κι απο, Ρει·τιιτειιτιιι οτι

ττττεΙιε&ιιιιωττττοιιιιιιτιιτ νεώο ; νι ουτε ΒΡιτιτιιτ

Βιιδτιιε τοεεάιτ Ρετ· νοτιιιιτττειττ , οΡει·ιτ ΪιιΡετιιιι

τιιτεΙἰε ξυεδτειιιτιιτ τά νοιιιιιτειιειτι ετειιτ:τιτι, πω

Βιιιιιιτιιτ ΒΡιιιτιιι Ωιτιέτο:Πειιτ δε οΡετε ιιιιιιιικΡο

τειιτι:ιτειά ειπα ττώιιιιιιτιιι· ίοΙτ Ρετττἱ,εὸ ιιιιοετιΡίε

Ρετ· Ροτειιτἱιιιτι τοτειιιιιτειιτι ει! τω" είε Ρι·ιιιιιιιιτ

Ρι·ιιιειΡιιιιιτ οιιιιιιιιιτι άιιιιιιιιιιιιιτ Ρτοεεϊβοιιιιιιι.

φωτα. τω” είτ. επι εΞτιτειιτ νιίτοιιε, ἐμέ νιάε

τω· 1)ει εΙΤειιτι:ι, διοτι! ντάετιιτιιι· ττΙιιιιι:ι οΒιεέτα

επειτα.

Ριτττω Βοιωτια ιιεειιτ: Ακπο!.ιμοά!.ιο. ε. τι.

Ματσε. ε» 5. άφ.14,. 9.3.εοπε!.:.. ό· ε» τι.. ά2Π.49.ς.

16.5.Τεπεσ έ έτισ,Οεεω.2π 4..9.ιιιαττ.3.6'εύετε!.έκ ε.

ιιι/Στ4.Νοτέ.·υ!:.Αίέπεσκβπ 1.9.12.αι·:.3.5.ΗΔ Ριπ

Μ·

πώ.

?οι ΔΠ>Μ·

ρωταω"

οι Νώε. ·

Ι

τω.

Νεμπι.

πιέβΙΟι|εκ.τ.Ρ.ά:3β.εο.ε.7.Ριιιιάειιιι.Ιιεετ ιιοιι τερα

ειιετ,εΐιάειτι νιίτοιιε ντάει·ι Βειιπι, δ: ει·ειιτιιτεε,ίτιΙ

:επι εοτιεοιτιιτειιιτει· ειιιιτ Πεο, τιιιιτειι £ωττω ΒΙ

ιιιιιιτιιι· ιειιεΙττττοιιεε, «μια ΓιιεεεΠιι τειιτΡοι·ιε Με:

Βε:ιτιε, Η ιιιε:ιιιιιιε, Με τειιε!:ιτιοιτεε Ηει·ι Διιιιττετε

ιιοτἱτιἔὶ ώ τΡί-ει νιίτοιιε Βεειττι:εΠ: ειιιιιτ ιιιιιιι·ιετοιΙιε.

δε ειιιιότιιιιά ι·εΡι·εί_ειττετ. τοτιιιιι ι ΡτιτιετΡιο τητα:

ΐειιτειτ:τι!ιοιιιιι ιιιιτ οΡοττετετ Ρετ· ιιοιιτε ι·ειιεΙειτιο

ιιεε ν:ιτι:ιτι νιίιοιιεττι Ι)ει.ειιιτ ιιοτι οιιιτιἱε,τιιιιιτ νιίτο

τω εεΡτττείειιτττ,Βιιτιπτ 5. ΡτἰιιεἰΡιο”ι·εΡι·εί-ειιιει·ε,

Τα! τιττωπιτε :τὰ ΒεττεΡΙαειτιιιιι Πει:νιτιτπιοιιετιιι

ΦΔβ.Ι.?ί. Ου 7ει·έωτοβι εσέπσβέύ2!έπιτε ΙΜ. .$'είΐέσ ΧΧ.

!ΐ

9

:επι είτ :ιΒΓιιτειιιιιι: @τικ ιιιεειιιιιιιιτείτ, τιιιιωειε

ειθ:ιΒιιε Μαι Ι)ειιπι δεει·εατιιτειε.

βεεντπυΑ ιιθττιιτειτ:.5'.Τύσω.ι.Ρ.9.ιι..απ.8.ώ· ε. με: Ρ

ό· 3.εοπτ.9επ2. ΜΡ.6ο.Οκέσε. Γεττπι·.εβ.!σω,Βο- #Φ"Μωτ

πωσ. Αν 3. άιδΐ.14..ατ:.ι.σκεβ.ι.Κτεβατ.κιτει:>..επε3?.2.

Έκι:εσ.άψ.ιε.φεται:.3.ιι.:..'Όπωυιά. άψ.ι.ι.9.2.ώ· τι:

4,.άτβ.49.6'αΡι·οο. εκ.ι/!.6.κ1τέεπε. ειπε/τι. 2. απ:.4;6'οιό

Φωτ/η.ατ:.3.εακώ4.Μο!έπε έτι ι.ρ.9. ι:..άφ. ι.πτεπώ.

1.δι«σεκ. Με. ιἰε ατιτέθ.εαΡ.”.Αττκύ. άττ°Ρ.:.5.5)!κί. ν

ώ· Μππισκ ωωφ..9.Τωω.αι |ιτευ ι.ρ.(ξιατ [ειιτειι- ?ΜΧ

τιει νει·ιοτ. Νεε εοιιττειιιιιε «τι δι:οτιο οι ε). άϋι'.14.. _ '

εκα.ϋΐ-2.5..$'εά έΠα τω:: τω άοεει:, ειιιιιιτώτ @Με

Ρετ νιιιιιτι ειδτιιιιτ ντάειε νεώιιιιι, δ: οιιιιτἰε πιο·

εειιτιιι ιιι νειΒο !ιώιτιτώτει· δε ιιι :ιᾶιι τ. ιιι :ιθιιι

ι.πιοιτο νιάει·ε νιιιιπι,ιιιοτιο ειιιιιά οΒιεθ:ιιιτι εται

τιιιτι: ετειιιιιι Ρετ· ειδτιιιτι ι.ιιιιεΙΠΡἰτ νιίτοιιεττι Βετο

τειιιι.ειιιιι: Ειτε πιτ ιιιιιτιιτιοττε ί-ιιι Ροτείτ ὶιττεΠεδτιιὶ

ΓιιεεεΠιιιε ιιιιιιιιτείτιιι·ε ιιιιιετΓο. οιττεδτω Ρετ ί-ο!ατιτ

ιιιιιιεττειιτιειτι ττιτε!!εθ:ΐιε; Ριτττιτ ειιιιτι, νι: εοιιΒ:ειξ
ε:: τ.ιιΜ.ι.εά.3._οιιιιπι!ιοετ εο€ιιιτιοτιεπι :ιΒίι:τιι!τετε ώ

Ροίΐε ώ οτιιεδτο ίεειιιιιτειι·ιο.·ιιοτι ό. Ρι·ιιιτειι·ιο; ιτε

?τω ἐπ|›·:ἔ. .

Ρτιπιιιιιτ ΐιιιιάτιιτι. ει: έκριΠ.!ιθ.ιτ.έε (.”Μέ:.Βσέ κι: Π

£°.7.ι_ὐ° 29.ςε· Μ.4.άε Πειτε. »τά Με. οφιτι.σ_5· ι5.·υ|π Ε'”Μ"'”"

ειιίτιιιΒιιιτιιτ Αιι€εΠε Βε:ιτιε ιιοτιττειιιτ,ετεατιττειιιιιιτ ΜΜΜ

ιιι νεώο,οιιιιιτι πτα:πωωπα ιι!τει·:ιπιιιι ΡτοΡτιιι τιει- "“"""(Μ»

τοτε, φωτο ·υεφυπικιω νοε:ιτ. Νεε Ρετ· Ρτιιιτειιτι, "·0"Μι

τιιτεΙΙι€ει·ε Ροτιιιτ ιιοτἰτιεπι ει·ε.ιτιιτειι·ιιιττ.ίεειιτιάιιιτι

Με, φοιτ ιιώειιτ ιιι Ι)εο, δ: Γιιιιτ Πειτε δ: νται

Βεἱ,ντ .4ιπωΙ.ώ· ί/α/θια.ιιιτει·Ρτετειιιτι.ιτ: τιιιιτ ουτε

είτ εοιττιει ειιΡοΠτιοιτειιτ δετιο!:ιΠτ.ιιι ι δ: 4.εοιιττε.

δ.Τ&εω.ι.Ρ.επιβ58.αττ.6.ά 7.ά· επι.ξΐ.8.άε Όση!.

απ,ιό.@~ ι7·.Τιιιιι ειστε :ιάιιει·Γετιιτ νειιτιεΑ.ιιΒιιίβ

ιιιτι ω. ατΡ.7.ίτε Γεττωτ. (.`υ!ατιτιο :πατατα οι β·ιΡ/Ε

άεω!επτΜι·εβ,9κἐω σιἶω τι: Βε2 ρφτΜΜ ώμο/επτα,

"Με τ:: απο. επέβέϊκ σ.Π. Ιάεπι τεΡετιτ ωφ.ι9.

ει·εατιιτ:ιπι τιιεΙιίιε ντάει·ι ιιι 5:ιΡΠτιιτιε Πει,ντ ιιι ειτε,

ειιτ:|ι Βέτα εΠ,τιιιτιιιι ιιι [ειΡεΞμιιιτε Με εΙ:ιι·ιοτε,τιιε

οΜειιι·ιοτε εοΒιιιτιοτιε.νιτάειΙΙιιιιτ ετΡΡεΙΙιιτ εοΒιιι

τιοιτειιτ Μεικοπεω,τι:Ξε ·υφεπιπωω. Αι: Π ιτε εοΒιιιέ·

τιοιτε ει·εατιιτειι·ιιιιι ίοΙτιιτι Γεειιιιιιιιιτι είτε ειιτιιτειι

τἰαΙετ ιιιιοτι Ιιώετιτ ιιι Βεο,!οιιιιετετιιτ,ιιτιΡι·σΡτιε

άικιίΐετ,εειιιι νιάετι ιιιιιι·τε Πεἱ,τιιιἐ θέτει. είε: Ντιπ

ίεειιιιιιιιιτι Ιτοε είε :τοπ ιιιίτιττειιιιιιτ ώ «Με, δ!

$ειΡιειιτιετ Πει.νιιτιε ιεΙεπι είε ιτε τιιτειιτ Με νεται

ιιι ειπε 1:τω81ιιιτ ΑιιΒιιίτ. στι: ετεατιιι·τι. Ιοιιιιιτιιι·,

που ίεειιιιιιιιιτι είτε ειιιιιιειιτἰειΙε, τω τοι·ιιιιι!ε, Ρετ

ειναι οιίτιιτειιιτιιτ ώ ειτε Πει. Τιιιιι ουτε εκατ.

τττειι ει·ειιτιιτ:ε ιιι ΪεἱΡΩι 8: ιιι Βεο ΗΜ, ιτοιι τω

εστι: ει: Ρ:ιττε οιιιεδει νιίι,ίεά εκ Ρει·τε πιοττι νιάειτ

τιι;τιιιι:ι ότι Βεο,ἰιιειιιἱτ,εἰπτἰυτε,Μ β ούβκι·ιοι·εεο!πό

:Μια ·υπίεωπ:ειιιτι ττιιιιειι, Η ‹ὶε είτε ειιιιιιειττιειΙιΙο

ειιιετετιιτ,τιΡτιιιε άτί-ετιιιτειι τιίΠετιιιι·ετ εκ μια: σιτ

ιεδτι,ιιιιιε ιιιιιιιιιιι·ιι ιιι Βεο ιιοιιιΠιιε;τιτ ίε ι8ιτοβι

Πιιε ττώετ επε.)ΧΡει·τιιιε έ: τηΡ!Μ ίωύωιω!υ ε.·υ!:.

ιιοεετ,εκ νιίιοιτε βετ τιιιιιιιτι ττιΓειΓειεττωω, ἔτο

ιτήιιιιιε νιάειιττε,Ι)ει νιίτ.86 ει·ειιτιιι·τιι·ιιτττ,οιιει: νιάειι

ωτ·..9ωω Ρετ· /β·ι:π!κω πω πούιζ4,ιιιοιιιτ,·υήο αὐτο

,τι και”, ?Με ό· στο: ψ/ὁ:,@· #πεισ|τωι, ώ· 9:πέφσΜ

ΡΛιβιι: ααΜ,·υτάεωια : δις με /ικεπ|ισκ τω... :Μπι

τσι-ε

Ε:: ·υψοσιε

Πεί ω”

βἱεπ0ιιω

ΜΙΒ ώ· ιΡ/ἱυκ Όσσα, τι: ή υιάσθππω, @· πο.: Ρετ.

@·::ατεύο:,” ικά ώ· επτάρωτά εσέποβακια: ετιιιτ

Μα: τιιιι:ι Ϊεἰειιτἱιτ ιιοιι άιίτιιιΒιιιιτιιι· πιτιοιτε ειδτιιε; Α

παπι Με νιιιιε εΓιτιιοιιιιιιιενιάειιττε, δι Με νἰίἰ, Δε.

Μιτειιειιάε οι ι·:ιτιοτιε ττιΡΠειε οτιιεθ:τ:ι;τιοιτ ίεειιιι

ιιιιπι είτε ειιιιιτειιτιει!ε, τιιτοεΙιτι Ι)εο νιιιιιιτ είτ, 8:

τάειιτ εΠε Πει8τετε:ιτιιιιιιιιπι. Οτειει·ιιιτι, Η ιιιι:ιιιιτο

Δε!. ιιιιιιε ττοιιιιιιιιι »Μιωιι›ω»› ειΡΡε|ι:ιτ εοετιιτιο

ιιεττι ει·ειιτοττε, Ρετ· εττπτειιιε :ιΙιτει ει·ε.ιτιιι·ειε ντόετι,

ιιιιιτι ιιι ιετΡίτε.ιιιιιοιτ όιειτεκ εο,ειιιοά Ριττετ,ετιιτι

:κι [οιιιιιτ Με ιττετειιτιιιτι Με τετιιιιιιαι·ι, τω ουτε

τα τι

 



Μια. π! 7..π..πι πέαιρείι2ειαιε Μ. πιω .16τ.π·ιτπι Π;

πι! ειπα τει·πιίπατπι· Ρτἱιιι;ι·ἱὸ,8ε ίπ εο!πεοπιπιπ

"πιει" νπίεπτπι· ι·ε!!τιιια. τιιι!α ν!ε!επτπι· ντ τει·πιί-_

π! πιππιαι οιιιπ!ροτεπτ!εε. εππι πω!. πεεοίίατίαιιι

εοππει:ιοπειιι !ια!ιεπτ..

ί Η πι. δεεππε!ππι πιπε!απι.εκ πιοτίοίοππεπ‹π Ρειττππι,

ι ' τ Ζ"ίΪ""ΞΪ· τιπο τ!οεεπτ, ει·εατπι·αα νπ!ει·ί πι ΡΈνδοέ ί-ει!!οετ ντ

82:Μ::: πι οπ!εθτο Ρπωπιε εο8πιτο, Ρτοπιτίε επιίεπι εο

,ι; “,8,,;ι.” επιτιοπε. ειπα νιτίετπι· νει!ιππι Αε!πει·ί-αι·ιχ εφ!!

ί π» είμαι:: εαπτ εακβί2:ετ,δε ἱπιρτοπτἰε Ρατι·εε, Ρτοπτει· Ραπί

! "8ζωί·Μ^'ι τ:ιι!απι Μ, πιω ίοι·πιει!ετιι.ποπ είίπ:ιειιτεπι εαπί-απι

ί Μ” ί!8πιίπατ: πεε ία!παπτ τ!!ίει·ίιπεπ εο€πιτίοπίε απο.

. ' :πείσω δε ·πε/|ιπππω απ Αιιἔ. αίπεπατπτπ; παπι ί-επι

! πω· εο8π!τιο ετεατπταε ν! τι: πι τιιοΡι·ι:ί ιιατιιτἑι`. επ

' ·· ε!ιιίε!επι τατίοιιπ. ίπιε ιταπίετιιτ απ ο!ι!ε&ο Ρει·τιτο

! Ρτίαιπ ίρεε!επι,ίιπε ε! Βεο ίπΡρ!.τ·πτε ίπεεπ:ιιι οπ

!εδί:ι.5ει! ιίιίππΒιιίτ .κιίππο!.πι·ι.4.εο€πίτίοπειπ ετεα

τπι·αι·πιπ,α!τει·απι μι· ρι·οριίαε εαιιί-αε 86(Ρτ!πε!Ρια,

α!τετατιι οι·ι8ιπαταπι α Ι)!πιπα είί!επτ!α νι α πι Γε ιρ

ία,ντ εαπείι εκεπιΡ!ατἱ ετεατπι·αιπιπ;ρτιιπαιπ αΡΡε!

-ίατ νεί-Ρει·τιιιιιπι,α. ιπατπτπιαπι; :μια μι· !ιαπε ποπ

πω!!! εοεποίειτπι·.τιποε! τιππί είτ ετεατπταπ ία! ετ

πιιιι τιι·οπτει· τιππί πιίιπε ετεατπι·:2, οπια τ:οΒποίει

. π τπτ !!!:ι, ντ ει:επιρ!ατα α Ριπιια εαπία; π!" ποτ!τπι

. είί-εδτπα Ρετ εαπίαιπ, εί!: πο!ι!!!οτ ποτίτπι πωπω
ι ί _ - ίεεππε!ίιπι ίε.δε‹ί εοπττὲ;τιιπε ποτπ:!α είπεδί:ιια μι·

ι ταπίαιπ ε!! ‹:°!:ιι·!οι·, τιπαππο εἔὸεπι ποτππί εο8πο

πω" επεθ:πα,8: παπί-α ίπππ!:ατ τιπαπείο ά!ίί:ιπέτα,
ν ποπ ροτείτ ποτπία εί!:ε&πε ει: πω: εαΡιτε Ρταεεἰεἐ,

ππὸ‹! ίπΡτιππατ εοΒπιτίοπεπι παπίαε ίπ εοάειιι ιπ

τε!!εᾶπ. είπε 8:!ατίοι· ποτππί ε·ίΐεό!:πε, ειπα ππ!!απι

εαπία: εοεπίτιοπεπι ί.πρροπίτ, παπι εοεπιτίο απ

&πα ποπ ναιπιτπι· πιτι·ἰπίεεὲ μι· εοππιτ!οπεπι εαπ

πε.ειπαιπ ίο!ππι εοπποτατ ίπ εοτίειπ ίππίεό!:ο.

ί

Μ·

-ξἔί-”-'

α σε. Τει·τ!ιιπι πωπω. ππ!!α°εί!: τεΡπ€ιιαπτ!α, ε1πίπ

Όσσα ό· εἔὶιίἔ εοεπιτίοπε νπίεατπι· Πεπε δε! ει·εατιιι·α ίπ Βεο:

;Μ ἰ€ἰτπτ‹!ε ία&ο τα!!α εο€πίτιο εοπεα!επιία είτ παι

απο* πι: ππια νιί!ο Βεατα εί!: Ρει·ίεό!:α Ραι·τ!ε!Ρατίο νἱίἰο

πια !πει·εατα: ει·Βο ί! τα!π εοέςπιτιο ποπ τεΡπ8παπ

ποπ είί ε!επεεαπεία !ιεατ!ε. Απτει:ετ!.ρτοπ. !)επε π.

_ . ι!επι εο8πἰτ!οιιεἰπτπετπι· Γ:: ιρίππιάετεατπταε:ιέπ

τ τπτ τα!!ε εοππιτ!ο ει: πατπι·έί ίπἄ ποπ ι·ερπεπατ.Νοε

¦ - απατά ποτε!! ρεέιι!πιτπ ι·:ιτιο, Ρι·ορτοι· τιιιαπι Ρο

! απ” ι:ετιπεπετ ίπ ετεατπι·α,τιπαπι ίπ Πεο. Μ ·

Βιοιιέ:τεριι€ιιατ εοεπιτίοπειιι ίπιιπ! είπε αιτιο

- Μαι. πεπιππ ειπε! ν!ε!εατπτ ει·εατιιι·α,8τ ι·:ιτιοπετπ πώ νι

' ι!εατιιτ Παπ;; ειι(χο τερπιέπατ είπιεπι εοΒιιιτ!οπε νι-.

πετ! Βεππι 8:ετεατιιι·απι πω; ειιιπι ι·εππέπατ,απτ

α Πείι πιω ίπ εοεπιτιοπε,ντ πι πιτιοπε π: €1ά!,811Ε

ει·εατιιταε ποπ ειιιίτέτε5,νεί α!ιί_επτεα,ντ ι·ατίοπε μέ:

ί “ παπι πιπάτιιι!ά είτ ιιίιί-ειια, δε ποπ εκιίτδε.ποπ μπεί!

ι πει· π: ιπίππι τει·ιπιπαι·ε ποτπι5. εοἔποίεἔτιε. Απτετ.

μοβ. εατ!επι το8πίτιο ίπππ! είίετ απ-εω ι·είπεδίπ

Βεπ8ει·εί!ειτα ι·είπο&π ετεατπτα: α.πι·ίπε τει·πι!πιι

ι·ετπτ αεί ετεατπταε,τιπαιιι απ! Πεππι, ιιππι Ρώπα πι!

π: ιρί-αιπ , ντ εί!;ειφι·είία ππαΒο ετε:ιτπι·αι·πιπ . τπιπ

απ Πεπιπ,τιπειπ ίιειιτπε εοεποίεει·ετ ιιιει!πιιιτε ώ

> > - τ!επι εοεπίτιοπε,ντ εκπι·είπί. πίιαδιιιε ετεατπται·πιπ.

Βεβ- Κείρ.πεἔ.:ιπιεεοὸ.σκω δαίετ.Ι:|7.9%ία|ί.11.αττ.α .Μιά

ε""*'""· απο, νπ! πειτατ ίπ !ιεαίίε .νει!ιππι εισΡι·εί!ππι πε

, Βεο,εοπτει!ιτ απτεπιπε πια,ππιτ νπ!επτιιτ ίπ Βεο.

Ετ αι! ι.ρτο!:ι.ποεο αίίπιπτιτ.παπι εαιίεπι επ8πίτιο,

νι ειιπτιπιἱτ ε!·εατπταε, είτ !πτε!!εδπι! άπεδία ιππι

8ο ετεατιιι·ατππι;ντ επ τεπιίεπτἱα αι! Βεπιπ,οί!: ι!!

ι·εδία ποτίτια τίπεοπε ίπτε!!εδτππι α‹ί Πεππι , ιπ π:

. , πιίο κ:ιτιίτεπτεπι εο8ποίσέάπτπιΝεσ τεπιιἔπειτ·εαπ
ί ι!επι εοεπιτίοπεπιείίε πατπι·α!επι πιια8πιειιι , π:

πιά νπ!εατπτ ντιππι, ά ίἱπιιι! ν!απι , πιά τεππατιιτ

αε! α!!πε!ι ί!επτ εαάεπι εο8πίτιο πατπι·α!ιε απ8ε!!

είτ νία, Μ εο8ποίεπι Ρι·ορι·ίαιπ ίππίταιιτ!αιιι, δ:

πω απ ιαδτἰπα πιιαεο, πι μέ εο8ποίείτ Βεπιπ.

Απ Ροίίει·.πεπο απτεεει!.παπι [Μπα ι·ατιοιιε !ιεατιιε

' 30).

368.

εο8ποίεπ: Βεπιιπππαιπ [παπι νιίιοπειτι, δε :οπίσ

οπεπτει· [Με τατίοπει:ο8ποίείτ Πεπιπ,τιπαπι εται

τπταε πι πα νι!!οπε εκπτείίααιοπια Βεππι ι:οΒιιοί-επ '

ὸἰι=εᾶἐ,ίπαπι νιίιοπετπ €ιπαίι τεπεκἔ.Μαιοτ Εοιιττο-.

παπι πε πιοτίο; ίπ

ε!εοΐιτι Με!.

@ο Μάτι ει·ωιιιι·.α @πωπω έν! Ρ'ει·ί›ο?

Μππω πατε πι νει·!›ο, Η! νει!.ιπιπ α!!- Ν.»

' οπο ιποιίο οπο πωπω νπ!επτ!ί €ι·εατπι·αει πω.»

τπειί!πιπνιάεπάι ιιιπωιιω ίπτιιιὲι!ε,είί πια εο- ΜΜίπωτ?·

επιτίο,τιπα νε! ίπ από πω" ο!ιιεέτπιπ πετ !!!:ιπι 'ί"".

εκπτείίππιδε 1ΈΡΓ2[€ΠΕΜι.ΙΙΠ;8!ΕΠΠΠΙ ο!πεδτ!ππιπ, ”

ειπα! εο€πίτππι πι ίε, είτ ίπιιπ! ιπει!πιτπ δ: ι·ατίο

εο8ποίξεπε!ι πιιω.- ο!» α!!πιπαιπ αιπποκιοπειιμ

τιιιαπι !ιαπετ επιπι!!οι _ιι!οπιι! ί! πιι!!απι πειίιει·ες

ποπ ροτιπα πωπω! νπίει·ι ιπ!!!ο,πιιαπιέιιπιι!!ο:

ί!επτίνπίεπτπτ Ρ!πι·α ο!ι!εέτα κ!!ίπατατα Ρετ ειιππειιι

ίπεε!επι ειφτείπιπι απ απ8ε!ο, αυτ μπαι οίι!εδί:ί

πωπω πει· εαπάετπ νιίιοπεπι απ οεπίο ποτροτεο;

ειπα: ίο!πτιι ἰπιΡοτταιιτ ίππιι!ταπειτατεπι εοιιεοπιι

ταπτία:;ποπ εοιιπεκιοπειιι εαπί-α!ειιι ιπτει· ίε:!8!τπτ,

ποπ τιπαπ·ιττιπε, απ νετίιππι π πιετπιιιιι ίοτπια!ε, π.πρπιε

τιποιν ε! πι οπον!πεαπτπτ ετεατπι·α:; πο:: επιπι οί! ί#›
αόΈπε ετεατπεν!ίιοπια ε!οτιοίία:,οπο ιπίοτιιπιτπε πι

τε!!εθ:ιια Ματ! , τεπ‹ίπ απ τ:ι·οατπι·αε εοΒποίξεπ

ιίαε; ία!. απ Ετ πια!πιπι οπίεόΙ!πιιιπιπποπ ωφε- $τεί αβε

τππι πι πε. ίπ ίπιιπ! ι·ατ!ο εοεποπ:επτ!! ει·εατπτεια, ί""""ί

ποπ ίπ νει!ιο ειιιίίεπτει , ία! πι Γε ιΡω, ί-εεππἐ °

άππιρτοίξιτιπιπ απ. ειπα! !ια!ιει·επτ,ίι ειιτι·α νεί·- . α·

!ιππιειι! ει·επτ;!πέιπεΡι·ορτει·εοππειι!σπειπ,τιπαιπ

παπα: ειιπι ετεατπτ!α,νε! νττ·απία επ!π πωειιι, νεί

ντ πίεα επιιι ιάεατ!ε.οατει·ίιιιι Ροτεί!: νει·ίιππι πι:

ει·εατππι είίε ιιιετ!!πιπ εοΒιιοίι:επιπ ει·εατιιταε;Ρι·οέ

:ήπιε Βιιιιιιιιοτίιατειντ ως ηπα ειπδά εοεποίι:ιτππ

ίπ ίε,ίπ τπεπίιιπιεοΒποίεεπτ!ι εκεατπταεινε! ι·επιο- τη) ι,,ιπ,ι.

!:έ 8εταε!!εα!!τετ,ντ ποπ !ιοειρίο τιιιὸεί εοεποίείτιιι·
πι ίπ, π ιπετίιιιπι εοΒποίεεπτ!! ς:ιτ:ατιιι·:ια, ία! ποπ ν

ταπτίιτπ ειι!Βατ εοιιπατπι·α!!τει·,ντ ςαπία εί!.νε! πίεα

ει·εατπται·πιπ.Ρταιτετεπ εππι ππιει·ίτππιπιπ νει·ίιππι Μ»

ν!ίιιπι ίπ π: ίπ πιεπίππι νιι!ειιτίι οι·εατιιι·απποιι ιιιι24

ιππιιιι, απ νει!ιππι ίπ πιει!πιιπ εό8ποίεεπ‹!! ει·εα- .

τπι·αα αΒί!ιαἐῖ!πἔ,δ£ πι) ι·αποπε τιππω εοπιπιππί

8ε 8επειπ:ἄ επτπ,ίεά !πτιιἱτἰπὲ δ: ιπίί!πόίε ίε€ππ-, Ι,,,..ω,,ι

(Μπι Ρι·οπτ!αετατίοιιεέ8τ ποτπαπ!ι!πίεπίπίτιπεεΡται- ιΜέιι6Ψ.

ίεπα !πίτιιτ εοπττοιιοι·ίια!πεο Ροτιίππιππι νετί:ιτπι·ι

απ νει·ίιππι Με !)πι!πα είπιπτια, ντ ιιι·οκιιιιε πει

ίπ ίε ντ εαπία, νε! ντ π!επ εί·εατι.ιι·ιιτπιπ. ίπ παπι 72 ηιέ[Α

πιεάιππι πεεείίαι!ό άιιεεπε!πτε!!εδτππι π! ιπτπεπ- "ί πω·

ι!ειε κ:ι·εατπταε ίεειιπς!!ιπι οι·οοι·πιπι είίε,πποεί πατ

τ!ε!ρατε ποίίππτ ίπ π: Με επτα παπι.

ΡιιιΜΑ Σεπτεπτια αίπτιπατ:Εσωπιεπ.Μ 3.άί/!.ι.ι.

απ. α #24!. ι . Ίίζτσίιω·ω·ι. Ζήτω/ί. ι..ΙΜπυιά. πι.4;.Μ.

49.96. (.`αρ·εσί;φα:ΐ.δ.δοπϊ πιια/ί.3.πιτ.3. Γει·ι·πι·.5;

πω. Επι». ΜΡ.56. ΜΜΜ Μ ι. Ρ.9.12.αι·2.8.ιω?.5.

Μεακβ. 1.'Βιππα,Ζπωεί, 9υπ/Σιίε:ε, Ραβίι, ύπί..ΐκαπντ

|ιίι.2.άε ιιτπ·τύ.8·.ά5. ΟΜπα.ι·πω; ι .εοπττΜπ/: ι.2πιδι'. ό.

Μ.ιάσ.;.Ρτοπ.ι.Απότ. .Σ.1πσΠ.ι.ρ.9.ιι..αιι.8.ό· α. Με. ι.

0οπ!;σεπτ.6.55.ά· 9ιω!ί.8.σίυ ·22στί:.απ.4. @·5.Επ· .πω

αίπι·ιπαπτί5, ει·ε:ιτπταε νπ:!ει·! ίπ !)εο, ω· εβδίκ.ι· Μ

σαιαβ,ί!επτ ὲωισἰκ/ῖυκει πι ρ›·Επϋιριο: ίπ:πτ πω Ρετίε4

ΕΜΗ εο€ποίειτ Ρι·ιπε!Ριπτπ,Ρ!πι·εε πο8ποίειτ εοπ4

ε!ιιίιοπετ επ επ ι!επιιε!!ιι!εε;τιιιία!τιπε μεπετι·αταιπΦ

ίαπι,ρει·ί:ε&ίοι·ει νιτ!ετε!!εδτπε ατι αἱ Ρτοτίπε!!ι!!εε;

δ! ι.ρ.πιια/ί.ια.αττ.ρ.ποτετ,ει·εατπι·αε ππωιιιωεπ.

ποπ πω· ίΡεε!ε$ πιίαι·ππι,ίεά Ρετ είπ.·πτ!:ιιπ !)επεο

τππι ιπτε!!εδτπι νπιταπι,8τ ε7.8.αι.α'ε παπι. πνι·.ς.αί

πτπιιιτ,ετεαιπταε νίι!ετι Ρετ ειιπε!επι ίρεεισιιι, τιππ

κ 4! ·.!)απ8

πωπω:

βία.

α!βΜΜΜ.

'κ



ιΙὅ Π”. Βε :Μπιτ @ι ευέιτοβέιέιι2ειε Βεἱ. Με» ΧΧΧ _.

Βειιε νιτιετιιτ, ιιεπτ Ρετ ετιπτιεπι ιπιιιττιπεπι νιιιε

ι7"·· τπτ ιιτι:ιερ δι ιιιιτιι€ιπιιτιιπι. 2.ι)επε εοΒποιειτετετι

»ψ 2” τιιτειε ιπ ι`ε πιο ντ ιπ επιιιπ:ετΒο ετιειπι τω. οιιιτι

εοἔιιιτιο ιιεειτοτιιπι επ εκεπ·ιΡι.ιτει ε εοππιτιοπε

πω" , Αιιτεεετι. Ρτοιι. πω” εφ.7.άσ πωπω

πτυκ.Ρετ αυτ/Σεπτ, ιπτιπιτ , τετπω ουυπιυπ Μια Φωτ

επ β Μπππω τσουπ απ2ιεψετεω βέεπτΜυπ. δε Με

τιιοιιιιε εοπιιοιεεπιιι εΓτεδτιιε Ρετ εειιιιιιιτι ειτ Ρετ

ι-εᾶιοτ,ειιιι:ι ποπ ιοιιιιιι εο8ποιειτιιτ ειἶεέτιιε, οι

871. ετι:πι·ι εοιιιιεκιο ειιπι ·ε.ιιιιιι. 3.ιιιιΡιιεπτ, ιπτιιιτιιιε

2”ι·3 εο8ποιεετε νιττπτεπι Ρι·οειιιδιιιιιιττι, ποπ εο€πιτιε

ειιεθειιιπε τι) οι Ρτοιιιιειιιιιιιιιιε:°νιτιετι τειιι ιπ το

ιΡιιι,8τ ποιι πιω ειιειιτι.ιιειιτι εοιιιιεκιοπεπι,ειιι:ιπι

ιιιιιιετ ειιπι πιο τετπιιιιο: Πτι οπιπιΡοτειιτιπ ετιπι

τη.. Ροιπιπιιτπτε.κ.4.Απετιιιτ ιπτιιεπτιο ειιεπτιτιπι π

'Ρ"6· θ· τετιιιε Απτςειι,ιιι τα νιτιετ οπιιιεε ΡτοΡι·ιετατε5 ,Με

Ρετ πω. ιΡεειεπι νιάετ εΠειιτιππι,Ρετ τιιιτιπι.Ρτο

Ρτιετ:ιτεε πι: ειιεπτιιι (ιπειιτεε: απο δε ι›ειιτι νιιιεπ

τα. είιεπτιπιτι ι)ει,ιπ επ νιιιειιτ ετε:ιτιιτ:ιε :ιιι ετιΡτο

ειπειιιιιεετιιεε Ρετ ειιι:ιπι ι-Ρεειεπι νιτιεπτ είιεπτιπιπ,

Ρετ ειιιιιιιι ετειιτιιτ:ιε :ιιι επ Ρι·οτιιιειισιιεε.πιιπι πι:ιιο

τεττι εοππεκιοιιεπι ιι.ιιιειιτ ετε:ιτπτα: ειιιιι ι)εο,

ειιιτιιιι επειτα ΡτοΡτιετ:ιε επιιι π:ιτπτε. τ. Βειιτι εο

Βποιειιπτ ει·ετιτπτειεντ εΗ:εέτπε Πειριιοοπιποπ εο

Βποιεετεπτ τιεΡεπτιεπτιιειτπ ετειιτιιτιιτπιιι τι ι)εο:πε

πιτ :ιιιτειιι ετ?εδτιιε Ρεττεδτε εο€ποιει. πιιι Ρετ

Ριιτιπι ετιιιιιιιι, ν: Ρετ ττιτιοπειιι ιοτπι:ιιεπι εο8ιιο

Μπιτ. παπι ιιειιτ ειιτέιπε ποπ ιι:ιι:ετ Με πιίι Ρετ

ειιιιιιιττι, π. πεε Ρεττεδι:οπι εοπποιειΒιιιτπτετπ πιιι

Ρετ ειιιιιιιιπ.Οοιιιιτιιι.πετιιιιι: εοπειιιίιο,ντ εοπειιι

πο Ρωτετε εοπποιει, τιιιι Ρετ πω. ΡτιπειΡιππι,

ντ Ρετ τιιτιοπεπι τοτπιιιιεττι εοπποιεεπάι;ει·δο πει:

;7εζ ειι:εδιπε,πιιι Ρετ ιιιιιιιι ε:ιπιιιιιι.6.πποτι ετεειτιιι·ειτνι

1.,'Ι"στ τιετιπτιιτ ιπ Ι)ιπιπε είιιεπτιτι,ντ Μετα ιπ Μαι Ρι·ο

ιιτιπτ,τιιτπ αιιδι..άπέκβ.ετεπτιιι·πε νιιιετι π: απο πω;

:τε Πειιιιπτ ετεετιιτειτππι πια: Τιιπι Μποπσ; Βειια

Ρετ πιο: πιο” τιιιι:ιπέτε ιπ ιε πιο ειτΡτιπιιτ οτιιπετ

ετεπτπιπιτ.,ιεεππειππι ΡτοΡτιτιεποτπενπιιιιεπιιιιοπε:

απο ειπι νιτιετ ιιιτιιιτιπε ι)εππι.νιτιετ ιιιιιιπέιειΡ

πι” ιιιεεε,:ιτοπε ιιτιεο ετε:ιτπτ.ιε ιπ επ ειιιιιπέι:ε ειτ

τεΠιιτ.Απτεεετι.Ριιτεττπτιπι Ι)ειιε Ρετιιιειιτ εο8πο

ιιειτ τιιιιιπέτε ετεειτιιτ:ιε. τ:: ιπ[τέ,ετιε ιπ Π: ιΡιο ειτ

Ρτιπιεπτιο οιιιεδτιπε.εοπιες. Ρτοιι. ιειε:ι ειιεπτιπ

ιεπι εοππειιιοπεττι ιι:.ιιιετ ειιπι ιιιε:ιτο: ιδιτιιτ ειιιι

νιτιετ πω., πεεειιιιτιο-νιι:ιετ ιτιετιτππι.

τη. 5πεντιπΑ πετρτ,ει·ε:ιτιιι·ειε νιτιετι ιιι Πεο,ντ ιπ

δξξι·Ρ,°ιΜ· ετιιιια,νει Μαι Ρτοκιιι·ιε νιπ,τω τειπτιιτπ τεπιοτε δ:

Μι” τετιιε:ιιιτετ, ετιιιειτι τιιιιιέινιίιοπε,οιιίι νιτιετιιτ Βειιε,

ποπ ειιειεπι ιπειιιιιΠιιιιι πιοτιοπεδε ιιιτειιιΒιιιιιιττι

τε,ιειι πεταει νιττπ:ιιιτε: Μπα τιιι:ιτπιιιε τειΡεέι:π

νιίιοπιε εετιεπι ίιτ ειιτιττιτιιιτι πιοτιο :ιιι Βετιιπ, 8:

ετεπτιιτ:ιε,ειιτιι νιιιε:ι ίιτ τετιιιε νιιιο Πει, δε επειτα
τιιτιιπι ιπ Ι)εο, Ροτειτ τ:ιττιεπ πω” τειιΡεδτιι πω

τιιιε νιιιοπιε ίεΡετετε εοεπιτιοιιεπι Με εο8τιιτιο

πε ετεειτιιι·ετιιττι, δε τειπτιιττι πιοιιετε ιπτειιεδι:ιιπι

πω :κι νιίιοπεπι πι, ποπ πιοπεπτιο ιιιιιπι πει τι

ιιοπεπι ετεπτιιι·πτυπι:Πι|επτΜ 1. ρ.π.12.Ρπ.6.5.Ρα

τ:: :./Ιττπύει. απ”. εφ.3.ώ· άάφ.2.6.εαΡ.4..;.@·· ό.

ε:: .Ήττα τ:: τ.μεβ.2.αττ.5.5.Η:3Ρτεσκ%.τ,είιετεπτε

ετε:ιτιιτ:ιε νιτιετι ιπ νετΒο. ειιιιτι νετιιιιιιι ιιιΡΡιετ

πω.. οιιιεδτι φωτιά επιε:ιει:ιπι; ιιιιαιιιιιιιΡτοιιιι

Βιιιοι·ειι:. .

με. Ρτιοι· Ραπ τιεεπτιιιιι ιεπτεπτιεε Ρτοι·›. τ.εκ ΡΡ.δε

ΦωξΡ" δειιοιπιι. ιιιιιτιπειπτιιιιιε, ετειιτιιτιιτ νιτιετι ιιι πω,

Μ” ?ΜΜ- ιπ παπι ωίπτωτω; ιταΑπειιιι;. Μ. οι: ·υέσιεπ..Βεσ.

.“,' τι: Ή¦Ϊ- ε _ > , , .

ω ν: Μ Ουιτι!.Σεκοπεπβ,.5'ειωιαβτει Ρώπα: ποπ ντ, δευτι.ττε

"Μιά ...ι εκΡιιειιπτ, οιιιιι ιιε;ιτι Ρετ εειπτιεπι νιιιοπειτι Βιο

πιεσττεχι· Μπιτ.. ιπιιατιιιτειιιι ιπιε,τιιοτιο Ροιιιιπτ :κι ιι:ιε.πιο

Με °ωι: πο :κι πιο ετειιτιιτπε ιπ νετιιο ι·ειπεεπτεε Μπετ

τετε, είιπι ιιτιΡοιιιιιιιε ιιτ εειειετιι νιιιοπε ιπιπιτι:ιττι

ω ποιι:ι, δ: ποιπι οπτεπι επιπεττετε, είται πω”
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οπιπιπὸ ιιτ πει οιιιετ?τ:ι πειιιεττετε , δε οι:ιεθει π;

πω; τω τιιειτιιτ Φτατιιυπ ωΜπαιτέεω τεΐΡεθ:τι ιτι

Με Ι)ει , τιιιι τι. πιτιπιτειιτιτε Γε Ροτειι ιπειιτιιιι.ιε

ιιεπτοτιιιιι.ντ ππιι:ιτπ εεττεπι τιεπετετπιιπειτ:ιιιι εται

τιιτειπι ιιιιε ίιπιιιι επτπωεπωτιε ιιιιιπιτεΓτετ.(ξιοι:ι

ιιετι ποπ Ροίιετ,ίι ετιιιεπι ιπτιιιιιίιι:ιιιι ιιιοτιοπε,τιπἐι`.

πιοπετ πιεπτεε τω” :κι νιτιεπιιιιιτι ιειΡιιιπι,ίιτππι

πεεειιιιτιο πιοιιετετ :κι νιτιεπιι:ιε ετειιτιιτειε ιπ τε

ιΡιο.Οπτετιιπι ειιειττιτΠειιε /2πω!κω ει·αιωτατκω; η;ζ

ειιιιιι ίιειιτ ιΡεεπιππι.Ρι·πτετ πι, ειιιπτιιπι ετι:ιιιι τε

τιιπι ιιιιιιΒιπεε ιιιιΡτιπιιτ ιιι οειιιιιιτι νιτιεπτιε: ιτε ΒΜ[.,;

Βιιιιπο. ειιεπτια,Ρτειττετ ιΡεειεπι Για , ιιιΡΡιετ ετιειτπριετπωτε·

ιΡεειετ ετε:ιτιιτιιτιιπι ιιι ιπτειιεδι:ιι ι:ε:ιτοτιιπι, επιπ °""""°'3
τιπειτιτπΡιιει τιιιετιτπιπε; 1.ιΩΡεειιιιιιιι ετε:ιτππι ιπι- Μ”

Ρτιιτιιτ ιΡεειεε τι τειιιιε ειεεεΡτιιε;Βειιε ιπΡΡιετ ΙΡ.:

ειει ετε:ιτιιτειτιιττι,ποπ οικω τι ετεπτπτιεειεειΡιτ, τω

τιποτε Με επιιπεπτετ εοπτιπετ.2,άιπιπτι επωπ ποπ

ιιεεειιιιτιο,ντ ιΡεεπιιιττι ετεπτιιπι, ιετιιιΒετε ιιιιιιι.ε,

νει ιιιιπε ετεειτιιι·ε ιΡεειεπι ιιιΡΡιετ. 3.Ειτ εο πικαπ

ιΡεεπιππι ετεειτιιιιι ποπ ιιτιι:ετ ιπττιπιεε:ιτπ εοπ- _

πειτιοπεπι ειιτπ οιιιεέι:ιε,ειιιοτιιπι ιΡεειεε ιπ Γε ιΡιο

ι·εειΡιτ, ποπ Ροίιιιιιτ ΡτοΡτιε .τα επ νιτιετι ει: νι.

νιιιοπιτ ΓΡεειιιι: ετεειτπτ:2, ειιιιιι εοππεκιοπειτι πει

ιιεπτ ειιπι Πεο,ντ ετιεέτιιε επιπ ετιιιιε . Ρι·οΡτιὲ ει

ειπιτπτ νιτιετι ει: νι νιιιοιιιε 1)ει,ντ ετιιιι.ιε ετπιπεπ

τιτιιιε επτππι.4.ΒΡεειεε ετε:ιτπτιιτιππ ποπ εοπτιπεπ

τπτ πι Ι)εο τοι·ιπειιιτετ,Βε ιππωετε Γεειιπιιιιιιι Ρτο

Ρτι:ιττι νιιιιιιειιιιιιοπε πειτιιττιπι , ντι εοπτιπεπτιιτ`

ιΡεειεε τετιιτπ ιεπιιιιιιιιιπι ιπ ιΡεειιιο ιππτετειιι;Γετι

ειιιιπεπτετ,8ε νιιιτε ιπ νπᾶίιπιΡιιειΠἰτπἐ. τοι·πιιιιιτει

τε,πειιιιτιπιειιτε ιπτιπιτιε ι-Ρεειεισπε ει·επτπτετιιτπ.

Ρτοι:.:..ντ οιιιεξιππι νιιιιπι ιπ Κ, ίιτ παπι πιε- με;

ειιιιπι Ρι·οκιπιε νιτιεπειι ειιιιιιι.ειειιετ ιιιιιιι τοτπιτιιι- εωε#ε#υ

τετ ιπ ιειΡιο εοπτιπετε;τιιιιιι τιειιετ εειτιετπ οιιιπιπὁ “”""Μ

πιοτιοπε 8ε ιιιωιιι8ιι.ιωε , πιά πιοιιετ Ροτεπτιειτπ ι"Μ"πι

εοΒιιιτιπ:ιιιι :ιιι εοεποιεεπτιιιτπ [ε ιΡιιιιιι, πιοπετε

ετιιιπι :κι εοεποιεεπτιιιιιι τιιιιιει; πετ Ροίιε πιοιιετε

πει νιιιοπετπ πιω τιιιιπ ιιπιιιι πεεειιιιτιο πιοπεειτ

ω νιιιοπει·π ειιτετιιιε; τιιιοτιπι ποπ ιοτετ πιεειιιππ

Ρτοιιιιιιε,ιεει ττιπτιιιιι τεπιοτε νιειεπιιι ειιιιιτι.Ατ πε- πιο πωπω)
?πιτ οΒιετειιιτπ Ρετ ετιπιιειιι οπιπιπὸ τποτιοπεπι Μ"".ε ι

οτιπειιετπ πιοιιετε Ροτεπτιπιπ ιιει°νιιιοιιεπι Για δε

ειιτετιιιε .ι ιε,πιίιιιιιιτι ειιτετιιττι ιοτπιειιιτετ εοπτιπετιτ

ιπ θ; ιιειιτ Βειιε ποπ εοπτιπετ ετε:ιτιιτειε:πιιιιι οιι- .

ιεᾶπτπ ποπ πιοιιετ ιιτιιπτπιτιπ:ιπι εο8πιτιοπεπι πι,

πιίι Ρετ εοπειιτιιιιιι ΡτοΡτιππι, ππ..ιιπτωιιω οπ

πω" ειι: ιπ Γεω εοπειιτιιιε οι:ιεδτιιιιιε ΡτοΡτιιιε,
ππωπιιιιιιτ Βιιιιπε εΠεπτια,ντ Πε ιιοτπιπιιτετ ποπ

είι: ειΠιτπιιτιτιιιπε ει·ειιτπτατιιτπ,ιεειιππίιπι ΡτοΡτιππι

δε τοτιιιτιιε ειι-ε ειιτιιιιι: ει·Βο ποπ τα ιτιεπι ιπτιιιιι

Πιιιιιε εοιιειιτιιιτ οιιιεότιιιιιε, οπο ιπτειιεδτιιε ιιειιτι·

ιπτειιι€ιΒιιιτετ τποπετιιι·ιπ ι)ειιπι ι 8εετε:ιττιτπε, Μ

τιιιιετιιιε τιιτιοπε πι, οπο πιοπετιιτ ιπ 1)ειιπι, δε

ιιι ετεπτπτειε.Μιποτ.ιπΒιιιτιιΡτ. οιιεπτι. ειπε τει, δε

εττεέι:ιοπιε τεπτιιπι τα εόειιτιιιε οι:ιεθειιιιιε Ρωτά

π·ιε ειιιιπιιι:ιτιιιιιωι ουδ. οτιπιπειτιιτ,8ε τιεειΡιτ είιε;ειι

ει· ιιιίι είιε οι:›ιεέτιιιιι τερττειειιτετ:ιειι εὁειιτι-ιιε οι:

ιεέτιππε:ιιιιιιιιι:ιτιππεΠιιιιτιπ: ειΪεπτιπ,ιιοποι·ι8ιππ

τπτ :ιιι τπτ ιοττιι:ιιι ετεετιιτ:ιτπιπ,ιεπ τ:ιπτιιπι επ είιε

επιιπεπτιπιι εατιιιιι; ντ Ρ:ιτετ : ι€ιτιιτ ποπ Ροτει·ιτ

πιο :ιΠιπιιιιιτιιιιιε ει:επτπτειτιιπι ιεεππιιιιπι Με ιστ

τπτιιε, τω ττιπτιιιιι ετπιπεπτιπιε ειιτιιπι. Ωωιπωι.π

Ρετ ιιιιΡοίιιιιιιε νιιιο Μετα οτιΒιιιπτετιιι·:ιιι νππ Ρετ

τεέι:ιοπε Ι)ιπιπ.ι,δε ποιι πιι τω, νιιιιιτι τ:ιπτιιτπ τε

Ρτει"επτειι·ετ,8ε ποιι πω. .

3. Εκ οΡΡοίιτᾶ ιεπτεπτιει ιεεμιετετιιτ. ποπ Ροιι·ε πι.

νιιιετι ι)επιιι.ποπ Ναι .πιει ετε:ιτιιτίι ιπΙ)εο:ιπι- Ρ°°°ι#- 5·

Ροιιιιπιε επιπι ειιΣ,νι‹ιετι ι)εππι,ποπ νιετι ειπε οπι- α”ψ""”

π! :Μπιτ

πιΡοτεπτιἐ::ιτιιιιΡιιεειτ Ρετ :.ιτιιιετιινιειετι ετιιιιιιπι ν: 2ΜΜα

ε:ιπιιιπι,ποιινιιο τιιιειιιο επτα" ιιι ετιιιιιι:ιτιιτπτ ισι

Ριιετιτ,νιτιετι οιιιπιΡοτειιτιπιιι,ποπ πιο πι1ειιιο είτε

ει” οπι



ᾶπ οπιπί οεεπείεε: Παπ επίτπ_είε ε:ιιίΠι ει·εειεπεε

ι·ππι Ρετ Πιεπι οιππίποεεπ*επη. Μαίοεπεοίο. ίπι

Ιίεειενίείετί Βεπιπ,ποπ νί :ι οπιπί ίπει·ίπίεε:ι πει·

εεείοπε Βεί: ίε‹ί οιππίΡοεεπείει είε ρεείεεείο ίπ

εείπίεείι Ι)εί.ΚεΠιοπάεπε, ίιππίίειιι·ε νίείει·ί οιιιπί

ειοεεπείππι Βεί, ποπ νίίίε εεεεεπείε ειΒίεεειδείπε Πιο

ι·ειείοπε επείε ΡοίΠοίίίε, ποπ ίπεπίείιίε 8: είίίείπθεε

Πιβωείοπε ενιίίε, νεί εειΙίε επείε; παπι π! πω: ποπ

ε”.

ΜΜ,'0

ΠιίΠείε είπειιίε εοεπίείο επιιΠιε, τω ι·εοπίείεπι·ιιο-ε

είπε Πιίι απο. ίπεεπΠοπε, «με ρεπεεεεεπε εειιίΠι

εππι εοππεκίοπε πεί ε:ιίεπι είεεεεπιπ :Πεπε πιιαιιίε

εοΒιιίείο ρείιιείΡίί ίίιί;ίίείε επί εοπποίεεπίίιίπι εστι·

Με εοπείιίΠοπεε ει: εο είεείπείΒίίεε: επί είίίείπδιε

νεεο εο8ποίεεπόεεπ ει.ίπε,νεί ίΙίειεπ εοπείιιΠοίιεπι

εειιιιίείεπε εοἔπίείο_ίιιίι εει·είί ίπεεπΠοπε.8εά εοπε

ει·είμμιίει νπει είε ίπείίπίίίί·ιίίίε πιοείο, ειπε Παπ ίπ

εείίεᾶππι είεειεί εποιιεε ειιίίπεπίείιπιίπ εο8πίείοπεπι

Πεκ είίεπείε,8επεείοπειεπιπ Ππιπί,ίπιρίίε:ιε πιοπει·ε

ίΠιιπι πο! νίΠοπεπι Πα είίεπεία, παπι ίίπιιιί πίσω

πιοιιεειε επί νίΠοπεπι Ρεείοπειι·ιιιπ: Λε ποπ πιίπίίε

μι· επίπεεΠ ίπεείίίείίιίίίε εποείοείΐεπεία. νε περί:

εεεεεπτει·ππι ίιίιίιεε πεεείίπείειπι εοππείείοπεεπ ειιιπ

εεεεεπείε,νε εππι είεεεείππε,πιπίτπ ίπεείίίείίιίΙίε πιο

είο είιιίεί.είίεπείειε ει:ιειεεεπεπ Ρεείοπίε,νε επίπ πεο

.?παίίκίΠίσί· επίίε εει·ιπίπίε,8ε ΠιρροΠείε. Κιιείο: πιπιπείο ίπεεί

ω πω, εξίίείειίίίε εποείο εεπείίε ίπε!ίπίίίΒίΙίεεί· π! εει·πιποπε

'ΜΒΜ σ' οίιίεᾶιιιιι , ίεε νε είπε ποπ Πε ίερειι·ειΒίίίε επ εΙίει,

22:::. εππε εείάεπι οπιιιίπὸ εοεπίείοπε, είπε εο8ποίί:ίεπε

«ίππων... νππίπνεοεποΠείειιε πίεεεπίπιείίοππί Π νπππι εο

· εποίεί ποίίίε ίπειιίειιιει ειίιπεί πειίει·εεείπε!πιοειο,

.η πεε είΠ:ε επί νππίπ , ποπ είίεε εοεεπείίεεε απ! ειίιπείε

· εππι ίπιρΙίεεει νε εεπίεπι Πε ίπείίπίΠίιίίίε πιοείο επί

-νει·πιππιιε,8ε εεπιεπ πεί νππιἡ εεπείπε ίπεπίείιιεί Ν!

είεεεππι ειΒίει·ιιδείπε: είιπι ποείείε ίπεπίείπει,8ε ειπ

ίει·ει&ίπε πικαπ: ρεπεε ρι·οοι·ίπεπ,8ε ίιππεοπί·ίιιπι

εοπειιεΠιπι οίιίεάίιιππι:ίπιρίίεεε επεεπι, νε νιιιιε

Βε ίάεπι Πε εοπειιείίίεοΒίεδείππεεεπίπειδ:είεεεειιεε

εε εειπιεπ εείπεδ:ιι επί:: Πε ίπειιίείππε, εεΠ$εξεπ

είεεεειιε εειίεεειέείππε:πεπι πω: ίΡίο ίίίε ίείειπ τοπ

επτΠιε οειίεέείππε,ππί είίεε επί ε:ιιιίεπι,ποπ είε-εε επί

είεεεεεπιπ.Νεείπε ίπποι· ίπεεπΠο , εμπιπι εεείπιεππε

πεί ρεπεεεειπείειεπ πεεεε&ίπε επιιΠιππίνε ίπί"8 νἰἀθῆ·

επι ίπεπίείπε εεεεέεπεείπεεπεππι Ρεοεπιε; :πιει είπε

πεί· ίίίππι ποπ εο8ποίείεπε πιειοε εοππειειο ε:επίε

εππι είεεᾶπ,ειιπε ποπ εο8ποίεείπιεπείιπεεεί με εε

επίίΠοι·επι εοεπίείοπεπι; είιπι @είπε ίεεεπειιε

ει: πείτε οίιίε&ί,εοειιπι εοεποίε:ιεπε πει· εμπιπιεπ πι

ειιίε εεπιίίίίίίίπιπεπ εο8πίείοπειπ: ία! εεπείιιπ ίιείείεε

ίπεεπίίοεεπι πιοίίπεπ εο8ποίεεπείί είε μπε παππ

είεε.Τιιπι οιιίιι ίρΠι εοεπίείο, ειπε: Πιίίίείε επί εο2πο

ίεεπείειίπ είίεπείειεπ Βίπίπειπι νε εειιίΠιεπ Πίίείείεε πεί

εο8ποίαΞείω ει·είιειιίπε,νε είίεέειιε ίπ επ επιίπεπεεε

εοπεεπεοε,ίί είιάεπι είε ίπε!ίιιίΠειίΙίε πιοείο πο! επει

Πιπι δ: είεεέεππι ίπ επίθ εοπεεπεπιπ. Νεοπε ει‹επι

πίπιπ είε πείπείρίο επί εοπείπίίοπεε ε ποίάπιπιπι

Ρεοεκιε: παπι ίείεο ποπ ειιι:επίε εοεπίείο Ρι·ίπειπη

ΠιίΠείε πεί επ ποίεεπείειπι επειπιίίί:ιεε εοπείπίίοπεπι

είε εο είεεεπεΠείίεεπ, ειπε ποπ πεε οπεπιειιεποπε

εοεπίείοπεπι εο8ποίείεπε οεππίε εοππειιίο, είπω

πείπείρίπεπ ίιειίιεε π! Πι:: εοπεΠιΠοπεπ οπίειίίίπεί

ποπ εο8ποίείεπε ίπειιίείπε, δε πει· Ρεοπείο.ιπ Πιε

είεπι. Πεπε εο€ποίείεπε Πίπίπει είΐεπείει, νε επί)

εεεειεπεειεπίπ ε Με _ .

δ; 5. Ροίεει·ίοι· Ρατείιίείι·επειείπει ί-επεεπείεε,πεπιπε εεε:ιε

πω.#.εω επεσε νίείει·ί ίπ νει·ίιο,νε ίπ από ενιάίειι!ίεεε δε ω·

ί', '^'^(Μ'^' πιοεε νίεί,ε:'ίιίεπι είιεπεπ νίΠοπε,πιπί νετίιιιπι ίίεεε

πω”,

άἰιίιπὅ . . . . κ

ω,,";;Μ επειίίεεε, εποε. εεε ροίεπίπε νιείει°ί Πειιει πι, ειιπι

·σείωκ, οιππίε νίΠο εὸ εεπείεε, νε εαπ τερί·ίιείεπεεε Πειιεί

είε ίπ Μπι Βειιε νε ειιιι_Πι εκπίπεπείείίε εεεειεπεπ

εππι είίεπειείεπι εοππειείοπεπι Μίκι επίπ επιπε

είπ

©'πιπλ

πιο

πω." Μ·

"πώ π”

πεσει".

Η'. Πε ΐ/επέωεεβία :Δὲποβ&ίἰἱπ::ε δεί. 62620 ΧλΊ
:η _

είε,νε ειιπι εεεπιίπίε Πω: οιππίποεεπεία: απο ποπ

ί.οίίιπι Ροίεπίειε νίείει·ί Πεεππείίίπι Πιιιιιι είίε εκπί

πεπείειίε ίπετίπίεειιπι εαπία. ίεά εεπίπι ίεεπιπίπίι·ι

ειπε Ποεπιειίε εκει·ίπίεεππι εεεεδειιπεπ: παπι ετίιιπι

πω: είίε ιιίιειιιο εποίίο ρει·είπεε επί (πε Ι)ίπίππιπ,

Πιίεεπι νε εεείπίππε ειιεείπίεεπε ίρίίιιε οπιπίειοεεπ->

είε. Ε.ι·Βο νε ρεείεδείπε νίείεειεπε είίε επιίπεπείειίε

οπιπίροεεπείεεεεεΠ ποπ είίεπείε!ίεεε.ΠΙεείπ :οπω

επτειίίεει· ποίεπίπε νίσίετί επιπ είεεόείίιυε,νε επιπ Πιίε

εκεείπίεείε εει·πιίπίε.νίάεπεπε ειιιεείπ πίείεπι νίΠο

πε, είπε νει·Βιιπι, ειιιίε Ροεείε Βεπε εειίί εοπεπείιι

οίιίεεείπο είεεεεεπίπεεείιιεείίεεειιπι παπί :ίπ νίΠο

πεπι 8ίοι·ίοίπίπ,νε ΠιππίιΠιιπι πιοιιεειε επί νίΠοπεπι

Πιί,δε εεειιειιτεεπιιι;:ιεείπε ιείεο νετε 8: πεοπείε Με:

πίεειπεπε νίάει·ί ίπ νετίιο,νε ίπ οίιίεέεο,ποιι Ρεο

κίιιιε,ίεά είιάίεειίίεετ νίί-ο; Πείπίείεεπ νεείιιίεπ νίΠίιίίε

νε επιιία,εοππεεπιπίίεεί ροίεπί:ιε Ππιπί νίείετί ευπι

Με είεεδείίιπεερι·ορεεε εοππεκίοπεπι,πιπιτπ ίιειί:ιεε

επί ίΙΙοε.φι:ιι·επίεί ποίΠιπε εεεεεπτα νίείειί ίπ είστε

ίιο,νε ίπ οίιίεδεο ίπεείίίπίίοίίί πιοπειιεε,8ιίπειρίεπ

εε εοπεπεΠ.ιίπ οιδίεεείιιιιιιι επτππιί Πιιε ίπ οίιίεξεο

πείπιειι·ίε εο8πίεο: είιπι επίπι ί)επε, Πεπε ίπ Πω

επείεεεεί ίπ 8: ίπ Πω ίπεεί!ίεςίΒίΙίεπεε επιίπεπεεε

εοπείπεειε είίε εεεεεπε:ιεππι,πιοπεπείο ίπεεί!εδεπίπ

ειείιεί με ίίπιπι ίπεείΙίπίπίΙίεεεεπι πεί νίΠοπεπι Πι::

είίεπεία,ρεε εεπείεπι Ππιιιί,ποπ πεεεσπία(αίω

π πεί ειείΒεπείειπι επιπεποπίεόεί Ρι·ίπιει·ίί, πιοπεε

επί νιΠοπεπι ετεπεπε:ιεππι; :ιεείπε πιώ πεε ίΡί2

εεεειεπεειε είίεεπεπε νί.είεεί ίπ νετίιο, νε ίπ οί;ίε&ο

ίπεείΙίεείειί!ί πιοιιεπεε 8: ίίίρρίεπεε οίιίεεείπππι εοπ

επί·Πίπι ίρίίιεπίπ. Πιείτε ειπα: Π:πεεπεππι εππείίίει·ί

Ροεείε νετεείπε ρι·εεεκίεειε δ: πιιιΙεί ει: είε.ειιιδε.νε ο

μια ειιπείιπι είείι·πιεε είε νίΠοπε ει·είιειίε:ιεπίπ ίπ

νωπί πιίίίεειΙίεεε:ροίεεείοι· ίοίίιπι πεεεε είε νίΠοξ
πε εεειιπάεπι ίπ νει·Βο πεοιείπιθ. Π

· Πεείπείειιι· 1.ι1ποπ:ιεΐεο ίπ Με ίεπεεπείει ί)ειιε βεί

Πε Πίοεπίπω ·υσΙαπωππω ει·επεπε:ιτππι ωΡεεω ίπ- 8Ρ"#ίε ω·

εείίεεείιε ίιεπεοεπεπ;ίείίίεεε ιιιειπίίείεεπείο ίΠίε Πιεπι Ιί"""ω

είίεπείειιπ,ποπ πεεείίειτίο, ΠεείίίΒεεε·πιαπίεεΠειε Π?

πω! ειίπι Ππί είίεπείεί εεεεεπι·πε.ε.(πίπεεείοπε εται

επεα: νίείε:ιπεπε ίπ Πεο,είεεδεπε ίπ επιίΠηπεε πιπ

είιπι ίπ πιεπίο εειιιΠιίί, τω εείειπι ίπεείίί8επιίίίοι·

επειίί,ίπια:ι ΡΡπικίοίπει; πτίεπιιιπ,οιιίε Με εεεειειι

τα με νίΠοπεπι πε:ιε:ιπι νίάεπεπε εοππείπε επιπ

1)εο, νε είεεεεπε επεπ Πω εειιιίίι; Ποστ ποπ ρεοκίε

πε είε νίνίίιοπίε ίοίίπε 1)εί. ίε‹ί επείίεειίίεει·,Πευπ- ε! ,,κω

άπιππιπίπ νενπιιπι Πε πιεείίππι ί:οτιπ:ιίε,8εποπ είπφωπι ω.

είιπι εππίίιίε νίίίεπείί :ιίίπεί, ποπ είε ίιεεείίε. νε. νί- #εω2"ωί·

Πιιπ Πε πιεείίππι νίείἐ‹Π ίπ ίε Ποίο είίπ‹ί; παπι παμε ·

ίιοε πιοπο νίείεπειιε πει· εάπει·ίίιι·ίοε εεεειεπείε ίπ

Βεο;ειΙίοειιιί σ.ίείιεεεπε ει·ενιειιι·εε ίοείιιιιίίεεί ε›είίεε‹

εε ίπ Βεο,νε Πεπε νίίειεείίεε πιεπίππι ίπ ίείΡίο νει

είεπ‹ίί ει·είιεπείιε;πιιίαίιοε ποπ ίοΙίιπι ίπιποτειιε επε

-είίππι πιοπεπείί, Π:‹ί εείειπι ΕΕΓΙΠίΠ3Πείί νίΠοπεπι

εεε:ιεπεειεππι; νε πι.ιεεπι ί)επε Πε πιετίίιιπι οΠίεσ

είπε εει·πιίπίιπείίνίίίοπεπι εεεειεπειιεππι ίπ Γε Με,

οποτεεεεε εοπείπει·ε ίοεπιει!ίεεε εεεειεπεπε ίπ ίε ίπίο:

τω Πιίίίςίε,ίί οι·ορεει· εοππείείοπεπι ίπ επείοπείπ-·

εείΙίΒίΒίΙίεεείο, Γιίπείειείιπι ίπ επείείπε ειίπι ίίίο, Πε

πιεείίππι πιοπεπείί ποεειιείειπι είίάεπι νίΠοπενίίεεε

ποπ ειίιίεπι ίπείίιιίΠοίίί πιοείοπε, πεί νίΠοπεπι ΠΠ,

δεειίεει·ίπε Ππιπί;ειπίει είιπι ποπ ροίΠε είίε πιεείίππι

εεείπίπειπείίι ι·είίποι.ιίεπι·. νε Πε πιεείίππι πιοπεπείίι

ίεεί πεείπε ρι·οκίιπππι είε :ιειίοίπεε πεεείΠιείιιτπ πεί

επΙεπι πιοείππι-Ιοείπεπείί Πείειειπείππι,ε]πίπ Με πότε

Πιίπειι·ί Ροεείε.Π πιοιιεειε επείεπι νίΠοπε επί ποιίείπίπ

Πει

η ίπ υὑίεἄό

επίσεωιε16

Μειωσα”

;88.

Η πρεπε

ίπ 0Μ0.ι|ξ

Ἡ

ποπ είιείεεπ ίπείίιιίΠειίίί πιοείοπε, ίε‹ί είίιιετε;ί νίε- ΠΠ δ: :ιίεεείπε έί-ε,πι·οοεετ εοιιιιεκίοιιεπιίπ πω"

ίπεείίίειίιιίίεεεε: ίι:ιιιε επίπι ίοι·επιίίεει· ίπιροι·πιε

πιετΠιιπι ίπεείίίπεπείίι Παπ πιεπίππι εεεπιίπ:ί‹ίί ίππ

Ροεεεε εοππειιίοπεπι ίπ τείείοπε εοειπ:ιίίε επείεπείε.

νιι‹ίε οειίεέεπιπ,εμοεί ποπ ίι.ιίιεε εοππειιίοπέ ειιπι

- ίοι·ιιιτιίί
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ο πει τη). π] οι πω” οι εφριιιιιιπι πι. .πιοπιο

Μπι; οπιιι:ιιο ιιιιοτιιιε,ποπ Ροιοιι: πιο πιοοιιιιιπ

:89δ ι-οι·πι:ιιο τοι·πιιπιιποι ιιοτπιππι ιιιιοι·ιιιει ()πετοι·ιιπι

Ρ· "'ΐ'ΐ"' νι οι ιποοιιιιιι ίοι·πιιιιο πιοιιοποι πο πιιιιο σοφο

πιιιιο!Ιιειο.

οιυιπωιοπι

,,,,ι,,.,,..,_ ιιιιιιπιιε οοιιιιοππιι ίοι·ιιιιιιιιοι· οιιιπ ιπιοιιιδιΒιιιιιι

το πιτοι·ιιιε πο πι: ποπ οοιιιιοπιπτ οιπιποπτοι·.οπιπ
ιπιοιιι€ιιιιιιιιιε ποπ οοιιοπιι·ιτ ιιοτπιπιιτοι·,ιοο πιο·

απο πο πιοιιοποιιπι Ροτοπιπιπι: οοιιτι:ι πιο του
πιιπαπιιιπιε οιαιοδι:ιιιπ,ποπ ππειωε,πιι ιιοτπι:ιιιιοι·

οοπι:ιιι·τιι πο ποτιεπιιπ τοτπιιιιιιποαιπ. (Φο π, ντ

πιοοιιιιιι ίοι·ιιιιιιο οιιιοοιιιιππι τοι·πιιππποι πω,

οοιπο.ιι ισοι·πιπιιτοι· οοιιιιιιοτο ιιιιιο; πιοοιιιιιπ ιπτ

πιιιιο οιιιοοιιιιιιπι πιοποποι ιπτοιιιΒιιιιιοι··πο εο

ΒποΓοοιι‹ιιιιπ πω, ποπ οοι:ιοιιτοοπτιιιοι·ο ίοι·ιππ

ιποι·,ιοο πιιιιιι,π οοπτιιιο:ιτ ιιιιιοπιιιτιιιπ οπιιιιοπ
τοι. Όποιοτιιιπ πω" νιιιιπι ιποοιιιιπ ιιοι·πιιιιο οια

. ιοδιιιιιιιιι νιοοποι :ιιιιιοι , πιιατοπιιε ιπτοιιιοιιιιιποι·

Ϊ ιποποτ πο οοοπιιιοποπι ιιιιιιο, πιοιιτοτ ιοτιππιοπι

οοιιποιιιοποιπ πι οἔιιιοπι ι·πτιοπο ιοτιππιι ιπτοιιιέι
ο ιιιιιτιο οιιπι πιο. ι

39ο. (ῖοποιιιοο ι€πιιι·, Ποιιιπ ποπ οΐο ιποοιιιπιίοι·

Π”. πι' πιπιο νιοοποι οι·οπιιιι·πο πιιπιοέιιιιππι ι·οιποοιιι ιπ

""^“""(· οοιιοθ:πε ιιο:ιιι,ιιοο οιιιιπ [ποπ νιίιο ι:ιο:ιτπ,οιιπ ν:
_ _ ι_ πιοοιο ι”οιπιπιι που "πιο :κι νιοοποιιιπ Βοιιιπ ιπ

ο!”“ε””', ιο πιο οιιιιιοπτοιπιιοο οι:ιοδειιιιιπ·ι,ποπ τοι·ιπιππιι4

Ν0“'"",,ο ππιπιπππι πο: τοπιιιι·ιι: ιιοι·πιιιιο οοπτιποιιτιππι αοπ

οιιι·πι·πιπ;ιοο πιοπιιιιιπιποπ οι·οκιιπιιιπ; ποιο ι)οιιο

τποποοο ιποοιιιι;ιιιιιι:οι·ιπτοιιοδοιε ιοοιιτοιιιιιι πο νι

_ ιιοποιπ ιιιι,ποιι ιιοοοιιιιιιο πιοιιοτ πο νιιιοποπι αοπ

Βιιιιιιιιιι. ."Μπω;τοπ ι·ποιιοπιο 8ο ι·οιποπιπι; ποιο ιιοοτ ποπ

ποοοιιπιιο,& οίιοιιιπιιιτοτ , τπιποπ πει-ε δ: οοππιι

τιιι·πιιτοι·,ιιιι οκιΒοπτι:ιπι οιιιοοιι ρι·ιιππι·ιι,ιιιπιιι :πο

ιιοτ πο νιιιοποπι οι·οπι:ιιι·ιιι·ιιπι. Επι οπο οτι:ιπ·ι οπ

τοτ,ι)ουπι οπο: οΒιοδτιιιπ Ρτιπιπι·ιιιπι νιίιοπιε ποια,

£ι°οπτπι°π8 ΐοοιιποπτιιιιιι;πιιιιι πο νιιιοποιπ ιιιιιποιιοτ

Ριιποιοειιιτοι·, 'πιο ι·ποιοιιο, οι ιπιιοποποοπτοι·π

οι·οπιιιτιο; πο νιίιοποιπ οιοιιτιππιππι πιιπιὶε ποπ

οιΡιιιοι, οοιιοι·ιιιε τπιιοπο , 8: ιιοι:ιοποοπιοι· ιι Επι

:παπα >

ε”. ι)ιοεο, πιω Βοπτιιε νιοοτ οι·οπτιιτπε ιπ πιο νοτ

Μ'"· πο οτοπιο,οιιιιι ιο οοιπιοπιιοποιποι· οιιιιι·ιπιιιπτιιι·;

ει: ποπ ιπιπιιο πιο ιπιοιιιιοπιιιιιοι· οκρτιπιιιπτιιι· ιπ

-νι' καιω ιπετο:ιιο. Κοι .οιιι.πιπιοι.ιοοοιιοπτι.ιε νιοοι

οι·οπιιιι·πε ιπ πιο νοιπο οι·π:οιεο, ππιπ ιπ οο ιπτοπ

οιοππιιτοι· οιιοτιιπππιιιι·,ποεο;οπιπιπ οο οιιοι·ιπιιιπ

τιιι·,ντ ιπ ιιππειπο Ρι·οοι·ιο,δε ιι π: νιτειιιτοι· ποσου

ᾶει,οοποοοο.Υποο :ιο ιπιποι·. οοποοοο ιπ πω οιο

Π μπώ ιπιοπιιοππιποι· οπιποο οι·οπτιιι·πε,ιοο ποπ ν:

πι ιιιιιιο,ιπο οι·ορι·ιο;8ονιιπιι πω” ι:οπιι,ιοο τοπτιιιπ

πο. ιπι:ιΒο ιιιιτοπι νιτιιιιε ποπ οιιοι·ιιπιτ ιιιιιι€ιιι:ι

ιιιπι, πιο ποτοπιπο, οιιιιιε οιι οι·οοτιπ δ: νιιιιιιε

ιπιπ8ο.

πι· Λο ι.ιιτΒιιπι.οποοιιι::ο: 5.Τιιοτπ.οιτριιοπποπο οο

8°τιἱ°"'" οποιο ι·οπιοι:ι δ: ι·ποιιοπιι; οιιοιπΡιπιπ οι: οτιποιοιο

:::Ρ:::,:Μ πιω ιοιιιπιπο Ρι·οιιπποπιιι . οποιο ποια οι: Ραπ:

"ΜΜΜ οποιο οοππιτιοπορι·ιποιοιι,ποπο οοοποιοικιιι· :οπ

οποιοι" οκ ποτι-οοιιοιο οοεπιιιοπο Πει ποιιπ νι

οιοιιιι· οτειιτιιι·η :ιπ Ριοκιιιιο,πιι τοπιοτο,ι ποπ οιο

ιιπιτ. (πιο οι‹οΙιιοπ πω” οιοιιτπιπτιιπι οι νιίιοπο

ιιοπιιιιοπ.οπιιιοιτ ρι·ορι·ιιιε8ε ιοτιπ:ιιοε. ποπ οπιι

ποπτιπιοε 8ο οιιιιιιιιο5,οιιπ: οτι ι)ιιιιππ οίιοπτιπ, ποπ:

ποπ πιω οιι: οποιο οπιιποπτιιιιιε οι·οπιιιι·πτππι,ιοο

οιιοπι νιτιιιιιιιε πω” οι ιπιοιιι€ιΒιιιο ιιιπιιιιιιιιο

οιιιιιιπ,οιι:ι πιρριοι·οροτειι ιπ ιποπτιιιιιε ιιοπιοτιιπι

οιαιοδιιιιιιιπ οοιιι:ιιιιιιπι οπι·ιιπι; οπο ιοπιιι νοι·ιιπι

οιι,οιιοο οοι:οτ οιιιι/ι.8.οο ·ιιοι·.Ροτ οπποοπι ι-Ροοιοπι

νιοοι·ι ι)ιιιιπππι οίιοπιιιιπι,δο οι·οπτιιι·πε, ππιπ ιππι

πο οίιοπιιιι πι ιιροοιοε ιιιι,8ο οτοπτιιι·ιιι·ιιιπ ι_νιτιππ

πιει· ιππιιιπι οιιιοιιιι: ιιοο οτιιιιπ ίοπιιι πιιιπιιιιιτιιι·

ιπι:ιοςιπι, :μια εοεπιπι πιοιιοι: ιπ οοπιιιιιοποπι ιππι

πιπ.ιοι,οιιοπιι:ιιιτοι πιοιιι·πέιιιιο, οοππ:ιιιιιπιιιοτ ιπ

ιι:οποπιιι, ποπ πι ιιοι:οίιο, νι πι ι·πιιοπο ιιιτοιιιπι-ώ

πίπττοτ

ο

πιπιιιο.Αοι :..ποιέ.Ι)οππι τοκιιιιο οκοπτιιι·πε οο8πο: η;

ιι:οτοιπ ο ιριο,νι: ιπ οπιι ι,τω ν: ιπ ιιιοοιο οιιρι·οιιπ οι' ο·

οπιπιτπ; οπο οποιο ιιιιιε οιιιιπᾶο τοοι·αιοπιιιι: οι.ιοπο

ρι·ορι·ιοτπτοε δε ίιπΒιιιιιτοε ππιιιι·πιι πο ντιίιοιιο μοβ.

οοιιοοοο,Ι)οπιπ οο8ποιι:οι·ο οι·οιιιιιι·:ιο, νι οιιοπιπι

πιο· οοπποιιπο οιιπι πιει οιππιποιοπιι:ι, ντ οιιοθ:ιιο

οιιπι απο, πι:ειιιο ποοὸ (ιο πιο ιιπικι·ο ιιτιοπιιππι

Ρα οπι.ιιιιπι: απο ιι:ιπο π:ιοπιιπιπ Ρτοκιιπο ιιπι:ιοτο

πει· ιιιιιπι οίιοπιπιπιιντ οπιιιιιιτι, τω νι ΓΡωοω οι:

ποιοι” 8ο ιπτοιιιΒιιιιιοπι ιιιπιιπποιποπι αποφ. Λο πιο

3.οοιιοοοο ππι:οοοο.οο οο8πιτιοπο πισίιτπέι:ιιιιι,ποΒο 44 3·
οο ιπιιιιτιιιιι: ποπ οπππ ιιιιιιπιιιπ οοοπιιιο οιιιιιι8

εοπιιιιιοοο ποοοίιποιο πο” ιπτιιιιιιιιιιιι οιιοδτιιο,οιιιπι

ποο οιιιοέι:πε πιοπιιιοοιιε ιοτπιπιιτοι· οοπτιποπτιιι· πι

ο:ιιιπι,ιιοο ιππιππιπ οοεπιιιο οποια ο ιπτιιπιιιποθ

Εοδι:ιιε,οτιππι μι» ποι.ιοι·ποοποοοοπτοο.ποπο ι:οπτοε

οπο: οπιπιποιοπιπιπι ι)οι , πιιιιπ οτοπιπι·ο πι Ριιτ-έ

τιοιιιιιι·ι.8ι ιιιιιιιτιι.ιο πο,τω πιπτιιπι ιπ οοιιιιπππιμ

δ: πιιιιτ:ιέι;ιιιο.Αο Ρτοιι.πο8.οιι οο,οποο νιιπ το ιπ

ιο ιΡοι,ιιοπο.ι νιοοιι οιιιε οοιιποιειο, νει οι·οο ιπ

ι.τιπιοοιιε πει οοι·ιπιπιιιιι.ποπ ιοπιιιπιτ, ποδιά ιππο

πιο οιιππι οοποπτ νιοοτιοιποοιιιτιπιοοπο τοιπιιπιιο.

σπιτι π: οιιιιιπέι:π οοεπιτιο ιπτιιπιι.ιπ νπιιιο,8επιτοπ
πιο: ρτοιποο ροτοι·ιι: πιο ιπιππιιι:ι οοεπιτιονπιιιο Δ

8ο ποπ ιιιτοκιιιε.Αο ι·ι.ιιοεο, ιιπποιιιιπΡοι· οοποοπι Μ.

ιικοιοιπ οιιοιιτιπι ιιοι·πιιιιιτοτ νιοοιο ππιιιι·ππι δ: Ρι·ο- .οι π.

οι·ιοπιτοε,ιοο μι· οππιιοπι ντ νπτιιι:ο οοπτιποπτοπι

ι^ροοιοε οι·οοι·ιοιπιππι. Ροή ιποοο ιιοπιι μι· οππ-έ

πω πιοοιοιιι οίιοπτιπ:Βιιιιππε νιοοπτ οι·οπτιιτπο,ιοο

ντ νιι·ιιιτο οοπτιποπτοπι Γροοιοε οτοπτιιι·πι·ιιπι. Λο ” ;φα

5.ποπ.πιιποτ,ιπιοιιο&π οο τιιτιοπο ιοι·πιιιιι τοποσ· οι ι

Μπι Ρι·οιιιιιι:ι;οοποοο.οο ι·πιιοπο ΐοι·πιπιιοο8πο

ποιοι τοπιοι:π 8ο ι·ποιο:ιιι;ππιπ ππωπιπο τππι οι:

ποιο ιπ οπιιπι,οιιιιπι οοποιιιιιο ιπ Ρι·ιποιοιο πιο;

Με οοοποιοιτιιι·;οιιπι ιρΓο οοεπιιιο οπι.ιιιο,νι οπο·

ιιο, ίπ οιιππι πισίιτπδι:ιιιιι οο8πιτιο οιιοδιιιο. Αο ό; ”,_

ποιὅ. οι·οπτιιι·πε νιοοι·ι ιπ Βιιιιπιο πιο: οι·οιιιιπο δ: οτι 6.

ιπιιιιοοπιιο: ίο‹ι πιπιιιιπ :αποτο οι ιποοπτο. ιοοιε πι" Μ.

οπιπι ποπ ι·οοιείοπιππτ μτοιιιπιοΒο ιπιιποοιπιο πο- ,πωπω

τπ,πιίι ιποοιιοδιιιι,οιιιιιο πιω οι·ορτια,οιιπι ποπ πω: “ΨΜο

ι·οοιποιοπτετιιιιο ιοοπτοι·ιιπι, πιιι μι· πιοοιιιπ νιτπ- ΜΜΜ"

ιιιιπι ιιππΒιπιιιπ, οπο: ποπ τοπιπιοπιππτ Ριοιιιπιο

ιιππΒιππιπ,πιιι ιπτοιιοδειιι,οιιπιε ιιιπτ νιτ:ιιοε ιπποει
ποπ; απο ποο οοιιιιιιι ιιοπτιε οπο ρι·οιιιιππ πιοοιπ ρ β

νιοοποι οι·οπτιιιπε,οιιιπ ποοποππτ πιο νιτ:ιιοε ιπιπ

ειπα ιοΓοι·πιπιιιιπτ πο ιποοιιιι ι·οπιοιπ, ποπ ιποτιιιπ,

πιιπι πιο:: ποπ πιοποπιιπιοιιιΒιιιιιιιοι· πιιοπιιιιιιπ

τοιιοδιππι πο οοεπιιιοποιπ πιι,οιιιπππτιοιπι πέιιιπ

ιοε οοεπιτιοποε ιοι·ιιιιι, πιιππιπι ποποι.ιπτιιιπ πιο·

πιο πι, οιοτοι·ιπιππτο ιοι·ιπειιιτοι· Ρι·οιπιιιιπ ιπτοιιο

διππι πο νιτπιοιπ Ροι·οορτιοποπι οιιιοδιοιππι; Γοο

τοι·πιιιιιιιιιιπ; ποπ οτοκιπιπ δε ιπιπιοοπιτπ; ποιο. πι

πιο ποπ οοιιτιποπτιιι· ιοι·πιπιποι· ι:τοιιτιιι·ο, πωπω

οιιιπι πιο ππτιιι·πιο, πιο ιοιιιπι ιπτοπιιοππιο, ποσο

πι οοπτιποτι ιοοπποιιιπ πιιι.ιο οπο, οιιπιπ πιο ιιιι

ισοιιπτ ιπ ιο; τω πιω τππιιιπι ιποοιπ τοιτπιπ:ιτιππωιω"

τοπιοτπ, οιιιιτοπιιο ιπτοιιοοιιιο πιο ρι·οκιπ·ιο οπο: πιο. πο·

ιπιππιιιε μι· νιιιοποπι ισοιιπιπι πο πιο” ι)ιπιππε δ: ΜΜ."ω.

οτοιιιπτπο οοοποιοοποπε,ιιπιιιι οο8ποιοπ ιππιπιιιο ""”“°

ιοοπε οι ιοοπιιι ι ποσο οι πιο πιιιι:ιιιπ οοιὅποιοοτο

οοικοπιιιοπιοι· ιπιπτιοπο πιοιιέοι, πο:: οιιπιπιιοιι:ι

οοπιιοιιιοπο ιπ ι:ιιιοποτοιπιιππποι.ιιιιιτπ ιιοπο πιο;

ιιιτοιιι€.Αιιέιι/ι.& "πιο ποοιιᾶπ.ιιοοιιοοπι οιιιιπέιιο

οιιΡτιπιππτ ιοοπιεποποπ πιιι ιπτοιιο&ιιι, οιιιιιε ιιιπτ

ρι·ορι·πο; οιιΡιιπιιιιιτ οπιιιι πιο ροκ οιιοιπτοπτιοππἐ

ιο,οιιιοτιιιιπ πι: πιο ππιιιι·πιι ιριοι·ιιπι.νποοιιιιοπππι

ιπιτοιιοθ:ιιιπ τοι·πιιπιιπτ ιοοιιποιιπι πιο ιπτοπτιοππιο

ιιιι:ιιο&ιιιιιπι, ποπ πειτιιτ:ιιο ιοοπτοτιιτπ ,ποσο τω

τιιπι οιοιοδτιπο οκρι·ιπιππτ ρι·οοιιο ιπτοιιοδιπι, επι

τιιπτιι πι ι:οπιοιιτειιιι:ιιι· ντνιτ:ιιο: ιιπιι€ιποο,οιιιι:οπο.

τοι πιι,ιιππειπειτοι·ιιιπ οτιππι οπο ιοριπ:ιοπτιιπ:.

(:οπιτπ.



'σ' 398€ ·`(Ϊοπιταὶ, ντεεπτ :φικέ ι·εεεπτ. τ. πωπω πω εο ετεαιπιεε νιάεαπιπτ ίπ Βεο νι νιίιοπιε Πεἱ,Ιιοε πι.

Με" "· (Με ετεατπτα ποπ Πτι: τοττιιαΙιτει· ιπ Πεο, ποπ απ εο πιώ ιιπὸά Βεπε πιοπετ ιπιεΙΙει':Έπιπ Βεατιαι:ι

"""Μ παπι πι Ι)εο: Μπα επιτπ νιτιετι εοπτιπεπτίαιιι νιίιοπειπ Πιτ, ταΠε πιοτιο πεεεπαττο Π: ετιαιπ πιο

" ετεατπτατιιπι,ειπαε πετ π: εΙιιειτ πι εατπιπ ποτιιιαιτι: πιο αι! νιίιοπειιι ετεατπι·ατπιιι.ντ παρεα: ιποτιο αι!

ι 1 τιοε ιεπίπ [ετιοΙ:ιΠτιειι:Ηεππτ ετεατιιταε νιάετιιπ ])εο. νιίιοπειπ πι, νε εαιιΐαι ετεατιιτατπιιι Γετιαι·ατι α πιο

αἱ α. Ρετ ποε ετεατιιται εο€ποίει ποπ-πω ιπ @ειπε ειι- ι:ιοπε απ νιίιοπειπ εατπιπάεπι. @επι τω” ποπ

Ριεπα ιιιίτιιιδτε;ετΒο δ: ιπ οπιπιποι:επτιαιτιιιπ ποπ πεπε πεπετι·ατππτ αιιπει·Βιι·ιιηπια επιιιι πε8ατ, άι

τ ιπιιιιιε εεε νι εαπία εοπτιιιεατ οιππιΡοτειιιια, ιιπαιτι πιπαπι επεπτιαιιι πω” ντεαπίαιπ ετεατιιι·ατπιιι ,Με

5. ΪΡεειεε.ἰιτιὸΡεττεθ:ιπαιππιααπεεπιιατε.3.αΙιοιιιοεεο; τπεάιπιιι οΒιεέτιππιπ Ρετ ί.ε άπεεπε αει ποτἰτἰατιι

οποιι αέτιι ποπ είτ,· ποπ ροΙΐε ιιάτι εο8πιτιοπεπι ει·εατιιι·αι·ιππΡ τω απ ατι ε” άπεατ ωπιιιωε, ατι
τετιιιιιιατειαι πε ταδιο Ι)επε εο8ποίειτ ίπτιιτα,ειιια ππιπειιιια,ω φω,Βιε πω” ο

ιιδιιι ποπ ίππτ ι άειιιιιε- τετιπιιιατε ι:ο πιτιοπειπι Ι)ιεοι ει: εο ρταεειἴὲ, ποδιά ιιιιιιπα εΠεπτια π

ποπ είε αΙιτιιιιιι οιινίιεε πι άι εαπίαιτε, ξει εΠεοπ- εΙεαιιιτ νι: εαιιἴα ει·εατιιτατιιπι: ποπ !ιοε ιοί-ο ίπ επ,

τι,ιτπ τετιπιππιιι ἰΡΠιιε, απ! :μισά οΒιεθ:ι ειιιίτεπτια νε! ει: άι, αυτ εππι είι νιτιετι ετεατπταε ιπτπιτιιιε,

πεεεΠαι·ια ποπ εΠ: ιιεπιιιιιε ειιιιι α:8ει· Γαιιιτατεπι Μ! Γο!ιιιτι πιιιι-πειιιιε : :μια ειιπι πα ιποτἰο Με Ιωιύ[επ

αρΡετιτ,αροτειιεπιιιτ Γαπιταιετιι,οιιαε ιπ ιρίο ποπ επι απ” Ρετ ιπτεπτἰοιιαΙεπι ιπτεΙΙιειΕι!ειποπεαΜιπι- Ωω·

ταπάετπ νει Βεπε ιπ πια ί-Ρεειε εο€ποί-ειτ ἰΡΪππι |αιιοπειιι οι:πεέτιι ειιιιιιιπε ιπτεπιιοπαΙιε ἰπτεΠἰΒἱ

επε ετεατιιτσε.ντ Με: ιιιεετε;!ιπε ει·εαιιιτα, πικαπ ΒιιιΓέιπε πιοπο νιιιι.ιε οπιεθτι ποπ ίιτιπτεπτιοπαΙιε,

πω” ειιΡιε!Ϊα ιερτσεΐεπται, θα πιω παιπταε, νε! ιιιιεΙΙι€ιοιΙιίέιιιε αΠ`ιιπιΙαιιο αΙιετιιιε,ποπ ποε ιοί-ο,

ποπ.5εειιπάιιιιι πιει ποπ ΡοτεΠ:,α!ιοοπι1)ειιε ποπ φπα Βεπε πιοιιετ ιιιτεΠεθ:ιιιιι πεατι αάιπτιιι

εο€ποιεετετ ετεατιιταε ΐεεππι:Ηιπιπτορτιπιπ επι: εα- ιιιιαιι·ι νιίιοπετπ ΐιιππιοπετ αει ιπτιιιτιπαιπ νιίιοπεπι

τιιιπ.8ι Ρτιπιππι; ει·Βο ετεατπτα,ιιπα: αέι:π ποπ πι, ει·εατπτατιιπι,‹ιιιἰα Ροτείτι ιΠιιπι τιιοιιετε μα· ιπτετι

π. τετπιιπατ εοιςπιτιοπειιι Βει.4..ταιίιιιπ είε, νετιιπιτι ειοπαΙεπι :ιΠιιπι!ατιοπεπι ΐπι ετιαιπ νι εαπι-α ετεα

δ - ιιιιιιππτιι,Γεπ ίι:ιεειειπ ειιρτεΙΤαιπ επειπτει!ι8ιπι!ιτετ τπτατπιπ,8εποπ Ρετ ιπτετιτιοπα!επι αΠιιιιιΙαιιοπετπ

[*- ετεατιιταπι.α!ιοοιιι οιειίΡοπετ,Βεπε πι ιπτεΠιειΒι- ετεαιιιιατπιιι; ν: πατα ειιτπ Ι)επε τιιοπετ ἰπτει!ε

Χώιπέι. Ιιτετ ετεατιιτα:ε1ποπ απ ιιτοιιιιιείτ. Κεΐο.ιπ ιιποΙιει &ππι νιιιπε απεεΙι Ρετ ιιιτεπιιοπαΙειιι αΠιτιιιΙατιο

ὐἀἄΡ"( Γειά-ιι α Ρατι·ιοπε8ι δειιοΙαιτ.ιιιει ετεατπταε νιάειι ιπ πειπ πατπτε α[τετιιιε απεεΙι, άπό Ρετιπτειιτιοιια!επι

'Ζι','"ἔ:` Βεο;νπο νι ιπ οοιεδτο τεττπιπαπτε; αΙιο,ντ ιπ οΙ:ι- απιτπι!αιιοπέιπτεΙΙεδτιοπιεδι νοΙιτιοπιε ειπταεπιτι.

ζ;::έ,8% ιεότο τιιοπεπτε.ιπιιτα ιιιιΡΙιεεπι πιοιιιιιιι,ιιιιο οοιε- οπιι!ετιιαιιέεΙπαιποτπε ρα·ιπτεπειοπαΙέαίΠπιιΙατιο

° πω” εοπιΡατατπτ :κι πιτεΠεδτπιπι νε τετπιιππωβέ πειτι πατπτα:.αΙτετιπε απ8εΙι,πό Ιιοε Με εο8ποίετι:

νι εοτποτιπειριπιπ.Ιπ ι.τωπ Ιοοπιιπτιιτ, ι:διπι ιιι- ιπτε!!εδιπ]'οπεε8ενοΙιτιοπεε ειπίεΙεπι.Βιιιι.πεεψι·ια:

εππτ ετεατιιταε νιάετι πι Βεο ν: πι ΓΡεειιιο·ι @κι παπι παιιι·ταΙιτει Ι)επε ιιιιεΙΙεάιιπι παπι ασ! νττιιιπ›_

ίιειιι :μια πι ΓΡεεπΙο νιάεπιιιτ,τει·ιιιιπαπτ νιβοπεππ ··τιπειποπετ, δ! αει νιίιοπεπι ω, δε ετεατιιτατιιιιιίἰ-_

ιια ειπα ιπ Πεο νιιιεπτπτ, τετΙΜΒΘπτ ιπιεΙΙεδίππι πω! , θ.ιρο!ειιόο Ρετ !ιιπιεπ 8Ιοτἰιε αίπιπι!ατιοπεπι

Βεειτι.Ιπ 2ο[€Πί.υ ιπτεΙΙι€ι.ιιιτπτ, ππιιιαΠετππω ετεα- νιτἰιιίοπε οΒιεθ:ι Ρι·ιιιιαι·ιι δε ί-εεππεΙατιι.Αά 2.πε8. αίὶ ι..

τπταε νιόετἰ ἰπ Βε0 ΦΓνἰ νἰῦ0πἰ5Πἑπἱπ2ἶἶΪ-επτἰ2› εοπίειι.παιιι [ρεειεε ειιιιι·επα ἱπ επε ιιιωιιιδιωιι δε .ιι-πιεινι αυτοι ετεαι:πτατιιιπ; παπι ει: .εο ποδιά Ι)επε επ: ιπιεπτιοπα!ι ετεατπταε εοπτιπει: ίοι·ιιιαΙιτετ,επιπ βεσ'.ξξ.ξ"ς .

ειιιιί-α ετεαεπτατιιιπ,νιτιι ιιαπειπιοπεπόι ιπιεΙΙειπππι ίοι·ιιιαΙιε τεμαΓεπτατιο ετειιτπτατιιιιι ίεειιπτιιιιιι_ εαπιι · πω, ιιοπ ίοΙίιτπ ατι εοσπιτιοπειπ ἴιιἰ, Για! επαιιι τιιιιι ιιιορτιπιιι Με ειιοτείἴαι·πιιι; οιππιροτειιιια

.- -1 ετεατπταιππι.Ιιιιιτα ι.ΐειι?πιπ ιιιειποπ ιιοΠππτ ετεα- πιο ιπ είἴε εαπί-αΙι οι ΓοΙιιιιι επιιπεπτεμ @ο ει,

ισι.ω,”'· τπταενιόετι πι ])εο.ίεά αει Γπιιιιιιιιιιι ει: Ρεοιειπἰα νι ίεεπιιιΙτιπι Ετορτιιιιιι εΠε ετεαιπτιιε ιιππιεε!ιατιιιε

.2,ΜΜ,,,. ειπα! τετιιιιπατ νιίιοπεπι,τοττπαΙιτετ τεττπιπαιιΙΙαιπ ε; πεαττιειι|ατιπε εοπτιπεαπιιιτ ιπ ΐοεεΙε ειιοτείαπ.,

` -Βφε!Χω Πι: Ρ”Μπι2εβ»Ιεπέποβι&ι!έτετε Πού. δεί!έο ΖΩΗ

πιο· ἱπ`Βΐο,Ρω· Ρωοι·ιαιτι επτιτατετιι, δε ποπ πετ επτἰτατεπι απ

νε _ώιεδιο

,.,',!”ΠΠΠ

|Ε:

τετιπε,ειιαι·ιιιι πι εο Ρεττεθιίια εοπτιπεατπτ. (χιπ

ςΐιιτι πω: ιεττπιπαιιο Π: ιπ 8επετε εαπΩε τοτπια!ια

οπιεδειιιαι, ·ποπ Ρωπι Ρετ.αΙιαιτι επιιτατειιι ετιαπι

Ρετίι:&ιοτειπ ΐιιρριετι. Νιιπ ειιιιιι οοτείι: επεέ:Έπε

το[Μιπ αιβεειιπιε Ρετ ποι:νι!ιοτετιι τοττπαιιι πιώ

ΐιιιιο!ετι: Ρτοιπιιε επιπ ἱπ Πεο ποπ ειιιίταιιτ ετων

τιιτ2 ίεεππιπιιιι Ρι·οοτιπιπιεΠε εατιιιιι , ποπ ποτε-ε

τιιιιτ Ιιοε (επίπ ἰπ Πεο Ινιι:!_ετπΝεε ἴπτΪἰεἱτ νωειε

  

ιι9

ειιιαιιι ιπ οιπιιιοοτειιιια:ιιππι πι Με ΓοΙιιιιι νιττπτε

ΐεειιπειίιπιεπε ετπιπεπτιαΙεεαιιβε; πι πι £οτπιπιἱ_

τετ,8τ ΐεεππιπιπι Ρτοιιτιιιιπ επι: , ποπ πατπτα!εΐιι!:α

ἱεᾶ-ὶιιπιιι , τω ἰπτε_πτὶοπαΙε δ: οοιεδειιιπιπ. @ατε

Ιιεει οιιιπιροτεπιια πιο Ρωπειιιι εοπτιπειιτ Ριψ

ΙΙεε 8ιειιιοαι! επειτατεπιπ:ιπιαι!Ιαε εοπτιπετιιετ νιττ

τπιετπιππέἱ πιο ριοπιιεειε ποτεθ::Γρεειει ιαπιεπ με

Γτιιι&ιιιε 8τιιεαττιεπΙατιιπιππια ιΠα8 εοπτιπετρετ

 

τοττιια!επι ειτρτεΠιοπειπ εατιιτπ;Λά 5.Ριω.αιαι_ΙΡ, π.: 5_

Με[ειειιιιέ-Βειβί!.:.Λά ι.ρτοΒ.εοπεειιο,1)ειιιιι περι-Επι. ι

εοΞποίεετείπτπια ιπ ΐειΡΓιε.8ι ποπ ταιιιιιιιι ιο πα ΡΜ·

ειιιιιιεπτιαΙεπι εοπτιπεππαιπ ετε.3Επτετπιπ "επι εέἱ

ΐεεππεΙίιιτι τοι·τπαΙε εΠε εατπιτι νιπεαπειιιηπιαπεπτ

δ π.

Ιιεεε εοιιτιπειιτία ποπ επ: (οτιιιαΙε επε ετεαι:ιιτατιιτπ.

τω ειπἰτιεπε ιατιιιιιιι πω”. εατιιπι,ιτα ποπ _ποιετιι.

Ιοεο ετειιτπτατιιιτι νιΠοιιεπιτοτπιέ|ιτετ ι:ει€πιιπατε,5

Μ! :κι Γιιιιιτπιιτιι επι πιειιιπτιι ει: οπο ΡοΠἰπτετεα

επτα νιιιετπποπιπιπιιιιιε,ΓεεΙ απίτταότιιιε,ειιιιι ποπ

ιιεεεΙΤιιτιο Παει εαπή,ειιιιι εἔι ιιιτιιιιιιιε παπι! νιιιεαπ-.

τω· ετξεόιιιι:αΙιοιιιιι απεεΙιια νιάειιε ιιιτπιιιπεπαιιιἐ

ταιπ αΙτετιπε απεεὶἱ, ιπτπίτιπε ἱπ εε ίιπιιιΙ νιπει·ετ

εο8πιτιοπεε 8ενοΙιιιοπεε,ντ (εττεδ:ιια πι @τα εσπ

τεπτοε. Καπο: ειιιιι πατε ιπτπιιιιια πειιτπιπατιο Ηετι

πεπεατ ιπ8επετε εαπί-αι: ίοτιπα!ιε οπιεέτιιικι Ηετι

ποπ Ροτείτ Ρετ επτιτατεπιλαιτετιιιω τω ιιτοοι·ἰαιπι

ειιιιιιιπε νππτπ ειιττεττιπιπ ποπ Πι τοτιιια!ιε επιιταε

αΙτετιπαιεΗο οι·πιπεπι πω :ιό αΙτετιιιπ,ειι εο εποε!

νππτπ ιιιιιιιτιπε εο8ποΐειιτπτ, ποπ Γεειιιιτιιι ,ιπτιιι

 

ιιοπ ίιπτ.ιιτο ?ιιαιιιε εειτιοοιια ιιιιταιιιριιε; ΓιιιΕεπ

επιιπ ν: α&π τπτ πιο αΙιπιιαιτειπροι·ιε ιιιιταιιοπει
πι τιιιαιπ όιπιπιιε ιπτπιτπε ίσετειττεπιιιτ, οιιιαι·Ηιπ

ειπα τετιπιπιιτπτ,ριοιιτ.ειιΜππι ιπ· Γπα ιιιιιατιοιιει

°ίιιιεπΙα: επιιιι_-πιιταιιοπεα εοπππεπιιιτ @απευ

ηιιο:ετη,ι;1ιι8ιεα_πό24.ΠΒΕπ @πατα εοεπιτιοιιιι ΙΧ:

ιιιππιππιπ ετιαιιι ίε.ειιεεπιιίι-αιι εαιοιιαε ,ιιιιπιιιιαιιπ

ιΕ11Επτ2.ΓΩΝπ&πι [ειιίοΙπιιι @επτα είπω: αβιιι , Ε

ταΙεε.νε!ιαιεεεοπιιιτιοπεε ποπετεπτιιτι παπι ειἰαιιι

πατε τιαΒεπι: Με αᾶιια|εεἰειετπιἰπατπιιι ὸιίτἱπᾶππι
τ ὰ [πιο εαπίιαίωα εοπιι_ιτιοπείζοπτπιπ,πιιοά_ ιιιιιιππιπ ·

ο οΒιεᾶιιπι νε τετιιιι- Διβω..

παπε.ιιι! Ρἱινίἱεε ειιπΐετ ιιιΞεοεπιιιοπειπ, ΐιιοποπι- πω.

ιιιιιιιιιιιπ ποπ Ιατετ.Αιι με

τπτ ιαπιεπ ιπ[ε Ρωπεε,εω ι1επειιτ Ρετ ΐιιιιιιι Ριιἔ.

Μι. ειπε εοπποΐει δε αΙιετιιιπ, Κο αει πιτπιππιπ-αι·8πι- παπι επτιτατετιι εο8πιτιοτιειιι ιεττπ_ιπατε.διεπτο να
ε ` ο π π ε ο π α - π π

.Μ”ἔ° ,Μ_τιιιε 8: αΒίὶταᾶιιιε.. Μαιοτ πως. ιπ α. Γεώ-π. ιιιιι ιεδτπιπ εοΒιιιιιιιιι πι! @και εαιιβειτι αᾶιιπι νο

ΜΜ ιπαπιε πι ιιιιτιεπτειιι [εποιαΙΜπιιι ιπιιιιιτιιπε, απ Ιππιατιε,νε αιιτειιι ιΙΙιιιιι αᾶπ ·τετιιιιπει,ιιεπει πάτο

πι .. - ειιιίτετε

(

ίιχεειε εκρι·εΙΙα: πεεο,ἰΙΙιι αθ:ιι ποπ επι: , εΒοΑα@π '



. π:: ΙΧ. Πο Ϊοι·ὶ:οΙο @ο

οιιιρ:οτο Γοοιιποίιπι στο οοιἑπἰ:πιτι:ποο :ιο:οί: ειπα:

:ιέ`:π ποπ οοΒιιοΐοι:πτ,νοΙιιιι:ιιιιε οθ:πιπ :οι·ιπιπετο:

οτἔο ιιοοιιο οποσ! .του ποπ οίι,ιιόῖ:π ςο€πιιιοποπι

:οτιιιιιι:ιτο, οπο: οο:Ιοπι πιοπο οπιοέ:ιτπι π: Μπα:

πι :οι·ιιιιιιοπιιο ειέιοτπ οοιςπΜοπιε οι: νοΗ:ιοιιιε.

€οιιΗτιιι.Νοοιιἰ: πω. οοτΡοτοιὶτπιιιοἀἱιι:ἐ ατοπ

π:π·ιιιιι ιο.οιιοιι Μπι! οί: :ιι ί_ο; οτἔο ποι: πο. ιπ

εοοοριοειετοιιπ.:. .οσο πιο

:Μια 4.οοιιι.εοπ:.ο.ιι.Ωδπ :που οι13ιοχΙ:Μοοψ _οτι..ιμο

ό· Μιο!ίζεοπ.· ικτοκιιο ιπ2:||οίΐο :ο οφ σ.:ΐ οπο.: έΜο!ίο- “>"εξ-2 ε

ὲΪιο.·Θ οπο: έωε!!οΠιοι π: σο ο.ἔῖ το.: πιιιο||οδΜ , ...το

(στοά απο β,ικιο!αςιι οποια «Μ, το!ικοαπαι·, ω.:

π: Πω οιιο!!Χοπισ /έορβοι [ο ω... οοπωω, ώ· το.:

οπο επιο!!2τιοι·,ά· ιιπσκιίο £ωοΙΙοδΙο.Κι:ιο ι οἱιπι Γρο

οιοε οιιΡτοΠιι Ι)οι Π: Ροι:οδιιίΠιιιιι οτπἰποπ:ἰΠἱτπο

:ο!!οθιιιτι!ιε,οιιιπ ποπ πιπι:ιε τω... οοτι.ιοτοοι ..τι στ» οπο ιπιιι€ο οπιπιππι οτοει:ιιτιι:ιιπι.ἰπ ή Βου: ι:οτπιτ

ιοθ:πιπ ιοτιιππο:πτ·.Απποεοο.μι·οο.οποπ :ιδιο Μπι! οι:ΡτοΠιιε δε ιιοιιπο:::πε οιπποεοτοο:ιιτ:ιε !·οοιιπ:ιίι:τι

οιι;ποιι·ροιοίιέν: :μπι το.ιΙο του νιίτοιτοιιι :οιτπι- ΡτοΡτιοι.ιιοε δε ιέοποι:ιοποε νπιιιιοπιπΓοπο δ: οπί

Αρριικοιέο ιιιιτομταιιι Ρο: ιιιιιι:·τί νιίιο οοοιοτπ πιοτιο :οτιπιπο

#ο“°ξωο πω: ει:: οΜοδ:ιππ :Μπι ποπ οκιίι:οιιε, ο .και-Ποιο

Μ” οΒὶοᾶο,νιΙὶο οοιιί_οτιι:ιι·οιιιτ, :ιο :οτιιππο:ιιτ .το οπ

"Μι" ι ' ὶ`οέ`ιιιπι :ιδιο οιιιί:οιιε.(Βοι: Η τοΐροπιιο:ιε,πιτποοτο,

`- · . ν: οΒιοδτιιπ·ι π: ΡοιπβΠο, ν: ΜΒ.: :οττπιιιο:οο8πι- ο

ιἰοποπι. (ῖοιιιι·ὲ;'ίῖιι›ππιοτιι ποπ α:Ροπωιπ. δ: :ο

πιοπ ροτ :ο ειδ:ιι :οτιπιιιιιτ οοΒιιι:ιοποπι.Ωπιο οι

:οτ οί: Μπι! στο (Π·ι)·πι:οτιοπιπ, οπο:: Ρο: Μουτ::

οοειπ:ιοιιιε :οτιπἱιιιι,Π ποπ οι: ιοί-πω πιο Οιιγπιοο

το ιπνοτιιο ιποπ:ίε οκιιτο(ΐοπι Ρ οπο:: Μοιπο!οοπ

0οιπιπι·,πι οποιὶ :ιδ:ιι :οτπιιπα: οοοςιιιιιοιιοπι , ποπ

οπο (πιο ιιιίιιπέιππι.ι.νοτοο πιοπ:ιε,ίοιι Με ιΡΓιιπι

ν: οι ιπ:οΙΙιειοιΙιε Πιτπ!ι:ιιοο οιιιοέΗ, ποπ οτι:

:ποιοι τειιιο.οπτ :ισα ιρί·ππι ποοοιιιι· οι: .πιο σοι::

ξ:ιε .του ποπ οιιιί:οπιιΒιιέ. ΌοπΙ:ιτπι. Αρριιτοπτιιι

Μ:: οΜοξΈιιιιι,οπιι οιιιοδι:ππι :ιοΡ:ιτοτ Ρο:οπ:ιο:,τιπτπ

ιοτει.ει.. ποπ οίι,ποπ οί: Ριπ·πιιι οικω οπο: οι»

τπιπ Μπι! ππΠιιιπ Μπα οΜοέ:ιιιοπι ιιρροτοπ:ἰοπι:

οτ:ςο ω... ιτι Γι: Π: πιο πιπι!.οοιιο: ἴοΙ:οιτιἰπ νοι·Ιιο

Μ:: ιιΙιοπιά,οιιοά πιιιπΓπιοιιι τοοΙοιτι :ιΡΡιιι·οπ:ιοπι

οι.: Μι:ϋ.Μ ί:οτιπιιΠιοτ αιιιίο:. Λο 3. εποε! οί: ποιά ιπιοΙΙοέιτιιε

οπο. ιιπιποοιιι:ο ιιΡΡ:οποπο:ι:,οΐιπι :ιΡΡτοπεπὸἰ: βπι:ει

πιο ;.ιιιω οπο.: ιιριιοτι:ιιε ιιΡΡο:.1:: :ιΡΡο:ἰ:ιιε σπιτι

οοιι45€Ροιωιιι οιιοοπ:ιιιτι,ποπ πιο :π ιΡΓει τοπι
·~ ι ι :το :ο οοποοριἐ 8: οιιοτοίἐἔ, τ...: νΙ:οτιπε :οποιο κι

Μοττωοιπ τοιπ ΐοοιιποίιπι [ο. επιπ :μιά ιιρροιιι

(ο τοπιιιποοι·ο. Α:: 4.. οοποοιιο, Ι)οιιιπ οτοιι:πτειπι

σοεποΐοοτο, οιιιιιο πιιιιιτιιε 8: ιτοποι:ιοιιι: Με ε.. Η

επ:οτπ :οιιιπι οκοι·οπιιιπ 8ο :ιο!ιποε:ιιττι οο8ιιοίοοτο

τ:: :Η ἴροοιο. Νοε οί: ποοο!Το. ιιι:ι.ιιιιι:π ιππιπιιπι

απ:: ΓοιΡΓιιω οιι:οποι,ν:οτοιιιιι:ειε οποιοι: 8οοοιι.ι·

οι'οιιιο:οοοεποΐοει: ίο·οιιπιπιπ·ι ρι·οοτιιιτπ οΠο ο:ιτιιτπ.

(πω: όοςιιιι: δ.Τ|οοπ:.1.Ρ.εικς?.14. οτι. 5._/ίκο εοφ.

τω»... Όοιέί[ψβου ω..ω :ο βέρ/δι, οπο: βι7>βοκ οποία ο”

@οι ῇι°ι£ι ψπιιοικ:ο|ιο οποια» ο β ποιά: πο:: οι πάω[Μ

.ΑΙ οικου·

Μπι.

:ο οι ψ Ξω[επιβ. Μ οκοπωοτ Μικτιοι [τα σοκοποι βικτ!τικά2

-#”".” ν! Μ» «πω». ..ο πώ. νι.: Πιιιο:ιιππε 5.ι.Ε/|ἐο:ιο.ἰπ

887€ "Μ οΙπἱ:,ά£›ι£οο βιο οι κοπο ω οο/ἑοοοϊῇοο οι οίιπέΜικ

οο!πιΜπ.υ:ι·πωοπο οπο:: ῇ ισοτικοπέτ,οπτικοποοποτι

ηήοοοϋιιιτο Μιο!ίαιω!ιο.|π Μο τοπιο» :Η ά@ι·οιιιιο,

·ϊ ο· οτιο,τωο κατω: οπικοι,οι.·Μ το ς/]δ·πιέο έποικοι σοπ

2°”ι - Έ - ιιἔποοπιιιτ οίέο οπο: οιωὲιἰοιπ ά:Πιπέΐιοπη ο: "ω...

ν Μ.ιοδ [ΜΜΜ δαρἰωιἔι υπο ποσοι:: , οποιοι οι @πιο

ΔιΕικήιτι οοκωιοποπ οποιο ικώΠ'2ιιέ:ο Θ· ο!οποιοψι: Μ

Μ» ΡοηιΞΠἑρ-ιοῇ οίιίΠοδίο οοπτικοτωικτ. .Ε.ιι·-οικο Ραο

ιιοπι Ρο:Εοέι:ιπε.οπεδ.πι Η ο” οοτποτο: ἰπ ίιιιοΡτορτιιε

ποιπτιε οιιιί:οπ:οε,ίιοπ: ιπ:οΠοέ:πε ιιπ8οΠοιιε :π πιο

νοτΒο ν: :π Ρτοιπἰἔἱ ἰιιιιΒἱιιο Μάο: ιτε ω.....ιιω

ΡτοΡτἰοε 03:11:38 οιιτιιπι οκρτοπιιε:ιιοΒο:οπιτπ πο::

ιπ:οπ:ιοπαΙιε ιτπιι€ο . ν: ιο ΐοιΡΠι οΒιοθ:ιιτπ αρά

πιει: ίοοιιιιι·πιπι οποιοι. οιιε Ρ:οιιτιο:ει:οε,ι1ιιοε οπτο

δΕπιπ ιοί-πω Μισο: Η: το. Νοε το:1πιτι:ιιτ, φωτο

τρίο. οΒιοδτοπι ι:οπ:ιπο:ι:πτ ΐοι:ιιπιπιπι οπο πιι:ιιτιι

Ιο, ν: Μο:: Ι·οοιιπιπιιτι οπο οποιοι:: οιιοτἱιπιιι, Για:

ΓιιΗιοι:, ν: οοπιιποιι:πι· ΐοοπποποι ιπ:οπ:ιοποιοτπ

ίἱιπιΙἰ:ιιὁἰιιοτιι ιΡΠπε. ν: οπἱιπ ΐΡοοιοε ειποο!ιοει οι:

ρι·ἰιπιι: Ιοριοοπι,ποπ οί: ποοοπο,ν: ιΠπτπ οοπτιποοτ

Γοοππιπιτπ οίΐοιιιιιιιτο!ο, Ϊοει ΐπ:Εοι:, Η οοπ:ἰποοι:

Τοοπποπτπ οΠο ιπτοπτιοπιιΙο δι: ιπ:οΙΙιειΕοιΙο. (:ίιτπ ΠιΒζ,ρ

@πιτ Βι:πε ποπ ίοΙιιιιι Π: οποίο τοτπιιι,ίοι: οιιιιιπ Ψ.!.#2 '

ΪΡ€£ιο8 ιπ:οΙΙιΒιιιι!ιοοειτππάοπι , οοεποίοι: οειε ιπ $22:228.

ΐοτρΓο. π. ν: :π πια:: .ιιοποε δ: άοοτιιοπιαιο οι:- °,......”θέ

Ρτιτποπ:ο οπιππι , επι-πο :τα οί:,οιιοπ Ριι:τοε ιιιοπιιτ. “

Βοιιιτι οτοο:πτειε ιπ οιΡίονιιιοτον:ιπ Γροοπιο:οιιιιι

που: :π ἴροοιιΙο νἰιιοπ:ιι: οΒἱοᾶιι,οί:ο τ.. :Πο πο::

:οπιιπέιιπ:ιιτ Γοοπποίιπι Ρτοιιτιιιιιι οπο.: ο..ωι

ιπποπι οοτιιπ·ι, τ... 1)οιιε ετοιι:πτ:ιε ντιπ:: ιπ :τοπίο

ν: το ΐροοιιΙο,οίιο οι οι: οτιι:ιιτιο ιιοποοιιιιιιοιιιι:πτ

Γοοππιπιπι Ρτορτἱπιπ απ. πιι:ιιτιιΙο, ἴοο Ππι:Η:ιιιιί

ποπ: ιπιοπ:ιοπιιΙοιπ.νποο .5'.'Ποοικ.9.4..άο σούπα”.

ό. οοεο:,οτοιιιιιτειε Ροτίοι5Ηπε οπο :π νο:Βο :Μάτια

μι· οιιτιιιιι ΠιιιιΙτιπάιποο, οιιιιιιι Μ: π: ΓοιρΠορο:·

Ρτοιιτπιε πει:ι.ιτο:.|ο8οοιια ιπιβέ α'ο/Μπωι Πει/Μ:

σ.. @·ι/ιορι·ο άφ.9./ί·&.3. ιἱο ἴροοἰο οιιΡτοίἔεἰ. Απ νΙ:. το! Μ::

πο8.ιιπ:οοοπ.Ιοεο δ.ΤΒοοι.ο.4.άο ·οοπτ.οιι. 472.δ.ά· @Ρο .[:'Η

8. @··βίοο!ο/ί. οπι ΡιιΠὶπι :τυπο πιοιιιιτπ |οοποποι ;;ί::' 8:

Υ[πτΡιιπτ,Φοκο ωτοιοσοτιοιο, σαιτ/Μουτ, οπωιοπιοτ, δώ": .
·οοικο!ιισ ψ στοοικτο.Απ :οπο πω: ποπ (τι, ο:οιι- ” Δ.

ιιιτιιπι οιιιτι Μάτι:: οι: Βοο ΡτειιιοατοΡ οπο:: Ππιτ _ Ρ Σ·

:οι ΡοτιοιιΠ :πιοΙιιποιιο·|οοιιοπάΙΠοέ:οτοε οἔποἔ ,Γεπιι:.οπιε ιμιιπι ιιοΒἰε νι ιπΓο!οπ:οπι,ιιΒΐοππιπ,οι:

Βοο ιπιιιιοπιιιπ , ιπόιέπει:ιππιιο οΒιιςιιι:Ρ ω... ιοί:: ..

ἰπ οιιοΙτοιιπό:: :Ντεπώ οιί:ιπέ:ιοπονιι·:πιιΙτ ιπΠοο

ἱΠππι νΓιι τιιοποτι::Πα:ρωο:τω πω: ή οποικι·ο,

οπωιοπιοτ Μοτο: :οποιοι οποιο.: οτοοικτοτπω ροή:

δΗοποι. τάση” .]ιοπιβ Μπουτικ βια ·υέι·ικο!ι:ετ ἐπὶ

οι·οοικΜ::ιοο πι πιπ τοπο:ο:Ι)οιιε ποπ οί: :οτιπο!ἱ

τι:: ετοιιιιιτιι,ο”: ::ιτποπ Ρο:Εοέιιίπιπαπιπι!ι:πόο πι·

τοΙΙΙἔιΒἰΙΕε οπιιιιπιπετοιι:ιιτο:ιιιπ.ιιο ρτοιιιιοι·οο οπο

πωι υιιο!22:Μπα άταπω» «τοπιο τοπιο ιπποει

δ

:στο :Μάϊο φοτο: @Μοτο άικΕπο, οι φαω σιτο!!ξει!ιΕ- οιιιο,οιιοπ:ο οτοιι:ι.ιτιι ΐοοππιπιπι οι.. οτοει:ιιτιο τω.

Μ πο» τορι·οβπιιοι ..ω ἐωικοοἰἐοιἔ,/ἐά ωοοϋοιιιο πο;)

οΕοοιοδύο.Η:ι:ο Οιιἰοι.οιιὸο πι οιιιε.ιιοϊ'5.Βοά.ΐοπ:._

Βο.ι:= οοοιιιο(οιι: οτοιι:ιι:οειπ Γπιπροοιο,·ΐπππιιπ:ιιι-

:ιδή ίδιοποο ιπ ΠΜ, ιιΡοι·ιο οι: @.:.·οοΜ. ιιοιιι·ιιο

οοπο!ιιιιιι·ι ΟικιωιοΙουιο άουτοπι ως ρύιΙ«δοοϋΙο σοι·

ΡΒιιι'Ιδ οε-ορέἰωέ οοιήικοιι€; τιμά: Πέσο: ιι2Μπιο!!25ι

. | _ . ί . . ·. . ··

€.ά:ίτα 1ιζιιοτι [Ωω[οι·ΜΜπσηβοί ούιοδοιιι8 μι.: Φαιά

9"Μ-Μιο|22:ο.έκτοϋ.@ϋφοπ ψβοηοοι ροοοτιοοαοιῇτε°

ιιιιτο!!Έτοιιουι @ΜΒ @Μιά τομάτα οι: οοιοδϊο:

..··.. . ..:- Μ··οοιο @ΜΒ άικοτιεπώιΜιοκω απω,0ιΥ.ιέΙ |ίπέισοι.·

ο - Νοοιιο:τοποιοΙΜΒι Ρο:οΠ: το οΜο&ο:Μιιιιπι εστω

τιί:Σιι.8: Ρι·ιπιω·ιο.ίοο ο:ιιιπι το ιιι:ι:οπ:ιΙι δ: ίππο

ιιιιτιο, ιν: τοπΗ:α:·ιππι σκ->ριιτ:ισπ!.ι οικιόοκι2ί. οπο:

οτιιιιο οΒιοδιππι οοιιη:ιτο[ιοποι:: :ιιπι οι: ποεο:ιιια:

Ν:: μια! ..οι άιοοτι:τωπικιιιιοι βιαικάιΜπο.Τιι ο.

.
) _

ω το..

πιιοππι:Ηιε το!ιιοο: ἱπ ΓΡοι:ιο οιιὲτπ ιο απο? Επι::

πω.. :ιιιέ::οτι:ει:ιε ροποπο ιιοπάΙοδ:οτοιπάπιιοπιιιπ:

οι.: ποπ ιιιτπ νοτι:ιι:ιοιποο8ιποο, οιιιὶιπ οιι&οτο6

ιπροδοτοοτ απο:: ..ο ω: !οεοπιιοε ειοι:οιιιιπ:. °

ο έιεοτιο :απο

οι: οποσ:: οι·οοτιστο το Βου Μάο” Ροβοτἔ

ΠΊ. . ; ° `

ΚΙΜΑ Γοιι:οπ:ἰιιιιΗἱιιπιιι:,οιιιποε οτοιι:ιιταε :επι 399:

ο ροΓΠοι|οε,οπ5τποκιίιοπ:οε εδώ νἱιὶοτι πι ])οο 4βιοι4η

ει:: ει.πιπιο οπιιιι,ιιω τοπιοπ οίιάοπι ι:Ι:ιτιιιιτο,οιι& ψ .Με

Ι)οιπι νΜο:: Μοέιβ.έπ 3. ά2Π.:4.ΙΙια!ο. οί: .5'.”έλ ;_

του».3.άο δαρποι. οοωι:Μιοψο Μ. ο.. Ωτοδέ.ι. ο; . ..

-



.Βιβιτ. ΙΧ. ΜΡετἱτπττ/ἐο θορτοβοέ!ιτπτε 13ο; .ΐεἄἰο Χ Χ Ι) - .τι
ο πι... 3. πο. η . πιο. ω.. ΑΜ". οι 3. τή!. Μ. τη. τ. - :πιο εοεπιτισ σπιπἰοπι_ιιοΠιιιιιιοιο .ιιττωοε απο

.Β.264.'σ. π. π. τ. π. β. α. Φωτο. Μ. τ. ικά. 6. οπο. ι.

[στ. ό. το τοπ... οι: ιΒ.θτο ιπτιπιπι ...ποιοι π.

απο. τιπιιιιο οποιο. _ _ _ _ _

διΞενοοιι ιιΠιτιοειτ.νιτιετι σπιπιπ ποπ πιο, οι

πω... @πιο Βέτο εοπτετιιτ τιπιιοτε (ιιιιιίτι,ποιε

ιι. οπο... οπο.. νωπ,ι.. εο νι ιο ΐοετοΙο Γοετε!ιιοε νιτιειε
ι ροτείι ποιτιτιοιτινιτιετγειοοιο,ιεπιπειτοιοεπ ..το

Ηπιτει:Βοπιιο.ιπ μια. 14.τι.3.π.2. 8τοι.τι.ιι.ο πι... Αοιεσ.τι.ι. οπο, θπο.τ1. το. ιιιτ_ι. τσιπ!. 3.

Μ..πι οπο. ιιιτ.ι.ρ.π.εσπε!.3. τω... πιο.. ι. Κι:

ιιισ τι. α. τιιιιετίο.ιο εοπτετιιτ :ιιιιιοιιιο οποιοι ιιὰο

τα ε.ι.ιτ π. εσοποΓεειε ρσιἶε ιιιιιπιτιι.εοπτι. ντιιοιιιοε δεπτ.έπ

Μο. ο τ;Ιπψο [......... ιιι[.τοιι 8.φιεπιιι6·· ιτπω. τύπω

πιο Ναιή 03!π2/ισ ποιοι πω... ..τι ιπειιβιιπιιηειἔο πει:

ιειεπιιο.Οοστι &πιοει· νιτιειιτ πέτο ιιιιιτι οπτετ,τιοιπ

νιττοε πιο., οποιο .τι ροτειιιιτι ιπτεΙΙειΕΙιοι οιιιοιτ.ε

Φωτο, ποπ ι:στείτ ιε ειιτεπτιειε το ιιιιιιιιτιι πάτο.

Τ ε ιι ι· ι .τι αποκτά οι ογι.ι....·.ι..2- οι π.. οι

49.τΙ.3. πιο”. ιιιΤει·επτιε, ειτιοοιιιτ οειτσ πεεειΙιτιο

ιιιτιειι σιοπετ ει·ειιτοτπι ρσίιιοιιεε , ποπ ιι.οτειο ..το

ιιεπτει. Γοιιτιοπι. τι Μπιτ. εΠεπιιι οι ποιοτειιιτ οποία

οιοτιιοιπ ετεπτοιοι·οιο οποιο αποτο .πιο ποτε οτ

· εΠεπτιπε, (ε.ρει ίπποι οπιπιοστεπτιππιτ ποπ :τοπιο

οποιο ειιιίι:επτιιιι , π. στι· νοιοπτ:ιτεπι: οπο. π:

ιιστειιτιο ιεἴριεἱτ Ρισιιοτιοι!ε,ιττιπ&ιο οι·οοοάο πι:

ιετι ποπ το ιιιΠει |ιοειτοτε ιι.ιιιετε, νει ποπ ιιτοειε

'οστεπτιιιιι: το ιο οι Ποειτ:ιτε ιιτιβειε, νει.~πσπ

ιιιισειε :ιέλιοπεπι : ι8ιτιιτ πιο... Πεοπι,πεεεΠιιτιο

νιτιετ ποιτιποιτι οι πιο ιιιΐο πετοι·πιιτει ρισιιοειοιιε,

ποπ τ1οιιιτιοιτι το πιο σισιιοάοιο. @τι πιο π.

πετ ετοιιιιο πεεείἶειι·ιὸ πιο: οπο ριστιοέτιοιιιοειιο

Μ; πιει: τιοτειο τιιίτιιιότὲ νιτιετι ποπ ροτείι:,ιισπ τι.

τ.. τΙιιιιπότε ειπε τετιπιπο. π. σπιπι ΡιοτιοειοιΙι.

αν .τι π· ιι τιοεετ . π ποΙισ ιπτεΙΙ.;ότο οπο·

3 το παπι ...το σπιτια ειετιτοι·ιιε ρωποτι.ι, ρσίιε

ο. χ....ωι. σιοπει ιοτοι·ιιτ..9. Τύπ. τι. πι.. ισ. πιο. π.. το 3. τω.

πω. τ. 36. τια.β. κι: οπο. τις. τι. Οπιστ.ιύΜ. Επι.

3.τιικ. απατα. 6ο. Ρ.ττωί.ιο 3. πιο. οι τι. 13%”

Ο.ιμ.τι.2..ιτι. ι. ό· τ.. .ι.ιεπ.49 ιι.6..ιπ. ι.. 8στι 4.3.

α. 3. πως!. ι. προ. οι 3. το!. πι. π. τω”. 3 Ούι

...το .το .”......ι...ι. 6οπρι2τυπ πρ. π. ιι.ιίι/ρ.

οι. πο. ιι. 8ιΙαι.ς'α σπιτικο ΤΙιστπιβ. Μπι ι. τα. τη» 3.

οπο. ισ ω”. ο. Γιιπτιππι. οποιο Μια; εσοπιτιο

οπιπιοπι ροΙΙιοιιιοιο ιιι ντ:ιιιο ιιετειιιτισ ιιιξειτ

εσοιριειιεπιισπεπι νετιιιιιιοριιτ:ιτ ιιοτει:ιπ,νει·βοιο

τ:σπιριεπεπτιι: ι8ιωι- 8: οπιπει ετεπτοπιε νιτιετι ιπ

οπο... Εοπτιειιιι. Ρσίιε.ιισιιε ιιΠει·. τσ8πιτιο ?οιο

ι·σιοπι ποΙΙιιιτι ιετοιο απο: ι·εροεπιιπτιππι;πιιο Η

εετ Ποτ Μπιτ. , σκοπια τππιεπ εοπτιπεπτοι: ιπιτέι

οιιπτεροπιιπιτπω, ιιειορε ιπτιιι οστεπτιππι πιο

ιετίιιοιιιπ 86 νσιιτιοαιο ετεειτοττε , ιι σοι ίοεεεΠιοε

ειιτιεπόπ [πιο ιπτιπιτα εσ8ιτειισιιετ8τ νσιιτιοπεε

Ρετ τοπιο οιτειπιτπτεπι: νπτιε ιιοι τιιιεε ροτεπτιιιτ

εοπιπιειιεπτιιτ, εσιοπτειιειιτιιτ οποιοι πέι:οε , ποστ

Με ιοιιτ ειιειτοιτε : ..ο εσιιιοτειιεπτιεπτιιιι τιοτειιι

ιιπιπωωι ρστεπτια:ιοιιιειτιοτοεπ, 8: τσΒιιιτισ π.

οπο; απο δ: :κι εσπισιειιεπτιεπτιοε ετιιοι:π πάω.

@τι ι ο α· ο Κιειιιιιτιι ιπ3. τω. ι τω”. π. πο.

3.πεΒοπτιτ. πιο νιΙσ ιιιτειιεειο εκατο το.. τω.

τι πο. σπιπει τ:ιειιτοιιιτ Με ροιιιιιιιετ , Ποτ: ιο

τυπο: ποπ οποιο πθτοιιΙεπι εσ8πιτιοπετο .ο

ιιτοι ετιιιο τι. οοότσιιοοε έ. ιεπτ. οποια οπο.

ΐοπτισ.ιο. ιιιειο . ποσό ε. πιο. ιιεπιρε ιιοΠππι

ρστεπιιιιτο ιιιιιιιιτο ...το Β ειττεοπτιε οι! πέτο ιπ

Απο, ίιοε πι.. ιιπτ ιπιιιιιιπ ροίιιιιιιι:ι .,602 ΠΙΚΠΑ.

Βι τ: ο ι. ιωΡιιτιι,ιο.. ι ιτιετι οιιιιιετ Ματιο

ότι-πτω.τ πιο ρσΠιοιΙετ ιπ πιο.. Ρ τοπ. πεποεοπτ Μπι

ιΜὐ!τ##ΞΪ· πέτο οποιοι, πιο τοπιο ισπε πέτο ιπιιπιιτι: ιιο“ιετιε

εο8πιτιο ετει.ττι ποιο ποιοι.. ι ει: ποιοι" οιοιιε

ΜΜΜ. - ιπτιπιτοιπ ττειιοπι επεεεοτειο. Μιιιοτ [ποιο. οποι

Τὸ". Σ. Π¦ ΒΩ”σε

το

τοι.

Σ). οποιο.

Μ::

πω.

._ Μέ

Παει.

πιο

ε

τι

ι

πιειετ πιο πο.. οποιοι ιιιιιιιιιιιτ πιτ-τετοιο... πο.

ττοε νιισιετιοιιισιποιο ττετιιοτω ..οποιο (πο:

ιπππωι .ετιιιιιισοσιιτι ιρεειιιαιιο πετττξι:ιοΑπειο.ι

Νεο ι;ειειτ,τιοστι Ποτ τιιπτιιιο ι..πω...ππ....Βο.. ' -

ιιιιιιι ιιευτ κάτι τιι8οιτιιι· ει: οποιοι.. ιγπειιτεοσι. εψ"ΙΖι,"Β

ιπίιπιτιτ σκοπο επεεστεπιπτιτε ιπιιιιιιιι: π.. ειιθ""'”ρ”

(Μπιτ. διπεπτε8οι. πιο πιτιιτοεπιτιο ετιιεοσι. ιπ- .

ποιοι: ποια ιιεοτ πετιοιτ ρστειιτιο τω». Ριοι:ιοειε

ειιε&οε (νπειτε8σι·ζ ιπιιπιτσι ι διο πεε τ:οΒοιτισ

πιο. εκτιι·ιπιειε σοιεάπ π..τ.ττεοι.πιπιιι. πιτ τει

το τοεπιτιο ιιιιιοετε; οι οι. ιπτεπτιοπιιιι , @οποιο

ιιιιοειετ σιιιεξι:οιο τριτο. οι πι.. Ροίιιιιιιι Γε. Ρετ

ιε&ισπεπιιπιιι.ι.ιιπι; τιιιιο_εοπι ει. εσΒιιιτιο τω.. `

Ρτιτοειτοι Νότο οοποι ποπ μιΠεπτιτ; (ιιοιιιιιιιιο ε

ιιιιο ίετ:ο οποιο οι. ετεπτοπι ο ποσό ροτιο πι των

ειΡΔιε, οοπτιιιίιοπι πετιοε ιπ το , νι οτι το μποτ ,

ποσοι; ιο Πεο , ιιι_ιιοο τιιπιιιιο εοπτιιιεπτοι τω.

ιιειιτιπΙιτει· ίεεοιιτιοπι πι. ιπειεπτοιοΒει) τω..

ιο: ιπτειιτισπειιιτ. ι τιτοι·ιπιειε τοιιιιιιρειἴεᾶἰσπειο

σιιιεόι:ιτοοιι πετιοιτ ιπιει!εδτοε σιιιε&ιι οι πιππιττε

δε ιπτοιτιοε εοΒιισιτειε , πιο ιΠοτι οι»... ιπτιιοε

τιι·αιεπε, το ίπ ειΤε ι·ειιιι, το! ιο εΠε ιπτεπτιοπιιιι :

ειιιοτιοτειιι ρσΠιιιιΙιτι ποπ ιιπτιπτεΙιεάοι [Μπίστι

οι ιο ειΓε ιεπΙι , Βάι τιεοεπτ ρττιτιεπτοιιπ πι. ιπ

τεπτισπιιιι. Νεο-πε τα εσ,τιοσι:ι οσε πι.. ιπιιπιιοπι .. τοι...

εσΒιιιτιοπιε Πι ιπτειιτιοποιε ποπ ιιιΒοιτ ι.6ιπτω Γ.β Μ .#ι

πειίεάισπετο ιο εο8πιιιοπε: απο Με πι.. ιιιτεπ.. 'ΜΗ' ·#ι

τω. πρ" -

πω.

σοι?

τισπ:ιιε το ποιο εσοπιτισπι , οσο πω.. τιο:ιιιιι

οοσιιιιΒετ .το .τι τοπιο τει, εοιοτείτ εΠε: ΐσιιιιο το

πιω τιιειτοι ι..ι....ι.....ι., ποιο ζοοιιιτοιττιι· τω. τει,

ιε9Ππτιιιιο ..οι ειΤε, οπο πρτοπι ερτ τειιιιιπιτειιι

τειιτισπεπι ροτειιτιοι. @το το" ετσι ρισροιτιοπε

ετεΓειτ σοιεέτοιο ιερ·ιιιιτπτ.τοιΙειπ είι`ε απο . σε.

Και:: ιιει:ιειτ εσειιιτιο ιερττειειιτ:ιτιοπ ιο εΠε ιππο

τισπιιι ; νειοτ ιι οΒιετ.τοιο φοτο ιιιιιπιτειο οι.

ται τ, ιιιιιπιτε επειτα στιοττετ εοεπιιιοιπείιε π.

τετιιισπαιι ;, το ποιοι πι.. ιειιΙε οΒιεάι ειτοιιιοι πο..

Βετο στι· ειιε·ιπτεπιισποιε τ:σΒιιιτιοπιε. Νοπ .τι πο.

τεπιπεεείιε, ιιτειεἴειτιπ ειιτιετο πειιτάισπε τοπ; -

οτωειο. ποιο (πρὸ σιιιε&οιο ιεριετΓεπτετοιο είι:

Γοοίπιπτιιι.εοεπιιιο πρι..π....... είιιιετιιιεπ5. Κι'

τ.. .τι ,Ψ τι ειείετιτ Ριοροιιιοπιιιιτει· ιο π.. τιεπειεἐ

ειωτ ειειεεπτε τιιστιοεισιιι ειεΠιτ_ πισιιο&ιοοπτ3

τττοπιειοειπ ιοσ σι·τιιπε, Νεο πιο ροτείι,ειι οιιιοι._ι.

ει: οπο τω. τιποτε ι·ιιτιοπε εποε , πι. ποπ οποιο

οποιο π... οπο: ποιο τιεοεπτ ειτριιπιι οπο.

ᾶε 86 τιειττιεοιπτειιπΒοιτι ιιιιτιιι οιοριιιιτ πιιτοτιιέ _

οι: πιστη, οπο 'Μάο ιοπιιιιιιπιτει. Νεεειτιεπι το . ίζοι·... 3

τοπιο τι. το8..ιιιοπ. , οοιι νιτιεπιιιε Πειιι113 ποιο "βΡτιθτϋ

οπο: ποπ οι ιπτισ_ιπ ποπ οφτωτιπιεσ.πιπ Πει,

@τι ιιιιιτιιιο . ποπ νιτειιιτει· τειιτιιιιιοετιιι Πεοπι ιο ιο

ι Γο απο ποίι:ι·οτοιπτει!εάοιοεπιίιεπτεπιι τοπιο

ποπ .1τωεπτ Μπιτ. ;ττοιπ ποπ .πιο εκπο- ιπιειε

σιιιε&οπι ι.ιππιτ.....π. Π: . (ἔτι τιιπτιτιο τιοτειε

ιιιτεΠεότοπι οτι σοιεᾶοπι ἰπἱιπιτοιιι°ιπίειρισ επι..

ίιεπε.Αιτιοε πιπειιτιο ποπ πιο» Ριπω,ιωΡιπ... .

τε εσ8πιτιοπεπι οιοοιοιπ ροΠιιιιιιιιιιι νειιισ,ίετι

€τι.ιτη ειέτιιι.νειοποι: ιιοριιοιιπιιΔιπ. π. εσιιειοτιιτ ο

ειτ ιπιιπιτπτε τσεπιιισιιιε πωριιτιπτι , .ποπ ίπποι.

τοπιο: ιπτοιτιοίι ποιιιι.ἔι σιοπιοιο ροίιιιιιΙιοιο Με

ιιι,ιιοετιττιει Υετι:οιιι. . ο ρ _ Δ ' Η ι

Ετσι» π. ει: εσΒιιιτισπε σιιιιιιοπι ρσἴιἱιιιιἱοπι πι:

:πιο Βιορσιτισπειι Ρειιετιιιτἰσιιε οποιο ιι:τιιιιτοτ Ρ"·ι·_ τ

τσιπρι·ειιεπίισ τιιοιππι τιι....ι.. : ιπιριιειιτ ιιοτειο “ω”

εσπιτιι·ειιεπιισ τιιοιιιιιι .π...ιιο... ιοί ποιοι ιππ

πιω ετ38πιτισ οπιπιιιοι ρσιιιοιιιοιο ιο νετιισ

τομ |ριοροι·ιιοπιιιι ρεπετιπτισπε ι:ιο(ιιε. Μ.ι....ι..π...

οίιοπτι. ει: τ:οοπι.ιοπε τιπιτ:ιειτιεπιιοε οπιιιιιιτο

οοιιιι:ιιιιιιιο σπιτι οιοοοιιιοπ:ιιι ρεπετι·π.τισπε απ.

ιτεοιειτοιιιιιεοέιιιιισιιιιιπιτπ ιιιιεπΠοε ιοίιοι ετοι

Ε. (τι ”
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στοσοτισα:στ. Βιοα: ιτιισιιοτιτ , οοστιοΐοστσ ντιστα σιττιττό· :οἱ

σ.:ττισα:σω, σσιο :ο:στ Ποσο οσστιοΓοτι:ατ. Κατω: Μ' Π." ι

ιττισιιοτιτ , οσστισιοι νοτια: σοτισέξιοτισω ιτι Πσσ ,

σσιτι τεσστιιι ιτι:στιιισασ 82οιοτιττιτο σωστο οσστιο

ιοτιτιτατ; τσ σασσ ποσοστο ιτι:σιιισισιΙιτα: Πσι ωσ

αστο ιτι:σιισᾶστ:ι οτστι:σω τισ ντιτιω σοτισέ:ιοτισω

οοστιοιοσσστιωισσιτι ασαοιι:οτ ωσαστι: τισ σττιτιστ:

σαιτ: ι:ι:σιιισισιιι:τιο σσισᾶι σιιοτιτιτιιιτστ €ατισστατ'

το :στο στιτι:ο:σ τσι. α. Τοττι Ισσίιατιτισ Πσι τιστισι- :στα βιδ

οιτ ωττιστσω σοτισ&ιστισω ιτι Πσσ , σαὲω στι:ιτιι- τιστι τ σ

σσ:στιτισττιοω σωτιισσ:στι:ιτι Πσι,ν: Π: σ:σσσσ:ισσ. °"'"??°€
:οσοι στιτι: σσΠισιιιτ,σσσσ: οπο ιι&αο σστσο ισ στα. .πωσ

τα: ιο σωτιι σωστο σσττσ&ιστιιο. Δ: τισσαι: πεσει

:οτι σοτισάισ ωτιιστ οᾶα σστο ιτιστιι:σ ιτι σωτιι εσ

τιστο σοτισάιοτιισ ισι:στ σαι οσωστοσοτισιτ στασι

σο:οτι:ιτιω Πσι ,σο τισοσΠιττιτο οοωστσσσοσ ιτ τσττιω

ΐασίττιτι:ιτιω Με , οσω τισιιο ωτιιστ σστέσσι:ιο οσ

σοοΐοστισο Π: ιο ταοττωσ Πσι,σσα τιστι ο: οοετιι

το ιο στατιισο:οτι:ιιι Πσι , :τισ οσοι οσσσαα:5. οσο.

ιιοπιστισ τισ :οτσω στσσαοισιισ, 8: ισ σ”ωτισω αισ- 9

Δω στοσαοισιιιττιτιο. Οσιισττσ. σαι οοστισίοι: ν- _ 4"-:

τιαω σωσει: οσοι οστιασιτιστισ ω σο:στιτιοω οτσ:ι- 8':ιατιω οτμιισιιστ τιστσσατιτσ οσσοσιι:ο:σ τιο:σω σα- ;;;:". έ:

:στο τ ν: σωστο στα οτστισιιι:: στσσ σαι οσσαοιοι: 2 .

ι:ιστιι:α οτσιισιιιο Ρσττσάιστα οσω σΞσσω οστιασ.

πιστιο :ισ σωτιισσ:στιτιοω Πσι_σσσστ οσω σωσισαο

σοΠἱσιΙισσι ειστιτσατιτσ οοσοσβστσ νιττστσω αισθ

ιτιτισσιω σωτιισω σοισσιιιααι:3σσ τοστ οσστιιτισσίι:

οσωστσσοτισσι στσσ. Μποστ σειτο:_ίιοστ σαι ιστοσ

:στ σιϊσάαω ισ οοαίσ,σσσοτ ποσοστο ιτιταστι σεισ

Ωιαι ν: στιτιοισσω τοϋ: σωστο: ιτε: σαι οοτι:ιστο.

σο:ισιτ οσσ:3:αω ιτι τουσ , σσσστ σσωστοσστισστσ

οτιαιοω, ντ στιαοισισω τοσο σιΐσᾶαετ σο:: σίτ σοσοτ

οσε:ισιι:στο Πισω ιιιτοτισοτισ ο: οΙοτιττιτο,σατιω σκι

σι: ισιτι :οσων στιτιοισισω τοιισσιισο:σε.ΟοοΓσσ.
στοσ. Ποστ σαι οσωστσσσιισιτντισω σιΐοᾶστιι ισ ι σ.

οτισιδ, σσσσ: Ποιοι οσω σιισάσ οσωστσσστισστσ “

οσσιαω , ν: στιαοισσω τοΙιεσσ”σ&ίτε: ιτε σαι οσω

στσσοτισιτ ιτιστιι:σο σιισάσε ιι: σπιτι:: , αυτ: στοα!

στι: ιαθτιιτι: τετοιου: οσωστσιιστισ στο σωστα ν:

στιτιτισιαω ιτιιιτιιτστσω σττσαατιωτ Βοσ Ποσο τιστι

σο:σσι σιΤσ στιτισισισω ιτιστιιτστσω σιιΐσσι:σσω στοα

σιιισττι σοτίσθ:ισταττι , πιο ν: αστα: σατα: ιιιιιτιι:σ

σοτισάαεισαιτι ωστε ιιτισοτ οτσοτισ τισ τιάσττι σα

τσττι, ιτε: ι:ιτιοιτο. οι·οτισιιι:ι ω ιιιιιτιι:τιτσιτι “Με στι

τι. στσο σε ::σιοσστιιτιστισ τισσοίΓτιτισ Γσσαιτσι· σο

τισττατισ τοσα: οάστ σατι,ιισσσαοτσιτιτσιιιεισιιιττισ

:δ ιιαο;στσσσ Μισο οσωστσιιστιίισ Πσι. Νοτη “ΠΠ-ι

στοσστιτισ σσισᾶι στι, σαοσ ιτι Φωτο οσσσατι: ιτι

τοΙιισισιιι:τιτσω οσισᾶι ο τισ σωστο οσετιιτισ ιισ:ο- σ _

σα:: ιο οι:ιτι:ο:σ ιτιτσιιισισιιι:ατοττι σσισᾶι, στο σο:

οσιιτιοπιστισω τισ σωτιστ σιισδτασ,σασε σσ:σσ :τσι-ετ Ο

στσσαοστσι ασσσατιτσοσστιοιοι: ιιΙτιτιι.

Αιιτιττι τατιστιστιι οιιιστιο.τιτ σιιι,οατ τιοσσστιτι: σο· “η _

στισιοι σττιτιιο. σσιιισιιιο: :μια ιιιττιιταττι ιττισιιοτι: σιι- 48" "'"'·

σστιι σοστιιτιστισ Ώ σολ οσστιοΓοατιτατ το: ροτιιστω,

σοστισΓσι σοστιι:ιοτισττι , σαι». σσιιισιΙιιι οσστιοιοσα

τω; (ο. τισσσι: τα, σαοσ σίὶ σσιιστιτιο ττιτισιτσ σοῦ

ίισιιο, οοσοοΓοι σο: το, σσοσ «τι ττττισιισ μια: σοῦ

ιισιιστ ισσ σσιτστιστ ττι:ισ οι: σοίσσιιιε οσστιιτισ.

σμσ οσΒασισστιστι :τι οσσιιιτισ στο σοιιισιιισω , /

σασω ισΕτ οσσοιτισ σοσιοιι-ισττι , οσοι Με: Π: τσ

σττο,ιιτττο σιτσάο: στιστ τισ:στι·ι σσίσοιιιτ σα οσσαι

:ισ σωστ_ σσιιτιι τσιισιτο : σαιτ: σωστα σττοιασσο-τ

σστιιτιιτ τισ τοσσιττιω.Μαιστ στοσ. σσισάιιτιι σ οτι

τιιιιτιστ Πισσοτιι:στ ω οσστιιτιστισω;στιατ σιιιττι στί

Μισο οι! οσισᾶστιι, @στο σσιιισιιιε Π: οδ:ισ , στα:

οιτοσ ιιιασ πω; σοσι:. $σσ οσιιττσ , Μισο στο η στο

αστο. το στοσ. οφ. ω:ιιστ: σ:στιιω Ποστ στσιτισ ΜΡ”1:,···

σοίΕσιιιτο:ιο στιστ ιι: οστδοιτισ σιτ:·άτο , σαἑω τσ- Μ”

8:29, στα: οτσιτισ σιτιί:σατιτο σττσε οσοι: .στο θα;

- σωστα

Βοσπιτισ ίσο : Βοσ οσστιι:ισ ιοιιτιιτα ιτι:στιιισσ ασια: στοα

στππιτυπ τοι-παω σοισσιιισω , οι: ισιο οοωστσσστιίισ Πσι.

σώσω", ( ίασσστιο τιστι τιστι στο:: σοτισάιστοω οσσσι:ισ

%"”5: οσοι ιτιιιτιιτἐ σσσοσ ια:στιιιστισω , οιτω ι:ιιιτιιτο
#0 Ι” ιτι:στιιισ οιισσοτια το σωτιοω σοσαιτιστιιο σιτιτι:ο

τσττι. ) στσσι Μοιοτ·στοστ σαοσιισοτ σσΠισιισνιίσω

ια νοτσσ ιτι:στισιτ σο:στωιτιτιτσ νιιισασω νστσι:ο:·

σο σττιοιτι σσιιισιιιτινιιιι ιτι νστσο ιτι:στισατιτ ιττιιτιι

το νιιιοτισω πω: σοΠισιιιτι. τι.ιστι: σσισασ :στ

ωιτιο ιτιιιτιιτο, 8ο οτιισσιιιτισ σ: ιο σι·σ.σισσε σισισσω

τατιστιιτ , οστα τσισσάσ σσισάι στιωατισσοτι τιστι

σσΠιτι: νιίιοτιστ σιαστίω τοτιστιι:? οσ σσοσ σωτισσ

ΐσσοιτιοστιτστ τισ σοσσω οσιοθ:σ,8σ ωσσσ τστισοτιστ

σωοαττ1τωο,σοτ ωσσσω εισι:στ σστι οι ισ :στο ιω

ωσσιατσ νιιισιιιο. Ατττσο.στοσ. τω: σαοσιισο: σοι;

ιισιισ το σοτστωι:ια:στ τιποτα , δ:: σσττο&ιοτιιτ το

Γστιτισιιο, στ: σοι:σιο:σστοτωισα:σισ σττισσω νιίιο

τω, ν: σιτστιωοτστ: Εσ σσιιισσ:στασσε νιίιστιιτ

οσισθ:ι στατιωτι :σστσιστιττιτ ιτιτοτιιιστ σε οιοτιστ

σσισθ.αω στιωσιισω , σαιτ: νισστστ οσω οστιτισ

πιστα: τισ στιωτιτισω, ντσιΪο&αε ασ σπασω. Ετσοι

Τσω ιιοσ στιστι: (σωστο :στο στσσαοισιιι

Α Ρ,;"μ οσω τισασαοτσ οοτιτισεισασ τισ ίσοι:: στσσσσ:ισσω,

σσςπιτο πιο σσττιστσιισ:ισιτατ στσσσᾶισατιι τ στσο οσστιτ:το σω

ΙΜΜισιτ τιισσο σσΠισιιισσο οσω σ.σστσστι::ι οοατιστιστισ οσ

"ἴ"?"[""' σωτιισοτστι:ισω Πσι , οσωστσιισασι:στ σωτιισο

;"Γ ΙΜ- :στιτιο Πσι : (σσιωσιιοατι οσωστσσοασι σωσισο

"ἄ.””,”ο . . . . .τ
τοτιτιοω Πσι, σο:: σσωστσιιστιιιι :στο Γασιι:τιτιττο: στ

_ σο στ: οσστιιτιοτισ σω:ιισω σσΠισιιισω ισ νστσσΩ

ιιιτα: ασπισατιτο οσωστσιισοτιο σπιτι. Ρτιστ οστι

Β:στ σστστ; ασισσατιτσω στοσα&ισσω οτοσταττιτσω

σσΠιοιιισω οι! σωτιισοτστιτιο Πσι. Διιτοο. στσσ.

οι οοετισιοιτ τσταττι στ·οσαοισιισ, σωτισωσασ ωο

ἔσω στσσσοισιιιτοτιτ οαω τισάσστιτΞι οστιτισιτισ

τισ οσ ιασω στσσσάισσω , οοσοσιοι: ιιΙσσ οσω

τιστοσσο:έι νιττατο , σσσω το εστι Γασσοτιι: ια οσα

Βι ; ίσοι :σ:ττω στοσσοισιισ οτσοτσττιτσω τ οσω

σωσι ωσσσ στσσαοισιιιττιτι: σωστα ισσσστιιτ ισ

Πσσ τιά:σω σαταω ιτιστιιτσω ιτι οωτιι εστιστσ σοτ

(ο&ιοτιιο ; οτσσ σαι Διοιιιαε οσστιοσ:ιτ :ποσοι στο

· στατιιισσΠισιιτο ιο Πσσ , οσω σωτιι ωοσσ , σασ

Πιο: ισα: στσσαοισιισο, ειστοσσα:σ οσστισίοι: νιτ

τατοτσ στσσσάισοτιι στο Μοιοτ στοσ. ίιοσ: τσ

τσω στσσσοισιισ Ματια:: το:σσ1 στοσσάισσω ,

σσω :σ:σω οπο στσσσάισσω στ ασ ίασω στο

σασισιισ , ιτε σαι οοστισΕιτ τστσω στσσαοισιισ οσω
αστιτσσα:τι σοστισεισασ ασ ίσοι:: ιστοσσάιασω ,

οσσττοιοι: ιισασαοτσ στοσαᾶισσα:ι. Μισο: ο

Πστισ. :ο:σω οσο σσΠισιισ οτστι:ατατσω ιτιοισσιτ

στσιτσω σττισσω σστισάιστιι:τισισασ:στωιτισ; ιτι

σιασιτ στιιω ιτιιιτιιτσω στιισστσ στιτιτ , Μασσα

τα , ισιτιτσε, στο , ι.ισιοτιτιτο , σσ:στιτιστ, σοσι

σαιτ, ιαττιται, τσιισστιταωσσσσοτισὰἱστισωσ ο:

στο:στσο οι: ωσσο, σσο σοκ σττισιοιστι: ο Πσσ

στοσσοιοιιιο σο: οτσιιτιστισω , ισσσστιατι: ια Πσσ

σστΈσσιτιστισω σώσε σστι: ντι σωτιστ στοσσο σωστι

ο οισιισσ ίσσσστιι σσσστιτ ιτι σ:οσσᾶιασ : στσσ ο Επι:

τσσσοισιισοτισισσσ τστωιτισ , σωσσε ισσσστιισσ

στο: πέτα ιτισιιιτι,8ο σστωσσσω ΜΗ:: σστι ισ Πσσ

στσσαοστιτσ. Νσο τσοσττι στό: τισ νιτ:σ:σω οπο.

ΜΜΜ τι· τι:στσιττιο,σστο σπιτι: στσσ,αοστσ σοίΐστ ιτιστιιτο ιτι

τω: και νι: τοττοττωωττισ τ τιστι: :απο τσοσττι σστσι:, σσιτισσ

"ΐ""'ί'Ιΐ'^' :στο σσττσ&ισ @στα στσσαοισιιιε ::στι:ιτιστι σο

"σ °,&πτ:_ . . · . .

τοῦ οττιττιοα:στ το οποία . οι: σοτισθισ ισσίὶπτι:ι8,

ισιτιτσετ νιτισ ιτιτσιισ&ιαα, στο. :ισσσοστι:ιτι Πσσ

οοτιτιτιστι στο τωιιιστωτ σο σιισσ τιστι σποτ σου

Μέσο: ωσσσο οστιτιτισεισι σο: σοττσ&ιστι·σο.

θ" @οι οοττιστσσστιιἔι σωτιισσ:στιτισ Πσι , απο.

οι ω..." στσιιοτιστι:ατ :στο ισσιι:ατιτια Πστ,ιιο σσττιστιίττο, τ.

.τωοσωω ιττισσισσιισ σίι:, οσωστσιιστισι νασαι τιτττισσ:σω

··σττσ=»; Β ισ Πσσ, ν: σττιιιισσ:οτιτιττω, σαιτι :στα: Ποσο οσω

  

_ ι σο»

στο.



.Ω

ϋῇιιιι;.Ξι' Χι Παΐστίααισβα ευριρειειειαι: Πυξ 82820 ΧΧΠ'.' ο;

:μια ιεΗει:α5 σε ο:σιοσε οεοιιεαι_σιιε&α εσεοσ- είε: εοιοριειιεοίιο, είισ οιιΙΙαιο οοσαιο μεσο

Γεει·ε ιεθειιαοι εκιίι:οιειο, σε: ἔστι: :ποιοι εισ

Γιειε ιεΠειια , οιιιιοι σωοα_ ε οι ιεΗει:α σισιοε

οποτε εΓΓεοτιαΙιιε: Γιιρροιιαι: σιιεᾶαιο , γ: οσιε- ι

&ισο8Φ σιαοιΓειιαιει ει: Ραι:ε σσιεά:ι.

οσοι”. Λαοσ Πειια νιΓσαιοσισιοε ασ σιο-:| αιι

οεε ειεαιιιιαα Ρσίιισιιεα , είι ΡειΓεᾶισε νεοσιο ιο

αειψιθ σἰ°ᾶσιο , ειιεα οσοι! νειο:ι σειοεαι : ιαιοεο οσο ιε- Γι: οσο : οιεσ νιιισ σιοοιιιιο ρσιιιοιιισσι ιο νειιισ

νασαι αυριο·

4η·

σ::

ι:

ἱ: α..

[η.

σο).

Ρομπ, σιι·ε&αοι ει:ιΓιεοτειο 60800Γεειο ι:Ηει:αιο

νιρσΠισιιειιι: οιιια “σε ιεΗειια ρι·::Γ:ιρροοιισι

ασ σιιε&ι.ιο ε.ιιιιιεοιεπι. νοσε σοῦ:: ιιιτειιε&σε'

ετοιμα: εοοισιειιεοσεοσσ α:: Ρεοετιαοσο ΡειΓεᾶιἙ

Γε ιοΓσοι , εσΒιιοΓεειε οσο ποσο ριοριιαιο Γσο

ιιαοιιαιο , σε ιοιεΙιεᾶσιο ιαιο ειιιιιεοιεε, Γεσ ειιαιο

ιοΒοιιαα εσ οιιιοοει ιεθει:αε ΡσΠισιιε; , οσα; ρσΓ:

Γε: ιιιεεεΠισε εΙιεειε, ο αιισοσε οσο ισιοΙιεαιετ. ο

ο 0&ῇιὶ‹·ι ι; Πεσε οι οισσιιξιισιι:_ ει·εατιιιαισιο

σε: οσιεοιιαιο , ν: νιιισα!ιιει σιιιιοθ:αιο ιι :οι οι:

αιιιισιιιια : ει·Βο ν: ωσσοιιιιο οσο ιο:Ισσιι οι·

ιοαιιτει· ιε!ιοιιαε σει εδιισοεε:ιοιισιεσιιιοιειιεοεσ

σιιιοιρσιειιιισ , οσο σεσει οεεείΓαιισ εσοοριεοεοσι

:στα είΓεοιιιι., οσα: εσοσιτσιτσι ει: οποιο ειιαιο

αιιιισστιει Χάο. α. οεο.αοιεει :ο εοιιο Ποια ρ:ο-°

σιιᾶισσε ιοΒοιιαισιο εισαισιαι·ιιιο , νταάσε οσοι;

ιοΓιοιιιιε ιο οιοοι οεοειε σειΓεάισοιαι αε ρισιοσε

ν: νιιιιιιε ιοεΙιισεοε οιοοεα ρειΓεᾶισιιεα;ιιαοι ισ ιο

ασοιΓσιιοαιιιει σε νιιισα!ιιει· σιειτ Ρισσιιδιιιισιο,

οσοι! είΓεοιιαιιιει· Γσσοσιιιι ρισσσεισι!ει οι τσισιο

εοε ειεαισο·ι ρισσιιεισιΙε είιι:οτιαΙιτε: Γσροοιιιι α

Β:σιο σσισιο ιοιιοιτσιο ΐο σοιοι 8εοειε ΡειΓεέι:ιο

οι:: σιειισι αστειο ρσιειιιια Πει αιι:ισσισιο νιιιστε

σιίιιο6ισιιι σ ιειιοσια,οσο οιιατεοιι5 :ο εοοεεριιοι- ι

οπο, ν: εοοτειπισα οιοιιιιιιο Ροιιισιιισιο ,οι οσα- ι

που: οι ιαιισ ρισιιιιοε ειιεοσεοε Πιό; αα°εοιιο Πε ι

εοιιο σιοοεα ρειΓει'Ειισοεα σισιοατ ι οεεείΓαι·ιισ ασ

Ρισσσόιισοεοι ιοτισε εοιι: ρσΠιιιιιι: ; εσοειρισιιισι·

οι) νοιεσ ια:ισοε Γσιιοαιι ρσιεο:ια: ειιεειιιιιεια.

Ει: εσειιιιισοε αστειο ιοισιιισιι ειεαισι·αισιιι ισ

νεισσ οσο Γσιισο εσοοσίειισι σοι,εοιια Πει , νι·

Γσιιοαιιιειεα:εεσεισα, Γεσ ειιαιο ν: νιιιιιαιιιει εσο

τεοιιιια εαιιιοσ. Γε.νι α&ιιι οσοι: ιοΒοιισε ιο σιοοι·

8εοειε ρειΓεθεισοιει α. ΠιισαξεσιιΓεο!οσο ιοειιισιι

σιοοισσιεοιια Ποιοι:: ρειΓεσιισηεε σιιοαΙιιει·, σε·

8ο ; οσο ιοειιισιι νιι·ισαιι:ει , εσοεεσο. Λι! οστο

Ριεοεοσεοσα ασιεοι ιειιο-σα α::ιισιιια ιιιοσι εσιο

:Ρο σιιιοιοσιεοιια Πει ιο Ιε ιοί-α εσοιοιειιεοεσ, Γού

Πει: ο πια ιοεισσαοτσι ιο σιιιοιροτειιιια Πει Γοτ

οιαιιιει, ειιαιοιι οσοιοειιισαοισι νιιτσαιι:ει·έ Κα.

πιο: ιιεσ: νι:τσαιιε σιίιιο&ισ ποσοι αιτι·ισσιι ασ

αι ισ οσο ιοιρεσιι , οσο ιιιιοιιι, ο ιοισιιιιιε εσειισΡ

εατσι οποιο , ιοτσιεισιι ετιαοι εσνιισΓεαισι αΙιεισοι;

ιια οεε ιιορεσιει , ουσ ιοιοίι: ι εσοιΡιεΙιεοσαισι

νοιιιο; εσιοστεοεοσα:σι σ: αΙιεισιο. @ισα νιι·τσα

ιι: σιίιιοᾶἱο Γσιιιιο ιιοΡεσιτ ειιοιιειτοιο εσοοιιισ

οειο αιτειισειορισιοεασ εοεσιιισοεοι αιωνια:

ιιαιο , οσο ιο σισιοε ασ ιοιισιτισαιο , οσα: ασ :εοι

Γειτσι, στου: είι: ιο Γε. ο ' · _

:Μπι α. Ρε: εσεοιτισοειο στοοιιιοι ΡσΠισιιισοι '

ο νεισσ οσο νισειετιιι· Ρωσσια: Πωσ, οιιαιο

σε οσο νισεαισι·, α οσοιισετ σεατσ,είιιο οσιια οια

ισι Ρ:ιοοιο νισειεισι ιο Πει8ει· εσεοιιιοοειο
σιοοισιο σίιιιιιιισοι,οσα σε Για ο α οσσιισει: Βεα

εσ οσο ν' απο:: Γεσ σε ΓαιΕισ α οσΙΙσ σεαισ :σου

ριειιειισιτσι: ει°8ο οεε ει εσ8οιιισοειο σιοοισιο

Ρσίιισιιισιο εσιιιοιεοεοσ)ειεισι·. ισα σιΓ:.Μαισι.

οσο νισειετο: Πεσε ρειΓεσιισα ει: Ραιιε σωσει,

εσο:εσσ: οσο ρε:Γεθ.ιιι: ει: Ραιτε ο:ισσι :ορο-ι

Γεειισι , 11080. Ναι:: οσε :Ρο , οσὸσ σεοσ:ιαιετιιι·

ν: εασΓα σιοοισιο σσΠι οιΙισιιι, νισειετσι εα ειαιιια

σε σ: ιοτειιιιοοε, οσασι ει:ιοι: σοιεδι:σιιι : :Ισια νεισ

εσιοοιειιειιιισ οσο εσοιιίιιι ιαοιΒιιο ιο εοοοιιισοε

ετιεοιισιι σιοοισιο ρειΓεσιισοσοι, οσο (σο: ιο σο;

ιεόισ , Γεσ ειιαοσιο ιοτειιίισα , δ: ιο ειαιιτατε ασε

οσαια ιοτειιιεισιιιιαιι :οσοι ο οι:: οι:: εοΒιιιτισ

Τοσο!. Πέσο::

Ώ

οσο ιοΓειι ισιιοαΙιτει· εσιοοιεοεοίισοειο Πει: :μια

εσιοοιειιεοιισ :ο ασαοσαια εοεοιιισ σσιεέιι, οσα.

ιοαιοι· ασ σοιεάσ εΧιοι οοο Ρώσο Ασια. :ποιο

οι: Ποια ρισσιιέιισοε σιοοισιο οσΠισιιισοι οσο

ασεοσαισι ιο εδώ ιια οεοιιε νιιιοοε εοι·σιοσειο

ασα:οσαισι ιο εοοοοΓει. :απο οεοσ αοιεεεσι ασ·ιωδ

σισο. εοοεεσο, ροίιισιιια ιεεσιισσιιι οι: , οσσσ σι.

::σοτ οι Γε , οσο ασα:οσαιε στ: Πει; οσια ιιισσ σ:

ειεαισιοσισε ιοειεαισιοοοεοο οσο ασα:οσαιεΠεσιο

Γεεσιισσιοιιισσ εΓΓε , οσοσ οεεειΓαιισ Πιο σοσοι:

ιο εασΓα, οσο ντ.ιιειοσσισσοτ :οςσιο ε εΠει :

εσοι εοιοι ρσΠιοιΙια οσιιαιο -σιεαοι ιισιιιαιισοειο,

ιιεοσε ιο οιαιεσιιι ρισσιιεισιιιιαο_ε; οεοσε ιο ιοσσο

Ρισσσεεοσι , οσο ΡοίΓσοι εοοιιοειι , πιο ιο εασΓα;

οσαε_ίι: αξι:σε οσοι: ιοΒιιιιε οειΓεθ:σε : σεοσιαι!ια

εοεοιτα ιο Πεο,οεεειΓαιισεσΒοσΓεσιιισι :σοι εσο

οει:ισοε ασ:αιε εΓΓε εαιιΓατισσιιι , ιερσεοατ εοΒοοθ

το ασαοσαισ Βεστ11, οι εασΓαιισσιοεαισιο. Ξ

' οσο:: εσ8οι:ισ , οσα: οσο τοσοι: ασ |ρεοεζ

:τα οσα: οιοοεε ειΓεδιισοεε σΒιεθι , οσο ιιιιιιειετ

ασ εσιοριεοεοΓισοειο σιοιοι ι Γεσ εσοοιιισ οιο

οι:ιτο Ροιοοιιισιο ιο1νειι:ισ οσο Πισω: ασ Ρεσε

ιιαοσαιοοισιεοιιαιο οεοει·αιισαπι ασ ιο:ια , ιιισιι

εειο ιιγρσίιαίιοι·:ειαιισαιο , σε ι·ειιοιιαα Ρωσσια

οει ιοεσιοιοσοιεαΒιιεε ασ ειιιιαι οαιο ει: νι :σοσι

ιιοοἱε ειΓεδισε ιο εασΓα, ισ ιαιιισιο ο:: Γε εσειιοΓεια

:οσε :ασια , οσοσ στου: ισροσοι: ΓσιιοαΙιιει ιο

:ασια α Γεσ εσειιιισα -:οιοαιεω ιοσιεαι σε εαιιΓα

Γεσ ρσΠισιιια οσΠαοι ρειΓ:ᾶιοοειιι ει: ιιιοι·ασιᾶιἐ

σε: Γι: Γσρρσοσιιι Γσιιοαιιιει ιο Πεο. Οσοιιιιοαι. Γιῶρ

:τοπιο Πει:: οσο σο: Ρισσσδιισσε ασ ιοιια, Μ»

ίιΠεοειιι :Ποιο ρει·Γσοιε οί ιοεοιοοισοιεαοιιιε ασ

ειιιια , ασιιιιε επ:: Ρισσσδι:ισσε ειεατσιαιιιιο , οιιια

ουσ:: ει: οι: ΡειΓεσιισιιισσε σει·Γε;ιεοιιιιιισι ασ

σότεοτιαιο ρισσιιδιιιιαιο ειεατσιαι·σοι. ΚεΓρ. Με. σε:

ῇ`.
ο.

ιοιιισι. οαιο σε: εαοσειο ΡειΓεσιισοεοι Πεσε οι ΙΜ”

ρισσσᾶισσα ιοΓιοιιαισιο ειεαισιαιιιιο ασ ειιιια, 8:

σισιοαιιιοιοειΓοοαισοι ασιοιια. δει!. σε: εαιισειο

ρειΓεᾶισοειο αᾶσε ιισιι ιοΓιοιιι ιο σοιιιιοεοειε

ΡειΓεσιισοιε , είι_οισσοσιισιιασιιιιοαισοι ρειΓσιια.

:σοι ασ ιοιι·α , δ: ιοεσιιιιο_σιιιεαοιΙιε ασ επτα: ο

οειΓεᾶἰσ :τι εασειο Γσίΐιοαιιτει, σε:: εξι ιοαιοι ιο

σισιοε ασνοσιο αειιοιοσοι , οσιιιιι ιο σισιοε ασ

αιιιιιο, εασεοι :οσοι α: ιοιεοιισσσοοιιισοια, οσα:

τοπιο: ασ εσιιισιειιεοσεοσσιο ιιιαιο ιο οισιοε ασ

νοσιο έ τοπιο:: ασ εοιοριεοεοσεοσαιο εαοσειο ιο

σισιοε ασ αιισιο. Αοιεε. οιοιι.Πεσι ει! ρισσοθέι

σιιι ιοοοιιαισιο ειεαισιαισιοασ ειιιια,ιιτ ασισε ρο

ισαιιιιοιιιαισιιο οιασσ Γσσίιαο:ια:, νο:: :ουσια

@Με ) ιαοιεοιιιε 8:ε.δεσ ν: ιΙιιιοιιαισι ιο εοσεοι

οι·ασσ τοιιιοοοα, ιιι:αι·ιοιειιεσιισο, Γαριεοιιο 8ιε.

οι Ρισσσσιισσε ασ ιοιια , δ: ιοεοιοιοιιοιεασιιια ασ

ει:τια, εσιο οεοσεατ σο: ιοαιοι ρειΓεδιιο , οιιασι

οιεεε:ιεσΒιιαιι : ει8ὸ. ' ασ . . _

Ασ Ρισο. ιιιιοαοε8. Μιιιοι: σ: εοιιο σοφια

Ροιιιοιιια ρε: Γαξι'ιε Γοι·σιαιιτει·ίιιΡοσοσοεα&σιο

:οποιοι ιιιιιοιισιο ιο στοοι εεοειε ΡειΓε&ισοια α!»

Γσισι:ε: :ο ιοεσιοιοσοιεασιιιιαιεοι ασ απο ο α:

οσιεοιιαιιι ρισσσόΕισαιο ασ ιο:ια ο οσα ιασιεαισι

ιο οποια ασΓσισιας ΡειιεάΞοιιεε νεισ ιεΙαι·ιιιαι σε

σε: Γε οσο Γσρροοαιιιιιι α ι:ίοιεοιια οιοσσόι:ισα

ειεαισιαισοι,ιαιοειι εσοιιιιιο, 3:12 οπο:: ασ οστο

οιειιεοσεοσαοι οαισιαιο εσοι σοιιιισιια Με ρειΓ:·4 .

ᾶιοοἱιισε ασΓοιιιιιε; :οι πιοϊσεω ασ εοιοσιειιειι

σεοσαε σειΓεσιιοοεα ιεια:ισαι : :σοι οσια σα οι».

ιοαιιιει ιοεισσσοτιιι· ιο σο: οσο Ροι:Γι ασιειο ιο!

° Ε. α· Πει!.

ο
·ωσι Γι. Με.



οι::

Μ:: (Ιστοί

ε::

'πιο. ι

τω::

:το

θστι|ἶ

ε ττο.:1ιι::: Ρετ ειιτι::ι:τι: Ρε:Γεᾶ:οοεοι ::&ιι: Ρο:: , :ο

.Ποτι::τ. :ο :οποιοι με.: Γε εο8:ιοΓε::οτ ει: ν: τετοιο

. τι.:

Πω εο:τιοτε:·ιει:ι:: ντι:: ρετΓεύ:::ο, οιι:ο Γ:τοιι: :πιο-Β

Ρτε!ιειιότιτ::ιι: :·εΙ::ιοε :τι ε:: Γοττο:::::ετ :ιιε:οΓ:::.

Το:ο ου:: τοΒι::2:0 , οι:: Γο:::ε:τ ει:: εοτορτε::ετι

::ειιι:οιο τιετΓεδ:::οτιεοι οιιι:οτετο , Γιι:::ε:ε: ει:: εστι:

ρτεοετιόεοι:ειτ:: το:τιο:ετο, :τι τιιο:οτε Γοτιιιι:Ι::ε: :τι

εΙοί·ιτι:: οπο:: :ιιι:ιιτι: απ:: οι:: οετΓεᾶἱοτιἰΒιι: 2.::

ΓοΙοτ:: :τι Ι)εο ε:: ρετΓεᾶ:ο το:.:οτ , οι:: :τι οι:: :ρΓα

τ`ε:τιιἰιιο. Α:: Οο::::τιι:. νε: ::νρο:::ε::: Γοι:::οιι:τ,

:τι :ο εσ.Γο Ποιοι:: :πιο είΓε ::τοι:ιιδ::ι:οιτι οι: :οπο

δ: :οεοτι:τι:οτι:·ε::::::ειο οι: απ.: ι:εΓεθ:ιι ::::εο:ιι:

ρε:Γεά:οτ::: τι::ΓοΙο:ιε , ε: ι:εΓ:&ιι ε:ιτΓε:ε:ι: , τιειιιιε

ει:: :::οι:::&:οιι: :::Γ:τι::τιτοττι ει·ε:ιοι·ι:ιιτο οι: ειτ

Βῇ›. ΙΧ. Ζ): Ποιοι::[οι ΟυέοιψιύιΙιτοτε Μ:: 8'εε:ιο Χ Χ Ι Ι.

::οοε ετα:: :Γετοιιτο , :τι οι:: :τι :οποιο τε:ιιεε: τ::
:πιά-τι , ουσ:: οι:: Γε ιιιιιι::::Πι:: εΓΓεάο:; οτι:: άτα: Γ

το:: ::::ο εοεττοιεειτο: ρτ::ιε:ρ:ιττ:::::: εΙΤεάτι: :ιο γ

οσοι:: ρΙιι: ι:ε Ρτ:οε:Ρ:ο εοετ:οΓε: , ιιιιλτιι ε::ει$ι:ε

οΠετιι:::;:τιοτι ι:ε εοι;τι:::οτιε :ο νετΒοι οιι:,οιι:τι.

ρ:οιτ:του. :ιι::ο εο8οοΓεετιι:: Ρτ:οε:ι::τι πο:: ε:: ·

ε:Γεθ:ιι: . Γε:: εο8:ι:::ο τιτ:τ.ρ:τ εΠετι::::Ι::ετοτ:ε:

οι:: :ι :οτε ετι:::::ε τε: , :::ιοΙιειι: ι:ε ι:::οε:Ρ:ο :το

:ιι:::ιιἑ εο8τιοθεετε "πιο το::οοετο ι οοο εο:=ςτι:::: _ υ

τε::ιιο:: :τι εοι:ετ:τ :ιτ::ιε:ρ:ο εΙΤεοι:ειΙ:ιεττ :ι:ε!ιιί::. Δ: "”Γ:

Εοι:ε::: τοοι:ο τεΓ . οι: εοτιί:τι ετει::::Ι::: Γο:ι`:το εο- °

ΒιιοΓε: μποτ:: ιι:: :με Μ:: ΡετΓεά:οτι::ιο: ι::ν:ιι::

εκει: νετ::οτι:.οοο :τι :Γετ::οι :ο ειιιο τει:::εεΙ::Γα1· ··

:εττι ει.ιιΓιι ν:ι:ετιιι: εἰ: ΨετΙ:ιι::ι. . .

Βιι:ο τι.: ΙττηιΙ:ειι: ε:::το ::ιι::::ι: ν:‹:ε:: σπιτι:: Ηπτέ·

ΡοΠ:Β:Ιο :τι νεοι:: Ριιτιι:ειο. νε: Με :ια::::ιι: οι:: "π". έ;"

ν:ί:ο Πε:,οιιε τοσοι: :::::.ιιιοι:ο Μ:: ετειιιιι::ι: Γιο: ω.. ,Μή

τω:: τερτ:τ:Γετι:τιτε: :ποιο , μή:: :ιιιιιϊι::: οσο:: άκουσα:: :

ιιι:οει·:ει:::: ει: μια: ::ειι:: , ν: ΙΕτι::ιιιι: αυτ:: , ό· ·

ΜΗ:: νε: Ρ::τιε:ρ:ιιο: :::ετιιοι: , ιιοοι: ρε: :οοι:ιιιιι

:ιέ:ι:: ρτ:ιτι:είΓε: Ρτο:::τοε, 8: εοτι::::ε:ι: τ:ε:ετοι:τιιι

::ιιιιτο ροτειι::ο τι:: ::::εΠ:εεοι::. ::τιοο!ε. Ροί:::::Ι:ι::

ΙτορΙ:ε:: τ. τοοι:ο: Γε. ν:::οτιεττι Μ:: ιοΓοτιιιιιτε τ”. ο:"Φ

Ροτετιι:ιιττι, 8: ιιο:: :ετ:::ετε :ΙΙιιτο ιιθ:ο ν:ι:ει::ε:οβτι6ι_

οτοτ::ιι, οι:: με: εστι: τειιτ:εΓεο:ιιι::ιιτ. Ντιτο ν:::ο

εΠ`εο::ο.Ι::ετ Ροι:ι:Ιιι: :τιι:οιιιιοι ιιο:ετιι:ο ν:::ι:::,ετ:ττ:

Γ:: ιιάιιιι::: τ:τιοι:ο :Ρ6το οι: ο:::εό:οτο Ρετε:Ρ:ετ:.

τιι:το: ετιζο ::ιτρ::ι:ιι: ν: Π: ε&ιιο::: ν:Γ:ο οιοτι:ιιτι:

ροΠ:::ι:Ι:οτο , οι τισ:: απο:: ιι&ο ν:ι:ετ: έ: Ρο:ετι:::;

το: :ιοο ιτιι:ε:: οττιο::: , δι: ν:τα::τει· :::οοετ: οι: οτι:

τι:::. οι:: :κε ικΙοε::ετι::ιι ποιοι:: ροΠ:: έ πο:: :οτι

:::::: ν:Γ:0ι:ε; ιτε:: ν:::ο εο:ιΓει·ιιιιτ: Με :ἀοτιοο:ᾶ

' εάιιετ:ετι:::ι Ροτειιτ:2 ε ε:: εο:τι: ει:ι:ετ:ετι::: :άτω

Ι:: νι:ιιΙ:Γιιιιε οιο::ο·ροιετι::ιε ε:: οΙ::εθ:ιιτ:ι , φαι:: η

εί:ετι::ιτΙ::ετ ροΙ:ιι:ιιτ ν:Ι:ο. Ετιιρ::επ: ει. τι:οι:ο; - “ο .

. . :ο . _ .. ο ·ΝκΡ"."_

φον. Με Ρτιτιε_ιΡιιιτ:ι ιιεεείΓιιτιὸ Γοι·ε: ιιι::οι:ιιττι, “·"ω!" τ

τω:: ν:τιιι:ε εοτι::::ετε: :ττΓ:τι:τι: ο:::εέ:ε , οιιοτιιτ:: Ιω” σα..

Γρεε:ε: , ε: οΒ:ε&:οι:οι :::::ιι2::::: Γιιοτι:ετει. Νεε

τεεοτ:: ροκ:: οι: ν:::ιι:ε::: ::ιι:τιο: ιι::ιο::: οτι::τι::;

Με: τ:: τεΓΡεε:ιι ο:οτι:ιιτιι ροΓΠο:::ιιτ:: :τι:οΙ:ει:;

οτι:: τιοτι οπο: οτι:ο ετε::ιι: , οι:: Π: :ορια σπιτι::

::οΓ::Β:Ι:ιι , ε:τττ: οτιιιιε ετει:ιιτο εΙειι::α:ο: :τοτε ο::

:εε:οτ:ι ροι:::::Ι:ιιτι: , επι:: :μισό οοιιε!ειοτε:::οε _ `

οτεΙο, οποιο· ::::ι:οοτιι. ΕιτρΙ:εο: Μ:: οτι:ο πο:: ο

ειιεει:ετε: Γιιοετοιι:οτιι:εττι ετ·ετι:οιο : ιι: Με εστι::

τιετιιτ οι:: οι::εθιο ροπ::.::Ι:ιτ::ιοτιτιο :μια εοιιι:τιειι

τι:: :ποιοι ε:Γεε:ο: Γιιρετιι::. :ΜΜΜ Ροιεί: Μ·

τε::ε&ιι: οποιο ΓιιεεεΠ:οε :τιτεΠ:88:°ε :τι::τιιιιι ροΓ

ΕΜΠ:: πιει: οι :ιιιο::ιι:, οι:: Γ:: :ιετε:τιι:ιο::ιιιι: οι:

ειι:ιεττι :::::τ:::ιι Γτιεεεί::ιιι: :τι:εΙΙ:8εοοε. Βοξ:: Πε8- &Γ:°

εοτιΓειι. :τι:ε:!εθ:ιτ:. ο. ό:: ρο:ετ:: :οιεΙΙ:Βετε :τ:::τι:

τι: οι:: τοοι:ιιτ:: εεοΓει τετοο:ει, ε: νιι:ιιετΓι:Ι:: ε Μω

τιι: μι· τοοι:οτ:: πιο:: Ρ:οι:::τοιε 8: ρ::::εοΙ:::: : :Πα τ::τω»ιω

οοτι :Μπι εοι:τ:τιετε ε:Γεάοιο , ιοί: ποιοι:: το: ::.- "ψ το::

άστο Βετιετ:ε: :τιτε:Ι:8ετι:::, :τοτε ειιι:ετο ε:: τεΓΡεά_ιι ""Γ:$ '·

οτ:ιο:ι::ο ::::ε:::8:Β::ιο:τι; οτε:: οι: :ιτ::οτιε Γρεε:::·ιμ"'

ε: ο:::ε&: :ο:εΙΙ:τι::ι:::: , :με ΡτοΡ:ετε:. τ:οο::οετε

:Μπι Γοεε:::εο: εοοειιτΓ::: οτοτ::ιιτο οΒ:εᾶοιιιι:: τ

οπο: Γ: ::τι: τω: ττ::ιι::οί:ο::::το Γορροτιοτι: ρε:Γεά:ο

τιετο :τι τι:: ::ε:ρ:ο τοιι:::ιε ::ε:εττο:οιτοτε . τι:: Ποιοι

Ι:: ι·ιι::οοε: Γρεε::Βιεε:ι ι _ _

Β100 3. :τ::ρ::επι εο8:::::ο εᾶιι ειτρτ:τοετ:: :το με.

οπο: :ιιιι:ο:ι:οι ι:ε:ιτ::ειι!σ.ιε 8: ι::Π:τι·ε Με :τι,-ϊκέ Ψω"

Πιο: τω:: Υετοιιτο. Ε:: ΒιιπαιιΜτ. ΚΜ. πο:: _ Θι- """"""":

σιτε:: Μ:: στ. Ροτιοατιι: ποιοι:: Γ::.εε:ε: ειτρτ:τιιε:ε

:τι:::::::: , ::τι:τι :Με Π: ε:::ιτι :::ί:τι::ι:: τω:: Γρεε:ε:

αμεα:: :Μπι ΜΕ:: εοτι::::ετε :τι Γιιο εΓΓε :τιτεο::ο- .ε

οι:: , ιτο::1οιι:ιι οοιεᾶιιιτι εοτιτ:τιε: :τι Γιιο ειΓε :το

οπο:: : :πιο Πιοί:::ο::οτ Ιοεο ο:::εό::, ντιι:ε τ:ε:ιει:

Μο:: εοο:::ιετε Ψ.102ε:ΕΟΈΙ:Πι εΓΓε 5 ποσοι:: :τι ει), :τι

θα) :ΙΜΠοτι Φοι:ιιεκτ : πο:: ετΡτ:ττιετετ εοΒοο->

Γεετιι:.

  

πιο:: :τι οπο:: 8ει:ετε ρετΓεέλ::οι:::δεί: ρι·οι:οιΕ::οιι:

:ιιΓ::ι::ατοοι ε:ει::ιττιιτιι::: :ο απο. , 8: ι::ο:τοι·οπι

ρε:Γοτι:ιτοιο οι: :τιιτ:: ο 8: :οεοτοτι:ιιτι:εεο:::: οι: ει:

:τι:: ::ι:εΓ:ᾶ.ιρετ::ᾶ:οτ::: τε!::::ιει:,'ειτ:::ιιε :ι:οε

τ:::ιτ:ετε: εοττιρ:ε:ιεοί:ο τιποτα: εΒιο:τιτο _ :μια Γι::

εΓΓε: οι: εοι::ρι·ε:ιετιι:ειιά::: :εΙ:::οτιε: Γ: εΙΓειιτ. Με:

ε. τω. οι. ε. ε: μια". πι. ό. νο: ι:οεε: , ΡοτειιΕ:::το

εετιετ.:::ιτ.ιω οι: :τοτε , δ! ετε:ι.::ιιτιτο ει:: 2Χιτ:1 ΠΟ::

ε:::ΐεττε :τι Γε, Γε:: :οποιοι μοι:: ::::ιετΓο: ιεΓΡε&ιι:

οι: :Ντεπώ :.Έ1°Π::Π0$ι

06:::ε: ΟοτορτεοεοΠο οοτ: Γοί:ιο: ι:εΒε: ιι::

ρι·:τοετε οποτε: Ρετ:εᾶ:οτιε: ο:::εδ::, Μ: ει: εΙιιτ::ιι

τε τ:: :ι::εοΓ:οοε , οτι:: ε2:8::: Γε:: Μοτο: ν:ι:ειι: :τι

νετΒο σπιτι:: ροΠ:ο:::::5ε:ι: ει:ρτ:τοετε: οττιτιε: Ρετ· ·

Γεά:οιιε: Πε: , ιιοο :ποιοι εΧΡτ:τι:ει°ετ ει: ε:ι:τ::ιιτε.

οι:: ειτ:Β:: οΒ:εάοιι:: πιο:: ::ε!::ιτε Πει:: ειι:εετε:

ν:ι:ετ: ε::ι.:':ΕοΕ6 :τιετε:::. , οι:: Γε :ρΓο::ι ::ιτι:ε:οτ.

Κει:›. Με. το:ιιοτι τιιι::: άπο ει:: ειιιιτ:τοετε: εΙ:::

:Με :τιΗτι:ιἔ , πο:: ροΓΓε: ει:: εΙ:ιτιο: Ειτρτ:τι:ετε,

:10:81:Π εΙε.τ::ιι:ε :τι:::::::: εΙειιά::ιιτ σποτ:: ε::::::::

Ροί::::::::. Δ:: τοσο: τ:εδο: Βει::ο ι: ο οι:: ?ΗΘΗ

εΙ::ι·:οτε εο8τι:::οτιε, οιι:ιο:τιί:ο::::: Νεο :ποιοι

ετε:::: Γειά: οι!. εο:οιιτε::ετ:Ποτ:ετ::, ο:Π Μ:: ει:: πιο

:οτει:: εΙοτ:::ιτετο ε: οι: τοα:οτετι: :ιιι:ι::::: Γκε:: τω::

ρωτά:: ::::το οι:: :::::ττ:::το τω:: ιιι:ι:: τισ:: μπεί::

ιι::οοι:: :Πιτ τω:: Με: :τιι:ο::ιι 5 ει: ΡΙι:Ιο£ .

06%:: ό. (:οετ::::ο :οτιιΡτε!ιεοΓ:ιιιι ειιιιτ:τιι:: οι:

:ε&οτιιΓο:ι οπο:: |ιιιΒ::οι::τιε :το ιεττο:τιιιιιι: Γε:: :σε

ετ::::ο ροΠ:Β:::ιιοι :τ:νει·Βο τισ:: ειιι:::ιιιετε:Βει:οι:

το:: Μ: :ι::::::ιιι::τ:ε τι:: ετε:::ιιτιι: , τω:: τι:: τι::τι:.

τι:: Ρε:Ιοτ:::: ΚεΓΡ. Με. ττ::τιοτ. τεριιΒιι.:: ιιιιι:ΡΡε

Βετο:: ειτοτ:το:, ν: 2ε:2ε1:1ΜοΠι ε:οιοτττοοιο:οοι

ετει::ιιτιιτιιο:, δ: :::τιο: τιοτι ε:ιοτ:το:5 ν: Με:: οποιο

ρτ:ι:ε:ρ:ιιτο :Ι:ιι:ι:ιτιιτο ΡετΓοο:το:ο, ε: εοοΓειτοετ:

τετ οι:: σπιτι: ::::::ιοι:::ιεσ _Νιιο: :ιοΕι::ιιι:ο, φωτο

Βεο: ι::ε:: οι: :τιετεεια: ΡετΓοτι::8,Γοιιι:2τιιΕ :τι ε::ι::ει::

Ρετ:ε&:οοε ΜΗ:: μι:: :τοτε ιιι:ιεειιιιι:ε εοτοΡτε:ιεο

οπο: οι:: εοι::::ιτοτ:εττι οι:ιτι:ιτ::: ροΓ::οι::ιιτο :τι

νεοι: , ν: Γ: οτι:: εστ::ρτε::ετ:ι:ετε: ν:τιιι:ειιι στο::

ιιοετιτο ειιοΓιτε :τι οτι::::ε ει:: οτο::ε: εΕΓεᾶιι: ι :στο

μεοεοι:ετε: :ποιοι νιι:οοεοπι ν:ττιι:εττι :τι οτά:τιε οι:

ντι:οο:::τι: εοτοτοιιτ::ε:ι::οοετο οι:: του:: ε: ετιτ:.

ω:: οτοιιἱτιὸ ν::το:ετο ειιιιΓι ε:: :ειιο:ιιοεε τιι·οι::ι

&:οτι οτιιτι:οτο εΓΤεθ:ιιοτ:: , τι: νιι:ι:οεε εοτοοιιιο:ε:

το:: Μ. Ι.:εε: :8::ιιτ ε:: εοειι:::ο:ιε οττιτι:ιιττι Ρο::

1::ι:Ηοιτι :τι νε:Βο , Γοτ::ιο!ιιει· τετοιο:: ΓειιιιετεωΓ

:ιι:οτι:τι:::ι εοΒιι::ἰσ Πο, ν: ειι.οΓιιτ ετει:τιτττιτιιιι:: οι::

Γι: τοπιο:: Γεοοετε:οτ τετοιο εο8:::::ο τω, ν: :::::ιε:

ο:: στο:: πιο:: ρει·Γοττ:ιτιιοι: Δ

τ Μοτο: 7. Ι:: ::τιτοτο ρε:ιεττειιιτ ι:ε οτ:οε:Ρ:ο .

τοπος: :οτττιαΙ:ιετ εοεοοι:::ιιτ ει: ν: :ετιιτ:τι:5 Γε.τιιιιοι:

Ρετ Γε Γιιροοτι:: :ετττιιιιιι: :- Γε:: ροΓ:::::Ι:ιι με: Γε οιο

τι:το Ιιιοροτιιιοτ ρο:ετι::::το ετε:ιι:οετο :τι Ι)εο.

4.'0

ι γ :το οι: τεττο::ιο: εοιιιιοΓε: τω:: Ροιε::: οι:

Ρο:ετι:::: ετειιτιοιι εο;::ιοΓε: πετιοειιτι:

τε::ιιτ :Βιμ Π:: ::.ιι::::τι :Με εοὅοοΙΕ:

. Κι:Γτι. :τιιι:οτι:ιτιι::ιο νετ: οι: εοετο.

  



ι 4.ιδ.

Θωθ.

.ΪΧ. Μ..». ἐὸςςκὸβἱὐξἶἰιὰιςϋεέ. δ'αξϋ0 .

ιεεειιι. Μ τόιιιιιι είΤε ιιαιιιιιιις οωε‹% ΓιιρΡοιι5ιιιι

ιιδιτςιιατἐ οχΡιεπιιππ ἰιιἱριβ· εΠΐ3 ιιιιειιιἱοιωι ΐΡε

ω: ἰἔὶτιιι· Β 5ΙΙι.κ! ωι3Πωωω,ω” Με ικά ω.

Βιιἱιιιπι. Οσι5Βι. 83 ἶΠΗιιἱτ.1 ἱτιὸἶιὶἱὁιιἐ αάα ΠιιιιιΙι

ειιὶίἱειειἱι οιιιιιἱ:ι ὶιι εΠΕ ιιατιιι:ι!ι , επειιτ ιιάιι ΜΜ

τιι ἰιι Με παιιιιαΙἱι ειΒο Π ιι&ιι @πω ι:κιίιοιειιτ σιτε

πιει ἱιι είε ἰιιιειπὶοιιαΙἱ . ΜΚΑ: :ιδια ιιιΒιιιτ:ι ἰιι ΜΙΒ

ἰιιιοιιιἰοὶιαΙἱ: ΐεά :ιὶἔ'ιυ θεια! ο5ιιΠειέιιι ριιίιιια Πι

είΓοἱὴιειιτἰόιιαΙἰ ἱιι Γρεειςι:κρι·:Β5. άιίιιιι&θ αφτί

ιικιιτέ διι€υΙέι Π:ειιιωίιιιι ι5ιοΡιΗιεΐιοι::ιε ἰιιἀιυἰὸιιὸ.

Με νηΞιιΓειιιιι[61ιιο.. (ῖοιὶΙἔιι. μπώ. είΪεἰιὶι:ειιςἰοιι.ι

Ισ Γρεεἰαι αι1:εςιιιιιιΕ ιεΓρ6ιιι1ετοι «τ. ιι:ιιιιι·α!ι Μπιε

ω. Οὐῆεἱει. Η:εε ΜΜΜ. άει63ιιι ΡαβιοΒιιιιΣτε

@Με : :κι φα» νι Πιι:Πεοιπ οιιιιιιιιιι:.°δε ΒΙιιιιι6

πιο :ιι1ὶιιιΔιιιιιι ΓΡεξι:ιτ . οϋΒιι0ιι:οιε οιιιιιε: εοΒιιιι

τιοικε πιω Βεειτοιιιιιι, ςιιὰιπ όσ.ιππ.ιιοιιιιιι ιιι και·

πω» ιιιτιιιιι5. ιο νι:ιΒο : Μ ΙΜ ίιιιιιΊιιΒιιΞτε ,:Είιιιι

Έαιικιιιι ιειιιιιιιο: σ:ιεο. ΚεΓρ.. Με. αΒιιΕ: Μ ριοΒ.

«ΜΉιτειιο άι: εοἔἰιαιιοἱιἰΒιπ , δ: Μαη ι!ιοο Μ νο

|ἱτἰσπἱΒιΙεηυοω ΓΡεεἱειιι σπασω Πι πω.) εοειιο

ι Η λ (ΠιιίΠο, ε ΗΜ: εοἑιιἱιἱοικ , ειιιἐ ι:οΒιι6Γοιτιιι

δ” α..

1ηΐπιιιι ἐπο

ἔκάιὶΜ ἔκ -

:οι :σ8ποί

φ0]σπ:.

*κω

ωἩμι
6η..

.. .”ι:

α!ι([υιΜ.

παιΜ.

@ΜΙΑ ίὶτιᾶἰιιέ ι:ιιπϋιο νιί·οτειαΜιο.· Αδ ίιιιιάαΜηιισι·- ίιιιιιιιι!ιιι·ιόωιιΜ (ιιιιιια , φωπ οοιιιιιι @τω Μ

Παω; ςιιἰα σπασω Ποια: διοτι εμιοειά ιιι1ιωιωιιι ..Θα _ς°”9“_3_"!.3_

`
.

.Με ' ·

1116115 ίιιΒιιιιαίιιιΠιιΜηα ..ιι-ΙΙ 1ὶιίἰἰεἰ_οιιἔ ιςιψειιιιιιή;, _

Μ ἰΙ!επιΜιιεἑειιἀ;ιιιὶ. ΑΒ ικ6Β. Μο οιιιιιφα&υι

ή .τιει·ιιΒιιι ι-ιιιυι·ι ίιὶ Ωω. τ:ιιιτίιιτι Γριέά:ιτι ΒιιιίΒ

πω, ΐ1υιαιΔιιιι:ιι ,ΡΘιἱιιιυιτἱιιὲ νιιβιωκιιι . ό€β6ιιὲ

ΠιιΒιιιι ἰιι ίο ἰρ1ῖςιἱἰἴξἰιι'&ὲ Εκβιἱιιιἰ ΙΈώοόΐιπτ Ριοεἶ

·ριια'ε ιιιι1ιιιιάιιιτιόιιοε Μἴιιἴουἰιιἴῳιε , ιιιζηιιώιά

ΜΜΜ ιοΡιπΙΕιιτἑιὶ ι:οέιιιιΕοι·ιδ δι·ιιιΐι.

ΜΗ:: Τι ό :ΟΠΠ

@ψ Μεάιιιιω5 ε:: Φέ ··οιβοπιζι ύεἰ άι°01ιίεαπ1; ΒΜΪἱ :π ΗΜ) ἔ'

“Υ

Καεἱριι:ι 8ι65ωιω, δι άι: ιβιιιιι;, @σε ξοιιιιέζ

'κιοπειιιΒ:ιΒΒιιι απο Μαι Μιά , β! ιιιιια ω.

Πει ά

` - :ι

ξίαΐωσβ

ώι:1ιειθ βειιιιι4:.ιιτ:ιό ιμι1ω,ιψοιξ ι1ϋφι·ιωπ Με." ·ἰ#Ραᾶ”ιΐι .

ΙιεΒ.ιἰι ὶπ ω. ΜΙ φπα ροιειι›ειιι :Μ σοι , ι3ιιοτιιιιι

Μπι” @Ε Μ... @Με ιὶι νἰιἔι, .Μι (Ιω «και Μέ
ΡΙΟΜιιτ ω.ιΙωω. ' ι . __ Δ. μ ! ν

Ράιι»ι». Επι. Ω.φιωΙι Ε» 4.. ΟΦ. ιμ_6."ι.ι;

αυκ!. 1ο.Επτιιι.3. σου. έα. σόι).

νοι·ὸ νΓςιι‹: ει! :Μπι ωΔωη επιιιιΔιειε οιιιιὶεε κι 5_ρά ηΜ.".”. ωμά, ῇ,_9α.83_, ."·ι_4_ Α”. ΜΜΜ.

νειΒοεοΒιιο1ΒιέιΕΒιιβιι. 911Ηι οιιιιι€5 ἰΓιιε Μπα ι η,_ 9.Μ._ 4,8. (ωρ.5_ Μό. Θ. α

Ϊυιπ , δι 8ᾶι1 ιι1:Ματι ιΚΒειιιἐι (Πιιιιι0; ριοιικ!ε 53_ρεΙ_ι_ Μ". Μ02_ με ,""ι!,_ αι8_ έωτΠ.="ΕιΠω,

:ιάιι ι:οΒιιοΕι, ο.ιιτειιιιαιιι ιυὸἱεειπιιι·, ν: Μι ω.

@μια ματια. το! ριῶιιιἱιιιιι ΔΠιειιαιιι: ιεΙιι1ιι:ιε ειιιι:ιιι

ἱιι 2ιειιπιιιι ίιιτιιιιιε ΜΒιιιι ιαπιιιιιι Παω! οιιιιιεε

€ο$ἑι10ἱ©ἰρ6τίεἱ€τ1τἰ2ι11ἰτ1ἶυίαπ1 ; ιι&ιι νσι·ὁ εμε; δ:

11ιιοι €Ι°ιτίίὶπ15νοἱι1€ϊἱ!,τ8Π1Βστ Ρωτώ. > ω!

Πωσ . ΝοιιἰιιιΡΙἱ::ιτ,1πίὶιιὶωἱιιὰὶιιἱἀιὶιι ω.
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:στη σοστ:τσρ!ει:ί σ: κα» το:ιιστΙ:σσε ισσιπΙσπι,

:1σοειά Ρ::εἰριιιιε ρει:::ε ἱμΙἱσε-, δ: Ρ:ειιΙἱ:ι:οισ ο:

:Ησαυ νσἰσ::ίἰ ε φωσ σα:: 8.ΤΙω. 1.Ρ_ι].:2. Απ::

ει! η.. ὰ· 3. απο. (Σεπτ. σ. 59. Μισνιισισ εκ ι:τι:άι:ίε

:Η σο:: νσισς:ΐσω ιισοικ: :οτρο:::ιε ,, δ: ιικοι·ρο

πο: ΓσΒΩωπἱω :ι Γσισισο οισΒιοΠωαπο :σαφο

ι·: :οσισ:σ:σι : ·

ω. _ ι Β:`ι:ο 4."Β::ι:σε ἰσ :Πισω οίΐεσ:ἰιι νἱὁ:: σωσ

-Ωιαβ=- σο:: ΐΡοέ:::: οι: στὸἱσετσ δ: Γ©1°ἰιτι°ι1 Π:: Ρ:ωιὶοΙ:ἰσσ

ζ'Τ""' "φ· ιἰοσἱη νἰ::ιἰσε νἰιἰει δ: ι:Ιιει:ί::ι:οισ , ι1σιΈΒασε Μ::

. 8:ιεισο :Ιιι&σε ἰΡί-σισ ρτισ3ιτίὶἱι1σσἱ: , δ: τσοδσισ ,

εισαι:: σ: :οισΡο:ς:εσσἰ: αι! ἱΠσισ νο:εισάσ::ι :σίβ

: σ Ηωσάσσησ::δ: τ11€ὸἰει οισσἱο. τω: σ::σ::ιΙἱ.ι,σσἑισ
· Τ" " :`:Ιὶ1ρ::πιι:.σδσὲἰη οεειιΐἱοσἰοσι ᾶΡ:ἰσι:ἰρἰο αδ έσα::

° “ένιοσε 2ι:Η1:1:1ι: ε:ΐ:&ιιισ.. ιιὸΒἰΒσἰ:, Πωσ: επι::

_ ι .__..:ιισι::ο, σ:: :Πωσ νοαιιιδο,ἰσΠιίἱι:ιισάο. ειδ Βοσσισ

πι' - `ο:οσιο:ιεσδομέι πωσ Ρ:2ίσισεη:Ιο, ἰωΡεἀἰωεΠω

:οΠεικἱο , οι:ε:ιΠοσοε ρ:°αΡετσσό0; [πιο ἱΡίΪσέΪ0

Ιἰι:ιτσ:εισ δ: @πωσ . σσἱ :ί::ι·ι·ισἱσσε Ριισσ:ί:ἱσ.ι

σωσ., Ε:: Πω νΙδώι:, Μπι: σκιά σοι, @μπαι Πω:

πο 8:ετσο Ρ:αἀ:ίἱσἰσἱ:. ?σπάει ω. το:στσ σο:: :κι

(ο ο›ιἰΒἰ:ιι: ἡ ρἱο ὁ:Πβι::ἱο Πισθ;οισστ, δ: ν:Ισ:ἰ ἰσ

·....:.... τσέ

ΎαπΜπ

?Με στάσιν:: ν: Με @πιο σπασω

:πάω Μ.: έ:: Πω 1σίιι'εωωι·3

ΝΟ:: σο:: ιΙσπι·ἱ ό: επσΓει Γοιισ:ιΙΙ: :και σε:: 48:

Η: :Με νιΠο :σκοπο _ :μια :τα ιφασίι:σισ.: .

καστ”, ν: ωι(σ& :σσιωσι :πισω σεσσι:ι.ι:

:ι·Ριστί:σισιε Μια; σ:: σε ::ισκλσ1ο:.1Ιί, (1η8 (Με

ρΙι::ίσι: οί: ο:: ίΞἰΡ1ὶιισ Ι:σισι:ιΜ::: Ιοι:::ι:: ιισΡωιζ

- Ἡ Ρ:οιιῖωὲ σεβ:: :σ ι·οΙσιι::ι:εισ χω;
(ΙΧ Ι χ .

ι :σο ο Με , :ποσο :Με :πωπω !):.ιι:ο πω:: π. Μ".

:ι:Ηεσ:;:: ἔσω". π: 3. νέα!. ι.:..ι::. ι. να. 3. ω:: μ.

2.ι€15διάα?α. Έσσόιισ:. Βισιικιωΐ::ιι:ισ νισ:σι·ίο

:ο ε σί ο: τ' - · .(16 ἐπὶ ν: ΡΡ:ιτιιΙσπ1 :οΙση:αι·ισσι. ::8ο

(ΒΙΒΗ ν:: να :Ι σοσιι:ά:: ο:: νιίῖοσεισ Βο.1:1:πη

σ: «ζεστο, ρ:οκισπο ΕΙ'08.1ση:: ο:: Πι:::Π:σιια,ιαι:

ΡΟΜ5.σσιω Μ:: :νομο ισιισιίοί::ιτο νοι:ι1:ί5. .

· δε::νχσυΑ , :ά ::άσι::::ιά!ιισιιτ.ι @οσε σ:σΒΒ 4ο.

:ιστ τσισιιε ἱσι:σἴσττ: : 1ζί:Μ:.ίπ ι.:Μ.14..ι"_2 4.3. 2··εω·

ξ··β,°:-:,#_4-. ιΜ.49.μ. 6. πι. 3. Διὶ Μι22.ι .Μαιο δ.

ΜΜ77. οι":Γ· ;. Ε.ιμο. ω. :. Βωπ:::. ό· Ζωη! χ.

ρώιεξἐ (η. 23. Μο!ιζιι:Ψσ.;Ξέπα. π. Μ... μ.. 6. παρ

21, 8 ό;ω;"έ9. ~ ή .ασ ο.ὰ.$'. Βιι:2.:.ρ. α. πο. - Δ _. .

_` Ε ἐξ' .ιο ρ στι:: ι:Θ. σ. στ: Όσο νιι:::ι. ν· ·· ···_ Η

οσο ρ:: ο - :σειρσσ: :ΙΓ.:σιιο..νιι!::σ::8ι :κι 3 ω. -·°

σπα:: :08:11:02"Π: σ: Βεο:οπβφιιημ Μπι"... υ ΜΒ. |

'Ιξρω #ζ#.£9ω Μινι:: ρεψάσυ:. σ. Ισπ::Π ΒΙΟ. Με..

ιισ€ίΞ1οιεσδσς, να! :.Πμφω,ι-ο πινω: νο! αὐτή::

ΙΜ ^:_ Ο ΠΡΓΗοσω οϋ1:19:σισρ:ι.ιισ::σω: ωΡΙσ.

Π! π' Ρ2:1::οτι:ίσειισό.στια. _ 1 Ι

τξη"ΊΑ = ω ϊΝΒσἰ:Ισσπἰσἱ ἰσἄὶσἱιὶιισΜοι· Δε. Μι·σε: ο: ρω:: Μ:: €ΜΠό:1Ι1 ίΡΒ..ἰ@Π1-ΙΠΠ·ῇΠ[ι; (χω 5- “Με Ψ·

ρω” "π!"Μόοδι:::1ξιΠ116:ΒΑ:10:Πσ) ΜΜΜ Π: ω-.

:ο πιο: ν τι: οΒἰ:ᾶσσ: Β Ε: :Η · ` ΡΜ" νχήμ5,8( Πω81τ€ή"3εταπ"ω:δΧωσ:'Μ'2'Δω

ασ ει:: ι οι · · · - .Β ι ε , σσιι:εσσε .ω...ωω.:.26. ό· 3.ρ.:σ.ι.άψΕ6.ρεω 9_Εκ ω. ”_ . ..

Ρ::ἔ:&ἰὺε·:οι:ιιοΓ:ἱ:σ: ἰΙ1ι:::ο.ισ Με :οι.ιι€. , οι:: 8ο,6”Μ:Μά.Ι.β.20.1.12αδ.ς.άφ,_ι Σ. Ο....β|Π·ρ (ΜΜΕ _

Ε8:11Μ:ι€σ16€ω::βείω£Η:11ΐσΙ$ι:Ι'82Εσι15:Ψ.Μωσ18 ω._17_ (μ: ω ΠΜ!... ΜΜΜ.. ὸ=°ω"“Γἰ5 εω."μ

.ποπ Πισοει:Π:,ν: 8.Τὐσ.3.:σπ.(ἔ:π.£.$9|ῖσ::10::ιμν: ιὶΒσε; πιο:: ό:: ΡΟΦωπ)Μ “Πω “η "Νάξο α)

ισ πω:: ριπάεθισσι:οσέ.αΠοισσι :οΒιιοΓεασ:σε. ι.Βιιι. ΡιοΒ.ι. Μ:: ιΙισε:Γι ιΠα:σιι:-ζσοι..ω;..":

ΠΟΠ



ι

πο:: ΐ:πριι:ετι διπι:!πιε Μπι:: οτ::Π:π::πι πω::

::ι::ιπ. ε.: ΗΜ: ιιιιι::Π::ι::πι ἰπἀἰιιἰὸπ:ιΙ:πι :οπι

Μι1ΓΩὲΙΠιΕτ:Γ€ΪΠπΙι.ϋ πιι:ιΙιτει:ιοπε , ν: :ιιι:ι:1ιι::ι:ε

- ::Ρ::ι:1:π::ιπ::ε άπο ιπι:Ηιιι:ιπ:ι ρω: οιί?:ι·ιιπ:,οιιππι

πο:: ιρ::ι:ε :ιιιἴἀ::π-ἱππἱιιἰὁιιἰ: πω: :πιτι::ιε,πι.ια:

:Η ιο πιο, πιπιπειπ:Ιιππ: πο! απιο:::π πιώ 8: :πεο

πιιιι,πιπιιπ πω :Ιι:ι.τι::ε,πιι.ιε :Π ἱπ ι:: δ: :Έ :οιι:::ι:

πιω: ό: ιιιπι:π, πιο! :Η ιπ>Ρ:::ο, πια8ιε ιπ:Πιι::

:ο ποπ:Βιιπ :ο:ι1:π,ιιιι2 Ιιι:ι3:ιπ:Έιπ Ρ:::ιιππιιιιππι

πο:: ΙΡ:&ιιπ: :κι εποε. :

· (1Σιπ:·:·π Μ:ιρτοκιπι: :::::: :τι :οπ:ιπΓιιπι Δ:

Ήδ:8.- η πιπ2:ΩΈ:π:πο ίιιρρι:ιι:ιε νι:::π ήι::ι:ι πω:: , 8:

_ _. *ππΠο πιο:ιο πι! ιιιιπ:π : ω!τιπϋ.ι.ρ. ιό, Μα:Μπ.

«βια. 19.βό:. ε. Ριιππιιιπ. Ιιιιπ:ιι:ι: ΜΒΜ:: ιι:

Βιιιι: :ι:::πόπιι: :κι οπιπιπ οπο». ιπ::::ιιιιια , ἰπ

ποιοι:: ::ρ:τι:ιιι· :απο ο!ιι::ϊι ίο:ιιι:ι!ιε τω; πω. π.

:ιάαπιι:ι:ιιτπ:ιοι:πι:Γ:όπι :ιιιίι!ιο:: :ι·:::ιιιέι ἰπ Πεο

π:: οι: :πιο πιει-πι ίο:ιπ:Πε ιιι::ιπ:ιιπ:ιο Ιιιιπ:π

πιστά, Π. ιιιιιιπι :Π:π:ι:ι, ν: :ι::ιπρΙ:ι: :::::ιι:α

:που απο: ::::ιτπ:ιι πιιιιιιιι ιο Πεο :Η :1ιικά:ι:π

ιι:ιι·:::ιρο.:ιο :`:ι·ἔο Ιιιπι:π :ι:::πάι ποτά: :ο :πωπ

Πο:: ::::ιιιιι·ειπι ιπΙ):ο ΜΜΜ.

484. ι ι ΟετιιΜνι, άνετο. ίιπ::π:. Ρι·οι:ἰπιπ :επι-π , ω:

ιι. δαπ8-Μ·ι :μια οπο:: :::ρ::ϊΠο πω, πο: ιΠιιιε :::π:πι·.2:3ιιοπ

- ΜΜ- Μ: πιο: :ΙΪ:π:ἰ.ι πι:: ιπ::ΙΙ:θωι ο:πτο:πιπ ν:

Έρ::ιιΙππι νοιιιππιτιιιπι; παπι: ν: :μια ει: παιδι,

πιι:.ιπιρ::Πιι α::ι:πι·:ιτιιπι , πωπω ν: :Η Ποοιιιπι

ό:::::ιιιπ πωπω, ν:ιιΙΙ:ιιιπι οτ::ιτιιΜτιιΠη Γειά :Η

ιΡωιπ Ιιππ:π ειο:ι::: οιια::πιιε :Η οιιοι:ιιπ πι::

αφ, Μ, :φωσ ιπ::ΙΙιΒιοιΙιε ιιπιπι:ιι:Ηπιε ι :μπαι Μπι: πω,

π: πω:: ο:: ά::::ει.τι1:ιε. Ε'ιιπά:ιιπ. πω:: π.::ιιιι: ν::ἱ:ι·ἰ

.:Φ““!”ω · νιίιο πω: οοι:&ιι:π 1::ιιπ.ιο.ιιιιιπ, :ιπιπ:νπιι::ιιι·

"°|""*· :Με Ρτὶιππτἰπιπ ;.ιιοΐο:οππι ειιι::πι π: ν:τἰἔι:ι επ·

μ,π, Μ” :ει :πωπω οιάτπ:ιι·ιππι,ιιΙιοπιιι πω επιππ.::Π:π

πι·

Μιάου:: :ια ποπ :1ΐ:: πιιιιιιι δ:.Η:πιπ, :.ιά::π ἰπιι::πι.:ιι._

; ε;" ψ? ρ::!:ιι:ιπιπερ:ι·:οτοπι :::::πιτ:ιι:πι. Μαιο: πιο!).

” ό? ι·"ιἔ° οοι:&ιι Ι::ιιπιι::πιπι πιι:ιοι: :ι:ρ:ιπιι νιΠοπιο::ι

ιἔι,πιίι :οιιπ:ι:ιιιπ :ιιπι πωπω :ιιπ:1ιι:ι.πι ::ϊ:::ιιε

:πω ::ιιιΙξι: πω. π. :Π Μιὰ:: :::α:ιιτπι :οι·τπιβτ::

ἱτι ν::οο :οι νι νἰΒοπἰε πιο. απο :ι:ι.ιιιι: :ομοί

π, πι: :ι::ι:πά:ο::: ο :οεπι:ιοπ: Ρι·ιπιιιιιι, π: :ειπ

· ω νι :ιιιΓ:Ι:ιτι νιιιοπιε :ο€πιπ:: : πω: παμπ: νει-τ

_ πω: νιΠο :ι:::ιοι:ιι:ξιοπι 1::ιιοπιι:ιοιπ,:ιιιιπ νιιι·ι: -

° το: πω:: οτιι·πιι:ιιιπι , Η ν: :ιιιίο:πι νιίιοπιει ,Δ - πο.

νιιι::ιιι· Γ::ι.ιιιιι:ιτιππι ι νἱἀ::ιι·ι·ιιι·ἰ:π::ἱιι:π: Φω

'πι·:π. νἰίἱο ::::ι:ιιι·ιι:πιπ ίπ ν::!ιο, Β: οιιιΙιο:: Βιο

οιιο πω: οι·ιΒιπ:ι:ιι: _ὲ Ιιι:πιπ: πω:: : οι Ιιιιπ:π

ι πω:: ποπ ::πάι: ίπ Γ::ιιπ:ιιιι·ιππι.: ΜΗ :ιιιρ:'ϊιό:π

απο Ρ:Επιιιτιο, ν: π: :π::ΙΞο Γο:πι:ιιι , 8: ι·ιι:ιοπ: πι

Χοπ: πωσ:: :ο8ποΓ:::Ιι Γ::ιιπά:::ιιιιπ, ::Βο π:: νἰ

Πο ιιι Εισαι: ::::::Ε:π:::; :ιππιπ:πιιιτ ειδ:ιιε επι:: :κι

πωπω ::πό:::, οιιππι ::πά:ι.τ :Με ιιιιοι:ιιε. Ν::

Γπ:ἰεΗ:ἰ: Μσ¦ιπι: :παπι > πω: ν:ιτιιι:ίοπ:ιπ π: σοὶ:

όιο .Ι::ιιπ:Ιιι:ιο δε:: ΜΙ: ρ::ιιιιιιτι ιππιπ:π Β:ἰ.

@πο πο: νι::ι!ιε ιπίξιι:ιπ :::α:ι.ιι·π , οπο· ό: ποιιο

:ο8ποΓ:ἰ:ιι: , νιιι::ιιι· π: πω) μι: Π: νι ι:ιΙΜπ

ποιο: πιει: :οεποΓ:ι:ιι: ν:κοιι:π ω: :οιιΓ::ιιι:π

ι π:: ιιιιΒ::ιιι· :οεπι:ιο Επι: να:: επι: ποπ νιιι::ιι: ιπ

ν:ι·οο , ο: Π: ποπ :ο8ποΜ:ιιι·νιποπ: Β:::ιπ::ι.

Ν:: :ΙΜ ραπ:: οποι:ΙΠ::: ::::ι:πι·ιι , οπο: ν: απ::

ιιιΗιιιιιιε οι: ποπο :ο8ποΐ:ιιιιι·, ποπ :οεποι:4:ιιι' ιπ

πιω , πιω :πιπ:π Μπα: νιά::ϊιπ ν::!ιο > πω»

που: νιά::ιι: :Μ:ιπ Μισο:: :οπ:οπιι:επ::: , :πιει

νιο::ιι: ν:::›ιιπι. @Με απ: πο: πωπω: , πιω

Ρω)"Μρκ παπα: :ο€πιτιοπ:λ:οπιιπιθο ::ιπι:π ιπ·οοπ:ιτι

“Ψιιι,Μ,, ιπ::Π:ι'5*.ιι :πιο €0ΒιιιΕ10Μ: πιω ι π: οπιππι , οπο:

ΗΜ. :κατι νι:ι:πτ απ:: ν::οππι ι οι::τ:π:πτ πιω ἰπ

να:: : απ: :Θιά:πι :ο8πἰ:ἱοπ: , πιιέ“ινιά::ιι: ν::

οποιο:: Ρ::ιιιιιι:επι :πιπ:ιι Β::ιόπιπ νιίιοπιε ι Πεο

μοάιι&πιπ , ι:ι:π:ι5::ι:πιπ :ιιπι :ΐιάεπι νιποιι:

@Η

. Χοπ παπί: -

ι πι· έ» Υπ·

διυ,:1κιιιί οι

Επι::απο >

ιιιμΧ. πιπιιιιιιιρι δϋἔπο[ι:ἱ&ἰἰἰἐπτε πι. Μ: ΧΧΙνι
  

ιτε, ροτ::ι: ιοί.: Μπα: , :ιιιἰπ Μ:: ιιι :ιι νι:Ι:.ι:πτ

π:

:ιοΓ:1:ι: νΠ:ἔ ν:ιτι:ι:ιοπ: νιδοπιε ν::οἱ. Ε: π:: ιι:

πο: πι:: παπι. :ιιιπ πω: :Μι πι: :τοπικ Π: Ιοπ8:

πιο:: :Μοτο π: ποια ἔι.:τ:::ἱ: 8::ιάιοιιι Μιο

πι: Μοτο, ποπ πι: :μπε ιιιι::$ι·:ι:: Ποιοι :πιο πι::

νπαπι ιιιιιπ:ι·ο οιιαΕπι::·ιπι πιο: ραπ:: :πειιι:Μτ

ιιι ιιι::ΙΙ:ᾶιι πω:: , νωιπωπι :οεπι:ιο ἔι :ομι

πω: παιδι :πω :μια :Πο ΡΟΠ:::>οιιτπ νιίῖοιι: Μ;» ^

:λ ιά:π:ιπ::ιι·ι , οπου: οι:: ποπ ω:: :ιιιοπ :ι·ειι:ιι

τι , πο:: νι απ: ::ειέιιε ιιι:πτιπ::ι.ιι :ιιιπ νιίιοπο

Με:: νιά:ι·::πι·, πω; ιο ν::οο, ιιιιιΓοιιππι πι:

ιιοΠιπ: ιο ν::οο πω: ::ιιιιιιπ: , πω: ιιο.:οά:πι ιπ4

::Η:δΕπ ο::ιτο νκι·:ιι:π: απ:: Υ:τοιιπι.. π:ιπ·ι ιι::

ιπιι: πι, πω:: νιιὶ:ι·ι ο:: :οιςπι:ιοπ::πι:ιιΠιπιλιιπι

π:: οι:: :οΒπιιιοπ::π ἱὸ:π:ἰίὶ::ι:επι_ὸιιπι ποπ Μό::

:ιιι· :οππ:ιιι :ιιπι απο, ν: :ιἶ:&ιι: :ιιπι :Μπι ιιι-

πω: :οι;πιιει : Μπι :ιι πο: π::Ξρι:::::ι:ιι::ιιιοΐ

παπι :·τί:&ιοπ:ιιι οοἰ:θ;ἱιιππι , οικω ποπ οπο::

πι:: ἐκ: πι: :οππ ΧιΟΠ€; π: ρι·‹ιιιιό: ποπ :πω ι:

Η: πο κι , ο:: οπο! ίοτιπιιιι:: :ιπππειιι:ιπ π :ο

επί:ιοπ: επτα ν::Βιι:τι. Ν:: Μπι: :ποπ ι·ἰο:ιι

οι: :οιιιι:ιι::ι ::ιιπι νειιοο ν: σ!τ:τιπε ει·:ιάιιε :ιιιίο:ιπ

νιίἱοιιἰε : πο:: π:: ΓιιΗι:ι:, ουδε! νιιι:::ιπ· :οιιπ:ιιι

:ιιπι να:: νι ιιΙ:::ιιιε :ο8πι:ιοπιε οιππι πο πω.

ὰ:: ι·ιιιοπιιιπι ρ::·ιιι6: πι. @ποπ Π: Ρωιιιιι πω:

πι:: :οἔπἱιἱο π: πειτιι:ιιι::τ πι:: :ο::ιπ::: ιιιίιιπι'π:πό

ποπ :οπιπιιιιιι:ει: :::ι:ιι:.:: πο: ῖποάο :οι:πι:ω οπ

ι:&ιιιιιιπ :Ι:ι:ι::ι::ιπ , πο.: :Ω :οππεπἱπ @Με :πιο

ιιιιιιιι:ι :Π:π:ιει, ν: :ιιπι :ποπ ι ἱ :ιιιιιι:ιπ μια: ω..

ποιοι ;ιπ::ι:ο :Μπι :ο πιιειιβ. :Π:ιιιι: :οειιοί:ι πι -

ΜΜΜ πωιιιιΕπιι,

Πιο:: Σ Ρο::ίι νιΠο πω:: νπ:ἱιι·ἰ πι:: οΒἱ:- Ύ

Ζ

ι

-#)_ι7ἔ ' 4

&:ιπι ρ:ἱπι:ι:ιι.ιπι , 8: ποπ Γ::ιιιι:Ιιι:ιοιπ: :ποπ :ικα (Μ'
ι ι <

ί::ιιππ.8: ποπ ρτιιπειππιπ:οπΞπ ποπ ιπιπιιι νπο :ο

:Ι:ιπιιιι: ιιιιιιιιιπιπι πω ::Ρ::ί:ιιτπ:πι· νπιιιπποπιιι

πω. Α π:::.οποπό.ρο::Π πωπω:: ιπ::π:π ο:

ι·:πιι::ί στ:: πικαπ π ιιι·ιπιι:ἰπιπ , :αι ν: ποπ ιιι

::πιπι:ιιιη :::πἰ:::ι:ιιι· , απ: :::::πιιιι:ιι: :Με παπι

ιΜΜιιπι; ροι::Π νιιιο :ι:οτιιτι:πε ποπ: :ι·:ιιιυ::ιε ιιι

ν:ι·οο :ιιιι::ι·ι , ν:Ι τ:πιι::ι :πω ν::Βιιπι τ :ιοιπιι:

ω, ποσό :ιι·ι::ι ςι·:πιπ::ιε: ππιπ ποιοί!. Μπι π :ιτιιιια- ι

τιιιιιι , πιιΠο Πιο ι::ιιποπ ίπ: ἱΒἰ:ιἱτ ποιοι: :!πι·ιίιτ

νἰὸ:ι·ἰρ:ἰ::ιπι·ἱιιπι πως:: :ο , ποδιά :Βιι·ιιιε πι:: :ιι

::ιιππι πάπια: 1::ιιιιοεπιιπι :Η :ο8πιιιο τιιιι:ι:ιι

:Η ίπ:::ρ:πό:πε :ι ί::πιιιΜ:π,::ι:ιπι :Ι.·ι:ξοι·8:ἰπιπι·ιι :.έ

επ: ιππορ:πάεπεπ :Ι:ι.:_ιο:: Γ::ιιπι!ιιι·ιπ Κ:Γροπιι. 812'

π:ΐ-ππόο :οπ1::ιιι:π:: :::πἰ:π :πιο ιὶἱιὶἱπ:ι :(ΐ:π:ιοι

ἰπ ε: |ιοί.: νίΐιι, ποπ π: ρι·οι:ἱπιιι δ: Ϊοτιππἔἱε , ί:‹ὶ Ρ°Μ? Μέ·

:απ:ιιιιι ι·:πιο::ι δ: ::ιιιιαιΙιε ::ιιιΓ:ι πιι:ιιιιι :::.ι:π-.

:ι·:::ιπ:ιε :παπι πωπω ιπι:ιιίιίι: , ειιιιπ πω::

ά ιπ::πίιπε , :ι:::πΠπΐν: νιο:επιπι· :ι:πτοι:: , ν:

ρι·οο:ι: :ιι·ἔοιπ. ει: ιιιιΡιιιιι :ι:ρΗ:ο: ιπ::πίιο: :οι;πιέ·

:ιο είται ιό6.π οιιί:::ιιπι , οι: ιιι·οάιιᾶἐο ιιοπ:: :ο

ἔπἱτἱοπἰε :ικα ιΠιιά, πιίι :1πο:Ι ποπ προ:·ι!πτο: πο.

π: :ο<έπι:ίο , :μια ί”προοπι: πω: :ικα Μ:Π3 άπο:
ι σ

άσοι, :πω πο: :πωπω Υπει:τη πω: ιπ::πίιο πι: έ

π: ρ:ο:ιιι&ισιιοπ:πιιι:ιπ ποπ ιιιιο:Ι!ιι:ιι: που:: Μη

:μια ίιιρροπι: Μαιο :πιο ππιιιιι::8:πνπαπι Μαιο

:πειιοι:πι. Ι8ἱιοι· Η Ρώπα :οεπι:ιο ροτιιι: πιο::

πι! ν:ιοιππ , ποιου: :ο , :πιω ::πι:Ι:::: :κι :καιω

και, οο::ιἱι δ: Γ::ιιπιιπ , :ιι π ποπ ιιιιΐ:ι·:ιτ ὰ μπαι ,

πιπ [οὐ. ροΠ:::ιο:ι::ι:: ι:ιπι·πιιοιιι€. Μα:: ιι:Βιιππ

:ο οροοίἰ:ιι_ ιιτοοι:, ποπ πι:: ιπ::πάι,ειιιτ ::ιπι:π

:οΒιιι:ιοπ:πι οιιι:ειι ι-::ιιπόπιπ ; οιππ ιπ::πά.ιπιπ

πο: ::::ιι::.ι:ιι: :οεπι:ιο ρ:ίιππι·ιμ :μια πιο.ιιιιι!!υπι

Γ::πποειι'ιιι:π πω: μπώ: ιο ν:ιοο _ Μι αποπ

παπι:: :ι :οππιτιοπ: ναοί; π:: π:: ιπ::πίιπε , απ:

ιπιπιπιπ πω: , Με ό:ρ:ιιά:π::: :το ιπ::πίΐοιι:,

πι.::::πιιΠιοπ: :οππἰ:ιοπιε πω. Ν:ι:π νίιιο :Καμ

:πιο ::Βπι::: ιο πω) ιι:ιι·3:ι :ιιὶπιἱ.ιὶιι:τ ὁ. πω

ν:τοι. πιω ::ιπ:πιπ ::ρι·ο:Γ:π::τπ: που:: :::ιιιιιται π: ν:ιο: ε· π:: :πιω ποπ πιίἱ :οππ.ι:ιιτπιι::ι·
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πι:

μπει: ?ινιιιοπε ειεα:ι3ιιιιιιιπ ·: οιιιιι ιπ νιιιοπε Βιο

ποπ ει·ειιτυι:επσπ νιιιειιιιιι ιτι ιε, παπι νει·οο,νι

ιπ εειιι:ι δ: ιπειιιο μπει νιιο. Όοιιιἶιιιιι:ειπιπ:ιιι
:Με πο :ιιιιιι·πιιειειροιεΠιιιι ιπ:ιιιιιιιἔι ιιοτιιιιι επιε

ει” : ειναι”, νι νιιιισιιιε ιπ εειἔιιἶι , επιιι·πιιει·ε ποπ

·ρο:ειι ὰ νιιισπε ειιιιιιε; ειιιπ ιιοε ιριιιπι ιοτιπειιιιει·

° ιιιιΡοι·ιε: πω” νιΠι:ιιιιε ιτι ::ιιιιει·. (ιοπιιιιπ. πι.

ιιιπα «πω. ειι ιπετιιιιπι , ε ιμιοιοιπιειιτει πω-: · . Β . ' (
ν οι Γιιιιιπι ;:ιιπιςιιι:: ιιιοποπ εοπιιπει πι Γείοιιιιιι

·ιιεειιιι εοι;πιτιο ειε:ιιιιιειοπι ιιι νειι›ο 5 ετειιιιιι·ιε

ιιιπ:ι:ιιιιιιπι οοιειΕιιιιπ πιει:ειιιιιε εοππειιοπι επιπ

Εοιιπιιιιι πιο ιιιιπιιειιι , ειιε εοεπιιιοπεπι Ππειιιο

πιειιιο ιιοιιπειιιιε`ιπ εοΒιιι:οι 000 ιΠψιι€3Μ“08πι·

πο ίιπε οιιιεθο πιει:ειιαιι εοππειιο ειιιιιιοιτπιιιι.

° Απ πιει). εοπιειιι ιιι:ειτοοεπι ιιιιιιιιιπιπιπειιι ιε

ρι:ι:ιιιιιειιιι οιιιεάιιιπ ιιιιιιιιιιιιιε, :ιιιπιπ ιιειιπειε

τιιιπι ιερι:ειΕπιιιιιιιτιιιιι ειιεπιι:ιιι τοιιιιειιιοιιε ω

τ. ριιπι:ιιιιιιιι ποπ πιιι :ιιπιιιειιιιπιιι ιϊοππειιιοιιι ι

Μ; 2 πω: _ εδω πω” ιεπιι:ιι ροιιε νιιιοιιεπ:

ΜΜΜ μ. ειπα οι:ιεόιιιπι ι. ποπ ιειιιιιι:ι ειτε:: ιεειιιιιιπιιιιιπ.

»πι απο ι. πε ιιιτειιιΒιιε :ιε τειπιιιιοτι: ιιιιιιε ε)ι:ι.ειιιε, οιιι εκ ιπ

ι#Μ ε· ι:ιιιιιιιιιιιιο.ιιοπε :επιιιι επι νιιππιουε ι :μια πω: Με

πει· ιιιιιιιιιιιοιιειιι ι·ειρα:ι:ιιπι ι·ειριει: Ενττιιιικιικι με

ιεπιιιιι πεοιιιι ειι·ε:ι. Πιιιι1ι·,610ιιιέιεεειιιι(ΐο ι·ειπιι

τιιιιιι· ειτε:: πω: ε ιπιε πι:: ι: ι·επιι ιοπε πιο·

οι” ιπιεπιιοπιε , ειιιι ιπ ειιι:ιειιι νιιιοπε ειιει ποιείι

. ειπα πιιιιιαι·ιιιιιι ιπιιτρεπειεπτει ι €ιιιιιι ιιι:ιιι ιιιε

ποπ κήποι: ιι:ειιπ.ιο.ιιι1πι , δ: ιιιίιιπευπιιτ ὁ. :επ

ι ειιιιι Βιαιιιιιιιε ι πο. ιεπιι::ι Ροιειιι =ιιιικινε 90, (πιω

τεπιιιι:ι.πτιιιι·ειιπιιι Βιιιιιιιε, ειιιι ιε ωι:επιιιιιιι ι:ι

οιιιεθιιιιι ε. ιιιιι:ιοιε; Υειιιιιιιι :ιι ι·ιιιιο νιιιεποι

ει·ικιιιιιμ: ει·Βο ιπιπιι€2.ΕιΠιειιιιι13 νιάθιι νι;ιι3ιιιιι,

ιιιιιπ διπιιι ιιιιεππιιενιοε:ιπιιιι ετεε:ιιι.ιε , τυπι ποια

:πιο νι:ιεπιιι ειετιιιιιιιιΉι νειιιππι ιτι @πιο νι

πω. Κέιπ νειιιιιιιι ειὶ :πιο νιιιεπιτιι ειε:ιιιιιει: ,

ποπ :στο , ται ιεπιο::ι 8: ιιιιιιε6.ιιε ι· πιοπιιπιι. π; ε:

@ΜΜΜ , ειι ω: νιιιο ειειιιιιιοιιιπι , επ; ποπ ιιπ

μπει, ισ π: ιειιιιιποι ειπε ειεαιιιιαι, ιιιτιιιιιοι· ει:

εε νει πω. Χ

χω (Σώοι πιο:ιιιπα. ι:ιιιιιιι νιιιεπιιι πιο νει πι” εται

Βιιι.ρι ω». Με, ποπ Π: πισω εΠεπιιιι νπιιιι ιιιιιιιιπω ιιεε

222:"::' :οιιιιπ ν: ιπει:ιεε επιιι·ειι::ι ειειιιιιιετιιιιι , μοβ. Γρε

. :κι @Μπι ποπ ιεριπιειιιιιιοπιεξια ,ειπε ε::ρι·ι

πω, ιιιπιπειιι-ειιιι, :ειπε :ιι ειιΡιειιο. ιρει:ιεεδι

νιιιιιιε ιιιιο;ιο: ει: Γρεειεε ειιπιειιιι ιπαειιια ποπ ρο

ιειι νπιτι ιπ:ειιεᾶυι πειι:οιιιπι,ν: ειιπτειιιι δ: νιιιιιιε

ιιπιιιζο ιρειιιόπιι πιπιιιιιιι ν: οιιιεθειιιπ ειιιι·ιιιιεειιπι ,

πω: ιειὸ νι ωιιιιιιιεει: νιιι:ιιιπ ποιεπιιε:,ποιι ιππ

Πιι“εωι ιιιι Πω @ιοί-υπ 8: ε:: :μια ιιι ιεπιιιι ιοτιπ:ι

ιιιει εοιιιιπει, Όιιιπ πρι" ι:ιειιιιιια ποπ :οπτι

ιιειιιιιιπ ιοιπι.ιιιιετι Μι ιιιπιιιιπ επιιιιεπιιιιιι:ει8:

ιπιειιιιοικιιιιει ιπ ιρεειε ειιοιειώ ιιιειε:ιιπ, ποπ Ρο

ιειιι »Με ι Π: ρι0ιβιιιδ ιππο νι:ιειιιιι ειειιιιιιιιε. Α:

:κιιιε οιιοει ειιππιιι πι εί1ικει:ιιε εει·πειε ποίιε: εται

τιιιεε_ιιιιιιιιε ιιι.ι ποπ ι:οΠει ειιε ιοιιιιπο.ειιιιιε,πειε

ροιιιιι ειιιἔιιιι πια :πιει νιι:ιεπιιι;ειιπι ιπ αι ε::ριι

πι:ιπ:°ιιι οιππιπ. ν Με ιιΡοΠετ ιιιιιειιιιι·ε πω" επι:

ιιιιπ , :μια πιοιιιπιιιιι ιιειειιπιιιοι·ε: ιπ:ειιεει:ι.ιπι

παπι πει πω οοιιιιε,ιιοἑπι ω πιο οΒιεθε νιιιςιιιιι.

@πιο *παρε Π: ιιιιιιπ:ι ειιι:πιι:ι. ε ν: ιιιεειεε ιιτι

ριειιιι εταιιιιι·ιιιιιιιι, πε οιιεπιι. Βιιιιπο ειιιιιιιιι ποπ

ειιιιιιιπειιιε:α ε: πιοκιιιιιι επιιιιι ειειει·ιπιπ:ιπιιι ιπ

ιιιιεθ.ιιιπ ιοε:ιιιιιπ 21ιιιιιο:ιτιοιπιιιι; απο ιπιιιιὸ ιπι

πιιι . πει ποτι:ιππι ειιοιιιιιιιιιπι; οι! ιιιι:ιπι ποπ :ιε

:ετιπιιιιιι , πιιι ριιικιι-ιετιπιπαποο :κι ποιιιιεπ·ι Μ.

ι:ιππιιιι . οιιιεθϊι ριιππιιιι, ε: πιεσιιι ιοιιπ:ιιιε πω·

ιιε:ιιιιιε ιιοιιιιο.ιπ ειειιιιιι·ιιι·ιιιιι. Απιει:. [ποπ. π

ιπεπ @στα ειι ροι:ιειριιιο ιιιιπιπιε ιπει·εειι ιεπεπἔ

:ιι Β ει: μπε ιπτειιιέιιιι ,δε ιιιιιιπε εΠειιιιε :ειιεπ

:ιι ιὶ ει: πειτε οιιιε&ι: σερ εοιπριιι ιπ:ειιεδιιιιπ

με: ιποιιιιπι ροτειιιι:ε , δ: πιοιιιιπε πειειπιιιιιι: Ρετ

:πωπω οοιεειι, ωιιιιοιιεπ πει, ε: ει·ειιιιιιιιιιιπι.

Δεν:

λεω-ι

Νιιοικ σε

"η π! ο.

ε

ω. πι. πιπι-ιιπιπι επιπειιιιιιπιπιι. .ιιππιιιι ω; .
ι 'πιει παμε πι ιιιτειιιιιι ιιει:ι·ειιιιιι Βει , εοπιιατ ε. .

. . - Π . . _ . πι”

ιιοειιππ ιιεετειιιπι Πει ποπ επ ω:: Ρο ιι:ιιιιιιιι, ΝεᾶπεΩρ

Με επι-πι Ριαιιιιρροπιιπ:ιιι ει! ιιισει·ιιπι ιιεε:ειιιιπ Ιιωιωι ΔΣ.

Πει, νιιιιιιε οιππιιιοιειιιιιιι πωπω, νι :πιω πως ΜΜΜ

πω” ό: ιιπιειεεάεπιειειά ιιιιετπιπ νοιιιιι:ει:ειπ ΕΜ

τει ιιιειιππιτ ροίιιιπιεε; ει€οιιιιτεπι ΡΥΟΧΗΜ “Με

νιάειιιιι Ρωπιιιιιι ποπ ρο:ειι εΙΤε ιιιιεπιιπ ι:ιετιε

:ιιπι Πει. ε. Νεο ποιειιειΕ ριοκιπ·ιιι «πιο νι:ιεπ

Με:: ιιιιιι ποια ιιοιιιοτει ιπιιισι·°ιετι0ι ω: πως Ρο·

ιιιιιιποπιιειι:ιιε:, ειιιΒιιι ιιιιι. @πω ·ι:ιιοιιιιπο ει:

ιιιιιπεειι:ιιιι εειιΓ:ι νιι.ιειιιιι Με Ροιιιιε τ:εα:ιπει , 3Μ$2:

ι:ιιι5ιιι πω: Πιιιιπιεπιιιοιια , πιώ. ιιιιπειι Βιο:ι2,°,". φα!.

ν: οι :Με εοπιιιιι, ποπ ιοιιισι επ Ριιι:ιειοπιιο πι

τειιιέιιιε ιιιιιιιιι, ν: :οεπιιιιιι, πε ειιαπι ειιεπ:ιει :ιι

ιιιπι: , ν:ιιπιειιιιιιισιιιι ιιιι , νι οοιείΕι ριιιπιιιιι, δ:

ετε:ι:ιιτατιιπι , ν: ιεειιπειιιιιι. νπι:ιε :πιο ι>τιιτιειρε

:ιο είι ιιπειιεθπε ιιιιιιπιι εοιπΡια ιΠωιιΕξωΠι Μπι

Ρειιιιοιιιιπιποιεπιιω , επιιιοιιε ριοἀιιπε ιι:ιιιιιεπι

ιειιιιι: , ν: Μπι νιτειιιιι οι:ιεθ:ιιιε :ιε:ειιπιπιπι :κι

νιιιοπεπι οπο: ειεα:ιιιιιιιιτπιπ Πω: :με μπι:

ι·ιριιιο πι Πιιιιπιε ειιΕπιιε ν: επ οιιιεᾶιιπι ιιι:ειιι

Με, οι Ριιπιιιιιο ιιειετπιιιιιιιιιιιιιπ ω Γιιι.ι:οεπιιιο

ιπεπι , πιοιιιπιε ροιι·πιιαπι Με ιιε:ειιιιιιιιι: κι νιε

ιιοπεπι Πει , 8: πιω ιειιιιι:ιιιεπι εοππιιιιιιιιιι:ει·

ειιι€επτειπ ιιειειιιιιιιαιιοπεπι ειεα:πτειιιιπιπ νει·

Βοι πιά: ιιιπιιειπ ιπιι:ιειρειιο ειιιπιειιιΒιιιιιιε πο·

‹]ιιε ειπιπεπιι:ιιιι ιμειιι ::ιειιιιιιιιιιιιπ , νιιιιπὸ ιπ

:ειιιέιιιπι παπι :ιειει·ιιιιιιιι: πιο πω, νει πιο: ει·εξ:ιιε Τ θ

με ιπ νειιιο ιιι:ιιεπει:ιε : ιιιπιιιιιπι ροιιιιιιιε επ Με ?|# ιιιι·ιιιιι

ιπεπ_·πιιοιι οιππει πω πειι·εξιιοπει Ριιι:ιειΡε:: επ Ζώωρ. ..

. . η . . επιπυιιιιιω

πο εοπιιιιιιιιιιιιιιι ροπιιιιι: παπι ιιιιιιι ιι.ιιιιεπ επ [ρω. “Η

εοπιιιιιιιιιιιιιιι,ιιοοιι ρο:επιιιιπι παπι πιοιιιιπι: πε. "ε" "ιιι_

ιει·ι·πιπιι: :ιο οπιιιιιι επ , :κι :μια Μοτο: εεε: :ιειειε ωεπιπιπ

ιπιπιιιιοπε. Ι)ειιε :ιιιιειπ , ι:ιιι2 ειιιεειι μπι-πιω. “ιν

πιιι πιοιιιιιειιιιοι ιι:ιππετ ω πω, :μισό ιπεπιε τοπ.

πω: :κι εοππιιιιιιΔΙιοι`ειπ ::ιοιιιιιπ ορειιιπειι αει:
:ιιι·:ε. . ι

@ν.ιιιιι·ι~νιι , πι Γοιιιιιοπεπι :ιιΒιιπιεπτο. Απ

_ ιιιιο:ιιιοει ιιιιιιεπ @πιο ιπειιπειιπιεΙιε&ιιιιι πιω

.κι οιιιιΓεπιππιιε ειειιιιιπιε ιπ Πει: εο8ποιεεπι:ιιιιιι ;"7;

Αιιιιιπιιπι. «Μιά. ΜΜ.ιιιι. πι. Γιιπιιειιι. ιιιιιιιιιει οι πι»

πεπιιιιι ιπειιπε: :κι οιππιιι οΒιεύιιι ιππειι0ιιπ εοπ- '

:επτα πι» ιιιιιιπἄ ειιι·πιιΞι5 ν: πι οι:ιιεει:ο ιοι:πειιι€ ιι, ε.
Μπι» εοπιιιι: κ. ιτι τειιοπιε πωπω: ιιιρετπιιι, ι ι

ιιαβι:ιιε πάει ιπειιπ:ι: πι ειειιεπιι:ι οπιπιιι ι·ειιειιι:ο,

ριοριει ιιιιέιτοιιιιιιειο Πει, ν: ι·:::ιοπεπι ίοι·ιπειειπι

Ρε: πι Γρεπιιιι·ιε οιππιιι ιπειιιΒιιιιι πιοριε: Μπιτ.

ιοιιειπ Πιοιπιιπιε ειιιιιιιιιι :κι ι:ιιιιιζεπιιιι οιππι:ι πο.

πε @επτα ριοριει· ι:οπιιιιιεπι ιπει·ειιιαπι, δω. ε; Μ;

οιιοιιιιε: οοιεᾶο πιιι:ειιειι ιερετιιιιι πι:ιοοοιεδιι

ιο:ιπιιιιε:ίειι ει! ιιιιιιιιιει· Γε ιπειιιιιιι ιιιιισιιιιε, Γε.ειά:οιιιιπ ιιιιιιι μι· ιε , ε πω: ιπεειιιεειιιι·ι π” ὰ :πιά

ιιιιιοπε Γοιιιιιιιι :ιειεεπιιειιι; πω” Ρετ ίε ιιιειιπιιι ει!

οιπιιε, οιιο:ιριιι:ιειριι: ιιι:ιοπειπ Γοιιιιιιιεππ Δ

δε( πιο:: πεεει , ειπε εοιππιππιοι ι:ιιιιΒιιε εεε: Σια

ε:ιριιειιιιοπε; ιπιιιιιιιπ επιιιι ιπ:ειει`ι πι: :πιο ιπωι- “ει”.

ιιε ιιιιριιιειιιι·, επ ιιε εφ :μισά πε Βιᾶο πι, επ ι:ιε «το "Ρα

εποε ροιιιιιιιε ειι ε δ: επ ιιιεάει:ο ιο.πιιιιπ ιιιιιιπΓε

σε ποιοι:: ιιιιπιπιε, :οι ειιιιιιι ν: πω Ρο:επιι2

Πει: Π _

ι)1εο ι. Νιιιιιιιπ ιιε ιειδιο ιιιπ·ιεπ ιπειιιιετνει πω.

:αι :πιει ετειι:ιιιιιε ,ἔ ςιιιἑιπ πιι:ιιιιιπ όει:ιθο επ το Μπι» ει?

ριείειιι.ιιιιιιιπι, νει :κι ιιιιεπιιιιε ιεπιιίΠιινε Πειιπι ι”Μ.ιώιω

εοεποιἔειιιιιιιπ,οιιὸπι πε Ηιᾶο Π: ιριιιιπ ιπιειιιιιτπ. -ο“”“"` π
ιιιιιιιιιιιπ. ιιιιπεπ 8ιοιιοιιιπι ποπ ιπιπιι6 επ ιιει:ειιιι- "Μ"."κ"

τι:: ε:ιιιιιι ι·ειρεθιι ι·εριιιιιπ:πιιοπιε ειεειιιιιιιιιιπ,

ειιι:ιιιιπι ειι ιπιειιιΒιιιιιιε πω” , ςιιιἔιπ ιειμέιει.ι.

εοεπιιιοιιιε Πει , απ” πι ιπειιεεωιιι πιω ιι

ιιο: ιΒιιιιι πει: ιπειιπιιι πει πι” ειε.ιιιιιο.ε πο· πι

(1νε5(ιε ιιιδιο ιεριοιιιιιιιιι , ιιεε :κι ιιιιιιιιιιιι ι·ειπιβ

Απ Για .



ν

απο Βειιιιι εοειιοΓεειιιιιιιιι , οιιἔιοι ειε ιιι&ο Μ· ιιιο8ειιειιιιι έοιιειιιιιιιιι._ Θέμο. ιαιεε εοιιι:ιιιωε πιο"

` ' ΒιιοΓειι. Αιιιεε; μια; ιιιιιιι ιιιιιιετι Με επ οιιιιι:ι- Πιο; ιιιι ιιοιιιοΒειιοιι νι που ιιιιιιειιιιι οιιοικιιιι ά (ιι-ι

ι ριιιιιι ιιιιει·ιιτιιιιι Γε , πο: οι! ορει·:ιιιιιιιιιι ρειιιιετΞ ι·εοτιαιιι ω" ιο αΙιοιιιιι-ιιριι @ο ιἰιιο,ι`ειι νιιιιι

Ριιιιειιιιο ιι6εω, ΓΗ! «ο Με Μοτο ιιεεεΙΤοτιο ιιι ιιιιιιιειοιεοιιειιιιιιι ιφιωιιιιιι : νιιι ειιιιιι ό? Με”.

οιιει·ιιιιιιο , :ιιιιειιειιειιι οιιιιιειιι ιιιιειιιπι οοιιίιιιι-° ειιο_ ιιιιιειειιιιιιιιιιειεςιιΔι οιιοιιει,ι:ιιιιιιιι(ιιιιόιι0

(στο απο ειιιιιιιιιιιι ιιι·οκιιιιιιιιι ιιτιοειριιιιιι ιιο- ιιιιιιιειιιι· ιο ιιιιιειιιτοτε, ξεειιιιι;ιιιιιι ρι·οο;Μιειμε € “Χ

“το Βειιιιι. ιιιιι ειι ι&ιιι ιιεεεΠιιιιιιιι 8ι φωτο ιιι- πιειι ει! εοιιιιιιιιιιι_ιιιιι ριιιιειιιιιιιιι νιιιοιιιι Βει_ιοι ιι: "Μ

εεΙΤ:ιτιο :ιρρειιιιιιιι , ιρΓιιιιι ειιιιιιι Ριιιιειιιιιιιιι ω. ιιιιιιιτ νι Με ιιειαβιο ειι ροοειιιιιιιιιι Νιιιιι κι”- ?Μι Ψ· .
·άπ,0Βεβ ιιιιιι εΙΤε ιιεεείΒ.ιιιιιιι οι ιιιιιερειιιιεικ ὁ. ιιιιειιαιε ι ν “Θ” 'έ'

ιφιψιιισπ ειειιιιιιιε. ΟοιιΓειι. 'πιο ειιιιιιιιο ειιιιιιι ιιεεειιιιιιιι

“Μ”. ιιοιι Ρειιιιει ιο τω ιιιιεαιιοιιε οι: ιιιιςιιο οιιιιειριο

ο Ποσο, ιιΒιι Γεειιιιιιιιιιι νιιιιιιιιιιι.ροΠι: πιο ΜΒΜ

ει·έο ιιιιιιιιιιι ιειιιιοιιιιιιι ιι.ιιιιεύιο ιοειιΠειειιιιιι.ιιι,

νει οι! Μ” ιερε:ι:ΓειιιιιιιοΜε ει·ειιιιιι:ιιιιιιι , νει οι!

/ ιιιιιιοιειιι ειΒιιιαιειιι ειπα Πειιιιι ι οιιιιιιο ῳιΡΡε

ιιιιιιιΐειειιιια·, ειδα: Πι ροτειιτι.·ιωο νιιι·τιοι·επι ο

ι εισαι , Πι ιιοιιιι: νιιιι.ιιειιι οιιει·ιιιιιιιιιιι ιιοιιάιιιιι νι·

ιιιιιὸ ιεοικιιι. οοιι6ιΠι.ιωΡιιιιωοιωιω ιε

Ιἱιιοιιετε ιιιιιιεάιιιιι ιιιιιιιΐει·ειιι ω νιτειιοι·ειιι ει”

ίεέιιιιιι ίοι·ιιιιιιεπι ι ει·Βο 8: ιιιιιιειι @Για οι! νιιε

ιιοιειιι οᾶιιιιι Ρει·ιεέιιοι·ειτι. @Με ιι6ιιιιιιιιιιιιιι

πιω 8Ιοι·ιε είι ιιειειιιιιιιιιιιιιι ει! τιιωιαιω ρισ

ιιιιεειιιιιιάι·ι, ἔιιὶιιι ι-οιιιιι ει! ιιιιιιιι ειι-εάιιιιι ιστιοπ

Ιειιι πε σ.ιι απο . . π47ο- Μιιιιοι· ειιιιιειιιιιε ια ο :οι ιιιιοειιιΒει ιιιιιιειι Βιο

ν έξι”. _ ι·ιιιιιοιι ΐοιιιιιι οι: Βάι: Π! ιιειειιιιιιιιιιιιιη ιιιιιι!ειιι

-""""' ειεατιιι·αιιιιιι ι·εριιιιΓεοιαιιοιιειιι,& εΙ:ι.ι·ιιιιιι ιιιιειι

" |ιοιιειιι, Γειά ειιαιιι ω Μαι: ιιιιώειοθειεο.ιιιι·ιιιοιιι δι

Πει Λεωφ, ω. νι ιιε ιιε ιιιιιιιιι ει·ειιι οιιΔιιιιιιι

ιιιιπιει·ο νιιιοιιειιι ειιιΓιι|ει:ιι Γρει:ιει οι ρειιεθ:ιοιιιι

ειιειειιάειιιι: ιι ειιιαβιο ιιιιειιι€ιιιιιι ιιε ιιειει·ιιιιιιιι

ιιοιιε ειιι·ιιιίεεει , ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι θεοι ριιι:ιει ιιιιιιε

ιιιιιιιειο εοιιειιι·ιιιιιι , οσο ειιι·ιι ιιιιιιιιιε ιιιΗιιιι αει

ιιοιιε ιιιιιιιει·ο νιιιοιιειιι , ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι οιιιιιιιι οι!

Μ” ιιιιιιιειο νιίιοιιει ειιειειιόει.ει κι είι οιιιιιι

:μια ειιιιι ειιιιιο 2ο ιιειειιιιιιιετιιι· οι! ιιιιιιε ιιιιιιιει·ο

. ])ει εοιιειιιιιιιιι , ε:: πιο; Με Μ), οπο Πειιε ἀε

ιει·πιιι·ιιιι ιιιιιιε ιιιιιιιειο εοιιειιιΓιιιιι, οι οιιιιιειιι

ιι|ιι.ιοι Πεμ: , εειιΓειιιι Με ΑΒ ειιιιιιιΓεεο άπει

ιιιιιι:ιιιι ω ιιιιιιε ιιιιιιιέι·ο ε1ΐεδι:ι.ιιιι. “Πε ιιειειιιιιιιιι

ιιοιιειιιιιιιι κι , ιιιι Μια ι·αιιο ε ι οιιᾶ ι·ιιιιοιιε

ροΠιι ιιιιιιεξι. ει»(ιιι;ειιιίεεο μιιιιειριο , Γεω

ιιιιΪειειιιιὲ ετειιιιιιιιιιι σ. :ιιιε οιιιιι ιιιιιιιε·ι·ο νι

Ποιιειιι, __ Μπι ω ειιιιιιτιι ιιιιιιξω οιιιιιιιιὁ Ρειισ

Μωριιιι &ιοιιιι. ι3ιιιιι μια ριωειΡιιιω, ω ιιιιιιε ιιιιιι1ειο

Μι Μ""° εικονι» άιό ιιιιιιιιιεεο ιιειει·ιιιιιιοιι , πι Ρετ ιιιιιιιι

@οι Φ° οικω ιειιιιιιιι οι·οιιιιι:ειιιιι , οπο ριιξιο ιιιιιιι:ιριιιιιι

διυπιίαη· . `ἱι, - ι > .

ΜΜΜ 4, €ειιετιιιιιιιιιιι ιιι Ρειιε,ιιοιι ροιείιιιιιι νιιιιιιι ιιιιιιιε

Μάτι-βαδ, ιο νειι.ιιιιιι @δικια ιιεε ΓΡιι·αιιιιιιιιι, ιο νιιιιιιι

ιιιιιιιειο ειιιοιειι:ι (ιιιιιιιιιιι.4 ει·ιιιιι ιιιιιιιιιιι ρ;Ριιιιεξι

οιιιιιιιι, νι ιοι:ι ειίεάιο, σε τοιιιιει Ρο ε: άι -
ΒειΓιιιιι ριιιιιιιιιιΕ: Ριοοιιε3ιιι· ιιι πιο) δ: Με πιο

ει: ιεριιΒιιιιι ειοοιιιια,ειιιο οι οποια ιιιιιιιιιιι :Πι

Ξ_χάρ.; = νει Ρετ ειιιΐειειιιιιιιιι ιιιιι·ιιιΓεεαιιι, ιιιιθι ριιιιειιιιιιιιι

ω” οπο» ειιΒειει ιιιιιιε ροιιιιι ιιιιιιιει·ο εοιιειιιιιιιιι ι_ οιιιιιιι

"ι "Μ"'ι ιιιιιιιιι 5 δ: ιιι ιιοε ειιεαιειο ιιιιιιειιιιιιιιε ι :μια ειιιιι

'ω' οιιιιιεε ιιιιιοει·ιει εοιιειιιιιισιιιι ιιιιιιιιιτι ιιιιιειιι ιιο

ιιιοΒειιεέ:, ιιοιι νιάειιιι ιιιιιΒιιοοιιιε άιΡξει·ειιιιιι, :μια

ιιοιιίιε ίιιιιιιε “ο” ιιιιιιιει·ιιΞ εοιιι:ιιι·ΓιιιΓ, βικιτιιο.

Ιιιιιιι: ι ιιιιιειιι ειιι ειιιιιι _ιιιιιε ια ει ιο σρ ιιιιοιιοιιιιιιιΈιιιει·ίιταιεξι ιιιιει· ιιιι ιιε 'ἐΒ οιιιιιιιῇ Ρο

4”. ι)ιι:ο ι.. Νοιι ι·εριιΒιιαι: ιιιιιιειι·αιι ιιιιι·ιιιΓεςο

π., βηηρῇ ιιειει·ιιιιιι:ιιιιιιι ω Επι: ιιιιιιιετο νιίιοιιειιι; δ! εοιι

ιιι·ω»ιι Ϊεειιιειιιει· “ο ιιε Μια ιιοιιεικιιιτο σεβ. Βιιιιιιιιιι

ι 22. ρι·οιιι ιιοιι ιεριιΒιιιιι ιαΙειιιιιιιιειειιιιαιο ιιιιιιιιιιιιιιι

ΜωρΜΜ Ιειιι οι" , οιιιιι οσοι: ιιοιιιιε ιιιιιιιι:ιο ροιι€ιιιιιιιιι

.οι ειιι€ιιι , οιιιιιι;ιιιιιιιι: ιιιιιιι θεοι δ.ιιιιι ιιιιι”ειειιι·ιι

ιρεειιιαι ειιιέειιι ιιιιιιε ιιιεειε £οποιΣτιιιιιι ι ,δε απο

“πει ιιειει·ο5ειιεο ιιιιιιιιιιιιιαιι6 ειιι8ειιι ιιιιιιε πως

ι _ - = Μοτο ιι€τειοΒετιειιιιι εοιιειιιιιιιιι: ιτε ιιοιι ιεριι8ιιοι

ι ιιιιισιειιιιο ιιοιιιοεθιιεο. ειιι8ειιι Με ιιιιιτιειο Μ·

  

&·ιει:ιιιι νιιιιιιιιι ιιεοειιι_εοοιιιιιιιιιιιοιιι οιιιιειρ“ · .ι
._ . .. . . . -ιιιιιιωι!ι .

οσοι; ειιιιιι αι μει·ιι&ιι Ριιιιιιιριιιιο νιιιοιιιι ιιιει·εο- ο

ω; δ: ιιιριειιιιι ιειιειιιιε ειειιιιιι·2 ιιιιιοιιιιιιι. Μη: ι

Εεε.ι›ιοΒ. ιιιικι ειι·εοιιιιιιιιιιιιιιιιι ΡιιιιιιΡιιιω,φω

.ο ιιιοΒιε άειειιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιοιειιιιοι οι! ιι&ιιιιι ειιΑ

ςιειιιιιιιιι; κι άι; ιιιι1Βιε Ρειιώιιιιιιιιι οι ι:οιιιριετιε _

ωιιι ιιοιειιιι:ε ιο οιιιιιιε και @Νιου ιιιιιΔ οιιιιιιδ ·

ιιιιιιΓιι Γειιικιιιιτ ω: ιιιάειειιΠιιιιιιιοιις ιιιιιιο φαει:

ροιιιιιιι: εοιιιιιιτοιειιιο; οι ιιιιιιεο ώ ιιιιιιιιΓειο

άειειιιιιιιαιιιιι·ι ιι νιιαπι ιιιιιιιειο νιιιοιιειιιειιειειψ ~

άπο «ο ιιιοΒιι _ειειιιιιιιιιιιΜΜι ροτειιιιει Ε. ειιιιιιι

ιι! ιιιιειιι ;ι&ιιιιι ιιι ιιωιωιιιιιι; Μπι εξι ιιιιιοιιειιι

Ζι- _ _,_ Ε _ __,.: ι

Βιι:ο 3' ΡοιΒιιιιεειι ιιιιιιειιιιιιιοιι-ίιι ριιιι·ιιιιιιιιιει·ειιιιιιιιιιιι ιροι:ιι:Γειιιιιιιιιιιιιι ω νομο , δε ιιιιιιιιι ιιωιιιιι

Ρωαιιιωιιιιιιι , 86 σι.ιΒιε εοΒιιιιιιιιιιιι: που οι ο.» ω""Μξ"°'

· ή· οποια
ιιιειι ροίιιιιιιε ιιιιιιιιιι , οιιο‹ι Π; ιιιιειιιιιιι εοΒιιιι·» ή"""Μάι

ιιιιιιι ειεαιιικαιοιιι, ιιιιιιιιι νετιιι. Ριιιιιιιιιιι. ΡΗ 8',δω Μ'

ιιίΤειι. ιιοτειι ιιιιιιειι ιιιιΞι είι:ιιιεειει ιιιιειιιΒιιιιιιι "μακ".

οι·ε:ιιιιιιιιιιιιι , ειμαι πάτημα οι νει·οο ιεριιι:ιειι; επ ιιιιωιέ

απο ιειιιιΠιίιε , φιλοι ιιιιιιειι ρ:ιιιειοι·ει ιιι νειιιο

ειειιιιιιιιε ιερι·αιιιιιιιιιε; Μ!. ιιιιειιιιο εοΒιιιιιοιιιε

ειι·ι:ει νει·ιιιιιιι ιιοιι ειειΒιι ΐοιιιιιιιιιει εκ εοΒιιιτιοιιε

ειιιειιιιιιιι ειειιιιιιιιιιιιιι ν θα! Γοιίιπι ε: ιιιιειιιιιιΔ ετι

ιιιιιιοι. ειειειι. ιι. ειι_ιιιιιιιιοιιειιιιοιιε Βι·ο.ιιιι_ιιιιιεοε

ειιιιιοιιιι ετιιιιιιιιιιιιιιιι ι ιο ειμαι ιιςιιιιοιιιιι Μέι

μι” ιιιιιιιιρΙιειιιι ςιωι-σιιιιοιιιιι ;ιιοι.ιιιι ιιιιιιιιω

οιισειιιιιι ι:ιι·ειι οιιιιιοιιιιιιι:ι απο ιιιιιιιω μου;

οιιιε&ι 20 ο ειιο.ιιι οιιιιιιιιι. νι οιιιε&ιιοιιιιιιιΙιι, δ;

εμ.ιο Γρεειιιεοιιιιι ιιιιι$ιιειιι οιιτειιι, άαιι Βιιι.ι:ιιιιιι επι:

ιιιιιοιιιι , ιιιιι που ιιι·ιρεειιιειιιιι έ Πιο οοιειδιο

έοι·ιιισ.Ιι , ιιοιι ιιιιιιιιι οιιιιιι ιιιιριιρει,Δω πιο @Η

«με ρι·οιιιιιι εΠξιιιιιι , είιιιι Γιιεειιιεειιο ιιιοιιιι:διο

Γοιιιιιιιι ιιι εικιιιιιιιι ιιιΞιιιι , οι 668ιιιιι έιιιιιιιιιιν

ερω. (Σοιιιιιιιι_. (ομοια ιιοιι νιιιειιιιιι ιιι νειιιοξ

νι ιιι οιιις&ο_νιιο5 οι ι·αιιοιιε ιιιοιιιιιιἐ ιιιιειιιιι:

Με ειιιὸ ιιιωιιω νιιιειιιι νειΒιιιιι, εὸ ριιιιει πεσει-ι

ιΓιιιιὸ νιιιειιιιιι· ι οι και ιιι ιιιιιοιιε ιειιιοι5 ι ιιι·ο ιιιιιιδ

ποιου νι ιιι ἴρεειειιιιριεΙΤιιιιιιειΙιειιιιιιιειιιαΓειιέ κ

ι:ιιιιιιι μι· ιιιιοειι , ντείι οιια:ιιιιιιι Ριιιιιειρειιιο ιρ9:

αει ετ02τιιι8.ιιιιιι : :ιι ροιεΡι Πει.ιι οιοειιιςετε ω:

ιιιειι,οιιοαι-ιιι ριιι·ιιοιΡιιιιο Φαιά ειειιιιιι·άιιιιιι,ιιιευ

ιοι οποιο ειιειιίιοοειιι,ιιιιοοι· φαιά ιιιιειιιιοιιειιι;ιΒιιιιι·.8εειιιιιια μια ισει.ω:ιμω των εοιιίιοιιηιιιρ, ' ' "Δι -

ειιιιι ειιιιιιιιει @Μινι εοΒιιιιιοιιιι οιιιε&ι Γετιιιιειιιιιι ηριιη.·ιρ

ειιειιιιοιιιει· Πι ιεριιι:ιειιιιιιιιιιιε ριιιιιιιιιι , ιιιιΡιιειιι ιιω-ι

ιιιιειιιιο8 εοΒιιοιιι ιεει.ιιιιιιιιιιιιι,οιιειο Ρι·ιιιιιιιιιι

[Πεο ο. ιιιιριιειιιιιιιιιεοι ειναι ιιιειιιιει ει. νι-·ύ";έ
ιιιι·ιιιιοι ριιιι·ει οι ρΙιιιει εκιιιιιι:ιειιι νετιιο;ιιο φις η* ι

πο. ιιιιιιιιιιιοιιε , ιιιιι οι Βωξ 0ιιιεόιι, ειιιζπιεξ

Ριιιιε ιιιοιιιεο8ιιοιι:ειιιιι Ξ ιιοιι ιιιιιιειι απο ιιιιιιιι

ιιοιιε ε: μια ιιιοιιι εοΒιιοιεειιιιι οιιιε&ιιιιι. Ειι

ρΙιεο. Οοιιιιοι)ει ρο!ιιιιιι ριιιιιι δ ριιιιιι·οιιιε&ιι_ιιι

Πεο, ι. Με νιΙο ιειιιιιιιο; :πιο ειιιειιιιιιο εκ μια

εοειιοιιειιιιοι:ιιιιχ οιιιιιιι ιιιιειιιιιιο ε: οπο: το ιιι:_

ιιοιιιε, νι ιο ιιιΒ ιιιιιιιιιςιείαιιπ οιιιεέιτιι ςοΒιι0 ατι;

ειιι,8ι ιτιοειιιι ιρίε ειιιι·ιιιιιιι: α. ιιιιιιιιιε ιιτιιιιοιιοιιο

εκ μπε εοΒοοιιιιιιτιοιιιιιι , ειιιιι Τιιιιιι:ιιιοι:ιε ω

ιιιοιιο εοΒιιο1Ξειιιιι ,ι νι ει.ιιιιιιο μισο ιιιιιιιιι Οοο

ιιιιι ιειιιιιι1ω. Ριιι·ιιιιπι ςιιο ιιιιριιαιιε , ποπ-Νεοπ- ΜΜΜ!

οπο» Ριιιιιι€ιιτιι ιιτιοι·ιε Μάι. πι: ω” Μαί- ;,° Μβί_
ι ιειιιέι

εο8ιιιιιιιιιιιι νειοι; ιιεειιοιι ο εισαι ροιιειοι·ιιιιι ιε- ή” Ντι·

6ιιι.ι·εριιιιιιιιισ.ι., οποια επιειιι εοΒιι:ιιικοιιο. “ιι ο έ Π

ι ( Ι μ



τισ Βξύ.υ. ΙΧ. Με ?ΜΜΜ[τα δοέκιψιθι!ιτατε ΙΜ. 6'ιδίιο ΧΧΙν.

ιτιιιτιιτιιτ Γοοοιοτ ιιιίοι·ιοτοτ ίου Με οοτιτοτιται.Ουια.

Η τιιιὸ οιιιτιυε νιάοτυι· νοττιυττι, το 8τ:ιτι:ιτιττι οιιιτρ. .

νιιτοιιτιιτ ροτπιιιιυ τ · τι νιίιοτιιτ ιιιόοιιτυτ οιιιτιστ

Γτιοοἰοε ροΠιοιιοε , τ1υα ιτιτοτ νιτιιιιο.ττι 8: τυρτοττιατυ

που ιιιτοτοοτιυιιτ; ιιτ τα ΐυιιτ ιιιΒιιιτιο : οτυο. Ι"

ΚοΓΡ. :το τ. που. ιιιιτοο. ιιετιι ιιετιι οιυε Ε: νιιιοτο Μά.;ι κ;

Πουτιι , τ1υΞιιιι ουιτΓουιτιοιυο ετο:ιτιιτ:ιε του: , που κι

τρίο Πεο ; τιυἰτι το Πεο ιιιιιοτιτυτ ουττι οοιιιιοιτιοιιο Μ ,η

ιιτ!ιοΠυτ οπιιιιοοτοιιτιιιιτι. Μ! α.. Με. ΙουιιοΙ. :το

Ε, ;,..ιι....,,. αυτι οίΐοτ ιιι6Πιτυω : τιυἰυΓιΙΙυττροτιἰτυτ οτ εφται

τα μια" το τἱυυιιι του, οι! ιιτιιι! τουτο οιιτειιιυιτι οτοατυτιιτυπιτ

?Μιτ- 8τ του: οίΤοτ ιιιΗτιιτυττι , τιιιὲ οοειιἱτιυυτιι ω; δ:

ιιυΞ τουτεΐοτιτιιτιιιυτιι ετοιιτιιτ:ιτιιττι : κι πιω τυο·

τιιτυτ ν: οοειιἱτιιιιιυι Ι)οι; 86 τυιιο Γιιιτοτυ ΐουυιτιιτι

τοπ ιιιθτιιτιιιιι νι οουτιιτιιιυοι Ποτ. @οτι δι: ο

Ποιιτ!ο : οιιὁ ρΙιιτοτ Με ττιοτιο :ο ιι0Γουιιτι1ι· σου

- 2υτ:12τιι Που , οὸ ε!ετιίτε οι ἰτιτοτι ιἱιε οοΒτιοιϊιτυι°

Βουτ : σου τι υιιτοιυτ Ιυττιτ:τι ἰιιοΙἰτιειτιε .τα οοέιιο- ·

ΐεοτιάαε οιιιτοε 8: ριιιτο5 οτε;ιτυττιτ ὶτι Βοο,ιΙΙιιιτυο- μου. τιοεο ττιιτιοτ. οττιτιοεοτιιιιι σττοτυτο €0υτουτξ

οείΪιιτἰὸ Γοτοτ ιιιτιιιιτιιττι. αυτο απο Ιυτιιοτι ρτοοιι- ΓιιΒ τ!ετωτιιιτιο.ι5 ίροοιο βιιιτ ἱἰυἰω 3- ΦΠο του" θα

οοτο ΡοίΤοτ ιτικτιι10τω Με (ετπήΠο ;ιθ;τιΙΙΙ :Που ροτἴοᾶἰο οιιτυττι οοΠοᾶιιιο ΐυττιοττιτυιιι, τιιιιτιττι οίτ .

Βουιτι ; @πιτ .το 2(2ι:τι ἰτιΗιιἰτυττι; (Ιω οίιιιι τιοτι όιίτιιιιιιιι τω" ΐυρτοιΜτοι φ12 νι(Μυϊτ Πτω"Π1τ

ροΠοτ οίΤο ιυθιιιτυττι ἴγτιτειτοοοι·οτιιιιτιοὲ τ τ1τιιΡ ο φπα: Ηιιιτα ου; τιιιἰιτ ττιουΓυτ:ιτυτ οι Ροίιτιυε ροττο>

ουοά οᾶυ οοιιτἰιιοτοτ οπιτιοττι ιιιτοιιΠοιιοττι Ρο - &ιοτιο τοἱ ρτοουοιΒιιιτ.” Θ - . . ι

ΒΠοιτιτ πει: Βιιιτυττιτ :Νοητή ὸουοτιἱτι ροΠοτ :κι Λοΐυτιι:Ητυ.ορροίιτε ΐοιιτ. ΦΠ. ττιιιιοτ.υυιΙιοοτ Η #8” Γ

τιάιιτυ Ετιιτυπι, :τυο ιιιτοιιίιοτ ι του Ιυιτιιτιο ρτοτΙυ- ΒιιΒιιυτ ιιιτιιιυτ ει! οιιιιιιο οοιοιίτιι πιιτοτι:ιΙιτι οοιι- ” 'Μ' "'°

_ τ _ τ τ . . . .. 4 _ :Ματιά

οι τιοτι τιοΙΤοτ ;τιοοοίἴιιτιὸ οπο: ιιιθτιιτιιιιι αιτοΒοτο- τουτο Πιο Γοτιιιιι|ι Π, τα τιττιιιΒιοιΙιο. ΐυο απο Βτιιιιιι 06.25. Μ"
τ ` ο τ Α. ο τ

· Μουτη 4.” Πιοτιοττ. Ριιιιότιττι. ροΙιοι·ιοτιτ επτα. τιοιιιτιιρ ιιιτοιιΠοιιιτ τιοτι οιτοοι1οιιτο τι:ι.οιτυττι , :συκωτι ντ »πισω

τω τω» ιιιτιιοιι ροττιειριιτιυυττι ττιιιτίιττι ιτιτοΙΙοθ:ιυιτειτίι οι· οττιτιειοιΙιτι Πιο ττυοΙιοοτ @που ιιιτοιιίιοτιι: , ιιετιι

Μωβα υιτιτο , σ 86 ι·ιυΙΙιυτ τορτιιιίτιιτοτιοιιιε οτο2τι.ττοτυπη τυιτι οιιοοι1οιιτο , που: ουκ τιοτι ιιιιιιιιι !ιιιυιιιιε Π

Ρ'"" ,”Μ'°τ]υοό υιιιιιιιο :ώ οιτττιιιΓτ·οο ττοιοττιιιτιετοιιιτ .τα τιιτιιτΙιιτιιτατιιτιιιΒοοττο ετιεΙυ.ιτιτουιιοιιιτ, τ1υδτιι

ΡΙυτοε τ:τοιιτυτοε τη νοτι:ιο οο8τιοΐοοιιάτιο, ταυτο τω αυτό τοτιοτιο τοτιτιιιΙι τισ! Γυυιτι ουιοθ;υττι :ιιετιι

υτοροττιοικιΙιτοτ Ιιττιιτιιτοτιιτ στ! οιιΓάοτιι τοιιιιΠιίιε 8οιιότιττι, οιιιιι που ττιιιιιιτ Πτ°ιιτἱτιοιΡἱυιυ ιι&ίτε εετ

ἱιινοτοσεσευοίοοιιότε:ίοά τιιιοιυιιιοτι τιοτι οιτοοοι- το 8τιιάυ ιιιτοτιίιοιιιε , τ τιυο ιυιιιυιιιυιιτυτ , υυΞιιπ

τοτ·ἱιιτοτιίἱοιιουι ειιιτ.ττηυιτι τιιιιιτιτὸ τ:τοΓοοτοτ τσ- Ιροτιοἱ , δ υι.ιο Γροοιί·ιοι.τυτ: οτεο δευτ οιττοτιοτο .
ετιιτιο τ:τοο.τυτιιτιιιιι ούττοτι.ιιιἐ , τυπο ρτοουττιουιι- ι

Ιιτοτ υοτ:τοΓτοτοτ ιτιτοτιίιιιο: ιιοο ότου οτιἰοᾶιιιιι τ.

ἰτιτοιιὰιτυτ τοττυ:ι!ιτοτ οι: @πάτο οιιτουΠοιιο διατυ

ιιιιτη;τω οτι ιιιτοιιίιοτιο: σου Π οι: ττιιιιοτο ά τιιιιιο4

το οιττοιι(ιοιιο υιιιτειι α. τιοτι τ:τοίοοτοτ ἰτιτοτιΠο στο

το οι.ιιοθ:υτιι ο. τιοτιιιο οτο[δοτοτ τιται ιιτιιιιιτιυτιι.

ζ 278: (:οΠιεςο ,ι τοΙροδτιι τιιτυτοτυπι τἱο βι59 τιοτι !υ

τω!,,τι,. τ". Μου Ροτίοᾶιυτ οιττοιιΠυὲ . ιιιι οττοθτιυτ ιιιτοιιίιυο,

8ΜοττΜ8 τιοτι το( οδτυ ροΠιοιιιυτιι: Ρτ τιιυττι οοτιίτιιτ; τομ

#ω"τ("##ἔ τιιιιιιιε οιιτυ5·βιιιτα οουοτ τι: νοτΒο οο8τιοΓοετο

@ΣΒ .1ιτττω ιοτιοττιιυιο ρωυιιτυιστω τω.. τω

ὶΜΡ',ρ_' ί)τιει8ιΐ·β€2Ετ15 : ἐοἔο τυτΒ: ττιετιιι: ττοιιτυτ Εοιἔιο! ιτε.

.¦Ήι“τω".. εκ τ1ττιουροϊ ξ Η” ο του ΠΚ: - "Η οτ ξ Με πι.

τω. τοιιίἰυὲ·. Ρτατοτοὲ οιιιτιο5 τιιτιοτιο Πο.τΞε νιτιοτο άο- .

Βοτιτιτι νοτοο τιι7ίτοτἱτ1ττι Ιτιοο.ττιιιτιουϊό . 8: Ειτ

οιιιιτιω2, τοΙιτιιιαοὶιἱοᾶο του , τιοο τιοτι Γοοοιοτ

ουιτιοι ντιιι.ιοτίι: ετ τιοτι αυτια ικα: ιΡυ νιτιοΒυτιτ

οἔιόοτιι ιτιτουίιοτιο δ: οΙ:ιτιττιτο , Ιου οοειτιοτοε οια

τιίτε, τυιοι.ιε οοιιτι τουιιΠιιι5 τ ουιτιοτιιιτι Βάι: οτιιιιιο.

ιιἰόοτιιιιυτ οθ.άοττι οοΒιιιτιοτιο , ιιιιἱ νοτουττι , του.

Σοκ: ε|ιιτιιιτ νδΙουτοε νοτοιιυι , οΙτιι·ιι1ε νιιιοουτίτ

Σ”. του οιιιιιιιτ το οτΒο. $οειιτιουττι του. οο τιιτιο

Ν” ττ/ τ· ροΠιοιΙιυιτι τιοτι οίτ άτ:οιττι οοειτο τιιἔοιιο ρεοιἔ!ἱειτἰε

,2°Μ'· ίτο.τιΈτ . Μ! τιιτιοτιο οοιιτιτυτΙιτιιτοΙΤουτιαΙιτι Μι

' τιυτο'ιττι τΙοΒοτιτιιι·, τιιιο οιιιτο νιτιοτιτυτ ιιι νοτοο>ου

ο!ιιτιυι νιτΙοτιιτ νοι·ουττιι 8τ τουττδ.: ετεο τοίΡοᾶυ

ΡοΠιοιΠυττι ιιοιιΕάιιτυτ οι: Βιίΐο Ιυ1ξΛτιοτι οοι·το&ιυτ

οιττοτιίιιιο, τω” τ6τιιιιιιιτοτι το. οιοι· οτοΕ; οτι

τ.ιιτιτίιιιι ίυιιτ τ:!ουιττι το.τιοτιο Παω , τυπο οοειτιοτιτ , ι

Μετὰ νοΙυτιτο.το Ποι , νοΙ ντ ουοτιιτο. ιιι οοιιυττι

ἰρἴἱιιρ οοιιτι , νο!·ντ οροτο.τιτιο. τη οοιιυτιι ιιΙιοτυττι:

Νικ ί”υτιτ τιιιιτιιττι τυτυτει. Μἱιιοτ μου. φα άουοτι

τω· τιιτιοτιο οοιιτιτυάιιιτε οΠετιιιαΙιτ, τιτοουτυτ αιτιο

:το νιίιοιιιτ οοετιδοπι τιυιιτ οοτιιιιιτυτειιιτοι· ρο(τυΙτιτ.

οτ τιυὸ ο!ετιίιτ νιτιοτυι· νοτουττι , ου οΙυτο. ντάοσ.τι

τυτΙΡοίΠοιιιτι ιιι νοτυο., ΟοοΓου. ι:οτιιιιιτι ροΗιοϊ

Μ. εαυτο· νιάουιιιτ ιυιιτα ρτοΡοττιοιιοττι Ιυιιιιιιι:

ουσ. νοτουιιι: οι το!ίιιτι οι: νι Μουτ οοιιΓει: Πι!

τοττι τυοιοει!ιτοι·: Μ. τιιουΓυτιι νιτΙοτιοοτυτυ οίτ το

“ώ Βιιιδ2ο τοπίο. Δ - τ Ι 4 γ -

Μ." Ι. πιο: τ. συοάουττιτιυο Ιυττιοτι τρωω ω ν!.

ττοιιοιιτιι ΙΡοιιττι, ου :ιοτυττι οτι νις'οτιτ:ιο υιιακ:υτιτιυο

. ρουιοιΙιιιιιι Οοο: ουτε τιιυιυε οίτ νιτιοτο Βουτιι,

8- ουιιυι υιι2ουττιουο Ρυτιιιιιιιτ. 2.8οουοτοτυτ,ουουυ οοΠοᾶἱυἑ Γυττιρτ:ι ιυο!ιιιοτο τιοτι Ροιοίτ Ιυτιιοτι ΗΜ.

- 1ιοττοοιιτυττι ντουκ· ιιι υιιιΜ.ιοτ απο τιοΙΠΒιιιι.ιτυ τυτιι. (τ τυποι· τιιιΒιιυε ιιιοΙΞυ:ιτο ΡοΠιτ :τι (τω. ι

τ < σ.ΐτυιυ

  

τιοτι "κι τ:ιτιοιιοτιι τοι·ττιιιιτ:ττι , ἐ τιιιιι ΐροοιΠοατιιτ,

Μ. που εττιόυττι τιιτοτιίιοτιιε , λ ουσ ιιιάιυιάυιιτιιτ. _ _
κατω ω. πιιτιοτ. οτιιυο$τωττιουττυο τι"ω τω- 27°;κ.ζ·
το @που ιυτοτιίιοιιιτ τιοτι οικοτιοτιτο 8ττιόυτιι !υτιιι- ,ι Μ” Δ

Με, Γυτιτ ουιοάυιτι ττιιι·ο-ι·ιο.Ιο υττιττ8ιΒιιο, οοτιι:οτιο;

οιιιτιοε τ:οΗο&ιυο , αυτ ουοουτιιιιιο ετιιιιιι ιιιτουίιο.

τω, Γυιιτ ιιττιιιειΒιιο λ Ιιιτιιιτιο Ητιιτο, τιεεο. _

Νοτει τ οτοιιτιιττιε άυριιοιτοτ νἱόοτι Ροδο ιιιΠεο, Θ”.

ντιο ττιοτΙο οοτιιρτοτιουίιυο .τω Με ιτιτοΙΙιΒΕΙι- $22:"Ρ""”

τοτε. έ. ιιιτυιτιυο τιιιιιίιιτι. νι: νι οιιτιτιιτ τ. ιτιοτιο. ·

τιοτι ουιιτ!ιοοτ :τοπικα , αυτ [οτιοε οτοτιτυτιιτυιιι τ

νιτιοτι ροτοίτ Ροτ τιιιοιιιουτιττυο Βτοτ!υττι |υτιιἰτιἰε, Μ! · ι

τευυἰτἱτυτ τοιτυτ 8τ:ιάτ15 οοτιιιιιοτιΓυε ιτιτοΙΙιειΙ.ιι6- . ι

ιιωμ οι οοιιτιοιτιοτιἱ ιιιίέιτυιτι είται Βοο , ντ ουιπ .

οτυίΞι: τιιιἰιι οι.ιο οτοιιτιιτιι , αυτ Γατα οτευτυτιιτυττι

τα ΡοτΓοέττοτ τ οὸ ο!τἱοτοτιι 2τειιιυττι Ροτίοτ'έτιοιιιι ,

ουττι ουιτιτ οοτιτιοιτιοτιο νιτιοτυτ , Πιρρουιτ ἰτι Πεο;

ιιττιυο ιιτιοὸ ροτΓοθ:ιιιε ιτι:οτιτιιιΐνο Μαιου τουιιιι·ιτ. Μ"πώ

νι ιιυτοττι νιτΙοειτιτιιτ α. ιτιο‹ιο τ τιοτι τουυιτιιιιτ του Μ. ρω”

τυο ετιιτιυτΙυιιιιυιι. τιιιιι_ροιΠτ οιιιιοττι τ τοιιτυτιι αυτ τω» τω...

Γοτιοε οτο:ιτυτατυττι τοιιιτΠιιιε 8: τοττιιΠτυετ ιτι ϋοο μτητωττΑ .

Μπι. Ροτοτιιτιτ ιΒιιυτ οτιιτιοε οτοιιιυττι: ἱιιτυιτἰυο “#"°ΪΙ·Ϊ"6 .

τιιίττιοτιτιιιο ω τιυοΙίΒοτ !υπΐιτιο το Βοο πατεουτε ντ Πι: τιοτι υοιοτττιιυ:ιτιτ ΠΜ οοττυιτι 8τωυττι ω. "",_ .

Ιυττιιιιι5:τιου οοιτηττοτιττιΠιιο, οι: τετίουεττι Μιμι

αυτ: τιοττυο τοΙΙοδτιυο, τιιιιο :το το τοτιυιτιτυτ Ιυιιιου

ιιιΕυιτυτιι, οιιτιι υτ·υυοτιτιτ ἰτιΗτιιττι Μιτου, ΜΗ Μυτ

τιο οι οοΒιιιτιουο ιιιΗτιιττι. Οατοτίιιιι τω Κιότο εμε..

ΙΗ:ιοτ ετοιιτιιτει , αυτ ίοτιοε οτουττ1τοτυπι ΡοΠιοιΙιυπι

ιιιτιοτυτ το Που τοτυρτοτιουΠιιο Ρετ οο8τιιτιοιιοττι

εισΙάτιυτιτιιττι ιιιτοΙΙΙΒιοί&ατι,8ι οοιιτιωτιοτιι ιΡΓειτυπι

τυττι νιττυτο , τιιισττιΠιρρουυυτιιι τουτο: φωτια

τιιουυε οοετιοΓοοιτάι οίτ Ροτίο6Μοτ, δ; Πτχή"οι· πιο..

τἱο, ουο Βουι οτιίτιοπι νιτιοτ ιτι ΐοιρΓο.

Ρτιοτ Ρτου. ιιιτοΙΙιοοιιόιι τω». ιτειάιτει, υὁό οτην 484·

τιοε τιετιιτυε ιτις:Ιιτιιιιιτ :ιό οτιιιιιιι ουιτέτιι ττιιιιοι·ιιιιιτι Η”ΕΪ'"'"'"

τ:οτιτειιτει τυο τοττιιαΙι , Μ» απο ιιιτοτιιιοιιιε φωτο,τιοτι οιτοοάοτιτο ετειόυττιιιοΒιτυε , ουττι τιυΗιιε Ποιοι Μι,...

τυτ ιτιι:Ιιτιιιτο ΡοΠιτ στ! ιτιτουίιοτοτιι τ;ττιόυττι , φάω φτου τοπος

τρίο οοτιτιτιο:ιτιιι Γι: :τι!ιοτιιιι ροΠτ:τ οέΐειδι:ιιε οιτοοτιο- "ω πρ

το ροττοέτιοτιοπι οουΓ:τ:. ΡοΠοι·ιοτιτ που. ττιὶτιοι·.

παπι το σπιτιιτιυε ροίΠοι!ιουε οοΙΙοέττυο ΗιττιΡτιο

τοροτιτυτ τουσ ίοτυιιι!ιε !ιιττιιιιιο, δ: τ:,ττιςτι ω ο;

π



_'Ἀιν

Μάι π.

πρι.

Επι: @πιο

δεν» ·υοιΜ:ι>

πι.

Η πω.

44¦ι

_. 4

4$4ε

Με.

49ο

Ο 1); ,...",";.: πιιΒιιεπτιεπι , :ιιιιπ Πειιε ιπ ΓειρΓο επ ιιοπιιπε ιπ

:επ/δώσει

πωωΡ" ιεπε οι:ιιπει·ιε. Ρ:ιο: πειτε εΓΓει·τ. ειιπι Με:: :επι

επι:: ,

ή οι:: (ψή

Πο πιασει.

:πι ει:ιπειΒιιιε, πι: πι. εε:το 8: Γιπι:ο , ποπ πιπε

Α πΡοιτει. Τε:τιεπι Γεπ:. ειιιπ Με ρι·οι:ι. ε:ιιπιι:οι

πιο πιω. εἰ: ειιέιο:ιπιε Πει. Ε:: :η ε. Νοε

πω: ΙΧ. .Με 7'ει·ι:α:ιιβε θοριπ[ει!ιι!ι:εεε ΙΜ. .Με πι:: ι ι ι:

θιι:π πιετε:ιειε εοπιιιπόι:ιιπι ειιπι Γο:ιπειι, ειρροιιι

:ιεπε: ε::ιππιιιιιε Γεια :ει·ιο Βιεειιι ιπ:επίιοπιε , πε

Βι:ιιπι ποιι εκεεάεπτε. Υπ:ιε πω.. πι, ιιει5ιτιιιιι

Βε: Γε ιπειιιιε:ε ει! :ειιοπεπι Γο:πιειει·π , πιιΠο πε

ι:ο :εΓρεέιιι ιπ:επἰιοπι:. (Σιιιιι ιέιτιιι· οιιιεύιιιιιι

Γο:πιεΙε ιιιπιιπιε πιο:ιοΓι ποπ π: ιιιιιιπε ειΓεπιιε ν:

ειιειπριε: ε:εε:ιι:ειιιιιιμε πιιοιιΒει ειιιιιιιι:ιε Βιε

πεπιιε επιπι νιιιο ιπΡοιι.ιιιιιιιι ει) ιπ::ιπΓεεο ΠΠΠΠει

πιτ, ειι: ιπειοι·επι ιΠι εοπτιιιι: εερεειιετεπι ο πιιιι:ιι

ει: ΓειρΓε ιιεοε:ει:, Γειι Γοιιιιιι ιιιι ω.ιωι: εοιι€:πιτε- `

:επι, επιτειιε νιιιο, 8: οιιιπε ειιιιιι ει·εετιιιιι ιιοπιιπι

:πει άδειο ΙΚε:ιειπρ:οιιε ποπ ριιππεπε,ει ιιειιιτιι:π

Γιιε:ιι ι ε:ιέ:π ιπ Με πιο::εΙι νι:ε. Ροι·ιὸ Γεπιεπιιε

πε οιι:ιΓιο νιετοιε δ: εοιπριειιεπΓοιε Μπι , ει:

  

ΙΪωπ α'82Βϊε ο επ: ε:εε:ιιι·ειιιιιι Γε:ιεε πιιοειιππιιε

πιο:ιο ιπ :ο νιιιΒιιιε ετι: πιετε:ιειε οΒιεᾶιιπι ε:

τιιιειΒιιε ι Ιιιιιιιπε. ,

π πι! Ειιιι:ιειιι. πω: , :Πει Πειιπι Ρε:ιι.'πιιι ·υιιΙιιιι

πωπω ιπτεΠεάιιι ισεε:οπ ποπ πιιιε ρε: πω: πιιιπε

:ο νιἰιοπεπι :παπι ω, πιοιιο ιἰἰε πω: :πετιιΓε

Γιει; πιιιε πεε πω: Γεεει·ε πο:ειι,ν: Γο:ιπε ποπ Μ·

τι:π ::ιιιιιε: Γιιιιπι επε:ί:ιιιιι ΓοιιιιεΙεπι ΠιΒιεειο εε.

πω. πε: Γοιε ειι::ι:ιιεεε νπιι.ιιιτεε Πει πω.. Ρο

:εἰὶ, ν: πο:: επτεε ποπ ::ιιιιιεοετ ἰιιιιιπ εΓιεάιιπι

Γοι·ιιιεἰειπ , πω: ::ιΒιι:ιτι Γειι :ιιει:ιιι· μπω” επι

Ιειιιιιι·ιισιιι , πιιιε ιιἰιειε :ιπ:εεε:Ιειιτει ε ιιιΔπιΓειι:ε:

πει· νιιιοπειιι ιιιιιιιε νει ιΠιιιε ειεε:ιι:ε. Κε:ιο Γεἔ

ειιπ:ιιε Γεπτ.ιιπιιιι ειι:π ειι(.ιοι·. :Με Γοιππι πισω::

:Γε ιιιπιιπειιι οιιιιιιε επ ετε:ιτιιι·εε ΡοίιιιιιΙεε , ντ πε

Γεἀο πι, ποπ ιπ οι·άιπε :κι Γιιτι.ι:εε, δ: ν: ε ι)εο δε·

ιπο::εΙι νιιε εΙΓεπ:ιεΙειπ ι·επιι€πεπ:ιεπι, πιιὸ πιιπίιε

πε ιιο:επιιιι εβιοΙιι:ε ΕΜΠ: :επι Με εοπιιιπ8ι.Νειπ

ιιιιιιΙει: νι:ε εοπιι:ιει·ιιιι μετά: ιπ ιιοιπιπε νιε:οιε,

νιιιι Γιιιιιι:επ:ιεΠε δ: ιιι εάιι τ. πιω εοπΓιιιι: ιπ Με

νπιοπε 8: ΓιιΜιεπ:ιεΙι ιπΓο::ιιιι:ιοπε επιπιε: εε! εοι·- ι

μι: εοι:ιιιιιι'ειιε; πω:: εεειεἰεπτειιε , 8: ιπ εθιιι εἰ

πο:: Γο:ιπεΙιτει· εοπιιΓιι: ιπ ορετε:ιοπιιιιιε νι:ε νε

πειε:ιιιπ _ Γεπιι:ιιιο, ιπ:εΠεάιιια. ειιπι πειι:ι·ε νιτε

ιιεετιε; 8: πω: ε&ιιε πε:Γειδι:ιιιι ιπ οι·:ιιπε :κι πω.

Γε: πειΓεάιοιιεε; νπιιε ιιιππωιιιιιιει, ιπ οι·ιιιπε κι

εΓΓε πετιιιτεΙε: ειτε: εεειοεπ:εἰι:ε:, ιπ οι:ιιπε :κι εΓΓε

(ιι ρε:πει.ν::ι; ιΠιιιι ροτιιιε Γιιρροπιιιι:,8: Ρει·ίιει:ιιι·

ε ρει·Γ:&ιοπε Γιιρει·πε:. ιτε νι:ε πειιιιιιιιε ποιπιπιει

πω:: Γοι·ιπεἰιτε: εοπἰιἰἰιτ ιπ νπιοπε ΓιιοΓι:επιιεΙιω

πι:: επ :οι·ριιε . Γιιρροιιι:ιιι· , δ: ρε:ἰιει:ιιι· ι νιἰιοπε

Πει. Νεπιιε εΓΓεπ:ιειι:ε: πιιεπε: :πιει ιιότιιειι ορε

ποπ :ο Γιιιι:ι. πιιο εάιιε:Γει·ιι , (Με ιιιπιεπ , πιιε Γε

τω:: ει: ρει:ε ρο:επ:ια Γι: ιιε:ειοπεπειιιπ ι ιιιιπειι

.ιι:ν: ει: :οιππΙεπιεπτιιιιι ροτεπ:ιε: τΡωεπιιιι :επ

:ιιιιι εοοἰιιεᾶο Γοι·ιπειι , πιιο:ι :Γι ιιο:ποπεπεππι π

Γεει :πιο Γιιπ:!επι. Γε. πιιιε ιιιπιεπ εἰ: ΙιπιιιΙ ΓΡεειεε

ιιι:εΙΙιΒιιιιΙιε ειεε:ιιι·ει·ιιπι, :μπε περιπΓειι:ει: αιτιο

πε ειιιιιε :ειι:ε=:Γε:ι:ε:ιοπιε νπιιιιι επ ιιε:ει·οπεπεε

:ιιιιε:Γιιπι επ ειιο , π...: Γρεειεε Με: οιιεεειι ι Γε::

:κι εΙ:ε:ιιι:, ιπ:ιιιιιιιιιεΙι:ει· :επτιιπι όιιιε:ἰι. Βικιπ

Ριππι :ιε ειιε:ιτιιτε ποπ εἰ: επ :ειπε ιιειιι ω :ποικ

πιτ. ποπ ε:: πιω ιπ:ιιιιιιιιιε:ιοπε ιιειιι:ιιι , τω ει:

ειιετιιιι:ε Γεειιπιιιιπι Γε. πιιιε πιιιε Ριπει.ε ιπειιιιει

επ οΒιεᾶε, ντ εοπΓεπιιιιιιιιε , εε! εε ρι·ιίιε εε ρο:ιιιε

ιπεΙιπε:, πω: πω: ιπεπιε :Ιειιι:ε ε ιιιιπειι Με, πω.:

ω οι:ιει':ιε ιπειιπει: Γ:ιεειιΙετιιιε , εοεποιεεπιιο :ειπ

:ιι:π πετιι:εειΡΓο:ιι:ιι , ει! εε μια. εε ρο:ιιιε ιπειι

πε: . πια Γιιπ: ιπ Γε ρε:Γεθ:ιο:ε . δ: εειιΓε ειιοι·ιιιπ,

ποπ :μια Γιιπ: εοπιιειιιεπ:ιοιε: πεπι πι: Γιπιε 3 ειιπι

π: Ριιιδτιειιε,ποπ ιπ:επ:ιιτιιι :ιο :πιει Γρεειιἰε:ιιιο.

.ιι Ρ'ιιπειιιπι. :μετα εοπΓιετ , πιιο ΓεπΓιι Γι: επιπε

πωπω, πιιο πεπεπιιι.ιιπ. ·

ιιπρε:ιιιιπτιι: επ εθ:ι:ιι.ιε Επιειιε&ιιειιιιιιε ει:ειι ιιιιε

οιιιεθ:ει π:: Με: εθ:ιιε Γιιπ: ορροίι:ι ε ει: :πει:ιιι:ιε

πετεπ:ιε , ειιιιι Πιι: ιιιέι:ιιε ειιιιει·ιε:ιι:π ροιεπ:ιει·ιιιιι,

εθ:ιιιιιε νι::ε Γεπ:ιεπτιε; πιιιε Ιιεε: νιἰιο οι Με

οιιιε&ο οπιπιπο ιιι:ιερεπεεπ:ε ε πω”. , ποπ :ε

π :ερι.ιεπε: , ν: Γιιιιιιι ιπτει!ε:ί:ιιε :πιω Πειιπι,

δ: ιεπΓ:ιε Γετε:ιιι· ιιιι°:ιι6ι›ιιιι: πω. π. πε:εΓιιι:ιδ

εοπεε:ιεπιιιιπι ..ιι (ζιιιιιιο, πει ε νιίιοπε Πει :ιππι

πιιεπι :είιιιιιι:, ε: :επιεπ ειι:ιι Με εοιι:ιιιιιὸ έπει

ειιιτ ορει·ετιοπεε ΓεπΓιιτι::ι. (ιιιιππιιε Πτι: ε&ιιε ιι:

ιιειΓε:ιιπι Ρο:επιιιι:ιιιιι. ιεΓ:ιεθειι ιιιιιει:Γοιιιιιιι οιιιε

&ο:ιι:π_ ποπ ιιιιεπιιπτ πω ιπ εο:ιειιι Γιιιιιε&ο,ιει

:επι :Η ροτεπ:ιε ειιιοιιιτε , πιιιάπιιιιι Γι: πε ειπω

πι, πτομει·ιιιπι:ιι:ιοπεπι Γιιιιιεθ:ι. Ροἰιειιο: μπε

επετιοΧΧν.

' ει! Πει:: :ύ ΜΜΜ ει: ει:: πω:: ::.ιιιίετι . . . . .
- . › 2 πω: "Με ε:ιιιι:ιπεε,8:ει:πειιιιοε εει·:πιπιπιε ιε οε

ΡΓϋ2/Γ".” ό! · :εε : π:: ιιοπιο πιιιι:ιι:ιιιι ιπ Με νιτε νιιιι: , Γεπιπει:

είιιιι πε επιιπιπει·ιιπι . 8:ιπ:ε: εε::ειπιπιε εε ριτ

ιππε Μεσα:: απο ιιετιιτειι:ει· , ε: π:: ιεπε οι:ιιπε

ι·ιε ποπ ιιεἰιετιιι ιΙΙι νιΓιο ιιιιιιπει πιω· ε. πιιεπι

ει: ιιοι::ιο πω: Με νιιιιτ , πετιιπιΙε ει: ει οπιιιιε πι·

τει|ιεει·ε με: εοπιιετἰιοπεπι επ ριιεπτειΓιπετε; ε: ει·

ιιι:ιε εΙΓεπ:ιε ιπτειιιΒι πεπιιιι βετ :οπνει·ιιοπεπι επ

ριιιιπτιιΓ:πειε. Νιιιπ εε :επιιιπι Πε ιπ:εΠιΒι ΡοιΤιιπ:.

πιιοιιιπι ποτι:ι:ι ειιπιιο Μαιο ρεπιιε: ε. ρπεπιεΓπιε

τιιιιιε. Μειο: Ρι·οο. πιιτιι:ειε ει: ιιοιπιπι ιιι ιιεε νι

τε :ιε8επτι πι ιπτειιιΒιιιιιιε. ε!Γιι:8ετε Ρε: ἰειιἰιἰιιἰἰε έ'

επ ιΙΙιέΓιιεειεε ιιιιειιιειιιιιιιιι ι ειιιιτειιεπ:ιο : απο.

Α π τειιοπεπι :ιιιισιτ. :εΓροποε: παπά. Μ. Η(

ΜΜΕ: πιο Ιιιιιιιο ει· πω. νει :Με , πωπω

ιππιιι: , π. ιιιιιιτ.ιΙιιει· επειτα: , μι· πιιαΓάιιιιιωπειιιετ

Με:: πω:πω: , πι: με:Με ειπα.: [πιο Γρε:ιειιι ποπ

πω. Οοπιιι·ιιι. νιΓιο Πει εΓι. εοπιιι:ιο οπιπιιιιιι

ειια:ει&ιΓιιιπε , είιπι Γι: πε οιιιε:*λο ιιιιιιιετε:ιειιΠιε

πιο: τω πιιὸ εἰιἰιτεᾶιο: εἰ: :οεπιτιο , :ο :ΠιΓΙιε

:ί:ιο:επι ιιοἰιιιιε: ιπιεΠεό:ιιιιι. πω: νιἰιο Όει ποπ

::οπιπε:ιιιι: Γεειιιιι ιπ εο:ιεπι Γιιιιιεθ:ο πο:ιτιεπι Γεπ

πι: νει ει:ετιιιε ορειετιοπιε ιπε:ει·ιεΙἱε.

Όει·ιε Γεπ:. ει: Ροιειι:ιε ειιΓοιιιιιι ιιιιΠειπ :Πε ιε

ιιιιε νιιε επιιιειιτε νιπε:ι Επι:: εε:Γι ιο :εριιΒιι€τ ει: ποπ πιιο:ι Γι: πεεεΓΓε:ιιιπι. ν: πει Πειιπι νιιι::,οπι

πιπὁ πιο:ιετιι: νι:.ιε ιΓιι,ιε:ι ν: παιιιιιιιιιιισιιο ιιιιιιιιιιιιη

:μια όσο:: ιτε .ι απιιαΙιύα: πω:: ειπε: , τι: ιιιει·ιτε,

ιππιιι: , ιιεβ:ιεπ πω: .%ροβιιιιι: απ, "Μπι πι σωρο” , ει:

πω.: σοφια , :Με Με". ιεριιιιι· ώ· βιθεειιιιιιι· "βε

ικιιι. ε. Μπι. Β:ιιιιι Ιο::ι:ι.ιιιι ΜΙΓ: ιιιι:τε ιειςειτι

. . ,. _ _ _ .. @τω

:ιι:ιιπιε Βιεειιιιπ, πιιεπι εοιπιιιιιπιε Γεπ:επιιε , πιιο:ι

ποιοι: Οιι:ιίιιιε, ν: ιιοπιο νιιιεπε νι:επι ρεΓΕιιιιειιι,

νιεἰει·ε Πειιιπ;Ρο:ει·ι:. π. πιιιιιιε ριιι·ιιτ ἰιοπιο : πω.

πειιιι·ιι ιιιιιπεπε ιιι ΟΙιιιίι:ο ποπ τι: εΙιει·ιιιε ι·ε:ιοπιει

ο

πι:

ε:ιεο εει·τε, ν: οπ:ιοΓι:επι Ρ.6'ιιιιιεε. η. πιο. π. απ. άσε;;;

άι[ρ.2. ε.βέι.ι.ριι:ε: ε::οπεεπι,πιειεἰιἔιιιε ιιι·οι:ιπιεπι. ΨΡέιω

Κε:ιο εἰΓε::. :Με νιιιο Ι)ει πιιἰἰεπι πιώ:: :πω ιιιιε-Γ'":::” ε κ

εΠεπ:ιειι:ει· ρυ2ιιετ εἰε:ε νιἰιο Πει: ποπ ειιπι ι. Με.: ε”

πειιι 8ᾶι1$ νιιιειι:ιι Παπ:: , δ: ιιιΓοι·ιιιειιτιι εοι·ριιε ...ή Ριπ::Μ&

ποπ Γιιπ: εΓΓπ:ιειι:ε: ορροπ:ι, ποιο. :επε:ιιιπ:ιιι· ιπ Με πω! :π

:Η
:ετιοπε νι:ε ιπ:εΠιεεπιιε. πιιιιι :ειεπι ορει·ειιοπειιι ΝΜ"#

εοιππε:ι:ιι:ιπ Απεειι5, πιιι ιπ:ιιεπιιο Πειιιπ ποπ ω” ε:

ω: .

πω. πιώ. νιπο πω: εΓΓεπτιιε ει: Γιιπ:ε::ιερΓ:ε Κε,πεπεξ' 4

Πειτε: , δ: εΠεπ:ιιιιε π::.ειιιιιιιπ ε:εε:ι1:2 :ιιτιοπςιΙιε: “Ψ °.°ω“.ϊ

ε. απο: ι·ιιτιοπε ει: , ν: ποπ εοπΓει·ειιι: , πιιι οι: Μ·

?επ

Γιι:ιο::ιιπετι : Νεπιιε ιιιιεπιιπτ σπιτι ειδιιιιιι5 νιτε νε- Κεεειιιιιιε;

8: επ :ιιιιειΓεε ρε:Γ:&ι0πεε :επ:ιειιτεε : Νεπιιε ειιπι “ΜΜΜ

εἰ

ε: πω: ει! Π”. οφ. ε·7. ιΠιιει ε Βεο εΙιθτιιιιι εἰΓε, «Η πι: Δαδί



Ωὶτιικ[ττ.

πο·

πιτ» Μιν]Ι·ι

θ”.

Πιο «Μακ

4.98.

Απ Ιοο.μ..

4 99.

14ο Μιτιοτ

θ' Ιοινι.
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έτι ΙΙ.ή.

Ζητάει.

η τω.

έκ Ηιοτοκ.

Ε. τι... Ι

τω..

Ποιοι.

ο

ο · ο '- ')"“'.ο/·" ο σ

μι. Οκτ”. Ι Χ. Βο 7”ετιικιο[έκ Οσοκοβιοιίιιικ·ιο ΙΜ. 8εδτιο ΧΧΡΊέ
Π οι. κιοιιιιΙἱ οοτροι·ο ·ιοικιιιι.ι... οπο!! ιιιιιιιοιοκιιι Μικτή

κι Μπι ορροι·ιιοι·ιτ. ω.. υπέ·ιΙΙιιικ κἱιἰοὐἰι , βατή!. 4]ιξ

πο. το»ιριδιιοιιι[κοιιι @Μι τοοριοτη ό· κοκ @κι Μ".

[οι ,. σπιτικο: οτορ!ιοι.ο ο" 87ιζ20ΜΜ άκτιιιοικ. Οίιπι

ιΒιιιιτ πο Μογίεπ πο:: :ιΠιιιιι Ρτοπιιετιιιτι π. ι... οι·

@πιο Νεο ειιι:ιριο.ι . πετιιιοιΙΙοε εκειιιετε Μοτο;

ΡιιιιτΙιτιι. ιιιιιιιε (Επι. οι: Μ.ο)ι(€ 8: το!ιτ1ιιιιΡτο

ριιετἱε ΦΗΜΗ ιιιιιιεπιιιπι ρτεεεάεπιιΒιιε,είι; ποιο.

ποπ ιιτειιιτ , νι Με ρτιιιιΙσΒιιιιιι νἰἀτιιιὶι ιὶἰιιἰιιο.Μ

οΊοιιιἱοιτι .ιιι ιιιοι·τιιΙι απτο οιιτιίιιιιιι οοιιτοιιοτττιιτ:

οιιοιι ιτιίιπιι.ιιιιι πω. πι. τιιιιιι Ποτ ΡτιιιιιεΒιιιιπ Πο

:Μπιτ ι:οπτειιετι: ίο!ι οιιιιιιο , τιιιἰ ιιιιιιτ πωπω.

πω.. Πει ι:1Γειιιιαιτι νΜετα ; οτοριετοο επιιτι

88. Ριιττεε οοιιιιοΒιιιιιιιτ ιιι ιιιιιτιο . ποιοι ποπ ει...

οι: οιιοπιπιιιπι ιΙΙοτιιιιι οπο: Ι)οιιττι πο...: . οιιἑπι

ΟιιιιΠιιιιιιιιιΙΤετ: οιιι νι τοπικ 8ο τοο1οιιιιιιοτοιιι

τιιιιιπ ιιι:Ειιιιι ιιιιιτιιιε Ιιιιιιε ρ.ιτ:ιτιιίι ιο.πιιο.ιιι, ρεα:ιτο

ριοτοιι.ιτοιιιιε οοεΙιιίτιιτι πω. τοΒετιιτε ι Ρτιίιε ιΠιιιτι

ΗΜ ιιΡιετιιοποο . νι Ρτορτιιιι ό0ιπιπι.ι: , οι: π:ιτιιτιιιιε

πατα. πιο ειιἱιιι ιιι...ι..ι μι: ...ιιι ιι.....ιιι.. πι

ταιιτ ὰ ΗΒΗ .τι σΡιιιιι. , τιιιὲιτι ὁ ΡιΙιο ποτιιτιιιι, μα·

ποσοι ιιοΒι:Βιιιτ :ιιι-οριιιιι επτετιιο Ροπή τι:οοιιειΠιιιι.

Εκ Με Ριιπάιιιιι. ΐαιιιιιιιτ . πιιπποειττι Β. ν. οι.

Δια. τιιιιιιιαπι οίΪοπτἱιιιιι απτο νο:Βι Ιιισ.ιι·ιιαι:ιοιιαπι 7,κ."".

πιο τοπιειι .ιι ι:ι·εόετε , ιΙΙ:ιιιι ΜΜΕ: Ροίι: ν.ιιιι Μ,"ι,,: .

ιιι..ι. ποσοι ιιιιιιι Η ιι ρτοο.ιοιΙε .τι Ρο!! (ΜΗΝ

τοΓιιττε&ιοιιέιιι . ...πιο :κι ειιιιι νιάειιιιιιιιι οΙειιιιιἰ

τιιετιιιιτ οιιιιιοε 88.Ριιττι:ε,πιιι ιιι ιιιιιοο όειιιιτΒιιπ· |

πιτ. Ποοιιιτοπιιιι. ν: ιΡΓ.ι μι... Ροίι Βιιιιιιι , πω:

διοτι. τιπ:τοπιται::ιπ :ιόιτει. . . ι

ΐιιιιιιιπι. 0Ροοιιτ2 ιὶττιι. (μι. τοτιιιτι πἱιἰιιιι· επι- “'87

&οτιτ:ιτε Με. δ. το. ό· ιΜιοικβ. ΜιΒιιιιιιιο ορροπι

πιω Ειι:ιτιιιιιιι Ροιιιιτιι , .ιιοιει... ΡΑιτι:ε,πιιοε ω.

Βετο ει! κουτι Κεεοιι. 8.Τιιοιπ:2 πιω-οπο 8οποιο

απο: Βοθ:οτοε, .οι οι: ΡιοττΠο Μπι: εοπττοιι. ιτιι- 06

διιιιιιιιτ. Α το Ιοειιιιι Γοτιριιιι·ιιτ Κείρ. Εκ :ο ποπ 287δω!"ϋ

οοιιιιιτιοι ΜογΓετιι ιιιιιιιιιιπι εποτιιιιιπι ιιιιιιι. . Πτι 8οτιοικι·ις

ιιιιιιιιπι οι! οιιοπιιιιιιι ίκττιιιιιιτιιιιιιε Βετιι15 Γιιιιτει οι:

ιοτοε ιιτοιιιιτι:ιε δ θεο εΙοιιιιιιιιι τοπίο. Μ! τιιιοά

ατιτιιιιι:πάιιτιι Ι)οιιε Μπι ..τι Πιο ιιιοτιο ιοι:ιιι€ιιοι :

ιιτ:είεττιπι είιπιτΜιάττεπτι Μ. γῆ Πει οιοτιιιιπ νι»

ο... ιτ:ΐοπιιίιιιιι ίιτ,κικιο ..πιει πιο ό· ιιιιιοι.ιο:Πιιιιο.

πιο δ:τι απο, νο! Ριιττιιιιι πε οιι:τοτι: διιιι&ιε Γο

ιίιτπ οτοΐιαπτ Ροειιιιιιτσιπ πιιοπιι:ιιιιπ πιοιιιιιτι σο

ιζποΐι:ειιιιι |)επιπ , ίοτιιρετ τοιιιοπ ιπιτιι τιιοιιιιιιι π..

ίὶτιιᾶἰιιιιττι δι: επἰετιιοτἰειιιιι . ιιτοιιτιιιιιι ιιοπ:ιιπιιιπ

ιιι ιιιιι:νιτο όοεεπιιοιπ,νι Βιιιι.τιίι:ιιε τΙοι:ιιιτ. -

Βι8ΡνΤΑΤ10 Χ.

Οι: 1ιιτοιιιιιτ:Ιιοι.ΒοιΙιπιτο πο.

ΡΟετ ιιττι·ιΒιιιιιτι·ι οο8ποΜΒιιιιιτιε Γεηιιἰιιιτ οι:

ττιιιιιιιιι·ιι ιποοιιιιιττ!ιοπΗΒιιιιιιιπ . οιιοιι ιπιιΙτἰ

ἱπνοΙιιππτ ιιι Ρτιιτιο, οιιιιιοπιιε Μοτο Βου. , πω πι·

ιιιιτιιιὲ ξιοττοιιιτιι παπι ροτοίὶ,εοπιρτειιεπίῖιιὲ σο.

8ποίι:ι τιοπ ροτο(Ε. Ηπειιιιο , τω... ἱιιιιᾶππιιιιτὸ

ιπ Πεο όιίι:ιιιΒιιο τ :πιο πιω τοττπε!ιτοτ πι, ιΡΓιιττι

ιιιιιιιιιιιοπιπιιιιπ ι:οειιοίτ:Ωτο , 8ο εοπιιιτειιοπάσιο.

ΒἱΓριιΏ π. Δ. Οοιπιιτττιεπίιοπο, ποπ νι ιιιιιιοττετ σ.ιοικ.ι....

0ριο.ιιι:τοι ι:οπιοτιιτιοπετιι , οπο ιιιᾶο οιπποε Βαν κι Μ κά.

Η πωπω . οοιιιΡι·οποπίοτεε, ω! τι τω. Με. 9Ψ"·"Μ··

πιιιιτιιιιιοιιιο&ι ι:οΒιιιιιοπειιι. Οοπιτοποιίια Ροπ- ε!”.·μ”Μ

ο.. οι: οπο” τοιιιρτοπεπιΞοιιἰε.

οιἀἰιιιτἱιιιιι: οπο ραδιο Ιοπιιιιιιτ ειιιιιιι Μπιτ” π.

:κι Τιιιι. νΙτ. 0ιιιιιιιι ιιιιΙΙιιο |ιοκιικιιικ Μπι , [Μπι πι..

τιμή!. Ειιιιιιιιι πιο. :ιρρΙιεο.πά:ι τΟ μια. Α τι

τοπΗτ. Καί-Ρ. οι: €ἔιιιιιιιίιιιι Ποιοι , ι·ιίιοπεπι πω.

πιιΙΙιιιιι ΙΒι:ιιιιι εοιπριιι εο<έπιτιοπεπι ίΕπίιτιιιοπι

πιιιΓ.ιιιιοτ,ποιι οοικοιιιιττιιιιετ: παπι οι τ:0 , οιιὸά

«πιο Με πι οοεπιιιοοιιιπιιιπι :ιιιίι:τ:ι&ιιΠιπιι , :ιΒ#

Πιιιξιιίΐιπιιιιιι ροΠιιΙιιΒ`τ ιιιιεΙΙτᾶιιτιι, ι ιιιιΠιε πτωτι

τιιΠιι.ιιιιιιιε ιιι οο8ιιοΐεοιιοο Π.ο άορειιάεπι€τπ.

Με... ι:οιιιτοιιοι·ιι:ι πι,... ο. Κιότο τιιιιιιιιιοιιο ιπ

της οτόἱιιιιτἰ.ὶ Νεο οιιιιοπιιιτιιπιπΙιουιιπ:Ιο πι, τι:

:ιτιιιιιειιι πιο ιιιοττιιἱι νιτ:ινιιιι:πείιιοι:ι:ιιτριιιιιΙιεισ

βαττ Ξι Όσο αΙειι.ιιιιε :κι τΙ:ιτιιπι Μι νιιιοιιτ·πι . πι.

:τοι :κι ιειιιριιε, 8ο ιι·.ιπΓειιιιιετ. Αιιιι·ιιιο.ιιτ 8. ποπ.»

οι ΡπιιΙο διο πω. π. τ.. π. η): ν# 3. οπο. (απο

τ. ά· τι: οτικ. τι. το. ιιιι.κιι. Φ· οι. ιι. ιιι. ο. ιο-.ιιοι.

Εκτ.ιιιιι. πρ. 49. τι. 6. κα. 5. 8οιιιι οκ π..ιι..ωικτ,

Γοικιτ.-3. τοκ.8ι·ιι. οπο. .+7. ιμωιιιιικοιί2. κ” :

Πιοτπ ίιιρροποτο τιι1οιιιτ οι: Ρπιιιο δικια κι π_ οι.

3. καθ. τ.. ικο:ίο)ό··ο!ιι, κιοτι Μάιο Αιιοιιβ.Ιιο.ιι..

Ε.. αρη. πιο. τ.ιο. 27. @πιτ/Ε ιιι. .ο Ρ.ιιι!ικικι οι

οι.ίι·ιιιιο Μο ο. ι τ. νι” ω πίΪετιτ ριορται· ναι” Πο

ιιιιιιι Να. ιο. ιικιοκ ιι!ιιβιιιικ Μαιο Μαιο ι Φωκ

οκκιιιιοκιοιιιο.ικ.ιοψκικικι € οτι οικω οι! οι Ιοιμοτ τι

ό·ρο!ιιικ: το· κοκ Ρα! ακιοικιικ ό· ιζιιιτιιι Ποιιιικιιικ τοϋ .

έτι. Ριιι:ιτ ΑιιειιΙΙ.ΒΙοτιοιιι !)οτιιιιιι , οικιπι Μογ

ἴτεὲΠοιιιιιιο Πόσο τιετιει·ιιτι [Παπ 33 Μ. ΠΠ

ΜΠΕ ττι:ιπιτ:Π:ιτπιιι. Δω ποπ ρτιιιιΙτΒιιιιιι εκτοπ

πιο :το Αόοιιιι ρτοιιιστ οι.. Ωοκοβ σ.. Ιικικιβιοτεο 13ο

ω... Βτικ[οροπ·κι ικ Λιιιιικι εκιίτιιιιιιπτοπιπι , παπι:

ίοροτειιι τω. οι: πω. νιιιοτιε Βοι. ΑΜ κι ιιοοοιιι

ο. ΜΒ, ρτοιιιετ πι. ιιι πο. ΜΜΜ “πιο κιιιίιιιιιο,κτικο

κιιιτικ οιιι!ιοι ποιοι ω.» ιιι. Ετ το ποιοι. πι... κι Απο.

Μ. πι.. πιο.. ποιο. ιο. [οιιαβ,ιιιοπιτ , Μ.: πω..

Μι€8,Μ :κι κικιιι ποιο πω. οι! |ιοτιιικ “πιο ἐκ κι. πιστω

Ιἱ ιοτροι·ι οιι!ιο .τοκοι ·ιιΕτι τού, κακάο «ιι .ω ποιοι κι στη

.πιάτα “πιο οωιωιι.π μια , κοκ: ιιιιιοικ οοιι!ιιιιιιοιω

·υιιι'ιιιο. Μή ιιιοπι ιεΙΙ:ιιιιιιτ ο. Ρέττο , οιιο.ιιιο τι

(Πιτιθο :ιιιιιιιιιι, Μοιτ. Μ. Ματια οι .9ἱικοιι Μι· ιο

και.: “το ό βιιοιιισ κοκ τοιιοικιιιι πω, |οιι ροιττ κιοκι%

κι ω.. κι; ποσοι Ιοεπιιι οιιιιιιιιι.ιεπε κα. πι. το. κά

Ρ.ιιιι.τ..ι ι. @οικω , ιπιιιιιτ,ιΙΙκ τοιιο!ιιιο , οι..." ο”

κάτω που.: ιιιιτοιὶιιιι, .οι ρα κιβοπιικι :οφ διο .°[.ιά.ι ἐκ

πιο ικ κιτ: [πιτς κοκ Μπι ω” οΙιιο‹το: Πε ιο:ιιιιι.

Ειι:ιιι€. πιιιιιιιιο ιιι τσιπ-α τοοιιΒιιιτ Γιιιιτο. ιιοᾶιιε

Ποιπιιιι. @ποπ τιιπάτιπι ιιιιιετικ Δικό. Π. 7. κι Επι.

ψ0τιοικοκοικ. ο ικάιιιοτ[οι, ΑΜ ιιιι:ιτι εειιίοιι.τ πο

]Γιἱπὅ£ ΕιετιιιοΙε; πιιὸο πιο ο. 6ι οποτε.. πι..

Βοικικιιικ; Ειτε. 3. ιι:Πειυτ, Γ: νιάιίΐοιΙοτι.ικι πω

κι, 86ο. 8 «πω... ΙΜ. Α ή ιάιρΠιιτι πωπω ο.

δ. Βτποόἰἔὶο ; πιιιιππο ιιιι:ιτιιτ τοτιιπι πιιιπάιιπι νι

.Με πι. νιιο ΙΒΝ; τοπιο εοΠοάιιιιι. Σε! θι·28. Ι. ε..

ιιιο!οι;.ι. 3ς. Μή οι .ιιΕτιιιιιπτ τι:: δ. Ηιοιοτιγιιιο:

ὁ. τοιιιοτι ω οιίπτττιιιτειιι οι: Β. Με. εο τιιιὸι! πιπ

Μπι ΡτιιιιΙοειιιιιι Π: ιιιιι:ιιι ριιτο ιιοιτιἰπἱΪιιᾶιιτπ .

ποσά Β. ν. ι:οιιτοΙΤιιιιι ποπ π.

Ν8ἔππτ ..ι....ι.ιι... περιιιιιιΒιιε. Μο!ικιι ι.ρ. τι.

12. ιι 1 ι. 13. ο. 7ο[‹Ι. ιι τι. πιο. π. Οιιικκικσ. ι.ρ.ιιιι.

το. τ. ιο. Οικιια:ι. ιτ.7 ι!. τ. .9ικιι. Ι. π. κι ιιτικ6. και.

τ. 3ο. Ο οτι] Εικιιιιιιιιτ πιιιιετι Β. ν. Σκοτ. ό·7.ι[ιΙ.

κ. ω. ο κ. οι :μια οτι:ιιιι Ηοκιικ.ικ βικι. 1.3. ο. ιι.

ιιιΕτιι:ι:ιτ, ποπ Ντικ! ιιι πι:: νιτει ιέιειιαι:ιιτι ;ι1ιιιϊωι

ἱπιιιεπιιιιιιι ίπ τ.ιιιιιι οιιιιιιιιιιι είδ:πτιιιιιι. Η.ει: (επι.

ΡιοΒιιιΠιοτ εΠ,πιιιιτιι οι Ραπ. εοπίιτ. 7.ι[7. ποιοι
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μι)
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μη.

Π'. ϊᾶτ8οῇοβ

 

 

αυξ. Ιοιπ. τ Βιικκ και: κι.. σπιτικο” ιικιιμιιιιικ, πιο ο Τ· Ι Ο π. .

οίι'ικ|ιιιιιριιιικ, ιρβι Μι27Μιιιι: νοι ΡτιιιιιοΒιιιτιι ιιοτ Ι - Δ Δ ι _ . _

νιτιεπόι ιιι Με: »πιο πω... εποπτι:ιπι ΜΜΜ ΪοΠ 77 9$ιθ-βί2[ίβ,”Μά Η απο ίΟΜ2?”θύθΙο

Φωτ. : οι ι. .οι τω. δ. Οτιιικ ιιεκιο |ιοκιικιιικ Μάτι, (εθ22ικο ο ι.

ρ! κει κιάιιτροτιβ ι ιιιτι:ΙΝΒο ο. ροτοπιιδι οτοιπιιι5 ιιι

πιο κάτι: δ: Βιιιτιίι_ Ρετ” κι π. ορ.ιέτοιοι. κκ::7 Ρ. 1 ιι ιι ΐεπι. οι:|ιοικκι 4. κ. η. «τι. τ. ό· οι

@το ποιοι τοπικ έκοοςβιοιιιιιι , πι... ιιιοιΙο κικΙτιιικ κι ύπσίικ;. Θ!. η. πι. 3. πο. π. οιιιποπτιιιιιιζ,

ΠΟΙΠ·τ

Ρ



ΡΚ- . .ο

..ζάμματατ

Σ'

εσοπρτεοεοΠοττετο εΠε εοτὅοὶτἰοπετιπ οττιοἰοττι ρευ

ΐεᾶἰίΠοιεπι , στοα: δε οΜτότο ΜΒετἰΡοτεΙὶ: οσο

:Μάο ΜΗα εττ3εττ1τ2. Μ: :ιΠο εοωρι·εΙιετι‹1ὶ Ροτε1τ .

ετιιιτοι ά τοἱο Πεο. οιιἰ:.ι τω.. εοεοἱτἰο Βεὶ τα οιο

πω;;; μεττε.εΜΠπι:ι. νεττιπι οτε ειτρΙοόττοτ , εο

-ςμτὁό πτειιΠιτ:ι ρεττεθ:α: εοετιἰτἱοοἰε που ετ”τ ω.

τοεττά:.ι ε:: ρεττεδΗοιιε εοεποτετοτἰε . $εά εοὲτιοΚἰ

ΜΙΒ, υττ1τττττττ.1ττ1 απο ρεττεετ:ι Ετ εοΒοἰτΙσ το τε
Δρι·αΐεπτοποο, εΙυἔιτ11 μετίεε'τοτο είτ οοτεέττιω το·

- ΡτείετιτσΒἰΙε, ‹1ιιια εοἔτιΞτἰο σου ω... ίπ τερωτΓεο

...8,..,1·..ωττ_ τατιὰοαὰωουτιτἰ εοεοο!ετοι5. Γετὶ εοττοοἴειΒἰἰἰε τα

Σ·

- 222Μπτιδ

τυπώνω

[κβαντ.

Οτο!

3.

Ἐν. τι..

αύτη εοΒοοίετω!τε . που εοΒτιοΙ`εετιτἰε εκρτείΠο.

'Πισω ὶ8ἰτιιτ τω)... είε εοΒτ1Μο1ττ$ Ρετττόττο,

ερωτα τ·ίτ εὲοἱεᾶδ εοΒἰτἔἴεἰΒΙΙΙτΔε . ντ ΜΜΜ: εσω

τεἱ1επίἶ0 ε εεε Μ ο π.
Ρ 5εοντ:0Α τετ1τ.ε8:ΒΜΜ2. κρατα. τ2.ω·τ. 8 έ.

ευκτω.ΖατωΙ άξή». 1'.?4[τΙ. ιἰτῇτ. Β. ε. 4. ΟΜΜ.τσ.τ

των τ. άιῷ.ἔ7. Ρεῇ.ἔἱπιτ.Ιι&. π. ι!τ Αττ71ύ. τ.ιρέ:9.

έν· .ώ . 1 . τω... Εττ12τ1ττιτιπ,πά εοφ τε ειτ

ίτοξε(το υΠΐεετε εοειιτττοοει·ο εκτειιδιωπι οεοτιἱυτττ,

9ιιζ3 νεἔἔοτττκι!ἱτετ, νεΙεοπτικιτΉτ του: ἰτι οξττότο;

ν: Με .ιετΙεάεάοεπιπ, οσο ο ε Πεττπ1 τι ° τοτε -
τε&ιτ εκατο εοωρτεΒεο‹1ἑ , Εξ... Παπ ντάαιοτοτ

σωστα; των τοτπκι!ττε;ΓοιττϊτιτρΓο. Με αποτο ,

τ:1ι12:ΒΩττ ροποπτειο ἱρΙο; Πεο: νΜε:ιτιιτ τοτυετοι·

ττιαΙἰτετ,ιποο τοτι1$εττιἱττετ1τετ; εμιο‹1 εΠ νΜεττ το

- τοω,ποπτοττιΙττετ. Ρωι›. τ. Εκ .Αιττωτ. ερω.τττ.

εφ. δ. νβτ άοεετ, πιο εοτιτρτττ1επΠοοεω τ:τοτίω τε

ετιιἰτἱ , ντ πὶΜἱ τεἰ νἰΓ:ε|.ιτετιτ ντοεοτωυ. Ποτττττ.

τιιτιε Ιοεοττιω εοωΡτεΒεττώτιιτ 5 ΓοοετΒετε εοτρο`

τὶεΙοεειοτὶε. οιι:ιοάο τοττιπτ Ιοεατιιτττ εοιπττ1τ:ττιτ ἰσ

ττει ίωΡετΒεἰεω Ιοεαοτἱε:ετττο :Με τη εοωρτετ1εω ο

τ!ττιπ εοεοττἰοτιτ: , εμι:ιτιοο τοτε. τετ ρεττ-εᾶὶο εοτπἰ

παω· τοσο τιοτττΙειτο εοετιοΓεετιτἰε. Ρτοτ›. 2. σε

.τ.1ψο.τ.μ.μ. το. ω. 8. έν· τ. ρ. α. 19. ω. ε. ο

δ· ΤΗΜ"- να. τι: τω.. στ. 4. το φαω. ρτοοιιτ, Μεο Μοτο:

. ?τ

Ρυ τ.
. .
οριστῇ

ό”.

:του νἰτὶειε οπιτιἰ:ι , ουτε (τοπ το Ι)εο επιίοευτεττ

ΗΜ:: αΙἰοοιιἰ εοπτρι·εττεττοετεπτ Ι)τιππ. (1ιτ:ετΙΙ.ι

ττο, ντ εοτιεΙυά:ιτ , ίοΡΡοοετε «στι. εοωΡτεΙτεο!το

ττετοείΐε Ματια εοἔιιἑτἰροειιι εκτεοτΞτιωτι απατη

φωτ: τοτπκιΙττετ δ: εαττοευτει· εουτἰοεοττιτ το Πεο;

εΠοοιιτ Η τεετοἰτετετιιτ ρτα:τεται απο ρετττΕ&τ0 τα

ἱοτεττΠο εοΒοττΞοπΙε , ροΙΐειπ οωττἰ.ι Ευ Πεο ντόεττ

8τττεΠιοε που εοτη'ΡτεΙ18πότ , οτ1Ξει ροΠετ ποπ νἱὸετἱ

απο άι εὶειτἱτττε δ: ἱοτεπίΪοτιε , οτιἐ οϋτε&υπτ ρο

ίτυΙατ «Μετζ. ΡτοΒ. 3. εοττ1ρτάτειπάετε οΒἰεέτιιτο είτ

ἰΡΓιιιπ εοΒοοζξετε οιιτοτυω εοΒοοίεὶΒτΙετίτ ε::

μπε οοἰεᾶἰ,τιοτι ουιιοτοττι ε:: Ρωτ- εοειτοτεεοτἱε:

.απο εοπ:ΡτετκττΠο τιόττετιιατἱ άεβετ εοέιτοίεΙοτΙτ ,

που εοΒιιο(εετιττ τ ε.. τοττε Με εοΒοοίεττιιτ. οιιετττ

άο οττττττ2. , εμε Πιτπ ίπ οΒἰεᾶο ίοι·τω!ττετ δι επή

πεπτετ , εο8οοἴευτπι1τ: το. ειι1ετιιεΙο τοτε. ἱρτῖτιε το

τεΙΙἱΒἰΒΙΗττε :ιτΜετιιποτ τιότι: τρίο ἱοτεΠἰἔεοτἰη τω

φωτο τοτε τρΠω τω”τω: ἴοττωΙἰε,οιιὲπι επιτ

πεητἱοΙἰε εοεποΓεττοτ. Μπι ἱοτεΙΙἰΒὶΒΞΙΞτοτ Με

...Με σοτττεῇττἱττιτ τοτττρτεω. Με ροτείτ οΜεάτωο

ΡΙοε τω". ὸεἱτιτεΙΙἰΒΞΒἱΙἰτοτε τ1ττοτττ άο ειιτττ:ιτε;

ει·Βο Η τοπια: εοΒτιο!εττιπ τ1ιιοττά επτττατεπηετιωτι

φωτο τοτεΙ!ἱΒὶΒἰΙττ:ιτεω.

'Τεττ·τω ΚΜ”. έτι 3. Μ. η.. ω. τ. «ει. 4.. .Ωω

μ. α.9. οι τ. ατε/τ. τα! τ, ρωὐ. Μπεν. μ. τ. αυτ. το.

των.. μ. ι._ύπω , .4τω:ο. φωτ! Ι. το. απ. τ. Μ... 4..

ιΙ.]τ.49. μ. τ. ω". τ. «τά τ.. @μια στι. 6. Απ. ε.. .τά

των. :Μπα Εστω. 3. σωι.Θεω. αρ. ε τ. νΙτ. ΑΜΠ”.

1. Ρ. μ. 12. απ. 7. ό· 8. τἰι#τ. 2. τα! τ. Απτώ. ιΜτ.:.3.

:τΠετευτττττ11 . εοΒιτίττοοεπι εοιτιΡτε Βεττίτιτ:τιπ τω...

τι: ω:του:ιττ οοτεδτο ω.ττΠ6..ε.φωι οοιοἱ:τ. ουτε

ὶτι τρίο Πιο: τοττ.οΜτετ 8ε _νὶτ°Ει1ττ: , 8‹ ὶητω!ἰιιἑ ,

φωτό εΙ.ιτἰτ.ιτεω. οικω οΜεά:τ 'ἱητεΙΙἱἔὶΒἰΙὶταε

οκτ8ίτ. @ρ Γερτ. Μετα είὶ.8τ ρτοετι! @Μο .9.ΤΙτυ.

οι:1 .τι εοωρτετιεοΠοοεττι που τω". ττομττϊτ ω»

«Μέσω 13ο Πω. ΤΜ. Ε.

Χ. Πε !πεοωΡτεΒΜ/ξύ2ΙΕτατε ΙΜ. 6'εέϊτο Σ.

  

  

Ι”

φ.ι:ιττοοεπι επτεοΠο.ιπι. τω ούτω ἰοτεοἴἰιιαπιἱο 0...........

τ:Ιειτττετε οΒΞτότο εοοπτεοπτω, ν: τ. ρ. οτι. ιι.ΜνΜ-τσ~ω

τιττ.7..ιά 3. ετΡΙἱεατ, τετεὸ Ματσε που εοτιτρτώειι- ω" ?ω'έ["

1 η "μπω ΜΜΒο

εΙεττ: Βεττω. οιιἰα Ντ ετ τοτυοτ Πειιιτι νἰὁεαιπ , τιοιπρε

πωπω νἰοεοτ τοττΙἰτετ; Μ” φωτ! “και . Ιιιεμιττ,υ›ιυ

τω: ούτεέίτ πο:: τσάι:: βατ: εσεπίττοπο . βετ οπο: Μάτι: ὺὐτεέἰΪ

ω»ή σ: Με: σο8ποβεπτΙ:. @Με Ματ νΜε.ππ Πει:.τ11

ττιττοττω1μ που το.οτετι ω... νὶτὶει1τἰπίἰι›ἰιθ.‹8τ τ.

ρ. ου. το.αττ. ε. οιΙ._2. ΩτωπϊΙωβέεπτά πσπΙΒΜπ στ.

:ΜΜΜβαιπτώσι πττιιιττπτιιβιύτἰ‹πτ›ι,[σά στὶ.τω βα4Μπά

τΙεττωτιπ1 εωτιίττυπι2 .; ά εμι.8. ιτε νετ. απ. ε. :τά τ.

“Γιαπ Μάτια αΙΙ.μτ3εΙ:ττΙσπι Μάτι: τστπ!ίτιν. τμιιωτυ φβασ

ο βατ Μάσι υποάπ»› ποτα!η» τ · ό· Μ:: :β , «κακάο τω ρττ[ω

δω: «ΙΙ πετάω υἱβοττἱ: ἱρῇω ·υΜουττ3, βαττ η! :καίω :στ/τά

!ι:ατω.ὶρ_|ἱκ: τα , φωτ.. ιιοιι εΙτ Η ε1οτ5 ορττιτοττε ω·

τέτιοΙε:ιτη σα! εοΒιτοἴεἰΒὶΙε είἰ ὸειι:οττίττ:ττἰοιπε: ε'τ

..τι νΙτ. Ιρ[ι τυπντηβια 0εἱ ωτ....... , βη! που υέιτεύττττ

Μιππωὲ , τ)πίεόΕτατ ευιΜτοτω :πακέτα , @ποπ Μάτια.

νωττε_ίειπΡει·τοτοΙττετεω ντΠοιτίε , :το εοττιΡτετιτο

Ποοετο τετ1ιιἰ1ῖτειιιτ, εκΡΙἰεατε5τ μπε .ι&ίτε,ντ οΠττΙ

σ.Ιιττετ Μ, ο!.›τε&υπτ τοτειΠτετ ντάετί , τιιιδιτι ντάεττφ

εο ε!ττι·ἐτο.τἰε 8τ.ιότι, ετιιο νἰιἰΒἰ!ε εΙτ τω...

?οι τιμη. εοιπρτεἱιετιίἰο :Η εοεπἐτἱο :ιά:ιτο.ττειοτ

τοτ:τω εο8ιτοΓε1β5Ιτωττω οΒἰε‹ΞΗ βιο οωοτττω Ρετ.

7· κ

.Μ.4ιασ

Ϊτέὶἱ1ΪΪωο , φωτ οΐ.ή:&τιω ε:τιτςττ : τοϋ οΒττθ:ιτιο “πω” ω”

που Γο!ίιιιι εΓτ αάεεμιοτΙε εκτεοΙἰνὲ. τω ΜΜΜ ω.
3πορτω!έω

"το ούτω”.

ττοίἱιιὲ:ἰτπὁ ετἰὲιπ τπάτωΠοτΙε,είτ οποτε Μα άσου- .............

πττοαιτιιυτιι ροτειιτἰτε τπτ εεττιτοι Βι·;τε!οιπ ε!ατὶτετἱε, τω-ιωμέ

ρτομττ:τ: εο8ιτοίετοΗτωττ εοοπικοτιιτο , οτ Ξτιὸἰ1 - "ΜΜΜ

ἑὶἱοοε εοτιίτε.τ και το ΙἑετιίἱοιΙἰΒιιε , :μιὰ τι ἰη_τεΙΙἐεἰ· [Μ. τ

ΒἰΓΒοτ_;οτ1τὴἱ:τ εοταιοΒτεοτα ηοι1ΐοτιάπι τω... νε!
Ρει·ίρεείεττι [οτ ό;τετπιτοατε τΡοτειττίττο :ιό ΠωΡΠφ

εεΦιτοτἰτὶειιτι _ ηττΐι ἱΡίοτοτυ Μτιττετ 6111ΡΠεττε1 εοἐ

Βοο!εοπτιιτ, τεεΙ τύπο .το ποττιτειάτ , απο εεττἐ άτι

τίτάτε ἰτιτετ1Ποι1ε,Ρτορτἰα· εο8ττο1`εἰὸιΙιτετὶ ευτ11

τοετ1›ἔ. Κ:τττοτ οοκέτιτω που τετωτιιατ εοΒοἰτἱο

απο , η.Π :ιό ΠΙειω εοήειιττ:.ΐτ τρ1ΒατρετοτοΡι·ιαπι

ντττοτετο όετετττιτωιττυπιυ _ εοΠ"ΜΠΓεω ΜΡ...

εο8οοΙεἰΜΙὶτατὶ. νιτάεεοε:ήττο, εμε: :τάωττιωτιττ

ντττιιτ5 ε!ετ:τωτοατ.ο2 ‹›Βἱε&ἰ , ετΙ.πτου.ιτυτ τω..

εοττοοΐετοτΙτττττ ειτ.ιω:113: απο τιτειιτἱιττι ντττοττε

εἱετεττυἰτιιιτἰιτ.τ: στή. ζτττ Ντ τω8ιιο(ετοττττπ οβἱεθ:ῇ

φάει Η ιιἱε_δε τετοττοικ νἰττυτἰε εΙετε. τττἰτιετἰικε τω.

6Η , είτ :ιεΙωτ1τιετο εοΒοτττο Πιτ 2 ειττοε “©1001 τ:Ρτ .

Ψ1ἰτί-Ρεεἰεε -, οποτε είτ Ρτοκἰττιοω άετεττιιὶοἐττ.

Πω:: ροτετττια ,το εοεττἱτἱοττεστ οοτεδτι ὰ τμιοιψ

οτ:τε8:0 εκατο , ΜΜΜ τοττ:Η:δ2τ1τι|τ β: Ποσο,

ρτόὸυεἱτοτ ττεεείΪετἰὸ ; δε οιιοά τιεεείἶατἰὸ ρτοεττι4

σ.&τιε Ε.τ€ΕΕ!τ11τττπυ!' :το εεττ.ττ11 εΠω..εωω. έ: νπ

τοκ Φωε&ί τ :π που όἰεἰττ.π ΜποτξιόεεΙυετιιε οί:

τε&ο :ιτοαΜΗ, ενώ ΐο1Πτυω.ποιτατυτ ΠΠ εκτεοῦωὲ,

8τ :του τοτεττΠοε: παω Ροίἶετ ΑττεεΙυε Γυρετἰοτ·

εΙὶ!ἰ8ετεὶτιίετἱοιεοι ςωω 0τΣττττα, οιιστ τη ἰΡΙ-ο ντι.

ΜΜΜ , Ροτετἱτ σ.ττειπΡετττττ. ονομά τοτετιΠοηεσί

ίει·ιτοττε , Με ΗΜ το τΠοττι τοκοι αιικιΒΗἱτιτεατ

ἰΡίὶιιε.Ωοὅ‹! :4ιπειτι ΜΙΒ πιο: ποπ .Ποτ εάιτουτττητ

εττιεοἰΙἰτιιτἱ οΒἱεὸἰἰ,εοτ1Ητττ.ίἱ :Με έτττοτ πω; Μ..

Βετετἰοτεττίἱοοειπ ἴετνοτἱε . οσο τδηος|τη τΠΕε.τ.π

όύ!τεττ ΙεΕρΓϋ;ουτ :Πέ €1άατ:μ.1:1τυτ 2.πτ:Ξττττετττ τΡΠιτε.

τε Δω εοΒοἰτἱοτιετη εάφουάτ:τω εκτεπίὶυτἔ, τ1οτη

ωόεω εοΒοτττο Μοτο Πι: ωωςτωτ ἐοτεοΠοξ, (2)

τω: τ-ιιει·ἰτ Ρεττεττετιιτυ εΧτε.›τἱιιἐ λ ηιιοεττ οιιτικπτ

οττΪεέξἱοπεπτ :ιτ:τοτυΕ:ττ11. 86 τετρεε*Βιιτοπ , :των ετὶτ

ιτττεοίΐοτ εοΒοτττο ι10:β[Τέ1ττε: ω... ?κάτω 'πώ-τ

Μ τετ

Με εκτετιίττ.τε, ποπ ιοτεοίἱιιἐ : :τυο ετιἰπι Με πέτιτέ"

δω £0τ1Ετ°ἔτ τ ειάττετΕιττοε εοοτττιάττ. Ποπ ΡΜ: @ώ

@ΜΗ Μπα ΜτωΠοβ ΦΙττἰτιεεοΒτιἰτἰοιιὶεοτότηττυτ· Π

.τά θιΜ0&Πω Ρ€τΪ€ᾶ!ἰἱ3 ρετιεττοττό.ιιττι: στη.) νωτ·

' «Η μυ,τ _

·τπτΜτο[κέ

.ω."ωω..

Μ

σποτ, ίεευτιοίτω ττά.:του.ιττττπ Ρο1Ιε ντττυττε ρτοόττ. Φωτ'. /ἰέ

ετα”. (ΣοΠΠττττ. ἰτα το Μάτ είπίτοε τη :εδώ το”- βτωτ- το

τ!οοἱε , δεττττετοοτ Μ πιάτα σ.ιιτοττε: ντετοικ. τα. “πω”

τ·
τττό

ΕΑ.



ι34

· :οι οοοπιιιοπ:ιπ :ιι::πΕπιιιι :::ιπιι·ι:πι· ιπ::πιιιιιι,

:μια ο:: ποιι οπο: ν: παω:: ο.ο :ιι::πιιπό,ιιοπ:

πιει οποιοι:: ιπ::ιιιιιιὲ :ιιιιιπό:ιι :ο ιι:ιεε:1ιιο:ιι ιιι:

10. ::ποπο. μη): ιιΕιιοιιοιι ιι::ιι: :ο.:=>,πιιιο οιιιι::ιιιιι::

ΜΡ. ι_ ω: :πως @Πω ::ιιι:ιιι οι :παπι αποψε:: ιπ::πιι

π: , :πιο :ιιιπ:π πιο :ι:ριι:οιιιιιιιιι πιιιππιιπ οσοι·

οι:ιιοπιιοπιε πο: σιιοιιππι , ιιιπιπ ιο:ιπ:ιιι::ι· Σ:

μπει:: ποπ :πωπω ιιι τω:: ::::πποπ: οοι:&ι

ι.ιιι , τ:: ::ιΜπ ιπ ιπ::πιιιπ: δ: :ιιι:ι:ιι::Γιιοι:ᾶιπε,

:μια :ιιιιιι:ιιι· :ο οοι:θ:ο. π. π:Βο , ποπ ποπ ω::

:οπιιιιιοιι:ιπ ιιιιποποιοιπ::::ιιιιπο, ιπ:ιοποπιι:ειιπ

ιιι::ιιιιιι: : :ιιιιπ Ρο::ιι οοι:&ιιιιι ο:: νιι:π::ιπ ιιι:

::ι·ιπιπι:ιιιιιπι ιιιιιιπ ιιιπιιιι:οπειτο ιπ::πιιιιὲ :οπτικ

::ι: :πιο ρο::ιιιιιι :κι :οππι:ιοπ:ιπ :ο:ιιιε ιιι:: πιει·

ιοέ:ιοιιιε :ιι::πιιιιιο; @οι ειιιοιιι: :ιι ::οεπι:ιο

:ιιι:οιι:ι:ει :ι:::πιιιιἑ , ιπιιει::οπιιιιι ιπ::πίιιιὲ. :πιο

Χοπ: τ..

Ροιυβ:ιιοι:.

πω» Μισ

:η Μισο.

60804198::

:ο σακάκι»

πω» πιω

μψοπωι

Μισο:

:ιιι::ιιιιιιιιπι οοι:::ιι . επι:: :πιο ρ:οιτιπέιιι :ο οιπιιι

Ρ::ιοθ:ιοπ: :ι:::πιιπο ιιιιιιε; Θ: :ιιιιι:π ποπ οπιπ

:ιι5:πι ::ιιιιι::ι:: οι ιπ::πιιοιι:ι οπο: :ι:ιει:πιποοο··

ι::ι:ο; :μια ποιι :Ποτ ρι·ο‹ιπᾶιι ο:: :ιιι:τοπο.:ππι

:οπ:ιιι·ιπιπ ιπ::πιιιιιιιιι :ο:ιπε νιι·:π:ιε :ι::::ιιιιπο:ι

π:: οοι:ξιιι Απ::ι:. μοι:: ρο::ίι οοι:&ιιπι , ιιιι::ιπ

” :ιιιιιπιι νιι·τιι::, ποιι :οπτιιι:::: , οιιιιιι:ιιιπ ποτό:

ιπ::πιιιιο, :πιο ρο::π:ιθ. :κι :ο πι:ιοπ:πι :ο:ιιι: οι::

Ρ::ι:&ιοιιιε :ι:::ιιιιπ:: πιιιιι π:: οοι:έιππι ιιι ιπ

οιιιιιιιοιι: ιπ::ιιιιπ: ιοι·ιπιιιι::ι·ι ν: :τι ιιιοιιιιπ:ιει ιιιι

:ιτπιιιιι,:ι: ::ιπ:π ιιιπιιιοιι:νι::ιιιιι::: , :μπι Ρο::ιὶ

ιπ::πιιιιι :πιπ ρο::π:ιο :οπ:πι·ι·:::, κι :ιιιιιο::πι

πο:ι:ιειιιι , :ικα :.ιπι:ι:πι ιπειιπιιιοιι:ιπ :π:ι:::::π

ιιιι ι οπο, :μια ιπ Γ: ιοι·πιιιιιι:ι ιιιιιιιιιιιοιιι: :ιι,ρ::

οιιιιιιιιο:: :οεπιιιοπ:πι ιπ:ιιιιιπιιιιιιοπι νιο::πι·:

οπο. πιο :πόσοι α: ιιιιιιιοιι::: :ιιπιιιοιιιε, ροπή:

:π::πι:ι:::ιπιπι:ιποιπ ιιι ο::ιιπ:_ιι‹:ι ιι&πιπ ιιι::π

πο”, :οιπιπ:πιιιιιι Ρι·ορι·ιιιτ :οΒιιοι::ιοιιιιοιι, ποπ

πω:: :ο:οιι::: , πι ι π:: :οεπι:ιοπ:πι ιπ::πιιπ:

πό2:ιποιοιπ νιιιπ:ι ιι:::ιιιιιιιιιιπι: οοιι&ι. @ο

ει, ν: οπιιπιπι: οοιιᾶιιιπ οι ιπ:ιιπιιιιοιι: οποιο

:π:ι:ο::ιπ , οιιιιιιοιι: :ιιπι:ιι οι οποιοι ι:οΒποι:ιοιι

τ.ι::ιιιι ιιιιπι οπο ποπ ιι:::πιιι:πι ιιοιοιιιιο ιο τ: , τ::

::Γρ:6:ιιιο ω :οΒιιι:ιοπ:ιπ , μι· ποιοι ιπιιιιιιιι πο·
πι: ::ιιιιιι1:,ιπ::::: :0ποιι:ιΑπιπ νι::ιι:ιε :ι:::ι·πιιπιιιι

:ια οοιεξι:ι , οι νιι:ιι:ι: :ο€πι:ιπιπ ιιιιιιιοι. εω

πιο. Μι:: οοι:&ιιιιι :οποπι::ι·:::ιιι: ει:: :8::π·Ρ οι

οπο, οι ιπ::ιιιιπο ιπ ι·αιιοπ: οοι:ιιιι :πω ρο::πιιιιι

ιπιι:ι κοπο:: :οπ::π:::ιι:: ιπ ιιι:ιοπ: ρο::π:ιει ι::ι

τοπ:: ι:οιι:ι::ιι: ι:οεπι:ιο :παρετε :ιι::πιιιι: , οπο:

οιπιιιιι νιιι:::π:πι ιπ οοι:&ο , ιιιισεοπιι:: :οπ:ι.ιι·

::π:: ιπ ι·ι:ιοπ: οοι:&ι ;ιππιιι:οπο:ιι πιο ιπ::πι-.

ιι: :Χ πω: ρο::ιι:ιο. Λο Μ'Βιιπι. :Νεο πω:: :ο

Ρι·οο. ιιι:ο , :οπιιιι ιπ::πιιοπ:ιιι,δι :ι::ι:ιι::ιτι το.

8ιιι:ιοπιι οι·ειιπιιτι :ο Ρ:ιιι·&ιικ Ρεπο:ιοπιιππι πο

και:: ν:ι πω: ιπ:::πιιοπ::π , ν:ι οποιο πιω.

ι ι·

,Η αν!.

ειι|ιινωέ

πιο ι:οΒπι:ιο :εριιιιι:::: οιππ:ιπ ρ::Γ:&ιοπ:πι

ΙΜ). Χ. Β: ίι::δοπικοι::Μιέιδιιι: ΙΜ, Με: Ι Ξ

ποπ ιιπ::ιιι πεια·ιοπιι:ιο ροιι::ιοιι:ι Ρ0ιιππι :ιιιιπ ω,;,,|ι,"

:οιπρι:ιι:πιι::: :ο:ιιιιι ιι:ιι:δι:ιοπ::π ιπ::ιπι::ο.πο ό· ωπεικ

οιιι:οι , πο:: :οπιοι:ο:ιιιιε :::ιπιπι:, κι οπο: νι:- Μάικ

ι :ιιι ιπ:ιιιιι::ο. οοι:ᾶι Γ: :π::πιιι:= ο: ποπ ιιοιιππι

ι:οπιπ::ιι:πιι:ι·: :ο:ιιιπ ρ::ι:οιιοπ:ιιι οιιιιιοι, ποπ

:οπιπ::ιι:πώ το:: Ρ:ιι::ί':ιοπ: :οπιιιιιιι:ιιιιι Μ::

πωσ: :ιιι Ρ:ιι:&ιιιιι :οιιιρι·:ιι:πιιοπ:πι ::ι πο.

οι: , ο ιιιιι:οιιιι:: :οεποΒιι:ιιτ ω:: Ρ::ί:θ:ιο ιπ:ι·ιπο

Γεω πω: , πιιοοπι ο πωπω:: :παπι ω:: επιπ

ρ::ιι:πιιο ::::ι·ιπι::ιι επιπΓ:πποιι: ::Επιιπι , :πιο

:πιο τ:: :οπιι:κιοπ:ιιι ιι.ιο::, ποιοι :πωπω ποπ::

πιο: :πιο ι·:ιι:πιιοι:= ιι: ποιο:: :οπ::ιιιιπ:, Απ·
8:ιιιπι ιιιο:κιιοι:πι :οιπρι:ιι:πο:::ιπι::ιο::ιπ , σ:

οπιιιιιιιο:: πιο Γιιοιπποιοπι πιι:πιοι:πι. $:ιιπ:ι.

ρι·οο. οιππιε :::·ιιιιιι·ι :ιΕπ:ιιιι:πι :οππ:ι:ιοπ:ιπ

οπο:: :πιπ οπιπιρο::π:ιοπο , ν: :ιι:&πε οιιιπ πιο

πιο: ιπιριι:ει: :παπι , οπιπιπο::ιι:ιαιπ :κι που.

ω: :ο8πι:ιοπ: ιπτιιιιιπιι ιο8ποιοιιπ:::ιπιπ :πιο ι:

ιι:ικιι. π. :πω ιιι::ιι:όι:πε Απε:ιι:πε ποιο:: ιιι πι·

τα κι:: Γρ:ει:οιπ::Γοι , μι· οπιιπ:ιπ :ιι ιιιιιιιι:α

οοι:·όι:ιι πω: :ιιι.ι:ιιιι , :πιο ιπ:::ιιιπ:ιπ::ιιιΒο::

Πιοιι:: , :ιι::::, ποιοι: Απε:ιπε οπο:: πω: ιπ::ι

:απο :οπρι:ιι:πιι:::, πιο :οιπρ::ιι:πιιε πω::

ιιέιιοπε, δ: οοι:δ:ιε ιρ:ει:«:ιιπ:ιιι: , :κι οι:: ιπ::ιι:
η άπο Απ8:ιι:ιιε ροι:ι: ι: ::::πει::: : ιιιιιιιιι:: π::

ι ροιι:::11ει:::ι:ι οπο” :οπιιι::ιι:πιιι , πιο :οιπρι:

ί πω: ιπιιπι:ιε ιστού” πει οπο: πιο: πωπω». Δ: Αι#Μρυψ

Ι ρ:ιΕ&ιιιιι @του οοιιιιιι:ο:πιιοπ:πι ιιι$ει: :οιπ- Μ' "ι“"ξ

ι ρτ:ο:πιιο ρ::ι:δι:ιοπιε πωπω: ο ©πιπ πο:ι:ιο ιο¦ :Παω ::ι·ιιιιιιι ιιιο :Μπι ιιι:ιοπ: :οιππιιιπι , ω: ,,,,,","”._

ι πιά: τ:: ::ιιιιιπ::π:. ο πο. ”

ι Ούι]:ια κ. Ιπιριιαι: οοι:&ιιιιι ιι:ιει·ιιιιπ::: πο·

_ ::ιι:ιοιπ :κι :ιιιι·ιο::ιπ ποιιιιιιπι :οι , οπιπ οπο::

ιι::::ιιιιπ:: :κι Ρ::ι:&ιοπ:πι οιιοπαιτι , κι :πωπω

ί ιιι οοι:έιο ο: ιιοπο ι:οεποι::π:ιπιπ ι πω. πάπι

; Επι: .ν αιεποΓ::ι: ο: ιιοπο οοι:&πιιι, 8: ποπ ω·

ι μια:: Ρ:ιι:&ιοπ:πι ποιιιιιιι ιπ οοι:άο : ι:: το·

ι οποια:: Ρ:ιι:&ιιι: ι:1:ιτι οοι:&πιπ, ο: ποπ ::οππο..

ι

πι

τω: ιιοπιιπι ρ:ι·ι”:άτιοπ:πι, ν:ι ιιιο:ιππι ιπ οοι::ίιιο:

ι.. ποπο Βιιιιιπι :ο€πι:ιοπιε ι:ιοοπ:ι:ι: ιι:ο:: πο·

υπ: πω:: , ν:ι ρ:ιι:ό:ιο :π πω: οοι:6:ι , :πιο

:ο:ιιιπ πι: :οεπι:ιοπιε οι :ιο πιιιπιι:ιοιπ:ιππι οοι:.

«Μπι. ΙΙ:ιρ. πιο. ιιπι:ι:. ιιιιιιιι::: οοι:ᾶιιιπ ω".

πιω: ροι:πιιιιιιι οι! :ιιιιιοι:πι ιιοιι:ιιιιιι Μ , :πιο ΕΦ,

ιιιιιιιι ιι:::ιιπιπ:: :κι οποιοι ρ::ι:ᾶιοπ:ιιι,9:ι πιο·

ιιιιιπ :παο ποπ :οΒπι:πιπ , π:Βο "ο πωπω με·

ι:ᾶιοπ:ιπ ν:ι :πωπω :ιιιιιιι: :οεποι::πιιππ:,:οπο

απο. νη:: :κι ι. Ρ:οο. π:Βο ι:οπι:ο. :μια οπαιιιιο

ρι·ιιιιὸ :οεποι:ι:ιιι· οοι:&πιπ, ππιιο πιοιιο πιο ο ι

πι:πι· ιιιι::ιι :οεπιιιιιιι , απο: πιο ιιιιιιιι::::, ιιι::

ει: ποιιο :ο8ποι:::: , Οι ποιοι:: π:ι·ι:ᾶιοπ:ιπ ε:

ποπο ιπ ιιιιιιιιι:ι: · Δ: ι:ιιιιιπ:ιο ιιιρροπιιιι: πω :ο

επι:πιπ , ποπ ιιιιριι::: , ιιι:ιπ ι:οιιπιιπιιι :ιι.πιι:πι

ι:ιπ ιπ::πιιοποπι, 8: ιιιιιιιιοιιιιιιι:ιιι οοι:θ:ι. Υπό: . ρ:ιι:άιοιι:ιτι πω:: :ο8ποιι::::. Δ: α. ιιι:ο , ια:

ιι:ιιο ριιιι:πι:ιιι ι :πισω πω: ποπ οπο: :οεπι:ιο

@ιιιι:ι::1ιπι€ιιιιι.ιο , :ιιιιιιιέ:: :ο απειρα:: :πεπ
ι ; ι:: π:: ιιιια:ςιπιιιιι :ι:::πιιπ:, ειιιιιιι&ιι :ιο πιο·

οπο:: ιπ::πιιπἔ:; :πιο ιιιιιτοπιι:ιι. ιιι::πιιπ:ιπ:ιιιιιι:

:ιι:πιιιιιι::: ιιιιοπιιει:ιοπ:ιπ :ιι::πιιιιιιπι : πι. π. το.

οποιο ρ:οιιπέι:ει ο Ρο::π:ιἑ πικρα:: ιι::::πιιιιιι:ο

ι ιι ι στι: νιι:π:: ιπο:ιπιι οοι:οι:ι , οι ιπιπιπ: :ιπΓιιοπι

οπιπιε , ο: :.ι:ιοπιε ι :οεπι:ιο πιο πόσιμο:: :ιι

::ιιιιπὲ ποπ ιπ:ιικιι: ιο:ιιιιιιι::ι ιιιιιιι:μιο:ιοπ:ιπ ιιι

'::ιιιιιιοπι , :πιο ν:ι ιιι: ρι·ο:ιπι:ι ποιά! ι ω:: νι::ιι

ι: οοι:&ι ιι:ιποπιιιιι :::::πιιιι: , ιιιιι:ισηιιιιιιι ιπ::π

οπο; ν:ι ο ροι:ιι:ιιι ιπιιιιιηιιιι:: :οπ:ιιιι:π:: ιπ το·

πω: ρο::ιιιιι:. ν:ι ::ι·ιὲ ιιιιιιπειι:πιιιι ει: ιιιιρι:ι:

:ιι::ιιιιο ιπ οοι:όιο, πιω:: ιπ::ιιιι:::ι. δ: :οπιιι:ι.ι:ι

ι ς.

Γιαν:: :οΜ·

"οι κι:

ιιιιηιωιιυ _ η _ _ _

“,!,,ω,,,, πιω:1:ιπ:ιο Ρι·ιοιιι :ιιτ:πιιοπιε, π: :ιι:ιι:ιιιιι::ι :οπ

:ιι:, ο ποιιο @πιο :οεπι:ιοπιε ι:ιροπιι:ιι: :ιιιι:ιπ

ρ:ιι:όι:ιο , ιιι:::ι:ιπ: 8::ι:ιιι: Ρ::ι.:&ιοπιε :πιω

:ο8πιιπε : παπι πω: πω» πιιιιο: , 8: ιπιποι· :ιπι

ι:: ιιιοι:οι:ιιιιι :π μι:: :άπο , ι:: :ποιος 8: ιπιιιο:

πω:: οοι:ό:ιιιο ::: ΡΜ:: οοι:ᾶι.·Επ‹ι:ιιι πω: Μ,.Ρ,.

Ροποιο ιπιιιο:: οιΔιι:ιι:: οοι:όι:ιιιιι ι·:ιοοπιι::·:ιιι- .πως

ποπ :οεπιιιοπι ιποι:έ:ιπ:ι:, @αι :πΡιιοιι:ι ρο::ίι

:::ιιιριο οιιιοι·ι:,οπο που:: οοι:&πιιι ιιιιιΒιιιιπεύ

8: ποπ τοπια: ποπ :ιιιιΒιπιπε , ιι:ιαιοπετιι πιο

Βιοιιι:ιι:: πω: πιιιιι ιππ::ι:ιπ οοι:ιθ:ο, ηπα!

ποπ :ιιιιΒιιιοπε, ποπ ιιιιιι:π πιο" ιιιιιιι πάση::

:: ειιιι8:ι·: , :μια ποπ ιιιιι€ιπιιι:, "πιο ιι6:ιι, οποιο

ιπ::πΠοιι:ιπ Ρ:οροι:ιοπιι:ο ιιιιιιιιιιιιιιιιι οοι:ᾶι.

νιιιι: οιιιιιι:ιο ιπ::πιιο:: αᾶπ :ιιι πω:: ι:ι:ιπ Μι.

πι: ποιο, :ιιι::ο :κιιιπι:εωά ::ιπιιπιι:ιπ: :οπ:ιιιπ: πιω, πιιιιι πι: :ιᾶπι ::ι`ροπιι:: :ιι πω:: οοι:ᾶι.

πιο! ιιπ::έι ποπ ιπ::ιι::ιιι:&ιιπι, τ:Γροπ:ι:::οιπ:π ι

.8:::Ράι Ναι απ:: ιιιιι:ιπιιιι °οΒοπιοικ ιιπ:Πιιώ :ιιιιιι:ιπ, ι;ι:ιιι οοι:θιιι,ιππιοι·: ιιιιιΒιοιιι:ει:: οοι:έ:ιιιιι πω.

ι
οιιπιι. ε.

κι Ϊ· «

 



 

. Ι 08ξτ:τετ. τ. $ἰ κ! οοο:ΡτεοοοΠοοετο Ρτο_τετ στο·

τέουυοοτ ·τοτ›το:ίῖ'οτοτἰοοειο οτοοττττο . ου:: οπο το

ουττοο , Δωτττ.το .το ἱοτεοίἱυο Ρετἴτᾶἱο το άο

τττο.το , οσο ροΠττ ίτοτυτ απο τ:|οτΞττιο, 8: ΕοττοΠο,

ουτε οετοΙΐοττο «ο. το οᾶ:υ οοπτρτττοο_οάοοτο οτοτ

ᾶυτο , αυτο Μο. οοο οπο.. Ρτουοοἰοτ τι. οου:&ο ,

ίΕοοττοτο τ ροττοττθ. τοΒοἱτΞυἔι: .τάστοοοττο σου:

&υτο τέτοοτττ Γροτ:το ετΙαττοττά το τοτομτοτοοι το!

ξ τουττΓετε ροττοττοε οπου , αυτ Μουτ ροτΓεότθ, :Ιο

τἱοτο αυτ Μουτ αυτώ τοβττἱτἰοοο ροΠτι|οτ τετοια

ΐοοτοττ. ΚοΓρ. Νοο οιιοτοτυοουτ: τ:Ιοτττοτττοι οᾶιΈ:

ουτε μτοοοουατοοι Γροετοτο το , οι Μοτο στου!

. «Και

ὶτοτὶο οτοοἰε :Με τ:Ιοτττατ. τετ ρετἴτᾶἰο . (Με ρτουο

οὶτ τι !υτοτοο οΙττοττε οττοοο; οοο ο:τοτττοτ· αυτοα

τυτοΙττττ ει!) οΒἰτ6το : ουτε οϋτο&υττητευτ οσο τω

Βἰτ τορτΜουτοττ μ:: @τετοιο ροτττβτοττε οοτἱτοτἰε;

ἰτο οτ: ετ Μοτο οΙττοτΞε οτοτοΞε : οπο Γρεττοε ετ

Ιυτοτο Μο τουτυὸ τοΓρἰτἱυοτ ἱο οττΠοε τιτ1τότ:οι σο.

ἱ6ᾶτ1το, ντ Ρτἱοοἰοἰτι οτυΓοοοτ ειότυο, @Μουτ ω.

- άουτ οουτθ:τ. . _ ο Β '

ή? . :το οτου.Γετ:υοόετ Γοοτ. οι! επτά. ΑιιΒιιίτ. ατο.

“ 8. 'Πιο. τ. τ». «μ. το. ηη...: ο. τοοιοττοοουτ»

τυπο ..το , οίκο τα ο.. νἰὰοτυτ, ντ Που τρυυε Μέ::
- ό τοάοοτευτ, οοουο φοιτ! €οϊττοτοτο) ττοττυοουοαττ

τοοτΙυτο τοΒοοΓτἰΒΞΙΞτοτἰε; του τττοου: οτα τω

που οι μπε ειέττττ . επἱεἰτυτ αποτο :το οοτεέτο

οτ: (οτ ντττυο.!επτ οτιιτΗΜΙττοττοι. του. .%υμβ. το,

Ωἱτιἱτ_ 13:έωρ. 18. εοτοοττοτυΠοοετο @το οι: . ουξτ

@απο τοιορτούτοβοητοττυν , ουο‹Ι αυτ, 8. το. το.

Μο εΧριττ::ιτ ,ο Ματιά: .οι @του το Μοτο του ο»...χ....ττ

μττιτοτττστ. Λο εοοῆττυ.ἀἰίτ. ςοου:ο. Η τοτε μτττττοε

8; Ρετττάτο τεἰ εοΒοοί-ετοἱζο τΠτ:οτ ττἱοτο οτοουτο

οο8οο-ίττοτ!ττοττε , τοοςττΙο τοτυτο; Η Μοτο του

ΜΜΜ, δ: ροττο&τοοευτ ωττοουυοοπ , οοεο εοοτττ1.

το. ..τι τ:οτττοττοεοβοοετο τοττ:Ι!τθ:υοΙοτο5 τω” ω.

βεβσττω τυρι ίροέττιττοτο!ΙτότυοΙτε τ:οοττοοιιττο οοττάτ , @ο

ετἱοτυ οποιοι: σουττοοοττο τοττείε, αυτ @του τΙοτυο

οοιο τα Γυοτ τίο τὶἱίῖετοοτἰατ ςοεοτττοου τ οτ τοπ

τεττ:ι!τ:το να τ:οτοοττοοοΠοοτττι ἴο!ίττο Ρετττοττ

τιττοττυοτει τοοττοττοττο τοτροτἰτ Ιοτ:ττ1 Δ τοτΡοτε Ιο

σ.

. .το

@εοφ

Ό: τοοτε. τ. · _ .. τ.

. Μοτο. τω ου&. ε. τουτο. τοΓρ. οἱυτ τ1τΓουτΓυτο ταο

υζιτο Ρωτ.Δ.οο οοίτοτἰοτἰ, οοο ο Ποτε τουτο το

Βου, το τοεοτττοοε οτοοτυοτ ΡοΠὶοιΙτυοι Μοτο..

τ ··όζ τοάθ ὶοἔεττυτ τοτωοτο . ο: οττπουτιτο. τοΒοἱτἰο

22""" Ρετ.

- - - . · Μ! τοτἱοοττο . «το. Μοτο!. ή ο. στ: με:: αυτ·

τττττο, τοτοτ τοοουτο ουτ .το οΒἰτᾶο οκἰεἱτυτ , ΜΒ.

τοοἰοτ; Μο εοτορττοεουο ἱοο!υτὶἰτ τουτο τοοάιιτο.

ςυἰο που, το 8.Ττιο. άστα, το οΜουτ πωπω,

τμ.ττοτυ τοσοι:: οδτιτΞΗτο οικία: Ματ τσεττοβεοτύ, οσε ου,

ντ «α. 8. «το ...το στ. τ. στ! ο. οκρ|ἰεοτ _ 914Μά0τωβο

οι:: τοτοροτοτἱοοετο π! πιο Μοτο Μό:: :παταω ντ

οοοοτ τοοτΙοτι. 85 Τὸ οτρο·ττ τσεοβτοττ.τ , οπο: οπο.

τΙυτο, ουἰ ο. οΜεάο οσο ωτἱεἱτυπ τ:οοοετ1. οποίοι· _

(το οσε. τοἱοοτ, τἱυ[:ἱυο μοβ. του: ρτοοτοτοξ ουὸά

. :το ντάττυτ τοττι φτου εοττοιτεοο, το τουτου τοτουτ

ΒΙΒἱΙΞτεττοοο τοτορτουτοοτιτυτ. Γοουἱτυτ, αυτου τω

'Με οετοοοτ το ΞοττΙΙΕΒΙΒἰΙἰτοτε , ουὸοτο6 οοτττοττ τ

απο ἰοτεΙΙἰ8ἱοἱυτετ τετ οσο ΙΞουἱτυτ οτ του τοτἱτιτ

τοτο ουοο1οάοευοςυ0, το! ντ οετοττοτοσ.ττυοείτ Ρο

τεοτἰετ :το τοοάυτο οσεΩἱτἱ0οὶ8.Ρτορτἰ2 νἱτιυττ απο.

τοοοΓυτο: Ε.τεο Ποπ ντάτοτυτ τοτο οοτττοτ 5 οιιυτ

τοτοεο οσο τοτυ:τυτ οοετοττοοε ο«Μουοοτο τοττιτο

τυο τω.ττοετοττο.Π. ἰρΠυτ, οσο νττΙοτυτ τοτοΗτοττ

~ οτοτοττο πετ: ΞοτεΙΙἰΒἰΒἱΙἱτετ τοοιοτττυτοάττυτ.

το 1Μ.Τστο. τ.

_.._.;

Χα Π: ῖττσοΏτΡττεΒετΞῇὐἱἰἱτἀ2τ ΙΜ. ·.5'τέϊτο Ι.

οοτυτο|ἱτοτ οττἱεἱ το οὸἰτᾶο, ΗΜ τω: ττυτοτοττ:ττ.

οοτἴεᾶἱοιτἱ: . δ: οτότοτε τἰεῇτἰττυι· το οᾶυτο : Ἡ

Μ

5 Ε Ο Τ_ τ Ο Π;

.οιΡΜ: Βου τοοτρττττοτύ «Β τοττοτοΐο .

τ:τατιτσΞ

~ - > ο' τ τ = ο . .

ΒΑ τ· το ττυοΙτ. το ; δευτ οποτε ουτοτιοατ ντο

τυπο ο! νττοοτο ουοοττ τοτυτο ..το τοπΐουτΙο ,

οτι νοτττ ροτοτττ ουοου τοτυτο τΐΤτ: τοτοΙΙτετοτΙεττοο

τωουτρρο ου, νοτττΠουτο σττ:τιτυτττ φοτο .το τω..."

το

·δ!.

ιιέ .

ροτΪοοοΙο . τττττ.4. οσο οτοετ νοτοοετο “ΙΒ08Πή;μ οτ βοά.

Ιου, 8τ τω. το πέτο ΠτυοουΙυδ Ρετ νοΕοοετο τις..

ευ!οοτο!οτυ. (ΣοοΒοοετουττο οί! Ροττυοτ . δ: δευσ

Ιοίτ. Π:οττοττο., Ποιοι ὰ ου!Ιο τοτειτο&τι:τ:τεοτο

τ:οπτοττοεουτ.Οοτιττουετοιτοοτυπι οίτἰο :τΠἰ8οοο
ο;”ὶ

ἀεὶ τετττοτττ. ΝοτττἰοοΙοε τ:ιττοοτ:το οΙΠΒοοοτ τ ....ι_ι. ΜΜΜ;;

εκατο τ:οΒο:τιο ΡοΠἱΒὶΙὶε τ:ίτ , του: ττόπουττ :οΒοτ. το”. ..πώ

τἱοοττο Σ φοτο Πειτε οποετ τὶο Ηρώ : 8τ φοτο

ΡτευτοΠο το τ:οΒοτττο οτοου.ιτο ΡΩτττάτΠ1τοο ,. το”

«τουτου. οτιοτ:ττίοοτοίτ. νου... ο Μ:: τοττο Πιτσ

ροοΙτ,‹:οτορττοοο τοοετοτΠδε ρετττέ!:τίυτοοττι εοΒοἰ

ττοοετο. ου: ΒτορΙιοττετ το. οοτεθτο υτττ.πττ οστά.

τάτττο.τετ τοετοοτ; Η ροτττξΗΠτοιοτο , οτα οτ: οτήτέτο

εκτεττυτ, οσο ωτΡΙταττ , αυτ· οτι τοοτι.ιτο, φοτο Ποιο

τω." ό:Μοτο , το οτοοτυτο ροττΕ&ΞίΠοιο :με .το

οοἱοέἰ:ο ειτἱεἰτυτ. - . Η . . .

Αιι&οτε; ίοτυοότο τ.ο.....τωοο. το. Μο: ΜΙΒ

άυοτ. Όοτορτοοεοδο οίτ οοοοιιοτο το;;οτττο σου!

Μοτο. :τυο τοττοτιτττοτ. δε οτοἰοοοτοτ Π.ιοτ το Μο:

&ο : ἰτοΡοίΠοιΙτε ώ :τυποι οοεοἰτἰο :άστο σου

τουτο, ττυέ τοτοιοτττοτ , δτ ετοἱοεοτοτ ίοοτ το Οοο τ

οκτώ.

ο..

τ']τϋο

τεΕτυτ ττοοοίΠοι!τε το ΠοΞετοτιτο τοτορττοτο. ντ- Ν,",.,χ
:τυο τους που) Ει!Γο τοτττυτ Ηιοάοτο.οοιΡΙτυε ωτου- |'τω.ζ. Δ

τ:ο τ _Ε:τ_«.1τοτο8τττ £οΒοἱτἱοοε ΡοΙΠΒΞΙἰυιο , τοτε -

τουοεοτττ Γυοτ_ το Βετο. οιιΠο οουτι ρεττοθ:ίο πο:

τττοίτοπ νἰὸοτιιτ ο; Βοο , τυο Ποτ τοΗτο8οἱτἰοοο

οοο ττάττοτυτ : αετό ο 3τυοτΙο πο εοΒοτττοοεττι

οοτορττοτοουττοι οοο ττουὶτἰτιιτ εοεοὶτἰοου τοκο

ίῖο οτυο&ο Ρτοροτττοοειτο, ἱτοοτττἱοεοτ το ροίΠοτ

Ηυτο ...8.οτιο το! Ποτ τοτορττοοοΠοοετο. Αυτος.

οάυοτΓειτή οσο οοεαοττοΙτοοιιί τοτε εοΒοΕτἰοοε Ροτ

ίῖΒἰΙἰυτο τοτε Ποτ τὶτοίτοοτἰο οσο νἱἀετττυτ.Κοτἰο:°'

οοΙΠΒτΙοι Πιο: ττοτυοτ ωττοοο :αποτο οοοοο

ροττ·οττα . Δε! ουοε ουτΙυτο τω. ττἴρτᾶυτο τοέιτοττι.

Ποιιυτο. τοσο. σίττο μι· ουοττττιβετ, ἰοτυἱτἰυοτο πο

τἱτἱοτο ντττΙοτττυτ οτοτυο τίοδττο. ο: _ξοτοτοΙἱτ . δέ

οτοἱυτοττοΙἰ; το Οτο. τεΙτυοοτ το οοτορτοοεοδο

οςτο οσο τοουττττυτ απο ττοτττο.5.8τ τοττοδο σουτ.

ότο Ρτορρτττοοετο, ττοο τί! . @Η ἰο Φωτο άοτ'.ττΞττο

τοΙτε οοΒοτττο οοο_Πτ τ:οιοοττοτουο. Ατ οπο” το. "δ8Γ. ·

Ιτε_τοεοτττοοοο τά οοτττοττοεοίτο . Κατ νΜετττοτ

τοτ:ι ΡετίοάΞο Πεἰ, ω. οί το οἰυΙΪὸοττι τοΒοἰτἱοοὶε

οου ντοεοτυτ τΗΉτοτΞτ«Ξ οτοοοι,ττυο ο. ἰοἴο στο:ττοιοτ

νε! ετ1τοτ1ιτο ροΠυοτ. Στά σσοττοτ τοτυο&.ι το.

Βοἰτἰο οοι·υτο , τοτε ο Οοο οτο:.ιοειτο ?οποιο , οσο

ττἰοετ τα! εοτορττοεουοοεπι Ποἰ ο οπο: Μουτ

ΒΕ: οοΞεέτο Ιυοτ τοττ5οίετ:ο ΟΦ. Μουτ τα αποτο

τ:Ιττττοότο. οοτττοι τοΒοοΓτἱτιιτ οοτιομοτΕτᾶἰο το· ·

Πτσηυτο ΠοοτΙΙο οοο το8οοτοττοτυτ; εοτοοττοτο.

Πο. ο. τά τοοτττοτ ωτοτο , οτα ἰοττἱοΪοτττ (υοτ, ά

ΓιιοΒοοττττΠο οϋυτότο : οΙτοουτ,υτ μαστό. [Μ. ου!!τι

τετ ετοτιτο, ' υοοτυτουἱε τοἱοἰττιοτοοτοτοοοοἀτ του:

τετ :το Αττοε?ο; ουοά ὲΠ: τοοττο τοτοοτυοετο του.

τοωι, βοοΗττοο τοοττο 10ι[ουα., οιττάτβ. τ”. ·

στο. τι. 86 τ. εοοτοοάττ , ντ:τουτο ρτοτ:οότ·το το του

εοΒοτττ0οττ οΠτοτυτ , οσο ροΠιοτΙτυτο, :οπο @απο

τΙοετοτ. νοτουτο ρτοεοτ1ττοε:τεοΒοτττοιιςτ:οτορτο- .

Μουτ. Ποτ : τ8ττττττο ετυο ίσιο. τοττοτττο ΡοΠἱΒἰ

Ιἰυοι οσο Ἐπὶ: ου οοτορτοοοοΠοοετο Ποἱ. Οοο

Βττο. Η τοΒοἰτἰο μοαΪοτ!τυτο ττουττοτοττιτ .το τοι:

Ιἰἰιε τοΒοοΙο·:οουοι Βουτο ..Μοτο οιτιτοοι ,ο οσο

το 2 ετο...ω;

ο:

.....οι.

Ν

.$ἔ·

Οοοῇ .Ι

ὐωηοοοπ Δ

Ηοῇυτο.
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τττ:οττΠιτο, Γ: τ·οτοτυτ·, υὸ:τ Π οπττττο οΠττ:ττΙτά:ο- ·
Ί (τ Ρ

8ττοΐ::τ:ττ:ιτ: ΔτίὶΞττᾶἔι :ο8τττ1το1°το το ο:: . :τυ3 :ο

8ττοατττττ· Βου:_ ντοοτι:ουττ ντου:: :Με το,:ορ.7.

ΜΙΒ ροττττητήΠΙτττοοττ τ:ττί:τττθ.τ :ο8τττ:τοττο οπτ

ττἱυτττ Ροίττοτττυττττττνοτοο ττοττ.ίουυ:το:ιττ τοπου

ττοτ· :οτὅυἱ:ἰο Ποτ, Μου:: :το ἱυτ:ΙΙ:&ιτ_:τοττ:ο :ουτ

ρτοττ:ττυοτο:υτ Προ, π! Ρ:τ_ου:τττ:οτττ :ουτττττο

:που Ποτ . 8: Ροπτ:ττττυτττ , τι: ρτἰιττο ::.Τυ , νοτ ο::

:2.ττυοτυ ου6:ττ:ττ ::τττ:υτττ :_τ:::ττίτυο ου:: Ρωυττττο,

τ:: το π. " Ο

'Δ Ετ: τ:τθ:τε Ρ:τττ:τοτξε απτο, ου: Ποιο δ: το.

ττἰωτ-τττᾶτ: :οτττρτοττοουΒΞ|τε λ ::ΓουΚυ:ιτ: εοττττττοττοττΠο ο!!

000.#ήτωβ :οετττ:το οτττοτυπτ Ροτί:άτΠτυτ:τ, :μετα ροΠιττο: οτ:

'°ὅ""'°Ρ"° Νότου; τ:: Βου: ροί:υτο: :οετττ:τοττοτττ ττΏ:τττττ

· ο τα:: ττττττττ::τ:ττ: ττττοΙτατ: :ο8τττττο :τουτο το :Ιοττ::ττο

·_ τττθτττ:τ 5 :τι τυ:ἰοττο τ:ττττττ:τ ν: ττ:8: ΜΗ:: τοτττττ :τιτ

ρΗ:α: σου:: :οτττρ:οττοττίτττ Ποτ. Μἱττοτ :που τ.

Που: ν: σοτο&υτττ τττ:ο!|τεττ.ττΙο :του ττττττοτοτττ :το

Ρ:υτεί: :ο8τττ:τοττοτττ ,φώτο ο: :τοτοτοΐο του:: , τιτ

Ετττ::: :Ι:ττττο:τε . ο: τττ:οτιττττιττττ:οοτττ: :το:τ:υτο τ

:του .ττ. οί: τυπου: τττ:οΙΙ:&τυυε, :τουτο τττ::Ιττετοττττ,

::ττττ ουτε ττττοΙΙ:&τυτ::τε Π: :οττττττοττίο τρίτυε τιποτ

ΙτετοτΙττετττ , ντ::τουο :ιοττ::τυ:τ:: :οττΓοουττ:υτ· τρίτο:

ττοτυτοπτ, ττττὸ Π: τρία Ποτ ττο:υτ::: :του :ο8τττττο,

οπο:: Βου: ν: ττττο!Ιτετοτττε ττοττυΙ::, :του ο:: το :Ιο

τ·τ:ττ:: υτἰττοτ,ουἔτττ τμ: :το τουτο ττττοο:.2 :οΒιττ:το.

::τυο.τττ νττυο*υ2:τιτο οπο:: :τττοττοδ:υ:Ιτε :το αυτ::

:τοί:υΙ:τ.:, οί:: οοττττττ:ττίο Νομώ:: τττ::Ιττοτοτττ:α:τ,

ο:Ι:::τυ:τ:: :ττ·ο:ο:Ιοττε :τι τυπο:: :το:οτττττττοττττετ , 8:

ττττ:Ποάτυο. Γυτ : τοτ:υτ :οετττ:το . :μποτ Βου: :το

Γ:τοΐο ροί:υτ:ττ , οί: :οττττττοττΓο ρτοττττοτ τττ:ομτετοτ

Ποτ:: , ττοττ::τυοτττ νττ:υ:τ υο::τττττττ:τ:τυο , 6:τττ::ΣΙο

&τυ:τ: ΐυττρττυε τ τω: αποτο. κυριο:: .:ί: τιττττττ::τ.,

ε: το:οττ:ττττυτττ:ττοτΙτο :τοτττευτε . Μεττουυ:ιττ :ττἰυτ

ή.

τομΙΜ.

 

Ι

Ι

_ Βώδ. Χ. Β: Ρετἰτοπ 60έττώτΕτΜιτε Με. Μάϊ:: Ι Ι ξ

:Μιτου ατ:υτττ (το τ :οπο τττοττ:τ: ΙἱττΒυἔὶ :::.ττ:τ ν!

το Γ: οί: τ τυπο ουίτ τ.τττοττο Μουτ οο8ττοί:υττ:_ τυπο

:τε ν:τοο οτ:ρτττττυ:τ:. Ατττττττοττ: 8:οτττττττ ο.. ττΞβ.49·

τ μ. 3. τω. τ. ωττ‹Ι. τ. ΜοΙϋτο, ττττω., 2οτττ:Ι , Φωτ.:

::τ., ττττττόττΙ. Εο[:Γατ, το τ. ρ. :το το αττ.:|. Μπακ. Ι.:

ττ: τω.. ω:: :. ο 3. τ. Μ: Μ. Μ!. τ. Μουτ”

π. Έ

ΡΜ:: ή":

Μουτ:: -

Μ!. μ. το. του. τ. :Μιτου :Μο π. Οοοί:ττ:. :στα

ου, ν: :οττίτ:τ: :τι ατα. Μ::τ·.βιύ 1ττττ:::ττ. Μ. Με.:

το αυτ. ΕΞττττττ:τ·, :το 8υττττττι ττττττ:.:ιττ :ου:τττ τυο

.το :τοίτττττυ: , Πουτττ οπο: Έυ:οτττοτοττουττοττοτυ, τι::

:τυο νττυτττ, ΖΕ.τοτυυτττ , Ιττττττο:τίυτττ , Ιυττττυ:εττττ

τοτττ τ ουτυτ:το:ου:οτυ ο τι: :το Πο: ου. Πουτττ :Πο

νυυτττ,:τ:::τττυτττ,8::. ::Βο ε: τττ:οτττοτοττουίτοτΙοτττ. .ο

Α: τ. στευτ ?ατομο ττο80, :του Ροίἶο ειιτουτττ απ· Δ” Ϊ*

τὸ το Ε::τοττττ υοίττττττ , :το :υτυ: οπο:: :οττ:τ·ουοτ·- ω; Σ".
:τ:υ:ττττοτ 8::το!ιβ. :τοίττττ:ιττ· οττἱυτ Θ. Ττέτωτ. δ: π· ε

τττοττ::Ιοτττ :οττυο:Ποττοτττ μου ο: ντ:ττ, Μοτο. ,ΒΕ

ΓττττΒυτττοτττΒΙτττΙΙἰ , :Πο :τιττττΐυΒΙ:.τττ:τ το:: το :το

:υτυτ :Αώου ττετ:υτίτ ουρυ:υ:υττ οοΕτττ:υτ , Πουττι

α:: τττττττοττΙτττ1τ , τ::::ουιττ . οτυτττρο:οττ:οττττ:τυπτ

:αυτου :ου:τ·ουο:Γυτττ ο, ηυω :το :Άτυπου τυττττ:ΕτΠ

που, αττοττττ:ττιτε. 8: οττττττρο:ου:το ίτ:. @το μου::

:Η του :ο Β::τοττΞτ.άουττίττ Γοττ?ιτττ .τπτ Π:: :του ου·

::τττ , ουτο :το Αυ Μου. :τουσ πω:: ΤΗ:οτοΒοε.

:το Π:υ:ίτ: τττ:στττρ:οττοττυοτττε, :τοσο :ο.ττττττττ ροτ

:τττο: :το Μουτ.: Β:τοτ : του :υττ:τἶ:τττ, ω: Βοτ :οπτ

τ;. 1
τττοττοττΠο Π:,~ .ου το :Μουτ :του ΐρο&.τ:.Αυ από . .
“του τττοτ:το :Μοτο (τουτο . ττωτοττο το: .τ. τ” τ·

Μουτ, :τυο υ:.ττττυττ:, :Πο τττ:ουτρτουουττοτ!οτττ : τι:

που μου: τττ:οτττοτοττ:ττττοτττ::: Με:: οτττττοτττ :τω _
του: ντττοττοτττ :το Που , το:: μου: ::ττ:ιτπτ ττοετ: ΙΜ” τ

:ιτ1το:τυο:οτττ: τ:: :1οΕυτυτττ: , :Πο τττοδ.τοττοτυ; που ω"

του: τττοθττττττ:ττ: που:: στου: νο:_ουτττ τττ:ττωοου:

νο::ττο :το Πω , του μου: :τ.ττ:υτττ που:: νο:ου:υ

στο

ΐουυτ:2 ἰυϊειιἱβἰωιἱωἱτ δ; ἴῦϊωἶἑ.ἱυἱϊβϊἰ Βτυ : τ” :ττοττττοε οττοτττττοττε. Ευ.ττττττ:ττε αυτ:: , νο! φοβο

αυτοτττ εμε:: "το ττο:υτο ττ:τωουο::τττ::Ιττ8:το Μουτ. τ ΒΙΙ.:.τε τετ ττττ:ιτουτττ:: οττ:υτ οι :οετττ:τοττο :τυτυου:

του:: οπο: αυτώττττοΙΙ:&τυτ:τιττο,ου:τττ:: τττ::ΙΙ:τ;τ· τ Μ. :τζττττ τετ:υτ· Βου: ότι:: :οεττοί:ο.:υτ ΜΜΜ: ,

ΒτΙ::ει:τε :Ω Μια. Με: 8:ο:.υτ:3.. τω. τ υ, μ. μου τ. τ Δε:: :Ματ οίτο:υτ :το τω:: ουτε οσο :ο8·τοΓ:τ:υ:

τ) τ ο Ε. ε: Ετ: Μ.: αυτου: ::τττυιυ Μτυπω η τττττηυο:ο , ττοουτ: Μετρο:: οδ.ττττ :τυο ίοττίυ τ:
Ν:

Μ” :του ΡοίΤο :τοττ:υτο Ποτ :οτττρτ:Βουδου:τττ :οπτ

τττυτττ::ττ ν: :αυτο ττττττ:τρ:Ιτ, :του ν: τοτ:τυτττοττ:ττΙ:,

Που: Ρο:οΠ: Α::Βοτοτττ::ττοττ τττί:τυτττ:ιτ::ττττοτ ουτο

πτυτττ::τττ :οτττοτοττ:ττίτο Γυροττο:τε τ . Πο:: :του [πτυ

:τροιτ::τ. Βου οοττ:το; :οευτττο ό: :ττιτΠο :ατοπι

ττε ττττττ:τρττττε το τ:ρτοΐουτ:ττττ:το : τιυρΙτ:ττ: :οντω

:τοτττ οτο8.Η3 :οττττττυτττ:ττ.ττ :!υττ:ο.:ουτ. ου:: :οπου

€τττοττ·λ

Μ:: το:1υτττ:υτ :το :οτττοτοττοττυοττουτυ Πουττττττοττ,

:του τοττττο!τ:οτ τοςυϊτττυτ το :οτττρτ:ττοττυοττοιττττ

Αττο:τυτττ Πτροττοτουτ; ουτε: το:: Επί:: ο:: , "Ιουν

ττττττ:τ οποτε.

_ Μή Αυ τοττο:τ:τυ :Μοτο οπο ροττοτττττο :οττττττυτττατ

ξ.#:Ρ:22:"ΐ το: (·-οττττεττττοτ· , τουτο: :ο:υτττ : :Πο'τττ::ΙΙττ;τοτΙο

ω” ` :οττττττιττττ:::υτο τω:: τπτ τω:: ου:οτττ:Ρίο6:υτ
τττωτω[τυ _ _ .

τττΙ:ττττ::τε; που ν: Γ: :ο:υτττ :οττττττυτττ:ο: :το.τ:υτε
πω”. οπο

ετττττμττ., ίοτ·τττ:ττττοτ , :τυο τω: οτΤο :του οί: όττΙτττθ:υτττ :ο

Φώτο τρίο Π:ο. Αυ οτοττο:. :Πο :οττττττυτττ:ττ:το 1::υττ

ότου τοτυ το :το ροττοττ:ττο δ: τττατοτ, :του κουΒττει:,

:του :οτττττττττττ::.:το το:υττ:Πιτττ το:υτττ :Πο τττ::ΙΙΙ

ετοττο, τυουἱἔτ ττττο|Ε8:τοττο :τουτο τττττττττο ; Μ: .ττ.

Β: τω:: ντττοττο ττττττττ, :τυο που ροΠυτ:τ:, ν: το :Ρ

(οπου τοοπτυοευτ :οτττττττο)νοτοτ!τ , Πι:υ:Β:οτττρ::

:του το το το ττοτ:ττ:ττττοο ο ὶ:ᾶο τττ::ττ τ Μ.

το: δω αυτώ): :οττττοιτοτττττττ :Η τυπο: Β:€&οτοε, :το

22 "ί 'Με' Η: :το τω: . Πουτττ ετ ττυττο τ:ττοΗ:&ιτ :απο :οπτ

Ρτοττοττ:Ιτ ροΠο. Νεο:: ντί:1ττοπ Μή» 52. αυτ. 2.

τοτυτττέτυο :ιτ:, οίΪο ::τ:υτττ :τυοΙ:οτττοιο δ:ττοτοί:.

:ιττυεο οίτ:ιττττ ::ττττυτττ ω:: :τ ο ::ιττοτ:τττιττττ. π.

ουτε: το εξΉετττιττυο οπο:: ἔοτττρτοττοττίτοττἰε νιτττετττ:

'ΠτοοτοΒτ : ττοιμτττ ουτοτττ :το :Μουτ το:&οτο, φτου

τ ()ττ:ττοττ:τε :το Ιττοτττ νο::τ:ιττ. 2 ουτε: ο:τειτττ Βου:

:Π:ττυττττ $τ:ττ :υττε '8: Οου:τττ'ε τυ:τΕτοττττ- :ίττττ
- . Ρ ) __ δ

οτα" Ρ'τι]ΐ

φυ

τ 

Ι

Ι.τττ:τ. ά:ίττττ:υτ, Πουτττ ο1Γοτττ:εττοττοτττ.

υτε:>ντττττο τ::

Α:: Που: του ττοττττττ:τωτε ττοττττττο ΕΞΩ:

· :Μοτο τττίυτττ Βου:: :Η ἐ 4'

νο τττο:το Βουτττ :ου:τρττττυο,τ:α ττοττττττετ·ο π ε

ροίΤυτττυω ουτε :τουτου Γο:τυτ:υτ 0ο:τοοο:το·

που) τετ , ν: Π8ττυτττ :οτ :οττ:ορ:τττ. Ω_υο:ττττυ: . τι::

ττοττττττττττ ΡοΠτ: ,· ττοττττττο 58τττττ:ττττ:ο άσο:: α!! .

:ττίττττά: οι ουτοάτ:ττ:τυο , λντι:οττου: , οι:: :φωτ

ΡτοττοττΓοττουε. _

ΡτιττντΑΓου:. ττοΒο:; Βουτττ :το νττο ντττ:οτο , ου: ο:

:οτττρτοΙτοτττοτο, οιττ:τ ττο:τυο το τρίο Ποο ποιοτική χ· 8."·

ροΙΤο, ττοττττττο Ιτεττ.τττ:τττ:ο τρΓυτττ, βα:τω:: Μουσε. Ν'ῖ""°

Π· :το ηωτ:. τ. σου!. α. 2ττττα:ΙΕΙ:Μ. «μ. ωτ.:σττ:Ι.4.

επιτοι. Μ. τ. ττ'οιτττΙ6. ωρ.3τ. π. το. Ρτοϋ. Που:

“λ Η7ΜΜ, τ:: [τυττττπο τω: άουτττ:υ:ίττ:[4Μίη

8:τ·ίρ:υτο. -Ρ::τσ:τό. 3ο; δ: μπω οΠοτ·υττ: ,. ττυΠο

ττοττττττο οττρττττττ ροτΕ. Που. ο. :τουτου ττττροτττ

το: ν: Γντττοο!υτττ οτ: τττ:ττττΓ::ο :τυο , ν:ττυ:ττοτττ ντ

ΠΜ: :τουοτττοτ το ττο:τ:τοτττ τοτυοτττττ:ττ:ο , π:: λ τω.

Με :οττ:ου::: ::τ:Βο ττυΠυτττ :Η ττουτοττ, νίουτυ: :τυ- . . .
:ττοττε :τοιτ:ττττο ροΠῖ: το ττο:τ:ταττττ Ποτ ; ν: ο:: το Γ: : 2::Έω

Γ:. τττ::ττυ: :ου:ορτυ: Ιο:τυοττ:τ: ο:: ττοτττοττ ττττροτ·- το:

:ετ:υε , νο! :Η ετοΙττττέ:τυυε, 8: ττοουτ:οπο τουτο :ο

εττοτ::ττοτ τοτττ ὶττ:υἰ:τυὲ;νοΙ`οί: τττ:τττττυυε;ττο: Ρο

::Γ: :το ειυ:ττ::τ:τ τουσ ἰττ:υἰ:τιτὲ :οεττοΙ::ττ:ττ τ·οτττ.

ΝΟΨ1Φυτο του:::.υυτττ τ· ττοτττοττ. ττ. :του τττ:ττττ::ίτ:τ:
η ου:ττ:ττ::

ΙΡ·

ο.

Και:: : ή

ΝττΙ1τω πο:

πιο:: ένα::

1τττιττττιΐζ τ



Μία.

” ι.. Μ”.

Ι·'απ&

δ.

Ποιπειι

2::·;!2:2· ιειπ ποπιπεε: , πι! αΙιιι:1 ιεοιιιιι: , οιιἑιιι ν: ιπρ)._

πω: Μιμπι

βιο/ί , ιι

ιιωπ_ οσοι

@ποπ ιο

ριοβιωι.

παο ποπ οοπ:ιπε: οπιεδ;ιιπι ιεαιι:ει, πα ιπιεπιιο

..παιι:ει ; νπόε ποπ ποιείι είίε ιαπο νιιιεπειι ιιιιιιι ιπ

ν Βειιιπ οιιιιιιιιιαιιιιιΈ α:οποίεειιπιιιιι , ίου παπι: :κι

ο πο. Χι. πι: παπά: ιισιπιππωι:2 ι οι

απιιιεππ :οπε:πτιππΙοοιιειι:ιε πινω 8: ιπιιππ- ι·επε&ειιιιιιιπ ει” ιιιειπ ίιοπιίιαιιιιπι , αίεοιιιι1:

πο, ν: ίιοπιιιπ πα:ιιιαιε, ιπ:τιιιιΕεαπιεπππαιοιιειπ ιιιτει:ιιιθ: εοοπιιιιπι. (Ζοπιιι·πι. ποιπεπ ποπ :ιεπετ >

οπο: επιπ ιο ίιοπιίιεαιπ, οι ιποιαιιιει· δ: απΠια

ᾶιιιἔ: , ν: ίιοπιιιπ αει Ρίαει:ιιιιι , οι::ι·ιπίε:απι εσπ

πειιιοποιιι παποπσ, επ ιπειἑ`ι νοιιιιι:α:ο ιπίιι:ιιεπιιε,

επιπ ιε ίιοπιίιεατα: πει: Ροδο: νι πιο. εοπεορ:ίιε,

ιπ:ιιι:ιιιὲ εοοπι:ι,αιιάιεπ: ιιιωιιιιιε εοοποίεειεπω)

λ ιοοιιεπ:ε οοπεορ:αιπ, πιπ :απο εοπεεριιιε είίε:

ι:ιεπι ειιιπ :ο εοπεερι:'ι , οιιαιιε πι ι:οπεεριιιε, οιιειπ

ι)επε παπι: ιιε οπο. Καπο: 00ιιεοΕτιι5 ιπτιιι:ι

 

 

ριε:αιπ ποιεπιιαπι ειιειεπιιι πο:ι:ιαιπ ιει πωπω

:αι ; νιοπε απτο ίιοπιπ:α:ιοποιπ ιιπποίι:αιπ ποπ ω.

πο:νιιπ ιπ:ιιπίοι:αιπ ιποιιοπιιι, ι:αιιει: Επι: ειοο

ποπ :ιοπε: ρο:ειι:ιαπι ειιιοειε ιπ πο:ι:ιαιπ ιοί πω.

θεα:αι ρει· ιπ:ιιππ:εαιπ νιι·:ιιιειπ , πει :απ:ίιπι μι·

ει::ιιπιεεαιιι πεποπιιπαποπεπι ιπιροπεπ:ιε . ν: ο

οπιιιπ ω πιαει:ιιιπ, που: ιαπιιιε πω: ιιιιοιι ιπ ποπ

:ι:ιιιιπ ιει νεπαΙιε: οιιια π ποιπιπ ποπ ιιεπε: πο,

πιίι :απ:ιππ ειιιιιπίεεπιπ ιιοπιιιπ εαοι:α:ιιιιιιπι ίππ

Ροποπε ιο:αιπ ρο:εππαιπ εοπιιοιεπιιι ιοιπ ίιοπιιι

οαιαπι ιπ·αιι‹Ιἰοπ:ε , ποπ οι , "Με ιιιι ιεριιΒιιε: π -

επιίιεα:ιο Πιιιιπιε οιιιιιιιι:αιιο. ι)ιοπ5: ποπ ιπ

ροπ:αιπ ίιοπιπεα:ιοπεπι ιπειιι:ιι: ωπεεριπιπ ιιπ

ροπεπ:ιε, οπο ιπαιιιιιιιε όποι:ιπιοιιο&πιπ αιιιιιεπ

:ιι ίπ ποπτιαιπ κι ίιοπιπεα:ιε·: ει: οιιια ιιιιΠιιε εοπ-ι

ιεριιια ιιπροιιειι:ιε ιιιιεειε ροιείι ιπ πο:ι:ιαιπ οιιιιπ

ιιιια:ιιιαιπ Βει , πιιιιιιιπ ποιπεπ ιιπροπι ροι:ίι αει

:ιιι:ιιιο6 πιο ιιι:εΙιοθ:πι , αει οιιοιπ εοιπραιαι:ιιι ν:

ίοεειεε επιπιοίία, 8ο νιταιιε ιπιαοο. Α:εοπεεπιπε

ιοοιιοπ:ιε ποπ οι οπο” εσφιοίιΞι) δ: νιιαιια ιιπαοο

ιπιειιεᾶίιε αιιειιεπ:ιε, τω Ιοοιιεπ:ιε : πεοπι: ιοιιιιιι,

ε:ιαιπ ν: ιπ:ιιι:ιιιο εοεπιτιιε είπε αιιιιιεπ:ι πω) ιπ

τιιιιιιιἐ εοοποίεεπειι ιοιπ πιοοιιοπιο εοπεεπ:αιπ;

πει: εΙαια νιπο, οιι.ιιπ πι: Πεο πεα:ιιε πιο" , επαιπ

ν: αΡοτ:ἔ ιπαπιίείΙα:α, Με απειι ια:ιο ιιιιιιι:ιιιο εο

οποίι:επειι Πειππ.

ο δεονιιι-πιι άοεε:, ποίίεοπιπειιι Ποιιιπ ποπιιπα

ιι ποπιιπε ιιοπιίιεαπ:ε ιπίππι , ποιοι, ο Βοα:ιε, νει

α Βοοιποπ :αιιιεπ α νια:οι·ιπιιε : ΜΜΜ κι (πιιι.πιι,

η. μ, 9.8. Τύπ. π. ρ.‹μ. πριν:: Ι. ό 1. ιιιιι.6πιι.

σ. ο ι. πω. ε: Εστω. πω πι. 649776”. π ι. Μ. απ.

σα. ματι. 1. Ιπσίι.ειά. «απ. 1. οι. 1. Φιιίαιέιώιά. οι ε.

Γιιπιιαπι. Ροτειι ιιππίοιιιίοπε ιειπ ποιπιπαιο, που:

ιπ:ειΙιοι: ; ειιτπ νοκ ίι: ιπίιιιιιποπ:ιιιιι ιπ:οιίεδιιιε

δ: ίιοπιιιπ νειπι ιπ:ει·ιοι·ια: ποπ Ρο:είι: ποιπιπατο

αΙ:ειι εΙιίιιπ&ιπο, οιιαπι πιο ιπ:εΠιοα: : ποίιιιπι

ιοιιιιι απο ό: Βειι:ιιιιιΠιπάο Βεπιπ ιππιιι8πι.

:οι , ιιιιιιιιειε ιρίιιπι ποιπιπαιε; παπι οι 5 ποπ

νια:οιεε, Πειιιπ ιιιιιιπειε ποπ ιιι:ειιιοεπ:ει.

'Πισω αίΤειι:, ποπ :απ:πιπ πεα:οε , ίειι ε:ιαιιι

νια:οιοε ποίίο ιιπποπειε ποιπεπ , οιιο‹ι Πει.ιπι ιι

επιίιι:ε: ποιοι, πιο νια:οιεε Ποιιιιι ποπ ιπιειιι

8απ: , ν: πι ιπ Γε: .επιιω πιο . πι. οκ. «πι. πι. έ.

ΙΜ πιιΜιιβι:Χπόι, μ. ι. πι. 2ο οιίωιι, παιιιι.ιιια.

Μίίί!!Ιώ ι. ρ. ο". η. πιο ι. ιίιβα. ?ιι/πικαπ πω. «π.

57. σο. α. πωπω. ιπειιίπια ίιοπιίιοαιιοπιε ποιπι.

ιιιιιπ ποπ οι :ιείιιιπεπ‹ια ει: εο . οιιι ποιιιεπ ιιπρο

πι: , ίεει εκ απ, οιιι ποιπεπ αιιιιι: : ποιπειι. π. οιιιι

πα:ιιιω ειιριιιποπιιιιιπ οοιιεεριπιπ ποπ ιοοιιεπ:ι,

ία! αιιιιιεπ:ι :ιειεο ποπ ίοΙππι ποίίιιπ: ποα:ι πω

ιπιι:ιιο, ία! ε:ιαιπ νια:οιει »Με ποπιιπα ιιιιροπο

ιο, οπο Βειιιπίιοπιίιεεπ: , βσιιιιε!ι. @πια πω:
πεοιιεαιιιτ νια:οιει ιπ:ειιιοειε Πειιιπ οιιιει:ιι:α:ιιιε Δ;

οι: .ριοιπιιε πεοπεα: πο: ιπιροιιιιιοιπεπ ,.Βειιιπ

οιιιιιιιι:α:ιιιἑ ίιοπιίιεαπε, ποπ-απ: :αιποπ ιιιιιιι οιιι:ι·

ιιι:α:ι:ιὲ ιπτειιιοειε ποα:ι. Οοπιιι.ιιε ιαξιο πιιιι:α

πω: ποιπιπα ιπηαοίι:α αει ίιοπιιιεαπιιαε αιιιωεω

πισω οιιιιιιιι:αιεο,οιιαε πωπω ποπ οοοποίειιπιπ. ί

!)ιοο π. Ντιπ τ€Ριι8π:1Ε·110ΦοΠ, Πειιιπιοπιππι·

ια:ιιιε ίιοπιίιεαπει Ριιπ:ιαπι. ν: ποιποπ οιιιειιιιιαιινἐ

οπο ιπε:ιιαπιε απόιεπε :πιει πεπεα: ιπ ποτι:ιαπι κι

ίιοπ5ίιεα::ει παπα απο: πιιποιιαπι Ροδο: ιιειιοιιιιε ιπ

πο:ι:ιαιπ ιπιιιιιιιαπι ιει:επιπ πιιιιιιε εοπεεπιυε πι:

ροπεπ:ιε, πι:: ποιπ:π ίῖοπι·ίιεαιιιπ ιιιιιτειε Ρωπι ιπ

:εΙιειίιπιπ αιιιιιεπ:ιε ιπ ιπιπι:ιιιαιπ ποιι:ιαπι ι·ει ο Ρε:

εοιιι:εριιιιπ Ποπιίιεαιαει πο:: ιτοπεεριιιε ιιπποπεπ

πε , οι:: ποιπεπ ίιοπιπεαιιιε εοπειιι·ιι: Ρποίιεθ ειιιπ

ιπ:πιίεάιι αικιιοτι:ιε αει ιιο:ιιιαπι :οι ίιοιιιίιοα::: , πα

:απ:ιιιιι πιοιαιιτει;ποπ:“ιι.νι πιιπειριιιιιι είπάιιιυιπι

οιιια εοπεερ:ιιε νπιιιε , ίειι αέιιιε ιπιπιαπιπ:εε ποπ

ίπποι: νιιπ αοεπιιι επτα ριοριιιιιπ ίππιεπιπιπ: πο.

οπο ν: ιπεειιιιπι εοοπι:ιιιπ , οιιια πιπιι ποιοί: πιο

εοοπιιιιιπ, πιπ ρπνίι:ὲ`ἰπίιιια: ειιιπ ροιοπιιΐι αν! εο

οπι:ιοπεπι Απ ι παιπ εποπι:ιιπι οι είί:δι:ιιε ίοι·ι·ιιασ

ιο ::οοπιτιοιιι8 , εοεπι:ιο αιιτοιπ οι·ιοιπα::1ι ιι :σε

οποί::πτε, δ: εοεπι:ο οι: Μωαβ. ο. άι Τιιιι.ιιιιι.

ο ι ο ο α. Κεπιιοπα:, νιαιοιεπι ιιπροποιοιιοι

πιεπ , οιιοιι ιι: εαιρι·είππιιιπ πιι:ιιιι:α:ιε

νιατοιιπι.ιεοποπ εοιππιοπεπίοιι ι18.Ριιοι ραιε ιππ

ρειειρειο ποπ ναιεπ: η, οπι :ιεπεπ: ποιπιπιπιιε ν:ι,

αιιοοπι Γιιιιπ·απειιιπ είιε:,ιιι :αΙια ποιπιιια ιιπποπε

τοι ()`ιιιπ ιοι:ιπ· πεοπεαπ: νι.ι:οιοε Ώειιιπ :μεσιτι

:ιιιε εοοποίεειε, πεοπιιιιι και:: ποιπεπ ιιοροπι. Ε::

οπο ίεοιιιιιιιι πεοπε Ποιιιπ , αιι:πεαιοε ποΠε ιαιε

ποιπεπ νιαιοι·ιπιιε ιπιροπειε , εοπιια 8ιιιιιΜι, αιεπ-$

:επι , είπε αιιοιια ποιπιπαιπ 8ιι·ιριιοπ , οπο Πειππ

οπιὰιιι:αιιιιὲ ίιοπιπεαπ:5 "επ ποιπεπ ιΠπιιι νιιιοαη

ιιιιπ . Ιιείαιιιιιι, ίι.ιι :μια/ι , οιιοιι οι2εξ,ε:: εοΜε

οιιπιιιοι··ιιιι:·ιιε Ηεπιαιοιεεοπίια: , Τιιιαειριιοποιοπ

ιιιοι:ιιι;Ψοίιοιιοι παιέριοπ. άπο πεοιιοα: οιιι που

Με ιιπροπι:·ιοιπ ίιοπιίιοα:αιπ Ρειιεξἔξ Ρειειρειεα

ρο:οίι ιαιπεπ πιο πο» ιιπροπειε, οιιι ιειπ -ποπιιι

παταω Ρπποε εοπι:ιΡειε ναιεπ: :ο οιοο ειιαπιι Με

οιιεαπ: νια:οιεε Βειιπι οιιιιιιιι:α:ιιιὁ εοοποί:ειε ,

ροίίιιιι:ταπιιεπ ποιπεπ Βεπιπ οιιιιιιιιταιιιιὲ @πιώ

εαπε ιι1ιροπειε Ματια, οιιι Βειιιπ ιπιιιιιιιιὲ :πεπο

ίοι.ιπ:.πιππτοε. ιιιοπ.ι. ι:ο:είι οιιιε ιπο:οπειε παπι

"απο :πιο ιαπιπιπ απιιιαάιππ εοοιιοπι: πε,

οιιιιιιιιειιι:ι.ιι:ιπε πωπω: ροτείι .ο :μια ιιπροπεσ

:ο ποοπιιια_ιιεύ οιιι τα νιιιειιιπ: , ειιαπιίι ιιιιΕ ποπ

. πα:ιιιαπ εο , ο.πι :επι οιιι:ιοι:α:ιιιιΞεοοποποιο; επιπ

:αει:ο , νει ειιριειΤο οοπίεπίιι εοιιιιπ , οιιι ιοαπιιειπ

ιειπ οιιιόπιια:ιιιε ε:ιαιπ :οοποίεειε ροίιππ: ι πει

πεαπ εοοποι`ειιπ: Βειιιπ οπιιιιιιι.2:ιιιδι5-ειπο οι.

:επι ιιίιει: ιπιππο εοπίεπίπ ποίιιιπι ίιπι πωπω Με

Ροποιο , οιιο‹ι ι)ειιπι οιιιιιιιιιατιιιο ποπιίιιτοι. Μα

ιοιριοπ. π: ποιπιιιιι ποπ τοπιιίιι: , ν: νιι:ιιτοαιι.

`οιπι ιππ·ιπ εΞι αποιειιιεπι @με πι. πριιιιιιιιι,ιεπ

οιιιίιεαι:επίειιιαπώπι νι ίιοπιπειιιιοιιο ειιιιίιπ _οίι

ίειιιιοποιπιπα:ιοπε , οι:ιι. ε: ιπίιιιιι:ιοπο ιιπΡοιιοπ

:π ο αιιιιιεπιεεπιοι·αιι:ει επει:ε: αει ιεπι ίιοι ιίιεα

τοπ1 οιιιιιείι:αιιιο εο;ι,ποίεεπιιαιπ: τω οιιοπιιπει

ιιοπτειια πω: ιπιποίιιπιπ απ Π. πιπ οπιιιιιιιαιιιιἐ

ίιοπιπεαππιιιπειιειταιε :σε ιποια π" ροιείι απ

πιοιιο ίιοπιπ:απ: π” απ οιιαε εκρι·ιπιεπιιαε ιιπρο

πιιπ:ιιι·. οιιαιιιι επι::ιιιποαιιιιιεπτειιι απ ποτι:ιαπι

ιιιιπ πι. ίιοπιίιεαιώ , :ιιπι οοπεεριπι ιπιροπεπιι:

εοπίιεπιπεα:ι ιπ ίειπίο @οπ- πιι.ιιπ : αι ιιοιπιπα αιι

ιιιοπ:οπι ποπ εκειιιιιππιεπιο απεεΡιπ , Μ! πιεπιπ

- · ο · Μ· 5 $70ιοΠ·

π.

πι Ποπιπεα:ιοπεεοπιπιειε, οι Γιιπποπειε εοφ; ΟΜΕ

ίιοπιίιοαπιιαπι οιιιόπιια:επι πο. δώ εοπ:ια;εοιπ· @ποπ ω.

εεριιιε ιιπροπεπ:ιε ιπιροι:αιιιε ρ:: ποιπειι, ποπ οι κανα πω”

πιο εβ πι»

πιο πισω!!

@Μ-ιθθι

π.

πει πιο Μ:: πι·
πιο :ποιοι

· _ _ . _ _ ποιου» σα:

τω; οιπα επιπ ποιπιπα ίιπ:·ΓνπιποΙα , οιιιπιιε ν:ι-Ρομ...π

ιπι.ιι· ω ειιριιιιιοπιιαιι :οι , ιπειιιιε απιιπι εοπι:εριι- Π" ιΜΡόν

πω, πεοιιειιπ: ιιπποπι αιιεκπιιπιεπιιαε πιο ι·εε,οιιαε Μ”

.Η

ΙΟ.

Μπιτ ΗΜ.

Ρ2οίπνιρνί;

. . . .. . . . . _ Β ' ` Ηνιιιειι:, πιό :πιπιιιπ αποτειιι. α. ποιπιπα ποπ απο 7 Μ", σ”



πω. Χ Ι. .οι 13εωϊι ινοπιιπι6ιιιι2

σοι εσοπσί:ε:ε:, είε: ε:ειιτιι:ε,εἰιπι Πει.ιέπειιιιει.:
νι ποιπιπιε Γειριιιπι εσεπσΓεε:ε, ι `

Πεειιιειτιι: ει. Ο:ιιπιππο:ιιιπιι. , πι: ::ιΒιιιιιιτιι:_ 'β

Όσο , ιιποε:Γεᾶ:ἐ :ιιπτιιιιι , 8:εοπΐιιιε :Βιιιιιιιι ἔΐἔ|0ὑ.

:ιε:ιι:επι ιιιιιισε::ι. Κει!ιοι ωιι:ιιπ επι ι::ιιισιι:ε στιξ..[.Ω

Π8πιιιειιιιιιι:ιι νιιι:ο:ιι.ιιιε; οι νι:ιτοτει :ιεσιιειι:ιτ

ιιιτεΠιεε:ε Πειι::ι,πιίι ιιιιιιε:ίεἀὸ, 8: εοπίσιε ε π.

πιο πωπιπιι επι Γνιιιιισιε :ετιιπι 3 :ι:οιισ:τισιιιιτι

ι1ειιεπτ πι, ιιιιι ιιιιεντιιπιιι:ι ΐοιειι: νιιιτο:ει Πειιιιι ο

ποιπιπι:ε, ει: Ρει·ΕΕ&ιοιιε επιιισιι:ε:ιε , ε: :ειιιο:ισ επ22:.ΐιξ

πε ιιιιειιιιιι ι::ιοε:ίε&ιοπιε,επ ρε:ιεάιοπε επιιπεπ- "- 2

πιο. Ρ:ιοπι πιο: εοπιιοτιιτιιιο, ιι: ΟΝ·4:0:. (Μπιτο

Μι 0ιιιιιέπισ)8:α ΡσΠε:ιο:ο πιο: εοιπιιοιι:ιι ει: σο·

μι:: εσιιεειι:ιι, μπω ι:ποε::εάιοιιειπ ιπειιιιιεπ

τε, ό: πτειιιιιισ ισιιιε:ιε&ισπεπι ει:ειιιιιεπ:ε, ν: Μ

]Μ“·αι πιιιπιπιιιιιι, ιΙΙιιπισειιε, ω. Ροίι:επιιι ιιιπιριιι

πιο: ει: ε:εει:ιι:ιε, δ: ιιοιιιιειι::ι θεο οι:: εοπιιεπεπ-ι

πω:: ιιι πω Ιιεπιίιειι::ι , ν: 8ιριετι: , Βιιιιιιι,ιαβιιπ

δι Μι Πιιιιιιιιι Νιιιιιισι αστειο επ ιιιιιιοιπιπιιιιι: :ιτ

τη:: Πειιιπ ίεειιπιιιι:ιι ιι:σιι:ιιι::ι εσπεεο:ιιπι πιο

σε. Γιιπειιιιιιι οιοιι:ισε εσπεερτσε :ει :ποσοι ποπ

ρο:είι , πιο νει ιιπ:πεσιιι:ε μι· οτσρ:ιιιι::ι ιιιεειεπι,

οι:: ειιπειι:ιιιιιι οιιιεᾶιιιιι::ι , νει ιιιεειιι:ε ρε: πιο·

πιιιιιιιπ ε!ΐεάιιιιι, 8: οι·οο:ιετιιτειιι :Ραπ : ε: ιιιιΙΙο

ει: οι: ιιιο:ιιι οοιΤιιιπιιεΠειιπι πι Με νι:ιι ::08:10·

(οσε: απο ίει:ιρε: Γε: ιιιιειιιιιιι εσπεειι:ιιι:ι.

Μι 1. οποιο Κε Ρο Πειιιπ πιο ιπείειΒιιεπιεσ- 'Η _
:ιεπι :ποσο ' :πιο ειιει:ιι:ιπιιιιιιιιιιιι :μια πιω:: ":ξωΙ,

πι: νει ιπειΐιοιιιιιιε Γειιπιτιι:εο€ποίειοιΙιτπ:επι, νει

ιπεσοποιειιιιιι:ιι:επι :επ νπιιεεειιιε τιιτιοπε :εε ει:

εοοπ.ιΓοιοιιιε , ει: ειιιιιιιιιιι σολ πιο ι·ιι:ιοπε ει:

ιπεοεποΓειοιιιι, ι:ιεθ`ιοι!ιε πι. ιΑισιιι Έθεσε ποπ

επ ιπιιιιιιιιιι: 1ιπιιιιιειτε: , :οι πι: πιιιιιτι: νιι·ιιιιιι_

ει:: ει!ειιι.ιιιιε 8: εσιιιιι:ε_πεπιιιιε: απο πεε ιιιεε:ιι:

ιιιει:πιιιιι ιι::ιριιει:ει· , Μ! πι:: ποιοι:: νιτιοιιε, ει::

εσπιρτειιειιίιιιθ.Νεπι ει: Αιι8.!.1.άειἰ:ἄι£ἱι:ῇἰιεφ.

ό. Ρομπ αιωνια: πι, σιι:π ιπειιιιιιιιιι ιιιει:ιι:ιιιιε,ιιιιι

Μαιο: : ;ξιιιιι4Μ β , ειπα, ιπειιιι:, ει! έπιππύιΙε , μα!

ιιιιιιιηιωι ; πυιιι·βιοε[ώιΙε, ειναι σε! ιιισβεύιΙε πι:

μπι!. Μ! ι.. ιιιιιιιι8. πιπιστι ι:πιισπιτιι: πωπω, νε

νι οι ριινίιεε ειιισιεπτειπ τω:: ι:: πο:ι:ιεπι :ει ιι

επιιιεετιεπεεσι ντ τπιι:ιιιπ :πο:ιιΙιτε: 8: ει:ειτετιιιε,

εοπεειιο : πο: ειιτειπ ποπ :εριι€πει: ποι:ιιιιι, ν: σο·

εετε μπι: ι:: πο:ι:ιιιπ ειιιιιισιτιιτιιιιιιπ Βει , ντ :Χ

ἀιᾶιε εοπιἱιι:. :τι Γιιπ::ιπ::ι. ίεειιπ:Ιο πιο ισ επτα. η:

ποπ :επ επι: :ισιιιιπι:ε τε:π ιιιίι:ιπ&ιιιε, φιλοι “Ρ:“ι.ζ

ιπτει ιο:: , εοπεερ:ιι , εοπεεσσ;ιπ:επτιοπε, πωσ.

Ετεπιπι εσπεε:ιτιι πεσιιιτ :επι :ιο:πιποιε, πιίἱ επεσα

:πιο ιιιιιιιι ι:ιτεΙΙισιτ ι οπο: ποιοι:ια:ιο Ρε: εοπεεζ

ρ:ιιιιι , επ ιιιΓε ιιιιιιωι:ισ :ιστοιπιτι ει! :επι !ιεπιθ.

εεπιιιιπι :πειιιιιστε εσ:ιεειιτιι: ιισ:είι τιιπιεπ πω::

ιιιιιιιιειιιιι πστπιπει:ε . ειιιδιιι ι:ι:εΠι8ιι: , ποπ πι.

Μ! ιιιτε:ι Ρε: ιπ:επτιο:ιεπι ;:ιιιιιι Επι: ποπ Γοιιΐιιιι Γι:

ο η 8

νιιιιιιι::::ε ιιπροιιεπτιε : ε:<=ι_σ ειιιιιιιι ι::ιροιιεπε

ποπ Μπεστ :ιιιιιιιιιι:ιτιιιιιιπ εσπεειιτιιιπ :οι @πιο

απ' :ποσο ιιιιοειι: νσΙσπτιι:επι πωπω ι::ιροπεπ

ειι)οσ:ε:ι: :Με σωσει: ει:ει:ιιι·ε ιιιιιιιεπ:επι πι! ἔσω

ιιιτπιιιιιι:ιι εσπεερτιιπι :οι ίιοπιιιειιτιο ΐο::πο.:ι πω,

Η ιιιειιποειτ εο::ιριε:ιιιπ ρσ:ειιτιο.ιπ σε! :πιεπι εσπ

εερ:ιι:πιπιειρ1οίο:σιαπιιιιιιι. Μιποι· ρ:οο.ποιιιεπ

:πιο :πιο πισι:ιο ει:ει:ιι: ιιιιιιιεπ:ειπ,ιιιιπιπ ν: @παπι

:ειπειποπιιιιιιιπι νσιιιπτιιιιε ιπΠι:ιιτο:ιε , :ειισειι:ι

:Ισ ιΠ:ιιπ ιο ιπειιιο:ι:ιπι :ιιιιιι::ιιιι.(ζιιι ει:ει:ιι:ισιιε

Ρώπα των: ιπιεΠεᾶιι: ιιιισιεπ:ιε Βιιι)πι: ιπ Βιμ-σ

πο:ιτιπιο :πιο :ει Βιιιιιπειιτο,οιιέιπι εοπιερτ ι οσο

Ποπιιιεπτι, ιιοι::πειιιιε,νειιιιτιιιτιιιε πω:: ιρεειειο,

Π· :μπι τι:: :ο ίιοπιιιεπιθ. :ιιιιιι::ιε ιι.ιιιε:. (.ιοπιι:.εσιεπιι8

0'Μπ'" πω: ιιοΙΪε: νι:ιιο: ιιιιιισιιε:ε πο::ιειι ειιιι:ειιιιιίι οπισ

πω:: Πει οειι:ιε :ιιιιτειιιιε πιω:: πωιιεπ ι Μαιο

1""“"Μ τε πιο ιι:ιιιιι,οε:εοπεεο:ιιπινιπ:ο:ιε ποιπειι ιιιιιιο-:

.°2,",ρ,,.ιι_ πεπ:ιε,ε1ιει.ιε:ιτιι ιιιειὶιιιιιι πι: πωπω εο8ποιεεπιιι

νῦν:: ε!ΙΡο· Πειιιιι ιο ιειρίο:ιιτ ::ιεσιιιπι εσεπσιεειι:Η:ε:π Πειιι>

“ΗΜ Ψ· Ματια” ποιι επ: εο:ιεερ:ιιε ιπιροπεπιιε,ιεει σκοπι

ι!”ψ"""· :ο Ριπιπιιι πι ίσιο. ιιο:επειο. εο€ποιεεπ:ιε, ειιιιειπ

ιιιιιιιοπτε ιιι·ιειιιιιμοπι:ιι: π: :επι ιιι.ε_πιπει:επι εο

Βιιοιεεπιιιιιιιι ε ι:ιειιιιι::ι ιπο:ιιιιε πι :πιο νοΙιιπ:ιιε

ιπιοοπεπ:ιε πωπω ει! τιιΙειιι :ε:ιι θΒιιι:ιει.:ιιιιιιιι

Κ: πιι:ι:ιιι;ιιιι εσπεερτιι: ιιποοπεπτιε. ιιστείι: ε1Ϊε :ει

εισ εοΒιισιι:επιιι :επι ιιιτιιι:ιιιε,4ιιι πικαπ ίιοπιπειιπ

οπο: ιιποοπι:ιι:: επι:: τ:ι::ιεπ :ποιοι Ποτ ιισιιιιιιιι

ιπιοοίι::ι ει! ιιΒπιθε.ιπιιιι.ε τι:: ιιιτιιι:ιιιὲ,ντ ιιιιι,τιιιι

:στο νι:ι:οτει ιπτιιι:ιιιιιιπ ι·ιοιιτι:ιπι ιιιιοεπτι είιιιι

:ιιπιεπ επι ιπιιιιτιιιὸ ποπ οο8ισΓεοπ: νι πσπιιιιι: ,

ει:: εοπεειι:ιι.ει::ιιιο:::ι:ι οι:: πωπω (Με ω. ποσοι:

“πι ιο ιιοίι:ειθ1ιιιει::ι ι10:ι:ιει:π ιιιιεε:ε ) διά νι::ιιτε

. <<>ι:Ηνωιιι- ο ο . Ο . ο

$' Βειιιιει:ιι: τ. πιο ιιιισιιε::ι ιπιοσπε:ε ποιπει·ι

:κι ιιιιιιιιιιιιπ ίιειιι€ιεο.πιιιιιιι , ιιιιὲπι ιιιΓε πωπω:

ιοιΡωεπε ιπ:ειιιιειτ ι :πιο ειιιισειιι οι» , ίεει πι:: ,

πο: ει: ιι:οιι:ιο. νι::ιι:ε ποπιιπιι ίιΒιιιΗεπτιιιιι ιιιιιιιι.

απ: :ιετειοετε νεΙεπτι πιο:: π: Με βιώσει: νοιιιπ

ιιιιιιποοπειι:ιε , εεεε:ι:ιιτε πο πιιιιιεπτιιιιιι ρ0::Π.1-4

οι:: :επι Πιιπιπειτιιιτι ιιιιιιιιειιω ρει·ειρετε: :πιο

:στο νινοε:ειιιιε:ιιιι ίιοπιιιιεε:ιι:ο :ισ:ιιιπιε (προο

πιτιι:ιπ ιιιισιεπιε,8: πωιτιεπ κι πιιιιι σειιιισι:_ιιιι)ιπι

ει! ει:ειτιπάιιιιι Φακοι:: ιιιι:ιειι:-ιε, ν: :επι ιιοπιιι

επεσε:: ρει·ειριιιτ πω:: νοιιιπ:πτειιι ιιιιιιοπεπτιι.

η_ Πισω : ε:8σ ετι:ι:π ιισ:ε:ιτ :ισιιιεπ ιιισρσπε:ει

οπο. επι πιιιΙο :ποσο :επι εοοποίει:. δεσ Με. εοπιειιι

:πιο ειιιιιιπιιιιιι ρι·ωεεΠιτ εοεπιτιο ο πιω:: ινι>Γεηιιι

@Μα ρστεΓτ νσιιιιιιιι6: ει: απο: πισω: (ιιιτε:ιι εσπΐιιιε

Ρωειπι εοεπιτιο, στειιτ (ιιιιίεσιιι νοΙσπτειε πω.

επι :επι εοοποιεε:ι ι,ιιιι:ιιι:ε:ι ΠΒιιιίιεοπτιι, ν: οι·

:επ επι:: ει: εοεπιιιοπε εσπιιιιιι νσιιιιι:ιιε ιιισι.ιετι::

:κι πιθιπάι:1ι.

Πε:ιιιειτιι: ε.. ιιιιιιιιιιι πο::ιεπ ιιιιιισπι ροίΐε Πω.

  

14. ο ο . ·
Ριιιισιιιπ. Μπιτ:: :Μπι ειιε ίιεπιιιιι εϊΕιτιι:ιιιιιιιι ει::επιιιτ οι! ιι€πιπειιπιπιπ πιο , ν: εοΒιιιπι::ι ει:

ι·εΓ:ιε επι πιο: 6 επι ιι:ιρσπιτιι: πι! :επι ιιΒιιιθεει:ι- ι:προπε:ιτει Μ! ν: εο8ποίειοιιεπι πο ιιιιιιιεπ:ε.Νε

ΜΜΜ! "μ οσοι ρε:ειοιειιιιπ:ο,ιιιιτ :πιω σε: πωπω :επειιιω φις πω; επ πω: “κι πο” [πάς ι ΜΜι,ι, ἱωΔ

:ισπειιε με: νοιιι π:ιι:επι πιο , ν: Ροιπι ἱπι :ιο:ιει·ε

πστπε:ι ει! ιιιίὶιπᾶιἱιτ πεπιεει.πσι1:π,·εισδ:π ιοί:: ιπε

πω” : παπι Με επ ιπισο:ιε:ε :πο ι::ι::ιειιιιι:ο ε.

εποπιιιιιπάε πιο: ιιοπιπεειιτε,νοισπ::ι:επι ι:ιθ.:π

ιιιιοοπεπ:ιε. .

οιει>ντιν:ιο Χι:

Πε δειεπ:ιει πο.

είια:ίκιωι πω: επιιιιει:ι εσεποίεε:ιτιι : σποτ! πάσο οι·οιιτετ

Μ; ει:: Μ· Βε:ιισ, τιιιι Ι)ειιιπ ιειιιρε: ιι&ιι νισειι:, "Με ω.

9'"'· το ποιπιπε, Βειι8 , εισιιΜιτιιτειιι ειρ:ιιιιε:ιτε_ ποπ

ειιεισπ: :ισιιιιιπ νιΠωιεπι Πει,ι”εει πωπω :επει:ιο-ε

οπο, :πιει εσεπσΓεοπτ , πωπω Πειιε Πεπιπειι:ει!.

Μπι ιιιιιιιειιι . πει:: πιο Ποιοι:: ιι&ίινιιιεσ:. Δ:

:ε”ρε&ιι Πει πιι]ιιιιιιι οστά: :Με θΒ:πιπι επεἱ:πτι-ἶ

ιιιιιιι παρε πει ποιιιιιιι Μαιο, πειιιιε πει ποσοι:: των

Πει:ιοπε:π. ο

κ Πειιιιειτιι: 3. ποπ μπε ιπιιιοπιποιιιιπ ,οποσ

Ν" πω» Πειιιτι ειι::ιριιιι :Μισο ειιο:ιιπ:ι:. Γιιπιιππι. επισπ

Πε:ιπιει:· ιιοιιτιοιιτ::ι: σοι οιιΠιτ πωπιπιε ίιοπιθειιιιιι::ι πεπι
Αε·ι·επε σε νε:ιτιιτε Πει , οπο: π: Ρ:οριιε- ε.

Ιτυ2ιεπ2 με _ιιιιοιιαιτ :πιο :10:1ιε:ι; ποιο εΠεπ:ιιιΙιτε: ει!
'°"'?)" '"° πω: ιιιπιπειιιιιιοπι : ει: ιιιιιιιιιτ:ι: σοι :Μπιτ νι. :οι ε.ειι:ιε , ιο οιιιιπε οι! 1)ειιιιι , ν: επ οοιε. Μιιψιμ

:ιοπιι::15 Πει.ιιιι εσιιιιιι·ειιεπίιιιε εο8ποΓεετε: σο:: εισαι , σε :ε:::ιι:ι:ιε εοΒιιιιιοπιι ασια; πιιιιε σε(22::“

° ν πω: '



τ ΒΦεστ. Χ ΙΕ. Π:[στωτίε ΙΜ. ξΐει9ίο .Ε

ω.$)Μ. εε:ίετιι πι οι·:1ίιιε ει! Πε:ιπ·:. ν: οοιεᾶιιιιι, 8: :εποι

πο: ε!! Πιο εο8:ιιιιοπιε. 8ιι:ιοοιιέει:ι: πι Με :ΗΓο.Με..

Πειιιιι :Πε ιτι:ε!!εθ:ιιιιιιιι θ ι.

Η9

στο.. πι ι·ε:ιοπε ιιι:είΙἱεὶΒἰίἱ:ιι:ἱ: ε ρτοοι·ΐοίπ:εί?ε

επιιο:(Συο:ί Β: Ρ:ο:ι.οιιεπ:ίο ιιι:εί!ε6:ιιιιπι:, ε: τι..

:μια Επι: Ρε:τειειο εἰ: :εΙΙιειΒιίι:ιιε :εάιεειι:ιι: ιιι .ε 'επι είΤεπ:ιέι , πω::

ΠΠ8ΡίιείΕεΙ' ΠΠ1ΡίεΧ ©0811 ΠΟΠΗ. είτε π1210ΓΕ $20ί2- εχα::Η: εί:::πω, ςι]ω επαφη; Βιμ: ν: η;"ω·.“8, δι

:πιώ ριιεπεπε : ε. Μ:: ρει·ί:&ιο τερετἱ:ιιτ ἰπ ετεε- ..ι.......... ρω
πω: είε εο:ιειπ Ρ:ιπείοιο. πω:

πιο. ΪΠ @Πιο ΜΜΕ Πεν: ρ:οι!εεετε ποπ Ροίΐετι Γοίε οι·ορτιε ο επ:ἱε εἰ: ει·ίπουε:τιπ:ι Γρε:ίθεε:ιιιυπι

..κι πιάσετε: ιπΓείΡΓο; πο:: μπεί: ειι:ειπ ιΙΙιιιιι εί

:πιο πισω Γιε:ιε:ε, εμιεει Γοιιιι:ιίι:ε:: ε. ν: 0:16.

..ε ε. Τί1ε. :.ρ.π.·ιτ:.· ω. π: ειιείιεε: Πτοί:επ:ιε άτιπ:·ιι|ιο

ίπ:είΙεδ:ιϊε: ίοίε ω... οί: εάεττ::ιετιιτιι ποιοι:

Πι:;:ο ε. Πειτε ιιεεείΓε:ιὸ ίειρίιιπι ιπ:είΙιΒι:.Ριιπε κω%ώ.

Γρἱτἱ:ιιεΙἱ:, εε εο πποάιιππιιι:ετίείτε «τι, ἱπτείίεἔὶὶ- ίε: ε εοεπι:ιο:ιε οι εείΓετε , Θεῷ εί: ιιι:τιπιεεε , ε: π' ;

πε είί·.

_ ε.. ' Ιπείεεετιιιιε ; :μια 8: οιιείιΠειεπ:ϊε π: Πεο Π::

?ο Με :Γί ὁποία: Γιιι.:8: ε!ιο:ιι:τι ε Γε. Πει: ':Ιιιιι:Η:ιιι·ιπ

12ΨΨρτ Γειειι:ιειιι ΠιιιΡίιειε ίπ:είίιεεπ:ι:ε, νιίἱοιιι: , ε: εοπ.

Ρ “Μ” ° άτ:ιοπετε: Γεν.: πιεοπε. Ρτιίπε νε:ίετι:: εποε ποίΠ

πω. :μιοτιιιπ τοπιο: Γ:ιπ:!ε:11. εο8ποίεεποι, :Η

ίιιετεετε Μ:: Πἰ8επ:ἰε Πεί, πιιΠιιιπ ίιιΡροπεπε τεείε

Γιιπ::!εττιι ίπ τεοιι:. Βεειιπάτι. νει·ίε:ιιτ είτε:: τε: πι.

τω”, ειτε: :ιΙιοιιεπάοει:ει::ιτο Πιο: ει:::.ι Με: εε::

π: ε δ: οιει:ιι: νιίιοπιε , ιιιε:εοΙιοτε ΓιιιπΡ:Η νι

ίιοπε εοτοοτεε,οιιοο θα:: πο:: 0Βιειδ:ιιτπ ίοΡροπἱ:

ει:::ε Γε, ιΙΙιιο:ιιιε ι·ερι·ε>ίετι:ε:. ν: :Η :π τε : :οι πο::

Π . .Γειε:ι:ιε ἰπ Πεο οοιεάιιιπ ί:ιρροπίτ απ:: Πειιπι,

σ0ω"Μ'· ιΙΙ:ιεΙοιιε :ερι·εί:ιι:ε:, ν:εί:Επ ίε. Τετ:ιε νει·Γε:ιιτ

ω" εἱτεε ί·ϊι:ιιτε εοπτϋ:ιοπείτε , ε τμιιειιιε άεποτπίπε:ιι:

εοπ:ϋ:ιοπείι: : Π. :πιο ποτιοιιετπ Ιιεοι:οτε πιο:

ει:ίί:επ:ιειιι; ίιεΒει·επ: ε:1:ετπ, π απο. εοπ:1ι:ιο, ίπ

οι·ιίτιιε :ιοί :ιιιεπι είίευπω: εοπ:ίι:ιοπεΙιι:Ροπε:ε:ιι:.

ΡΚ1ΜΑ :Η Ωεεεπετίε; Μια. π. οτιιε&ιιτιι πε

εείίετίιιιπ ιπάερεπ:Ιεπε ε Ιιτιει·ε νοί:ιπ:ετε Πει:ε. οί:

Ιιοει·ε . :μπε ω:: οίνιεέ:ιιτιι Ιίοετιιο:ι άερεπάεπ:

ε Πίεσε νο|ιιπ:ε:ε Πει: 3 . :Μπι τπε:1ι:ι, ειπε ρεε

τιειρε: πεεείίι:ε:επι "Με . οιιιι:επικ ποπ Εκπαί:

πω:: Γεἰετι:ιε :τι Πεο ποπ Με, 8: Μιετ:ε:ετπ ε|:ε

πιο: , ειιιε:επιιε κι είε Γεε:ο τεε:ο1επ:ιι: νπιιπι ο!»

ἰεᾶιι:π, ν: Ρο:ιιε:ι: απο:: οοιετ$ιιπι :εο:εΓειι:ειε ,

Η ε:ί πω.: νοΙτιπ:ε: :πειτε Πιο εοποί:ιοπε Γιιίίίε: ίε

:!ετε::πίπε:ιπο, Που: Ρο:ιιιίΤε: εΧ Γιιε Ιιοει·:ε:ε Ε: εε!

είπω ::Ιετετπιιπετε. Πε ποιοι:: ίἱπΒἱίΙε:ιπι :Πίμιε

:επάιιτιι.

ΡΡ_βοπί:,

ό, ·

4""ωε

εετ:ττο Ι.

Σ _ Με , με πιο:: Βειι.:ρω”πιπ απ.
τ έπαψε:: Π -

0Ϊ ο ο, τ. Πει:: ίειΡΓιίπι εοεποίει:: ε!! :ἱε Π

:ίε : Εί:Ιιε: 1.4, Βιιιιιίπε, οτε ω.. Με». @Με

π... : ΕεεΙείἱείὶ. 39. Νοτιψ εισιτίετιιυπ: Δύβειιιίί:Μ

Πω,... ω «ιό ω.Με. Μαιο πε:ιι:εΙΜ Που: είὶ ἰπ:εΙΙεᾶἰ=

:ιωτιιι.ιι, πο:: ετ8ο ιιιει:ιεεεΓιιι πω. Νεο: οπ1:1Βιπτείίεε

δε· :Με άι:: τιιιοε:ε :ίεΒ:: είιοιιοεί ἰπ:εΙΠΒῖΒἱΙε . @σε Η.

"“· πιο :εΓριειε: ν: εάε:ιιιε:ιι::ι ήιεείΕσε:ιι:ιιιιιι Μ;

:Με ἱπ:ε!ίεᾶυ: ε&π:ιείι:ε: εί:Ρετ οτοίιιεπι :το πι.

:εΙΙΙΒιοι!ε, Επι: επαιξε εο:επ:ίεεί: ετ ετοι:ιε:π

?Ξ

Δε! Μοτο :ετιπίπιτπ:: :πιο .Με ί ε πο:::μπει ρτοπ:ιε εΠεπ:ιε: πετ:: ΓΗ:: εττειι:ι. , ει: «με

:Με ιπ:ε!!εάιι: Ποπ, οί: εάι:οιιε:ιιοι ιιι:ειιιΒιιιιτε

:είτε ἱοτείίεᾶἶιε; :μισά Πε οί1επά: Α:!ιε:ιιιε:ιιιπ αν

:εΙΙιειοιίε ποπ εεε:: επεεάετε, νεΙ εεεεὸΙἰΒ_Ηε°

:ἱοιιε ιιι:εΙΙιειοι!ι:ε:ι: ε ρτορ:ιο ιπ:εΠεάιοοΕ πιο.

@οι , :με ει:εε:Ιε:ε: , ποπ Γρεειίίεετε: Με Γαβ :ο

· 8ι·εάιι ὶπ:είΙἱ8ἰΒἱΙι:ε:ἰε , οπο ίΠ:ιεί εβεεείετα ε @Με

η” ςρωΡε:·ει·ετη1-Βά:ετΙΙΙίΙΙ:13 Β:ΡωείΠΠΠ

ουδ ει:εε:ίε:ε:ο: , -Γιίοροπετε: ίπ μπι είιειιιειπ Βιετ

.Με ιτι:εΙΙεό:Ξιιιτε:ιε εΙἱεπᾶς3ιιετπ :ιο :Ρίο ίεεει5.

_ αποτο ;_ νιι:ὶε ποπ ἰρίιιπι , Γ: ιίίτε:ί ; Π: στ:ίιπε εε

€.ΙΜά ποσά τιιρροπετετιιτ :Με ἰιἰτείίεἔιὐυτπ ιιεεειιι:ε

“ό”, κ: Ιρεειίιεε:ιιπι,ίοτε:ρτο:πιιιπι ίυεςιπ:ετιιιιιιπ Μ: κ.

:.ι:πωιπ: Α: Ιοί:: ο οπο:: είί;:Μίε π:9:0(9β1Ίτι Πα1Μ “σε

Ε

  

  

πω: :ιετίεάιο τοῦτο. Νεε είε ειιάεπι τε:ίο οι: Ιδεο

:ιε Γιι:ο:οτιιπι , :με ραπ:: το Πεο ποπ απ, εοί

:με πιει πιιι:ε:ιοπειρίιο:: Π3τηί12©1°εςΠίττΕ :ΕΠ

ί:επ:ιε:ιι οΒιεᾶἰΓιι::ι:ἔ|, :με ροπή: ποπ είΓε Λιβ

:με ιπττι:ιίει:ε πιιιτε:ιοπε Πει. Α: Γειεπτἱε :Η Πεό

ποπ τεεμιἰτιτ, πιίῖ ει:ιί:ειιτιειπ πω: Με. οιιο,οιιιε ·

πεεείΓιι:ιε .τι , ίετΩΡετ οϋιεό::ιπι οί: πε ε εᾶιι ιτι

:είΙίΒιοι!ε; "Με Μιά:: ποοιπ:είίιΒ "πω, ποπ

είίε: τίείεέ::ιε οϋιε&ίιπτεί!ίειοι!ιε, “το ἰπτεΠεὰιὶ:

ιπ:εΙΙιεεπ:ι5. Ρτο:ι. ε. οι:: πο:ι:ἰεπι Γιιι Πω: ει· _ ε:

μι: ίπ Γειρίο νε:Βιι:π , ποσο είὶ επ: πε:εΠΪι:ἰοπι, Πεί.:ίω

ε: @με Πει:: , ε:: Ποπ: ἱοίε : 080.86 τιο:ι:ιε, :ή "'""","

νετΒιιιπ Βιοπι:ιιτ. Παω ντε ποπ πιιπο:επι πε ε: -

πεεείίι:ειεπι , εμιειπ:ιεοε.ι: ::τιπιπι1ε, :ιοί τπει!ιε

:πι ντε εεεἰΡι:είΪ:. ()οεπι:ιο, πειτε:: Πειι5 πε Γε

ίιείσε: , ποπ :Πί:ιπειιι:ιιτ :ιο ιρΓο;είιοοπτείίε: εεειέ

άεπε όἱίἙἰΩᾶπιπ ε Με, δ: 6:οαιροπεπε "πάτο Ρετ

εεει:ίεπσώπι Πεο. Α: ιιπρΙἱεετ, Πειιττι :είπε ροί:

Γε ε Γιιο :ι:οοιιο είίε: ετΒο 8: ε εο8πιποπε τω. Δ

Πτ::ο ε. Πειτε εο8ποιείτ Γειρίοπι ,με οΜεάιιο: · ε.

Ρ:ιττιετιιιιπ,τε!ιοιιε ν: οϋι::δ:ε ίεειιπάεττε.ΐυποεπι. Οεωω.#ξ

οπιτιι: :ιε:ιιτε ίπιεΙίεέ:ι.ιεΠε :ίεΒε: ίιεί.τετε είι:ιιιο:Ι ?""::""ί

οΒιεθ:ιιτπ , ουο:1:ιτίιτιεττο τεΓΡιεία:: ε: πο:: ..πιω 'Η. ”

είΓε ποπ ρο:εί:, :ιοεπι Ρτορτἰε ίιιί:οίϊεπ:ιε: @τπτ

ρι·ορ:ιε Γιιοί:επ:ιε εί: οτιιτιειιιιττι οΒιεό2υαι άιιιΕπε:

εοεπι:ίοτιἱε. τπε:1ιεπ:ε :πιο εε:τει·ε ::ιμει: Γεωπ

ποιο. Οοπίιτπι. οίπεδ:ιιττι οιίιπετιιιοτ εί: ίΠιιό-,

εποε! είΙ οτιτιιε ο:58ο εοεπἰιιοτιἱε ττει::ιεε ιπιεΠε

&οείίε δ: τε:Πιτ εοειιι:ιοτιι: ε:ε:ετοτυπι ; Γειι οπο::

:Μαιο τει·τπιπε:ε&ιιιιι :οεποίεεπ:ίε, δ: οπο τπεάιο

εᾶιιπι :ε;ί:μιε :ε:ι·ιιίπε:ι: : Α : μι... οι·ιείο εοεπι- πώ: ω.

:ίοιιίε πε::ιτεο ίπτεΙίε&ιω!ιε.8:ι·οοικ τοετιίιἱοπιε ΕΖ'εριπτυπί.:

:ει·οι·πιπ, :Γί ρ:ορττε Γιιοίἴοπ:ιε= π.ιπι :μισεί ρ:ἰττιὸ "“""Μί:

:ει·πιίπε: εάιιτο εοΒιιοι::·π:ι: είΙ.:ιιιο:ί ποιο πιο·

πε: εο8ποΓεεπ:επι α! τε!επι εᾶιιπι; ει: Ρ:ορτίε

ίἱιοίἱεπιἰε , :μια ε'ί: :ιτιττιιιτ:ι , 8εετία:ιοετιιπι ιι:ιο3

πει:: πο... : τεΙίουε πιοιιεπ:, ν: είι:μιο πιοείο εσπ

:ειι:ε ίπ Γοοί:επ:ιε εοΒιιοίεε:ίτι:: ε: ρ:ιιιιιι::ι πιο

πω: Πειιτπ ει! εο8ποί:εποππι,εί: τι.. είίεπιἱε 5 ω.

Ιιςιιε πιο; ν: Πιερ:: πιο‹Ιο εοπτεπ:ε :τι σεαπο

πι. ετεο. -

Πι (πε ΠοΒπἱ:ἱο ν: οπο. Πε:18ίειρΓοπι :Μέτω

ΒποΓει:, είΙ παπά! εοιπρι:επειιΒιιε , ποτιίο1ι)ιτιι

οι·ορτίο οποτε: , ίεεί ε:ιοτπ Για πω: Έιιπ:1ειιιιο.62ωμ

Ρ:ἱοτὶε: Με εοΒο::ίο :ΙΙ μια:: εστποτώεπίπτεΜΜΜ

ε.

-οι.ι:ει, ει.. εάιεςιιε: εοέποίειοΠί:ε:οιπ οι.ι.ει ιι>:=ί>"··ι·έ

:Με εἰ: εοΒιιι:ιο Π:: ::ίρεᾶιι Μι τω... οιιίε εο

πιο:: Πε ρτοεε:ιι: , ποί:τοτποτίο ιπ:εΙΙιεειι:Η, εκ 'Μ. .

ε:Ητειο.ι:5. Μ:εΗίΒιοιίι:ε:ε οποτε ὸἰιιἰπε:: είν::

:ίιιΠε Γ:: :ετι:ΗιτπΉεπ: ιιειτοι·ειπ άίνιιιετπ :, .πιο τπἰ

ω: ὸε:ει·πιῖιιε:ἰιι:είίεᾶιιιπ Γεω:: :το εάει:οπε:ιιπι

εοειιΜοπεπι ίει.(Ηιοι επίιπ πε:ιι:ε :!ιιιιιι:ι Π: είπε

.&οπι ιπτε!ΙἱΒἰΒἱίεπεεείΓε:ἱυιπ; ἰοιεΙίεᾶυ5 πιο ει

σπιτι: Π: νἱι:ί.1$ἱτι:είίεἄἰιιε πεεείΤετιε,εερει: :ο:ίιιί

ιπτείΠ8:Βιίι:ε:ι:οίοίο:ε, ποπ είε "ω, απ· εοΒιιι:ιο

είπω. πισω ποί:ι·ο ιιι:εΙΙίοεπιιι, ποπ ρτοεε:ίε: ν:

ιιι!ε:ιιι:ι:ε Ηι:ε!!ιΒιοι|ι:.ιιι τιε:ιιι·:ε οιοιι;ιε:: ε:ετιιε _

Διώ οι: Ρει·Γεᾶε εοαιρτ:4ιεπίιιιε ἰΠιιι:. Γυπ:Ιετοι τ .ίπ

ροΠετἱοτἰε: πω: εο8πιιιο :Η Ρετί::ᾶ:ἔ ιιπιπιι:ε- ὲ'["ΡΓ·°?ξ#

ΜΗ:: ει·:ξο ποπ ίοΙίιπι οί: εοιιιριετιεπίιιιε πατατα ε* 'είωξ'

«πω, Για! ε:ίπιτπ ίιιι πω. Με ΓοΙ:ι :πετειιιιΙιωο

` Μ τ' οοί:ετ,

ο

επι Πω: απ: πιιι:εοιΙιε ; Ε:ιιιιείειπ ΡοίΣ "Μ'α_!”Μ Π



Ποιοι, Χ Π”. Βεβαια: Πει, δ'ιέΐιο Π; 9

πα ροιιπιοΙιο6ιοπιοο8ποΓοοπτοιιι ΓοιρΓοπι νι οτ:

οπιιιΙατ τοτιππ οιππιιιπι , τοα_ιιοπι οιιιτα Ποιιι:ιι π;

οΗ”ο οΠοιιιιιο : απ: Ποιια αι› αοιοιιιο ιοιρίιιπι ιιιιοιιο

ιιιι , νι ο:‹οιι·ιΡΙατ τοτιιιπ οιιιπιοπι: οιεο τα το α·

τοπιο ιιαι·ιιιοτιιπι οίΤο οιΓοπιιαο οκ νι οποιοι: οοεπι·

ιιοπιε Ποι. 8οιι οοιιιιιιι ι. Ποιια οι: αειοιπο ποπ

ιοΙοπι ιιιιοιιοιιιι οιοαιιιιαα ιιι οπο οΠοιιιιιι:,ιοά οιι:ιιιι

οιιιίιοιιιιιο , οι οοιοίοιιιιιιοο ρτοΡιιοιαιιη παπι απο

οοεποοιι Γοοιιπιιιιιπ οιιιπο πιο , ποσά αιμα οποιο

ιιαοοτο ιτι ιοιιιιια:οιΒο ποπ ιο!οιπ ε!οιιοοιοπι οποιο·

ιιοτο ιιόιοτπ οιοτπιιπι ιιιοιπαε οοεπιιιοπιε ιοοιιπιιιιιιπ

οπο οποιιιιαο, οι οιι: ιποιιιιι:οπιι:,8ι οιππιοιιι Ριθ·

Ρτιοιαιιιιτι. μια οΙΤοπιια αοιισιοοιιι Ροιιιιπιιιτ, ν!!

οιιοιπρΙατια ιοτπιπ ριοάοοοποατοιπ,αοιιιιιατ οπα

τι.ιπι ιιοιιοιιτ καμμια ιιιιιιι,οιιοττιιατι:αι ποπ @πιο

τοτοιιιοΠοπιια: οοι:ιοπιΠιρροποιο Ποιοι οιιοιιιρΙαι,

:κι πιο" ποιο ιιοοοιιι οιιοιπΡΙατι , ιιοοπι τοαιιιι οπ

ιια οιοιιιιεοπό:τ. ΑιιιιΒιιοτ ιιιιιιιιιιτ ριο:ιΠοε ιι:

ιπίτιπιιιιπι; απ: ποτά: , ιι τοτι.ιιιι οΠοπιια: ποπ οοοπτ

οιιοπιριιιιι ιιιιιιποιο :ιοοίἶοιιιιἐ Ποι , πεε Πιο επι

ιιοπι παπά οιιιτα Ρτοιιιιοοποπ. 3 νι ιιπαΒιπαιιο

οοειιοίιαι οι.ιιιθιιιιιι ιιπ:ιΒιπαιοιπ , ποπ ποσοπαιιὁ

ιιιρροπιι ιΙΙιιιι απο ιιιια8ιπαιιοποιοι παπι Ροιιιι:

1);Π$ αιιπιιιιιαι·ο οιιιο&ίιπι ιπιιιΒιπαιοιπ , οιιιίιοπιο

οοιοδιο ιιιιαε?παιοιπιταιιπαειπαιιοποπι : 080, ν:

ιπιοιιο&οε οοεποιεαι οιιιοδιιιιιι ιιιιοι|ι8ιοιΙο , ποπ

ιιοοοι ποιοΠοιιιο ιορροιιοιο ιιιιιιι οιιιτα Γο. Με: Μ.

Μετα οι ι. α'. Η. πι. ι. 4.4. Μο. κι. 36. έ. (Μπα

Μισο. Λο ίοιιοαιιι.Ηοπτιιι, ?πιο Με. Ρατιιαιοτπ ;

παπι Ποιο ιο οιιιιιιο αιὶ ι:οιπιποπιι:αιιόοοι Π: απ!

οιιιτα οι ποιοι ιιοοιιιιο: ροποπτ ιΒιιιιτ τοι Ρα πιο.

οιιινοΙππιαιοπι , οιιΒ ΙιΒοτα οι! α ριιιόποι ;ποπ ροτ

ιιιιοΙΙοᾶιιιιι› οιιι ποοοπιιιιοα ο".

8οοιιιιιιοε ΤιιοπιιΠ. αποτοπιιιιιπ , Ποιιιπ νιιιοτο

οιοιιιιιιαε ιιι Πιο οιιοιιιι:ι , νι ιιι οαϊιιιπ οποια. Ροπ

ιιαιπ. ιιιιι πιο Ροιί:.&ο οαοιαιπ , νιιιοι οπιιιοα οδο

οι” πιο ιοί-α Ρτοιιοιιιιιιοε: ποιοι νιιιιιιι ι:αιιιιο οι οι:

ιποιιιιαιοιπ ιιαοιιοοιποιπ , οι οοιιπο:ιιιοποιο ιιαοοι

αει ιιιοε ιιιο&οι, $οιι οοπιτα , νο! Βοιι8 νιιιοι οιοα

° 14ο

ποίιται, οιιοιπιπιιέοο8πιτιο Πι ιοιτοΗοιιιοα: πρι”

οιιιιπα , ποια οιι ιπππιιο ιτπιπιιιοιιαιιι , οτιι νπει οι

οαιιι·ιιι ποιου:: πιο ιιιΠιιι&ιοπο οοΒιιιιιοπιε ιικο

όι:ο , άτοιιοιια:,ιιιι-ιρίιοι τοΗοιιιιια: ιιπὸ ιι.Βιοπο

νιτιιιαιι ιιιίι:ιοθ:ιοπο αιικοποατέι,οιιι ιπί·ιπιτο ποιοι

πα οι πιο" ιοειοιπαιεπα ιπιιιιιιιε οοΒιιιιιοιιιιιιια το

Ποκιοια,ροτριιπιιιιπ οοιιοοριιιιπ , οπο ιαιιι :πεπι

ιιο αάιοιιιιαιο οοποιριιοτ ιπ ιιιΡο. Ειιριιι:ο. Πο

πιιοιιοτ ποιοΠ οιιιιπα ι:οοπιιιο α ποιαια οοιιιιιιι, νπο

πιοιιο α:ια:τιιιαιο οι ιού. ρο·τιοοιιοπο, οοαιτι :οδοι

ιιο ιιιοιπα, ιπ ιοιἔι ιαιιιοιιιιιο οοεπιτιοπιε ιποΙιιιιιι;

αΙιο ιποιιο ιπαιιιοοιιαιο , οιιαπι ιπιια ιαιιιιιιιιιιοπι

οοεπιιιοπιε. Ρι·ιιπο ποιο οοποορια ροιιιοοπειρι

ιιιιιιιιιο τοιιο:ια, αιιιιιο :πιώ νι νιτιιιαιιιοι @οποια

Ιοπα ιπΗπιιιαοο8πιιιοπιιιιπε τοΗοιιιιιιο. Ναπι Παπ

νιιοπιιιοοιιοοο ιιιιτιοιιιιιιιι ριιιτ οοποιΡι οπο: ιοιιι

Ροτιοι'.ιιοιιοιιιιιαιοιπΙιποα Γο2 Ρτοπτιαι ροτιοάιοιιιι

ιπι:ιιιιιιι: πο. οι58πιιιο ιιιιιιπα οιιπι ιοιΐι ροιιιδι:ιο

πο, οιιαιιιιιιιτα οποιοι οοειιιιιοπιι ιποΙοάιι : αιι1ιιι

νιιιιιιιιε τοΗοιιιο :οοιιιιιαιιιιε ιπιιπιιια οοεπιιιοιιι

Βοε τιΗοιιιοιε ιιιοᾶαι κι οιιιιιιοπι Ιιποιιιιι οοοπιιιο

πιο: ποιοι· ιιοοοιιιι ιιιαι:οποιοι, ο αοιοοιιαιδ: :οικι

Ριαιοτ. Οοποοπια. αοιοιιι πιοιιο 2- ποπ οι πιο οιΤο

κοιιιιροτο ιιιιιιια, νι οποιοαΙοπιοιιι ιιιιιιιιιιι ισοτο

ιιοπιοιια ιοΒοιιιοια,οιιια νι οι: ποπ οοποιοιιιιι· απο·

Νοπιιι πι- τιοαιο , οκ ιοιίι Ι.ιιιιιιιιιπο ιιπο:ιΙ. οοΒπιιιοιιιι, ΙΜ

ΜΜΜ. ° ιπαιιαεοοαιο ,Οι ρατιιαιαιαπιιιπι. Ηιπο μια , οπο

πιάτο ιπ οι ιοτιπαιιιαιιΒοα οποιο ο" οιιιιιιοτπ

αι! ιπιιπιιαα οοΒιιιιιοπιε ιοΒοιιιοαε, ποπ ίιι ιιοοοίἴο

· ποια ιπ ιιιιιπιιιιιπ : ποιο 0ιιιοοε ιοπι:ιριοιιάιο ιιιιιι,

" " οι νιτιοαΙιιοι· ιπι:Ιοιαι οιΤοπιιαΙιιοι ιπ οποιο οοιι

ζ ποιο ι:οΒιιιιιοπιε Δω”.

5ΕΩ°ι°ιΟ Π.

  

[Σ€“νο

@ο :Μάο Ποιο σοέκυβαι :κατοικια

ΡοβιύιΙο: ?

ν ι ι· ο ο οι Ποιιτπ οοεὅποίοοιο οι·οαιιιιαα ἴοοοπ>

Πο2πο!ιιι @οι Μο Ρατιιι:ιραιοπι οατιιιπ ο οοια ι:ιιιπ οι

βο·ιπωιή 28018 ιιοοι·ιιιτι, ιιοΒοι ιιιιιιιιι5ιε πιαοποποιοοιο οδο

·|Ϊι Νικο @πω , ιιιιοπι Ρτοόοοιι ι νι .π.ροΠιι οΗι:&ιιπι πιο

μ"Μ' ιιιιοοιο ιιοιιοι ιΠοιπ Ρετ νοιιιιιιοιοοιι ιιοιοτπιιπαιο:

νι αιιι:οιπ ροιιιι νοιιιπιιιε οποάιιιιι οιοοιιοοιιοοπι

ιιοιοτιπιπατο,άοοοι ιιΙοπι ὸιίὶιπᾶο ΡταοοΒιιοΓειτο,

@πιο ποοιιοαι ιπιποοΒιιιιιιτπ πω. Εοοιιοιοιι οι..

τοι Ποια ιιιιιιποο οποιοι ι:τοαιοταα ίοοιιιιιιιιιιπ απο

ρατιιοιραιοπι οιιιιιιπ , εοππ ποιοι οι, ιιοαπι μπου

,ὲπσΩΜιἶσ απο ποπιιοιιιι. ΕΠ αιποιιι ιιιιΕοοιιαα , ουσ Μαιο

:Μια Ποιοι ιοοιιοιιαι ειοαιιιταε ροίΙιοιΙοε. Καιιο οπο.

πεε ΠΜ Ιιιπι ιπ Ποο καιω πιο οίΪο ριορτιοιιι 5 ιιοο

ιιι ·Γοιριια , οιιπι ιιπιοιιοαιπ Ριοιιιιι:απιοτ πιο” ιο

· ο περσι οπο, ιοΡοΒιιοτ αιιιοπι Ποιιπι οοοποίι:οιο εο

° ειιιιιοπο ριορτια , δι ιπιοιιιιιιι, ποσο ποιιο πιο·

οι, ω, ιιοιμιο ιπ-ΐο,ιιοοιιο ιπ αΙιο.Οοοιιιιιο .π. Ριο

.*Ρτια , οι ιιπιιιιιιια οι , οοαιιι οι:ιιοόι:οιπ Ρετ Γοιιιιιιττι.

ο ιπιπιοπιαιο ιοι·ιπιιιαι: ποπ ροιοίι ροτ Γοιρ1ιιιπιιο

ιποοιαιο ιοτιπιιιιιτο , τιιιαιιιιο πιιιιο πιοιιο οι. Νοο

ΙιιιΕοιι, ιιιιὸιι οΒιοόιιιιπ οι ροιπωιο , οοιιι οο8ιιιιιο

ιπ :ι&ο , ροΠοιαι οιιιοδιιιπι ιπ αιάιι : ιιοοιιιοιι)ιιι

ροιοιι Μο, αοιο ποπ απ: :τοπ ποπ Γοιι·ιοιι :κι ιο

επιιιοποιιι ιπ αιΒιο, οιιαΙιε οι οιιιιπα. οπο ναιιι οι

οοπιιι ιιιο:ιι. ο

Ρτιιπιια οποιοι οπο!. 8. σ. ι. ά· ρ. οπο, ό· οπο!.

9 π. ι. Ε:: ιιιι|ιά". έαςιιιιέΙ. Μ. π. ι3.ιικο)Ρο

ποιοι: οιιοπιιαα οιοαιαε οι πιοιιιο , ταιιοιιο μαπα.

ιιοιιιοε αθοπι ιιιοιιια: ι:οεπιιιοπια,αιι ι:ιιιιια νι αι! οι:

πιο ιοτοιιιιατια ιπιιιιιοε Ποι αο:οιοτιιο ιοι·ιπιπα

Βαιιιτ. Ροιιοαιπ. Ποιιι Για· νοιιιπιαιοπι Πει Μισο

ιαπιοιπ τα Μπι οιιιτα Ποοιιι ιο οΠο οιιιίιοπιιιι:;

ιο. _

νο! νΙιοτιιια ιοπιιοτιιιο πο ιριοιπ οΠο οτοαιοτατιιιαι.

Νου ι. πιοιιοξ οιιιιι'ει!πιιιι [ο2ιοιιοπιιιι ποπ οπο

τιοαιι.ιι:Ε ιοτπιαιιιοτ , ω! ιιιπιιιπι οιπιπιπιοτ, ιιοπ

ροίΤιιπι ιπ ια ιιιιιιιιιτπ τω., ιρίε ι-οιπιαιιιοι νιιιοτι ίο

σιιπιιιιιιι Μο πιοισιιιιιπ , πεε ιοιιιιιιοαιο αᾶοιιι νι

ιιοπιια : ποπ Ροιοιιοαοιοι1ι Γοι:ιιπιιοπι ριοιιτιοπι

Μο ιοτιτιιιιατο αξιοπι ι·ιιιοπιιε,"οοοιι ιοΙιιιιι πιο.

ιοτΓοοοπιιιιιπ οιοιποιια οπο α!ιοτιοε. δι2.πιοιιο,

ιαπι ιοςιιιοιΒιιιιιιαπ πιο Πι ιιιω οπο οιοαιπιπ,αιι

οπο Ρτοτοπιιιιοι· οοεπιιιο Ποι,ι:ιιιποιοαιοτε Ροτ

διο "οι οι πιο ο οοοπιιιο αιιιοπι Ποι , ιιιιιι

£ιοιιιιιιιαιοτ αειοιοαιριέια Ποιοι, ιοτιπιπιιιοι αὰ
α|ιιιιιοι1 @Η τοαιο. Α!! ιιιιιοατιιοπιοπι Τιιοιπιιιι'

ιιιιιιιιιιιιι; οιιιιιι:οποοιιο οαιιίέ Πιιιιίι:ιιιά:ιιιπ πια

πιο οιιοδιιιι “πιο ιο ο:ι`ιοὲιἰιιιοπο οποιοι

οοεπιιιοιπιοιιιιια ο ο οι ; οὲιιια,οϋι-ςᾶππι ποπ

ιοτιπιπαιὸιιὶιιιῷιξ:'οοιπιιιιιιιι Ξεοέπιιιοποιπ,πιίι

@πωπω ιιιοιΙ ιιΤο,οιιοτι ισιιιιποι πι ιο ι”οτιπαιι4 °

κι. Λο ιιιοι:ι. πο8ο.ιοπιος. άσο ςοΒιιιιιοπο, ποιοι
οδ,ιοοιιοοάοιιο πιο ιαᾶιοει. ο ο ° ι ο

Τετιιιια αΒιιι11ιιι ; Ποοπι οοοποιοοιτο οτοαιοιαέ
ν

Ίβο πιοροποιο οΒιοάιοομ ποσο ή μια Πει ο

ιιιοιοοοΒιιιιιοποπι περιιωιπιοιτη οκ ρατιο οποιοι
-οτοαιοταε_ ποπ ιο :Πο ιοαιι ιι,ιΊδαι·οπι ,ι οι ιιι :Πο τα

ιιοπιιὸ Πω ιιόιοιπ ,ιοι:οιιιιιιπι οποιο-οπο οιιιο&:ι

πο ιοτιπιπιιιιοοεπιιιοποπι απ Μια)0°σι πι ι.ιιοι.58.

α. ι. δ. 'ςΠαπαιιι ;.ιιιιιω 8ιιικι:.ιιι. π. η. απ, ι_

8©ιὶ ιοπιιιι; πιο ιιιοιιοε οίιιιιιροτιοι9τοα οι πιο.

οπο: Ποπ ι α.. οιιιπ Ποπ: οο8ποιιιι οι·οαιιιται Επι.

πιο

ΙΙ·

Βίοι πρωι

»ο απο» ι

ιή

@Μαιο

Ιοξ

Δ|Γκη|.μ ι

Ποπ!

'4ο

ΜΜΜ

Τουαι|η

Ποιά.

ιο.

ιιιταε , ίιΠοπιιο ιαπι:οπι ιο οοιιπιιιοπο Με οιιοπιι2, @Μωβ

κ.

παο @πιο ιιιιιοοιιδο οι: οοοιιιιιοπο ιιιιιιιιοι , δ: ##Κ~ι··Κ

Ι'7.

οποιοι , πιιιιιιιιιιιιί οπο, οιιοιιιοαι-ίἰἱιι πομπο! Μπα'. 5.

ο



οπο». Μι. Ποβιοποίο Βπἱ. δοἄἱο Π;

πωπω, ισέιιιιισ ιιισιπα πι π ιοιιπιπαιιιι Ε” πι πιο

πιδοπε πωπω , Γιά απ αιιιιιιοιι επι ιεαιε, Παπ

ιεαιε θα οσιεάσπιισιιιιπ,πιισό ισΒιισΓοιι: 3. ποπ

εΙΐε οΒιι&ιιιιιιιι ιαιισπιε ποπ εΙΤει ιιιίι:ιπδιιιπι α

εσ8πιιισπειιισιπα; αι ασισιάσπι ει, αόπιιιιειε ιπ

ι:οεπιιιοπε οποια επι: ιαιιοπια.

(Μεμισε.8:νειισιιποάσε πι , Πειιπι εσεπσίιειε

ρ..,,4... ΦιιιιιιιιαοιρσιιιοιΙειιπ Κιθ. ι:σειιιιισπε . νι ιπ @Με

μηιψ68Μπιαιπέινι εΧΡι·ισιοπιε σιιιπια , ιιιιιιπάιισα ριορτιιιπι

προ". πιο ιιπ8ιιισιιιιπ, φαι ιιαΙ:ιει αιωνα εσεπιιιο, σπα

"'""": .ρτοκιιιιε άειει·ιπιπαιιιι α @μια εΙΤεπιια , ποπ νι

Φωεα, τω νι Γρεειε ιπιεΙΙιειιιιιι ι:ιειιιιιι·ειιι.ιι:ι. Εκ.

Ριιισ : ιιιιιιπα ισΒιιιτισ ειιριιιπιι €ιεαιιιιαι, νι τα

Θ' τισ μέ; νει :απο ίπ οπο. Ρι·ιπισ Γεπιιι αΠειιιιιι α

Ρι|ιμε2. π. 6ο. ο. 3. Μ! ποπ ίσιιιιιιιι· ιιιι'πιειιιιαι.
ι ° Νιιιιι οποιο , ι1ιιιιι πι Μπι! ποσά” Ραττι: Ροιπω.

ιισπι ιειπιιπιιι ιπιιιιιιιιπ Πει 2 ποπ 0τ4::ιΕπι2 ιπ είΤε

παιιιιαιι , ποια ποπ (απ: ; ποπ ισ αΙ.ιιιιισ εΠἱ: ι·ε.ιιι

σιιιεξιιιισ άιιιιπ&σ α Πει: , νι ιιπροσπατσιπ επ :

|Βιιιιι· ιιιιειιι2οπιια οι πι 2.ιι:πέσ , νώιιιιΒια εσεπι.

6ο Πιιαιισειιαπιέπ πιο Πειια πω νι πιτ στοα

πιατα” 86 Με Μαιο ιπιπιεσιαιὲ δ: ρισιιιπιε , :μια

εοΒιιιιιο άιιιιπα ιι€ιετπιιπαιιιι ἔι ΡτσΡιιιι επιπιιιι, ν:

α Γρεειε ιιιτειιιδιιιιιι Γιιι 8ο ειεαιιιταιιιπι ε. α ρι·σΡι·ι:ι.

εΙΤεπιια σει· ιιισιιισι,ιιππιεσιαιιιιι,σιιιπαιιὸ: ἐ ικα.

ιπιιε :παπα Γρεειε εαι·ιιπα , πω: Πεο εοιπρειιι , ν:

ασεπ θα ιρΓαι·ιιπι; πισω: απεὸ ιπεσιαιε ίειιισἀαιιὸ,

παπι επεπωι οσιιιιεΧιοπε πι! σιιιεθιιπι ριιιπα

20- τιιιπι , πιώ: ιαιισπε πο8ποίεεπιιιιιιι. πιω Πειιε

ιι·ειιιπιαε ιιπιπει!ιαιε εσ8ποίι:αιιπ πια πσιιιια, ντιπ

(Ρεοιε,82 νειιισ ἀιίιιπιἄὲ ε: ιιπ:ιεπιε σπιπια (9ιι

πιο πιο», , ποπ νιιιιειι ι·ε Ρε&σιπ πο! ιιιεεπιειπ,

οπο παθω πσεισπα1ιτειάιοιιιιι πε Πει: , δ: οοιιισε

τιι Μι @οι Το! νι πιο: ΓοΙαιι·ι ειιστεΠισπειπ νιια

]°ω οΜο&ι , απο πισιισ εΠ”επιιαιιιει σιακιιιιιιιιι οι

Πεσ , 8: εσιιιιπιισειιιισωπισιιο πωπω σειιιιπιεξ)

ΗΣ ΡιοΒ.ντισσΡετἴεᾶἔ εσ8ι1οιι:αισι ιιι νετιισ Πι -

18%”α° πω , νι πσιιιιαιοΒιισΓεεπιιι ριοιειιαι ειι·ρειίε&α

.'

ΡΜΐ.":ΐ ίισιιιιιιιιιιπε ιει σοεποΓεεπάιιι: θα! ποιιιια Πει ρισ

.- ι::ιιιι, πσιιι·σ ιτισάοιπιειιι€επιιι, επ ρειΓεθ:ιίΠ:τιθ. ε.

Βρ,,ΜΑ: ιπιιιιικιιπε οπιπιιιπι Ρσιιισιιιιιιιι ι ιειιιιι· ιπ ειι , νι

@οὐκ ιιι νετπο ρειιΕ&δ: οσΒποιειιπιιιι.σπιπει οιεαισιω

ΡΟΠ;ωιεε, Μαιοι μια ι. ιιιιπ ιιι ποιιια ιεΓΡε6ι;π

?σκ Μάιο· σιιιεᾶοιιιιιι , ιιιιοιιιιιιρειἔεᾶπε ιιασειππε ίιπιιιιιιι

πω.. απο” παπι ιπεοἴιιπι πσιιιια νι ιιι νει·ιιο ρει·Γεω

_ι;οεπ0'ιιιιιιιαι·εε ιρία:: τσιπ ιιι ιιπεειιι ,ιπ σιιιΒιιι,

(μια επιιιιιπιπει άπο ίιπιιιιιιισιιιεα πισω , πι τα.

παπι ποιιιια , ια” πι ιπ ιρειιε ειισιοπα, δ: νει·ι:ισ

π . μπε11ιίειΒιιι ΡειΓε‹% ι·ει ιοί” ισεπσίι:ιιπι. α. Ριπ

Σιιμπν5. ιεᾶα ιιιιιιιιικιο σι:ιεθ:ι σεΡ οτιιπια ιιιεεειιιι Ισοσ

οΒιεᾶι ; σει; Ριεειριιὲ κι ιει·ιπιπαπάο Κι&ιιιιι ισ

Βιισιοεπιιι , παπι πος είι Ριπιοιριισπι πωπω σιιιε

άι: παπι επιιπΤρει:ιεε ιιπρι·ιπα τιιιωιπ ιοισ οι»

και ιπ πισιιεπιιο ποι:επιιαιπ ατι σοεπιιισπειπ εκ

μιιπεποαιπ5 ιια Γρεοιει. ειιιιι·εΠ”.ι ιπ ιει·ιπιπιιπιισ

πᾶιιπι σοεποΐαπιιω Μιπστειι 8_Τ|ιο, ηη, 14.

α” 5-_ 6- πο”. ειναι. οπο. να. νιιι ω" , ιπ Πεο Με

Βιπιιιιιιιιιπει οπιιιιιιιιι ιεισιπ,0ιιι ιπ ει: ποπ Ππι το

Γειιιιιοιιιπ είΤο παιιιι·αιε 5 :μια ίιπιιιιιιιάσ ιιιιοιιιει

Μια ν. α. τπωιιππα , ποπ σιιο:ιει , νηριαιιασεαι

είΪε παισι·αιισιιιεδιι,ιΒι (ιι ιιιι:ιίιαπιια. @πα ποπ σε

πει ρπειιαισετε σιιιε&ιιιπ, πι6 ιεεππιιιιιια πιω Με,

ποσο ριορσιιισπαιιιι· ποιοπιιο ; Με ποπ οι εΙΤε

παιπ.·αιε , ΙΜ -ιπιππιιοπαιε οι:ιεάιι απο παει ιπ

Βιο ποπ Επι ειεαισιο·ιπ είι`ε παισιαιι_(ιιπι πι εΙΤε

ιιιτειιιΒιοιιι. (?οπιιι·. πικαπ Θα πειιε&ιο ιπ στασι

πια ιπισειιεξιιοπεπι πιιι:ιιιιιιπε , ι:οπεειιεπιισπι πι

Πω: αι νιιιιι·ε ειεαιιιια:ιπ νοι·ιαο , Με ιιι·σεισάο

ρει·ιεθ:ιο απ" οι·ειιιιιιιι, ιπιρειιι&ισπεπιεπιιιι

κια” ε ιιέιτιιι ιιιισυεπιιιιπι οι Βετο,

ει. Ωιιὸ‹ι οο8ποιοει·ε σΒιι€ισιιι πω: πισάο ,ι ποπΗ

Ι.

ι·.ξι

εσοπιιισπειπ ιειιιιιπαιι ασ αΙιπποιι εΠε ; πιο! σ!» Π", 2.

παπι” ιιαι:ιεαι επτα ιοΒιισιι:επιεπι Ξ Μι £ωπαιι- οφωιά

τει Πι ιει·ιπιπαι·ι αι! νειΒιιπι Μεσοι , νι οι ειιριει`- ιΜποιεε

ιιιιιιπι ειεαιιιι.πιιπι ιιιιειιιειωιω ; στοπ. α. ε: “ιο"ω·

Ραιι·ιιισι , σοι ποπ πωπω ιισειπι, Πειιιιι ισιιιο ""6""·ΐ"'.

νεων ιπτειιιεειειιιμίιι π, 8ι ειοαιιιιαα__Γεπ επειιπ. 2'β αι

ται ιπ Πιο νεισσ ποπ Πιο αιιικι πιαιρΐο Πιο. Λπ[εΙ. ' .

Μ Μοποι. σε 3 3. ρισροπεπι πιιαιίι·. οσα ιαιιοπε ρσίἔ

Πι Ποπ: τπαπι επεπιιαιπ , 8ισεατιιιαι εσάειπ νει

ΒοιπιειιιΒετε : απο, ιποιιιιι,ιρβεββπιυπο[οριεπιιις

ό Μάο, ιπ πιο: /ππι Μπα, οπο[ποιο [ππ:, οπεπιπιππο

παπι οριο: , «μεσο πι βιπποποπ ο!ιοποοπ οποιοι , ποπ [νωπά

οποποσπι , πιο” ό· επιποποοπποι, ώ· Ρο/ισμαΜ:οβά

τπι·, [απου :β ιπ @β στο , ποπ οπο, μπω ποιοι! ε!! οι: :

Και. Μ. ό· 3ς. αιιιι·σιαι, οιιιπεπι :παταω ιιιι:ιιι:απ

ιιαπι ιπ νιιιισο, δ: ιιιεπιιαπι οτι:αιοτι: επε πιω

αεοπιιοπι πρωι.οπ : ποσό επίπιιοαι επειι:ιΡισ ίσιω

ιιαι πσίιιιε , ισ απο κι πιο" ιιπι, σπασι ιπ απο”

ιπ Γε πιιιόεπι ρετ πια: εΙΤεπτιαε; ιιι σιωιι ρει π·

πιιιιιιιιιιπει. νεο ποπ ίοΙσπι πω: , ι:ιεατιιται ιπ

απ εαιιΓαιιπο , δ: νιι·ιιιαΙι τω ειιαπι ιπ εΠ`ε ιπιεΠι

εισιιιεΠειΡΓαιπ οιεαιιισειιι€ίιι:πιιααι. Αποο!Ι. Με “ι

π: Τι·ιπΕι.οοιι «πι. ιισσει, Πειισι ω Πιο νει·σο, νι ίπ

ειτε πιο: οιππιππι ωιοποπι πιπιππιπσι οποιππιιποοιΙιιοπ

πσΓοειε σιππιιι ο οπο: σει ισ2ατπ ω:: οι πο. ω.

Μή!. πιο. 46. πιο” ιι·εατιιιαι·ιιιπ ιο Πω επ μπω

ιρΐοι·σπι σσιεόισι·ιιιτι πειιπιεπε, αιι , Με πιιιοπο

οποιοι , οποια Επιοιππιπει!πω, ποπ @οποιοι , οι μ: πο:

πωπω πο.: ιπ ο πιπέ ιπιεΙΙιοεπιπι :οπιιπεπιπι· ι ΙΙΙΜ7"#

μ·νιιειροιιοπήιτ , οπιποπιπ16ι ; ασ ειπαν Ποσο τειιιιι:ιι,

σπιτι αιισπι‹ι ειιιι·α ιι πωπω” ό· 4144714921 ιπ|ιοπε

πιω: οιοιιβιιποπ:. @πιο Ριοειιιεαια πε σειιπι , πιΠ

Πιο εσιπΡειειε : 1.ι2-ιιια σει .4ιιοπβ. οπ1'οποιο.4.

απιιι:ιαποτι ιιειιιιι· νι ισπεετεαισιπιιιιπ, ΓειΠ)Φι: α:

πιο ιισ:ει,απισιιι:ιι ιιεαιιΠιπιαιπ θεά νιιισπε ποιοι”

ι·αιισπσιι:ι ι Νέο ποπ Γσπισιιιά οτειιιυπι, οι ιπέ

:ιεαισιιι: α. παει , 8οοιι!εμυπ :πομπο , Πειιιτι

ειιιια ο αΙισιιισ ιπισιισπι ίσιΙΓε , πιο παπι: εποπ

οιιπιεσπιιιιιιι : ιιιιιιιιιιι αιιιειπ Επειτα , Η πιο ι·αιισο

πω, αει πιο” 4:μιατιιπι οιεαιιι τα: ισπιιιάιι , ιιιίιιπ

δι:επ Ϊοιεπι πιο ΦΕ: Πεσ,οιιιπ πιπιι'οιεαιιισι ιπ Πει:

είΐε ροΠιι: 3. πιιιιι πι Ριιιισισαιιοπε Μ; σιιιάσπιά

επιιπ ραι·ιιοιραισι, πιο αιισ·πιπ:εΠε :Η ρατιισφαιι ε

α: ιι Με ιιιτισπει,αιι πω: Βιτι15, απ! επτα σ Μισο.

ιει-Ριοιι, είἐεπι αιιιπισιιιΠιπθ:2, απο πιο εᾶὸ ποπ

ειἐεπι, σσλπι ετεπισι·α: Ριοάποσπάο,ρισιπάειάειπ

παει ραιιιειΡαιισπε Μ. “Και ιισεει ω” , π» Ιοοπι'

πι” αιΕπιιαι, σκοπια , πιω Μια (πω, ίπ Πιο νιιαπ:

έκ: @οι εβ ,· ιππιιιι , ποο2 ρω π! απο; βά πιο _

Μωβ 5 απο ¦βάδ οι , ποπ ή υπο 5 ή πω. π' οι;; ει·

μπωροποποπ »πιο παπάκι” "φαι π! , πιο οπο

πι. .#7ΙΜ ιπορει·ε μι οι οπο; απο οι "η υπο πι,

πιο: Μπιτ νοτια πτήιιιο, «οπο» ἱἔι'π Με. ,- ππ:ηποπι

οποιονοπιπι. Τε:οποποιοει, ο!! ιπ απο :πιο ο 0ιεΙππι ω.

οπο, π! Επ απο απο” ; ποιοι: οπως (Μι, ιπ απο ω».

[πω. φπα στο ποίιι·α ιεπι._εκριεΠιιιε , ειιιιι πιιιι| δ

Πιο σιιιιπθ:ππι νισει·ε Ροιιιι πιο Πει 2 Πιοπ)[., πε

οπο". ΝοιπΕπ. πιο. ζω πιει: Πιπιπαι αρσεΙΙαι απο”

πω., δ! οπιιοπιιαβ·&τι:οι τσουπ. υ

?τσιπ α. Με ιπσάσειιιιισπε; 1οιιιιιραιιέπτεύειδ Δ;

ω ιι·εαιι·, ισ ουσ ιιιππειιιπιθ ιοΒποΙι:ιισι οισιεᾶπιπ,·ΒιιιΕο ι.

«Με ειιιι·α εσεπσΓεεπιεσι πιιΠιιιπ ιιασει Με: αι')!."·

πω: Ρειιεθιιοπεπιιιπροιιαι ι πρι" ι:οπι€ιιεπιιιιιτι °

οι Πιο. Η , “ Ι

δε εναι”. νει·Βιιπι ρισεειιεπε επ ρειΓεα$$ Πιπι- 1 πο:

ιιιιιιιιπε σιιιεᾶι ι:οπιιπει ιι·ι Γειριο επιειιιΒιιιιιιοιι ^Ρ'ωιῇ

σιιιεθιιιπ·ι : νιώσω ιπειεαι·πιπ Ριοςεπιι επ [Με.

@ιι ιιιπιιιιιισιπε οπιπιππι ιι·επιιιιαι·ιιιπ 5 σίιια να..

ΠιιΕΠ ιποιεαιιιπι Ρωοεαιι επ αιωποεπωιια , νι ει:

Ρωεπιπωι ιιπιιιιιιιιιιιιε σιιιπιππι :ιεαιιιιαιιιπι,

ιπ[ομοι. Μαιο: μοι». νειιιιιπι οι ιπιππΓειιιι, 8:

αδ2411ατιιπ



ι

τι:: Δ @βια Χ Π. Βεβιεύιτιπ Β:ι. 8:ἄἱο Π: ° Δ

:ΜΜΜ ε:ι.εεω:ιιι ωτωιωι: ιτι::ΙΙ:&ιοιιι: , ρ:οεεόειι:ιε ειτε: .ὶ :απο ει: :1ιειιτιιι:ιιιιι ειιι:::ιιι·ε:ιιτιή:μιιιιι:ιετι

........ιω. ει: .-ι:::ι.ει ιιτιιιιι:ιι:ιιτιε ειπα:: :τιμ ειιιΡιιι::ι οι.- ει: ειΤε τιει:ιιτειε :παπι . ε:: :φωτο ιιιιιιιι::ιτιο η::

α9=(:ΡΘι καιω ιτι ειιε ιιι:ειιι8 Μ: ειιριεΠιιιιι. :ι_ω. Πει:: :εωιο...ιι:ιρ0:.ιω.ωω εκριτειι: ει:ετιιΡΙο ιτιιιιει

;ι"Έω· δω· νιι:ικιιιειιιιιιιιιιι:ιο οιιιε&ι ει: οι:ιεθ:ιιτιι ιιι ω.. π. ω. ειιτιῆ.ιι.ιιε,:1:ια:·εοτιιριιι·ει:ειεάιπιεειιιε:1ι,ειιιιω

ε)”””"”" ιτι:ειιιΒιιιιιε ; π. νετιιιιιιι,ειι::ι ε: α&ικιιι: , δ: α. 8ο ν: ιιτιιιιι:ιι:ιο ειιιιιιεΒιιιΜιε ©0πηπιτε:ο. ..ι ω...

”,ρΙΜΜ- ματ. ιιιιιιιι:ιι:ιο ενω: , .ινοι.ιεεωω...ιι·ιειω ειιιιιιιι::ι. :ιστι ..τι τιιι::ιτ:ιε .ττ:ιΡει.ι.πε ιιιιιιιι:ιι‹ιο

°πιίζειόόιέ20 _ _ _ _ _ _ _ , .

. ·ειω.ει..». Με: εηιτειΤιιττι. Ε:Βο:::ειι::ιτε: Ροιιιιιιι:: . ν: Σ: όιιτιι:ει:::: :ιτ:ιιιειεΙι:: π:: ιιι...: Φιν... Μπεν. :τι ζ
ι :.ιιιβ. 3 Δε. Με. η. Ειιιι:ιει·τι εοιιιΒο ε: .9. τω. 1.2- :κι

Πεοιτι:ειιε6:2_ :ιοτι ιιιτι:ιιιι:ιιιι:ι ευ ιιιετεε:ο νετ- - >

:ο Διαω::νω, ω: Πω: Με:: , ν: ει: α&ιιιιιιε. αν μ. ι τι. ..τη ς. ιιιιε:ε:ι:ε , Βειιτιι εοετιοιεε:ε :Με ε.8·27"!ε

:με ιτιιειιιΒιιιιιιι ιιιι::Βο εει:ιιιιι ;ιτι :ΙΜ Ωω.. οι.. Μ, ιιοτι ιιι Μ., ια! ιτι ι`ε ιΡιο. Μ 4:ΜΜ4Μ|:44@Μπα

ι.εωε ι·ει:ιεετι: Γεε:ιτι:ιιιιτι Ρτομιιιτιι Με :ι.ι::ι:ε1ε ωειικ:τιιιτιιιτ:πάιπω :ΜΜΜ ιιι-φ. ^ @άι νει·ὸ πι·

νιιιιιι:ιιιιιι`:1ιτε ,εε ιιι ω. ιεενιιι:ιιιτιι ειΤε τι;ιτιιι·ει- :ειιι8:: ιιτιιιιι:ιι:1ιτιεπι ε:ι:ιτιι τητα.: , εοιιίιει: α!.

αυτ. 6οιπ. ΜΡ. 33.' ν:: ιιοεε: . Όειιττι ρε: ντιεττι ιιι€ιετιιι.ι.ειωε εστι εοτι:ιπεει:ι:ιιτ. Με: εαιιιπι ει) - -

:ιι·ιεειο ιιι:ειι: ειναι, ω: .αιμα :ιιιιιιι&ιιτιι ε. νετ- ::·ιι:ιοηετιι ιιιτειιε:9:ετιι,ςιιω ει: φαι.: νετινιιτ:ι,ιτι

«Μ... ιειριιιιιι . δ: ε:ετι:ιι::ιε :_:ιοττὸ :ιε τιι:το:ιε.ιιο ειι€ειι::ο, τ..1·ει:ι.τ....., ω.: ιιωιιιωιιι.ιω.. . - - ' α - -

86 ει:ιι, ιιι :με ν: :ΠΡ.0ρ::: ι:ιιι€ιτιε ιωειιι€ιιιιιι. ιιε:ινι,ντ τύπι.8: Γ:τι·ιττ. ει:ριιε.ι:.ειι:, ν: ιι:τωω..ιι..:·...... 3

' τω: :ετιιιιιιιιε ιιι:τ.ιι:&ιο:ιτε, ιιι ©0900 , ν: :τι :ασοεετει· τει:ιεε: εα:ιιιιιι . ιεεΒιι:ιιιπι Ρτοριι:ιω ει:: ετ” ,

ε:: ιτι εο , ε:ε·ιιιω ιεειιτι:ιΕισι α:: :ι::::ιι·ειε ι..ιι:.. ε.. εαε,1ιιι·οτιτιιεεοΒιιοι:τι:ιι:οι:ιιεδ:ιιτιι. :μισεί με..

Μ" ωιι:ιηεεωι·. Να ει.: ...Με , τω:: νε:ι›ιι:ιι :πετώ νοεε: ινι:ειιεθιοτιετιι ιτι:ειιε&ατ:ι: 8: ι.ρ.:1.

ει·ε:::ιιπι,·τ.ιιιε.ιι ιι.::..:.........ιι..ω ω οιιιεθιιιτι, ι3. ει: ιι. άστε: . ιτιετιι ειι: ιιι Βεο :...ιι.... , ό· -

που :1:ιο:ι εἀυ .τι , τα: :μισά ειΤε μ...: ; . 1. (μι. ετιιιιιιντεΠωττττ.°νιιιιε :οιιιἔι., οτ1ιτιιο.ιιι ιΞεοι:ι:ει

ι: &ε·εΠε νι:::ιι Πει; Με, ΜεΜΒΜ Μ: :.:ι.τωοιιιεθ:ιιιιι ιι: ειδα: [Μια. ιιι:ειιι€ιι.ιιι:ει ιεε:ιιι- Έ `

:Μπι :Με Νώε; °τιο.τιι εξω :ετ:ιιι πι:: :ισ:ι:ιει:ιι ι:ι:ει- ιι Ε7τε,ῇτι: σ.. :Μι ν: ..ι.ιωι.., @Μαη μ...: Μινι.: [Με

:τι Με νιτιι·0ινικ.ι : δ: :τι :.ειοεε:, τε: ει:: ιιι Βεοιι8ειι:ιε , ιεειιιιοΐιπι .ιη:ιοε ειιετετιιε . .ω πι:: -

εεε: δ: ηιριιτε:ιε ιιι Ρ...η.εεω ιιι:ειιι€ειι:ιε: ε... ιε::ιτιτιιιαιρτορτιεε τε:ιο:ιεε.ιιειιτι:ι εο8:ιοιεειι:ε.

δ: ν: ιιε ιιοτι Με: :Με ει: ειιε:ιτιε ::ιιιιιιι:ι. Ε: ε. ε..είι:ετιι ιιεεω:·ειΓ:·ιιιιι:ι Με, 4ειτ.ιοτι οιιιεδιιιιιι ιιι. Δ .

Λεπτά: ω. 8. ει: . ιιιιιιιι:ικιι:ιεττι 1τι:ειιε&ειιιιιιι:ετε Ρο:ει: Με:: ρο:ειι:ιε ε:εε:ι:ιε; :μια ιΠιιει,

ειπα: ιιοτι:ιιιιιι ιι&ιιιι:, :ι&ιι πρρ11:ετε σου ροτειι ιιι- 0...,εττ. νι:.ι:ι·ι 5 τ.. των"... ν: ει:Ρτιτιιετι» ω...

:ειΙιεε:ι:ι. π.. ειιτιι νετιιιιιιι ιι: Ρωεει. ιιτιιιΙιτιιτιο ανω. ι:εωωιτ:τω."..ινω ι:: Πεο,εθ :μτο:Ι.ιππωσ

οι:ιε&ι,εο Ροιιτο, πω... Ροιιι::ιτ οιιιεειιιπι ιιι:ειιι .ι.ιρρ:τωω.. :τα ΜΜΜ:: Φωτ. .μι.°.:τ.εω, ω.:Με»...

:β ςιιστιανιυπο:ιο ωττπιτ:. και:: εο:ιει:ιειι:, 9:66 τω». .
Βιιιιιι:ετ ε, ν: ειι”ε&ιιε ιοιτττιειιε ω...: δεν: , :1ι.ιι:.τ

ιω.Βοε..τ:ι·ιε·:α ρετίεάιι ιιτιιιιι:ιι:ιο ωτω. , ει: :των "εκανε έ» τω... , 4ιστ:ατιτ.: ω., άιροώιέιικσ.`
ι ώ· ων:τιωττει:πτε ε.. μεριά· πατατα ε:τΜετι:ι.τ. Ε: ε. α.

με:: τω... ρο·ιιι::ιτ εεωω ειΤε ιιιιιιΒιιι:ιτε.

. ὶιἔ Τεκτιιι: ν: οιιι:ά:ιιιι εο8:ιοιειιιιιτ ἐ μια:: τι: Με». απ. 3.:: 3. :ιοεε:, ιιοτιιιιτιι ιιι Απε εστι «Πε

Μ" 3· :Η ,ιιιιιιει: , ν: Η:: :ιτεεΠ:τιε ρο:ειιιι:ε ιιιο:ιο, :ιιιεττι ιιιιιΒιιι .ε ει·:ε,δε ιτιετιι ειιε τω: τ.. ρι.ει.ω.ωω τεΙ.'

ψ· Η: τω. Ε:: :με εοιιι8ι: ι:ιειιι ειιε Μπιτ:: ω.: ιιι -Σ' 2°::Ε. Με. ει:ιΒι:, εοιππιετιιο Ρο:ε:ιτι::: : ν: ειναι:: οΒιε..

Ρ [ αυτ:: ...Β..οτ..ω: εε ω:.ιιεαιι,τ..ιιιω, ν: :Πι Μ:: :τειι:ιι:εε 8: πι τ..Ρω... εοιι:ιτιετι:ειιι τμ...: αει·

ωι.ιωω. ω:: 6 :1ιιειιτιο τιοεετ,ε:εε:ιιτε: ειιε :μιά
2.Ι:”ιωθ μια.: ιιι :Πε ιιι:ειιιειΒιιι ; :Μπι Η εισιεό:υιπ ' .

:ιιιιιιιθ:ιι:ιι ὁ Πεο εοΒιιοιεετι:ε, ιιι:ειιιεε,ιτι ..ια :ιτι

:ιιτ:ιιι. Ε:ιιι:ιετιι Γεω. άσε:: Ηττα. ω. νι›ι απ:: π:

Η:: Ρτωιειιειιιτειιεᾶιιι ιιι ειΤε τια::ιτειιι :ετιι:ιιιιι, που ·

εοειιοιεε:ιι: :ιιι ιιι::ιιε&ιι: ε:Βο ν: ετε:ιτιι::ε εο- . '

Βτιοιικιτι:ιιτ :ιιι ω..ιι.:9:ι. :ιιιιιιιο , Γεω:: , ν: Με: απ... Μι...: Πειιιιι ε:ετι:ιιτει νι:ιετε ει. Πιο νετ.. ι=".".μ..[

Με Ρ:ι.ιω.. ιτι .τα ιιι:ειιτιοτιειι. Ή: ειι:ετιι ιε:ιιιι·- Βο τ ει:ριιεετι: ειιι:ετιι :ιει:ιιτιιιιι να:: ιιι νιιιιιετιιιαι

ει... ιιοε:Πε οΒιεειωπι Ρτεειειι: εωειι..::νι ι...ω.- 6οεετ, :Πε Μ , ιιι :με ιτιιιιιειιιε:ε8τρτοκιτ:ιε ω.

. Με: Ρ:: πω. νε:Βιι'τι:ι, ν: ει: οΒιεό:ι ειφτειιιιιιιιιι: :υτο:ιι:&ιιπι , :ιιιο:ιι:ιοιιιττι αφ :Πει , ιιι ενο :εε

Ρ::ι:ιο :ιιι::ιιεε:ιι: ει: Ροτειι:ιει νι::ιιιε ιτιιιιι:ιιι:τι:, :κι ΜΜΕ:: ωτρι:ιω:, 8: ρε: :με τι:: .ε απο. ιι:

:Με ρωω.ωωι:ειω ιτι ειιε οιιι:ει:ιιιο ; ειναι ει”.

τ. οιιιεάιιιιι::ι ω. ιιοτι :οτιι:ιε:ετε τει ..ι επτα. τα:

:με ν: τι:ιετ::ιιτ, τεειιιιιι: :εταιιιιιιτιι ω". Γ. νι:.ιιι

:ετ ει:ρι·ειιιιω; χω., . ν: οιιιεό:ιι:ια εοιότιοιεε:)·

ιιι::ε ρο::τι:ιετιι ει:ιιι:ετι:ι. Εε:ι.:ι εοιιιΒιιιιι· ε2 Μι

ιΣ'4Μ. ν. ι ε. απ. π. έ. μια! π. π.: ιαιριιΒιιιι:ιε ορι- (Μ”5

τειιιιἱτι: Με πω:: νι:ειι:ετ ε1Ρτειιυ:τι > Ρετν::

τιιο:ιειιι .Με ει: , ειιειιιιιεθ:ιιιιιτιι ετειιιιιτ:ιτυπι ιιι

ω.. ιτι:ειιιι:ετι:ιε. Ρτσε::ιετιεει: εισ:ι22:1:12::: ιιι1·ιιιι:ιι
ειπε οι.ιωιι. Π ι ι

ω. φωνα». : ν: ·.::=ιιι.ρ 3. .τι ω. ω:: 37. άσε:: :ιιιιιιιέ πιετι:ε πο:: .ττ..ιιιι.ι,φιιω ιΡΓιιτιι :Πε :Με

Μινι 4- δ'. "σε ι. μ. :με η.. στ. τ. ιιι Με :ιιιιιιιΒιιι:ιιτ εο- .ιωτετεεω». των:: πρώτα ιπτσΜίιαι: .ιω.τ..ε, που: 4!

8ιιοι:ετιε θ: που :οειιοιε:τι:ε,‹:μιὸ:ι ευΒτιοι':ετιε :ιοιι Με ι.τ..εω. , βεί .ι&[οιτστεπ ...ΜΜΜ . ω...: :ψ .

των.: ει: ιιιιι::ι Επι., τω ε:ιεπι :Πε ιιιιοι·ιιτιι: ντι:ιε τι.: : 8:ς_ Μ. στ. 3. 6· .Μιηια.:1ιοεε:, νων.. :ιι

ειιει::ιι· :πισω «π. ειιο:ιτισιιιιο:ιο οωω.. Ι8ιτιι: ιιιτιι.ιτιι ποπ ::ιιιιιιι8ιιι .ε Μ. :ι :1ιιιιιιιε ρ:ο:ετιι: ν:

ρετιεέιιιιιτιιιιιιι εοΒιιοιε:ιιει ι1ΜΜ ω: Βω5 . που εοΒιιι:ιε: ειοεε:ειι:ετιι ω. Υειι;ιιιωΡτοεεειε:εει:

:.ιω...ιι ω...: Με , Μι :των ειι:ιτιιτιιιτετιιιιι ι 8: εοΒιιι:ιο:ιε ε:ια:ιι ΡοιιιιιιΙιιιω. ιτε.: ε. Με. ει. αυτ.

ει...: Πω: ει: οτιιιιιε ειιιιτιειι:ετ, δ: ειιιιιιιιι:ετ . π:: Πετττ.αφ. η. Ειιιι:ιεπι τω. Με:: ε......ι. έ» ...τμ ει?

ει: οιιιτιιε ι...ειιιΒιιιιι:::. 8: ιιι::η:ιο:ιιιιι:ετ. 3ς. «με. Λέει”. αυτ. ε. .....τ. .νά μ." 4ωρ.α"_ μα: ::.....ι.

:Πε ?και τω:: :πατατα Μ::Πεά.ι .ι Με :τι Με, Φ Με..

Με: :Ιβ : :των "Με :β πω: :β , ω: απ: Γειά, ωφωτε

ω, ι Με:: ι::τι:. Ρτοειιι άυιιιο:ιοειιι: ω”. Μ 1. αν!.

μι. .Μο-ΙΜ 33'. ΜΜΜ :ι__ ς3··τι. 36. εναι :ιοειιι: . ετε:ιτιιτ:ιε

Μάικ:: :τωωτε: πωιιιιωο ::ε;ι::ιτ.2 ιιι Ο:ειιτο:ε ε::

ε. τι...: ..Με πισω. ω. 8. ει: ειιε ():ε:ι:οτιιι . ν:

σα". ειι :::ετιιο των. :Με εειιιιιια: :ιιι ιιι:ειιεθ:ιι :ιιιιιτιο

ιιιιιι- 00η”. τι! Μι 2. @κι Με.» ω., εω.τω.τι.ιω:

ι ιιι .Με ιιι:ειιιΒιιιιιι: .τι :μου ν: :κι οιιιε&ιιπι ιεε:ιτι

:ιει:ιωτιι ιιιιιιι:ιιε Πει τετιιιιικι:υ:. ι)0εετειιιπι ιτι

:ιιιιιιτιι Βει ρ:ιιιιὸ ::τιιιιτι:ι:ιιτ:ι Μια.: ω... ει. 42.-ιηρ:ΙΙ:0..Μ) ...;ρωΡ.8.Μ .υ.”"."ΜΜ.; Β", Μ..

Ετι:ιετιι.ν: :κι ‹ιι›ι:ᾶ:ιιιι ρτιιιι:ιτιιιιιη2.εει ει·ει::ιτειε ε:: ιο:ροπο , :τε.::τιτ.υπ Μια: .τω ει: .ιωωνω Με.-.

ιιι ιειρι”ο ει:ρτειιιιε.8: ιιι ω: ιιιτειιιΒιιιιιι ρι·ο:ιιιδι.ιε . 62τωι ώ ω: άιπιπο ,ΙΜ των :Με @Με .ιρ..:ε. ετων: πιει.

ν: ..ι οι:ι:ειιιτιι Γεω ιιιι.ιτιυπι:ηνο.ι :Πε ετε:ι:ιιτ:ιτϋ (Με: των, ω... ..ν:ρωιινω. ; :μι τειρεέι:ιιε ει: σαι. ασκ...:

1. ρ. τι. Μ. απ. 3. δ. Με” τιοτι ει: Γεω. , ιε:ι :επιο- ι

Με. Λε απ”. 2. Με , ιι0εετ, τιιιιιιιιιιτι ειιεπ:ιεπι :Πε

ιιι ει:: ιτι:ειΙἰ8ιΒιιι Ε00ιΡΜ:Η:.ΠΠ1 :κι υ........ιι ιριε

Πεν: ν: ιρεειεε ω:ρ:.ιιι., δ: ιιι:ειιτιο:ιιιιιε Πτι:ιιιι:ιι

Ώ=<> ι:>εενιντιι :ιετν::ιε, :ιιιιιιιιιιιε ει: ιρε:ι::,ω

:πισω

  

:ιο ετε.:::ιτειτιιω;εοφΡατει:νω νει·ὸ :κι ετε:::ι:ιι:ειι

 



ι τ·

έωτθ

.3 ώ

Παδααβίτ

°Γ8"“ΩΓΗ

Ρ3,,,,,ι,",, νεταατα ααα ε:: . ιιιαασ Πειτε αι·αιτιαιε :ο παω:

ε_β :πατατα ετεα:ατααι. Β.εΓτι. τιιαιιιιτ. αιιαστ. νεταιιιι%

Οὅεεἐΐἱπἔ.

Οδ:3:. 3.

αρ.

 

· Μ... Χ τι. α.α....ια α.: :ιετε.ιια . .

ΙιαττΙα.8εΐαια8α :καιει , ια ααα τ:: :τα εετααα:ιιι·.

Λάστα. 3.Ιται , τΙσεε:,τα:ιααε: Ματ, :κι αυτ:: Πεαε

τι Ματια τεΓριεί:, ασαείΐε ετ:αταταε, :τα εαιιιαααι

ει€:α:ιατιι , Με: ιαιΠιε ια:αεατιι: ει·εατατα:. νατΙε

στι: 5. αφ: , Ματ ..τα σΒιεθα Γεεαιιααιια :Ματια ιτι

ται:ισαιε , ατι Ρτιαιατια. ία ααἰααε :ατ:ιε:ι τεΙαεεα:

ει·εα:ατα, ααα: Βια: σαιεΕτα ίεεα:ιαα:ια. Εατ1εια

Γεα:.6ετΙαει:ατει: αιττειι!εια:.ά. 3 τ. τι. α. α. τ. ει·

Δ. να: άσε:: , :τι @ασα ι:αιαετ!ιατε τεταιιτιιι: ια:αι

:ατα Πει . ειπα ε:εατιιταε εαεασΓει:, ασα :Πε στα.

:ακα Βεαατ1ίιαι Γε, :τα Πεἱ:α:εια εταιαεα:ετ . ε: α:

τιατρα!!εα:ετ, τιιαιιιαε :ατα:α 8: τἱεαττιεαΙατὲ ασα::

_ αεατεαι ατιιιιεε ετε:ι:αταε. αεταΡε ιαεΠε ια:εΙΙιειαι

Π. ατι...: εαρτεΠιατ αετ:Ιατα.:. στ. α. .τι α. ἐιι|τειι.

ει:εαιαιαιιαα8ιαιε Γρεεαια:ιε: Πω: αυτ ντα:: :ιτα

Ρτιατα ιαιααιιιετα τα , τιι::::ιιτ νιτιετε τεαι , ια ατο

μια ἱιαααἱαε ει:ατεΠιιια.:ιαια τε: τεΙαεε: ια Βια ω

ιαε Γεεαααίιαι τιτατι:ιααι εΠε,ιαιιαα τω... ἱα Γε: :τα

ΐδεα: νιτ!εατια ετεατα:ιιε :αίτια εσ8τιιτἴοιιε , :μια

:εΓρε:Ετα αιαιαι ι:ι:εΠεε:ία τα ατα.. Δ:: εαιιιιεατια

° Π: ιαιαεα ετεα:ιιτατιιια, νιτ!ε: εαει`εειιααἑιαιείΓε

τιταρτιαια , Γεειιααααι ααα! ια ααα:: εοεαι:ιοαε

τεΙαεεα:, ν: ιτα:ιειιια:α ια ιιαααιαε.
. ο · Ψ

στήσω τ. ΠειιεεοΒιιαίτι: ετεα:αταια Γεεαιιαααι

είΤε ετεα:ατα· νετααιτι ααα εί: ετεε:αται Ι πα:
δ

ια:

'αααι ααα α: ετεα:ατα ααταταὶἰτετ δ: Πιαιε&ιαε. εσα

εει:Ιο μια:: τα ετεα:ατα ἱατεΙΙιΒἱΒἰΙἰ:ἐτ, δ: σαιε&ιαε.

αεΒο, δια:: νεταα:α εα8εΙιεα:α ααα ει: τ:: :ιωα

τω: Γααι:8:ιαε,8:αα:αταΙιτε: ι ει: Καππα τι:: πω.

τετιαΙιε ια:εΙΙιαιαια:ετ . τι: αα::έ'τίαε. Μ. : ααα

:Βο εἰ: ιαΠιαι ιτααΒιαιι:αια τεατα:Γεατα:ιαε , ααα απ.

^ :αταΠτετ, 8: Γααἰεᾶἰιιὲι νααε αστε!! αΙιτιαα αιαεια

` ἱιααεἱαατιιια τι. ιαια8ιαε ρτατιιεατἰ Ε ε: .ατι Μια::

εκατ:: Οαΐατ: :ατα ειιιτ:ι νεταιιαι α: ιατεΠιδιαιΙια

ἱτααεσ ααιει'ᾶι , :Η αΙιαασ αισόσ ιαΓααι σΒιετ:ιιιιι,

ααα ί`εεαα:ἰ :ται .ια αα:αταΙε,Γεα ἰα:ε!ἱἰ8ι:ιι!ε. @έι

ειι·εα Δαρια. ::.::':. ι. Ε:: πω. τι:: ατ:ε τιιιιιια τιτα

τΠεατ :ει·:ατα, εστιατα, σε οαια:ε ατεατατα:,ίεαιαετ

ατακα :ατα :Ματια ίεειιααιιαι :Πε ιατεΙΙιειαιΙε δ:

ααιτέ:ιαα:α , αε ααα: αει::ιασ ε:τε.ααι. (Σαατα :Ια

&τια:ιαι ατ!αιι::ι: ε:ἱα:α τι'. 'Με. στ. τι.. άεντι·ιτ. απ. δ.

06%:: α. δ: νεταα:α επ:: ια:εΙΠΒιαιΗ:ετ ακα·

:ατα . ρσΠε: ασίαΙατε Μ, ετεα:ατα ει: Πεαέ, 8:

Βεαα α: ει·εα:ατα ι στααείξαε ετεα:ατα: α:: ετε:ασ

.ει::ι:ιΠε ἰα Πεο , ααα τα:: αστεία ατακα. ατα.

Με. ΓεααεΙ.Εεατ νετααια ααεε!ιεαια ροτεί: εαπ:

ετΙτατα τα:: ιτια:ετἱα, θα εατιιαε τιι:εΙΙιειαι|ιτει·. ααα

ααΓα!ατε; :μια αΒΓαΙα:Ε· ι:ατιστ:α: ιαααα:α εΙΤεααι

Γααἱεᾶἰα:ιαι. ναι:ιε απ.. 48.4. :τα αστα. ω. ό.

άσε:: , ετεατα:α8 νετι:α:ε τ:: νεται: :Με ια νει·τιο,

Μ... ια τω.. νετἰ:α:ε ατΒόιεατισαιε, νεται: :Πε

ἱα πω., τιαΞαι ια νεταστνετια: εαἱαι απατα Ιτα

τα. :Πει:α: :τε !εοαε , ειαιΐιαι :τε νεττισ: σαιτ: νετι

τα: :ιααιεατιοαιι α::εααιτ ατΙ ιαα:ιαια :ΠεααιΓα:

τα:: ετα, 8: Πιαἱεᾶἰαααι. Ο:: εαα:ιεια τα:ιααεαι ασα

αστε:: στεα:ατα α:: Βεαε , εταιαιΠ ετεα:ατα τω...

:Ηττα .τα ια:εα:ιοααΙε α: Πει”. Ηι:ι.ιιι ΜτΙ:ιβ

τω., :μισό α::ιαετ ετε:ιτατα: είται: ια Πεο , δ: :με

Βεαε Γεεαααατα είτε αα:ατα!ε εα:ααι. - _

ΟΜτια· 3. Ια ναι... ααα ει: ετ:α:ιιτα ίεειια:Ιααι

απ. ααταταΙε: ετ8α εσεααίεεααο Πει:: ετεαιατεαι

ια νεταα, ααα τοΒιια:ειτ :Παω ίεεααααττι :Πε αα:α

ταΙε. Κατα. Νεα. εσαίετι. ε:εαἱ:τι ντ σαι:&ααι εα

8αοι::α:ατ Γεταιιαατα ρ:οατἰααι·είἶε .αα:αταΙε @ααα

ασα ει: αεεεΠε. ν:ια νεταα εοατιαεατατ τεεα:ιατιτα

απ: ιια:ατα!ε , :τα ιιιιιι.ιι, ν: εσιι:ἱαεα:ατ ίεταιιαΕιτα

:Πε ιατεα:ιο:ιαΙε; εστι:Η: :τι νετασ ααεεΠεα,ια :μια

σαιε&ατα :αατετιαἰε ασα εσ:ι:ιαε:ατ ααταταΠιετ,

:τα ιατεα:ιαιιαΙι:ετ , ια :μια ::ιαιεα εοαασίεατιτ τι::
κ τα . .

 

α::

:ιαεεΙα (εεαατΙααι εΙΤε ιαατετιαΙε ααα.. Κατια: εο

8αι:ααι ασα ατα:: :Πε ια εοεασίεεατα ίεεαα:Πιια
αει:ατατα εσεαι:ι , :Η εστιαοΓεεα:ια. ε

ν :πατα α. θεα ε ια:εΙΙιει: α!ατατ τ...: ια Βεσ ααα

Βια: Ρ!ατα : ετ8α ααα:: :ατττιιαα: ::ι:εΙΙ:&ιααε:α

Διαιτα.. . ααα ει: .Μαιο ω". Πεατα, τα! ειτ:τα.

ααα: απ.. Πεααι ασα ε!! ρΙιιταΙἰ:α: . αἱίἰ Ρε:Γσαα

τατιι. Κατα. @Μια ταἰαστ. ααα ετ: ια Όεο ΡΙατα

Ηττα πατατα: , Με Γ::ι.ιατΙατα τα αα:ατε!ε . εσα

τετια: ασα ει: !αταΙιταε αΜεάιαε,ίιαε Γεειιααα:α

εΙΤειατεατισααΕε, αεΒα ι Πτι:: ιιι "τι... ααεε!ιεα

ει: ρ!αταΙιταε σαιε&ιαα ααίτιαα ρ:ατατιτατε (Μαιε

ὁὶἱα:ὶ. Ιαα·τ.ται·ιε : ετεσ Γα!:επι ια Πεο (τω: αια!τα

δ

στα. ε:

Μ). ι

. :τα
στιιεθ;ιαε: α: απ: ασα ροΠαατ επεεα:ια.ια:τεα:α ; ΙΜ”

ετεσ ετεα:α. Κάτι. :Πε :ααα :κατα :ματια εΙΤε ια- "Φ

τεΙΙιειαιΙε δ: σαιεό:ιααται ια:τε.ιτα :ματιά ατι είε

αα:ιιταΙε 8: εσαίτιτα:ια ατα. :τα 8. Με. ααα: τα ατα.

απ. α. τα. 8. ααὸά ΠαιιιιτιιτΙσετεαται·τε τα Πεο , τα:

ααι.ιααιιααασ ετεατιιτα τι:: αιατΙα:τι . «μια ααιαια

3ιειαιτ αααατιιααισάσ οταιιια. Με: 8. ΤΙΜ. π. στα.
Ειπα τα. 53. ' Β

Ούτω:: τ. Ωσἔαἰ:ἱσ αιαιαα τετιταιίεα:ατ ετετιτα.

ε:αττι α Πεσ,α ειαίτετειι:: τι: :Με α:: ααα εἰ: ια

ετειι:ααι : τητα. !.ὶείρ. :α!ε τα.. ει: ιαε:εατααι αα

ιαταΠτετ αείααἱεᾶιιιε ; ιιι:εΠιδιαιΠ:ττ δ: σαιεθτι. Ρ

α: :Η ετεα:τιτα. Ν2.Π1 :ατε είἶε_ααῖι ερ: από:: ει:

τι:είΪα στααιατα , ασα Ιοιααι ααα, ν: α: Πειτε αα- °

:αταΙιτετ δ: Γααιε&ιαα. :τα τε!ι:ιαα σαιαιαιιι::Ι!ί8:

Ματ:: ε: ααιεθ:ιαε :8ε Πε:: τεΙιτιαα σαιαια εεεαο

Μ: Πεαε. ν: απατα α Γε ιιιιαιαιαιιιτει, ασα :α

ταειιεσεαοΓειτ :Πα ν: .ιιαιιιεαι έ: τι αα:αταΠιετδε

τιιωται.ιε. ασια.. 6. (.`αειιιτισ τα αᾶα ατά-αρτιο

αιτ σαιεᾶατα ια ασα:: :παο , α: ΡαίΠαι!ια εαΒαα-.ση:. σ.

ίεαααιτ :ιάα, τ!εαεα: ρτεε!αΡΡααι :τι τω: :παο (α.

. . . . . . Θ::
τα: ίε:ααααια Ματ! επε,ααο‹Πιασετεα: :τι τα αιθ:ια- Οθα:. ι:

Πτβ.

Μ..

εααόί1αι αϋειασεΙ τα. απ:: Βεααι. Κάτι. ΡοίΠαι- Μαι.

Π:: αιαίααροααα:α: ια αει:α αά τσααι:ισαεια τω.

αα:α ίεειιααί1τα απ:: ια:εατιοααΠε Ρε:.ἴρεεἱε:α :απει

ΙιΒιαιΙ:τα τα Πεο . ασα ίεειιααατα είε αατατιιΙε ει:

::α Πειιαα. Ματέο.: 7. 5: εοααι:ισ Διαιτα. ίαιαιαΙιτετ

ἰα::Ι!ἱ8ιΒἰἰι:ει ειτατιταετε: ετειι::ι:τια, Ματια νἰἀειι- Οτϋα τι

τα

ασ ιΠιιαι . νι:ιετε: ε:ιααι ::ειι:ατα:. Κάτι. Με. Π:- Μα

εμε!. :μια εαεαι:ισααα τερ:α:(εατα: ἱαταἰτἰαε σα.

ιε&ιιαι, ααα:: ει:ριιαιι: , ιιιΠιατε!!ε&ιιι, ααα: ε::

Μαι:: Μπαμ. Κατα: : πω. εο8τιἰ:ισ ια τα:ἱσαε να

ω:: ιαιιιΒιιιετ εΠεα:ιαΙιιετ ρεαὰε: :ια ια::Πεάα , ια

:μια τα. ι:αταΕ ττααεααα εΒ`:ᾶα ατα:: τετιττείεα:

:Ματια εΙΤεατΐ ε: Ρ:τιαε: :τα ι:ιτεΙΙ:&α:, ια ασ

εί: ; :μια αεε είται.ιτα. σσιεάα::ι αι:αΠτετ τερττε τα·

:ατε , τα:: ν: νιτα!ι:ετ εατιτ:Πα αΒ ἰα::Πεᾶα; απ.

αστα: α:: α!ιο ἱα:εΙΙε&α νι:αΙἱτετ ειτρτἰιαἰ, ααααι α

ατομα» ι α:αιιε ταιεα ααα :τα :καμια αστα: σα·

πιάτα:: νι:α!ι:ετ τετιταιεατατε.

0ὐῇτὶα 8. ααα ματια: Βιαἱαα` είΓεα:Ια , ν: εαιιΓα

ετεατατατααι εΙΤε Πεο :ααα νιτ!εα:Η ετεα:α τεεΞει·Βα

αε:ιαε ν: τρια:: ειτριεΙΤα εατα:ιαετ:ι: ααα; ν::α:ιαε

αερρ εοαΓ::ι. :μια σαιεετααι ασα ταατ2:Γεατ.1: [στα

απαιτει· , αιΒ :μισά εα:ι:ιαε: ατιτα:αΙι:ετ : νετααια

τερτααα::ι: ειιατιιια , :μισά εαα:ιαετ ιατεα:ια:ιαΙι

:ετ ι τιτσεεαι:. αν: Μ.: 8ο ειτα.ε_Πα σΒἱεέΙ:ἱ α:: Π.

ται!ι:α:Παετα ἱατε!ιἰειαιιεια ῖρῦαε ι ααα Π:: ώστε

@ατα . :μισά Ματ:: τε αιααιτεί:α: ἱατεΙἱεᾶαἰ ίεεαα·

τω: ετα ο ααα:: ἱα βιαία :€ατἰαε: αα:ατα":ετ,

Πι:: ε: ι Η αιαιιιιααιιια να:: γ: (ρεειετ ειτρτε(Τι

ετεα:αταιατα,εΠ Βεσ :ααα Μετα: ετ:α:ιιταε ι ::Βσ :και

:Μια Μία, ν: Γρετιεε ίαιατ:Πα εαι·ααάετα , ει:: Πεσ

να

Οὐῇ:. 8; · =·°

α: :πιο εα1ιαεατιαΙιε,8τ ααα ίαττααΙιε εατααι.Βεια. Φ.

Β·

τα:ἰσ νἱαεα‹Η :::εαιώα.Κεί-Ρ.αεε. ::σαίες. Ε. :εαιαι κα!.

ν: :Παιαιι εστω.. ίἱτ`τ.ι:ἰσ να!εααι ετεα::ιι·α: ααα

τιιιαε:) αιίι ν: νιτα!ιε ιιααεσ . ασα.ν: σαι:&αια , α:

:εταιιααε ιατεΙἱεᾶιι$` Διαιτα. τι: Με νι:ιετιται· ν:

. · Ι ααα'

Ϊ.

τ..

ι



οΤο”

πιο _ . ·Όο7›ιοι Χ τ Ι, Βεβιοπτιο ΙΜ. δ'οέιιο Ι Ι,

απο: , (Με ν: :πιω προ-ιτι ο:οιι:οιοιιιοι, ι`οιιιοι ιιο:ι:: , Ποοπι ιιι απο οποιοι” οο8ποίοοι·ο, ν: _

νιοο:οι·, ν: οιιιι·διιιιιι 8: :οιιπιποο ιπ::ιιοάιοιιιιε ιο αιοιο. , ιπ:οιιιιιιτιιι: :αποτο , 8: :ιιιιοειιι:ο:ιοοι:ι.

ο :ιιιιιπο·. ποιο :οπο οπο) οπο:: ποιοιιιιι ιιιοπι ώ ο ο ιιικιοιι οιοο:ιιοιτοπι οιιποοιιιτ Πιο , ιιο:ι:οποε

ο Ε&οιπ ίο:οιιιιοπι ι·οριοειι:ιιιο:ι'οιιιε , :ιο.ιιιιιο ιο :ει οι: τιοιι οποιοι. Δ

:οοιριιιιι· πο: ιιιοιιοοι ιπιοΒιιιιη Μι νιτιιιιε ιοιιιιοπ- Ποιιοοιιιι: ι . @ιο πιοιιο ιιιοιπει οοεπιτιο ποπ Ζω -

:οι :κι οιιιο&οιπ , οποιο ο" ιιπιιζο : οιιζο οιιιιπο :ο ιπιιιο:οι, οιοπι οοοποιοι: οι::ι:οι·ιε οιιιιιοιι:οι , πιο: Ν", :Μο-ι

απο ΓοΙιιιι νεο ,ινι πω:: οποιο ο:οοιιιιιι:οπι, ρο:οπι:ιιοπ οοι;ποιιο:ο;:1οιο πι! οοεποιοι: ιο ω-Μ” 'ι"”"ΐ'°

οι: Πω ι·:ιιιο νιιιοποι ι:οιιπαιιιο: οιο.ι:ιιι·:ιε: νιιιι ι ιιοπ:ιι›ο: ι ποιοι! ποπ οοΒιιοοοτει: ιο 'πιάσω , ν:ε;:22:::πΖ

οποιο , ν: Γροοι:εωφιοιιιι οιοο:ιιιιιι·οπι , ποπ οι ροιιιιιιιιΒιιε: παπι οιιιιιοιιιιι :Με οι ιο :ο οιιιιιοπ- ο

ιιιι :πιο νιιοιιοιιοτιποιι:οι· ό: ιπ:οι:ιιιὸ ο:οο.ιο:.ιο_ το ,οποιο πιο ροίιιιιιιο , οι: ριοιιιιιο οο8πι:ιιιπ :οι

ο :ιιιιο. ποπ :ιοιιιι:ο: ιιι πιο. ν: νιπιΙιε ιοιιι8ο, πο ιο- οι: ιιοιιιιιιιι. πιο: οοοπιτιο μοοιωιιι, δ: Ποιοι ιιι

ιιιιιι ν: οιιιοξ:ιιπι , δ: οι:::ιιιιοοοε :οιπιιποε νιιιοπιε πω, πιω ιιιιΪοιοιι: μα: οοιιπο:.ιπι ; ποιο ευε

ωω . _ @πιει Οιζει::9. ποιιιοιιιιιι οοιι8οο8ποιοι:Βοπο, πι:ιο ροοιιιιιι, οποιο: οιιιοθ:οιπ 2· νο:ι.ιο οποιοι.

· 9· “ο €τι::ιιι πιο , ο: ποοοιιο :.ιτπριιο.ι: οποιοι πιο- ιιιιπ , πιι οοπιιο::ι: :οι οιι:πι; οο8πιτιο ιο:οτιοοπ

κ” οπο] ποι:ο.ιιιιιιι οιιο Πεοπι ά νιτσ.ιπ οι : οποσ. ΗΟΜΕ 0ιΜ:ξωΠΜ ναι” αΡΓεωιφ ο οι ιοιπιο οικι

εν Ποιο. πιω.ι.ιιι. ι. π. ο. ι8.ιικ. 4. πιο. Μπι ιιοπιοι::ιι νοιιιοπι. ο. (πιο ι·ιι:ιοπο Ποιο ιιιιιιοο: μι”

' ' ποπ Μ; οι Ποοιιιιιοοιιιοτο , 8ο οι:: το, :οι πο: ορ- οι ΜΜΟ =Χ:ι"Ρωτιδ' ο ει:: πιο” ι·οι·οπι οιιἔἔιτιοοε ,

Ροιι:ιιιι ιο:ιοποι ποπο:οιπ ; τοπ οπιιπ ιπ.ιιοπι ιι: ρε: :πιω ιποοποπιιοπιο: ει :ποιο οοπιιιιοιι:οι· ορι

Ρ:ιιιοιιο οπο, οι ποιο ριιιο:ιο ιιι:οιιἱἔι ροιιι: ιιιι- ?οι ιστού Ποιοι ω:: Μι” Μ" ποιοι › :πιο π: Βοπ.:

πωπω π:: οιΡοιιι ο οίκο οι: ιο πιιιιιιιπ ιιιιιιο:ιι Ραο0οοιιιοποπι τετοιο ο φα: ΡΓ0όικΦΠιι2 [ΜϊΜΜ με οι;

ιιι:οιιιΒιοιιι::ι:οιπ, ποοοιιιτιοιπ::ιιιΒι :Μπι πο: οι» 8ιιοφι ο ώΙΤι Πω$ Π! ΜΜΜ? “Πει ΚΠΙΠι ΡΜ' κ· '(°(Μ Με

οιι::ιιπ ::ι:ιοποιπ ιιοπι : οι: ρισιποι: πιο ποιιιιο- ιο:π ιιιο:ιιοιιι οοποοιι:οιπ , οιιε:οοιιιο ιοιοοιι:ι·οιοιπβιω·

βιο: ιιιοοι·ἔοιπ ::ι:ιοποπι , ο: ι:ιο:ιπι , ιιι θα: · ποιο με: :οι ¦ριο:ιο:οποιε ειπαμε:: οι: ρ:οιπ:ιο :πιο

οιιιοιιιιι π ιιιιιιοπ: ρτοπι·ιοοι το:ιοιιοοι, 8οιιιοι:π , :Με ποπ ιιιιιιπΒιιοτο:ιι: ιι οι οιιιιιιι; :οι οι οο.ιιι?ι

«Βενιιιοπ: νι:ο πο, οοεοιιιιιιιοι:ιιιιιο οοΒοοιοοιι- ΜΜΜ Π:: Πιι0οα ιΠωιι8ιωιω ο 90% Με. Μ·

το: ι Οοο: Ροιι:ι: ο::οιπ:ιε , 86 ιποοιπιοοπιιιιιοε , οι: οποιοι::

μ. οι απο νοτιιιιπι οιτρ:ιπιι: :::οα:ιιι·ιε , πο.: οι ιιο.. ρ:ιι:Προ:ιοπο πι' οιοι:ιποιο Η:: 86 :μια πιο ι-οπι:

22:05- π (Μ) ΓΠοάοτοιις]Ρις:Πόι , Ρι·οοξ(Πτ οι) επεΠτ:ο(Μή- νο:ιιιιιπ ιο :οριο ιπ:οιιιΒιιιιιιιο: οι:Ρ:ιιιιοπο το;
“ωσ::.%, δ', πέι ριοκιιπἐ ν: ι πιο ι2:οτι:οιοτιι πι, οι ν: ο Φωο, ιιιιΒιιιοειοοιιιιοοοι ριορτιοτιι οι:: ο:ιιοιπ , ιιιοὸ οι:

Ν, ο “Μέ δ: ιιπιιιιιιιιιιπο ιπ:οιικέιιιιιι :ποπ Πα:: ποπ ποιοι βιο” 01ιιιιιιτι:ιιιιι οπιπιοπι με: ιιιι:ιοιά οιιιιοθ:οπι

:ΦΜΑ οι·ο :Πο τρωω ο2π'οοι , πιο ιιιο:ιειιιιοιιιιιι, οποιο. να- ἔ πω: Ρι·οιιοοοπιιιι. Ε: :μια πο: _τει:ιοποι Μάιο:

#"ι· "οι ποιο ποπ ιιιοοοιιι: οι» οιιιεό:οίοι·ιπ:ιιι:οι· , ν: ςχιιιι_ι ιο :απο , τιοιι οοπιιιιοι:ιιι·οοιιιοιιιοοιιε οποιο ιιο- _ _ _

“Μ“Μ” οι ::οοπιιι ιοι:ιιπιιιιιιι οπο οποιοι:: , :οι ν: :πιο Ροπιιοιι:οτ ο τοπιο. Ε:: οποιοι ιοιοιτιο· οιοοιιιο, επ ο"'/°Μ

οι οοΒιιι:ι :πωπω οιιοιπ:οιιιιοιι.ιιο; ποπ.π. το Βοοε ιι:οιιιιιιι οποιο πο: ιι:ιοπ:ιοπι νιΠοπιι , :ιτι ;::2Έω

πρι: επ οιιιο&ο :το Μοοιω,ωι ιοιιιοι :Πο ιιιιοπ- ιιοιριιοιε τ ιιι:οιιι€οπιιο. Βιι:π. π. οι οοοιιι :ε:οπι,ρωπιπ:Ρ

:ιοποιο οοεπι:ι: οιΒο ποπ οι:ρι·ιιιιι: ι:ιοοιιιι·ο.ε , ν: ποπ πο: ιιεε πιο πιοιι:ο οοποοπτοε, :οι πο: :ιι-οιο

Ρ:οοοιιι: ιιο:οι·ιπιποιοιπ πιο οιιοπ:ιἔ1, ποι:οποε οι: :ιοιιοι ιποιοιι:ιιιιιπ νοιιιο οι:Ρ:οιιιιο, ποπ ρο:οτι:
οειιιιιι οιοι:οπιιοιπ ιοποποιοοι οπο παιιιι·:ιιο, :οι ι Φιιι7 ώμο ι·ο:οιπ πιο ιιισοτιοΠι νιΠοιή!ι :οι οποιο

ποι:οποιοιι οιιιιιδ. ο8.τ:1ιτι ιι:οοιιοιιοι οι: ιιι:οπ:ιο- Μ ιοΐοιιιοοιιτιο. .Ωοο ιιιοι:ιο Οσοι :ο8ποιοιι: ο '

ποιο :Γο. ρτοκιιιιδ: 6ιιοι·ιπειιιιο: , οιιι:οπιιεκίι ιβο- οι·οο:ο:.ιε ιιι οι οιιωιο, ν: ιο οιιιοάο ρ:ιιπ:ιτιο

οιοε δ: ιιπιιιι:οοιο οποιοι Νο.πι , ο Ποπ: ποπ Μ:: ©0Βιιιι:0ιισ.οοιιι οιοι:οπο ποπ οΧρτιοιιιπιοι· ιο νο:

οσ.οιιι οι·οποιο:οιπ ιοοοπιιοιποιιι: οποιοι” πω ι3ο , πιο ν:ρα::ιοιριιιοποιοιοιπ2 οιιοπτι:ο , 8ο ν:

:οποιο οποιο, δ: ιιιπιιι:ικιο οι:οιπ , επιιιοο ΡοιΤοι; οιιοπιπιοιιιιοε, 8: πιοιιοοιιιιιοε πιο πιο; ατομο :πιώ

@οι ιπ:οιιιοοιοι οοπ::ἶι πιο , οιιιιιπιι πιο: :πιο "ωρο0ο:Πω οιιο"ΜΦ Βάι ν! 0Βιι=&οιο ιο:

οιοι:οι·ειιοιπ Γοοοπιιιιιιι Μ: πο:ιι:οιο , δ: ποπ πο: πω:: , Ρι·ιι·πιιι·ιοιπ , :ποιο πιτιοπο οοιιιιι:οιπ. Οπι

Γροοια οποιο , ποπ ροιιι:οιειπ:οιιιοετοι ντοοπ- πι: ιιιιιπρο οιιιοθ:ιιιπ οι:ιτοιιιιιο Γοοοπιιιι:ιοιπ Πιο

ιια: ιπ ιιπ8οιο,οιιι ποπ οιι οποιο το οι: Γι:οοπιιιιιπ οσοι: ίοι·πιιιιο , 8ο ριιιπ:ιιιοιπ , ο ποπ ρο:οπ:ιιι ιπι·

οι:: ποιοι.ιιο; οι οιιιιιιι :οποιο Γ» πιιιιιπ πιο οι- ιιιοιιιιιο ιποοοιοι· ,απο ποπ :οπιιι: οι! ιπ:ιτο:ιιιιο.

_ :οπ:ιοιιοιο:οοιι:ιο νοιὸ οιι ι::ιο ο ιιιοιοιπ οποιο οπι οι. Ωιι:ι ι·:ι:ιοπο νοι·ι:οιπ οπο: νττοι11οιιο πιο... κι

ίοοιιιιιιιιιιι :το ιι:ι:ιι:ειιο ι ποπ οι πο: πρι” , Με πο: , δ:: οοοπιιιοπιε , 86 οο8πι:ι ι ποπ :οιιοι:ο, :οι

· · πω: ιιιωιιι, απο) οοιοιπιιοοι ιοοιιπιιιιοι οι: πι- σιι:ο&ο. Νειιπ οιοιι:οιιοε ιο :σποτ οι: Ροι:ο ποιο
ιοπιιοπιιιο. Κοιιο: που: :οι πο:ιιτιιιο οποιο &ιιο, ντιο::πιι8: :ιδιοι νιιιιιιιΡω , Ρ:οιιο: :πο-ι

πιο ιπ:οπιιοποιο οιοιι:ιο:π κι) Και ριιποιοιοιπ νπιιιο πιο οοΒιιιτιοπιε , τοιιιιοπι ιιιιιπι ιοππαιιτο: ιιι:οιιι

ιοι·ιπ:ιιιτι:τ οπο: ο ριιπειριο :ιιτοιιο5.ιειτοι· :Ποπ- εοιποιο : ηοει:οοιιο ο απο: οι: απο οι:ιοδι:ι , ν: οκ

τιο ιιιιιιπο ποπ οοποοιιι: ιο οιιο ιιι:οιιιΒιιιιιο πιο» ριοιι.ι δ: ιοτπι:ιιιε ιιοιιιι:ο:ιοι πιο, ρι·::ιιο: ιπιππο8

:ιιΜτοιπ. , ν: :ποιο ι·οιοιπ ιοοιιπιιιιοι οι: ιπ:οπ:ιο- οιιιιοι οοοπιιι, ποιο ν: Πο οποιοι:: ιο ιι:ιριο οπο,

ποιο; ο @πιο ν: πω:: ιπ:οιιιειιιιιιε ο:ιι·οπιι Η- &οπι ιοοιιπιιιιιο :Πο ιο:οιιιιιιιιιιο.Ειοιιιο νοτιιοπι,

ορ: ποπ ν: ιροοιοε οιιιοιιιι:ιπι, Μι ν: οι:οοιιοπε,ποιο οοο ειδιοε νι:ιιιιο, δε» ποιιτιο οι: ιπ:οιιοάοο, ποπ

10:ιο ποπ ιοιιιιιιοιιιποοιοι οιοιιτοιοι:ιιπι,ιω :ΜΒ :οππιπ:ι:ιιι· :κι :ιιιοοι οιιιο&ι.ιπιι οοὲιιι οι! ιιιιιιι,

πο; δ: ποιοι οιιοποε :το (οποια οιοιι:ιιιιιιοιπ , πιο.. ποσο ιπιτο ιοιπιιιοι ειιππ:ιιιιπι παπα , ιιιοὸ ποπ

@Με ριιπιιιιιο οι ιροοιοε οι ποπ ιιασ[Μπ ιΠω.. τοΗοιιο_ :οι ὸιιοᾶἐ ιιιικι οοοποιοι:ι (πιο τ°Η@Χἑ

° ιο&ιι:π οιοιποπι :οι οιιρι·ο(ΠΟπωη ςι·οοιμηι·"ω, οοοποιοο:ο ιιιριιοπι: ιιιιοειε οοΒιιοι:οσο, Μουρ

ποιο πιιιιιιιιιιι :ιο:ο::πιιιο: :οι οι:πιοιιιοπωι ω;_ πιώ ιιιρροπι: ποιι:ιειιι;ι :οππιπιιιιιιιι .οι οπο::

(ζω ιι: , ν: ποπ Ροιιι:οοΒιιοιοο:ο €το:ιτο:25, οπο] Οι)ιο&οΗΜ

ω. τοεποιοι: ιοιριιιπι ι :κοπο οιοιιο:οε οο8ποιιι:,

πω.",, α πιο ιπ Μοτο, ν: ιο οιιιοθ:ο ρ:ιπιοι·ιο οοεπι:ο :οι:· 5 Ε Ο Τ Ι Ο Ι Ι Ι·

;ϊιϊέ1°;ιι€ιι2°33έ:;ι2ιΖοι€.°:2:ΐ.2°ε..22ιο52° οι ω: ΡΜ“ωο”ιοοι”
, .

:ιο.ι:οιιοε οι ιιο·ιιιιιιιοιο, δ: πω:: οιι:ιιιπ : (πο. ι. έωιΜε

::)ιΡιζο:::::::έ.αιι6: απ, Βοιιιπ.οιοδ:ιιέειο οο8- Βνι>ιει: οι ιιιιτο:οιπ οοπτιποοπ:; οποιο :ο Η. ὶ

ο Θ. ΠΜ.3.10ιιΕ111 Ε ΠΠΣ π Ο ι . - ι - ο π: κο:η Ρ . _··· - π· _ο-' δι ο: .-_ ο Οοο οαιο,οιιοιι οι: οι:οιιιιο πιο:ιιιπι ι:ρ_ω;ιτιιω ποιο- ".7"""->

· πιω



δισ» ΧΤ!. Βιβιεκιω πο. διΐ8ι0 Ι κ _ οι

ε” “ω”. τ:ιιιιιιιι οτι ιιιιιιοπιιιιιιεοιεπτιππι Ρτοιιεπιιεΐοιει5 ·ςιιιιι οιιιπἰΒιιι πο ιιΒιιιουιτι Ριτιεοιιιβιιι. ιι.ιιιιιιι

. . ἐξ "ΠΜ ΩΡ'0Π9 “οι (Πω ώ #-ΒΗΜι οιιαιεπιιε είιιιιτιο, νει ιιιιιιιι. 5. ιπ ι!εειειοίιπΙιβετιιι νο!ιιπ

, Ιιβειο ιιιοΗειίειιιιι·. ΡτἰιιιιιιιιεΡι Πιιιιιιιειι:μ παεί ιιιτιι. 6. ιιι ριιείΕπιιιιιιι.ιιε, οιιοπι ίιιιιιι·π ιι.ιιιει·.ξ ώ ο

βιιιιττι , οι εει·ιο εοοποίειιιΠε ιο Με ειιιιίὶι,ιιι οιιι- ιιι Γειιιίιε,ιιιιιπ ιι&ιι ειιιΠιιπι πι ρω :ιι όιιιιιιιο Ε

Μι ΜΜΕ Φπιπωι·ιοϊ0Φεπε: παπι ιἰιει: ιΠιιο Π: ειιιιιιιιιοε επιιιιισ. 5ιιιΒιιιοι ειιοπιιπιιΒιιιιιιι.

εοιιιιιιΒειιε ιεΓρ.άιι νιιιιιε ειιιιίαι ο οιι:ε ιιιιΡεοιιιιτ

εκ οεειιιίιι ιιιι:ιι·ιιπι ε:ιι.ιιιιιιιπι , πε ιιιιιπι είιεθ:ιιτπ ,

πο οποιο οι οι: ιιιιι·ιπίεεο άειει·ιτιιιιοτι , ιιιοιιιιεοι;

ιεΐοειίι:ιι ιιιπιειι οιιιπιιιιπ ειιιιΓιιιιιιιι εοπεοι·ιεπιι

πιο , 8ε οεειιιιεπιιιιπι επ ΠιιιρΙιειιειιιε.είΤωιππι,

ι$εεειιέι εοοποί-ειΒιιε ἐιοιιοειιποιιε ιιιιεΙΙιδιιι πο

Βεπιε νιιπ εοιοποίι.ειιοι τοπιπι ίει·ιειιι ε:ι.ιιίιιιιιιπ , πο

ιο!ειιι εθ.ε&ιιιτι εοιιειιιι·επιιιππ. Βεειιποιιιιι οι ρισ

_ὶ ΜΜ,Μ ιιι·ιοεοπιιιιοεπε, οιιοοι πει πιοιιιιιιιιιι· , νι ΡοΠιι

Ρνοιήε Μ.. οι νι ειιιιία οιιοοιιοιττπο ιο ιι&π ριιιπο ιπιιιιιιιιιιιι

Ιίο!επι. ποπ ρι·οουτι. Πε οπο ιιιιιιιιιιι ίιιιιιιο οι ριπ:Γεπε

Μ· ιπιειιιιι:ι εοπιι·οιιει·ιιο; ι.. οπο, Ει·πιτ €ιει·ιο. Μι. οι

· πω. ν: ποιοι Αφοι. ε. ο πω. αφ. π. πιΒιιη$

Πεορι:είιιειιιιοιιι ιιιιιιι·οιιιιπ , επ οσοι! πιω Μπι

τιιιε ιιιιιιιοιιι ιιιι.ιιιιιι ει·ιι πιιπιπ:ἐ: εοιιπιειε ποιά:

·ειιιαιιιιιιιιιι, ιιιιιισειιοάιιπιπιι!ι, ιποιιιτ ΑιιΒιιίι:ιπ.

[απο Μαι: , βια: [αειι!ςοοι. Ειιιπ ©Π°0ιεπι πιω.

αιιιιιεεΙια $επεεα πι. Μ!. 38_ απ. 1. Ριιποιιιπ. ει.

ιοι·ιε: οσοι! Πειιορι·πιειιιιιτ, ιιοπ ποιοι ποπ ευε

πἰιει ο!ιοοιιι μοδα Πειιε ΜΗ: οιιοιι οιιιιιιιι ποπ

ροτείιιιοπ ειιεπιι·ε, πεεεΠοιιὸ ειιεπιι: , οιιιο ποπ

ροΠιιπιι.ιε ιιιιρειιιο , οι.ιιιι, οιιοιὶ Π8ι1ε3β επτειπο

νειιιιιι·ιιιιι ιιι·εείειιιιτ , ειιειιιιιιι :ιΙιοοιιι ιιοΙΤειιιιιι

είπεετε π ν: ι·Ιιιιιιιι (ειεπιίπωιιιιιιι. ΙΒιιιιι ειι Ριπ

(ειεππ:ι πιιιιιοι·ιιιπ ιοΠιιιιι ...ι.ι..ιι ιιιιειιιιι.

ιι. ΟιιιιιοΙιεο &πι.είε, Πειιιιι οεπιιιοίιιιιιιο εοπιιιι.

"καιω εειιτιει εειιὸ ιιιπποΐεέιε: οπο! Πο ριοριιιιιιι Πει

""Ϊ# ιιιι:1ιεπι1ιΕ άν. Διιειι(Ι. νι ιιιιοπιιιπι οιΧειιτ , ωιιιιτειἰ

Μια: οψ, ό· ρεβιιιιπ Γιιιιιιιιιιιπι παρω. @ποπ οι

εειιιιιπ ίιοπιιιιι οιιιιιιιιοπε ιιοπιιειε Μ" πρ. οι.

Μάι: , με ικιιιιιια @πι πιω: , ό· ιιιαπιιιι, ι1ῇ εΠι3 τω.

πιο; πτωση. Μ. 3.ιπίιιιιιζΡειοΒιο. παει, ειιιιι, οιιι

ο Πεο ρπειειειιιιιιπιιοΙΙιι , ιιιιιωιιιιωι ιοΠετε.

πωπω πειτε νειιιιιι με: ιιι·σειιιέιιοπε ίιιιιιι·οιιιπι

οπο πιιιιιο ιεπιροιε. οπτεοιιοιιι ειιειιετιιιτ, μπώ

θ:ο πιπτ επ πιοπο δε οιιιίπε, οπο ειιεπειιιιιτι οιιοοΙ

πιο ποπ ΡοιιιιίΤει χ πιο επ εει τὸ ο Ποπ ΡιιειοΒιιιιιι

ιιιιιΐεπι. ντιπ:: εΙεοοπτει ΤωιιΙ.'έ.Ιιό. ι ..παπιΜαι

πι. Βιιιιιιβιιιιιι.ι πειὸ «πιο οποια , με “πι” ικό”

“ΙΜ ,.οιωιιιιιιιαιι Βοιωτοι! ιοΠιτ ιΒιιιιι· Ριοριιε

ιιιιιπ, δ: οιιιιιεπι ιιιίιιΙΙιιιιΙεπι θ.ιιιιι·ιε τει Ριωιι·.ιιο
π πεπι , οιιι εειπιπι οι: :εποε £ιωπι ίειειιιιιιιπ Πεο

δ ι7·_ ποιοι. π. Ωιιιόοιιιά οι εοοιιοΒιιιιιε. πεοιιιι ιππ

ιΜΜ' πιιιιιπ Πει εοεπἱτἰοπειτι ίιιΒιετιιιοει·ε ε ι-ιιιιιι·ιι :οπ

ιιιι€ειιιιιι πω: εοεποΐ.ιιιιιιο,ντ ι:οιιΠιιιιιτ πρ; πι

:οι πεοιιειιπτ ιπιιιιιιιιιιιΠεί εοεπιτιοιιοπι (ιιιιιει·ιιι

Βει·ε.οΙιοοιιιοιιιιπει εοεπιιιο ποπ είε: , οπο Ροπ
@ιοι· ειιεοΒιιιιιι ποπ ροίΪει. γ -- ο

Μιιιοι· εοπττοιιειΠ.ι οι ιιιιει· Οοιιιοιιεοε οι: πιο

€.:8;,"ω πο πιο οποιο , ἰιι οπο επ Πειιε εειιο-ριπποίειιι.

Η... Ια"... Καπο Μπιτ.ειιιι.ιιο!ιΒεπι,ιιιιτεοιιοπι ιιιιι,ιιιιιιιιπι

:ο πρωι ιι.ιΒεπι είιε , ιιεοιιε ἱπΪε , ειιιιι ποιιιιιιπι οποιοι.

πεοιιε ιιι ειιιιίιι , οιιιιιιιε ειιιπ ιπ οι ποπ πιο” πο·

ποιοι απο, οι.ιΞ.ιπι ποπ εΙΪε: οι.ιοπ οιιιειπ ΜΜΟ

' ο πιοιιο εβ,εειιὸ πιο ποπ ροτείι,ιιιιτι πιιιοοπιειιιιιπι

ι οι·ιιπιε Γει!ιι!ιτειιιε Π: εΙΤε. Ριοιιτει οιιοι1 0ιιι.ιιιι πι

' 1. ω!.38.ΙιισιωΕ,Δι·ιιιιιιι.ιύΜ. μ. 2.ιιιι.ι.. μι"

ι .Βι·"Λ7Μ. Μπι. οι· Πιο. (Μάι. Μι. οι. η. ριιτ:ιπι πιο.

ποιο , οπο Πειιε ιι:εε διαιτα ριετποιιιι, Με ιιι πιο

5α;.3.Ξ _ .νιτοιπεοιπριειιεπΠΒιιεπι, οι ιιιεκιι!ιειιΒιιειπ. $οιι

” ροΠιιπτ είΪε ιιιοάι) οιιιιιιιι οι ιιιοιιιοιι:οι: ε. ιπ εσό

πιίὶεπιι.ι ΐιιιιιι·οιιιιπιπ πετειπτιιιιε Πει. π. ιο ?πιο

ιιιιοπο διεθ:ιιε, οι νει·ιιοτε οιιειιιιιπειτο. , οιι.ιπι

ι.πω εοπιιπ8επιι:ι ιιοΒιιιι ιιι πιο ιιιιιιι ιιιοιιι·, πι»

“>οικ”γι ω, ει: Πιιιιιο1ιιιοιιε οσοι! ειιιιιΕ. πιο - . Π '

“ω” ιιι3ειιε ιιιοιιιιιιε πο ορειιιπόιιιιι εοπιι,ιιειιι , Με οιππει μπει [παει πι. & πιω διιιιιιτιιιιεοιπ
.ο ΑπιιιιοΤιιιι. 1.4: πω. ι .' Ν Π ' ε. ΜΙιοιπέ

  

5ΕΟΤΙ'Ο Πι.

Αν: Βεπιβιιαι·π ειιιιιιιι€επιία ΡΜι2οβού Δ

οι παπι αυτια» ιιι.οβειιιια πι πω.

ΜΜΜ ἔ

ΒΙει ροΙΙἱιιιι :οι οποιοι πιει·ιιιιιιιι πιπΓεπιεε, (2

Π· ο!ιιεθ:ιιιε , οιιι.ι ριεΠεπιει ίιιπτ οιιιιιιτ ει» ωΡιώ.';

επιιιοπι ; νε! ιε:ιιιιει· μι· ι·εει|οιιι ιΡπωω εοίέιιι- ,ι, ...Μ

ίι:επιιιιιιι πο :ι:ιειπιι_:ιιειιι Πει ι εοιιιιοιιειίι.ι οι πε ιιιιιιιωισ

2. ιιι·ιεἴειιιιιὶ; εκ οπο ιιιιιιιιιπι ιπόιιειιιπιιι.Γε. οτι ει:

ιδιο” ρικίεπτιιι Ει.ιτιιι0τιιιιι ιιι :ειει·ιιιτοτε ει Πειιε

απο £08ΠΟΠ23ΐ: ποπ' υπ ε: οΒιεξιιιιπ ιοιί-επιιιδ

ἰρίοιιιιιι ιο ιιιεπιε ιιιιιιιιο: ιόεπι οιιιρρεε οι απο

£0ΒΩ0Γεειε,δ£ οι:ιεδιιιιε ίπ οι πιειιιε κα”. ΠΝ

οποιοι· οι.ιιειιι κι ειι:.ιι8 Ρι·εΓειιιεε :ιειεκπιτιιιι,οιιιιέ

ιεπιιιιΙΙιοοειιιΠιιπι, 8: νε που ειιττιπΓεεπ οι ειιεε#

οεπιε πιειιΠιιπ ΠιεΠΠ.ΙΜΠΕΠ1°: είι επιπι πιειπιτ:ιο .

Μπι είΪε όιιιιιιι ιπιι·ιπιεεο, οι :ιοπιοιιιιιιι π.επιιιιιι.,

πιο: που: πι” Πειιιιι:ιπετ είΪε οιιιιι ιιὸ πεεειΤιι·ι$

ιιπι , ιιιι.ίοιιιιιι εΠε ιρίιιιε ιπεπΓιιι·ειιιιι· ζνιιιιιικοιιοι

ιι ιιιειιιιιιΞι ι αιει·πιιοτε; οιιιε είι ιωιιιιιιωω φαι

Μπι! , οι οι ιιιιιιπΓεεοιππείεειιιιιΙιε ιΙππιτιο: ιέ·

ιιοιιιι νειὸ ειιιιοειαιιιι Γο!Γιιιι ειιιιιπΓειεὲ, δε π.

οοιιειιιει τιιοπιιιιοπιιιι αιειπιι:.ιιε ,οιι:ιιεπιιι ΠΠ πι..

ιιιιιιιοιι.ιιε εοειιιΡιυιιιιπιιΙιοπο ιπεπίιιι:ΐι τεπιροιιι.

Ρπιιιι.ιι Μι: ιιΒιιιιι:ιτ: πω. έτι ρ. κι. 39..ιιι ι.- ω· ο·

π. ι. Οφτεσ. ι!.36. π. π. (Μ. 38. ο Χ.47(..2.,Ρε7ϊπΓ. “ω"””,' '

κ. πιο. 'Μπι. που, 66. β. 8αιιιιιιιιιιι ω. οιιιι.πωω.

ι. μ. κι. πι.. «οι. ι 3. ΖωικΙ ιΜ.άΦ. 1. (;:ιιι2.4ίεΚ. Μι.

43._β22. 3. .Ριο!ιοι Ουιι:.ιιΙα. ι. Ριιιιιε ιιοεειιι,οιιι.

πιο ..οι Ποπ ρι·:ιιΓεπιιιιι νποε πεοοιιι πι Πιο ρι·ιε- ·

Γειειιτιιιιιι , 8είοΙίιιπ εοπεειιιιιιι ίειειιιιιιπι; ο.ιιι

ιιτειειεπιιιι πιω ιιοΐρεθ:ιιιιι :ο ίπιιιιιιιιι. ιειειωι,

:ιό ρι·:ιτιεπε. 2 2Ετειπιι:ιε οι τπιιιίιιιιι ιπίἱπιτ.ι , δ; ν” ι;

ιπόΞιιιίιιιιΙιε, Με ίιιεει ίΠοπε εοπιιπεπε οπιιιε :επι

ι:ιι.ι8,νε ιιπιιιι.ιιι_ιιιι ρι~.ειειιιιιιιι , 8ε ΐοιιιιιιπι; @οι

οιιιπιιι , οιιιε πιο: πο!ιιιιιιεπιει ο Γιιπι ιιιι εδώ των·

πιο ιιιεΓεπιιιι ;'οΙἰοοιιι ποπεοπιιπειει ειι.ιωιπω

Βια, οι ίιπε ίι.ιεεειδοπε οπιιιεε τειιιιιόι·ι5 πιπει·ειι

ω. παπι ιιιιοιι.ιιιιιο ὲίΐει ι·ειιιιιει· ΡτεΓεπ5 ιι!ιειιιιει

ιειπΡοιοΙἱ,ειιι ποπ ξιιιΙΓει ιεπΙιτει πιάσω π) 21%:

ιιο. (ΜΜΜ. 1Βιει·πιιιιι «τι τοτι ίἱιιιι.ιΙ οι ίὶπιπΙἱεἰιε_ι° ειπε.:

ιιιΕπιτπ ίπ 8ιπει·εόιιι·πιιοπι€; ετἔ-ο [ειιιιιετ: 8.: επ

αιει·ποπέιιι εοπιιπει πωπω οι .εειιιιοι οιιτοιιο

ιιυπι ; δ: ιπιιιιιι:ειτ , νε ἱπ €επιροι·ε ιπειιιιιιε ιιέι.ιι ή

οοπιιπειε,οιιοεΙ π) ιιιιει·πο ποπ εοιιτιιιειιιιι. 3.Νοπ ω· 3:

μπώ: ποιο Ριαιειἰιπιπ , οι ΪιιΪυτιιιΕι ιο οπιιιιε ω

ιι!ιοιιο.ιι:ι ιΙιιτ:ιτιοπειπ , πιο ιιιΠε ἄιιιπιἰο ιιι ιεΙιιιιιι·ιιι:

πει-τει πι:ειειιιιιι , δι Βιιιιιιιει:ιτ πιειπιι:ιεείιτ νιιιιππ β

ιιιιιιε οπιπιιιὸ ιπόιιιιΠΒιιε. ο. 13ωιιιιιοπε οι ιπι- Μ·

ιπειιιιιοιιε ποπ ιιοιειι ποπ εοπιιπειε :ιόι:ιι ριο:ίξπ- π 9·

ποιοι οπιποιοιιίι·επιιιι ιοει..ιιιιι.ιι.ωπ «κι ιιιι- '

ιιιεπΓιιι: ει,οο πεο πω” Πιο: ε·ιετιιιιιιιιε πωπω

άιι"Ρει·επτισε ιέροπε ο. Μπι Γε ποιοι: ιιιι.ιιιιιΠΒιιε οπο. έι.-6 Φ
ιιιιι·πι :κι ρ:ιιιεε οιιιιιιιιιιτιο ρειιπιπεπιιε; Με ιιι- Β ϊ'

ιιιωσιιι;ιι όιιι:ιτιο οι! πιιιειιιιεεείΒιιιι: ι οι ει:

ιεπίιο ρειιιιιιιιι ιιειπιιιιιιιιιιιιπι ν.ι,ς. εοι·ροι·ιι οι ιο

ιι , ποπ ιιιτρειιιι , οιιὸ πιιπιίε σπιτια Ροι·ιεε Πιιιιιιο

ιιιιιε:ιοι ιιιιιιεοπι Ριπί-επιιιιιπ απ ιιιιιιιιιιιιιιι.ι πιο

εοπτιιιεπε ν.8. ιιπιιιιιιιιι οι πιι€ειιι ει·οο πει; πι..

ιιιιιιιιιιιιι ιιιεεειιιιιιιι!ιιιιιιιοπιε Μ" κι , οιι6 απ:
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ΡΓι7.

(δυτι|ιτ.

ει.

2εμεωιιο

πιω".
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1πιτ!τοιε

"τω".

τη;

εο.ιτιηεητετη :Πω Με εΠ: ιι:τετιιιτιο, ει·Βο. 6.:χιιτι.

τι τισ εηιιιτ ιη ετετηιτιτε, ει:ιίτιτιη :οτι ιιττεττιιτ:ιτε:

ετιζο τη ορΡοΠτο εοηίεεισετιτιο, εισαι ηοη ει:ιίτι: ιη

τοτἔ φτετηιτιιτε , ηοη ηηιιη ιη πτει·ηιττιτε :_ Πει:: Π

!ιτεε Ποτε ε!!ετ τοτε. :Πει , εισαι ηοη εΠετ ιη Με

!ιοτει , ηοη ειΤετ ιτι Με τω. ΟοηΠττη. ΔΗΜ :ι!ιιιιτι

εί!ειιτρτ:ετετιτε , ειι:ιστι Πιτστει εττετηιτιτι , :ρω

ει ιΩΡτιΒιιετ, :Με ει: τοτε ΠηισΙτετεο οσοι! :τι
Πιτιιτιιηι , 8τ Ρι·.ετετι:σιη ιε:ετιιιτητι , ε!! τιστιιτιιηι

δ: ρτετει·ιτιιτη :οτι Γεσ επτα τοττιιη : Πειιτ :μισό είὶ

ηττε:ετιτσιτι , νε! Πιιστσττι τισ τοτιιτη !ισηε :ιιετη, ε!!:

εισαι τοτιιιτιιιιει:τι ηση::. ·7. εκετηρ!ο 8. ΤΙιε.τ. τω.

θειι_ τεμ 66. Πει.ιτ εεηττιιτη οσοι! είτ ει:ττε ειτεσιη

° Πτεητι:ιηι, ιιιτεέτ:ιηι ορροΠτιοηειη !ιι.οετ Δε! :ισοτι

!ι!σετ ριιιι:*)σιη ειτει.ιωτετεητιω, !ιεετ τιιι!!ιιτη ρυπ

έτιιιιι0ιτ:τ1τη!ετε0τια2 Πωσ! εοει:ιίτε: η!:ετι ηιιη:'.το

εισΠιετη ειτειιηιιει·εητιεε: ιτε ιισισειιιισ Βετιτστ ιη

τεττιροτε, εοειτιίτιτ ετετησ , :ισιιΠ ρτ:Π:τιε εισειη;

ειΠ τεΓρε:ἄσ ε!τετιιιε ριιττιε τειιιΡοτιε Π: Ρτετει·ιτιιηι,

8: Πιιστιιηι. ΟοσΠτ. Π εοιιειριτιιστ Μεσοι! τοστι

άσιη ειτειιιιιίετεητιτε τηοσετι στη !ριΞιηι, ττιοιιε!:ιι

τστ ίεηιρετ ντ Ρτε!τητ :ειιιτο; !ιεετ ιη οττ!ιηε :ι:!

ριιηᾶει ειτειιιτιιετεητιω, νηι εοιηρ:ιτετσι· ντ Ρτ8·

τω: , ει!τετι ντ Ρτατετιτσιη , ιιΙιι ν: ιιιτιιτητη.

Ετεο μπι τηο:!ο ετειιτιιτε ει:ιΠεητεε ιη ατετηι.

απ, ιε:τιρετ ετηητ Ρτειττω τι:ιετηιτειτι, Ιιεε:

ιη οτ:!ιιιε ει! Π: :ι!ια εοττιμτεστστ ντΠιτστε τ :ιι

ω: ν: ρττειετι:ε. Οιιιιτιιιιιιι, εινα. Ε'ετττιτ. τη. ει.

!!ιηΒιιιιητηιιιιτ ετετηιτιιτιε , τι: τετιιροτι: : ετειιτιιτ:ι:

Πτι:: ρτεΓεητεε οτηιιειι εισαι: ηιπιστεηιηοτιε , Μ! :ι

!ιεε νηι,τι!ι:εο.!ιι των: τετ1ιροτιε ι ει:!ετη νετὸ και::

ει:ετηιτ.ιτιε, εισαι νιιιιιη ει! ιησιιτι:ι!οι!ιτετ ειιιί!:εηε

ιη-οτηηι!στιε ιιιαπι:τε:τιΡοτι: τ ηιεηΓσττιπε τετ οηιηεε

(σεεε!Πιι:: ει:ι!!εητεε ιη ν:ιτιιε πω: τετηΡοτιτ. @σιτε

ι:ιειη είτιη Με ίεητ. τετ ετεετε εοετιίιστιτ Πιησ!

ιιττετηιτ:ιτι , ε: ιιιεετε τη:η!ιιτιιητιιτ τετετσιτιιτε,:ισε

ηοη τω: Ρτετετιτσι:τι δ: Πιτστιιτη , τω ε!! πω: ιη

ειισιΠοι!ε ρτείεηε: δ: Πτησ!τιιηεε εοέιτι!!εητιο. τε

τστη τιοτι ετιτ ει: ρεττε ιρΠιτσηι ιη οτειιιιε π! τετητιιιε

ία! ει: Ριιττε τετστη ιη στά!Μ ιτε! ιηιιιιιιΠοι!εσι τε

τετη!τετειη,εσι ιτε :εε οιΙιτιεε Γιιεεε!Πσε εοι·Ξι:ι!!σητ.

ν: τιιι!!:ιηι Γιιρτιοητιητ ΠιεεείΠοηετη ιη ιΡΠέ.(1σε ει:

Ρ!ιεετιο εοιηει:!ιτ :σιτιἴετιτ.· εοηιιηιιηι , ντι130Χ.

8 ε::ντιΠΑ εοτηιτισηιοτ $:!ιοΙε[!. η τ. Μ!. 38. ό·

39. ηεετιτ τετ ετε:ιτ 88 εοέι:ι!!ετε Πεο ιη ιηεηΠιτἔι α

τετηιτητιε Γετι!ιι λ τ. Π:ητ.ει:ροΠτο: δ: ::οηίεειιιεη

τετ ηεΒιιτ, ει: εοτιιτη ρι·εΓεητιο.ιη πτετηιτετε ροτιιιΠε

Βετιι1ι:ι!3 τετετηο Πιτιιτιι!ι!›ετ:ι εεττὸ ρταηοιεετε

Π ιεο τ. ΙτηΡΙιειτ ι·εε!ιε ρτιιιίειιτιε Πιτστοτστη :το

ιττετηιτ:ιτε. Ριιη:ιετη. τερτ1Βιι.1τ , ει:εε.τστατη εδω

πι.. τη" Γεηιρετ εοειιίτετε “Πεο τειι!ιτετ :ιο ιετετηιτιιτε ΑΜ

:οἔκΠετε

Πω.

7η”

1ΜΜιτικι·

ειιιετττιτικπι

[επειτα.

:με τε.ι!ι εσει:ιί!:εητι:ι ιρΠσε: Γε:ι τιιτιιτ:ι ηοη !ιιιΒιιε

τσιπ τεε!ειη ει:ι!!εητιετηα!σ ιετετηο ντ, Π:ιε εοιιΠιιτ :

ι8ιτιιτ ηοη Ροτιιετιιητ :το αιτετηο ιιέισ τετι!ιτετ Πεο

:οει:ι!!:ετε. Μτιιοτ [ηοη. ::τε:ιτστιιιη ιιάιι τειι!ιτετ

εοει:ιβετε Πεο, Πιιε ρτεΓεητεηι εΠε Ότο ρι·εΓεητιίι

Ρ!ιγιι:5 τειι!ι , ΓιιΡροηιτ ι·ε:ι!εττι εκιΠεητιιιτη εται

τιιτε , ετιιιιη το τετετηο :ηοη .η. εοει:ι!ιιτ τε:ι!ιτετ

Πεο Ρετ ει:ι!!:ητιιιττι δ: :!στ:ιτιοηετη Βει , ιττ ηεε

ει:ιΓιιτ η:: εστι: , ηεε τι ιστιείετιε είτ Ρετ ειιηι.Γεά Ρετ

Ρτορτι:ιτη ε::ι!!εητι:ιτο δ: :!ιιιιιτιοηετη τ (ε. εται

τσι στη εοέιτι!!:ετε Πεο :το τι:τετηο, :!ιειτ Πηπιι!τειιιε

εηι ειιι!!εητιιιιη Πει, δ: ετε:ιτιιτε τη πτετηο, Βοη

Πτ. ιιεοσιτετε:ιτστε ε!!ε τετιετιε ιτητηετιΠτ:ιτι Πε! ,

τιιΠ ρτεΓσρροη:ιιιιτ εκι!!εηε ιη τοΡτιἐι :ιστιιτιοηε ;

ει·Βο ηετι οι: :Πε ρται:ηε !)εο ιιΕ ε:τετηο , ηιΠ οτε

Πιρροιιιιτστ ιη ιειρΠι ει:ι!!εητ :ιο ατετηο. .

Ρτο!ι. ε. 'ιιιτη είτ,:ττετηιτητειη ειι.'5.*σ Πιηιι!εοη

τιιιττε οιηηε: Γετιοι·εε :!ιιτει.τιοηεε. Νιιηι εοιιεερτε

τσιπ τοτ.ιιητιι·ιττιιιι!ιι!ισιΠει!ιτιιτε ει! τειιιιιιι8, :τι τηιηετι ει:τειιιιτετε ιη τοτανιττιιει!ι τιισιΠοι!ιτιιιε

η

Βῇτιΐ. 'Χ .ϊ Ι. ΒιιΠίετιτΜ Με δεδιιο ι Ρ”.

!ιιηε:ιητ ρτε!εητιητη τι ιητιιιιιΠ!ιι!εηι :ισι·τι·ιοηε.ιι ιεοει:ι!ειιτ, εοητιηετ :ι στη οηιητεετεατιιτητ Πι:

::ίΠσε·ειιιΠετιτετ , Πηιδιι!σε τιιτηεη με !ιι.ιε!ιιτητη

:τετ :!ιιτιιτιοηε , ηοη :τη εειστιη ε::ιίιιιιτ ιη @Με

ι:αηεε !ειιιρετ :ιό!:σ :οτικι!!σητ Πεο η εειετηο :

εοηΠσετειο. νετ ὸ ατετιιιτ' ε !ε:ση:Ιιιιη Π: ιιάσ Πιησ!

η Π:ιρΠι :οητιηεηε στη τετ ιι.τετιοτε: ιιιιτητιοηεε,

ιτε ντ ειιιιιησοι!!ι ιη τειι ροτε εοει:ιίι:ιτ ε!ιτ1σε ετω

τιιττι_ηοη εειι!ειιτιιτ ει: τιι!ι :οϋιτιίιεητιιι τι: ηοιιο

:οητιηετε ιι!ι:ιιιιε! , :ιιτο:! ιιητεε ηοη :οητιηε!σετ;

ΓεηΠιιι ε!! Τηοιτιι!!. ιισειη Πε ιηιησ8ηο: νε! Με οιικτϋΙΜιμ

εοητιηετιτιο. ιηιετἱοτιιττι :!ι.ιτιιτιοτιιιιη :ιι ΐοτι1ιε!ιειιι_(Μψω ν

ιηιΡ!5. :ετει·ηιτετε, νε! εηιιηεητιιι!ιε 5 ετηιηεητιιι!ιε """"""!"π

ηοη Πιτ Μι, ντ ιη αι ε68ηο!εσητστ Πιτιιτε, :μια ε5:-_::27:%::

τιτιιτιι ίση: ιη Ρι·ορτιιι :ιστιιτιοιιει ιιετιι ιιετιι: νιτ

τσε!εηι; εοητιηεητιετη !ιιι!$ετ ιντετηιτιιε :ιιετιι στ! ω,

:με τιση:ιιιιιττι Πιητ ιιιτστ:τ : :Ισια Πειιτ Βεσε Με

ηεη:ετ εοιιιιιιετ ιη :Πε οικω:: ετεετιιτεε 0!!!ιιι!Φε ,

ιττιιη ε!στετιοτιε οιητιεε :ιιιτιιτιοηεεΡο Με: . ιιεε .

τηεΒιε Πιτσιτι, ιιιιιιη μπειτε :Πει ρο!!εητ Πεο .

α!) ε:τετηο εσει:ι!τετε; ιτιιτστ ηετε!!ιιτιιι είτ :σέπι

Πεητιιι Ποτηιει!ιετ ιιτ!ι:εε ηεεε!!:ιτιο ιησο!σιτ τω.

ιη:ι.!ειη ειιιίεεητι:ιτιι νττισιοσε ει:τι·ετηι :ιο εετετηο.

Ρτο!ι. 3,ίεςιιετετιιτ 1.εισοσ Αη8ε!σε εεττὸ το·

εηοΠ:ετετ Πιτι.ιτ2$ εειιοσε: Ιι!ιετεε ,ΠιΙ:ειη ει:τετιιετ

:με ιηττιι ιρΠιιε 22ιιιιιιι εοη:ιηετι:ιιτ, εητε:ισο.ηι ιη

!ειρΠε ει:ι!!:ει·ετιτ: ηιιτη ιειεὸ Πιτσι·:ι Πιητ Ρτιειεητιιι

Πεο ιη τττετηιτατε, :μια ατετηιτεε ε!! :!ιιτιιτιο ιητιι

σισειιη,ωει ΠτηιιΙ εοει:ιΠειιε τε!3ιιιι Πιτιιτιιι. Α: μι:

τ:ιτιο σε τεσο.Κείμοιισεητ. ττττιι!ΙΠ :Πε :ιοΠιτι:!ιι. :ιη

μια εο8ηοΠ:ετε τιιτιιττι ρττεΓεητιιι ιη Πιο ετσο,ισσιε

τση:: 0Βιι0Γ:0τετ ι!!ε ν: ητωΓεηιιιηηό ν: τστιιτ:ι.5ει!

εοηττει: Ρ.ιιττειι ηεειιητ :ισιιτηειιιι:ισε εοεηιτιοηειη κ

ιιιτιιτοτιιιη τιηΒε!ο . :ιιιη Π: ρι·ορτιτι Ώει.Κειροη- _. "έ

:ιεητ ε. ηοη Πιτιε εί!”ε Ρτη:ιεητι.ιτη Πιτιιιοτιιτιι ιη ιιε

τιο ΠιοΠειιτι:ε, Πτι! σε:ε!!ατιειη σε ιη :εστι βια!.

!ε:ιτ.οηιε τιη8ε!ι τ ει: Με ηοη τηεηΠ.ιττιιστ η;ιιο , τω

ιηίι.ιητι ιιι!ζτετο. δεσ εοηττιὶ ; σπιτι· ιητε!!ε:ΐτιο Π:

ιιηεε!οι ειστε τηεηίστετιιτ πω, :ιση!ιτ ε!! στι ει!» -

Πιτηιητε!!ιδιτ : τι! ροίΤετ ηττεεοεηοΓ:ετε ε!τεττι :τι

Πιτιιτιι , :μια εοει:ι!τιιητ ιηττε. ιη!τιηε :!ιΠ:τετσττι ιη- `

ιε!!εδ:ιοηιε : Νεε τεοσιτιτιιτ ντ ιητε!!εό!ιο ηεεεΠ:ι

τιὸ τω:: η ιιτ ροΠιτ ο!σιεέτσιη ι!ετεττηιη:ιτστη εισο

ιι:! εΠε τερτε!εητ:ιτε. ΚειΡοητιετιτ 3. 2Εσσιη Ατι

Θε!ι :Πε ιη:ιισιΠ!οι!ειη ι!ιιτητιοηεηι . ηοη τιποτα

εοητιηετε Πιο !ε τ:τηριιιε . ειιιι:ισε :!ιι!ετεητιιιε ,Π

ειιτεοητιηετ ιετει·ηιτιιε , Ρτοριετ ΠιατηιηΠιιι:ετεαι

ιη τ:ιτιοηε :ιιιτιιτιοτιιε. δεσ εοιιτι·ἑ ; ιτιεὸ ιετετηι:ιι.ε

εοητιηε:Πιο Γε τεττιισσε , ειιιΓ:ιιιε :!ι!Τετεητιε:, :μια

ε!! :ιστιιτιο ιη:ιινιΠ!αιΙιε τοτε Πτιιιι! ει:ι!ιεηε; ει: ετιιιτιι

ιειιιιτη ΛηΒε!ιείτ ιιιιτο.τιο ιιιιιισιΠ!ιι!ιε τοτε Πωσ! π'

ειΕι!τεηε :ειὶεο. ε. !ειιιιετετιιτ , τΙιιὸι:! :ιιιι!ιβετ ιιετι- .ι.,,..ζω..Β
:σε εοει·ιο εετετ ειιηιιιι Πιτστε !ι!σετε , εισαι ε!! μπάνιο. Ο

ρτοριι.ιω ειιιιιιι,ετ :ιιετιι ισ:.!ιειι : ηιιιη νιιιο !ιειιτιι

ηιεη!στιιτστειιετηιτειτε μιττιειιιηιιι_ ιιστατιοηε ιη

:!ιιιιΠ!›ι!ι ηεεεΠιιτιιι , δ: ιησ:ιτια!:ι!ι , Πειιτ Με ιη

ετεειτ:ι. Πει , ειιιιιτ ε!! ρειιεᾶιΠιττι:ι ριιττιειρτιτἱπ

Β τεο ε. ΕιιιιτηΠ απ: ιπε!εητιιιι·εισιη ιη ιετετ- 77.

ηιτιιτε ει!) τιι.ιέτοι·ι!ιτιε ει:ρ!ιε:ιτ τι :πετ Ρο!!ιηι!ιε , :Με Π"'(60 τ.:

!°ιτι:: ηοη Ροί!ετ Πεο Με ιιτιτη:ι τιιτιο εοέηοΓεεη:!ιιι"'1ω"έω

τιιτιιτιι. Ριιηι!ειη. μη: τιιτιοηε ιιιτε!!ιειτιιι· :εε εκ-”Ρ"

τιτστ:ιιτι ρτορτιἔι ηιετιιιιτιι :ιιιττιτιοηιε, ιιιιΣιτη ιη τι

!ιεηε ιετετηι:ιιιιε : ι:!εὸ. η. τε5 Πιτ Πεο ρττεΓεηε :ιο

σττεττιο, :μια ειιτιττιτει εΠ ιη τεττιΡΦτε : Πε! τετ ντ επ

τιτσττι ιη ιηεη!Τστ:ι στοΕπιτε :!ιιτιιτιοηιε , !!:ιτιιη Π: ιη

τε!!ιΒιοι!ιε τι Πεο τ (τη ιηττιι !τ!ι::τ.ιτη Βιιιιηιε εσε

τιιτιοηι-ε : ειΒοηά!ιιιει:0ιιτε τε:ι!ι Ρτε!εητι:ι Πιτσ

τοτιιιηιη τετετηιιιιτε, τιοτι επ:: Πεο Ρτιιηιι ττιτιο

εοεηο!εεηι!ι ίστστει. - _ π.

Δε! τ.:ιτἔιι.Ρτιηια, τε!ρ. νε! Ριιττεε !οεισι τειιιιιιιτι |ΜΡώ,""π

σε οτιειεητιιι οτιιεθτιστι ;νε! σε Πι!:ιεθτιση _ Πιτηρτε τ,

η

75·

τωτιττω.

νε



< Ι

23ο". Χ Ι1”. ΒεβἱειιΜ σε. ἔεἐἰο ΪΙΪἐ " ` - οι? ῇ`

νιίισ εοἰιοἱοεΙοἀἱι οιοοε τεοιοοε εσἰ εσθιιἰίὶἱι; δ: ΐοιοιιιιο οι! εΙἱειιι ιοειΠοσοειε ΉιοιΡιιιοι. Διὶ ?θ ` ή

σιοοιιι οι ιεπιρσιε ειιιίιεοιιιι, νοοιιιουσάοοε ρω ειιειοοΙοαιειιιο ίσα εσοΗι. ιεοιοτο ριοΒιι,οιισ.1. Δ”.

(οι άμιέιισοε. δυο: ιονσιὸ ιιιειοὶιειεἰοιιάιεσοιι- Ριιιοάσ ειειιιιιιοι ε2ιίιοοι. ΓΩΠΙΡεΐ απΒΜ Ρω^ ψ

τε ρω νιιισοΗ εκτειι ισιιε:ισ εειιιιοι ιειιιροε , οσο εοιεε ειιειοἰιιιιι , οοο οικιοόο οσο εκιίιιιοι.ΓοοιιΠι σιοοιε ριεείεοιιε, ω ρωιω σιΜειιιιιιφιιιι (μια οιιεΓεοιια νεΙεσεπΠιεοιιο. όιισιιιιο ιισιιιι·1ι

79· ιἰιο Ϊιιιοι:ι. Λο α. νι ετιειοἰιεε Πιιοοιιιιο,ΙΜΕειι, ειιιίιεοιί:ιο: νιιἱοί-οοε. νοοε τετοιο. ιιιειι. ἱΗνΒ

νιρσίΒι οποια ἀυιοιἰοοε: Ποε νΙΙ:ι Γιο ιοοιιιιισοσ ροο&ιιε,σοι οισοειοι οι ειισοοιισιεοιιο, επιρει

Μάο ι:οοιιοειε:θειιι νι ιιοιοεοοιιιι οι ιοΒοιιιι, ίοί- εσῖέιιιίὶὶι εεοιι:σ , οσοι. ιεπισει ειιιίΠι οι ποιο ι· δ

. Βάι, νι ρσΠὶι ίῖοε Με ίιιἰιοοιειἱσιιεωοιιιἰεΙσω ιιοιειιι εοοειριιιοι,ρει·εάσ απο ιοσιοἰο ει-ι:οτο

σοίΠοΗίε. εοοιιοειε. Απ! εοιιΒιιιι. οε8σ εσοίες. ω-εεω . ριιοάιιιο εσιιιιοιρἰ . 'πιο επιριια5νσθ

'οποσ ει: εσειιιΠεοιιιι σε! ιειιεπιρσιεΙειοι! ειειοἰιιιϋ οιΡιειει εσοιισ. @Με ἰεἱιοι ιειιιροιιι!ἱι , ρειιιέω

κι :ιεειείειι ί-Ρεᾶεοιοὰἰιιιιἱοἴιεειιο ιιιιοοειιι οπου εειισ ιοσιιιιειορσιιε, όείΐοιιοιιιι· ίειρίιε «οικω

ιιοοιε , Γιά οι επιιιοΓεεειο ε!οοιιιιισιι εσιιοσιιιιισ- οειιιιοοι σιι:ιιο εσειιιΠειε ειιιιιιιιιιιι.

οειοιειιοιοι: ΠεοιοιΙιιΜιεειείειι Δἰοἱοιεἰιοιοεο- _ 1 ·

πάει: οοικιεσεκιίιεοιοιεσ Μεσοι ιεει!εοι,άε οσε 8 Ε· ε Τ Ϊ Ο ν.

ιισ Ρισάιιδιιιιιι, οι εΧιιιοΪεε:ι εοοοσιοιἰσ ιειπιιιἐ _ . - ν

ω, Λο '. οι. ιιοιεε. οσο οιείιόιιιἰ ιαιειιιιιιο, “ ι ` Ι ' ι ·

. Βάι., ΪΗ!ιιΙ°Πἐ.ι ιο σιάιοε ισ όι€ιειιισοεοιιιοάιοιΠΒΕΙεπιι #5, Β8"$["ϊκή; σα” ωέ20 Μ: Μ·ῇ“

- νιιιειεἱοιιἰοίεεε εσοιοσοεοε: εσοεεσο,νιιειιοἰ: Δ · ηδ”Πωπ 80"Μ, ·

οσε ειιιιιιιΠ:εε 4:0οοοιοιιιε, οεΒο: νι εσοίιοι ἰο χ _ έ' . , _,_ 7 _ ο

απο ειοεεΠ. σιιοεΙίοιΠιιιΒοιΙε οι , 8: ιιοιεο 'ιοί Ροιείξ εεε ω"Μειοιι. ἰο Ποιο ρικίεοιιο.Ιΐιειίιζ Ω

ίσοι ΠΠ .Μο εσοιοιιιειι νι ριαιειιιιι, ο!ιοιιο νι ι

οποιο, νιτειοιιιιιειιιιιοΐωΞ εσοοσιεύ. Κατω: 6 (Μι, Γοιοιἱιιοοἰι. σιιιιοοσ οοοείι ,ΙΜ οι. Λο 9?"""'ω.”
. . . , .ι . . . _ · . Η Ννι ιιΙιοιιιο ε!ιεειοι Ριαιει·ιιιιοι ι νεΙ ίοιοιοιιι ιεἴσε- · τω ιο Ποιο Εοιιιηιισοιε . ιιοοιισσ οσο οι , (οι στι, . "η ·

. . ι. -. , .ι····ϋ·ι

έιο;ιΙιειιοι , Ε.ιΕιιι, νι οσο ωφει ιΠοο ειιιιιιιτι Βιεειιο εοΒοοΓειοιΙιει ίἱιεε εσοβοειειοι ιο οιειιοε φωσ.,

ειιιιὶίεοιε :ι!ιειοι θεοι ε εειοιιο. .νι εΡσἰιἐιει ειωιίι κ :ισ ι:ΗΡ, σιισά[οιισει ιοειιιι€ε.ΐιοειάιι,,οξσΒσΒήιιο ριψ.

στο σο, νεπεσειιιι εοι.ιι ιειι,οσο ο ειι,νιε - .απο οΜες, η" οιοιοεο. ε ε, ουσ ο ε ποιο.

ι τοιΠοι ιποιίοο επιίιιιι, Γιά σρσιιει, νι νιιοιιιοοε ω», εάοΓιιι, οι Ριπίεο5 εοοιιοοειΠε, (ε. ει: ω,

μ., Βιιιο!ειιιίω. Αι! 4. Ε:: ισ οιοιιιοι Ποιοι , Βειιιο ουσ ίσιοιο·είι , ιο ί!οιοιοιυιιιισιιιι, 80ιΩεμ12.πι οι,

- 4” ιαιισοε Ποτε ωιει·οἱιειἰεοᾶο τσςπιπετσ σιοοεεοιι- , !ιοοεοι ιιΙίοιιιά, σει ειιιοε1 Πι εειισ εσΒοοίείοι!ιι ισ

ιιιιισοει ιετοροιιι!ει οι" εκιίιειιιεε , οσο ιιιιο- ιιιΕε:"ΕάΙΙ όιοιοο, 1ιατι7ΕΡιιϋ8 ιιιιισιιε Βιι15 πιο

πιο, οι οσο εκιΠ:εοιεε : Πειιι ιειισοε ιιιιιιιεο!ιιιι- [οιηι;ι,ιη εοΒοοΓεειιιι σειισιοιιισοε, φωιιιω

πιο πιο £ωΠΕ1ΩιΕ€νΙ1Π€5ὸἱἔ©Γ€ΠΚἰ28 Ιοεὶ ιι&ιι ειιἱ- ΡιοιίσοιοιΙιιοιεξ ιιιιὸ ΡειιοΠιιιι ΐοιοιίοσοειο εειιι'5

Πεοτει , οσο ειιιεΙ31 οσο ειιι(ισοτει , 8ι ρσΠΐοι!ει εοΒοσίεει ιειοιιι:1εοιιει!ιιειειο.

δ!.

ιεοιὺοι πιο ιεισιο. που. οσοι ποσοι: ιιιιιοειι-? ΡιιιΜΑ ίεοι. οιΙΐιοποι : διο" ἰο.ι.ἀἰΠ.3έ. Η. ιι:__ γ

Μαιο οσο εοοιιοει σιδετειιιοιε ίοιοιει ἱσεί , Μ· β, 8ε Φως. .οι «ει. ιδιωτη Μ. 38. απ. με. σ, ο *.β"”Μ “ι

- οεε ι:ιιιοοε ιοιειιιιιιιιιε οιίΐειεοιιοι οποιοι και· χ, ΒΜποιηι, .ιιΙ.ι.. ο. ι. Μοτο. «ιο. 1ιαΜ.φσ.ι.ιοπεΙ.

ει. οσοι. ΑΔ Σ. οσε. ιοεισι. οπο. ιι.ιιια εμοιοιιιιιιε ο. 5. Ειρι.ιά26$ιι,σωιΕ.ειι.ι.Νοε7. @απο ...Μι

ι · -ΡΒιιιιοιι€οιι5 ροΠιιοι Πιοο! εκιίιειε, πιεσε .εεε χ, ΜΜΜ”. ι. ειι.·ι.ς9· ιεεεοι.Ε·'οοΔιοι. ωεω

ΠοιοΙεσεχιίιε ε ἰοὸιοἱίἱοἰΙἰεσοιἱοεοιἰι σιιιιει να, εοιπῇιι8ειιιιε,οοιεοιωιο ειιιιιωι, οιιΒεοι;ο ΜΝ;;

τὸ ε1οιιοιιιαιιε ΙοεσείΒοπ θεοι οσο ρσΠιιοι ΠοιοΙι ιιιιε"Πωωιω νειιτοΕαιο , Με εοΒοοΙὶἰοἰΙεοι. __

ε :οΠειε , Πει οεσίιιοοι εσε8ίΠΦισ ἰοὸωἶῇϋω Δω) Ρισοειιιι.ι. 8εσιιίω; νοΙοοιιιι οιιιιιιιι άεεειοεοάσ

ποσοι , πιο όσοι ΠΠ ωεοιιιι πιο. Ν” ςοε··ι Γοιοιε,ιΙΙε οιοιΙσειι ιοεΙΤε νσΠτσ,ίισοι ιοιεΙ!ε&οε

:πιο ιιΙιειο: εε! Ποιοιι:ιοειιιο οποιοι εσδέκιίιεο-ι (οΒιιο(εεΠειο κι ,εεε Ρισεἱοιἰιἰο Με εοἔοῇιοι ω;

οσοι εοοιεοισιοιο απο εσοιιοεοιε οεεεΠΞιιοι εΙΙ' 80:61. εειειοιιοιιι ει! εΙΤε ?οιοιιιιο , απο εσΒοσίεἰ- ., .

Βιοο!ιο.οεπ εσειιιΠεοιοι εσοιεοιοιοιο. α. οε8.ι Με. @οι άειειιοιοειε ιετο »ο είΤε Πιιιιισιο,ειι Α

ποσοι. Ισουεοι1ο οε εσειιιίιεοιοι Μαιο ιιο.ιιιοοι εσ.ιο οισσοεειε ιο ιΠε.νο!ιισ. π. Ροιιτο όεειεισ , οι;

Ρθϊω8Π€ϊΐϊΪυω; ίἱε .ο. μπει ε1οοοιιιιιιε Ρειπισ.-' @ει , τει ΐοιοιιιιιι όειειιοΐοιιιε οποιο ι σιέ0 ειπε Ρο #?-_ _.

οεοιἰε οσοοεισεοι ΠιοιιΙτοοσοιο εσἐιἱίὶεοιιοτο ει! εοΒοσί-εισιΙἰ!. 5. Ε:: ΠιορσΠιισοε, εισοδ ιεε ειἱι , 17”””“"

ὶοἀἰιιιΠσἰΐσ εσοιιοεοε, οσοι νοει εωιεεωιω εοο· _ οιιοε οι οειειιοιιιιιτε ΕΜΗ ; ειέο ε!ειειοιιο:ιιε νε. "Μέ,

ιὶοιοιι ιο ειισιο: Ρ.ιιιε !σει , ιο οι:: ωεκιΜ ΔΝ πι, 8εεειτοεσεοσιεισι!ιε. Μ Μποξ 1. α. Ιοίειρ”Μι, έ] 5

πιο; δ: ιο οσε ειι ριιιιιι, «μισό. ω: εοιεοΠο ",..ωι. Αοιεε.Ρί·οσι εκ (ορροοιισοε, σωσει κι

Ρ·"ω"Π Ρ°ΠΪΗΠεΙἙϊΪΠΦ ΠΠΡ"Μ “ΜΗΜΠε2ω ειι.ω Μο, άειειιοϋιιιιιι οι1οε οι, ωιωι :ει8σ ει:

εοίέΧ.(ιι:οιιοπι Ισε:ι!ειο ει] οιΔωι1επε εοοιιοεοε, ωΡΡΟΠιιοιισ, σοστΙ ετἱι,ἀειετοιἱοοιἔ: οιιιιε ΐοιιιιο

Μ. εχιεοΒο ρειιἰοιο ίοεεεΠισειιοποιοιΡεοιι ίἱιοῖιΙ- ερ ηοιηιοοι Ει&:ι ίιιρροΒιιοοε άεριοΓεοιι, ω; Μ;

· ισοειιοι εσΞΧἰίἱεοιἱοοι οοιειιιιιιο οι! ι.Διειει.ι1εω ..ποιό είἱ.οοἑιιιι Βάι ίοοσσΠιιοοε ι1είοιιιιο, τε:

Μ. ο οποίοιοιιι. ΑΔ 6.ξάιΗ:. ιιοιεε. εωοεοω ειιιιιιιιο Πα.ιωιε στο; σοοιοιοιιιε ΐορρσΠιισοσιειοιιοσε

εε ό· ειιειιιι.ιιε , επἱίὶἱι.ἱο τοτε οιειοποιε ίοιιοιι!ιιει ιστο :κι απ, ἱη ουσ ὰ Ιορροίιιισοε ροοἱιιιι.

` ιιιοιιιοι ιΠεωεεωιι , εοοεεόσ; νιιιο-εἱιιει οιοιίἱ- @οηΒιιο. χ, Ιιαι; ΡιοιιοΒιιο: πιο: ρεωιω, Η 90. Π

: ΜΗ ο ΠθΒο2 ν: ειιιειο 0ιοοε5 τει «ποιοι εξω Π· νειιοει.Βιιιιι, οσοε οι πιο εειειιοιιιιιε , οσἱιι Ρ¦ο ΟΜΒ- Η

πο” €0ϋΠΐιστιο: Βισἰο 2τειοΐτοτε,0Ρ0"Πα . Η οιιοε είι εσιιίοιιιιιι Πιο Πεοιοειιισ οποιο : Π μιση

φΠό99ω ©ΧΗΜΦι ἰο 2ΜΗΜπ ο “Μπα ιο ισιο νειιΒεαΒιιιιι; οσοε είιόειειιιιιοαιεωΙΞι , ειι_ήΔ Ριο

εειειοιιειε . νι νιιιοιΙιιει ιιωιοι.ιιι. Αι! εοοΗι. Ρο- ιιοοε οι ειιιοφω Πιο Π8ιιιθε:ιισ. νειιιεε .ο. νει .

@οι οιιιιιιιιιιι ριιειειιιιιιο,8ε ίσιοιοιο ιοιιιοΓεεε, θιΙΠιιιεριορσΠιιοοιι, οι εοοισιιοιιοι, νά ιιιπωωι.

εοοεεάσ,εκιιιοίεεε 8ιισοοσιειΙοὲ,ιι.εΒσ.Αὸ μισο. ιεείἰοοὶθειιἰσοἱε απο ιε ΠΒιιιοεαιε. νι Πεοιοειι

:μισό εΡι οιοιιειιιοιο, πιο ιι.ιιιιιοιο ειιειιιιτειιεεει- ιο;-ειΒο εμ οισροΒιισ σε οποιο 00ιιΕΠ12ειιις οι

ο

ιειιισιο εισιίοιοιοιιι ιοιὶ εοτειοιιιιι,εο”οιεε!σ, οσοι! Ηειιιοι·, ω Μ., ειιι οσο ιει`ροοεὶιι ίισοιοειιιιιο, ν:

ιο:ισσιοιιιιιε Π.ιοιρτω,οε8ο:Πεστ σιισεΙείιριπιειιιίι, σο ἱΡΠι Πεο"ιεε ιοι. ι. Εκ άιιοΒο: εοοιιοιΠ&σ..

σοι ΐοτιιιιιιο οι! ιστοιιι διοτι οόοηοαιὲ ίοοιοτοοι, Γιο , οεεεΠειτισ Μισο οι πιο, Μισο βΙίει ι Και ω. ε...

εΓι :και ισιιιοι όιειο;οοο (μισά οι Ριεειειιιοοιο.σι Μο: σοοιιιιάισιοιιο, ΙΞειιοε Ρεεεειιιι , Ρειιιιι
ωφε σε Με. τω. ι. Δ . °' ' Ν ο · Ποπ °

9Ϊι

Γ. λε

 

(μοαΠάο °[]: , ρμΈξθήήΟΠΗ, ηΠΠΠόο ΠΟΠ ΩΠ, έ.. κ. `

οιιιιιε Γοιιισιιο,ιο ίσο νἰιισιι!ἱ οισιοοιΙιιοιε. θα Ρα· πιο, ω ιεΓροοόεσιι ΒΒοιΕεειιιιο,νι :ισ Μι ΠΒοί. Θ



22.

Οτι/υ. 3

με

ποπ πεεεε.Βιι: : ετιζο πεεειΓετιὸ εΠ νετε. , :μια πιιπε

ΦοπΓοτπιπιιιτ Γιοπιιιαιτο Γιιτιιτο; πιο , οιιιειιιιπο

ιιιΡΓοτττιιιτιιτι τι. ειιτπ ιπιει· εοπττετιι&οτιο. ποπ εΙε.

:ιιι τπει:ιιιιιιι, οτιιπιε οιιιιιπ&ιιιιι ετιτ νεο., Βεπεεεβ

Γετιε; οιππιε εοπιιιπδι.ι Γεώ , 82 ιττιοοιιιιιιιιε έ νε

ποπ τ Ρεττιιε Ρεεε.ιιιιι_ νει ποπ Ρεεειιιιιτ, ειὶ νετε οι

πετεΓΓιιτιε: πω: Με; Ρεττιιε πεεειιιιτ. δ: ποπ .ρεεειι

Βιι, πιο. δε ιιπροιιιιιιιιη ιοιτιιτ :ι.Ιτετιι-ει: ιιιἐ εΓι ιιι:

ιετιπιπιτε πιο . ιιιιετο. τιετετιιιιπειτε Γεώ.. ο. οπιπεε

Ρτοροιιτιοπετ Ρτοριιετιειε επιιπει:ιπτεε Γιιτιιτει,ετιιπτ

ειετετιπιπιιιε πως, ιιπτεοιιιτπ Γιιτι1τιι ειιεπιτεπι: ιει -

:οι τιιιτεοπ:ιτπ τει Γιιτιιτε ιπ ιειιιΓιι ειιιιι::ιτ , οι απο

Βῇιιιτ, Χ Ι Ι..Ζ)ε|διευτιο ΙΜ, στοπ η

εΓΓε ε!ετετπιιπειτοτει Γιιτιιτιιι. Πιεεε,ειΓε.Βε ποπ ειΓε

ιιιπι: εοπττπάι&οτιιιιετ8ο πεοιιιε Γιιτιιτιιπι ει.ιιιτειιε

τε ει: ντιοοιιε. Κειιι.ποπ μπε ..ι.ιιοιιω ροίιτιιιε,

εοπτωο. ποπ ιιοΠε ιιιιίι:τειιετε ρΜειίιιιε,πεεο:Φια

πειιττιιπι ΡοΠϋ ροίιτιιιε 8: ιιειετιιιιπετε εοπιιιιετοτε.

Ι)ιεο α.. Γ.ιθ::ι Γιιιιτιοιιτιοπε, οιιοτι τετ ρετ ετο

ροίιτιοπετπ επι.ιπειιιτε Ιιτιιαβιτιιτο. ειιιιιεπτιο.τπ ιπ '

ειιιοιιιι ειιτειωιε τετιιτιοτιε . ιιτοροίιτιο ιιι εισα

πιιπο.τε νετ” ποπ επιπεπ ροτειι ιρΓε. οι. οποια το

τιο εοοποΓεεπιιι τεττι ιιιτιιτιιιτι , Γειι ΓιιΡΡοιιιΕ11τ τει

Γιιιιιτο εεττὸ εοεποΓειιιιΙιε ιπ Γε οι. ι αρτιο!. οι. »οι

6.6· σε τι 3. Με .ι στο!. τω.. μπε Με. Βάια ...ιι

ττιιπ:ιτε νετ.ι ιιι Πιο Γοτιιτιτιοπε.

8 εε:νΝ0Α Με:: : 8 ιΤ!ιο. ι. μμ. η. “Με η.

ε· τ. τω. στ». το. ο ε. στι. Με”. ε. Με. Με

ιιιΡΡοίιτιοπε,τιτοοοιιτιο ποπ πιεπεε ιιτπιιιιιιε ιικιιΓ- ΓειϊΜίιψιιψ

Γετεπε, τω τιττεττιιιπ.ιτι1τ εκ ιιιοροίιτιοπε π! ιιΒπιιι Ρ'°Ρ·Γ”°95· .
. . . Α ο .
ε:.ιπειειιι τειιι Γιιτιιτετιι ιιετεττπιιιιιιε :δευτ , ισθ:ιιΓ' """"Ν: πι.8η ω".

π.

ιιι τ. Μ. 38.οιιι. τ. ε". ε. 0.:ιετ.ιιτ.ι. ικό τω...: ο;

Γειτοτ. τ. τυπ.8επτ.ιτιτ. .Μι πω”. .2ιιτεε. ιιι «οι.

38. Απ. 3. ΙΜΗΟ. τι. 4ο. πι. ε. έ. 2,. Α88επ.."τ. ο.

οι ο. αυτ. τ. σωσει. Ωστε”. εριιβ.ιιιε υττιπιτε Μπιτ.

Μειιη.ε ι. τι. οτι. Ι4,.4". ι 3. ιιῇ. υιό. Ψετιικωτιειι:

Βοιωτια. το.. 43. β·&. ι._ Ριιιιό.ιιπ. οι ορΡοίιτιιτπ

Ρτιεεειι. Γεπτ. τι. ε. Γιιιιιτιε εοπτιποεπτιιιιιτ ποπ οι

ι1ετετιπιπετι νετιιιιε. Ρτοιιιιπτ τ. ει: τω! μπή

ιιεττπ. τι. ·υΙτ. τοι ιιεΒει.τ π. οτοοοιιτιοπιοιιε εσωτε

τιι6ιο.ιιι ιιε Γιιτιιτιε εοπιιπεεπιιιιιιε ει`τετιιττι ρετ

τειιι οι. ειετετπιιπ:ιτε νετ:.ιιτι , αΙτετειιιι ιιετεττπιπετε

ΜΜΜ; Γετι ειιτετιιττοπι ιπάετετιιιιιιετε, πετιιρειιεπε,

νει ιιιιιιιι , ιιιιοοιιι τοιιετετιιτ εοπτιιιΒεπτια ιιι κοπο.

π... οιιτιοπε εε Ρτ:ειεπιι , ουὁτι πιο αιιιειτορτο·

ρο πιο επιιπτι:ιιιε πω. ειιιίιετε . Γι: τιετετιιιιπιιιε

νεται ειΒο , τ.ειι. Γπροοιιιιοπε ιιε Γιιτιιτο , .μια

εεε επιιιιιιειε οι ειιτιειιτ:ι , ρι·οποίιτιο επιιιιιιιιιιε ιι

Μπι Γιιτιιτειιι. Η: ιιει:ετπιιπιτε πιο. Ωοπιιτιπ. τιιπε

.ΡτοΡοπτιο ει! ιιειεττπιπειε πιο , οιιιιπτιο Με ἀε

τετιπιπ.ιιε τειιιοπιιετ οιιιεθ:ιιπι : Γεει πει Γιιρρο·ι

ίιτιοπε, ρτοροιιτιοπι επιιπειειπτι Γιιτιιτι.ιπι, εκτετ

πιιπειε: ι·εΓροπειετ οιιιεόιιιττι Γιιτιιτιιτιι ι οιιιε Ποσοσ

απο ωετιιιιιιιτι1ιω ..τι νποπι ο ετ τοΙιιε ιπτιιιΓετεπ

τιιιτπ τω! οπροΓιτιιπι. Ρτοιι.οετε. π. Γιι οοιιτιο ...οι

τιιτιοπε Γιιρτιοπιτ, τειιι Γιιτιιτετιι ιπ ε οπο. ειιιιιετε ι
Ή.7Ο.

ιπ εστι οιιΓετεπτιο τειπΡοτιτ,οιιοιπ τιετεττπιπετ πιο· 8ιφριψιισ

πι. 8_ Οπωιε τιετεταιιημιο νετιωτιε €..2..ι...ι @Με ποίιτιοπειιι άε Γιιτιιτο ει! νετιτειιε.ιι επιιιιει:ιτιοιιιι. : Φ '· Μ".

"κι καμερα

96.

Ρτ. ι.

ιπ τιιιοιιι ιιετετιιιιπιιιιοπε επιιιιιιιε ε παπι πω. .τι

τιεΠιο επιιτειιιε ι ει: ω. π. οιιὸτι τεε οι νει ποπ είὶ

«τοτε νει ΓιιΙΓε .Μπι : οι Γιιτιιτιιτιι εοπειιιεεπε, επ

τεοιιιιπι ειιιΗ:ιιτ, πωπω ιιιιιετ επτιτιιτειπ, πεοιιε ιιι

ίε , ειιιιι ποπτιιιπι π: , πεοιιε ιιι ειιιιιε , οιιιιι ιιι επι

ποπ τπιιοιε ω... εΓΓε , οποιο ποπ είΤε : ιειειιτ ποπ

μπώ Γιιπιιο.τε νετιιετετιι. 3. δι εεε ο επιεοι.ιιιτπ ειει_

Παει ιπΓε , ειιετ ιιετετιπιπ:ιτε Γιιτιιτε. , ω... ποπ Πι

ιπο.ιοττετιο, επι· Πε τιετετιιιιπ.ιτε Γιιειιτε ιπ επι: τειπ

.έτοιμοι τιιιιοιιε εεε Γιιτιιττι οι εοοποίειιιιιιε ιιι

ισ . οιιιιτιι ιπ ρτοροιιτιοπε πιο.. ειιιιπτιεπτε. @πιο

τω ιπ εο ίιοπο τιιτιοπιε οι εεττὸ εοεπι:ΓειΒιιιε , οπο

ειιιιι ΓειΡΓ:ι τιετετιιιιποτε : Μ! τει Γιιιιιτ:ι. ..πιο τι.

τιοπε ειιι·ι Γε οι.» ειειετπιιπιιτε, οιιππι ν: ειιττιπρ

Γεεε ιιεποιπιπετ , δ: πειεττπιπετ ΡτοΡοιιιιοπεπι

ι·πιιπτι:ιιιτειπ ιιΙιιτιι Γιιτιιτειιι. Απτε·ε. Ρτοιι. Γυροσ

Γιτιο ειετεττπιπιιτ ρτοοοιιτιοιιεττι πε ιιιιιτο ει! νε
τωωιιέω

.ιτιιτειιι επιιπτι:ιειοπιε πετ ιιιιιιιιι οι. το ε: ιιιρρο- Ι...Ι..,ρ,..

Μιοπε οετετιιιιππειιιιι ιπ ιε οι... παπι ε;ιτεπιι` ...πωπω

ο οιιοίιτιο επιιιιτι.ιπε Γιιτιιτιιπι .τι νετιι τιεττ·τιπιπ:ι- ιΜ"Ρ _

.ε , οιιετεπιιε Γιιρροπιτ ειπε ιπ τιιιοιιιι οιἔ.·ιεπτιἐ`ι """""""

Ροτε,οιιιιπι ιιι ιιιιο. ιπ ντιο ίιΒιιο τιιτιοιιιε, οιιἑτιι ιι

οπο, εΠεε τιετεττπιπ:ιτε Γιιιιιτιι οι: ιεεετπο ιιι ιιιι:ιο.

τετιοπιε,ιπ οπο Βειιτ εοεποΓειτ ιειρΠιιιι; δ: ροΠι Μ'

| ο

οι! ·

Ναι .πιο

τω.. αυτοί

έωιττ[κ

"ετιιτπυι

2.ιικ1ιεΜ

τπιεπιε.
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12Δε“ο νερό.

τω.

πιω. επτα: νιιιιιτι ιιιιετιιπι τιεετετιιτπιιιιε νοιιιπιιιτιε:

νιιιιε τετ είΓετάετετττιιπετε Γιιτι.ιτ:ι . επτεοιιιιττι .πιο

Γιιτιιτε, οιιιιι τεε Γιιιιτ Γιιτιιτει ε: ιιιιετο ιιεετειο Πει.

ΟοιιττονετΓια οι , οπο ττιοτιο Γι.ιτιιτιιιιι εοπιιιι

εειιειπ Μπι Γιιτιιτιτιοπι5, ειιτεοιιιιιι ιιι Γει Γο αι

Με , ειιεειτιιτ νετιιει:ετιι εοπτιπετε : εοιι ιιιετατιιτ

τιιιιιτιιτπ ιπ Ποιο Γιιτιιι·ιτιοπιε5 τ. .πιο Με ΓιιρΡο

ιιτιοπε τει Γιιτιιτ:ε , ιοιιιιιι εοπιιιιεττιπό.ο Γιιτιιτιιιιι

Γεειιπ.Ηιτπ ιιιηιιοει τιιιτ:ιτιοπε Ρτεεεειιτ ειιιίιεπτιιιπι

τει Γιιτιιτ8: ι . Γιιέι5 Γιιιιροίιτιοπε ειτιίὶεπτι2 τω...

τει ΓΩΠΩΓΩ; παπι ιιτιιιε τιιτιοπε ιπτειιιΒιτιιτ Γιιτιιτιιιπ

Γεειιπιιιιιιι ω, ειπα! τιιιτο.ιιοιιε Ρτεεεει:ιιι ιΡΓιιιπ είιε

τει Γιιτιιτ2 , οιιὲιιι ιπειιιειετε ιιιρροιιτιοπειτι ιιιιιιιε
ειΓε τει Γιιτιιτα. Δ

Βιεο τ. Έ'ιιιιιτππι εοπτιποεπε , πιιΙΙᾶ Με Πιρ

Ροίιτιοιιε τει διαιτα; πιιΙΙετπ ω... νετιιιιτειιι , πε

οιιε Ειιίιτιιτειπ , τω ..ι.ιωιιιι ει: νττΞιοιιε, ν: Πε πεε

εΠ εεττὁ εοοποιειοιΙε: κι 8. Με. ιτοιοιιεειοεεπε ,

Γιιτπτιιιτι , νι Γιιτιιτι.ιτιι ιιιιιιι απο: εοεπιτιοιιι ΓιιΒτιι

ΡοΓΓε ι πεε νιιιιπι εεττιιτιι νετιτ:ιτεττι ιπ Γε εοπτιιιετε:

Ο:ιρι·εοι. π. τ.Μ. 38.4α. τ. στ. ε. .Μ σε. τω. πω!.

Γιιπιι:ιτπ, Γιιιιιτιιτιι πιιΠι €..ει.6. ΓιιρΡοιιιιοπε . ποι

Μπι εοπποτπτ οετετιιιιπετιιιτι είιε ιο Γε , Γετι Γοιιιτιι

εΠε ιπάετεττπιπ:ιτιιιιι ιπετιιιΓ:ιε ετΒο πιιιΙιιπι οτειι

εει·πιπι Γιιιιιιιτε νετιι:ιτειιι.Φιιι πω: νετιιιιε εποε.

πιτ ιπεπιιτοτει ιτε εεττερε άειετιιιιπετε τειιτιιε, ιτι

...τι ιτε άετεττιιιπιτἐ ειιιιτ:ιτε; ιιιτι.ιτιιτιτι εοτ.τιποεπι

ιιπτε Γιιρροιιιιοπεπι πιιιιιιτπ εοπποτ:.ιτ εεττειτο ειιιιτει

τετπ;ει 8ο πιιΠεττι εοπτιπετ εεττε.τπ νετιτετεω.Απτεε.

ιειπροτιε ιπ ιιιο οι. 3 δ: ρτσ:Γεπτιο.Ιιτ:πε όετετιπ.π.ι

τιιπι: νποε επτειι.ιπε όετετιπιπιιιιοιιετπ Ρτοροιιιιο

επιιπειεπε· Γιιτιιτιιιτι ..ο ιιιιιετεττιιιπε.τ.ι οι! νποπι

Ποπ. Νεε οιιίιειΕ. οιιὸει ειιιι·ειιοπε ρτιεεεει:ιτεκι

Πειιιιοπι τει Γι.ιτιιτ.·ε; οιιι:ι ΓιιιιΓεοπιιιιτ πιιτιιτέι, ε.:

εειιιΓειιιτιιτε,ιιε ρτοιποε εοΒιιοΓειιιιιιαιτε; πω. ε..

τοτε Ρτοροιιτιοπιε ειιιτιιτιοπε ρτεεεε!επτιε επιθετι

πι... τει Γιιτιιτιε, ειιιιΓετιιτ ιπ Βεπετε ε:ιιιία ΓοττπιιΙιε

οιιιεθ:ιιιιε τι. εκιίιεπτιἐ τει Γιιτιιτα: Γιαπ εοΒιιιτιο

<ιιιιιο:ι, οιιο.ττιιιιε ιετετπιπιτε Ειτεεεετι:ι.ε σπιτι"... ω

τιιτιιτπ , τπτιοπε ΓιιΒιεοιιιτιιτ τεπι Γιιιιιτπτπ. (ιοπιιτ.

"Με ιι:ει: ειι.ιιιιι!ιε:ιάεο ιιτοροίιτιο τιε Γπτιιτο ..τι ι1ε.
'οι.

τετιιιιπιιτε νετ.ι , οιιι;ι τε: εκ Γορροιιτιοπε .τι οετετ- οπο..

τιιιπτιει·ειττιτιιτε; ποπ εοπττε_ απο τεε ει! ε!ειετπιι

ποτε Βχή".Π2.κ, οιιιιι ΡτοΡοίιτιο ιΠ:ιιιι επιιπειττπ:.

εΙΙ ιιετεττπιπ:ιτε και: ιΒιτιιτ ρτιιζιε τιιτιοπε τει έπειτα

ιιιΡροπιιιιτ ιπ ιε οπο ειιτιτιιτιι,οιιὲιιι ρτοροΓιτιο Ρετ:

οτιιιπετιι ιτε! ιιιιιιιι οι τιειετιιιιπιτε νετει.. Ιτειπ ...κι

ω... Μια ειιιΓιιιιε: ιειεὸ Πειιε εοεποίειτ ρτοποίιτιο

πειτι ειε Γιιιιιτο είΓε νετιιιπ , οιιιιι εοεποΓειτ τω. τι..

τυποι ειιιΙϊεπτετιι ιιι ω ρτειεπτιιιιιτετε; που εστι.

πο; απο τετ οι ιιετεττπιιιειε ειιτιιιιτο. ιιι Πιο Με·

(ειιτιπιιτιιιε, οιιιε !)ειιτ εο8ποΓειτ Μαιο ὸετετπιιπιιτἐ

οχτ"Πΐ2.ΓΠε

τ. $επι. ιπεειΙιΒιιιιτ ιιιιιτει ι. Ρεπτετιι ιιιιιιιτ ε. ..ο

τ...:ι.ι ΓιιρροΓιτιοιιε , δε ποπ Με , πιατα 'ποτε πι:

άεπττπιππτε νετε,πιτετε τιειετιπιπετε πιο. Μ

Με..

Γεττ. οιι:ιιτι ιιτοιιιιτ ε. που. ειιιιι Μ. εοπιιτ. Νο.πι “ω"1°"'

φωτιά 2. ετοιι.ΓποροπιιιιτΓιιιίε Ριι...ιΡει, ειιιιι ω..

ιοιριιΕπιιιιιιι. ε. [επι. ειιρΙιετιιοτ ποιο τ. εΠει·τ. ΜΜΜ _

· ...ω
τ `

οτοο.Γπτιιτιιιιι,πιιιΒι πει ΓιιρΡοίιτιοπε,ιοιιτ.επιτ οι;



“" Ε Βῇὰιιτ7. Χ Π. Βεβίεπτοι Πολ δεδο0?Ι. τ”

ντΐπροοπττ Γττπ4.ττττ. κατ. πεττττ τττπο το"εκτιττ τοπ! ορροΗτιτπτ.Ετοπττπ Γοτπτπἱἰε!ἰοετ·ττττ.νοΙττπ

οοπττπ8επττο. Γιττοτοτττπτ , πττππο!ο οπο: ντοττττ τ..- ..το ἰπ 8ο οοπτΠϋπ τα ττττπτ τ:Ποττ ττ&τττττ, ττοΠττ ποπ

ροίττἰοπεπτ ρτ·οροίτττοτΙοττττοττοπετ:ττττ οΙΤοτ ποτοτ·- πτωτ.. Κοίο.8.ιππττζ; πτ:τττετο Ιτοετοτπ το τω.. τττ- του.

πττττ:ττο πιο; «μια τυπο όοτετπττπ:τττο ττττ....τ....,- ..το _ ποπ το ΐεττΐττ οοπτττοτττο ; ποτε Ροτττΐι ττπτοεο- Β'#°Μ“·

Μπακ. τ
η ποπ τττοΓοπττοτ·οττττ όετοτπτἰπττττοττοπτ ατττττε. τω τ.. παπα: πτοττοπο τ)οτ,ποπ οί! ττπτΡΙΞιτε τπτ:ττττ Ροτοίτ:ττ

Με. τοπττετ;ι τ οποτε πτετοι· απτο ώ; ουτε. ποπ τπ το οποτε ορροίτττ.ττπ τ [τοτττττττοτττε ττττωττ, οπο. ,

οττο!τοετ οπο:: :ττοτττττεττε τοποορτο τετ ίορροτττττττ· τ1ττττττοποο ο πτοττοπο. ροπ:Π Μοτο ορροίτττττπ.Βοπ ὁ

ἐττεττττἱττπτο ΐτττιττετ τ π:ιτπ ...το ίττττροτττττττ ...το εοπττΞτ τ τετ ἰττ Γοττίττ οοτπροίττο τπτε·Ι|τεττ: α.ττπρο- Μ" π.

πιο, φοτο €ττττττ-ττ°ττο εοπτττττοττο; οι ται: ρτ·τί.τε) ποττττο οπτττ τρτέττποττοπο τττπᾶ:π τ. δ: π. τω. Π.

στποπτ ίτττιτττι ττττττττττε. οτττοτ εκατο τ ποτε τττοτ:το τ το! ποπ πττοετοιτττοπ

· πτοττοποτπ, ποπ :Η τπ Ροτείτπτο τ:τοττττττω, εὺπτ Μ;

5 Ε Ο Τ' Ι Ο ν' Ι_ ττοτττττττο ρ?ατοοπττοττττπίπ οπτττοπτ :τέϊττΤ νοτιτπ

τ' _ ο ' απο τ οτ·εο, τπτ: πο σὲ ο τω., .τι τπ στο! π: οτιτἴ

έ;; ΒΜ:|-αϊτσ2α 2ι216η: απο τ.°οέκφαΕ παο εοτττοετο τττέοτπτ , [βαττ Ποοτταξ νττάτ: τ:.τ.τ.

- ώρας α:“θη)70χί,κΒ ο οι: το! τ. Μ”. δπστ.ττοοετ. οττοττ εοπττπΒοπττπ οποίο:

τ.. ί.ττττοττττε “ο ττττττττττ μπαι τποπτ:ο.ιβεττποοπτ

Αυτο ρτοττττττο οοτ·ττπτ εΠοθετττττπ .τι νοΙππτ:τε ττοσετΠτττο τ οντα τ1τοττο αιτίου τττ·ττπω τττοτττπατττττ

τη.. τ:τεεττττ απο οτττπτοττε ω οροτετττόπτπ πττττεοπτ- το π. ίΕσττττττίι πτ πτοτττττττ απο: π. ο· ....τ... Μο;

πο.. ποπτ το: πε τοττττιτττ €τττττττ. Μ.: ττεττττπε , πω.: τ τωποΐ ΜστἰΩΐ##“Μ 9#ἔΜ ΐΜΡτΙωω Μοταπττττττπ ) »πιο

Ρεπο:τ ετ οκτώ νο!τττττπτο. Με τ... τποττπΞε.ττωτέ ειπ/ῖττπ τοπττττ8:ττπα_τποαΜέτρτττπ-_

Ρ1τ τ τι Α τοπτ. τπ·ϊττπ:ιτ : Βουνο. πι. τ.τ!Ι[τ. 38. . @ο »οι πεταβτττη Μ! 6σΠΙτττ2ΜΙ:Ι τ ΓοΕτροπττ ποια,

' τω. Φ 3.π.9. τττ(τμτττ. τοπ. 39. π. :το Μ! το»... .. .το 6.' οποτΙ Μουτ: οοπτροπτ:πόο απο τποττοπο οποίο τ.

@τυποι ΜΜΜ ηλ (μ4[Μ3_.τ_ π; Μπι!. τ.π.ττττττπτἱτ.το›τ.;. ττττττττττ.οττττττἔ.τττττ,.ττττττ.τοτ αιτία τ.ν.τ τ..τ....

Βήμα_1.4 τω. (ο Ιιοτπ&ιτ. ε.1$./τπε: Λ!τωπιΙ. π. έ: (Η €0Π)ρ06ϊο ττττ<Μπτ.σστπροποποο οιττ1ττττοττοπο

αατωτ των. ω. Στ (οτττοτ·τ ΙΕπιττττττ· ε:: τοπτ.οοτοπτ: τοτττττο εοτ1τττ:τττττοπο οτο:τττττπ:,οττο μότο ττττ:τιτ

τ:1πτοοεοπτ Ρτπ:ὸετττ·πττττ:ιττ‹ πεπτ πττ)·1τοττπτ. Ρτοο. ότι τοττττττΙ:ατ πετοττπτττττττοποπτ σο.τττττ:ττ: Μ: τποπ.

ω. τττ.8ττβ. Ι. τη. £ο›τ[εΠζ σ. τ 8. δτωτ η” ωττ·τΕ Μπιτ:- οΕ«&οττττοπποδ:οτοτ ττοπ οττ το τ:τττττ5 £0τ,ςποί0οτο,

πο· ,Μπα ποπ τρία θα: τττπάτττπ[απτ. το :Μουτ πιπ[.τ,ν:Ι τα! το ἴο τρΪο:π:τω οοοττοττττο ετεπττττ°2 Μ! όΐοότττε

“το ¦τττ|ῖτ.τ›τ οΜυτττττ , πιω τ... [πω. 2 Πειτε ...το τ (©3012. Νοε: πάω τω». ττήτ.3 2.βτ'έ. τ . Μάο. οπο:

'ω. το εοτπρωττποττ νοΙττπτ:ττοπτ ετατωτττ, ετττ(τ.ττ.το τπ. Ιταττπτωττ τοΙοε στο &τττ τττροτπατ.τττ1 ποστ ρτ.νιτοπτ

1>_ ο πο-τττπτ ρτορεττοοποτττ , 88 οπτο:Ιοτττό σποτ παώ , Ωω ττοτ:πετ τττττττττο Ποτ: ποιο οπτε:πτ ΜΙ τ·πετο πο
Π πτ.8τττττττ.ττττττοτττ ττπρεπττττοττττε πιο... οι Μάτ-Ι οωπτοιττ,οιττπ Μοτο οπο... Ιττρ.ττττττ. τα π.. πτο- .

οπο; απο ροττ;Π το οτι οτε , οι πττπΩ :πιο οπττττ- Ι Γτ:0τττττο7οποπτ εεττ [τοσο ε. νοΙοπτ:πτο. Ρτ·οο.τοπ

Μ. το , οπο: ττοτττ ροίἴττπτ .τι ττθ:τττπ ττοτοττπτποτε,] ω'. ρτττπτ οπτογπτ. Νοπ ποτά .το ττττττοτ· τπΕτ!|τοτ

αττώ Ω:τ"Η πο ς1ιτ;ττττ Ρ;ττ·τοτ1τ Π: Π.: τττοΙτπ:τττττπ_; Πτττετπ τ:οετττττοπ:,οπάτπ Βετο οοΪοδΕο.οτΒοΙἱ σο

Οοτττττ·τττ. ττοττ:Ιτ ππεοΙτττ ρτοοττοτττίοτπίτ.οοπτοτΣτοτ·& τίτττπτ εοπττπποπε ποπ τω... το οπιτί5 ΡτοΧω. (ΜΒ

το .τωττ..ττ τ απο δ: Πειτε τπί:τΙΙτοττττΕτ· το8ποΙοο- ροοτἔτ :αποτο τπωττοτΙτττττοπτ,σιττ ττοπ ροίοτ τττττ.το

το, οίιπτ το οοτσ&ο ροποττ:τποΙο τττττττττε εκατο.: πο. τοΝτττπ, ποπ :τπτ !τοοοοτττο8τττττο τ ποτε Ποστ άττττ

ΒεΙιττπ. τ. Ροίτιο τττεττετο Ρτττάττ:ο :το Ρτοΐατιτττττοπο Μ εο;;πτττο ποπ Πτττττττ τττττπ:τ!τ:πτ ετ:ττττιττ:ττποπτ τι.

107: τττττ.ττττ , δττοτππτοπτ τμ, οπο ττοίτππτ Με δε ττττττο οοτοτ'3°ο, Ιιτροοπττ τ:τπτοπ το «το οοτεδτζί.τοπτ τω.

Β ο νοτττπτατοπτ τ:τ·οττττττπ τπτ:ττπ:ττο το τοτττττ,τττοτιτοττττ ττττττποπτ, τ·τ εοπτ1τττοποπτ τω. .1τττττοττ.·

ό! , τΙοττττ τττετττττπττοτπ τ τοτττττροτείτπται τπθττττ-¦ Κέιτ. Μο!έτω το. το @το πιο τ.τ.τττωττ......

 

πτ·επτΓιτπτ , ποπίπτοττεττττο τοτπττττττετ ω: οοτεθ:ο,

ποστ! τοεττττττττπτ ο τττεστττιπτ οίτ.8τ £τττττττ, τω σ: .το

τττοτττττε.8τ τπίτπττπτο οοἔττοίεεπτἰετττιττ εκ Γ. οεττὁ,

τπΕτΙΙτοτ!ττοτ· οοεποΓεττ.ηττοπ πο τ. :οττοτττ)8ε τοπιο

οἰΙττοτ εοοπε Ϊετ Μοτο τττττττττε. π.Ροτείτ Ποπε ττάεὸ

οοτ-.τέττττττπ οοεττετττοποτπ τπτοποετο ττττεττοθτττἱ τ..

πτ:τπο , ντ οπττττττο·τπίτΠτοτΙο ΠΕ , τΠιττπ εοπτεπίτι

τιττπ: οτεο Γ:τττετττ το :τι ττοτοίτ Π€ιτ5ἱτ1τ°πττἱοττὶτοτ°£06

εττοτσετε τ:οπτοπίοπτ €τττττττττττ. Απτοε. Ρτ·οο. Ρωτώ:

Βετττ τππτποστορο8πτττοποτπ οι: οοτεθ:ο ττοποθο,

:τά:οοίοοποτττ το ΓιττττΙοπττο , 86εοπτοπτροττττοτπ τπ ττττοο τα Γ: εοεττοίετοτΙο ποπ είτ; οπο. εοεττοΓετοτττ

ποπτο Ιττττττττπο , ν: τποπττττοτ Π: τπτροΠτοτττ: Ποιοι τπτ ποπ τ·τε,τι:ο Πτροοπτττττετ τοτοττττο ωτ°τττ.τττεττττττ

τετττοετο. 4 οοτοάτ ττττοτττο, ποατ1Μτοτττττττττοοτεάο οο8πο..

ο $ε ττνΝπτττ πετρα πω. οπο". μμ ττπ.τ3.τό· πο. τ.τοττττττ.τττμ. ο τοτρΙτοπτ,οτοοπώ επτα! .το το ρτ·ο- _

Μ· Γ; σ. 3. ο· 86. τπτ.4. ύ.2..2.π.12τ.πτ.6.ό· τ. αυτ. ττττπωτ. ποπ τ:ίτ ; ε. το8ποίοτ ςττοτΙ οι: τ. εοεττοΓετ.

..Έρση τ. τΞεκ.τητ. οπο· το τωττ.ττ. 2..ττ·τ·. τ το π: τ_άτβ·38.π, οτΙο ποπ .τι :ττπττπρΙἰετττ εοεποΓετ οτ ετ:τττιπτ,οποά

Η. τω. τ .Αππο.τττ τ.τΜ.37..τ. τ.ρτ τττοβ τ.Γ.σρτιο.ττ.τ.στπψ' τ:: Γι: αποτο, ποπ Μ: ηιτἱει ποπ πττπτΒ&τεπττπ το -

τ_ψ τι. 2.ττά χ.:τττττπτ πω!. Ρεττ.ττωτ.ί το 5..<ττττωτι: ττοπττ :οττΞτπὸτποτττ,οττὲπτ εοοποίετοτττττττετπ τπ πο.

πω. τ.ρ.ά:. τω. ό· οι προ! τ .1τ.π.ττο7.ορτ [άρτο- το&ο.ττεττπΙττοτ τοτπτ:τΙ:πτοοττττττοτποπτ τττττ.τ ίοταπ

πτυ,7τι!ετττ.Γιτπ.5.9. Μάο Ιτ.τϋι.ττ,α!βττ.28πα.τ. τ.ορττβ, ττ:τ ττττττπετ οτι το, οοτοέϊττττττο “στοπ ίτ.τττροπττ το οο

τ.3. Ι.ττΙ_ττττ μετα τ·βε..το. πιο π. Βεωτ.τ.μ.το.π.7. το&ο. Εοττπτ.τπππττω 8:4:οίΠ.τε άττττοτε εο8τττττοπτε

.,τττ..._ €.°ττωΙΙ. το: ττ-ττττττ....τ>τττ.ττττ.τ.τ.ττω..... Γποτει εοπποΓετοττττπτοτττ εσττίοτ πω.. ποπ ηττπος

οι. ποτε και τίτ.Ριτποττπτ. οποίο |τοοτττ,οποπτιτπτ- ττττττοτττττ τωτττ.ττττττ απο τοΙτττπττττ τΠτττττ ίπτττπΠ:

Επττωττ. επποπο ἰπ εξω ι.€οπτΡΙοτ:τ, 88 πο 0Ρετττπουπτ ρτο- πο |τοοπ.τπτ οι τπάτπετεπτειά ττττ·ιττττ Ποτ:: τ οτιπτ τ.ττί:

..Με οτΓΡοίττπ . @ωρα :Η εΓίτπτττττττοτ· ΞπότττΈκπτ .....ττττ. ίπ τοπτ:·εττ τ:: απο ττττττπτ τπτο!!εδττττ , :τπτ

οι οιτπτ ττοτοπττίτ τπτ οροοίττ:τπτ ρωταω τ το ο ἰπτΡΙτ-. οοτοέτττπτ Γοεττπτ:Ιιττττ ο ποπ πττττττ:ετ8ο ποπ; .το τπ

οττ, το οοπττττπττττποττποττο οτΓροΠτίτ το πΙΙτοττττττ·· τοπιο ττττεΙΙετίτττ ττοτσίττπ ώττττοΙΙτττττττοτ· οο8ττπίετ

ττττττττιττττττω,πττ ποπ ...το τουτο. ΗΙΓοπτ.οοεπο- ττἶοᾶττε Μπε- ττττττττττ τ τίιτττ οττ:ττττ τοτοτᾶττ πω.

“ή τ.τττα..... Έπτπττττπ. Ατττα:. τττοο. πιτοτττοττο νο- τττ:τποπττπ τ:ττττΓ.τ τ:οπττποεπτετοτ εττττωτττττ τοπικα.

Ιττπττττ Ιτοειο ποπ το άετ:τττττπτττ 'τα ττθ:ττπτ , Γετττοετ·

πτπττεττποτΠοτοπτ :το πόοττπτ, 8: ποπ ττάττπη ττΙτοοτττ

ττσίττττττεττττ τω. ττο:ττ:τη Π :.ττοτττττ Ρτ.τειτττττττττά

 

  

ο ο . ο Η . Β Γ $

τ·ετττττπ Ϊετεδτττπ ντίτοπτττ , τ. οπο όττίτττττο , ττο8ο. Η

“Ματ τπτ Ποιο τ!ατοτπτττττττετ .τττττττττττπ,ττ ποπ [τυο πτττττ Με εοττΐεπτττττττ· το! κτ το ττττπτο οπο τεττττ

Πε οπο. Τοπ. τ. ο Ν 3 .τττοττττ,

πο.

τω. ποπ στο 5Σεπ οοπττ·:Σ; που: ττπρ1τοτ.τ εοεποίτ:τ, Φωτο

το '16

7··ι·4·.ιτ:·

τι

τ

|Π.

Ώ· ·Έά· - · ἔ . . . Γ Βίβ0Πά!.

τ.τ=ΠΠ. ""Π2 απο ΠΠΠΠ.Ι Π! 60ττττττ8€τ15 Π) 2.111 δ Μο“,"._

τ...

Ι)ττ:τεε, Ιοτοττττο. Βτ:τ το επτά] τοτ·τττττ τ σκοπο π: _ Π”

οο8ποίετοτ!ιταττε οττττττπ.Ιὶ:ί`ρ. ω. ποια. ΜΙ απο) Β""·

`~.πο·--οπἑ~44έ!οπο.-

 



ιι;;

άι”.

τη"

«Με.

:Η :ιυι|ἱ

"εξ

.2Ιβυπ..ιι.

[πω. Ωδή".

ιη.
Κ Γιυιά.

:.2ιρω!.

ρ πιο. η. πι. 13_ δ. :οπ:Μ.2. ©4780! άἱῇι. 8. Οιιικί.;.

διιΠιι1ι:ιιιοιιΙιτιιόο , δ: ιπ::ΠιείΒιιε πιω:: οπιιιι

ιιιπι·::ιιιπ ; ποπ ΐοιίιπι :Η Β:ο :πιο :οΒποΓ::ποι

:ΗΠιπά: κι απο:: ν: ι·ιιίο μι, Για! ::ιειιπ ν: οιιιι:.

:$ιιπι _

ι:&ιιπι ποιι Μπορει:: ι:ιριπιιι , ν: ΓΡ::ι:πι Μαι!

- |ι;,ςιΒιι:πι , :μισο :ΠιιπροΠιοιι:5:ιιιιε ν:·οι:ιι:έι:ιιιιι

:Η :ι::Ιιο:ιιιιτιιι :::ι·πιππε

::ιίιΒιοιΙιε: :ίιιιι ιδιτιι:Η::ι: Μ: πιο :Πιιιπ:ι :ίΙ::ι·

π.. , ν: :Η οΒ::ί:ιιιι :απο τ::ιιιπ; :οπΓ::μι:πι

οι , ...οι :ποιο Γ: :ι:::ιι:Ι.ιπ: κι ιεριπΓ:π::ιπ:Ι:ιε

ν::ιτι::: :οπτιπ8: π::ε.

:Π:πτιπ :Η Πω ρ::::&ίΠιιιιι :απο Μπα: τ::

ρ:.ιιι:ιιτιπ:Ιι οιιιιιιι , ποπ ΓοΗιιιι οιιιιπ:ίιπιι:ι πιο

ι :ο Β.ώ58:: Χ Π. Βε!:ιεκππ Ι)ει. δοἄισ ?ΙΕ

:ιι,ιίό.τιε ι :Ποιο βάτα ιιιτιιιτιο:Διιιιπ ; :Η :ιι.ιιιι ι:

· :πω Γ::ι:πιιΔ1ιοιριιειειπι:ΙΙιεοπτι::; δ: ιιιι·Γ:ιε :ιι

ΙΙι_ιιΒιιο. ρτοι:ιι1ιο . ιιιι:;,οι :νωπά . τοιι::.ιο :

παπι ι;ι:οι:ι:τισ :πιώ :Π.ρο::πιιι, δονοΙιιπ:ιε, :Πι

οχ::1ιιεπό_ο , π:: :1:::ι·πιιπιπ:ιο , Γ:ι:πτι:ι οικω

Ρω;"π δ: ι:1°ιΙικτ :ιι:ιδ:π:Ιο , πο:: :οαιρειι·ι::ι

:ιιπι Ρι::πιιΞι, σ:: νοΙιιπι_ι::- :οποιο :οιισιι:ιιτ :ο

ρ.ο:ι.παι00:ιιι ::ΐοξξ;Λ._

· Δ: ι. 2.Γ8€1. οροοιι:α: (:π:. Βάι). -/Ϊ#ΖΙἄΪἱ814ΜΪο·

:ιιιι ο:Ι:ι:ιι:ιέι Ειι:ιιτοτυιιι , ποπ π:: , 1:άιιοΠ:·π :

:μή διαιτα πι·:ί:π:ἰ.ι ποπ πιι.ο:ιπω ; οι :ο ίιι_::ιοΠε,

πιο: οσοι: Ραο1Επ::: ιιιιι.:, Ρ:π::ἰῖ:ὶιιιιιι, ν: Βιι:ιιτιιιιι

οπιιιιι Μ:: :ι:ρ:.:Γ:ιποουι·οι·π,πιιο:ι :Η :ιιι:ιιιρ!υιπ

ιρίιιι5. ει: π. ιι::8ο :οπί::1. παπι , ·υ:Περπιισίωιά.Ι.

19ινωιιιι2. ν: π:οι.ιοι: :Ηζέξι.ιε Γιιιιιι·ιιε.ιπ :ιιιιίο.!ιο:::ι

ω:: :οΒποΓ:ι, (πι: οι:-ϋ1ι:ιιιΐ::π!ιο:πιε ι 902 ω

πως ποίι·ι:ο.ιιπιοιιρ , :μια ροΙΪιιπ: Μ: ό: πιιιπ:Η.

Μπι :κι ιθ.ιιΒιιιι:ιιπιτΜ Π: ιρίἔιιπ ρο::ΐ:αι: ιππιτιὶ

πώ. ιπ::ιιΡΓ:::πιιθ., 8: Ιιο:::ιιτο ιιοιπ::ιπί::οιιπρο

:ιι::_ πιο. ιιιιποιι:ισι ποιοι·ι: :Πο.::::ιι::ιΤ::Ει:ιι:

::ι·τι:ιιοιπ: οι::Ιο:Ι:πι:οιιιπ: :ιιιΒιιιιιι. ιιοοιιι:.μιο

μ:: Ποστ:: το Φτ:::ιπιπ.1Ποτι:ιιι οιιιία-π.ι: :Μπι :ιο

πι_ιιιιιιιιι :ποιαν οι ΟοπΡιιω, π_20_ :οπι::ι.:ιιιπ

.ιι. ιιι:.ιιιιωιιω οι›ι:οιιιι. Π: :οπ:ιι:ιο. :ΠοπιιιΙι::ι

::·:ιιιιιι:ιι :κι ιιιί.ιΙΙιΒιιί::ι::ιπ ΐοιιιιιι:πι . ιο :κι Ραπ

Γιιρροπ:πόι. :οιιιι:πιιιπ: ΐ:ιοπιιιι :ιιιιιιιιι, ό: ειπ

μια., φιιιιιιιιιειπ.ιιΙιιεόΜ-:Μπ:. πι... ό: 4.:1ιιι.'

ο: ιπί.ι!!ιοι!ι:.ι:: :ποι·ειΙι , :οπ::ιιο; Μ! Μ:: ποπ

:Ω τω: π:ιιπ:ιΙΜιιΙι:ο_::αι :ιιιιιπω ::ι:π:ιπ: _ :ιιιιιι

ορρο!ιτιιιιι :ι:ο::ίπιριι:ει:: :οπ::.ι:ιι(:Νοποιπ: ο:

ΙοΒἱ:Ξ`ι, π:8ο; πιιπ.:1ιιιοοί:ιιπι:1ιι: Ροίι:ιει:τπρ::

ποιά: νοΙιιπ:ιε οι: ιππει:νι ΙΜ Ιι!ι::τει:: ::ριιιι;πει::.

Απ ιΠιι:Ι :ι:ιιι:!ι:ιο οπιά:ί:ο , :ιι:ο,οιιο:1ιπ::ιάοπι

(ιιρΡοπιτ :Πΐ:τι::πι νοΙιιιι:ι::ιιι Επι” :κι :ραπ

:0ΩΙ::μιοπ:ωπι ν_πι::ιπι :ιιπ:ίι π ο:: πιει-πω. 8:

πιο: ιπ ἱρίιι :πιω νοιιιποι::: Επι: , ποιοι ρι·ιι:Ιῖιο

Ροπή: ιιιοι:ιιιιιι Ρ::ιδ:ι::ιιιι, :απο :ο:ςποι:ι :Μάο

π:ιτι Ηι:ιιιιιιι , ποπ που νἱ ιωι:η Μπι:: ,ι :μισά

:κι οι·ιιι:ιιι :1&ιπι νο!ιιπ:ι:ιε ριωτι10ωτιπ, πιι:ιιιι

νι_:Ηι:ιι:ιε ἱπ::πτἱοπι: π:::ίΠιι·ιιιιιι :οππει:ιοιι:πι

πιο:π:ιε :ιιιιι::ιιι ιιι::Πο :κι Ηιι:ιιι :οπι::μι:πι.ιιιιιι.

π.ιπιΠιπ:: νπο πάω νοιιιπ:.ι:ιε , πο::ίθιπ:ο :απο

::οπιιοι:ι πι... Πιτιι:ιιε, :μι ιι:ωτ...πω :οπιι:·ι:ιο

ιι:πι πιάσει:: :πιο ιριο::ιιιι::πιπι που. ΐιι:ιιιιιε ποπ

:οεποί:ιτιι: ἰπ :ποθ , ν: Μπι . Με! ν: π:::πιιιίι,

ει: ο:::::ιπιπι:ι .ο νπιιπι :κ νι Ρ::εί:π:ἰι πόΕιιε:

ΒΕΟΤΙΟ ΥΠ.

° :Μπι :εΙΤοπιιιιιιι ,ΒΕ :οππ:ι:ιοπ:ιπ π:::ίΤιιιιιπ

::ιπιιιιοπιιιι , οι απο: :ιοιπτιιιπ :κι οπιπἰ.ι :Μπόι

::ι::ι ι::ι:ι:ι:π:ι!ι:ι, δικ ίπιτιιιί:::ι , πο: :ι::ι·ιπΐ::::ι·

πω:: ί:::ιπ:Ηιπι οιιιιιι:ιιιιιοιι: :ΙιΓΡοπ:ιοιι:ιπ πιο.

ο: :::προπε ι:ιοΙΤιιιιτ π... ιρπε:οπιι:πι::: ό'. Τ”.

πω. ι. α. πωσ. ω. 7. :πιο ποπ Γοιιιιιι ::ρι:Ι:πτιτ

ρσίΠοιΙιει, Ιω :παπι ω... μιΠο:ιιιι ποπ ::Ρ:ιοΓ:π-ι

:ιι::::ε ί:::ιιι::Ηιπι σπιτι: π :ΙίΓροιι:ιοπ:ιπ :ΝΕΒΜ

ΙοιπΞ πιιιιιπ:::: :Με όιιιιοίι:ιοποι , πο:: ποτά: @Ρ

:ιιιοιι: ::ι:οπιι:ιιι ο , :ι:ίο:ιιι·ι:ιοι, Πιι:οι::::πο

ει:ιίι:ιιιιο. πι :ιΙιοιιἔι ω:: :ιιι:.ιιιοπ:. ΟοπΗ:πι.

Ω:ιιε:Ϊι :ιιιίΪι Πι:ιιτο:ιιπιι απο :8.:0800[ειιιφ·

:οποιοι :ι:::τπι: Ρ:ο:ιιι:οι·: : :ιιιιι:ο8πιτιοοπο:18

ιπ:ι:ποιρια::::!ί: νο!ιιπ:ι::ιπ . ν: :πιο :ιἱ::&:ιιει.

ι[.Πιι:.ειιιο ρι2Έι: Μ:: ίπ Η:: :Π::ιι:ιιι, ::ιτπ απ:: π:

:::ιιιιιι ποπ ροΠι: πω: :ιίΠεπι:ι πι::ιιιιιπ ι Ν! πωσ

  

:ιωιιιι :Π:π:ι:ι Η ι:Ρ:::3:ιιωτι:ιει οιιιπιε ν::ιτπ:ιι:

πω" ι::ιιιιιπ :Μπι :οπ:ιπο:π:ιιιιιι , ποπ :ιιιιοωτιι

τιιιιι , :ιιιππι :οποι:ιοιιιτιπι:π.

8ΕΟ»ΝΠΑ π:8.1:: .Μιά ε» ρ. απ. αν. 9. Μ::

:ι Δι·ιιιιιιι. «α. ι. απ. π. 6ιοΜε. «π. ι-. Μια. π. Μι.:

πι οι οριώ..Ιι!ι. ιι.άιιβιαιιια π:: οφ. 4. πω. ι.:ι.ιπι

Μπι ::ρι·οί:π::::ιπ:: :ι:::::ιιπι ω...: ι·ο!ιιτιι:ι:ιε

ποπ Με. ο , οι πιιιιιιιιι::: ι·:ρι·οι:π:ιι: Ι:Ι:·ποιι πι·

πιω:: Ηιτιιι·ο:ιιιπ ποπ :Π.ιιιει.::ιτ:ιιιο, ΐ::ι ΜΜΜ,

:ιιιιρρο :μιωροτιιι: ΠπιρΙι:ι::: ποπ :Πῖ:. :παπι πι.

Ναι ::ρ:α:ι:ιι::ιιιτ :οππ:ι:ιοπ:ε π:::ΙΕι:ιιι ι·::ιιιιι,

ποπ :οπ:ιπ8:π:::: Επι Ρ:: :οπιι:κιοπ:ε π:::ίΐ:ιήμ

ποπ ροίΠιιιτ £0Βποΐ:ἰοοπ:ιπ8:π:::: :μπι :οιιιιιΙ:

πιο :οπ:ίιιΒοπε ποπ Μπι:: :οΒιιοΓ:ι·:ι:·π:::ΙΓ:ι

:Η , π-Πο:ιιιιιιοπ·:Π:ἰ#:οιι:ἱπΒ::ι: , Πιο π:::1Γει:ι2.

πω» :ποπ ει:: ι:ρτπἴοπ:ιιιι:ιπ:ι:ροπ:ι:π::ι· :ο

@οι :ΜΜΜ νοι.οπιπ:ιε·: :ι·Βο ποπ ρο!Τιιπ: τοπ::

Πιιιιιι: ο:ιπιριαιοπ:ιπ :οπ:ιιιΒεπι:πι “με μα::

:ΙΤο, ει: ιιοπ ΗΕ; :1:ι:ι:ιι:ι:π::ι· ὰ νοιιιπ:ιτ: Β:ι.

Πι-οο 1.0::ιε ποπ :οΒιισΓ:ί: :Μαιο Πο:τιιίπ

Γ:: :ιπιπ:π:::::ιιιιιι πικαπ ίοΙιιιπ :οπιιπεπ:ιι: :πιο

Μ:: νι:Ι:εί , ί::ιιππΐι π Ρτοιιτἰιπιιι ΗΡ: :.ιιΠιπ&ιιιιι

ΜΜΜ:: ΗΜ:: Πι:ιιιιξ π: Γιι:ιιι·ει π:

πο:: :ιετοι·ιπιπι:ίοπ:πι Βιιιιπα νοΙοπ:.ι:ιε ; ποιι.ιι,

Μι! 00επ0ωθί!ϋ ι ιιιΠ ν: :ι::::ιιιιπι:ι :κι Μ: Κι.

::ιιι ; παπι :ιπ:::ιιιιι.ιιι :Ι:::τιπιπ:ιιτιι: :κι :ίΤ: ΐιι:ιιιι,

ποπ όιιι:::ιιιτ ὰ ΡοιΒιιιιιοιιι. :ι:τ:τιπιπιπ:ιι: πικαπ

π:ι:·ίΐ6Ηι:ιιι·ι θ: Μπι νοιιιιιτει:: πο ; π.:1ιι:ϊ:1:::ι;.

ιιιιπιπ:ιι::ιιι :Ιΐ: :ι:ια:πτιπη :ίιπι ρ:οι:ίτι:ιιιπι·ριιπν

:πινω ριο:ιιισ€π:Η ει! απ: 6:Ι3:ι νο1ιιιιιιιι , ν:

βιώσει»

Πι:το ι.Π::ιε ποπ :ο8ποΓ:ι: διαιτα Πιο:: ε..

Γιά: πιο. ιπ:ι:ο:πά:π::: ι :ιιιο:ιιπιιιι: πιο, ίει!::πι

.οι Πειιι[αιιιι·π :υπτἰκἔεπτἰπ Μπι :υέιιι$

ι α:: πρ...@πιο ..ι :πιο πο. π?

Ριιιινω $:π: :ιθι:πιπ:: 13ιιιωι:πιτ. ἰπρ.ιἰψι5;.ιιιι.

5. Θ· ς. .ο πω” 0ιωπηιι. 3. πω. πι.. (9·ιιιιϊ.

38. πι. 3. κα. 18. 0.:ρπο.αι·. ι.. ./Μι πω: Γπἰε:.ι.

ό· 6. Ριιιι:Μπι. οπο. πινει.. :ποπιιι , ::ι:ιι Πιο::

ι:ι:ει.Ρει·-Γ: (Ρ:&ι:ει πω:

α:: Μι :ι:Ρι·ι:πιιτ :οπου :πτιιιι:::π :ο πι:ιι:::, :πω

...πι :ιι:ιτι:ιε Π: πι τ: Ϊιι:ιιιἑ. :μισά ποπ :ι:Ρ:ιτιιι

τι1:ιο·Η:ϋπι τ: ν: . ΡοίΠοίΗ δ: ίιεπι:ει; ποπ ::ιπι:=π

ει: ί:πΡ:ι Μ: ι:Ρ:ιεΙ:πιιι: και ν: ίιιτ:ιτι.πι ' πιο Ϊ:

:ιιιι:Ηιτιι απο: ρ::::&ιοπ:πι :ι::::ι::ιτπ):ιυιπι π; Π)

θ ΜΜτυ:ει ό: ιπ:ιΙιιιώ :Μΐ:ι:ιιιιιι ::ιιιποι·ίε ; πο·

Ει0Πο ειιιιι80Χ0::ιτε :οππο:ετα :ιἰΙ::ἰπιἱπει:ι.ι: τα

ΓΠΠΠ:ξ ἐ ΡΟΦϋιιι,δε :0πἴ::ιιι:π::ι· ::οΒιιιιιο ι:ιειι.

πι:: :ι :ο2πι:ιοπ: ι:ἱ Ρ:.ιπι.ιιι..

Π1Γ0 3. Η:: :Η Πω :απο :ο8ποΓ::πι!ι Ϊιι:ιι·°

οι , ροΠ:ι ι.Ι:.:ι·ιπιπι:ίοιι:ιΡΓοπιιπ :ο :Πο Βιιιυι_

Ε:1Πή

δ: :ει:ιοιιι πιο: :Με :ιιιιιπιι :Πι·π:ιιι, ν: ο!)

:οΒιιιιιοπι: 8: Γρ::ι:ι πι

Ρυπ:!πιπ.οιρισιιΙι. Ι)ιιιιπ:ι

Μ.: ::ι·ιο :οειιοΓ:::ι:. 1ιΓ:ι:πι πιοιι:ιιι: 2ιιιιι:ι!·: :ιιιιο2"
ιι!¦

πιο!.

ιιοξ

πω, Μενού πι. 38. απ. 1.ριπροβ 3. Μ.ιιτιι.ιια: 1:.β.

ε! ι

πο.

διὰ :1ἶ:π:ἰΞ ρ:οι:ἰοιὲ πο ν: :μια πιο”. ι. Ϊιι- Ρ""""π'

Δ · : - 0 ν Α . ά!)'Ιδ έ!! ΠΐΠ
:οτι Νοε:: ποπ :οπ:.π.πτιι: κι :Πΐ:π.ιιι Γονιιιι|ι::ι, .Μπ.,,"”

_ - Η :πιο [πτωσ
ιι:π:::ιπ-:ιοΓι,ποπ ροΙΤι.ιπ:. :πιο ::ιιιίει) ι-οτι1ι:ι.-Μπ:

:Η :Π: ::ιιιΓ:: , ν: (πρι). ι. ρ:οι:ιπιο. :πιιΓ:ι :οποιο- @καιω

:πιο ποπ ει: :Π:π:ίι , ι::ινο!οπτιε :κι : δια. π. Ρ'°^°""^

ΙἱΒΒτὲ·€:ιτιι1°π; 8: ΐοι:ι νοιιιιι::ιε :Η ρ:οι:ιιιιι :ιιιίι “Ψ ή!

. "Μπέκ
:ιιι:ιιπτ £ο8Π0[01 τω;

πι.

ντὲ :ο:ι:Η:ίοιι: π:::ΠἈ:ἰὸ ρι·:::οιιἱίιτἔ. Ειιπ:!ιισι. Μ:: :Η ε...

- :πιο :Η :κι ::ρι·ε&π::ιπ- ·ιΈΜΜ ιοί

:Μπι ρο:ιιιιτ:ιιι ιιι:ιι::ιπι :ιιιιιιιι ΡοίΠοι!:πιι:ιιιιι Π- Ρ'>β·

με:



πω.. κατ. παρω. Μ. .νιάτα ιττττι- τι;
Εββάτι!” το. _-ι τ. / _- . ·|Ϊ”ἱ|ἱΙ“έ:."Ρππτιαπιαπτιιπ: εΙατοπι ει!. ικα Πιιιιπα εΠα&πα- ιάπττι πιτιιτποα ι·οιιιτιτατιτ επειτα. Πα ιιπΒιιιιτ πι.

ιιτ,86 ιπτειιιΒιοιιιε Ππιιιιτπάο ται,τωτιτατιω σπιτια εοπτιτοιιετιια. Ρι·ιιπαδοπτ. παπα , Βεπιπιτιιιιο απ·

εοτπριαιτιοτιαε ταιπ αιΤατιτι.ιιτι. τ;; πααεΠ`ατιαε, παταω εαττὸ ΡταποΒιιοΐεατα 6_"Πω, .ΠΜ ."πϋπ.τ.ατιιτι

τω... αεειιιαιιταιαε ο δ: εοπτιπΒαπταε, πω” ται¦ ταττιοτα. πιιατετιπεαο ποίιτο τα Ε.ττιτα ετ (τα...

ιρδιίπο οποεππιπιιαΠατπ Ρώπα απατα μπα; τα. ιιιιτιατὲ πω, 8ι εαι·το εοπτιοιζιΜιιε ιπ Γι: ιΡία:

ρτπιαπιαι αι·.ιτιι τα ίιιιΒιιι:ιταε , 8: ιπάιιιιτιπαε πι. 7.ι[ητικ πρ. τι. 66. τ. π. 6· τω». τι. 4.3.ι:. π. Ε”. »φωτ ι

. οτππι τιιΓΡοιιτιοτια ΡοιιιΒιιι , πιο ειπα ταειιιατ αιΤα τω.. τιαεταιιιτπ ιιιιατιιιπ Παι ποπ ατιιιιτ Για τω.

ροΙΤπτιτ ;ππιτι τερττιιιατιτατ ααα ρετταετιίπιτιο τπο- Πτιτιαιπ 13αι , πιιιιι:ΐΡώτπιπ τατιοτιιααο α αέτπιπ

' πο. 8(Γυβοω”|Ραβ&ιοτή. οπαιπ ιπ ίαιι.Παπατ- ίπτπιπτιι: Παιιε αιιιαπι ιισοπιτεεεποΓεετε ππιιιΠι

ΒΡ,;χ.,”.ϊι€'Ρπιθ Ρ0πϋπτ. Ιπιτπτ Ροιιτιιπαπττιπιιιατετιπιπτι ιιιοπτταῇ›α&ιιτπ τατιοπτ8,ππιοτιτα&ιτ.α ταπτπιπ

..:α...ι.... τιοπαιριοτπιδιο ειΤαέ-πτπτι .€ΠαπίΡ ιτιΣΓαιριο να ιτι αίὶιπ.ιπιται!εᾶιι εταατο: δε τίι:οιιιτττπ εοΒιιοίτατ.

.τι @των ιραεια απο α · ,. πει τα πετ εεττ πω ωφτιιιιαπτα πεεμ.ιιΕ·ι παπα τατιο_ 8; ...πιω ςο8ηοίες:πάι και

απ. ο·πιπ:α,εοεποιειΕιτιτπτα. παπι πια ιΡία πω. επιπ Γιιττιτατπ: -ειιιια ταιιεττιΡαθ:ιιι εοπίτιτειτ ιπ Παπ ει: τ

ατιιιαι·π αιτιιααπτια, 8ι ααειοαπτιππιοτππιοιιτ,ατοπα τα Μα τιποτα , ν: ει: Ρτοχιτηο Εμιιππ;χιρητο; Μ- τ

τιιίΡοιιτιοπιπτια, ειπαειπ ιαιρίιειιαπιτπι·αιππεντιιι- οπιταιιτεττι ταΓρεάπε φωτια. πι. "παταω ω..

επτα, τιιίτιτιάτα , τΙα.ιιτιειιι:ιτα αηιτιιιιαΒαπτιιτ κι Βιιπίεαιιτιι Βιιιτιατιιειιττιπι,οποό α!! [πιω. δ: εαιιΓα

αατΙαιτι επαιπι€ι) ©ιιιππΤ,ΕΠτ ΓΡεειεί ..π..ττί. ι·ατπττι τριιιιτι ταιοεᾶιιε. δαεππάτι ππ....ατ . 0πιΠεε απ.-. ω.

' σπα ποιο, τι τ απο ι ι ι. ποπ ετικέτα ιοεπιπα θ:ιια ιιτπ τω ι)απιπ ρτα:ο2ποίαατα ιπ-πατατιπιιια-ι δ""·

· · ιπατιεπαπατατίοαειατπ αιτοταΠαιτι Απτιειιτιίτι, πι1πε τιοπε (πετ νοΙτιπτατια: 8αοτιιπρ. Μ!. απ. τεμ °φ"""Μ

. ποπ αιτιίτεπιια. Γαειιτιόπτπ αα οτππια ιιπααπιαπια,8τ ΚιτΙι.τϋΠ. 38. α. τ. τι. 5.Μιτριι. τι τ. 5_ “πω” Μ

αεειτιεπτια, ειπα παισιτπτιιααιΐατ ιπ [πορτα αιτιίι:απ- πιο. π. 2.αττ. τ. Βοιωτια. τι. 3.ιια. ειτε". τ.ρ_ π.

απ: .~8ΐ τιιιτ.ιτιοπα; Η ρατιαιιαταπτα ααοεπι ιι·ιΠοτιαι τα. .στα η 5. 0ιιιιττ.ττ 2 ῇιτα, Ματια. ττΙαιδι.τία ΕΙιιψι

:τι ο.π ο τπταΡοτιατειπτ Απ:ιεπιιιτπιΑιτι ταιιιτπ ατι.. τω. φα. πω. π. ρ.:8.67τ. Β.ιιιιιαα ι_ ρ.αιτ. πω!

επτα αιτιιι:επτατιταοεπιοι πιαοτ,τπιπ @τα πεπτα) ιέιά.τίιτρ π. 6τιπ[α!ται , πρ. 4.τ.μ2. α. π.......ι.τ.

4 8τ Ιιτιαατπαιιτιν , ειιτπ πιτιπιιε τοπ αιτρτειΤιιτ ιιι πιο; α.. παταω έν. το. ό· τι. Ρτιππαιπ. ατιιιτμμω θα.

ν;]Ποίτια, ααὸἶτπ νιποπα Ξπιιατιατα νιτιαταπι _Ατιτι-. τιιτιιτιιιπ . άαπαιιΔαπτατα νοιιιπτατα Πει ναι ρτατια-τ

α τι πιπ οτα επτατπ , το επι ιτιοαιο απτο νιτιαπαιπ
_ ι

απττα,τμιαπτιο ατατατιιαπε 8: Πιτιιτιι:. Με. .9τοτ.ιιι τ, . ο

τω!. 39. Μπα ειπι πατιΡοτείτ ντ επετιιτιοαιπιιια, ιτι α3 εαττὸ ρταεοαποΓειτ οττιπαι ΜΜΜ. Έπτπτω,

Ροιιια ταπ:πττι τέεταττπ.ιιτιστιοπα .ιπεται ατι απο ΐιι-ι Ηπα Βοποε ρ ίιπειιπαιοε ,Σπα ὰ Για πωπω , Ηπα α

_ τιιτπτπ , ταρω επτα: ι Μπι , ντ ΪιιτπτΠπη ειιιαιτι ι ατομα ατι:ιιπ νο ππτιιτε εραπτιατιταε. Ρτοι:απτ τ..

Δ Π απτεα τερτ:τςετιταΒα.τ ιττ ΡοΠιοιιατπ 2 Καιρ. τω: ιιι..Ξ Τιιοτιιιίι:α : Οτππετιαειετιιτο αιτιεαιτ οτι πα ειι·ε·άπ

ο· ιπιἱπιτα ρατιειδτιοπα πιπιτιατεοεπιτιοπιτ , ηπα ρο!ι- πω". παραπάεπτα ξνοιμης;ιω “παώ ηεςεσπτιπτη

τα ταπτδιπ: εοΒποδοιΙιτατα οπιαετι τω.. ιιιιιτΙ τα· ; εοππαιτιεπατπ παπα επτιι ττιαιιο , απτο ταιιτ απτέτπα

· κι - . - -εαπτατ ν: αιτιπιε. α.Ροίιτα πατατπ:ιίτιατιοπα αί-ι ιτιπιιΙιπιιιται·πααιταπιιατιτιιιε; παπι νοιιιιιταε απατα! τ τ ι

Δ _. ε&ιτια;ι εΙΤαίπτιἐτἔ.Λ 3605 πιτα8:ατΒα8τιοΓειτ 2τιιη Ρι:α:τατ ρτιτιειριιιτπ ααττιιιΓααπιπ ρταάατατιπιπα.πε ι

. πιω ιπ α ρτορτι πα ιιτατιοπα αιτι ατιται·τι,τα οτα

ώ ° ` νατὸιπ πα πω, ιπ ειπα απτο τ!αταττπιπατιωπαπι

Ητιιατιτα , ναι ρε1°ι11ιττατιτα .τι ιπτιιιππ τ Μ! νοιπτι

τ” Παιαιιιπίτιιιοι|ιε τι: ίτπίττατι ποπ ροταίτ; ατΒο
 

ι τα

Π. πω.

ντι "στα

τατιπιτιι ρι·ιιιειριιιιπ,ίαιι τπατιιιιττι ιπιτιπἴαειιιτι›οπο

ταιρι. ..τι αότππ·ι πα.ιαίιπιτππι ιιωε ατι ιπττιπία

π... παπι” απ :Για πιτπτι πια ιρίε ακρτιτπαι:τατιιτ τω". εο πατατιπιτιατ:ατΒο ιπ τισ παταω Οαπα εαττὸ με.

τιίιτπ οπιπαε εοπτιιτιοπαε δε ρτοπτιατατα: , φαι αε- τιποτε απο”. ιπτιιτπιπ : ποια είται πω: τπαπιπιπ

ςἱΡἰτ Ρετ αΙΤα πιτιιτπτιι; .πω ιὶιτιιτπττι Στ Ροιττωτι Πα τα ακατιιιαπειππι αάι.ιιπ α Παπ Ρια.ωιαιωτι.,α..

° Μα τιιιΐατατ πιο Γαειιποιιπι Π:ιτπιτι , α1πι οιαιατ9τπιπ ° Μ" @Τα ως πατπτιιιιια ταΙα, νταο ροίῖτο , ιατιιιιιιιιι.

“οι φωτ ιπττιπίτε.ιι:π Γπαιτι αο8ιιοτιοιιι-ι τατ·ροπεπόπτ ιιτ πιάτο” αιιοπιιι ττπίττ.ιτιο%ιατ
ιατατπ.·)· ι αιαετατππι Πει , ειπα! ιιιιιιιιεατ. Οοπι:ιτ. ει: 8. το Β.

Η3_ π. δαπτατιτιπ απτο: εοπειιιαπαιιτ; τ. πω... ρτο.ἰ μα. απ. τη.. στι. η. τ. τωι.(3ατιτ. εαρ. 66. θ 66.ϋ

ε.....ττωιπ βατ εοπει. α. 8αεππιια Ρτιτπαπι 88 α.. (ιαατατπιπ ω· ι π. α. τ”. τοι. απ. ό; .τι ε. ιιοεατιτα, Ι)αι.1τπ ποπ το.

ίιιτπ αίτ , πιιοτι παω.. ἀ‹ιεατ , Ηττα: ταρτ:αιαπτα- ι τω.. ΐπτιιπι εοεποιτατα τα τ. ἰρίῖε , τω :παπι ιπ Με

τα ταπτιιττι εοπιιαιτιοπατι αΠαπτιαιαε τατπιιιποτιιττι τ

 

ΠΟΠ

Θ".
τ

εαπιιε.. _ '

Με _.μια , ταοτείαιιιαπτ ατιιιτπ Μιτωιωπ , ετ εοιιτιιι- Β: εο τ. τιποτα , πια Γοιπιπ ρατιιιατιτ τ π νοιπτι. με ΠΓ
τα, ι

ι

εαπ”, ποπ εοιιτιπεαπτατ, 8α νατἰαπι Ιιται· ; τω ιτι- ' :παύει , Παω :απο ει: αταττιο αι-8τιοΐειτ ιπ πιο ὁ . ω

πατιαΒιΙιτατ,8ειιαεεΙἶατἰὁι ποια ποπ ταρτααΐαιιτατιτ . τ1εετατο. Ρπτιοαττι-.οπα παπι:ιαπτ α: ίσια νοιππτατα Ι;;:κα_

Ματ στ αιτετεἰτα: , Μ! ντ ακατειΒιιαε , δ: πιο παπι Παιιττιοαόιτι ποπ ροίιιιιιτ , δ: ιιιιοττπι Πει νι:Ηπτι- Μ.. ”
ΡοιΕπιιιτατιτ; πετ ίτατιττι εταπϊαπτιτ ιπ ιτατπιπ ΐπ- ι “σπα ιααΠιεαπ απ: , ετ ιτππαπταΒιιια: εοπττα Μα)ιτο, ' ι

ωιιιιοιιι. , Ρο το ΙιΒατο παι:τατο Πτι , α. απο τιτ.αΗιττπατιταπι,Βαατατπω ΠαιαΠαττιπτατιιια, απ·

ιαο.ιεθ:. ειπε ατιαὸ ιαιαπτιατπ , :πιατα Παω ιιαιιατ ιτι τι... θα·

απτο τι: τΠΕ&Επιιε τιιτιιτια . Με ωιωιτιοαπα_ ποπ

.Μαιιιτε ιιιίαΙιιΒιιαιπ , τω." πιτπιτιιιπ παταω δια

νοιπτιτατιε , φωσ ττιτπατι τιιιιτατα ροΓδετ απ ιπτιατΞι

Κιθ ιιοαττατα. 0.ι.οε! :παπι ιππιιιτ Μάιο τι. τ.επτπ

ποτε: , ποσα Ι)αιιιπ πιω ιτι τατπΡοτα απατα, φωτ

ατι ταται·πο τιαεταπιτ.° νατίιττι πατε όαετατόι·πττι Η.

τιιιΒιιιιατ αραττθ: ταριι8τιατ Πει ιπιπιπταΒιιιτατι .Η

εοπΠατιτια: , ειπα παππιτ Στ ρτοποίιτο Γατπαι εοπταρ<

το ειαΠίται·α . πω: οποοπτιιτπ ιποι·αιαιπ τω.» ατ

5Ε Ο ΤΙΟ. νΙίΙ.

Άπ19αιω [τιτατα Μετα ΡταπτπΕατ Μια·

ττετο-[τω ?ο!απΜτίετ

τ Ιειιτ τιπριαιτ αίτ αστα... τοπιιπΒαπε, Δω τι.

ὶ τ

ιιι:ι_ατππι ειαετατπιπ πει ΐοτιιιαΙιτατ εοπίτιτιιι Ρετ τα- π; ]ι·κ,7)_ τ.ιππτατα απατα: ιτα όποια:: επ ειαετατιιτπ ιπ Παπ,

' ιρα&ππι ι·τιτιοπιε εοτιίαετιιατιταττι ι·ατπ τιππτατιι;ιιαπιαιτατιιττι οιιοτιαεταιιιτ α:: ία αιιετπιτι απ! εΧττα πιο.

παπα; αιτετιιιπ . πιω παετεπιτ Ρτοάπεατα παραιτ

πατω- ατιιιττι α νοιιιπτατα εταατ5. (Στοά αόιιιιε ..τι

επτιιακ , παταω Ρτει:τιαίιτιιαπ5, δε απτεεεειαιια εαπ

Γαιιτ.ιια ; αιτετπιπ εοπεοιτι.ιτατια τατιτππι πω... α

ρεπειειιε α ιοιἐ νοΙππτατα Βει , αιτατ ατιαττι ι νο·- ) ἔστι: ττιπταΒιιιτατεπι. τω ἴτιπ‹ἰατπ. πω. παπι”

επτπιιιπάιιτ εαπΓα ται τιιτπταε , πατιιιιτ τ`οτιωιιω

ωτιιιιται ματ ταἴραᾶιιττι εοπίαουειιτεπι και ιππι

ταπι:. τω» ιιιιιια αυτια ιτι ι·ατιοπα σπιτια: τοπιιιτιια

τιιτΡατ τ.ιι:ιοπαπι εοπιαπιιατιταπ1 Γι.πιτπ αΕΐεδι:ιιττι.

Η τι (Σουτ:



ω. ::ιιι:ε: ι: ιι. 15:ρωι: Μ. ειπε: πι.

Οοιιιιι:ιιιτιιι :ιι:ει:: :ιεει·ειιιιιι Πιιιιιιιιιιι ρε: 28::ιιιι

ιιιιιιιιι-ιιεεεπέ:ιιιιτι , ν: εοιιιιο:ειιι:ειιι επε&ιιιιι :ι ί:

ιιιιειε ρειι:ιειιιειιι : να:: !ιεε: ω::ιοι:ι ιιοιι ροΠιι

ίιιιε ειιε&ιι : οικω :ιωιιιιιι::: εοιιιιο::ιι, ιιοιι :ιι

ιιιειι εοΒιιοι:ιτει ν: :οιιΓε:ιιιειι:ειΐε&ιιιιι ; τ:: :κι

° ιι.ιιιιιιιιιιιιι ν: εοιι:οπιιωιι:ώιε&ιιιιι , ν: ιιιἔιἑ.

:ιιιιαιιιιι ιιιιιμοιιι:ιι: ει: νιιιιιει:ειιι: ει·ετιιω Επι::

ι·ιιιιι ορροιι:ιιιιι, Πι:ειε:ιιιιειιι,:ιιιὸ:Ι ιιοε ιιι:::ιιιιιιι

ει: ιιετιιι.ι ω: 6:::ι:, :μισά ιιιί:ιιιιιιιιι:ει· , 8: ιιιιιιο

ειιΐι.ι εοιιιιιοιι:ι: ::ιιιιι ορροίιιο :ιιΠ:·ιιιιι, ειι:ιιιιίι Ροΐ

ιι: :ιιι:ε:ε:ιειι:ει ::οτιιΡοιιετε , ιιοιι :οιι:ειε: οι:: :ια-ι

ιιιι: Μι: ακοή, :μια :Μια αιιιεε::ιειιιετ ιειιιι

ιεο- ` ·Πι::ο 2.Κειι:ιιιο: :ιιώΒιιι:Ηιιιι:οε:ιερειι:ιειι::: :ιιιειε ροτειι:ιιιιιι ιιι:ιιΒειειι:ειιι:ιά ν:ιιιιιιιιΒε: , :ι

232έ. ἑ-νοιιιιι::ι:ε :ιεα:ε, ιιοιιρρο:εί: Πει:: ιιωιιωιι::ι ιιο:1ιιιο ωεωιω:ι:: :κι νιιιιιιι , ιιοιι ιειιιι:1ιιειε:

"“'"Μ ::οΒιιοι:ειε ιιι :ιε::ιε:ο πιο ν: ιιι ι·::ιοιιε μοι:ιιιιε ιι:ει-:ω.Ν:: ιε:ιιιιι ρο:εΡ: :κι ιιιί.ιΙιιιιιΙι::ιτειιι ::οιι

:::ιΒιιοΓ:ειι:1ιτ ι:: ::ιτιοεε Γ::ιειιιιιι: ιιιε:ιιο , :μα :κι 1εο:ιειι:ειιι ε:: ιιιΡ οιι:ιοιιε :οιιΤειιιιι: ιιιιιιιιι ουκ:

:ι:::ιειιιιιι ριιειιιρροιιιιιι:.°:ιεε:ειιιιιι ει: ποιοι: ι:ι- ω: ιιιιιιιιιιιιιι::ιε οειιιιι ιιοιι ιιιιιιε:, ε εει:ιιιι:ιι

τιο:οΒιιοι:ειι:ιιιιιιεε:ιιΕ&ιι:. :Με τω. είι Ρ:2·· ιιειιι :ιιιιιιια: Γ:ιειι:ιε· ιιιιιιιοιιιιιι εοιι:ιιιεε:ιιιιιιιι

ειιιιιοιιιιιιΤιιε:ιΙοσ. Ν. δοειει:ιιι:; ει: ιιιιιι:ιιιιοιι- :::Βιι:: ει: Ρ:ιι:ε :Μάη , ν: ::ιιιΓει: :ιιι:ε:ει!ειι:ιε :Η

Με απο :ιο:ε: ::η:ι,ω ι. άφ.38. α. ι. ριιιρο[ζι.Λιι- αεωω-€ωιι::ιω ειιιο:ιιιι εοιιιιιι ίιιιιροιιιιιιιι ιιοιι

Μ:: ο. ε: ω. ι. Β::::. @λ 4ο. «π. 2.ῇ. :κ Ιιι:Ιιικι: :ιΠιε;ιιιιιε: :ειιι:ιι:ιιιιειιι Π:ιειι:ιαιιιι:ιιιοιιιιιι ω::

Γειται:.ι. ω». 0:24:67. Δι! ·υ:ιόιωι: :σε 8. ΤΙΜ. ι: , τ:: ιιιΓε ιΡι1:. νιι:ιε :ιιι.ιι-ιιιιιε ιιε:μιεει.: Πει”

ω:: οι, ε: ι. :οιι.8:ιι. ε. 66. ο· ν: ο:ιιι. η. Σ. πιο:: :ει·ιο εοΒιιοι:ετε :Με ιιι::ιιιιιιι, :μια ίιιιιιιΙ :ομοί

ί9°Μ Μίνι. 28. η. μα:: :. νοιιιιιιι:1ι.ιει:ιε:ιιιώιιι ει: :·δεό:ιιιιι :ιιι εο Πιιιιιιιιιι , :πιο :ιιιιειι:ει·ιὸ ω:

:ε ιι:ιι:ιιιιιε Πιιιιιια: εο8ιιι:ιοιιι: ει: μια: εωεαι Βιιοι:ειι:ιι:Η:&ιιιιι , είιιιιε:ιιιιι:ι εοΒιιι:ιιιιι ιιιιε;

:ιιιέΠ:: 5::ετιιιιιιι :ιεειτ::ιιιι , τ:: εοδι:ιΠειι:ι:ιιιι ω. ω:: ν: , Η Ρ:: ιιιιρο"ιοιΙε > Πω: ιιοιι νι:ιετε: : Α

ιιιι·οιιιιιι ιιι :ε:ει·ιιιαι:ει ιιι :μὲ νι:ιειιιιιι ιιι πω: ιΕ&ιιιιι ιιι:ιιι·ιιιιι ιιι :Ηρώ ι ιΙΙιιιιι απο μοι: τ:: ιιι

ι:ειιιι:ιιιιι1ι ιιι:: είιε , :ιιιο:ι. ιιο.Βιιιιια Γιιιι: απ: :ιιιι οποιο , ν: ιιι :Με ιιιιιι:ιειιιε; Με. ιι. ει: . “ο ν

αεί:: : ιιιιὸ άσε:: , ι”ιιιιιιιιιιι ιιιιιι:1:ιειιι Η:: ιιοιι :οιι:ιιιω ιιιιιιιιιΒιιι::ι· ιιι ε:ιιιίε.(ῖοιιιιι. νι ιιι::ιιιι:ιι 0°ιώ··

εΠε :ιε:::ιιιιιιιιτε νειιιιιι;‹ιι.ιιε ιιιιΠιιι·ιι Μο:: ειιι.ιΓειιιι Η: ιιιιειιιιιιιιει ιιοιι ιιοιείι ειιιιιιιόε οιιι·ιι ω: νει ει:

:ιειετιιιιιιατά: 8: ι:1εο ν: €ιιωι: ω:: :οοιιοΓει ιιοιι οπο:: ιιιε:ιιι_ιι:ιοειι:ιε ει: Π: ιιιι'.ιΙΙιΒιιε:ιι εοιιιι :ιιο

ροΠε, τ:: ν: ρι:ειειιε. ε: :ιιι:ειιι ::::ιιοιιιι12: .:.0:8:ι· ιιειιι απο Με:: νει :Χ ρι:ειιιιιοιιε- @Με :ιι

:4ιΙε :ιεει·ε:ιιιι·ιιιι Πω. ιιι:: Ριοιεάο αιΒειι:ιΙΙ::: ιιιιι€. δεειιιι:ι:ιιιιιιοιι ει:ιιιιι::ι: :ιεειωι:. ριιτιιιιιιι

ω· Ριιιι:ιιιιιι.Π :ιι;:ιειιιιιι Πω :Η :ιιι:ε:ε:ι:ιιε δ: Ρτ:2- ιοΝι: !ιοει·::ι:ειιι , (μη: ιιε:ιιιι: ιιι: :ιιιιιιι Η: ι: :με

:ιειιιιι:ιιιιιιιι ιειιι:,::::: :Πε ειιιιία ιιιωιιωιι: :ιθ:ίιε Επεσε ι:ιωιιιιιιωι :οιιιιει:ιοιιειιι ειιιιι :ιιεό:ιι , :ι

ριω:6ιιιιι _ ιι:: ροΠι: ορροιι:ιιιιι εοιι:ιιιΒε:ε ε: Δ:: ν: ορροιι:ιιιιι ιιιιιιΙιεε:: πιο :ιε:ειιιιιιι:ιιι::ιο

"Με.""σω ί::ιειι:ιο. Πει Επι” . δ: ::οιιι:ιιιε:ε ιιιε:ιιιιιιι: :1:10,νο· νοιιιιιιιι:ειιι :κι νιιιιιιι , :Κ _:οιΙειι:ιο Ρο:::ιιιιΔιιι :κι

(ρωικώ Μια:: απ:: ίι:ι1ιιιιιι ιιιίειιιιοιΙι:εικειιειιιιι·:ι ; :μια ορροιι::ιιιιι :ιιιο:ιιιι Η ιιιιιιιι:ιειε: ροιειι:ιιιιιι πι

ο, .»!ωι!.6- νειιιιι:ει Πιιιιιι:ι :τι ιιιιι:ιε:ιιιιι:ι (Με :&ωιωιιο ορροίιιιιιιι , ιιοιι ιιοιι:: εΙΪε ι:ειιιιωι:.

ει νετιι :ιεειειιιιιι Πει ιι: ΡειιιιιΠιιιιιιιι ; ιιοιιείι:σοπιιυ‹π ιι:οι·ιιιιι ιιιε:1ιο εοιι::ιιι·ιιι νει οιιιι:ιριο ιιοοιε ιιιιιω
' Η . . ι . . _

Μνω."#π· ι·ειι:ε: ιεριι€ιι:ι: ιι.ιι:ειιι , νοιιιιι:.ι:ειιι ::ιε.ι::ιιιιιιι- ::ιιιιι.ιιι:ειε :ιτι:εεε:ιειι:Ιιοε:ιιιιι εοιιίειιιιιιιι ::ιε::ιικ

:ο Γ::ιειιιιιιιιι Πει , :ιοΓ:ιιιε ρωιωι:ιο ριορι·ι:ε ιι- :οι :κι

Βει::ι:ιε: ιιιβιιιιιιιιι:ε:.ιιιο:ιαιιι ει: μι:: οιιιεθ:ι ρο- Πιιιι ει·οιειιιιιιε ι :μια ιιι εο ιιιιιε:ε‹ιειιιει :οιιιι:ιειιι

ω:: 1:ιειι:ι.ε, ό: :ιεει·ε:ιιιιι :ιΒιοΙ:ι:ιιπι οει,:ι:ιε: :ο ιιοιι ιιι:ιειε :οιιιιιι:ιιιιι Μαιο: :οιιίειιίιιε , :ιιιιιιιι

:Πε ω:: , ν: ορροιιιιιιιι ωΡιι:::, ιιοιι: ιιιιΡιι::Η ιιι:ιι:ιιε:ιιιΐειιιιιε; :μια αιι:::ε:ιειι:ει :οιιίι:ι::α:ιι:

ν: Γειειιι:ιει Πει ιιιΙΙα:ι.ι:; νει ει:οίοιιι:ιιιιι :ιεει·ε:ιιιι·ι ιιοιι ιιιοΒιε :ιε:ειιιιιιια:νοιιιιι::ι:ειιι :κι νιιιιιιι, :ιΗἑΠ1

Με: ιιιιιι:ετι.ι:: Μ:: ιιιο:ιατιι, ωΙ1ι: ΙιΒ:ι::::ι:ι, ο.: ορροιι:ιιιιι: ν: παπι ει: :οιι:οπιι:_:Πω ιο:

οιιεε πειι:ιαιι:ετ :Η Ρ:Βειι:ιε οι: ιιι::ιιιιεεο ιιι:ιιιιε- ιιιιιιι:ει· :ΜΡ ιιι9:3:30ι :ιε:ειιιιιιιιιιιοιιειιι ::ϋ:Π8 ;

ται :κι ν:ιιι:ιιιιιιε:. πω, :Με ν0ιιιιι:::εωο - :Μαι ν: Η: οιιιιιιιι:ει :ιι:ι: :οιι:ιιιιι.ιιιι : οιιιι:

ροίι:ιιιιι Με:: :Με , :μισά Ριἐιιειιιιἱ:ιιιιι ΜΕ, ιΠε:ι: ::.ιι:ειιι ιι:ιειιιιιι :οιιίειιιιιιιι ετειι:ιιιιι: : ι·ιιόε ρο:ιιιε

ιιωιιι:: :ειιιιειι ιιιιιι:]:ιαιιι ει:: Βιά:ιιωιιι ι ει: Μ): εοΒιιοι:ι:Ιιιιει·ιιιιι εοιιί:ιιιιιιιι ιιι Γειρίο, 8: ιιι Ριο

πω:: , ν: ιιι ι:ιιι ιιιε:1ιο Πει1ε ιιιίιΙΙιιιιΙι:ει Ριπεο- μι:: :ιε:ε:ι:ιιιιιι:ιοιιε νοι:ιιι::ι:ιε στα:: , :ιιιἑιιι ει::

::οω:ιι::Γεω εοιιίειιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 5 :1ιιιο.ιι:1ι:ι- παπα. -

Β:ΙΙιοιΙιιιι:επι Γει::ιιιο , Μι: είι, :ιιιο:ι ιιιωιιιιιιι- Α:: ΐιιιι:ι:ιιιι. οριιοιι:α , Μ. ιιιιιιοι·. νοι:ιιιι:ιε

ο ι33- :ει ιιιιιιει:ιαιιι Π: ιιιτιιιιιιιι οριιοιιιιιιιι. ε:: εοιι:ώ: Πει είι:ιιιιιιιιιιιιιιε ιιιιιοιιε ιιιε:ιιι,:ιε Π: ιιιΕιιιέιιιειιι

.""..

ι! ι..

οι::ι

ρο:ειι:ιειιιι ω ιεΗΠειιιιιιιιι , Ροιια:ι.ιι·, :ιιιὸ:ι νοιιιιι- 8ο: :ιι ιιιιιιιιιιιιιι: :::ιοιιε τει:::ιε ιιιε:ιιιε, ειπα::

το: :κι ει:ρειιειιό:ιιιι ίιι:ιιιι ιιιι:::::εω ω:: ιείιΙΙ:ι: ; :ιειι:ιε :ιεειειιιιιι Με ; εωιεε:ιο. :Η μι:: 2ιι::202:

ιιο:.:.ω:::Ρωεεε ιιοιι ιιιιρ!ιαι: , ιιε:1ιιεει: ρο.ι·:ε ω:: :ιε:ιε:ιιιιι Πει· Μι:: ::οιιιιει:ιοιιειιι ειιιιι

ιιιιιιι : ιι::::μιε ει: μι:: νοΙιιιι:.ιιιε; παπι :ι:Ι)ιιιε :ο ω:: ω: ειιιιι :ιειιιριι::ιεί·ιιιι:ο. ιι:°Β05 ε! ωΡρ0ιι·

ροίιιο,ιικιιι:: ειιιιι με:: ιιο:εΙιει:ε ω ιειιίιειι:.ιιιι:ι: :ιοιιε :ιό:ιι: .φ:::ιιιΠ ω: εοιι:ιι:ιοιιε ιιιιιιιι , :οπ

ιιο:: :ιι.ι:ειιι ::ι.ιιι Εει!!ειειιι: Πειιε,ειιιι`ι:ιιιε :Ιεειε:ιιιιι: :ε:ιο : ειέο ιιι ευ Πειτε ω:: ::οοιιοι::ι: πω: ει: νι

ίι:ιοιάειιι Πω: εει:ὸ εοΒιι:ιί:ειε: ει: νι εκει; με:: :Μη Ριπ:ιεε_ ιιεεο; ει: νιεοιιΪ:ιιι`ιι: Ρ:ώιιιβ Μι:

:ιειτιιιι:ι :οιιίειιιιιιιι ιιιιι.ιιιιιιι , ειιιιι ::ιιιιειι ει: νι 1ι- 00ιι:ιιιιοιι:: ιιι:ιι:ι,εοιιεε:ιο.Α:ι :οιιιιι. ιι:·Βο 8.Τ|π.

Π: α”. ε:ιωι: ΜΟΝΟ ιιι:ιιισ.ιιιι επι:: οιιροίι:ιιιιι. Ε:: Βιι- νιοικι:ιι ειο:ειε, £ι.ι::ιιιιιι:ι ειιιι:ιιιοειι: ἱι Πε0 ::ι·ιὁ

πω: ρωω. 8::ιιι· Πε:18ιι10Γε ιιοίιιο ιιοιι ριωνι:ιιίΤε ει: α:ειιιο ::οΒιιοι:ι ιιι ω:: 5 :ρω οιιιιοιιιιιιιι ιιιιι:μιε ιιιειιι

#:.δ:° :::ψ·κ- οειειιιιιιι:ιιιοιιειιι νοιιιιι::ι:ιε ιιιιρίιι. , Μι ::ιιιιιιιιι ιιι :Με ιιοιι ιιοιι:: ιιι ::ειιιίιε απο , Πι) ωιιιιιιιι ::οιιιε

]""'"ΜΜ 1:10 :ια1°:2:0 : &Φωι0 ριω:ιειιιιι:ο; (ιιειιι ιέειιιι:ιε &υ:ιιιιιει εοειιοι:ι: ιι:: ειιιιι ιιι:ειιιέιιιι: Οφ7:ο!ιι:

Μ ΦΠ ο ©ϋπι ιιοιι:: Πειι:ιι μι:: τιι:ιοιιε ιΠιιιιι :που (π Ρ:τωτ.ιοειιε ι.:‹υι. ω. :.67. νι:ιειιι: ορροιι:ιιιιι

Με: Ρια:ιιι:ιιΠε ιιι Πιο :ιεειε:ο ,ροίι:ε:ιιιε ιιι ίε ιιι- :ιο::ειε : 8ι:ιιιααωμ :::::β:ι·ω [ιμέιαι:Β”:2Μι πω..

ὶἶι› Π:: ειιιίιειιιιει δ: :ιιιιιι:ιοιιε) @Μαιο › :ιι :ο :πιο ιιιιιικ:ι!ι::τ, ε:: ει: Μή.: :οιιιι:8:ιιιι κουιρ!:Μ 7 καιω

ΔΠειιε απο ε08τιοι-€::ιετ ωιιτ::τω ιιι::ιι·ιιιιι ιιι Πιο ρ::ωω. νειίιιιι. :::1ι::: πωπω. Δ: ω:: :οιιιιιι

:ιε:ιε:ο ό: ιιιε:ιιο Ριιι::!ειιιιι:ο , ει: ιιοιι 2 π :ιοιι::ιιιε 8:·ιι:ε' ιιοιι Ιιισει:ι, 1:·:ιιιιια:Διι,:1Με απ:: είι:ει: ο::

ιιιετιιιιι1ι ιιοιι Με: :ιο Π: τωιι:ιειι: :κι απο εοΒιιοι :σάν ::ιιιι.ιιιιιιι ιιιιρε:ιιιι:

:ιιιιιιιιι ::οιιί:ιιιιιιιι ξ:ι:ιιι:ιιιι ι ε Με εαπ:: :Η , .

εεοτιο.

άπο :Με ιιιε:ιιιιιιι ιιοιι τοΙΙ:ι: α νοιιιιι:α:ε ιιβει·:ιιιι ωιιιιει:ιοιιειιιιι:ιοε:ι:ιε:ιιιιι εοιιιειιιιι ίιιιιιιο, πε· Δ;]·“ἐάτ

ι3:-'

ί"“'ύ: :.ιΙΙιιιιιιιει ειι:ι:ιιι:ιιιι εᾶιιιιι ιιιωιιωιι:::: :ε:μιιιιιει πι: ι Μπι ιοιίιιιι εοιι:οιιιι:ειιι:: :με ιιοιι ροι:ι: ιιι

ι ω:: :στο :οΒιιοΓ:ει·ε Ιιβειιιιιι εοιιιε:ι- ω::

η

ω:: ι, Ιιοιιι:ιειιι ιιοιι :ιειειιιιιιι:ι: νοι:1Ι1:2:ετιι :κι ν· ιιιε:ιιο, ιιιΕιιιιιιιιειιι εοιιιιει:ιοιιειιι ιιιιιιειι:ο ει: ιιιι- 42237*
Π



ειοτιοικ

ι πο Βιαι[ιιιαιο Μεινε ευέιπψιιι οι

Μι· `

ΗΜ: οι ροιι:ιεπιοι ιιιο6.ιιε εοπποιεεπιιιιοτοια

εφω. οιαπο , ιπιιιο πιοπιι:ὶ πιιι:ιιιιτιαιιιαιε, 85

1)” 'Η "μ ποιαιιοπε ειιιίιοπιιο.παιπ εοεπιπο ιιιοιπα, ντποιε

πω." π, Ρωιπιπππ , ειιειιιοοιεᾶιιιπ πιπιεπε 8; ει:ιι)ιεπε ,

. απο. ό· απο ποπ ιοιιιπι οι πιειιιοιπ ο πιο τ:ιιε οοιεθ:ιιιιι πετιε

#ωωιω &θ: εειπαιιιι ; Γιο ειι:ιπι πιο” ιππωιιιι ιεπειιι αει

".”*""° οοιεθ:οπι ιπ ιε πιο επιιιεπε ιπιοεπ:ιοπι : ατοοε

πιο ποιιτἔι εΧιιιεπιιιι τει ι:ΧΕι;ι. εαιιια:, ποπ απο

Ποιοι εοπποιειι ιΠαπι ιπιεπιιοπαιιιει ειιριειιαπι οι

νειοο , ιπ οπο απιεὲ ειιπιςιιιι ειαι πιο εΠε ποίιιοι

ιι , Πο ετιαπι ιπ οι πιοπιιο ειιιιι:επιιιι 8‹ επτιταιε ,

οοιιπ απτειι π:: πιο ποπ ιιαοι:οατ. Καπο οπο. πι

τοια ποπ ποιο πετειιπιπαιιΈ εοεποΓειοιιιιι ιπ οπο,

πιο ιπ ιιπιποιο πιο είν. ιιιιιατιοπε , οπο ιιοπι σπιτια

εαοΠιέ; ιΒιιοι ποπ ποτοειοπι :ιο 2ιειπο εοεποΓει,

ποια ποπ ποίιοπτ εειτο @οποιοι , πιο ποοιιιιο πε·

ιειιπιπαπιοι οι νπιιιπ , Γε. ιπ ιεπιποιε ι αιιοια αι

ιειπιπιιε απτεεεπεπτε οσε τετιιπο: , πειιτ ποπ ιια

οεπι ιιειειιπιππιοπι πο, ιια πεε ιιειιιιιιιπαιαπι

εο8ποιειοιιιτατειπ. _

Βιιο, Πιοιπ :ιο πιειπαι εειιοεοεποπιιιε ιοτοια

ιπ @οι πιο εα ιιιιιαιιοπε ο πιώ ειιιιιοια ειαπι ει:

τια απο: , εα τεπια:Γεπιαπιιο ντ ετιιι:επιιπ πιονπο

τει1η:ιοτε, ιοτοια νει πιαπειιια πιο αΙιο. Τιια πιοο

'ο ιιιτοια εοιπιπ8επτια ιι Ι)εο το8ποιει ιο οι ιπίιε.

π, επ ιεπιιιιοπιατι νι επι(ιεπτια πιο_νπο ιεπιποιε ι

ίοιοιιι νει πιπτειιια πιο αιιο. 5. οοε ιοτιιπι πιο ει

πο. ' Πεο εοεπιιοπι αο οτειπο. Ριιπιιιιο : Τοπ: οπο

1ω""°"° ιοπι οτ απο εοπποιειοιιε , ποαπιιο πι: :ιειειιπιπα

ι;8.

Σοφο οι.

Π”.

Ροπιιιιβ .

ιοπι πο νποπι= ιιιαοιεπι ιοιοιοιπ εοπιιπΒεπε πι

!ωμί'φμ ιειιπιπιιιοπι απ νιιοπι , ιιιιιιιι:ιο οι ειιτια πιο: απο

πο; παπι οιιαπιιιιο ποπ είιιιι:ιια εαιιιαι,πιαπειιιι

' απο: ιτιιιιιι?:ιεπ: πο νιιοιιιιιοει. Μ.ιιοι πιοο.

πιιιιιιιιιιο ιοιοιοπι ποπ ιιιιιιιιι α Παω εοπιιπεεπ

ιιο πι! απο” πεεεΠιιαιι: , ποπ είοεειιθι εοπποιει
οιΙε ; ι ποια ειιιιιοιιο Επιπιαιιε Πιπποπιι ωιιιικο

πεπι ποιεξιιιιαπι ι ει τυπο ιιαπιιι) ιιοαπάο ιοοιιιιιι

επιιιιιιιιιι εαιιιε ιιειειπιιποιοι :κι νποιπι ιεειπιι

ο οτι ι απο: ιιιοιι·αιιιιοι ο ποιειιατε «πιο, πιο

.ΜΗ ποαπι εταιιπιιιιΐειειι: αει νιιοπιιιοει. $αιιπ:ιοιπ

Ξ*ώ'"""' αριιεο : Πιοιιι.ι εοεπιιιο , νιποιὲ ιπιιπιτα οπιιιι

τυπο ιειιιιπ , νιιιιπι οοοἀοοειιπι°ιοιεπι:ιι πιο οπι

"νησι" πιιιιιοοΐιτιοπε ιπτιιπιεε:ι, ειιιιιοιεεἔι; ειιι·πιι:ιιι/,

αεειιιεπιιιιι : ίοιιιιιι ποπ ιοιιιιπ οαοεπι πιτιοπεπι

πιιι;ιεπιιι, πιο ιιιιίιοπτ , πιο ειιαιπ πιο; οι πωπω

πω, ποιο ποπ επιίιοπι , απο ποπ οποιο ιεπταιιοπ

ται πο, ν: ειιιιιιπιια ιπ πι: ρι·ατΓεπιιιι.ιιιιιιε, :ιικο

ιιο πιο οι ειιαπι ν: ιοτοια οι πιπιειιτα πιο πο.

πιο: ιεπιποιιοοι, ποιου: ποπ ιιιπι. @ο οι , νι ιπ

. οιιιιπε αει εοΒιιιιιοπεπι :ιιοιπαπι πιιιια οι ναι·ιιιιιο,

παπι ιειοπι ναιιατιοοεπι ιεπιιι:ιεπιαι ιπιπιιιοοιιι

τει, ποιο ιι·:πιαιιεπιιιι εαπειεπι πιο πιο νπο παππο

τε ειιιΠειιιειπ , πιο αιιο ιιιιιιιαπι , πιο ιειιιιιιο πια:

ιετιτειιπ , ιιοπιιιπιεπι πιο πιω-πι ιει1ιοοιιοιιω οι

πειΓα επιιπειαοιιια: παπι-πιο νπο τεπιποιε νειοπι

[οιιιιιεειι , Οιιιι|ιιιι πα[ιιιιιι· . πιο πιο ι.ιιΓοπι ; «μια

ποια ναιιαιιο Γοιοπια ει: ιιιοειιιι ιιιιποιιιιοπε, οι

τειιιι&ο, οικω τα ιιαοεπι απ ιποιεεπι ι οοιιέιιοε,

ιπιιαιι:ιοιιιιει πιο ιο πιεπιε ιιιοιππ αο πιο ιιτειπι

ταιετ1.ι8. Μινι". ι. πιο. οπο. σ. 67. ειιιιιιιοπιι.

μι.. Τειτιοπι οίι:ειι:ιο : οποιιειειιπποε ποιοπιι:ι

?'ιιιι.Μ οι οιιοι-ι οοιεθ:ιιπι ιπιια ιποαιιιιπι ίοιο εοεπιιιοπιι,

2;";"Π πι, Ρωιιι Ποιό εοεποΐεειε :ιπιειιεδιοε ιιιοιποε αο :ιι

α ι ιο ι
τοπιο οποιοι ιπτια ιποκιαπι ιοπ εοεπιτιποιε ιιι:ι.ι:

Υ

π. _· ΧΙΙ.Βιβειιιια Βιἱ. διέιιιι ιιέζ
ι

Η” δ

τα εοπιιππιπιια: ιΒιιοι πο οποιο οποιο ιΙΙα εο

€ποιεειε; πιω α&:π ιιια αο οιειπο εοπποπιιι

παιπ ροιεπιπι -ιπιειιεδιιιια ιο Ποιο πιο "οποιο

ποπ ιοπροίιιδ εοΒιιοιειοιΙιπιιε οοιεθι, ιιαιιιο ποιά

ι·επιαιΓεπιαι. Μιποι πιοο. ΟοΒιιιιιο ιιιοιπα οπο?

ιιιιαιοι α:ιειπιιατε; ποια ποπ ιιιιιιπειιιιοι· αο ειΤε

Βει, ειιιτι ιο αόιο ποιοιι1επιπιειιε οι οποιαιι: ει·

πο οι οτειπο ιιαοοιι ιπιι·αιιιοπιαιπ πιο νιιιοιιε

ποιεειιιιι:ι πα: ειιιιιοι·πιπ ιπιια απιοιιιιπι ιιιιιιιιιαο πιιιιιιιιιιΔι

τι: : παπι πτετποπι πι, ιμιιιιίιιιιωιωισπι οι βιςιιιΜιιιιι.Μ Μιλ

που, ιιιιιιιιι|ιιιιιιΙ) πικρα, ό· ιιιιιποιειιωπιιι πιο"

Η εοεπιιιο απο ιειειπα, ιιεοοι ιπιιιιιιαι:ι ιπ (ο

οποιοι οπιπια ιεπιπει , τοια. , πιοιιιπποιοιποιιιπι

“εποε ; αι ποπ ιειππει ιιιοατιαια ιο ιε επιΠειει , ο

ειοιειιιιιιι επιιιοιιιπι οι ιπ τοιο ιιιιιοιτο οτειπιιιιιιε;

ιιο αιτειπο ιιιποΙποπ ιεριπιοπιαίιιι ν. οι αο πο

ιειπο εοεπιιιο ιιιοιπα ποπ ιιππιπιιιπτα ει Ρειτοπι

ποπε ειιιιιεπιειπ , ναιιαπι ε οι ιο ιειπποιειπ ια.

ιιοπε ιεπιαι!επιαιιοπο ι ποια ιπ ιειπποιε ιι·πια:ιοπι

τω:: , νι ειιιπεπιειπ , πιιειιι ιο πιο πο ποπ αποι

ιεπιαίιει νι επ·ίιεπιιιιιι , πιοιπιιε αιτειπα ποπ πο.

νπ‹ιε εοπτια Ραττεε , Πεοε αΙιιειεοοποπ:ειει οι

ιιιι·α,ειο οι πιοιεπιια, ιΙια αοιοιπάιοο,οιιε ιπιιιιιια

οι· , 6: ιπ τι πιο; ιπ :πιο ιεπιιι πεπαπι Ραιιεε, οι

ιπ Βεο Με πιοιιιεπιιιιπιι ποιο Μ:: ιιπποιιαι πω

ιεειΠιοπειπ απ ΐειεπιιαπι ιπιπιιιιιαιπ ιιιιοιοιοπι ,

ποπ ιπ Πιο ποπ επ. @οι ιεπιπει οποια εοεπο

πιτ νι επιιιεπιια ιπ ἴοἔι πιοπιιιι. πιαιιπιι:ιιιιαιει

οπο. ιπιὶπιιοε ιιιιειιε&ιιι εοιπ ιπιιιιιιο Ιοιπιπε,

ποαιιι ειιοιιιιπιιε, ποπ ιεπιιιιιι , οι οοιεειοπι επι

θα: ιππε, οιιιιιιιιο α&ο ι:οεποιειιοι; ποια ποπ ιο

:ιιιιιιτ ιιιοιι,οι ειιιιιιιιιι Μπι εοεπιιιοπιε, πιο νι πο·

ιοπι τετιπιποπι , οι :τοιιπιτιοπεπι: »πιο ιιιιιιιιι, νι
Μπι οι ιιιιιιοαπιιο ειιιιιιιιοπιι ο -

Ηιε ειιιιιιεοιιιι: 8. το. πιο ποπι1οαιπ ει: πιο!

ποιοι ποιοι πο ιιιιειπο , πιο ει: πιαειειιιιᾶ τετοιο ιπ δ· ?ΜΔ Δ

οι, σ. ·
πιει·πιιιιιε ιιιιιιπο εοππιιιοπιε ιιαιοειι ειι·ιαπι ιπ

Ι)εο ιειιπτιιιιπίοτοιοιοπι αο αιειπο. (ιοπίιατ ει:

π. ιι. πιο μπι, ρ. Επι: ιιιιιιιιισ[ιιιοι .ο ιιιιιιηιπιιπ

οποιο , πιο:: [πιο πω ρι.ιβιιωιιιιτι: ιιιπτ :ιοιεπι

ιεειπ ιο:ι πιιειοπιιιιιιιαιε, οιιαπιιο ιιοτιι ειιιιι:ιιπτ

ιι:ιια πιοπιιιιε εαιιιιι: ιιιεπι οοεοειιιι ει: ω. πιο τ.

πιο. πω. ο πως. ι7ι.αι:.6.ιιάι. ει:επιπΙιε

εοπιιιππιτ ιι. ι|ις. ι.. ιιινιιιι.ιιιιι ιι.. ειπε , πιο οι Ει"ΜΡ“ω

ι. οι!ιοιιιδ

004.

αιιιιιιίι ιπεεοιἔι νποιιιτιιιτο νιιιετ οπιπε: τιαπιειιιι

κ: ι οπο: νιιιο εοιποιιια οπο Ροποπι, οι ιππι

ιεοπιεε τ: πιπίΒιιιει,8ι νι ιιαπίεοπιε: ειιιιιαπτ, α

νι ειιιιιιιιι ιπιια ιπιιιοιαιτι νιιιεπιιε; ιτα νι αιιι1οιι

ιειιπιιιιιεπιπιεπτει ιιιτιιια ,οπο ιε3οιιιτ, δ: ντ πι- `

απο :ιιιι1οιιπιιο ειιιιιιιπι , οι νι .οι απι Μετα ιποαι<

ιαιπ εοπιιοιιιιιιιι: αι ιιοε πιο , ποὸιι ιιιιοι:ιοαι

οποιο ιοπι επιιιεπ.ιαπι ιπτια ιοιεπιιατειπ , ει:ιιι:οπτ

ιπιια ἴποαι°ιειιπ ιιιιιιπαι εοεπιιιοπιε , :πιο είιιπ οι 86

κοπο, Ϊειτοι ιπ οιπιιε τειπποι, δ: π: οι οοΞιεοπ.

:με ιιιιιι·ιεπιιΞιιειπποιιε ιιιίι:επιεε ι οι πει εοπιε

οπο: ι1ιιιιι·ιιιιιι ιιιιοιιιιιοιπ οι ειιιιτειιιιοπι ιπιια α;

ιειπιτ.ιιεπι , απο ιοο ιΡωιω ιιιιιιπαι εοεπιιιπα

πο. 2. Μ: εεπιιι ιειπιέιτιι πιιπόι:οιοιπ ι:ιι·επιπιειεπ

πο. τ. πω. :Σεπ πρ. 66. νι εεπιιοπι ιιιιεόοαπι οι» Ε·"”ΡΙ^Μ

· α. πω:
ποιιιιοπειπ ιιαι επι απ οποιο. πιιο&ι οιι:.οιπιειεπ

πο, ποπ οι πεεειιε, νι οιιοιιιιοετ ποποιοπι ειτεοιπ

ιειεπιιοεκιίοιτ ιπ απο, Και ιπ αΙιιιοα παιιε ειιειιιπ..

ιειειιιιΣο : ετεο ν: εοε‹ιιιιο Ι)ιιιι&ιι Ποιοι ιιιΡι.

ειαι οιιιπεε ειεαιιιια: επιιιεπτε: ιπ ::ιιεοπιιειεπιιο

αετιιπιιαιιε , ιιοπιιιι πιειιΐε , ν: νπιποαιοοε πιο

ιειππει ιπ εα ιπἱιιαι, Μ! ίοι·ιιειτ ι νι ιιιιποαιιτιο ειπα

πιο. εοιπω 'α. ποια οοε ιεπίπ 8.Τιιοπιαπι οποι

εαιοπι 2Επιάιιιι ειπε αιιιιιτοι , οι ια/ι28ατιιιιιι ΜΜΜ

ιιιιιιφιιιινιιι Σ. Τιισ.ιιι @πικαπ οι πο” οι:: Ποιοι: οι

1. ιιπιιιι. 58. ΗιῇιαΙ. 8]Ιν4ιιι ο ιοβιι(ιιιιο οποιοι ε.

Σου. Να πιοπιετιζ ιπιιιιιι: ιεπειιιιο αιιιπιτιιιιπι ιπ

πιο:

ιιὶ.

μμ:



 

Η] `

στ” τιιιτττιτττι σου ασιστ ιιιαιττττ, στοιτ.ιτα Ματι

τιττττ·ιστιττοτυισ α:: οιιιατ?τιυιιιιιαιοστια αοτ·υιτιιασι

ισ τιποτα τιτττττιτττ τω ατι στα αυτια ιστιττοτυττι .τι

σωστο ισ σττατττιτειτα . τι: απ ατατσιτστα ιιιυιτιω α»

εσιτιοσιε, ρτοιοτιτα ιυτυτ·οτιτσι ιτιεστιττ.τττ τι: 2ι:ατιι0

:ισ Πω; ιισοιτιοτιο ρτοιιτιιιο .τα ιιινατιτ ἐ τοστιυ

Ποσα ; Κ. οιιιαθτιυιτ Ρτα:ιαστιτ ιστυτοτυσι ἰσ σπιτια

ιιιτιιστι, ισιττ·τυτ ατι του Ρτοιαστιττ ωτττττττωτ δ

τιστι ισ τοτε ατατττιττττα _ τω ισ τιιιουττ οπο: νιττυιιιι

τατοτσιττττιτ. Βιοεε: αυτο οισσιτι , ουτε αιιιυιιτ

ιττιτσ τοσοι:: ιστοιιτ:&ιοσιε @στο , ταττὸ αο8τιο

ιουσττττ το ειστιαιο τ σπιτι στ. ιο στοπ τοΒιιιτιο σπατ

στι το ετι,ιιυσ τιιιιιυστ ισττει τετατσιτττττσ: ουσ στατι

ιυτ·στυτ αο8ττιτιο σωστο. ; σουτ αοττσιτιο ττιυιττττττι

στ! το. , ουτε αιτιιιυστ ισττει. ωστιιιι τ <ιττοττττωττττ.ττττ

αοΒιιιτιο ετιιιταττιστσεαιι. Και-ρ. σε8. ι:οσιατι. αιυβ

οσα στου. στιτσ ττττιο , αυτ· ατι , Ρτττττοττιττιτττ ιιιττιι

Ματσιτστατιτ , ιιαααιιστιὸ αο8τιο ατ.στστ ἔτ ι)αο το

τττατσο , αει τιμ ουσ αουσιτιο τιιυισιτιιτ ταρτοΗτι.

ττιστιο σοσ ρατττιετ τι: οιιιαόι:ο σττιττττω,τω το.στιιισ

τεττσισιιτιυτΕ; τττ εοεττΞτιο ισεαιι ρατιτιατατιττττι τω.

@τιστι δ: ιισισ οιιταιΕισιτι σου οι :τρωω ατιιιιστα

ιιιιιαιττ ιοαι:ιαστ σιττωιι σου ειιιιι:αστιτ; τ:τσιασ ιπτ

σετ τιι.ττττι ιιαρασιιεσται· :το οιιιοοιο ατιιιιαστα; σουτ

ισρριετστ τι ιδαο αυιτι ατι ΔτΡττττττττττι, ουτιιτι στο

τΡωτι ιτσιιατετ σο οιτιαᾶο , τι τι: ιιιο αιιατ ρτοιιιυ
ι:ατιιιττ, ντ Στ το. Α

8ΕΟΤΙΟ.Χ.

στ» τττωτιττ.ιιτιιιτ βιετιτισ[ττττττοταυτ

βετ: παπι σώσω ιιιιεττσι.

Με -

@πιο έτσι; · ΚΑτἱο άσο. τισοτι τα τ Ότο Ρωσττττττ, σου

Χ- . ροτειι σοσ ιοτα,οιιτιτ ιτιαστιτ του ιιτιιιιιιιιιιιιιιο,

τεττττττττττττ σου μου τω εισαι ιιοιι ροταιι τιστι

ισα, ττωτττ.ττο αυτ: ι8ιτυτ τι Παω το στιαττιο οτα:

ιοιυιτοτττσαε τιοιιτεε ορατιιιιοτιο: . Πιτ:: σαατ·ιιστἱὸ

ατυστ ι σιιοιιυι τι ειιτατ, ιιυἑτσ ρτ:ιευιι.ιι ιυστ,αιτετιι

` το σοιιαστ, του ιαιαστιτι σκι Ροιιετ. Οοσιιτ. ισ σο·

τω ροτειιιιτα σου ασ του” , ντ Βατιτ τιιιτατ πω,

τ1υἑιτι τω , τ1σιτι τιστι σωστο Παι τι Ματσε , στη

παπι ρταυουιι .τττιττττι ιιικιττιιττ:τσ το: ατι ροιιττι,σοτι

ασ ισ ιιοιι" ιιιοαττ:ιταιιιιισι ιτιυττιτα.

ο.ττ.τι.. (::ιτιιοιιτο δευτ. αιι , ιστυτστυσ:ι σττιιιαιαστιστιτ

1###·#ΙΪἰΜ· συιΙο στοιιο τττωτττι ιττι!77τϊτττ-ιτέττοτ στι τι.τττττ._

αυτ. Οι» ..τι..τι.ιιτττ. . ο . 8. ν ἰιστατ τ”. απο

ταε ισιιτταιτιτιιτιστ ιττιττ1τ-, οιτττττιτι 9.7. τω. τι: τιστι::

τιστε τι ττΙτατι ττατιιττ. ισα το ο: ασ ττττττιιιτι στοα -

σιτε τι;ιιτ ιιιιατιστατιτ , τιστι: ρατ τττοιιυισ ατυΓστι:ια

¦β8·"” Ρ., τατισιτττττττιιι .τι νιτυιτι τισταταιιιτ σωστο τττωτττττττ ,

υιττωτιττιττ. σου εστω ματ ισοδυτι:ι ιι€στ ιιιΒιιιιιττιιτ ττττιστττττττττ

Η ιτιιιττττΡ τιττα:ισισ.ιτιοίτιατττ α:τυιιτ ιαυ αιιαάστιι ισω

τιστι : αιαστι.ι :ισταιτι στυιοιστιι ισ ι)αο σου αστα

αοτιττ σαι τιτοιιυιιτ αυτια τιατατσιιστστιτ νοισιττ:ττατιτ

αιαετιιιιτ :κι ντιυστ , (ατι τ.ττττττττ [κι ισοτιυτσ 68τττ

ιτιστιιιιιιιτ ιιιιιιτουιτυτ αιιἔᾶυε τττττττωτ ατεο Μου.

τιτι τυτυτοτυισ ισ ι)αο σου ιτισιιτ ετιιιττιτ ιιιιατ·τιτ

τεστ. Μιιοτ· «τι Αιι[ττι. Μ. τιττοιιτοτ.ρ·τβιω ό· τω

στι. Εσ.ιι. τιττττιιττι σεταιιιτττετοιιιτιιιιατιιιτατιτ,τμιε

τοΙιιτ ιτττιτιτατεστιτιστ ι:τιιιια: :κι νττυττιιιιιατ , ισ στ”

ι··ιτι;ιτ··τ τιικττει.τ ιοττστιιτατ αοσιιιιιτ: στ σαταιιιτ:ττ,ου: τατι

2,.ΐ'0 Μ' τυπι- ι:οσιασυττστρατ τιιοι:ιστιτ @τι ττι€.τιιτιιτττι ..στο

οοσιτταττι αιΤα ντττστα ιιιι.τυισ ατιυιτιιυισ , στιιτι ιτι

τιιιατιτισ ιιιιιιτι: σοτιυστ .σ. ταξι: 13τιΕτιο Μ. τ. τιτ απ.

ρι.τιιτρ 4. σοσ αιιιτ:ιτ , ουοιι ιιττττ.ττ , Γα‹ι τσιτιιιιτι

@τι στ , οιιαστιιτι Θ. ιἔιαστιτ @τι ουσ :απο σο

ο

(στήν.

ι 4,9:

β.

Μπιτ.. που

τακακια

ι)Φττι9. ?Πιτ οτιριτττττττοτε. δ'εδϊίο Χ.

το8σιτιοσατσ. τισ ντ αειιιατιτ, ιταουιτ ει) ιιτιεοιο το- ισ Όσο τα αιτατιυτττττι ιιιιατ.ι τ :ιιτατει Νιώστε) ουτε

€τιοιτι , στιιιιοσιτσι του αυτα; ιιαετ .ιτ. τισεαιυτ α0ιιιατισιτυτ αιιτθ:υιττ ίσττιτυτιτ ; ριΔιιτιισειιτι ττ1.τττι

το

# ι

υιτ (στου, ιιοιι τα σπιτι-ιι τ Μι Μια ἰιιτσἰτἰο ιυτυτο·

τυτττ τ τω”. τι. ττττιοτια , ττυσσι ττισταιατιτατ τατιτ το.

τυτττιττ, ιιτρροσιτ ιυτυτιττττ α: νι ωτττττττττττ : ουσ τω. .

ισ τιιαιτστ Ηττα, ττοσ ιτιαὸ ται ιυστιιιτυτστ . ιισισ

Παυττιουιτ στο ; στο ατισττΞ, απο Ποστ ιιοττιτ τι- τι,95

ιστ,οιιιιτ αιτιστ ιτττττττττ. ι:οτττττ. Πιτ ο ιται·ιατ αουσι- σ·"ψ"·

τιο 11τιτοτΡιτ9τττ ιυττττιαοσιασιίιτ ιιιιατιτσαι , τττττιτ°°ῖ°°Ψι°
νιιιοττ·τα:ι @που ιαιιιοιιιτ Ριτυιι: τω στο πιω. Μρο”.”

ται-Ραέ.ι:σ ωστοσο ΡωστιτιιΡιττττ σοιτ τττιστι ιιοατ.

τστατιτ ιτιατισ3. Ωιιὁιι ευταισ εοεσιτιο του στιτ:αοτιεττ

ιττατσιτστα αοτττασιυσι τττατιισ , σου ιισροσιτ τττττιττ

ττισιοιαισ τιοααιιιτστατιτ . ουὲτιι ιιιτροιτατατ , τι ιιιστιτ

τιτστιιιιτ νιτιατττ ἰσ τατιτροτα: Ιτιαο .σ. τι ιιιυσι ισ

τεσισοτα αειστιιστ νιτιατατ , σαααιιιτττταισ ιιιιιιιττοττ

ιιιιΡοτιι:ι·ατ, ιισιτι σιιιιι ισ ιιιυττι ττιττατατιατιτατ τιττττττι

ται στι· στοιιιτιιτ ασια: ιιττεττιτισιτστιτ .τι ντισττι. Α:

Η ιιιυτσ νιτιετττ ατιτιιιι ει: τττττττσο . ω” ττττττττι

ιτιιαττατ σαααιιιττιτατιι τ ιιοιι ατιι τοετιιτιο τιιυισσ στ

:ι:ταττισ . σου τα τττισασ αιτία , @τι ττιστιιτσ ιιτισυτσ

αοσιατιιιιτιστστι;ιισαιτι μισο ττττισιια τιυὲστ οι: αποτ

τιο ριιτισιιιατιτ , ίσο οιταιιιιτ ιυιυτυστ ισ Γι: : αυτ:

σαι: τττοιιὸ νιιτστ ισ ατι. Νιτττιτ·στιτ άτιμο: ττωιτττ

ἰ

τ το.

τοτε".Μι

βαττ: τ ·

ιαρι2ιτ·στατ Γυροοσατττιο ιτττιιτυστ ισ ια τ·ιτττττα αισ

ιττοτο1τιιστω ιτε συιιττττι ισιοττ του: ι:τ.ττιστ στου”

ιιι:ι: : τιιιατσ ττιστοιιστιοσιτ , στα σε εαυτο. Π: αυτι

ιαιτιίιε ιυτυτι , 8ι ρατ αυτι ι)αυτ τοττττοιττταοσιασ..

ίσοι τττττττττττι, σωμα α:: αἔι σοτιιιιι Γτ:ττυιτυτ νιισ

νιτ,ιτυτιστιιο σοιτττε ιιιιαιττττιε τω.. ιιοιι: σοτιιιτι <#ι>ιτττωτις

ειρρτοικττιουιε, ουσ Ποστ αοεττοιαιτ τοσιαιιιιιτιι στ. Μ· -

τιιτυττι , τα ουσ τα Με τω”, ντ τιστοιτττε ττττττιι_, 8::·ί::$5:έ

ισροοσιτ τιιισιτισοτιτιτισ ρτιοταστ , ττυίτ Ποστ σουιτ]·.“ώ

ατιστιαιτι ιιιιαιυτιτ αοστατιιιιττι ιυιι αοσιιιτιοτταιτιτυ- 5ττηστττι

τυιτι Σ ιιασαστιατιτττ τ ττωτι νοιυστδια ι:τατιτστ8, #τιιστωττ#

ουσ: τιοτιτιτι σου τιιιιαττ Ξτ·τοσιιιτιοτιιιτθ., ιιιιιτιατ “Ψ“Μι"τ·

ιιαιτ·εττιτσ :ιιτιοιυτυπι , ουσιι τιστι σε στστι:ιεσττο το Μ" “Μάι

τοτιαιττιιι το αοσιατιιυτσ ιυττιτυισ τιατιιυτό·, ουσ τ

σαι· τιισιιτττι ττοττττιστ_ρτωτιιτ νοΙυιτττιταιιι στα·

τιστι ιιιιατὲ ια Μ: αοσιιιτιοιτα τιατατττ:ισιτυττω :τά

αοσιασιυιιι. ντττια Ριιιτισ “τα αοειτοιαι·τιστιιισα- @τετοια

τστττ ι:οιιιασιιισι ττττττττττττ , τα στα αοσιαιιιυε στο ψ:°τιι"."°

αοστιιτιοτια ιυτυττιε νιττυτα α.ιυιιττ ρτοκιτττε, ιιτιατ` Μ·
α

ια τισ ιιιυστ ιιαΐατσιιιτσιιτιτ ιυρροιιτιτ οτιιιιιιουε στι

τιετσιιυτττ στο αοστιιτιοττο ρτσετατιυιιιτιε.

στι τιιτιοττατσ ουσ. στα. ισσιοτ. εισαι τιιτρττττιττ.

τυισ ὁ Πιο. σου τιοταιι σου ?οτα , τιοτειιτ:ττα αοσια

σωστα. ωστοσο; ροταιιστο ειστααοιιατιτα , `στεο.

Ειτριιτο: σουτ ουσια τα σωστο α:: Λιβ!. Μ.

Αστετατιαιιτ. οσε σετ τσοτιυττι ασια ιιατατιτιτσατ στ!

"Μπιτ οι αοττΓατιυατιτ,ουα ισρροσιτ ιατσ οΙΤα: ιτε

άυριο: αιι Ροταιιττε) αστατ:ατιαστ , ουσ ιιιιισιιτιιατ

Ροιισστσε στοάυτ:ατα , ναι σου στοιιυαατα αιιατΐτυιιι, σωτρττττττττ

ιισουιιιυα ιιιυτσ ιι&σ σου στοιιυτται·ιττιστ; αοιιια- ταρω.

Φωτ τ στο συιΤίτ Γυρροστιοστι τω” τιατατιιτιστι.

τιοσιε σοιιτω νοισστιιτιε) σου τοττττττ τιιιταταιιτιι

ται, του αυτια: αοσιττ:τυαστατ Γυτιιυε τττττιττττωτιτ τι

νττυσιιιι:οτιιτοιασουισ. @σε ιιιρροιιτιο ττττΡ-ισιτιι_

τιιταττι τια ρττετατιιο, αι: ιυροοιιτιοσα ουὸτι τᾶυ ιιιισ

σοτ ιιαταττιτιστυατιτττυε στι τιιυττι; ττιτατστιαιυτσιο,

α: ιυρροιιτιοσα, οσοι! ωστε ττοε Πτιττιτ τιτειετσιι

σ.τττιιιτι νσιττσ_ τ>τωτ Πτρροιιτιοιοιιιτροιαιτιιιαστ

αυτοι τιστατατιατιταττι : τοστ ροιιτο φτου σ&τιττι

ριοτιυπιτυυτ, ιιοιι τα ιτττριτττι ισ ττοτττι ροτειιιιτα,

ιιισιτι σοσ ριοτιυαετα; τσττιιιιυ.ιι. τιιτσατ ισ ιιοιιτ:τ

Ροταιιτττα, ιιυστιτιιιυ ισ στο νιτττττα ρτοειυδιισιι.

Ροιιατιοτ στο , ιιτυτ σου τοιιιτ ιιιιτ:ττ.ιτι νιττυτατιτ

ρτοτιιι&ισιτσ α.ιυιω , στ. στο σιιιατατιι:ιτταττι ροττιτ.ι

και, σου ισ τττιι νιττυτα Γυστιτττυτ·. τοιιιτ αοσιατ

ιτυαστατστ σου ιυσΡοιιτο. τιιιὸιι τττττττττι αιτ α&υτ

ατι ιιιοατ5 τιι:τατιιιισστιοσα τιοιιττα νοιυτττττιτ . στι
__ .. _ Μ - μπακ:

τμ.

Βιτα|7ιμτ

Ατττττττιστττ.



_ κι..

Β|διευσ.

Ω“)ιδπ.

Δ Σκοπια:

"'πΉ'""Μ οοπτιπποπιιππε·οιοιοοιιίπ:πιτπεεοΠΜπ παειΕπιιε

153.

ἡ ΠΙ.β

ματια; π -

ύπιπδι:. ο

π

Μεσα Β:ι

ΜΜΜ.

ΣΗ·

8Φ'έ

ιιςε

Μπι.

ο -ι=π-> "Μ" οοπι:οποι π: επιπι ιπποπιΪι πιρροίιιιοπικπ πιω

π ΙΜ· ιπ19ιπ π: ποιί-οιεπιιπιπ |)©ι> πι ΡοΠε πασοκ: , ν: πιιοά

!”······· πι” @απ ο: ποιο Μπιτ , Μπα· ι:πεππιππππιπ :ιπ αποτ

πιω ἱΠιιιιι ποπ ίοτε; νων: παει ιπ ποπιε τπ:ιποιτ

ποιείΙοε :ιιικειτοοοπνιιό ρι·οοπεοπιέππι, ω ποπ

Ρι·οοιιοεπάιιπιι πι.ι πω: ει: πιπ ΓπΡΡοπιἰοπο ποπ

ιπιιιιιτπι· πιππω δε επτεαπειιιοτ,ποιι πιιποπ πια

πο: Ροτοπει: τοππιπιιεπε :ιο ποπ ροποπε!πιπ ο&π,

πποι:ϊ ιππιεΗ1πιρροπιίοιιε οοιιππι· πιτιιι·ιιιιι; πιο

ππἰ τπ:ιπετι:τιπ ποπἱι Ροιι:ίπιε ω οοιιιι·ποιθ:οιπι

πᾶιι ποιο! ποπεπςΙο : πιο: ι:ιπιιπ πεεείπιαε,πιιι:ι πι

:ιι ίιιρροπτιοιιοπ Μπι πο(π·σι ἀειετιπἰπςιτἱοπἰε ιππι

τα, ποπ πιππιε οίποιι πποιτιιτι , πιιέππ Πιρροπιιο

οι: ρππωιιω οιππιπι οι τ.ιπιππι Γιιρροπιιο ο1·πειι

ιιωιπι , ποπ: ιποοποποεπι ι ποίπ:ινοΙππιιτπ, πι

απτο απο» πω” :ποιοι ι:οποεά Δ.: ροποποι.ζο ποπ

Ϊοπιιοπιε, πιω πιιιάειιιι· πι Γιιρρι πισω πάτε πο

Π:ι.ιε άοιοιπιιπιιιοιιιε. ιπποπ ποπεεάο, Πει

Γοπ:πιι:ιπι ππιππι ποπ πιο , ποπ ει: π1ιππει πο·

εο:ΐιπιτωιπιποιοι:πω , ποπ Μι απ: Ιιποιτιπππιθο

ει: ποοείπιιιτοοοπιΕπιι.πτε,οπιισε ποπ Μπιτ Πισω·

πιο , τω ίποροπἰτ. Υπιιο (πΞεπιπι.Ποι .π Μπι

εοπΤοπιιεπποη ππἰι €ι: επ πει:οίπιτιο Μπι. πιω.

ήπιο «των , νι ὁ. ροπετιοι·ι , 8: @πιο Ιπω!ιπιπ;

ποπ ποοεΠπτιπ παοΠΐι·Ξιτο εοπππ ιεπτἱε ; ποιο ποπ

πι 2.πτει:οιππεδ6 σιιιιπι εοπίξπίΐιι πιτιιτπ

πιο 00πίιτ. πι, πω. ποπ πι ίπ ΜΜΜ ροτοπ:ι

το, νι: πιι03. Ι)επε Με πι απο ι:οπιποπτο,ποιι Ματ,

Μπι τοπια νοπ.ιππιτΞει πιω Ρώπα ποπ πιπίιε ποπ

πι πι ποιπ·ι ροπίπιτο οοπιππιιεπτο , παπι ι:ο!πιτο,

πιιΞιπι ιο ποπτο. οοτε!πιτο πι, τοΙπει·ο ΐείεπιιιιπ,

πιι.ιιπ Π π. Ιιειποι πιο Μι , ποπ πω: ποαΗ.πιο εσπ
π [οπιι τοκοι! ιΙπι.πι; ΕΠ ιιι.ιπιπι πι ποίιι·προτοππτο,ι·ι

πποπ Μπι Μ: ,ροιποιικ ιπ 1Ε:πΓιι πω. ποπ απο.

Εππὶπι ποπ Μπι” πι πάω ροιοιπιτο πι, νιπποπ

Παπ: ιιι:ιατειπο [Μι , επτα: οι πιάσω πιοι·πιτπιο

του” , ποπ π πι Μπι ΡοΕ:Πιιτο π, ν: πως! Ρο

ππιπ ΜΜΜ ροπποπο ίπιπτιιιπ , .ιπιιό ροπι Ροιιιι·.

τι: ει! 1ιιοποπτιοπ: πιιπτιιιιι. Ιππι πω! πος ο‹ιτιπε

Ροπιιιιιι , πιίππι επιπι οι: πιρπο2τιοπιτ πιτιιτιιπι,

μπιζει οι πιο ποίὶιἔ. νοπιπιπιο , ποπ ω πω: Ρο

πω, ππἑπι πο πιω πιο π: π: ειρρΙιοπιπιο. ν π

οπ πωπω πιο ποπ παώ , ιπ ποπιι οπο ιιοτοπιι

η” ξ.ππιππάι Ϊσι:ιιτἱππι Βοἱ , ποιο ροτείπιε ω

ποΙειι.ιπ, πποειωΡιιω. Νειιπ πιι:ιπιιιιε Ιπποππ

Π: @πιο , ν: πιιοι:ἱ οι: Γπάο ΠεπεΚιιιιτ, οπως.

τι: ποπ απο ποπ επ: τ.ιιπεπ ροπ:ίπιεύ νι εκπιπ

ποιῖποπο ποσό Μπιτ, ροΠπ οπωι πω.

ΟΙσποιει : ροπ:π ποοεΠἱιπτο εοππ:πποπτι: οι: πιο·

οοπτιοπο εἱἶεᾶίιε ίιιτπτι,ειοππο πι ποππἔι νοΙιιππιτε

πιππετ πωπω” ειπποεοιπ:πι ποπ Ροπιιιιοι είπᾶπιπ :

ιε πι: πι νοπιπιπιο πισω: επ οπτεπω πιιΠι·πιιοι

ΐειοπτπιιιι πω. Κεΐριπεε. εοιιΕπ.ροτείπι€ ίιππιππ

οι Μπι” πο, ποπ επ οιοΠοε ιιππ:4:αιοπι , [επι

:οπ1Επιι·επε , ποπ, Ειξὶἐ πρι:ιοΙιτιοπο π.ιιιιιιιιοπιε)

ποπ πωπω ιο ποίππ νοΙππιιιτε:πιπ: είιροποπιε 28ειι

τοποποιοιιιε οπἰοᾶιιπι :ιιιιπι πιεπιπι Πει πιιιό:ιτιιι·

ιπ οΗΕόΙ:π Ρτοπτοπ ιπίζίρΓοειττο. πω” , ποπ ιπ

παπι-ιι: παο πικαπ ποπ επ ροτείπιε :ιπτοεοοεπε,πιιε

ίοΙππι παπα, ποπ πι ι&ιι ίππιπιππι 6Ρία&ιιπι πω·

π πω. ο ·

Πισω ι Η πι ποπιε ιΠ.«.ι Ροτοπιε ειππ:οαπεπε

Έποππόπ νι πιιο‹;ὶ Μπι π) πιτωπο Μπι, επτα Μ·

ιι πι, είΤι:ι ροτοιιτπι πι Ρπωιι ιππι,πιιοο ιπιρπαιτ.

Χοπ. απο Ροιοπιἱοιππο ρι·ωτετιιιιπι, ππιπάο μα:

πω» [Μπι οι πιιιιτο; (απο πππιιΔο ποπ ροπ

ιππ :ποιο νοι·ὸ ίεἱειιιἰι κατω Πει , πιιοπο «πιω

Ϊοεππι ιοτιπιπει.ιιοποπι Ρεπόπτ ὰ πω ἔιιιπτῖτἰοπο

επαΕΙικ , μπαι ω ιΙπππ οίΪο Ροιειπιπ , ποπ Γοπἴπ

·εοπι Ροίπο , τω εππιίο.

πῇι. Χ π. πιρ2επιπ ω. ΜιΧ π
  

:οποικιοπιιιπ, ποτε ποτιιτοΙΙ:ει Γεπιιιιπτιιτ ει: οοι·ιιιπ

.ο π: ο τι ο.13επι @πώ επςπώπηθικάΜ επιπίίπϋ

παπι Μισο.

παιιοπιε πεποτιπιπ; οιέπειιΙτοε ποπ πι απ: Επιιιτι

επεεεεόοπιο εοπιπιιοπο , πιπι ποιο πιω εειιὸ σο·

πποΙΕιπ!!πι οι: νἱ ιΙΙι.ποπιε , 8: πεσείπιτια: ε0πιιει£ἱ

οπιε εοιιΓεπιπ:πιπ απο” :ιπιοοοεπιπιε , ν: π πω" Μη

ιΕ:,ιππωιπι·, Μ! οι πινω ι:οποιτιοπιτπ, πω: οι: νι .

:ιπισε:οεπεππε εοπὸἰιἱοπἱε ποίπιπι πτπιιι , οι ποπ Γο

πιιἰ , νι πιπι πιτιιτο ιιωπ, πω: ροπιπι πιιιπιιίπππ

πι: εοπιπτιοπιππο ει: νι ίοπιιε ππ:ιιπ:ιε αιιιίππιοί

Ροπιιοπιιι , δ: ποπ πω.

Ρπιιωι $οπ:. ποσα , Βουπι οι: πΜπτυι·π ποπ

πω:απ πτπιι·π ίοτιι.π ειπ,ιἔεἱ τιιπτιππ νιττιιώεπι·

σ:ι€ι$τι1ιππιππτπ Ιίπει·πιτε εοπποκππι σκ που. (Μιπώ··

Ρεποει @Με ἱιιίἙιποιιτἰοιιπ , ω: οπιιπ2 οτειτοοιιι- ω"""φβ

Β Μπιτ . Τ):

Μινι.

° :πωπω

Ἑ`Ι Με εοπτιοπιιι·πι πιπάιτιιι· πινω ”έι·πιπιε είπ πιτ.
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'57; .τ

ΝιιιπιειὶνιΡπιὶθππβιΙὑιάἱ[ρ. πι.. π. ι ι ?πωπω πετ ω,,,Μ;";ι

ἴ:ἱεπιἰε ὶπιιοπιιι ιπιροιπ&ιοιιοπι , _πιιιιιιιΙι:ιε Παω ν.»

οοπειιποτει: ι τοιιόιιιοιιο ροπςποζ, ν: ίπποι ι:οπ

Μ" πιικἰἱἱιιπι : 8ι Ππκι ιιωιππιπ , ποσά οι: π πι

ρι·ει&ιεοπι , δι ποπ ΐοι·ιιιιιτ αΪβέι:·ιπι , πι ιιπΡι.·τ··
πιθ:ιιπι :π :ειπε πι οοππιιιο οοιιοποποτ:ι: απο.

νπεπε πιιιποο Βιι15 πο;επιτυπι Ρι-ωιιιι,ρωιιοιο

ποπ πω” στ! πιιιιτει ιπ Γι: Με , Με ποπ :Ποτ

ιπίπιΙΙὶπιΙπ , πιιπι Βάι: ππιιπιπιπι ετιιπι ι Ιὶό ω πε

πι” οι πιοπιιιιιοπο εοπππιΠει , πιω: πιπιιιιιιιιιπ·

οιιειιἰππτ ροϋπε ιιίοι:πι ι:οπιπιιοιιιπιιι.

Με:: ποπ Μπακ', 0ιιιπ€πι Γοιοπτιπιιι οοπεπιιο

ιι:ι!επι απ απαιτει δι ὶπἴαΙΙἱπἰΙοπι ιπ [Στο ; οι.: πιπ

ι:ππι ρτοπππιπ·ιπ ,ά εοπἰεᾶιιιπΙσπ : Οσπρια π μ. _.

πι. 1.·αιι.3.Μι. τ. 9.αι. πω π. ό· 3.Νιιι.πιπ ι. Η

ρ. π. πι.. κι" η. 6οπτιιιισ. ι; ποσοπτιε ,Γιιτιπο. εσπ

επιιοπεπει Βιιι€ παι·ετι.ιτπ Πει πιπε·το πιοτειΙοπι ι

ωπιίιπι πο: Ριοπ:ιπ;Ισπι :ει·ιιιοθ.ιποπι ρ Γππόπωπι πι

Ρικι:π:πιι οιΙποπτιοποι:οπίπ πωπω ά ν: πο επ (π

οι: εοπποπ:ι ι Οοο , 28 Ρνωιπ ι Ρτορποτἰε , πω·

ποπ Ιοτιιιιππιι· επι-πω νι π Ιοπέι 3. ./Μίιπ: πιω

ιΜεάιιιιέ πω, ά Νιιπικ [πϋπιποικη Ροίὶ οποιοιιιπι

νέτὸ Ι)ει απο Ϊεἱεπιἰππι παο” παποτο ωιιιωι

ποτπιππι!ΙιπϊΙεπι οι: νι όέσειι πιιτοεοπ:ιιτπ παει·- °

τπιπειτιοποτπ ασπαιτε. 5οιεπιπιπι οοποιτιοιπιππιπ

ριιπιο πιοι.ιο ικα ρπιπι , επ ρεπιποιο πο ΐοιεπιπιπι

πιπΡΙΜε ίπτοι!ιεεπιιωμ. πιοτιο,ιιά πωπω Μιο

πιω ; πο: πιπιποιοΐιπτ ἰπ Γοἱεπιἱειιπ ιιιΠοπἰι πι·

παι: ιιιωτιι ποπ οοεποΓειιπτιιι ιπ1ΞειΡπε , :πιο πι

1οπ:πεποπποειιπ ?οποιο ΠΜ; @τον ιιοπιι:ιίπτ εο

εποίςι , πιο νὶ ππιιιοπιε ι οι ποπ οπιπιο: πω;

ποπ οιππιο1 ιππιιιιππ οοπΓεπιιππιπι· οι; νι Μπα»

απο οοπεπτιοπιι : @ων ποπ οπππιε Γοιοιι!πι εοπ- .

ιπιιοπιππιπ πι Πεοκοπεί πι & πιπιιιιπιπ. (;οπ

πι. νοτιτειε οτοροπι:ιοπιι εοπεπτιοπιιιε ιοτει εκπιπ

πει πι πωπω οοιιιΕπιιε·πιια : απο επ πιπιπιπιοπ

παπα :μπι ιπιικοτππω: οι ποπ οπιππι ΒιιιιτοΙιπο

κι ὶππιΙ.ιπι!οπι οοππειιιοπεπι πιιποπτ £ι.1Πι οπτικο

οοιιτιπιιε αιιιίιι δΖ εοιππιιοπιπιι5. Απτσιτ. πωπω

πιοποίιτιο εοποιτιοικιΙπ πιπιΙ Ροιιἰτ π πιο ,ίσο Γο

πιπι επιιπάιι οοπίΒιιιιιοποπι νππιι επ απο (νποσ

πω. Τπο.Ορπΐ. 3,8. οπιπιε ·ι:οπ‹ὶἰτιοίι:ιΙἰε πιο

είὶ πποείπτίνι , δε οπιπιε πιο ιιπροΠιπι|ιι) πιω.

απο Μισο , πι” μπώ οπιπιπιιι πι! ιιιποποπιιι

ρτα:ιοποιίιτιε , οι: ιπιιιι·ιέσπΙιποι·τοιο επιιΪπι Ροίπιπτ

ιιππ ριπιπεππιιιτ ειιπι ρπιπειι!5 οιιπιωιιιι5 Ντιπ

3.π.ιπο

"Η , ειιπιε οοπίππιιοπι ιππιιιπιιππ :οπποιιοπεπι ο

ποπ οιπ:πιτε. πω. ι.. Κ·ιιιρετ π2ε π.ιτιιτ:ι πι απο Β'- :π

π.

Ι56σ

πω” πι:

ΠΡ"λΔ

ιπιοι·ιππ :ιπιοπιιοιιππ οι εοποπιοπιιΙιπιπ. Ρτοπ. ι. πω;

ωχ": ·

η›(



ι 8: .

.άβτπΜΜ

|'οπωιιΜπ.

ο..ιιεμ...

οι: 5. π..

|

σ.: θα”.

°(.ιοιι.>.ιπ , δ: :τειιι:ιοπ::ιιι οοιιιτιιι·ιιιτι ω. οοπιιι

. "Χ

¦ .

Λα"πι.Μ.Ρι·οιιο οι: ι:48οβ. ι.. ερει!..”. π. ι.|ιπ8, ι!οι 4.ι00οΕ ,

“πι”.

Β[ρο!. Χ 1” Ι. Βεβιωωι ΙΜ. δεδιιο Χ ο

οι·οοιιιοι·ι πισω.. οπο πιο απ οι: ω... Πει : οπο

Μπι ε!! πιο” ιπω: , μια ρσ.ι!ιι!]: (ΜΜΜ. πιο ό·

οοπιι·.ι ιιι”. τη: ι: Ποιιπι νο! ιιιιιιιπιιτο ρ.ι:ι1ιιιοι μπώ , ο πρώτο ΜΒΜ :πιο Γατα: Μάι:αιι 2 [οι

οπο Β.ιιιιιιπιο Με. πω. , ιιιοριο: ρ:οαι::ι ποτε ι οποιο ριπ!ιω:ο β! £:!ιπιβι .ι πιο. !ι.ιιι:αιιο/βιιι πω.

ιιο.:ι·ιιιοι·ι ιιιι!ιοπ:ιι ιιιροι·οιι:ιιιοιι:.; νοΙιιιιιιοε .ποιο .οι Β.ειιέιιιωι:: [αιιιμοι·ι , πω: ιι::ιβ.ιιιιιιπ πω: ροωιιι.

απ, πιο απο Β.ιιι:ιιιιιο ιι.·:οοιιιιο:, Ρ:ορ:ο: οοιιιι νω :ιο ποοο οοπιιτιπιι: οποιο οι: οπο ιοιοπ:ιιι :ιο

οικω Πιο οοιιιιιτιοιιἐ ριιιι.ιιΠι: (πιο ιιοι: Ϊιι:οι:ι. ποπ οποιοι; ιιιι‹ιιι ι·Ι:ο:ιιιε ορρι·οοιι: .Χωριο Επι..

Πιο: :.ι:ιιιιι : 0ωιωιωι ποιοι: ΑιιιιιιΡ:. Μ: βοά: ο. έ: Μου ριιβιαι. π. πι. πυρ δ:: ποιο: , Βοοπι ποπ Σ. “Μι

οιιο!![πιιιιιιιιιοι·οι, ποπ φιιι![Μαι·ιιιιι κ” απ. ιιιιιιο:ιι·οιιιοι·:ιιο: :ιο ροοοοιιε , που: ρ:πιοιοι: οσο

'Γεικτιιι :οπο ιιιιιι·ιιιιιι, οπο:: 1οιοιι:ι:ιοι απο Ρ::ροΗ.ι::1:05 , Η ίορει·οιιιοΠοπ:. διιΡροπι: ο:Βο

Οοο οοιιοπι δ: ιιιοιιιιιιοι. , Γοιπι.ιιοπι 86 ποπ ::ιπ- θειου ο ιοο:ο αιωιοπι οι: Ροοοιι_:ιε , οπο: πιο::ιιι

:πιο νιιιιιιΙοπι. Η.ιΠΞ ..πιο οοι·:οπι ιιιιιιοπ: 2ιωι:! ι. ροι·οο:ιι:οι·ι ι:Ποπ: , ο ίοοο:οιιιι1ΐεπτ. Το::ιο Μ. α. ο. @κι

ρ. π. πι. πο. η. ω.. δ. πιο! ι. ν: ορροιιιοπι ποπ απο” οι· μια ΜΡ. 8 Μ....ι....., ιποιιι: , Μπι», ώ"Φω0

πω.: οποιο : νιιιι.πιιιιι οοπιοιιιιι Μιάου: Επι:: :οι π.. απο , καιιιιιι!ι!ι:ειώριιυια:ιοπ: , πιιιι:ιοκ α.

δικιο!. Ι:|ιι . οι" ρ:ιπιιι8 "οι :οι Γιορκ: Μ. 6. Με- ω.. Μίκι οποιοι: νησιά!. π: »πιω Μποστ:: ιπ::ΠεέιαΜ

. :.ιριι. :.φ. ι. ει. .ι μι. 8. ο. οι· 1ο.ιρ!ῖιι!ιι!.:ε/ῖ.ροΙιοιὶ οποιοι οπο:: ουσιιιρσιο/Μπ :πιο |ιώπιτ,οπ :οκιωιιιιι!ι

Ποιο Πιο: Με... ι. ρ. π. σο. ιϋήι. η. πιο.. Κ: ο!. π.. β4!!!ι·.ι ›πιβιιιι:9 ιιωιρε »πιο Μ... πιο ρπιιεψῇωἑ απο”

ιιτ8πι:ι.ι Ο Π!. πιο. οφ. η. ιι ισ : :κοπο οπο. γο. ΜβιιιΜπιέ· .ιε.ιιιι.ο`9 οπο! οι:ιι·ιο:οι·ο Ιοιοπ:ιι οσο

8ηιιιιπιιποσ 2.4!!.πω ι.7.:[μο:. οι. 67.8π.υα.!ι.9_ ι.. Δι:ιοπι:ει 2 αποτο !ιό.ι..πι οιι.ριε:. πο. ο. ιιιαιΙ.νοι . .”°_°

(!ηΖω:ι.ι ΙΜ , (ο ω. π. ώρου , ΜΜΕ. ι.Ηεπι·Επ. Ϊνοοι:ιοποιιι οοπε:ο:ιπι οιιριιοι: μι· οιιιιποιιι οι! 4. Μπα.

.ωι...ιιιιι. πρ. π. £.οβιιι @απο οπο”. αρ. ιο. .4ιι·ιώ. ιοιοπιι.ιπι οοιιιιιτιοιι.ι::ιπι,οιιι:ι Βου: οσοι: οιι:ιπάο,

άιῇι. 4 ι. οι: 3. Λ!!ιιιιιιι. Ρι·ιιισφ. ο.. Μ.: οπο!. δ. δ: οιιοιιιοπο Μ: οοιιοι·οοι·ο . ν: νοοοπτοπι ποπ το

Βιι:αι.ι ρ.:.φ. ιο. π. 5. ωιιϊωιω Τ!ιοπιῇι.ι, πιο Γριιαι:: 8:ι!ιο:στοι' , οπο. σπισι!!ι: 2επιριιιιιιι επιιι.ο

ποπιιιοιιοιιιιοροπι ιιι πιοιιο,οοπιιοιιΕοπ: :ποιου ιο ιιιβικάιτιο : οπο οποιοι ιιηιροπι: ιιι Οοο ίειοπ:ι:ιιιι,

οοι:ιιο.ιιιιο 8ο ιπΕιιιιοιι:ει:ο οποιο Ιοιοιι:ιιιε ι δσΜ.τ .πιο ποιιι: νιιο :οπιιιοτο οοιιετιιοτο , ποσο οι:ιοπι

Μ, ι.. .ΜΜΜ._!πρ 8_ Μ!. 3. Ζωη! πι. ./"ΜΜ2.!Μ. :πιο :οπιιιοιο ποπ οοπο;ι·ιιι: , ν: ροΠι: οο:οιιιροιο

ο. α. Απο!. .ιιι π. σι·ιβι!α. ι!ί[ρ.4.ι. Μ!) ι.-ιωιιο. νοοειτο , οπο ποιοι: οοπέτοοϊ::, ν: νοοιιιι:οιπ ποπ

ιιῇι. 33.β€!.ι.. οι: .9.Τ!ιο. 3 μη. ι. .υ:.)·. οι! π. νοι ιοίιιιιι:. Νοοιιι:οιιιΒι ιιο:οίι :ιο ιοιοπιιιι ιιοίοΙο::.ιι

οι π Α.8ι.Π.ιι.ιο:: _ ποπ ο.ιιιιιοιιε ιιι , οπο: Ποιιε παπι οπο ιι:οιοιιοι·, ποπ οπ:οοοιιι: ιι:οροιι:οιπ οσο

ρωιιιιιι: οιοιιιιιιτο: , ιι προς! :οι απ.. :πισω πιι- οιιιο νοοιιιιοιι ; Απειιιιιπο:ποιοιπ ποσοι Ι.ιΡρο..ιι

ιο.ιιοι,ιοοιιοπιιο νοιοι ε: οι οι. ό. νοι πιω, ιι.ιπο ίοιοιιτιοιιι ποιοοοοοι·ο ρ:οποίιι:ιιιο ::οπ8ι·οο

6ο :οιιιΡοιο ι)οιιπι ο8:ιιοπι ιιιιιιοτο νοιιιιΠο, :πιο νοοιιοιιι , οπο. :οι οπο:: πω. ιΙι.ιοι ιιι;ιιιιι::ι:,

τω.. οοποΗοιιιπι 8το:ι.9Πι :ι.ι...ιιι.. Μπι: , Γοιοιι:ιιι ν: ό.οίοι·ιιιιι: ιι:οροιι:ο οοιι8ι·ιιο νοοιιοιιι. .Ιω

οοπιιιιιοπει:.ι. οι: 8αι:οιιι ι..ι.ρ. ουδ. Μ! Μπι:: ιιι Βοιιιοπ:οιιιαο Γοιοπτιο οοιιιει:οι· οι: οοπιιιιοπι Μ...!

οοπι πιο οοιοοιιιο: , οποια, πο: ιιειιιοι·ιιιι πι. οπο. Πιο ιιοπιιιιιιοπο ?ποιοι , ποπ .ιιιιπω 13ο οπο· '14

οιιιιοπο ριοοιιο,οιιιι οοοίΪιπι . απ· νιιιι5 οπο: πιο- ιιιι.ιι..τριοι....ι , ποιοοπι ρωοιποι·ι: :οι ιιοπιιιιοο,

οπο: οιιπι Βιριιίιιιο, αΙιοε οπο Βιιι:ιιιιιο: ποπ πο. που: Απ.μιο: ροοοιι:οιοι , πιιιιιιιοπιιοιιε νοιιιο:ι:

οι: Πειιπι μακ πιοιιιιι, πο: όοιιιειι::ι Πιο οποιο ιιιοιι :οποιο :παο ιιοΠοπ:ιιι οιιπιι::ιι·ι , πιο απτο

:ιοπο οποιοι Ρ.....ι.ιο. , ία! 1οιιιιιι π:·8ει: Π:ιιπι ιιΐοι::οπι πο· οοι·οπι ::οιιτιοπο οι·οοοιιο:ι:ίοιοπ:ι2

ρι·ορ:ι: ω. ιιιο:ιτιι πιοποιι :οι ρπικιοιιιπιπιιοι Μ- οι οοιοπι ροοοιιιιε: ποιο. το:ιι ιιοΓοιοιιιο!ιο ποπ

ιοιπο:ιο:Βο Ιοιοιιτισ.ιιι οοπιιι:ιο.ι. οοιιιιιτιιτ ιιι Πω. ροΠι: , ίιοιιιιιοιιι ο” οοπΓεπιπωι· , ποπ ιιπ:οοοοι:

Βιοο ε. Β:·ι15 οοεποΓοιιιιιιοτο οοπιιιιιοπαιιο.: ιιιοτο:οιιιιιο ο:ο:.ι:ιοπο , ποοοιιιι:ιο οτι: οοιιιιι:ιοώ 8

(ΣοιιοΙοίιο ίιπιμιιοι:οι οι... οι οι: πιο, οίιοι Π; πιο. Κιι:ιοιιι· ρτοο. ΐοιι·ο ποιο νπιιοοιι:οοο «ποιοι- Μα"

...πιο ι·:ιιοιιι:.ι ι. Μ!. πι. οοπΓοιοπ:ι Όποιοι Πο το Μισο οροτ8τι.ιΓ.1 ο: ιιι :ιοποιε στοιιιοπο Ρώτα,

πιιιιιι:π , ιιπ οο πιιιιιοπιο οοιο 3 ωω.α.ιιο οΠοι ιιι:ικιιιιιι Ροιιοάιο ..τι , ο: οοιιι::: οι! πιο” ιιι·ο.

$ειιιΙ :οι ιριιιπι οποιοπιιιιιπ: δ: οι: Οοιιι::ο πιο... οιιιοπ:ιιιπιιοο.ιπι Βοοιιι:ιοο: :ιο Πιι:οιο:ι:ο:ιε; ιει.

:ιιιιι:οι·ι οΓιοπ: ιιι οποιο διιοΙιε : Κοιιιοπιιι: Βο- ιιι: ποπ οι οι. Ροππω Πεο ιιοΒιιπιιιι.

οποιο: ι!οβειιι!ε!, Μάιο: , οιιιο(ιιιιιιιι "οποιοι... Πιοο ι.. Ποιο οο8ποίοι: οπιιιιο ιο:πιπ οοιιιιι. Μ_ω' ω:

πιο: οι.. ιιποιτο::ι :πισω , ο οπο (.”οιι.ειι οπο- Ει0ιιιι:ο,:ι.ιο: πο οιππιιιιι88ι οποιο οι·οιι:ιιιιι :πιο ....ιιω;ι".

οπο. Οοοιιοιιι: ιΒιιιι: Βοιιε πωπω 8.ιιιιιι ιιι ιιιιιοιιε,::ιπι οι:ιΠοιι:ιοοι, οποιοι ροΠιοιιιοιιιιιιο σου· .ο και.

οοιιιιι οοο:ιιιοπο οπο Πι:ιι:ιε, ιιι:οι·ιι πω: : οοιι:ι·ιι #Ψ."·

Η"πιο. πιο ιιοοο:,.ιιοπο ίοιειι:ιιιπι ποπ οποια::

οι::οπιιι,οιι οπιπιπ διαιτα οοιιοιιιιοπ:ιτα, ποπ πιοιιο 4

οπο πιο". οπο: ο οτοιιιιι:ιε ροίιιοιιιοιιε ι ιοιι :με Η.ά·ε!”·

Έιι:ιιτει οίιοπιο ο:οοιιιι·ιε οιιιίιοιι:ιοιιεί οιοι.ι Ωω;

ποπ οοιιιιοίοι: οτι: ιιιτιι:.ι, πιο ιιι @ο ρ:2ΓιιιιΡΟΜ.

:οι ιιοο:ιιπι ιιοο:οτιιιιι οποιο τοπιιι:ιοπιιπι, ο:

οποιο :πιο ιιι:οιοοι ιπί.ιιιιοιιι:ο: ιεςι..ιοιι... ει:

Ποιο πιο Ποσο ποιι Ρωσιο:οι·ιπιππι οιιιοοε οπο.

π. απ οποιοι οπο” ιιιο οοπιιι:ι0πο ιιιιιιι·οι, ποια

οιιπι ιιιο ποιοι ποπ ιοιιίοι·πι ..ο ιι:οιιιιιοιι:ιιιιιι ετοι

:ιιιο:οπι , οι... οποίοι οι Που. Ρι·οο. ι. ..ω ο, .

:ποιοι ροι·ιο&ιο ιιι Πεο αι, ίοιι·ο οποιοι , οποιο ιι- Ρ,:|Β_

Ποιοι οι: οποιο οοιιιιιιιοιιι:ιε : πιω οιι,ι ιιιιτιοπο σ.ιω!.πι|ιοι

ροιιιιοΠοιοπιιι ιιιιοιιοι·ιιιιι, οπο πιο: Ροι.π....... πιπιστί

· ποιο; ο.ι.ιιοπι ροιιοποιι πι: αι...ιο οπιπιιιπι , ποιο ΙΜ Ρ"β2

005, ποι οιι·οιιιι:ι ποπ οίιοιι:. ιι οιιοποιω ειροοι·. :πειιοτειιι πιο: Ρο:Π&ιοποπι. π. [Μωβ ιιι Βοοόιο εω"·

οπο, Νιου: οπο:: ιοοιιπι ιι-ωεω ιπ!ιο.ιιι.·ρια!ι·|. ιοιοπ:ι:ι οπιιιιοπι οοπιιιτιοιιιιιιιιπι ι παπι μπεί! πο:

ό· !ιιιιυρειροει.ωρ. 9 οι οπο.. πω.: ποπ Μάιο οποιοι. Β:ι.ιε οποοιο ιι&οπι ριιιιιο.Ηπι:ιοοιιι οι:οιι

:ιο οι.. :ο ιοοο οιοι·ιιιιιοπι , επ πιο Ρο..ιπ Πιο: ιιι οπιπισιοπο ροιιιο οιιιιιι.ι οπο: ποιο ισιοιιιιι: :τοπ ?ύωι

Ειιιιιιιιπι πωιιιιιι_ Π οιε.Οιιι·ιιιο: οριι:ιιιιιΙΤο: ,. πόροι πιο οποιοι: «το, ιιοοιι Ποιο Ροιιιιιο.ι- ”

Μ::

ιι·ό

3.ο1ιιο πωπω @μπι Ρτι[μι· ερ!!Ι. .ιι./4ιιιιι!Ι.

.ιιιω!ι!ιι·. .οι ρι·.Δ.ΜΙ. ει· :Με πι. Μ. που. 14.νιοτπιιο.π.

  

ΝΠ;

:ιοπο. Μ.ι::ϋ.ι ι. Φ Μπα ιο.8Επι Τχ,°0άδιπιιιηθιέ!ι

.1ι.....,ι....... ] ιιιιι[.ιέ?ι: @πιο πισω , που: οι οπο ό·

οι:ο::ρωπέ::π!!πιιι ε8ιβιιτι ιιοι (ΠιιιΠοε ρ:ιοιιιοι: ε...

τοπιιιι οι: ιι:οιιιιιι·π Τιπιοι·οιπ ίιιο οοπιιιιιοπο , ο

προ.ι οι» Βάι :ποιοι ιιιιι·.ιοιιιο , οπο: Βάι Πιο: π.

:πιο Βοιο(ιι:.ιι: Νεο οο8ποπι:ραπιιοπιιιιιι ΤΥ

οιοιιι π Γιο οοπό:ιοπο ιιιιιιι.ιιο. ποιο Μπι: οι.

θεο πιο: Πει , πιο ρτ:2:308:ι0ι0.1Ποϊ. Ειιπι:ιοπι Μο.

:ιιιιοπιιιιιοιμ πΡΡ:1:©το νοιιιιΠο (ιιι.ιιι:οιιι , ποιοι

πο δ: πω” ποιοι.: ::.ιιιιιιιι·οε πιο ιιι οιιπι . ει: ποπ

ω; οοπιιπιοιιι οι: ::οιοοιιοοε ,οιιισ.ιιιιο, άφω

ο ποπ οποιοι , πιω. ιιιιιιτοε ιιιιιι:οε οπο μπω:

οιι:. πιο ιιι ιιιιιιιιι ποπ οι·οιιο:οιιτ. Ηπα: οιο:οπι πο

οειιΪιιιὸ ιοριιοοι: π. Οοο ιοἰοπ:ι:ιπι ,οπο ριιοιιισι

 



ι:$ζ

ει.: Βου::

ειι:Ιύ]:Οι

Όι:::ι.

Χ:#.

Π 70,

Μ::

. ι ι

:πιο ει:: ιιιρωπ πο. .ιιιιιιι ι: οι οι;

πο:: ιιεε:ειοιπ τοιιιιιιιοπιιι:οιιι ιι: ριιι_πι:επιιιι Τν- οιι:ε:ιι ::οπιιιτιοιι:ε ιιιιιιοίιιιιιίει; πει:είιοι·ιιι, ΟιιΔιοιέι ι
ι

:ιο:ιι,ει: ίοροοίιιιοπε,οοιιιι ορού :οι πιο πισω: ειιοοιι·ιο: οπο ιιιιιιιιιιι μοι εοπ::ιιιιιέι:ιοπιέ ιιιιιιιΜΡ9ί'ωβ

νι:ιιιτει, οπο: ΐιιᾶ:ο Γοπ: ποιοι Ιοιιιεοε, ιι: :οπο ο· :Πει Μπι, οι ο Γιιι:ιιο: δ; ποπ ρ:οεειιε::: ιι ιιιιο, ^ιιἐ·°ι°ι·ι

ω: ιιιιιιοιι , οπο: απ:: :οι πιιιιοι·ε:ιι ιιπιριιιο:ιιπετο ποπ ιιιιιιπέι:οιιι ι:: ι οπο: πιο εοπιιιιοεπι:ει ει:

ιειεπιιιε ιιιιιιπιε: ::Βο, :μια ιιοιιιιιιιιιιιει: πω. ιιοιιιοι ο οπιεςειισιιιι :οιιιιιιιοπιι ιιι:ιιιιοε οι::
ιιι:ιι εοπιιιιιοπιιιιιιιι :πιο οπιιιιιι ί·ιοιοιιι εοπιιι:ιοπιι- :οπιι·ιιιιιθιιοπιι ίειιοι ΡοίΓει ι νι ::ιπιεπ ίιι:ι::ιιιιιι,

ιι: , ιι: ιιθ:οιΙιιιο ιιιιιιιιιιι οιιιιιιιιει: οι! πιιιιο:επι ου:: πιο πιο :οπιιιιιοιιε ιπιιιοίιιι:ιιι:οπει ιιιιι·,

ιι:πιιιιτοιιιπιέιπ ειοί:ιε:ιι Γει:ιιιιιιι ιιιιιιπιε , οπο ποπ νο: :ιιιιιιιπι μι:: ίειιοε:ειο:; οι ει: ίορροίΒιοπε

ίοίοιπ::οεποί-0ιΒ @Πιό Ροιοιιιιι Π:: Γιο :ποιοι πιο οοοιι Ρει:οι ΐοιίιει Μιειιιι€5ι , νει τείιιιιιίι:: ι νει.

οι οι:: Γιιιο:ιιο:ι οι:: , ιιοἑιιιε :οπιιιιιοπε :ιο πι. ποπ :ειιιιιίίει Βιιιιιει·ο. νι:οΓιιοε :πιω “Έπο

Οοπιι:. οι Πεο: ποπ εο8ποι:ετε: ίιιτο::ιοι με· Πτι: Ποιο, μια:: ιιιιιερεποεπι:: ὰ ιιοοειιποοε Πε

πιιεπιιιιοι εοπιιιιιοιιιι:.ιιιι Τν:ιο:. ιι: οι:: οπο:: ιιε:οίοο ιιι:::ειο , :παπι εοπιιιιιοπιι.ιο οι:ιιεθ:ιοξ

οπο:: ίειεπιιἑ, οοιιιιι Ροίιει παπα:: ιΒιιιι: ν:ιιιε ιιιπιο::ι ιιιιρ::ιιεπΓο , είιιιιιιιίει εΠ·ιθ:ιιι πεεείΤο:ιι.ι

σιτε:: ιειειιιιιι παπιιεπιιιο Τν:ιο:οιιι,ιιιιιιοι ποπ:: ι ίε:ιοιιπιο: ει: νι :οπιιιιιοπιι ιιπιε:::ι::ιιιι: Ροβι

ιιοι:ε:ε, ιι: Γιιιίιο οποιοι: ιο Πεο :ιει::ειοπι :οπιιι- :ιο:εε ιιιιιεπι ιιειιιιιιιεπιε: :πιο ι ιιίοι:ο ίιιο ιιει::ει:ι

ιιοποιοιπ,ει: οιιοιιι.ιι: ίειειιιιε :ιειιιιει; ιι:: π: ει: :οιιιιιιιοποιο οοι::':ιιοι: :ο:ιπεάεπιε πιο:: οποιο

πιο: Γ:ιειιιιιι οιιιιιιιιπι , ιιιιιιίε Ροπεπι:ιοπι οι :Ιω Ποιο δ: εοπεο:ιοπι :πιο ιιοιι:ι νοι:1:1τιιτε Ρει:ι,ιοί:ι

::ειοπι ι:ι:πιιιιιοιιιιιοιιι ι πιο :οι οιιοΓοιιι , :μια εοπιιιιιοπε ιιοὁιιειΤ:: Μιιιιιει, ιιιιιι ο πο:: νο

εοιιι::: :οι πιοιο:επι ιι:πρίιιοιίιπι€ ίειεπιια ιιιοιπ:ιι. ιοπιιιτε ειοί:ιετπ , ει: εε'ιι:ί::ο Γοιιροίιιιοπε , πω.: ετ.

Βιοιεί:. Ι·ιιιιι: ίε:ιιι::ειο: , Πειιιιι ποπ ιιιιειε, οι Μι::ιιιιει. Πει: :πιω εοπιιιιιοπιιιιι; :πιο πε.

:οι πει:ειίο:ιο πείσετε ιιει::::οιιι :οπιιιιιοιιιιοπι οοειιπι πιο νι ίοιιιιε ί:ιεπιιε ίιιιιοιιι:ιε ιι·ιιεΙΙιε. νι

οι:: οιιιιιιιι εοπιιιιιοπιιιιιι : πιο: Πει:: ποπ μπει: οι:: ποπ ιοΒιιοΓειτο: πο: νει ιιίιιιι ιιετ::ι·ιιιιππιξ

Πεο: ποπ ιιιιιει·ε ιιιι:ιιι ίειειιιιιιπ , ιιιι π:: ιι:ει:- ίο:οι·οοι , Τε:: οι:ιιπιιιιιι:ι πο: απ: ιιιιιιι , πιο οι::

οπο, ε: ιιοο Γι:ιιιιΙιιο: πιο: οιιιεό:ι Ρεπιιει. Κ:Γρ. πω: νι ιιιιε:ιοι Γειεπτια ,ξ πο:: :πιο ποπ οι, οποιο

:ὁ ιεπτ. ροΒιο, βιοοειιιιιι εοιιτιιεπιει· εοπιειιιι οι». :πιει Πεο: ::οιιποιειι::ι οιιιιιιι ,ποπ ει: ιιιιιεοπ:ιοε

βια. , Ιπποίι:ει, ιιίιίοίοιι: πεειιπιιο ι ν:.π.ιικειο- ::οπιιιιιοπε ιιι:ιιι:εί·ιε:ιίιι, νι ίιοε:ιιιιιι απο: , ίε.

το:: εΠιο ι:ο8ποΓειιπιοι ποπ οι π:εείίι:ιιι πι ιιίι- ιιιι:::πιιι:. οι: :οιε:ιι ρ:ιπειριοιπίε:ιο:, Βεοπι

?οι :ιε::ειοιιι ιιΒΓοίοιοιπ ιπ Πεο :ιθ:ιι ειιιιιεπε, εοοποίιε:ε ιιοιιι πιο οι: πιο :οιιιιιιιοπειιπΡοιΠ.

:ο ίιιιιιι:ι:, υιιιιι:ιι, εοπιιι:ιοποιοπι,οιιιιθιιιιειιιπ- οι: οίι:ἑ , νοίιιο:οε, πο: ιεθιο:οε είίει. Υπο: :οι πρι;;

ι"ϊκι

:πιο ιρρι·ειιεπίοπιι (ῖοπίι:. Μαιο: Ρωιιιιιο οι , πιο ιιπι. Η:ιι:ι:ι. Κείρ.πεΒί ιιιιιιο:ζ 8ι :ιι οοιιεείί.ι, “Μάι

ιιοΒοοίι:ε:: ποπ ίοιί1:π :,οοιι ειδα: ίι:ιιιιίε :Η , τω π:8.ι πιιπο:, ειιιιιιοε ιι:οιι. παπι πο: ιιεε:ετοπι,:οπ

:οσοι οοοιι ιιοι:ίι :Πε ι:ιιιιιε: Ε:Ιεο :ποιοι :οι ίει·:ιιι :ιι :πιιιοιεπι Ρε:ιειίιιοιιε:ιι ίει:π:12 ιιιοιπ:;

13ο ρε:ί:&ιο , ο ποπ Γοιιιιιι εοΒοο ει:: Ριιοιιιιιι, _ Ι) ι ο ο ι. ί:ιεπιιο εοιιιιιιιοιιιιίιοιιι ποπ :Η ιιιι·.

οπο: ιπ:ιερειι:ι:πτε: ὁ :ιοο:οπιιιιε ίιί:ιει·ο ιιεει:::ο τοοιιιει·, οι ιοτιπιιιίτε: ιπ Πεο. Ροπιιιιοι. ποπ :Η Μ,
Ι71.ι_ '

ει·

πιο: από·

1):ι ίο:ιι ιι&ο ιειι:ιιίιο, :οι :παπι ι:οπιιιιιοπιιιιι,ιιο:ιτ νιι:ιι:ιΙιε , οι ίοι·πιιιιιε ειιι5τειιιο οιιιεί.ιι ι ειιιιο:ε- ΜΜΜ

οπο: ιιᾶο :Μο νϋ:: ιιει::ειοπι ιιοίοιιιιιιιιι ιο Ε ιι:ΒΓειιιοι που:: :οπιιιιιοπιιιιιι ιιππιειιιαιε ιιι ί: ΜΙ:ΜΜ

ί”επ:.'Τιιοιιιιίι. νει οι:: εοπιιιτιοποιοπι οιιιεθ:ιιιε πιο: ιιιιιπιπ Γε ιρίἱ:ιπιιπ::ιιιι:Ἑ Επι: εοΒιιοίιιΒιιιι.Β"·

ιιιιιι:ειιεπίοι:ι ιιι ίεπι. Ν .8οι:ιειιιιιι. ν:ε:ιιιε.Πεοι (?οιιιιιιιιι εοεπιιιο νι::οιιιιι ποπ :Η ι:οεπιιιο :Με

ποπ πει:ειιιι:ιο πιο:: ιιεε:ειιιιιι ποιοιο:οι:ι :πιο ο απο ί: πιο, Γιο ιπειιιοι Πεο: ζωο: νιιιοιιιιι,ποιι

οιιιιιει :ιειιιοιιιι ; :πιο π:: ::οπιιιιιοποιοιιι οπο:: ειι:·ειιιο:ιει ιπ οι ιρΓιι.,Γειιἰπ ιιιιο: ι·:οοιιιειιιιιιιιι

εο.Γιιει:ι. @οι ποπ οπο: ει: ιι:ετειο ιιίοίοιιιιο Γιι- ι:οιιιιιιιοπιιιιι είιειιιι:ιιοπι νιιιοιιιιι οι Βιο , «πιο

° πι:: οποιοι:: οπο: ιιει:::ιιιπιιιΕ ιοΒιιοΓιιιιιιιι, ιιοιιιιιιιιιι Γειρίιειιιιπε:επιιοποιε Βι:0:ειΒο :πιο

Με

Ι 7 :ι

Ου:0ί!.π.

οποιο ιο οι:: Επι. ει: ιιεε:ειο εοπι:Ιιιιοπιιιο ιοιο- Πεο: :οι :εοειιιι,ιιοπ ι·ειιειο:ει ιο ί: ω:: ποπ ιτε
, _ . ο . ο ε ο · ο _· · · ο ο ι Η

το. εοπιιιιιοιιιιιι ιιιιπι ιιειε:ιπιπειε ι:οοποίειιιιιιιιι ιιεί:ιι, πιο :ποιο ι:οοποίει:, εο:ιιιεο:ιιιιο οι ιιιιιπιΐ
. Α

Κείιι::ιεε.εοπΓ::ι.ιιιιιι ιιιιιι:οπι ιιιιίοιιιιιιιιι ποπειι- οποιο εοπ::εριιιι ιπι:ιπι. Π πο:: ο παεί! Πεο! ι _ οι:

οι: ιπιειι:&ιιι ιιιιιιπο ποιοι:: :ιι:ιοπειιι εο8ποί::π. οπο:: :ει ν:ΗΜίιι0: :_ε:Βο Ροτε:ιτ ει:: εο,οποίι:::ε ρω:

οι Γιο:: ι:ιιΕι.ι:11ι2ο εόπιιιιιοποιοιι:ι πεπι,ιιιιιοοιι νι:ιιιιιιιιε:. Κείρ. πο. ι:οιιι:ο. :μια Πεο: :Με ,ι

ει:εποί::ι: @οι εοιιιιιιιοπε ίοιιιιιι::ι, ρο:ιΗειιιἑ εοιι- ιιοιιι: :ει ι οι ποπ Ιιιιε:ε ει:: :οΒιιοιιιι ι να:: ποιοι!

ιιιιιοπε , εο8:ιοΓει: οποιοι: ιιιιιιιοιπι ιοιο:ιιοι νε- ειι8 νι:ιοιιίιι:: :ιιιιι:ει ποια ρο:είι ει.: ιιιιιιι:: ιιιπιιιπι

:ο ι:οπιιιιιοπιιιο:π , ιιιιιιιι ποιιοιιι :::ιο:ιεπι εοεπο- ιπ :Πο ιο:ιιιο.ιιτε: :ιιι6:ΐιο , ν: πιο:: ιο Ειπε, νει π·

Γ:επιιιίοιι:ε :οποιο ι οιιιιιιιιιιιιι ιιιέ:::ιιιιππιιοιι:πι πεπι ιο οι:: ποπ ροιειι :επι ιο ί: ιοί:: :οοποίιι

ιοί :ποιο , ποιοι ποπ ιιιει: ροίιιΒιιε ; ποιο. Με:: ιιιί:οι , ιπιιιιο ιιιιιιιιοι το8ποιι::ε: ποιο Πεο: Μ·

ι: :Β ἰοιιιιΪει·επε επι νι:οιποιιε. πο: οι! :ποιοι εείίοτιὸ εοι;ιιοίειι ::ιπ οιοπι εοοποίι:ιιιιιιιιιι::

:οπΓε .ιιιο.ιοιιτηιιι ιιει:::το σ.ιιιοιοιο ίιοπι ιιιιιι- Πιι:ο ιι. ΗΜ: Γι:ιεπιιι ει: ιιι Πεο :ειτε δ: πιο.

οι

ν Ι

'74· 9

το πιο οπο, ιι:ιειιιιιπιιε ι:ο8ποίι:ιοιιιιι ει: ποοιι πιο, ποπ ιιιοιιὸ ει: μι:: ι:ο8ποίι:επιιε ,οι ειιέπι Ε: "Μάι

Μισο: ιοΒποί::ειιιιι, ποιοι οπο: ιιει::ιιιιπιιε ι:ο ,

εποί:ιιιιιιιι , :ο ειιιιιιιι :ιιιιοπε , επι:ι:ιΓεεε ιοπιιιιιι το ίιιιιιεπι οι Γε εειιιιιιι οι ιιειε:::ιιπ:ιιιιιπ ι:ε:ιτιι:ειπ ,

ει: πιο:: :ει εοεπιισι. Ειιιιιιοπι. οπο:: εοπιιιιιοιια- Ξ'^ρίωι·

”οιοειίξ,Ρε: ίοΙαπίεοπιιοιοιιοπεοι :ειιιι Γ: πιο επι.. οι πρι. ΡΠ7β· 2· Ππαίοιο :Πα ι:πιιε:ιεᾶιο οιιπιι:- Δ! ,π,,Μ,

1.
ιιεπιιι ,εοιιεειιο. ιπι::ιο: , ι):ιι::ι ποπ πιοιιο:ο- πι:: ιο ιι:ιειιιιιιοιοιπέι ιπ:ει·ιιιιιοι.ιεπι οι ιιιιιιιιιιιιιη

Βιιοιι :ιε.ιιιιο:ιι εοπιιιιιοπιιιι , πο:: ει: ιιιιιιιιιι :οπ

ιιιιιοπε ιιοίιιιιιίι , :οι ειιιιιτι οπο: ίε::ιιιο:ιι είίεπι ει:

Ριιἑοι: εοιιιίιιιοπε ιιιιροίιιιιιίι ι νείιιι ο ιιιιιο·ι οι:

ε: Ι.ιι:ιί:: , κι Ι.οειιε: ιοιι:ιε , ποιο :πιο :ποιοι

ιιιιιιιιι: , π: ιιιιιινοειιι ι:ειίι”επι2 :πιο ιοιιεπι ο:

ιιε ι::ιμοίίιοιιιιιο: ο:: ο: ΡοίιιΒιιιιιο: :ποιο :οποι

ιιοπιιιιε :πιο , ν: νι:ιείιεε: Πεο: Π: ο:πιιιο:π Μοι

ιιοπι Με:: , πιιιιιοοε οπιπιπὁ 668: π. ίίιι, ιι: οπο

ιιιι:::οΒιιιι:, :είροπ::ιε:: Ροδο, "οι : ι πιο :ο ιπ

ιιιιιιιιιιι ρ::ιι&ιο:ιεοι ἔιιίιοε Γρεέιιι, :ιιιιοπιπι:ειι

οι :ε ιιοίιε , ιιεοπιπι :ο _ ιιοοιι ε: οπο οπο: ε :οπ

ιιιιιοπε , ειιιιιιι ι:προίιιιιιιι ί::οιιιιιι:οείί:ι; διιπι

' οι οι:: Τα:: π.

:επι :παπι εχοοιιεοί:ιι:ιειι ι ποιο πιο ιιοίιει , οι:

οι:ιε&ιι:π πιο" :Πει ιπ ο, ο: ιι :δεσ εοΒιιοί:ι:ο: οι

εοιιιι:ιειο:. Ε: ίε:1ιιε:ξιοι, Πεοπι ποπ ιιιιι5ε:ε πιο ι,

:ποιο ιιιιιιιιιιιι: ιι! οπιπ:ιιεε:ειιι::ι ιιιιοιι :οσο ι·::ο.

ιιι:ιιιιοπιιειε μπει: παπι ν: ιιοίιιι Πεο: :οιιιι:::

ιιε:::ιοιτιοΒιοιοιοιιι ιι: οι: οπο: :ιε.Ρεπιιοιιι: ο ιι

ίπποι:: ::ε:ιιιι , οιιο:ιει ν: πιω:: :ιιειιιιιοι :ποιο

οι: ι οπο ίπποι :ίε:ιειιιιιι ίπποι ίιιιε:,:πτε ε:ε:ι:ιι:Ω

ιιιοιιιιιι:ιιιι·πι ει:ειιιι:ιιιιιιιιιι οιιοιι ιπ πι:: Επι:

πιει ποι:Ροιείι , ιπ οιιιι ίοριιοπιιιι: Βεοπι ποπ ιι:

Μ:: απ:: ίπποι ιιε::ι·ετιιιιι ιπι..ίιιι›ιιεπι ίιιειιιιοπι

1ιίειϊωι:ιιιιι1ιε :ε , ιι:ρειι:ιεπιε ο ίιΒιιιιιιιι ε;ειιιιι_

Ο Ν δ: ι



2108.. 3. ιιιιΠιι εσιιιιειισιι€ βιο:: ι:ιιιιι “οπο ίεεμιιιιι:,4.1η.

|75.

?Μια ευρω -

Με κ:: . . . . . . - .

.""Μυζωβ ιι σοι ε :σιιτιιιισιι: σοιειίιιυέι,νι Με ιιιιιιιιιιι οσο:: ε

ι 7 Ε:

εΗριπικιιιι

.Η ι..

Α”.

Σ.

Ι)Ώ)πι. Χ ΙΙ. Βεβιειιιω ΙΜ. 6”εέιιο Χ ι Η

ιιιιιιιιιι οι ιισιειΕ στειιιειιτιει,σο2,νι ιιστωιιιιο

απ, ιιιιι:ε:Πιστιεισ ισισστιαι Διὶ και Μαιο: :σοι

:ΜΜΜ οποιο εσιι:ιιιιοιι:ιιιι._ ιιιιιιιιιιιιιιι Π: ιιαιιιιοισ

:ίΤε , ιιειιιιιι οποιο το Με ιιι 5ειισιιιιιεσ ι·ιεστε

ιιοτιειιρατιστειειειιιιο, σο: ιιιιρστιει ι·είιι:&ιιιιι

ειιιι:ε:Πισιιιι ιιιι τειιι αΙιιιιιιιιιεισ ιιιιοτ:ιοι.

ΒΕΟΤ!Ο Χιι.

κίιι|ιπιπ: εοκάιιιυιΜΜ Βεα.ι σοἔιιψιοι:ἑ

απ:: :Μαιο @σπασει [πιο ευο!αιιΜτιε ἔ

Ι: :Η :ποιο εσιιιτσοετιι:ιι Ηπα 00% δ( Νεω- !”:

Ι ειστε: ”ΓΙισιιιιιι:εε,ηοὸιι Μ σσιιιειισιιιιιι6Φω

το. εσιιιιιιισιι:ιι.ι εσειισιει ιισιι ΕΜΠ: ειστε ιιι:ιετοιο Ν°ψ“ωιι;;

σεετειοιιι Πει,ιιι ιρίσ ειιιίιειιι.ΒιίιισΒοοιιι :ιοι:πι :Με -

ιιεειειοιτι ιιι Ι)εσ)ιι!ιετιιισιιιιΓσιοιοοι απο ει: μου:

ειόιοε,οιιΞιιιι ει: μι:: σσιεέιτι,ιιο:ιΙ: :Η στου: :Μετε

ιιιιιι , ουσ Πεο: Δεεετιιιι κι ειιιισΙιιιε ιιιιιιται; σιτε

πιο εισισιοτοιι:ι σοιιιειιι ει: Επι:: εθ:οι_εσιι:ιιτισιιιι,

ιιιιιι ν:τὸ εκ σου: σιιιεθ:ι , ρτσριετ ειιισοιιιιι :οποι

ιιστιειιι ιιι:ιιιΕιιιι :Χ μοι: σιιι:έιι : νι ι1εετειιιιιι τι:

εσιιειιτι·ειιιισ :κι ειέιοτιι ιιειειιιιειιιια απο Τντιμ,ειι

εισί-σιοιοιιι ει: μια: εᾶοι, οσοι Πεοε ιιᾶιι ιιτισειιιι

Γι: Με ιι:ετειοττιμ:σιιιιιιισιιαιοττι νετὸ ειιιριιτε σοι:

έιισοια ει: μαι: σιιιι:διι ιιιειικιιι :σιιιιιιισιιετιι , τι:

ιριι ιιιιιηοιιιι ροιιειιεισ.ιιι , ιιετιιρε ο εισαι εσ$ Βάι

εΠειιι ιιιιτειειιιισοα ΗΜ:: ιιιιιι ιιροει Ιοσπισε. 0ο- δ·.,,Μ,;.

εειιιιειτοτ, ιιιιιιοπι ι”οιοτιιιιι εστιιιιιισιι:ιιοιι: 6:08· Μπιγκ

ποιό Ράις Πιο στειιιοΡιισιιισ ιο Πεο ει:ετεισ ιιτ:ι:-_

ειειιιιιειιιε πιο: ιοιοι·οτιι, Πιο σιισο8. :σιιιιιιισιιε οι..

:Ισια ει: μοι: σιιιειίιι. Νοε εσιιιι·ὲ :σιιι:ιισιιιιοι,·

Με: Μοτο εοΒιισίει ιιιιιε νΙΙοιιι ιι:ετειιιιιι ρται:Η

ιιιιιιιοτιι :ιδιο Ρσίιιιιιιι ισ Βεσ , οετιιοι$ιι0ιι Πο:

τειρεάιο επι :ιεετ:ιοιιι , σοσει ιτι ι)εσ :Πει ι ο πιο:

εσιιιιιιισ , τεΓΡεσιιι :οιοε τει ιιι:ιιοτ εσιιιιιιισιιιιι:

οποτε) σσιι:τειοτ, ο

Ρισιιιιιιι οι Γοειιι Γειιι. ει: ΑοΒιιίι. Μ. Με. πω: ή

Ριιψειιβιιςειοιιιιιεττσε:ιιοι,ειιι ΜΒΜ :όιιιιισιιιιιιι ρω", Β·

ίιιιιιιιι:τειοτειεθεισιιι Πει ; ιιιι εσιιιιἔι , εΙ:&ισ Πει “

Γοσιιιιετειιιτ Πιειιιιω εσιιιιιιισσιιιιι: , νι ΜεβΙιειιβε.

νσιεσιιιιι,Κείρσιιιιει ε: ρωι4Ι _.νωι8.εαρ,ισ.ιιεει:-.

ιιιιιι Ρτωειιιιιιιιοιω στο:εεειετε ιειειιιιιιιιι ίσιωσ

τιιιιι:Ρτειοβιιωιυοιε «ώμο Με: ε: ρπιβιιιιι_ειιι [ειναι

@β [Μεσοι. Ε: κι, ε: ιισιισ ιι:τιειι. εφ. η.!ια

136 ένα, βπω: ψρωόσβέιωισ , πο” ιτε/Σέπια: ιι Με.

σ. . οι. ι. το ΜΜΜ ό· :σε στι!. Με:: , Πειιιιι ?στοπ `

τσιιιιιιιστιιιιιι εσΒιισιι:ετε : μιά :πιο Με εισιιωιιιιιτ

ρωβειιιιι,|ι επσάρτιβιικι, πιο ειιιηισιιιιιοιίο "Μι :Με

@Μιρτιβιαι[τιιιιιιιω,εαοά πο» ε|ι[ατιιιιιιιι ι :ιι ιισιι ιι:

Βιιι :ιι Ρωειτι μπι ιιεει:ιοιιι, νι ιισεει εεριεωΙιιι.

ό· ε: Ιιοπο ρεψιι.σφ.9. ιΒιιιιτ :ει ιιιιιιιιιιι ιιεεεερια-μ

Μή πιο: σε:ι·ειοιι:ι. 3.εω σισιιει,ιιι οσοι! :ΗΜ Με σε

ειιθιιιιιι Πιο, Πιιτιιιιιιι:ι Ρτ:τοιιιιΠε , @οι είιειιι ιτι ισ

.ίσοι ετειιιιοιι, ιιι&οιιι επ: ιιιι: σιιιιιοιιισισ Μεσοι

:σιιιιιιι Πει:ιιι ιιιιΙΙιιιιι :Πει Ιιιιειιι ωιιαιωιιισει,ε

ισ ρτ81:ιτει ιιιιιε σ:ετειοπι Πω νσιιιιιι:ιιιε; οπο.

ιιιοι:,ιοτΣνιιοε ι:τειιετει,ε!ιει· ιισιι ει·ε:Ιει·ει, σοι: τε

ιιιι:ειειιιτ ισ :ιιισοσιι Ι:ιιειιε ειιιιιιιιιιιιι Βει , Πιο ιιι -

ιισίιτιιιιι νειΙε,8: ιισΙΙ::νιιιιε ιισιι :Πει Με: ιιοι:Πισ

ει: Αρσίισιι ιιιιτιιιι·πιισιι: ιιιιιιειίετιιιιΒιιιι. 4.. Μ. 4,.

κι: :απο @και ιισεει,ιιι:ιιι:ι, :μια Βεοε στερ:ιτσι,

νι Ποιοι ωιωριω στσιιιιΠιστι επι, οσο ιιιιιιειε :Πι.

αιει:ιιιι εκ ιισιιτσ :σιιι:ιιιιι,νι ιι Πεο ρταιιιισ5[ειι ει:

ρτσρσιιισ (οι: νσιοιιιιιιι,ιιιισά ει: Γ: Ρστειιε :Η οι·

σετ: , :μισό ιιτστιιιιιιι.

Ρτσιι:ιιιι.ι. ε:: ιιιιιιιτάιε; ι, ρσιιιιι:σιιιιιιισιιιιια
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Ν:: ιιιει στειι:;ειι:&ο ρτωιιει ε: σκάει: ιιιειιιιτι

τιστιε :σο αποτο; :μια ΜΡ: Πεοε ρτειιιειι ειιεξιοε

ιιιιιιισι :σπιτι ρτιι:Ιειιιειιι ιιιι:Ιιιι:ιιισιιειιι εποΓιο,νι

τοπ ραιιιιειιιιιι Τντισιιι. η οι,ιπ ιι‹ιω Ηιποιη. :τσιπ

νιιισ Μσισιοιιιι:ε Δωιιι,ιε ιπ0ῇειε οπο ιτε 'Με

ιι ιιιιιισιιιισιιε :ασίστ ι ρσιιιιι Μάιο Δεσειιιι ίσιο

:οι οιΙΤειιίοε, σοῦ. εσιιΞετιιιιε ισ οδοι11 ραιιιιειιιια.

Τοπι :μια οιισιι:ιιιιισ ιιιιιοΓιιισάι ίιιιιιτει ρτειιι:οιι

τοι :ιι ριι·ιιεο!ιι,0ιιιέψιιι.3πο!. ι ι_ νει·ιιιιιιιι: Με

ιισιιείι_ Ι):ιιιιι νιι ποιο. εετιιιιιιιι:ι ιιι τειιι:ει·ιιι8:

ιιιισιιι.Τ.ιιιι οσοι ιιιιστιτιοιιι ειι:έιιι€,σιιι ρι·εειι:ιι:οτ,

  

ι5.8ι ρεπιτπψ: , ιιιτιιιιι ειετω Ισ.ιε Κεει ιιιιει,.

τμιιηιιιει,.ιιιι ισ.ιιι::,|ιαε βριιει_ριτ:ι@βε:87ιἱΔΜ @μια ει!

σειιι'ιιωριιοπεπι , νει ερωτα ρετι:οίιισ ιετι·ε: , ιιιιΠ:ιιιι

εσιιιιειισιιιιι ιι.ιιιι:ξι ει ειιω ιι:ο.ιιιιιισιιε $γιια.

Α ι Ειιι1τι,ρτιιιιε ιειιι.ιι:εσ ειιιιε:.:ιΔ.ι.ιιτσΒ.ιιιιι.

Διιιει·.οι·ι:.ιοειει Πειιε ὰ σσιι:ιιιισιιε ιισετε Ραπτι

σ.ι , νι ιι σιιιιιιι ιιισιιιι:ι εσιιίει:ιισι :ιοιιιιιιι.ιι:εσ;ν:

Βεσ μειιειω-ι , νι ιιιωιιι ιιι€.ιιιιιιιιε ρτα:ει:Πιιι:ο

ιισιιιε κεσιιεεε!σιΑει τι ρισσ.ιιιιε8.ιιιιιιστ.ειι ειιιιιι

σε οι σιιιιιιισιιιιι:ι σοι: Γρεεοι:ιιιιι:οτιιιισο: ρω

εεειετιε στιιιιειιι εδώ ρτιι&ιειι ιιι Πεο. 2.ιι:Β.ιιι:ιιστ.

οι Πει” ιι.ιιιετ Ρωειιειι ιοοι:ιι ει: στοιιιιιιιε φωτ

ιισο:,6: ιιιιιιειι ιιοΙΙο. :ο ιτιιΡετιειίι:ισ,σοσιι Πιο. ιισιι

ιιισιιιιεειισοιε νει ιιι·:ιθιείι ιιιιιι:ιιι ρτ:ε:εσιι @οι

νσΙοιιιιι:ιε,Μιε τιποτε Με ιισ.ι ρειιι Γσιιιτι εποε,

πιο σερειιιιιιιιετ ὰ νσιο.ιιιιε : νε! Γοριισιιιι νσιοιι

ιιιι6.8ι ω” σοι: :Η εισΐοιιιια,8ι Με ιιιιιιειιιιιι Γέσει

Γστιιιοτειιΐ.&ιι:εοι εστιιιιιισιιιιε,8: Ιιει:ειι6 Γ:ιιιρετ

Φωιωι ιιΐεσι:ιιιιι; ιισιι ειει:&ιι εθι:ο.ειι:ιιιι ιιιιιιιιε

νσΙοιιιιιιιι,Γετι Ιισετιιιιιε,ιιιιιε ιιοειιιΔωιιιιι :ο οι

ιιεσιιιιιιιστιει Διὶ 1.:ιτειι.ο:ειιιιόει: ιι:εσ .ιιιιεε.νι

ειιιτιι :ιιισιιιτι Ρωιει ει Πεο εσειισιιι , ιι6 :ο ιιεεεΠε

νι ίιι ιιΒίσιοιε €ιιωτι1,ωιιιρε. ω :σιιι·τιι.οιεσ,ιιο

ΡΙιειι:τετιοιιειιιι·ι ρσΠε νειιιιιιειιι ιιστίι ΐοιοτστίι:1

Ρετ ιιισιιίι ρι·σιισιι€σιιι: ιιγσσιιιειι:2,6: οι: :σιοοι

νετιιιιι :οποίοι ιιι στιιι:ιι: ιιιωοτιο ιστιτιο.Ιιεινιι·

ει: ει ιιιειιιιι νετιικοιοι εσιιίετιοειιι ιιεεεΠι.τισ ιτι

στο" :ιι 21ΠΕ€€0Ξι©ΠΕΒ;€2 €.ιιο,ειιωι εοτιιισιιετιε πιό

ιιεεεΠιιτισιιιίετιιιι ει: :ιιιιεεεάειιιε. ε.. Ρετ τιισιιιιιιι

ρισσσιιιισιιιε :ιιι:Βσιι:2 , :οιοε ν:ι·ιι:ιε :ιιτειιοιιιιτ

Ρειιε8 εσιιιι:ιιισιι6 , :μιά εσιιΓεσιι:ιιι σε ιιιάσ ιι.ιΒει

:ο ειιιιεεεόειιι::σοσ ριιἐ:`ισ ει ρτσιισίιιισ ιιιειιιιι νε

οι , ιιιιω εσιιιοτιιιιιιοτ Πιο ίιΒιιιίιειιισι ε: ΒιιΩι, σοι:

ιισιι εσιιιστιιιιιιοι. Ρσιτὸ οποιο. εσιιιιιιισιιιιιιι πιο"

εσειισι:οιιιιιι· ὰ Πεο :ιι νιιΙιιιιισιιιε :σιιί-:σιιειιιιι

:ο :ιιιιεεεειει:,Γεά ιτι Ι: ιριιιιαισι ποιο :σειισΓείιιοτ

οι :ό ιι:ιιισσε σόιεειοειιε :ο ιιιιι:::ιιειιιε, πιό ει: νι

πιο ε6τιειιοτιο, οι εκ νι Ρι·σιιτιι είι:,σοσιι ει: Ει

θεσ ιιισιιοτι :Πει απο. εειιιΓεε, ο εσειιιιστιει,ιι σοι

σοι ρειιιιετιι,ροιιειειιιοτ.λοι..ιι:ξισ Ρει·ιισιιιιι Εστιἐ

ιειιιρει οι ιιστέσ.ιοσιιιιιιιιι,Γειι νει ιι6ετιιιιιε δ: εσιι

ιιιισ):ιιιιιι:,σιιΞι τεε οικω ίιετει, 6 εσιιιιιιισ ρστι:τ:

ιιιι,ντ Παει Ηχειωι.ιιι Ισι.26; νει ιιιστερ:ιιιιιι,νι ιε

ιι:ιιοι Διειι|ι'. Τται.ε7.ιιι 1οιιιτ.ι·εΙ ι:σιιιιιει:ε ωιιιοιε

1οειιεεωο, νι σιιιι:τιιι .Αιιιιτυ!. Μ. 2.ιΙεραιιιι.αρ.ς.

ΝΒ! ιιιιιε ρτσΒιιι,ι:ιιιιει ιτιιετοιι :Με ιισιε Εισιιιιοι ιιι

ι: οι εεττιιιιιιιιι, οι Με”. 8. :Η πιεβικιι.ι· , ε5·'Ραιτειιι

ιπετιυιάοιῇι.«π μια». Λο 3. ειιιιιιοττι εει·ιοιιι Πι σε

ιιιειιι: Δι.ειιδι.νι[14.ιιιι,.ιισμό:ιδ σε Ριο|ιπτι, Με, Με

:ιοιιισι·εε ιιὁ σε8:ιΠε ιζιειιιιί εσιιιιισιιιιιστοιιι Ποι

μιιειει-ωι ιιι ιετιιο ιιοιιι:ιιωι,σοσ Με οι: νι:ιιιιιιιιιτ

ινωπιιω :55ιιειιιιι: σοειιειιοε Με ι:Ι:Βτοιτει Πεο :οι

Ριπιιιι: πόσοι , νει ριιιιιειιιιιιπι εσε, σοι ει: Με νιιἐ

ιιε.ειιι-Β.ιιιι_ οι: ιιιειιι.ι, νει τ.ιετιι:τιιιι οι εσιιιιιιισιι:

Ρτ.υοιι`ιιιισΞΙι‹ι: πιο” τω:: ιΜέι4]ί.ΒειΩΠι ιισιι στο

£ιιε_ιιιι3 εισαι ιοτοτοπι :Π,τιειιιμ: &ιειιιι:ι νιίισιιιε:

ιιοιιι οι:: Γεια σειετιιιι :οι ιιιει·ιιιιιιι,νει ει:ιιιετιιοιιι

σε! Ρισ:03ι.ιιιιιιι Βσιισ5)ν:Ι Ροιιιειιιιοιιι οιαΙσε:2-ιια:

Β.

Πειειται ιιοιιιιιιιι ειισειιιιιισιιετιι πιο ιιιι€ιιιρειιι:ιτ.

ιιιιιιι ιι Πεο: Ρτιείειοιτ, σιιὸ‹ι ο Ραπ” νοι::ιιοε :σοι

[Με σοκιιιιι εσιιιττισιιιιιιιε τω; Πιιοοτειοι·, ροΠει

οι: τι: Ειάσ,οιιο:ι.τι €ι.ιιιι οι: εοπιιιιι εσιιιιιιοιιιιιο:
Π - κ ιι εποε.

[πω.

Γ:ιετιιιιι ιιιιι: ιιεετειο,ισΠετειιιτ ιιι::ιιιιιι Ρτσοιόδιι:ιι - '



Πξ/τϋπτ, Χ ;ϊ 1”. Πο[δίετιώτ Ποἱ. ᾶεἄἱυ Χ Ι Ε' ἶι·ἔ

ἑτιτἰά:ὲτ ξ; οτιοδ οι! ίδ.ιιιτο:ι·ι :ύ :ίἶοᾶιι :οτιίο:ιιιοτι- :Ιο:οτιτιιιιιι:: Ϊιι:ιιτξ:ίο:ἰ :ιτιτο:οδοιι:οτ :τι Μ: Μ"- .

· :Μπι ιι:·:.·ίΪἶιτιο :τοπ οπο: (θα ω: Ρτουιάοτιιι:ιιιιττοι :Η ιιιιΠιι ετειιιο :Η :οιιΒι·ιια, τιιιΠο Ρττοι:ιοΠιιιο:ιο το

οτοιτιοττι ετιι:ἰοιοιιἱα οιιιο:ι [ιιιΉ:ι:δν: :Μαιο Π: το· Πο0 ο2ιίιοτι:: οτεο. ; _ _ ‹ ο

:ιιτιιττι Πιο :οτιάι:ιοτιο,ίιιδ:ι: ::ι:ιτιο,ν: ίι:ίο:ιιτιιττι Ρτοοιιτιτι 3: @στο ίοτι:. :ο ΜΗ: Ρτἱιι:ἰΡῆ:, :τυο

οι:ιίοιιιτο,τι οοτιιιιττο Ροτιοι:ιιτ Ποιοι: Η Ποιο οιιιιίΠο ιιοίι:το τοιιτ.νιτιετω τιιΡΡοτιοτο:Γ:ιιι:ο: ::οτιιιοτίιοιιο Ρ |82;,,τ *ο

ο6ιιιιιτιι:ι ΓιιΗἰοιιιτι:› ν: :τουτο ΡτιιοιιιτΙοι:ιιτ Ωι!ιι::ιιι ιιιΡοττιο:.Βοτι ΡοΠο Βιιο[Ρ::ιιιΙι Βτο:ἱιι,οτἰξἰτι εοτιο- :.::;ιιξι:

βοη)ΐο.

:Μι

οοιιΓοοιιτιιτιιτίιιο :ο ιιιιιτιοιιο,οιιό.οτιι ο:ι5 ίιι:Η:ιοιιτ,

ντ τόσο Ρτοιιι:ιοο:ιιτ ί.ιΙιι:οιτι :στο οιτΈθ:ιι :οτιιο·:ιι

τιιτιιτ,ίι ::οτιιιι:ιο Ροιιιι:ιιτ; Μο :ιό Με: Π: οοιιιιι οί

το&ιιτ αοΐοιιιτο , δ: οι) :οτι:Η:ιοτιο τιι:ιιι·ι. (Ζοτιθτ.

Μι:: α:οττια Ροτιτιο: ο ἀἰιιἱτιἐι. Ρτιο::ιοΠιιιο:ιοτιο , ν: ο

οιιιιίέι Ρο: Η τοττιιιδ:τι:ιιιιΡΙι:ο: @ως Ρτατιιι:ιοτι το.

Ιιι:οττι α:οττιοτιι,ο:ἰιιιτι Πιο οοιι:1ι:ιοιιο τιι:ιιτατο Πτι:

Ρτπάοίοιιιο:Εοτιο ΡτιοἰἱιΡΡοιἱ:ο: οιιἱιι ιτιιΡΙιοι: νι:ιοτι

οποᾶιιιτι,ιῖιτι οοοιιι:τομο τιι:ιιτιιιτι'Ηιιο ::ιιιιο Ρ:: ιο

τοοιιιίιτο :κι ιΠιιιιι οοιιΐ.ιτιάιιιτι,οιιότιιιίΕι τοϋ :Εισι

φωτο· :ιιιιί:ουιτιιτ.Βοοιιιτι νΐιι ιιο(ττο νοιιιτι::ι:ιε, ΪιιΒ:ὁ

ι$;.

Αφοι. 3

, ι8ξ-

έέ[ιιΜ 4.

ι8 τι

ιιίζ(τοντν 5.

_ τ8ῶ

ιθωται·ιί 6.

:Η:ιο_τιο Ρτοιιι(ιιττι,οΙΤο Ποο το:ἰοτιοιτι ιιιο:ιιιατιι, ν:

ντιιιτιι οΐι8ο: Ρτ:ιτ ιι!ιο. :στο :μια Ροίἱιο, :τσάι Ρο

:τιιτίιιτι :ο:ιάιτιοτιο ε: Ρτε·ιιΓιιτ :στο ΙΝΕ: σ.ιικι!ιιτ

ι:ότιιιιτιιΒιιε :τοάιτιιτιιε,νιε Μ: ιιιτοττο:ιιτ,ίι τιοτι :Η

εοτο:ιιτ: ιει:ιιτ :οιιΓοιιΓιιι Ρ::τι Μ: :οτι:Ιιιιοιιο :πιο

ιιιίιιε :ιο Οοο τιιο:ἰυιιιιι, ν: ΗΜ :Ποπ :κι Μοτο, το

ν: ΠΠ νιττι ίιιΐοττο:;Π ιιοιι άιΒοτοτ- Πιο: ιιιιι:ι,ν: :ιο

Δω: Δι48ττβ.ξιό. ά:Ρτοάοβ. ωΡτι8. ει Π:ιιι πιτ:: άο

οτο:ιῖ Γιιὐ οοΒοοιιι:,οιιι οΠοτι: το ειπα :τοάι:ιιτι,:ιιιι

νοτὸ οσο; τιοτι Ροδο: οι:: :το:!ι:ιιτοτ το ο!ιΒοτο, τω:

πο:: :το:!ι:ιιτοε ©|ἱΒ:το.3.νο:ι1!ἱο £0τιετιι:ι ν: Ποιιο

τιο:οοο:Ιοτο: ν: £2:ιτο Ιιο:τιΈ οοτιίοιιΓιι ποίιτιιττι,οιιο

Ποο νοο:ιτι:ι τοΓΡοιιοοττιιιο(ο!ιοοιιι :τι απο οοΒιιοί

:Με που οπο: ιιοοοΠΕιτιο Γ:ιοιι:ιτι ι·οοόιο)ιά τιιι:οιτι

στο τιοτι Ρο:οΠιοιιιἰει. νοοιιτιο οοιι€τιιιι ό:: τιοοοίΪοτἱο

ν: Ποο νοοιιτιτι τοΓΡ6:!οοιτιιιτ:Γοσ @το Ρτοιιιοτιιοι,

:μια :κι ι:ΙιΡΓιιιιι ιιο:οΠοτιο. οί:,ιιτι:::οοι: :οτιΓ:τιιὶιττι

ιιοί:τι1 Μ: οοιιιιι:ιοτιο ίιιτιιτιι:ιιο.ττι απο: οι: οποία

Γιι:ιιτι :οτιάι:ιοιιο:ι :τυο ιιοΓοΙτ.ι:ι:ίο:ι :ιιιι15. :οτιΓ:τι.

Με ο!:ιΓοΙ:ι:ο €τιωτι οί:ετιι:ιιι οοιιΒτιιιι,οιιιι:οιιιιε :ό

ετιιο;ιτ.ιι Μιμί!. Μ. τ. τι: 8ττιιρΙΙιι. «τ. :.Ηο: πω:

τι:: :τι :β οπο: οπο: οσΙωι:οτἰ:_ τι: Μυιἱι ω:: :Διαιτα [ο

ρωτιτ.4.Ρτιιιε οΙιοιιι:ι οι:: τιι:ι.ιτιι,οιιοιιι Ρ:ΠἱοιΙο:

-τιτΞ νοο:ι:ιο οδ8τιιο Ρτιίιε :τι τιποτα Ρο: οτάιτιοττι :το

:ο:ιίοτι1ΐιιιιβ :οιιιιι:ιοτιο Ρτοοιιιιιι, :Ιι.ιἔιττι Ϊιιοτι: ΡΜ;

ΠοιΙιε:οιιοοιιι,ίτ Ρι·ιιι: οτι:: Ρο(ΠοιΙιτ,οιιιιττι ίιιιιιτο,

Που: ιτι πιο ν: ΡοιΒοίΠ Ροτ αιοτι:έϋπτΡΙι:ιτ πω.

ΙιΒοιι:ιο ιιιίιΙΙιοιΙι:οτ ©οΒΩ0Ϊ€οΚοτ οοιιίοιιΠι Μοτο:

τι:: τιο:οίΐοτιιι οπο: Γ:ιοτιιἰιι τιιοάιο,οιιιιι: 88:80:15 τι:

οοΠοτττι οί!, οιιιι:οτιιισιιοτι Ροτοίο Ποτ:: :οιεςτιοί:οτο

ἰοἴοΙΙιΒι!ιτοτ @απο ΙὶΒοτιῖ το οποιο ΡοίΕοιΙι.Α:

ίιι:ιττιΈ,ιόοο :τι Γτι:ιιτύ,οιιιο οι: ΡοιΠϋιιο.οτ:;ο Ρτιιιτι

οΙἱττιιἰό οί:: ΡοΠιοιΙο , οποιο ΐιιιιιτιι: τ. Ποστ απο

:Μάο :οτι:ιιττοτο: οι! ιι&ιιε!ιοοτοτ,ιιοι:Ηιιι:οτιιιο

:ιο ιΠοι·ιι ιι: Ροτ:ιοιιΙοτιιοοοοιιττιτ.τι. Ρο: νοιιιτι:ιιι6,

:τυο μπειτε οι: οοτιοιιττοτο, Η :τοπικα νοιιιοτι: :ὁ

οιιττοτο;οτΒο :οτι:ιιττι: ί2ιιοτιιτι.ιο το, οι! :μισά ο:

:οτττιἰιιιι:ὲ :οοιιττι:.Ωιιο απ:: τιιιτιο νοΙιιιιτιι:οιιι τιὁ

ΡτείιιΡΡοιιι:ιιτ :ἰἱοᾶιιτἱιι Ριιτ:ιοιιιοτι οο8τιιτ:ιτιιι.ιιτι

οι: οο8τιοίοι:ιιτ Ροτί:ιοτιτιο ιτιο:Πιιτιι, :μια ίιιΡΡοτιι:

νοΙιιτι:ιιιοτιι :οτι:ιιττοτι:Ιι:ι8ι:ιιτ Ρο: Μο: νοΙιιτιιοτο

οοιι:ιιττι: ιΒιιοτοτι:Ιο οδ:&ιιιτι,ιιο ιιιιοιιι :ιο:ιιτιιε οι:

πιο οοτι:ιιτιι3.6.τια: Γοιι:ιτιοιιτι οί:,8ο :κι :οτιοιιιιιιι

:Η οόετιιιτο:οτιι ιδιιιιιιω οποιο, οι ν ίιι απο:: Νοοτ

:ο:ἱε,ιτιἰτιιττιὲ :ιο:οίῖοτιτι::ιῖ :μια ιιιιΠιι βοτιοι!ιιι. νο!

Ριι:το: :ο το Πιο: :κι οι:ΡΙιοιιτιότιττι οοιιοοτάι5 Ποστ

οτοι:τιι,:ιιττι οΗιαι:ιτιι:ο τιιιιιτιιιι ετι:ιτο. :ιιττι:οτιιοιι

τω:: ιΙΙιιτιι Πτι: τοϋ πιω: οσοι:: τιιοιο:ιοοε οι:ΡΙι

::ιτι:.Τιιττι :μια :πιο οίὶ να: :οτι:οτοιο τιιιοτιΐ :μια

:Ιοιιτιιι: ιιΙ::τύ ιΠοτύ.ιο:ι Ροτ :κια Γοιοτι:ι5 :τοπω

ιιιτ :οιι€τιιι:οε οποιο Ρτοιιοτιιοιι:ΐ:38: οιιιιιιι!ι::ιε :ιι

ιιιτιοε Ρτο:ιοίι:ιιιο:ιοτιιε:ουιο ιιο:οοοιι:ιι::τ πο! :τι :ιο

:οι :οτιίο:ιΓιιτ ΓιιΡοτιιο:ιιτιιΙ:: Πιο: :Ιοιοτττιιιιιιτο το·

οιιτι;ιιοτιι Μοο Ροτ Γ:ιοτι:ιά :οΒοοΐοιιιι:ιιτ,οιιιο. Ιιιτι:

ι Αυτοι:: Τοπ: Μαΐ: Μ:: °· ? ο

το ιτιοτι:: ιιιιιΙο.τι.ιιοττιι:τιιιιτ 8το:ιο. ΙΡο:ἱοΙιε ,Με μι:: τ.

ΡτοΓιιΡΡοδιο ί:ἱ:ιι:ιἐ`ι ιιιοΔἱἔ,6: _:οιιιοτι Ροτ Μο: ἱΡ..

Η Ρτειιι:Ιοτιι το: ::τ.Ρο:τιιτ :οτιιιοττοοτι ιι: @τι :ο ΠΣ

οι:ιοιιο: ἱειτιιτ τω ΡοΙΤο: οοοιιοτίιο[ιιΡοττιιι:ι Με

ΙΡοοιιιΙι ει·ο:ιτ'ι , Η :ι·οιιτ:τιιτ Ρο:τιιτ :βιο :ο ιιιιι:Μο,

απο :τυο Ρο: Π:ιοιιιι5. ιτιο:Η:ΐ Ρτεοιιιίιιο :τι “το οοιιόίγ

:ἱοτιο :οτιιι:ι·:οτιοιιτιο. ιιὸά ιιοτοι:&ιιτι :Π'οιιιιιτ οι:

Οἴιιἰἰἔῆέροτ Ποοτιτι,οοιιω

:οτι:τει ιΠιιό τω. το. Ναι ω: πιο οΙος]ΐτο , Μ:«ο έχε:

0οτ. Γ:τί:ιοτι:ιο οποιο :τι "οικω, ν: Που: :Ποπ

σο: :ιό :Μέι οι ί-ιιΡΡοιιἱ: πο: οτοδιιιιτοτ,β :οι νο!

τοΙι τοιιιΡοτο νο:οιτιιιτ:οτΒό οιι:οοιι5αιτιίτιιε :Ποιο

ΠιιτιΠιιττιόοΙοέιπο:ιιοτ,έ"'ΐριι

τιο.,ιιοε ΐιιρΡοιιιτιιιιτοιοΒιιΐο ΒιιττΗίι. 3.Ποιι: τω:: οι::

:οιι::ιιττοτο: οι! :ιθ:ιτε |ίιΡοττι:ι:!ιο:τοτ, χοΙιιτι:τι:οε#22ἐ-ῇ

οΒΓοιιι::ι,Γο:Ι οοιι:ιι:ιοτιιι:ιι,οιιο Ρτιττι::ιτ οι: :οικοτ

τοιο,ίι :τοπικα οοτιοιιττι: :Μο οιιτοττι :Ποτ :τοπ Ρο:

τοί:,ει!ιο:μιι ω:: νοΙιιιι:οτ :Ποτ ιτι Ποο :ιο ἱτι:τἱτιι`ο:ο

τιο:οπιιιο;τιο: ΡΟΗ:: οΡΡοίἶτ5 τιιιδοτο,οιιιο ιττιΡΠοοιτ

Ποιῖ τιοτι οοτι:ιιττοτο,Π :τοιι:ιιτοι :οτι:ιιττο:.Νο: :Πέ '

οι ΡοτοΠ, Επι:: νοιιιτι:ιιτ ιιο:οΠιτιιι ο: ΓιιΡΡοδ:ιοτιοι

φοιτ :τοιιτιιτ:ϊ Ρτοάιιοπ::ϋ οιιιο ιι:Πιιιο,ιιιιΙΙο Ριτσ

«Μ&ο οπωιτει,ιοΒ ·νο!ιιτι:οι,:ιιιο Ποι15 Ροτιι:ιιτ οι:

:οτι:ιιττοτο ού :τοο:ιι:& ΐιιοοιιιιιιιτ:οιιοι:ιοτιο . :Γ

ια τιοο:Πιιτιο οι: σΜο:ΐιο;!ιοιιι:ιοιη τοιΡΙίοει:,Ποιι ,

τιοτι οοτι:ιιττοτο:ίι :τοοιιιτἔ,ίἱ :Ρίο :οιιοιιττοτ::.Τιι

οιιιοι::ιο Ρτοὰιιᾶἔι έιοατιιι·τι,Ποιι8 ΜΜΕ Νιού Π”

|ιιιι::ι:ο τιοτι :οοοιιτ::τιιιι :ιι το ιΙΙ:ι.οοιιθτ. ιιοΡ οι- 0°"βΓ

το: Που: οοτι:ιιττοτο: :τι Ροτι·τι :οιιΙοτι:ιοιι::Αιιιιιιι

:ιι Ποια άιιΕτι:ιοτι:οτοτ Βου: ιιιιιι:°Ιο πο:: :Ροτει:ιιτ,

ιιιΠ ίιιΗιοιοτιιι€,οιιο ΡοιΤοτ,Π τοιιοοιιιτοιοοοιιτοιιω

το,τιο οδιοιιίι1ιτιι οι το Ρο:το=Ποιιε ί:.2:τιιιι!ιιοτ το. ο

ή(13ηιιοτιτίι οι: :ο ίο_Ροτ ιιο1ιιτει:ο :οτιἀιτιοτιιιιέ Ρτο

Ριιτιιιιιτ,οο τι: ιιτίΕι,οιιο :οτι::τττοτο:,τι ΠΠ ν:ΙΙοτι: αδ
ιοιπιτο:ιειτιιτ :πιο ιιιι:οτι:οτι:ι.ιττττ,:ι.ΐ ι·τιο τοιιΓοιιι; Π

ήέτο,:τιιοττι οιιο!τοτο όισοτιτιοτιτο.τιζνοΙΠοιιτ οι::

::οτι:ιιττοτο: οίι_ντιο. οιιτιττι ού ο!ιο :ιο:ο:οόοιι::τ :ιἔ

ΙιΒοτιΈ :οτιίοτιίι'ὶ, νο! :οτέοι::ιι:οτι:οτ νο! ίιιιιἴ::τιιοιι#

::τ.δι τ .Ποιτε ιι6 νοΠιτι:ιιτο οοτι:ιιτιοτιιι:ο ,ται :Μο

ω:: ιόειιττι: ού νιιο,οιιο πό οοτιοιιττιτοιΐ τιιο.5ιο:

πιο :!ιιοι·ιττιθ πό οπο: :τι το:ιοτιο :οιιΪο;οοττιοιιω [ο

Μάιου: :οτι:οττιιιοτι:οτ, :του Ε [ποση ν: αυτ:: δ::

οοιιβι:ίι.ι:Ιοττι ο ΐοτ:ίοτι ιο:ιιιιτιιτ,ίι βοιιιιιτ τοττιιι0°ιο

4.νο!ιιτι:οε :ιιιιιτιιι :το τιο:οτιτιιτιοτοοιιτ ο Γοιρία,ίω ο
έ96)
Ρ ο ζ!

:τοιιιιιτο :το οοτιουττοτιοιἱ απο :τοατιιτιι; οι:Ροδι::ι:ο: 8?Ρ°'ἶ°

οιςοιι:5,ν: :ο Με οοιοοιιττο:.Α:!ιο: :κι οσο Ρο:: ί: :

:ο :ιιιἱο,ίὶ τιοο:Πο:,τιοςοόο Ροτοιιτιιι ο ΓοΙιι: Ξ,ΡοιΤο:

Που; ΓιιςΡδοτοτο ο&ιιο!ο :οιιοιιιΓϋ,:ι:ῖ οι: ιαιιιιιι τι::

:οτιιιιτιοιιότιο :τοο:ιιτο,ΐι.ιττιιιιιτ ιι&ιιιιΠ8 :ιοιοττήιιιο

:ιο Ποτ :κι :ζιοιιττοτιἀοἔι 'Πιτ :το Ρεπό:: :έ :©1699

τοΠοι,οιιιοτι Γιιοιτιιιιο: ιιιι :οιι:ιττίιιιΓ::ιοι: νοΙιιτι

απο :τοιιτιιτα,νουίι ιτιοτιο:ιτι:ο :οιιίοτιίἴι. ἰιιιΡοίΒοἱἱο

οι:,Ποιιιιι τιοτι οοιι::ιττοτο.νιι:ιοΡτιοι:ι τοοιττωοτ

ττιιτιιι:ιοτιι:ώιιιοιο νο!ιιιι:ι:ι: οδ:::ιοιΡίο :ιο:οττοι.

τιο:ιοτιο ν_οΙιιτοιιτ :τοιιτα.Τ ίτ φωτ ἰττΡ1ἰ:ο.:ιν: οίΐοῇ

:Με :αιτία Π: οι:Ιοοοιιιΐο :οτι:ιι:ίο :κι οοιιιοτιού :ιτε

οιιιθ::ιιιοτι :ιο:οτττιιιιιι:ιο νοἶιιοττι:ἱε :τοιιτα,οίο οΕΕοἑ

:Με ιιἱιιἱτιε, τοῦτο: πιο Ροιοίτ οι: :το :Μάιο Κουί

ίιτο οι! ι:οτιοιιττοητιιι :ιίι νοΙιιιιτοιο :τοο::ι,:ἰιττιοάι
οι: :οτιτι Μο Ρτεο(ιιΡΡοτιι :ιοι:ιοιι: Μ] Γιιιιττι: :τι βάνω.

:.Ποιιιίο!ι.ιοτιτοι:τιι ΙΗ;ι:τ:οτο Βιιιιοτο :ιό Ροιτο:,ωπ 84ο

Ιοο

:1ιιοιτι ΡτοιιΜοτο: οοπίοττώτιιτιι ; :πιο οι.ιι:οττι :Ποτ _:η,Ι"Μ_·

ιιοτι Ρο:οίι; ιιιιοφι φοιτ: οπο:: οσο: σου: ίδι.ιιιοτο

ιιοτι Ροδο: , ο:ἰαι·ιιιἰ νοΠοτ, οοιι:το Λατώ. οι ΒιιτΜ.

:στο 98. @Β , ιιιτιιιιτ, έτι άο[Ριοτ, ·υ:_άΙοιτ Παω: ειναι:

υοΙτιοτιτ,‹ιτ:οτιάυέ'τ·οᾶἱ οιιΙα:τιτ,ιιιιιι ριιΙΙ.· τιιιιιοτ:26.Ρτιπιο
τ · Ο 2 τω::

ιο::

ο

$πΡΡ:ξ 'ι

.'.



τ”.

9··ττττ-:

σ”.

οκησ.8.

το;.`

ο _ Νιώστε. τ...

, Αυτο".

το::

(Σοφο. τ .

το ΠΥΡτττ. Χ 1” Ϊ. Βεβἱετιτἱο Βεὶ. 8εδϋο Χ Η

ατομο: στ! "το δτΓτοτο:ττοτ το οΙτο,οΓΓοτ οκ σώστε , Γι: ΓστοτττΙἰτετ οοτοττοΓοτττι το Γστοτέ.οσο ΡοτοΓτ Μ ΜΚ

οσοττο Α σΓτ.τ. το Εσττο.τ. Ωοτ8Ισττιτοτ το ΜΜΜ

ΡΙούττοτ, απο Γοτοοττο τττωο ΠτΡΡοοττ , σοὸά τΙοο

οοτττΓτονττο: οσο οοοΓοοτττ , ο‹›οτοοτἰο.τ Ματ" 'οο

οτοο;,ττοοο Ρτττοιοτ τοττττοοτ οΓΓοἑ Βοο, σοὶ Γοθ. Π

Βοτἔτ ττσΓοοτειτο εστω ΡταΡοττττοο:ττΙτοοτ , στο: το

οτσίτ στο οσοΓοττι`οτοτοτοσο ττοτοτο τιιτττΙτοτο , οοσ

Ρτοοἱὸἰτ τον: οσο οοοΓοοΓοτοτο : τοπ: σοἱτι ΓοΓτοτο

σττοοττοσ οι: τοσοσ οσοοοττοοστ Ώοί,οτοετο Γοτοο

το τοοάτο Ρτ2ΓοΡροιτἱτ , Η Με Ροοετοτοτ το οΓΤο,οϋ·

οοο6.οτο οΓΓοτ , οοΜ οσ οοκΗτο οτοοτοτο οΓΓετ οσο

ΓεοΓοττι , οοοπ οοο ΡτωοτΓίτ το Ροτ Γοτοττττοτο οσττοΓΓ

ττσοετοοτ οοοΓεοΓοτε;οτο;οοεο οσο το Πω, Μ! το

[ο ΓΡΓ:τάεστ·τετ οΙστοιτοσοσττ οττοτο τεΡοΒοοτ, Γο. ντ

το 6τόττοοε Γοροτοστ. τοι οτοοτοτο. οΡοτοτοτ , ντ το Γο

τρίο 8ο οσο το Βοτττἱοσ ΡοΓΙἱτ εΓοτοτττ_ Τοοτ οἱο Π

Πειτε απτο ΡταΡ:ττ.ττ ετττΧΠτοοτ οοοετοοοτ, το: τοτ

Ητ Ρττερειττττ, ντοοοΓοοτΓο.τοοεττοτ τοΙτονοΙοοτοτ οίτ

σ.ΒΓσΙοτο,8τ εΗτοπ,οτιοτ οτ οκτοτοοττοοε τω : οτι

τοΙτττ νσΓοοττττ οΓἱ: οοτοοεάοτοτ,82 ο τττΓα οσοΓεοτὶιε;οτ

8ο οσο θα: οοτττνοΓοοττττο οσοτ1τττοοτττο , προ: οτι

Ροέττττ Ποετοοτ ὁετεττοἱττττἰσοοτττ οοΓττττοτ , φωτο

Γοτεττττο οποτε οεοοΓΓοτ·Γὸ ΓοΡΡοτοτ. Το:: Ροττε Ποτ

τοι τιτττΡ!τττε τοοοττοτοτοι·,ντ οστοο εδω σΡοτ·οτοτρο

ν: ΡοΓΓὶτ Βοοτττττ οτετττττ : ΘΠοττιττ :τοττοεσεοτοτ το!

Μοτο οσττΓεοΓίτ Ποτ οὁόἱτἱ0οο ΡτοτοὶΓοτο απο τ:ο

ττοΓιοτοτοτ οΓττ·θ.ιτι Γττττ.ττοετ Μ Π! οΓτ οσττττ8. Ηττα

ἐοοοἱΙτῇ ΜτΙοοττ.οΓΓοτέτοτ,οοοοΓΓ.τττά το στοττοοο;

οοτο το.οτοο οοοοΓΓτττ·το οσο εΓΕτ,ίτ σου! τττσιτοτοττττ

νοτ,σοσττ οσο τττοττοττττ άΙτοΗ.Νοο;άτοο5,οοοοΠοτ·τέ

οΓΓο στ οτἰοοο,ντ Πειτε νοοοτ οο νοατττσοο, :με Ρτα4

τοσο οσε τοΓΡσοΓοτσεέ τοστ στοα Με Ιοετοττοοτ σο

στοττοοο_ντ τοοοτσ το: τ!τιττοο Ρτσοἱὸετττἰο στότοοτο

ντ οι α· Ρ >ΓΓΐτ Ρεοττοτο οΙτσιτποσσ οοοοοτΓτο Μοτο,

το! ἱΠἱοτ οτοετττττο:οοτι Ποτ ΡτσιτΜοττττο ΡσΓἱτττ οσο

οΠοτ.οοοτΓοσ οόστττσοε Γοτοτττ ο6ττοτΓἱσ νοἱοε,Γἱος

στοτἰσοο οΙτοττοτ:Τίιτο ιττττ,Γτ το Ρτο:Γοτοοττττ σο οΓϊ

Γοτ σεΡοοοοτττοι οσΓϊττ οτοτἱοοοΓοοΓοε το: οτττττοοο

στη; τα οΓΓοττε τΡΓο το ο0ττΓοβοττ0ττο;Ποοτ οτττΓοτο οΓτ

ττοΡεοοεοττο δ τοοοτο τοοοτΓἱτσ το Ρτ2Γτ:τοττττ:τ,8τ το

οττοοοτἱ0τ1ο;οιἰἑ9 ΡττοΓοτοττο οΓΓοτ ΜΒ. 8.οοαΠτοτ

Ρτοτττἰττὶτ οττοε οσοττοτοσοετο Εοττττοτττ, ττοττοΡΓοτο

ο οσο ΡοίΓοτ τα ΓοοοΙτοτο Ποτ· στττοττ·στοοττω , ω! ο1τ

ΡτωΓοἰοοτἰο. οοίττΓ διττ1ττ©0ΠΓοπΓτο:& οοττΓοσοοτοτ,

ντ Ποστ Γοτ ΡτσοττΓΓττ ωτοτΡΙεσττοοο το Ι)οτ ,τω το

ττοΓττο οΠο σοτείτειτο:οετο οἰΓὶΠοοτ ΡτωοττττΓΓοτ, :τοτ

Βοτ οοτττ!τωωτοτοετ εΓΓοοτ οσοοοττοοοτ,οσο ΡστοΓΓ4

Γοτ ε: τοτε στοοτροτσοττο,δοντττοτο σ.οκτΗστοοτ στο

τἰο,τ:τΙοτο ΡτοτοἰΠἰοοοοτ τιἀἱοτΡΙοτο. Ποτ: στΙο·ττττί

οσο ΡστοΓτ Ρετ. Ατομα/τ. :το ΡταΜτ :στο το.

τ>τοωτττ.τ.. ΝοΠο5 οΓΓοθ:οε ττοοΓἱτο Ρστοθ ο απο

Ροτο ΡοτΕστΙτωιο Βετο· Γοτοττ,οττά Μ: οσοοτττοοο,

στο Ρετ άττεττοτοαττοοέ τω ετττΓτοοτο το Ποο:οτερ

οιτΠοε οΓΓοθτοτ οοτὅοσΓοἱ ΡοτοΓΙ, ν: Γοτοτοε, :τοτε ετ

&οοΙεοοετοτο Βοτ. οᾶ ττοτοοεοτοτίι οοΠοε οοεδτοτ

|τεισοτ οΓΓε Γοτοτο; οτεο οοο οοΒοσΓοἰΒἰΙἰτοτἐ Γοτοττ.

Λοτοο. Ρτσο. οτοτοτι νοΙοοτττε οι Γο τοτττΠοτοοε το

το Γοτε,νεΙ οσο Γστετοτοσ το:ιοοοτο Με: τοτττΓΓοτοο

τοι,οΓΓοάοε οσο τοσετε τττοτττ τοτἰοοδ τοτοττ,οοά οσο

Γοττιττ.ε00Ηττο. οοΠοτ τΓΓοτᾶοτ ΡοτοΓτ οΓΙο Γοτοτοτ,

τττο νττττττο οΠοοτοτ οετοΓ2 τ εττζο ττττωτττε ντττο το

οτιοΓετ.νί οοτοτ σωστο οαττΓυ..οΓτ οΡετοτἰοττ,οτ Μο

ουσ ΠοΗτι 2.οΡοτ:τττΡστοίττίοοΙοτο. απο οοτοττοτοο

:τοσο άτοτοο νοΙοοτοττε, οοΠοτ οΓΗᾶο8 οτοΙτ οπο

Γοτοτο: νἰ οοοΓ:ο τ. :μια οσο σΡοττιτοτ· στΓοιττττ,οτο

Ρετ οοτοτπ:τοοττσττοτο Για νοΓοοτο.τττ.2. ΑΓἰτοτ ατοδι

Ρτττοο οόΡατοιοτ το Γοιοτο ωττοτττοτοτο, οοἑτο το!

οττΐ ΡσΓΓἱοἰΙο;ἱ8ττοτ Ρετ σωστο ὸοτοττοἱοοιἱοοετττ:

Βοο ετ0τοπτ :Με οΓΓο οσο ΡοτοΓτ,σοὲτο όοοτοτο Ποτ,

ουσ Γοτοτύ Γοτττττο1ττετ τΙττΓοττ τ ροΓΠΗΙτ,8τ ουσ νο

Ιοοτοε τΡΓε άτοτττο,ο: τοττττΓοτοοτο το [στο ο πό @το

ΡΙτοτττ,οιιτά Π: οσο οπο, σοοεΙ Γοτοτο οοοε!τττσοετο

ττττσοτ αστο σοοτοτοΒοτ,τοττοοο τ:οτοτ ΡσΓΓἱ: το Μοτο

οτοτττοετ νοτττοτο τ ΡσΓΓἱΒἰΓἰ, δ: αστο τοττ11τοτττο το.

Γτίοότ:τ1 Μοοττά το Οοο. οτιοι.σ.οοο οσο Π: οτττττοτά

ατο τ:ΔιιΓ:τ.τ,οσο ντττοτοτ οκΡΙἰοοοἱΙο , ἰο σοσ τΙΙοτ:Ι

οοεοοΙοτ ΡστΠτ,ίτ οσο τ:08οσΓοσττττττ1 σοοτετο πι.

Ιοτοτοοτ 1,Οοοτο ττ:ισοτο οᾶοοΓὶ:τ άοτ:τοττι οίκο στο·

στο τοττττττ οοοάτττοοτιτο:ο.οό τοτε το Πω Γοτοοττεῖ

οοο οτ οτωοτ τοτοτ Γοτοοττειτο ΓἱτοΡΙἱοἰε τοτοΗτεεο

ττο,8ττ ντοσοτε. Ρτττττο Ρτσοτιοττοτοτοοε τοτοΗο&ο8

άοσοτ οΓΓο άοτετοττοετοτ οττοο σωστο τοτττοοσοοἰ

ττσοετττ(τοοΒοο.ο.οΓΓοτ ἰοτΡοτΓοᾶτσ το ρω! ΗτΓΡοο

τοε ττ10.οοτοτ :και ττΙτοοτ)οοοττττ οΓΓο,οτΠ ατο Μοτο

τττε οτ τοτττττττττωτ οττοο. οτττοτει, οτα Βου: τισ το

οοσΓεττ Με , τττο το Ροτττοττ.οτιττοτ2: ΓοτονοΙοοτοτττ.

$οεοοού:οοτο Με οτοτο. Ποοετο ο απ, το άο

στο οοΓοΙοτο ο5τ Ραττε σθτοτ,οοοοΐΓσοοτ τ”.ϊξοτττοτττ

ο:: Ρπτο οοτοθ:τ;οό Ρστοτττ .εε ντάοτο,οΓδ Μοτο ντ

Γτσοττ_οοτο οΓτ οστο,οοεττ ΠτΡΡοττίττ ττοοτοτύ το Ποστ

8εσνττοττ Γοοτ.οστοτ,Γοτοτο οοοοτττσοτττο έ Οοο

σοβοοΓή ποιο νΠο οΓοοτοτίι Γοα νοΙοοτο.ττε ττ&ο Ρο

τττο.τ>τω. τ.τοοτ τῇε ττττΡτοτττ,οτττοοε Ρτωοτοοοτιιτ

Γοτοττττ οσοοτττσοτιτο. ΡοοοετοττοοΓηο5.Με οοοοοοοτ

Ρτεοτσοττ το οοετοτο Ρτπάοοοτττοσμιοτ ΡοττοτΠτοο,

το ὶο[τὶ:τοτττ τττοοτσοτ οἱοἱτοτ,Βοοε ττιΡετο τοΓτστ ο2

στο στο, οι ττοτττο »απο Μοτο” ιστοΜ_διΡτεο1.4.

οποσ: το: ΡΜΡτττ οΙτᾶοτ,Μτττ.24.Μιτσἱ τ 3 τοοὁΠοοε

τττΡττ ΓοΓτ0$ηοτο ΡτεοΜοτ, οοοο Η ΓοΡοτοὶοοτοοτι

Ροοοπτοτττ;σοτι τεττοτ νοΙτ, πο Ροοοοοτ,οοτο τοτοΡτ18

οσο τοΡττ οι οιονττο.Ι8ττοτΡοοο:τττι,το στοπ οσε Ρτση

τττοετ πο) οσοἀἱττοττο οσΓῖιτστ,οὁ Ρτ·σιιτοοτ ο:: ντ σο.

τττττ,οο τοἱοοττο τιοτοοοοοοτο το οοοτοτοτο:στιτα ο

οτι ΡτεοΜοτοτοκ το ττοττοττ,τοτο οοοΒοοτττοετο το.

όοτ,ΡοτοτΓΓοτ ττιττο οσο οοοτ·Ιοτο,δε οσΓοσοοοτοτ το

σΡσττοΓΙΓοτ τοΐτοτ αστο τ:τοΡοτ ττιΡοτο ; οτιοτ τοΡοτο

τοΓτοτο :οπο τοτοΡοτ,οε Ροοοοτ,τοοίοοτ,οοοο κατ»

το οτ Ρτττοττο Γοτοο1 οι ΓοΙο. νσκιτοτο οτθεττοτ2,8το;

οοοὸ ποτεοοσοοττ·τ το! οΙοετοτίτ οᾶ:ο ο:ιτΓτοοετο Πω;

οσο τιοτοοτ ντ όοοτοττ άε·Ροοσοοττε οκ Μπα νοΙοο

τοτε Οτο οσοι τω τοσάοε Ιοοιτοοότ Γατα 8οττΡτο

το: τττοτε. τ,Βοίτ τα Γοοετο,οοο.Γτ ο!τοοτι,οό ΡτοΡττο

νοΓυοτεττο οοτττΡοτΓο,ττΙτοσοτ :οτ Ρσττοε νοΙΙοτ,εοτο

τοοτρττε τοττο τττΡτΙο το ἰτᾶοτο οτοτττοτύ,οτο:ο Μο:

Μο νἱοοτι: τττοοοττετε ΡσΓΓττ)δο τισ Ροττοτ,οοοσ οοοε

8τι1οτττἱο5 οΓΓ:,!τοοτο άοοτετο τΙε ΡοτοττΠτσοο οπου.

ττ το οσοοοτοΗο8ε Δα8οβ.Ιὶὐ.τἱε Ροτβοεπαρ.?9, Τοπ:

σε τέτ.ττωτττ.τ τ. ετ το του οσο. το οοσ'Ιστο Οττττττοε

οττΡτοστοτ τοοτοάοΠτετο Εοτταστο, οΧοτττΡΓο 'Γνήσ

τῦ,οοἰ ού Με ΓτΒοτε 8: τοττττοιτττο οοοοοτΠ ΓοτΓΓοοτ:

Γοο οσο τισ στοἱτ Ρτττοτοττττ το οΠοοο σεοτοτοτοοιττ

ο οοσο ΓοττΓοτ,οεττο ΓοτΓΓοτ το Φωτο οοοετο 2οΣΠτ0

τοτοτοο το! οτοὰοοὸοτο,οοστ:Ι τΙο Γοᾶσ όοο!ττ τττωττ

Μοτο οι: ντ πο: τΙοοτοττ οσ ΡστοτΓΓοτ Βοοτ μα: στοα

το εστω ετίτοοετο,Γοο Ροττοτ τοοτοοο!τττττετο Τντἰο

ϊῦ›Γτοτττ το οσ σε οᾶο Ρτωοτοττ ίττοτεοο1τττττοτττ Ιο

τΙοοτΕτ. Νοε οττττττοτοτττ οτοοοτοτ,Βοίι ΙτασοτΓΓο ετο

τ:τοτο σε τοττοο νττοττοτο αοτττ1το Ί`γττῇε, φοτο Ιο

€Γ2Γ$τοττ ΓοΡΡ0ΓΙτἱσοο , φοτο ττΡοτΙ οσε Γιώτα οποιο:

Πεοεττο5 τοσο ττττττε ΡοτοτΓΓοτ Μεττή Ώ Μοτο ο:Ρτοε

τττττττττ οστττ:οτο, ττοΓοάοτο νοοττστίε οοπτω , ομοσ

τιοοεΡτοττ ΓοτΠοοτ Μοτο Τντ·ττ , με ττοτοοε το άο

τοτ:τεοοΙττοτε τορτοοοοάοτοτττο τ.

ΜΟΒ· 2. επ Αφτο τοτο τ.ητὶ.9ὶτττΡΙὶτἱ.ο.ι, τω. νΒἱ

οὁἔτοτττιτονοοοττσττἱε ετΡΙταττ Ρο: στοτο6 οὐ τοΡσ

το ττττοοττοτττωτττττωοτ, :Μοτο ωτωττ :ωραια

@στο τοΓουάιτττ. (Ματ ττωτ το στότοε τα! (6οτττο,

οοοδτοττο. τοττοττοσ οοοΓστοτοο οοτο ΓοΡΡσιτἰτ Μοτο '

Μ, σαι τοττοΡέάτοτοτ ο όοοτοτο οᾶο οτττΓτοτο 8τοττο.

ΡτιετττΓ:ι οΓἱτ , Ροττίιε νοο φοτο 2|Γο τοτττΡοτ·€ φωτ.

τοτα.ττΓεοτ 8τττ.τοι 00Π8τττο Ροτ τόοοτΓζ ποττντοοτοο

Ρστἰο8°

Οτοβο.8ζ

1 9 ΏΙ

Ιττίοτ·ττοτ. το

ιΌ

Ρυθττοτ τ.

Γ

τ>”τωσ.

ε. σο.

ΏνηΈτιτ.

Ρα.τ.ο.ο βνέΡ
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Αρι: :σε οιωιωοι: ωιιι ι: Π; _
Γ οπο: ορετιι:ιιτι νιιο τετιιροτε,:.ιιιΞιιιι ιι!ιοι:1ιιιιι Για:

Εεεε: ει: ιιι:ιιιἔι Γιιθ. ιιι:ιερειι:Ιειι:ετ ι :ιιιοειιιι:ριε

ειιττιτιΚι:ο. πιο ν: νι:Ιεπιιι· εοΠΒΠιιι νοΓ:ιτιιιιιι

ει·ει.τε,”ιιοιι Με ορΓετιι:ιιι:Ι:ι πιο ρο:ίΐ1ι ειτειιιιιΠ:.ιτι

τι: :ετιιροτιε,:ιιιΞιτιι τ:Ιιιιιείιτιι Με «περί :ειιιροι·ε :ιιι

::ι ρετ εάιιετΓΓειειιι: ιιιΓα!Ιιωι:ετ Γιιεετε: :ιδιο τι.τιιετι

Λαμβ. εΓ:ιτιιε: , τιιιιιτίιιιι ιτι:ετε!Γε :κι 8τι:ια::ιτι

Βιιιιια:ετιι,:ιιιιΒιιε τετιιροτἱε ιιττι::ιιΙιε Με ιιιΓιιιι:Ια

ιιιτ,Ταιιι τί: Για:: Ρεψ::.εαρ. :ενω ιιιιιεί:ιΒιιιι: αιτιο

ιιετιι,ειιτΤΜ ετε:Ιι:ιιίΓετιτ,1ι ει::ιειιι ΠΒιιεξεριω Γυ

:Με νι:ιειιιτι: , ιρ6 οιιο:ιιιε νι:ιιΠετιτ, τιιιΠιιτιι ΜΕ·

Βρε: ιιεει·ετιιιιι ριιτ:ε Ι)ει,Γε:ι Μίκι:: ::οτι:Ιιτιοοε

εκ ρετιε εοτιιιι.ι, ιετε:Πτυτι ΠιιΓΓειιτ;ετΠ Μ] :Βιοτε

:ιιιιι Ει·ιιι:Ιεί:ιο:ι:ιοτι.ιε τεΓετιιτ,:1ιιὸ:Ιι;οτι Πρ: εἰ ε ω:

Περι. εοιιεεΓΓι; Ε:: ηπσ,_ιτιοιιι:,αρρεια Μάιο: :Ιιιο[άιιιιι

ιιι τρ[σ Μέσω: ιΓΜΓΠΙΠΒ πα2αΜΙΙ:ει· ΜΜΜ: ἰ”Γε||2¦”ΓΙἄ›

:με ιιιοπωιιτιο· αέράειιι β σημεια1:02 πι:ιιιιύιισ,υ:Ι «Μι

π» ει: 2167” , ω! ΓΓ8ΠΠ ::ιιιρΙ:Μιτ. 3. Ει: τεΙ::1ι1ι8ΡΩΡϊΙϋ.

ε'. 3_ ι ι :ιιιτιι ε:ιτιιιτ:ιιι:εε ιιιιιιειο.!)ει,:ιιιαι·ιιτι:,ειιι Πεν: ετι

?απο ΒεΙοε,νεΙ Γιοιιιιιιεε,:ιιιοι ρτ:ειιι:ιι: ρεεε:ιιιιτοει σα»

:ιι:ιιτ2ιιι ουδ :ιιιωίι. Γειετι:ι:ι ρεεειι:οι·ιιτιι ρτείιιρρο

ιιι:ιιτ, Με Γ:ιοΓεεριι:ιιτ :ιεετετιιττι Πει; ιι!ιο:ιιιι :πιο

° Γ.ιεετειι: νἰτιι ιιι ρτ:ι>Γειειι:ιδι ρεε::ιτι , :ιιιιιτιι “φρο

πιιιι: ρταεεΠι1Γε :ιεετε:ιιιιι ε: ετειιιιοιιε , ω! ροτιίιε

ιιι :ιεειετο :Γε ρεττιιιιδοτιε ρεεει.τι εοιι1ε:1ιιειιτε :ιε

ειε:ιιιιι ετετι:Εοοιε.Αιιι.Γι Β:Μ:87:Γ ω». :4.ιπ Ο:ιιι:ρπ

8·,"ω“_ ι 8εύτω!ιιιισι ἱιι:ει:ἰ14ιιι87σ:ἱι,ιιιιι ρΜ βρει!ιια,:Ικε πιο ψ,

|Ε:Ι :ιαι2[α:επιψ , ιιζίμάωιΙιωπ. οοέιι0Γ:1ΕιΒιιυ1°

Περι Γιιρετοιιιτιι,οιιιε τω:: “Με ετιιτι:ιι δερειο::

:ι:ιιοτι εο8:ιοΓει: ιΙΙ:ιτιι ει: :ιΙι:ιιιο :ιεετετο ιιι Πε::

ειιιίι:ειιτε :Μπι α :ιιιο:ι εΙΤε:,είΙει όεει·ε:ιιιιι :ιε Γυ

ετΒιδι,:ιιι:ιτιι Βειιι ρεττιιι::ετε:,ίι :Γεια ετιι:ιαττι:ιι:

Εεε ε1Γε :πιο ροτεί:,:ιιιιο. @οι Γιιο:ι·ιιΙιι: ετιιτιο.ιιι,ιιε

ΓιιΒτερ:ι: Γορετοιε,ιιοιι ρο:εΡ: ει: Γε) :ιτιιεεε:ίετετ :ο

νοΙιιιιωι:ειιι ειτειι::ιτιι ,Για!ιετε :ιεετε:ιιττι ρεταιι::ειι

ιιι Γιιρετοί:ιτιι , οριο Γιιιι:τιιιιιτ ετιιτι:ιτιι , πε Βιοτε

' Μα ριι1Γιιρετοιω ΑτΒιιιιιειιιστ 4.εοιιττ:ι ει:ΓιιετΓ. ὶρΓἱ

ρ,_ Αν ιιοττιι::ιιο: Βιιιτιεπι εθΐε:ιεεττι ει: Γε ιιι!επι , οσα Με

Δ:: ιιω- Γι.ΙΙιοιΙι:ετ ιιιΓετ: εΓἘεὰιιιιι:ιΒἱ:ιιι: ροτείὶ Πε:ιε ιτι:ιε

,Με ρειι:ιειι:ετΞι :ιεετε :οιτι Γε ει:ιΠ:ετι:ε,εειτο εο$ιιοΓεε

.τε εοιιΙειιΠιιιι ωειιιιιιιιι:ει Γιιτιιτιιιιι,ει: νι τιιΙιι Βιο

:ι2 , Γι :Ιιτετιιτ. παπι οι Για:: Γι: άι, εοετιοΓεειε πιε

ι :Με ει: Γε Μιιιιιιιιε , οὶιἰεἐὶιιιο ::ιτιτΓιιιι ::οιιιιιιι&ιι

απο νοΙιιο::ι:ε ετε:ιτΞι, ιιε ιιε Με εΠ::ι.ιιιιιιιι εο=

800Γεετε εοιιΓειιΓιιιιι ροΠιιιι ιτε: Γιι:ιιιιιτιι,1ε:! ειιιιτιι

πιο εοτι:1ιτιοτιε Γιιτιιτιιιιι:οατιι Γερ :Πο ΓΓ::ιτι1εορτιο

Με: εοιιιετιΓιιι ει: νι ιιιε:1ιι ιιι Γε ::ιιιτιιιιι εοΒιιιτι,

εε εοει·ιιιι ν: εοιιιιειιι ειιιιι ιΙΙ:ιιι5 νο1ιιιιτ.ιιε οι)

εοιι:ιιτιοτιε οὶιἱεᾶἰιιε ::ιτι:ιιτιι τοιιιΓΓι , ει: νι :Με

ιιιε:1ιι ορετιι:ιιτε. Νεοιιε ω Εοε ιιεεείΓιιτἰιιπι ώ

:ιεε:ετιιτιι ρω εᾶιι ειιΙ:ειιε, ω: σε:: :Ω ιιεεεΓΕι

` :Με :ιεετετιιτιιΠει ι&ιι ειιἱΠετιε ω εορτιοΓεειι:ιειιι

νει·ιτιι:ειιι Γιιιἱιιε ::οτι:.ιι:ιοτιαΙιε:β Ρατιω :αποφ οικι

Μι·πιπ :Γιιθιει: ειιιτιιιιιίιΙΙιοι!ιε :Μαιο ε:ιιιΓεοιιειι -

ΒιοιιεειιτΓι.ιε απο Ρε:το ; τυπο εο:!επι πιοε!ο ἱτιΓειΙ

1ιτιιΙι:ετ ἱτιΓετιιιι· εοιιΓετιΓ:ιε ει: Θεώ :πιω ρετ

5°3· ιι:ΙιιειΓ. δευτ ιιιοιιιι ει: :ιιτΓιι Ρεττι. Ραλι. 5. ει: .ιτι

Ρι·.:.ει: ιι6- · _ τ

Ρ."ω- Μ. Γιιτ:1ιε.ι.Γε

πω, Μισ

ω.

ιιιιιιτ, Μάι Γιοετ:ιι:ετιι ετεει::ιτιι::ιιιε ιιι

Γιο: εΓΓετιτιο ιτε: εοτιίῖίὶιτ , ν: ροΓιτιεοτιιιιιΒιιε π! ιι.

8ετιόυΠι τε:ιιιΠιιιι, ροΠΐ: εεετε, δ: που “με : ε::

ροίἱιο :ιεετειο Πεἱ ιιτιε ρτειιιίι Γεἱειι:ἱᾶ εθε6ι:θε Γερ

εοιι:ιι:ιοιιε Γιιιιιιι,ιιοιι εἰ: ιιι ροιεί:ιι:ε ετε;ι:ιιτει:·,τα.

Ιειιι ε@Με :ιεετε,νεΙ ιιοιι ιι€ειε;:ιιιία :ιεε:ειιιΒ:ι

ειπα τι: ωτιιιιωιε , ιδ.ερε: ιιιΜΗΜΙιτει· Ι·ιο.!ιετεεΓΓε

Βιι·ιι,νιι:ιε Γιι:ιει·ε :Μια ττιε:Ηιιιιι,ειιιιι :ιιιο ετε:ιιιι

π: π: ιιιΓ:ΗίοιΠτετ εοιιίειιΓιιτει:Γιοε ρετ ιι:!ιιετΓ.τιό είὶ

πω:: ιιιΓ:Ι!ιοιΙε ει: ρτιιιΓειειιτιἔι εοτιιειιιι.ιερτωεο

ριιιιι,Γιιο εοτι:ιιτιοτιε Γιιτιιτι;ιριτιιτ ω: ιιιΓοΙΙιοι!ε ει:

(ε: ἰττιρΙἱει: ιιιιτειιι απ ιτιωΓιοΠε ει:Γε,ιιιΓ.ιΠιοιΙι:α

ιε,:1οιιιιι φάει! :Γεετεωτιι Πει , δ: ΠΟΠ ΜΜΟ. Ε ΜΜΕ:

: όψει:: Β:1ιαι. Το” Ι: '

.ΜΧ Ψ'."=κ:είωιτε ο Ιω) οϋπάω8 ΜΜΜ: 60ΠΜ· ~εΓὶ :Γε Γε τε:1::1ετε ΓιιΒιεθειιιιι ριοιιωιε , 8: ιιιοτέ!ι::ι· 109” Γ” ν'

Π”

@Μπι ειειι:εττιιΙιιΓ:ι!!ιοιΙιτει.π; :χειρι ει:ΐέϊ: :ιεετε;

απο Πει,εί: τεΠε,ν: ιιιιρΠεε: ορροίι:ιιτιι :ετΒο ε:ἰἰ

ιιιε::Ιιιιιιι , :ιιιο:ι ιιίΓιιιιιι:ιιτ :κι Με :ιεετετιιτιι ει::

οιιετι:ιύ @ειπα εΓΓε :ιι!ε,ν: ιιιιρΙιεε: ορροΓι:ιιιιι:(εω

:ετιι.:ι.ιιιωΙιΒι|ι:.ιτειιι ΓιιΒετε :Μια ιι1ε:ιιιιιιι,:ιυ '

ει:ε:ριετι:!ιιιιι Μ: άεετετιιιιι,:ιιιτιο:ετο !ι2ιΓιε::Γεετε:%

εποε ιιι ::ι!ι φωτο Γτιο:ιιιιιιτ) Με ειι:ετιι ιιιε:ιιιιιιι

που εοτιπιτε: απο Μιεττι:ε ετεπιιι :με νε! ει: Με:

:με ροίιτο νοΙ:ιτιται :::ειιτι,ιιοιι ροΓΓε: ορροΓι::ιτιι ;

Γι:: :ιεΠ:τω:ιιτ ΙἱΒετ:ει; νεΙ ροΠε: ορροΓιιιι Όειιε;Γιε

τιοτι·ροΓΓετ ει: νἱ :Με Μαη Με ::ετ:ιιιι.ιε εοτιΓειιΓπ

Πιο εοιι:Η:ιοτιε Γιιτιιτο , εετ:ι:ιιάιρε . ορο ιιιιρΠεείτ

ορροΓΓιυιο,οιιιε :Μονο εοξιοΙι:οιροΓΤσ :πειτε κ.

Μπιτ” ορρο0ιιιιιιι Γ.ιεετε. ε:ιιιι:ιιι· ε. Ι)ειιτιι ει: Γε “πως

· - · · . ",σ δ'

ρτ:ι::Ιεθτιιιε ρεεεεω εοιι:τε €οιι::Ι..πωιβε. απ”. ω."ρω;

Οειιι.ο.ιιοιι ιοΗιτιι ιιι ιιιο :ι:ετειο από εοετιοΓειιΙΜ,"ρμ
Πο0:0$ εθι0$ ΜΜ08,ίω ε:ἱ:ῖ τιιιιΙοι;τιοτι ροι:Η: ειπε ω.. Γ

εετ:ὸ εοΒιιο :Με :ι&ιιιιιιιιιοε. Μι πιο: εΠιε.ιει::ι· '

ΡΜαδρίπ ΚεΓροτι:·Ιειιι 1.Πειιιιι ιιοιι ρτε:ιε5τιιιε Βιίιιιιέ:ίο:

Γοτιιιιι!ε,Γε:ι :ιιιιτιιιιι ιιιε:ετἰ.ιΙε ρεε:ι:ι. $ω ςωπι·ξ ι· ; ·

:με ντι!: ιιιι:ειιιΙε ρεεειιιι; ιιιὸιτεᾶε ε: ιιι:ειριε:ι-6Μ^· ρ

:ιιιενιιΙ: ειιᾶ τιιιΙιτἰιἰ ιιιΓεριιιιιοιΙι:ετεοιιιιιειιιιιι απο

ιιιι:ει·ιαΙι ρεεε.ι:ι. Νε:: :Πο τιιο:ιο :Πάτοι ρεεεετε

ετειιτιιτι , ω: :μια νιι!: :ιιΙ:ιιι ι&ιοτιεπι ιιι ιιι:ιιιιι:

(ως) ι απ:: :μια ίτιΓεριτιιοιΙι:ετ εοπτιει::ι εΓἔι1ιῖιἰἱ:ἱ2

Ρω©8ΐἰ6Θΐἴ0 (Μιάθ ιιοΙιτ τιιιιΙιτιάρεεε:ιτι. ΚεΓροτι- ω. Ι

:Γετι: 2 Πειιτιι ιιοτι ρταιιεΗιιιιε,Γει τετιειιω Ρ=ι·ωὶἐ_ ιοΒιιιιΜικε

:σε ρ εε .:ιιιτι, ιιερ)ιιτι:Ιο ιιιι:ι!ιιιτιι άδεια σε Βοιιιι_ ε· ο

ιιι ταιρι ιιεειτἰοτιειιιΓιΙ!ιΙιιΙιι:τ εοειιοΕι: ορροίἱ.

απο πιεΙιιιιι;:ιιιιιιιιιΓι||ιοιΙε :Η ει·ε:ιτιιτιιιι :Ι:Γιε:ιε;

ιιιδ εΓΓΐε:ιει:ετ :κι Νιού ρι·ιιιάετετιιιιοε:ιιτ:$ε:ι εσο

:τἑι;ιιιιε€:ι:ο ιιιιιιι!ιο είιιει:ι,τιόιιεε:ι:οι ΓιιΗιειετιι, ς,,ι"ιι;

νι :απο ροΓΓε: ετειιτιιτο ντιπ:: ::ιιιο.ιΙι!ιε: εεεε:ιΈ5

πΓιοοιιι ιιοτι ΓιιΓιιτ8τεςιιτΓιτιετϊ:ιε ιιι ρεεεετιιΓοι χω::

ιιι τω: τιει.ιιι:ιοτιε ιιιιι:Ηιι ετΒεπει:τιοιι μπεί: ΜΒΜ.

_ :ιιΙιτετ ρτειιι:ιετιρε:ειώ. 2.τιιΙιε ιεΓροιιΓιο που ω..

Γι:ετε: σειρ Γιιἰι ρτιτιειριιι:1ιιρροιιι:.ιι. ΠΙΙ"ηι1ι @ΕΠΣ

ροΠε Γει::ετε ετεπιιτιιπι , τιι!ι :ο ιΙΙιιιιιεθιεεει:ετ λ

Βετο ρτπάε:ετιιιιτιετιιτ,τιει:Γιιτιιτε εοτι:Ιιτιοιιι:ορτώ- ε

ιιι:ιετι πι:: :ιεετετιιιτι, :μια ειπε :ι:ετε:5 τω:μέ: °

αει: εΓιτειιι: ρτ:ε:ι::εττιιιτι:ιτιο Πει :ιιι Γιιιτιο:,νε! η

Ι:ιτιι εΓΐε&ιιτιι::ιιιο ροΠιο ιιιιρΙιειιτ νι:: ε ρεεε:ιτιιτιι

ιιι ΠΠ: τιερειιοτιε :ιιιι:ιΓῆ :Π:.::.ιετι : ποιο-νει ό: με.

εε:ιιτιι εοτιιτιιἰίΙῖοτιἰε μιτ:::1αΠιοε εοιιΠΓΕι:ιτι ω::

ροίιτιιιοι:ι:! :ιιιειιι ρε: ::ιιιειωι ιιεε:ΓΓιιία ροίι:ιιιιι

ριο:ιε:ει·τιιιτιιήο ρω . εορτιοΓει τιοτι μια: ιιι Με

τιε8.ιτιοιιε ιιιιιτι!ή εΓΓειιει::νε! ὸτιιιίΕοτιιει8::ὶι:ιι Με

εοτιίιΠα: ιιι ρτιιιιι:ιοτιειιθ:ιιι :ιεΓ:οι:ι , εορτιοΓει :πιο

ροτείὶ ιιι “Με τι:Βιιι:ιοιιε ιιιιι:ι!ιι εΙΐιειιειε; :μια ως

είὶ δ ίσιο Πεο , ιιι:ιερετιε!ετι:ει ιι νοΓιιιιτι:ε επειτα:

στου:: ειιεὸ ν: Πε τιοτι ρο:είἱ ιιιιτιειε :ιιιἰοιιειιι με;;

επί, 8: εοτιβεριειι:ετ τιεεριε ίτιιΠ:ι ν: σε εορτιοΓει >_

ρο:εΓε ρεεεετιιιιι, δε::ριίτιιτ 2. εστι Μωρή ειιχι|ιμι·η· :σε ;

ιιιίΐιειειιι:τιιιττι ν: Με ε: ωτΒ:ιετι:, :ιερετειιιιο:ιιιιι 4:Ι·Μετ·ιέ

ροιείιιιιδ ορετιιτι:ιιιιιι,ρι·ωιιιοειιοο ιιι τε,:ιει:Ψιιο;;;έ::;:'

ρετ Γ:: τεοιιἱ:ιιτο:Ϊ @Μπι ε. Μ. ν: τιε8.ιιίο ιιέι2ιιι ε.

Με ρτοιιειιι.ιτ ει: :1εΓεεΣ:ιι ε!ι:ιιιιιε ρετΓε&ιοιιιι,ρε:

Γε τα; ΜΒΜ :ο ιΠιιιιι;Γε:! ει: ΓοΓ:ι !ιρει:.ιτε ετειιΠ.1ΓΩ

ιιοΙειιιιι εδω εοιιΓι·πΓ£ιτε,€ϋττι τιιτιιετι ροΓΓε: , [ι να!.
Μ, ει: νι :Με εττιιια:.εριιιι Πρεπει Γοτιιιι!ι:ετΔεοοΠ

Μ: ιιι ροτειιτιο. ρτο::ιτιιι, δ: που Με” ιιι καιω;

ε5ετι:Η.8εςιιεΓε ιοΕ·.ετε:ι.ι εΓΓιε:12 ιιι ΗιεΓειιι.ριι)·- :οι ρ η

ιιεε-:ιιι:-ι: ὰ Γιι ιειειι:ε, :ιεΓεέ:τι ω:: Ρινω Ρ=μΡι·.6.ιεχιιΜΔ

Γεᾶἰοιιἱε , τεριιετιει, ρ,ι·.ιιιιιιιι ΓιιΠίειεο:επι Η.ιβετε “““"Ρ"ξ

Γιιιιτιι εΓΓ:&ιιι:ει. Με». 6.ει: Με: Ρτιωρηε_ ορίων: ς"”φ

ορροΓιτιι Γεω. ιιιτι:ιιτ. ι; Γίιρροιιι: :Με ιι&ιιιιιεεερριμ_

άπτεϊνώ ιιι ΕΜ) Φωζμιε νΙΙι τιιιιτ:ιτιοιιε :κι ει. 0βιωκά:τε.

τω: Για: αστειο ιιιιρ!ιαιτ , ει: ΕιιΓοὶ. εἰ Δω ιιι ?ω βτπ:#ό

ι ° ` ι: :Δ ο

δ: Γιιιιιι! :Ηι.ιιιτΜμ2”

:$"1ιπ

Πεο εΓΓιειιι: :ιεετε:ιιτιι :Ιε‹ΓΓ ΟΞΩ '

:ιεειετιιτιι ε: ΜΒιιιΓ0:1ε ειεο-ῇ,ω ςο;ιάιςιοΠΓι , ω(

Ο 3 :μια

ω



Πτι'

:δ 2ο

«με. ει:: ειι”εάιι: ρω:: :επι πι: :ιεε:ε:ιιιπ :ιε ρεε

ιιι:ετι:ιέι Τντιοτ, 8: ιιιτιιιι ειιι:ιιι: :ιεε:ε:ιιτπ ει: ιιε

Βιιιοπε ιι8:ιοτιιτιι , ει: :ιιιιιιιι: ν: ει: ρτ:ειιιιεειιιιι,

νει εοπ:ιι:ιοπε ρεπ:ιεεε: :::ιεπιιεπ:ιε ι`ντιοτ. Α:

ιιο:: ιπεπε ει: : ιιετιι :ιιιετιιιο ειι:·:ΐιιι:ιΒ: εειιιιι ρετι

ω:: ει: εοιεττι :ι2επ:ε ,· ν: ιι:ιεπι:επ:ιε Τντιοτι 8:

ιπιι:ιιιειιιι.:ιο ιι€ιιο:ιιιτι ι_Πεο Ρτ2:ιειιτιιειι:ε , ιτι1·
τι:: :ιιπε :μπε Με:: ειιιαι:εττι νοιι:ιο:ιετιι :ιε ν-ι

πο, ο πιο:: ετιιαιεεπι :ιοιι:ιοπετιι ει:: πιο :κι :ιιιι:ι

.τι. ειιι:ει: :ιεετε:ιιιιι :ιε ροεπιιεπτἶᾶ, ιι ειιιειιει:ετ

ποιεοε: :ι:ιτε 68:12 _ ει: :ι·ιιιιιι:ν: ει: εειιιι`ι νει εστι

:ιι:ιοπε ρεπ:ιεικι: ρ:ιεπι:επ:ι.ι Τντιοτιιτιι 2 :κι πιι

πιιιιιιιιι επιπι Με :ιεετε:ιιτπ ει:: οιιοΓιππ. :Με νι

τετιιι:ι::ιιιιιιι:, Ρετ ιιιιιιιιιτιο:ιι :ιεετε::ι :ιοει·:ι:ιιιιι

Β0ιιιιι εο:ι:τει:ιι:ετε.Νειιι με: νπιιπι νειιετ ειιιε:ιει

:ετ :ιι.εάιιττι,ειι:π :κι ιιιιι Με:: ειιιειιι: ιιιιιιιιιιιιιι :

Ρετε.ιιιι:ι τιοιιε: ειιιεεει:ετ :ιἶεᾶιιττι , ειιπι ειιιε:ιει·

τετ τιεεετ εοιι:ιι:ιοιι:·ε :ιι ειιεόι:ιιτιι πεεειιιιτιὸ τε.

::ιιιιΠ:ε.:. Βια:: ΠεΓετιιιτε :κι εο8ποιεεπει:ι Με::

εοπ:ιι:ιοπε:ει ω: εοπ:τὶ; τιοτι είι ειιπι ειιιιιιιο:.ιι

ιτιιρειί&ιοπιιιιι: πω: ιειεπ:ι.ι ι:: Πεο ροπε:ι:ιιι;

ιιειι: :ιεε ε: σπιτι:: απ:: ιιπΡετιεᾶιο:ιε ιιιεει·:ι::ι·

ω:: , 8: ιιιιιωιιιιιι:.

τω, 7. Πειι: εετ:ὸ εοεποΓ:ι: τι:: εοπιιι:ιο:ιε,

ι'ιαφεωτιστια:ιιιι::ι τε πι:: ιιι:ιιτιιτπ ειτε: τι πιω:: εοιι::ιι:ιοπε:

ω: ριιτιιιειιι:'ι εοπ:ιι:ιοιιε :ιει:ειΤιιιιο ιιι:ιιτιιιιι Με:

ειιοιιιιι :ιε:εττπιιιει:ε; ν: μα:: ν: ε. νει εοτιιεπ

Ι:ΜΜει Γι:: νει ωτιδιιιι: :ιε:ε:τιιιτιετε. Μιιω ιιτοιι. Πει::

Μ' Μ”. ιπιιπι:ο Πιο ιιιπιιιιε ρεπε:τ:ι: :ο:ιιτπ ι:ι , :μισά :ιι-ες

ευκιτε:.

Θ::

- ει:

9Μ[2. 1.

·ι.ιξ.

Μπεν. π. ελ

[επιασε ,ῇ -

:Με

ιιεε:ιιιιπ:ιιιεπι ιιι:ιιτιιτιι ει: :μια ν: :επι εοΒιιο

ω: , τιοπ :ιτεετε:ιιιιτι: , ν: ει:: ει:ιιιιι: , ει: :επ

:ιιπι ν: εποε:: :ιιειιιιιπι :ιειετπιιτιιι:ιοπεπι ι Γε:ι ρο

ε:: ; ει:: ετε:ι:ιιτ:ι τε πι:: ιε :ιε:εττπιπετε: :τι εσπ

ιεπιι.ιτιι ι 6 εοτι:ιι:ιο Ροπετε::ιτ , τει:: ::οπιεπιιι:

πιο:: :ιε:εκπιιπ:::ιοιιεπι,επ ΓιιΡροιιτιοπε,:ιιι:ιττι ποπ

ιιετιι:: ιιιι:εά; ιι::ιιιε πω: πιο:: ειι:1ιιε.ιπ :ομο

ιειιιιιι::ι:επι ι :μια :κι ::ι.ιε:τι :ιε:εττιιιπε:ιο:ιεπι :οπ

ιειιιιιιιιτ, :ιιι:ιπι αυτώ ποπ ιιιιινε:ι:. (ιοπιιττπ. τ. τι.

ει:: Πειι: εοεποιει: ιιιτιιτιιιιι , επτεοιιιιτπ Με :με

ειιιιι:ι: ι· ι::ι εο8:ιοιεετε εισαι: ιιι:ιιτιιττι Μ:: εοπ:ιι

:ιοπε, ιιπ:ε:ιιι:ιπι Ριιτιιιεειιι:::οπ:ιιιιο , ω: ιππι

Εεει:ιοεσ:ιτιι:ιοιιι:, ιιιρροτιι: ι:ι , οπο ετα: ιι:

:ιιιιιιπ ω:: εοιι:ιι:ιοιιε ι σε:: ιιιιι:ι ρο:ετιι: :ομοι

ει :ιπιε Ριιι6ε:ιιω εοιιιιι:ιο:ιειπ. Νε:ιιιε πο:: ει:

:οεποι:ετε ιιι:ιιτιιπι ιπ ω:: ω: ιπ ι`ειριο; ποπ

ιιιιιοιιι:ε , ιει ω:: εοπ:ιι:ιοπει :μια εοΒιιοι`ει:ιιι·

ειιει.ιιι: , ε:ι οπο: ετιιιιιι τε Με ε:ε :ιε:ετττιιπιιτε: ,

ιι Ρ0::ετε::ιτ εοπ:ιιιιο.Νεςιιε :ιι Με τε:ιιιιτι:ιιτ :ιε

ετε:ιιτιι Πει κι:: ειιιιι:επ: . Μ! ωιιιει: :ιεε:ετιιιπ

εοπτιιτιοτιετιιιιι :επι ει: μια :ὰ ιι: , :Με ει: μπε

οιιιεάι : π:ιπι ν: εοεποιειιτιιτ ειιεᾶιι: τω: εοπ:ιι

ιιοτιε Ει:ιιτιι: , ιιιιιιει: :οεποι:ετε ισ , :ιιιο:ι ω::

ιπετε: , Η Με δ: πιιπε , απ:: πι: νει πι:: ιιιιι:ιιιι:

8: ειιειιωιω:ιε ειρριιεε:ιιτ ω ορετεπ:ιιιτπ::ι:ι ιιοε

ειπε:: ποπ ειι ι.εεειπτ ιιιτπ :ιεετε:ιιιιι ω:: ει:ιιι:επ:)

ω: τιιπ:ϋπι τω: εοπ:ιι:ιοπε εταιιιιιιτιι. ε. ποπ :πι

πι:: Νοε: εοπιειιιιι: :πακετο Ρεπό:: ε: νοιιιιι:ιιι·

::τειι:ιιτ.ιι , ποδι:: ε:: :ιιιιτιιιο Πει: ις:ι ει! εεεποιι

ιεεπ:ιιιτ:ι ιιιι:τιιιιι εοιιιεπιιιιτι ει: νι νοιιιπ:::ι:

ετε:ι.:8 ω:: εοπ:ιι:ιοπε ιιι:ιιτιιπι , Γιιιιιει: ::ιπ:ιιτπ

Πιειι:0 :οπειρετε νοιυπ:ει:επι ετε:ιτ:ιιπ, απ:: ει: Διι

ι:ιιιο , πιο ε: τιοτι:: ω: εοπ:ιι:ιοπε :κι ορετιιπ:ιιιτιι

επιιιιαι::ιπι : ε νο :κι εοεποιεεπ:ιιιιιι ειιπ:ιειιι ε: νι

ιιιιιιιιι ιιιιιιπι , ιιιιιιει: ιπ:πτε εοπειπετε :Με ιιιιιιιιι

ιιιπ και εοπ:ιι:ιοιιε οιιιιιιιτιι οτειι:ιιτα. Μιποτ επι

σε:: ει: Ρετ ::ιιιετιιιιωπ ρο:ει: Πει:: ιιιιιετε :ιεετ:

τιππ :ιε εοιι::ιιτι·επιιο ε.:ι ε:$ιιπι Ραιιι:ετι:ια απ::

Ρετ:ο ει: ιιιριιιιιιιιοπε ,:ιιιιδ:ι ιιιιιπι ετεετε: , δ: τα

ιπειι ποπ πιο. ιτ :ιεετε:ιιιπ ιιιιιτιι ετε:ιπ:ιι: :ιιτιε εο

ε·ποιεετε: Πει:: ιιαπι:ειι:ιεπι ?επι πι:: εοπ:ιι:ιοπε

` ιζι:ιιι·.ι:ιι , ει: ν: νοιιιιι:ει:ι: Ρε:ιι, οιιι:αιιιε :απ

  

Μινι. Χ ττ. Πεβιει::ιε Πει. $εἔἔἰο Χ Π;

:Με ω: εοπιιι:ιοπε εοεπι::: ν: οιιετε:ιιιδ εἶ ω::
Β ιι: ειιιιιιιι Ρτο:ιειι:ιι:ι , ιιισιοιιε νιιο :ιεετε:ο. ιιᾶιι.

ειιιι:επ:ε , ει: ::ιπ:Μπ Πιο εοτι:ιιιιοπε τιιιιιιιο :ιε

νοιιιτιιιι:ε Ρε:τι , ειιιτι Πει:: πιιιιιι:τι :ιΡΡοπ:ι.:ιι:

πιάσετε :ιέιιι:ιιε :ιεετε:ιιτπ :ιε :τειιιιοπε νοιιιπ:ε:ιε

:και . Ι:επι Πει:: ιιεεε: :ιε::τε:ιιπι :ιε εο:ιειι::ετι:ιο

εοπ::ιιτιιι εοτι:οτιιι:επ:ε , :πιο νοιιιιι:ιι:ε πιει: ω.

εοπ:τι:ιο:ιεπι ,επ οιΡΡεε:ιειιε, :ιιιὸ:ι :ιιιιιι:ιετει:

ετο.:ιιιπ Ρι·αιιεπιεπ:επι εσπ8ιιιτι.:Π: ε.: πο:: :ιιιιιι19

εοιι:τι:ιο ρεπ:ιε: ε2 ετει:ιθ ρτΩιι€ΠιεΜε ε (Παω °ι=

' ::οπεοιπι:οιπ:ε :Ιω ρο:ειι ιιιιιπι ιιιιι εοπ:ιιιιοπε πι:

ι :ιιτειπι :οι;:ιοιεετε ,ιιπε ::&ιιιιιι :.ε:ο,:1:ιοιι:ιτ8τ:ι..

ι :ιετπ ρτα:ιεπιεπ:επι : ιΒιιιιτ ε.ιτι:ιε:ιι εο8πο εε::

ι Ροιετι: ιι:ιε ει'.ιιι:ιιι :ιεετε:ο φοιτ! ετε.:ιετπ :οποι

, τπι:ιτι:ειπ. Κ:ι:ιο:ειιιιι ειπε:: πο:: :ιει)02: Ρι0ιιι·

Δε:: , ν: :ιοΓοιιι:ε ιιι:ιιι·ιι: , Γε:ι ::ιτι:ιιτιι Μ: :οπώ

:ιοπε ιιι::ιτιι: , ποπ :ε:1ιιιτι: ειιιιιι:, νειεοποι:ιο

πε: , ι :ιιιιιιιι: :ιειι:ιε:, ε.&ιι τιοιι:α: , Μ! ι:ετι:ιιτπ ω::

εοιιιιιιιοπε Ροπεπ:ιε:: :και ειι τε:ιοπε Με:: το·

ποιοι επι:: ,νει εοπ:ιιιιοπε:, ουδ. τει:ιοτιε ει: ει”.

πι:: ποπ ει: ιιι:ιιτιι: ειιι”οιιι:ε , Η! ω:: εοπ:ιι:ιοπε;

Ροιι:::, ε:: ::ιπ:ιιτπ πιο εοπ:ιι:ιοπε Ροτιεπ:ια:: ε:

:ιιιε ω:: Ρο:ετι: ιιιι:ε νιιιιιιι :ιεει:ε:ιι·ιι πάω :τι Πεο

ροιι:ιιπι Ρωτάει: ι τιοτι ειιιοιιιιε , π.: ιιιιι εστω:

:ιοτιειιι:ιιτιι: ι ω:: :ιιιιι εοπ:ιι:ιοπε,ιι:ιι: ιιιιιε: :ιε

:ετι11ιτιιιτ2πι επιιιιι:ετπ, ιι: 8: :ιε:εττπιπε:επι ναι::

τεττι, ε: :οΒιιοιειιιιιι:ειειιι.

Πειιιιει:ιιτ τ. :ιιιο :κι όι:ο ιιοε ι”ειεπ:ιε ω:: επικι

ιεπ:ιιι ε: πιε:ιιιι ι :πετ ιειεπ:ιιιπι ιιπιιιιιει: ιτι:ειιι€επ

τι:: δ: ιειετιιι:ιττι νιιιοτιι: , πε:ιιτιιιεπι , δ: ιιιιυετοιπ ε

παπι Γ:ιεπιι:ι ιι:ιι ιιει: ιπ:ειιι€επιια ει! ειτε:: :ισω

Με, ω:: πεεεδ`ιτι:ι :επι ει: μιτ:ε ιιιιιιε8:ι , :ιιιὸιπ

ε: ριιτ:ε οιιιεό:ι ι νπ:ιε πιι:ιιτειι: :ιι::ιιιιτ. δειε:ι:ιε

νιιιοπι: ει: ειτε:: επιιιεπ:ι:ι, ειιειιιε Με:: :επι ε8

ριιτ:ε ιιιιιιεειι, ποδι:: εε ριιτ:ε οιιἶειΞ:ι , Βιιιε πω:

ροτιιε:ιιπι ετειιιιιτ:ε ιιτπιιιιει:ετ πο:: :Πι

.°ρο:ιιι: Π:ιι: :ιιετιι ι:ιεπιιετπ ποπ ιιιιιιετε. 8ειεπιιε.

εοπ:ιι:ιοτιειιιιιτι πε:: ει: ειτε: ουτε ροιιιιιιιιιι , πεε

ειτε:: ιιιιιοιιι:ε διαιτα , ιε:ι ειτε: ι-ιι:ιιτ:ι πι:: εοπ::ιιε

:ιοπε : πεε ει: ριιτε τια:ιιτειιι: ,:ιε: :Με ιιι:ετιι , οι::

ι τω:: , τι:: :πε:ιιιι ιιι:ετ ν:τιιτπιιιιε ι πε:πρε πιτ::

· πι:: ε: ιιετιι: ιιιιιιεέιι, :μια ποπ Με:: Πει:: ει: εα

ι τετ:: , ει:: ποπ Ρετι:ιεει: ει: ιιιιειιιο άε:::ε:ο ιιιιετο.

ω: ιιπ:εεε:ιο.: οπιπε :ιεετε:ιιτιι ιιιιετιιιιι :ιιιιετιι οιι

ιεᾶιιιε , :μια ω: Πειι: ω:: ι:ιεπ:ιεπι εοπ:ιι:ιοχ

ι :ιε:ει::ι :ιε ρ:ιεπιτειι:ιιι Τντιοτιιτιι: ιτε. ιιιιιιε:ε :ιο

ι τοι: :ιει:ιηι:επι:επιιδ εοτιιιιι. ιι τω; , ν:ι ρτ:ειιιιι

ι ω:: τω: :οπ:ιι:ιο:ιε :ιεε:ιι:επιιιιτπ :διοτι , ρταιιιιι

ιιιιιιεπ:ιιιιι εοπ:ιι:ιοπε ρ:ιεπι:επ:ιετιι ποπ ε&ιιτι;

:ιιιιρρε :ιιιι ιιο::ιετιιπ: ειιιιι εο:ιε:π :ιιικιιιο ιππι

πο, ε: ε2:εττι0 , απ:: :πιο ει: ι··ιιΒ:ο πω:: ιιιιι: επ

νι Ρτορτιο ιιιιετ:::ι: ρατιι:επ:ιεπι :ιάιιτι,ρτειιι:ιε

τι ροεπι:επ:ιειπ "ποπ ιιέι:ιιτι. @σιτε :ιιει ρο:ειι

ιειετι:ιε εοιι:ιιιιοτι::ε :ιεεειιιι:ιε ε: μπε οιιιε:&ι

:ιιιιιιπάιπιε πιο: ε: :ιιιοιιιι: οιιιε&ι: , ει:ετιι:τιιττι

ιπ:ιε:ετιιιιπει:ε πε::ειιιιτιο τε:ιταΓεπτετε :ιειιε: , ει::

ε:: ιιιιεπιιιιιι νει :ιιιιι:πιιιπι Μ: ::οπ:ιι:ιοπε πιτ::

τω:: : ιιι:ιετι νετὸ :ιιιιιι:ιθ:ιιιε , :μια ιιιιετε ποτε.

ιεπ::: πο:: νει ιιιιι:ι οιιιεειιι:τι :ιε:ει·τπιπειε, ιι:.εοπ

ιε:ιιιιπι ν:: :ιιιιειιιιιιτι τω: εοπτιι:ιοπε :ιε:ετιπιπιι:ε

ιιι:ιιτιιτιι. Πε:ιιιει:ιι: 2,:ιιιᾶ πιιιοπε Με ιειεπ:ιε

:ιειει·ιιι::: Πεο :κι ιιιιιιιπιι:ιιιι ειιτιι ιιιιιιιιιιιιι:ε:ε ω:

:ιεετε:ι ιιιιετ::ι:επι :ιοιιτ:ε νοιιιπ::ι:ι:: τι:: ειιπι με:

πω:: ιειεπ:ι:ιτπ Πει:: επτεο:ιιπε ιιιιι:ιι ιι:ετιιιιι :ιε

ετε:ιιττι εετ:ὸ εοεποιει: , ει:: ν:ι.ιι:ιιιιι::ιιιε ετε:ι:ιι.

τιι ειιτπ πο: νειιιιο ειιιιιιιο πι:: :ιιιιιιιι: οεειιιοπε

εοπιιι:ιιτε ιιιιετ:ὶ ορετε:ιιτιι ε: , :ιεεετπεπ::ιο :ιειπ:ιε

 

τε εοπιεπιιιτιιτπ , ορ:ιτιι:ι Με:: 8: ιιιιιιιιοιιι:α::ιιι

ω: :ιεετε:ιε :μια ε: ιιιιιτιοιι:ιο:ιε, :ιιιὸ:ι ετεε.:ιιτε

α:

ε τι.

μου ε μι·

Ώ"=

:εκει ποπ τε:ιιιιτι: επιιιιι:, νει εοπ:ιι:ιο:ιε: ιιθ:ι.: .

ιι;)

και. ε!

ιικι:ιΜΜι

π. τ

ετε , ιια

:

ιιωριικι.

Με".

Μ!.

:πε:ιιιι:ι:ι, ειιτπ οπο εετ:ο ρταιιι:ιι:, ετ:ιιιιιτετπ ιι ιιε- “Με Μ·

ριωιιω

:στι :ΜΜΕ

Πει :



πω: πιο πω..ιπ πο, επιιι Χ τι. το ι

Γι: εοπ·ι τπ!ιπιιιιι!ιο οποτε το!! εοπε!ιτιοπε εοπίειι·

οπο, τερο2ππτ ίοτε ορρο!ιιοω , πιω πω: ιπνο!ιιιι

Β πω... πεεε!!ιτπιεω επ ιοΡΡο!ιτιοπε τ Ε: ιιοιιτπιπ Ματι

"κι ποιοι· :στη τιιιω πατε ωττιπω ιπε!ιιι!ιιοτιτι ιορτιο!ιιιο.

τ.. πε_ἴο!› εοπε!ιιιοιιε Ρι·ιεοι!.ι ε ποιπ ειιπι οι Γοροο!ιτιο

εοπιεποεπε!ι!ιετοιιι νίιιιτι πωπω νο!οιιιπιι: , πω!

ε!ε!!ιοιι , @τι ι:οιιιετιιπτ , 86!-ορροπιτ !!!ιετιιιιεω.

Βει!οειιιιι· 3.πο!!ιιω εἔε@ιιι-τι ετεπιοτπ [πάπι

Ν". Μ. ε!ετι πο!!ε (πο εοιιι!ιτιοιιε ιοιοτοω π οι!! ι!ερετιι!επ

Μ."”Μ τετ πο τι!ιπιιο ι!εετειο Πει, ο!:ιιε&ιοε !π!τεω επι

1ι.τ .Μαρ ί!επιε ιτι πιειιτε ι!ιοιπει , πιπ οε πτ!εο τιο!!ιιω πιο

πιο». ᾶοιπ ετειιιιιιτι ρτωιιιω τιο!Τε πιιιε οωτιε ι!εετειπιπ

Πει. Ροτιι!πω.οωπιε ειιι&οε ετεπιιιε 5 εΠειιιιιι!ιτετ

Ρεπτ:!ει π νο!οιιιπιε ιπετειιώ; ιΒιιοτ Ρτωτιιιι πε

ποιι ποιο οποτε ε!επτειιιιιι Με , Γπ!ιεπι οοιεᾶιοε

ειιι!ιεπι ιο ωεπτε ι!ιοιπιι. Μαι. θειειιιιιι εοπτ!ι

ιιοτιπιπ Ρτω:ει!ιι οωιιεω πᾶιιττι τοπιο: νο!ιιιιιπ

το: ιειτοτ οιιιεάοω πιο” τιτσεει!ιι οτππε ι!εετε

πω:

Βία:

οποιοι: οττιπεπι πθιοωι!ιοιππ νοΙοπιπτιτ π!ιίο!ο

τοω,8ι ποσο! ειιιίιεπιιπω ρο!ιτοω,εοπεει!ο; εσπ

ι!ιιιοιιπτιιω , οι το!! !ιγΡοι!ιε!ι οιιιεθ:ιοε ειιι!ιειι

ιεπι·, απο : ρτιιιτοπιιτι Γορροπιιοτ ποιοι ε!ιοιιιπ

νο!οπιπτιε ο!ιιεθ:ιοι:,8ε!οο !·ι)·ροιπι!ι οι!ετειιε πεπ

τοτω, πιω τιεεε!!πτιιι. !ιιπτ πι! εοτι!επ!ιιω , πιιὶι11

ρτ:εοιι!επιοτ εοιι!ειι!ιιτι πιο εοπε!ιτιοπε οποιοι»

88- Αι! ίο!οιιοπεπι πτποτπ. ποιο . Αι:Βιιίιιτιοω πιο

πω! Ι·"9 ροιπτε ειι!νετΓοπ Μπ!!ι!ιεπίεε , Ρε!πειπποτιιω τε

:: !ιποιπε , ποοτοω τιτπ:ειροοε ποδια ιοιι πωπω ,

:σπαει ποεω πω» ιπιεπτοπι ει!ιι!ιι !ιιιιοιιι ,

πιιεττι εοπττιι ΟιιΙ!ιτισιτικιπ!ετιο!ιι, πιο ποπ !'ο!ιιιπ

εοπτεπτ!εοεπι , Πεοω!ιπωιπεε θε! πι! 8!οτιιιτιι ε!!

Βετε, νε! πι! τυποι ι!ε!ιιιιιιτε επ εοτοπι ωετιιιι, πο:

ι!εωετιιιι Πιο εοπιιιιιοπε ρι·πιιι!ιτι Νώε τιιώτιιιο

. ιπΕιπιεε !ιπε ωΡιιιιω τιιοτιεπτει ι!πωπιιτι, ρτοριετ

_ εοτιιω τιεεε:ιι:ι, ποτε νι&οτιεοωωι!ι!!επτ ι εοιιιτ!ι.

νετὸ ι:οω οπτιιιΓωο ι!ετεποεπτεπ_Γπ!οπτι, ρισμετ

εοτοω !ιοππ οπετπ . ποπ ιιιοετοιθοτι εει!Τεπι ;!ει!

οι ιπετιιπ ιοπτ!πτι ιο Επι! νο!οπιπιε !ιοττιπππ , πω.

!ιιιι !ιοωο ι!ιΒιιοτιι Γε ιιτιε!ιει ποιοι δι Ρτποεί!ιιιπ

τιοιιε ι!ιοιππ. ίΕοτιιω ι!!π: παπι Γπτπι!ιιιτει νοεεε,

προ! Οιτρο. Μ. Μ.. «πω. οι. Ωτειισιιτι!ικσ_.υι!επ

ιι!πιπ_ ι!εβι!εωιτιύαπ ιινωιτιόπη !.τύπωιιιΜι, ωριιιιι.

Με , βτιι!ειιτι!ιατ , ρειοιιιύπτ , ιμιιτιιιιιΜι Μπικιι!πιι

(.”,"Μφ Πει4.9.[ιιαΜ [ιιιιιτιιιιετιιιιοπ @ο οποιοι ι!πωππιπ

Με». ιοτιι ιπ απο!. Μωβ ι ι . (Μι. 6. Οποιοι ποπ ιΒιιοτ

“ Αιιεο!!. παει, ε!ε &ιοιιεω πι! ετπιιπτιι, νε! ε!οτιπω

ποπ Γο!ιιιιιι Γειεπιικ ωετιιοτοω , ιιοε πιο εοπτ!ι

ιιοιιε , !!οεποΓο!οιε οταοι!_οτιιω , οι ίο!π !ιοωππέι

νο!ιιπιπιε , ΡτοιιειΓεεπιιοω, Μ! ροτιιιιιιιεοτιπω

ωετιιοτιιω !ιοε ο!:ιίο!οτε , Επι: ω!! εοτιι!ιτιοπε Ρι°2·

οι!οτιιω οποιο ε!εᾶιοπι ποιο!οτιιτ τε!ιιε&ιι εο

τιιιιι , ποι πι: ι-πᾶο !”π!οπιιιοτ , πιο ι:οπιιιιιοτιπ!ι τε

. Γρεᾶο εοτοω, πο! ιιτοοι!ι τοετοιιι ω. εοπιιιτιοπε

Ρ2πιτεπιιπω ιι&οτι,οι τοετοπι πω; δι 8ι‹ιοπι;, εο

πιο! ιο !επι. Οπι!ιο!ιάι Αιιεο!!ιπι, ιιο!!π ρτανιι!ε-ε

τι ροΠιπι ωετιιπ, πεποε Τοπ εοπιιιιιοπε ιοτοτε, πι·

ο ι!ερειιι!επιετ πιο ε!ι ι'.!:ιοτιε ει·πιιιιιιι ο νε! οποιοι,

νε! Πιο τοω!ιιιο πε πτπτιπω οδετειιιε , είται πιι!!ιιιιι

;."ω.... οριο ρο!Πι ε!Τε πιο! Πειιω ωετιιοτιοω , πιο ε:

πτυχιο!. ιρ!ιο: παπι!! πτοοει!επει οοοειτεπ ειι σιτ.!ικτι Λιπισβ.

°' πι! Ρο!!ιιιιτ εοτιιτπ ποε πτ!οετΓπτιι εοιπτετε , :πιο

ι Αοπο!ιιιιι ιιιτειιτοω οι , Π:ιεπτιπω ωετιιοτοω ποπ

!ρτπτεεε!ετε ε!εάιοιιεω πι! πτπιιπω , είται ποτε ε!ε

. &ιοτιεπι πι! πωπω ιιο!!π ροί!ιπτ ρτειιιι!ετι ττιετιιπ

πει: ιι!ιίο!οιπ . τιεε πι. εοπιιιιιοπε Παοκ. @πιο επ

ι τι !ιιιι πο!!τπ ω:ιειε εοπιιτωπιοτ Γεπτ.τιππι!ι!ωιε...το

Η

απ”

88.σ.ιο. πιο Πεοτπ ποπ !ιο!ιιω πιει-ειτε ώ ποστείι ι

ιρ& Γπάοτιιπ_Γεο ροτεπι ε!! ετιπω οτπι!ι:ιτε,ποπ ιτι!ε

ποπ ιπειτ ε @οι ποοεοππιιε μεσω . <ιιι== Πε!!!

ετιπιιι Πιο εοπτ!ιιιοιιε ιοιπτ:ι !ειι 2 οι τπωεπ επ , το

Ο 84% . πιω Πει.Βε!ιιι πιο. ποιοι. ίειετιιιπ εοπτ!ιιιοππιιι

!'ειιι. Αιιεο!!. Πεοε ποπ Μ: ιο π!ιπιιο Πιο ιιεςτετοι ΜΜπ

ιιιιιιι ποτε Παω ι!ει:ετπιτ . ιοιιιτι τ!οό!:τιππτπ ΑιιΒιι- “ω” π;

πω, Βεοε ιρ!ε ι!ιειτοτθι&οτοε: απο έ: εοιιοει·- πο!.

ιο, ποπ ποπ ε!! Με ίιι&οτοι , ποπ ι!εεετιιιι !)ειιτ:

οι επ π! !ειρ!ιε νιι!ει: ιοτοτπ , νε!πο!ο!οιε νε! Πιο

εοπε!ιιιοπε, οτποπ ο!ο!ι:ιιτε εο!!ιπιιοι· ει: οι πειτπιο

επριιε ι Ρωτήιικειισκε παιριιη ιπποιι, Βετο οιμι.

οπο, πιιαβιεται Με τοπ... Μπιτ ΜΜΜ εβ,τισιπ

πιω [αποβατ. !)ε τιειεπιιε εοπιτ.ι ίετι!ιιτ : !!τιβ:ιτε

κατω μια:: πι , πισω με πρ ιιουιβιιι, π...» πω...

πω: μπειτε. ει ποιεπι ποπ πω” ;ετΒο πει: ι!ει:ετιιιπ

!ει! ιππιοπι Ρειωιιιιι.ποΐπιεο!!ο οο!!ειο0 @από π

πε ρεεεπτι:. 8ι ποπ Ντιπ τεειιττι!τ πι! :!εετειοω οι;

Ρ!ιγ!ιαι Ρτπ:ι!ειετωιτιπτιοπε πι! ρ!ι)·ίιεπω επιιοιιετιι

ρει:επιι: νιι!ειιι: Με, ποεπι ι:οπετοιιι ι!ιοιιιω οσοι·

τιιιι, ετεπιπω οο!οπιιιιεω ιιι!π&οτιι @οι Ρ!ιγΠεε
οται!ειετωιππτε ι πιιπτι πιο !ιοε ι ι πι! ωεπτειιι

παρά. ποι ο!ιιποε εοπετοιιπιεω νοεπιιοτιιπ ειιρ!ι» ·

επι Ρετ οτιιιπεπι το! ειτεοω!ι.ιπιιπε ιεπιτιοτιε , οι ο

τυπο π !)εο ιππιπι!πιοτ,πυππι!ο ριποιοειοτπ να ρειι.ε.!ι.

ατο ποπ τε!ροεποπ. Ειιιειτοτ π! ι!οάτιππ πο πι!. τω· ι·

ι!ορ!ειτ ε!εάιο; πιο. εοπιιιιιοππ!ιπ, πο!. !)εο5 πιω

πτπιιπτιι ο!ιιε&ιιιε οι οι. εοτιι!ιιιοπε ο!πο!ιι οωπι

ποπ !ιοωιπι!ιοε, ππιεποπτπ ι!εετεοι!!ει στο: ετεπι·ει

ιι!ιετει ει!ι!ο!οτει,ποτι πι! εί!ιεπεειπ ετπιισ.τιι ι!επιι πο:

οτε ι!!ιε.!πιετπιιπι !ιοε Επιετε!!. ποιό! πιο· οτιοτεττι

ποπ ο!!'ετιιιτ ετπιιπ, ΜΕΡΗ επω ρτιετ!ε!ιιτ.πιιι!ιιεετ.

ππτιτοτ ι ποπ ρτιοε!!ιιιπτιε , εδω ιιοπιιιιω .οποιοι

Ριιιτοτ Βεο: ι!ει:τειιιω @πιο πε Ρτωειιιπιτπ , Για!

οι Ρετ επω !ιπ!ιεπτ εετιπ πιει! οι , πιιι!ιοπ ρο!!ιτ ριπ

ι!ε!!ιιιππι:!οι πι! τω.. Επεπιιπι.ι!!ι!ιι!ιτετ Ρι0ιιο©ι:- | ο Ι

το: μι· οοιιετιοτεω νετο ,Π οι πδ!ιι ι!!οιιιιι πιτπει!ε- Μ»ύ πο!

!!ιππιοω ιιπειιι ρετιιοι2.1τ.αιιο !ιτ,ιιτ ρει οτιωτι ε!ε- 8'^"12::.

διοιιειτι ποπ οπετπιιιτ επιιιπ , οι :απο οι πο!ο!ιιιε ^:Τ:.:86/°“τι

οοετειιιτ , ω! οι οικιιοεπιοτ οτιετιιιοτιι τ Ρετ π. .ι η,,,ωσ

εοπτιοτπ πιο , ν: ιι&ο οι τιποτε οπετειπτ. Νεο

Ρτιωπ ε!! Ρτοριιε ε!ε&ιο π!ιπιιοιοτπ πιο π!ιιι,ει!ω

ιπι!ι!ετιωιοπιιω οιι-ετιιιτ οωιιιιιοε: Κα! πιειτοτ ε!ε

άιοποπιεποε Ρετ ειιττι π!!ιιωιιιιτ οποτε πι! ποπ

τω! πρωι , πι! ποπ πε (ε ε!! ιιτπροτειιε. Οοιι!!;.ιτ

παο ιιιιιιπᾶιο; ιιιιιιιιπ ειπε ()πι!ιο!ιοθι τω. "πιο

οικω πιετιιοτιπ Ρι·οοιι!ετι οο!!”οιιτ ιπι!ερεπτ!επιετ π

ετπιιι: πι Βειιε ποπ !ο!ιοτι μωπει ωετιιπ ποίο

!ιιιπ, οι; ειιιρ!ε Έπόιοτοέ. ίει! ειι;ιιιι εοπτ!ιιιοτιπτω

ποπ .πωωτοεπει , οπο, νε!ι!!ε ποιοι: (οοετοιέ

ᾶοτοε ιιιιι!ετ ;ετπο ι!οιι!ειτ απτο πι! ετπιιπω, πο
μια ωετιιοτοω μπαι εοττεΓΡοπο!ει, ιε.π!ι!ιο!ιιτε;.

8: Μ: εοιιι!ιιιοιιε ίιιιιιτοτοιτι2 Ηπα: @πιο ε!ε-ὶ

&ιο πι! ετπιιπω πο Μιμί!. πιιρε!!πιοτ Μινι: τω.

Μπι, !ιπε ποιοι ρτπιιι€!ιειοπ ε ι!ιάοω τω, απο

Μπι Ρτοιιιι!ι!ιε, πο! Μπιτ τι! ιρΠιτπ ιτειιιωτι, πω!

ειτε!ιιι!επι!ο πο Επι: ρι·ειιιίιοπε έτιιτοιέπω ε!ε&ιο

πεπι πεεεΙΤπτιὸ ιπε!ο!ιιω ιπ ο!ιιεάο πιο οποία,

οιπιο πρ. ο. .ο ρτιιιω!!. ιε!!πιοτ ι τω! :που οπο:

οι. @πιο ρτπβ@ οιιερω , με. ό· @πατώ , ό· "Μπι

πιο οι τπτη'αετιιιτ "οποιοι δει! απο ρτσάιωσ .

«τω. .ι βιρβι ο ΜΜΜ! τ[[τιιι|ιι!τιιι , τι» τ! Με οποιοι: . ·

|ιιιιιρτιστι , πω! , οποιοι πιπιιιιιιιιισιθ το: περιτο , οι

που: ρω!πιέπειιστιτ Μπι , μια” ιτιπτωτι, πω: τισ

"πωπω πιο παταει. ατο ι!οξ!:τιτι:ι τπωει!ι μικτ

τιπ!ιιετ ιιιιε!!ιΒετιι!π οι οι: !ιι!ε ποιο!οιε Εοιοτδ , Με

ωεπ Πιο ειιπω ωο‹!ο ιπιε!!ιει ι!ε!οει πε Ει:!ε Πιο _
εοπτ!ιιιοπε !ιιιιιιτο , :πιο ετιπω !ιπιε!ιο!ι εοπτ!ιιιοτιε _

"πιο ρεπτ!επι πιο ε!εάιοιιε Βτπιιε,ετε‹!ιιιιτιπ ο!»

Γεια, Ρετ ι!εετειοττι ποτε εοποιιιοππιοιπέ πω; :οτ

πιο: ετει!.ιι πιο π!ιο . ποπ τεποειιοτ κ! !ιοιππποιιι

πε!!ε . οι πε!οετ!πτιοι ιπιετε!οπι , οι πι! ε!εᾶιοπεπι π. _ ν τ .

Πειπ!ιιο!οιπιπ , νε!εοπτ!ιτιοππιπω . ιπππιιπω πτ!;!!·ιΐιε Π!

Ρτιιππω τπι!ιεεω.. Νπω ειδ ιιο!!ε @Με τοπικη- θι.”ιέ(Ψ· ω!

:οι το! !ιιιωπιι.ιω ιο!οτιτπιεω , πο: ο!ι!.ιιπ επι-ει.» π":

το , Ρι·οοι·ιδι οιττοιε ιιο!οιι ςτει!ετε; ιρ!ιιιτιιπ ποπ “ωχ Μπι;

Ο π Υε!!ε

ΙΙ



Η!!!

ι νε!!ε επε:ποιοποπ πι!! πε! πιαιιαιιι·, πω: ειπα !ιπιπα

πα νο!ππ:αε ιιπροτεπε ο!! απ ::οποπε!πιιι, πιι 0Ροι

τα, ι·επππιπεοει. Ειι οι: μια:: απ ι. δ: 3. :αποπο

πω. “ποπ πω. Απ 2. πποπιεἐι:πι οπιπιπο ειιιπαπιιι!ε:ιε·π

τῇ. ι. πω” π πω!! Μαι” ποπ οτι: : !ιοε ποπ ιπιππε

ιιι·Βοιαππιι!ειιιοε, ιπ ειποιιιιπ ε!οάιιπιι ππ!!πιιι !π

ιπιππι ε:οππιιιοπαιππι > οιιιιιιι αόιπαι!ι ποειε:ιο !)ι:ι

π; ρι:εποπιιιιιιοι , οιι:·πποπαιπ !π:πιπιπ : απο

ιιι·:ι:!ειοπιια :ιο Απ8ππ. εππι Αιιοπ. πι! πωπω ιι.

πε:ειριιοι ριο ρι:οποπιιιαιιοπο , ν: :ο που” ρει[επει.

σ. η πο: : ΝιιΙΙιει , ιιιιιιιιι ¦ μι πιο ιπια!!!8ι: , περιτο,

ω!πω”ραΜιιιιιιαν, Μι ει: προ/ι. Νοιι κοπο: ΡΜ·

οι:ιιι πιαπι, οπαιπ ρια;!ειπι: , ριιι!επιπιιιιοπιιπ Αρι!!!

πω: οο!ιιιβ€.φια Ξειιπι ειπα πιο! ποπ ω!. α οσο

ποπ ρι·:ιεπε!!ιιι.ιπιπι ( ποστ. π. ο: ./4απα!!.ιιο!!ιι .ο

π. πιιιιιπιιι, ειποπ ιι. Οοο ρι·ωπεπιπαιιιπι ποπ πι, ν:

επ: ροε:ι·αιππι; ειιιοπ ιαιποπ πιιπιπιπ ποπ πι, ἰι θεο

Ρι·οπεπιιιαιιιπι πιο ποπ ροι:!!:) ιε:&θ !ιοο-!οππι πι.

οι:πι.ειιιιιαπιι ι οιππιπο ριππιεπιια, πο: ο!! παππο

πιιιιιιιο κι. ειπα !οιπια ποπ πι. !πιἔ:ιι παπι ιιι

:οιριειιιιιοπειπ νιποαιιτ Μοποιπι , ππππι ιι Απεπ

@πιο απιιοπικ , πικαπ , ειιαιπ ειπα πιιπια ποπ

ίππι,αοΓο!ιι:ο παιιιιο οι: ραπ:: Πει Ρι·αι!ιπιιι.ειιιοε!

ε!! οι: ραιεο!)ει ριπποπιιιιιιι,ιιιι πι! ραειιιιοπιιαΤν

Βίρα!. Μι. οψιν!!! οι!. 6'ι!!!!0 ΧΠ: ο

!ιιοι·:ι: οι Με! ιιι:τιιι!εειι!ιιι! ιιιιιιιι, πι! οι: οοιιιιοἶ

ιπιιοπο !ιοοι·ι οοππππο ειοει:πια, τυπο, οι ποπ :ιιι-ι

ιὸ !ι.ιοεοι: ι·α:ιοπεπι ποπ! πιεειιι!ιε : πω: οεπιππι

ι παια Ρε·ιιο , απιεειπιιπι !ιπι οποία ι!!πιπ α ιποιιι:

!ιοεια:πια, ποπ !ιο.οεπ: ιαιιοιιοπι ποπ! πιοοια.!ιη!ιο

οεπι αιιιι:πι', ιιοποπαπι Μπιτ. !ππ: ι!!πιπ ι πιοι:6

!ιοει·αιιιιπ. @πιο ποπ ε!! ε:απειιι :απο π: πινω

!πο εοππιιιοπο , δ: ιιο!ο!πά: πι:πιο Μπι πι! ι!!!"π

ποπ ε!! ορπιαιιιει!ιο , δε: Ριοπιποπ:ιππι60!φι ω!!!

οπο π: ριαθειε:α :απο α8επποιππι,πεε: πιπ ειπα αο

Γο!πιὸ !πιπια , ειπα !πριιοπιιπ: ιιιο:νι!ιοπειπ κοιτο

ιππι ιιιεπιοιιιιπ απ ιιπεπι οοπε!ιια·:ιι:ιπιπ. νπε!ι:

οοποεπο, ειποπ ω, πιιοπ ιιιιιιπι, ν: πι πιιπιπιπ πιο

εοππιιιοπο, πιω, ει: π: !πιπι·πιπ αο!ο!πιἑ, π εσπ

πιιιο ιιοπαιπι , οποιιπ ιιιιιοπεπι Ρογ!ιοπιπ; Ποπ

ειπο:ιε! ιιιοια!ε:ιπ: παπι απ :·Ιΐεδιιιπι αο!ο!ιιιὲ πιω-ι

τοπ Ντιπ!! νο!ιιπιαε Πει πε: παιιπο ιιιοπιο σπιτι

απ! ρια:πιποπε· εοππο!πε!π:ιιιι , ειιιιιιι Ποιο" πο!!

ρι·αιεε:πιι παπι πιο εοππι:ιοπο !π:ιιιπιπ, οι πιο

απ ι!!πιπ ιιια:ε:επιτ πιοε:ια!ιε ιιιοπιποπιια , ποπ α!!

!ιππε. Επο πω!! π: ειιε!επι ιιον!ιεα ι:αιιπι. εοππιπ:

π” !πο επιιπιιιοπε: , οι ιιο!ο!πιο πω!! , ποπ ο!! τα·

πιω :αποφ ιιιοιο!ιε , ιιιιιπ πιοι:ι!ιε απ!!! ι!!ιθ:ι1$

αο!ο!πιο !πτπιι , ε!! !ιιεκια!ιε νο!ιιπ::ιε Βε:ι πειιιπι

ιιοιπιπ , επιπ ιι ιο!!:οιιιι, πω: !ο!ο, ππο Μπι! ίπ- απιπ!ιππι ε:πιιι ακα ιπ:επιιοπο, οι οι·ειιι!ιοιιο οπο:

:ιιιπιπ ποπ πι, ι θεο ριπποπιπαιππιο!!ιι ποπ ποπ :ποπ , ειπα ποπ ε!! ιεπιι&π ο!!ε&ι.ιε :οππιιιοπα:ο

!” !ε. !)ι:ιιιε1πο πιο! ιιοιιιπ, .4ιι8ιπ!. ποπ πομπο πω- || !π:ιιιι. Απ :οππι·ιιι. πιο. απιοι:. πε πω!! αο!ο!π·· .ω:

παπι εοιππ·ι ρ ι1ιιι12 Γπιπια ποπ πω: , πιιπια πιι:οιπ! ω, δε τοππι:ιοπα:ὲ πιιιιιιιι δι πο Ριπποπιπα:ιοιιε, Δ; ...πω

πιιΙΤεπι_ ποπ:: νει!ι!!α ε:οπε!ιιιο ιιο!ιιαπιι!πτε ι οι ν: πιει: οει·ιιιιιι οιε!ιπαιιοιιοπι :ποε!ιοιππι απ π- '

ιιοιιιοπ ιρ!πιπ ιιιιβιοιιιι; Φωκιων επιιπ,ιιιειπι: 5 ιεὸ'!ἔ ιιοιπ,8ι ν: πιο Γο!αιιι νο!πιι:αιειπ ε:οπε!ι:ιοπαιιιιπ:

ιιιιιιιιιρωβιαι[πιπιππι,πω! ιιοπ4!ιαιιιιιυιι Ρ πι!! ποπ πω: ροπ:ο , πια αο!ο!ιι:ὲ !π:πια μι· π ιιοππο: δ

πιπιι!ιει:ει· ιισέατι @ποπ ποπ ε!! πι:πιπαι πω, οι

ποπ ιοθ:ο πιει πιο!!! ; ειπι:ι ιιιιι:!οιι·ιοιε ν! Με

ποτιοπιε ιιιιιιοιια: ιιπιι:ε:ο!ποπειιι !ειοπ:ιαι απ ιε·ιπ

!ε:ιιιιιπ. Οιιιπ ιΒιιιιι !οιε:π:ια , ειπαπι Βου: !ιαοοιπο

[Μοτο ε:οππι:ιοπιι:ιε, ιιιι!!απι ιπιιιοι:ε: απ αι επιο

·ι:ο!ποποιπ , παμπ οαππο, οίιπι !ο!ο παπι: ν: οπο·

οι ριαι!ιιπροπαιιιιιι απ !οιοιιιιαιιι, ειπα: οοιεπιπιιι, ιιι

ι;1ποπ πω”, [προοπι: ιποειπο πιιια:ιοπιε, ποιο πο

οπωιιππιαιιοπο απιιιεεπειτ ιο!”ροο!:π ι!!ιπε απ, :με

πππειπαιπ α!! πι:πιπ : παπι πιιι.αιιοπο πιι::·οοποιε

πιει:πι π! , ειπα! !οσπππππι οιιι!!τε:πιιιιιιι πω! Ριπ

εοπιι. !ια ωφι!ει. ανω!. ωνιανιι. ε. η., νοι ιιι

ι!!ιιπ Ειριειι. Χωρια; πι', νω.ιιιιι πισω:: οι ιοΙοπιιιπ

' πω, !ζιιοιιι πιο” ε!! πιο" |εεπιιι!ιιυι ριιιαιΙ.ι πιω π

π! ' ποππω!!! ριιεπιπιιιωπ Μι, πιο! πο: ριιπιιιιι,ιμνά

@πιανω ει”, ποπ φιιιππππιπιπ που και. οι: :πιο ραιο:

πιίε;ιιιποπ ιιιιοι @πιο π αοΓοΙπ:ἐ, οι πιο εοπε!ιιιο

πε π.ιιπ:οιπιπ ι παπι απ ι!!α ο ιαιιοπο Ροποιιοι πο

ιοάο, ειπα! Ριιιιι πε:ιιια πιρροπιι ι:ιαι:πιιιιιι, παπι

πω εοεποπιι ι!!ιιε!, ποια !ι.ιιπιππι επ, ποπ τοπια:

επ ιπιποιι πιιιαιιοπε μποτ , πια ριαεοπιι ι!!πι! πι·

πι! 4ιπ!'Μ- ιε:ιιιιιαιο. Απ π.. !πρροπο, ει!!εαε:ιαιπ Βιιιιιατ μπάσ

ιι: ι ωππ:π!ιι πιο εοππιιιοπο πιιπιο, ιιι ι ιε:ιπιιπο

επε:πιια!ιιε·ι εοπποιαιο , δι α νο!ιιιι:α:ε: οιιιιιειπέ`ι ν:

' ι ε:αιιπι !ιοειὲ ιιι εππ Βιαιιπ απ εοπ!οπ!ππι ποιοι·

· ιι·ιιπειπιε, ιπειιοαιιπἐ πι!πιπ 8: ιε:ιποιοι ε:οπιρ!ειο

' πιο δι ιιιοιιιιπιἔ π” πιιιπ:ι!!ιοι :ιο ιιι!ο!ιοειο πο

απο Πει , απο Βιαιιαπι ιιιιοι οιπποι !Ε!ιει:ιι:ιε α:

ιιιιι·ιιιιιαπιιε , :μπε νιια ο!! οιιιιι ιο!ππιιιιε: ειοαιέι!ι

:Με :ποππωπω , ιπειπο οι: ο!παι:ι 86 πιο.

ια!ι ρι·ορο!ι:ο , π: πειιιιιιιιι ε:!πό!πε.

= Σ Β Μ! α. εαιιπ:.οιε αο!ιιι·πξειππ ι.πει8ο !ἔειπο!.ἱιπὸ

Διι_,,ιψ,' ιπαιιιιπἐ οοππ·ι·ι πω: π:ιεπ:ια πι! Ρει!οο!απα ριοπι

ο _ ποπιι:ιιπ, πιιαπι Βου: !ιαοει πιο οιι:ειιιιιιι :α:ιοπει!ι

Με, νι επι ιιο!!ιι πι! πι!πιεπι πιιι€οιε ιιιοπο !ιοειο,

οι :οπ!οπτειπε·ο ιρ!α.ιπιπ ιι:ι:ιιια·, Δε! πιο!» ΕΟΠι;ς

πο , οπὸπ αιιιιιιιιιπι :ιπ:::ιπαειι ιιιιιι·ι!ιιιιι π: μι·

Πω!" π' !οιεπιι:ιιπ ι·οιιπιιιοιιαιπιπ ο!πδιππι οαοι:πιππι,ποπ

,_ι π . . . .
!ιποι·πι ι·πιιιιιιειιι ποιιι !ιιι·ειει!ιε, παπι πω: !ιαοει,

·ωσήχ. ειιιαιεππε πι.ι:πιπ.ιιιι ει!! επιεπιι:επιπ ιε:πι πω: ποπ

ιιιεεε!επιπαιιοπο ιιιιιπο ιποπο αοεορΝΜΦωεπι πιο

οοππιιιοπο ιαπ:ίιπι π.ιιπιιι ποπ μαπα:: ο Μαιο!

παιιοπε ιιιιιπο ιιιοπο,!επ ιαπιπιπ ιοι:ιιππο πιιιιιι:.ι.

Απ ιιιοο. π:Βο,οιιππε:πι ε:.ιπ!αιπ ιι:οπιιι απ πι!πιοιπ

αοπιιιιιο,8ι πιο εοππιιιοπο πιτπιπ:πιιιπ απ ιιιιπιαπι,'

σπιτι π: :Πάοκ :κι πιπιεπιπι, ιεειπιιι:ιιι :στα μπα

πιιιο ιπι:πιοιπιπ , ειιιιι ο!!ιεπε:ιιιιοροπ:ο να παπε!ι,

ειπα: ποπ ιε:οπιιιιιιι απ ιι:επιιπαπιι οπο! π: :!!εδιιισ

τοπιιζιιπ οιιτιιι!ιιε , ποπ πει π: ιπ:επιιιε, πο: :πισι

:πει νο!ιιπι. Δε! π. πεεο !οεμιτ!. απ 1. Ριοο.ριαι- ιιι)

οπο: τω! Ρο:ιιιι πιο εοπε!ιιιοιιο ε:ιεπιιιιιπε επιπ Α”

πιο απιιι!ιιε οοι:ειιππιποπε πωπω πειοι:ιε , ποεο; 1:!:Ρ'::

:μια :!ιιιι!ιιι>ε οι οιπιπιε !πρειιια:. ποπ ιιοιιιο -

πω: πι. παιππε ποοιιαι επιπ πιο αιιιιι!ιιι επιπ

ιπιιιιιοπι παιπιο ιπποοιιιε, εοπε:ε·πο. @κι πιπιρο- ν

πι, εοιιπι: πιι·ππιοιπε ποιο ι!!ει:πιιι , οι πόστο

!πο ε:οππιιιοπο ιιισ:νιπιιπ πιο Οοο ια:ιοποεπ πιο· _ ,

ιιπαιιι ο!ι8εππιΡειιπιπ σε! πε!ειιι ο δ: νιιπ οι ι!!ιιτπ-| πι! _

ιιιιιι πιο, ο ιιια:ιιι!α αιιιιι.!ια απ πιο!! ι!!! πσΒιι!π::. ε:

Ειιι:ειιιιιπ οι!! ποπ ροιπειιι: Βεπι Ρο:ι·πιιι απ πιω ;'

Επι!! ιιι ι!!ιιιι απιει!ιι , ειπο πιο ε:οιιπιιιοπο παπι· π'

ποια: , επιιι ποπ οιοειιιπιππι , ποιοι: ιαπιεπ απ: οι

α!ιοι·πιπαπ ιιι!ιοι·ιιπι , ποιοι” Ριεπιπειαι ι!!ππι στο.

πιτπιππι , απ: ιιιειππ!οπι πιο Μπι οιιιέιιπ.8ιτ οσα:

ποπιοιιε οο!α:!,νι! πιεσε πιο ιειιοιι:ιιι,!)οπιιι ποπ

ιιο!ΐο !ιοπιιποιπ απ !ιποπι επεσε !ο!ο απιει!ιο :πιο

οιε:πιι.Νε8ο ιιοπε:ιιοιοιιι ιιιοο.ιιαι:επιιιιες α!ι:ιπιπ πι. ΡΜ·

οοιιι:2. πω πω:: πι. πανί!. ειπι πιπιπιπ ε. ιο. :πιο 'ΜΠΕ. . .

πι: πω. πεπιισιι , ποε ιιιΒιιιε (ἱοιι!!ππι, ποπ ποαοποιοι πιο ε! Ω!ιιι!!ο , ο Β::1εππο νιιιοιιε παιπ- ρποιωμ, Ἡ

το πω!! Με ε!ε:ει!Τι::. Νειιιιι: οι ω, οιιοπ απι:ι- ι

!ια,ειπιοπε απο! εοππιιιοπα:π παπι!! πιο πι.

πο! ιιι οιππο ειοπιιπιι , πιοι·ιπ: απ:: οιππειπ ιστο

πιποιιοιπ εοιππιιιιιιιι , οιιιπιοιι!ειπο ιππιΕπιεπιο:

οο!ιπα , ιο!!ι:πι· :ιο το νε! ιπιιιππεα οποια!! πι:

νο ο πι αεοεπεπιε !ιοειιαιο :κατὰ , επιπ οι! ριο3π

σε:: ι.ια!ασπ: !ιοειιιπι οοιι!οιι!πιπ, νε! οοιππι !πΡο:=

πα:ιιιιι!ι:ειι; !ο!ιιιπ επιιπ πιεππιιιι απτο ιιιπιιι!ιο.

ιιοιιι εοιπιπιιππι, :πιο ποια ποπ ο!π·ιππιπι ππιε μια:

απο, πι! ιιιπι!ι.ιππιπιιι.π οπιπιοπι ι πιιιι ειιιια πο·

ειπε



$` Χ /ί·ξεπιίέ .Η

οσο οπιπἱΒιι: οίΐοι·ιιπιστ οιιοσιοιιοι ρι·οροΠιο , ν:

πιο: οι οΙοσί:ι ίαΙσοπ:σι οίιπι ποσσιισι ίἱιΡροπα:σ:

οΙοθιιοσιι&α ;σοσ ίοΗιπι σ: ρι·αιιιισοασισ: οο::α

ΡΕι'Επιιιοσιαι ομοσ: σιΙσδΙιίιοι·:α:ο ασια ,ιιοιΕ:

Βου: ο οπο: :κι ποίΐοι·Ξοι·ισ8πό :σωσει οίοᾶυ:ί.ι5

οίίιΉίρασοσιπα:σιπ σπασει ισπι1επιιιισ Ρο:σιιοο

ιΜΩΝοσ«παπι ίια:ο :ιτΩσιίιο ισίαΙΙίίιιίισσι πιοσιοζ

Μπι σ σισιιιέπιοπ:ο Ρωστιιιι ι·α:ιοσο οσΐοαοοισ

ΪξΝἐ##_Μ#-οίοᾶἰοπὶ:σι σο:σισ :πω πω, οοπίί:α: 1. αίιοοσι

σπ2.".- ::ιισοίσιίίο:ίο Ποσα ρ::ίοι.σο σιιππωι ίσσπι σο

ξ';ώΙ.. οι·ο:σσι σε στι: ο π μια: σοσ ίιαίιιιιίΤο: Ρια:οοσπι:α

:στο 'πιο .

[ο

 

οί

ι

ί

ί

ί
; πι.

Επι: μ

(πω. ω» οοιιΓοπίσιιι αίοίοίσιο

πισω , :ισἱίισε ίπίαίίιοΠιτο: :ιοσιίΠο: οίιεοσσοι

ασ ίπποι ροισσοΕτο: :μια άσο :ασια πποσία σοσ

(ισ: σα:στέι ίσα ιπίαΙΙιίιιΙια, μωεωι σοίισο:σπ:ισ

σιιιιπισ οι: ίσρροίι:ίοιιο Ιιίιο:ι οοπίοπίσε νοίσσ:α

τι: ο:οα:α: ίσο οοιισπἱοπο ίσ:ιιιι :. Ναπι1ίοο: πιο

.ι·αίιιοι· σ: ιπιροΠιΜίο › σ: κι οσοι πισίο οι: ισίιιιι

:ἰα πιοσιια, :πιά Ποσα παπα ισ :ίιοίασι·ο ίσα: σωσί

ιιοτοπτια ο Π: αΙισσια οι: οίοο:ίαοοσίοπίσισει νοί

οοσ::α ,ο σ: αίσισια οι: ποπ εισαι: οσοι οπιπιΕισέ 8:

ΠσΒιιΠε οοσίοπίστσε : :μια ιαπιο:ι πιο:αρίινίιοδ: σι!

:επι σοσ :ορσΒιιι: , ν: νο! οσιιιιισΠο τποσιο αίιοιιιια

ει: Ρ:ορι·ιιι ίιοοτ:α:οίι::οίΡοιιίιιισε,νοί οοιι:ι·α οσοι

οπισιίισα δ: ίιιι.οσΙιε οοπΓοπίιιισε , σοίιισ: Πισε,σ:

· ::οιτσαοίίο: οτιαιιι ι·σο:αρίιγίιοο,ρτισε τ:ιιιοπο μεμο

ίΕο:ο πιοσια, οποίου: ιιιίιίίιοιΙι:ο: ποσο: οίοο:οι ασ

ρισσοίιισα:ιιιιι θσοσι ρο:σσοο:οι π.. ποια σοσ πιο

σο Ποσα @Η οίοοιιοσοσι σοίισἱ: :Πο οοι·:ιιε σο πιο

απ: ισ οοπιιιισπι,ίοσ ο:ιαπι ισ ρ:ι::ιοσία:ι , οιισι πιο

:ποσοι σ: Ρισσαιω αο Πω σιεπσε: πο: οι·ιισστπ

οιιιπι Γοίΐι:π Ποσα ί_σιίίο: απο: σο ιιιοσιίε ισ ωσ

ίσΓο, σσσο οοσίσίο :ιο οποσ οσοσαι·ιι :ποσο @Η σ

&ασι οΙοό:ιοσοιτι, αι·ιιιίιοσιίΤο: οΙ:&ια παο , νοί ίσα

πιοσιει, σο:ισσιιι ίοιοσι :με παω ίσοι”. οίίοπ: :οσ

:σα , πω: οα ρι·ασισο:ο: οοπετσα οι: ίσκιο 80ο

επίσ οίοάο:σπι : ισοιπ μορο::ιοπαστο: στ:: σ:

ποπ :ίοδ:ια, · 3. ορια οιιπι Γοιοπτια οοσσι:ιοπατα Π:

Βοο ίσοιοθιιιὲ σοοοίία:ἱα , δΕ πωισσιιιω ι οσοι

πο: οασ·ι σοσ Γοίΐισι οοεποσο:ι: Πισω οοίιίοιιίιιε

σ: οοσσι:ιοπο ίσ:σι·οι,σσοι σοίιθ:ο ισ ποιοι: :ιτα

ίιπίσι:, Μ! ο:ἰαπι ισίισι:οα αίσιο , οπο: Ρα::ιιπ οπα

τι οσπι ασια ασισίιε ά ίσο απ: οι:οσπιίιεισισει ραι

σ ίἱπι ιισσοιιιισι ο:οασσιεΙιοίτσ:ι ίιιιίίοπ:, οί: :α:ιοπο

σα:: ισ πιο οοσοσιιοιισα. Ναπι οτιαπιίι ποίίι οπα

σ :πισω , ασίισο Ποσα :αίοτπ ίΒιοσ:ἱατπ ίιαίισιίί::ε

Ασ 3. οοσοοίΤαὶ πιαιο:ο,σοε.ιιιισοι·. ασ ο:οίι.σιίί.

ιιιαιο:. οί: σαοοίίασα :ασια οοποτσα,ν: οοπέισα ασ

ξιτσ:σσι, οοσοοσοι ασ αισίω

Ν”. σί;"· ίσπι ίσο οοσσι:ἱοπο σιτσ:σιιι, ίι€ἔ0: ποια οσπι οτα

σ:

Ισ@ποπ .Ιώβ

σϋπσό:ίοπ.

° "'Ι"'"° :ία ποπ σ: οοπζ:σα οι: ισ::ιπίοο
πατιιισ ίσα; σο:

οπίσι 1°οριιεπατ ἰΙιο::αιι σκατα; ίοσ οι: οοπιιοτα

:ἱοπο πωσ ::οπίοσίΐια , σοσ παπι ίΐιπροσι πισω

πω: οοοπτσα ασιο οοιιίοσίσιιι ίσο οοπσἱ:ἱοσο σι

:σ:σσι. Κοιισεσα: πω: , ν: :ισσοοσα: μαπα Μία!

πισω: οοπ :σα οίιοάσπι ίσο οοσσιτιοπο Ρωσι

ιιισι, :μια α:σιΙΙσίιι ποσσίιπι ί-σροοπἱτιι: ίσιο: :οσ

ίοπΓσα οτοσΠΠ2; σοσ αιι:οπι ασ οί?ο&σπι αΙιίοίσπΞ

ί:στιι:σιιι ,. παπι ασ ίιιισο :ιτείσπροσιτσ: οοπίοσίιια

ίσο οοπσὶ:ἱοπο ί-σ:στιιε , οοπσο:α:ἱοσο πω: ει·αιιια

σ: ισίαΙίιίιιΙίτο: οοπεισα·, ίαί:οσι ισοίιοα:ισο: δ: ισ

οο , οασσοιιι :σε οασίΞιιιι οίΐοθ:ΐιε αΒίοίσ:Ε· , 8: ίσο

οοσσἱ:ἰοσο, ίσ:σσ οισοασ οσοι ιπ:ι·ισίοοαα,ίο. στα·

:ία ; σοσ σιιοασ ἱσίαίίἰΒιίἰτα:οσι, στ οοσσοτα:ἱοιιοπι

οι:::ισίοοα:σ ; ν:.π. π:σοοσί: οοπΓοσίσ:σ πιο οσο

σΜοσο ί`σ:σ:σπι , ποπ επ ίο:πιαΙι:οτ, θα ισπιιισισ

έ:: οσιοασ , σοσ :πωσ νι::σσα ισ::ισίοοι:, (ισ

οοππο:α:ιοσιε οιι::ισίοοιιι; ν: πιο σωοοσί: οπο.

ίοπίσσι αίιίοίστο σιτσ:σπι, επ ίο:ισιίι:ο:ι& πισιιι

πισω οίίιοαιι , σοσ :α:ἰοσο ποσα: νι::σσα ισ:ι·ισίο.

απ, σε ποσα: οοππο:α:ἰοπΞε οι:ιιισίοοα, οι :ίσοαοἰ5

νθΙσπτα:ια Ποἱ . κρασι ασιο ίσοποίι:ιοποισ οοσίοιι

ω: 6

Έ 4 ο Ι 16:

πι: οοιισιτιοσα:ι ποπ ιπ:ίσσοΕα:: Αποπσ. ἰίιἱ σο;

ίο:ισι:σ: σε επισίι πω:: ίπ οισιπο :ισ οίσί”ο&σισ

αίιίοίσ:ὲ ίσ:ιι:σσι. @και οσιοαοί:ισι ίρίο πω. οπ

ΡΙἰοα:, ποπ_ιροι· οισο:Γιισ σα:σι·ἔι σοοα:ἰοσοπι απ οι;

σοσ νοοα:σα νοοοπ:ί σοσ :οίροιισο: , ν: :σσοτίστή

οοστοσσιιπτ , Μ! σο: ο:ισσοιπ σίιο_, Με: απο σοσ

ται:α: :ποσο αρΡΙιοα:απι : Οι)υπ σἔπσίὶπιβσιίἰπιππς

του: σε Μπαστιά .πωπω , επσ:πιππο ιρ:[Δρὶ· :σκι :ποσο

ΜΗ Μπεστ, οσο :ποσο πιο.. πω: ΠΙθ"ί'ι“ , ιιίΞπιππω υπο

πωσ σΙἱππι ποπ πωπω: , σα:: σπάσει σΙΜο , σε[πίβ: Πεο

υποσππι «πωσ πω :Μπι πρι:: α:: ποπ παπι πωπω σε

ρίἰσσετ,_ ππίππσιιιιπππο :οπϊσπ8επτ, ὶπ πιά” καί: $πβίβσπ.

Μ: :β 2 @ιο :1σισ οία:ἰίιε ποιού: ::οστια ασσο:ία:ιοα

ΑσΒσί:ἰιισε πιο Ρ:οπσσοι.ιι·ο , σπσο ίσα:π :ΡΗ Γω

τοστἱαπι σοσιιοι ριιταπ:ξ νίσοο ρίινίιοθ. ρ:εσοιο:

σιιιια:ιοπο σο:ο:σιισα:οι ιοοστίιιτοι ασ Διπσσπι

αρρίζοα:ιοποπι ισ:οιππιιι) ρο:ρπνίιοαπι ρια:οιπισ

σα:ἱοποπι σίιιο:ίαπι. πισω ασ Μέσι σοσ τοοστἔ

π: παπι-Ισ :οι νοί ασ οι:τιιιιΓοοαι τοιπροτίε εικοσι
ίιαιι:ιαε,ϊ ρω· οισιποπι ασ οσα: Ποσαοασσοιπ :πιος-ί

παπι πιοιιοποπι νισοτ ::008:Πασι -, απ: ποπ οσο

Βιιιασμ ν: Μ. ι. πι! αεπφσω. π. α. νοίασισ:οιπαε

οοσσι:ιοποιοι·οσοπ:ισπι, ν: σ: ω” μψποιω σ. σα.

Ασή. ποΒο ίοοιιοί. ο.σ.οτο:ι. 11:80 αίσιιιι:ι. ΕΕο- _ 24.

σἰτπ ρ:ίσε σσὸπι νοοασο ίοι·:ία:π: παίιι:σσισοιπ ασ Α: ιι.

οοπίοσίιιιπ ίσο οοσσιτιοσο Εισσι·ιι:π , Ρο: ιισασι ίσι

ίιι:ιισιποιιι ισοίιοαι ίπποι οοσει·σι:αιοσι , οίὶ σοσ;

ΜΗ:: Μπι Ρπισ :ισσισ οσπι Πιο Με ποπσιτιοπο

οο ίσοοπιστ, ρο:σιτ οοπίσπ η ο:εο-ίσι: οοσε:σα

μισο ν: ροσιιισ , εισαπι ν: πιστα πιο οοσσιιιοπέα

ΝοΒο τιιιιιοσ ίπ Μέι οοποισα :ασισπι ντΡοίΙἱίιιίι εο

οποίοι ποσο ιιισιιισιιιισ οοπίοπίσιιι ίιί.ιοπιισα

@πια πιο: ροίσίιιίι:α: οοσε:ιισα:ιε ποπ οσοι: ισ νοπ

οατἰοπο ισία|ίιοΠοιπ ίιαίιιιιισιποπι ασ οοσί:πί`σισ,

Για :πισω ροίίιοιίσαιοπι ασ Πίσω : (ιππασία ασ

τοπι ποπ ποιοί: επσιπωσσ οϋοποίοι ισ Με Ροίίιῷ

ίισι:α:οασ ίιαίσιτσσίποτσ,ίοσ ισ ίιαο1:σσίσο ασ οίίοβ

άιισι ίοι:παίι:ο:, οοπί‹πίσε αυτοπι πω: ποπ ποιοί:

σεσιιισιιισ οοεποίοι ίπ ίοίΞι ΡοίΙῖπιΙί:α:ο πισω

σἰσἰε ασ οοπίοπιιισι , ί:·σσπ ισπιιι παίιι:σσισο ασ

οοπίοσίσπι σοτο:ιιιισα:ο ίσ:πισπσ σο! ποσο ία

οποίοι ρι·οο_ σιί:. αστοο.οοσοιπι·ι: Ποσα-ασ απο”.

:α:οιιι ισσοτο::πισαταπι ασ νι:ιιιιισσο οοπίσεο.8ι πι·

ισσπισε, απο; οΙαιο, εωιπιποε-, ωστοσο : Η

οο: απ. Ποσα απ:οοοσοιιιο: σοσ σί::::ισιπο: :οικισ

ίσπι ασ ππιιπι , οιιιια σο:: οπο: ποσοι:: ίσιο::α:οπι

οιιιοασ Γροοιί·ιοα:ιοποιπι ασ νττσιπ:ισο :α:ποιι ίσσισ

οοποστίσπι οδο:: σιίί:σι&ο. Νασο:: :ισ που: οί: πώ

απο, ν: Ρ:αίσιιροσα:σϊ απο α :πισω σα” σο:ο:

τιιισα:ο ίσ:στα , παπι :στο οοΒιιοίοι:σι σοσ Ισπ:απι

ω:

.σε 5.

σο:οπσισα:ιοποιπ ο:οα:σια; @ο ίιισιοι:, ν: ρι·2Πιρ- ί

Ρο:ια:σ: ιι:ιαοσο σα” πισω: , ασ οιιιαπι Όσσα οί·

ί`ο:: ίσσπι οοσοστίσπι β σἱίἙἰπᾶὲ οοεσοίοοσπο να

ισπιομιο ίοιοσιίθ. ίισιρίίοιε ιπ:οίΙιΒοσπα. Νεοσο

ἰσοπι :ποσοι οίί: οοσοστ:οσσί οι: πω: σοι ασ οΕί-ο-,

&ιισι οοσσίτιοσα:ιιτπ , δ: αΒίοΙστιιπη παπι ιισ αίιἐ

Γοίστιισι ι:οσοστ:ί: οσπι Ρ:πισιίιοσο , δ: ἰπ::π:ἱοπο

οίϊο&ίια σο:οι·ιιιἰσ.ιιἑ , @ισα οοσοσι·τι: , σ: α&ιι ίο

οισα:σι· οίΐοθέσα ι ασ οοπσἰ:ἱοσα:σπι σοσ οοσοστ

στ, ν: οίΪοᾶσα αἀσ ίοσσ:ιισι·, τω ιαπιίισι ν: Ρωσί

σοα:σ:: νπσο ασ ποσο ποσο οταιοοσιτ νοίσσ:α:ἰσ

Πω σο: ιποσσπι ιστοπιιοιιια , οίιπι ω: ο:ΐοάσι

σοσ οι·σισο:στ ασ οποοσσοσοσι σοσ τασισισ ασ εο

8πἰ:ἱοπο:ιι. σοι δ. σ:Βο , ίιασο οίίο σοάσπαπι το

σοσαπι; οί: νοοαοσίο :αστίισι σοσει,οιιαισ οι: Λα

8ιιβ.ᾶ $.δοιπι.' οσισοπιστσοσσπί, ραιο:ιασ Ι.ρτοίι;
ί παπι :α :οιρία νίι ίσσ: Ραιτοε 8: ()οποιίια. Ασ σ.

απο , ἱσ ποσοι ίοπ:. σοίί:τιιι @πιο σταιιιοσιοπιια

.ί

μι;

Δ! π. . α

Βιπ.ΉΜό

επίπίπιἔ σε;

πιο.

£ο:ιετω:ατοπι, (Ισα Ρ:ωποσι:ο σοσ σοίιο: οοπίοσ- ο

(πιο οοι·ισι:ιοσα:σσι, ίσο! :ιστΕιπι οίιίοίσ:σσι ; :πιο

Το. ισ ο:σιιιοασ οσοπι αίιίοίστὸ οίιοϊοιισσι·σ ,· νοΙστ
- ή πισω;
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πιεὸιιιπ·ι ει: ιι:οροιιτο οπο: ο ν: πιο όετειπιιπιιτο

ιεπιιιτπι, π.ιιπ Πειιε .·ιπτε ειεθ;ιοιιειπ _ οπο π: μπι

ιοιεπτιεπιι εοπο ιτιοπιτιιιι, ποπ οπο: ίπποι Βι·ιιτιιιιπ

εκ ιιι·οοοιιιο, ντεκ επει:ιετιπιπ:ιτο Κ· οπο: εοπ-·

" ποιοι, (οσε .π.ο:ιοετοοιι, νεΙιπ πιω εΙεάιοπε)

οι τιιπι.οπι ν: ο 8νιι:ιειιιπτ, ποιο οπο: επ νοιτιπ::ιε

εκατο ιι:οοει·ιτπι·ιι , π παπι· , π: ποιο: Πειιι οτα:

πιο ειιιιιιτπ:ιπι πιει;ιιι πο: πι! οπεπιτπποπε ιιιιεπι

εοιιιοπιιειιόππι ιποιιιοιιιι. Υ:ιτιε Ποιοι ποπ :τιπ

:πιο Μπιτ οοπιιπιοπι ει·ειιποο, Κο ετιεπι ποπ οτε

απόιε , πτ ε:ιιπι ιο οπιιπε οι! οσε Με: , οπο ιπεπιιι

ίοι·επτ πιο 6οπΒιπ:ι, ποιο ιιιτοιιοι·πει, ειιπι οοε ρε:

τιπειιτ ιο οιπιιιι:πόιπειιι οποιο άιπιπ:ιτι Απ τυπο.

ιειτιιι· , πεΒο , ειπ:εεεειεπτοι· :ιό επιτιοπι εοπ8ιπιιπι

ποίι:οι ιπρειπιιτ. εοπΕπιπι εΠο Γπο τοπιιιιιοπετιε

:ειιπιπέι.το ιππποε)ειιπι πιι:ιτι πι: εοποτπ.ι Ρε: οι·

ειιιιειπ οι! ωιιοπιιπ πιο εοπάιτιοιιε πιτπιιιπι ι

ξι:οιπειε πςτιπι: ντ εοπετπιι ρι·πίποροπι οι εοπιι::ι

π οι εοιιοιτιοπε ίπ:πιππι; επιπ ιιπιιι ειιιιιιι πιο

οσοι φωτ, απο ειιάετε:τπιπιτιοπε, ποιοι :ιοειριτ

ο πιο ιι"ΐε&π @οι οοιιτο. Ει·Βο Η ετιιτιτι Π.ιιιιι εσπ

8ιπι:ιτειιι ποιοι: .ιο ποιο εοπιεπίπ πιο εοπτιιιιοπε

πιο) , ν: ι τει:ιιιιιο εΠοπ:ιιιιι:ει· εοιιπο:ιτο , ποπ

ροτειι: οπτειιΙπιπ ιπροοπι εοπέιπο..Πιιιιποπο οπο

ιι8πιι.1.τιι.ιο Πεπε οοιεᾶιπὲ δε πιο εοπο!ιτιοπε οί

ίει: ιοιπι 8τε.τιιιπι ιπ:ιπετιπιιπιιιπι οπιπιοπε :επι

ε:ειιπόιε , οποιο ποπ ει·ειιπ‹ιιε, πι ΒοήΚΙΟ ρι·ωποιοιτ

ποιππτοτει οππιιιπιιε ιπ πέτο ι. ιππιειεπτει· εοπιὶι

τιιτο5 εοπι οπιπιοτι8 Μ! 0οπιειιιιιειπΡεϊΠ8Μ:ιιτιεπ

ποεριαιετιπιίιτιο. πι. ιπ οπο νοιποτιιτ ιιππιοπιι ιοο

ειι εοπτιιτιο:ιε Ιιοετε απο πιο ει·ιιτιο οπεπιπε σο

πιο ιιτιεοπιειιιππι ιεπετειπιιιιιτ, ροιιίιε οποιοι ιι

ιιιιτοιωπ ιο ειπα ίι8:ιο Βιιιτιο Η: ιπεΙιοιτιιιθ: :οπ

ειπα με: οι·οιπεπι οι! εοπιεπιππι πιο ι:οπτιι:ιοπε ιπ

τπιππι, :πιο ιιιιτεο :”πετιτ ιιιιιιιωπ πό εοιιετιιι::ι

τεπι. 3.ιπ οπο Πεπε εοπποιει: , :πιο εοπιειιιππι

[πο τ:οτι:ιιτιοπε ι:ιετει·τπιπι:ο ιπ:πιππι , τμιιιπι πιο

πιο πιω εοπΒι·ιιιιπι ίτιάτιπι Ρετ οπιιπεπι :κι ωο

ιοπιππι πιο 00πι:ιιι:ιοπε Επ:πιπιιι,εππι 0πιπιε [εισι

0ιιιΜωιο :οι ριεειποροποτ οοιεάππι , οτι ι:1ποιι Γεπιπ. 4. πι

:ποππω· οπο Παπ ει: ιπιιπιτιι ιιοπιιπιοπε εειτππι ιεατιιιι

'°'ἶ"""#”ἔ° ιιππιεπιπι : οι ει: Με ιπίει·ποοιιι Πιο εοπΒιιο :οι
πιο “που”. ι . . ο . η . - .

:μια ειιιιιτ :ο απο 8τιιτιπιπ ι επιιι οπο πωπω πιο:

τοοιιειοτπιι , ο: ποπ :ο απο, απο ειιιλ οι·ιι:ιιιίι πιο:

ποπ εοορει·οτιιιι: ειετειῇιε κοπο απο τι ιιιιπτωτι:

εκατο οπο: οπο οποιο πιο: ιιπ:ιιιτε: ποπ εοορε

τοπιο. Ηοε οτοιπε εππι ιιοε:τιι:ε εοπειιι:ιτπ: εοπ

ει·πιτειε ρι·ιεπεπιεπτιε οπιι:ιηιιοε:τ:ιι ρε: πιετιΕπιιι,

ειπα! ιπ:εεεπεπτει· ππιιιιπι ιιιοετ ει: πι:ππι πιο

εππι εοιιιειιιιι ιπιιιιοιππ ετιππειιιοπειιιτ εοπιζι·πι

τοι ριιεποπιεπτιε νοε:ιτιοπιι η Ρετ οι·πιπιππ οτι εοφ

εοιι1οιιΓππι, επι παπι Πιτ” ιιοπιιπεπι επιεπει:ε: δ:

ιιο!πιπτο ρωτιειιιπιτ , π: Π: ιιΙππι τι.: @ο δε άπει

ποιο ειιειτπιπέ : παπι οπο: ιιοΠιιπ:πιπ τιεειετιιπι

οτιεπείτιιιιιτιοπιε, Γειειιτιέι εοπιιιτιοπιιτιι. απιιιιπο

.ποπιτ Πτιι5 , ποιο επιτιει επι:: πιο , νει ιιιι ιιοπιιπι

εοποτπιι.

Πιεπε:οκ ἴπροοιιτιοπεπιπὸά νοιππτ:ιε :και εππι

ιιπιιιιιο πο: οοιι:ο Π: πιο εοπειιτιοπε εοπίεπιπ:ιι,

ιιιι:εοπιιιπ οτιεπιπει:ιιι· πιω πιο εοπτιιτιοπε απι

Βιιιιτιπ ,ι οποιοι: Πειτε εοιιιεπιιιι·π πιο εοπιιι:ιοιιε

ίιιτπιπιπ,8: εοπιιτπιιειιτει· νιτιετοι:ιτιοπι εοπετπ:ιπι,

ι πιιιεππ.1ιιιιιιΜη οίΐει·ιτ νοιιιπ:οτι ειειιτ2: πω: ει:

ιιιο[ιείιτζοπε,οποι νοιππτειε επειτα επιπ ιιιιιτιιιο πιο

οι.ιιιο , π: ιιοιοιπ:ιε ιο :επι οτε τοπιεπιιιτι, πιο

Μ: Πεπι ιιοΓοιπ:ππι εοπιοπ ππι ιιιτπιππι , οι επι

τιιιιιι εοπΒιιιοπιπιιιτετιιιπιπ Ρι·ιεπιπειτπτ ιριο νοιιιπ

:οι ιιοἴοιπτε ιδ:π εοοιεπτιππε. Κειο. πεπ. ποια.

παπι τ1ιιτιπτιο Πιι:ιοοιιτιο ποπ €ππάιιτιιι· ίπ :ιιιοπο τι

ΜοΠιιιιμω το πετετιπιπ:ιτο οποιοι πιο, ειπιοιιιιιιε ρτιοτι οτι

/«Μιιπ:- πιω ιποποι.ιιιοι.ε.ιι , ποπ μια ιπ οι απο δ; πι:

Ξι:”λΝΜ7

@πιο οπο.

Ϊίᾶΐ

Ζ26ι

εκφοβιισ

Βξ[2ιπτι Χ Π. Πεισιευτια Πει. 8εδοο Χ Ι Ι.

Ειιιιοιιιιο· ρι·τι:πιιιετι ε!ΐε&πε οπιτπιπτ, Α: Γποτιοπ··

:ιο πιω εοιιΓεπιιιι Γπο τοιιιιιτιοπε ίπτπ:ι , :μια οι

ιιιτειιιι:ιτε ιιιιπιτπι σ.π:ε εοπιεπΓππι ιιᾶπ πιο οπο·

ι:Ιιτιοιιε ιπτιιιππι , ποπ ροτείι ποιοι ιο ιιιιοπο πιο

πετεπιιιπιτο πιο εοπιεπιιιι ιπ ιε εοπιιιιτοτε οπο· ·

π : ιΒιτιιτ ποπ ποιοι: ιο είι απο δ: ιπιιιιιιοιιιτετ

Ρ:ιοπιάεπ εοπιεπιπι πιο εοπτιιτιοπε Ϊπτπιπι , επιπε

οπτιπι νιτιειιτπτ οδο.: πιο εοπτιιτιοπε πιτπι·πε. Μιιοι·

πωπω; πτ οοιεόιππι πο: ιπ ίε εΙετει·πιιπιτΞ: εοεπο·

ιειοι!ε, τιεοετ ειιιιιι.ιιτιιτε, Γεπ τιιιιιίι ειιιιιιιιιτι:ε με·

:απο εο8πι:ιοπεπι,οπα (ππιποοιεόιππι :απο . μ

ιιιετ ίοροοιιι:. Κοτιο: Πεπε ειιτεππι ειιειτπι· εει·τὸ όρων!!

εοπποιι:::ειιοι:ι·ιιιπεοπιεπιππι ε: Γποροίι:ιοπε :ιι

τπ απο, οιιι:εππε ιιιππι ιιιιπιετιιιιτε εο8ποιειτ ιπ ιε

οπο πωπιτιπ ιιιιι‹ι πιο, φαι οπο:: ιο Γε,τιπιπεΙο

ιι πιο εΒιειιιτιι: ι οι τοπιο ι απο πιο ιπ ιο πι.

οειι: πετε:ιπιπιτππι είε, οιιιιπτπιιιεπποπε Βιιτιπο

ροίι:ιο , ποπ ειιτιπ Γε εει:ο εοπποιειοιιιι. Μιποι·

ρι·οο. ποτε ιοέι:ει:ι:ι ιπροοιιτιοπεπι , εοπΐεπιπε Πο

εοπιιι:ιοπε ίπ:π:πε ππΙΙππι πιο ιιετετιιιιιιιι:πιπ

πιο ιπ (ε τ:ιιιίειιιπιτε @Με ο ιο οπο πιω ιποροίιτισ

πιππιι:ι ποιο: : Μ! ριιιιιππι πο, ποπ ιπ Π: οιιοετι

ιπω ιο πιο ιιοπο , :πιο απο. ιι επι επιπ ποιοι-τ

οπο ιιπ:εεεεΙεπτετιεοπιίιτιε , ιιιιπε ίε απ Ποιοι ιικο

ειιιεειιοππι όετει·ιπιπιιτ. Ετ8ο οπο: οσε ίιππππι πε

πω: απτο εοπιιοΠι, οπιπτπιπεπποπε πιτ ΐπροοιι- _

:ιο,οπιιι ιπροοιιτιο ιιιΡΡοιιιι οε:ετιπιπιιτπιιι ποιο _

οπο Πεπε εοπίοπιιιτπ ιιππιετιιιιτε εοπποιαιτ. πω. ς_·.,|;,_ ζ

:οι πε εοπιεπιπ ππωπε τιιτπι·οποίο·ιιιιι άοθ:ιπιπιμνι.
εοπιιι·τπιιτ : πιιπι πιο Γπροοιιτιο πο ιετε:πο πιο ι -

ιπροοπιιτ ιιοει·πιπ εοπιεπιιιιιι πι τι πιο ιο :επρεπε

ειτιΠεπτεπι , ποπ Ροτπιιιοτ ποιοι πο ιττετπο ματιο- κ

ιοετε; πιπι εσιτεππι ιιιπ:π ει: ιιιΡροίιτιοπε ι-πτπ:ι·

:ιοπιι πο στειπο ρι·ιιεποπιτ, οπιι:εππε ποιοι ποπιτ οι

Μοτο , ιπ ιπίπιπε εΙππιτιοπε ειιιΠεπιειιι. (ζώο τι

Πεπι Γπι :Μπι οπο: ιιιτιοπε οπιποιι:ιτ ντ που

ποιοι: λ ποιοι π: ιιᾶπ οποτε , τα /:8.άπ. ιιιεὸ πι.

(πιο ρει·ιιιιιιοιιιοιιε πακετο Πει ποπ ειτιίιειειιτ

πι οτει·πιτιιε , οι οι :επιροιε , τοπιο: οι Ριαίειι·ετ

πει· οπιιπεπι :κι ποιό τεπιρπι , .ιο οπο εποπεπ:.

Επτιιτππι ειι.ι:ε:π πιο εοπιιιτιοπε Νεο ίπροοπιτπτ ει:

:ιτπιπ π πι :επιροτε, πεε ιπ οτει·ιιιτιιτε , ειπε εσπ

πιτιοιππιπ πετει:ιιιιπιιτιοπεπι απο: ιιοεπιτ. Ποτε πω”.

πιει Ρωτώ , επι ιιιι:επι επεάπε ίπ:πτοε ο:ιεπιπετι. _

.πιω ριιοποοπειπ ετιπιιιι πιο εοπιιιτιοπε Ποσο Γε

οε:ει·πιιπέτιο, πιο πε ωειο απο: οι τε:προτε Γπτιιι·ι,

εε οποτι οοιπιπ Γποροιι:ιο ίππάετπ: ιο πιο «Με

ιιετει·:πιπατο ιπτπτι ποιοιπ:ἱ: εοπτ:ἔι .Πο πι, ποιο σ98"δι .

ιππιτπιπ ιιοιοιιιτππι Ρεποειιτ :πωπω εοπτιιτιοπιιι

το, οσε ποικιππι νι πιο ειιιιιιιι ιο πιο πιο Γπο τοπ

τιιτιοπε πετειπιιιιιι:ο , ποπ ποτά: Μπι! ποτε Επι:

ιιποοιι:ι. Νεο ει: ειιτιεπι :πιο τιε Γπτπ:ιε, ειπα πιο

:επι π: ΐοιε Επτιιπι Ρ:οποΓεππτιι: :πιο πιτιοπε,

ποιοι ρι·ιειι:ι:ιπ:πι· οπο πεε:ετο ν: :ιδιο ιο οτε:

πι:ιιτε ιιοπιι, ι οπο” π: ι οποιο Ρεποεπτ, οι ιιιβι·ιι.

πιπι Με Γποροπιιπτ απο: , ι οπιοπε ρεπτιεπτ,ιπ

Γε πετει·πιιιιο.:ιιι ι Τε. ιιεε:ετι τιιπιπει , ι πιιιιοπι π: ι

ειιπείιτιεπτιεπτ, π: τιετε:ιπιπιιτο οοπεπάιιι οι οσε απ·

τιεπι ιποροιιππ: οπο ιιι ροίι2ε:ιοίιεπο :ιόι:π οποτε.

Διὶ Ξ” οπο: οι! πιο Γπροοιιτιι : επι 'ο πε8. πιο· πι·

ιοτ. επι οι·οο. πειτε. εοπιε:ι. παπι ιιοε ιριο,οποά Ρε- Α! Ρωπ"'^'

απο ετειι:ετπι· απο :ιπιτιιιο, ειιπι οπο οι·επιιιοε επΐ°ΡΡ·

ΐπο εοπειιτιοπε εοππει·ιεπόπι , ε:ειιτπι· απο @πιο

Γρεει:ιιι, οπο: επι το τΡεπιιπ Ρετ εοπποτιτιοπεπι

εοπιΕπιι?ιι ίπ:πτι : πω: ο τιιιι·επτπι· ?πιο ι:επτππι,

τιπιοπε ριππιίιιε πι ι πιοττε ιιοεπιπτιπε , καποιο

ειΤετ Με ματια :Ρωιιιιι τ πιο πιο εεπτπ:π απαιτο

ιεπι ρ:ιεπιιιοπεπι ποπ οιοει·επτ ιο.ι:ιοπειπ πω" ε

οπο , πιο εοπιπιππιι. Νιιπι Επι: τιοτιππι οι ετ

ιιτιοπεπι :Μπι οτιί!ιιιιιι:ιι ει: :ποπ , οπο ιι:ιτπι··

ος ει: ιιπε ος «πιο, :ιο παπι οσοι: ι ιτε ιπτιπιτ πιο

ΠΟΙΝΗ!
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αι.8.

Δι! π..

:πρι

.οι α.

Μ). :οι πρεπει. πο. ιπιοιιι

ιιοποπιιιιοοιιιιι ιιοπι οι ποοιιιιιιιι παπι, οπο όα

τοι , οι ει: οποιοι οπο δ: οποιο , αιι οποιο ιέιαιοι·.

Αα 2. ποπ. απτο:: αι! πιοο. ι!ιιιιπε. ιπιιιοι. Πιπ

ποπιι οσε ειοιιιιοιοε νιιιοιιε παιοι·α: , ιιι:Βο; πο.

οοε επιιιαι,εοπιειιο : οοε αοιοιπ ποπ οι , πω απο.

&οιοε (.ἶοιιίιοπι ι παπι ειι8ειο ιιοε Ποιιιιιιιιι , είι

ιπ ιπίιιιπ ειοιιετο αοί-ιιοο πιω Βιιιιι5. , νι ιιοειιιι

καμβά: ι>ωωι.απιι. απ. ιο. α: πω, ειιαπι (πο

εοπιιιιιοπο. ιιιπποπιπιιιιειειιιιοιι , ειιι:ιι @οι οι

οι Βιιιιιίι οποιο Γπο !οπιιιιιοπο ποοιε οοιαιἑ.

Αι! 3. πεπ.οιιποι._αιι πιοο. ιιιεο , πιω νο!ιιπ

ταιειιι οτι ιπ Πεο ποοοιιαιιαιιι; ποπ Π.ιοιοιίιιιιο,

ποια εοιπ οι !ιοεια ποιείι ωιπιιαιοε ιπ Πεο ποπ

οπο; οι οοιε&ιοι: , ποια ποπ ποιοιι Ποιιε ποπ οπο,

οειε ίι:ιεπιιαιιι οοιιι!ιιιοπαιαπι , πι! ειιιιιι οοιοιίιι

νειιιαιεπι πιαιοι1οιιιιοι νοιοπιαε Πει , Πιο εοπιιι

τιοπο ι:οπειιιιοιιε απ οοιεᾶοπι ίειοιιε. νπιιο ιοιοι·

  

ω?

ποιοι. ΚεΓπ. Νοε. εοπΓοι:ι. ιιιιια ποίΐει οιιπε πω”,

Η ποπ αι! Βιοιιαπι νι: εοιοπαιπ, ι!επειιιιοπιει :ιο

οιιιιι ιποιιιιο , !.ιιιοπι πι! ιιιοιιαπι ν: οατιι·ιιιιαιοπι,

πειει·αιιαπι ι.ιπιθ:ιιιιαπιειιι ιιιιτιο παιιιιιι.ιιιε σοι

Ιαιαιπ , εοπιιιοο ο νιοια οιιποιο . απιειιιιαπι οπο”

ιιιιιιαι·ει ειππιιω πιο. Αι! ό. πεΒο ιπαιοι. ιοιπ ποια

οποιοι ιιιΓειειιοπεπι που αο :πιο οποιο ίιιιιι- Λώ

ιιιιπ,πι·ιιιια πιο είι νοΙοπιιια Πει πιεπαιαπιιι απ

ιιιιιοπι εοπειοιιιπ ι οσοι! ιιι[ειοιιοιιοιιινοιο εσπ

οι

μ.

ι!ιιιοπαιαιτι, ποπ ειι ιοετιιπι αιοιτιιοπι ιοιιοπ , Με! πω." ..πως

ιπιιιπι Ποιο! ι:οπι αιιιιιιιο οποιοι, ιιιιπ πιοιιειιιεπ· 'ιθωιοπιι

ιιε, οι αιιισιοιιιια, απο οοιιιιιαπιιε οι αειιοοαιιιιε. ώΪ°ΜΒ°°·

Αι! ι. ιεπΙιεαιπ , οσε πιο ιιιιὸιι Πεοα ειοαιοι Ηο

ιιιιποιιι ειιιιιαοκιιιο, επιπ οπο πιαιιιιοα οίι εοπΓεπ

πιο” , πιιιιια πιο ΐοιοια: ιιιΓοιειιοπιε οίΐει Ποιο,

παπι οι ματια, ειιπι ιιιιιι ποιο” ειι εοπιοπιιιιιια,

ποπ οι ιιιι ιιι:οιια , απο ε: απο οιιιιπεπι οποια.

ιιοοο ιιιεοιπ. αιιοοιιαιιι ποπ ιο!ιιοι ποποπτ ιαΙεπι Απο. πιιΒιιι.ιι1°ι οι ι!ιίειιιποιι ιπιοι νοιπιιιαιοπι ιιο.οιΔιι ω.

ίοΙοιαιιι πιππαιιπιοιπ αοιιιιιιιπι ι30ιιΒιιιι1ιπ ποίι “ονοιοπιαιεπι ιο Πεο ιιοοειΤαιιαπι οοιοδιιιιο, ίεει

ειιαιπ Πιοιεειιοξι εο πιο πιιτειιι ιΠαι1ι πεεεΠ-α

. Ποπ , νι Β:Π8 ιοΒιιο(εειε ποιοι οποια ιοπι!ιιἰο

.οι κοκ/υ.

. ι.ιο.

«οι οι

?Η ι.ιιισΙζ'

ιιαιι:ι. Δε! εοπιιι. ιιιίι. απιεε. ποπ ποιοι Ποιο εσπ

“πιο οιιιπ Ρειιο, ποιοι επιιι πιο ιιεειοιο εοπιιι

ιιοπαιο ιιπιει:ει!επιε ιιιιιιιιαιιι πιοιιιαπι , ι:οποοιιοι

ιιει:ιειο αοιοιπιο ιιιο!ειιοεπιειιιι:ιιιιαιπ ιπει!ιιιιιι.

ιιεΒο: παπι ιιοοιειο αοιοιιιιο ειιιπ ?οπο οοποοιιιι

(αοκιιιο εοποιοο , οπο ποπ εοπι:ιιιιιι ι:οι:ο Ιοι!α.

ι νπιιο ποπ. ιοιιιιει. παπι οι Ρειιο οποιαιιιι εοπιοιι

, !ππι πει Βιαιιαιπ ι3οιιΒιοαπι, οποιο ποπ οποιαιοι ιπ

π ι Ιιιι!α πει ειαιιαιιι ίοιιιοιειιιοιιι. Δι! πιοο. εοπιεο.

Σ οπο, Ποιιιπ αι! οποιοι Γοποιπαι. αοιο!οιο οποιοι

ι:οπεοιιειο ιιεειοιο ειδι:.ιει απιεεειιεπτε , ποια οπο:

ιαιο ι:ιεειοιοιιι ιιιπποπαι ι-ειεπιιαιιι εοπίοιιιοε ιιιο

εοπιιιιιοιιο ιοιοιι , πιιιιαπι ιπΐειι νο!ιιπιαιι ι:ιεαια:

. πεοοΠιιαιειιι. Αι! ο . ιιιιιιπΒ. ιπ:ιιοι, πο ιιειοιπιιιια

ιιοπο πιο” νοιοπιαιιε , νει :οι οιιειεαοπι ίπποι

ιοπεοιίιιπι, οπο παξιο ιιειειιιιιιιαιοι ο ιι: ιπία; παπι

α ιο ιπΓαΙιοειε αππιιιαιιιι απιεεειιοπιει αι! οιιοιιιι

ιιοπι ίπποι εοπιιιιίοιπ ειοαιιιια ι νει αιι ι2οιιοιιι

ιεπιιιιπι αᾶιι εοπεοι·Πι ι:οπεοπιιταιιιε ι οπο ιποιιο

ποπ ι·οποπ,παι , νοιοπιατειιι ιιιιιιπαπι ι!ειοιιιιιπαιι .ι

ειοαι:ι, παπι οσε ιπιιιιπ οι ὰ Πεο νοιιιοπι, οι αιιοπ.

οι: οι πει:οί!.ιιιιιιιι :ο ιιιιιιαπιιοπι ιιοοιιιπι νιοιπ

ειοαιιιια , 8ι πειιιιιΠιπποπι ποεεατι ιιιΠεο. νπιιε

οοποοιιεπιιο ι:οιπ ειεαιιιιέι αι! οιπποπι ειπε απ”,

ι ποπ εΠο ιιιιιπιιοι ιπ ποιοιιατε Πει εοιιιοοιε εοπιιιι

Ποπ 5 ποια πιο ιπειιιι!ιιοιιπ πιιοιει!εειοιο, οπο

ποίιιο Ποιο ποπ ποιοίι ιαιιοπε !ο2 ιπιιιιοιαοιιιια

ΙΜ” παοκ οι ποπ οιιεοπι , ποσά ιπΓε ιιεοιοοιι. @ποιο πιιιιια

""""""° ι·αι!ικ ιιειοιπιιπαιιοπιε ιιιιιιπιο νοιιιπιαιια ει! οπε
ω" υπ

πωριιιιισ

η! .ι Πιο.

απ: α.πι·ού.

πιο

άι! π.

ιαπε!οιιι ειιιπ ει·εατιιιιι πιππιιιιιει , οίι :ιο πιο νο

!ιιιιιαιο ποιοι , :κι οπειαιιιιιιιπ πιο ιιοπε ποπιιιι

αέιιιιπ ιπ ιποι:ιε . ποιοι ειιιοπι, είι αο πιο νο ποια

ιε ειοαιο , οπο ιιιοιπαιπ ιιιιιιιιει·επιει ίπποι ιοικιιτ

!ιιπι ο!ΐειεπιειιι ιιετοιιιιιπαι :οι νπαιιι ποιοια αᾶιο

πεπι , οποιο αι! α!ιαιιιι. Λι! α. οοε,ο , ι!ετοιιιιιπ.ιιιο

ποιο νοιοπιαιιε ειεαιεε είιε Πεο εοπιιιιιοποπι το·

ιιοιιιιαπι οι! εοπεοιιοπιιιιοι απιεεειιεπιει , οπο πα.

διο ιεπι1επαιι οι πιω οοπεοπιιιαπιει , ειι εο

ποιοι Ποιο ποπ ι!οειοοιι οοπι:οιιειος πιο ιπΐα νο

ιοειιι οοπεοιιετε. οι ε· ι0ικαιο , Βωπι ι @οι

ιππιπι ιιοοιιαιε . ιαιοιιιε ποπ ποίιε, πιο οποιο ιι.

Ι ιιοιιι !ιοοιο εοπίοπιιιιοπιι πεπο ιαπιοπ . Πεοιπ

πιωιιιιο αιιιιοειιι εοπι ιιιιιιο ιπει!ιο οι ιπιιπιιια ,

πο:: Ποιο ποιοίι πιοι!οει·ιο , ιιοει·ο εοπιεπΐοιοιπ ι

αιιιοε ιιι!οο Ποιπιιιιτε9 απο , ι Πε αιιιιιιεπι ,Β ιιπεπι

Ποιο Γαιοαιο ποπ ποιοι. Ψιοεαι ιαιιι:ιιι πιιιαρον

βιο ποπ ιιππΙιεαι πιποιι!ειι αιιιιιιειπ ιοπι πιιιιο

ιπει!ιο εοπιειιιοιιιιιι ι απο ιαΙιεπι πιοιιιρογιιιο ποπ

:ποιοι εΙΤο αιιιιιιοπι . ποιοι Ποιο Γ.ιιιιαιε ποπ

  

αιι ι. πιοο. ιπιποι. και. ποίιιο πιιοιι ιιοιιειο πο

(οιεπιιαπι πιοιιιαπι οι οιιιιποαι! εοπιοπίοιπιοιιιε

ιιιπι ι οι εοπιιιιιοπ:ιιαπι απιει:οιιοπιοπι ίοιοπιιαιτι

πιειιιαπι ι παπι πιιοι· ποιείι πιο ειιιεαιι , οι οπο.

τα απιεεει!οπτει αι! εοπΓεπιιιιιι αοιοιοιε ιιιτοιοιιι ._

πιοπιει· ιτοπιοπΓοιπ πιιεοιιιιτιι Γοο εοπιιιιιοπε ιοιιιέ

ποιοι Ροίιειιοι· ειιιιιι ποπιιοπι Γιιπποπαι πιοιιιοιπ

εοπΒιιιοιπ πει· ιιιιιιιιιοιιοπι οαοιιοι!ιποιπ πι! εσπ

ιοιιιοπι !ιοοιιιιπ, ποπ ποιείι είτε αοιοιιιια, π: ο ει;

ποπαι πειιι:ιιιο ιιιιιιιαοι!ι; !ο.! :οπιιιιιοπαια ,ο

ειεατα εοπίοπιιιιι. Ρια:ιειιέι πιιοι νοιοιιιαε ποπ

πιο 8ιαιιιιιπ, νι οι: οι ιιειοιπιιιιαιο ίοιιιιαιοι εοπ

ιοπίοι, Μι νι ιαπιιιιιι πια:νιιιοαιιιι. πιο ποπ ι!α

ιοι· οιι πιοποίιιο αοίοιιιιο ΒιιΠιι·ιιοι , οι ιαπιοιπ

ιοπιιιιιοπαιο. Αι! π. πιο”. ιιιαιοι· , α. οο, οιιοιι _

εο ειπα! ιοιιιιιι·ιιοι πει πιοι!ιιιιι ι:οπεοιΙοε,οιιι ποπ

ιιιιοι! ιοιιιιιιιιοι· πει πιοιιιιιιι πιιπειπιι, ιιιιιιιοο

ποπ ποιο πι. πιιπ!ιειι ειιοειιιιπι οι ω, ιιοι ι:οπιιιι

ιιι ι'ιι:·ιιιιοπιο ποιιπιια (ιιιιιεισπε αι! ιιοπιοιιιιοπ.

ι!ιιιιι. @πιο ποπ. ιπιποι ι παπι ίοιιιποι οι.ιιιο οι

ιπιιεοιια οποιο , οι Βοι15 πιοιοιιιιιιιο ιιαιιιιι: , π

ιαπι ιιαιε ιιοπι-πιιοπιει αο οιιιιιοπο ι απο πεεείΤα

πα οιιιιιο αι! ιιιι_ποιιαπι!απι επιιιαπι εοποιο:ιιιι.

Απ ι.ιοπιιεαπι . πεΒο οιαιιοιιοιπ οπο ιποοιοιπ, εἰ

ι!ιιιιπαι πιοιιιι!ιπιιέι οιιιιπαιιιιπ ατι ιιιιπειι·απι!απι

εοποοιιιοποιο πιο οοιιιιιιιοπο ιιιιιιιοπιι ιιιιιι ποια

Βιιππι πτ0ιιιι!οπιια. 81013 ιο εΧΕεπι|ιι πι] εα,ιιιι@ πο;;

πιαιιοπποιιιιπιοι ι:οπ,πιια ι απιε πιο :πιο αιιιοπι

ι:οπιιιιιοπαιαπι ποπιιιιιιι πισιοπποποπιιιι εοΒιιιια

οποια ι:οπ8ι·ιια πι! ειιε&ιια ιιιτοιοι Πιο εοπιιιιιοιε:

ιιιιιι ποια πιοοιι!οιιιια νοιΒιιιι ιαπιι)ιπι ι:ιιεα ι·οεαο-ι

Γοιιιιο ιοιιιιαι: ε .το ιρ[σ πιο οιιιυιαπιιοικιπ πιο

ιιικι,οιιισαεοιπ νοιοπιαιοιιι οπο πιαιίοπποπεπε , ν;

απο 8.τιιο. ιιειιπιι 1.π.4. ια. ε. ι. πιο πι! 3.πι1!!8

ιιιιιιιι ποιο ίιιοπιιαπι ι:οπιιιιιοπαιαπι ιιιπποπιιοι

οποιο αι! οι διοτι:: οιαιιο νοιο ιιπιιια ποπ οι επο

ι!ιοπι πω· ο ιειιοιΠτοπι, ντεαιιια οι! ωπτωιοπ α!

ιοιιιιε βιο! Γοιιιπι ει: οιοιπ:ιιιοπε ιιινιπιι,οιιαιπ Ποιο

οαοειο ποιοιι ποίι , οι ποπ απιε Γειοπιιαπι ιιιι·ιιιαιπ.

Αι! 8. ιιιίιιπ8.ιιιαιοι. ποπ ποιοίι, οπο Ποιο πιο

πιιιιτι οι ιιππΙειε οι Πλα ιαειι!ιαιο Για οιππιποιειι

τι2 ποιοι1ο πιαιι:ιεπιι.ι !ιοοιι ι:οπιοπιιιε , εοιιιΞειιο:

παπι ποιιιο, ποιοι! πιο αι!ιπιπ!ειε ιιια ,Μπα ιιο:ι

ΠΠ: ειοαιι :ποιοι , ιιεεεΠαιιι οι πιαειισιοπιιιι ιιοειι

οοιιιοπιιιη ποπ ποιοίι αι!ιπιπιειο πιο επ πιο πιο

ιειοπιι:ι ποιοι εοπιιπιιιι , πεπο ι ειιιιι ποπ πο

πιαιοιιπ:ιιι οι ι:αιιιο , οι ειιαπι ιοιιιπιαι , 8ι πι»

ο ποιοι

ιειιοιιιιιιι :κι ποΙΤο οποιαπι ι πιο αοιειπ οι οι: σο , Μ." Μ,

_ς οδο οριο”

αι α.

ιεπιιιι·ιιοι αι! αιΕιιιιιι πει πιοιιοπι πιιπειριι , οι ι!ο οι 7·

ΡΜ: "πισι

πιο” κι!

πι, δι ιο εο , ιιοιιιιι!ιπιιι: ιιιιοιιιιι ποπ ιιιιιια_πειιιιπιφ.,

ποειίΤ:ιιια :οι ιπιποιι·απι!αιιι Βιαιιαοι ο Μια Με οι ·

.απο ιι!

Ν]

ιίοεαπνοιππ·αι ίπ Ποο: απο. Αι! α. ιιιτεο αιΤοιιιπ. .οι α. »οι

αιι πιοο. απο, ιι! οπο νειοπι οοι€90ιπι0Ραιο οι πιο. °

Διά.

ι



. ._ ο:
ΑΜ πιτιο'ι

ΤΜοβ2Μ

ε:: οφ:: Χ Η. οαριαιωτιι2. :οι α: ι τ;

::ιιιια ιρΠιοι:οςιι:τιι. Νο:ιιιο ιιιτι:_Γοοιιιιιιιιιιτιο- ιιοιιια. :ακουω αιι:οπι οταιιιιιιτΌοιι: ιιο:ΜΜ πωπω.

Μ:: τατιτοπι ροτοίι.ιτο οπο , ν: :ο Βου: αιιιιποιοα:, ίοιοτιτια:ιι νοιιιιι:α:οιιι οτ:αται:ι τι:: οοιιιιιιιοιι: ορο

Μ:: ποπ πο: πορεια ιιβο:τατο , τι:: Γοιιιαι :οτιιιιτι- ι·ατιι:α:π ::ιι:π α.ιιιτιιιο , :πιο οπο ροτιιιιιο: ρτα:ιιι:ιο

τω· ντ οβι::1ιιια οοιι:1ιτιο, Πτι: :μια Π:ιιε, :πιο :τα ι τι ποπ ορ:τατιιτα, το: ποπ ροιιιι: πο: ιριιι:π ιιιιτπο

και:: , ιιβ::: οι: ΡΑΝ: τω:: αιιιιιιοι::: πο: πιστα,

τι: οπο Γ:ιιιιι Ιο.ιιιιτιιι· :ι:. Μαρ. ποπ .ιι. π:Βαι'ο

ποιοι: ιιβοι·αιιι οοοροτα:ιοιιοτπ ποθ:: νοιιιτιτατι:,

ιο α:ιιιιιριοιι::ιιτ ή: , οτι:: Που: ιιοβιε Γωιιιστ :

παπι πο:: ν: ρτοτιιιί::ι: α ιιοιι:ι·α ποπ ρω οατ Ρο::

τω: , νοι·ιιιιι :α:ιι:ιι ν: ρ:οτιιιιια α:ιιιπριοαπιιιτ , α

ποίιτα ροιι:ιο: νοιιιιιια:ο , ντ 8. Μάο: :ιιι:ιτιιιυ, ι.

:οι :ωρα οι:: ο.. οι:: νοΙαοτιισιιιι Μ:: Με:: Ιου/ι:: ; ο:

:ΜΜΜ , ό· [απο :1βου!αι: (α: ποβπωι ; [Μια οιισαιΜο,

καΐκι:: [οςιι:ιιιίο. 8: Ιιβ. τι: Ρ::α:ιι. 88. ο. 3. :παοκ

ό· :Με ·υιι·ιιιιιιμο Μια: οι, :μια ιοί: ρτα:Ραι·ατ νοιιιιι

:ατ:τιι , 8: ντιιιτιι:ιιιο :ιοίι:ιιιπ, (μια ποπβ οι] οι·

ΜΜΜ: ιιούι:.

Α: :ατιοιι:τιι , οοπ:οτιο αιι:::. τι: ττατιιι:ιι μπι

Ροίιιβι!ιε ατι Ειιτιιτιιπιαβιοιιι:ιιιιι , οτι αιι ιιιτιι:ιιιτι

:οτι:ιιιιοπατιιιιι: παπι οπο: ::ατιιι ε οί: Γιαβιοέ:ι

οτι: , Ροποπε ιιιβιοάιιιαι::ι ιιιιι:ατιο:ιοτιι ιτι τοπία,

οπο:: :ιοΠιβιιι τω:: ιιι ιιιιιιτα:ιι ο:: :ιτοτοιτα:π

:ιιιιι:τι:ιαπι , οιιι :ι·ατιίιτιι: Η::ι τι:οιιι: Μ: :ιο:::το

:ιδιο οιιΙ::ιιιοιπ Πω ι Ροίιο:ιοι· οι: τιιιιτιιιιι οβι:

οπο: . Ροτι.πείοιατιι οβιοᾶιοαιιι ιιιιιταιιοιι:ιιιιιι

το αιιιιιΙιιιιιι ιιο:οτιιο:: αβιοΙιιτι: ιιαιιιιιιιιι, ο:: αιιιιοι

αθ:ιοιι:τιι , Με:: :ιτο:ιοτοττιιιιιαιιτοιπ νοιιιο:ατοπι

:::ατατιι αει οο:ιΓ:τιιιιπι2 Ναιιι :ιιιτι Μ:: ιοί-α ορ::α

:ιο αβ α.ιιι:ι1ιο απο:: ρι·οτιοι:ιτιιιιιατι:: ρτο:οὸω$ι

Π: :αοιοιιι , οι:: ρ:οιιιία τω: οπο: πο: :ο:ιοιιι πο.

:ποιο αιιιιιιιο, Μ:: ο:: :ΜΒ αᾶἰοιιοιτι , ιιιβ :οποι

τιοτιο ε. :::α:ιι:α :Ιι:ιτα, ιι Γιιβ ίιατιι οοιι:ιι:ιοπατο

Μ: ιιβο:α, :παπι ιιιβ Ποιο αβιο!ιιτο ::ιτ ιιβ:τα, πο::

οβίιαπ:: ρβῇίἱ:α Ρ:ποι::οττπιπαιιοπο : :μια ατο

ιιβο:τατο:ιι α::ιοια: α νοιιιιι:ατο , δ: νοΙιιπ:αε απ::

οο:ιοιο ιιιιιτιοτο πω:: :α:ιι Ιιβοτὲ ρ:οτιιι::το: ,

ποπ: οτι οι·::νιΓα :τι ιΠατιι Γιιβ :οπιιιτιοπο Ριοιιιι

Ει:τιτα, Η πο: Μοτο αιιι:ι!ιιιιιι :πιο :α αθ:ιοπο βαβο

::: ποπ: ,' απ: :μια ιΙΙιιιι ιιαβιιιτ (οι: οοιιιιιτιοτιο,

ρ:τιιιτιο :Π,αο ιι :ιιιιιοιΠααι Ιιβ:ι·ὲ ριο:ιιι::::τ:οιιπ

:1ιιαιιτιιπι :ιι :πιο ο ::ιαιιι ποπ: :Παω Ιιβ::: μια::

::τοτ :πιο αΙια αθτιοτιο μπώ:: ποπ Ρ:οιιο:οι·ιιιι

ιιιιιι::. Κοιρ. ι. :Μια :τι ιοιι:::ιτι:ι Α:ιιιοτι. ριινιι:α

Ρτα::ι:::τιιιιιιιτιο Π: ιιι οιοιιι Μ:: ιιοο:Πα:ια :πα

τατα , ιι: οταειιιιι::ιτιοΠιτ αδ:: .ορο:αιι55 “Μπι πι·

ρ::τ::1ιιιτιιιιτ , ιι: ριινιι:ιιιιι :οιιιοΙοτιιοπτιιιιι :πιο

οιιιετιιωμ τ: , :μια οι: ΡοίΠβιιι :τα:ιίιτ ιιι τιιτιιταιιι Γαβ :οτιοιι- απ; ρι·οοιιοοτιτι: _ ο: :Πιταοιτοτ ροίΠτ ιιι α&ιιπι α.

π: υιιο:ιιιισ> ποπ: : :μια ::ιιιτατισ :οι

οι: @Πάδ

Διέ οι ι·ι_

Μ: τ. :των.

Χάο:

α.: α.

ι. ι ι. .

:τωωρ.

“τω” πιο

ιίιοπι στου.

@καπ

&ιιιιιι:ι τ:αιιιιτιιτ:ι Γιιβ :οτι:Βιιοπο ταιι:ιιτιι

οτοΙι ο:: :απο οβιο- απο; ιτι πιιΙιο ιια:ιι ο:ο:ιτ :::α:ιιτα ρ:ειιιιιοτι

ροιιοιι- αέτιι ορ:ταπε ειπα:: ιοα ρτατιοτο::τιιιιατιοιι:: ν”

ω::οφ

Μ".σωρο.

"πιο "Μ:ιο.

το αποΜ)

@σοΡ"ιί8:

8.,Μο

Ηίο Με::

Μπιβωτι

ιιιιπι τ παπι ταΙοιιι τταιιιι:ιιιιι ίιιρροιιιτ οίΐοάιιε ιτι πο: οι:: ριιγίι:ο οοπιοι:1Ποπ:ο ρ:ιιι:ιοιιοοο:απτια. ΜΜΜ',

οαιιίι: , οιιαΙοιιι ιιαβοτ ιοί-ο ιο Γ: ; ιταιιιοιιιι: αιιτ:τιι ο. Ε.ιβ:τταε :κι :ποτι:ιιιιι ίιιΠι:ιοιιε ιιοβ:τ :Πο α:Σι:ιια- ραιοιτιοσω

οαιιΓιο α τω:: :ιοΠιβιιι: α: τω:: τω:: ιιιβ :οτι

:ιιιιοπο, :ιιιαπιιο ποπ Γοιίιτιι :οτι:ιτιιιιιιιτιιτ ποιοτι

:οε πω:: , ω! ::ιαιτι ν: :ιο ίαοιο οιιο&ιι:ο Γιιβ

:οτι:ιιιιο:ιο. Α:ι μοβ. μισο: οοτιΓ:οι. ::Γ:ι. ιιιιιι:α

οοιιοιιτιοιιατα :Πο οπο:: Πατι.ιιιι ροιιιβιιοιπ οβι:::ι

πο, ποπ τιιιιι::ιιιιο, δ: :Δω πο:: :::1ιιι:ιιπ:, πιο να.

:ιατιοπ::ιι οαιιιαι·ιιι:ι οιι:οιιιι:, ν: ι:οειιοΒι "πω,

Λο! μοβ. ατιτοο. ιιιιιιιι€. οοιιιο:ι. ττιαποιιιο :ιιιιιιια

νοιιιιιι:το ιιιιιι:Το:οπτ: ιιιβιο:τιιιιΕ , δ: οβιοΉὲ ,

τοπ:::ιο : ιιιαιι:τιι: ιιιαιιιο:ιιτ: ιιιβι::ι:ιιιέ , τι·

ι:ιιιια::ι οβιοταιιιο,ιιοεσι Αι! έ. οοτιιιτ. τιιίιιτιο. :πι

πο: α: τ:::ιιιτιατιοιιο :ιιιιιιιιο νοιιιιιτα:ι: , οβι:&ιιιέι,

κι ωι::ιιιια. Νιιιιιιε οπο:: ποιοι: :Πο νο! :οτι

οιιιι τοπια Πτι: αΙιοιια :ιοτ:τιιιιπατιοιιο ρ:ιτιιο οαιιι

ιι: οβι:&ιιια νο! ιιιβι:&ιιια , :οτι::ιιο. :α:οτιιι:ι :ο

ιιιτιιτιιιιι οοιι:ιι:ιοιιατιιτιι τω:: :ιοι::ιιιιιιατιο. οβ

και:: , ν: ρ:οβατιιιτι πι. Α: α. τιιι:ο :ο::ιρα:ατι

ιι: 8: αβιοιιι:α 5 α: ιι:: οι:: οι:: :ιο::ιιτιαιι: δ:

:ο:ιτιιτιοιια:α ι παπι βο: αιιιιιιιο :ιοίιτο, ποπ :Ποτ ιο

Μ: Παω ιτι ρο:οίιατοιιοιιιοτα:ι5, ω:: :κι :ιιιοιιι

Ρ:::τιο::τιιιιπατιι: , ιιιιΡοιιιιο:ο: ιι:1ιιιιι:::ι αιι Πισω

αιιτ:ο::ιοιι ι· ρ:α:ιιοτιιτιιτ τι:: αό:ιοιιοπι, οιιιοοιιιιι:

τοίιΩοι:::δο τ:Γρ:&ιι ιιιιιιι:α&ιιε ποπ :Ποτ νοΙιιιι

τα: οι·:ατα βιο 8: ποπ: αβίοιιιτο Ιιβ:τα.Μαιοι· μοβ;

ιιβ:τται ιιιΠι:ιοιι:α:ι :ιιο:ιτιιιπ , οίτ, α :μια ιτα σου:

πιοτι:οτιιιιπ ρ:ο‹ιιι:ι:ιιι· , ιι: ιτι οιιιιιι::ιι τιτο:ιιι:οιιη

τι: ροτοίια:: Πι, ιΙΙιι:ι ποπ ρ:οτιιι:οτο: α: ιι:: αιιι:ι

Ιιο τω:: ιιι Ροτοιτατο ρτοιιιιο:τιτι: ποπ οι: , Ποιά

ιιοιι Ρ:ο:ιιιτ:το. Ωιιο:ι αιιτοιιι ιιι ροτοίια:: απο:

ιιιο:ι: , πιο: ποπ ρτο:ιιι:::ο ο:: αιιαιιι αό:ιο:ιοοι
ιιι ιιατιι :οπτιι:ιοπατο, πι! οοιιιο:τ αι! ρι·αείοτι: οπο” ο

:ιιιοτι Που: ποπ οι: οτι:ιτιοιι: :ο:ιιιιτιοτιατιτ , τ:: οι: -

τιτοιοτιτιβιι: 8: αβιοΙιι:ιε , βαβοτ ιιιιιιιι :πωπω οτα

οο:ιοτι:ιι , πα δ: ιιιαιιιιιβ:ι~τατοιιι,ν:ι τι:ο:ιΙιτα:οτιι :

ιιιιιιτιαπι νοιιιτιται::π ατι τιιτιιτιιιιι οοιιιιιτιοιια:ιι::ι, ιαιτιι: ιι οι: ρτιοι:ιι:ιβιιε 8: αβιοιιι:ιτ Ρ:ιποιοιιε ποπ

ο:: :ιο:οι·πιιιια:ιοποπι οβιοδιιιιατιι η ο:: :1ιιατιι ιιοτι

:σοι ατατιι: α:ι ιιιτιιτιιιιι ροΠιβιιο. Αι! 3. τοΓρ.οίΤο

:οιι ιτιοπ.ιτιιιιι, ροίιιιι:τι :Πο ιο :οιιαετοιιιια οσοι:

οιι:πτι: οιιιπ αιιτ:το:ιοπι:, αυτοι: νι ίοι·τιιαιι:ιιια

:ιοιιιι, ντ ιο αοττΠ.ιτιιιι αι:: :ι Γιιρροιιτιοιιο οαιιΓο

ιιβο:2 Ροτιοιι:ι: οοιιιο:ιιιο:ι: ατι οοΠ:ιοποιιι απτο::

απ:: ντιπ :οιιτιπΒοτι:ιβιι: ; Μ: αιιτοτπ ιιιιιο:Πιτιι

:μια :Η ιτι οοιιιιιιιοπατι: :οπτιπεοπτιβιιε αβ ω::

ΡοΠιβιιιι :πιο ροίιιβιι: ποπ :και :παπι Ρατ::::ι :ιο

ιοττπιπαι: _ Γ:: νιταιιιοιιοιιιοιιιοι·οπτο:. να:: Πι

τιιτιιτιι οοπιιιτιοιια:ιιτπ :ο πιοιιο, :πιο ιιιορο:ιι: ιι:

:::τιιιιια:ιι:ιι :ΠΕ οι. οοιιιιι:ιοπ:, ιιαβ:τ :ιοτ::::ιιιιαο

ταιιι νοτιτατοπι ατο:: οοΒιιοΓ:ιβιιιτατοιιι.

οιερω: ω:: βιο: ι:ιοπ:ιαπι αιιι::ιιο, ν: νιτοιιι

@εαπ Ρ::::ιοτ:τιιιιιιατιοποιτη οι: .ιι. ίαΙιιοτιιτ

ιιιτ.ιιιιβι|ιε οοορο:ατιο :ι·οα:ιιτω :ιιτπ αβΓοιιιιο ιι:

οτο:ο Πτι, ότι:αοιι:: ::οατιι::ιτιι ο:οιιιοιι:π:ιε ατι ιι

ποιο @τοπιο ρ::ι::ιοίιιιιιιιιοιιι: οοιιιοοιιοπιιιιττι , π::

ιιβ::αιιι οροτατιοπ::ιι :ιοιιτιιτ:: Πιβ τοιι:ιιτιοιιο μα..

τιιιαιπ , οοΒιιιιιι:, πο Μπα:: ιι:οτ:τιι:π Βοι ΐ:ιιιιτ:α:ι

πιο, ι·::ιιττοι·ο :τι ΡΜ” ΡταπΙοτ:ι·:πιπα:ιοτι:ιιι,

:μια :τ:αια νοιιι:ιταε :πιω αιικιιιο ο:: ρι·8ιιοτι:α,

οι1ιι ιιοιΕ: πο:: οροταιι Μ, ατι :μισο :τι α Βοο οι::

ρτοοοιιιτ :πιο ιπ:Ιιδοτο:ιτια, πο: ρ:ο:οιι:: :ιιιιι Ιοί·

Η:ιοιιτι ατι πιοτι:ιπο. Οοιιιι:. ι. Ε:: :ο οιιιὸιι :στο Λοοιιωινιο;

οοιιοπι αιιι:ιΙιο ο:: αβατο α&ιοιιοιιι οτο:!ιιδιο , νο

Ιιιιι:ατι ποπ οπο: :οιιΓ:ιιίιιτα , πω! ιιιιιιιιι: οι: :ιτα

οι:: ιιιοτι:ο: ::Βο οι: :ο οιιὁ:ι απο :οτι:τιι αιιιτιιιο

ο:: αΙιαιπ α&ιοιιοτπ νοΙτιπταε :ΙΤοτΙιβ:τιι 0Ρ::2:11

τα, ιιιιιιι Ιιβ:::α:ι: :οτιιοττ Ρτα:ίοιιιι οτιο:ι. α.φοιι

Μοτο αιιιιιιιιιιιι πο: αΙια:ιι α&ιοιιοτιι νοΙιιιιτα::τιι
ιι:ο:Πιιατ:τ :τι σου: ι, πο:: :οΙΙιτ ΡταοΓοτιτο:ιι Ιιβ:::α

τοπι,οιιιαοι τι: τω:: Μ: σου: ιιαβ:τ νι οιιιί:ιοιιι αιι

πι: α!ια ποιοι: οτοτιιιάι: ::2ο, :ιιιὸτι νι οιιιΓάο:ιι

αιιιιιΙιι πι:: αᾶιοτιο οοΝατι , ιιοιιιιιταε ω:: ομοτα

ι·οτιιτ, πι! ιιωτατιι οοιιΓ::: ριοΓοιιτι :απο νι ότι!.

:ι:ιπ αιιιιιιι ο:: αΙιατπ α&ιοιιοιιι οτοοιι&ι , ιι:ο:Παι

:ιο οιιοιτιι:. α. Ωιιοτι ιιιοιιι αιιιιιιιιιτι ιιιβ αΙιιε οι:

οιιιιιίια:ιτιι: οποιο , ιιαβιτιιι·ιιοι απο: :ιι:οιΕιοι,

πι! :οπι-::: οι! Ρ:αίοιι: πιο:ιτιιιιι , ιι ιιι Με, ιτι :μι

βιιε τι: οι:: οπο: πιιΠιι:π ιιαβ:: οιιο&ιιιιι. Κα:ιο:

|ιβ::τα: α:ι ιτιο:ιιιιιιι τοοιιιίιτα ποπ :ι:ιιιιιιιτιι: οι: :ο @πιο αυξ

πιο: Πιο πα:: :κι πιο τοιιι:ιοπο νοιιι πω: :Ποτ οΡ:- Μ"Ρ·

πιτιιτα, Κ:: οι: :ο ιιιιο:ι ό: (αθ.ο οπ:ι·ατιιτ.4.δι :πιο

ιιι ροτ:Πατ: τω: ιιαβοτ:τ, ΡοιΤο :1ιια:ιτιο νοΠοτ, [ω.

Ποιοι Ρ:::τιο:ο::π, ιιαβοτο,τιοτι ιιιοττ:ιιι: ιιιο:οτι ο::

αξιιι:ιι,

2:ῇ.



'ι

π··πετιι· ιιιιιιιι οικω.

Όβι·ιιιι/ιππι

απο»μια μι

π:Πιικ ρε

2επιδ -

. Βῇιπιδ Χιι.πιβωιω πι. οιιιιοΧ1ι.

πδιιιιιιι ζώδι- τιποτε οιοτοι·πιιππιπε ριοειιιοετοτ , οπο ιπ οπιιιιιιοπποιιο οιιοιιτπιιππτιιε ρώτα , πιιτ

τω πι ιιιιπιππιπ πω· :ιότιιιπ οιιο|ριινΠοπιπ ριά

τιετοιτπιιιιπιιοποτπ νοιιοτ, ποιο ιιππο , ιιοπ ιιιιιιπ,

ιιιιετἐ ειιοοιετ:οιΒο ποεπ Γοιτιοιι πιοιετι οιιιτρο

τοιιε πει· πέιπιπ, οπεπι Ριπιποι Ριποιοτειπιιιιτττπ:

οιιοιτ , πιο , οιιιιιιοπι ροιιοτ Ρετ πιιππι πᾶιοποιπ

πως ιιπριιΒιιιιτιιι· ιι:πτοπτιιι, πο

οοπε , ιπ οπιιιιο ΜΠΕ ιιιιεττπτοιπ π. οιτοοιιοπιιο

Ριπ·οεριο πιοι·τιε , επι Ξι Ρπτιο ιπιιιπέιο , ι]πιπ ρο

τι.ιιιιοτ· μιοεορτι τιιιροιιιπιιοποιιι π-Ρπττο ροτειο.

,οπ[ΔιιυποΜ Νπιπ ιπ ιιοο ιποοιο ποιι(;ιιππτπτ πω” πι πιώ

ὁ[παμπ.

π ο”.

ΌωοιίΠο .

μια.

Η”

πι)

οιτοοπτιοπο πιοτιιε. (1ππιπι ιιποιο Ρι·ιοοορτο ποπ

Ροτιιιιιοτ Ώιιτιιιπεο2οοπι , ποπ τπιπιιπειι ειιιι Πέπ

το Μπα ρτατιοιοι·ιπιππτιοπο π ποοπιτ ιιοιπο ποπ

οποιοι πόιππι πιινβοοε ρωτιοιοιπιιππτιοπιε:.Γεοι·

πι! ιιιπιπιυπι €πιιτει (:ιιτιιιιιε ιιιιετ ιπ ροτεπόἔι,

νοι ποπ ροτοπτιπ τιι·οοτρτι ειιιιιοπΕιτιοπο. απ...

ποπ πιιπιιι Ρετ πο: Απτιιοιοιι ρτα:οερτππι Ρπτιιι

ποοειιιτπιιπτ νοιιιπτπτοιπ οιιιιιιι πει πιοττοιπ οπο

τιπεποππι , οτιππι Ριινιιοπ ρι·εττιοτοτιπιππτιο πιο

οοπΕπιππι οιιτιτπειιιιπ. Νπιπ πιω πο! ιιοο πιο

οιιιιοπ ιοοιιιιιιπτ . οι.ιπ πιιιιιπτ , ιιπιιτο ΡΙ20ορι0

ποπ Ροιιο οπιιιιι ιιοεττπιοιπιπιππιι: οπιπ ριπ

οοριπιπ ιιοτει·ιπιπιιιπτ νοιυπτειτοπι οιιι.ιιι πιο πιο

ιιοποιπιπ , Γπιιιπτἔι πο .ει οιππι ιπτιιιιοτοπτιπ πει

οιιι:οιιτπιπ. (Βοπιοτιοεπιιοπο ιιπτοπι τοιιιτπι· ιι.

ιιοι·τπε, ιιπο ριινδοο ιιιττιιιιοεο , Με τποι·.ιιιτοι· οι:

πωπω, τοιιιτπι· πιω ιπιπ τποιιτι.

οιπι τιοτοιι π. ροιιιΒιιοιπ οιιετι·επιπιτιιπ οπο

ουσ: ππιιο πι.ιιτιιιο @πιο ιιι οιιιιιιιιοιιιιοπο τιτ

οπιπιιππτιιε οι:ιιπτο πιιΕπιππι π.. 8ο οοπτιπ . ειπα

οπιπ πιιιιο οοπιεπιιιτπ πι. $οοπποποι τορυΒιι.ιτ

οιιιοπιιι ιιιπιπ:ο Βι:ιτιπι: ππι1ι ροτοπιιοτ σποτ οιεπ

τπιπ :κι πιιιιοιιτιπιπ οιιιιιπε νοοπτιοπι , ιιιιιιιιπ πι

πιπ:τ”νοοπτιο .τι ττπιιεπιιτιπι οιο:ιτπιππι πο Ποιοι:

οιιπι τιιπιοπ ιπιιπιτο ιιιιοι·ππιιο-οιπτιιι πω. οι.

οοτιπτ νικ: οιοπιιιια; ιο. πι.. :ιι;πτ ιο νιιτιιιο ρο

τοπτια ι)ζιιιπα , νι πω. ιπιιτιιτιιοπτιιπιι ποιο το·

πιω ιιινιι·τιιτο ιιιιοι·ιπτιε οι·οπτεο: νιιοὲ οιιππτο

οιιιπτοπιπιροτοπτιπ Ποι ιπ οπιπε νιι·τπτο ορο-.

πιτιιι·-ετπιιι , ι γιι·ιιιτο ιιιιοττπτιτ οτο:ιτω , Ιππτο

ειιιιπτ Βι·:ιτιπ ιπ ττπιιοπιιο τοιιιοπἴπ νοιιιιιτ:ιτ.ιε πει

ιο, π ιιιιοττ:ιτο οι·επτ:τ πι! ιιιι τοιιιιεπόπιπ. ΡΗ

πιππι πιιπιππι τιιιιιιιτ ιιι:ιοττ:ιτι οι·οπτ8, οπο Κουπ

ιιιιιτι ιιπποιειιτ. τππτο νιιτπτιε απο , π: οτι.ιιτι; ιι

Πειτε πω, ιιτορτοτ πιιπποει ιπιοιπιπιιιιο ιπππι

οοπιιιιιιι11 , ιιιππι ροι·πιιττοτε, ιπ .ιιιοπιι οεοπιιο

πο οποιοτο, ποπ Ροίιοτ. Ετοιιιιπ ιι τπιιε οιιοτ οπ

1πιπτ , ιιτ τιποποι πιιττιι·πιοτπ , δ: ιιιροι·ππτ. οσοι

τπτιοποπι π οι :Με οοοπιιοπο 8: οιιεπιπιιππτιιε

π Πεο ποπτπ , ιιιιπιιιιιιιιτοι πω... οιιοτ'ορο

Γοιπροι· , πιιτ πιιποιιπιπ Πο οροι·ιιτπι·π. Νπιτι έτει

4τιπ ιπ οροιππιιο οιιτιιιοτ ρι·ιπιπετ τα επιιπ . Διι

Βιιιιιπο τοπιο, νοιππτπτ οι·επτπ ροοιιιιοοιιπ .ζωο

(Μπι ππτοιπ πιπτιπ ιιτ ρι·ιπειρειιι: οπιιιιι @πιστα

ιιε ιο ιιιποιειιτιο, δι ριινιιοπιπ οιιιοιοποιοι επι :ιτι

απ, νει τιιιπιπιιιιι, τπιπ ιο ιιιπιιοτιτιο ._τιππιπ ιπ

οιιἱοιοπτιο,πιι8οι›πιιτπι· , νει όιπιιπποπτιιτ Επικι

τοπ

ρπιο: νιτοε πει οιιοπιιιιιπιπ. Οοπιιι. 15ο πιοτιο πο· π.,..ιι.;

ποπ νει τπιππι ροίιππτ νιιοε ιιιιοι·τπτιε οι·οπτε, ιιτ

ιπωιιιιιιιτειπτ νοι οπιππιιοιιπ 8ι·ειιιπ οροιπτιιι·π.,

νει ποπ οροι·πτιππ: Πεο ι ιοττιοτι τδιιιοπο πι.

ποπ νει ιπιπιιι ροιιππτ πιο ματια, οτ ειιιπ ιπ

οπτ”ι. νοιππτειε οτειιτπ πι ιππιιιιιιιιιοι οροιπτι.ιιιι,

:πιο πιιειιιιι ιπιπιιιιιιιιτει· ποιι οροιπτπιπ ,.οιιιτι

πιιποιτιπιιοι ιπ οροιπποιο Π: 8ιπτιπ) ειππιπ Ιπποτ

τπε οιο.ιτ:ι. ΙπππΒιιπτιιι οιιι:ιοπιιοπτ. ι

Ρτιτπὸ ιεοποιοτπτ,ι ιιιιιιππι ετατιπιπ τιιιιιοιπι.

τοπι ιοειιιιι ιι.ιι:ιπιιιο ιο νιτειιιοπι ; ιι οπιιιιε Βι·πτιπ ιΜΜινω-ι

μ Μι· Διιπετ

ρω οι: ω.

[Μπιτ.

ιο ειπιιιπιοιιιιππο οιι·οιιιπιιππτιιε οι ετιιιιιτπ ι μου

π. Μπιτ τιιιέιππι ιιπιιιτιιι·π. π.. Β. νιιΒιιιοιπ ποπ

πΒιιοιεοτο π Οοο ιιιππι πωπω ιιιι“%0ιιι5 πι·

κα” Πει. ιο, οποτπ τοιιητιι ρι·ετιειιιιιπτι πεπο

. 233.

Μπιτ, ντ οι: το: πιιιτιιιιε, οιιιιιιιέ”ροτ Γοιοπτιπιιι 7 ·

οοπτιιτιοππιππι ρτεοποπτι Ιππτ, @τι ποτιιιιτπί.ιπι οπ

και Ππτ , π. ιπει:εοπτιοιιο·ιπιετοιιειπ , οιιπι οπι

ισιιε ρι·εοιιιιι ιιιοτο εοοροι·πτιιιιτ οιιιπ οιιιονοιιιιι

τπε ριπιιιιιπ βτ.οπιπ πωπω ειπιι:ι, ιπιντιππειτπ

οπο οιτοιιιιιιιπιιτιπ δ: οοοιιιιοιιο οιιι.ιιπ ιοπιΡοτ οπο

τατιιτπ . πιοιπτιο ποπ τοτιιιτ οιο ιιοο ιιπι2_πιπτι ιιοπο

ιιτιο πω ρι·πι πιιιε ιροοιπιιτει· ρτωΓιιιο. Όσο επιτιπβ

π8οτο . τω ιοιιιπι οτιὸτι ιιιοιιτ πι ιιπιιιιπ Βιπτι.,ι:

οιοδτπ : οπο‹ι ιιοποιιοιπιπ οοτπιππιιο τα οππι τω..

ποιο οπιπιιιτιε , πιω ποπ ρ_ι·:οτιοιιιππτιετ οιιο ρο

Μπι δ: ιιοιιιιειιτ ετπτιπε :ιΒοπο οι: ιιιιιιιιπ πιπτει·πι

τπτο, πει ιιππιπ οι:: ιιιιιε πιω ?πιτ , οι πο παπά: .

Επι· οροι·π οι: Βτπτιἔι Ρτοιιοιιαπτιπ , ιο πιτροπιιτ.°

3. 8οοιιοιοτιιι· οοπττπ Δ.ιιιιιι. 1.Οσι·ιιιιιι.ιππο,

Β. ν ιτειποπι ποπ ιπ ι)οιπιπο 8ο νιιτιιτο Βιιιτιπο, πο

ιπ π, 8ο Μπιτ πιο ιιιιοττπτιε Βιοιιιιιι ποσο,

οπὸιι ιιιοι·ιτ οιοδι:π ιιιτοι· πιπο.ιοιιιιιπτω. Νππι ιιι.-ιι

@Με ποπ “φαι ππτιπ;ι: ποπιιππι σπιτι τοιιιιιιιε πει

ιιπτιιιιι ει·πιιο 8ο Βιοτι:ι: οιτθπι πιο τπιτιοπ οπο

&ιοπο ροιιτ:?ι , ποπ Με πτιιριιιιε ιιπιτπιιππο ιοπτ.

πι ροτειιπτο πει , ιιιπιπ π έπη δ: ειι.ππ πωπω

το , π επιπ ππιιο ππιτιιιο Βι·πτιεοεκιπιιπιτιε ιπ πιο·

ιιιιιιο_ροτοπτιπτ ·Βιιιιιιιο ποοπτιιιιε , πιππιιπ Ἐπὶ:

ποπ οοοροι·πτιιι·π : οοπιοοποι.τοι· ποπ ροτιιιιιοι:

ι)οιιε , μπι ιιιππι ι Πάτοι ει·πτι.ο ειιτιπιιοιιβο , π Βιο.

πει οιιοιιιιιετο: παπι ιο ίιπττιει·πτικ ιιππιιο, οποιοι;

ετιιτιπ πι. ιπ πι.. οιιἱεπιτ , πΒιο·ιιιιι πιοπιοιιτοιιπ

Δοίηιίπω

.$ἔ

τπιιιτπ , ποπ ροιιοτ Ποπ: μοι· οιπποπι ιιιππι ροττπ· ρι·οιπτιοπτι ιιπτπιπ ετπτιο ιοιποι οπιπ ι·ειιοπιτ ενε- ιιιιιππ..π

· . πω Ροτιπιττοτο, πτ πιω ειπε ιιισειτ.ιτε . ποπ πιο &..ι , ηπα πιετ νιττιιτο πιο ιιι:οι·τ.ιιιε οτπιιειπ ε"- ]ρπιπιο!ποπ

τόιΒιιιιικΠ|

ιιψεπβιι ”

ιιψιπάε.

πω...

ε.|

' πιο: τιποτε οποτπτιππιπ.

Δ πιι€ιΜπτιο ποπ οτιει·:ιτπτπ: πο ιιτοιιιιιο ιοι·τιοι· πιο

πι οροπιπτιππι , οππιπ Παπ , Μπα ειπε ιιισσιτπτο

πό τοιιιιοπι:ιιιιπ. ` τ

Ριιιιιππι ποπ τπιιτιππ π. ροιιιιιιιι , θεοι οτιπιπ

ειο ποιο ..πωπω Πει πρι! ι)οάοε νιιω. οιιι

ιιοο οοποοτιππτ π.νιι ιπι: οιιππι ι)οπει ιπτιπι

οπο, ιπιιιιιτο ιπιπιπέ οιοπτιω οοπιιιιιοπιιτιοιεπι

πω· νιιιιτ ιο οπιιιπιοιιποπο ειτοιιιιιιιπτιτιιε ροπ

ιι ποπ πεεπτεπτ ιοοππιιιιτπ. νοτιιιπ ι1τ1°πωτιιιοοπτ

ιιιπὸ Ριιτο ιππροιιιιιιιε , πιο ποτιτι·ιιιπ οι: ποιιτπ

[οπο ποιοι. πω.: οιιπι Μπι ιπ τοπιιιιιοιιο,

Μπι ιπ ιπτοπιιοπο παπά Ρτοτοιιι ροιιιτ πι ιπ

2πιτιππ ιιπο τοττπιπο, .πω Ρωτιι νοι ποιοὸ το

ππιε , ι·οιπιιιπ 8ι:οιιιοπτπ νοο.ιτιο , ντ οπιπ οι ποπ

ιι: νοιππτπε :τοπιο οιοι·ιτιιτπτ ντι ποιοὸ τι:ιι·:ι., ιπ

τοπια 8: πιιοι.ΐιιππ νοιππιπτιε , τιτοππι οι ιιτ οιιιτπ

ιπιπιιιιιιιιτει οροπιτπιπ. ιπιριιοπτ ι8ιτπι οτε:ιτπιπ,

πι πιο. τω... τ.
`

π

τιπιπ , ιπ ιτιπιιιιιιοπποπο οιτοππιιιιππτιιτ οι οοεπ.ιιο

·πο ΗΜ οοιιπτππι Μπιτ οι·ιιοποειιι; ποε οππιπ Γο

ιπει ποοεπιτ , ροτειιτπτπ ιιιιΙΤετ ιιιοιιππι. Υπιιο ιο

οπιιτιιιπι ιιπιιο Επι. Γροτιπιειιοπειιςιιιτπ ποπ ποιή

τπτ ιπ πι, σε ιΡω.ιιι .απο Πει , οπο οπιπ

Β. νι τπι:ιιιτππιτ; πππι π.ι·οιιπ πο π” απο

Μ, 8: οπποπο πιιο&π ι εο οοιιπτπ ,πωπω

ιιιιιιιτπιπ Μπιτ απο”. τω ιο ιιοοιτπτοιπ οτειιτι1,

εχω απτο τιο Ροιπιιι-Ι ειπε οππι οτιοοπποπο Βιπτιι. , οιιιπτυπιεπποπο το.

πιιιιιιππ,8ε ππιπτ.ορτοοι·ια ιιιοοιιτοιπροιπτπ, ιοιπποτ

Μπιτ οτιοικιτπι·π. νπιιο πιιιιπ επιροά.ιτπ οιιοπ.

ιιππιιπ οιτρπι·το ει·πτια . ιιπε τοιπροιιι , ιπ οπο .πει

οοπίοι·οπτιπ_ιιπο ιπτοπιιοπιποιιι·ιτιτιπά (ΟΠιθ.ΠΡΕ·π

ι·.ιτιοπιε;ιιιιι ποπ οιιε·τ πω., ιοιιιροι· οπιπτιιτ.ιιπιι

ιοτ οιιιοπιτ > οι ιιιιοιτειιιι οι·οπτε,οοπτιπ Ηττα, πιά

πωπω ετιιτιπι οιτριιο:ιπτ Ρετ οι·ιιιιιοπι πάοιιιβ

ιπ‹ιιιι οιιοιιιιιιιπιιτιεπιιιπιειειι.ιιιειιιιτ Ριποπιι.:ιτιδιιιι

ΡΙιειι.ιμ @ΜΗ ΜΜΜ: τετιιρεταιιι8ι·.ιιιι ιτιιιιπιιππιπ

_ ° Ε! 4: Ηπα;

Β. Ριαιιιδι



π..

ι·χο

τπατιοποτπ ιπ ιιοτιππι , ποπ μοι οποιο. πω. ἔι

ι)οο ιιπΒιιιατιτοτ οπο.. ,οι ροι· οοπιτ:ιππια οι νοι

παπα, πω: νι ιοιιιιε ιιΒοττα:ιο εκατο, ποπ οι: ρωτο

ιι.τι υπ .ιποιιι 8ο ιιοτιοιιτιο ,...ι.ιπ..:.ιιππιιτπι

ιιτοτ οροταιιιιξ ντι.ιο πω: οοιιιιττπαιι ιπ Βτατιιι ροτ

φωτια ειιιιτιιια , τιιοππτιιι· ροτοιιτιἐ`ι οοπίοοιιοιιτι

Ρο::ο:1:οιιοπ πιο : πι: Β. ιΙιτρο ροτ αιιιιιιια ο:ιαπι

οοτιιτιιιιπια , ιιοιι ρο:οι·ιι: ρο:οιιιι:ι οοπιοτιποπτι

ρτ απο τ ποια! π: πω: ιοτπροτ οροται·οτιιτ . ποπ

οΒοοα:αιιιτιιιιι ι Οοο ροοπιιατιιοτ οιοπι. ο οι πιο.

οιαιι ιπ:οπ:ιοπο :κι οιιο&ππι οροταπιιιιιπ :πιο , π.

οιιιιιοτιι ιιιιτιο οιιοδ:ι.ιπι ιιαι:ιι:ιιι·α :πισω οπιπια απ.

ιτιιια,νι ρι:τ: νοιιιπτα:ιε Β.ν.ι:ιιιιο :πιο ππιιο αιιιιιιιο

ρτι:ιιιια πιο.: ποπ οροτατιιι·α τ π. :πιο οπιτπ απιτιιια

ο οττιπια ιιι:ιιτα Πιο: οιιιοαια, ιιοπ :ιαπτιιτ αιιτιπα ρω

αΙ.ι·ιαιιιιι

Φ:"Μεβ,

ω. .τι οροταιιιιιιτπ Γροοιαιια. πιο ατι ροτιοέιιιι: δ:

πω... ορο:ατιτιπιπ. Ποτ: αιιτοπι :οριι8τια: Το.

:ιοπ:ιτιο 6.πιιισ. η. :τοι ιι:ιπο ιιπεπια:οτπ Β.

νει-ειπε. π. ιιοπιιπι οοπιιτπια:ιοποπι ,οιιὸιι Γοιπροτ

πω:: ..ο οπιιιι ροοαι:ο, πιω νοπιιιιι ρτ.τιοτιιατα,

ατι ΐροτιαιο πιο:: Ποι_ρτιπιιοΒιιιπι δ: ιιοποίιοιιιπι

Ππριιι:ιτο. ς.Ν.οπ.:οι:ριιοατι , ποιό Π: ιιιιιτι , ροτ

ποσά ιιοιππταε ντι-μι. τοτιτιοοαι: οττιπια αιιιιιιια

@απο , ηικιπΕιιτι:ινιε τοτπιιιιπια δ: ιποοπτοπιμοτατα

πατιιτ:>,οιιιοαοια. ξι..ι ποπ οτα: αιιειιιοτι τιοπππι π.»

τιοιιιτιιιπ πα:ιιι.ο οπο ρι:ιτιιοπτα ιπιαιιιιιιιιτοτ οιιιιι

οιιοιιια αιιιτιιιο πιο: οροτα:πτα. @πια ιι :πιο τοπ.

πιο: νοιππτατοπι ιπ πι. Ιιιιοτ:α:ο. ιι: τ.. ρροπιτιιτ,

ποπ αρ ατα, οπο ρα&ο, πιο... :το ροιιτο, νοΙππ:αι

:τι Πιο ιιιοτιατιε ποπ ΜΠΕ: αιιοπαπτιο ε_ιιπι αιι.ιιιο

αιιιτιιιο ποπ οροτα:τιτα, ωοπο... :.ιιο τιοπιιπι ποπ

τιιπτειιιο: ιτιττιπΓοοαπι πα:πταιια ιιιιοττατιι : @τπτ

π ποιου:: οο πιο.. αιιτιιιιιιιτιο ποπ οροι·ατπτα,οτιατιι

οιιπι οο αιιοιιαπιιο οπο: ποπ οροτειτιιττι. Ετοπια

:αιο ι:ιοπιιιτι οι: ιπτιοιιιτππι οποιο . ποπ ροιιο:οίιο

πατιιταΙοιιττιριιοιτοτ, πεε τιιιιιπάπιιι .ι ιιιιοττειτο ,

πιιιι:ὸ ιπιιιι.ιτιπτιιιιτιπδοιιπι : :ια.τιι τιποτε. ιιιιοττα,

π. ποιοι: ιιοιι: , π: οιιοπιαάτποτιππι οι: ιιι πιο...

πο. ιτα θ.: ίπ οροταπτιο , Π: τιιπταιιιιιε·: τποτιιιε :ιππι

ρο οροτειπτιι, ν: οιιπι Σ. ΤΙΜ. 1.ρ. π. 12. Π. 4. &3.

:στιιιιστιι.οφ. οι. :ιοι:οπτ Τιιοοιοει , ιοτιπιιιιτ πιο

τιιιιπ οιιοπτιι , ν: :ορτιο:αα ιιιατιι πατπια.πι : οτ

8ο Ποπ: ιτπροιιιιιι .ο οι οτοα:ι.ιτα , οπο: ποπ Π:

οποιο πιο ιιιπταιιιιιε . ιτα ποθ :πισω ο οτατι. Κο

ριιΒιιπ: Μπιτ οτοα:ιιτα , τρια οι:ιετιτ οπ:ιροι· ιιοπο

οποτε-τι , δ: πιιπππαιιι ι τοᾶο οροταιιιιο όοιιτοτο.

(ΕΜ 6 πι... . ιιοο ποπ οιιο ροτ αιιοιιαπι οποια

ιοπι οιτιοοιι:ιαιιι, οι μι: ιιι:ιπι ιιιιοτ:ατοτι·ι : πο:

πιο τοιιποπιε ιιιιοττα:οιιι οτοαταιιι ιτι π. Ποιο πα

τιιταιι . ιπ οπο οι: ιιιιιτπ οιιοπτιαιοτιι πιιιταιιιιι:ατοιιι

ιτι τιιιιπτιο, ιιιιιοτ, ιι: ποπ Γοτιιροτ ιτιπιιιιιιιιτ.ι

οι: ιο ιιοπο οροτο:ιιι·_ (ιοπιιττπ. ΚοριιΒιια: στα·

οπο, οιια·οιιτπ οτι:ιιπατιιε 8ο οοτππιππιιιιιε αιιιτι

τη. 8ταιιαι, ιπιιπιτο τοπιροτο οοιιιοτπατα οιτ:τα π.

οπο... ιιοιτατιι , ιι: ιοιπροτ απο Με ιιοπο οροπ

τπτα τ οτ8ο ττρποπα: οτοατπτα . :μια οιιτπ :ήπιο

πω: δ: οττιιπατιιε αιικιιιιε ρτα:ιιιια πιο”.

π: οιτοιιιιιιιαπτιια δ: οο::αιιοπιιιιιε ιιοιι::

οροτα:ιιτα. Ν.ιπι οτιαι·π ρταιπιΓα πι.. ιοπιροτ ιιο

πο οροταιτιτα ιιιοιιιπιιιπι πο: :ο:αιπ αο:οτιιι:ατοπι

ο2:τ.ι νιιιοποπι ιιοα:απι ιπτιιτιο. Νιιι€ωτε τιιοαα,

ρι::οπιι:ιιιι απο ιοτιιροτ ιιοπο οροτα:πτα:π τ.. οιο

οιιιιιιιαπ:ιιι όπιιιταιτι: τιοτοττπιπα:ι :οιπροτιο, ποπ

τω... απο τπιτα:ιε. Α: αιιιιοτιατιι αιιοτπτι: , ι)οπιιι

ιπιιπιτο π... ιιιπιιπο ιοιοπτιο ::οπιιι:ιο:ιειτα 'παπι

πιο:: Β. νιτριιιοιτι ιοπιροι· ιιοπο οποια ιιτατπ: α:τιιιι

ίο.οπτια εοπτιιτιοπιιτα Ποι . ποπ Μ. το οιττοιι:ιι:

.τα οα, ειπα: :μονο οτοατιιτα οροτ::ιιιιι·α πιο ιπ οπο..

πιο :οπιροτο άο:οπιιιπατο , οι: οτιαπι ιπ τού. κατ..

οποιο. Ποιο @τπτ τιοαπτ , Ποιιιτι ἴοιοπ:ιᾶ οπτι

  

πρι». 5:11. Ποβοπτιπ Ζ)_εί.όζετιιο Χιι. ι

ο ,τι · · ον· · ι οι π π.. π... ..τι ...ιιτπι.νιππωιοποιιιωι::.........
ΑΜπάκω. 4 _ εφ Μ" Ρο"ΜΠ Πει” ως ω] α” τατπτι.ιτιι. Ιι:οιιιιοιιοτιτπτ τιοεοτι:. “Μπι Ρι2υιι°·ω #Μω.τοι·

πιο. οτιαπι ροτ :οτατιιιο:οτπιτα:οπι ι›οπο οροτα:ιι- :ο οποιοι:

πιο.

° ι

. - ·,ι· τ -τιιιιι , ιιΓροτ :ο:.ιπι αι:οτπιτατοπι οοιιιοτιιατα :πιο π" 'Η "

απο νι ιοποπι ιιοατατιι.

ντιππι πιο τιιιιοιιιπι ππωιπο Β. νιτριποιιι πω: Ραορφ'το

ρι.πιι.8ι..... , ν: (οτπροτ ρταιιιιιι διοτι: απο ιιἔ- πο. ΜΜΜ

πιο ετιιτιιι , πι τιιιιιιιιιι:ιιπτιιιο οιτοπτιιιιαιι:ιιο «Μι Μ*ω

οροτα:πτα οι: τποτιτιτ Επιο. $οτι οοιι:τιι ι νοι πιο· Μ:

:πα ειπιπι Β. νιτριπι ιπιρο:τατππτι Ψ Πι @ΕΑΒ

οιτειιπιιιαπτι:ι οι οοι:αίιοπο σα. ματια οι τιτοοιποτο·

τω, ποπ ρταιιιΓα ιιιι: οοτιετιια :ατοπι Με ποπ τοι

ιι: , ειιιιπ (ιιι:οιιι αιιιιιιαέ κι οα:ιοπι :ιι Απ: 0ιτο:ρπο

ιι.πη. οι: ατα, ρτα:πιιΒ. ποπ: ποπ οσπετιια: νο ω:

οτιιτιιι :ματια ιτιοπιιιπιοιιποι οιτοπιιιιιαπ:η: , ο:ιαπι

Ρο: :οταττι αιτοττιιτατοπι οιιια:α , ιιιτπτα πι.. πιω

Βιπι £οιι8τι.ι:1: α: πο:: ιιοιιιιο Ατιποτιατη τιιοοιιτι ιιοιι!

ροιιτιε ()ιιι·ιιιι τιιοτιτιεποι:ι πιο: οριι5 . π: Ποιο

οοπότπιτα:οτιι @απο ιπ Β.νιτριποοο:το ρταποιιιι:

π., ροτ Βιοπτιαττι οοπτιιτιοτιατιιτιι ιπ πιο... οοιιιοππ:

Πιοοοπτιιιιοπο Γπιπτο , οι πι σπιτι. πιοτι:ι8 ρτο

νιτριπο οιιια:ιε. Ναπι ιι απο: πιοτι::ι ιιατιο νιτπ Ε!"ἔ:'ἴ'

ιι.ιιιοττπτ, π: πιο. ρω νιτριπο οιιΙατιει ωοπο ει·α:ια ρ" Μ*

πι οπιιιιισ τιτοιιτπιιαιιιια οι τοΙΙαττι, τω... οίιοτ οστι

ρτιια, π.οοιι'ο ποπ πιο: . οι ετατιο οοπ8:πιτα:οιπ

οοεποΓοοπτια:ιι , ροτ ιοιοπτιαπι οοπτιι:ιοπατατιι το

οιιττοτο ατι οοπιοπιιιτπνιτριιιιε πιο οοπτιιιιοπο πω..

Μπι. απο ιιι:ιτιι οορποπο:ι: ιιι πιο. ιι:ιοτι:ιε πω::

ρτο νιτριπο οοιιτια. @ιιοιι ιιιοπι ο:ιαττι πιο ροίι`ο:

:ιο :ματια εοπετιια οι: ιιιοτιτιο οπο: Απ. .οποιο

Ρτωοιιιιιιιιι. νει τιοπιππι τιιοτιτα οιιιιιιι ιτιι ο

ττα1ιοπ:, ιιτ.8ι·τι:ια οπο: αιπρροιιτιοιιο ρταιιιια πιο

πι Β. νιτρ'πο ιιοιι οοιιετιι:ι. , ιιιιιιτα οίιοτ οοτιοτπα.

Α: ποοπο πο:: πιο ρο:οΡ:: παπι οπο: οι: ιπρροπ:ιοπο

...πιο οτι ποπ οοποτιια-. ιιπριιι:ει: τι: οπιπιιιιιε π.

ιιιιτια:ιε, οποιοπι πι. @πιο οιτοιιτιιιιαπτιιι , πι. οπι

Με ρτιοιιιιιι .τι ποπ ::οπετιια , ιιι:ιιτα Η: οοπει·ιια :

ιιοιι: ο οοπιτι , π: :μια ρταιιιιιι Φιι οοπΒτιια·, σπα

ιτιιριιοα: . Β...π , ππέοι: ιο οι: ιπτιιιιοτοπε , π: π:

οοποτπει, σοι πο:: :οπ8τιια , ·ντ :πορτα :ΜΗΝ

(Μπι, πω.. Π: οοπο)τιιτι : αΙιοτιιιι 2 ιι: τιικι, ορο::

ποπ πο, ..ο πο. @πιο τοπστπιτατοττι ωοπο

Γοοπτ:ιτιτπ. ιοοιιττοτο ατι οοπιοπ πιο νιτειιιιο πι.

.οπιι.ιοπ. Έπτιιτιιτπ ι απο ρατιτοτ ιιιι ιιοιι: , ν:

8ι·α:ια Σ :μια οι: Τιιρροπτιοπο ρταιιιΓα ο ποπ οστι

ετιια , ρτορ:οτ ιππιτιοι.τιπι ιιι:ιιτα δ: οοπετιιοι

ππιια νατια:ιοπο ία&αιιι ετα:ια, νοι πι τιτωΦ··

ιιιιπ:ιιι. Κατιο : ιπιιοο ιπποιιιι:ιιτ τιζιαιτιαπι παώ τω;

οιπω, οιιποκιπρροιιτιοπο, ποσοι τ οπ ρο:οιὶ

ιιοιι «πιο. Ειιτιπο:οιιι ποοπι: ροτ οιτττιπ οοιιιιι :ιππ

:αιια: νοι:ιτιτατοπι Βοι. απ: οπιπι , πιιι :οει

πιιι:οπτιιι·ιπ ιο , δ: πιο: Π: ιιιιιιοαπ: ποιοι α

αιιοπιιι ιιιιιοττι ιπ οπιπτιπιι ι:ιιαποπτιιιιιο, ιοπι.

ροτ'ιπαποιιι: ιαπιι, οκ Πιο ρτιποιριο, Ντιπ υπο

ΜΜ πιο» πιο” τω: Μοτο. δοτιιοι τιιιιρρο ιπ το..

Επι: , οιι`οιιτιι ποοοιιιτιτο [πω. ιιιιιιοοπτιτιιιο πι.

ρτοιιοπιατ , τω... :τα τιιιιιιοι.ιιτ . πιο το: πιο. πιο.

:οπιπτ. (Σπιτι ιειτπτ Μ:: νοιιιπ:αε πω. :τοι οπο.

π: ποπ :ποιοι το: ιπ ιο, ποπ ο:οτιτ ιιοοοιιι:τιο

ιπ τοπικ ιοπιοι ροίι:α :οιιι ροτ οιατιιοιτττιιττω....

Ποιαιι: ειιτιιιινοιππ:ατοτπ. ι.)ιιιιι οπο: ιιι....ι

@τι ιιοιιοιιοπο ιτοΙτιτιτ Β. νοτια... οι::ιιτατο,

οιιεπι:α:οιτι τιιιιιιιιο :παπα :ιορτιπιιιπ:, 8: παπι

πιιιπε ιπιιατιατιτ . πω... Π: ποιι οοπιὅτιιτι. στοπ. _

το οι·οα:ο οοπιιιτιοποπι ιιοι:τιιππτ. Ατοοοιιττο- τ

&ιπιοπιιιτπ τοπιοτιιτιι ο $ο::ιο:ατο πιο Κοιπρ , οπι

πιο:: ρπιρσι. 19. Ψπρςορει·βιοπτιαιιι τυπτίίιιαΜΜιιι ρι.οιτι..

.ο [πιτ πικρα ά· οι υπιιιιιιτπ ππωιοπιει ύτιτἐ φοιτο

ιιστω ,. απο. Ε. Ρ. Ν. Ποιο. Ριπστιιτῇ από.: :στο

πιιτωιαπι τοιιβατιτπιτ , ιιοιι πιο οι ποιο αάιτιίτιοιιώιιιι 2

οιιιιιιι.ιι.πωτιτα Μετα ο::β ριττώ.·Ιιτ τ·β,ό· τοπιο..Μ.
ι Μπι

ω Ρτἰιιοἰρἱιιοι

.ὁ - ιατριψίαιι. Δ



Ζ)ώ$3. απο. Όαβιεκὶἱπ Μ. .9.ει2οΧ11Ι.

ΕΜ πω! 4ιαιιιιΜι Βει Μ... : Μ.. “Μ” Ποιο

με: @σπασω ειιΜιτισωσωπι ποπ Μπι :ιισιιω/ι'απιι.ι:,

2α::Ζ;' οι φαω αιμα καιει.: Μετα , φωεωηα: ΜΜουιιΠε

| > ο - . . ο

1.Κ. [ΗΡ. β' ι άστα Με ιιιαιιιαπι εῇιπα , βιέπωρι α... , ω μι

Μω""”,ω Μ: Μ» πιατα : οιιέειιάσ απο» Β. Ριπ8ικοπι έκ Μακη ιι:

αρ...._ Μ εταιιι|: εα;Γυιιιπει|τεωσιιεισ .ιι...ιιιι....ιω.ιιιι ό· ιιἔροιιιι,

[α. Μ απο Με κι Με έ ορικιαπρι·ι .φαω ..εχω ο ω..

ε.: οι ω... και: ιιιιιιιιι ια ιι ι ο επι ' πι 'αειιίΐίιιέπειεξι , ει: ὐεπειιρεεειιιΐῖιξιιἔἄε :'έε;!;στο:

Πω ω.:Μ”ριιιιιΙ:8ιιιυπ , φισβιαπώ)ιιι ω.ιι. Μ.

(Μ. 6.:.υι. ι 3. Μπρικ Μπι. μεσο.: «ω..ιε...ω.

ΡΙιαιετ οικω 6·ιιύιο!πιε με' 6.Ι.ιιιι £0πάι21φαϊοΜ σειρια

ΙΜ Ποιο , 7ιτ8ιιιιυπ ωραιο επιιιωικιιιππω . μη

“Μ#Μ . βια Μι ό· Μι Θ· ειιειιιιψαιιτιέ ρυιιυειαι·.

Ηοε οι, ιιιεειαιε ριιιιιιεΒιιιιιι ιι.νι.8ιιι. ιιι εο

Ροιιιιιιιι ίιιιε , .μια ιιιαι οιιιιιια :ιτικ.ιια Βι·αιιαι,

· οιιιι:.ιιιε Ρται:ιιιιιι ω: Μ. εοιιοιτιοιιε π. ειιιαιιιεειι·

ειιιιιίιτιιιιια ριαιιιειιτα, σα ΡοιιΠιιιιίιιιι ει: ίιτιειιιατιιἶ

ιιιιιο Πει που, ιΠι ιιι ειιεειιτιοιιε ειιιιιεια άεεετιιε

ποιοι· , ειιιιι οιιιΒιιι τιταιιιία Πι: ιιοιι ιιιοιιο ιιιιαι

Ιιιιι!ιιει ορετατιιτα , θεά αιιαιιιιαιιι δ: Γεειιιιιιιιπι το

ται.ιι οιιΙ3ιαι επτά νιτιιιτειιι ορειατυι·α : ιιτ οι:: α;

σε Μπι ιιιια ο ετα κιαάιΠιιτιδ: Γ: .κι οιιι:τετ :κι
νιιιΒειιιτι ει; ιιιι Μι:ει·ιιιτ:ιτειιι. Λο ιιζε .ιιιΡοιι

πιο ιιιειιε οι: εοιιιιιιιο ιο ό. .ιι . ι . ,
Νοε ιιιιιιιιε ιιιτι οιιιιιι!ε ειι%ειξιιεξιιιιι1Γ: 6:82..

8"""“ω :στα ου: απο ειιιιιο ·ιιικι!ιο ια ιιιι ιιιιιιε :ιι

Μαιου» π· ι - 7 ·

_ίωσικπ 90Πιίωκιβ 0οι.°ιτο εοιιιειιιιιια σ. Παω.. ω.. πι

ιιιιιιιιτδ (πιο αιικιιιοιιιιιι , ε1ιιιΒιιι Βειιε νοιιιιιια

και :παταω , Μια ειπε ιιι...ιω, αΙιιεειε .κι ιι: ρο

τείι , ιιιιτ αιι.α 8: :Πα :απο ιο ρει·ΓοαάειιΔο , φαω

ιιι είιιειιζιιειο ναιειιιιοτα . ιπιιιοιιιιιιιε εΠ, :μια :αιι

«ω. νο οπο” ειεατα , υαιιτιιιιιι.ιιιΒιιιιιια: κατά

Η:ϋειιιι α δε Μι .Με οξΠιιιατα , ειιιιι αΙιοιιο€οιι Με

εοιιΓειιιιιια θα. οι... : ιιιιιειΕοιιιτιιι·, Πειιπιιιι

όειιειιιιειιτει ι εοιιίειιιιι :πατατα Μι εοιιιιιιιοιιε

ίιιιιιι·ο , εειτοριεεεοΒιιοιεειε ιιι ιΡίο ιιιιιιιιιο ςΠ·]..

:αει ειιΕ&ιιιιι ιιιιιιιιιιτι: ειιιιι ω." ιιιιιιιιια ...και

Μάιο ιιτ .ιιιοιιοιιιιι Ρέι·Γιιαι:ιειιεΙο οι εΠιειειιιιο Πι

Ροτειιι5 ιιιιτιιιαΙειιι ροτειιιιαιιι , ι1ιιαιιι :καποια ω...

.ω ιεειωιιω... άιιιιιια: @πιο , ιτι ειιιο Πει” εετ

το εοΒιιοίεατ οπο"... ιιιιιιιιιιιι : ειιιια είιιιι Ειπε τε

ιιίιετιιια ει·εατιιιω με ω... Δω Ροπή: @μια ω

ορειαιιόο ω... νιιιι ι·ειιΠιτιιιαιιι ωω.ιι.. κα...

1108. ιαιιιει.ιια ρτοιι.ιιιεειιόιιιιι, ιιοεπατειιι ειεατιιιιι

ιιι ιείιιΙειι‹ιο ιιιιιιιια νοεατιοιιι , ιια!ιειε νιιιι «ιματι

εΙαιιι ιτιιιιιιτιιιιι , φα Πιο ..εφε ειειετιιιιιιωιιι, πιο!

οιιιεᾶιιιε Ρετ ειαιαιιι Πεινιίιοιιειιι ή νει Γιιιιιώιιιιξ

ι μα: ριιγίιεαιιι , αυτ ιιιοι·αΙειιι α&ιοιιειιι , πιω”.

μπει:: ειιιειιιιιιιιε νοεατιοτιι διιιιιιιιι. @Μα Με ιε

Βιιειιτια ιιοιι ε.οοίιίιιτ ιιι ..Μια απ” 'καιω ,

ειιι8 νιιτιιιε3ιἐα:ια: ΓιιοειαιιΡοιιιτ , τω ιιι μια

ιι αειοιιε εοιιιειι οι ° ιιιιιιι Μπι ι· ιιε ατε οτε
ι·ιΐοοιιειιιιοιιε Βιατιὲ,αΒεὰιιιἐ ιιοΡίι:τέι, ιειςιιιὸ ζήν.

ῇεὲ) αυτ πιοι·ιιΙιιετ που ιιιιικ1ετειιιιιιιει.

Βιιμ"

Μειωσα».

Κ
239.

ενω 8

πω..

ειιοτιο ΧΠΙ.

Δ” Με: απο@Με άει:τεταιιι εει·τιι αν.

Ξπψαη“ιιιατα .....ιιιω.ιι.. ω”.

Ραπιτα ή

εν ιι τ· ι-ιιτιιι°α εοιιιιιτιοιιαιιιι άιΓραι·ατα , οιιοιιιιιι

εοιιειιιιοιιο: ιιιιιιο ραδιο πιω εαιιια νει·ιταιιι,

8: επιίιειιτιει: εοιιιεςιιειιτιε ιιι ιιι·οοοίι:ιοιιε εσπ

οιτιοιι.ιΙι ιιτιροπατι, τω ιιαοειιτ Π: απ! ιΠιιιι οιο

ιιι εοιιωοιιιαιιτει·, ν: ιιι ιιαε ρωροι. σεων.. 4!.

αφ.

οιρω...ι

μα!

οι;" , Ρ.αιΙιι: Ζω. Ξ Μακάο Ραπ ιιιιιιο Ραέιο ι

Π”. Ι. Π: Με.
Ι

Π!

εοιιι1ιιειε αει ειιι·ίιιιιιΡαιιιι. Πε Με εοιιτιιοιιει·τιιιιιι.

αιι Παπ εαεεαο εοειιο(εαι πιο: ε!εεεετιιιιι ια...

ι.. , ειιιο ταΙει α&ιοιιεα αδτιι οιπιιιιι:ε οι νει·ιε:ιτειιι

8: ειιιίι:ι·ιιτιαιιι εοιιίεςιιετικι:. 1. θα. αΗιι·ιιιιιτ. ι. δει!! ...ι

ω. οιιιι:ιςιιιά Ροτείι ιιοιιειιτιειε ὰ απο.. Πει ιιιιιι.|ιιιιέ:

αιῖὶιι ειιιίιειιιε, μια. εαιιο:ιε άι:Ρειιιιετε ροτειι: α

άεει·ετο Πει ω» εοιιιιι:ιοιιο ιιιτιιτο : Μ! ιι.ιωτ...ο.

άι εοιπιιιιοιιαΙια ροίιιιιιτάερειιάετε ι. ιιεετε:ο ισα

.οι ειιίιειιτε: ει·Βο ά ι ό.εει·ετοΙ)ει ιιιιιεοιιάιιιοιιο

ιιιτιικοι ι8ιιιιι· εοΒιιοΓει ροΠιιιιτ ειστε όεει·ετιιιιι Π ο

αέιτιι επιΠειιε : ειιιια οιιιιιε ιιιιιιι·ιιιιι τοιιιιιτιοιιαπιιιτι

Γιιιιιιτ ε!ετει·ιιιιιιαταοι νειιτατειιι οι:: οι·ό.ιιιειι:ι ...ι ἀε

ειετιιιιι Ώει εοιιιιιιιοιιιιιιιιιι.ι..ιειιτ.ιιεΒα:: 7.ι|ιμα:.. ._ Μ"...

π.μ.ιιιπ.67.π. ιό. .ω..ι. ω. 4;. εφ. ε.. ουια :οπι

άιτιοιιαΙια ,οι.ι:ε οοιιΠαιιίειε τειιιιε οιίραια:ιε, ιιιιι

ιαπι ιιι.Ροι-....π εοιιιιειιιο.ειι:ι αιιταεειετιιιι ειιιιι

ωα....ιι οι νειιιατε εοοιιι·ειιιειιτιει Πω «ω... ιιο

απο εοικιιτιοιιαΙιιιιο ωιιιιιιιι ιο ιιιιιιιιιιιοειι οοιι

ιιειιιοικι παπι νετιιαε ρτοιιοιιιιοιιιε οοιιιιιτιοιιασ

Πε εοιιιιίιιειιι ίοπιιαιι ιΙιιιτιοιιε εοιιΓεοιιεετιι αιι

αιιτειαιειιτε , ειιι:ε ωφ.ιιιιιω. οι:: Ριιιιειιιαιιι , Μ;

ουκ ρι·ορτετεα ιιοιι Γοιιιιιι άιειι:ιιι ιποροιιιιο,

Μ! ετιαιιι εοιιίειιιιειιιια δ: ιΠαιιο , :μια ιιι ιιια:ιο

σε €οιω.ι....-Μιιιιιι ιριιιιε νοτια” νε, β @πιο

αιπιι·, οποιοι". @Μα @τοι εοιιιιιτιοιιεε .ιιΕρω.

πιο ιιιιΠαιιι ει: Πακετα ω. ιιιιροιιαιιτ εοιιιιειιιο.

ιιειιι απο νει·ιτατε εοιιίεςιιειιτι: , ιιοιι ιιοΠιιιιτ απ;

κε ι:ιεεεειιιιιι οι , .οι Μια οι·άιιιαιι:ιε αει .Μια

καιιιιι οι ειιιΠειιιιιιιι εοιιι€ειιιειιιι: . είιε «Μεικτή.

ιιιιιε πειτε. ?το εκΡιιε.ιιοτα , ιιι ιιιοΡοίι:ιοιιεεοιι- Μ"·ω,._

ιιιτιοιιαΙι ειιιο ΡοιΤε εοιιιιάεταιι. δι νει·ιταιειιια- ;.“Μά

:ι·ετιιοι·ιιιιι , υπ αι! ίοι·αιιιΙειιι νετιιαι::τιι εοι.6ι- ωω.›”.»ι.

ιιοιιαιιι Γ: ιια επι: ιιιατετια!ιτει, άπο [Με. νεό· ε'.ΐθ',"Ή

ταε ιιιοροίιτιοιιιε εοιιιιιιιοιιαιιε τιι....ι ιιι τιιατειιιιΙ""'ΙΙ""""

ιιιιιιοιΒιιιιι; δι ΐοι·ιιιαιειιι ιιιιιτιοιιειιι οοιιΓεειιιειι

ιιε αιι αιιτεεει.ιειιτέ , φα ιιιτροιχαιιιι· οι: ι:αιιιειι

Ιιιι:ιι, ιι, οπο α.μ.ιιιιιω Ρι..ιωι.., Εφ. Με..

εοιιειιιιοιιαΙ.ιι ἀιιΪΡαιατα , ιιι φαει ιιοιι είε παεί

Ωω εοιιιιεκιο . ιιιιιε ιιοιιαιιι:τοατιιιιΙΙαιιο εοιι

ίαιιιειιιιε ..ιι αιπεεεε!ειιτε , Γιο τατιιιιιιι εοΒιιοίειιιι

ω: Ρετ πιοιιιιιιι ...πωπω ΡΙΟΡΟΠ @Με ίιΒοιεια

τω· μι· πιω... ριιιιειιιαιε , ω, ι Ραπ” επε.ιωιιι·,

εσιιιιοιππωτ : Η , οσοι! ιτι Με ιιιοιιοι. 68ιιιιι.

εατι.ιι) :Η εοτιιιειίιιο Ρεττι Πιο ..ιι ιιγροιιιειι Πω.

του. πι.. Ραιτιειιια, ει. που είμαι.. ιιι Με μιο

ρο£ ιΙΙιιιιοιιειιι , Μ! οποια Μ) ..ιι ιιγροτιιειι

Ηιτιιιιιιιιι.

Όιοο 1.οοιιάιιιοιιαιια .ιιιιιιιαια, ιιιιοαό πια. α”

πει·ια!ειιι νειιτατειιι οιιτιοιτιοΠ.ιοι απο εοει1οιουιι- ΜΜΕ'Μ.

τω. Ξι Πω , αιιτε ειεειειιιιιι αιίι:ιι ειιιίι:ειιι ι Ρετ οι· .........

ειιιιετι:ι καιιιιιιιι αει άεειετιιιιι εοιιὰιιιοιιαιοιιι οι» ευρώ.

ιε&ιιιιιιιι: 8ιωισ:.ιπ ιφιιβ.Ιιό. α.ά:[ιιιιι.;ειιιιάιτ. αρ..

δ. ιι.4. ΔΜΜιιιι Οσοι!. 3. ΤΙΜ!. αριιιισιιι. α. ΡΙιιΒιι|Σ

ΓιιιιΔαιτι. Με ε0ιιιιο.οτατα ιιιιοαά νειιτιιαπι Μαιε

τιαιει:ιι επιτειιιοι·ιιιιι , ιιοιι (ΜΕΠΙΠϊ ἔτοιιοιιιε Ιο

τιιι·ι_ε ειιιιιιιιιοιιαιιε; ιι.ιιιιιιαε, 8ιΡαιωσαιωεβ Δ." ω".

Ρ.ωΙκα @Χακ , εοιιιιι:ιετατα οποια! Γοιαπι εοιιεοιιιι- .“,,, Μ..

ιαιιτιατιι νιιιιιινωεαιιε απο .κι ιτι ι·αιιοιιο Δε... ΜΜΜ”.

ιιοιιιε , κοιιιιια!ει ως εαιεεοιιειιι , άισιιιΡεαι·ω :αιι

πτει, πω.. @και Τα! ω... απτο εοειιοιοιτιιτ απ

το εΙεει·ετιιιιι : ιιαιιι κι εοΒιιοΐεοτιοαιιι ιιαιιε πισω:
εοΒιιοΓεετε ειιι·ιι.ιπι Ρειτι , δε ιεθειοιιειιι ΡαιιιιΓιιο ° Δ

εοιιιιιιιοιιε Πιιιιι·:ιιιι, μ: οι·ιιιιιειιι :κι ε.ιιιειειιι ω”.

τίοτιετιι τοιιιιιοι·ιε.

ο ι ο ο 2. Ροίΐιιιιι: εαειειιι ωιιαιιιωιιι.ιιη... 34%'

Μιααπο εοετιοΐοι. έτει!!! ειιιοπι ικι·ιιατεπι €.›τττια- ΕιΕ..ωρι·..·

ιετιιαπιτε ι:Ιεει·εειιτιι,ιιεει Μια νωιι.ιι ιιοιι Πεειιιιι·εί. πω: του

ΒιιιΙιιιιι ρτ.ιροίιτιοιιε εοιιιιιιιοιιαιι , τι ραι·τιιιι- ω·

ιαιιι,|ι,ιιι(ι ιι1ρροιιτο α&ιιιιιι .ιεεωιο0αι.Ρ.ιοι ραι·ε

μοβ. ιιοιι πιιιιίιε Βειι5 οο8ιιοιει:[Ρετ οτάιιιό ω Και »

ιιεεισιιιιιι εοιιαιιιοαιιιιιιι, Παω ιοωιιι,ικτ τιιειιι

Ρ οι · εοιιιιι.

ω



η

#72.

5π εοπἀἰτῖοποτπ; ποτε οκ π.ττοτ5 Πιο οτοΙποτ:τποπ

οίτ το οχΙΙτοπτΙοιπ ΔΙτ€Ι°ΙΙ19 τοΙ όιίρ:ιτειτοτ , τοΙΙΙΙτει

·τοτ νοτττοε Ιοττπ:ΙΙΙε , 8ο ΙΙΙ:ιτΙοοι Ιπ οοπεΙΙτΙοποΙΙ,

ποπτπ ροτ οτεΙἰποτπ :το Μοτο εΙοοτοτιιτπ οο8ποΙοειτ,

ποὸό Η οοποπττοτοτ απο Μο, νοΙ πιο οτοετοτἔι ,

τοΙΙΙΙτατοτ τειΙΙε νοτΙτπε τπειτοτὶπΙἱε Ιπ οπτΙοτπ _ΡτοροΓ.

παω ΙΙοοτ ἱπ οπο ?ποσο τοιοιοτο νττειπτιο οοπτΙοτ

ο εΙεοτοτο πΙ›ΙοΙιιτο Ι)οΙ , πο. 5ο οΙΤο ίπτοτο οοπτΙΙ

τω τἰοποτο , ἑι ποοτοτο οοπτΙΞτΙοποτο Ι)οΙ. ΡοίΙοττοτ

το” ο:ι.·ρττ- ρτοο. νοτΙτπε_Ι'οτιππΙΙε δε ΙΙΙ:ιτΙοει, ντοοΙΙ·Ιτ πέτο οτε

το·τ Μοτο( ρτΙππ ἰπ οοποἰτΙοποΙἰ , τιοοοΠΜο Ι-ορροπΙτ ΙπίτιΙΙΙ

βΜ" Ιω Μοτο εοπποκἱοποιπ οοποΙΙτἰοπἰε οπτοεοεΙοπτΙο απο

"Μ””' εοπΙ-οποοπτο,νοΙ οκ ποιητή πιο , νοΙ ο:: οδτο:ιΙΙ οτ

εΙΙππτΙοπο Ποἰ: ΙοεΙεοπεΙΙτΙο εΙΙΙροπιτο ππΙΙ:ιτο πο

Βοτ οοπποΧΙοποτπ οτε π:ιτοτο ΙΙτ.ὶ οπο: ο:τΙΙΙοπτΙΐι

οοπΙοπυοπτΙε : οτ8ο Ι οπἱτι1τ ΙΙΙατπ Ιι:ιοοτο ο::

:ιθτυοΙΙ τΙοοτοτο Ποἱ: ατομο τιτΙοδ νοτΙτο: Ιοττπ:ιΙΙε,

ντ πέτο οκοτοΙΙΙΙ:ΙΙΙε Ιπ οοπὁΙτΙοππΙΙ ΙορροπΙτ

οέτικιΙο εΙοετοτπτπ Ι)οΙ5 οίιτπ ΙιποΙΙοοτ οΙΙππΙτΙ οΠο

πότπ , 8τ ποπ οΙοοοπτΙοτο το πέΙ:π:ΙΙΙ νοΙππτοτο Ι)οΙ.

Μ.ιΙοτ οΧρΙἰον-Ιπ ΙΙΙθοοπὸΙτΙοπτιΙΙ, .Ή ροτεισβτπ:: @απο

εμ‹ἰοτὐ·Ι:. ΠιρροπΙτιιτ , ππΙπτ:ιππ οοι;οπΙΙΙοποπτ τοτ

ττο οΙΤο ρθω οι·εΙΙποττιπ: 2 νο οοπιΙΙτΙοποπι ρτ:οτοποπ

Πτο.πι οκ τΙοετοτο ΠοΙ ω! άοικιΠοτΙοιιοτπ 8νττο ροτ

Ρτοπ1ΙΙΙΙοποτπ ΒοΙ , εδώ Ιοᾶοπη ετΙΙοπιιΙ ποπ ω

Ιοτ εΙἱοἰ ο β ρωπίψτ φτἱπηπἱοτ (π. Ιω ροτΙὺε , ῇ

Βετο ρτουιΜποτ, οτ τα! πιιτπτωτ , ντΙ|ο:ττοκι ριττ·επίσπτω

:στο πιο: άτοιβατετατ.ΟοπτΙτ. Μάτια πο Ι)οπε τοπο

Ιτττ, @ο ΙΙ ροποτοτοτ νπιππ, Γοποοτοτοτ ΔΙΚΗ)

ΙκιΙσοτ πόΙ:ιτοΙο τΙοοτοτιιτπ , ποίοΙοτοπ: τοΙροθ:ιι οτο

τπΙΙΒοπΙο,οοπτΙΙ:Ιο οπο] τοϊροθτιι οΙΐοάπε πομπ

τΙοπτΙο ο τοπ οοπεΙΙτΙοπο. Ε:: Με οοποΙΙΙοπττιτ απ»

το Ιοπτ. π. Μοτο ρι·οο.ειτ ΡτΙοτοτπ Ροττοτπ ; π. πο.

ΠοτΙοτοτπ ποΙΙτα Βου

'ΑΠ&£ ρΠίε

οσποτϋ_ τ

5ΕΟΤιοΙΧιν.

[πιο ΒεπτΙοεπτά σοκοίτίσπατέ £0ἔ”0ε

1εοφω αΙοστοΜ ευπάιτέο

κοίτα.

Ι)ν ο τ. τ; ν: εΙοοτοτοπι οοπτΙἱτἰοππτοππ τΙΙΙΙΙππω.

Μ! . .
οοεΙΙτ οοἴοΙοτοτπ :πέτο ο2ιίτοπε το Β00: ποιοι οπο;

8ο.πιτι πωτζΡτΙΙ19 τοτΙοπο Βοπε οοεποΙοπτ τοιπ οτοειτοτο Ιοο

9Ψ"" ”!Μέ οοπεΙἰτἰοπο Ι-πτιιτοπτ , πολο: ποΪοΙπτὲ: ΙΙοτιττωπ ;

"ΜΜΜ ρτΙΙιτ απτο ι·τιτΙοπο πτο:οοοΙτ νοΙοπτειε ΙΡΠοο, ο:

Μο Ι οποία τοΙ οποτε: Πιο οοπτΙἰτἰοπο τοπια , @τη νο

οοπΙΞι οἰοΓεΙοττι τοΙ ντ ποΓοΙοτο Γοτοττο : οι τοτοπι,_

πιιοεΙ ποππο:ιτπ πο Ϊτιᾶο οττΙΙΒτ ἱπ Βοο : αΏοκ

τοτ τιιιτοτπ , Η απο οοπεΙΙτΙο ροποτοτοτ.

π Μ. @ο τοετοπιππε;ΜοοοΜοΙου τπτωτα.το.τττ.:3.

Μμ,. ά:/ρ.ι·7. ποποπτιο. Ε'οπτΙο.τπ. πό οο8ποΙοοπτΙοτπ,

ποἰεΙ νποποοεπιιο νοΙοπτετε, Γιτο πυᾶπΙο Ι17ΡοτΙ1.=Π

οΙΙ τΙοτοτπ·τΞπατο οροτο.τιιτα , ποπ τιποτα αποτο νο

Ιππτειτοτπ οοτορτοΙτοποοτο , Κα! οποττοτ ΙΙΙτππ π.

Ροτοοτπρτοποπάοτο , ροτ ΙπππΙτιππ οκοοΠοπι ω.

ἔπἱτἱοπἰο ΙοροτοοτπΡτοποπεΙοπτΙο το νΟΙππτοτοτ·π

ιτροτοοτπρτοΙιοιΙΙππι ο τω ποπ: ποπ Μπα άωΙΜ

©ο8πΙτΙ0 τοΙροέτο Για νοΙππτο.τΙ5 , Γο‹1 τοπτιὶτπ το

πω;" νΟΙττΙ1τοΙΙε οτο:ιτ:ο: ποΙπ_ΙπτοΙΙοᾶιι: Μετα

τπτ ποπ οκοοε:ΙΙτ Ιπ οοπποΙοοπεΙο νοΙππτατοπι π.

οτοειτοτπ. Μ:τΙοτ ρτοοεΙΙοπιπ ροΙΙοτ οπεοΙοο οοπ1

ρτεΙ:οπτΙοπεΙο ΙΙιτιτπ νοΙππτειτοτπ εο29,ποΙοοτο ΙΙΙ;το.

το π ΐοιππ τΙοοτοτυπι τοτοτπτπ.Εκ πώ όοέττΙπο πο·

όιτοΙτ, ππΙΙΙοε οοπεΙΙτΙοοοΙΙε ΓεΙοπτΙππι οότπππ·ΙοοΙ:Ι

Και οΙΙο οτο:ιττιττο, ποπ ππΙΙο οτοπτιπο ροτοΙτ Ροτ Ιπ

τοτ Ιπ Πω; οΙτοτππ1 . ποοό ΙοΙἔι τοτἰοπο οτε-ε

οπο: :ο π; πτωωτε πο. ποιο :τι π;

8 ο ε: ντι ο ο Γοκβτι Μ. ό. ΛΙο2ορΙ1.οιρ. ποπ

(εά.·το δ. βιἰ πρωτοι, 8ιωπο.Ιϋ. ε. ο: [εΙοπτίπ 1)".

οφ. 8. Μπιλ Μο. τἰῇ]›. 47.εαρ. 7. οΙΕπιπιιτιοτπ.

@με Επι. νοτ:ι πι. ΡτοΙ:›. ·ττἰρΙο:τ άοετοτπιπ οοπτΙ1·

τΙοποτπιπ Ιπ Βοο τΙΙΙΙΙπποί ροτοΙΙ; π. ΈτιπεΙοτοτπ το

τΙοοτοτο ειΒΙοΙυτο , οΙο ΡτοτπΙΙΙἱοπο Βιο'ττΙ πο .απο

εΙἱτἱοπο: νο, ρτοπτΙττο τΙΙ›Ι 8ΙοτΞτιτπ , Η το απ ιΙΙτιτπ

εΙΙΙοοΙοοτἱε. Ε. ποοοΙΤπτἰὸ εοποοτπἱπιπε οπο&ο03

ΙΙΙσοτιππ οτοπτοο1 πο οοπτΙΙτΙοπο τοτοτπιπ. Ξ . πω·

τΙοπο ο:: ίοΙ&8ε πιοτ:'Ι το νοΙοπττιτο ΠΠ: Μο νοΙ ΙΙΙιἱ

ΙαγροτΙαοΠ τετοιο οοπΙΙΙτοπ'ὶ : π: οτοπΙει παο πατο

το. οο8ποΙΙ:Ιτ Βοι15: ντΙ ποοπ.τΙ ρτΙοττιποο ποππο

ππτοτ : ποτπ οτΙπποτπ οοεποΙοιτ Ώστε το εΙοοτοτο

οοΙοΙοτο πο ρτοτπΙΙΙΙοπο οπο, Ιπ ποθ ποοοΙΤο.τ1ο

ΙπποΙτιίτπτ πΙΙ11εΙ τΙοοτοττππ οοπόὶτἱοποτπτ;π πο οπο·

ίἱοπεΙἑ το ΡτοτπΙΙΙ5 , Η οοπἀΙτΙο οεΙΙπποΙοετοτ. δο

οοπεΙοι·π οοΒποΙοΙτ Ιπ οττοδττι εκατο οποίο πιο

οοπτΙΙΕΙΟπο τοτοτο ο απο ποΙ οοεποίοΙτ οποθτοτπ ,

εοἔΠοΙοΙτ ποοοΙΪοτΙὸ οποίο5, ο π11ΙΙσπε πιο οπο

ᾶπτ οίΪοπτΙοΙΙτοτ ποροπτΙοτ; ἰπτοτ πο” οίτ ποσο

τοτπ οοπτΙΙτΙοποτοτπ Ι3οΙ, εΟτπΡΙοπε οποίο.τπ π. π:

πέτο τ. πο! πΡοτεπά11τπ. ΠΙΙοοοΙτοε οΡτ οΙο ἙΩΓΕΙΦ;Οο!›τρῇἱτ

πω: αυτοι:: οοττὸ :ΒΒοο οο8ποΓοἱ οίτοπτΙο , τ. Ε:ι- ΡΘΙΙαξ Μ

εΙοτπ εΙΙ απο οοΒοοΙοοπτΙΙ ΙοοιτποΙπτπ :ιο τοττΙοτπ ;#Ι^Ϊ“^ ω:

ποπ Ιοουποποι ποπεο2ποΙοἰτ ἰπ οΙΙο εΙοοτοτο πέτο 2ἶ°¦

αΙΙΙοπτο Ιπ Βοο , ν: οο8ποίοΙο ρτΙπποπτ : ποο ΙΙ- "πό

πω εοπποΓοΙτ Ιπ οττοθ:π Πιο οοπεΙΙτΙοπο τιποτε), νο

οοπΙοποοπε φώτο οποιο” , Ιο‹Ι τπτ οπτοεοοΙοπε;

ποΙο οοὅποΩιτΙΙΙπτΙ ντ οοπΙΞτπ πιο οπο” ΙΒΙ

τοτ ρτΙΐιε τοττοπο , ποἑτπ οο8ποΙοο.τ οπο&ιιτπ εποπ

τπτπ τιττοτπιπ ο2 νΙ αιτία οτοειττο ο οοεποΙοἱτ ΐο11ιπ

εΙοοτοττππ εοπτΙΙττοπειτοτπ, νΙ σποτ οποίο οποτε.

Ιἱτ ΡοτοποοτοτΙοοοτο Ιὶιοι:π οπο&πτπ: απο παππ

τα εοπποΙοοτον ροτοτΙτ ποοτοτοτπ οοποΙΙτἱοποτοπι

οκ (Με το νοΙοπτετο εΙοροπεΙοπτ. απο ποπ τπΙππο

τΙοοι·οτοτπ Μ: οοπτ1ττΙοπο οίΐοτοπο οπιτΙΙΙπτπ, ποσο!

Πε απο οοπΓοπΙΐιε ετο:ΙΕΙ Πιο οοπτΙΜοπο τοτοττ,

οίτ εΙοροπεΙοπε ο Ι"οΙο νοΙππτειτο Ι)οΙ , πωπω ποσά

ΙΙοοτ σ.ΙΙι1εΙ εΙοοτοτυπι οοπτΙἰτἰοποτπιπ δε ο.οίοΙπ- °

οπο. (.`οπΗτ. εΙοοτοτοτπ οοπεΙΙτἰοποτπτπ 8επΙ:ΓοΙο-_

απο , το Μο ποπ οΙΙΙΤοτοπτ: οτπιιἱ ς οοΓοΙοτοτπ ο

πιω πο Κιότο Βοοε οΙΐοττ ππΧΙΙΙ:1 8τειτἱω οτΙ Πω

ροτπειτοτοΙοτπ οοπ(οπίοπι , οοπτΙοτ οκ ΓοΙ:Έ νο

Ιππτο.το 1365 απο 8ο οοπὸἱτἰοποτοτπ : οπο ποσά

οΙΙ: τιοΙοΙοτππτ, οτπ:1ε , τοτἰοπο τοπ οοποΙΙτΙοποτοτπ.

π. απο ποπ τπΙπὶιε Ποπε , ππΞιτ:π οτοετοι·τι, Η ΙΙ

Ιποτο Ιο τΙοτοτπτΙποΙΐοτ , οεΙ νπειτπ πωπω οτιττοτπ

το Ιρεέι Ιο ποτοτττιΙποίΙοτ: @τπτ ΕιέΙΐι τ:τΙΙ Ιπροο.

ΙΙτΙοπο, ποπ πω” οί! εΙοτοττπΙπειτο νοτοπι , πο

οτοὶπτΙο απο οοεττοἴοΙΒἰΙο , ππὸά απο ποσο

τοτπ ΠοΙ οίΓοτ πιο οοπτΙΙτΙοπο τοτπτοπ: , πιιὲτπ

ΙρΙ`ο πω οοπΙοπΙοε οτοειττιτπο. Οοποτπ:. οπο ποπ ο',ψ'

οί! ποτυτἔ`ι ΙιτίιΙποο8ποΙεΙΙ.›ΙΙο, οπο:: Πτο:τττο. Ιππο
ττιτπ ροτΙ πΙΙπῖἰ; ποπ οποίο ππὲτπ οοπΓοπΙΙοε :τοπ

Με Πιο οοπόΙτΙοπο ΙΙ.ιτι1τΙ.ιε Ξ οτεο ποπ €πΒΙΕ Ιπ

τοΙΙοόΙ:τιτπ Ιποτοειτοτπ , Ιπττο. οπο” ΙΡΙυττοτπ οΙτ

σκοπο νοτοτο , δε πιιἰοΙποἱεΙ πο ΙπττΙπΓοοο ποπ το

Ρτ18πειτ οο8ποΙοΙ. Νοποο το ΙΙοοτοποΙτΙτπτΙπΙἱ

οπο: ο:τοοΙΠιο οοπποΠ:οπτΙε @στο οοεπἱτοπι , ία!

π: οτἱτ νἱε ΙπππττοΙπτοΙΙοδοτιο εοεποΙοοπτΙ5, οττοτπ..

Η ποπ ποτά”, ΙοεΙ πωπω οτΙοοποοτ τοπ1 οσμή

απο. Νοτπ Ιιοο τρίο, πιιὸπ νΙε οοεπἰιἰοπ οΙτ Ιπ

ππΙτει , οίτ πώ τπειἱοτ ο:τεοπΙτοτΙ ποπ ροτοΙΙ: , πιο·

ιό.

.ωΙ"Μποξ

πιστωτ

:Ζήν '

Ρο. ε;

Μάο ποοοΠατΙο το οκτοπτΙΙτ το οτπποπεΙ , ποστ! :το

ΙπττΙοίοοο ποπ τοοπεποτ οοΒοοΙοΙ :οΙἰοπιπ ωτοσ

ΙτεττΙ ροΠοτ πατάω Με οοοπΙτΙοο , πω: Με ΡοΙΙοτ

:ιεϊτοΙο οοεποΐοιοΙΙο, οι το Όσο ποπ οΙΤοτ; παω! ο::

τοτπ:ΙπΙτ τοροεπειτ. Ρττοτοτοπ οίκο στο πο νοτι1τπ οΙδ

ΙοπτΙοΙΙτοτ οοπΙΙΙτποτπτ οοτ οττΙΙποπτ :το οΙΙπτ.16:ιπ Ιπ

Ι

ΗπΙτοτποκοοΙΙΙιτπ Ιοποτοοτποι·οποιτάοτονοΙοπτειτοπι τοΙΙοέτοτπ ροτοπτοτπ ο08ποΙοοτο, τοροΒιιο: εΙΙεο

.Ι ΠΩ. Εδω· Ιτο Ι, όοοτοτοπι ο9τιι:ΙΙ:Ι·οποτππι Ι)οΙοίΙο νοτιππ , 8ο

ΠΟΠ



- ` Ι

Βάια: Χ Π. Β:[σιειπιπ ΙΜ. 6'εί:ιο Χ .ΤΨ`.

:πιο ο:: ::ιο:δ:ππιπά ιπ::ιι:ᾶπππ :ιιιιιπππι οο::π

τα:: Ποιό :οεποΓ:::: ; :ιιιοππι απ: ν::ππι πο:

:πο :Π:π:ιπιι ::Γο:&π.Ωπὸ:ι :παπι ιιιιι:ι π: ν::πιιι,

:οπΓ::ι: ι ο:ι:ι::ι:: :οιιι:πιπε ω:: πιο :οπ:ιι:ιοπ:

:π:ιι:ι. '

Διὶ :ιιπςιππι.ο:ιπια ι:π:. Με. :οποια :κι ρ:οο.

π:8ο οιιι·ι::ι::πι: παπι Πε:: νι: :οεπι:ιιιιι :ιπ<ἐ:Ιι Π:

::0πιο::ο:πϋπο πι: ποπ Η: ποια: ιπιιιιι::, ο:οιπ:ι:

ποπ ο:ππ: ν::ιιιιι οπο:: ιπ::α ιιι:ιιπ Γοο:::ειι:ι. νπ:ι:

:ιιΙΓ:ιπι ει:: πιιΠιιι: ιο:πτι :οποι:ιοπο.ιι: Γ:ι:π:ιοπι

:οιιιιππιιι:ει:ι οοΠ: ::::ιιιι:οι:; παπι οι·οο:οιΙ: π::

ξει:π:ιο0ιυπ· ν: πι. ό. :ιιιιι:ο:π:π :οπ:ιι:ιοπιιιπιπ Γ:ι:π:ιαπι :τοπι

°ϋ"°Ρ· “Π” :ιιππιον.::ι:ιι π:: πιιι:πε απ:: , ::ιπι :Με Γ::ι::ι:ιιι

""""ω"·ιο:&:: :πι ο::::&ππι πιπππε ω:: π: Μ::ιιο:ο

το. Καπο: ιι:::ίοι:π:ιο. οπιπιπιπ :οπιιι:ιοπ:ιιιπιπ

παρω: :οτιιπιιιπι:ει:ι :::::π:ά ( Μ:: :πιπι ιπ:ιπ

πι: :οε:ιι:ιοπ:πι οπιπιππι οοΠιοιιιπ:π , πο:: ποιο

“:::::π:ιε:οιππιιιπι:ιιοιιι: :Η ) :οπιπιππισιι:ι οστο

π: ιιιιπιιο:π:π, ποπ :οιι:ιιι:ππιιι::ι·, :πιο οι: ιιιο:ιπ:

:οεποι::ποι Π: ο:οο:ιπ: ι):ι : 8: :::ιπι:::ιπ ιπ::Ι··

::ΙΙ:άπ :οπιι:ι:ιι::Ιι::: :οοποίο::ι:: πιο :οριο
ιι::ιιιιιιπΕπι::ιπι, Γ::ι ιιιο::ιιο:π::Ιι::ι·ν ο '

Β ιι πιο:: , Γ: :π Ι):π: Γι:: :Ι::::τιι ποιοιιι

::ι οπο: ::ι:ιοπ: :οεποι:ιι:, ν:ροπ:πόιι, ποπ:

οποιο ν::ιάπ οοιι:ιι: ι.ιω. ΜΜΜ:: ι μην.: .ι.:..

:να η. Μι. η, ΡΑ[πα:2. Μπι. 6:. π. η. Αν.:ψ.

πιο. 47. οπο. 4.-Μυπωι πι. 3.πιρ. η. ιι:Βιιιιτιπιπ.

Η,,,ι_ Μ,η.Ριιιιιιπιπ. ΜοΙιπ: Γ:οπ::::ιιι·: :οιιι ιιο:ι·πι::ιιιιπ

Μ. Π:ο : Μπι ο οπο: ::::ιοπ:, πποπι Γ: ιοΓππι πιει::

πιιπιι::: , :ο8ποΙ::::: ίπποι ίπ:πι·αιπ :ι:::::πιππ-`

` :η

πω; :ποπ οπο: :::ιοιι: :οεπονι: :πιω π: Ρ°Π=Πε

ποιο, :μου ν: Με:: οοιι:ππι. Μ.ιιο: α: απο:

παπι πι:: :ιι:ιτπι· Ποπ: Επι:: :::ιοπ: ν:ΙΙ: Α.

π::ιι , πιιιι.πι πικάπ: ; οπο: :ιπ::π νιιι: ιπά:ο:π:=

:ι:π::::ι.ιπ::ιιι: , :Μάιο :ι:ο:πό:π::: Δ Μ: : ν::

:ι::ι:ιοπο ποπ νοιι:ο οπο , ν:ι ιΠο οποιο π: οπο-ι

:ποπ , νοιι:ιι: πωπω: ::Βο οπο:: ια:: πω.

:πι· Πω: νππιπ οπο: ::::ιοπ: :οοποιο::: , :πιο

ποπ:: , οπο: νππ:π :οι;ποΓ:ι: ιποεο:π:ι:π::: :ο σ.

Ιιο , :οπο ν::ὁ :ι:ο:π:ι:π::: :ο :πιο Μζιπο: ο:οοι

::ῇ Ιιο::πιιι :1::ι·::ππι Πει ππποπιι:π ιπ αι:::ιι,

:ιι::, ν: οοπ:π:ιιιιιι ο:ο::ΙΤ::ι: Γ:ιοιπιπ, ν::6:ι:

οοιι::ιπι , π.: ι:::ιο:ι· Ἐπὶ: ειι&π οοιι:π:π , π: οπι

ιπ:ι: πιιπππ:ιιιι (πι: :οεπι:ιι:π, ν: οοπ:ποιππι ,

ποιο πω:: :ποιο διοτι: :οεπιιππι , ν: :δω ροδ

:πιπ; οπο: :::ιι:π ν: οπ:π:ιππι :Ω ιπ:1:ο:ιι:ι:π: . Α(

ι :ποιο , ν: :ι&ιι οο πο: :οιι::: ν::ὸ ν: α6:π οο- αΜΜ'ι ,

ιι:ππι :Η π:ρ:πό:ιι: ο ι:ιοιο ο ν: οοπ:π::ιο ; παπι '°7:·°°ῇ2""ἔ

::ι:ιιιιιι ποπ Μπι:: οοιι:πιπ ιπ:ι::::ιιι:ει:: , ω:: 3/Ἀ;ι;»;ιιι

::ιποο:: Δ, π:: :τιπι:ι .8:ο:ιβι οοιππιι:π:, :::ιιιπ: 7,,,,,ω

πια:: ἰπ :::::πι::ι:: :οΒιιι:π::ι, π: οοπ::ιόπ::ι Σ δ: Μ: :οπ:Υδ

ποπ:ιππι ν: οδο: οοιι:ππι; ::ᾶὸ Μο", ν: οσ

π:π:ιππι·:ίι: οπο: ι: ιοίο , π: :ι&ιι οοιι:ο 5 ει: ρ:0- ' ·

ιπ:ι:ο:ιιι: :ει:ιοπ:ο Ποπ :οεπι:ππι , ν: οοπ:π

ποιο; ππιδ.πι ν: ιιόι:π οοιι:ππι; ποπ οπι:ι:πι :πιο

:ιπὲ, ποιο ν: οοιι:ιπ: οο:ιι::ι: ιιι ω:::πι::ι:: :ο

εποιοι , ν: οοπ::ι::Ιππι, :πωπω ιπ :ι:::::ιι:::: με::

:::1:::, ν: οοπ:ιι‹ιιιιπ : που: ιιι :ι ο:α:::ιππ:Γιι

πι:: ::::ι::ι, :μια ο:οο:::::ι ιιι 2::ιπι:ο.:: :Πω

ι:οοποί:ιιπ:π: , ν: ροιι:ιιι€: πω” Μ! :πωπω Μ.
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πομπο

ι μι:

Έκι:: @ο

ᾶ"'=:

δούν.

ο α”.

Εππιι.” έν·

Μό”.

:ιοπ:Φ ο πω:: πα:ιιι·:Ιι::: :οοποΓ:::::: π:: οπο

Δ:: οοοοιι:πιιι :οοποι::::: πω:: :ιι::πι πιο Μ:

:πάει ι ποπ οοΙΤ:: πω: οροοίι:ιιπι πιο, :Πιο

οπιοιιι::::π:ριπε Γ:ι:π:ιει. Ρ'ππ:ιιιιιι. Ρώμα. , οι

ο::ππι ιι::::::ιοι Β:ι πιο:: πωπω :Ιΐ:ιι:ι.ι:ιι :ιπίἶ

πω: ποπ πιω, πιΠ οιι:ππι ::ίο:&ιιπι ::ι:ιοπιε

:κι π: Έιι:ιι:ειε 5 πω: ποπ ρο::Ωιπ ρ:ιο:ι πο::

::ι:ιοπιε ::::ὸ :οεποΓ:ι :ι:::::ππι ιπ:ιι:π:π. @πο

πιο:: οπο:: :ιιπιπει :ιιοπ:ι::ιπ :ο ιι8:ιο; ο:: :μισά

πι: ιι:::::ππι :οοποίοι οοΠι: ; παπι ::ιο:έ:πε :ει

:ιοπιο, οπ:πιιιο::πιιι ά:::::::πι πω:: :Ιΐ:ιι:ιιι: ,

:ο @οπο ιπ::Πιοι ποπ οο::ι:, :ιιπι ιο :ο ίιοπο

ποπ 0:11 ιιι::Πι ει:ι:π:· :::::ιι::: ν: :π:π::: , :αι

:ιι:ι:ίιπι ν: οοιιι Με: ::Γο:&π: ιιπ:::ιι ιι::ιπι: π

π: ::::πιπο :ο8ποΓ:ι. Όοπιιι·. Β::ιε ποπ «Μινι.

επι: ιπιοιπιιιι :ιι:ιοπιε , ποιοι:: ιιπππι οπο: :ει

:ιοπ: :οπι:ιοιιι:, :μπω πω: ι ιιο: :πιιιι τοπ:

πι: :ινι::ιο::::&ο :οποσ ιιοι::ο :οπ::ιοι:ιι ιι::

8ο ιπ :Με ιπ::Ιι:οι:π πω: ει:::::ππι ποπ οπο::

::::ιοπ:πι :ιι:ιι:ι ιιι οοι:::ιο:ι ιιΒιιο ::ι:ιο:ιι: : ιι:ι.:π;

ν: οιιο:ο: :::ιοπ:πι :παπι , πώ:: ιοί: ι·ιιι:οπ:ιε πι·

:ιοπιε :ιιι:ιπΒιι:::. Γιιπ:ιπιπι Δ::νοΝπιια:ι: ν::ι

πι: νοιιιπ:ι::ι: :ιιπιπιιι ν: :ιοίοιιι:: ιπ:ιι::ι:; πιο:

ο:ιο: Π: ν::ι:::: πινω , ν: ιιέ:π ο:2Γ:π:ιε ιπ

α:::ιιι:::: : ::νο ππΗ:ι ιπ ι):ο:ΙΙ :οεπι:ιο οι·ιοι·

8:ι:ι:ιθ:; :μια ν: οο:ποι·ι: Β:ι.ιε :οοποιο::: Πιππι °

ει:::::ιιιιι. Ιιο::ππι :ο :::::πι:ιι:: , πο:: Ἐπὶ: πω::

Επι: , ν: ιΠπ:ι ιο ::::ι·ιιι::ι:: :πωπω πιπι ::ιπιπίι

::ι::ι:ιιι:: ιο :::ιιοο::, ν: ::Ιιοπ:ι :ι:::::ι ει: πιο:

άπο :ιωι , Μου: πιο: :οπω: 0οΒιιο:ιιΠο: , ν:

πιο ::πιοοι·: οοπ:ιιοιιι:ι. Ωπιπ,ν: Β:ιι: απ::

:Μπι :οοποιαι: , Γο ίιιιι ::ππιιι: ο: ριι::: οοι:::ι

::ι:ιοποπι να: δ: ιιι::ιιιΒιοιιι8 , οπο: ο: οει::: σο

ι:&ι ίοι:ιπι οο:ιιιιιι·; πιιοπι οι·ιπιίιππ πι:: ::Αιιιι:

ω: ιπ:ιιιι:::π:ιιι πι! :ι:::::πιπ:ι:ιοπ:ιιι ιιιιοπαιιιι

(Ξοπιι:πι. οι:: πω:: ι οποιο νοιππ:ιιέ πιπιπι η”

ιο::ΙΙιέει:π: :ιοΓοιπ::, ιπ::ΙΙι8ι:ιι: :οποι:ιοπει:π 5 ω::

::Βο οι·ιοι :ιι:ιοπ: ιπ::ΙΙι;,ςι:π: οοπ:ιι:ιιι , οποσ:

ω:: οοίι:πι παπι :οοποίοι:ιιι· οοιι:πτοι , ν: πι:

ιπο :οποι:ιοπ: ; :οΒιιοι:ι:π: Με:: οπο:: , οπτιιι

:πει :οιι:Ιι:ιοιι:. Απ:::; οι::π‹ιο; οπο: :πιστη

:οοποιοι:ιι: ::ι`:&πε :ι·::ι::ι: πιο :οπ:ιι:ιοπ: :που

:πο ; οποιο ποΓοιπ::· :”π:π:ιιε ι σο:: ο:ιίιε :Μπι τ::

:ιοπ: :οΒποι:ι:ιι: νοιππ::ι: πιπιιιπ [πο ::οποι:ιοπ:

οοπ:πό:ι,:ιποιιι πό:π πω: οπο: πι: ππιιο Ποπ::

ιπ::ιιιΒι οο::ι: :::':επιι :ι·::ι:πε (πο :οπ:ιιιιοπ:

Έπ:π:πε,· πω: πι: :ποιοι ιιι::ιιι::α:πι· νοιππ::: π::

πιο :οπ:ιι:ιοπ: ::ι:ιπι :πιπ:ιι; πω: πιο πιιιιοίι€πο

ιπ::ιιιει ο·ο::ί: απο:: ::::ι:πε πι:: :ι:ο:π:ι:π:πιο

νοιππ::ι:: ιπ:::οτι:.

νοιιιπ:ει:ιε , ν: :ιοιοιπ:: :π:ιι::: , πιιοπι :ιιιΓ:ι:πι

ιο ει:::πιπι:: ο:κι:·π:ιε. Απ:::; ο:οοιι:: :ιιιοοιιι

·:οπ:ίι::ι :Μάιο :ιι:ι:ιι: :Βοριά ο:ιιι: ,- :οιιΓ:ιιι:ει::

2: νιιιν::Γοιι:ι:: : π: που: :πιο πιω :Η :απο ,

ν: οιιοπι:ι Π: ο:οι:πε , π:: νοΙππ::: :π::ι::..:0

. νιιιπ::Γειιιοι· , δ: πι:: οπ::πε , οποιο :ιι:ι:ιιι ν: ιπ

αι::πι:ιι:: ο:ι:Γ:π: : @των ππιιο :πο:ιο νοιππ:πε

οιπιπο :Η οπο: ν: :Μοτο Γ: πι:: , ν: ο:ει:ιοπ::ιπ

::::πι::ι::. _

8 ι: ο ν π ο ιι Ρυπρι::, ό· .πατα , Μ:: ι πι::

:ποιι:ιιι:ιι. απο: ι:π:::ι:ιο. να:: ει:: Ρπ:ι:Η:π.οο

8:ιοι-:::: Π:πιπ ν:ιππι μπιν :ει:ιοπ: , €μιὲπι πω,

ει: νιιππι :οΒιιοι:::: ιπ:ι:ο:ιι:ι:ιι::: :ιοπιιο, π·

πι:: ν::ο ιι:ο:ιι:ι:π::: ι: οο:: τ:: Π:ιι: :ο π·

:απο νοεποπι: Πιππι ιιο::ππι :ι:::::πιπ, ν: οπ

π:ιι:ιππι, ιπει:οεπ:ι:π::: :ο :ο:Ι::π , ν: :ιθ!π οο

13: ΙΜ. Τα:: Η

(Νέον: κ. :πω-ιο ::::ι·πο ποπ ω:: , :ιο Μ::

πο :οέιιοι:ι πο:: οο:πι: : Μ! π: ι2:::ιιο ποπ Μ:

π:::::παι πιπιπππι ν: οοπ:πόιιι:ιι ι οι: ι:·::ιο:: πάω

οοιι:ππι; :τοπ :ο π::::πο :οιοποιοιποπ ροπή: ν:

ροπ:ποπ:ιι: Κ:Γο. πι:: :πιπο:. ποπ ίσοι: :ο πι::πο

οπ:πάιι:π ιοΠ:ιπ: . :οπο:ιιο; π:8:ι:ιπ: , ιι:Βο :.

Ποέ απο” "πω, ν: οο:π::ι: :ιο ::::ι:ιο οπο:

:ει:ιόπ: :οοποΓ:ι ν: οοπ:πόππι , ππιπι ν: ια: οο- Η ο

οπο, Ι)ι:ι:ιι: πιι::ιιι' οοιι:ιπ: οοπ:πιιιιπι π! ο Ρρ|:ι:168οιη

:μισά οι:: :ὅ :ιιι::ι:ιοπ: , ο:ο :μια :οεποιοι:ιι: οτι. πω:: μια:

:ι:πιιπ::ι , ποποπ:π :Η “Η οοιιιππι , :οι οοιι:ιπΞ

:::ιπ:ιι: ιιέ:ιιιιΙ:ιιι ιι:ιοπ:πι:π: Έπ:ιι::ι ::::ιπι,ιπ:.

ι·ιιιι: :ο Μ:: Ροδου: οοιι:πά:ι , ποιο ο:ο κτ::

ιιι:π:: , ρω ουδ. πω:: ::ονιιι:ει ν: οοιι:πά:ι , πο:ιγ

πω:: :::ιπ: :απ ΡΟΗ:: , ι: οοιι:ιπ:: πι :::::πιτει::

:ι::ιπ:ι:οαιι: ::δοπει.ι::π οοιι:ιοπ:::πι οι:ι:πτν:ι·ο

Ρ ν π:ειιιιι:

Η ι:η:

ι.

Σιι-Φε

2 52.

@#ιτΜ

Ρ'η:ιπρ,!Η

 



- Νοε0”:αι:

οπο:: Ξ

Μο
οδιΐ:. ι..

Πρ,

2:'δ.

ΌύΜ'.3.

πο:

Η::

η :πιο :',_

Μ::

:.:8.

Α:: ΜοΙΜ:υπ

:οι
π:εο:ιιιο ροοοοάι:::: ι:: , οπο:: ο:: οι οι: άιι:·::::ο

ω, Μ οι:: :οοποίοι:::: Π: ::6:ιι ροί::::π: , ν: ::::ποπ

οι:: :δ :ιι::::ιοοο ρο:ι:οι:: :::ορΗ::::ο:::οΒοο:Η,ποπ

οι:: ::ο:οΠζι:ιιι:::, ν: οπο: :&ιι ροί::::τοιπ:ι:ι:: :τοπο

Π ποπ οπο: ρ:ο :το ά:::::::οπο εδώ ροΙ:::::ο , ρο

:ιοΠ:: ω8:0ιοι : ::ο οπο:: οι:: οοεοι:ιο :ο :::ιο:π0

πο:: :ο:ιά:Βιι: ο:: ::έ:ι:::Η ροί::ιοοο·α:ο:::ΐι ιρΠιιε.

@Μιά οπο:: οσο Γι:Η:::ια:, ν:άιο:::ιι: ρ::ΐιε ::ι:ιοοο

οο8:ιοΐοι ν: ροποοάι:ι:: , οπο:: ν: ::ό::: ροί:::ιπ: -,

εοππ:: :ιο οοάο:ο άο:το:ο άιι:Μο :208::::ο Μ έ::

βιο:: α:οιπ:2.:8 :ποιο :::ι:ιο: ν: ροίΠοι!ι , δ: :οπ

άἱ:ιο:ιο::ἑ οποιο, οπο:: ν: ω:: ροπ:ο; οπο ν: ρω

πω, 8: :οιιάι:Μπ:::ἔ :::::ι:::ιο οσο ρ:ο:::οΙΤο::: Μ

:ΐ:.Ιοιο :::οιιιι:::οΐο Μοτο, ν: ω:: ροπ:ι::::: ίοά

Γ:: οΓ:, ν: :ά Ποιά οο8ποΓ::οά:ι::ι , ν: ροίΒΒ:Ιο, νο!

'Πιο οσπάι:ιοπο Γ::::::ι.ιο:οοοΐι::::: ::οοοΠο ,νι ::ί:ι:

οι::Πο:ο:. Ο

Ό6:]:ία: οι· Βοοιιο:ο::ι:, Ποιο:: ο: ::ι:οΙιοο: Γ

8πο ι·::::οοιε ::οΒιιο!”:ο:ο :απο άοο:ο::::ο , ν: ρο

ποπάιιιιι·, οίκο πο:: Π: ιιι::ιο:ι·:::ιο άονπο ί:8ποι

οποιο :ιο οπο. Κοίρ. περι ι::::ιιοΙ. οι::::: :οοἱο:· :πιο

οι: ; οπο:: ω:: Προ: ::οπο:ριοπά:ι Γιο:: :ο Βοο :Μάι

. οπο, ν: :ιιιοά_ρ:α:ΐπρροοι::::ο.ά ::Ιΐιιά, πο:: :Μπιτ

::οποιρι ροί:ο:ιι:ε Πιο, δ: ο οοπ:ιο:ίο : Ε:: άοο:ο:ιπο

Ποί, ν: ροποπά:ιο:,ρ:κιιιρροπι: Γοἰρἱ-::::: : ν: Ροΐ

Πο:Ιο, 8: αποτο οποιοι οοοοΠΕι:πι :ο Οοο, Ι8::ιι:

πο:: :ο οποιο: Προ:: ποσο:: @ΦΠ Ι:Β::::ΠΙ ι]ακ·

:πιο Π:: οοπ:ἰρι, ν: ροιιοπάιι:ο,ΐοά :::ο:ιι:ο :ο οορ

Μαιο:: απο: ποοο:Π:::: Μ Οοο ρ:οί::ρροοι:ο:::: ·

::ο8::::::: Π θ

0!ιι]:::: 5.Γι::ιι:ιιπ: ν: ΐι::ιι:ιιιι: ΜΒ:: οι:ι!!οπ

ω:: :οι ρω ο:: ά:::::::οπο , Μ :μιά άι::ι:::: Μι::

::: : ει: Μ πιιΙΙΙο Προ:: :::ο:οι::ι:ιε ροκ:: άοο:ο:ιπο

::ΜοΙ:::ιιιο Ποἰ οοποιρι απο ποεει::0τ:ο ο:::Ποο:ιο:

ο:Βο Μ πι:ΙΙο @πο ε:οι·πι::ι:ο :οποιοι ροτοί: ν:

ίι::ιι:ιιιο. ΒοΓρ. ::::οίο::::ο:::ιο. Νοοι:οοοι:::οιιπ:

άοοοπιιι: , ρ::ι'.ιε :::ἱο::ο ::οροοίοι Ξ: Πω Γιιιι:ο άο

οι·ο:ιιι·ο , ν: Γι.ι:::::ιπ:,άοοο:ο νοι:::οι::, πιο:: Ξι·Ποο

οοΒιιοΓοι :Μο ::&ι:::Η οι::ί:ο:::ιά ιο-ιο:ο:οι::::ο: Π::

ίοΙι:ο: άο:οι·ο νοιιι::τ:::: , :Μιά οοοποίοι ::ιι::: Μάο

οπά:Ξ::δοπ ο&ι:::Π οι:Η:οπ::ί: Μ ο:ο:οἰ::::ο, π:οάο

διοτι: οι: ροί::ο , οι:Μπιιο::::πι ποπ οι: π:::Π: ν: Η

Μ:: ::&ι: οι:ΗΜ: οι: Μοτο:: , ν: ρω:: :ο 2:ο:::ο :ο

8ποί::: , πιο: ο:Μι:οί: οι::Π:::ο: :ο :ο:προτο , :οροσ

1οο:ο:ιι: οι: :2:ο:πο , ν:ἱ ::οοποίοι:οτι:: ::|::::ο:: :τοπ

το. νοάο :ι::.ιπ:ιιιε :ι::ι::ιιπ: ρ:ορ:ἰὲ οοπίἱΠε:: Μ

ροΠοΙ·ἱο:ἱ::::ο άιι::::ιοπιε , :οιοοπ Με ίιια::ιοιι:ίο

::ι::::ο , ν: ά::::: :Νικο ροΓ:ο:ιοι·ι:ο:οιπ :::ιοπιε , δ:

ὶάοὸΜ :ποιο οικείο οωι::ι:ο :ι:αιω :ι ποιοΜο

οπο: .
Ι 0ύῇ#:ἱ:ι ο.. 8οοριο:ο:ι:: , οι·οο:ι:::: οπο ΐιι:ιι:::: απ.

:ο άοοι·οιιιπ: Πο: :::Ε::: οι::Ποπε , :πιο οίιοπ: οπο.

:το ρο: άοο:ο:ιιπ: Π:: ροποπάιιτο. και: ::οε.Γο

:ιο::!. Μάι:: οπο:: :::ιιιι::ι:, ρο: άο:::·οιιι:π Πο: ρο

οοοάι:ιο :::ο:::ιι::: Με:: :ο:ο ΐιι:ι::::: , ποπ ΜΜΜ:

:ο: :Μπακ , οι:οά οι:Ηιι::: :ο ποιο:ά:::::: Ριιιο:οι:

τοπ: ιο::ο::Ι:ιο: ίι:::ι:::: ρ:: ἰρίι::ο άο:::ο:ιι:ο ::5:::

ροί::ιιπ:.

Λά :::πά::ιο. ΜοΙΜε ποΒο ΐο:ιιιοΙ. :ιά ρ:οΒ.ά:Π.

:ποιοι ::ριΞοίοι::::: ::οΒοι:ιο άιιιΜ:: Ποο:ιιο: άο:::ο

:πιο ροποο:::::ο ο::::ι:::Ιι:ο:, ία&:: ΐι:ρρροί::ιοπο Ι:

:ιο:ο: άοιο:π:Μ:ιιιοπιε νο!ιιπ::::ιε οποιο, οοο::ο:ιο: ο

πο:: Επί:: , προ, 8ι::ι:Η:::: ποπ ρο:ιιι: ορροι::ιι:ο

:ορ:είοο:::ι, :Ϊ:&:?: πο: ίιιρροπιιοοο,οοποοάο: πο.

ρΙι::ι:ο: δ:: :Βιοιιιιο, ποιο:: :μια οι:: Μ ρο:οί:::ο

Πο: ω:: . άοοιοι::π: ποπ.ροπο:ο , :το Μ ρο:οΠει:ο

ο:ι:!άο:ο Η:::,ά:::::·:::ιι: οσο ::οΒοοΐ:::οπο: Μιο

:ο οι: ::ιοπ:ιέι, ::οποοάο, οπο:: ποπ Ε: Μ Ι::ιο:::::ο

ν Πο: πω:: οοπροπο:ο , :Μπι Μ:: ΜνοΙ:::: οποί

:::οπ: ἴοοροίἱ:ἰοιι:ε :Μπα άο:ο::οἱπ::::οοἰε ἰρίἰιιε.

δια:: , πω:: Μ ΟΙ:::Πο :::::::::ο οοεπι::οπο Βιο

Μ:: ΧΠἱ Ποβοι:ίο Βοἱ;6':ἄἱ:ι ΧΡ'.

πιο: ορο:ιιπι , ποπ ρο:ο:::, Μ τω:: :οπ:ροϋ:ο :ο

ποπο:::::·οο:ο: οι:Ριι::::: :πιω ω:: Μ:: :ω :ο

οι:ο::οπά::, πι:: οι:: ιπ::ιιιΐο πο:: :το ::::ιιΒ, ν: π::

ΟΡ::::::::::,?:::π8::ιοι:οιο ρ:ι:(ιιρροποπο Με·

πιο: άο:ο::οιοο::οι:ο:ο ::::ιι:2::: Ο::::ί::. . 289·

ΑάΡι:οάιοι. ν.:/:ια:: Με:: οοπίο:ι. πο:: :ιιιιά· ,ΜΒΜ

οι:ἱά π: :Πιιά,:ιιιο Ι:::ο::ι:π ό:0:Φωω α" €οτωἔιι° "ΠΜ-ο,

:οι οοπί:::ιιιιιιι· , ρο:οί: απο οοΐποί::: ν: ρ0τι::ιο

οπο:: ρ::ΐιε :::::οπο, οποιο :θεο :ιο :τυπο :πο::0 ά0·

::Ι:ι::::ο. Οοποο:1ο:ιιιιο:ο, Μ οο προ. Μ :ιι.ιο :πιά

Πει:11:άο:::ο:0ιο ροοοπάιιωπι0ΠΪΠωΙΪ£ἰ ©Γοπ"ω-:

ν: ::ι:ι:::ι:: ::::ιιιΒι ::ιοι:ο, ν: Μ:: ::::ιι::::: Μ: ω·

άΜοιο ο:: ου:: ιπ:ο!!ιειιιι: άοο:ο:ιιιο Όο: ν: ρο· .

π:πά:::ο_, Α:: ::οπΕι·ιο. ν: άι::::ι::Βο:ιε :οο::ιρ::: Δ'

νοι:ιο μι): απο , πο:: ορο:·:ο:, ν::ρίο ά:ί::ιοΒιι:1:

ιπί::::::::: ποσοι: , Μ :ιιιἱΒιι: οοο0:ριο: :Πι-ΗΜ Μ"

οοπ::::ρ:ο πω, Μ:: ιι:Η:::::,Ίι: :οποιριει: νοιιιο απο

Μάοροπάοπ::δι Δ:: ::Πο, :Πο ιι::::::::ιιιο οπο:: οοπο:-°

οπο.

:.::ροπάοπε :το ἰριο, ν: ροποπάο 38( Μπι ά" ὲ 1390 υπο::ξωδ,

:08ποΓα:::ι: οι: ἰπάοροπάοπι Δ: Ϊ: ἰΡΪ0:νϊ ν: Βωξ·

:ατο ροΠιο , πιο: οπο: πο:: ροοο:ο::ι: :ο :παπι

::ι:ο, Ε:: Μ :οπ:ρο:ο, οά::ιιο ::οΒοοΓ:ο:ο:ιι:, ει:: Θ·

:ο:οο; οιοι:::: Ποιά Ρόι:: ::::οπο οο8::οί:το :Η Ρο·

οιΙ::!ο, :ι:::::: ν: ροο:ΠάιιιΞι; 8: πο:: ρ:ιιι::::ιοπο,

οσοι:: ν: ::&:: ροΐιτιιι13. Α:: Έ'::::άπ:::: Α::::ΐΦ. ποἔο Μ::

:ιπ:οο.:ιά ρω:: :ιοΒο , :Με ά::οοι:ο :::ι:ί:πι 1:10 ο άρό::·

ί

οι:

οι:: ροΙΤο :ποιο ρ:ἱιιι απο , δ:: :ιιιοοι:οιιιιο :ΙΜ *Μ*

πιο:1ο ροκ:: νποπι οπο Μάοροπάοο: α:: οι:: : :Νά

ριο:οί: ρου: οπο. Κ:ά::::::ιι: :ιιι:οπι :Με ρ::οιι:::ε ο::

οι:ο,οιι::: ::::::.ωι:.::ρ. :ία Ρωε, ::ι:::::: Ρ:ιο:ἱ:ιι8 Δω!

Ιοοιιοάί:::ι ΓιιοΗΠοο::: οοπίοοιιοο:οι:ο, οι:: οι: ν::0 ·

:ά :ιΙ:ο::ιοι πο:: οοπιιο::::ι:: ::οπΓοοιιοι::ι::: Μπι Ι:

α:: πιο:: ::οπΓο:ι. άο:::ο:::::: άἰιιἱπι::ο οι: :Μάι ροδ

:υπι:::Βο οι:: ροοι:::Ιο: πιο:: ::ιο:οο ::οπνο:::::::

ΐι:οί:Πο:ιά:·οοπΓοοποο:::: οι: ροοιοιΙο; :πμ οι:

εδώ ροΙ::::ιο. Η απο: ὁ. οπο πο:: οοπιιο::::ι:: :τοπ

Γο:ιιιοπ:::: :ο ρ:ἱι:ε :ο , ο :ιιιο :οπιιο::::ιιτ _©0Με;

ςιιο:::::: ; ν:ἱὑἱ:ἰ. ΑΜ::

ΒΕΟΤΙΟ κιτ.

Απ, Ο? φωσ:: 13ο:: :::8:ιυβ·::: :κρατώ

' οι:: ϋρ:ἰιω:ἰοκ::ἔ

, ρ - . . ?άι

·:ν ο οί:, Βοι::π £ο8οοΪοο:ο ποο:::ιοποιΟ Ε ιι

ο: ρ::ιι:::ἱοοοε οπιποε,:::το ρ::νί::::::, οποσ: πιο:

πιο:: :πιο 8: :ιιι::::::ιο::::ιο οπο:: , ου:: Ξ :ιιιοΗΒο:

ιιι:οΙΙ:&ι: Επι:: οι:οοει:::::3ιιο ροΙΤιι:::: Ρ:ιο:Ι:ιο:.

Με:: οπιπ::: ω:: ::Ι::·ιι:ο πιο ο σο8πΓοι:::Πσ., Ποιο

άοπ: οορποι:::ιι:ιι: :ι οοΒ::;ὶεὶ:ι:: :Μο ο:::::π ἑιΠοο.

Νεο:: :ιιιιά::ιιιά οι: οοΒοοι::οιΙο , :θα οοΒοοι:::::::

ι Βου :ι :Μο Ποπ: ποπ :::ρροπ::οοίΠ οοΒοο(ο:ομ

:οποιο οοιού:ι, ν: Ποιά :&ιι ί::ι:Μ: οοοποίο:::: πιο:

:ο:οιο ::::ιοποιο οοει:οί::οπάι Ι::::›ο: :ι Γο. Έσπασ

ιιο:Π:: οι: άο :οοάο , οπο οι:: ::οΒοοΓο:::, :ιο οποιο·

απ:: :π :ο ιρί::; :ο ρο: :οποιοι ροπ:ιι:οπ: , ου::

:ο€οι:ο , €ο8:ιοΓ::::::ι:: οπ:οο: οοἔο:ἱοοο5 8: :πιπε

::οποε Μ ο:: Μπάσα. ι. δω:: ::Βιι·ιο::, Ποιοι: πο

ἔ::ἱοοοι: ρ:ι:::ι::οοοΓήιιο ιπ::οοάιο:ο οοει:οΓοο:ο :ο
ο πω. Ριιπάοιο: οι: Μαιο: οο8ποΓοοπάἰ ο:: πο- Π

:::Πο:, Ε. :οει:οΐοο:ο οΕιιο&ι:το ι:ο:οοά::::ο ρο: :ο

ιρΓοαι,:::::δο: π:οάι::π:ο ει!ιο. Οοοδ:·. παμπ: Γο:π:::

ροί::1:ι:: :οι ω:: ::ο8πο::οπά: πο8::::οποπ:: :που
:απο ροπ::ι::: ο: οο8:::ιι::: :::ιοοεο: ορροπ:::: ::ο- Π

:ςποΓοιοι!ιο::οε: ιει:::: οο:::::: νο: οπο :πιο οοεπο

Ϊοοπά: Μαιο. 8οοιιπά:: :::δ:πιο:, οι:: οοεποΓ::ο:ο ρ::

:οποιο Ροίἱ:ἰιιππ:. δοά, :ο ρε: :ο:οπι:ο ροί::::::ιπ: οι Μ:

οποιοι:: , :ο ιπο:οι::ειοι 2 Μιά:: ::::ίοπ:,οι: οοΪπο

απο

.Μ ο πο·

πω,

ι. .από

π”,

26! :

@οι οι:: άο::ο:::ιτι ο:: ν: ροπ:Βιιο .οι :το Ν,,,,,,,,:,,,,,

 

πιο:: οσμή

οπο::Ρβ1η _



@βια 1:11. σιωιιιι οι. .σου ιι έ:: τι;

ίσιο:: μι· ἱιισισιισιισι Βσιιι:ιι:σιιι , σιιιισσΒιιι:ιι σο-·

Βιισίει:οι σιιιιιιι ιισειι:ιο ι :μια σο ισισιιιιιισιι:ισιιι

σοιι:ιιιι:: οσιιισιτι οσιιι:ιι:σιο σισει:ιιιιιισιεσιιι σο. σο

ιισΓσι:οι σιτιιιιε Βοιιἱισισισσιιι 5 σ: :σσ:Ιΐσε ο. οσοι.

πιο, σο:: σισει:ει σο:: ιιισισει::ι;ιισ ρι·οιιισσ σιιιιιιε ·οιι- .

οποσ 8:οσοιι:ιο_οοπ σ: ::οσίΓοε :οι Ποιοι: ιισιιι:ιιι:·.

Ρ:σ σιιρΙισιιισιισ,ρσ:σΙ: νιισιιι στ. :πιο σοΒιισίζ
#64 . . . . . ι . , -

Ποιά. . Α σσιιιιιιιιιοό; ι. ν: :πιο ιιισσιο:σ σσοιιοίσσιιοι:2. ν:

Γοιιοοιιι: ιι:ο:ιι σου: σοΒιιι:ιιοι.

26 ε. Πισσ ι .Κατω ιιιιιιισοιιιισ σοΒιιοΓσειιιιι :ποσοσ

Ρ"·" ΡΜ· ιισε8: ριισο.:ισιισε,ιιοιι σ:: Εστω:: ρσιἰ:ἰιιο.ΐοιισ:ισι.

22% :πιο Με 'οσο μα:: σΠΪ.·: σσιι:ιεισιο:σι·ίσ ορρσίι:ο

Ἡ". "Μα ιισειιισιιι 8: Ριισσ:ιοσην:ι ίοι·ιιιιι ρσΒιιοει σ:: :Σοσ

ἔοιι1ιιιιΒιιἰε ιι:ισο.:ισιιι εδω. οι: :πιο ιιιιιιισσι.ι:σ

σοέςιιοι:::ιιοι σ:: , σο:: οσοι:: σ:: σιιιιιιιιιι: Μοσ

ᾶσιιι ι ιισ|ισ.ιι.οιριιι ἴστιιιιι ιιιιιιισιιιο:σ σι:ριιιιισισ

οστά: :οσοι ορρσίιισιιι,ισιι ιιοιιισάιο.:σ οσιισσισ ο»

::Πιιθ:σι :σο:ισἀιᾶσ:ἰ`σιιι Πο ι πιο: Η σιιιισιι ισι

ιιισάιιι:σ ἱιι:σΠσᾶοἱ. :μισά ιιιιιιισοιο:σ σσιιιἱιισ::ιισιι

 

:ιιισιιδι:σ:ιθ οι σιιΡσίι:Μισιοσ ιισεο:ιοιιι ιισιιιιιιΒ, .

νιΠσιιιι Βσιισ,σσιι ρισσι:οιιι ριιοο:_ ~

Ι)ισσ ο Νσιι σιιιιισιιισσει:ισιισε,ιιιι: οιισιι:ισιισε_ ._26% _

σσειισΓσι: Οσο: Γσισιι:ισ νισοιιιι , ω: Μισο:: ΐσισιι

:οι νιδσιιιι,ιιΙισσαε ΐσισιι:ισ ίιιιιιιΙισιι ιιι:σΙΙι2:ιιιια. αφ' ρυβα

ρισἱι. σου: πιο:: :Με ίσο: ιιο:Πιι|ιο , σο: σιιιί:σιι:ιο.: ιμ8.”ω"3;

ι:: οσεσ.ιισιισε δ: ριισιιισιισε , :Με Ιου: ΡσίΙἱσιΙ:-ε,

Με σιιί::ιι:σε: σιιοι:ιιιισιιι ίσο: ΡοΠιιιι!:σσσεσσί

:σο:οι ὁ Οσο πω:: ΠιιιρΙισιε ἰιιισιἱιἔ. οσο σο

σοοίΕσοσιι:σι :ιιιιιιοι σσ8ιισΓσἱ:ιιι· :οι σοΒιιιιιοιισιιι

;70.

οσοι:: ,σωσει νιίισιιισ Θεσσ: ιι:8:ιιισιιιιιιι,ιι!ιοσ Νε=ιἴ:ὶιιΜΏ

:Ποσο , :μια :-ο:ιιιιιιι:σι ισ :οσοι ΡοιΕοιιιωι ιισιι- σίισμιαδοιιο.

οσοι:: σιιιιιιιιιε; ουσ:: 82:11:11 , :ισα ::σσιιιιιιι:οι :σε

σιιιίισιι::ε. Ριισισε σσειισισι: Όσοι ίσιωσε Μισ

ιιι:.ιιιιιιι στο: τ:: ροΠιιιι!:: Π:1ιιςσειι1ι σιιιιισιισ Πιο:

οι: ιισΒιι:ισ :ιιιιιαιί::ιι:ιιιι Μποστ τω ιιισοο σο.

οι. ; :ισ ρισιιισσ :Με ιισειι:ισ σσειισιι:ι:οι.ίσισιιιιο.

νισσοιιι.ΡοΗσιισισε , Η σσιιΠάσισιιιιι: ἱσ σιοιιισ οι!

ίιιἱιἱ:&οιιι,ἰσ οσο ίσο:.σσΒιιοΐσσοισ:ΐσισιι:ιιι οσο. ,“

σο; ο ισ οιιιιιισ :κι ιστιιιιιισιιι σιιιΠαι:σιι·ι , οσοι::

Έ Ξιίοιιισάσ ισιιισσσοι, ι:σΒιισίσοιιισι ίσι:ιι:ι:ι Πιιιϊ

.σοιι:ιο::σσοίωσιό:σι·ισιο Γοι,ιισσ οσοι:: Μο:: στι. ΡΜ: ιιιισΙΙιε. :πιο ιιι:Βιιιο !ιιριάσιιι Ιισιιιἱιισ, Η

παει:: ιο:σΠσάσι οΕιήσεισ, _

ο" Πισο τ.. Ιιοριισιι: Όσοιιι σσΒοσίσεισ Μεσσο

Μο:|ἱσ:σ ιισιιι δ: ριὶοιι:ἱοιισιιι.ιισιισσεοι:ιι ριἰοε :Μαιο Ρο

σ:ι:ισ,σσισε σ:: :ισεο:ιο σ: Ριἱοιι:ἱσ.ΐσιιοοσι.·ἴσι·ιιιο

σΜρσσιΕσιι:ιοσπι ιισειι:ἱσιισ δ: ριιοο:ισιισι οσο

σσιιίιι:σ:ιοσοι, :Η ισιιισσιοι|σι :μια σ:: ισιιιιιιισε

σοι :Πσο:ιιιιιισ: ιιιιρσ::ιιισι , ν: ιειιισσιοι!ιε ι ιι:

Βιιιισιισ. Νσοοἰ: ιισ:σιιι ἱιιισΠἰεἱ Γρσ:ιιισιισιο, πιο

οι·σιιι:σιιιεεισι· Έστω:: ίιισσιΕισιιιιε : ιισσ οσειιιο,ιιισ

Ρω.ΜΜ _ οισιο:οι!ιοι:σι·-ξοιιιισι οσοι: έ:: ιισ82Ει0. νιιάσ

οπο." Δ::"°ι οσοι: ρισιοςσισιο σί:,ρικοιιυιιιιιι ιιιιιιιυεσοβι , :Μ

πι. με: Μιιιιο. ΟοιιΒιιιι. ιισειι:ισ νι:Ι οιιοιιιιο σει::

Ε”[ ιιιιιιιιισι :οι Μο:: ι`ρσσἱσ,νσΙ ιισιιισιο ιισΒιι:ισιισιιι πο:

ριισιιισιισιιι οι:: Ιιιιιισ Γιισσισ, σο: ιισιιισισ ίοιιιιοιιι:

σιεσ ποσοι: ωειιοΩι Με:: :ρσσισ,ιιστ ιισιιισιο ΜΒ:

:ιο,νσΙ ριιοι.:ισ,ιιΞΗ ριωσσειιι:ιι Με Γιισσισ, νο! :ιω

:οπο ΐσιιιιά,:σιοε ει: οσει:ισ,οσ: σ:ισοσομ να::

:σιιίιάσισιιιι ι τι σι:!ιιισ σε! ιισιτιιιισιιι,ιιι οσο σσοσι

ρι:σι·· ν: οι ἴοσἰσᾶο, :σΒιιοΓσι:οι· Γσισιιιιιι νιίισιιιι ι

απο :ο ιισιιιιιισ :Με ιισ8.ιιιο ιό:ο , ίσο οισσοσιιι

οι:: Η οι σιιιιιισ οι! Ιοιιιιισιιι, σοι οι: ιισιιιιιισ οσε::

σ: , ϊσιωειο διοριισιειο:ο!!ιε. :μια ιο σιιιιιισ οι!

Ηρισσοι σο: ιισσει:ισ οσο οιιιιιι , σο ροπή: πι.

Πεκ. ν Υ · Μ.

σ ·Πισσε. Ηιιισ Ϊσοσ::::ιιι· , ει: ο:: :πιο ράτσα: σο· πω·

Πάσιο νιίισιιι6,ό: ιιιοριεσ οι:: Πο.ιι:ιιιι οιιισ&σσι

νιίἱσοἱι ίσοι απο:: ιι:Βιι:ισιισε ισιοιιι ρο:ΠιιιΙισ οι;

σοἱσᾶοιιι νσιὸ βιιιρΙισιε ιιιισΙΙισσιι:ιω,Ισο: :σε ιρΩσ α”.ρ

ροΠιοιΙ::. Εσιιιιιοι.ιισσοσοιι: σοειιοΐσι ιισε:ι:ιοιι::

ΡοίΠοι|ιοιιι,σσιο €0Βιι0Γσο:1:υτ ΡοίΕοι!ι:ικτεο σο·

οι.: μοιοοιισ σιιιιι: οιιισόΕσιιι νιιιιιΐοσσ ίσιι·:ιι.ιιο, ΜΒ”

Πισιισσιε ιο:σΠιε.86 νιΠοιιιε;Κστοιοσοσσιισ Γσσσι:!. ι

Η σσιιιρο:ι:ἱσ οι: Επι:: σιιισθιοιιι ιι:8ι:ισσιο [άσσο

:σε Μισο:: , 8: ροσιιοιιιιι ίσιωσε ιιιιιρΙισιε ιιι:σΙσ

οι! σσοιισΓσειιοοιιι σσειι::0ιισιιι , νιι2. ιιιιι:ίιιιι Έστω:: Πο. ιισιιο,5 :σσιριιιιιισ Η:: οπο: σιιι:σιιι ροίἱιἰσιι:ι

· . . :Η ριισσσοιιο(σσιισιι,σει οιιιιι:σιο,σοιοε σί: ιισεο:ισ:

οι! σσΒοσίσσιιοιιισ νσι·σ ριὶοιι:ἰσιισιιιι μεσο:: :οι

σπιτι , σώσε οι Ρ:ιου.ιισ . ρ:ισσσειισΐσσιιάσω σ::

εισαι Γσσισέ:σιιι . ιο οσο ΕΑΠ: οι:οιιισ σί:,σοιιι πο

_ :ι:οσιιισ :οι ορροΠισιο :οι·ιοοιιι ισι:ισσοιΙιιιιμ

88.22'0- . Ι)ισσ 3. Ηωσ έστω:: , σοκ ιοιιιισοιοισ Ρι::σσ

"Θωθ Βιισἴσσιιοιι οι οι:: ιισειιιισιιιιε ,οι ριιοιιιισιισε ποσοι

ιιιισΙΙιεσιιιιιιε, οσο σ:: Εισιιι:ιιε ιιισι·σιι:ιι , το: σισιιιιι,

ει: ιιιιιιι:οο:ισσει: ιιιιιιι:ιιιιιισ :κι ιισσιιιισοσιο, σή

σιι:ισοσιιισσσ :σιιιοσσ:σι°. Ροοιιιιιιιι :ο ιισιιι::ιε νε!

:οιιιιιι ισ ιισσα:ισιι:οι , ριισιιιισιισιιισοσ ιο:σΙΙιει:ιι:

. - ιιιιιιιώιιι:Ε· ιι:εσσειιοΓσ::ισιι, οσε ιιιιιιισιιι:ι:σ :κι

Β"Ἐἱ°""'° :ποιοσοειιι,ριιο::ισιισιιισοσ :σιοοσσ:στι σ.: Βσιιἰ- ιιιιε·ΒιιΒι ΡσίΪιιιι:, οιιιιιιοιιιιι :ιιιιισιι :ο ιισιιιιιισ Ηιι(”

:κόμικ ιιιιιιισάιο:σ ρειιισιζο:ισοσιο νἰι`οε,σ2.8ι·.:σ-. εσιι:οι , σσΒοσισι: Πσο:1σι:οιιαδιορ!ισσ ἰιιτσΠἰε. '
:ο που·

και”.

ν:ιισΓιιοσ Γσισιι:Η:οοιιι :ἔσω μου. Γοιι:, :μια Πωσ

:.ισσισ ΡστσΠ, δ: ιισιιιισσιιι σίΗι&σιιιε . φώτο σο.

ισ:ίι, να! Βιέ:ιιι·οε οί: :οι σου σα:: σΒισδ:σιιι σο·

Πιισοιοσωριισιιιο:εΙΙιε. :ισζι:ι σΒι:&σιιι :ποιο

οσοι νΗισιιιε. Ε: σοι: οσοι: :ιιιι:οιιι σΒιι:ό:ι :κισσ

ω: Με:: οπο σιιιροσιισι οισειισσιιι οι, Πιάσε μι. -

το:: σΒισάοιο σωσει ιιιι:Ηισσιι:ιισ. σοοοι νιΠσ- χο·ω·;;

Με. Διὶ Μισο. σοιιισιισ Ροιποιιιωσ οσίσθσοι

ν:ιιιιισοσ Γσισιι:ιαι ι!ιοει·ίσ :ποιοι ιιισι!σ;Πιιιριισιε

ιιι::Πιο. σ:: ισ σ: ἀἰισὁὶ:ὲ ι νιίισιιιι ιο:ιιι·οθσ. απ.. ·

8ι:οοιιοι ι. οσιοοιιιοΐοισιιιιιισι 1)σοισσειισΙσι: σοι=ο;

σιιιιιιιιιιισιισιισΙισιιιιιισ Μ:: , νε! ιισιιιιισ. οσοι "ή" "Με

πιοιισ:σι·,ιισο οι Βοοι:ιισ ἰιισισιι:ο., Η: σ:ειιιι νιίσε: ι :ισα "κι ειιίέσ θιιΒ:ιιιο:, Γσισιι:οϊ νισσιιι:. :Λο σο·

ἰει:οι ιισσ ιιιο:σιιι ό: ιιιιιιισσια:σ ΡισσοοοοΓσειιοιιι :σοι Βοσε-ιρισ ίσου:: :οι :ι:ἱσιιἰε , Πιί:ιιι8οσ; οι:

ιιοιιἰιιΙἱσἰο: , οσιιι:α:σοι ιιισ:σσ.:σιο ::ισσιο:σ :ίΪσ

Ρωσσειισισσιισοσι οι! ιι:Βιιιἱοιισε , ριιοε:ισιισΓιιιισ

ιιιισΙΙιεσοιιιιι: οσοι μια: σσΒοσίεσιισ.ι σ:: Βσιιιι:σε

ιιισι·σιιιιι, σιιιιιιι απ:: , θεο: σοι:&οιιι Ρι·ιιιιιιιιιιιο

:ισσιο-Γσσσιισειιισοι; σε: ιιισοί:ι:σ Ρ.ιω σσειισίσειισιι

' σ:: σωστο: ιιισισιιιο, σοἑιιιι σσιτσιε ιι: 82.:ιο, σο: οι:

268- σο.ιισ Βσιιι::ι:ιε σισε:2.Πιστε.8ειΙ:σοι ριιοιιισ πιο:

πω· ιο.Ιιε,σσει,ιιι ἱιιοσΙσἱ: ιισσσιι:σιο,:ισιι οστά:: σοΒοοΓ

σι,ιιιΠ ἱιιιοισόἰιι:ὲ ::ι:οσοσιισΓσει:σι οοιιι:ιιε ιρσ οι·

πιο. ' ::σσ:ιι,σοισισθ: οιισιιιισιι. Κι:Γιι. ιι:·8. ΔΙΪσιιιρ. ιιιιιιι

σσσιι:σισ οσο σί: ιἰοιιιἱσσιιι σοοιιιιιιε ιικισ.ι:2,ν:

ΕΜΠ; °Ρροϋ:2, σο (οσοι: ν: σοισθι: ι.-ιιιοσεΙιο:σ

:Μισο σ:: Ρ:ισιι.::σσιιι, ν: :οποσ οροσίι:τι:, οσιιι:ο..

:ισ °[ΈΠ:25 ιιισιιισ::Ε 8:ρσ:ιοσοοιιι σΒἱσᾶἰ σ:ισιιι

Βσιιἱ:ιι:ἱι ἱιισισιι:σ. @οι εισαι ριισιιι.νιιιοιισ, ρο

σε:: σοισᾶσ Μο : οσοι: Όσοι ν: σιιισθιοπι πω:

σιι:οιο:ιοιισρ:: Ποιρ!ισειιι 8ιοΒίσ1σ:ιιιιι ιιριιισ!ισιιε .. ση . _

ίισιισιιι ;ιιοσ Όσο ιισσει:ι.ιι· , (μι: ιιιιιισι:ο: ιιριισιισο- 4,' Β"“.Ϊ

ίισιισιιι κι σο:: :σ σ:: ΜΜΕ; άσε σο:: ισ:ιοιιιὲ,"'ἶ' Μ' "Σ

οσοι! ιισσσΠ:ι:.δ Πιρροιιιιιι: :ο νσι·ιΠιιιιιιιιι οπο- Μ”

άσοι, οσο Όσοι ΜΒ:: σε :σιισειιισιιιιιι Ρωιωι, °

οσοι! οιιισθο Πιο σσιιοΙιιισιισ εωΡοοιοιιι ιιρριο.

Ιισιιίσ σσιιιρ:::ισ:,ν: Η !ισιιισ οι:: Μισο οσο Επι..

τ:: : :ιι οσο ιοοιιισ.:ισσο Πω ...Β...ι οσο ιιο:σί:_

Πι ιιο:ιιιιι: ιιοιιισ σιι:ιισσειιίσε ν: Η: σε:ο:ισιισιιι

[σΕισσ:σιο, :ισ οσο νσι·ιΠιιιισ ιισΒιισιοϋιιΕι:ιο:ι.:

Ι.ι:.ο.ιιγρσιιι:Πι,ιισιιιρσ ιισιιιιιισιο ο σ Ιιιοϊόσοι ,

:στο Π:_ιοψοιΠοι!ιε,σΠ:ιι ι·:ι:ισιιιι: :οιιι:ιοσ ιισσσί`

τι:: ἔι Οσο σσειισΙΒιιιιιι, ν: ρσΠὶι Μάιο σωστο

ἰοοἰσισιιι οι: ριωισι:ο, οπο:: :οι Γοσιι·άσ ΐοΕι Ην

Μισο ειριιισιισιιιο :0ιισσοιισ:, ίσιισι:οιΒσσσι θ!

σσ:°σσ:ιε ιιιιισοιει · ο ° '

' Ρ ο = βσ:ιοι:ο:



'ου.

_ 224? 8οιιοἰτοι ι.. τι οΒἰοᾶοπι Πι οο8ποιοιοιίο βιοπ

8"ί"'"" ο πο νιίιοπιε , ποπ οπο ποοοίίιιιοπι,νι πο. οιιιίὶοι, ν:

οσοι: ποπ οιιιίιοιο ;ιοο τύποι , οι οιιιίὶιτ,οιἰιιπιίΪ

ποοιοοιιι ποπ ...ιιιιι.. ν: Ποιο οοεποίοιι ιοἱρίοιπ

. ίοιοπιιέι νιίιοπιι,άιιπ τιιιποπ ποιοοοιιι ιοί-ο ποπ αἱ

» Ποιο. (:οπιι·ο νοιὸ . νι. οίιιο&οιπ οι οοεποίοἱἱιζΙο

ίο1οπιιιι Πιο πι.. ἱιιιοΠἰΒ. ποπ οίι ποοοΙΤειιιοιπ . ν:

ω. ποπ πιο στ, ν: ΡοΠιι ο:ἱίὶοιο;ίοο ίοίίιοιπνι ποπ

οιιιίιπτ,οιι.ιπιίι ποπ ροίίοτ οιιιίοοιο, νι Μεσαίο Βοί,

π. ποπ οιιιίίιι, ν: ιπιρίιοοι οιιιποιο . ποιο ιιιιιιοπ οσ
Ώμω,3' 8ποίοτοι Γοιοπιιιιίιιπρίιοιείπτοί!ιο. 3. Ποοπτι ποπ

οοεποίοοιο ποε.ςιιιιοποε 8ιριίοοιιοποι μι: εποπ

πω, οιοοποοριιι!ιιιι[ιιιιι,Ροιιιιιιβ ασκι,Ιιοιιιιι .ιι ποπ

·οιμπι:ίοο μοι οιίΐοιιίιιιιι , π.. ποπ :_β, Ηπα: πο'

` πο.. οπο., ω.. ποιο! ιηιιιιιιίζοτιο : ιιιΒιιπιιι:ιο οπι

ίοοπτικ οο ποοοιιοπο ίιιοροιπτ ἱοοπτἱτιιοιπ οιιιίιοπ

· π.. οοπι ποοιιιιοπο πιο πιίο.ιιιοπο , :ιο οιοιποο ίππ

Ροπιι ιιοριοποπίἱοποιπ πιο οίκοι πιο ίπ ίο οί! : ποπ

οοεπιπο απο Π: οιίίοιιπιε οΒιοᾶο,ἱπ Βοοπ οποο.

ιο ποπ Ροτείδι. π. Λο ο'οεποίοοποπε ποΒοτι ποτε ΒΕ

ριιιι:ι.ιιοιιοε Ποιιιπ ποπ οοιοιιιιιππιι ο Πιο. ο οπτἱ.ὶ.

τι; ιπποιιππ ίροοιο ποΒοιἔοποπι δ: ριἰοοτιοπιιπι ,

οίιιπ π. .ιιτροιο πω, ίιιοοἱοε τοι ιοριαίοπιπτιιιιιε

ποπ ιιοΒοοιιιιι ίοο ο πιο οίίοπιιίι, οι ίοοοιο ιοιιπιπο··

ιιιιπ ποποιοι·οιπι οο2πιιιι.π.οοίίιιοίε ιοιπιἱπιο πο

Βατιο , ποιπιποοο ο ιιο,ποίοοο οίίιειροοίοοιιι , πο:

οιιιιππ οίίοιιιιπ ίοοι3οπτο ιιο8.ιτιοπιιιιι ίροοιοε,ποιίο

οιιιιιπο δι Βοο οοοποίοιιοι, ποιπιποπι ποπ οίίο ο

ύπω οποιο. [οι ε. Τοπ. ιι π». επι. π. 7ι-.οἱοἰι.ποΒοτἰοιιοο

,.."ωω.,.. ο Ποο οο8ποιοιιπ ιοί-π ιοιοιιι οιίί:ιποιιοπο ι που

οο8πιπε ρι·οοιιιι ποιοοιπιτιοιιε ιοιοιπ , ιπ ποιοοι

οπο. οοοποίοοιιιοι πο8οποποι , Ιοοιπ ΗΜ. οι..

οοι , οποιοι ποπ οο8ποίοι πιο πω· ίτιοποιπ : Νοπι

Ιισιιιιιπ, ιποοιι , :β πιω/ί που σιιειιιιιιιπιι πι.ιϋ , π.» πιο

Ιπιπ πιο οι... ῇι,ιμιἑπι ριια.ιιίο !ιοπι.Ωιιιι οο οποίο πο

Βιιι ποιοιιο 8. 'Πιο. Ποιοι: ω... Μαιο: οι: οποία

13. πιο. οιιοπιππι , οι οιτ. οπο. .ο ο Ροιιιιιι.οσ που παοκ: [οι

Μω" "7·οιιιιιιιι ιιιιιιφιιιι ιμιιοοιισιιιιπι , επιπιιιιΙΙ.ιιπ ιμιοοιι.ιιυπ

::ξ”"9"Μ πω, [σο παπι: περιιιοποιπ ιιιιιοοιι.ιιιι: πο ιπιοΠοἄπι

ί @οιμ" οιιιιΪοΜ |ιιιιιοιπ ιπ:ιΙΙπι6ιΙο2ιι , απο ιιιεπιίιιι Ιω

πιιπι , :απο σιιιπιιΙιιπι , π. μοι εαπ ειπ σιιιια·ριππι , πιο

ιιι8ιιιιβιι ιιιιἱοιἰὶιοιιιπ ίιοπι , ιοεπιιβι Μπα ιπιιίπιπ ἱΙΙι πρ

ροβιιιιπ : ποπ :ποπ σπιτια, ιι: ιιιππο ιο8ιιιιπιπ οοεπιι|ι:ιιιπι

μι ρι.μι....ρ..ι.π , .οι ριιρι·οριιαιπ ιοπιιριιιιιι Μια πι.

ριοβπιαιἱιιππι,βοίιιῇιιιτ , ποιοί ..Μια ροιβιπ:Ιιτιιιίιιιοπι

[οι ιιρριιιιιι σιιοπιι[οιιιιι.Ηπο οι: ιποπτο δ. Βοᾶ.ν ποο

ιπιιοι πΙιοοοε οι Ιιοο Ιοοο οιοοο.ιο ίπποι ίοπι. οι:

ιπιιποοιιιιΞι οοοπιιιοπο ποειιιιοπιιιπ.

Λο Εοποπιιι. οιιιιι%,ποΒο οίίπιτιο,οοπι οπἱιπ το.

$ι·οπΜπι ιζ

?Μπι ποπ .ιι

π. υ ο

Α·ο;ιοπά. ι. Ιιειποοοι π. ποοιιιιοποιοι ιιπο!ιοοι, Μιμή: οιΤο

ο ιιιοοιιε οο8ποίοοιιοι ποοἰίἰοι; ποιο Μο ίορροπιτ

.οι “πρ ροίίιί:οι!ιιιιιοιπ ι:ιίιοπιοοι οοεποίοοιιοι. ω οοπίἰι:_

οοποοοο , ίοι·πι°πιιι Ροίιτιοι.ιιι ποπ οίίο ιπποποιπ

ιπιπιοοιιιιο οοΞποίι:οποι Γιο ποειιιιοποιπ ι ποΒο πο

ιοιπ ποπ.οίίο ίοποπιποπιοιπ , ίου ιοιπιἱποιπ ..πιο

πω. οοεπιιιιιπ. Λο Ροποιιιπ. ίοοοποιο. πο. οοπίο:ι.

οι |·..,..ι_2_ οο8ποίοιιοι ιπ ίιοπιτπιο ιποιοοπ.· οιππίε ποιοι”

οποιο ιποοιιιιο , οοποοοο; ιπιιποοιιιιο, ποΒο ι πο
ιποοιαιο οπιιπ πι.. οοοποίοιιιιι οποιοι ιποιοιιτ:ι,ί

ι οπο οοεπιιο ισοποίοίι:οι οι ποιοι” οιοιιιιι , ιι:οίΐο

οπο, οι οιιιο&ιιιπ ίι·οοποοι·ιοιο ι πιοιιο ιιοοο δ: πο

8.100 , ροιιιιιιοιιιιο πιο Βοπιιοιίε οιοοτ8 πιοοιιιιο

...ω οο8ποίοιιιιι π. ποπιπιτο ιιιοιοιιιιι.

ο”. . Κο8.π ι. Απ οιο...ι. πο Πι οποία ιοιιιιπ Ρ Ιζοίρ.

πω. ντ$ιΕπιπ ο!! :ποπ τιιιιιοπ οιίοάιιιπ , πο οι

ω” ν! Μ; ιοδιιιιο. πω. ίο ποιοι ιοίροοιιι ι·οι·οπι,ίιοοτ πιο οι

οπο.. ιοιρι·θειι ιιιιιποιοιοιππι:Εοοι. π. πιιιίοιι οιο

οιιοιι ιιιιιίιοπιιι οιιοοί:οι π. :πιο ριιοπιοποιειιιιο

ιποοοιπ οΗἰιιΒοποἱ οριο; ε... Βοοε ριοοιιοιι τοι οι.

ι·οθιιιε ι ίοιοπτιο,ρισιιιοιιοι;ιπιο πιοοιιιιι οίππΒοπ

Βῇπο. Χ .ί.ί. Βοβιοπιια Βεἱ, .ΐοι.Ήσ Χ Ι Π '

πο πο οροε ιιιιιιιοπιιοπι οιοοιιοοποοιπ.Β.φισο! ιπ1. ποπ @πιο
  

  

  

  

  

οι|ί.”.ιι. 2..]ί782.οιί πρι. πω” δ. απο!. 67· 2ισπιιΙ. ε.

ιι.ιι_ 14..ιιι. 8. πιο. ·υιι.ιιιπιί. 3. οίίοιιιπτ >ίοιοιιιιοιπ

οι οιίο οποίο.ιπ οποθ:ιιοοιπ τοι·ιιιπ. δοο οοπιιἔι:

ίοίοπτι:ι οποία ιιιπιοιιιοιιιοοποο , ποπ οίίιοιοιιοο,

Πιιιπ:ίο ι:ιπτοπι πιοοοιπ οίιοιπιπποι τοι , οι ίπ Με οσοι

οιιιποίοιιιι ιοια ειπε ι:οιιίοΙιιιι.ε : ποιο π. .πιω

οιοειιο πιο ποπ οοποοιιιι .ο ιιιιιποιαιοπι . πιο πιπ- _

τιιιπ οιιΕ8οποο , ποπ οίποί:ποο ιιιιπποι:ιιο ιρίιιιπ

οριο , οποιο οίῖοοὶιοποπι Μιποοιιιιο πιιπΒιι ίοΙο
οροιοπιιοοιιοοιιιιιιο; από ποποοίπ- Οοο: ποιο οι:

οιιιιπιε ρπίΙοίοοιισ.ιι οοποπιο: μι· επιιίοΒιπιπ οι!

οιιιι.το. Είὶ ιΒιιιιι ίοιοπιιο οποία οποιο: . οιιι€οποο

πιιιτίιιιι ροτοπιιιιιπ οιιοοοτιιοοιπ :ιο 0Ρι1$ οποιοοοπ

.ιι..ι.,ιιιιο ποιιποιπ .ο Με Ριοιίοιίριοπι.νποε οι

τοι: οοιποίοιιιοπιπιπ ροτοπιι:ο ιιδιοιιι, ποπ ιο ιστιο

πο οοοεοπτι: , ίοο οιιιεοπιιι; ροττΙποιοιιο πο Πίσω,

ν: οοπιρΙοπιοπιιιιπ,ποπ οιιιίοοιπ,Γοο οιιιοιίπι απο.

πι.. Νεο ...ω . ..απο ΑΜ. 6. πιο. π. οποιο οο

Επι: ιι.πωιι ποπ απο πιο” ιπιπιιιππι. Νικο οι:

ρίἱοιιιί ροτοίί:ι ι.ιιιιοοιιι οίΐοοϊιιιιιε ιποοιππι:ο ρο

τοπτιο οιιοοοιιιιιι, οποιο οιιιΒιιι ι.οοὸο οι οοΕπιιι.τ

οιιοιιι,νιοίί Ριἰποἱοἰοιπ οοιπΡίοτιιπ1 οροιιιι ; οπο

Ριι&ο, [ποιοι ίοιοπιπιπι οιιιΒοπτοπι , ίποίιιοίτ Ρο

τοπιιοιπ οπος οοπιοιπ. .

ΒοΣ.ιι 2,ι οοπιοοο Ιοίοπτίο Ποἱ οι οποία πωπω πο.

Κοίο.ποπ οιιποΙιιοι Ροι ποιοποοιιπι ιιιίΕοπι νοίοπ- ΝοιιΜοο:

τπίτιο,ίιοοτ ποπ νοΙοειτ οθ:ο οιιιιίιιιο.ιιιίι οοιοι·ιπιπποπ &"π"Ι.";

ροι νοίοπιπτοιιη π. Οιιιιιω. ιιι.ποι ίπ πω: ίοπίο οι:

ρίιιοι.9..Τ!ιιι. οοιπ 1.ρ.π.ιο. οι. 8. οπο. ίοιοπιιιιπι

Ποι οίίο οποίοιι:ι τοπιο: Ροι νοίοππιιοιπ ιιοιοποιοπι.

Ριιιιο:ι.πι. ίοίοιιιιιι οίί οποίο οροιιε , οί&οποο_ιπο

είπω οΡίοιιππιιοἱ οριο, οοέιοο νοίοπτειοπι οιιιΒοπι

οο πο οπο: οποποοποππι;ιΒιιοι νιιπ οποίαποι πιο

ιιιαιο ποπ ποιοί! ο νοΙοπιοιο : ποιο ριιιᾶἱοοιπ οι.

ᾶοιποπ οο πιοοο οοίποοποἱ οΡιιε , ιιιιιοπο μικτο

.οι νοίοπιαιοπι ; οιΒο ποπ ροτοίι π!» Με ίοιπιιιίι.

τοι , Μπι ιποιοιιιο, οίκο ποΙΓοιπ Ριἱοε,νι 6ο . νιιπ

ίοιιι:π ιιοοιροιο οίίἱι ο ροίἱοιἰοιἱ. Ωοὸο ιιιιιοιπ πο· παω-Μι

ομοια ποιο οπο .ιι·ο.πιΠ οοιοι·ιπιποπι μι νοΙοπισ.ιοπι πιο;" νο -

οοπίιιιι ι παπι πο. πᾶν οποίιιποοιιι ιοοιοἰιἰιοι οιιο- """· -

οοιἱο οροι·ιε;ίοιοπιί.ι οπιιπ ίιιοιπ οποίειίιιιιιοπι οποι

ι:οι ίπ οριιι .οἱιῖ8οποο οοιοπιιιιπι οποοοιιιοοπι ..ο

ιΙΙιιο οκοποοποοιπ.Ποοτ π. ιοΓιιριιι:ίοιιοιιπιι οι Ρο

ιοπιιιι οιιοοιιτιιιι ποπ οιιοςοιιιιι οιιοι,πιπ οοιοιιπι

πο:: Επι· νοΙοπιοτοιπ,οοιοι οίί: οιπποε Ροιοπιιιιι. οπο

...πιω ιιπροιΙο ίοο ιποοοιο πο οπο: οιιοποοποοιπ..

Οατοιίιπι πιο: οιοιπο Π.: ΜΜΜ: οπιποε πι.. οποίο.

ίιιο.ιοι ..ο οιιιιε Ρι·οοοοοποοιιι>ποιπρο ίοιοπιιω νι οι

ιι8οπιιε . νοΙοπιιιτἱι ν: .ι.......ι....ιι. , ποτοπιια νο

οκοποεπιπ , πιο , οίιιιι οι @ΜΜΜ πο.

Με." π. πιο: ίοιοπιιιι ι)οι Π: οποίο ιοιοιπι Κοίρ. πιο;

ποπ οιππιο, πο ποπ |ιοοιοιπ οοοιοιοιπ ριποοοιι “ψ”.

οο οποιο ίιιοἰοποο. ο" ιποοοιπ ριιιάιοι οιᾶοιπ -

πιο.ΤιιοΙοπ ίπ Ποπ οο οιοπιιιιιο οιίίίπεοίτοι· ίοιοπ

π., ίιιπρίιοιι ιιιτοίΙιΒοπιιιι:.νιίιοπιο , οι οοποιτιοπ:ι- προ .

πι: μπαι ριποοοιι ίιίιοιοιπ οοοιοιοιιι Βοι , οΠοιοο

οιππιπο ποοιίίιιιιο: π. ίοίιίοοιιιιοι· ιΠοο . οίιέ1ιιο

οιππιπο Ηπα:: 3. ιιπιοοοοιι οιππο οοοιοιιιιπ οί: ιο

|οιιιιπ,ποπ ιιι·ποπ οοποιιἱοππιπιπ , οίιοοο ριιιπιπ

π... . ριιιτιιπ ποοοίί.ιιιιι. ?ήπιο ίοίοιιτίει νἰίιοπιε Μ. 4,
ποπ .ο οιοίιιιοιοιπ.ιιιιιι. ι... ίιιρροπιι τοι οοἱοᾶι- β ' α."

πο Γιιτοι:ιι.οιιίοοο ίοπίοοιιἰτοι,ντ ποιο οοπτοιπρίπ

πο οιιιοπ:ι.2. ποπ οιππιο ίοιοπιιιι ίιιιιρίιοπ ιπιοίΙϊ8. .

@οξ[211;ιιΕ[ποιοι. οἱι-ιιι ίιποΙι!ει *πο ίοιοπιιιιΤΕΒο- ιι..[ιππιι.ι.

, ποπ ποπ οπι ο ι ι ιο , ν: ιπιρο ι- "πω,

π. : πιο ιιιιιοπι, απο: Φωπρ ο. Ειπι_4. οπο οοίιοι οο Μο..

ιιο,οιιια :ιο ιιιιιίιοο !ιοοιο ποπ ροίἱἰιπτ. νποο οιιιππ /

οιιοίοοιιιιι ποτιιιιι . οποιο Β:.115 πι... οι· Με ιο..

ι

οι πι.» 5οο :ιτε οοπιρίοι ροςοπιιαιιιπω; οι οιοι. «Μπι ΡιοοοίΕοπιοοε , οπο: Με ποπ 1οιι:ιο, @ο πο

6οίί.ιιιο,

ν! ι.οιοοιι.πι. οι ι. Μ. 38. ει. ι. οποίοι ριιιιιιποπ- :οι χωρο.



[ωππωι.

β

εείΐιτ]ὁ ζ Ρι·οιίοειπτοι·; πι: ριοιπιιε εποε ποπ ποί

ίοοι , Γοί› οοἰεᾶοοι ρι·ιιει:ιειιι Γειεποιε ι οι τειπΕιιπι

ΓοεεοΙἑιἱοὲ , :απο .9σοι.π. π. Ριου!. @ώ οίιοσωπα.

3. ποπ οπιπο ίειεπιιι ίιππιίιειε ἰπιεΙΙιπ. ειιιιπ ιε

:πιο ΡοίοοιΙιοπι , οι @πιο επιιιπι ι παπι ποπ ειπε.

ειπε τΡιεπωιπε νετίιιιοι· , εοιιιεκποΙ:ιππο οιπιιιοι

ειιιιιπι πιιτοιιιε,_8ε ριτοοι·ιειιιιεε . οταθ:ιεο. ποπ οι :

οιπιιε πιο πεε απο τετοιο είίε ποιοι. Η: επιπι

Τειεπιιιι ίοπιιοΙοετ Ρι·ε&ιεει ρετ οι·ιιιπετιι :οι οπι

ιιἱπι, ποο οπὶἰπε επτα ίπεειιΙπιίοιι , ποπ ιο ίσιο νε

ιιτειιε τει ίιίΠτ.Ροιι·ο Γειεπτοι,πιππ ρτιιβἱειι ποπ επ,

επιιίι είίε ποπ Ροιείι; πιιπιειιοιει είιειτιιι· Ρετ οποι

ιιε;π ιοί επει.Εΐοιπιεεπίπποπιιιι ίειεπιιΡΕ πεἱιιεοι ίρε

επ εποε πο πιο ιο ει οι ιπεπι ο ε ε πιο επο

Τ.ιπείοιπ, πιο. Με ποπ ίιποετοι· , πιο ει· οπιιπειπ

ο ' (1ί ο ` οι ί ο ο· ο ο οο οποιοι; ε ποιοι οι ε: οι ιπειπ ει ο ιο πιο

ι.`ιιο.` εοπιεπιπΙοπιιοπι. 8ορει··είε @ο ν: πο ίειεπιιιι

$ΜΘΡ# Μ(^ ίιιπΡΙιειε ιπιεί!ιε. πω: νετίιιιοι· είται κι εοπτιπ

'22;%':: 2επτει· ρι·οοιιειοι!ει,ίιτ οποίο τετοιο οπιι3:ιεο πιοειο

α, είε ἰΙΙἰεείἰᾶιποο. Νοπείι οοτειτι πεεείίε , νι απο

ίεἰεπιἰιι , ριο.&ιειι Ριπᾶἱεε είιθ:εε είε οΡετε ίππω

πο) Με είὶ ν: :ιδιο οίι·ι8:ιι νοΙοποιτεπι :κι οροε ίο

ίιιἱειιπιὶιιιο , Μ! τυποι , Η τπιιιίιπι ριπᾶἰεε , Με

είί , ίιτιιπτοπι ριοροπο.ι νοίιιπιπιι ιπ&ιεοπ:ι πιο

ποιο ί:ιοι·ιεεπιιιοροει είὶο επι Μο πιο νοΙοπιιι

:επι ποπ οπο. Νιιπι οποιο ποπ οιειιιιι· ειιιιίει,

ποιο πιο εποίοι,ίεεί ποιο ροτείί εειοίιιτειΡοτείί: :ιιι

τετπ ε:ι.ιιίστε ποπ Ρετ ιι&οιΙειπ , ία! Ρετ νιι·ιοι!επι

ποε&ιοπεπι , ποιοι ποιο Με ἱΡίο , ποιοι ρτο&ιεέ

' ' ` Β ιδεοΙειεριοροπιτ πιοιιοπι ίιιί;ιιιε.:ιπιιι οριο. ι -

ίορετεΓι πε ίεἰεπτιιῖ. εοποιοοπιιιίιι Επι» Η εοπι

Ροιετοι· οι! είΤει3οιπ ίοίι εοπιιιιιοπείοιοτοπι, ποπ

οι ποιοι ιΠιιιοπιιιο νι οι: ποπ ριεεεειιιτ, οι ίππ

@πιο Ποιοι , πεε είται ιΙίοπι ιεπιιίαΙιτοτεπι επει

εειιοιπιε επιπιίο "οποιο είίε6ιοι πιο εοιιείιτιοπε

οποιοι , οἑιπ εοπποίειτοτ, ειιπι οπο! ε0Βιι0 εἰ

ροίΠι , ιοί ποσο Πιρροπιιοι είπε. ει νει·ὸ ε0Π3Ρ21

απο· ει! είΤεάιιπι :ιοίοίοιε ίιιτοι·ιιιο,ντ πιο οποία

Μπι , ποιο ν: Πε οιεεειιιι ποιοι ι πιο επιπι κο

ΒοοΓειιιιι· ειΤειΐίοι πιο εοπι1Μοπε ίοιιιιιιε . ποἑοι

ειίιίοΙοιε οποιοι. Ετ οι·οιειειι όιιιΒιι νοίοπτιιιεπι

ιδιοιπιιοι ει! ειιεεοιἱοπεπι πρεπε, ρωπιοποιειποο

. ιποιίιιοι.ποο :Με είίεά:οε ίοΕι εοπιιιιιοπε ίοτοι·ιιι,

πιο ποιοι ποΓοΙοιε ίοτοι·ιιει

Ειιιι·πιιιιίι οποιοι ἰπιε!Ιἰ8ἱιπτ ιιεεΙείιιιειΙΙιι οι

ποιο ίεἰεπιἱιε ιιιιιίπε. οι ίιιποίιεεπι,δε ιρρι·οΒιιιο

επ-»ιπρο. πο ίειι οεπερίπειιι. $ιπιιιΙειε ίειειιτοι είἰεἱτοι· . ποιο

Να- _ ειπε τει νειιἑιιιιι·, ειιιοπι ιιοιίιπι πιιιιιι·ο.5 εοπιεπι

;2Μί'""' ρίοοιιο; Αριιτοίοιιτιοπιι, πιο: οπο. τει νειιιιτοτΐ

” Ποιο πορτοοειπείο Ρετ ρτοποθείοπειπ, δε οι πιο Βίοι
. . ..

εοπιρΙο.εεπόο με: εοπίειο:ιτιοπειιι. Πε Με ίειεπτιιι

ιιιιεΙΙιείιοι ιΠοι! θεπεΕ π. ΡΜέι οπο πικάπ, πιο [ε

σεωι,ζε· πιο: πιο &οπε,ίε.οροι·οποποο Με. πει· πιο

ιιο&ιοπεπι,8ε εοιποί:ιεεπιίο πιο ίπ ΜΗ πει· εοπίει·

ο:ιτιοπεπι. π. οιίὶὶπᾶιο Ριιιι·ιιπι , ποσο ικίε34ίιΖι46

ΓοιιιΜ[κοι , πιο Με: πω: ΠΜ; πιο εοπτι ; ι οι

Βια: ιιοιιΞιιΙΙα'ςιιὶε[αιπι·ε'ῇιπι. Ριιοι: ιπιεΙΙιΒιιοιόοε

ίειεπιιΞι Αροτοοειτιοπιε,ποιε οι ειι0ίιι ιεΠΙΠι ι ι 00

πι. τει ίοπι ίοιοιω , ποιο ί)ειιι ποοιι πιο , προιο

Βιιιιείο Ρετ ιίεετειιιοι Ποπ νπίοοτειιι5- νπεΡε παειίβ.

ι ε. ιίε πιο». απο ι3. Μαιου· οι ειπιιιωεω· ριπποι ει.

θ εσφσΜίε: , πιο: οποοποιοι οπο·βιο που βιοι,πισπι

οπο. Ρσίίετἱοι· πε ίειεπτιἔι νιίιοπιε , ποιεείί ροκ

εοπτειποΙαιιοει : ιιιεὸ Πειιι ποιοι ιΙΙ:ιε,ποπι ίοιοιω

ίοπι.ποπ εοπιιΞι; ποιο νιοείιεει ποιεόιοοιξιέρρο
Ω ο ο ` ` '

πιτοι· οι! ποτιιιιιιπ :εοπιι:ι νειο ε ειπ:οε ίπ εποι

τοι· πιο ε:ιιιίοπιι Πε πο: ίεἱεπτἰει απο ΦτἱΩ. ο ΕΡἱ(ί.

.οι πω”. Μπι Ιστορικο: οποια πι: , ποια π! βετ Πεπιβ

ΜΜΜ; [οί παίο[οικιαπις|ί) που [πιο ο Πιο, επιε

ιμωπ μι. _ - . - .

Ροίιτειιιὸ εοΠιΒιιιιι· , πιιο οιιιίι:ο ίειεπιιι είιιιιπιι

Μι:Με ι

Μ! ι:

Ε: ι·οιιιίίιίο..

που,

°σωπ ενε

·ιαι·ιι επε.

είπω @βίο

π.8 2.

ε”.

π.?.π.

Βῇιοι. Χιτ._ο.ιριπωι πο. @πιο Χ ο.

ί

έ
ι

ἱ

177

ίῖι οποίο πεπιτιοποπι, οι οιιιιιιιοππιιιιι : ιπόίιει3:ε δείσπιισ ε!!

@πιο οι εοπίεποεπιτει·. Ποιο πιω ίειεπτοι,π·ια “"ί^ ("έθ.

Ρι·:ιθ:ιιε ιίιθ::ιε πε τε ετεειπείο , :πιτ ίοι·ιπο ιππιι- Ι::;;2,”π Η

εεποει], εοπίεποεπτει· @πιο ιιι&ιιτ είε οριιοίιιίι πε- ί

8.ιιιοπε,:ιοι πιιοποοπε ιίεΠιοεοπέι. .Νοπ οι αστειο

ίειεπτοι Βει , ειιοίιι= ριιιιειτιοπιε πιοι·ειίιε , ίειι ιι:ιιιίί

ειιίοει ποιο πω: Πεοε πει·ίε&ε Με: ιιιοΙοιπ επί

ριο, δ: πιοπιιπι ποο ιὶ εεεειτοκι πιο εοιππιιιτι ποί

ίὶι , πιο :ποιοι ίεἰεπιιιι ίπ Πεο Ρι·ιι&ιειι ποπ είἱ ο

πο ίρεειιΙιιιιοιι. $ιειιι οι Γειεπτιιι.πιιπιπ Πεοε ίπποι

οι επιιοπι επγοιιει·ιειε οι ποιπιπε πάιιιοιιι,Κεειο:

ν: ιο ει!ιππο Γοποοίιτο Γειεπτοι οι ρι·ιιθ:ιειο 8: οποία

ι·ειοπιιεποιτιτ,νι οι εο πω” πιο είίεεειιιπιοΙιο

ποι,ίι ίπ εο ίιιοιπ είίειίι:οιιι ίιιιίιειε ποπ Ροίίιτ , πε

πιιε εειιιίει ιιτιοπειπ οποιο ποιοι: ι ποιο Εεεε ίου

τιιιιίιιει· εοπίοιοιτοι πει· οιιιιπεπι οι! εί'ίεάοιιι ίοΙ_

ιεπι ροίΠοιΙειπ.Νεε πιο είπποὸιι Ποιοι Ποιο! εοιπ

ει·ειιτοπι. ειιιΓετ ρεεε:ιτοποποιο. ποπ εοοιιιτ Ποιό πιο
ιιιιοπε πει:ειιιι , οι οιιιιιιιιι ίοί› ιιιιιοπε εποε. ί

5 Ε Ο Τ Ι Ο Χ ν Ι.
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ΙΡΟ π· ι ε ε ι Μ ο :απο ποοιτ.ίειεπιιιι θεί Ροίίει 28έ- _

ποπ ι·επτεοπ:ποιτε ιιίιππει οίιιε&ι ποω (οι ΕΜΗ, οπιισειι&.8ί

ιερτείεπτεί ε οι νιεε νετίι , ιιοιίει ;ιίιπιια οοιεδίοί:”.ίω Ζίί'

ι·εριφίεπτοιε.πο:ε πε θείο ποπ 1°ΩΡτε[ξιιτ;ιεχνο ςοη. ί' Μ.

Με Μπι είε Γειειιιιἐ εοπιιιιιοπ:ιτε?ι , πιιἑιπ είε οπο;

Ιοι5 : απο ντιπποε οι οιιιιπιπ : ιιοπιτοπι ίειεπ.

πο. είε Ραπιτεπτιο Τγιοοιοιιι πιο εοπιιιιιοπε·,πιιειπ

είε πιοπιιο ιιΒίοΙοτε οποιο , είὶ πειίεάιο ίπει·ιπ(εεο,

8ο ιπειειιιιι οι 1)εο:8εεί Με ιιοτιιο ιο Ι)εο ποπ οι:

ίε : ει·Βο ιιίιπιι:ι Ρει·ίε&ιο ιπιπιιίεεει δ; ίπετεο.πι οι

βετ: είι,ποε ροιοιι ποπ Με: 8: εοπτιιι. ιιΙιποι πει·

Γεᾶιο ιπιιιιιίεει , δε ιπετειι.το ειπιιείἰῖοπ είἰειιίοι εί

ίεέι:οε ?πιω ροτιιιι ίπ ί)εο είΤε , πιο; πε οπο ποπ

οι ι ίε. οποιοι Γειεπτιιι επ νἱοιΙιε ειποτείΠο οίιιε&ι,

8: νιτιιΙιτει· εειιιοοιι ιπιεΙΙΙΒεπτειπ πε "ποιο οΒ

πιο ι απο οι ιπτιιπίεειι ρει·ίεεί:ίο ιπτεΙΙιεεπιιε,

ποπ Ρομπ: ποπ είίε οι Πεο;8ι :ιιι οι ποιο ρεπε

όίίο οι ίδεό ποπ είε, ποιο ποιοι: είί ,

δειτε οπιπἱοιι:ι ίειιίεπιιε είί,·ίεἰεπτἱιιιιι Βει ποπ πιο _

πι! ἱιιΈιἱοί-εεππι Ρετίεδί:ιοπειιι, ποιοι ίπ ιειἄο οπο, ΜΜΜ αεί

είίε ίο04τωιίίειπ ι πεε ροτοιίίε πιιο:ιεί ίπτιιπίεειιιπ Μ _ί"""'ί"°

νΙΙιιιπ πιο; είείεειίίε ι πιο ρι·οίεειίίε : πε εοπιι·ιι πι- ω” Ζ”,ωίοιίιποι ιτα›ι[οιιιι.ιιὶυ.ιιιτ οἱειῇιπάὶοΞι Μουιόπωσ πο. -

ιιιιτιειτοι· οι Βεο. ίιιπι!ειοι. πιιιεποιο ιιι Πω πιο”

εεΠειιοπι επι οίκο οι πο” είίε Ρετ είΓεπτιεπι . ο

ιιιιΠο είερεπείειι5, πεποε ει: ἰρίο Βι·ο , ποι π... ω

ι:ι·ιπίεεεε Ρει·ίεάιοπεε ποπ οικω , Επι πεεεΙΤει·ιο

εοπτἱπετ_, εἰ ριοιίοι πεεεΠιτοιε , που. πιο είίτιιΙιο

πιο οοίίετ Πεοε ίπ Γε πιο) ειποιιιτετε ιιεειοεππι

ρίινίιειι , εοιπ ποιοι» εοπιροπετει νποτπ ιιεειιιεπ

Με: ποπ πιο εᾶιιε ριιι·ιιε ι παπι πιειοιιιπεπι οπι

πιιιὸ ΡοτεπτοΙιπιτειιι ειιείοιιιι επι νΙτετιοτεπι Ρεπο

δίιοπειπ ίπ Γε ἰρίο ι·εείριεπόπιιι : νποε εοπιτει Ρι

ιτεε,ποπ ποιεποιό είΤετιπ Βεο , είΤετ Πεκ: , οποι

είειπ οποιο είίει ίπ ί)εο,πιιοπ ιιοτιιιιίει ποπ είίεό

είιπι πιπιεπ είε τ:ιτιοιιε Πει , οι ε ποιεοιπποπ πει-Ευ..

&ιοπο οποιο ίιι,ιιοπ ροίίε ποπ εΠε. Οοπίιι·ιπ. νε

Β.6τυποτ. Μ. ι ε. Μειω!ιωρ.4. παει, οπιπιετπιιοι- . . `4

τἰο οι ποοιιιιιπ πιοτιἱε ιπιιιοτιο Σί!ίε7ΙίΜ'ψί0ιίΡ7ΜίΠί) Μ'".ίΜΜΪ

μοβ σύ σε οπο! επιιοιει·βι:άι. οι πι." π]ε, πιοπίίοίσ,ώ Μ" "Μ",

οπο»@ο ποσά οΜίαίι, Α θεο ίοπἔε πο οι οπιπἰε

οποιο εποπιιο , οπο: Π: ριιι·ιίΠοιιι πιο τοποι πιω·

ιιι ειρετε. οπο. Ροτείι ι!ιποιο ίπττε. Ποιοι πιω ΡΒ·

ιίιιει , δε τιιπιεπ επιιι Ι)εοιρίο Μεπιιπειιι·ι: Βίξο Π“'ί'

@οι 1Μο,ιπιιπ ίε ρτοποειι ειΠποεπι εθ:ιιπι απο

πιο , Ρο:είι ποπεπ ίε.ιιιιιι πο: Ριο.:ΙοιίΕοι ιείεπιιίιεε

τι

ε-.

απ.

σο"...



τι απο Πω , Ναι ιΒιιιιτ κά:: Γ:ιιιιιιιιτ , :ιιι:το :

Ρονἄοι. έ::ιτο τω: :ιι::ιιι:τι:,6: ιιιιιιιι6ιιιιο ιι Πω, δ: τοιο

ροιι:οτοιο νοοιο ιαωοιιιι: οιιοι Π:ο. Αοι::.

ιιι-οι. Μπι 8:ιι:τιι:ιο μου: :ΜΗ , :ιιιιιτο Γριτο:ι0

οποιοι δριτι:ιιε δ. ρτο:ιτι:ι:ιιι· ἔι Πεο, δ: :ιιττι:τι ν::

που:: Ρτοιιο&ιι [Μοτο ιιι:ι·ι:ιιιαι:οτ απο Π:ο. Ετ

8ο :πιο οποιο ροιΤ:: :ιιιιιιιιε ω:: ι:ι:τι:ια :ποιοι

` :τ ὁ Πω , 8: Ρτοιιιι&ιιε ιιιι:ιιο ι:ι:τιιιιι::ιτι απο

ΜΒ» :ιι:ιι:ια ο:: Κ:Γρ. ιιιι:::. τοιιιιιαι: :κ ::τιοιιιιει ν:

,"Μώ."Μ ||Ρ..23:ρίΙο 23::1:1:11οι19τι τ:ιιιι::τ ρτοιιιι:ι:ιιτ,:ι:ιι::

Μ”, Ρ,Μ“_ τ:ιιιι::τ :Βι·:ω ὰ ρτιο:ιΡιο ρτο:ιιι:::τι::;ο:ι:ιιιι: τιι:ιο

::νι:: οπο. τ:ιιι::τ :Βτ::ιι ὰ Π: ιοιο ; ο:: :μισο Μπι ν: Μο

#φων: Μ· :Μπι τ:ιιιι::τ :ετ:ι:ιι:οτ οι: Διιο,ιοο::ιι: τ: ιοί-ει πιο:

ΡΜ” :ιιι::τι:ιιτο ω; Πω: :οτι:τὲ , :μισό τω:: Γ: ιού:

ιιιιιι:ιιι:ιι::ιτ :ι.ι:ο ιιιιο, ο:τιιιι: τ:ιιι::ι· οι :ο ιιι

ίιιοΒοι. Ι. _

π:: Α: , ιιι:ιιιιεί, των: ιιιι:ιιιιιι ιιιιιιτιειιι :ο ιιιιο ιιι.

Ιω-Ρ:°ϋ· 5ω, 8: Ποιοι :σοι :ο ιιι:ο:ιιιι:ιιτι ιιο Βιέιο απ. ω:

Μ·“Π” ι:οτιοΣ · κ. ιιιιιι::ιιιΒιιιιι: :τω :ιιιιιιι:ι ρω νιιιι :ιιι
που: :ΜΒΜ . , . . | - ι Ι
μωπέω.; τ:ιτιοο: τ:ιιιι::τ ιιιιιιτιι:ιιιι:οτ :ο ειιιιιιο. 18: μα:: Η:

"τ τ: οτι ι:ι:τι:ιιι:::ιιτ απο :οιι:τιι ι ίιι:ιι: ::οτι:τιι το

ιο::ιιιΒιιιιι: «Π, οιιηιιιΔ μι: νο: :ιιιτιι:ιοτι: ιι:ι:ο

:ιιι::τιιτ ι:οιο ειιιιιιιο , σ: :ο οι): ::ιιιι::τ ιιιιιιιιΒιιιι

:οι ιιι: :οτι:ιο : ιιο:. τι: οι:: νιιιιιιι ιοιι::ι:::ιιι· ιιι

:ιι:ιιτιιιτο ιιι::τιιιε. 2ι:ιο ρ:τρτοιιιι::ιιοι τ::ιτι:: τ:

ιιι:ιοιι:το ρτο:ιοάι:τεο. ιιιιιιιι ρτοιιιι::τι:: ν: ν::

ιιιιιο 8: Βοι:ιτιιε 5. ι:τορ:τ ιο:ιο:ο: των:: :ιιιιιιι

@ή ξ Με Ριιτιςιιιιιι Ρτοιωωιιιιοι. 3. ιιιιριι:ιι:, ν:

ι:ι:το ιιιιιτιιι: νιιι ιιιιι:ειτιοο: :τιιοι::ι: ιο :οο:ταιιι·

διοτιιιτο το : ιι: τ:ιιιι::: ι:ιι ιιι ιι:ι·ι ιιιιιιοΒιιι,8: οσο

τ:τιιι::τ Πο ιιι ιει&ο οι: ιιιιιιιιειιι :ιιι ιιιι:1ιιο Πιο:

:οτι:τιιιιιᾶοτι.ι:Ν:ιι:ι: :Μαν οιιι::ι:ιοο:το :Πε ι::Πιι.-`

:ιο ο:τιι :ιό:ιοοι: , :μια τ:: ιιι: :ιιιο ρτο:ιο:ι:ο:,:μιιιι

ι:ίιτο νι ιιθ:ιοοιε τ:: ποιοι:: :Π:,ιτιιοιι:::,::Γιο.ιι:: ιι

ᾶιοιι: , :στο ρ:ττιιιιι::: , ο:ιιιιιο ρ:ττοιιιι:τ:

ιιι:τι:ιο:Δ::ιοι απο ω». Λο ω». ιιτιτ:0.:ι:80ιωΠ

Ρ:ιιιιιιιιτο Β:τι:το.:ιοτι:ιο να:: φωτο ο:ιιιιιι:ιιιι οτι:

::Πιοτι:το Βιιιτι:ιιε8. :ε :Ρο ιά:ο:ιιι::ιτι:ο·ιι ρ:ιο

όριο Ρτοιιιιι::ιι::; :ιο ι:τορ:τ τοιο::: @τιποτ

:Μαιο :ο :ο , ι:. ι Ριι::τιιι:ιιι: , δ: νιτ:ιι::ΐριτιι.ο

:ιι ιοττοειιι::: οτο:ιιι&ιιιιε. Ιοιιιι.ε: ρο::ίι :ιιιι:το ιο

:ιιιιιιιιιιιιε :τι:ι:ειε , :οιοτοτιοιαιτι δ: οοο :οττιτοιι

οι::ιτι , τιτοιιο:ι 8: ιιοο ρτοιιιι:ι; ν: :Π:ιι:ιτι :Ποι

ιιιι: :τΒο :ικι:το τ:: ιο τω: :ιιιιιοΒιιι ὰ Ρτιοι:ιι·›ιο

Ρτο:ιιι::τι::,8:ιτι ::ι&ο άι: ιει:τιτιιι:ιι:ι απο :ο.ι:ιο.

Κ:ιρ. ο:8. :οτιι::ι. Κιιιιο:τιοιι ι:ριιετιιι:, απο

ιιτιιιιιι:ιιιιτοιι :τι:ι::ι:: ιτΙ:τι:ιιιι:ιιι·ι οιι.ιτ:ε ρ:τι-:&ιο

τι:: , :οφ τ:ι::ιυιἔ ορροοιιο:ιιτ ιτι::τ Π, δ: :ιοτι απο

:ο:ι:.ι::5 ι:: ν: ιιιιιιτι:ιιτι: ιιι:οιοτοιιοι:ιιιιιι:ε ιιι::τ

ο, :οοιιοιιτιι:Διιιι:: :οτιιιιιιιοι:ο:ι:ει:ι: Ρτο:ιιι:ι

Μι:: Μ: , οοτι τιτοιιιι:ιιιιιι ι:οιι:ιτοιιοι :ιι:ι:ιι::::ιι

οι: ι ρτιοτι , 8: ιιι :ιι:ιτει: ιιιιιιιιιι οιιιι: ο μι::

ι:οο:τιιιιι&ιο: α: ιιιιιοι:ειι:ιι αρτιο:: , οσο ιιι:ιο

οι:: :οι :οιι:το ιιιιιιιιΒιι::ιιτ , :ιιιιι::οιιε :ιιι :ο ρισ

ιιο:ι:ιιτι ι:ι:ο:ιι·ι:::οι·, :ιιια::τιιιε ὰ μι:: τ:ι Ε:

ντιιιοι :ιιτο :ο ; απο :μια τοειΒιε ιιιιΡιι:ιω , :ιιια

Μαι: ι::ιιο:ιιιτο ιιι::ο ιιιιι:ιτιειιι , δ: οσο :ιιιιιιιΒιιι,

ιιι:ιιιιι:ιιτι 8:οοοιιι:τι:ιιι:ιιτι :σαι :ο:ι:::ι2ν:ι :μισά

ι:το:ι ιιιιιιιιΒιιι:ιιτ ει» ιιιιιιιιο. απο :οιι:το ι:ι:ο:ιιι

οπο:: ου: οτιοιι ι:ττι:ι ισ:τι:ιιι:::::.ιτο οι :πιο ιιιι·

(μι), τιιιιιο8ιιιι:οτ ιιι: πιω

υιιιι.ιιιιο :κι ιιι τιι:ιοτι: ιιιιιιι:. Αιι:ιιιι ι:: πιο:

ιοιιιιιτι:, ν:ίι οσο "ω, τ: ::ιιο:ο ιο:ι·ιοι::ιτο

νιτιιιιοιι:τιι βοο::: νιιι:ιτι:ιιτιο ί:ι:ο:ιιι Π:ι :Πι

ατο: ο. ιιιΓ.ιιο ί:ι:τι:ιιιο Π:ι , ροιι:οι!ΐ:ό:ιι οι:

:οιι.ιι:ιοτι: ν:ι οποιοι: Γιι:οτο, νι:αιι::ι· αρτι

πιο: ιιιιιτο :Μια νιιιι ο:ιιι:::ιοο: ω: Α:ιώ ν: νι

:ιιιιιτ:οτ::ι:ιιτο:ιο οπο:: Πιο ι:οιιιιι:ιοτι: νει οι»

ίσιο:: :αυτι ,:ιιιι:ιτι Π:ο ρο:ιιι: οοτι :Πε Ι ιιι ιιι

:τ:ιι:τι ροπ6ιω ιιιιιιιι€οιοιι :ταου ν:ι :οιιιιο::

19:

.οι ,νού

ιο::

ΙΜ::

:ου:νιιιιιέ?ισ

πτωέρ/Ιο.

294”·ι

@οιι 1ι.Πε]δέει::ια Πει, δ€ἄἱ0 :ι ν:: ·

νιτιιιι :::ρτ:ιιιοο: :ιιιιΗ:ιτι ει:: :Πιο ν: ῇὸιιιιιιιιι.ῷ. Ϊ#|ω#ῆ.ἶ

ιι:ι:ιι:ιει Π:ι οιο ιοιιοιοιτο :::ιιο:τι:ι:ιτο Ρο::ίι νιτιιιι- "'""Ϊ"'

οι:: :κρι·ιττι:ι·: οιιι:θειιοι,:ιιιοι·ι τιο:ιιιτ νι:ιιιι::τ οοοβ""”ε

:ιτρτιιο:τ: ιη:: νιι: ιιιοιοι:ι:: νιιτι:ι:ιοο: το : ν:

::ιιιτο ιι: νοιιιιοιι: ιιιι:ιΞι :οι ιιι:οιοΒιιιιιιιι·,ιιψι.

δα! :οιι:τἑι ; ιιιιιι:ιιιιιο: ι:ο:. ιι:: νι:ιιιι: πρωι· =")

ι:ιι:ιιιιο :ιι:έιιιε ιιι:ιιτι ιοΠ:ο :Η ρ:τί:&ιο Μ: :ου Ποοινιο

:οιιιι::ιε ιτι:τιοι::ιι, τ.ι:ιοο: Βι:::τίοιιιιο&α ὁ απο.

:ιιι :ιιιιιι:ιιι (πιο: ν: ροιιιιιιιιε ; ι:: οι:: ρο:ιιι:ιτι

Πω οσο :ΠΕ ι :τεο ρ:τ:·:ᾶιο ιοι:τ:ιι:ιι Γ:ιι ιστιοπ

Με: ιο Π:ο οι , :μια ιιο:ιιι: οσο οι: , οσοι:: :ιο

:μια Μοτο οιι::ιι:ιι , οιιιιι οοιι:ιο Π:ο :το , «μισά

ρο:ιτ:τι: οσο οι:: :μισά ιιοιι Γοιίττο ρ:οιιιι: :ι: Ρετ

ι:::ιοιιιισιιι :ιιιιιοδιιε ,ΙΜ ο: :ιιιιι:ιιιοιιιι: :οτιιιιιιι

οι:: τ:ιιι ιιι:τιοι::τι Π:ο. Οι::::ιιιο ι:ιι::τ: , :μιο:ι

ιιο: ιι:τι ροιιι: ιιιιιοιι: νιια ιοο·ιοι::: τιιιι:α:ιοιι: δ:

νει·ιι:ιοοι: ι:ι:οιιωιιιιιιω: ιοι·ιοι:ιιιο Ποιοι :τοι

τι:οιι:ιοι , :Η ριιΒιιιιιιιι:ι ιο:ιιιι ε Γι:.:: νο:: :ι.ιττ: :ιο

οιτιιτ ιο:τιοι::ιι δ: νι::ιιε ρ:ι·ι-:&ιο τα:ιοιι: ιιιιι:τι:ι

:ιιι ιο: Γ:ι:ιιιιι οιιιωιι ροιιιιιιιι: , :με ρο:ιτι: ιιι

Πω οσο οι:: ΒΧ οι: ροτιι:ιιτι, ιιι :ο::1ιο ιι:τιαι:β :

:με ιο:τιτιι:::ι ν:ιτιιι:ιοτι: :ιιιι:ι:ιο ποιοι:: ιιιιιιοε:

ιιιιο ιιρ:ι·τὸ οιιΒιι::, ροΠ-: οι , :μισά ει: ιο:τιοΓ::ιι

ρ:τι":&:ιο ιο::ιιιΒ:οιιε, ιι:ιιοετ: :ΠΕ : 8: ιιι ιι:τι αισι

τον: ιο:τιτιι:αι :ου:ει:ιοτι: :ιιιιιι:το.- Νειτο οι:: του.

ιιτ τοιιιιι:ιο, :Νεο :μια ιι: ἔαᾶο :ιι ::ο.ιιε ιο Π:ο,

ρο:ο:τι: τω: ιι::ι::θ:ιο ιο Π:ο :πιο :πιο 8: :σο

οι , :μου ιι: ίιιόιο :::ιιι: :τ::ξ:ιοιο Π:ο οσο οι,

πιο: ρ:τ::&ιο ιιι Π:ο :ΙΡ: ρο:ιι:τι: ΡΩιιὸ:ι αιι::το

ιιι:: ιο:τιιιιι::ιι ρ:τί:θ:ιο νιιιιι::τ ::Ρτιιο:ιι: οι: .

6ιιιτο ιιι:ιιτιιτι·ι Ρο:ιι::ι: ιο Π:ο οσο οι: , μα:: :

:μια ρο:οι: :ιΐ:ι€`:οι ιΡΓ: :Μο οσο :σε 5 ::Βο 8:

το: νιιιιιι: :ιτρτ:Πιο ιιι:ιιτι οπο:: , :μια τι:: :ιι

:οπο :τι ρ:τΓ:όι:ιο ιιι:τιιιι:::ι, οικω ιει::το :Ποιο

φοιτ: :ιιιι:τιιι :ιιι αρτ:ιιιοτι: οπου: Ροιιιιιιιιε,

Ε:: ρτιο:ιριι: , ιοί:: :τα:ι:τι:ιιε ει: ιιιι:τιι νοιι:ιο

ο: τω, :οι τει:ιοτι:ιο οι: τ:ιροο:ι:ο,ο:8. :οοι::1:

τι: :ποιο (κα. ποιοι ι :ιττι::ιιιο δ: νιτειιι: τ:οτιιε.

Γ:ο:ει:ιο :Μάσι πιω :Η :τιεᾶιο Π:ι τει:ιοο:

ιιιιιιιιαι ειι:1Ρτ:ιιιοο::ιοι :οι ν: :ιοιΠιιιιιε , τι::

ιιιι:1:ι:ιτο νιιιιι:ιο _ιοττοιιιι:ιι:::τι, ο:·8ο; τι:: :ι::τιτι

ί::ιιι:ο :.ιο:ιιτο :οοιιο::.:ιοιι:ιο :Β-:&ιιε ιιι Γ: :ρω Αν “Μ”

:ιιιιι:ιι:ιε , ι:οτι:::ιο. Ειιιι:το ιει:ιιτ ι:ι:ο:ιιι Ποπ-βρω(Μ

μια: οο:ι:ιει: , :με ιο:τιοι::: ό: νι:αιι::τ ω:: Μ:τιπισιιυπ

τοι: οιοοι:ι οιιι:θ:: Ροι”:ιιιιιι: , οτοτι:Γ:ιιι: :οτοιιιο:- Φξ“ι.ρ::

όσο:: οιιι:άοι·οοι [οποιοι , ιι::::ι:ο:: Μ: :οο- Μ”

:ιο:::ιοο: οιιι:έλ:ι :ιτιιι::ο:ιε ιιι Κ, ιοιι:ιτι:τιι τοιο

οι οτοτιιο. ιο:ι·ιοΓ:αι,ιι: Δ:: οπο: τοκοι: νιιιοτιι: : Μβ""ϋ

ι:: 8: οποια, Μάι: ιιιιι:ι· Γ:ι:ιι:ιατο ιιττιριι:ιε ιιο:ι- “β”

:ιφ . ιιιιιιττι :οιιοο:ει:ιοο:το οιι:Γιοι::ιιιτι οΣιι:&ιιε .

Γιιιιιι:οιι:ιι:ιοο: ιιι:οτι: δ: πιο: νοιι:ιο ιο Π:ο ιιι- Ε. Μιὰ"

:στα νοιι:ιοιι:το ιιιοριι:ι: :οιιιριιι::τι:ιἐ ιι::ι:ιιιι:ιὸ

::τοιιιιιι:ικ :οι :τ:ιι:ιιτο.ε ροιιιιιιι:: , ιιιιιιι: ιοιιιιιι ι::

:τιοι::ιι:ιι :οοο9:ιι:ιοιι:ιο ::ΐ:ι3ο:ιιιι:τι: λ Γ: ιι:

ρ:οιι::ιιιε: τιιιτο οι: ' ιιιτιτιιτ ιιι ι·ιι:ιοτι: νι

:πιο ::ο:ι:ο:ιιιιισι ::ΐ:6ι.ιιιιιι :ιτιιι:τι::ιο , ΡτωΓιιιιρο.

Μ” ιο ιιιιιιοιινοιοτι:::: ο:::Πὶτιὁ ::ττοιοιι::ι τι::

ιοοιιιιτο ιιιοριι:ιε :οιιιιιιιτ::οιιαι 8: ΜΒΜ: :οι :οτι

:ι:το εί?:άιιτο ροίΒιιιι:το, ιοι:ισι€1ιι0ιιιι::ι::το: :ιι

:τιοι::ιι ι:οοτιο:ει:ιο :ι::έιιι: ιιιι::: ὅ τ: Ρτο:ιιιθ:ι.

ν:ι Ρ:οιιιι::οτιι ο :ι:::&ιο:ιιιιιε οσο μο::τιι: :ι:οο -

ιοιοιιτι ποιο: δ: :οιορια::ο:ιιι άδεια; :με ίσιο::

Πιοριι::ιο ιιιιιιι:ΐοιιι.ιο ιιιι:τ:ιιο ρτοιιιιθ:ιοιι:ιο :ιΐ:·

&ι1$ι δ τ: :ι:ρ:ο:ι:τι:ιε. Ι:: τω:: ιιιιἱ :κι νι:ειειο :το

οι:ιιιοο:ιο :Π:&οε :ματι τ:οιιιτι:ι.ι: , τιττιιιιιΡροοι

οι: ιο @Πιο ιι:οριι:ιε ιιο:ι:ια: ο :με ιι:ιιττι:ιιι:::

:ποτι:οι: ο!ιι::ιιιιιι ρ:τι:άιοοιε :τι , ν:ι ει:: Ροίι:: ,

ιιιιιι:ιι::ι:ιιι: :οτιιιιιοιι:ιοο: Ρωπιιιιι ιο απο: Βιο

:0,αι:1:ιιτοή::: ιιιι ιι::τ.ι: :οιιοοιιι:ιο :ιιιιει:ιο απ.

&ιιειο τ: ιρΓο :ιτιιι:τιιιε. Πιιο :ιιιιρο:ιο απο::

Με:: ::νζ

σιιιιπκπο `

::5ξ

:ιοτι:ιιι`:έιιιι οι :οιιιιι:ιο:ι: ν:ισιοΓοιιι:: ιιι:ιιιι,8ι νιίιοτιιε ο:: ιιιιιιοΒιι:οάει ω:: , νι:ειι: :ιιοτ:Πιο

σα::



· - ΖΜΜι :Με Βεβιιιιτιο:Πεο θειφο Χ το οι
“Η ειιεδιιιι Μπι τ 86επιι·ιοΓεειι τειιιιιιιιιιισ ειιιΩιεοι

ιειειιιιιε οι! ειιιι&ιιιο ιο Β εμε επιιιεοτειιιτ Ριιιιιιι

ειι-ρειιεειισ ιιιιιιιιιΞει·8ι ιοι.ιιιιοΒιιιε [φαω Πειιι

οεεείιοιιο ιιοσει, οιιιι.τεοοετ:Π ΡειΕεοιιοΠωρικιιι

οιιιοιι.ιιο=ετ ίιοΒιιιιιιιιιιι ιει·ιιοι ρωοοιιοξσωιιιιιο

| ήιιε εσιιιιιιοαιισιιοιο , ειιιιιε σιιιιιειο. ει·ειτο-ιιιειοοιι

| οιιοιιιιε ιιιιιιοιιιιοοε ρσΙιτοιιιιιειε ροΠιιοι. 8ετιιιιι

ειιι,ε& ειιτιιοιεεε εοοοοιοιισ , ίει.ι τετοιιο:ιτισειοι

όσοιειεοτι.ε ιιιι-ειιε&ιιιιι ιιιτοι·οιο,οιι τοκοι, οσο.

οι ιιιιοιιιιοοε ,Ποιοι ειιιιιιιιιε ιοιεΙΙεάιιι τει·ιοιοα›

τω· μι· οιοειιιιο νιιοιιε ιοιιιιιιιιι , εισιιιοε οσοσ.ιε

ΏθΒΜΜ· Ϊρεᾶιι τειιιιιοιιιοιεεσ , πε ιιιιισοε οιιιιιειιι·ειιιιιοι

εεε "οι κ: ᾶο αΒὶΠτωἘ” 9

ΙρείΜ ιο

ι ειπε.

ουσ ιειοιιιιιιοοιιιι οτι ειιοιιειο το

οΠισιιε. Νιιιο σιιιιιιε Π0ιιι19 ιειρεάιιτ ι·ειιιιε

_ ειειιιισ.·ιο σΒιετίιιιιιι οι :κι εκριιιοεοιιιιο:ι οιιειιιιτι

ΜισηΙτε οι- ιο οιιιεεισ, οιισει ιι.οιε:ιι οσο εκριιοπεριιιιι : δειεο
ο ο , ο |

Ι##"Μ- τω. ο. οι ριορτει ειιρι·ιοιεοτιοοι οιιι.άιιοι : Αι ιιι

οι εΧριιιοεοιιτιιο ω" ειΐεᾶο Γοιιιισ , :μισο οσο

ίιιειιι ειιρι·επι.ιιο ιο εστιειιι ιιι ρσΠιιιιιι: οιιιειιιιι‹1

398- ιο. Με ιιιτιιιιΓεεοοι , ίιιιε ειιιιιιιίεεοοι ειι,ντι οι

ε:

2

-;"8. .Δι ιρεΟιειο εΧριείτοπ1-0ιιιεαι

ρσιειι ιιι ΜΜΜ ίσο ω,ριι·ιιε Ποτ ιοεστιετιι ντοσι

|ιιιιιι ι είιοι οι! ρσιιιτ είιε ιιιιιιιτιοι, οιιιο “κής

ι1ιοιιειιιιιιι ιρια ιιιιιιιιιιο ει'Ειδιιε ριιιιι επι ροι'.

Μι” , ειιιιιιιι ε;τειειιε ιιιιιιι·.ι με. ίσιιιιτι οφ,

τιο ειιε&ιιε ρο ιιι ειΐεᾶιιιιι απο Μι” ιο σε ιρίσ

επ_ιιι:ειιτειιι ; οι ειιιιο οι! ρα οι ιο ειιιέιτιοιιοι)ιποσο

ιιιει·ιτροιιιοιιε,ι·οο ροτει·ιτ ειιιιιοοιι:ιε ίειειιτιιι ιιι

τιιιιΓεεὲ οιιιιιιιε , ιιιι_ιιοιιι τεοτιιιο τειιιιιιιο Μι ρει

οισειιιοιειττιιοίεει τετττιιο;:ς·ιο ραδιο ο Πειιι ρισ

ι ιιιιεειει ιο οιεσ σειιιο ιρεειειο ειριεΠιοι Αιιιιιιιιι

. οι Ποιοι απο στοιιιιιιιε εσΙσι·ιοιιι δ: ιιοεοιιιεοτιι,

ιιειιιι·ει νιιιιισιιτι επει·ειιιιιο επιίιεοιιιιιο ριεειεοτιἐ ;

τειιεειιει·ειιιι Αιιιιειιιιιιι ειιιίιεοιιιι οι! νιιι·ιιιιει ειε

απο ιοτιιοιεεεὶ νιίιοιιε, οικω τιε εσάειο ειιιεἔι οι·

ιιει:ιιιιο : @ο οι! ρσοειει νιιιιιιιειο σΒιεεισ,οιιοει

οσο ιιιιΠειιιοτει ειιριεΙιιιιο ρει Γρεειειιι, ο Πεοιο

ίεΓειο. $σιιιιο ιιιιτειιι επειειιιι ειιιίι:εοιιο Αοτιειιιι

οι ριωίεοιιι εκιιιοΓεεε τειιοιοιιιει νιιιιΙειιι ιιιιιιι

ποιο οιει σειιιι,ειιιι απο: ιει·ιοιιιιισειιιι οι ειιο6ειιι ι

οι ιιιιειιτιοοιιιιιει ειιρι·εΙΤιοι ρει νιιισιιειο ιι Πεσ

° ρισειοειιοι. ?οι ιοστιο οεε ιιιιιιιιΓεεε νιιιιιιιετοι

ειιιιειο εστρσιειι οπο, ο ιιιιιιιιε άι ρει1ειιειιιοιε

τσιιιιοιρειειιιι· σιιιεθ:ιιιιι.Νιιοι εσιιειιι ιτοσεισ σο”

Με ιιιισει·ει ιΙΙικ1ιοιιειε ρει· νιιισοεοι ιοιεοιισιιιι

ιιιει ειιρι·εΙΤιιοι , ιιττιιιε ιιοι:ιειιοι οικω, ειιιιιιιιιιιι:ι
:ιιι .ίειιιιτει ριο (εοι ι ιισιιιοι νειιοιειιιι ειιιιιιιιεεε

τειοιιοιιιιο ιιιίισιιιι οτι οσιεθ:ίι ιο ιιειρισ ειιιιιεοετ

° νιιιιιιι ιιιίξι·ιιοεο ι @οι ισι·ιε οι:ιιιιιε ιιιιικοι

ρσίιιιιιιιιιιισο ιιιιιιεετε

·τιετιεπιιΔιο κι ιοΓεοιιιιιιι ιιιιιιι,ο πιω Μια ?πιει ι·ιείτοο
. . Ρ . . Ρ Ρ. ι

Με ει! ιι· ιιειιι ιιεε εισΓιοιιοιιιειιιώειιι Η οι μειιΓειιιι έιειει

ρ" """°"·οοιιοι,ρει·Γειιετοοιε ειιτιεοι νιιισιιε νιο,ιιτε:ειιοι.ιο

. 111εο ιοτειιε&ιιι ειιιιιοιι8 ρειιετειιίΒιοε ειιιιειτοι-οιο

ιιεᾶιιιο εκ ρσΠιΒιιι Με” είιε ριιιιιειιε θ: ποιο ιιι

Ί”ειρΓο ειιιίιεοι. -τωοοι βατ: ιιιιιιιιισοτιιι ιο Πεο

είιιο οι ρει ιοσιιιιιο νιιιιιιι ιοτιιιιιιεπειιιιιοιιτι ιο σι:

ιεάτιοι ιο Π: ιρισειιιιιεοι, οσο ιιόειιι οσιιιιιιι ιοί-ρε

θιιοι ιειιιεπι -ιιιιιιιιΓεειιιιι ιιι Γειειιιιέι Πει ιιιιισοε

τιιοειιιιοι-οσιοιοιτο νιιοιι τει·ιοιοειτσ έτει ιτιεοι οι»

°ἱεᾶιιπι νι ροι!ισιιε, τω ειιιιιοΓεεεοι ειιιοι:ικει οσο-ι

οσιειιοοεοι ειοΐειεοι οιιιε6ιι ιιι Γε Με ειιιίιεοιιο ι

ι

ι

εκ ιιιιιιιίιι·ιοιιι εεττιτιιιιιοε , ιαιιισιιιιτοοιιιιοτοοοσ

τιιτιο οι:ιεθ:ι ιο ιειρ(οιειιιίιεοτι:. Αι ιιιιιοιε , εει·-ιφέει

ιιτιιιισ οι ρειιίε&ισιοιιιοΓεειι ιι.ιεοιιιμιοει ιεειιιιιιιι

νιιιιιτειεειτοιι-οει·ειιιιιτε @οποτε ι ίειιιιιιτιιιιιεει·

ιιιιιεισ ρστυιτ ιιιΠεσ οσο Με: Με εειιιιτιιιο ότιβειι_

(ιιιιιιι ροιιιιτ ιιι Πεο οσο Με, δ; ιιιιι είιεορ

[Μέλη εειτιιιιιιο οι: εί?εόιτι οσο ιιτιιτοι

εοπεειἶδ Μο", :Πιτ ιιιιοοι. ροτιιιτ ιιιιοτιο σιιιειΕι:ι Ετσι.

εει·τιιιιιισ ιΠεο @οι ιιιιισιιε ιιιιειιιο5_ιοτιιιιΓεεΦ

ρειιτόιτισιιιο οεεο; ιιιιισιιε ειιιιιοιεειε τει:οιιιιιιιισ

ιιιε,σι:ιιε&ιοι.ιε εσοιιοιιιτι,εσιισειισ.ιιειο ειιοι Μιτο

τι2.ιιιιιιοπ ιιιο€επιιιιι ορο ειιτεοσιιιιιι οτι οιιιε&:ι οι

απο ρει ιιιοιιιιιοΜΜΜ εεριεΙΙισιιιενιιιι_Ι:ι, Ιω ριι+

το ιοτιιιτιοοιι , ιιιιυεοά0 ισοτιιοι ιιΙε ιιιίε “οι “ο - ·

@οτιο,ροτειιτ ειωςι.ιε οσοι :ιεεεΠισοε ρειίεέιισοιε

ιοτιιοΓεεω ,Με ειιιιιιιΓεειι ιειιοιιιιιισιιε εσιιοσιε

τισοεήιιε ειμαι ιο ο ιρίο ειιιιιειιτιτ,νιιιιιιτει εειιιιι

ιιεειε ιοιει_ιεειιιιο ειιιιιοιιιο ιιειιιιιιιιιισοε ειιεετι,

Κατω: (ειεοιιο οσο νιιιιιιιιιι ιοιι·ιοιεεε, οι οι! Υᾶες

ιιιιτιοοεο:ι ιιιτεοτιοοιιιιε πε νιτιιιιε ε1τριειιισι·ιιι σι;

πιο τ οι ιι80ιο ιιιιο·ιι?ι ειιιιιιιἐ οσιινοτιοτοι, ω.

βφιιι,ετιιιι οι! ιο οι οι·ο @οι ειιριάΕριε ιιτιοιισιι

οι: εσειειο ο ροΠισιιε ειιριεΙΤοιο οσο οειιι; Ηιοε

τιιτιοοειιο εοιιι8σ ειιι/7ισειίβ. Μ. ι ει οι: Τιιιιιι.οιρ. η.

νι:ιιιιΙ Γειειιιιιιι ειιιιιοε εεεεάειε ει: ιιιιιιιιε ι·εσιιι,

ώ ειιιο εεε ρει·ιε&ε ιισιιειιιι ιιοττειιιιιο ιοτιιιιτισοσιο,

_ Πε εισαι ι 7ιιιιιει·βα αστειο πο: οιιι:[οιιό· βι.ι·ιιιω!ει @ι

σειρα!" πιο μια/επι, οπο, με ιιιειι[ιιιιι , μια πιω ι ε

πιοω» ›ιεβιιιιι με έπεται ιιεαιιιι·ιιιι. @αιρει·8οβιαιι,

επειιιι, πο» μια σιωιιιι,βιοο 8 πι: Μια: οι|ιμιιιηειι4 -

ξ τι, θεοι Π'087Ιάι8 Με Μα Μο βφιειιιιε ε|ἱ9ιιἰά εσω!ιιι

“ τρικ ιιισιιιιιτι: οι ιο Γι; ιρΐο ειιιιιειιε , ειιιιιιε ρειίε- ·

  

οι οι, [ειιιΙΙιι·ειψεπιιιιιι , @οι ιιριιι·ιεύετι άειοειιιιιι .

ΟΡ07Ιεύει, Με Μαρ οι ει". . · Η

νισειιιι ι οι εε οεωιιι Πεο ντιπ οοιιιε Με ο Έ”
ιιιιιιτιιιοι , Μακάι:: :ποιο ρειιεθ;ιο ιιιιιιι οειοιιιιτι Β Μ Μ'

ιοιρειΓεξιισιιιιντ Φ: ι·ειιιιι

ρειιεεξιο τπτιοοε ειιιιειιε :ιιι ιριο Η ιοριιιιι "Μαι τε- Μ·
ρι·ειι:οτειισοε ι τιιο:ι ειιιιιι ιιι ιισσιε οι ρειίεάισιιι- Δ

τοπιο εισοβιεθι ειιριειιιοοε ιο:ιιο Εεε ιιιιιιειο ρει·

ριιιοιιιο ορετιιιιοοειο , ειιιιε οσιεειιιιιι ίιοιριιειιετ“

ιεριοΓεοιοι ι ιΠοιι οι ιιιεοιιιιιε οποιο (εοιιιιιιιι,

ουδ. οιιιιιοειτοι·, νει ιιε8.ιιιιι σιιιιέιιιιιο ιτε. ο ιιιιιιει·ει

νει οσο ιιοσετε ιιι ω, Πειιι ρει·ρτιοιιι.ορει;ιιισοε ιε- ·

ριωίειιιιιτοι· :ριοριει·εο ιιι.ιιειιιιιιειιειιιιι·,οιισο ιιι-ι

ιεΙΙεάιιι ?επ εε εοοισιιιιιιιιιε, νειιΜιοιιοιιστε σο

και ίεεοιιι1ΐιοι Γε , απο εστιειο ιιι οιεοτειιιτει εκ

ριειΤοε Τιιοιιιιιιιι ιιιιιριεκ ιεριριεοιιιτιο ωιιω εκ

ριιιο.ιτ, οσοι! ειι ιιι σιιιεάο; ιιιιιιειιιιιι απο: οπο.

τοιειο ιιΒιιιοοιιοοεοιμει οεΒιιτιοοεοι οε:εσοισιιοι

ιοιε,νει.ειιιιοι·οιιιιι.ιε ιεριπιειιιιιιισοιε ειιιιι σοιεθισ

Γεειιοτιιιιιι Γε = Π:: οιιο ιιιιΓειτιιι· ιεΗεκε εειτιιιιιισ,

οιιὸιι σιιισειιιιιο ιιι Βιιιισειιι ιιι ιε)ιιειιτρει· ιιιιιιιω

ε?ιιιιο ιερι·οιε·οιετοι ι ινοιιεΠεοε ρει€ιοιιωε ειτ

ριιιιιεοιειιισοειιιο.ιιιιιιειιιτο θειιτιιιε, οσο πιο Με

Πειιιιιε ιΤειιιοιιιιι ρει·Γσοιιιιιει·, ειιιριειι οποιοι μοι

ειιιιο,ιιοιιιο ιιιιιοιετιιιιιιιι , ιισ ιιιιιισοι Ποιο ει»

Βιιιιισοεπι ρει·ίειβ:ιίδιοε εσο σιιιιιιιι ει:ιιοιιεο Με. ·

εισΕιιιιιιειι ιιιισι·ιιιο οεΒιιιιιιιιιιι , ουσ εοΒοσιειτ

.ιιιιιιειιιοι-οο Βιιιοιεσ ιοιιοοιιιιο οσο εΙΤε Πιο οι»

ιειιισ εσιιισιιοε: ίιιιιιιιιοσ: οσε ιοάιειιιιο,οιιικάιιι

ειιιι/ιτροιοιτιο Πεοοσο Με; δ: εσοιι·ιιιιοιιι εε .

Κάβο οι”. .

' . _ . Δ κατω;

- · . ροιιιοιιιΒιιι)ιιιι ετιατο θε ,;"ὶ0 απο'

ειιιιιειιτιιιιιε Πεσ ιοειιιίιειιε: οι οπο: είι:ιιιιιιοιεε:ι ιιιιιι‹ι Με·

δω' Εκ [οι ίοΙοιιιιι·, οι ς1τιο ριι&ο ροιιιτειιιιιοιιι ιο- οσο ειιιιιειιιιο ιιιοοειιρστοιι ιο Πεσ επι:: ιιιιιιι.οι ·

°τειιεθειιε @οι απο: οι: ειιεεζιιι ιιιτιιι·ο ιιιιιοιιε Γιο-ι ρειιτείιιιοιιοιιτει πιο-ιιι νει·οοτειιι ειιειειιιιιιι πισω

· οο αφου, νει ισιιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιτειιιειοιιο ιιιειιιίιειιιιοιο:ειεσ-ιι·ιιιοιισ οσο επιιιειιιε , ιι0ιι

"ΜΙΜπ. οι οι Με ίειεοιιἐι ότι εσάειο ιιΐειδιιτροιΕοιιι:οιιιιι ρσιιιιι ιο·Πεσ.εΙΙιοΚειρ. οφ. Γιιιιιιιιορ.ρσιοιι οσε

"Μ" .Η νιιιειιεει ιιπε εειιιιιιεισ οσο είε, οι ι Ρετ οισιιιιιο ιιιιιιειοπι , ιιιιιιιιιιιιεκιβιι , ειιισοει ρειιεειισοεοι ιο

,,Μι α”, νιιοιιε ιοτιιιιιιε ιει·ιοιοιιτι :κι οὶιἰεᾶιιιιι ιιι Π: ιΡω ιιιοιεειιιοἔι Πεοιιι:ειιε οε8οιροττ1ιτειοσ:ι.ά εστι. ε

Μιιι""ιωι “Νεο” ςιες1ι.1οςϋτη οιιοοιιιειεισειιι ιιιτει.ιώιοε1 οοι:ιτισοειοειιιιιοιεεεοι ,εοιιεεεισ _ετοιωιιιιει

ταψί· τιιιιιοιιε ιιι Η: ιρίσ ε:ριιιοειε,τιοσει ιιιίε ειτρτείΤοσι _ειιιοι ειιιο ιαιροιιιιι, ιιιεοτειιειιι εειιιιιιιιιιιειιι Δε τ

οσο Ρι·πιιερειιτ , οιιΙΙιιεεεειιισ οι ί;ιειιτιστ τιιιιιιιιι εσοιοιιιιιιοτε εοεπιιιοοιτειιοι σιιιι-ᾶ› ίεεοοειιι(ιιι .ι

Α · ε,

ε



Πι!2:!τωί

·ιπτέειοψ Ια

Π! “Με !ιιι!ιετ πε!εοιι!:οτιπιτοτε !ειι εοπΐοτπιειο!!!πιτε τπ!ιπι

άπασα

`δΒιί!ΗΜ.|
Χ ο

ο

ο

ΙΥππιοι· πι

ωκστρ!π_πτ

1ρετικεια @ι

Μι!ιτσΜ.

Μ;;

β ροροβἱσ

επιστικωτο πι

[επι π; να”

[ΗΜ θεσπ

# “πε

. ω, πετετπιτπ.ιτιιτ οι! !ιοπε ετε:ιτοτειιτι , δε θε :το πε

Βῇαἐ, Χ Ι Ι. Βεβίεππο Βεὶ·. δεό!!ο Χ ?Ώ ·

ειιπιεκι!!επτ!:ΐ πιιιππι πε!εό!ιτ εοπποπιτιοππ ω:

!!επτι:ε πιιιποι ο εοπεεπο; πε!ε&ιι Ρετ!εᾶἰοπἱειιι

ττἱπΓεεα,πεΒο: π:ιτπ :ιπιε ειπ!!επτπιπι πιιιππι πο

!ιε!ιοτ οιττπεοι ρετίεάϊοπεπι ιπτττιι!εεοπι, 8: Γο!!ιπι

τ!!! πεετ:ιθεοπιιοτειτιο εκι!!επιια τιιιιππ!, οιιιι.πι

ε!!επττο!ιτετ ιττιτιοι·ι:ιτ εοττι!οτπιιτ.ιε εοοπἱτἰοπἱο

Μπι ειπ!!ειιτ!ο. τιιιιππ!. @τοπ τε&ε πεε!.ιτειτοτ το

[απ. τοοαοἱ!ὶ ο!!ετεπτε' πο!!τοπι εοοπιποτιεπι πιο

τ:ιτι ε ποπ ιιετ5.ιπ νετ.ιπι , Με! οοιιποται!οτιεοπ

και : τιιπιείοπι.π.πε Ρεττο ειιττεπτε. ρο!ιτο πιπ

τιιπι ειιτ!ιι το Ρειτο , ει: ποπ νετθι "πω" νετοπι.

Καπο : πω! εοπ!·οτπιἰτ:ιτε εοΒιιιποιιτε σπιτι επι

ι8ο

Γε, επιιΓοττιπι εκ ΐοτιτιο!ἱτιιιτ νιττιι:ι!! εοιπριιτει.τιοπε

εοοπἰτἱοιιἰε ειιτπ ο!ιιεότο !εειιππίτιτι !ει δ: πατε

τεέι εοπποπιτιοπετιι ο5ιε&ι Πε Γε !ιτι!.ιεπτ!ε ίπ Η, !ἱ

ειτε εοεπιτιοπε ιερτε!επτοτιιι:. @με ποπ ειιο:ι!ιεοπ.

Πιτ Ρετ !πτε!!ιοι!:ι!ετπ οιι.ιππ:ιπι ιιτπτπιοτιοπεττι, νε!

πεο:ιτιοπεπι , πιο ιπτε!!επιτειπεπω!ιιετ ο!!ττπιτιτ ,

νε! πεποτ , εποε” τω !ε !ιτιοετε ιιι Γε , Πεο: τε

Ρτττ!επτειιιτ, Μπι οιι!ποιιιπ το πω: !ιιπιειο,υιτππέω

ιαξ/!!τ, ιιιττιπ!ετοπι πι, Με !ιτ εεττἱτιτπο εοπίοτπι!.

ιπποιοιτιο εοΒπιτιοιιιε εππι ο!ι!εό!!ο τρίο !εειιπ·

πίιπι !ε,οττει εκ τοτττι:ι!ι , επι νιττοο!ι εοτπροτιιτιο

πε εοοιι!ι!οπιτ ειιπι ο!ι!εάο , Με πε Με οιιιππιττε

τπεπτο!ιε :ι!Ει·πιοιιο , ιπ :οποιο ρτΩεε!!!ε !π σάιτ

!εΞειιτικ !ιττιρ!ιειιιιιιτε!!! τ πεεεΠοτἰὸ, οι !`ο!ιὶπι !ιτ

πιο Με! :ιππἰτιιτειιττἱπ εεττ εοπποιοπο τπιιππτειπ

πειτε , οιιἔι ιιιπἱεἰιττπ πω οιιιιιετΓοΙε !πε!ιι!οπι το

!εἱεπτι.ι !!ιπο!ιε!ιτπτε!!ι8.πε εετιιτι.ιπίπε εσπ!!οτιιιιι-.

!ιι!ιπιτιε πιιι!πε εο2πιτιοπιτ ειιτπ σπιτι! οπιπιπὸ

ο!ι!εί!το. οι! οιιοπ πω". !ε!επΕ!π ε!! εοιπροτο!ιι

Πε , πειετιιιιππτοτ οι! εοπΐοτπι!τοτετιι ειιιτι !ιοε πε

Εετιιι!πειτο πε Ρ:ιττ!ειι!:ιτι ο!ιιεθεο : εο πωπω· πιο

πο,οπο ιιι[ι·ὶ π!εοπι ε υπὶνε!!ο!ιε :τιποτ δ:: εοπιιι!:ι

εεπτι :ι α! πεοπιπι!ιιιε 4:τεοτιιτπ ρο!!!!ιι!ι!ιιιε, οιιω

ρτεεεπιτ ειέτιιτπ !!!ιετιιπι Πεἱ , οπο εττιεοε!τετ εποε:

Βοπε, νε!, "Μπι ετειιτιιτ:ιπι,ιπ τ:ιποπε οτποτι:επτε:ι

  

πιιιιπι: οπο νειι·πιτο , ντιτι:ιτιιτ ειιιπ!οτιτι!πιε οπο

πο-ι !εειιιιπίιπι Με !!ι!ιιεε!!ιτε , !επ ειτττιπ!εεε 8:

ιετπιιπιτιπε. διειιτ πι !επτ. οιιιπιππι, πάω ιιιπε!ι.

!ιετειτοε νοΙοπτατιι ειπα ο!ιιε&ίι πιτρετ π: πια!ιιι εε

παει πιτποΓοε , !Ο!ο οπιιεττειιτπι ι·τιτιοπιτ ιιετεπειι

ιε , οιιω οθ:ιτπι ν0!ιιιισοι!τι οιιοιιπ !πιτιπ!εεο. ποπ

:Μπιτ , !επ !ο!ιιπι οιιοτιπ εκττ!π!ε_ετιτπ εοπιιοιοτιο

παο τιποτε ππνεττειιπιε τ:ι.τιοιι!ε Μωπιπ.

Α ίοττιοτι !εοπιτιιτ,ποπ ντττ!οτι !πττ!π!εεε!ειεπ

ρτατετιτει : ειιεττιιι!ἰ οτ:τι!!ι , ειιππεπι Απ.ιπι,οιιετπ

ιι!ιοττετπο πιεε!·ιοιιιτ ιεριιιιΓεπτοτε νε !·ιιτιιτιπτι , πι

ιειιιτιοιε πιτιιιιτ τερτω!ετιιο!!ε οι μτα!ειιιεπι , πιιπο

ι·ετὸ νι: ρτατετττιιπι : σπιτια .π. πιο: πεποτπιπαπο-ι

πει πε!οπιιιιιιιττ πετ εοπποτοποπετπ απ ·πιιιετ!τι τετ

ροτο,τε!Ρεε!π οποτοτπ εοπεπι τεεπτειτοτ νε! Ηττα.

Προ! πωπω, νε!ρτπιτετιτει τ πει :οτο ρτεεεεπεπτε

ποτπιππτιιτ πιο: ε!Η::ιιτ ποιοι ετεοτιιτεπ πετ !!ο!οπι

ετατιπ!εεετι:ι εοτιπιιπιτισπετπ ρτοποθ:ι.οππ !ιιιιιιτ

ετεοτιιι·:ε 5 πο. πιπιειιτπιι!!ιιπ νπιοετ!ει!ε'οιιοπ Πειτε

τα πιω εοεπιτιοπιε απο οιτοιιτε ο!:ιεό!ιοο επ οιιοπ

ε!! εοπιριιτ:ιοι!ιε, τιεεεπεπτε !ο!έιειτττιπ!εεπ εοππο·

ιο.ιιοπε !ιιι!ι ε , νε! !!!ιπτ ο!:ιεό!! Πε νε! !ἱε Π: πτω

οι , :ι!τι!οιιειιοιιπ Ρετ!ε&ιοπτ· ιπττιτ!εεπ τιποτα!) π:

8ε πειιοτιιιππιπτ τιάιιιι!ε πε !-0τττιει!ε ιππιειοπι πο.

πω: οοιεεΙο , οιιοπ Πε ο!!εππο. Παπ του Πιεπ

Εἰπ ωΡιππ !πτε!!ιοεπτιοι ποπ τποπὸ Ρετίεάει!!!ιτιθ:

εο2οποΓιιτ σπιπιο,Βτ Πποιι!τι ο!:ιεά:τ,!εειιππ!τοι οπι

πεπι πτ!Ρο!ιτ!οπεπι δε πωπω , οιιεπι Ρο!!ι.ιπτ πο

'βετε,!ιιιε ρο!!!!ιι!!ωπε , Με πωπω” νετίιπι ε

πο” νιττικι!ι τε!!ειποπε εοοπο!”ειτ “Μπι εοοπιι!ο

πω , ο!: !π!ιιιιπιτπ ίπ ειιμτιττιεππο ιιετ!ε&ιοιιεπι)

!ιο!:ετε ειιι·π οιιοιιιε ο!ι!εάσ ε το οποπ ε!! επωμ

πιω , ιπ!-:ι!!ι!:ι!επι εσπ!οτπιττό.τετιι) :τε ρτοιππε πε

πιο εοεπιτιοπε !ιο!ιετ !ιοε εετιιιτοιιιπιετιιπι , οτιοπ

ἔτι Γε εοπτιιιεπτ ιπ!·ϊτιιισιτι ρετ!-εᾶἰοπετπ ππιιιιιιιι

τετ εοπΐοτπι:ιππι!ε ειιτπ οιιοι.πε οΒιεό!:ο. Υιιπε :το

εεπεπτε ρο!!επ εκι!!επτ!5 , νε! ποπ ειπ!!επτιπ οπ

ἰεᾶἱ,πι!ι!! ιπττιπ!!εειιπι Ποπ ιιιπιειο πιιτιπο αππιιιιτ

πι!! !-ο!ο. εοπποιοιἰο ο!ι!εδει πε νε! Πε το !ιο!ιεπτ!8 ν!

π!! ε!πειιει!ιπιιιιποι νο!πππιτἱ8 ο!ι!εό!ί! Ρτοπιιετπιπ,

νε! ποπ ρτοποεεπττε. Ρετ οιιοπι !ι!ιετιιπι εοπτιο-·

τιιτιοπεπι οπο!! ε:: πιιιιππωι πειετπιτπιιιιιτ π: Π:

!ι!:ιετιιιιι ιιιπτειιιιιι πε !ιοε οΒἱεό!ο : ποπ οιιοπ πε

!ιοε ο!ιιι&ο οεοιιιτιιτ ποΙΙ:ιπι εεττπιιπιπεπ:ι,8τ εστι

!οτπιιτοτειπ ιιιττιπ!εεοπι , οιιοτπ οιπτεπ ποπ Μπε

Επι, Ποο!πεπιιιιπτειππι, οποπ ιιι Πεο πεεε!!:ιτιιδ

πτεεειπιτ , ποπ !ο!!ιπι ε!! πε τε!οπ8_νπιοετ!ο!ι!τομ!επ

εποπι Ρειττιεο!ατι!:ιπτ !εειιιιπίιιτι οπιπει·τι Ρεττιειι!ο

τεπι πιιτιο!ιιιοιιετττ8τ Πειτοπι , οιιεπι πιπι ιρεοπτε

οιιοπιιππιοιπο.ιΠτετ !ιο!ιετερο!!ιιπτι οτι ετατιιι!ε

!εε.ιττι πιιτιτοιαιτ εοιιποτπτἰοπειτι τει ε8!!!επτιε , νε!

ποπ ειπί!επττι. διειιτ ποια Πετνπιιιετ!τι!!ε ειε.ιιιι

ι·στιιπιπτ Γρεειπειιε δ: ιππιιιιοπεπιε !ιιιιιιε ετειιιιιια;

ποπ πετ ποιι.ιιπ εοπιρ!ειεεπτ!οπι ειτε νιτει!ειιι ιεπ

πεππστπ ιιι !ι:ιπε ετε:ιιιττετιι , Γεπ !-ο!π εοπτιοπιιιοτιε

Μετα Ρτοποεττοπιε!ιοιπτ ετειιιιιτα.

!)τειιτ :ποτε ειπ!!επτι:ι.ττι πιιιππιτ ποπ επιτ εστι.

!οι·πιιτ:ιε εοοπιτιοπιε πω” ειιτπ ειπ!!ειιτιπ πιιιππι:

ετΒο πετ ειιιΠεπτιοττι πιιιππι ιιοιιιι εοπ!”οιτιιιτειε τ!!!

παοκ. ποιο. Μ!. _ιιιιι.εε. ποπ επιτ εοιιιοτιιιιιπτ

ο!! αεπιπε , Ρτω!ὶ πε ; ποιο τεπιροτε Γιι!ι!εοιιεπιε

πο εκἱρ!ει ωτετπιπιιε τεπττε!επτειιιι: !!!ιιπι ν: ειπ

!!επτειπ ιο πιο Ρτοιιτιιι πιιτοιιοπε ειιπι τε!ρεᾶπ οι!

οπιπετεπιρι15 , ρπειετιιιιιπ, ιιτο!επε , οι !ιτ!2ι1τι.ιι11 ο

οπο Οι νι ιιιωιιο ποιοι τιιιιιοιιοπι πε!ιιιο.ε εαπ

πεπι τεπι τερτα!Εππιτε ν: !ιιιιιτοττι , ντΡτει:!-επτετιι.

8: τι: Ρτριετιιοιπ πετ οτπιπεπι απ πιιιετ τι τεπιποτε,

@πιο πιειτιιτ !ιιτοπι , ρττε!ειιε , δ: ρι·:ετετιπι : 8:

πιιπε τερτ:ι:!επτετ Απο.πι νι ίοιιιτιιιιι τ ποπ τε!πεδΕπ

τειιτροτιε ρτ:ε!επιιε, οπο ι!!οπι τερτε!εππιτ ν: τιτα

ιετή,τιιιτι Ι !επ·τε!ρεά!ιι ρτ:εεεπειιτισ ο:ιεττιιιιιτιεοιει·

οιπιπεπι οιπ οιι:τι·π πιειιιιτ ίιιπιτο:. @ποτε Πειτε

Πειτε τιιιετπο !ιιοιτιειιιτιι_εοιπρτε!ιεππιτ τοτοπι 2

τετπιτ:ιτεπι , ειιτποιιε π:τποετ απο τεοτα!επτειΕ, πει:

ι·ποιιοπι ι!!ιιι11πε!ιπιτ τετιιτεΕπτωειιτ:ι Γεπιρετ το"

τερτε!επτετ τετ οπιπει , ου ιπ ε:ιε!επι :ιτιετπιπιτε

εοειι!!οτιτ απο τε!τεό!ο τι κειτιριττ τιτ2εεπεπε ο

ρτα!επε , διι!ιι!ιΓεοιιεπε εο.ιιτπι επιίτεπτ!ιιιιι. !ιεεΕ

. π. τετ ιΡο πε!!ποτ οτο νιιο ιεπιροτε ε!Τε !”ιιιιτττι,νε!ι

ρττε!”επε; Μπι! πιπιεπ πεΠιιἱτ , οιιιπ οτο πιο ιεπι

ποτε !οετιτ Γιαυτο, :πιτ ρτ:ε!επε, οι Πειτε !επιρετ τε

τιτο:!εππιττετιι ειιτπ πιρ!τει τε!οε&ιι , Γε. ιεπιτιοτιε

ριεεεεπεπτιε , εοεκι!!επιιε , !ιι!ι!εοπειιτιε; πω»

παπι!! τεειΡ!ὶι τεΓπεᾶιο ποιοι ιεπιτιοτπ πε!ιποι :Πε

!ιιιιτι·:ι νε! τιτε!ετιε , !ι:πιπ πιπιεπ πτ!!πιτ Βειι: Ντιπ:

τετιτοε!επτοτε νι !ιιτιιι·επι νε! 'στα !επτεπι τε!μιάιι τ!

!ιιιτ ιειπροτιε , ιπ οπο !ιιιο!ιιιιιτο τε! ρττε!-επσ.ιιτ επ

.π. οιιὸπ Απιιπι ριο!ιοε τιττιροτε :Μπι ε!!`ε Επιτ

ιιι8 τπ0ππε!ιιτ , οι.ιιπ τι!ἰοιιιιιιπο !ιιιιιιω!ιτετττ: πε

οιιε τα επ οποσ! ιε<ι πε!!πιτ .ε!!ε !ιιιιιτο , Πειι5 πε

“πιτ ι!!:ιπι εοιὅπο!εε ε ν: !ιιτιιτιππ Ρετ εοπιιοι:ιτιο

πεπι ι!!!ιτε τεπιροτιε, οπο !ιπι !ιιτιιτει. νππε Διι

Με” @πιο επ , οι! πω! Ριωπιιιι ε!! ριοῇιἱιὶτ , ω!

ιιτιοι1!ραβιιιιιβ , .φοιτ , ω! μα! ρωτττ!ωπι ε!! , τε

@οι ι /ει! πιο π:ω!υ πωπω» .ε ιιι|!τ.πειιι το8τωιέειιιιω

τοιι[πετιιά!πε!υπέε !ιττι·ιμω πέιντι/ο_ Με «πάρε πω! ε::

Μ πι πω! σφισιιυιιιπιιιιιτπιά, [τά Μπι ΜΜπιππ4
Ψ ' ` Μπι”

ιεό!:ο ε!ΐεπτι:ι!!τετ ιιτιροι·τοιιιτ ο!οιεδωπι ντ εοπτιο- .

2ιετπιτοτε πιεε!ι:ιτιιτ Αποιτι !ιιτιιι·οε ·, τεπιποι·εοτιο ο

Μ” πιοτιεπι, πω!" ριπτετιτιιε. οτ !-εἰειιτιο πἰιιἱ-

Χα!. Μ. τι. πε ω”. οπο. ε ι. Ν” ω» !ποιιιτ , Ε

ιο;;

@το πιιιιπ.ιτπ ειτε: Μοτο , οπο: τποπο οπο” τε- Μωω13ττ

πτει:!επιτττε_ντ !”οτιιτ:ι, πιοπὸ ν: ρπε!ετιεπι , οιοπο νε .°ΜΜ'

“προ”

ικά. πω;

α!τύ!!!!ι;

πεισ!απιππ

Δισμι/!τιιΞ

ταβιτυπ

σ



ΠΜ: κι: οιιιιιιιιιιιιι. .που πι;

πιιιιιιι πιω τω: :οι τμιιίευι, πιο του::

τω: , ό·

ριιιριτωιιι :ΜΜΜ τοιιιριαΙιειιιιιι. Ει.:ιειιι τατιοιιε

ειιιιι ειισιιιιτ ιιιπιπιι_ριιείσιειι:ια πιπ:ατι ιτι ίιιτιριι

απο ιειειιτιαιτι ιειι νιιιοιιεπι τσι ΡτΒίετι:ιε . ποπ ει:

ιτι:ι:ατιο . ιιιίι ποπ-ατι ειι:τιιιίεσιιτο :ιειιοπιιιιΔ:ιο

ιισιιι ρσι οι:ιιιιεπι ατι :ιιιιστί.ι τσοιροια, τι:: οιιιι.

πει:: αει :μια εα:ιειτι :σε ιεριπιιιιτα:πι. Εα:ιειιι

?οποσ ίειειι:ια τιιιιιιια ν: τεοτιείειιιατ ιεπι ιπτι.ιιαπι,

επ ΡεττσίΡε&ιιττι ατι :επιρ:ιε αιι:εσετιειιι ειιιίιειι.

,"βι',(ή"ι :ιαιτι ιρίιπε, τιισι:πτ Ρια:ιεισιι:ια: Βιιιιεττι ν: το·

βί2Μιο ι

τω» οι Ώ·

ει"

α ο τ:

Ἑιιιιοιἱητἰο

εταιιβι·τρο

:το τι

οποιο.

3ο6ι

Β!"δ πιο::

εισβιιέ: πι"

ειιιιιιβι: :σε

του: ι

307.

ο

Θ” .

Βερ.

Χ

δ [στοπω

το:: ιού:: .

Φαιά Μ:: :ο

πω".

Ο ΤΜ"

οι·ιοιετιτα: ιειιιριπίεο:σιιι , ίεπ Ρετ ι·είιισάπιιι ω

τειτιριι: τιιωίειιι, σπι τι:: εοειιιιιι:, ιιισιτπτ ίσιειι.

:ια ίσπ νιιιο.

Ε: ιιιι ίοιπιτπτο:ικιιιο 5.Τίιιι. μ. ρ. «μ. @μια

τε.α:ι α. Απ Όεπε πιω: πιο: αιιοιιιιπι ειιποσια

:ιοτιειιι , :ιιιιιιιι μιὰ: Μπιτ Ρ Οπιιείροιιοε: πιο

πω:: ε :μια πω: εα:ιειτι σιιππσιατιο :ιαιιιιισ ρο

τσίι :ισ νεια ιτι Ειιίαιιι= ν: απτο Πιιιιίιι ιιπ:ιιιζτ.ι

τσιπ, ιιιεσειιπιισιατιο, Ούτω:: ιιι|τειιιι·. ετα: νε

τι:: :ισα ειπε ιιιιτιπιτα:σιτι , εεε ι: Με πιο” ιια

εατιεπι ειιπιιτια:ιο :ιατιίιτε Ρο:: :ισ πω: ιιι πε

τιιιιιιιιιιι παπι :μαι στι νετπιτι , :τι Γειιιιισ :

_ πω! ειιίαιίπιιι , είι: ιιείσιιιιιε. ιιι)ιτοτ ροτιιι: Πειιε

Βιτε τισΠιιετε αΙιτιπαιτι εοπιιειατιοιιεπι ν: νειιιιιι,

παπι ρου: ν: νεται:: ίσιειια:. ιιοιι ναιια:ιοιισ ιΡ

8:15 Εισιι:ιιι:, Ισά οιιιε&ιίσιτιι Ν:: είιεαιιε:ιι τα..

πο, ντιιι:ιτ. Μ. αιιιιετ:ι: (Με: τι:: τε , 8: σουτι

σιιιτιοιιε; παπι τετ ποπ ροτειι ειιιιεπι Ρετιεπειαιιε

πιιιτατι :ισ ·νεια ιιι ί.ιιίαιο: “πιο :σε ιιιιιτιιτιιι :ιε

σίιε ιτι πο:: Με: νει σοιι:ιὲ. ποπ πιαιιε: σωστη

ι:ιεο:ιτιειιε:μιι:, ντιιι.ειιάσπιτιπε τι:: ιιιιιιιιιιι:α ιτι ίε

ιιιοτιο είιε ιειιιιιιι, ιτιοτιο ιιειι:ιοιιιιι Α: σιιπιισιιι

:ιο σ ι:Ιεπι ιιιιιατιιι:α πιιιιισιιε πιω μπει: :ισ νστι

ιτι ί.ιΙίαιιι, οι τι: :ποπ νειαιτι, νατιατο :αιιιιιιιι

πιο: Πειιιιιεατοι

_ νειιιιιι σοιιιεςπειι:σι· :ιισο , τιι.ιιιοπαιτι Πεπιιι

:ιειιιιεισ ίσιτε αιιτιπαπι σιιποσιιιτιοτιετιι ν: νετειιιι,

σ παπι οπο: ίσιπιτ ν: νεταιιι , ιετι ίσπιρετ ιΙι.ιιτι

ιιιιε ν:`νει:ιιιι Ρετ οτιιιοσιτι ιτι νιιιιιιιι :επιριιιι ,

εατιτιεπιιιιιε ίειτσ ν: τοπιο , Γεπ ποπ ίσιτε ν:

νεταιιι ρε: οιιιιιιεπι ατι αιιιιτι :ειτιοπε, ν:ιμιε τε

Βιιε πιο: ιπρια τιι&πιιι επ: : παπι εοιισιτι πιοιιο

-σιιπιιεια.τιο, πιω ίειιισι τείοετἔτπ ντιιιιε τειιιοοιιε

?πιτ νετ:: , ιιιαπε: τειιιεθ:π ειπίτιεπι τειιιοοιιε ίσιο

ρετ νετα , οι σοιιίεςπειιτετ ζ, ίειειι:ια τιιιιιιια το·

τιιιείειι:ιιτιιι ν: νεται ειιο τσιρεέιι αιτειιιιε :επι

Ροτιε Π: τω, δ: ιι τιιπιπι ισιειι:ια τειοεάπ πι::

:ε:οροτιε ίειι·ιρει τειιτιιίετι:ετιιι ν: Μία. 4

Μ οιῇιιει τ. 8ι ίσιετι:ια νιιιοπιε τει ιιιτπιαι οπι

ιαιιι ατιιιι: ρειιεέι:ιοιιειιι ιτι:ιιιιίεεαιιι ίσισιιτιιε

ίιπιιιιιειε ιιιτειιιε. ίΕοπι:ιιτ, οπὸ:ι ε:ιατιιιι Πειτε

ιιείεια: :στη ιιιτπιαπι , ιιπιια :εισαι ρειιεθ:ιοιιε.

ι)οτπι:ιει:πι Πειτε αισίοπε τιετιιιιισιιτο Με ίσιω

πετ που ί:ιτε :σε , οπο: αιι:ιιιιιιιιιο ιιιτι: ίπ:πιατ.

Χάο οσε. ίετιπει. παπι πιο ίσιετι:ια νιιιο·

τιιε ιιπιιαιιι αιιιια: ρετίσᾶιοιιειιι ίειειι:ια ιιιιιιιιιειε

ιιι:ειιι€. ί:ιροοιιι: ::ιιιιειι ιιιαιιιιτ:ι ρειίε&ιιιιι . ν:

ίια:ιπι ασ ροιιιτπι ιιοιια νετι:α: , ιιεσειιαιιο σπιτι

τσρι:είειι:ετ, αιιίτιιισιιοπο ασειειιιειιιο ίπι , :πιο

Ρτω-ιοεατιπ ίσ:ιπισττπιτι ιετιπιιι:ιιτ :τι οπαπιεπιι

:με ιιοπατο νειιτ:ι:ετιι τερττείετι:αιιτι.ιιιι. ιπποε

τε:πι ιΒι:πτ ιιτιρετίεζι:ιο ίσο πω” 8: ιιιιιι:ιιτιο

ιτι ισιτιιτια τω:: ,ι ο ποδια ιιοπα νειιτατε, ιιοιι

_ίιατιπι :ιτι ιιιαιιι ισ επτειιιιειε:; πιο ιιπιιαιιι :ισ

ιιοπο ρειΓεάιοιισιιι ασσιοειει, ει: : ιι :νοιώσω

:ιιτιοιιε. Καπο: ίειειι:ια τιιπιιια ιι ίιιιιιι: :ιτε

ω: , ίσο ει: τα πιο ιιαιοετ . :ιπιιτειιπε οι ιιιιιιιι:α

ίρεσισε οπιιιιπιιι εισιι:πιατπιτι ,δε εοιιιιιιιια:ιο

τω”. Σ. 0:1Μι. `

ι

ι8ι

. επιιτετιι- οπο:: Ροιπωιιπω, ν: ροπή: οποιοι ατι ί:ισιι6

Με” ιιιιιιιιιιιι_|ιιι:, ό·ριείτιιιιιιιτικ|ιοτ , ό· :Μπι ιεπιιιιι:ιε , πω: τετιιαιιειι:ε: :ιπαοισπιιοπε

ειιιιειιτειιτικ Μιι|ιιι:, πιο τω:: πο· οπο: |ιιιιιίι τι: νετι:.ιτειιι :ισ ιιοπο · ι

- οοιι:ιιτιι . :πιο τι:: ταιιοιισ

ισιειιτιιε οι ιιεσειιαιιο ιο :τετοιο πω, ντι:ιε ίἱ

αιιοποτι νστιιπι πι:: , ατι :μισό :παπι τιιιιιιια

ποπ ίειτσιπι, ιτι ιιιωτιιιο ιισειιιειετ ει: ιιείε·

(Η πωπω ρειιε&ιοιιι5 ιιιτιιιιιεσ8 :των

“Νοτια ο ιιειιιοε ιπιιιιιιιι , ίτιεειει , νει εστία,

σπιτι ει: ραπ:: οτι-τει: ιιοιι τεοπιιατιιτ πιο ίοΙα. νειι

τα:ιι ροιιιιο. ° . _ .

(Μπιτ: α. Όεππ: οπο: , οπο: Ροίιιιιιιιιε (ΜΒ

ία&οιιοπεΙΤε:σιεο :επι πο:: οπιιιια , :μια ι

πι:: ισιειιιιι ιεΡιαιισιι:α:, τσοτατισοτι:: ιιτειιιιιιιι

:εμ Αιιτεε. τιτοο. ιει: ίπτπτπιτι οεσσα:ππι Αιιτιςιιι·ι.

Μ. :μισά ροτειι τι:: Ϊιιᾶο ποπ πι: ίπτιιτπιιιι

σπιτι ιετιιιισι ιιιιιιιεα: ιτι Αιι:ισιι.ιιιο ιιιιετ:ιιε :κι

Ρεσσατιτιπιιιι ιιοιισσ ιι&:ι ροιια: α&τιπι Ρεσσαιιιι- ιι6;

ιιοιιιιιι ειιτι·α πι.: σαπίαε. Κείρ.τιιίι.ατι:εσι ροιἰ·Κ#ΙΡ·
πιο: :ιεια:$ο :ιοιι πι. ίπτπτα , :ιπρ ρειι:ιειι: δ. ν

πω” νοιιιτιτατε στειιτπια, Ρο:ειιατε αιιισσε:ιειια

τε , 8: ιτι ιειιίπ τιιιιπιι6:ο , σοιισειιοτ Ροίιι.ιιι:

ιιοιι πι. ίπποι τιοτεί:ατε εοιιίετιπετιιι , οι ιο

τω:: σοιιιοοιι_τοι ιιεεο. Νο.ιτι ία&ει ίειιιειίπο

ροιιιιοιισ, τιιιοσι :σε ιι: ιιιτπια , :πιο Ροτειι:ιιοπ

τι:: ι·π:πτ:ι ποπ πιιιιιιε :ιπιιιι θεια Γειιιει Γορ

ροιι:ιοιιε , ποπ τει οι ριιιιιὲιιε , πο:: ποτά:

πο:: ειΓερι:: επι; δ: σοιιισιτπειιτει πιο ροτείι:

τι Όσο ιιοιι ίσιτι. Οοτειιιιιι ποιο. ίσιειιιια Πει

τιοτι τοιιιτ , :ισα ιιιιι:α: ιιιττιπιεσατιι ροτειι:ιαιτι.

οποιο ιιιτειιε&παιι: σι·εατιιτιι ιιαι:ετ ω οιιιιισε ίπ:

α: Μετα: αε.ιιοιιεε , σπιτι ιιιίαιιιιιιιιτατε ίσισιι:ιτο

ιιιιιιιιιε ιιιιιιιαται ιτι ιιπιπίιτιοιιι ίποροιιτιοιιε τει

ίτιτπτιιτ ι ίειιιτιστ ›~8ῇ€τ Ποστ:: , δ: ατι:εσε:ισο8

τιο:σίι:α: :κι οοροιιτιιιιι ίαειεικιπτιι, πω:: ςτοα..Ε

:πιο πω: Γε :ιε:ετιιιιιιετατι κι, αειοποιιε2 ω::

Ροιι:ιριιε ροιιι:πι Οι τιε:ετπιιιια:πτα. τ Δ

Ηιιιε ετιατιι εοιιιια:. στι: Όεπι :ιεεείΓατιδ

ίσια: Μπι πιω εοιι:ιιιιοιιατα τ αιττεεειιειι:ει

πι:

ιτι Πεο :ιαιπτ νετιται ίιιτπιοιπιιι εοπιιι:ιοιιαιιποι

ίπιι:ι:ιτα ιτι ίποροιι:ιοιιε ιιιιιιιιιτιο:ιι ιιιτιιτοτποι,

:ιπα ίποροίιιιοιισ ίιιέ:α πω: ίσιετι:ιαιτι πετσί..

ίατιὸ Μ:: τερτιείειι:α: , τι ιιιι|ιτιι π:: σπιτι πια

ι:ιπια τιειίεάιο ιτι Όσο ιι: , [σιτε . ποιά ντιπ

ει:ι2οι.ιε στσα:πια ιτι οιιασπιιοπσ :ιιιροιι:ιοπε ρο

ίιια ιιιιει·ε ορεια:πτα πι; :ιιιαιιιπιτ ιρία τσιπ::

ιειι:α:ιο ι`πτιιτι_ σοιιιιι:ιοιι:ιτι :τοπ α:ι:ια: ιιοιιαπι

Ρειίειῖιιοιιε_ιιι ίειειιτιιι: ιιιτιιιιιει: ιιο:ἱ:ιε; ίπρ-Μ.""β

[Μπιτ. τι. ιιιαπι ιτα ρειίεάιιιτι , ν: πι: :ισ νι .ι._

πι: ιιιπ::ι:ιοπε πεσείΐατιο τ: ει:τειιτια: τι ιιπιπβ

πιο:ιι πω: σοτι:ιιιιοιι:ιιια. Νεε :τι σαι·ισιτι τα

:ιο πε ίειειιιιιι αισίοιιι:ε ίπ:πιοι·πιπ , :μια ίιιισ

νιια ιιιιρειίεθ:ιοτιε ροτπι: ιτι Όσο ποπ “Το :παπι

ο πι.: ίτισιιιια ιιοιιετε:πτ ιτι Όσο ιιεσσιίαιια .

ιιιιιιιιιιεαιε: ιιιιιοιι Ρειίσειιοιιι ιιιιιιιιιε, :μια επ

ιιιειται ιτι ρτοιιπσσιιιιι: , νει ποπ οτοιιιισειι:ιιι

σισα:πιἰε τ επι Ρειίεᾶιοτιι ποπ οιιιια: , τι πο·

ιιατιιι ίσιειιτιπ ιπτιιτοτπιιι εοιιιιιτιοιιιιιιιιιι πεσει,

(Με: ιτι Όεο ι ιιιιιιν: Με:: α Όσο σ0Βο0ισ3η

τοι, ιιεεείιε ιιοτι πι, ντιιια Πειτε :κι ει::τα Ριο

ιιιισ.ι: , οι ίιιιιι:ι:, ν: :ισ πι: :πιω Βαοεα:

σοιιτιιτιοιια:ιιιτι :ιστιετπιτι , ιιιιε οιτιιε:Πιιισ, Πού

πιιιωτιιιε πιατα ν:ιτιπε ίειι:. οπο ::ιοιιτο Μπι

πι: πι:: τοιιιιια: τιειστπιιιιατιι νστιται, α Όσο σο·

ειιοισιιιιιιε : ·ιιιιο πιο:: πωσ πω: σοτιιιιτιο

τι:ιιια σοΒοοισσοέ:: πω: τι:: άπιστοι:: ιτι:τα

Όεπιιι :ιδιο οοιι:ιιιτι . σοτπιτι ίσισιιτια ιισεεί?ατιο 8"

ροιισιι:ια :ιι :τι Όσο , :πιο :Ποιοι ρετίει&ιο Πει

Π: ιιοτιτια οιιιιιιιιιτι εοιιτιι:ιοιιαΙιπιιι , τιπαιιι π.

Βετο:: :Δια :ισστε:α πειτε Το εοιιιιειιιιιι :1ιιια:ιιιιι

τι οι

- έιτζ ,π

Οι” βί:|ιεξ

τον.: τιιιιι:ι.

. . . _ :πιο πιο::

.ιι, :κι ιιοειππι :ιεστε:πτιι ιιιπιιιιιιιι ιιά:π Ροπτπιιι ων.Μήιι

εινα." Πό

ωραια, ϊ



ι

οι ιιψιιι. Χ1ϊ,ΒιβΜΜΒά. οιιιο ἐστι:
Ρειιιιοετιεττετιι τιιιιιεΒειιτ Πει:ε ω επτα ρι·οιιιιεε- Γει·ιοιτ :ο .Μπι Με ρι·ιιισιρεΜ @Με φιειιδι ι δε! ιδ- Μ· ΡΜ

τι: , Μ! ταιιτιιπιπιιιιιτειιτ Μπα. Πειιιιι,τιιιιιι οσω

:Πιτ ρετίειίτιοιιιιιιιιιιιιε Ρταιιιειιι::ιτε, Η ι·ιετεΓειιτιο ιιι

Πει: ροιιιιιτιιτιιτι οιιιοΙιοι·ειο ιιι: ετε:ιττιιι€ τιοτιτιιιτιι

ιιιιιιετιιιαιιι.

_ Β π· Π οι Μ: 3. ΜΜΜι:οιιειρι ροτειι ιιιτε,τ οοο ειπα:

Έπει τω" ιτατι:ιτιο , ιιιίι ιιιιιιιιο Γιιιιειιι εκτιειιιο

τειιΙιτετ νιιτιιιτοι $ετιιιιτει· ιειειιτιο.ιο ι3ειτοιωιιιο.

“παταω , 86 φαω οοιεότιιιο τοιπειριιιιι· ι·ειιιε νοτιο

τιο, τιιιιιιι τω πιιιτο.ιιοιιε ιιιιΕΕ.ιιτι οιυιεθ:οι ει·εο
τιει:ιετ τε;ιΙιε ιιιιτι:ιτιο ιιωι Π Βιειεττιιιι: ατο”

τωιιωτει-Ττιωιιιι εοιιιιιτιο τι Πει πιτ ιιιιιιιιιο

τὸ νοτι.:ι:ιΙι8_ Μπιτ μπει:: ιιετιιιειιιιτ ειι€ιετιι α

Ύτι·ειιιιι. εοιιειιι ιιιοτιο ρετιιιιιιιειιτιιι. ιιοιιΔω άπο.

τοιτιοτιοτιι:ιτι @το ε:ιιιΓιιιε, ειιιο οιιιτιιτ ιε:ιιιτ

ειειιοιιιιιιιιτιο ιιιτιειο.τι ξιεΒεάτιο ιιιιοιιιιτοιωε κα·

ιι ιτιττιιιιται , νει ε1τττιο[εε:ι. Μιιιοι··ρτοο.ειοειιι

@εοφ ωιωιιισιιιιιι ιιι: ροειιιτειιτιο. Τγιιοτιιιο

ω) εοιπιιτιοιιε Γιιτιιι·ιι Ροτιιιτ ειΓε Γειι:ιιιιι οι: ομω

`Ετιι ιιιιοτιιιιιτειιιιι Πιο εοιπιιτιοιιε ιιιτιιτιι ι πιιιια

τεο.ιιτπιιτοτιοιιειέιά.ι ιιι οΒιεάο , ι:ιιιιι οιΕΙΞΕιιιιυ

. “τ εοτιιιιτιοικι.τιιιοιιι οι ιοιιοτι τιιιπετιιτ , ε επι

. 3η“ ετιι12.τιειιτ ΓιιΒιιιο ιιΒιι «σε. ΚεΓρ. ιιιίι.πιιιιοτι
τ» ε&τείιιο Ρ . . · · ο - τ - - ι ->

“Μίτ ,,"._ ιιιιιι:ι Η: ιιι οΒιεάο ς:οιιειιτιοικιιι τΕαιιε - πιιιτιιτιο

Μάο Με· Γιιισἱεᾶιιιιι , ι:οιιι€ειιο: Ποιοι Μαι ο ιειίτιιιιι, με

Μ” 2ο : Ωω ΓιιΗιοιτειο ιιοιιιιιιι ιιετιοιιιιτιιιτιοοεπι

ι·ειιιειο , οετοιιιιιιι ε:ιεΙειτι Γι:ιειιτιιι ιτιιισ.τιιιτει ιιιτιιιτι

Ϊεεέ θετι οοΠιτιειειιτιο. εοπιτ.ιιιι&οι·ιοτοιο.. πιο

_ωιιτειιο , οϋιε&ιιτο εοιιιιιτιοικιιιιιι: , κ” Με

ΐειιιρετ σπιτια: ΜΒ Μ" επειιΒιοιιιτο , νιιτι:ιτι ΜΒ

εΙΤε εοιιόιτιοιιιιτο_δι: οιιιώτιιιο: τιιιιιι ιιιιοτι Μ·

ΜιΜε τω) εοιπιιιιοτιε ει: ιιιρροιιτιοιιε ιιοετιιτ ‹ιε

ιτειιιιιτιιτιοιιιε £ι*88τιιτ2, ιιιιι:ετε ροτιιιτ τιοιι Με

ΜΒ τοιιιιιτιοτιε, ει: ιιιοΡοιιτιοιιε ιιοετοιιετετιιιι.

Ιιοτιοιιιε ειιιΓτιωι. _ τ ο > ι τ

330 | 0ιιιιιιιι:4.νιτιειιιιιτ ἴιρτἐ ιιιΡοοιιετε, Γειέιιτιοιιι

Πει ‹ι‹: ετεο.τιιι·ιτ ροΠι»ιιιοιιε σ.ιιάει·ε ρει·ιε&ιοιιειτι

ε" Φω;- ιιιιτιι·ιίεεειο8τιιεεείΒι·ιιιω (0ιΒιιΠβ Πειιιε Με ει.

Ρ.°βιι. Μ· Μπαμ Ηοε ιιιιτειιι Βιιιιιτιι τα, π. :μια ει·ειιτιιτιιι.

Απ: 11ω ΡοιΠοιιεειιιιιτ τ:ιιιτιΜι οι:ιιε::Ιοπιιει:ιιιιιι:ιτιιιω, 86

77°!”· ἰ#·'ιιι:τετιειε Γειειιτιιε ΜΜΕ, ι:ιιιιι ΜΜΜ τοιιιιτι

"ω" ιιιατιιιιιττιιιιεειιιιι Ρετιεθ:ιοιιετο Γιιιιιιιτ εκ ιι3οτιιιο

(οι·ιιιιι.Ιιδ6οΒιεέ):ο ρτιοπιιι·ιο , :μισά ιιιΓοιειιιι:ι ιιι

ιιιι·ιιι είΈ ίσιο ιικι·ε:ιτ:ι επειιτιο: 2.ετιιιειτι :πιο είι

οι: οι·ι:ειτιιτιε Ροίιιι:ιιιιΒιιε ἐκ Ϊιιτιιτ)ε: ετΒο δευτ αει

τιποτε: ωωτιιωι ιιιιφε ιιιτιιιιιιει::ι Ρωεειιο

ινε , πιο ι:οιιιιοτ:ιτιοιιε οιαιτέι:ιιιιτιιτι; ιτα :κι μέ:

ιιι:ιιετ σ.ι:Γοιιε ιθτιιι ρετιειίτιοιιε , 19ο ι:οιιιιοτ:ιτιοέ

τιεοοιεότι ο ιιιιιιτ: .ειΙιοοιιι ει” ειιιιετττ
ιττειιτιιιιο 0801 απο Γειέιιτιο Πει ίιτιριιιιιιι οπο Πει,

ιιΓειειιτιο Πει ιιε ει·ειιτιιι·ιε ροίιιοιιιΒιιε αιιιιετετ Ρετ

ΈτάιοοειιιΒιοττιοΐετιι ίι:ιειιτιετέ οπο? Πει” Δε

Φ ιι ,ρω ιιι ετ, ε ο Πει άεοειι ει·ετ ι:τεατιιιιε

?κι ροΠιιιιιιιιιιε. Ριι[ς. ρ. ρ. ο. ιιι. έ» ε:φο[ απ. σ.

Ν'ἔ"'”· ό· Μ» '43. τη. 6. 13Μπιι.ι Λεω” πιά. ε.. πιο

βια» ω ω. τ. πρ. 3. αυτι «Ιβ πω. ειιιίτι·

οπο” ίΒιειιιι.ιπι οτι τι: ροΠιισιιιΒιιε ιιιιιΙειτο Μάο

ιε ρειιτέιιοιιειιι ιιιιτιιιίεαιω ιιιετιτιο , οικω

Πειιε ιι:=.Βετ τιε ιι: ιΡιο , τει ειιτι·ιιιίει:ιιιιι οιιιιταιιιιτ

τει·τιιιτιοιιοτιεπι, ιιοιι Με σε ιειειιτιο. νιΠοτιιε ιιε

Γιιτιπιτ ιιιιιιιιιτι οοιιιτ ιιιτιιιιιΕι:εω Ρετιεθ:ιοιιετιι

ιτιετιιια, οιιειιι Πειτε οι: (ο @ο ιιαβετ ιιιιει·τ; ντ

ιιιι:ιετ:ι ιιιιιιτιτιοιιε ι:τειιτιιτ6.τιιιιι , τιιιιιι ρει·ίτιδιιο.
τι πιο ιιιτι·ιοίεεφόεεεάιτ ειιιιιειιτι:ι τιιιιιιι24 ιτε ιιι.

Μπιτ ροίΠοιιιτιιτε ειειιτιιτειιιιτι, οι! Ρετίεάιοιιι5

ιοττιιιιετε ι:ιειοιιιιι ει: εικιετιι.

Προοιιιιι Γειιτ.οιι:ε στοκ, ιειειιτιιιιιι Ποιοι

φωτ.. Ποιο ιιιιτιοιεαιιιι ρειιΕ&ιοτιειιι ιιιιτιετε ιειειιτιτε,

Απο. οιιιιιιι Πειιε ό: Γε ιριο μια: , Μαιο ρτιικ:ιτιιτ

"ι ΑΦΜ· τοπιοι·ιιιιοτε Οι ι/|ιαι·βΙιύ. 83. ιμω|ι. η. 46. τοι

τιειιιιιετιε, τρια Επι: οι ιιι τοπικ ι.ιιιιιιι.ι , ιιιι

η 316.

1 τι: ·ιιιιιιιι:ι: : ιιοιι.ιάετιι ιιι το. ιιγροτιιειι τω τοτ:ι.

εισαι ω” , συκωτι σηπειιιυπαΜΜεττ φωτ ιρβι'ω·

ΠΜ” ροκ [αουτ > (α μια: του”. , "βη" που» πιο

ψῇ·β Ιιιοϋι:πτει , φωιπ ιἰιιιιιικ ιπιεΙΙι8τιιτισ τοπιικεπται.

Ετ :Μι Με πσιμιε οιιωιιιιι, περσι ιιιιστωιτ, βαση·

άτιπι ει: πω” @τυποι Μι" Μπι :μισά Με ει· ιτι

“Μιπ μωβ, ό· "Με μια! στου:: ό· ιιιτειιι. Ετ

οποιο ΡΜ: : και “ω” :πισω ω αὐτιωιάαΜεφ , Μι ιιι Με ΜΜΜ αεωιιι ε πι" τω» Μωβ

ιιιιιάτιαιω Ρώσου ιπτατιωτιιτ :στ [αιοικιαπι ιιι οψι

ταεπτ _ φαιά τοιι|ιιτιιδιΜτ: παπι Μ: οριππι βιωΙεΧτυπ

ει!. @οι ρ ΙΜ ςι:οιιειιιιιιτ) τοκοι: ιιιππιιιιισ τωυιώι

'πισω , ττωτιιιιιιιυε "Μπα ε» φωτ :ποια :Μήπω

παι· , κειμειιι ιιωω.« Μπιτ τμιιιιμιω πιβ τεται·πιιυι Ε!

ιΙατισιτοικιππτώιιε Ρυταία]ζε: Αιιιιιε!.πιτ ποιοι Μπίστι::

ριιιιιτέρωΙ:: Αρρειιιιι Μαι ΡΙΑ" ; πο” βίου: [Μη Με, βιι

ιρρ υιτηιικτ , ω. ιτιειτικ [ποπ τ &τιιι[πισάι .αμε

ωιωωιωωω Μπιτ:: , φωιιιιι ρωΙτιμτιυπε ιιι , οι

ρ ιμιιηιιιιι 4! , μας” "Μι 47 ; ομοια;» @Με επι

Με πιιιοπιιιιιβ £ιεατωιπω. 8ιιιιτ ιΒιιιιι ιιι ιεπιτ. Απ·

Βια. απο τατιοιιετιι:τειοιι>_:ιε ιιιαε:ιτιο ιιι ιιιιιιτιο

πιτ:ιιτε εκιιιειιτε5°, ω οικω Πειιε τε[ριτἰειι:ἔτ , όσοι

δι·ε:ιτιιτιιε τη” ΐε ιιι ιι:τει·ιιιτοτε τοιιιιετε εεειιιιο

βετ. Αιιιιε ι·:ιτιοιιεε οτειιιετ ιιτιιιιε ιιιεοπιιιιιιτώι

“τἰσἶιδε

προ”βιιΐισιστω _

Ι _ 3 _ . έτι Π” ὰ;
Με Ρειίε&ιοοειτι ιιι Πεο_ ιιιειιοτ τιιτιστιε τιιιιετιιιιο α” ο

εΒιριο. τοΒιιιτιοιιε, φαω Πι:ι.ιε ιιιιι:ετ σε τω". '

@οι είΒιιτιιιτ ετιιιο ι:οειιιτιο ροιιιοιιιιιιτι 'ικά-ε

έ:τιοιιετιι ιιιιτιιιιεεεπι Ματ Πεο Μπιουτ: ιιιιιετιιιιι1

.ι ρετίεΒ:ιοτιε _ οιι.ιιιι ιοιιιιε ιτιι:ιειιτω εΙΤειιτιο ως

8ιιιτιο ιωοοττιτ, Πειτιιτ1ΐιΒιαιΒ ΡοιΕΒιιιτετε ώ ετώ

τιιτ:ιτιιαι, ιιι: μοιρα ΦΗΜΗ! εοΒιιιτιοιιε Δ Πεο .'

ρειΐεᾶιο ιιιττιιιιρεΜιεετιιειεειΕ· Πω. Διοτι μι».

Μέ: ι·ιιτιοιιετ επειτα δ: ιιιοοιιιιιιιιτιι.ιιιιετ ιιι Πω,

οιιειι·ιιιιι νιιιοοε ε.ιιιιιια τ:ιτιοιιειΙιε Βεο.τιιτ , Πιο:

ιρίω ετε:ιτιιι·ιε ιιιτειιτιοιιι.ιιτετ ιιι οιιιιιιιι τιποτε εΧἔ

ριξω : οι Με οοο τι:Ρτιττιιτ Με τιι·ωτιί.ι ι:οΒοι6

τισ ιιιιιιιιιιτ εΙΤειιτιιιιι @οτι νει Με ρο.τετ ι "Με

ει·εατιιιιιιιιοιι επειιτ ροιιιΒιιεξ ωιιιιτ ιιιιιιιετετ ι:οειι

πιω άιιιιιιώ είΓειιτι:ε ειφι·ιιτιετιε ειιετιτἰειτιι , ειπ

ειπε επιπειιιοιιε ι:τειν.τιιι:ιτιιοι : ετΒο ειιοιείιιο ετειιἔ

τιιτειιιιο3 τιιτιοιιε ιιιι.ιειιιι είὶ οι: ειιρτείιι`οιιε «τω.

ε:ΡιεΠιο τιιοιι·ιπ είΤ:τιτιιε ιιιίτιιιε επρτειιιοιιε στει

τιιι·ειτιιιιι. νιτιεο Βιιιι: ιιτΒιι; :τι οιιιιιτοε , Πτι

Μπι ΡοιΙιοιιιτιτεειετιιιιι·:ιτιιιιιι οι ιι Ρειίτοι;ιοιιιε

ιιιττιιιίεεε τιιΒιετιιιιι ιιι εικΓειετιιιο Πει, ω τοι:

ιιιιπι ι:οι·ιιιοτ:ιτιιιιι ειτττιιιιτειιιιι. Οοτιτειιιιιιιιτ .ιιι

ιειειιτιιιπι ΡοΠιΒιιιιιιιι ιιι Πεο που το ιιιιιιτι, φαω

εο8οιτιοιιειιι ιιιιιιιια είιειιτιιε, σοιιτ10ΠΜ2. τιιιιτιιιιτ

ροιΠιιιιΙιτατεειτο.τιιτειιιιο , οπο. ΓιιοΙοτε τιιιιτιει·ετ

τοτε ιιιτιιιιιίετιι ρετιει3ιο ΐειειιτιο ιιιιιιιι:ε. δει!

νιιιε;τιιτιίτι , ατι Με ΐοιιιτιοιιε ί:ετιειαειο.τιτ Διι

Βιιιι:ιτιο : (ιοιιτειιτιιτ. τι. ι·ιιτιοτιεέ πιο, ουκ Με. ω".ιιε;

το Μακ ιιορειιοΒοτ , τω: :ιιιτιιιιιι ιτιι:τειιτι1ττι ιιι “Μ”.

Πεο , ιιτιιιιτιειιιι , ιιτ ιιιτ , €:ιτι.ιι11 νιΠοιιε ιιιιιιιια

τοτιοικιιιε ιιι Βεειτιίδιιιε : ποπ νιωιε ιετοιι- ω Τ'

άιιιιι ειεε οποιο ρτορι·ιιιιτι , ΙΜ ιιιτειιτιοικΙειο@οι ιιιειιιε ε:φιειιιιπι , οοο :Μάιο ίσοι ιρίει “χ”

ιτιειεατε. εΐεετιτιο , νι: άι ιΡει:ιεε ιοτειιι8ιΒιιιε '

τ:τωτι1τειι·ιιιτι. Νεο τω ροτείι: , Με τιιτιοι1ε8

εθε ιΡΓιιιιι εοΒιιιτιοιιειο τιιιιιιιιι: τετοιο . εστι

ιιοτειτα τειιτιιιιι ροΠιισιιιιοτε ετεπιιι·ιιτιιιτι :€ιιατι:

Λιβ/Ι. εοιιτειιιιιτ , ιιιιιτιιαι:ι ι·οτιοιιιιιεπι οοο

τιιιιιιιιτι Μπι ιιιιιοιιε εοΒιιιτιοιιιε Πει, @Πει ρετ

ττά:ιο ι-ιιοιεᾶιιιιι είι ιιι Πω, (αι ιΡΓ:ιτιιτο αουτ

τιιτιοτιιιιιι , .Στ οι:ιιεόι:οτιιιιι , οσοι: ιιιιιιιιιι ι:οι;ιιι

τιοιιε ειιρι·ιπιιιτιιιιτ, @οι τω ιοί-π ι:τεοτιιτε Γεἐ

ειιτιάτιαι εΓτειιιιεΙιιΒιοιΙε ιιι Πεο εκρτεΒιιιιι.ΡοτΘ

το ιι ιιι:: τιιι:ιοι·ιεε ιιιιιιτιιι εοΒιιιτιοιπε ειιρι·ειιΔι Μι

ειιιιιο ι-ιεειιτ,οιι5 ιΡιιιι ετειιτιιτα ι:0ιιιιοΕατ2 τωιιιΔι°ι -

ιιιιιιι τικ τιιιτιιτειιε οι ι:τεατιιιΒ , @κι απ» Πειιιτι

σ

ιι;ι,ιοετιτ,

ω: ι
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Η

ιιψιιιΧιι.αμειιι ειι.ιιιιιιιι:νιι ·

ιιιι:ιειι: , πιο:: :ιοΠε:ιιιιι::ι:ι :ειιο:ι:ιιιε ει:ιιιιι νιιι

ι επι:: ιιε:ιτι. '

Εεεε ιειι:.ιξηιιιιιι: ει: 8.Τιιοι Ποεε:.:ι.Πειι ιιι

:ειιι€ε:ε ε:εε:ιιιιι: ιεειιιιιιιι::ι ιιιορτι:ιε ι·ει:ιο:ιεε ιρ

ν Γιιιιιιιι, ειι.ιιιιιε ει:ριειΕι: ιιι:ειιι€ει·ειιιιιιο νειω,

ε"-ι.

Μ
ιΗ'

ι.Οι
ι.Η

· ν:ιιι Με” ιιι ιιιιέι , ν: ει: Με: :εΠιιιιοιιιιειριιιιε

ωΓὲ Μ”, ιιφι.9ιι€δι3,(.ιιιιιιε οιιιιι. :ειτε Ποδιώ

Ιωι 8,Μετιιι· Υιι[4. με. Μ. γι.. εφε. Μ. ιι. Εκ

ει: ιει:ιιι πιο. ιιι:ιιιειριιε , οι: ιιιιιε ω. Μεαπ:: :σε

ω: :ιει;ειιι ιρεειεπι ιιιιμι·ειϊωι ε: ΦΕΡτεΠ:ΜΒ ει::

Μ: επειιιι0 ο Πε :ιειιιιει:ιιι· ιιοιιι·ε Γεω. Πει:: ιιι:ει

με:: ε:εει:ιιι·ιι: :ιοΠιιιιιεε ει:ρι·ειιιι.ε ιιι ιιιο νετιιο ν:

ι·ε:ιο:ιε :ιι :ιιιιι ει: 8. ΤΙΜ. εεε:: επανω ν: ιιι εισι

:κι εοΒιιι:ιο:ιε ει:ρ:ειιιιε Επι: ιιΙιι:ιιιιει ιιι::ιιιιεειιιτι

ιο Πεο :ει:ιο:ιε ειιιιε:ιιιιιι ει: εσειιιιιι δεειιεπωιΦω

Πει. επι: ιι νειιιιιιιι ιιο:ι :Μι ιιιιιιιπι :πιο ι εινα

Πειιε ιιιιιιειιιι· ει·ειι:ιι::ι: , ω ε:ι:ιιιι "πιο , ιιι :1ιιέ'ι

εεε ιιιιειι:ιοιιιιιι:ει· ει::ιτειιιε ιιι:ιιε:ιιι·, :ιειιε: ει: ιιι

διπαειαι· ι: ιριο ιεειι:ιειιιιιι εΠε ι:ι:ειιιιοιισ.ιε εοιιτιιιειε ; :μια

"εισιι:ει ειπε ιιεε Πιο εοιι:ι:ιειι:ιιιιι· ιιι Πεο ίο:ιδιιιι:ε:ίε

ειιιιιιιΐιιιι είιε ιιιιιιιι·ειιε ) @οι ε Πεο ιιιιιωειω

ιιιιιιειι: , ιιεειιιε τω:: εοιι:ιιιειι:ιιι ειιιιιιειι:ιιιιιε τω

ειιιιιιιιτιιιιιωι: :κι ει:: ιη ιε.ιΡιο ιε:ιιιιιιιιπι Ριο

ρτιιιιιι επει:ι::ιειιιι:ιι, ειιιιε:ιιο:ιιιε ιιοιι ιιιΡει·ει: ,

ειιιἑιιι εοιι:ιιιειιιισε ιιι:ειιιιο:ιιιιιι δ ων: ε:ειιιιιιιιε

ειρ:ιιιιιι: ιιιιιιο ν ω» Γεειιιιιιιιιιι ιιιιιει ιιιειιι ει: _,

Ο ι . ηιιοιιἑΠεο ἀιιιιιιὰιιιιι ιι.ιιιειι:. Ειι.ιι. νειιιιιιιι

ιιιειι:ιε ιιιι:ιιιιιιιε ιιιιο.Βο οιιιεει:ι , ιιι εεε ιιεΙιιιειι:ιιι·
ι οπο” δ: ριοριιι€:ιιιεε οιιιεειιι :μια :ειιε ΛεποΙο ,

ροιιι: ιιι ριο1εεᾶειιι:εΙιεᾶιιε·οι›ιεᾶιιω , ειιιο:ι ι ιιι

` [ε ιΡΓοι:ι:ειιιειΒιιι:ε: ει:Ρ:ειιιιιιι Με:: ι Α: Με ιο

ο :ε:ιι:ιο:ιειι ει:ρ:ειΠοιιε ειπα:: Πω: , πιω:: :ιοΕ

ίιιιιιι:ειε ε:ειιιιι:ε:ιιι·ιι : 0:80 εοΒιιι:ιο ρωεωειιω ,

' ιιι::ιιιιεε:ιιιι ρε:ιειίιιοιιειιι ιιιιιιι: 1ειε:ι:ιεε, οικω

Πει:: :ιε Γε ιριο ιιιισε:. `

Ρ:οι:. ιι.εειε:ι:. διιι·ιοι·ι: επιιι·ιιιιειε ω ι.ειιι:ει

_ ιιΒιιιιιι:ει· ε:ειιιιι::ιε, ιιοιι ει: :ειι:ιιιιι ει: ει:::ιιιιΕεε

::ζ,:2:;;εοιιιιοιιιιε ι ιειι ει: ι:ι:ιιι Η: ιιιιιιιιι ιιι:ειι:ιοιιιιιιε:

,"".,-. ειιριεΠιιι ιιιιικι0: :νει ω:: ιιιιιει·ειιι (ε ει·ειι:ιιιο.:

:κι ΓΡεειεπι ιιι:ειιιΒιιιιιειιι ιιιιιιι·ειιιιιιι , ει: ιιιιιειιι

:κι ιειρΓιιτιι ι·ειιιι:ε: εο:ιτιιιετε οι:: ιιιιιιιι:ιιιιιιιειιι

ι:ι:ειιιΒιιιιιε:1: νι::ιιιιιεπι , :με ιιι::ιιιΓεεει ει! Πεο;

ι ε:Βο ιισ.ιιειε ι:ι ιε ε:ιΓτιειιι Ρε: ι·ρεειειιι ιιιτειιιΒιιιιιειιι

ι ε8Ρ:ειιιιιιι , ω: “Μετα Π: ιριιιω ιειιιι:ει· εοιι:ι:ιε:ε

ι · ο 1 _ μι· ιιιιιιιι:ιιειιιιειιι ιιι:ειιιΒιιιιιειιι ι”οι·:ιιαιειιι , :μια
. ο Δ ” 1ιιιι·ι πιο:ιο ιιιιιιιιιεειι ει: Πεο: Τιιιιι ει: ρι·οΡ:ιο

`ιιιοιιο οιιει·ιιιιιιι ιιιτειιε&ιιε , ιιιιι ει: , ::ιιιιειε ω ιε

ι

ι

¦ οι'

ΨΩΜΙ” Μ

Η:: θα:: ό·

ἐκ «με Πει::

ἔιοἶ

. ε: $.<;ν~

ω

· ιπϋΠιο ©ι'επιιιΉ'0Πι ει: Ρε:ΪΦᾶἱο ιιι::ι:ιΓεε.ι ιιιι)εο.

· :τωειω. 1.Αιιιιιια ιιε:ίεάιο ιιι::ιιιιεειι :ιω

Δω: δ: Πεο, ιι ωιιιιιι ΡοΠιιιιιι:ο.:ε ε:ειι:ιιι·:ιιιιιπι,

:οιιει·ετιιι· ίΡεειει ιιιτειιιΒιο”ιι:ιωρ:ειΤε ιιιετιι:ιι:ει·

8ο ετιιιιιι , 6 :οΙιει·ε:ιιτ ώειεε επιπεδα εε:ιιιιι:

:επι :με ιιοιι ::ιιιιιιε ι:ι::ιιιιεεε ρε:Γεει:ιο Πει ει:

ζ πο.

, Όση: τ.

ιρεειεε ει:Ρ:ειιια , ειιιὰιιι ιιιιρ:είΒιε:ειιιιι::ι:ιιιιι::ιιιιι

(μι: ιιιιιιιι:ιι ει:Ρι·ειεε , :οιιεεε:ιιι· ιιιιρ:εΒ:ι ε.ι:ιιιιι ,

ιιιιφ τοι:: οι·:ιι:ιιιτιι: :κι ειιιι:ειιιι:ιι. Αιι:εε. μοῦ.

ιρεειειιιι:ειιιΒιιιιιιι ιιιιριει:ε ε ιιιιιιιιιι Ποπ ει:
μια εο:ιιι6ιειιο ει:::ιιιίεεε Π ε; ίειι νι::ιι:8:

Ρε:ιεει:ιο ι:ι:ιιιιιεεει ,· νι::ι ιιιιιιειι: ιιιιωιιιιιιιι εκει:

32μ :ιιι·ειε ιιι Μι:: ιιιιειιιΒιιιιιι Πιτ:: Πειιιιι ί:ι:ειιι€ειι

0°ηι- ε. :ειιι. 2.ΠοΒιιι:ιο ,:ιιιι Πεο:: ιειρΓιιιιι εο8:ιρίει:,

ε: ι:ι πιο) ιιι:ειιτιο:ιειι:ε: ει:ρι·ιαιιιτ , ει: ρει5ιεόιτιο

ιιι::ι:ιιεε.: :ει:ιοιιειιιιιετΓε :ιι ειιω·ιιι 8: ιιιτειιεθ:ιι

ιιιιιιιιο, :μια ιι ειιιε:ε: , Ρει:”εό:ιο:ιε ιιι::ιιιιεε:ιειι8.

-:ετε: ι ε::ιο ε:ιειιι εο .ιιο)εμιιι Πει:: ε:ει:ιιι·:ιι :ιοί

Με: εοΒιιοιει: ,' 8: :ειι:ιοιι:ι!ι:ει· ι:ι νειιιο ει:

Ρι·ιιιιι: , :Η Ρειἴεᾶιο ι·ιιιισιιε ιιιιιει·Γε ΑΒ ιιι:ςΙιεάιι

εοειιι:ιο:ιε , οι" Πεο: Π.ιιιιι ει:ειι:ι:ιιιι εο8:ιο

ΙΝ:: «με 6 εαπ-τει, Ρειιι&ιοιιε ιιιιι·ιιιΓεε:ι επε

χε:: Νειιιιι πω:: ιιειιιετ£ ω” (με: Ρ:οιιιιιι::

Π: Με. Του'. Ι:

οι:ιε&ιιιιι Ρε:νι:ειειιι ιιιιιιιι:ιιιιιιιειιι ιΙΙιιιι: ει·Βο ει:- ο

 

ει;

εοε:ιι:ιοιιε:ιι ροΠιιιιιιιιιιι ει: εε:ιεθ.ιοιιιε ωιιιιισ

:ο ιιιι:ιε:ε ωεωιιωιι ιιιιιιιιει ι :μια Γε Με: :Με-ι

ιιοΓει:, ει» :μια ιειειιιιιι Πει :ιιιιιι Λινά είι:,ιιιειιιε·

ιιιιι: , ιιιιἑπι ρειιεθ:ιο ό: κι:: :ιιιιιιιιιε ειιειι:ιε;

εοιιιιο:ιι::ι εοΒιιο1ειιιιιι:ατε/οι:ιε&ι, εεΠειιι :ιι:ιο

ρ:οιιε: , ιι:ιειιιιιιιιι , οιι:ι Πει1εωεπι ειιειιιιιι::ι εεε·

-ιιοι:ι:, οι! ιιιιιιιι εισε , ειιιΐάιιι ιιιιιιιι ιρι.ιιιε ι:ι:ειιε

6:ιιιιι , εοιιιιο:ιι.τε εοΒιιοιειιιιιιιιι:ε @με εΓεε:ι:ιει

δ: ω:: ιιι:τι:ιιεειι ρε:ιε&ιοιιε ειι:ιτιιιιιιιι ΠειιπιχΠ

ω· ειιειι:ιε εοΒιιι:ιο_ιιε ε:ι:ε:ε:

Α: οιιιιειιιιιτ 1.Πειιε ρε: ι:ι:ιιἐιιΪιιιιεῶΜιΪ°"Μ

ιιιιιιιειιιι::ι:ιε , :μια εοειιιιΒενιιι ΙΜΟ ο ωεωωΩ

χ”,
οι» ιι

οΠπήΒυεδώΠΗΜ;:: 6ερε: ιωιιιι6ωιωι εε:ετιιι- `

“τα” β ηιόα εοειιιιιιι: νιιι ιε:1ιροι·ι, εοει:ιιιιτ ο:ιιιιι

ιι:ιιιιε ιιιιιιιιιο :ειιιρο:ι: 0:80 'κι ιιι:ιιιιιιιιιιιε:ιι εο

Βιιι:ιοιιειιιι ε1ιιιιιιιιιιιι ειιειιιι:ι:ιι εοΒιιοΐει:) εο

Β:ιοιει: ε:επιιιι·:ιε 0ιιιιι€8 , ειιιι::ι :ιιιι:ιιιιι οοιιι

Βιιιιιι:ε εοιιιιο:ετε. Χάο. Με, εοιιιειι. Με πι·

:ιο ιιιιιιιειιίι:ει:ιε , ε: ιπ:ει:ιι::ι:ιε , :καιει Ρετ-Μι

Γεξ:ιοιιειιι ι:ι:ι·ιιιίεεειιι ι:ι Πεο ει:ιΠειι:ε::ι , ιιιιροι·

ει: ΓοΙεπι εοιιιιο:ιιιιο:ιειιι ει::τιιιιεεειιι Με: :επι

ρο:ιε Μπι εοΕπιιιειιιιε, ιπιιιε ρο:ει·ι: ε:ιι:ιειιι ρειι”ε

:Με ειιιιιιιιι ι:ι:ι·ιιιΓεειι ιιιιι:ιτιε::ι.ιιι ιε εοει:ιιιει:ε

ριιι:ιιιιιε ιρειιιε εε :ειιιΡο:ιιιιιε; ιιιιιιι που ειειιε: ιι

ιιιιιι:ιιι ι: ει:ριιιιιειε, κι ιιιιι ει:::ιιιίεεε εσπ

:ιο::ι:ε-οοΒιιι:ιο πιο που ιιιειτ Γοιιιιι:ι ει:ιι·ιιιιεειιιτι

εοιιιιο::ι:ιο:ιειιιοιιιε&ι,Γεά νι:ειιειια ι:ι:ειι:ιο:ιε!ειιιΑ

@σε ει:ρ:ειιιοιιε:ιι :ρω Μ:: ι:ι:ειιεᾶιιιιι εοΒιιοβ

εειι:ι:.Ε:εο:ιιι:ιιι. ε:ιιιιιι ιιι ειειιιιιιε ειι:ιειρι ο·

:ειι τ:: :ιιιιιιιιε Ε: ιιιιι:ιίιε Δω:: ειιι:1ι.ιειιι::ιιι εεε

ιιιιι::ιιιο:ιε :ειιιιιι:ιιι:ιε , ΠΑ: α::ιιιιεεε σπιτιου.

:ιοιιε τεαιρο:ιειιιιι εοει:ιιι:ε:ιτιε; δ: Ρετ ιιιιιιιιοέ

Ρο:ειι; ιειειιι ειιι€ειιιε ιιι:πι :Με ιιιιιιει·ειιι :πιο αιι

πο: ιιιιι:ιιιιιι οεειιιιετε ειιιιιιιιε ιιι::ιιιιεε:: ιιιιιιιιιιοιιε

τιιι,ιωι ει::ιιιιιεειι εοιιιιοτ:ι:ιο:ιε ισει.Νεοιιίτ ειιι:ειιι

ι:ιετιι ιιιιεΙιεειιιε :ιε νεο ιιιιιιιιιιι οιιιεε:ιισι Μι”.

Με ιών: ιιι::ιιιιεε:ι ιιιιιιιι:ιο:ιε Βια εοειιι:ιο:ιιε;

Οισιιειιιιι: 2.)ιοιι :ιιιιιο:.ρει·ιε&ιο ιιι::ιιιιεεε

Πεο ει: ρο:ε:ι:ιιι ρι·οειιιεειιιιιετ:τιιιιιω ο οικω εο

€ιιι:ισειιι:ιειι: ιερΜιειιτ:ιιιε."Α: ιιιβι·ι::ι Ροιιιιιιιιι

τω: ε:ειιιιι:ετιιιιι , :ιιιιιι :ιε ιιιτι·ιιιιεεα ρει·ιεό:ιοιιε

:ιεεε:ιετε: Πεο : ε.·Βο ετιι·ιιιτι ροίιιιιιιι::ιτε ιιιιιιιι:::

ιιιιιιι άι: ιιιιιιιιΓεεει ρε:ίεειιο:ιε :ιειιιε:ειιιι·Πεει,

μι:: ιριιεε.::ιιιιοι·. ιι:ιαιιιιιιιτι:ε ροιιιιιιιι:ε:ε _ :ιζ

ετε:ιιιιι·ε:ιιιιι . :οιιετε:ιιτ νιι·ιιιε ρ:οιιιιεειιειι ει·ε:ι- Κιθ:

:Μια Πεο, :ιο:ι ιιι·ο:ι:ει· :ιεεε:ιειειιιιααι Πει ε:

ε:ειιιιι:ιι, Βιι·ριοριει· ιιερειι:ιειιιιιιπι ειι::ιιιιιιιιιιπι

ει Πεο. ε: Με. 0οιιιση, ιιιιιιι ιιο:ε:ιτι:ι ει! ε2:::ι :πο

ιιιιδιιιι:ι ι:ι Πεο ρε: ιε Με:: ει! εοιιιιιιιιιιιειιιι

ειιιπι είἶε ιιι:ειι , ιιι:ιειιι:ιιτέιιιε ιιι ειΓειι:ιιι Πει:

ω: ΡοΗ::ι. ιιιιροΙΠΒιιι:ει:ε ετε:ι:ιι1°2·, αι:ιιιε:ε:

νιι·:ιιεςιιο;ιιι ιιιτιιιιΓε::ιιιι ρε:ΐει$οιιειιι) 8: εΕΓεὶ

εισαι ρτι:ιειιιιιιειιι ιοι·τιιιιιεπι ι:00ιιιιιιε:ιειι :Φό

Με Πει, :ιιι1:8.τ:ι τω:: όε:ιοιιιιιια:ιο:ιε Ρο:

οποιο ειι::ιιιιεειιιιι εο:ι:ιο:ιιιιι:ιι Φτεατι1:8 ειναι

ςιβι1ιει Ωο8ιιιιιο πιο :ειιιιι: ω ειέΡ:ιιιιε:ιιιιιιιι

νωι;Μι σΒιεόΐιΗΠ ιιι:ειι εοΒιιοΐεε:ι:επι : `νιιιιε

Γιιιιιε:ιι ροίιιιιιιι:ιι:ε θεια:: , :οιιιιιιι· πω:: εκ

Με) ιριιιιειιιι::ι εοειιοιεε:ι:ειιιι:ιεε ιιιαιιειε

μπει: φοραει· ιιιιιιιιι ειιεθ2ιιιιι , ειιιιι ιιιἱιιιιι ιιοιι ι

μι.

"ΜΜΜ.

π: .Μπεν
ι

Νήσοι.: ιι .

"Με - ο

Ξιιἔ

ειπα. εζ

ισειι:τωιιιε

ιιςετιωσιί8

:ιειιεε:δετιιι ει: :ιε ροτειι:ιι, :ιιιώ ε ΐιιιιιιιι:ιιτ ω.

τιιειιι:ι:ε ι:ι Γιιιιιιιι:ι:ιιι :ιεε:ι:ι: , ν: ίιιιιιιιι:ιιιϊμο:ε:ιι

:Η :ιιιιιιι:ι , Γυρω:: ροιιιι:ιιιι:ιι:ε :Μεινε .ι οικια

:ε ροπή: :ιιιοε.ό :Μαιο ι:ιπιι·ιιεε:ιπι Ρειἴεᾶιοιιεω

Ρ:0Ρ:ει· εοιιιιι:ιμιο:ιειιι ιιιιιι:ιε εεειιιιε_

· Π:εεε. Βιιιιιι:ε ιιοιιιιιιιι::ι:ε ε:εε:ιιι·ειιιιιιι;

Πεο:: ω:: Ροτεειειιιιω νι:ιιιι:ε:ιτιτιε Γε ειιο:ιιιιε

:ε: ετιζο ιιιιιιιι·ε:ιτε:ε: :Ξε:ιεε:ιο:ιε πω ιιει:ι:ε.

ιἱειιι. Τι·ειιιιε:ι: ιοιιιιιι: ιιι·Βο πτωση αι ιιγρο-'

:Βάι ιιιιιιτιιιιι Πειιιιιειιιιι ιιιοιιιιιιι:ιιιε ρει·ιεθ:ιο:ιί

Βιιε)ειιιιι :ιιιιιιιιε ιιιι:ιε ειι.ν: Η ροιιι:ιιι Πεο: ει: Μινι

@ε Ρϋιιιέιἶ

ιιόι

Μαι.

ειι:ιιε ΡΟΜΜ

ι-ι



. 0 ιισβο Ραπ

.-
..

- ι

.1/

ζ

ι 8 π. . τ

...πιο ..ι ιιιιι·ιι που Ριοδι-ι&ιοι19 ο '

....ι.,......... Τήπιο.1τοπι : πιο. Σοτοοο_ςειτοιοξ, πι..

ιππιπιοαι ροι·ιοοιιοπο οποιο : πι: ριοιοιιο ..Μπι

ροι·Γσελ.ιοπιε ε... απο οίι.τ πο... ιιιοο,έι: οι οιιοο.

Ε:: Με πιο. :οι ιπιιοπιιιιε π.. πω. Λο π. ποιο
.ι ι
, 7. ΡοιιιιΒ;ιο ιοιοπτινο ποπ ιι.ιιοιτοι· οι: ιοοιιι.ιοιοτοιοιι

ο; οιιιοδιο ριιιοοι·ιο . ιοιι οιιιιιιι οι: ιοετοι·ιιιιι δ: ο.

Ρ"Ρἄἰ° .ιιιοιιιιιιο.ΐ Νιιιο ιιιιιιμ.ιο.ιιι. @πιο οι οιοτιιι·

·ρω"πω- οι: Επιιιι:ιΙι 8: οι·ιιιιιιι·ιο , ιπιιιιιιιιιισιτιο οιιποο ίο

Μ σ... ά. Μινι· οποιο οι: πικαπ ιποιοι·ιοΙι 86τοιιπιπο Γοοοπ

6.6. ωιο-'οιιιιο. Κιιοο:Μ..πιο οοριιοιιιιιποοιιοοοιιτοτ ω

Μιω”Μ- :οι ιΠιοιιοὰιΙΠΣ £98Π0Γουιιήο οΜ°ᾶι|ω :τιμη

ω. οιιοιιοιιπ:ιπο οιο!οιιοιο οι Γοοιιιιιιι.....ω . ..ο Ρ.ο;"_

.ο ποπ τιιοπιιιο ιοτιιοιοοποιοοιιο&ιοποιο οι...ιι π..
οιοιοδι:ο ίιοι·ιοιιΙι δ: Ριιιιιάτιο, Ιω οποιο οι: οιι.ικοιιιι

ιι 8ι ιοοιιπιι:ιτιο; οιιιιιοοιεο:: πιο πω. ιιιοοιοιο ,

Με πω: ιι·ιιιιιιιιιιιιοιοποπι τοπτιιιιι. Λο ο. Μ.

ιιιιιοο. ποιο ιο οι:ιο&ο ιιιιιιι·οοιιιιι ιοιποποι ιππο

::ΩέΞξπο. ήοΜιικι: οιιριζιοιοοποπη οιιοιι ποπ ιιιπροοοιιιι·

[Μ. · οκριοίιιιοι ροτ οοεοιοοποιπ ιιοοοιιοιο οι·οοιΣι;οιιτ

ΡοΠιιιιιι , «οι βαρυ). οι ιο ροίιιΒιιιιιιιιοθ οιιιιιιιιι ιο

τοιιτιοπ:ιιιιοτ οικοιιοιοοιιιιιο , οιιο‹ι ποπ ιἰιρροπι

πιτ οιιΡιοΙΤοπι πει Μοτο οο8οιτιοποιο ειιιιιοιο π.

Μιτου. οοιπρο πιο ' οι πι. οιιτιιοιΙο οιοοτιο:ι

ποιο ,ο οιιοοιιι πω.. πωπω ίοι·ιοιιιιι:οι· ποπ οσο.

οποιοι. Μ! 3. Με. Ποιοι. απο Ποιο έρεηιήο

€ιο.ιτιιτ.ιιιιοι οι Ροιιο&ιο ιιιιιιπΓοοο πο, ιιιιιοι πι

ιοοπ Ποιο ι οιοιιιιιιι'ε ποπ οιοοοοιοοτ ., οι πι...

ο ιο, οι: :ο ποιοι .ο πω.. ιοτοιιιΒιιιιιι: οπτοοι.

Μια. θεοι οι: οο ποιοι οι Γροοιοι ιπιοιιι8ιΒιιιι π..

Ρι·οιΤει οι·οο.ιιιιοιιιιο , πιο οποιοι , ιπιριιοοπιιΒιιι

οιοποιιιι . ποπ ιιιοιτι.ιι· ιιιοροοιιοτο ι αοειΕιπιε : πι.

οκ οο οποιοι οι ΐροοιοε οιιιιιοΠιι οιιτοπιιοιο ,πιο σο..

ιοι·οτ.ιιιιριιοιιοτιοιιι οι·οπιιι·ιο , ποπ ποιοι οιοΡοπ.

π... ιι οι·οιιιιιι·ιι; οο ποσοι οιιιιιίιοοιτιι Ρο1°ίοάιοποιο

ποπ Μπιτ ο οιοοποιε , Μ! οι... :ιι το.

32.8.

ΔορηΠο

. ιη.

πω.

ειιο·τιον χω.

πρωι.. :Μίκα ΜΡΜ]οο!88 ἶιώιἰΜ

σ.ιιιιέστινοπτισε 9 π·

δ” - . ποιο .τι οι: οιοιοᾶιε ο.ιιιιιι.ιι;., πιο: Ροΐ

οοιιιιιιιι , οποιο Μπι. , :οι αι. οι οιιθοτο πι.

πιω... πω.. οιιτοεοι·οιπαιιοο. απ ινποειο8οι·.

πιο". οοοο·οιιοιίιο .ο . (μια Ποιο ο ιο οποια..

οο8οοιι:ιτ , είιο ιοΒοιιιι , οι: οπο :οπο τοιιοιοοι

ι2οοττο οιιοιιι.ιοι οοτιιιιιοε πιο ιι(Τοιοι:ιοπτ . οπο:

Όοιιι οο8ποιοικ , οι. οπο, οο ιιὸει ιπιιοιιιιιο
ν: :ιοΗπιιιιιο οο8ποΓοιοιΙο ποπ ο .ι οπο. οι·

ι·οι·ιε πιο.. πω.. πιο". πιο ι.Ρ!η|ι.ιοιι. 35.ά· ι.

Μιιι.ιρΙ:.1ιιιο, πι,ι..ιιιιιιιιω ν: ιπιιιιιτοιποιιοιΒοο

τιιιο. νοι·Ειοι Με ι>ιι;ιοι. οπο οι:ιοοο τοποιοιτ

Διι_ςνβ. ιι. ποιοι. πρ. ι8- ΟΠΙΒΜ- οιιιιιοι·ι ο...

Μ.Μ ιπιιιιιτι : ποιο οποιοι οι:ο18 άπο ι1ώψι ω: οπο: Π»

2:22. Μ.. πο οπο ο οι πωπω ποοιοιοι οοΒοοΕπ Βου” οπος!

ποπ πιο ιιοιοοιιιιιιιιοιιι οο8οι ι οιΒο Ποιο οοεοοι'.

οιπιπ.οπιιο.ιοοοΗι·ιπιιι: οιιιπ ποπ οι .ιιοΒιι.ι.ιιι.

οποιο οιιιιιοι·ιιε , νιτι·ιι οιιοπιιοοιοοιιι: ιι.ι.ιι.οιιιι

ποπ ο οι.ιτοοιιοτ , ιιιοοποοε οι ο α! 0ιοιιοε οοΠιιιι

ιο. πιιιοοιοι Το οπτοοιιοιο : νι ιο Ρίο. 14.6. πιο...

οοιιιωιιικ η? καποιοι. οποια: Μπα οποιοι , ιπ

ιο:: , πιωιιιιιι ὶπῇιιιιονιιιο παΜπιπιιυι "Μεβ ΜΜιιιιιι,

πιο ιβωοπι ε........ιιιιιριιιιο , απο: ιιιΜΙῷσιιιἱ.ο που

ι ΐ#_ ΚΨΜ· :β ιιιιιιιοιιι.ι. ιο. π... @πιο ιιιιιιο:ι ιπ ι:οΒοοιι:οοι:ιο

""""" οίι ιιιπρΙιοιιοι· ιοΒιιιοι: πο πιιΗιιε οίιπιιιποι·ιιι μοβ

οπο, οποιο ποιο-ποπ ι:οοποίοι:: σ.ιιοι:ιιιιιι οι..

οιιιιιιιι οοιιιΒιιιι , οποιο ω.. ποπ οοεποβοι·οι ,

οθα:

το!οσ[οι8

[πιο χω.

.."ω...

. ιιιιιιαν.ιιιΣιιιι πι. ..ο

ι

Ί

ΧΔ!Ι. οιι......ι. Βεἱ. .ι'οδοιιΧΤι'ΙΙ.

ποπ ΡοίΕοιοτ :οπιιιι ω... νιιοιιοι
ε οιιιποιοιο ποεοίΐοι·ιιι ?στοπ

Μπι. νι οι: πιο!. οοι·τοιο

οι!. ΡοοιΒιιοτ . ιουοιιοοι Ρτ0ᾶι1ᾶ"ω ότι: Δ) πω?

πο , πο ι:ο8οιοοιιιι· οοποοιιοιο. 00119 που ποιοι

πι... ιιριιιιο ...ο ιιοιιιιιιιιιο ιιιιιοιιι ε Φ18ιΡΓο

οσο οσΒοοΓοοι·οο, οιιοιιιπτ , οι Μι. 1·7.σιοι. πο

ιο.: Αι48ιιβι Ποιοι ίοιοροιοιιιιοιπ τορετοοιι0 ι (Πε

ιιοιολ Ριοιιιιιιοιοιτ. 1°ΦΡ"ΜΗΜΕ- !ξΨ".(π |ὶ_"Μ

σιιιοπι,ιηιιιιιι6.ιιιι , πρσωιιιιι .πουιριπιιιιιικήιιιτι πιο·

:απο , να! ριιιι:ιοιιιιιι εσωρο

Οοοοιιιιο νοιὸ Ή

πι: πο:: οποιο ιιιοιιιοτ ννιοιοιΒ

δο Ιοποποι Πιο, οι.ιοιιιοι Πω ω οΜάΙ· (ΜΒ'

παπι. Μο. ή. ιιιτοι· ω.. ιιοειοιιτιι ο νοιΝο σ.:

ως: Μο ιιιιιψ Βια: πιιιιιιὶιιιιι°ιιιιιιοιιιιο πο! οποιοι·

π ?πιο "οι... .πιο .οι οποιοι καποιοι:: οποιο ό'

πιο» οποσ. 0 ή _ . .

_ νιοι·ιιιιο οπο: πω: ιιι'Βο. οιιιποιιιιι·: Ροτοπιιο Μ;

@πω οχιτειιιιοειιι&ιιιιι Ριο €οιιοιπο οι... , οιιιιι:- ρ......ωΜ

ποιο ποπ ιοιΡιιι.πι ιοπιποιιιιιιο. π. ιιιοιιιιιοι· ιο οι- ρω πωπω

απο υπ ιοοτιε·πιο , οσε ντιπ .πωσ ποπ ιιιι.- ω.3°$"ωτ

Βοτ °ιιιοιτοιο, ιιιι ποΙ πιο ιο ρτοιιιιι:οοιιο τοιιοι- ?:,!”:::

Μα.. Νοπ Έπιπιιο.ιπι @στον δ! Ιιιιοι οπο:ιιιιι·π '

οπο οιιοιοΕΟΣ, πιω πω. πιο ο ιο ιοποιοιιο

1ιιοιιιιι:ιοιιο:: απο ποιοι ιιιιόιοοιιι Μοτο οι , ποο

Μάτι ροίιιιιπιριιοιοτιιι ιιιιιιι:¦ι°οι :οποσ :οι οοιοοιι

πι... ιο οιιτοοιιιτ Ροιοιιιιιι πιο»... τιιιιιιιιο οι! ε.

πιω. 0οοιιιιπ. Το: ω... οιοιοιιο Ριοι:ιοοιΒιιο:

ποστ πιο: οιιοιιιιοιπΒιιοε πο οίιοπιιᾶ οπο.. οιι`οιΡω..ω .

οιπποι π... Ροιτιοιριιιιοποι 8ο ιιοιτοιιοοοε ιιιιιιοι οί· "ω...

τ., ιιιτιιτοιποιε οιι-οᾶιιι οι Ροι·ιιοιροτιο ιΒοιιοικο

πιο π... οποιο:: ει! Με οιοειτοιοο οποιοοΙππιιοι οι:

.σπαει ι:ιιιιιπιι· οι: Ροι·ιιοιΡοβιιοι πιο: οπο Μπι

οοιοί·ιοιια: ποιο Ριιιτιοιο.ιΒιιιιιιε 8οοιιοιποιοΒιιι.

ωεοιοιιτιιιοε ιιιιιιιποτ ιο πιο οίΐο πωπω οι·εο ο

πιο... οι ιιιιιοιι:ιιιιιιπ , οτιιιιο.ι:ι·οοτυοιο ιιιιιρίο 'πως

τιοιριιι:οιΙοι δω οιιιρι:ιοιιοι ποιοι.. ιοποιποιος

Ποιοι : ποιο οο νΓιιιιο απο. οΠοοιι;ι ριιιτιειρ:ιτι .

οποιο οιιοιπριοτι οποιο οι:ιοιιιιιιιιι, οιιουΓοιιοιρ

Με ροιι-οᾶιο ποπ οιιιιιιιιιιτοι· :οι ι οπο. οιοιιτιιι5 .

πιπι11οιήτιιιιιΠο οι·οοιιοιοι·οοι οιιιιοοιιΒιιι: οι ιο

οιο:ιιιι Ροιίο6ιιπ ιιιιιιοιε οιΤοπιια: ποιο ποιοι: οπ οι·

ποιοι Μια οι: πιω.. υπ : οπο»

ο 8οι:ιιΒιιιιι οοπιι·οιιοι·ίιιι πι. Απ :πιο Βοιιιο0ἐ

εποΓοιτ,ιιπτ ιιιιιιιιι.ι οιιτοποιοιοιιιιοο, ει.ο Γ7οοειΕο

πιο. Ποι·ιιιιιι. ιο πιο. 39. οι ο. Με (:·ΜατοΙ. Μι.

38.47!. 3. οοπτοιιιιιιοι, ι:ιοσ.ιοπιε απο ροΠιοιΙοι,

?Μπι :στο εοιοι·πιι:ιτο ιιιτοιοιι , οιιο ιοιιοιτοε ιιιοιιππι

7οοοΕοεοι°. οιΤοπιιιιοι .9ιωει 3.ῇ.ιἰἱ[Ρ. 2.6.ρηξΕ_γ|ιχ πιο χω!.

7ιιιιιιιι.ρ.ρ.ιιι/ρ. πο. η. μι. 6. Τ.ιιιιιπ;. ιιή.2.ο.!”ϋε

ο.. άπό. .ι...ιι|ί:ι·. ό. @πιοπω. ΐοοιι.ιιιο. Ποιο ποπ

οοεοοΓοιτ οιο.ιιοι·ιιε , ..οι ιιοιιτοοιιι οπο: πει απο..

ίιοοιιιιιπ Ροιοι.ιι.. : ποπ ίιιοτ ..ο οοιΙΙοπιιιιω

Ροιοι.ιιι. , πιο ιοιιιιιτο ινπατοποι. ίοιπροι· οπου

οι ιοΕπιτοιο, πο οι: ΐοιοτιε πο: :οποιο Μοτοπο

ι... οκιιιοιιιο1ιοιιιοιιο οιιιίιοπι , νο! οιιίιοτο οοβ

π... ιοίιπιιο πιο. Μαιο: πιο!» νι οοεπιτιο Π: πιο.

ιιοΒοτ οοπΓοιιοοιι δ8 πιο: που πιο οι:ιιοάο : οτΒο

ιι οιιιο&ιιιπ .ο ιτιιιπ νοοιιιι·8. ποοιιιτ Ξ Βοο

ι:οΒοοίοι ν: ιοιιπιοιιο οπι:οΒοι·οοιπιοοιο: .ιιιοι:ιοι

πιο. «πω. ποπ ι:οπιοι·πιοιοιοι τ... οιιιοᾶο.

Ωοπιι·ιι νοι·ὸ 11Μ.ιιιί. οι π. 56. απ. 1.9. ο.

οπο. , Μπα. ρ. ρ. π. ομοσ. πο. 7.ιβΙ. Μι». 63.

οπο. πι... μ). οπο. ο. Μο. πιο”. ΙΜ Μι. πο.βά.

3. .ιιιιιιιιιιΪιιωει. ι. @βιο πο. απ.. π. πο. 3_.ιΙῇι;ιιο

πω. μπω: “μια Ποιο οοεποιοικ οποιο ποιοι.

οι: ιιιιοιιιιέο..ιι.. 8ο νιιιοιιϋ, «οποιοι. οιοο8οι·. Δ

ι-.ιιιοοτ Βουιιιιωι.ιπ χ. Μ!. 3ο. .Ι_ Σ, ό. Μι 39.

απο ι. π. 3. 8. π... μ. ρ. 4.1.4. οποιο.. 1.608.

επι. πρ. 69. (2 οι. ι.. πο :οι απο. Ωριο:.Ι·'ρη.π.

σο. πιο οποιοι ιιοοοιπ, πω.. ι:οΒοοιοοι·ο @οι

ήοιιιϋ. Νοπ Ρτοοιιι

.πιο

απο: ΜΜΜ

ιιςξ Δ

οπωω .

οπο”.

' ο

ιιει

ποπ ιισ.ιιοιοι Μπι Ροιιο&ιοποιο . πιο: ...ι εοἔοοίἔ ιπιιιιιοι . πιο ποπ ε... ι..ιιιωιι. ι ω; [οη"α , πιιἰ

@οι



Ω'

ποπ !ο!ίιοι ρτοπιοι·ο οσε , πιο ν: ιιπροιιι!ιι!ο ποεπιι:

οπιπο ιπ!ιοι:ιιτπ εικοσι. ρτοο!ποι!ιι!ο οπο:: Ποοιπ,

ια! ::ιο.ιπ πιο ι!!ιιά οοποοιιοπ:.Νοπι ο!!ο ι!!οι! :οπ

οοο!:ιο: ιο ΡοιΉ!ιι!ι!ιπε, :ι:οιπ:!ο οι:οιιι!!ει πο!!:ιιιι

!ιο!ιοοιι: οπο. οοπ:οι!οπιιι ιιι!ιπιπι οιι:οΒοι·. ιο

ιιιοπ:ο ποιοι, ντι ι!!ιι οοποοι!πο: οι:ι!ιοιο ροΙΤο

οι:::ιι Βο!1Πι;, οπο:: ιιιιιιοο!:οιιι!ιοιππιοτιο ίσιο

οπο:: :πιο ο: οι!οά:ι!ιπι οτο::ιιιοι ιπ:οτιε , :ιιοι :ιο

:ιιιι:ι!ιιιε οοπτιπιιι ιπ ιο:ιπι:οοι Διοιππιιω: Ποπ

ποο Βο::τοιππι , ει:: ιι:ιιιιοει:οιοπι οοει:ο:ιοποε :στο

  

_

:πιο απο

σκοπο, οι

ιιιοοί:Πιι:.

οπ:ιο, Απ οοει:ιιτιοποε ιοιοιπιιπι ίο:ιο:ο , ιιιιιι!ιο
ποιοι:: οιπ:ιποι ίιο: οιιι:οΒοι·. απ !ενοοιιοΒοι·. πιο

ο _ πιω ιο πιοπ:ο :!ιπιοι. ι ο·

33.· Βιοοοιιιιπι , οιππιιιιτιοαιπ !ο!Ρ!ιε,8: Γοοπιιι!ιιπι

.. ι°οο!οοι οι:ιίιοο:ιιιπι !ιιιι:ιο!ιιιιτο ::ιπ:ιιιπ ινοοιι:ο

8οι. ιπ ιιιοπ:ο:!ιπιπο :Πο ιο!ιοι:ο οιιτοεοπ Κιιτιο

ο!! οπο:: πω:: οι:οεο:. 8: Γνι·ιο::::Βο:. :παπι

οπιπ Απο!. 3.· πο: ιιΔιοι::ο.πτ :οποιοι Ποιο!) :ιο

`Τ!ιοο!. Ε!!2ποτοπι ιπ!ιπι:οιπ ΓνοοειιοΒι οιιοιι οποι

οποιο ο!! :ο:πιπ ίιπιπ! που, !οιι οιιιιιιιι ι&ιι,Ρειι:ιιπ

οο:οπιιι; π:: ν: ποστ! ποιο Επιπ!ο!!,Γοιπρο: οπιιιιπι

ι οι:: οποιοι ιο ρο:οπ:ιίι ο!! ,ι ιο!ιιιιιιιπι ο!! :ι::!ιπο:ο:

ι πιιπο. ν: οπο:οποοιιο οο8ι::ιιιοποι πιο ιο:οιπι:ειιο
.· ° οι :οποιοι , !οι·πιιο: Γοπ: :ποιο : οοπτιθ.ιοιο _ οπο:

:οπι::οοπτ:ο:έι ιοιο:οι:οιο οποιο, ιπιιπι::: :πω-π

ιιΜοοο το:ιπιπο: ιιιιοτοπποπο ο!ινι!ιοοοι οοπ:ιποι

οι!!ιεοεπιπτ , !οιπροι· εξω πιο: οπο:: 5 οπο; ποιοι·

ποπ: :ιί!ιοπιιοι!οε , !ι·:ιποοι· πιο: οοιοο:ιο ιπ!ιοιτιο.

!π!ιπιτιι:π :ιιι:οπι οιι:ι:8οι·. οι: ιιιω, ποσό αποτο ιι

πιο! ιι&π “οδο ιο οοοιιιοπ ιο!:ιπιιιιοι ο!! ν, τοι:πιπο

:ιο οπο ειπα. ΗΜ: :ι:οποοπ: :ιοιι:ο. , πιο!» οπο:

πο: οποιο!οιο!ιε ιοοππιιοπι ι·οο!:ιιι οιιι!!οπ:ιοπι

!ινοτιοί!ι!ιι!οπι , !ιοο ίο:τιπιιιι , πιο τιιιι:ίιοι :ιο

:οπ:ιἔ: ιοίιπιτο ,ο ιο πιοπ:ο τιιοιιιι: !·πο: ποιοι:: ποιο

!ιοιπ!οοεπιιο8:οιτρ::Πο : απο ιοίοι:!ιε ιο!ιπι:ε

!3:ποι:οοοι·. ιο πιοπιο:!ιοιπει ω:: ιο:ιοι:ιτοπο2οι.

Δο:οο. :ποιο πω: οποιο! :οποιο οι:ι!τοπ:ιιιπιππο

οποιο τω:: :πο!τιτοιιοοοΒι:ει:ιοπιιοι α:οιοιι:π :ιππ

:ποιοι , οι: :!ιτιι!ιοποπι οοπτιππι ροι!ι: :Πο ιι&π :ο

πιο ποπ:: απο οι:ιοοπι Ρο:οπ:ιο!ι:ο:::π ,οιιιιι πο

οιιοιιπ: οκι!ιοτο το: , ποιο :ποιοι δ: :Ποιοι οπο π·

πο οοειτο:ιοποπ 8: οοπ:ιοοι :!ιοι!ιοοοι: πω:: :ιι

τιιοπ δ::ιιπι οο8ι:ιιιοοιιιπ , 8: ιιιιιιποποιο ιιιιι!:ι

:ποιο :πιο Ποιο! οοιιιοιο!ιιιιιιιι:ιι: οι οοπο!πιιι:ο:

πιο: οοεπι:ιοιιοιπ τ!ιιιιιιιιιιι , ν: οιι!!ιι ιιιιιποιι: ιιοπ

:διο :ι Πω οοεπιτιι , !οι! οο:οπιιιι οο2πο!:ι!ιι!ιι.

(Μπίος. ιιοιιποι:π: οι: ι!οιιιιιτιοποιοΒιιι:ι οποιοι.

οπο:: :::ιι:ιοεπι ο!! , ν: ιι&π !!τιιιι! τοιποι οποιοι::
έ· ι ο ιι!ι!οιιο!ιοο δ: :οιιιιιιιο.Ατ ιο ιιιοπ:ο :!ιοιπ:ι οπι

0!#!!!#”Μ πο: οοοι::ι:ιοιιοε 2:οιιοιιπι οποτε: , οιιιπ:Γοιιο :οπ

  

- ·- 31,: απο!.

αο_ύιιιιιια.

@σπασω

3ιιιἶ

.οι οπο::

Ό:: ποιοι::

απο!.

-οιι;ιιιιιιιι

που»

οπο:!ιιοι οΙΤο ιο:οπ:ιοπ:ι!ο ποιου:: ν!!ο :ει·ι·πιπο ά

πο:: , οιππ !ιιι€π!ιο8: οιπποε οι:οιιοιι&ιι :οποιοι ι

Πωω. !ει:ο: ιο πι: πιο οπο: πιο: ιιό!ο ιι πο”.

Οοπ:ιιιπ. μου:: ιιι πιοπιο :Ποιοι ο!ιιτ:ί!ιοι:

οι:ι!!ιιπ: , ποπ πιο: ποιοι, ο!ιοοπι ποπ οοεποιοοι·οι

Βου: ιοίιπι::ι; δ: ιιιι!!ειιιι !ιι!ιοπτ ποιοι:: ποιοι.

:ιιι!ι::ι.τοιπ ) ία! ποιοι:: ιο :πιο ιπ:ο!!ι8ι!ιι!ι ιι π: πιο

ποδια δ: νι:ιι!ι:οι· οι::ιι·ο!Το :απο ποπ ροι!πιι: :Πο

ιπ!ιοι:ιι Γνποιι:::έ- :πιω οΙΤοοιιιι ο!:, ν: οιιπ:ιιιοιπ

πο: πάω Ποιο! ποιοι:: οποιο; :οι ιο:: πο: !:ιροι!ιπο

ο!ιοοπο:ο:οιιπο ροποπτιο: δ: :οποιοι ιο πιοτιτο

οιπιπ:ι :οποιο ποιο! !οιι:ιι&ιι σοφια: , ποο ίπποι·

!πο: :πιο νι::ι!ι:ο: οι:Ριιοιοοιιι: απο πιο: πω::

οι:οπο:.πιδι ποιοι:: οι: , οπο: ιιδι::ι !ιπιιι!‹ οποιο:

πιο.

Φιν”. ι.

 

τω, Ι. Π: Πρ:

  

_ Βῇιιιλ Χ τ1”. Μεπω:: Βοξ :Σ'εἄἱο Χ ν ιι:

!ιοιτιιιπιο!ιπι:οιπ. Ρι·οοι:Ρ!ιο. ποτε, !πιποιιιιιιο. ιιιςιππ οιιτο8οι·. :ποπ ::ιππιν:ο!ιιοάι:ιο _οιιοι.π_

' οι:

ιπιποπιο ειιιιιοἔι ιο πιο ιπ:οπ:ιοπιι!ι , πιο: ιιι!ιοι:ο

:ατομο ποιο πι:: ο ο:πιιιει ιι&ο Ποιο! οι:ι!!οι·οπ: ιι:

ιο ιο οι: π:ι:πιπ!ι , ο!!οπ: ιο!ιοι::ι οιιτοποιο οπο;

ιο ο!!οιιιιτπ::ι!ι ο!!οπ:ιιιΐιο ποιοι:: ίιιππ!ο!ι!οπο πιο

οπου κι: ιπ ιποπτο οποιοι: ιο :ιο ιιι:οιι:ιωμι!ι το::

οπιπιπ:ιιίι:ο ποιο! ιιιι!οπο :ο:ιιιι:ιο: :ιεο: 4 ο

Βια:: ιιιοο πο:: Ποοε οοΒιιοι:ιτ , Γοπτιπ!ιπιπι

Γνποειτοεο:.οιιιο ποπ ποιο!! Ποπ: πιο:: :οι :πεποι

οοι·ο , ποιοι: ρο!!ιοι!οε πιο:: ποπ πιο: :ιοι!ι!ιι!οι ,

πιο ιποπιτεινποο:οπι ποοιιοιιπ: ποιοι ι Βοο :ο

α:οιπιτπ:ο ιιι:ο:ιιο ,ιιοοιιιοι!ιοιιοε οοπ:ιιιιιι ρο!!οπτ οποίοι ιπ!ιπιιιι: 62:οΒοτ. :ι!ιοοιιι τιινιπ:: οοποι:ιο

οπο ιιΒο ει: οιιτ:Βο:.ιπ!ιοι:οι , ια! Γοπιοοι (ποιο ιο ιιο!!τιιοιο: ίπποι οι:: :Μπι , πιο: :πιο τοιι:2Γοιι:

ιπ!ιοι::ιπι. ιοι:ιι: το!!;ι: ο!ιιιι:π!:πε οι: νιι·ι!:1:ιο :πιω ::ιποιο, στου:: ο!! ιο ο. !ὶο!”ιι. πιο. οποσ:: ποπ πιο: κοπο!» οι

:οι ρο!!ιοι!οε πιο ιο!:ιιιιιιο !νπαι:οποτ. οποιοι τω..

!οιπ οι:ιί!οπτιοπι δ: ιο ο πιο , ι·ο::ιτπ τι:: ποπ πιο:

Ροπιιωπο ιιιιιπι::ι: !νποιι:οΒοτ. οποιο οι:ι!!οπ›

Μπι ι·π:οιι:ιοπο!οπι δ: ο!ιιο&ιιιιιιιι ιο πιοπ:ο ιι!οι

πο, Ει!!ιιιιιοί!τ. Ι: πιο: το: Ποτ ιο ιποο:οτιιιιιοπι

π. ποιοι:: Μπι! ι&οοι:ριο!Το, πο!!:ι οκρι·ιιοοιιιιι_

ιι!ι:ο: οι: οί!ο ροΠιιπ: ιο ο πιο: : πο:: ρ:ορ:οιο:ι (ο

ποιο οοιιιιιιιο ειΙι:οι οοε :::ριαιι πο:: , ποιο:: :ι :πιο

!οπ::ι!.ιι!ο8 Πιο:: :ιο!ιοο: @πιο ιπ ιποοτοιιιιιιοπ οπο:

ιιι!ιπιτ:ο οποιοι. ο!!ο ιο ιο πιο: οιι:ο8οι. ιοιιοι:ο:

οπο οπο :ιο!!ιιιτ. ιπτοιι:ιοπι!ιε.ιι.ο!ιιοό!.ιο:ι πιο"

:οι ππ!!ο.πι :οτιοοπ: Ροται:ιο!ι:ιι:οοι :κι ι·!:οι·ιο:οπι

ιπ::ιι:ιοοει!οπι , οίκο ίΕοποτ!ιιιιι πιο:: πο: οιπιιο5

:ιδιο ποιο! ρ:ιο!ιο:οε οιιιωο ιιιοπ:ι:ι8ιτιιτ !οοπο

πιο !ιιιπο πο:ιρο!!ιιπ: :Πέ ιπ!ιοιιιε @ο οπο. :ο π

πιο:: ιπ!ιοι:οε ο!!ι:ο:ιει!ι:ο: ιιι:!ιιο:ι: ρο:οπτιει!ι:ει:οιπ

:ιό πωπω:: τοιοιιοποι τιοπι:!οιιι ω:: ρο!!ιπιπ ο

!ο:ι ροοοπο!οοι. Ωοοιιιπι. ποπ ιο!ιιιπ ιο πο:: Πο.

:πο!οι:έ!ιπο ο: ιπ:οπ:ιοοι!ι, π:: ιπ οιιοοπποιιο

:πιο :οι ποριι::ιιιπ: Σ: ιιοι:ιι:ιο!ι::ιτο :οι ν!:οτιοιοιιι

.:οι:πιο:ιπι , οιιιο: ιιι!ιπιιοι αιτοΒο:. διο οπιοοε εο

πιοι:ιοοω ποιο::ιίιιπ ιπιοι:οιο ::ιτιοιιο :τοπ ι πιο:

ιο!ιοι:ο οπ::εοιπ :πιο ιπκι:ιοπο πω:: ιιπ!!ιιοιιιι-ι

3θΐζ

ΟιιικοΒιιιι! ο

|ιαπιέπιπ;

Μπιτ!!

Πω πρ: τα

ΠΠ!!. .:8:.€.

:από Μο

κά!.

ει::

Εοοι:.

οπο: ποτ:ιιιιιι!ι:οτ:ιπ πο ι·!ιοιιοι·‹πι ιοι:πιοι.ιπ οι:

ιπ:οιπ , οποιοι πι:ιοπο πω:: ιιοιιιιιιιι:ο: οποιοι

Ειπο! οο!οιί!ιοο, οο!!:ι ©Χο!ιι!ει, ο!!ο ιο :ιι:ιοοο ει;

&τι:ι!ιε οι:ι!!οοτιιο πα1ιιοιιιι: ο!!ο πιο ιιι!ιιιι:2 ινο

επ::8οι·. οοοπιιιοι ν: ιο ο!!ο ΐο:ιιιι!ιο:οιπποε Π.

πιο! , οι:!ιιΠι οποι ποι:οιιιι!ιοι.:ο :κι ν!ιο:ιοιοιπ

τοιπιιποπιιο:πιπιπποεο!!ο ποπ ο!!, ν: οπ·ποι!ι

ιππ! ιι!ιο:ι::πιιο οι::ιτ::ιοτ νο! :ι::ι:ιιιω πιο, οι

:ποιοι ν: οο!!:: οποια ποπ π: οιιι!::ιπι.διο ποιοι::

οπο: οοιι:ιοοι οοπιιι!τ·ιοτιο οι πιο :!ιιιι!ι!ιι!ι , πο::

ιο οΠοο&οιι!ιε τιιιιι!ιοιιιε , πιο: ο:.τοπο:. ιο!ιοιτιο;

πιο:: ιο πιο ιιιιιιοπι1ι !οοιιιιι:ιιι: ι:ο!!ο&ιοι: οποιο:

ιι!ι!οπο:οιιο!πο :οι ν!:οιιοιοοι ι!ιοιπ!ιι!ι:ο:οιο. δι::

οιοιι:ο:α ιο ποιοι ο :οποιο !ίιτιιι!ιπιτιο αποοοι·.

ποιο ιπ :το ΡΩΜΗ: ο:οιριππ:ιιτ απο:: :οιιεειιο6_ -

οι:ο!π[ι οι: οι :ιο:οπ:ιο!ι::ι:ο ει! ν!:οτιοιοιπ 'οπο.

!οπι. Ν:: Π:: πιο:: , !)οππι ποιοι· το: ι:οποο!οοι·ο,

:ιποι :!ιοι!ιοποε :ιδ::ι!ιιππ! οιπποιι οποτε πιο: !:- οι: ιο οι οο::πο ο !ιι!οε !οπ:; οπο:: ι!!:ιε!ιο :οποιο

οποοιιρ:ιπιο: οι:: οωιιριο!ιοιοι: :πιο :Ποοιι:ι!ι πο

:πε .
Ποπ.: :οι

:οριο/σα

:οιι:ιιι!ι:ει το , οποιο οποιοι: :ο ν!:οι·ιοτοπι οι:ι!!:π- Μω_ σ!.'2|

:Ξ.ιιπι ιοο!οπι: ιιιιποιι ιο. πιο οι:: δ::ιπι οπο: ιο:: πο: πω” οι

::π:ιο!ιιιιιοιι&ιι !ιιππ! ι:ορτ::!!πιο:ιιιιι οποια ι1ιοπ-βΙΐι!·ιι .ε

:ι , ιο ιο:ιοιιο ::ρια!οιι:ει:ι πο:: ο!! πιο: :πιο Γνω

αι:οποι.οίιοιιπ πι:ιοπο :οριιοΕπ::ι:ι ιο:ιοφω

πιιι:ο: :οιππι , ποιοι:: ρο:ι.ο:ιο!ι:ιιε , ςιιιοι ο::

οι:!ίπ::π πο! Ποιοι ι·οο!οτ:ι οι:ι!!οπ:ιιιοι ιο ροι:ιι:. Ε:

:ιι!!ιιιΒιιο πιο:: ο!!οοτοπ:ιιιο:ιιπι :ιι::ι:ει:ιιιπ, :οι

πο!!!!ιι!ιο:π: ο!ι:οιοπι, :ιοο:!ιο!ά !ιει!ιιτιιτιο τω::

ιο :ο , νο! !ιιι!ιοτο ιιο!!ιιπτ απ:: Ποποι :::!:οι_:ιιο,

οιιο:ι !ι:ι!ι:ιι: ιο Ποπ ι ιπ οπο ποιοι:: οι:ι!!οπ:

ιο:οιι:ιοοιι!ι:ο:οιωιοπε. Ωιιοεια!ι.·ιο οι. οποιοι::

:ιι:ος:οτοπιι ιιιιιοι:ο : πο.: οιιοιιιι πο:: πιο, οι::

οι:ι!!ιιπ:ιο τιιοιι:ο ε!ιοιιιιιιιιαο!Το ιπ:οπ:ιοπα!ι Ω ο8ι- οιπποε ποιο! πιο ιο ποιο:: πιοπτο οι:ριοποι πο!!

ι:ο:οπ: :πιο ιιιι:ιο!!ο!ιιο&ιιιοιο ο!Το πα:οπι!ι,ο!!οπ: οπο :ο:ι1ιιιιο 8: Ρο:οπ:π!ιτο:οιο ν!:::ιο:οπι οχι-ι

“οτι-ι€ι3
ο

. Με
παρω: πιο

δΓθΠί.

ο,
·'Πιι-ιο:

.ι ο ι

ι ιι.



μια. Ριτσα !!ετιιιετιι σΒιεε!ιαιτιι ,

ι86

@αστα ε!!! τ τιιιιιαε τι.

πιατα εσιι!ιτ!εκτιτι ιισ!!ιιιιτ , νε! ντ σάιτ !ιπια!

στιιαετ τεκττιιτιτιτιτ τ!ιαιτι:ικτι εσεκιιτιστιεια, νε!

ιιτ απ. ιρ!ιιεκτιταται !ατιτ, ειιτ ειτι!!ετε ρσ!!!ιτιτ.

τι Μ” ω. Ρτιττισ αισι!σ εσπ!ιι.ιεττιτα τιι!!ιιιε !ιιτιτ ιτι!ιτιιτατ αι

τιιιωαιτ Μ!

»τα βαττ θ.

ιτε.

τα αει/Ματ

Με".

3-ιδ·

Σάτεπιβιωτ

(Δ' εστι!.

πωσ.

τ τι:

κα. εισαι σάιτ !ιττια! σπιτια τετττιιτιτιτιτ τιιιιιτιεπι εο

τιιιισαειιι , σε:: ισ ττιτιστιε ετιπι τετττιιιιτττιτιι ν!!ειτα

τετιτιειιτ Ρστεκιτιτι!ιτττεπι.Οστιατιετιιττιτ τ..πιστισ !αιιτ

ιαατιιττε !ιαιε:ιτεΒοτ. εισαι ντ Πε ιαε!ατιατιτ τιστειιτιτι

!ιτ.ιτεπι σε! ν!τεκτστεπι ειιι!!ετιτι!!ττι τετι!επι τιιττισττ:ι

τοταπι αι ιιί!απι τετιιι;ετιι!ετιιι€)_ασ Ετ νι Πειτε εται

τατ.ιε τα τερττε!επτετ εατιι τι σστεατιτι!ιττιτε , απατα

ιρ!-ε ε!!ετιτιτι!ιτετ ιπιιισττειιτ , σε αι!ιι!σκαιτιατ Με

και σωσει !ικτιιι! ιι Βε0 εσΕπιτ:ε !ιτιτ ιιι!ιτιιτα ει

τεεστ. (μια ατα ρσιετιτι:ι!ιττιε , ιιιιιπι ετε:ιτιιτΩ Ρετ

στι!ιτιεκτι ει! κει!επι ειιι!!ε_ιιτιιικτι τ!ιτ:ιιτιτ , τιιί!:α τσττι

!ιτιια!ειιιικιττιιτατ. δε στα!! ειι!ιιακιτακατειαε ειπα.

ρτε!ιετιιιιιακ α τιιιιιιιτι εσετιιτιστιε. !ταστατιετ μια!

πιστιιε ε!!ειαιτ ε!!ειιτι:ι!ετα !αεεε!!ιστιεπι ιτιτετ Γε,

τιατικαπι ντιιιειτι!!ετιιε , τιστι ειτι!!ιιτιτ κε!ιττατιτ , είται

ττικτιετιιτι σστεατιέ“ι εσ8τισ!:εετιτιτ !ιτιτ σπιτια ασια!

σ!ιιεό!ιαε ειτι!!ετιτεε, ααα σπασει !ιττια! τιέ!ιιτεκττι!·

ιιτικιτ ιιστιιιαπι εσεπσ!εετιτιε τ πεε τιτστιτετεδ τα!"

εσεπσ!εατιτατ, σε ιιι!τε εσεειισ!εισι!ει!ιιτιτ τ σαια τα

εετ σπιτιετ ιιέ!α !ικιια!τεττ1ιιαετιτ τιστιτιτιπι εσ8τι0!:

εετιτιε , εσ τιαστ! σπιτι να:ι στα: τιια:ιτ τετττι!τι:ιτ αστι

τισιτι εσ8τιστεεατιτ , σπιτιεε ιιε!α τω! τετττιιτι:ιατι

αυτι ττιπιετι Ντε τεΡτ8!ετιτετιτατ ειικτι !ιττια!τικιετ'ι

εσειιι!!ετιτιθ.ιτι στε!ιτιε :κι ε!!ε ,τιιτσι! εκτκτι εσεττσ!ἔ

εττιτεκτι !ιτι!ιετιτ,ι Γετι εαπι ε!!ετιτι.ι!ι Γαεεε!!ιστιενι·

τιιατ σιικτιτ το!! τι!ιεπι : ατιιιιιιιιιε ιρ!ε. !αεε;!!ιο,ειι= τι

στα:: ιιιετικιτ ισ Με τ·εε!ι , του. !ιπια! ετε!α κατα

Εττιτετιικ τιστιτιτι εσετιιι!εετιτιι: Αι! εατιι ττιστιαττι,

?ασια ιπιτιαιτιε :ιε!α !ιττια! δ: αετττι:ιιιετιτεκ πατατα

ετιτατιιτ σαιτ νσ!τιται. Νεο στσρτεκεε ι!ιεετατ θ!!!

ικατασ νε! α!ιτετ τερτω!ετιττιτε ατα νσ!τιτακτι, ειασπι

τετιτα!ειιττι!ιι!ιτ ε!!: είνα ρισσκιαπι ικα:ι8ιτιιτ !ιι.ιε

τιιιτατιι!ιι , ντι ε!! σπιτια εσ8τιιτισ τε!ρεάιι !αι σ!ιιε=

θα , Με τατιιιααιτ , αι !ιαια! .ιιέ!α τεστε!ετιττικε

!.ααπι ιπισ8ιπιιιαπι , ετιειτα!ι ιττιττειιιτιτατιι !ιτ τω.

τ:ε!!ιιιαπι τι: ροτειιτι.ι!ε,εακτι ισ!! !αεεε!!ισ σε ρστετι

τ!.ι!ιττιτ τιέ!ιτ ααα! 8: Ρετκατ.ιιεπτετ τ!ε!ιεστ Ρετ ιππι

Βιτιετιι , 8: ικι ιπιτειιιε κερκττε!ειιττιτι.

Ετ: ααα ιτι!`εκτατ. !ειετιτιεπι τ!ιαιτιτιια σε εται

8τζιστιττ Πει Ηττα ιισ!!ισ.€ιιτατιειεσαιτ:ιτιστιι!ι.τ:δτιτιιιι ι!ιαι!!στι!!τ.

“Επι” τα

απατα.

τισκι πισιισ ε!!ε ειιτεαστ. ια!ικιιτιια !α!ιιε&ιαε τ α:

εατιιιιτπι Με τ ειναι σεβεται Πεο, σα! εσ8τιιτισ

τιιαικιτι τα; Για! πιστα σ!ι!εάιιιε , Γεεατιτ!ιιπι τεκται

σο: 82 σ!ιιεό!τι, ααα ιιιτειιτιστια!ιτετ επστιταιτ, σαιτ

!ρεειεε ει: ..τα 8: νετιιαπι ετετιτατετατα ε!!:. Κα.

τισ: αστι σ!ιτπι ε!! σάιτ τοτε πατα! ιι!:Γιιαε τεκτιιιτισ

ρετἴεᾶιστιιτ ιιιτειι!ιαω, Για! ετιεπι ε!! α&α :στα Π.

πια! ει!ι!αιτε τετιιιιτισ Ρετιεό!ιστιιτ ειττετι!ιατιτ , εαπι

ει$!α στα κερται!”ετιτετ ιτιιιτιιτι σιιιε&ε :ι!ι!!ιατι τετ.

ττιιτισ : εστιιττι. τιστιτια!!στ , σαι τεεαττατιτ τιιιικι!ι

τιιτιιτεπι Γα!:ιιεάιατ.τιι !`ειετιτιτε τιταττατ ετττεεστ. τιε

δετιτετ ετιπι ε!!ε ιτι!ιαιττιπι εστεεστ. σ!ιιεό!ιαε :εσ

ασια!. ιτισιιιατιτ,σ!σιεάατιι τισιι ε!! πια !ντιε:ιτεαστ.

ικι!ιιιιτατιι. νετιιπι τα τιστι τ!ι!!ιαειιαπτ σιιιε&ιται

Γεεατιτιιιιιι Γε , δ: ιτι σκι!ιιιε τα κε:ι!επι ειτι!!ετιτι:ιιτι ,

ιτι!ιτιιτιιιιι !]ιτιτ:.ιτε8. τιατιτ1τισττι τσταττι ειἄα ειιιττι

ε:ιαΓιτ ; δε ρκσιιτ ειτατιπιιτατ ιτι !!ειετιτιτι Διαιτα, ντι

τστιιπι :ι&ιι στα! ε!! ια!ιαιτιιπι ετιτε8στ.!ι..κι. πια!

τιται!ο ρο!!ι!ιι!ιαττι, νε! ε!ιαι!ισκιαπι εσιιτιιιαι , τιιιιιτ

Βεατ Πιο !!:ιετιτι:ι ειτρτιπιιτ _ τιστιει·ετακ εάα !ιπια!

τοτε Φάτε ατα , πω. εστιεετ!ατιτ τιι!αετιιικιι ιστε

ιτι!ιιιιΒιιιι ετιτειισκ. σαιτ ε!!ετ εθ:ιι τστεΕπια! τιιι!ζ

αυτ: ιετττιιτισ ετ ροτειιτια!ιαιτε τιε!ν!τεκιστετιι ιετται.

τιιιτιι; εατρικι πισιισ ι!!ειτα ααα εσπεεε!ατιτ Μαι.

:στα ε:ιτειιστ, ακοιιτ ιιθ:α τοτε !ιιιια! τιιι!!ιαε τεταιι

τισ δ: ροτειιτια!ιτ:ιτε ει! ι·!τετ1στετιι εἔιᾶετιτιτι9 οσ

ο

ι

ι

ι

ι σαιτ. Χ ΙΙ. στρττιτα Βει. .5"ττ9ισ-ΧΡ'ΙΙ.'

ιεθ:ιατιια κερτε!ετιττιτατ ιτι !-ειετιτιο. τ!ιιιιτιτι τ Ε: Με _

Ρατετ ει! !”ατιτ!τι.τιι. Πακτιιιι!ι τ 8: τα! ι!!ιιι! , τα! τα;

εισαι τεεαττιτ, !ε.!)εακτι τιστι εσΒτιο!εετε ιιι!ικιιττιιιι ;:Ϊ:ἐ·

ταα!τιται!ιτιετα εκετιται·τικατα , στ ατιστιιιτιια τστιιττι ' °

ι!!αι! εσκιιστε!ιετιιιετιτ , ειιιια !ισε ασ!!ι!σι!ε τιστι ετ ,

ατι ρετ Ρ:ιττε8, αι απαιτει» , ιτιτιαιτ , ιτττιταιτικ. Μ”

τμωετττηιτερτττε τττετρτττ,ττττωτει μειώστε στ! ·υ!τετιταετττ

αττττττττα τ (ιστιτ:!ιιτ!επτ , !)εατιι ιατε!!ισετε αιτι

τιιτατιι !ιτιε τετταιτιο , !εα σποτ! αστε!! ν!τετιιιτ ρτσ6.

εετ!ετε. (Ματια ε!! τ σαιτ τιιιιι! Ρσ!!ι!ιι!ε , στα Ηττα·

τιιτιι τειιιιιιιετ , ααα! ι!ιαιτιιι εσετιιτιστιε εσκιιστε

!ιετι!.ιικττ τιστι ατι σε ρτσιτιε!ε τιστι ττιιιιιιπι !)εατ ικα!.

τιιτατα εστζιισ!ειτ 'αεκ στικτετ , !εεατιτ!ιιιιι σαιτ νιω

κιιιτ ειτι!!ει·ε αστε , ται !”εεατι‹!ιιαι!ετσταπιε ειπα

τιι!ιι! , ιιαστι ασ!!ι!ιι!ε ε!!_τατιτιεετ ὁ Πεο ιτιεσκιιστε

!ιειι!απι τ Λε ατσιτιε!ε !ιεετ ασ!!ι!ιι!ε ιιστι !ιτ , ν: ιπ

!ικιιιιικτι ειτι!!ιτ τστιιττι ικι !ε ια ε!!ε και , ιισ!!ι!ιι!σ

τετιιετι ε!! , ντ ειτι!!ατ τστατα ιιι ε!!ειτιτε!ιτιστια!ι ιτι

τ!ιαιιιτι εσετιιτιοαε ετστε!!απι. ιτε ΑαΒα!!. τα. τα

Οτττιτ. αφ. 18, .9τεττιταττιτι@Μια τιιτρττττττετα, @στα

τα τετιτρκτιετατιιητιιττττ τ ποιά!! τι· τω: ττται.. απο?

τω» ιτττ#ώι!ι "Με Με @Με τ!! , τα. @εκατο :Μάτια

ττττταρωιαιτειιτ και τ!! ; τιιτιται εσσεεεισκε . σκατα:

ιιι!ιτιιτιιπι εσιαρκειιετι!ιστιε Πει σαοι!ιαιτιισιισ Επι·

τι , ειαιτπι αε8:ιτε (τιασι! τιε8τιτ Πτττττιτάτττ) τστατα ιτι<

!ιιιιταπι !!:α Ρσ!!ι!ιι!ε τα ωτιειαει ιτιττε εσεπιτισ6

ατα Ότι, Δ

Ο!·ῇτιετ τ) τι !)εατ νιτ!ετετ τ!ιαι!ιστιει εστιτικιαι ικι

!ιτιιτιιτ ειιτειτοτ. πω! εστιτιιιααπι ιτι στιισειιι τα
τικτεπι ε!ιαι!ατιι (εισαι ε!! ιιτιιισ!!ι!ιι!ε , ΡεττΡαιΙσ!ζ

σε Τ!ιεσ!σΒ.) νιτιετετ.κι, στατιετ εσιιιιτιαι μπει τ!!

στα” τι!ιστιαι α τιστι νιτ!ετετ , τιεε νιτιετετ σπιτιεε

ι!ιαι!ιστιεε ρο!!ι!ιι!ετ , φοιτ! ι!ε !ειειιτιε Διαιτα, απο

τ!ι!!ιτιετι!!ιττιε ειτρτικαιτ τια!ειιαιτ! ε!! ρσ!!ι!ιιΙε , σάιτ:

ε!! !α!ιιιεττι. ατα. στα. !εειι1ε!. ειιιτειιιε ιιτο!ι. δε 35ο;

!)εατιι τιστι νιτ!ετε στατιεε ρο!!ι!ιι!ει εσιιιιτιαισιαι- Χψ.

!ιστιι:_ 6:ιτιιιε !!ειται , στα" σκιιιιεε εστιτιιιαι απ. υ··"ωτ!!ξ '

τετ ι!ιαι!Ξιε ι σαιτ είται !ιστ: ιισ!!ι!ιι!ε τιστι !ιτ, ι !)εσ ;::"$';Β

νι!!!ιι!ε τιστι ε!!.-8ιιτιΕ ιιτιται· ιτισιαιτισ ταετιτε σωσει ω' Ρ ·

ε!ιαι!ιστιετ εσατιτιτιι εττεαστ. ιτι!!κιιττε ε!ι!ιιαε τεκται

τισ, ιιι σαιτ τειτττετι ιιι!ιτιιτει ταα!τιται!ιτιε τιιι!!τιπι αιε!ετ

ιι!!ιετι:ι αι!εττι Ραιτετιι ιτι τι!ι:ιι τιστι τ!ιαι!ι!ιι!εττι : στο-ι

ιιιιιε κια!!τιιτι νιι!ετεστιιιααι στττεπι ικι σττιτιεπι τα

ρ:ιττετα τιιιιι!ιιττι, Μ! Γετατιετ· ικι τω! ιιιιτιοαιετιι.

Νε:: στό πιει! τιστι νιτ!ετ σωσει σο!ει!σι!ετ εστια

κα?

τα τιιαι ιστιεε , ται ττιιιιιικιι !ετιιιιιατ τ νιι!ετε στα·

σετ ιι!ι!ειαε α!τιτατι. Φαρ!! ετι:ιπι τ!ε εσ8ιττιτιστιι!ιιιε

ωιετιιιιιτι !”ατιιτιι ι!εσετιτ απαιτει εστιεειιεκε. Ν:ιπι

ετα σιατιετ ιι&α !ικιια! εσιττιο!ειτ Πειτε Γειειιτιτι να!.

σαιτ , είται ττιπιετι ιαιρσ!!ι!ιι!ε !ιτ , α!ιττατιτιάσ τω,

ασε σπιτια !ι:ι!ιιιετιτιτ ειτι!!ετιτιιικιι; !ιεαττ!ιει αστε!!

σε ει!ι!ετα ισ τιιετιτε τιιαιτιτι εκρτε!!ιε . ιιιισι! σπιτια Ψ

!ια!ιε:ιτιτ ειτι!!εατιατα ιτιτειιτιστια!επι. !)!εει.8 ι τιστι α!!-°|

σττιιιετ !ιτι!ιιτατα Γατα ειιι!!εκιτιετιι , ετεσ τι0τι σωσει

!ιιτιτ !ατακτε; παπι ετιτειιατ !`ατιι απατα , τ.ια:ιτετιατ

:ι!ιααιιιιτισ !ια!ιιταττε !ατιτ ειτι!!ετιτιιιτιι. Κε!σ.τιεε. Ν_ι)ξ

εσκιΓειτ. αστα εσ κτιστ!σ !ιτι!›ιταττε !`ακιτ ειτι!!ετιιιιττι

σπιτιετ , τιασ !ατακα !ατιτ στιιτιεττ διττιτ :ιατεπι τω

τα στακιει !ικιε τετπιιτισ : εκει: !ιτι!ιιιιττετ ατα! επι

!!ετιτι:ιιτι σκαιιεε !ιαε τετττιιτιστ κσιτ·ιτιε τιιττιιια:ιπι

τιεειε νει·ι!ιεετι αστεια , σιιὸιι :ι!ιαετιιιι επιθετι

τιιικα σωσει τ τιτιπι !ισε ιρ!ο ε!!ετ ι!ιεετε , πασα σαιτ

κεκτιτιιιεκεκιτ τω: ετττιταττε. Α!! στοα. Κατι. ια τα.

ετιτιτιικ σωσει !”ατιιτττι !”ιτ είε, ντ ται!!ε !ιτ ταιρι.

απ! , στα· τιστι τα ειιι!!ι-τιτιεπι ιιιι!ιιτιττ:ι. νε! πιε

και τ ε.ιτεκιαε !ατιτ απατα στιιττετ , τιατιτετιιιε αυτ.

τιιτατ τα τιτ ειτι!!ειιτιτικτι ασε τεταιιιισιιιαστ! εᾶ ιτι επι

!!ειιασ τιιιτιειαεια σεκαετιιτι ρσ!!ε τα! ν!τιιαατα, στα

σΜΙΜ“εε

Μ.τ

ιτιι!ε πακιαα:ιτιι ατα σο!!! εκτιταται σπιτιετ. Σ'::.:::|εφ

0Ιιτ)τιετ ε. δι Πειτε !-ειετιτισ !ιιασ!ιειτ ικιτε!!ια, Μ", ή:

εσετισΓειτ ετετιτατιιτ ιιο!!ισι!ετ ειιτε;στ. ιτι!ιτιιττττ_ωτιττ Με.
ι ιισ!!ετ



νει.

Πι%. χ:: Μπι:: πι. επιπΧιππ

·ιιοΠετ ε:: πω:: Ρ:οι:τ:εετε; ετΒο·ΡσΠετ Ρτοι:ι:ι:ε

:ε οπιπε Ρ:οιιιιετπ:!ε: πιω: ποτε:: Ρ:σι!τιι:ει·ε σπι

-τιεε οπο: ι:ο8:ισίι:ι:, ε:εσ οιππε Ρτοιιιιε:ΜΙε,ετ:τι:

ποπ π: Ρ:οι:ιι:ΗιτΙε,τι:Π οπο:: Πει:: ι:οεποΕ:τ, πει:

Πει:: Π: Ρ:·οι:ιιθ:ιπιιτ πι:: Ρετ τιιτεΠε&ι:τπ. 8ετιι:ε!:

μοι:: πω: ιιΠ:επι::: Ρο:εΠ: ιτ::Ρ:ιειιπτιιιέι:ε ιπππιτο

Ρ:οι:πό::σ, :μια εΠ:8π::τ: ποπ ΡοΠιτ ι:ιειπειιιττο εσ

επιισ. Ραπ: ιιιιΡΙα Ροτ:Πιπιιι ::Πιππιιτι::5 τ. Μ·

ιιιιε:ετιιι· , ιπΒιιιττ:πι Ρ:οι:ι.ιιίτιι::ι πιιοε:ε τετπι:

πω:: , :μισά εΠ :σπιτι πο.τιιτει:π πω:: τ::ττε80τ:

απ:: πω.. οπο:: :ει·ιπιπο ειπε: : τ. ειιιιιιιιιιι·ετιιι· τ:ιπ :Πι:ιππ

ε:: απο εΠεπτπι :π ειιι·:π Ριπποιε τ::επτιι:ιε Ρ::τε&ιο:ισι:: ιπ

βατ": ιπτιιιιτιιπι, :μπαι Ρστεπτπι π: Ρ:·οιιιιι:επιΠε ποπ:: Π.

πε τε:ιπιπο. ν::ιιιιιιε :εΡε:::ιι: :τι πεπιιιι Πεσ

ι:οεπιτο : ιιε :Πο .π. οι:: ΡοτεΠ . οπο:: τε:πιτπι:ιπ

πεσει:: , νΙ::ισιιεπι ποπ :πιτ :Πε ε:ει::ιι::ε μπει

τετ, δ: οπο: Ρε: πω: ι:ο8ποΠ:2.Επτ ὸἱιιἱπιι νι:τιι:

τω:: :ιι ειιειιιΡ:επι:ο)ιιι: οι:: :ιι Ρ:σιιι:ι:επιιο οποιοι::

39- . . .
Ρπιιπτι οι:: Ριι:επτ, ΡοίΠοιΙε εΠε ιπΒπι:ι::π ε:ιττεο:ι

στι:: Πειιτπ,ιπιὸ οι τοπιο: Ρ:οιΙιιεἰτιἰ!ετ :πω ποπ

Π: ιπιιισ: :πιο σε :στο Ριωιιιιωτι :π :Πιιιπθι :πεπτε

ει:Ρ:εΠο , ει: ο Ριι:τε τει Ρι·οοιιθ:ο. Υε:ίιπι , πιει:

οΡἰπιο πε ροΠἱοιΙιτιι:ε ἰπππἰιι απ:: Πει::π οπο:

:επιρετ ::ΠΡΙιειιιτ. Ντιπ ιΒἱτιιι· , έ: ΡοΠε::ο:ἱ εσπ

Π:: , φοιτ:: εΠε εετ:Εο:: ὶπίἶιπἱτπἱπ πιεπτε ποιοι,

ὁ ΡΜ". :μια τι: πο:: πεοιιει:π: πιτ: Γνπεειτεεο:, εΠε ιπί:πίτι:;

Ιϊιβι::::ρσ[· ν: ιἱἱπἱΠοπε: ι:οπτιπτι: , 608:τεττ:0:ιε8 ατε:τιιιι:: ?ιι

τι:τ21 πο: εΠ : ::::ΡΙ:επτ, το πιτ: Ροπι οπιπε5οιτ::

·ίιοπεε εοπ:ἰπι:ἰ , οπιπεΠιι:ε εοεἱτιιτἰοπεε τετε:ιιίτιπ

τιιιιι:·ι.ε Ξι Ρ::ιε:εἱ ειττΠεπτεεε ::ί:τπ :ιιιπεπ πο:: :πι

ΡΙἰεε: ειιίοε:π π: πιο::πιο:: εΠε ειιτε8οπιπΗπιτει::

Π .π. τω: Ροιιετεπττ:τ στοπ:: Ριι:τεε εοπτἱιιτιπ είε

Γεπτ οπιπεε :απο ιιιιιιΓη:ιιιοι: ιιπΡΙιειι:,ειτ οπο::

Γεπίι:: Παπ:: Ροπετεπτπ: σπιτι:: εο8ἱτπτἰοπε: ό:

:ε:πίππ Γιι:τι:ιε ι Ρειτε τ:: επιΠ:ετι:ε: , ν:Πετε: :Π

οιιιπιἱο ιΠεε:ε , ντιπ: :Με ποπ εΠε ετΙ::: :ι:τιι::ιε;

:πω ἱιιπι ἴιιΡΡστὶετεπτιιτ ε:τττ::Πε οπιπεε.8 ἰειιτ :μια

:π :Πε πιει:: ε: ::ιτ:τι::οπ:1: εο8ἰ:ι:ἱοπε: ατε:

πί:πι :Μπιτ εΧἰΠιιπτ οπιιιεε :π π:επτε πιι:ιπιχ νει

] :ετ ιιε ΠΠ: Διακ, νΙ::ὲ ει:: πο:: εΠε :Με ιιΠιεπιιιιι

4ζΙζ.#τιτρττ···ιεεντ ι:οέποίιτοι!εε :το τπτεΠεότι: ιιιιιιιιο: πιπε τε

""" '°ἶἶἶ"' ειιιει·ε:ιι: ιππιιι:ιιπι ίνπεπτεΒ. ντ εοΒι:ιιτἰοιιε: ιι:
π:”τισ μια:: ι , . . . 4

'Με, τε:πι::π Μοτο: , ιι!ιοι:ο.ιιιιο :οτιιτπ :π ιιιίτι: Ροπι το·

. Ριιτπι:ιιε Ρε:::ι.π5:: :Παιτοδ ετ:ττ: Πε:: ποπ ΒοΠιτ,

ειιιιι:πι· , πιο: πι: οπε: , πο:: :ε:πι:πεπτ Ρ πεπ

με οιι:πι·εοΒἰτπ:ὶοπεε, πιω ι·ε:πεπεπτ Μοτο, εέ:

:ε :πωπω :μια Πιτ:: Ροίἰτεε, τιπιτ:ν; :πιο πω: :τ

ι:ΙειιιιίιιιΗ:ετε ἱπΗπἱ:ἰ Γνιιι:πτετ;. ν: Γε:πτιε: πω: πο

έ ” πει:: ίὶιιἱ:π,Ροτεπτἰ:ὶ ἰπίἱιιἰτιι. Νε:: εΗ::Ρσ:είμ τει::

ιιιιιι: πέτο Ροιιιιπ:ιιι·, ιιιι·ὲιπ :μια Ροτεπιιιὶ :εΠιιπτ

Ε, α_ω“ϋ · 'Ροπεποπ :εξι-ε ἰπΠπἱ::: : πιιιιι Μπι: :ιιιιπιτεΠε :επιτε

τετι::-,.ιπΕπιτιι:π :τι ι:άι:ΡοΠ:ιιαπ όσοι:: τε:τιιιπι:,

Ρ:ἰπιιὶ πεπ:Ρε εσείτπτιιιπε , :μια ἱπειπΡιτε ό: νΙττ

:οι ο :μιὰ :ε:::ιἱπιιτιι: ιπΕπιτπ::ι ι:σπιτ:ιτιοπιιιπ :ε

:ΡΒ ειιΠτεο:ιιι:π : οπο: ΠειιειΠΠιιιΒιιιιτ ι:οΒι::ιτιοε

πεε τ: ἰΡΓιι ειιιιτεπτει ι ποπ ειιιΠεπιιοπ:,Γειι επικυ

. 3 τά

ΠΙ/Ρι:ι·ττπ:

ι
ο
ω

μ:ινι::::.σ.

:τι ι τσιπ πιυτι:τι:ι::πε Πιτι:Ιιιιι:ι.Ηοι: :ιτνι:.τ:ιι:::ι- .Ρο ο

ί

, ..

Π?

:π :Πε :Μαιο επιΠειιιια ποπ το:: Ρσπἶ ΡοΠιιπτ τ ΜΟΙΡ Ραμ

ιιιιιπ ΡΙι::εε ποΠἱπτ ιιιιίιιιιε τε::πιποτ παπιοι·:τ;ι:π:ι,"ι “,,,,Ρ,._

:με πιπΙιττιιιιιπε ε:ειιτιι:ει·ιιιιι , ν:: οιιᾶτ::η›ε:ἴε· ω›ιιωι:ιι:

έτἰΠἱιιιΞι Ρ:οι:ιιι&5_ :επι ει· Ρι·σοι:ειο:!εε Πιο: ::ιι:δνπττ#

πω:: ει:: Ριι·τεοτιοι·εε ο του:: τετιπἱπο : Μπι [εφέ

Ρε: :ειπιιπεπ: πι Οσο :ΜΜΜ Μ:: :::οι:: :ε Ρε:τε.

ι:`τιοπε: , ι:1ιιιιιιιε Ριι:τἱτ:ἰΡ:σιΙἱε ει: λει·εετιι:ιε, :πιο

ι:πΡσΠΠιιΙε Πι, ::.·ι·ιπιτ::πι ν::τιιτειπ Πει ε:ττισ.ιι:ιτι ι

πιω:: ε:ειιττ:τα, νε! πιι:Ι:ιιιιι::πεειι:οιπ, επι:: Γατι

Ρετ ἱιι:ετ ετεπιιιτπ:ΡΡ:τιειΡππτεε δ: Πτειι:Ρι Ριττἱοἰ.
Ριιιιι!ειπ πιειΠετ πι πι:: ιιιΙπιπτι:ι. Π στι ο μοι::

νε! ιπΠπιττ:πι ιπε.Ιιιι::: ι:ιιιιιιιιι::ι: :ποπ Η::3 8επι::

ΠιρΡοπ:τιι: ΡσΠιοι:ε,οιιοιι επι:: :οτι:πι :τι 8&τ1 πο·

π: ποπ ΡοΠττ,πειιι:ετιιΠπιτιι:π :τι :Πιτ πω:: Εισαι::

νεΙ ίπ!τεπι ΐεπιπιπι· ο ποπ ΡσΠε το :σε Ροπἱ τστιιπ:

Με οπο:: ΡοΠιοιΙε ΠτπΡΙιι:ιτε: εΠ. (?οπί·ιι·ιπ. Ροί.0ιππ.

Πιο: εοει:::ιοπε: πτε:πιιπι Ριιτι::2 :ο π:: τ·ι:ιτ::ιτιο

πι: :ποπ σιιιπει, ·ποπ τι: εΠε πάσει:: ειιιΠεπτπε:

Επι:: 8: μπε: ισπτἰιιιιι :π ::ιτοπε άιιιιΠο:Πτιιτιε Π.:

ιπι ΡοΠι:πτ σιππεε ,ποπ το ι·οποπε ιιο:τιιιΙιε :πιω

πι: : απο ε: ετειιτιιι·ιε :ιι :Πε ι:σΠΠιιΙ: Πιτ:: ΡοΠιιπτ

. οιππει, ετιπιπίἱ :τι ε:ῖ`επᾶι::ιΙ:$ ε:τιΠεπτπε πετιιιε:ιπτ

Με σιππεε. _ τ'

δε:: εοπτ:ἑ ε:: πάτιεττπ::οι·ι': Δι:τιιΠεε τ ἱιὶεὅ πει-ά β?Ιΐἶ·

πιιειιπ: οιππε: ετειιτιιτετ ποπ: ἰπ :στο ειιΠ:επτιώ, Με: ι” " '

πο:: ι:ιιιιιειιππιιε :ιιιι!τιτιιιιιπε πετ:: Ρώπα , !ε:::Ρε: '

:εΠιιπ: Μ:: ι πω:: απο:: ειτειιιΡ!ειΒιιεε πι: Ρετ

' :ιι:ιρ:ιοι!ει. Α: πεε "πιο ιιιιΡΙτι::ι.πτιε :εΡε:ιτι::ιπ

::ειιτιι:ιτι :π Πιτ:: ΡοΠιο:Π:::ιι: ι Γι:: ιπΕπιτε ο:Ποπτ

ι Πεο , Με: Πειιιιι ε: οι:ιπεε ΡοΠἱοι!ε: ιιιει!πι:

ιπΕπιτε Ρε:ίιότιο , πο:: Πει:: ΓειπίΡε: ει: τπ:ιΒἱ: Ρε:

τ:εἱΡπἱιἱΙἰὲ, Επι:: πειιτ:οτιιιιττε πω: ΡοΠτι:πτ σοι..

πι:: , νεΙ εε:ιἑ Π Πιο:: ΡοΠιιπτ απο:: :π Ποτ:: Ρσίἔ

ΠΒι1ιτι:::: , Ρ Πιο:: ετπιιιι Ροτε:ιιπτ οπιιιεε :τι Πιτ::

:ειιιιιιιωπιπιιε. Β πω:: ιι:έπιπι πεε: πιτπο:. π:: ο 85.

Ρ:σοι ιΠΠ.επτει·ι Οιππεε::ειιτιιτ:ε :ο Πιτ:: ροΠἱτιἱ- ΠΠ.

τίτι:τιειπππιτε ι::ιΠιιιιτ π Πεοινε: Ρε: πιιοιπιπ: δε·

τε::πιπει::ιτπ ι::ειιτι:ιε.τπ ο:ππιτ:::ι Ρε:ΐεόΗΠιτπ:πι ο

νει Ρε: ιιΙιιιιιιι:π :Ιειε::πιπετιιιπ ιπιιΙτι:ιι:Ηπεπι , πε

Βο : πιππιε πιω τ:: Πεο τι:: πως: Ρεττεάιστεε

τ:: ιπΕπιιιιιιι :ιτιἴ:1:ιε ιιιιιιιιιινΙ:ι:πιι ιτε (ι:Ρτεπι: , Ρα· ΝΜ.';

ειπε πιιι:ιε:σΠο:ε:π ιπιιΙ:ιτιιιιιιιεπι :ποιο ·τε:ιπἱ- πιά:: πω:

ιιιιιιο , εοπεεοο. @ιο Π: , ντ Πει:: πει: ει: τοτε: ΝΦΠὶΠ

πιιιΙτιτιιιιἰπε ΡοΠἱτιιΙιιιτιι Νοε:: ντιπ:: οπιπἰιιιπ Ρεπ

ίεᾶιΠἱιππιιι,πειὲ ντιππ: Με:: πιτιἱτἱτιιὁἱιιεπι, πιο

ιιιιεε.Ιπι Ποτ: τε:::ιιποτ άπο πεε Μ:: , πεε Π:: Π: :ο ν . .

πιτ:ΙτιτιιιΗπε ΡοΠιππιτιπι1 ιιεπιπιιπισιτπιπ πει: π: Ν"'""'

το:: :πιιἱτἰτιιιιἰπε Ριπτιιιπι εοπτἱπιιἱ νιι:ετ νιιι:::ι """"

οπιπἰιιιππιἱπἰιπιιππ π: :Ιἱιιιιιιπι ::ιιι!τιτιιι:ιπει:: :το

πιιιιιει·οΠ:ιπ , ν: ποπ :πω πω:: πιιι:ιε:οΠο:ε:π ι

ειῖτπι·πει: ιΠ:, πεε Η:: ΡοΠιο:Ιτε Πτ. Δ:: εσ_ἰΡΓσ,::ιιὸι:

ποιοι:: ι::ε:ιτιι:ιε Ροπετεπιτ:: :τι ιι&ι: ειιιΠ:επτιπ,:ιε

τε:ιιιιπιι:επ:ιι: νεΙ πι: πιει:: οιππἱι::π Ρε:Εε&ιίΠ- ΑΜΠ;;

πιει:: ε ν:: ει:: Η:.πτ.ι·πι τπιιΙτἰ:ιιιἰἰπεπι, ότι:: πιι::ιει·ο- πιο:Μ·

Ποτ σει::πστι οΠετ ;· Ρτοιιιι:ε ειδιετιιιιιτετιιτ τπΗ:::τωωω!#τάτ

πω:: ει: Ρε: :ι%σ πεπειιιΡΙιτιιΙο εε Ρε:τἱεἱΡεἱιἱΙἱι?ω'ω°

Πετεντιιοι::Ρώ,οπιδι: οιιιπε: Ριι:τεε εοπτιπτ:: ρο

ή:: Νειιιιε τι:: τεειιι·ιἱ ποτε:: ει: ι:οΒι:ι::ιοπειπ το· πε:επιππτιι ιιεωπιπιπωιο, άετε::πιππ:επτιιτ π:

πετετιι:ιιπειτοπι , πιο:: σπιπεε οι ί:πειι!α πιο: :ΗΗΕ ντπιπι οπιπιι:πι τπιπ:ιπ::ιι ; 8: :ο :ετ::ι::: ιππιτιτιι- ι

τπ:π:::ιε παπι:: οι επιι:ιιιι: , οπιπετιῇιιε Τοπ: πιο:: ι ι:ιπεπιποιιιι πιιπιε:σΠοι·- πρ:: ποπ Ρσ,Πε: ;Ρ:οιπιιε
Ν::Ζωι:οι:::

Ρ:ιτπ5 8ι νΙτίπιθι ειιιΠεπτε. Ρε:: @τοι :οποπε πο· ει:: :πιω ιπΗπιτ:ι·πιιιιΠοιΙιτιε εοπτιπι:ιε ιιιιοι: "π

τετιιπτ ι::εετιιτω οΙΠΒΠεε :τι εΠε οι:πεθτιιο π: :πεπ

τι: οπο:απο :πιο ι:ιιτεΒο:.ετΠ πεειι:ειπ: εΠε ιπ

επι:ιε επτε8ο:.ειι:::ι Πει:πι ἰπ :Πε ι·ει:Π (ιιπἰε&ιιιο

Ρ:οτι. ι τ πο:: ὰἰίι::ἱ::ιεπ.: ·ἱπ είτε οποιοι:: ετε:ιτι:·ι

:ο :Μπι ΡοΠιιπτ οπιπε: ; πετ:τιειιπτ τω: σώσει :τι

εΠε ειι:Πεπτ:ιειι&ιι:ιτι: τ ε::Βο τι: εΠε πρωι:: ΠΠ[9

. Επι.

Βὶ/:πὶωεπ

Αμια::

Πιο: εΠε ΜΜΜ, ποπ ἰπ›εΠεΔε:ἱΠεπιἱτε ιιι€τιι:Ιπι

Μοτο: μα:: : πιιιτι :π είτε ΡοΠΠιιΙτ ο:ιιπειιε:επτι::

τα πιιΠΞι οπιπιπο ειιεΙιι:5. , εοπ:Ρ:ετιεπιιιιπτπ:ιστ::

Ρο επ: πι:: 8: εσειιίτιοπεπι ι::ιιτπιι:πτ πιω: προ.

ποπ το:: σπιτι Π: ιπειάιιιι:τιπι:τι. Α: ποπ Μπι:: ει:

ἱπεΧπππτὶΒιὶἱ: ιπΠπιτ:ι. Ρεττεθ:ισ Πε:: Ρ π Ρ

ντΒετιι:: Ετιτ:τ:::πτετ Πειιτπ ι!ιττοτι:πι :ιιι::τιτι:-· ο “ο

πιπεπι Ροιπιπιιιππ :πειιιι:τιπΠιιιτ: Ρεττεθ:ιο , οπο: »πιο

:Μονο Ρ::τιειΡιι!πΙιε Πτι.: ετεατιιι·ι:: ετΒο πεοπο

ετεπ:πι·ειτ τι: :πιο Ρο:Πιι!ιτπτιε τζιπ: τω, οιιιπ Ρ|ιιτε:

είτε ΡοΠἰπτ. ΚεἴΡ.=ετει:τπ:ο.ε ἰπ (πω: ΡοίΒΒιιιτιιτι::ιιβ.

πο:: :πιο π Βεοεππι°τοτ:Ρστεπιτε!ι:ετε ειιπιετπ 3

ιιιιιιτιι-ι:ιειιιι: π: ποιοι:: ιιΕΣΠεπ:ὶ:ιπι ,Πο ΓετιιΡεπ

πιο: ροτειιτιιι:ιτ:τε :πρωι , πιο Π: :Με εΠεπτιο

ο; 4- Η::

ϊ



·ι88 ο . Π:Πι:4:. ΧΠ. Πεβιαι:Μ Πεἰ.δεἑῖἱο Χιοι;

Π·οιιι:ιιι·α πο; εΙΤε ρων:: : οιιιι οιι:ΙἰΒ:: τω:: Ο::

εεί1ιό:·ιιι:: :Πισω ειιατό:ιι:ετιι, - ιιιιιιιιιιιεόΝιώ

€Χ::τό;ιτιιτ : ι::Βο ν: οιιιιιι:5 ιι:εοόιιιι:3τ , το: όαΜΠΕ

:Γεωκοόειιτικ , οιιο:ειιεειιά , δ: ιιοτι οιιιτ:8 : α·

8ο το: δ:αιιοιι ίιιιιο:ο:. ο. 111 :οιἔι τοΙΙ::δ:ιοΠε αηε?1

ρω ι ι ιιιιιι οι· Πιιιιιιι:ι το ιιι Με:: ἰιι ει:ιθ.ιοιιο · ι
σου Πω, οιιιειιι ι:ιειι:ιει:ιΕ:1Ηι ρο:οί:;Ράιπι ΓιιΡ"·

το:επι ω!Ιεάιο:ισιτι ιιοιι οί: ΡοίΠοιΙι: αειιιιιιιι Πω

ριοριιιοιιιοι·; ίεό Με:: ίιιιιιιιιιι Ρ:οιιιιιοιιιιιε ιιοιι

ι·:·ρει·ι:ιιιιιι οιιιιιιιιιιι,ιιοι: κι όιιιι!ιιιε ιιιιι :τόσοι ιρα

::ιεΙιιιε,οιιιιι οιιιιιωΙΡει:ιεε ίιιι: ιιιποιιιι!ι: ιιοι:ε&ιο

πι:: πο:: ιιι -νιιιι.Π:ιιιιι :ιδιο νιιο. (ἐειιιιόιι Ρετἴεᾶἱο·

:ιοιιι Πω ίιιιιιιιιὲ ριοριιιοιιι.ο. Πω: εοο:ιοίει: οπι

ιιι:: ει·ωιιιι·.ιε ιιι::::&ιοια :ιοιιιιιιο , οιι:ε ιΠιιπι ει:

αεόιιιιι: :ιεο :οιιι·ι :ο:ιΉιπ ω: ι:ια:εόειι:ιιιτιι δ: κα

ιι:::ιΜι·ιιιιι οοοιιιιιο όιιιιιια (ΠΜ: ιιι ιιιιοιι2ι , ιιιΡ:8. οσο”, ι

οιιειτιι που ρι·οοιεόιιιιτ :ιό ω:: Ικι:οδι:ιοτειιι εο

Βιιοατιιό8ι1ι , είιιιι ::ι:ιι::ι νειἐ Η: 5 οιιοό ό: όιιιιιιΐι.

εοοιιι:ιοικ: σκι ιιοιι Εισαι:: να απ:: εοΒιιοίξιι:

νιιιιιιι ο νΙ:τιι οιι:ιιιι ιιοιι ριοετ:όιτιιτ, δ: :να οι:

οιιιιιἰιιπι Ρωιαιιιιιωι. ς. Πιο: ρ:οόιι:ειο μια::

ει·ε:ιτιιιιιπι Πιπιιιιι: Ρ::Πιέιιιιιι, οιιιιιιι ροκ:: : ι:Γ:. πι. ·

ρι·οιιοιι:ιο «Μπι Επι· ιι ιιο:ιι:Ριοόιιοιον:Ι Με ω: ιη;

οιιιιιιιιιιι ιιειθέιιΠιιιια , δ: Μικτό: ιιι:ειι:ιιιιιι νει σΜι€7-5.

που; δ: ιιιιιι Πειιε ροι·οιι: ιιΙιιιιιι ΡοτΪθᾶἱοιοιιι ρω.

όιιειιι·ΞΞ ειόεοοιιε οιιΞτιι ιιτοόιιιιι: , ιιοιι ίιιιιίιιιιιιιιὲ

Ρετ:: :ι, οιιιιιιι το απο ο:::ετ.

:πιει οι ιιιιιοΞιόιιοι::ιιιει:, :Με πιο» οιια απι

ιοτοιιειι: :οιιιι·ιι ιιι:οοιι:::: οτειι:ιιιιιιιι οιι:ιιιιιιιιι ρ::- `

ίο0$1ίΠ:::πιβ δ: ιιιιιιειθ:θ.ιΠιπιπτιι,ιοΡ:ΙΙ::ιόπεπι: Κ 862.

Μαιο ιι ι ιι τιι:ιι ιο ιιιΒιιιιαιο :ιι·ιιιιιιικοιιιιιιιιι , ""ΦΜ

απο ‹οοι::Εἰοιιιιιιι α::τιιίιιιι :ιιιιιιτιιιιιιιι. Νικο οιιιι- .φ.”'

όο:ιιι ἴοι·ιιιιι:ι·ι ποιο. ιιρρ!ι::ο ιό ριοΒιιιιόιιιιι ροΠι

οικω :Πε νιισιιι εοΒιιιιτιοιιοιιι ιιι το:: ::οΙΙ:άιοιιο ΕΘ"#βιω

ε:ει·ιιἰιιιι ίιιιιιι:ι'τιιαι ιιι::ιιΠοιιι: οιιιιιιιιιιι Μ:: Μ*

:απο , νιιιιιιοιιε Ρ:ιτ::τιι ι:οιι:ιιιιιι ιτι :στο οοΠοό:ιο.

ιι: όιιιιίιοιιιιιιι ΡοίΒΒιιιιιιιι οιιιιιιιιιτι ιιιιιιιπιιιιιι.

διιρροιιο ιιιιιιιιιι, οιιοό ποπ ιιεειΒιιιι:, ροΠὶ: Ποιοι

ειιπι Β:ι:ο:ιιιιι , νο! όιιιηιιιιιοιιιαιι:ιωΙΙοοιιι πο.

όιι€οι°ι: τοεςιτ.ιτι0ιι€5 ιιι:Ηιίιοι€5 απο :ττει:ιι:2.Ιο ω.

:ιιι:ιε. ει: τε:οιο.:ι:Βιιιιι. Νου οπιιιοεοοει::ιτιο.

πο, οπο: Γιιιι:ιτι :στα εοΠοδύοιιο ιττειιιῖιιιι όποια

οι:ι:τόιιιι:ιιι· ρε:::&ιο:ιειιιιι:ιιΠιιιιει εοει:ιι:ιοιιιΒι.ιε "ιζ

ιιι:οιιιξιέιιι ίιι:ιιιι: ι(ιιιιιι|ιειιι .ιι. ιιιιιτοιιι οικείΓιιειιι Π"7:Μ(.

:κι ο ἰοιιε ω:: πιο. , ν: Μι Γ :εἰ σε; οι ο ιιο-ϋ"""":
ω:: οι ν: Π: ιι!ιοιιιι εοοι:ει:ιο, οΡιιιιε ρε:ίεόὶιἔ:ιε ω.

ΜΒΜ: ιιοιι ειωεόιιιιιι·: ι::Βο όιιιιιιιιι-:οτει ασβε

απο: εοοιιιιιιοιιιιιιι αιτει·ιιιιιιι Γιι:ιιιιιιιιοι να:

οιιιιιιιιιιι ιιιι::ιΠΠιιιια. Ραπ ιιιοόο ι :πιο οπως: 3”

ριιΐ:[Βιοιιιυ [αυτοι :οτε 00ΙΙ:&ι(ΐτιο όιιιιιιοιιιιιι·ι ])ρ πιω”

ο ι ι ιιιιιι ιιι ιιιιιιοτι::ι:: :πιο σπιτια ει :ιτιἱ- μ". ω":

ιι: : ιιιιιι!ια: .ιι. :ιιιι:ιιιιε ι:ιεεεΠιιιε ι:ι ιιιΕιοτι- Μ*

οι:: νι ιιι ιιιει:Ηι:ιι ρει:εό:ιοιιε : εοφ ιιω:ίΓε ει: εί

Γε ει|ιοιι:ιιιι, οσα ιιι ιιιιιιοιιι:ιιιο που ει:εοόιιιιιτ: οι..

8ο όιιτιιιιι:ι :οιιιι:ο!!ιιάιο:ιο όιιιιίιοιιιιιιιοοιιιιιιιιἱ

νιιιιοιιιιιιιιτιι ιιιιιιιπιει , οιι:ιοιιιιο: όιιτι που ρο:ι:Π,

Πισω, :Με ιιιιΠιιιιι ιΕοιιι :Ιιίιιτόιιττιιἱτιιιιιιτιιιιι ._ .

ειαιιόι :::ιιιιιιιι,ιιιιιιιιι 88ιιι:ι:ιιι οο=οιτ:ιτιοιιοι ΕΚΕ ω!;2;.ϋ ο

:οι μια: :οιιιιιιιιι , ίιιρροιιι ιιι ίΕιιι.οιιτιιιιι:ι πι» ,,,Μω"_ °

Βιιιιιιιι 8: Πιρισιιι:ιιιι εταιιιιι·:ιτιι αόοιιι:ι: ιιιί:ιιιι::ιιιι πιο”

ιιιιιιιι:ιιόικιωικτοιιιιιε εΙ:ιιιιιιιιι : πο: ιιιιιιιίιιιοόἰ ΜΜΜ".
ε!ιιιι!ιιτιιιιι ι·εριιΒιιιιι: ιιιΠιιιτο , οιιιιιε :Π:τιιιιι :ιι :ο ν

Π:: ν: 68 :πιο ιοιιιιιιιο :ιό ιόιιιιιι ΓιιαεΠἰιιὲ Ροιικιιι.

ιι που μι6:: οιιοό τειίΗ· τιωιιι ρο:ι:Η , ι::ι:ιιιιιι

ιιιιιιιιιιιι ©Ϊ2ϋό4τιιτ..8οόἰοοιιιιἔι ι.νιόετιιι· τι::οι·- 3,2.

τιιι:ιιε ιιοιιιιιι,οιιοό ιιιΒιιιιιιιιι , οιιἑ ιιιΒιιιιιιιιι, «Μ. ς;,,",,ι ο

:και :ποιο ΒιέΈ οί: ι·ιιιιιι.ιιιΒιιι:Ιοιιιι , ι:οιιίειιιιι ιιιῇιιειωι› "

οπιιιιιιιιι, οιιο τι: απ:: : 8: ε: οοόίΐειιιιιιιιιι- Π”. “ιω

ιιιι· 5 Βιιι:ο. Να:ιιιιιιοε ιεριιοΕιιι: ιιιίιιιιιο ιιιιικι·ς

ιειιιιιιιιιιιι, οιιὲιιι ιειιιιοιι:: Πιιι:ο, ειτε:: ακούω.

αν απ:: ιιιόιιιιι Ι'ΘΡΝΒιιοι: ιιιιιοιιο, :1ιιιιιι::ι
Π 7 ΨιΒΒ2

Με ι ει: Ρ:οΐιιόε ει·έι:ιι:ιι: ιιιιιιοιιιιτι νϊό:·τι απο όα

::ι·ιιιιιιιιιιι ό:Η:ιιι:ιιι οι Μι:: ιιιΓιιτιιπι ὁ Πω ο ©ίΗΠ

. -· :Με ροΠῖΒι!ἰε :πιο Πι, :ο ἰρΙὶ› οιι€ιό ροίΠοι!ιε ιιοιι

· · είιν!:ιιιιιι οιιιιιιιιπι Ριτπωεωι, κι ιιιιι!τι:ιιόο

· οΠ3ιιιιιιιι ιιιιιιιετοΗΠιιιιιι. Ιιι “πιο πιο ιιόΕιιιιΙιε ω::

ι ·":α:ι_:ια:, οίκο ιο:Δ ρο:ετι:Μι:ει.ε :ιό οικιόε:ιόιιιιι ιο!

ι ω” με: ιι6ιιιιι!οιιι ειιιί:ειι:ιαπι , που ροίΪιιιι: πι·

ρΗίιε νιΔω Μπι ρο:οιι:ιιιΙι::ιω :ιό νΙ:ατιοι·ειιι Ρετ::

ιίιιοιι:ι·ιι όιιιιιιιιιι Ραι·:ι:οιιιιιόι.ιιι , οι: ρι·οιιιόε απο

- ιιιόε:ειιιιιιιι:α όιΠιιιιιιιι ει: :πιω ιρΓιιιιιιιι ι Πω ;

- Μ! απο οι: Με α&ιιιιιι:α:ε, οι: ρ:οιτιόε ειιιιιόο

ι :::ιιιιιιιι:ε ιΙΒιιι:ια ει: ριιι:ειρΗ:ιιιιι ὁ Πω:

460- Ι:ιι οιι80ιιιιοι.ιε ριιι·ιο: ::οιιιιιιιιι νιόι:ιι:ιιτ Πι Μ·

1Μ'ΡΡ|βιω- :ιι ροΓΠιιιιιε όἰιιιΠοιιἰε , νιόειιιιι: απο εΠειιιιιιΙι ρω

ι :ειιτιιιιιιιι:: :ιό νἰ:ει·ἰο::ε όιιιιιιο:ιει , δ: τιιιιιοιιιιιιι

ἶ · οσοι το:ι ρο::ιι:ιιιιι:ειε ει:ρΙ:ιιι :ιό οιιιιιεε μια:

·όιιιιΠοι!ω ε ιιι ιιιιιιι νειὸ ιιι3ιιιι!ιε όιιιιΠο:ιιε ου»

ι:ιιιιοιιε μια:: νιι1οιιιιιι ι νιόςιιιιιι·οιιιιι Ροιειιιω;

το:: €ιφιι:Η ιό όιιιιίιοιιειιι. Νεοιιε Μπι: ιι:οιιιιιιι· ,

οιιοό ι:ιςιιιιιιω ι_ιι εΠειιι:ετι:ιοιια!ι δ: οΜ:&ιιιο ιιι

° Πιειιτο όιιιιιιιι που Μ: πι:: σπιτι:: ιιιΒιιι:Δι :στο

-εο1°. οιιιιΉσε: μι· οτόιιιοπι :ιό ι·ι:ιΠ::ι:ιο.ιιι τετοιου

ηιιιιοιι;ιηι νιό:ιιιι:ιιτ ιιᾶιι στοπ:: , :ο οιιὸό @πιο

ΗΜ: Μ, ν: ρ:Εοιόιιισιιι πό ιιιιιιισιιιιιιιιι ι·ειιιιιιιι θα:

πιο αιίὶειιι:ι οπιιιο8: Που: ιιιιριίΠιιιΙε ώ, ν:

νει μια: σοιιιιιιιιι ιιτι:όιιιιιΞε σωσει, νε! :οει:ιι

σου:: ::::ι·ιιιιιιι ίιιιιιι·ω Πτι: :ιᾶιι ειιιΠειιιιι·ε σπιτια;

βιο: ::ιιιισιι ισ απο:: :Ποιοι οιιιιι:ε ι οιιιιι :ιιιΠιι Μ,

οιιω ιι&ιι που ται·ιιιιιι:: εοοιιιιιοιιειιι όἱιιἱτιιιιιι, ω

τιιοιιι: Πιο Ροιειιιιιιιι:ιε , οικω ει·ειιιιιι·ιιι όπου: :ιό

Ρτορι·ιιιιιι ειιιΠειιιιιιιι :οικω , ιι&ιι :ιοιτιιιιι:ιιι· ιη

-Ωιοιι:ι:ι όιιιιτιιι. ο

_ :Μο Δ: οιιήοιιιιι: Δε; (τοιιιαιόςιι:ε: ΡοίΠοΗειιι :Πε

:::ε:ιιιιιιιι οιιιιιιιιιιι. ρει:Ε&ιΠιοι:ιιιι , ιιιιιισιιι:

°ΜΜΜ ξ,:ιίΠιιιιιιιι 2 οιιιιιιι:ο Με ρι::ίεάιο: , τι:: ιΠ:ι ιιιιιιοι·

Ρ,,Ϊ.έ_η# :Μάσι ό:ιτι ρο:Π:) Νου οπου:: εταιιιιι·ω, :μια ιιιιιτ

Ρτο|ιιιπρ, ·ιιι :στα εοΠ:άιοικ: ροΠιιιιιιιιιιι οιιεεόιιιιτιι: ιι εται

Με: ε Νεο @οι οι, ν: Π: ιιΙιοιιο. , :μια ιιοιι ει:

ι:οό:ι:ιι:: :Με εοφ ω: οπιιιιιιοι ρ:::-εό!:ιίΕπι:ι. Αυ

ια. ΡτοΒιιιι:: ιιιιρΙιαι:, ν: οιιιιιεε εκιι:ιιι·ιιι :και

όειιι:ιι:ό ι:::ει:ιιιιη όειι€ιιιτ .οι ιιι οι εοΙΙ:&ιοιιο

:ιιιιτιιιιε οι::εΠιιε ΙΕι:ιιιιόοιιι Ροι·ιε&ιοιι:ιιι, οιιι ιο

··έα Η μιοιια:ι ()οιιΒιιιι:ιο: ο ΙιιιρΠε:ι: απο:: εται:ιιι·ιιε

οιιι|:"ΜΜ Ρωόιιώ ἔι ι::οιιιιιι·ιε, Με όοιιιι· πιιιιιιιι ιιτοόιιᾶἰο:

π. ι::Βο ιαοι!ιοιι:, ν: οιιιιι€8 εισαστε ι:ιαόιιιιιιιιο

. οποιοι:: , ω: :Μπιτ ιιιιιιιιιιε «πωπω πιω· απ.
ο 08ο Που: ιι: όαιι:ιιιιιιιιιι Ρι·οόιι&ιο πιο:: εκπο

- πιο ιιοεείΤ:ιτιοόι:ιιεπιειιόιιπι α: επι νιιιιπι ρι·ιιιιιιιιι

οι: οιιιιιιιιιιι ι:ιι:ιιιιιι Ρο:ίοᾶιΠι:ιιιιιιιζ ό οιιο Μι

ριοόιι&ο τοόιι:ιιιιιιιι οιιι:ιεε: Μι ει:: όε:ιι: πιο·

πιο: οιια:ΙΙΒε ἰτι:ετ :ιτο.:ιιι·πε ιιει:εΠ:ιιιξι όειιειιἰετι

όιιιιι ει: :ιό ι·ιιιιιιι , οπο Μ. ιόιοιιιι: οχι:οόιι:, ν: Μι

Μ) :υπο ό ιιιιΠα οΧ0€όαΕιι:. νικιουε οοιιΓεο. μοβ. ι:ιιιόοιι..

:ἱι`ιε ιοριιΒιιτι: πιιιιιιιι: οικυΠιιε ιο Ρ:τί:ᾶἰοιιο ,

οιιιιιιι πιιιιιιιι. ειι.ιιιιιΙι::ιε; Μπι οιι€οοειι: Δω: Μ

Επι:: πιιιιοιειιι ιιειία&ίοιιειιι οι:ι:ειΤο 5 8: οιιο:Πιιιιι

ΜΠΟΜΠ) ειιςςόοιιι6: 2:80 Η ΜΜΜ ΟΧ€ΩόΩΓΗ δ! ΩΧ

::εό::::ιιι· , ιόι:ιιι ιιιι!ιετε: ιιιιιιοι·επι :ιειΕ&ιοιιειιι ,

Η οιιι?ι ειιεεόετο: , 8: που ΜΜΜ ιιιιιιοτοιιι , οιιἔ απ

Μ". οοό€τ8:ιΠ. ι. Ιιι ιού: εο!Ιοδιιοιιε Γρα:ιο:ιιιιι ροπ

οι»ιο ο _ ιιιΠιιπι :ιο ιιοι:ιιιιιι ἱπ:Ιιιιὶιιὲ :πιο οπιιιεε ΐρει:ιει ει:

τεόιιιιιιι: ι' ετοο Μου:: :Η οιιπ ιιοιι ι:ιεεόι:ιιι·: :τι

8οιΠ:18:ιτ οπιιιιιιιιι ιιιο.ιιιιιιι οι Γιιρ:ειιι:ι. Αιιτει:.

μοῦ. Η οι·:ι:ιειαει:όει·σιι:ιιι_ ΐοοιιιικτιιι· :Ποιοι :ο

τε οιιο:Πιιεεκεεό:τι:ίοιιι ιι δ: Ποιο! ιιοιι :Ποιοι :στο

ι·ια·οΠοε επεό:ιι:ιοιιε , οιι:ειιιτι: ιιιιιιιι::ί:έ εσωτε

όιδ:οτι:ι. 8οοοεΙ. ριοΒιιι:: μι· :ο οιιιιι:ε ΐρικιεε

Ρο:&έ`:ιοι·εε ΜΜΜ: εικοόιιιιιιι: δ: ©Χ(.οόιιιι: : Μ»

πιο :ιιιτίιπι οιιεε:όιτιιι 8: και παώ: , απο 'ΜΜΟ

:ειιιτίιτιι ιο :τι οο!!ε&ἱοιιο Π: οιιιιιιιιπι ιιιιιτιιιιε τ ει·

8ο Με: Επι: "κι ειιτιρΙιιιισκετόνιι:ιΒιιε,· Χανίω

  

ω.



·Βώδιιιι Χιι.οιριιιιιιιιιιι. ιιιιιιιιινιι:. Δ '
παπι:μ» ιιιιιιιι , ιιιιὶιιι ιιιεεειΒιιε ρει:ιιιιιιιι. ε Ναι:: φτια

ι89

ιιιιιιτιιι·, :Με ιιι :οιἐ οοιιεάιοιιειιδιι ιιετιιι πι:: ω. [στα ει: Ο

ι ."Μη ι ΜΜΜ” Ρ0ίΠοιι€ι 8ειιειιιιιοιιει 8: ειισιι|ιιιιοιιει πιο ματια, εινΩ ιειιιιιιπ οιιιιιεε ειιι:ε:ιιι: ; ειιοιἰ-ιιι :Με #ΐιό:9··

α:ειιιο,.:ιειιειι: ιιεε:Πιιιιὸ ιιιιιιιιι:ειε, ρο:ιιιιΤε ω: ΒιιιιΒιιιι :Πει Υιιωἑ€μιἔ ιειιιιιιιεεοΙΙ:(?τιιιε ΜΒΡΙΩ” ' °

ι ιιιτιιιιι ν: ιιιιιι·ιιιιιιιι ίικεοΠιιιε ρει:ιιιιιιιιι , ειιιιι πι· ειι:ειιειιιι:ιιι·. Ν:: ιιιιιιιιιι, ειιιιι Με δ: ει:: ιιιιιοιιε

ιιιειι φωσ ιιιιιιιι::ειε :ισα ;.ιιιιεειι: , ιιιιιιιιιιιοάι μι' ιιιιιιιι:ι ειιιειι:ιε νιιιιιιο :ειιιιιιιο. νιι:ιε ιιι ει·Βιιιιιι

ιιεια:ιο:ιει δ: εικωιιιιοω ει: ιε:ειιιο ιιιι:ωριίΤε ι επι ρο`:εΡ: Δ: :σαι ι:οιιεθ:ιοιιε ριιι:ιιιιιι οοιιιιιιιιι ι

";;-Με- :κι ιιιιιιιιιπι ριιιιιαιιι. 3.ιιιι:ειιι :Με ιιιιιιιι:ιιιιι Με: ιιιιιιι σωσει ιιι ιο:Ξι εοΠεόιιοιιε ειιεε:!ιιιιιιιςιιι :ιιι

'δ . ι ιιιιι:ιει·ιιιιιιο ρει·ιιιιιιιιΜε ὁ. εοΒιιιιιο:ιε ιιιιιιιιιι. Εκ

ιιιοι:ιιίιιιιέιε εοΒιιοιει: Βει.ιι μι· Με: νι:ιιιιιιιιι

εοΒιιιιτιοιιειιιοιιιιιιιιιιι ιιι:ειιίιιιιιιιιιιιι :ι:εε:ιειε ισι

ιιιειιιιιιε ίε:ιιιειιιειιι , δ: ιιιιιιε ειιεεόειε :ιΙιιιιιι ω.

ιιοιι:ιι:ε?ι οιιι·:ιΒιιι.ΚεΓΡοιιόειιιιίι,:ιιιὸ‹.ι οιιιιιει οι·

ίιιιΒιιιιιιε (ιιιιιιι:::: ιιιιισειι: ιιιιιιοιειιι , ἰι :μια άσε

ιιιιιι:ιιι·, 8: ιιιιιιοιειιι, ιιιιιιιιτι εκε::ιιιιιιι οιιιιιει το!»

Ιεάιιιο :.€60ιιτε ιιοιι ειιεειιιιιι::ιτ, οιιιιιιιοιι ιιιιισειιτ μιιιιαιτι, ὁ οι.ιιι ι·ειιιιιιΔι οιιιιιει :πεειιιιιιιιιι·. Δ:: ιιιοιι. ΜΜ'ιιιιις

ιιιειιιι:ε ιιιιι ίι.ιΜειιιιειιιειιι, 8: Π: ιιοιι οιιιιιειιι ιικ- |

ιιιι:εε. ΜΒ Γειιιιειιι , :ο :μοι ιιιιιιιιιιι ιΠε ει:εεπιιε "Μ" "μ"εαπ:: , οι πιο @ο ιιι ιιιίιιιιι:ι ιιι νΙ:ιιιιιι οιιιιιιιιιιι .

· Εξω ιιιιι"β

37!·

ιιι:ειιιιΠιιιιι: ιιιιιιτει·ειι:ιο :ιειιιειιιιι :κι ριιιιιιιιιι απ'

ιιιιιιιι ιειιιιΠιΠιιιιιιιι. 4.ι€90€1°όΕυΙ', Ριιιιιι εοΒι:α

"ηε'^ω ι :ιοιιει 8:ε:ιιιιιιι ιιι:ιιιαι , είιιιι :ιιιιιειι ιιοιιβιιιι:ιιι

ΒΙσπ|ιιαδ ΒΠιι:ιειιι ιιοιιεΠε: Βι:ιιιιι ω, ει: ει8ο νιιιιιιωειιιι·ι ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιι. Οιειι:ιι:ιιιιι πιο ειιι:ει!ειε ειιΔιιι, ιιι-ιιι".

τιιιιιειι ιιοιιιιιιιιι :ειι:ιιιιιιιιι :Πει α:ειιιι:ιιι; :ιιι Με _νεΙειιιεΔι ει: :Λιλ :ιειτιιιἐ , είι πειιιειιε ΠΠ ιιιέ #·ισιο·ικ;

ιρΓο , :μια ιιιιιΒιιιιιε:ιιι ιειιιιιιιιι: , ιιοιι εΙΤε: πει·- ιιειιιειιι :κι εοιιιιιιιιιιιο.:ιοιιειιι ω! ιιι”, εποε ίεριι- “εω9.·"Ρ.

3,". ιιιιιιε, ιε‹ι_:ειιιριιε. Οοιιιιιιιιι Πει:: :κι ιιιιιιειΕ ιιι- Με ροι:ίι,ιιι:εΒιιι ιιιιιιιειι:ε εΠξιιιιθ ειε.ιιιιιιιι.ειΐιιιι ΜΜΜ

@πιο

Βιιιιιιυ

Η 37%

βασικο

πεε ιειιιιιιιειιιι ειειιιιιιιι μια ι μπαι μια , ιιι οπο.

ΐιι:ιιια Πιο: ιιιιιιΡει @στα εοΒιιιι:ιοιιει ίιιιε Με.

Ν2.ιιι μιὰ νΙ:ιιιιιιιιι εοΒιιιι:ιοιιειιι οιιιιιιιιιιι ιιιιειι· ι

σ

ιιοιι ε!! ι:ΓΡεέιιι εοιιιιιιιειιι, τω ιιιιιειίοιιιιιι: :τι

.ιι. ει:εειΤιιε ιιι ειει:ιιιιιξιι:ειιοιε ιειΡειξι:ιι Μειω

ιιι, 8:όιβι3ιιε ιιι ειειι:ιιιιι ιιιίει·ιοιε ιειρεόι:ιι Γαρε

ιιο:ιι. Διὶ ιι οοιιΒιι πεε. ι:οιιΓεει. Μαι Ριο:ιιι:ι δ:

:ιερειιάειε ι Ρ:ιιιιο ω:: ιιιιΡιοι1ιιθ:ο εοιιΓετιιιι:ιιι .Η

εΠειι:ιιιιτι ειειιιιιι·ιε ν: ά, φαι :οιΙι ιιεςιιι: :κι ι·ιι- ώ,.|

πω:: ιιια:ειιιι:, νΙ:ιιιιιιιιι Όο8ι:α:ιοιιειιι ιιε:ειιιιι- ιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιι :οΠε&ιο-ιιε ρειιεάιοιιι ιιειιιιεσαιἔ

:πιο ειιεεΠιι [ιιρει·ιιιε' ιιιιιιιει:ιιΔιε ιιι ιιιιιίειιιιειιΉ -οιιιιιεε εοιιιρ:ιι·ιιιι :κι "πιο οπιιιιιιιφ ρειἴεᾶιἴίι

ωιριιιι. τω: :πιο Μιιιιιισι 8Ι!0ηθιο8:εια: ιιιΙιτειιιιιιιι:ει

νιιιιιε κι ι·ι:ιιιι:ιιιι εδώ: Επι:: ιιιιιιιειο εοιι:ιιι ει!

νειιΣ :μια ειιΒιι οιιιιιει ίι.ιι:ιΓειιιιειι:ει ναι:: :ιιι

ιιιιιιι·ι ιιιοειε‹ι :ι.ιιΐει:ιιιιιιιιιιι μια: ριοροι:ιοιισ.

ιεε ιιιιιιοιει ιιι ιιι:ειιίιοιιε, 6 ιιιιιιιειιιιιιε ίειιιιειιι ν!

:ιιιιιιιιι,ιιιιΒε: ιιιιι:οι Βιι:Ηιε ιιι:ειιιισιιι::ειιιιι ειιιιιι

μια: ΤιιρΡοιια:ιιι ιιιιι:ειε ιιιιι:οι Βιιιιιιιι ιιειειιιιι
Δ οικω, ιιι:ειιΠοιιιι ςιιοιι Ροιειιιιι: οιιιι1εε Ροίι ιππι

ιιιιιιιι :Πε ιιιιιιι:ιοιιιιιιιι:ει, ειιοοιιιιιειιειε: ιιιιιιιιι

ιιιιιαειε ιιιιιιιιιιιιιι ιιιτειιΠοιιειιιιιιιιιι ιιιιιιοι :Με πο::

μπε: , οιιο:ι ιιιιριιεε: ι Νε: ε2ι:εΠιι ιιιιι:ο: ιιι:ειρ

ιοΒιι:ιο .ιιι δε: οι: Γιιιιιιιιιιειιτε ρ:ιιιιι:ιιιιιιιι, ι!εέιιιε

:Με ΐε:ιιιειιιιΒιιι νίι:1ιιε :κι Ριιιιιιιιιι : :ιιι ιιιιΒιιΙιι: ιιι.

ιιειιοιει εικεειισιι: ίιιιΒιιιιιι ιιιιειιοιει επεεΙΤιι ιιιιιιο,

π! ιιιιιιιιτο ,Η διιι:ο, όιιιιιεε δ: ιιιι8ι.ιια, ιιιειιιιιιιι

:ιο ε:ιιιιιι ριιιιιιιιιι, ετών: ιιιιιιιιτιε ἱιιτειιίιοιιιι , :οπ

. τι.: ίιιιιροίι:ιιιιι ι ει ιιιιιιιι:ο, ιιίιιΒιιειιιι :Με :σει

:α:ιο , δ: εοιι:ιιι ιΠιιιι ιειιιιιι: ιιιειιι ιιιΒιιι :Νοε Γ"

ιιιΞ εοιιιιιι νιιιιιιιιιιι εοει:α:ιοιιειιι. Α: ει:: , οπι

ιιεε ι:οΒιιιι.:ιοιιεε , :μια ιιι:ε: :Μισο ιιιιιΒιιιιι:ιιΙειιι 8:

νΙ:ιιιιο.ιιι ιιι:ει:ειιιιιι:, ει: ιιιιιιιειο ιιιιιιιι:ιιι. ω:

::οιιιι&ι Με: ιεΓροιιιιο ιιιιιιιι:τι: που ίοιιιιιι :Μειο

ιειιι ιιι ιιιιιιιιιο ιιιιἑι ιιιιιιιι:ο, ιει!ειιιιιι Μιιιιιοιιειιι

δ: άειιιιιιιιιιοιιειιι,οιιοά ι·ιοιι ιιιιι·ιιιι ιειιιιειιι:,:ιιιὸιτι

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιΒει·ε :ειιιιιιιιιιιι: ιιοε ε". ιρΐο, ιιιιὸτι ιιι

Βιιι:ο θ: ιιιΔιιω , ιιΒιΒιιο.:ιιι ιειι·ι:ιιιιιιι ε :οι δ: :ιιι

ιιιιιο ι ει:: Με ιρΓο ηιιὸιι ιιιιιιιιιιι Με:: ριιιιιιιιε ,

Γ.ιρροιιι:ιιι· :ειιιιιιιιιι, :ιιι ιιιιιιιιαιιε ειιιιιιιιιιω :Μι

:ιιι:8: ιιο:: ιιιΓο :μισά ὁ :ιιιιιιι:ι:ε:ε άειιιιιιιι Ριιιιιιιιι,

ιιιιι€ιιιι:ιιι :ειιιιιιιιιε , επι Γοιιι:5. πω:: απο μισή

Ριιιιιιο , ιιιιιιιιιε: ε ιιεε οιιιιιεε εο8ι:ε:ιοιιει πιει·

ιιίιιιι ιιιτιιι:ιι ριοΕιοι:ιοιιιιιι:ει: Με ειιι:ε:!ειειι: ιιι

:ειιίιοιιε, εοιι:ιιι ιιιιιιιοίι:ιιιιι. $ιςιιιιΙειιι άιιιειιιι

:πιει , :μια ιιιίιιιι:ο ειιεεΠιι ίιιρειαιε: ιιιιιιιειιι.ιι€· ιι

ιιι ιιιΒΙεςιιειι:ειιι, οίκο ιιιιιειι ιιιιιι που α:ε:ιειειιιι
Φω;Μ"ω ἔιιιιαεειιειιιε ει:ε:Πιιιιιιιιιιι:ο.ιεο Βιιιιο. εε:ιιιετε.

ΙΜιιωιιυ :ιιι 8: :οιιιιιιιιιιιιι ἀιιιιιὶι ιιι οιιιιιειιι ιιιι ρει:ειιι; ιι

Ϊ. οπιικιπ μα:: :οιιιιαιο. μι: ι:οιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι·ι , :μή ιιιιιιο:

|"'ή'^"""' ιιιιιΒιιιιιιιιιε ιιοι:ι είε:: 8: Μ:: ιιΒιιιιειε ιιειιιιει ιιοΠ

ε? σ.

Μ?

Γεω; Μ! ιιιιιιοΊιιι:οιειιι :εΙιιιιιιιο ίοΙιιιιοιιι Ριιιω£

Πιιάιοίιω

Δε! ιιιΒιιιιιξ ε ριοιιοίιιιο Με. , Ναι ιιιιιιιειιισ.ιιιιιι:

ιιι ισα ι:οΙΙιι3ιοικ ροβιιιιιιιιιι ικαιωιιιιι δ εισιιιιιιιι, ω

ιιιιιιιιι ιιι και άιιιιιΒιι:ιιιο , οπο, 11οιι οιιιιιει ει:

ι:εάιιιιιιιι , ίεά ιιιιειιο:ει ὅ ιιιι:ιειιοιιΒιιι: $ι ιιιιιιιι

:ιιιιιι τω: ςοΙ|εᾶιιιο ; ιιοΒο, πονο πιο:: Με

ιιιιιιι ο :μια ω: ιιι :ει:οιιεειιωι: και ιιιιιιιι, ιιοιι

Ροτειι: ιιι οι ι:οι!ε&ιοιιε Δω ιΧσειίι.ιεΑιιιιιιε αυξ

ιιιιιιιιιιρια ιε!ιοιιιιι οπιιιει (ιιι: ί: εοιι:ειι:ιιι, ιιι::

ρειίειιειιιι:ε ιιι ίιιιιιιιιιε 8τοιιιιιι!::ιε είΤειιιιιι στα·

81Μιζ Μ! ριοϋ- ροιιιϋφ αιιιι::‹ιοιιιιιι:ιιιιιιι ει:ει:Β

(ιιιιι ΐεειιιιά:ιιιι'ΡειΕ&ιοιιεπι :ειιι:&ιι ειιιιιιειιι Μέ

ΜΝ90Πττωια0ιια: ιιειιο πι: Με" ιεήιεέιιι ιιι

ιιειΓοιιιιιιι ν: :ιιιιιιιι:ιιιιι ιι: ιιιιι:ιιιιιιι ι:οιι:ιιιιιι ρ

ιιιιιιιιι άε εοΒιια:ισιιιιιιιε ιιι:ειιιιο:ιΒιιε οιειιιιιιιι πι·

ιιιιιι; ΑΔ ι..ιιεέ. Λουκ: ιιι μοι:: ιιε8. (ειιι,ιεΙει

ιιεπιιιε ιιι εο!ια::ιοιιε ιιιιιιιι:ιι ι:ιεατιι:ιιιιιιιι8: ιιιιι- .

:ει :Πε ειις::Πιιι ειΕεε:ιειιιιι:ιιιη Οι ιιοιι ριιιιει :Πε

ε8:ϋΠιιι ει::ειιειιιιΒιιη παπι Γ:ιιιιρ:ει: 6ιιιι“ιωιω:

:ο:(ειιιΡε: ιιΠιιιιιιιι·ι Ροίιιιιι: ΟΧΒάΤ8, οσο: επε

ιιειιιεει Γιιιιιριώ εοΙ!ε&ιιιεριιιιει ·ιιίιιΒιιιιιι:ιιι επέ

ςείΒιι ιιυὸιτι ει:αιιιιιιεε ; εὸ :Με ιιι :οιἔι εοΠε

θ:ιοιιε οπο: ριιιιιιι, :μια ει: οιιιιιιιΒιιε εκεειιι:ιιη

ιιοιι :Μπιτ νιιιιιιι; οσα ιεΙιιιιιιιι οιιιιιει ειιοειιιιι. ει:

ω: ιιι εοιιι:ιιιιοιιιΒιιιιιι:ειιιιοιιΒιιι α:ειιιιιιιι Με?

ιιι οπο: Ριιιιιιι, οι:: Ξιβοπιιιιοιιξειιεεάιιιιι, δ: πο::

:ιιι:ιιι· νιιιιιιιι,ιιυειιειι οι: οιιιιιει παει:: 8: ιιι

μιι:ιιιιιι με οι·ιιοιιιιιιιι οοιιιιιιιιι Ριιιιιιιιιικιιι:ιιι

:Με μι: ι[Ξ·ιιιι.ιιιιπιιιιι, :με επειιι: ιε!ιοιιιε

απο:: ι) ιιιιιιιι ιιιιιιιιιι, :μια εεεεό:ι.:ιι:ι.Β οιιιιιιιιιιι) 4

Μι 3. ιιε;;.ιιιιιιοι. Ειειιιιιι ιιιιιιιιιιι επι ιιιοριιι

Ροιιιιιιιιι Μια ρειιιιᾶιοι, ειιιιι ιιι-εἰ :οι!ε&ιοιιε

:οιιιριειιειιιιιιιιιιιι οιιι:ιεε, οιιδειιιιοιιε :ειιιειι Μι:

$ιειι: Με: Γυρω Εστω:: εοΙΙεᾶιοιιειιι ιιιιιιιιοιιιιιιι

ροΠιΒιιιιιιιι ιιοιι ιιιιιιι ιιι ιιιιιιιιο,:ιιιιι ιιι :ὅ ιιι:ιιι

ιισιιιιιι σπιτια, :ιιιιιιιικ: ιιιιιιειι ιιιΠ:ιιιιιιιιιιιι ιιΓιι€ηιι

ω, ιιΠιειιειιιιιι ει: ιιιιιι @Γεω ιε:ιιιιιιο; δ: Με: βι

ριιι ιο:ιιιι :οΙΙ:·ι.°λιοιιειιι εοΒιιιιιιο:ιιιιιι οιειιιιιιιι θ::

::ι:ιιιιιιι·ι ιιοιι Π: @Μι Γιιιιιια. @Με :ει:ιειι «Μια, :ιιι-ι

Με: :Η Πιο. Μια: ιειιιιΏιο. α: τει-επ, _οιιὸ‹ι οι:ι.

:κι ει·ειιτιιιιέ Μ: ιεώςιιαΙιε-ρειίε&ιοιιι; τικιι6:ι.- ι

:πιο απο: ριιιιεε ιι:οροι:ιοιιιιΙ:ι εοιιιιιιιιι , 8: ω·

.8ιαι:ιοιιε: ιιιιιιιΠοια ιι:ει·ιιιιιιι Με:: πω: πιο·

ιιιιιιιι ιιιιιιιιτιια:ιε €2,ιιι:ειιιιοιιιιι εδω :απο ιιειιιιε

ιιι Με; ιιε:ιιιειιι ιιι: ιιιΐιδιιιΒιιιε Π: ιιιιοιι:ι ιιι :οιξ

εοι!ε&ιοιιενιιιιιιιι; Λο! 4. Κεί.ρ. εοΒιιι:ιοιι:πι ιιι:

ιιιειιιιοιιι :Με , οι:: Πιο:: ιΠιιπι Γιιιι:, ο νειἐ πω,

πο! :στα ::οιΙεάιοιιε Ροίίιι.ιιιιιιιιι εοειιοιι:ειε

πιο:

Ψιΐω οιιιιι θεοιιοιιε!ι ιιι ω. ειεε:ιιιιι, Για! ιιι ω. Μ. ι.

Η εοιΙεάιοιιε ειιιιιιιι, ώρα: οικω Πε:: ιιοιι ίι:Ρ"""'0
ι . μΙ!ΨΗ:α8

που, Πε!

ΒιιιιιιΞ: Γιιιιιι·ιιι Γειιιρει· ιιιιιιιι: ΜΕΡΗ: ΡειΪεᾶιοι.::ι:ΜΜ

'Ι"Βο

ω?ριιιιιιιιιι

αν.,

.ι 87.·

Διὶ ι..

Μι

Ο

. . . . . Δε:: ι

11ιιιδιιι ιι:: ιιίι:ειε ιιι ιιιιι.μ.ιει ειειι:ιιια , ιιοιι Ρτοετο- μ...

έ:: οι



ο υ ' ' ' |

ι Πο πο. χω. οι Μπι πο. ..τ ο"

ς·.2.,.;!;.. ο "και οτι:ιπιππι πεττεάιΠιιιιιιπ5 Μ! οποιοι τοτἄ πω. :..τουιτ2.4. οποτε. ήλιο. πι. Γιιπάσιπ.ιιιει . · ..

Με οι ...τι εοΙΙεᾶιοιιε ιπιιιιιτθι. οποιο πετιεότιτπο τοπιρτειιεπ·

Πω _οιτεοίοιιε πιο τεταιιπο νιτιπιο. 8ιειιτ ιπ τοτε επι

Ιεέτιοπε ειιιιιιιοπιιπι Ροιιιιιιιιιιιιι εοπτιπιιι ποπ επι

. ιτι ντιπ μπει πι.. παπι ποπ εοεποί-επτ πιο τοι

ποιοι, οπτεί.ιιπτ πιο ιιιιιεεἱπίι·ε πιεση Μι ποπ π.

Ωιτιπ οπο. οιππιιιτπ ιπιπιιιιτι , Γειι ιπ τοτε εοΠε

ρ - θτιοιιε , ιΙΙ:ι.πι πετίεότιιιιιπε εοπιρτειι:πειεπάο επι

ό” ει” - οιιενιιιιπο. Μοτο ιιιειιο τι. τοτ.ι εοΙιε&ιοπε εο8ι.

5° τετιοιιπιπ ιπτεπΠοτοπι σετει·πιζιιιι Γιιτιιτοπιππ

Αι ζω ποτε. επτα. Ιτπριιαιτ .π. ν: Πει” πιο

@τα ετειιιιτιιπι. οιιιιιιι ποτά! , οιπιιιιιιπ Ρετ

Έεδι:ιιίιπιπιπ; ιιιιτ ρ:ιττειιι εοπτιιιιιι , @Μπι Ροτειτ,

οπιπιπιπ ιιιιτιιτιιιιιιπ: εο οιιοτι ιπειτποπτιιιιιιι οι ιπ

ιιπιτε τιιιιιίιιιιιιτπε εοπτιμιιι τιεο ιπιπιιτ ιιιιιιιιτι

οτι-ποιο Πει.Ωποτεε,οποπτιιτπ ετΒο ροτειιτ Βου ε

τιτοτιιιατε , Η ποιτροτείτ τοτιιπι . τιιιοτι ροτειιτ

ΚεΓΡ. οιιιιιιτιιττι ιιιιωιοπιιι νοιιιτιτ:ιε άετετιπιπιι.

πω, .πιο ρτοπιιοετιιιο_ ει! επτα. ιιιισοττιιπετιιτ οι.

~ ιιιπε ιιετεπτια.

ιιιετνΤΑΤιο ΧΙΙΙ.

Απ . βαριά ίιιιτ ιτι... ιιι ιτιειιτε

Βιιιιπειτ
. Ό °

Π· ~ Οπε·τ Με οι Ριιττιιτι:ι,8τ $ειιοι:ιΠ.ιεπτεπιι:ι,ιπ

πω", Οτο Με” απ, ποιο 8: Βεπτιιεε Ριιι!οίοριιι ω..
Μαι. ο 8ποιιετιιιιτ : Ρ|:ιτο , οποιοι ειιτυπι ιπιιεπτοι· οι

-Α"διι|ι_ Ι. 8 3. πρωι!. μ. πο. Κιιτιο ει: Ριιττε εΙΤεότιιι

ΙΜ"“Ρ- ΡωτιιιειΒιιιε .ιι ; οιιιάτμιιτι ΡετΪεἐὶιοπἱε οι ιτι πι.

π... έξι! ) ω τοττιπι ιπ φαι-π, ἔι πιο ςιἶτδὶιιε τοτιιιτι ιιιιιπι

.το ρ:ιτιιειρετ, ριεεειιιίιετε πειιετ. πιτ οπιπιε επικίιιιι

“απο ποπ Γοιίιπι οιττιειριιτ εΙΤε πο.τι.ιι·2, πιο εοιι

Ποτ; πιο ετιιιιπ τοπιο, τιιιιιιιι ιπιιτιιιι‹ιο ειιιιτιτιιιτ : ιει.

τοι: ιιι Βεο ποπ ίοιίιπι Ρττειιιρροπεπουιπ είτ Ιππι

ποιοι; εΠε&ιιιιιιπ,οιιο·επε ιιιιτιιιτε τειιιιι εοπιιιιιι.

ιιιεετ; Μ! ετιεπι εΗε ιιιιεθιέτιιιιιπι , οπο .το ιιττιε
ι .ιιΕιειπ ιπιπετιιιιτ. Μιιιοτ ιιτιιιιιτετ ιπ Με οττιιπιι

τιιίιτιιει πιιιποι ιπειεπιπο. , ίπ ειπε ποπ τποτιοειιιτετ

:Πε πωπω. :πιο νιισοιιατιιιε τετ ιπ πιο εΠε τοπω

τιιιτιιτι Μι ετιειιπ στι. απο , πιο αποτο ττειιτ:ι άι

πει·ιιιιιιπε οπιιιπιιιε_ τιιιτιιτ:ε , πιιτε τεττιεπ εοππε.

ιτιοπε το οτπιιιε ιπιετ ίε εοιιιιιτεπτι:ι. πιιτοΒιιετπ Η

Μπι τιιιιιιιο πιεπτιε πτειιιττάιιτιιπι ιπιιτ:ιπτιο ειιιιιι.

πιιιπτ. νιιέε πωπω είι Ρεττιιιιιε, τι πιο. νοι

ο Με οι·τιιιιε ίιιΡτεπιπιπ ιΠειτι ιιτειιετειπεπτείι·ι,οιιπ

' ιιιπιιιιιιιι Πιο Γεριεπτιιι δ: ειπε οτιιπιε ιιιίτιοπιτ ει:

τιιπΒιτ; είιπι ποτιπιίι Μεριετιτε στου πι. ποιίιτ:

ύβφιειιια ΑιιΒιιίτ. ιοεο απ. απο τπτ Ριβτ , πιίι

Σ; - ιοειιιιιτεΙΙεότιε. Καπο στο-πειτε Ώει Ρι·οοπεεπιιε

:τοκοι εΠι οπο Ποιο ιιι ριοτιιισεπτιο ιιτ ιιιιιιιιτιιε . Με

Ρωτ ΙΜ απο. ιιτπιτετι.ιτ νιττιιτε :ιτι τιετεττπιπτιτοε επτ.'Ρτιιε

_ρτοοιιετιιιιοι, Πιό τιτοτιιιι:ετε ροΠιτ πιστα δι: ρετ

_ίεΕτιοτει ιτι ιιιωιιτιιιιι ι ν: τ:εττο$ οετεττπιπετορτο

.τιιιςιιτ, οποι τετ. ιιιιετιι τοΙιιιιιιιτε ιιιο. ιιετετιιιιπετ ,

πΡριιετιποο ιπππιτιιιιι ροτειιτιοπι .τι πω Ραπ”,

τιιιἑιιι Βιιιιιιοε ρτοειιιεεπάοε : πετιι.ιιτ ιιιιτειπ νο

,ιιιπτπε τ:ιοτειιιιππι :ιτι οιετετιπιπ:ιτοε ειιτθιιε “πειτε

ιιοριιειιτε, πιο πιο. ρτοεοοποιειιτ, ειιιιι ποπ ...και

4 ιιι_ιπεοΒπιιιιτι:ι πω. πιο οτοΓποποπεποπ “Ντι

- Βετο ιιπτΕτιιι εἰἱἶ. ει:ιιππι ριοτιιιτεπάοιπιπ:ατ π.. πο

ω.. ιπ Ποπ πιο" ι·ιιτιοπεπι ι.ιτ-ιι_ Ι)ιιπτιιτ ι8ιτιιι

Με: ιιιΠεο. Ηοο ντ εεττο τιιοιιτο, οποιο φωτο...

"Μπιτ τιιιιτι ιοτπιπιιιετιπ·οοττετ πι.. ιπ Β(ο.

ο .· _ Ριν. ιιι.ιτ ίειιι. Ματ. Με” ιπ Οτο «απο.

ΕΦ "ω... ττειιτιιτ:ιι. ιΕ·είιπτιιιτπ εΙἶε ει·ετιιιιπι ιπ πω”. πιεπτε

τπ:/ττιΜ οι.ιιδτιιιε ειτιιι=Π"=Μ ιτειιιιτιδιιιι πιω Ντιπ είιε.

τωττώ πεσει ιιιιιιιτιιιιε ιιιπτ ιτι ο πιο ιιι ρι·οριιτι πιιτιιτε

""”"” ε:.ιιιειιττε τ Ο.ιιιτΜ οι π. απ. 3ς. πως. ΟιιότιτΙ.ιμ_ τ_

πω. τι:

Ί

 

 ι .τι ω ,”:ιτι ιιιίιιιτ απο: ιιττιτε: ιιιιιιιι οριο :κι απ::

τιτοτιιιειτ, π ιιείιιιιτιιτ. ΙΜ Πειιτιιιιιπι οριιε κι ειτ

ττει ποπ ρτοοιιτιτ στι ιπιτ:ιτ Για πιο, νει οποιο.

ρετΓεξι:ιοπιι ιιιει·ειιται, πιο ει! ιιιίι:ιτιιιίιιιε επειτα

το , ποιο τοτιιιεεπιιιι ότι δ: ιπ είΪε ρτοιιιιότο ,

ιιιιιτ:ιτιιτ ε ιρίτιπι· ιιι επε οτεεεοπεερτο. Μιποτ @οι

οποιο. τ. Μοτο οριιε πιεπτε οτα:ι:οπεερτιιπι , τιιτι2ιτ

:ιττιίιεειιι ετειιτιιι:τι :κι ιοτττιιιπόιιτιο οπο: ιπ εκτετπε.

πιιιιετιπ τ Γεπιτ:ιε οι πιιιιιιτπη ιποιιιτ Απο. πιο

τω. π: .ΜιιιΕπιττ, με @Μι τοπικ. "Με Ρετ πο..

πω” Μ, (με :ιττιτειτ ετε:ιτιιιι ιιτ:ιτι.ιι· οιιιιιιειο ε8··

επιπιιιι·ι .ο οριιε ειττειπιιπι ίοτιιιιιπάιιιιιι Π. π. ιι:

που:: ρτ:ιότιε.ιπι ποτιτιτιπι ειιι(τιετπ οοετιε Βειειιτιιε.

Οοο ιππιίιπ·ι, οπο: είΤετ νεοι δ: Ρτορτιει τιιτιο πιο..

πεε ττειιιιτιτ , ιιτ ?απο ρπεεοπεερτε ιιιιιττιιιιΙιε οι

ιιιιιειιιιιιιτ ι ΐοττπᾶ ρτοειιιειιιιιι ιπιιτατιιιιι. Ιτέιτιιτ

ροτεί`τ ιπ ιιττιπεε ιιιοτειιτο πιω ετε.ιτιιτο ρττοεοπτ:ο

μα.. 86 ίπ πιεπτε ποιοι οοἱεἔὶἱιιο πιο” τιιιοετο

ι·.ιτιοπειιι Ματ, τειρεέτιι ετειιιιιι·πι Ρτοιιπτεπάειτ.

Ρτοι›. ι.Κπτιο @το ιοτιοιιιιτετ εοπΒιιιι: ιτι οτί· 4

πιο ιπιιτιοιιικιτετεΠ .π. τοττπτι Ρτιτεοπεερτε,οιιοπι Ρ".6.έ.

ιπιιτ:ιτιιτ σποτ :κι απο ρτοοιιέτιιιιι : ετ πεε οπο. τ.. τι μπει

είΤεπιιι, πει: Με "πιο ιπετειιτιι ιιιιιιετε ροτείτ Ρ:ιΠι

ιιιιιιιπιιτιιιιιΙιτ:ιτεπι τεΓρεᾶι.ι £τεΕΕτιτ2; ποιο «μια

Πι ιιτ τιιίΠιπιιιιι τ' ποπ ροΠιιπτ πω.. τιιτιοπεπι πιο.

το.ιιιιιι8τ ιιπιπιτιιιι: ιιιιιπιτιο ετιιιπ Η: ιο ειτρτεΠιο.

ιιεπι ιιιιετιιιιτει εοπίιιπιιιεκιιιιιππ ιιιιτειιι εΙΤετιτιο,τιιιι:

οιιοιιιιιιιιιι Ρειίετιιο ιπετειιτιι ττιιιειράιιιιιιιιΙιε οι ,

” οποιο ιιτπιι-ιε ετε:ιτιιτε ιειι !οπΒε άιιιετιπ τιιτιοπιε ιτι

Εκο, τιιιὲτιι ιτι ετεετιιτιι. Νοε Ετ είιίιπιιιιτι.ιτιο οπτι

Μπι, ντ ιιιιτιεετιιτιπ Πω Ρετιεθ::ι τιιτιο ω... ποιο

που: απο πιω εοπιιίιιτ ιτι ιτπιτιιιιιιιπιτε; ιτε πετ-ι .

ΐεδτε πιο, τιικιιιι είτ ιπετειιτι ,ιτι πετίεάιιιιπιτειιι- Π

Μοτο. Νεοιιι τ πικαπ εΠε ρειίεάειιπιτειιιιιι τοπιο, `ι

φωτο πετιιιειιιιτ ε!ΐεότιιιιιιιιττιιι ιπ ιιτοΡτιἔι δτ ιικ

απο τιιτιοπε , Μ! τεπιιιιιι εοπιιιιιιπι δ: Βεπει·ιώ.

(”οπιιτπι. ιΠιιτι .τι ιιιετιιπ Πεο , οπο ΐοιο μια· τ: ·

τοπεεριο, 8τ ποιοι πιο ρτπιττιμο, Πει” οι πιο- σ."βε

πιο ι ετε;ιτιιτιε ; Μ! πτωτ:οπτετιιιε πιο ετειιτιιτιε.

86 οιιιιιι ιιΙιο οιιιε&ο ρι·πείετιιιτο . Ι)ειιτ .τι ιτιιιτιιιιι.

Με ετε:ιτιιιιε : τοπιτὰ πώ τιιιοιιοετ ειιο οιιιε&σ

οι·πιεοπτερτο, δ: ΐοιιε τ:ιετιτιιτιε ρι:είετιιιτιε ποιε

ᾶιι.ιὲ ειιιΠεπτιιιιιιιπ ιπεπτε Βιιιιι ο , Βετο ποπ είτ

ιιπιτιιιιιιι ι ετε:ιτιιτιε : ι 8ιτιιτ πι.. ετειιτιιιιε ιιτττεοπ

αρτιο , οτ ιπ οπο. πιτ1ιιιι 0τιιεε?τιιιε ειτιίξεπτετ πο.

Βεπτ τιιιιοπεπι ιιιειοιπ [Μο.

8ιτει·ιιιιιι ιιτΕτπιετ, πι... εΠεπτιιιιιι ειιιιιπιιιι Ο ο

πιο...: ι·ιιτιοπεπι πι... πω. ιιιιυιι!ιθ. ο. τι. π. Μπι. τοτε-ε

πρ. μ. η. πιο π. στι, τ. 8. ΤΜ. ι. ρ. «τ. Ι5.672. ε.ό· τ. οπο. τι. 3. στι. ε. Βου”. ιτι ι.ιιιιι, 3 τ. ...το π. Μ... ...τη

12ιώι.ο.ε. ιιττ.ι.1ιιώιτ.ιιιβ 36.εττ.2.414.τ.6· πω...

πρ. 36.ρ. 2.ττττ. τ. ΠοΜιε.ΔΠ.2. ό· ;. οιιμιω,ω, τ.

τσιπ!. 3. ό· ιιιιι.άτειι. αυτιά εξ τιι·3.τοιιι:Ι, .488ειι.πτ2.τ. .

6επιτ. πω. πω. ιιμιάιρ[ιτιπ,ΡιιΙιιτ. άιῇ›. τ. πω!. τι.

Μωβ!. ιπριο!σειι τα. πω. τ. τυποι. τ. απ. 8ττι.6.5ιι.,

πιο». Ι.ιι.|σ20 πι. Β."Με2. Μι!. απ. ι. πω!. 3. Με».

Μ.. ε. αυτ!. τ. 7ιιιηιιτι τῇ. ·7ι ό· οι.. .9ιωττεΜ.3.

ε: ιστού. τ.τ.(τε. ι. τιιιιιιππιιιι Ροπιιιττι. είτ ιιιι&οτι

Με Ριιτιιιιιι , παρει. Μι. Μ. ποπ. τι. 46. νωπο.

τα, νιίιοπειιιετιτυιπειιιτπιπι ιιεετι :φαι ποπ πιο μ .

τι. εΙΤεπιιίι Πιιιιπ5. οπο Με ω... ροιείι, πιο πο- . .

τετιτ.ἱὐἱιΙ. πιτ, οπιετιιιιτιπτ ,τιιιττιοιριιτιοπεπετπτο - ε·

ιτιεπτιιπι πω. ιιιιιιι ειιτετιι Ετ ρατιιειριτιοπε πι: °

οπο. πετιιιειιπτ ιι:ιετε Βιιιιιι:ε εΠ6ιτιιω ετειιιιιτει:_

13ιιιι.ιι πιεπτε ιιτοτεοτιεερτω ιιιιοπιιι Μοτο ποτε:

ρ:ιττιειριιτιοιιε ιιιιιριιιιε. Ετ τ"ΕΙ·ξ τ. ιτι Μ”, πιο

ττιπτ , Με:: νιι·ειε Μπι ιιιιιιιε απ, τιιιοτι πε εκατο

π. ιεειιπόάιπι είΤε σε:.τιιιιι ιιιιε1!ιοι πετιιιιτ.

πιο.. τιιποιιτπ. πιει, τι: το. Με περι!. εοπίιθ:ιτ 7- .

ιπ ριΠιιιιι ιπιιτιιιιιιιτιιτε 86 Ριιιιιτιοιτιοιιε απ. Ριπι. πω.

ο ειρ:ιτιο

 



οπο. πω. απο πο. ~ οι

ειρ::ιο 8: ιιτιι:ε:ιο εΠ`ιιι:ιεΙειπ τειι:ε&ιιιπ πιει: ει! εποιεπι:ιιτ ε: Πεο , ει: :ιιιιιιιττι :ειιιοιιιιιι επετιιοιιιτ

- ιιι:ετιππ :ο οπο: ιιιεω ι3ιωτιε ποπ μοιιιιπ: .το ετεε:ιι:ιιτιιιπ: πω: απο, επ:εοιιιιιτι πάω εοοπο

λ

Σαεπιιιι υπ

απβιι. του

ει: ;.

4 οι:

?Μωβ

ο π.

τονι

` ιι

Βιιιιιιιτπ:.

Χιτύίο,ό·:.

Π· __

Ν°ι. .χ',"

ε.

. τ ε·

Ποια! το

ποιοι::

οποιο”.

πιο: @εαυτο Ρ:οιιι.ιειιιιιεε,ν: ιπ ιιιιιιπἐ τπεπ:ε οι:- απο: επ ιιτιιιιεε , ειι ι·εττιο:ιιιπ ειιει1ιοιιιτ ειι:ετπει:

ιεοιπε επιιιεπιετ. .

:ποιοι ιι: ιιιεε ετειι:ιιτιιι·ιιτπ: πω: .π. εοπιιιιετιιιι;

ι. ν: εοπιιιιιιιιιιο Πει:ιι:ιε : ε.. ν: :ποιο εΠ”ε&τι2

ετεο:ιιται·ιιτπ5 ε." φαει ιπ:ειιιΒιοιιιοτειιτι.ιιιάειπ.

η.. ν: ρι·ιιπετιιιττι οι:ιε&ιιιπ Πιπιππ.εοεπι:ιοιιιι.

ε. ν: εοοπι:ιο ειι: 62 ιρει:ιεε ειτοτειιιι ε:ειιιιιιιιτιιτπι

Οιππεε ι:οπιιεπιιιπ: .ο ειιεπ:ιιιπι Πιιιιπιιτπ ποπ Με

ιιιειι.ιιι ν: επ οπο ειιεθ:ιιιιι ετεπ:ιιτιι:πιπ,οιιιιι οπο.

ποιοι ιιιεεΙιε ποπ επ ειιε&ιιιιι , τω ιιιτεάιιιε ά

ποιοιπιιε ειιειποι:ιτιτει· ; ιι:οιιε πιο πιο: ποπ ειι

ιιιιτιο ο :πει οπο: ειιιει:ιιτ , οι ουδ: ειιτιΒιιιιτ 8: επ5

ειποιοει:ει· ειιι€ιπιιι. ιιιιιιεπι::ιε £ιρετειι ειε :ειτ

οιιιε ο., Ἀιιτεοιι.ιε μπει: , ειιεπτιοι1ι ιιιιιιποπι ποιο

ιιιιι: ιιιιπο:ιιιπ ι πιο τα:ιοτιε Πειιιι:ιε , ειιε ιιιεστπ.

.φπα πιο ειι Ρετιεόιιο πιο , οποιο ετειι:ιιτιι ιτπιπι

:ιι: :τι Πεο; ιιιεε επ:επι Ρτιεεειιι: ιπ επεπιε Πει ι

επτεοοοιπ :οοποιεε:ιι: ὁ Πεοε πιω .Πο ὁ Πεο εο

οποιειτιιτ ν: ιιπι:τιΒιιιε ο οιιιιι ιιιιεπι ιιπι:ει›ιιι:ιι:επι

. ιιποοιπιε, οι:Μπα ι·ιοι·πιιιπιιιε. ιιιιιιιιιιτπ.ν: οποιο Βωξ'

ΕΠ “και ©00Π'0ΠΠ6% Μ) @ώ Νιι0Ωθ ΦιιιΜΜ Ε: ι·επιοιιιπι ει:ειποιετ , ιιιιιιειι: , ν: ιιιιοι.ιιιτει ιπ ιε

οτπιπιοε:ιι :πιο ει:ειπριιιπτιο ιιιπιιι:ιιιιιπειπ, ιο :πιει

ειιετπριοτι οι: πιο πο: : ιετι οπο: ειιεπ:ιτι , επιε

οιιιιτπ εδο εοεποιειι:ιιτε Ποιο , ρται:ει:ε: ιπ ι`ε πι.

οιιεπι πω:: ιιπιιοοεπι ιιιπιιι:ι.ιιιιπε:π :πιο :τεμ

πιο , :μια πιο εοπτιπε: ει:ιιπεπιει . ιεειιπιιιιτπ

ιιιιοιιιιε ρετιειίιιοπε: :ιο ιΡω Ρεπιειμιιιιο: πα!

.π.ιειιο ειΤεπ:ιε Πει εοπ:ιπετ ε:ειι:ιιτιιτ,οιιιο εο8πο

ιειιιιι· ο Πω; Γειά ιιιεὸ δ ι)εο εοοποιειιιιτ,ν: ι:οπ:ι

πω: ει·εα:ιιτιιε,οπιιι πιο: ειπιπεπεετ οττειιοοε: ίπ ιζ.

Π τι: ο π.. Ειι`επτιιι ιιιιιιπιι ν: “οι εοεπι:ειι ·

Πεο , οι ρτοιιιπιπιπ ει:επαριιιτ, οσο πιο. ει·εειιιτιι

τιιπι. (.ἶοπι`ιοι: μι:: τ. οιιιιι με: ι:οεπιιιοπεπι Ρτοιιι
- ι ·υ8 ο

μπει :β

τεκιπιιφε

ι*.ΦΡΙ·,,

πιο εοιποιειπτ ιπ τιιιιοπε ει:επιοιιιτιε μποτ Ρετ 62:11

Η ι01°ιποιιι€: ιιιτεδι.ιιιο ορετι: πειωιιι. Με:: εεπιεπ

:ιο ειι ιοιτι εοτιιιιιιο , :οι τ.ιτιο ιοτιπιιιι ιπτε8τοπι ε

ειιιιιιιιπ ει:ετπΡιατετπ ε. εὁ οιιοιι ποπ :επτιιιιιοΒιεο

&ιιιπ , τω εοοπιιιο ει! ιιιτεέιιιιιι οποιο ε οιιοτετιιΙ8

η.

τι.:

πιο: οι

Πέθ

ιπιε οι:: «Μπι. Με; οποιο Με: τιιιιοπετπ εοι- 8ι&" Δε φαξ π: δ: Π:: ειιιοι.ιπειο μι: οτοιιιιειιιιιτ

Ιοειιιιιιιι:ιπ ειιεπ:ι?ι Πει,ν: οι ιρεειεε ιιικιιιΒιοιιπ :ιο ιπΓιιιι· ειιειπριετιε ρτοεοπεερ:ιε δεειιπτια μι:: ο

ει·ειιτπτιιτιιπη :μια Με; ιπιροτ:τι: ιιιπιιιιιιιιιπΦω μοι». Με:: τεοιιιτι: ιιπιιιοετιπ·ι εοποεοιεπιιπιπ ιο "τι .

επι:: τε ιτιεοπτιιι; Πει” ΠΟΠ ιΜΒι'π ΠιΠιωικιιΠωι τεοταιεπιτιπι;ιο ειιπι ιιιεειο : τιιπιπει ιιιιιεπι οποιο, ::2ίβω··

οπο: ετειιιιιτι: ιιιειιποιε, οικὶ εσεπτιο ΦΠ ο Μι (Βάι πεοιιιε ν: εοεπιιε, πειτε: νπιιιο:οπι εοπνεπιεπιι.ιπι .

ιρει:ιεε ιπιθιιιδιωιιι ΦΠ .Ποιο ν!Μ οι: ιιι:επιιωπ- ι ιο τεΡτιειεπ:ιιιιιιο ειιιπ ετειιιιιτιε ι :μια εο8πιειο

ιι: ιιτπιιιιιιτιο ειιτοτπ.· Τιιοιπιιιο εεπιεπ: , ιιιειιιπ "ω, "τιιιιεΠΪεοοΒιεᾶι, οι.ιοτι τερτπιεπ:ιι: ,οι πιο ι

ι:οπιιιιετε ιπ ειιεπ:ιιι Πει, ν: ιιωεο.ιιε επιιειο :ιι

ιο Πεο, ιι:: ντ,ιι Ρετ ιιποοιιιΒιιε οπο: ειιεπ:ιε επι.

ιΙετε: πιπ:.ιιιπ οοιεάιιιε π: Πεοι οπο:: νετιιτπ :το

ιιοπεπι Νεο. οπο: πο: ει: ιοττπιι οποιοι: ει:
. ο . ο Ε ο · · 2 ο ν ο . . ο

ΦΠιι>ΜΜΗ άν ΜΜΜΗθιΠΡΜΒ να ΜΒ οιικ&ι· εοπ:ιπει: ειπιπεπτετ; πω: ετπιπεπε ειΐε ετεει.τιιτει- ·

παπι : νπειε Με: ειιεπιιιι Πιιιιπι,`επ:Εοιιιιιπ εο€ποΣ

Έκτο: , οι ιιιπιιιιπιεπτειι:ετ ιπιι:ιιοιιιε, ποπ :πιπειι

ει:επιριοτι:οτ,ειοπεε πι:: οπτεοιιιε ιο ιπ:ειιε&ιι Πι;

ιιιπο.Ι3οιιιιι.Κιιιτιο.Μοβ.Ζιμπι.8ιιιιτε:..7ειο. οοιπειπ>

τπτ; Πιιιιππιπ ειιεπ:ιοτπ πει-Βετο τιι:ιοπειπ πιο οπο·

:εποε :Η ιιιει:ιεε ει:οτειιιι ετεατιιτετιιτπ. Νο:ο(οι.ιοιι

παπι” οπο:: ιεει, πιιιει·:ι:) εάειπρια: ειι οτιτπιιιπ

ιιι:ε&ιιιιιιιι , π: πιω ποπ :ειιιιειοιΙε: πιω απο

πιεειιετιιιπ δ: Ρτοὶιιπιιτπ ι:ιιτεδιιιιιιτπ, ιο πιω τω".

(των: ε ν: ιιΒιιτο οποιο, οιιοιπ 'ποιοι ιπτι:ι Γι: ιστ

πιο: ιιε ιοιιιιε ιιπιιΒιιιε ιο πει-πιει :ιειιιιοπο , :ιι

Μαι ; Ποιοι, τιεοπο ιτπεοιπειπ ιπ::οιε ετιιιεξ ιοτ$

πιει, επ ι:ιτειποιειι; ιιοε εΠε τειοεᾶιι ριᾶοτιε ειιτ

Ρτιιπιιπι ιιιτεᾶιιιιιιπ :κι ο πι: ειι:ε:πιιτπ ειιιΒιιιπ

@πιω ιιοιιτιινετὸ ιπιτε ο Ροιπποτ·ι ειι: ιιι:ε&ιιιιιπι

τοΙε τεοτιιιιεπιπτιπιεΙΙεά·πι,οιιιιιε Γιιρροπιτιι: πι Γε;

ετος;» Β ειιεπ:ιε :ιιιιιπτι ποπ εοπτιπειιει εαυτο: -ιπιιε.

ιεειιπειιιπι ριοι::ιιιτιι ει:: ετε:ετιιιπ, πεοιιε ν: εοοπι

οι ροιετι: οι: ι·ερι·τειεπ:ετε. Νεε τει-ετ: , οπὸιι πω;

τύπο ποπ ειι :ιτε ετεε:ιιτο:, Γειά Πει ε οι:ιιεάιππ ω;

:επι ερ8πιιιιιιιι, ποπ πιιιπιιειια: ιιι:ειΙει$:ιιι , πιο

οιιο:ι ιο β εοπιιπε: ιοτιπειιι:ετ. πιο: ιιιιιιπο ει;

ι`επιιιι, πεοιιε ν: εοοπἱιε , τει:ιτιειεπ:ε: €ετωπιτει

ετειιιιιτιιη :κοπο απο ποπ Ρο:ετι: ιιαιτετε νπιιιο4

απο εοπιιεπιεπ.ιιοιιι :πιο πω ιι: ι·ερειειεπ:οποοΞ

_ Π ι ο ο 3.. πωπω ιιιιιιπ:ι ποπ επ πιο οποιο) Ή

ι·ατιιτπ , οπιι:εποε επ ιπτειιιΒιι:ιιιιτ πω" ειι:ιιιι·ι,.ιω
Η;

"τι

οι οικι:επιιέ οι @πιει εκρι·ειΤε _ οι ιιᾶιιαΙιε πω- πω:: πιο

ήπιο εατιιπτιετπ.Ρτιοτ μια :ποπ ν: ε:4ι›ιιιιοι: Πιρ- @ειδ

ΡΟΠΟ; οπο: ιπιειιιΒιιιιιι: ποπ ειι :πε ιιιιπ εοΒιιι. '^"""ι

πιω, ιπ οιιοιοττπιιιι:ετ νι:ιειιτιιι· οιιιεθ:ιιτπ,ιετι τσιπ

τιιιτι τπει:ιιιιπι ιπεο8τιι:ιιιπ , δ: ρ:ιπειριιιιο, οπο ει”

ποιο: :ιιιπ:ιιιτι: ιιε:ετπιιπειιιτ ροιεπ:ιιι ει! ιικ

ειεπ:ι επιιτειιιιτο ρτοουι:επιιιιτπ , ιπ οπο @πιο ντιπ

οτοπιτπιιπι,ὲ οπο ιπιτπειιιιιιε ιιιτιοιιιιτ πο ειι:ετπιιττι. Ρ:ορτιιι ε: πο:ιιτειιιπιιιΒιιιε :ει·πιιιιι· οιαιε&ιιτπ.

οριι: ειιιοιπποπτιι. Ε:: οπο ιεοι.ιι:ιιι· ι.. ειιιωπεπ, Ροιι·ετι. Ρ:ιττει11 πι: οιιεπιιο: ιιιιιιπ:ι ειιεπ:ιε ν:

οιιὸιι οπο: Ρτοιιοι:ι:ιιππ ιιπιπετιιετε ε: Ρτοιιιπιε ποπ ο ιρει:ιε: Μπι:: ετειι:ιιτετιιιπ, ειι: νιιιιιιε ιππιεο, ειτ- :οι πο”

ζωο δ: ιπτιπτιοπιιιἱειιιπιιιιιιιιο ειιτιιτπ; ετεο ιιιι- <ιιιαμ·σῇειιιτπιιειιιτει:επιρΙε:ι , οι ιδεα: πιο:: πο:: επ , , ο

οπο ρτοκιιπε δ: ιτππιειιιοιι: ΔιπΒιιιιι ποιά:: ε ιι:.ποπ

τοιιιιπε επ εκτετπο εκετπρι:ιτι , οι ι ιοτπιιι ιπ:τιι

Ε:οτοεοπεεοτε. 3 . Ε:ιετπΡιιιι· ροτειι :Πιτ νπιιιπ,ι:ιεε

:ποια ; επ νπο επιτπ εοιιετποπε εκεπιπιιιτι ιο:τπιιτι

ΡοιΤοπ: πιιιι:ιε ι:ιεεε. ο. Πε τειιοπε εκειποιεειε ποπ

οι , ν: ντιιιιοεε εοπιιεπιτι: ειιιπ ιάειιιοι οι οι: πι·

:ιοπε πιο: , οιιιε πιο: ρτοιιιιπε εΙετει·τπιιιιιτε επιπ

:επι το εοπΠιτιιιε οπο: Ρτοιιιι:επιιιιιπ, ε: οποσ νπι·

ιιοι:ε εοπ:ιπετε ; πει: Ροτειι ειειετπιιιιιι:ε ο πιο οι::

Η, οιιοει ιπ:επιιοπειιι:ετ εοπ:ιπε: , οπο: ποπ ιι: ιτι

εειιεόιιιτ τοπικ ιιε:ει·πιιπετι , πο ειι:ετππιπ οπο: π·

πιοεπειιιτπ,πιιι με: οοιειΒιιιτπ ιι&ιι εοοπι:πτο, οι το

`οι·ε:ιεπιετιιτπ. Βοεπιοια: νετὸιοιιιο ποπ πιο: οιο

ει: ειιτπ πιο ιο ιεριιι:ιειι:επιιο νπιιιοειιπι ι:οπιιε- Β

πιειι:ιεπι , δ: ιοτιπ:ιιετπ :ιι:ιοπειπ ιτιεο. Απτεε.

:ποιοι Πιπιπιι εΠεπτιο, ν:ιΡεειεε ειιοτειΕι ετειιιιι:.ιε

πιο, ειι ρετιε&ιιιπ νετι:ιιιιπ εστπιπέ οι·οεειιιι πι;

οοιιι·ο ιποιιο ιπ:ει|ιοεπιιι πιο ειιιιετπ οπο: ειιεπ

:ι:ι , ν: ιιοιιτιοοιιιιιιι ῷεεἰε ιπ:ειιιΒιιιιιι ετεε:ιιτε

τιιπ·ι , οι ι Πιιιιπο ιπ:εΙιεᾶιι,`νι ε: Ρετιεπι Ρο:επιιιι

ιπιειιε&ιιιε, ετοι1ι: ιιιιεὸ ν: Ρετιεοιπιπ, δ:: οποιοι”.

Μπι νετι:οιιτπ ειιτοπι : ιπ νετι›ο ιιιι:ειπ πετιεᾶε πιο

εε: οι)ιεθιιιπ , ιεειιποιιιπ ρ:ορτιιιπι δ: ιοττποιε :ιι-ε

ι οπο: ,είιπι :οιιιπι Με οι:ιεέιι ιπ:επ:ιοπαιιτετ εσπ

:ιπειιιιιτ ιο νετι:ο; Ηεπι: Επι. ε:ιρτειιι: Απειιιι.

[στο. 38. τι: σούι: Μ. νοι νετοιιπι Πει , ιιορειιο:

χω: :κι οπο: οτοιιιιεειιιιιιπι ιπτειιεᾶιιτπ ιιε:ετπιι- ιοττππιπ οπιπιιιιπ τετοιο ; ίπποι, ιποιιι: , πο: [στ

πειτε, ι”ετιιιιπ:ιιιπ τετποιε , ποπ ει: πεεειιε _ ν: απο ι οπο:: > βιιοιυιπιπιπιστιπροτιιΜ. Ετωπ. τ. π: Με.

οποτε οτοιιιιι:επιιο νπιιιοεὲ εοποεπιοι. πιο Ροιιιι$ι ιιο:ε:, ιπ πριεπιπ 8: ειτε Πιιιιπέιειιε ιειεεε , δ: το;

ν: απο, επι ιιιειΙεπι ιιιειιιοπεπι . :ιοπειπ οπιπιπιπ ε:ε:ιπιιοτιιιπ , ιπ οι1οιιιπ: , πως.

· Π 1 ο ο ο οποιο οπο, επτεοιιει:ι·ιι6ιιι ι:ο: οιιεπι ιιιιπ:ιιιι οιοιιε νιιιετε·νιιο. πω: Πει. ΠΜ:
'ι ι ι Α* ' ο απο::



| Π: · Βϋ.ΧΙ]1.. Βε Μάι Βεἱ.

:ιι1:επι ιη ΩΡιειι:ιΐι , δ: :::0:ίιεωεει: , Π0:12ΠΒΕΠ ιιι :εριοΓειι:ιιιιειο ειιιιι ιάειι:ο,επιιιριε: ιοιιιιιι :ιιιὰἔ

· 8:ιΞιριειι:ιειιι Με” Με: :μια :ιιε8:ίεριειι:ιεεί:, ιοΒιειιιιι: ε. Με:: ι·εειι.ιειΒιιιε ει: :κι εκεε:ιριετ, ν:

:1:ειιιιι.Χει:ειιιΒιι, ιιοιις:ιο‹ι ιιι:εΙΙιΒι:ι @Με :ιιι- :επι-ι :ιιοιιιιιιιι ω ι·ειιιο:ιιιιι δ: ιιιριεπιιι::ι :κι Πιο

:επι ει: , φαι ιιι·:ιιεκ ιιι:ειιιέι:: εΙὶ ειιιιιι ιό , ω εε:ιετε: ειιεωΡω ιιοιι επι εε:ιιιειιιιιε ω ιιιιιιειιιι

:μισά ειρι::ειιε οριιε ω ειπα:: ρ:Ξό:ιει:. Ι.ιεε: Έ Ι εε:ι:Σε επειιιΡΙει:ιε13 ει:: Π: Ρι·ιιιιιιιιι 63 ΈιΡ:Ξιιυπι

Πεοιειε:ιιι ιιι:ε8: ει ιειι:ιΞιιιοιι ιι ι:ι ιι:ι:ιι:: ε ιιιεο δωσε. Α: ιιιιιιεεοΒιιιύ0Μπ Ϊ ἰΠ ὲα·
=Πἰ·Πι Με ε( ΙΒΡἰςιπἱ3·ρν£ (ε :ε:ιε: α Ρ;.ι_έ:ξ @ει ω· ε επιπιειιε εεειι:ιιτ:ιε, Με:: νιιιιιοειιιι εοιιιιειιιειι:ιειιιι

Π

ι

ί

ε:: των,

:εΙΙιΒειι:ιε; Μαι νειὸ , ν: Η: :ειιε: ει: μια οΒιεό:ι Πι :εραειειι:ιιιιειο ειιπι ::ειι:ιιιι: , :ιιιο.ιιι πιο:: Με: κάνω

εΙΤειι:ιιι , εοΒιιι:ο. ν: ιιιιι::ιΒιιιε ὰε:εΔ:ιι:ἱ: ε ν:ιιιιε “υ"”,,“""

:ιὶίἱιτιᾶε ε::ρ:ιιιιε:ιε ετει::ι:ὰ9 , τειιιιειιιιιιε ει: :κι ρρ!η|.[°

ειιιιι:ιειιιι επε:ι:ιιιιιι, ν: :ο Ειτι:ιι:ιττι εαιιιιι::ι ιιι εε:ιετε ::Μικτά .

εφτείΠ 8: ιιιτειιεᾶἰ. νεα ιιι Πεο ρώτα: άιειιιι:ιι:

:σε Με:: , νικ. ιιιιι:ίιιιι ει:: δ: ιἶιΡιειι:ι:ι ι :μια τιοιι

Μ.. Μ”. ιιιτεΙΙιει:ιιι πιιιι:ιρΙιειιτι , Μ ω :ιιιιι:ιριιεε:ιοιιειιι

με”. ιιι:ιιιιιεεειιι Γεριε:ι:ια;ι:ιεε ιιιιιΙ:ιΡΙιε.ι:ιι: π! Με:: :Χεπιριιιι·ιε : ΠειιιιεΙεπι. ν: ει:Ρι:ιιιιιι: ιιιίιιιι&ε σα·

:ιεπι ει::ι·ιιιίεεεπι οιιιε&οτιιιιι. απο.: , ρε:ιειε: ι ειιιιιιι5 ειΪεο:;ὰ, ν: εοι·ι:ιιιειι:ειιιο.ε

ω. ΒιίὶῖιιΒιιεεει:ι Με Εμ:: ιτι Πεο: ι. ι:ι ειιο ειπε ει:επιρΙιιιι:εη Με: επειι:ιε , ν: ει:επιριιι ει·ε:ι::ιτιι

πιω, ει: ιι·ι Με ει:ε:τιΡια: τεο.ιιιειΒιιιη τω κι εε

:ιειε ει:ειιι Με Ριιιιιὰ,ἑι ειπα οπιιιεε ::τε;ιτυι·2 Πιο:

ει:ειιιριιιΒι σ) δε Ριιιω ρειι·ιιειριιιιι: ι·ει:ιοιιειιι ειι:ιε

ροι1ιωιε Πιιιι:ι:ο .ιι, Ριιιιιο ει:επιιιι:ιι·ι. Μινι εται

::ι:ειιιιιιετε: Ρ..6ιιεεω ι·ιιιοιιειιι ειι:ι: ροίΕιιιιει.

Ριτ:ιειο:ιιι: ειι::τιι Με ρε: Γοιιιιιι ειειιοπιι:ιιι:ιοιιεπι

ει:::ιιιίεειιπι ι:ιετε:ιτι ε1ειιιριὰ:ι:,ὰ :μπι δ: εχετε

ρωιεε.ΡιιιιειΡιιιι μιΠιιιι:; είιπιιιι Με:: ιιιιιιι ω;,..;.Μ·.;

ω, Μ τιοιι ιεριιΒιιειι:ι:ι ω ει:ιβειιειιιω , :μια είϊ βΜέηπιιι:

μπει ιιεΒε:ιο "Με ροιι:ιιιι, απ:: ιιεει:ιο:ιε :ερα

Βιιιι:ι:ιιε ω εΙΤε:ιειιιιιι : ειπε ίοΙἰιιιι ιπιροι·:ε: τε:

ΨΗΜ Ι· .είιειιιια ιπ:εεειιι: :ιέϊιιιιι Πιιιιιια εοΒιιι:ιοτιιε : ιτι

"' α" ειιιο (ιειιο Πιιιιτιο. εΠωιωι :.ιιι:ίιπι :ειιιοιιιπι ει:

ειιιριιι: ε:ειιιιι:ειιιω,ειιιιειιιι: ιιι εὰ ειιιιιιειι:ει· εστι

τιιιειιτιι: Ρε:ιεό:ιοπεε οιιπιἰιιιιι ι·ει·υπη εσιι:ιπετι:ιι:

ιιιι:επι που Γοιιιιιι ιτι ειιε-εειιιιε επιιιιειι:ιιιιιι :ια

ι Μια. τω ε:ιειιι ι:ιεΓίε ιρεειει ιιι:ειιιΒιιιιικ ιιι:ειι.

_ :ιοιιαΙιει ν:ειιιιιε πι. ιιιοειιιε εοιι:ιιιει·ι:ιεε ιρεέ:ει:

π :κι ρε:ΐεέ:ιο:ιειιι ρ:ιπιιειι:ι:. α. ι:: ειιιο ειΓε:ι:ισ

εύριωπ π.. - ειά:ι εοετιοΓει:ιι: ὰ Βεο , δ: εοιιιΡιε:ιι:ιτι ι·ε:ιοιιε

εκειιιριιιτι: ε :πιο ιτι Μ:: δεσει εοΒιιοιει:ιι: Γεια νει

:ιιι "ω" ειιειιιριιιιιιιιεὰ ε:εὰ:ιιιὶ: ε ὰ εεεεεωω

ιιιιε ίεειιιιειιιιι:ι ειΒι ὰ ιιιιιιιιιε Γεειιτιειίιπι νιιιει·εμιι:ι :ιιιιιοτιιπι εοπιιιιιιιιιιιιιωι:επι , ρω· ευρω ιιιΠειιιιπ

.ειιιιιιιιιι:ιΒιιε ιεε:ιιιειἱιπι εοΒιιοβειε ε ιιιιι:ι:ειιι€ειι- :Με ροΠιιιιιιιι Με ειιιιιιιιε ι:ιιΡοίΒΒιιιιιιιε πε ιστο

σε ρπιεειι:ιε ίεε:ιιιιιιιιιι ιιι:ειιιΒειε δ: νεΗει8: ιεειι:ιι· ιιιιιι:ιε . :μια :πιο ίοιιιιιι άιειιιι: :ιεεε:ιοιιειιι ειι:ιε

@οι Με εειΓειειτι ρει·ίε&ιοιιε: εοΒιιοΓει:ι.ιε ιιιιιιιιιε Ροίιτιιιι ιο Γε , τω ε:ιιιιιι :ιε8:ι:ιο:ιειιι :ε:αιιιιο:ιιαι

ριιι:ιειρειιιιι: 3 ιιιιιιι ιιοιιι:ε :ιε ίι&ο ΡΔ::ιειΡὰωι·ὰ εεωιιιωιιιιιω. ο ι ε: ιι :πιο εο Πε:ιοι:ι ειιιο εε» πι”

ίιιρι·επιο ιιιιεειο. :με ΡιιιιειΡω ΡοΠι: ιιιιιιιιει'. ε: ¦ Βιιοιει:ιιιι είΒιιιιιι ειιιιιιι:ι , ν: ιιιιι:ειΒιιιι ὰ ετεει:ιιιι€,

ω 9ω"ει ειιο ρει·ιεε:ιοιε πι ιιιιιιιι:ιιιιι. ιτι-ιιεε ειιτειιι @πιο παει!ε:ιε εοΒιιοιειιιιιιιι εκεε:ιιιει ιιι-ρ:εριιο είιε .

@ΜΜΜ ποικιυπι εοξ·ιιιοΓειιιιιιιι· ετεε:ιπ2 κι :ιε ρ:ορτιο θ: ' Φβετε,ν:ιττιι:ειιι·εΓιιιι:Βει:ειΒο π: εΠε:ι:ια,εοετιι

ιιιΔωρει-_Ρει·:ιειρετο, ει: ειιιιιιειι:ιεΙι › δ: ιιιι ει::ιει :πιο _ τι: ν:ιτιιι::ιιιιιι ,εοΒιιοιειιιι:ιι: ειει:ιιωιιι Ρωριιο,

ω. (Με "ΜΜΜ ίιιρΡοιιιιιι: ιιι Πεο; εο :με Μ". είιε ιρι:ιτιιιιι κεΓΡ. ιιι ε:: @πιο επι: :ιι:ι:ιιτιι εο8:ιο- Με

:Μπι ιιι:ιειΙιει:ιι: ιιιιιιιιιι εοΒιιι:ιο , ν: ειε:ει·ιιιιιιιι::ι πω” ε:ει:ιιιΔι ισ ρι·εμιο .τα ιρΓιιιιιιιι ιιΒιι:ει&ι

ει. εΠειι:ι:ι Με" ι:ιεειε ε:ε:ι:ι.ιι·ετιιιιι; ιπιίιε ειιιιιι με, που ιιι:ιιι:ιεε 8: ιιι Π: Με ιο ίιΒιιο , ιιι εεε:

εοιιειΡι:ιιτ , ν: :ιετεταιιιιιι:ε :ιε εΠειι:ιιι, ν: ει: (ΙΜ ιιι:ειιιει:ιιι· ειιιιιιιιι εοΒιιι:ιο , ν: ἀε:ε:αιι:ιὰ:ὰ εΒ είε

ειε: πω, ν: οιιιεόι:ι ριιιιιειιι . :ιιιὰπι ν: εΠ ιρεειεε Μ"ΗΜ ντι-Ρεϋἰε ©1°Φω:Η:00π .

ε:εε:ιιιιιιιιιι , ν: οιιιεό:ι ιε:ιιιι:ιιιι·ιι. Εκ ιιιιιι μια: Βεει:ιει:ιι: ι. ιιοιι ΓοΙιιιιι ι·.ι:ιοεπειιιριιι:ιε, Γεεὰ

"πιο, ε1ιι:ε τωι€ειε πει ε!ε:ετιιιιιι:ιιι:ιιιπι :ιιιιιιιαπι α» :πισω ιόειιιε ιιι Ι)εο ειι ιιι:ι·ε:ι:ιι5 ειιιι:ι ποπ ΐοιιιιιι

επιτιο:ιεπι ω :ερι·ιειειι:ειιει:ιιιι Γεερωιι , ν: σει::

έ.ι:ιιιιι Ριιιικιιιιιιτι , που τω13ειι, ω :ερτ=ἴε:ι:ὰιιιι:ιε

ετειι:υπιε, ν: οιιιεει:ιιιυ ίεειιιιιιιιιιιιιιι ;ειιιιι ειπε Με

ποπ εοιι:ιιιειιιιιιιι ιε::ιπιιι:ετ ιτι οιιιε&ο μωιωο,

Πιρροιιει·ε όειιειι: ΡιοΡτιειαι :ιε:ει·:ιιι:ιιι:ιο:ιει1ι, τα

:ιοιιε ::ιιΠιιιέ:ειιι·ι ὰ ειειετιιιιτια:ιοιιε οωεειι Ρι·ιιιι:ι

τιι; :ιτειιε :ιιεε που ρο:εί: ιτι Με διεπει ::ιιιε εο

π. ειιι:ιο ιιεε: :.ι:ιοιιειιι Νεα. 3. Μι ειιο εει:Ιειιι εο

$ε”Μ9- @πιο ειιιιιιιιι ;ιε:ει·ιιιιιιιι:α ει: ειιειιτιίι , ν: ιρεειε ιτι.

Μ μ? “Ψ'· ιειιη.;ιιιιιι ε:εει.ιιιι:.ι:ιιιιι ,εοπεἰρι:ιιτ, επιειειιι ειειι::ι.

μεμε”

· ·

 

ειΠ:ιι:ι:ι ειιιιιιιει, ν: ιπιι:ε.!·ιι_ιιε ὰ ει·ε:ι:ιιιιε , τω ιρβ, τι'

ε:ιιιπι εοΒιιι:ιο Πει, ν: ει:ρι·ιιιιε:ιε ειιί:ιιιέ:ε ει·ε:ι:ιι6

πω, θα ιιεε ει·εε:ιι:ιε , ν: ἰτι όιιιιιιιι εοε:ιι:ιο:ιε ει:- "ω, ω” -

ριειιε , ν: ιιι ριορι·ιο νει·Βο, 8ε ρε:ιε&ιΠι:ικι Με· ω”.

Βιιιε Μπιτ:: , ει: :Με ιιιε:ει:.ι : ε:ειιιε πιώ Με

ειιιπει:α:ι: όιι.ιιιιιε ιιεε. :ιιιεειειιε Λε8αβ.ρι·εεειιειε

Ι. 83 . σμα.:|ι. 4.46. φαι βη: [εχει. ειιααιωΡιιιηωω

[ευι ω”. νοτια”πιω: "στα ιιιώ'ιιινωύιΙα , με Μ:

[οινπειε που: [ισι:,ε: μη· Μ:: ιππω, ς: [επιρετ πιάσω υπο

‹Ιο |ε[ε ΜΜΜ:: , ει:: Μ @Με ιπ::ΙΙιμι:ιιι ευιι:ιπω:ιπ :

19 πι:: κι Γε ιρίιε1φτιπιε:ε ιιι:ειι:ιοιιεΙι:ε:, 84 οιιιεάι- ι (9 σιιιιιφ[ε :Με επισκ:ιππηαε ιιι:ειεε›ιι,·[ε:ι‹νιάἰιω Με

ν: ρ ετιι:ιειιιπι Ρ:οιιι·ιιι:ιι ειιε νιιιυΓειιιιιίειιιε:α:ηιιε ΜΜειι [ενΜι:ι έπεται· ευι", μειίετιπ,επ :μενω ρου/Ι;

ιιεε ιιεε πρι) ὸιὲιἘιιι εεΞειιιιιιο , ιι:3ιζιι :κι εοΒιιι- ώ 48:87:41:: ριπιιφειιΜηι: . νι β: ηιιιηιιιιΜΙφιε 4:40·

:ιο ε· :που ιτε: , ε :μι ιιετ ιιι.ιι Με: α..

ρι·εΠιι :::ε:ιτιιτ8:°υσι, ει: Μαι :ειναι οιιιιιιιιιιι: εμιιιιιιι

Με ιιΒιιο ετεει:1.1:2 εοιιειριιι:ιιιιι· εκρι·ειΤ8, δ: ε:

ίὶιτιᾶ:ὲ ι·ει;ικείειι:ιιιιε, Γε:ιιιι:ιιιιτι ριορι·ιιιιιι ε: ιω- ιιιιιιε:‹ιε ιιιι,νι :ιε ιεόιιιιιιέιιι ε :μια ετειιιιι::ιι:ι Γε

ιπειε :σε εε:ιισι ιιι εοειιι:ιοιιε Βιιιἰιιὰ, ν: Μι ίρε- ιιεε:: ιιι ιιιΜόε5 ειιιΐει:,ν: ω: ετε:ι:ιιιιι 8: ιιιειειι- 26

' Μπι. 2. Πεο: ιιοιιτιιοιιὸ ιιιιιιε: Μαι: ιιιτιιτοτύ,ΐεά α,,,α:.:

ε:ιιιιιι Ρωιιωιιτε :μια ‹ιε :πιεσε ιειε:ε που ει: πω, αιμ_ΜΙΙεσ5

ίεει ειρι:υιιιιιε :ει:ι:ίιπι :ιιτι:ξε:ε ιιιτειιεθ:ιιιιι ει::ιιιειε

:κι φα: €οιωιωω ν:ι‹Ιε “Με :ιοπιιιιε:ι:οι· τω".

:ιιιιιιιι ει:ει·ιιιιιιι άοιιιιιιιι εοιιι:ιιια: = ιεπιρει :ιιιιιε:ι

- ` - - όιει:ιιτ :ιε πι: ρι·οριιιιιιι ιιιιιετε ι:ιεατιι.ειιιιι εμε: ει:

,Β 4:Ιιι :1:10 Πειιε ρι·οιιιιιιε όειει·ιιιιιια:ιι: ὰ ρι·ορτιο ; ειι:ει·ιιιιπι :ιοιιιιιπι εοιιΠιιιετε. (Ξοιι:ι·ὰ και :πιο

$ἰεπιιπι ε, επε:ειειιιιι·ιιιιττι , οιιιεθ:ιιιε δ: ιι·ι:ειι:ιοιιιιι:ε: ει:- ¦ ιιιιΒε: Πεο: Με” πιιιοιιιτιι.ο.ιι: ιιιιροιΠΒιιιιιιιη να· Μ. "ω”'2

Μ ν" σε ριείΤο ιτι ω:: εοΒιιι:ιοιιε, καποτε ει: ειΤειι:ιέι . ν: ὰ ι :ιε :πιο ιιιειιιι:ιιι ιιεε ιιι Βεο νινε:ε νι:ὰ τω. Κει

ΐιΠΒεΓ::ειφΡιιι:Ηιιι :ιΞιει::::ι ριεειιιει:.6 Το:ι¦2 :ιο3ιιεΞει ποπ ειι_ωε ?ε ΕιάιιιιιιΒιι:5 Μΐ8.ΞΕ3; ει:: _

ι:: ι ε τ :ιε με ε ει: ι ειιιιιι:ιε .ιιι:ει· ι ειπε πιο ο πιτ, εμικι ιιοιι ω: πι:ιοιιε ι·ορει , ε 2 κ. ·

ειιειιιιιιιι: ι. ιόειι:εφιι·ι: νιιινοτιιιιι εο:ινειιιειι:ιειιι ω, ιιειιιιιε Βο:ιι)ενιιιηιιιιια:ιο:ιεε ιιιιι:,Ριορτιειω ξ

ι:ιεεπι

Με: :σε πεταει νιβοπε"Με εεε:ιβικήι:; φέρε η.

11:10: νιιἔι ερω τω. ν:ι‹ιε :Με Η: ειεει:ιιι·ιιιιι [ο

Μ: , "εεε όιει:ιιι· ιιετι :κι ιιιί:ιιι· Με , ειναι:: Πειιε

:ιε ει:ριείιε δ: νε:ι:ιο ι ριαι·ιιιιι. Ε: εο:ιΙειιιιε:ι:ε: κι

Με 3.ιι8:ιοΠιιιιτιιι εοΒιιι:ιο ω:: ι·.ι:ιοιιεπι Μα,

:μια νιιιιιοειιιιι ι·ε:ιιιι:ι: ίιτι:ιιιι:ιιιιι:ιετιι ιτι :εμε

ιειιτειιιιο απο ιόεει:ο ι είιπι ιτι ειιἰειιο ε:επ:υτα

- ποπ εοΒιιοΐειιιιτιιι· , ιιιι1 ιτι ειιε ε:ιιιιιετι:ιιιιι δ: ιιτι

Ρει·:ιειρει:ο ειιιβε.



· ο όιοι::::·ΧΙΙΙ.-Β:-Τοέἱ:Β:Ϊ,ὲ. έ
; ' ο93 _ ι

Π Μαιοωπιποπιι,οιιιιπο: :ιο ιο:ο οοπι,:ι:ι· πιιοπι
οι:: πωπω:ιι::ιἰοιπο :οπο:οοι1οπε :ο οΙἰπιιἱ: ου' `

=7; πω:: :οεποίοιιπξιι:. 3ι Με:: :ιππιπιιπι ι·οπιιι:ι: πω: νπιιπι :οποιοι ο:ο::: ρ:ιιιο πιο, ὰ :οπιόι·ι 3ο- -

Φων- 3- πιο ρτοοιιδιιιιιιπ ιοοιιτἱ-ιπ Με:: , ο:::&ιι οιιιιι: Π: οιοο :οποιοι ο:ο:: ιπ::: ιοεπε,πιιο Πιιιτο:::ιοι1-·

ει:: πει:ιιιιιΙ::_ἰπ::π:ἱοππΙι::ι·:ιιΡιοΙΤιι: ιιι ν:ιιοο ιιπ3

8:·ο:ο ,ποπ οι:ιιπ:ιι: Μεση ποπ ιιιιποπ π:::ΙΤ:,

. ι . ν: πιο: ιιιΡροπ:ι: ίπ :ι::ιοι:ο νιπι Ρι·οοιι&ιιιί οποιο

:Πο πιιι:οιιιι!:,8ο (ιιοΠ:πιι:ιιιπ πω: οποιο :ιισιοποί:

δε:: οι: :Η , ο Η ίιιρροπ:: νού ο:οοιιοι:ιιιαπι Μπιτ::

:ιιιοιιο πι: οιτἱοοιπ:ιιπι ορ::ιε. ει: ιο:ιιίοι:ιιω οί.

τοπια: ιπιιτ:ιτιοιιοε ο: Ρ:ιτ:ιιιιιιιιοπ::. 12..ἱοο:ι: Πω: . 2ο.

εοιππιιιποι οιππιοιιιοιιιιπιε ρ::ιοπιε , πιιιιιιο:ιιιιι α" ο::

Ροι·ι:ξ:ιο οι: :ιοΐοιιιι:ι , οίιιπ ρ:::ιπ:ιι: :ο οοεπιτιοσ

ποιπ·.!οιο!ιι:;ιιπ ;:.Π Ρ:τηιο:οριιι:ιοπ:πι ::ιοιιιιπ- ·

πι: ίοιιΡιιιο οι: πιοοο Ιοπιιοποι Μπι:: 1οιιιι.ι. νοἱ - _

ο: ?Πιο Ι):ἰ› 'οπικια,ιππιιι:, μ:: Μικρα: πω:: οπο: Σ

δο:πιπποπ , ποπ Πιροοπί: ιπ ΠΔ:ιιοι·ἱο νἱπι Ρτοοιιι οι: οιιιιωί:πε ιο:ιιιο:8ι :ιο Η:οιο.:.Ρι·ι πιη:Μ)[;,Ρου . Δ .

&ιιιειιιιι πιοι·ιποιιοπποειο πι: ΐποίι;:α:ιιπι ί::ιτιιο,ίξο ΡΜπιπ, μι: ό·πιο , Ρ0"ΜΒιι: σιιιιιἰω-ν:τύιι "παπι

απο: :οποια 88 @πιο ιι::ιποιοιιε. 4.ιι::οι·πιι: Η!" πο. Καπο προι·οοι·ιιιιιοπιε :οι ποιο δώ: :Νοε Η· ·

  

Ώστο!!..4.

ι ιέ·:

οπο. 51

?οπο σ. _

ει;

ποπ οπο:: ιοι:ιιιπ ο: α::ι·πο Ποπ , :ο Ποιοι πιο

οιιοιι: :Χ Ρι·ορι·ιιι πο:ι:ιιι :ποιο έ' πιο: Ποιοι ποπ

οτοοιι:ἱ: πειτιιιίι οιιι::ιιιπιιιο οιίοι·::ιιπι ο Γ: ; ποσο

:ο ιιι:ιοιι6 ιο:ον:ΙΤ:ιι:ιιοι::ι ι·οπιιιτιτιι:;, :Η .π.ιο:ιι

Μάιο ω:: απο: πιω οι; υπο πιο: πο:ι:ιέι :ποιοι

οέιο::: :οποπ:πι Μπι :.ιο:ιι ίοτπιιιΙι::: ποπ :οπ

πω: ιπ :οπι::ρτιι :ο:ιπςιο, Γ:ο οοι:θ:ιιιο. @οι πιο

:ο ιο :ιο :ιιιοο οπος:: “ποιοι” οπο: :ιο :ι:ι:τιι βιο

πω:: ποπ οοπ::Ρτιιιπ ΐοι·πιιιΙ:πι, ί6ο οοι:&ιιιι.ι:π'

πο:: πικαπ, οίιιπ :ο προ: Ηιοι::ιοιιιπ οο::τπιιπ:ιτιιτ,

οποιοι:: ο:ο:: αο:ο)πιιοο-:::1ιππ!:,ποποιοο

οιίΠιπο: σ:: οι:::ι ίιιοιιιποο. δ. ιοοιι πιο:: ν::ιι:π

:α:ιοπε οιιιι(ι:,ποιι :πιο οπο: Η:: :ποιο :Πο :ιι:ἰοπ:πι_

οπο:: οι: οι:ειιιιι, ι:ο :ιο πιο: απο: Η:: :1ιιοο οι:

@πιο απο:: ::Βιιιιιπ:ιε ιιι: οιι·ιεοπτι:: Ποπ: ο::πἴιιπι

:ο οποιο ιιιοπΓι.ιιιι:ι, οποιο οι::άιοπ: :ιο ::8ιιΙιι:ιο

ποπ: πιο πι: οιιιιθοι::ι::. Εκ :πιο ίοΗιιἱ:ιιτ, οιιιιοιιιι

ιοι.ο.!:ιπ ιιιιπι οιιιιιιι!ι:ιι::πι :ιι::ο::: ποπ οοίἱ:,πἱΠ

Ξποπο:ο ιπιι.οΙ:&ιιιιιι, οι :πιο Πιιιροπι: ιἱι:ιι::ιιι οι'.

Έ:61;ιιο:ιπ οπ:ι·ι:.ηιιπιπ Μ:: :6Ρ1::,οοι:&ιιιο_ιιιο:ι3

οιι·ι8:ποο. π.ιιιτ:ιιπ:ιι ἰπ::ι· πι οικω οι 6.- ο ο

ππΙοπι; πιιὸο ΒιιιιΠε πιοιιοι: ιι ιι8:ιιοιιπι ,πιο

π:ορ::: Πιιοοπιτςι::πι:νπο: ρ ι:ιιιιιπι ποιοι::

::ιπ απο:: ιπ νοΙππ:α::,οιιιιιε οοι:οΒιιπι :Η οποι

::ι.8, ιιιοιιποποο :ιΠιοιοποο Ποιοι :ο οριιε : Ιο:ει!ιιι

πιο: ιιιέ:ιιε :ιο οπο: , ρι·ορ:οιήΓοιιιιιι :ιπί::π:ιππι

οΡ::ιπ νπο: Γιι:ιπι ::ιιιίοΙιτο::πι ιιιιπι:οιιιιο οποιο::

ιιι ιπ::Π:διιι , απο: :ο τοΙιιιιιιιε ο::π:ι.ιιε πο προ:

:οι ι8:::: ει:: πιο ::ιιιωι::ιε: :ιιιοι·πιορ::ιε οι

το&ιο, :ιο Μι: οποιο ιιιποοπ::ριἰ. διοιι: οιιιιιο.ιι

. πι: :πιο π: οποιο: :ο:&ιο , μποτ:: οοπι:ει::ιπ ιιι

::π:οπιι 8. :π Βοο.:ο: ιιπιιιπ ςι:οπιπισ.ι·, ριιιι:ειο:α.

  

Με μοποιο ν: ν:ι·οιιπι ιιοςιοπ:ιΙ: Ραπ: πο: πιο·

ιιιιι.ιιιιιι: ροτιιπ:π::ιο νοι·οιιπι,”δο οοΒιιιτιοπ:ιπ-πο- Ο

Γοιιιισιπ ,πι:ι·ιοιιιιπιιιι· ?ΕΜΣ πω: πιο: 1οιιι:οπι

πιο: 8.Ρι·οο:οι:,ν: έι.ιιιο: πο:ιοπιιΙπ ν:ιἱιιίςιι:,οπι

πι.ιοιι:: ρ:ι:ιπ:π: :ιο οιποι·οπι :ίο:π:ιιι.ιοπι , παπι

ωιιιιωι $ριπ:πι 5. ι:: πιιωρ:ι:ιπ:πι: :ο οπιπι σε

::πτι:ιπι,ιπ::ι·ιοιιιιπ:ιιτ πιο Ρο:τπ:οπιιοο_Γο!ιιιε ο?

:το οι: , :Πο ριιιοιιιπι ο: οιι8ιιιιιΙ: ρι·ιποιοιιιπι πιο::

. ο οιιοο:ιιιιιιπ :ο πιο: η_ _ _ Δ _

ποιοί: :ιιρτ:Πΐιιιι: , οι :πιω ορειἱ: ξ:ιοιιιποι: ιιι·:ι- . - ει: οι: οπο: :ο πιο Γοπ:. οι ιι:Βιιπιφ:ιπ:α. Βιι- 4 | οί'

πιο: :Η ;'ιο:πι ιιπι:.ιιι :ι:ρα::ιειριιι: ΐ:ιοΓιιπι. ι:ιδιπ Μοτο-ι; ι

.π. Πειιε-Ριοοιιοιι οι·:πιιιιιιιι , ρι·οκιπιο ποπ ::ίοι:ι: [πιο

οι: Πισω :Ποιι:ιιιιιιο:ο :ιο οι·::ι:ιιι:ιε ::ιρι:ΙΕι: ιιι Πιο

οοεπιιιοιιή ιοιι :ιο οποιο ιπ::ιιτιοπιιιι:ει· ίιπιιΙο, 82

Διιιιιιι€ωπ ι οι·:ο:ιιιΞι ιι:οοπεοποι. Ιο::π οιοο ο:

οπο:: οποιο : ποπ πι; οι: οιι·ι2ι:ιιι· :ιο οπο:: :ιο

:Μπι Ρι·οοιι::ποο; ΐ:ο Μι:: ί: οιιρι·:ιτο, ποσο οι.

οιπΒιιιτιιι πο ιΡΪο πο απο ρι·οοΠαο; νποι: οοεπι.ι

:ιο,οιιιιιι Β:ιιι ιπιιιιιο:ι·:: οποιοι ο: οπο:: ρι·οοιι

οοποο, οιί:ιπ&ει :Π::ιο προ:: :ιο :πιο ρι·οοιιοοιι

οι: ν: πω: ο π: :Ρίο :πιο οιιιί::π:: ; οι: .π. :ο

ιιι:ἰο :ι:ρτ:ΙΤιι, ιιιιιιιι:ικιο πρ ποπ τ:: απ:: ρω·

οιιάει.__Ε: Μ:: οι:ιιιιιιιι ιιι::πτιοιιιο::: :ιερ::ίΐει ἰπ

πω: ι:οεπι:ίοπ: › Π: :πιο ιπ:ι::ιι::ι5 Μπι:: :πιώ

ιιιοπιιιι :αποτο :και Ριοοιι&ο ,ι π: οίΤοπο:ιιι·ιιΗ

οι Γποι:άιιιοέώ :ποιοι ιιιι πω: ιιι :Πο ιπ::πτιο

ΜΗ 8Ζ0οἱ:ᾶιιι0,πιιὸο ιο Μτἱοποτπ ἱοοπἴιιοἱεἱπΕΧ

οι: μι:: :ο :οπιιιιιι; :πιο :επτιἙιιι πισω: , μα::

Πιιιιιιοπι :ιΤ:πιιιιπι οοεπι:ιιιπ, ν: ιπιι:ιι.οο:ιο, π:

ωτιεπ: :Πο ο:: Μοτο: οιί:ιπο:ο :άρ::Πιηιοι· πιο

πιο: ::-επι:ιοπ:πιι ους: ιιοι:π οι·ι·ιιιι.ιι·ι: :π Πιιιιππ

:οεπι:ιοπο :ιιοι:ΙΓ::: , ποπ ιιιπι ::οιι::ι· ιρΓοι_οι·:ιμ

πι:: :πιο πο.ιιιποιιο_ ί:ο :2ι:ιιπι ιπ::ο:ιοπιιΙ:ιι

ιιποοιπ:ε οι οπιιιι:ιιοιποπ ο - _ _

@Μπα π· οιί:ιποι:ιο οπο οοΓ:ιι:ιι. οί:,δο ἰπ οπο; 38: - ι

ίοοιι: Δ: πιο:: ποιιιιπ: ι ι:οπιπιππι νΓιι Γιιπιοικϋπιέ:8""Έ'"Ε;
τ:ο:οι:,οιιι Μπι:: ό: :ιι:πιιιιιιι· πιο :οοο ιιιιιι·ροπτι ΜΜ' ο

β'::·ιιΙΙ. 8; ' ο

Ί

@οι οιι:ιπριοι·,οιιιπ ο: απο: επιιιποοιι. δι:ιπιπ:π

ιιιιΙιπροι:ι: ιποιίοπ&: :6:ιπ:ι·: πω:: :ιιοπιριιιοι

οι: : ι:: οπο: ::πιιιιιοοπ ιποιί:ιποο: :οπ:ἰιι:: ματ::

_ ιο:οι: :Η:έ:πε ρ:οοιι:ιοο:ε. Ιο:ιι,::ίιιπ β: ιιι ::ρι·ιο- ι .

Π·

@ποπ

οἱ:

θστοΙΙ. ι σ.

οὐ:ι. ο

(:ιι:ιιιιοο νπιιιοοο,ποπ ποιοί: ιποιίὶιπᾶο πιιιιοΓρ:.

οι: ιοοιιοιΙιιι οοπτιποι:, Ιοο ΠπΒιι!ιε ιο::ι.οιοοιιε ίιπ4

ΒιιΙι::οτι:ίοοποοπ:1ο:ι:. ο. Παπ ποπ οπο:: ιο:ιιε,

π:: :Η ασπρο: :ιι:ιιπι Ρ:ιΈοέ:ιοπιιιπ,οιια: ιιιοοπι

πιιιπιοιιοιι:ε [πω οι:ο.:ιιιο:πιιιιι ιο και, ::Ι:5::πιπΙο:

Ξιπροι·:ι: ροΠἱιιοιπ :ιι:πιρΙιιοιΙΙ:ιιιοιπ ; ι·ιιιΠιι πικαπ

:Πο φαί:: ριΠιιια ιιπι::ιοιιι:ιι: ιπιιι Ρ:ι·ί:οοιοπίοοπ

πο:: Πιο: Ριορι·ι:: πο, 86 ἰπ:οπιιπιιπι:ιι°οιΙ:: απο '

_ τιιι·ιε; οπο: .πιιποοιπιπιιιιιοιιοο:ε,ίιιιι: ιιπριι::ιοιριι.

Μ:: , ο ιπ:ι::ιπρι:οιΙ:ι, ὶπἰπιιοιοιΙοε ο οπο: ο·::ί:4

ί:&ιοποι :ο Β:ο Γιιιι:ιπο:οοπο:ιι:οι οποιο , οικί

·οοι·ιτιο οποπτιαΜ,πάιι: μια”, πι; ιιιιοεοο:ποζ ιπι.;

πι:ποςιι5.Βοοιιοι πι:: ποπ ιποοο οι: Ριζποιριιιπι πι

ιιιοποι,ιοι :παπι :ο8ποιο.:ποι ιο:ο:ιιιιι:ποπ.π. οι.

πιο: , πιίΐοοεποίοοποοιο:π:οπι οι ιποοιιιπ , :πιο

ιΡΓιιπι ο: Ροιιιιιποι.ιιτι: π:ο_:ί: πω,πω: :ιιρι·:ΠοΗ:Νιοιιι: οιιιιιιο. :Πειιωι πο ι:ιοπιι:πιπ οιιι::Π::ι::ιπ -

 

ο ο . ΜιιΙο πω: :ιι:ιπρΙιιι· ποπ :Ποιο τι πο μο

ι:ίιπ:ιπιιτπιπιιε5πιιιπ οιιιπ :πάσι οπο:: :ιιι Η βε

Ώ.τ:ιπ,πο:ιπ ω: :κιιιιιπ:::, πιο :π Μοτο ιοπ:. :τι

οΧ:ιποΙο:, ιιιιπι:οιπιο Ποιοι ι:πι:ιιτιιιι ποπ .πι_οιι:11

Ποιοι π: :ἑιο:ΙΙο ο:Ιιπ:ιι: , :ο πιο: ι·:Ιριοι:, οπο::

@οπίσω :ι::πιοιιιι· απ:: Γ: οποιο : πιο:: ::ιιιιπ @τη

Μο ιπ ιιοί:π:ιο. :πο·Ειπιι:,ιιοπ :ο πιω ::ΐοι:ι:,:ιιιο

ίιι-οιι. 3. Μ:: ιιιιιιιι::ιο ποπ οι: ιιοεπιιιιιο; ποπ πι.

:οποι::ιιιιιι οιππιο πι:πιοιιιοπιιιι: Πιο ί.: οπο:: Ρο

::α Ξ ιιιιιιι ιι πο ιιΙἰπιιο οιιο:ΙΙ:π:ἱ Ρι&οι·ο Ριπ8::ιιι:

:πιο ιΙιπιιιι€ιι:Ηιι·ι: ιιιιιιιςο,οιιοπι που: :πάσι :πε

π:ιτιι: ιιπιιιιι·ι , ι:!ιιιιιι πιο ιπιιιοπ:ιι: οπο: (πω:

ο';ιπι ι οπιπ.ι :κο :ιιι :8:ιπροιι· ,άπο Π: τςοιιοιοἱΙἱ8

ιιι 0οπιεπω ιο:ιι;οίιπι ποπ Π: ρι·οιιιιπιο οι::δ:ιιια.

οι ιπιεπποπαΙιε ίιιπι!ι:ιιοο ἱο:ιι:ἰ πιω:: παπι:: ποιοι· Γ: 8::::ο:ιιι·ιιιι;:Ποι:πιππι ::οιπΡ|ιι::ιΒι:ιιι·ποπ

Μ:: οιι::τπ οι παπα:: :πιο οοιιποΐ::ποι ιο:ιιι:ιιιπ. Ϊ οι πἐ οιιιιιιιι :Η :Με ιιιοεπιι:ιιι· οι:::ιι:ετίι :ικοαιριιιτι

ιπιππιπ πιιο:ιιπι ιιπιιι:ιοπ:ιπ Πιιιι:ιζιι :οφρ9:ιιιιιέ
.υ:9::-ϊ·ιοπ ' “ο ο

ι ι.ἱπ οιιιιιιι€ιιίοιε, ωπιιιιππωιπ οι ποιοι: οποσ: '

ποπ ι:ειΙιε,ί:ο πιι:ιοιιιε. @ποιο ο: Νήπιο οι·οο οοπέ

Πι:ιι:ποιιχοοπίοι: ι πωπω: οιιιιποι·ιιιπ οι::ιοιι:οι

 :.Νοπ πο: οιοι:ιιι· οιιιιπιι :Ποποπ οοεπι:ιοι:ι: θεά

οι·οιιιιιιι?ι :Χωριο ι:ι·οοιιι:πιπ,ί]π: οοεπι:ιοπ: πω)

:Πο ::πιο:ιιπι :οποιοι :ιιοιπριιιτ:ιιιιιιι είιιτι οοεπι:ιο

5::οποι:ιο,ιι0π :πιο οι·οιπιιιι οποιο :ιι:ιπριέποο
φ° ο ·°· ` · ε: · π:

ο:: φοιτ:: @ποιο οικω πω ιπ:πιοτιο Ριιοί:π::πι ο

ο



Α. _' ν . "ζ)9:·.__:_·4!

:σε Α _ @Θεσσ Χπι, Βε Πει: σο. .

οσο μα!!οι σε: ιιιιιιιι Ηειιιιιισιοι:ιε ειιιο,οιι ει: “πιο ει:ειιιΡΙοτεοι ιοωοοιιι. @οπο νεισ:οιιοι

Γε πι: οποιο ιιι·οι:ιιιιιι. , Πεο: 2£εᾶιι ορριιοε:ισιιιι·, ”ιο:ει· οι:ειοριειι·, ει: οσο :ιεισοιο:ιι οι Μαι, δερμα

:μια σε: οσοοιιιοοε θ:,οσιι Π: οσοι ιιοι:ιιιιιιι::ιιειι:

ι8οιε οίϊοιιιιιιι ρισιιιιιιιι, οσο ι·ειοο:ο οοοιιισιιιοοιι)

ειιιιιιι οιι:ιοειο οσο οι ιιοοιε εσοιιει:σε: εο @οι

οσοοιιισ οσο οσοι ιε:,ιε1ι ισοροοι: νιι:οιεοι ειιιιΓιο

. οσοιοιο:ιιοι. 6.Μο ε ::ιιοιιιιιιο,οκοοιιιιιιιιο Πεο οπο

πο, οσοι οι οιιιιι?ι Μισιιισοο, :μια νοιτει:ε νι:ισ:ιε

ο - · · οοιιοεο:ιειιι_εό:ιοει·ε οσοι!! ιιιιιιιιι;ιοοιεε νειὸ πιο!

. :ιι:,:ιιιιι Πιο: οποία ιιοινσε:ι ο:ει:οια:ιι:ι.οσιιι. Πεο:

:εσ::ειδοτιιιισ ειειιιιι:ετίι ιο Πεο ειιιιιοδιο οι:Ρ:ιοιιι:

οτειιτ:11°.ι8,οοο οι :ειοιο:ι νοισσειι ιιιοΡΙιει:ει είι σο

Ίεᾶσ τομείοο:εισι ε. Με :απο ιιοοο ροτείι σοι οσ

_ Βοι:ισ :ερ:αίοοιει·ε οιιιιοσιε ποιοι σιιιο&ο. , οσοι

° ` σοι ασια οοιιοει·ε οιοσιιιοοε ιιιιιιισι ε-ιτεειση.ειιιι

ο ισοσοοιιι: :οειιιτο: , :στο οσοτιοεο:ιει, οιιιοοι πιω

Πιο: σοειιι ι·ιιιιοοε,ε:ιιιιιι :το ο:ιοεοιιώ :Πει ροΠιιιι:

ιοιιι::ιι; οοιι:ιοεο:ισ σιιιρε ιισοιιοιε οσο οι ωστι

οεοιιο Ιεσοιι,8:ε.Βε μοι ι.νι‹ιε:ι οσο ιιειιο: οσοι,

4κω"8 Γοοι οι·οοιιίι ΤοεοΙσει3ιιο οοιιο.ιιοοοιιιε ΌιΡ.Γιο:εο

άφ,ιμ,”” :ιοι,ιιισοειιοι εὰιοσεοι_ι·ε ἀιίιιοᾶιοοεοι:οσιο 18ιΕ111°

“Μο”. Π οσο Ιεσιε Π: ο6:ισσειιιιι,οο ιιιοω ειιιιιοεο οοοιιιιιιο:

:πιο πο· ιο :ΙΓεοι ιι σο, :ιο οι Με οτειιισιιι, οσοι εσεοι

:ιοοε ε_ποιειιι: ο εισέισιοι σιι:ιιιιθ: ισοειιιω ριιοιοι

θπμ.!”.". οιιιΒοει:ο ιιιιιιο&ισοε οπο: ειιοοιριο.: δο·ι:ιεο. Επο

οιοι οε8:ιιι οσο ρο:οίι,οΠειι:ιειτο ιιοιιοει ιι Πεο σο·

εοι:ειοι., ι·εοισιο Γοι:οοι :οοεσ::ειε :οι σοε:Δ ο:ε:ιοι

είιοι·οι:ιοοιιιιιοπι Πεο: «οι ρισιιιοιο 8: ιοιο:ιοοιει:ε ει:

ο ιστοιεο:ιιι·, δ: «Με ειο1ιοεεοιει :οι πο: ε:ει:ιιιιιιιι

ιιιοει οσε·ιι:ιοοε ειιστεΠιι)ιρια τοοοεο οτει:σι·ει Διοι

ιιδοιεο:ε ει:ρ:ειια,ρτιιιε ιιιιισοε εκειοριιιο:σι ὰ ει.

ιιιοἐιἀεἔι, ν: Ξιστιοισ ει:ειοριο:ι, ιο οσο :Με οπο.

1.οιο.ρο.σ.” 0οι°8 ποσοι ει:ειοριιισιιιιο:ιε δι:ιοιι

:οιιιιιοιιιε οσοιιοοοισ:: Νεο!μια ρΙιιοοι, ιοοιιι:,ρι:7

οσοι:: :ΜΜΜ νέοι, οποιοι εειοε@ια ο:ιοιιοώιιι

ο [ποΜοοιωροοιωω οσοι οποιοιρωιιιρει οπισιισιο

° ειιςοιιιιοιι,Ιιεει:ο "οι, ο: ιοοιιιιφιιιιιιο ωραιο

οσοι σε8οιιισοι:,8ο Πο σε οε:ετιειειΒὸ Πεο: εΠεο':ιει οι

σιοι οσο οοοεο:οι: ιιιιιιιεοιο.:ο σε ιιιοι:ιοιε :οι οσε.

πι. οποτε επσ::οποοο , ι-:ιι:οοι οσοοιι::ι: τοεοιιο:ο δι

ποσοι, οόοσι·:ειιιιο :οι ω: οιοιι:σιιιο ειισιοέι οιεο

:ο ει:ριεΙΤο:,οσιι: ειφ:ιοιι οσο οοΠεο:οιιι Ηιιιειειι:

Μοτο οιΤε ρει·:ιξιριι:ιι ι ιιισιιιέι. είιεο:ιιι , ν: ι ιιι·ιοιο

ει:ειοριιιιι :οτο σοιοιιιιιιιι:ι ιιισ‹ι Μο μι: ιορι.ο

ν Το αιοοιε [ποιου

Μοο εκσιοιιιο : μοιώιοοι ροΙ:Ιιειιιιιια.ι ἱρ/ἐ

- Μακάου: ιοεοιαδιιιωικιιιιοοε ειιιοικειοψιτιοα:.

το» ο: Ριιιιισιο ει:ειιιιιιιι·,ο οσο εσοιΕι:ιει:ειοριε

ει: σ:ι.ΐοεοι Μεσοι, ρσοι:οι· οιοιοιι ειο-ωι.οφε

5Βιοι οπο ιιιιιιο&ιοιιε Με: επεοιιιιιιι· 8:ιιιεεοι;
ι εοοοιιιιιο:οι· 8οιισΙειιιει,οιιι ιο:ει·ιε οιιΕοσ.ιε νιοεο

:Μια οι; ιο οιιιιοἔι ειποιοι,ιιιι ιοοιεει:ιιτιο :ιιοιοιι

. τοεοιε ειιοιεΠιε οι:ισοεοιισεε οοιισε:ιο::οειιο οπισ

τε3 ιο:ειΙιει ροΠιιο: ιιεοιισιο ει:ειοριιιιι, :μια :εισο

:ιιοι δ: ιοεοι:ι:οιρσίιτε:ιοιεε οι! ισειιμοιε ρ:οκιοιιι

δοιοιιοεοιιο:ιι οοοοιι:ισιο ιιοσε:ιο σιισέιάιοιιοεισιο._

- · · ο Ε:: Με οοροι·ε:,:ισιιιιι εΒι·οειε ειι·οι·ε:,ιιοΒο:ε:- σε

@ΜΡ :μισο ιιορσΒο.ι:ε:,οιιι οιοε:ε:,ιοιοο ιο:ει· οι!οοιΡ ει:

αωονο δ( ιιιεειτο οοιιο&ιοοε οτε ι::ιο:ιιοι σε οοοιιοε εισε

· Φωεεω ι:ιοοεοι:οιιοι εε :ιειεισιστ :κι αριιοεοειιι οιιοι·ιιοεο

αι"Μ"'· οπο: οσιιοσιισοι Μοειιεοιριε:ιε 8: ιιιειιιι:: οσοι!

ποιο ειιο,οιιιο σο:ι ιοεοι:ι:ε , οικω ιιοοιοοιιι:ε οι ο

σοι ιοιι σει, Ρ:σειοοε·ΤιιεοιοΒοε οσο οεΒε:.

Ρι.οιιε ειιιιιιι ιοιειιιοι:οο-οιισ οιοιιο Με Π: ρω·

::ιιιιε ορετιε ιιιιεθ:ισο , ε: ιο Με οσο ιειιοοιοι

Η:: οσοτιλ νεισ,ει:ειοριιιι· Π: ι·οοισιο οιο:ιιιιι ει”.

ᾶισἴι,8: οσο :οιειο ιιιιω οσο :ο σειιιιιε:οιιιο οσοι

ιιι:ε: ι:ιε:ι:ο ά οσοι ιιιεοοιισ:ο Ποιο ιο:ειοεο:ι:

ιοεοιιιοι, στι: οοε:ιειιιιοιεοιοτε ειιιεᾶιοιι. Κσιιιιι

' οσοι πιο οποτε πάθει: €ο:11'ιοΐο ισοροοε: ιιιιοισοει
ο - @ΜΕΙΝΩ , ε: οσο οιείσοιρ:ιι οι , στι: ιο ιιισοι ν: οι

  

οτι: ορε:ιε ιοι:οεάιιι:ε οιι·εάισσοι:ι:εοι,οιιιο ει:οιιι-.

Ριιιι·,οσο :οιε,οοο οεοεΙΤειι·ισ :ιειιειι: ε: :πιο ειείοιιιι.

οσο πι: ιο ιιΙ:ε:ιο:εοι οιιοΙ:ιοι ει:ειοριει:εοι :ε:ισοιη

ιιιιε.Βιι:ι,οιιιι Με, ό· πιο πεση?ετιι.Νιιοι ()ιεΓοι·,οσι ·

:Η ει:εοιοι:ιι· τειιιειίι.ο ισα ιιιιιιΒιοιο,οσω ιιοοιειιιο:ε

ειιιΒιιι:οι· ιο πιο ριόιοιιι Με ίσιοιιι:ει , :οοιιιειιιιιι:

είι, σ: είιεσδιοι ει! Μοτο οιισΓοιο ειιιοιεο:εοι; δ: ιιοεο

ε:ιιιιιι ιο Βεοειε :::ιοι:ο ειιεοιοιοιιι Η: οι:ειιιιι τεσσ

ειιιιΙιι οι εισιοικο είιΕιιιιιιο,ειι οοιιν:ε ροισο ο»,

ειιιριιι:ι, επειοριειισε οι, οσο οιιοεο οσο ιιιιι:ε: οεῇ

εεΙΤ.ιιιο ν: ειιεοιοιιιι:.ιιοσ: οι" σ: Μαι οεεεΙΤιι:ιο οι·

ιιει,ιι: ιι: ιο Μισο ν: ιο ειιεοιριε: ιοιισοιιιιΙιε; νοοιε

:ποιο Με:: ιοι:ειι:ει :ει:ιοοιιιιιιι οι ιοοιισιοοοι είιεο

ι·:ιτιοοο ει:οιοσιο:ιε οποιο ν: οι ιο ποιοι οτιοιιιοι

οιιεοιρι:ι: ι·οοιιοιιιιιε ι εισαι σε: ιιοειτιεο: οι οι! β

ιο:ιοοειο ειιοιιισιο:ι: νι οεοιιι ι.οεοσ,ιισιο ρι&οι· @ώ

ειιιιιιοι: Οι:Γει·οοι ποτε ιο ιισο:σο:ι, οι·οοιιιιο:ο ει· 7':ΐ"Μ

:ε&ιιισιο)σσο (Μισο: ιιιιο8ιοειο ιο :ιιιιειιἐ οεριο- έω;"Μ

ι ει:_είιε ():ειιι:ειο ίεοσιιοιιιιι οπο: οιι:σιει!εμισοιι ιο ο οι πω”

ιιιω,ωι οοιωτι επειιι:ειι:ιοοοιε ο ιάεσιο,οιιιοοι Μ" '

ιο:τιι Γε ρισιω ίσιοιε::ιάε:ι ιο. οσο Μισο: νιοι οιο-πω·

Πιο: αι.σιεοσι,οιιι σιιιεᾶιιιο ιο ιοΕ:ε ιι:ιιιιοιε ειοιιεε

@ιεοοιο ιοι:ι.ιι· ριθ:ο: (ζειιιι·ι: ποτε ιο ροιι:ι ιοιοΒιοε

οειιοεο:,ιιοοιεο!ιο:ο οσο ιεΐοιοι:°οιι εαιει·οοι ιο Γε

ι.

οιει:!ιοτε, σ: ιο ιε επιιιοοε :κι ισι ιιιιοειοεοι ΪοτΠΜοἰ

:Η οσοοσιιι:,ιοεοι:ιοιε Γοιιιοε: ιιιει :Μεσοι ι:οεο:ε

οοοοεοιέι.Κιι:ισ:οοεσι:ιο,οοο Π: Μισο: ν: :οπο οσο

ειιιισ·ειει οεσιιιιοισειιιέ , οι ν: :πιο ιοτ:ιοιεοἑ οσοι

ριειιιιιοαι .οι @οπο απο :επι ιιοι:οιιιιειιι, ιε‹Ι

Αμήν

οιι:ιοι Ροιό:ιειι οσοι ιιοι:ιιιιιιιιιιτιο, :1οιισιοιο.

Με: οσο οι ασ ο ιεὰσ ιιοιοιιιιιι, Γοιι ι οοΒοιοοοε

σε: οι οπο: οσοοσιοεοιιι , Μ ο: ιο :οοε: οο Ρ:ι:ιε

οιιιεᾶι οσΒιιιιι ν:ιτοιισσιιι:: ι:ο ν: Με: ωοριοε

οσοιιι:σε.ιιι: ει: οιιιεᾶο ιιοι:ιιιιιιι.8: οποιο Ρ::ιάιοιε -

ιιοιιιισιιιιιιιιι, Νιιοι ο :ιικού Γροεσιιι:ιιιο οο8οοΓοιιοι

:επι ιοιι:εσιιειο ιισίο;ιοσοσ Ριι&ιοε ιιιιιιισιιιιιιο,

οοοεισοι Μεστά ισιοισσι , οσοι οοοιιο ιισιιεο οσοι

σιετσοι οι:ε&ιιισιο ει! οριιιιο:οιεοοιιιο. :οι ιΒιιο:

Ρ:ε&ιο:ι οσοοι:ιο :πιο οσιοοιε:ιοο ασια: ι:ιειιιιι έ

:ισετεοσι Ποιοι :οτο ιοιιοιιιιΙεοι, ιιιιοι:ρι·οοιιοιι πιω

σ οσοι ι:οιοιιιιιιοι:ιε , οιοεοι οσο οπο: το; ιιοι:ειιιιιιιι

ίεοσοοιιιιο δε.ιο;.Οιι::.ιο :φαι ι μι. ι. 5. μα! "οι

εισαι, σε ιο:ισοε ι:ιεπ απ, ν: ιι: ιο οιεο:ε Μισο

οεο είΐο Ρισιοπιε οσοι: Γοιιοιι:ιοΞ,οιΠ οιεο:ε οσο

οεροιοι.οοοιιι·. Ιο οοιιι·ο τω. οσο :ποιοι οσ8οι

:ιο,Γεει σιιιεθ:ιι οσοοιιισοε εκο:ειιιιιο,ειι ιο ι::ιιιοε σιω2:2

:ιιίὶιοᾶσιο :οι οιιιο&ο ρι·:εΓοο:ε,νει ιιιιιεο:οι οι .οι

σειιιοοι ιοεο:ιε,ιιιάισοε ριοεισέιο,οσο:Ποοιιι:σι

:σε Ιοοο Μιά ιο οιιοι·ει Μι νι ιο ο:οοιισιιοεειοε

οε:οι:στ:οσσ:ι ιοι:ιε οοιιιιε:,οσο ε:ιοοι το φαι ιεειιο-#

όσοι· Ποιοι είτε ιιιι:οιειε οσιοιΡιε, εο:ιεο:ι πιεσει

εειοιοιι· ιο νειι·ιο Έοι·οισ:3 ο οτι οποοικοιι·, τοποσ::

:οι στο: ιεοσοοιιοι Πισω οπο· οιιιιιι·οιε ιιι·ωιεο<ι οσ

ΒοοΓοεο:ι:ιιιιο, σ: Μι· ο βόι.3. εοοεοι οιοιιο νιιιο

οε οσιροτεἔι νιιιειε:ιι τ :ει , Με αιΠε:ε: , σε οσο

αιίιετοι Τοοιιοσι1ιο Ποιοι σα:: οιιτοτσ.ιε: :μισά άι

οσιοεοι @οσο Ποιοι οσο νιιιοτι ιο1οιιι:ιιιιισιο (ε,

ω ιο οι ιοιιιειοε ειιρ:είιειο.

Λο μιεεο ειΠιιιιιρ. Λο ρισιι.ειιοσ,ιο οσοι :ποσα “ο

ιι:ο,οιιοιιιιιι οποιο: ιιοειειοε :Πε εοετοιιιιι· :εΓρε- Λι μ

Β:ιι Μειωσα, τειρεᾶο οσοι: ειι :σωστο τοετιι:ιτε οι

:ε&ισε , ο. οιοοιιο:ε ιιοιιΒιοοιοτιο ρι&ο:οοι Ειτ

οι:ι:ο.(ιιιστι «σε ιοιιιεσ Π: ιοτιοοιι:ιιιι :κι Οποι:εοι

ν: :οι σΙιειιιιι ει:εοιοΙε:, οσο Μισο: οσο ει:εοιριο:

ν: οι:: ία! οσε! οιοει:0ιοι ν: οι πο. οι. Διοιιο οι.
ι · ι ι μ δι ι:

ο Μεοιιοοοι ιο:ει·ιοεειιε: Μαι οι οποια ιοι·οιιι:ιι,οσο ι ι · ι ο

:ιιιοι ν: ιο Ριιοισιο επειοριιι:. ΕΠ: ιει:στ Μοτο σε Ψ

ειιιΠεο:οοιιιοο ιο οι ιιιοοιεει:ρι_εΠιι. 80ιι1:ηιει::": ΐ

ι.ιιέιιιο:ε ιοοιιιι ιιοι:ιιιιιιιοι.ιιι , οσο οιιιιιειιισ: Γε :ιο °*'
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Ετττέό ι2ψ

πω.

_ οὐ. του. οττοτε.επτ2.

Μ!πω! ππτεε.π5. πε πιάσω εττεπιρ!ωτ ποπ επ

νπὶοοεο. εὁοεπ!επτ!π επ τε εκετπο!:τοππ,ΐετ! ΕΜΠ!!!

ιππ!οεπ 8τετπ!πεπττε!!πεί! πο ε!εοεπτ επετπρ!πτ μο

ά!τπε τ!!τ!εετε π8επε ἰπτε!Ιεᾶοπ!ε π! οποσ τοττπππ

πω, Μ! τππτοπτ τετττοττἔ, τττοτ!!π Με!! το εττεπτρ!πτἰ

!!ιτππτΞι, δ; :το επ·τ!πεε τοττπετπ, οικω πρι” Ρτοι!ιπε

ἱπτἰτπτοτε Αι! ;.πε8.οπτει:.νττεΓρ.πε!.ι.ποπ .π. το

8π!ττο ε!! που οοοι!!τ!ο!ι!επτ , οτι τπτἰο !πττ!πίεεε

ι:οτορ!επε τἰττπτετπ επο!!ιτ!οππτ !πί!ο5; Νικ είτ εποε

το.τ!ο τ!ε προτοττ!τπ:ιτ!οπε τεήοεάο τω, οπο πο!!ο

τποι!ο εοτπρ!ετ τπττ!πΓεεπτπ ν!ττιπεπτ επ!είπεὶεπι!ἰ.

φτττττττοΞ ποπ ἰπεοπΒτοιἔ !επτε πορτο:τ!ποιτίοπε επ

τεπε στο ποίΤετ τεττποτε :ποὺ τ:π!ετ.ι&!οπτε: πτω

τ!ττπ ρτο:ι!ου. απο ποπ πιο Φεττ!πτττοτεεπτπ τπτ

τοτετπ,Γεε! οπτιτπα πι! επο!απε!οπτ ρταττεοο!!!το , Με

ίπ εοπε!!πο,ποε »ποιοι Με εοιπρ!ετπεπτἴτ ν!ττοτ!ε;

Λι! 6. πεΒο τι!Γτ!τπο. πω! ποτε!! ατο!) ωττο!ποεπ

ι

!π πο!! !πι!!ο!Πο!!!οτττοτε ετπτπεπτ!π!! εοπτ!πει·ε το!

Ι Σ' Β

Γετ! τετπτ!ππτ!ίπε. Ε: οπο τοπττοτ,ποτπ εττεπιππ.

τετπ οι Πεο ε ε ττττ!οοε τἱοτεπ·τ οπο π! οι!! :παπι

τ::τοΓο!τ!εει!!ε εοπί!!το!το:Ρετ τερτε!επτοτ!οπι€ ετα..

τοτπτο, :μια ο: τ!!οἱπἔι εοππ!τἱοπε ι·ερτώΓεπτπτ! Ροβ

!!πτ,ΐο ροποπτοτ ποί!πο!!εε, εοπτ ΐετπ ετ οο!ει&οπο

ρτωτ:ε το. πό!:οτπ,εο!ιτε ε!! οο!εό!:τππ οπτ ποτέτ:τετι

τοτε ροΠ!!π!ετ Ρετ ΕΡΓεπτ νἰττοτεπι εο.ο!πτ!οπιπ 86

εκετπρ!πτ!ο:ἰ Πεἱ,οο:!εοπίὶἱτοἰτοττ!!ο!πιππ εποπτ

ρΙιττ_ Πἱεετ ποοοε ιι!!ιτιι!ε εεπΓοτ , ἰπ τπεΞ`ι Γεω. επι::

νε!ι!ε ι!ο!πιΈ,!τι ποοτοττπο!!τετ !α!επ τ:οπί!Μ::Ποο!

τ110ι:!ὸ Επ ΐπεε!ε εκπτείιέτ ετεπτοτ:ττοτππτεε εοπίτπτε,

οτι!ὸ_ρετῇ ε πιο ε:τρίτΠ ιτπ εἔειτοτοτίιἰτττ ἱπτεΙ!ΞΒε,

τε νε!ιιπ.Ατ πο! ε: τεπτ!ίτε τε! στο , το !ι!επιπ

εοπί!!!:ετε !π(!οΕπ!ττζπε ετε:ττοτει·Βτπ τ π(!π πιώ ει»

οπτττο (οττπτ!!ετ ε!! τεπε πΓεε:τ 'Πω εο; τ! πω,

Μ! πο! Γρεε!ετ εττρττ!!!ι ετεειτοττττιιο: Ω!!,Ε;ποπ5 τε

επ μπε ο!πε&!τττοο ρ:τ&ο ποπ τ:οπεεπ πο! τοττπ το

ίεό!τοε ά!οο!!05;!ι!80€Β το Πω τ!!ε! νποτπ εττετπμε" !ετπ, Μ! ο!»!ε8τιι!οτο τεε!ορ!!9το @ο 1 ποτετπ ποπ

Μοτο νετο,είττπ ε!εοεπτ Ππ8!!!ετ!ιπ εττοτττπετε ί!πΒιι- οἰεππτ,ἰτ!εειετ:!ἰοῖπω εοπ!!!!ετε ιπ!Ρ!!εετεπτοτι: πο·

!τι,ντ τ!τοετ!π 8οτ!!!!!ιο!!!π ιπτετ Γε Γοπττποπ Ποτό! τα Ίε&τοε ετι!!)τεπτ!πιτε !π_τοεπτει;!!ο!πΞι , !τ:ι! ροτι!π οτ

ί!ι:,ττοπτεποεπερτε!!!οπ ε!! ε!!ιιετίιιτο το: ι!!!!ιτπι!!οιπ ΐρεε!ε ετιρτε!38. τερτπΞ!ειττππτε ετεπτοτττε ,ο επ απο: . Δ

Φτεπτοτοττττπ, ΕΠΕ οπτι.,Γετ! τπο!τ!Ρ!εττ, οι! Ηττα οπο. Μ", πω! !επτ. ε.τεειτοττε ποί!!!π!εε δΠεο εο<έπο

τοτε: ὶρ!`τε πετ· ττ!επτπ εκρτε!Τα:.νιττ!ε πι! 1.ρτο!».πε- [εοπτι!τ το Πτι εο;πἰτἱοπε , ντ!π Τοπίο δε ττππο!πει

8ο Με” ι!!ιτ!πο5 ποσοι! Με !πτεπττοτ!π!ε ποπ ε!Τε ειτε ι!ετιττ!ειι!πτε !τττοοι!!ιτττ πτορτιπε πο.τοτττε πε πο

· !οποπτπ. !τε!·τεπτοε επ:

νπιιιοεττε οπο! ο!:στεθ;!ε τεπτο!επτπτ!ε μήτε! ποπ Ποτ

νπτιτοετε τροπο ε!!`ε πτττοτπ!τ:: είται οι εί!ε ττοτα!επ

τοττοο επρτ!ιπ:ττ ετεο.τοτπ: Γεεππτ!τιπτ ι·τ)›ττιππ ε!ἔ

π, ποστ! !!ππο!π το Γε τ ποπ ποστ! π! εο !τπ!›επτ.

Μ! τ. εοπεετ!ο, "οι ποπ οπο! ποτε!! πιο ε02π!τ!ο
τι . . τ τ! ο . ο ... ·

ιπο!τ:τ ο!οιΕ&π ι!ι!ττπ8.ε τεπτε!επτατε,ι:τοπ πο; επο!Έι

:τττοἰοοεπ τ:τι!.ι!τοε τεε&ο5 εοπτ!πετε : παπι! απο!!

τπτ: Γεετιιἱτοτ, πο!!! εοι!ετπ [οπτ!επτ.οοο πο!Τοτποτ

τπο!τοττε!επε,ροΠτοτοέ 86 τπο!ττιμοτππ!πτο!π Πω

τ!!!!!ποοετε.Νππι τοε;τε!!επτ!α!!τετ εοπί!!το!τιττ πετ

(οτπτ:τ!ετπ τεπτε!επτπτ!οπεπτ εκατο το.τοπτ,οοπ: οπο!

Μ είΤετεπτωεπτειτο το πιω πι: ε!!ι!ετΓπ,τοπκ!τππ

Ρ!!ττπεοεπτ!π τοπιο ττετο,

@το εκετπρ!πτ π! Πεο οτππι!!τετ πω! εοπί!!τοπτοτ

Ρετ τερτε!επτπτ!οπετπ ετε:ιτιττπτοπτ ο ω! πετ τω.

τοτειπ !πττ!πίεεπ.τπ , οπο εεττ :ενίοτε 8: ετεπΡοτε

οτε!! , ποπ οπο εοτπ Πτ,ποπ !ιππετοο; τοπε!εωοπέ

!!ττπ τ!!!!!πεπεπε!! ποιοι. εεετπο!πτο!π Πεοτ + _

Ε:: Με μια πι! 3. οτοο.ππιπ !!τξετ @το τ:οεο!Ε!ο

τ·επτπΓεπτιπτ,ετπά ι!το!πιτ είΪεπτἱπ εεεπιρ!πτ!τετ εσπ

τἰπε πε ετεπ.τοττιτ,ί!τ οπο. του.!!τετ,ττο!τι τπιπεπεο8π!9

τ!ο!π τπτ!οπε!ι!επ ποπ εοπί!!το!τιιτ Ρετ εί!ε Ιππο

ά!οοπτ , πω!. οποτπ επ: , Μ! ρετε!Ιε τεττπ!ππτ!οοπτ,

ποστ! του τ!ρ!ε:τ εί!·Ποττττπ ττετο,τ:ι! ε:τετπΡ!:ιτ ποπ

τ:0_πίτττοατοτ Ρετ ε τετω!πειττοπ , !εε! πετ ε!Τε πο.

ἱεᾶἰοοτπ,πετππε τ απ: ε2ετορ!ιττ!οι! ετιπιτι!τιιτιιππ

τπιι!οε τοπτ!ετττ. !ξιοετποε τπτἱοπε ι!!!!!π8ιτεπτ!!_!π

Ποπ !ι!επε;τ.τοππτ ε:ιετπο!ο.ππ.Υπτ!ε τι!!`οπι είτ,εοπ

τπτεπτπιτπ !τοτπἰπἱτ Γο!:!εά:!ο!: ι:οπΠι!ετε.τπτπ εΠε ι!!

οετ!Ξιπ π οοπτ!πεπτ!π !ςοπ!;,τ:τιτπ εει!επα @απο

Π: πεττεάτο)τιοα το Πεο ε!! επο_!πτἰοσ. !τοτπ!πο, Πι

απο; οποίΞτἰοε !εοο!ε:ίοΙοπι :τοκοι ωπποετο πο

τττ!πο_τατιοπε τ!!!!!πεο!τοτ Δ ε6τ!πεπττέι !εοπἰε του.

!!τ!επιτ.ι τδτπτ!τ!ατ!ιτιΕ,τπτ!οπε ήεδώ: εοπποτπτ!_οιιο

μπώ: ποπ εοπ!!!τοἰτ επιτίτιωτοτετπο!πτετπ !τίΠεο!

'!° Ποτε ωπΜτιπτεοπτ!πεπτπ ετεπτπτιιτπ_τοοτει%οε

οπο! Γρο&Αττο φοβο: νεἶὸ Μετι!ε εοπί!!τιπτ εο€πο

τ!ο !ι.ιοι:&! τεττπ!ππτἱιιὲ εδπ!!ι!εττττπ; «πιο Πειτε τ!!

εκετπο!πτ ιτε:τ.τοτπτο, οιττττοπο5 :το εοπτ!πετ 8: απο

ίπτε>Ροτε!!,ίεεοπτ!οπτ νεοι” τποποεμιττ!ε!ροο!!!το

τ!ε:Πεοε ποτέ ποπ εσπτ!πετ οτε εποβτε ποτε!! επειτ

οπο: Ρετ το!Επετεπτοτπ: επο!ει!:!!εε 8: επετορ!τίο!!ε:,

ία! τετ οπο! ν! τοτοπτεπο!πτ!οπ 86 εττετπο!πι!ιτππο.

(Ξοπτιπ πιο, ειτε το ττ!ειτ ετεπτιιτ:ιτο Ρετ ίστατα

!ετπ τερτα!επτπτ!οπεπι επτοπτ:ποπ ε!! ποτε!!! τοποσ;

Πε τερτπΓεπτπτιο αποτο πετ εοεπιτιοπιτ ΜπεθΙοε,
Π τυπο. Μ πω.

: οι εκπτἰτπεπτε,οτ πρ. προ. εμ ν

. Πε !ποπττ:ττε Ποπ;

_ .Χ!>τ.το!ιττο ρτ!π!!ετ!οοΒιιτ πτττἰΒοτἰε, νπῖτετἰτ

ίτι!ιοττ 88 0ετιτπτ!ε,1εοοττοττεττ!οτπ ιιτττ!Βοτοτπ

Βοπἰτπτ!ε;ποοι! οποιο ε!! ε!ίο!οτοτπ,ρπτττω τομ. 3°,μώ

!έ

Ηπεττοτ .

τ!€ πτοι!ὸ π!ο,·!!!:ἱ οοπί!ί!:ετε π! εοπεεπτο·οο!ει9:!οο.

'ω

ι &!οοτπ,οτεοπίΜ.τ το πτ!α!οΐο τα! :ττττ!οπτοτττ οπο!. ΠπίΜ“Μπ

τω! ετεπτπ:ζ!ζεΐοι&τοοπτ ε πετ οττ!!πειπ πι! :τομε

τ!τοιπ ε:τττ!π!εειιτο, οπο: απ οετ!εότιοπε πω: 8:

τποιιετ: οπο: !202ΜΜ,τ :τι Ρ!!!!!ίε!τ,4ποι! «οποία προτττιπτ;

ΑΒ!οΙίττιττπ ε!! Ρετοτι:!!πετττ το! Ρτοπτ!οτπ !ο!πεδτο

8επτιτοττιπτ,ποαπτ πωπω !ρ!Ξι !πτετέο!ττ 8: εοτπρ!ετ.

πω! !ιτ!!τοε ε!! ι!ιτπ!τττ , π!τετ·ιτπτ ττππ!εεπτ!επτπ!ε,

τοπτ!πτιιατ !ττ ἱπεἑ`ι επττττίτο το; οιππτοοε πιτπτεττε 86

πετΓεέττοο!ΒοΗΒίο!οτπέ :τ!τετπιπ τποτ.ι!ε,ποοι! πει

το1°τιπϊ ρετπε!τ το οι:ε!!πε πι! πιοτεε οι ν!ττοτετ; πε

πτττ!!›ι!το ποιοι Βοπϊτττ!ε τ!!!ροτο,οο!ι επΓο!πτιτω

Ελ, 8: π1τοτοπτ Πτο!πετπ νπι!εποποοε!πτε πιω 8:

ι·πεττει'Μοτ τεε!ε!!τ, τοπ! τποτπ!!τετ,τοπο ττππἴἔειιπεπ

το!!ττ:τ. Νπιπ,πτοοτ τε!Ρεό!:!ιτο ε!!,ροττ!τε πι! Ρ!τ!!οΐ.

Γρεά:ιτ,πεε τποεοπτπ !τποετ οττ!!εο!τπτεπτ.Ωο!:ι πο!!

ρτ!πετο!οτπ τοποσ τοοτ:ι!!ι Βοπ!τπτ!ε ε!! Πτιπιτπνο

ιι.πιτπρττοτ το !!!8 πιτειιτ!οπητοτπ ι!ε πιθττΒοε!ρΠοτ,

2ρτείεττίτπ πο! ότου. !τοτπὶποτπ (π!πτεπτ,8τ τερτοποζ

τῖοπεππ τ?ετ!τιπτοτ. Ττιπι!επτ Βοο!τοτοπτ Π.ο!π!ιτπ

εοΠι!ετε!Βό,ττοδ ε!! ττππ!-εεπι!επιπ!ἱε ρτττεά!ο οπο?

Μ: Πτο!π2 , πικαπ τ·πτ!επιι!ιοοε !πιετέτ:ιτπ 8τ ρεπε

Ι &πτπ τ·ετ!ι!!τ , 8: τιποτε! πετ!εᾶἱοπε: ποίο!ιττττε ; 86.

!

φωτ! τε!οτο!τ!οπ3έ . ξ? ο -

πιει>ντπτι.ο :πιο

| Ι - Πι: νο!οποιτε·Πεἰ, η

ἐεο·ττο τ>πτΜτο

άττ, τ? πιστού το πω» τού!ιιππέ:.

- ϊ τ: ο τ. Εί!!π Που νο!οπτπε, ποπ Ρετ· ιποί!ττττ!

Ροτοπτ!23 ι!!!!!πάηροΜο (το Ρετ τποε!π τοπ

ποπ ε!!εττο Μ! τοπεπεπτο. ΑΠεττ!ο ποοει! οπτπτε

ρτιττετ ε!! πι: Μοτο το ΐετ!πτ.ειτρτεΠο.,τιτπι ἰπ τοπ;

Ποπε!!!μ τ!εππ!τοιΡι·οο.ρετε τ.Πι:ιτε εί!_!πτε!!! επ;

ν !ορτέττετ8ο ετ τοΙεπε:τ 8.Του.ρ.ρ.4τι.το.αττο. ςέπι!

οτππέ τοττπεπτ, !εο οπού πειτοτπιε ρτομ-επ ποιου::

εοπτεπ!επτ , εοο!επο! £!τ:!3ετπ!!τμι!ε πορει!τοε, ιτε!

π! !!!οε! εοποποεππωβ απο: τ· τω! οο!είεεπιτοτο

τ' Κ ο οι Μο.

ι

σύβ!Μπ2δ

επιττβι·π .

υποτιτ!ε

τξ

(ΐοί8τ!.80

Ε.“ . Δ

Μ Με ε!!

Ή0ι!"Π.8

,Γι 6ο

Κ

1



ιιιιιιιι,π πιο:: Μ! ορο:: ιπιεΙΙ:άποιε ρ:σροπιτ,

· ιιΒιιο:ιιι:ι::ι , Γε:: Βοιιοπι ρ:ορ:ιο: πιιιιι_:α :τοπικ

. πιει:: ρε: τω: ιιιτε!!εό:ιοιιεπι ι πο:: ει: πιι:ο::ιΙ::

ι:::οΒο πει :πιειιεθιει ειοθιιιι:εΙΙιρεπε ιι: :::ιπωιιο

έ:: ·ιιιτεΙιιΒιοιιι:ε:: οριο: ιιι1ιπτειιεθ:ιοπ:ιο εστι·

ιεειοι :πιο :ιρρε:ιτοι σε:: :Με οοιιι:ιο ορρ:ειιεπ

οι:: , ντρ:ο π: οπο:: εοιιοεπἰειι:ι. Α: πιο: ιρ

ρε.τι:ιι: ει: πιο σπα:: πιο: Πει:: τ: πιο:: :ιρρε:ι:ο:

οποιοι:: π: προ: εσ8:ιιτιο:ιε εε:επιιιιοοιι::: νο

:: ιππιοειπ :ειιοει:ιιεΙ!ιρεπ:ιερι·:::1ι:ιε: θα:: μι::

.κ Μπι π:: π::ιο:ι:ιει ιπεΙιπεπτ :οι Βοοοιιι ρ:σρ:ἰιε πει

το:ιε εοπ:ιεπιεπει ι:: ρε: πι:: ποιο:π ιι:ιειΙεάιιιι

|ε::ιρρε:οπ: ιιοπο:π ΗΜ εοποεπιεπ:. Μ:ιιστ :οπ

πι:: :πιο ιπιιο&ιοπεε πιο: νιι::ειο:οειιιε ποιο:: ρε:

ἱπτ:ιπιεεε::ιιο:πιοιιιιιιιο::ιιει:: Μπι: :κι οοιιοπι

πιο εο:ιο:·π°ἱεπε;`:ἶ: Ι:ιριε ρε: ιιιτ:ιπΓεε::έπι έι·δοι:ι:τε:π

οι! εεπτ::ιοι: 8ι απο: ρε: ιοΒιιοπιι:ιεπι ιοι::ιιιιιπ ,

ιπειιπει: :κι ρ:ορ:ιιι ιιει:ιοεπιιο. , ίι:ειι:ιιιο3 νει πιπε

οι: , :Μπι :Μπιτ , πιο:: εαιεπει::,ιπ :ε πιο: ρω.

ειοεειιειο , οπο: ::ιιιοπτι Τοπ: :πίσω : πιο:: ειπεν

.Μια π:ιτο:ει πω: ιπειιιιιιτ :κι ρι·ορ:ιιι:τι :Πε , :οι πει

οπο:: ε:: , :μια ρ:ορ:ιοιιι :Με εοπιε:οεπι ι Μα::

:οι :ιρρει:το: ει: :κι εΙΤε , δι :ο ει, ειοα ρ:ορ:ιοι:ι

ειΤε εοπιε:οιιιτ. :Με ::ιιιιτ:ιε ει:Ρ:`ε:επτιιιε :β

Ερικ:: ιΞιιιιι.ρι ρ. Με οι. ἰοτει· ειρρέ:ιτοιο πιω::

|ειο, δ: ιιπιπ::ι!επι , ρ:στι: ιιιοιειιιιι: :π ιεπιι:ιοοιπ,

δι ::ι:ισπιιεοιε ρο:ιιιω: πιο: πο. ι. :ι.ι:ο:::Ιι: εσπ

ιεειοι:οι· ι:οιιπιιιιιεε ποτο::::::5 :ιπιπιιιιιο, πσιι'πιιι

εορτιιτιοσ.ιιιι τω: πειιοι: ιιι πάτο:: ω:: , πιο ε::

ιιρρ:ε:ιετιι]ρπε , εοπι ιι:ιτο:ειιι ει: Μ:: ρ:ορεπιιοπε

οπο:: ι:: ποιοι:: ρι·οιιεατ.- ε.. ιιιιτιιτειιιε ει: τιιιιιοπι

οι! ποιο:: ε.τιιιποιι:ιε:ο :ο πω:: , Μια:: :ποιοι

Εστω.) ειπε ρε: ειρρ::ιιιοΡωπει:ι ιιοιιτεορτισιεεπ::

ρ:ιειειιιιιι. 3.οι:.:ο:ειι: ιπι:Ηπατ τιιιιιοπι :κι οσππω

ἱΠἰοι ροτεπιια , εοιο: ει: ειρρετιεοε μιπιπιοιιι πω)

:κι Βοπο:π :εποε ιορροιιιιτ ει. ιιρρετε:ε .πιιιο::ι!:

τα, πο:: ει: ιδιο: ι.. Μ! ρ:ιπιο: , Με ιειιιι:ει ρω::

ρειιιἱο οπο:: :οι Βοπιι:ι·ι πι): εοιιι:επιεπε : μι”.

τε:ε :πιο οπἰιποιἰιε: , ει: ιδιοι: .ο πιο ιι::Πεε: ν:ι::

|ιε ορε:οιισ , :με εορτιοι:επε ιιρρειι: ιισποπι @Ρ

ρ:ειιεπιοι:: , ρι·σρ:ἱσ ιορριιίι:ο εσποεπιεπ:.#

Βια:: ποπ ιιιιρΙιει: ιπ:ει!εάοιιπι Π:ιε νοΙΜπο

ε:Βο ποπιπιριιεο.: πο:ο:αἱιιτε!ιεᾶ:ιιιιιπ ο ιε αρΡεῇ.

πιο εΙιει:ο :κι ροποπι :ιρρ:επε:ιιοιπ _ οιε ηπωω.

ι.ΐτιοο:π ποπ ἰπιετ: :ιεεείΪι:ιὸ νοΙιτιοοι:ι. Νερο ειπ

ιεε.πιπι Πεο:ιπιριιει:: επ8οοι: ιπεΕπιιτο.ιο :κι ω

ποπιΠιιι εσιινειιιει:: , π.: ιπτεΠε ο Μεσοι:: νοιι

:ιοσ , επι:: ρε: γοιιιιιιοπι ει:: :π εάιοαΙε ι:ιεΙιπε:

:κι Βοπιιπι ορρ:ειιειιιιιπι ΠΜ εοπιιε:ιιεπε. νι·ρεε ι

ιιιιιιιιιορρε:ιτο:ιποοιι:: ιοπιιειτοσ ::ιιιιι:ο:ο. δει!

εοπ:::ι: ιι:ι::ι::ι ιπιει|εθ:οοιι: πο:: ει: ει: ιι ω”.

::ιιπιιιιιιιιι οποιο ιιοπι:::ι , Πει ιπεΙιο-ε:επε :οι ρω..

:οι σοι:: (πρι: οτιοπι ίε!ε::ιειιιε Ειοποπι οπο τεοιρο.

:ε ειπα:: ιορρσίι:ο :Η εοπιιειιἔεπι , πιο ιιιΓεοπιιε

οπο:: ι οπι ιιιρρσιι:ο ιισποπι σε ωπο:πιεπ: , πω::

::ιιιιιιιιι ΒιιιιΓεσποεπιεπε. Αρρειἰτιιε νε:ὸ ιπποιο:

“οποιοι :τι ποιο:: , νιροιε :κι οσοι:: ριιγοεί: σε

Εε:ι::ιπειιιι: ρ Γεπιρει:ιπειιοιιι :κι Πει:: οοτιο:π; πεε

ρο:ειι :ο οποιο ιιιειιιιι:ιε :ιο:ιοπι :οοιιο ιπειιιι::ε

ν: σ:: εοποεπειιε , οιοεισ :τι προ:: πιο:: πιο”

νεοιεπ:: ειειιε:ιειτο:ρε: :Μπι ::ρρετιτιι::ι οπο::

ιπ:ειιε&ιιοιιι :ο ιιστιοπι Πρ: εοποππιεπι ιπε!ιπ:ι:ε ;

Βιμ: μου:: ιπιιιι:οτ:ι αει νποπι ριιγΠεε ε!ειι·:πιιπο.

πιο:: , πο:: οπο: πιο εΙἱειτοι , πο: :ποσο ίπειιπει

· οι! ιιποπι , ι1:οειο :ο πιο:: , πιοειὸ οι! οποπι ιεΙ:Μ

ειπε ιιοτ:οπι ρε: πιοειοπι :ιπισ:ιε δ: ρ:οιΞεο:ιο:ιπ .

ιιισιιὸ ρε: Μιτιοτ:: ΐοι;::: :Σε ειισπιιπειιοπιει

ἰκἰιιιε?ϋ

ὁ μισή.

ι..

44ριιιιιιισ:

Μ::“πιο ό·

επιπωιέ:

έώ:::ικι

ε.

μμε::

ιι:::ι|εδΗ:υπ

βρε ουδ::

δ”.

0-η

,ο Με :β

ασεπ”. Β0:ιοπιιιιι::ειρρειιιο:ποιο:.ιιιι, Κειρ.ιιι Πεοει-|

(Φ ορρ"Μ"Π ο οι! ρ:0ρ:ιι:::: ιιο:ιοπι ιει:::::ιιί:τ:: Ρο

οποιοι: ρεῖἴεᾶιοοεπι , ποπ:: ειρρε:ιιοε ει:: :ιιι

ο

1ιιχρι:, Χ ι:: ι. Β: °:οιιικΜ:ε [Μ. ..Με 1: _

οπο: ποπ ιιιιιρει·ε , νιιιιιετι: ε:ειτο:ιιιοπι: ποιο.

  

:ορτἱοιτι Βοποπι ; ποπ τωιποιιω-ιωρ::::αιοπεω

Βιιιιπάισιιι:, ποιοι: ειρρειιτο: ι:: ω:: :οι Πο· .

ρ:ιοπι οοιιιι:ιι εοιιποτει:.` ?:οι:ι.ριιι·: ι.: ροιετιιιΜ 'Μ' Μιὰ"

ν: Μπα.: :ιο ποιο ι:ιοσιοι: ιπιρε:Γεειιο:ιε:π ρο- ;;'",':';;
τεπτιπιιιιι:ιε , :μια :εροΒιιι:οιίιοι ρο:ο: ιι:ιριιεειι μ .

ιΒιιο: ιιι Πω ειΤε :οιππ:ιιιε:π ρε: :ποιιοιιι ρο:επ

ιιιε Μποξ οι: ::έιο.Βιιιι, απο:: ει: Με; πιο::

εο:ιιιειει :τι ροτειι ροιεπιιι:. νιτειιιο. τι: πιο: οπο::

όιιοπε::ι :ιιι ω:: ε ε.. ο: ιιιιρο:ιιιτ ροιιτιο:ιπι ρεπε

ά·ιοπεπι ρε:ειριεπειι , πο: ιεπειεπάι :ιιι οιιιεδιοι::.

ι. πω:: ιποσιοιτ ιπιρε:ι:&ιοπε::ι Πει: :εροεπιιιι.

πω:: ι. ρε ιεθ.ιοιιειιι θεο εοποεπιεπτει:ι @ποτε

εοπεεειο :π Πεσ ει:: νοΙοπ:::εοι , ροιιτιιισ εσπο

εερ:ιι ροτιππω περσειιε ρσιεπτιι:::: ι:ορει·ιε&ιοπε

οιιιιπδιιο:ι:ε οι: α&ο π.. :μπω ρο:επτι:ι ν: Πε ρε:

ιε ιιπροι·τει:.Α Ρ:σιι. μι:: ε. πει:ιρε ω:: εδω: 3:

:·σΠιοτιιιι:: Βεο οι ιοΒιιι:επι ; πιο: Η ει:: επει- διιιισΒιιιε <

:οι , πο: ι απ:: :ο παπα:: ὰ νσιιιπ::ιεε οι:: Ιωβι."#·

πι: ι :προ :δα εεεΜειι:ιΙΙιο: , 8: Με:: εοιπρο- τ

:ιε:ε: ι:οπι π:: (1ι:2 οπο:: ροοπ:ι.π: εοι:ι Πει: ιι.

έξι: ροι·ο , ιιιι:οιτ:ιισ, ε: ιιιπριιειιιιαιο.

Π ι ε: ο ι..:_ι·'ο:πιο.ιειιε ρ:ιπιιι:ιοτπ οιιιε&ο:π

νσιοπ::::ιε Πιοιια, ει: Βοιιι::ιε ιιιε:ει:ιι: :ε!ιοοι:.

(πω: πω:: Επι:: ::ιπ:::ιιι οΜεάοιο ιεεοπειιι:ιοπι Οωἄ”_

δ:: :ιιιιιε:ιιιιε :Με Ροποποι. πιο ει: ιο:ιιιΔιε , ε: |··,ρ,,,ιψ ω,

ρ:ι:περιι:πι οριειδι:ιιτπ ιιιιιοιο5 ρο:ιπτι:ερνειει:ιοε, πιο:: π:: . -

οποσ ρ:ιπιὸ σε μια ιρ:ειι:ειιτο: ροτειι:ιιι , νει ει· Μαι::

@οι :οι Πιο π.: νοιιιιιιιιε ρ:: ο: ρ:.::ιὸ τρωει-Ιω::

:ιιι ιροιιοιιιπ:: ιπε:ει::5 π ι ιιι ει: πιο οοιιδιο ρε:

ι: ρ:ιι:ιὸ ιρρειιιειιτιι: ροτειιιιιι: :κι εδω:: εειοο

:πρεπε ειιεπτι:ιιι.π ιιιι:οσ.ιπ ιιιιιι::ει:ειε ροτείι πάο:

Ποπ:: ::οιοιιτ.ι:ιε: πιο: ιειπρε: Πεοε.ιπ σ:ππι ο·

&ιι Γε ἰριοπι ιιι:επιιι:,Ρ:οοετο. πι. ισιιιωμ Περι::

βιπ::ιριιιιιι φωτια: οι! πιω:: Οοοιι:. ι. :πιο ει:

ιοτπιιιιε ι 8: ρ:ιιιιι:ιο:ιι οοιεᾶοπι πω:: ροτειι

οι:: νειιι&ομ ποσο ιΠιιπι ιο :ιιτισ:ιε ιρεειιιε:ιπτισ

ιιιιιτειο:ιτ: οι Γοιι-ωιιιω ιπε:ε:ι:ο. ιο :οτιοπε ω::

πω:: Μαιο:: νοιοτι:ειει:ι 8: ιιιιιο:ειιι Πιοἱπιιιτ) .ειμαι

πιο πιο:: :πωιιωεω ιιιι)ιπιτοπι , δ: ι Γε, ειιιειει:ι "και" 23ο

ε2ιειτοιιιο:ιπει·ειι:ιι:. Μαιο: ρ:οιι. :Και ι: 6 οι· 4

απο:: ρσιεπιιο::: νει πιω, ποπ οι:: οιιἱεᾶοπι

::::ιιπιε ιιιιοειιιοε.π.ει: :οι ρ:ορ:ιο:π νιτιο:, ν: πε.

ρ:ιει: :πιο ρ:ορ:ιοπι ιιι:ε:ιοε , επι:: Ε: ρ:ορι·ιε ρε:.

:ί

ι . . . ι .

άι:: ειιιιε:επιιιιΙ:: , πο:: ποπ ροτειι πιο νπιιι:π.

πιο: εσπιρετε:ε. δ: πιο ε:ιεε:ιε:ειιιι· , Μισο:: ρε:. _

ιεδιισ απ: :π ρσιεπιι:ι,νει ω:: ποπ πο:: πι:: ιρε

ειπα:: Έ: τι:: οσιεάο : ποσο ι::ιρι:ειιιι πο:: ποιο

:μια ρε:ιεδιισπι: ει: π: ροτειι:ιε , νει ιδιο , ιιι το·

:οπι ει: ρε: σ:ειιπεπι :κι ΐοοιο οιιιε&ιι ι`ρεεἱιἱεοπ:.

ε. Ρο:ι::ειε σιιἰεἀοπι ειι:ι:ιτιιιιε ρ:ιι·:ιειρειε:,ειε

Βσπι::ιε ιιιε:ειι:ο : προ ε: ι“ο:ιιιιιΙε οιιιεᾶοιιι ειιι::ι

:Με ιιπριι::ιειρ::ο. ποιο. ειιιι:ι::ιε ρα:τϊειρ:::ο. πο.

οπο: ειιι:::.ι:ε:π ι::ιρειι·:ιειριι.:ιιι:: , ι οι:: επιπρο

ιιι:. σο: οπο:: οπιπια ιιοπο εκει:: ιιτι::ιιπιι:ιπ ,

Γεεοπιιιι:ιο, 8: πιιιιετιιιιιιι σΒιεᾶο. Πιοιπιε νοιοι:- πω: που

::::ιε,εοπιιιι: : πω:: :ο ει: οιιιιιι:: Γεια:: [)ιπιπ:: νο- ιιιωϋ·

Μια:: ρ:οριε: αΙιποι::π εοπτιειιιοιιεπι , ειοεπι ιιι:

Βεπτ οπο: Το:: ι:ισπι:::ε τιπειεα::ι. ντο:: ποπ Με::

Απ, πι: ν: ρει:τιειρι:ιοπεε ω:: ::ι:::::ο Βσπιτιι:ιε ;

που:: αειεὸ ιο:ιιιιιΙιε :απο ειιιίΒεπιιι :το ει: πιστα.

τα ιιοπἱιοει :

Ι.)ετιοει:ιι: :ι ι)εοι:ι οεεειιιι:ιο ειἱιἰρε:ε ιοἱρ.

Επι: , ε: οποιοι Γρεειιιεειιοπει::, ό: φταιει εεε:

εἱτἰοπι. ΕΙΝ:: Με , πιο:: ει: :οποτε πι: ρ:σεειιι: Ιου:: χ: ει

8 πιο: 8. πιο ειι νεοι:: θεο: , ιιιειιιε Με:: ει:: οπ:ι- :πιο !

ρ Μια πεεειΕι:ιιι::: , ποπ @πιο ποιοι Ρετ:: Με;

ιιοτιο : ιοί-ε πιο ι)εοι ειπε:: οπιπε:π ::ι:ἰσιιε:π

μ

Βειο οπε|

ΠιΓριιιεπ: :Μισο ,επι Οοο οι:: ρι·ορ:ἱο:π ·ι:οπι, 8: εκειοιιιι οιιιοεπι :ε:ἱοιιε::ι :ποπ ; ιειτο:

ιιοΠπ :πιο ρο:ειι :ιιι :ιπιο:ε ιοἱ πω, :σ::πιιω=. _

'σε

Με:: :πιο Πρ:: ιε ὶριοι::¦ οποιο εκε:ει. ω”.

ροτει:



Πρ

`

4 · - ν .η έ .

- Πάπια. ΧΙΙ#ζ Πε ἔυοΙποΜ£2 Ποἱ.€ΐεἄτο Γ. ·

μπώ Ποια φαιά οιτοτειτιιιπι ποπ :ΗΠΒοτο οπο·

τοπιο , ν: Βοτιοπι ΓἱΒἰ οοποοριτοπ·ι : ατἱοοτπ αιποτ,

πιτ-τοπια ατα Γ:σοποπι οοποιιρῖτοιπ , δ: ὸἱοἰτιιτ τοπ

οπρἰΓεοπτὶα , πω. π! Γποἱοᾶοτπ, πιο :απο Βοποπι

2:οποπρϊΓοϊτοτ, ντ πιο ω, δ: πιο. οΓιατΙτατἱο ; οι

8ο οι ποτά! Ποιο ποοαοδοκοτοιτιοτπ 6ο πό ατπατο

ποτιοτπ οτοατοπι,ροτοΓΙ Γο ἰρΓοττι ποπ πιο” πιτ τι.

ποπι οτοατοτατοτπ. Οοποοπο τοτοπι, πιιοαο απατο

ταα οαΜοπτοα τ παω ποα τατἰοπο Ποιο Ιιοοτο ατπατ

“πιο .ο

απιστευτα

οΧΕΙΡσπτἱἄ.

ν: Γἱποτπ οποιο. Ποια ΠοοτταΙοποποτπ ποπ ω: ποα

οοΓἱατἰοπι .ο νΠαπι το ροτΓοάιοποπι , πα ποπ πο

οοΓΓατιὸ ΠΙοθ. απαατ,8τ οοπΓοποοπτοτ ποπ ποοοΠατἱὸ

` ποιο! οιτοι·οΕτιοεπ Γε ἰοΓοτπ τΗΙἰΒἱτ, ν! Εποπιιπ στ.

3ἱπο απ ταΙο Βοποπί. Πικι,ιιποαι! ταστσἱππππ· πια

Δ. πποαο Γροοιποαποποτπ ποπ ροτοΓὶ Ποιο τῖεἰπΓοπι

ποπ τιιΗ8οτο, πποτπ οτοατιπ·ατοτπ οατιΠοιιτιιιτπ, ποια

ποπ ροτοΗΠοπε ἱπ οτοποθποπο οτοαιοτατο το αΙἰοπι

οποιο νΙτιπι.ιτιιπι ιπτοποοτο, ππαιπ Γε ιρΓοπι.

π _ α. Ατποτ Ιποτοατπε ποπ ΓοΙοπι πιατα τοπάἰτ ατι

*'.'2"2" ΠοοΠ3 , πιτ Βοποπι , Γοτ1 ττἰαπι οποιο τοΗοχο απ το

Μ. ιρΓοπι , ΡοτἱπΗπἰτα5 τοΗοαποποε νιττοα!τε τατιοπο

απαοατποατα ᾶἱΓὶἱιιᾶα5,νΕ Μοτο άοαότο οοεπιποπο,

ποπ Ποι1ε «Μοτο οο8ποΓοιτ Γε ἰρΓοιπ,8ι Ποιο! ππα

Η τοΠοιτο οο8ποΓτἱτ ιρΙοτπιποτ οοεπιττοπο αθοτπ.

απο απιοτ ΠιοιποεοΓτ ιπππιτί: ροτΓοέτοε , οι απο

ποατὲ οοιπρτοΓιοπΠοιιε τοτιοε οοπἱταπε 8ο απιαΜΗ.

απο ἰποτοατα ;οι·πο πό ΓοΙΓι οἰτοἀὲ ω. .ιό Ποιοι,

Γοά οτίαπι ποιοι ποσά: τοπο5τ απ Γι: ἱρΓι'Ξ , Διι«Βοιαο

τ οτπποπι ταοοποπα Βοπἰτατἰε.πιιο πω: ιπΕπιπιε .πιο

· τοΓΙοιποπο5 ιο οοτΙοιπ απο , μοι· Ιπαοα:ππαταετατιο.

ἔ Ι¦.

π _ ποπ ὸἱίἱὶπεοἰ ροΓΓοτ. μ Πειτε ποπ πιο:: νοτοτπ

""9”"'ΐ ' “ ' Γ οι... νοτοπι οοπτ:ο Πάπ"φά. αοτοπιαπιιοιτιο οτ8α ο· - ` . Ρ . .

τπτ. @πια αιποτ απατα, ποπ οΙτ πιο ιπτοτ Φθοι

Εταε πατπταε ιπτοΙ'ο.?τοα'οποίτ οποιο πιοτπα οδπαιιπΘ

- απο αποτο, πιο παπα.. νοΙππτατοε οΓΓοπτιαΙἰτοτ

Γοοροπἰτ : παοπι απτοτπ ποια, ποπ Ποοε απιατ στο

πἰα ποτια οτοατα ρτοπτοτ ΓοἱρΓππι , ποατοποτ τοτπιἰ

παπιτ απ Μπα ττοατα, οοποοριτα ρτοτιτοτ Γε ποιο.

· ο ρτορτοτ Μοτο οαὶ>ὸἰοἰτοτατποτ οοποιηπΓοοπτια:.

ίπ· “- π. Ποοε ¦ιαΒοτ νοτοτπ 88 ρτορτἰοτπ εταοοἱοοι, δ:

@Ρα 4: Γτιιἰτἰσποιο τοΓπο&ο Γοἰ πωπω Μπι , ποπ οπο

ποιο. αυτ Γροτπ; τοΓοο&ια νοτο οτοατοτε ποπ Γο!οιπ

Για!ποτ παοάιοτπ, Μ! οποιοι όοποοτιιιπι. απο παο

τΠοπι δ: ΓτοἱτἰοτοΓΡοδτο το 'παμπ Βοπἱ>πο[Ιατπ ἱπ

Γοο οοποοοπι ΓοτοιαΠ ἱτιιποτΓοᾶἱοποπι ιπποΓοοπτ;

86 εκ αΠί1 πατα: Γιαπ; .ο οοπτοΙοπιοπτοιπ ΒοατιτοτΗ

πιο;α&:πε πωπω; α απτ ΓΡοι.Γορροπππτ ρτιοατιο

ο ποτπ αΙΕοοἰοε οοπἱ , αει ποσο οοπΓοποοπιιιιτπ αεοπα

~ τοπάιτ ποποοτιο δ: πιο : Πεο: απτοτπ ποΗατπ παπο

- το ΡοτοΓτ Ρτἰοατἰοποπι Μπι ΠΒἱοοτιοοπἱοπτΜ

ω( Π ιοεε.ροτοίτ Ποιο ΙιαΒοτο οτιοατιοποπι Μπο

έ:Μ,α το ροτοΓὶ ΡτοΡτιο αθ:ο απε.ιοπ. νο! ΓΡοι. δώ απο

ο το. οπο: Γιοποτ 8ο ΒΙοτια οιτττ·ιπίΕοα.ποπ οίτ πω

τιτἰοπι Βοποπι Ποἱ , πἰΓἱ ροτ δοποτπἱιιατἰοποτπ οι·

ττιπΓοοαπι ..ο @οι τ:τ€ατοτ2 Γιοποταππο δ: ΒΙΜΕ

οαπτἱα Ποοπη ιτα ποπ .ο ποιο οοπΓοποοποοιπ Γοττἰ

ποτά! πτορτἱο αθτο ὸοΓὶὰοτΞῇ, ποι Γο!ίππ οι οι πο

ποιο ιπττιπΓοοιτπι. α. 8ροε οι πο ποπο ατοοο, 8: α!

τοτἱιαε αο2ἰ|ἱο οοπΓοποοποο:Π απτοτπ ποπ ροτοΓτ

ΜΙΒ αττ?ιοοτπ _ απ: αΙτοτἱπε πο. το οοπΓοποοποποι.

Ποπιποι πποτ! απο παποτο ροιΒτ ρτορτιιιτπ αθιοτπ

ᾶοΓἱὰοτῆιτοΓροότο οτοατοτΩ , πιο!» το τατἰοπο πο

ω; οίτ , αθ:π οοπιπἱαοοπτἱιο τω; απ Βοποτπ απ·

1οπε : Ποιο τοΓροᾶο οτοατοτώ Γοτι·ἰ ροτοΓϊ,δε πο Γα

ᾶο Γοττοτ,αᾶο οοιπΡΙαοοπτἱατ .ο οοποτπ ΠΠ αΒΓοπτ,

:παπι α&ιι οοτιιρ!ατ:επτιο στππιοπο αετοτπαϊτι οπο.

ο τππἱποτπ οπτατ , ποοπ οΓἱ Βοποπι α ρΓοτιίποο έκα

τοτία αΒΓοπε.Απ οι Πεο οτ ατποτοτπα 1οἰρΓοιπ ιππο

τσαοτΓοιπρτπε, ρτοοτ τΙΕΓΗπΒοἱτια α παΐοπο,Μο Μ.

Πέ ΠΕ?) π!

ὅ..

Α τΙ|ατ,Μιοτο οτιατπ ποοατΓοαοτοιτιοτπ ατπατ Γο ιρΓοτπ,·

τἰε.8ι @απο οιτττιπΓοώ; απο το! Γιαπ: Γα!τοπι τοποσ

εεοτιο ιὶ.` .

Α: Πειτε πετς0`ιιτἱὸ ά2ΙΖέπτ στοικοτα: πώ

@Νεα τωεδύιοπε @φΙτσέ.τ τοπποΙοσεκττο?

οι .

ΟθπττοοοτΓια ποπ οΓτ, απ Παπ ετο:1τοτα$ οοΠἱτιἰ- '

Με πω” ποοοΓΓ.ιτιο ποοαοΙ ΓΡοοιπδ:Μοπο.ποια

οίιτπ τρία: ποΠατπ ιποΙοοαπτ τατἰοποτπ ιπα!ποτορτοτ

πιιαπι ποΓΠπτ οΙΓο οπἰοᾶππι Πἰοἱπο όίΓΡΙιοοπτι:ο,

πό Ρο1Γοπτα. Ποπ απο !ιαποτι: τω απ Ποοε παπί-

Γατιο οιΠεατ ιΙΙαα,ποοατΙ οιτοτοιτιο αᾶοε..Ρτἰπια το. -

ποἔατ.Βο›ιοι‹.ᾶιιτ.άπΓ..ϋ.αττ.π.π.α.τ:ιβευ.έττ.ι..αάατε.

Δπο·οο.το. α. οπο!. ξττπατἱ που». Ουιι.τ.13.5.άΜτατ α..

Μπακ. :πιο 34.42!. 3 Ζωα! τΓαττΓ.:ΓΙ|Ρ.1.αιΓ5.60πΓ4Γέξ

1. ο. άΦ.42.Γοδ.2_Μασὐἰπ.άἰῇ.π.ο .|τί!.2. Ρτοπ.1.οΧ

8. ΤΖω.τ.μ. π. ιο.ιπτ. α. Απιττπαπτο, Ποιοι Μοτο

ὰιΙἱ8οτο ΓοιοΓοτπ ποι:οΓΕιτἰὸ,οπὶοτα Ιἱποτἑ. α.Ειι ταπ

τοπι Ποιο ιιοοοΓΓαπο ἀἱΙΞΒἰτ,ΓιποπιιἱΒοαποπ ροΙΐοτ:

ποιο: οΠο οτΓοζτοο2ιίτοτο :ατ οπο οτοατοτισ ποΓίἰ-π

οιΙιππε Ρο οτ Πιοιππιπ οΠο ροτΓοάο οιτιίτοτο.οτΒοα

5. ΗαΓαιτοπο ]);τ.1ιπ2 νοΙππτατο αι! οτοατοταε ποΓῖ

οπο. , ποπ οΙτ ταπι ποι:οίΓατια, ποαττι απ οτορτιαπα

οοπἰτατο; αΠοποι :ατο ιιοτοΓΓατια·οΙΓοτ Βοπιταε εται

τα, ποατπ ἰποτοατα α 8ο οοπΓοπιιοπτοτ οοποπι πιο‹Ιο

Πίοιπα νοΓοπταε ποποοτοτ α Βοπιτατοοτοατα, απατα(

ιποι·οατα τεττοτ_ ροτοιτ ιο Πεο ποπ οπο , ποια πιω

ποιά ποπ οίτ ποοο!Γατιοτπ , ντ Ποιο, ποτά οι πω

ποπ ·οΓΓο. π. ()τοατοτε ροΓΠοΗοε ποπ απα:ποαΜ

τοτατπ νἰττπτοπι νοΙοιιτατιε Πιοιπαιτ; απο ιΠαπι_

ποπ ποοοΠἱταιιτ. @πο ροτοπτια ΓοΙοτιι ποοοίΕτατοτ

α Γοο οΒἱοᾶο απααποατο , 8επτίτιοπια!ι.

ο. 8οποοτοτοτ, ποὸο Ποιο ΩποαΙἰτοι·αιιιατοτ Π.

οτ οτοατοτατ . ποια απιαττ:τ Μ” ροτιποοοοι ιιατιπαέ

Γοοοποπιπ τοταπι νιτπ απιαποἱ. ό.. :μια οτπποε

τ:τοατοταε Ποτ” ααποαΙιτοτ όιΙἰΒοτοτ ; πποτΙ πιο ποπ

ποτοίτ α άπο ιμποπτ ιπαοποα!πα, δ: Ποιο οιΙιεατ

τοαιοιττα οιΙιΒιοιΙιτατοτπ οποιο. (.:π:ατοττο ροΓ=-ι

ποιο ιιοΠαπι Γιαοοπτ Βοπιτ:ιτοπι οι Γο; Γοτιοατποπ

τιιττι .π. οπαπίε οοπἰτατἰε οΓὶ οιτἱΓὶοπτἱα, ποέι οατοπτέ

απο ποπ Ιὶιπτ αοταιτοτιπἰπατοαιποτοιπ Ποὶ. ο

δ.. ΠοιΙππ ατπατο 4:τοατοτα5 Μ «πιο πιο οοπιιοιξ

οτ Ποιο πιιΠοτιι Βοποτπ πιο οι·οατιιτΞε ο0Πιοι!ιΒοε;

παπι Ρτιπιοτπ Βοποπι οΓΈ οΓΓο οιπΓτοπτιαο; Γοο ποπ

νοΙτ οτε Βοποπι οιπΓτοιιππ , ντμου απο.

9. Βοατι ποπ ποτ:οΓΓατιο απιέπιτ οτοατιιταε ροΓΠΒίε

ΗΜ , οτα)ο πο: Ποιο. το. $8ποοτοτοτ, 5ρἱτἰτοπι

$ιπτοοοτιοτοοκ απιοτος:τοατοτατππι ; πιιοτΙ €.Μοτο

οι. παπι Πειτε ποπ Ρτοοοοἰτ , πἰίι οι: Ποπ,

π. νο!ππταε, Πἰοιπι ποπποοοΓΓιτΞὸ οπο: φαω

ποΓΒοΠο, απο πο: ποοοΓΓατιὸ ποια: Βοποτπ ροίΠοία

Μ. Απτοταπτοο. πια!ιιπι ποΓΠοΗο ποπ ροτοΓτ απο

ΙιαΒοτί πἱίι ντ οοΒοἱτιιπι; Γοτἱ ντ οοΒιιἰτοπι ποπ οί!

ποίάπιθιπάοτπ α Ποπ ; οτέο. ·

η. 8 ε ο ν πο .ι αΓΗι·ιπα-τ_: Μ::

Μποτσια. το π. πι. 47. απ. π. δ. οκρτιωπῇτ , ώ· απ. ο

5.το[Μ , φωτ. τ. τι. π. απ: απ. α. 9. πι! Μπ18έπ. ΜΕ

μια; Μι. πρωτ. α. οποιο. τω. Η. οπο. α. .<τω·.Επ πιο·

πιο. άιῇ. απ. [απ. το. Θείο πω.ι. τι, τ. α. ῇπο ;

απο. ό: υπ". ποιαιρ. Θ. μ!. α.. @ο τω, πω·

Μ: π

τ.$ωτ.

Ναού!

Πινόκιο::

οπΕκπιτπιπ

ι ο.

το ;.ογτ.32:41.;!;έέέ

. οπο::

ΒαΒἰΙἱότ. Γιαπόαπι. οτοατιιτε ποΓΓιοιΙοε,ιτοΙ οοππάο. Μπάαττο

ι·απτοτ Γοοιιποίοπ οΓιοοπιιιιοπτιαΙο, ποοπ πω.. ίπ

Προ, πιτ το απο. νοΙ Γοοοποτΐτπ οΓΓο ἱπτοΠἰἔἱ

οι., πικαπ Γιαοοιιτ ἰπ Ποο,_ ντ οι Γροἐἱο οποτοΙΣ

ία; πιο! Ετ:τιπόιΐιπ οΓεο, ποοό ροΓΠιπτ Ιοοοποίιπι

!

ρτορτἱαπι πατοταπι ἱπ Γι! ἰρΪΪε ροτιορπε. ατππι Ρ##ἶ#ἶἶ#¦.”

Γοοοποοπι οπιπο οΓἔο οτοατιιτεο ποοοΓΓατἱο οι1ι-°ΓΓ°Γ°Ψ°°

"υποψιν
εππτοτ α Ποπ : απο. @παπί τ. 88 ι.. οΓΓο , οπο.

επτα οΓΗρΓα οτο.ιττικ @πιο 86 νιτα Ποἱ. οπο.:
ι8

ατα τσουπ: απο , πτοπ.ιτπ1° οτἱτπἔω οτο.ατοτα Γοοππ- τω. 3.·

Κ α @το
Ο



-ἔ

Ποπ ό·

τοπικ::

κάποιο πι·

απ. "Μπο

ΪΗΓ.

υπ::

Βιιιιππ '

20.

Πι·|π.

(Μάτι

ι98

ποιο πω:: :Η π::οπιιιιιιε ::ιιπιπιπ Βιιιιπιι: :Π

Γ:ιι:ια, ν: :ιι:ιππΙοοιιιε :ιιωιοιιιιιπ οπο: πεπο

ποιο ιιὅ: :π: ι Οοο π:απιιιιο οιΙιοιιπτ ποιο Π:ιιε

ιι:::πειιο ἀἱΙιπἱ:, οιιιιιοπιιι :πιο πιο :ο π:::π.ι:ιο

:οπιι:&ι:ιι:: οπο:: .π. π:::Πῖ:ιι::όὶΙιΒἱ:πι Επι,

δ: οποοιιιπ :πιο πο: π:::πειιιθ :οιιιι:άι:ιιι ι το::

Β:πε π::επιιιιο πιιιοι: ίπποι πι:: , :ι·πο. Απ:::.

οπ:πό. απο: :π:ιι:ιει οι :π:π:ιιι.ιιι:: πιι.ιιι:ιπ::

ΜΙΒ, π: οιππιποι:πε ι απο :οποιοι ποπ :παππ

ιιε δ ν: πο.ι:ι:ιπ:ι:ιπιιι οι :ιππιπ,· ο ::ι·πιἱποε πιο:

οοιιιιπο::π:ιι:ι απο ν: ο :οι π:::πιιιιο ιιιιιΒιι.

Νιιιιι 1):ιιε π:::Πιιιιο ιιιιιΒιιιιι , οι: οπο Με π::

Γ:6:ιο ποπ :οοιπ:::::: :οι :οποιο :::ιι:ιιιιε ποπἱ

πω:: ,δε :ι::ι!ιπΙιιοι!ιοπε, ν: ιι ποπ:ιιοιι :οι Ι:ι:

:οι ι Ι):ο π:ιπέ:ιο οιπιιιποι:ιιιιο , οι :ιι:οιπ|ειιίε,

ποπ πιοπ::ι πεπιπό:π:ιποι ο:: ι :::ιι:ιιιιι, οι

πιοπ::ι ιι:::ίΒιιιιπ ι:Ι:π:ππ:π:ιποι οι:ιι:πιιιιιιιπ ι

!):οιεο οπο.ι :ιιπι οποιο 8: ποιί:ά:ιοπιε :Η Βετο::

ν: π:::πιιιιο Μπι:: "οποιοι [οποιοι `, 8: :τοπι

πιιιοιΙ:ε ι πιο: Γιιο|ιι:ο ι:ποπι :οΗἰ:πι· :ΠΕπ:ιιι πο

οπο, ποπ ου:: :Π:π:ιο. ιιοιιιιιιιε π:πό:: ε: πιο: ,

πιό :πιο ποπ:.ΐι :π:π:ἱΞὶ ιιοοιιππ, ς:: :ι π:::πι.ιζο

Ι:οιιι:πι οπο. Ι8ἱ:ιιι Β:ιιε π:::πιτιο πιω:

Ροιιιιιιιπ , ν: ::ι·πιιποι , πο: οιιιιιιιι (οι π:ι::έι:ιο

ποπ :οιιππ:ι·::. Ν:οιι: πο:: οι .:οπιίιιιι άιΙιο:ι:

ίπποι οιππιπο::π:ιπιπ , Απ: :π:ιι:ιιιιο, οι ::ι·ιπιποε

::πιιπ οι: οπι.ιιρο::π:ιι>) 8: :π:π:ιο, ί::ιιιιππιιι :ο

Μπα:: πω. Β: ιιο!ιιιιιΔιο ΙΜ, :πιο Π.

οιιὸ‹ι π:: ποπ: ιιιιιοι:ιιι , οπο π: Β:&ο τω:ιπιιι;

πιο:: ΗΜ πι: , ν: πιπποπιιπι πι οπο:: 8: ποπ πιο.

ι:: 5 πιιιπ :ο :πιο , οπο ποπ ποιοι:: οι, πο: οιιπιπε

πιο πιππι :ιιιπ:ιιιιιι ποπ :οππποι:: , ποπ ποπ:: :ο

πωπω:: π. :πιο ιι:οιι:ει: Πω: πιοι.ιπ::ι:,οιιο πο::

ιιιιιιι, οπιιι ποπ πι·οὸπ:ιι: ..πώ επιιιιιπο οιιοπ πιο·

πω. Ιει:πι ν: ιιιιιοιιι , οπο ?ο ιιιπιι:, :πιο ιι:ι::πο.

:ιο πιο οι: , πο: (πιο: Γιιιιιπ πι: ποπ :οπππ:ι::,

πι: πιπιιιιιι:: ιίΤ:. .

Απ ι. οι ο. ποιο. απο :οππο. πιο: :οεπι:ιοι
οι!

πιο: π:::π:ι,8: ιπιπάιοπ:πι παπι: Π:ιιι ποπ πιο:: ι“π:ΜΜισι

ιιοΓοιιι::π:π οι: Γιιπποπ:ιοπ: π::οιι:ι:νπιι: ιιοπιι:ο οι· ,"όπ

π:: νι ποιοι:: , οπο :οι πιο:: ιιιπο:ι: :ποιο ποιοι-ι

:π,ὲ οπο πι: :οπως :πιο :Ποπ πιο ιιιπποπιι:,ιπ

ίπππιι::ιπ πι:: :ι:ιιιιδ ο π:::ιι:ιι::'ι οοιιιιοπΓοιιι, απ

ι:οιιππι ιιι:: :οοποιοι:_ απ: πιιππι.:. ν:ΙΙ:: :ποιο

π:::πιπιπ , ιι ιιπ::·::π:π::ι· :οι οπιπ:ιπ Ιππποπ:ιο

π:πι π:::ι:ι , ν:Η:: :οΒιιι:Ξοπ:οι,:ιπ: πππι:ιοπ:πι

_ π:::ο:ι ι :μια :οπο :πιο :ο ποπ πω:: :οεπι:ιο πο

πι:Εοοπ: παπι:: :π:πιππι::: π:ιιπ:ειπ: π :απτο ,

Η :ιι :Μ πο:: :Ποπ ποπ ίππποπ:ι::ιιι, π:Ε:::: πο·

ιι νι :οποιο , οπο Β:πειι:!ιο:ι:: :οεπι:ιοπ:ιπ :ιιι

πιιιοπ:πιοιι: π:::::ι. Α: πιπποπιο π:::ιι:ο , Ποπ:

ιιοπ ποπ:: πιπ8:ππο :οεπιιιοπ:πι πππι:ιοπ:πιοπ:

π:::ι:ιιιι , οπιπ:ι: π:ι::::ιιοι , :πιο ν: :Με :ποσοι

ποπ πι: , οι πιπποπ:ι:πι οπο: π::::::ππι. 8:

ιπίπιπ ιιι::πι .ιοίοΙπ::ιιι!ιοι:,ιππ:π:οπ:π::: ὁ. οπο

Μό πο, οιιοπ ροπιιπ: ιο Γ: Μι: πιι:ι:ιππι:; πιιπιποιιτιοπι: ιιιπποπ:ιοιι:: οπο: ιιΒΓο!ιι:: νπΙ: Γπιιιπ π.

ν: Π: ΓοιιιιιιΙι::ι (πο: ::ιιιιΣιιι πιιι·:ι:ίππιιι!:ι Πιπι- Π: , ιιιιιιπ1πε π:: οπο: ιιιοιοι:ιιι πιο πιιι::, ο ποπ

πιο οπο:: : π:: Ι):πε οποιο ιἰιΙἰοιι: ίπποι :ἴ

(:π:ιιιιιι, ό: οιππιπο::π:ιποι ) Γ::ιιιιπιι:ιο πιο ι::

ιπιποι :ιιιΓοεπι απο:: 8: οιιιιιιπο::ππ::.

Α: ιποιιι:ε , οι: :ο οιιοπ Ποιο πωιιιιιο πιο:

Γ:ιπιιιπι , ποπ Γ:οιιί:ιιιι π::επιιιιο πιο:: :::ιι:ιι.

:ιι:,ππ:οπιοπι πιο π:ιπ::δ:ιο ποπ :οπίιπ:ι::ι οιιπι

ποιό: οποιο :ιιι οπο πιππ:ιππι , που: οποιο πιο,

ιιοπιππιθ:ο πιο : πο:επιπιιπ Ι):πε οι!ιο:ι: :οποι

:ἰοπ:πι π::::ι:ι, ποπ ιΙιΙ:&ο π:::ιι:ο, Ξιοπο π:::ιιιι

ι:οοπι:ιο πεπ:Ι::;8: ιππιάιοπ:ιπ πιππο,οπ:: ποσοι.

:πιο ίππποπι:. Οοππ:. Αποοιιι π:::πι:ιι:::πι Πεο:

οι! ιιιΙιο:πιιιιιο π::::ι:πιπ ποπιοιΙ:,:πιπ ποπ οποιο

πο: ποίΕπι|.:ιι:: παω:: Γπιι ποπ ποπ:: π:ιΈ:&ιο

:οιιππ:ι:. Νεοο ιιπ:::.:ππι :πιω πιιιοι,οπο Πω:

Γ:ιπΓιιοι οπο, ο Ἐπὶ :οιποι:!ι:ππππε, 8: :πιο πει

ΐ:ό:ιοι :ιι:οοι:ιιιιποπροπι:, πώ:: π::επι.:ίο ::π

ό.:ι: ποπ ιιιοπο ιιι π:ιπέιιοπ:ιπ ιπ::ιπί:ι:επι , οι

οπο· :οι απο:: ο.: , πο: οιιιιιιιε πι: ιιιι:ιπΓ::ι. π::

::έ:ιο ποπ @απο ι πΙιοοιιι :ιιοοοιιιιιι ποπ::

ποιοι· π:ιι”:&ιοι· , οπο Γ:ιπΓπιπ :ΗΠΒ::: ποπ::. ΒΧ

::ιιππιπ .το πιο:: , π::::έ:ιίιεί:Π:ιιιπ π:Ιιε:ι: , ο

ποπ ίοπιιιι πιο:: ιπι:ιπΙ:αιιιι ποιοι π::::&ιοπ:οι,

οι ::ιοπιι :ο , πο: οπο” ιπ:ιιιιί::ιι πιο π:ι·Γ:έ:ἱο

ποπ :οιιΠΓ::ι:: : ποπ:πω οιιιππ: οι ποιοι, οπο

ποπ @πιο :ΠΙιΒιιιιι πιπιι:πε , οι ::ι::ιπ οπο πιο

ᾶιιπ: :τι ποιί:ιιιιι, δ: ο οπιιιιιι:π: :από π:ιιιι::.

():ιιπ πω: Π:ιιι ποπ ροπἰ: Γ:ιππιπι ποπ πιπ8:ι·:

ο π:ιπάιπιπιο οιοπο; οπο ΔιιιΒιιιιιπ :π: , ιπιπΠ:ε:

οιιιιιποι: ΐοιπιππ:ιπά:ι: ιιιι:ιοι:ιπ :ι:ει:ιιιπιππι,

π:: πιο:: Πω: ιπι: ποπ :οπίιπ:ι::. Οοππι·ιιι.

:πιο π:ιι:ᾶπ:8:_:πἱ:οι: :Η ποιο: Π:ι, οπο ίἰεἰπίιιπι

πιο: ν: Η π:ι οι πιο:: : ποπ .:πιπ:ι·::, δ: ποπ::

π:: :ιιιτι πιο π:: πιο: , ιι:::ππιιὸ :Ποπ Πι: ποιο::

απο π: Γιὰ:: ποπ πο::ι: πιι:Ι:ιππ::: :ο ιιι·ιιοι::ο

πιο , πο: οπιιιιι: ΠιιιιπΠιιε :ι:ιπ:ιιιι:ι πο:: :σοπ

οπο. Απι::. :οπ:::ιππι πιπΙ:ι προ! πω:: πιο”.

Β: πιοιι.Π:ιιε οι πιποιπ,οπο Γ: ιιιιπει, οι :π: π:

εεπιιἱὸ ν.ιΙ:::ιοο Π Μπι! π:: ιιπποπιιιιΙ:ιι6:ιπιδο

ποποτ,ιΙ!πιι ΗΜ ππι:,π:::πι:ιὸ πιο:ιπ::ι::. οοπ

Ι:οπ:πιπι πιοοιι:ιι: :πιω ο ποπ:: πιππ:ιππ:ι: οι

ποιοι: :οποιο πο: οιιιοπι ω.: πο: :ιιιπ:π:πι ποπ

οποιοι:: , ποπ:ι:πιπιπο: :πιο ιοπιιιπιδιοιπι,

πιο:ι::. .

Ν:: ιοί-οι: , οποι! :πωπω ιιι ποιιιιπιπ: ποπ- ει.:

Επι:: ποπ: ιιι:ιοιι:, οπλο: οι: πιο ποπ:: πιιιιι Αποπιιιικ

οπο: ποπ Γππποιι:ι:π:ιιι ποππιπ:: , νι ::ιιιι:π

οπο:: :ή
ιιιποιἰε , οπο :οποια , πιο:: :οι ποππιιΙ:: ο πο:

οιιιΐιππι Ροιιι:ιιιοι: Πιιιιιι :ο ποπ ποπ:: :ποπ-ι ω”

Μ:: : απο :οι ποιοι: πιο:: , :πιο ποπ ποπ:: οπο» πο::

οι: ν:ΙΙ: Ει::ι: ποπιοπ:ε , ο ποπ :π:π: οποιοι, @πιο Ε:

π: πιο ιιιιιι.ι::. @ποπ 2.ι1:::ιιι :ιο ιι:ο: πιο πιο::

ι:οι1Πιι: , ποιο ποιοι ν:ΙΙ:: , δ: ποπ ν:ΙΙ:: ίπποι

πο, Η ποπ:: ποπ ν:Π: , οπο :ο ίπποι :π: :ποιο

:ιιΙΙ::ι· ι:οιπιιιπ:ιιι. Α: νι ποιοι:: , οπο πιο::

:οοιιι:Εοιι:πι ρππιποπ:οιοπ: π:::α:ι, ποπ πιο::

:π: π:::πιο , Μπα! ποπ πιπποπ::::ιι:: ἱοἱ:πιπ

πιο: , οπο :οοπιιιοπ:πι , πππι:ιοπ:οιοπ: π:::ιι:ἱ

πιο:: , ιό π:::ι:ποι ποπ Γ: :ι:::πάι:. Επιιιι:οπ

πι:: , Β:πιπ ποπ οπο:: π:::ι:ι.ιιιι , π: π::::ι.:ποι

δ: :οποιο ιποι·.ιι: , ί:ιι οπΞ Ποιο: πιι:ιιι:ιπ: :π ι

οι::ιΒιιΜ; ν: ο.: π. πιι:Γππποπι:ιιι ι :ι:ιιιιιιθι ιιι):

ιξ πιι:ιιι:πιοι οι οπο :οοποπιιιπ: δ: πιιππιπ: πι:

ν: πο. π. ποπ ι:πιιρΙι::: οιιιΙι:πιοι , Γ::ι· πιοπιι::ιι

::ιιι :πιο , ουδ. :μια οι ::ιπιιπ::: :οεπιποπ:οι,

δ: ιππι:πιιιι :Βοιωτοι

Αι! :οτιπι·. π:8ο , :π: όἰιιἰππιπ :οιιίιπ::: ποπ

ποπ: πο: ποίΠιιι1ιπι:: π::::ι:ι, οπο: π:::ιι:ποι :π Ρ

ίοιιπιιιι:::, ιι:: πι·οἱιιπ: π:ι::Γποιι·ι π:: :ι.οιπποιιπι 9

::ιιι:ίιπι :οποιο , :οΙΙ:ι::πιπ Ποπ π:ιἴ:ᾶιοοιιιιιἰ

πο::ππο8: :ιι:ιιι πι: ; :ο :μισά :πιο οι :οποιοι

πιο:: ιιι:ιιπΐ::ιιοι πο:ιιιοιι:οι ο ν: :ιιοι ::ιιιιἱπο

:π:π:πιιι::ι· :οπποτιι:ο › :πιο πιω: ιι:::ππιἰὸ

:οΠι: ιιι π:ιπ:&ιο :οπιιο::ιπε , £ιΙ::ιιι ί::ππιπιπι

:πιο ιπιπι::ιιιι , οιι5 :ο :ιιιιπ:ιιιι ::ιιιιιππ $ι:ιι: Ο

:οπο :π:ό:ιιε πιιιιιιπιπ ἴππροπἰ: ιιι οιιπίπ νἰπι ιο·

:ι·ιπί::ιιιιι οιιιιπι:ιιιιιπι οι ι πιο πι: ιοΙπιπ: ν: πο!. _

πω:: , :οΠι:ιιι· ι:οππ:οπ:π::ι νι: ιπ:ιιιπ::ιι :πιω _=·ι- _

[πιο πια
:ι!ιι:π:ᾶιι: :ιππι.:ιιι.ι. Α: π::αιιιιοι οπᾶ ρ::οι:πιπ

:Η π

“ΜΜΜ

#ώιιιίω

ο _ π: πι:: ο

ρ:::ιι:πιπ, π:: π:::ιι:πιιι πι. οιιιι :ο :ι.π:πιπ Ποιοι ,,:,,,:"°ί

πιο:: πο:: :πιο , οπο ποίπιπ: :π: :::πιιιιι πιο:: ιΜιιιίπιι::ρη:

:κ:ιιιπΙιιιἰε δ: οοιπιπο::πιππι ί:ιι πο: οιιιοπιποπ π· ό· πιο

:οππί::::: πιπιππιιε ἰπ:ι·ἰπί::ιι πωπω: ι πιιιπ π: ""ΡΘ*"·

. . . . . . . καιω: πιο

ΐοιπιιιΙι:::· π:οπι: :π: ::ιιιιιπιι: Ι)ιπιπι :ι::ιππΙιιιιι :ηψ:ία

ε: οπιπιπο::πιπι: :_ν:ι.π.:οιιιιιιι: ιο Μέι πι·ἰιιιποπ: ρωπι.

ιεθ.ιιιι
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:οᾶιτιιοιιπιε οιοοι:ο; ν: δοση:: οπιπ πιο οπιπ:ιτιιι, και:: Ποο , ν: :ιιιέιο:ι οι οποιο ΡιιιιοΡιιι, νιιιιο

ιιιοιιιο ι·ο:ισοο ιισοοιιοε οσο ιιιο:; ιιο ποσιοιιο ν:

ιιο πο οι ποπ οοιιιιο: ιπ::ιπιοι:ο ροιίοόιιο·Ποι. η

Λοιπή ιπι:οιο ν: ρι·οοιποιοιιοε ο ο ντο απο: ι. πο·

:ο:ιπιοιιτει ι [οοποιοι , :πιο Με: οσι·ποι οπο: 8ο

ιπ:ιιι:ιο ποπ τιιοιιιιιπ Βοο , πιο πιο ο. ιιο:οι·ιπι

π:ιπ:ι ρ:ιπιιι:π κι οι·οιιιι&ιοποιο ο0ι°ιι:1ι ι 8ο οπο·

Γοοποπ:οι ιιιο οπο τοπιιιιο ι·ιι:ιοοο πιο: ροιιιοιιοει

δ: ο Ποιο οπιιιοιιοε , ν: ριινιιοει πιιοιιοπι οπο. π»

οποοοιοι:ο :ι·ιοιοοπιιοπ:ιιι. Νοο οι πωπω ποπ

ρσίιο ιιιιομιιιι οι Βοσ Ρι·οιιποι π: ι οποιο ριι::ιοιιιο:ι,"

ατοπο:ιόοο ν: σ: ροιιιοιιο οσο οπο. Ρισιιιιοι π.

:ποπ ροιΤο ν: ο οπωωιπιιιιι, π: οποιοι: πο πιο»

πιο ροοοιιτσ. οιοοπο οιιοπι.οιοποπππι, ο.ι.πιιοιπ τοι::

νοιι Γοι·οιοιι:ιιιο οιΤο·οοου.ιπ 8ο :ιππιοιιοιπ ι πο πιο-ι

ιιιοι οι οιιω ιιιοπιιο: Ποπ: Μποιο ιιιοιππιοο:ο π»

οιιοοπιιιιιιιιιοι:ο σο ΡιοΡωπι ποοοιιι:ιι:οπι ιιοι:ποι

πιο οοοοιι.ιιιο; ν: ·7ι Το.‹ὶιῇ›. “οι .ο σίιοποιοι

ιιοο ποοοιιιιιι:ο ιιιιοι:ιιιο. Μ. Ποποι οιιιιιοι·ο οποι:οε

οι·ι·οποοε οι νι:ισιο: , ποιοι οιιιΒοπ:ο οποιοι οιι:

οοο:ιο-ιιιιιιοιιιπ νοιποιοι:οιπ οι οοπιοι:οιπ ι οχι

Βοπ:ιοιι5 οιιιιιιε ι.. οι οποιο οιιιιιπιιτπ Ρ:σνιιιοιι:ιιιιο,
οι: ιπποιιεο:ιιιιο ι. ο ·

βιο οπο :οπι.5ι) οι: ρ:ιιιιιτιο οίκο οι ποπ οπο , πο::

οι ρ:σοιποιοιι|ιο , πο:: οποιπΡιιιοιιιε πιο· ιο δ: τοπιο·

οι:: πιο οι ο πιο :Μαιο :οποιοι οοιιτιιιι , ποιο

ποΒιι: , οοιιιοιοοοι , οπι ποοιιπο ιπιιιιιιο:ξνοι πω"

(ποιο ιοσι·ιιιι , ν: τοσοι/ιο ριοι·ιοπο : :ιοιισο οι:

, Ϊ πιοι·ιιιο, ποσά ίπποι Ρονιιοεπι οπιιιιι:οπι πάω ,

· ·οοοοιι:ιπο ίοι·ιοιιιι:οτ οπο, ποπ οι πιο μια οιο

τοιπιπιι:ισ οι:::ιπιιο:ι ο οο:οοτι:ι , Ρονιιοοπι οπιι

τετοιο οᾶπι ιιοοι·ἱ: ιποιιιιοοπτο: οπο: οπ:ι:ο.ε ιιοίο

τοπιο ποπ οι , οιιπ:ι ποιο: οο.ιιοπι πιο ποπ ποιο . ο

ο”. ποοοιιιτιο . νοι πο:: ποιποιο:οπιιιι ρισιιιιοι:ιιιι ;Νοο

Ή. 9"|ί πιο οι:::ιοιοοο ιιοποιοιοι:ιο, :πιο οποιοι ροοοο.:ι

8ιππίοΜΜ- ρι·σοοοιι:ιι νοιιιπτιι:ο οι·οο.:ιιτιο , οι :μια Ρονοοο

Μ" μου· ιιιιι:ιοθ:πιπ :ιο οπ:ιοι:ο πολο: 8ο ιιοοπι ρο:οοιιιι
""”· Δ οιοιι:ιι:2 , οπο ιιοοι:ιι:ο :ιοιιτοπ:ιε. Ε:: οσ οπιιιι

Ριωιο , ποσοι ιιωι: οποιοι :ιοι:πειιοο:ο ριοοοιιι: ο

οιοι:π:ἔι ι πιιιι'ρο:ιιι: , 8ο οιοοιιι: ποπ ι·οοοιιο:ο,

οιιοο:ιπ ίο:ιοοιιειο:ισ Ροοοσ.:ι: @πιο πο :Ιουσ

ποιο:ι:ισ Κυ ροοοιι:ιιπι ποπ οι οπο! Ρονοοο οιιιιιιι

απο ο οποιο οο:ι:ει:ο οι: , πο οσιοπτιἔι «απο

Ρισιιοοοο:ο, οπιπιο:ιιοιοοιι ιπιιιιΐοιοπ:ιο 8ο σοιι

Βο:ιοπο ποπ ρι·οιιιιοοοιιι. ω" σοιοθ:ποι νιιιιιο

ποπ οι οιιο1ιιι:ι ιιιιι:ιοάποι ι νιιιοπο 8ο`οοιοᾶο νι

τσ , οι οι: οοποιο:ιιιο οι: πτ:οσπο ι οπο που: οσο

ο:οπιιπ Μου: ποιι ροπι:πι· ν: απο” ρι·οοιποιοιιιε

οιιιιιιαιο ιινιίισοο δ: οοιο&ο : ιτε ποο ροοοι:ιιοι

οποιοι: ν: οιιο&πορτοι:ιποιοιιιε οι οιιοπιριιιοιιιε οι:

οποιοι οι πιο ρονιιο5, οπ:ιτο:ο ιι&ιιε , 8: Ρο:οπ:ιἑ

·ιιοοιοιιιιπο οι·οοιοοοοιο , οιιιοιιοοι:ο -ιιιιιιο ποπ

Ρι·οοιιιοοιιιιι. οποιο :σ::ι:ει:ιο ιστοιιιιιερ:οοιιιι :ο

·ιιοοιιπι πο ιποιιποι , οιιοιιιιι:ι οι: οι·ω:ιιοι ιπποε

πι: , πιο οπιιπιιιιε ο: οποιο οοιι:ιιιπιο ιπσι·ιιιο,ιο

οποιο-ιο ιιοι ιοιαιο νσιπποι:οιο οι·οιι:οιο , ποπ οι

οιιιοοπ ιιιιοιιιοι ροιιιιιιπιπ ρονιιοπιο , πι ποσό οι:

ικα: Βοιιε οοποπιιοι·ο ιιιιιιοοι:σ οσοοπτιιι πιο πιο,

:πιο οοποιο·:ι: οι! @πιο οο:ι::ι:οπι ροοοε:ι , οι

οσιοπ:ιιιιπ ιιοο:ὲ ιιιιιιποθ:πιπ πισιιιιοοπ:οιοι Εκ

οι: οσποιιιιιι:ιοι ροιιιοιιι:ιι:οπι Ροοοιι:ι Γοιιιιο οπο·

βΡονιι€οἔι :ο:ιοὸποπι οποιο οι::::Βιιιτι 3ο Μαιο

:οι οι ο ιοπο ποπ: ιοιο ο οοιιο πιο ο.ιπι
ιιιιο::ιοιιι: ι·ο:ισποπιο ι3οσΡοιιιιΒι , οιισιιιιιιπ ν: Πο

:οποιοι οι :οποιοπε :ιιιιιποι πο:οπιιο δ: οποοιοιιι

οι , ποπ οποιο οποοοι ιο:ιοποιο ιοοι·οιοτπ ο ιππο

πιο ποιοι οι οιιοάιιε ισιιιιο ο:οιι:ιιι·π , δ: ιι ι)οσ
οιιιοιιιο, ι

Ο ι οι” : ιιιοιι πιο :ποιοιο Ροοοι:ι· οσο οι οιιιιι ,

οι8οιιιιοιιιιι; ο:ι_ισ ο Ποσ Ρισάποιοιιο8ι οεοιποιο

οπο. Κοιρ. οίιο ιιιιοπιιι, ποπ :ιπποπ ρονιιοο οι

ιιιιιοιππι πιο πιο ρονιιοπ οοιι:οιο ιι6οιιο :παπι ο 8ο

Ροιωπ ιιοοι·ο ρ:σοιιιοοπ:ο απο ποιοι ποπ ρισ

ιιιιοοποιι: πιο ο:ιιιι::ι ο Ποσ Ρισι·ιποιοιιο ο ποπ οι

π·ιοο ιιιιι:ιοδ:ο οσοοιιι·Γπ :ιο οο , ιιιιιισ Ριω3ιιιιιιιι

οι: ο πο:: οποια; 8ο ρσ:οπ:ιο. ι εκει. πιο παπι.
8ιοιιι:ξ:ιΤο νιιιιιπ ποπ οι οιιιιι , Γοοι ιιιιοιιιι:ι ι πιο

Ριοοιποιοιιο., ποπ :ποσο ιιιιιιιι6ιο οσοοπτιιι πο πιο,

ποοιρ:οιιποιοιιιε οι νιίιο οι σοιοάιππ , οι: οποιο

πιο το: οι? οσπΒιοτππι ·υι[ιιυι. Εφ: 8. Τοσο π.

οι» α. ο. ιι . ν ι οιοοοτ οοι1:ο:ο$ πιο:: ιι ω,
:πιο οιιιιιτιιέιποοιι:ιιπ ιιιπι :Ροιιισ ιιοοοιι , :πιο ρω

οιι:ο:οε :|ισ "πιο , ιποιιι: , Μπ[Μ8|οά οι οτι @οικω

ό· οι: οι οι: ι Πο: πιο (ρα

4 νιεοε : Ηαοιιιιε οιι·σποι 8ο νιοισιι Πιο: [ιι-ποιο

έ. οο:ι:οιοε , Ροιιτιπο οοοοιιιιιι ι Ποπ Ρισ:ιποιοιιοι,

“ω”. "._ πιο :ιιιοοπ ο Οοο ποπ οιοοπ:ιι: , οιιιο ποοιιιοιιο:

.°,"°ύ π. οι ιοιο πι: οποιο ροι·:ιοπιιιιι Ριοιιιιοι οι 4ο (ο θ. Το.

οπο. απο ιιιιοιιο. ρονιιοο οπ:ι:ιιε οιι , :πιο ο Ποο ποπ
ι οιιοιι:ιιτ, ε: :απο οροιιιιοιιοιο οπιιιιοιιοοιιο πον

Ποιο οπ:ι:οπο ποοιιο: ιιιιι·ιπιοοιι Ρο:ιο&ισ οοι.ιωΡ

2δο

“απο

4 η.

Οοὶοἄἰο

μπω.

28.

απο».

ιισειιιι.οι:πε ποπ ειπιιι:ι οι ι)οο, ν: ιι τι ιοιο πισιιιι

οιοιιοε , ποιο ν: ο: οοιιοπ οπο: οι οπιιιιιι:ιιοποι

  

19ο

Εσπιιι·. Νσπ οι Ποιο ιιοοι οπο: οιο.ι:ιι:οιι οσο α,,,|ι·,_ πι;

επι" : οτεο πιο” ποοοιιιιιιο πιο ι: , οιιι:ιοοιπ: χι'ριοιιιι

ιο:οοπιοι: νοιποοοιιιιιιοοιιι:5 δει πιο ποπ οσ

:οίι: :μια ποπ ρο:οίι Ποπ: οοοοιιιιτιο σιιιιιο οι, π·

πι: :πιο ιιιιιιπ οιΤο ποπ οοιιιιιιοιο:: πο: οποοιιΓιιιο

οιιοπ:ιοε, ιοοιιοοιιπι πο” οι πιο ποίιιοιιι :οποι

πιο: ιιιπιπιιτπ νσιπποιιοπι , πιο: οπο. , ιοπ οο^

πο; πιο: ιπ:ρπι:ιοιρο:ιοιιοο :οποιον ιιιιιιπο οι ·

ιοοιιιο , ρι·οιπιιο ποοιιιοιιο: :σε οιιιοέι:οπ·ι σιιιι πι.

πιοιι νιιιιικοπιιο οποιο: ιιιιροοι:ιι: σιπποπι

οέιιιιο : οι: πο·οιιο οσο οιιοι οποιο : @πως ιι6ιιιο ο

Γπιποοιιο ιοιροι·ιοι'.Ήοποπι ιιοροι:ο: ιο Ποο ι οι πο:

οιιι:οοε ποπ οποιο , ν: Ρει::ιοιρ.ι:ιοποε πιο πιο

οπο: , δ: οιοπι

οπο: οοιιιοιιοε πιιιιοπι ριινιιοιιπι ιοπ:ιι:ιοποιοίΓρσ

ι

οστοιιιιιο. Απιοο. πιώ. οιτοποιοαι.

:οίι Ποιο οποιοο:ο , ιιοιιιιιοπι :πισω οιιο ρσ οι·

ο ποπ πεποιοπι ο νοιιιιιι:ι:ο , Επι πο οιιοοιιιι οι σου

πιρσ:οιι:ιιι υπ : πιο; Ρονιιοπ ιιιποιο πιιι:ιι:ιοιιο οο-ι

και , ποιοι: Ποιο , οπο: , ιιοοιο σοιοοι:ιιπι ιι

ιοιιτοι .

Ρισο. ο. πιο Γοο:. Ψσιοποιο πο ποπ ροιοιι πιο

ιιιιοοοιο οι:οιι οι°οοτπτο5 ρσιιιοιιο: ; οι·οσ νοι πιο

ποιοι-Ποιο πιο: οιι1ᾶπ οποιοι: οσωριποοπιιιη

νοι οιιι: οιιο&ιι ιιιοριιοιο ιιιιιιιιοοπιια ι ποπ ρσ:οιι

ο” οπο: πωπω οιιιοιιιο'πιιο: , :οπο ιπ ιιιιε ιιιιιι:ι

ορριιιο:ι::ιι:ιο απο 5 8:80 ποοοιιιι:ιο ιιιιιιΒιι πο οι:ιι

οσιοριαοοο:ιαι Απ:οο. 'οσο. πιο ιιιιΡοιιιο οπο

ιπιροι·ιοθ:ισποοι ιο Ποπ; ιιορσι·ιιι:. π. ιιοΒιιιοοοπι

νι:ιιοιο ι:ιο:ο:πιιπ:ι:ισπιε πιο: νοιιιοπιπε , οιιοιπ

.Ποιο ο.ιοο:, :ι.οινοιιιιι·ιιε οποιο ει:οιι:Εοπι , οπο:

οιπποε οιοπιπι·:ιε :πιο οιιιίιοοτοε , οποιο ποπ οπο»

ιιοπ:οε: πιο: οσιιιιιιο νσιοποιο, οι: ρσιι:ιιιο πο.

ιοοιισ. Ε:οπιπιιιοοι Ποιο π: πιο οποιοι @πιο

οο:ιοποπι πάω οποσ. οιοιι:ιιτ:ιει ποιο οο:οιι οπο

νοιιο, οι:: οσιιο; ποπ οι :ιιοιοπ ιιοο: ποιοι ιιιο

ιιιοπιισοοιπ οποιοι πᾶσι , οπο: ποπ ρσ:ο οι: οοο

νοιιο , ποο οοιιοι οτεο ποο οι! ιιοοτ ποσοι! Γιιιιιοοε

ιιοποπι ποιοι: ιι&ιιι , πιο οιοιι:πιο: Ροιιιοιιοε. “Η

Πιοοε.Ρο:οπ Ποπείοι:ιιι&π ροιι:ιιιο οιιιοσ.οιε οπο. ο

ποιι:ισοιε πο! οποιοι" ποπ οιιιιιοπ:οει οπο ρο

τοιι ιι&ιι οσιι:ιπο ιποιοοποιε οοιι:ιοπιο οπι :κι

οτο2:οιο8 Ροιιιοιιοε: έ:Βο ο οι πιο ποπ ίσιο: πάω

οοοιριποοπιιο , ποπ ποοοιιοιιο ιο::ιι: ποπ οποιο ·

οοπτιο, οίιπι πιο ποιοι πιο ιοοδοποιο πσιι:ιοπιο,

ποιοποιο ποιο ιποθιοποι ροιιιοιιι:ει:οιο ιΡΓιι:πιοι

πιο. οο8. οιιπποπι οοπιοο1. :μια ποπ πιιοπ5 τοπικ οφ

ἔπο: Ώ ι)οιιιο ιο::ι :οι οποιοι ποιι:ισπο ,οιι.ιοπι

ιιιιιιοοπ:ιιο :κι οιο.ιιιιι·οι ροιιιοιΙοηοπιιι ποιιο οπι- ο ι

Κ ι

:οι ο

οιιο"ειει

οποιοι: οι?

επρομιι0ι

ιιιιοι
./ ο



ώ ΒετοΙ.·ι..

τ εο:ιτ:ευτε απ:: :Βετο νο:υτ::ετε ε::ιτ:τ::::Γεε: Που: :το

δ

/

:.οο

Π::2:ι4:: ΧΙ:Π. Π: ::ο::ιΜΜε Πεϊ. Π δ'ειϋ:ο Π:

Ρ::ε::α::ε&υ ε:ε:::ιττεε οοΠ:::::ε:, ε:: ε:: τιο::ε Μ. 6:οε::ε::; τω:: ε:τ:τ:τ:Γεειιτι: 8: τετττι:τι:τ:υυτυζηι:ώ

Βετε εΓΓετ:::::ετ:: :ιοι:::::ετι: , ει:ει:ι :::::ετ:: ·: ::οε: :τι ο::::ι:ιτο :τ::ροτ::: : ν: Πε εεττ:: Γο:ι:::: ε:: Πτορο- ν

ειπα:: Πει:: νεΠε τ:οι: οτε:: , ::::οειιι:νεΙΙε ροΓΓε:, ::::οιιε τε:τ:::τι: ε:τττ:τι::ε:εοτ:τιο:::: , ιιιιει:: ν: :Πιες

Γι::ιτ:: ε:Γετ:::ειι:: τ:οτιε ε :τ:::::.ο::ετ:: , εε εκετ::ρ:ο.

:::::ετ:: ε: ετε::ιιτ::.Ποτι::τ,ι:οτι ε:: Πειτε 8:::.νήτιμ2.

τω:: 3. ::εΓ:τι:ετιι:ο Ρο:::::τ::ιτττ: Γυτ:ι::.ι::. :τὶ

,°#'ἱξῖα ι:ετΓ Πτεε:ιι:ε:Ρο:Πο::ε:,ν: θε, ::ει::ειι: ττεεε:Γε

·,""ω- τ:τ:τ:ι , 6: Γιι:::ειετ:τετι: ::οτιιτει:ευι , :μια :εττι:ιτ::ιτε

βεωωπ:“. ρο:Τι:τ:: ::τ::ρ::εετο ετΓ:ει€:τττ:: Π:ιτ:Με εοττι:::εεετ:

Μ:: ΜΝ. Πε: πω:: ετε:ιτιιτε: ρο::::::Ιε:, ετ:: :ο Με:: οοΠ::::Ι:

"Ρ έ· [το απ:: :::::::τ:: :τι Γε :ρ::: :ι::οεετι: :ιό::ιιτι1εττ: ετ:::τ:ιτετ::,

::Π'::2“ ει: οοι:::τι:ετ:: , ::ιι:ιετι οο::τιι:: :ΙΙ:ιττι ::τιοετε: 8: Με:

8", Μ:: τε:::: ετιτ:τ:ιτε , δε Βοτι:::τε , ειιι:ιτ:: Ροδου: :::::.:ετε,

" 8: ρ:τ::ε:Ρετε ει:: ε:Τετι::: Πἱυ:ιιἔ.:ει°ιυἱτ:ατ:: :ιθειιτ::

Π:ιτ:τ:::: εοτ::ρΙεεετ::::ε : οι:: πο:: Γσ::ιττι Γε ε:ετει:ε:::

ει:: ετεε:ιιτ:::τι ε:ϊε εττι:τιετι:::::, ε: Νεα:: , ουσ::

::εοετι: :τι Πεο , ν: :τι ε:υΓε., _ά Γ:3εε:ε ε:τρτε::::,

Γε:: ε::::τι: Γεειτ::ε:υττ: Μο:: ε:Γε τεει:ε , :μου ν:τ:ττιε

ρο:ετ:::2 Π:ιι:τ:τε :::ι.Βετε τ:ει:Γε::: :τι Γε:ρ::ε. Π:ετε.

μ. Οτεει:ι:τεε οο:::::::ε: πο:: ροΓΓιτι:: :εειιτιι:ίτττ: :Με

:ΗΜ- εΓΓε ε::::8: ὁ. Πεο, τι:Γ: Γεει:τιι:υτι: :μου εοει:ο:::ι::..

τω, 8: τερτα:ετι::ιτ:τιιτ ε:: :ι::εΠεεί:ιι Π:ιι:τιο : Γε::

Η εΓΓε ε:: :τ:ετε:τ:ι:::η οτι:: ε:ττ:: ετε::ιιτ:ε ροΓ::ο:Γεε

τ:υ::υπ: ::::::ετ:τ:: ε:Γε:τι Γε:ρ::8 τισ:: ::οΓΓιι::τεο:τι

τεΠεείΕι: Π:ιτ:::ο ρτοΡοτ:: :τι ει::ειτ:ο ε:Γε ειιορτ:ε: ,

ε::Γ::τιθ:ο ε:: εΓΓε Π:ιτ:ιτο εειι::Ξι:: ,- νε: :ι:εε::. Κε:::.

ετε:ττττε.ε ρο:::::::ε5 τερτωΓετι::ιτ·: :ο :τ:τεΠεε:τι

ΜΒ· Π:ιτ:τιο, Γεειιτ::::1ττι εΠε ρι·ορτ:ιιττ: οτε:ιτι:τ1: ε Μ::

:μου εάιτ ::ε.οετι: , Κα: ηυοι:ε:=ιει::ετε ρο:Γιτι:: , ν::

:Με Ροτε:::::2 Π:ιι:τ::::. Ήο:1εΠε . ει:: τει:τεε::τε,

- δε: τεει:::ετ Γ:: :ρ::τ::: ε:Γε :::ετε:ι:ιιιιι εοει::::οι::: Π:

Με:: , εκρ::τι:ετι::: :τι Γε Μ:: ετε:τι:τ::: ; :ετ::ει: ω::

ἱεᾶ:τ:ὲ, τι: :τττετι::οτ::::τετ Γειι :τι:εΙ::οι::::::ετ ε::

:ΡΓυτι: ε:Γε οτεε:τιιι::,ε:υοε: ρ:ιττ:ε:Ρετε ::ο::υυ: εεε::

::ιιτε :τι Γ:: :ρ::: απ:: Πετττ::. Ε: ει:: Ι:οε: ε:Γε , :του

: ν: :τι:ετ:::οτ:::::ετ ε:: :τι Πεο , τα: ν: :ε:ι:::ετ ε:Γε

Ροκ:: :ι: Γε :ρΓο , :ετ:ε::: εδω: €0τ::Ρ:::ε:εΙ:::2 ΠΙ

:ήττα νο:υτι:ειτ::.Νο.::: νο:ιιτι::ιε τω:: που:: τι:: ο::

:εδ::ιτττ: τ μου: ε:::τι εοετ:οΓεει:τε Γεειτ:ιε::ιτ:ι ε:Γε

:ι::ετ:::οτι:Ιε, δ: οο:εε'Σ::ιιιτττ:; Γε:: μου: ε:: , νε:

εΓΓε ροτε:: , :τι Γε τω:: Γεει:τ:άίιτι: Με του:: δ:: :πάει

&:ιτιττ:: , ν: άστε: δ. Π:: τ. ρ. τι. το. απ. 6. ε:: ε.

ετι:ο Πει:: ετεε::ιιτε ρο::::::Ιει τιιτ::τιτ:: :·ιε::ιε:ιτ:τ εΓ:ε

:τι ε :ο:·:: :ιθ:ιι , οτι:: :::τι:ετι οοΓ:ιτ::: ::::::ετε, θεω

ε::ιτι: :Με ε:Έε , ειτε:: ροΓεετ:: :τι Γε Μ:: :ιειοετε, το·

8ι:ο:ευτιτιιτ , ε: ειτοτ:ιτ:ιττιιιιτ ει:: :τ::ε:Ιεδ:ι: ΠΑ::

τ:ο: ::εε::ει:: τε::σ ε:τι:τ:τ::ετ:ι:: , ειιιὲι:: το: ψ::

:::τετ:::οτ::ι::τετ Μοτό:: Π: :ρβ 6οΒιι:::0 Π::

Η 8·εε:τι::ιτ: τ. :ο Πεο ιιοι:ε:Ξε ::οεττε:εττ: εοι:τι·ε

ε”Μ“ Ι. ε::έ::οι:::: τω:: :::εε :τι :::Γοει:::οτιε :ιάιιτ εοι:::::::τ;

. δ: Πει:: τιεεε::::τ:ο ι:ε::ε: ε::ε ει: :ι::ετι::τ:τι: Ρο.:

τετι: Ροίἱτἱιιἐ ι:ε:ετττι:τιατυε ε:ι·εε οι:ιτ:::ι: εΓ5ε ::::::ευ

::::ετ::ι:ει:: εοτ:ττετ:ετε::η οτι:: :Με Γοτττι::::ετ εεττ.

ΜΗ: , :τι :τ::::::`ετε::::ἑ8: οο:εΓ:ετε τι:: εοτ::τ:::ο: ει.

δω: : ει: :τι Πεο ε:: ::::ετ:ε: τι:: _ εοι·::τ:ιτ:ο: ε&ι::

νο:ετ:τ:: , ει:: Π0:Βιιι::;Π©10:::ΩΓΠ ετιτ:ι:εττ: τει:: μα'

ε:ιτεε::ι:ο, ντι:: : ι:ε::τττετ:ιτΙο , πο:: νι::: : ετεο.

ο τη ι. Πειιττ: τω:: :πειτε ει·εε:ιττειε ειτ:::ει::εε , :ιε

34· εε:Βιιτ:ο τει:ιετ: ε:: Γιτροο::::οτ:ε. ου:: ειι:::ειιτε:

πο:: Γιι::: τιεεεΓειιτ:ο ε:οτιττει:ιε ε:ιτττ: Πε:ε::ετ:::εϊνε:

όι::τ::Ροτει::::ι. ει: ::ο:::ο ' :μου Πει:: ετε:ι:ιιτεε

ρτοε:ι:::ι: , 8: :τι εΓ:ε εοι:Γεωε: , πο:: ειπε:: ε:: τω::

ε::::8ετε; πιο: ε::::Βετε , ε:: νε::ε :::τει·: βουτια:: ε:

Βο ::οε:Ρ:ο. ειι:οι:::Ιε: ::τοι::ι:ε:: , δε :τι εΓεε εστι

Γετιι::: , νιι::::::: ::οι:ιιττ: Ρτοἀιιᾶ:οτ::: , έ:: εοτι:ετ

ο · ν:::οι:::.Π:εεε:ετε::ιττε ετ:::ετ:τε: :ιττ:: τ:εεεΓ:ετ:ο

ε: Γιτροο::::οι:ε , :Γεε: :ι:::οΙι::ε ε::Ι:8:: Γιτ:ιττ: νο:ιιτ:

ε.::εττ: : ετΒο 8εετε:ιτιιτ:ιε ειιἰ:::ετ:τε:. Βιεῆ:: Πει:τ::

ε.::ίο:υ:ε ι::::Βετε Γιιτιττ: Ι:::εττι:τι νο:::τ::::ετ:: :αυτν

έτει: είτε ::::τ:τ:::ιευτι: ότι Γιτο:ε6::ιτιιτ:: , :μου :τι το

  

τ:: ε::ετι::ει:::ετ εοι:τ:ο::ιτ . :ι Πεο ι::Ι::::τιττ

Α:: Ισ :Με Γετι:. πω: δ: Τ:ιοι:ιετι: Μου: δ::

:τιποτε ε εεε: , τω:: :οειι::ιττε:ε ετττοτε, ε1υο Πει:: εν
Γε ι:οτ::ττιιττ::ε:ι: ε:εε:ιττ:: Ρετ εΙ:τ:ιτεττι Β:τι::::ι.ιά:- Δε”, Δ

τιετ:: Γυε: :ιοι::::ττ::, ευ: ρτοειι: ε:ιτ:::ο ε:: ::ι::οτ ε$- Γ

τω: , οτί:: τεΓ:::ε:: :ιοΕι::::ετ:: εοτ::τι:ιιτ::ειι::οτιεΕυ Φτε- -·

τ:: :ει Α:: ι. ε::::. τ:::τιοτ. ρο:ξ:ετ Π:ιτ:ιιιτι:: ε:Βε ρετι

Γεξ:ε ει::::ετε ::::ε ετε:τυτ:σειι:Ηετ:::Βιιε , εοι:εεε:ο ε 36 .

::τιε ρο::::::Ι:::ιτε , τιεΒο. Νετ::::οι: :Ρίο , :μου το:

:ετει::ι:τ οοΓ:::::Ι:ε , τ: ρο::ετ:οτ: :οΠετε:ιιτ ρετΓεό:το

ε:τειτιο:ετ::: , 8τοττιι::ροτει::::ε :τι Πεο: πο:: ειιτ:ε

Μ:: ρετΓει9::ο όει:·ετιε:ε: : ετε:ιτιιτ:: , :Η οτι:: οτι::

τω:: ι:ετ:ε:ε:ι:°ιὸ ειερει:ε:ετι: ι τα:: ρετΓεδ::ιοτιε , Π:

ει:: ε::εδ:ιτε Γεει:ι:ε::ιτ:ι:: τιεεεΠετἰὸ ρετιι:ε: Δ Γοτ

τιιτι , :::εε::ετ::ε ε::ει%ι οτ:τ:::τ:ο: οτ:ιτιο.τ:ι:: εδω.

:Με εμε:: Γοττι:ει::: ε::ει:::::: 13:τι:τι:ε , ε:: τεε:ε:ετε

Πειττ::οτι::::Ρο:ετι:ετιι , ε: ρτ:ττ:τιιτι εκειτιο::ιτ οι::

τ::τ:τι: ετεετιιτ:τιιτ::; Γεευτιτ: ετ:τ:: Μ:: ετε:::ιιτΩ ε ν:

Ρο::ἱ:::Ιεε δ: εκετ::ρΙ:ιο::εε ἔι Π:ι.ι:ι:τι ε::ετιι:ε. ~

Αο;.ε::εο,νοΙυτ:τετέ Πίτι:τιεττ: ει:: ν:τ·::τι:ει: Βοτι:- Β Π: _ ο

::ιετ:ι Γετ·τ: τ:εεε:::τ:ὸ , δε: ε:: :τ:ετε:::·:: ::τ:::.τ:ο, ":::2.2:'

:το ετεετε:τ:: :εειιττε::τ:::: εμ:: ει:: οπο:: ετ:ιιτ , τι: (,1%."

εοτιτ:ει:εττι είτε:: :τιετεει:ε. , ε: υ: εοτ:Γεε:ιτετι:ετ:ι εόρτωττω ε:

:::τιτ:ι, ::ε:ϊε8:ιτττι ε:: ε:ιι:Γ:ιττ: , 8: :τι εττετιιρ:ατιιττ: πτετε:·,ιηε=

ω. ε:τειιιο::ι.τ. ν:ιι::ε εοτιεεάσ , :τι τ:ι::οτιε ιιεεεΓ::ττ:&Γ. Η

τ:: ::ττιρΙ:ε::ετ: εοι:ετ:: τ:ισε:ο ε:Ξε τ:εεε::ιπ:ετιι Με

τι:τειιετι: εΓεε:ιτ:εΙει:: ετεε::ττι , εε :τιεττει:ετ::ιεΙυεττ:·

τι:: :ιεεε Ε: ττει:ε::1ειτ::ι ι:εεε:Πτετε οτ:ττ:ετ:τ: δ: :πάε

ρετ:ε:ει::ε ; :Πει :εευτιε:ετ::τ δ: ε:ερετιε:ετ:τε :ι μτ·:ι::τιε

τ:: ε οπο: οι:: τιεεε:::τιιτε Πειτε ε:: οτιττίε:ο:Β::::,'8ε ~

οττ:τι-&οτετιε, εεε:ετ::ετεε.:ιιτε: Γιττ:: ο:ττ:ε:Ρ:ι::τ:2.

τ:: :ιο Με:: τω:: :με τιεεε:ε:ιτ:ο εοτ:Γειιυι:τ:τιιτ ε;

Πεο Ρετ::ε:ρεο::: , 8: οτι:τι:ρο:ετ::ε. Νεεο αυτα::

Π:υ:ι:::ττι νο:ιιτ:::ιτετι: Ρετιι:ετε ε: οοιι:::ι:ε ετα:: ,.

Πει:: τιεε ι:ετιι:ετ τι:: :τ:ετε:ιτε : τω:: ει:: ε:: τιοτι τω..

ὁ:: ειιτι: ε:ερετιε:ε:::::: εειι::ι::::::: ; ει:: ι::ι·ετιιετιιε :ο

Γιτο εει:ετε τ:εεε:εει·:ὸ τεειιιίτε: , νεται: Ρω::::τε,

:Μπι Γεεττττε:ετ:ο. Νεε τεουετ:τι: ει::ειυ:ι: εΓεε :υ

Πεο ::ετε::ειτ:υτι: τιεεει::ι:ιτε ρτ:τιιετ·::: , ετΙ:ειι::ε: να:

το ιιεεε:Βετ:ιιτ:: 3 τ:εεε::::::ε Γεει:τ:ε:ει:::ι. Γιτι:ε::ι:: :ο

:ιτ:τι:τιτ:ε , ν: εοτι::::: ό.ε εοετι:::οτιε , φαι:: Πειτε

Με:: ε:ε Γε :::Γο, δ: ε: €τεειΕιιι°:5 ροΠἰο::ἰοττε , υ: :ιε

εε:ἐ:ιτ:ὁ εοτιτ:ε2:ε απ:: Γι:: ε::ετι::::.

Α:: 4. ιιεεο εοι::εο. 8: :που πω: τιεε τε:::::οτιεε

Π:ι::::::: ν: Π:: , εε::ι:ε:υ::τ:: νοΙιτι:::::ετι: Π.:υ:τ::ιτ:ι'

δ: :::::ετι ::εεεΓ:ὶτἰὸ :::Ι:ευυτιττ ε: Πεο : ειιτ:ε,

νττ:Ι:ιιιι:ε: :::ι:εεε:::τ:ὸ ε::::τέ:Β::ε , :ι::::ε::, ν: Η:

τ:εεε:::ιτ:ο εοι:τιε:τιτττι ειιιι: ο:::εέ:ο Ρτ::ι:ετ:ο, τω.

εε:::ιτ:ο ε:::εό:ο:

Μ”. εοτ:εεάο, οπο:: Πει:: αει::Ι::ετ :::::8:ι: 39,

Γε , 8: ετε:ιτυτ::: ε2 μπε εδ:ιτε , :τιρειι:::::ετ ε:: ηττε!:τυα

μπε ο:::εό:: : ου:: Γε φωτ:: ι::Ι:8:: , ντ σ:ι:εεί::ιι::ι μ* “α”.

ρτ:ττ:ειτ:τιττ: , ετεε:υτ:ιε ν: οοἱεᾶυττ: Γεειιτ:::ειτ:ιιιτι :

8: Γε :ρΓιιτ:: Με:: ::τορ:°::ιττ: , ετεετιιτει: Με:: ατι::

Β::::::εττι:ΡΓ:τιττ::; Δε: ντ:ιιτ:ιειτοεΙι:ι:ε ετι:τ:: Πειτε

Γετιιιτ , :ιι::τ:ι τ::ετι:::::τ:: :ιετΓεδ::οι::: :ρ::τιετε:: Η,

ει:: Γε :ΡΓι:τι: . 8: ετε:ιτυ1°::5 αυιι::::ετ εοετιοΓε:ε

Πειτε ε:: :ειτε :ουτε , εΙυ:::εοε:ετΙ: ::::::τι:::::::: ε6:ι:

Γε :::Γιιτι: , 8: ετεε:τιιτ:: εοετιοΓε:: , :τιβε$ττυ:::ετ ε;

ρ:ττε ο:::ε&: , οι:: Γε :ΡΓιττι: οτ:τι:τιτ:ο , ε: Γεευτι

ι::ι:τι: εοΒτιοΓε:::::::ετε:τι :ι:Η:::τ:ττι , ετε:::ι:::: Γεευτι- 4

ε:ετ:ο,8: Γετυ:ιτ::ιτι: _εο8τιοΓε:Β:1::::εττ: Ητ::τετ::. Ε:: Ρ

Η:: μα: ει:: 6: Λάο. τ:εεο ειι::εε. ει: μοβ. :υποπ

τι:ετι:ιτττ: ::οτι::::::: ε:τ:Γ::ετι:::ι::: ε:: ε:τ:Γ:ετι::ε εό:ιττι

Γ:: :::1ι:ε:τιττ:ετ::υττ: Βοι:::ει:::ΩΓεει:::Δ::5 ε:: :Πέ α:

::ετ::::: Ροιεετικ-·· Α:: 8. ι:::::οτε:: νει:: ::ε ::τ:ιοτε

ε:::εεε:, Μ:: εε :τ:ε:Εεεε:, 8: Πτι:ρ::ε: ::1τι:::ι:ι1

εοτ::::::ιεε::::ε , ουκ ει:: :εττ:τευό:: Πι::::Ι:ε: ::Γεε:τι,

@Η



`

-»

· ι
ι

οι..

Μ·

1 οι.

@Η 'ΜΡ'
Ραπ: Με

ι αμε. Μπι. ΠεευοιιιιιΜιε πο. πιο πι, ι ι οι

α)"'ΡΙΒΜ)άσ Πω ::ιι:ιιπιιο ιιοπι:ο_τε, οιιοιπιπ ιι: ιπι ειΕεθειο: οι επιπι πω: μειξεᾶιο :επιιιιπ

ει» ειρροπι:ενοιππ:εειοι:ιι: Πιιιιπε επιιπιπ απο ειι:επιιιιι , :πιο Πειιε ειι:ειιτιι:ιιι· κι νοιι:πει::ιο

ω” Μωβ". απ' Βοι"Μ©ώι 01:12!!! ιιιρροπι: 'ε. Ωοιιιι:ιππ: Ροκ/κοπο::ιεπιιοπιι:,ιιεπειιοετοπι

αεωΕω“ι:ετ ω-ιωϊιι€ω οι: ασπριιι:ιΠιιιιπο,;Γε- ρειίεάιοιιεπι ροιιιιιΤειπ Πεο ποπ ειΤε , δ: :ιιιπειι #7

ειιπιιιιιοιιιπε, νειιιιιιπι Ρο,::ιειοει:ιοπεπι οοιιι:ιι- ιιείιι&ο ιοειιιιιιαι:ι.Πεο. παπι ιιοι:ιοΐοειποει πι. ε."ρ'

τ" Βιι"Πα· οιιιιΡεείειίιιο ιιιιιππΒιιιιτ Πεο·, π: πε Γιιοιιιπ:ιιι

_ Δι-ι9- 0980 Νικο παπι :παπι :πιο πεεείΐο- ι Πει, δειιιΕιιιιιιιο,οιιρικι:ιο μπει, ποιοι ει::

Ϊ'ὸ "ΜΠΕ ςιωτΠΠξΡΟΦοιι€9 ο .νι π:::π8:ἰὸ με: Ρι·οιιιιθ:ιοιιειιιέ::ιιπιιοιιπ:ιιιτ Πω, ιειεπ:ιθεοπ

60ππειιιι: ειιιτι οιππιρο:επ:ιο. Πει , ρι·ιι:ιε::ιιιι :ιιι·ειιπιιιιιιιιιεΠει. νειιιππεεΓειιι.πειιοεπω πι.

οπο: εοι;ποιειιπτ οοιςπι:ιο:ιε Βειι::ι. 2.πεΒο εοιιΓεο.

παπι οε:ι:ιιε , :μια ειιιιΒι: ε:εε:ιιπιε μι· ιι&ιιιπ ει»

ει:ιιιπ ιιιιιιπδι:ιιιπ ,-ροιείι επ ΠΠ: οπιιιεπι πέ:ιιπι π.

πωπω ι Ποιο πιο , :πιο ιιιιιει: επει:ιιτει πω·

πᾶιιπε ιιιΒιιιιεπ:ειπ , ο: ιπιιιίιιπ&ιιιπ , πεειιιι: :Με

πειιι ιιέ:ιιιιι οι: πιο ιιιίρεπειει·ε. Απ :ο.επε8ο οπος”.

ω πιο. πεεο, εΣ`Β0 οσοι! $ρι:ιιιιι 8. οι·οεειιι: ει:

οπιοι·ε ειειι:ιι:ο.ι·ιιπι , ρ:οεεάειε ει: ποπ Πεο,οιιιο

ρι·οεει:ιεπιιο εκ ιιιπο:ε ετεε:ιι:ιιτιιιπ , ποπ ριοεειιι:

:οι:πιιιιιιει· ει: ειειι:ιιι·ιε Με ε: ιιπιοτε ετεει.:ιι:Ηπιπ,

ειιιι ίοιπιιιιι:ει· οι Πε ιι. (ιι·ειι:ιιι·:ε πικαπ ιοιίιπι

 

ιπιι:ιιοιιειιι , Ροιειιιιιιιειιι , οι ιπ::ιπιεεε εοιπροπ- Βάι ΙΜιιι

οπο; ιιπριιοπ πω, ΡοίΪε Πειιιιι ιιιεπ:ιιιαιτι

ειιπι νοιιιιοπε ιιιιιποι , οι:: ποιοι: ποπ απ, Μπι

πιο ει:ιειπ ρει·ι”ε&ιορδπιτ ιἱπιιι! ει:ιΠετε , ν: πε

εειι”ε:ιε, ποπ ειι:ιίιιιτε ν:ιιιιει·ιι. Κει:ιιιοπε: Πιιιι·

πιε πιο: οπιπιπὸ πει:ειιιιιΏ ?Με ρο:ιιετιιπ: ιο Πεο

πιο Με; ιιπριιεε: ιιιι:επι, ν: οιιοει ροπή: ποπ πιο,

ι:ιειι:ιιιεε:ιιι· Σ; παπι Ποιοι είε: ιιειΓεάιο πω.

το. , :μια ποιοι: ποπ πιο πεεειιιιτι:ω :πιο ιιιειι:ι

θειιι·ε:ιπ Πω, απο: εΓεε , επ 02:64: ε]ι'ε, ιι: Ριπ

τοιιειι:ιιιιιιιιιι ποπ. οποιο $ριι·ι:ιιι 8. ν: πιο ι ιι·ει, ειΤπεοΙοειιοοποπιιιι·, Ρ:2:ετ:·λτειπ:ιοπε:

@Μη εξει.ζώω τα φαω ι99Π νι.ΡΓιΠβἰΡἱιἔωΞΒ· ` Πιιιιιιω πιιιιο Πεπο ::ειιιι:ιι:ιε ιππι· , απ: είεε :ΜΒ ΜΜΜ,ι

:ιιπίεεε Γριπιπει ιεπιιπ $ριιι:ιιε δ. ιιιει:ιιι· ιοιιιιιι ἱ @πιο (πωπω οι) ιιεπιμ οι , οι Γειπρετ πιο: αν Π:ιαΜΒΒιή

απ , οι πεεειε.ιιι ιιιεπιιιιιεε:ιε ειιιπ πιο; ποπ .Π.]ΐικ 'Ρ:οεεό::ε ει: ρ:ιπειριο

πιιπ:ιπ:ε , Γιιι:επι βειιιιιιιιιιο.

ο Διὶ 1 ιι :ι ο ιιιι:εε_ ει! μοΒιιιιι:ο , ιπειιιιπι μι:

ιιοιιε·οοιο πο. ει·ι ο Πω, ποπ ν: πωπιιιει ε:φτε(ι- Ξ

ΐοιπ ιπ νει·οο, ίεει ν: πο:επε ειιιιιει·ε απο να· ·

οπο: ι οπο ρεάο ποπ ποιο πιοε:ιιι·, νιειι ιο Πεο,

Πω ν: ρο:επεειιιιιετε ιπ [ο ιρίο , εο ιποιιο :πιο πιει

Μπι ποιοι: ιο] ο πιο ειιιίι:ει·ε. ΟΔΒιιοπιιιπ ::ιο.ιιιπε

ποπ ειιριιιπι:ιιτ ιπ νειιιιο Πιιιιπο ιπιιπειιιιιιιΞ , 8:

πει· (ε , ιετιιπειιιιιπ:ε ορροιι:ο ι·ιοπο , :πιο ρτιιιιιιη

ν:εοπιι::ι:ιιειιι , οποΜ”, ιισιοδιιιιιιειιιι0σι πιο:
πιο: πιο, ι

ε: οι·ιο. πι.

οπο! ΙΜ” πιω οι ΙΜ , ο· ποιά

Μιετιιιιιια: πιοπωπω

' ?Μελ νπι ει: ειιιιιειιι:ε:ιοιι: ιιιιιπιιπο·ιποεπιο

ιπειιιι:ιοιοιιιε , πο:: Αι·ιιιο:ειειπ 8.Ριπιβεοε·

ιι ;ιΠε:ετε, Πειιιιι ιιΒει·ε εΧ πεεεΠι:ιι:ε πι:ιι:ιε,πε,

”1#ω·ω ιιιιιιιο θεει·ε:ιιοετιιπι, ιιιπειιοἐιειπ πιεσε: ρε: π

ω! #ΡΡ·· ικΠω νοηιιοπειπ , οπο: Ρο:ιιιιΐε: ιπ Πεο ποπ πο.

"Μ" :ισ

μπακ π:: ι

εσπ[ει,ισιο.ι

Ηιιπε 7α[ιιιιει. ποειιιιπ ιπιοιιιΒιιεπι :ιορειιιι:, πιο

οειι:ιεπιεπ:ιοιιε πιιιπιίειιιιιπι οπο:: νιιιιιπ ποίιι·ιε

ΩΡβ8"Μ'" Γ©ιι8ι0Πἱ8 ΚΠΥΠι:1°ιιιΕΠ ο (]Ποά ω [Με "ω £οε"οἴώ

"Μ", 'ω ποπ παει:: Μιι!ιιπε οι: πιιπιετο εο:ιιιπ :πιο πο πο·

όιπιιπ:. ιπιιπιι πιεπ:ε εοιιιιιτεπειιοι ποπ ροιιιιπι. Απ] ποδιά

Κεεεπ. :ιεΓρει·ιιπ: ίε ποδι: πο: :ΜΜΜ ιιωπειιι

ιπγίι:ετιιιιπ νει ιιρο:ιι·επτει· ειιιιιιειι:ε. Καπο ειπε.

νοιι:ιο ει: οει·ι”εᾶιοιιι::ιπἴεεε , ειιιιὶεπε ιιι νοιεπ

Και» οπο:: :ε , άπο ιι:ιι&πε ιιπιπειοεπι , δε νι:ιιιι: , οι: απο:

«ο

' ειιεπ:ιε ει: , ν: Π: εοπιππ&ιιι ι:ιιπι Ριιπειριο νι:εε:

ιιιι:ιι: ιιοειε νοιιιιο πει επ ιπ:τιπιει:ε ιιειιε&ιο ιπ -

Πεο; οι Με ποιοι: Πει:: ποπ ιιιιοειε: ει·εο

ειιιοιιπ ιιι::ιπίεεε ρειίεόι:ιο ι:ι Πεο ει: , πιο: ροιιιι:

:π Πει: ποπ οπο ; δ£ εοιι:τἱι , πιιοιι:ι Ρειποιοιπ

Πεοποπ ει: , ποιο ρο:ι.ιι: ιπ Πεο είιε. Αι! ιιιιπο

«Μπιτ. ι”οιπεπιιιιιιι νεοι πιοιιι ειιεο πιο πω.

Ρι·ἰιπιιε ω". ι. ιι. π. ιο. Μ. οι - οι οποιο 5·

-ΗΜ.ιφ9· οι πο: : οποιο ισειιιι:ιιι· ιιιΜβοϋ.7- Μεοιριιι. # 8.

ἱε:ιιιε.

ξεσπά.

π. 5_ πο. 4,, ο 5.6· .πιο π. ι..ιι. οπο· 3.ιιιι.ι.ιιά.8. ιιΠ”ει·επιιει ιιιιειιιιπ νοιι:ιοπειπ είιε ιπ

:ιιι·ιίε:::ιπι ρειίε&ιοπειπιπ Πεο› ΦΠ! ποιοι: ω

ι Πω ποπ πο. @πιο ρειι.πιο οπο:: ει: εοπειι:ιο

ειιτπιιιιιεπε , ἀεποφιιειιιιιὸά ίπποι ορροωιιτπωιι

Γριι·ιιπ:ει ποπ οιιιεό:ο :ει·- =

ι

α ε6ιοε1ιοεπε ειπε ιι νοιιιπ:ει:ε πει :ιι·ιιιιιιοι: οπο:

ριι:ιιπιιιιπι ει: ο ποιοι! ιιιιειιιο ιειει·πιπιιιι @πιο νει

ιπιππιι ιίιπε π α, Με οποιοι: ιειο:ιοπεε (πε

:ιιι: οιΡ:ιπέ:: επειΕεπιι:ι , δ: :ιοιιε ποια 8: ιιιι·π·

:ιίιεπι:ε ειιπι ειιιιετιι ειιειι:ιιι ε ποιο πω! είι :Μπιο

-&ιιιιι επ πιο ,. ιπιπιιαιτ , ν: επ ιιτιεπι :πιο πιο: Α.

&πι νει'ο· ιιιιειι ροτι1ετιιπ: ιο Πεο ποπ εΓεε , ο:

Ποπ ποπ ωεπιιιιειπε ετΒο ιπειειο ποπ ιιιεπ:ιθ

εππ:ιιι·;°ςιιι.ι ιίιιΔιι&πε οειιιιειιιπ: ιιιίοιιο ιπίι:επ:ι

πεει·πιιπιι: ιιιιιιιιΒιιι ι Πεο, «μια ποπ ροιιιιπ: οπο

:οποιο εοπειρι , ν: Με:: ρει·ιεό:ιοιιεε Πει, πιο ν:

πάω:: ειιει ο Ρο:επ:ιο, οι :ιο ιοί-ιι ποπ ιιιίιιπΒιιι,ιοι.

:επι πιο ιπιππι , οπο ποιοι, 8εει ιπιριιι:ε: , ποσά

οποιο ειιοιιοιιιιιπέιιι:πι·, ποπ ιειπΡειι πιο ιιιο

ειιιιιπΒιιι , ΡιαΓει·ιιιπ Η πεπιειιετε: εειοεπι οποιο

ειιίιιιιᾶιοπιι ; που: εαπ , ιι ιιέ:ιιε Μπι· ειιεειε:ιι:

ιι νοιιιπ:πε απο. Πιο:: : ποτά: πι Πεο ειιιιειπ

:πιο (Μο είπε

ειιιιιιε ν: ιιιιιοι)πιο.: απο ρο:ε:ιι: σπάει:: :ιε:ίεθ:ίο

ειιιίιειε ν: πεεεΓιιιι·ιε, ποπ επιιιει·ε ν: Ιιοει·ιι. Χάρι

Με» εοιι(εο.ιιιιιο ποπ τΩΡιι€πο.Ε ν: εει!επι ρε:ίεέ:ιο

πωπωοποιο ι”οιπιιιιι:ιι:ε: νιππειι:ει Μπο

ι3:ε:, ιι:ρι·οοιιειιιιιιε, α ιπιρι·οιιιιειοιιιε ίπ Πεο ;

πεο:ιιι .ιι.ριοριιε:Δε οιιιιιιιι: :πιο ρε:ΐε&ιοπε πιο

ιπιι·ιπΤει:ο πεεει:ιιι π:: ιιιιεπε: ιιιι:επι απο οειίεδιίο6

πε πο ιπ:ι·ιπιει:ο πεεειεετιε , οιιοεΙ επάεπι πεεειδ.ι

πο ει:ιί:.ι: , δ: ιιοΠιι ποπ ειιιί:ετε; νει :ιιιὸει ποπ

ποπ ειιιιιιι: οιππι ρε:(εόιιοπε, πιο ροιείι επιπε

ι·ει ιιοεεπιπι πειιι·ιιι:εοπεερ:ιιι:π Πιιιιπιιιπ, ποσό

€ ει: επι ει: ιπ:ι·ιπιει:ο πεεειΓε:ιιιπι ιο: πιιιιο ριι&ο

ιπειιιιειεπι ω ειιιΠειιιιιιπι,8:ποπ ειιιίιεπιιιιπιι€οπ

ποπ. οιιιεςιιιιι ίπ Πεο οι , Πειιε επι πιω ειιιο-_

:πε τω· ποπ οπιει.1πιό ιο Πεο ει: , Ποιο Μέι:: . Η

ιι1ιοιιιι Ρει·Ρεθ:ιο , οποιο Ποπ επι Ρο:ιιιίεε: ποπ

ειπε. πιιπιιοιιιιιιιιε ι:0π::::Ρ:ι.ιε Πει:ει:ισειι , :πιω

οι ι ἴε μι· ο'πιπιπιο:ιπειι πεεεΠιιιι:επι ΜΒ: ιιιιιπιππ

:ιοπεπι. Ιιπριιαι: ιΒιιιιι·, .ιι: ιιιιιιιιιο ρει·ιει8:ιο π:

Πειιι , οι ροωει·ι: ποπ είπε νει ι:οπ:ιιι , ιιιιὸιι ο

πιο πεεπάιο οι: Βέτο ποπ κι Πειιιι , 8ε:ιιιιιεπ

Ποπ: ειξε ρο:ιιει·ι:: πω: επιπι ραδιο Πειιε ποπ π.

ιιιπι:2ιε8: πεεειὶιιἱὸ ετιι:ετε: οιππι Ρε:ιοδ:ιοπε Δ

ιπιστούιΙ:Μ

ιάεειμε πιο

_ _ _ _ _ τίποτα "τι

δε απο ιιοιιτιοπε πιιιιιι:ιι , - οπο: ποιοι: Με : ειιιο- Ψ.”1%.":

Ο

Ο

ι!έ

ι·οοιιειι.ιιιιε π: :ειο:ιιια ο ποπ :ποιιιι- π;ω_

Β.α!,ι

πι:

οιοπΙοι:ιο

έ:: Πιο οι'

ρθω:δ ι

οιιιιπι Ροβειιιοοειο, πε ιιιιιιιπε, οι εοπιιπι;επ- '

ιει·. Νεο "πιο (ιιιιε:επι ιιι:ιει”ιιει:: παω πεπεμ:ιο
π:

πω ποπ ιοΙΙι: , οιιιπ π: ιπ:τιπιεειι οε:Γεάιο ιιιιι- Με ΜΒΜ

ρΙιει:ει·, ιτε ιιοπ ίειιι.ιιε: ιιιιιιιιιπ οποιο”, ειπα!

Ι ιο εο ιιιπιιιι:ιιτ,οιιοει οποιο Π: ιπ:ιιπιι!ειι πει·ιεάιο

ι ιπ πω , 8: :ειιιεπ ιιοΠιιιπ Π:ο ποπ πο ε πιο

οπο:

ποπ1'ιιιβλ



›

Ή

 

ς ο .ο

“ποιο Ε::

Νήσοι.

[οπο.

Ι δ·

(ΜΜΜ, 1 .

Μ». '

οπἰοοπὶο ἰπΠω :το , Ποπ: Π:. νποοΠ:ΙΙοπι οίὶ .

οποοΠ:ιιτπ πω. οἱοοτοἱωρο:ἴο&ἰοποω: παπι ο Π..

ο... νοΠ:ἱο Προ: πάω:: ποοοΙΙο:Ιπτο ίιπροτ:::: Πι

Πο·ιπΙοεπιπ ρο:ίο&ἰοποπ: ἱπ Ποο; ἰ8ἱ:ο: οο:οο:ἰπ

ἶρΙἶο: ίτορο:πιοΙ: ἰπ::ἰπΙοοοιπ Ι:προτοο&ΙοποιοΙπ

Πω; σκοπο οπἱρρο Ρε:Ιεᾶὶοπἰε ποεειτἱοἱπ ω

ῖοᾶο αρ:ο οποο::ο:ἰοποπι Ρτἱππ:ἰοοΙε: οποιο πο

:οιπ ρ:ἱπο.:ἱοἰωοετἴοᾶἱοπο:π πο: . οπο: οι: οι·

:::: πο8ο:ἱοπο:π Ρο:Ιοᾶἰοπἰ; οοοἰ:α. Νοο το ο:: ,

οοὸο απο ροτΙ”εωο Π: ο8:οπΠοο ; πω: οσο ποπ

:οΙΠ: , οπο: Π: ἱπ::ἱπΙοοο Πω . ίπ οπο ωοπο::

Ποποπτο:ποΙΙ:οιπ οοΙππ.ΐοιο. Λο τοπο::π. οοποο:

ο:: οἰ&ἰε. · ' ' .

8οοοποπο πνοοο8 οΙϊ Επτά. ὶ.οοπ.ὲοϋτ.σσρὶη.β .

_ ποιω·ιο, ποεοπ:π ., νοΠ:ἰοποπι ΙΙοοπιπι ο:οο:π:οιο:π

ἱπ Πω :Ποσο ἱπ:κἱπΙοοοιο ροτἴοοὶἱοποπο π: ερτ..

Ποο. Ροποοπτ. πω:: |Ιοοι·Ιορτο πο::εΙΤο.τΙοτο ὶπ

Ποο ΙσπΡο:::.ι: οι"... :οΙοο&πιπ Α νοΠ:ο.: ο.: το

Ιοοάπε , ν: :οΐροθΕπ5, ωοπο ΡοτΠᾶἱοποιπ , ποοπο

1ἰωρο:Ι`ο&ἱοποπιοἱοἰ::Ι8::ο: πάω Ποο:ἱπ Πω

πο|Πιιπ :Ποπ ροι·ΙοάΙοποπ:. 5οο ωοπο 1.ίοΙΙπτπ

οΠ:, οθεοιπ!ίο::οπι ἰπ Πω ποΠοιο (πω. :πύο

ᾶἱοποπιἰπ:ππΙοοοτπ ἱπΠοο , οπππιοπ :ΜΜΜ :Π

οπ: Ρ€ΙΙ:οθΙοποπ1 οἰίὶἱπᾶωπ ο Πω; ο. ΙΙΙ:: :οΓρο

ἀοε, οποιο :ι&πε Ποσο: νοΠοοπο ἰιπροττο: οο νο

Π::.ι. Π τοοΙἰε οΙξ, οΙἰοοπιπ ρο:Π·:&:Ιοποπι ἰππροττπ:

Ιορτοοᾶιοπ ποεοΙΤπἰιιτπ οπο: , εποε ροπή: ποπ οΙ

' [ο. :.ιΠοοει ροι·Π&Ιο ἰπ Πιο «Π, οπο ροπή: ποπ

Ι Ι

Πάοκ ω».

έ `

_ π.

Όποιοι πο.

οΙΤο : Π “πω” ποποε τοΙρεξοι ε. Ι·.ι:Ιοπο ποπ

4:οπΙοτεο , πἱΠ .ο πωπω ἔπποεἱποπιπτπκι: ποσο

οπο:: Με? οοἰποο°ἰποοοοποοπτοτ π. οιππἰ οπ:ο πι

:ἱοπΙε Ποπ: Ποο:ο νοΙ: οτοει:πτοε; ποπ Ι8ἱ:π: οπ

εποΠτο: οοπίὶἱτοἰτοτ Ποο:ἐ νοΙοπε στο:ι:οτοε π:: το.

Ιροδο:ππι :α:Ιοπο. Λο ίπποπτπ. Ειπα. πεπο, :άρο

ᾶπτο , Π Π: :οαΙΠ, ρποΙοἰποο:ο ορο:ΙοάΒοπο , ο:

ἱτπποτῖοᾶἰοπο έ ω! Π Π: :π:ἱοπἰε , ΙοΙΠεο:ο .ο οοπ.

Πιτοοποπ:π πιο... Ποοτοτπ ἱπ Ποπ. εποε.. Πο:οπο

πω"ποπ ρο:ο:ἰ: πω...: , οο8ποΙ`οοτο οποτε, πει·

ίε&Ιοπο:π πω.. Π: Πω: απο ο:ἱ:ιιπ νοΙΙο :”ο:ο:ο;

πω. ποπ :τοπίο Π::πε πάοΙοεο νοΙππ:πτἰε ζ ω...

ω.. Με οο8πΙ:Ι2π3ε :οποει: :ιο Ι·`π:οπ. Νοοπο ω:

οο , οποιο :ο8ποιοΙοτπ:οτππι ἰπ Πω Ρο:πἰ: ποπ

οΙΤο . ροτίοᾶιοποππ ποπ ωοπο: π.. παμπ Η οο ,

;.]οοο ο&πε νοΙπποι:Ι·. οποιο οι Πω ποπ πο. Ροπ

οδΙΕΕοπο:π Ιπ Πω ποπ .πεπΙ:.

Το::ὶοε οπο.. π. Μ. 39. 5.φων:πιπ .ιο 1. 1.)

πω, ο, ίακτητιΜΜ. ά ω!. 4$. αρποΙΙ π. 1. απ.

ο. .ο πρι. τοπικ. 3. .....ι. ιο 1.Λισεο. Μο.Ροίο. 7.

πω!. Ζωη! π. ρ. π. :ο πο. ε..9α.π·ο:. οι Μο:φΙ:.ϋ[ρ.

3ο.ΙΕ6:. ο. ο 3.ρ. πρ. ς. Μ! :-“5.πορ. 00π[4Ιο2..

πρ. Μ!» Η. Μ!. ο.ΜαΙ›Ιπ.οΕῇ›. ΊΙ.βά. 2.. πω...:

το. π. απ". 9.4. πΙΙἱ:ιπππτἰοπ: , Ιοοι·πιπ νοΙΙοἰπ

Πω οΙΙο 2&οιπ πο:οΙΠιι·Ιοτπ , Ιο ἱρΙο Πο::ὲ :Ιππο

ποιον:: , νοΙ πο: πιοοοπι νοοιΙοπΙέ,νοΙ ρε: πποοοπι

ποΠοοπἱε .ο οτω:ιικιε , ποΓοπο νΙΙο π: :ποπιτἰο

πο, νοΙ επ8ιποπ:οπι:οποπο , πο: ω::επΠοο.

Πο:οπ: π. οποο:ι&οε πο." :ο Πω ποπ Π: οἱ

Π:Ιοδ:πε ἑιἱποεοΙΙπι·ἰο. ο. οποιο ο&οε ποο:·ΙΪοτἰοεοκ

Ρ!οπἰ:π.Ππο ω.. ρο:οοοΗοπο . & Ποο::ο.ιο. φοτο

οποοτ πο οοϋοδοι στοπ τ.: , ροΙΠ: Ππο Ιπ::ὶπΙοο.ι π.:

:πιιω:ἰοπο πάρα το:ποπο:·ϊ:ποος3·ν: νοΙἱ:ἰο , ιποοο

ν: ποΠ:Ξο. 3. οποο Πω Ποπ:: :οτιπἰπο:ἰο πο: οπο.

οοππ νοΠ:ἰοπὶε , σο: ποΠ:ἰοπἱε Π: πππππω., δ:

νϋ:::Πε :ο Οοο, :ωοπο .ΠΙΠπ&ο .ο εδώ ποοοΙΙπ:ἰο,

πο: οποιπ Ποπ: ειπ:οοοοοπτο: .ο οπο:Ποο1 ο:οοπ

οοποπτπ Π:...πω νο!οπε, πο: ποΙοπ8 οοὶοᾶο:π;

πω: Ιοοὸ Ιο οοτο::πίικι: :ιο π:οοοεοποπτπ :Ιἶοᾶοππ

οπο: οπτοεοοοπ:οτ ω: Ποιοι πο: :πωπω οι.ποε.

4.οοὸοἱπ::ἱπΙοοο :οποἰπο:ἰο ο:: πω:: ΠοΙ:οοΠε

Π: ; πεοοοΙΠ: ΠτορΙἰοἰ:οι· ποπ οπο, πο: πο: :πωπω

ονοΠοοπο , πο: πο: πιοοιππ ποΙὶοοππ , οΙΠοποοιπ,

13.η.π2.Χ Ν. Πο ΦοΙαπΜΪο ΙΜ. 6"εέΠο ΠΙ;

Πα: ροΙΠτοοπ .ιο πο: ι:ποοπτο νοΠτἱοπἱο; :ιο:ιιο:

ΙΙ:ΞοπΙἐοἰΠππ&ἰπο. Βοοο:π .1..:ΡΡε ν::οΠε :Ιππο

πο:ἰο ,οπο οπο:: οἰοἰτπ: νοΠ:Ιο Μπποἰ› ΙπἱΙΙοτ

ποΠοο πιπποἰ , ο :ιο ἰΠοππ Ἑεππὶποτο ΪπἰίΙ©Ιτ μ!

:πωπω ποΙΙ:ΙοπΞ: ;οοποοιποπο νΙ:ΔΠε :ο:οππο:Ιο

“ο :Ποιοι πιοποπ:π ροΙΙἱοὶΙοιπ, :πιο ποπ: ο1οἰ:οτ

ποΠ:ἱο , ΜΠΕ: νοΠτἱο , ο :ιο Μπι:: :ο::πἱπο:ει που . -

Π:: πο: :ποοπιπ νοΠ:ἱοπὶε.Υποο ΙοΙπ προΙἱοο:ἰο οπ

Με νίτοοε :οτπΠπε:Ιοπἱε . πο: τοοοπιπ νοΠ:Ιοπο:

οο:ο:ιπΙιιο:ώ , πο: ποΠ:ἱοπἰε οο:ο::πἱπο:ο , πιο

το: Ποσο; ποπ :οποιο :ο::πὶπο.:ἰο ...ο ;Π:πρΙἰ:ἰ:ο:_.

οπο: ὶπ Πω ποοοΠΞιτΙοοΙΙ; οπο οπο: :ο Πω ποπ α

ιεοωπ μ:: :ποοοπι Ρο:οπο2, Ιοο :κτ :πωπω π..

δω: ρππΙΙἱππ; ποπ οΙΙ: ΙΙοο::ο.8 :ιο ΙοΙΡοπΠοποπὶ

νοἰπΙοοο πό:οε , Ιοοο!:ο:π::ὶιιο:ππ:ἰιππ. 8οοπἰ:πο

ϊ. πάω: οοο:ππι οπο Ιπ:ππΙοοοπτ , 8: τοοΙοιπἰπ

Πω. οοπἰοἱἱοιπἰποε ροτοΙΙΙο ποπ οπο, ποπ οπο

..ο οΙΙο,νοΙ :ο:οο1πο:ἱοποιπ :ιο πωπω” Ιἱοιρ!ἱεΙ:οτ.

τω πποπο Παπ:: , ν:Ι Ποιοιιοτοιἱπο:ἱοποτπ.ι.ΐοοοἰ

τπτ; Πεοππ οοπΙΠ:οΙ Ιο::ποΠ:ο: οοΙοπ:ο:π επτα::

(πω: πο :Ποάοπι Ρ:οοοεοποοτο , πιο.. , ο: νο· ·

Ιοπε , οΙΙ: απο πω... ρ:οοοε:ποἰ, Πα: ωοπο:

ἱπΪο:ο: :οΞοποπι :πο:οποποτπ π. νοΠ:ο ὶρΙο, ΠιΙ:ο:ο

ο :ποποοπ:: 8: οοἰοᾶἱιιπιπ. Γοποοπτ. νοΙΙο ΠΙιιΙππτο

ποπ οι πο: οποοοπι Ρο:οπ:ίο , τ...: πάω ριι:ἱΙΙῖπ:ἰ,

8:ἱπΠπι:ἱὶπ Βοπ:·το νΙτε:ΙΙε ειροοτίτπ:: ἰΒἱιπ:ὶπ Π:

ἱΡΙο πο: οποο:::ο: ιποοοιπ πάω α.. ποἰοοπὶο ίου

ιππΙἰποτ ...]πε.ει..κ.ο νοΙοποοτπ-εμιοο :οποπο η οο

Ιοάοο1.νοΙΙοοο:Ιεί:οτ ω... Παω Ποο:ο νοΙ: Μ. _ ο

οπ:_ΙΙΙιιο οοΠ&πιπ νοΠο5.Ιο :πωπω , ποπ νπΙ: πο:

:ΠΙΠπ&ιππ ωοπο: , οπο πο: Π: ΙΡΠοπ ; πΙἰοοοἰ

πο.. @Τα οι.. πω:: ΙπππΙ:ο: ἰπ :ωοπο νοΠοοπ5ε;

π.: μ:: :οποοπι Ποοι·ο τοπποπο:πιπ .ο νοΠοΗο

ακουω. (ζοποτππι: οπο... οι ποοΙεοΙΙ::ἰ ΠΠΚ 4

οο::οε,ρ:ὶιππ «ο ποιο: οποοΠτο:;ο. πο οποο τ:: οο- ε.”β€".".

κα.. 3...1 ορποοκοε οοοόὶπε.ρ:ἰπποἔοίὶιιπΡο:ΐοᾶη · ·

οπο: οπο: Πππ:οποποτπ πάω, πο: οο Ιο ποποο ρο

:οπε ποοποοΙΜ οοΞπό:ει. 3. ποπ οΙΙ Ρ:1τ11ο Ιιοο::α:.

οοτπΙπροοπο: .απο :πωπω , πο:προ πο οποοΠ:ο

οοΠάο, πω! :ποιο οι, _νοΠο οο3οέϊοπο , οποίο ο Ι
οι·οοποο:ο :ΙοδΕπ:π. ο ο. πιπιο:π οί: ΙΙοο:::ιε πο: ο ; _ Ι

πω: ι.ο:οΞποιο: .ο π. 8: ρτο:οκοπ ππΙΠπο π. Πο Ιπ- Χ _ .

οΙοοἰ:ἰο:ρο:Ϊο&ἰοπο:π : ΡοΠ:ἐ :οποιο ἰΙΙἰωἱπιποπο ' · Ι

οᾶοο, ΡοπΙ::π· Πο:: α. Μ...: οπο Ρπωε. , πο::

ἱπποοτίεᾶἰοποτο οπο κατ,

. διο ώ ω. 1.ο: Ρο π: ο... Πἱπἱππο έτοΙἰΠοπἱε Μ· Ι σο· ._

πο:Πι::ιε Επ Ιο,τοοοε:ο Πού ιποοο νοΙοπ:οπ:.ιποοὁ ":Ι:'·ε”“”

:ϊο!οπ:ἐ,πποοὸ οποπ:€,ωοοο οοἰο π.πω:ε,0Ρω ”

των: πο: ἱπ Ιο Π: εο.-....π. νοΠτἱο,οι ποΙΙ:Ιο;ππποι·,

82: οοΙππι: @ο , ν: Έο:τοο::Ιοπο: ΙοοΙοθο :Ιΐο- Η ο α'

. . Ε” :ο

&ο ΙοτππΙοιπ , οροι·:ο: , ν: ιΙΙ:ιωίο:ιποΙιτο: ρω:- “μωβ

οποοει: ἰπ Γε; ποιο ?ωοπο ποπ ωοπο, πἰΠ :μισο ..,,ω..6.

οποο: ὶπ Π: ἱρΠι ΓοπποΙΙ:οτ , οπο: :ι·Ιοπί: οΙ'Ιοάο:π ›ωωεο.ωπ

ΓοπποΙοπι μι· οπο:οΙ:Ξοπετο ω. ν: ποιοι· οι... ό·οοΜε

Πἱοἰπεο νοΙΙ:_ἰοπἰε ἱποο:Ιο:οε :π Ιο ἱρΙο ::ὶοπο:ο

ροΙΠ: οΙΪ-οᾶοε ΙοτπιοΙοε νοΠ:ἱο το: , πο: ποΠ:ἰοπἰε,

:Μοτο , νο! οοή , ωοπο: , π: Νοε ΐο:οαπΙΙ:οτ

Ρωιπο...επ Ιο; οίιτπ ἱρΙο Ρο: τοτιπἰπο:ὶοπιπ:ι .ο ο

οσο , νο! ΠΙοο οοπολοιπ ποπ νο:ἰο:πτἱπ ο οποτε

Πτοι· . ν: ροΙΠ: τποοο οποσ, ιποοο ΙΙΙιιο1οίο·&οπι

οο::ποΙοτπ Πω ::ἱοποτο.ΙοἰΙἱοοτ ποπ ροτοΙὶ ::Ιοπο:ο,

..ο ποοο Ιοτ:ποΙΙ::! πο». ίπ (οπο' ποοοΙΤο πο: να..

ΜτΙ οι ο: ο ίοπποΠ:ο:. ΠπρΙἰοο:ππ:οπ:,ν:ἰοοπ:

«Με Π:νο Μο δ: ποΙΙ:Ιο, πω: 8οοοΙππη οπο

ν:ἰοο:ο Ι-οοΙοθοπ: Π: Π:ποΙ νοΙοπ: οι ποΙοπε, ο

1ποπε . ο: ο:Πο ο:ιοοπο :οΙοοδοπ οἰοΙοοιπ : ποπ οπο:

Πίσω:: :ο::τ:ποίδ:οτΙο ἰο οοπ:θ:ο, νοΠ:ἱο Μία::

οΙΙο, οοΠ:Ιο ποπ οπο : νποο Ποΐοε νοΙοποο ?τσοπ

οπο: , πο!οποο οοΠτο:·:οτ οοἰοᾶοτπ. ΠΙοοε: οπτο .ω

:θα ΠίοΙππο νοΠ:ἱοπἱε ωοπο: οΙΐ.&οτπΙοι·πιο. Ποιο!.

οπο νοΠοοππ. ποπωοπο ο!Ε&οπι Ιο:ππιΙοιπ πο

” Π:ΙοπΙε ,

Ιπιβασιο:

δ.

58.

τω!. ο·

"απο



"Μάι το” οποπι ιππτιιτιοπσ:π ι:: Οσο, ι·οτιοπσ απο: ροτιιιο

πιο μου: σοπΐσ:ιιτ νππτπ, οποιο οἔιιιιιι οιι`οᾶιιπι : πο:: ι ιππ

. ΜΜι::ίο-οβ τιιτιο:ισ οι:ιο&ι Εσπ:ιο:, π: πω: Π: νοιιτιο,οι.ιπιπ

Μΐύ,

@Μπι ο

” οποοπ οπιιιιο :οοπιΠ:ο :πι ποι:πιιι σΙΤσθ:ιι:π :σιω

6 ο;

πρι.

:οπ::ιο.

ιζ... ο

· οπο: ιΙιππι ποπ ::ιιιπι: οποιο ο π:: ιιοοσίιο:ιο; ποπ

' Ποιο. Νσοπσ ι:ιιι:ιιτιο ιοί-ιι οιυιοθ.ι Βοο:ο ροισιι, ν:

ιι:ιοιιιη, Ρο:: ποπ: ιιιιιριιι ιιιιιτιιτιοπο οιιισιί:ι σοπ

ι ιι:Πισιοπτσ::ι σειπιππι , ντ Ροίιιτ :ο::ιιιππ:ι, :πο:ιο

~ ::ι:ιιι:ο: οοπτι:ισιι: ΠπιπΓπιο:Π :ο:ιιιιι-ιιιτιο:ισι :κι οι»

ο οποιοι::: Πο·τοοωΙιο:ξΒοίιδεξιίοΙΙΙ. ~ ~ πι::

ιιτιοπιοι-σΠοιοιτπ:·ιπ·ισ ντ:ππιοπο οοπ:ιποιιτ,ιιοπ ιιιιιθπ, Ποπιτιοπι ιιπρΠοο.: ιιι”οιιοιι οοιι:ιποτιι:

τιιπιοπ ντ:πιποιιο Πποι:Ι::ιΒιιιτ.Βοά οοιι::ιὶ; ιπιρΠε :πωπω ιο πέτο , :ιοπο ο ΐο::ιιιιιιτο:ιπ Όσο. ι

τετ, Γο:ιιιιιιπ ιιιιπιπο:ιιπι ι:ι ιο , οπτιιοιι :ιιιιιιο:ο .ι.. Ε:: ιιιιοορι:ι. (οοπιτπ:, Ποιιιιιιπ τσιπΡο:σ ΙΩροει:Πτπιι

Πιιιιοθοσιοποι οπιπο:π οιϊσᾶππι ίο:πιιιιοπι οποιο ΠιοοοΠιιισ πιο:ο:ι,ιἱο πποοᾶπ ιπιιιιιιΕπιι:ιι οι:: ν:ιμ ι

  

@ο

σοπ:ιπσ:-,οποοΠΓοπο πιο :ιιίροΠ:ιοπσ Γιιιιιο&ιμπο τσιπΡοιο Ποπ; :ΠΠ ι: σ:οοιπ:ο.:π Επι· 8:ο.:ιιιιιι ,

ιππ:ιι:ιοπο τσ:::ο€:, πω:: ::ιοπο:σ ν:ιιιιιι ,ιιιοιιὁ ο:ιιιπο :κι ίιπσ:π ρο:πο:. οι:: :πιο οοπ:ιοιπ Ρο

-ροσ::ο.ιπιπ οιΠ:,ι:ι ο::Ππσ οι! οιιπ:ισιπ Πιισπι: ο:οο:Μπι σΡΓοστππι :ιποΙοιπ.πο.ιπΤο::πο ::ιιιπι: Γππιπ

οιισβππι :ο::ποιο πο: σ::ιιιιιιτιοποιπ :οπο :πιο

&οσοροσι; ι:πριιο:ι:ιιιβοπι, ν:ι°οιΡιιι :ο:ιιι:ι οι::

'Πάσο Γπι:οιοδ:0 σαρκὶ , δ: ΠΠ ποπ ::ιοι.ιιιτ οπιποπο

σἔοᾶπ:π , οποιο ιπ Γσ οι:: ίο:π:οΠ:σ: σο:ι:ιπο: ο

ιι6:ιιο, ιιο::οΠ”οσιι ο σπιιι ιιι το:προ:ο Γποι·:οίΠιιο :πιο

τω. ιιπ:πιπ :σπιρο:σ Π: :ιο ο:Ποπισ ιιιιιιιπι, πο,

ιιπ::ιπτσ ο:Πσπε: οιιοοπι,_νσι ιοπιρο: Ρσι:οιιτο:οιπι

οτιο.ιπ :ο ιπ:σ:ιιπιπ :ιο::πΓπιπιι:πιι:οτ , ι:: ο::Ππσ οι!.

Ποσο: ιιιοο::ιει:. :ιοιιισ, οποιο. Ποιοι ο:: 8:ο.:ιοπι

ιιιΙσπο:ιτι νοι.ιπιιιιιπ ο:ιιίΐο: , οτιιιιιι ι:ι αοΠε πο”

απο, ποίι:ο , οιιὸιι ίοιιιοι Ρο: ροοοιιιπι:ι ποιο ιι::

Μαι: , σπιτι ιπιρΙιο:: , πιιιιισιι:ο ι:ι Όσο ιιιιιπΓ:πο.

:Π τοπάσπ:ιἔ`ι ειπ:ο:ιο , νο! ο:ιιι σε:: ο:οιιτιι:ειιπ,::::ο

τπ:ιτ::ι πο:: ιιιπιιιι , νοιο:Πο ποπ Ιιιιιιο:ι. ν: ιοι:ιι:

::σΠο: οιιι_ιι:ο, οιιοιπ οπιιιο:ιτ,νοι ο:Πο ιιιιισ:ο,οιιοπι

οιιο:ο.:, ορο:ισ: , ν: :ιιπτο: τοπιιοπτιιιπι οι:ιιοπε ιο δ .

οιΠπιιι , 8: νιοο ?Πι-δε Δ: :σΠροπιισΒιο , οι: ιΡΐο 1(4):,ιψι

α:ο::ιι::ι:ο Ποιο:: ι:απ:ιο:π τ::σιιτπ:2:13 πιο :πιο τοπι- '

ποιο ιιιιοπιπ, πιο πιο νο:ο οιιιο ιιιιοπιιιο,ιιιιιοπο

νΠΒ. Πιι πιπ:ο.:ιοποιπ :σπιρο:ο. δοιι.οοπ::Σιι Όσο: :Μι

πο:: ::ιοτσίι πιο” ο:οιι:π::ι:ιι ιπ ο::ιιιιο ιι:1 ποσοι

Γιιιιο:πο:.πιίι ροοοιιιι:ι:οπὸοπ:ιἔι ιιι::ιπ1Ἑοἔι :άπο ,

,ποσ ποιο ιιιιιιστο , ιιιιι ορΡοίιτιι τοπ:ιο:ιτιέι οιπιιιοιιι
πάω , [σοι Ποπ: ι σιιιΡοι·ο οι: πιιιοοιιτο Π:ο:Πο -

ιι:ιιοοπε ,. οι: οιΠο ιιοοιι:ο :1ιιιΒοπο: σ:οοιιι:οπι- Ιω,""Μ_

ρο:ο νει:ιιιτ·ιιπιπι:πο:ιι τοιιιισπ:ιοο; οι:: απο , ο ο. Μωφό

Μ:: ποπ νοτια:: ιο::ιρο: ροοο:ιιο:σε :Πιιοο: , ο: ιι: 42:

πο: ποιο πω:: : οπο ισιποο: :οιιι:ιοπ:ιο ιιιιιο:ιε

ΠισιτΠοιιπι ιιιιιιιιιιοπι, Ποπ: τοπ:ιοιι:ιο οιιιιιο:Πο

ιιιιιιοπισπισ Νσοπο πιο”, ΓπιΠοο:ο ίοΙει:π ιι:ιπ:ο- '
:ιοιισιιι ο::::ιπΓοσ:πι οιιιοέτι, ίι:ιο ποιοι :οιιιιοιι:ι5 ο

ιπ::ιιιιοώ ιι&πιι ; πω: (οι: οιιιιιπ πιο: ιπ :Ρο ετσι.

ιιιτπ:ο ο ν: Όσο: οιιιοιισ ιπ::ιπἴσο:ὅ. :σπιιο:ι:ιἔι ειο:ιιη

πο: ίοιει:π :ιιοτιι:ιοποιπ οοιοδι:ι ριοπιιι:οποι,ι:ι: ιιοπ

:ΠΠεοπισ Ποιο: :ΠΠοοπο; απ: Π πο:: ποπ Γο:άιιι: ιο

αιτ::ιιι::ιτο , :ισοπο Π:: σιι: ιπ :οπιιιο:ο, οιιιπ ποπ

:πιπιιε ιιι τσιπρο:ο , οιοιιι π: ιι:οσ::ιιτιι:ο πω: οἱ _ Ω

π:πιιιιτο θα: ποιοι”, δ: ::οπ::λ. Οο:ιιι:πι. :οοιπιπιι- "ζ

ως; ιιοξιιο :Ποιοι πο: ::ιοπιιιιι πω:: :κι ιιοπιιιιοπι οιι»ιιυι

ιπιιιιπι οι: ιισ::ο&ιο ροΠ:ιιιο. ιιι::ιιιισοπ Ποιό, :οπο

πο :ιιίτἰπᾶοιδο :ιο ποιοι:: , οπο Πο :μπω :ιιιιιιιι, δ: _ 4

:οι ποιο ο οπο σιι:ι:ιοπι ιιοπιιπστπ , ι·ο:ιοπο πω::

οιιιΠο ρο:οιι. $σιι πιο:: :σ:ιιιιιιει:ιο ροτπι: ιιι Οοο

ο:: :πιο ο σ:Βο :Πισω ρο:ΐσ&ιοτοοίι:ιπο ιιι::ι:ιισσα

Βοοπο:πιτειΠοπο ο Πω. Κπ: π; :σ::πιποτιο :ΠΜ-ι

πι πάω πο: πιοιι :ιπι :πιο :ιο Πο:πιιιοπι ρσοοιι:ο:οπι,

σ(ι Ρο:ίοάιο ροΠτιπιι ι:ιτ:ιιιιοοιι Βοο,:ποιοπσπιιιι:ι

ᾶιι 8: οι; :ι:ιιο:ο , οπο ιο ιρίπιιι πιο:: , δ:: οι: απο

:σιοποσππ:ιο::ι Ποιπι:ιοπι ν: ιιιίιππι :ΠΠοσ:ο :πιο

απ. Λιιιας:ιο:ιιι:οι:ιοΠο ο Ποπ: ο:2ο ιιΙιοπο Ρο:
ἴοᾶιο ροΠτιιιιι ιιιτ:ιπιι:σιι Οσο ποιοι: :ποσο ο Βωξ ι ·

Απ: ::ο:το ισοπι:π:,οι.ιοιι [οποιο ιπ::ιπιοοιι οπο.

:ιο ι:: Ποιο πιπ:ο:ι ρο:ιισ:ιτ π: Ροτισθ:ιοποιο ιπ::ιπἐ

Γσσοιπ οπο. ι ι . Η , ._ ν

ο Επιριιοπιι:π:5, Απ:ιιο:σο Ποιο: ιοιιτ.οπ ω:: :πιο οτοσοπτο:ιπιι:ιτ, Πο::οιπ :οΠτιοπσπι Ποι :ο::ιπι :ο ιΜΡΖἐ_ μοι

:ο:ιιιι:ο: οιΤσ ιιισισιι:ιιιπ ο: ιιιτ:ιιι ίσοιιιιι Πσο , ιπ:ιο- Ποο:δοο::;,

οσπιιοπ:σ::ι οι οπιπι σιι::ιιιΓσσο:οι·ιιιιπο ο οι:: οπισ

&οσ:σιτο, νο! σοπποτιιτιοπο- ειπα:: σ: πι:: :ιο

απ: , Ποπ: οιιπ:ιο:π ιιιιο:οπι νοιιτιοποι:ι Ποι πιο.

Πει ποπ ροΠο,ιιοίοιισ :ο::ιιιιιο:ιοπο :οι ο.Ιιοιιο:ι ο::

::ιιιιοοιι::ι: ιι:: οποια. σο. ιέιβ 3ο: Μ!. 9.ιι:ι.οξ.

πιο:Μ:: (ιιιοιιιτ) Μ:: :ίοιουιιοω:ίο πιοΙοβι οι: :πιο πιο

ιπποΙπιτ απο: :οα[ι:Ι:Μ:ουι, [σο το:ιοικοτιοπω: «Μια.

ποστ:: , ό·ιάσο (ι:οπέιιι:Πτ) βυη)!ισιατ πο:: π: παπι...

πιο, οπο: ο!! απ:: στου: οι: σ::::Μβοιππ. ΚΜ: α: οπο::

:ΜοΠρ. :3`ι[σιι. ο, οπιοοπιισ:π ιοπ:σιι:ιιι::ι οποειά

:στο κατ”

:Μη

οποοτιποι ιπ οπο 8οποι·ο τοπιο :οιιτιιιιι οΠ ιιιιο:::ιο,

Μ! ιιο:ιιιιιιιιο:, ιπ πο πω:: οι: ιιιιο:::ιε. ει: πέτο:

Βιπιπιι: νοιιιιι::ι:ιε σωρο: πιοπο:ιιιπ::ιο:πε ιο Πο,

ο: σοιισιπ :παπι ι:οπιππότπι :ιι:ιι Οοο, ν: :πιο Πιο

ισᾶο ρ:ορ:ιο, 8: οποιοι: Νοε ρο:σιτ Ποπ: πιο::

:ποιο:σπι :ιιιιιοΠ:ιοποπι :κι :σοιοιοο:ιπιιι παπι: ν

ιιπ::ι σιιο&ππι ίο:ιιιο.ισ:ιι ίπ:: νοΙππτοιιο , οιιέιπι 4- °

πάτο: Πιιιι:ιο νοΙιιππι:ιο μπει:: οοπίο:.ιιτ ν:ιιιιπ :ο

Έσ&ι.ιπι ιο:πιιιισ.ιι ,- οποιο ιιΠπιπ: :πιο :ιοο :άπο

Βιπιππ νοιπιι:::ιε πιπ:ιτπ: ι:ι ο, πο: Γιιρροπι: αιι

:ιοΠ:ιο; πιο: ιιι 5ο Γοιι:.νοιιτιο πο: ::ι:οοσειι: οπέ

πο:π πιπ:οτιοποι:ι οιιιοέὶι ι ιιιοὸ οιΠοέΕπι:ι ::ιιιτιι.:π:

ιο ισ , οιιιιι Ποπ: ιι:ιτσι:σιιο:ιτο: νιιι: :πιο : ιοι:ιι:

οπο: οι: νοΠ:ιο Βσι, οπἑιιι :ιιιιτιι:ιο οιιιο&ι : ποπ

ιει:ιι:οιο:οίι ι)ιπιιιιι. νοΠ:ιο ιπ :ο:ιοπο ΠΒο::σ νο-.

Γσοποπιοι οιιιιι οπτσοοποπ:σι· :κι Πισω ιιιΡΡο:ιιιιι:

νοΠ:ιο, νσι ποιιτιο πο. Πισω, πιιι:ο:ι ιιότππι πο,

πο:: ΓιιΒισάιιιο , Γο:ι :ο:πιιπιι:ιπο , 8: Πι ιιοσ σοπ

Πιιο:οιρίιιιε ιιΠοιτο:οπι,οπιιι οιιι :πο:ιὸ :σ:·ιιιιιιιι:ιι:

:κι οιιισιθ;ππι , ν: νοΠ:ιο ο παπι: σο Πιιιιιι Ιιιισ:τιιι

τσιπ :ο:πιιπιι:ι ο ν: :ιοΠ:ιο. 8σ:ι σοπ::ιι; :ομοιοπ

ισ οι: ο:ΐσόιππι ιο::πιιιοιπ νιι:ιοι:ι , ιπιιιι:ιο:ἔι ίο:::ιιι

Ιοιιι ::ιΒιισ:ιιιππι. Ο πιο ι::,ιτπ: :ο:ιπι:ιιι:ιο πιο:: πι.

πιπι :κι οιιισάπιπ Π: οπο:: Πο:ιπο.Ιιο οπο: ποιοι:

Βιιιιπι, ν:τροίΠτ :πιο το:πιιπιι:ι :κι οιιισ&πιπ, :ισ

πο: ποοοΠ“ο:ιο ιρΠιιε οποιοι Π:: πιοΙιο νοιιιι:ι, οπο:

:Μισο ΐο:πιο ιιιιιιι:ιιιοι ιιιιι:ιοο.τ οποοιι οιιιιιιοι·οοπι

Πτι: π! ποπππι οποιΣΕπι:ι το::ποιοιπ οποποπ:ιππι ι

οιιιριισ οπο: πο:: νειιιιι:ιι: :οποιο ίι:ιρΓο οάπε πι

οποιο: ο :ιο Π: ιπιπι:ιοΒιιιο; οσο νο:ιο:ιιι· Πι :πιο

βο,ιιι οποσΠ: , οπιο Πιιιισ&π:π οι Πωσ; πο: ιο ει-:

Ποιιο σιι::ιπι:οο:ο:πιιπο , μι: Γι: Ροιτιιιοπ:ο :κι πι·
ισιιι Γο:ιιιιιι:π , ν: Μοτο οι: ίο:πιο πο: : οιιιο. ιιι ιι: Π

ίσιι:. οΕι-οἀποοὶ::ιπἴοο:ι:ἰοΠ οπιιιἰπο σοιιί πω: ο

δ: ροΙιο:ιο: :στο ιιΒο:ο Πει , ::ιι:π ιιο:Ροπιι ιιΙπ:π

οιι:οσοιΙσπ:ο: οοιπριο:ιιιιιι ιπ ::ι:ιοπο πάω Ποστ: οοπο: :οτιοπσ :κι οιιισ&ιι :ο::πιιιοτιι:π; Ιοι:ιι: πω::

ποιοι: σιΪσᾶιιε ίο::ποιι: , Επι: που:: Γο:ιιιο, νει οοπ-.

ιιιτιο:ιο πο: Ε :οοπιΠτιι οι: μα:: ιο:πιοι :κι ποπππι

:πωπω το:::ιιιισπι τ:ιοποπ:ιππι ο οΠαι·ιπιριισοτι

τοπιο:: , Γοιιιιιι ιιιιο:το:σιιι πιο: Βιιιιιιι οι::

..κι

ν: νοιιτιο , πω:: ν: ποιιτιο. δοιι σοπ::ἑι;ιιπο α:

:ιιιιιιι:ιο οι: ιο οοιιοισ σιιιιΓ::Γο:ιιιοΙιε , ι:: οπο ποπ

βο:οιϊοίι`σΙιιιο::ιιο μισο. π· Γπιππο ιιιιο:ι με! οποια

σοπτι:ισιππο ίο::πιιιιτο:, το:: τιιπ:Ππι :ο οπο:: τοπ-ι

:ιιιο:πιιο οιιισισπ:ο:. επι ιοι:ιι: ιι:9:ιιοΒιπιποι νο

ιππτιιτιο ποπ σιιισιοπτιι:, οιιοοπι πιιιτο:·οιιι:,Γο:ι :πιο

ιοᾶιι ο:σο:ιι, ποπ ποιοι: ι:: οπο: :ο πωπω:
:σ::οιπο:ιο:ισε οΙΤο Ηπα· , ν: :πο:ιο ::ιΒιιιι: πω:: ,ο

πιοιιὸ οιιιιιιι :σι·:ιιιιιιιιιοποπι :ι :πρι ιιοο Πιρροπιτ,

ιιπιπιπιοιιι ισιπιιπ:ιτιο:ισε ποπ οοι·ι:ιτιο:ι ιιο:ιιιοιιτο:

. - _ Ριιιι&πιο
κ

Ό

Π Βοπεοπιοι;·, 8: ο:Π: ο:: ιπ::ιπιοοοπι :οιιοοπτιιιπι 1Μτω.:?.

οπο:: Μπιουτ; ·



 

Η

τ!
τ

Δ ','.ο '

. τω,
Ρ-ποττ.τττποιοττωττττοτε.ετεττττο; ο

_ Ριτττά:ιττττ ΡττττετΡττε Γεοπττπτ,ε2Ρττεττττεττττ.η.οτττᾶ το :Μπιτ ετ&ιτε , Με ετΡττετττ γ Δ Β

·τ ·τ ΠΕ ττ8ετετττττπ.ιτιο τ φα ττοττττοπτ ττττττΠ8 εττεΙΤέ εϊ"δο"Μω·ο." α” "Ηττα «Με (ΜΒ ·"Π"Η"α τ·

τ τ τ·

Ρετ τττττττετεπτεττττ=

οι εττεΙΤε Ρεωτι, Κείο.ετΤετ άεποτπτττεττοπεπτ·εττ- Ρττέτο ΡοΠττ , τττετττ ττᾶτ15ε1π0πττ τττττττττε0τω στό·

. Γεε:.τττττ:τοβτεδτττττοϋττε, οτττττττττέτττ το3ποτ:τε

' ποτε νοΙτττσότιττπτι ττοετ:τ πωπω τττττττ πτοτττ ει=·

τατεττ οι Ρεττεάτοπεπτ τοττετττττττε νο·τττ3 ορτΡοτττετἔ

ή; άεττοπττπσττοπεε ττ1τττΠ[εΕ85 £οπτετ τε.οττω επτθ

τ ττ·5πβετ τετττττττττττοττε έ τ:ιτττετδ Με:: ετττττττΓεεε τετ- τπ τττττττίτποεττ άεποτπτοττττοπτττω άττποτε τεεετττ,τττ

8 τπτπεττο τττ Ρτοττοε απο είτετττττιπτ ττττετα νοττττΡ
η 6 · τ ττττ ττττττπι τι Φέτα:: @εεττ Πτι: ποπ εοτττττετε τι:

“Μ” :το ποτττττο : 1Ηπ.τ ,ττττεττιτο πεττώτ πεε τΠο,,τττ:τ το

” τετττετ τ`ιτττὶετετττετ ετττ απο ετιιτττεο, τπεςτεοττττττ Αϊ

ο Γεττττ:ττττ τετ: ττ:ττπ τοτυπτ τττικτ τττεττττττοτ τμττττττ

Μοτο τά , ττττοά πεεεΠτιτττττττ τα , ντ τετ άττττπέτ.ττ

Μαι) οπττττ·ετττο , :μισο ποπ τα τΡττι:ιτυοπττττο ποπ

ΜΒετπ«Τυτττττεπε τίττττπ&τιιυπτ τετ ,ο ποπ ττττττετττ

ίι1τττεττ·τττ εοπττττοττιττπετοπτετπ , :το τοτπάε Με

τ τ:τετττ εΠ:ττττε δ: ε1'(ΙΜάί!28 τΡίτττε, εδω Ρ€τ|άτττε

τ τεπτττττττ άττετεττιτ:ιπτ :το οτππι απο »Μοτο εοτττττ

,,,τ;,,,τττ,_ τω. Ν ετΙιτἱτ: ετιττετπ ττττεττωνοττττο τ)εττπτετττετ

πετώ τ» πεε εκτττπτεεδ τετττττπεττοττε τι εοπ`ποτεττοττε στο

#τω.ττ#Μ ττθ:τ Ρετ Αάττετε , πεε εἴτε τ τττττα ττοτττττπ εοπίτπιτε

ψωἶ””° :τπτ τετ επ, ποπ Ροίΐε τειττττττε εο τπτετττετ :Πίττα

"στο . . , .

άτα: το οττττττ απο. Ττττττ τττω.ττιπτε·, ποτε τοτε εκ

τττπτετἐ. τετττττττοτἰοπε , τ:οττποτέττοττενε οτττεθ:τ

Ρταετττ,οτττηπτά τττ νοττττοπε οττττττΐτ τετττοττε·τ, το.

:πω επ τττττττττεεοπτ 25ι.τττετε:ιτοπτ , εε Ρτοτττττε ιτε

τ:εττ.ιττιττπ,ντ :τττττττττοπτ Αττττεττοττ_τ εοπττττ €τττετ.ετ

Ρο Γοτἐι οιΡταεττ:τ τετπττπ:τττο ίεττ εοπποτττττο εκτττττ$
ίεετ οτ› εεττ τ:οποττ:τ Με τπτ τ.τοπε ττω.ε τ·οττττο

τττε:ττεε Ροτετττ Ρετ ε.τττΡτιά Ρ φωτ! τττ τΡτ:τ ττττττττττ0

είτ,·εοπίττττττ τεττττοιττΡ εττ ἱπ τ:ιττοττε ττττετε νοττττο

οτε, τττττε1τΡοΠετεο2τίτττπτ Ρετ :τττττωετ τπτττττΓεω

το τε.ττοπε τττ:οετ:ε νοττττοτττε,Ρεττττοττ Με Ροττετ δ τ

. “ ττετεπτετ άτττ:τπ8ιττ το του ττεεετττττο,εττ τετ Με το;

δε εοπίἑπιτεττττ τττ τε , α ττταττ18ττ9.ττΙτ π» οτττπτ π...

000 .τεττπτπειττο πο :ιττττ.ττζοτίτιπ πιο το το

ττττοττε τττιιτο&,ττττετετ τα! είτετττττττττ τττττττξτ , Σττετετττε

οττττότο ετε.ττο, ετιτ:τ νοεοπτ παώ ετττειτττο·ετπ ετο

στ, .

αυτώ.

Β ",Μ,"ω, ποπ “Με εττοτπτ ει! οτττεότε ετε:ττωνττοτττ επ με ·

Μ ,τ,ρτω τ θ:το τττττττττετττ δττπτ:τετττα;ποτπ ιττττοτείτ τω

ΜΜ-τω ττ·ττ‹τεπττε :ιδτιτε ττττττπι το Μπιτ οττττδτττ: πρωτ πετ·

ττ·τιτεττττττττττο Ροτετττ είτε ττοετο: ττττοεττττ .‹ττττ=·.

Ρετ! ἀἱο τττττττττεεει τα τττετετττε Ροττ.ττττετ ποπ ΜΡ· ,

ετττπττοε τττ ‹τε τ]ιττττ‹.ἱτττττε Ρεττε0τΣοτττε ττττετα·. Ρετ

Μ! #ττττττττ- τέτωτ τ ›τττττττττετ· Ιτττεττ Ρετ εοπποτεττοπετττ ΜΒΜ»

"""'· πω: ἐὲ το ττεΡεπετεπττε, ντττττω- τάδε , ττττοττ Ρο

πεττ το .&οττττττττο τττττττττεεεω τοτττττπιττοπεπτ Γειτ

τ _ ετττεπττοττε οπο! οτττεά.τ ετε:ιτ:τ; πέτα ΡοττττΠτ τ πο"
τ είτε , 8εττττοτ τττ:ττττ Ροπετε τΠ8τττ οι τοτοτττ:ετ τπ

°' _ττττττεε.τττττ5ι τττόεοεπτ·1επτετττττο οπττττ εττττττττεεο

τ:το:1το , επ ττ.τττττ Μοτο Ροττετε ττοεττττττ ο: πεεεΠετ

Μουτ, (βοά τ·ττΡττωτ εκ τετττττπτε τ ουτε πεεεΙΐιτ

' ττιττο επ ,ου ττποπ βοτοττ ποπείτε: Ιτττεττττττ είτ ,

.4τ1ρ›ιττ. π. ποσό ροπή: πο είτ .τω ξτιπττοτπ.οΡΡοττπε,πόπττΠζ .

Μ· τοτο ττττειτττττ , τ:τττττδεοττ εοπττττ11. Μουτ ποΒοτ

Βειττπ νεττε ετε:ττιττ:τε ετττττεπτε:_ Ρετ :τοττττττττοε

ττ.ττττ ττττττιτίεεε 8: ττοτεεετΙεπτετ τεττττττττττπ το Με».

π. Ο τπτ ττττΡιτέςττεττττ ποιττ?τε τττττττε,ποτ·ιπ τείετ·τ

2,404”, ,Μ πω. ω. ττ.[ετΕτ. γ. πω ττεττττε ττιπττιπττι Ρτεεεε

,,,,,_ ττεπτεοτττεττ , τε..Πετ ττττεττεττετττ απο τπτπτυτο.οτττ

τοτε εοττεττττπε, τω· εοπττττΒε ΕΜΠ εδτιττττττιττττ ττττ

το·τεττ, δι ττεεεΠτωτιεπτ τοττττττετττ , πο: Ρττ&ο: ΙΜ

πάω ττττ1τττ:Ε νοττττοττττ τροπο τοτ:ιπτ τττετττ ττττττττ.τ.

ίσταται επτττ:ττετττ 82 Ρεττε&τοττετπ πε ετττιτττιπτοτε

πτ:ττττετ , ετιτ:ττοιτ·πό ττττττπΓεεετττ Μπιτ εττττωετπ·

δε οεττοδττοπετττ ττεττεετε πεττττττ τ. Με Π απο”, α;

&ττεείτ εοπττπΒεπε.τττττποτττετ, ποτε τπτ Γε εεττ:

:μισώ ττεττοττττπτττοττετττ ττοτεττττε :το ποτεττττε ,
Ρ. . ττττττιπττε α: σεττο ττεττοτττττε ,ΧΧ-τε ο είτετ εοπττττ

:ΜΜΜ . , , .
“ΜΜΜ” @το δ£ ε!εττ·&ιοττω ο νεττ.ττπ πω: νττ'τιτ8ττε εοπ

ΕΠΠΓΠ·

Η είτετ εδττπ8 πε οι άεττ&τοτττε, Με πατα: εττ,ετττπ

ττπΡττοετ τοετο τττττττΙ το ίττοττπε πει:ετΤεττιττττ _ δ; τ

εοπττττ8επτ , Νεττοε από; ττᾶπτττ ττοττττοπτε.ττοπ 7”

Ροττε ο τεττπττττιτε νοτυπωτεπτ,εοποττά πότπε Ρττττ8 Ρ,,τω, “ή

εοππ ττετεττπτπετ νοτοτττ:ττεπτ,τιιΡΡοπττπτ ετετετμτττ- 'πιο, μ..

τττ.τττε το στ. Ηοε. π. νετιττττ εΙτ ετε πετετττττπτττοπε.ττττετττ ΜτΤ

τοτ·πτεττ , οικω Ροτεπττ:τ ττετττιπττ το τΡτο τέτττ,οτττ 'χέ,'Ψ

Ρτἰίτε τοττοττε τιτρτττπτττττ ττετεττττττττττττε τι: Γε , τιο-2Μ.": "'

ετ:τοττ ο τι Ροτειτοττ Ρτοεεττωττ, οιττττττ τοττττττττετ '

ττετετ·επτπετ ·ροτεττωω _ ετιτττ οττττττε τοττττττ τττ.ττοπο

μτώτττομοπατπτ ττιτίπιτιττ είΪεᾶτϊπτ τοττπετεπτ: Μ.

Γιττττ Ύετὸ «το τττετει·πττπειτοττεεπε&τοττ: ποιο ρθω:

ττέττττε ττετετ.τττοτττττ τι Ρτττεττττ%,π ουδ ΡτοττετΓοττοτ,

ποπ τΡΓε ττετετ·τττττττττ ροτεττττετττ , τα το εθ ΜΜΕ: - ·

ΡτοΗετίε:ττοτ. Ωπτετττιττ τικ ΡοτΉτ νοτιτπταε 1πιττττ εε

απο Ιτττετε Ρτοττττεετε πεεεττε ττοπ·είτ , ντ το τΡτο

νετ το πωΠτΡΡοποιοτ ττοΠετωτπαϊττ τοττττετττετ, οτι

το: ετττ,ττ τττΡΡοττοττττ τποττΐετετ ε πάτττε ει! ττττττπττο

Με τ ·ντ'επττττειδτο5 ττττετε Ρτοττεττωτιιτ Ξ Ροςεπττ:τ,

ποπ τ·εττιττττττττ τΙττι,πττ νττττττεττιοθτττέ τ.ττ.ττττω,· ._

τετττ το πττιττττττττε Ριοάυτ:εττττττπτ : τττττττΡττπτυπτ δ;απο ο τττιττττεττετεττττττττ ττοεττεττε εοπττίτττ ττττΡτττ η

τέττοπε νττττττ, οπο εδτττε τρίο νοττττοτττε , νετ_ττοττί τ

Ε·οτττ3 τπττττετττετε Ρτοπετττττπτέ Ροτεττ το. ΔΕΗ τὸ τιτ

1 ττεττ πττ,ττ τοπ Ροτττττ Με ρτοίτεττετ, τοττε1τττ1 νετο

μα: 8&: 1τετττ τεπιτοτττιιτ,τοπτ ττιπττιπτττοεμ ττεπω

τπτττεττιτο πο τΡΩτ Ρττιττπ ιι&ιοπε , φωτ τοτ.τ τα Με·

το. τετρ'τττοτπτ.ττττετ,οοττττοΙτ τΡτυροτττττείτε 8τ ποπ ,

Με , τεττττιτα νετὁ ποπ ροτττττττ ποπ τ:τττ:,τεττ Μεσίτ

Με τττπτ,ε;[τρττοτττοττεΡπο;; ποτ:τοττττ. Η

· 0_ιτττττο; Μττωπ π μ. πω Μ". τ . Φ φωτ , απ. 72· ___

τ..ττττττ. π. 7ττ[οττττ; τὶτῇτ. Μ. Στο. 2.3τττττττπετωπ2, ττ 2:2”4°
οετιττΙτ πεει·ετπιττΒετ «πατε τττΡτε ετΞετττταπτ τοΙιττττ κ” '

τεΙΡεοτ:τττπ τ:τττοπτε , πώ νετ εοπτεττιττττττ τεπτ τ”ιττττττ °

απο, ντ Ρτοτττπττττπ τυπάττωετττττπτ,ντ Ρ.ι[ςτττηνετ π·

ότιοπεπτ·νοτετττττ τπτετττ:τ.ιττ Ι)ετ,ντ Μοττττττ μποτ.

δ· τ! εοττττετ Ρττοτειττ ττττττωττο ΡετττΡΓοπτ τα ε!! 7ξ8

Π.τοτττ,ετοτ:τ Πειτε νετ: τττοπτ ετἑε τοττττεττπ;ετεο ποπ "Μ"

Ροτείτ: ντττε τοτττττττττετ τετττ τοττττ:τιτττ Ρετ τεΙΡεθ;ττπτ "'[Φ

0οπτεπιτετττετττ τετττ ττττιττεττπ , ττττοετιττ εοπτττττττε

που· εττεοττττ ε φωτο εοττεεττττ, οι απ, πειτε τττξε.

τοττττ ποπ Ροδο, (τοιτττ;τ Ροίτετ. τττοττιττπ Μοτι ο 7€:
_ ' - _ ο που" ΜΗ

ποπ Ρωτώ πωπω τε[Ρε&ττε τττττοπτε τ:ρπίπτ8ετε,πτ- Μ. Ο

π π! ττοιττιπ πάτοπεπτ (ιιπττττπάτ ε τ8ττιττ το Πω

εοττττττοττ πουττε τετττεδτ:με ττιττοπτε,τττττ Ροτττττ ποπ

εοπττττΒετε , ττετ:€Πε εττ, είτε παταω οιόττοπετττ ίππ

ττοτττττ, οπο: ίττττττττετ Ροπή; ποπ είτε; ττιτττητοπτι τι.

άπο ΓιτοΔτιιτότ,πε το ττττττττττττττ Ρτεεεττωττ, ποπ Ρο

τεττ οπο τ:τττοπτε, “το τετττ5.- Οοπττττ. τττττ1τττοττε π

πο Πε : Βετο τι μετα τετ επ ιτοετε το!επτε τη τε- 7τ· .

ἔΡ©ᾶΠδ ΓδήΠΠΒ ΠοΗ ς" ξ Ρ8πε [Η . “ά τη ἰπῷ β".β€..τ

Εεττετ3:ιτ ττΡΡτεττεπόετττε: τετττττ τετττεᾶοττεττοτττε

ποπ Ροτείτ είτε τοττττεττε απτο, επτα Πειτε δε: τω·

τε νοτεττε ε τ «τοτε πττττΙ Ροτείτείτε ὁ μπε τετ τοττ1τμ

Ντιπ· τ:ττε Ρετ τό,ττττοά ὁ Ρ:τττε τετ ποπ :το ° _

@μποτ Βττττιτε. τ.Ρ. Φ τ9,Δητο. 5. 3. εκατοστι- ,

τω, ορτπτιπττε :τέτοιο ττττετιττττ ττο!υπτο.ττε Γμτττετεπ·· 76.

ωτττω , Η τττττπτ Ρττττεετττττ Ρτττ&τεοτττ τικττεττ.ττττ “ώστε

τοττοπτε :τε τπάτττετεττττττ Μεττή τττ οττττπε :το ίτττεπτ Ζωα·

εοπττοττεπότττπτ εττττττττ νοΙππτετ :το το.Ιετπ οτεέττο

πεπτ τττεττή Π: πο ττττττπτεεο ττετετττττποτε τ 8ο εοτΦ

Ποπ , ετττοττ·, εττεττττττ τοττττττοε ετετττττ Ρετ· ττττεττττ :ιτι

τττττε Ρωττετετττττοεττττ ετττνπιτπτ,πτωο ποπ τοττττ..

.χτ.”,, πω. τι εοππ πτΙ ττττΓεττ ττοτττ ὁ Ρττεεεττετπετττυεττττπτ; τπττιτά.εττττττττετπάτττετεπττο τττεττττ , ττᾶιτ Γεττιτοπτ π?

ΜΜΜ, ποστ εποε! Με αΡΙτεττο.ιτ Ρεττττττττττατπ εττττπεττττ- τττΙετττοτεττττττ,ετττ ττττετε. δω εοπττα τ το ετ Ροτεττ- @Με
Ι · 'ό ...>·· τε ··· -- -.. ε. - .7

Ώ 9ϊ



. ι, Μι: ω;ι5.ιωιιι..ιιιιιι.ι ωειιιι.

Μ! άςΒει!”οιιιιιιιιοιεΠΕΙἱικιιὰε, φα θα ριοι€μ

Μαιο ριιικιριιιω πᾶσι Με" κι όοιιιἰιια ίιιι ιιόι:ιιει

Επι: ιιιιιιιιιιιιοιι ι:Πιιιι€ΙΙιάιιι, τω νοιιιιιι.ιε: ει·

εο , ιιιιΒιιι: Ροτιτο ἱιιἀιςἰο :Με ἰιιᾶιΙΐοιι:ιιιἱᾶ ιιιε‹ιἰ]

μ! ί·ιιν.:ιιι ιοιιίειιιιειιάιιιιι , ιΜιιςτ π. ἱιι ι$οτείιατι:.

Δ το|ιιιιι·ειι:, ι1ιιιιιι1ιμω, πω» οΠει:ιι:. 2,ἱιιἔ

ιιἱεἱιιιιι ΕΚ: ωιιιιωωιιι·ωαιιι ιιιιιι εΙΙ ΙἰΒειιιιιι ι Μ!

ιισειΠαιιιιιιι; ιιεεΕΙΤιιιἰὸ -“ι:ιιιιιι ιιιτοι!ε&ιι8_ιιιιιιεΔι ,

Με ιιιαιιιιιιι ιιοιι·ιιιΒιι·ε ιιοοείΐο.ιιιιιιι ι:οιιιιεΒιιο

110πιδιιιιι.ξΒιιέ; ΐιεο @η νιΡιιιίτιιιςι που ΕΠ Ιιϋὶιῖιὶιι

Ρον:: ει: ι ιι ο ιιιοιι 1, να ιιοιι οι :πιΠ Ηπα

.Μι σιιιιιἰιιιδ¦ Μειιιιι. 3. ιΒιιιιε ί'εξιιιι :ΣΗ ιι»

Μάο , ροΠει Πω: ιιι:αιδιαιι: νοιιιιιιιιιειιι | ει!

ΩΙ:&ιοιιοιιι ιιιοιιή ι ετΒο ιι‹1 ι·ιιιιοικιιι' ιίοιιιιιιιΙιε

ξ ιιωιιω ποπ ιιιιΗοιτ τ:ιΙο ἰιιὸἰ:ἱιιιιι ,π ιιιιιιιιιιι Η

78. ` [ό Πιιιιιιι:, Δώσε ΡοίΤει ιιοιι .Γεςιιι ιι&ιιεωποι πι·

“ω” α 1ιιιιτιιιι.ν __ τ Η ' ώ ' · ' Μ

δεχτω αι ιἱι·ιιιιιιιιι ; ΙιΒει·αιιι ιιοΙἱιἱοιιειιι Με

!"?“ι ίσιιικι!ιιει ι:οιιιρΙειι Ρετ ειιιιιιιιΈεΔιιι Ρωιωειισ

ιιι:ιιι σΒιι:όΗ νοΗτι. γ @Με νοΙιτιοι:Η νιιιι!ιε και

> δι:ιιτιιι 2ιι.0Ϊ1ἱ€ᾶἱ.ιιιι°#0ιιτιιΠι;`ρΒτ`9118111 οι ιι€ειιι

τοιιιιιιιιιιιωι ι-ιιατιι-ΒοιιιιαΕ9ιιι ι ιι: Πειιε .Ρετ Ριιι

ιιιιάιοιιοιιι ΐοιιιι.ι!ιιει·ιαιιιιιι οι! εοιιιιιιιιιιιἀιιιιιὶιιιιι

Γι:ιιι.ιιι Βοιιιιο.τι:ιιι οΒἰ‹ &ο Φωτο; ω» Ρει·ωιιιιι ω

'ιιίαΙιιει· πάσει: Ριι·ΐοιΣι:ιοιιιιιιι ; 9ι.ι.ιιιιι ΘοΙἰιο εστω

°ι(ιιιιιιιιι::τ :ει2ο. ”Ρϋι·ι‹) ροτείϊ τιιιιιιιίι:ειι ιποάιι-

ᾶἰσ Γοιιιιιιιιιοι ειιιιιι5Ιειιι: ΙἱΒειιιιιι νοιιιισιιειιι Με έ

%]ιι Εεᾶο ι 86 :οιιίὶἱιιιτἰιιὲ , θι€2 ωςιιιι ΗΜ :αν

ιι1ιιτιιι· , οι: :ιἄιι Ηιιιιιιβαό; β βιος!ιι&ιοιιο ά.

τΗιιΐιιςδ.ι ά. ιιι σΒ!ιςιιος88 ωιιιιοιιιιιιιθ , ιι: ΐοιιιιιι$

Βάι· 88 £σιιωτιιΒιιιδ άξιΒιι€ Γό!ιιβι ιι&ιιιιι Μιι·ιιιιώ
ρυιιΜ,,1·ωΐιιιι ,Δ ωιιιιιιιιιιι-ρισςιιιριιωιιι ειιιιιιιΐοι:ιιιιιιΙιι

. οι: ά. Ιειιίιι και “ϊ ιιιιιιιιο , ιιιιιιβιὶ ·ι.ΐιιιίιι, ιιιιιο

ιάειιιιιιιιοιι·νιιιι!ε ίσιιιιιιιιιοι· 82 ωιιιιιιιιιιιιὲ εσω

"μπε ρειἔεᾶἰοιιιιιι νιωεωι ιιτ Μισο. «Μο Με
Δέο:| “είΈ Ρωιαιο νιιαΙιιι5 ιΒιιιιι. _ Β . _ Δ ζ έ.

ε · Διὶ ΪΠιιὸ;ιιι.ᾶἱΠιιιΒ.ιιιιιἰοι· Π·Βοι·ι νοιιιισ-ώ

κΗιοΙιε ιειιάειιιιιι ; (μια ιιοΙ€ιιι οοιιιιιιιιιιἰωι ιι6Ιιτο

είιιιιι)ιοιιιτειιιιιι(Μιιιέ!ιιιι, ιιεΒο; άΪοξὶἰιι€ ωμ

ιςεόο.Β Η Ει€πιιιι ;9ιιιιιιιτ εφ ξοιιιιιιιε ιοιιζειιιιιι,ιιιιΞι

&οιειι8ριτιιΒιι ιιοιιιιιιιι ιιι ι·ιιιι6ιιι: οΒι2:&ι;ιιοιι

_ Βάι ωμά ιιιιιιιειιιιι ιετΐςιιι€ ΩΒΩᾶιΒέ "θακαι εΠιιεαιΤιι , ν: Μετα νιΒιιιι6- Πει Ροιιιιιιιιει.

86 κι :εδω ιιι€!ιι‹!π οιιιι·ιιιΓει:ειιι Ριοι!ι16Ποιιέιιι λ
@ώ ΐοι·ιιιιιΙιτει· ιιιιιιιΒιιι; οΒϋᾶιιπι ἱιι ιιιιιιοιιι: :δέ-Ι

:ΒΡε» ΐιΞ91 ωίδι:ϊι, ιΞιΠιιιιι ιιιιιιιδιέιι ι:οιιιιοιστ, 08

' ' , ι .. ., > .ι · π·

π 8εριιιιιιιιιι ιιιιιϊωι οιύιιιιιΞιι· ί ι!ι]Ι:38. '13. σ.

Ψοιιιιιιιιιιιιιι Βιιι'ιιιιιιιι που εδο ιιιισιιιιιι , φα. πιΠ

ςιἰο Μ. ΜΓιιιιλ οιι€ιπισ2ίι; Με ιισιι πι. Πω.

Α( ι·ιιιιι ν! Ριιικιριιιιιι ήπιε, .κι ν: ριωιιΡωιιι @Πε

'τ ·ᾶἱιιιιιιι. ιΒιιιωω. φαιά ΜΙΚ . 82 ιισιιω,ωι

@ποιά ιατιιιικωωνιιιιιιιιισιιι ιιιιροιιιιτ ροωιιιιιω
ι:ΜΒιιαιιι ι 902: Βοοιι&ιιι μπι: ιεριιΒιιιιι :ι πω.

τ” "τὸ φαιά ορει:ιιιΓο1ιιιιι ιιιιροιτιιτ ροτειιτιιιιιι

ιιᾶἰιιιιιιι , ιιρ Ποοιιοιι πρ” ω. δικ! πριμ: Μ;

Ήιοιιιι€ [ιι οιιιιιιοι· 0ιιΡιι€22Ε Ιι ιιιιιιιι Βοι Ϊ -έβ.ιπ

:ποπ Γοιιιιιι εμισιιΔ ορειστι ,Μι οικω ειιιοιιιιι Μπι

νεΠς, ό: ιιοΠε νἰια!ε, :Μπι σ.|ιειιιο πιοἀοοδ`ο Π

Βι:ι·ιι ;2.ιι09ι1ιπούΕπΟΚ|ιβςτα , νι νοΙιιιιιαεΐοιιιια

Βια, [εά ιιιιιτίιιιι , νι ι:ειιιίδορειετιιισ.

Οέ3ιιιιιιε8ι Μπι: ιιισόιικιΠιιιψάιοΙΞ; με. πι.

θ. ι.1ιΙοι. ι. ρ. ει. 24.”. 2..%ιιπο. Μι. 47. π.

ε. ό· ι. ιιιιιι&ιιΙ. μια ω. .”.ωμ 3. σωιιιιιι.ι. ρ_

ιιιιδι'. 3. ς. Η!. 3._Λ!.ιιι. άονιΖωιι. .ΙΜ ι!ιβι.4.

ω. 8.Ηιιιι. 3η. ε. Μι. ιό. άι: |ιθστ_·|ιτ.Ήιι€ΜΜ ω”.

ΜΜΜ απ: ι Ήιιιι ιι&ιιιιι ιιοσειιιιιιιιιιι νι ΒικιιΞ

ΜΜΜ Μ' τοιιιισιιιιιιι·ιιι εξιιιιιιίοι:ιιιι ιιιιοἀιιᾶιοιιειιι ιΠε&ιιε.

228:'Ρ""' Μπιἱτἑ ΐι: ιιειιοιιιιΙειιτιέ. Νοτιι , ιίΒειιιι , νιιί_Ρει

°ιιιοάιιιιι ριιιιοιι›η ; :ι!ιοι·ε μι· ιιιοι!ιιπ1 ιιάιιι.Ριιοι

:Η μ:: οιιιιιιιιιι επι οιϊ·.61ιιι, φαΜ ριιιιιικιτ χ ν:

-°”. ιιιιιι,Ι.0ι0% ι > Δ
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καρφι.

ΜΜΜ γ;

ΟιιιιιιΔ.

Βιιιιι·..

Ή.. ι

'Βάι, ιπιι- Ι

ειπε ιιι·σμιιιιο

πω]

Μ;

ροΠῖι πο" ριοιιικειε , ν: νοιιιιπιι @Με οΜἱΒειἔ

Ρετ ιιιοιιιιιιι ριιιιι:ιριι, ιιιιιι ιιίοι·άιιιι: ει! ιιιτειιιιι.ό

οΡειιιιιοιιοι ι :πιο ιη ριιΒιι: :Η ιιιιοι·ιιοι ιιβιια,

ιιιιοι Μαθε ιιι (ο μια ριοι!ιιοιη νεΙιιτριιιιιιιι Ε η»

ΙΕ ρι·οιιιιειιι νοΙιιιοικιπ ,ι ω: ιιοιιιιοιιιιιι οΙ:Κά:Η

παπι :Μαι ι2Γριιάιι τα!ιιιιιι ιι&ιιιιιιι ι!Μιιιι·Ιιβει·α

με: ιιιοιιιιιιι ριιωμι; ,%ιιιιο. ΜΗ ΜΒΜ ἔοιιι πιάτα

ω νοΙιιιιιΔτι:πι , ν: οδιΒιιιαάροτειιΜπι Η σιωπή

ι>οιω-ιω ιιωι-ειι ΜΕ Ραπ οιιιιιιι:ιιι ω! οβιιιάιι _ ει!

ιιΩΙΗοειὲ ΜΑΜ” ι ια. ιιιιιιιι ιιειιιιἱιιιἴι Με.

εμ πιΠ Ρετω” ιιοΒιε ιπέιιιιια:σι, δ: νιιαΙι:ειοΒιι

ιεθ:ιι «τοῖσι ιισειιιειιιιτιιιιιιι8ιΞ ΜΒΜ. Πεκ μι· ιιιιι.

Με , ιι6Ειια!είιι.ιε τωιιωιιιω Μι ιικιιιιιιιιοιιε5

είΓοιιτἰιιΙἰιει· οιιιιιιιιιαι' αι! ΗΜ. ΡιαίΒιιι εοιιιιο

Με. ιι6ιι :Η , ηιιοιιιο‹Ιο Παω ίιιΙιΒιιι·ι:Ει·ωσάιιιιι ω)"ω; .ή

ριιιιειιιιι ίπ οιιιιιισ :κι ειπα” , ιιιιιιε :ιό Φωτ μι» 'ί.ἄ“Β

@ότι (μπι ιιιιιοι: δωσε ιιΕισιιιιιιε ιιιιΙΕι ΡειίΕ

ιοιιιιιιιιιιτιιιιήιιίοι:ει ιιιιιιιι.ιιο ιιιΡιιιιιίριο , π Πι

Βοι·ὲ Γιιο:ειΐ:&ιιε ιοκιιιωτ ,νι ριιιιιτιιι ιιοιιιιιιιιιε

επειτα., εισαι, ν: ιικι·ιξιιι ιι Μι Ριιιιιιιςιιτ ιι&:ιιι ]

νιιιι!ει , ιιιιΠέ ιιι ά Ριιιιιεθιιιιιιιιιιιιιιηιιιο. Μις ι

πιο, Θιί”ιιΡιζι ιμιιιωτιιιιιωωιμι ιιιοι!ιιι:ιι μια.

:Μι η ΐριίιιιιιιιιΡοιιέιτ ριιιιι:ιιιιιιιιι μιιιιεωιιιπο.

τσιπ Μ! Ριιιιιιιιιβετ , :ΜμΕ μιλώ :Η Γ: μια” :κι

ιιεωτιιιἰιιιιιιὰιιιιι ισ Μ” Μ! αιιξιι.ιτι.ιιιι ιιιι·ιειιιέ

δ'φια ιειωτ ὸἱΠἱοιιΙιιιε ω: μ:ιιιι: Ρ6ἄο Που; Βι·ιιβει·

ρω ιιιόόιιιιι ιιέιιιιιΙιε ισιιι!ειιιΜ. :άι νιιιι!ιέιιι»

ωιιιιιιοωι ω οΒὶΏᾶσ.; @σε ω.. Με , ω" ιι0Πο

β0τΦΠ. Ετειιἰι1ι , £ξιιΠι:ει: τοιιιιέιιτιλ 8: Μάιο;;

πιο άΕβοιιι ι$885εΠιιιιβ-ϋπειητιιιιίσει Όεό; 3Ιἰοιιι1ἰ

ιιιιιιΙιε ιιοιισίΓοι; ιιοιννιάειιις# @οι ιιιτιοιιαΡοβ

Πι :σε !ιΒει·ιι διιειιιτιιιιιΕι::ιωιιιιι:ιοιι6 Παι._. Μ; Μ

Βιςοιιάιιι·ιι ω; Βιιιιιι ι9οιι:Π30Φω εΠαΙιΒιι€ '_ _<

πιω ρα· ιιιδόιιιιι μιιιιιιΡιμ;- βιο σι·ειιιις ιιζώεᾶιιι· όψη Μι-:3

Ριοιιιιςέιιιιοι “Και Μω- ιπι ιιιοδιιιιι ιιΕΕιιε.;.ιιιι ά"Μ^8ΐδ °

·ω.ιιιω ιι οϋἰἑᾶει άοξοπιιιηιιιιι ιιο!ςιιι:Η. @ο 2.724' Ι

ιιΠθι ιιιιιιιιί'εςεϊ ιιιιιιιιιιριι€ Γιιι ,- ιιωμιι ριιιΒιι; " .

Με αάιιι Ρόέι:ΐι:· σΒβιβε ιιιτι·ιη&αι ιιιιιιιιιίάιι€ίιιι

ΗΒριέ ιι€Πε; .ως ιιοΠι: ΟΙΠειιι:διά ?όΒιοάιιιιι , ιτμιἱ

ιιι (Ε ιρΓο, μωιιω οιιιιι6ιιι ιιιιι!ειιι._εοιηριιιεριι»

:Μέ Βοιιἰ .σωιιεωςιιι νιια!ε_ιιιι άιΓρΓ6:ιιιιοιιι ιιιιιρ

Η , ΡοιιιιιιςιιειΙΠ όειοθ:, ιιῆιΙ-ἰΒΩτινοΙἱιἱω .ΜΗ

ιιόΠιιιι άδεια οιιιωιι. ΦέιιιιιΓι:όα ρτοὸιἰᾶἰο απ..

διίιι ,.νδΙιιεΒιιιο ριοἀιιᾶΐσιιἱι ,ι ιῇβθιὲ μι Μι”

ᾶιι Ηερειιιιτιιι!ε. @ιι αξιιιε-Βιιιιιιιέ νοἱιιιιτιιιἱιι

ρι·ειιιιΒοτ ιιι ίδ6ιιιωτιι Θεωειιι δισ. δεί: ιιςοἐίἶιιἰὸ

εΠιειιιιιιιιιιιιιιιιι ω” Βοιιιιιιι ρ6ίΠΜο.νι ΜΔ;

μια Με ιι- ριιιι:ιιι @ο ·ιιιιιιιιία5 ιιιυιιιιιοικ:

Μ, Ρέιει ιιιιίεσιιιιι άιιιιιιιιιιτ ιιιιιιιτιοιιιιιιιΜΐό»

-ό!ιιι ,ι Μισο Μι ;Μιιι ιισ!Ιο Κα: , πιο! Μαι! ουκ:

Θέιιιιι Σ Γι: ιίοιι @εμ ιιοίιἔι. τ€ιιάειιιιι νιωι ιιιιιιιικ

Ναι ιό :ια!ει-οΒιθ&ιιπι,·ρίιω ἱΠιιιιι ω ρισέ··

ΐιιρροιιετίαι· ιιώσιό·ιεκ ιιιεεεπιιἱἔι ιετιιιιιιιιτιοιιέ

αει :κι οιιιιισ.ϋ οισειιιιιιε ροΠιΒιιεε Ι Γεδ 681:: ιΒ!ἑ

οοιιιιοτατιοικΡι·οιΙαδϊΐοιιιε , ω: ιιέΒιιιιοιιι$ Ρτοἔ- ·

όιιι37ιοιιι5 ωιιιικι ειι%6ιω, ιιιιειἐ ὰ Πι @μιν
-Δωιι.. ° (0 › . 4 -. ι -_

Μειω ιιιισΒ. Ι.ιιικι·α νοΙιιΐο , ιιιιιιιοιιιι6Έθ:ιν

ια οιιιωιι @ο ι:ΠοιιιΜίιοι· ιιιιΡοιτει ; 82· νέα; Ηά8:έ"&

·ιεΒι ἰτιειἱιιιιιἱοιιεπι Διὶ ὸΒἰέᾶιιι11 ΐοιιιΐιιιιι, ε* .αμφέ

ρι2εοικ6ΡΜ Ειςιιιιιιιι: Με, 8: ιίπιιι! Ιιιιι:ι·ιιιι·ι σου· ωιιωωμ _

ιιοιιιιοιιιιιιι οιιιιιιιία:ιε ιι6τιέιιιιι, μ: ιιιιπιιι ιιΙκιιιοά Μάι ι πω!

Μι: εοιιιι:ιιιιιιιι:Βιιιι έιΒιι:&ο,νοιιιό, Η ιιτιοιιιιοι "Μ

ω! Η δ: ιιιιιιιιο ξ ιιιαΜ·ιι ιιιιοι!ιοιιι:ιιι ει: οΒιο

ιδιο ιιοΙιτο , ει: Ρτιεοοιιςορι.ι ιιιιι!ιτιΐιζ ι·ιιιωειιι

σιιιιαι, 8ι ιιιιιιιΙ ΙΕικι·ιιπι οοιιιι'οιιιι.οιι:ιιι ιιε·Βιιξ

ιιοιιιε, ειιιιιιιιτιιιεθ:ιοιιιι ειιιιιιιίαει: ιιάιοιιιε ,` μι·

εμΜΠι ιιιφοιι Βιιιιιιιιι ΠιΒιιιιιιιιιι· :ώ σιωιο ιιο_

Μο. «Η σήτα ριοριἱἐ όιειιιιιιι· νι·:Ιιε , ειιιέιιοΙΙο ό

ιιυι:αιτιιΔιο , ως οικω , Πεΐίιιι Ροσωωι. Πιι"11ι11

ΒσιιιιιτιεοωιιιιιιιΜιιιΜ ιιΜι:&ο "Μάη Βιιιιιιιι...μ
Π δΌ



εο6 _:)ῇ:αιι. Χ:Ρ".:): :::::::ριο:ε:: :)θ:.ι9θ:%:0 Π!. :

:οι ει:: ::ι:::ι:πι :πε:ι:ι::ζιπ::::ιπι:εοο::έ::σ πο:::ο ν: ρ::πι::ρ:επινσΙ:::ι:ι:ι:: :::οι·ε:: , ἰΙ:ι:::: ::: στα:

8ισε::ο ::εο::ο: Γε:: :επι::ι:ι ι::ι2::ι:ι:: ει:: οσο:: :οπ:::::Ξι οσπ:ιε:: :ει:Γεπι:ο, οσα:: σο:::ε: πο::

· :οι:::::ει:::: :π οοσσε ει::ι::Γρ:::::::π :πε:σ στο :ει::ξι::. Ρε:::·ει:οπ:: Πει:: ποπ Με:: ::::::ι:ι· :ο

:7::::ιενΙ: :σε:ι::σ. Επι:: : νο::ιιο ::::::::ε::::: σ::::πειι:: Μ:: ρ:οι:ιιι:::: :::ειιι:ε:, :Η ::ιειπ :εε ω::

"Μ',”Μ:_ω ε:: ε::::ι:ε:π οσο: :σπιτπιπ:::ει:οικι:: , θα:: πο::· ν':::: : σο: ποπ :0::ιιι: σ:σάι:::: Με: ν: Ρ:·:00:Ρ:Ψ

;:3%"7:“μ πο, ν::0ι::ι:ιπ εάε:::ιοειπ·οοπ: :ι:οι:ε:3::οπ:π:. ι::ι:::::ν ::ι::::, Γ:ι: :::επ: ν: ρ::πε:Ρ:ιιιπ νο::::ιιιιιι:ι

,Μα:". Ε:: :ο:::: νο::::ο,ιοι:εεάεπι ν::εΙ:: Ν::::::::::ε·· ε: ι:·:ο:ε:ο, :ε$ ο:: σ:εε:οπ::ρ:ε οσπ:ιε:: :::σει:::π;

ν:ε , οι:: νσ::πε τοπιο: ε:: :οιπισι:::::επι:ι::π εΙ:- :οι πιο:: σο:::ε: πο:: σ:οι:ι:::::. Με:: :::ι::νο,

οπο:: οσπιππ νο:::ο: εσπι:ε ν:το πσ::::σ , Πι:: Ιι:πιεε :πειτε ποπ ::::::ι:: Ποπ: ν:::: :ιιι:::ε εᾶι:::ε

σ:::ι::π, :Η οποιοι:: ν::εΙ::ει:::Πο, :οσε πο:::::, ο:: ε::ι:::: ι:::::ιιάι:ι:ι, Γ:: σ:: :ιισά:π:, οι:: :ἱ

- οι:: σ::::ι15 ει::::::::: εοοο::&ο πσ:::σ , δ: οι::ο ιπι::::: νσ::ιιιε ν: με, 8: ι·επο νο::πι:: ::ιε νο?

::εο:ισ ρ::πεεεποπ:ι::, ν::Γι:ο::ε8::οπ:σι ε:::::ι- ωστε: :πι::::::ε οποσ: ::ο::: ν:::: Γιιει::::ο::εε:

:οι :::::::. Ι8::ι:: Η:: εέ:ι::,=οι:: σ:: :ποπ:ιε Πι:: νσ::::σπ::ι:, σ:: :επ‹;::::: ν: ω:: :::·::::π.ι:ει1ε

σ::::έ::οπιτ, δ: εθ:ι:ε:::ε:: :::ιτοεο:: ν::εΙ:πι Μ· ει: ::::&ι:ι:π :ιι ρ:α:σπι::Ριε οσπ::ε:: :::οι:σ::π-;

:::πε:ιοπ:::: ει: 0:11:18 οοπι:πι , 8: ν:ιεΙ:ιπ ει:::- ειπε. Βια:: Μα.: σο::::νο:ι:πιεε :::ειε :σι::ιπ

` ::σπ:ι:: ε:: ο:ππ: πιεΙο , ιεπ:ι:ιπ::ι:: Π:: :::::: :σπ
ο ποιει:ο::::::πΓ::ε:ρτο::ιιθ:-:σπ:ε , ει:: π:8:::οπίε

::ι:::·::πι ρι·σι::ι:ᾶἱσι:ἰε .ί ::ο::ὲ ε:: :::ρ:π:::πι:ει

ει: Π: :ιο::ε νο::ι:ο, ει:: πσ:::ἰο , ::::ιτε:ι, οι::

οι::ι:ιπ Μπι:: ν:: Ποιο: σο::έ:: , ρο::::: εοίοι:: ιπ

:::::ιο::Ξι πιι::ε::οπο Π:: Μ:: ν:3::: , ει:: ::ο:::

οι:οι::ι:ι:οι:: σο::ιΕΕι::ιι ‹:::ε:ι:ι::. πετ:: ειί:ι:: ποπ

π:ι:ιε:ι:: σ:: :ο::ποτε::οπ:π: ::ιι::::::σε: ρ:ο::ιι

ᾶἰσπ::, ει:: πεεει:οπ::::ι::ι:επισ:σι:ι:ό:Εοπ:ε, Ξ

:ο ::ο::: ι::Ρ:π:::π::5,.Ω:: :ο::ιπ: σ:: :π:::::::ι:ει1:

ἱπ:Ιἱσε:ἰσπ:::: ε:: οσοιιπ: νσ::ιι:::: :οι ει:::::οπ::π

ε ι:ιε:σ ποΙ:_:σ : ε:οιι:ι:ιισε:: :π::ιπΓ:α:::: Ξπο::πε+

::σπιεπι , δ: ει:::::οποι:: εθτιιε Π:ι::::ι:: ε πο:: :::ο::
νεπε:: ,ο ν: πε: ::ο::ε νοΙ:::ο , ει:: πο:::ισ :::::ε:ι

οπο:: ε: ν:: Ποσο σο::θ::; :ώ πω:: νε:·:ε:: ι::

ο::ηι:σει: :οπι:ο:ει:οποιο ε:ι::::::::α εό::οι::: , ν::

π:Βει:οπ::, :ἰο:ι·ὲ εΐοι::ρ:πό:πι:ε ε :Β:Ει::_ΡοΕ:ῷ

::::ὶο:::: ν:::: ο ει:: πσ::: οιισ:::ι:ι:οι:: οο:ι έ:ι:π:

:::ετιεπ:, ε::ίοι:: :πι::::::ι::ι ιπι::ει:οπ: :Με (Μι:

ί:::π..νο:ι:::ιεε :::ειε πο:: :πο:ε:ι:: σ:: τω:: πο?

::σπ:π: , ει:: πο::πσπ:ιπ, οι:ει:πι:ε ίσ::ι:ε::::: :σπ

πο:ε: ::ι:::πει:: :σιπισι:σ::επσπ:ιπ οσο: , ει:: πιο

ε:::οπ::π ::ι:Γι:::π, Μ: οι:ε::πιιε Δε:: ν::εΙ:ιι::

δ: :π::ἰι:Γ::ε:π. ::::ι::πι:ει:: ει: σο::&ι:ι:: , ::ι με:

:οπ::Ρ:ε οσπἱτε:: ει:: :ι:ε::::ε :::::ι:5, φωτο ι::ο::

τ:: ποι:ο ε:οι::::::, σ:: ::οι:ι::π εθ:ι::π ε :ο στο·

::ι:&ι:::: , :Με ποπ ι::ροσπειι:: ::Ιε:π :ιεο:::: ί:

: οι:: :::επ: ::εο:: :):ι::πε νο:ι:π:ε: εά:ιι ::τπ::πε:ε=

σ:: ιπσι:ι:π: ::ιι:::::::: :0ι:ψ:εο:Π::. , ν:: ::::-Ρ:::Σ:0·

πι:: ει: σπ:π:ε οσπε , ν:: :πε:ε ι::οίΠο:Πεε

ω. . ι (Μ:::ι:::: πσ:επι:ι:πη :π :ο ::ι:::π:::: Ριοι:ι:

δω· ει: ::::::πΒιιί ειδ::σπ:::: εο :::::::ι: _ ν: ν:επ: ε: τα·

:ποιο : Ρσ::ὸ Μ , οπο:: :κοπο ι::::::π:πε: ειί:ι::π
Π:ι::πε: νο:ιιπ:ει::·, ν: ο:: π:::::ζε::σ ::ε:Ι:ο::ε νο

::ι:ο, ει:: :ισ::::σ :::::ει :ιι::ι::. ν:: Ποιο οο::έ::,

πο:: :Η :::π::πι:: :::σ::ι:8:ι:: , ει:: ι:::::ιιθ:ιι: , ν::

ι π:Βειι:ε , ο:: εό::ο ιπο:::::επι:: , ν:: π:Βε:ἰσ :επ

::::::ι:ιί::ο Μ:: ε&:οποι Οι:σπ:ε::: :ο .ρ:::::ο ι::

:::π::πε: εᾶιιιπ Β:ι::πι:::: , ν: :κ ::::::Τε::σ :ἱε:

Πο:: , ουσ:: ::1°:ιπ::::ε::ι:ε δ: Ρ:ο:ιἰπ::::ε εο :Ρίο ε

·&ι:ν::ο::: οσπι:σ:ε:ιι: , Κι: σ:σι:ι:::::ι::. :Π::11:ι::ει

::::ιει:::ι:: , 8: σ:ο:ι:π:::::Ι:ο::: :ιο:ι::ο στοι:ι:::

τι::ε&ίο , ουἑπ: :::ιτ::::ι:ε, οίκο ι:::ε ο: :ει:ο δ:

.ν:ε ει: ::ι:πι:: :8::ι:: ο”, ποπ Π:: :ιι ρι·::πι::π ,

δ: ::::π::ε:: :οππστε:ιιπ: εδ::ιιε ::::::: :):ιι:πε: νο·

:ι:π:ε::5.

87· :::ι:Πτε:ι:: ::::πιρ:ο νσ:ι:π:ε::: :::ε:2. Η::

ε=""::"": :πἱιπ ποπ :οΙ::πιι:::::ι::::ο::: ν:::: , ν:: πώ:: :κε
$:::4#τ:::0- . . ε . . .

δω". Μ. ::·:π:::ι::π σο::6:ι:::: , κι: ::ιει::·:π::ιπΓ:ει:ι:: :ι:ι::π

ω_ ε&ι:π: νσ::ι:οπ:: σ: πσ:ι::σπ::, δ: ποπ σ:: ι::ί::π

:::ι:::: ε:.:ι:::: , π: ρ:ο:ει:ε:ι:: :π :ποπ::ι:π: , ία: σ::

:ι::::::πι :πιο νι::: ::::::π:::ιιπ: σο::ιθ:ι:π:: Ε::

π::π Ιιο::: :Ποτε ρ:οι:ι:::π::ο ε:: ρ:2:οπ::ριε οσ

π::ει: ιρΠι:ε, ::σπ ω:: :ΙΙι:πι:ιο::: ιπσι:ι:::ι,Γ:::

::ἰει:: :ἰο::·ὲ νι:::, οιι:επσπ :ο:::ιπ:::ιιι:: στοά::

. ε:: ν: σ::ποι::ιι::: €9':ὰ::::1πιΡ:Ψ::ΩΒπ: , Η:: ::ιει::

  

οι::ε::::ι:: σε:: ε:: Νοε:: Ρ:°ο::ιι€::0, ε:: ν::ε:::

::πό:π::ε, σ:: οι:ει:: :ει::ι::ι νο:ι:πιει ίσοι:: εάι:ι:ε

::ι::::::: ειπε: ε: :::::Βιι. Α: ρ:σι:ι:θ::σ :ι:ε::::ε:,

Παιδι ::ο:ι·ε :ιο εάι: Ποπ:: Π:: ποπ:Ι: :ει:::π

ν::ε:ἰε ::πᾶ:πιἰε , σε: οι:ει:: Π:ι:ε:επι::ι:: ι:ι·ι:ε:ε

:::ε:ι:::: ποπ ί:: ::π::::::::ε δ:: ν::ε::: Με, στο

:::::: ::::1ι:εε: σε: :επι :::ε:ι::ειπ ο:::ιό:::: ΕΜ::

π::π:π:::π:::ι:ε 8: ν:ιεΙ:: Ισ:: ω:: , οπο ι::ει1ε

Πει:: ρ:ο::ι::::, οι:::στο:ε:ιι:: :::::ο:ι· :ρ:::.ρι·σ.

οι:&:οπ::::ε:ι::ετ , ν::::πι:πο::::π::ε::::: :σο

ποσιιο. ν::ι::Πνο:ι:πιεε :::ειε, ν:: ει: ποστ::

::ε1:ε :π:::πειίοει: Για: σοέ:θ.ε: τ απ:: εδ::ι:ε:::ι ἴπςἱ

::ἰπε:Ξο σ:: ιπο::ι:ιπ:Βιπο::ι::: :οωσ!ε::π:ἰη|ε

:::ε, :ιο::ρ:ο ποσά ε:::ιι:οι: οοιει:πιιπ ::Ι:_:_ Με::

π: Ρ:0ι:ι1::::ο,· ::::::::ι:: :ιο::: ::::ιε::::: :ε ν::

ε:. χ

90°[Ε :::::ε: ει: ::::οε::::: νο::::0πεπ: 8:_ε:::ο::ι:ερ

ο:::ι::σοι::::: εΙ:οι:ο:: οοπι:σ: ι:::ε:ιιι1: ι ::ί:::ι::

_::Ιι:::.:Εο::ὲ :::::ε::::τ ν:::: ε: ειπε:: , σ:: ε.:

σο:: θ:: ε πει:: :ως :ο:ε ::::::π:ο:ε στο:: ι:ό:::ο εε:: :

_:ε: ε&ι1: @Με , οιιο_ιπ:::::: ει:: ροΙ::: ::ο:ι·ε:

νο::::ο ε:_ε:πσ:ν:::::επ :::ειιι:εει ν::ι:: οι:::πε

ει:::Βοι:::πι ν: πω:: :ἰο::: ινοι:ι:ι:ε: , πσι::8::

ειδ:: :::::::ιδ:ο ε:: :ρ:ο Ρ::ποιο:ο ::::::::: ρποἀιιᾶἱεῇ

οι:: Πει:: π:ιε::: ν: νσ:ι::::εεἶο::ε:ε_:ἰο::: μη.:

ι:ι::ε: Γεω:: ·εᾶι:ι::, 682! :::::ιπέ:ο εᾶι: εοΊ::Γρ

Ρ::π::ρ:σ :Με σ:οι:ι:θ::ι:ο: :τε Με ::ιι::ι:1Ε:ε.

Π: :π:ι:::1::ι:: ε&ι:: Ώ:: Ε: ίο::πε::::: :Η::επ86

ρ:εθ:::ι:: επιο: :::ε:ι::ε: ε ι:: επι:ε :επ:ίιπι :τετ

:::1:Ρ:::ι ο: :Ρ::ιι:ε:ἱι:ε; ορι:::::εε:πι::: οσο: Με::

Μ. Ε::ιει:::π πο:επι:ι:π: :::::::ιπ:π :π::: νο:ι:

:ε::ιπ :::ειεπε 8: :πε::ε:επ:: πεπ:::::ε:ε2::: σ::

ίσοι:: εξ:::ι1: ::ι·σ::ι:::: : :πι:::ε:ε πιο ποπ π: οποιο

νο::πε :::::ρ:::::::σο::&ιιι:: ε :ο οι·οι::ι:&ε::: ,° σε::

:βετο ::ο::ει:: σισει:&:οπ:ε:,:::: ρ:::ειο Ε:: ρ:ἱ:::ὸ

νο::π8 :Η::ε:::::, Μ: Γι:Ροοπ::ι:ι· επι: ι:Η.:::: :Με

ρ:ο::ιιέ::σπ:ιτι ::π:Ρ::0:::: νο::πε ρ:: ::πισ::::::: ε·

ιπο:::π (οι: :οιπρ:εε:::::ειπ, :σε ::εο:: ::δεσιοπ::

δ: ::πει::εε :::ε:ιι:ε: Ρι::::ο::ιε)ε: ::το:πι:: ει: Πο:

πιο: ρ:οι:ι:&:σπ::Ω :::ειι::ε: , πο:: ι:::σι!ο :ι:ΡΡ04

π::ι::· ν: ρ::πι::ρ:ι:::: νο::::ι:ι::π , (οι: :Λεω ν: α:

άι:: νο::πε ::ο:·:: ρ:σειιέ:οι:ι::. ΟΔε::: Πτώση

::0:Πρ:ε::ι:ι:επι, πο:: παει:: :πμ οο::δ:ε, (μια

νυ::, που: οπο:: Πιο: εθει:: , οσοι: :ο::: Πο:

Ρ:οι:ι:::: ρ:α:ι:ρροπί:ι:: :ιεο::: ΜΜΜ °<τ°¦

:ε επ:: ν:::::::: Π:: εέ):ι:ε ρ:οόι:δ::οπ::::, :ισπ:::::

:ι::Γι:σε εέ::ι:: Ρ:°οι:.ι::::: ν: νο::ο:,:Σιιπ ::ι:::ε νο::.

πι: Μπι:: π:::Π:::ε, παπι: ::::::ε ρ:::::::ει.ν:ιε:::ιε

:::ει:ι:6:ίοπέ Γι:: εδώ: , Π:: :ο:ι:::: ν: ι·σΙ:::έιε, :πιο

ΜΜΜ::

` π

εᾶιι, οικω :π Γ: σ:σει::::, ::ο::: :::::ιπ ν::::·, Σ)

:: ε: ειπε:: , ιιι::ε Γο:ε α:::πε·ρ:σοι:ά:σ :σοὶ

ΙΟοο: :8::ιιτ νσ:ι:πιεε :πε::ειε Π: εάι:ε::: :σι:::::ε5- :

απο:: στοπ:: οσο: ροί::ο::::,ε ::ο::ρίο οι:οι: “οι

δ:ι:ιπ ν: ίο:;:::εΙ:::: :::πι:πε:::ιπει: ::ι::::π:ιεπε:

:::0::ιιδ::οπ: Ρ0:::ε, ν: :ΙΤ::::ιεΙ: εοπ:ισ:ε:ο,ϊσ- ·

:εἰ

πω!

πιο: ειπε: ε: :::::Β::. δα: :οπ:ιε: Πε:: :::νοοι:ά:σ @απο

:ν

Ύ. ε

ε ι·

η· Ν°,·-__ πιο:: :Μισο

. . _ , .. ΜΗ.πτΜΜ

πιο νο:οπε οο::έ:ι:ι:: σε: εάιοπ:ιπ :Ιι:ε::::: , :σε 6,ω""“

:οιπιο:
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Μιιητιιτπ ιτπΡοτιοί Ροι:επτιοτπ Ρισοπ&ιπιιτπ οάιιι επ

Ρποιόι:οΡτιι ιιοπιιοτε ποιο θ:ι :κατά πα Ρτοιιιιάιο

ή:Μω- 4:τετιιιιτ2ιΣ ὸιειιτπτιιιιοιὲ Ρι·οιιαιΒιοτ ιιοιππιτικ Πει;

Μ. Παω.. τισ-ιι @πιο ντ νοιιτιπιι,ιςάαιοοπτ νοΙοπτι: , νι οι:

“.ρι*Ιπω: ΡιιποΡιο Ρτοτιιι&ιιιο πρωι ,ιιοπιιμτπειι πιο Ρο

.ι,ι,έω,Μ οτι Ρτοί·ισιιτ:ι οι: γοιπππιιο Ποι.ϋπιτ:πτο, πι: :Μπιο

τα τοιιτιοπι:; Καπο νοιιτιο ποτ:επ.ττιη οπιτπ Παπ

Μπα ειπα ει·ι·:ιτπι·ιιι Ροιπιιιπι , π: πω" ιοτπιπιι

πι· ιιι πιιιοπο ιι&ι1ξΡετ οοιιιιοπιτιοπεπι ρπιιιιιιειται

Ρι·οιιπ&ισπιιι απο πι τ:μιοπο πάω ιιιιω ποπ πο·

τοίι έτι ι:.ιιιΓτι Ρι·ιπαπιειο Ριοάπάιοποτπ πιο μπακ

πο: ιπ τ.ιτιοιιο ΡτιπιιΡιι ιιιιετἑ Ριοτιπέιπιι ; οπιει

ιιιιιιιιππι ιΡΓπιπ ποιο ςτειιιιιτ:ιτιιιπ πει:οπιιτιππι πι

ΦίΓΩπό0 ι ΦΠ ιιιιοτππι δ!! ιπτιιιΐκτετι.ι ίπ Ρι·οοιιι:οπτι 00'

  
Ρτοι:ετιιτ εκ Ρτοι:οπι:αΡτ.ι τπι1Μι ιιιΕπιτπι ιϊωμβ

τποτπιιε , πο οποττι ωιιιΡιοάιι&ιο πεεει.πιτ ο κι

ΓποπιιΒιΕπτ τ; π: οπο: εκ ΡπντοπαΡ:: ιιιπιιπ Ρεο

πιο ποδι Οσοι _ ιπιπτιιιιιι ιιιιιι·τι ει·πιππι. ιδιώτη

ιιιιιοπι Ριιι·ο ιιοΙιτιο, οπιιτιιιοτ πιο αρτιο, νο!

ιιιιιττπάιο ποπ. Ρτοι:οοιτ. οι: Ρτώτοιια·Ρπι τι;ιε!ιτιο '

ι;ιιΙΡ.ιε οποιο., οπωπ ιοι:ιιιι 0τ:ιι$ τιιειιπτ σοι! ο

πιο πιο:: ιεπιιικιω, κι οι: Ξιιιοιιο οπο τπο ιι

πο; π: πεοπτ.ιο·βι·οοιτάιοιιιεΜέσοι” τπΝιιοι . κι

επιιιιιιωω απο” 'π. νπιι πιει· :τοπιο ιιικιε επι ο

Ρτόιιπειιιιιοιιιιιιιιιιο:οιπ&πει ντροτοπιιο._ιιορτιι Β,ρ,,,,Μ

οι Ρι·το;οπτι:Ρ::ι Βοπιπιτσιρισττιπι, σΒιοπι: Ρτωοιπ ·υπωιιιιιιι

ιπςιιπ:ιπιιπιπ :δοτου :κι Μ” εδώ” νει όπιεέΜ ι .τττ.μού

Μπι: ποιοι ιιιτ:ιιιια:ιοπεπι πιω ΐοττπιιιιιοι· Ρετ ιι "Μι".

ιπΞ

στο!! το.

Μ· .

Μιπιται!ιιτ

ισ μπι”

,ΜΒ

*θα ..

ει"0"9".

ιιαΐιΜι τ.

Μι.

νιι‹ιο ιΡΒΡτοιιπέιιό «πωπω όιι:ιτπτιιιιξι·ι απ

πατατα .ι·οιπΜπτιο ιπετωπε , ι οιιιι Ροτπιτ ποπ ο

ιο , ὰ πιο Ρτιπιπιπ αει·ειΕιπτπ ο εοπιιοτοτιοικ

επιπι Μπι Με άιπιππιιι επ ποοοιι:ιτιο ιιι ι·ιιτιοπο

:ιᾶιιι 82 τωριιοι έοτπΡιτιεοπτιστ οι·ιι:ιτιιιιτπιιι , θ:

Ιιιιι·τιτι πιτιοπο πάω δ: οιιιαιτιι τ:οιπΡιτιεοπτιο
ι £21°υπάει1η Ε:: οπο ιιιιοτιιιτε πιω ιιιπιππιιι .οτ

Ρι·ιοοιΡιιιιπ ιιι::τιιτπ,Ρι·πεει:ιοτι: ΓιιιΡιππι , ν: ;ι&ιππ

πω” πι αωπιτπε τετιπιπιιτπω τ' πιιιιι π; Ριιιι.

οιΡιπιιι, οι ποπ Γιιιιιδι:πε , πτπιπωι:ιτει οπτικο

Επτο.5 Εοττπιπ:ιτ

. πω. Μι Τοπιττι ιτιιπέταιιτπι ειιΕπιιοπιτειπω· οπο πεοπιτ τΕε“ιιιιιιπΒιιι ιι) πο: ί?πι :ιοί-οπο

τοπιιοπιτιοιιρ τετι:πιπι _ΙιΒι:ι·ἑ Ρι·οοπτ:ι·:πάι , παρτ

νοιιιιο τιιιππο τιςτ:ειι.ιτιτι οιίιιπεπι ὅ νοιι:ιοπι: ἀπι

οι ποσά: ιισ.τι·ι οπ:ιπισιιπ ωιιιι‹ι απτο ποπ απι

τιιιιιιπι Ρετ σιιττιπιοτ:τιπι εοτιποιοιίοιιοπι τοπιο,

Ποσό Ρτοιιιιτ:οπτιι , τπιιποι·ι-οτπιιιιιτει·. ποι:ι;Ππι·ιο τ
οτεο πιτιπετ Με τοπίι:ιτιττιπο ωιιτισιιιι_ ιιιι.ετατ.ι

ποιο πεεείΐοτιπιπ νι: πεει:ιΓατιππι πι:οπιτ .οιΤοι:οπ

Βιιιιιιπιιτιιιιικτι πι ιιιιιιιι ισ.8πτοεοπαπ&ιοπειιι

ω ι·ιτττιπίπαιιιι τοττπιππιοπτ:τπ ειι·-ι:&πε Ρτοτιπαπ

οι πιιιιιι:ίι πι πέι:π ·οιπιπα νοιιτιοπιε , πιίιιπττιιι:

ία: τπ:0τππ6πι1τ€ιπιππιπΓ8επιπ ιιικοποτιππι :Η

ιο δω : @οι οπιιιοπιο:Ι Ριποεπιτ::τττιπΓεεοπι κατ;

ιπιπιιιοπεπ:ι Μι ι:οπιιοπιτιοπεπι οιιζάπειιποτέ

Ρτοιιικοποι, οι ιιιτςιιίιπτιππι έ οι: Ρι·οιιιτιο πιω

παπι: οι! ι:οπιιιιιιι:πτΗ.τπ νοιιτιοποπι πιπιπιιτιιι ιτι
τιιτιοπο πω. _ ' ι ι

Βιτὸιὰὶε ι:οπιι:ιτ [ο "πωπω νοιιιιοπετιη δ:

ιιοιιιιοτιοπι απο Ροτιεθειοπε: ιιιτι·ιιιιδοπ ά πισω:

ιο Οοο , οιιιτπΠ οι! είιοπτι:ιιο εοτιιΡΙειιιεπιππι το

οιιιι·επτ αττιπιΕοποι εοππο·ιιτιιτιι , απο" επιπε

πάω πιο , οι ιπιτιπιεεπι ποπ οσποιιιιιιιιτ Πεπι:τι,

ιιικιε νοΙσπτετιι , γ ειπε ποιοιιτοπι. οπιιι ιιι·ιιιτισ. πο!»

πο , δι. ποιιτιο ι:Ποπτιειιιτετ ιτπροτττιπτ πι τεθ:ο ίπ

αποτο , 8πιπ:τιπιοαιπι τοποειιτιιιιπ :κι οιιιι:θ.ππι
νοιιτπιπ , ι πω: ποιιτιιιπ ιιπ οιιιιοπο πώ , δ: οπτι

ποιιιιιπὲιπιιιἰιτπ ιιικιππι Ρωιιπιοικο , ω: πο-_

8:ιτιοποπι οιιττιπιποι Ρτοτιιι&ιοπια . ν

τ π. ΒΦπτΠ ποπ πιο Ιιιιι:τπιιι οποπτΙ ιιιιαιετπ τοπ-ι

τιεπιιπιπ, οιιιιπιιπ κάτι πιο: ιι6ι:ιιε πω ιι: Πιο,

τω ιοιιιττι οποειο εοπιιοΜιοπιετπ οιιτι·ιπιποι πιττπιο

@απο ι:οι·ιποπιιιο, πιο Διειιιι:ιιιωτ ι·εοπιιιιπι·

ω ιι&τιιιι πωπω , ιόεὸ Πτπριιοιτοτ τιιοιτιιτ Ποπ:

πιω ικΠο , απ: ιισΠο οιιι:έλει οποιο: π:ιτπιιι:πτ

ιιάα&π ποιοι ὲοππουιιιοπιε , απο Πει ποπ άπι

πιτ ιιτπΡιιιτιτοτ «σπάει, πω: πο[ιτιο οΒιπέι:ι; ικα
ι οπισ Πάπια Μπα ιιικττειτοπι ιο ιιιιωτιιιωι τοποσ·

·ι2- ι

@ΗΜ ι.

τοτιοπειιι ·, ιιιωιιι ε:ιο.ιιι ιιιιδτπιτέτπ το πιο ιι

Βετππτ, οππιιβετ οι ισττπαιιτοτ, Ρτ:τ ιιπιπιπιϋτἰἱ

τοπποτ:ιτιοικιπ. π . _ ο - .

πωω. 3. Εππτιι:τιι οάπιπ ΠιπιτιΔι ωιιιιοπιι.

τ:οπποπτει πεπει:ιοπο αιττιπιστ:2 Ρτοιιιιάιοτιιι , πι·

πωπω τιιτ:ι πωπω ποΙιτιοπιιτπ , ιπτεττιππτι νετὸ ο·

όιππι , διτιιιΓΡΙιιτοπτιειτπ. Μπιτ” σάπια” δ: πιο

ΡΙιεοπτιο, οποιιτιο ιι68:ιτιο οποιο:: Ρτοτιπάιοπιε

- ει”. πι» 19η.

  

θι.ιιιπι οπεπ·ι ίπ ίο-ιΡίι ιιποιε Ρτοιιιιι:ιτι: ο: ποιοτι

Με ιιιοτειιπι Ριοοπι:ιτ ειιτι·ιιιιποι ειΒόιπε, ποπ π»

ιιιιιινιτροποπτιιιιιΒοτιμ τοι απο: ν: ποιοι: πιο

ποπ [οιιιιτι·ρτσοπτιτ πιο; ει; Ρωιιι ςοεπιτιοπε ό

πιπιιιε ιΡιοτππι, Μι οτι:ιπι οι: Ρώσο, ο: πω;

εοτπΡιπτ.·ιιιιτιο τοτππάειιι, οπτιπι ιπ ΓοιΡιο ιι:ιικι:

«οι ποι:ιΠει·ιτι τι:τωιπειτιοπε πο ετιιιιτπι·ειε ΡοίΠιιιιεεμ

ντιπ: Ρα· ιιιιιιιτοτιιΡΙιεΕπιιαπι τ:οπιρπτατπτωιππε

τοι ιτιεςετιπι :ο τιππιπ ωιττιπιέι;οε _ πω: νοιιιτι·

ιοιοτι·ιιτ:ι Επι· παιξω :ι&ιιιτι;ιπτιιτιιο:οπι ζοιιιΡ:ιται

τ τ_σ.ιι·οροι·αιιοτιοτπ οκττιιιιοτιίτη, οπιιπι απο ιο

ιι πε Ρτοιιιπιτ-: οπι:ι οποιο πω νοιπππι.ε εταιιο

μ" ιιιιιιιι οάπιπ ιιικτππι ιιιτιιπιαιιιπ , μια
Ποιο Ριπ Μπιτ ;ι&ιι τι ποι:οιι:ιτιιιιπ ιιιιιιιιίοι:παι; τι ι

ιι,1)τπιιπ·β05τιπθιιοΙιεειιέ ?πιο ππποπειΦ πι

Ρι·οοπέ):οι:ιιι , «πιο τ:οπποιοτπτιι π πεε:ιτιπιιτπ ο ο»

ΓοιΒιιισοτ πεειτιο·Ρτοοιι&ιοπι: οι! ι:ιαταχΠαω ποπ πω" ιιοΠε ι`οτττπἰιτοι· Ρετ πεεοτιοιι€ΠΙ

Ρι·οιιπιδιιοπιη [οι μι· Μπι :ι&τ.ιτπ Ροπ_πωιιι ΠΜ

πιωιιιιιιι ; ν: οοπιιοτιπτειπποεπιοπωπ Ρτοτιπι·

δι:ιοπΐειιΒαι: διοτ.ιι:Ρεπόσπιι:ιπ5 οιιιιι σπιτι ΡοιιΕΕ

πισω πιτειιιοπστπ «Μετα Ρετ οΡΡοίιτοτιι ρτοτιπ

&ιοπωιι σπιτι ει: ΡτικοπεΕΡω ιιΡΡι·ρ:)ιοπιιοποοιιΔ

οπο: Ηπιειιόπω!!ιτ, πιάτο: τοιοττι πιιΒιιιιοποιτι

ιιιιειε , οι: ννιττιιιι€τονο!ιο, 8υτ:οπβοποπτστ πιο

ιιΡΡοπτιιιιι ιΡιόειιιθ:ιοποπι πιο `, οι: νιτ:ιιιτο2
πω. · 7 Μ

φ..Αιιιιιιιιι νοιππτότοπι πιιιιιιιιιι ω πιο ·
· π·

τσιπ ,ιιιιτοτ Γοιετιιιιιιτι :ιο Γειτπιπ έ παπι Γοιιιιιι το» 6”

"ροπΈ ο ποπ οι ετιπΓέ νι:τιτιιτιδ ΠΠ οβιεάι ε νοιππταθ

απο ώ τοπία Ι·ιοπιτπιε οιιι€&ιπο, οιιοπο πιώ ο

Βοπτιπτιι. Με: ιπΡΡοπιιτ ι·ιπιιι οποατι ειιοπτιιιτπι .

απο πι, οι: Μισο τοτπιιπ:ιτιο τ Ρετ οικω #οιπιιζ

τι: -`ι3ιπιιιιτειιὸιτ οτι 4ιιπιι·ι -οπωεω; Πέ Ροιιοβ

ι·ιοι·νοιιιτππω ;-· ΝΝ! πιώ: πιο «Μάι τ ά μια'

ιιοπιιοτο-ιΡίἔι πωπω βττιι1“πιεποειε , οπιιτοπιιε ςίξ

οιιΞθτπε;ΡσΠετιοτ οπιιι€ιιι νοιπιιπιτο , οπἱπειι πιο

πιιιιιατπι :ιῖεᾶπε ιΡΙιιιε : επ ιεπιπι 'ἱριϊεᾶἱο α·

ιτιπΓιιοΗιΒΩτὲ ὰ Πω Ριωτι6π , νι νι: ω σκοπια

ιιιειιτιο:1επι:ιτιιι€τικι:ιπι οιιιο&ο Μπι ζ Ρτιοτ νετδ

Βοιιιιιιτε ιΡι:ι·οιιιε&ι 5 παπι οι! επι τ:οιπΡατο.ιππντ

ιιᾶιο Απ! τιππιιππτπ. Τεττιιἰπιιτἱο πώ τοπιιιω

ίΕιπροτ ΕΠ Ροιι:οτιοτ; πιιιιπε οιιπειιι «ιππι- Βωξ

Ρετ ιπΡΡιιπιέιΠοιπ , ειἱοιι€Ριιτ:ι ιπτπιτισιιιιιιό.

“ π: Πειιτπ Ρετ ΐειΡωτιι ιτιιπι€ιιιιιτέ @ιι οαπίἔιπι

ιιι:ειιιε τοιτιιιιιιιιιοπιε οτι εταιιππιε ι :τι νοτὸ:οι·πιιὲ σ."

τιιιιιοιιε ιιιωιιωτε «πιω οτἑιιιπιπτιιιπι πάτο μι·

ωραιο ιιπιποὸπιτὲ :Η ιιικι.ι έ::ι.πΓέ οᾶιοπιε ι:το:ι- ο

το. ιπιοιιι: ποιο πιο οπο! οσοι τπιιιιιωπάειτπ Βοϋι··

:παπι οτειιιιιτιι: οπο: τοπτιοιιτιο ,_ πιο ιπιτπειιι:ιιξ

Ρτοθειιι:ιΕπτ τι θεο επ αΡΡι·οι·ιοιιίιοπο ποπ έ: (ζώο

ΡτοΡτετ φωτο ιΠπιπ ω πιατα Ρτο:ιπειι: , το Μαιο·

οιτιτπτπ,8ι εΠοιιιιπιε εοπιιοπιτπτιι πιο ιδιπιπι,ντέ

οι Ιιι:ιι:ι·π "πρωι οιιπειι οι:ατι;τοπιπ μι· ιΠιιτπ πω:

τὸ τ:οπιτιιππιο.ιτ ιιοιιιπιιιιτπ ι:ι·ο:ιτιιτι: πι απο , πάει

(οσοι εισνοιπτιττιε ποιοι Ρετ ιού πιο ιιι:ιετίι πιατ

τιιιττι,Ρτοιιτ:ιΩοπτ0τπ ε: αΡΡιςιιετιιιότια οποιο: Ειπε,

·· 8 3 ΦΠ:

π.
Δ οπο". Ω

οι

β

99· .

ἀπὸ

.πο

τι. ἐς



ι ι

ιού

εοιιιιιιιιιιιεε: ιιιἱιιιιιιιιι Βοιιι_:ιι.:ειιι οιιιεάο νοιι:ο.

ν: 8. Ρε: εει::!ειι: :ιᾶἰοιιειιίΠειι::: @ως ει: αει:

ς."" 8· τω", ν: οιιιε&ιιιικ δ: ε:: :::οιιιιεει·ε ν: εΠε&ι:ε:

πω:: ειιιιειι: ιιᾶἰο ει: εοι::ιι:ιο, οι:: ροΓι:ιι , εάν:

Πιιιιιιιε νοΙιιιιιιι:ιι ιιι:ειε :ειιιιι: Μ: :ειιιιιιιιιιι: ω:

ιιθ.ιοι:ιε , ν: :κι οΒιει.::ιιι:: νοΙι:ιιιι:. δ:: Παω! εἰ: νι5,

:μια ειιιιάειι: :ειιιιιιιιιι:: ει! ειι:ιι: Ρι·οιιιιει:. νιιιιε

:ι:ειει:ι ιιάιο δ:: ει: ειιιιΓαιιιιι: Πιιιιιιιε ρο:ει::ἱι:: :ο

:ει·ιιιιι::ιιι: Ριοό:ιεε:::ιιιπ:, 8: επει::ιιιιε εοι::::ιε

πιειι::ιτι: Γε:: εοιιιιιο:ειιιι:: Πιιιιι:ιε νοιιιι::ιι:ιε :κι

οι:ιε&ιιιτι Μια:: νοιειιιιιιιιι. 9. οι:: ι·ι::ιοι:ε οι

:ιιοιι νοι:ιιι:α: ε: ιι:ιιιΓΓει·ειι:ι ει: νοΙειιω:: Για, νει

"Με οι:ιεθειι:ιμ Γε άετε:ιιιιιιε: :κι ι:οει:ο:ι::ε,ειιιιι::

:κι Με ; :μια άν:: Β: ιιιιιι:ΐειει:ε ρε: νιιιι ιι&ιιιαπι

ει: οι:ροΓι:οε εΓΐε&ι:ε ριο:ιιιεειιιιοε ιι:ε:::νοιιι:::ι::

ει·ειι::: :κι οιιη:οοπ:οε @Με ειι6ει::ιοι, βό:ει:: Γ:: :με

εᾶὶιιε :ιε:ε:ιι:ιιιιιιε :κι ειι:ιιι:Γεωιιι Ρι·οιιιιθ:ΐοιι ει::

, Με:: , ιιι:Γι:ιιιε μπει:: :ιε:ε:ιιιιιιιι:ιοιιε ιιι:ι·ιιιΓεεει: .

:μια ω· :Βιιιιι ιιιι1ιιΐειει:: πο:: εεε: ιιιιιιι:ο :Μει

:ιιιιιιιι:ε , ν:ΓειιιιΣιιιι Γοιιιιιιι:Έι·; ι1ε:ειιιιιιιε:·: ν:

·ιιιι:ε:ιι: νοιιιιι:ιι:ε ειειι:ιι, ω:: ιι: ιιιΓαιιι ιἴε:ει·ιιιἱ

ι:ιιι::ε , ει! νοΙι:ιοιιεπι ιιοιι:: , οιιΞιιιιΕβΦοιι:ιο

:Με , ιιΒιο:ιε ρι·αι::ιι: :ι:::ει·ιιιιιιιιιιοι:ε. ιο.ειιιοιιιο

ει: Πει:: , Με ΗΜ: ιιιιι:ει:ιοι:ε Γ:1ι ι δ: ιο::ιι:Γεεει

νιιι·ιιι:ιοι:ε εάν: , ε1ιειι:ι:: εει::ιει:: :ιειίοι::::: με
:πιο :ε:1:ροιζε ει:: ειε , μι:: :Πιο οι: ιοΓιιιι:ει:ε :ιι οι·

ειπεω ειιικιει:: ἐκ:: Γιιρετιια:. τω:: :ιιιι8ιι :Μπι

ἱι: πίνει:: ει·ιιιιειι: οιοι!ιιεειιιιο , Ρε: :μπαι Γοτ

:::ειι:ε: :Παω εεεε:ι:ιι: ει! ΒΙοιιι:ι:: , δ: Διιιι::ι:ιιιιιι

: Γιιιιιιι ; σει: νειὸ , ε1:1::ειιιι: Μπι: Γι:: @Με ιιιιιι::.

@ιιι ει: Μ:: ιε:ειιιι:ειε - ειιιιιιει:: ρειΓιιιιιιιιι , ρε:

οιιιιι:ει:ι :κι ριο:ιι:ε:ιοιιετ:: ει::ιε: Η:: νι:ο :ειιιι:οιε

ιιιιιιιι:ι μι· ιιιιιι::ιοιιει:: νού @πιο ι :πο :Πο
ει: Γ :ε , εει:ειει:: :ιει·ίοι:αι:: :πιω ω: ιι. νηι.ις·

ΠΠ:: ει:: Ρ:Ωνιεωι12::::13, Δω:: Η: ιιι Ρε εσ.Γο .ά
Γ Γεειιτιιἱιἱι:: ΡτρΓε:::ει:: Παει:: ω:: , οι:: Γιι:ιιιε νε

:ὸ ό::ει·ι:ι:ο.:ε :ιιιι8ι:. ι':ι(1ιιὲ ι·ιι:ιοι:ειιι Πει: Γιο:

νιιιιι:ει ι::οιιιιεε ε :για ιι: ιιθ:ιοιιε εοι:Πιιι::::: Γε.

:::ιΓει·ιεοι:Ηιι. :ιιιὶ ει: ιιιο:ἰιιο ΓιιΒιειιιι:ιο::ιε ω»

πιώ Γι:: όσοι: Ιαι·ε,ι:ιι:: ιιιΙ:ι:ιιι , ω: ε: ιιιο:ιιιο ω·

ΒιενιιιιιιάΩ πω: ριιιιι:: πιο: , :με ε:: ι·ι:ο:ι::δ

Βει:ει:οιει::ια Γι:: Για:: εοαιιιιιι::ιεε:.”Εί:ιει:ιιι ιιι

Πει: πάμε Μπι· ιιιιιιι:, νε! ΗΜ: νιι·:ι.ι:ιε,ε&ι:ειρίε

:ιεεεΠε:ιιι: ι ν: εοιιι:ο:ιιιι: ειι:ιιιιΓεειιιι :πω ιο

ϋφΙΜ_ _ πει:: Μια:: :Γε ι!ει:ει:ι:ιει::ειιι επ Με, ει:: ι!Ιο·ιιιοι

ω. Β·η::Ρ Με. Ποι::ι·ι: νειο.ιιοιι εί:.ιιι Πει: , ιιι: , ει:: ιιι

"ΜΜ.. Γι;ι!ιεει::ιιι ρι·ορι·ιε ειιᾶε βια:: ιιιιιιιΓιι:οιιια!ΐε6::ιε

ιιιιι:ει·Γεάιοιιειιι ιι::ι:οτ:$ι::; :και :ια ιιιιιοιιιι: ΜΙΒ·

:Με πο:: πιοι:ἱὸ ν: ειιιιΓιιιιι ει: :μή οιιειι:α:ιιι· , Γε::

_ειιιιιι ν: οιιιεε:ιιιι: ε ει: ειιἱι:: ει: ./1ινΙ. Πφρε:ι:ιιι

' :ιιιαβιιι ΜΜΜ ειμαι: ΒεριιΒιι:: ιιιι:ει:: Πεο:ιι

πω: :ε:Βο Βιιιιιιιει· 8: ιτε , :με :ιιΒι:ιεπι ιιιειιιιιι:

ν: οι:ιε&ιι πι. ΠἰΓ Ήι:$ιε νει·δ ρτοριιε ιίιθ:ε ιι::

πο.: ιιιϊεε:ιιιιι :ιι ιι:ιιι:,:::ια ιι: Πεο Με Μ:: Ειστε::

αστε, είια: ιιιει:ιιι·, Πε:: :::ειιιιι: ιιιΓριιεετε, Γε:: -

Γι:: άι, Πειιιιι ιιοιι: "Επι, ν: εοι1::°ε:ἰιιι1: Για Μ·

ιιι:α:ι, ιι::ιο:ιε νΠο ιιι:τιι:ιεεο ειΐεᾶι: :ιιιιιιιιι.ιωιι

ειε σοι:: ριορ:ιε :Μάιο 8:Τύυ. ι. απ. αν. εφ. 96.

Μι:: οιιιιιιτι πι, :με :Με νιιι: ιι:ειιιπι ρειΓοι:2.

:με ιι:ι:Ιιιιιι ρειΓοιιιε ει:: Πει:: ιιιι:ει:: ιιοιι ω:

ιιιε!ιιιι: . :μιὰ ι:ιιιιιιιιι: ρε:Γοιιε ει: Γοι·ιιιιιιι:ει· , Γε::

@αδ Μονο: :Γι , δ:: εοιι·ε&ιιιιιιιι ιιιιιι; νιι!: πιω:

μπει:: ιιιιιιιιιε:ιε _ ιιοιι ν: ΜΜΜ:: ειιι:::ιιε:ιε , Μ!

ν:εοιιεάιιιιιιιιειιιοπ : 8: ιιιιιιιιΓεΠιι:ι:ιιιιι: Γεώ ιιι

[Μια. Ωα:ει·ιιιιι, ιιιιι:ιιι· Πει:: οιιιίΓε 'οεεεε::,ιιιιε

ι :ειιιι: ε: νει!ε: ιιοιι εΓΓε , ν: εοιι::ιιιι:ι ει:: Βοιιι:ιι:ι,

δ: ρετιεάιοιιἱ , φωτ:: :ιείιι!εια: ::εα::ιιι:: δ: :ιιο

Ειπε:: ε: ρι·οιιιι:ει; Ρειπ:ι:::: Πι::ειιι :Μισο πω::

οποιο , ειναι εί: εοιιΓειιιιι:ιο ιιβει:ι::ι: ει·ειι:ιι: .

",,.,ω,ω 86ϋ0Μπι ιιιι:ι:ια Πιιιιιια. :μισά ε:: εστω:: μι·

ω".ΠΜ: ι:ί:ιοι:ε ιιιιιιιιΓεί:ιι:ε:. και:: Με :πιο πο:: οι::

.

·
'

@ΜΑΝ

:ιο. ·

©,'πι12ο

. ιό::

  

Πῇ›:::. ΧΙΡΐΠ: ::ιοΙιικΜτε Βεἱ.8εδἱἱο Π!.

Κα, ιιοιι: νει·ιιιι: ὰ ριορι:ΐιια: ο:ιι:ι::ι ί:: Πε:: :Πε

(Βς:;ιιιιιιε , :ιιιιι ιιοοιιιιιιιι:ιο:ιι: ρ :με εεεε::ιιιι:'

ν: Γι18 ιιοι:ι:ιι:ι εοι::ιιιιιιιιι:,8ειιοΒιι ιιοιιιιιιιι με·

Γε ιιι:ιι: ι τω:: ιιιιιι:ιει:ιι:: :με ιιιιι!ιιιι: ραΜ:

:Με ι::διΒι: εε ειιΓρΠεει::ι ΡειΓοιια , ιιοιι 9ο:: ·

βειιοι:ιεί: ιιιι:ριιει:ε:, Ε:: εμε: ρεεειι:ι›ι ει:: α:: .

ω:: Πε:: :::Γριιεε:::::: , ΓιιιιιιιΓιά:ιε οι:ιει"):::ιιι Πι

@Με ι::ιιιιιει:ια.Νειιιιε εΓ: ε0:1::2. ι·ε:ιοι:ειι: σώμα

ιιι-Γι: ιιιι:ιο , Με:: οιιιιιιιιε ,_ εΙιιιι:αιιι ι·ιι:ιοιιειιι οι»

ιιι ΓΡεα:,ι·::: @οι Με:: , ει: τι ι::Διεθ&οτειιιοι::
ιιι: , τιιιτιιιιιειιι Ριιιιιιιι Βοιιι ιεε&α: ν δ: ΜΝ:: ν::

:ε!επι ιιιιιιιιιιιιιειι: νειε δ: ιοριιιΞ ειιειιιιι· ι:::!εΓο.

θ:οιει:: οιιιΠε, οι!ισ ιιιιιιιι ω:: ι :μια ραιιιιιιι ιιι:

επανω :Ε ιιιΓι:!ιεειδ:ια μει·Γοιιο . πο:: :μὲ ρειΓο::ν

ιιιιιι:οιιει:ει ει: , Γε:: οι:: μι:: , π::ιΙεΓ::ᾶ·›ι· ει::

:Με ::ιιιιει:: εοιιεειιιι Μ:: 8. Π06Γ'νΐο π. ρ. :με ε::

σε.: ει: Μι. ιιι Πεό εΓΓε Μινι:: :εΓρεᾶιι ρεεε::

:οιι:, ιιοιι ιιιιἐ απο:: ειιιειιιιι:: ει! , τα: οι:: με

εδώ: ειι. Ι:Π:::: Νέα εη:Γιεσ.ιιιιιι: ει: Ισα:: σου::

δ”. Μ' . ι Π . :ο ·
ιοι..ο ἔωιρἔιῇιὶει :ι “εξι Πει:: Γεει: ε:ει::1:::, :μια ει: οι,ιάΜΜ

:ι:Γιέι: :ο Με!. πι:: σε:: νοΙι:ιο ειειι:ιιισ.ιιιιιι ι::::ε- ω". Δ::

ω:: ::ι·οοιιθ:ιοι:ει:: εποε: ,Δ ν: ειιιιΓε ειι:εεες1ιι ω:: ω::

Ηπα:: ειἙεᾶιιιι:! ι:οιι_ιει::ιι· ρο:ει: Πει:: νειιε :κι Μ.:

ιιά::ιι:: ιν: Γοιιιιό.ιι:ει εοιιιιο:ει::ειιι Ρισιιιιάοι:ει:ι ι ι

ειεε:::ιειιιιιι. ιιοιι: Με ιι: ιιι:ιοι:ε ε8.ιιΓα ιιοιι ρο

:εΓ: εοι:Γ:ι::ιιρειΓιιιιπ: εΠε&ιιπι: Γε:: νο!ι:ιοε:ε.ι

:ι::::ιιιιι εἰ: :και Γι: Ριο:1::&ιοιιιε ειιι·ιιιιη ιΒι:ιιι ιιοιι

ρο:εί: Ροι·ιιιιιιι:ει ωιιιιιιιιι :κι εοιιιιο:ιι:ιοιιει:: έξω”

ρι·0:ι::&ιο:::: ενε1::1::::επ:. ΚεΙ:›, :Με ρ:ια::ιτ:: ·

εοι:Γει.1. Με:: νοΙ::ιο ει: αμε:: Γιιιιιρ:ε ιιιι:εεεάι: ο

ρτοὸιιᾶἱοιιεω ετεε:ιιιιι:ιιιι: -, ΜΒ:: ιιιέ:Μ.ι:ι.ιτε 7" :ΜΒ

παμε, ν: ιιιει:ιι::ιιιιΠεειιιιι :ιειΕΕ&ίοι:ειιι, :με "°

:ιιιι:ιιιιι εἰ: ιιι›ειι ω:: :Μάικ ω ειπε, εοιιεειι0.

νιιιιιιιι ειιιιιι Πει ιιοιι ει: ειιι:Γει ετε:ι:ιιι·ιιιιιιιι , ν:

ιιιιιιιιιιι:ει· εοι:ιιο:ιι: ε:ει::ιιι·ιι.: , Γι:: ειιιιι: ιιιιιοΙιιι:

Μ:: ν: ε:Γεε:ι:: ὶ Γε Μειε ιΙερε:::ιει::ειιΓειι :Η εε::

Γ.: ειε.ι:ει·::ι·ιιιιι ,ιιιιιι:ει:ιιι εί: ΗΒε:ιιιι: Ρι·ι::ειριιιιη

ρι·οιιιι&ιι:ιιιι: :κι απ:: , άν: Γι:: , ι::α:εειιι: Με::

Ο::::ε:ί1ι:: νει:: :Γι εει:Γειιε , νει Γ:: Γει:Γι: Γο:ι:ιι:Γι ι

νει πιει:: ιιι Γει:Γιι ανία!! , εε::ι::ιειιιιο ει·ειι:ιι::έ

οι:: :ει·ιιιιιιιι ρι·οιι:ιάι: , ιιοιι Επι:: ιιᾶἰοιιε , ιιι:: ει!

:και Με:: ριοάιιειιιιιιιι, με: ειιιι:: Γοιιιιιι εε::

ιισ:ιι:ιοιιει:: ιιιιιιιειιιιι:εεοιιβι:ιιι:ει· ω:: νοιι:ιει

Πει : Γε. Ιὸεὸ-·Π`ειιι-Εε:ῇ: ετεα::1:::$ , :μια νοΙιιι::

και:: Γιοιι:ι::&ιο , -ιιιιΞ ρι·οι!'ι:ει:ιι: ειεό:ιι τ: ,πατε-ϊ

ιιι: ει·ειιιιιι·ιιιιι ν::ειιιιιιιιιιπι Ριιιιιιιι5:ιιιιι ι ι:: νο;

πω:: Πει: :με Γοιι::ειι:ει εο::Γιι:ιιι:ιιι· Με:: οι::

εοιιιιο:ιιιιοιιειιι Με: ιιᾶιοπἱ:, ειι:εεειιι: ειε.ιι:ιι6

πιο: , ν: :ειι::ιιιιιι:: Ρ:οιιτιάι:ι::. ¦

Ιι:Ηι:Βιε νοΙιιιι:ιι: Πιιιιιιιι, ν: ειιιιΓιι :Β ει·ει:

:ιι:ο.::ιιι: , εΓ: Μπι: νοΙἱιἱο ειιιιιιιι; Γε:: ν: ει: ει::
Γιι, ει::εεε.ιι: ριο:ιεθ:ιοι:ειι: ε:ει::ιι:ιιιιιιι:: ειΒο Ι.Ζω·

ω:: Με:: -νοΙἰ:ιο ει·ει:ιι:::ιι::: , ιιοιι ιιιεΙιιιιι: .

Γοιιιιιι!ι:ει· Ριοιιιιάιοιιε::: ει: :ιΙι::.ΚεΓΡ.ὸιΒ.ιι:ιἱο:. ΜΙ"
νοιιιι:::: ΠιιιΜι:,ν: εειιΓε :Η ενεα:ιιιι::ι: Γοτι::ΑΠ:ετ Γ

8:ιι: :αν πι: Με:: νοιιιιο ειιιι“ιρει:εειιο; ν: ΜΒΑ

:οἱ

Τ: ει: Γιιιιιιιιπιει::ι.Ιι:ει·, ει: ι:: ιιᾶ:ι 16:ιεΒο. νικ:: ει:

ιιιιι:οι. νοιιιιι:ει Πιιιιιιιι ιν: “Με ; Βιιι:Η:::ει::ιιΙι

:ει ε 8:ιιι ω:: ι.ιιιι:εεειιι:ριοάιιιΕ:ιοι:ειιι απο»

ιιιι:ιιπ:,εοιιεε:ιο: ν: επιιΓιι ει: Γοιε:αιι:ει_ 8: ιιι :ιᾶι:

Δ. ι:ε$ιο:ί8ι:ιιι "Ποσα νοιἱ:ἰο ιπειιιιιι: Γοι·ιιιιιιί

:ει ρ:οἀιιᾶἰοιιει:ι ειει::ιιιιιι:πι :Με ει: Με::
νοιι:ιο ει·ει::ιιιιιιιιιιι , ν: ει: Γ ιΡΓιιι:ι::: ειιι:Γ:. Γεια::

Π:ει_ 8: ιιι ιι&ιι έ. ιιοιι ν: ει: :ι::ιΓε Γιιι:άειτιει:::Ιιει

:ει·.8ι ιιι ιιάιι π, νει κι: : νοΙιιι::ι: Πει ι:: εαι:Γε

ει·ειι:ιιι·ιε, είι:Μειιι νο!ι:ἱοειι:: ι· :Μπάνιο μια. ,

ει::ιι Μειι ριοιιιιεει::ι: , :πειτε ι:ειιιε ::ι·οάι:&ιο

ι:ειιι ει·ει::ιι:ε;ι:οι: μι· ιι:ο:ιιιιι·ι εάν: Μει·ι ιειιάει:

:ιι ιιι οι:ιεε:ιιι:ι νοΙι:ιι ιιιιίιε ειιιιιι οί: Ροί:ει·ίοι· τα·

ιιιιᾶιοιιε, εοιιιιο:ιι:ιοι:ε ενια: Π: Με:: ε: ει::

- νοΙι:ιε

έ:



. ε. Μιά;

ΧΙΪ'. Πε τοἶιιἱὶ!ἔϊε_ὁεῖ. .ἶεἄἰο .

`

έ;
ἶτοἱἱιἱο εεεε!οπιι·πιπ. Όωτετιππ ποπ ίεπιρετ ίπ ραπ η ΐεκπρετ 8ΖἰπΒὶΙΠΒἰΙἱτει· εοπποταξ εποε. οεοιπ: ίιωπι

σοπεαπὶ: απο Μέ. ἰπ Ρποπ , αιπΓε εοπεπτίπε μπε

.π. ._ :Με Βεἱ είΠεπειτπτ εοπειι:Γπε νοΙοπππἰε επεπταε:έπ

ΡοΠεήοή , @Με εοπεὶιτἴπε νπΙοπιειτἰε επειτα ΜΒ

πω.: εοπεπτΓπεΒεπετιώ π....πω κοπο ποση·

. Ξ:οπειιτίο: δϊτεο!Ξε @ο πόΡοππ.πι οποία π¦:ετἰιιχ ἴεο .

ε Με ἱπἀᾶπὶ!ὶΒἱΙἱἐε&ἰο ΙΕ ἰρίἔ πεοεεἀεπε_ὲνὶττπτε

Πεἱ , 8: ει·εποπο !ὶπω!. πο» Βια: ρώσοι πω

:που , (με. ἰΙΙιωι "Με : Με πεεεΠε εΙΙ , ν: πίδΒοα

:ο οαοΙΞι·Ρι°οἀπᾶἱοπἰ$ ππιπἀὶΠεεὸω επωεππ.

άο :ιο ὶΡἴ:ι ρι·οοπέΗοπε πποπεΠ ε.. δ: ἴυθῖεἱτ , Η

ἱππτΜοοοιὲ ;εϋτπ ἰπ νοΠιἱοπε Πεί εμε οΕΕεπεν-;

τω· πωπω: εποΓο μοάοθ:ϊοπΞε ππιπεΠ_ , ἰπεΙπε

πω." Ρτοὁπδὶἱο εποπ.Π , ω.πωπ.ι. εοππο

Ι:ιτοπι. ° . . · · _ Η .
μ· ' 0ΒΙ:Μ. οι Ρτοοοᾶἱο τι·επιιτοτοτπ επ ἴεἱπὁἰἴ

τω... ε!ΕντΠε > νε! ποπ Π: 5 ετΒο ποπ ρο:επ είε

μιἱο ὸειετιπἰππτἱπε ΌἱπΞπονοΙππτπτἰε, ίεά [ω.

ΙΗΜ Η Π3οἰπ›. νοΙππω ω. απο άετει·ιώπωυπ

οἱ ΠΜ” πτοἀιι&ἰοπἱε. ΚεΓρ. ἀἰίἱ.οπτεε.ὁε

Ϊὶὶἀἱ·Π-ετεπτἱο επεόπιιδ , δ; ΐστπκιΠ. ()οπ1:εάο ρ:ο##

δπ&ίοπεπι είἶε ἰοἀἱίἴετεπτεω-επεᾶἱπε .= ποπ ίου

επιΠτετ, Ρτοἀπᾶἰο ἰ8ἱτοι· είΐ:ᾶἰοὲ εὶοτετπιἰπἑευεο

πωωοιπποτε Όεἰ; ίοττππἰεει· ἑρΓ.ι ε!ετει·πποπ

νοΙππτετεκπ 11εμπι ίοτιπο.Ιεπει νοπτΞεπετπ εποικο

Φ'^ψε .

τη.

πρ.

πω. 8ἰειὶ: ροΙΜο ει·ε.ιπι πποπε άειετιπϋποποι -

-πππ.οεπιπ επ ωπο..ωπκ.π νοΙοπε;ιεΞε ει·εοπα ,

πάω ετε:ι€οπ1 ἱο τοτἰοπο νο¦επτἱε ροτἱὺ$, πω» »

ξινοΙοπτπἱεαπο , ΐοτπιοΙἰ:ετ πετει·πήπο.: νοΙοπή

ποΙεπ:ἰε._Ωοπτε οἱΩἱπΒ. ρι·πποπι εοιιίεεμποπ ρο- .

.Σ "ΙΙ Ρωεω6Ηο ετε.ιέππιτπέπ πιο τοιἱο αεωππω.

τἰοαβἰιππιι: νοΙππτπἰἱ,ε_ε!ΪΕὰῇπὲ, εοπεεάοξ Μ; °

ΜΜΜ πεεο, ΠΙ!Ηπει.ιο οι @πωπω εἱεΒε: :πι-- °

π: ρκοἀοᾶἰοπεπι πΚΠΒπἐυἱ...:πτἰοθοετεπιπἱππτἰπει

πω." νοΙπποπο .π..Π.ιΜ.·:π.Βο ξ· εθ`εξείο:π

εοπεεόο π Με 3ιπεεεπ επ ἰρἴφνὶεεοε πω. ΠΜ

πε νο!ππιππω εᾶΙπὲἰπεΙἱῶτΞπ5°ποπαπε . νει Πε

πω. πκοπο&ωπεω: νε εοπίὶοτ άεθοΙππεπτε στοα

το, πω; @Μεεπεθ:Ξπε όε1επτπππ .ο παπα νει Π

_ °ἔ›π`ποΙἰτἰοπεω,Βἱῖ]Τοπε πΜπτουΒ ὁεἩτπἰπα

Δ ”οπε5 ππιπποε ο έ: “Νοτια νἰτΚπτἰε .ο πε Με '

πἰδετεπτἰε ,' ΡοΠε Γε α! οπροδτοε'πᾶιμ ὰεὲετπιἰπο- ·

εξ .πω. Ρτεοϋ. ἀετετκπιποτἰοπε. - .

Μ. ή ά οάιο, 3; Νοπ εΠεζι;ιτ ε.ε.ἔυπ. νεΙΙε.,οπ:ιέτ

πω. ,μ κ. . ο π. ε το οΠτοπ: νο εποί, ει! οαπάο ο ο
πω» Γ πω:: ἰΒἰτιΙ;: πζε Πεπε:ιο επτετπονοἴπἱε, φ.π.ιο.

ΜΜΜ ρι·οοοπτοεπ εκεαπά5 έ Μ οπεπάο ϋπτειπροέ ·

τε επεειοδτ. ΚεΐΡ. Με. οποίες. ε1οπιτ:κεπτοτει »Με

πετ εάοιπ ίιιΡεπιάόϋτοιπ-. Πε1ίαΡετ πέμπτο πω.. ε

ΐ.ιπιππ εοπποςοπτοπι ΐοτοπ:ίοπεκπ επε&οε , ω..

:δ Ξ ίΕ οερεποεπιπ : οι: Βεπε :ιο 21οτπο ποουἰτ ει·

&οπι οϋπποταπ:οο1 ἴπτπτἰέὶοπεεπ εἔεᾶπε , πωε

ε. Γε ἰπ πω». ἀεπεπἀεπτἰε ; ἰ8ἰἐοτ π) αποσπα

πω..ωπιει.πω νοΙεποΜποπεΙπω, πιο.» απ·

“απο πιιιποβτπ ποπ ·ετεειιιετίτ. . Δ - Η ν .

Ιπίὶποἰε.$ὶ Παπ :ο ειπεεποὸἰεεΒποι· νεΙΙε ετώ

τιποε , ·ε1οίππο πω... εοπποτώο.ΗΙΙικ βοεπέτο Π:

ο ῇτοἀοεεπἀπεἰπιειπποεε; ροή πιοιὶο εΠΦοΚιπ Ρε;

πιο πυπε νεΙἱερεεεπκπιπ,ππἱε ποπε εοιπποτπορεε

επωκπ ,ώ απ: Με Μπακ εροποπ:επεΙοπι , Κε1ρ.$ἱ

 

Μι

 

πππε οΜιπέ νοΗΈ Ρεεε.ιι·πκπ , ποπ ποπ πυπεεοπ- η ΟΙσεΜΜ,

ποτοτ·πεεειτπω ειπε ο ΙΕ Ποετο εοιππώπτεπάπιπ,

βετ! οπιποπο εοιπιπἰωτ _εεεο.τιιπ2, ετἱπτεκπιιππ

Ρτοροπ1πωεωερεεώπο .που οιιοπιάιο ει·ειοϊτο

 

άπεΐυπε:βϋ·

[ΜΒΜ

Ντρ.Θ·π.Υοξω.τοτε:οτεοιπ. ΙοΪο|]ἶβἱἱιτοε νετὸ ,_ @παπι

ΡΩΜΗ! ποπ:: Β :Ιετεππἱπετ Δε! οεεοιπᾶοπι ω.. .ωοωΗω_

_ πω. ` 'οπποπε ειὶιΓπΙἰ οσἶὅποτοι·εουίἔι,-τεπἱἱτοτ ,τω ἱπ- εάοιπ, ΓετπεΙ ποίἱιπιπ τεεωέοιι·ε·. _ .

ΨΗ. Η· τεπΙοιπ τπιιοπε πωπω «ΜΙΞιπ&:ι :νι εοπΠειε ἱπ Με: νι·εε:. Νοο ...πω νοΙιιοπιε εεεεω εκ ίπΡΡοΠ. ._
2ΐ"' “Μ” Μάι 0επ:ευκωπΙτ απο εωΙαπωε πω.. , πιω Μπι"... . :ὶοπεοιιὸά ε!ΜΕι1Η οι εθτοιπ ω...ππω.. :στο #19!

. «Με ευπαπκπ : 8ι: πώ ωΙαπω 477"Μ ·υιιΙτ.φοιε Βια: τειπροτε , επ Εεςιιοπ1 Μαη: ε!ιεκπ ,ε ιπω!ιοιΙιτεκ η"

εοπποπιιτ ἰΙ|ι1ιπ ε ίε ε!ἰεἰἔπάοππ , οποιο ε:: ίπποι»

ίἱτἰοπε οοὁά Πεοε~οκειτ οπιπάππι επεειτοτοε , ει!) φ·

τω... ἰ_πΓεΙΙἰΒὶ!ἱκετ εοπποτ.ιοπ ἱΗοπι Με πωπω

εεπὸπ_πα; ε1Βο τπκπἰπωἰἰΒἰΙ!ε ε!! νοΙοπο!ε εκατο

ὶπ!ιιἰε @εποε δ ππαιπ εοπιππιε ἰπειε.ιω ἱπ Με.

ποιο β ε!εετειοππ οΜποιο ποπεΠ εποε! , ῳιἐσπ

νοΙοπτω ἰπει·εα;π εοπποτπτο τοπείιιπ εΒεάπ ιιι,...

ρι·οοοεοποο ; :οπο όεει·ειοπι :καποιο οιΙ ΔΗΜ,

ω., σ.1πέ.τπ ποΙοπω εεεμ:ι_, εοπποεπτο καποιο .

οᾶπ|5Βεἐἐ ε. ΐεμοάπεεποο Χοπ. ΜΒ. εοπ[εε1, πο; Ρ

6οίήυε ρτοο.οοἱο ετεπτομ·.ιε άεεεετοτπ εοπΠ(Ηε ἱπ ΜΜΦ Μ·

Ποετο Ρτοροδτο.οοοο ἰπ=πτεείεπι:ἰ ΜΙΧ: πε Πιο ἶ"° υ;"

ΐπτικο :ια$ο ε; οπος! Ρπορο!ποιπ πειτοι·:ε Με επιππο); Ι!”:."ΐ

|ε εΠ·έ ἀεεἱαοπι,ΒεΒ;_πε Με εοπίἱίΕει·ε ἱπ πωσ ω,.[.,_.Μ.,..,

;πορούτο ιΪὶίὲὶπ6Εο π. ο ππωιππε π: εοππο. μ.

@Με εΠ'ε&11το 1εωε α ο Ρτοάοεεπόπω ε' πεε άΕΠ

έι·ειοεπ "ΜΕΣΗΣ Γοπϋποτεκ πω.πωωπ εοππππι

..στο εἱΐεῷοο οι [προοβ:ίοπε πω.. _ Βορά με*

ΐεπτἰ _ρί·οροδτο_ πιιικ:π:Πέσ δε _ ἱι;Ϊαἰ!ἰπῇ|ἰκο;ρΗοεπμ .

ε!!εικόεετε;πιπ εκπιπω ,. π... εοπποΕο: οάοπ·χ ως

ίπρροἱἱ_εἰοπε ίι1ςιππιπ, ποπ τππὶοτἱτοι· εκππππω

τοοἰ!ἰτπκε νο!ιιοι4π;ςτεατε , εμιὰιπ ει: Γοοροδτιο

π.. €..πιππω. ;. ποπ @ειπα π.ε.1;;ωειω, οποιο

Ξο1ροι·έΆ ε!εεεεοππ πωπω.. εεεπτοι·ς.·,εΙππεοπχ

ο0τοτο ποπ ΕΧ._τορροπποπο ρκι[επιεπ·ι , ποπ |

η

οποτπεκ1ἶὶΡΡ|ῳ1εἰοι1ε ἱΡίἱπε “Με Ρτ@ί`επτἰω (Μ. π η. ἐ

ὸοτπείὶερτ2&ξπε”, ου:Πιαποε, ποπ Ροςερ_ Βοηεβ. 3ΜιιΜπζ

'* πιβι!!ήΕΖω
ε. :επί °`. .ϊ ' . · 'ί ρ _ εφά(&11: οπποε, πε πτοιπάε ποπ εοππο Ή.""ψ"μ.

. _. ._ _ _ _. . ' ·Μτη! Μ»

επει.:.ζεετεεοπι .οπιπποπο , οπο; εοπποπικ ο_ΠεεΕππι·ωπω,ωβ

ε..πω. , .οκἰκοτςεκ επιπποεοπί!πετενοΙοπιω; π.. υπ.

...πω , οπο: [οεπε| ρω το5,ιεπε...πε. ὸετετ.πἰπ;ιτο. `

:ιο προ” _ἱπιρ!ὶεπ οΪο επίππ;:ιππ τ.πω.ω.π.ω.

τἰαςπιποωτὶἱπ ορροΠτυπο. ]πίΜΒΒ -Α8επε3π:ε!- ή».

Ιε!Ξεο;ι]ο, πο:Πιε εΡεΠεο8. πὶπΠεΧτκσ, Γε ρςοοοιίτι 1,πωοΙκ

επ ωοταιἱςεπεό. ἰοτπι ἀετετιπἱιιατύε 2 ετΒο ποτε "Μ·

οεποετπ· εκτΗπΓεεπιο πιοποέποπεκπ ΠιπροπΞιοτ

Παπ εποπσΠιες άετει·πππποε ω... Γε . μα· πω

:πω εθοτο νοΙοπὰὶ. ΚεΓρ. ΪεΙίοτπ επ = ετπιππω

2επε ἱπτε![`εᾶπει1ε ετ‹οἐοιπ , όπτε οτπιιεκπ ποετωπ

Ρτο:Ιιιεϊίοπεπχ π.ρροπε πποταΙὶτετ ε!είεΕπαϊπειτποπ

πρι· οάοοιππεποππ :ιππεεεοεπτετπ 1ἰπεπω οτοοϋ- °

ς%οπεω: πετάω νοΠιίοπε . οπο... νοΠ1πΕπε ποπ·

πι ιεποέε.. π: ρτοάοεἱ£ ,εαπ :μπω ππέε @Μπι »ο 1

Γορροππιπτ ΙπποτειΠτε;· όετετιπἱππτει μι· πίεοππ σε..

Μπάπιπ .Με ΙἰΒετα πεοοο&άοιιε βονοἱπἰοπἰε;

ποιο Επ Με π. Π: πω. Πεοε πδεκττἰπ!εεοπτ πω,

ἀπᾶἰοπεπι ο5]:&οε , Πει1ενοΙΐιοεεε επε.πά ω ὶπΊ ` .

ττἱπΓεεππι Ρτοᾶπῷἰοπεπϊ Με νο!ἱτἰοπἱεἰ Ω. νε π.. ο

πως ῇπ:ε¦ΙεᾶποΙε ροΠΗ: πωε :ιμοπξά ρτοεἰπεετε,

ΙἰιΠἱεἱτ , υηϋΡΡοιιετοεἱπ οᾶο π; Ρἐο2ἱπιἐ Ροτεπε

:ιάντι·μεποπο απο ΡεΗποζεπηπ νττὶιιὶοιιε ποπ” , ·. °

οπο μ.. νοΙοποιεειπ 5ποϋΐΕπεπιεκπ α&ιπε Ροέεπχ. ·

πω...: έ:τιίτοοοεε· πω... ροΠτπποΐοοε απο εξω

Ροτεεξτ 58επε _ἱπτεἱΙεἔἱπ8Ιο Ιἰοει·ὲ π: όςἘΒΠἩἰΊ .

πετεειά Ριοἀοὰἰοπεο1_ , ·νε! ποπ ρτοάοᾶΙοπεπἰ

απου., ρει·ϊΡΐ.ιππ Ρτοἀοᾶἰοπειο Ρ νδΙ ποπ πω.

.Ξ

ΜΡ.

-. - · Ξ · ..π

πι: ουηἱι [σεαπάιιυι εοπῇΙἱππ: ποσο' _

Οια: ...ή
@Με ίσια ε!! έοϋαβ Απ. ώμο :οπωἱιμο Ποἰπο Με

@Μάο ρτοεμπτετ ρποροΠτιππ πεεεπτοποο , 62ο

πως)... πιεπὰειτ : πεφτει: 61ι1Εοιπ. ποπ πο: ο-βερπω

ε&πποπ [ποια. ί6πησετ ΡοτεΙΙ νοΙοιικει:εππ Ικα ᾶππτΙἰΒετπςπ επεεεε.:ππτεκπ ΞρΕππ οΧειτοτ10ποιπ, σηειωπεἶ
ν ε “πώ ι·ω:έα&ετε; Πεπε ποπ ἰτοπππτπΒἱΜ ε_Π , Π ίεοπτα&.ποεκεεπτὶοπέἰπνο!ιιεπ:εππ,1ὲο εοππο.!ωΡΜ

(Με εοΑπποεπε) !!!.ππέ δίι:

ΒιοεΙε1ἱ -
·° ο μπ.60οϋφ ο· ·· ο

Ε.ιεΞεοάιππ . “Νεά εται:οι·.ιε ρι·οάπδϊϊρπμπ πω ά πομπο.

ζειιἱεπι#` ο

8 .Β

μ.”..._›ε ·



ι09.

Φο: ΒῇισἱιΧ=ΙΖ°ν; Π: '1ιοιππινέτε Βεἱ.)6'εἄἰο ΠΠ

οεπ:επι. Ροι·πι:ιιιοπ: οπιιιιιι , ΠοοιιΒοτονοΙειιτε; ι Ρ€αΐοπ:οιν: 00:ι.ίπι: οι: νιίιπποδοτοοι·οοές0%6 Μ!!

πρι. ιι. μι· ::οπ:ιππ:ιπι Ροι·οπιιετποπο ιιοι:ιοπεπι ,

πιο οιιιπιιι ιπ παμπ οπο Μοτο :οπιετιιιι:5 ποπ :ι

ιΒιι ιιιιοι·ορι·οοεοοπτε , ται οοιιποπιπ:ο 8ερι·ιποιοιο

ιιο:ιτο ::οπτιπιιο ιιιιιπιιςοποπ:ο οοπίι:ιν.ι:ιοποιπ.

` Βοπιππιπιιιι: @και Ψπιεσιιι:ιιιιι @ποπ πιιιποι Κο

οοιπρ:οτειιι Με”. 3. ιιιο:ιιε 62 ιιἱπιιἔι οι: ιιοετοιι οι

Ι:&ιοπο ιιοπιιππιπ_ ρτειείοι:ιιτι ρι·οοείι:ιπο:οι·υιπ.

Επώπι οι: οπο Μπι ιιιιο:Ξ: :οιιιιιιιιιτο ιιοιιπιι-ιπ οι

ιο&ποι,ιιιονοτιποιεθ Ι)οιιε πο ιιιιιπιι :ιθππι οι·Βιι αν

πιο οι:ι:οιππι ιιι:ιει·θ :ετιιιιπιιποιιιιι 2 ν: ιτι πιιιι:ο

:πιο ίσοι. οι: οπιο:ιι κοπο :ι::τπιπι:ο «κι Βιοτιιιιιι, ο

μ:: εοππο:ιι:ιοποπι€ιο:ιε "ποιο ο ο ρι·οοπεοποα·ι

πιοιιοιιιι· πιο οι·.τρο:οποιύ. πιοοιο ι διοι·ισιάθιοεισι:::

οοιιΕοιι:ιιι:ι·,ι μοι· ιριιιι:ι «πωπω πιοοιοι·ιιιιι Μιο

ι·επι ρισοιιάιοποιο. 1ιι πι: επιιπ νοΙιιππιε οινιπο οι

. Βειιποιιιιιι οιιιι&οπιύ :μισο πο: οορι:ποοπ:οι οι

`ριιιιιο , ποπ ΐοιιιπι Ρπωωιι· ν: ριιιιοπιιιπι πιο

Ετοοιισειιε Ϊεο απο ν: ιι&ιιειιιις:ο-νοι::ιιε ο: ιιιιοπι

:οι·ιιιιιι:έι· ,οι ποιο πιο ιο Ριιιιιι::ιιιοΕπε πιο,
:ιιιιιιι·οι· νοιιται ` ' ι · _ ·

0Μάα: 4ι δι ιιιιιιιιιιι πιο Πει πιιιιιιπι ωοει ιπ

ι:ιιπιοαιιπ ροιιιτἐὶιοπεπι ιι&ιιι πεοο(Πιι·ιο, ροΠοτ

ΒΙιιιι·ιπ ο. Πειι€ΐιιιι: πιο “τι ιιιιι:ειτιοπε , :οι νοΠε ιο :οπιροι·ο,

Δ Π:1ι.

πιω

(πι. ·

- ΒεβΣ

.Διὶ :πιο

."Ο.

Β./Ρ·

δ: ποπ οι επ::::πο·; ιπιο ι11ιιπιπο ιιβετιιιιι ίιιιιΜ ω

οτο:ιιπιέιιοΓοιιο οι οι οιπροιιο&ιοιιο. Κοιιι.ποε;
Ιε:ιιισιι οιιιιιιιππ_ Ροπή: Βιιοιπο νοΙιιιιιπ5 ιιιι:πι·οι

οποιοι-ιο έτοιπο ιιιιο-ε ποπ οοιιιπο:οίιο ; πι οπο

ιιι:ιο:ΐι τοπποτο:ιοιιε Μπι @οπο 0οπιιίιι:οιοοη-·

:πιπ- οο:ιοιιιιιι Βοιτροίιο:ιπε νοιο·ιιεο: ποπ ιιιΒιιιι: ο

ιιοιρο:ΐ:&ιοποιπ ριινίιεοιπ ,:ιιΒιιι: :οιποποιοτιιιοιτι

ιιιοοπίιοπτιιιπι,οιιπρ:οοπι ο θα: πο: οιω.οιωι

_τιιιι·ι! πο: ιιιιοπι: Πειι‹ :οι ανιψιό πο: εσιιπο::ι:ιο

πισω πιιιποι Μπι, οιιοιιι ιι τοιιποπε ιιιτιι:ιιπποπ

Μπα : . :::Βο πιο ποπ°ρο:ιιι: :οι :οτειιιο·πιπποπιιι

Ποσο νοιεπει ()οιιιιι·. Λο :πισω ποπ ΗΜ Ριοοιι4

πιο πιπποι ι απο πο εε:ι::πο ποπΐιιιι: οεοι·ο:ιιπι οε

νο·ιιιιιτο:οΠοι οι ριοοιιέ:ιοπο ιπιιποι το: οπο μι·

το_εοπι:ι·οιι :ιοποιοπιι:·, οοιιοι: :ο:ιιιπ οοπ::ιο:ιιπι.

ιιαρ.)ιιιιιιιΡ5ω ιιοΒιιιι ιπι:ιιιίοπο , :οπεοοοι οχ

ι:ιπΐοσο ,Ν πι:Βο ι παπι πιιιποο ποπ ξιι:ιιτο :οι :πωπω

ποπ πιω ιο Πω ::οι·ιιοεπιο ιπιιποι πνοή , 9η;ι

ίοι·ιπιιιιιτει· ι:οιπριο:ιιτ Ιιιιοιιιπι οοιι·αιι.π Πει ο:

Ρι·οοιιοι:ιοπο ιπιι:ιοι. Λο :οπιιι. ` Μονοιιιφ. :ιο

μοῦ. ιιεεο , ιιοει·ιιιιι οοετο:ιιπι Πει ωιιιΡιω το·

οιι&ιοπο πιο κι , ν: ριιι·:ο ιπ:ι·ιπίι:οο :οποιοι πιο,

Μ! πιο οοπποτει:ιοπο τοοιιέξιοπιι:οιισριοι:ο Ριο

οιι&ιο οι:τιιιΠιεθ ::ιπιππι δ: ιιι οιι!ιοιιο ιιι€ωπιιιιι

ιιο;:ι·ιιπι οοετε:ιιιπ 1)::ι , ν: τετοιου: επειι:ιοιι:ετ

· Φοππο::ι:ιιε. νποε επι ο ο·ι:ει·πι:ιιτο5 ιιιιιιιικιιιι
Ρ π.

8οιιο:ιιι· νοιιιππιε Βιιιιιιιι, ν:ιιοοι·ιιιι·ι Επιπ::ιβιιιπι

ιΒιιποιιιπ ιιι κιπροι·ο Ρτοοιιέι;ιιπι , οιιοπι ίιιτιιι·ιιιπ

πιιιιιοι Ρι·οοιι&ιοποπι οοππο:οι:::, απο Γ°ΠιΡε_¦

τοπιιοπιπε ίοροοιιο: οοιιπο:ο:ιιιπ.

ὐὐῇεἰει. ο' Ποιοι· ιπ Βοοποιιιι ::::ιπιπετιο Γοι:π-~

οι·οοιι&ιοπο πιιιποι , :ιιιιιι πο:: Η: ::οπ:::α:ιιιιι :::~

Με νιιιοπιε :οι ποτε ιιιιιιο:ι ποπ ποιοι: μι· οι::ιιπΓο

:πιο οιιπ:ει:ιο: οοιιπο:οτιοπεπι οιιιε&ι ι οι`ιπι Ε: νι

πιο: οι:ρτοΠιο οιιιοὲὶι:·οιἔο πα. Ροι:.ιιοπι οι:::ιιιιο

62:11τ20πι1ο:οτι0ποιπΒιιυατι ποιοι·ι: ποιο οι: ιιι:ιεπι

"ΐΠΊιΜΕιο Πινιπανοιιιππι:ιε. Κείμ ΜΒ· πιιπο:.

Β:οπιιπ @πιο νιιιοπιε τύπο οσοι ιπ:ειι:ιοπιιιι:ετ

ι·:πριιιπιτ ιιιιοΗ:ά:ιιι Βιιιιπο , οποσ ποπ ωφτιπιι:

πωπω ιιιιιριιοι:ιπ:Ηιιμπ:ιω :Μπι ιιαοιπτοπιιο·

ποιοι αιφιιιιιι:ιοε οπιποε _ ιικιιποιιπι 0ΠιιιτπιΜ

ροπ:ιοιιςιιιοπιπι Ροιιιιιι: ιιο!ιοι·ο , 5οΙιιιιι βιοπ:ιο

νιΠοπιε ι:οιιπο:ιι: οοιεάιιιιι ιιι ρτοοιι:ι ποιο ο ω.

Ποπι,ι:ιιιοο ππιι:οπποτει: Γοιεπ:ιιι ίιιπριιοιε ιπ::ΙΙιΒι

πιο:: πωπω ι:οπποπιτιο ποπ νοτια: ιπ::ιπΓοοὲ (άπο-

παπι, :πιο ιι:ιοπιιο ποπ ρεποε: οι: οιιιιιοΕο, ιιιριο·

Ριπ :πιστα ::ιιίιιοιι:ο' ίσο ιιι:οιιιιοπαΙι:ο: ::ιπ:ιιπι

. ι

οι:ιιτιπιει: Ροιπποπτι:ιπι πωπω, ίιν::·οοιιιοο :οι επι

πο: Ριεείοπε ιπ Ρι·ορι·ιο. ιιπιι:ιι,ίιπ:: οσον ἴοπιΡι: πιο

ι:οοοπι πιοοοοιιιιι·ιπιιιοι·, 8: ιορτοΓεπιπ:ιιι Ρο:ςπι

πο: νιιιι12:ποε Νιου::ΜΜΜ ιιοοι:ιιι , νοι ιππι

:ιιι νιιιοπι επιιι·ιι:1Επ:ιο.νειοπΓοπ:ιο οιιιοοιιιπ ΡΓΩή
` ^· ' ι , ` οι :το ιιι:ι0-ι 7

Ρ:ι:αποτπτα οιιιίιοπ:ι5 πιιιιι:ο:ορειιιι ο 8 “Μ

πιο ιι::εποι:ιπρεποε οι: ιπ:επεζοποιο οιιιοΒ.ι, ποπ

·ΡϋΠει εΠο ιιιιιιιιοΙα.νποο που: ιιιπέι;ι,ι Γοι€τιιι:.6Φ>

Ρ1ιειιιιιιοιιο.οιιι :οι·πιιιιι:ιι:ειο οι·πιιτιιι·ριιι Ρο1°οπ

Βιιι9οιι ρο1Γε: πο: ιιθ.ιιιπ ::οπιιοΒοπτοπι ο :9:ΜΜ:·

:πιο πιο οι·οο:ιιιιι8 ιιι:-ιι::ι.ε: πιο ποιο γοιιιιινιΒἰ$

πιιιΡιπιι εοπιιιιοεπιιιιο ,_ :εππιιιει:ο ποσιοπνιιιιιο

ζροΙΒιιιιεε , ΡιαίιιμΡοπιιυ: οιιιιιιιι ιπ:ι·ιπιιιι:ει ποιών

«Μο ζ «μια ιιιιιιιιτι ΡοΠἔ: μι· ιιέ':ιιιπ οοιιιιιιΒιπ:οφι

:-πιιιιπ.ιιπιπ :ιο :::έο:ιιι·οοιιι:ιτιοε ο οι:έιι παμπ ν: ο?

&'ιιειισοι:Π.ιιι·ιι€Βιιιιπρ νοιιιιιτιιώεοιιι: @οι ΜΟΗ

μοίι:ιιιιι: . πι!ι ΓοΙοπι οοππο::ιτιοποπι οι::ιιπιορι ,απο

αιιιιιιιιιε ιι [ο οοροποοπ:ιειι:ον: *Με ιιο:ι.ίζειιιιε

·ιζιιιιιιιο: βιοπτιει: πο: ι:οπ:ιπειιπεί πω: ροΠοΙιι:,πιο

πωπω οοιιιιοπι:ιοπι:πι οιιιι:θει ι:οπ:ιπέοιι:ιε Δ οι ί::

ιπιοοιιιίὶοπιιιπ παπι :ο:οπι Ραίεάιοπ:πι; ιπ::ιιιιο-ι

οοπι , οποιοι ιτι α&ιι_ί::ιεπιιιι: ::ηπιτπ:ι·ο [πιο οπο

ι:δι:ιιιπ οοπιιπΒοοε, οι:ρ:ι::ιι: οιιισόωπι πρ‹:οΙΤο:ιμ8

ν: :οποιο ρ;τίοά:ιοπειιι ιπ:ιιπίπειιπιιο:ιοιπ οιι:ορ0ε

Γι:: :οτπιιΠιιΕι0 ποιοι @οι , ω ιειιιιιπ:ιιιο πιο

ιιεει:ιιιιτζι , οιιι α:: Κ: ιιιριιοιιι:ιιι: μι; ιποοιιΒζ

Ειππιι:ιε· οοιπριιιοοιι:ιο . πι:αιιιιι·ιοι -ιο:ιιιιιπ8!ι1$

:ιο οπιιιοπι Βοπιι:ι:::τι ροιιιιιι1επηνιοο·οιῇιιιΒιι». .

Επι-28ς. 4 ο τ·

ΟΜιισ.ι 6. Βοτπ:_οιιοπο ιιοετονοΙι:ξο ιο Πεοιοιιι

πιο π. ιιιοποο: Ριοοιιᾶιο «ο οιι:ι·ει:ετεο ιιιιο:ο νο? .

ιιιιο Ποι·ποιι Ιιιοιειοιι:οι ίιιιιιιι:ιιι·.ρειά ::οοπο:οτιος

ιιεπι Ρτοοιι&ιοιιιι πο οποιοι Αυτοι:: οσοι-Βια 1..οο

πιο ποιιιιοπο ιιιτει·ιιιιι ιπιιιιοι ;=ιι..οο νοιιιπ:ο:ο

1ιπιριιτιι οοπιριιιι:οπ:ιο ΓιιΙιιιιιιοι οπιπεε , επι ποπ

Φόττοιμ0ιιοΒΕ·:$&ο8 ,πιο :οι ποιο οιιιιιιιιπι, φπα

ποπ ο1Βιι::5 ιιιιιι_ο.π:ι.π: μι: νοιπιι:ιι:ο_οοπειιτι:ποί

::ιιπι οπιπι :::έει:ιιπι !ιοιιιιιιιο :σε ο&ιιε , οπο: ιππι

:10€ΗΠ ιΠοοΙΙ :ιιι:ιππιο; ποιο επιιιι. νοΙιιιι::ιιιπιιΙΜ

ιοιιιοποο: Ρ:οοιι&ιο :· ο. ο: νοιππ:.ι:ο οοποι:ιοποει

:ιι,οιιιιιιι ·Ι)ειιιιιιιοε: οο ιοπιιιι):υιις, οπο: :οποιο

πιιπ:ιιιοπι απο: ; .νι νο|ιιππιι ιιιιιιιιεοποιοι οποια-ι `

:οι ιο οιιροιιιο:ι: οι:: Βι·ιιτιοιπ οπο:: τοοιι:αϊι. ῇ πιώ-ι

το Βοιι5 πι: , οπο: τοπιο:: Με πω νοιλιιιτιοπο οι»

ΜΕΝ απτο: ν:Π: ΡοιιιιιΙΤε: , με: (σπιτι: νο:ιιι:ιοπεπι

ιπ:ιιπι€αε :ειπιιιιο:ιοπιε πι :ιδιοι ,.ν:οειποοιπ @οι ·

παπι ποιοι πιο ρο:ιιι:οφπποεπισι, ναι ιιιο:·ροπ·ι

οεπτοι· ο ποίπιε πιι::ι:ιε; οιποεπι ?απο εοπιιοπιο4

παπι οι:Ροποοπ:οι· πιο! ιποοΡεποοπ::: ἄ8:οριιΔπι οέ

ιιι:ιοιιο. ό. ποπ:: Βοιιε πιιιιι νο:ιιιιι:ι:ιιιιιιι·ιι, πιώ

πο:: νΠιι ιπιι:ο:ισπε· ιο πιο Έιι&ο; επι:μι:οο:α τοπιι:φ

και:: ρε: οι::ιπΓοοιιπι οιιιι:οι:ει: -οοιιοοπο.:ιοποιτι. ?ο

@Ρο Ποιο @πιο ι·εττιπιιι ροεπιιιιι ριι:Βο:οι·ιι, πού

οπο ιπιι:ο:ιοποιοιιιιε πω» ρυιοιιιι:ιε. 8.:ιιιοιιιιπέ

πιο Βε:16:1π2:11ιτιπ ιο οιιιιπι οιιιεει, ν: νοποι:ιο<ι

πεπι Ιοιοριιι πιο ειωιιιι:ιοπεπι πιοριιο Ρ€1°Γ0ιι22

ιι0π.Ρο:0ιι: αυτοι” νει:: ι·εειπ ιιιιιιιιι οιιιει , οιιιιποο

πιο ιιπιριι: πωπω ποπ οι πιο πιο οιοιιιιι:ιι , πω;

οπο.: ιιοι1ο δ:ιπιι·ιπιιτρο ποιοι οιι·ιΒιιιι:ιε.

Ινείρ. ΜΒΑιιτο::. 8::ιο :.Ρι·οο.οι0ο,πεπει:ιοποπι

Με Γιιέποιοπ:ι:ιιι :οπιιιπιιιπ Μπα: ιιοιιιιοπιε ο»
::ιπ:2. ~ ι

κι π ώ

Ιεειοι·εείιιιΡροπιιιιι οιιιιιιε ρ:::εδ:ιο ιπ:ι·ιπιέσο, :πιο :::|:?&'

:ιο

πω; .

:Η

ΡιοοιιιΔ'οιοπιε :ιο οκπιιιιοει·ὲ ο Ποπ οεροποοπτειπ,_ Κα/ιι. «το πι·

Πισω. ΝιιΒιιιο ιιιιοι·ιιιι πιιιποιποπ:Π:σιπιππο πω·

οοπτιπο::ιι:: €τ€ο πο οστά: οοπίὶι:ιιο:οοᾶίι ιιιιοι ιι

Βιιιιπα ποΙι:ιοπιε ποιπ·οο οίΐι.ιπ:ιωι:1πε ιιικι·ι οι , ιι

ιι: ΡοΠι: πιο δ: πό :Πι: θεο ποιοι ιιικι·ο2:ιοπ ποιοί:

:πισω ιπ:ιιπιι:αιπι :ιι:ι:ιι:::ιπ ποπ οπο: απο Μεσοι

οπο:: οπο: ποπ :οι οποιο οι:ιτιιιΓο:ιι εοπιιο:οιιι,

:πιο

 

 



οῇ›. κά. Μ:π:::ιπ:: :::2ειντ::: π. Μ:

οι:: Ρ:·ο::ιπο τοπί:::ι::ιιιι :ο Μάο” οᾶυ5 Νίκο:

Απ:οο. Ρ:ο:ο. :::Ζ2::ο :::::::ιιο π:υπ::: , ν: ί:: , ποπ

Ρεπό:: :ι νοίιιπτα:ο Π:: , ν:: Ροπι:ο: Ρι·ο::πό::ο

πιππ::: , :πιο ποΒιι::ο που οπο:: ::οι:ου:ίπ Π:: , ν: |

6ο; =ί-ο:ί ί:::::ίε: ί:: :πι:οΡοι:ι:οπ:ο:::νοίυπ::::ο Πο: ;

κοπο ::::::ιπ ί: Ρου:π:ΡοίΙ:ο:ίο Που: ποπ πο: , ω.
οπου-τοπ: πω:::υ:ίίο:, ο1::00:0.Π:::: :::::οπο ποιμ

::οπ:ε οποίίειοουίο ιι:::ο:οπ:οι· Ροι:::ο:. ::οπ:::. ν:

ΔᾶυἐΒο: οι: ποοοίίι:::ο ::::πίο::: :ο Ι:::ο:·ιι:πιο:::;:ιο

: *ο :οπο ιπυιι:::ο :οι ::ο::ο: :π οι: :οι·ιπ:ι:ο , :Μπω

·ν:οι:ο·ου:υε οοπί:::ιι::υτ πιο ο που: :ο ποι::ι::οπο

πί:ο::ιιο ιπυι::::: οο::::ο::::οπο οπ:ιπ οοπί::::ιι:::ιι· Ι:

Βο:ο ποί:::ο ί)ο:, πω:: ί:: ιππ:::::οποί::: οπο: οπ

::οτπ:ποι·ίο:Ιίο δ: πομπο :πυπι::ιποποι:: Ροί: πο

ΜΒ. :::οτυπ:: οι: πω:: :πιο ι:::::οτυπ: ; Ποιοι: :ιπ:ο::.ιι:ί

Ρι·ο::ν :1::24::Ό π:ι:πι:: :π :·ο::οπο Πθὅ2ἱ:ΟΠ:5_6Π:Ρί:›

Μ” ο ο::οι·, ποπ:Ρ:τπ:ίο: ο νοΙυπ:α:ο Πο:;:οποο::ο,:1υο:

= - -- που:: ν: απ:: ποεο::ο ί:π:Ρί:ο::οι· ίυ:::: , ποι:οεπ::

' = οοι:ου:ί:ι ι:Ι::ιιιο Πο: , Μ: ο:: :ο :πι:οΡοπι:Ιοπιοι· :ο

. 1 " οπ::::νοίππ:ιιιο Μ:: Μου:: ίιιιιιπ οί:: ποΒιιι:ι:υπ::

. ” ποπ Ροπ:Ι:: ο νοίυπ::::ο Πο: :π ::οπίοινι::: ποΒο::ο

π:: πο: :π Ρο:ίοποπιπ:ιδι ποε::::οπ:ηποΒο ο @πιο Ρο

Βι::: Που: ::ίιιπ: ι:οί::ι:οιο,Ροι· Ρτοουέ::οποιπ πωπ

κ:: πι:: :::ί::ι·ιιι:: ποΒο::0ποΙΙ: Μπι:: ιπιιπι1: . 11:12

° :::·ι·::::οπο πο8:ι::οπ:: ί:π:Ρί:ο:το: ρια::·ί::: Μοτο::

νοίι:::::::οιπ α:: Νο:: οί: ποσά:: ν: πομπο π::ιι::Ι:

8::·ο::::Ροπ::ο:ο :ο οοπίοι·ιι.::: :ι Βοο,ν::Ρίο ::ο::ο:::

βο::::ι:ο οο::ου:ίιι έ: Ποπ οοπίο:ιιπ::: ί::ί ί::::::::, ν:

Ροί::::;:ο :οπου:ίυ Ρ:ο::ιιο: Ροίί:: π:::π::ιι: , Ριο::υ.

&:οπο απο: :Ρίο :ίοί:ι::: :Πο 8:ου: ν: πο8ο::ο ::οπ.

:::::οπ:: :π οοπίο:ιιοι·: πιο:: ο νοί:ι:::ο.:ο ::::32.:8,

ι·:οοοίΤο ποι:οί:, ν: :Ρ ε: ::οί:οιιι Ροί:::ιιο οοποπ:ίυ

οο::ί::·ιπ::: Ε: νο:οπ:ι::ο, ν:: οοπίο:ιιατυι οΡΡοί::::

οοπ:::::ο , ίο:: ίπί::ι::: , ί: :άπο :Ρίο οοπιι:::οι::: :

νο:ιιπ:ι::ο,ποπ οί::::ιι:ι::, πω:: Ρο:οί: οπο:: απ:: πο::

::::::ιιο > νοίυπ:ιι: ίιι::ιπ €1:ο:::οατί::3ο::ο:οπ: ποπ:

οπο:: , οπο: Ροτοί: ποσο , ::ι::ιτ:πεοπι:ο , οπο:

Ρο:οί: πο:: ::2οι·ο , ν: 3. Μ. Α:: οοιιί::π:. ΜΒ.

:πιποπ ·

:ως `Ροι·:ὸ ι::ιι::::ο, ::ιιο::πποεο.::οπο ιπυ::ι:: ν: νο

πω.: ::ιπ:::::: :πωπω Η:: οί:: , ν: Ροί: ::οοιο:υπ: 13ο: ό::

οπο:: ο ποπ Ρ:·οουοοπι:ο ιπυ::ι:ο, ποπ :ιπ:Ρ::υε πωπω:: :π .
Π :::::ο:·οπο :ο ΡοίΤο ΗΕ, ο: ποπ οπο, π:: οι:: οπο: :ίο

οι·ο:πιπ:ίο:ί ::::ο::π:πει:ιι π::ιποτ ::ιπ::ιπ: οι: οπο πο

εα::οπ::, :το π: πο:: Ροίί:: ιιπ:Ρί::ιο πο:: :Πο ποΒο::ο:πυι:::: , :ιυὲπι :ίο:οιπ::π:::οποπ: πο:: ::οο:οιυπ: ί

π:: ::ο:ο::π:π:::ιιπι νο: ρ:·ο::ιι6::ο:::ο_νο: ποι:::::οπ::

οοπ:::::οπ:ο Νο:: οπ:π::Ρι:π::Ρ:υπ: :::ι:ο:ιιιπ :πυ

:::: ι::ο::ο: :π ίο, ν: οκ :ποιίΐοιοπ:: :ι:ο.πίοσ.: ει:: .πο

:οιιπ:ι::ιι:οποπο_, οι: ίπί:::::; ν::οι:π:πιιο·:ρθυειν:

οί::α::::ιπ:ο π: Ρ::ι:ο:Ρι::::1ο::ο: :π:::δοι·οοποποπο

Μ:: :ι:ί:ι:οιοι·ιπ:::::::οποιπ·, ίοι: ί:.:ί::ο::5 ν: :ο:::::πι::

: π:: ι:::·ί::οπ::::::ε ω: Ρ::::ο:ρ:: ί:::ο::οἔ πο::

οι·οπ::::1::οιπί::: ο:: :ίο:ο:π::ποι:οποιπ, Ποιον::

απο: :πωπω ::ιι:ίοπ:ο ::οπί:::ι: ο:: 65:::ίε:Π:::1:ΓΙο

ποοοίίο ποπιοί: , :νο :ι·πτ:ίοπο Ροπ ::Ι:::::::: μου::

υπ: :ο ίι::ο:ορ:υιπι Ρ ι::ί::πέ:υιπο::.:Ρ::· ν:::υ:ο

οουίζιπ:::ν8: 0ο:1ίοί::Μο :π:οί:οέ::υ·:οεοΡ:ομΠ:ί::πο

80ο ::ιι:ιιῖο.:ι:::οπ:: ί:Βιιο::ι.:οοπ:πεί:Ξο:οποομπ ω;

ποπ:: , :π οπο.Ρο: :ρίππιίπιιιιοπ:, :οι ποι:::1:υ:2Π1

Ρι·οου:$:οποιπ:::πιιά:: ίπ:: ι:ο:::ιπ:πο:πε ::::.νο:οπ1:

οπο: ,`νο: πο:οπ:::::π :πιιι:::ιιι::μ Ι π ι. που:: :οίΡοπ;

ποπ:: :)οο ν: Ρ::π::Ρ:οοί:::οτο :διο Ρεο::ιι&:ο,

ουἑπ1 ποερ.:::: ιπυπ:::.οι.ιπ: :::ν::ί:οτοπ::ι: οι: οίίοπβ

:πιο ν:: ποπ οί:οι:ι:υπ: ; π: πιο:: οππνάο:ο:πι:πο:

::οπο π:: οίίοπ::υπ:, νο: οπο: ::οιιοι·ποποι:οπο-ο::

ποπ οίίοπ:ίυπ:_ :ο 1.ί:8πο_Βου: πο: οπο: ποπ::

νοίοπε ιπυι:::ιππ , π:: ποοιι::οποιπ:πυ::::: ,·.ί-οι::ι:2

:::::οτοπται:υ:ι·υιπουο, 8:1ι::ο: ί::ιπ::1ιπ πο: :ποι;:::ιι:

Ρ::π::Ρ::.: Ρ:ο:::ι:ο του: Ρ:οιίυθ;:ο π:υπ::: ,ο ::ι::ιπ:

πομπο π:υπ::: σο: ο:: δ:: :π:::ί:::οι:ε; ν:::π ο:: ί:8πο

Ρο:ιιο::: :Πο πιω:: , νο: ποπΕιι:ι:::: : Με ο που:: Η::

Που: :ίο:οιιπ:π::::: νο:οπε ιπιι:::: υπο , νο: ποΒο::ο

ποιπ :πυπ:::, Ρο: :Ρίο::: ::ο:οι·ιπ:πι:::ιιπ ίπτυι·:::οποπ:

:::ππο: , ν:: Ρ:: ::::οι·π::πι::::::: :ιι:::::::οποπ: ::οΒιι-:

ποπ:: π:ιιι::::. Α:: :μπω ::::ιιιοιπ ::οιο::π:πιι::οποπ:

παπί:: Ρτο::ιι:ΐ::ο π:υπ:::, ν:: ποει:::ο π:υπ::: οι: απο

:οοο:ίοπ:: :ποιί:`:ι:ι:::ιι ο ν::ιι::ο, ο: οί::::ι:οπ: :::ιιιι:οι

ιιοίιιπ:::::: › Ροιο::::: Ρο: π::::ίυιπ' Ρι:πο:Ρ:: ::ί.:ο::

::ί:ίουο ι:π:ο:οι1οπιο ::::οι·ιπ:πει::οιιο ίπ: Ροποιο, ν::

:υ:υι·οπ: ::ίοιοι·ιπ:ιπ::ιιπ: Ρ:ο::ι:&:οποιπιι:υπι.:: ) ν::

:υιι.ιιοπι :Ιο:οιπ:::::::ιπ: :ιοι:::::οποπ: ιπιι:::::: Α::

Ρτο:ποίο ΜΜΜ: : πω: ροέὶὁοᾶιιε Π:: οι: ::οοοίί3·

::ο :π οίίοι::ίο , δε. Ποπ:: Μπ::::Π :τι Ρτο:::ιοοπι::::

Ρ:·ο οποιο ί:Βπο , ::::πίο::: Νέου: Π:: πιιιιο::οπο:::

::::ιοτιιπ: νοί:::οποπ: , νοΙποίι::οποπ: :ο::π:ιίοιπ :π

ο. 68:10 , Ρ:: Βίοι:: ι:οι:ποπ:::οποπι , θοί::::::2:π::χ

::;::2 Ρ:οι:υᾶ:οπ:ε π:υ::::: :υ:υ::: νο:::οιοτιπ:π.:::ο

π:8α::οπ:ε ιππι:ι:: ποπ ίιι:ιι::. ι

Α:: ι.. οί:::έ:;::::1 τοιΡοπ::::::ο:π νο:ιιπιο::,ου.:π:' .

Βο: ποπ ::::::οπ::: πο:: ίοι:ιιε οι: :Ρίο Ρ:ο::πά:ο :τ::::1- Ϊ Που: πιο:: πο ί::ίυ:ο οιππ:ιιπ:,οίίο :Ρίο π:οι:::ο.ί:1ί::-*Μ ,ο

ο: ο: οπ:οοοι:οι::: :πι1:ίΐοιοπ::ιι οι:: οίίο , ν:: πο:: οί::

:::ο:1π&:οπ:: π:υπ:::, ::ι:πί::, ν: ::::::ιι::α νο:υπ:ο:::

:::ιι:πο π:: :Πο :ίοιοιιπ::::::::ιπ οοίπά:οπ:ε ιπππ:::,

ν: ποπ ποπ:: ::ι::Ρ::::: πο:: ο ο πιω:: ιπιιπι1:Ρι·ο- '

::ι::::ο: που: ν: Π:: οί: :οι·ιπ:πιι: ::δοτώνοί:::οπ:ο

Πο: Νο:ιυο π: Επι:: ιπ:::ι:::ο :πιο :π Ρ:ο:Ιυ&:οπο,

ί·:ιιο:π ι:οεο.::οπο πο:: πο:οίίι:::υπ: οί:, ν πο: Ρ::

οί:ου:ι: Ρι·ει::::υπ: :::ί::π:?:υπ: , :ι Ρ:οου&ιοιιο ο ν::

::οΒιι::οπο, ό: :ΡΒ νοΙυι:::ι:ο Όι:: ίπποι :::πιππ: Ρο:

_ :πωπω Ρ::::::Ρ::. Ετοπ:π: πο:: :Ρίο , οπο:: Που:

Ρ:οι:ιιο:: πιυπ::υπ: , οπο: Ρο:ιιο::ι: ποπ Ρ:οι:υ:οιο ;

ν:: σποτ:: πο:: Ρ:οι:ι:ο:: π:ιιι::Ιππ: , :πιο Ρο:ιιοι·::

Ρ:ο::ιιοοτο › πι:: Ρ:ο:ίιιθ::ο π:υπά:, οι::ιπ ποει::ίο ι

ιπππ::: ο:: :πι::ίΤοιοι::: οι: οί:: , νο: πο:: οπο, πω

ίουπ: α:: ::ο:οππ:πο:υ:π οί:: , π:: Ρ:ο:πι:ο πω:: :οτ

::::π: ::Βοι·π νοί:::οπ:8 . νο: ιιοΙ:::οπ:: ::::::ι::η ω::

Μ.,“ϋ πο::::οπο οποιοι:: ποπ:: Βο:οπ πο::οίί.ιι·:ο ::::ίουο

' α6"ισομά :π:::πίοαι ίπ: π:υ:::::οπο:ι·ιιπί:::π::::ο:υιπινο:Ρο:

πιοι:ιπ:: :Παω νοΙ:::οπ:$: νο: Ρο: ιπο::ιιπ: :ί::α:

:::: ποΙ:::οι::ε , οπο: ω:: Ρ:ο::ι:ᾶ:ο π:ιιι:::: , ιιι::ιπ·

::ο8:ι::ο :::ιιπ::: ν: ίοί:υεί:::ο:: Ρι:π::Ρ:: :πο:οο:: οι: .

:το :π:ί:ί:οι·οπ:: :ι·::πίο::: ει:: οίίο ::ο:οι·π::ιπιτυπ::ποπ

:απο σε Ρι·ο:ίιι:::ο , νο: ιιο8:::ο οοπ:::::οπ::, ν: ίο-ο

Μ:: Ρι·:π::ρ:: πω: ::οιι:: οι :π:::::οιοι:ι: ι:.ιπί:: οι:

:::οπι:::,οιιο Βου: :ι·:ου::οπ:π:ου:,ν: ι:ιίυτοπ: οπο·

Βου: Ροίί:ι:τ. πω:: ::ίοπ: ιπο:::ιιπ: πο ί: ο::::πει:ιππ

οι: οοπίο:]υοπ::υπ: ίπποι ,. ο:: :οτπ::::υε νο:::::Εο::$

::::ίοΙιι:ο πο ιπο:ί::ε ιι::.ί:ποιπ, ο: ί:ιι:υ:::: πι::::οπιιο

πιο π: πο:: :Ρίο , οπου: Βου: ποι::πιοπι:ί:ι ::::ίο::::ο,

ία: ::οπ:::::οπ:::ο , ο: ι:οΡοπ::οπ:οτ δ ί:::οι·:ι::ο :τοπ

:ιπο; οι:: πο: :Ρίο οπο:: Ρ:ι:::νο: οπο:: ί::ί::::::::::ι:.

ει:: Ηπα:: ι νο:: Η:: ν:ι·ιπιιί::οι ί:ιποπι πι: :οΠο::οπο

π:ο:::ο:υπ:, ο:: Ηπα:: οι·:::π:::οιυιπ: που: οι:: :πάο

πο ιπο::::: οοπ::ποι:: ::::οπ:, οι: ου:·::: ο::::ποπ:ι::;

οθ.:ίοιπ :·.:::οπο, νο:υπ::: οίιι::::: οπο:: :οπ::πο: να:

Μοτο:: ιπ ω:: ::ποπ: : :Β::π: που: πιώ:: οι:::ποιο

ο:: δικο:: ν:::υ:ι::::::οπ::ποπ: ὅπου:: πο: δ: :σώου

::ε ι:::πι:: ιποι::: οοπ::πο π:: ν:::ιιιι:ιιοι·.νοίιιπ:ι:.ιοπ:

παπι:: ::ποπ:: Α:: :. :ί:οάιιιπ ου: ::ίΡοπ::ο: :ΙΙΙ:Πίν Μ.

πια:: νοίυπ:::::,οίίο:Ρί:::π Ροιοπ::οπ: ::::ο:ιιιπ οπο. Δ: δ:

:υι·:ο οιιπ: οι:ιπ:ουε πι:: οι:: :άπο οί:ο:οπ::οε :πιο

::οι:οι::ο: Ρ:ιοτοου:ί:::ε. Νιι_::·ι οι: :Ρί:ι, οι-2 ίιιι:: :ου

ιπ:πυενοίιιπ:ο::: οπίοίπτῇ ο ί:ιπ: οποιο :οιπ::πυ:

νο:ιιπ::ι::έ :οπ:::::οπ:::ο, οι:ο:οιιυε :::::π:ο οο::::

που: :·:::άί::,:Ριοριο: οπο: :Πει οποιοι:: Πέ:: ο:: :το

Β:: Ρ::ι·::οι· πω: νοίίο: Ροοεο:2-, :πιο :π ::::ο::ο:ο

Με::

:ι·ο:ι:ιι:οι, ν: :π :ποθ ί::::16:::ητο: :οπ::ποπ:ιιι·. ΝΕ-€8:.0.

ε:: :οπίο:1:::οπ: οι:: μπαι:: ίι:ΡΡοι::ιιι: :π :ΜΜΕ

° ε ή: ί.Ρ::οοι:::δ,

οπο Ποπ:: :υπο :πο::ίΐο::πε.ο:: Ρ::οοποοπ::ποιο·νο: ρ.,:,%Ιϋ ο

πο:: Ρ:οι:ιιοοπι:οπ:ι::ι:πι:υπ: ; ο:ιο:ι::π άο:ο:::::πε:- ω: Ιι::::::ζ

οπ:-~π~“ο



οιε-<-.-:

Φωτ

ιιιικΞπ.

πι:: _

Ϊριισσπτιει. πιώ Με ρτοιιιιιετ , πε πω. Ώσπτι·ἑ νστὸ

επι :ιέπιτ·Βοποι ιαρροπιτιιτ ιπ Πεο σοπι ιεσεπτι:ι,

ατιιΠοτ ρι·ιτσιρι:, ωεωταιιι_ ν: πω. Με ι τι

3επιιαατιι νει ποιιτιο Πει σοτιίιιπιιτιιτ ρε: περπ

τιοπεπι ιτσι,ποπ ρο:ετιτ εερΙιστιτι,τιαιι ι·ιτιοτιε Πεαε

πω: :ιοιιτιοτιεπι δε τιιτρΙισετιτιεπι ρεσσετι ρστ

ιρίετιι ροΒιιστιστιι 8: ει:ιιιστι:ιετπ ρεσσετι, παπι ρε:

ιπιπσροτιιιε τα...: νοιιτιοιισπι δ: σοτιιριεσεπ:ιεττι

τρσσσιιτι,ποτι τω: ε.σ τα ορετιιιιιε Μπιτ. Ντε ιιιιιιιτ,

πρώτ! ιπ Πσο ρτεσστΙ:ιτ ιιεσσιιιιτιε :ιιίριισσπ:ιε ια

ρεσσετο μπειτε : παπι πατώ Πειτε ιιιιιεε: πετσί

Ειτιιιπι εοιιιριεσεπτιιτπ ιιι ε:ειτατιι ροίιιιιιιι τ ντ :τι

ώ τ πιστι σοιιίι:ιταιιτατ σπιτι πειτε ποισπει ιιιιιισιτ,παοτι

ροπτι:απσε@τα πω:επαετττω στεο πω: ιισσεβ

.ατα σοπιρΙτισε:ιτιιιιτι στε:ιτατε ροιιιιιιΙι ποπ ιτπρσ·

στ: ιιιισπιτιι ιιοιι:ιοπεπι :παταω σιαιτισπι: ιτε: τι.

σοπττετιο , πεσειιιιτιε ίιιίριιεεπτιττ ιιι ρεσσει:ο Ραπ

:πιτ ποπ ιτπρεειιε: ,οιιιιι παπα: στι ροιιτο ίπ Πεο Π:

ιιιιστ:ισοτπριε.σειιτιπ δ: νο1ττω ειτιίιεπτια ρεσστι:ι.

Βείρ. Ποια: τιοτι ττιπτιιτπιιο.ιιστ τιστείι.ιταιιιι πω»

::επτι:ιπι ιπ ρεσσε:ο ροΠιιιι1ι, τι: ετιιιττι ιιι:ιστεπι πι.

ρΙισε:ιτιεπι ιιι ρσεσιιτο σιτιιὶεπτετ ίσα ροιι:ια:ιπι πο

|ιτιοτιιστιι ι σιτριισε.τιιπι ρστ ρτοιιιιιιτιοπειτι , πε τω.

σπιτι. νε:ὸ τισ πρεπε. Μαιο στι:ιπιιι ποπ ω, τω.:

ιιιιτπτω νοιιτιοπετιι 8: σοττιριεσεπτιιιτπ, ν: θεμα.

· ρΙιστι::ιπι ρε: Μεσα: ρι·:ιτσιριστιτσιπ , νει::οπιαιστι

ειι:ΗΜει τσιπ Ιπιττεε: :προ Ειι:επι ιι&αι τω, παο Πεαι

*Μ* ΐ|'¦“° σοπσα:τ·ιτ :τα σπιτιεπτιεπι ρεσσει:ι , ποπ .τι :ιοιιτιο

223:ΐζω πειταετωττ., τωμπειτε ε: τοπΡιττεττττι ιιι”

Ι,,ω”,,._ ρεσσιιτι,είτο Ρετ ττΙιτιτπ @Μπι :ιπ:σσετιεπτεπι τιοΙιτ,

Με. 1ιιιιπασρεσστιτα:τι τιιιρΙισειιτ.Νεεο σοτιθτρ Μειωσα·

ΓιιιΜΜτι

@κατι ω»

ε!! ειπαν.

ι ω;

πι.

άα"πωι

.πιο τισ ρεσσιιτο_τοττπειιτετ τ :ατα τω. :κι ειτιίιετιτωπι

ρεσσετι Πωσ ποπ τοπσαττι: ει: ισ , Επι! ν: .πτωτι

τιιιτα:ι ι στειιτατιιτ ποπ :πιω ιρίε ει: ισ τ1ετσττπιπετ

σοτιστιτιιιιιι τι ρεστεταιπ ε Μι ιΠαττι οπετ:επτοσε

τιστιτε:ιιιτιιιΐετευτετιι , παστιι ροίισιτ ιιι εισσατιο:ιε

στσεταττι σε ίαἐ ιιιισττπιε τιετεττιιιιιτι: :κι πιεΙαπι:

:πω τιαιε ρτοατίιιιιιστιτ ρτοιιιιιιτιο:ιε ε: ριιττε Πει,

πε ρεστιτατιι τω, ποπ ροτειι ιιᾶατ Με τ, απο Πειιε

ω σιτιιισπτιιιτπ ρσσεετι σοπσαττι:,_τ:Ιισι ε: μια: πο;

»καιω ρσ:στιτι, απ! πω. ρσ:πιιιιιο : :μια ριι·τιιιτ.

τα, ν: σοπστιτίιιιιίσ ιπτιιιιετεπτετ οΒιετο Βιτειτα:;ι

ρτο πι· Ιιοεττετε απιτπτ ει! πιεια:ιι , σπιτι. ι;αττιστι

πε νι ι:τιοάι,τιαο .τι το.ιετιι_ε&απισοπσα:τιτ) ι ετσι:

τατἐ τιετστπιιπειτα:, ποιιετ απ. ντιτισιπ πιτ :ιθ:ιοπε

'ε πω”, .το ιρισ ποπ σοπσαττετετ , ισα ίο!ιστεει

:ατε τ :μια τιαιιτιταπι .τι σε Γε,ποΙιετ :τι ιΠαπι τοπ

τιιττετε. Παπ , Ισπιττπάτι άι πᾶσι:: [ο:ιιιοΙιτα: :ι.ιπι

σοπιιτιστιιταπι ίσσαπτιιιττι στιτι:ετειπ ριινίισιιπι , :μιὰ _

ια:ιοπσ τπιιιαπι ποπείι, θέ! ιτιοπαπι τιι.ιοσι:ιτιπι ριινΙι.

σιιπι ττεπιτεπτιεπτεισ, σοτιιριισετιιιιι ια σο Πειι:.

Απ 4. απο , ετισθ.αττι τείροτιτ!επτεπι τιεττετιε

σοπτιιτιοτια:ιτ , παω ιπ Πεο 3&ι1ΓΠΕΡ000Πτιιη ε!Γε

σπιτια: ιπ :ιδια τ. Μιισιεπτει· ι·ετταιιιτ:τ :κι επτετιω

σοπΓσπαεπτιαπι στε:ιτατε σοιιιιτιι; παπι ιιι :παπι τ 8

ται· Πειτε νειισ σοπτιιτιοπετε ιιπεττι. Ρτοπαο ποτε.

πω:: ιπωτ-:ισστσταττι σοπτΙιτιοπ:ιπιτπιπ Πεο:ιτιοε ιεττωιω.

καΐκι Βύσ

στατιστικα!

.τα τ,

τοι νιττα.ιιιτετιιιαοΙαστσι ντιαιιι τοττπτιιιτστ, απο

Μ· παταω τιπετιι σοπίστιαεπτιαπι :ισσστπαιιται· μήτε

ταπι νιτταιιιτε: , παο απ. ιρίε ι:ι:σπόιτιιτ ιιι σοιιιιι

τιοτιε αιστιιοταπι. Ρι·ιτιιαε πέτα: ιοτπιε.ιιτετ .τι ιπ

Πω; ίεσαπτιιιε παταω νιττατε; :μια πιτπιταπι π

σοιιτιιτιο ροπετετατ σ: μι:: σι·ειιτιιτη , ροπετε:ατ

δ: τιεστεταπι ει: ριττε Πει: παπι τιιτω ιτιεπι τω..

:τιπι , τιαοτι πι: νιττατιισ ιπ Πσο,εαετιετε: ιοτπιιιΙε

ρστσοπποτ:ιττοπστπ σοτιάιτιοτιιτει:ττε ρώτα.

“ Αι! τ. απο, ιιαιαΓαιοτιινετιε:ιοπεπι ίειαιτιρετ

πωπω σοπτιοτιτιοτιεπι πιοτιιιι τ παο Πειτε ρω

ιτιπιε πιοασ:α: .τι ειιε&αιτι ρτοτιασσπτιαπι : τι ετιιπι

ιιιοαετατ :κι τιεπτιτιτπ Βιοτιειπι ει: ιοΙο "απτο Με

ασπαιτε., μια ει: :ιιι ::ι:3:ιτιο σο!!ετε, σιισιται τα:

` πατα τιεποτιιιπιτιοπεπι σοπΐεττε, σπιτι ποπ ροίιισ ι ι

οπτιῖ 5:17. οτωιωτιιιι απ. .τ.ττπιτ:· ιζ

τι ιτισΙερετιτιετιτστ ε' τπετι:ιε, 8: ντ ριιι·ιιιιι τιοπιΪτπ ξ τι

νετὸ πιοαετπτ ει: πιοτιαο τιισι·ι:οτιιπι , ειτισιτι πισι

τα: :ατι σΙσρεπτιστιτστ ι αιετιτι: , ε: ν: πιστα: Γε::

1301°οπ:ι. Επι” πιοτιο ο Πω: ιιιιατετπ Μία: τισ.

εστω: σ:: ρι·στιαα: ττιωτιαι.ο_πε πατεπιροίιιτ Πε:ιε

:ιΒΓτιαε ιπτι:ιτιισσιι ντι:ιιιιιοιιε ιιιι και: :πιάσω τεπι

τισσεττιστε σε Μο , νει πιο πιο:ιτιο,ει:·παο ιιι εΒιιε

:Στα ρι·οτιασειιτιο τσιιιιτε: τιιττεται τιερεπάεπτιε πιο τ

πω. νει Πιο πιο:ιατι ε πιω: ειτριιτειιο πι Κι:Τρ. .τι

8.ΟΒιετ. Αι 6. απο επτα. παπι πια:.ιτιο ιιι σο

σεία, :Πα απ: τσαειιιτιο, ε: Πεο ετα. τα απο "τι...

ιττιπτιο, τω: ειισιιιαε ιαιρετιιπιειιτι πρροατιο.τ :μιὰ

ττιιπίιε νοτιιτπ Γει:αετι ροΙΐε: . ει:πιοτιατινοτιιτπ τω

πιιττετιτιι σιιιιίετιι_ Νερο ετιιιτιι ρεσαιτε :ιππική ρ0ἴ·

Γ.·,ε.ιιιπασ ρτορτιι τσ::ι:ιτι:ιοιισ ρεσσετατιε , δειπ

ιαίιοπσ ατιτιοι ιαιιιιταεΙιε ιιι ιιοσ (Ι:ιτα·ιιτιτατ:ε σιωπ

τε:.ει: 3.ττι-Νεπιισ :κι πο: πω: "τοπια τιατιτιιιτετ Μ."·ω

τπατ:ττιορεσσα:οτιε : παπι α.. σοτιίιιτρει·ε ω... σκ Μαριώ

τιποτε ιοττπι , πατε ιιπτειι ποπ :πιτ . δ: πατισ .τι τΜπιια·π

ιπιροδιιιιιε .τα .τι , ιιιτειιιρετε ποατιτπ τπα:ε:ιοτισιιι "'ι'"βάτ

τποταιεπι, ποιου:: παπι: ιοττπὰ ρι;ρίισΐιτιιτι σπιτι: ρο- ”.”[ψ",

Πτιοτιεπι :Πι σοπίατρι:, σπιτι απ” ιιιιι:ετιο-πιοτιι

Η: ιισστπιτιὸ ιαπάει:ιτιιι ριινιισιι; νει τεττωπε

Ρωσι πιατιτιο πι: ιιισι·στιτατι, σ: πορεια: ι:ιτειι

τααι ε' νει στι: ιιι Πω ;ρεστετε.τε«πιττετι:ετ ω: νο

τε τε!ει::ιτττε: ιιτιπ Πεο :σε ποπ ρστειι; ετεοιπ

Μετατε. Ποτιίιτ.ια:ι πιοτειιε πια::ιτιο.ιτι στειιτα:π

:κι σίΪσ ποπ τω:: , @Μπι που:: επωτιιιττ·ο ιιι

στε:ι:ιιτει , σρπΓατρεπε «ιιι εᾶιι Πιαιπιε νιιΙαιιτιι:ιε

τω» ι :ρω ιιτι:ειι τω στι2:ιτιιται τετιπιτπτο ιιττιμτι

σε: πιιιρρε στιειειπ πιοτιο , απο Μπελ, Πιαιτιιιτιπ

ειδιαιπ τα σττετατιιττετιιιιτιστι , δ: τιιιιι!οπιιπαε πο

απ. ι

@Η

ιοτπιο. :ιαο:ισι οταπιτι ιπαετιιιτει πωπω σίισ15:απι Μ; Ν

πιιιιεπι, νει τιεποταιιιετιοτιεπι τοπισττε. νται.: :πιώ

ιιετειιτιστπ τιιιιισιιιττα, :μαι ραδιο ροΠιτ ιαεπι ετ$ιιε

ιπιτπατει:ιιε ιιι (ε ειπε: παο: , παιπι πατώ :κι ειπα.

τατ:τε_:σττπιπετι. Νστιασ τω. , :ιᾶατιι Πιαι:ιαπι .τα

τετ Γε ιιιιιετε, ποπ ιιι θ. Μι ιτι οττιιπε :κι πιατα εδώ

&"Πι , τιτισττι ιιι στεεται:ι στια1Ξτ , ποπ ρι._ριιτε _ Πει

πιοτειιττι· : τιιιιειίιε πιατα: ποπ τ είι ειιατι , παλια

ειτττιπιεσε πετιοτπιπιτιο ει: :μια Πιιιιπο . ε: ιιιιτει·

:ιαπσ , παἑ·τι πατώ, π! σισε:α:ιι5 τετιιιιτιειτο: @με

ιαρρο πι: εᾶαιιι επτεσσόττι:στ ετ! :πισω τιετιοτιιιπιι4

τιοπστπ, ιιΙιτει· .τι σι·εετατει :σττπιπε:απι, σπιτι οιιιέ

πιετιεποπιιπετιο Πιρροπιιτ ιοττιιιιτα , ὲ ααα Με.

τιιιτατ. Δε! :7_ πεεο,Πεαπι :Μπιτ ριιτρετοτ:ι πεπιιτ

τετε απ:: 'πω. τπατιιτιοπε τ τα εα:σπι Ρενα.. Μ μ".

πια:ει:ιο , νει τειισιτιτιο Βάι τιτιιπιπ ρατέ:ιπτι , εατμ,μ.,.ρ_
σιτιετιπρσιο σαίιοτιι . ει: αιο:ιαο τοπιτπετι:επι ρα- ι

παπι τεπιιττστιτιι ; νει Γαιι:τιθτιο σοτισατΠ“π :ιιι ι8πε

επιπιτιε ιιι ρατειι:οτιο :οττιιιετιτε . ε: σοτιεπι !ιπε

ραπ: τσιιιιεπάι, Μετα:: νε! οπιιιιτιὸ @πιο νει :πο-ε

ρ:ετ ιετιιδώι:ιοτιστ οωιαι δσιτιιι&οτατιι,ρετ ιπτιττΙε

επτιιιπι τι Γαπιιιιο Ροιιι:ιτισε:ιιιιιπιτπε ιρρωττατ

νει στιεπι :τα Ρτεσεε δ: πιετι:ιι ειιο:απι ιαίιοτατιιτ

Απ 8. τιισιρο:σίι ε. Πεαπι όι:ιεε:ε'ντιεπιτειιί ισ;

ιπ πω» , ει! τμιο.ττι ποπ ει: πατατα :τα τιιτεᾶτι , ντ έέιιααιτιιιι

!οΓεριιινεπ.ιιτιοπεπι επι ειιιιτιιτιοπεπι σιαιιιεπι, ρε: “ω'2"Φ "

εθ:απι σιτττιπΓεσέ· πιτι:απι οττιιτιεπτετιι Γτιτ'τισιτπτει·

πιεπιιεΙιτιταπι: ποπ πω: τισ νοιαπ:Μ στειιτε ρε:

:.ι&απε ιιπρετιιπτετπ οπιιπι: ιιόιαπι ιτπρστε:ατιι ατι

εΙιτιιιετπ ιιτιεπι , τα παπι ποπ στα τω” τιπτατε_οι·

τιιτιετιιι ι α: τεί:ιτιιτιοαετιι ρεςατιιε ει! πτατιστιο.

:και ρεσσε:ο:απι. δετι·σοπττ:ι νει ιιισ ττιοτιατιιιιιι.

εισαι ποπ τα, ντ πιο:: τοιιιιιιιιιιι νει νπωπαιπ ποτε

.τι τω. Πειιε νπιιπι :επι ιαρε οτιιιπετ ιτι πατα απ::

ποαο .ατι εκττιιιίτσε οττιιτιιιιιτε ι ν: σπιτι οτΙ:ισπειιι

$τεριιαπι οτοιιιιαι: :κι ι>ιτιτι σοπαετιιοπετιι : πο::

επιπι πω» εξι:: τιιιιιιι&ο πιο πιει οτιι:ιοιιιε ιπιριτε

τω: εττιιαιιαι:. Μπι «επι Πειτε τικ τιιιριισιπιο:ιτιο
Π “πρ”. Π,

έ!ά:

Πε κωιβαζ

ε



τι Έ7Ξτιιστώι.

 

Φωτο.

° ειι:ιτιιιιοοιιιιι εε ιιιιροι:ιιτιιιιι- τιιι εοοιιο ίΡοειδι::ιτι:

πο.

Βεροιυβε οι
.1ιφΙιτιι:ι· ω.

Μ:: ||ι!ι μ·

τη!.

πιο:

ι..·ιιιιιιι.ι.

Βάι. Μ., ιιιτι :ιετιιιειιπ:, ο ιιιοιιιιιιιιι. επ ουσ τετ ι Πιο πω·

ιιιοριψ'.Ιτετ οπειιιι:ιιτ , ει::τιτι1εεε::ιιιιίιπι Π: βεβεα: οι! ειιτιιτιι

δω”."·Βιβ; Ρτοοιιειιιιτ,εχττιπιεεε;:οιιτιιιιι ο οποιοι: :τι οτι:

Όῇ›ιστ. ΧΠΈΒ: ιιοΙαιιτιιτε ΙΜ. .του Σ”. - ιιι

πισω τειιι ἰιι:ειιἀἱ:, ν: ΒΙοτιιιτιιεοτποι·ΞιΟιιτιΜ ματια ειιιιεττιοιιε Γοττιιτι ἱτιιιπτἱιι:ο ιιι [ε ιιἱιιετΓπι εστι

ειι ιτιο:ιιιο νιιιοτιιι ιιγΡΙιο:ιεω. 86 πιετἰτοτιιπι ο ιίεττο ι!ετιοιιιιτιπ:ιοπεε ο: ετΓεέι:ιιε ίοι·ιτιειεε ετ8οι _ τι

ι1ιιιιιιι τιιιιι·τι ιτιτειιιιειε ρο:ιιι: ει: ίοΙο τιιο:ἱιιο (:οτιδτ. Νοτι ροιει`ι νοιιιιι:ιιτι ετειιε πο νιιοεοιό τή

νιιιοτιιι τιγροίι. ο· οτα μπεί: , ντιετιι :επι ὁἰι·ἱΒἱ ιιι ιιειιιοπε ποιο ριιγίιεο ιιιοτιο £ιεειοετε τΙετιοτιιιιιι

τιιιιιττι Ρωιιιιιι εάτοιιειβεειτιο:ιτο ει: ιοί.οθπε, πο :ιοπετιι ΗΒετιιΙιε οοιιιι:ιοτιιι, ιιιοιὶὸ πάτο Γοιιι:ιο-μ °

οποιο τεεάιτιοι:ιιτ ι ται ΜΜΜ, Ροιιιι: ιΒιιιι: θεο: πο : ετΒο ιιεε νοΙιιτιτπε ιτιετειιι ιιι εποετιι οιιγίιεο

πι! Ιοθριιι νετιιιι:ιοιιειιι Ρεεπιιιτιοάιοιιε εοιιοιιτ- :ιᾶιοτιε Ποιο ιιοτιοτπΐπει:ιοπετιι !ιοετο.ιιε ι:Ιοιιιι:ιο

τετε, οπο: τείτιιι:ετε: ει:ιι!:ο:ιοιιεττι ειιιιιιετιι ορι.ιο πιο ι ιιιοιιδ Με τε:τιιιιιιιοπιι: παπι ιιι Το ποτε:

9Βεγρ:ιο: ν: Μιτου. 8εςι εοιι:τδι νικ τιιετιε οποιο ποΙιιιι::ιε ιιιιιιτιε ιιι τε:ἰοιιε ιι&ΐιι ἴιἔ>©ι°ἰ`ἔἙἴ8ᾶΪ0Π°ω

- οπο :ποιο ροΠιι ιι&ιο ιιιιιιιιιωι οττιιιιιιτι ιιι Βιιεττι επιεττι:ιττι, Πει:: ιιοιιιιι:οιοτει:ε ιιι ιι6ι:ιοιιειιι οικο

πιω. ΙΠιιιιτιι:πτ ε2ειιιο!ἰι. Ντιπ οπο πεε οιικτ··

Επι: ήπιο ιιιιοε: ιιι Με (επι, ιιι·οοιιάιο @Με

Πεο ειιιιΓι:ιι οι πιο:ιιιο (πΒιιειιτειιοι τιεεεΠι::ι:ιΒιιο

ροπιιιτ,οιιιιιιι:ιιο(ιιϊτι ειιιιιο:ιιιιι :ιεΗξ©Π(Η Ρπατ

το : ετεο ποπ τοπιο: ειιοΐι:ιι ει: ιιιοιιιιοτ πιι(ετιεοτ- .

ιιιιτροιετι: εοιιιιιιιιει·ε ιέιππι Ιιιιετιιτιι. ιιιιιι:ιεε ο

οποιο εοπ:τι ειιιιιιι:ι τι ιιιο:1ιιο νιτιοιάιιτ, .ε&ιιιιι

ιιωιιιιτ ιιιιΓετιεοτιιιο. πιο μι: πιο" το!!ιιτιο ι

Βιοτιώριοδιιώει: Ρετ-ιι ιιιιιιιιιοιιιοιιιιιιιι. αποει: τιιο:ιιισ ἰμίιἱτιιτ ετΒιι'τίοτι οι:ιΒιι μα!!! τι α πω”,

πιο:ιιιο !ιΒετιιΙἱ:.ι:ἶι , οοτιιιιτιιε: ιιοετιιιιιιι&ιιιπ Π·

Βετιιι:ιιιςοιιοιιι” ἴτοὁιἰᾶιι τι: ιιιο:ἰιι_ο.ἰιιΏἱ:ἰ:ιτ,οοτι

Βιιιιείειιιιοεπιτι ΙιοετοΙιτιι:ιε,δε εοπ:τιι. Ν οτι

` στά: ειιιιεττι πιθ`:ιοει:εττιιι εοπΙΙι:υς·ι·ε οοιιιιιι “Φ

Εετιιττι ιιττιοτιε δ! Μή οτι @οι ετειι:ιιτειιι τετττο

Με :Μοτο “πιο ειι:ετιια :ι&ιιιιιιι|ιετιιιιιότιι ΒΕ το?

ΙΙἰτἰι:] τιιἱἴετἱεοτἀἱιεδε ιιιιιιιοι, ΟΕΜ: ιΦ:ιιτιπ

Με έθ:ιοτιε ετιετιιδείιε ιιιιιιιιιι οιιιετιιιιιι, εοπιιο.

_τιι:ἱόπε ειιιιιε ιιᾶιιει Γε πει:είιιιτιιιτ πω” .εοιιί:ιε

:ιιι:ιιι· ι&ιιι Μπι ιιιιΕι·ιεοτιιια, οποιο ιιιι:ι:Η:ειιιιι

τοι·ιιιο.!ειιι οετιοιιιιοιίιοποτιι ιιιιειιι°τιτπιτϊι ιιᾶιιο

ιιεεεί'ίιτιιι: ιεεϊτιιι:ειι ιιοιειιιι εκ:ετπ.3,_οιιιτ ν: τι,

:ἱτιιιι.Ϊοττιι:ι τρειιιιιι :τιιιιιιι: εθ:ιιιιιεεεπιτιο οι τε

ιιιιιιοικιιιιιιιιιιιω πᾶσι Μισο: νἱτ:ιιτὶιττιιΝΙ)ιεεε;ΕΕ:εττιιι έιβιο ιιτοιι: εοιιποιο.: οποιο οιο

:ιιιιιιιι τ, Ρτορτετ «μισά ρτοοιιᾶιι επι ,εοιιΜτιιι: εετ

.τιιιιι εάιιιιι νιτ:ιι:ιι , ρτοπ:εοιιτιο:ο: ΔΗΜ τοσο-ι

  

ι

πιω :ιάιο Ρετ Γε ιοιι:ιιτπ τεΐρἱεἱ: :εττιιιιιιιπι απο:

«τι νιιι,8: ιι€ετιι,ε οπο ρτοβειΓει:πτ; ποπ Με ει:

::·ιιιτεοιιω ,πιο πιειιιο τετιιιιιιο: πο: ειρριιι·ε:, οπο

ιιιιᾶο ιιιίιιο ιΙΗγειιοι:ιοτιιιιοΓεριιί ροτιιετι: ιιιιτιιι·

Με τειιιιεετε ειιΙ:ιιιιοτιεπι ειιιίτιειιι, Πιο ετο:ιιΙΙιιιιιι

ειτουιο ιιτι:Πιιιιοο , οπος! οτείξετε ποπ :ιο:ιιιίΐε:,

8ΗΜιβιο, οιιοιι εκριιιιιΒιιε ποπ οι. ' » _ _

5: Μοοστά: ' εοἰριο τειιι ποιοι ἱτι ιι!ιιιιι ν: ιιι

- επι οποιοτιτι,οιιο ιΠιιιιι Πειτε ε; "τι τιιοτιιιο πω·

πω, (εΠορεειιΜτι ιι&ιοιιε Μοτο πο τεΙετιι Βιιετιι

ποπ ι.ιιιιιιιω Υπο πιοιιο, ν: ιιιο:ιιιιιιιι,εκ οπο το:

ιι&ιοπετιι τει , ποπ ίεειδτ ιιι: :κι ει::τἰιιἴεειιιι οᾶΙο

ποιο εΙεειιιοΓῇτιε Γε Νώε: ιιι:εττιιιιιι πιοιιιιιιιτι , επ

οπο· τιιοιιειιιτ Μαιο πει ε!εεπι οΙϋιιιιιι ¦οτείετιιιιιιιι,

. ουσ ἰιι·1ῖρτιγΙἰεε ποπ πισω», Με ειιιιοε .ΗΜ

ει: ιΠο ιιιοτιιιο πιο Διώ τιιοτιο , ν: ιιιοιἱιιιιτιι τιοτι

ἰιπιΐιΦις πιω” ιιτ:Μιιιίτιπτ , ειι:τιτιίεεε τεΓΡεθ:ιιε

πι: ιι&ιοιιε επτετιιο; Μ! ν: οτιιιειιιιιιιιι ε:τι.ιτι το.

οιειιιι οιιοριγιιεςιιιιιιιω ιιιιιιιετιε.. Α: ιιιοοιιιιι τ,

πιω ειειιτειιι 'πιώ οειΓιιιιιιιιιο. , @άπο ιιᾶΙοιιι

. Μάιο Πει οτει:ιιιο :Ποιοι ιιοι:ετι: τ κ. ιιι Πεο εΠε

ιδιοι Μπακ τιιοτο!ιιιιιι νιτ:ιι:ιιιιι, ειιιἰει:ιιε;ΙΙΒεἰ·ι
ιιιιι:ιε, τιι"ε:ιι:οτάτη, ιιιίζι:ἱ2, ά Πττιιιιιιττι :Α οιιι ω.

91,· ιιτοοπέιιοτιειιιι Νιιτιι Η ιιιο:ιιιιιττι εά:τιιιίεεε πιο. ποιο ; οποιοι: ιι!τι.ιτιι παιιιιιιιιτ:π:τι. δεοεοπ::δι

:ιιι-ιι Γε τυποι: ιιι ει::ετιιιιιι-οτοοιιθ:ιοπετιι τειιιιοιι ι:ιιιιιοε εοπιιιιἰ::ἱιιὶτ ειτειιΙπτε ποπιάειιικ ιιᾶἰο

ιιιβιιειιτΙο ιιι ρτοἀιιᾶἰοτιετιι τρώει , ποπ ροτετι: επτεττιιι ΓιιιιΡοτιιτπτΦεει5ειι:ιεβ ιιάιιιιι:εττιο πε

@πεε νότιιιτει!!ιιτιιι ιοΒιιιιιορε οποία ιτιθμειιε εείΤιιι·ιο Πειιτιο:ιιιιιπιιτι:ειιοετιβε,.8ζ ιιάιιε Ποιο

. ειμαι Ροιείὶ νιιτιιιτε ιιαιοιιεττι,είιτιι πο εἐ :ιτιιι`ιω :ο ιιέ):ιοπε επτετιιξ ιιι @απο ιιιο:ιιιο πττπιπ:ετι:ο

ω, μπει :ιειιιἔειο Πειτε: ιειιιτριιι6τε νετιιιιιιτδ Ιρεειβεο.:ε: οι ιιιιο!ιεαιτιοπιι_εοτιτιοέε:ιο, ιιιιΙΙΞ οι

ι .`|..ι :τοπιο ε:ιετιι τιι!ι Γρει:Ηιεπτιτε ο ι: τπο:ἰιιιιιιι οι ἰεᾶἔ νιιτἱιιιἱοιιε ιιι εξιτειιιιε: ετΒο. _ετιιε εθ:ιο

“Ψ εσ.ιιΓιι Βιιιιιιι ίριοιτζεατιι. ιιιιιιιιΒιιο τιιἰποτεττιι πιο· με εχιετιιΞι ο οι ιιᾶιι π ιιι:ετπο τιεεειΙτιτΙο @ζωμό

Μ: “μεσω (ροει!ιει:ειδιοτιεπι ιιι:εττιιιτιι εοιιτειιοι σε τιι:ιε ιιι ο η: τερυεπιιιιπ πάιοιι€ ΟΧΕοΕιιέ. ιιοιιιιιι το?

Δ.8,,,ι,.,,, :ετιιιιπιπειιο. ΜΜΜ διοτι :ιιι:ιιιιι ειάιοτιεττιιτιο· ίιιιιιτε ι:οπιιοτι:ιο:ιεττι. Νεττιπε οᾶἰο επειτα ε:

ΜΜ:Μτ ψ- ειΠε:ιτ; ει! ιτιοιιιιι εοτιιπ:ιτιι:ιιτ π: ιιιιττιειιιιι:ιιε @οι

Επιιτ:·Ριττ πιο: ιιι:τιιιίεειε οι νι::ιΙΞε ειπε :ειιοετι:ιοι ιιι Μπο

μι· ··8"· :πιο ειι:ετπ.ιοι ποπ ιιιΙἰ ειιιτιιιΓεεε εοιιιοιιτατιιτ ι

Μ” ιΐειιι ΜΗ» ρτιγΠεε ιτιιιιι:ιιι:ιι εοτιίὶἱτιιετε οιιιετΓοι

  

εο οιιὸο δε: απο; ,Η . πιο ἰιιο:ἱιιοιποπ' νιιτιι:ιιτ

π· [ο ι Νικο το@οι οΜ. ιιοτιου===ι

πι: ε: Με , κι Πιο τιιοτιιιό ζγετιιι:ιιτ ιπ:τιπΐεά ιή

ίε :ι8ἱ:ιιτ τιιιΠιιιιι ποιιπτιι_Ροτιἱ:ιι: τιιιιοιιιιιειιιιιιιιέ

οι! ίμια! πάω πιο οι . εοιιπο:ιτιο τεΐιιΙ:πτει

Οοοει, @πιο πεεεΠ”ιιτιιιιβει Ρετ Ππιρ!ιρειιι @οι

!ετιιοιιε εοπιρ!εεειι:ιαπι ιιι:ειιιιι: οιιιιιιο οιι·:πιππι .

πιοιιιιιι τ ετεο :πιω οοε:ε:ιιτ ε: ιιοε,ϋει_ι!ιο πιο·

πο; τιπΙΙτιπι ιιοιιιιιιι ιιιωιιιιιπ:ιι:ιοτιεπι ιιι_ΐε, δε! πι.

Ιίιπι ιιι οπετε επτετιιο; αει β δικ ωΐ'ΦΦι ει: Μετρο

Με ει: επ ιτιο:ιιιο τιιιίετιεοτειιι, Με ιιιίιι:ιζιιοιι

ποιοι: εοιιτιο:ιτε ντιιιιιι .Μπι :τιο:ιιιιιιιι ,ιιιιδιιι

εΠιιο, απο πιο ιιιιιετιιιιιι ίπ Γε οι”, ει: εο οικω

πει ει: πιο ι ηιιδιιιιέ ι!ἰοιιιο:ιιιο.οποιοι ιιιοιιιιι εί:, ν: ιιιοτιιιιττιι ιΡΓπιπ,ε: οπο "οι Ι

Πειτε ρτοκιπιε ιιιοπε:ιιτ @ο πιο Ρτοοποεπιιοπι, ?:#ωή“°

ιι&ίιιε πιο" το ιοΒιιι_τει ρτοοιι6:ιοπετιι. @οιτιιοιιιιι οτι τιτοβιοι1ιΠιπιιιο, ειιπι πε οοεε: Ρ. Μπες τ ·

και. 2οϋτι.Ρ). ε. ε, ξιο:ι ι. ο `ἱο_‹.ἰπΡΙἱςεττι πο· π '

ποιοι: τι: ρε&ιιιτι :τιιιίεειιοειι::ιτειιι . ε!τετιιιιι πο _ .

τετιιιιιιιιτιι, ιι!:ετιιτιι ιιι εεειιι, :πιο ποπ ιιιἱιιἰιε πωσ

Ε: εΠειι:ίαΙιε ἀεοειιόεπ:ἰιι ει: @απο , ο οιιοεετε- -

Φωτ, φιλοι είΤετι:ιεΙίε πιο ει! :ετιιιιιιιιπι. οιιετιι π· ι °

:ιιι;ἱ:ι πεε ιιιιιιιι:ο 28ειιΚο ι οπο» τιιιιτο:ο

`” ' @απο

ιοεὸ :κι νιιτιιιιοτιεπι πιο:ἰιιἱ ,ποπ νιτίιιιιιτ πάω ει:

:ει·ιιι; Με ειι:ετιιιι :ιεειιιιια ειιιιιιιι:ιο Πε: ει: τιιο:ἰ

πο ΙιΒετιΙἰ:ιιτἱε,ίιιιε ιιιΜ:ιά,ίεπιρετ πάιο είὶ επιιετιι

Ριι7Ποξ : ιιτνετιιι:ο τιιοιιιιο, ΙΩΡι18τιο: ιιιππετε ειπ

Δω ιι6:ισιιειι ιιι:ετιιιιιιι προ: ι ποιι ετιιιιι ποτε::

ο οποεοοεπι ι«Βιι τιιοτιο τετιι ιιι:ετιιιετε επ οπο πιο?

Α :πιο , ποιο ει: πιο. @πιο ιιᾶἰοἰιιτετοιιείι @πιο

διοτι :ειιοετι:ιιι ιιι τιιο:ίιιιιπι , 8: Ρτοβιετ τιιο:ιιιιιτιιτ

ι οπο ΐοεειετιι Γπιιιιι:ειάιο :επι εί:εττιο. [Μοτο ει:

ιτιιιιιειιιιιιο :επι1ειι:ιπ ιιι τετιιιιιιιιτιι, οικω οι:ιιιΒι:.

Νοιι ἰεἱ:ιιτρο:ετἰ: ιιιοτίιιιιιιι, ει: οπο ι)ειιε το τετιι

τιτοοπτειιι·Μπ ιιιοιιετιιτ, ρτιῇΙῖεὲ "τοτε ο8:ιοιιεπι,

ιι ει! “οι οιιγΠεε ιιοτι ιτιθιιι:. Νειιιιι: ΜΜΜ ει·

:ι&ιιε- Ιι!:ιε:οι νιτ:ιιτιιττι ιιιοτειιιιιιιι ιιι Ωω : παπι

ποιοι τιεεείΤτιτιιιι Με ιι:ΗΒετ τιποτε , σε! Με γιτ

τσάι ι Εοτιιιι|ἱεἑτ Ρετ εοτιτιο:ιι:ιοτιεπι τιιιιιιο,νεΙ Πε

Ιὶιιειιὰἰοπἱιι οι άπο ιιι τιιτιο:ιε Ιιο·τι ιιΙ:ιιιτιιιττι Γρε

ειΠεε:ιοπειπ ιεείρια: εΒιριά ιιτι,ί·ιετι εά::ιοτιε οι

:ειπε ποπ ποιοι: .ιιι "ιι ειι!ειιιοπο ο.&τοιιε μιτο

εο ιιεείρετε ιιιιιετω Γοει:ιδεοτιο:ιει έ :Μι παρεα:



Πῇιιστ. ΧΙΡ'ϊΠ: εοο!ιιιιιιιιιι Βεἰι8εἔἱἱσ ΙΙΙ. Ψ

:ετττιιιιο, ιιεεεΠε ε!! ιιιιι:ετιιιᾶιοτιειιι : ν:ειιιιιι ω. Με: Βιιιιιιι οι·ιιιτιιιτι. Χάρι Πεο. ΓειιιιεΙ. ε:ειιιιιι

μιας ιι&ιο:ιειιι,οιιτε ει: ιιιιιιιε :ετιιιιιιι,δει·ιιιάιο- Με: το: ρτοὰιιᾶειἰτι Με ε. :ποσο τιοιι ο::ιι:ιε:ιι:

πιο αΙ:ετιιιε :ετιιιιιιιι ιτε :!ερε:ιόειι:ιιιπι , :μια είε ιιιιτι:ιΓεεε 8: ιτιιιτιεὸἰιι:ιἔ τω! Πιιειιι ειι::ιιιίεειιτο, οτ.

σο Μεφωτο, Πετι άερειιιιειι:ιειιι ιιι› Μο *απο ι.ιιιιιιιιιτ :ιιιιιε:ι ειι:τιιιιεε:ξ ιιιε:!ι.ιτι:ε ιιεε.ιιΙιετι ΜΒ

οι

 

 

και ε. ε. ρτιιιειιιιιιιιι β:οιιιιέ':ιιιιιιιι ει! επι: ιιι Πεο ιιοιι ιιβἱοιιε,οιιιιιι Πειιε ει: ρ:ειιιιιιιι ιιι0:1:10 ρι·οιιιιει:ι

· ιἰἰΠιιιΒιιἱ:ιι: πο ἱρίἱιιε ιιοιι.ιτιτοτε, ωειρε Νιιιι·ι Πεο: ο&ιιε τιει:είΤ.ιτιιιε βει , ν: Ρτοιιιι:εοε

Ρε!. ι. εο ουδε! ιιτιτιειριιιιιι ρτοοιιεειιοι ει! επτα ιιι :επι ει: :Δι ιιιο:ιιιο Γειι Με, ιιεεεΠιιτιοιιιε!ιιιιι: :Με

Πεο ι3ειιεε: είτε ιι:οκιιιιε ιιιιετιι:ιι δ: ιιιι!ιιΤετειιιιιιι ιιιο:ιιιιιιιι ίειι Βτιεπι , ν: :ετιιιιιιιιιτι ιιι:τιιιΓεεει οι: ιι

ρ:οιιιιεετι:ιιιιτι, νε! :ιοιι ρ:οιιιιεειιε!ιιιιι, ειιιιιιιεοεε: :Με Επι: ιειιιιειι:ιιε; κι Ρετ :οΙειιι ιιάιοτιειιι ει: ::ι!ί

ν: Πι:: ιιι:τιιιιεεε νἱ::ιιτἰ_ε, :ιοίῇιιεοιιειιἰο ω" ιιε- ιιιο:ιι.ιο ρτοιιιι&ιιοι , ι.ιιει:ιιι· (ι!ιε:ιιι εκ:ιἰτιἴεε:ἔ δ:

τετιιιιιι.ιιι:ε , ί:ἱοιἱιιιι :κι μτοιιιι:ειιόιιιιι , νε!τιοιι ιιιε:1ιειε ει! ιιτιειιι ειι:τιιιιει:οτιι οτόιιιιιτί. Ε: δευτ

ΜΜ3- Ρτοιιιι:ειιιιιιιιι ι:ιε:ετιιιιιιιτε. :ιδιοι :ιει:εΙΤει:ιιιε Μαιο ιιεειιιιιιτι Δω Ιιοετο ιιιἰἴετἱεοτἀιιιι οτάιιιιι:

Πει ει: Πιιιρ!ει: ιιιτιοτι8: νιτιιιιε :.ο:ιιρΗ:εο:Εο οιιι- ει::ετιιιιτ:ι ρεειιιιιτε ειιιιιοι:ιοιιε:ιι σε! ε2:τιιιΐεειιιιι

Ο :Ποιο δ: ΒιιΒιιΙοτιιτιι ιιιο:ίιιοιιιιιι ιιοιιείι:οτιιιιι:οτο- Βιιειιτι “πω ίιοιόιι:, :Πο ιρΓιι :Σπιτια ριο.ιιιιο: ©Χ9 _

με: ιιιιωΡοιεί: νιι:ιςι12η00 !':28 ιιι:ειι:Η. ιιιΒιιιο ιιι:τιιιΓεεε οσο οιιιιιιε:,ιιτ ω ΜΜΜ αντεπί

#ΐεωΡΦι Επιιιιιειειιοειιιιι· ιιί'ΒΒιιιιιιι: ιιιο:!ιι:5 Πιιιιιιιτι- εοτιιιιε: ιιιι Πειιερεεο!ιιιτι ι&ιιΙιοετο ιιιιΓετιεοιιιιή

2;:ἔ:'¦'° ιιοιΒειιε ιιιιιιιιιιιι νοΙιιιι:ετε, τε: ιιι1ει::τι ρτο:!ιι- οτοιιιιι:_ειιιει·οιιιιι ιι!ιιιιιε ρτοάιιάιοτιειιι ιδα:τιιι-ι

ΜΜ.Β- ει: , ιιιο:ιι: ει: ιιιιςιιο ιιοτιεί:οιιιο:ιιιο , :Με -τιιο- τω” Ηιιετιι τιιιίετιι:ο:οι.ειεί:ο ιριιτειι:εττιιι ιιιιιιιιιε

0,” :τοσοι ι εἰ: > ρτοιιιιιιιιιιι δε. ιιιιπιειιιιι:ιιιιι ρτιτι:ι- ριο:ιιι&ιο ιιι:τιιιΩεε ιιοιι οι·οιιιε:ιιι· ιιςΙει::τιιιιεειιιιι  

Ητιεπι τιιιίετιιοτιιια: :πιο ευρω ι:Ιιίι::ιιιιιιιε ,ΦΠΑ

πιο :ιιιὸι:Ι ιιοιιιο ει::ε:ιιιιιιι ιι&ιοτιειιι οτιιιιιιι: ω Ε·

ιιειιι ει::τιιιίεειιιιι ρει ιι&ιι:ιι_Ιι!ιετιι:ιι ιιι:τι:ιιεειιιιι.

Πειιι ιιιι:ετιι ρ:τ_ιι&ιιιιι Ϊιᾶιιιιι Μιετιιιτι 00τιιι0:2.έ

:ιοτιε ιδειοιιιε ειιι:ιιιιεει ι Ρετ εειιε!ετιι ειιιἱρρ: ΡΜ·

Με: οτοοιι&ιοοετιιι 88 ΙἱοετενιιΙὶ Μοτο εκ-ιιιοιἰιιά

ιιιιίετιιοτιιιιιι., 8: Ποιοι ειιι1ιεπ:τιιιίεεε άι:ιει: ἀεὶ

Βιιειιι οιιιιτιεοτι|ιω. 2. @ω Με ειι:τιιιβειι, :ιοί

Βειιε τετιι νιιιιττιιιι ιιιιιι.ιιιιιιιει:, εΠειι:ιιιΙι:ει τε.

ιΡιειι ι:ιο:ιιιιιιιι ι|Ιιιι:!, ει: οπο νοιιιιι:ιιι ιιιειειι:π οι!

:επι οτοειιιεειιάιιτιι πιοιι::ιιι·ι που ΜΜΜ! .ιαιο @η

:εττιιιιιιοιιιιιιιιι, :μπι νοιιι:ιτ:ιε σφι!! τιιοιιε:ιιτιιιδ

απο ρτοοιιεειιιΙιιιιι. Μειιιε οι: εο , ουδε! ιιιέ:ίο ει:

:ετιιιι νοΙιιιι:ιι:ιε ετειι:ιι: ιιοτι ρτοιιιιειιιιτ ε:Ηει::ιτει·

ὰ ιιιο:ιιιο ιιιιετ:ιο ειιιίοειιι,ν:ι ιιτο:!ιιι:ι:ιιτ ιιθ:ιο ευ

:ειπε ὰ ττιο:ιιιο ιιι:ετ:ιο νοιιιιι:ε:ιε ιιιετε.ι:ειι. @ο

Μ, ν: εε:ιο ει:ιετιιο, :μιὰ Πει” ν:ιιιιιι :επι ιιιιιΒιι ιο

=Π$Φι ΡεειιΙι:ιτι τεΐρειΕ!ιι οτόιοε:ιιι· οι! ιΠιιιιι ν: πό

Βιιειιι , :μια τείριείετιιιο εΠετι:ιιι!ι:ε: ιιι:εττιιιιιι

ιτιο:ιιιιιιιι ιδιοι διιιιιιι , εο ::ιειιιιιιι:ε ιῖτιιιι! τεΐριει:

δικιο ιΠιιιιι ει:τἰιιἴεειιιιι , ι1ι.1Φτιιι©οιισοτο: ιιᾶο<ι

ἱρΓεΠει :ιι!ετιι Ποσο ιιι:ε:ιοειι:ίε. @πιο ιιιοιι ορο::

οοετε:ιο ει:ιετιιιι , οικω νοιιιιι:ιιε απ:: ιο :ιιιιιι:ι

μι” ρτοοιιδ:ιο:ιιι Με ιιιιιι:εωϊι :ἱτιεἰΡἰιι:ιι Νοε

το ρ:οοιιεε:ιιὶἱ ιι: Πεο ίιτιΡίειιιε: ιιιιιιιει: :1.ιιιο: δ:

νι:.ιΠε εο:ορ!ιιι:ειι:ια , @και Νώε: ειε οιιιιιιιιιιε δ:

|ιιιΒιιΙιε τιτιοιιιιι5,άιιιιι :επι Ρτοὁι1εἰτ Ρετ νιιιιιτι πιο

:ἰιιιιιιι, δ: που ρετιιΠιιο, ιιτοιωει: ΠΙ:ι:ιι ιιάιοιιε το·

[ρἰεἱετι:ε νιιιιιιι ιιιο:ἱιιιιιι:ι, δ! πιο:: αΙιιιά 5 ιιιέ):ιο .ιι.

“Ισά :ιιιι:ιιιιι :είοι:ι: ν: Ρτιιιειιιιιιιιι :οι , ε ειιιιιι

νιτ:ι.ι:ε ρτοι:ιιιιε 8: ιιιιτιιειιία:ε ρ:οίιεἰΓεἱ:ιι: : Η Έι

:ιιτ ιιιΐοίι οικω, ιιιι: ωιιιιω 8Ιοτια ιιι·οτιειΙει:ιιτ

ει: ιιιο:ιιιο ιιιιΓετιεο:ιϋιε, ν: ει ιιτοιιὶτιιἔι 8:ιι::ιιιιε·

:Ιἱιιιἱ Με" ιιιΒιιιιι:ε μα) Γοιιιιιι ιιιο:ἰιιιιιιι ιιιιΓε:ι.

4:οτ:Πη , δ: :πιο ΜΜΜ Ιι:Βε!ιι: εΠετι:ιαιετιι τειρε.

-' τιιωιιιιιι ι Β: εοιιΓειιιιε:ι:ετ επι ιιάιο ιμειωωι

' · Ι ίο!ιιιιι ειδικο Ιιι:ιε:ιι:ιι ιιιιίε:ίεο:ι!ιο , δ: |10°ιωΗ.

:Με να:: ο:: ειιιι:!ειιι εξΈιοτιειιι ω: αέΗοιιιι :οπ

:ιο:ιι:ἱοτιετιι όιει:ιιτ ϋειι36ε Ιιοετε ιιιοιιετι ει: :Μι

ιιιο:ιιιο, βεεοιιίὶἶτιιι :τι :ιι:ιοιιε Π:ιετι ιιάίιε :Με

οποιο ::ιοιι ειιιιιιιιι ΙΤ:ο 1ιΒει·ιιιτι:ειι:ιο ει: Με

Ρο:Ϊιι; , ιιιιἑιιι ει: ιιΠο ιιιο:ιιιο ρτιει:ε:Π: ειιτει:ιιιιιι

τει ρτοιὶιιᾶἰοιιεπι,ι:ιὶω ειπε Επι: ἰτι Πεο που ιππ

οειιιι: . :Μι ιιιίι:ιι€οει:είΤιιτιοε οι:: ιιιοιιιιιιι βιιιρΙι:ιε

ειιιιιιιιιιοειι:ιο, :ειιιιιιιιι:ιι: ω οιιιιιιιι 8: ΕτιΒιιΙιι οιο

ιιιιιι_ιισιιεθιι ι εμ: οι:: εοτι:ιο:ιι:ιοτιειιι εκτεττι2

ιιᾶὶοτιἱι ρ:οΗειΐεετι:ισ ι Γε , ν:δ ριιιιειριο ιτιεΙιιιε

ο πού, Η: ιιτιιιιὸ Με: , ρ:ἰττιο:ιιιε ι!ιτιοιιιιτιο:ιιτ Μι:

τἰ: ιιι:ετι:ιετιι :επι :Χ “Η τιιο:ἱιιο; 6: Ποιο! :οπω

::ιι:ιιτ κι τιιιὶοτιειιᾶιἱε Ιιοετἰ ειιιε νἱτ:ιι:ἰε,ει: ειιιιιε

Τ:ένω ιιιοτιιιοει:εττιει εθιο ρτο:Ιιιό:ο ει. 6, Βιιΐει: αιι

!ΜΜ2° " :ε:ιι Με τιιοιιιιέ ἔιίὲειι.ιιὸο Α'"Ιόβι!!; ειιιι.Μ Με ρο

|“Μ ο' οι: ιΙιιιε:(ειιι ιιᾶἰοοεπι ιο :ετιιιιτιο ιιι:τιιιίεεε ω»

τιιι:ιιιιι 2ο ιιιο:ιιιιιιιι ν:ειΙ Βιιειτι; Με νετὸ ιΠιιετιζιιιι

εάιο:ιειτιιιι τετιιιιιιο ρτοὸιιἄιιιιι οι: @ιο τιιοτιιιο

εΕΕειετι:ε:;]Ψιιδε Ρτἱο:ἱειιᾶἰοιιἱ: οι·ιιιειιιιιιιιι οτο

Βιιάϊιιιιτιι ;ειι ά_ι:ιετίιιιιιι*ιίοοειδοιι:ιιιο, ΠοιιΜειιι

ιιτοοιιάιιιιιιιι :τι Πει”, ΪΡεεἱΒει:Ϊιιιιιιι δώ: ιΠε ει:

ιιιιιιεείτε, ει; έΙΩειιιΒειι5 εᾶιοιιειτι ι:Η:ιιι_ι:: οσα:

:ῖοτι`ε_(ιἶἰτιιιειιιἰιιιιι ρτοιιιι6ιΣιιιιιιιι δ: ΐρεειιιεε:ιιιιιιιι

επ ἰὸεοι:`ιιε_ιιιιιε ρεειιΙἱιιτε ιΠι.ι:Ι ττιο:ιιιιιιιι , ει: :ιιιο

Βειιετειιι οιοἐιιεἰ: , οιιοιΜιττιιι! οι 2ᾶἱοιιἱ5 ετΤε

ΗΜ”. ᾶἰιιιιιιι διῆιεεἱθεο:ἰιιιιιιι.ι .Ο_ιιὸεὶ ρι·ιο: ιιόι:ιο :τιιιΙι.

3"'":*°.~ εειιι Μια :εΓτεθιιιιιι,ρειιιιιιιιι πει :ετιιιιτιιιπιιιι:τιτι
Σ” 8 Μ Μ Γεειιιτι,ιεειιιιιιιιιιι ιιάδιιειιι ει::τιπιεειτι1Σι) Εε:τιιιιιι κι

Πειιιιι,ν: :ο ιιτιιιςιιιιιιιιι ειδ ει::18; Ροίἱετἱοτ :ιιιι:ι3το

_ ὁ άσοι, οι:ετιιτιι ει! :ει·ιιιιιιιιιτι ιιι::ιιιίεειιιιι, ιιι:ειιιιιι

~ > - -_ πι :11οτ:0”ιιιτι ειιιτἰιιἴεειιΦιΪΖιτιοιιιιο; ει! ιιτιιιειριιιιιι

- - π οτοόιι&ιιιιιιιι ?οι 3 . @οδο ιιτιοτιιιἀἱο ιιι::ιιιΓεεε

:τι οι ιτιιιιιειιιιι:ιΒ οτιιιιια:ιιτ ω @απο ειετ:ιτιιεειιιιι5ρο.

τιτ. Ωετιοι· :ιιιι:ίιι::ι ειι_::ιοΐεεεδε τιιειιιιιε τιιειιιιιτι:ε ει.

4%νωα· Με: τιιο:ἱιιο @Με Πέ, ιι ςιιοι:ιτοοιιοΐιιιτ.

"ωρα σε.

¦ἱ”ἱ.ἶἶ* =
Μ: ρ! @ετη ιι€:ιοοειιι :Πει Ρο:Πιε ιιιιζνιιιι`ιιι , ιιιιιιιιι πια

απο Ρτοόιι:ειιιιιιιτι › ντι οι α&ιοει:τε:τια ἔι ιτιο:ιιιο

ἱιι:ετιιο_ ιιιιο νοΙιιιι:ιιι ι:ιετειι:ι ει! απο Ρτοάιιεε:ι

:Μπι ιιιοιιετιιτ. νιιι:ιε νιι:ιει:ο τιιο:ιιιο τιι:εττιο να

!ιι:ι:ε:ἰ: :πιω , ρει·(ειιετατε οστά: ειιιι6τι·ι ιιιιιιιετοί

ιι&ιο Μ) Πει ει::ετιιο , :Για :ιιιι:ίιιιιρτινΠεε τει-β

ει: ρο:ειιιιοαι ειι:ειιιιιιιι , ὰ ιιιιιὶ ιιτο:!ιιει:ιιιι·ι ιι: νιι

τἱιιιο τ:ιο:ιιιο ιιι:ε:τιο νο!ιιιι:.ι:ἰι ι:ιι::ειι:α, οποία

·τιει ν:ιτιο:ιιτ αδειο ριιγΠεε ειι:εττιιι, :μια :Η επειι:ια

Π: ιιειιιιιι :ιειι:ιιι ιιΙι Με :ιειετιιιιιιιιτο ιιιο:ιι.ιο ιιι:ει·-τ
:ιο Πει. ¦

Πιτ ρ!ει: ἰιι Με ::ιοιιοΉιδειιΜει Σ: Ποπ νιάε:ιι:·

τἰιιιιι, ν: ει: ΜΜΜ εο:ιηι1ιιεειι:ιε νιιἱιι<ι, οιιἑιιι Με

:ε:ιιιε ιιιο:ιιιι, Ϊἶει1τ ιιιιΙΙιι: ε:ΐεθ:ιιε ει! εΧ::ο :ιτοι:Τιιε

διο: τεΪμἱεἰ: Βειιοι ν: ΡτιιιειΡιιιιιι είίιτιειι€ Γεειιιιο

«Πω ιιτιιιιιι Ρε::ει.9:ιοιιειιι ρο:ιίιε,ειιιιιιτι οΒιιιιι,είιπτ

ιιι Πεο ἰτιοτοἰ:ιε οι! ετειιιιττοε ιιτο:!ιι:ετιιιπ ιιιιΠε

Π: ιιετί:6:ιοοιιιιι :Πιιετιιιιιι , ΜΙ ιιιιἔ ιιιιιιιιιΒΒΕΠ

οτιιιιια ρτοιιιιει:ι είι:ιι ιιιι:ιιτ πᾶσι ΠτιιιιΠοιε εσω

Βι:ειι:ιΩ οπιιιιιιιιι ιιο:ιεΠοτιιττι πιο:ιιιοτιι:ιι ΜΕ·

ξιιιιιιιι ιιι Πεο Π: :πιο ίἱιιιρΙἱεἱιΙἱιιιο. ιιιιιιιιι ιιιιΙιβ

:ιιιΦΡε:ιεᾶἱο , εάιο οι: εο ρι·οι1ιι6:ι ποπ ποιοι” τε.

ιιιιειε: Μοτο ν: ίιιτιρ|ιεειιι ι:οιιιρΙιεειι:-ιιιιιι οπο;

Η :ιι ιιο:ι.ιτ2ι ω Πιιειιι οτιιιιιιιιιι , ιιοιι μπαι: Ρετ :πιο ρτοεειΙειι:ειιι ὰ ριιιιι:ιριο πιο το ·πιιιι:ετ πιώ·

ιιρΙἱεἰ νι::ιιιιιι:ε: .. τειιιιεε:ε Με ίεειιιιιιιΕιιι ντιπ:
Δ ο :πάει

οι

$. ι -ω

!

Ή::

ΕΚΕΙ

ιιιτιει: :ι οπο: οπο που οί: εΠειι:ι:ιΠε ιιερειιάειι:ιιι

ιι ιιιο:ιιιο ιιι:ε:τιο, :ιι.ιο ι·οιιιιι:ει :πιο ιιιοιιε:ιιι· ω ΜΜΜ:

.Η

"μ

ιιᾶἱο ει::ετιιιι ει: ρεευ|ἰιιτιτιιοιἱϋο ρι·οοιιάιι ΡΟιΪἴΙ$ Ρτἱυπ

τειιιιεετε ν: ρτιιιειιιιιιοι εθιειειιε ιιθιι:ιι τιεεεΙΤα-ωβι

πω: ετΒο ιτι Με 32 ιτιοιιο,δ τείιιτοιιιι&ιι,ιιοιι ειιιὲιιι ΗΜ: ιιιο:ἱιιἰ. Και» τι ιιοτι ΓΟΡ:18ΠΜ'ε, εδώ» ΝΒ ν; _



.·=ιιιιιι> “πιο πω, διιαίιτιιΒιπτι:ΙΙ:&ιι· Ριιτι·ιε , πιο πο

,. τ - ·>π '”·ποι.Βιβ822 ?ΠΚΒονοΙαπωσ τοπιοΠ, τι;

-μι·Γεθ:ιοοειιι ζ· δτινοποιίπω,ιιτιοπίτιιτ οι: Ρέοτι:Β· ιιο οικωτοι·ιε ποπ τυποι πο εοιιΠιτιιι:ιιιΜπι ιι&ιιιπ
ι. ¦ -, "τι_ιοιιιοιισάιοιπϋ.ιΝπιπιΠιιο:·Β4τ..οι ριοτιιιότίοτικ Μ:ιοιιιπι υπ ιριπιιποταιοτιιιπι πιειἰτοτιιιτι ωιιι.6

' φοι:ιπιιΙιτι:π επ: ομτπειριο·ώίο!ι1το, ίιιιστοϋτιιισ, -ιιιιΜοιπ παππού; ιιιιβει·ο ροτΠΞΠοτ_:ιΒΪςι1εειᾶιι πε _ ο - ·

° ἀοοιιοἰιτβπΩπιτΙΪπ ρι·οοτπιο:άιιιΕποτέωάμπαι-- Βετο ιτωιιποιΞτἱποιποιἰιοτιιπ·ι πω. 3. πω: ιιο-(ΜΜ δ;

α ι Ρἱιιιιι, ιἔιιιιϋ τιες!Μϊ0% ΐιτειιιιιιίτιπι οιιιπέιιιι 'ΜΙΒ ώτιιιιΠτιτ: ιιοι·ιιιο!ειιιτο Πιικιπαιι :κι Με αιτιιέπειιπ Μ”

. ι.°.3·:,θι00τω6 Φω ἰπὸἰιιὶἴἰϋἰἱἱτσ ι:οιιιΕπιετι Ριπάιιάιο εοπιιιιι:επε ιιοπιιπιοιιΞ Δω ,ποπ ΓοΙιιιπ ;ιέιιιοτϊιισΔ

-εοπΓοοιιοπάσ νιταετοιιια , Γαἱ ετιεπιιποιιτοι·ιιιπ ι

οτιιιίτι.Ωι.ιιιι οι·πιιι: ιιοπιιιιι επι νιτιιπι ιι:τει·πιιιηι:οπ:

ι:Ιιιαεπι @τικ ]ιοπιιιιιοιιε οοπτιι·ιτ Βιτιιιτιι ;πει·ιτο,

_ι·ιιιπ @Με , οι τοπίΒιιιιεπτοι· ω οι·ππι: πω Με:

ποιο Μπι «Με πο, ντο ττιιιιιιιιιιτιιε το τοπια;
.(]ιιιωτ · σ -

ι ι ι .: _ 4 .

4.1πτοπιιιιιι νπιιιπ πᾶσι:: ΙἶΒ:ι·ιιιπ Με ιποιιιιιςι·ι; @τα 4·

νιττιιαΙιτοι· ιιΙιοε ποοι·:ΙΒιιο, ιπτει·οιιιπ τ:οππιιιιιι·ιιΙι

απ· ο ιπτει·άιιιιι οοιιοιτιοπετιΕ τιιιιτιιοιη ΙιιιΙιιιιιτ ω- .ω”ΜΪ_

πιτωο , τιιιιιπτιο ντισ.ι·π τει1ιίπτοπόιτ οοοεποεπιρι 1'."ζ

:ιο πΗιἔι , πιο Με. π.Π·ιτιπιπτο, ΒΙοι·ι:ιιπ Βιται!οβ

π:ιιιε ιπτεπόι οι:: :πετάτε εοτιίΕοιιεπάειιπτ π&ιιώρξ:

Μπι· Πει ματι: Βιοτιο.ιπ-ι:Μ:ττποπτιω τιτι:ειΒι·ιτι

νιττιιαΙιτει· ιπο!ιιτιιτ πᾶιίιτι πο ρτη:.ιι·ιιποίε ιπειιι]ε

ωτω. πεπείΤιιιιιε, οιιἰ πέτο; ποπ οοπτιπετιιιτπιοΙιτςιπ_ΐοι:Ι (οΗιιπ νιι·τιιιιιιτςιηιι;ιμίιπβ ιιέτιιέειιάιἱ

Βιοτιιιιι1. Κατω: ;ιιθιιιο Πει_βτ Πο:: ιιιιιιηιιιτι:τςοινι . Ρ : `

ποτιιιιοπο ιΙΙιιιε ειδτιοπιι,τιιιιιε τα «Πιέάιιιιιιιι οπο; τι ι!!

πωπω: Μι ;ιότιιε, οιιι€ιοτιιιπι ἱπωπὰἰτ, ιιοιιτίξ _

επτάιιιιιιπ Ρτιποιοιιιπι ιιιίτιοπι:,τιι.ιπ Μάιο. :ιτιειοβ .ι ιτζ,.ιδ

τιο.ιτι εοπίτιιιιοποπωεπτοάιιςιι πτιιτ, ι`εὸ`ίοΙἰιιριπῷιοι

τιιι ,οπο Βιοι·ιπιτοπ ςι°ττ1ττ βοιιτ :ήπιε οπο επι:ιιιι

ιπτοπιιιτειιιτ ο ποπ :Ω ίοι·ιπέιΙιτιιο&ιο; ιιιειιιοι·(ιιιπ,

Μ! τππτιιιιιΔ2ἰτ£ιι-ιι!ἱε , οιξιιπ μι· ιιιιιιιιι @ᾶμι11]@Σβ1ζ? Π

@πιω διι€Φ . ρα ιιιιιιι1ιεΙιειιπιιιε ποιοι, Σπιτι” επ,,.ι.πω,ι;;

ιδιωιπιιιιιιΒιιε Ηπα οπο: ι:οιιπιιτιιηΙιτι:τ,_ πομπο;; π, πιω”

πιο οτοτἱιιᾶ:ο ω τοιιπο.τιιπι!επι [μπω β:ατιιιιιόπω και!. ° '

.ι:ΧΈιτ ριπτώτιοικο ντ ιιιιτιιιιι ιιιιετ!ιοιι «κιι·ιιιτιο ίιιιιιιΗΪ Μπι , _ριιιιτει=ιιιτοιΙι;ιΐτ`ιιπι οοχοιιιιι

“Εξω οπ,6Βιι_ίροςιοε ιπτιιΠιΒιοΙ_ιω,τιτ ερωμτποιοιο

ιιτιιιη..ΩΡοιτειά3Μπω. 1τιι:ιιιιιι€ιτοπάιιιοππ©Εμφ Ξ . ο, τ, Ι

) ΜΜΜμπώ ιΕπιτΕπι (°ΠεξξΒ€ξΡ(ωδ[β=";βώ!”8ϋ τω. @τσιπ

› ' - 5ωριιω ι:οιπριιιοοπτια Γιιαιτιιι· ω οπιπιιττποτιιιιι; Βεπτειιιο_ιρβιιειΜπιτΜέ 1. Μ98358ω. 3ξδΝ$Φ'ΗΠ . °“·"

Μ·°ζ_ῖ/Μ ·ρι·ορτοι· πιω 'μια νιιοοιιιειιιιαιτε βιοοιιιοι .ν ντι Βιετιιιιπι νιιτιιιιιιταιποΙιιι!ιτ_οΙιοποοιιοι=πιιτειττωβιτ ι ι

04 ποπ ρι·οιιτιοι , πω , τοπια: |ιΒι:το @Μπι τιεττιιτιπ ι ·ΒΙοιι:ιιιιι Πιο εὸιιὸἱτἰόιιωϋ !10ατομ0 τω! ΜΜΜθ `

τ.ἱΙΙτ1τὶ-πιοτἰιιἱ1ω ϊ οπο ,νει όοί:ιάο ιο ιιάιοπι:επ πι· .νο!ιιι·πιτ τσιπ ε0ι!ετᾶ Μή Βιιιτβιοοοποιοτπαρξπ:,

τΒιιιτ ιππωιππωπ, Η και ρτοιιιιοοι·ετι ` _ τι; ιιιθτιιε Βιιι&οικιιτοε νιητιιιι1ιτσιι πιω ιπ;ριαι74

ως -ιιιωιιιι 1. πιω ιι18τει πιιπ173.ι11οιιιιιπ απο. πω: ιιοιιΒιιτειιωι £οιωτι-ιιτειι ισ =&ιοσύ5 ΜΒ. ·

ΟικΗΜ. ·τιιιπιίιτροο τετοιΠισπιτ ρεεοετοιιιαι : παπι οιιιπο.

°' ° ··Βἰἴιττιπι Γι:πτιιιπο, πωπω ιι&ιιιτι Ιιοτ:τιιι1:ΠοιετΒιι

:οι·ε:ιτιιΐπε·αρ!Ει:οι·ι παω: , πιίἱ ιΡξιγἴιοέ`ι ι::ιιτιιτιοπε,

·ι:οπούεπτει·πιοετιιπτ , ποπ ΡοιΤο Παπ:: τοιπιττοικο

μ :μει:οτο, βιο Ρ|17ῆι:ὅ ιπιιτιιτιοπο πιει ιο μ·οοετοτε.

:η ..ΑπΓοΗιοιπτ φωτο ιιιιιτιιιτιο @Μι ε:: ιποτιιιο π»

` η ιπιττοπάι ματια? ·@ιἱ ριιτιιπτ, ω ρικι:ιιτει ποιών

τοπιιιι Η: :ΠΕ !ιοοι·ιιιιι ι!τι:ι·ι:τιιιιι υπ Ριει:αιτιιπι·ιιο

·ιιτὶτ`τι:πτιἰτ, ι:οπιιιι·ι:πτοι· ιιοι:οΒιιπτ , Πιτ τΠο ιιάιοπι:ιπ

·δ βιο ιιιοάιιθτιιιπ τ:: Ρωιιιω ι:ιοτιιιο μπειτε το

πωττοπι1ι. Οοπτιλ νττό , ιιιιιι:οπώπτ, πιι!!ιιιπροι:

τίπτιιιπ τοτιιιἱττἰ Ροδο , πισω ίοι·πιπιπ (ιιἔι πιι.ιιιι5.

° ι:ο:ιτιιιΒΠειΠιιιιιπ,0οπΓο ιιοπτιτι οισ:πτ,.ποπ μοί

ο ρι:οοιιτιιπι ι·οπιιιτι τ πια πω! τσιπ τ:2ι ιιθ.ιοιιο ιπ

ίιιπάττιιι· ίοι·ιπιι πιιιιιι·2ι Γιιιὶ ρεα:πτι ιΜετιιιιι. @πιο
. τω:: Γει:ιιτιιέ,Γιιιιι 3.8:8. πι. τ

αποψε, 1πιτι·τιιιιι.οιιιιπάοΠειιε πο εοιιιιοττοιιι!ιιτπ οει:ο:ιω Βιιιιπτ. ο - · Μ. :.·τ.1:π Δ _ι ΐ .ι _

τ τοτοπι πιοιιοτιιι· τα ιποι·ιτιιι 8ερι·σειΒιιε ιικιιιωιιιιιι, . · Βιιιοι!ειιιιι:εωΙΜτιωτιμ Ξπτει·;Γ6_πτοπτιιιι ι&.ι·-= ΪῇΞ.

- Β - ° οάιοπετοπικτβικιπ ροοι::ιτοι:ιτποπΤο!ίιιπ ιποιιιι-· ·ιπέπι:τε ,·Ι)τιιτη μι” Ρτεοι:ΜΒηπτιεο!οειδο ιι;ι- τητπωιιι
ω ' ι Μ' · ΝΝ Ρετ τιιιιιπιι&ιιπι , ν: ιετιιιιπετιιιπ ειιιιποιιιιπιπ οι:Ριπι!ειιτοι· ,νει όφοιιότπιοι ιιβ 80ΕΠΠ1τιιτι1[15βπω"Μ·

' τιιιιι:ιίοοι·ιιι:ιτ :εεττ Ροεαι.τοιζ ίεά ετιιιπι ντ τοι·ιπιπιι- πιι.:ιιτιιι. Ει1επιπιιιικιει ρι·ι0Χε €6ιιιιζιιιο ρτιπιφ Βιετι2 ';'2;;ἱ π'

ϊ_τιιιπ επιιπι·ιιιτο ιι$ιμοςι:ε ιιιίτιι ντπιι επιιΕιπιιιιιο:·ι=ποπ τι Ιἱικιοιπίο ίοι·ιπει!ιιιτι:, οιιιΡΡο πω: ιιφοτΙΤρ-ιἐύπ ' Ϊ

Απ” τ· €ι·ιιτοτιιιιιι.()ωμπΙΕ-επίπ Ποι;ιεποπίοΙτιιπ παοετιι-ι·ι·ιὸιἱτοιιἱτιιιι οιι-·νιέ'οτιιιτ οπιοετοοπτειιπτοιμβ ο τι

:-Βετιιιπ-α&ιιπιπιιΜιεοι·οω οτε: πτ:ι:ι:ειτσι·έπι , ΐος1 :παπα ὲριῳὸσἰὶἱπτιτἰε ςιπιιιιτοιιοποι2τ Ιιιπτπι Α - . _

. . η οτιπιπ ι·ιτιιι·ιιιποιοτιοπιε οι·Βιι ιιιιιιιιπ, ιτειιιιιοοι·ππι!ο πω” ριιιπο 8ωιωι ρι·ιήιππι έοπιιιπ,ιιιιο @οπο _
τ· .:;ν.· ·ιπειιτ.ι δ: ρι·οοετιΡΒιιε, εοπιιτι·Ποπτ Ρι:ει:ιιτοι·ιο Ϊει- ι3ι·ιοτιοίτιπειτοε οι:Πιπιιι πόιθοριπιπ,” 8: ιτοπιΕπιμ,τι- Π

- . ιιιτιιιιιι πιαιτοιιιιτι άπό: ιιτιςιο. ιι&τοι:οπιισι&. ττιιιιτιιιζειιμπιιιι ςοπίτιτιιιτ.μιιιιιιιη.έιότυπι€δι_ος
ΐ'- ' τι _ . η ι ω τ - _ . τ .· “π”

κ · _ - " χ Δ δ “ Δ . π

Ο μυ 1 ' τ >

ι

  

τΡΠι Ρο.τοι·οιτατιι, στο Ρι·οπιιιιο τι ιιππιτι1ιτιτοριππχ

.δ·ριοιπΒιιιιιιτο,. ποπτοΓιιιιι:ιτ ίπποι οτιπι:ιριιιιιι βιο

μ @Η χ' Γ τιιιέτιιιιιπι β:οτιπόιιτ1:ι σιτπι1ειπ Εισάιι%οποπι , :μπαι

`“ ` έ' ω' το Γε1ιποιιιιΒΒιιιτΕ:ι .οοπτιπετ Μιηιιιιιιτιπ ιο πιιΙΙιπτ

" Γεπτεπτιἐ ΠΒιοκιτ Μπι! θττιπιιιιιτι ρειίτιίτιοπτιπ

·ιιοΙιτιοπίε, ντι πι:0ριοτιιιάιο Γριπιτΐιε 8ο ίιιιιιπ μπω?

οιΡίιιιπ ί-ριτιιτἱιιιιπιΐἔειιτιἀἰιω ροιΡεθ:ιοπτ·ιπ ιιιτττ!

πι!. ι) Ιεάιοιιίε. 2.σΒαπάιιε ποτοίΤοποε ΠιπΡΗω πω”.

1:Ιποοπτιειι ἰιιΒοο Πτ νπιτε Γποιοότιιιὲ , Μ: ιπιποπ

-πιιιΙτἰρΙτιτ”οΒἱοᾶ;ἱιιἑ8: τοπποτετιιιέ , οιισ.ι!επιιε τι:ι·>

111ιπειτυπ οτι απαιτει ιποτἱιια Βοποίτιι, ςιιι Ποστ ιο

£ιτειιτιιι·ιπ ριοιιιι&ιο :οι ιπΗιιετ, νι ΐιιδιεάιιιὲ οπι

τ Βίτιιπ Ποσο ,τιιιτιοπ :δ παπι Μπιτ, τι: ιιπτει:οτιεπτοι·

τοππιπ:ιτικαά·ιιππω πιοτιιιιιαιἐ δωσει ντ τοππιπιτ

τιιωιάαΠιιτ!.. .;ω. · > · ·

Βάια ε, · δοοιιπτιιι. Πτι: κει ιτιο:!ιιε (Νικ: |ιΒει·ε: ιιοΙἰτἱο

` πετ , παπά το.ι·ποπ Μπα: ΙιΒοι·πε ποΙιτιοπι:ειπ Βεο,

ΦϋΠι ΜΜΜ ιιοιιιιιιυπ ποπ ι:οπίτιτιιιιτιιι· @τιποτε

πω: ιιι%οπ39εποοειιΜτι πιοτιιιο πι1ιππω πιο·

ιδιι&ο, οι ροτιίιέτιτ ιι&ιοπιε ιιτ8πιοποι ΚεΓρτω

Φ Μι Μια” ποΙἰτἱοποε πι Πι:ο·ιιιτι τ:ιιτεπτιιιπ·ιιΙΙιιιε

πάιοιιτει Τύπο μοάιιδτει. Μια πιτ πΠιιιιο ιποιι.

ΜΜΜ] πο.: σε ει. ιοοπ-ιιοιιιιο πιιιιιιιιε ιιιππάιιιι!ιιιιτιιι·

η $ι· €0πτ10τΜοποιτι οιιι·επτι:ε ἱΗἱιτε ιειιοπιι , πιά

_ ο οι: αιωπι ι:οιιι!ιτιοπιιώ ρτπειιιιιιτ ; ο:: τιιΙΙ “πιτ

ΜΗ εποτιιιο1 Γι: ρτοἀιιᾶιιτιιπι Η.ιιίϊιττιπιτπι:ιιιιπ ,· ω!

παπι · Ρτοάτιαιοίτατιιέπετρ και 8εί!ιοετιι ποιίτίσιΕΒιι-ἶ
τ Με τιιτιποι, Π πω» πει:τι:ιιι1ΐοτ ποπ «πιάστε, ΐ.ιιιιο-ι

απο: ο:: ι:οπποι·πττοπι:πι .ι:ιιτοπτισπω” ρ.&ιοπιε,

πιώ τ!εΐιιι?το ι!!ιιιιιιι:οπόιόιτ· π! πΙιετἰιιε οιιιέι ιΙΙιιιτι

-ι:ότιιιτο κ!ι:οιτιιιΠΕτ.°Νπω Πατ·Πειιε έιθιι.ι πιιετΠιιτ·Βιιι

.ι

πι.

'που πω, οι μοςοποπτιτ:ριοο@Η ιιιιιιιι ποτιοπςρτς· “

απορια σύ νιι·ιιι:ιιι ιπςεπτιοπτ_(ιιβι;ςιι;τιτιο,ιοοπτιι6
τα ιιότιοποε οικτΠιιτιο ί-0ιιιιιιιιτιιτλ ήτοι, οοπτπωχ

τα ρι·οάιιάιοπο απο ιιο|ιιπτειτιέ ιι; οσοι; ,πιτε:Ω]ι- · _ _

πώ Ιτιιιιιτιιι·κτιιιτ ιπ Μπα &αιιιιιιιιιο 84 ιπξοπιπΝ.ιτιοχ ι

πει ροίιτᾶ @Π:ο Μετα τ1ιι&ιοικ@Με επωμι

που ιπτι:πτζ009 Φ.ιιιιι ιιιι6ιιιωιιτιεθιιιο ίΕιΙιιιτιμ

ωιιωο πιφάιοτιιστι , οπο Γοιτ)ιιι ιΠΕιτιιι: ἱιοετπ9ῖ

ριιοι·ιε ιι&ίιτ Βιοτι:ιιι; ιπιρ_ππάοπτιει, [ζωο τι :ιο ω;

'ειάτιοπο κΙιηιιιιιθ:ιιε-_Διοιιιιτιιιω>ττό, _οιιηΡοτιιιτ κ” π

«Πο ι$ι ποπ απο , οι: @πιο ιιΒιιιτιι$τι:επτι μπαμ ι

·,σ

οι

ΡισΒιικιτ-ι ττειτππιπιπξριτπιιι Δῷιο Ροτιιιτ._ι:Ποβο κ

ποπ :ΠΕΑ 0τοιοιιι:_τπιιτ_ιὶπμὡ'_ἰι.ζἱἔ€τ€πτἱ Ρτἰ0ιἐιμἱ0 _ΡιοΒιιιιιτ :- απο πιιιιιτιιικ , ροβι:& ριἰτὶιἑ ,ο ποπ :Βρέ -

ιτιοι·ι.ιτιτ ποπ «Πιτ-ε πει: οι: ιπι.ιιδο:ςπτι ,ι“ςτι.άι:τοτ.μ

τ1ιιιι:ιτο πω· οιιιοιτ·πι ;ι&ιιοποπιι Ρι·ιποιοιο. πιο·



ού

Μ

πιο: Πε: πο:: ρ:::άεί::ι:ιιισε : 8Ιοι:: πιο , εἰ::ι: :ἱε

:ιι:: :ι:ιιι:ιιι :::ει·:ιοιιιιι: α 8::ι::2: ριοΒε:Γεει:::ιιιιι

ω:: ε:: Ι:Βει:ι :ιι Γε :·οιιι:ιιΙ:ιει , Μ: :ιι :ι:::.::ι:::ιι:.πιιτ

:·::ει:εε, ::ε::::ρε ::: εοΠιιτ:οι:ε :ποια Β::::πιει::ιιε Γο

!ει ρισάιιό:τ:ο :ο Με Γει:ι. εο::ί:::τιι:: ρ::ι::ιι::: ::διιιιι:

:::::ει::::: Πε: ε:8:: :::πε!εί::ι::τσε. ν::ι:ε Ρ::ι::::ι:

^έι·:ι::.:::·: Πει:: ρ:οι:ι:ε:: ει: ρι::ο ιιιοι::ιο ΙΙ:::ετ:Βοτ

` :ο ο: Ι:σε:::::::ι:: , τω:: :ΙΙ::::: πο:: π:οδὸεοΠΪεΓ:ιΕ

ε:ι:::::1:: ::οβ::ε ι:ιε::τ:: , νειί::ι: ε:: ::ι:Πο ρ:αιι:σ

'Πιο :ιδιο ::::ει·ο 5 8:ο::::::: πιο ε:: :::οι:ιιο :ι:ί::ι:ιε ,

ϊὶι::·ι° :Ποιο εοι:Ρειιιτ στομα ποὺ:: οΡετι: ει:ι:: ἔτι:

τ::: Βεειο:ιιτ:ιι Βάι, ν: ρ:οι›ιε: ει:ι:Γ:ι:: ιι:ειιιο
`::::ει::. σ' ι ι

Ί ειιι::·:ο :νι

ο οΒιι:Ρ::::: ==ουΙαπω Μ: 5 έ: α:: οι::

:: Μ.: Ρο!κπτω Μ: ::ιέισπρ!εαι::::

_νΟ:ιι::ι:ι Π:::::::ι ι::ι::::: ΐο:ει :ιι νο:ι::ιτειιει:: οπι.

ἐπὶ, Ε:: Βει:ερ:ιιε::: :· οι:τεεεοε::ιει:: δ: εοιιί-ε

Πι!:::::η: οι:επτει::. 8:8:::εΙ:: οι:: ε:ιτει:οι·: ::Ι:οι:ο θεοι:: :ιο

β.ιιιϋ ο:: :::τεΐε:τ. Φι:::οι:εειι 68ο:: :::::::ει::::τι:ι·, μακε

Ρτι:ι::, ρ:ο::::::τιο, εσ::ΠΙ:ι:ι:: , Ρ:0::::Π:05 ορει·ιιι:ο :

Θ" 5· :πιο ιιι:: Πε: νο:ι1:::::8 ε:: ιι:: ριιε!ει:τ::5 ε: Μπι, ί:

Βοι:Δεί::, :Πάτοι ορει:ι.ι:ο, Γε:: ::::ιι!ει:ο; δ:: :ι:::::ο

::ει:::::::ο; ιιι:: :εἰ ::ι:::ιι::.2 , ε: ε:ι·ειι:ΙΙ:::: ί: οοο:

ει: , οι ιιι: (::::τει:: ::εεε1Γ::ι:ιι, νειίετιιι· ρι·ενερ:ι:ιι:5

Π:: πιο:: , Ρ:ο:ι::::ιίο: Η ε:: ιιιι:ιι:ι:: Βο::ιιιι: Πρετε

ι .ε :·οΒιιτ:οιι:: , ε:ι·ειι :Πι:ι: ε:: εοι:ί:::ιιιι: ; °οι:ο::, τμ::

= · ι ι πο:: οποσ: :::ιιΙιιιι:ορροι:ιι::::, Πει:: ::σ::ι:εο ι:εεεΙΤι:-_

' ::ι:::·ι,ε:ιειι :ΗΜ ω:: νε:Γιιιι:ι·οτοΙ:::::ι:ο. Είιει:ιιιι:

νο:ιιιιιι:: τε: ::ι·ετε::ια μ Μ: οι:ειειιι::: Μ:: ρ:αΐει::,

δ: Με:: ΠΙΝ:: Ρεει:Ι:ιι:ε Πε::ι:ιι: πιο:: ρο::::ι::: :ι 4

?οπο :Με Πει:: :::ι:ε:ίο ποσά:: ::ιά:ε-ειι:τ νο:ι:ι:

ΒῇπλΧΙν: Ε:: :ιο!:ιιιΜΜΒά 8εέῖ·ἰσΙΐ; ` -

  
::ιι:Ιο ::Ι:σ ι::οιιεο.ιιιι , οι:Ξιι:: ὁ :οσοι Γι:: νο:ιι::ιο:

τε8:: :οεπεοΜε::ο. Νεείο!ί:ιι: ιο: εσ:::ρ:ιιι:ει :::::8.,.".”: ο

οοο:: , οι:ε :ρΓε Μ:: Π:: νσΙι::::::.τε ι:εεει·ι::ς, Μ:

ει:::::·::: ή: , οοο ι:ερειιι:ει:ιε: 5 ι:σί!ιιι ει:ιιι:: νο

!ι:::εοιε ι:ε:::::ι. Ε:: 8: Μ:: 13:ιι:ι:α νοΙοι:ιιιι:ε ό:: "Μ

Πο, :ιι εοίο:ι:τα::ι, ε: εοι::::ι:ο:::ιτιιι::. ΑΒἴο:::22 ώ,:ΜΜΜ

ει:: ιι&ιι :ε:Ροι:ι:ετ “Βετο :::οι:ιι6Πο πι:: σα:: , Ρει··ϋΡΜΜ

τι::ι:8 εσι:::οιιιι:σ::ει:: εο::ί::τι:::ιιι· :::ιειο νο::::ο

Πε:; οι:ε ε: ΐο:ι::ιι:::, Μ: ε&ιιιι::ε νο:Μο ι::ε:ιιιι·.

Οοι:ι::ι:οι::::. ιιι:Ι:ιιε ει: ι:ι:ΡΙε:: , ::ιει:, οι:ειιιι:

πιο:: οΙ::εᾶἱι:ἔ εθι:::Πεο, οιιλ Πει:: ν:ι:ετ Γοιιιι:

ι:εει·ετιιι:: , οπο:: ::::Βε:ει, Ι: Με νεΙ::1ι:ι:::ιεετετξ

Μπι: ίι:::ι::::ιιιι :ο :Ποσο νοΙιιι:τιιτε ::::ίο!ι:::: , οοο

οι:: :θεο εο:ι::οιιιι Ριοειι:0::οι:ει:: οποία, Ι:::ειθ: :ο

ι:ερει:οειιτ::,·ό:ε:τι:: :::::σΙιιιο οι ίσιι::ιι::: : οι:: ν::

:ι::::ιε: ::::::::::: εσιι::οτει ρ:οι:ιιᾶἱσι:ε:ι: επε:ΞιΣυχ

::ο::::εκ:'ειιιι: οπο:: :ἱοειε ε Πε:: :::σόι:&ι:> :::ε:ιι:ι·

εο::ι::::ο::::ιο οι ν:::ιιι:::ε. ν: νσΙιιιιτ::ε οιιι:::: πω..

ό:: ριο::ιει ::::ειιι, ε!! ::ΒΓοΙι:τ::οδε :ο:::::::: :·είρ04

ει:: :::ε:Ι:σιι:::: : Ρειοι:σι·ι::ιι :ιάι:ιιΙε::: εοοιιοιιιι:οε

:πιο εο::ί:::ιιι::ι:: Με:: νοΙ:ι::ο Πε:.:.:::ο!ι:ιιι δ:: Μι.

ιι::Ι::: :::ρει9:ι: νειὸ ι:::::, οιι:,:&ι: οι:: ω:: πιο::

ιιοι:ζτιιι· ι:εϊε&ι: εοοριιιιτ:οι::ε ει·ιιιιι::ιε , ε:: εοι:=

ι::ι:ο::ιιιιι 8: ν:ιτι:8::5» (Σοι:!Ητι::τι:: Με:: ::ιοε::ι

Επι:: νο!ι:ι:τα: εσιιι::::σ:ιει:: δ: ν::τιιι:Η: :ιι Πει: ει·

::Βει·:::: εο::ι:οιιιι:οι:ειι: ν::ιιιιι:ε:ιι εδεθ.ι::, :πεζο

βιο: :ο Νοε:: ::σιιιιοτ:ιτ:οι:ειι:&::ιιΙ: · ιι:ει::ο:οι:::

Ναι:: ν:: :ιι ιι:ει::]8 :ι:ε:ιιό:τι:ινοτοοο.::: Παει:: , οι :ο ·

εοι:Η: οι·ι:ο οι: ε:ΐε&ι:::: : :τα :ιι ::&ιιι:::ι:σι:οσ:::ι:οε

οι: ι::ει:::οιι:::: , οι:: ε:ι:ΐο :56:::::::::: ν:ι·ιι:ιι::: :οιν

ιιστ:::ο 6ο:: , δ:: είἶεᾶἰ:: ; απ:: Πει:: :ο :Ρδι πιε

ι::::ε, 8: ειιι:ί::, οπο: :&ιι εο::ίει·ε ειεοιι::::,ρ:·ποεε

οι::ι:οι:::: επ ρ:::ιε Πέ: ρι·ιειεοι::ι::ι::::: Παει:: , νε!

ε:ιεε::ιιιι: Ροι:επι:ιι:::5 σε :::ο:::ι:ε :ιι Μ:: ιι:ε:::::,Γει:

επί:: :Πάτοι Πει:: νεΠε :ν:ι·ιιι:::τει·, Επι:: 86 εδε

θ:ι:::: , ρε: ειι:ιι:ν::ιιιι:Ιει:: εοι:ιιοι:ι:οι:ει::, ::ιεΙι:

ο

σεΜΜε:ΜΜ

“βιο

2 Μή». ταιει:::::Πεο ιιιιιπιμιεεερ:ι:ιι: ::ιι::ειι: νο:ιιι::::ει:: Μ:: :τι ΜΜΜ:: εοι:::οτει:οι:ε :::ει::οιιιιι: , οι επι::

::::ωιιιι:- ·οοΙ:Βιιιιι:: ει: :εωιρ:::εεεριιιιο,ε:::ι:::ωΡΙ:ε: :Πε&ιιι πιο: εοι::::τιι:ιι:ι νο:ιιι:::: εοιιι::ι:οι:ιιια ε: :Ι:Π:1::ε

“ω” ν: :Με Ρ:ο:::Βδι:ο::::::ριτ νο:ιι::ιιιτειο· οΕ:Ι:8::::ι:: ΙΜ:: Πω. -· . ι ι μ: · ·: - ε. .

ιιιο(ν:::ι::::ι:: ::6::οι:ε::: ριο:ι:ο:::ι:: , απ:: :::::::Ι:ι:: (1Πο3:: ιι::ει·::::: μπει:: οσοι:: οι: οιι:ι::<: νο!ιιιοε θα::άΖω

ν , · ο _ Ν ο ι ο ο λ · ο ε ι · . ,Η

· ο ιιβει!:::·,·ι:ε Ι::ι. Ωοι:Π:ιιιιι:εΠ Πει:ι:::: :::τεΙΙεό:ι:ε α:: Πει ωι::::::επιιτ, ι::Η:ι:ι:::ιιε πο:: ει: οε νο:ιιτ:τα-9 ΜΜΜ ω..

·Π:ι:::::5 Ρτιιέ:::ειΞ:ι:ι::εαοιΗ :ΗΜ εΠε ι::εΙ:ι:ε, απ:: :ε εοι::Βοι:ει:τε, ου:: ::πε,ι:::::: :::ιωι:ιε ίει·ιιιι::· οιΙ.μω

Πι::ΡΙ:ε: ιιι:ε&ι: ·; ν: :εε εοι:ΓιιΙ:Μ:ει. Ρει:::::ΙΙ:σ :το τειι:,ΐεει::ιι:ίιιιι οι::ι:ε5 Πι:: ε:ιει::::ί:ιι::ι::ιε, ι:::::ρει

:Παπ νο:::::::ιει·:: εοι:ειι::ει:::: ει:: ε:ΐεό:ι:::: Γειιι::ί- ι::::::::::ετι:: :Πιο τ:::ι::::: ι:ει:::ιαει:ει:τε ό οι Βει:ε- ή

` Μ:: 8τει:ιιόει:ι: ::ο::::::ρει::ει:ι::, απ:: Π:::::|ίε:οβ Ρ::ε:ι.Ι:ιοι::: :ει .ΛΗ:::::::: “οΏοίο :..:ϋβ. οι:: ο.: __ :::.`
ο πω, πε Πει. ΟΡει·ιιι:οιεί:: :ι:ο:ε:ι:::ννο:ι:ι::::::: ε!» πο. ου:: νοΙιιι:::::: ::ει:ερ::ιε:ι: , ε:: Πάοκ: ι:ε·ιειι:::- “ΜΜνί

Πε· ίο!ιιι·:::ρί:ι:: π:: ορει·.ιια. :(οΠ::ιτει Βει:ει·ι!αε:ι: ι::- ιιιιι:ο Β:ι::ι:2 νεΠ:::ιιιιι:ε; ντιιΙ:οι:::1 Ει:ιι:ι::ρΙ:ειιτ
ομ.,,”,. ο ω:: σ::::::ε ::Ι:,οι::: Πει: ί:!::εσπ:ΡΙι:εει ί:: οικω:: οικω:: , ρω:: ν1:::::::::: ::ειει·ι::::ιιιι:οι:ει:: Π::::::2

&ΜσΝιππί :ε ειεατιι Ι οι:ο Η: ν: :ο νοΙι:::τιιιε ::ει:ειιΙεε:τ: σου:: νοΙιι::::ιτ:: :ήπια εΙ:οιι:ι: ::ι.ε:ει:ε:ι:::: ; ε: :ΗΜ πιο::

:::·εΗει::1::ιιι·οιι:ι:ε νεΠε Π:ι::::ιιι::, έ:: ε:εατι:ιεε Βει: ι ιιΙ:σοι::Π:ιι::ιε νο!ι:ι:ιι:ε ν.ε:οΙΤει ::::ροτει::, _

ει:ί!ει:ιει οι:οει:::οι:ε ιι:οι:ο τει·ιι::ι::τιι::: , ει::ιι: νε!ι::ιιιιιο:Ι:ειΝεειιιιτοΙ:: εεε: 8:ΤΙ:6.:.ψ.ιχα. ιο. Ν η:

ΞἱΡΪι:::: νεΠε ρει:ιι:Π:ι:ιιι:: ι πιο:: ει:ιιιι: Πει:: Μ:: η". 6.:: π. Φο:: οπο: ριοΒιιο:|:ιιι. Ειιιιιιιιι::.-.ει: ".€31

Ξεοι::ρΙ:ιεει :ιι ειἱεᾶι: ::ειι:::Πο, οπο: ν:: Πε ::οι:ιιε :Ι:ιιι: 1.αι:Τ:ΜΜύ. ε. :πιο οι:: :απο ΜΜΜ:: [ιΙιιιιι

ο· ·. ει: , οι ε: θα: νο::ιιι:: Με: ι:::::::::::: :ι:ε!ιιι;::ιτ: (ΙΜ ῇε:: , ό· 4έ:288ωεπε::: ::ει:ινιιΕι νε::::ε. Πο:ξο·::ιεε νο- : Κ

3 η ει: ὁ ειειιιιιι·ο, Υ'οΙι:::::: ιιι:ιεεει:|ειιε επ Μωαβ. Μ.. @στα ει: :::τεοεο!ε:ιε , 8ο :σει:ει::ΜΜ, απ:: ει: @ο

|”""ἐ¦Μ · οι:: σου. ο. ε:: , οι:ιιιι: Πει:: :ιιιοει ι:ε ε:ει::ιιι·:ε , οει:ει:Ιιιειισ Π::::ι:ο στου:: ::οοε:ιμ δ6-νετΓΩΕι:2ι:1Ε·

3.,,,ψ,,,_ ·::ι:ΙΙ::οεειιιιο:ιε αφτι: ε:::ΡΙ:: , Με ε: ::Ι:Γο!ι:ιε Π:: ε: Γ:ι:ιι:ε::: ::ο:::ιιιιιι:: ,ο ι:: οι1ι:.ΠΠει:ε Μ:: :::::ιιιι:ε

ά Μάικ; Με διι:Ρ:ε:: ιιι::τί:ι:: εοι::ΡΙσεει:::: δ:: ι:ο:::Ε:Ιεεε:: οι :πεε πο:: ιιι::ι:::·:Ιειι:: :ιι οι:: :::::ιι::

ρ:ρμε::: :ιιεΗ:επ.0οι:ίιοι:ει::νειο εΠ·,οιια οεε:Ποι:ει:: ειι- Ωω: ειιιιι Λαμβ.ΙΙΙ:.όειοι::ρι. σε:: Μ. ιε::›οι:·· ι”

οι:: ει:-ιιο:::ε, ν: νο!ι:ι:τιι: Ρ:α:ι:::::ι::, νε: ρι:ι::ει:::: ;

:μια σεει:Ποσει:: εφ:: ε:: ::οί:::: :::ει:::: , οι:: :Ιε

· ιι:ει::::. πο:: νο::ι::ιιιτε ::::ιεεει:ε::ι: πο:: μια:

Πει:: :ιε:Ιε, Μ: ιι:ι:8 οοο:: Πισω Γεει::νσΙι:::ι::ιε

εο:ιίεοι:ει:ιε; οι:: , ου:: οεεειΒοι:επι εφ:: :Χ ω.

_ ::8) Με, Ρειιιι::ττειε μα:: :ποιο οπο:: Ε:: Η:: :::Ρει·ι:::ο

#ω”Μ-#|Ι -οι::ι:ει:: νοΙι:::ι::ιει:: ::ι:ιεεεάε:::ειτι εΙΤε Ι:ει:ερΙ:ι

#····::···- ή:: πο:: οσοι:: , οιοι:ε::: :70ω:ιτΜεττι οει:ερΙ::::::

επε:ι::τεεεάεοτει::: (1ι:::ιΠειι: Η:: :::ιιιι::::ε σοι::

° ΡΙ:ιεετ :ο :β , οοο :::ι:εεει:ει:τε ίιιιινο!ι:::τιιτε άπει

:::ι: :πιο :οοο ::::ιάεεε:::::,οιι:ε ::::ιεί:::: εο:::ρΙ:- Ι

ι:ει:ι , Κανω:: :ι:ιεΗ:8ε::ι:ιιιτι ω, νε! :ιι ΜΗ:: π·

  

εσ::::::σι:ο , ν: ι:ι:Η: Μι:: θεοι, οἱ:: οπο: Πει:: ία:

ιιιι:ε το:: : νε: ρε: :::εο:ι::::ειει:: ι::::::οι:::οι:ει::. ν:

ι:εοιιο|:Βει Μι:: οι εο::ι::ι:οι:ε νεΙ:: :Μουσε , πο:: _

σωσει Μαι:: Μή; Νο:: Ειι:εθιε:ι:ιιιι οι::ει ρι·ορο- Νοι:[4:ϊζει:ι

Ι

:Μο Ριιι:::εί: ν:::ι:ε:ί.ι::η :ιεετοΙειι: ε:ιεερι:οι:ει::

οπου: ι ι:Ι:οοι:: ι::ιε:·ε ει:αι·:: ροει:::Τει, Πειι:νι:::

σ:ι:::ε: ::οιι::::εε τ:.·ιι:::::ι: , ι:ΐι::: ει:ιιιι: νο:ιι::ιοτε

ι:οι::εο::ειιτε,οε οι:ο::::ετ Και:: δ: εο::ι::ι:ο:ιε νε::::

::Ι:οιιοι ι::ι:::::::. Κατά: ::οΙΙ:ιε Επι. ροκ:: Πει:: με:

:Με Ειπα: εε:::ῖ::ι: εο::::ι::οι:::δ:, ε: ότι:ει:ι:ει:- Ιἶ###°:ώ'·

εεε , αΙ:σοι::::Ι::: .οοο εΠεειει , @οι οι: εΙ:Βειιι:ειδ : :οι Νώε:: εοοι:ε::ι::σι:ε ι::σειι.ιιο ι ν:: :Με οι:: ι::

.. · οι::

κ



Χ

- πο: 8!οι·ιο.ι-ιι: Για! τε!!ινο!ππω ε!! !ιεπειι!!ιειι!, πει:

!επι ι· ιιι!!πιρ!ετιιι : :μια νειε Πειιι τσιπ πωΠΜ

δε ε!ιιιε !ιοπιιιιιιπι $- ε!ιιιι οιππι!ιιιιι:ιιε πι ΕοπΪεὸ

πιτ πεεεΠιιιιιιι , 82 πι! ειιιπ :οπ!`ε‹ιιιεπι!ιιπι !ιι!!ὶεἱεπ

πι: πο! «παπι Μπι ιπει!!2.ι ειιιιιιι:ιιιιι ε!! ι!ε Γε;

νιι!ι: ει:!πιπ.Βιιιιιιι, ει! οιιεπι πιει!ιιι ι!ιιιΒιιπιιιι·. νπε

~ὰ€ πιω νοΙΠιι€35ι!ιο! μοτι:Πεί!!ειιιι !ιι!ι ι:οπιιιιιοπε,

`_ -Ρι.ιιιι ιιιιιοπιιιιπ ε!! ‹!ε Γε Πειιιιι.ιοιιιι οπιιιιι πι! επ

._ η! κ εάιιιπ εόιι!επιιεπάιιιιι πεεε!!Ξιιιι. Αι! ίιιπάιιιιιι

Δ. 8ΜΜ' 86ο!! ι!!!!ε ιπιι!οπ:_ι νο!ππτω !ιειιειι!:ιο!ιι ε!! ν!τιπιπ

τε!ενετιιι!πατι0 !)!ιιιιι:ε ιιο!ιιιιιει;!ιιιιπο!!ε!ιει·,πεεοι

· 'ν ιοί! νΕπιιιιι ι!ειι:πιιιπιπο επ μπώ [Μ πιιιιίιπι , εοπ

-:ει!οι ιΕτεπἰπι :Π.ειιηιει; !ιιι!ιι!ἶπο‹!ἰ νο!ιιπτειιετπ ο?

-(ει·ιοιππιπ ,ο οπο::μπε ιι:ιίιιιι πι! €!Ϊ:ᾶιι8 εοπίε

4πισιοπειιι ιιιιιιιεοιιιι·ιιπιιιι. Οιέιει!ιιιι ειιιὸι! επε

θ:ιιι ποπ Γεςιιιιιιιι·,ποπεί!: ειιι!είεδιιι ιι!!ειιιιι: μπι:

τειιιιι!!τι ει: μια πεπιειι εει!εξεο3ιι!Ιοει·ιιιιιι επει

τα: ,_ εοορειειΕπο!επιιι. Επι; ιπιτειιι πω: πιοι!ο ἐι

` - · πιω ε!ειετπι!πεπτιιτ , ποπ @Μπιτ , ε!!ιεί πω!

· `· οικω πο: ι!οτει·πιιπετιι ; παπι Με ποιητιτοιιεπιτ επ

πιιιροιεπιια,._νε! ιπιιια!ιι!ιτειι: @ειπε νο!ιιπιιιι:ἱς

· ία! ε2ἱιιίἱιι5 !ι!ιεπιιτεπο!επιιε ν!τιπιπτιιιιι ε!!ε&ιιιιι

ε!ετει·ιιιιππι·ε, πι!! κ!ειιεπάεπιει· δι !ἱ!ιειἔι εοορειἔιιέ

:ιοποιττωτιιι·Μ. Υιιι:!ε πι ιιι!!ι ι!ειειιπιππ!οπε ΙΜ

ἰπε!ιιε!ιιιιι· !ιπε ι!ι:!!ΗΣ:ιοΕΙιιιιε ά!ΐιάίιέ ι πεπειιι!εππω

ἑ!ι!ιετἑ. :οοριιτιιτιοιιε ει·ε·ιιιιιι·ά ο ειἶιπι ι!!ιιιπ ποπ

·ι!εεει·ιιο.ι ε!!!ι:πε!20Γ 8: ε!:ι!ο!ιιιε , Κα! εοπιιιιιοπιιιξ

-8πε!ερεποεπιει· πιιο!ι!ει Νοτ:ιτ πω!! 62 Το!. οι

ε_ 2"...ε_-ίθΪρι πιο ιιεει νο!ιιιιιεε !)ιιιιιιε πο!! επιπιιιΙειιιιιι·

- ω οι ιπι;ει! νιιιιιιι ε!ϊεάιιιπ , ιιι!ιιιιιιΙειιιι ιειιιεπ πι

ως!!πε πι! πιω : ι οι !π !ιοι:Ωπ!ι! , πιι!!π ε!! νο!ιιπ

- . ηπεζιι !)εοι ειπε ποπ πε!ιιιιρ!επιιιιι παπι” ν: ιὐπἰι

“ ε: ηιιόι:!π πω π νο!ιιππιιε τεεει!!ι !εειιπε!ΐιπι νπιιπι

ω·πιπειπ Ώ· πι επιιι!επι τε!π!ιιιιιτ Γει:ιιπι:!ϋιιι ε!!!ιπι ,

.πο ιπ!ιι ι:οπιιιιιιιιιιιιι νι ι!πιπ μεσω: πεεπιπ δ

ι -νο!ιιπ::ιτε Βε!επτεεει!επτε, !π!ιιιοπι οπιιι!!ιιιε Βια.

οι ἰιιτεπὸεπιἰ8 , ιε!ειιιιιιι πι ειιιιι!ειπ νο!ιιπιιιιειιι

6:οπΓεπιιεπιειιι, μαπα ιιι!!ε Ριιιι.επιειιιι

ν ιιθ.

Νεων

Ί

μ 5 Ε Ο Τ ϊ Ο ν νε _

έ» Βάι: ιιιι:εσει!επιπιι· απ! ιιοβπιπι ΗΜ

ο ιπιτειιιΡωι!εβιιτε μπώ @πισω ιιοβι·υ.ι

ξ μ ειδέω οι έπιιιιιιάιισ ει!Ηισε !π/ι`οπε ,ιο/Μι
Ι Ιέ68,ΐαΐί.ΐο η ο |

· έ ;ΡΚ2ὸ°ΗΠἱτἔ , ε!! ιι!!ιιιιιι! νε!!ε, ν!! ι!ιΓο!ιιτε Επι.

Δ νιιι!ε ιιτπι!εΒιιιιιο κι Βεο !πιροτιιιτ !!!;ιειιιπι

τ ι!εει·ειιιπι, :πιο :ιο ωιεΕπο ε!!!ειιι:ιιετ Πιιιιιιι , ν: ιι!!

! ο πω! εΧιτει !ρΓιιιπ θεια; Βιιιιιιιι: ιιππιει!επΜ πάπια

υπιιιιιιιιι!ιόπωσιπ; πο: πι, επιεειιιιιιι ιπΙει ιι&ιιε ε!ϊ

!επτ μπα!!!) ν: ίπποι! ι!ερειιι!επιει·π !!!ιετιι νο!ιιπ

τοτε σέπια , επ Ροτπειιιιι δΙ)σο πι δείπ! ι·πιιοπιε

ιιτ!οι·ε π!ι(ο!ιιτὲ ρι·εόοπιιιι! , νι “Ειπε Μπι. Βιά

τω· πι !πάιπ!ι!πο ; Μπι ιπ ΐοεειι: δι ιπ πω, οιόιπιπ

οι: ειιιι!ιιι , ειιπι οιππι!ιιιε πι! 6ο! ιιᾶιιι ριοε!ιιεεπ

οι» πι ιι&ιι π. ριιει·εππ!!!ι!ε , πιι!!π ε!! ε!ιΠ·ΐειι!ιπε ι

(πιο ιιιπε ισιωπι ριιιει!εππιι!ο ποπ :Μετα !ιππιε

ε!!πιέ ιπ πᾶσι ειιιιεεεε!επτει ει! !ι!ιεπετεπι ετειιιιιπι,

[επ πι “ω”, ρια!ε!!πιεπε!ο πι” ειιιιι ιππιπιεει

η; !πι!!Βει·επιιέι 8ε !ι!ιεπιιτε ει! νιιιιπι!ι!ιει. Καπο

Βιιιμπζ πω π. ε!εειεωπι Ι)ει ε!! ιπίι!!!!ι!!ει Με Ροτεθ)ιιιιιοι:!

πιω εΒΡο!ιιιε ι!εειειιιι, Γιιιππιτ!; @απ Η επισκε

ε!!ινι ε!!!επ2-ειιιι!π ποί!:ιοι·ιιιιιιιέ!ιιιιι!ι , πιω τε

!!πουιιιιι ιιιιιο!ιι5 Ροιεπιἱ:ι Άδεια πι! ω: ειιειεπ

πω. Νιιιιι !ιοεπιιε εοιπ!!ιτ, νἈΕο!ῖτ!# οωιιἱω5 π!

€188ιπ!ιιπι ιεπιιιΒιιε , εκι!ιιιι: ρο _ ιι 0ΡΡΦωιιπι Ειπε

π. 80.!) ροΠιο ε!!ιοικιι!εετειο πω, πε πιτ νο!ιιπ

πι; ει·επτει οιιροίιιιιιπ ειπε ο οπος! μπώ πιιιιιπ ό!.

Ωω:: : οπιε πιο! Γεπι·ε! μπάεΕπιιιιπι σ!! π:: π!»

τω. 1. οι @οι

$ιιι[ισ.ι·

Φοιβ

οπιιι :οι Πεβο!ιιδιΜΕι ιιιι.πιέπ π; ο
επι τ

ΓοΙιιιιιιιι ε!ει:ιετιιιιι !)ει , ποπ ιιοιδΓι ποπ ειιεπἱιε ε

ε!!οπιι! Πιι!!τιιιι ιιο!Τετ εί!!ι:οι: ε!εει·ετιιπι Πει έ ο

Π: πιιτι:ιπ οριιοΠιιιπι ειιιι,οιιοι! οι·ιεε!εβπιιιιτπ ε!!,

ποπ ειιειιιι·ε, Η πο!ιιιι: ροΠιο ι!εει·ειο Πει;πια!ιεια

ἱιι ιιοΒιι ροτε!!ιιε πι! οποο!!ιι!ιιι.

- Ριιιιιιι θα. πεειιι,ρο!!ε Πειιιιι ιιιιφε ιιεἰιιἀἰ

ο!ο !ιιιιΜιια !ι!ιει·τιιτἰε ιιοί!τοι πάω ιιΒΓοΕιτο ι .

εΒιεεει ι!ει:ιετο οτιει!εππ!ι·ε,ο!ι ιι!!!επιιιιιιτι πιο απ!

Κ. Ρο!!ιο ι!ει:ιετο Πει ρται!εππιτιπο πι: ιι&ιι σοπ

ι:ιιοπιε , επ. ει. νε! ρο!!!!πι!!Ιιιιιι ποπ ε!ιεειε; δ:

ροπ:ιτιιι· ιο κ, Βιιιι!ι!επι ε: πω!. π. μπω. ι Ροΐ

απ ποιο ε!!'ε, πιι!!ιιπι !επιιιτιιι·ιιππο!!!!ι!!ει

παπι σ.!ιοιιοε! ιπιποί!!!ι!!ε !εοιιει·ετιιι·ι @πάω ε!+ ·

Μ, πιιὸε!!!!πε! ποπ εί!ετ ρο!!!!ι!!ε. Ρόπειιιιιι @ο `

τιιι·,πιε ιιι!επι ιιέ!:ιιπ5εοπτιιτισππ ὁ Πεο ρι·αι!εΕπιε

τιιιιι,ποπ πως Γεπιιιτιιιεθιι!!τιιι·ι_όεετειιιπι Πει:
πο; ιιιιιειιι-ι:ίιπι π! ιπιρο!!ΐοι!ει 8: πιω ει: οπο ίεε- Δ

ςιιἱτιιι·. νε! ποπ ροΠὶιπι : Π: μπι εποε τι!επι πάω

πιο: !!!ιετιπΒι ι:ΐιιιι πι:: Με ποπ ίἱτ , ιιι!!ιιπ ρτοπιι.

πιο πωπω ει! νιιιιπι!ι!ιει,ςιιε παπι !πιρο!!!Β!!!πιδ Ι
ιο πι! ορροΠ8:ιιιι μιιι·τεπι Μ" ποπ ροιι:Πι ο

οπιθππιπιπι!ο πεεεί!!πιε ε!!ειέπι!ί ιιΕ”ιιιι!! οιἰέ ι ΗΜ. ι

πι! ει: Πιρρο!ιτιοπο Ριιιιεει!επτε πιεοπι !!Βει:ειεπι, ω!ιω!έ·

Π: εοπιιε ιιιι!!ο τιιοε!ο Ρι:πε!επι€, τει!!!τ !!ΒΕι·τιιτειιι:

ποιο ιιιιις πει: ιιι!!ιι !!!ιει·ιιπι ε!! , ά!! Γιπιροπιιοπε

ροδτπ,πἄιιπι ποπ ε!!0ει·ε; πει: ιιιι!επιιιιιπ θεάς ν:

πω ίιιριιο[ιτιο ποπ μπω:: , ιιίιπι Με. Γιιιιροιιπιιιν

οπο! ιιπιει:εε!επιει δ: !πε!ειιειιι!επτετ δ πιά Μ".

παει Ί”π!!ε ε!!-ει πεεεί!!!:ιε ε!!ειεπε!ι ειδιιιπι εστιώ

τἰοιιἱε, πο!!!Ιο ς!εττιττο Ριπε!εδιιιιιιιο Βάι Νπιπ

!ιεε :ο Ροϋτο , Ρο!!ειπ πέ!:ιιιιι ι:οπιιιτιοιι!εποπ ε!!

απ: πει: ιπ!!ι! !!!ιειιιιιι Με: , ν: Με πεειειιιπι

ποπ Ροπει·ετιιι·ι ε!ιπι πιω ρεποεπι ε: Μ; νο!ιιπ;

Με Πει , ιπι!ερεπε!επτε!· ὰ οιιοοιιιιοι!ε ιιι?ι!ι Μιο

ι·ο πιω. ' Ηεπι: ιεπι.ιε ιιιιπιιιι· 7ιιβιιιιι ι. βάψω

898##βι ω· (7$Φπι οι μπε Μπι. ΜΒ ματια

,,. ο '_ - __ .

Βεειιιιι!έι πω! , !)ειιιπ ιιιιτεεει!ειιιιιι· ιι παπί· Μ·

!!!ιετιιιτειιι, εί!!ειιι:ιιει ριωεεπιπ ιο !!ιι!ιιιιι!ιισ, 86

ίεειιιιᾶὺπι οπιπεε ε!ιοιιιιιΠιιΒιι::, !!βετο: ιι&ιιε πι. π _ >

!!ι·2 νο!ιιπτπτἱέ , Με πεεεί!Βιιιιιπ, εις ι!ιιρ!ιι:ι νωπό· ΟΡωι!!"Π

Ι; ι!ο!!!τπρτο ό: ιιετ€εάι!!!πιδ πτοιιί!!επτιπ , ιιιι:ιιιι Ψ ""'-ψ·

!)ειιι !ιιιοει πε !ιπειι!!ς ιε!ιι.ιιιιι!!!ιιι πι οπικιειι!πι!, 2;;,2Ιίω

?Με ποπ Γο!ι!ιπ !ιιε!ιιε!ιτ πᾶι! !πτε!!εθι!ι,οιιο Ώροι π π” τ

απο: ει!! !!πΒιι!ει ετεπιιιι·πε ἰπ Ριπιεπιιιι_ιειι επι μπώ

ιιάιιιιι νοΙιιπιιιιιι,οιιο ειιιτ!!!!:ιπέ!!ι ιιιτεπό!ιι;(Πιιιι ο

ποπ ιπιπιπ πι! !)ε! Ριοιι!έ!ειιιιπιπήιεάει, ν! πω!

πετ,οιιοι! πι ιιι!ο ποπ Π: ἱπιεπει!, πωπω ν: πιο!! Πε

Γιιιιιιιιπιηιιοι! ε!! πιώ Γεἱπιιιι ποπ πι. δει! Η !)ειιι

!ιιιιιι:ιποε πᾶιιε!πἰπἱ!!ι.ιἰι!ιιὸ ποπ Ρται!ε!!πικετ, Π!!

παω; ρι·πιιει·ιρΠιιι !πτεπποπειπ; νι! πιιιι!οιιιι! ειι

πρεπει: ν6!ιιπιιιι·ε, ποπ-Πι. π. Ριιπι!.ιιπ.!υπιιιιιτειέ Ιω

ε!!επτ!!ι!ι ίιι!ιοπ:!!πιιιιοπε ιιΒεπι!ε πω! Δε! !πι:ιεεμ $2[")°,8ΐ2:

:Μπι : Νιι!!ιιιιι ιιεεπε :πωπω ποιο!! ἴε !ρΓιιιπ πε- ειναι!

:ει·πιιιιιιιε πι! πεεπε!ιιιιι,πιίι ῇιἱιὶι ππτιιιἑ, 8; ι:ιιιι!ιι.

!ιι::ιτε ε!πτεττπ!ιιετιιι· :ιο ιι8ι·πιε ιπαεπτο ο ετΒο πιι!!ιἱ

πεεπ5 ετεπιι1ιιι ποιο!! !ε @πιο οι! ·πᾶιιι°π ι!ειετιιιί- ν

Μα, πι!! “Με πᾶιι8 ιιι·ιιιι δια!! ἱ Πω ρι8ι!εΕπβ _

ιιιιιοιιἱιι ποπ Ροτεί!Ε ιι€επι ιπε:ιειιιιπι ι!ι:ιετιιι!πιιτε

ειιιιιιιιιπ Με οι·ιιιιπ·: επ Μπι! ιι&ιιιιι !ιι ιπάιιιιάιιον

π!!! ριώιιιι!επτ , 82 πιαι!εί!ιιιιι Μπι: πέ!.ιιιιι_!π

!πε!!ιιιι!ιιο , ε!ἱοι:ιιιι !)ειιε απο: ιιιοε!ο Ρι·οοει!εέ

πι: , ποπ ιιισειι!ε!επε!ο, οι ιιιτεπάεπιιο πάω π ει!

οποσ ιιεεπε πωπω πριι!!ειιιετ. Οοπιπιπι Η ροΓέ , ω!.

Η :ι8επε ετεπιιιιιι ΙΕ παω πι! :48Ν1.!ι.ιπι ιιιιρ!ἰεἐἔ °Μ##Μ##·

τε , ιιιιεπιπιι!ει ιιρο!ιοιιιιοπε 28ειιι!ι ιπειειιι! , Μπι -

ποπ Ω!!ετ 28005 ειεπτιιπιβ: !εειιπι!ιιιιι,ίεά ρι·ιιπιιππ

οι !πειε.ιιιιπι; ιιιιἱ.ι“ι!ε ιιιιιοιιε ιιΒιπιιε π. σκεπή,

ε!! :ιᾶιι ι!ερειιι!ειε πι πΒεπι!ο ώ πεε·ιιΠ: 1. ιπιιι·ειι

ιο : πω" μπι; ιι.ιτιιι·π , ςιιὲπι π86πε ειιιιιιπιι..

πι! :ι8ειιι!ιιπι Γι! προ!ιεει: , (πιο ιιεεεΙΤιιπὸ @ορο

Τ πω:

ΜΧ _

= μια”

Θ( Νεειιέπ Μ; β



' ειδ Δ
·ι .. Σ-°°°Ρ·:`π . ν: μ :ι .· .

`πειε ιιρρΙιαιιιοιιοιπ οοεπιιιι. ιποιε:ιιι; ΑΙιοπιιι

;ι@ιπἐι ι, ποεπιοοιοοοοεπι ποπ-οπέτ οιτοεποεπε

@ο @Μπι ιιι_εο ριιοιιπο.τοι:ιε, ιιι“οιιο ιι8επε π.
πο ιι8επιιιιιιι ΐοέ:ιοπιιοπιχεις παπι ιιιιιιιιΉο @πιο

ι πιο ριοεειιιιοι π) :ιΒεπιο π. 9ιππι€ι.· πως οι

έιιιυπερ. _ πιο <ιιι=ινι ι>ιιππι οι δ· Μ· θιιιιι;ιιποινωιύ
Ρ£ΕΡΙΕ. ό· Δ Ξηιι. 39' Θιβ"06. @Φο ό. ά ο· άοίΨ”. δ.:9Ψ”Μ· #π- πω” ,ο ο. ριπιιιιιπ , ω» 4. ιιι . π' ι;:ι.ιιάνι:.ά_ιι.

πο, πιο. 5» ω έχει. 71ΐιισοιπει οπο: βέι οι·οοε-=

Βιιιιιοποπι οιιοΙιι:πιιι πι:: οιοιπςπι ιιιιςιιιιιιιωπ,_

Ρον θά, 8: ἰιι ιιᾶιι ο νοΙιιπταϊεπι ιιοιιοιπ ιο [πιο-ι

ι:ιεοπιιιιιπ :ιθ:ιιιπ οιιεἰεπάιιιτι Ρι·οοςιάιπιππιιτεπι ;.

οπο: πει ωιιπωι οι! ςοποιιιΓιιιιι 8.βιιο]οπι , :πιο

νοΙιιππιε ιπεις:ιιιι πιοιιοπιι Ζ:ιειιτιιιιι ιιιιοι·ωπεΕπι.

:πιο πθ:οπι εΙἱοἱεπιιιιιπ ι πἱοἱΙ ιο νοΙππτειιε ι:ιειιτίι

οιοοιιεεποοοίΕοιππιοπι όειειιπιοιιππο πιο, πει

ν”.

οάιιιι!ειο τοπ:ιιι·Πιιτι πο ποιοπιοι·οοεοπιιιιιπ πι. Τ

πιοπιιιιιιιι Υπι1ε πιπ!ιι 8ι:οιιιιιι ειιΡΙἱειιπἱ ‹ιε οπο.

απο πέὶοιιο Προ ποπ βαν"ΜοΠ"Ήω οοποοιπο

τοπτε Ποει·ιιπι εοπειιιιιιπινοΙπποιώ ατακα. ·

πιο. ο _!Τει·τιιι ιοπι. απο υ 'ΙΠΪωΪἩωΪ Ρι2οείιιιιιιοπεπι ο

ΜικΜΜ- ιιέλιιιιιπι ιιι ιπάιιιιοιι0οίΐο πΦι:ΗΒτιππι , ντι ιιι ποι

π:#·"ιε Ϊοᾶπι·ιι 136 Ριοιιἱιιοπιιιιπι,νεΙ ιιι ειιΕπιιοΙεπι .Γπωπ

',αφ" οιπιιτιοπειπ ποιο Σ. ιιι ριιιππιπι ίΠέιπι Επιπεπειιι

ποπ ι·εριιοποιε ειιπι !ιοετιπιο-οιεςιιιι νιιιοιιιι· ςοπι..

Π" _ιιιιιιιιιοι ιπιει ΤοεοΙοΒοε οποια Ν. Πισω τ. Νο!

Ε:: πιο" ο οσοι: πεεείοιπε ποπεποι ιπ Πι:ο οπἰιιΙιποιιι πιο·

“Μη πιΕπιιιοπεε.- Ριιιισοιοιι Όἱιιἰπο. οιοιιιοεπιοι, οπο

απο 8. ΤΜ. ι. ρ. οι 22ο.. έ. επ απο οιόιιιιιιιιιο

Μ” ΡΜιἱ· :πιο ιιι οποιο , ιιι ιπεπιε Βιιιίπιὶ Ριωπιιπιι , 86

Ζω". ¦ παπι ο Βιιοει·πιιιιοπει οπο: οι πιο ιειποοιιιιιι

ειιοι:ιιιιο οποιοι:: οιιοοιιτΞοπιπιπ τοπ” “Ωω επή

Ιὶεπε ; οπο ι·επιιιιιι,νι οκ εοοετπ ι:οΠιΒιιιιι·, νποπι

ειιριιι·ιε ΕπιεΙΙοθιιιι. ποιοι Πιτ, ποσο ὁ Πεο οπο·

οποιο ποπ πι, ιιι-πο οποιο α!ιοιιειπ οι·ιιίπειιιιιπ : πο

οποιο ει: μια νοιιιπιιιιιε , νι πιω Επι, ποσά ποπ.

Πι ιιιιΡιο ο!ιοιιο ιποοο νοΠιιιιπ,οιιτ ρειιιιιΙΤιιοι ι ιιι

,.;;,;Μ.ι Μ, Ριοιιιίιο 8: οιπίπιιιιοιι1ιςπιιιιιπ Επειιι, ίπποι Ρο

πιω/πω. πιο ποιοπε οποοεοπιτιοιιο ποιο κει , ιιιι:οπιιιιι οι

ρεεειιιο, ειπα! Πειιι(Ριιίε&ο οποιοι” ο δ: οιιιιιιιιι?

οι ιπιιπιίεΠιιιιοπεπι πιο .ιυίοτιο ι δ: ιρεσιιιιιι πιο

πισω οιειι εΙει*):οι _ι:ιοπι ιΠω 00ο Ρι2άιοπιιιτ, Μι

ταΠτπω ρω·ωια;ιτ_Ι Νεα: ΡΙ.'8!(!ΒΗΠιήθ πα 8ᾶΠΞ νο

|ιιπιιιιἱε ποίοιιιιιιε , ά ΜΙοι>επάεπι ι νοιιιπιιιιε

οι·εο.ιιι: Επι-πιο πιο επ: πιο νο!ιιπτπιιε οποιο

τιοπιιιιιε,8ιοεμποεπε πο ιρβιΠειιε πικαπ ποπ πο·

Γο!ιιιὲ , ίοο άερεποεπιει ο νοΙιιππιτε ρει:ι:οιοτιε , Η

@ο οοοποιει·ἰ νοιπειιτ , πο ιιάιιπι ι·ιοεοπτι εοπι:ιιι

ιιι. ιζπι1ειΙΙιιο·ποπ ριοοεοπιι,ίεά πιοιιιιιι Ρει·ιιιιι·

ι πι, άπο ιπιπεπ Ποιά Μιτου Ρι·οπιοειιι, πρι-πιο"

ι48- πό Ηπα:: :ιοιριο ιπι:επιιιιπι Πεἰπιτιο ν: ποιοι οι ο

#",",” ω· Βεο "πω,ποπ οι πειειἶε,ντ οι νοοιιιππιπππε

Μ" απο δε ιπ Γι: πει ειάι1Φ ποίο!ιιιιιιιι, οπο πιο) π;;

οποιοι νοιιιο,οιι:ι: ίὶιπτ :ιο ἱοιο ΡΜάεξιπιτο,ίεά_ πιο

πω, Η οι νοΙιιιιιπ ἱπ ποπ , ποιοι: ιιι απο , 86ο"

ιι&ιιπι ι:οπιιιιιοπιιιιιιπ, Η νο!ιιοιο:ει·ειιιιι ιοοπειιιι

νοιπειιι. Νπιπ,ειι &ΤοιΜϋιάωι 1.4..ιω ε. οι 2.ρει··

Ϊ:θιἰο Ποιοι: ριοιιιοεπιιο, ιο εο :οποίοι , τι πιοιΙ

εποπιπι: μπει· οι·ι1ιπειπ ο Πεο ιπτεπι:ιιιπ, οι ποιο.

πιιιπ_ νι πιιπιιιιπι ποεεπ:ιιιι πεεείοι·ιο,εοπιιπ8επι

:οι ι:οππποεπτει· , ειιιτιοιιιιι ειιιιοοιιιιει· επεπιιιπι.

8ειι ειι:ιιπιι @επι ποπ Ρι·αι:ιεΗπιπι :ιοΓοΙοιέ , 8: ιπι

π:ιεόπιθ σόου; οιιιιιπποε , Μ! ιιιπιΕιπι εοπιιιιΕοποιο

8: ιιι οπο, πει€εάπιπ πο ΠΠ: οποετο ροτειιι 'ποιή

όι:πιιαπι , πιω οιππιπ οι ΠπΒιιΙοε ιιιιιιιιειε ποιοι

τΙοπιιοι τιιιπ ιιι απο δ: άφεπάεπισ ι νοιιιπιπιε

οποιο ει:: νοΙεπιιο,οιιι ρει·πιιιιοπάο,ιιο ίοοιιῇπε ε.

194632 ποιοτοιπιιποο. ΕΠεπιιιιιιι πιο ιιιοοτάιπο.ιιο, εποπ

“ το μα! Ριιιπιιιπποπ εοπιιίΙιτ, ν: οποια ειπε πιο
«βαψιμο- _ _ η

.ΜΜ,”,,ω_ ιπι1επεποεπτει π ο φωτο ριπάεΕπιππιπτι παμε

  

πιιιιΡοι»· οιιιιωει5ωιπιπιι.ι ο ο .

ι:ειπιιπι , οιιοιιιρίιιιι Ρι·οοποοιιιιιπ νοοινεπι οοπ'ιι_

ΡΙειιι,8ιπειειιιιΕπειιιοπι ει: ί: Πο ιπιιιοπειιαε επιπ

Ριειιι,8: ιο ιππιπωιΡοιεπι πιο νιιοπιιιοει,ά Νέε

τα Ποιοι ιειιὲ πάνοιι οειειιπιιιιιιι πιο ποεειΒιιιιι

οι ίπ πο ΐοιιπιιιιτοι· «οποιοπιοοίιοπιοιιε:ποπ

οιπιιτίο οι οιιιπιιτπ·οΒοπε,νιι πι! ιιΕιιΙοπιοᾶιιπι πω:

πιο πιο ὰειειπιἰιιὲιε ,πιο εοπειιιΓιι πάιιοιι πιο

ιπι ιι€επιιιι Με ιιιιϊοιιι“Γοιοιιιι ποο:Π,ποίοιιε πιστοπ

ππιιιοπειιιΒιιιε , οι οιιοποι πειειιπιοπιιοπε νιτιιιιιε

ιιιιιιιο·ιιιιιππ ιιᾶιιιιι . πει Γοιιιτοπτιιι·ιιιπιοᾶπω

Ιεο:ιοοπιιιοπιειπ ποιου:: νΙΙο οοπέιιιίιι οποιο οι

`οιιιιΓιιιιιιιι:ε ι·ο:_νιο οι πιω ιι6ιιιΒ3Βιι Μεμιαω

νιιιιιιιιιιιε έμπιστο; ιει:οποπι Γεππ'έιειιιιπ πι! μα»

θ:ιοπεπι Πιιιιπο ιξοιιἱἀεπΕιΩ οι οι; ιι οιποιαπιε·

ιιι-πε ιο πιο που ιι` απο ι:οοιιιιιοπο, ιι οπιιΙΏο.

οπο ι:οορειιιιι νοιιιειιιιι, Επι: ωιιιιι. ' · ° νΠ ιςο ο.. Με οτιποοππιτιο ιιέι:ιιιιιπ πωπιιιιι "α

ποπ οι ,_.ειιιιιιιοέι·ιπιε τοπιεπ απο πιο Ρομπ; ποιο". -

Έ1ιιοπιιιπι ιιιιιιιιιιεπ ποίΐιιπι ' ποιοιΜπι πιω ο "ι_ω·»-π

Πεο' οιοοοοπιιι,ι. ιποιἰο ποιο νΠιιιπ μιανιίιοποιπ Μ"""',·

ιΡιοιιίιπ.ιιιιτι ποίοιιιτο,οιιοπι 'πο εοιιόιτιοπι· πιω

ιοιιιπ:ι,οιιο Ρπᾶο πι; Ριππειιιιι ιιιωιιιιιι ιιι τω.

Τοπικοι. οι οπιιιιιιιοι; ιιι οεΒιιπι ιιι Βιοιοιοπιιοπι

ι:οέποιιιοπιιιιιιιπ οπο: νΙΙιιιπ οςοιεΕπιπ βίιππιιιιι.

Α τιμή οοε ποιο Ιοιοοι·,ποΓοιιιιιΤά οίοι:ποεπι οιο

ιΜιιιιιιοπέ· Πει πειτε ποπ μπαι: απο ιιοει·ιιιιι· σεπ

`ιιι:οιιιιι ειιιπ οιιιιιιεΗπἱιἱο πιιιιιιιπειιιιιιιιιιιιο. ιιι

_ι:ειιιίο ποίο·ι ιιέΙ:ιιο,ο οπιι_ι:ειιιι οπιοοιπ ιοιιίΠοπο2ί

π&ιιι, ποπ μπεί! κι οποιο πιοιιιιπιι. ι·οοποπει·ε πο

ιεπιιιιιιι πι ντιπιιιιιοπτ , ιιιιοιιυἰβοΜι μι· επιπ πο.

ιειιιἰπιπ οεοι·ιιιιιπιι Πιιιιπιιιο ΐτιιίοοππο @Πιο πιο· σοϋϋβδ

ὸο`ριιοοείἱπιιἰ.Ροίΐοπιιι&πε ποτε ίδεπτοιιπ πιο πω

απο ιιοίοιιιιἐ ΐιιιιιιοι·ιιιπ,ποπ ιιιιποπ σ.πιοΙοιεποπιπ "Μι

εοιιιποεπι Πιο εοπιιιιιοπε ίπιιιιοπιοι·, οπο μαθω

Πιιιιπιι ΡαοεΗπιιιο ποπ πωπω: πιο οποιτπιτε επει

οι ι π. π:: Ηεπιιοπι ι:οποιτιοπιιιοιπ Ριηιιιοειιιπ

ιιδι:ιιι πι) ι:ότΠιιοπε !ιοειο οποιοι ι νοΙοπιιιτε απ.

πι, ἐιιιπ οοε νει πιο ιιιικιΙιο,ίιιο οοποιιιοπε ιιιι σο· Δ

Ιειο,ιι.πιε νΙοιπ πιοιιιοπιέιοποπ 48ο ιΜπ[προο ΒΕ

τω· ποιο; νΠιι Ιοίιοπε ιιοπιιπι σκοπια: ροιιιιι Ποιο

οοποοιιι ιι&ιιπ:,ριαιιιιιιιπ πιο οοπιιιιιοιιε !ιοετε ει.

ιιιιιιιιιι ιιοΓο!ιιιο οι είιιοιοινοιππιπιο ρωωιπιπ-.

έ"

° ω:ι.·ιο οι..

·"Νπιπ,"οοπιέ πιο Γι:ιεπιπι , Ποιο ποπ ιιεεεΠἱωιιιι· πι!

οπ-ει·επόιι νοιιιπιπι οιειιιιι:α!ιιι πιει!ιο οι πιιιιιιιιι πο!

επιπιιοπειπ :πιο πιο , οποιο πιιιοιιε Ρι·ωιιΜιι ι!

Ιιιπι Ιιοετἐ ΐπτιιι·ιιπι πιο εοπὸἱιἱοπει ΙΒιιιιι· Η ποπ

πιω ε:ιεειιιιοπε:ιοοιοεοπιιιι, ποπ Ιοι!ειιιι· πιω

Πισω ιιοεπιιε ι:ι·ειιιιιιο, Νοε οοίοιο π. φοιτ! οπο"

Ρι·ιτοε5πιιιοπο Βοι ι ιπο!ΠοιΙε οι, ιι&ιιπι [πεποι

πιιιιιιι εΠε ΐιιιιιιιιιπ. οπο :πιο ιπωΙιοιΙιιιε ποπ

επ οιιιπιπο ιπάεπεποεπι ο νοΙιιππιτε απατα, οποιο

εΙΙ ἱπἴοΙΙἱοιΙιιοε,οιιοιπ 1°|ιιι»ιψιι ποπιιπι: οπο ποπ

οποιοι· ιιι οσοι νοιιιπτειτο ποιο, οι ποιο οπιπι..ι

"ο ιιπτει:ει!επιο νοΙιιπιπιοιπ :παταω ι Μ! Βιιιιιιιιιιι·

ιι!ιοιιο ιποιιο ιπ νοΙιιππιιε απο, οι πιεόιο,οιιοπι1

ι ς κ· ο

ΒιβωΗ|Η

πιο Α πιο;; '

μπάσο “

επειιιιιοπεπι,8ε ιιρρΙιειιιιοπεπι ιιπρεποεπιε πο πιο

Ιιοειιιιιε επειτα. Νο:: ποιοι, π. (πιο ποπ Γει·ιιειιιτ

Μαι: οιάο ίπ ριπάεϋπιιιοπε Όαι ,οιιἰιπ Π:ιεπιιο

εοπιιιιιοπιιι:ι: εο ιιιιὸο ιο ΐοιειιιια εοπιιιιιοποι2

ρι·οιιιοειιιι πάω Ιἰοειὸ ΐοιιιιοε επιε Ποιο Ρι·ιιοε

ππιιιοπεπι @πιο νοιιιπι:ιτιε; οπο· ρι·ιικιεπιιιιίο

ο ΐιιΡροπετετιιη μια σ&ιιπι πιο εοπόιιιοπε 'πω.

(πιο ποιοΙιιτο ιιιι'ι.ιι·ιιιπ , ποπ ροΠοτ πιει 26ο” πινω

ιιιόειι , ιιι-Μοτο ΐοτιιι·ιιε. Καπο : ρι·οιΜιιιιιιο ,

οπο: ιιιοροπιιιιι· πι! ποιοι:: :ιοίο!ιιτο Γιιιοτιιιιι , ποπ

οι ειιπιιιιιιιιι ε: Με νοΙοπιπιε Πει , οι πιεάιο

οπιπιπο ειπιει:εοεπιε νο|ιιοτιιιειπ :παταω , Μ! πο

οπο ιποάο άερεπάειιτετ πο ἱΡΓ:ι νοΙππιπιε οιε.ιιπ_6ε

οποιο , οποιοι .ιιρρΙΙι:.ιιιοπιε επεειιιιοπεπι οεπεπ

Μο

ποια: :ιοι·διοεπι. Οοπιιι?ι νειο,ίι πω:: εάι.ιιπ παπί.

ν; οι ορεπιπιιιιιπ ιιροιιιειιιι Ρετ ποιοι ιιι ιρΓο π:: πιο οοιιοιιιοπε ξιιιιιιιιιιι, Γιιρροπικιιιι· πιω

· οι8άοθ
-..-...ω



':3:

!,:ιστοπο. °

Μ:: οπο::

ΟΡ:::Απέδ

οποία::

δικιο::

Μ

έ

:Μ

.:Μπωπω:

οπο. Β:|::ι.

Π! ι.[:::ι.

Ϊ ο ς·

Χ,Ιρο

2ω::

· Βῇιιιιξ ΧΪΡΣ Ι): :ιΞ.?ιιιιΜ::Μ. 6'εξ:ίοι ι

πιέό:Ειι:ι:ίο ΙΜ, πο:: μια:: :Με ρι·ι:ἀ::ἱπἱιιο

:ΠΕ ωειιιιιπιπ :::ρ:πι::πι:: ο νοΙοπ::::::::ι::δ , :κι

ο πω:: οοο:ι: ιιρο!ι::.ιιοπ:ιι:ι::ρ:πο:ι::: :ο ιρΓ:ι,

: |- . ο: - ν " ί' '

οπο: οσο:: :::ιοιι:Ηπι:ιοπ: πο. :Φωτ ά! Μ Ποβϊἑ

ρο::ι:::: :ιπ::::::: π:: οπρι:Η:ιιιπ Μις::

Πι::ι.ί::ι::: ιιοἰοπαιι: Ικα ιιι:ι:ιπ::::&ω :οπ : Ιω.: ο

:ο δ. το:: νοΙοπ:ιιι:ιπ:::::δ , ὰ ο :ποιο οι::πιπο '

:ιπ:::::1:π:: που:: :οι:ΐ:πιιιιπ :ι·::::ο:ο , :πιο

ιιπι: ::Ι:π: ::::π:ιι:ιπ πιο:: ::ι:Β:ι::ο: ιππιιιιιπιο

(."πυόο: ἀ:'ιὶο:ι·ἑ ι:ΡΡΙ::ι::ιοπ: νοιι::::ιι:ι8:::::

:ο πο. Μια:: :ιᾶοι1: , ο:: π::ιιιι:::: :·:Ιιι:οιι:πι π:

:::::ιιι·π ποτι:::::ι:: ει: οι:Ροι::οι::. νι::::·, ν: :Με

Ρ::::ἰ:Βπἰ:ἰο ο: ιποιιιιιιιο. ι·::ιι:::π:Ιιιο: :Η ει::

ιπ:οιοπι οι::ιι::::ιιιιιπιιοι·ινοΙιιιιι:ι::π :κι ιιπιιιπ,

δ: τοΠ:πε οοι::ι:τιδ:π πι: οι:Ροί::ι:ο:. - ο ο

Οοι:Η:. οι·ειο:άιο ὰ απο: ρι·οι:ἱπι”ιὶ · ποπ τοΠι:ο:

ιπ::ιπΓ:::ι ιπιιιίΐ:::πιι: :κι ::τοποιο::, πο:: οπο.

το: π:: οι ιὶοι::::ἑ: :Η Ροίἶ:ἑ ρ:2:::δι:ι:ιοπ: π:

Π:ο , 8: :π :::::ο:5 ο: ιπ::ιή:, 8::ιιιιιΙο: , οιιιοιιε

:παιιιιιι ιΜιο:ι·:: πι: :οπιιι:ιοπ: :οπΓ:πίιι::, ποπ

τοΠιτο::ο:έι οποιο:: ιιιΔιιϊωπιι: οι: :::ι:ιπιι

Μ:: πω:: οιι:π:οἰο ποπ ιπ:ο:ιιι::ιιι· ιπ::ιπι::ιιε

Μαιο: π8:πόι νοιοιιτ:τι: ::::το , οι:: :έ ποπ :οι

:πιο ιπ::ιτ:ι:::: :πο:Π.:ι:π:ιο :ο ν::ι:ι::!ιο:: : Η::

π:: ρ:Βιι::ι πιτιο :Πιιιπ: ιπιπ:ιι::: ιπ::ιπι::οι:: :πο

οπο: ιι8:πάι :::ιι:ιι::: , :ιιπ: Π: οι: οποιο:: ε οι::

οπο:: _ οιί?:,οιιιοοε ::ι:|:ι:: νοΙοι:::: :::::ιιιΓε :Η

οι:: :οπ:|ι:ιοπ: ιιι::π: :οπί:πίοιπ, οιιι.: , ν: :οροσ

πο, :π νι ::Πιιι:: ιπ:ιιιοιοι:: ::::::π νοΙιιπ:ι:: :οποι

:οποιοι , ποπ ι:ο::ιι Πω: ιπιιἰΙ::ι·::οπ:οιίἰιπ: ιπ- μο!ιυιΜ!ς;

:ι:Η:::π::πι π:: ν:ιοι::ΙΗ:::: 8:80 νοΙοπιαι Ρ::::ιι:Η-ΡΜΜι(°Μ

ποιοι: ω:: Πο:::5ιι:ιπ ::ι:ιι:: ιιπ:::::::π::π: , οπο: Έτρ:" Μ

οι:: :οπ:ο:Πι ιπάιδ:ι:π:ι νι:Ιιιιι::: :ι::::ι ποπ :1Ι$"::ρ:ζ5::

:πι:::::::π:οι· Μια: ι:ο ροτωι: :τι ν::ιιι::!ιο:: : Απ- Ιω” Μ,

τ: οπο: πο:: οσοι:: Π:ο: :ιιιιιιι:ι·: :οπ:ιι:οιπ: :ο Ρομπ: απο

οι:ροΙιτοπ: :ιο: , οπο: :ιι Γ: οι1:ιοιο οι·οά:Ηπιι: °[ω“#Ιι)Θα

οπο: ::ο:π οι: οο!οπ:::::::::.::δ::: Ρωι:επιιιο: ζΞά'ή"".

ι:::ξοπιι: νοιιιπτειε ::ιοιο:ιιοι:οπ:ι::ίιιιι: ει:: οι:ροί:- '

:πιο ,:οι:: ιιπ::::ίτ:ιιι:: :!::::ι::; Μάρ. πο: ιιπ:::,

:ιοΓοιι: μου; Ι):ιι: ριο:ι:Ηπι: :&οπ: :οι::.ιιιοπο

ν: Νικ:: :Ιι:ι:πιιοι:: Ξ νριοπ:::: πω:: , ε: :οπώ

οο:π::: :Μια οικω:: ιιιιοωπο, :μια :πιο πο.

οπο: :ιο::πι:π: π:: ::::ιιιπιιΒ::ι ειΠοοοιπ οι:: νο- Ι

οπο:: :Ι:Π:ιι:ι·:: τοΡοιπ , ΐι:ι:ιι:οιι: οι:ι::Εοιπ: -

απ: πο:: πάπια: ι:οπ::ι:ιοπιε οι:: ιι:::::ιι:.οπ

Φωτο ὰ ΡΓΗϊιή : δ: τιιιπ:ι: π:ι: :Π:ίο:ι·: οι: ει:: Πρ·

ι::::ι:ι:ιπ ιο:::ίΤ.ιι·ι:. Ν:: :::ιοεπι:, ,.):ιιιι: ΗΕ::

-:::ιι:: π! : :ι&οι::, δ: πἱΒιΙοπιἰποε ιιιι:ιο::: οσο.

απο:: έ:: ορποί-::ιιιπ ; οιιιι:ι·ιιΙτ οπο:: :Π::::ι::: ·

ιι:Ηι:::ι:ιπ: Με:: θα:: :ιι :ο,οιιὸο Μ:: οπο:: :Πι

::ι:ἰ::ι· οι:οπιι ιιιοίτο.π:οιιπ , οσο ροι:ίὶ οι:ο:ιιι πιο

' - - . η Μπιι:ιιπ πο:: :::ι:ιι:Ιιπ :::οοιιο:ι νοι:ιΙ!οιποιιο:ιο

ι:::: ρο:οι: ορροΗ:ιιιι: οιι:οι:οι·η ιι: οιοιπι:: :ι ν: ιι:οοιιπ: Ιιο:ι·::::ιρ, πο:: ποιο: ποπ ΙιΕι::: πο:: : ι

:οποιο π::·ιιιο:οι:: ποπ :οΙΙι:οι· ιπ::ιπΙ::: οο::ιιιιιι :πιο ποπ οποιο :Ποιοι νοιι:πτ::: δ: πιο:: :πισω ·

:ο ::::ιτπ!ιο::: νο:: Η πο:: οπο:: Β:ιι: πιο:: , ι:ιο:1ιιιι:, οιιὲιπ οποιο Γοοίιιι::ιιιιο ιιότιι:._

ποιοι:: ::::ι::::Βπιτιοπ: :&ίιε , οι: οιι:ιπ ιπ:ι:Ιιιι ιπ- ·

:πωπω ορ:ιπ:: :πιο πιο:: π::ιιιιι :ι:ιιι::::: Π·

οσοι: :ο :ι·::::ιιιπ; ::Βο π:: Π:::::ιπ :::::Ιι:ι :οπ

“τ”, μου:: ρι·ι:ο:πι:ι:ιοπ: ΜΒΜ:: , :οΗ::ι:: Η

Β:::::ε ε: :::::οι·ει; :ι:ιπ οι:: πο:: πω: ρ::γίι::ιίΐ

:::ιοι: ει:: ορ:·::ι:::ιο:Π :Χ ρι·η:ι:Ηπι::0ι::, οποιο

:::πι ω: ρ:ειἱ:ππἰ:ιοπ:: :ο οιι:Η, ν: πο: οπο::

Μ: 0ρ::ιιιιιτει , ποπ παπα:: Ρι·οχιι;:ξ ε: [ο,,Μι:

τ:: , :κ Ρ::ι::::Επι:ιοι:: :Μπα , ιιΙιοοιιι :παπι πιο

οι:: :διο ποπ ορ:ι::οι·ιι ε: Πω ρι·ι:ιι:Ηπι:: ο οι::

:επι :Πι:ι:ιι:π: ορ::::ποι , οπο:: ι:::ρΙ::ιι: ) Μ: ο”.

πιο :::ιο:π: :ιι ί: , Ρι:::ιι:: :2 Ιιο::τιιι: σα:: , ν: ε:

:όπ:::ιιιδ. °

Α:: ::ιτιοπ:::: πιο. ::Γρ; τοι:: :ι:::::ιιο: Π::

τοΠ::: Η:::::::ι:: δ:::8:ι::2. , ' οιιπτιο :ιπ::::ιιι:

οπιπ:ι:: Η:::ιιι:: :οπί:ι:Γιιι:: ιιιΒιι5, ω:: :ιοΓο!::-

  

ε ι: ο ι· ι ο ν ι.

:ο οι Πω π: απο: χ,ωε:ο π::

Πνρι:ιοιποι ,ο ο:ο:ι:ἰιι:, ιιι·οι:: οοοοπἱτι:: πι:: _

Ί

ΠΣ·

πιο: ιο::ι:π: δ ::Ιιοιιιε ιιιι:::Πιιπ: ()οι:τι·οο::ο:227,ΙΡ9

ποπ οι ό: ρ:ορι·ιο; (πο: :Μι οπο:: :Χ Μι. :.

πιο:: σ. ο. Π: ιιο::οπ: ν:ΙΙ::ιΠ:ιιι ι :ιι:::οιι: Ι):ι::

ιιιιοπ οι:: Βοπο::: πιο, ο:οιι:ἰ: :Πρωτο ιιιιι::::

ιΒιιο!ι· :ΙΙ::: :ιποο::-:`:.:;:Ηι κ Ρ:2ζο: οοίιιποοιτιιτο

οι:: : :οι _ ι::νο.:πιι::, :ι :τιο, μι: ιο.

ΙΜ:: ο :ιο:Μπο π::::π:: πιο:: :Η : ιιπ:οι· Γι:::ἱέΞ.ἑ @οι

Π: , θ: ο οπο:: :ιιί:ιι:&ιιε :::το: :ο οποιο:: :Βίδου "ω ή'

::οπο:ι:ο , 8: ιμωιιιε, μου: :οπίιι:ι:ἱ: ::ι·ι- |'"°η>"; `

τοι:: , οιιΒιο :οποι:ιοπ::ιιι::; Γ::ο: οιιιιπ:Ιο ποπ

:π:::::ιι: Πωσ: :οποιοοπι::οιπ :οπΓ:πίιιι::. να::

οι: Ρι·οιι. ποιο:: :::::::ο Π:: , πο:: οΠιιο:ιι: οροσ

ίι:ο::: :Με , οπο:: ρι·οιι:Ηπιτι:::::δ,ρο::Π::: :οπ

Γ:οιι:πτ:, :οι:::::ιοι ρο:::Η:: :ιι::::::::::: , π:εο.

Ε:: πι: μι:: ιι:: :ι:πιι:ιι::: μια:: Μ:: πιο:: :οίκο

::::ι::ο Π:: , Μπι:: οιιΠοι::ιι: οοροί::ιιι:: ρο::ί::::

:πι::::::ι:::, :ιο ποπ :οπΓ:οο:π::;_ οπο, οιιιιι οι·

ποιοι: οικω:: :οορ:ι·::ἰοπ:ιι: ποί:::ι:: , !Η:::ιι:

::ιπ ποπ οποιο: πιο:: π:: ποπ ::ιιωι:ιιφ:: ιρΓιιι::

ιιο:::ιπ: :::::ι·π:ι:::ίιοπ:ο: ποί::::πε Μ! ο:: :ιιι:ἰπ.

Μπι:: οιιπι:ιο::, ιπά::ι:πο:ιιτ:ιπ ἑ ΗΜ:: :οοπ::::

τἰοι:: οπο: (?::::ι°ίιιι: ποιοι: ρ:ιεό:ί·ιπι:ιοπ: πο,

ιπ:ρΗ:::: ορροίι:οπ: πω, ποπ οι: :ἔ: μια, οιιἐ απ::

ιρίι:ζο:ι:ο:Ποιτιοι:: Ό:ι ποιο:: π: ποπ:: :ι:::::

ιιι:ι:

τοΠι:οι· ἰπἀ:ρ:πὸ:π::ι·ἔι ποοἰ:, ιι:ιτιπί:::ιπ Μετα:

τ:το ποπ Μάο, ω: Γορροπιτ. νι·αι:::ιπ ποιο: οσοι

Βιι:ιπ :&ο ροπι ιιι:ίοι:: πιο ιιι:ροΠιοι!:,ο:ο:: Π·

πι:: :ο απο: π:: :Π”: Ροιπιπι: ι :πιο ο :π πι::

μια: ο: ,πιο 'ιι:.::πΙἰἄ ιπΡοιπι:ιιο ἰιιιοιἰ:ατ πιο::

Πι::ριι:ι::: ἰππᾶο ποιο, :οπο :ο οπο:: :απο

οι::ιτιι: οιιοιιο:: ιιπροίΠοΗ:; πιο: :κ :ο :::ρι::, οπο

ιποοιι::: ιιπροίΠοι!:. π:οι:ι: :ο :ᾶο ροπιι:οίοι::

ιπροιποιι. Α:: :οπΒιιι:. π:8, οι::ι:Η:ιτ:: οποσ:

Αν:: ι. ο: πω.:

ροι:Π:ιε :ο ορροπ:οπ:_ οι: οι:: πο:: ιι πώ:: ·

τοΗι:ιιι· ρο::ΠΔε :οπί:οιι:ι::. @ο θα:: πο: πο::

::ι:ι::ιιι ΜΜΜ: ο

πω: λ ροίΤ:Πιοπ:ι 8:ιιιιιιιιι:: να:: ιπι:δοποι:: οι::

Η: :ιπιπ:: ροιΤ:ΙΤιιπ: : α: ποΠιιι:: ::οποι:: :Ποιπιιιπ

ππωη", ν:: :ΜΙι·:::::::Ροτ:ο ὰ ροπέιΠοπ:,:ιιιο

απο: οοπιιιι: ιιιιιιι:οι:: ι: :Π`:ι::ἰ:Ιἰ::: :::ιιτ:πι δ:

πωπω: Π:: ποιοι: οποιοι:: πο:: Β Π:: ροΠ:β

οπο, 8: Μ:: ι::οοι: :Π: ιι:ορτιοι:: οοἱ:ᾶιιπι , π::

:ἀπὸ :ίἶ: ροκ:: , λ πιο οπο:: Γρ::ιΕ:ι::ι:: : οι:

οπο: Β:ο , ν:: :Η ιοΐοι:: οι:ι:&ιιι:ι μπώ] πο::

:ιπ:οι·ι:Γρ:ιι:Ιιι:: Γιιιορ:ι , :το ::ι:ιιδι·ι: 8.:ι: ω,

ι:οπ ιμο:ιπ απο:: εοπί::. π. Νο:: :ο π: 0:ο ΐ πι;

:ι : Γι:: ιπ::::ιι: οοπ: :::Πι:::ιιιιπ; οπο: πω:: @οι κ.,

· ο: πω, οοι:ᾶ:ι:ι::, οοοι: :οι οοι:ι:οι Φο:: ε:: ιιο- |

πω: ιιοθι·ιιιι:ι:ε δ πο!Τ:Πιοτ:: : ::Βο π:: Γι:::::Ιι:

Δημ:: , οοι:ιΤωιιοι:ι:: ::οιιι:ι: οοι:ι2:οιπ :ΜΠα

::πε :κι έ:: ροΠ:ιΤοπ:, οι ποπ ο:: :ιοΠ:Ιΐοιπ.

ο. ιι: Ι):ο ι·:ε:ιέ:·ι οι: πο:: :ιιιιιοπωι διποιι·- ο

:ιειπ::!!ιο:πιιπει ::Βο π:: :πιω ιρ::ιιιιι:: πω: σ”ρ'.Ψ

:π :οοπιιι::π :ο Γ:ιμοι:: :πιο ρο::ίτ ::οίΕπιπ::: οι:

:·ιιιί::π:ιο ::ι:::ιιθ, :πιο πο: Π:Π:ο :-π:πιιοι: απ·

@ὁ π:: ιι: 8ιπ:ιι:οιο Τ:ἰι›ἴιιιπ ::ο:::ιτ :ο ::ι::ιπ :ιο

ι::π:ιαειοθ:ιιι:::: : Ε: π:: πο:: :Π ρ:0Ρι"ιο:π πω::

::ιιιιιιπ: :ιιπο:ι:ιο::ιιπ :π [Μο ι2.ι:οπο: οι::::ιι:::

ιπιοιι€ωνι :_:ΐο:άιι Π:: μι:: :πιω Γο::ιιιιι:ιιο :Ξ

::Βιιιιιοιιιε :ΠΕ ρο:::ἰ: : σε: ::ιιιίιιι: ι:ιιι:ότι: Γι::

:το Βιιιι:ιιιιιπ , απο: οποιοι:: ::Βοοιιιιιοπι Π:

2 ' ιδιοι::

δ:0.



ι Μό

Ριοοιοι πω: οπο: ιιπᾶ. επί: οὑἱ:ἄιι ιιισι·πιιιι πιω;

Βσιωι.ι πο. ι3. ριιπιοι πιο: οιιιιιοι, ποιο ιοΒοιιιιι,

Π' ι .

!Ποιο το.

Ποπ:: που

πιο πόστο. Ο(”Μ. 9.

ιοοι ίροοι.ιιοπι ο οπο".

ποιό οιιιπ:ιο εοιπιπιιοο3ιιι Οοο ΜΒΜ ίιιοοιοιοιιι

ειιιιοι·οοι ειπα ι:ιοΐοιιι , πιιιιοπιπιιο ιιιι :οποοιιι:

ιιιοιιιιοοι. Α: ποπ οκροοι: . ιο το , ιιιποει μπω.

· Ιοιο ω.: οιοιιιιι ιοπιιοιιοι ίοριοπτοοι , έ: οοιπιπο-ι

οι ει:Η:&οιο. ?το πιιΞ`ι οίιοικιο ππ:ιπιιο: Μιά.

'Η' " ιιια:ίοι·τιιιι 8. τω. Ποιο. Ηιε οιιιπιιιιιιι 1. μ. π. ιο.

ο Τ” Μ. α. ι. οι σ. @ΠΠ π. τοοι ι. ΜΜ.8Μ.0· 9ο. (ο πι. οι

πούιι_ ποιά· οποιο πο ιιππιιι:ι:ιοιοοποιοι: Πω ειπα ο ποιο.

πιο “ω”. τοπ; 8οιπ.ιο.ιιοπιι ο :ι.ο:οιτι οι Ποο ποπ αποσπο

"ω". ο π:: :ιοιοτοπι ιπτ-ιοπο ειιΠιιιοΐοιιι ο πωπω , ποπ

ποοιοιπίιοτ οπο:: ν: ιει:ιοπο ειιιιιπάοοι ο Βιιοιιιο.

(Μπι .π. :κι πω. ποιοι· Πει απο (ο Π: ποιοιιιοπι

πω» , οΠζιι:ι.ιιι:οι ω:οιοοοπι Γροοιιιιιε :οποιο

Ιοιιιιιιιιπι:οιπ , ιιιοοιιιιιιιο: , ιιι Ποπ ροποιο ποιο.

πιο 8: Βιι.οοιοοι π οι: οι: ροποιο εοοιιιοιπ, ποσο :Η

νι:ιοΐοιιι , :πιο ιιιιιιποιιιιι πω: νποιπ :ποιο

ιιιιοιπ ιπ πιο ειιιω;ιοι ιιι6ιοιιι: ποο οίι ιιοπο πι.

οιοοιιιι·οιοπι ιιΠιεποτιο; οι Ριου π! πω.: ό· ω... :

οο ποδι ποιου! , ποπ οι ιιιοπιιιιοτπ οιίΠιι&ιιπι πιο

οποιο: π οι οιιοπ:ιιιιιιοι ιιι:ιοΓοπι ιπ ιιοιιιιιιο: οι

ποπ πιιπίιε ροι ποιοί. ποιοι ιπ Ποπ ιιιοΙοοι:οι

ιιι παπάκι. π.. ιιιοπι 8. Βοᾶοι·.:ἱι οπι.9ι. κοιιι.8επι. πο·

απ. ο: ιιποιοοιιιιι οποιο ιιοιιιιοι πι. , ποπ ιο

Ποο ριοριιο οΙΤο οσοι:: ποιοι ποιοιοπι δι: πιο

οπο: Μι Βιιοι:ιιοπι ποπ Ιοιι1οι ριοριιο, οι ΓΡω.ι

ιι:οι ιο Β:0 πι. απο δ: ποιοι, άπο οιπ:ιοιπ οιο

ριιο:ιι:οω ειπποιοιι: ιπ ποιοι:: :ιο ιιι 8:ιοτιιο Ποιοι

πιι ιο: πιω ιι ιο Βιιοιιιο ποπ ιοΙοοι ειΒιιοίοι: ποπ:

ιιο.ιπι :ιιοριιο:πτοοι, οι οιιιιι.ι:ι ιιιοοιιιαιιπ,οοποοοι

ιο ποιοι:: ιιπποιι:ιι: ποοοίΪο οίιτ. (Σοπιιι. Ε:: πιποιο

8: Βιιοιιιο, ποι ιο ποιοι: Ποπ, οοιιιπι: οσε :πιο οπιιιι

ριοριιο:ει:ο πι: ιπ Ποπ : ει: Βοιοι:ποοι οπο..

οοπι ν:ιπποο πιοιιιιο:οιο ποιιοι·ιοιι δ: οποιο-.. Ποπ

ιιι οποιο; απο δι ιπ Ποο. 3.Νοππιιοπι 8. Πιιδιοι,ποΙ

πιο οπ:ιποοι ιειιοι. ιπ Ποο ι:Γροθεο ίοι ποιοι

·ιοι:π:ιιιοι ιιιοριιοι: ιιι:οιΙιεοπ:ιω, Μ! :οποιοι νιιιο

πιι ι οιιιπ ποπ οποιοι οι πιι:ι οποιοι ιιι:οιΙιεοπ

οι: Ριοριιο :οποορτο οοπιπιοιιι Γοιοιιτιπ , ιικιικω

·' όπως ιο (οιο:ιιιιι πω: , .πιο ποιοι' οκ ιιιοριιο

οοποοριο σοιπιποιιι οποιο ιποιιιοει:οι ι.ι πιιοιιιο ι

απο ο .9.Τιιιι. ό· τοΙιςιιι .9ιΜ. ποπ ιιΒιιοοιίΓοπ: ιο

ποιοι: πο ειπε ιοιιιιοοι οιιποοπι ιτο:ιιιιιιιτο:οιπ ιο

ιιοπο ι:ιιοοιιοπι πεππιιοιο , ποπ ροΓοιΠοπ: ιιιοιιινι

ιπ:ιοπο ιιιίιιιι&οπι :ι.πποειιο : που: πιο οι ιοιοπιιιι

οι ποπ ιιπποοοιιιο: ιιιιπο:ιιπ ίοιοιπ ιιιιτοιπ Γοιοπ

πιο ίιοιριιι:ιε ιπ:οιιιΒοπιιπι ιιι:ιοπο όιοοιιιιιο .ι Μπι.

πιο ιιιίιοπιε, ποπ ροΓοοιοπ: ιιιοπι, ν: οιοιιιιιιοιιι οι

τη. Πιπ8:οιπ ι Γοιοπιιέ πιο” π.Νοιιοε ο: 8οιιοι

Με ιωποι πο: Ροιιιιιοι, πιο::ιι·ποιιοι,οιιιι$ριιι:οιπ 3.οΠο

ό' @Μάι πιοπιοιπ , νο! ριοοοιιοιο ν: Βιιοοιοοι . κι οι: οπο

πιο, ω! “Το πιποιοιιι, δ: ριοοοποιο ν! ιιπιοι:·πι, 8ο

οι: ποιοιο ται ρ:οι:ο Ρει:ιιε 8: πω. Ποπ. .Χοπ οι

@οι πιο «πιο ι: 7. ό· 8. θηριο. πω. 50_ιιιΕπιιιιε.

ιιιιι..κ7ιιιιΙ. οι Μοπ0!02. σ. ιο. πιο" .ο πιο Ι.6.σ.ιπ.

αρι·πι.ιιι ι. ιιξΙΐ.ιο. π. ·ωιο.:. νιιι απ, ο: :Μάο οπι

π ποιοι οοιιθ.ιι·ο , δριι·ιιιι δ. οπο ιιιοιιιιο οιποιοτπ.
Ο ι Δ; Ροιιὸιι Ροιιοι δ: $οιιοιποιοιιροοιιιιοιτι οπιοιοπι

Ιω απο οι οπ.ιοειιο οιιίιιπ&οιιτι ιπ Πιο ποπ προ

868:ιο:=ιιο , οι οι: οΠο

Ν! ι

Μ: _,

πο.:

Ποιοι».

απ.

..οι

(νιι0 οιι:οι›το Μισο. πιιιι!Οιιτιο. οι π. πι. σ”. πιο. ι . -

πιο ιιοπιιο ιπ οιοιιοιιε οιΠιιι!ποι: :ιοιο- απ.. πιο.. ποιοι οπο: που δριιιιιι5 ε. νι 512

ι

κ

Πῇιιιι.Χ Η'. Πο 'ποιαιιΜτε Πεί: δεδιιυ Ι Ρ'.

78: ο: Βιιοιιιο , ποδ.ιι ποιοι , ει: οι: οιποιο ιιιοοοιο

το: ποιο. οι ιιποιο ποπ πιιι ιοοιιιι:ιοτπ ιιιιιοποπι

Βοιιοιιοειοι , ιο @πιο ιιιοιοιπιο , :κι ιιοοοιΙ. πιο·

ριοεοΠιοιιιι ποπ ποιοι: πι.ιοποιει πιποι πιοιιιιιιπ:-οιιι:ε ιιιειιιιιιτ , οιι:ιι νι πιο ριο:οιποοπ πω! "πιιωιιο.

ποιοι:: ίροοιιιο.ιιιι οιιιοιοτι:ι.ιιιι "πω" 0ιιυιοι ο #ωι.εον·

.Μπι πιιοοιοιιι.- Βιο:ιτ ποπ οπο" νοιποιο ο8 ώ·2'0 α

Γοιοιιιιέι ποιιοιιοο Ριι:ιιι πιοπιππι. Μ! Γροοιιιιἔι δε! ε" "Ι)"°

που:

ιποιοι.1οιι,ιοιτοπιιοπι οιπποιπ ροιιο&ιοΠΦωι απο ·

Γοιοοιιιι ΡΜ: ιποιοιιι: : οποιο πιιιπρο ροιΪοᾶιο

ο πιοι:ο1Ποιιιι ιπ ειιιιιπιε οοιποιοιιιοει:οι· τοιιιιι.ι

πιο , (μια ιο :ιιιιιοιριο οι! ιπ:ιο ιιέ:ιιιιο ο.ιιιιιιιο

ιιιοιιτιοιιιο: οτ ποπ :τύποι ιπ πιιπειριο ιιιιι·ει:ιτο

ι·:ι:ιο οθιο::: οοοιιοιιιιιο.ι:ιοιιιε οι: ποιοι Γοεοπ

ποιο οπιιιοιτι ποιίιδξιοποοι , ποἔιπι οι ο.οιιιο: . ι

ιιή8ιππΡι·ιοπω , ποἔιιιι ιο οιιποιοιο ειποοιι:ο

οι ιιιοπιιιι Γοοιιιιιιοπι οιιιιιοοι ιιει€οάιοιιοιπ ,

πιιιιιιι ι:ιοιιιιιιι Πω οιιειιιο ριιοιοοι ιποιοιιιιι

Πιιιι , οποιο μπακ, ν: οι:οιο:ιοιοπι ιιιιοιοοι ει·

πιοιοοι οιοο:οιιιιοιιι , δ: Γοιοπιιιιοι πιιοιοιοιπ,

ποπ ποπ ω... οιιπιπο οποιοι Ροι·Γοιιιε :ποιοι

ἀἱε , πιοιιιιιο πο: ι:ιτιοιιοε ίοιιιιιιιι οποιοιοιιι

ιιιιιοπιει οι ποιοι” ποιίοοπ πιο πιοοοοιιιι: , οι

οψη. ο _

Ποιο. ποπ απ: οποιοι: ιιιιιοποπο οι: ιιο·ιοιο

ιιοτιοπ:.ιιι, οι: ποο δριιιιιι ΒΔ. ο Ρπτ`ιο δ: Ριιισ Ιω,”5,Μ

μιοοοιιι: , 8ο :ιο ιιιποιο οιΤοπ:ι:.ιΙι , :ιο Ποοειο- "ω, ε_....

:.ιποο Τιιοι:ιιε απο:: πιιπιιιιο Ώ οίιπι Π: Ριοιιο- ιπιρε'Απ

&ιιιοι εριιιιο. 8. οιίιιπποιιιιι ιοιιιιιοι ο $ριιι.οφάιΜ π

:ο 3. ριοιποοιπ οο Ειιοιιιι ποιοί! :ιιιιιι·οιιιι:ι ποιο- σ”

οι Ερωιιιο , ποπ :Η ·.ιτοιιι τοπιιοπ:ιιι ιο ι:ιοιιιιοι

ίοοιιιι.ιοιπ ιο ειοιὶιπιιοπιἑ ΡοΠοΠιοπο ε: ποπ πού

ΜΜΜ: ποιο εοππ ΜΒΜ πιο". , ποι οίι ιπ Ρα

ιιο 8: Επι. ιοιιιιιοι οιιιιπποειιιιι :ιο :ιΠ3οτο πιο .

πιο, ιπ οοπι :οιιοι: , ν: ιο :οιπιιποπι πω.. ι

ιιοπιοπι πο ιιᾶοοιι οι·.Ποιιιοπο , οποι ιο ριιοιι ω- ι

πιο: , ιπ ποπ :Η ποιοι ιριιππο , ποπ.ιιιπι π. ποιοι ι

Γοιιιιιι.ιε, ποιοοποο ιπ οο ριιοιι ποιοι ίι.ιιιοπι τοπ.

π: ίπ Ϊ ιιι:οπι 8. ν: ιο πωπω ιιοπιιοιπ :ιοΠοβ

Μπι , επ :ιοπιιιοπιιοιπ ιπ :ιοίὶοιιοιι οιιΒιιιιι.

ΝΑιιιοι νοοπωιιιιιπ τι...: ποπ οι! Ριοι:ιοόιιοι.ιε,

πι πο: ιιιίΙιπάο: πο οιιιο&ο, ποσο οπο: ; ο:

οοπίιε·ποοιι:οι ποπ παπι ιπ Ποιά :οποοιο, ν: ιο

ιιοπιιοι οιιΙΙιειιιοπ: ι ιιοΠοβιοπο δ: ποπ Ροίιοπιο

πο ·

Ι

ι α.

Πίσω ποιό

Κέιπ ι. πο:: οπο. πο ι”οιππιοοι μάπα: πιο ιθ

πο3οιο ποιιοπιιιι οπο: οιιΒιιιο οπιίιοπιο ιο Ριι:ιο ΝΠΙ

δι Ποπ ιοι-Ροάο 8ριιιτοι 8. ποπ οι: Μποιο ιΕπι,

ποι οοιιιο:οπιαιιοιΒριιιιιι δ. ποιο οιιοι ποιοι οι·

:πιο δ. οοιτιιιιοπιοαιω ιιοΠιοι Π: ροιίοπιο πιο

ιιι.ιθιοοι , ποποι: ιο οιιιοᾶοπι ιοιιιιοιο ν: πιο”.

π... .ι ροιιοΠιοπο 8: ποπ ροΠ`οίιιοιιο , πιο Γοπι.

ροι ιο ιΠο‹ι πιο: , ν!ι11ΠΟΠΗιπΕποπτιοϋτοιΡοβ

πω. ποιο :πιο πιο Π: πω. ποιίοπο , ιο από

πιο: ιιιοιπο Βιιι:ιιιιιιιιο:, ιορροποι ΓοιιιΕιιιι οι :οι

ιιποειε οοιιοποπ ιοπι οᾶο :ιοίιοίιιιε., ριοιπιιο πο·

πιο: ιο οι: :οποιοιο,ν: οιιιι:ιιιιιοπιοι πο :ΜΜΜ μοβ ι

ιοΠιοπο νο! ποπ ροΠΕΠιοπο: απο ιιιιιοιιι Εριιι:οι

3. νοιιίιε πιο άοιιοπ.·: Βιιοπιιιοι, φιλοι ποιοι,

απο ιρι-ο_ποΙιπιπ ιοΓΡιοιοι. οι5ιεθειιιιι οιιπιπο απ·

ΠΕ.ιιιοπε ο ροίιοΠιοιιο, νο! προ ροΠοιιιοπο , ποιο ιι

οοι ιοιιιιοιιι: Ριιοιοιπ οι: ?ιιιοπι, ν: οιιπιπ:ιοι:οι Π,

οιίΐοπ:, οποιο ειικιίιοπτιδριιι:οπι $.οπο παιιιιιιιιιι, πιο :ποιου ιοί-ΡΗ: ιι_ιο.,. ιιιροιιπιπιι:οι , κι ω.

-.,..,....ι... ν: Βιιιιοιιιοι, δ: οι Βπιπ:ιιο , ποπ. ποιο-ι πιοιιιιο.ιε π:: 82 οοπίοποοπτοι ποπ ποιά :οίριοοιο

πιο , 8: οκ :οποιο : ποιο οίκο $ριιιιι.ιε δ. ποπ ριο- ' Πιο: ' ν: οιιιιιιιιιοπτοι λ ΡοιιοΠιοπο 8ειιοπ ποσοι

κοπο: ν: ποιοι , νοιο:ι πιποιο·Ρειτ:ιε δ: πιο; ΐοοοιι- ι Ποπ:: , Ι:ον:_ οἀιι 8οοιιοπιιοιιιοι Ροιτ..σω , ποιο

οπο: 8οιιοπι::ιιιι ο πο Γροοιιιο:ιιπ 8: ιποιοιοιοιιοοι ' ΙοΕπιιιιι: Μ” παμ.μιροχιΠοιπο” πω: :οπιιιποο

::ι:ιοποπι , :ποιοι ν: ποιοιοιοιποειιιοΙοοι: ιπ ιο , ο .ίπποι ριιιιοιΡιπιπ ριοάοᾶιοιιοι.

πιο ίοοοιιοποι ιι:.ιιιο ιιιτιοιιοιπ ποπ οίΈ,αιοιοι , Και Τ

Μ!.

Ε'β. π..

2. Ριιοιιιιε οιι8ιιιιε ποπ οπο: Μ! ιιιαιοΒο9π-]·.,,,"π_

Βιιιοιπιπ, οποίο .ποιο 8:ιιιι:οι δ: @ιι ΒιιιιιιιοΦι ιιιοπι .οποιοι :οποιο πιοοιιιιι ι Βιι.οι;ιιο ιο πιο. . πω".

«πιο



 

· ι ο ο

`

-ι

ιτ11ῇ.Χ1Π Βιιιιι!ιιιιιιιιιβά. δεἔἶἰυ .75Επ ι ” πι.

ιιι·ιπ 86 ποιι ροίΤοίΠοπΕπι ιεἴρεᾶιι ιι€ιοιιιιι ω.

"Βιπιιιο8 ι οιεο πιο οιιιε&ιιιπ σιτιοι·ιε ιρωιιιι ι

@πιο άιΠιιι&ι. Απιο:.`ριοποι ριιοιιτει8 .πιο

Με ποπ τοΠιι: , οιιιπ ρειιοποριοσοπεπε οάιι πιο..

τιιιιιιοι οπίΠοι ριοοιπιιι οιιιι.ιιιοιιο οιιπι.ρωΓοιιιι

ιιι·οοικιπαέ πιω πι. οιιΒιιιο- οπο: πιω οι ο

Ηι.ιιιι ιιιιιιιιι ιιιιιπι οιΙοοιοοιι&ιιιιιιιι τοπιπΐπιποπ

ω". ..ο πιο ιειιιιιιιο: π... οιιιιιιιο ροπνιιιιι ,

'ΕΠ, ιιιιιιτι «κι ποια ι οι ι:Εοιο μοιιιιοοιιιο. π...

οιιτειιι ποπ τοΙιιτ, οιιιπ ειιιιοεπι πεαΠιπι :επι “των

οι, ᾶ.:ιᾶο ι·κιΠοιιιιι πιο .οπο οιιιιιι:ιοιιο πποσοπι

τε·τιπιπιιι ρτοαο«πι , δ: οι·ιιιιτιοιιιπι πιοιιιιαπω

Τιιιποιιιπ ποιοι ιιοτιοιιει!ιε ιο ι·ιιτιοιιο ιιιποιιι ι. ποπ

:Η ιιιιιοιίιιε πιο επειιιιιιιι , Παπ ικοπιΕοι|ιέςιω πο·

.τιοπιι!οἱιο ιιπι.ιιιιι , πιο ΐοιιι-ι·ο!ο_ι;ιοπο ρ·<ο;ιιιι>

απο. οι ιιιοοιι&ι , πιο: ποπ πω: ειιιί.·ιΕιιιι:οπιοο

Με (ΙΜ. . πε εοιιιιεθ:ιιισι , Μ! ιιιιιοιιε ι·ιιιιοπιι , οι πο. Μ.

ὺ3.β°¦. Ειιιο, οιιι πιιιοΠοι.ιιιίοιι·ιιο δ. πιο”ΗΜ ΝΝ

ποιο ι:ιππ οιπιπι .ιιιιοι· οΠ`οιιιιιι!ιιει. ιι:ιριι:ιτιι πι.

ποσό οοιοδ:ιιπι , οιιοιιοιι οπι€άιιιπ_.ιωι%ιαπι δ

και: δ: ΐιιιο_οιιοά ποπ ιιιιιΒιιιιιιι οΐιριιιτιι δι

.ι δοιιιιιιιειι:ιιι· .ιπιοιποιιοπαιιι οι: ι:1Π:πειιιιι πω.

" . ιπιπαιιιι· οιιοιἱ ω... ιιϊωιιιπω,. οΒιοᾶιἱιιι Η;

ιριειοπιθιπ, ΜΜΜ πι οτιπι:ιοιο ι-Ριτιιπιο τι:ιιιιιο

Μπι Ρι·οιιιιαπιπ , απο ιοιιπιποίοιι.ιιο ισπ

τιοπι:ιπ οι·οοιιαι , ποπ ποπ ιιιιιι ιϋιτιιιοικοοιπο

Μ” ιιιιιοιιιι ό πι! ριιποιοιι οι·οοιιαπιιι οι πι.

ιπιιιίρ:οοιιι%. · - Π _ .

χ”. πω. π. ιι:οποιοιιιι·, ι, παπι» ποπ :οποιο Πέπσι

Μι. ι.. ώ Γρι:ι.:ιιιιι 2ΠΙ01°ε ο €ιιιιάιο ιιιπιπέιοιει:ιιιι ιιοιιιιιι

ώρω μ. πο; ιιιιιοι· οοιιιοιιιιπ ιια:ιιιιιιιι ιιοΠι·ιιποιο ι ροΠΒι

·ώ;;""' ποπ:: :ιι ποπ ρ.ιΠειΠοιιοΒο πω: πι. π. ποπ

ΡοΙΪε νιιιιιιι ποιοι. ιροοιο!ιοιποιε ιιιπιοιιι.ιιιιιιιιι

το ιιι..ι.. πειι.ι:ιιιιι ι Μο πει: ιιιιιιιιι νιιιτοι·επι πω.

νιοιι›ι·επι, απο ι.ιω ιιιιιιειιιιιι τωοπιπτιαι:· ασπι

ΡΙειιιιιι·,. π π.: πι· :απο που. πιπ:ιππι ποιο ποπ

Ροιοτιτ πι ιΠιιπι ι-οι·ι·ι ν: ποίιτιιιιοπτειιι .ι Ρωτώ

ποπ οι ποπ ροίΜποιιο, ιτίιιπ ιΠιιιιιιιιτι.ι πιο και·

πω” ροιΠοι·οι. 3. ποπ ροίιο οικοοιιιιιιι απο·

το [οιριιιιππιιοπο επ Βοιιιι , πο:: ιι&ιι ποίΠο6ι ι Γρο
Δ :Μι πιποπ:ο Βιιιιιιιο .ιιιιιιι.ειο. ο . .

Ι).!'2,:Α Ιοι!ετιιιιειι ιπιοι Βιι.ιιιιιιιιιι , .Σ Π ιιιιιοπϋπι πω»

8.49 ό, πωπω οιοπΓοιοΐοιπ, πι; απιεπιιιιτ οι οι) , οιιὸό

.,ποινιΠοι απ ιιιιιοι, οπο Πει” Ιειριιιιιι :1ιιι:ι.ι, «πω ιπ

Φ;Μω· οοιιιιιπ ποιο πωπω ' 2&ιιιπι18 ροίΤειΤοπι ο πι πι·

δ”'Ρ"Μ· πιω .ποπ οποια πιιιιιιιι π... ι νιι ΒΜΜΙΙ.ΠΠ. Μο

τιιιιιι·ὲ ι ικα ποιοι , ν: ιιΒιιι.ιιιιι ὰ ετοιιο , δ: ι

ἱποιεπο , Η οκ ποιοι: πιο ποπ οπως, τιιιποπ τοπ

τιπέιι:ιι: πό ιιιιιιπιιιιι κι οι ιιιιιιι·π π. οπο: , ία.

Μι π: οΒιι·διιιιπ παπι ι:ιιιεειιιιπιπ πιιιοι€ιι ι ια!

ι:ιοπιιιιι ιΠιιιπιιπι ..ιι :Ποιιιιιιιικι· οιιιίιοπι ιιᾶιιοΜ

ιιτειοπε; Νεο νι ιιιιιιιιι5 είΪειιιιοιιτει· Ροιιιιιιιι

πωπω οι! Μπι! ν: οπιιιεπε δ: ιι&ιι πωπω.

(ΣοιιΠιιιιι Αιιιοι· ιιιιιιπιιι ιπ πω απο Μπιτ πικ

ιο αιΒιιοιΙιιιιτοοι Μπι : ΗΒΟ Η ποιιιιιιι πωπω

επ επιπων ποπ νι ριαιτιπιππι, πι! νι πιο ριπ

ιεπι δηιοΠείΤυπι, πει μια πι ιιιιω πω. -

Ψ _ Δω «οι σο π οποιο ποιοι μου παπι· οτι Μπι-ι

2.." ψι:ιιιο οιιιοιιιιοιιιια , 8ειιοιιιιπ πιο οι! αιιιιιοπτιιιιπ

' ΙΡ: οπο! Η ιπ ιι!ιοιιο οιιιε·έιο οιιι2:ιιιιιι Μειο

πιω οιιιάάιιιιτειπ κι, νιἱ :Η πι ιιιιιιιι, “πιο

Μαιο: πάω ίπποι επι ποιοι Ϊι:εἱπΙἰε , ι.ιἑ τει·

ιιιιιιιιιιιι οι! μπριιιε:ιτιι οιιΜοιιΔιειιξι ι οι Βιε.ιιιιω ,

οπο τοιιπιπιιιιιι·ιιό οιπποιιιιιιιιμ οιί'ειιιπιπ πι-.

Βιιιιιι ιιιιιιι· ίειοπιι.ιιιι 6ιιιριιιι. ιιιιοι!ιεοπιια , 8ι

ιιιιιοι·οι;ιι ιΡΟΠ.ΙΙΒΜ ; :μισό πι. καπ: ιο οοιε.

&πιπ Π; Ροίἱι·ιιιΕ: :πε!πόοπε ωιιιιςπιιοπι υπαιτι

(;.",,ι ,,,ι_ πιο ; ιιἰι: πωπω ριι-ωιἱιιιἔ; ποπ ποίιτ.ιιθ «που.

ΖΗΜ,τιΜι ι ποπ Νικο. Με! ‹οιιιιὶ: ποιοι οιι.ιιιιιιε οι: π.ιιιιτ:ι

@οι Π: οι” ' 4

πω.. π. ιιιποπ πιώ· ιιιι.ιιιιστοπιιπ οι! [μια ΠΜ- .ιιιο πι. τοιιιιιπ,ιι·ι οιιιαβιιπι ιιιχτ"Έ8επιπιπ .

βρω Ν. πι. 62. πιοοιιι πιω. ιιιιιοι Μπι κι Ρ.Πιο οι ~

Φωε&ι, Ρ€ι(0&ιιιΕΦα ωρ4ρι @Ϊ πό ωιιιιιοϋἶιἔ

απ” πιιιιιπιιιι οοιις·ριιιε .ιΕιοιιιι:;_'πι·ι; «πιω πι

Ροιιοι· :οπο ι:Ιοιοΐι;ιιτιο , οιιέι.ιι οι πιο” Όσιρι

@ο Η Ριαίοιήιιι ιιςεζιἰ2.τἱ0 ;..Μιιι_3°ιιςποιι ι·ςΒι.ιις.

πιτ οι ιιοιιι·ιοτο,[[δο_ ςιι.ιιιιι_ιιο ιιιςι,8;ιιτι σοι;

έξι, ιιοιιιιιιππε πιι.ιιπΙ_όιοιιιιι έ °:ΨΗΙο οι ο παο

πιω ποιο ι πω:: :ιφοειπ ιιιοεξοιμιιι οι ειιιιιιιιιο

ειιιι ποιο ειιΠέπει·ι ΡΩ!Γε ιιιιδ.ιοπίοιίξιιιπιιιι ι

Κος,ιιιιι:ιιοπιι πιο” :Η πο ιιι0ιιυπιόιπς_ιΓπω.. ι·75.

οπο ιιπιοτ8ι.ιζιοπάιπιπ πι οπιο:ιππιιςποιιπτιπιιοπ δω? 3· ,

ποπ οι τοπιιιι Ριιιιοτοοπιππ , ν; ιιιιιμ· ιιιιιιιιιι?ιι: ω” ω;"

ιιιι_πιποι· πιποΙισιι απο. οΙσπμΩ , οι απο" , ποπ ιι Τ ξΐ::'.(Μ.

ο -ι:ιι ποιο. @παπι οιιιο:ΐο ειι_ωιωιωιιι;ι πι.$ι.εωι. -

πιο ποπ καπ πι βιιςωπι πιπειιιιι;ιι :πιο ι-οιιππιι,

να] νιιζιιΔΠ .ιιιι.ι πιω , το ιοίαποποποιι Αφοι·

πιο., ίεο;Γπιπιιι οεπιποι·ιιιπιπιιι:ιιιιι:ιεεοιπιιιιιι- .

τοπια. Επ·ιΒιιιιιιι ιιιΓι:.ι·ποπ ιιιτιετιιιιιιι_ιοιιιιοςι_ιέι' ` Μ'

πο οι επιιοιιιπι ι @πιο ιιιτιοιπἴπἀιιιιἱ πιο @ποπ

πι πζέιζιιυ;ι .Ξιιιιιιι Γϊι,ιοέΕπ Βιιιι:ιΒ .ιι...ι πο:

πιο!) ο .κι Μπι ποιοι ο κ: _ ιι .και ι ειιιιιιι_5 4 ·

Ε..6ιιι Μπει€ιιοι πιω ιισ.ιιιοτο , ποοιιο οποιοι; ·ξ° Φ

οποιοι. ιιιιιι ιιιιιιιιιοιο ι:ι·ιιο80ή.Πιιι Βοπιιιπ-ι Η Μ”.

οι.ιιις]Γιιι πιιι;έ30 ιιιιιδιι ι ποπ ιιΉι:.ιιι ,ι !Ε.ιιιιπ “ΜΜέ

πι” ι πο:: _; πο: Μισο Ρ(ιτ€ Δ π; απο:: ιι 7χι|"ιΜΜ;_

ίιέέξιιΜ νι π ροιιιιιι_ιιιι€ο·ρι·οιοιΒιοοιοι :κι πιο πω" πω"

ροπε·ιιιιιιιπι πιο ποιπει:.ιιο, :πιο οιΕιι €1°ΒπΕιιιιιἔ.|›·“°|”^

πι οιιοιιιιιοτιιπ οποι , ποιο ιιιι.ι.ποπιιιιιιι;:;:°

> ιιΞιιπ οι· ο πι] ίιιπι οι π: πιππιιιιο ·ιπππιιοιπ ·
η" ` ε ,€'.'.' ια· ·.>'.' πιο ι

ποιιιιπι_ εοιππιιιιιισ.ιι _ιριιιιιιι ε. Οιιιι.ιιιιιι νιιι·ο

ποπ οι ιοιιπιιιιιιιίιιιι ι:οιππιιιιιιοπιιιιιπιι, πιο αιω- ο

ιίιιτι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιΒοπο ιιιιιιροπιίϊο. Υπό:_οπιιιό

εοπατριπ ποπ ο'ισιτ ιιιεει..ιιι ΡοιιΕπιιι Γοοιιιιιιιζ

οι αέιιιιιιοποιίτιιοποιοιιο οοπο ιππιΡο πο: πιο -

υΕηΕ επιιιι ι. πιο: Βιιικιιιιιιι Ρ που: πω: Βιέ

Ριιίπο, οπο: Παει. εοιιιειι;ιιιπι ιπι·ιιπάεπι επ:ιιΔιοιιι3

:μιὰ @απο Μπι” ..ιιιιιι ω εοιοπιιιπιι:οποι.ιιιιπιβ

π; ιτιιιὶιιιο . οπο, οιιίΕο, επι νπιοποι.ιιιι ιςι.ιιιιι.

πο, να πιοιοθο. πιω @του Μπι οι @ποπ

ι:οιπειιιιιιιτ πι :ιιιιέι:ιπ οπο”. ιιλ πω" ποιοι.

πι Πειιιπ ι.ιιιιιι απο ο &ιι” ιιιι.ιιι ι:οπιιπππι·

ελποι·Γειριιιιιι Μπα: Ρει(`οπο, δε ειιιιι νιι·τιιι? _

ιι ροποποι Βοπιιιιι ιπειοιιιιιιπ , τι μοι· ιιιιοι:ιποι.ιπ: ποπ απ.. πιώ επι.ιιιιιιιπ ιιιιιι.ιτι ιπΒιέιιιδ πο·

πο,.ροοιιι: ιοπιιιιιἱ Ϊιιιἰτιιτ. Βιι:οε ί ι:τιπιιι ποιοι ιδιοι!

πιο. πόιιπ:Πιιιι, οι νπιιιιιο. επιππιπ :πιο πωπω.

Χ·είο.ιιιι·ιιιιιοπο πι.. πιο νιιιιιιιιιπ , οιιιοιΙο ι:ι- “β

Μπι Φοσιο; ιιππιππισι"πα π. π.ιιιιπ αθ:ινιι οΪ6 `

ΗέΙὶιιὲ. 8.ιι.ιιιιιιιιι τοιιιιἔι νιιιιιιιο Μπι .ι :

&ιιιἔ. _ _

. Ούι]:ισ τ. Μαιος πιιιιιιιιιι πι ΜΒ :.άιιιιι: ποπ απ;

οιπιπΒιιιιιιι πιο ιριΞ τοιιοεπιι:ι. ιι&ιιι: οιΡο Μαιο

π., 2Γ110!'επιι1πωιι€ιΠ λειιιιι.ιιο Ρετ πιω επι απ»

πωπω πι οιιιιεθειιπ , οι επεσε, οσε οιίιιπΒιιί

τω., οπο: πι ιιιππιιείΙο ριπιιιο ριιπειρ]. Καπο οι
. _ Δ _ Ρ /)- `

Με. ιπιιιοι·. ποπ Νικο οι μπώ ιιιιιοοιιιιει παι15ρήιικΕμιιιιΔ .

.πωπω οοιιιιόοι·ιιι , ΑΠιιιιιιι πο:: :Ιινοι·ιιιο.: πι ΜΜΜ. -

.πιω , και πισω πι. ΡιιωΡιιι εει·ώιιιιιιιιιι

παπι ποιοι· ι·Βοιιιιιτ “Μι ιιιΐ:ι:ιιι !ιι!ιο.ιι νιι·ιιι.ιιι

ροιιι:ιιιιι πωπω ιιτπιιιιιιιιι -ειιοάιιιιπ απο :ιιδιάιι

πιιοπιιιι ειιιιι:ει·οποιοπο πιω παπάκι. @ποπ :Ω

λ ι›ιιοιι ιι;κά.ι:πιο, οποιο πι· ιοπιιοιιτιο ιιι.ιιιι πιω»

πωπω ιι το οοΠιπτ. . ' Α

@Μάσι π. ΚορυΒπ2Ε πι: ιιπι:άιι: πι υπο πω;

ρωιιιιριιιινω απο , πε!!οιιι ώστε ιιιιιιιοψ. ιι.ιιπ :μπι ο"#ι€

οποίοι . π... Πω απο εοπίιοτ , που: εοπιιιιίοἐ ΙΜ···ιι

Μπι ιιτειιΒΡοιπιιιι.ωι :πηρε οιι·ιιπροΠιοι|ε ροπ

το, πιο Ρο ο ΠΜ πι. .πω : :πιο οιιιιιιπ που Νη

ρα Μοτο πι. Ποπ ω.. οιπιπιιιιιιιιι ἐπὶ ,ως ο .Β

ιιοπι ιι Π: πει:ΗΤ.ιιιο οιιιΐΦαοπι. ει: Μπι νε!ιοτιοαιι ”
Βοπιιπι ιι!ιοιιο παπι Μο ποπ οοΠιάειιοιιιπ. ώ · ·

ι | Τ 3 οοιιζι_; -

/

.Δι



Φορ·

.ι πιιιιιιοπιέ:Μ :οιιιιι:ιιιιιιιιι ιιοιι! πο:: @οι οι οι:: νιιτο:ιε ιι:οπιιιέ:ιπαιιιιπω ο . _ ι

°ιει:οιιιοπ ::ιιοο:·:εριιειι:ιοιιο θ;; οποοιιιοιιιι:ο πι- ι· ΕΣ οι οοτιι:οτι 5·.::τοιιι. ποιο πω: [πο :πιο ιιι:

ο..

πω; :οιπ. ο .0ιιάιοιιιοδιέλ ιιι-ποιοι;

απο. ΈΒοιιιιιιπιδο :ειιιιιοι: :εριιοπο: Με πιο βσιο:&ιιρ ει:: ιΒιιο·ιιιιιιΜο::, απο» ποιοι; ιι ιιοιι:

βιο:: ?οι οιοι:ειέ ιιιιο:οπίίποικο:Έιύ ·ίνιοιιι:ισιτσ. οπο! οροι:οιιε οι:: Γπιιἶ·:ιοΡιι:ιἶαι:ι:ιι:ιοιιειιιιροιιιιιιιι_ β:

πιο: βπιπιπ::::: ιιοποι:ιιιιι: ἶνἀισρπιιε7θ οι υπηισι1%ιπι- Μι· εοοιιιτιοοε ιιοιι :ιτι:ιιιοοοιι , οι πιο οοικιιτιοοε

πωπω πο:ιιιιτ·ώπιππιιι , οιιιιιιοποπ ιι0ιι€&ιο ιιο

ι ^ςειοΕιει Πει @Με 13ο; 68ιιοιιιΓο πο:: Ρο:Μοπ

»

πω»
Π _ι #ιι·Άχ;ι'

Ι75.

ΚοΦ.

οι! ι. :ΜΒ

0·.ΜΜι· ..ζ

.και .ο

Τον· ·ι-:ι ιιΕ

Έν ' οι Απ.:

ίπ. πο"

τι: ι ι. Ίιιι οι: ο

η6.

Α:ιβΕΙΗΜ

όπου.

:77..

:Η οπο· .

σ· .η

ιιοιι:

Μπάκα.

Ι

-πο:ιιιιεετνο:ι ρειο6:ιο όιπιιιο ιιιιιιιιιι :ε ι

πιορι·.::ι|ιο

πω: προ:

ωρ"ριιω

που: ι:: Βια

ΔΕ.-1

ι οι τιϊ_ Το ι:: οε:*6οποι:ιζο:ιτιιι πο οοίιιιιιιειιι «π

ΐι::πι:πΗιδοπο:·' ιιιιιιιιιιοι β ιι:ι·:ιπο·,-ειι:ο:ιο·εθ :Μο

·έιιιο:Ρε πισω: ιριιπέροϊιιιιιι ιιοιιιι:ιι Οποιοι :

οι: ιοΤοιοιιιιιιι· οιιιοι οιιιιιιοι,ιοεσοοοι οπο:

·ροιιιιιιι ιιιιωιι έ:το:ιιι*ζ :απο ιιι ποιοι οι ιιιιΓιτΕ

ιιειιε :ιο ιιιιιΜιο5ι-. Τιι:13 :πιο :Ριιιαι:ιΕοπι :οπτι

-πιιιιιιιιιιοι:οιιιιιιο ;· πο:: οι οι: οιι:ιεοοοε:ιιιτιιι

οπο· ποιο ιιιιιιιιο, ο επιιιιοπειιιιι·μι ποιοι:

και. ιιο:ιεϊφιιιι:π: Διιιιιιιιοι ιιι:ες- οιιιοιιοπι

ἶ.ι:ἐιοῖ'ἔιιιἶ&ιἔ π'οιοιι:οεο=πο;ο πως. Θ: οπο.

::ιΑπο .Οι ιοιοιι6ιιι οιιέ:ι.¦ Μ· βετ τιιιδοι οποιο

τοξιιοιε ::ριιιιιιιι·υπιιιιι'οιιι_ οπο ι)αιε·:ι:ιριιιπ·ι

ο ι:ιτ:ιέιτιι: οοονειιιὅἐοιιεὲοο°έπεοι·: οι: διὰ:: ορτ::ι

°::οιιιιιιιιιιι οιιιιτι ι:οο(σε:ιπιι:ιοι.ιοι ιτοιιιτιι: Ήλιο:

πιο. ° πιο:κι: οπο; οι:οοιι'πτοει · ποπ επιοιεει·ι

Μαιο ειι`οτιοιτιε Πΐεάπε οις,οιιι ιιοιι :ποιοι πιο

ΐι:ιει·εο. ιιις:οειτοοβοοο· οιοτιιιιο·άι::ιο:ο: δ: ω::

ιιιειιοι:; 9:ιειιιιντ:ιοιιε φιιιιιιι6ιιε ιοιΡοιοοιιιιο.

,Ίδιά:σβ:ρύψοτά::επώι οκ Μ:: πιώ: ιοί

ή ” ε; :που ι· πο ι:ι'::ριι πο: :οποιοι ο ποιοι.

πιο: ι ιιοιιιιιιιιι , ιιι ι|ιφ:€ιισ ιιοιι:: ιοιιιιι.ι.ι.ι,
ποιοι ιριτειιιιιο·ιο21ηιιοίφι;ιιιο ,Η ν: ιιιτιοιιιιιιιοιοι,

οι τι: τι: ιι:ιι”ο ι ιιι οιι::ε:τι:,· τ: ι ιιοιοοειἔ

ἐἐ'ιιιἔἴἔ ιιο-:ιιιὲΞπιιετ°ἔ :ιι·ἔ:ο:ιοιιε οιιι·άπε , ιιοιι:

πιο _ιιτ”οτοιιοξῇ'° ::ι.ιιι|ιι. ει. @8. 3. ροτειι ινοιιιο

:οι οι:ὅιιι:1ιοοιιιβιιο:ιΡρ::ιιοιιιιιαι ν: Ρ.ιπιοιιο.ιειο

::έζοο;ιε τιιοοιιοι:ιιιοει2:ποι.ΒΛά ο. :ιιοιι , ?βιο

ο ει:: οτιπο νο : ποιοι οπιιιο ο ο ρο ε πιο,

πω: οι ειιιεοοι:ε:, ν: ο οι:: ιοιΡοιππιπ οοοιαιι

πο" ,οτ Ροιπροιιι :ποιο πιο ιιιιι :ιιιι·ετἰ Ν:-οπε

:ιιοιοιιι:,ι)επτπ νε πι, νει ορροτο:: ιι πιο τοπ

τιιτ5οοΕοι _ιιοοόἔιο¦ιιι:ιιι° ι οι επιπι πιο:: Όπο :οτι-ι

οι ιέιοι·ιο ι ο ι οιιπο‹ιε :τι °

$οιποιιιιιιιο·οιετιοιΗ
.. το ι:::ἶιι:ιιιιο:ιὲ°, ποιοι Γπ::ι οιιι ει. Λο (ιοπιι:;

εοιιιιι::ιο ιριιιιιιι οιιι:&ιι::ι'οιιο ἔιε ιπι)εο; οπο;

ιιοιιοτπ: ιιει·ιιο ι9ροπ:ο: :ιιπιοποι ,ἶιιιιι ::οποικιοιι::

ιι:::ι·:::.ιιι:5ιι.ιιι:ι ι:::::::::ιιιιιιιιιιι:
= . . . τι

?πιο πο:: επι ιιοπιιοι. ν: .ιι. νοιποτ:ιε ποιο: οι

οδι:4ι οόιιιοιπεειι:ι:ε ιο οιιιε&ποι ιιιιιιοΠιιοιιε πω,

π°6ιιε: ιιι οιιριειιειιτιι, οοιιιι·ιιιιτιοοε οτοροοι πιο το

:ιοοειιιιοπο ροιιιΒιιι; πιο Γπιιι :οτιοπο ιιιιΡοπιιπιπ

ο:οιιοΠ:πιπο οπιι:ιοι(ιιοιιετ ::ι.τιο:ιι:::ι ιιοπι. Βίιο

:οι:πι.(οιι :ο ιιγροτιιοιι :ιειιτοε:ετπ: ιιοοιιιπ οποιο

ποιο, ι.ι&έι:οοιεο Μπι ιιιιιο:ιιειι , οιιο:ι οποιοι οι

:επι :πιο ιιοιιι οιιιιιιι ::ιο:ιει·ι:τ, ειτ. 8:.σκοοιιιο:εοιιο

ειι:οι ο :οιιποιετειι :ειιοιιιε ρε:ίεάιο:ιιοπε,οποσ πε

ίειέιο ιιιι:Ιοειιτ , ρο:είι ιιι πιο ίοι·τιοιιε&π οιιιοι·ιε;

Π: :2ἔ

:ιιοιι ιιοιι Ρωπι › εοοιιιιειο:ιοιιε :ιιιοεο ιιιΒ ιιι:ιιο

:ιιοιι ιιιηιοΠιιιιιι οικιΒιιιΔι οι! ν:·::ιτ. Α:οπε:ετιιτ ιο

ι)ιΕοιιιι ειο6:ιο, ιι :Με :ιτπ::ιιιο ορρ:οιι€ο:ιε:ετπ:

ι:: μι! ιιοιι:: νιιοτειιω «απο :εοπεο:ιοτιο ίι:,

οιιω ιιοι·ιπιπ :ιιιιιοπτο ποπ οι όιπιιιιιτι: , δ: οπὸ‹ι

Επι: &ιιιοε:οπο:ιοΒει ποπ οι Βιιι, δ: ι ηεο πο::

ΒοιιιοειιιπιέιΒροτείι::.π:ιεο πιο ιιγοοιο!οιι ιτοο:ίιιι”.

ι :ο ι πο οποιο ιοιιιιι:ο ο Ρϊβιι€Π ι πιο οι::

δτοιιο:ι: ρε:ιε&ιοιιιιοπ5:ιιπιοιε , δ: πιέζει Μορο
ιιοιι ορριοιιεπιπιιι οιιιιιι·ι : ειΒο :ιο ι-οᾶοιτοιιι πιο

οι” Πεο πεοοιι:ιιιι ποπ οίι , πω: ιι0:ο:ιιιε ιι:ΐεάτιο

ιπιιισππ:ιι ιιιιροιιιι.ιιιε , ποπ Ρεπό:: ι ροιΒιιιιι:οιε

πιο, Μι ηιοι·ι.ιιιεοβι. ν: ιει:ιιι· Πει:: οποιοι: ιιποι;

οιιι:διποι : βρε: ιοφιιβύιΙοαΙιοπο Μιιιιμήιδιο πο:: πο.

ε ροΠ”ει ει: ν: δ:

ι

οποιο Ροοιι, ·

. Ι π :Η

7 :78.

Ροιιιεθ άειιι·ιιιιιιι: ιιοοπιιιιιιπιοπιιι, :οποιοι οι πιω πι: "ιιι".

:οροπι:π:, ποιοι (ετ:πποποι οιιοπιι::ι Ρειιιέιιοπεοι :πιο

ι :οι ι: ιισιιιιειο:α:ιοο:ο ιι:.·ε:ιΩιιιι ; ειτοπο, πιο ο:

ιι:::ι τεί):ιιιιιοι· ιιιιιιοιι:: · Αιι·ο.-πεεο·, οπο:: πιο έβο0:ι"ΜΜ

ᾶοοιοοοεοοι= ποιο: ~8ιιἀΙο` τιιιιιιιο : οπο Βιιππιιιτο,

ιιοο-επιιιισιοΠιο .οοιιιιοπιιιωι:ιοποι, Γεο ιι.ιιιιο·ι .

ιιιιιιιιέΙιτιπι·ιι-ιιπιιπιτιιιοιιι οπο. Ε: το ::Βιιοτ, Γε:

:πιο @οποιο :ιιτιιπιιτπορρι:ειιεοιπαι πιο ιι)·ρο:1ιειι

ιι:::ιιοδιοιιιιειιπιοτιοοιεέ: ι·ειιοπιε ρε:ιε&ιο:ιιοπε

ιιιιιιοι5, ιιιι::ι ειΤωιιιιιιω· ιιιοιιοπι:. ιιοιιιιτο «Μπο

π5ι:ιιπιζοβιιιοιιε :ιιι οιιια:ι:ε οοιίεΙιπιιι:ειοοΒοο οπο,

οποιε!'·προι:ιιιοοει:τπ: :ιιιο:ιο:ι ιιοπιιτο τιιπιοποι

έριι:οιοοι ο Πτσ, :οσο ιιοιι:: Ποιο ιοιιιι.ιιι οι:

οικου. @απο -, :ιο:ιεε·· ιιΡοιειιειιοει·πιπτ Β:&ιιιο

@αίσιο ποιοι” εοο.ποᾶπιπ Βεο «ο - ιι:οοι·ι: , σο:

πο. ιειιποιιιιτίε::ι ιο ιιοοιιοι.ιε:ιο::ι ΓεΡο:οζ:ιιοι8τ

οριοπιιιιιοιιι.« ο Μ» ·'ε · · `

· σιωπή. 8ιιιι::1 :οι ,πΒειιοι οο:ειΪιι:ιὸ ιιοιι:: ηιΜ2.9·

οιιι:·&οιπι:::Γοοοιιαι ιιοπι::ιτεπιβε :ιπιοιιιιιτιι:οιπ : .μωβπι: πο: οιιιι·ιοειι πιο οιιιεθειε :::εο:ιε, εΙΙο ιιτιιε:π::ι ω ,ω;,ω.

:ιο οοιωτοποοιεοιο . οιι0:ι Ποιο :ι6:1τιιο:ιο οιιι:ιτ

ιερπ:ιτιπιιοι απο” ρε::ι:Φι:ικοοιε: ,- οπο: εοοιιοετ.

'Ποπ οπι6 οιιιέδιο τ:ε:ιτεΠει:: πω: ιιιιε:ὸ; ε:Βο

μοι: οι ιιοιι οιιια:Ε ιιιι:το οιιιοοοι οιοοποι , οπο

πιο: .ιιιιιιιιιιιιι: :πιο οι.ιιο ποιοι: Πεπε..ιιιο: οπο·

τυπο Ροιοοιιω Ρ:0Ρτι:: ιπ.ιιιιιΒιο:ιο:::ι ·ειιιοπιτε:

πονο; :οι τ::εειπ:ιο , οποει :πω ποπ ·ιοεοτι: , Π·

8ι.π:1ι :Η , επι οσοι οιποιο ιεεπιιιιιιι:ι °οιτιοεπι πιο·

:ιιοιι ;·οποίοιι: ιιι:ιιιιιιιεε. .Κ«Γο.·δειιίπειιιοθ:ιοε

οι, Πεποι οτιιοιιι , οπο: οπο: , οποιοι :φωτο

πιάτο ετιι·ποι ιιοοι:οτειπ δ:: ο::ιοοιιιτ:ιτειιι ;·Ειοιιιιιι

Πο οοιι.ιειο ιιεεειιἐι:ιὸ ..ιιιοιιιιιι , ποιοι ο εο:π:ο ιιοι

ιιιιιιοιιιιιοιιιτο:επι , οποιο οε:ειΪοι·ιὸ ρ:ι::ιςιριο: ο

(ιιιιιιιο ε|ιξη:ιο _ ν: ε. οποιο ει:ε:ποιο:ι ο::ιιιιε :απο

Με οοπιτ:ιιιε , ει:ιιιεοτιο νο:ὸ ιιιιε:τι οπιιιεοι ποιοι

εειι::ι:ε: ο: ιιο:οιπιε, οπιο παπι: σο. ποπ οποια”

πεεεΠιιτιο :ειιιιειδ οοιιιοοπε:ι:εις 8: οι: Γπροοιι:ιοπο - -

οπο:ι ει: οοιιιε:πο:. @πιο Βου: ποιη:ιοιειι ποπ πε- Μι.°ιΜω·

ςεΠιι:ιο ποιοτειιιοπι οιιι:οτιοοιι, οποτεοπε οι: νει

:ιι: τοσοι: ι οιεατιι:ι: ρ:ι::ιοιριιιιιιι: ; ει·οοιιειο :του η

:πιω ιετποιιιιιιι τω” ρε:ιε&ιοιιεε έ: οπο: :Πιπι- ·

πιο ι

ο Μ”

τι:: :ι:ι::ιειροιιοοε : :πιο εοτιεπι π:τ:τίιιιο:0, :::[ιφ:.ο #·ιιι:·

00:18 πιο:: ει: , ιιοε οπο: πιο οίι::ιτιο ποπ :στο ι` ι

ιιιιο:ε:,ιιι: ιποτ:ιείιετιτιοοι. ·

ο: Βευ5ο::ιοτ ειιιειιειι:: ::α.ιτιιιο: εκιΠέτε:,ρ:·οο 'κι

:ιπε:οιιο πιει: ιιοοποι:ε:Βο ει:ιποοοιιτιοοε οιιοι:ι :ι.8:°[Μ.._

πιο: ιιοιιιιιιι ρι·οιιοτι: , ιιτοοπέ:ποιοοε ι:οοιε:π::έ Δε,

ει:: πεεειιιιι·ιο οπο:: ιππτο. :ιιοπιιιτοπι οσοι, οπο:ι ιο

ει: Γ:ο:ιο::ιτ 8: εοιιιι::ποτ. :ποιο ι)επε πιο:: :πο

οποιοι) ι.ιοπιι:ιι ιο εο , οπε:ο·οοιοτ ; :ερποποτ Μ..

:ιιοιι ρ:ο:ιοε::ε,οι:ο:ιπάπιιιοπε Μπιτς 8: εποι, ιο

οπο ιιοιιποι πιο ιιοι:8: :οιιιεκποτ, πο" αφο:·ς οι::

:ο πιεοιοπιιιι οσοι ιο εο ρ:ο‹ιπέιἙι οι εοπι::ποτι.

ει :οπο ιιοιι:: Ποιο Πιοιειι:ιετο οι:ιο:εοι ο ιιοποι

οι.ιο:ι εοοιει·πο:·, ιιιοοσοτο ι:ιοοο4:οοιι::ποιο,· πιο::

πι2:::2:0τ ιο Πω ποιο: ειτε:: Με ιιοιιτιοι , ν: ιπριιτν

οιτπ: ι 8: ιιιιιοε:ετ, οπο: ιιιιιο: πο:: Πει απο που

τοτε: , είιιρίε πιο: :ιεε:Πι:ιπι , εοοιιοτι:ο ι:ιοπο

ε:ειιτο :πιο ι Γε ιιερεοπεοτε.ι Αοτετ:. ιι:οιι. :Μπακ

,τ ποιοι" ιιιιοοειτι,ειι: απο ιιιι εΒιε:ιει:ε:· ιιο:ιιιι::ι.

οποσ! ντι ιιι ::οι-πρρο:ιι:, πιο οπο οι, :ιτοτιπει:.

ιι ροτι:Π : η:: :πιο υπο: ιι:οιιποιτ ιιο:ιποι ιο,

ε:ειιτπι·ιο, ει: ιπρροιι:ιοπε ρ:οοπέι:ιοιιιε οεεειιο

τιο πιο οπο:: , οικω ιοεοιπι·οπι οι:ιοιιιιιτο:ιε ιριι

πε ; παπι ε:: οιεοιπι·ο :πιο ποιοι: , οι:: :οπο

::ιτ δ: ειιιιιει·π:ιτ, εποι τι:οιιπ&ιο δ: :πιο ε:οιι:ιο

οσοι



1

σ

.ι Χιι.ιιιωιιιιιιοιι Μι ο Β ιιι

9Ψ-··π ω! π: Πιο :ι:ι:ιι::ο.: απ:: @Με ΙἰΒο:ο ιιιιιο:εξ ι :ὁ ΜΜΜ νιιι!τι::ιιιι ιιθ;!οο!έΑ: πιω ι!αιιι:!π Βοο

:Βι!

Ώ48ίο :β δ.

ΤΜΕ·κθκ”

@Μο Δ

ω.ρω ,οι απο ιβαιιισιιι@να ,

θα”.

απ: Μπι ε/!, &πωπω φωιιιιιιι ρυψάιο ιρβιι.ι:ιιβειι

οιισιιουΙαπω 0:ι4Νιιιι/ξι :πωπω

π: , ω: ιμιιιιιιιιιιιιι· :απο ι ιιι ιμωιιιιιιι ει: ινο!ιιωιι κ!

`· Μ - 11ω63Μιιιι πιο:: :κιβω:ι (ιτοπι:ιιιο!ι:) Παπ ω: ιι!!

πω! |πιιιιιιι.· (Πιοτιιιπιι) από: πιο: Μια: οι! @και β.,

@Μπι ω:: ὐσιικιιιἐιιιιιιι, ιιιιιιιι[ε!!κπι 4! , οπο! :πιο Μ!.

·ιιιιι.ιμα βιο” απο. Ε:: οποιο ιι. 3;ώ· ιι. 0ο!!!

Βιι , Ι)σιι:ιιιιοιι οιππιιι ι~::ρι::ε οΜοό!:! ΑΠ19.:°ι: ιι:

πιιι!ι:ε:,9Γει! ιπαιιιι:ι!ι:ι:: ιο›οια !ποοιια!ιιιιαπι Μπι

:μισά ίπ νποπιιοπιιο ρ:οι!ικι:: οιιιιι Ε!!ιΠ ι ιποιιιι,

ειπε:: πι! :!=ιιι! Ε: ,, οιι!ιπ "Πο οοπιιιιι ΜΜΜ δ:

Μια· θιέι!!ι οποία Βοπἰωιἱ<ι αποφ, πα: ιρΓοι:ιιιοι!

!π πιώ ρωιιπι :πέιιιιε Βοοιιπι, ιιιι:!ιπ :π πι: οποιο

:ο:π ιπ28ι5 πω:: , φιλοι ιι!ιιιιπ, οπο! Μ: ιισειιιποιο

ιιικι:ι-πιειιιιιι:ει:ι οο_ιιι:ι:ι:,ποι::ι !π ει: Ρ:οι!ιιοι: 8ο

εοπΓ::ιιιιι Υπο: ιιιι·ιοιιο ι μοΒιιιιο ριο:ει:Ηι :ιπ

ιΐι::ι ε!ωιποιε 0.! ιι:Ηιςιιι:ι :τιμ ι:::ιιτ.ιτιιι επεσα:

'μ

,οι

ι ι!επ:ει 8: πο!ἶ›!ιι:ιἔ ι:οπΠι!ι:ιιο οι Επι: ω: Γι: Μ!- ;
Ρ! ι

πω:: , φωιιιιιι σε ι:ιοιιιι:π βιοιιιι:1ι ποπ οικω ω

πω:: ρ:οι!ιιέ!:ιιαι ποπ :.πιι:ι: Μια ιιιι:πιιιι·αιιι Βοώ

τιιιιιιρ!ιιιιιι:ιι οι: πιο;Π.ιι·ιο αιιιο.:ιιιιιια ΠκΠ!μ.ή

( τι π ι:ιοιπ:5ιιε ιιι ει: Ρ:οι!υ&ιο,ιιιιια ἰΙ!ιι‹:! “μι”, ι ι.

13ι!2ιιιιιιιπιιιφει @κι ,. ό· Μ»! ΜΙΒ ,οικω οι.: Μι?

β: ι':ΡιιΒοειτ οιιἰι›ρ: Πειιπιοι!!πο, οι:: ιΡΐο πω:

_ δ: ι:οπί!τωιιιι ν: Μιί.ιια Βιιιιιιιιιιιιιιι αιιςιιιάσοτι/!ιτιιίβ
= _ μ π, ιιιιιβαβι; ι:ὸ οιιὸι! :παπι Ρτοι!ικι: δηι:ο.ιιί·

' οεπ.!ο ι:οπι::ιι:ιποοοιιε πωπω τ ° Δ

Π”. Δ Κειτιοι:!ιιο. ιιιπιιιτπ ρ:οοπ, ει:πο:ετπ :μου

Α!ΜΜΜ !ει:ι πισω ποπ ι!ι!::ιιτοιιι.ιι·ι ὁ @πιο :ιιιιοπεοΒ>

!ω:,Μ58· ιο&ι , £ιιιοι! ι:οπ:α!ο; !ῖ·:‹!. :ιι:ἰοπο :πο!ιτιιιιι!ειιε!ι

ΒΡΩ οιΡΙιοι:ι. Αι! ι. οοιιθ:. Μεο ποπ οι! ιιι-Πιο

ι1εΒιιαιππι: οπο: Με δ: οι: οΜεάο , 8: οι: :πωσ

__ :εποε ι!! :επιιιι·ι: αΒιΕπιι:ιπι οσοι Δι-ιιΔωιιι; οι!

· ` ' Μπι:: «πιο ι:πι!επιπ. ει! Μοιιι:ειιι!ιιιπι :ιοπιιιπ

οοπειιριιιιτπ , ι:ιιιι:ε· :ιθιιια!οιπ αι.:οπτ!:ιιπ !ποροπιι

ιιι ι!εθιωειπιι:ι 8.ι:ιο:αιιτειπ πω:: ιρωιιιιιι6ωι

!επ·ι ι:ει:επιπιτ:ι Βοπἰ πιοιιι! εί!οπ:ιε!!ιο: ποπ ροίιο.

!.ιτ , Μ! ιι!!6Ε!ιιπι :οιιιιτι!ειπ οι:: ιιΠιιιιι.!επι ροποπ:!ι

χ” 1>"ΜπΕ- οοπιιιπ , ιιι ποσά ί:α:τιι::Βιι:οε : ί! οι! Διιιοι·οιπ (Ρ:ὸ

α."Μω” οιιιιεκπ πιω ιιί!!:ιί!:ιιε νι:τιιι!ιε οππεποι Βοπιιιτι α·

` :πωπω : ε:Βο @Μπι οι! ι!ο!ιο!ειιι!πι ιιι!!!ι:ιοτ απο

διο: :πισω πιιιιι:οποι Βοπιιιπ εοπειιριτιιιπ: ε:Βο

ι · . ροτειιτ ἱπ Πισω: ε!ιιιιι!ε:ιιι::ι. πιω ιιι Πιο οι: ιιι:

; ' :απο ει!!ζό!:ιιε ροπειιι!ι Βοπιιι:ι ι!ιιιιιιιιιπ ,οι :οπ

ὸἱτἰοπο,οιιοι! πω: οπο: ο Ποο ίδριιι·ατιιτπ: ο:Βο οτι

επι ποιοι:: απ ώιΩ.ιιε ιιοι.ιιιι:ει:ιι!ι !:οπιιτπ ω.

ποιο , πι) ι:οιιι!ι:ίοπε, @κι πο: ποπ οπο: Σ: °Βι:ο

ιιοί!εΙΤο π: ; πω: πι!! νι::ιι:Ηε ει!ΐ:&ιιε ροπειιι!ι Βο

πιιιπ ι!ιιιιπιιιπ ει: !ιγοοι!ιεί! , οιιοι! οπο: ΞιΠω το

πω: πιώ-ά. Ρει:αιιιιπ_ οΠἱρΠΠἱιπιιι1ι ὸε!ὶ3οι·ἱιιπι. Χάο. ει!ο ιιι

ήπαρ:: Βεο ροΠι:οίΐο νἰ::ιιιι!ἱε··:ι:ἱ,-&ιιε· ι!ι:ίιι!ο:ιιιπαέο

π” ` πο: Γι:: π:: ει! ε!είιι!ε:ίιι::::ο:πιιι!ι:; παπι πο:: :επιπ

π: ιιέ!:ιιιι!ς::ι ι::ι:οπ:ι:ι.το Βου)! ι!οί!ι!ετιιιι , παπι εἴ

πιο

` ιι

. ζω Ϊ. :πιο :ο::πιιιιιο: οΡι π: πιο , οπο! ιιιοιςοπιιιιιοπε

Ροποτι:: Βοπιιπ:ι οιιιιπιιππ!!ποιι οπο: ,πιω ω: ρο

τιιιε Π; επιζ.!τιιε 8: ρ:όρ:ιετέιε ιιιπο:ιε, με: οικω τσιπ ·

πιο: ἑι Ροιις:ιο:ι ε8ρ!!εειιι: νι: @ο ι!ιιιιπι ιιιποι·ιε ;

Μ! :1ιι!::!ρΓπιπετ ίο:::ια!!ει πάιι:ι!ιΓοιι: :οιιι!επιι:

παπι: ,ο ο!! οι:: Π: °εοπι:ιιιιπιώτιιιιι , πο:: ποπ :ιι

ριι€ποι απο :ιοποιᾶιι ροΙΐεί!ο , παπι @Με κι:

·αι·αιωι; (Μι πωπω , ιμωι! ·ίιι ωιιιιιιιι |ιιιίκαι ιιΙΙιῇιωιἰ_

ι

ι

_ Μ. ιι; τω. ι. ρ. ο. ω..ι. Μ Βιιι·ιιιίιιιιι οι:: :πιο ιιᾶιιαΙιιΓοι·πιιιΙἰΓπιιο ιεπιιι:πιιτι ιΜιέ!επι ι :πιο !ι8ς.

0°=ΜΜΟ'·οοικικ Μ]!ΜΜι απο: ιΜΜπιπ ωχιωιιι , ιιηιωιιιιιπ οπο: Η: _ροι· Γι: ιιιοιιι!!ππι Βοπι ι!εΠι!ι:ι·οι:! , ι·εριι8-_

Γεω: , Φακο @πω πω: απο: @ο πω: Μ:: τει _, ιρακι- πι: :πιο Βο:ιο ποιο οοί!ι;ίΐοι Αι! 2.. με. βοιι!ειι
ι 8 8 _

Δι! ρω7<Ηπεδ
?πια ποιοί! Μα:: Αι1ιοϊ€1Ή ιικιιιι!οιπ ό: ἔειιιεἱἱιιιιι "Μή,

π: !επε ιιΠ!επ.ι:ι :!!_[ς:ιπιοπρι πιοι!ο παππού:

Πρ:: ποιοί! Μαιο ιπτι:_:. Ϊεἰεπιιπιπ !!:πρΠειε πω.

2βιιΕι@_ᾶ πιιιιωι Γιι!!ι:ιιΕπι ιιΉΒπιπ :!!!:ρ:ιπιειι) ω,

Η πο: ιιιωιιιαιω ιιοφιιί!οπιιιι ιιιις:ειιιι οπιςθ:ι,

δ: ρι2[επ:ιιιπι ριιιιι!οιη. πιο ιιτ::ιιιιιο Γπι-ιιιιιιιι _

ίΒιιπιοιπράοιπ :οικω ποτὲ 3εοπτςιπρ!.ιιἰιιἔ: , ι!!ιιι!ι.ι ει· Δ

! ρμιίιιρροποπ:!ο) πο:ιειΕειι:πι!ο , :ώ @πιο απο· - ·

'άιιιθ ;:οιπο: νε:ὸ,ςΒῖοπ 86:ι!:Γο!ιιιιιε ιιι Βοπιι:::

@φπα , ιιιίτΐςᾶἰιιἐ Ει!ιοιπίε εοιπιπιιπιι:ιιπι!ο.

Βιι_:::ιιιιι ίβει:ια!ιε ιιιιιο:ιε ::Βοιαιιιιιιπ·ι ιιι Όσο ι

-ει1Μοπιιιι πισω:Μ ἱρίἰιιι , πως άιιιἱιιιιι «πω.

τιιτιππο:οαϊ&οοιιιιιπ :Ροροιιἱι , Η ι!!ειιιιιο,:1ιιοι! |
ειποιιι:οο ο π, οι:: αρτιο ο°

ο :οιν: ΑΤ :ο :οι
π

ο

 

·`ο#

ι _ . ι

ι Ϊ_ Πο Ι)ιιιΕπιι Ρ:ει!ε!!ιπιι:ιοπο. ν

π . '

/ ΚοΑπιιιιι :επι οποιοι!!πιπ:, ὰ ιιιιο!ιιπι:πιι πώ

_ .!τι2:οΙιειωιπριιι1ε:. ντιπ.ιπι :πιο το: ε!! @οι

πιο: , ω :Μοτο Π: π; ο!ΓΡ.·νιι!ιοι·'ειο Μπιουτ::

:σιιιιιοπιπι!οει οι: οιιο:ιιιπι-:οΒιιιιιο ρεπάει οι: `

ιιιιιίΠοιιιιακιτιιε πισω:: οτιιιιΙοί!ιπβιιοπιι, οιιἱιιε` ` α:

πιο:ἔ.!ιι:·.Πὶι:ι.ιιπῖτἱιιιιοΒΡειιτιοιΡ:ιισ οιικ!ι:πιιε, οι ;“ο .ο ε ο· ι ι`ο τ.:

. οι:: β: ΡΜάιΠίπαιιοι οι ο ι

!ζΩι!οι!!πιτιοι ει: ό'. Μ». ι μ.ιμ. και. πιο!!! _ ί

Ρ::πιιίιπιίΠο ι:::ιιιιιται·ιιιιοπα!ιι :π Ηπα:: πιο: 8- Ρηἴ"'!ῇ°

:οικω :μια ι!ιιο!εκ οι! , ΚεεΠε πω: απαιτει, 8: Π» 'ΡΑΕ 'ί

:ι·πιιοπιιιιι :θα πιεπισ οοιιαριιι : ροι!ε:ιο:επι πιο. ` ·

μι: ι ·.ιρο::ιιτ Ριι:ιιεο!.ι. Ρα; Μ: ειπ:ι:ι:οί!!οιιοτπ απ·

:οι πω: ω! ιι:ιπιπιιπι Ρ::ι:άει]ἰπιι:ιιππ οι:: :π και·

Εμ:: οιιικιιιιο π, πιιιπόιιιιι:.Τ:πι ιΒιιιι: ει! οΒιι:&ιιιιι

Ρ:4Π!ι·[!;8.ιιι0ιιι5 ι:οπι:π:ιιιιι: , πω: ,πω ει: Με α·

:από Μπάσο: οι: κι ιιι ι:το.ιιιι:α :ιιιἱοπι!ἰε ;8:

:πωιιι , πιιἱοιιε πιιιοπι!!ὲ ε:επιπα :Μπι ει! :ΜΜ

παιιιιπ ρ::ιιι·ιιιΣ (Μαη: Με ΜΜΜ. δ. ιΒιι.ιρ:ιοι!εβ

και:: , Μ:: ό; «ΜΜΜ ό· οπο: ωειιιιι:, Μι ό·ιαββαή

ω; πιο: Μισο: ιιιβῇἰωιἱι Μ:: ό· 8Ιιιιιβειιιι:. ()οπ- Δ

ποι:ε:ιΞε ΜΒ, :ιιι ρπ:οιίΕπιτιο :ο:ιπε!ιιι:: ιπιρο:ιο:

ιιι:"τιιιπ ιπω!!ειΐιπε , απ νοΙιιιιιιι:ιε, ιιπ_ιιτ:ι.ιπ:ιοιιι:
Ποιο! Ξ Π Δ

Μπι: Με. ιιι Τ|ιιιιιιι|ΐ. ιιιΒιιιιιιπιιιιπι, Ρ:ιει!ο

ρόπιιτιοπεπι :οτπκι!ι:οτ ιι:ιΡο:τ:ι.:ο ειᾶιιιπ ιπτι:!!ο

ι 43ο:: :πιο :Η μι:: Ριοιιιοεπιι·αι; πω: ποπ ιιι νο- Επι.

' !ι10ι:ιιιι:·, ία! ιιι ιπιι:Η:&ιι ιο:ιπαιιι:: :οπΠ!!:ιιιδοπ

πιω. Ρ:α.!εί!!πιιι!ο ιπιρο:τιιι ::ι.ιιοοεπι ο:ι!ιπιι αιι

ι ιισιιιτπ πι ΜΜΜ:: ιο:ι::πιπι, ιιι ι!ιιιιιιιι πωπω πι·

«Μπακ ιιι :απο οι·ι!ἱπἰε ει! !πτοΙΙεάιιιι: , ποπ ει!

Η

Ι.8:Ω!!

. !δπιιει!ι:ε:ι:οπποτπ: πιο: ποιοι:: Γροι:ι:ι!ιε ποπ ο νο!ιιππιιο:π ιοιά:ιι : ει·8ο.!)ιιι·:ιιι!ιι:ὶπ :ιιΜ, μ. πωπω·

οι. 1. ιοπ·ΕΠε:ο ΕΜΗ: Π: πᾶιι ιπιο!!εδιιιι ρ:ιιέ:ιει, ιιιιιιῇ.

οιιι ·επτο::·ε!!ι ρ:οροι!τιιι:ι ι!ιιιιιιιιο1 ι:οπ:::::πι!ι

:πα!ι.ι πι! Βοιιιιιιι!ιπωπ εοπΓι:οοοπόιιιπι ά :ποίο

ι:ιι:!ιιι: νσ!ιιιιιιιτσιποειιιτ!ι εΐο:ιοπι: ΡΙι·::ιοπε :ο ίπ:

ικιιο (ιι!:ίοςιιοιιτο :Ιι:‹::ι:ιιιι:ι ά!ιιιπιιι νοΙιιιι:ατι:. δ:

ιιπιιπόι:ιιθ ι!:ιο:ιοιπιπτε Ροιεπιπιπ επε:ιιιιιιιπ:ι

ει! οπο: επιι::ιιιιιπ εκαιιιεπε!ιιιπ : Απ! ιιι :οι

 

.ποπ οοιιιιιιππια::Βοπιιω , οποσ! ιιιωιπιπ πω: ο ιιι-πιω ο ιιιοΐοοιιοπιιε τοπιο: ίο:ιοι:ι ι!ιιι::ετοιιι:π

ιιι!!ιιιοι!ι:ξιιιι· εοιππιιιπ!σειιιιιπε: πω: Μια: πιο· οι::ιιΡιπό:Ωιπιιοι, ροεπιιιιιι!ι:::ειο ιιοριο!ιιιιαι:1.

:πωπω βιπάει&ιο πιάτο: μι:: ί: Ρ:οι!ιιδιιιιιι τοππι- ΝοιιπιιΙΗ ιιι πωπω ι!εππιιιιιι ,. ποιοι Πει” πο:

π! ωιωμαιι Μ: :ε:ι:ιἱπο ποπτοπιπιιιπ!ε::, ρ::ιιβιοιιιπ 3ιιιιιι:ιιππ ρ:οιι:Η: ό: 8:οι·πο Β:!ιοιιιιι€ ' η;

:ώ Ροπο.ιιι:το:ιπιπο , οσοι! ιιιιιιιι πω: ποιηση· €Ι:ι?:οι·ιιιπι διοιιποι οι: α!ιο:ιιΕ11 αιΕ:ιπιιπιιιιπι·, “σπα

Τ 4 - Ρ"Ε:



 
ι

ι

ι

ι

Επι. - @Βωξ Χ” ΙΧΡΜέιιβίππείσια. .6'έ·ί$Πι Π; ·

ΡιπποΠιπάΗοποπι ΐοι·πια!πέι· ιιπροιτιιιε) αᾶιιπι ρι·πόιι:ΙΗπετιόριἰιιτἰρπΙιὺ:ἰπιροι·ω ιι&ι1τμπτειι6-ξυ#β

@Ηοω:ιτι νο!ιιιιιατἰε τ:οπέΕπικιι ;;ιοιιαιπ ι:!τέΠει άμα (:οτιππμ.τάσθιππτιο ιπτοπιιοππιι:,ιιιια νἰ °-,

Ο .ιι πει πιιπε:ι&ιιιπ ριπά:Πιιιπτι Γοι·τωΙίται· πιο· ποπιιπϋ·ΐοιπιοιΙιιετ ἰπιροιτπειιι· , Ριιιιι:ιριιιίΐιε Πρ

"Μο αιιιίοι;μιιιιιωικ Τσάι πως: , ΡιπάεΠιιιιι- π55τιιτ Βιιιπἱ-πιοιὶἰ οιπιικιπ) ίπ άιιιιικι πιθιιτε π) Μισο..

3_ Σ”. πιοιιοιπ βιι·ιππ!ιτει·, δ: εοιπριειθ από :ιιιι ι:οπΕ&ο- οι:τπο οιιιΠεπτετιιι Καί-πι ριωἀοΠἱπατἱ0 ἰιπΡοππι

πω ι·ιτοπιιε εδω , ιπτε!Ισόι:ιιε 8: νο ιιπιειτιε Παω!. Ι οι·πιππιπ ιπ:‹ὶιοιιιιιι ωιιικ.ιι ριιι6Ηι:ιιιι:ι δ:: απ·

Βοιωαπιτ.ιιιι. Μ! 4 ›.ιιτι.1.ιμπι. @Η πτειι:ιιιε ειιιιιπ', οοιια·ιιοι 68ι1;1ΐι.1Ε11δί[ΡΦι:ΗΙΔΕιιΙΗΜ, πε

”ιιέι;ιιι Ρετ Π: ΐοι·ιιιιιιιτ:τω Ρι·ει:ι:ΙΙ:Πίπετιοπστπ Γρο- μι. Υπό::ιπ πιἱποι·. είιερι·οριιπιπ ιπι:ε!ιαΐϊιι;οι·

.ι ε. (ω. πιω. ΡωπσΠιιιιιίο Ρι·ιιιειριιιιιει· ιιπΡοιιιι: πἰιιπιεΙΙΒιιιτὲ8: ΙπεςιιΙαιιιιὲ, ι:οιπεάοι ριιιᾶἰεθ “Ματ .

Ρ"&ρ·ί',μ αἔὶιιτπ “ΕΝΩΣΗΣ ωιιιππιτιε , του: εισιιιιιιι εισαι·- δε εΧΦΓ€ιΙὁ , °πι:Βο. πό Εοηει·, ΡιετΗΠιπειτιο, νι

ξ:';""'8ΐ"”ιιοπιίε, ιιιιιιιιια!ιιι ι:ΙιεΜΜ5 5 πω” πω ΡΨΜ· ιιοιιιίπιε ιιπροιιιιτ οι·όιιιειπ ἱπτ€ιιτἰοππ!επι πω»
° ”Μ"”° 'Ρ:ι!ιιι:ι ΜΜΜ ιιιιεΙΙοέΙιιε, ραιιιιιιι πιιιοπιι όιίρο- Μπι 8: ΓραιιΙιιιιιιιιπ ι πεΒο; ρπιθάειιπι δι πατεί

` Ήειιι:ιε . 8 ότόιπιιπτισ τπαϋπ :ιὸ ω” εοπΐτηιιου= €ιιτιιηιιι:1Β @απο ιιι πιο πα πιω:: σπιτι:: Ρετ κ·

πιιιιι.Ριίσι Ειπε ρτοΒ. ιι. πι! Ερικ[ π. ριπάείΙιπειιιο Γμς&;Η” σε! Ηιτιιιπιπ ωφειιιιοποιπ , ι:οιιο:πο. Μ

€ιιρἰἱωτιιτ ρω· @Μπι .καιωιιι, δ; ρτο_›οιιϊιιπι Απ Πιπά:ιττι,ρτιππε πι:Βο ιιιἱποιπ παπι Μπιτ: Δη9"Μ:1,

ζνοΜιιαιιιε: πι! Κ-ΜΙ. 8. πιΠιπ9ιιιιιτ:Σ Ρι·2ιὶ:ιεπτιὁ : Ρωιιιι;|:πιΕπ , ν: εοιιιιιιιέι::ι οίἰ α!ιτ1 ΠικΠο τΒΕΠΠΠϋπο

;&ϋφι·ιβΕπιι, ό·ρΜάψ"";ι, 2.Ρπωςθιππτιοιπ4 ποιοπι1επιπι, πω” ώ ρι·πεπεί!ιπιτι6, Ρτἰπειρι#·

πιω ι: οι: [πιω ρωά:Πιπιιπιιε «παιξω όπτει·πιι= Βτετ ιιπροιτειι ιι&ιιιπ νοΙιιπτο.τιι. Δε! πιω. Με.

· ιιιιιοικπι, πώ ροίιιδι ΜΜΜ: ποπ ἴοιιιά οιίο- Μαιο” Μπι πιω ι·οΙππτ.ιε , Μπι οιόιπεπι ΗΜ

ἀωιπ· πιΜΣΙΒΜιιιτ1Ιφ : πω: παταω άοιοι·ιπιπιιτιο οι: ιπτει!π&ιι [πείω” ωιεςιιίτιιι· , πίειιιιτ αε

επιωιωιω ποπ ροισΠ ἰπτοΙΙοᾶιιϊ; ίεά ιτοιιιπτατι , ι :υιιιιἐᾶειιει·:ἱτὲ παπι οτε!ιππο ἰιι ΜΜΜ

ι:ιιιιιει:1ιροποπτι:ιπι πιά ι·π.&ιιιπ ν!πιπιπ άειοι·πιι

πιω. Ν2.ΕΠ αιιιιιιίι ιπιεΙΝ&ιιε ροτειιιιιιιι ποιοι-ι ' >

Νώε: πωπω ·Γρεοιπεπιιοπεπι , νΙτιιπει πεπιεπ 88 8 Ε Ο Τ ι Ι Ι Ι.

απ" 6οτει·ιπιπ.ιτιο , πιω πι Δοτει·αιιιιαιισ φιο:ιά·

ωιεπ:ιτιιιιπ , ποπ πι πιο ει νειΙιιπταισ ,εαπ πιω Δε. “βη” Ρ,%α#€|ἰἰ"άτἱ0”ἰ$ "Παω :Μάι

τοιπιιιισ.ιιοικ, ποπ Μ: Μπι ορροΠιππιειω, «μισό

 

 

? πετετιιιιιιετιιιιι :ίἔ. > φ Ρ,καφ,Ίί αν Ραπε Ρ"εάέβικά

Μ πι" Η· 3. Ριπάε:Πιιιπιιπ :Η ει.Βιιε Μπι: ιιΒει·ιιιπ αν “πω” Β

ω” τι:ιιι εοι·πιαΙικτ εοιιιιοπιτ:ιδτιιι νόΙι.ιπτειιιε , ποπ ιιι- Π _ -

τε!!ε&ιιε: πιω ω” πάω νοΙαπωι: πι π Πω, π Εηως6% Θ" Βια” Μπι” (Μπι ΡΪϋἶ°ΩἰΠ°Π_ά`05 α;" 8

δ! ιπ πιιιὶειιππιιώ!ϋ πιιτι.ιι·ΐι ιιιιι:!Ιι:&ιιαΙι , ιοτπιπ!ι- - Με ΡΟτω5 μ ςΙΜΠι “'08 ι Ρομπ 2!“ΡΜη πι” [Μακ.

:οιΙΕπει·:π5 ιειοπιιο.”.1ιιω ριικωιι πα:τεωω πω- ω” › @Μπι Πι Βιιρι·πωιτισιιτ , βειιοπ ὶιι ειιιι52π-οιι

πιιιιι, πιικωτιιω πιω ΓιιιιΓεπιιιτιιις ιάοιππω ιπιπΙΙιειτιιι·-πιι20'0 (Η ιιά“ (Μι-ΗΜ νοιαΠΜΒ 3

πωπω, ποπ :Η ιπ ί: Ροτιπειιικι·ΙιΙπιπ, ίεά ει: ριπι- ΗιΜ [Μ] Μ:Μ ἰΠΏΝΘω$ ι απώπι |Πβ€8': "ο" Ρο·

ΓιιρροΠισ όι:ειειο, ηπα! πιω ίζιρΡοπιτ Ριπά:Πι- “τα 1 €ω ποοΒικι*Β ο ω απόψε όιιιιιιιε ι·τι!ιιπ-ε

' . ε· πιιτιοπωπ παω , επιππιιο [οΙιἰπι ηιριοΒπτι (ο. “Κ” Μ)ΦΝ: τετιιιιιΜϋπ - @ΦΗΜΗ ΜωΙ.8"ΠΓι
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`-- ρσ.οΠ οπο...! πω.. ....Βο......... [ο περ..·σ.ο ρω· .ο
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_ Ν"Η" Μ' σ...: ..σΠ......., σ... ..ο8.ι:....ι , οπο. .....-.. Π... ...στὶ
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.π .ο....ρσ:ο ..σε κοπο: , ν.Ι.π ...:οτπ....ο Μ..
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Γ οποτε. __ ............. ...στο οσπίο....ο.·ο:.... Ψ..
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οοπ....ο.ΙΙ.. .ορο...·οο.... , ΦΠο..2 0ο.) ...σ:........:.. ..ο Μ... ...με

οσε ρ......οΠ.π..ποσ. . σ.. πο.. Ε.. .:....Β......π....ο Η... πω...

.·οροι.ο...... , Πιο: Πω .πσ:ἰ..ο... ε... οσε ρ.·.εάο.Ή

ΜΜΜ... ..:.........Ι.. ί... πι... ..ο..:Ποε, σ...σ:...π. ε..

μ... Ρ78οοπο.'....Ε ορο.. ..σπα :..σ.·...... , 8. ποσο...

... ....ρ.....π...:.., ε.. ...ποπ ρ..ο.ο........ πο.. ...ση

ο. στ... .·ο.ὸ :....._ ....σ.·..... δ! ........... ρ..............

ορο., 8. .......·.. Γ..ο...πτ ....οοά....ο..... , σε Μ...

ρ.:.......π.... Μ.. , ν. οο!.οι.σ Ι...:σπο. Μ.8.!α

ο... 3 οι Ρ....Ιο .σ........ (ΜΜΜ... ..ο..:σπ...ιήσ

ο... οοπ:οσὸἱ: ..ριξω οσ8.....:...... Πο...: ρ.π.:.οΠ..

π... , οπο. ...σ.......: ..τ‹=..ή. ν....Β... ...οσο .ο πω...

ε... σ....ο ρο:ίο..ο......τσε , σο! ...ο ..!.....σ άσσο...:

· σο...

24”

(Μα. ο 1

ι.



2 ι .

οπο.. Απο.

#1” πω.: ..

Μ.

οι, ° Βπιιοι,Χ Ι ν. Π: ΦοΙαπωι πο. πο.. Π: ο ι

ιοπιποι·ο , ποιο νοι:ιιιοποιπ :κι πιιτπιιπι πωπω. ι οι οοπιιιι ...ι....... ...πιω ιιι ιι πιοπιι·ι· οοππιπ ο;

Ρι·ιιποιιι πιει ποπ ποιοπ ; ποιο ποτιοποιειπιιιι ε...ιι. Μπι πω. . Ποιιι .πιο @οικω , πιιιιι ο οι: πιο..

ποπ οίι οπικ πιιιοιο, πιο ππιιιιιι , οι οποιο ιιοπιοι·,

.ποπ ποιοιι πιο οποιο , οι .ποιοι π....ιιιιι....ω

πο. ο.. .πι.1ιο..., πιιπι πιιιιιι οοπι πιιιιοιο 0οιοο·

π....π.ω.ιιι.πιι ι .οι νοιο .......ιι, απο πιιποι·ο

Γοπι τοπιοο.ιιι. Νικ τ..ιι.π.ι....ι, ποι ποπιιπιοε

ο.ιιιιιιπηοιιιπιιιιιπι Διτποι.ιιο...... Μαιο τοπιοιιιιπ,

ο . ε: ιποι..π.... οι: μου: πται:ιοιιιπ:ιιι; ιι:ιπι πο ιιι

ιιοπο .ιιιποοπο..π οι, νι ιιιιιιιπιπι οοπιιοιιιοποπι

ιιιιοοειτ οιιπι ιοτιιτέι , .ο ι:1ποπι πω... ιιιι-ποποι·ο; ιι

ιιοποι πιιιι.ιπι πιοτοιοιοι ιΔιιοποιιι ιιιιποιιιιοπιε :

:και πω... πιοιιτ:ι ποιοιπιι:ι οοιιποιιιοποπι Ιιτιοοιιι

οιιιπ πιο... πιοι:ιοΠιππιιιιιιο οκ ιιιιιιιιιι π.. , επι οι:

οοιιιιο Ποι: πτιπιιιιιι πιο ποπ ποιοι; ππιπ πει

ιππιποιι:ιπι ιοπιιοιιιοποπι οποιο: :πιο πιειιιἔι. Νοέ

πιο ποιοίι ίοοιιπι!ιιιπι ιιιιπι οιιιιοοίΐοιοιιποιιιιο πο.

.που τοποοι .ο €........... ι·οοιπιοποειιτι , ..πει οπι

Β. .......ιιςι.τπ.π.. πει τοιι·ιοποπιιι: ιιι Με π...

”κ":Αωίρ: πιιππειιιιιιι ιιι: απο. Νοο ιιιιι$οιοιιιιιι πω; πι.

πιιιιοπιοι οποιο οοιιο πιοιοιιο. πιο... νι οοπιιιιιοἐ

“Επι ι 6Πο οπο Πωσ .ο Γπροιππιιιτπιιιι ιιοπ πταιιο

Πιπ:ιτοι. Ν:ιπι οι Μ.ιδι€οιο8 , ι·οπι πιω” ι·οιιποπτςο,

νοοο ιιιπιοπι :ιο ποιο ιιι&οιιιιε ιπιποΒιιιιιιι πιο...

παπι. ο ο

2.7. οι... 2..Βοι19 ποπ πιοιοοιιιπ:ιι ο: οοπο πιο Βιο

Π:: πο... π... , οιιιιιοοιιιιι·οιιι·ιι ιιιιιιο. Επι... πειτε πιοο. ιπ

φ'8""μ ουσιπποπο Ποπ: πιοπιιιοιοι πιο.. οοπιιπι ντοπι

::2[2'β ΐοιοιοπι, ι|ιοπι ππιιοοιιιιιιιοι : ιιιιοιιοι πο. οππιιι

'πι. Ρ - πἴπε ποπ οι.. Πω οοιιιιπι πιοιιοποι , οιιπι·ο:οιο

π.

Πιπ:ιπόοιπ; νπιιο ιοι·ι·ποιο ιιιοοιοιπι·, οοοιι!ο.ιι

Βιιο.πιιο εο ιποποιοιπτ οι! πιιοι:ιοΠιππιιόπω,ιιιιπποπ
ο ο νοιὸ ποπ. Αι ποπ ιιι ιιοοοοιπιιιιο Ποπ! πιιοπι

ιιοι ιιιιοπι οοποπι .πο , ιιιππι ριιοποίι:ιπ:ιι : ποιο

ππΙΙπε πιο... ο ..πμ , κι ποιο ιιιιιιιιιιε , :πιτ ιιπι....

ιιιισιοπιποιο, οι οιιιππιίι:ιιπιιιε πιοιιοπιιοιιιτ , ποπ

πιοπιι:|οιοιπι· οοίοπίποπε: οι ιιιπιοποπ οπιποι ΠΟΠΒ

π....ιοπι τ. ?τοπ π. ιιππιιοιιι πιιποιπιππι πιοι·ι
ν ιιοιιιιοι·ο πιο ιποιιιιιπι: ια! πω.. οι πιιιισιπιππι

Ρυἱπιἰπἰπω

πισω :κι π

σκάι: [πιο

πω".

άπο!

ο...ιι.ζ ι.

_ πιοιπιιο πι οιιιιιιιιι :ιο πω.: ιπ ίιιο ο

Ρ

οπο: ποιο πιο"

ωιιππ πιοτιιι οπικι Βοοπ:ι: ιΒιιιιτ ιιππιιαιι,Ι)οοπι

πιοοοιι οι! Βιιιιι:ιπι Ρ....ιοοπ..π.π. πιοπιοι οι»

ποιο πο... πιο... ματια: επ......... Μιποι· ω..π.ι.

πιο: "οπο, €ιπο ιπι-οιιιιιιιπι· οοιιπε ΨΙιιοπιειιιοδι

οι πιοιιιοτιοειιοπο Βοοπι °, οι ο @ο Βι·:ιιιιι. Μειιοι

οι :οποιοι 8:ΜΙ.ιβ.ίπ 3. π.η..ιιιιιοιποοιιοιιιι .9.Τύικ

3.π. π ο. πι. Π. πιο. ιποιιιιιπι ποπ οποίοι , ..οι νι

οι.ιοαι..ε οιιιίιοπε ιιι οποιο ιιοιοΙοιἐ`ι πια:ιπιειπτιο,

ιπ οπἔιπιπιιππποπιιπι· απο οιπιιιοπι ιιιιι_ο:ιοίιε , ὰ

οπιοιιι πιο. οιιιιι:οπιιιι ποπιιοι νι ιιοιοιπιο οπο

ι·πιπ ι ιΒιιοιιπιπιιιοι . ὲπιοπιιιιπιο οεπιπι·ι ίοι:οπ

οπο: :ιιιιιιιοπι οποιοπι , ε. ποδι π. οι οιιιίιοπιιέ`ι πιο.

ο... :ιιιοποιίοι:οποίιπι ο.ιιιιιοπι οιπΓιιπι ιο Ποπ

.ο πι:πιπιειοιιι πιοιππποποιοιπο, πιο! Πιοοπιιοπι

οιιιπ πιοοοιιοιοι ιιι ΐοιοπιιο οο[οιπιο πιιοιπιειπιιε ώ:

ποπ ρτ2ΓΠρποιιοιοΕπι, πιο πο....ιο... οιιπιιοπι είδα

ο πιιιιπιιιιπιο ....τ....ιοπ ι ίπποι ν: οοοΐοποπιπ ποπ

.οποιοι επ ι:ιιιοπο , οπο ο οι οιιπιππι;ιππι , 'ποιο.

ποιοι.. Γοιοπιιιι .ι.τοι..πι Ρ...ωιι...ιι..ποιοιωοιπ.

τοπιο ο. Βιιο , πιο πιο οοπιιιιιο ποίιιοιιι πιοποι ιι

ποπε πι] οιιιίιοπιι:ιιπ πιο οποιοι οοιππιιιπιι:οπ

που ποπ τποποι οποιο , πιο οοπι.

:πιο οοιοᾶιοο οιιιίιοπιο , 86 ..ποιου διαιτα, ιιι:

Μ [ποιο. ι·ιιιιιι

πιοιιιππι πιοιιοποι ειάι1 ο:ιιιιοιιππι νοι.οιιιιιοοπ

ιιοπι ιποοποιοπιιπίιπε πι:ιοιπιοπιιο. Νοε ιιιιιιιιι ,

οι ιΠπιι πιαιοοιιι ιιι οιιιίιοιιιιιι οοπιιιιιοποιἔι ...πιο π

ποιο ποπ πιω... .ι Η πο; οι οιιιίιοπιιιι π....ιιιιο.

.ποια ποπ πιιιΒιε ......-ι.πι... ιποιιιιιπι , οιιιιιιπ ι.ιοιιιο

ιιιι.ιπι. (]οιιιιι·.1.ποι· ιποιιιοπι Μοριά πιω..

οι=οΙἱ:οι·ο ιποιοέιο . πιο! απτο πιοι·ιιπιπ ιιοιιιιιοο

οπο ι πιο ι1οιιιιιιιΙ ποτπιοιιιππι ποοιιιτοιοι , ποσά

πο πωπω ιιιοπιιοι·οι ιιοιπο , ποσό ποπ ιιιιοοιοι απ

το ιιιιιιιιοιιοπι @απο (ιιι-ιο οοπι πιο.ιιιι ,πιροιο οπο·

Η ιτιοτιιι,ιιοοο.ιι ποοοιιιιιὸ οποιο ωιιο...π... πτε

εο.:Ιοι·ο ιιι ποιοι. . ιιιιιιι πονι οι: ιπίιοε ιπιπιιοπο

'ποίιοι πιοι·οπι ιιοπιιιι·οιο , ποσο ποπ ιιιοοιοι ποιο

ιπίπιιι πιοιππιιι. ο

π. Ηιποιοιιοοιοιιιι πιιιιπ:ι οπΓ.1ιιπ οποιοι ο8ι- οι, 'ο Σ·

π....π... ιπιοι πιοιιπιοπι 8ι πιιιιιοπι ι οιοπιπι πιο..

π.. , ποιο οι πιοπιιοπι' οιιοοιι·οι οπιοιοπιοι οποιο _

οιιιιιιπιιιιπ Μ... πιο.. , ποιοι πιοτιιπιπ: Κω.. ν'

Π” οοπιιε πο” , πιο οι πιοι·ιιιιπι . ..ι.ιππ. ιπιπο.

ιι·:ιιοτιο .ιιιιι....ι.... πω... ποιο παο πο.. πω...

πιιοι, πιο πιοπιοι· οοποπι πιοιππι.ιπιπιπι απο

ιοπι φοτο ποπ.. _

.Ροιιοι·ιοι· πιο: Μπι. οιιιιπιιοπ νίιιε ιιοοι·ι οι·

οπο; , ν; ἀιΩιπᾶπι ο πω. , ποπ οι πιοιιιοπιιε ο

ππιι Ποοπι ;ιειιιιτ ποπ ποιοίι: οι.. οποιο ιιιοιιιοιιιι

ρι·ι>οι·ιιιπ.ιιιοπιε @πιο Λοιοο. πιοο. πιο νιπε,ιιι

ιιιιιι..ι9ι..ι ο @πιο , ποπ ιοιιππιιοιιι .ιιοιτοι.... ...ω

πι; ιιοοιιοιοιπ: ποιο πικαπ ποπ άι πω· ιο ιιιιππιιι

οριο! Βοοπι .....ιω.ι. , .ιιοιπιι_ιιτι. οποιοι πιοι·ιιο-.

π. ,οποιο οποιο πο..ι.....ιοπιι. , ιιοοο [ιφι.ἔ

ιιππιιιοπιιιοιπ πι. απο. Ποοε π....ι.πι.....ιι,.ιοοι μι.

πιπιοιιιιι Μ: @πιο ποπ τοππειιοτπιοε : απο ποπ Βικι

ιοποεποπιιιιιπιι οιιπια,ιιιιο οπο. Ποπ: ιιιοέ ποπ πιο.

ωιι...π... Απιοο. ποιοι ι ποιο Ποιο ποπ ποιπιξιοι .

πιοιιοίιιιιιιι·ο, ποοεπιιοπιάιίιοι ι·οποπιιοιιιιοε “μια

πι..ο..πι....ο, οι οιι8οιο ω πιιιιι:ιπι ιιοοιο οποιοι:

..Μο8· Ιωπ..ιιιιι πω. π..πωιι...ι.ι. ποπ ιοποε- ιι·Φ_

τιατιιτ05, ποι πιοιιιιπι πιοιιιι,ιιππιι ποπ ιοπιιΒπιιιιιιι Ν.» οπο!.

ποι ποπ ιοριιεπο.πιιιιπι ιιιοιιιοιιπι ι Πιο πιοιιιοιιι- "Μο ει”

πω. ποΒο π....6.πι.....ιι ποπ ιδΡι1ειι2τιιι9$ , πιο Ξ.

ιποιιππιοοοπιιιοπιε ποιο ποοο πιο οιιιΒιιιιι· οκ "ω ..°;...ι

μια ιοιπιιπι πωιιι....ω. , οοποοάο. Ποιο ιπππ

Ποπ; π...ο.πιππ οτοιιιιιπιιπ οι! (οι ιιοπιι ιιοοιο

οοποοποπιιιι, οιιιΒιι οκ π:ιιιοιπιιπε ιιοοιιιιπ οοοπο..

ι·ιιιιοποπι , ιιπο οπο ποπ ποίΐοι πο... π..ι..1ιιιιι...ο,

νι Ποσο ω. ιιοπιι οοπίοεπιπι·ιιτπ. ι

· πι.. πιπιιπι. π.ιπ..,ποποι..1πο.ιιοποιειιι... Λἰ Πλω;

ιιι οιιιιπο .ο πιω... , ποπ ςοπιιίιιι . νι ιπ πιέπο Μι·

ποίιι·:ι πιι..ι..., ιι.ιιιιιιι.ι.ιπι ο Πιο πιτ @πιω πο. . ·ι

ιιοπιππιιιι;ιιιιιοιιιιι οοπιιιι πιω. ιιι ποιχοιιο ει..- ι

ιιιποοιπιι ιιιιοοιιιοιοιππει οι οοπιιο Ττο!επι. σ.

σ. π. “πιο”. πιω. ποπ ιιιι:ιιοοι·οιπιο Πω , πο -

ο ποιοι; Μ! ω..πιιιι, νι ιιιιίοι·ιοοιιιιιοι: ι Βοο -

ποτ πω...» π.........ι,ιιωι ποιιιπιοι ιιιιπιοπιοπο

...ι_ οι ποπ οποπιιι. @ποιο οοποοιιο , Μίκι:: νο!

ποποιοοιοπιιιπιιπι Βιιιιιιιιπ ποπ οιιοιπ οπο.. π.

π... ποιοίιιιιο , ποιο ικιπιι,ιπππιι Αππιπι.Ι. 1. .οι .9ϋπ..

πιο. π. Δ, @φορ πνι|Μ·ο, οι οιισειιιη ίπ ποιοι;

ιιιιιιοπ Ποσο ποιοίιοιο οι , ..ε πιοποπιι π.ιι...€ επι

ω. , ..ο Γοοιιιιοοιιιοιπιιοι οιιποπιιιιιιι. π

Α.: ι. ποπο ι. π.....-ι....... απο .9,Τιι0. ο. 2.4. ει.

63. πιο, ι. ιιοοοπιιο π..ιο......... ποπ ιποιιι·ιιιιιι ιιι Δ' ο·

.ιωιπ 8ι·πιιιιιιι , Ιω ιιιπιιιιιιι ιο ποιοι ε Ποοε ιιι:

...ο ιιπιιι Γπ:ιιπ πιω.. πιο... ...οι ιιοΠα .οι ιιι ι

οο π...το......... ιιοοιπιιιιιο , οποσ! νπι ποιοι; παπι

ιι!ιοι·ι ίο:ι οσοι ιπιπιιιιιοι. Ροιιπι ποιοι:: ΓοΙππι πο·

ι:οι , Ποιιπι ποπ οιιο'οι:οοπιιιιοιοπι π. ιιοπιε πεποι

ιιε . ιππποίιιιι πάπια @πιο . .νι ιιιιι ε.. Ωστικοιι , οικω σ."._

ε... οπο ο ποιο πο.€.α..... πιο... , οι: επιιιιι Βάι , οι ι

οοπεπιοοπιοπιι: Μπι Βι·οιιε οοιΙπιο πτιπιο ματια,

οποιο οιι πι.. ρι·οίοδοι Βοοι ο. οοπεο_ι·οο Μαιο: το·

ιποποιοι πω· (ιιοΓοπιιοπιια ...πιο Νο8ο 8ι Γοιιιιοι.

ο, ιιππι νι ιιι ποίιι·.ι (Ποιο οποιοπιιιι ποπ ιδιο-πε οι..

οιιιιπιοι, τοπιο νι οοιιιοπιοι πι» ι........ι Οοο

πο... πω. πιαιιοπιι·ι ; (πιο πιοιιοπιι ιο ποίιιιι Η.

οοιιιιιο ..ο πιππιε , οι:: πιιιιιιοοιιιπ οιιιιοιπ απ ιιι:ιπι

φοραω . άπο πο ιιππουιιοι οποιοιππι· ω.. οι

ιιιποπο

η: .

πιο: οπο: 08.

ρ: Ιούοκέ -

πιο. [κού.
·

.

Π!.

π.



υ

- Ρραο. έι·πιζοποι:.ε μ.. Νέζο π.π.....π._ 3.

πεο=.ε=Β49ε4= ·ίε #σωε# ε··›#·.·6· Μο·εω· σε·

.τοπ ...επ <#>Μπουο€=ο·ιο0=.ου== ==Β=Μ·.#

.απο 3. ή· δ. απο ποπ οΠιππιιε .πώ παω...

εποπ:ϋ.ο;ιμρμποπεΙ·μη πιατα, ποπ ι_ οπιοιιοπε

Οτο2ἶο 4,5. Φοροπ%ποτ8ζ .οι·.ι;ἰο ΗΕ · «Με πω...

Βιι:$ωποι ιθμβρ .δέ ίἰώΠΙ_οοπ|πΔ[πΒΓςοποπξἰξ. Ωἔ

σπκ|ο!κὁ|σ.%"';4·°αΕΒἰω_ΥτἑΙ·ἰ .. . . .. . ΕΟΦ!)

φιφα'. . .. .. .

. μι· απ: ιπτοι·άππ·ι πωπω: ειο;ποιο

@απο _ .. 8999ωπ19ΦΕ. .ὶ-ΥΔΪἑΒΒἐἩΪ “Ψ

.πιο «=ιο== ο>ο€πεποε ο Ρ=·"ΜΜίιο

. 93- .. ............>.....° “ή ..Β...πε.....π.,.... .Βομ

2°ξ ι·ρ°"'°;£π ...ι......π..π.::μοσ υοῆ=ἱν<π «ΝΒ πώ

.οποιο πσ<<:4$9Φ οιοοπτε9=υπ ωπ1..... "...Β

£1ςζω .........Β..._π. παπι πιεπΞτοτποκἰἱἱοπτο π.. ἱ:ο

ΘΣππΞοτοΡοοοΔ:ο;π;οΙῇτΩ ,..Ώοπε ποπνοοειδοτ.' ά .

.ο . Β

6.2=- -ὸπσε4#.π·#ἐκυε. £πτε!Πεε. Φ =”Χὶ!ἱ1εε·4.°ο8εω

. Απο. ντ-?- Τθο.ΒΡΙ.©9 χ· 2-9· 309. 4Ηίδποπτ

°“""!'° ..π».........π...ο 1090 #.Τ#9-ἔ.ωστἱοο πα

ποιο... =ωπς<ε=ω!ω ε=οεπι=εε4=ὶο<ι=<>

ΡαπΜεπόπσ€”Μ·π9=,#Μ#€ω.ὶ”.##"σπιο·

πω· Και». ..οι 3..Διποο.·]. -πο8ο_, οιππεκπ ρ.ιςοπιππ:·

. 3° πΙοἱοἰη›οίἶο.οΙ& ..ο πομπο.: σπα ποτιπρ; οπο:

μπήκε π... πεοοπτο ἐ.οι1;;: γ; επ ποπ.ροποπ:ϋπο

Β.........μ...το6.1.τ..π. .γώ οπο @ΦΗΜΗ Γπορο.

μπω .......τ......ω.μ....ορΡΡο......... οξΗΒο:_ίμη

_ 'η ῇποτππτ.ἑ. π σ. οαπ:πποπο «πι... ..........ι.ι..

..Σ ... οϋποο_παποτπ: π... μπώ έ απ.: απο πο: πωπω...

β πω., Βςπτ ποοοποπι. πω.. Εποτ:.ΠΑ, πω.. ποῖ

Μ] .νἱτἱοιὶε ο!ίΩΜ..Βά 9006|'· Κ* ΡΦΠ8βο Κ [πιο

τμ! νιπ:ε Μιτου:

...πω (πώ-οπο κρεμ 5 ώ@ο ο οω·:ιππε σιωπ

Επε,82 οοποπποπε8ι πό ποπεπτϋΒπε οοἰοοΞ,ε6ορὁο.

- .π.ιε....1.....ω «Θ, π. ε. π.. μέ. π.. ως. π.

χ. οι! 3: π. πιἱΙἰτο ἴοοροπἰκιι: ιΠοιπά ὸἰίὶἱπᾶππι_ειο

ποσο . ποσό. πωπω:μπώ ΚΦεθιππά π.ιπάοιπ Π.
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πιι.ππἱ ποπ πποπειο π· π:πηΙ·επωππ.1.τ. :> ί;πιΕάεπιπτ επε.πω νοΙππαιιαπ Η ιΠἶ8ππἀο ππε

·Επ:2!”. Ν? Με ίἱ;Ηι 8ππ.Τ ΐω0ΦταΨπ Α α! η ω' °Βζ ροπιδε, ςυ.;" :Δω , ππροπάοεποπ ππππιιιπ Μη

ω”, ,,,,,,,,,_ἰεᾶπτπ.πει›πνἀϋπι ἰππο ποπ ι·ι:ρπ στο:: ό: ει!ιπιΤΠ Μ νοΙπππιπέ; πρεπε: «Μπι "πε Με ι·ίΒΒ πα π.

Νέα» , ΜΜΕ! Φα:Μ ΓΦἶϋΘ-ϊΟἩῇΐΞΡΝξόἶβ "·ωπ'ᾶωἔτ·ιἑ Ι &ι:ιπ (Πἱπεἐ. Ή·π απ! Ρπποἰέ παππκΞ Πι: κπΒτἰΩΔ.

πω: . π'. π ω έ πτἱωπ = Μ" Φ θ 4ΩΡΕ°Π α] Π” ο :πωπω π βππᾶπ ρπτἱιπ κ: Με πο επ απ·

:πωπω Ωπτἰίἱἰ , π" ΜΜΜ ΦΡε']ά="τς"' ξ ρκ° “απ πω. απ (ΠπἱΡεἱ ετ απππππω, ι·ποτππὶπιπ

απο Απ! πππτιππἰἐξ Γεκπάπ επ.ιόιιίοππ4 Νέα" Η· ω. ππ:ι·ππ πΒεπΙΞΙΤετ . Η κξωππ πωεπΣιππ ·ποθι·έ

Ν: ίπ Φωτι1Μ Φ: Βᾶ” ε" ΡΟΜ"εωφ ω Πω τα· πι." Μπίλι: νο!ππτειπ οπτπππΠπωωπα.

ποσά ΦσωπΜΗ" Μ' Ρ 'Μπα Μπα-ι ω απ· Μ! Ϊππἀππτ. 8ππἱ πεεπ απ πο. επ πω!» πετ:: 48

πωπω πόιππάποπτιθι @οικω π όι8Μ"κω· Οπι·ΠΠ καηκε πω” πποεπ ίππΙΙπιπιπκπ , ρπ.τυπ:ΜΙΜ πω ππωπ.· ι. ποπ τΘΡ·ιέππτ,98 π. @ΜΒ ι. @Με ποθ πω ρ·παππιπ , πππιπίἱιιπ Καππα». πω..

ε). Οπι· Πο π ΗΜ· πι.Μ6ΜΜΗΜ "ΦΠ" ΟΦΗ' «πωπω, τω ιππ:ι`ιπι Μοπιπι εππόπίππαππ_τππόπ

ΦΠ Ρ π: =‹ ίωΗΓΗϊ0·π π! Μ70θώππι μ παπά. ρω “Ϊ ω” πκπἱἰπε:π.Μπιπτ πωπω ππἰε ππτοε.ΗΠο. €Π,

“πω” (ςπ;πιἱπ ωππ5ποπ.ιω Ναι· ππεπεπ :. Ρ τ· η (πρωι °-ι....ππππ. Αάΐππποπτ. πἱἱοτπτπ Μποπ- ω.

ΜΜΕ ὰ Οσο 5«πςθ08 , δι Β0"ΠΜ9 0ιω39%"Π[2ά Πο πτππππἱΙιίἰῖωε :Ο 8ιωσι.Ι.2. άορτα!οϋ.ω π :.π.3. 'ΑΜΙ-ΗΜ α,

?μπω 8Ιππππ επ πκττἱτπ (ΜΜΜ' ρωπιθε !ιι‹:π‹πνπἱππ€ω, π πωπω @ΗΜ ποπ ππωετατἱιωππ πρ.

πωπω ν1ΐ1οιΜ. Επιπάεκπ Μπα» μπα ρταποί!ιπι- Μαι· ώ” ᾶπε ρπιτΜΕπ. πιω ποπ ρι·παπππτ π: Φωκ

τιππ πω: ίὶπυπλρτπνιἀετπροτπὶι Ώεπε πιω ιπετΙ::ι, Ροώωή νοΙι"Μω πωπω πΙ:&π$ , ω πιπειὶαι

πππππιπο«π ππωιά πωπω εἱπ ιππΜπιπιε,επνπ πω· πΧ ΒσππτπΙἰ Γει!π2πἀὶ πωπω Ρ. απώιπιπο.ιι.πΠ πο»

Βί!”10Βα0ΐϋΦΠΙΠΕΘΧωπωω ίω"Μ[25 Μ! ω· επΙππ π ρι·ππωςπτιπ Ι`.ιΙπππἀἰ44πτπιπ πΙ:ἀοε επ αἰ

|ίππ πωπω Ιἱιπίὶ.ιπ πω, δ: ρισρατιωΜπ Μ ΡΜ· . Μ; πω ωπκππἰε ἰπςπτππτπε , δ: εποπσ.ιπε πι

Με, ωοικΠροτυπ πο ρι·πεΜΗππ πω: επει:'οπ πωπω. κ

ᾶπππιὶππηπιππωπππο μπω», ποπ τποοΙσπη

ποποέ!ί:πί πω,πιππ1πρρπιι€τ ποεαπιππ . τω :παπι 5 Β ς: Τ Ι ο_ Ι ν,

'π πω; απ' _ πω: πω!!πιπ Πιρρππἰ: ρπει:Διππι,

. ἱΠΜπ παω τω όεϊτετσ πτπ:,›ατιΠ“ε πανω @τα ° ° τα 2 Δε "Με...
”' ὰ ιπετἱτἱε οπ3Μ , ν: Μωβ πιετἰιπτπ.ἱ)ὶεεε.8πΙ Α” ε!ά$ω α!!"ΜΜ (Ζακ Ρ π

ω" πωπω νοΙπππισ , πωπω” πτεπιί!ιππππ επ ε. του· π: ομτιθα:ραπ: πιέεπκτε απέβ

ω, π' "|·πα|ήπω πωπω · π πεπΐπ !εΕοπππ ποπ-β Μπιππω Β

δπ:ίοπρα, πππποιιιιτοπο οι ππο·ιπε·()πτιίὶι3π.ι`ω . . 4 - Με". Μ..

ἰ|ΙπΕπΞτεΔπίΞι ππεπεί!ιπ.τ€οπ6ε (:ΗΠΩΙ , 8: επππ·:· ΡΚα:άεθιππτιπ σ:πππΡΜπάππτωποκατ ,οϊςθειο·"°ω.'.'

ΕΦ· πωπω: :παπι πιο·παππωπω ςοπε:άπ 0πΙππ π6ππ π! ΒΙοτπιεπ, 80 ρτεραπιτιπποιπ πω. › · πωπω...
- ·· π π μ· β” ' Ν φ πω..

χο.

π: πω:»πω πρεπε. ΝππζεϊΕ·πτΌππ&πε εππππεεπ,' π



Πάπα. ΧΚ Πο ΡτοοιΠιοοτιοπο. Μ:: Ι ΙΡ.- . πο·

20:11; σο:: τω.: Μοτο Γυρετοοτ. Βωτοι , ω)...

σαι:: νισσσόσ 8ιοττω εσοιεσιιιοιστ. ιιοδ:::τισε στο

βτι:στιι Μ, τοττσόοΠιιιοτιοσιε εστιιοΙε:α: , οσο ιόο·

τιεοσιοπι ει: Ροι·τε?σοΗτι; οσο:: νΙτετισε ισόοι>>σ ,

οσιιιιτεττι σι::θιστιιτ :ιό ωστε...: όαση· “στο σκοπ

Π. το σοί:τι , οσε Πιο: ισοτι:ο @ο τω...: ετο:ιτο στ

στ... στο... ιετπ. :ιεεοτ. 8ιοτιιτι τ. Μ. οι. 5. ρο

ρε|ιοΙιτοι·, ό· ιι: πρ”. ό· οι 3.ιιτ/ι. γ. οιι_3. σ. Π:: Με.

στο.. ιο τ. ότι. .ιι Μορτο. «ο. ο.. 5. τΖωοτο:οιοτι ο.

Μάσι, οπο. ο. τ. £ειο..°τι. τ. ο. τ. (Άρτου. ο". τ.

:οιτ:Ι. 7. Πι47οιι. μ. ι. πο, 9 _ τοι/β. οι:.4. .τιιιιιιιι.ο:τ.

ο. Εσττοι·ι 3. το:: επι. τορ. 16:. 5. ρτο[οΙιιιιοιιο, οπο.

τ.ρ, στι. η. .ιτ:το..:. :3οτοιιο. Μτ. τ. ο. 'ό. φοιτ. τ,

ΖοιιιοΙ τ. ρ. μ. η. Βιῇι. 1. οοη.ιωωτι οῇι. ο ορο.

;..τ.ιοι.οιρ. Ή. σ. Ε.. ωτερ. 74. αρ. ε. 8ισιιι:ι:.!_

τ. :ιορτιο4ι. τορ. 8. ό· Ι. .ι.:. η. Βοι!ιιιιιι. πι.. ο, άς

οποιοι, οφ. 1 τ. :ΜΜΜ Μ. Μ. Μ... Ιιοιιι.τορ. τι.

Και: ά:Ι'τ.τάφ.οόζ . 4. Φακοι!. .ιϋῇο. /:ί!. 3. οι·

ο!ιιιοτοτἱοοι δ. Πο.ι.ρ.ο.23.οι:.4.Ρτοσοτ @στο τω.

ΡτεειΡστιτσ: ίστιό. ιιιιοι:στ ει: ίετιρτιιτιο, 9:12

ροτ:ιτο τωι....., αυτ:: ει: οτοστ:: τεττισσειπόι ΒΙΟ

τω:: εκατ. σπιτικο οροι·οτι Μοτο στόιτιοτιστη εστ

. :στο οπο:: , ι:: .9ορι::ι. ο. Βοριά: Η! , στο Μοτο.. πιο.

απ: ιιι::ΙΜΜΜ οσοι. Μαιο. πο. :Μ οποιο” |ιιιβιιτ οι::

Μι, ποι:]ΐπα|οιΙ:4 οικω: του μ.: ριορ::: στο.. όποιο.

διαιτα: : δι! οιιοροι·τσσιτοιοσα Ποσο Ρτσστείισ τ€ω

τιστιε τοοεοσω Μισο εισ:::::εό:τι:ιο :ωστοσο Ρτ2

..και τ12:0τιιττι :ιό ειστιοτιτ απο Με ιτιστιιισ μ..

στ:: απαιτει σΡ::τοτστ; Ροτ:ιτο τιιτττιιτσιιέ σΠοηόστη

σου: στΕσο::εττι νοισοτε:σσι Πει ρταροτεισ:ιο ΒΙΟ.

τω:: :Μάιο $ ουτε εστσττι ρτωσιιτι τοατιτο,οντ Μας

τ ε. ΝοΙιιο πω:: ιού/ιο: οπο, οπο: :οοτρΙοτοιτ ριπή :το

ΙΙ:ο ότι: σούι.: στο...: ; ιει:στ στου.. :κι τοΒιισττι , οι:

οι: Βστιτ:ριο:ιτσ Μεττή ροττιο : σ: οι! τω.: τ. ΕΙ:(οι:

- πο.: ε.. ιρ|ο πο:: :ποσοι οοιι/ιίτι4:τοιιε7% , το: 2βΙ:Μ.τ/οιΙΙ:Ή Ξ

σου στο: οιιιοριτ::ιτι οποιο: @τοπ ν: σι::τιστιτ ισ ω·

:στοα στ2ό::ίξ.ειιιτοι: ό:·ςτστσισ ιστό: 8ιστι.ττι,ιω.

ρ οστ::ιτσισ στο τιστοιιιο οΜάιστιι: 3 οσοι ισσωμιτ ,

"°.:°ΡταΨ- Και ρο:ιίτε εισ:::ετ:όετε σώσει τω:: τ:ιστιτο.οιίΒουι.8

:::ΐ.“27ΜΜ @το ρτοότβιτιοοι: , Μ: ·οο:οιιιτ πω:: :απο ..ο

232ύ::β 8το:ιοω ει: ει: ρτωόοιὶ. :ιό ΒΙοτιο:στ οσο τστιττά:

“ω”.β» οι: :στη σ. Ισοσοτιο Ροσιιιιι :ιο Ιοσσι› 8: Βίου; .τιπο

ροοι. ωΙοοοι,ιτιοσιτ, φωτ...: οοιιι, οι:: τω: ορψΕ·ιιτ ,οι [ο.

Μιάου: οΙε6:ιοιιοιιι ρ:οροιι:οτιι :κι οιιοιιοτ:τ.κοιι το: οροιά

οι:: ω: οι: ποιοι:: όιδ:"Μ οι οι, οποιο:ρω:: Μοτο:: : το

:διοτι ρτσρσιι:σττι Πει ιαστιόσισ εισδ:ισσετ:ι σου

πιεσε: σ:: ορετιι:ιιο . ίσοι οι: νοαι:ισσο . :Νότιο :ιό

ειστιοτο τω: αυτ:: στάσισι ττιστι::ι. οιιστισι σου σε

σο:οτιοτιο , Γοό ε: ορ:τιοιττ, ἐστι...: ιτσαι:ιοτιιε τσιπ

σσειι:ισσε , Πει ρι·οοοιιτσισ τωι:ισ.:...τ ε.:τω.

σ. τω: :ο :τρωω τ οπο! ω.. οιιο.έ πω: Μοτο: ο Έι

:στ οΙ:&οτστ:σ , ι·ορτοσστιιτσοσο όιίξτε:ισ σι: ίσιο

13ο ωστικό:: , Ροιιόε:. Αέΐοτ.13. Οιυόιόοιοτι:_οοοτ.

σου:: ρτοοιιιιιιοτι οπο: ιι: υιον:: οιοτιιοτο : τ:τ8σ οπο:

όιτιο:ισ :κι Μοτο :8ττ:ττττιττι Ρ:οαόι: ισ ιοί.: Πει

ματιά:: .ν0αξιοη"η :οι (Μοτο. τω.: τ. Νο:: στ”,

πισω: Οιιτιιισε , οιειωιι. [βάθρο @οι σοιτοσεισ

10€σσι τητα/ι. σφι...: τα σΙσθ:ιοτισ :τό Βιστ:ιττσ :

Εστω Η «Μάιο Βετο: οι: :σώσε ιιοΠτιε, :πιο σιτε

ίισ5 πω. Μισο; ισοτιιιε σοίιτιο τετοιου... ::ιοΒιι -

Κιτσ”. ν: Λαμ/ι. ό::όσοι:.ΡτσΒ.ο.σπ ΑσΒσιϊ.ησι,

ντι:: ιπ:ιτετιο ό:: φωσ:: δ: τι. ι::ε·όσίι. τω.: στη

απο: Ρ.ι:τι.:ο, :πισω οσ:ιτιο: ;ντιόε στ.. ό:: εοττοιι:.

ε. 7. ισοσοτιο :ισ ροωέιιιο.:ι. , όσα:: :σε ε·ιτ:&οε

:Πο ..ο τοριιοοιιοπι του: οπο.. (ΜΜΜ: οστοττι οι: Μ!.

αρ. ιΠοε σωστο: στο ειπε ιρΓ0τιιττι ρτωσ τσοτι:τι, - - ν ή

Ρετ εισάιοικτο .ε:ττιτσιτοτσ: οτι:: τορ.ιι:ισοτ σωστο: ύ 2- (Ι·2··ι·ι·0'ξ ·]ε'Ιθωεφ ^ 2-9·ἔ θέ 6:“”'ω-α-1-β

ορο εωτρ.. .....ιιιέι.οιοι :ΙΜ , ιΙ.οιοιόιιιοτι [Μάτι τ1:τ.Μι τοοο!.2.ά·π'ού.ι.Δι.ο.2. ΑΙΜ:: Μοάιτιο Ι. τι: πέτο τ::

άτοτττοττώρβ/ιτιιτ :το ρτο:ίοβιιιοτι,Κο βοοιιτιιιιιι ριοροβτοιιι οτρωτιο.τοροι: .:τΙ.7 ω:: Ζ.ο:σο.5,οιοτ τ..ρμο.ιιι.οι,

ρηοι·τίττιοιι) οοοιιιτιιτιοΙΖοτ μ:: :το ρ:: ω: ιιοΙΙο.τ οι: οοιιο οριι[τ_τιο1°ι·.ιιιώ.τοιι·τοοροβ.οο .ιτο.ιτ.τ...-. τ ρ:: “σκ

ιι: ιιιιιΙιτοι πιιι:.ιιιστριιιτ ω: Μινι: ; οοοιιιίο βιο/Ι τω. .μι.ρ. τ. Μ:: 7 β ιιτιΕισιιιι.όστ.8.9- 3.όρ::9.ό· '3

$·'.ιβτοτι:

:πιστη ο Με:: @Μοτω., σ: πο:: πω: , [οι :οριο

·υι:οοι.ο::τουιι. 5. €..ωιι.ισ οι: Ασεσιιιτισ Μ:: πιο.

ότι: ισ‹]σετιόι. τιοτι ιό::ὁ τ:τσόοο:σ :ιε8μ ....ε..τ....

ςτοόι:στι ; στό ιό::ὸ σο: ::τοόετο, οσιοοιοθει τω”

οι·σόοτι::::τεσ ρω:: :εστι ιόεὸ ρταόειιιιιο:ι ώμο

τστοό τεΒτιππόσττι , ω.: Ρτο:σιιι στο: ιοττ&ι_, Μ.

ιόσο ιιστιτ Ητιδτι , «μια στα:: στο: :ιό τεετι:ιττόστοέ

Ετσο στο: Με: όαστοι:στ :απο Ρτοεσιιιι :τισ-ισ

  

ττοτσω..:. Περι; όσα: Αυ μι!. σιοθοε ιτσ::ιτιβ:ιιιιἔ

τον: ρτοροβτπιιι5 ιοι:στ ι τι :στο όσθ:τιτιο. Πει Ρτσρσ

ίιτσισ οτωα:όιτ νο:::ιτιστιεττι:Ηόσσε ρτσΡοιιτσισ :το

οι: ιιιισό, οσοτο ιριο ττοισιπτιο Πει ειΒοτιόι :ιό @σε

τι...: ο σοι: οιισιτιο:στ νσιιιτιττιε :στιΒ:σθ ιιστοσόιι

ει·Βο. €στιίτιτ. τσιπ ω.: Άτ:2τι||ιστο::ι ιτιοριι€τιστιτιτ,

οσσό στ.: εισάισικττι :κι ΒΙστιά ΡΟΠιστιτ οτι:ετ›τ:ι:$

σιιἱι πιετιτο , σου :πιο οι) Με σσισάιτ.τι:··τιστι Η:

ιιοει·:ιτ,Γέό Μοτο :Μουτ .Μ....ιι:. 17:06. 3. νσιστι- .

:σε στο: τιι:στ:Π'.ιτιο τω" Ρτοσεοόι: νοιστιτοτοττι Ρ.ὅτ;ωἔ

ωεόιοτιιτο ιιέιτιιτ σωστο :κι Βιοτιοσι οι! τοτιοοσωιΦω.

βτιστ νοιστιτ:ιτε τιισιιτοτστιι. :ιστό 8ιστιο Νήπιο;

το «στο στι:: "ω, οσιοσε ιιΙοτσ ι:οοιιτοσιοιστ. Ατι

::::. μοβ. :στο ..στο οι: στι: στόσοττιστ :ιό οπο:: ζ

που :οτιιτιστιοτσ ωωιο ίσστ,οιιτο όιστσι· ρισρτοτ :Β

τισττι,τιστι στο: Ρτορ:στττιτόιο: :στο όσι.ιιιι:εσ:ιο Π.

πιο :τι οι σειριιιπι σΙ:ἄττιιιἱο τσεόιστσοι: τκοσιτ:ισ

:στο σοφια:: ιιι::τιτιο ΗΜ: :Πε Ρ:ιτιστΡεσω οιΕοοςιι:

ιτι:οιι:ιοιπιε ισε·όιοτστσ . οιιο:ισι, στο ι·ιι·τστιε διοδ

τω.ττωτοτ ιο .Μισο › εισϋισιο ::ισιο. Τστσ @στο

ροω.τιι...:ι όιίιιοεσι ω...: :δοση Ρι·:τό:Πισοτιο:

σο:: ρσιισσ: αστειο όιίιιοσσι ω:: ττοιιιιι:ιιτε Μάιο..

:στο εθιοτιτιστσ; οιιοοιιι τω:: @Ποπ :ισ ΠΠ: στο...

εσι , σε μισο ριο:σιόσταστ ‹στσισ Πιτστσε εστι;

αστο:: στοα 2ότ:ὸ Ρ..ωσιτσισο ,οσοτειιιιε .τι

Ρασιιοτιε Ρτοσιόετιτιο τικ:: ει:έτσε ισιτισισ ίσιο::

τετ Ποσο ::στιίι:ττισ τω..το οι:.:τστο:ι δ: εστί::

ςσι:τι:ετ ..στο .ιιτωιωστιτο απ:: σ: ιισσιο, εοιπτιι.

Μιάου: τ:ιτ. Ποτ Ετσι. τ . Μισο όοιιιιοι Ρξι Γοσ:·τιιτι

τισ: πο:: Εισαι: Ποσο σιω.τω ..το . στό οι: :τι:ειιιιι0°κ|6,%Μέ

οι ιτισ:τισστιε ειστιιι·, παπι σοὶ ι..τ.ιιισι.ω 2:00:16- π., 6_ '

ι:ιστιεισ ΜΒ:: εστι: €ιστι:ι ει: Πει στσισιιιισιιο τ σιιδ

ό:: :στο Ρτιτσσττι σο:: όστιιιτσ ιιιτττιόι: . ιισισιοτισττι

ιι: σωστο Πειτε: ι:ποσόι: Βιοτιοπι, ο. ΡτωόσΠιτιοτισ η
::ι..ιιιι οσο τω. ε: ττιστιτιο ιρσσε : ετΒο τι:: ι ι·πότζ 56·

Πιτσιτιο :τοῦτο τω: ει: σει-ιτε. Ποιιισ. οι: Λορο(ι.ιιο .

τ·ιοοοτριτοτ.ρ.η.3. τοπικη εΠ·, Ποιοι οΙιόιισε Π;

:ιό ΒΙστιοττιρτισόειιιτπιιΤο οτι:: ©στστσ Εστω:: πιο ·

ω., στ: Β. νιτειτιεπι . 86 σο:: τισιισε :Μισο :Ασοσι

:ετ οιοδτσ:; τι: :Μια ει: το:ισ :::::ιΡισσόι τσιι:1ιισε:

8:80. ο. ισ τεετισ Πει τοστ: Βοοτοτσττι ιισιτπ:τιι8 ετ2 '58·

ι:: ό:Β::ει: Δτω._ 8: εισιοΙστο. Θοιστι:οτεΠει:σει:σ

σο:: :στιετιιι: σοι. άιοτιι Μισο πετά , ισ :στο στο:: ..

.το όσο:: .το ει: ιιοεσιοτι ιο:οσ:ισοσ Ποτ. τ. ιτι 59'

νοσοσοτιστ: τκεςο:ισ :·ι:ιτσε : κι .ιω..ι.. ι:ιται:ισ- `

στι:: :1ΒσιιΕι5; οι τοττοιοιι: Μ:: , οσο οστ:τιτσ ..ο

τ... ιστο.τοια ΜΒ ρτιττισισ οι». :ἄστυ ιιιτσσ:ισσιε ο·

8στιιιο;Γεό :στο Πει στοσιόεοτιο €ο τω:: , ιι: εισι

πιο Μ:: ιο τσι τιιιιστ:τσ σ: ττ·ισιιίστ.ι τ:στορια.τιιτι σε::

Πετισττι είι:,:ισοό- Μ:διοιιιτο Πει ιστοτι:ισ τω: , σοσι

ρι::το "Μπι εισιτοτοττι.οσ.ιτσοσοσκ ιιιτε8τσ τιστστ:τσ Π

(ιΙσιτιόσι·σισ ::οπό:τι.6. ρτ:τόοιιιιιιτισ οι: σου; τω.. ω· ··

ιστιτ:οτόισ:::Πετ ροτισε ωτιτω,6 οιιο.ιό .1.σεω.τω _

:κι Βιοτιοισ στ.. οι: ποσά: ιι στιτιο. 8:·στιτιό.ι .τη ει· τ.

πιο:: Με”. πρ. οι:: ιτιο.3 ο.τ.Βο:ι.ετά.ιτι 1.τίστ.4:ι,σ. 4βω,"$

τ. ο,ο.ώ ο.2. οτι. τ. 6· ο. οσοι. οι:ι..μ.......-ι- στ.

οι. ο 3,.4οι·οοιιττζ τ. το· τ., 0ιο.ιτιι.ο.οιι.Χτιίτιο.ο,ι.οτ.ι.

Ϊ 52..

πιάσω·

τι:

Πι. ο.:

.ο .ρ

::ττότο:ιτιτσ ι σ.: 8: στο:: πω: ρτ:ισιιιτι ττ:στι:ο 6ο. .



ττττσία;.
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αφτα τω. 89. ιι αφ. ε.. Ι.ταιιοΡαβ. τα Ρτετἱε¦ἶ. .τ [Μ. ιτε οι! Βιοτιαιτι , τα ΓεοΓιι: (ιη

οφ». Χα. τα Μαατααιτοαι. Μα στ; ~

(Στο: Μο Ρωτάω.

τ. Εεεε. αερτειωτια_τ. τα. ατα. α, ααα. Ιιτεατιιατύ.4.. :τι Βιοτιαττ: ε!ε&ο:,εοε ΡτατόείτιιιΔιιιτ Ρετ ιτιιιιιιιι3ιε

τω.. ν: Ροίτειιοτι ως ΡεττιειΠετιιοιο Ρτωοει·ετα, Πε ιτιεδιο,:ιά άειΕιιιιιτειιι Βιοι·ιιιτο εοοιεειιιεττόειτο:"

πιοιιιτ πιο πιιίετιεοτε Πει οτε: οιιιιιεε ιτιτεΙΙεᾶιιε- ρτσααι'ιαατε τιοε Ιοεο, τιοιι Ιιτ ει! Βιοτιαιτι ειιΒετε, ἴἔτί

Ρ.ζωί" Με ειεατιιτιιε τιττεέτυε , δ: ποσο ιτι Ρτ2άεΠιικιτοε ,

|"'η"ύ' ιτε τεΡτοοοε, Ρτο εοτιιττι Ρτατιτιτιτι οΡετιΒιι: Με

ιιτειιειε τεττιΒιιτιο.

:τι Ρι·ιωιιττι τεΠιιτιοτιιιιπι ΓειτιΡτιιτω ίιτ :τι Κατα. 8.

Σ;;:'£;°` @στα βεβαια , ό· Ρπατβιαιταιτ εεαΪετταε:βετι ιιαα8ιαι:

1."ΙΡ.”Μ α” [αι. νι» δεετειιιω ΡτειιεΠ.οιιο.ι εττιεπεα: νο

|ιιιιτ:ιτειιι Βειιτιιιι ιιιιΡοι·τ.ιτ . Εαα!α: εοΠοεειτ , Ροίτ

Ρτιτ:ιειειιτιετο. @Με Ρετ το Ρτιωτιαιαιτ ΡααΙα: Με

1:αιΡι-..μ.Μ..εοωΡιετιεοδοτ οεετετιιιιι ειεότιοτιιε ει! Βιοτιειττι , δε
:Με ι Ρετ Ρτσειειειιτιαττι ιτιτειιιερτ τιιετιτιιιττι ιτιει·ιτοτιιιιι,

ει: @πιο Ρτουετιιετιιιοπι , Ροο. ιτε Ηιειοτιγ,

Λιιιοι·ο(ι, Λιτοιιιι. Η.ιιιιιο , δε .ιι Ροττεε τιιττιεΙο

ειιιιι ειτριιαιτιτ. τζαο:, ιιιειιιιι Ηιειοιητ. Ρι·εαιαιτετα

[ατα ε: ια ΡΜ, Μια @στα ταατοΜτε.τ ια8ι.ιιι.ι. φταιει:

Λ πιοτοι. Ρταβιαιτ [ατατε:βαι ιιταστα:,ιρβ: @τι αέρια

ιαιΡα ΡιεαιιαεαΡατεασία. Ετ Λιιιιιιίτ.αε τοπια!). ΜΡ ο.

Ωιεαιαια, ιιιοιιιτ , γαι τω: Μ; Γεια! ιααβιτι) ό· με

τιι·/τιαατι βιατεστα”ετταε: ιτααιτιιιι: ω”, δ: Α ιι&οτ Μ.

τισ Ρτειωτ. Πει, Ε:: Ρτε[ειεατια, απο ι: α, οιβατισαι:Ρτιταε

βιαιιτιο εταααατ υιτιοαι:; ατα: εκ Ρτ.ε/ιιειιιια υιι·τα:ι:,Ρτι6

.ιαιιαατιιται [στα τεταααπατιοαι:. Ειιιιτειι. Μ. τ. πα

Μειιιια. τ. τα. Ρτειι:|ιιαα ιιτ,ιιιοιιιτ_αα τε8αατα, ααα: «τα

[ε ριεατιαιτπάτιατα:. ΡτοιΡετ ααταΡ. 6α!τεταια :κι 3.

οι:ιεά. τα" ιιααεροααιατιι αεα[αατ, :μια :ααα [ατα

πω. ·αυ!αατατια Ρτιοατιωτισαε Ματια [απ . δε σε Ρ.νΙτ

Ροή!) ιτιοιιιτ, ααα Ρι·.εαε/ιιααιιααε αρ Ρτεαιεατιτηρτω

τωιιαατιιτ πατατα [Με Ρι.εβιτατια αρ ααα μη!. ΤιιεοΡι·ιιι

Ρτετε!ασΡ:ιτ ΠΜ: απ, μι απατιααε αι8αιιαατ , τω”.

Ρωιίαιιαατ. Παπ ιιαααε τα Ρι·εαιεαττα, Ρ.ααΡωια.

Ρτιαε|ιια.ιιισ. Ρτεαι/!ιααιααεια “και ιαττΙΙιαε: ιταΡωαα

τααι!εια Πει ιασ!αατατεια. Ραεαοαιτ ιταααε Ρα αΙααι πω.

τισαε αιςιιααι :ψ , @με ΡτεΡαιαιτ [τα ρτ.εαειιιαααιτ.Οε

ειιιτιε. @ιι:Ραε[ειαιτ, Μ:: ετιιαα Ρωααταιι , ααιαβσαα

ααα: Ραιραβτατα ω". τζιαι: “και Ρταιίε|ιαιαιτ, ακό· ω.

ιααιτ,ααια ρωταω. ρα:Ριαιταυι [ατα. :Ε :τΡΙιειιτβιαααατα

ΡταΡιιατιιια.|ιατιιιται·ι!!ειαια υιιια:,ααιριααιΙαυα ρααιιιααι

Ριορα|ιτατα (ιιιιεΙΙιεε ο ματια Ι)ιιιιιι.ι Ριαιτετιτιιτο)σπ

ιιιαα·αατ ,ώ·βε .τ ρεψαατα›α τε[Ρτετα Βια: 1ιτιεταταπ_

Οτιτζειι€5 : 29.: ααα: Ραοβιαιτ ο Ρωτιβιαιαιτ σσαβτ

τατ:1'ιετιιιαα!ιαι: Βια [αι , εαιαεατετ οβεαάεα: , Ριτσα ω,

με: Ρτια:ιαιτ Πει:: τε!ε:ι'ατατει τα ΕΙιταιιιβια Ρααιιιαι

ω” ττ”τρ7Μεττ”ΜΡω πιατα τεαιεττατ: α: βαττ: ιιαα!ιαι:

ιιια: Ριειωτιαααιτ @·8ιαττ.ε, Ρτεαιαιτ "μ, οτ ιοιά_εοτι

ειιτειιτ , ωραια. ΙΜ , Ρετ :μια αε|ιαατατ ατα ια β τα;

αυτ:: ο οιπατ:: αα!ατατιβατ Ρ~ α. Ρ.αατει..ιιι βααιται·

δε!Μια: : τζαι» “μια εττάιτατε:,αο: νοεααιτ:εωαηα

ιααα τυαιςατε: τοΙΖα;ιτ.Τιιιιι ει: ΡτοΡτιετιιτε αετοοι·ιιαι:

απο ωραια.. :κι ἱιιτειιεᾶιιοι 5 Ρτιατβιαιτιο αει νο

ιιιιιτ:ιτειιιι·ετεττιιτ. ΠιίτιοΒοιι ι8ιτιιτ Με ΑΡοίτ.τιιιο:

:ι&ιιε,:ιιτειι.ιιοιατεΙιεθ:ιιχνοτιιιιτοτι: αΙτετιιιτι : οσο

ειιιιιι ιιοε δυο τω). Ρτο εοοετο ιιίιιτΡιιτιτιιτ;ίιοιιἰ

θεια νιιιιτο τειιδιτ εειιιΓε.ιιι εΙτετιιτε , ν: ει: σκατα.

ιιοεετ Τάκι:: Με; ει: Ρετ εθ:ιιοι ιιιτεΠεᾶοε τιοτι Ρο

τ>ιτρτωι,. Μι, τα απατα τιπετιτοτιιιτι ιιιτειιται: τ. (μια ιιοτι

Μεπιτεπεατῇ Ροτειι ως ιειειιτιο ιιιτειιιΒι , δε εοΒιιιτιοαε Ραδιε

θΙψωττ#Μ ίτιιιο.τοιιιω ια ειΤε οποιοι , ειιτα εοιτιτττιιοιε εθ τε

Ρτοοι: , απο οπο τι: Ρι·ορτιει εΙεέτοτιιττι : Ρεοιιε (τε

εοετιιτιοτιε ττιετιτοτιιιτι τω: εοτιειιτιοττε τιιτιιτοιοττι

( τα: εειιιειιτ Με!ιαα τ.Ρ.αττ. η. αττ.‹μὶι[Ρ. τ. ταε.9.(τ

Φωκά.) πο”. τι. ΓιιττττιΡττι. τιιοιιετε τιιιτιτιοττ1 νοιιιτι

απο: οι! Ρταδετιιτιετιειιιω ιιιιιιιτι Ρτο ιιιιο,ει:ιτι αυτ

Με ίιτ,οιιιιιε τιτ1.1ιια ιτιετἱτε ττοτι ιιτττ “το εοιιόιτιοττε

ΡτΩιιιίτι,τι απ: τειτιΡοτε,οεεείιοττε,νει ιιιικι|ιο αστο

τι:: αφτι τι: Ρετ Ειπε @παταω Πειτε ντιιιιιι οι

ει: Ρι·παΙιο, τι: εοιιίτιιτ ει: τειιιτιιτο , 25ο: , τιεττιΡε,

ειιιοε κατι Πτι ιζτετι:ι ορει:ιτιιτοε. τιεοοειιιτειιι8ι

Ροτειι δε επειτα εοιιίετιιτειιιε άεετετιιιιι Δε εΙεθ:ιο -

τιιετιιιι ει: Βιοτται·ιι ι:ιιτι ειεᾶἰε ΡτεΡ:ιτειτε. Μπι τω.

ιιιοτιο Ρεοιιιι:ιτι πτετιια τω.. Ρτπάειιιτι. Ρι·πτετοιι

ίιΠ`ετ,οιτοει επι: ιο εε ΡιτεειΡοιιτττ,δε τιιτιοειιιετιτιιιο

εαιετοιιιιτι,ιΡΓιιπι Γειιιεετ .απο ιιεετετιιιτι εΙεδτιο

οι: Δε! Ριοτιτιιιι. Ι)ιεεε τεοδειτι τοιιοτιε ΡιιαΙττ: Ρτο:

τει·τοιιιτΤετ δεετετιιτο Μαι τοεδιιι. δα: εοτ1ττ25 Μ·

ιι:: ειεειετι πιειιιιτιιτ τιετοιι Ρι·ετεεει. |ετααιέααι

Ρωριιβιαια νιιαιτι ααρα·ιε. @επι ιοειιιιι Λαμια. Μ.

ιτε αατερ. οφ. τ; ό· τιμ ΔΗΜ; ε:τΡιιεοτ τι:: ΡτοΡοτιτο

ιεειττιειιιιιι ειεάιοτιετιι π! Ρωιωι ετιι.εεε.ιι:ε8 αυτ:

ΡτοΡοίιτο οποιο ιιοΒετ ιο Βετο νοιιττιτοε απαιτώ :κι

Μετα , δ: :το τε|ιοιιο Μπιτ οΡειιι.ι`ιιΡει·ιιετιιτειιε.

ΕτΒο Ριο Μετιιιιι Με ιιιτειιιει ω” εοετιιτιο απ· ει.

τιτοτιιιιι :ιι::ιοΙιιτετιιτιιτοτυτι:ι. Με. Ρει· ω” νο- δώ: τω.

ιιιιιτ:ιτιε τει: ταόείτιτιστιοιιιε ιτιτειιιει όεετετιιιοεΙε- "π;Ψ· ω

δτιοτιιε :κι Βι)οιιιιιτι: τ οιιιο. απο Με Ροιιιιι: δειετι Έ,:"“

Ρετ τοτ:ιτττ ιετιεττι διαιτα: Ριαδειιιτι. δτ τιιιΠο Με: 8 '

εττΡι·είΐετιτ δεετετιιι31 ειεθιοιιιε :τι Βιοτιοω, από·

ιιιιο εοΒιιοιιι· ιιιττωε,ιιωτι ε:ΡτεΠιΠε Ρετ το Ραδι

ιιαααι. ε. ειιπι ιιτττιιεειι:ιτε Ροιτ τω" εττε&ιιε Ρω

ιιείτιιιι ετιιιιτιετετ Βιοτιτιειιτιοιιεττ1 , δε ειιιιιοετ ετ

τε&ιιι Ρτα:Μι:ιιι. “απο το Πεο τεΐΡοτιδειιτ δεσε

τιιιιι ΡτοΡοττιοτιιιτιιιο,οεεεπετιο ειιεεττειιιτο ειτ, τισ::

ιιεειιετιτιο τι Ραττ!ιι εαΡτείιιτπι Μια Ρει· ιο Ρτειαβιαα.

αιτ. 3. Με οτιιο Ρτιταιείτιαατιοτιιε ετιιιτιιτ ει: εοιιτει:

το ; απο τ. δειει·ιοιττ.ττ τιεετετιιττι ειιιτιάι Μια ει:

τιεοειει :κι Βιοτι:ιττι πιο Ρτεεεει. [εταααατα ΡτεΡιι°°

βιαια·ιαιτατι [ααιβαττι :..ιιε τω”. Ρι:εΓειειιτιει πιε

τιτοι·ιιιιι Ρετ Με φιιι:ραψιαιτ. 3. τιεετετιιιιι εΙεᾶιο

οι: :κι Ριοτιετιι Ρετ τιπε , ΡταιΜιιαααιτ τοα[ετ:α::τιστι

ιιααειιιι:-βιιι βατ εΠιειιιιιιτ ειιιττι εστοιοττττεε ·ιιιιιιΒιοτ

τω] Πει , :είτε Ηιετοιιγ Ρετ Ιοτιιιτο , οτι: είτ εστι

Γιιιτιτοιιττι Γιιιι&ιτιιτ , δ: Ρει εὰι ιιιιοΡτιο Βιιοτιιιιι

Πει,.ι. ιιιιιτιετιιιιτοτ εττε&ιτε Ριαδείι:ιτι. ν: επαι

τιοτιι το:ιτιι.ιειιιδι ε Ρετ Με @αν αιωνα Ρτια:|ιιαααιτ, Μ:

Κα· ωπααιτ ε με: ταιεααιτ, Μ: ο· ια/ιΦτααιι 5 μι:: πω::

εταιρααετ , Με: ψ· 8ι.ηττ.τατι. έ. τείι:ιι1:ιοτιιιιττι θε

Ματια. ε ε. 7εαιτειιιααι:τι και: ιαει:Ροβιαιτε Ρετα2αΜ

Με: περασα α ωαβιτατιοαε κατά. ντα οιιιιιωτιο

οιιιτιιι δε 2τεττ12 @οι ΡιοιΡτιωτιοοε;ειιιιιε εειιίτιο:

καιω ε[ατιαι ι·αιαιο· Μαι: πατα αιααααταπ : Έιμι:

ιΡΙο οΡειιι ιιιθ:οτιιιτι α: ατετιιο Ρτειιιιο τιιετιιτιτ

υεο ττιοτιττιιτττ οι! ΡτηΡατεττάιιτο ΠΠ: ει: απ: Μετ

τιιτοτε εαιεΠε τεετιιιιτι Πιο τετιιΡοτε εοτιτει·ειιδοιιι.

€:οτιιιτ. εε τ:ιτιοτιε ιιοεετ Οιιτιίτιι:.Ρετατιται Με τε- σω".

8ττιιττι Ρταιείτιοατ.ιε,ειιιο άοεετ,Ρ.ιτετιιτο ταε ιετιει11

ατετττιιιτι τεΡτοοι:, ν: εοτιίτατ ετ ιρο ε!ε&οτιιττι,

τεΡιοοοτιτιιιοιιε ιιοτιτοείιαιτ Ρειτοττ.τε τα τω: Μετα

τιιτ5 τεΡτοοιε Ρι·οΡτει· εστιιττι Ρτοιιιιο δειαετιτο: ει·

Ρο δι τεΒιιιιιτι ετιειείτε Ρτειιείτιιιιιτι: ΡτοΡτετ εαυτο

μασκα ττιετιτ:ι. _ 66

_ Ρτοι:ι. π.. ει: Ρωτώ. δ: Ρτε:τει· τιτατιι:.ειτ Λαεα]Ι.!. .,._,;.., μ,

τ, αιι8ιαιρΙιτι. α. π. νιιια$εω εἱε ιιιιΡιιει ε!εδτιοοε : τω:: τ:: απ.

πιατα :το 8ιτετιετο,ιι.ιτει·τι :κι ειστιειοι , Ρτιοτειτι φοιτ διτττωτ

εετ Πει” ιιιδερειαιειιτει· δ Μαιο οΡετιοιιτ,εκειιιΡιο ΜΜΜ·

Ει.ιιι δ: εοτ›ι Ροίτει·ιοιειο νετ-ὁ ποπ ιτιοειο·ιιρτι

οειτοτ,ιεδ ετι.ιιτι ετιιττιπιτ ικα ειεΡειιὸειιτει· ὰ ιιοτι:τιε

σε:

Πισω.

“απο

:να “δή

πισω.

α.

'ιιιετιτι::οΡετιΒιιιοιιε ΡΩΜΗ: : εαΡΙιετιιιε @ο νετ·

οι. δΡοιτοιι, Ριβεααααια αΙΘιοααα ρωροβταιιι 06 ατα.

απ:: : Νεα ενέα,ιιιοιιιτ,ρταιιααυα ε!εδτιοατιιι ρκιΡαατατα

Οτι σαααετβα ω: Ρτεραατιι οιαδιο: τω: , που μια ια

ασια Οια: ορια τα” ια αοταιαιύα: , με ΕΠΣΠ, Με

Ματια Ρτερι|ιιαια ιι|ιιααιιααι: ααα: , ρα .μια αμα

πατα:: . τα· ταβιέτετ σειίεατ:: , α" ιααεαιι ε τ..

τα, ααα ιαια @Και αιἰ ττατιατα κα>Ιστιιιιι : πατα α]ι

Με: .ιιαα_ ααα @τπτ σούι: : α:: :Με απατα" ;

;&ι:ατειι[ααιτ ιιαιτιπ[α: ααα: ω: ααα τατατα ανετα

ια:

ι



Βι|ππ2. ΧΚ ι)ε ΡΜπούιπποιοπο δοδιίο. Ι Ρ.

πι.ιοπιιι ιιιβιβιωιοποπι ,[Μ οπέιιοποιπ επιπι.οιο : απο “πιο ιπ/ιιιπιππι,πι ποιο. οι! 1.ιοποιο ούιιποιιιπτ.

Μπι: πςπιοι, πιιι.ιπι οπο.. ιιιιιιο, ππἱιοποἰπιτ.7ιιπο

9Μά (ιππική . οι πιει: ποι.ιπιο πιπιπιι οοπβέιππο

_ πω, ποπ Μάιο, «μοοποπο π: ΜΜΜ, πιβ ρωβιοπιιο.

Ηει:ι:ΑιιΒιιιι. πιιιιιιιε εισαι, οι:δι:ιοποιπ επι τοπ

ιιιιπι ποπ πω:ιι:πετο.ιΈπ ιιιιιιΕπιιι οποιο πιο. “πιο

8πιιιαιιιιιιιιιιιαιιιοπιε εοιιιΕπιιοπιιιι·5 ποπ πιπτίιπι

ιιιι:ιιοι:ιιιιιιιιο, οι ποπ πιιιιι πΧ ιιποοιι. ιππιιι:ειπτ,

κι :πιο ιπ ιπτοπιιοπι: οι πιι.οιοιι:πιιιι . νι ποιοι;

π.ιιπ κι ι:οποεπιτ πι: οιι:ειιοπαιπ ι·ι·:επιιιπ, οιιοπ πε

επι πι: εισόι:ιοπι: ιιπ ει·.ιιι:ιιπ: παπι: ιιιιιιιιπ π: πιο·

ὸιιὸπο :ιό επιιιιιιιι , ποσό :ο Γιιιιιοπιιιιιιιι οποιο πι»

πιο 0:ιπιπ πτπιπιιι οπο «θεια παιι:τοιπ ιπιοπιιο

πιο πο (πιο. πωπω ο ι8ι_τιιι· οι πε ιτιοάποπο επ Βιο

ι·ιοπιποπτιπιι . Μπι Γιιιιιιοπι ποιὶιιι πιοτιιιι ,οιιιιιπ

π. οπιι απ:: ειπε” ποαι·:τοπι ιπιιππιοιιιε πε ποπ

πιιΒιοι·ιο. Νεοπο ιιιιπι: ιοι:ιιπι ιεττπάιιιιιι Αππιπι.

ν: οικιιιι πι1ιιιιιτ : πιιιπ ποιιπε , οπο οι: πωπω

ιιοοιιοι·ο ιιιιπιιτ , πιτ , πιιι ιι.ιιιιοΞι Οοο ιοποι:ιτι

ιπ :πο Ρποιιο(ι. πιπέι.πιιοιπ οπο.- τοιιιΕιιπιιι; οι

οπο , δ: πω. π: ιιοπο μερα. ποπ" οπιιπωπ οποιο.

ποιο απ επιιιοπι Επι οκ ποιοι 5 πιο ειςάιοπο πιο

πει πιοτιπ.π ιπ ιιπιιιιοι ποΒιιι . ιιιιιιι [πιο 7 Με οποία

πο. πωπω-ιι. ιιπποιιτιι οιι·δι;ιοποιπ , ιιιτειιιιπ θεοι»

πιιπι πτιιιιοπι , οπο πι οιι:&ιο απ εικοσι; αιτο

απο ια:ιιππιιπι πιιιιπιπ . οπο: οι ειεᾶιο πι! πω

πω. πιανω ι:ιπιπιιπι· πι: ππειειοπιιιι- ιπι·ιιτοι·ιιιιι :

@πιτ ι -ιπποιι, ό· [ι:οοιιποιππνοιππιιππω,ό-οπο”

ιιοτπιπιππιιιππι.Ηπιο ιοιιιιποπιο οιιιιοι ποιοιπποοπ

ιιιι:ποεοιποιπ&ιοπεπι ιοπποποιο,ποπ πο” ιππι

πιιιιιιιιιιαπιπιει· οιοδιο8,πιιι:ιι τοικιδιππιτ πιω".

πιο ιιΙιπιιππιοι:ᾶιοπι:πι , ποιο ποπ ιιιπποπιι , :οι

.ιοειιιποοιιιιιι:ε. ιιιι ΕΜ!. ιο6.ιιπιο ποπ. οπιηπιιιοοι

9ιπ3ιθ , ποπ ιπποπιι σιι8οπιιοι , πι! [πιο. Κιιικιόιιτο

οιιιιι:πι πω, ιιπιιιι κττ.ιδι:ιι.ιπιπ τοπια , ιπ πιιοπ πι.

Μο α! 8ιπιπιι:. ποι:ιιιι: , οιοέι:ιοπιτπι πει πιοιι:ιπι Πιπ

ποποιο ιιικοπειιι·πιοιπ οι πιιι:ιπιι.ιιιι ιιιιι:τ οιι€ιιι

πω. ποπ. Αι1Βιιιιιιιι.ιπι ι-οιιιιπ τοττειδι.ιιιο νιιιιπ

ιιιιιιιε νοειε πωπω ποπ ι·πιπ,οιιπιπ ω. ποοικι·ιιι )

πι:πιπι: πιιιιπιπ παπι οιι:&ιοπι:ιπ επ πω” απο

πιπ:ιιιια πιοι·ιτο . είιπι ι·οτιπά:.ιιιο ιιιιιιιει ποοιι·ιπιιι

πωιιοι εκατ. $οιιιιπ ιπιιιιι καιιι&οιιιιι, οι. &ιοποπι

. πιει ποίιε , ειιοπιιι ιιιπποειιιπιιοπι ποπ ιιιππιιπει,

ω. Για Εκιιιιιπτει· ειιᾶοε. Ε:ιιιπο.ιι ?ειπε Ποδι:τιππιπ

Φσ94ιἰο[#< ι:.ιπιιιιο. .ο οοπερ.ο. π. νιιι ποσοι . ποιιι·.ιιιι πιο

"ΜΜΜ π” και ο παπι: 13ο ιπι:ιρειε ι νοε:ιτιοπι:/ιοαππιΜΜι·

Ποιο.

ιίππισ.·ι: π.
έιιο. ι

Βιι:ο.ι.

Έ ποπ.

€7έ::',”ω;Π ρο_διπιπ ο πιιαιτίι: ι:ιο&ιο επ πιπιιπιιι : Μπι. παπο

","ΜΜ ίι:ιποιοεπιιοι:ι·πι ιιποππι·ωπειι:ιπαιιε πωπιοπιιπ. δι

ιιιιιαιππιιιοιιετ, πια:πειιιπιιιοε οιιδι οι: Βιοτιππι ιπ

περ«πειι:πιει· πιο ι:οπιπι πωπω πι:επίιιι. πωπω πι

:Μι-επ , ιιιοε ι ποπ πιο·πειι:ιππιιε πιΓτοιπι οιεέιιοπο

επ πιοιιιιπι ; πιω παο οπτεαπιιμιβιοπιιπιπ ιππασ

ΜΜ, 86 πι πιιιπιιπι , ιι:ι:ιτιπιιιιικιιιο ποιιιιιιι , @ΠΟ

πι·.επειιιππτι πτωπποι.π :ι ποπ π επι:Πιπιιιιε. ιπ

οπο». Ρ[πι. 64. πι: οιικίιιοπο πει μι” ΜΜΕ, ιπ

πω: , [πω ποπιπιιι «πιο οοιιιππιιι , πιο" πρι: ιπιοπιο

ποια ΝοτιπιπιτΜοιροπ [ριοπάιιιι. ιιποια ποπωιιιιιι

πιω ππϋοπ ιπποπι 3 [κι οι: :ποιοι ποιοι!" πιο. οπο.

πιο απ. Βοπ.ι Μ, ποιοι. π". π. ι 3 δέσω απο ,πιο πιο·

ιιι·ιιιο.ιιιο οι! υποτιοπι ποπ τοπικ απο: οι ρι·ι·ωπτ._ιιοσιιαΜ

πιπάειιιποιιιο πι! οποιοι ποπ Μπι: &οποι, οι (ζιιιωιοπιιιι :

.οι π... Ποιιιιππι Μπα οι! ·υποπι ππαιι/ιιπαιιιτ . Μι θα

πι.εάοβιποπιι· , ιπιρβι [πο ππωιπ.ιεο ...πιο άρπαιιιπι

τοπιο οοιιπωιπι·. Τπι:οπιιιιιι σ.ι11οιπ. π. πι ι).ιπιοι:ε.

«αποψε ποιοι». παπι: Γεω. πικαπ : ι-νιιριιι·πιιιι . ιπ

ποιοι πι., Βοιι:οιιπιοιιοπι,οποσάιπποιοοπποπιι π" πάσα.

!ξιοοίππ, ιιιππιτ πιο , Μπα οποιο . Θ' Μπι @οι τοπικη·

πωπω , ν: ιπ £οτπΜ @πιο πιοποιο, «μοι Οοο: ποποι [πιο

πΜποπιι,ση;Μ .εκτποπι ΜΜΜ πι.οστάιποπιι:οιιιπ πετώ

πιεοιπιι›οιιοποιπ απ οεπειπ:ππ πιο ποιὶποπιι πιο!

ι.ι....ι.. ιποι·ιιοιπ. ΑπΓ:ιπποε ιπ Ειπα. επιπιοιιιο
τοπ. ι. Π:Πεο. ι

α.

ι

οι

Ρι·οιι. οι: ο.ιιιιππιπι. ι)ι:ι.ε ποπ ιι.ιιιι:ιετ ιιοιιιιι- η: '

πικαπ πιοιιωι οπιπει,ιοιιιι:ο |?_.ιιιιιιτπ 1.πάΤιπιοιπ. Ρ#°ύ#Ιΐ# έ·

π. π.ιπ·ι ιι οι: ιο ιπιο οπο: νιιπ [Μπιτ. πιοι·ιι:ι αισιο- °·ιμ'ύι""φ.

ιιιιει π.. νοιιιπιιιιι: ιιοιιιιιιοι πιοι·ιαιιι ιιπιε, δε ποποι- 0Π”ψ' [Μ.

ια ειπε , οι: ιειριο ποπ ιιοιποιιιοτ ιοιιιιιιιιιι:πι , Γει

ποιοι πω, πιιιι:ιιιο πιιτι:ει:πεπιι:ι· ω ιπιοιιιπι πεπιε

πιο πιοι·ιιιπι πι:·Βιιιιι:ι. νοκ πω. , ποιο ποίιι::ι ιι- ΜΜΜπ”

ιιε πι·:::ππτειιιἔτ,ποπ τ:ιπι πιοεπιιτπιια .απο ιιιιιιιιπ- .πιο οοιππ..

πι, πιιιιιπ οσε Με πιιιιισιιπι. οιιτπ.π. επ ιι πω. Μ/·ιι"Μι

κι πι:ιιοιιιτοπι νοιιιιιτοιοιπ απο ποπ ιιιιπιιππι , ποπ """"·

ποίιἰτ "πιο ι:ιιοιπ ιιοιπιιιιιιοπι οπσι·ιιι·ι. οι ιπιππ

επ ιποιιιιοπιιιιιιέι:ιοπιε ωοπιοι·οπι.86 ιπτοπιιοπι: Η.

πιο απο πιοπιιι ειιΒιιιιιιιι πωπω: ποσοι: Τοπ Πέπε

οιιιτεοεπειιτο ιὶιἔι ιιοιιιππιτε , οιιιωειτοτ ω: ο ι·επιιο

ποιοιιιιπ,οι πιοιιιιο π:ι:ιπιξι:Πιιιιπι ιποπι ιιιιιιιι:ιιιι:

@ο οι: ιοποιπ ιποιιιιο ποίιι·π ιιιιε πιι:πι;ι μαπα

Νιπαι πι: πιοιπποποιι οκ ιποιιιιοποι ιιιιιιιι.ππι.

Καιροιιποπτ παο ποίιι: Πειιιπ σπα: πτπιιιιι.ι πιά

πιο ιιιιιοιοιιιι.ιιοιιο , ιιι:ιπι πιοιιιιιπ ιιιιιοΒιιιιιε πιο

ιοιιιιπ ποεαιιιιπι πιοτοπαι·επιιπ πιω ποπ ιοιίιπι π

π, οι ι·τιπιπ ποιιειιι πιιιπποτιοπιέπι ιιιιιιΞ ιπει·ιιιτ.

δα! απ.. ; πιο :πιο ποπ ιπιιιιοτ ιο οιππιιιιε , ιπ

ποιιπιε πιω πα:ι::ιιιιπι ιπιοι·ππι πιπιοποιοιιιιιιιιιιι

πιιιι.:Πιι οιιά_)ιππιοιπ ι:.ιπιπι·. οι Ποπειιιιι οπιπιπ

ιιιιιιοι ποπ , οτι:ιπι ποθ οτιπιπιιιο πιοιιιιιιιιι : παπι

παπα ιποιπι νοιιιπιιιιοπι ιιιιιιιιιιπι οπιπιτε ιοπιιπι:

Ποιο, ιιιιιι,ιοοο,ιπ Μπαρ πισω", πιιι ιιιππο

πι: οιιΒιιιτιιο πτποιιιιπι, δε ι:ιιιιπεπι ιπ Μπι. οιπιιι τι. ·.

ιειεπιι.ι οιιιοιιιτο,ποιι απο: πτ.ιιιιιιοποπι πιπποιι:ι

ποιοι οι ειπιππ.ω τοπιο.ιιιιιιι ιπποε.Κοιποπποπ:

π. Όεπιπ πιπ.:ιιιι.ιθ ιππιίιπι ΜΜΜ:: οίκο @ο ο

Με ιπι:ο ιιππο, πι οπο Βιοιιιιιιι ππεπιιιιιιι:ιι ιιιώιτιο. Εφ- 8·

8ο! £0πτι°ιι; επ ιιι:ιτι.ιιπ ιιιιιιιι·πιιπι τοπιο, πιιὸι:ι ω”.

Ποιο ππεριιιιι: πω". ποιιι Γιιιοτόιιοιπιπιιιπ, οιιιπ

Μαιο ποπ πιοπο πι. ιο:ο πάμε, ι)επιι:ι οι; ιι: ιι:ιιι:ι·ο

ποπιιιι.ιιιι νοιοπιικιπ Γιιιπιιιιπι,ιιτι απο ιιιιιιτιπετο

οκ το ιιοιοιπε ποιιιιιιοιπ νοιιιπιιιτίτπι ιο.ινιππι πωπω;

πιω νοιοοπι Μι: , ποιιιιπιιιπ ιιδτιππ ιπ Ποοπειι8

πιτ. ΝιΕπιιοι·οιοτ , :παω ποιιιιιιἐ ι)οιιιιι εκ Γι: :οι

πιοιιοι πωπω” ἐ τεΒιιο:ι18πι πο ιιέπο,ιπ οπο πο·

@πιο οιιειιιπιι δ ι·οΒιιο3 ποπποε ποπ νιιιιπιειοιιιι Ρώὶω ι

τσιπ οτει·πιιιπ ;Πιπποιιιιποε.ιι.Πσπιπ ιιιιοι·ὁ νειΙο 88 (Ιππύ.ά:ΐ

ποιιο πω· εοπποιιιιιοποπι οιιιιιπιιατ πιοπιιθ:ιοιιι5, ",",ω_ ·
νει ιιοπιιιιοπιπ πιοπι.ι&ιοιιιε, ιιοπε πιο ιπποποοπ- ν ι

πως Γοιιι πι:Βιιιιο ιιιεθιιοπιε :κι Βιοτι:ιπι,οιιιπ ιιτιι·

ιτιοι:ι πιο. πιωο‹›επιιιοποπιἔοπιιε , οι ποπιιιο οποιο

διοικιιιπο ι..Βιιο. νο! πιο :πι οποιοι πιπτιοι

ποιαπποιπ ιιιιοπιι·οιιιι· ιιιιιοι:οπι:πε ,ιπιτιπι:ει:ιι , πο

πιο. ιει·πιιποιιο ποιοι οι! οιιιι&ιιιπ: ιπιπειιππ πιο

πιιιιοι ποιοιιπιιπι ποιοι απο πιονεοεπιιιο πεπο

τιοπιε οποιο , επιιιιιιπιιιπ πιοιιι:πιοπιιι οκ Με::

πεποιιοιιο :ιιιιιιιιι.ιιιι πι·οπιι&ιοποπι πι16ιιπ ποικι

οπο ππωπιιιπιι :ι.·ππι:ιιιιιι πομπο απο&πε . ιι

πιω π, 8ο νιιιιπππ_ ιιππιιιιιτιπ :κι ι:ιιιπ:ιιιι,οτιππι·ι

π πιιιιιιε ιιέι:ιιι πιιχιιειιε οιιιτιιιιιιτ ιει8.ιπιιιι.ιιπ: το

Η 7ο. η

Κεμπάπ”

(Μικτό.

πιαεοπιιοιιιι Πει” , πιιὸπ οι πω" πεποιτιοπιι :Με

άιοπιε ιιιιΒιοτιπιπ ιιοιιιο ποπ ποίιιι ι.ιιιιιιππ ι:οπΓο

ιιι : απο ποπ ιοιππι ιιοεπιιιιι: , Μι απο ποιιιιιιξ

Νοικο- ιιιιππ οιιι:ιιιπιιι πιω .5οοιισ.ιιπ ι. Μ!. 4-7.

6 Με πι!. ο'ιπρνού. σ.4ι:οιιωιιιιιιτ τιιιοπι ΜΜΜ

πι. ποιιιιοιιπι. Οοπιιιπι. πι. πιοππε πιπιπιιπιπ. 9··0== ω'

πι ποπ πω." εοπιΕπιπιιοιιε ιιοιιιιιιιι υπ , οπο ιπ "Μ"α”

η. πο: ιι πι. π. νοιιιπιιιι: ποπποπι, οπιπιιιοειΕιο

εοπιπιιιιιιε:ιι , νι οοπιι:οι ιπ ιιπΒιιιιε , ι.ιιιιιιιιιε οποιο.

ίιοτιπι ιο πιο ι:όπιιιιιιοποιτ οιππιιιιιι πω· ετιιιιιἰ, επ

απο πιπ.οπ.ρπ.5. ωεποπ πο: @πιο ι:οιπιιιι ώιπιι6

οποιο ιι: Ποιοι πιοΕοπ.ιιοπιιι:οι_π οπο Βι·αι·πιιπτι:

ποσοοιιι ιιοιπιποπι οιιι:ιιιιιι. ιπ Με επιππι ιεπι.!)ειιε

οι: το ιιπιι·ι:εποπιο πιο νοιιιπιιιτο ποπ Με οιππιιιιιε

ι:οιππιιιπισειιιοι ιπ οι·πιιιο :κι ίπποι ιιφειππ Μι
· ι ι ” ° δ! π: πιιι·πιιιι·:



ει:

ιιετοιιιεια, οπο: απ Βιοτιιπιειεειιιετ. α: που: πε

πιω» Ποπ: α.ιτοτο:ιεπτε πιο νοΙιιππιτε επειιιιιιτ α.

ετατιι , ιτα ιι::ιιιεα Βιοτια_

ια." π. Νοπ ιαιιιατιιτρειιοᾶα !ιοετται, οιιαπι ποτώ

Μ-·ω""-πειΜοτο: ιπ :τι:εττια ιιιιιιτε αε:ιιιιτειι:ια: παιιιιιιαετ·

πι. τι: πιο: ποπ ιοιιιιιι :Η ιπ ιπετι.ιι ει:ετιιιεπειιιωε:ι ιπ

ιιιιε αειιιιἱτειι:ιο , ει: ιετιρ:. δε Ρα:τιο. τιιιι νιταιιι

ο: πιοι·:ειτι , ιιιιιτεπι δ: :ιαιτιπατιοπειπ ιπ πι:ιπτι πο

τω ροιὶτατπ :σε τείταιιτιιι· ν, εαιπ:ιιιε ει: "πιτ-ο Ρεπ

τω: ιιι:ει·::ιτε ; Μωβ ιτ. Βετο οι: Μπιτ τωι/ιιτι:ιτ π

πιιιι:ιιι, Φ- τ:Ιιιιιιιτ πω:: ια »των ταιρι; [Με πιω

:κιτάπια , ά μπορω[τα ;; ρ πικαπ· υπαπιτ.ιταβπιιιτε,

ειιιιβττωύιτιιτ τε ει: Ραιιιο ρω τ πω: ττπτω»ι ·υιτα,6·

Μπιτ, Μπιτ ό·ιιιαΙιτιπ,ιταση!ιτισιι τιπω" ιΙΙι.ομιαιτι

ιιοεττατειπ αρεττιιπ ειιριι:α: ΡιοτιιιΠιο εοπ:!ι:ιοιια

τα δε εοτπιπι ιιαιοτι.ι : βιπαπ.ιιιτα βτπιιωι: : »οι με·

@τα ιιιιτιτωι, @ο δε οι:εωι: εΙΤε ιπ ποιαιτ οτι ατο

τιτοκιπιαιπ, αι! ιαιιιτειπ ι:οπίε:1ιιοπ:ιαπιτ α: π Π.ιιε

απτο οιππειπ ρτοιιιιιοιιεπι ιιιει·ιτοτιιπι αιιιοιιιτα πια

νοιιιπτατε τςιοτιαιπ :ιοετειιιιιοτ Ρε:ι·οξ, :πωπω τω.

απο: Ραιιιο,πε:: Ρεττιιε ιιι ιιιαιπ Βιοτιιιπ, πο: Ραπ

ΐιιτ ιπ ίπαιτι τεριι:ιιαατιοπεπι , πω” ιιαιιετετ ΙΜ::

τατοιιι; πω: πεε οτι :πιο ο ιπ ιιιιοια ροτ:ίτ.ι:ε ιΠο

τιιτπ πι:: , εαιπ τοιιοτε , τιοε ιιι οι ροποπιια :ειπε

Μπι· ντι:ιε πο: πιο ρωιιιιπ: ιιζ:ιιιιιι:τιι::. το, ντ απ εα ει:

ειιιιιοτειιιτ, πο: “το , ν: αι! εαπ: οιιεετετιιτ.

μ.. π. . . . ι . .

οιωπ Ε” Α: οιαιτει: οιιιιιαιπι Γαιιιιπι εΠε πο: ιπιιιιο:!ια

τω. ταιπ ιιι.ιεττιι:ειπ ιιειιετ:· ιπ ιρΓατιι εΙο&ιοιιειιι :τι πιο.

τιατιι : :μπι εἰιτπ τι: 5:95:15 Με: πω, ΐεριι8 α:,ιιιιιτιι

&ιιιπ ιιιιιιπ Ποπ: τιποτα:: :τι ιριοτιιτπ ιιοει·ταιετπ;

οπο οσοι: ιιιιιπειιιατε ιιοετιιτπ,είιπ τ .τι αᾶιιι ποπ

τι: ει:ετ:ιτιιιπι |ιιαοττατια ποιτται , τω Πει: ιετττιι1°οϊι

ταπτίιιιι τιιτιοπε εΙ:&ιο :κι ε'οι·ιαιτι ω: ποιοι: Με

τα, τιιιατοπιιιιιιιιτ ποιοι: Μετα οποια πο, :πιω

Βιοτιαιπ ιπετειπιιτ.Οοπιιτ. Ετ: :το :πιώ ποπ τω:
Ο τι . ι τ . . τ . .

' β πιο: ιιπιπειιιαταιιι ιιιιεττατεπι: :τι οτα:ιιπιτιοπειπ πο.

Γιτοτπιιι αᾶιιπτπ , ποπ ιεςιιιιιιτ , :μια ποπ :ιαπω

πιιι$ ιιιιεττα:επι ιιιιιριιειτιιτιιι ιιιοπει·Βο : ο εσιιιιὸό

ποπ ιιαοεατιιιια ιιππιε:ιιαταπι ιιιιεττατεπι ιπ ειεότιο

πεπι ατι Βιοτιαιιι , ποπ Ιε:ιιιιτιιτ, :πιω ποπ ιιαι:οαιπ

ΙΗ |ιοοιια:ειιι τιιιιριιει:ετ :κι εαιιι Ρι·οιπετειι:ιαιιι,

Κοιρ. τ. ίιεΙεδτιο ατι Βιοτιαιπ ία&α :Η απ:: πο

Πτα ιιταιιιια τποτιτα , πο τιιε:ιια:ο :ιιιι:ιειιι ιπ ιιιαπι

ιιαπειπ:ιε ιιιι:·ττατειιιτ παπι οι ρώτα πω:: ιοιππι

ήοιιοπ:ιεπτετ αΙιοετα νοιιιτιτοιε Π_·ι πιιιιο ιπο:ιο

:ιορεπ:ιειιτεΗ ποιιτα επιιι :κι εαιπ ροπεπ:ια:π πιιιιιῖ

τεἴπεᾶιιπι Ποπ: ιιαΒιιιιιοι :τι ιιπετα ορετα ποίιται

οι ιιπτεεε:ιεπιετ :κι πο:: εαιιι ιιεετειιιΠετ. Πιεε: ,

εαπι £ι&απι πιο: ιιερειι:ιειιτετ Β "πιο τπειιτιι,

:μια πιίι [πουπέ ιιιιιΤοπτ αιιιιιια ποίιτα τιιει·ιτα , πι.

το τι: :οτι:ιιτιοπε τιιτιιτα εα ρώτα ποπ τιιιιιετιι :μια

Ποτ: πιο Ροιιτα ποπ ιιιετιτ οιιοα:ι ιιιτεπτιοπεττι :ιε

Ρεπι1επτετα ποίιτια πιοτιτιο , Μ: ταπιειι Ρώτα :ιε

πειι:ιειιτετ ἐι πω: ιπετι:ιε :πισω επεειιτιοποιπ: ι .

ποια ετιατιι ιπ ιιιτεπτιοπε :ιεετε:α πι: :ιερεπάεπτετ

α ποίιτιε τιιτιιτιε ιπετιτιειπ τα:ιοτιε οιιιεθι.ειιιπ ειι

αιτι ιπ ιπτεπτιοπε ποιι ιιαιιιιετι: νοιιιιιτα:επι :ιαιιιιι

πιο, πιο ρτοΡτει·ιπειιτα, ίιοπτειιιιιιιιετειιιτττι ο

ειοοεττιι: ει.ιιιιιιπ νεπάετε,ποπ πιίι ταπιειι πιο οι»

ιατο Ριοτιο ι ιτα Ποπ: Μοτο οιιι::ιετιι :ιοετειιι: πατε

8!οι·ιαιπειιοιι ιιιιι τιιιποπ εοιιιιιΒιιο οιιιατο τπετιτοιιι

Ρι·οτιο. 3ε:ι εοπιτα: τιιετιτα ιιιοεοιι:ιιτιοπε :ιιιιτιιιπ

τιι·ιοιιιια ποπ πιο: απο: ιποπετε Πειιιπ αι! Βιοτιατιι

πεεετιιοπ::ι:ιτιι τ @τι ποιι ροτιιιτ:ιτρειιάεπτετιιι τι.

Σια/Ρ. τ;

@στο

τω" τ.

Ω

ΟΙ."Ή

  

Βῇιιιτ.Χ ι ν. Π:: Ρτοιίιβιιτοτξοπε δ'εδιίο Π;

ταιιιοπ πεειιπτ ιπ Ρτιπιατπ 8τατιαιπτ Ρτιοτ ρτοΒατιο πι! τ. μι.

ΩρΡοιιι: ιιιιριιεειιι ε!ε&ιοπεπι ατι ΒιοτιαιιιΔιΕντατιι

οποιοι ιπτεπτιοτιοιπ , αι:εταιιι φαιά εκεειιιιοπετπ.

τιπαπι ι-οιιτ. ποιο ταιίαιιι οι: ιπεοπιιποι:Ια πιτ2.ιιιιιτε. α;; μ

πο: εοιπει:ιιτ ©τιπι πιο" :ιο αφτι:: ειεθ:ιοπο :

:μια :πιο Βιοτια ιο παο ιεπτ. ποπ τι: ι:ιεετετα:ιιιοπο

ιιι:επτιοπειπ :ιερε·ποεπτετ α ιπετι:ιτ ιατειιιιιι απτο

το:: :πιο τι: (αιιο:ιιιι ιιιειπ :ιιεετε:ι, :πιω πω) ποπ

ροπή: πο:ιιιε πι τα:ιοπο οιιιεθτι φωτια ιπτοπτιοπεπι

άοεοτπἰ :ιερειιόεπτετ α ποιττιτ τιιοτιτιι τι: :ι :απο

ιπει·ι:οτια , οι Γοιίιιπ :ιερεπι1επτοτ λιπετιτιο τοπ·

:ιιιιοιιιιτι5 ν: α εοπτιιτιοτιο , π: εα:ιεπι Βιοτια ::τατιο

ε!ε&ι οποιο ιπτεπτιοπεπι , ει:οεπιιοιιι πιαπ:ιατι

ροίιιτ πο: Ιιτιοτα οποιοι ρτπιιεΠιπατοτιιπι; δ: εο τι·

ιετιιιεπτετ τω: ιιιιιτειιιιιιε οτειπιτπι· :ιιιιὶιοιιτ:πτια .

:ιο :ιιιριιοι ειοτπιοιιε :ιιιοατι ιπ:επτιοπεπι τι: οιιοειι.

τιοπειπ,ιιειιιιε ριιιε ρτοιιατ αΙιατιιιπ ει:ετπριιιιιι.

(1 τι:: νετὸ α:ινετίατιιια νιιιι τω: πι τοΜΜΜ· π·

Μπι εΧΡιιεαιιιιππι τι: , ιιι :πιο τοπιο ιο ποίττα τοπτ. Ω!.πή,,._

:ιιεαιπιιτ ιιαι:ετε ιιπιπε:ιιαιαιιι ιιοετταιειπ ιιι :ποιο- Μάτσα τι.

ιιειπ αει Βιοτιαιπ_ ετιαπι οποιοι ιπ:ετι:ιοπειπ. Βιιιπι- τ>Μετ τι·

πι: αιιτειιι πι: οιετίτιο ποπ πιο αᾶιι ιπετεατο ιοτ:ιιιι- '3επ"""ι

:Μπι το, ιιιιοι:ιι6το εαιιίατιι ιιιοει·ε ποπ ροτείτ , :τα " 8 Μ”

τι: τετ πιιια:ο ατι ιριαιιι ιατοιιιι&ιοπειιι Βιοιια: , πιο ο

οιιαταπττιπι τετοιο εαι:ιετεροτείτ πιο ιιιετιιιιτπ ετοι

πιτιο. ι)οττο άιιριιειτετροτείτ α!ι:ιιιιτι ο Πεο οίτι

εΐεπιιιιιιι :οποτε πιο ιιο(ιια π' ιιππιεειιαταιπ ιιιιοτται

:επι τ οπο πιο:ιο , Ρετ ιιιο:ιιιπι οτι-πιει 8: ιιιιιτιο.

απο ει:ετει:ιι ιιοιττο ιιιιειτατιειντ ποσοι: αά:ιο Πει,

:μια ιιπιπο:ιιατε εοπετιττι: οιιιιι αάιοπο ιιοιττώ νο

ιιιπτα:ιταπ ιιοετιιπι ποιττιιπι αδι:ιιτιι Ριοτιοεοπτι:ιτπ.

σποτ εατιεπι πι. ιιιτιιιιιιιΒιιιε αέ!ιο, :μια Πειτε δ: νο·

ιιιιιιαε ποΙΙτα ιιιιετιιτπ αετιιιπ αττιπειτ. ιιοε ιπιπιιε

ιιοε ρτοεετιατ τοπια:: α τιιιιιοιριο ιπτιιπΕεο ιιι- ω!... ω·

ιιιιΐετεπτι ποιιτο, ποιοι Πει: ιιιιὸ ιπαΒιι ιπάιτί-φιιω-ωπ

τειιτει· ο ποιττο , τιιιαιτι Πει; π.ιιιι α ποίἱτο ρτοεεάιτ τ-ττωτττοντ

ιιιιΠα :πανια Ριιιιιιοα , απ: τιιοταιι ιι&ιοπε :ιε:ετ- ;;·ς""" ό

ιιιιιιατοι; α Πει αιιτειιι , ν: άε:ει·πιιιια:ο οποιο :ιε- ά;έ::'ϋ

ετειο Δ: εοπ::ιιττεπειο ατι οιπποιπ αότιιιιι ιιοεπιτπ ·

ετεα:ιιια: : «πιο ροίι:ο , ποπ :Π απιριιιιι ιιι Με”.

νοιιιιι:αιε Πτι_ποπ εοιιεπιτετε ατι αθ:ιιιιι,α:ι :ιιιειπ

νοΙιιοτιτ ειοατιιτα τ: :ιετοττπιπατε.απο ει, ντ εα:ιετπ

αάιο αι! νοιιιπταιειιι τιοιἱτ.ιπι οοιιιΡατετιιτ Ρετ πιο

ιιιιιτι ιιιιετι ει:ετειτιι ρτοκιιιιιδο ιιιιιιιο:ιιατι: ατι Πει

απτειιι ρ:τπαοάπιπΙιικτιει:ετειτιι πιειιιατιδο τοπιο

τἱ τιιτιοπε οτιοι·ιε :Μεττή , εμιοδοετεπιτ οοποπττο

το τα οιπιι::ιπ αάπιιι ιιιιεττιιπ οτεατιιταε. Π: αυτοι::

πιο ποταπ:ιπιπ , :πιω ιι:ετ εα:ιετιι αότιο α ιιιιοτι

νοιιιπ:ατε Πει ά ιιοΓιτει ρτοεοάεπτ, πιει σπιτι::

ΝΗΠ ©ΧΦτειτιιιπι Πει , δ: ιιοΗτιιπι , πιο τατιιοτι τι!

Μπιτ» ει:ετειτιιιιπ ιιοιττυπι :τι , πιει ροτετιτ τω.

τιιιιι ει:ετει:ιιιιπ Πει , απ: εοιιττα: τιιιοπιαπι ν: Π::

Μπιτ: ίεειιπ:ιπιπ πιο; δ: αιιιιιπ Γοι·ιιιαιι:ατεπι

Γειιτοΐρτ&τιπι , τιιι:·ιπ ιτπροττατ τα αιιιι:ι 8ταιιιιτι

ρτιιιειριιιιιι. ντιπ: τω: τω” αέιιο μου: ει: α!»

υπο μτιιιειριο , ποπ τι: τοιιιιαΙιτετ απ αιιο , ιτα τι:

εΠ:ιιιιετιιτπ ει:ετειτιιιιιιιιπιιιε,ποπ ει: ιιοει·ιιπι απ·

ει:ιιιιπ αΙ:ετιιιε;ειτο :·α:ιετιι επτι:α: αθ:ιοπιτ Π: τω.

τιιιιι ει:ετει:ιιιιτι πττιιιιιιιιε, που: εαιιοιιι επ:ιταια

&ιοιιια ιπιπιε:ιιατο Ρτοοεπιτ ο ρτιποιοιο ιπ:ιιιΐετεπά

ιιττιιιι” πο. Αι:ετο ιποτιο πω:: αΙιιιιιι:ι ::α:ιετε ιπ 42
. . κι· πω::
ιπιτπο ιαταιτι !ιοεττειτοιπ ποίτταιπ, πο: τποιιιιπι :ιτε·ι,,_Μ'ω"

οτα» πιοταιι: ,οιιιαιιι:ιο τι: ειπε ποπιτπτ,νοι ποπ πο. Μ""ω'

πειιιτια πιιιι.ι αιιιι ιιιιετταιε ιτπιιιειιιατε τιεπι:!ετι :μια

πιω :αιτία ιπετιτοτια :ιεεετπι πω, Μ! ατι πιο». α ποίι:α,ειτο :το ει: :πιο εποπ ρεπ:ιεατ. ιτε οποια

παιιιιι ρο:ιιιτ ιι::ετιιι :ιερειιιιειι:ετ απ Μια ν: τι εοτι- Ι τΞο ππίτια ει::ετιια πωπω πετ τιιο:ιιιιιι οιι”ε&ιιι εα

όι:ιοτιο,ντι ::ιο:τειιιτ πατε ρι·ιιπαιπ ιατατιαιπ ετιιεα:ε

:ιεπεπ:ιεπτετ α ποίἱτο ιιιιοτο οοπίοπιιι ω: οοικιι. ι

ποτε πι) ιιιιιιιε:ιια:.ιιπ ιιικτ::ιτετπ πω: νοιιιιι:α

τιν,τιιιια α πιιιιι ιιιια ιιβεττιτο ιτπιπειιιστο ρεάοτ,οττο

τιοιιο ιιιτιι:ο,ποπ ντ α εαιιιΞι ιπετιτοτιθι_ τι ν: ι τω ζ πι: :τι Ντιπ ο :ιο πεπιιεατ,ίετι ο Γοια ποτ:Ξτια εΧτοτπο

οοπειι:ιοπε: είται ταιιιεπ :ιινιιια οταοιιια τπαπιτειτε

:Ποια , ποαιιαοειειιιιειτα:ειιι ιιι Βιοτιαιιι , ποιοι

 

Ιιι πο; πιο Γειιιιι ειοθ:ιο ατι Βιοτιαιιι_ ετια :μισώ

ιπτεπιιοπεπι , τι: τε:ιιιιιιιτα το Ρτοἀιιᾶιοτιοτιι επι·

· τισ



Ρ

Απ:"Με

Ιου:: ιιώδ

απο.

.ΠπρΙσ.ο Π. Πο"

@πιο πω. -

::ἱ::ἐ;|£ἶ ροτιιειιιιιιιτ πιο πσίιτ:ιΙισειτ.πτε πι! οροσιιιιιιπ οσε

$"πουι απ. πιο εοπτιιτιοπε ιιετειιιιιοπτε ι πεε οστιιιΙΤετ Πεω

απ[κοινιι. πι:ιΙοιιε ρτειιιτιιεισ πσΠ:πε ιισεττιιτιε οσε ρταιιεί·ιπι

Νπιιιιιπ ο!ε..

Θάσου».

. 7 ιι ν

Πέβι·υιΜι

Με:: Δέϊκοπ

ό· 8Ιοι·ιιι

,π[2ύειο

ΜΙΡΙ.

ζ-1-*.-πέε·βή-ϊ··-*

ο ιΡωπ οι·ιειιπιτιστιεπι ποίιι·στιιιπ ιιάιιιιι:τι, :μια Ιιτετ

ιιιιπ ιιιοεοιιιιιιε οποιο ειιεειιτισπεπι , απο -ππιρε,

Πῇ›πι:. ΧΚ Πε Ριπάεπιππιιυπε. οπο Ι Ρ".

πο; ειιιΓτιιιε «Με εοπιιστατισιιε ποπ ροτιιιτ ιπ

Πεο πο, πω εΙεδιισ οιειτιιι·επόετε ιο ιιοιιι·ιιιιι ιι

Βεττιιτειπ ιπιτπετιιετιιπι,πσπ πει· πισιιιιπι ιιι:ιετι ειιει·

πιο; , απο ρτσὁιιᾶιο @στα , Ριου! τι πσΠισ πι·

τεΠεᾶιι 8: νοιιιιιτιιτε ρτσεειιιτ , ποπ ίιτ ιιιππ πιο

2”

τσιιιι,ντιι. Πεσ ρι·οιιεθπιι·επτιιηιιοπι ν: Πε :οτι ποπ

ιιιιἐτ ιπσιιει·ε Πειιιιιν8 οποίο ιπετιτοτιδε ιιεε οτ μου

οι ποιοιιιιε ίιπιπι; πιω ν: ποιοι επι ιιισιιετε

Πειιιπ οι ειιιιΓπ ιπει.ιτοκιιι, ιιεΙιιιιΠεπτ οι·ιειιιιιετι

ι ειιιιιεπτεε ιο Π: , πιο: οτ Πε τειπτιιιιι πισιιει·ε ποδι

ποπ ρτοιιοειιπιιε οποιο, οοιιιιιε ιΙΙιιιιι ιιτσιτιστε- ; ίιπτντ οποία πιει·ιτστιιιτ ετ ποπ Ρστιιετοπτ μονι

πιι.ιι· ; οι πετπισιιιιιιι επιεετιιε πιοπιιιτ ὲ πσΠτε ο ιιετι ιο π: εκιΙΙεπτετ , πιο ιιερεποεπτετ π. πω» οξ

Βεπιιτε ιπιιιιετιιιιτε τιερεπτιεπτι:5 εσ ποστ! "πιο απο Πει , τοπιο ιιιιιιιιε επεοιπ Ρι·ιιτοιτιει·ι μπι;

ε!εάισ σε: πιστιιιπι ειιιάιιε ιπστπιιτετιιπρεττιιιι ει:ιίιεπε ιπ ισ , πιιι τιερεπόεπτει· πο σιππισιιε Γοι8

ΐιιετιτ πο :οποιο οσίιτιι , νει ποπ Ρπω, ρισιιιπιε ι ειιιιίιτ πεεεΠοτιιε , τιιιιιτιιιιι Ρσιιίιιοιπ οποιοι νο

δ. ιισιττπ τοιιτι.ιΠι ρετιιιετ ιιπππω, ποσό Πε ιιι·οιισ. ιιιπτπε Πει;ιοιτιιτ _τιιιεςιιοπι οι·2τιείιπιτεπτοτ,Γιιο.

Νιιπι ρσίιτσ ιιεετετσ τιιισΠειι58τιιτιπιιι ιισοιε πιο. οσιιει·επτιιι· ρτιοιιειιιιιτι : :πωπω :οτ ΓιιοΡσπιτιιτ,

οτειιεθπιι·επτοτ τιεπεποεπτει· πο ιιιοισιιιτι πιω

οποιοι εσπ.ιιπιτιετι 6: νιοε πιο , ποαπο πι·

:πιο επιίιεπιια εοτιιιιι πεπειετετ πιο οπτιετιιεπτι Ρτοε

τιείιπιτισπε ιο(σιιιιπιπετ: ιτιεπι πότπε πω ρτιοι·πιο ιιιπιππ ποπ σεπτιεπτ εισι·ιιιι πτσάιιᾶισ. Απτεε ι ρωωιω, σούι δε ειΐεᾶιιε Πιιιιιετιριιιιε ( @οι , π!

ωπιππ πιο: πιει: , οσίιτσ τοιιιιεετετσ , πσιι ι”ιιιτ ιπ παπι : ποιο σιιιιτ Πει” Μουσε ιιᾶοεριειιιπιτε οι

ρισιτιπιπ ΙιΒειτπτε Πει , ε!ε&ισπεπι πάεΙστιπιπ πιο πεποεπτει ιιἶ› πιιιε ιιο(σΙιιτε οποιοι, ετ ο πιο πιο.

ιετειπο ποπ οσπετε , ο ιπτεπιροτε ιιιεπιπτ ιισΠτο πωπω, πιει ορετε ιποΓεοπεπτιει εοπττιιισπεπι πε

Ποσο οπο”. πσίιτπ ιιοπιι, ποιο Ρσίιτσ Ι.ιτιστι @μια πεπόεπτει· οι: εξω εοπτιιτιοπιε άοΓοιιιτέ Ρπιπιτοι

τσ,πσπ οποια ει: οπο: Πει ποπ οσοι σίιει·ιιιε πιο @στο πιο :πιο Βιοτιππιτ πιΠιπέτιι πι: ο πως

ειεάισιιε ιστιοαΙι πο ειστιοιπι οι εοπ εοπεπτετ ιρ

ο ε!ε&ισ ιστιιι:ιιιε :ο Βιοτι:ι.ιπ ει: ιιι·τειιισ Ρσιιτο , οι ιο ρι·ιιτιιιιιιτο ιισπστιιπι σΡετιιι1ι , Με ρσΠιτ εοιπ,

εἰιὶᾶιιειοστιιιιεἰπιπιε_τιιπτὸ ρεπιιιιιε ο πσίιπι Μπι- ι πιστιε βιιιιοτι,ειιπι επι πιπτοπι ιπ Ρωιιιιιιιποποιο

τοτε π) ιειει·πσ ρταιιιΓε)0:ιιιιι ιιπιιΙΙιι πι ρισιιιιπε οι εκεεοτισπειιι ο ειιεεπιιιιπι επ , που ιιεττειπιπ πιο

ιπιππωιπε πεπειειιτ, τιιισιιιιιπιεπτισπειο ιιερεποεπτει· ιι.ιισιιτιε τοπιο

πε πω. ειΘ&ισ ετΙΒισιιπαι , ετιιιπι φαιά 'σΡεποπε ποισΙπτε ριεειιιιιε. ν `

ιπτεπτισιιεπι ο ιο πσίἱτιι Ιειιτ. ποπ είὶ ιισειιιιπ οιτ- ' ΚεριιΒιι:ιτ 5. Πειιπι οποιο ιιισάιιιιι κι ρι·ιεςΙπω.

πωπω ιπιπιετιιιιτιιιο ιισεκτιιτιιι σο, Μ! ισιιιιπ π:ιτισπε ποιπιπιιπι Γετοοιε ,οιιιτεριιοπετιι!τειιειιιε

πιετιιιιτιππ ε ιιππιεσιιιιτιιιιι Πει οι Με @πιο ιπίο- γοιιιππιτι : ετ Πει ιωΙππτε.ε εΠ,ντ ιπ νιι·ιιιτε π πει·

ιιο , 9ο ει' εσιιιιτο , ντ ει· απο ιισοιε @οποιο Γε&ιοπε εστπριιιοποπ ίειπρετ ετείειιιιιιιε [Με πιο

οτσιπετειιτπιιτ; ειιεπιπ:ι ο ιι:ει·.ι νοιοπτιτε πορεια Μ:ιτιιι. @στερει-βΜ , |ὶπιτ μπι· πώ:: πωπω οποιο

οπ ρεπιιετ5 τω ισιιοε Πει , 8τιιτιε ιιιοτο πσβο Επι: επι δε ποιο νσΙοτιτπε ροΒιιιιτ ειιιπ τσιππτετε πισι

ο περιιτιιπτιε : ιπ :πιο Βιοτιπερτ;εμιτοτιοπε Πει” ιι- τα ιη απο @απο 8: ρειιε&ιοπο > ιιιοεπεποειιιετ

ιιιιιιιιιετ νιτιιιιιιειπ νοΙιιπισ.τειο οι: ε!ει9τισπε πει "οππι πωπω ιππιιιππ Η η . >

οποιο. «μια νσ!ππτει θ: ίοι·πιιιΙιε οι:: 8Ισι·ιο π. νει·ι1ιπιιιε ποπ πι, Πιππιπιιεπι @πωπω

οτοιιιιθ:ιοπεπι , ιπιπιειιιιτε περεποειιτειπ μι· πιο- ιο οι·ιιιιιεπιπιτισπε ΙειιιοίΤε , πιο οι ΐσεσιιιιιιιτιο8

ιιιιπι οποιο €οπιπιπ θ πσΠι·ε _ιιοειτο.ιετ &ιισιιτ

πιτ Ρι·σιιιι&ισ μπω ίιτ ιπειιιιιτοπι ειτετειτιιιπι ιι

ιιεττειιε Πει , 82 ίιπιιιΙ ιπσι·ιιιιε οπο” ε πσΠι·π ιι

Βεπιιτεἱπιιπεπιπιὲιιερεπιιειιτιε. '

Δε! εσπιιι·.Ηισειποε πιειιιιιτοπι

πι: εσ Επι: νε πω· ορετ:ι Μπα ε: σε στοΙιειΓεεπτιιι ,

@οποιοι Ρτοι.οι:τετε!11ιιττοιοιπ πσίιιο. Ιιοετοιτε πω·

ετιιι:ιπιπ ιπιππεπ , ιιτσιτιιπε [Μπιτ ε ν: πιο ΒΙστι:ι

ποπ επιπιπ νει ι1ιππ :ιο επτειπσΡσίιτπιειισ ο πο

 

ι:ειτιιε απο, :μισο οιιιοςιιιτι εέειισ ιππι:ιειπ ιιιΙοειιστ;

οιιι:ιιιπριιειιτ ιιοιιιιι ιιοισιιιτπ το ιισιιιπτ.ιτε πιο οι!

;;ισι·ιιιπι ειεειΠ”ε ο δ: οι: ο άσ ιπιιιι ποπ οπο, πιο:

ιιεεειιιιτιο ιι.ιπτ :κι απο εσπίετιιιειισ.ιτπ. δι ποπ πιο

:εποε (πω , ποσο τμιιιιοιιιά είμαι , τοποετπι ποπ

ιιιιει·τιιιεπι ιο

Ρστιιετιτ Πεω ικιιιιιε εσεω εοιιιιιτισπε ριιοοιισε,

μειιεΕπιιε; ιο πσΡιτιι τοπιεπ πστείιπτειπιπντ

ιι ποπ Ριευιιιετεπιιιτ πι) εσιιοιιισπε ιιιτιιι·ι , απο

οσοι-φαει, τι που. οπο: 0ιιιιι5.1 :πει πιει·ιτο. , ειιιτπει

Πεινοιοπτιιτε εκειιιιι.ιειιιιιι. @πιο ι·πτιοτιππτισ πω

- ποπ πιο ιπ πσίιτ:ι Γεω. ποιο απο ρωτιεθιππιιο,

πι, πιο οι·ιιιε νιιιιίΤετ οσε πιο εοπτιιτισιιε ιιιιπε πι· δι: ιερτσΒιιτισ Ηι&:ι Π: ιπ πιτειπιτιιτε περιπτιεπτει· π.

πιεσε. Ηειοειιιιιε ετιιιπι ιπ ιιθεσε πιο» ιιπιιπειιιπτοπι

ιιοεττετεκπ μι· πιοποιτιεπει·ειτιι , ιιιιιπ ΜΜΕ: ιιΙσε

ιο τεοι στὸ εΙιειιπιιει Δε παμπ ιο 2Κ€ΒιιοΠι ειιᾶισ

πεπι τι Βιοτιοπι , παρε ιιι ΒΙστιπιο ιιιιιιπι , ιι!ιο.ιπ

ιιοι:ειοιιε πιαιιατιιτπ , ντι ιιπιπειιιεκιοι Ιιοεττειιειπ

σε: πισιιιιιιι επετειτιιι ειιιπ ποιοι ιρΓε εισιιιιεπιισ

πι: ποπ ρισσειιιιτ ιισει·ε· ο ποιο: ιισιιιιιτιιτε , οι οι

ιι&ιιε πιετὲ πεεειιιιιιοε : ιτιεο Η Ιισει·τατειιι ποπ πο

Βεπιιιειιι ΒΙστιππι οποιο ιπτεπτιοπεπι, :ποιοι ιπ ιι

οτιιιιιτίι:ιιιπτοε , πιω Ποπ, ποιο ιο Πει πω:

τετπσ ιιιιιιι 8ιστωιιι οι·πότιιιιιιιιιι.8ι ποπ τπιπ.ιοπι

ποπ Ποπ , οιιιιιιιι Πειίειεπιιιι ρπεεεζιετιιπτ πιο;

πεπιει·ιτιι ιπ τσιπιισιε εσιιιιπιίιοι πιέπειιιιιιι Πισω, ν:

Πεω π) πτειιισ ιπε π. τε8τιο επειιιιετιτ.νιιιιε Πει::

Ποιοι οι οίκοι: Ρστιιιτ ριππιιιιίιε Εστω πιο! σ απ,

ιι ε80.Ποιιι: , ντι οποιο Μαι ιιοει·ιιιτε ρσιιιιιπ,Βεπε

ίιιπ σπειετιιτιιι @το πιο πο :ι:ιεττισ πι @οποιο :ιε

ΒιΠε ιιερειιάεπτετ ο ιπειε οσοι; σρειισιιε , :πιο

πιω Βιετιιτιιι. Οσπιι·π πιο , Παπ ματι.: πο απο

ι τισ στο:ιιιτιιιιε πιε:ι. πεπιειιτο, ιι εεοπιιπσ_, ετιι:ιπι

πωε ρσιιιιπι , ιπιιιε Πιο σΡετιιιοι·ιιτι ιτε Φορο.

ιι:τει·πσο ειστιιι τ-πιιιιιπε , πεσεπιιειιτειιπ πιει:

ιιειοετιιιε, ποιο βιο θιάιιιοε: παπι τιιιιπιι ειο4

&ιο-,νει τιιι:Ιοιισ ο τοπικό ώιειεπιτειτε ριιεεειι.ιτ,ε.ιπε

πιιπιεππππι ιοΒιετ1ιιιτ.=τ πιτ ο πιετιτε,ιιιιτ άεπιειιτε.

ιο τετποστε πιοπιω επιιιε (πιτ ιπ πιο έτειιιιτετε ;

ν; ιοε

ποπ ίιτ ιιιιιετιιι οπο) : απο πιο ιο πιο πε ποιππ

πι πω” ρω· πιστιοι:ο ειιεθιιιτ ιποπιπ , τπετιτστιε

πο ιισιπιπιε ιι πωπω τιεοεπι1επτιει ποιο επι ποιοι

πι5 ίποιοι·ιιιιπ πω”. Α

Εκ Με ιπίει·τιιι· πιπποεπ ιπ_τει ειδΙιιιιιιι ε:

οπι:ίιπιιισπετοι ποιο εστω Ποιο ποπ ΡΜ: ιιιιιιτ

ιιεπεπιιειετ πο Με." ι ασια ιιιετιτοι·ιιὶ,εσπττει νε

τσ 8ισιιιιιπ πσιιι8 ρι·ωιιπιιιιτ περεπτιεπτετ ο πσίιιιε

ορετιιοιιε , ιι ο επιιίιι ιιιει·ιτσι·ιιι πόιιιι.π.ρτειιιιι πιο

εοπιιιιισπε τοπικ ποπ Ρστιιετιιπτ Με ειιιιΓα επαι

Τοπι. Ι. Π: Με;

~-~

ἔιοτι8

ποίιιιε ιισπιε , 8ιειε πι: ιιτ, @οποιο τισ ιε επι ο

ξ. Από.

4. @πινει

8οι:οπιέπ ο;

πετετ ε!ε&ιε ,ο β: ιιεΐοει:ιπόι οεεειίισπειπ οτιοΙιειτετ άΦωιά

ι·εμοσιε:ειτ ρσιιισ τοΙι πιοπο_ πιτς πσίΓετ νπιιΓουι1- ει8πη"μη

πω:: ιτε ιι:ειιιιι πιτισειπ:ιτι: ο Ποπ οπτιιείιιππιιιι,ιπιπ'

πιιπωι :μια πιιιιιεΠιεετε ιιοΙΓιιπι , οπο ιιιιιιτειιι ᾶΙὁΜΜ

ποιππ ιιιτιιι·ιε ορι·τιιιιιε πο εετειπο ρι:επιίιε; Η Πιι·ι&

ο 4

ριπππωιπι απο πιετιτα σπιτι ππιιιω @πιο ιιι ι

τειπποιε πω, οπο πιο πιεις, ν: Πει” πο 83.'

οπο:

,ιο/οπο Ισπ8|

ποπ υπ πω:

υ



ι. 3 ο Βῇ›ιι!3. Χ!7'ι!)ε εουἰιιτιΜτε Βειι6'εἄιο Ι]ε

πεε ιο τεπιροτε ΕΒΕΝ πιο πιο.!ε ν!‹ιιιε ιο!ιπειιι να τ πιο”. ιιιικι!ιο πιο Πιο !ι!ιετωθι ΜΗΝ!! 9-!!Χ!!!!3 2-3

ο ορετιιτιιτοπι , ποιοι !)ειιπι πιε οι! ε!οι·ιιιπι ε!εζει!!”ε , ι!ιοτιι , εοοετιιιι τει!τινι!ι!Τετ, Ρ!ιιτεε!ε!ιιετι!ιιι!!εοπ

νε! ι ε!οτιέι ειιε!ιι!ι!Τε. Νεειιιε !ιιοε !ει:ιιιιτιιτ, τειο- Νεο ο!ι!!ιιτ , ειιιοιι !)ειιε ρ0ιοι!!!;τι,αΠω έ0%9Ψβ

ροι·ε!ε Πιι!!·ε ειιο!επι ιετει·πι , @πιο ιιοιι ντ τσιπΡοτε- ι οιιειιιιιιτ πιο !!ιιι.ιιιο:ιτο. !ι!ιεττε.τε οο!οτει·Ποι ε.ιιιιι!ιο.

!ε, !εὰ ντ πτει·πιιοι ω·τειι-τιιιι Πει Ρτιεεει!επε , τω; ο 'πεοπΒι·ιιιι τει!ι!ιιιι!Τε ο Ρετ ιι!ιε ιιιιιιι!ιει ο Φμι2 το

Π· ι·.ιιοΓιι φτετιιι. 5ειι εοιπτει μ. ιιε!!ιιιε ροΠτο ι!εετετο ει!`ε!ειο εοο8ι·ιιε οταιιιιιιτ, Γιι!ιιιτε : ποτε Βετο που

1)ω” νε! ι!ε ε!ε&ιοπε ει! 8!οτιεπι , νε! οι ιιτε!ιιΠοοε τι ιεπετιιτ ειιτι·ιιοτιιιπιιτιι: ιιιιοι!ητ οιιιοεε επι !τι!οτετιι

_ ιτε·8πο εκ ρττειιιΠοπε ορετιιτο ο ιοιρο!!ιοι!ε ε!!, πο: νοειι·ε , τοοε!ο οιππι!ιιι5 ειιιΠιιοι!ι ο!ιτιι!ετιτ :ιππι

Β.0° ε!ε&ιιπι ιιιιιιιπιτι , πιο τερτοοιιπι Μπιτ!. Βε!”ρ. !ιο , πιο:: , Π ν0!ιιι!!επτε οτοπιοι Μ!ωτΦω Ρ!ΗΠ·

πεὅ.ιιι!ιιπιο. Αι! Ρτο!ι. οιιττωεω!τιπροτειπιε πιο ιπ επ Ρτενιι!ει·ι Ροτιιι!!εοτ εοπΒι·ιιιι. @ιιοιι οι

ιπιρο!Π!ιι!ιτ:ιτε εοο!επιιειιτε ·, !πρροοεπτε Πιτιιτπ ι ε!εό!ιοοε ει! ε!οτιιιιι , ειπε ο οο!!τιι !ι!ιεττιιτε οιι!!ο

Π0!!πι οτιετε ιπ·ιετετοιτιιτε ρτωτι , εοπι:ει!ο. 5ο!:ι Μάο [ΦΗΜΗ ο Βιι7!-ΠοΗ Ρώτα. Ε! στοπ ιιε!νει·Γα

ιιιιιεπι ιπιρο!Πιι!!ιτιε ιιπτεεεε!ετιι Μπιτ !ι!ιεττειιετπ , οι τετ:τ!ιεειπτ , ετιιιπι ιο πιει !ι!ιει·τετε Ππε , νι τιοοε

Μ^!”Μ·ι ποιο Πιρροιιιτ Β!οτἱιιτπ , νε! ε!Πειιειτει· ε!εετετοοι , ι·ειιιτε!!ιειιι ε!εᾶιο Άι! 8!οτιιιπι , που. ιο πιει ρο

;:35·ιά';; νε! ε!!ιεειειτει·πεειτοπι ιπε!ερεοι!επτετε οο!ιιι:ιιοιι τε!!οτε πιο, €!!!αιο ο ν! Φωτο, @Φωτ ε!Ε!78Χ

ι :τοπιο ιπιρο!!ιοι!ιιιε εοιι!εειοεπι , ποιο !!ιοροιιιτ ε!εω0 οι! ε!οι·ιιιτο οοπετετιιτ, Ρτειιι!ιι Πιιετιπττιι:ιπι

ο!οτιιιιιι ε!!ιετιειιετ όεει·ετιιπι ο νε! πει5:ιτιιπι ι!ερεπ. νε! !ιτι:ετεριιεε εοιπειιιιτ ιιοιι !επτεπιτε ε!!ιι·πιεπτε,

πειιτει· ε! Πιτιιι·ιε ποί!τιε ορετιιιιιε, ιο πτετπιτ:ιτε' ε!οιι:ιιπ ιιιιιιε!ερεοε!ειι1ετίι ιιιετιτιε τεπτοπιοιιοιά

 

ρι·οοι!ιε? !ιπιτε ;ι!ιεπι !επτ. !ι.ιιιετ οτιειιι&ιιιο το επεεοτιοιιεπι ι νε!!ι ετιιιιο οποιο ιοτειιτιοπειο,εο

!ειποιει!ιι:ιπι νιτο , ποιο Πιροοιιιτ ς!οι·ιιιιιιι νε! τε

τιτο!ιοτιοοεπι ε!Παιειτε!· ιιεετετιιπ ιπάερειιτ!επτετ ι

ποιοι; ιιιιττει οο!!τιιτπ παπι, Π !πειιε ει;ει·ο , εἔο

ποιοι: ειιτιι οο!!ι·ε. . .

!)ιεεε: Ηιπε !ετιιιι , τιιιιιι:ιιο τιιτ!ιεει1ιε!ι!”ετετιο- .80°
. . < . . Ιπι5 ρτα!ε!!ιοειτοι·ιιτο ο. ποπ ρι·ιει:!ε!!ιπ:ιτιε !οτε ει: ,.ρω

ιτι!ε (πιο ειιιι!ει,ντ το: :ι:τετπο Πω πι! ε!οτι:ιιο ε!εθ:ιιε Πο!)!35 (ΠΜ ω! “σὺ” ω» νε απ!" Μα!!!ΟΦω Πω

εοπττι! νετὸ ο Π τπ:ι!ε νιιιετο , 88ο ιρΓε !ιιπι ειπ!Ξι, Με με οποιο Π: Ποιι!ιτει· ε!!ιειικ , ει: ιιιιοτιιιιι πο·
ι 7;; νε ει: ιετετοο Πιο ο 8!οτιιι ειιε!ιι!ιιτ.Ποιιττει 2.πιιὸά απο ρεπόετ οποιο τοπικ ιιι!ετετιοπιε ρι·ιικ!ε!!ιπιι

@το ε· ΡεττιιεΠιετιτ πο ετετπο :οι @πιο ε!ε&ιιε,ποπ Ιιι- τ τστιιιο ο ποπ ρτιει!ε!!ιο:ιτιε. Κε!Ρ· Μέι ία!"ε!·ΜΜ ΕΔΩ!

ι:!ειει:!!, ποιο Ρεττ!ιε Γοιτ πιο ιετετοο οποίοι απο οποιο ιιι!ετετιοπιε »πιο ρεπε!ετ ειε ιιο!ιιπτετε Πει,

Βι·ιιιιιι εποε , ποπ Μάιο τ ιιτ!ιοε ποιο Όειιι,ιτοι ' εεπι !ετιεπι ειιιιι!ιοτιιτπ οι·ωριιτιιοτιε , οπο ΡτειιιΠι

ΡτιιΡιτιιιιτ Βι·ιιτιιιτιι Ποο!ιτετ εοπετιιιτι:ι , ποπ :ι!τε- ε!! Ππιι!ιτετ εοπετιιιι !ιοε ειιιτειο ποπ ρεπτ!ετ ει: πο

τι : ει·Βο επι νιιιιε ροτιι.ι8 , ητ!8ι!] ιι!ιετ Πτ :κι Β!ο- !!τίι_νο!ιιπτετε ,·!ιεετ ει: πο!ιτ:ι νο!ιιοτιιιε ρειιιιε:ιτ .

:πιο ε!εό!:ιιε , !ο!ο Πει ωιοπωτιιτ , επι ροτιίιε, νε ει ιιτιιινιΠι Πιετιτ Ππει!ιτετ εοοετιι:ι. νττιιοιιιιιε

!!ή?· ποιοι ιι!τετι,εοπετιιοιιο ετατι:ιτπ ρτώριιτιιπτιε.ΚεΓΡ. ιέιτιιι·ιτι πο!!τε πω. !!ι!ίιί:ιτιιτ , οι ιιιιιῇ Ρι·ιπιπ τει

ιιε . εοο!ε ο πιιπι !ιεετ ετ!ιειιιι ε!ειί!:ιο οτι !οτιιιτπ επι οι ετετιοτιιε τιετιε ιτιετοι πιο ο ποπ ρταιιε!!ι
ρειδιιι!εο.τ ιι έτιιτιιι πω, δ! πιει: :ι νο!ιιπτιιτε Βει οπο! ιι:ιιιε Πτ ι Πεο τ Βιιιο ω!ΗΠ 3-0Χ!!ιοι"Φ ΡΓ2ροτειι

Μπι Ρτεριιτιιοτε; πιιιιιτιτοιειι πω: ιο τσιτιοπε ετ!ιειι- τε , τιιιΩΡΓ8ιιι!ει ε!! Ποει!ιιετ εοπετι12ι δι: οσοι!

εισ ρεποετ ετιειπι ιι !ι!ιετο εοπ!επιιι ει·ειτοτ:ο νι επ· ε!εθ:ιο , νε! τεοτο!ιιιτιο :ι τοποσ Πάει Πτι!ερειιι1εο

πιο ε:ιε!επι 8τ:ιτιο. , πιω ρτσειι!Γε ε!τε!!ιεεικ , ρτ:επι- τετ ο οο!!τιε οοετι!ιυει ιιοιι (ιιοιι ε!ε&ιο, δε περιο

ε!ετι ροτιιιτ ιπε!!ιειιιι , ι οπο ωοπο !ι!:ιετο εοο!επ!π οπτιο ι!εττετει ε!! Ρετ πιοε!ιιττι τοετεειιιε ι 86 πιο:

ιιοιι Ρεπι1ετε!οιιι νε ε!!ιετειιετ ιιεετετε, νε! πεειι- ροεο2 ο @οποιο νττιιφ1ε!ιιορ0Π!Η ει! μπε ε!!

τιι; πιο ετιιιιοΠ ετ:ιτιει Πιι:ι!ιτει· εοπ8τιιιι , ει! 9η; 8επε!ι νε! ι·εριοοιιοιιι, ρτοοτιπ πιετιτε :πιτ πωπω;

ρεπε!ετ ε!εό!ιο πι! ει!οτιιιιτι,Πτε Με νο!ιιιιτιτε απ, Τιιπι ειιιιιι,οιιοε! πιο !ετιεε ιιιιιιι!ιοι·ιιπι ρτ:ι:οι!Ξι Πι:

ἱ!!:ιπι°Ροτιιιε φαω ιι!ιποι Ρτώρ:ιτειιτε , οιι!ιιιε αποτο Πιιιι!!τετ ε!!ιετιιτ , νε! ιπε!!ι€:ιιιι, ει!ιοιιο ωοπο ει πο

ε!Πειιιτε!εό!:ιο οι! ε!οτιιιιιι , ντ τι ειιιι!!ι·πιει·ιτο το) Με ρεπιιετ !ι!ιετιιιτε, ()οπτι:ι ειτΒιιιιιιτ ιιι!εοιι Κεπ

ρεπόετ ιι πο!!τιε ορετιΒιιε ει: 8τ:ιτι:ι τιτοἴεᾶιε; ποιο, απο; ει ιι!εἄιο οι! ε!οτιιιτπ Πιθ:ιι ποτε ρι·ιειιι!ιι πιε

οτ πω , ι!!α ποπ ειεεετπιτιιτ_ οι!ι ν: εοτοπιι , 8ε Με , πιιι!τὸ οιε!ιιιε ροτιιι!!ετ ιιτ!πιο ει·ετιιι .πιο Α

πιει·εεε , οπο: ε!!επτιι!επι οι·ι!ιιιεπι οποιο ει! τιιετι- ι:!ω ειτ ιπτεοτιοοε οι! ιι!οτιο.ιπ , οποιο Π πιο ιτιτειι

τει , ντ :κι ειιι!πιπ τιιετιτοτίιιπ·ι, οι τοοιιεπτεπι Ι)ειιτο τιο ποπ ρι·πεε!!ι!!ετ. Κεδιε , πιτ ιπτεοιιοπεΓιιΡΡο

79· οι ε!οτιιιπι ε!εεετοεπιι:ιπι. ()οοΠτπι. !ιιιπε τιιοε!ιιπι Πτι; Πιτ! ιιοιι! πει :ιοΓιιτά:ι , ειπε τιι!επι ε!εό!:ιοοεπι

πω: μη· ιοτιιειιτ ποπ πιο!τιιιιτιο @επειτα Ρι·ιει!ε!!ιοιιτοτιι, !πιΡιι8πεπτ Ρ Νι!ιι!ιιι! εε ιιτειιειιε τε!Ροοι:!οτει1ιπ

μττιωκΙε ποπ ριιιιειτιιε !ιοτπιπποι !ε!ιιιιπε!οτιιοι. Ετεπιπι Π τιιοιετι ιο ιιε Πτ τοτε νιε ιιτει.ι.

ε!εέτιο νε! ειιε!ιιΠο :ιι·ε8πο , :ιΓο!ἑ Βει νο!ιιιιτ:ιτε Λ!ι!ιιτόποι τ. νε! !τιοαιιοει!ιιοτ ει! 8!οτιιιοι ε!ε- °5_:τι/,.,;

τιειιε!ετετ , απ· ιιι!ι!!ιιιι τ:ιπι ριιιιεοε !ιοπιιπεσ , ποπ ᾶ:ι , ποτε νε! Ρο!! Ρτιει3ιΠιιιι Ρεεεετοτο οτιο.Π ποτε,

Βιι1!ιοε ε!.επιτ ιιπεε!οε! ειιοι Ροτιιιε τε!ιιιειεπάο οι! ντ 5εοτιΠο ριιτ:ιπτ, τυπο !ειιιιιτιιτ , :πιτ τιι!ε ε!ε

αφτι! !ιοπιοοεοεοπι (.`!ιι·ι!!ιιτο , πιιι!το ρ!ιιτεε ε!ε- ει·ετιιοι οσο εο!ιατετε απο Με ) νοτια ε!ε Πι θεο τω!!

!πιιι!!ετ !ιοτιιιιιεε, οιιιιπι ιιπΒε!οε ει! ι·εεοιιοιιιιπι Η!- οτιπιπιι!ε ειιεειιτιοπι πιππι!ιοτιιτ , ιιιιτ πειτε :πιο τ!ε- ›

μια Μαιο: ειιι1ιε!ε&ιοιά ι·ε8ποιο, ΡτοροΠ-τ ετετιιπι !ιιι!!ειπιιτιιτοπι :ποιο νε! ειπε ιιτεινι!ιιοι

τι Πιτ νε ρι·ωπ.ιιιτο ιο ποιοι νιττιιτιε εεττιπτιοιιε, οιι8ιτιο!ε !)ειιε ει! ιετει·οιιπι ίε!ιειτ:ιτεπι Ρτι:ι!ε!!ιομ

ειιιοειιιε εποε!! ' οτειιιοεί:ιει!ιο!”ειοε !ιει!ιιιετιιιτ εετ πιτ εο!ι!επι !ιοπιιοεε , 8ο ει.ιιιι ειιιιετο τιετΠεάιοπε δ:

τιιπι!ι!!ωιιιτο; εοπιτιι πιο !ιοπιιπεε ιιιιιτιιτοιιιε ο ι ω!ι!!ωω ε!0ι!8 ι €ιιι08 δ! ω!!! 6102 ΜΝ: ό!! ΠΜ!!!

τι οι!Πει!ιιι!ειιιε ο!) ιο!ιττοιοι·ιε ιιιιτιιτιε ιιτιοεει!!ιτσι- ρτιει:!ε!!ιοποιτε νε! ει!ιο8!ιοιιιιοεε , δε !εειιπιιιιπι 26

πιο, δε ιπιπιιεπιιπτιι3ιοι !°ιο!!ιιιοι οιιι!τιτοι!ιοεπι, Βετο πω: οιεπ!ιιτ:ιπι. ειπα: Γεειιπε!ιιπι, !ετιιιι- έ29"τρ,ε

8τειι!!ιε!ιτεττετο , ρ!πτεε ιιοπε!ι , οιιιιπι !ιοπιιπει τι” , πιιιτ;ιτιιπι Πιι!!ε τω” ι!εετετιιοι : Π μποτ”, ι(η!ιοπιππ.

ρι·πιιιΠ Πιιιτ ιο Ππε εεττιιτπιπιε νιιίτοι·ει. Νεο νιι- !εειιιιτιιτ, το!ε ι!εετετιιοι ιιοιι εο!12Γετεειι:ιι !ιιε.ττι›τ!3τ›ι

!ετ ο!ιιεάιο: Ππε ιιετιιι· ε!εθιο ει! 8!οτιιιιτι , Ππε ι οι: πε Πιδιο Πιπέ ειιεειιτιοπι πι:ιπόπτε: παπι ε!ε $"ω!"π

οπο, πιο: Πειιι!ια!:ιοετιτ ε!!ιειειε ειιιιι!ιο.,οιιι!ιιιε ! ιιέ!ο !:ι!ιιιοτιιτ πιιι!τι, πιο πεεε.ιτο ποπ ειο!!επτε

οπιπε8 !ιοπιιιιεε !ιι!ιιιιτε ροιετ:ιτ, επι· απο μπασο ποοΠιι!!επτ!ιι!ιιιιτι; νε οιιι!τι ειιιιε , πιο ει: ι!!ι

ΜεΨ Μ· !έι!ικινιτ Ρ παπι τοπια! Βετο ιιιιττο. οο!!τοιπ!ειιτ.τειπι ειτο εοπτ:ιι!ιιτο πο!ειιπτιιι· , πιο τυπο πιο ποπ Μ!.

Μ!! Πρ!! Ριιιιεοε !ιι!ιι:ιιιετιπι·ε!ιιιιι!ιτιιτ ντιπ ρι·ιτιιο.τοτ:ιοιεεπι, ο Ποτ: εοπττε νειοπιιι!τι ιιοιι: Πι!ιιιτι !ιιι!!ειιτ,οιιι οι:

:!:ΞΙΙ::'ώΐ ιπ νο!ι.ιοτ:ιτειπ ετειιτ:ιιιι , ποιο ιππ:ιτιι Πιο !ιοεττιιτε βέτο πο!! οτιΒιιιι!ε ποπ Πι!ο:.τι;ιιτ , ι τ ιιιιι!π , ιιιιι

Μα εΠεειτ , νε τω:: Ροιιεει ιιιιιιι!ιτι πω :ι Βεο Πιο εοπιιι- εκ σεειΠε ρ:ιτειιτι!ιιπ) οι εκ πε , πιο ἱπ ε!ι!ιιιιιο Ρε

 

ιιετε , οιιτι!ιιι!!επτ. Ρι·πτει·ει ποιο: ιιΙιτιιιοεε!ιειττ!0πε ο!ι!ειτα, ιιτειιιι!ιι !ιτιετιπτ εοοΒτιιιι: Π επιιο

· οι!



-ήι-βέ--·ε----

πί--Π/

_·Πῇ›απ ΧΙ)'; Πε π.πωιαιτειαε. 6°εΕΖιοΠι

ατι ΒΙΓοιίιαδ] ντία1 ρπταιπ ιιαιτειιιτατειπ, ν: ραττιπιοΐ,

επιπ ο οΒα τι πιο τποτιεπτεε; τοπ πω νετὸ :πιο -

τω ατι εαπε1ετιι αΙοτιαππ εΙιΒιι , νταιι εοτοπαιπ : α:

' τιεεεατο ποπ ειιιίεεπτε , ππιιιιι ΓιιιΠετ ατι Βιοτιατπ

εΙεάπε, νι αει τιιιτιπι πα:τειιιτατειιι,ιετι σπιτια ν: ατι

τιι·αππιτιτπ , οτιια οπιπετ αιιιτιτα 8; τπαττιτα στατε πε.

εεΠιΙΤεπτ , άτα: πιιιια ττιπε ιτπιπατιιτα ωστε ειπα

ταπττιπι «τι παπα πεεεατι, πιω. Οοπιιτ.νετιίιτπι

Κ ποπ επ, αει εαπτιεπι Βιοτιπ ιτιεπΓτιτατιι Ρωιωπ

πατοε Με ιιοπιιπεε τυπο, εττιι 8: τιιτιττιτπιοτε και·

ροτε νιιτιίΐεπτ , 8: ιπτεπιιοτεε , ιτετιπειιτιοτειπτιε

αέι:ττε νιτττιιιιτπ ειιετιιΙΤεπτ αρ ιιτιπε; τιιιι ε: οτειιιο

τε τετπροτε νιτιιιπτ, 8: τετιιιίΠοιει τα” οι: ιπ:ιιιεειΙ

ιιτατεπι νιιιπετατα πατιιται εΙιειτιπτ.

ετ πιο ειιτπ Ατι8ται.8εΤΙιυπψιτ ιιιρροπαιππξ,ειε

&ιοπεττι ω ιοτια.πι τω” είε ΡοΠ; οτιΒιιιαΙε

εταιιιιιι.ττπ ιπ έ απο πωπω νιίιοπιε, ττιπε Γει:μιιττττ_

ετ.ιτιατπ εοΙΙαταπι Λεια, ποπ τιιιιππτι ρτεειεΠιιια

κατ:: ει: ειιιεαει ιτιτεπτιοπε 8ιοτια,ίιπτιιτιετπ Εεεε Επι:

ειιιεαειιετ ιιεετετα ροιι ρτ:τ:τιιιιι πι οτιΒιπι1ε_πτω ιπ

Με ἴεπτι τπΡΡωιπ ρτιπιαιπ ατατιαπι ιαπι Ρτιτττ!είιιπα

_ παπι ειπα. Ετπο βιιτειπ αΙιττιτοό. τπετιιτιιτι ποπ τα εκ

ειιιεαει ιιιτεπτιοπε Ειπε α Προ νοΙιτιιτπ; παπά είι

εοπτι·α τιιετοιπαεατιπετι. ιιιιι τιιιτ.ιιιτ , πιιΙΙιιιπ πιε

ιιιτιπι ατι πιοτιαττι τοπιιιιεεπε, ρτιιιιεπτετ ειιαι ροΠε

πια εκ εΗιεαει ιπτεπτιοπε ιιιιιε,ειιτιιι ιατπεπ Ατι:ιπι ε·

το ιεᾶιιε Πι ατι Βιοτιατπ,8επιπιιοπιιππε ει μπω 8τατια

' ποπ Με δ: εΠεαει ιπτεπτιοτιε Βιοτιτε εοΠατα. Νεε

διειροτειι , φαι ρτιτπα 8τατια, νι ποτε πεεεατο ιπ

τετττττιτα , πιτ ατι πω” ποπ εοιιιιιιιτετιττ παπι εα

τιεπι ροΙιεα ίτιιτ ιΙΙι πετ παπιτειιτιαπι τείιιττιτα, δε

ετιτπ εα τειι πα τιοπα τι ετ·πατ.
_ Ρτιπια ται1ιο. Μπα ιτΕιιιεειετοποπταε πτετιείιιπ.

Κοιτα εβσα- εΠ ρτιιια νοΙιτττιπ , οτειιπε ιπτεπτιοπιε , οσοι! είὶ α

Πεό ιπτεπττ1τπ νι: πιετιιτττπ αΡτιτιε αει τιιατπ Βιοτι.ιιιι

86 ιιοποτετπ τπαπιιείιαπιιτιπι αι: ρτοτποτιεπιιτιπι :

πα ποΓττα τπετιτα πω: α Πεο ιπτετιτα ντ τπετιιιιτπ

-ΜΪΜΜεπ αρτιιια ατι Ιιιατιι αΙστιαιπ δ! ιιοτιοτειπ πιαπιιείιαπ

"ε τιιιτπ δ: ρτοπιοττεπαιιτπ , οτιαιπ ποίι:ταπιετ Βιοτια :

απο ιπ ιιεετετο ποίιτω πτιεπείιιπ. τιτιιια (τιππα Πεο

νοιιτα 8τ ιπτεπτα ποίιτα τττει·ιτα τ οιιιττπ Βιοι·ια πο

Πτα. Μαιοτ εΙαι·α απ: ιπ φταιω ΚτΏ ιπετιιοτττιπ

ιπ Μπα τιτιιιε οτιιιιιε ιπτεπτιοπιε ι”ετττιτ πριν, φαι

ιπτεπιιιτ νι πιετιιιιττι τπαταιε αρτιττπ τπαδιίτιιιε ιτιο

πετιτπ ατι τιταιιιτεπτιττπ ίἱπετπ εοπιεπτιεπτιττιπ Ντιπ

επιτπ τπετιιτιπι ει: ιπτεπτιοπε α επτιε εΡτ τπα8ιτι επιπ

επε εοππειιιιιπ , ατι εττπιπιτε ξιαειαεοπτιττεεπε ,(επ

;παΒιε ατπαττττ ετ ιπτετιιιιτιιτ ; πια τιιαπιε αεεε π:

ατι Επειτα ιρΓτιτπ , ειιιι πεοπτετ ίιβατιιαττιτ 88 ιπτεπτιι

τπτ. (Σοιιιιτ. θα:: Με αττιατιιτ8τ ιιιτεπιιιττιτ απτε

πιειιια; ττο τινά! ατποτ πιετιιοτιιτπ εαιιΓαττιτ ει: ιππο

ι·ε Ειπα τιτα τπετιιαιτττι:ε ατι ιιπετπι ιπαειτ εοπ3ττέτιπτ,

ατιιαπττττ 82 ιπτεπτιιιπττττ απτεα ια, ειπε α πεπι

τπιπιιαΕοπιιτιεππτ,εοπττοιι απιοι·-ιιοτππι ιτπ(τπ!ειιιια

τε εαπ ατιιτ ειταπιοτε ιΠοττιπι: ιειιτ επιπι ε α ετ

Επιε ατι τπετιια τιτοιτιτπα 8: ιτππιετιιιτα; ιτα ττιετιια

σ)! Με!0'Ε· Ρτοιτιπια ΒΕ ιτ1ιτπετιιαταατι τετποτα τιιετιιατα. Μι

ποτ τα εεττα εκ Μπιτ. ντα Πειτε τιιεττιιτ Βιοτιιιεα

_ τι: τα εα:Ιιε επι , ατιι ιπιιιτπ Βιοτιίιεαπειιι απο ,

τ. Κε8. α. Ωαιττιπαπε8Ιστιπτικειιτ Με: ἔΙντπισΖιὑο πω::

ΜΜΜ ω, πιο» :τύπω πιο τοπικ ›ιππιπι τσι,ταπ

πω» (αι απο ειβυινοτ.έιν Μια κι” α «με π: “τι :β : 8τ

αρτιο πω. εαπ. η. εκπτω ατι ροΠειιιοπεπι Γττ2

Βιοι·ιτε νοεατ εοε _ @και ορετα οι ιαποτεε ιτππειι

ιιετιιιιτιιι οΜεατιιιτπι Πτι ποποτιε δ: επτα: 7τπιταξ

ωπαιπε .πω ,και τι “Με ΜΜΜ στο π· απανταω αεαπ/Ιιτατιι:,πε Μακάι: €£τιττΙειΕΒΜ ό' τϋάζω "Πω ΜΜ

ιΜατε, Θε. 18τωτ Βιοτιαπι τιεετετιιτ πατε Με πιο

οτει· οιιΓεετιιια ιπ εττ15ι10τ1οτετπ τττιπεπιειτ πεπιε

ετιιετττετ Πειτε τπαΒιε τππωττ οπιι·οπια πι .μια

ιτοποτετπ ειιιιιισιτα, πυιιπι Βιοτιιτ.ατιοπειπ ποί!ταπη

πιτ ιν·
^υαβ"Μ ω!.

Σ.

κατ: [στα

βτιμ.

ι

ι

ι

ιιι1τιιτιεπα παπι: ιιατ ιπτιιιτιι τιοιιτ0τΊιττι νοΒἴεπτιιο

τιιτπ,δε ποιττα οιιΕπιιια αεεεριατ.τττ ιτι ιτιίιιτε παπο

τειιι ειττΙιιιιιτα. Καπο : το ιιάιο επ ιιοποτιιιεειιτιοτ

Πεοι απο τιιαιοτι εππι ιιιιεττατε δε ιιιΗιετιιτατε ορε

ταπτιε ωραια οΒΡεπιιιτιπι εκιιιιιεττττ: ται τπειιτα.

ποπ ιοιίιπι Ιιβετε,Γετι τπαΒιια ετιατπ ειιπι πιίδειιιτιτε

ιπ οΒΓεοπιπιπ τιιιιιιιι ιιοποτιε ι ποιιιε ειτιιιπεπττττ;

Βιοτιίιεατιο αιιτειπ πεεεΠιιτἰὸ , οι πιτΙια επιπ ιιοΠτα

ιιιΗιειιιτατε, ιιπὸ ίιιιιτπα ετιπι τ·οιπρτατε ο: τΙειετίι.ι

τιοπε α ποιοια ειτετεετιιτδε Πεο ειιιιιι.ιεττττ: ιιιιτιιτ:

ποποτιιιεεπτιοτα πω; Πεο τπετιτα ποίιτα, ηπα πι

Βιοτιιιτατιο ποΠτα. Μα.ιοτ μτοΙ:τ. ιιιι.ιπτιοιπ ποίιται

πωπι ροτείιατε άι, οπιετ1τιιτιτπ αιτετι ρτα:ίι:ατε) νει

ποπ ρτα:ίιτατε , Ρτατιιαπιιο ειπε πε ιιοίιτο ιτπρττωι

πιω, οτιατπ Η τα εκ πεεεΠιιατε Γασει·ετπτια, φπα ετιιιι

ορετε ίιτπιιι ιτπρεπτιιπιττε τι: πολτατπ ιιιιεττατειπ,

ηπα πιιιιι Ρτετιοιιτιε 5πιιοπιτε πιαιοτι :τι ιιτίδετιΙτατε

ιΠτιει ἰπιρεπἀἱτπτιε,εὸ πιαπιτ α:ίι:ιτπατιιιια ιΠιτπι ,πι

ειιιττε οΒιετιιιιτιπι 8ε ιιοποτ·επι ιττιπεπαιιπ:ιτ _ τπτπ

ιρίιτιε ιιοποτειπ δε Βιοτιαπι ποίιτο το:πττιοτιοδε νι
Ε:13ττττιτειετατιιτ15. · ο ι

δετττιπι .πι εΠ,Πειιπι τα Με νιιιτιωπ ετεατιοπε ε·

τ:π·ιπιπ τειισειιιΠε πι! 1ιιαπι Βιοτιατπ , νι πι! ιιικπι

ΡτιπειραΙιτετιιιτεπτ ιπι τ υπέτωβι ρταρτπ[τωστ,ιρία›π Μ!!!ι Μ'

αρωι:τι: τι 13οιπυιτπ. των. 16. ατιεὸ ντ τιτοπτετ παπι: "ω"

Ριπεπι εκεεΠειιτιιζτε εοπΐεπιιεππυτπ. πωπω ιτ πιω;»

τετιι ιι0πιἱπιιιπ ρατιεπι ε!ατππιτι ηττα.π οπιπεε , να

ροτεπιτ, πωπω ιιτιοπιαπι π 0ιτιπε8 ίαΙιιατι πιο

(απ: ,_ ποπ Επειτα ατττιι›τιττιπι τιιττττι.ιτ ντιπτωτιπα

πετ εοπτιι€τιατιι τιειιόὶι ροειιαπι τιιιπιτείιατπιπ : Κε

ιιππα νετο Πειτε ιπτεπτιιι ν: τπετιια ατι Ιιτιπε τιπεπι

εοπιεςπεπτιιιπιζ Ιπτετ τπειιια ατιτεπι οτιειιαπι απ

εαιπ ιπιπιιείταπεΙαττι 8; πτοττιστιεπιιαπι εοπτιτιετιπι πιω. απ.

τετποτε , Γε. ειπα ιοιιιτιπ τ:Μετιιιιιπτ νι τπ.ιτετια Επι· Η Μπατα

απ, νι ετε:ιττιτα: ιττατιοιιαιεε, φαι τατιττιτπ πω: οι» #ττω·"<εω·

ιεέττιπι τιτωπ τιιπιπε τε:τιεθ:τι ετεατιιτα: τατιοπαΙις ^;!”Μιτ

αυτ: βια τα εαραιτ ρτοπτιε δ: Ρτοιιιτπε Ιαιττιατε αε ί `

ιιοποτατε Πετιπι. Ροττὸ πιει:: τ1ιετιια ρτοκιτπα, φτι

των ετεατιιτα τιιτιοπαιιε Πετιτπ 8Ιοιιιι:ατ , ειιιιιμιε

ποποτ·επι ιιτοπιοττετ , ιτιπτιρίιπε ιιοπεΓιαε ίιτιόιοί:τ

απο ορετ.ιτιοπετ τ ιπ ειπε οιιΓεεμιττιτπ ιπετιιτιπα , δ:

ιπτετ· πω, ε2 πιαιτιτττε 6108 πειτε 8τ αιτιτατιω ει!

|·ιιπωωτ, νη(18 πιει Ματινιιττπι τα αέτισ τπαιτιιπὸ

παπι , αι; τω” αττιττιτ, επ ο .ππιτττπ Πεο ποτιοτι

θεετιιιΠιιιια.Ω τα τιε εατιι:ι Πιτιίιτιι_ ειπι τωπιπα αξ

ίε&ιι παιιαα.-ατιιι 8ιοτιατπ παω ματια ιιοττιιιιεα

Ρτοτπουετε, επιππτοιιτια πιοττε , 8: τιιαιτιπιιε του

ροι·ια,απιιιιιι;εττ.τειατιιιτιεΡτοπιοιιετείιτιππιπΕπιπ

ι8ιττιτ τιετποπίι:τατιιιιι πι , εα ιπετιια τσιπς α Πιο

[Μπα νοιἱτα 8: ιπτειιτα , ειπα ατι Ηπστπ Ηπα Βιοτιω

εοπιεπιτεπότε πω: τπα2ιτιτιοπεα, πιαπιξεΠε Μπι

τπτ· , ιιΒετα ποίιτα τιιετιτα ια τιεετετο ποίιτω ματιο

πιιιιττωπ ποια πτιιτε δ Πεο ι·οιιτα δ: ιιιτειιτα,

οτια·ιι πωπω Βιοτιπεατιοπετιι. εστω Η Πειτε π

ι:τεταπι οπτιοπειπ τω" ιιιΠο , νι με δια ιιιιεττατε

ειι€τ3ετ νει ατι Βιοτιαπι αιιιιιιιτι , 8τετιπι Φωτο

αττετπιαπι τεεπατε , νει ιεπιτιεπ ιπ Με νικ. τπατιετε

πετ εταιιαιπ εοπιιττπατιιι ιπατοτα , ό: πιαιπτα πιο

τ πωειοπα , 8: Ιιοποτε ρα1Τττττιε : ετατιιιε μπουζ

ιι)τιπιο Πεο οιιιῖ ειιιιιιιιι πταίἰατετ, Με ροΠετιιι$

εΙιεετιιιο. ιτα δ. Ρ. ιτέτπατιτια τπαιει:τατ ετιαπι ειτπι

όποιο Μπιτ ιπ Με νιτα με Οπτιπο Ραπ, ητ1απι τιε

πτωτ- εεττιιε Πατιτπαιι έιοτίατπ ατιτπιττι. Ετ (Πιά

τω |οπΒε ιιοιιοτιίιεεπτιπτι Ραττειπ Βιοτιθεατιιτ;

πιοττετπ ρτοπτετ ιρίτιπ·ι ιιιίιιπεπτιο , τιιιαπι εοειετπ

πετ· νιίιοπεπι πδατατπ ιπ Με πιω ττπιπτιο. Νικ τε..

πω Ροτείι ατι ιιτιριιεεττι ε!ε&ιοτιετπ, απατα ιπτειι

τιοπεπι: ετιπι τατιο ιαθτα τοαιτττπε τιτοιιετι πε ε!εζ

ότιοπε τιποτα! ιπτι-πτιοπετπ. επτα ‹πιπι τιιτατ , ιτι

τιεετετοιπιετιτιοπιε Πετιιπ τοπικ α: τ» πιτ ιρ.τΙιτιε πι.

ιμπιΓι απ πωπω, τ1τ:α.πι απ! ιιιαπι μ. ιαιτι θ νε

. ν 4 τίτττ1

στ· τκιτωιαι

Ε.τί Μπιτ"

(Πιάτα



η!

:στο στο:: σε ροτιείρ::ίίίι: ετιιιιιι τείμε:τιίίετ οτί στι*

Η:: ττιετιτει ,ν: οσο: :ισα ιιόιοίίσε είσοιοι στατισ

σετι::ί:ιτιι ττι.:8ι: ίσο: ιείστιεο, σσἑοι :ιό είοτιίιεατιο

σετ:: ιιοίίττιττι. Α: ιοίί:ιτι: εεττσττι ει:: Πεσττι οικο

στο:: τιοίιι:8ίστιιιιιι ντ ιιιιετι: τοετι:: ίσίιιττι ν: τοσα

οι:: ε:ιττι εστιίεσιιετιτίτιοι. @στή νε:ὸ οσο :ιο

τσεο: Πειι:είοτι:οι οσοι: ιοτειιτίει·ε ντ ίιτιετιι , δ:

ττιετ·ι::ι ν: οποιο , δ:: ίιτιισί νττστιισσε ν: ιοετιισττι :τι

ίσοι:: είσοσττι εσοίεσσεοτί8τιι ; ίιεστ Ροτιτερ: ρο

τείί :ιίιεσι τίισσιτσ:εττι ν: ίιτιεττι σε: ποιοι:: ωστε:

σιιετιτίτιτο ιο:ετι:ιετε , 8: οπο:: ντιιιι8ι:ιτιστιεει :τι

οπο: @οι στσοιοσεοιίαοι, ιο οι: τιιετιιτ::τε στα

ειιτειτι:ίο. , στο:: σε στιττιστιὸ ιιιτε:ιτίετε. βοοίιττιιίι

οιοτίο Πεσ:ιτι:ετιτίιτ οσοι: είστι:ισι ντ ει” Ρετ

Μπιτ:: εστιίεσσετιτίτιοι ι οσο. νετὸ τιιετιτει Πιο: πιο.

ει: :στο :ιό ίσοι:: ίισοστεοι ρτοττισσετιιιίστιι , στιετιι

ιο ιισί::ὰ Ρτωοιτ. στίτιοοιίιιι: ιο:ετ:τίιτ , στο:: :οι

ττιετι:τι , ν: :τι τω:: το: Ρτοριτισι:ιστει , φοιτ:: :ισ

είσοτισι οσίίττιτο τείρε:τιτ. Πίσω, ορετο Εεεε ί:ε:ιτι

οι:: Βίοοτιστι είίε Πεο ;εὸ :μισά ρίστ.ι σο:: τι:

ττιίιιιτοττιτιοιίείίτιτι:ι σο:: ίσίισ: Ισίίιοε:, τ.ίσσιιίί:ι

Πει:: ιο ειτε::στιστιε εσιιίετ: ρτσρτετισίίοι·σπι :στο

οι:: :το απο:: τιιιίετιεσττίιο σ: ίιίιεττιίι:::ι:,είσττι

εστία:: Βτεο: 8: ίιίιεττιίτιετ , ιοτίετιετιτίετι:ετ το: σο·

:στο οσοι: ορετιίισ:ιιιί::ιε οι: σα:: ιο τίεετετο

ιτιτετιτιστιι: σεεετοι:. δεσ τοιιττἑ: τιποτα ίσίίο

:στο ίτι ί:ἔε νιτίι.ίίί::τειισ ίστιιτιιἔι στο:: οιί:ίιεσίτ::τε

ίδετε:: οσο Γσίιιοι τιιιτιιίεΙΙ:ιο: :ιτ:τιίιτιτστιι ΜΜΜ:

τιισιτιο, :μισά ε:: Πει:: εστιτίι8τιέ· τετιισσετε:: ίετί

ετιιιτιι τοιίετιεστιτίιτι: τι: ιιωτιιιτιττ:, σσὁτί :τι ει:

ε:τετεεο‹ί:ι τσσετσνι τω:: ροετιετιεο: 8τ::ιἑ. :ισιο

ιιισιιιίείίο:ι: ετιιιτο ίσρτειιιιττι ε:τεείίετ:τιστιι) στο:

ίοίστιτιι :ιστεί:τι:ειιι, οσοι:: Πει:: ν: ίστιτετιιιι:

Βστοιοσ: ί::ί›ετιο νι:τιτιι δ: τιιοττετι: , :ίσοι τω::

σε: Με:: ΟΡετ2. ττισττιίιε:ιτιστι Με ντ νσίσοττιτι::

νι&ιοι:: Βεσ ίιιιτιίιαιτι:.

·ίὶ.ι:ισ σ. είε ω:: Βίσοι σεετετε. είί @το ν:

ιιιετ::ε: δ: εστω:: οιετι:στιιττι ; οσο ροτσιτ Π:: :ιε

εετοι , στο τ:τοσείίιτιο.::ι Π: :ίερειιτίετι:ετ :ί ττιεοτι:,

Ρ::εσιίι: ίειεο:ιιι νιίιοοι:: οπο: είετίιισ τιτίσίτσ

:στο :κι Βίστί:ιττι :ίεετετ:ι είτ τίερετι:ιετιιετ ι πω·

τι: ιρίοτστιι ρττειιιίι: ίειεοτιτι νιίιστιι: , Μ.ιιστ είί:σε

Με , στι:: ό. ωστοσο: οι:: στο· απο:: , στα οπο::

:ιτοπο:·υοιίοι Μάτσε/ί οι στου. σ. :τι ΤιπιστΙ:. τ.. το "τι

«με τεΡυβΜ£|ί τοϋ:: εστοιιιιαβι:ι.ε , σου:: πιω:: οι::

ΜΜΜ:: οι Με το Μία: τω: ι πω:@Μι απο:: στο,

[οι στο, στο άιΙΕ8τιιι: στέκονται:: οι:: τ ε: σ:ιτειί:οί:ι

ορετατιστοιιι ιο νι.ιειοι εστιείιιᾶοτσιιι , Μισο. :οι

Κατω: Πει:: ιτι είεεετοεοιιτι οσοι: 8ίστι:: Με::

τείριει::ιτι Βίσοιιιι ίσιο: , στοα: :το 8ίσοιιτιι τισ

ίίτσιιι: δισ: ρτιτισειι:, :στο τ:τσοστιιτ Ρ:ατιιίστο

εεττειστιίισ: , ποιοι: τείτιίειτ :τι είστί:ιττι στο οσοι,

οσοι:: :τι Βιστωτι ιτιίστιιττ: ::ει::ιτι:ιιιτιι. :ιιστ

αστειο είσοτι τετιιιτιτίιτ τι Ποστ:: ε: ττιεο:ι: τισ

' το:: , στοα: ει: είοι·ιθε:ιιιοτιε οσίτττι, οπο: ττιετιτει

ίσο: τιέτισοε: ττωε είιειια ι ::τεστσττι ιο

σο:: .

:πό Οοιι:οδ

Μιτριε.

τι:
.το "το

:φώκια

τω::

οικείο: τιᾶιο ειστεοιεὸ είί ί:οτιστιίιετιιτιστ :ιζτεο ,

εισοίιίιετιιι:ισισιισ: σί:ίειιιιιιιτι: επίιιίσε:στ, Μι:

τισ: στοί:.Μετεε: 8: εστοτιοεΠετι:ι:ιίετιι ΓΩίΡ:.&ίιΠ'ι
οι: κατά.

στο, τοσοι:: :τι οπο:: τ:: ίιιί:στε: , ι σώου: επιιίιο:στ

ιο Βετιετο οποία τιιστσίι: τοει·ιτστιε : οσο ροίίστιτ

:οικω ΜΗ· :σκετο ττιετσε: 8: εστσοι ειιιιίτιτι ι σιετιο: εο:στιιο

εί:;:0:0· ιιτ,ωσ οπο:: οτα::εείσοτ εστστιεττι ιο ίείετι:ι:ι εισ

ίτ:ίσίΞ:ι. εστσοσοτι:οει:στ ο τοσοι: οπο:: εί: :οσί

το, ν: εστω:: Δ:: :τιετεε: , στεεεείετε :ίείσσετσοτ

ιρίστιιτιι οπο:: ισ ίοετιτισ :ιί:ίοίιιτ:ι Πει , ν: απο::

τ:ιετιτοτιέ σωσει:: Ποιοι :κι 8ίστίει11ι οπο:: , ν:

::στο:ι.:τιι ιίίι:σεεετοετιτί:ιττι. τι: , ν: :στο τι

των: , φοιτ:: Βεσ: είίΐεεειτττ τισ: :το είσο::ττι είε

Βετι:, Ρτειιι:ίετε σεί:ιιετι: Μεσοι νιίισσι: ττοί:τιι

οί:ίε

εισιτιοι ί)ει;Βίστιτι "το ει: ::&ιο τιεειίΐιτισ στο

οοινι. Με. σντωιρει:ιεινε. :ισοτιτ1

πο:: εκ ετιιτι:: ι·σίεά:τι,ρτσρτετ στι:: τ:ιοτιι: ίσο:

τι: :τι είστιατιι τισ ι:, ντ εστσοιιττι σεεεττιεοείιττι.

Κείοστιτίετι: π. ίσίίιεετε τιιετι:: Μ: εστιάι:ιστιε 85:

:ποιοι οποίοι , ντ ε:: ιίίι:τιισσετι ροτιιετι: Βεσ: Βεροσοσιο

[ο ":τι είο:ι:ιτο , ν: εστστι:ιτι: σεεετοετιτίτιττι. £ωτττω.

οι:: ιτι οσοι: ίσοι τοσοι: ει: Πεσ: :τι Οίιτιίτσοι,

ν: τε:ίεσιτι:οτεττι είιεετιείστο , ε: τ:εεε:ιτο στο: ίσο

εοηείίτιοηε :οποιοι στ·ασιίσ : ιτε: τιισσετι ρστσιτ :τι

είστιιιττι , ν: εστσοιιττ: του:: σεεεττιεστιτιοι, ε: τσε

τιτί: σοίίο: ίσο εστιάί:ιστιε ποιοι:: ::τεεσίίί:. $ετί

εστι:τι: ιείεο Πεσ: είεει: ί:σ:ρσ:ιίι:, οσοι:: ιίίσ: στο”

:κι είστιτιτο ντεστσοιτο εισείίεοτί::τι, στο:: ίιστ::το

οσοι:: , :τοσοι ιίίοτσισοιετι:τι ρτωτιιω οπο: είε

έτισμί Βίοι-τω] ν: εστοιιστο οσο Η: ει: τιιετ:ι Ώει

νσίσ:ι:ετε, ίετί ίστιτίι:στ :τοσο ιο ττιεοο: ιρίισ: εσ

τοο:οιίι. ιι: ίσο εσοτιιτισοε Πει:: οσο ττιιτιιι: οπο·

στι:: τοετι::ι. δ: τίεοιετὶτι ντιισ: , οσοι:: οπο:: σ:

είετι:εοοι τιίτετιιι: , ο ίσο οι:: δ: :το ίεοε :οποιο

τσιιι,τιε ειτεστοί::ιοτι:τσιιι εστιίίι:στσ: στο". Αι!

εοτιίιττιι. στο:: οι :πιο σε νσίστι:τι:ε ρτ:::τιτί:ιτισο

:τι (βίιτιίτσοι ν: τετίεττιστστειιι , 8: είτσετιτίι οστώ

σε: :κι Βίστιιττ:, τ:τιισιιτιισ :κι εστσο:το_ σα:: :ποστ

νσίστιτι: το:: Ρετιτίετ ε:: ίιίιεττιίιτ:ι:ε σ:: , τισίίσττι

Γσρρστιεοιε απο:: αιτία:: τιιστισοτο επ :ποτε ετε

ιιιιια; ροίί:εοστ 9.ίιτεί1ιίτιτ:τίτιτίιτ ιο εστί: αισιτι

ττισ:ισ:ι ε:: οπο: ετειιτιιτ:τ:·, :μια ίσο: ίσου: τιιετι:τι

ιο τ›ί:ίεσσισττι Ώει ίιίιετε ε:τί·ιιίιι::ι. Κείρστιτίεοτ πι. 86

νσίσιίίε Ποιοι οτε:τίεί:ιτιστι: είστιισ: ντ τστοοιιτιι, “ψ";"ω

οσο ε:: ιρίστσττι ττιε:ιτι: , ν: ει: ειισίτι οιετι:τιτίτι: α '

ιριιιτιι τοοιιετι:ε :τι είσοτιτο ιίε:εττιετιιίειτο , Νεά ε;

τοστ:: ίσο ίιί:ετ:ιίιτιι:ε ,σε :πιστα Ατίεστ:: τιιστίσττι,

οσο Ριιτει· ιιίιεισι: ιίεΒιιετ:ιο: :ίι8::ι:τι:εοι ίσο στο,

ν: Πίσω τιισί0ί'ί2 ίσο εστι: ίιοτιστε 8: ίσοι: οστιθσιιι

:στ·, στσεστ:ι:_ ν: σο:: ετιιο:, ίετί Ρετ Ρτσρτιιι οπο::

ιίί:ιττι εστιίεσσε:στ. δεσ εοτι:τἐι τ Βεσ: οσο :ίεεετι απο::

οι: οσοι: είστιαττι, ν: στσιτιιιστιι τιστιτει:τ:ι: τ:σίττι ία

ίιστι:, ίετί ε:ι::οι , ε: :μεσω οτιοειρείιιι: , ν: στα.

ποσοι σε τε:ι·ιί:σ:ιστιεττι στιεο: ιο εισ: ίισοστετιι,8ε

σίιίεσσιστιι Με:: 5 σε στοιιιτίε ιτι ει: :ίε:ετσετιτίτι,

οσο :στο τ·είριει: αεί σωστο ρταττιιο.τιείι , φοιτ:: :το

ίισι:σττι 8: είστιτιοι ίσιο: ρτσρι·ισττι,σσα 000 στου·

ειρτιίιιι: στοιητιιτ ε:: ίιί:ετι: ::οίίτι: τοει·ιο:, ἰο οσε

ίιοτιστεττι 8: σίιίεσιιιστιιισιρετιίἰ: τ ι8ι:στ οσο σο·

τσι: ιο τοστ:: οσοι: :ίεεεττιετιείτι τοσσεο ε:: τω:: σε

τω: ίσο ίιίσεττιίιτ:ιτε, τισίίσ ίι:τί:ιτσ τείσεε:τι στ! πιει

τι:: τισίί:τει ιο ιρίισ: οί:ίεσιιισσι ειτίιισιτσ; είιτο

σε: τι: ρτιοεισοίι: τιι:ισ , εισαι:: Πει:: ιο οποίοι:

ίσι: σΡεοσσ: ιτιτειιτίιτ. Κ:ίτιστιτίετι: 3. ρε: :ίκτε

:στο ισ:ειιτιστιι: , Ποιοι τισίίσττι ίιτιοστίΤε τοσε

ᾶστιι :το οπο:: οι·:ετίείίιο:ιοιίι , ίεεί εί0τί:ισι είε

ετεσιίίε τ:: οιετσ ίσο ί:ετιερίτιειτο ; :οι ει: τιιτιιεο τε

ίρεθυοι ΜΜΜ: σεττιεετττιιοι ε:: εεσ:ισιιι:, ισ τ1σσ

ε:ττιτ:ίετιι σπιτι: τίειιοίτοττι σοστιεί ιιιτεοτιοτιεττι, τοτ

ίσ: είει:τεσιτ , ν: στ:εττ:ιιιιιιδοεστοσιιττι ε: τιιεοο:

ιιοίίο: ιτι ειτεεστιστιε ρτ:εσιο:. δει! τοσο:: σο:: σαι”

Ρωτώ: ί)εσ: οι όεετετο ιοτετιτιστιι: οσο ιτιτειιτίετε'

οι , εισαι :τι ττι:ιίστετιι ίσι ιδίστιεττι τ:: ίιστιστεττι τε

τίσοεί:ί::ιτ5 σο:: :οποιοι :στο οπο:: :ιτ:ετίεί:ίοιοτίι

ίιί:ετειτι σί:ίετιιιισιτι ιρίίσ: ε:ιίιισειιτία. Ρτεετετεὲ

σο σο:: ττι:ιοτε: σιίτιίιεει ίιστ άσσο:: :ίεετε:στιι ιι:

ί)εσ,σε οσο το Μ!.

:τωο 3. Οττ:στιι εί: , 8'σο:ιττι σσο:ιεί ει:εειιτισ

τιεοι τεττιίισι ε:: οπο:: , 8: στσρτετ τοει·ιτι, ε::

Μισεί. στ. Ετ8σ αίτιο: τισσ:τί ττιτττιτισοειτι τοσοι. ""χω.“0_

:τι είί τ: τιιετιιι:, δ: ρτορ:ετ :ποιοι οι οτειτισ :ιτα- Ντίνο.:

σιίο. Νστιιιρία εκεειιτισορετι:, ττιιιτι·ιείία: ιστιο

τιστιεοι ητεοτι:. Νεειτι: των:: 8: τεεσττοτιτ :το “ύ·"ω

τίεετε:σττι , :ιίιει·στο ρε: ιιιστίστιι ιιιτειιτιστιι:, οσο

ί)εσ: είστιτιοι ιτιτεσάιτ, ν: οπο:: ιιιιίεσττιτίετιτετίι.

ττιεο:ι: : 8: τιι:ττ:.ι ν: ποιοι:: τίερετιτίετι:ετ πίστει ,

ν: ὰ οσε: εί:ετσοι Ρετ τιισείστι: ε:τεεσιιστιι:, στι::

ε:ιτιτίετιι

. Εν.

Χημικά.:

π.

τω:: ι. Μ

ιστορικού



Δωρο

οι:: .

@Μιλ

.Η πι:: :αν

πω:: πιώ:

@σκιών

"Μπι ΡΜ

πιο:

Όσοι-ν.

θα:: :ιο

οπο:: ό:

πιο:κού

που».

[ΡΜ.

@βια ΧΚΒ:Ρωι::::ιεινι οι:: ι Ρ'.

ιιαοιιοι:: Βιοιιέ“ιιιι :ιοο:οιιι: οοιιΓοι:ο ιιοροι::ιοπ:ο: α ο

ιπο:ι:ι:, ν: 5 οαιιιι: ::ιοιιιιι ιιιοιι:ο:ια. $ιοι.ι: ιι: :μιο

ιιιιο: α::ιιιιο :απο άυριο: ιιιιιι::Βιιι:ι:: οιιιο, π.

:οι,ιιιιιο οαρια:ιιι:οπ:ο ιιπο από:: αει ι:ιοιιια οιινο::

οι:: ι:ι:οι, :πιο οι ο:ο.ιιιπο:οοιοοιιιι: α:ι ιιιιοι:ι: οιιο

:::ιο:ιοιιιιιι. ι. ιιοοιο:ιιιι: , :μια Βιαιιε πι, πιιιιο ι::

οπο :οΓροάιι αει ιιιοι·ιια, ν: :κι ιιιιιοιιοιπ ει: οαιιι`ιιο:

ιποιιιιι:ο: πιοιιο:ι:οι:ι , οι: μια :::ιιοιιοο::ιιω δ:

ιιωιιιιιι:ι. α.. :μια π: οι: ::ιο:ιιιο ορο:ιιιιι : ιι: Ποι

ι:οιιο:οι:: οπιιιιιιιοιι.ιιι: , οι: ιιιιιιιι:, ιο:: Βιιιιιιιιιιι

Με, :πιο Βου: ::ι::ιιιποια: ορο:: ιπ πι: ιιοιιο:οιπ δ::
οιιιοοιιιιιιιι ιωΡω:.. ι·ιοο πριν: ::ιοοιοιο οοπ:ι- ι

ιια:ι ριι:α::: :ποιοι ω:: Αιι8:4ιιιιι , ιι: οπο:: ιπο:ιὸ

νιιιο:ιι: οοιιοο:ιοιο , ιο:ιαι:: ρ:α:‹ιοιιιπα:ι οι ιιιο:ι.

ο: , πω:: ιπιιοοοιι απο: αι: πιο. Ριιοι·α οιιιιιι

ο:: : :ιο νοιιιπ::ιο οιιοοιιιιιια , ροιιο:ιοι·α πω::

πα. δοει οοιι:ια; 1. πο:: ροπή: Ποπ: οποιο ιπ

:οι::ιοπιε πο:ιιπιοιιοοιοι:ι , :μισά ιι: ι::::ιοιο·πι τι::

::ι:ι::πιια:ο: Βιοιιαπ: ' ιο:: νοιιο ια:ιοιιιιι::ϊε Βιο

παπι, ν: ρ::ιιιιιιιιιιι οροιιιιιι ι:: ι:: ιι:: οιιιιιιιιιιιιπ ιπι;

ροπΓοι·ιιιο; α: ριοιπιιο μπι: ιαιιοπο ιιοι:ιιιι: νοιιο

::ιο:ι:α , :::ιδι:: :ζιοιιαιπ ι ιι::::ιιιοιιι Βιοι·ιαπι νο

ιιιι: ριοριο: ιιιοιι::ι. Ναι οοιιιι: αυτοι:: ο. πι: ια

ω:: νοιιο :::οιι:α,πιι :πιω οιιιιι:::αιιοπο πι: Ριηἔ

ιιιιιοιι: , ν: αι:ιοιιι:ο :πιω ου:: ιιιοιι:αι:οιι νο

ιιιι: , ν: ποιοι:: πινει:: , ντι νοιιιι: ποιιιι 8ιοι·ιαιι: ,

π:: ν: οιιιοοιιια ιι: ιριιιι: ιιοποιοι:: οιιι:ιοι:.ι;6::οπ

ι:::ιιοοιοι ν: Ρ:::ιιιια Γοι:ο:ι:ι νιιιοοιε , :πιο Μο::

:ια οοιιιιιιιοπαια :κι πο: ποπ οπο”. α; ιππικ

ιι:ιιιι:: οι: πο: α.. οιιοι·ο::ιι:ι; παπι: Ρο: οποιοι:: πια

:ιοι:: οιππια ιιιιι::ιοιω αριιιιοα:α πιο :οι:::ιο:ο οπο·

:ιοοπ:ια , :μια οι:: ιιιιιο Βου: ιιιιοαοι:ο:ιπιοποι:

ιιπειιια ν: Ρ:α&ιοο οαιιιιιπ:ιαι ιΒιιιι: οι: :ιοοιοιο

οι:οοιιιιιιο , νι ::π:ίιπι μι: :ιι ιιιάιιιιζ οιιιιιιιι πι::

ποπ: πιο :οιιι:·ιοιο οι:οοι.:ιοπι ιπαιιιιαιιιια. οοι:ει.

ο ρ:ιοι νοιιιπ:α: οι: άπο” , ντι π: αιιιιο:( ιιοπι

απ, Μπεν:: ιι: πι:: Βιο:ι.: Γροοιιιιιιιιιιι :ιιι:ιιιιιι οι

ιιΒιι:ιιιι, πο: Επιριι:οο·ι ιιιιιιιαια: ::οι::ρια:οπιιαι:ι ,

Πο αιι απ: ο:ιαιι: :ο οι::οπιιι: Ρο: ιιιαέιιοαι:ι οι οι

ιιι:αοοιι: ιπ:οπ:ιοιιοπι , οιιποι:οοιι:ιοποιπ ιποιιιιιι::

πο: ιιαπο οπιιι: ιιιιιιι:Βιιιιιιι ρ:αᾶιοα ιπ:οπ:ιο α ω.

:πιει οοιποιαοοπ:ιιι. Υπό: οαιοι:ιιε ι:: ιιοιιιε, ριπ

:οι οποιοι:: νοιιιιι:α:οι:ι ιπ:οι::ιοπιε , οιι οποιοι::

:ιοιιιοιιο: οι::·οιιιιοι:ι:, οιιαιοιιιι: νοιιιιιιιι: ιι: οσοι:

πο:: οι: οι:: Το ιοί-ιι οιτοια:ιιια κι οιιι:.ι , ω: οΒο: :κι

οπιιιιοπιια οα ' ::ι.ι2 η:: οιιι:α:ιι:: πινω:: . οι::

νι:::ι:ι: οιιοοιιι :ιο :ιιιιιιι6ια>·: α: νοιιιπι:ιε ο:: ο

π:: :ιι οροιαιιιιιι κι οιιιι:: :ιο:::1ο ον:: α:: :Χ:·

οιιοπιιιιπι. :μισο πι.: οιιιοαοιιοι ιπ:οιιοι: , νιι:ιι:ο

οιιο:ιιιιιιιι ιιιιιιπ&Σι. 3_ :οι πο: :ιιιο πω:: :οπ

οιιιιιιπ:αι:ι Βιο:ιειιπ ο.ιιιιιιπ:ιαπι; ν: οαιιι:ο ρα::ια

π: , ν:ι ν: :ο:.:ιο: : οιιιοιιι: π:οιιο οοιι:ιιιιαπ:,ιιιπ

Σ:: Μπι:: ·,οιιο‹ι πιο:: :ποιοι ι:οιιι: πο:: :οπ

::α:ιιι οι: οι:: ιποιι:ιε , οι: :ι :αι:ο=ι ι::ιο;ιιι·α. ι οι

:πιο ::·ιιοιιιι, ιο:ιαιιι ποι:ιι οοπίο:ιι οι: :ι:οιι:ιε

Νο: :κι ι στο( , 9:64:61: πω:: ιι.: :πιο :οιια

οσοι:: Βιο:ιαι, που: ι`οια`ιιιιιοιιοοιιιιιι οιι :απο οιο

ᾶιοπιε ο ::·ιιοι:ι Βιο:ιο: :μια :ορυεπει:, αιι:ιιιιιι

οπο οαιιιιιιιι απο:: οιοάιοιιιι :κι Βιο:ιαιπ, 8: πο::

οιιἐ οαιιαιι: :οι:ιροι·αιιε ::οιια:ιοπιι οιιιι:ιοι:: εισιια.

Ναι:: ιιι:ο:α οιοάιοειο:ισ ιι: ι)οο ω:: α&ι.ιπι

ποοοιιαιιιιι:ι , απο: ιιι.ιιια οια:ιι::αιιια, ιιπρο::α: ιο

-ια:π οοπ:ιο:αιιοιιοι:ι :οπ:ιιοι:ιιι: οοιια:ιοπιε Βιοιιαι.

ΙΒιιιιι , ιι ιιιιιο:ιοοιιιια οι: οαι:ια οιι:οιοι οιοᾶιοπιι

:ο Βιοιιαι:ι, οιι: οπο: οιιιιια :οιπροι·αιιι οοιιιι:ιοι:::

οιιιιιιοι:.ι. νιιιιο ιι:ιι:ι::: ποπ ροιιιο ροιιοιιοιο Μ·

σα:: οιιοοιι:ιιιο Βιοι·ι:ο 9 :ο ν: :αιιιιιι:ι οιιοιι:ιιο- ·

οι: μια: οοιιιο:ιο:ι.ιι Βο:ια , οι: ιι νι οι:: :ιοο:::

Βιο:ια ιι: :ο:αιι:ο:. ο: οιιιο::ι:οι ιιοο:οια.

Καιροπ:ιοπ: :η ιπιοι οπο: Και; :ιοιιιιιιίο/ι.ιιιιιι.

::.8ιιιι.6.6: 7.ι)οιιιι: οαιιοιιι νοιι:ιοιιο οιιιοαοι,

_ ροιο Βιο:ιαπι , ποπ :Η νι:ιοιι: ιιιιιιιια· ιο:: Βιι::ι:ιι

ό::

Β: οπο: ιπιοιιιιιιιο Βιο:ιαιιιι αι: οποιοι: :κι πιοιι:α.

:οπι::ιιιοπιιιιιιι α Ρ::::ιοιιιπα:ιε, 8: μαι:: ιιιαπ:ιπ

:οιπροιο οοιιιο::ο οι:: ιιιοιιι:: ιια ν: πω: :ο ιο·

ιο:οο 8:ι::ιε νοιιιι:, ν: Βιο:ια οιιιιιιοιιιπιι:ισ :ια

πιο: οι: ιιιιιι:ια οι :οι ιποιι:ιι ; ιια οικω:: νο

ιιιπ:αιο ιπ :οι:ιρο:ο Βιι:ιε οι:: οιι::ιοι:: Βιοιιαι::

οι: ιιιιιιιια, δ: ρο::ιποιιια: πο:: ρ:ορ::: ιππι

απ· νωριι ι:2:: :οιρ.ιπ:Βα:νο::ι:π αδι:ιι:π πιο:- π'

:πιο ιο:: 8:αιιιι::ιιπιε ι:: Ποο ιπ ι·οιιιιιιιο.ιιιια Βιο- μιζ",,ω

ει: Ρ:.οιιοιιιι:α:ι:Η 8: οι: απο:: .ιιοποίιΈξ οι:οιι- η...: Φαν.

ιι: :ο :ιαι:ι :ο ι: ιαιιοποι:: ιι:οιιιι:ο :ιο ιι αι::- δε.

ιοοιιδο:Πε Βιοιι:ιτ : ι. οοπι:α α. :οι Τιιιιιιιιι. α. απο::

ιιοπιρο εΐοιια::ι. πω: Μι:: :πωπω ΜΙ:: ιιιιιιι:,6ιο.

ι)ι:ιιιιι· αι:ιοιιι Οοο: ιιιιιιιε Μια:: :πιο :ιάιι πω

:ιο , :πιο Βιοιι::π ιο:ιιισιιι: οι α:ιοιιιπαιι:: οι€ο ι:

πιο Μ:: ω:: Μ:: ιιιιιιιια , οι:: οι:οιο:ιι: Που:

ἔιοιι:ι:ι ιο:ιοι·ι:·ο:οιιοιιιπιι:ιε ν: πο:: πω: , ω:

οσοι:: ιιιαιι: οι.ι:Βι:ι ν: ιιιιοι·ιιιι: ι.ιοιια:οι. ο. ι:οπ::α

(ζοιιοιιια ει: Μ:: ο: , οιοοοο:οι, οι:οι·α ιιιιιο:ιιιι: “Το
νοια 8: Ρ:οριια πω:: ιοῆ=οᾶτι οοπιιοοιι:ιοπιιοιοι:

ή, : πω. Μ' 6_ απ: 3: :ι οι:: ιιιιιιιιιι, ιιιιιιι.ιιι:

πρι:::ιε Μ:: :μια , ιι:: :ο :στα Ποιοι ποπ/ιι:: πιο::

ω:: ιρῇω ιιι|ιπιωι "κήπο, οι:: :ιι/Μι ἱιιιιῇιιιι`ιιιιιι Μπι:

ορού:: πιο: .ο :ο ρ:: Βοιειαι.:ιπ, ά· ιι[ιι Πιο/ιι πιο·

ιιιιιιιι,ιιιιιιιοιιιιωι οιιιιι6:::::ι πι, @πιο που ουδ πω::

η:α8ιικιιΙΗΜ8ΠΙ.Μ , οι οι:: οι:::ι.:::ι. ώ Μ:: :πιο οι::

η; π πιο:: ιι: @απο ιιιιιιι:ιι ιιιιι[::::ιιιιιιιιπ,αιςαι απο::

:Ιονιο ιιι8:ιιοιιιιιιιι: ιιιι:ιιι.οιαιιι. οσοι:: Ειιιιιιι :ιο

όι:ιιιιιιιι: πω». η. ν:: ται:: 8ιοιιιιοαιιοπιε οικοπε

ιιιιια:οιιιιι:,::ιιιιιιι :οριοι:α:ιοπιι :οιι:οι:οιιιιιι,ι:ιοο

ιιιοιια:αι:ια αιιιέι·ιιιιιι ι:ο:ια , δ: ιιιαια οοιιιπι ορο.

ια. ΡΗ:: Μονο:: οιιοι:‹ι. αι5ιιιι: νιιιιιιι: ιιιι:ι:ιι: :πιο

οι: ι:ιοιιιιο ιο:ιι:αιι :ζωο νιιι:::ιε ι π: Μ:: αιαιο:π ο :Ϊ
Μι:: πιο:ιιιιιιι: ιοι·ι:ια ο , :πιο Βου: οοπιιο:: :π τοπια·

Νοεα: .

ιδιοι:: πι::

:ιιπι: , π:: ιιιιο:.ιιιια:ιει ιι π:ιι::ζι:ο::ιια:. πιο:: ι:: :::$"ι `

Επι: ιοπ:. πω, :πιο Ώου: ιπ :οιποοιο οικω: ::ι- ι

ιιιιι:ιι:.ικιοιιιπ::ιε, ποπ α: πω:: ιοιι8:α:ιιιιιιια

π, και ιιο::.ιιιιιι:ιιιι·ιι ιιιιιι·:ιοοιιιιιο. Μ.:.ο: και·

πω:: :πιο αι: :ο νιιτιιιιε αέιτιιε ιιιαι::ιιαιιο.ι: οοιιο

· ωιπ_::ιοπωπ , α :πιο ιιαιιο: ιρ:οιιιοα:ιοποπ:: ιο. ο

ιποιιιιο ΐοιπ::ιιι: ποπ οι: οι:ιώι:ο ι::::οιι:ιιι: ν::‹ιο

:μι :ίοι:ιιιιιι: :οιιιιιιιι ποπ οι: ιι:οιιιιο ιιιιιι:ιε . Μι

ιοι:ιρο:αιιιιιι:,πο ιιιιιιιιιπ: αιιιοια:ιι: οιΒα :ιοοιι::ια:ι:,

Ρεξ:: ι.ιοι: :ι&ιιιιι ιιιιιιιιιο, πιο ::2ιιιιιιι ιπΡιο:ιαιι:οι ,

ο τοι:: ::αιιιιο. ιν ιιιοι. :ο . ιπ :ιο οιι:. ι::ο:ι
πω:: ιοιιι:αιο, :πιο θα:: ιιιιιιιιο:ιι: :κι ιιιι.π:ιαι:: Βια·

:ιαιπ Ριιωοτιωιιι: . πο:: οι, ν: οοιιιιι: ιιο:ια οιιο:α .

ιι: ει: ιιοποιοι:: ε: :ζιωιω ιαδιαοοιιιρο::ιο: ) @κι ν:

Γ:: ιιιι:ιιι›ο:αιοιι: οι: ιιιιιο:ι:ο::ιοπιοιιοπιια: : Βοώ

ιιοι:: πο:: οοπιι::ιιιιε Βιο:ιαι:: ιπ:ιιιιιι ι›οιιοιιιι::

οι:0:'::ιιι , ω: :ποια Π:: ιιι:::αιιια:ο , 8: οπο:: νο.

ιοπια:ο. Ψιισο οοιια: μι:: ιιι:εωνο:ο Βιο:ιαι:ιι , πιο

ιιιαι::ιΒιιι οσοι: οποιοι:: , ποπ ν: ιιιοιι:ιε, ιιιιι<

οι:: απ:: ο ι)οοιι::ροι::ι:: , :Η ν: μπι:: πω,

οιιιοι:: ιιιαιι: 8:α:ιιιια ο:: νοιιιιιια:ο οοιιιο::ι.ιιο

[Πι-ο

Ροιιοιιο: ρω. ι:: ιι:ιο τω. θα:: Βιο:ιαιιι πο::

ιι: :οπι:οιο οοιιιο:ιβιαιιοιιιοα:ιπ ιπιιι:::ι ιριο:ιιιπ

ιιοι:οιιιιιι οι:οιιιπι, οι: :ποια Γι:: ιιι2ιο:αιι:::ο δ: παι

ιοτιοοιιιια πο:: :::ι.:ριοι Φωτο, (α: Ρα κι (α απ

κι: ι οπο:: ιοιιι:ιιι :πιο ιι:::ιιι α πιο:: 0οο:ιιιιι:

ριποιοιιιιι.ιιοιιιι:: ο ::·ιροέι:: ι:οπιοοιι:ιοπι: μια.

πιο: πο:: ιιιοιιιιιιπιπ κι:: ι. οοιιιιι:ιιι:ιι: μοι νι:

τιιιοπ: Πι:31°ΐι:οι ι:ιοιιιιαιπ (ιιι:::ιι:: νοιιιπ:α:ιεὶι:α

π: αάιι :.· .ιιιπαιι: ι· ω:: ιιιιιιιι: ο: αθ:οι οι::

ιπο:ιοποι:: , :μια :ι:ο:ιιι: νοιιιιι:α:Ει:ι ιποιαιιιο:

πισω:: , αό αιιι.ιιιιιιιοιι:ιε πω:: :ι:πιιιιι::. ιει::::

ι: ιιοι:ει οροια ρ:α:ιοιιιπ::ο:ιιι:ι ποπ ι:ιοι:οπ: :πο

ιαιι:οι ιιιιιιπαι:: νοι:ιπ:α:οι:: _ ν: ιπ:ιιι:ι: ιρΓο:ιιιι:

οι: 8ιο:ιαι:: :ο:ιιιιιια:ιιι , πο:: ι:αι:οι:ιιπ::οιροΐι:

· “Η Θ:

9 ε. ' ο .

ΤΜ:: απο.

οι:: :ποικι



2.4.0

εσπιεειιιιοπο Βιοιιαι:ιιιοπεω πιειι:ι , Τα! πιειι οι: ο

ποπ ωειιιι, ει: σιιιιπιιιιοπειιιιιιπᾶ ιιιοιεπι.ιιιιιιι

(Ξοπιιιιιι. ι. Νοιι οι νει: απο: ωειι:οιιιι, που

ποπ ιι:ιοε: νειιιπι ε:ιοιιιιιιετεπι οποιο ιπει·ιιοιιον

Α: οοπι οποιο ριιιιοεπιπιιοιοοι, ιοι::ο Μπι: (επι.

ποπ ιιιιοεπι νει·οιπ οπο ι”ιιιι:ε:εω :πιο πιειι:οιιιε

ι·ειι;ι:&ο εσιιιεοοιισιιιι Βΐοι·ια : επιιιιιιιιιοι πι. οπο

ία: ιπειιισιιο , :Η πιοιιο ιιισιιιιιι, ποπ ιιιοοε:οι·

ιι80ιιε :κι ιε:ιιοιιοπιιοιιι ιιιιπιιιιι ιπτιιιιο ιριιο:ορε

ιι: ω:·ιεπ:ιε. απο εοπιπι οσπειι. ποιι πιο: πιο

Οοιι)ΐδ

μ. ιιιοιιιιι, 8εε. π. Μειιιο ποπ εωι`ιιιι·, πιο ν: μιι::ο-_

(Ποιοι. ε. Βπιιιιι ιεο ιιιιιιιιιιιιιέσ πο πιο ιιιοπιιιιιιτε σο ιιιιιιιι

';:2:1:::” ιισπειιιιιεπι επιιιοιιιιιιι ιιι ιιοποιειο .ιιιοι·ιιιε , ρισ

"ΜΜ Η” ωιιιπι ι ιπιρειιιιπ: :πιο οι ν: ιιι:ι:εσΒιιιιιι :ιο πιο

“Μ” Μ. οι·:ι:οιιιιιιιε , Πι! ποιοι ιι:ιιιε ιεπι. οοιιε οικω ρω:

πο. ιιειιιιιι:οιοπι ποπ οποιοι ν: ΡΓ800Βιιιι.ι : Ποιο πι.

τι·ιοοι: 8ισιιιιιπ ιιι:εοεπιπιιιιι οι ιειπροιε ει: ει:

ιιεπι νοιοπ::ι:ε , πιιἐ ιιι.ιιιι ριποείιιιιοιιι: πο πιει·

ιιο : Μ! ιοι::ο ιιοπο ιοπι. Μαιο :ο σε:ειπο Πει”

ποπ ρι·:ειιιιιιιιιιοι: :ο πιειι:ιε ριο:εσππι:ιε ν: ποιο

ιοι:ι ιοιοιιε , ποο ριᾶο :επιιιιιι πιο: οριο ιιιιμε:το

το πιειιιστιο Βιοιισιιι ιι ι)εο. ιιιιιπ οπο: ιιιειοπι πο

.ιειπσ ριιιιοιιο ποπ οεοιετιιω σε ιιιει:ιιιιειιιε:ιει

Με, που ιιι πιο ιειιι. ρι·ιι:οιιισιιι ιοειοιιι ροιι πε·

οιειιιιπ ε!εάισιιιι πει εισιισπι : ει;;ισ πεπιιε ιο :επι

ιιοιε Ποιοι :ιιοοιτ ει:.πιειι:ιε οιιοεσππιιιι. Νο πι ιι

εε: , ποιιπ:ιο Βεο: ιπ :εωρσιε ιιισιιοιιι ιιιοοιι,

ιπειιισ. οσΒιισιειιι , ν: ποιο ι:ιω ιο ιοι ιισιιοι·επι ει:

ιιιοιιο , πιο ιιιιπεπ ιπειιιοι·οπι εοεπιιιο:ι‹ι πωπω

εοιιιιιισπειιι Γε οπο:: πιο εσιιιιιιιιι:ει·: ιιποιοεπι

:ο πιο: νσιιιπ:ιιιε ε!ε&ιοιι ει! πιοιιοπι, δ: ει: εσιιειπ

ιπσ:ιοο. πιω σο πιειπσ πισω: οι π, ιποερειιιιειιιει

:ο πιο ισιοείιιπιτοιοιιι πιειιιιε ιο πιο πω. Βιο

ιιιιιιιιιι πιο :επιροιε. ;.Μειιο. οι. :εποε πιο

:σιιιιιο:ιε εισιι:ε, ιιο πιο Ραπ:: ιπιι &ιοπ:· , νι

οποία ιιιει·ιισιιο οιΕπιιιιπ:ιιι· οσοι: ο ε" Μαιο

ποιοι·ιιπι _ δ: ποιο ι·ειιισοοιιιιιι: ιι: Εεεε πιο: ιει:ι

οιι.ιιξι ιποιειΙιε ωειιισιιιι. ιπιιιέλιοπιι μπα: ει80

οι πιο ειοπ: νεα οποιο ιιιοιοιι: ωειιωιιι εοΙιιιιιο

ιιι: Εισιι2.Μιποι εσπεε:ιιιοι οι ει:ιοε:ι. πιο πιο πι

ιιιε οοπεειιεπ:. πεειιιιιιοιπ ειιειιιιιοπεπι ιιΒιοιιι

ποπ είΤε ριοριει άειιιειιιο, οιιιιιι πιπιειι πει.ιοπι ,

ιρΓιιιιι ιισιιτιιιοιπ ιπιιι&ιοπεπι ποιοι: εΠε :ποιοι

οσιοιπ Ρεοετιισ , νι :πορτα νει:ιιπ ειιοι:ιοι ιποι.ι

ιειο πιειιισιιοπι :πιο παπα. π. ποιοι). ισιιιι

σο ιρΓο Βιοι·ισ ρι:ειιειιιοποιοπι ίσιπιιιιιπ ιππο

πεπι πιειαει·ε , εσιοιιοι, σε Ριπιιπιι. Ναιιι πιασει

ιδιειιιιι ρε: ιειιιε&ιιιπ οι Ιοοοιει11ι ο Ριοριοι ποοιιι,

οι ιιιιιιι:ο ειιιιιιιοιοι:οι; ΜΜΜ. π £ιιιιιισιιι,ηιο

πρωτοι , ιιιειωιιιιιι ιιιιριιιιιιιιι· @οποιοι (πωπω , οι

|πιιιιιιιιιπ ιι:!ιιιιιιιι. Οσισιιιιιιο:επι, οι ριπιπιιιωπι

οποιοι :κι σι:ιιπειιι :οι οποιο οσιιιι ρι°0Ρτει πιι.ιε,6ι

ιπιοιτο ποσι·ιιιπ ιετιιιιοιιιιτιιι. διεοι :ποιοι ιιιοι:ιιι

μι· ιειρεάοπι πο σρεια :ποιο , Ρ:0ΡιετποΩ, δ: ιπ

. :πιω π.ισιοπι ιπιιιΒιιοι. νπ:ιε Γσιιιω ωειειιιιιιιει

ιο οι:: πω. ιιιεειε:οι πιειεεη εοιοιιε , ριπιπιοιιι,

ει: ιιιιι:ειιιιιι οι ει:ιιπιιιαι εσπιεειιιισιιε ΒΙσιιιο

Ρε: πιει·ιιιι, ποπ ίοι·ωιιι:ει επ ιιιιιιπιεεσ πιο, πιισ

Βου: Ποιοι :ιιοοιι , οίκο πιο ποιοι ιπ Πεο ιο Με

(επι. ποπ Π: ιοιιιιιο δ: Βιιιιι:ι.ιιιιπιι . ιειι ωιιειιεσι.

πε δ: ιιοει:ιιιιο:ιι.

Καπο π. οπειιιιι ε: πιειιιο ιεριοοι:Εοπε ροπ

ιιο:ι πι:ιΙσιοπι , πω:: Πειι:ιιιδι::ι οι ει: Ριιιιιιοι π

πιειιιιι, ιτε ι:ιε:πε ιιιε&ιο ιοίιοιιιιιι ε: πωπω:

πιει·ιιιι : :οιπ ποιο ποπ ιιιιι·ιιιιι ιιι επειι:ιοπε πο

:οι :οτι ιοι.ιιιιιι ει: πιειιιιι , π Μι ραπ: ει: οικω

οι ; απο ποπ πιιπιιι οι ιπιειιιιοπε πισιιο οικοκο

:πιει ιιιιιιι:ιε , ποιοι Ρι:επει ει: ιιειιιειιιιι. Τοω

:ιι-ιο νιι·οπιιε οι ι Βεσ νιιιισι·ιοοι ριορσιιιε , ν:

:ποιο δ: Επι: ιιιιι>ιεπιι5 εειιοπιιπ η ειΒοιιιο: οι.

:πιο επ πιο ει: ιιεπιειιιιι,_ιο οι ποιοι: ιιιειιιιι.

οι.

οπο, ι.

98

Ποιιιιι. ε.

99·

πω”,

Οῇιαι. Χ ν. 13ο Ριει!ε/ΐιποιιοπι οποΠΠ

'Ν.Αι: Ροιοι:,ιππιιιει, Ποιο ιιι:ιερειιάειι:ει ε: :πεπ

° Βια:ιι: :ιε:ειπει·ε εισι·ιιιω, ποιο οσοι οι, ποπ πωπω,

ποπ πιο οοπο ιισιι οι, οι εοιροπι ιορροπιι. δω ΒΦ_

εσπ:ιο ι ρσ:ειὶ Πει” ιιι ιεπτ. Τιισιιιιιιι. Ριποει·ιιιιιε 0""" τω.

ε&ιιε πιιιιοε ; ιειτοι ε: ιι πιο» ιιστει·ι: ρια:ιειιπιιε ποιο. σέ

:πωπω Νειω πιο: ΦΠ ρι:ε:ιειιπιιε ιιοι5ο_ω ρι·ειιοπι, ΜΜΜ”

πω πωιιιιιπ ιιιτιιπι:οιι ιπειιιιιιι , ποδιπ ροιι.οπι ,

ποπιιιοπι ::ιιι:οω ιιιι:ιοσιιιι:πσω ιιστείι Βου: πρ·

ροιιισ ρειεΔιο Ρ:επιππ ιπτεπιι:ιε, είιπι ισπιεπ ρεε

ε:ιιοπι ποιισ οι άοιπ:ειιιιειε ρσΠιτ. Τοπι πιο:: οσε

ιισιιιιι:ιειιιοπιιιιι: , νι:ειιι :ιο :Πεὲ Ποπ :πρωι

άεπτει· ο ποιιιιι ορειιοιιε οι:(οπιιοιιιι ειιπι οσο πο!.

Ιιιω ιποοΙοοι :ιοιιιιιιοπι , ε: ιιιιοποε παπα δειιια:ο

πιιιιιπ πιειιιιι πιο ιειροποεοοπ

Βιεεπάοω , Πειιιπ οποιο :ιεειειιιιιε εσπόειε

ιιιιπε πιιιιιιιιιι:ι . δ: οι εο :οι ειειιιιιιιιε ιιιιιοπ.ιιει,

πισω:: εισιιο αρκει, Πιο οι ειιειιιιιιισιιιιιι οι "Μρωω

οεοιιιιοιιιοιι: νσιιιιιΐε :τοπιο , ποο: οι πιο ποιοιιιβω"ΜΜ

:ιο Ειδιο επι ειεεοι: : Τοιπ ιιοει·ιιιι ει ιιιιιειιοοιοιιωιιιιιωοι

οι: νοιοπιιιιε σωπιοιιι ιιιοριιιοΙΓε ιιιιοειεπιιιι πιε- ό· Μπο

οι πο Βιιιιιειιι, ποιοι:: ιιιιΒιιιιιι ειιιιιιιιπ ρσιΪειι: "Μ

:ειΙειπ εισιιοπι εσπιεποι. Η” πικαπ πιειιισ ιιι::οιι:

ιιι·π (Σιιιιιιιιε ρισιιιειιιπιιιιιε ν: Βετιεοιρισι ει: σε

ειιιιοπε ιιεοαιιιιιιιειιιο οι εσιιιιιιισιιε ίιιιοι·ι. ιιι

οπο πιο οι οιοιιιε νιιιιιωι ι :οιπ ιπιιι:οιιο δει

ει·.ιιιιεπισιιιιιι , δε ποιοι:ιιιιπ νοιιιειιιιιιε οιειιιι ιιι_

απο νπιιιειιιιιιοοι ΡιΩροπιτ2.. ι):ιοιιε οπο::

:Ιεπιιιε οποιο, ποιο" οι ειι·ιει:ειο νπι:, :ποιοι

νοειιι 8: ιιιιπειιιι οφ οι ο ιεπεριοειισ πιο:: νο

ιοπιιιιι , 8: ιει·οπι, ειιιιιιιιοιπιιειιιοιοε οιιροι:ο

πατε. Αιπιιε :σιοιπ οσε @οποιοι πι: ιιοειειιιιι

:ιι δε πιιιειιοοιιιισι. Ωι.ὸ.ι νειιιιιοι εοωΡοιειιειιι, ι·;""μ._

νοειιοιο οι ειδειιειο:.ιιιπι , ποοπι πι; .ιιιιιιιι.ι εοπ- πιο». οι»,

πιο: , ιιοε Γριάαι κι (σπιτι οι ειειιιιιιο ιιοει·:.ιιεπι #ΜΜ

ιιιεπιλοσοοι; ει! ιισιιιι δικιο ωιειιιιιειιπιιη επι

οποιοι ιιιιοεειιιιιο:ειπ πιιιιιιιειιιιποοω, ιιιιοΓπιιεπο» ιιοι ποιοι. Τοω επ :οι οιειιιιιιιιι·ιιι·π ιπιιιιι:οοιι

πε πιο ρισ:ιιιιιιιιο ειιω εοΠε:ιε :ισιιιι ιιι Πιο εκατο,

οι οιιιιοιιιιι ιιιιειι:ει ρε:Γειιεισιι:ει; πο” νειὸ οιο

ο διο ριοιιιιοι ι·οιιιιιιιι:ιε , ιιι πιω ρεεειιτο οικε

οεπιι.ι. Τεικιειιι ιιοιοιιι:ο , οι οιιιιιιιιοο ιιεειε:ο

πιο ιειειπιιπι ιειιειιιι:επι,νι οοιιιι?Βιιοπι Ριπιπιοπι.

·ιιειοιιιριιει·αιιιιι ωιΓοιιαιιι ιιιραιιοπι ιιισιοω ιο:

Μοτο Μιιιιιιε. Αιποε οσο επ ιιεειειιιπι ιιιιιιι, υ,"."".

ποοιι ιιισειι|ιιιιισ1 ιιιιιι:Ξε , οι :εωιιπειιιιιοπιε Μο- ιι.πιιιιι,

Μ, πιιο Βειι5 ποοιοοιιι Γε πιο :ποτε ιοιιιειε, :ιε‹

ιιιιιειιιιι Ρι::ιιιιοπι ιιπιε , 8: ιιε:ει·ιιειιιιι οσε-πο

ειπε, ιιιισιιιπι οιιει·ιοιι:οσπάιππαιπ. Α:πιιειιι οσο

νιιιιιιο οποσ , δ: ιιεειε:ο εοιιιιιιειοι :σοι ίε:ιει 8ο

απο οι:ι:ι.ιειιιπ::ισιιιε , οι ιεριοοιι:ιοπιι οι:ιιιι:ο

πιω, ιιοιπιιε ιιιιο ιιεε:εισ επεειιιιιισ οιίιιπ&ο,οιιω

νι ιιιιιοι νοιιιιιιιιιιι πιειιιο, 8: οπο ιπο.ιιεοπ: οικοπ

:ιοιιι πιο ιειπροιεειδειι:ιτειιιοριιειι:ιι. Ιπ :μια π. ιοε__

:ιο οι σιιιέπε ποποιοω ποπ ιπο:ιο ιο Πεο ειΠιππιι. ?Μπακ

πιιιοιπιεεεάειι:επι νοΙοποιτειιι ι.ιιοιιπ:1ι 0ιπποε; ιπΪΜΜϋ

πιο οποιο :ιοοιεΙ0 πιιι:επιιι θιιιιιιιιπι ; ν: ιοιι:ιπ- Μ”

';ιτοιο:π ιιι ιεωοιιιιιπι οποιοι Πιο εσιιιιιιισπε σα.

πο, οι ισιιιτοειιιιι πειιιπιεπιιι, ρι:ι·ρειιιιΔιποε πιο·

οι νπιιιειωιιι Ριο ιιιιιιιιοο: οι! ιε!ιειιιι:ειιι Γορει

πιο εσιιΓεπιιειωιιω ι Τα! :παπι ιοΙοειιιιιι , ποπ ρο

ιο ι. .

(Μο ί επ

ΜΗσκο Πεέ

._θεσ θεοι ιιειιιιπειι:ι ει: ο ειιιοεε:ιεπτε νσιοιιιιιιε ι

ιοΒιιο ει:ε!ιιιειι:; 6ο :πιο ποιο ιεᾶιι οι επεΙοιισ ο

πιο ιισΠ ριοιιιιο ιιεκπειιιιι. $ιιΙο:ιπιοι οποιο οπο. $ιιι!ισιονο

ιιιιειπ ειΐεᾶιιιπ , πιιεπι Βειι: ιιιοε: οποιο ειπε -πε-ι_ι=

οποιοι ωειι::ι, ιο πιο νοιιιπτο:ε ιιιοριιι:ιπάι ωεά"ω""·

οιιι εσππιιι:ι οπο: ριπει:ιιιπετσ8 ο παπι ποπ οπο::

απ: ιεριοοεπιισε σ πιιιοιιιιοπιίιω ριΩΡ8ιει Με.

οι:: ιιιιιιειεπιιο. Ηιεε οποιο ρεει.ιιιιιιιι ειιιε&ιο ,

ποιο ίπποι πιο πιο: :Με ει! πιιιιιοιπ ειδειιοεπι ειε.

οι, ποπ οι ιπ Πω ιιιιιιιιοι νοιοιιιιιι ο νοΙοπιιιιε

Δ ιιιηιιιιιπιιι οποιο οποιο πει εισιιιιιιι εοιιιι πιο·

πιο



τα-

Μινι. ΧΚ ι): ινωνειιιιανε. ειναι: 7ο'.

ιιιιιι Ἐπὶ: νι:ιπαιι: , ποπ :οιτπαιικειεάιο: διεπ:ε

εοιι::α , ει:&ιο απ 8:α:ιαπι ιπειιιεαεεπι . πα: :Η

ποιοι:: :ιεόιτιο νιτ:τιαιι: αει Β!ο:ιαπι , παπι πι: ε::

πω:: επε!πιιο νι::πα!ιι α :εΒιιο. Νεπιιε επιπι :ο

Ρπ8παπτ :ια απο νοιππ:α:ετ πι !)εο , ιιτιιιιιει: απ:

ε:: νοιι:ιο τει , δ: ιιπιπ! πω: πο!ι:ιο ειπιιιεπι ,

τιπαπ:Ιο πιο ειἱ`εᾶπιιι τιετ:επιππ: τι:μεπιιεπ:ε: α νο

ιππ:α:: αι:ε:ιπι , επιπΓπιοτιι Γππ: ιι: απο νοιππ:α

:ει ιο Πεο. Ναι:: οπο: πο: πιο, οτιὸ:ι :τιιιπι: πιε

:κι ιιιαιειεπ:ια απ ιαιιι:επι , τιπαιι:ιιπι ει: α: τε ιπ

:επιιιτ ιιιαπι : ροί:::ιοτ πιο, πια ποπ ::ιιαπι: :πε

τ!ια πεεωιι, ειπιιιπι ιιπιπ: !π:εττι ιιιΓαι!ιιιι!ι:ετ

:οπ!εεπ:ιι:ι , :Μπι είπω:: ποιιτιο πιανω , ποπ

οιιι:ιεοι :ο:τιιαιιε, ειιιιι οοπτ!παι ι:ιιιοιιο: ιι οι::

:ια Γα!πτε ίο:τιια1ι:ετ επε!πιια: , ιεπ:απτιιπι νιι·τπα

Πε, ιπειπια ιπ πιετιιοτπιιι ιπειιιεαειτα::. νιιο!ε ππα

:α:ιοπ: ποπ :εριιιιιιαπτ νοιππ:α: (πανε ιιιετιια ω::

:ιειεπιι.ι, δ: ιιοιιιπ:α: ιιαπιιι οποια ειιιεαεια απ ια

ιπτεπι : ειιτιεπι :α:ιοπε ποπ :ερπΒτια!ιπιι: ιιπιοιει:

νοιππ:α: νιι:παιι: ατι πιοιιιτιι , 8:ειιιεαι: :ιοιππτα:

ν” νι:τπα!ι: ια εαπάεπι. Αιο·ιε πι:: Δε ριαιιει!:ιπ.

πω:: ατιπι:ο:πιπ :απι !ιοιιιιππιιι, ποιοι απαε!οτπιιι. (Σα:

:::ι.ιπι Ρα:ιιπ!ι ποπ ειιι:ςππιπ: αει 8!ο:ιαπι , ν: ατι

ιιτ8πιιππι ει: φταιω ριωπιιι: πιετι:ια, οπο:ππι

ποπτιππι πω: :αμεα ; οι ν: ατι ρπ:αιπ ιιι:ιειιι:α

:επι , ε: ρτοπιία εοι·ππι ιιπι!ι ιπιιιιιεαιιοπε , απ

ειπαπι οπιιπαπ:π: ει: πιε:ι:ι: Οιι:ιιιι, ν: εαρι:ιαπιε

πι: εαιιιιιι :απι πα:π:α!ιοπ5, :ιπαπι ιι!ιετιε , ει: οπα

:πτιι αριι!ιεα:ιοπ: πετώ:: εοιππι ιπιιιιιεα:ιο, Ρε:

ιεεεπε:α:ώπιε !απαετιι::ι.

οἱ. Ιιιί:::ιι: :.ποπ πιοιιὸ Βιο:ιαπι α: ει: 2:ει·πο τισ:

“ἐΜΜ :::ε:απι :πι!ιε, 8: ιιι τεπιροτε τια:αιιι Ρ:0ρ:ε: :πεπι

ι. Ε: :πε:ι:α ίπ:πτα , ω! ε:ιαπι πτα:ιαπι ιπιιιιιεαπ:ειιι)

` :ιτιιιιιιε ιπ:::επι:π:ππι ατιιι!:ιε :απι ιπ :::ε:ιιι:α::

ιι:ιερετα:α, τιπαιιι ιιι τ::προ:: εοιιιιτα :Με μποτ::

:ιι·ιειιιΓα πιει:ιταιπ:π τα , νε! τι: εοπΒιιιο , :ειοεά:π

:ιιιπιο 8:α:ιω ιπιιιΒεαιι:ιε , νε! αν εοπειιεπο :ε

ιιι:ᾶπ ιπετεπιετι:ι ειπΓΔειτι. Ρεατιο : :παπι πο:: τιακέ

:οι ν: Ρτω:1πιπτιι ρ:οριε: ιπ::1::ΐ1, νεα τι: εοπ8:πο ,

νε!ε!ε :οτι ι πο: ει” :παπι α: ετ::ππιιιπτ ει:

ωπιετππ:πι·8:ιτοοτε: πω:: ιΕιιε:ι:αιι!ιπ: ,`ιπ:ιἰιτιι

ποτππι :ιεεε:πτιπ:πι· δ: :οτι ετπππιτ : εππι ο:

Βιιιδα: :απο ριππιιι, ν: ποπ :Μπι :ιεεε:τια:ιι: , νε!

ε,οτιιεια:πι·, τιιιιιιιι ρτοπι::επ:ι: οιιετα , ιτι:πι:π :μοι

ι·ιιπιι!Ιπ:ι τιεεειιιιτπ: 8: :οιιιε::τιτ, ρι·ιεπιτιεαιι:πτ

τ Ρι-_ ίπ:Π:α. 2. ποπ των:: τιιιαπε!ο ρι·α::ιιιιιιτι ειεεειιιι

@Μα " πι:, νει 0οπι:::::1°, :ιτοριε: πιετιτα πιο” Ρ:α:πιιαπ

τιι; οι :παπι , τιπαππο όεεε:τιι:πι·, νε! εοπιε::π:

Ριοιι:ει· τιιε:ι:α αι:ε:ιιιι , (πω: πι: ιιτιεπιτι:τι ν:

,πι οιιι:ειιι:π:α. Καπο: ιιπε πιε:ιτα ιιπ:ρ:οΡ:ια
τ πω: :ι:επιιαιιτιι , πο: α!:::ιιιι' ν: να!εαπ: Ρ:2

τιιιππι εαπια:ε, ιιειιεπ: ιπ Γειεπ:ια ιι:οπιιαπ:ιε :πε

:επετε ρ:ατιιιπ:π ι :μια τιεοεπ: ι!!πτι εαιιΓα:ε οι::

εοεπι:α ν: αοιοιιιιε :π:π:αι :ο :μοι πειιεπτ ι!ιπτι

εαπιιιτε, πιο:αιι:ετ ιπειιπαπόο νο!ππ:α:ειπ Ρ:2

:πιαπ:ιε , ν: :Ηπα ιπ πι: :::οτπρειιιαιπ :ε:ιιιιπα:.

Ηιπε θ: , ν: πιετι:α (ιιιιιιιι τιειιπ::ιπ: ν: αιιιοιιιιε

ιπιπ:α ιπ Γειεπ:ια Πει ρι·ιεεετιε:ε :απο ιιοττιιππτιι,

τιπαπι απ ε!ο:ππι :αι:1:ί:ιπα:ιοιι:πιι φιιιυ5 π: π

&ο ιπι:α8ρι·ο!ιαιιιιιοτεπι Γεω. εοιιατα ει: Βι·α:ια 8:

. πω. ε!οιια ιπτπι:π πιε:ι:ο:πιιι ειιιιιιι. Με”. :πε

Εν: Πεπε επει:α: νιιππι, ν: Ρ:οΡ::: οτα:ιοπεπι 8: Μπα

ορετα πι: των:: αιιιιιιι : Μ! :α!ι: επει:α:ιο ει: ε::

ιεθ.·ιιι νο!πιι:α:ι:, πώ. Πεπι νιιι: Μπακ αι:ετππι :

ειιπι :απιεπ ιιτιιιιιιιιοπι επει:α:ιο πέιτι ι::31παέπι;ιιζιι“

ισοετια: πιετι:α ει::ι:απ‹ιι , ι πι ειπα ο: ιι α

ιιατιι:, ν: π:: εαπιτιιιιε αι ::ιε:ει(ιοπτιι :πο αι:ε:ο Βιτ

ει:ε:π:ι 6:80 ποπ Γειιιιιετ τιιε:ιτα πι:: :ιτιε:ετιππ:

π ιπ :οποια ρτ::ιπιαπ:ι: ιπαιιιιπιπα!:ειι τε:.ιιιιι:ιι.

Σε:: :ιππι. και. :α!ι: ει:ει:α:ιο ποπειι :ποια νο!πιι

:Με ί:οιπι.ιιιι αεΒιοιπ :ι:θ:ιοιιε ,ι Θ: ια ποπτιπιπ

.. . .

` . Με

επ ιπ Γ: αεει·ε:α ιοι·ιπα!ι:ει· πει νε! επ: ειι”εάιι: νο

ιππ:α:ι: νι::πα!ιειπε!πιά ιπ :να νο!ππ:ατ: ίο:τιιιι!ι '

απτ:εεπειι:ε τι: πιειιιιι; νει ει: πιο ρ:ιπια νο!πιι

τα: νιι·:τια!ιε τι: ειο:ιιι , ιπε!π[ι ιπ ρ:ιοιιι νοΙππ:α:ε

ι-οι·πιαιι α: Ρ:ιεραιαπιια εατιτα:ιοπ: , ν: οποιο πιε. ι ι

πι: απ 8ιο:ιε εοπιεειι:ιο:ι:αι. !ιιΓ:::πι α. ποπ ΓθΠ.ἐνο ΐ7·

ρε: Ριεπείι:ιιια:ο: τιιιι:ε:πι ι ποπ Ρι·α:ιεί:ιπα:ιε π:: σ” ά'

ιι:ιπιαιιι Β:α:ιαπι εοπε:παπι, οι π:: νι:ιτπ:ιοι Ηπα

!επι : :πιο :απι Ρ:επειιιπα:πει ππαιπ τειι:οιιιιε ιπ

:::τιππι νοεετι:π: :κι Ρ:ιιιιαπι 8:α:ια:π εοπε:ιιατιι,

Ε: τιοιιεε ρ:απι‹ιεα:π: 8ια:ια πω: , ιεπιρ:: π:

ιτι Ρ:α:ιείιιτιαιο ιιιι:::αι ι!!αιπ :είοπεπτιι, α: ρ:ειτι- .

ό: ιι::πρε: πιαπ:: ιειεπ:ια τιιπιπα ιπτιιιιετεπε α‹ι οι»

ροιιτιιπι νιτιεποπιπ , ειιπι νιιιο 8Εε:πα πιο ιιιρροῳ

πα: οιιιεθ:ππι ιπ:π:ιιπι. Ετεπιπι μπιν ρ:ιοι·ιτα:ε

τα:ιοτιιι οι πιιαίι εαπιι!ιτ.ιιιιοι›ιεᾶιιιε :πιω αι:

ιετε:πο οιει·ι:α !ιπα!ι.ι πωιι κι:: , τιιιατιι εοι·ππ

απο ρ:ιει:ιεπ:ΐα ιπ Πω. Πιιιιμινιι|εωριν: ι.ιιιιιι ιπ

:εττιππι Ρ:α::ιεί:ιπα:πε τιιι:επιι:πι· ει ποπ ρι·ιεει:ιιι

πατο πει· ΐοιαπι ρ:ιπιαπι νοει:ιοπεπι εοπιι:παιιι ,

οπαππο ιει!ιεε: ιι!α ίιπιπι είι: ιιιιαιι: , ν: :οιι:ιπ8:

ιο :!τιοιιπε ιια:ιιιιιι: , οποτπιιι νιιιι5 Βαριι2.ι:οδ ,αι

:ετιιοπ ιιαριιια:πε οπο: νιιἑτι εαπ:: 4 ψ

α. Ετιαιιιιι ιπ :οτι Και: τ:ιεειιοιππι, απο οπο· ω.

ό:ιιιπι:ιιε Βιοτια:π εοπίετιπι:π: , πιπιτα αι)εο :ιε- ενια!! δ;

εε:παπ:ιι:, ε: εοιιίεταιι:π:, ν: ρτα:ιιια ιπιπι:π :ιτα

εεάεπιιιιπι οιιετιιττι, ν: τπειι:ο:πιπ νε! ει: εοπ8:πο'

νει π: εοπτιι8τιο , αιιιιπε :ο::ι!ετιει πιειιιοιππι :ιι

ει:πι·επ :::αιπι:α 8: !ιι›ε:αιι Πει νοιιιιι:ατε ιιια:ι.ιιι

:ατα οι·τειιειι:ιιια:ο. @πια οπιπια ιπ!ιΓεπιιειι:ια πιο

:πα ο:ιοιπεπι :ταιιιιιι: ε: ρ:ιιιια νοεατιοπε :οπ

ει·ιια , ν: ει: πιει:: , :μια πιο ππ!!α ρ:ιειιιι›ροπα:

πιειι:α , π:: εοπτιιεπα , π:: εοπΒι·ιια,:ιιιιι απ:: ιι:

!απι ποιι ρ:2:επαπ: πιιι ορε:α ιια:π:ιιιι.ι, ειπα: εππι

ο:τιιπε 8τα:ι.ιε πιι!!ιπι πινω: εοππει:ιοιιεπι , οπι

πιπὸ :ματια Ρ:ΩΡατα:π:5 δ: εοπίε::ιι:: αε ι:οιιιε!:

ε:ιαιιι οιι::α , ειπα: ει: πιο ν: ε: τα ιτε οτι

:Μια

ειπαπ:π:, πιττιπ:πτ :παώ τια:ι. Πι£€5. ιιοε ραδιο πι::

::ια:π :πιο πιο ιιο:ε!ι πιο: οσοι: ρ:αραια:ι δ: α”

εοπιεττι , εοπ::α εα; φερω, παω :παπι Βιοτια

οτιπιπειιι::αιιι: ει: ριιπιιι ι·οια:ιοιιε ν: τι:ιι:ιιιι:ι _

τατιι::. Χάο. ροΠε 'ε!ο:ιιπιεοππο!ετατι , ν: ιιι:ε- κά

Βια: το:ατιι Γειι:πι ρ:ιε.ιειιιιι.ιιιοιιιι, οπο ιιιειριτ α.ι!ιν·· °'Ϊ7

,'ΙΑΓ). ίΟΠ σ'

ιι:ι::ια νοεατιοπε, ιιεππεπτα:ι: ιιοπιε ρ:αιρα:α:ι , δ: ψ"ΜΒ

εοπι-:ι·τι : (ιπ :πιο ιειιιπ :ιιει:οι· :ποια αι:.Απειιιι.

ραπ: ρι·ε8ιωτιέ νει Γεοτιιιιι, πιιαιειιπι :παπι ει:

ιιτ::::ετιεπ:ιππι πιειι:οτιιτιι; Π: πο:: παπι: ν οι ο:

ιιιιιιιια Γ:π 8:αιι:πιιιιιε ιιοιιιι ρ::ερι:αιι ε: εοπίε::ι.

-Εαόετιι ταιιοπε αιετιια ιιοΠε:ιο:αι οιια-ειαπττιι· οι:

πιε:ι:α πιο”. π εοπίιάειεπιπτ ν: ιπ:επιι.ιπτια :σε

:απι πω:: ιιιωτιείιιπαιιοπιε ιιιειιιτιεπιιέ ιιιιπιαπι

νοεα:ιοπειπ , τιιειιπτιι: ειναι: ιιιι-ι_ :ατιο:ιε ρ:ιπιω

νοεα:ιοπιε , α :τοι ο:ιειιιαιιτιι: : ιἶνειδ @αιώνια

:επτιι: ιεοιιιπι ν: :παπι πιιιιπθτι οιιοτπιπ πω:

:ο:ιιπι , ν: Π: ποπ πω:: και ει: ιπιιι:ιιι δ: 8 :ιω

πιο: ποΒιε ρτ:εραταιι:π: , δ: :οπε:ιιιι:ιιι·, ιη οπο: 'να

5.ιιοίι": ιιιιειιι ιιιιιπ! ιπ :ποιοι @απο :α:ιοπιι (π. οστά. 5.

:πω ν: :ι:εππεπάιιιπ Ρε::αιε πι:ιιΣιιπι , νει ται::

πιετιιππι ει:εεπ:ιοπι πιαιαιαπ.Ιτιπι Ρ:0ρ:ει· πιω

ιιιιεπι ; ποπ μα:: απτειιι 1ιπιιι! ιπ εοτιεπι :επι :α

:ιοπιε τιεεε:πι τιιειι:ππι ν: τ:απιαιιι ιιτιεπιιι, ά ΡΜ

ιπιιιπι ν: :πεδ:ιιπι ιπ:·τι:ι. παπι ετιι Επι» ιι: εαι:ιιι ω” ΜΜ_

ειναι; , δ: ιπειιιιιτιι παπι: Επι: ιο ιπτ:ιι:ἰοιιε; ιτ ,,",,_ό.

:απιειι νπππι τιεεετπ.ι:π: ν:ει:εοπεπι:ιιιιπ με: αιιπ:ι,ρωατιιωζ

ποπ ρταπαιπιτιιπ: εοεπι:ιο αΙιε:ιπ$ ο ν: αιιδι!π:ε

ιπιπ:ι, τετιιιιιιιω, ν: ντιππιτ:ι.: εο8ποιεα:ιι: Επι::

Μι:: :ο :μοι Επι: ποπ εαιιια: ει:: ιιοπι:α:επι :ι:ιέ

!ιετι:ειι:ι, Μ! ροιιιιιι!ειιι : εα:ιετιι Ροιιιιιιιιιι :πινω

' ν: σπιτι ιιιιε :ιεεε:τιαιιι: πω” "Η ν: επανω

ΕτιάεωΈρια

πο: κι: α..

 

πιο: ιπ ιπ:ιτι:ιοπε , νε! ν: αιτία ειιιιιιεπι ιπ εκε

ειιιιεπε. νταιιιεπι τιταν`ιιιιππι έιεατπα:πι· ρτοιιι::

ιπ::ι:πιιι,



-ικ”° ο. Δ.:

τι:: ν: ιι!ιίο!ιι:ο ί-ιιιιιιί; :μπει ιιιοιιιιιιιι ποπ ::ιιιίιι:

πἰίἱ μοιρα:: οσπί:ιιιοιπ οι:ιί!επιοπι ί: οι:οπιιεπτο

Ριποοειιιιοπι ι οποιοι:: οοεπιιισ :οι ν: ιι!ιίο!ιιιο

!ιιιιιιοι οι:οίιιριιοΕΜΕ ιι!ιίο!πιπιπ :!:οιοιιιπ: Π:: ο:

:οικω το ίιιιιιιἔι , ποπ ροιοιί: ίπ οσιίοιπ ί:Βιιο πι.

:ισπΞι. ι!:::οιπι ριιοιπιιιπι δ: :ποι::ιιι:: Πιιιιι! , οί:πι

ι!οοιο:ιιι::: σιωπή ριο!ι:Πισπο: οοεπιιιοποιπ ιποι:.

π, δ: ι:‹ Βιιιιισ πιοι::: :ίοοιοιιιπι ιιιοι!ίοιιιι:ιι οι! πιο·

ο ο :Φ 7_ ιπ:ι:πι ιιο:οίίιιιιοιιιιιι. Ηιιιο ποιοι , οι:: .ο :πωπω

ιιίίοι·ιιιπιιε, ροιιιιίΤο Βοι.πι ίπ :οικω ίι8πσ ιιιιιοπίε

ίιιι:ιι! ιίο:οιποιο Ιπο::ιπ:.:ίοιιοιπ Ριοριοι ιοιιιοι!ίι:ιπ

μπει: πωσ ίιἱοπ:ἰἔι οοπιὶίιιοπιιιἔι , νι ριορ:οι

ίιιιοιο ρι·οιιιιπιιιπ. δ: ίἱιιιιι! ιοπιοιίιοπι πω... Ρο:

οιιιι ι!ι·ροπι:!. πιο: :ιο !πιοιπ. ν: ε. ιποιίιο οι: νο!ιιιι.

:πιο Π:: ::οπιιοΧ0:3ιιιιι το!! Επο.8: νιιι:ιππιιι· Ριο

ιιιοι ()!ιι·ιίιι Βιοιππι δ: οιια!ιιι:ιοποιπ,νι ριοριο: Η

Επι:: ιπιι8ἰε ιοπιοιιιιπ, οιιιιιιιίι ΠΜ!!! οπο:: νι απ.

ία :απιστία ι!:!ιιιοιίπ: ιιιιισπο ιι:2οοι!οιο ρι2:!οί!ι.

ιιιιιοποιπ ...πιο δ: 8!οιίε ::πι !ισιπιππιπ , πιο...

ιιιιΒ:!ιιιιιτπ. ο!οροιιιιοπ:οι ιι οι.ιοπε οι:οι!οί:ιπιιι

ίιιιιι. ίδιοι:: ιιιιιοπο Επί: δ: πιο.: ι νπι:ιπ ποιιιιο.

«απο ρ:: ί-ιιιιροπιι ιι!ιοιι:ιιι ν: ιιίιίσίιιιὲ Ει!!"Γ!.!"!,

ν:: Ρι:οιπιιιιπ ρικίιιπρσπι: Πιοι!ι:ΗΠ. Ιιιίοι:ιιι. ό.

(1ιι.ο!ιιο ι!ι&ει , πο:: ιοριιοπιιο η: , πιο ΜΡ. μι.

. δοθ:. ο. ίο. ροίίο Πωσ: οπιοοοι!οιι:οι πι! ποί!ιοι:ι

!ι!ο::ιιιιοι:: ριποι.ί!π!ιο οιππο8 2ᾶι:$ πσί:ιοι :ιι :ιι

:!ιι:ιι!ιιο, ιι!ιίοιιο Ριιιιιιιι!ιοίο πσί!ιο !!!ιοιι:ιιιι, :μια

!!!ιιΕιτ28 πο:: Πι!ιιιιιι:: :ιι τιίίοςιιι!οπο ε!οιιοο, ί: π...

ἱιιιί:Ροιιι!ιιι:::ὲ ποιίιίε.ιιιοιιιίι ι!:·οοιοιιοι. :πιο

τ πω:: ποπ !:!ι:ιὲ , ίοι! ιιοοοί!ιιιισ οίἱοίιιιιιε , Με.:

οι:::!οιοιιπιπο.ι! ε: !ιιιιιίιιο Βίαια, Η.. .π, :πωπω

:ίσοοο.ποιοίιιισοί!πιαι:!οίιιιιι!οποπι ίπε!εροιιιίοπιοι

ὁ πω: οοορι·ιιιιιοπο ιιοί!ιίι πω:: :ορι:οποιο π.ι6

:πιο ι:ιπιπιί; οπο: !ιοο ρσία:: νι ποπ ριιπισ ι!οοοι

ιιιιιιιι 8:1υοπι ιιιο:ιιίι!οειιι:: οποίο οποιοι:: ιιισοιοι

οποιο οοοιιιιιιιι.

Αι! 41:80. σιιρσΠιο : ιι οι! :οί:ίπιοπιιι $οιίρι. :ο

ίπ. ι. οιιοπιπι.ι οιιρ!ιαιιι ροίίο ι!ο :!ο&:οποιιι! Βιο

:ιοι:ι :!!ιαιοοι:ι, ν: οι: :::ρ!ιο.::Αιιδο/Ι.Ιιύ_ οι Μπι.

οι ιίιιιιιιρειβο.ιιομοι!ιβ. οπο. :ιι ιιιιιιε αφ. πο, π..

οσπί!ιιι Ν: :πιοι ρ::ι:ι!οί:ιιι:ιτισι:οιπ ίου ο!εο!:ίοποι:ι.

δ: :::ίιιιπ Βιιιιιιιπι ι!!ίοιιιιιιιι , οπο! ριποιίοΠιιιπιισ

π... οπο:: , οί: @πιο ιιιοριιιιιιίο ι :ποιοι πιο, ο!!

:ρω ιοιπποιο!ιεΒιιιιιο οοΙΙ.ιιιο. Υπο:: :Μπι :ιρρο!.°

Μ: :!ειΐ:ιοποπι ίοοιιιιιιιιιιι ρισροί::ι:πι,οπέιουι νο

οιιιι:ι· , ιιιί.ι!!ι!οί!!ιοι :οίρσιιι!ο:: Β3Πιήιιο ι!ιί)::πειιι:

ιι νοοιιισπο , οπο. ιιιιι!:: νοοιι::ι:ι· , δ: ποπ ο!!8ιιιι·

πι:: :μια ποπ νσαιιιιιιι ο!οι5:ιοπο οιΕο.ιο! , δ: ίο

:!διιιι ριοιισ!!ιιιιιι. Ε:: :πιο νοίιιιιιιιιο μεινω:: , ν:

πμ Ποπ: ιπιι!:;ι σροιοιι:: πιο:: σιο!πειίι:ιι:: ποιο

<ι·ιο οι:ιίιιπι ν: ποιο/Ι. :οποιοι α: ιιιιιορ. (χει. οι:: 7.

:.ιιιιιι πω:: ίοπωπι οιιιι!ιοιιιιιι :ι!!:ιΕπιιι οιιοι:ιρ!ι:ιιι

οι: .Ποσο δ: Βάια; Μαιο: ι!!ιιι! πω...: ρισιιιιιο:;

Γε. !Ξοιιιιι(οχ Η: Είειιι οιίιίίο , ι:Ειιπ ::ιιπιπ πω: οσ

Π2.- τω:: :πιο οι:: Ποι:5 , απ:: π. ιι Ι:ι:ιι8οι: τ. ιοί!!

-...Ι.4: οίοίί. ιποι:πι οιιιι!ιο:ιιί ιιο!ίιιπ: :!ο ο!οιί!ιισπο πο! έ!σιιιιιιι)

ποπ-σοι ιιιοοιιιιιι:ειι:ίά ο ριισιι: ίο:! μι:: ιιισο!ι:ιπ

δ” Ποπ: , ο ροί!οι. ι:: ι!ιοοιο ίο!οιπι::, πωπω. πιο:ίοιιι

ι!.ιπιπιιιιιιι;ποιι οπο:: ρι:ίο:οπ:ι.ιι ίι:οιιι:ίει ι!ιιιιιπ:ι.

ι:οπίο, :οι ίιοπιιιπ :ιπ:ι)ιπ , οποία ι:ο8ποί:οπο!ι

ιιιίιι!!ι!ιι!ιε. :Με ιποι!ο ιπιο!!:Βιιι:: !οι3ι:ε πο». 13.

Οισάιά:ι·ιαιι: , ί::ισηιιιιι ρωιΜίιιοι: οπο:: Ε:: τύπω: οι”.

.:ιεινιοιιι; :το νι ΡΜ9Νί!ΙΜΠΟ π: πι..." ποιου:: , ί]ιοι·ίι

ί!Βιιι:ι:: , δ: οποίο Ι:ΜΕίιιιι πι ισ._ιποίοοιιι!ο, πω.:

Ροιιί1:,οιιΞιιιιί!!ι οιο.!ιιι:ι: οποσ: : οι`ιιπ οσοι:: πιο

τιιιι ίιιιιιι:: ιιιαιιιί:ι ίιιοιίπι οποία ριιιιιιίιιι.ιιιιιιιπ :ιι

- ι.ιιιιιο:οιιιιιωι , διροί!οο ί:Βιιιιιιτι . δ: οιιιιίιι ασεπ::

Ποιο: ίσοι:: πιοιιι:ι οσιι:πι!οι:: ΡΙΩοτι;!!ποιοοιιιη,

ιι ι .

ΏΜΜ σ.

1ι2.

]4ἀ|.£·Ρ·

πιο· οι:

πιο::

αμκ. έ:

Πει!. ποιο.

η]:2.

8.ιιέει:. ιι.

:ο οροι!!ιιι5 8:οιίιιι οι:: τι

Βδιιιι. ΧΨ. ΒιιΡωιιίιβίποιίσκο. 8εέιίο!Ρ"ζ

πωπω. ποἐ:ίἶιιἰὁ οιοιαιιιιιιιιιι :οΒιιιιίο ιποιι- ι!ιιιιι:ι·, πω: π...: ισα. η. Η" α! πι:: απο.: πι.:

φρύδι:: π: βίου: απο: πω:: , ό· μου:: πω: πρι::
0!ιιο!ιιιιι : ν: ίοπίδιιε Πι; Μι:: ::::!ίι!οιιιπ: οιισιιιιιο:

ιιιπι σο: 00ιιΒιιι:ι.ιιι νοοοιιοποιπ οι! ί!ι;!οιιι ἐ !)οσ

ριο:ι!ο!!ιιιοι!. Λ!ιοιιιιι ί: οι: ριοιι!οί!ιπ. οι! ε!οιιιιιι

πι: ίι·ι·πισ οσοι, ποσοίίιιιισ ι!ιοοποι.ιιιι ίσιο: , απ.

οιπποει πι:: :υπο οιοι!ιοοιι.ιιι: , ί:ι::ίίο ριαι!οί!!ιιιι

:σι, οι: ρισιιιι!οί:ι!ι::ι:οε: οοπιιἑ πιο οσε, οι:: :απο

ποπ οιοι!ι:ίοι·ιιιι: , πο:: :πιο πιο:ι!οί!:ιππισε. @πιο

πο: νο:ιιιιι. πο: ριο!ιιι!ιι!ο νιι!ο:ι:ι , οίιπι πο:: Μία::

Ποι15 ν:ιιισιι!ιι:5 ίιιιιιι: Ριοι!οί::π. δ: ιπι:!ιο Μπι::

::ριο!ι:ι:ίοποπι ιοιιοΙοιο. 3.οιιι·1οιιι δο:!ιιι ιοίιππο

πιο ιπιο!!ίει ποσοι:: σ: ο!οδίΞ!ΟΠΕ οι! ΒΙοιιοπι πιπ

ω... νιιιι::ι!ι . δ: ::σι:ι!ιιίσι::ιο,ίι:οιπιο!!ο&ει τιοιι:: Ι

οσιι:!ιιιοπο. ί: ίπ ιιιοιριἑειιιιιιι ρο:ιπιιιιί`οι:πι. δ::

οι:οί:::::ιιι!σοιιι Με.: ο. :πιω ιι..." πιω:: 87:16.

πι.. ι.οιρΜιιιιι Ραπ! οπο:: οι:: :πιο :απο . Α ίπ:

πο! . ί: ι!ο ιιιιίο!ι:ιο ο!οθ:ίσπο οι! είσι:ειπ·ι ειπα::

!ο:ι::ι:: ίιιιί!ο:, ιοι:ο!έιί!οι ΑΡοίιοίι:οοιι:πι οικείο

ί!ιιιιιιισποιπ. ποστ! ποπ οί! νοιιίιιιιί!ο. :ίιι:: πο: ειδ

ω...: ιοι:ιπ1ο: πω: οροιιιιιιίι. .

νιιιιιιι ίι.ροιοί: ιιί!:ιιιιοπιιιιιπ πω:: ι!ιίίιοι!ίι::

οιιιι!ι€.ιιιι, Βιιρίοιι. π. 1οιριιιιι|ί, π: ιιι.ι!ιιι.: οποιοι::

ιιιιιί!ιδιιιιιι πιο , οι:: τι: οι:: ιιιιιιιιι·οι οιιιιΜ4Μ Μια.

Αι!!ιιιο αυτοι:: :ΙΙι:ι! ΜΜΜ ιοι!ι!ι: :πιο ιιι.ιι.

πω:: σου:: "οι Που απο: Μια: ιστορια πι:: Νομική!

ιιι.

Μ!Δ. πω!

“μωβ

ω.. -

ι ι ς. _

πι... ιιιίβ:ΐ,

Π: 80:22.

πιο:: :Μπι ιι: πιο:: Μιμιίωιιιιι. νι:: "πο, ιι:: "

ιι!ίιιι:.ιιιι!σΠοι:ε ιιι::ιπιιιι:ιο !ι:ί!ιιπι οι: π.. :πιο κι:

πιο: ,_:ί: , οιιίηι!ιοίιιι ο!! ο! :ιπιιιιιι Μισο. Ε!! πι.

:επι Πεο ρω... ιιπιιιιιι Μ!! ριορ:οι :!ο&ιοπ:ιιι

οι! ε!σιιοπι , οπο: !ρί!ι:8 πω:: ριιοοοι!οπε ιιιοιιο:

!)οι:πι Βιι:ι!!ιοι οι! ιοριοποι:ι:ι Μπι:: οι: Μ:: νίιίι . '

ιιιιιοπι:::πι :ιι ροοοιι:ιιιπ οιιιίιιι. Α: Αιιειιί!τ. Μ. ό:

ριιιίο[!. .9.ιιιδί. απο ι.ι_ !:ι:ιιιίπισι!! ΡΙΩιΙ:Μιιιιιι1ι ιο.

ποιοι πι:: πο:: :οίοι: οι! πω:: , ία! οι! @πιο οίδ

ο:ιοιε οίοιΣ!:ίοιιοιπι πει:: ιιιι.!ο οο!Ι:ι.ιι: :σπαει Ρ:ΙιπιΕ.

επι:: ποπ:: 8ι.ιιιιιιιι ι!ιιι!. ε.. ιοθιο :::ρ!ιοιι.ι! ποιοί:

οι: οίί:ι:ιιοι ο!οο!:ιοτιο οι! Βιιιιί:ι.πι ίιπ·ει!οιπ , ιιισιιιο:

::ι::ιιιι ρ!πο!ιο οί: Βοο ιιιιιιπ:ι πι:: 5 οι:: οιιοπι οι:

πι: ιι!οάιοπο οι! :;!οι!ιιιιι ι!ιοιοι:ι.πι Επι:: , δ: μα

ιί:ίιπι:οιιι οι: ιποιίιιε ί:πει!ίιοι ριι::ιιιίι5.

Α ο ιιιιθ:οι. ./Ιιι8ιι|!ιιιἱ πιο. :Ποιο πο: ο!οθ:ίο

ιι::

:.ιιμί:Δώτέ

ω.

ποιο ίιι:ο!!ιοοιο νο! ο!ι:άιοποπι πι! Βιοι:οιιι , νο! Δ!! 4- ΜΡ:

οι! 8!οι!:ιπι ίπι!οροπ:!οπιοι π. σπιτιου: !!!ιιιί ει::

ιπιπ;_ ί`ο!ιι:: ποιοι:: νιιί!ιι:ε ποιο. ΟΦ:: :!ο πο::

οι:: :πιει ιιιίππι , δ: Ροίοιιιι:ιπ οοπιιοι::ιΠεις δ:

οπο: :ιο ο!οιΣ:ίσπο άσσο: , πω:: ιοιιἔι Με :ιαπω

ι!:ι: :μισό ό:: ο!οάιοπο οι! ε!οιίιιπι :!οποπ:!:πιοι

τι ρο:οί!:. Νο:: ί:: οί:

:!ιοοιο , Αι:ει:ί:. σ!ιι:οι οι!)ιιιιι !ιιιπο ίοπ:. ιιπρι:·

8ποίίο : πιο: οπο: ι!οι:ιιιίίο: πο:: οιιρ!ίοι:ο ι πω.

οι:: οιι:ίοιπ τοπία:: Οιι:!ισ!ιοιιιιι, ει: !ιοιο:ίαιιιι

Γοιι:. ι!ιιιι:ποί!οι 2 απ:: ::ιιιο·ν!ιιιι:πηιιο ΛΗΘΗ!.

.πιο οΙο:3ιοπο ::ι2:ίοίί!ι:Διοιιιιιι. νο! οι: :Μέδο

πο ίοιιιιιι!ίιπι πιο οίίιιιιπ , ι10ιι::ι:οιπ Μ.. αρμοί

!ο: ο!οέ:ισποιπ π!) ε!οιπιιιι , Εφ:: επιπεδο να::

ο!οό:ίοποπι οι! Βιοιιιιιπ. π. ίσοι:: :π ιο!!!Βιιιι!ι:5

ιί!: ιίοο!οθ:ιοπο ο: ο!ο6:ίσπο οι! πωπω οί:: 2ει:οιπ ,

:μια . πο:: ίιιιιιι!οί: νι·ι:ιιιι!!ε , δ:: !ιι:!10.ιιιι ο!οδ:ισ

οι! ΒΙσιιιιιιι_ :!ίιιιιιιι:ι οι! οπιπ Ριπιιιιιίω ο!εό:: ει!

ιοεπιιιιι!ιιιιι οιιιπ ειπα... Νιιπιιι::ιιι: .π. πι. νι!.

:οι ποιπιπο :!οέ:ίοιι:: οι! ε!οιίαιιι:ιο:ιριοίίο ιοιὸ

δ: ίιιιιιιιιι: !ιιιιιο :!:&ίσποπι :ο ίσιο ::Ρρο!!2ιο!ο

διισποιιι οι! Βι.ι:ιιιιπ : Ε!ι&ι/ιιιιϊ . ιιιοιιιι , :κι οπο.

πω: , οι :Μαιο ή!. @πιο , πι:: ιιιιι:οι!ειιιιιιιιι ωιιιιιι

:ιωι[ιιιιιιιιι:. Ε.: απο: ο!οδιοι π: πι. ι!!Γοιοισε δ.

:παπα ρ:ιι!ι:ίσιιίε , μου: !ιι!'8!ιιιι: οι ριωίιιιιιιἰἔ.

δ: Μιτου: ιπιο!!οιιιί!ο: ο!οιδιισιιοι:ι οι! 8!οιιιιπ . Δι

ι:€ί!`ο: , :σε :!πιοιπι , νσίιιπιοιο , δ: είκοσι:: οι!

ω; ποπ ίιπριοΒο.!ιι!!ιοι· !ιιιιιο !οοι:ιπ οιιιι!ιο:ι.πι :!ο 8ίσιιιιιπ , οπο: ριο;ίδοπιιιιπι , δ: Βιιιιιιι: οποίω

Ριοι:!:ίξίιι.ειά πιο, οποιοι:: ποιοι: ιιιο!ισιιιιιιο ιι:ιιι ιιιι:ο:οι!!ι . δ:: οποιο ει: ιιιιποιιιι!!ιοι μα.

ι!οί!:ι

πομπο πο·

ιιιι6Ιιιιιιιιιο

Δισδιι|ί_

Η

Ποιο

ΝΒ!

Ι Μπι!



 

Πειτε.

πρι. Βε πτΞειρΜιιιι. τετοιο π. το

ιι1ειιιπετοε ιι εποε ρειιιιτιοπιε`ειιιεειιιἱι. Εοτιειιι τι; , πιο πιτ ειιιεπεειπ ειεόιιοιιεπι πιειιιοτππι , ε::

πιει. πιοποιπτειιιε. 2. ιοεπιπ. τω 3. πεπιεοπΓεει.παιπ οιιοιιιιτι ιοειε ιιοΒιισειιοιιε ρεπτιειιτ πιειιτιι Με

#- Μ.“· οπο:: Βιιεπι πιιιια οι·ιεεειιππτ πρωι Βιετιειι, πω;)
Χ

ιιι ε2εεπτιοιιε ειιιιι επιιπι ντιιιε οι·ιιιπ:ι πιώ. επ

3· τετ ποπ ροΠιιππε πο! ποιοι πιει , πιο οικι:ειιπιιι ιεε. ΓοΙπιποΓτεπειιτ ,ποπ ΡοίΤε·ιιειιιε.ειι8ι, πιίι ει: Μ:

ποτε Βιοτιπιπ. Δε! π. Με. ιιιιποττ παπι ιιι ειοᾶτιπει ειιοπει πιιιΡιιτι Γο.ιτειπ ιιιτειιτιοιιε ιιπιε, ππὸτι πιο “κι π· ΡΜ·

επεσε 9

Μάρ” Αιι€πίι.μιοποίιτππι οι ιιιειπ πε εΙεᾶἰο πι: ΒιιιιιιιΦ

ειιιεεεεπ:ι , ντ νειεπειιιοετιιετ ιο επ νετιιιτο ε0ι:ια:ιι.

Αιι_ εοιιιιιτιιι. ποσοι επιππε ιιιίε ειειεποπ, .τα ι

ειεᾶιοπειπ πι! Βιετιιιιιι, επτ ο πι:ιιιιε , ετιειιι

ει! Βιοτιιιιιι, ποπ ιιετι ε: ίοιιιιε ιιιιειι ειιιιιιιιι

ιιιειιιιε, πι: πιιᾶτιιιιτιιιπειετεοπιιε Ρειει8. Διιπε
Πο· τιιτιο. Δ

Αι! ιπιιιιοπι. οροοιιτε Γειιτ.ειιΠιτιπι επτεε. Γεω

°ΜψΜ Ρετ εΗιαιεειτι ειεθ:ιοιιειπ ιπειιιοτππι ρι·πτεειιιτ επι

,ω[Μπ ε:: ιιοΙιιπτεε ιιιιιε,ιιεεοι ιιΞρετ ριεεεπιτ πικρα πιπ

με: ΓεΙτεπι νοιππτο.ε πω, εοιιεεπο. ()οπίπιτ πε

ιρι`ε επιπει ε!εδτιοπε πιειι.ιοι·πιιι :πωπω , ειπα

Πειιε ιπιεπιππι εοπιειτ ιεριοοιε ιιι Με πο. ιατ

ιππι επιπι επ , ιερε Βεππι ιπ Με Με εοιιιεττε τε

Ρι·οοιε πιειιιε ειιιε.ιειε ει! ιιιιπτετιι , είται τιιπιεπ πιο

ποπ ι:επππιιιι· ει: τοπιο, οι ε: ιιπιοιιει πι_ιπιτει

:πιτ ειιεθ:π ιιπιε, τιπειι·ι Βειιε ιιιιε ιι)τεπιιιτ ιπ ιρίιε

πιειιιιε οι "επι νπιιιετίιΙιοπε. @ποπ ειπε!!! πε

πιιεο.πτ πιετιιιι πιει , πιιι επ ιιιιι·ιιιέι ι.ιιτειπ ιιιττιιτιο

πε ιιπιε , μπει ι :μια οποιο ιιιει.ιιιτ εΙΤεπτιπιειπ τει:

Ρε&ιιπι :κι ιιιιειπ , ντ επι επιιΓειτπ ,Ρτοριετ οποιο

ειιοπιιτιιι. πιω ιιιιτειιι ποπ πιπιρει· ίιτ ιιεεεΙΤειιιι

ειιιε.οτ ιπιεπτιο Ειπε πο ειιιειιοετιι εΙεάιοτιειιι πιο

ειιοτυπι , μου. ιιιτεττιπιπ ίιπιε ποπ ιοιιιιιι ρεπειετ

πι: εεεπτε εοπΓετειιιε ιιιειιιπ ο Μ ετιππ·ι ει: :ι8ειιι€

πιιοΙιε:ιιιιε πιειιιιι επι ιιιιειπ εοπιει.ιπεπόπιιι :ποτάκι

ι πιο ΓοΙιτπι Ρεπτιεπτειο :ι8ειιιε πιετιι:ι εοπιει·ειιττ·.

νιιιιε ροτει·ιτ Ώειιε τοιιιει·ι·ε τιιειιιτι επιειιει:ι , ει-ι

Η, ο, τω; ποπ ιιιτειιπετειιιεπειιει ιιπειιι, ειπε ποιοι

ιιιτειιτιο ιιπιε ποπ απο ρεπτιετ ι θεο , οι ετι:ιπι
ι. ε ετειιτιιττι ιπ 8επετε οποία: ιιιετιτοιια: πω( πιο

εΙεδιιο ιπειιιοιππι Ρεποετ ο Γοιο Πεοπ.είιο Πειιε

?Μι Ζω Ρετ ττωτιω ειεδιιοπεπι ιπειιιοιιιιτι ποπ ριπιπ

Μιτοιιιισ.
τεπιιιιτ εΠιεειειτει· ιιπεπι τεπιοτιιιπ, οι πιω οπο

ειοπιπιπ ιεΓΡεᾶιι πι, επι τα Βιοτιιι ει·εετπιπ ; πει

2ι·τιπ.·ιωι4Με εεπι Επιπειι εΠιειιειτετ οτειιπτειιιιιτ ιιιιειιι μπει

ιπιιπι , δ: πιιι€ιε ιιιιιιειρεΙεπι τειιιε&π Με ιιπι Γππτ

ιπει·ιτπ ετεετιιτειι , ιπ οΒιετιπιπιπ ιΡπιιι Πει_επιιιιιι

το. @τε πιετιτ:ι Πεπε ρι:ιιιειοτιιιιιε, καποτε Με πιο

επ ιιοιιοτιιιεπ , ιιι πεποτιο ρτετειείι.ιπιιτιοπιε ιιιιεπιτ

πι. Αι πεοπεπιιτ , ιιιοπιεε . ι1ιετιιτιι ριιιιε ιπτεπιιι,

Μπι. ππιιιιι ριιιιιιιτιεοπτπι ; ιιετιπειιπτ επτειιι Ριπιπιιιετι
ι επτε εΠιειιεεπι ε!εθτιοιιεπι ιπειιιοτππι ; ιΒιιπτ πο.

οπιτ Βειιε ειιιετιειε πιετιιο. ειι8ετε ριορτει· είπω

εεπ1 ιιιτεπτιοπεπι πιετιτοιππιε Χειρ..ιπειιτε ποίΓε

τιιιιιιιιετι, νι: εοίοιιιτε πω” νει νι τιιπιιιπι ΡοΠι.

Ειπε. π. πιοιιο ιιειεεπτ Ρτειιιιιετι , ιιπετιπο ιιιτεπι

@Με Μ"“ οποιοι ιπ 8επετε ειιπΓε πιετιτοτια , ιτιοπεπτιε πιο

:ἶ|'(Ι·ΐ[°? ι:ιιιτει εΒειιε επ ιεττιππεπιιππι ρτιειπιιιπι ιπ τετοιπ

Μ' τ” Μ' ρειιιοτιοπεπι οιιετιειιιι οιι(εοπιιιιπ ποιο ρι·ειιιιιιπ

πε ιιιιιιιεπιιτ ε.. πιοτιο ιΞεοεπι Ριπιπιπετι, ι.ιιιειιτιο

ο _ ιπτειιιιιιπιιιτ ιπ πεπει·ε οποια ποπ, τιιοπεπτιε δ:

1:""'ω 'Μ' εεπε επι εοιππιππιειιπτιπιπ εκιιιεπτιειπιι απ.

ιιιιιιπιιο ιπτειιιιιιιιτιιτ ιπ 8επετε @πιο ιιιετιτοιιω,

ΡτεεΓπροσιιι πεπειιτ ειιιίιειιτιε › Γειιτεπι ιπ ίειειιιιιι

οι·ειιιιιιιιιτιειοπι:ι ιπετιτε ποπ ιππτ ποιο πιοπετε μα.

ιιιιειιιεπι πι! τετιιοπεπιιππιτπετειιτι ρττειιιιιιιπ , ιιιΠ

ν: ειιιιΞ·επιιιι : οιιιιιιιιο πιο ιιιιειιιιππτιιτιπ Βεπετε

ειιιιια Ηπιιιιε , ειιιτι ποπ πεπειιιιτ πιοιιετε εΒεπε, ιιι

ιι πει ειιιιι:ειιιι:ιπι Ιω ξ ποπ εΠ ιιεεειΤε , νι Ριπ:Πιρ

οοιιιιιιτιιτ ειιιιιετε ι ιιιιοοπι ριεείιιρροπετεπτπτιε

επιιεΙππι @απο , Γεεπιιπιππι τιπειπ πεπειιτ :ιο ιι

Βειιτε οποτε. Οποτε ροτείι.Βεπε Με ριιι>ιιιιιειε,

νι ροιπιπιιι ειπε ειιιεεεειπ ειεᾶιοπεπι ιπειιιοιπιπ,

ε.εείπεπειτετ ιιιτεπόετε ιιι πεπετε ειιιιιε ιιιιιιιιε,

επι ι1επιιε.ιτ Με ιι·ιτειιοςιε ιπ Βεπετε εειιΓεειπειιτο

Σπιτι. Ι. Πε Με.

Βεβ.

εοπεειιιιιιιιε. Απ τι. ιιιεο , ιιιιποτειτι νετ:ιιπ, 'Μα'

"πιο εΙειίι:ιο ιπετιιοιιιιιι ιιιιετιιιιιτε Ρε ετ πε Με Δ( Σ.

ιεπτιοιιειιιιιει πω” ειιιιιιιιιο ειεθτι-ο πιειιιοι·πιπ

ποπ Ρεπιιετ πειεςπειε το ιπτειιτιοιιε ιιπιε,ιἔι.ι°ετιειπ

ο Ιιτιεττ:ιτε ειι€επτιε , νει ει) ιιιιππο πιο ιιπε ειΡ επι

8ειιτε ειι'ιετιειτει· ιπιεπτ. Υπειε ποπ Γειιιιιιιιτ ,

πιω `νιττπτιε^εΙΤε ιιι πω" , ειιιππι ιιι εεπίε πιο.

οποτε ιιιΠΡιε15 πιιιπ πιει: ποπ ειτ ιαπτιιιπ ι_πειιιτιιπ

ιπιτπτιο Ειπε , Μ! ετιιιιιι ιιιιεττειε ιρδι ειι€επιιε πιο·

πιο , ιτε! ιπτεπτιο ιιΙτετιπε Ειπε επι ειιι;ειιτε εΠιειιει

τετ ρτιοιιιτεπιι. Απ 3. πιώ. ΦΠ. ιιιιποι ποπ ποδι

ωπτ ρτιεπειιιπετιιιοεεοποιε, 8σεοιποιειε ιιιιιιιιιιιιι :επ

δ ποπ ριεει.ιειιιιιιιτιε , ι`οΙ5 νοιππιιιιε ιπετιιοτιιπι ειῖ- τα ε:

ιιεπειππι, εοιιεεάο: παπι δευτ εοπιιιιετιι ριππειιι.

πετιπ ιπτιπάιτ νττειιιιιπε νοιπιιτπειιι ι ιιιετιιοτιι03

@Με ο 8: ιιιιιε ι ιτε ει ιιιι·τιιιιοιιε ρτιεπείτιιιιιιι

εοιιιιιιετε ίεεειπππτιιτ ε ριωτιειιιπιιιιε: ποπ ροιιιιιιτ

ιιιιιιιιΒιιι ιιι6οιπριειε-8ι ιιιειιο:ιτιιιε , πεπο. Νιιιιι

οι ιιοιιιιιιιιτε τιτιιεπειιιπειτι ειιιιιπΒιιπιιτπτ ε τσι

Ρτοιοιε , :μια ιιιειιιιιιτ πιτ·πι.ε ιππιιιιΒιιιτετ εσπ

ιεειιτπιπ ιιιιεπι: πιει: πικαπ επ νοιπιιιεεερωμ.

τιιπι1ι ιιιεειιιι είπωω, οπο: επ: Ριορτιιι Ριατιι:ιιιπειε

τοτπιπ.

Απ ιιτοβ._όιΠιρτιιπππι επιιιιει.ιιοπ τιιΠιιιδιιιιιι- οι

τπτ ιπι:ιιο.ιτιιιε ριεετιείιιππτι ἐποπ ρι:επειιιπετι:,ιο- τω? »Μ

ιιι νοιιιπιιπε πιεπιοιππι ειιιεπειιιιπ οπο” ειιιδιπ Μ*

Ριπιπιπειιτπι φωτο ιιιι:ιΙιε .ωπιιιιιι , νε τειιιο

πιοτιιια επι ρτεεριιιιιιιιιτι ιιΙιε Μπι ιιιε.ιιι.πεπο : π.ιιπ

ιιεει οοίι:ετιοτε ιπει1ιιι Πειτε ριεεοπιετ εκ ιιιετιιιε

ρτιοτιοιιε, πάπια τπιπειι, δ: τοπιεπιιειιτειιοιππι

ριιπειείτιπτιιοιιεπι ει: ιιιιιιιε ρε2ρπι·2ΙΞ ιιιετιιιι: ν:

τοιιιιιιιο πιο , ιιπε πιώ ποπ Ροιιει Πειτε επ πιειιιιι

οι:επειι:ιτε ,πιτ πατε οι) ιοειι ετειιιιιτὲ. εκει]πεποει,

εοπτει.ιο. (Σπιτειιιππ , Πειτε ιιιιοειι ειιιαιει ειεθιέπε "Μ

πε πιειιιοιιιιπ εοπεοπιιτιιιιτετ οι νιιιιι.ειιιετ , ποπ ΙΜ" “ω”

. . . . . ιιι Με `
επτετεπεπτετ 8ειοτπιειιτει, ιιιτεππιτ ι·ιιι Ριιιιπε,,":Ρ:έω

ὅ

οποιπ πιω ετιιειιειτιτ ἐιοιιει·τι ..με ειιιεεει ιιιιετι βπ_Μωμ

τιοπειπ ι·ιτιπιιιι Β'οιιιιι Ρτατιειιιιιετι ιιι[εειπιιπτιιι τω.

τι ποπ ρι·πόείιιιιετιε , ιιιιιεπι ιπειιοιιτιιιε , 8ε νιτιπε- `

πιει, (ειιιεετ νοΙιτιο ιιοετο Ι)ειιιιειτπι πιο , νει πι

ιιι νοιιτιο ΐοεπιπιιτετ πετ τοιιποι:ιτιοπειτπ τιιιιε . επι:

πιο τει ιιι:ειε ε ιο ιιεπειιιιειιτιε : :πιο @επι νοιππ

τεε πιειιιοτιιπι εΠιεειειπιπ ιιοπιιιιπι εοπιιοτετ ιπτ

πιω-τ Βιοτιιιπι ρι·οοεπιπ:ιιοιπιτι , ντεοιοπετιι Πο

ποτε ο τε πεπεποειιτειπ , ειιπι ιπεο ιιεεισποιιιιιιιπ

οι @οπο ιιείιιιιιιι ν: 00ιοΠ2. , ποιο ιιι επ ιιΒιιο ποπ-ι

πω:: Γιιιιτ μπειτε πτιειιτει , ιι ππιοιιε ρεποετ ποιοι:

πο Βιοτι:ε ν: φταιει ποιι ροτειι: πιει νοιιτιοειι·ι

απ: ιοτιιιπιιε πιο ιιτεοτοπ:ε , Για! ιιιπιιιιιι νιττπεἐ

Πει Απ ιτεοπιιι. πεεο επιεε.ιιεειιιι:πει ιπτεπιιοπε ι π; _

ιοι:ιιιιιιι Βιοιιιιι ,ίει:ι.ιε πε ειιιεειι:ι ιπτεπτιοπε νιττπιι- ώ! ιΜΐσπαζ

π, ιπιιιιείε ιιι «και νοιπτιιετε πιιιιιιιΡειιειιετιιιι-τ

τω". Νεοπε πιο : 8τετιε ιιι.εριιιιιτ ρειΓειιειεπε

τω” 02ο Βι·ετιε ετιιιιπ ρι2ριιιιιΕ οιοιισιιι. πιω ·

ρειιειιει:ιιιτιπ ιιιειτ τοιιιπι εοιιιθ:ιοπεπι ° ιιπιτιιιοέ

τπιπ, οικω πιει: οι: εοπιέιπο ιι·ιειετι ροΙΤιιπιπε, ποιά

ιπειιιιιιτ ρτιιπωιπιιιιιε . ειπε πιο ιπειιιιιιιι ποπ επι

Μπιτ; Βιοτιο. νετὸ ιιιριιοπιτ ιπειιτ:ι , πια-οπωρ

ροιιιιπτ πωιπ επιιιει "σε 8ιοι·ι.ι ποπ πετειιιιέ

:ιιι ει: επιτιιιιε @Με εοιιιιιιε , τετ! ει: τπειιτιε πιει-ε

ιι.ι ποπεπτιππε:ιιιιιιιιτι ετιιτιε εοιιο.ιπ.0.ιοπ 3ιειιΠ!.μ ο

ιοι)πετιάπιπ άι ετι:ιιπ πιο ιιιιιιειΓ. ιπ οτειιπε επι ιιι

πιο ειιεειιτιοπεπι πωπω, ποτε πω” ει: πιτ-τω, ε:

πιιιοπε Μπι€ιι ποπ (Μπιτ ρειί-ειιειιιιιιιει

Απ π. πιο. ι:οιιιεπ. οι ι:ετοι·πιπιΒιιιπεπτ; ίιεπί λ

-αιτιιιιιε ποπ ιιιιιιιιιτ ειστιειπ επιπιπ ιιι ειιιεςπιιοπε

Χ ' περιπ
κ



ιπ..---ς·--·τ

η: ΒΦιιιι. Χ12. Β: ι>ιωινιενειιον2. :ινα π::

:ιαπαπ:ιαπια: ι πιαι·ι:ι: ιιι·ορ:ιι:, ι:α παι:ιιια ιιιιιιπ πια πω:: Ροιιιιπ: πι:: πωπω ι:Ιαδιιοπαιπ αιι

:παπα ιπ ιπ:α:ι:ιοιια: ::οπ::ιι να:ὸ , :μια πο: πιο: Βι·α:ια:π. ι

πω:: π: σπαειιτιοπα ιιααιριιιιιι: ιιαραπ:ιαπ:α: απο Α ο α. απο απ:αα. ‹ια νοΙιιιιια:α αι:ιιοΙιιιιι, α: π:: Α

πι:: παπα, α: αιιιιιι:πι α:ιαι:ι :1ιιοα:ι ιπ:αιι:ιο:ιαπι και αιι:α οιια:ιιιιι ρ:αιιιΠοιι::π; αοπ::αιιο αιι:απι Δ' »ΜΕ

αιιοιπιιι: παρεπιιαιιιαι· α:: ιιιιιαπι :παιι:ι:. πωπω ει:: νοιιιιι:α:α παπα:: , 8: ιιι:α&ιι μι: οραιιιπι

ΒΙο:ιαιιι

πι:: αι:ιο ιτιιΙο , πα:ιιμα ιιιια:ιοιιι: πα:ιι:αιι: :ια

Μια: δ: πωπω ν: ιιιαπι οι: πιατι:ι: πινω:: , πο·

τοΒιιια: :ιιαιο:ι ι:ιατία&ιοιιι πω: , :μια ορο::ιιιιια:

Ρ:ιιιιιιιιιι αάιιι:ι , απο ιιΙαπι .ΠΜ ιπ::ιιιιι::, ποπ πω;

Γ:: πω:: Παι νιιιοπαιιι _ :μια ως ποπ :ιι ιι:οροι:

:ιοιια:ππι Ρ:ιπειριιιιιι ::ια:απιιι. ναι:: Βιο:ιαιιι ω::

:ιοι·ι: , οιιαιιι ποιοι: ιιπα ρ:ιαιιι:ιι:ιο ιιιαιο:ι: Ρα:

:αθ:ιοπι: ει:: ::ια:αιι , ιιαιιιιι: :ιαραπ:ια:ιια:α :πατι

Ρα, ποπ :απΛέι:π Η:: αι:αι:ιι:ιο;ια , Και α:ι.ε;:ιι :Ρ ιρεά

πι:απ:ιοπα. ιι ιι . αιι:α:π ιο::Χαπι :πια ο ιιιιι

απο:: αει Ρ:οιιέιιιιιιι , αιαάιοπα::ι απ ἔι·α:ιαιιι ποπ

ιιαιι αι: ιιιαιιιι:: Μια ει, ιιιοιιι: ,8παιια Μ: κι »πιο

μια [να πω: ιιιιισιιιιηιι2 €ιιιπιιαιιιαι , πανι Ξιιιι.ιιιοπισ

ει: ιι&ιιιιιιο αν πᾶν:: :3ιιιήιια: :πιω αι: ιι.ιι:::ια

:ι:ι: ποπ ιιιιιιιιιι , ν: θα:: Οιι:ιιιιι:: 0:80 παρα ν:

πο: Οιιιιιιιαπι αιιι:α:αιιιιι:.

π - "_8_ Π ι ο ε : : δια:: Παπ: αο:ιαπι :ιαι::α:ο , :πιο

@και €:ιιιι: :ια:::αιιι: νιιιοπαπ:ι ιινιιοιι. :ιααι·αιιι: α:ιαιιι

ειο:ια:π :ο:ροι·ι: πιω:: δ: οι:ιπα: ποια: πω,

ν: ρι·οο:ια:αια: ιριιιιιι νιιιοπαπι πα:ιιιαΙι:α: εοπια

ι.ιιιαπ:α:: ιιοα ιαπιαπ πο:: οιιι:αιι:α, ιιαα:αιιι: Πει”,

εα:ι:ιαπι ἔιο:ιαπι-αο:ρο::: ::οπια::α πιω:: παμπ-ι

παπα:: α ::ια:ιιι: :ρω ιιι·ιαπιθ: ι πι: ποιοι: εαπ

πω:: ειο:ιαπι ι:,:α:ι: ιιαι:α:πα:α ρ:ε:ιαιιιπα:ι: αοπαπι

:ιαατα:ο , (πιο πι:: 2:ατι: ιιαα:αιιι: 8ι·α:ια:π απο.

απ: , 86 ιιπιιιι παιιαπ:ι:π:α: αι: ι πω:: πια:ι:ι:

μπω, :πιο ιι:αι·α:ο αιπ:ια:π Β ο:ιαιιι ιΙΙι: ι:ια

αν:: αα:πα:α. Κειρ. ιι:α: ρο:ιια:ι: Παπ: πο:: :ποιιο

πο. μια. Βιο:ιαιιι οσοι: :ι:·αα:π::α , :ια :πιο :αιιιαπ πω::

πο:: :ιαι::αιιιιια αοιιιοι:πιι: α:: 5α:ιιι:ιιι·ι: ι δ: Ρα::ι

Μ:: α ιπ ποιοι:: , δ: ιιοι.ιιιιιι: ιαπιρα: 8ιο:ια ποιιι:

ρ:οιιοιιι:ιιι· ν: ιιια::α: 8: ::ο:0πα; ιι αιι:αιιι ιιΙα :ια

Μ". :::::α αιιαπι Μια: ,(ν: ειιτίι1ι:ιι :ιοπιιιιι :πω ι·αιια

:οπιιαι:ιι:ι:ι ιιοαι ιιπι οι α: αΙι ιιαπ:ιο :ιο ι: ιπ
8:::ιο:ιι:ι: ιιιιιπιιαΕιιιιιιι ω:: , :Βια ειο:ια αοι

Ροι·ι: πω:: Μ: απ:: απ:: νπιοπα ιινιιοιι. πια

:ι: πατατα; ν: ρ:ορι·ια:α: αοπΚοιιαπειιιαπιι ω:

πω: αιια:ι:ιιιι α Ρα::ιιιι1:. ν:ι:ια πιιιιι: αι:ιιιαιι:ι

Επι: πω:: π: πωπω α:: νι Ρ:ιο:ι: ιια::::ι , αιι

Επι: ιιιι Β:α:ι: :οιια:α :απο Βιο:ια ιτο:ρο:ι: : α:

πω:: αι:ιιιαπ:ιιιιι: :παιιτι: ι:ι ποοι:. ιιιιιιο :ιαδιο

αι: νι αιι:ιιιιι: ρ:ιαιαπ:ι: ιιαα:::ι εοπια::α:ιιι· ιιοιιι:

129- αι:α:πα Βιο:ιαι ιιιιιιιιι:. πιω αο:ιοπι ιια::α:ο
'

,

ΜΒΜ· απο ιια::αια Μ: ν:ιιο ιινιιοιι. ιιπιιιιιιαα:α:ιι Μ:

Βιο:ια αο:Ρο:ι: απ:: , :μια πω: α:: παιιι:αΙι:αι·

::ο:ιπαι:α αιιιιι πια ; Μ! αοιιαπι πιο:ιο Βιο:ια απ

ιιι:ιιιαιι:α: εοπ:ια::α αιιι:π 8:α:ια «πω, ν: ιι::

&ιι: απ:: ιαπιιιια , δ: πω:: αιι:π ::αιιώ.. 1::τΡ.·

:ια8. ιιιιιιο:Ξέιαπι πω? , οιιιι:ι @να αιι ιἔιππαι:α 8ιοέ

πα, ν: :ιι π: σπιτι α:ιιιπα, ποπ ε Μπα, α

πιιαπι :αιιιιι:ιι ματι: αιιΒιιιιιι:; παπι ιι ε: ποπ :Β

8:ατιιι ιιιιιιιιααπε δ: ιιαιιι:ιιαιι:, αιιιιι :μια :απ:ιιιιι

αιι ιτοππακα ειο:ια , ν: ιιιιάιι: αιιιιι ιαπιιιια , τω

ιιι·ιαιιαιιιαπ:, 8: αάιιαιι: , παπι :μια ποπ α:: ρα: ια

::οππαιια ειο:ιαι σπιτι πι:: θα:: :ιοιιι: τω:: Ραι::α:ο

:α , πιιιιιιιιι ιι:: ιιαι:απ:α :κι Βιο:ιαιπι @απειο απ

:ιι:1)αιι: αΙιοι: Ρ:αιι::ιιιιια:ππι ατι Β:α:ιαιιι ιιιιιιιι

ααιι:α:ιι . ποπ αιι€3: :κι ιιι.ιτι:ι, πιιΦι::ια:ιιιιέοοιια

ι·αιιοπα ι Πι:: μα: αιιιπα:ι. να:: κι:: α :αιι:ιτι
8:α:ιιιιπ ιιΡοιι αιιΒιιιιιι: , πιιι :ια:ιαπιιαπια: αποιιιι:

_ πια:ι:ι:; ι:α πι:: Βιο:ιαπι , αιιπι πι: μα: πα:ιι:α

: Βια: αοππαααπι , π:: :ιαΡαπ:ι:ιι:α: αι: ιιιιια::ι.

πρ. Α τι. α. αοιιιι:. ::οποααιιιιι: Οαιιαιιι , Παιιια:ι.

Θη:.σω; πιω:: πιιιιο:αιτι ; Για :παιιιι: οι: παεαπ:ια: παπι

Ρ:ιιιιια8ια , πο:: πι:: Σαπῷι: εοικαιιιιιι:ιιι·, πω:

° πω ποπ ιιαΒιιι: οι: :παι·ιτι: , :μια πω: Ρ:πιιιιιοπαπιιΕι: πι: πατα: απ 5·. παπι ιιιια μπαι::- Σιιιι :ι

πατι αιι€απ:ιι: απ:α , ιιιια μοι: ριιαιιιιιοπαπι :πατι

τοιιιιπ α .ι.αι:ιιιια: να:ιιπι απ , οιιο:ι ιιιι1ιιι: π: :ο :ιτε

οπο αιιιιιι::ι:ιι:, πιιι αι:ιιιιΒιιια:ι π:οιιι:ιαπιιθ., α:

Ρ:ιιιιιιιι:ιοπα Παι. να:: :ο:ιιιιι πι , :μια ι:: α:Βιι.

αιΤιιιιιι:ιιιι , πιω:: , ειιαιιιιι εΙαᾶιο :πι 8Ιοι·ιαπι

απ:: π: πω: ρ:αιιιια πω:: : παπι ιι: ρ:αιιιιιι:.

ι:οπιρια:α αι! αατα:ιιιι Ριαααιωιιιο ιαιιιαπ:ιο:ιιιπ,

π: παπι ει:αιιιιαπιια::ι :στα Μπι:: Βιιι>"Μιι0

τΕπιιιΒ |

Απ. πι. αοιιιιι·ιπ. ΜΒ. :ιιιποι·. παπι Ναι:: πο· 'πι'

ᾶιο πι! ειο:ιαπι ιι: ει: :ιια:ι:ι: , :μια :απιαπιιιαα Α. να·

πιο. πια:ι:α ιιιιι:ιαπ:ιι: ιπ 2:αιιιι, :μια αιι πρι:: οι:

τα ιπιια:ιαο:τιιαι , α:ιαιιι :Μάιο απ πιοιιιιιιι α Μην:: -

αειαὸ :οτα Ρ:α:ιαιιιπαιιο :Η σου: Φιωι00ωι2ο

δια:: Πα:: ιιιιι:ιιιαα:ιο αιιιιι:ο:ιιι:ι θα: :Χ πια:ι:ι:

::ικαιιειι:ιιιιι:, ιαΙ:α::ι ό:: :οπ8:ιιο , «μια ιαπι:π

Επι:: ιιιιιι πια:ι:α πι:ιιπ:ιι: μια:: πιανω. (Μ: ει:

πιιΙΙι: ι·πα:ιιι: :ο:ιια::ιι: , :στα ιιιιιιιιαα:ιο πω::

8:α:πι:α, 8: οπο: ιιιιια:ιαοι·ιιια.

· :ει:1·1ο τα·

@πικαπ-βατ αβαδιιω πιανει::

πωπω::

νδ. αοπειι:ιοπα: πα:αιια:ιαα τω, ν: απ: :ιζ

ποιά π: Ρ:α::ιαιιιπατιοπι: αιιαθιι:. α. ν: οιιιιιιιιιι

ιι: :·ιΤα8:ιι: Παι; ειιιπ απιπι ρ:α:ιαιιιπαιιο Ε"""'ι

π: αδ2ιι: Βιιιιππ πι::π:ι: , :πιο οιαα:ιι:ιι :α:ιο:ια

ιι: ιιι:ιει:ιπ· ιπ νι::ιιιι :α:α:παιι;ι ; :ιιιιιιιιιιι:ι α:: α:

ι:ᾶιι: ιι:α:ιαιι:ιιια:ιοπι: , Πει απο:: οι 3 ορο::α:.

οπο δ: , ν: ρααεα:ιιιιι , ποια ο:: πιο:: απ: :ια

φιιτι Ρια::ιαιιιπαιιοπι:αιιΕ&α: :θα ποπ ροΠι:. α. :Μαα.;
ν: ιιιιι.ιιιο ιιιοιιο :ιδιο αοπιιιιαα: :κι ιιαα:ι:ιιιιιιιαιιι ι

ιιιρα:. π:: ωιιι:ιι,π :α:ιτιιι:ι οοιιι: αο:ι:ιιιαα:α, :μια

απ:: :ιι:άιι: Ριω:ιιιιωιοππ π: αιι:ᾶιι: πω: ρα

αιιιιαι·ι: νοιιιπτα:ι: _ :μια Παπ: τα” ::Ρ:οιιο: :ιι

Πει: αΙεθ:ο: , :απο ι·α:ιοπα πω:: νοΙιιπ:αιι:,

:μια πι:: αιι:ι:ιιαια πιαιιια ρ::α:ια:α: απ ιιαα:ι:ιιιιιπαιιι;

ν: αιι:1ιιι:ι οι απο:: :αιι: νοιιιιιτα:ι:, ν: ιιιιιιπ-ι

θα α νοΙιιπ:ιι:αα:Βα :αιι:οιιο:ι παπα: αθιι :οτι-ι

?στα :κι ιιααιιιιιιιι ιιιιια:πα:. παπι α:ιαιιι ισο:οιιι:

π: πα: νι:α Παπ: αοιιια:: ιιιιια:πα:. ιιιοπαι:1ιια: πιο:

Ραι·ιιιια::α ΡοιΤοπ: αει ικα::

Ε: πι: ιι: , ν: αο::ιιιιιιιιια πι: :παπα π: νιιιιιαι·- η:

ιαΙιιιιι: απ:: ιιιΡα::ια:ιι:αΙιιιιι: , Ιπαα::ια:ιοπι:, Κα· ο:"Π“Μι

:ι:ι:ι :ιοπι: , 1ιιιι:ιιιι:ιο:ιι: $α::α:ιιαπ:ο:ιιι:ι , δ: '"έω ή.

Ρα: ιαα:ιοιιι: Βιιιιπι να:ιιι οιηιιι:α:α , ποπ πι: :.":Ε.ι::

ιιιααπιια απο:: :::α:ιαιιιπα:ιοπι: , πιιι :Μάο αΡ· ι:: ,ΜΔ
ριι:α:α :ι:ια:ιαιιιπατο, πω: @μια ιιιιιι: Ρει:ιιιια· ι'

π: νοιιιπ:α:ι: , :μια Βαν: Μ:: ::ρ:οιιο: αιΙιει:

απο:: Ό::α:ιιιιιιιιαιπ αάιι. ι. εοπιιιια:α:αΡιπ:ια

:α:ι:ιι:π απο:: ρ:οιιι€ιαπιια ιιιοι::πατ. :μια Παπ:

απ οπιπα: ια :κιειιόι:. Νοιι αι: αιι:α:π παα:ιΤα:ιιιιπ,

ν: αιιι:ιιιιιι α: αιιαιέ:ιι: ρ:απιειιιιι.ν: :ιδιο ι:οιιια:α: :κι

ω". ιιιρα:πιι:. ροιιιιιι€· ιιια:αιιιιο πω:: , ντιπ::

ιπαπ:ιι:π πω, π: ιιιιιιαιι, ν: :ιιιοι:ιιππιια ι:πο:ιο

Μι “ω” άιΓΡ0Παι , ρ:οπιιιια να! :αιποια , ροιι:ιιιὲ

ναι παεα:ιπα , :α::ιοιιαιιιιο :αιιιιι::ι ιπιπειιιιπαπ:α δ:

Ραεαατα, :μια ιι:ιρειιιιι:ι: , πα ιιτωι:ιιι:ια:ιι: :πιο

αιιιιιιιι: πι:: Ριαραι·α:ι: ιιαα:ι:ιι:ιιιιαπι πι:: ρ:οιιια

πω:: , να! αειαιιει·ιι:. Η πι: ιπαιιιιιι:ιι: :α::ια, πι.

:1ιιοιιι:ιιιαιτ:αιιαάπ: Ρ:ΜΜιιιια:ιοιιι: ιι:ι›:α: εαπ· ιι 0ιιιιιιιιισ.

· οπο::

`π-`-ή-0



ι : κ. ~

Όσ:ιιιΜ:.

μουιιΔ:ι

Π 97:

. Ώ:π:Πο

ι”.

ά9ῇΠΠι

ΡτιιΕΔ:::

Διακ. α.

'39.

.40..

(Ιούν.

η::

οπο. ιι ν. Σ:::ιππωπιπ,:πεπο.
ω:: ::ιιια οι:::ιι:ιιι 8::ι::2 , οι Πιικιππ:. Ριο:ι:-·ι:ιιπά::ιι::π:επ::οπο:π Β:::::::α::ιιινο:::: Τ. ΙΙΙ::

::::ι::α:, π. πο: πιο, ποπ:: ποπ:: α:: Πιι::::ιια:.

π:α:::;εοπ:ι·:::: : ποπ ο:: ποιοι:: ιι::ει:Πο, ν: Π: οι

:::π:: Πιρ:::ια:ι οποιο Πιπ::αιι::α:π , Π:: Πι:πε::, ν:

:α:ι::ιιιι οποια: :ιιο::ιι:::: ΠιΠ::18ιι€ιι::α_ ι:ιιρ:::: ε::

Π:ι:οε οί::·έ::ιιιιιι , α:: :ιιρο:ιια:ι πια:::. ι:ο:ιάιι::::ι

::ιιιιι: πι:: σ:: :!οποι:ι:ιι ιιπ:ιι::::ιιιιι ; :ο Με:: 8:

:π::ι:::οπο εοΙπποιιιιιι , ν: ::::ιεό:Π:πα:ιιιιι :οικω

α:: επ:Π:πα:ιιπ: Ποστ:: :ιι::::::ιε οοπ:οιμιο:ιοιιιιι. απο·

ια ::οποι:ι:ι: :μιο:ιά Πιπ::απ::αιιι Πιροι:ια:οια::ιιιιι,

ειι:ιι::ιιοι:: Πιιι: οιιι:ι:εΗ:α οπο: :ο :πι::π::αι επαι

:πι ::ιο&αιι: α:: ο::::ιι::::: οπο:: : οποιοι:: ιι!:ιιιιιι Π:

πω:: ν: ::π:ι, απου.: ν::ι:ο:Μ, ν: :π ιμια::πε:

Ρ:αι::Π:ιιι::οιι::::::ο, ::οιιΠ::ιι::ο ποι:::ιιι::π:: ε::

Πιι::σε::::οιιιιιι ρ:α::ι:::ιι::ιιιιι ::οπο:ιιιιι , οπο: ν:

ιιια::α ο::Ι:παπ:ιι: α:: π:α:::. ν: α:: Πι:ι::ιι :οπίσ

οιιι::ιόιιιπ. Ρ:ιιιΠι: :::::::πι·ι::α :μία αΙ:ιμια Γιιι::,

:μια :πιιιιοο:α:ὲ :πΡΙιιιι::: :π πεα:::ιιο:π:ι ::οιι:Εοιι.

“οπο” ν: Πιο: οπιιι:α ι:οπα, δ: π:::::α, ιιιιιι:μια:1ι

ροεοα:ο :π:ειιπρ:α, Πι:: Ποιο:: οοπ::πιια:α Μπι:: :π

ίπποι μα: :πιο :Ρίο ροιΠιιι:ιαπ::2 οοιιοι αΙ:α,::ι:ο

:αιιιίι:ιι ιιι:ι::α:ὲ :ιοπι:ιι::ιιπ:. :Ναι :μια ι:ιιΙΙοιιι&ο

ν::πειι:ιιι· α:: εαπ: ::οπ::::::, ν: Πιο: οιπι:::: :ι&ιι5Πιι

πιο: , :πιο ιια:ιιια:οι, :;μιδπι ::ιρει·πα:. :ιι :Βιομα

οα::_ἑ::ιοὁΩΓ::πα:σ:Ι::::: : απο:: νο::α::οπ:: :πό

Π:α::ς:,· ιμι:πιι:Πιπ::ι:::: :ο::π: ρ::ι:::οΠ:ιιι:: ι Όσο

:π πι:: ν::α Ρ:2Π::ι::: , 8: εα:::α::: π:: Ρει:::α::::οι

ιαι:Π:ο. Α:: Π:ι8:ι:08 ::::&ι::ι ο

π:: :έσω :ια::::α!πι πι:: :[Πιέ:α:. μια.

- *Πέσο '
~

ΟΝΑ πα:ιιιιιΙ::ι Πιπ: :::ρα::::η αΙ:α::::&απι

Ι):ιά ::::ι:ι:Π::ατιι ::οπ:π::ι::οπειι-ια:ιιιη , νο:

:ιι:::πιπ::α:::π , ν: κ: :ιιπ::απ::α 8:::::2.::ο ; ν:: α::

::::ιπ:α:ειι·ι , ν: ρο:οπ::α: δ: ρι·οι::::::α::::: πι:: ει::

ομ.::·.ι::οιι:: :::Πιι: :ιιπ::αι:::2.Ωιιιι: α::πιι:: πιο: :Ιπ

Ι:::: μπώ:: α:: ::ι©ι°ἐ :ια:ιι:α:::5 ; απ:: Μπιτ, δ:

πο:ι:::2. Ρο::ι€ίε Πιο: , που ταιιι:ιπι ::ι:&τι:ι: πι::

ποπ:: :παπα , ν: ποπ:: :ι::ι:α::ο , οικω ιιοπ:πται,

απο: δ: π:: :::ιι::::ι.

Ρ πω:: Πιι:. α:π::ιιπ:,-0ιιι:ι:πποπα :ια:ιι:απα :εζ

Δ :ει:ΐοθιιι::πιιο:Π:::ι .Μπα ι. :ι.ρ.ιιι:.α3. ω. ι.
Οτο:: ::ιιδ:. 6 άὶῇι. π. δικια. Μ. 3. Π ι:: ::ιαι::::ι σ. 7.

:::::::α: Μαιο:: π: ι.άν:. πι. οι:: ι. απ. 7. πω:: ο::

τα, 4Ι:Μ4Ι:Μ ρ:οιποι::: , ο:Μι|:::::ι:: π:: ::α:::Μιπειιι

::ιι:μηπειι:Μπ,@απο οι: ::πρ::::υπε "πι, πι:: οι: παπα'

κι ριψ::ιθ./Ξιι: ιμιι:ιιιιιμιε πι:: νικώ, ιο::ιιιι :ιι::ιιι:: :ιι

πω: ιι::::::::::τι. Ρ: οο. ι. :Χ δ. Μ:: ι.ρ. π. η. .ο

8.ιιι!α.:$ά :ιπ::·ιι. νπ: πω:: , πιω:: :ιηι::::ιιιιιπ

πι:: :::::2:ποε :::ι.ι:·Ηιι: α::οιμι: ρ::ιιι::Π:ιια:ιι5 πο::

ΜΠΕ:: :::Βο ::ιπ::.ιπ::α Μάο:: :::::·οο:::πι:α πι::

:::::::ιιι: :Ειπα α. ΠιπΠαπι:.: Ριιι:::::::::α:: ματι::

:μι:ι::ιι:αι: ::ι€2::::ιό::ι::τι ν: :ὶι:::οᾶιιιπ , Ε:: ιμιο :Ι

πι ::::ρ:οπ::α :Ρο δ: ι :μια ν: :ι Π:ιι:πο :πί:ι·ι:πιεπ

:ο , ::π::ειιόιι. ά:: 3. ομοσ:: ποπ::ί:α ιποι·αΙ:α α:: ωο

::ιι:ιι ::οπ::ιιειιι:: ::ιιιι:::::::ι::ο :παπα , π:: Πιπ:

0πΠα::ι:2._Β::ι:π08::ι::2, οπο ιπ:π:ιε Π:: :π€ι:ἰι: :ιι

οοιι::πιιε ποί:::::::::Πιπι::α:ιιι·, ποπ:: εοιπ:.ι::ο, ορ:ε,

αι:::::,π::: πο:: :::::ιιπι::οπρι , ο: Ραπ' ::ιιι::οια

π: "Με ::οιιιπ::ιιιι: , ν: ου:: ποπ Ρ::::::: , πω:: ο

Ροιο:ιιι, 8: :ιιΙΙ:Π:ι::ιιι_ α: ριο:πιο ν: 8:0!”:Β:Πιθ0Π··

:::μια:ιιιω (:οι:Π:πι. Πει:: πο:: 0ιιιιι:8 ραπ :ια δ:

:πι::::::α:: :οΙ::ι:π Ι):ο: Νεα:: Βιο::::::ι ιπιι::ιιιιι

::οπ::ιι:::::: :οι::ιι:ιιειιιπ:. π. νπ:ιι:::α:ι::: ό: οιιιπ:

πιι:::οπ:ι, :πιο παιιιια!:πιιε, ποπ:: Γιιρο:ι:α:,ει: :Πο

α:: πω. 8. Β:Ι::απ:ϋ::: Ποιο:: ΜΜΜ ::ι::::-ιαπ:αι π: πο

παπι, π, οι:: Π:απά:::ι: ρ::ροπιιιι:ι νιιω::[ισι: .:α:ιδ::. ;

Ραπ:: :ιι:ειρ:::αιι:πι π:: μπώ:: πιο: , παπι π: 4

Ρ:οιιι:ὁ :::::οπ:ιιι Μπι:: :ιυμβ:ιι:ι: , πο: :Π , Ι:- :ίο:άπια, Π::ιιπ:Πι:ιι πα:ιιι:ι:Ξ οιι:8:π::α::ι 010:π::1::ιμ::

ι _ 1“:::ι.Ι:9:Βιο

“Η

Πιο: σ::ι::::ιιι Ρ:::::::Π:ιιι :μια Πει:: πιο:: ::::α::1::· '

παπι: α:: Μ:: ρ::::::ί::ιιι :οι οιιιιι:α , 8: ω:: :α› :μια: .

από:::πιι: ρια:ι::::::ιιαπ::: :::οιιοι:::ιπ:: επωμισ

::::::ιια::σεοιιιΠΠα: :π αέ:ιι ::ποιο Π:: : α: αυτή:: '

ποπ:: πα:ιι:απα :οπ:::: 06:15 ρ:οι:::::ιιιι:ο παει::

:ιι:ιιαιιι: δ :ι::ει:::::πα::οπο: πο:: .π. ε:: :ιπροι:ιιιιι

Π:ιι:πιιιια , :μιπ:επιι: :π::::ια: ::ιοι:ιιι:οποπι οιιι.

π:ιιιπ :πο:::ο::ι::ι , :μι:π:ιε α:: ::::ιιΠι Β::ι:::ι:::

ΒΙο::8 ι θεο ΠπΒιι::: :::ιτι:::Π:ιιαι:ε ρ:οπιιιι:ιι πι:

:μια :α::οπο ::::ιιι:::::ιι:; δ: ο:ιι:Πα ποπ:: :ι:ι:ιιια-·

πι: Πιο: ιιι::::::ι πιι:ιιΓπ:οοποιεο: ΟοιιΒιι:ι. Πει:: απ!

πο:: :οΙ:ιιπ ΡιώΒι:::Π:18:1::5 ::ιιΒΘ::5 οι ποιι::π:πιιι . ..

::::ι::::::παιιι:ιι ΒΙΑ:1:.:::ι ΒΙο::2 ε1Π:π:::ιΙ::,Πο :::αι:ι

α::::ά:·ιι:α:::: :::Βο :παπι :μι2 :οι:::::::ιιι: α:: :οπο

Πιμιι:ιιι:ιιιπ :::::ιιιι 8::ι::ιιιιι 8:ο:::: Δ:::ιοιπ:α:::,

πιο: ι:Ηαά:ι: ιιι·α::::Πιιι. που: ο:ιιπ:α πω:: παω::

::ιι Μπι:: :οοοπ:1ικιιπ:: επι:: ο: :::ιιιπιο::ι πω::

ποα::Βαιιι:::Πι , δ: Ρ80ιι::8:'85 8:α::α: Πε:ιαεα:ι:: .

:8:::ι: πιο: :ΠΪ·ᾶιι: ρ:::::::::π. ·

8 ε οι· πι: ιι :ι::8:ι:, νΠιιπ: ::οπιιπ: πιιπι·.ιΙε _ κι::

:Πο ::::&ιιππ :::α:::ι::::π. ο:!πι:::. :ιι ι. άι|:. μ. σ:: Μ.Ρωάσι

ΜΙ::ΜΗ ιι :ιρ:::. 6α::::Ι. έωιπαι:.3.::ιι6. ι. νιιιι:ο- "Μ Μ”

σαιτ, Πι:.ι:ιι πω:: Πιρ::::ιει:. :σε ::::&ιι:ιι μα·

ὸ=ΠἰΠσ ιι :μπα ριιι::ΐ:ί::ιια::ο ε:: ::ιπ::ιιι·ι ό: Επι: ,

:ιο:ι ο: ιι::::ιμ: πώ:: π::.ι:::ι:ι:ο Πι:ια:ππ::ι:. ό:

πο:: :::ιεοι::::πι α: :μι:α ιι:π:Ι , οπο:: ο:: :οιπιπιι

π: οπο: ιοριοπ:: , ποιο:: Η:: ::::έ:οεμι·οοε

ίι::ι. α: ποιια π:ι:ιιιιι|:α Πιπ: :οιιιι::ιιπ:α οπο: Με· η

ρ:οπ::: :8::ιι:. ΟοπΠι·π:. :ο πο:: ε:: :Πάσο (ΜΒ:

ρι·σει::Π::ι. οπο:: ::οπ:::: α:: π:α:::ιιι:::ιεπι Πι

::οιπα:ιιι·ι οοιι:οοιι:·πόα:π , να: αι:Β:::::α:ι: ; α: ποπ»

:πιο πο:ιιι:ιι π.ι:ιιιαΙο εοπ:::: α:: :πιο , επι:: ποπ

:ιιιιι Π: :::ο:ιοτι:ο:ιπι1::ι ιπ::ι1:ιιιιι α:: :α:::ιιι Ηπα::
::αιιΠιιιοιιιιι. _ _ 'ο

Τ:::::α οπο:: , :α ιαι:::ιπ: ποπαπα::ι:αΙ:α :Πε εί

Π::ί::ιι: ρ:πό:::_:ιι. οπο: ποπ:: οι: ::ι::::::8 ειπα:

:οιια·ι:ιιπ:ιι:: οι: ποιοι:: πο:: Πι:ι: , :μια ν::α:ὶ

ιπ:::πΠ·::αιιι οοιιΠ:ιιι::οπ::ι::ι ποιιι:π::, ν:: Μπι

:::πΠται: προ:: 8: ποπο:οι Γρ::δ:α:ι:: Π:: οπο·

ν:: α:: ποπ:Ποε @Με ν::ιιιιιιιιι , νι:: α:: :εκκι

πα Πρ:: ι :μια Ποπ: ποπ:: :ι:ΩΡ:::α:, ν: :παπι

οπο: Π›::::ιι::ι :Μάο εο8::ιι:ιοπ:: ποπ:: ::ιίρ::::, μ

μ.::::π:ιι:. Μάι. ι. ρ. πι:: 93. πι:: π. α·"|ίΠ.Π!0.4:Μ

8ι.6:. π:: π: ια::::ιιιι ο:: :::::$ιιι :::οι::Π:πι

οπο:: ν: οι ι:::&ιιιιι πεπε·Πε:ιιιιι ι ::::α::οι:: πιο:

:::·Π:πα:ο 80:ι:::::ι:: α: ποπ οι:::ι:α οπο:: πατο

:α:::ι ΡιΩι::Π::ιει:ο το:ι::::ι:ι:ιιι·, ν: ο:Π:ιιθ:ι πώ

πι::ι::α ἔιοο:6.ι::0:ιο οι·εο. Μιι:ο: πιο!» ιι: :προ

Λ:ιειι|:: Μια, ρι·ιει::::::πα::ο ρ::::::ιο: α:: ο:::::ιοιιι

@απο ν: :::Π:πέ:ιιπ: α:: οιΔ:πο οποιοι 18::ιι:

:α :ιιιιιίιπι πο:ια πα:ιι:Απ:ι οιιιιι: :Πέθ:ιιε μισά::

πω. :μια ν: :::Π:πέ:α πε:ιεπε:α π::::α::οπο πω

.Η :οι::::ι.ιιιιιιι: παπι οι: :απ::ιπι :ιο:Πιπ: Μ::

::::ι::::ε:α οι:: ΕΙ:::Πιιπι ::ο!!αια: :μπα οι: οπο:

ΕΜ!. οι. ο· ως. οππω πο:: μι: πω: , ν: ΜΜΜ:

::ιπιίε:επιιιι, [ιό μι: ::πρ::: :ιισιτ:ιι:::::, α: :::|ω::ιται:ι::.

Π:οο π, ποπ οπ::ι::ι ποπ:: :ια:ιιια::α Πιο: οπο»

άι:: :::α:::::ιιιυΓε:Ι :::π::ι:π :μια :κι πιο πιο: απτο::

πι:: οιΓρο::::ο:ι:ε :ι&ι: οοπΠ::ιιι:: α:: ::οπΓ:::ιιι::οπε:π

:Ρ:ο::2, νοΙα:: :π::οπιι€π:ιιι:ι Μπι:: Ρ::ι:ια μα:: :οτι

ι

:ι::έ. Π

Πωσ:: Π: ο

8 :Β,..ο

:ζώ

Πο:: ΜΜΜ

:Μπι πιι:ι:!ι

μα:: ι·βάιώ

α: ει: Πιιιι:. πω:: :ο Πει:: ::ιακ::::::::ι::ο ΠιρΡο:ιι:

παιιι::ι:ειιι ριοι::::::::::απι οπο: :::ρι:οΠ:πα:οι: :τα

::ϊεό:::: ::::ικΙ:Πιι:. Π: οποιοι: πιω:: :::οάιιε παπι

Μ:: :::·οιι:::οι:::2 :πιο ::ο:ι:.4:ιο: αιι:ειιι Πιο: μια:: Α·

ειιπ:μι:: ρ:::::ι:::: :ι ο πα:ι:::ι:ο::: :ο:ιΠ::ιι::ο:ι:::ιι πω. ι·: Τ.

ΠΟΛΗ:: :ι.ι::ι ο:ιι:ι::ι ω: Πιιιροπ: Μπα:: ν: :πωπω ` 0

@πιο α::ιπ:ε&ιιιιι ρ:::::::::::α::οιι:ΜποΠοιι: που:: › 147·
π:: ριοιι:ι:οπ::α: :ια:ιι:α:: , :ια ει: ::::έ:ιι: ποπ:: πιο 'Μ. μ'έ::Βιι: Μπι:: Δρα:: :::οπ.::α:: ποι:α πα::ιι·ιΠα ο:: Π: 822822"

Α: α πιο::



Π Με . ~ Χ ν; 13ο ιιι$ιπειΕιππ. δοἔἱὶο Π'. 0

Ϊ.. _ πιιιιιιΠιιιιτι . ποπ Πιιτωιι_ίεπιππειι ιι.π...ι απ» παπι. !ιοιιιιιιι Έ.,ι·οπεπιπω0 ιιτιπιιιιιι ε. Με ι

!ειιιιιιτιστιειιι, νε! ιιιιΒιιιι:ιιτιιιιι ικιιιιτ. [πωπω ποπ ιιιιιιιιιι πο. ιιιοπιμ. ασπίδα ιπ- ΜΜΕ! ε" @θ Μέι·

πιιιι!οιπιπίι: ντ οιπιιιιιιιιλ Ποιο, δὲ. εο”ιΜ ΝΝ” δι€ιιι Ριπδιωπι @Ιω ώ ΡΙ'ΟΡιωφ Ρ"8Δξω"πο*

ιιπτιιι·ποιιι ιιιιιΒιιιιιιιιιι οιιιιίΒιιιιιι πιιτιιιιιιιιιιιιώιιιιτ ππτπ οι ίσια βιιπτἱωιὶσ ώ ΡτοΡΜΡϊ2αΠ!"ποτ

τι Μπι.. ιιι οοιιίι:ειιτιοπειπ ,ι 8: ιιισιτιιιτπιιιιιιι πιω. ιτιιιιιιπ ππτπ Μ" ι:οιπιιιιιιιιο. απ: πρω

” ιιιε,νο! ρ€τ πω... πιἴΡοΙῖιιοιιιε τι:ιποιιιπιιιιιπ- . Επι. .- . - _

μπιιιιι:ιιτει πωπω , να! ιιιιιιιοπιιιιι ίπει!ιιιιιιτιε Ι) 1 τ: ο π. οιιιιιιιι ι.ιοπιι. Γιιικι·ιιιτ. Γιιπτ επεάιιε ιιι.

τιιιιιιιι :κι πάω ιιιοπιοι·ιοε ειιοι·οοιιποι, άπο

.ων

ιιιιιιιιιιι. ΕιΠοιπιπιιπιοι, π... Μιεπιδόι- ιιι ι. ##·:····# .
ίιιρωπο.ι. ιςειμιεππιι ινε! Ρετ πιοπιιιιι ιιιοπιι π. .ιπ,4ο... Με. 8: οοΠιΒιιιιι οι πι. .ιπ1ιιιυι. 8. οπι- "Μ"

τοπετι.ιο , ιιιιιιωωι· Γιιιιτ πόιιιε ιποι·.ι!ει !ιοιιιι:Πι ,

ι:ιιπι :ιπιιιιιο ειιτπιοι·πιππιιοιπτιο. σιιππαιι·ι οιπιιιιιιιι

π" πωπωπριαιΙππιιιιτοο!πιιι.

κι. .Απ α. :ιτει.ιι1ι. ριιιιιαΚι:ΓΡ. εοτιιιιιιπι ματια

Ήπ ι-";- π, ιπτι:ιπιιιιι ίιιΜι:ιιιιιιιι πι.. ι:πτιοπιιιω ι. Πιο

ετι·-·==- ι;ι·ειιιι.Ρτι·τιιιιιε $ιιπιΒ:οι·ιιιπ μ ιιιιιιι ιιΙιοπιιι Βειι3

Ρ..(.,"'π

ποπ ι:ιωΙΤι·:τ ; ποπ ριοπιιι·. Μπι ἴιιΒΓιιιπτιιιι πι. :Η

π:άιιε ριιι:πιπιιιι. Ἐ€'Ρ;ᾶ!.'Ι ιριιιι_ιιιπ , πιω ι:1°2:ιιιτι11° Μ

ι πιιιισιμωιιιιι ιιι πικαπ πι, μιβιαιιππιπ ριφσΜ4Μ τω· ··

ι ωιΞ[ιιιιι Μπι. Νείπι πι: ιπιπιιιιιιιπ ιιιι&οτιπιε πω

ιιιιιΙΙιετππα :Η πι:1ιοιιιι ιιιρετιιαιιιι. πο: π. που

' Ειπα οιπιπιιιιιιιι ..ιι ιιοιιιιι..(ιιρει·πιτ. Οιιὸπ.νειὸ

' πριιβοΙιιι ιπτει-επιδιιιει:οΦΡτοπεππιτ ι:τιιιιιι Μωβ

τιιπιιιοιιι ..εοιιίι:ιτ ιΧ.ΐοι·ι. @οι ριπσΠιιι.ιιιιι ο 'Μ'

ι πω” υοαιιὶι ι ά :μια 380ΜΙΙΙΙ , πο: π· πιιιιπ..ιιι, μ”

σιιιαπιιιβὶῇιτπιιἱι , ει.. (α: 8Ιστιῇαπὶι. - ν ιιι πιεπιιι οιιι·

 

πω:: ν: Πιιιι:ήΕάιιιριεεπσΠιπ. ιοΓιιοδιιι ιιιιιΜπιιι- ΠΠ . δ: Βιιεπιπιιιιιειιιι ιπτεινοπαθ:ιι8 ρ88<ιώιπι

πιω, ποπ £ωιιπι , ντΠπτει·ωτιο Ντιπ ωτιει:πτιιιπι

επιι(ιι·ιιιιι πιιτιιιπ!ιιιιπ , ω ποικιιτ ετιιιιιι οιπιιι:ιτι

νι πιοπιπ ττΓρι:&ιι πωπω ...ι ι:οιιΕπιιιιιιπιιιι , νεΙ

_ · πιι€ιιππιιιπιιβι Βοπιιτιιπιιιοιπ,ι:ίιπι τιιιιεπ πι. ποπ

πο: ειι_π.ιι. ..ι Βιιιιτιιππιιιεπι οοιιΩπιιιιππιιιπ_

ι νοΜιιΒι:ππιιιπ , τω τιιιιιιιιιι Πιιιὶεᾶιιιιι 6ω`ιιιιίὶιι-_

ι " τσιπ; ιιιιοπ απ ριππι:ίιιιι. €ΪπᾶιιιΙι ποπ Πιτ ότι

4 ιιιιιπ Ριιιιπ:Βιιιο.ιιο απο .πω πε ιιι , πω: Μπω

ιζ9. τω· πωπω. Απ π. ιιιι€ο, επ Είἶιιᾶιιω ριπποπιπ.

Νεο οιιίτατ πιιοπ ..ιι πιω , εΙοιπιιιιΜι , |ι:ιμπτ.0ιιι· Δ

8ιιιπωιιιι: ιιιιια ιιι·πιτ ιποιιι ίξιιίιιιι πιιι8πιπεπτ3Ποιι8

Πιιιιίιτοε πιω .πιω ΒΙοιιπαιιιπο. Ετ ροτιιι5 πωπ

° πιιιιι ιιι επιιιοιιιαιιτέιω ὰ ΟΜικιιι·ε.. @Με Μάϊ

ι 6'ΙοιΦωιιιτ. ΡιοΒ. 2 πι: οι·ιιιιιΒιιε ειΪΩἔωσιι: .ΐιιΡετ- η.

πιιιιιι. Ωιιιππιππ ριοΕσπειιιιι· π. πᾶιι πω”- π.ι_._,:"π.

πσΠιιιππτε ιιοιιιἱπειιι πιά νιιΪιΒιιι32 ΒΜπι ι:οιιιι:-Μ

ι πιισιιπιιιπ _ :Ω .πω ριπωεπι·π. ει: οιιιιιι6Βοππ

ι Γιιιιιιι:ππιιιι·. .ερ!!αιιι ιιιοπιιίιιιιαιο ·ριιοδειιι:ιιιιιιιι·

ΔΩ· ν ίιιίΐιι:ει·ι:, απο τ.ιπτιιιιι Γιιιιιοάιιπι.Βο:ιιιιππιιιιε, π: Μι ιιᾶι.ι Βι:ι , Ριππιίι.πιιπα ιριιιιτι ω νιτιιιιιιιιι

ιπιιιιιιιιιιιιτιιπι οΒεπἰεπι_ἱο.Ει: Πει επ πω” ιιι·οπιι

π? «πωπω , ιιιίἰ ι:ιι.ι_ιιι ι:οπΐειιιτ.ιιπάΙΙιιιι οοιιἴωιιτἰο

”ο_ ιιοιι , νε! ιιιι:ι·οιποπτιιιπ ,-ντ[ιφιιι.3. δ: π..ιιιιιιιπ.

οπο: πωπω. ΐοιίιιιι ριοΒιιι π. ΡιιιΕ8ιιι ιιΠιι·ττ ιιιιιι:ι

'β π.ιιιιπι ι:ΧΡΙιι::ιππιπείι: Ριιιι!ιιε. .Απ ε. ιπιποι· Ιιπιι

Δι€ ι. πω: ...ι ρε ιιιιιιιιιιι Μπι ιιιιτιιιιι!ιιι , πω; μι· πιο..

ππτπ πιο” ι:οπιι·:ιιιπτ ιιπ οοπίσειιτιοπιιιι , να! ιιι

π ι:ι·ειιιειιτιιιιιΒειιιιιππιπιι ΐιιριιιπατ.. Απ εοπΗι·ιι·ι.

Ηπειιι ι:οπίτιιικππιιιιι ¦©ι°8Ο οπιιιια π... (ιιρειιιιιτ.

ιιι ρι:τιιοπιιι:ιιρ. πιιιι.π.π.._._.Ρω.ιπ.,_ Μπιτ

αιπΠατ ι:1Επιι·ππιιιοπτ· Ριρπώῇ. πια επ δ'. Μιλ

ι. ρ. απ. ι3.ιπ. Μπι ιιιιισ ιιιιιιιιιιιίΠοιιιι απαισι

ι.ι: ι:ιιιοπ:ιΙΜπ πω. νιτιι: ιι:τειιιπι ιπ ι·ιιι:ιιτε Πί

ιιέπει·ιιιιιιιιιε. Μιιιοι· ιι . :ιιι ιΠοιάιι ιππωιιι.

Κιθ ρτοπι:ιίΒιι_ιοπιιειιιιτιιιπιιιπ·, ὁ ·ιιιιο ιιιιιιιιιπι.ι

τε πιιι€ιιυτ, 8ι-ιιιτεππιιιιι:Τοπ οπιπιπ Βοπιι π.

π...Ριάει..Βιοι·ιιι ιιι:ειπεπτειιε ιιι πειιτιι ντιπ ριμέ.ι:οπΐοπιιι.. πωπω. εο!!ιτιΡιπποπιππιο ἱιιιπιοπἰιιτὲιπἰιἱΒιιπ>

πικαπ. πιτ ΒΦιιιιτιιπιπι:πι «Πιιιιιπιπιπ , ντ επ ε!οι·ἱιι που

ιιοιι: ι δι ι·«Μιιιαι ποτε: πι ει. Πιιιτπτωι παπι πιπ

τιιτιι μι· .ια:ιποπε επιπ ιΠὲ οοιιιιιπΒιιιιι, ειιιιιΓπιοπι

88: οπιιιι.:8ειιιπιιιι1ι, ιιιιοπ Μπι" π. ιιιιιιι:ιιππιιειι:

:και , νεΙ ιιι:ιιι:Ηι:ιο ἐι Οοο παρει: ι:οπιιιιιι·ιιι· ρο

τεἱὶ: .ιιιιοτ ιιιπ1ιιιιι πι ιδεύιιιι·-ριππείιιιι. ποπ Ρω

'5,-ς..__ Βιιι·ιοι·. Απ ι.πιππιιιιι. ΙΕοιιιιπω, πι ο ιππιοι·. Απ
48 '°|""° ι.. ιιοΒο πιιποι.παπ·ι και" ι·ερι·οΒιιΡ Ο

Σ'β” π; πιιιιιι·ιι|ιιι, δ: £άρΞ:ιιππιοι·α, δικ ιιιιιιιιιιτιοι·ιι,

πω. ιιιιιιππι·πιπιτιει ποιιίιιπτιιιιποπ ιπιΠιε πιο. ι

πι. ιιᾶιι τοππιιοοπτιιι .π Βιοι·ιαπι, «Η Βιοτιπι πιει:

ιπεπτιιπι . ιιιιοπ πι! επι:ᾶιιιιι ριπιπι:Η:ιιι. ιηιιιιιιιιι.

πω...Μ Απ εοππι. ποπ, πω” :πιά ρι·οιι. Ειπιιιιιπ ιιπΕιιι°2'8·

κατ:: πιω-ι νιιιιιιιιιιιοιιπ ιιιοπιιιπ,8: ειιιοιιπ ΓιιιιΠιιπιισιιι ΠιιιιιΙ,

ντ_οπιππι ιιοιι” τιιιπ πιιοιιπιιιΒΜπιιιιπι, ιιιιπιπ

ιμιοιιπ πιοπιιιιι πατατα πιει” 86 πιει: ιιιιΠο 'ιιι

ιίτο (απ: ρι·οποιτιοπετιι πιτπι:ι πι! @οπο εοπΓαιι

πιτ οιι:ιιπ Βο-'

πιτ, π: ιπτειιπιιπτιιι· ιιι ιιιιιιιΐιιιοπι :Μπι Ριτποίτι-·

ιιππιι: ιιοπιιιισιιι ιπ ν!ιιιπιιιιι Βπειιι ι οιππιι ιιιιιιπ_

ηπα Παπ τοιιίπιτ Ρτεπείιιπ:ιιο ωπω, νι ταπ

παιιι μι· αει νΙιἰπιιιπι πω. τοπίαιιιιιτιιι ι 82 Επι:

νΙππιιιε , ει! ιιιιεπι πιοπιιιπιε Βιιιιιι& ιαπι:Πιιιιι

ι τιςιπε £Γε;ιιιιι'ιτ ιπτιοπιιιιε πιιιΒιιιιι·, 6 ΜΒ Που:

' ιιι ιι.ιρωνιιιιιιιιι . δι ιιιιι:ιΒιιιμ ιιπ πιιοιπ παπι

εοπΐι:πιιεππιιιιι ιιοιι ΓιιΙίιιιι πιιιΒιιιιι· [μπει , άπι

ΐ ιιιιιι.ι πιω ίιιιιιιιιοι. Μ! ειιιιιιι ι Πι νιίιο , δ: ει·

πιω· ·Βε.ιτιπι:ιιι, νι ριοιιἱπιπι , πι οιπιπιιι: απο.

Με , ηιιιιιιιι ιπιπιοππίιὲ τοπ: Ειπε ιιι Γι: ιιιΓο :πάπ

πω. ΡιοΒ. 3 . πε ίιπιχιιιιε ιέΐσ&ιΒιιε ιιιρετιιιιτ.νο

ι:ατιιι , ι:Η:Τιιιι.6. σ. Ραπ, "πιο ιιοιι? ιιιίὶι- 1-"ΜΜ ··

πεπιιο , ιιιιιιιτειιοιπιιιιιι, πιω οοπιιιτι σπιτι το· βειυπ;"[...

Ιιπιιιι ποπιιΠιιιοιπιιτ. ιππιιιτ ιιι ιρΐιιιπ πιω απ.. ω.

ΙΕι:ιιιισιιειιι, νι ιιι·Επειριιιιπ Μπι ιειιιοτιιιιι. νοικ

ιοιιι:πι ΐεπιιιιιιι· Μπι· ι:οπίτιιίιιε ιπ- νοειιτιοικπι , -ι· ·

ι

τι.οιιο.:ιιι : ιιισιιιιι πατιιιιιιιιιιιιοιιπ ΓιιΕιΠιιιιιι.ιιιι, ίιι- ι @ο ωιιτιιι π: 0οπετιιο πιειειπιιι ιιιίτιπι:.ιποπειιι,

ρτιπ:ιτιιτει!ο ιιιιοεπ πιοπιιιιι , «μια. Ω!τιιπι πιτιοπιι πιώ ιιιι·ιπιι|ιιιπ ι·ιιΙΙιτιιιιιιιιι· ιιι πιπιειιιΜ'Π Πει . Θ: .

πιοπι,πιιο πτ,είΙ ίιιρι·ιι παιιιτιιιιι πατατα, 8: ιι Οσο ΝΡΟΠΗΜι ιιι αποιιιιοπειιώ ΒιιοιιιιΩ ιρίιιιε , με: `

0ιπιππιιιιι :κι Βιοτιιι: οοιιβειιτιοπειιι. Ετ Βιοπο

ιιι ιιο!Τιιιιτ πι. πω., @Παπ μι· πιοπιιιιι .ιιιιιιιιι
° η. Δι ' Βιοπιε απ Βιοτιπ εοπιΕ‹:ιιτιοπειιι. ..έι.. ο· οι

2 σ «ιιι οικκιαποκη?απαταιαΙιαβι π.

έΡιπΡω ιχωιιιιιιι π.

.

Μ8::έ . Κιιι π [επτ.ΤποΒιιτ, Βειιιιτιιπιππιππ_ΠεΜ· 9 Ι θ:ιιιιι. ιπωπείτιιι. Βιισιιιι.ιιι ι.πῇ.4.ι.π.ι._ πω,

. Μ; Οοπτιιι νειιΕι 0πωιι _ιιι.ι.ι.ι “πι” μι πο”,

. .. . - 6ιώνΜιπ. ι. πω. π08επτ, πω.. πι. :ΐΚ&ιιε

Τ· ριπιπιπιιιι. τω ΕπιπωιΜιιι. _ Ριιππιιπι. ιΠιιι: 3Ρι·ιι:
Τ - ”ποβιπειιιο ιιοιιιιιξ πι:ΗΜ, Μ πο-ιιιεπιιε. Ραπ.

πιιιιιιι ιι1επιηπιιιιτιυ: ει! Βιοι·ιιιιι δ: Βειιτἱτ. ιιιικι·.

ιιπτ.-ιιιΠιθειιτιοιιι:ιπ οοιι&πιιιιπιιιι 4&ιι: Γιιρει·ιιστ.

Ιιιιειιἔ ὰ ιιιίιο σι|ιι:ιιι ἰπ Μπι πιω. ειπα πωπω,

ντ Πιρροπο , ΐιιπι ιιιι:ιιιαπ ιιιι8ιπεπιι ματια, 8;

Βιοιια. ιρΐιιπι πεπιπικρει·[επειιιπτι. ποιιιιιιι πι

Ριιπειρει!ιε ι:Η:&ιιε Ρτα·πεΠιπ. πιω Ρ....ι.ιιω.ιω.

ιιιιιιιεπιιτὲ εοιιίιιιιιιιιιιι· ΐι.ιιιιιι Μπιτ. ίοι·ιιιιι!ειιι.

πι.. νοιὸ ιιι·ιιτιτιιπο ΐο Με , πιω εοιπιιΙοάιτπι·

νττι.ιι1ηιιι: ι&ιιιιι ιιιιο!!εΐι'ιε.8τ νοΙιιπιιιιε. πιτ π...

πω, πιι5 ρτοιιιιιὁ ό: ιιπιιιεπιιιιθρι·ιεπσΠιπετιιι απι

_ιιιιιιιιιιιι ι:ιιιιι υπο ιπιιιιιο πω, 8: οιιισάιι Βιιατιίι- ι,",ιψ,,,,_

σο. ·ΙΒιιιιι· ιιιιτιριειιπο π νοαιτιοπο νΐιιιιι: απ Βειιτιι. Μωβ

ιιῇιαΜ

·Πιι·ιιιι|επι ιπειιιίῖιιὲρπιππ Μπι επΕάιιι ριπποπιιι.·

ιιιιιιι οιιιτιἰ.ι πἱτιεππτιιι ι Πω , ν; πω. χω (Με

&ιιιιι



  

ἰ-.'·η-.--_-π--Π.-.-_>

ΒιιπιΒ::.ιιιι:ιιιτι·ι :1ι.ιο:ι οι: νι:ιπιιι: Επι: :ι:::ιι:ιι:::

::ι:ιοπιιιιε. ιιι ι: ιοί-ο :::ιπ8:πιιιιπι . ο

οι:

Πσπονσωι1 -

!ΠΡ"ΜΒ

χαπια.: ι .

β·σιιιιιικιπ ι

:πιο :ιοποιιιιπ ιιιρ::πιι:. :ιο πο: απο:: ρ::::1:ίιιπ.

ο: πι::ιι:ο πακετο ιπ::π·ιιρ::ι , οι: οι:: ιιιι: απου:

-ρια:ιειιιπ. ν: ρι·ι::ιὸ :Μπα @ο τ;ιηΙϋπι ν: με; [Μ.

πι::π:ιιιιιι ::ρπιιιτε? ;.:ί: :οι·ιι:π .ιι&ιιιιπι ιιιρ:ιπιι:.

-:ιιιι :ι ρι2:ι:Ηιπ:ιιο :Ιιειιιπτιιι·ιπ πω:: ρ::::ι:ι. ι

απο: ι. δ· 2.ζΒ:ιιιιε ριιιαπ: πιο”. ι. Ρ.:7, ι 2,.

ΙΜ 3-ύφι:[:Ι.:ΐιβ. 9: οι:: 3. πο:: νο:ιτιοιιω πιο.

πιο:: . :ι:οποπ:ι 8: :παπι Ρ::::ο:ο ιπι:ι·ι·ιιο::ι :Π`:

απο:: ριειά:ιιιπ. πιο ν: ρα:πι::π:ι5. ::ρειι·ειοι.

Ριπο. ι. ιιιιι πιο: ::οπιιιιιιπιιι ::ιι::ι πρωι: : πιιιιι

°:0:ιιιιιιιπ: :πιο ::ρι·οοιε ροκ:: :ιΤ: :ιιε&ιιε οπο.

:ι::ίιιπ. :πιο που: Μ:: ποπ ει: ρι·οιιι:ι:π:ιε :τοπιιιιιι

πι: ::ο:οιιιε, Μ! μπω: οιι::ι:Πιιιιι:οτιιιιι; πι: π::

:ιι-:ά:ιε ιιιιιιέ:ι:ιο:π: :Πο ::οπιπιιιιι:: ::ιιιπ :οπτο

“πι”

ι 58.

Παοκ:

Ρ!.

, ίι:ο , οι.ιο:ι Ποπ: πιιιιιιιιιεπι Βιοι·ιοπι :Ματ , πιο

πο:: ρι·.ι:ιιιιιι πιοιιτιι , ιιιιιιιιιπ πω:: απ:: :ιιι:::ι :ια

:διιοπεπι Ρ:ειιιι:ιι:ιπ νοΙιιππι::ιπ σε:: ρι·:::ιοιιιπιι

το: , πιο Μαιο νοιιιιι:ει:::ιι ΡωιιιιιΔι ιιι: πιο:ιιο

· Δ :ιιι:ιι::ιο. :μια ιι:πιιι:ι: νιι·:ιιιιιε νοιιιπ:ιι: :απο

Βιοτιπιπ :ιι8::ι::ιι : ει.: πι:: ιιι::::ιιιιιοι:ιιι ο::πιιίιιο- ι

π: ρ:::ιι:ι; :πιο πιίι ποιιὅ νοιιιπ:ιι:: ρι·ιίιιπει πισι

:ο ι δ: :ιοιιιι πι πωπω ::οι·:ιιιι:πιι.ιι· . ποπ απο:

·Βιιιι:ο::ιιιιωι:ιιι:ιπιι νοιππ:α:: :ο @οποιο στοι

που; :πω οπο: Η: οειιιιιιιοπ: Ρ::::::ι:ι ιπ:::ιιιρ::ι.

Ρ:οιι. ι.. :ιι :ιιπ:ιιιτιίιιπ::Ει:&ιι8 ιιι·ι:::ι:ιιιιι. πι::

πᾶιι :οπιιπιιπ:α:ι ιι:ιι:ι:πόιπ:ιπ ιιιο:τπ::. εστί:

:1ι.ιοπ:ιιιπ·ι, ι·:ιιιιι8::ιεΙ:ιπι; Μ! π::1ιι: νοοιι:ιοιι:ε

ιπ:ιιιαι::ε, παπι: :ιοπιι,8: οπο:: :καιω ιιιτ::τιι

ο:: αξια :οπΓ:ιππ: :κι :πιο , πι: οι:: ::πι::π:ιιιοι

::ριιιιιιιι: οπο. 3.ιινο::ιιτιοπ:: ιιι: ι:α:::,8: ιιι:

πω οι:::ιι:ο ιπ::ι·ιιιΡω πω: :Πιάσε ιιι·:::ι:ίιιπ.

επ::οιιιιπι πι.: ο:: :κι:πι:::ι:ιο.ιπ ::ιιιιι::::π:,Γεπιι:

και:: ιο Ριο:οοπ::πιιοιιε :πιο οιι:ιιιοε απο::

ι οτα:ιειιιπ. ιπ:ιιο::ι:π::: λ πι:ιι:ιε ::ιπιιιι. :πιο

οπιπιιι :ιοπεδ: ιπ:ιι::ι. οπο: οι·ω::Γι:ι·:ιπ:·:οι·ιιπι

Ρ::::ιιιιιιιι , ποπ ρο:ιι::απτει Πω :ι::οι·ιιι :ι:ρ::ι

:ι:π::: ι :Μπι ι1ι::ι:ιι, π ποπ :οι :Μάιο απ::

οικι·ιιιιιιιιι :οιιιιιι ροε::ιιιιιιπ.· π.. @πιω 3. Β:πιι:

οοποι·ιιιιι, π:πιρ: οποιο ποιοι Γ:ιοειιιει:. ι :ιπποε

ιιιπειτο ιπ Μπι ρ::::ει:ι :ιιοι:ο5. ιιι ιιι.ιιιο οποιο πιο:

ιπ::ιιοι ιι πω: Ζωποι,ν.ι οιι€ιπ:π:ι ιιιιω,ωπ ποπ
ίιπ::ιι:ιιι ἑι :πικαπ Βιιι:ο. ο

| πω; Πιο:: 3.νο:ο:ιοπω ιπ:Ηιαι:::, ο: ποπ: ιι:: ιιι:

2.ι98:::Ρ:#· τι:: ρ:::ιι:ο ιπ:::ιιιρ:ιι , ::ιιιπι ν: οποιο :οιιιι:ο ,

^Μ·|'ξω ιιοιιιιοιι:Γυρ:ιπιι:. ιπ Και: Ρ::::ιιτι ο οια:ι:Πιπιιτο
ι :ιι:ι:ι, Πιο: απο:: ρτιο:ι:ιιιπ. :ι: Πιο ι @πιο απ»

μ::σιι::ιι·ἱπ ύσιιαπι ιιι , πι:: βε:ιιιιιΜπι ρπσριιβιαιπ :Μαι

βιο: 6'πιιδι. :πει πο: ριιπ:ιρ?ππι :ιιι Α ροίιοιο ειδ

επιι:ιιι1ι π: νιιιιι::ιιιι: ; π:: ιι:, απ· πιω :κι :ιικο

6.:ιπι ιιοπο Ιιιιιι:::ιιι· , 8: :ο ι:Ιι:ιιιιι ποπ :παππο

κι; :ια:ιιι,ιι:οιιιπιο:ιο ροΠι:. Ρ:οιι.ο:ι:οιι οι:: πο".

Β:Δ::ισπ:: π: ιιι: :Η :ιι::'Σιιι ρ::ικ1ειιιπ. :ιιιι οπο: ὁ Πω νοιιιιι

Ιβ;

Η. ε.

88.:

ΐν. ι.

160.

Η. π. `

:οι σου: :ο

_|ιιιι::56ι::.

:::βω" - πι:: ιιιΙ::ιπ νιτ:ιιαΙι οοιιΓ:ιιιιεπ:ιι οω:ι:ιι:ιιιι:ιτι ,ο

8:·ιιι:ιιι:ιι:ι πω: ::οπι:::ι:ιοπ:πι οποία:: 8::ι νο

Έ ωιιοπ:ε ιπ:Βιοιι:::ε :ιειιιιιιι· ιι Πο νοιιιπ:::: οπο:
Δ · νι::ιιιιιι,:οπβοιιοποι ικιιιι:ιιοιπειπ , α:Βιιι:μι: :κι

°οοπ: π: πιι=ιει.ποιοι. πω ο;

π. οι: :ΜΜΜ οπο: ιιοτιπι οιιιιι::ι ι·:ιριιιιππιι· ι οι·ι:- :::ιιιο:ιι , ποπ :πιο ν: Ρ:::πι::πιιιι κομπο:: , ί:

:ι:ιιιπιι:ο ο ν: πιο: απο:: νο::ιι:ιοπ:ε ιιππωω, ι::ιιιιπ ν: Ρι·ιιπιιιιι :οιΙ:ι:ιι :ΜΜΜ ρι:ι::ι:ιιιπι:ο

σ.1ιιιοιιε ρι·:::ι:ιιιιιιι:ιιε ::ιιιιι:. π. απ: ποπ:: ποιοι: , Πω νοιιιπ::ι::·ιιιιι::π νι::ιιιιιι οι:τ.ιιι::π:ιι ιιιιιιτι ιπ

οι: ,οι ρι·οοιιι οι·η:ι:ίι:ιπα:οι·ιιπι. €οιιιιι·:ιι. μια

ό: οι:ι5πιοιιιι Βιιτ:Ρ:ιιι ιι:ιι:Η:ιι::8:α:ια: ιιΒ`:, π::

ποπ Δ: ιιιθ. ιπεια:ιιιι:ιιιι:,οποπ Πω ποπ ::ιιιοπ:ι:

Ποπττοιι::ιιο πο:ιππιιπ ιιιο:ι·εί: δ.: :τιριι:ι 8:- ιι:, :οπιιιιι:ιι:ι.ιι·.

Ριοιιο π. ΡιιιΈ:Πη Ποπ: δ: πιω:: Ρ::::ι:οιπ

νι::ιπι α:::πιιιπ::ιιιιιιοιιι:ι ιιι ρ:ιπιι:ιιπιι: Πω: :οπ

ί::::::::ιτιι:ο ιιι:ιοιιιιιι , ::οπΓ:ι·: νοιιιπ::ι:: :ποπ

ππιπιι Ρ:::ιιι:επάι ιιιιιιιι ιιι γι:οπι οι::πειπι : «μια

:οπιι:::ιιιτ:ιι :ι:ιε:π:ιππι :οι :οπι-:ι·:πόιο, :μια π.

:ιι:ιπ:ιιπι::ὲ οΜιππ:ιιι·ιιςΙ νι:ιιιτι 2::Γιιιι:11, πι..

::ιιπι:οο:ιιιπ: ει: πο: ὰ Πε:: ::οπί:τιιιι·. Α: πιο: τΟ

ιιιπ:ιιειπ::::ιιπιοιιιιι Ρεοαι:ι ρ::πιιΠιοπ:: π.ιιπ :οι

Παπ ρ::ιιιι:ιι: ιιι ριο.ιπ:ι.πιο , ν: α :ο ο:: πο:

ιιι:επιιιιιι ί::ν:π:ιο:, 8: ιιιιιιιιιιοιι:ιιιι€π. :πιο

ριιοινιιιιιπω.ιιιιιι :ποσο :ιοπιι. ει: πιω:: :ιιι οι»

:πιο οι:ιιπιιιι:ιπι:, :οιι:ιπιι,ιιιιιι· ιιι::ιι)ι νοιιιπ:.ι::

Ρ::ιτιιι:οπ:ιι ιι:οαι:ιι::ι :ο ιιιι:;:ιιιὸ:ι ιι ποιό: Πω:

Ρο:::.ιτιιπι Ρ::·πιι:::ι·: :ιο ιπειιο:::ιι Ρι·οιι δι.ιιι::ι . δ:

ντιιι::ι::πι πω: ρ:ιε:ι:Ηιποιι , ποπ :Η :ιιι οποιοι::

ιιιιιιτι _νοιιι:ι:ιι::ιο ιπιο::ιιιιιριι: : π.: π:: :παπα

'Ι ο:: ρ:::.ι:ιιπι ιιι::ι·ι·ιιιιιπ ιιιι·ιιιιιιπ: ιπ:ιιιιι::ι.ιιιι ιιι::

 

:κι Βιοτιιιιιι , πιο! οι: ιπι:ιο ιιοοιι:τιιιτι: , :ιιιιιπ:ιο

ἴιι:ι·ιιιι:`ἑι ριιο:ι:ιιι:ιο:ο οποια; ιιπὸ ιιιπιιιιπ :ο

ιιιιιιοεο ιιιιοο:ιιιιι:ιι:ο Ραπ:::ιιιιι ωιπο , θεο.

:ιιιι πιο :ιι ρ:ιι”:ιπο πιο:: , ποπ :απτο π :ιι :παίζω

ο ,· :ιιι:ιπ Ροεπι::π:ιΞι ειαιιιιιιιπτ . πάω :οπι::ιιπι:

:ο νι::ιιιι ::·::ιπιιπι. ιπ:ι: ιιι οι:ιι:ι:·: :κι :ιτιιιιπιιιπ

νιιιο::ιι:ι ρι·ει:πε Ρ:οιιι::ιι:ια ::ιπ:ίιπι ι: ω.: γ:

ποια ι:οικιιιιο. Ρ:οιιο ριιιι::ιπ 3. πιο. απο:: @Με

(ιιιι:ιππ. πιο:: ιι οιω:ι:Πιιιοτο ιιι ιια:ιιο:::::ατι,

ποπ ιπο:ιὸ πιο: ιικι·ι:οτιι Δ: ::οπ8:ιιο οιιοτιιπι :οι

 

ιιι1ιο:ιιιπ , ποιου: Ρ:.ο:ι:Πιπιιιιιε ο:οι:ιπι:ἔ ::ιιιρο:ιι

το: :ιιι ρο:πι:οπ:ιππι.ν:ιίιιπ πιω ιιιιιπ ιιι:οι:πτι

::ιιπ:ιιιιιπ:ιι:ιοιτιιπι ίιιρ:ιπ:ι:. ιιι ρι·ιι::Ι:ιιιπ:ι:ο, οπο

ιιι: ποιοι :οί:ι:ιπ πι:ιι:οιιἐ· ιπ που @πιο ειιοπο

πιο: ::ι:ιπι ιιιιι::ι·ιει ει·:ι:ιιιι·ιι:ιτι :ι&ιοπιε , 8: :οπ

:ι.ιδοπιε, οπού:: ιιιο:ιιιπ ι·:::οι·:ιιιιιιτιι: Ρτω:::ι.

ιιο.:ιιε. · ·

Λο π. :ιι·Βιι. ορρπίιια, π:·Βο ιιιιιιοτ. παπι απο: '

ποπ:: ιποίπω:::: , 8: πιω:: ιπ:::ιιιο:ιι. ποπ: :πο

ρ:ια οι·2:ι:Πιιιιι:ι , :πιο ιι&ιι εοπι-::ιιπ: ιιι νι:οιπ

::::ι·πισι , ιιιιοιιιιι:ισ _ 8: ιπ :ιιι:::ι.ιο 8:π:ι·: :ποιο ο

Μ]

πι·

(ι Ποιοι οπο..

ο :οι μια::

αποτομο

ιη.

ιδς.

ϊ

ια.

Δ:: οι -

ιιιι::πι :ιιιροιιιιιιιο, ν:ι οιιι:&ιιι.. Μ! :οπιιι·. ΜΒ:: ΔΜΜ.ιξ

Ι ΜΜΜ ν: Μ.: , οι Μιλ. Απ 2.π:Βο :πιποι·. .πι 3:

ώ ιιι·8ο ι::ιιι:Ι_ :κι πιο!» π:Βο πιππΡ. παπι οο:ιιι:

τ (ζιιι·ιιι:ιιε οι·2:ι:ίιιιιο:ι κι:ρ:ιιιι:π::: ι Ρ:::::2.το Λάο:

Ρ:ιιειιιιο ::ιπτιιιπ @πιο εοπ:ιι:ιοπετιι, ό: που:

οιιιπιιι :Μπα ιπρ......... :ι :ι::::πι :ιοικιι:ι:π::: 8.

ιιι:ιι:ιε ::ιπιιιι. · ο

.›4ιηι:7Μφιο Ρεσπ::ι π:Ρ:Μεβίκαιοπ:

πιο:: Ρι·πάο/ιέποείου:.ι.

Κ τ ι: ιι Ποτ. π:Βιι:. Ψι:[ιμιο:.. τ. μ. απ”. :.2.ι

:ιι:&ιι: ρτα:ιοιιιπ. οικω Π: ι;Ιοπιιιπ 8ι·:ι:ιε Π:ι που

..ι.·ι·ιπο. :ϋ[:ι.8ι. σ. π.. Ρ.-οι›. 1. Νιιιιι οο::ιι είι: €:2”Μ

π”.

οίιι π..

πι”.

168.

Η

Οιιιιίιιιαι: ιι: Ρ:ι·πιιιιιο Ρ:::ια:ι , πο:: οι: .πωπω σ ι

οπο:: Πει π:: πωπω; ποιοι ρ:ι·ιπιΠιο Ρ::::.ι:ι
οι: :πωπω π:8.ιιιο ..πιο ::οιι:5:ιιι ,ι οπο ο:ι:::ο.ιιιπιιι

ιιιιιπ :οπί::ιι:ιοπ:πι ιιι Ρωιι:ιιιπι:ιε ::οπι-:::ιπ: : ι ιριιιπι νι:ειι::ι.ι: : ιι: π:Βιιιο Β:.ι:ιιε ποπ :Η 8:ιιια.

` :ι·Βο.,Μειιοι· ::οιιίιιι.:.ι:ιιιο ::ιπ:Βιιπ πιε::Π.ιιιιι ω... ι ε:

:κι ::ΐοέι:οπι οι·ιιι::ι:ι:ιιι. ιι: :ιιιὸ::ι Π: απο:: Π:ι , ποπ :πιο :Μια ι:ιριιι ..ι 8Ιο:ιπιπ :οπιιιι::4

π.: > ?αι ::ιιιτπ:ι: νοιιιπ:ιι:: Π:ι ει! :πιο ιπαίιπιοιπ::ιιι::ιπώ ν: ρ:οι:εκιιι:.:ι: νοιιιπ:ιι:: ιΡιιππωμιο.ι

_ _ πάω ιι:ιο:α:ιιιι:ιιπ::π :οιιι::::, Μιποι· μοι). π.:
η νο:::ιιιοποι ιιι:ιιιαι::οε ποπ ιιιιο::ιπ: ιιι οι·ι:1:Πιπω

:ο @απο , :ιιιαπ:ιο ποιο οιι:πιπ:ιιι , πιιιι:π: :α

ιποπ ΡοΙ::ὲ, :πωπω πιο:1:ιιιοιι:ιιε::Επιι:ιι:, ο: Γ::ιι.ιοπ:ιτι, πιΕ μι:: Ριιι:Βπιιπ Ρ:Επι::ιι:ιωπει

ι ο ενη. Ι. Ο: Π".

› οιιι: ιιιι::ιτι Ποπ: οι: ι: πε:πιιΠιοπ:πι Ρ::::ιι:ϊ· έ· ·ι *ι `

:ι ; Η. π:: οι·ει·ιπι:ιιι0.ιπ ι:ιιιιιε νοιιιπ:οι:ιπ : π:

ριο:ίιπιι·: , ν: οι::ιιιιιιι οοπ:ιιι::πε :κι Βιοπ- ΦΠ..

Μ, π:

8ο. π.. ν: Ρ::πιιιιιο Ρ: :σου Π: :ιι::δι:ιιει:τωο:ιιιπιι .'68

Η. π..

. .Ι ΐ

!¦Σ.ι .

Α9ισηιαβ"Ξ _

πιο. έ:: _|ΜΜ

. . [ΜΜΜ.

οὐ
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Δ _ κ . : ι .

·. ο ”" ο ' εε.: 8 ι _ ρ :Μπαμ Χ ν. Μ: Ρπεάεβια::2τοπ::δεε?ιο ΤΡ":

` οι Βιοιιιιπι :οπ:ιιιεειε , πιο απο: ρα:ιιι:επ:ιιι ω. πι: πεεείΠ:ιιερειιπι::εποι πεεεε:ιιιπ , ιο.ι·π οπο::
:ι·::ε:ε:ΞιιᾶιΡε:Φειἰ. :πιο ει: π: ΡειιιιιΠιο ρεεειι:ι πο- πιο: :πωπω ιιιιιιιε::ιι:ιε ::εο::::: Με ειιι:ειπ ποπ

` :Με ιιΜπε:ιι , οποιο τοπιιιιαι:ιι:ι Βιοτια εοπιεε:ι- Βει: , ν: Βειιε :ιιιι:ιεετε:ο ιιιοΒιε :πωπω πεεεε

. ° :ιοπειπ. Νεο μπει: ει: ίε :οεπι:επιιοπι Ρι:εππιτε ι απο, οποιο ιπιιιιετε:, Η ι:ιειπ :ιεειε:ποι :ιερει·ιπι:σ

οπο: πτει:ιιπιιε: ρεεε:ι:πιιι;πε:ιιιι: π. ρτα:ιιπιτε ιπε- τε:ι:ιο πεεειι:ο πιεσε: ει: ειιο Με , οποιο ει: :πιο

Φωτ: , :μπι που! Ρτε:ιιπιπ: ει: , οπο: :πε:ιιιιιπ :β Ρ::::ρει::ιοειι ιιιι εε:πε:ιιιιοι : πιιιπ ει: οιιοεπιι:ιιιε δη

ιεπιιιιιιτειιιιρροπι: , ΐε. ρε:ειι:ιιπι, ειιιιιε ρ:ιεπιτεπ- πε Παπ οιοιιε.ιπιι· ω! εοπΡ:ιιιι:π:ιππι ιιοπιιπειι:

:ι:ιεί::ιει:τιι&ιιιε : σε:: παμπ; Πειιίο:αππιτε ιπιι:ει:ειιιππιπ:ιι:, π (οπο: ιειεπ:ι5 τοπ:ιι:ιο
Ρεεειι:ι ΡειπιιΠιοπ:·πι. ι πιο: ιιιιιιπ Ρωιιιιιιι ρεεεε::ιιιιιπ , ειι:ιειππεεείιι:ει

:ι δι Β.ιιε πιο ιπαππιτε:- Ροεπι:επ:ιοπι , πο:: :ο ίεειπετε:ιιτ ρε:αι:ιιιπ, πε ίεςιιι:ιιι, Ροιι:ο πατε

οσα:: ποπ @οι ρε:ειι:ιιπι: παπι ΐπρροπιιι ιο Βεο το ό:: Ρει·ιπι:::ιιιιο ρει:::α:0 Ρτοπ::ι· ιεπιειιιιιπι π::

νοΙ:ιιι:ιιιε πιπιποιπει ι·ειπε:ιιιιιπ , ιιιρροπ:πε ει- ιιιιερεεεε:ι._ Ιπ πειι:ι·ο πι. απο ρετε:ι:ιιτπ ι::1ιιει·:(

ιεπτἱαΙἰιετρε:εο:ιιιπ νι:οιε; £ιιΩ3ομιε Με π: πε- ω: ΐοι·πιειιι:ει· ει: νι άεει·ε:ι Ποιοι , πο ει: Ντου

εεΠπε.ε ειπ:εεε:ι:πε , «πιο οπιιιιπο ιιπει:ει:επι ο :πιο ιιοετ:ε:ιε :τοπιο : οι; πο:: ωιοπι, ν: ποπ οπο. 4

κα ετε:ι:ιπ5. δεειιπ:ιιι :ιπι:ιπ:ι:,ρ:τοιιιιιοπεπι Ρεεε:ι:ι :ιιτρεεειι:οιπ ι οεοπι:πιι ,Ιω :ιιιιιιιιο ρε:οαι::ι; '

9..8επΜβτ. ιο ριεε:ιεΠιππ:ιε :Με :Ηξέ:ιιιπ ρτα:ιεΠιπ. Μου:: απο. Οοιιίιττπ.ροιι:ο οπο.: ιιιιπποιπ:ειιΒιιεόι- Β7Ή

| :πιώ ροΠε Ποια: ε: ι: πιο ρει·ιπιΠιοπ:ιπ ρεεε:: ει.ι:πίιοπ:ιιε εοπιιιιιι:πε, ρ::ιειιιίιι Π: ρτορτι.ὶ νοι:ιπ-° αφ

.τι ο ποπ ::ιπιεπ ρι·οιπει παπι:ειι:ιιιιιι, :ιο π. ετμ_πιπ πι:: Ρεεεει:ιιιιιι, πο:ειι Ώειιε επ:επ:οπιίιοιιειπ ει!»

ρι·ιι:εε:ι.Γεπ:. π:: :πορτα ιιιιπιιιιιι:ιοπεοι,ιιπτ :πιο ιοιιι:ειπι ρεεεει:ι ϊ ειπ:εεε:ιειι:ε ω: νοι:ιη:οι:: Με

ίιπεπι ι :πιο πεεειι:ο ποπ πεεειιΈπιο εοοπει:ποι. ιιοιπιπεοι εοπιιιτπειειπ :εΙιΒιιεει:επιπιιιιιιτήι: ο:

πω. π. ρ. π. η. «π. πω. 3. 8Μ7:2. Μ. 3. ΩΡΛ: ποπ ιπιποτε πε:εΠι:ε:ε ιε3ιιι:ιιιΡεεεε:πιπ , πωπω

~ απ. σ. 8. ο _ ο , πος :ιεειετο , ποιοι :πιο ο ρ:επι::π:ιιι ιπ πεπιε

177-- Πωσ π. ποπ ιεριιεπ.ιτ , Πειι:π ι·ειιε ρει·πιιΠιο- :Μπι πεεεει:ι :_ Μι ρο:ειΠζειιε , οιιι:1ιιε εοοιιοιι.

!""|·"β,· πειπ ρει.:αιιι; π:: ποπ ραιιιιεπιπιππ ιπ τειπειιιιιιτι νειι:ρεεεε.τιιιο ο "Μ ι10ω"Μπ 00ωι:ΗΜε π: το·

ρεεεε:ι . ποπιιιιιπ π:ιειιιθ ΐειεπιι:ι οποιοι: , Πει ιιοιι:ειι·εοιπΠιιπ:ιι5,ιιι οπιιιιιείειεπιιο εοπιιι:ιοπε

:ππιιιιπ εοπ:ιπιπππ::ι ; Μου: ο:ι::5ιπ Ριπάειιιιι.ι:ιι οι ρια·ιιιί:ιε ει! πεεειιιιιιι1ε : ε:Βο ροτετι: 8: τοπιο· ι

πεππιΠιο πεεεε:ιειιπιιιιοπ·ιοπιιο ει: ιιι::::Πεε:πι πιο πω:: οποιο 'πωπω, ιιιιΓ:ιοε :ο οιιὸιι.

Ρ:2:Μιππ. παπι π ρο:εΠ :ει πιπιιι απο Ραο:ιω ,:.ι:Ηιιιιι:Ρέεεειιιιιο. Η:ιπειεπ:. πω:: ΟΜΙΜώθ ι.
ι ι :πεοιοἐι Πεο ιπ:επιιι πο:: :ιοΐοιιι:ειιιι ίει:π:ιοπι ιρ- ρ. τι. 6. πο. πιο. Εκο ι ετιαΜ1Πωδιι_Π00 ΐο- πο·

πι:: , πιο ρει·πιιΠιο ιο ρω:ι:ι:ιππιε ι·ιπιιπιπι εοπ- ιι.π πετιιιιΠιοπειπ πεεεειι :Με ε:ιεό:ιιιπ με·ι.πω. Ρ'""Μό

ίετε: :κι επιι:ειιιπι ο: Ε :ποιειπ ; δ: ιπειιιιε ίπποι:: π: εο:ιεπι, πι οπο π:ιιπι::ιιιιι, ι:::ι ε:ι:ιιπ ρ::ιπισιο Ρύξ";"" ν".

Ρι·ιπειριιιπι προιωε : ινωιρωει πωπω 60ερ:ΜΜιιι πω: ιο νπο) ι:ερε @Η εκε80Π:Ρτιπάεπιπ. ἰΩ 2ιι0 ιΕ:: ὑσπιιι›ι.@ιιοιι ω:ριιεει:. ΑιιΖ··|Ϊ.Μ. π: σει·ιφι απο. πιιΞιιι:ιο πιτοιιιιοι Ρ:ιε:ιείὶιπειτιιε ε:: οεεειιτο ιιι:ε- °

°7/‹ιιι:ειἰ:ὸ,:ει'ιὐικ 0ιιιπιάιιι8η:ιε.·ιι μπώ:: οποιοι πιο πο: ειιειιι: πωπω 8: ιει·ιιεπ:ιο:. ει: ει: Ρεεεει:ο

μετιιιησιιι &επιιιπ,οι :Μπιπ πιο :07:4Μ :ι:αιιυιι ό· πιο» [πάω , δ!. ιιιπει:·ιι:.ι:ε Τιιο::12 Αροιιοιι εικι1ει·ιιιι::

όιππι:, οπο:: ιιιισιριιι›ιι οι οι: :Η ρππιι:τε π: Μπι», πιο: ωι.ι:ιοι·ει, δ: Βτιι:ιι:ιοτειι ιο Με: Ρεπι ιιιο:ιο ιπ

Μιπι!ιοπ·: ι·ειίαιωτ, “με άε:*Μι:ι.>< πωπω ποπ:: ορετε νοιιι: πιο: πιο:: Ριο:ιεί:ιπ:

'"° ' . , Βιιιιειιι:ειε ει: , ειιρο!Π: ι›:ιιπιίιἰο πεεε:ι:ι πουΜΜΜ'," _ ιιι:::ιιιε , :ιι.ιο.π:ιο ε:: ΠΠ: οι:ε:ιεΠιπα::ιε εθιει::ι: ιο

"Μ"Μη.". απο πιο:: :ειπε.ιιο ιπ::ιιιιι απ:: Ρτειιιιίππι ρο€£.ι- ορειιιιε:Ιο:ιιιι€επ:ιο:_ν:οπο: Ποπ: :κι ριεεε:νιιιπε

π.,,,.μ,,,,. :πιο ιειεπιιδι οποιοι:: ροΠι: οι:ειι:ιο: ν: Παπ επιιιιι πι: ειιιἶιιι,ῦειι:ε:! Ριεεεε$::οπιιοι εοπιιε::ι:

ιι'προβιωε "Με ποίΗ: ΡεπιπιΠἱοι:επι πεεεο:ι , δ: χειο:ιιιιιιιι υιπιπιπ. “

ευπερπ8:·- ιοΠιιε, πιο:: εοηιιὸιινειι: ριεε.ι:ιιι:ι.ὲ μ:ιεπιτεπ Λο ι. :::8:ι. πω:: ι :ιιί:ιπε. οποιο:: ρει·πιιΕι'ιο φ”

ί';-""'ύβΙ.° οι: Ρι·πιπρροΠ:ιιοι,ιιιΗιει:, Η Ρε:επιιιιπ Π: :πωπω οεεειιιι ποπ ει: ιιοπιιιπ 8:τι:ιε Όι:: με: (ζο:ιιι::ιιπ,.μ πρ”

μπει” απο:: :οπ:ιι:ιοπ.ι:ει παπι ν: ποπ πιο: ο:: Γε Γρ:όιιι:ο., εοπεε:ιο; ει:_οι·ιιιιπει:ιοπε πο, πε- πιο
πι: νειιε,6::ι :ειι:ιιπι ρ:·επιιάφρεεεοτυομ πω: , πο: ιιμοοο:ει::ειιιι πεεε:ιο ει: νοιιιπ::ιτε Βειοι·.

:Μπι οιιοε:ιπ:ιιιε ιπο:ιο ΡωιιΓπω ιιι::ιτοπι νι ιε- :ιιιιιιιι αει ιιιιιιοτειπ εοπιειεπι δ: π:::ιοιει1ι οτα:ιείιι

Μπι:: ε:ε:::ιε, ποιιιπιρεπἰ.ι: , :οι Ποε::ίΐε Βιιιι- πω, δ:: πο:: ιπο:Ιο :Πε :1οπιιιο @πιο ο:: ρ::

ι·οιπ νι ιιοεπ:ι:ιε ειιιιιιειπ, 8: εοιι:::: ιΠιιιι επ:Ξειοε. Οιιιιίιιιπι. Α ο π. πι:80 Πειιιπ ποπ ποπ: ρ:·πιιπιτε η..)

:πιο :εππε:ιιιιιπ :ιεεειππ:. Νεοι πιο:: :ιιεἰ::ι: Πεν: Ρ::ιιιιΠιοπειπ μεε:ιι:ι , εισί:ιιιε εο οιιὸ:ι ποιοι οπο: Δ:: ι..

Ρει·ιοι::ετε, δ: ποπ πι:: μεεεπτυπι ,οιι:ιπάοιΙΙιι:ι πιο ιιιαΕπιιι: ορεε:ο.:ιιο:ι; απ: ποπ Ροιΐε μπω::

ποπ ει: ιιι:π:ιιο: νι ιιιιειιιιιε ρ:ορτη:ιεειε:ι , νει π:ι::ιιιειι:πισιιπ ιειπειιιιιιπ πεεει:ι,οπτε ποιοιιι:οπι

.2&ιοοιι Με Βιι:Βιιι:Τ: ν: εοιιι:ει: ε: :απο , με- ριοιιιδοπεπιιοΠΒιε :ιεεειιιι: οπο: επιιπ ιι::ιπ:πιπ Η σ

πω”, ιιο ιο:ιπιι π:: ιπι οπο: ποπ πο ποπ:: οι ιωιιιι`ιιιπ :ι εοπιιι:ιεπε. Οιι::ειιιιπ πο:: , ι"

ρεεεε:οπειπ απο Ριοπιιιππι , επ Μπι! ιποπὲἀιεπ- Ι)εξιο μπι: ::ι:ιοπε ΡετοιιιισεΔρεεε.ι::ιοι, πωπω

:Μπι πιιιΙ::οΒΙιεπ:ιοπε:ειι:τι,ίιεπ: Βεπε πιιΠε οι: (επι ιι:ιεπ:ιο εοιι:ιιιιοπε:ιι, δ: ειπ:ιε ρι::ιιπιπιΠε

ιιοει:ιοπε:επειιιω:ι ιιπρι·ιιιεπ:ιιιιπ·ρεεεε:ίιιπ Πο· ραοιιεπιιιιπι ιπ ιειπε:ιιιιιιι Μπι. Μαιο : πω:

· πιο. Α: ροπή εππιιι:ιοποιει :ειπ:ιιιπ Ρεεεε:ι πω. Πειιειιιιιιιι: ιιοπιιπειπ εοπί:ιτι:ετε ιπ ιι: :πεποι

: ι πιο ει: νι ιιι·ετοι:ιε απο:: παμε Η ρειιιιιιιιοπε Πιιιι:1ιε , ιπ οιιιιιιιει1ιιιπι ρι·επιιιι: ρεεειιιπι·ιιιιιι, ε:

ρεεεει:ι , :πιο π: :πωπω π:Βιιιο πιιιι1ι; εοπ8τιιι ' πω: ρι·:ειιιοι:πεεεε:υιο ίειεπ:ιε εοπ:ιι:ιοπε:ει ,

·ι οι -(ιιπωπι ποπ π::ζειο ιιι:πειειιιε , απο οιππιιιπε :κι :πω :ιεπιιιιπ Ρ:::ίιιιιι.ιι: :επιεόιιιπι Ρεεεο:ι. πω;

δάφ4.;""_ νιτιιπόιππ ρεεεε:πτπ επιεεεοιπιιτει· ιεπιιιίι:ι:)πεοπε πιιιπιιπι :Η ΐοπιιοιπεπ:ιιπι ιεειιπ:ιι: ίεεππόπιπ νε

άπαξ!" ει: ροεπι:ειι:ιε :ιε:ιετιιιιι ι·ειπε:ιιυπι παω:: ιπαιιι- ιο :ει·:η. Λο 5.εοιιεεΙΤ:ι ίε:ιιιειο,:ιε :ιεεεΠι:οιε εσπ

μερη;;; ιι οι, εοπιιιιιοπε (ποπ ι , ιε:ιι.ι.τιιι ρεεεε:ιιιτι,ιε:ι Γε:ιιιειι:ε, π:Βιιιιόειείι: πε ειπτεεεειεπ:ε: οπο: :Μια # .

ριιιιιιιιεΗτο&ιο παω:: @ποπ :ιπ:ειιι πιω ποπ ιπ ρτα:ιειι:ιπι:ο ιπ:ιπει·ε: ιιικ:::ιε ιιπ:εεε:ιεπε . οπο, ·

' η Η: ρι·ωιιιίιι:π ἴειεπιῖἔι ποιοι:ι:ει, πι! τ: Βιμ :μπε ποπ ποπ:: πω: ρεεεετιιπι, πεε :Με πεεεΠι:ο: ει: Μπα..

° πω:: πιο: Γιιρο:ιπι:ιιτ πι:ιιτπιπ ο Ιιπει·:ο:ιε ειειι- εε:ιεπε. οπο: Με:: επ:εεεεια:Ιιοει·πιπ ιιε:ε:ιπιπε:ιο.

:2,:-ιιι ρπειιιιιιιπ ιειεπ:ιιι εοπ:ιι:ιοπεπι ιιιπ:ιιιπ. ι πω: ετειι:ιιι·ιε ο.Βιοιιι:Ηι.ι:ιιι·πιπ, ποπ ::ιπιεπ επτεεε.

π.. . π Ν: (ει: ατο , πιο: Πω:: Μ» ιειπ::ιιιιιο οι: εοπ:ιι:ιοπιι::: ιιι:ιιιπιπ: ε: πο:: ΓπΕΕ:ι:, ν: ρεε

."περιπ:η Δητι::ιρετ, ιιιι:ε:ιιιοπι ριοπιιι:·ε: πω: ιπ:ιιι·ιιιπ :ιο-ι απ" ποπΓε:ιιιιιιιιι· ::Βιοιιι:ιι π:εειιι:ετε; 17:00:16

"Μι" :πιω πιπ:ιπΗιιι: ιο ειπε. ουδπι ἱπίιιι::ε:, ιι οπο' απο: :ιθ:ιιιιιε @πιο , οπο: Πει:: :καποια πο·

:ειπειιιπιπ ποπ :ιπ:ιειρειιε:: ει: :ο πι. Γοιιιοι 1::911Μ:ι κι: ιιοι:ιιιε οιιι:ιιιιιιειο Ιιοει:ε:ιε ειπα, απ:: :Μο

” ·· ° · !Η:8ΓΠ
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ο 23ώ'ιιιι. Χποιοιιωιοποπ οπο. ι οι . 649

ιιιιιιιιι οιοιιιδοποιπ ιιιΓοι·ιιιιι .πιο ρ:οιπιιοπο οοπ- αιιιιιι|ιι Μ. ιι: ιιι"φπ οι @πιο οι! Π· Μπι 'πιο

πιιιοποιο,ιιιιπιππιε κάμει. οοιιαιοπιο: Νεο: πο. ιπιιιιι:, [ιοπιιι.ιι:::ομιιικ Μη" @Ποιοι Π" Ριοιιι_ιιιιι

εδώ ιιιπιιιιιο: π. δοπτ. οιππιοπιιι ΜΒΜ. ροίιο Ποιιιιι πιιιι,ιιοπ οικω:: :Με ιιιιιιιιιινιιιπι ροτβιωηιιιιο πω,

μ: προ, ποιο ιιοΓοιι.ιιπιπ ρι·πιιιιιοιιοιπ Ροοοιιιι ιιοοοιποιο [ΜΜΜ ω ω Ριψ'"ι""."ο Μι· “Μαι 9 ιιιΜΜι

ποιπιιοπιι:ιιιι ιο ιοιποοιιιιπ Ροοιιιιι , ιοΕιιιιιιπ πι. β” #βι ωιιΡ"ΜΜιιιιψ ιιιιιιιιιι ι "Μ" ·"·".ι

ι οι οι: ω: ιιοριιιιι, πω: @ή ριψιιοιιιιιιιι βια ·

ο Ριιιιτιο. 5οπι, ιιι:ιιοιιιιΕ: παμπ , ιο Πω ΠΠ ω·

Χ Β Ι 5 Ρ ν Τ Τ ΙΟ ιιιπισ.ιοπι ιο.ιιιιπιιι 0ιιιιιοε: 6::2οι·. Αιιιπιπ. οι :πιο Ν.Ι2°Μ

· ι 46.ιι.οπ.Μ.ιψΙ. π. πι. πι. ι. που, ι. οΧ Διι_ειι|ι.ιιι

ι ποιο. απο ιο;.. οι ιιιιιπι ι. Μ τοπιο. π. οι:: οι"

οικω ΜΜΜ [οιιισιποτέ , οποιοι: ν: πω!! πι ιιι Ποο

μπω: νοιιιπιιιιοπι Γπιπιππι σε: οπιποε_Γο‹ι ιοπιιιιιι

οι·ειι οπο, ιιιιι ιιο Βιιθ:ο ιοιιιιοπι οοιιίοιιιιιιπιιι πω! Π::

. · _ ` ο ιιιιιπιΠιι·ιοιιιιοποιπ οι:οοιπιποοιιιιιι [ποπ ιιιιοι|5 Ε: ΟΚΤ Ι Ο. Ι. ” _ιιιιιιιιιιο οποιο π: 8 οποιο Ποσο ΓοΙιιιιιιι ποπ ποπ νο

Πο Πιιιιπει Βοοιοοπτιοποι

Ι . - ° . . . κι , απ ποιο ιιιιιιιι: ωιιιιε οι, οποιο 0205 ποπ

έ" Μ 1)ω .β φο!””Μεβ20""“ιι @και οοιιιιιιιιιιιιιι πω ο οι ιοιιιπιιιιιιι οιιιιιιιιιιιοποιο

ι. ' ρ:ο Βοποιιιιιιο ιιπΒιιιοιιιπι , ποπ πιο ιιπειιιιι μπα

- ι. ι Ερι·οικιιιο οίι: δ οποιοιξι ι·οειιο οιιοιιιίιο ;ποπιο πω” :μια πωπω πιο ίιπΒιιιιε ιιιιιιιιιιε Πιικνιιιι;

Α), “η”. ΜποΠι αάυάιτΗΠΒ οι) › :κι Ψια-ι ΒιιΠο φαω π.ιιιιιιοε Μου: πι:: ο ποπ τιιιιιοπ νιιιι οιπποι πο ιιιι- _

.“ΜΜ οι οπιιιι.ιιιιε: ποιο οιοιιιιιιο π. πιιιιιι:ι οὐ ιιιι Βωι;5 “ΜΒΜ : "πιο οοποιιιπιι: Ε: ιιαοιιιιιιμι· .πιο

.Μ . . ι:οοιοιιο :οι:πιιπι οι·ιιιιιπιπ, οι οι: :ποιο οι Βι·ιιιιιιιο "Μο Ι:ιιιΙΙ:8ι μωβ, άιριιιιιιιιοπ "οποιο πο:: Π784Μ87μΙΙσ

νοιιιιιιιιο Ποιιει:ιιι· ιιι·ιοοοποιοοπιιιιιιι, πο πιω πω; Μ";ρω":"Μ πω" οσ|ηιῇῇ£:ἱ, ι.πιππι. πιο

ει" ὅ “Πει” ωιιιι α0ιι1Π νωθιιόΗΠι ω” "π ο ο ο :ιι πιο ·ιάιιιοπιύι οποιοι" , :οι :πιο οι· έ:: ::".ι,. . ι . Ρ ι ι οι . . .

«τι οιπιιοι πο: :ιο οσοι οιιιιπιιιι πω· οοιιιἔπιοποιιᾶ .μια ψ πω:: οπο:: , "ποιο ιμι.ιωπιμο οπο:: μι::

οιοροιιιοπιιιπ ποιοι; :ιΙιοιιιιι ποπιιιιιι ιιιοιοοΠϋπι: Ρ,ΉΪ:ἄ°Ι|Ξ:¦"Η°|"ὶ¦ , ιμοιιιιιιιοπο πο» Ι::οϋ. Δημ"

π. -ι· "ιΡφωή ο @ΜΝ Ποπ 0ιι”Μιιι Ρώ"Μ ?πιο ιιωι)· οσοι, ιιιιιιιοιιιιι ποπ πι: , Μπι! ποπ νιιιι Ποιιο,οιιιιο

"ΦΜΑ ιιιιιιιιιιι οκ πο, σ.ιι ιιιιοε πιιιιιιιιιπιπ οοιιιοπιι ιιοιιιιο. 9Ποσιω"ςικ πι: Πα", Μπι! ποοοίΤο:ιο πι. 7.

Κοιιοπιοιοτιε , δ: @ο οιιο.πποιιι:α: ο (πιο πιο. πω·

πιο πι: Έ:ι.άο (οικω Ρωτώ. Νειιιι ιο πωπω ιρίο

:πιο ποπ Μ: , ιιιιιιιιιιποιιι ποιιιιιπι ΗΜ £οιιιραιο

α ·το , ποιο πιιιΙππι οοβπιτἱοποιιι , πο οοπιιιιιιιι πω·

ιιοπι :ιο ιιιιιιιιιιιοιιι ιοεο ιιιιιιιοι·ιιπιι πω: οιιιιιιο πιο

“ :επι ιζιιιοπι οοπιιιιιι οοεπιιιοπο ιοπιε ποιιιο πιω Οοπιιιιπ.ιιιιιιιιιιιιπ Ποιο οκ ίοιριο πι: , νοιππ.

ι Ριοιιι 2ο ια:ιοπο απτο ιι: ΑιιΧιι|ι. ποιο ιπροιπιπ ΕπιιούΙΙΙύ

οο:ἴοᾶιιπ πο:ιιιιιπι οιιιιιιοπι Ιοειι πι» οοιπρειι·πιο ο Ι :πιο Ιιοποριιιοιιι πω: Κο :πιο ιΙΙι ριιιιοι,:ιποπ πω::

ιο οίι,Πειιπι οιιπιιιιι νοΙιο, οι πιο ποπ ω. ιΒι- οι: οίκοι

τιιιιιιιοοιιιοιιοοιι Ποιιιιι "πιο οιπποε οποιοι”

ΓοιιιοεοΙΤο, 8ι ιΠιιεποιι 1ιιιιιοι·ι ; οι ποπ οπιποε Μ·

ιιοπιιιι· διειιιιι· ιιοιι απο” νιιιι Ποιιε (πινω πω.

Πιο ιιοιιιιοπι ιιιιιιιοεπιιιιιιι νοιιιιιιιιι Μο; απο Π· ιιιιοΙιοι: ιιιιιοπι νοιιιιιιιιιοπι ιιιιιοπιιιιι ιιιΠεο ποπ

:ιιιιιιιρ!οιιι πιιιιι ωιππιπιιιι, ιιι1:ιιιι Ποιο οπο-.

:οι :ιο Πιιιιιο οπιπιιιπι , ποπ οΙΤοι ιιιπιιιιπι οι: Μοτο

Ροιιιιιιιιιοι οποιοι (ο οποιο ιιιιιιι·.ι , :πιο οπο: ιο.

ιιιιιιιιε Ποοιπ , :μια οίιο ποπ Ροιοιι,πιίι :ιο το Βιο

πι ο οι οποιο νοιιιπιιιε πο το πιο" ιιοοοίιιιιιὸ ιπ _.

Ποπ ιιιιιπιριοιιιτ ι οιι.ιι.οοι π:ιοιιιιιπ ρι·οίοιιιτιοιιιο,

@ποιοι πιοιιοπιιε ρο:οπτιο.πι πι! οιιοπιιοπιιιιιτι

οιιιοδτιιιιι νοιιιιιιιι. ιιπριιο:ιι ιΒιιιιι· Ποιιπι πιιιιιιιιι

οιι ιο ιού-ο Εισαι: "Πο ιι0ιιιιιιιιιο οοπορ1ιοιιι,ιι:

ιιιιιιι ποπ ιιοιι.

Νοε :οποιο ειπα! Ποιο τι ιιι.ιοπιιπιο οπιιιι- ιι

ε ιι ποπ ιιιοι·ιιπι οι! Βοι·ιιιιιι οιιιιιι:ιιι , ποιο ποιπο

Ροιοίι πο Βιοιι:ιιπ οιιιιπειιι ο πιο πο: πιοιιιιι πι σ.

ι'Ιιι οοιιιιιο. ()οπι οπιιπ οιιιιιιοιιο οι! Βιο:ιοπι Πιο

ᾶι1ε πιο Πει , 8: ιιιιιιιιι πᾶσι Με: Πει πιο: οπο

πιο _- πιπ ο:: οιιιιιιιιιι ι1ιιιι.ιιιοποιπ :κι απο. . ιω

οοιπιπιο πι, νι:ιΙιιιιιιε ροιιιιιοι·ιιπι ιιάιιιιι Ποιοιι

ειο:ι.ιιιι οι·ιιιποιιιι , ιιπο ιιιιιιι.ιο πιιι:ιιιιοπο ιπ πιο

ιιι&ιιι Επι: ο.ιιιοιπ πιι.ιοίἶο ποι μπώ ο εβιιιω π·

8:ιιιιιιο οοιι:ιιιο ιιιοιιιοιιιιιι πι! Βιοτιιιπιν ροι·ιιιιοοιι

ιιιιιιιι: ίπποι· πιο πιο ιιιοιιιιι ποπ ιιποοοιι.ιπι , ποπ

.ξ Ροιιιοιιιπι οιΤο πό ΒΙοιιιιπι οιιιιπιιιι. οι πιο Γιιπιι

Μιώ :οι οιιιιιιιοπιιιιιΙιε , πιιι ιιιοιιιιπιιιι ιπ ιιιοι·ο πιο.

:απο , :πιω ππιιιιιιι ρο:οίι ιοπιοιιιιιπι οποιο πο.

Ριιοπιι Ιιοπι ιιιιιιιε ι·οιιιοιο&ιι ιποιοτι:ιι, νοιιιο- νοιιιπιι:οιπ εικοσι ιποιιιιι, ποπ οποσ. ιιποιιιι ίιοιιιαπιιμ._

που , πο: πο:: ιποπιιιι ιπιπιιιιι , πιιιιι ιιιιιιιιιιιιι ιι·ι-· οίκοι Ριωριι Αοιιιιιπιπο,νιιιιιιιιπ (παπι πιο: πι» '
ιιιιιιιιιι ρο:οίι ΠΠ: ιιιο:ιι ιιι·οιιιιιιιι :οεοποπιιιοπιο ι :ποι:ιι·ο: , ποπ οπο: Ποπ: νοΙιιπιιιιοιπ ο1οιιιιιιιο- .

ιιιιιποι·ιιιτι προιιοοιιι, ι-ιι οπιιιι οπιπι ιιιιιοπιιιι· ιιο- · ιιιιιοπο Ποιο, οι ιιιιιιιιπι :ιο οιιοιιιοπιιιι Λβι·ιιιη

ιιιιιιιιιοιιιοιιιο πι! “οποιοι Βιοι·ιπιπ οοπίοςιιοπ-ι πιι , πιω ιο οιοιιιριιιπι οιιιιιιιι , οι! ιιιιιιπ ιπιιιιο· ι

ποιο; πιιιιιο ιιιιοὸ ποπ ιιιιιοπιιιι· πι! ποπ οι·ιιιππ:ι. Ι.ιπιιπιπ. Μι , :πιο Ποιιε οποιοι: οιιιπιΒιιε πιο· ο

Ο· · 3.Εις ιιι,ιπιιιιπ ιοτιοιιιιιι ι.ιιι:ιιπιιιι ὁ Ποο οποιο· πιο. πι ωιιιοιπιποιι πιο:: νοιοπιιιτοπι Ειιιιιι:,οιιιιιπ

ιο. Νιιι1°ι οιι πο: Ε:1ιιτιιι11 ιοοιιιιιιιι· , Ποιιιιι οποιοι

 

. Με. Μ, ι::ιτι ι ιπιιιι:ιιιιιδι ιιι @τσουπ πωπω ιιιιιιιιι.ι·ιιιιπ ποπ οιππιιιιιε οοπίο:ι ,πιο ιιιπ:ιιιιι ιιιοπιοι·ιιιπ,ιιιιπο

οι ρω οι: ιιιιιοιιι ιοιπροι·ο, :πιο ὰ Ποπ οικοοοεπιιιι, 1 πιο ι:οπιο::, νπι:ιο ιιιιιιιιιιιοιιι νοιιιπιιιιοπι πω:
ιπάιιι·οιπιιιι·, 8ο ιπ ιοριοΒιιιιιιοπιιιτπ πιιιππω,π- ι ποροιιιιπι επι ιιιι&οιοι, νοιιιπιπιοιπ π πι , πο;; π..

ιιοιιιιιι Πιιιιοιοπιιιοιποιιιο ιιιιιιιιο ιιοπιιιιιι. Παιδι. ι ποοιοοιιι : :πιο πιπιιι·ιιπιροι οποιοι ιιοπο 8ο ΡΜ;

@πιο ποιά ιιιιιι:οπι οοπιοποι , πιιι ι Ποπ ιπιο:ιπο ι ς:Ρω ιιιιιοιπ: Ποιιε ιιοιιιοιο νοιιιιιιιιιοπι :πιω , το6 .

οιιοιιοιιι:: οι θεοι: οοπτιπΒιι. ν: ιπιοι· νιιιιιιππι' "πιωιΡ(πποπ1ωπι,πιιιιοπιιοπρι·αιοριο:ππι, > .· ι
οιοιιιιιοιιοπι, 8ο :ποποιο ροοοοιο:ιο οιιιιιιιιιι ιπ- ο 8οι:ιιποιει :ιΡάι·πιιιτ , Ποιιπι ιι:ιιιο:ο νοΙππι:ιιοπι ι

. ιο:οοιιιι: ιοι1ιρι15: ιΒιιιιιιο:ο πιο τοπιροιο ιπιοι·- Βοποριιιοιιι οιι·ο:ι πωπω οπιπιιιπι,ιοιι πο: ιποιιιιιο € *ια

ιι ιιι€ιιι0 ροοοιιιοιοιιι άοθ:ιι:ιιτιπ ΓιιΗἶ€ἶ#ιιιἰ ιιιιΣιιι0 ίιιιιιιιιοι: ιιιιπιιιτοι οοπιιιιειοοιιιιπ: , 8ο Ιοειιιιιιιιπιβ:,52Μ,_

α; πο ιιιιιιιοπι. π. πωπω: οπιπιοιιε :οριώΒ· σαι· οΠο οποιοι: , οιιιιιοπιιε οπιποι οιοιιιιι·οι πωπ- μοι·

Μ.'+ . πο: ιιιοπιοιιι ποπ ίιπο.ιιεροιθιιοπιπιια, ιιιιο οπο .ιοΠιιποπεριο:ο οποιοι πιω, 8οοιιιιπιιιοπο

ιιοιιι_ο ιιοιοιι ιπιιιιοπι :οπωιιΜ 'δω' Μιιιι8ιιι· επι 8ι0ι·ιιιιιι; ποπ οι:: πιοιιιιπι ιι:οιοοιιιιοπιε, 8ο ι. ω·

οιΣοΒιιι ροιοίι ιιιιιι:ιιι5ποι: νιιιοιιιι· :κι @απο πιο. ίιοππιιιπποίιο οιιιίιοπιιο. ω.. μ. ο ομ._3.5_ Μ. Κ3 ω”, 'Ι.

ο :πιο οι·πιπιιιιιι , απο πιιιιιιι οοιΠι ιιο(πιιοιιοοοπιι- ι Ειιπιιιιπ ιιιοπι , ποσά ιίιιποοιιι.Βιιι. _Τοιιιιι ιιιιι μφωιωιο.

πιο πιοιιιο οι! 8ιοιι3ιιι ο:πιιιο.ιι. Μιποι ιιιΤοιιιιιι οι πιο: , Ποιιιιι ιιειοοιο νο ιιιιοι:οπι οοποοιιοιιι επ . ο ι·
. ο ω Π .ι Σιι Μα· ι

. ιι . . · ι _ ο

Επι: ρι·ιοριιιιιιιοιιτ , ιι: ιιιι:ιιιι: οιτιπιιιπι ωι.ιιοιπ νοι- 0°Μ,”Μα



ω·

-Τ-Δ.-Ε

ι σιτε Μ”.

 

τισ

ίειιιτειτι στ:τιιιιιιιιο, τισιιτιιιιιιιιιι Ρετ ι:τισιιιιτιι Επι·

ριιειε σοττιριατ:ετιτιτε , 7 8: ειιισιιτι είιε Ροτειιιιε , Μ!

πιστη σει· ιιισειιιιτι Ρι·σιεειιιισιιιε , τιιισειι εΙΤε ειιι>

- Ματια. ΕΠεσιιιιιιιιιιιε8ειισΜΕ. ιιι π. Μ. 46. ό·

κατ. ιιι τ.ρ. στι. ι9.ιιιτ. 6.ό··ιιιι. η. ιιεε εοιπι·ειιι

' στι: ι;ισσειιτ Βοπιστιειι. 8τοιιιτ ,Μιτιστ Ισά: πιτ. ει: ιεΒετιιι

εστιιιιιιιιτ. Ριισ σεεΙ:ιτιιτισιιε, ειιιιιιι€ιιειιιιιιτειι τω

τιιειτ ιιστιιιτιιιττι τω” , τω" ιιιιιιιιω ιι·ιτε8τα Ρετ·

τιοτιιιιτι ιιιρετεειειιτιιττι ιιιιιιιιε στιΒιιιτιιιη τιιτει τω.

Π1τωΘΡω τ διῖ ιιιιιω ρεεεεισ ρτσισμιειιτιε. ιιι

ντ.·στιιιε ιιιτιι εστιτι·οιτετίιε. εκτιιιιιιιατιστι «τι.

Πιεσ τ. Ιτινττ‹›σιιε Μπιτ νσιιιιτ Πειιεσιτιιιετ

ιιοιιιιτιεε ιιιιιισι τω. Ρτοι:, τ. εκ Με Τιιιιιιτύ. ε.

.Μια σαιτ πω:: ΜΜΜ: [.τΙιωτ τω. @τα Ρι·σροιιτιο

απο ιιι ντιιιιετι.ιιι: , δε νιτισιιε ιι:ιτιιι ειριιιτι ρσιιιτ,

που είι ω στείειιτειιι ιιιιστειιτιιτ Πατιιτιι ιιτιιιταιιιι:ι.

Νοε σιιιιιιιιτ Ωειιιειιι:ιε τω”. , Ε: «τι ιι8ιιιτιιιιιειιι τω.

Επι: ·τιτιιιτε: ηιι2 ιιιει°Ω νισετιτιιττιτι ιιιιιιε Πτιιιιιτι ιι

τιιιτιιτε , τιιιιι σπιτι . 6 ιιΙτι Μι νετε σε Μπι τιποτα

ι ΒΡΩ: , ὰ ισιτιστι νετε «τι ειε ιι:ετιι ιιιιτιιια ιιιτεετε.

Δ ι Τσι:: εστι ιιισΓεεμιειιτιιι τω». ιιετιίεειι ετιεττι ρσι

τω” τιειιιιιιι ιιετι.ιτ2 ιικιι€τε ι τω:: ρτοιιο.ιιιιε είι,

ετιιιτιι ιτιεο Μαι ιισιτιιιιεε :τι ρετίειΣτατιι :ιειιιτισ

:και Πει νετιιιιτοε Με σετ ιτ:ιτιιτιστιειιι ιιιτιισ

τσιπ , δ: Ρατειιτιιιιι ιιιιιτιι&ιστιετιι:τιειιι Με ει! πιο

ειιιε τη:ιει:εσιιιειιτετιειιε 8: σεεσιιιττιστιατιιτ ιιιιτιιτττ

ιισιιτιιτιιιιτι , νι: ιιτιιιε Ρετ ειιιιττι ιιιιιι·ιτ:ιτιιι·. -Νειιιιι·

ετιιι.ττι οσιιτιτ εοπττετισ ε:τροίιτισ ./ϊισειιβ. ιιιτιι ιιιιιο

.λιιΒιιιιιτισ ορριιτιιιιιιιε υ£Μἀρε Μ. τ. μια 0η

Μιά. την. 29. δ: Οιιι,ιοΠ, Ηωιιι!. ι.. ιιι τω. ει! Πριιε[.

ντετειιιε ετιιιτι ιιΙτιιιι ειιιιιιαιτ ‹ιε ιισιτι ιτι1τι: ιιτιτε.ε

:ιειιτε ετ8τι σωσει. Τιιττι «με Αιι8ιι/ιιιιιιτ ειτριιεατι

ρσίιετ σε νσιιιτιτατεασισιιιτ:τ δε ειιιειιει τ σιτε: πω.

ΡΙιειιετ τσιιιιιτειε τιστιαιιιιτι εσιιιιιειιιι.

τε Ρι·σιι. ε. Πε βέτο Ποστ οΠιιιττε ετειιτιιτει τιτ

_ Π.

Ρι.Πε πω..

,'·Μι°”'° τιστιτιιεε :τι σετιιιτιιιιιτιετιπ ιιιρετιιο.τ. -στιιιτιιιιιιτι τιστι

. στιιιιιετ σπιτια εσ στειιιιιιτε , τω νσιιιτιιετειιι ιι:ι

Με” Ρετάιιεετιιιι σωσει :κι ετιιιιισιτι Μπιτ. σπιτι

ιιιιιι:ι :πατατα τσ.ιιοτιο.ιιε ει: Π: Μι εθ ιιτι ιιτιειιι ω.

ρεττιιιι. στιιιιιιιτ:ι, τιιισιιιιι Με εσιιιιι ιισιι ρσιΤετ ιτι

Πειτε μια τιποτα; ετ8σ τιεσιιιτ :ιιι πω” μι: ιιοιιιιι

"Μπι Πει οτιιιιιτιτι, ειιττι τι τιιιιιοε.ιιο,τιιτ:ιτιι τι Πεο

μια τω ταιεττι ιιττετιι σττιιιιετι.Ειιιιτιει:ιι τιιιιρρε ιιι

.τι ιιτιεττι στιιιιιιι·ε, δε ιιτιετιι ιριιιιιι εσιιιεττε·: ισιιιιτ

αστειο Πει τα αειειιετιι @στήσω τσιιιει·ι·εε ιΒιιιιι·

ισιιιιε Πει είι,:ιιι εστιτιετιι ετεειιιιι·εττι σττιιτιει·ε.

'3_ Μειστειιι Πε σιι:ειπισ: τι σε ίι&σ Πειτε τιστι

ρω, .,;|ι. σωσει ετειιτιιι·τιτ ι·τιτιστιιιιεε :κι ίιτιετιι ίιιρει·τι:ιτ , Με

ω»μμι- ιιείΤει,ιιιτιιισε ιειιειιιιίΤετ ιιι Μια μια: τισιιιισε,ειιιιι

"·π-.τττωιετ ιιιτει· Με τιιιστ Με” ιιοτι ιιι ιιπἔιιιιιιιιι ωειιωτιιιι

ω' [Με παπι ιεΙΓιι.ιι τα, ‹ιε ισάσ Πειιιιι ειιτιιι:ιτ ιιι.

τιοιιτιιεε ετετιιιιτ:ιε ει: ιιι , φωτ ειε αστο τΞοιπιετε

τιεετειιιτ , ι·ειιτιιιιίιε ιιι Μπι μια πατατα. 8ετιιιε.

“Μ” 8ηι.- τειιιτειιιττι τ. ιισιι στιιιιετ ει: Αιιετιισ ρτσ8ειιιιστ,5

ω. μ." Μ. τε ρισΒιετιειιιισι σι·ιΒιιιιιΙερεεεετιιετι εσιιιτεᾶιιτσε

πω. σπιτι ιισε τιειιισ εστιτιιιιιιτ , Πιο ειιι @μια ιιιιιτει

οτιειιι:ιιιι ιιιιιιιιι ρετ Ατισ.τττ,ιιτ Ρετ ετιιιιιτ, τι·ιιιιειιι τι

ιιω.ιι. Ειιειιιιιι Ρεεειιιιιιτι σιτε. ρι:ιιιιιτισιιιιιιτιω

τιεσιτε ιιι είε :ιιι ιιεττιιιιι ρστιιιίιἐτ είιε ιιεσιτ:ι σιιΒι

ιιιιιιε ιιιιιιιι.ι, Πιτ στι ιιιρεττιιιτ ιιιιεττι ειιε&ικ ΜΒ

τω. ?Με νετιι τιστι ειιει ιιιιιι:()ετιισιιεει. ρτσιιοιιτιο:

η; Ο τω:: ει: Μ” ριιιιτειιΞτιμειτατιιαστις.τιιιιιι·ιιιιιιιιι. ειναι

0ιιιΠε5 ειιετιτ ιι €ιιιιιω τει:ιειιιρτι: ειιιια ()ιιτιιι:ιιτ

τιστι τειιετιιιι , τι ιι σει ιετιεττιρτιστιιε αρκει ετ:ιτιτ:

Α σαι Με ιι0τι επετιτ τισ! εσειείιειιιτςιοτισιιι στειιιιτι
τι, Οιιτιιιιτετιετιριισιιιε Ξειρειεειτιστι είιειιτ , ιιιιιιτι

Οιιτιίιιιετιστι τετιεττιιτ τι0ε , Πιτ τι ρτιιισ.τιστιε 8ττι

> εισ8τ ειστια , τιποτε Ρετ ρεεειιιιιιτι ρι·σισμιτειιιιε

·5_ ετιιιιετιιιιιιιτ. 3. τω” οιιιιιετείιετιι αιριι.εε: επεσε

ιιιιι $τιεττιτιιετιιστιιτιτ , 82 ιι·ιιέιιιτ Ρειιισιιιε ειιιιιιι.

εκει ιι [8ΠΡυφ ιιιιιτ “με” τπετιιστιιττι τ σε Γι.ιιιτ

σπιτι. Χ τι» ι>ιτιιιιιιιιιιιιιιιιιο
σιιιιωτιιιιι_ ει! φωτια τιιειιιε στιιιιιετιιιιι·: ειιττι

τω" στιιιιισ Με τιιετιιιι. σττιιι·ιιιττι Επι: ιιι! εσιιίε. η

ειιιειιιιιιττι ιιιιεττι ιιιρειιιετιιι·ιιΙιε Βεστιτατιι,ιιετιιιειιτιτ ι

ιιστιιττι εειριι.τ:ετεπεοσιιι :ιιι απο οτιιιιιιιτι που τω.

ει.. Νου στιιιιεε ,τιιιι ειε Βιιίι:ο ιισιιιτιετιτιιτ,τιετ11

τιετειιτιιτ :κι τιιι:ιτιστιειιι Γιιρεττιατιιι·ε.ιιε @στα , νι:

ειά ρατιιιιτι τω τιει:ιτετιι. Εσ τιιιὁ.ι τιιιιιιιρτιιιιιτισ

ι›στιι ροτειι εΠε :ιιιι:ιιι τιεισιτ.ι,ιιιιι ιιι ετιιιττι τιεισιτιιτι1

ιισιιιιττι, εστω είιτ ι:ιτιιιιιτισι είται σιτιτιιτ ρτιιιειισ

ΓιιρΡστιιιτ ειει;ιιτιισι ιιιι:ετιτιι ιιι εσ , ι1ιιιτσ.ιι Εισαι;

ρτιιι:ιτιιτ. Ν η -

τω. ε. ειιάεττι ττιιιστ. σττιιιεε ετειιτιιι·ει τιιτιστιιι.- __-ψ

Με , στι” Πειιιειε Γετίι:σ εστιάισιτ , ειτε ι`ιιτιτετιΒε

Η, :ιιιτ ιιστιιιιιεε: νιτιιιιιεόε Μάο ιιιει·ιιιιτ τισ Πιρα

ιι:ιτι ι:ε:ιτιττιτειιι τι Οσο ειειιιιτι:τιεττι τα τ1τιετιιιϊΙΜΟ .

Πω "ωστε ιιιετιιιιτ σπιτια ιιι ετ:ιτιε εσιιιιιιιι σε

Βοιωτια ιιι Ποτε ιιιτισεειιτικ ιιιει·ιιιιτ σττιιιεε τιιιιιι

ιιιιιιιτιι στιειιιαιεττι, τιιειιιιιιιτε Ατιιιιιισ ιιι ετιιιιτε,
στιιιτιετι. Ετ ιιιιεττι ιιι ίιιιτιι ωστε @μια σπιτια

τω ει! ιιιρεττιιιτιιτ. ειστιτιιιι σετ σιιιιιιι τυπικα στ .;.

ρειιιιστιετιι τείι:ιτιιτι. ιΒιιιιτ στιιτιεε ιιιιιτ ατι Επειτα Η

ιιιρεττιετ. σττιιτιο.τι. Εστιιιττιι.Πειι: οιιιτιιιιιιε τιι€.°Μ”έι":[-!..

ιιτιειιτιτι ιιιετιια «τι εσιιείτετιι Βιοτιιιττι εσιιιειιιιετι- “Μ”. Μ_

ιιιιι Ρτεριιιιιιιιι @τετ Ιιτισιιιι ειπε σιιιτιιιιττι Με· κι· ”4Με1

επι τοιιιιιτ:ιτεΠι ΒεσεΡΙιιειιι.. εστι τιιιετ:ιι8 ντ ττιειιιε "τα

του ει·Βιιιιιιιτ, τιιιι ει: ιιιισιιο. ιιιτετιιιστιε Με σπιτι

πισω σιμιιιιιιιι , "τα στομα ι·ιτιετιι , Με ατι -.

ειιιιιιιι· , ιιιιι στσριετ ΜΙιοττ:τ11 Με ετιισ 6 Πειτε.

τιιιιιτιτιιιιι άι ε: Γε, ρτ:ερετιιτ σιιιτιζισιτε ιιιιιιειετιτιι .

ι:ετιι:ι :κι ιειιιτειιι εσιιιεειιιετιειειιι , τ:ιιιιιτιωΦ τα α

ι`ενοιιιτιτιτεσι Με" ιιιΙιιετιιιι σωσει. @τι τιστι

ρστειι Πει” νειΙε τετ , τιιιι ιιικι:ι ιιιιτιιι·ιιιετ11 απ·

Ἀετιτιιιιιι ιιιι.ιτιιιιι : τω" ιΒ€τιιι τιιετιι.ι, σιτε: Πειιτ

στιιτιισιιε ρταρτιιιιτ χω. τιιιτιιτιι στιιιτιειιιιιτ τισ τι.

ρετιι:ιτ. Μπιτ. τισιι ρστείιτειτ τι: ι::ιιιε τιιετιιτι "Με,

τιιιι τω ειιιιι πιει "τι τιιιτιιισ ιιισ‹ισ τω», ει!
τιιτειτι σε πατατα στειιιιιιιιιιτ. ι ν _ Θ.

Οὐῇτιετ: ιισιι Με:: 00115 ρσιιιιιιιιιιι νσιιιιιττιτετιι

πιεσε εστιιτιι , στη: ιιιιτιειιιτιιιι ιιιιιτ Φωτο.: ιετι

Και” ιιιιισεειιτιε τιιιτισι.ιιιττι ι:ιιιιιιιιετεΓι τει” άΕ

οτιιτιιιιιιι ιι0ττιιτιιιττιι Ι.ιεει ιιτειιι τετ1ψοτε ιιττιι:

τει εεττ ρτσισιιιιιετιτιιτιι : ετ8σ ιιστι ιιστείι Πειτε

σε ει·ε ιισιιιιιισιιι νσΙιιτιττιιετιι ιιιιιιετιιιι Βοιωτια..

ιιιιι τιιτιιιιιιι τιιωτι ίιιιιΤετιτ ιιι ιιιιτιτ ιιιτισεετιιιιε ι τι

Ματσε ιΙιε ιρειι`ειιετειιιετ , τιιιιιισιιιιτιι τιιιιιετι ιιιτιιτι

ετιιιιτΕΜτιισι· τω). ιισιι ρστείι Πειτε Σεπτ νεΠε,τιί

π με: ιιιι7ιιστω τιιιιιιιτιστιετιιιριιιιτ τετιὅστειιιεᾶιι κ ι ν
τει, ειστε ιιιιιιτιιιατιι είι ιιιτιιι·α, ι1ετιιιιτ Ρσίιτιιιτιιπ τ ··

ι·σιιιιιιιιτεττι Ιιτισετε. Κειρ. στα. τιι:ιισι·. ιιστι ροτειι: Μι. ειι·τί °

Πειιτειι·εο. ιτιιεετε:, ειστε ιιιιιι στο: ιιιτιτ ιιιτιιττε πειι|ιιιισιτ

ιιιιι3ετε ρσιιτιιιιιτι νσιιιτιτιιτετιι στιτιιιιιειτι, εστιεε-0(ΙΜΨ

τισ; νι.τιιιιιεττι . τι€Β0. Βιετιιτιι ιιειιττιει ιστττιιιιεττιρ"*'ω"τ

νοιιιτιιετετιι Πει τετιιιιιιτιιτ ιοτιιιτιιιε τιιιιιατισ τει ε

ιτε .ιό νιττιιιιΐειιι ιισιιιιιτετειιτι ειιιιειεττι Γιιιιιειετ ως

τιιιιιε ιιιιιτειισ ειτιιιιεττι τει. ΕΡ: τιιιτειιι ιιιιιε ιιι·τιιιιιιτ

τιιιιι:ιτιο τει , σπιτια ω: τιιετιιτι τω, σετ (τι τιιττ°ι- · - Σ
ειετιτει·σττιιιιτιττι, ω ιιτιεττι εσιιιει:ιτιετιιιιιιιιιιε. π.) τ ι

ειιτ ιιιιιτ τω. τι τιιτε ιιιειιιιιιτιιτ ιιι τιιεειιιε , στ στι.

&ι13 ιιι "τει ; ιτε. νσιιιιιτε.ε Πει ειτειι ττιετιιτι Ρετ

Γι: :ιιι Βσεττι οιιιιιιιιτιι, νιττιιιιιιιετ ιτιειιιι:ιιτ ιισΙαιιτιι. '

τετι:ι ιιιιιε; ειιιιι νσιιιιιτειε οτι :κι τεε τΡω τετιιιιεΕ

ιτιιτι:ε ιιιιτιιττιΙειιι ειιιΒιιιττωι ιριιιιιιττι , ν: Τ”. πι.

τιστιε ιιτιει ι·ειιτιειικΙιτιιι· ιιι ειιιιιςετιεττι δεισ "ΠΕ”ρ
ντιιιιε ιιιεΙιιιιετιιτ ιιι τοιιιτιτστε σιτετιιιτ_ Μ `

ΕΠ ιιιιιειιι Με νιτιιι.ιΙιε ιισιιιιιτιι: ιιι Πω, εστι ω·

στα τω τι, Μ! σιτε στι. , ο εστιτιιτισ ρστιετετιιτ (μ' "Με

εκ ΡιιτεσσιειΕτι.Ριιιιιιετιιττ:ιιιιειι Με νιττιιιιιιτ ν;» Μα".

Ιιιιιιιιτ ιιι τιιισιιτι νσΙι.ιτιτιιτε ιιᾶιιαιι ότι τε, πιο: Με “Π

'του (σε, "τα Πιιιιιιιι στιιιιιετισιιε εσιιτιεπισιιεττιτω” επτα ιιιτι εσιιιιιτισιιε μ τιιια ιιρστιετετιιτιιι

ιτε,σ.άιι πω!! ΡΟΠετττιιτ ιισιιιιατιτ ιιι Πες. Ε&ιΒι- Δ'

Με

ειιπέιτιο ε!. ·

 



 

_ · ? ι”. ζ° Ψ ""~. _ο....°°ι` ισ, Ι: ε: _

. > Η οι ιιοιιιοπιιοιππιιοωι, οσοι. π. ο; ι
. ι Μπι:: Ωω#βιοποι ιιιιιι3ιιιιι οιιι:ιου ιιοΡοιιιιοιι:οι 'πιο πιο ιιιιοιιιιι οι! ιιιιοι:ι , ποπ ιοτειιιιο ιιιιιιιιιοι

ιδιο ΑΜΠ,ΗπωωποηΡοιοιιιιι :μια πρώτ:: :ο:.ιιιιοιιι.Β.οιΡ. 1.ιιιιι. ιιιι:οο. ποπ νοιοπιιο :ιω

.ΐπιιιο:οοιιοιπολ ποοιρο.ρο:ιοιιο:οπ:ιο Λάο πι Και:: οι:οι ιιιιιι:οιιι ιιιι:οπι νι:::ι:ιιι:οι, πο80ι ιοιιιιιιι:ο::

:Ιππ0ο:ΜΜ,- Ρ0ιι:ιι ίπιιιο: 8:ιο:ιτιοιι: νοιιιπ:ο: πι: ι:οποοιιο.Νο::ι οπο :ιι.:ιοπο πιο ιιιοιπιιι:ιι:ιπ οπο.

Ρ=οιοιυπωι 9ωπ9Μι9Ρ=ωοϋ:9: οι :Ρο ναι οι· ιιιιιποιο:ιιιο- :ιιοιιιιι,ιιιπιιι απο ιιιι: ιιοοοιι::ιο ναι:

-Ρ"% ΜΒιι0ωιΠ05 ιι801ρι-α Υοιιιπ::::,οιισιπ :Με ιιιιοπι .2. :ιο80 οοπιοο,οο οιιὸει ::ιοιιιιιιπ -:ιπιιο

.ΠΟΠ άι ΡΟΗ” €ΟΚΦοιι::1°, οι: ροίιοι νι::ι.ιιιιι:οιι

ηιιοι:οπικ ο; μια πιο ι)οιιε ιιιιιιιιοιιιο. ροιιιιι; απο

“ωο.=δ οι:: :οιιΓοοπι Ρο::ιιιιο: :απο οιΤοέουοι _

. , πιω σ.. ΗΜ ιοιιιπ`τοε 9”1~ν Πιο: ιιοιιο:,ιιιι;

:ιιι:ιιιι οιιιιιοε , πο:: οι:ιιποιοο:ιο6: ιιιοτιο:ιιιο:ιοοι

  

"Ο το όιιιιπο:ιι:,Α:- ρο:οιι: πιο” :ιιιειι8 ,ιπ ιιιιοιιο

οπο: ιιΒιιο ::οτιοπιιι οι.ιιιιοιιο:ο :ιο οιιοιιἔι «ω,

γ: .ΜΜΜ ιιο:ιιπιιι:;_ Μπι:: οι: οιιιιω πο:: πο:

:ποειππι ιιπιο!ιοιο :ιιιπ::ικο: οοπιοιιιαπ:ια :ιο μι

Η""Μ ιιιιιιιιιιιιι:ο ιιοι:ιιπιιιπ. γ: Λιουι._ρο:ο:: πο: πω· πιο.

  ιιι:ιοπο, ,οικω ιποιιιιιοιο ιι‹.ι:ο: ει:: οοιοιιιιιιε ι _ _

ο:οιιο..ιι:ιοὸ ρο:οιι ποιο οσιιοπο ::ι:ιοπιε ο πιο

οπο .:πο:ιιπιπ· ι πιιιιιιιι ποιοι: ι :ιιι ιοοπιιΡ

πιο οποια- -όωΡβΨἔκιι 0πιπιποοοιοιι.ιτι, πιιιιοιπι:ιοιπάοπ:ιε :ιο:ιο,ιοιποιι·ιιιιιοοοιιιοπιιιιε οι οι: , ποιιιιιιιιιοιΪο ο

“ΡΒ” απ"Μι0Παπ3 οι Ρο: πιο:ιιιιιι οέ::ιε ριτοιοοιιιιοο οοιι::ιε πιο πιο οι οσπάι:ιοποοιιιΒ οιιἔ πο:ι:ιππιιιἶ$ι,.ιοἄἰοαοιι_οιιιὸοπι :ο ΡΜ:: Ποι ,. ιιιιιισιοιι:ι:ι οιιι.οιοπιιιιειδιοι,`οοιο ο:οιιο ειπα:: Ξ Βοο νοιι

Ν πιοιιιιο οοπιο:ο:ι:ιη οοπιιιτιοιι:ι:ι νο:ο οηι.ι.::ο οι» :ο πιοσιοιιιιιο:ο , ιο ιιιιοιιο @πιο :ιι:ιο:ιι: ιιιιιι:οιιι:

82: ιοάι, 818ΦΡςει8, .ΩιιΦωιοπ·:οοο:οο:π: ,ι οοιι- ι πιοιιιιε.ιιιιιοιι.ιιο πω: ιιιιιιιι ρ:ειιοίιιιιιι:ι ο 8:

Ν" 1%,Μ' ωιιιΣέιι0ι0ΦΠο Ωιιο‹ι ποπ ίιι:.ιπ:παιιιι:ιρια :ο _ @πιο ποπ ιιιοοιιιι:ιι: π:ιο:ιοιιιιι:ι:ο, οι ν: οστο

-....μ.η ο _β89:ΗΜ Φ Μοτο ι20ιιιοιιιιιο:ιιιοπιπ , Ριποί::ιΜΒ πο φοτο!! ιιιιιιιΒιιι:ιιι Μισο: ιο ιιιιι ι2:ιο οι:: ο

:πιο ι20ιππ:ρ.ε οιι ποι:οιιιι:ι: ιιι ι)οο; ιιοπιιιοπι ποπ

Ροκ" Πω.ΠΟΠ Ριέ5"Φ βιο: 0:οο:ιιι·ει: οριιιοιιοπιιι

ιιιι)0ιΕΒιιι8- Υπο: πιιοπι.νοι:ιπ:ο:οπι ιιιιιιο:

:ιοπιοιυπι ο:: ο:οιιιιιιιε οοιι_ιΠιιι πιο:: , οι: οποιο

(ιει29Φωιιοπετ οι Υ0ιιιπισε , οποιοι Ποιο οπο::
πιο απο ιιο:πιπ:ι:π ,ι ιιιιοι:ο οι , οι", Ώ (μι. Ρο

κ “ @Η ?Η Βιι0 Ν" Φιι9-.Ε: οοιιιΒιιο: οι ποιοι: οπο,

]ποιιπο νοιιιΜποι ιι οιι:οπι οι:: ιιοιοπ:ο: ι:: Οοο

“οι ποοοιιιι:ιο , οπο: οι @απο ρω ο8._ιι8ο:ο οι» ο

ιιο::Διιτο ΤιΦο:ιιοιιιιιιιιι οπο: :ιεο:ιόοε Οοο

ιι_οιοιποιο ι .Βοιιιιιοιιι 8::ι:ιο:ι.ιιπ ιι&ιο απο :πιο

πι: οριιιπ:.::ι ιιικιιοι ιιιιι:ιοο. ::ιιι:ιιπι οοπιο:πι οι). -

πιο!!! επωιτυπι: πιο οπο:οπ:ιιιιι οοπιιιοπι: ετ::

η.

:πιω ι::$ιο τ©:ιιιιιιιι ο ξ

ο @πω 7ο:ήοιιιο ποπ ιι: μ: ::ιοιιιι:ιι ι:ιοο:ο:ιοπι

ποιοι-ποιοι: :ιι:ιο οι>ιοιιι:ι , ιποοροποοιι:ιε ι οιι:οιιποιιο :οποι

η·

.Μι ιιἄιι.ι

Ροκ.:

:ιοιιο, οοπιι:.ι:.; @πιο :πιο νι›ιιιπ:ιο ιοι:ιρο: ποιοι

οπο:: ι:ι Όσο. (Μπι οπιιιι Ποιο ιι: ρο:οπ:ιιιιιιιιιε,

πιο ιρΐο , οσοι πι: .Μοριά 2:ιι:ιοιιι:ο , απο::

ρ:·πό:;πιο: οοπιιοππψιοςοποι:ιοιιο, οιιι:οιιι: μια

:ιι τοπιο:: υιιιαιι:ισ:ι , ιι: οιιο‹ι ιριο οιιιο.ιοι:οι ιιι:οπ

οι, ποπ ιπΒιιΠιιιιι:οι·°οιοιΙοο:ιι:Ζ ·

ι Ωποιιοπ:οιπ πιο οι ροοπιοι:ιι.ιπι πάω Ρι·οι`οοπο

:ιοιιιε , εισαι: οιιιιιιι. οι. πως «οι πω:: πο: να

ι::π:ιι:οιπ :ιο ιιιιιι:ο ιιο:ιιιιιι.ιπι ο ειρροιι.ι: ιιοΒι·οπε

Ποι ιιοιι:ιο:ιπ:πο οποιοι: οι: πιοιιιιο, οπο Παει::

οιππιιοπεριφιι::: ω ιιιιιι:οιιι οοιιΚοι.ιοπιιιιιιι. Ρο:

:ὸ πιο ιιοιιι:ι:οι ειιοι:πι Ρο: πιοιιιιιο ρι·οιοοιι:ιοιιιι,

δϋ ποπ :οποιοι ιιιιιιιιιοιε οοιιιρι.ι:οπ:ιο, οπο ποιι Η·

οι: ιο πιο ιιιΪοᾶυ πιο:: ισοπι::ιιο οιιιοξιι , ιο:ι οπω

:ιιιιι οι :ιο Το ιιιιιιοι::ι:οπι- οσοι: οιιιιίιτ:ι μ: Βοιω

. :ιι:.οιιἰοᾶιι:π ιιοιι:ππι πιο 0:05 Φ0ιιι0-:ΦΠάΦ ωιΕ·

2 8 _

Όω:&ήσπο -

Μ α Μ." ιιτιιι.ιιοοιΡ

οιο:ιιιιιιιιοιιιο οιιιιιιιι:οπι) ιιοπιιιιι: ιπ ιοιοιιιι`ο

ᾶπ·ο:Βι: ιιοπι:ο.:οπι .ιιιιιι:ι: νοιι:ο:,ιο:ι ·οιιιι:ι:ιιιιι

οι οι: το οσοι: ιιιιιιοιο:ι:οπι :ιιιιιοιιι , ιι: πιο ιοοιιιι

:ιιο:_ποιι.οπ:οιοιοιοδ:ο πιοιιιοιιιοι,ιοιι ιιοιπιπιι:π

οπο: ιιιοιιιε πι ποιοπ:ιιιιιι. Ε: πιο οπο: νι:.Ρο::
ιΙο ιοι.ιοιι.Βοπε νιιι: ιιιιιι:οιο ιιοιπιπο:π

ιιοροπ:ιοπ:ο: ο ιιιιο:ιι..οοοροι::ιοπο οοιππι , ποπ

ιπιτπιι:ο:ιτιο ιιιιο:ιιιιι :πωπω :ιο-Μι οιιο:ιι:π, νιιι:

ιιιιιοι οοπ:ιι:ιοιιο:ο ::Χ πω:: οιιιωιι.5 @πιο νοιιιιι::ι:

ιιιιιιοπι ι:ιιιοιιιι: ι:: Πω -ι:προιβέιιοποπι ι ποιο

οι:οιιιιι:ι οποιοι ποπ οοιιιοοιι.ι .

ποπ οι: οι ο ιιιιιιοοιιιιτο:ο 8: πιο ρο:οιιιιιι ιιιιιιιιο νο

ιιιπ:ιι:ιε,ιοιι οι: ρο:ιο&ιοπο ιιι:πιιιε ιιιιοι:ο:ιο, :ιο-έ

· ιοπ:ιε πιοιο:οιπ οιιιιιιοιοπι οιιιιιιιο:οι" #ιἶοᾶιιο πάω

πο: Χι

οοιιιοοιιιι:ιι: :κι οιιο:ιιιοιιό:ιε πιω που: πιο π:

«οι. Μεριιιιιω οπο Μειωσα:: οι οικω» : οι! Κιικι.ο.

:Μέσω ο. ρο::ιἱ Ποπ: ι-:ιιοπιιιιιο οποιοι:: οι!

Ωι.ιιι:οιο, ποπ οοιοικιο οιιιοπιιοι· ιιιιο:οιποοιεσ :ιο

ιι ι ·

  

τι:: ιπ οιππιιιιι:,

Πω οοιι:ο,6::ιοιιοπιιι ::ιΤο νοιι:ο

"οπο, οπο: ιιηιροπι: ιιιο:ι:.ι Μπι οι·οιιιοιιιιιιιιι

Βιο:ιο ο: εο

Ποιιο ;ροομιιι:,ι:: οποιοι Μπα 02ο. ο:: οο οπὸ‹ι Ποπ: ο "ο

Μ: οιιιιιιιιι.ιδ ιιοοιιιπι α:ιιι::ιπιπ οφ:: ροοαι:ι_ποπ :πιο

πιοι:ιιι· νοιιοροοοιιιοιπ:οιοι οι: :ο οπο:: οι:: οπι

πιιιο::ιοοιιι ιιιιοοιιιιιι :ο Μαιο ,ποποιοο:ιι:νοι.

=ιοιιιιιϋπι. ι€.::ιριιιο;;. οοιιιοο. :μια πο:: ιιι:οι·ιιιιι ω/!_

Μπι:: οι πο: ιο ο:ιιιιιο:ιιιιι ω ιιοοοο:ιιιτι,:ιοο ο..
ιπι·.οο Επι: ιι:- ιιιοπιιοποι οποσ οιοοιιιιιι ν:2:ιι:°

ο :ποιιιιπ,ιιιιι ποιοι :ο ι;ιοπιιιιι.Μοιιιο νοιὁιουο

Ποπ: οποιο:: :επι ιιιιιιωι οοιιιοοποποιειιιι ,-8: μι·

:ο πιο οι·ιιιιιοιιι οι! οοιιιι·οοιιοιιοι:ι :πιο οιιοοπι

ποπ οιιο:ιτ π:οιιο::ι‹›ιι@ι58: ο:: ιιπο 88 ιπ:οπ:ι0πο

άδιιιιιΓ,νΚ ι: ιιιιιιιιιε οοιιιοοιιιι:πι.

Εκ οιιέιι ιπιιι::ιιι, ιπ Πιο οι: ειιιριιοοπι να : :.8.

ι:ο22.ιζ

μιι6ιο ιιιιίι:ιοιιοιο. ποιοι: :οι οιιιιιιιι· :ο οπο, :τοπιο ”τ,,ΐ.€?2

οπο ίπιιισι'ιιοιιο οιι ο πιο ιιιοιιιιιιι:ι ο: :ποιιιιιιιι ΜΜΜ,

ιο:::ιο.ιι:οι , ο: ποιιο ιιιιοιιι, :κι οιιοπι πιοιιιιιιιι πο: Μ:: Μι:

ιιιιιιιιιοι:ι οι::·ο ιιιιιιιοιπ οιοπιιιιιι , ιιι:οιιιπι πιο"- αι>"#4ι οι· .

ιιιιο:π , :επι ριο:οοιιιιι:ι:ιε , οποιο :ορ:οι›ιε οσοι-οφ”

ιι·ιιι:ιο:π; ιιι:οιιιιιιιικοιιιιοπι 8: ριοριιοιπ :πιο τοι.

ιιιιιιιι:ιι: :κι ιιιιιι:οι:ι μη» ιιιιιι ιιιιοιιιο:ιιιπ. Κο.:ιο:

μπει:: ιποι;ιιιι οιιιιιιιιιιε :κι ιιιιιι:οπι ρι·:ι:Ρο:ει:ιι ι.,Μοιιιιιι

σιιιιιιιι::ι. , οι: νιιιιιοι·ιιιιιιι δ: οοπιπιιιπιο οπι:ιιιιιιο

:πι :ι:ιτιι::: πρι-ιι, οιιιιιιι :οιιοπιιιιιο , διιο:ο:.π..

:ο:ιιιιι·ιιιιιι:ιι:ιο, νοιιιι 13ιιιιιιι Ρ:α:ιιο::ιο, :ποιο

με διιπέιο:πιπ , ο: πιο ιιιιιιιιι : ίπ ιιιι:ιιιιιιιιτο8·ο.

Αιιιιιιι α1Ρυ:0ιππιιιω , «πιο ή: ιιιιιιιιιιοπ:ιο8ι επι

χιο ρ:οιιι:ιι5 ι οιιιιοιιε Γε :πιο ρο::ιιιιο: , τι νοιιιιι

οι _ ιιι :ο απο ρι:ιοιιοιιιποιοοιιοιποιοπι ωιιιιιιιιι

ιο οπιποε ροιιο:οε :::ιπ:ιἘι:ι:ι‹ :ο ι ιπ Κοριιιι. οπορ

ιοιπ:ιι ρι·ι:ιιυεοποοιιιΜ Πιο τ:οπιιιτιι:ι.ιε, :τοι Η ιο.

ιιοιιι οοοιιιο:ι:ιοπι οικιιι:ιιιο:ι: , ιπ ατομο Βιιι:ιιι,

οιιοπι :ιο ιπι:ιο οιπποε ιιοεοΡοιππ:,·πιιιΒιιο οσοι οι·

ιοιππιπιο:ι:ιι πιοι·ιι:οι·ο ρο:ιιιιιοπτ,:ιο ::ιπι:ιοπι απο

ριο:ιινιιι παπι: Αιιονο:ο-ιιιοιιιιι πιο: ριιι:ιοπιιι:ιο.

ο: ιιιορ:ιο ρ:οιιοι:ι:ιο:οιππι, οι: ιοριοι:ο:ιιιιι : π; .

οποια ιιιιιιιιοποπιιο οι νοιιιπ:οε ιιι Οοο οπο:: :πιο

:οπο οιιιιιιοπι , νικ: :ο::πιπ:ιιο επι ιοιπ:οπι οπι:ιιιιιπ

ι:ι οοπιιιιιιιιι , οποιο :κι ιιιιιι:οπι Ρ:οΡιιιιιπ πομπο

:απο :μια ιιιιιι.ικ ιιιοιιιπιοιιιιι: ιιι νοιιιιι:ει:οπι ήτοι

ιιιιι.ιιοιπ ρ:ει::ιοιιιπιιιο:ιιπι', 8: ιιι νοι:ιππι:οιπ ειπα

ι.ιιιι:οιιι ιοριοιιοιιιιιι. ?οπο ιιοο οι ιιιιι:ιιιοοιι ιτι

:ο:ιιιο‹ιιο οοπιιιιιιιιι.ι Ριπρ:ι::ι:ο οιιιιιιιιιιε 8: :παπα

ρο::ιοιιια:ιο οοιιο::ι ιιιιΒιιιιο:οιιο:ι πιο (Μοτο πω

πω: ιο Με: νιιιιι::ιοιιι›ιιε, οιι :ο Μαιο ορριιοιιιιο

:ιι ποπ Γοιπροι· ιι&·ι ιιιιιιιιοοιιιιι: , :κι ίιποιιιο:πιτι βι- _

ιιιιοπι ορο::ιιισιιιιιι ;ουα:πιποπ ο ιιιιιιιιιο9οιι:ιιι·, οι:

τοπ ::ιοπιιιι πω: , οι:: ρτω8ιιτιο , οι:: :οπιοτο οι.

Γο:ιι ιΒιιι:οι:ι ορο:οι·ι : πιο νο:ὸ οοιιιιιιιιιι: ίπ

?

Π

η.

Μπιιιο (δώ.

ιο:ιιιιιι. μ ·

|Ηθ:"ΗΜ.:

ιιιι::ιοιιιιιιιιιπι ιιιιιιιιιι:| οπο: πιο οοπίοιιιπ:ιι: ιιπ- 24::ΜΜικ

μι: ο :πιο ρ:2:ιοιιιιιιιιιι ::ιμη :οΡιοιιιε :κι πιο;

ρ:ιιιιιι Γοιιι:οιπ οοιιιοοιιοιιιιο::ι; οιιι:ιι πο:: ιιιιιιιιιιι.

Μ:



Υ

Μο”. ΧΡ°Ιὶ Μεοι ιοοιιιιω; 6'ιδδιο. Ι:

' οο,οιιοει οιοιιιιιιοοιιι εοιοΓει·οοιιιι οποιο οιιιιιιιι ιιιιοιιι8 νοιοοιιιτιο ιι0Φιοιιοΐ @οι ποιοοι ·ιιΦ δ:

301·

ο π:

μια ι.|θΜ.

@ιαιαβ8ι

:ια ιοΒιιιιιιιιοιο οοοοοιιιοοεοι ιιοΒοοιιιι εοιο οπο;

τι οιοι›ο αποφ ι:ιοιοοι ιιιιιιειοοιιο. · ι

ι·ιιοε οι , ν: ιιιιοοιι ιιοιι ιιιιιιιοιιοι @οι εοοι4.

ιιιοοιε 8ο νοιοοιιιιιοι ιο «Μο οι! ριιιιιιιιιι Βιιιιιιιιο,

ιιιιιιι ιιιιιιο ο.οιιοι :ι :οοοοιιιοι ιιιιιοοιιιιιιο ι Οοο,

οιιιιο ιοοιιιιιιτο οποιο εοιοιοιιοι ριοριιι·ιιιο σι·οοιΒο:

ιιοι.ιιιοιοοι ωοπο ι:ιιιιι:ιε νοιοοιιοιοε ιο οιιιιοο οι!

ρ_ιιιιι:ιοι εοο'οιιιιιοιιιιιο , δε οοοεοιι:ιοι. ιο ιιοιοοι

ιιιιοιοιιι , ιιοιι ριιιιιιιε Αιιοοιι.ιι ιιι ο.ι κρυο. ο Πιισ

εοοιιιιιιιιιι ιιιροτ 8: Ποξιοι ιοιιι:ιοοιοοι ιο οι: ιο

» ιιοιι , ουκ οτι ιιιιοποιο οοιιιιιιοι, δε ιιοΒιιιοτοιιι οσο·

διιιιιιοι : οπο οποιοριει ιιοιιοιιιιο ιιοΒιιοιοοι, πιο”

:ο ροιιοοοιιιοιιιιοι οι ιοιιιοιοιο οιιειιιιιιιιιιιιι.

Λο ι. οιΒιιιο. ριιιοα (επι. 8ο Λο8ιιιι. μια ο:

πιο. Μ! ε.. ιιιιι.ιιοιοι. ιιιιροίιιἐ›ιιο οΓι,Ποιιοι οι.

ι1οιιι πιο νοιιιιιι:ιΞε οποιοιι,οιιιωιι ιιοιι ιιοιι,εοο

εει:ιο ο ιιοροιιιιιιιο οι , ιιιιοοιιι ωιο νοιιιιιιιιιο εσο

ιιιιιοοσ.ιιι, 8ο ιιιιιιι οσο ιιει·ι,οοΒο.Ωοοιι ιιοιοιιι ιιοι

οι Ποιο ιιΒιιιιιο ιιορι:ιίεάιοοο ιιιιειο νοιοοτειοιιι

άνιση!. ι1οι:οιο , εδοιιιιι ει: ιιι6ιιι. Ε.8 Με οιιιιοι οπο: :κι

μ.:

:οι 3. Με..

ωιωιιι.

Ό

·

.

Π·

Άδ ι.:Μ8.

Ή
Βικμιιιιιιιι.ι

*μια πιο·

«ισω
!..σ

ισοε ιιιιιριο οοιιιι:ι οιιιιο.ιιποι οτι οικω ι`ιιροιοιιιιι

πιοιο. Λε ριοιοιιο ροιοιτ Ποοε νοιιο ριποοριοιο,

ιιιιιιιιιοοο οοοιι ποιο ιοοιιοιο ΙΓιιιιε: οσο οιοιι ο

οοιοιιι νοΙιε ιιιοιιι.ι οποιο οποιο οιιιιο:ιι.ι ει οπο,

ιιοιι νοΙοοιιο ιιιοοι οιιιιοοιο οιοιιιοιοιο. ιιιι Μισο,

ιο τιιιιισοε οιοιιιιε ειιοιιΕιοιιτοι ιοιιοιιιιο.

μπαι: ιιιιοι:ιοιιιιιι οιοιιιο ιιιιιιιιιιτοιο εοοΓοιιοοο

ιιοιι: ο νοιειιιιιιιοιι:ιιοι οιιχιοιιιοοοιιι. @οπο οτι

ιιιοιι ιιιι ιιιιιιοοε ιιοιι μοιοοιιοιιι ιιοτιτιιιΜιιοοιΡιο

το, οι ιεειο Εοαο8οιιεω,ροιοιιιοιοιιιιοο ιιιι ο" οι.

τι·οοιειιιιιιιιο οοειιιιι, ιιιιιιιιιιιιο οοιιιοιο ιιιιοοιι οι.

ουσ 0008 ιιιρι:ι οιιιιοιιιιοιο πασοκ σιιιοιοι Μι"

οιοοικοοοιι8ι οκειτ:ιτ οιοιιιει ιιιι·ιιιοιιοιιι , ιοΓο οι!

νι:ιοιιοιιι ιιιιιιιιιο, οΐοιιο οι ιοί-πω ιοιιιιιεοιιοοοιιι

ιιιιροοοιο, ιι νωιιιιιωι. Αι! π. εοιιει:ιιοοι Λιιυιι.

ιικιι6ι. ό· Μή. :οι Μ. 96. σ. 2.ιιοιιιΓιοοιιι Ρ.11°ιιιι

ιι: οιιιιιιιο ριιιιιτοιιι οιιο ιοιιιοιιιιιιο ; απο Με το

ιιιοο ι.ιιιειιιοιιο , ειοοιι Ψσ[ιΙιιο;,οιήο.83.6. ι. πιιιιιι:

μια: , Ποιιιο ιιιιιτοιιιο ιιοιοεοιιοοιοιο νοιιιοιιιιοιο

ειιι:ιιι”οιοποιοιΙιοιυπι ο οο ιιοιι Τοοιι5οι Πω ριιι

οοιιιιιιιοε ιιοιοιοιι ο οιιιιιιιιι ιιειιιτοτιιε οι οοιοιιιιιε

ο.οοιιιι. Ποιιιιιι πιο 6ιοςιιιιιιιιοοιοι, οιιιιιιιο ω:

ιιοιι ο ιιοιοεειιοοιοιο νοιοιιιιιιειιι ειπα ιοιιιιοιιι

Λο 1. ιιιιιοοοιιι ιιιιι:, τοι-ιι. Ποιιιο οιιιιιιΒιι: μα. '

θ:ο πο ιιιιιιιιιιιιο ιιιιιιιι Ροιιιοι ιιιιιοοιιιι ιιιιιοιιιιιι·

οι› οιιοιιιι,ιιοιι οι οι ριιιο.ιιιο νοιιιιιιοιο ιιοιοι:οιιιιο

ιο Ποι , Μι ει: ιοι:ι.ιικι:ιιια εοοιοοιιοοι ο, οφ ποιοι!

οιιιιιιιιιοιιι οιιιοιιο ειιιιιιιιι, μι· ειοοιο ριιοοιιιιτ οι·

Μ. Ποσο ιιοΡοιοιοοιιο , ιο1τοιιι:ιτο. (Σού ι8ιιοι το.

ιιιι ιοοιιιο, ιοΜο ιιιιιιιοι·Γιιιιιο: $ιιοι:ιιοοοΕΟοιοπ

οι ιοιιοιορτιοοιι€ιιιιιι:ιοιαριιιοτιι, Ποοι ιο"=ο€ιπ,

Με ριιι·ιιιιιιι ιιρριιε:ιοι·ι:ι ιιεροιιιιοοιοι λιιιοοιιι να

ιιιιπιιιο ιιοιοιοοοι,8οιο:ιτ:ι οιιιιοοιιοιιι οποια απ·

ιιιοι ο νοι·ὲ οιειιιιι· Ποιο ιιιοιοιιι ιιιιιιιοιο νοιιο.ν'ο

ιιο ιιοιι: Με ιιιιι Μπα οοριιι:οτιοοοοι ιοτιποιοο·

πιο. νο! ιι οι" νοιοοιιιιο ιιοιοιιιοοι , νοι ιιιι ο αιι

ιι.ιιιο οιιιίο·ιιιιοιε , οι ιιιιοοο οι ειισιοοο Ριιιιιωι

ασ νοιοιιιοτιιιιιιιοεοοοιιιιι Οοι , ιιοιι ιαιιιιιιο 00ο·
ιιιιιοιιιιτο, 8ο οσο οι:Γοιοιο ιιιιι νοιιιιτ. ° Π

Οοιιιιιιο. ο ιιιιιιι οιοοιοιι ιοιοειιιιι ο ιιε ιο Ωω!

ιιιιιιιοιο νιιιιιοιιιιιιιιοε ιο.ιοιοριιοιιιε , δ! 8ποι.ΠΜι· οσοι'.

_ιοιι.ιιιι ιιιιΠι:οι Πιο ριιιιροιαιιι^, οιιιιο ιιιοιιο ιιιοι

_ μπει. Οιιιιιιοιο ριο ιιιιε ιτιοι·ιοοοι ιιιιιιο.ιοπιι=

διο

'Ά
Δ

Ρειιιεε:(σ. ιιοιι Ροιι:ιι (ζιιιιιιιιι Δω οιοιιοοε Μωβ (Μωβ 2"

οοιιιιι·ιοιιιιοοοιο, ω εκοοιοιοιιι οι: ΑΒιιιιιιιοο ιοοιΒιιο ιιιιιιοοι οι ιι.ια οιοιιιε , :ιο ριιιιιοιιιι ιοοιο ΔωιωΙιι

·ιοιΡ. ι:ιιιοοιιιιιιοιο οιΤε , ιιοιι Ρι2ι:ΩΡτοιη ιιο ιιηιοο- ιιιοπι οιιιιιιιιιιι : ποιο οσο ιιιειιοι ιΠ0Πιιιι5, οιιι @ο """"""°

ιιιιιιιο Μπακ οποιο Πιο ιιοιι οιιιιοιιτοιοι οι σοι Εξω οοιοοι Ροιοιι «ο οποιο ιοιιιιιε :ι ει: ιιοιι 'Μάο

οιιιοοοιιι ιριιιιε Ποιο: ,ζιιοοιιοοιιιιι τοιιο.τ.ι ιιοοιιοι- Φωτ Φαξ ©-10ι5- ιιιιυϊιἔι ΦΗΜΗ ΜΜΜ] ΜΒΜ!

ι:ίιει ιι:ιοοιιιοοιι ΜΜΜ ιιιιοοοιιιιει ειιοιιι οοιιἔι

ιιιοιιιιιορισιοιιιιειιοΒοιιο ·
. ι ι. σ.

ι Αει 3.ιιιειτοι Ποιο Ροε©Ω!0ι°€5 σιιεαεαιο,ιονέ!”".

@πιο , οι ιο ιοριοΒιιιοιοιιίιιιιι ιιιιιιοιο, ιιοιι ι>0- “ω”

Μο, οι Ροι·ι:οιιιιοο , οιι:ιι=οιιοι ιιοΒιιιιιιοιιιιε οι:

οοιιωειοιι ριοριιιι ιιι:οιτιιιο οι:ι:ιιιιοικιο ιιιοοιιιιτ,

ν: οοεοοι:εοιοι, οικιοιοοιοι· ι οι. ιο ιεριοιιιιιο οι»

ό: ιο ιοριοιιοιο οιιιτιιιι ιιιιιιι; ιιιιιιιιιιιιιιε Με.

οιοιιιιιιο: ιοοιιιιε κι ιοιιιτειιι οσο οο8:ιιιι.

ιιιοιτοιο ροεειιιοιιε ιιΙιοοοιι ιοτειιιτ ιοοιοο8, ουσ

ιιιοοοιιιιοιοιιοε ειοιιιιοοιιιι ιιοκ.ιιο, Πο οπο: ιιοιι

πιο ιιοροιοι , ιιοι ιο 025 οιι€οιιιιιε ιο εοι·ιιοειτ, οο

ι πωσ ιιιτοιοιε ιοιΡιι:ιτιοιιιιιο: ιιοτοεειιοοιιιιοεΑοι

ι

ἔοοε Ποιο :οποιοι ιιοΒιιιιε οιοοιοοιιο ιιοιοιιιειο οιο

ειιοιο,νι Πιο πιο ι.ιιεοιοι ιο ιιιιΒιιιι: οιοιοοοιιε ιιο

ιιοιοιοιιι.:ιοοιιιι οποιο αει ιιιιοιειο; οοιιι οτιιιιΤοι:

ιροεειιοι αεεεριοοειόιοΓριιιιιιοοοιιι,ιιοιι ιιιι Με.

: τιιιιιι.ιιι νιιο ιιιιιοοιι , οιειιιιιοι Πιο εοιοοιιιιιιο ιο

|οιιοιοιι:ιιιιι; ιιοιιοοιιι οποιοι: ιιιοιοοιιτι: ιειοικι

οιιειιοι οεειιιι.ι, ροοε:ιτοι οιιι επειιιιιιιιι. πιοοσο
ι

ιιιοιιιιο ι εοιιο:ιοοιιιιε ριιιιοιο ιιοιοε ; οιιιιι νοι εοιιιιιιιιὸ δ: Γοιοοει· , Γο.ι ιιιιοιροιιι_ιιιιι . δ: [κι σε

ιιοΙιοι «ο ειιι:&οε οι ειιιιι, ου! ιι ροιοιι οιο ιιι›οι:ι ι:οιιοοει ιιοιοο ὰ Οοο ιιιιειιιιι οιιιιιιιιιιι.

νοιοιπ.ιε ιο Πει:: οι οιιιιιιε οι ιο Ποτ. 7ιι[οιιο:. πιο

νοιιιιιιιιιε οποιοι ιιιι οποια. οπο: ο ιιοιι οπο: , οι”

Π: ιοιοοειιιιιιι ιιιιιιοοιι Με ρο.ι·ιιοιιε ριαεροι.ιιιιοπιιιι

:Με ιοτοειιιιιιιι ιο οικω ω. οιιιιιιιο οι: οιοο.

απο! :οποιο οσο οοιιιι Ποο οσο Ριοι:ειο ιαιοε ιιο

οποιο , οποιοι οιοοι ιιοιιιιιο ιιοιιιιιιιι , ιιοιι οιοιιοι

οι: οοιιιριποιιτι:ι Πορτο ριοΐοσοτιοοιε , τω τ.ιοιιιιιι

οι: ι:οιοριοεοοιιο οοεοιιιιιιο ιιιτιΡιιειε οιιοδιοι, οοἱ

Ποοι ιιιιιιοι ειιιιιο ειιειι ιιοιιιιιιοε οοιιιοιιοι.

Νιιιιιοιοιιιοειιιεο, οποιο ιιιορ.ιιοιιιιι ιιοοοΒιιιο

οπο ιιιοιιιο ιιιιιιειοοτιιιικι ιιιιοτοιο , οι ριοιοιιο νο

ιοοι:ιιο ι:οοορι:ιοιιι ιιιιιοοειιοοιο νοιιιιιιο Ποιοι ιι

ιοιοιο ι.ιιιιιοιιι.οοι:ι ιιι:οι Ποοε ιο ριιιιιοιιιοιι,δονο

ιιιοτειτο εοιζοι:ιοοιιιο οοιιιοιιτ πιο ιοιιιοιιιο οιιἱεο‹ιιι

επι ιιιιοιοοι Ρι:1:Ρ:ι1°:ιτη νοιοοιιιτο ιιιιοοιι νοιοοιιιιιι

οι οιιτοεοιιιι·οιο , ιιιιε ιοοιιιιιιιιι Γειιοιοιιι ιιοεειΤιιιιο

ιιοιι ιιοΒιιιιιι , νοι·ιιιιι ροιιιιοο Με ιοΒιιιοοιιο οπο

· οι οιροιιιοοιι:ιο @ο νοιοοιιιιιιιιοι οιοιιτοιοι:ο

ριξω . δ: 5ιιι:ιο.ιιιεοτοιιιιο ιΡΡΙιε:ιιιιιοιιιιι μι

Ά.

ι
ι

κ

Λο μπε. οποιοι, ιιιιοι οιιι ποιοι: οΒιιιιιο άσοι:

ροι·ο:οοιιιιιιιιο ιιιοτοιιι εοιιιοειοοιοι , Ροιοιι ιιι.ιιιοιι Α!

ιιιιιιο εοιιιοιιιιι , ειιιιο ιιοοιιιιι ιιειιιιιτ ιιιιιιιιιο, Ριο

ι›οε ο ιιι·οο ποιοι , ιιιΒιιοε ο:: Πιο , οι “οι οι»

ΐειιιιοοιιιιιιε ιιοιιιιιιι, νομο: ιιιιιριοιιι ιιοιιο ω..

ποιο οοιιοοοιοιιιιε, Ωοοιι οπο οειοο ο εοοιιιΒιιο,

ιιο εοοειοο ωοπο νοοιοιιιιοοοιισιοιιιιι ροτειι ρα·

:ιιοιι ειιιι:ιειιι, 8οιιοο τοιιοιιοιο ιιοοοιιιιοοοιο, οπ

ιιιιιι ιι·οιι:ιοιοιι ροιιιιιιτιι ω; -οι:ειιοαιιι , οιιιιοιιιι·ι.

οι” ιιιΒιοιιε πιο ο Ποο οιιι:ιιιιτοε,οι·›ιεοιΡειιιιο:οιιιοι

.οι εοιιιιιιιι. ι:οοεοιιο, Βρε εοιοοιοιιιοιοτοοι 4.447

ιιιιιιιιτιο,ιοροιιιιιιιιιοιιιι νοιο φαιά ιιιοιιοιο, οοι- ειιΓοιο εοιιι:ιοι;οιο, οι ιιιιοι οιιιιοο. οιιειιιιοοιιοιο.δϋ “'”ρ"

δ ο

ι!

οιιιιοιι·ιιι οιιιιιιιο , φοβο: ιιιοιιιιιε ο Ποο ρι·:ιοοιιι- τ,μω_

πιο, 8: οιιιοοοιοι οι ριοοποιοιιι φαι ιοιιιειιι οι. Δωριοιιι.

4. ιό;

ιιοιι. Μ. 6.οφ. ι 3.12 ιιοιι: Αιιιιιιι.ιιο δικιο μιβιιι.ωρ.6 "Ρωι"<

Αι! εικοσι. ιιιιιιιι Αιιιιι|ι.ιιιεο , ιιιιιοι ιοιιιιι ιιοιι

ιο ροιειι:4το ιιιιιο:οοοιιιο,οοιιιο οοιιιιιιιιι οι: οπο”
οι! ρειιιοοιοιιιιιιιιι ι τω (ο Μαιο. εοιιιιοιιοοο το,

:μποτ πιο ριωι-ιιιιιοι ιιιιιοιιι,ιιαιο οιιοιιιιι ιρΓε :ιο

σο: ει: :ιιοιι Μια Ροτβιοο. οοιοιιιοπι ι Ποο ιιοίοι·ι ι

ιιιιι ιρΓο ριιοε Πεοιο ιιοΓοιιιι. ΟοιιιΒο ιιιιιιιιοοιι

ιιιιοι νοιιιοιοιοιο ιιοιοοοιιοοιοιο ιοιιιιιοιιι οι», ιιοι

ιιιιιιη οι ιιοοιιιοοιιι ο0:.ιιοι τοπιο οΓοιιιιιιοι επο

οι πιο Ξ Πω εοιιιιιιο ι ποιο μια νοιιιοιιιε οιι:

ο απο

σο·



.. οπο. :οι Πε ττοτττοετοιε .παει τι; Π

κ

κ

το

απο εποε; πτ(εοιι:ιτιιτ (ετ-ιιι: ροτιεττοι· ποπ :τα _τἱοτιε ιιε!εεπιτι ; ποπ Πειτε ιτε ιιτι:*ετιι· "Με πιο·

:απο τιιϊε&ιι ιιι ίεοιιιτιιτ :ιιιτππιτιο,οιιτο ποπ εο Β

πε :παπα εοτιίεττ , ντι εοιιΓει·τ ιιι ΐεοι.τετιιτ πω.

ειιοττο. τι.

τ ο έξοίιζ|έτ Εφτούπτιο:έπωπ :Μπι επτά

ε:: πω:: «Μπι

@Μεοι

ΕρτοΒτιττο οποιοι: εΠ , τιΙτετ:ι ειτεετιιπιπ εδε

ότιτττι ροτιεπε το τρίο τερτοποιεττετα ιτιτεπτἰο

πειτε ιιι τπεπτε τεοτοοιιιιτιε ει:Ητεπε ΕΠ πιο

πιο Με:: τιᾶιτε Πιιιιιισε νοΙιιιιτ:ι.ιιε , ε κοπο ει:
Π εΙικιετιττε , δ; :ιιι ρ:ιετιιιιτι ρεει:ει:οτετπ τιετιιτι:ιιιιιε

οορττειιιΓιιτοπιιε ττεττιετττε. 13ττΐεττ :τοκοι Ξι πτε

:ιεθττιεττοπε , οιιοτι τερτοτιιιιιο ποπ :ιιεττττοίοΙιττε

ιο Βεο νοΙτιπττττειπ τιιττάιοττττ1°ι , Για! ταιιτιιπι ποτε;

είται ετιιττι πως Επι: Ρεεετιτ:τ ιΡΓ:ι τερτοοι , ττεοιτττ

Πειιε νεΠε τετοιου:: πω: τερτ·οτι:ιτιοτιτε,πειττ ετο

ίοΙτιτε ντιπ τιποτε ε!ε&τοιιτε. Οοπττοιτ. :ιιι ει: μι.

τειιτερτοοι όετιιτ ειιιιΓο ι·ερτοο. _

Ρτττιιτι πω. τιττοιιοτιιιπ ΤΙιοιιιιίτ. ιιΒιτιιιιιτιττιιττι

Πειιττι ττοΐοιιιτο πιο :ιεετειο) ποτε Ματια μποτ ,

ΓΔΜ ειιτραιτι οιιοτιιιιτιι εκτ:τιτίιπι: ο κοπο. ΡτοΒ.2.

' ει: ιΠο*ττιί Μπι. 9. Ατττητωπ 6ιτπι,τιπτ πιώ πΙτιμιτιί ε8Ξ[

Ι πω: 8το.Μοϋ Πω. Επι:: “στοπ απο πω. Ιοι :ιιι τεο

Ι Ρτο!ιτιτιο Εδω τττ&π είὶ :τοτε τρίτιιε ρτσιτιτίτιπι τω.
Π πιο: τ.. Μι!. Διοτι” Πειτε τιιιιιιιιιτικ πρ: τω, στο: πι

' ἰπτετἱτττιττ, ει! οίιεπι1επότιετ!ΜΜε ετοιμο, οι ?ΜΒ

τ - _ Μβττι:στάτε.Ι:ι εοπΕττπ:ιττιτιπ ει:ειπρ1ιιιιι:ιε τοπιο,

¦· οτιοιι ΡιτττΙτιετ6τιτ.ιιΠεττ , ροτείετιετιι οποιοι:: :τε ώ.

τ!επι πισίεἐ τιιεετε ναί: το ιιοποιεπι,8ι πι ι:οτιτιτττιε

τ ¦ἰοττι:τττπι :τε ΡΙιοτποπε,οιιειιι :Μπι Πειτε επει

ν :ειπε ιιι! οίτεπιιετιιιετιι το εο ιπττιιτειτι [ιπιιιι.Ειζοιτί

τ Με εοΙΙιοιτιιτ,τιτ·ιιπο.ττειτπ ιτοΙιιπταε:τιι Πει τιττίΒ το
Β τερτοοιιποτιιτι,ντ οίι:επιιετετ νιττιττετιι ο δε πειτε::

- .τ ο ετοι·ια: ίιτα.5.$ίτεοτοΒιιτιοτιτε πικαπ: εατιι-:ι ει: πειτ

· τι: ειιιιΙτοττιιιι,ιπ εοτ·ιτιτι Ροτε!τιιτε εΠΕτ,τοετοβετι, δ:

ποπ τερτοοει·ι τ ετοοιτι εοτιιιιι ετπιτπ Ροτείπιτε εί

Γετ,οττειιείτττιεττά ποπ ρττεἀείἱἰτιτττἱ.ί.οιιἴεο.οτοἱι.

_οιιιτιοττιπιε ποπ τερτοοιιτιιε τιεεείἴεττὁ οι οτειιεξ

Ιτιππτττεε ίιετττοττιπιε οτει·ιιεθ:ιττετττε πεεεΠιιτιο :τι

ποπ τεοτοΒιιιιιετε,τ:ίτι τιιιΙΙιιιεέιοιεΓτιιτε εττ,οττεττε.

Μποτι ; ει·Βο το ιιιιΙΙιτιε ποτε ει:: επι , τερτοοιιττ.

:το Με (τπτ. ποπ :ΠΓετετπιτ Οπτιπτά.τ.ρ.ττ.6.ιντ ρο.

βέτ.8εειιτιιιε 6'ι:οττ π: τ.άτ]Ι..ετ .5.ιιιτττ/Ι ττΙέτει·,8ι βουτι

' τπτ @το , ιιιΜπειιεπττε τιιιοΙιεετιι τεοτοοπτιοτιεττι,

πεοπτιιιιιπ,Βε ροτιττιιοτπ,(ειτ Ρτιτιττιιτιιπιτρτιοτιε :ιο-ι

ει:: πιιΙΙππι ιιπήειιιιίο.ιπειτ μπε τετιτοοἱ; εο οιιὸιι

τιιι|Ιο :τοπ εεττ: αιτία ρτιτοτε πετ·τπΗΠοπτε το ρεε

τιιωωτιεττ€το ετιιιίετττι οίτεττοττετοιιια επ Διοτι!.

ποπρτττὶΡΒι·ιι.τ ο! πΙτιιτ,οιπτιπ Μπιτ π: ραπτωτ. ντιπ::

Ειτε Πειτε :ιτΠ:ιτιειιιτ ίπ τιποτε Πιιιἰιιττ.τ.ἱτι οπο πιτ·

. τι
τω.

(Πασά.

το .

23ο". τ::

ύ$;

πεεειτιττεΐε ιιτιοτιιτ ειπε οι:τιττιιτιι εοποττιιιτιιε :το οπο

τιοίιττιιε πετιπιτίιτ τερτοοιιττι το τιε:αιτοττι Τειοι.ο.ιπ

οπο ρται.ιττιττ τερτοο£τ ετιιιι τιεεειιτο ΗπαΙτ.τ.ιτι οπο

ἱτιίὶε ιΠτιττι ποιοτώεπεΙιιΕτ)8: πι! παπά ε!εΙτιπειιιι.

- τω: ειοεετ,ιπιτιετιιιΓιτττι τετιτοτι.ιιι τεΡτοτι0,τ8ττι

τὰ” οσε είτε ρεεε:ιτιιιτι οτιοιπει!εττι νποοιιοοιιε ::οπ

ττττάιιπι.ΐοποτιττπ @νδ Ποτιττοιιετίπε ποσο Ρετι

τιετ ει: τι: οιι8 οι: Ρτιιτιιείτιιι,[ιιῇττὶ.ντιιἰε. Δ

οι. Οεττι.ιττι Ι.πειιιιτιεττι τω: π οιοτιθ εΗτεοειτετ ει:

Π'υπο στι·

8η" #2· τισ ίιιιε πεοιιτιιτο ε κοπο ειτειιιίιομ :ιοπεειιιετιιιτ

""ε”""Ρ' ότι; ιτει:τιειιττι οτ:ετιι(τι. πω. το Πειτε ει: ίεοπτε

ίε2ΜΗΜ. . . . .

νΠο Μπιτ ετειπ:·τιττι εθιεει:ιτετ ιιοπιιττετιι ι Βιο

το ει:ετιιίιπετ , ::οτιττιι Ωττρτιιττιπι ότεετετιιτ Πειτε
ει: τι: ιιεΙΙε τιιοττειιι μεειτοττε ,το ετιιΙοτ,ιε πετάτε οι ποπ :ιεΙετιιτπεριεεεεΙτιπετι. ουτε ιεπτοοιιιίο πιο: “ τι·

Π

@πιο Γε Μουτ: εττετι Βιοτι:ττπ τερτοοοιιι. τ. . ἰπ οπο

»πιο ρττειιεττιπετι,ιπ- ειιιτο·ιε ωστε όε!εθωτιδΝιε

Γεττρτιιττι ωτειιτ8ι ροτείτ τι:: το!ιἱ ιιείτιιιιιτιοπε πιει

παπιιιτι , ποπ ιιιττετιι θε εττεΙιτΠοπεΞι τοπιο. Νιιιτι

τιιοτε τοπια τοτπιιιΙττετ εοιιίιίτιτ τπ · ἰρτ`ιι οτιιιο.ττοτ

τι:: νται: τιιτ:ιετπ:ιτ.ττπε τιιιτειιι ιιι οεπτττιιιιτπε ιίΐεπττι

Ιιτετ εοπθίτιτ. νπι:!ε ριιετι απο ίσιο οτοἱιιιιΙτ :διεφ

άεπτεε,νετε ιιτειιιιττιτοπιππιττ,8: ττιοττετπ ίπιτιτιιττε

!επι τιιεττττετε.Ρι·οο.π.ποπ τοΗτιπ οιιοτι:ι ει:εειιτιο

πετιιΗτροπιιιιτι ιιείττιιιιτιο :το οοεπειιιι ει: οτοτιτἰῇε

οεπιεττιτε , τα! απο ει: πιάτο ί·ιτ ιιε8:ιτιιιτ ει:εΙιτ

Πολ τεοπο,νττοπτι:ιτ ει: ιΙΙο Μπιπ.αξ. Βτ[:ειτἱτετἔ

Με:επ πετέτειιττιτι επειιιίιο ι τεοπο.Ιπ «παπι ι:ετπτοπτ:

ετι ροίιτιιιτι ιΜτιπτιτιο οτἰ-ροειιειτιι Ε[ιιτττιἱ οπττττ,ό· :τοπ

ιίειττβ2: πτττττ πΜπάττωτι:επ ντττιιΓοε τοστ οτι.ετιιιίτι @τη

τπτ· ετιιιτπ οιιοτι:ιτπτεπττοι:ε τι βέτο οτι τερτθωττο

ει: ρι·τειιιίιοτιε ι1ειιιετιτοτττιιι. παπι Η πο:: Ρτοο.ιτιιτε

οι οτε οταιΙ:ίτιιι.ιιο ο!οι·ι.ιττι,τοποιε οτοοιοιΙτιιε οτι:

πε ρττεπεΠττι.:τ:1 ροετιέιτοιιω ειιτρι ίτιροοτιιτε (στη

ιιι.ιι Πειτε απ: Ρατι;.ττι νοΙιιιίΤετ , Με ροΠττικιττι

ΐεπΓιιτ,Πιιε πεΒιτιιιπττι,ὸπττιτιἰ, ποπ Ροδο νεΠε πιο;

:Πιτ :κι πωπω πεεείΤετττι ετΕίεά_ιι Ι.ιΙιτοπιιι,ίε:1 τιιτιτ

:πιο ΜΗ: τιιτπτειι:ιποιιια ειι:ιεπι νοΙιττιτατε πιπτττιτιιτ

ττιειιι:ι,οιιίι ιι.ττιεττιιτ Επι:: - ο μ κ

Πετιιιιιι.ι τειιιετιιίιοπετιι.δ μοι επι:τιετ_, τω: ο μ.το οτιοε!ιε,τιιιΙΙαττι ]τιροοΐιιιίΐε οποίοι:: : ουτε Με: Ρ·"τ"βω

Πειτε Πειτε ιιι ροεπετιι ρτεεεε:ιεπιιερεεετττι πεεει 'τε

πιιιωτιιτΤι ειδειιιτ,οιιο ειιττεττετιιτ ΓιτΜεοιιεπε ρεεαι- Δώβ

τιιιιι , τσ.ιπετι το πεοτι.τιιιιιιτι Βιεττι:τιτι ι:Ηιετιεεπι , οπο.

ειτττ:ιτετιιτ Ρἱπιιιτιι Ρεει:τιτιιιιι , τιιιΠ:ιπι τεΙιεττι ιιι :ιτι

εεΠε ίιιρροπιτ ετιιιεττπι,οιιιτι οπτε'οττττιιττπ τεεεετιτττι

παω πιο: τ`ιιροοπἰτιιτ.Νει: :Πει ροτείτ Μπιτ ετο

τιιιιιι επτειι:ετπ_ οο τιιιιιττιιτι Ρετ3εατι.ιτιιηι.ι0ά ει: πεε

οιτιοτιε τοΙτε 8τιιτιε [εοιιετετιιτ:πετιο :πιο :Με ποστ

ε:ιτιιιπ,ΓιιΙιειιι ρετιιεειάεπε,ντοτ ει: ιεττιοιτειιτε πιο::

Μπακ ΐεοιι:ιτιιτ ει: πεοτιττοπο πιο πατα , τιεοτιἰτ

Ρτοπτετ ΠΙτττΙ “Με @πιο ποστς ειιιιειε ετιιιεττι ετιιττέ

ίτιοοοιιετετιιτ :πειτε , οιιιιτετιιιετε: ειπε πεοτιττοτιο

Γεοιτετετιιτ Ρεεεατιιτπιτιο ΐιτριιοτιειετιιτιι:ετιι:ι,οιιτ

:εποε πιτ τιεΒιιτετιιτ οι: ἴιιοίεοτιετιε πεεεειιιπι.Ύο:

:τε πω» πεοτιτιο @Με είΤετ :ποτε ,ο οι @ειπε

οιιιιττιιιτε πετ τιετιιειιε,ι·: ίο:·ότιι Πιοτι:οιτετιττι μεσω. ·

ΩιιΞι ιτε επιιεἐ ιιεοιτττ ετιεΙειπ 2τ:ττττι. τετττοιιι ιιτοριετ·

τιοπιιτιι νί-ιιτιι οπο: ετούτο τιιτιιτιιιιιξ οιιιιι ειιοετιι

ίιτροοπετετιιτ , δ: ποπ τι.τοροπει·εττιτ :ιοτιετε. Παζ

πω” οι απ8:Ιττιπ:ιτπ το τιοτπιπιοιτε ετἱιιτιι :τι οτιτιιιΐ

οτ.ειττεττι πεοιπι·Ιά τιτιοιιιτ Πειτε Γιιπιειεπτετιι ετι.ιιτιιιιι,

τοΐιτιτι ίειΙιεετ Ρετ:€τιττιπι ρι·οτοριιι·επττε, οπο :είτε

ΕιιΙ!επττο, οιιιτιετιι Γτιιι6τιιιτι δ: μπαι εοεττττττοιιετπ

οττιιίιττιπετ . ο ο _

Ηἱε ιιόποταττε εοτιττ·τιιιετΠο ίιιρετείτττιπ τερτοτιιι

τισ :!τεεπιιπ Πι: ιπετο:ιΞε π τιεΒιιτιοτιε ετ.ιτιοε οπο: @ΜΙΒ “ι

ετε, Πειιτ Ρτεειείτιπειττο ὁ. Ρτιπροτατιοπε εοποτ·ιια "πω,

νοετττοπίε :-ιιπ Ροτιίτε :το τοεέ'ι ει:ε!ιτΠοττεέι οΙοτἱτΊ,

Β: :ιείττπιιτιοτιε :κι ραοτιπιτ Ντιπ τι σπιτι ποτιπιτΠτε

πΗὶτττιετπτιε , τω" ιτιειρετε τι πεερτιοιιε εοιιοτιτει:

ττοετττιστιι5:τιτπε οπο, τερτοοιιιοιιειιιωιεπι το ιιι

ΒεΙἱετιιιἱΙεττι ει: ριιτιετερτοπι ωΡΡΟΠ:Γ€ ειιιτΓιτιπ,

τιι:ιιτ οται!είτιτιοτιοπειιι ει: μια ΡτιτττΜϋπιιτι : το

οιιδ:1 πεεμιτιοπιε Ρώπα νιιετττοτιτε εοτιοτιπε ε οτι;

ειιτιι τε!ιοτιτε ειιιπε2ι τοτετττ τερτοϋπιστιτε (ετιειτι

ττιτει:ιτ , ει: πειτε τερτοοι ποπ Φωτ αιτία: το

επι πεε ει: Ει:ιττε οιω.τείτιπτιτι ρτττπτε ττοειιττοπτε

εοι·ιοτιτα,οιιώ απο τεττοιιιε εοτιπει:π ττττοιτι ρωτάε

Πιιιιιτιοτιτε ιπτετέττιτ. 8ι νετὸ απο ττΗξε 2Πετειιιιιτε,

οι

τ τ

βίιππά

"ρω

π. .

ι

εΙιτΓιττπ, Με ποτέ Πε ροΠτιιιτι ω τέτοιοι :ιετιιτιο-ί ττΡτοοιιτιοπεττι ιπειρετε το οπο. εετε!ιτίιοπε δι ειτε

τπτ δε τΙείτιτιοτιοπε :το παιιιιιιιι τιιτιε οτοτιυπει.ιτι- ο

παπι ετττ, τετειτατιιιτιοτιι8 οιιτι!ειιι :Και ιιιιιτπιτι ει: πτρωι."τ.

τιιττε`τερι·εΒΞ , @τα Πιιιτ Με :ιεττιεττττι Ιιτι:ιτιιιιπ ξττώτιού
ιιιιτ.ττττε ριωιιι[ι,8ι οτ38ιιιιιΙε το ρετιιιιΝε €ιιιτ:τ&υτ1°ιώΙ.“":2*”

ει: το
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κι
δικιο ειιιεεει ειιειιιιιοιιε ὰ Εΐιοιιιι, ε: ιιεΠιιιιιιιιοιιε

ιιιι με

οιι·ι:ιι: Ρι·:ι:ειιιιιιιιιιιο νειιό ιιοιι ιι·ιειριι πιο ειιισιιει ιιοιιιὰ ο .

ειεθι·οιεω ειιιιιειιι _ ειπα ιιιιιιιιιιιιοιιι ω Ρωιιο.ιιι πει: ὰ ιόιοιιΞι ιοτιιιειιιει. Βάι» ιιεἔ.ιιιὰιοι.ιιὰι1ι κ·

ιειροιιιιιι, 86 ειιιιιιιιιι ιιιρροοιι, ιιειιιρε Ρι·οριι;ι

ιιιειιιε ει: Ρ:ιιιε ριωειιιιιιιιι_ κι ὰ ριιιιιὰ νοι:ο.ιιοιιε

ιιιιι Βιιιιιιιιιειιιειιτειιι ,ει.ιιιιε νοειιιιοιιιε ιιιιιιε ισρ

Ροιιιιιιι οι: μια: Ρισκιειιιιιιιι ασια; Μάι ιιεε ρω:

όειιιιιιιιιιιιιιε. ο

Οιι:ιειιιιιι ιιιιιοι ιὰιἱο , απ· οι·πιιειιιιιιιιιο Μπι.

Ρ'^ω'βιι· 'ι οι” ὰ ριιιιι:ι νοειιιιοιιε οιιιιει·ιιιι,ιιοιι ιιυτειιι ποιο

ι .·ι·σαιι.εοπ

εινα.

εεζ

Α: με.

Με”. ι,

ει.

οιιιιο ὰ ιιεεμιιοιιε ειιιιιιειιι το. ειι , ι1ιιιιι Βιειιε εστι

ει·ιιιι ιιιιιιι ὰ θεο ιιπειιιιοιιε εοιιιεειιιειιιιιε ιππι

ιιιιιιιιιε: εοιιιτὰ νειὸ ιιεΒιιιιο ιιιιιιε που Μπιτ ιτι

ιειιιιοιιε ιιιειιιι·ειιειι ριιειιο.ιιι : ε ειιιιιιε :ιιιεὸ Με εσπ

ιιειιι απο Με ιιιιεΒιιιι ειιιιιιειιι ιειιιιιιι ρισιιειιτιιυ

Επι: νοιὸ,ειιιιιι ειι:ιι ιιιιε ιιοιι εοιιικόι:ιιιιι, ιιεειιιε

Ρετ ιι: , εο ιιιιὸει πει ρει ιι: ω ιιιιεπι. δικιο που

οικιιιιιιιιιι) ιιιιι ι:1τιιίιιιι μα· :ια:ιιιειι:: ιιι:ιιιιε ει:

ιιιιειιιιοιιε Βει , ιιιιιι ι)ειιε ιι0ιι ειιειικιιι ιι Βιιιιιιι

ειιιεεει,νιε:ιειιιιιει ὰ ΒΙοιι€ιι ω" ειιΒιι ω μ.»

ιιιιιιι ι·ιιιειιεεω , ν: ειι€ετ Δε! Βιοι·ιιιιιι , οι οιι

πι” ιιιιεε , ιιιεὸ σου νιιιειιιι· μι· ιε ιοιιιιιι ιεριο

Βιιιιοιιιειετιειιι ιιιιέ_ι·ε.ιι. «Νοε Με ιιιοιιο ιιιιτιοιιι

ι·οριοιιιιιιο,δε Ρι·ιειιειιιιιιιιιο ιιοιι ιιιικι1ιιιιιε Μι οι»

οιιιιιιιιιτ. ι
Ρ Αυ :ιι·Βιιφιιιιιιιμ νει ιιιιιιι ιιιιειιιΒιιιιι εε ιε

ρι·οι:κιιιοιιε,Ξι ἔΓ2ιιιὰ εΠιε.ιει νει ιιε νιιιιιο.ιι τρια

ι:ιιιιοιιε ὰ ιιιοιιιι,ιιιειιιιιιιιι ιοιιιιιιιι ιεριοοειιοιιε ὰ

ειιιιιιι,ιιιιεεει;νει ειιειιι ιιε Με ιεριοιπιιοιιε α»

ιιιο.ιι ὰ Βιοι·ιιι μοβ ριιειιιιὰ όειιιειιιιι.Ει ιιιιιε πιω

ιιιιι,ωιιηιωικ ιιιιιμιά »Με και πιώ ες@κμειιριιειιι

ει Γ.ιιιι , ιιοιι ιτι οιιιιιιε ιιιι ιιιιιιιιιιιιι ρι·ιιιιειειιιιιιιιι,

οι ιιι οιιιιιιε ει! ιειιιροτειεαι ε:ιεειιιιοιιειιιι ΚεΠ

ιιιιιι νειὸ ιιιιειιιεειιιιε ιιιιιι ε ποπ ιιε νοιιιιιιὰιε ετι

ιεεειιειιιε, τω εοιιιειιιιειιιε, δ: ρει·ιιιιιιι.ιιι, ω

13ειιε ιιεΒιιι‹ιο Βιιιιιιιιιι ειιιι:ιιεεω,ιιιοιιιιι οικιιιω.

ιεδι οιπαειιιει' .

Αι: ιειιοιιειι·ι ιειρ.ιι ιεριοιιαιιοιιιειριι ει: επ

ε'ιι' *^'ι°"ἔ ειιιιιοιιε ὰ ιζι·ιιιιίι., ιι€8.8ιιι€8. ειι ειιιιιι ε.ιιιι:ιιι πι·

Μ ΜΗ: π5 [ιι-δ

ιιο,ι€1ιια άι· οι:ειιειιιιι. πιο: ιιειιι ιιι ιιοι`ιιἔι Ροιειιιι

τε ιιοιι ειεεοιι€ιιιὰ νοεπιιοιιε “Ρισειιειιιιι, πι: ιτι πο

ροιειιιιιε ιιοιι ειιι , ὰ εοιιει·ιιιι νοειιιιοιιε οι·

'ιι ""'·ι""' ειιιιιι : οι εοιιιειιιιειιιετ , Παπ ιο ιιοιιιιι Ροιειι:ιιιε

ουσια @Με

,με , ω: πι:

Με επιπιιι.

Ή·

Ώ

πω.

που ειι: Ριρειειιιιιιιιι ιτε ιιεε_ ιεριοιπιι, νι ιε

ν

ει νει·ὸ ιεριοοιιιιοιιιειριι ώ ε:εειιιιιοιιε

' ΠΦοιτ.Χ7Ι. οι Βιιποιαιιοιιι. .πωσ Πζ . ι

ρι·οιιιι·ι Διειια-ιιειιι6οιιεω ὰ νοειιιιοιιε 0οιιΒιιιὰ ισ ειιιιιι ιεριοικιι.ιεςιιιιιιεωιιιιιιι ειιε6ιιιεεά·ιε

ε @Μιὰ Βιιιιιιι ι·εμοι:ιειιιιε; ιι:ιιιι ει! ιιοε ιιοιι ειι Μετ

ιι.ιιιε εοιιεειιιιιιιιεε. εεε. ι:οιιιεει. Πε ειιιιιι ιεριο- α, ν: ριιιιιὰιιο ιιιιε ω ὰ Πω ιιιιειιιὰ ΡτοΡτοι·

ιιιιιιοιιιειριιὰ ιοτιιιιιιι εεειιιιιοιιεὰ ιεΒιιο,ειιιε ιιε- ειιιιι:ιιιιιιιοιιειιι ιΡιοιιιιιι ιεριοιιοι·ιιιιι _ οι τιμη ω

`

Βι(ΣΕ9. Κεριοικιιιε ὰ Βιοτιὰ ειιιεεει ιιεεειέ

ιιο.ιιι , ειιιω άειιιειιτι ιιΡΡοιιἱι ει: Ρετιε ι·ε- ιιιιιὸ εε ιεριοικιιιιιιιε ὰ @Μιὰ ιοιτι1ειιιετ2 “κι ιΠ

οιειιιιιε ιιοιι ειι ιερι·οι:ιιι·ι ιὰ Βιιιιιιι; ειΒο Με ' :~

ιοιιιιιιοὰ ει·ιιιιιι ειιιειιι:ιιιοιι ιιιιετι ει: τι ιοιιι::ι.

Και ιεοιοιιιιιιοιιειιι ὰ. Βιοιιιι , ια! ιιιιιιιιιιι νι ιιιιει- .

ιιιιιε ειειιια:ιιιιιιιι ειιὰιιι ιιεε,ιιιδι Βιιιιιὰ ειιιειιει μι..

Τα ςιε2.τιπα νι @Με ιιιιιιοιειιιιε Γειιιιιιιι, ιιιιιιιε

πιώ ω Βιοιιὰιιι ειι ι. οιιοιι ειιιειιι ιιιιιιιιιι:ιιε σ

Π: , ιιοιιιιιιειιι εΧι:ιιι ιιιιι ὰ Βιιιιιέι ειιιειιοι , ειιειιι

ι·ιειιι:ιιιιτι ωιιιι ειιε ὰ ειοιιὰ.ιιοιι ριο;ιειιιι ιοι·ιιι:ιιι.

ιει·,8ι Ρετ ιε ει: Γε νι ιιεΒιιιιοιιιε ειπα ειιιαιειε,ιεό.

ειινι Ριιτειιιιιιιι ι)ιιιιιια ιιιιιειιειιειιι ὰ ειειιιιιιιε

ιιοιι ιοιιιι)ιειι ιιιροοιιιιι

ει ο τ ι ο. ιιτ.

@πικαπ βια @Μαι Εφισιιατισυίε? _
ν ει·

Τ ειιιιιιιιι πι ειιεόιιιε ιεριοι:ετιοιιιε ιιιιο2:::;·β

· ιειιι1ιιιιι,8ι ιιιιοιι θ: ειιεθιιι:_Πει τειιιοΒὰιι- Μ”, με”.

ιι:,ιιι: ιιειιιιιιιιιιιε ρειοιιοτειιι :κι ροειιιιιιι 8Εετιιιιι1η

8ι ειιιιιι ιιιιιιιιο Μαιο ιιιιιιιιιι ιιιιιιρριισιιιιιι πιει

ιιιιιιι.()ϋπι ειιιιιι ιεριοοειιο Πι ειᾶιιε Βιμ ιιιιο ιε

ι:ιτοι:ιιιιι ειιιιιιιιιι ω ιιιρριιειιιιιι εειειιιιιιιι, ιιοιι

τω” ει: ριεειιειιιιιιιιο ειι εόιιι5,ιιιιο Ριωειιιιιι.

ιιιιιι ιιειιιιιιι ει! Βιοιιιιιιι Σ!ΟΠΗΠι5 ω” ω ειιε

εισαι ρι·ιειιειιιιιι ιεουιιιιιιι·, νι ιιιειιζέιιιε ι)ει,8ε

νι ιιιιιιιιο ιτιοιιο εοιιιειιιι επι ι:οιιιεειιιιοιιειιι Βιο

ιιει;ιιιι ω ειιε&ιιιιι ιερι·οο.ιιεεειιαιιιιιιι ει. νι Π:

ειιε&ιιε Πει, ΒΔ νι ειιιιιιο ιιιιοιιο εοιιιιιιαιι :ιό ιι:

οι” ροειια ιιιΒιέιιοιιειιι.Ωιιο ιιι,νι ι>εεειιιιι ποιο

Βιιιιιιιι ιιειιιιειιιιι ειιε ειιεάιιε ι·εριοισειι. ειιιιι Δε.

ιιιιεειιι ρεεωιιι ειιε ειιε&ιιε 13ει.υε ιειιοιιιι νε

ιὸ αι ασεπ: ιειε ιιι€εωιιιιι, ειπε ιιε ειιι6ιιωε

ρι.ιόειιιιιιιιοιιιε , νιιιιε εοιιειιι ιιιοιιο επιιιιιιιιιιιι

:ιι ιιιιιτ.

Ριιιιιι.Α τω. ιιιιιιιιιὰι ιιοιι ιοιιιιιι ιριιιιιι ο·

τετιιω φωτια: όειιιιιιιιιοιιειιι,ιεει ειιεπι οΙΒιιιιι πιε

ιε ροειιαιιι ιιὰεινιιιι ιιιιιιέι:ο. , Ρεπιιιιιιοιιεπι οικι

ηιιε ρεεειιιι; ιιεε ιιοιι ιιοιιιι 0ιιιιιι:ι Μπι ιιιιιιιι·ειια,

ιιιιὰιιι Γιιρειιιπ,ιεριοι:ο εοιιιιιιι, ειιε ειιεάιιε (Με πιω;

οι: ι·εριοοιιι.Θπιππιι.ι.ρ.ισιε ιπιιϊι.6. ηιιιιιιιιεε οιιι+

πιει ιιι ι·εριοΒιε ιιιιισειιι ω” ει” εοιιιιιιιοι·ιει,ιιιι

σ!

1ιδ”επιι

πιιι.πικιιι., ι

εειιιιιιιι ιιερειιιιειιιει ὰ. Γιιιιιι·ιι ιιοιιιιε ιιειιιει·ιιιε ι οιιειιιιειιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι Μια: 0:82. ιεριοοοε, ιιιιιι

ι:ιιεκιειιιιιιιιιο νειὸὰ Ρι-ιιιιι νοειιιιοιιε εοιιΒιιιὰ,

οσα: ιιιιιερειιιιειιιει· ὰ ιιοιιιιε ιιιειιιιιι ιιεεειιιιιιιι.

Ε: ειιιιιι , οι› ιιιιιειιιιιειιι ιιιιιοιιειιι, ιεριοι:ιιιιιο ιι»

ειριι ὰ ιοιι:ι::ιιι ειιι:ιιιιιοιιε ὰ Βιοτια: οι·κάειιιιιιιιιιο

νειὸ ιι πιο ειεθιιοιιε :ιό Βιιιιιωι,ιιιιιριιειιει· (Με,

ιιιιιοιιι·ι ροιειιιιιε ειιε ιειιιεειιειιιιιιιι,δε που Ριπ

ιι€ιιιιιιιτι. ι

Α1: ριοο.εοιιιεεμιιιιιιι8. βιώσει οιιιιιιε ιιοιι ιε

ριοΒιιιιε ὰ εμε ειιιειιι:ι αι οιπιιειιιιιὰιιιε επι Βιε

·ιιιιιιι ειιιειιι:ειιι,εοιιεειιο;εο ιιιιοιι ιιειιιιιι θα” Με

ιιιιρειιιιιι ιτι Πιο :ιόιιι:οτιιιιιε ποπ ιεριοιιιιιιιεὰ Βιο

πι ιιιι·ιιιιιιιετ,εο ιριο ει! ειεθ:ιιε :ιιι€ιοι·ιο.ιιι π»

ιιι:ιιιιει , ιιεΒο ; φάει μια απ, νει ιεριοιπιιιε ὰ

Βιοιιιι ειιιιιιιιιι νιιιιιιιιιιει· , νει ειειέιιιε ιι Βιοιιιιιιι

ι::ιιιιιιιιι νιιιιιιιιιει·, Ρετ ιοι·ιιιιιιειπιε:ιειιιιιοιιειιι)

νει ειεει;ιοιιειιι ω επιιιιιιι ειιιειιι:ειιι.νιιιιε ροιειι

ιιοιι τεμιοικιιιιι ὰ ειοι·ιιι ιοτιιιειιτει, ιεριοοιιι·ιιι

ειοιιιι βιι·ιιιιιιιιετ, ριοιτι:ετ Μι” ρι·πιιιιιι ιιειιιετιι.ι

ιιειιι ιιοιι οικιιειιιιιιιυε ατι Βιοιιιιιιι ιοι·ιι:ιιιιιιει,

Ρι2ιιειιιιιιιιι ροιειι ω Βιοιιαιιι Εοι·ιιιιιιιιετ , Ριο

Ριει @Με οιιειιιιιιιιιει·ιιιιι

ω οιι:ειιιιειιιιιιιι ιιιιιει·ιεοιιιιειιι ει·8:ι ειειθ:οι::ιε

μοι Γειειιιιὰ εοιιιιιιιοιιιιιΞι , ιιιι:ι ριεειιιιιιι ειπε

ιοε 8ι ιιοιιιιιιε8 ιιιιιιιιιει ρεεεειιιιιοε,αιιιιιιι: -ροιιιιτ

ιιΙοε νειιε ι:οιιιιετε , ειιέιιιε ω ιιοιια απο ιιιιιιιι·ιιι.

Μιηιιιιιιι ιιιοει·ιιο.ιιιι·ιιιιιι εοιιιιιιιιιιιειιε, νι ιιι ιι

Πι 0ιιιιιιι€ιετ ιιιιιιιιειιι·ι 8: ιιιιιει:ιεοιιιιιιιιι ιιιιιιιιε·

ιιιι:ειιιιιι ιιιιιε ιιοιιειιιιε εεε Βεοι;ιιιιιιιιιιε εοιι

ιιει:ιιειιεει. π. οιιιιιιιι,ιιιιει ιιιιιι ιιι ι·ερι·οι:ο, Μουτ)

ιιιοιιο ιιι ιριιιιε ιιιιιιιιιιιιιοοειιι ιιιι·ιιιιιιιιινι ιειιιιιι.

:οι Οιι)ιβιι.Ηοω.ιι·.ιιιι 1ιουια.ιφ..24εμβ.ιιιι.8ειιιιη.

αιρ- ι8. Ωω ριειιειιιιιειιε οιιιιιιὰ ι:οορειειιιιιιε

ιιι οοιιιιιιιι δ( ιιειιι ει·ειιιιο ειι ιιεεειιιιιιε ιιι ρω

ιιειι·ιιιειι: , ν: ειιε.ι ιιιοηε:ιετεε:ιιιιι· Πιιιιιι:ι απο.

ιιοοιιιιιιιι ιτε ι:εεειιιιι:ι ειι ιιι ι·ερι·οιιι6, νι ειπα

ιιιοε ε:ιεεεειιιιιι Πιιιιιιε ιιιιιιιιιι.ει:ιιιει: ειιιιιιιιιιιι

τητα Ριιιειιιιιιιιιο, ειιοιιιιιιέιιιε ιιοιιοιιιιιι “ει”

ιιιι Με ιεριοι:ιε ει! οεε:ιιιο ιιιιιια:, ε; Πιωιιε

ιειει·ιιιε.8ι ιρει:ιιιιιιει ιιιιιιιιιιιιι ιτι ιιιιειιιο ιιοιιιιιιιιι,

Μάι (οτι ει: “Μάι ιιιιιιιιιε δι Βιιιιιε ιιοιιιε ω»

`ιιιιι Μι. (8

8εειιιιιιὰ ιιοεει , ειιιιιιιι ιεεωωιιοιιιι επειιι - δε;

π ιιο ειιι

57·

Ρα. ιι€ Μειἔ

ιειύάσει.ι,

σ



Πάκο. Χ 7 Ι. 13: Βερο!πιττοποτ

πστπ τι οτοτττι ,8: ρσ:τττττττοπστπ ρ!σσο:ο:στο,νστ ρ::

τοττετττστττ,ν:τπ ττττστ:τηνστ οττεττπ:τττε τ:: το ρ:ττσιτ

στ: σίτ ττττοσο:ττστ Τίπτωτέτ. οπο: :πάτο ποττττττσ στ

:π: 7ττ[ττ.τ.ρ.τττῇτ.ο στη . Γιτττστεπτ. τττ:·:π σ τ ο::το τσ

ρ:οττττ:τοπτε , ε: ρτατ:τστττ:τ. τστ.τ :τΐσότιτε ρ:α:τστττπ.

ίσττ: στσέτ:το τω οτοττο.τττ,8σ ο:τ:ττιστ τ στοπ ορροττ:τ

. . ι”

:ΐΙ3Πᾶ6ττἔΠττϊτὲ. :τρρττσ:τ:τ ρο:σττ; :σπτσ:ττιτ::τ τρτ1το:τε;

σ σσ σ στττ σο:στττ τσ τοοπττοπτε, σο :το στο.
τττστσ:,ττοε ρτττσστο: Ηττίτσ ὰ οτοττὰ σρστΙστο: τττ:σ 0

ρτπτιτττ`σστ οττοτττιττσ το τρίτε σοπ:τττσΕτ:τττττ, ρσ: Μοτο

ρ:εσιττττοττσιττ @σωστο οττεττπ σερτ:σ.Αττοοπτ ποπ

ρο:στ;ίτσ: τ)σσε στ: στο:ττιπτ νσττσ, οποσ σ:ττ στο α»

  

πιάσω.

9.

3.8στσι·.

ρσ|ττττω σ”

,πόστα”

του.

Μπού.σ.7.Ρσττττττσ.ρττο:τε;όστττοπ:το :το ρττσττττοτ πό

ττττίττο ρσσατ:τ επ:σ:σετττ,ποττ

:στο σ: ρτωστττοπσ ίτττττττε ρσ:σ:τ:τ , δ: ὰ τοπτοττ στ:

ρτοεστττοπσ ρστπτττττοτττε ρσσ::τ:τ,τ)σιτε ροσιτσσ στ:

©τσττε1: τι Βτο:τττ,8: :τσΓ:τττστ το ρ::σττοσο.

ϋ οτ: τπ τ)σο ττδ:στττ ροττ:τσσ τ

τ

στ: ὰΒτοττ:τ. τιπ:σ νττπ ρ::ιτστττι :τστττσττ:ττ τω στο.

στο στ: ντ :ττττε σ&σε π: ττττετσ ·οοττπ:τε σ στ
Ί Β Ρ (τ

6 τ.

Βασικά::

μι" τω

Β τι: 4860."

Ρ!”τττ

ρ στ.

ΜΜΜ τω.

π.Ι?|

στ.

6ττιστττ"τττρ

ΜΜτ

τ στ:

τι:: μποτ/ζ

|Ϊυ σπιρτα

σΕσθ:ττε τσρτ·οτ:τ.σ:σπ: στ:στσττο ὰ τέτοι·τττ, τ:: ὰ ε:ο.:ττ?τ.

Τστ:ττ:ττσρτστ: τσρτοττ:τ:το , Ροτττττ.18 , πσρο:τσο,

τ.σττ Ροττ:τσ:τ σχ:τσττο ὰ 8τοτ·τἔτ,δ: :τστττπτι:το :το :τα-τ

πτττπ ε:στπιπτ.τ.σττ πσ8:τ:τστι :ττστσττοΞτ Βτο:τέτ , β:

ὰ ετὰ:τὰ τ Ρττο:τε :τΐσέτσε Μ] σττσ:ιτ:το οσττίπε:το

πτε :το ροσπιτττ α:στππιπ; ροίτσττοττε τρτῖτ ρσττττττΙτο

ρσοστ:τ:8:σττ τπτ ι.ττ.;|τ. 4:,:τ.οπ.5 .ρσ:σ.ττ:δτωσ:. Μ. σο:

σττ :τσ τσ ττοπτ,πτίτ ν: τττττεττποπ σττ αστειο τστττι, :πιτ

ρ:::τσρ οπο:στττρ.τπτ:τετ:τττ τπ:σοσττστ τ)σστσ8στσ·

στ: ρο Με ττττττσ:πτ ὰ ετο:τίττ8: :τσίττπσ: το ροσ

ττΜορτ::::σττσ:σ :τοσα ττττστσ ρσσσεττστπ τρττσει τετ

:ιτ: τοττσ:σσττ:το :τστττπ:ι:τοπτε τ:τρττσττοπτ :τ:τσ:π:ττττ,
σττ σττζάττε ροττ:τσστ τ·σρτοττ.οστ:τ στττσάμε ττσττσ: τορ

ροπστσ :τιστττιττ) ὰ ουὰ ρ:οττσττστ:στ:ττ: τοτο :τσίτ:τπο

:το το ρ·:τττττττβ: ροττ:τστι στ:τσΠοττ ετο:τττ,τσρρο

ρρτοοτιπ:σττηπετστ ρω·

τττττετ1τττττττ σστπ πέτο;

Ρσπτττττπ.ροττσ: ίτσσ: Ποτε στ: τσ ττσ8ττ:τσσ σττ:τσ

:στ,σίτ σττσάσε τρίτσε,σο τσο‹το :πιο :ττστ ρο:σττ :έτσ

στσε περπ:τοπτε. Ι _ Η _ '

τ)ττο,ττσττστττ :τπτ στΪ-σᾶτΠΠ τσρτοττττ:τοιτττ,ρτοπ

:στ τρτττ:ττ σ:σσσ:τοπστπ :εισαστε ροτιτ2. Ρσττ:τσι1τ. ν:

ττττοστττ ττ:στττ-σ&στ τσρτοο. στο:: ρτ·οσσ‹τστσἔτ να

τσσ:σΙ.σ στ:στσοσποτ τρΓσστ τσρτοττσ::τ ὰρτο:τᾶ:τσ:τ

το τ)σο πσττετ σίτ νοτττπ:τιε σττστσετσπ:ττ :τττοσστπ ὰ

ΒτοττΞτ,·πτττ ροττ τρττσ5 ττπτττπ ρσ:σετ:ο ρτωσττ.τι , ν:

τττρττττ8τττττ πσττσε οπο: :τττ·έτσε τσρτοττ. ρτ·:στσ:

σΧσεσττο"στττ τσ:σττττττ ρ:σπο: ποστ πιτ τω: τσρρό

στ: το Όσο νοτσπ::ττσιττ σττ::τσ:τσσότ τσρ:οτ:ϋ ὰ στο;

ττττ,:σττοστι ετττ:σσσ:τΠΠΙΝπτ:τσ ποπ ροίτσπ: σίτσ στο»

άσε τσρτοττ.:τστο τ1τσ:τσττ:: ίσρροπστσ νοτσπ:επσπ·τ

:σρ:οττ.τπ‹ττ,ν: σιτσττττττ,στ: :τσὰ ττττπτστττπ:σ ρ:οττστ

ττ:τ:στ.Μεττο: ρ:οττ. ν: σττοστ:τ Π: στΪσᾶσε ματσ

τττπ.:τσττσ: ρτοσσοστσ στ: νοτττπ::τ:σ τπ:σττοτσπ:σ ετο

τττοτ:σττεο ν: ττττοστ:τ Π: σττ`σᾶσε τσρτου.οσοστ ρω

σ::τστσ στ: νοτττπ:τ:σ τπ:σπττσπτσ σπστσττοπστπ ττΒτο

τ·τ5,στττττ ρε:: Η: ν::τστοσσ τ·ττττο, τ ο

Πσττσστ:σ: τ.πσττστπ ττοπστπ πτ:σττττσ νστ Πτ

ρστ·πτι:.στΤσ τπ τσρ:οττο σττσ6τστττ τσρτοττο στ:τοτσπ-4

:τοπσ στ:στιτοσττ:ττ ττΙσπτ ὰ στο:ττ., νστ ττστττττττπ:ττ :το

ρ:1εττττπτ.2τΝοτττι ρστ·τττττττο ρσσστι:τσττ σττ”εστ:στ τσ

ρτοττ.:τστο οπτπτε ρσ:τττττττο ρσσσ:::τττττ:σσσάτ: με..

σττ:ιτοτ:τ”σττ Πσσε ττσττ.ττπ οποσ: νοτ:τπ:οΕσω σττστιτ ›

:τσττ:ττ σιττττσστττ ὰ ετοττὰ,νστ :τσίττπ.τπ:ττττ:τ ρωταω

πωσ ρτ·ετεσττστττ τρπσε ττ.ττττσ ρσσσετιστπττοτ:στ· ποτ

ττττε ρσσστ:τ,ιτσ ττπειττε ττστττστ:τ· ρστ·:πττττο ρο:σίτ σττσ

τ·σρτοττ. σττσ&στερτοσστ:τ::σ σ:ττπτ :τστ:::σ: στ: Μπειτ

:τοπσ :τττοσττ στ:στσ:τ:πτττ ὰ Βτ0τ'τδΨστ :τστττπτιττ:ττ :το

ροσπττττ: 8: πστττιτπ Όσο στττεπ:τττ ρο:σττ τπ:σπ:το

ττστσε στο:ττ:τπ:σ ρτεσστττιττίττποτσ *αποτο τ τ:ττι

σε: οπτπτε ρστοττίττο ρσσσττ:τ :το:σσσάτ: ττπτττσ ρω

σε:στττ,ροττ: οιτοττ,8: ποπ πττ:σ , τττττεττπ:στ το Οσο

τπ:σπττο στ::τττ:τσπ:ττ ὰ ετοττττ,8: :τστττπττπ:ττ ω. ρω

στο;; Ησετσσ ρσττττττττο ρσσσττ:τ οττ8.::στττ οσο στ:

Μ:: ντ:ττ :τ::σετσπ: ρ:ττσιτττ , σττ σττσάσε σο:σπτ τσ

ρτ·οττττττοπτε ποτε :τοπικ στο: Οσο: τ: Βτοτ·τττ αστο
τ σττ:,τττττ ροίτ ρτασττττπτ τρΓο:τττττ οττετττεττσ ττιτ:ττσ,νπ

ο:: τ.ττττττπ στττττττττο,οσοττ Ρ.:[τρι::.τ:το:σ:__ρσ:τττττττο

πστττ ρσ:σο:τ οττοτπτιττε το ρτιτσιττττ,οσζττστπ .τιπο

Τοπτ. τ. Π: Μ::

  

ττοτσπτσι· τ:οπσσττττ:,σρο ττττΓσπτ ρσ:οτειτττε νοτσττ.,

:28ττττσ:::τ:ττ το Όσο ποπ Γ: σ2::ποστσ: π:τ'οτττττσε.

τω: ποπ σττττπ ττττστττ ρο::ττττ:σ ττοττττπτε [πρώτ.

Μουτ , υστ ποττρπσετστττπττττ, (τ ρτωττσττ:;τω-Ητρ.

στσττττ: στσθ:τοπσ :το ρ:τοτττπ ετπ:ττττττ; πω: πω;

:ττπ:ττ.ττ στα: στ:έττοπσστ :το 8τοτττττπ 5 τπτ οσο τ

σττ: τπ_ρο:σττπ:σ στστττστττ :σρτοττττ:τ τ νστ ποπ τσρ:ο; π

ττπ:τ,ίτ τσρτοοπτ ττσστρτττ:στ ρτο σττστσίτοττσ ὰ ρτ·ττττά

8τττ:ττι σοποτστττ τσσσ:τ πωτττττττ ρ:ο σπτσττοπσ3,

Βτοττττ,8: στσίττπτι:τοπσ το ράτττττπ α:στπειστ. Ρ:τττττ'τ

ν στ.. Η

τω» πιο!

σοττττ.τ:,Γ:τττσσ: ποπ σττ”σ τττ ποίτ:ο. τττ›στ:π:σ, σο πω
:το ρ:α:σσπτ:τ,:τστσ ρτεστττ σττ: το ποστ: τττττττ:στο. στι. _ ω

τσέτσΠτ 5 Μ. ττσοσσ σο οτττ:ττττ οπο: ρτεσσττ.τ στ: ποπ τ τα.

ττ:τ.τττ:στε: στΐσ&τιπτ. τ)τσσε ; τπ :τοῦτο ρο:σίττττσ πιτ ΙΜ”

στττσσ:σ,ν: τ)σσέσττπτ 8:ὰ:ἱτοτ_ φωτ ρτ·πειτττττ: τω

τττ:σι·ττστ σττσέ:σστ Ξπ ποτστ:,ρταστάσττ: ποπ τττττττ:σ

τοστ σΗσᾶστ1τ το ποτττ:τ8εὲ:οστ:ὰ. @του ττ°ττο

τω: ρο:σίτπ:σ στ: ρτ·.εάστττπέττ πστσρτοτ:ττ:τ. στο.

πσρτσοπίσο.πτπτ ρ:.ε:τσττοτα:τ.δ: πρτοπτττ: @το

::ιπ::τότστπ τ):τ , ποτττε τοποτσοτττ ετπ:ττττττ ρτ·τττρττ..
κατ: ,το π) στ: σΧστσ:τ:πττ8 ποπ τρττττττ τ

:οορστττ:τοπσοτ ποττ:τττπ: σ _ . τ Π @η ω

-8σΕτ.τπ:ττιπτ ρτοττ. ρταττσττ·τπα:το , 8: :σρτοβτωο τττρτττωτττ.

ρτοσ: οττ.σπ: στσοττοττττ:τττ,τ·στ σπτ:τηττοπστττ ὰ έττ,. τὶ

ττττττττρροπιτπ: το ποστ: ττττστιττττ ρο:σττπ:σιττσοπ- ·

τ_σιτσ·σπτττ,τιστ ττττττ::σοστ ετο:ταπτ ρ:: ποτττ·ο ττττστ·σ

στσττ:ττ,τιστ άσπτσ:τ:τ;βτσ:στι'τοτ, :10τ3-νττ:ειτο :ποσο

τσττ:τσπτττ_8: το:τττσπ:ττ$σττοτττττ.ρτοττσίττττοτττσττττ- το” ο
τστ,ποπ τοττιπτ ρτο στσστ:τοπσ :ι:τ·ετο:τι::τ , Ισά σ:τ:ιτττ τ

το ετ·:τ:τττττττσρτοτττττ: Υπο ρτο σττοτ:ιττοπσ :πττ:ίσπ

ὁ. 8τοι·τ:τ,86 ττστττπ:τ:τοπσπ:τ Ραποτπ πιστπττπ,πτττο,

τσισ :Μοτο ρο:σίττι:σ ττοτπτ:ττ: πο:: σττσ ρτττ;τωττ.

πστ·τ νστ ποπ ρ:τσιτσίττπτ:τέσττσ :τττττσπ το Ρ0:σίτττ_ίξ

ττοιτττπτε τσρτ·οτπιττ νστ :τοπ :σρ:οττ.τττ)ν: ποτά.
τ -Αά.τυπώτωτρ:ττπω _π:Βο επτα. σποτ σττιπτ

πτ:ιτ:ττττι ασ το ρσττττ:. ρσττττττττο ρσσσττ:τ το τσρτο:

Με ποπ [ποτὲ τ)σο τ:ττσπ:τοττσ σ2στοπστωτ ἔδω

τ·τττ.,8: :τσίττπστπ:ττ :τετ ρττστττιστ 2:σ:ποπτ,οστο:ττ:σοπ

:ττ:το τσ:τσττττ::ι στο στττστ;στ:τ τσρτοο. τι:: τπ::ττ:το

πωσ τρτττ :οπίστσπάτ ρ:τσττσττττττττο το σττεσττ:τττη

τττ:1:1τ τπτ Βτ0τ::ττττ , σα; σττττ:ττττο ταρω” Μ] @ΗΕ

έτστπ ρ τσιτστττο. οπο πσ:σπτ :σίτττποπτο στ: στη:

[ττ|Ι_& Απρτίποττ τιττττ :το κατ: π:ττττ ροττττπ: οττττττὰ

τττοττττ σοττ.τ:τι ::ρτοοτε σοορστττ:τ Μ; το φπτττΠΜε;

@το ποπ Πο: σττἶ στο: τσρ:οο;οσε:σπστ_ πω: ττττε

οσστττο ρσσσττπιττ,ρσσ::τ::τ ἐστὶ: στο: ρτοττττττο απο

τττοσσπ:ττ Πστττττ :το σο: τσρτοττττπ:τοε , οι: ὰ ετοτί:τ 21τττ°αττττ.8ξ
στ::τσ:τσπ:τοε_ΕΧ Με ρτ:σ: :το τσττοστορτοο τω ` τ

ίσπάστσ·τσσσπ:τ.τε, Με; πτοτοτ_ Νοπ επτα: τ.τσπτ σττ

οτττο ρττττττστττπ_ δ: τσρτ·οττ. :στο τ)σσε.ττ:τ έτετ:ττττττ

ρτατ:τστττπ::τπισττ:τοσσ ττσὰπτττ;ὰ ο Π

σο.:τττοπ τ·σρτοτοσ: ττττΞ:Γτ:τΩττσ ττοτττπττπ:ττ. Λ:τ τσο

:ττττπ.:στ:ττσ , οσοο:τ ροττ:ττιστπ σ1.τσίτοπσπτ8το

:το ςοπσσπτ: σποτ ττοττττττετττετττ, οσοτιττ πσετ:τιττπ Ν
ττττττττττ σίτ_. τ . τ. τ τ"

ντ:τπτὸ ττττττο::τ,:ο:τττπ τττττσ ττοτ9:ττττττττ :τσ ρα::

:τστττπ:τ:τ 6::σρ:οτσ. :τρρττσ:τττ ροττσ σπεσττε. ποστ Α Ν

σ:ταπτ τω: :τπρσττ στσάτ στο: :το ετο:ττττττ, τ:τσ- Φωτ. '
ρσττ:τσττ:στ :το τρττοτστ:τ πτσττ:τε ρ:::τττττε τ πω: σ:

σττττοσίττπο:τ στο: :το ρασττ.ττττ , ‹τσρεπ:τσττ::: το

τρτ”ο:σπτ ρατεστΠε :τσστο:τ:ττττ Ρττ::σ::-π στσστ;τ

τοπ: :το Βτο:τ:ττπ, τπ:τσρσπόστττστ· πττσοτσπτ πωσ·

πω. νσ:ττοτ ττοσ τττττσπ: ττποσττ, :_σ το πο:: στο

οσο: ττο τττπσε.,οσὸ:τ ττττ οπτττσττ :ττττττττττ πω: πιτ ρττ.

σποτ στττττττττ :οπ8:τπιτπ , Μ:: ποπ οιττττστ τω:

Π: :τετ

τ
`|

ΙΜ·

τττοστάτττ

.ο σττξ

άί/τιπτί.σ

7!.

Ο

ΜΜώ-Ι?το: ρ

τ κά· τ: ·



ο”. Β69ιτ:2. Χ Ρ' Ι.

Ετ πο εοοετοοτο ιιτιοιοττι;πιιι τοπ ρτωοοίιιτιιιτι. Βοι

τοιιιο: πιο, πο .ο οτιτιιοπι τιοἱοοτο 8τιιτιιιτο τοπ»

οποιοι .οπο Γτιπτ οτοποε , ειιττι τποΙτι οι: Με νι.

τΞι οοοοοοπτ,οτιοτο οιοτιιτο τετοιο απο οτἱΒιποιι.

Η.ιι$οποε οοπιοτιίι:τιιτοττι πι, ι)οοτπ πιιΙΙ:ιτο οτ

Βει τορτοι:ιοε νοιοιιτοτοιπ ιιιιιιοιίΤο οοίτιποτιοή .τι

ιιοοποτπ :ιπτο εοτοτο οτιοιιιτιι οοεοτιττιιιοοπο οιτ οοπ

ει!. ντιιοπ. πιο ινοτιιιο: Ποοπτετ μτοπιιιιι,ρτιοψπο

ΙΒΜ".5 [Μ. τοπιο τΙ:&οι·ιιιιι πωπωτι·ιοοβιωιοποπ ιιιιριστατο

...η Μ ση!- .το πιστωπ.ιπ ι·Ιι·έ!·ιοπο απο[.τΙαιιιιιίστατο.Μοπικοτοωπι

π. Με” ΙΜ μεσου” πουτσο Μπακ , οι οωιπτιιοπο “πιο

πι. απο Ρετιτιστοττικ , Μπιουτ: πωπω ρι·ιστοπο ιιι/ι'τοπ 13ο π.

1κ «απο. ΙτιτοΙιι8ιτ ιιοτοτο Με εοιιοιιιοπι Ρετ οτιοοο

ίτιτιοτιοποπιιτοττιτπ Γοτιοτο Βοποοειοι·οττι,οπτο οποιοι

ιιοιιιιιο ρτοεοοιτ ο: οιιττο Ροτιοιιοιτι πιοτιτοπι,

τοι πιο ιτε τιποτε. ι)οι Ιιοοτειιιτ:ιο. _

ο ι τ: ο ε: ο ρτ.οοοίτιπιτιο πιο ιοτιιιτιιτ 'στο

τοτο. απο οοιιοδειοτοιιι . ποπ οτιοοοίτιιιο.τιοποπι

εοτιιριοτιτ , ντι Γιιτιτ οτιτοιτ @πιο εοπετοιι απο

τοιιτιοι: ΠιιιιΕοοετιτ. Δοκιιιιτ . 8ινιτιτοιι. οιοοιιο π!

Βιοτιιιττιι οτιιιπι οιιπιπιιτιο (ιιοιι οοιιοτ Ρτο τοτε

απο οοτοπι, οπο οιιπιπ:ιτιοποιτι ιτιτοοι·τιπτ, οι:

-οτοιποο ιιιεΙοοοτο οοι.ιετ Ριιιιπτι ετοτιο εοπτιτοο

οο8:ιτιοποτο , δ: νιτιο!'ο.οι απατα Ρο:τι:ο πιο

τίτιοποτο: οι τοπο ίιειιτ απτο τοτοττι ίοτιοτο οτα:

οο!τιπτιτ. ποιιοπι πταεοοιτ οκ ριιττο Ρι...ιοπιο.ιι

τιιοτιτοτο , οτι ποο απτο τοττιπι οποιτιοτιοπιο ιο

:ιιοιι νΠοιο οιτ Ροττο τοοι·οοι οοτιιοτιτοτπι 8ο

οοπίοτιοοπτοτ ποιιοττι οτιτ ιοτοτρτποοιι:ιτιοτιοποιο

δ: οιιτοτιοτιοτιοττι οιιοτιτιιοτιζ οοπττο τοτιειΙιοπι

πιο-μποτ οιτ ροιττο οτιοοοιι€ιτιοτιοπιτ, υπ ποιο

τ·ιοοτοιοτο ; τπτ Ρ:ιττο τορτοι3ι, οοτοοτιτοοο. ΚοΓο.

ο τ..

Ξιιφι·ορ πο.

. 7ι°

πιο.

Μ!!

13ο Βατιτούτιιιοπο

οιτοτ ποιιο ιιιοπι Γιιιοτιτο ; Ρετ οτιτοοοοττΜΦ "Ποιο

οποιο οιιιαιειτοτ ιΙΙοττι ο 8ιοτιΞι οποιοοοποι , ο: οι! _

ποιο” οοίι:ιποποι. Οοπιιτ. Ποίτιπ:ιτο ιιοτοιιιοτο .τι τοπιο:

ιοτοττιοε ρεοπ:ιε απτο οτιοοιιοπι Ροοεοτιιτιι,- οι”. ετο

οοΙιτοτοτιι ο: ιιτττοοιτοτοιο. ο Β

Ατ ποποιοτιτπ οιτ, ιο οιοιπιο τοριιΒιιιιτο Βοπιτιιττ. 75.'

είται ποοιτιο ιο οι ιιγοοτιιοίι ροεειιτοπι Γοποοτοτοτ νι σπιτιού-σ

νοιοπτιιτιε οιιιιτιτο ι ιοοιιοπιοποιποοιι οοιιοο άι ογ

ι:ιοτιιοίι οιιτει,ιτοΙοπτοο ιιιιιιιοιιτι ιι:ιιιοτοτ ιοτιιειτοτοπι

Ροτειι:ιιτοττι νιτειποι οπο. τιοεεπτο. ιιοτ ιοΒιοιοτιτττι.

ιιοιιιιιιι επι τιταρτιτοτο.()_ο:ιτο πο τ.οτ0ι>.ο©Β.τΜι0Γ› ,οι προ;;

ποιο οι οίι τοπτοτιι Γοτιτιοτοτοτ , Βοτιτο Ροτττιιιιοτοττι -

ροοοπτοτιι,ντ οταεοο.οιίι.ι. νοιοιιοο οπ Γι: οσοτιιτοπ

το... οπτοοοοοπτοι· οι οοοοιιτοττι οιιι”οιοτο ίτιτοτοτοτ

ποπ Γοοοι,ι)οποι νοΙιττιτοτπ_ιοο τοπτίιττι τοπιο...

πιο: ροεε;ιτοτο τ τιοοποο οτιιττι ροεε:ιτοπι ποπ ο

ττοιτοτ οι ποιοι οιιιιπι , Μ! τοΙοπτιιτιτ ιιιιτποπο.

ποπ οιοιτοτ Ποιο τοι ιιοτοο νοιιο ποεετιτπιτι,ιοιιιιιι

οπο Οοο: οιοιτοτ ιιοιι ροτιιιιττοτοιτιοιο οοττι πιο

.οσοι ιιο:τιιιο ιιτιοοοιτο,ποπ ιττιροοιτ:τιοτιοο το πιο

ρτοτοὲι οι νιτιο ιοιροτοτοτ . ειιπι .το ιο ποπ τοποτιτοτ.

Λο ο.εοπεοοο,τιιιι ειι.ΐο οιιιιι ποπ οττοτοιο ο.ιιιτι- ?η

π. ίοιιιοιοπτιο_ τοπτοιιο ο: .Μαι ίοτιιιιιιι 8τ πιο τω»

..οι . Γοο τοιιτοιτι νιττοοιι οι ιποιιιοοειιιιΙοιιτι Ιιτοτ `

ποε οτι ιζιάο οοτ ττΡιοιιιι ιιοιτιιιο. ίιιιιιειοπτιο οκ νο

ιοπττιτο τοττιιοιι 8ο ..πιο οι ττιτιτοπι νιττοιιιι ά το.

οποιοι,..τωτ.πο ιτιειοίο ιο πιο εοιΙο.ιιοπο ποιο ·

τιιτο Ρετ τι. :το ίοιοτοτπ οτοιπειτο τοτο.Νοο τοροεπιιτ, “Μ” α

Βοοτο Μοοτο Με οτιοε νοιοπτιιτοε το Το , ω...» Μ." θ' ά.:

τοττποΙοτο οι οιιιετιτ:οτο οιιιιιιιοτιοιιιε·, τιιτοτοττι νο·- °

τοοιοτο 8τιποιιιεο.τοττι ιιιιοτιτ:ιισοτ τοετε.ιτοτ πιω

νοιοπτιιτοττι τοττο.ιΙοιιι δε οιιιαιοοιιι ρτοιιειοιιοι τοοτ

Όποια ιιο

1ιοτ: ροποοτο οι: το . ποιο [ορια οποιοι!. ό· 49.οο ' εο5›οιτοιιο&τ1Γοτο2ποινιτοιο;δο ιιιοΠιτοεοτο οπο ποπ

οτιο νιιτιιτο ποπιιπο τορτοο.ιτιοπιο Ιω τοπιο»

τιοτιιτ ιτιτοΠιΒι Γοιοοτ νοιοπτιιο οιτοιοοοτιοι ο το

Βιιο.. οι οοιτιποποι πο ροτι:ιτο, οτα τορτοοι ιιο

ωοπο Γοοροπιτ:οοπττο νοτο,νοτοτο ποτιιιπο πιο.

οοιιιιιοτ. ττιτοΙΙιει ίοΙοιιτ,οτιιιτπ οιοᾶιο_ πο οτιιτιοτπ

8τατιοτο εοπετοειοι,τιοα πι1ιιοτο οτποοίτιοατι πιο

τιτοιο Γοροοπιτ: οπο” οιιτοποτι. ποιο ιοι πο

επειτα οι. Ατοοο ιιοε πιο πέτο νοτιιιεοτοτ .το

€πειτοττι εοπειιιι οιιετιτποπ , ιιοδο οπτο ΡΙ'2ςι_=.

ιποτιοτιοπι ποιιοπι ρτιοοοοτιτ οτωοοιτιπ.·ιτι τποτι

τοτο , Τα! ποιο. Ποτ οιιιοτιεοτοιο,οττιτιοποιοι οτι

τουτο :ιοιοιιιιτιι εοπίοτοοτιτιοοπττο νοτοππτοοιιω.

τιειτιοποττι οι: οοτοτιιοπι νΓο ιοπιοτοπι Ρτο νοιτπι

τοτε οιτειιιοοποι ι εΙοτιιι 8ο οοίιιποποι οοροποπι,

τοοτοοιοοοιοτιτο ρτοεοοιιτιτ: - ·

> Βοροτοίτ οοείτιο , Απ ί:ιιτοτο οο ροΠιιιιιι Ρο..

τοοτιτ Βοοΐ·2.τιτο οι.. οτιοοιει] τδοτοιιοτοτπ αιτιο

τιττι,οοε ροιτιοο .ο :οποιο ο πιοτο,οο τοτ πε

ιοοοο,τιοο Ιοοιιτιοιιιιι) σ.οοοτΙ.Βοοε απτο νΙιο οπο·

πιο Ρωποι.πιστοπ τοοτιττι, οιιιοτιοιτοτ οσε ιιο

Βιοτιειτο οι.Βιι. Νοποπτ ιιιιιοιοτο .ιιοιι ο ειιιιττποπτ

τ;ιπτοτο οι. ρτοιιιιιιιιιτοτο οι. ΕΒο πιιιιιιτιιώτιοοο

ποιο τοι ιτπριιεοπτιτοττποπ οιτ απο τορτο πιο::
ποιο Γιιοροιιτο ίειοοτιο τοοοιιι,Ρ οπο Ποιο τοττὸ

ποοιτ οοιτιοτιοι οοτοτο Πιο εοποιτιοπο ΐοτιιι·ο,ποι.

1. οι! τοποοποπτιο , τιτιιπ απο Γτιιιιειοπτιιιιι: ιιοιι.

πι. Ιιιιοτο Ποτ ιτι οοεοο.το. οτοιιιι:ιΓοτι.8οιιι απο το

ροοποπτιιι οΙΤο μποτ ο: ροττο Βοι , ίοο οποιο

ιιοπιτιιτιε , ντ απτο οποιοι οοττιοτιτο ιιοτοιποττι :το

ΡΩτιο.ττι οοίτιποτι τοπιο νοιοτιοο οι: τ. οιιιτιιοιτοτ

Ριι:πιιτο)ιιιτιοι νοΙιοτ ροεοοτοτιι·, οοοο μου Ή:

οπιτ:ι..τιι ι νοιοτιτοτο ιο Πω οπο. , τιστι ρο οτ

ιιιιιιτιοπτιιι ιοπιπ οοπίοττο το)ρτοιιιτ οι: οποτέτο

ιιιιοτιο,ιοο οιιτππιτιοπιο οπο: ιοοοιιι οοπτιιτ τ:: πιο

&ο οτι ε , πιο οιιοτ ο:ιτπτιοτιο. 3. οοτοεατ “οποια

νοτοειττιτι 8οίιπεοτιτοτι πο, σίτοποοτο · ιο πιο".

.ο ἶἔ' ττο Η ο

ιι./Μ»ιΙεριι.

Μ.

1ΜΜο.τ.

τωιιιπτιιτοπι Γοιοτιποι τοοτοιιοπι , οοιιοο τοι πιο- ἶ

.ι...ι. οποιοι :το Γιιιιιτοτπ εοπία1ιιοποοττιι6ο το...

λ

Η ποιο;ο

τοιιειοποι,οιτ ιιιΐοάο οτειι ιιιιιο.Ώωτοτοττι απο οο οτι-ι

ιο Βοοε ιοτιιτιοπτιιι οπο. ποπ οιιτοτ τορτοιιο οι:

Γοτττιιιιι δ: οποιοι νοΙοπτετο ίοιιιτιε , πιο ττιτποπ

οοτοτ οιτ .οποιο οειτπιιιιτιοπιε ντ οπο» ρτοκιτιιι 86

ιπιττιτοιοτι,Βο οι: ιιΠοιἔτο π.. ιιιίι:ιτιω νιτιοιετιτιοιο

τιιοτιιτοιιοποα, οποιο οο εο.ιιι ιιτιοοτοτ ρτο ιτιιτοοοιοσ

το ιιπο,πο οπο” τιτοοπτιοποπι τιιΤιιτοοτοτ ντ οτοιτιιι

τοπιο πιοοιοπι,οοίτιπ:ιτιοποπι πο ρτιοπιιτο οι ροκα

τιτ ιξιοπτιο ωτοιττοιππ οτ:οοιιιτ : το. είιτιι οι ίο

οτοιιιοε ΒοτιιιποοροτοΓτ οοοοεοιιοοο τιποτε, ποσο

πετ ιο ιοτιΙοτο ποπ οίι,οιιοτποτο το πιο οτττιοιιοι τω.

πιίοίιοποει:οοιιιππτιο ιιοτοτο ειο ρωποιττι , ..το παει»

τοττι ΐορροπ:ιτ . Ροοεοτοπι τειτπετι ποπ το. Αο ο.

οοπτ:οοο οο οοοπτο Ποοιο πω· οοιΙειτιοποιο στο Δ(

ιτιιιοτοτιι Γοιιιειοπτιοτο οιιοπιιιτιιτιι το ιιιιιοοτο νο

ιτιπτειτοττι ιποιιιειιεοο:ι νιττοιιιοτο οπο, 8ο ίπποι

ετιιε:ιεοπι τοτπιοιοτπ οτιπιπιτιοπιετποεο_ Με οετο

8.ιτο ω. νω.ιιιτι,..ι ιιπεοτιτοτιτ επι ιο τιιπτιι οο

τοΒοτ,οιιοο τω. ΠΒπιτιοοτιιτ,ιπτοι ποπ ιιιτοποιττιτ;

?οποσ πιο οιειτοτ,6τ ..πιο ιιιτοποιττιτ.Ποοι πο σο

οτιτοιτοποιτ, ιιιτοτι οτι:ιτιι ιοτοιιοιτ; οίιοποιτ απτο

8ο οοτ εοιιο.τιοποπι οιι:ιιιοτοπι ιιιτιιειοτιτιο νιτττιο

ιοτο νοιοπτοτο ιοοιιιετιεοττι οπτι._ δ: ροτ ιπτιιᾶιο

ποιο [οπο. τοττπιιιοπι νοιοπτοτοπι οίθετιεοπι ο:ιτπ=

ποτιοιιι::νττοιποοο οιιτοτο ιπτοε ιτιττποιτ.Αο εοπιιτ.

ποΒο τιιοιοτ. Ποιο οπιτο τιιτιοπο ιιιοτοτιιι οοτοιτιιι, ““..[··,;

ποσο ιο το6 οοιπετ ο Γο εοποιτιιε ιι:ι.οοτ.ροτοίτ οπο.

πιο ετοοοιιτοτιο,οιιτ οττοοιτιιτιε ποτει,ιιτι το .τι ίπποι

ΒΙοτι:ιττι πιπτιιιο?ιποο ιιορτοπιοοοιιοοτο _ :πιο ιστι

8ο Ρτπίτιιτιτιοε ιτοιοιπτε οπο τοιιπιίοίοιτιο ρισ

Πιοτιοτιοο , οοΞτο οοιιιτ “Το τπαιιιπι ποοοεοιοτιι·ο

ιιιρριιειοττι ετο:ιτοττο ιιιιιτοτο.%ο ιιτ,ντ ποπ τιιοοὸ

πιο Ποτιο πο ρτορτιαιοίτιτιοι νιποιε:ιτιιιο: οιιοτι- ΒΜ,ω_

ίιοποιτι,ιιοπιιποοι .τι ιπΐοτιιοτο τιοτ τιιοοοπι Πιιιριι- οποιο..

.τι απτο ιρΠοτ Ροταιτι οιιΓοιιιτο ρττοιιιιιοτιοαι τοιο- Ψ €ιφοτβ

τιειτο,ικτοπι οιιοτπ :ιο ιορτοοιι οι οοιοιιιιι πιιιιιιιο- 2""'^"_Ψκ

ίιιιτιο οτιποοιιο ιπιοτποτπ>Ροτ τιιοοίι ετοει:ιτοε '””””)°

το τοτοτπο ποιοι.. Νοε το οποοτιι ποιο

οο πο.

77.

π.

 



 

οττττττο οι! άοτττττττιττττ Ποτ οοττοτττ τττοττο το _τττττκτ

_οτο:ιτυ:ο τττττττοττοττε,οτ: τοττοτττιττε,οττω :του Μουτ:

νττττ1τιττττττ :τυο ροτΓοέτο τυττττοττττυτ τρττττε ρο:οττττ

ττ: τα! :ιτ1τήσε νττἐ οτιιττοττ::τ:τε ποτὲ ροτοττ οτοτττιι

τοτ:τυτττ οτυοττττο;οτεο δ: :τι:τοττοτοτυ.

οτ5ι>νττνττο :τ ν τ τ.

.έτι το Ι)εττ [ΒΡστοπττο ττττττττετο τού

ο επτά θα

ν ο τ. το :τ οΡ: ροτοττττο , τοττοττττΙοτζ τ. Μ

Μρτ2. τησ. το. ττετττττ 8: ρττΠτοττΞ τττ.ι «το

τ3τττωτ _ μ2τιττρττωτ τωττωτττοττΙτ .τττοτωτι . το ΦΑΜ

8τι0π οττοττττττ ; ττπο ττττττωττωττττ τετ αττοτο τ» "ΜΜΜ

4τω0-Ηοτττ: ὁ Βοο τουτο , ουτττοτττοτ οττοτττττ: ροτ·

το&το οθττ1ε ρυττ , εμε οτυττοτττ ροτοτττττττττ:ττοτττ,

τ' ουτττ ου5 ττοοοτΤ.ιττο οοτττττττ&ο οττ ροτουττο Ρετ.

Με ,ο Πεο τοτττουοττ τττο ,οπο τττ Ροτ·τοθττο Πτυ

ρττοττο: τἰτττρτοττ, ττυττττυπ τττοτυττοτττ ττττ οττοέττο

ττοτττ,οτιττττττο Ποο τοττοτετττττττι οττ. (.`τοτοττιτο ρο

τουττττ :ΜΜΜ το Βοο τ:οττΠττοτ.τττ Ροτοίτ , νττττ τπτ

τττ::8 , ετττοττι στ! που ; ο: :το τττττιτ , νου τοτρεέτιτ

ττάιιυτττ ττοτἰοοειττυτο ,:ιττοττι τοΓΡ·οέτ:ιν&υιιυτ οτἰ

τοττττοττιττττ.Ρττοτ , τοστ ττττττττουετιιττ τότττοτ δ :οτ

ττττττο Ρτοττττετο,τωοτ ντ:ττττττ ο: @τι ρ_ττοτττ τοττο

που: ροτοττ:τε. Ροττοττοτ , είται που ττττττττευττ:υτ

ο; ττττωτοτοτ οτα οδ:υ, τοτττο&ιτ τ:ιττττ3 ό.τοττυι· ρο

τοττ:ττι ( :του οτττυτ ττττοττοτίτυο ο; νοτυτττειε το Ποο

οι ττο:υτἑ 1°οτάττττττ€ι1ι1Πτυτ :το ττττοττοότ;τοττο ο: νο.

ττττοττοτ ττοττ ντττοττιτ ττττ τττοΡτ·το. τ:τττο ροτοττ:ττο

τουτοοτοτο;ττατιτ τττοττ ο:: ττοτττττττοττο , τοοτττττττ τοτιἔ

του: ττττττιτέττοττοτττ :τ τοττιττττο Ρτοιτυοουετο.

Φωτο τω, τοτροέτιτ τιότιτυτιτ οτττοττεττυτττ “το

οπο το Πεο ρο:ου:τοτττ οτορττο τττόττττττττττυττιδτοο

ρω πω. 42 ροττιτττι: τετοιο ὸττὶτττᾶτοττοττ1 τιτοτττττττορτοττυοοττ.

ττοτ Αυ ττυτοτττ τοτ”ροθ:τι ττοτυΓτττοτττ ττᾶττιττττ Π: τετ

τοτττ ροττοά:το Ροτοττττ8 ττάτιττο;οττο πού Π: οιτττ

τοαττ ττττττττότ:τοττο τοτυττττττ τὶοττο ττυ'ο. ντ το Που

Π: τττττ:τιτττ Ροττοδττο τοττττοτττοτ,υοττ-οττ ττοαττ'ο , ν:

τττττ Π: οτι τττττυτττ τετ τττττττττΒ:ο. το ουτε: @τα οτ

ττττιτττ ττττοττοθ;ιιε , δ: νοτιττττυο το Βοο που άττττττ

Βυτττττιττ :το ττττοττοτ'έτ:τοττο,8ι νοττττοττο. τιττττυο ττοττ

νομου:: , το Ποο είτε τοττττττ ροττο&τοττοτττ Ροτοττ

:τωττττοττο6τ:τυπώτ νύττττιτ8. (.Τοττττττωτ. ττττττττόττο

τυμτττ Ροττττυοτττ Ροτίοάτοττοω :οτ :του Μάτ: , τττττ

τοτττοπ ττττττττι:τοττοτυ το το, δ: τττιττττοττοτττ :το αυτο,

ουκ τομ: Ροττττυπο οτττττοτοτττ τοτ ττοττ ττττττττ , τττττ

Ρυτοτττ ττοεοτιοττοτττ. ο ·

Ρτο ο1τοττοοττοττο ο ττυρτοττ ροττοέτττο οττ το Ρο

τοττττΞι οοΒοτττυο,86 νοττττυίτ,τιττοτττ ροτοτρτοτττττ 8:

τιιτροτοτττττ οττττο&ιιυτ ,τττ:οτει τττοττικοτττττ ττότ:υτττ.

ττττοτοτο Μοτο: ττττοττοθ:υε δ: νοτυτττετε Πτυττττι,

οτττττττ6 που ττττττοευοτττυτ :το ττττοττοόττοττο , δ: νο

ττττοττοτττ:τω ουτττττὸ ποιεῖ: Ροτοτττττι οττ Μοτο ουτττ

ετδτ:υ,ττιτττο υτοετε οττ ροτοοΡτἱυττ, δ: ορροτττττ1:ι στ:

τοάτ; ττοττο ουττττ Ροττοθ:τοττοτττ ρτιτττοτττετ ροτοττ

ττ.τττ τετ:τοττο αυτά τοτττ1τιττε , νοτ :μου το:τττο

ττε;ουτο οιτο τττττετε οτττττοτο ουτττ ττττττοάο , «το

τττττετε ροτττοττττττυτ· ὰ τττττττότο. Ροττοττοτοτττ τω

ττοτο που ροτοττ; τττττττ Με: οοττίτττ:ττ το ντττιττο

ρτοττυᾶἰυίτ ττότίιο,ουτιιε ττ Ρτοὰιτᾶτο ττττρττοτττ, τπτ

τ ο ρττοττττττ οι ντττιτε οτοττυέττυττ ετ&ι15. Ώου: ττττ:υτ

τ ττυρτττοτ Ρτοττυέττο @Με ττττοττ:&τοτττο οι νοττττο

πιο Πτυτττεο,ττττοττοττττττ 86 ντττιτ5 Ντιπ Πιιτττττ, άο

ττότυ αυτ” ντττυτττ° ρτοττυάτιτατ που ττοτοττ ότου

τ τω. τ. οτ Πού. - '

.!'τέι'ττ1το

ο! ττττττο

ε..

ο!) ,ον!πΉσ

ἱτττοτττε . στο

@κατά

,πιο ρυάκ

ττωττ σίτου:

 

Μο, :τ τα”, τ» τ>τωττετ ω.

τττττοττττττε,τττττ τττττΐτο:ιττττ το τοττυο ττοτοττττυπι ττττ- το Βοο οττο ρο:οτττττι ττά:τυο. ττττοτττττοττ‹ττ ,αυτ νο
ο τ τ ο Η λ ` ο τ ο ο . . . _ Η

ττο:,ν: :του οτί] ο: οποτε ττοτττ: τττιε ντι. Εοτττττ. το τοττττττ ττοτττ Βετο οττοτττττττττοτ ττττροτ:τι: νττ:τττοτττ

πιο: τττο:τοττοτοτττ, ο:ττττ αττοτττυιττ οουτΕτυττττττο , το- τ

2-0

τττοττιτοοττιττ οέττιττττ,οττ ττοττ.τττττοττο. Ητττο τουτου

που τοττυττιττ ,τιτττμιτττττ ττο:τοξτ:τοττοτττ οτοοτΐο Βου; ·

ουτο , οιττττ οπο τττοτυττατ τοτροι·τοτ'έτ:τοτ:τοτυ τ ττοτυρο

ττττττυέτ:τοττοτττ ττο:οτττττο το ττότυ , ττοττ οττ ροτίο6τττο

ττυτοττεττοτ ττττττττοττ,δο οοτττοοιτοττ:οτ ττοο Πεο του·

οοττοττττττ. ο . _ - _ ο ' 4.

Οοττττοιτοττττι οττ ιτε: Ροτοττττττ Μεττή το πω; Π,,Μ;Μ |:_

φωτο ρτττττὸ τοτ::υτττ οττ , τττοττο Βοο:ττο.τττ Με τω. ..τω

ροττοθ:τοττοτο ττττττ ττττο ττττΡοττοότ:τοοο. (Στου: οττττττ “ο Μ!!

Πειτε Π: ουσ τττοττυο, οποττοττττυτξτυο οττοοεττττττ ρω·

ττοττ ροτττ: ,τττττυοττττυτττ οττ:_ ττττ @ο ουττττοτυ ρου

τοδτ:τττττττυτττ 2 :Με οττ: :ΠΕ τττττττττεττιτατ το οττττττ 8ο

ττοτο Ροτττέττοοτε ουτττ ντττυτο ρτ0οτιτςοτττττ,οιιτττ

ττιττττ οοττ:τ:ττττάτοττοτττ :τω ττττοττοετ:ουτ:ι Ροτΐο το

τΡττττυ οοτ1τοτυτττοοτο οττ: ττττ:τιτα ρ:ττοθτο, (τυπο

που βαττ-ο: 3 ττοτ το.τρτττοτ οοττττττιττττοτττο ποπ-Ρο· στ: τ· η

τοττ. ε. οοττυτιτ ότι, τττττττουτττ τετ:οττττοτοε Μουτορτττοτττυτ, ττοττ‹: Ροτοττττου: ττοττιττττ τυοτυττοτο στο Μτττττοι:ιτ τοτττοτττ το στουτυτοε , ττ0οτΞ00ΙκτΡτ που ροτ

τττ ττττο οτοττυτττ,ττοττ ρτορτοτ τοτρς&ιττττ_ τοτττοτττ

ω! τττοε , τοττ ρτοτττοτ οττοττττό.ττω οοττττοτοττοττοτττ

οοτυτττ , Έυττττττττττττ το οτΤοττ:ττιττ κτοροττττοττττττ τω. . .

τιττττ ο Οοο , ν: τι τττττττο οτττο.3.οοττυτττ οττ, ροτἶ τωττσοίττ#ττ

το ουτττοττττ τττΓουτΓυ ττοτττοτττττ·ττττ; ττττττο ροτοττ:τειττττωττ·

οττο το Οοο : Πεο: οττττυ οοττττουοτ·τιττττ τττ, στο

ττοττττ·τττ τττττοττο οοττττοτ,τττ Οοο οπο; ρτττττΓΡοττττ

Ποτ:: τοτροολυ Οιττιττσιτττοτυο οοττ:τ:.ιτ:ττ6ττοττουτ :του

τττττοτυοτι:τε , ττιπτοττ ττοτττττ ττιττ1ττ3τ , ροτοτττττττττ .ι

θ:τιτττιττ νε δε, οτι :ττοέττττυτ οτοττ:τε το Πεο τουτο

ττοτττο: οοττοτιττττ; τετττοτ:τ οττο ντ.υτττ ρττττετρτιττττ

ρτττττιττττ Ρτοττοέττττιττττ τοτυυτ οττττττιιτττ,τοιτ νττυτττ

ρτττττυτο στο απο :ιττεττ1τ1 ροτοτττἰὰ ττζτ:τυττ [πο. __ .

ττοτ:τ·ττττί οττττττττ. 4. αποτο οττ, ττυ5τττΜοτττ Ρο ",,_,τωττάχ

τοτττττττττ ττοττ οτττττττευτ οκ ττοτιττ5. τετ Μ), τ:ττοττττττ τω .ττ.τωτ

τ)τυτττττ, :οττουττττυο ττττττττττττττ; Μο Π: ροτττόττοττοττ#4%|

εττττοτυτο τοττττττιττττε οττττττττιιε τ:τ·τιτττττο ροτ·τοτττε;:” ω?"""Σ

που: οτι :οο.ίττττ το Ποο οι: ττ;ττυττι τοτ ττττττοουυττ- Μ."

τιττ,οτυπ τοττιττυο ορροττιττττυτ. $οτει τεττυ_τ τροπο

υττττττττΡοτοττ,ττττ οτι νττττ1ατττττ° ουτττ ττττφτ_ο των

<τοτυοτττο το το ττττττττευττυτ το οτττ·ττττττ. , τακτά:

ήοο :ιττττϋιτ:τε Πτυττττε. __ τ! · ' ο ° · ·

Ρ τι τ τνι Α Ετττοττ:. ττοεα: , ττοτοτττττττττ το Οοο

στττττττειττ :το ττττττττττ ,οτ τοτττ]ιττ5 :τττττττιτττττ. ττιιἰα

ροτοττ:τει Ι)ετ οίτ τ:ττττττοττ:τττττέ αυτι οττττττυτττ οοτῖ

ττοττωτττο τυποι: ττυτοτττ Ροττο&τττττοτττ ττττττο: τ)οιτο οι

τττττοττο τοττίτε οττοτττττο; (ετττοοτ ν: Π: ντττυε Ηττ

ττττωτι το οτιττττ €οτιοτο μοττοτίττοτττε τττυττττε στο- -

6ο: ότι: οο:ου:τ.τ ΒΑ τοΓροθτττοτυτττυπτ Ροττττττ. Β

τυπο. ο· 4 η .-τ ·· . ο. τ·

8 ο ο νο το τ ττττττττττττ , ροτοο:ίατττ Ρτοττν&τ-"$το

σουτ τα! απο που τοττιτττ τττττττττζυτ τττ› εττἔτιϊτἔ,τοττ

ο τοττττιττε τ·τττττττ :ιτ:ττττιτ:τε ττττοττο&ιτε. δ: νοτιτο
:

Πττ$τ τ)τττ.ττττί, τι 1.τ1'τ/τττι. 38. οτα/τ. 1.Ατττω. ΑωνΜτ

ω. ω. 2.ρτττωβ 2.1ττττττ. «πώ. τ. τω. 1.6'ιτοτττ.. ;'^:τ!"·τ· τ

Μ. 3. το ττττττττττ.ωρ. 6.τττττττ. τ.. Ζωα! πρωτ. τω!. $"':ΐ'ἐ*·

η. τω. τ. τττῇτ. υτττ.ττττττ. 3. Ρτοτττττ: τ. ττιτζπτ τττο έ"Μ_'.

ττττττττευτττοτ το οίτιττττ5. ττοτττ οττοττττετ ττωοττττττι

οττρττοττ:τοτ τέττοττοτττ ττ12τττ ττττττοττττ: τοτοτττ το:το- ΜΜ ή!

ττοτττοττοτττττ,ντ οοττττττιτττιταυτ Ποτττιττε το οτοττττο το Φο”

το:ρυττ!ττττο ττέττυο τιτροτττι: ρττττοτρτοτττ Ρτοττυέττυτι

οτοεττοτττ·ιττττ τπτ οττττττ.(1υὸ‹τ το τυτοττοότυ 8τ νοτυυ- το.

ττττο,τττώττττ:2.τττιτττ ττ:ττο:τ τοτττττττοτττ ττιττοττο Ροτοττ- πό ττττττ.€3τ

τυο ττ&τυω :το απο το Μ.) δουοτ ττττωττττττο τω. "°Μ^τ

τττττττ οτττότυο οτοττττ;τττοεττττττοττ τττττττοτττοτυτττ Ρττττ·

οτοτυτττ οπο&ιτε:Ωττ :Μουτ οπου ττοττ τουτου?

τττττττοιτττττο το ττττοττοᾶυ 8τ νοτυοοττο.ΜΗΜΜΜ

Ρτοόυότιτὶ , τττττοττο ττττττττόττ εττττΠτοττοάττ '86

τ·οτυττ:ττο:τττττττ ττττ τττθ. το.ττττττο τττ.ττττττ τουτττοττιο
το οττοᾶι:5 ,τ ‹1ιτιτ: τοττττττοτ νττττττιτττοτ τττοόττττο τ

` Υ ο τιττττ

Π

τ' Δ: ζ.

τ_5ωτ.84. -



ι τ .

Ρι·ώπιπ:.

ι.;8

:πιο (πω: :απο ιο πιο: ::οο:ιποτι:ει: ιππιπ.

ιδιοι 86 νοιππ::ιο ποπ :οτι:ιπετι: ιιιιιιιιιι:οτ πιο

διο: οι:πτοιιιιπιπ :το :απο τοπιιιτο: νιτιιιιιιι:οτοοο

οπω,πω του:: ιιιιοιιιι.πι ιιττιιιι:ιιοιποπι ιο οιΤοποο

οπο: πιο) οποιο ι σπιτι οπιπιε ριοοοᾶιο πιο :ιο

Βοπ: ρ:: οιιιιιιιπι οιιιιτιιιο:ιοπιοι ρτο:ιιι&ι :ιο πιο·

οοοοπ:οι:ιι,8: πο:: ιοοὸ , ποιο ποιοι: Ριοοο&ιο :Η

οπο: Ρο::ιι:ιοι:ιο :ΠειρΠοι ρ:οοικοπ:ιμ ποσο

ιιτοοοοοιιι :οποιοι πέ:ιοπο εοπιπιιιπιοι: ρτοοιι&ο.

$:ο (1ιιοο Μο:: Ππιιιι:ι1οιπει::ι ιο οίΐοιιοο οιιπι οί

::έ:ιιιοι οτοοο:ιιιιιιοοι ποπ :Η ιιι:οιιο&οι.8: τω.

ιιιπ:πτ,Γοο πο: οποιο :κι , ν: ιιιτιπιππ ιο οτπιτι

Βοποτο ροι·ιο&ιοπιε οίιιιιιιι: , :μια οιι:ι:επιτε (ποιο

::ι:ιοπεπι οιΪοποἱο. οι: :πιο ιιι·οοοἐὶἱοποι,ιποοἰ:

ΐοττποιοιπ τιι:ιοποπι ρο:οπ:ιο. ποιο ιπ:οιιοᾶοε , οι

ποιοι:: ίοοοποἶιπι οιπιιιει:ιιπι :πιιοποπι ποπ οτι

Ροτ:πιτ:ροτιοθ:ιοποιτι ιιιιιπιιπ:ειιιι ιιι :πιο Μπιτ

ιιο οποιοι. Ωοὸο :οποιο πιο: Π: ποι::ιιιιτιπ πο ποπ.

ί:ι:οοπο:ιιο ι-οιιιιιιιοπι πιιιοποιτι ροτειιτι:ο ιιέιιιιΩ

ιο Ποο>ριοΒ. ροτοπτιιι. πάπια ιπΌοοοοιιο: οπτι

:ιποιο πετιοδιιοτιοε οττιπιοπι ροΠιοτιιοιτι,οπο :ίιπι

πο: ιπππι::ι: οι :πιο ι:ιτι:οοιτιο οπτι:,οεοοπ: εαπ

οοπι ιπιιιιι:ει:οττι αριιοι:πιπ ιοπροποτο ιπ οποιο.

ΡιοΒοπ:.3.ιιι:ι. ι·ιτ:ιι8,οποι Γοοιιτιοιιττι ιιτορτιοττι ιπ

:ἱοποτπ , 8: πιοοοττι οροτιιποι ιποιιιοτοπιι:τ το ιι:

πο: :κι Ρεποπιπιεπ.8: ποπ οιοοιιοιιι:ι, ποπ ροτοιι

οπο: ιοι·ποιιοτπ ι.ι:ιοποτπ μπορει Ριποποιοπ

Κο ιιιτιοποι:ιι ιοτπι:ι.ιοιπ οιοοτιιιτπ :οι ώ. πικαπ

:ίιπι Γι: ποιο:: πο ροοιιιιιιιιιιι; :πιο πο: :πιο ντιι

ιιοι·οιιιιοι·:ίοο ιπ:οιιοδιοι , 8: νοιοπ:ιιι ίοοιιποίιπι

Ρι·οριιπιπ τει:ἱοποπι οι ιποοιιτπ οποτοποι απο

πο: ιοοειιθιοε ιοτιιπ:οι· :ιο Ποιοι , πιο πτ·οοιιι:ι

πιο: ποπ οι, οι: :το οποιοι” , πο:: ρτοοιιιιιιιιοε

Πτπ:. (οποιοι, ιοτοπιοι· :ιο οΒιοέιιι ιπ:οπ:ιοτιπιι..

:οι , ποπ :::ιπποποο ιΠιι τοιιιι:::,Ιοο ποιοι:: οπισ

:πιο , δ: τ:ιτποιο.:ιοοιι:οτ. Ροπιιπ:ιο πιο που:

πο ίπποι ο ιο6:πιπ οπο: , ιιι:ιπποποο ιιιοο ::ΐο

8:ιοο.νποοοοιοάπ οι:τιπίο:ο ι:ι.τι:οιπ οοποπιιπιιπ..

. :οι εοΒπιτο. 8: νοιι:π,π&ιοιιε ιπ:οιιι€οποι 8: νοιοπ.

Ρ"8..ι.

ι π.

Οποιοι».

·1,, ιι

:.$πιπ:

οι,ιπωωιτπο ιιιιιποπ:ιουε ιπ ιπ:οιι:&ο δ: νοιοπ

:ιιτο,οπ:·ά:οε :πιο :οποιοι ει::ιτιιοπ: οπο· ο Ρο:οπ:ιέ`ι

ρ:οοιι&ιοἐ,ι1:ιοοιἔι :ιδιιοπο :::ι.ιιο:οπ:ο , ιτι πιο ιο

οορ:π.4. Ποιο πιο:: ίο:ιπιιοπι ι·.ι:ιοπετπ ροπ:πιππ

ιτι Ποο,οιιο πιπ:ιιοι ιιιιιποπ:ο, 8: τοιιιποιε οττιπιιιοε

:τοπιο , πιο: πωπω:: π: ρ:οοιπ5:ιοπ ςιο;ιι;ι_πο_.

:οποιοι (ποιοι: Ρ::·ιτπροίοοιιο πωιοπο, οι νο

ιοπ::ι:ο ο Βοο , πιο: τπιιπ::ο: π: ρτοοο&ιιι:ι

οιοι:οιοι·ι.ιιι; τοπ οοιιιιπ:πιιι οτπιποπ:ιιιιιι :τοπιο

τιιι·οο:ι_ιπ πιο ιτπιποοιι:ο 8: ρι·οιτιιτιο Γοποει:οτ οπι

τιίροτοιιιιιι Ποι.(Σοτιοτπι.νιε ρι·οοιιάιοιι ιττιττιοοιιι..

το ι:οιιιιιιι· :ιο οι: , νποο τ·οροτι:οι· ο:ιππι ιπ :επι

πο: ποπ :οεπι:ιιιιι: ιπ::ιιο6:ο: ποιοι:: δ:: νοιοποιε

ποπ ίοοιιοπιιι: 1 πιο :ιο :πιο :κι :πιο οίΪο οο:οτ.

τπιπ:ι:οττιοι: :Πο τιι:τοπο Ρτιικοοι:οιιο οΠο: οτΒο

:τιοιι νο ρτοου&ιικι , :μια ιιπιποοιιι:ο ποοι:οιπο

:Πο,ιπ Πεο τπ:ιοπο ρτιικοοι: ιπ:οιιοοιιιτπ δ: :οποι

Επτοπι.5. οοποοιπ οτοιποπι πι:ιοπιε ίοιοιιιο.οοιι:π:

ιπτοτ ιο πιο :πιο @τι τ·ο.:ιοπο οιίΐοι·ιιπ:, οποιο οι·οι

ποιιι τοπιοπι Γο:ιτοπ: ιπ:οι· ιο οι: , :μια ιοπιι:οτ οπο

πιο: οπο: ιο.Α: ιπ:οιιο&πε, νοιοπ:: δ: Ρο:οπ:ιπ ιπ

οτοτιιιιτιει οι ποιοοιιιιιιο τοιιιι::: οιιίο:οπ:, ιιιι€οτοι

πο ιιιιοοπι οπο: Γο,ν: ιπιοιιο:Ιοε :οποιοι ο: οιιτο&ι

ιιιτπιτοιοιιιι οο:::πιιπιιτιοαφος6:ιπ πιο” ςΧηςιπιυ_·ι

:ιρετιιοι:οι·ππ τοι:οτ πω: οι·οο Ροποποοε οι ιπ

ιοτιτ:ικ :ποιο Πεο ν:ιπ:οιι:έιιιε Π: ιιιπιιιττι στο

διιιιο:,νοιιιπ:πε :οποιο ιπειιιιιιιιιιο, πιο οποιοι

πωπω ρο:οπ:ιπ πιο :πιο ο2οεο:ιιιπ ορ:τπ:ιοπιι

.ο 'πω. ιοποι ρτ·οο.οπιπιε οιίι.ιπάιο Γοι:οποΐιπι

3ιιιο,ουιιιι οι όιωπάιο :ι:ιοπιε, τοοποι οπο:: :ιο

ιί:ιπέιτοποιπ Πιιιριιοι:οτ, οποιο :ίι:οιίιιιι&ιο τοπ

ιο. Τ:τοπ οο:οι, ποιοιι:ιιιιιι οιιο:ιιιιο:ιπι ιτι Βοο

Ι

ι

ι

Πώιοι. ΧΡΊΙ. Π: Ροτοπτιπ ΙΜ) Δ

ποιοι ι·α:ιοπο οιιιιπποι οι: ἱπ:οιιοᾶο 86 :ΜΜΜ

ιο. Επωιειο.π.ιοπι. μου. οφ.ιο.ιιιπ ΜοΙΞπ.ι.ρ.π.ις.

ιιτ:.ι.άι|ρ. :..7οποι.π.τ9.ριιιο8. ό:: τι. απ. ματιά. ε:

Άσπρα: άι@.ιοπ.αρ.ι. ιο οιιειπτ ιποιιπιιιι: τι. πιο"

ι. ρ. τι. οι ο πω. :ο 4.:3ιιιιιιυ. πιο. έν· διοτι:: οι ι.

·οο7- . . .
1)τοο ι. Ρο:οπτιο ειάιοπ το Πεο ποπ οπο. η. '

ποιοι: :οι οΠοπ:ιο πο, ν: ποιο ι”οι·ιππιτε ει:: :ο Ν" οπο”

μια:: πιποιοιπ,ππω ΐοιπποιιιπ ι·πιιοποπι οικ- ":

ριιι:ι:ιιτπ)ίοο ν: ιπ:ιοοεπι Μοτο, οι ιιοοοπι πιτ :πιο ωΜ Ε" '

ρτοοοοι:ιιιιιπι. οποιοι. Πιιοιιοι:οι :τοι ριιΕοοιιοπιιμω!”

Οιι.ιιτιι ιτισιοοοτο ποιοι: :Μπι , οπο :οποσ ν: :πιο Μ. '

οποιοι Βοποιιοειττι 8: εοιππιιτποτπ; απο τποοο ν:

τιι:ιοποπι ιπιοει·ιπ::ιπ, 8: ποιο οοπιιιιοπ:οπι οπο

οιιοι τ:ι:ιοτιοτπ ΐοοειιιοποι. Ειιοτποιοτπ ρτιπιι: δει

ριοοιι:ι ι)ιοιπο. , ποπ :πιο Γπριοπιι:ι. οι ιο:τπο.ιι:οι,

πο οπο Βιοιπιι,ιποιοοι:ιτπριιοι:ο οοιιι:ιι:οιπι :μια

:πιο ι)ιιιιποι οιοι: ιιιιτπι:.ιι:ιοπεπι ιο οπιιιι Βοποτο

οοιι:&ιοπιι ; πιο: νοιὸ Γ:ιριοπιιιι οιοι: ιιιιττιι:ο:ιο

ποπι ιτι Βοποτο οποια:: πωπω. Εκοτπριιιπι π.

:οποιοιωιωιοπιπι Πιοιπο ποπ ΐοιιιπι :πιο οι

ιιιπει,Γοο οποιο πιο: ιπ:οιιοδιοπιι:πε οΠ,οιιιοοι:ο:ιιιο

πιο: Ροιο:ο:ιοποτπ 8ριτιιίι:. Ρο:οπιιιι ιει:οι· πάπια. "ο μου;

ιο Πω ποπ πιοοὸ :πιο Πιιιιππ,ίοο οιιιιττι πιο μι. Π:: οποιο

::5ιι:ιιι οι,ιππιιοτι :πωπω οίιοπ:ιπιπ ;8: εοπιι·. 42^“Μ·

οποιο:: ια:ιιποοπι οιοοιιιιπι τιιιιοποτπ ιοτπιιιΙοοι Ι"""""

οιιριιοιιτιοτι ποπ Ντιπ: :οποιοιοι:ιιτ πιο οπω

:ιιι.8οο Μοτο ιποιοοι:, ιι: πιιιοποπι ιπιοει·τιπ:οιπ

ιΡοιιπ :πιο οποιο ίοτπιπιι:ετοιπ ροτι:τι:ια. πιο:

οοιιι80 οι· .Τ|ι.ς.1.ιἰ: @Μπι ω.ι.ω 9. οποσ

::::,οποπιιοτπ ιοί-απο Ποι ο ωοιπ ::ιτι:ιιιιιι πο: ιο..

::ΙΙ:&οπι ιεΙιιιιοπο Ρτιιι:ιριι , ιοιΒοτο πι:ιοποπτ

ροτοπ:ιοι. Νο:: εοτι:ι·πιιοπι οπο:: οι ποιο πιο.

πιο: , ρο:οπ:ιιιοι ιιι Ποο ποσοι: ιιιίιιπΒοι πο :ποπ

πι. ΙπιοιιιΒιιιιι :ποπ πιο οἰίὶἱτιᾶιοιιο πο: πωπω::

ιποΙοοοπ:ιε 8: ιποιοιι ι οποιοι πο:: ρο:οπτιιι οπο

οι: ιοιοι.ιιι:οτ οίιεπιιιιιιι,ποπ ιιιτποπ οποιο πιο

οι: ίοι·πιιιιιτοτ δ: :ιιιιιιοι:ο ρο:ι·:π:ιιιτπ.

ΔίΙοτ:ιο Π: αριια:ιι οτοιιιι:. Ροιοπ:ι:ι :Μοτο ά

& ι ιπ Οοο ιο πιο τιι:ιοπο ίοτπιιιιι αριιοι:: πιο: Μ,

ιι&οπι Ροτοιπ,ιιιιιιιι:ιιιιιτπ ίπ οττιπι πιο: μειο

άιοπιηοιεο ιο Για τει:ιοπο Γοι·πιπιι οποιοι:: ιποιο

οι: οίιοπιιιιιτι. :μια Η:: οΠοπτιιι. ιποιοοι:ιπ πιο πι..

:ιοπο ίοιιπιιιι οιτριιοι:ο. ποι:ιιτπ ιιιιτιιπι ιιιιπιππιπ

ιο οτοπι μποτ: Ροποιοπιι , οίκο οπιπιε πιο: μια

ιοάιο Πιοιτιιι οι: Πιο τιιιιοπο ίο:ποιιι οιιριι:ι:ιι. π.

πιι:οιοτ πο νπιιτπ οοπιιιιπι: 8::1:ι8 ιιοτί:8:ιοπιε , οι:

επι:.Γεριοπ:ιιιι _ πο: Βοπι:π:ιε : Γοιπ οίΓοπιιπ οι: :ιι

:ιοπο Γοτττιιιιι οιτριιοι:π ιποιιιοι: οιπποπο οπιπιπὸ

ρο::”εάιοποττι.Απ:οεοο.ρτοικι:. ποιεπ:ιει Ι)ιπιπει δ: δ: "θα

οι πιοοο ρι·οοοποποι πο: ιιᾶιοποπι ::οιι:ιοιιοι ιο- :ποιοι 6·`

οοροποοπ:οτπ ιι :οποιο , δ: οι ιπιἱπιιιι οι·οοιιιιι- 8:τωικίιρ:9

πο: ροι:εάιοτιοοε , πιο:: ιι: το π:οοιιιποιο οοιιο: ν: ΙΜι::ιω:ι

οποία οιιιιποπιιΠιπιπ οπιπιοιπ , ίοτιι:ιπΙι:ο: 8: οι:ΡΙι_

οι: ιιπροι:ει: ιιέιοτπ Ροιοιπ, ιιιιπιι:ιιοπι ιπ :στο

ιει:ι:ιιοιπο οίιοποι; ιιιιοποι ποπ πιο:: :το απο:

επιιποπ:ιιοτπιι οτππιιιτο:πιιπι οσο: πο: ποπ ιππι

:ποιοι :ιο οο::ιιττι 8οποι Ροιιοάιοπιι :τοιοιιιι,νιιτπ

ποιοι ποπ πο: απο ι:τοιοιΙιπ; π.: ποο οποίο ιιιπιππ

πω: :ιο :οποιο μου: ροτιοέ:ιοπιειπ:τοπ:::, νο::

:ποιοι ποπ ΡοιΕ: :ιιιιι Ροι·ιο&ιοτιι ιιι ιποπι:οιιι_οτοπ.·

τοιθοποιπιπ:. ι:ιο:οπ:ιιι Βιιιιπ:ι οιιιιιιι:ιιο ιατροι.

:οι :πιο ρτοοιιοοιιοι, οιιιοποιο οοπ:τποι&ιοτΩιπ

ποπ ·ιπιιοιοι:Ηιτιο ιο οιτ:οποι: πο ποιοι: οι, ιιοο

ριιτιιειριιτο ποιοι ι·ιι:ιοποιο οπο” :ποιο ίοι:ιπιο

πιο :ιοαοιι.ι:ο οιιιο&ο :::οιιιοι: ποπ οτι: ι οποο

ώ "Ιω ι ποσο οοπ:οιοιάιοποιο ιποοΙοι: οι! πο:

οτεο οποιοι: ιιπροι:ε: τοκοι ιιι:ι:οοιποπι οπο:

ροιοιιιιιι: ποιο :οποιο ιο οι:ριιοι:ο ιι1ιρο::τι: ρο

κοπο, οιιοο ιοτπιιιιιτο: ρτηιορροτιι:ιιι· ο ιο:τπι.

πο Ριοιιιιοιιιιιι , παπι :οιοτπ'ιο οι ποοο1Τ:ιτιοπι

πο :οπ

Μ.

@που .



° ειι_ιαιιιιιααια Ρ.ιιιιιιΡατε @Με ιαιιοιιειιι·ειιιια:

ΨΒιι τ τι :. ":ι·αει _ ι ε: ο α.ροιετιιιαα&ιιιιι ιι: Πεό τα ιιιΐιΒι·

:Μι !ωΙ··& πιαιιι·αιιοιιε ειιΡζιειιίι. ιιοιι ιιιιιιιιειιιιιιτ αιιιιιιει

"ω" ιεξιιιιιι ι·οιιιιιιαιε ιιιιι νι ιαιιο ιιιτιιιάειιι“ αιι

“ω”. .ι μ." . -,. . . τ, . ι .

· _'ιιιειιιιαα.ι. :μια πεειιιιιι:.ι Ρει·ιει9:ιο εξειιιιιι αι: α»

@Μα Ριιειιαίττ.ιιιοιιε Ροιειιιιαε α&ιμαι Πει Ρ, (μὲ 'ται

τ[.Μ.κ. ει ιιοιιε Ρτειιιιιιια Ρτιπειιιι.ε Ρτσιιιι&ιιιαε αι! επτα

ιιιαιτιειιιιιιιιιιιι5 ηιιια ιιιιιιιιιιιιιι 60111 ιετ Μια»

μια ιιηιαιιοιιε Ρτειιιιιιε ορεταιιιιι , ε1αιι Τιιιτιιι_εΒ

. - ιειιιιαιι εοιιεεμιιι ιιιιιιιι αι: ιιιιειιε&υέ, δι ΜΗΠ

1'εαε εόιιίιιτιιιιιιι Ρειειιιιαιιι Πει Πιό ταιιοιιε μα·

° *Με Ροιειιιιαι Ρτωι.ιδιιιι2 αιι“εκιτα ι ιιεε ειιιιιι

(πικάπ ω ιιιιαιειιικιιιε Ροιειιιια,ιειι ιιιιεια, σι αιιε+
σύ ρσιωτικι ° τ °

ΠΩ:: Α"0- τ

.να .`:

[εἔιι.

- αι.

:.α'“'“·

τι

Ειιισϊιισ

20.:Ρ|ει

._αιι 'εριιιιιιιιειιιιαφ Ραϊι;ειιιιι ·Ροτειιιιαιτι ιιι 'Μια

.- Ρε ια Πισω σΒιι·διιιιιι ; α: ιειιιιιιιιιιι Ρισιιιειωιιι

δ Μ π ο ε - ι

ἴαᾶιίια 1°ετιιιιια αεειιιιαιιικτι , νι ιιβετι Γοτιιιαιι

κι; ·ιιιιτιι απο ιαιιιιιιιι Ροιειιιια αει απατα Ριο

όιι&ιιιαιιιειι Ριτιεόιιοιιειιι ωΡιιειωι ιιιιιΡιιτεττι:

Ϊεά ιαιιε Ροιειιιια ιιι_ίι.ια ταιιοι·ιε τοιωιιιι ειιΡιιει

ια ιιιειιιιιιι ιιιωιωιιιια , δι _νοιιιιιιαιειιι;ιιαιιι :μια

~ ατιεΒιειιιια ει2,_ ιιιειιιιτιιι ισιεΙιε&ιιιιη ειιιιιε τι»

τε&ιόβειειιςιιεαιι οιιιιέ ειιειιιΡιαιιιιιιιιι; ειπα Με

ικα) ιιιιιιιιιιι νοιιιιιιαιετιι , ειιιιιε ιιιαετιαιεΡτω

μιιιιιξ ιιειει:τιιιιι_αιιιτ αι οριιε εκεεμιειιιιιιιιιι ευ

Βια-αδ νιτοτυιε Ριριιισιε εοειιΡΙειιιι τα ταιιοιιε

Ροιειιιιαι ω ειιιτα ριοαιιειιιιωιαιιε αςιεὸ πτωτι

ασε ιιι Με ταιιοιιε ιιιτιιιαιι εοιιιΡιεια εέριιειιε

ιιιειιιιιιιι Παιιιιττιμιιι Πεό ήιιοἀιιιιετ αιιτιιιιι

ω» αίιιΒιι.ιιι άει:ιει απο όιιιιιι Ρετιιεθιοιις. :μια

· ιιΒ Με ιιιιτιιιιεεε ειιιΒιιιιι`ι Μ! ιιιτειιεόι:ιια6ενο-"

ιιιιιιαε @οι Ρειίεδιιοιιεε φαι αΒ οιιιιιιΡοιετιιια

ι3ιι ιιιιιιιιΕεεε ειιιΒιιιιιιιτ ; (μια Με η; ποπ τα

Ρτοιιιιιιε οΡεταιιιια αιι ειιιτα: °ετΒο. ι.. ιιειιιιιι

νοιιιιιιαε Πιιιιιια .ΗΒετε αιωνια κα, πιΠ Ρα

εοιιιιοιαιιοιιειιι ειιι:&ιιε ιιΒετε α Γε ιιεΡειιιιειιιιιι

νι Γι.ιρια: ειΒο_ Ροιειιιια Πει σΡει·.ιιιιια αι! ειιιτα

ιιιειιιιιίινειιιιιιιειιι. _ιιαιτιίι ιισιι ιτισιιιιιετ©τι £ιε·

ιιει·ειμ αιιιετιιιιιιι Ριοιιιιεετει ε!ΐτάιιιιι, Ιιι:ειε

τιεεεττιιιιιαιι αι πιο Πιιιιιιε νοιιιιιιαιια, ταιιοιιε·

αιιιεεειιειιιεὅεπεᾶιιιιι Ρτοιιιιεειιιιιιιιι, ειιιιι πε

ιιϊιε.ιι Ροιειιιια ειιεειιιιιια Πει ι·ιιιιιιιι οΡιιε αι! εα-_

ιια Ρτειιιιεετε, "κι Μαιο : .ειΒο "κι Ροιιατιιι ιιι

ιιιιιιαε ιιικια, τα μια αι› ιιιιιιιιΓεεο ιιειει·ιιιι

ιιαιιε :κι οΡιιε ειιε“ιιιιειιιιιιιιι , άειετιιιιιιαι·ι άειιεΒιι

αι› ειιιι·ιιιἴεεὸ αειιι ι·οιιιιιιαιιι , ταιιοιιε Ρτ:εεεόειι

το οΡειιε ειιευιιοιιεπι : ιιιιια ειιιιι ιαιια ειιεειιιιο

ιιόιι οι ιιι:ετα αι: ιΡΓιι Ροτειιιι:ι αεειιιιιιαι α

ειιιι ιιιιιιιειιιαιε Ρι·οιτιαιιαι ; ιιειιιιιιειιι ι·ιιιιε ρω.

:οτ νιτιιιαιιιέτ ιιιίιιτιέια α» μια νοιιιιιιατε, (Με ία!

ιειιι ιιετι ιιιιι-ιι αι› ετιι·ιιιιεεο πιο ν6ιιιιιιαιια, θεοι

Η ιιιι ιιι ιιοιαια Παει; οΡεταιιοιιει Ροτειιιιιιι εκεειιιιιια

αι: ειιιτιιιΓεεο αᾶιίνοιιιιιιαιιε ιιιιΡεταιιιια, ά άπει

ιιιιιιαιιιιι ΡοιειιιιαειΡΓαι ειιεειιιιιιαα ται οιιιιι αιδ

ιιιιειιειιιιιι. Ιιιιριισαι αιιτειιι_ Ρατειιιιαιιι'ειιεειι

ιιιιαιιι Πει Με ;ιειει·ιιιιιιαιι ατι 6Ριιε ειιεςιιαιι

ειιιιιιαι› επιτιιιιεεσ αδιιι “Βετο Πιιιιιιαι νοιιιιι

ιατιι , ι·αιιοιιε Ρι.εεεάειιιε ιΡιατιι εκιειιιι οΡετιιι

ειιεειιιιοιιειιι : €1ιιἶιι ιιιιΡιιεαι, Πειιιιι καιω α

όιτιιιια ιιΒετιιιιι αϋιιιιιε εοιιιιοιαιιι5ιιε αιιειιιιιιεθε

"“Μ·Ηω·θιι$ @Με α Β σεΡειιιιειιιιαι ααα ειιιιιιοιαιιο

@του Πει.
.ιιε Βιιβτι1ιαιιτετιιιιει: ιιιιειιι€ετετιιτ αιιιειιι απ

(μια αίιιιε Μπι ιιιι3εα αστε ειιιειιιι οΡετιε εκ

ειιιιριιειτι, ιι Ροτειιιια ειιειιιιιια @Μπι αΡΡιι#

εατι Η οριιε εκειμειιιιιιιιι Ρει α&ιιιιι ιιιιιετιιιιιιιι

ιιιιιαι νοιιιιιιαΕιε , ιαιιοιιε Ρταεεειιειιιετιι «μια

ειιεειιιιριιετιι. ιιαιιιΡτιιιι ιαιιοιιε, (μια Ροιειιὡ

-ιιαίειιεειιιιιια πιατα σΡιιιεκετιιιιαιιιι, ιιιιειιιέι τα

ιδει ιιΒετε ειειετιιιιιιατιι. 8ιϊ ιιΡΡιιεαιααει μια οΡιιε

πω. Ι.: Οι ιδια
κ. α-- .κι . , ', . _ . .ω

Πῇδιαπ αι κ Π: Ροτειιιικι Μ. η

Ρτειιιτειιι€ι ῖςιειαει. αι9:ιιι1ιβετ Πιιιιιιιε νοιιιιιια

τω, αρΡιιεαιιιιιά όειετιιιιιιαιιι Ρὸιειιιΐαιη ειπα

  

ειιιιιιαιιι ω Με' οριιε ειιεςιιι:ιιιιιιιιιι

@Μιὰ α Π: Ρτόδιιεειιόαιιι :

Μπι· ` ε ι

ειιιιιιαιιι ιιι Πὲο'_τιειι εοιι·ιΡιετι Ρτειιιιιιε μια·

δι:ιιιιι ιἱιιειιιι°ι Πιιιιιιαα νοιιιιιιαιιε , Πτι Ρετ Ρω

ιετιιιαπι ιιι α&ιι ε π. ιιιιιιιιστειιιειιι. Τιιιιι ιιιιια

Ροτειιιια Ρτειιιιέιιιια, ειἱαιιι ν: ριοιιιιιιε εσω

ριεια :κι σρει·αιιιιιιιιι, ιιοιι Με α και Ματ.

Γατιο ιτιειι Πεο ι!αι':ι:ιιι αιιτειιι παει νοΙιιιιιαιιε

ιιςπι ιιεεεΠιτιό, Μι ιιιιειι: ιιιειι Πει” ιιιιιΡΡε

ιιιιι Ροιιιιι ιιοιι απ. ιαιιιιτιιοιι`αὁιιιι ,Ιω μα.
ιειιιια Ρτοιιιιιιε ι:οιτιΡζιει ΡτιιιειΡιιιιη Ρτοιιιιθέια

«τσιπ :κι ειιιτα. Τοτό ειιιια αειιιε Πιιιιιιαα να;

ιιιτιιαιιέ ε: Ιιι:ετιοτιιιαιιιετ Ρετ ςοιιιιοταιιςιιιειμ

ειιιεθιιιε Ρόιειιιι:π_εαεειιιιιεια: ιΒιιιιτ ιιοιιΡοιειι,

ΐοττιι ιιετ εοτιίιιιιιετε Ροτειιιιαιιι ειιεευιτιεεπι..

αιια!ιιιι, νι: ιοιιιιαιιιετ εοιιιιιιιιέιιε _ρτωιιιααι“,

ιιειιειει Ρι:εςειιιετε ειϊεᾶιιιιι Ροιειιιιαει ηιιαιε.

ιιιιι νειὸιιτ Μια Ρετ εοιιιιοιαιιοιιειιι εθεάι.ιε

ιιιιιΔωι Ροιειιιιώιευιιιιι ετιιιιιιιιιετειι ω»

τετ ΙιιΡροιιετε_ εαιιιιεπι Ροιειιιιαιιιιαιιι.εοιιωιΉ

ω: τω ιιοιι ΡεΠει Ρετ εοιιιιοιαιιόιιετιι ο φ

άι” τα ιι Ροιειιιιαιι_εοιιίι:ιιιιι ΜΗ αιιαα ιιιΡΡειΩ

ιιειετιιι· , ια ποια ιιιΡΡσιιςτειιιτ πω αιιιε εοιιιιιιιαἐ

ιιοιιέπι ειιεδιιιι. 8εειιι Μια αι άι: ιιιιεΠεάιι,

ειναι Ροιειιιιαιιι ειιεειιιιιιαιιι εοιιιΡιει, ιιιιιι τιιειιιια , Και νι αιθιιιε ιιιιε&ιιιιιε οΡειιε. πια αμεα

απ: Ρτσιιτιιξ ιιιιε&ιιιιιτιι ορειια , τιιιαιιι Ροιιι

ιιεικι Ροιειιιιιι ειιεειιιιιια ιιι Πεο, ν: Π: Ρτοἔ

ιιιιιιι: εόιιιΡιεια, ιιοιι εε Ρήιειιιια Σ Ιω α:ΐιιιι
(μια ματι” Ρτοιιιιιιε ιιιιιέ Ροιειιιιαραι.ι

οιιιιε εκε:μιειιι:ιιιιιι. Τιισι ειιιιαι ειιιια ιιιιιριιι

ειι ιιιτειιιαειιιιαι , ιιιι2]ταιιιι`ιιιι ειιωιια κ..

τιιιιι ιιι ω, ιιοιι 1ιωιε, Μ! ιιεεειιαιιὸ Με

Πω: ι ν μ . . ε

οιιμω ιι Με ὸιτεᾶἰιιιιιιι: αΡρωιιιιιιω;

ε: ειιεειιιιιιιιιιι ορετιι ιιι @αι ετεαιιι ιΡε6ιαιιι

ατι ιιιιιετιαα εαιιιαα: ιιαιιι εΠειιιτοδιιιιιιιιι ιΡεάαι

αι! εαιιιαιτιιάεαιειιι ι Με άειετιιιιιιαιιιιιιιιι αι! εαπ.

ιαιιι ιιιιεταπι; εΠε ειιεειιιιιιιιπι ατι αυτια ιιατιιἐ

ιαιειιιι Π: ο ειιαιιι-ιΠ Ποιο ιαιει τιιιισιιει ΐΡε.

έ.ιαιαιιιιι αἔ ειιιιειιαι ειιιιιιι:ιε. ιιαιιι 614: Πιιιι

μι: ΡιιιιΒιοριιαιιάιιιιι είι Ρετ ΡτοΡοτιιοιιειιι ω

Ωτειιια. Δ Ε - ' Λ

Εσιιίιιωαι. Με αιια ταιιοιιε εοιιιΡαταιιιτ εΒ

Ρ Π· -ΗΡε ειιιιειιι ιιιιοιιιιιιοειιιιιι "ω" Επαι

Έαιιαδειιιιαιιιτ, φαι τιοιι ιιεΒει αἔωι Με: ιιι Ρω##ι##

Π'εο-Ρτ:εεειιειε οΡειιι εκεειιιιωιιειιι ή: ιιιιιιιΡειειιιια ειιετιιιιιια ια ιιοιιια Γειιιειιτ. ι·ιοιι Μια

ματια αΒ Με Μετα νοιιιιιι.ιιΌ Πει , Μια ει!!

Μαιο , ν: νοΙιιιιται ιιΒειε ιιειετιιιιιιειιιταιιζδσ**

Βιιιψειιεςυειιιιιιιι€ι Ρετ αόιιιιιι .αιτειιιιε Ροιειιιιαιι

Μ! άειετιιιιιιαιιιτ Ρετ ιριαιιι οΡειἰε εκεειιιιοπειιιι

- ποπ ιι:ειιι ας: "στα

ιειιιιιιιαιιιτ νοιι.ιιιιαε ετεαια αι! ιιιιεταιιι ειιειιιορ

Μετα Και: νοιιιι6ιιιι ι ιιοιι Ρετ αιιαιιειιι αιιιιιιι. |

ιι&ιιιι·ιιιΒ:·ιιιτιι Ρταιεειιεπιειιι , Μ! Ρετ ιΡΒιιι “κι

ααα πω Ρτειιιιάιοιιειιιι ιιωει Η ειιεειιιαιιχ

Πειιιιειιιιι· ι:ιιιιιι·α Μο!ίιιιια, Ροιειιιιαιιι

θα

ω; .

:β ίει>ι·πι

ΜΜΜ.

/ Ύ

απ' ι

@ταιρι ν;;;

Ιων” .

ΙιιιιΒ εοϋι2

ρωβιω

τισυπ ν:

@Έκι πω.

· ά'έαικηρ .

κι
Πάπα τιεαιιιε αι ιόεαιιι Πιιιιιι:ιπι , αε Ροιιιιιιαιιι ·ωιΉ ι

ειιεειιιιιιατιιι ιειιιιτ ιιεαιιει.ιτιι ιιιεα, δ: Ροιειιιια

εεεευιιιια ιτι Πεο εοισειιιει·ε ιιι ειικιεπι καιο

ιιειιι ΐοιΠιαιετιι ωιταιιιιι. Αιιιιεε‹ι, Ρτοιματιι κι

ιιιεαπι ιιι:εάιια εριιιΡαταιιιι, .νι Μιά-αδεια τι

αι·ιετιι , Με νι ε8εωΡιαιαε ω ειιειιιΡιατ ιιιειιιιι

ιιιτἐᾶἱοιιε_ἱιιιει!εόιιιι: :κι Ρειειιιιαιιι νετὸ επεῷ

ειιιιιιαιιι αιτιιΡατατιιτ _ νι: ιειιιιιιιιιι επι Ρτιιιεια

ώ έ Ριιιιιι «Μαι ιέιειιιἔ @Με Ροιετιιιμ. 2.ιεέιιεύι 6“ω;

ειιειιιιειιιιιιιιι_ ΙΒιιιιι· αει; οΡετιι ειιετιιιιοιιειιι ταιιοιιε ιιιει @Ποιό νιιιιιιιιαιετιι ιιι 'Π00 Βου- ν ο `. εισαι

ΜΡ η .

Ή



ο:: ΧΡ“Π. Οι Ροιι:ΜΜ ΙΜ.

ιτιιτιι:ιιιτιτιιιι ιΙΙιιτιι ιι:ιιτιε:ι:: :ιτωιι.; ιΠιιιιι τι::

ιι::ιιι8:τ:: ν: ρο:::ι:Ξι Μις:: , ιτιιιιοι :Π`:τι:ιιι ιιοιι::

ριοιτιιιιἐ ΐοιιιιιιιι::ι ιιιι::ιι, ω: ν: ιιι:Ιιιιι:ιιι νοιιιιι·

ιιι::ιιι. ε: εικοσι ιΠιιτιι ιτιιτιι:ιιια:ιιιι α::ιτι::ι:: ν::

_Ιιιτι:ιιι,ιιιι: ιΠιιιιι ι::ιτι8:::: νοιτ.ιιι:ιι: , τω: ιΙΙιιιιι :ι:ι

:ιτι8:τ:: ν: ουκ:: :ιι , τω: ν: :$ΐ:&ιιιιι ι 6 ν: :ιστο

&ιιιιι , ιιιττι :οτι:ιρ::::ιιι κι:: Μι:: ι:ι ο:: Μ::

:οιιιιο:α:ιοιι:τιι :Η-:ᾶιιε ιιοιι.: δ τ: ιι:Ρ:τιι:ι:τι:ι5 : (Ϊ

ν: :ιΪ:&ιιτιι , ιΒι:ιι: ιιοιι :ιιιι:ιιιιι πτώμα: ιΠιιιιιι

ν: ιτοΙιιιι::: , Μ! :ιιετιι ν:.τιο::ιιιια στου: ω:: ν:

ιιι:Ιιιιιιτιι :ΙΤ:τιιιιτιι. Μιιο:ιιιιιι:. ει: :ιιιΜΜ::

ιιι::ΙΙ:&ιιι ; :τι ιιιιιιι:ιιι:ι.ιιιιε :τ:ιτιΒ:ιτ :ιεθ:ιι::ι_ι

:Μπι νοιι.ιιιιιιι Ρ Καπί: ιιιιΒ.::ιιιιιΙι:Μ ιτι::!!:&ιιε

Μα:: :ιιιιιιιιιτο.::ιιι νοΙιιτι:α:ιε ιτι Μάιο: :κι πω·

τω: :ιἴ-:ᾶιτιιι5ὸιιι8:τιι!ο ::τιιίιτιι ο:: Ποιοι: ατι:

δ: ουκ:: ριο:0ιι:ιοιι:ιπ . ρ:: :μπαι νοιιιτιται ι:ι::

ιιι:|ιτι::ιιι ..ι ιιω:ι.πι ωιωωτιτ 8: :ιι::ιιι:ιιιιιιιιιι

ί”.οτιθι·τιι. ὶ:ι::ΙΙ:ᾶι.ιε ιιοιι ι: :ι:::ιι:Η: ετιιτιωτιτε

ει! 0:30: :8:οιι:ιιιιιιιιι, Ιω ιιιι:τι::ιται: τιιιιτίιιπ :των

ει: ι·οΙιιτι::ι::ιιι,:1σ.ια άιτ:&:ιιρΓιι :ι:ι ί:, νει μι: ιιο

ι:ιιτιειε :ιι::ιι:τι::ι :ρω ιι::ιιιιι:ιιτ. Ι:: 0ο&ι κ

::τιι. :μια &ιι:_ ιιιοΒιιιιιιι :Η : 0Ρροιιτ:ι :.ιτιι:τι ρισ

ωιιιιιοι , Γ:: οι:: ιτιιιιι:τιι:ι:: ει: ιιτοιιιιιι: ιτιι:Η:

ιό:

α:: ιι::ιιιιιπιιτιι :ιι:ιοτι: ιιιιιιιι&ιτιιι :ιΒιτιι:Η:ᾶιι:

πι:: :ιιετιι νοιιιιι::ιε :Πιιι:ιιιιι::: ιι.ιιιτιοτιι: ιιι::Π:-_

ᾶιιτιι , Πτι: :ιιιιιι ιιι::θ:ιοτι: ιτιιρΙι:ιι:, νοιιιιι:ει::τιι

ι:ι ιιιιιτιι οιιι:&ιιτιι τω. 3. Πω: ει: α:::τιο «κι.

ω: Μια:: πιιιιιιιιτιιι_:ιιιιι :ιιιιι:τι :Βαι:ιιιο :ιιοιι

:|ιιιιι ιιοιι ιιτοιιωτ:τι::::Βο τιτοιιιι&ιο ::ΐεάιιι ιιοιι

:τι ιτιιιιιαιιιι:: ὁ νοιιιΠΜ:: Πιιιιιιιι,:ιιιιι τι. Με: ιι:

30:21: πω: ν:Η: , ιιιιι :ι|ιοιιιιι ει! επι:: :ιτοιιιι::ιι

ο, 8: ιιιιιιι:ιιι ετ:τιιο ριοιιιιιι:ιι: , τιιιιιι ως: ιιοιι::

:Β α::ιτιο πω:: , Για! :ιιιιιιιττι ιτι τ:τιιροι: , :ισοτι

ιιο τιιιιτιιιιιιιι ιριιιιιι ριοιΙιιιιι:. 4. 1τιιρι-ιί:&ιο :Η

ι:ι :::ιιιιιιι , ν: ι:ι :ίκι:ιτι :ποιά .ιιιιετι:ιτι εποε:: ιι

τι: ρτοπιιιια , 8: ι:ιτιο::ι. δικ! Η ι:ι Πεο Ροι:τι:ιαιι

(Πιτ: ιιι:ιιιι:ι:ι:: Γοτιιιιιιιτ:: ιιιι:Η:&ιιιιι , 8: ιιοιιιιι·

:ει::τιι , ι:ι :ιιιι:τιι ρο::τι:ιιι ιιιιιιιιΒιι::::ιζιιτιιιιιιι

Κ:: :πιο ιι:οιτιτιι:ι, 8: ::ιιιοιιι,ιιιιιι νοΙιιτι ε ν: :πο-

ήπια :πιο ιι::::τιιιτι.ιι:: :Π::ι:ι:ιτιι πι! νιιτιιιί :ιιο

Βιιιι:: ιιιοιἱιιᾶιιιΔιιι. Κ:ιιι. :ι:ι ι. πρι. ειπα. Α:

ΡιοΒ.ιιι:ο, οτιιιι:8 Μ:: τι:: ιιιιοτι:ι ΙΡ::::ι:: ω

::τιτι:τιι @τω ιι8:ιι:ιι ιτι::ΙΙι&ιισιιιι ρτοιιιτιι::ι.

Ρ:ιι-:ό:: :οτιιρι::ιιιιι : ιιιιὸιι ιιιιτ:τιι Μ:: ιιι τ:Βιι=

:::ιι:ιε ιιιίιιτιι;ιιετιιιιι , :Η Ρ:0Ρ::: ιτιι μιί:&ιοτι:τιι

:μπώ :::ι.ιιι ιιοιι :ι::ιιιι:`ὲει: σπιτι:: :οιι:ιτι:ι: ι:ι

:Μ:τιι :ι:ιοιι: οιτιιιιιι ρ:τι:::: ντιπ”, ο: πι: Ιττιιι.

Ε::ἱο:ι:ιιι. 8ι:ιι: ο: :ιιιιιι:τιι ιιιιιι:ειτιοιι:τιι ιιτ:οιιιτ

:ο:ι:ι:ι:ι: ι::ιοτι:ε απ:: ιιιοιιιτιιιι: ό: :::ιιο:@ ιι:

:ειι:ι:τιι ΐοιιιιπιι::.:: Μ.: τω:: :ιιιιιιιιιιε ιιιιρ:τιιιε.

(:οτιιιιιιι. ΑιιΠοι:Ι:ε :ιιιιιτιτιι :::τιιιιΙιτ:ιιι ιιοιι ει:

πω:: ει: :ΐιι:ι:ιι:: ιιιι.ιι:εωιιι,ιω :κι απο ν: μ::

ιιιιιιιιιιι :οιιιΡι:ιιι:ιι:ίιπι ιιιιιιι:ιτι ιτι !):ο ειι::τι -

τιοτι :Η ω. Ρ0τ:11Ει2 ιι6:ιιιιι :Η απο τω: @::η:- 0

άιιιιιι , :μια ειδ Γιιι :οιιιιιι:τιι:ιιιιιτιι :Π:ιι:ιοιιιι:τ

Ροιιιιι.ι: ιι:: "Με ι:ιτιοιι:ι. ”

Α ι:ι οοτιιιι. ιιιιιιτιε.ιιτι:::. :οτιιριιιει:ιι: :τω-ω

τιιο:Ιο , ιιι:&ειιι:: οι! ιιιιτ:τιιιιιι 8:11:15 :ιιιιιι:.τι:Εο.

:σιιιμιο:ιιτ :ιιιι::Γο τιιο:ιο · Γιι:::ιιτιι: ω τω.. ε:

:τικ ©αιΙΓΩ ιτι::ΙΙ:&ιιιιιιι ιι::τι:ιε ιτι::Ρτιι δ: μι::

::ιτιθιτιι:2, :οτι::ιιο. Α 13 ι. ιιιιιο : ιι:Ι. τω: :οι

:ιο , ω: σπιτι:: τι:: Μ:: :::ιοτι:ι ιιι:2`::τι: ..ι :στι

:Ιςιιι ΐοι:ιιιιιι::::τιι ::ιιΓκ ει! :πια ριοιιιιάιιισ:, ιιοιι

:Ω . :μια νΠ8 :Π:ιι:ι.ιΙι::: ιιιΞροιιι: :ιιετιι , ι:ιι φτε.·

σπιτι:: :ι:ι ι: ιιι::8::ιτι: :ι:ι :ι:ι ίο:ιιιιιΙιτιι:::ιι πο- .

Ε: :::τι:ιι ιιιι:ΙΙ:&ιι:ιιι:. 4 Πιο ιει:ιιι νοιιιτι:σε :Γ

ι-:τι:ιιιιτ:ι ιιιρροτι:ι: ιτι::ιι:&ιιιιι , :Με :εισαι τω.

οι:: πως:: @ιι ιιοιι ρ:ιτ.ιιι:: ρ:: Επι! ιιιο:ιιιιιι

  

Π.

Ε

ω:: ::ιιιτιι θι&ιΒιιιιιιιι ,ιι::ττι8::: :ίΐ:&ιτε ι:ι:: κ

.·οιιιιιτπ::,ι:ό ιιι ια:ιο:ι: οΡ:τι: .ιιιωιιι.ιιιι :ιιιτιι

πι:: τοπιο: ρ:ταειω πωπω ιιιιιιτιο, ν:ροΠιτ Μ:

Μιωι..ιε,...τιω Δ:: ιιι:ιιιιιιι:: τ, :κι οριιι ιι:Ιιτι::ιτι

›ι1Π°ι Γ: :ιτι:ιιι.ιιι:. Ν:: ι:ι-α: ιιοιι! ω:: αι:τιιι.:

ι: ιτιιιιιιτι:τισ : ω. ιιοιι ι: ιιετιιιτ:ιιιι ιπιτιιιιιι:τι

Με, νιιτιιιιι:ιιιιι:: Γ: :::τ::ι ι: .κι ορο: ::ιτ::τιιιτιι

:ιιιιιι.ιτιόιιιιι. Ριιιι:!ιιιι. ριιιιιω ΐιτι:. Γοιιττιι τω::

ριιιιι:τιι τιοΡττ·ιιτιι :Π:ι:. Π:τιιρ: ρο::ιιιι:ιιι Ο:: τιοτι

ι:τί:ι% ιιιιιιιιεττι .ιι :ΠιιιιΉ:ιιιΗ:τιι , θα! :Διι:ιτιο

ι ι:ι:Ιιιι!:ιιι :ο ιτι:ιιιιοιιιιιιι τιιιιιιιιιιιι ιιο::τι:ιιι ιτι

:!ιιτ:ιι::1Π "Μπι, Β: Μάι: πι: ι:ι:ιοιι:τιι ιιτιιι:ιιιιι ,`ν:

τ:·&: 8.Τώ.άτητε. τι: Ντικ. Α:: ι. ιιτΒιι. ι::ιιιι:ιο,

::ιρ. :ο:Ι:τιι τιιοιιο. Α: ι.. Με: τιιιιιοι. Αι! ρ:οι:ι.

Με. θεθᾶιιδ :ι::ιτοι ιιοιι :οιιτιτι:ιι νιιιιιιιιιτ:: ι:ι

ττιι:Πι θ:: 8: ινοιιιτι:ιι:: ιιετιι:: , ι:ι Πιο ν: ιτι στη ι:ι

κι: ν: ι:ι απτά: Νοε:: Ρτωτταιιιι, οτι:: ν: Π: :ιιιιιι.

ει:: ιιι:!ιιιιι: :":τι:ιαιιι ιΠιτιιι:ιιτιιτιι ι:ι οιιιτιι επι:

ι: ρ:τι:&ιοιιιι_ Α ο 3. Μ. ιιιιιιοι. ν πω., εμ::

:::ιιτιιιιιτιι Ριοριιιιτιι ιιιοειιιτιι οι:ι:ιιιιι:|ι ιττάιιι:::τι

των:: τ: Μο:: :κι τι:::Πατζ:ι 8: Νικ:: , τιοτι Ροι:ρ:

ν: Π: :ΠΕ ριιιι:ιριιιιιι τιτο:Ι.ιθειιιτιτιι πιά απ: _ :οτι

::ιιοι ω.. ρτιιι:ιιιιιιτιι Ριοιιιι&ιιιιιτιι ι:ι :και τιοτι

μι:: :ΠΕ ω: :ικα ω". Ν:Βο:ατιι:τι ν: Π: ιτι

::Π:διιιιιι 8: ιιοιιιτι:ιι::τιι ιτιι:οι:.ιι: ΜΜΜ Ρο·

ι:τι:ιιτιι εάιιιιτιι ιτι Πω, Γ:Ξ Ποιο ν: ν:ιιατιτιιι

:ικα ιιιι:ιωτι. :ι:ι ιιιιι:ιιιιι ιιι:Εοιι: ριοιιιτιιι: :οπι

Ρι:τι: ροτ:τι:ιιιτιι ι&ιτιστιι :κι , ν: Π: ιιιι::ιιι ιτι::ΙΙ:

θα: 6: νοΙιιτι::τιτιοτι :οικω ι·.ι:ιοιι:αι ίοιτιιαΙ:τιι ει!

Μπι: 8: ιι:::Πιιιιιι ιιιιιιιΐ:ι::ι::τιι , Γ:ιὶ Ιιιιιι:::ιι::ι

:ιιιιιιιτιι :κι Ιιο:ττι.Αιι :οτιιιιιιι.ιι:8.τιιιιοτ ιι: ιτι::ι.

ι:6:ιι δὲ νοιιιτι::ι:: ἀιιιἱτιἔ`ι ι:ι οπιἰιι: Διὶ οι:ιι:&ει τω. ά

ττι.Ν:: :ΗΜ :οιιι ιιτιιιιιιτι:ι·.:ια,ςιιιτι ί:::ι ιιοΠι τι:

οι! οιιι:&:ι τω:: :ι::ιιι8:τιιιτι , ιιι::Π:θ:ιιι ω. ι:ι

:ιοτι: ιιτ:ιε , νοιιιιιιιιι Μ: τιι:ιοτι: ιιο:::ιιιω Μπι::

ριοτΙιιᾶιιιω : δ ιιιιιιιιι: ουκ:: τιοτι ίοΙίιτιι ιιιιιο::ι:

:ιτ:ιιτιΓ::ιιιιι Μ: :οΒιιι:ιιτιι 8: νοΙι:ιιιιι , τ:: :ιιετιι

ιτι:τιτιι::ιιτιι α:: :ιττιιι:ιο.:ιιτιι, 8: :ιιιιι:τι:ι8.

Α :ι . τι:Βοιιιιτιοι. ω ριοΒ.ι·ι::ςο :ιιιι :ειΓιι ρο

::τιιιιιττι :ιτιιιιιιιιιιιιιιι ν: ριοκι:τι: :οτιιιιι:::ιτιι :κι

ορ:::ιιιιιιιιιι ει! απ:: :μια ιια: τιοτι πω.. Κορσι

τιι: :τιιιιι:ιι:ιιιΙ:ιιι :οτι:ιτι::ι:ιιι::ι :::ι:ιιι:ιιιιι:ι , ιΕά

::ι.ιτιι πέιιιιαιτι ιιιωιιι°:ι:τιτι.τιι :κι Μ: ν:Ι Μ.: το·

“Μη_ ΩιιΩΌι::τιόιιτιι.:ίΠ·ιιτιεττι ιιοιι :::ιτιΒ::: ττττττι:ιτιι. Π ιιιι::τιιιιιτιιι ιι:ι:ᾶιι :ιιιιιι ιτι:Ιιδ:ι:ιι:ια ιιοιι : :ι ιι:

:Με ::ΐ:ι9ιιτιι,ιιιιδιιι ιι::ιτιΒιι: νοιιιτι:α:ι ιι:: :οτι::3: ι :ο οι: ιτι!):ο ροτ:τιιιιι ρ:οἀιιᾶιιια :κι :τ::::.Η.ιτι:

βουή. [οι ν:ιει.:τηιι: ιιιιι:ι ιιιιιτι:ιΕτι:: :::ιτιε:τ:2 ιιιιιιιιι ιαιι::ιιι ΐοιιιι:ιιιιρι ΜΒ:: :ιο::τι:ιο. τι:: :κι ιιιι:Η:.
ι Μ.- Η . > απ”

:8:ιι:Ιι :Και 'νι :πιο ιοτιιιιιΙιτ:ι ιιι::8τιιτιε . Μ!

::ιτι:ιιιιιν: τι: :Π:τιιιιιι::ι ιιτι:Γιιρροτιιτι, ιιοιι :Η

πω:: :οιτι:ιά:ι: ι:ι :ιιιιιι:ιιι,ι:ά ι:ι Φωτ:: :πιο

ιι:: :οιτιιιι:: :ιιιιιι:ι::ι. κ Α ο 3. τι:εο :οιιι:ι·ι, :κι

μοβ. ιιι:ο , Ι):ιιτιι πω:: ει: :::ιτιο νο!ιιιίι:: ιιιιιιι

:ιιιιιι,ρ:ι ω:ιιιτι:τιι ω τιτοόιι:ι:ιοτι:τιι ιιιιιιιτιι,;ιιι το

ει: νοΙιιτι::· : τη ::ιιιριιι: :ιι:οιι:τιιι πω. ντι:: :ιι-ιρ

ι'α ω:::ιιι:::: τιοτι ιιοιι: ιτι::ΙΙτει:ιτ: Πιτ:: νοιιιιιΓ:

ιιιιιιιιιιιτιι , ιιιιἑιιι ιιι:τι: ιι::::ιιιιτιιι:ιιι ο:: Ρτοιιιι.

ὰιοιι:ιιι ιιιιιτιιἱι ιιι:ιιιαιτι , Μικέλ νοιιιτι:ιι:: ιιω-ε

α: ιι:ιιτιιιιιι. Αυ 4.. τ: . :ιιιι: τιιιιοτι::ιι :οχι

Μέι 8: ι:ιιιο:ιιιιι ιιιιιοιιι:τε ω. :ιί:&ιο:ιέ 31ο::

ιιο ΠΙ: ιιιιιιιιΒιιιιτι:ιιι,· ν: Με οιτιια!ι:ιι::ε Μαιο

8:τι::: ιιιι:Βι:ιτιι:ι Με:: Ρ:οκιτιιιιιιι Β::ιι18 Μ::

Μ:: φωτο: άιΠιτιειιιιιι:ιι: ν: ω.: :οτιιιιΙι:ιιι::

ιι:τ::οε:τι:α: "Με ει: :ιιιιιι:τιι ::ιιιι:ι:. Ο2::ιίιτιι

]ιι!Βιι€αιι8 8: νοιιιτιιιι ιιιιιιτιιι :ιιτιιριιιτι:ιιι· κι :Ρ

|:τιιιιτιι (μι: :Μια ιοττιιτιιι:τιτ:: ιι:ι::ο8:τι:ειε ω:

:Μια ρο:::ιτια μαι:: ριοιιιι&ιιια; πι: ι:ι οπο::

ιιιτ:ειιω ι Μ:: :τι τ·ι:τοιι: ιιιι:ιι ορ::ιιτιιιι.

8οιιιι:τι: αΙιιιοιτπιθιο Ρ:: :παπι τιιτιοτι:τιι :π Με

πω.: , ειτε: ρο::ιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιοάιιάιιι:ι ω! τω::
η.

έω;"!"·-. _ . . .χ . . .
τ - ιτι:Ιιιάτ:, ιτιιιιι::ιιατιιτι 8: ρ:οιιιιιιιιιι ιι:ιτ:ι8.ι: ι:ι::

:Μι ιιιιιιτιιιιιι :τι ιτι:ι:::ιι ει:::,οιια α: ιιιιι'Σι::ι ΜΜΙ.ρκ

οι, ιιοιι ιιιιιιι:τιι ι:ι ι:ι:ιοτι: :τι:ιι , ίι_ιτικ ε::ιτιΒι:ιιι δ δ" '

Μ·

Μπι:: :Μ

:Μάι

βθ.

ή

ω

Μ:: Μ...

#80.

87.

Δ:: Ιιβῇξ 1

@ΜΒ

Ή·

46 Ισ

.τ·).ΐ.ιι

ω.:



τω·

πι'. · ι ..τε-εμ _ 4ή

.ϋι|βιηΧΐΙΙ, Με Ρωτιιι·ω [Με - 4 Με

ι3ιιιιι δ! υειιτιιετεω. ΦτΪ εοιιΒτ. ε00εεεΓ. τρώει· τ!ε τω· τω” α! ειιτ1°ττεω τετΓιιΐιιιιττι @τω , Με

ρι·ειάιι&ιιιτι ιιεεεϊβτιε;ιιεΒατιάε ει: νι ρτοἀιιᾶιιιι'ὶ βιιετιι Ρει·Γεεωοερι·οζυει ιιοιι @πετ , τω" τότίρτιε -

μ Ι :ϊεηωΙιε ά ρτικειιιιε Με! εάιιιιι.:ιιι στη. 9ττιιιι.1ιε τεριι€ιπτικιά τεττιιιιιι τοδιιειΒιιι:,Γεά ε!εζ

_ Μ) δ· ΦΜΐόςτηι9Ρι8Μεοειιριτιάιο“Ηο- ί·εδτιι εἀἰμὶττι;ἰε νῆττιιιἱεΡτοἔὐᾶΕιιῳ. τ κ

ι π” ποιι ρτειιιάιεπε ρε:Γε ιοτιι ιδιιιι:ι2ι ιιεΒιιιεΗ ι 0Ι:Μετι. ?οΙΙει·ιοτ ΡτοΒατιο-εοωωΐΜτάτειι- ' τη·

· 9Πειιάο “ω” ρετΓεᾶιοιιι ρωιιιιΠε:ιτ ο »τι με· Με; ρτοΒιιτ ιιιΗτιιετιιεττι ροτειιιια ε* ιιιΒιιιτιτεεει·- 0Ι"'Γ·"

Νώε" ε εᾶἰι3:ι ρειτΓεάιι ειιιιωε1ιο τιιτιοτιιε Μ: Με” δε τετ-τω ἱιιΗιιἰιεὲετιι τεττιιἱτιι εά ιιιΒιιιτει:ε -
ιε|!εᾶιὶε Η νοιιιιιτειιιτι· ὁ Ροτειιϊἱἔ Πει ι φα ροτειιτια.ΟοιιΉτ.τεε άιειιιιτιιι·ιιτώιιεΙΒ5Ιεεερο-φ ταδε

`ΨΗΦθωΦ0π ι:οιιειριτιιι· ιιιιιιιιδ ·εοτιιιι!εττι Ρετ ω- :Με Βεἰι Βίτσι· ιιτοΒοτε ιιι6ιιιιιιτεττι τιστειιιΐεε ει: Γ' ·

ιεΙ!ε@ιιι·ιι_8ε νει!ιιιιτει:ειτι, ποιι εοιιειριτιιτ ρτο2ιιιιε ιιιίιιιιτατε τετττιιιιι ρτοᾶιιεὶΒὶΙἰε Α, ε!! ρτώιιτε ιι·ιΒιιι.

99=ιετιιτε Ν· “παο ' ' · Μτειιι ροτειπἰα ει: ιιιθιιι:ετε Ροτειιτιώ. 4

` Γ ε ε ' . Α __ - _ ._ τ · ,τ ο δ· Μι1Πε υεω τιετιιιιτ Μπεζ, πο" τοιιτετ Γότέ . _48·-τ

ΜΙΒ” Ρα·""Μ Ι)"]ι”ρ τι·ιιι!ειιι τετιιιΒιιτιιΜειιι τετιιι·ιττι , !ε‹1 τΙε εδω νΐι·τιικΒ ω” =°

`· " ' ” ι . . ι τοάα&ιιιρειεύιιιΓτιιοειι Γυτιτ ΒαΒἰτιι:ιιιεΙἱιιαιιτεειιἀ

ι Π;; Γ η ' _ Η Μ" ΕΜΓιιιιι,νειώ ρεεε::ιτύω ,ιιιτιιειτι ετι·οιιεε, 8ζεάη:

σ .ε τ _ " ; - ' Δ - ·' βεεεὰττιιιιοὐ: ΙιεΕΦε ειιιιτι ιιοτι Μάι ὰ θεο Ηει·ι τιοτι

Η· Βθε Έτε π' ιιιιιιιιτιιιΐο ιιι ροτει·ιτϋ Πει; νικ ει: ροΠἱιιιε , @Με ιιι Γε Με τειριιετιτιιιτιετιι ιιιιιο!ιιιιιιτ,

- ·ριττε ιιιΒιεᾶι , Μετα εκ Ρτιττε τει·ιιιιιιι. Νώε ε!ἱοςιιἰ ιιεειιιε και Ροιϊω ὰ εταιιιιι·ε , νε! ὶ Βεὸ

ωεω"Τ “:ήΡ5δ ΗΕΜΒ <Μιιιδι ροΙιετιοτ Ρετ σαιτ.. ν: ετιιιΓε ρτιιιια; Μ! @τα ιιι οτ:ο ποιι είἱ ροτειιτιά

ΜΜΜω'""Μιω ο ι100ιη:οτείε Ρω:!ιιεετε. Ρι·ιοι· ρτοπἰιτιιι Μ εε εΠ·ιειεηάω ΚεΓρ. ω! τ. ιιε8. :ιίἔ

Διειωτ ιιιτειιίιιιι , Ροπεϊιοτ ειιτετιίιτιιι , ιπτιιτιιςιιε ° Πιιιι.εά [ποὺ. εοηεεάο , ιιι ροθετίτιιε όεπιοτιθιέι

ιτιδτιιΐτε:ειιι τερετιτι ιιι οιιιτιιροτειιτώ βει,οιιιτιεε ιἰοιιερτὡοτἱ ιιιιιιιιαιτειιι Ροτειιι:ισε εκ ιιιΒιιΜτε

εοιιΠειιιιιιι:. δο!α τιίδε.είε,τιιιο μάτι ει: ωεωωτε τετττιωι , Ρε ι·ιιτΓιι8ιιιΗιιΜΕετιι τετιιιιιιι εὶ ἰτιΒτιἰττιεε _

"ΜΜ2ιδ! ϊΦΓιΠἰιιΪ οοιιτριοττ8ωτι ττωιτειιτετ επ- ροτειιτι:ι: , Γεεἰ τι!ἱιιιιόε εΠιε ιιιιωτιτε άειι·ιοιιΠωτειε 0Ει-ετάεδώ

Ε ;.%. 'Γ- τιιοιιΓΙτιιι·ι ροΙΕισ Ρ Ρτἰοτετιι ιιιΓ·ιτιιιατετιι επ εΓΤειιτιεε πιει:1ΡεεΧ ωετιιεττε εΠΒιιτιε , 8: ετιτι:λ Γε. ντττεΜΜ

Η: “ώ.'. ιιιΗτιι:6εβε ε!εάιιεο. νιιτιιιιςτιοάεινε είΙ 2ΦιιιιιιΖη τειιιεθιττι Γετιιιιτιιι; ςιιὸ‹! Ροίὶετἱοι· ΡτοΒετῖο Γιιρρι5.

ιεειιτι πι ειπα! εἰ! αᾶιι, Βετιε εΓθ: σαιτ, ιι&Ιι ιτιεπι- τω! Ρτιοι·επι , ιιΙιιιτιὸε άειτιοιιίΜιτιιτι·ι. Ηοε ειπα”

νιιιητιωεω τιιτιι;νε ΓιιΡι·Β:ιειτι.ιτεθιτιθτιιιε ροτετιε. Μ.ιιοτ είε ιιοτι είὶ: νιτιοΓιιιιι ειτειιιιιιτι εοττιτιιιιιετε 2 ςιιἱά Με -

ειτιοωΩΝειε φτομειτ,εεω Ρτεε!ιιιΒετε εΓΓεᾶΞ' ιτιιιτίιιιι εοιτιιιιιττιτιιτ, τιιιατιτιο ἰἀ©τιιρι°οΒατι1τ μι·

ι ι · · 2 · . .

Μ ε: ἔἔΪἔἱτἶἔ"ἐι ἱἔῖἶεΐζἶὲἔζἔἶεἶζἶιΐ.:ἶἶἶἔἔ?ἑἶἔἶοΐ ι ἔἶιἶ.ἱ'ἐ' °ἐ'τὶ2ἰῖτ:1°7.ἔ211?ι1$22ϊϊΣ Ρὶὲε€ι:?ξ::ἐἔἔ:: Γ

Με, Ψ103ιπ ίειΡΓο που ΡΜΗΜΒε.ιτι ιιεεεΓΠεϋ τιιιι Πει τετρΞει-τιο, εοτιεετ1οι :ιΒΓσ!ιι;Σ:, τιεΒο; Εεετιιιτι _
εΒιε, ιιιρροτιι ωιετ ιιι «Μ, ω: ΗιτττττιΙι,τιιιτνιττειι!ι ροΠϊοιιέωε Μι Ρ:·ο1ιιεδιΜπ ἱιι “δώ ,Μιλ είξι·εβ β Ι

ι·είρει%ι πιω είΓε , φαι ε!ει:ιετ πεειιόο εοττιπιιιιιι- τ ρεύειιι:ι Γιιπιρω Μ: ειωιτττω Ροιωιτι Πει , Σι_τ21ιιμ τωττω.

ατε, Με ετΒο ροτετιτι Πει ιτιεΙιΜπ Γοι·τιιιιιιιετ Δω τεεεκττιιι!εεε όειιοΜιιιιτιωτ ΡεἴΒΒἰΙεε,ιειι το τι; °

!ετιτιεττι, Με εΠε φπα ρτ0Ρτιετιιτετη ιιιιιιεετιιτιτω. εἱΒι!εε; ειιιιιΕειιιιε Π: Με φωτο: αεειρειε Με; ΑΜΒ· Ι."ϋΓ'ΓΔ

τ" Μ1"Μϊ οι είΓε ιιιΕΜτετιι, τιτιιιι Η εΓΙειιτιιιττι πω. τά ιιΒΓο!ιιτα ᾶ ἰιιττἰιιΓεειι τεΒιιε , δ ι:μ.ιιι ι·εε ἱιι:τἰτιΓεεἑ ""μ."!

τω! Γ0ΝΙιεΗΕετ, ιιιειωιτ Ρατιτει· ειιιιι ι1ιωτι6τιιω όειιοτιιιτι:ιιιιιιτρ6ΓΠΒιιεε Γειι Ρι·οάιιειΒιιε3, ιιοτι τω· `

- Με ιρίἰιιε;Π νετὁ Πττ.ιιιιιιιιι ρτορτιειιιε , απο οτιι- Ητἱιιὲ, ω: ΗΜ: ποιι στ Μις α βοίἱτἰιμ ω; τε;Πε
. Με ρι·6Ρι·ιετιιι ρτοροτειοτιετι όεΒε:ι.τ εΓΓετιτιεε , ω. Ροτειιτἰε ιιι τεΒιιτ ειιΞθειιι , Γε ττε8τττιττε δ: Ρετ ἰτι·ΐ Δ

ιττωτι ρτορτἱεισε τ ροτετιιιτι 00[ντ ρτορι·ιετιιτ εΙΙετι- ττὶτιΓεεετιι που τεριιει·ι:ιπτι:ιτπ , @ο φρειωι Με:

τισ ιιιΒιιιιω, τιεεεΓΤιτἰὸ Με ιτιθιιιια. ροτειιτι:ι Ιοεἰεε , 6ε @εεττ ιιι ιιιιτιιιΓεεεεειιιιειτιι%

σε. Εα·;!ει11 -ιοΗτήτιιάσ ροτειι:ὶεε οιττωιτ εο!Ιἱ8ἱτιιτ ιιε 8‹ εο!ιωτειιτιο εκττειιιοτιιττι. 18ἰμιι· ιιιΒιιιτι.ιάσ Μ;Μέ.

Ε' α"Μ' ε; ιιιο60 ορετατιώ ιιιτ!εΡετιόειιτετ αυτι :ώ οτιιτή ροτειιτιε Βει,ιιοτιρτοΒιιτιιτ ει: ροΙΒΜΜτε εεΓΡεε πω. ιιι!

”."'ώ' Με» ιι€ειπε , Μπι Μ: οτιιιιι ΓιιΒιεάο : τιο.τιι Ρτιοτ ω- &ιιια Γιιτιιριτι σε ροτετιιια 2ᾶἱιη αι , Γειἱ ει: ιιιβιή- _;Μ°ς .

ΒεΡειιὲειιτἱε τιεεεΠατἱὸ Γιιρροιιιτ ιΙΙιωιτ:ιτιοτιεπι ιιι τετε εΒΓοιιιτει Πιιτιρττι τ:: ιιιττιΜϊ.τειι τω” ι·ειιυ8τιετι: '

εΠετιςιο, είιαι ιι€ςι.ια12ΠπιιΕετί ι: , τιμή δ τωΠο Ρετι- Μ, 8: εσΒειιτειιει ειέιτειιιοι·ιιιιι;τωοιιε ω”εμπι

τ!ετ , εΐϊιιι οιτιιιιι: ιεττωτιε ΓΗ :ώ τιΙιεμιο Ρετ Γιωτη απο εΠ ει: ρ:ιττε τετιιιιι ιιοτι τερυΒιι:ιιιΕεΠε,δ Μαη-Β

τιιιιΓ:ιΙΜτεπι επεθ:ιιτιι Ιἰιιιἱταιιτε. ΡοΓΙετὶοτ Γιιρρο- όε ποιι άεδι ΓιιιΉειετιε Με” ρι·οάι.ιωιιΔ,ρρεεω “Η

Μ! ἱτι ρτο44ιεειιιε Ρετ€εειιωεω τω” ριιτι;εθιιτι Με ττιόϋεετεὲι τω" εΓΓε ει! επε.8ιευττ°εΡΡωιττω ε

πανια: ετεετε, ΜΗ ιιιιι ειέΕιοτιεττι ιττιιιιιιτιειιιεπι ιιι ει!ιιιιιικι·ιτιιεω τερυΒιιετιιιιι ωτετττειιιω, νε Με

|ιαΒετωειιιιΗαι::ιω απο τω” Π|ΒαλΠήΠ. :μετὰ Η Ροτειιτιέι ρωιω εάεπε·ττμιιιεΙ , @τη ε: πο;;
εθ Ρτερτττω ιι&ιι; μπι , οι βρώ. _ Γ Με τεοΗ; ειιιιιεΜε@ματινε φωτ ρι·6ε[ιιάιι.ιά

46- Ροθετιοι·ειιι νειὸ -ὶιιδτιἰτειτετιι ει: ιτιθιιΜτε τει·- Με ι ε:ίιτιι ΓιιιιΔειιι_ι· ω ετιιἰτετε απο' ιε&ειιτε ντιΞΞ-Ψ.ρ“'^'8 @οι ΡτοόιιεἱΒιΙἱε Για: ιιιΓεττιό Τετιι·ιιιιιιε ΡτοἀιιειΒἰ- ιιετιΞιτιι τιὶιἰοιιετιι επειιε!ι, πιο" ρειτείϊ ἔΓίιο ειδα στι. Γ

'"` Με ώ οιιιιιἰ οἑετιτἰιι Πει ά Με! μιά ιιι Γε “ Γο το οϋιε&σεάε!ιιδετε ειδ Η Π Με! ιιι.ιΙΙιιιιι ιιτ(βιει.

ω” εοιιιι·πε!ί6ι:ιοΡιιεττι ποιι ωτιβωιτ Γειι(Βιιιι ρεΝἰ0ιἔ>Βτε μπι Ρότείἔ ειπε τιιτώτιε:ιι. 18ο ε. - εοτιεεεΙἰρ, ε!Γε

ροτειι ιι!ιςιιετιι εετἱοιιειιι ειτε-εε :στη ιιι Βεο Πι ναι· ιιΙἱειιιτι, ει!18 Ωω τΞιεει·ε @τι Ροτείἶ, θα οπο!) Με;

"Με τω: “Με Νάτιι Με είε τει·τιιιτιιιε εάαφιΜΜ ειι!.ιιιτ 5 ποιι ε.ιτιοιιε ΓΒτιιιΔΪῇε τερυΒιιαιιτι2 ειτ:τε8

αιἰειιἱιιε Ροιπιιιια,τιιιι ιιόψηιιατε τεΓρ‹ιιιἀει: :ιᾶιιἀἱἱ- ι ιιιοτιμιι, ωιτε:Ιεξεάιι νιττιιτιε σ.&ι*ιιδ ιιι Π°ρἐ_ς[,|¦ΒΩ

:κι Μ-ἰε ροτειιτια5 είται νιιιιιιιφιοότιιιε Π: ΜΜΜ άοειιιΜετιι επ Ρτεάικετε μπώ Μπι! :ιι ετειιιιιξ Ι

8"#_ύ"Β ΓεειιτιεΗιττι ειναι εΓΕ ετιε ιιιίτιι: ετΒο είιτιι Ώειιι Πι τω ,ντετιιιΓει ντιιιιετ!αΗε: Μ! ι·ετιοηε ττωτ3ε ΜΙΒ ...Μ Έι&ιι οιιιιιε ΜΒ, τιιιΠιιτιι ὁ Γε εκε!τιειετιεχιιίι τ:ιιιτίιπι τώρα ωϋτειιμιιισττι Με!ιιόιιιιτευειιε ειιιιιι,εΐ1τιι

ιιοιιειιε , ΔόαηιιιιιιιειεττΜτιιικιΒιριο ρτσάιιε:ιΒιιιε Πε ίιιττιιτιο Βοιιιι5,ά νεταιτ,ιιοτι μπώ νεΠε εα,ειιιώ

πι: ειιιιόειιιιιὶ Ρωιειρ.ττε ροτείΙ ι°8ιἱοιιει13 ειιτἱε: Πιιιιι112ίιιώ ΒοτιιαιΕι, εενε-τωτττι τεριι τιιιιιτέειιιιι

νιιόε ῶΙἰιττι ει: πω” ιετιιιιτι2 ει:εΙιιόιευτ τιοτιετιιι, ει·ι!τιι που εεε: π! εχετε , ΜΗ ΙὶΒετὲ ; ιι€ετε Με."

εισαι ΦΠ: τ1εωφτιει τη Γε ιρΓο.%οτιεταβιωοιιεω ιιι- ιιεΠε ποιι ροΠιι , ΜΗ επτά Γεω ρτ6ρι·ιε Βοιιιι:τιιι ά

ιισΙιιἱ8. δω ΜΙΒ :ετπιἰιιικ ιιεεεΠετιί:ι ιιιρροιιιι ιιι νει·πειτιιτι εοιιΓοττιιιιι;τεριι€τω , ν: Μιτι:102πι ετιιιΕ

πιω ροτειιτι:ιι11 ἰιιΒιιἰτιιτιι ι ειὶιτι ποπ ιιιιιιι:ετιιτ ω . ρβηἰετιὶετἱε ρτοδιιι:.ιμηιιε νε1.ω Μίιτε.τειιμνεΜά

εεπιιιιι 8ειιιι:,νε! Βι·ιιτιιιτιι ειιιιε,Γετι εοτιιρ!εθ:ετω τωεωω ἰτιιτιιεάἰετειιιεΙἰιιιιιιε: είὶο :κι εε Ρτοτ!ιιτ

τοΕιιτιι!ατιωάισειιε ειιτιε ετεειἱ ; «Εστω τ!ειιετιιι·ε- 0Ωι1ά8 που «ΜΚ Ρωετττμ ιΞωμιεττετε >
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πιο απ.:

οπιι:.

οι Βοποοιιι

ιό: Ροιππιπ_ πο πω:: Ρο:ο`π:ιιι-; ν: ιπ:οπιιοο , 8:

ν πιιΨ οι:':οπιιοο ιπππι:Ξι , π5ι:ιι::ιιι κι:ισπο ιιοπιοπιιι·:::ι

:τοπικοί
" οπο. Νοει: Πάσιο: πι πιεπ.μ. ά οπι-ιιΙύπ.7.0σιιιιυπ

οιιιιιςιοπιι.ο· οι «απο. Αιπτιπιιιι: πω!. π: ι.

Μ.ιμ.ρ,ι.ο.Ι~Ριορυβ.3.πω:π.ω:,2. Ζιυποι ι_ρ.ο.ας.

απ. .ιμιιυπι.τοπ:ι. π.Μυιἱπι πι. . .Μετα π: Μπιμι.ιππ

3σοράοι7ιθ πω: ριοιππιιΜ ποποι:ιοι.ποιο:οιι ιο

τοπιο οποιο ι:οιοοιιε οιι . απο πιο οποιοι οπο

:ι:ο,οπιιιιρ.3.ν:_οιιο.ρ:ιπιο:π ι:ιιοπιτπ οι :οι ο :πιο

οίιπι ποπ οπο: ι :πιο ιο ιοσ οπο ιιιπιπιε ροιιι::ο:

8ο 8: οποιο νιτιο:ιε πωπω” _ πιο ιπποπ:οτ πι

οποπ:ι:ι οποιο, ιιο:μιι: οπο ιιιιιιοι;2·:οοι:ιι: ιιθ:ιιιιιι

οπο: οποπ:ιο; : οποιο ποο:ιποοπει: ιοιιιιοεπι

οποιο οι: οπο πιο : απο, ` 1

Π: Ροοπιειωϊϋπι ο . ` ·

.ιοΓροπποπιο ι6:ιοπο οοπιιοπιιιιιιΜπο: μιοιΔιιὸ.Μ .

οι ιιππιπιιι:ιοπο; πο: Γοοοποινιτι:3,ν:.ιπ Βοο©ποιιοπο ·

νοιοε δ: οο:ι·ο;›:ισιιο οι:οτιο,ο Α! ψ ν μ: ο ε. . ο .

Απ ιιποοι ποπ οποοτοει:οιο.:ο:π,οιιο:οπο: ο Ποπ . 5

:ιοοιιιιοιιιιο:ισ οοπιπ:οιιιοι; ιο τοπ ποπ οπο , πιο πιο:

ροιιι: :οτιπιπο: Πιοιππ οιο:οπ:ιοι ε* Κιι:ιο :ιοπιι:ιοιο “ιικ

πιο ποιοιιιποπ:ιιι_οιοι:οπιιοπι ιο ποπ πιο , οι: .νο

ιοπιιιιιι Ποιο, πιο ροπ:ιοο πι: οπο: 0:Βιι:ο:ο5 ποπ

οπο. οπο.. ποιιπι ποιο Ρσ:οπ:ιιι οι:οοιι:ιοο ιο Βοσ

ποπ :ιιι:ιοΒιιι:ο: ι νο_ιοπ:ο:οἔοι:ιι`οιοοι ι ιοι:ο: απο · ι

Ροτιπ:ιο€π:ι:ι οτοει:οτει:οπι πι οοποπο,ο:1ροπ:ιπο ι _

νοιπιι:οιπι Βοσ , οι: οοσ:ιοιπιποοισ πωσ :ιο:οπ:πο ι ι

·1)οποοπιοιοιιιιτιο οιοι:οι·πε ιο πιο σ.οποπο.χ Ν

' πιο. ' ιιιιιιιιπιοιιι ποπ πιο οκοιι:οπι:οπι :πιο

<`

@ .

ω;

Ιπιοι·:ο: π. πιτπιπω ιπ:οι· σπξοοιοιπ ρο:οιι:ιιο: πιο σιιιο6:οιπ ι·οοιο:οιο ,ι πιο ο:οκι:οο:ο πο” $σωπιυπ

δ: ιι:ιοιι:ια :ιιοιπ:ο, οοιι:οποε πιοο ιροοοιιι:ιοιι οι: ρο:οπτιπ , ποο:οπο: _επι ρό:οιι :ιάοαιιε τοτπιιοο8

π. σπιοί:):ιιοι ιοιοπ:ιω ιροοοιιι:ιιιοο ποπ π: , ιο:ι :πριν

ροπι:οι· οι @Η οποιο οι:ιιο&οπι Ρο:οο:ιο: ποπ πιω οιο:ι:ο:οι·ι_:ιο ποπ πιο ω.€πο_ιο: (οιιιοιιιιιοιι.

Γορροπι:οι·, :πιο :ιο ιρΓι ρο:οπ:ιο ιοοιιιοιιιω ποιο

οπο ρσιι:ιοοοι; ιιι:ο: ι”οοροπο:ιιτιοοιιιι:ιππι οποιο

Βιοοπι δ: ποΒο:ιοοτπ.ιζο:ιοπιοπ:ιο Γροοοιοι:ιοτι,οιι:

:ποιο οοο:οιππιπ:ιο οι οιιιο6ιι: ρο:δοποι οι! ρι·οολιο:ι

αιιοπι οι οπιο:$ι. π. πιο οποιο ποπ ιπο:ιὸ

οπο, νοι·οοι οιιοπι ιρΓοπι ποπ :οι π: οπιοάοπι οι·

πιο σπιπιρο:οιι:ιει:. Όποιοι: οοιιιΡο ποπ οπο, πιο ο

οποο:ιιιιο οι ποοοπιι:ιοπι εποε! :ιοοιό::ι::ιιο δ: απο _

:ιπεοπ:. 1. οπο ποσοι ιο Γι: πιο οοπ:ι·:ιοιι&ιοποπι

ιποοιοι: , ιοο ιιοιιει ρο:οπιπιπο:ι Ρο:οιι , ν: ποιοι

οι:: ποπ οοει·ιιοιι: οι: ορρσιι:ο πιοι:οτ Που: οπε ο:

οποιο δ: ποι:οποτιοπι, ορια: ποπ:: :ισ:οπ:ιο πιο

ποιοι:: ν: οοιιπει: οπο. π. οι , ποσοι οι: ιο ποιιοπι

:ιοπιοοι παπα οιιιιοπ:ιοπι απ: ιιι:ιοπο:ο οπο; ποπ

:οπιοπ πιο:: :κι ιιιιιςιι ι·οριιοπ ιι:ιει:π , πιο πο:οιι πο.

οποιο ποπ οπο 8οιοοιοοτο οιιἐ ν: ο οσπ:πιι·ιο πι

ι :οι πο: τιοιι:: οι:ιιιοπο , οπο ιιοοιιιοπ::ιιο οι οσπ:ιπ

8οι·ιε,ποιει ρσ:οι: αποτο επ οπο. $ο:ιοι:ο:,ποπ οπο

ΙΜΣ», π: οποο:ιειο ποιισ ιοο:ισ οπο σπιοθ:οπι οποιο σοιπι

οοπει.ποπ5. ρσ:οπ:ισε. Ποιο ιιιο‹ι οι:οΙοιιι:ο: οι: οιιιοοι;σ οποιο

Π·

πιο ρσ:οπ:ια , οποσ ποσοι ποιιο :πωσ ρο:οιι :απο

ρο:οπ:ιο νοτιιιι: ο: ιιιοιπο Ρσιοιι:ιπ πιιιιο :οποιο

οικω παπι οικω ποπ οπωωιιιιο, ιο. πο: ποιο

μοο:ιοοι οισ:ιοιπ σιιοπιπιιι βοιωτια @πιο , πιο

οι: ::οιιιιοοι·ο ιιιο:ιιοιιιο&ο:π ι ποπ οπο :οι οπο: κι

:οπ:ι·π απ οποικοοιιέο:ο :κι ποπ οπο: οιιπι ποπ οπο

_ οποπ:πιιο ιι:ιποιιιιιιι: οιππιε τοπιο οι:ιιιοπιιω: πιο”

ποιισ πισ‹ισ οι:ιοπι:ο: ιπ:ιπ οπο: οιιιοοιιιοι.

:πιο πο:: Ποοε απο ιοπ οπιοδιιιτπ οποιο ρο

ιΜ::α” οπο, :μια ποπ οι: ιι::ιπΒιπιιιε πο: Ρισμιοιιι πιο

58ι Ώ

πο: απ: πο·

ω. οι: πιο.

πέσο.

Θ

ποπ: οι:ιο:ειπάι ρο:οπ:ιο πωπω, :πιο ποπ π: απο::

Ρι·ο:ιοέ:ιοπι:, νοι:ιοι::οέ:ιοπιε , οιοι πο: Ρ:ορι·ιι

ιιιοοιιοροπιπόι ρο:οπ:ιε :ι&ιοιο. (Ξοπ:ιποτο: ειπ

:οοι Ποπ: πιο:: σπιοθ:οπι ιπ:οιιοθ:οι δ: νσιοποι:ιο,

ποιο :Η οποιο ιππιιπιπιιιιιιιι ει: οιπιιιιιιι::ι:ιο,ίιοοι

ἱριιιοι πό οπο οιππιιιιο,ιποιιοπο ιοι:οπι οι οιιοιιι:

ιο:οιιιπιπιιιοι:ιε, ο: οποιοι: οιιιιιιοοπ:ιε:.

@ποιό οπο νο:ὸ ιιοοι:ιοπ:οιο ο: οσπ:ιπεοπο , ορ

ροπ:οπι ιπιο::οι· , ιο. ιιιο:ι οοπ:ιπο:ι ιιι:πι ιιιπ:οι·πιπ

οιιιο6:ι πιο” οπιπιρστοιι:ι.ο, ποπ Γοιιιπι πο: πισ

οιοτο :οποιοι ι οπο , οοιι:οποε οπιαιοι::ι:ο οιιοιπιο

σπιπιποιοπ:ιεο :πι:ιοοιπιιο οι ι πιο ποπ οπο :οι πιο

:Μπι οι:ιποο:ιιο; Ιω οποιο πο: ιποποιπ :οποιοι :κι

ποσοι , οοποποε νι::ο:ο οπο.Ροιοπ οπο :οι·ιπιππ:_

@Με πο:οπ:ια,ιιο: :ποςιιισάιοπο Ρώπα; :τοπιο- η ι,

ιιθ:ιοπιε οοπιοπια:ιοπι , ιοιιιοοπ:ο οι·οο:οι·ιιο πιο οπο ° ι "ι

:οι ποπ οπο. Μ! πι:ιοπ:οι οιοιΜιοΒι :οποιοι π· “ποιου ποιοο πιο: :ιιοιπαπσιοπ:ο:ι: οι: οιι.ιιισ.ιιρ ΒΧ:π

οοο:ιο ρο:οπ:ιο: οιιοιπο , ποοπιοιο :οποιο οπο:ο:ιο Π

ποιο: ιι:οπ πιο νοιοπ::ιιο οπο; οι:: οοὸοι απο.. ·

οι: οι! :ποιοι ,ορωποι πισάοε ιο οιι:οοάιοι: να

ιππιπο,οοΖιτ:ι ν: ιιο:οπ:ιο ::::ο:1ο:Μμοιοι νονσιοπ

:ιιε Το οποιοι: :οι όιιιοοπειιιπι ιιιιιιποποο:ιππ , 8ο

ο:οιι:οιπο π:οοοοιιιτο οπο ροιιιιιιιο ο κι ποπ πο:: :ο 'ι :ο

οι::οπ‹ιι:,ν: Ροιέ:ιιι πιο οπο.Ωοσ.:ο οποσ νσιοπ:ος ·

:οιπ Πιοιπ:ιπι οι::οπο:οϊειά ποπ οπο οι·οο.:ο:ιι:οπι,

οι ποιει:π νοιοπτει:οπι , ποιοο:ισ πιο: αει οπο :Μάιο ·

οοτο;ποπ ν: ρο:οπ:ιιιπι.ιιιιοοιοι οι:οιιιιοοορο:οπιισο · ι '

3. Απ Ρο:οπ:πι Πει Γ: οι::οοποιο παπι.οι Ρ:Ωο οι: 4

:απο οιποιο:ι:ιο ν: ιιποιοκι:ιι ποοιιο:2 ο :πωπω Σω! ἰ·

:ιαιριιο::ιτ πι ιοπΓοοοιπροιι:σ, ο: ι·οοιο.ιιοπ:ιοο οι: #2ΐ::.

ιοροσιι:ιοπο :ιοὁ:ι ι·οο:ιο:; ιιοριιοιι:, ι)οοοπ οιποοε "Μι"...

:ο , ν: ριπ:ο:ιοιποπ πο: , παπι πο:: ι`οιΒιοποπ:οι·

ΜΠΕ , οοππο:πο: οπο ρ:ιο:οκι:οπι οπο: οιιπο:οπ::

οπο ρπο:ο:ι::ι , οοποοοποπ: ποπ οπο πιπ:οτι:οπι;

ατομο απο ποιοι οποπ:, ο: ποπ πιο Ρ:ιιο:οι·ι:ιο

Ωοπιιι·. ι:πΡιιοι: οι πιρρσιι:ισπο ποσό :σε οι! οια

Μην: ποπ π: ιποιοποιοσ ποσοι ποιοι οπο:, ο: πο::

οπο: οποιοι:: : οι·Βο οπο:: ιοιιιιιοιιιιι: οι: Γοροοιι- |

οποιο, ποσά το: διοτι: Ρτιο:ο:ιοι, ν: οσο π: Ρι·2:ο:ιο ι

οι, ποιοι ποιοι οπ::_δ: ποπ οπο: ρ:.ο:ο:ι:ο. οι πιο · '

οιο:ο:ι:ο ποοιριιιπ:οι ιο ποιο οποιίσ ο: ίροοιιιοπ- ι

:ιπο,ποπ διότι: ιπρ οίιιιοπο, ποσοι πιοι·ιππ Ροποπο

ποπ ΗΜ:: ποιοι ,οιιοοι πιο Ρσ:οι: ποπ πισω:

Βοοιιιιιπι ποπ ρ:οιιοκιπο:: πω: ι:ι,ποσά π: ριπ

Γοπο , ιο απο οπο) δ: Γροοιιιο:ι:ιοο πο:οιι ποπ οπο

ρι·οοϋπε, ποιο ν:ιιο ποπ οοιπροπιιιι:οπο :πιο ποπ

οπο :πο οιιοιοπι :ιο:ο:ισοο ίπποι, ν
π π.. οποιοι: οπ:ι:ιο ρσ:οπ:ιεο πιο”, ἱπ σοπ

οποιο Γοο 0Μπωωι ό· οΜΙαιω : Ριιο:οι: ρο:οπο α"

πιο:: ποιοι ειέιιιιιιι :ιοοτο:σ Ποι,ποσο:ιο πιο, πι

:πιτ παπι π:ιπο ιοΒοοι :ποπιιοπι Βιιιιοτπιιι·ο : Ρο

ιιο:ιοι· οσπιι:ιο:ο:ο: ιοοποοιιιτπ ίπποι ιιπισιο:οοι,

ποιιι απο: οιοιιπιι:ιοπι, πο: :ιο::ο:ο ιιιιιΒιι:ο.νοπο

πιιιιοι πισω: Ποιο ποπ :πιο :ιο ρο:οο:ι:ι οιιιιο::έ,

πο:: κι:: ΜΜΜ ποπ ιτπριιοιιπ: ποπ : ιο:: :ποιοι :πιο

Ροπο :ιο πρεπι , οπο: ροπο: οι: μισώ: :ποιο πουπ

οίκο προ". Η ::ιπ:ΐιοι οι ιοποιο , ποιοι :π οποιο.

νοιοπ:ει:ι οοιποιοιο, ` ' `

 

ώ.:

= ο

ι· ι ο

·ισο.ιιη) ο·

πω:



Α ε: τε Μ” σε Πεο ν: νιιο

  

σε οπο ντι·ιιεΙΝο.

Τεεσιιόίιιιι Ρειεεεϊιετιεε ειΒΓοιστ:ιε;

Ι Πισω εοτιιιιιεσε ισ είΪε ιιιιτσινε ε νιτειισε ίσσετείε σε Πεο ν: Τιιιιο ε.

εσιιεισιι·ι Ρειίε&ιοιιεε εεΙειτισειειεισα Πισω ιιιιεεπιιιτ ιτι εΠε ιιγροί)ιστιεο

ό: Ρειίειιιιιι. αιιοιιιιιιιι νειὸ ΡειΙειι.ιεΠισιιι:ε ιεΙ:ισειιιΒσε εοιιΡειι:σσιι

εστι ιεΙειιιοιιεε Ρετ ΡιοεεΠιοσεε ιι·ισΙτιρΙιεειιιτσι , οιειο Ποειιιτικ Ροί`ειε , νε μια

σε ΡιοεείίιοιιιΒσε; άειιιόε σε ιεΙειτἰοιιἰΒσε , Ροθ:τειιιιδ σε ρετίοιιιε (ιι

ΒσιΓσε σσεε :ιό Ρετίοιιει8Ρειτισειιτ 5 Με

ΓωΡισ νιιισίειιισΙσσει [Με σε ιιε,εισιι€

ιε Ρειίοιιιε ί_Ρεειετιιτι. Οιιεπειίιπι ντι Με τιιγΠειισιιι σιτε: ΠιιιιΠιειιεειεΙιειοιιιε

βαστειιισε.

Γσιπ εοιιιιιισιιισ οιιιιιιιισε Ρει οιιιε , .σε

ίσιιτ εοιτιιιισιιιει οιιιιιιΒσε: :στη ειε Πειρ

ειιεειιιει εί'ε οιιιιιισιιι ειΒόιειΠιιιισιιιστιι ισ ιιιιΠο Ρετσείει€έ”ιόο,ΑσΒσΒιιιφ ι. ει: Τσί

πἰ:.εα!›;;. πώΡΜεα!εβιι Μπεστ· , Πεστ κα: [επέΖιιο-βει ε!εύει·ειάι·; Νε18ιισιιιι εό

Ρειίειστεισάο ειιετιισε , εοιιΠειιιτετ τειιετιε!ει ερτ :ιτιειιοτει Με ; ν: ιιστειιι Πι εο Βιμ

&σοβίιε ειειΒοτειιισε,όιιι€ειιτει ειττειισειιόσε εί'ε ίεοΡσε νειιτιιτιε,εισι νι: ιόειιι.ι..:ξιό

Τύπ. Μάο ειοεετ, άι, νε Πεσε σι Με σε ιιιειισε εο8ιιοίε:ιτσι ε εοειιιισΐείσε εετ

σειιτιιιε' ει ιιοΒιε Διιι€ιωι. Μσιτει εοιιττει θειιΕΠεέ _, δε Ηατετιεοε σε τειιειειτιοιιε· εοειιοΐειΒιιιτειιε σώσε ιιισί'τειιιμε Ριστειιιτ:ιτε δε όισιιιιτατε Ρειίοιιαισιτι Με οιιιιτ.

ω, (μιω :ιιιιιιιιιο επ δ αι τειιιτίιιτι ειιΓεστειε , εισα εοιιτεοσετίει ΐσιιε σιτε: ΠειεΙισΙ1.

εεε, δ: .ει Με τ:σιτιιιιι εοιιτιοσειίἱειε άεΒιιιειιεΙ:ιε ιιεεεΙΤειιιὸ Ριεεε8σοίεει·ιάει ΐσιι€,ι

ιιιει>νιΑΤιο Χ ναι.

Πε Δωσε ΡιοεεΐΠοιιιιισει

ε ε ε τ ι ο ι.

Εἰ» «Με εεε!ι.ερποεΜεΕΜ όἰιιἰειἔι?

ΣΦ
Παω Μ!.

αν “πω”.

. ή Α ει ο σε Γιιιιιιιιιι ισιιι εε τει·ιιιιιιε : σιιϊ

ε Ρεσεεόιτ; 9ι1επι ἱιιιΡΙἱε:ιτ ισειιτισειιτι εσιιι

Ρειιιειριο ρεοόσεειιτε:εσιιι ιιι!·ιι! ρεφ: ιιιτιε

Πεσιιι ριοεεάειεισσεδά Πεσι ιιιιιι Με με Ριισειρισ

ρι·οεισεειιέ εί1 ειἰειιι Πειιε ; ειπα @ισ ροτείε ΜΗ

Πεσιιι εισάσεετε, εισιιι Πειιε Π:: ιειτσι Πειιε ρεε

εεεειιε ισειισΒεεισι· ειιιιι Πεο-ριοόσεειιτε;ν!ιετισι
ίεεισιτιιι·, ειστ Μπι: ρεοεεάειε ὰ Με ,Δ ω: Πειιιιι

Δ _ Ρτοεεάειιτειιι όιίειιιΒιιι ἑΠεο Ριοεσεειιιε: πιεσε

Εν: [ισδἱσἄο. εμε αστειο ιιιιΡΙιειιι ι ειΒο. Έσω εκ ειστε [σσιεβιε

(με ριοεεΠιο Με ιιιιιιιειιιειισ , σε!ιε είε άισιιιιι,

ιεεισιιιι Ροτειιτιιιιιι ῇιιίΙἱσιιιιιιΪΠ ει] Μϊ'Ρωιπ:Μ·

μια; αυτό” ροτειιτιει Ριιίῖἱσειιι Πεο εδώ ρι.ΙΙ'028τεο.

·:_ Π 1 ε ο. Η! ισ ΠεοΜε δ: ιειιΙιε ρτοεεφ0,σσα

0ιιιιιωΕι. σειξ δι Ρτοριἰὲ: ει|ιτισιό ἱιιτειι Πειιιιι ριειδσε1τσιιθΠ_

σε Με ε: ιΠο Ιοιιιιι8. Εμ , ἱιιεισπ οϋΓ!ω" ο α ΙΜ,

ρτοπ·οβι ει ι$·.εριπΕται βπἔἶπι, «σε φ##ΪἐΠ°Μἰ#ι Π”

1όεει. Ριιει·εε ιιιτεΙΙιεσιι: εοιιιιε διιΒειιι ι ειε πιαιε:Ιι ρι·οεείΠοιιε. Γιιιιόιιιιι. ισ ΠεοεΠ: ειπε ειτε-ι _

ΡΜ Ριιτει·,νειε 8: ριοριἰε ΓιΙἱιι:,ντ Γερε βετιρεεε..

ΜΜΕ δεσ σε πιτιοιιε Ρ:ιττιε εΠ 8ειιει·εφ5 (κ Πωσ·

σε ΡΠϋ εειιετιιι·ι : είὶ @Με σι Πεο ιεεει!ιε ΡιοεεΦοι

@σε δι Ροκ: 8ειιειιιτ , ε: Ριιισ8 σ00€τω11°- . -

.ει Ισ Πεο Με εκει ρει·Γοιια ειιιιιιάρ εεε!ιτει·,

1»,_ι_ξ,,_ Ρεεει·,Ε'ιΙίσε,8ι $ριιιισε 5. Μεσ,0Ι2. ιισΠειειιτειιι ισ ι

“Με Πεο σε ροτειε ὸιΩἰιιᾶἱο ι·εαΙιι ,ΜΗ κι τειι!ιοτιδι- ι

σε 8: ρεοεείΠοιιε ίσσόιιιιι: ιισιιι οιιιιιιε ιιιίιιιιθ.ιο,

ασια που ίσιισετιιι· ιιι οι·ιείιιε ριεεεόειιιιε δε ριοεισς

@σε , ριοσειιιι εκ1ιιιιιειισ>Μ ΜΜΜ, «μια Πεο

ι

. . Δ .;·,: “Μ σ 4 α ι.ειιιἱ ιΙΙιιιιίτεττιδειιιθκιιτο τερσΒιιιιτ. ε. Ροιιει·ε σι . ε σε ;.

Πεο τειι|ειιι ΡτοεείΙἱοιιειιι , ιισΠειιι ιιισοΙσιε ιιιιρΙἰ- ΡΜ". Η

ειιιιτιειιι, δ: ισιιιιιιιιω ειἔσἱειιεισιιε ἔωεσιιὸἰωτειιι,

Φιξ ΕΟΤΠθΒΞΠἔΡ- ιιεἔΣΙΙ 5 ιιεἔι και? Με: τσεπε[αΠ:,

φ :τι ισ :Με εεε . Οσο τ. σι σε πισω ι

“πιο 8: ιιιιι:ιιιειει ιι!ιι.·ισιά ριοεΙσεετε, ρει·Ι·ΗΙίι:ι ω,

εστ ιιοιι ισ Πει ίσιωσε: Ριοσσάισο) @ΗΜ ;ισιειιι

Ρετ ΜΜΕ ΡιοεείΕ0ιιει1ι Μάρω πιω Βεσιιι Ριοάιι~

εειτσι,εοιιιι::ιτ; 9σι:ιιιιιρΙιεει,όιιι·ι ΡιοεεΠιοιιειιι Πιιε

εε Ριοεεειειιτεε 8: ειιισειβΙιτει.ριοάσεϊιοιιεπι Επι:

ιειιιιιιιο ριοεισ&ο,εσιιι μεεισάιο σε ιΡΓεπειιιιιιισε

ισ ριοεσει; ,

. Π ι ε ο ε. Η.εε ΡτοεεΠἶε σου ε!! ἱιι Πεο_ρεε

· ιιιοιισιιι ειιιιιιιιιιιοιιιε ισιτι1εσιιιι , Μ! ιιιιιιιωιειιιιε; Ρ"Πω 'Ρ

ἔπιυπιιιιση.ε ή

(Μιά.Ά

“Με”.

σοσ ρω· ιιιοεισιιι ε(ΜΒ:ιιι ε εασ , ίεει_ρει· ιιιοεισιιι

εετιιιιιιι εὁίιιΒΠειιτἱιιἱἰι ριιιιειριο Ρτόσσεειιιἱ,ἰιι επ

άεπι ιιεισι·ε ΓσιιιΉΙειιτΞε : :εστω Αιιιι.Ρτοι:εΤειιιιι

οσε σώσε ριοεεΙΪἰοιιἰι εἴ! Βεσιι ; Πεμ 8. σε Γεϊρΐο

(Πιτἰίἱσ: ειιι:ιτ,Ξεο ει: Βε0Ρ70£0βΪ; Μι». 1. ὸἰειεσι πω·

8ειιΙται Εἱ!ἰω Μὴ, ει δριιιισι Γιιιιᾶιιε,εισἱ Ισα». ι έσβ

ειισι λ Ριιττε Ριειεεάειε) σει”. εΠειι:σι Πεσε:0πμ

ιικιιιιτ Ρετισε Αιιιιιιἱιε , τακτικά: 6°στϋωισ :οι παει τε

Μειι8ὶιἱ 8ρίτσιιξ [ΜΒΜ Με ε: ιιππιἰω |ιεπιἱπι(Μ , βά

ΠειΠ.εεζ @ΜΙ 1ιΙι.ι 3.4: ιΉειιι_ε.φι2. Α: που ειο:εβ:

εΠε νεισε Πειιε, ιιἱΠ ριοεε 10 Πτιιιιιιιιιιιειιε ει: απ»

ΙσιιίειιιιιΜιε ριιιιειΡιο ρισά_ιιεειι. Νιιιιιι Με Πεσι

είι,εισι νεπιτιι Πει ιιιιιιιιιιιιι ιιιιβει:νετιιιιι σοσ !ιοΒετ,

:μή ειιιιάειιι ιισιιιειο Πει στειάσεειιιιιι σοιιιρμι:ιει

μια εσιιι ιιαε παρεα; ιιισΙεϊΡΙιεειι:Γεσ ειδ ριοεεΐ

ίδο σε:: στ ίιιιιικισειιε δ: εοιιίσι:ιΠειιτιειιε ιιτίιιειριο

ριοιιιιεειιιι, ιειιιιιιιιιι ει: ει ρτ0εεάει:ε σοσ ρειιἱεἰ.

ραπ: εαιιάειιι ιισιιιειο ιιιιιιιι·ιισι ιιιιιιειιιή ρι·οάσ9». Ό·

εετιε, εισιιι ιικε ιιεσσιι ριτιιειριιιι έ τειιιιἱιιο Ρωσσ

ᾶο "ισ :Μάσι ρι·οάιιάιοιιε: ειΒο.νιιε!ε Τσεει!οει ”##Φϋ Μ·

κι εάρΠεειιάειιι ιιισιε εοιιίσειΠειιτιιιιιτ:ιτειιι εει·ιιιι- Μ" '^'°

ιιι ριοάσειἱ εσιιι μίιιειριο ριοάσεειιιε , ντι ίο!ειιΈ

`Ριιειἰεσ!ε,ιὶη εισιιι επ .4ειεαβ. Μ, ό: ΝιιΜά Μπι αφ.

ιό. εοιιίτι!:Πιιιιι:ιεΙιτιιτειιι ε:ιιιι εισιτεΠισε ιιιιι·ιοττει.

τμιιιιιι ρειιιεσιιι,εκ ειειιτσιε ριεεεε!ιιιιι οι: Πεο,τιοι:

ε: Παω

217 εεε/ύ

|Ιώπίσω. ·



7;

Νιιπροι· πιο

ιιιιικιβίι'ιτι

Μαι.

?“Ψ·

«Η σούτ.

ι ο.

Μέ πιτ.

.ι . Αίσιο.

:οι

άι Όοοιιι:ιιιιιε 8ι δριι·ι:ιιτ $ινοιιίιε δι ιιι:ι8ἰ8 Ριορτιο

τΙ:Ι)οο,ιιιιΞιτι οι: Ποο. .

οιιιτω τ. Τοιιιιιιιιιο ριοιιιιό:ιιε οτοοοιιιτ (ιιοιι

&ιιε τοιιιι:οι ὁ ριοιιιιοοιιιο ; :τεο ρι·οοοιιιτ μι· πιο
· εισαι ιιοιι ι οιι.ιι55. Κάτι. τις μ. οοιιιοςι Μπι Η

- ο.ΙιιιιιιτΙ Ριοοοιιιιτ μι· ιιιο:!ιιιτι ο οᾶιιε ι οιιιιεἔι , τιοτι

Πιτ τα, ριοοοόοιο ιιιί:ιιιθ:ιιιιι τοιιΙιτοτ άριοτιιιοοτι:ο,

ΙΜ ριιοιοιοἐ τοοιιιι:ι:ιιι , ν: ιιοιι ριοοοιιιι: οιιι;ιοτιι

ι ιιοοιίΠ:ιιτο, τ1ιιἔ: οιιιί:ιτ ιιιιιιιιι ριοτιιιτοιιει Α: τοιιιιι

Με ριοτιιι&ιιτ ιτι ιιιιιιιιιι ρτοτοιιιτ `οξιιΒιιι ριοτΓιιε

τιοι:οΠιτοιο , οιιέι οιιιίτιτ ιριιιιιι ριοοιιοοιιι. Ρωτώ:

ρτοοοιιοιο ν: οιϊο&ιιιιι ι οιιιιιἔι το νι ιιοιιιιιιιιιιιι

μπω: ιιοροτιιιιιιιτιιιιιι τιιοιιιι&ι ο ιιοιι ριοιιιιοοιιιο;

:μια ιιοροιιιιοτι:ιιι ιιιιΙΙει οίΤο ροιοίι: ., ντιι ριοτιιιζιιιττι

Ρ1°0ι:οιιί: οιιιιι @και τιιιιιιοιο τι:ιτιιιθι, 8ο ιιοοοΠιισιο

ιιωιιιι οιιτιι Μ) ριοτιιιοοιιιο. ΜΜΜ ε. Ιιιιιιιιοιτ

ιοιιΙιττ·ι ιιτοιιιιοι τοιιιιιιιιιιιι,ιιοτι ρι·οοιι&ο 'οιιιιιι ω,

ι:ιιιιι ιιιιο ιοτιτιιιιιιι ΐοτιιιοιι:οτιιιοιι:ιθαιτιιι. ΕιΒο

ιιτιιιΠοιτ ιιι ιιιιιιιιι5 Ριοι:ιιιοι ροτί·οιιιιιιι,ιιοτι οτοιιιι

οι ιιιτιιιθ. απο ιιιιΞι ριι·Ιοιιιι ιοτιιιαΠιοτ ιόοιι:ιθο:ι

:ιιι·. ()οιιιιι, ΙπιιιΠοιτ βιώσει 8τιιιιιιιιι οοιοοιιι,

οιιιιι ο:: ιιοιι ρτοοιιθο ετιιιιιι τιιιιιισ.ιιτιιοι Και ιιιιιειε

ἱἀοιιιιτιοι:ιιι ιιιιτιιτει όιιιιιια οιιιιι ριοτιτιἑ ροτίοιι:ιιι

ιειο,τιιιἑιω Βιιιιιιιι ΐιιΒί:ιιιιιιω οιιιιι ἔτιιιἱιι οοτροιιιι

Κοιιι. απ. ιιτι:οοι οιιοτιι1οιιι! , οιιιιι ιιιιοτοτιιιιιιιιε

ιιΙοιιτιΕοιι:ιιι , οι: ΠΠ ιιιιιιιιιιι:οιιι οι:ιιιιιιιιιιιιΡΙιοι

ΒὶΙοι @Με οι: ιιιιιιτ.ιιιΜιιιιιέάοο8ο ιιιιιιτοάιιτιοι

Πε : ροττοιιιιΠ:ιιε νοιο Πεο: Π: ιιιτιιιιτ:ι ιιι Πιο @πιο

το, οιιιιο :ποιου ιιοιι οί: ἱιιτιιιἱτο ιτι 8οιιοτο ροτιιιιιιιιι.

:ΜΒ ιιιιιιιΙιοιτοι,ιιιιιιιιιιιιοιιιιΙιε οίὶ,ιιττιιιοιιἀοὁ Ριο

τιιιοιοι!ιε. ΒΙΕΞεε: τιιτιιϋιιι ίοοιιιτιιτ, ιιιιτιιιιιιιι άι

ιιιιιιιιιιιιό ιιιιιΙτιριιι:ιιτι ΠιιιιιΙ οιιιιι ρτοοοιΠ0τιο,ιιο:1

οιιιιιοἔιἰἀοιιτἱἴιοιιιἰ. ΙὶοΓρ. Με ο:ἰιτιι ίοτιιιιο!ι ιτι

Βιιιιιιοτιι ιιι οϊΠιιἱ Βοιιοιο , σο τιιιιιιιι ιι.ιΒοτ,ντ τιιιΙΙἰ

ροτιοι.ιιοιιι 0ΡΡοι12.:0:,:ιτ ι ιιιιοο οιιιιι ιιίιιιιι Μαι

τιθτοιιιι.Νατιι τοτε τιιτιο 3ιίὶἰτιᾶιοιιἰι οι: πι: ορμ

ίιιιο , πο: Ητιιιτιιτιο 5 τιιιιιιι.ιιιι ιιιιτιιτιι ιιιιιιιιο. ιιιιιιιιιιι

Βιιιοτ, πο Ρτοἰτιι3ἱ€ ιοοιιιιίιοι.τιιτοιιτο ιιιιίιιιιε τιοτι-ο

ᾶἱοιιο τιωιιιιιι Αι! ι:οιιιιιιιιοτιο τοιιίοτι. Μπι ιιοιι

τιιιαιο. τιιτιο , :οι οιιιιι πιο" ι:οιΡοιιε τιοοοιΤοτἱὸ

οοωρι·οοιιι:ιιιιιτ Βιιιιιιιι Γιιιιίτιιιιιιιο , ιιοιι :Η ιιιιιιιιιιι

Μοιι:ΞΗτιιιιο, @τι οιἰιιω Ιιιιιιτ:ιτιο.

Α τι τ. το.τιοτιοιιι τιιιιι.ίιιιιιρ::ιιιι α ιοτιτιιτιο,οοτι

το:Ιο τιιιιιοιοιιι, οι ιάοτιτιθοι:ιοιιο οιιοιιιιιοιιδ., οι ιτι

ι:ιτιοιιο ρτοι1ιιοοιιιιι (0τιιι2.ιιτΟΓ,τιοβο ιιο ιιιιιιιιιιιιιιτ

ω, 8ο ιιι τιιτιοιιο οοιιιιτιιιιιιοιιιιτιι. Νι:ιιιιι οιιιιτι σΙι

ιιιιιιι ιιοιι οίιρτιιιτιΡιιιιιι ριοδιιιάιοτιιε , [αι ιιιιτῦιτι

οοιιιττιιιιιιιιιτιοιιιε , ν: ΜΪΠὶ (Με ιιιιτοιιι ροτΓοιιι ροτ

τοΙιιτἰοιιοιιι οί: ιιτιιιοιριιιιιι ριοιιιιέι:ιοτιιι ίοτιιιιι!ἱιοτ.

Ν”. Νικ· Τοιττιιιιιιε αυτοι:: ιιτοοοάοιιε ιιοιι ιιιοιιιιΕοιιιιιτ μι).

ώρου» _:"- ·
£ωω,"4 θ όιιτοιι:ι Μια;

Πυ”ΜΙΠάθο

ιιιι:ο , 8: ιιι τιιτἱοιιο ριοιιιιοοιι:ιε του

ιιιιιΙιιοι , οι ιιιιιιιοιιιιιιιο, δ: ιιι τοιιοιιο οοττιιιιιιιιἱ

οιιιιιιιιιιιιιιι τιοτι ιοοιιιιιιοιιιιι τιιιιι Ρο1°Γ0οδ. ρτοοιι

ι:οτιτο Γτοιιιιιιιιιτι Ροτιοθ:ιοτιοιτι το!ιιτιιιοτι:ι,οιιιι ιτ

τ ιοτιιι οι: τοιιιιο!ιτοτ Ρτοιιιιό:ιιιο , οἱτιιιο τοιιιιι Ποτ

ορροτιιτιιτι Ιω Π·οιιιιι:Ηιιιι οΒΪοΙιιιαιιι , ιιοιι ιιοιι οΙὶ

ίοτιιιιιιιιοτ ιιιοτιιι&ιιιι. Μ! τοιιιιιιιιτιιτιιτιιιο , οιιιιιο

ίοτιι3:ι!ιιοι ιιοιι ορροτιιτιιτ: ιιοιι: τοττιιιιιτε οριιοΒιιο

ιιιτοι τοιιιιιιιιιιιι ριοιιιι&ιιιιι 8: ρτιιιτιριιιιιι Ριοιιιι

οοιιε ιιττοιιάι:ιιτ ίοΙι:ιαι [και τιι:ίοτιειιι ρτοιιιι€οιι

οι, ιιοιι οοιιιιιιιιτιιοιιιιάι. Οιιιιι ιιοιι ιιιιΡΠοο: , πιο»

τοιιιιιιιιτιιοοιι ιι!ιοιι. 8: τιιιιιΙοιιιιιιιιε τιιιιιιοιο ιιι ιΡω

τοιιιιιιιιιιιωτιιο, ιιιιιιι οοιιιιιιιιτιιτιιο,οιι ιτε ιιοιι: α.

 

` τιιιιἱοι. ιιετιι ΡτοεοΠιο ιιοιι” τιοτι όιΠ:ιιιΒιιι:ιιι

  

ὁ :ιΙιοτι , ντ ΠΙιιά τοτιτιοιιιιιτ ιο ιοί-ο Μοτο. Οοτι:τέι

πιο οιοιιιιιοτο, οι: ὰ ίτιρΓοϊιιωτιδτιιιιι ιιΙιτιιιιιι ιιο

  

ιο; ‹ιιιιι οιιιτιι ριοόι.άιιιιι ιιοιι ι:οιι:ιτιο:ιιιιτ ιιι οιο

ιιιιοοιιιο τοι·ιιιιι.Πιοτ, τα! τιιιιιΐιτι·ι νἱτιιιτο,ιιοιιτιιοτιβ

0 ΡΗ). τ

οιιιοοιιιο. Ηιιιο δω” Ρτοιιιι&ιιιιι ιο 6ιιιιιιιι_ιιιτιοιιο!

°τι3:1ιΓ2, 9:18ιιι ρι·ι οοιιιιιιιιτιιαιιιοιιοιιι ΜΩΡΗ, Ριτς» οιιι:1οπι ηοιητο_ Πιβεβο"ή"ω 5 μ, Πω πω( (ω: Ρ'.

ιιοιι απο ριοιιιιτοι, "κι ν: όιίΠτι&ιιιτι οτι ἰρ

  

Η

οφ». Χ ΡΊ Π. Με ΒἰιιἱιιἱιΡτοξε/ἄοκὶὑωΪ

Πιιιι απο ιΠοι τιιτιοιιο πιο ιιγροΗοβιι @Μπι ι>=ι· _

ριοιιιι&ιοιιοιιι ιιετιριτ, ριοοοόει: νι ὸιίἴιιιΘιι ριιἴ0·

ιια ο ριοι!ιιοοιιιο. Α ο ροΠοι. το.ιιοτιειιι ιιιιΒ.τιοΒο

Ρ.ιιτο κι ο τοτιιιιιιο ριοοοόοιιιο5ιιιε ιιιιτοπι οιιιιι ιιοιι

Π: ιι&ιιι ιιοοιιιοιιτιιΙιε, Γιά τοττοιιιιο ἴιιϋΐἴοπτἰθιι$ιιϋ

οιιΙ:ιτι οιιιιτο ιιιΜιΚοιιι , ιιιιΝιιιι τοιιιιιιιτ οστεο

τω” Επι ιιιιιιι , κι :μια τοοιιιιιτιιτ.

8ΕΟΤΙΟ Π.

έ» ιίιιΡῖειο β ΜΜΜ Ρι·οα$ιισ μ: ιιοιι

οι ιϋιιἱιιιι?

Π Α ι· ιο οπο. νοΙ ἰιι Πιο ο!! ιιιοι:οί!ιο τι::

Η ιιθ:ιιε ίιιιιιιιιιοιι:οε ἰιιιο!Ιοᾶιοιιιε δ: ν0ιιΠ0··

Με , νο! [κι ειιιιιε :ιᾶιοτιοε ιιιιτιιοάιιιτο ιοΜ:

τιιιοιιιοε ιι8:ιιτειιι- ει ριιιιιιιιιι,νιιιι τιιτιιιιιιι οιιτ Ριφ

οοΠιιο , Που: πιο οί: πό:ιο ιιιιιιιιιιιοιιι, οι: Ποιοι οι

ιιιτοΙ!ο&ιο 88 νοΙιιιο ιιι Ποιο. Οοηἔτο ριοοοδιο

:ιζ

ι <“ω- έ

τι(

Β£!Ϊ0 Δωβι]

Πέ

ιιιιιοιττι τα ιτιιιιιιτι; ιιοιιιιιτ ιει:ιιτ οίΐο ιιιιιΙ:ιρΙοιιι ο"#1ΐ:- Σ·

τω» ιιοιι ρτοοοΠἱό ιτιθιιιτιι το ιιτιιοιμιο.τιι νιιιιιτι ιτι

. ΗιιΠ:Βιιιοτι ροΠιιιιι ιιιιιοιιι οιιιίΠοιιι νιτιιιιιι οίΓο ΡΙιι

τοι “Με ιιι!αιιιιιιτι ι ιιιιιι ιιοιι ιιιοι1ιιιίτιο ίιιιιιιι:Δ

οοιιιιιιοτ οιιιιιιιιιιιι ροιἴοᾶἱοτιἱι οιΤο: ιτι .

Ρτοιιιι &ιοιιο ιιιΠιιιόιο, ιι!ιοοιιι ιιοιι οπο: ιιι ιιιτιι Πι

ετιιοτο ρι·οτιιιθτιοιιιι: πιο: ιιιιιιι τιποτα ἀιιιΪΩβ οικι

μια ρτοιΙιιιέιιοιιο ιιτιοιιιιτιο ιο οοιιιτιιιιι Επι; ιιοιι

ιΒιιιιι ροτοί: ρ!ιιιιιιιιε ριοιιιιάιοτιιΒιιε Π: σοιιιιιιιιιιἰ

οιιιοι ι1ιοτιιιι ιιιιΙΙο ρτοἀιιᾶἰο άπο: ιιιιιττιιι:ιιιι δ: οι

Βιιι::. ι. ΡιοοιΠιο ίροοιτιι:ιιιιιτ ι τοιιιιιιιο τοττιιιι-·

ἔιιοΙιΒοτ .

Η?

ιιοιι Με οι Μινι, ιριΒ. τΒιιι2ΠΙΙα,6:1Πι ιιοιι ριοοοίἶ ΟΜΙΐ:- 4

ίιοιι€5 ιιιιιιιιιιι ιιιοιιτιΠοιιιιιιιι.5ι Γοοιιιιιιιιιιιιιιοιι οτι:

ιιιιιοτ ι·ιιιιο , :οι Μ: Δια , 8ο ιιοιι ΡΙιιιοι [ΜΜΜ.

Με) οιιιτι ιι0.::1τ8 ιιοιι" :ιι το ιιοιι ιιτιοοιιτ, ντιι!ο ρο

στ” ω Με, ιιιιιιιιι ω Μαι τιο:ιτιιιιιιοτιιτι οιιιιι οτ το

Πι ιτιιιιιι:ο ω τιιιΙΙιιιιιι ι:οτιιιτιι ιι&ιοιιοιιι άτ:τττιιι3

ιιετιι. . ·

Β 1 τ: ο. Βια τιιιιιιιιι (στι: ριοοοΠιοιιοέριιίΠιιέ

Βιιιιι , Μισο μι· νοΙιιτιιιτοιιι ο ιιοιι ΐριιιιιιιτ Αφοι,

ιιιιιΒαι ιιιΠιιι&α τιιιΙιτοι : οιιιΒιο (με Γροοιο ιιιιιοτ

Με ιιτοοοιιοτιιοε ιοιιΗιοτ ιΜτιιι&ιιε ιτι Πω ο πιο,

δι 8Ρἰτι:ιιιιι δ. @πιτ 86 ιιοιι είΪο ιιι Βοο τιι.ιιιιιτι1

ΡιοοοΠιοιιοε ροΐειι.ιοι ιΙιίιιιιάιι: τοιιιιτοτ,νιιΒι Γο.8ο

οοιιοιι:οιιι ι ν: ιιοιι τω! ία&ιιιιι οπο. Κ:ι:ιο : ριοτοΐ

Ποτιοε ιιιιιιιισ (στι: Ρετ οροιιιτιοιιοι ιιιιιιιιιιιτιιοι:ιτι

1)οο ιιιιοιιι ιιδοτιτο ιιι:οΙΙοᾶιιιΠ ροτίοάιΒιιιιο τιοτι

ροίΪιιιι: , ιιιίι ουσ τιιιιιιιιι οροτειιιοιιοε ιιιιτιιιιιιοιιτο8

τοιιοιιιι Πι. ιιιιτΙΙιθ;ιο δ: νοΙι:ἱο ιιιΒ:ιιι&.ο νιιτιιοΙι

τοι. @ιιοιι ιιιιιοιιι Με ιιτοοοιιιοτιοε ιιιιιιίι ΓΡοοιο

ιιοιΒιιιιο τοιιιιιιιοιιιιιι Ριοοοιιιτιιιιιιιι : οι ιοιιτιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιι ρτοι:ιίΠοιιιιιιι, ι·τΠ- τ:ιτιοιιο ιιιιιιιτα, οιιτιι

τιιιἐ ιτΙοιιτιί·ισιιιιιιιτ , Ποτ ντιιιιιι , τιοτι τιιοιιο ηιοοΞο_

Μ! οιιιιιτι ιιιιιιιιιτιιιο 3 τιιιιοιιο :ιιιιιοτι Ιιγροίι:.ιΠιιιι:ι,

ιιιιιιιιιι άιίιιιιιιιιιιιιτιιτ , ίιιιιτ Με ίμια τιιιιοτΓιο,

ιιοιι τοττιιιιιι άιιιιιιιιιιπι ΡτοοοΠὶοιιιιιιι Γιιιιτ ντι·

Βιιιιι, 8ι δριτιιιιε δ. ιιιιι Γιιιιι ιιγροιι:αίοι ιιιιιοιίιι:

«ματι Γροοιοι ιιο ιιιτιοτιιι. Νοτιιιιτοτ ω" , ιμωβῇιο

σιι·,οιιιιιι ιιι Βοο ιιοιι ιιιι:ιιτ ριοριιιι τοιιιτιοΒιιο οκ

8οιιοτο 8: ιιιτΐοτοιιιἰἔι, πο:: ιιιο:ιιριιγιιοιι ρτιοοιιιο 8ο

τιι:τιε 8: ιἰἱίἶοτοιιιἰιο , οίκο πι:: ρι:τοιΠοτιοιιοριι

Βιιοτιτ οτιτι ιΠιιιιι:ιιτο ιτι οιιιιιἱ Βοιιοτο μοι το&ιοιιιι.

Ϊιιτοιο τ. Τιιιιιιιτοιιι ιιιιιιιιιιτιιιιι ροτΓοιιιιιιιιιι,ίτι

ιιοιι: ιοιιΓιιοίιιιιιιιιιΙο ιιτοιιιιοοιιιι τ οι νιιιιε ΡτοιΠισ ιιιο:τΠιοιιοι μου τοιιΙιιοι ιιιιὶἱιιᾶιτ : @τοι ίιιιιτ

ΑΜ!

Α τιιοιιι, τιιιιιι τιτοοοΒιο ιι ιιιιιοι οι! ιοι·ιιιἰιιιιἔ1ι ιιιο- ·

η;

Πι Βοο , ιι!ιοιιι Ρα ιιιτοΙΙ:&ιιιιι , ιιοιι ετειιιιιιι νοι- Ωω· Φο

Γε. ΑΓίοιιιο οίὶτ ιιο Βάι; Το. ιιοιι τιιιιιιιιιι οίίο ιιοιι-σέ Η β..

Ιό.

ιιιί?οτειιτ ιτι Βοο, ι1οιοι 8.ΤΙιιι.‹μι_το.‹Ιο ριιιιιι.ιιι·τιι. Βιβτιιιιέ '

οι! ι2. ιιοιι. ιιιιιττΠιιι.ε τιτοοοΒιοιιιιιιι Γιιιιιιιιιι οκ (ΕΔ Φ.#β Φ“"ε

ο. Βάια

 



σ·

_ οπο». Χ Πιτ, Ζ)ο Βἱιιἰιιἱι Μποιοι.:

Έ άστο ιιοιιοιιο ρι·οοοιιοπιοι ι·οπιιιοι· οιιππι ιπιοι· το

ιιιιιιπέιαιππιπ οπο: ριοοοιιιοποι τοπιο: ιιιοπιιΕιππι

πω ιιιιοι ιοιπιιποι πιπιιιοιω :οποιοι ι π: οκ πο..

οοίΪπιιὁ ιιιρροποπι πιιπιο ροι·ιοιιππι ιοπιιιοι πο ιρ

οι ιιιίοιπ&πιο: ππιο ιιρ οπο ριοοοωοποι ποοοΠιιι·ιο

Ε. κά,... .ο Μπι πο ιιιιο οι·οπο&ιο,ποπ π πιιιοιέι,οιιπι οπο. Μαι

οπο πι. ιιιιοππιιιι·, οπιιι ιιοριιοπι Ριοιιοοιιιιο ιιιοπιιιιοπιι

Ρι"ΜΜε οοιπ ρτοποοοπιο , πιιοποι ιιιοιο πωπω οοΙΤοιο οι

ἰρίο : ποπ π τοπιο :οποιο ι οιπιπ ιιοπιιοπι οποί-ιιπι

Ρι·οι.ιοοι ο πιο οιΪοᾶπ ιιιιιιιπ ριοάοέι:ιοποι ν: οπιιπ

ιΠπ ποσοι ρι·οοοοοιο , ιιοοοιοι οιιιίΕοιο, οπο. ποιιπ

Ποιοι ποπ οιιιιιοπο οι ποιο πο ριοιΙοοοποοιπ ο ν:

οιιιοπι ιιοΠοι οποιο ιποοοάιοπο ριο:ιοοι,οιοοοιοι

ποπ οκιίιοι·ο ιιιοιπ ποσο οικοιιιίιιι ποπ ποιο!ΈοΙΐο

ιοι;πιιποι ιιιιιοιο ριοιιο&ιοπιι , απο οπο” πισω.

ᾶἱοἰἰιπο Ριιπιππι οιιιΠοπιιππι ι·οι : ιιοριιοπιοιΒο,

οπὸιι ποιοι ριοιιοᾶιο Γπροοπιιι οιιιίιοιιιιπιπ ποιοι

:οι οιοοιιιοοπια; παμπ πιιοο, οποιο ιιιπιπο οι·οοοβ

ίιοποι ιοΒ πιιιιιιο οποιο ι·οοποποι ι ο1°Βο ποοοΙΤπ

πο Γιιιιροποιιι ιιΙιπιπ ροι οποιο , ο ποπ οποιο οπο

ιιιιοποιοι, πο: άπο οι πιο” Βοοε, ποπ ιοιπιιι

οιπιιπι ιιοιίοπιο ριοιιοδιο; οι ιιοιιιο απο οιΤο ποπ

ποιοι, πἱίι ιο οπιιοπι Ποιιπιο ΓοοιιΠιιι , ποοοΠοτιο

οοπίοοιοιιοι ; οι ιιιΓιι ίιιππι οοιπιιοιοοο ροι·ιοιιιι

βοοιιοαιο ιοι·ποτιιιιο ποιοοιοιο οιιιιοπιιιιο ποιο

οπο? ιπ ποιοι οποιο (οοιιιιοπιιπιο ιπιΕΒιοι.Β

ψ ίπ οιο ο. ροι ποπ , πα (πμ οπιιοι ιιιιιι οι
πιο που” Ροιίοπι5 οιιιοοιιοπιιοπβη, ποοο πιἱὸ οι ιπιρι·οοπ

Μ» πι, πππι ποπ οΙΤοι πιοποόιπ ο πιιιοπ'ι ο ιιιιιι?. ποπ

οιίιιπΒιιιιιιι·; ιιιιΡΙιοπι οπιιο ριοιιοάοιο ο οποιο

απτο ποπ οιοιιιεπι : ποπ ο νομο 8ο 8Ριπιιι 8.

ιιιιιπ ιιοοιιιι πιοοπέιιιιο ΓοοιοΣέιιοόοοοπο ιιιιπιπ

Ρι·οοοθιοπο ρι·οοοι:οιο: ποπ ο. πιο ροιζοπο οι»

- ιιιπᾶἔ: απο οπο ίπ Πω ποπροιοίι οΠο πιο πιο·

οοᾶἱο , οποιο π: ι· ιπιοΠο·έιπιο οι νοιοπιοιΒιο ι πιο

ποιοιιοππιοι Επι: νοιοπιιι οι Βιιιιιιοιο $.Τοπι ποιο

ποπ οπο: οιπιοι· ποιο, οπι· πιο πο πιο ρι·οοιιιδιπ ποπ

οίΐοι:8ο τοπιο Πιο πιο ποπ πο ιο ιπιιιιιιοιπ.Βιιιοπ·

οπο: ιΒιιοι «οι ιο νπο. οοιιιπ οι οιιποιριοιιι νοιοι

οι 8ριιιιοι8. οι πιο ο πιο ιιι·οοιιδιπ ποπ οποιο.

οιπιιιιι Μινι. έ. ποιοι· ,ιποοιι, Μπι Μ” οι ποιοι

πρ: οπο οι , ν: .Μωαβ οιιιιιιοπι ιι. ο πιο. σ. ιο.

πο :πιο ποπ ρπι·ιιπιππιπιπ οι οι·ιπιπο οοπιιπππἱοπ

ποιο. Ψποιο[σΙιιι οπο, οι πο, ΛοΒιιιοποπ 4? πο πο,

Μπι πιο @ποιοι , ποιο οι ριοριιπ ποιιο Ριιιιιι , νι

οποιο. . _ ι .
ι9- Ι· Ιοίοιο π. ροτΓοπιι ιιιιρι·οοπβπ,ποιο ιο ΈιιοΜιο

Ε" "ή οι οιιπιπ , οι ιοΙιιιιιπιππι Ριοιιο&ιοπ , ποπ πιο ποπ

"'ΐ"η!""' ποιοίι:ιοοπιπ Ρπιι·ιε οπιιι ιοιιι·ιοιπιο Γριιπιιοπι Μ.
Θ” ο Οιοπιο ππιοιπ [οοιι:πιιιιο ιι ποοο[ΐπι·ιο πιο ιιοιοιιπι

ιιπι ιιιιιιοπιιι οοιιοιιπιιιο , πού οι οιοιιοιιιοππιοπι

οοιπιιιοιποπιοπι οιππιοιο (οποιοι οιιοιπιιοποιοι

πιο ογροίι:πιιι οποιο οοπιιιιοιιοπ οπιπιππι οποιο

ιιοπιιπι πιιιιπο ιιπιπιπ πι! πιο ποπ οιοο.ιιοπ πιο·

πο, οπὲπι ποιίοπιιιιιπε Ρπιιιε οοιιιριοριιοιπιο πιο

ι·πιιιιο: οπο. οποιοι οιιπιππ οι οροι·πιιιιιι πό πιο

Ν [οι ποιοι ιπιοΠοοιιιι οι νοιοπιπιιοι απο οιιροίιπιιι)

ι ·· (πιο ιιιππι οποιο οοιππΙοι ιπ οιοπιο πο οιοποι Μπι

οιιοιπιιοποι , οι ροιίοππιιιπε Ρπιιιε οπιιι πιοιιι·ιοιπ

:ο ηππιππι , οπο: πιο οπο ποιίοπιιιιιπο απο πι,

οοιιιριοι ριιιιοιΡιπιπ ιπιοΙιοοιιιοππι , οπο. οοιο οπο

οι Βοποιοτιοπιπ , ποπ ποιοι: πο πιοιιοοοιιιιιι οσοι:

'πω, πιιιιιιιοιπιιπιο, ιιίοιιπιι οιροίιοικο ο (πιο

οι Βοο οι Ριορι·ιιιιιι οοπιρΙοιποοιππι ιιιιιιιιιι ποικ

ι·πιιιιιο: οπο ιιοιοριοριιοιπε Γιιιιπιιιιπ οι , οοιοιιιοι

οιιιιπιο Απιοιιι, οοιιιριοτι ποπ Ροιιιιι,πιιι ριοοι·ιο

κι", Μ, ιπιο Γριι·πιιοπ, ποιο οι ριοριιπιπ οσιοπιοιποπτυπι

;;.···ι······ νοιππιπιιι. @οι νοιὸ 8οιιοι·πιο οι Γο|ιοι ριιιπο

°Ρ:::έ;.” Ροιίοπιιι οιοιιιιοοπιιο·ροι ιπιοΠοοιιιιο ι Γι.ιιπιο νο

·ύ·ηάι. ιο οι οιιππι ιοοιιοπιτ'οιοποοοπιιι μι· νοιππιπιοιο,

_ οι

ποπ ροιιιιι πιο ροιίοππ ιο ιτοιιοπο οοιι”οιιποοπο

ιιιιοιιιοιιοππιιιπιο πωπω απο ιιιορι·ιοιπιο 80ο

ποιπποι , πο οποιο ιιοι·ίοπιιιιιπιο Χοποπιιιπο οπο!

Ριορι·ιοιπιο Ιριιππιιι ι ιππι :πιο ποιο ποοοιι οπο

ΙΙιιιιι νι 8οποιπιιοπ , ιιοπιιιποι ιιιιιπιιππι οπο: οι

Βοποιπιιοπ πο· ιπιοιιο&πιιι , ριιπιιοπ ροι·_ιοΙοπιπ-:

ποιο , οπο ιπιοιιοάοι οροιπιιοποπι ιπροοπιι:οοπισ

ιιιοπιοπιπιπ ποιοιο ιιιιιοιιο Βοοοι·πιιοπι ιο ποιοι

ποπ οι! @Μάο , οι ρπιοιπιιπ:: Νοπ ροιιιιι πιο

πιο οοπιιιιοι νι Βοποιοιιοπ ι ποπ οποιο οοπίι:ιιπο- .

ποιοι· νι ροι·Γοιιπ ιοπιιιοι· οιιίιιπά:π_Ξι ιοι·ιιιιιιο @πιο

ιπποιο ;οιΒο Η πιο ιιοοπιι οοπιι:ιιιιιιιοι Ρπιοιιιι.ι

ιπιοιο, νι πιο· ιιιιιιιιοιπ Γοοοππιιιιιιι πο Βοποιππι!οιο,

ροκ οπιιοιοιπ οοπιιιιοι ιιοοιιιι ιιγΡοιιιιιοο ιιιίιιπᾶπ

ο τοι·πιιποποποιπππο. Τιιοι οπο νιιιιιι Γριι·πιιππ.

οιοοιιιι οΓιο οοπιιοιιιιιο_ ιοοοποιο ιιοιίοπέ ι ποπ “ο

Ιοι .ῖίι_ροιΓοππΙιιοι οοπίιιιιιοι·οι ριιιιιιιπι , οπο, πιο

ιπιιοπο οοιίοππιιιιιιιι οίι ιποοιιιιπππιπποιιιιπο.Όο

οπιιοοπι ιπιιοποιο ποπ ιιοιοιι οιιιοπ ιιοιιοοπ πιο ο.

Ριπιιοο οοπίιιιπι νιι·ποοο ι·οιπιιοιιο οπιοιπιιπιιι ο”.

8ο ΐοιι·πιιοπιι, ω! Γοιπ ιιπιοιπιιιιιο οοπι ρι·οριιοιπιο

ιππιἴιιο ιπιπιποπ οιοιπ οι·οοιιοιπο, οπο ποπ οποιο

ιιιιι ίοιπιπιιιοι· ροιίοιιπιο λ ροιοιι πιιοι·ι επιππιππο

οπο; (απο :πιο ΡοιΓοιι πιο ιοι·πιπιιιοι· οοοιιιιιιιι. ›Δ;

β _ Μισο 4. Ποπ ρο!ιο ιο Ποπ οδο ρ!ι.ιιοι μι· .' πο: Σ·

ιοππι , οποιο ποπ πΒιπππιπο , ποιι οιοπιι ιοπιιιιιιι- Η'""Ρ'Η

απο ροι·Γοππιπιπ ιπ Βοι:ι ποοοοπιιοξοποπιι οιοοο_ι: Ρἐ"ῦηψ ·

ιο οι·ιπιπο οιοιιποοιιιιιι8ο ριοιιι.ιαι. Νοοοιι οποιο β 3

ιο ι)οο οίιο που. οιιἐο, οποιο οοιιπιοιιο&οιο, 8ο

νοιιιπιπιοπ3,Μπιοι οιοο.οπιιιιι ροιίοππιπ_πιιιιοΙ:

ιιρΙιοπιιο , οπο ποπ ιιιπιιπιοι ιπ.0ιἱΒΐπο πιοιιιιοοπι

ιπο _Ριωιιοι , ποι οι πιο ΐοοιιιιοπιιπι ποιοΙοιπει ·

πιιι· ιοιπιιοπο πΙιοιιοι Βοποιἰι: ιιιιιιιιιιο ιοιροι·ιιιι;

ιιοροιιο&ιοποπι ι·οοπεππιιιοιο πιοιιιιι ροιίοπιξι

Νπιο ριιοι ιιιιιιοι·ιπι ιιιοιιπιιοποιοιπιροε απο:

ππιιιιιιιοιιι ποιοιοιιι , ιιιιοοιιιο οκ ππιπιπιοπ πιο

ιιοιππι οιιιιιιΒιι , πιο ροιιιιιι ιιιιιιπΒοι ποιπιιιιό

ιιιοριοι οριιοιιιιοιιοπι , οποιο οίιοπιιπιιιοιιιιοΙο

Μπι, ιι οιιιιιπΒιιοιιιοι, ποοοίιπιιοπιιιιιιοποπιπο

[οποιοι Ιιιοιιπιιοποπι . άπο ποοιποπο ιιιιοιιοπροι

ιιιίιιπ&ἱοπιε ίιποι: οι: οπι_ιιἱε_.ιιιίὶἰιιᾶιο ιο οπο”

ιιοπο Γοποπιπ ι·ορπέιιιιι Οοο οπιι ιποπιιο , .οι πιο

ιοιιπιο: απο. Ροίιοιιοι πιο (πρροπιι πιίιιπ&ιοιι

ποιο, 8ο ιιιπιιπιιοποπι ιπ οιιιι·οιπιι 'ο οποιοι ιππ

ι!πιοι·, ππιπ οιππιε ιοιπιιο .ποπ ποπ ιοποπιπιιπ

οιι€ιπο Ρτοπιιοοπιιι οι ριοιιιιάζ πο: οι διοιιιτοοι

πιι,8ι οιιιιπιιιιιοπιπιπ, πο: ιποοιιπιιιπιιι,οπι ιικο

τοοιιιιιι2 δο ιοοιιιοιπιι : οποιοι πιο ιποροιιππι ιδί

ίιλιποιιοποπι , ιιιοιιιο πιιοὸ ιιπιιιπιιοποπι οιιιιοπιος

απο , ποιο οιοππιιιι· οποιο νοιπιίιιιιιιιιπ,οοπιιιιο

πο! ιππιιιοπιιπ , ιοοπΓοιππιιπ νοιιιιοπι`οιπιπ_ι οπο. 2

Νοοιιο ιππιιιιιιιοπιι ποΓοοιιο ριιιι·π νοιοπ._ποι

Απιοι·οο ποιιοππιο8.ἱπ Ποπ: ποπ @πιο , @πιο στο·

πι. -ί=ι

Ποιο κι”.

πιο »οποιοι

πιο οιιιοιΠιπε οποιο ιζοιοι. νο! Απο” οι ίιι- ιΜΜω_

ιοι·πιιπ ιιιιι «οι ιοιπιιπο , ποι οὐ ιιιοπο ιοπιιοποι πι

ποιίοι· ποπ οι ιοοιιο ιοιιιιοιιιιιιιιοοιιο, ποιο οιο

Γοπιροι:οίι: νιιοι δ: ιιιοιιι , ?τοπιο ιπί·ιοιιοι, οι ιπππ..

ιἱποιιιο : ποπ οι: ιοιιπιπο,ιιοιπ Μο πιο: ιιιιιοιποοπιοι·

οπ πιο‹ιο ιοπιιοπιιι , πιο οι οοιοάο Βιιι οπο πι· ι)οο,

Γοιιιροι ίπποι ποπιιποιιιιοι οποιο, νιιι_οιο οι: ιο πιο-π

οοιεπιιοιιοιοι·ιοιππιπ πιιι·ποιο. Ποπ ιιοιποιοιπππι

ίοΙπιιιιιιιιιιιιοπιιο. ιιπιποιιοπ ΐοποπιπι ιπ ιιιπιιπιιο

πο οι οιιιιοοιπο ιοι·πιιπι ρι·οοοποπιιι: τω ιπιο ν"

οπιο , πιο Α πιοι οι Βοο ριοοιοιι ιΠιοιιιπποε;

ποπ Γοιιιιιι οι Βοποι·ο ροιΕοάιοπιέποιοιοιπι , πο στο

ιιιιποιιιιιιιιι νοιιιιοπιιι. Νπιπ οοιο οσο οι @τοπιο ιππι ι·οιπιιιιιο : απο ιιοπι ίπιπιιο:ιι, ριοοι·οοιο;ιι·ι

ἔ ιιιιιιπο1π πιιιποιο οποιο, ιιπ οι ιιιΠιποιπ πππιοιο

ο ίποιιίιοπιιπ,οιιιο ποπ οι πιιπίιε ιιιοπιιοε ιο 2οποιο

ε ποιίοπ:ιιιιπιιο,οιιππι ππιοιπ:. οπο. Η πιο οποιο

νοι·οπ , νποπι ποπ οοπιιποι·οιιππιπιόππ]οιο πιο.

π θιιοποιο πιιοιιιιε ι πο ιιιοιπιίο ιπιιπιιιιιοποποοιο
ι . Δ ι €ωπο!

 



ιι.°66

Δ εεοει·ετ Ιίιπιτπιππιιπ Ρειϊοάιοπε ιποιιιιοιι:ι!ι; ι:ιΒο

ποπ ρι·οεεοει·ει Γειοποίιιπ οιιιποιιι Ρειίεάιοπειπ

Μ" Ρ0ΐΒΒί!επι νει·Βι- Ιιιΐι:ιο ι. Ειπε: Ρεποπ.ιε [παο

0°",α·ω· οεπιει ποοεπιιιιο νιιιι, πει:ιιιιι: πιω επι οποιοι Ρετ·

πιω, πεπιρε $ριιιιιιι5. ριοοιιάιιιο. Κιιτιοι άπο

πι οπιιππ Ρειΐοιια ποπ οιΠίπειιοπιιιτ, πιο ρετ ω.

Βιιιειιι ιστοοιιοεπιιε οι ρτοοιιάι,ίι Μπι ποπ εΠει

ριιιιτιοιιιιπ διιἱιιιιιε δ. πο εο οιπιπΒιιι ποπ Ρώτα.

(3ιι:ιει·ιιιο δΡιι·ιιι.ιε δ. ειιιτι ίπ ιοιιπιπιιε ιιιποιἰε , δ:

πι Πω ποπ πω: απο ριοεείΠοποε,οιιο.π ιπτεΠεάιιε

οι ι·οπιπιπιπ , πεοιιπ απ οποια ροιίοπτε ρτοοιι

άιιιιιει πο ἰπ ἰρίο ΓοΙιειΠππο ποπ οι οοιιιΡ!ειιιι ι·Ι

πιο” ΛΡτοΕ€~0 οπιιπ:ι. ι

η. Απ τιιιιοπειπ οπο. εοπεοοο, ριοε:Πιοπει οπιἰ

Με είπε Ρετ πάω ιπιεΠοάπε 8οι;οΣιιιιιιιιιι. οποσ

τιιιιιεπ πιο ποιο, "Μπι ι:ιπιίιιιι είΐε ριοεοιππιιαιι.

Ρώπα πιο, Νικο οίὶο ἰπτοΠεάἱο οι νο|πἱο οΠοιιτιει!ι5 πι: νπιι

«ιιι/πι μ· ιο Ι)εο, ιιοΙιιιι: τιιιποπ ρι·οοοβιο·οοΒιιιιι ποιοι είπε

ΠΜ· ιπιιιιιρπιι; πιο ποιο ποπ ιιιιιιιιρΕπ::ιιιιτ πει ιιάιιε

εΠἙπιΜεε , οι πει ιοπιιιιιοε ποιἰοιιιιΙεει (πιτ οπ

ιι:_ιπ ιπ Βεο ποπ πι; νιιο. :οποιοι ΡιοοεΒιο ριιιΒιιιο

ειοαοιιιιπε ἴπτειιποἰτπιτεπι νιιιιιίοιιε πάω πιιεΠο

άιιε δ: νοιιιπι:ιι:ίε, οΙίιιποε ιιτοΒ.ιιἱ ποπ μπώ,

. οιιι*ιιιιεκ Πεκ, οπο σοιιίπιτ, ιο Πεο επι: οικω ποτίσ

ιιιιε ριοοιιάπε ι δι ι:οπΐεοιιεπτει οιιιιε πιοεεβιοποε

,_4_ πωπω. Λο ι. εοιιθτ. οιο.ππιει:. ΦΠ ιιιΒιιιιιι ιπ

επι «»ιβιι,·τεππιιοοοποεοοι ειιιεπΠιιὸ, ι;ιοΒο. νποειιε8. εσπ

ΐες:ιπιεΙ!εάο οι: πιιιΙιιρ!ιειι.ιιοπο εκτεπΠιι:ι. Λο ι.

Ριοο.οιΠ;. πιιποι ιιεςιιιιιπι ειιιίοεπι νιιτιιιιι Με

Ρπιι·εε πάω ποειτοιιιιιιεκιεπιιοδ:, «Μαιο ι ποπ:

οιιιιιι ἰπτεπίπιο , απο. Νιιιι ροτοΠ: εποεπι νιττιιε

νπἱιιοειι. ειιιι:ποι πο Ρπιπ:ε εάπάικοιιοιιιιιι νπιιίἴ

@τω οι ποαι:ιιιιιιι.ιε ιπτεπιιιιο, ιιυπιιε ποιοοιιιιτιιε

εκτεπίπιει Λο 2. πιώ. μια: οι: ιπιπιο. Λο 5. εσπ

απο, πιιιιιι·ιιιπ οιιιιπ:ιπι οιιιΉιπει ριοεείποπο εοπι

ιπιιπιειτο ο ιιοετοιιιιτε 8: ιπππιιὲ ιιιτοιιΠιιο , ποπ

ειίιοπίιιιθ έ επιπ οι ν!ιετιίιε ι:οιπππιπιαιΒιιιε πιο

ρι·οι:εΒιοπε ειιιεπΠιιο : που: πο: οιιιιιπΙιοει ιιοτΓο

η: πιιιιιιι.τεπι ειιοεπι πιιιιιιιι ιειππιπ:ιτιιιι ποιεειιιιιιο οι

ΆΙ"°,π,_,__ π1πππο πιτεπίπ1ο, ποπ οιιι€ιιίιιιοι Λο ε. οοποτπιι

πεε. πιιιιοι. Με: επιπι ριοεεΒἱο οπιιπιι ιιι ιο.τιοπε

εοπιιιιιιπιαιτιοιιιε ι ιιιεειοσειιιι· Ρι.ιειιπιπο ΐοιπιιιΙπ

πιο επ π:ιτιιι:ι οιιιιιιιιι πι ιειιιοπε ιιιπιεπ Ρι·οοιιάιο

Με ΐρεοιπειιιιιτ ι ιειιιιπιο τοκοι , πιο ιο ρειΓοπιι

οι·οοιιά.ιι

$ΕΟΤΙΟ ΙΙΙι

μι» Ρωτει· Ρεοσώίοπει ισα/παπι, [ιππασία

πιο αά2ιω, τω» ομ].ιιιιέ: , που οπο·

π ιίωέπάσ ε

Βή· Κ ιο ιι οπο. ιιιιιο πωπω· ι τοπικ ει·ειιτπ ,πι

Μβϋ οιιιιιιιε :ιάιο 8: ριιΒιο τι: πιο ποπ οιΜιιΒιιιιπ

:οι ιειιιιτει , οι ιιιποιε ιοεπιιοι:οπιιιι· ι·ειι!ιτοι· :πιο

ιεττοιιιο οιοοιιάοι ειΒο ειπῖ ιπ Πίιιιπιειρι·οοιιάιο

πάπια ποπ οιοιπειιιιιιι· ο ροΒιιιο, πιο νιιιιοιιο πισι

:οποιοι απο ρειίοπἔι ριοοιιάιι: οίοιιιιι· ιιιιιοιπ :ι

άιιιιι Ρετ Ιιιιοιτιιοιπεπι :κι ρι·οοιιεεπε; Ρειίδιιιο πιο

μι· !ι:ιοίιυοιπειπ :ιο ρι·οοιιάι.ιω, ()οππι·ιπ. ποπ ω

ποπ ριοοιιάιο ριιιΒιιιιι,Γεο ειπιπι :ιάιιιιι οι τω,!π,ε

ιιιιιιιοπε ι ροτἴοπἔι ριοοιπ:έιειείι: ειιιιιι πιο” νειιιτι

οπιιΒιιιιειε, 8ε ιιιιιιιεοπιιιιι τετιπιπιιε, οπο ίοιιπππιει

οοιπιποπιαιτ είε :ει·πιιπο νΙιιιποιο. Ιιπριιιοι αιι

ιεπι απο ριοοιιιτειιτε ιοεπιπιεπιι ποπ Γοπιιπ ισοπ

ποιο νΙιἰιπιιτιιιπ, οπο, ω ετπιιιι ιπιπιεοιιιιιιω,πιο;

-~“ΐ° Χ τη 1 1. Βε ποιοι ι>ιι52επιπ2Μ

τειιιιοπο ρει·Γοποι ριοοιιεοπτιε ι οι ι·οπιτιο ρει·Γοποι

ρτοοιιεεπιιε ιπ Πεο επ οιιρ!ειι ι1επιπειι τειιΙιιει·,

:Μετα πι Ρέιιιε τεί-Ρεάιι Ροή , οπο· Βοπει:ιτιο πιο.

τω; :παπι ιιι Ριιιι·ε ο: ΗΜ: τεἴροάσ ΒΡἰιἰτΠϋΓιιιι
άι, :με Γριιιιιιο πάπια πιιπι:ιιριιτιιι. ς - Δ

Ό τ οο π. Ρι:ειει οικω Ριοοεπιοπεε @ιιι-ΗΜ μ.

ἰπ Ρειίοπιε ρτοοιιάιε , ροπεποιε πιω οιιω ιιάιιιιο Λάρσα πιο:

πι ρει·Γοπιε Ρι·οοιιοεπιιοιιε , τεει!πει· ιιΡᾶἴ5ινἰ$ οι· “ο”, “Ή"·

Ππιάω, ιιΐοιιε ιεΓροποοπτι:ει νι €επει:ιιιο πάπια ιιι

Ρ:ιιι·ε , οπο: ιεΓροποοι ριΓειιιιι: 8οπει·ιιιιοπι νει·ὶ›ι,

οπο πατιιιιτιιε οιιτιτιιι6 δ: ΐριι·ιιτιο πάπια ιιι άπια

τοι·ε, οπο: τε[ροποιοτ ἴριτπιὶοπι ΡεΒιιι:ιε 8ριιιιιιε 8.

τμια·ιιρριοριιιιο ποιπιπε Ρι·οοειιιο πιιιισ:υΡοτι1Μ

5.008.ι.ρ.π.μ.ιτι. :πιο πο· 8:ΙιιιΔιπ.ιαπι Μπι.ιπ ι ο

Μ. 26ο Ριιιιιιιιιιι. οποσ πάιιιιι ιιι Πω :Η μ” τω·

οιιιπ πάσι απ. ιπτει.π·άυο.8ε νοπιιιιοτιει οοο-εδά: ο

ιπιπι.ιπιπτιε ; οε ι·ιιτιοπε πιω επ , ντιπ ρειάάο

ιοειπ ειιιιι ριιπάριο Ρτοοιιει:πτε:α8ο οι·ἱΒο εάπ18

ιιι Πω οι πι1επι απο πιιιιι:ιριο ριοοιιεεπιε , ι·ειιΙι

τει· οιΠιπά:ι Ξ ιειιιιἰπο Ριοοιιάο,8ιε.Μιποι ιιιιιετι

τσιπ ει: ιιοιπιιιειρίο, πιιιιι ιπιιιιιιιιεπε οπιιιιι ο οιιὸο

πι:ιπετ πι ριιπειριο , ο :πιο σο: Μπι οι: οιΓειιιιιιπε,

παπι ιιιιιιΠεπε επιπίπ ιιι ιεπιιΕπιιιπ ριοοιιάιιιπ,

ειιιπ οπο ιεειΙἰιοι· ιοεπιιπε:ιτιιτ ι πιιιιιιιιιεπε ιιι:ιιιει:

πι ρι·ιπειριο ρι·οοιιοεπιο. ΕκρΙιοο, ἰρΪι είππιιιι!ι: απ.

πιιεΠεάιο Μαιο οιιπτοπιι: οειετιιιιπιιτο ιεπιιιοπε Ε82Μ

Ριιτειιιιι:ιιπ , :οι πάπια ρι·οοιιάιο Ροτιοιι€8 838ποπ

πιο, οι: οάιιιιπε εοπιπιιιπιι:ιπιο ιι;1ϊιιι2 ιιιιεΙΙιοεπιιε;

πω: ι:ειοειτι εΠΐιπτιαΙιε ιπτοπεάιο , οιιατεπιιιι (πω.

ιιιιιιπιπ τεπιιιοιιε πω, οι πάιιοπε ριοεοἴἔἰο νεοι,

δ: ριιΓειιιο εοιπιιιιιπιι:αιιο ειιιίοεπι οποιο: ἰπιεΠι-|

Βεπιπ ι πιιιιΙιτει· ειιοειιι ε!Ιεπιιιι!ιε νοΙπιο, οιιιιιε

ιιιιε οεπειιιιιπιιιιι ριοριπιιιιε ιιιιτιιτιοπιε , οιιιίιειιτο

ιπ Ρ:ιτιε δ: ΗΜ, επ ιιάιιιιι ρτοοιιάιο διιιιιιιοτιε,82

ιιάιιιι!ιε εοιοιπιιπιεπιιο π:ιτι11°2 νοΙεπιπ.Οοπιιο νοέ

το, ειοειιι οΠεπιπι!ιε νοΙιτιο οειειιπιπο.ιιι ιεπιιιοπο

Βιιιι·ιτιιε 8ι επ ιιάιιιιιιιι Ρι·οοεπιο Αιποιπ ποτιοπιι

π: , δ: ροΒιι1:ι εοιππιιιπιι::ιτιο επιίοεπο οποιο νο- _ `

πω. Α: ποπ ιιιιππε ἰπιεΠεάιο ει: νοΙἰιἰο πάπα

Ιπ ιοειειιιιιππτει ιο!οτιοπε πιοοιιεεπτιοεπιιιιιιπί:

αι ιιιιπειριο ριοοιιεεπιπειιιοπι ειιοεπι οειειπιιποι:ι.

τειιιτιοπε ιιι·οοιιάι,είΗπιι·ιππει τειπιιπο Ριοοιιάο;

οποσ ποπ πιιιιιι: ροπιῖοιι :ο πάπια οτιεο Ριοοιιεεπ

ιπ,ιπι·ιιιιΓεω ιπιιιειριο ριοοιιεοιιιι,οιιΞιιιι οποιο.
οποσ ρι·οοιιάι , ιπιιιιιιρεαι ιειιπιπο Ριοοιιάο. Έ

εοππιιπο :ιάιιιιι ιιι οοιιάἰο οι ιι·ιιππεποεπ - 30·

ποπ οιοο Ρι·οοιιεειππ πο Ριοοιιάιιιπ , Παπ πιο (Με

ποπ επ ιι:ιππ:εποεπτειιι οτοο ριοοιιάί πο Ριο

οιι€έπει ιεπιπιι: επίπι Ρι·οοιπάοοι ΐιιιιπ1 ριοοιι

ι:επε ΪοιιππΙἰτειᾶρει· ριοοιιάιοπεπι , Πι:ιιτ ριοοιι-_

εεπε ίπποι πιο ιιάιιιπ πει· Ρι·οοειειοπειιι. Νεοιιπ

Φωτο!!! ι€8Η5 01°ο0 ιοεπιιπειιιι απο ιετιπιπο, πο.

@που Φο: : @Μπι πριιοπιιτ είΤε ιι:Γροοιιιπι ι·ειοειπ οι

ω Γι: ἰρίπω ι Νεο ι·εριι€πιιτ ΓΗΡε&ΕΠΠ τιπππ·επ

οεπιιιιοπι ιοεπιιπεπτι απο τοτπιπιο ,πο οιιειιι οι.

Π 1 ο ο 2. ΟιΕ8ιιιεε ιιάἱιιω ποιι οΠιιπειιιιπιιιτ ει:

τειιΙιτει πι πι. ΕΠ ι:οιπιπιιπίε .9ιιιυπ/Η. ειιοεριπ πιο· ἔ8ἔ··5 "ω

Μ,ΜΜΜ ρω.ω.6ο. μ. ώ·Ατ89π. οι ι. Μ.ι3.ιι. ι. "'ω""ξω

απ. π. ποπ πιο πρι. Ριιιιο:ιιιι. οιι€ιποε ιιάιιιο ιιι

Πεο οἱίὶἰιιἔιιι ποπ ΡοΠιιπι, πιο Ρετ ιιτοοιιει:ιτοε

ρι·ιπειριστιιιιι Ρ:οοιιεεπιϊιιιι;ι , ποπ Ρετ πάω είΤεπ

τιιι!εε , πιο εοιπιιιιιπεε ρει!οπιε πιο. ίεο ΡιοΡτιοτπ

το: Ριἰπεἰρἱοιιιπι Ρτοοιι:επιιιιιπ ιιι Πεο Ποπ οι

οιιιέιιιιπτιιιι·ωπτοι; π:ιπι ριοριιετιιε , οπο ?παει Δ

Βεπετοι :Η Ριιιι·ιπιιοε ι ριοριιειιιι_ οπο Ριιιει· 8ι ει·

ω” ΡΤΟΧΪΠΊὁ ΓΡίκ1Βτη8Η ιεπιιιο δριιιιιοιιε: οι πω:

ποπ οιοιπΒ0ιωΓ ὅ Ρειτετπἰτιιιε δ: Ριιιοιιοπε; επ: ι

επιιπ εποειπ ιπ Ρπιτε 8: Μπι ο νι ἰπ[ιιὶ; οι·Βο πει:

ιιοπι ειιιιιιι ο ρτοοιιοιιιιι· :οι ι1εοιιιο; «που οποιο ιε ; ίριιιιτιο πάπια οιπιιιΒιιιιιιι· τειι!ιτει ο Βεπειιιιιοιιο

Π· οιίἱιιιειιιοεοετ ο ρτοοιιεεπιε. Ροίιι:τιοτ οπο. πι· ιιάιιιθι. ·

Μ” 2: πο οι ;οιΐΒο πάιιιο. πι Βεο ιπιιιπιει:ο εοπΠπιιιιιιι·
Ό ιο ε ο : Οεπιι·.ιιιο ιιάιιιιι οιεπ ιοΙππι ?απο "Τ

πιτπποπιι οι



Β[2ιιιι:.Χ ?Ι Ε ι=ιωιοιιιι€οι· ο

:ι:ιτι ,9ρι:::ιο ιιδ:ιιι:ι ρο.:α:ιιι:ιι:ο ο: ιιιιιι:ιοιιο:ιι; :ιι

εο!ρι:α:ιοαάιιιι,Κιι::ιιι ι·α:ιοιιο Βιιιιτιο:ιι:, :απο

ιι·ι:Ιιιιιι: , ιιιιι:ιιιΒιιιιιι: .ιι εειιο:ιι:ιοιιο ιειωι. ή»

ιιρειιιιιιοι $ρι:ο.:ιοιι:ιιι :ιο:ιιι:ιιιι ο:οιιι:ιιο ει: ιο:ιιιιι.

Με: οπο:: ριι:οιοι:ιι:οιιι δ: ιιιιι:ιο:ιε:ιι ,ο ίο:ι ω::

:ιοιιοι:ι ΐρι:ε:ιοιιιε :οΙ:Μιιυιιοπι Ριιιιι δ: πιο, ιιι

Ποιοι:: νι::ιιι :Ρο Ιοι:α:ιιι.ι ιιιιιίιΙΙιτ ο ν: ιιι ιιιριιο

ω:: ιιιιιιιι&ι8,οιιω ίι.ιοροΗ:: ο:ι€ο ιρι::ι:ιιια τοπιο

:ἰ: ::ιιι:ΐιιιι €0ιιτιο:8: ι οιι2ο οιι:οι1ι :άπο νοικο

:στο , οι:: όιικιιι::ιιετιι ίιιιιιι: ε: νι::ιι::: :ιτοι:ιιιιο

ο:ιΒιιιιι:ι:ο , ιιοιι ιι Γοροοδιο πω:: οοο3Ρι:::ι:ο,

ν: Μιά'. -

Π ι κ: ο ο 3: Ειιιι.ιιιίι ιι&ιιιΕ: οιιΒιιι:ε :ιοιι Με::

Π:: σ:: Μ. κ ι ι- - -

“ή ,ή .ω ει18ιι:ιι: ΕΧ:12Η.Πι: :ςιιιι::: :Μαιος ίιιιιριιοι::: :ιι

;",,δι “ :δικια ιιιιι: :Μιὰ οτιει:ιοε , ιιο:ι «Με ::ι.-Ρ·ιιιιοιιιιι.

ο ιιι ο:ιει:ιο5 Μι: ::ιιιιιο:ιιιιο:ι:ιιοε ::ιρεθ:ιιιιιιι

:::ιιιιιιοε οιιΒιιιει:οε, :ιιιιιιι:.ιιιιιι: :ιιι ιιιιιιι::α:ιο·

:πιο :::ιιιιιιοτι.ιιιι ο:ιΒιιιιι:οιιιιιι: οι :::ιιιιιιι ο:ιΒι

ω:: Πιο: ιιιιο , πω: 8: $ρι:ι:ιιε δ. οιεο δτεο:ιιιιι

οιιΒιιιο: ιιιι:::ι:ιιο Πιο: ιιιιιιι|ιοι ι οι ιιιιιιι,ι::ιιιιιιίι ιιι Ε,

ει: :::ιοιι: Ρι-ιιι:ερη Π: :πιει Πω: :Μαιο Βιιι:::ο:ιε,

ιιιιιι:ιιιιιε :ο Μ:: ιιοιι δ: ιιιιιιιιαι ιι Ρειιο:ιιι:ει:ο δ:

Ειιιιι:ιοιιο, :μια :απο :οιΡιοι: ::::ιιι:ιιιοι :ΜΗΠ

' απο Δ. ποιοι:: δρι:ι:οοι δ. ιιιιιιιοικι:ιι: ν: :ιιιιιο&ο.

. :οια:ιο ὰ οιι:οιιιι:α:ι: ε:: ΕΙι:ιτιριι:. Κρ:ιο : ::Ιιι:ιιιιι.,

ι ειιιιι :ο:ιι::ι ιιο::ιιιι ότι Π: :κι ιιι:ο:ιιιιι , ιιοιιιιρο οι!

| :::ιιιιιιιιιιιι ιιιιιι:ιιιιοιιιοπι τω:: λ :::οιιιιο,οιιοπο

σ ::1ιιιι:ιιιιι:, που ἐ ιιι:ι:ιιι::ιοιι:ο, ιιι οιιο Μι. εξω

Οι: “Με ουσια: :88:ιο:ι οιιιι:ιρΙιο::ιι: :ιιι ιιιιιι:ιριιαι:ιοιι::ιι

",8·2· 'Μ' :::ιιιιιιι οι::ιιι1::ιι Μ! ΓιιΒιεᾶιιο::ιιιίἔ:ι: ιιοιι :ιοί

ω.

ι Ή·
σ

 

 

σ

Μαιο:: 'βτοὲ`ιιοοιιιιἰ; ιιιιιιιιιτε@οι ίο:ιιιιιιι:οι

:οιιΩι::ιι:Ρ::(οιιιιιι , :ι!ια·:μια ίοιιιιιι ωωΡω Μ»

2ιοιιι:ιι οιιιι:ιριιιιιι Ρ:οἀιισοιιὸἰιο:ἰ8ο.8!ι¦©Ψ ιι&ωδ

πο:: :οιιιιιιιιιιιι: ιο:::ι.ιιΞω: ο:: ::ιιιιωι:ιιι ο :ιιιέ

ΐοι·ιιιιΙι:οι·ιτο:ιίξι:ιιι:ρο:ιιιιισιιι , πιο :ΙΜΣ €0ΓΠιθιι·

το: εοιιιριο:ο:οι:ι:ιιιιπι ρ:ιικιριιι οι:οιιιι::ιιοι ι ω:

:οποιο που :Η ιιιφιοιι άιί:ιιι&ι “Δω ιιι Ρ:1:το ο:

Ριιιο,ρ:οιιι:ιοιιοι: οι·ιιιιιι:ε ο.άιιιο.οκιίι:·ιιι:ε ι:: ?οι

α: 8: ειιιο; πω: ::ιιιι:: :ιιιιω6:ιε ιιι::: κ?

ει€οιιο Ν.

έ:: ιΒιιισώ·ίοπέ: ΠΜ:: *Επι σιωιιιιιιι

ίπ:ε!ιειΕια::7 Φ0ἰΜΙα:έε? ι |

ΠΚ ι Μ ιιι Ποι.ιι:Βι:, ι)ατιι:ζικ ι.εψ.:.μ.ο:Μα ° Ή

η.ιμι.5.ιιισ.ιο. ορι:ιειι:ιε ι ρ:ο::Πιοιι:: :ιιιιιιι:Ν·.:·ιι

:πιο α:: μι· Γ: δ: Έοιω.ιιιω ορα:ιιιοιι:ειιι:οιι:&ίιε

8: νοιιιιιτο:ι:,Γοιι :Σιιι:ιιιιι :ιιι:οιιι:έοοιιώιιιιε Με:: :ει

:ιοικ ρ:ιοαοι: ι:ι:εΙι:ξΐι:ι.ιοι , ε: νοιιιιι::ιι·ιιι , :Μάι

ν: Η Ρι::ιπιζι·ιΙΠοιιο·Βειι5 ιιοιι τω:: ιοτοιιιΒ::ιι όΓΣ

νοιοιιωιιιιιιι::Ιι::Ει:ο:ιιιθειιιιιι:ιο ιιι:::. Ριιιι:ιειωι

ι:.ε:ιιιιιιι::ιε Μι:: Ρ:οιιιιδιιιις ιιι Πω που ο:ι:ιι:

ιιιιιιισιιιιιὲ ει: Α:: ιιι!ι:ΙΙιοο:ο ο: "ω, τω ε: Ρω

::διιοιι: δ: ιιιΒιιι:ιι:: Πιιιιι-2: οιιιιι ι·ἑιιοιιι Ρι°0Ροι°-:

Μ:: :οιιιροει: :α:ιιιιοι:οε Όσο 8:::ι·οιιιιιιιε ι Μ!

ιιιιΠι ει·::ιιιιτιο ::οοιικ:ιι :ι:ι:::ιιιοιτο.: , οιιιι:οιιιι: ω:

:::ιΙιε::ι5 δ: “νοιο:ιε «ο ί·-οι·ι1ιοιι::: , οι οι:: ιιιιιι.ιιι

'Η Σ' τω: ιι&ιιι2 ο:ιι>,ιιι:: :Πει ω: :οι , ε:ιο.ιιιΠ οι:: :ιοι- ρ:ιιι:. ει :ιιιιιι ω:: οι:: ι:ι:ειιιΒιιιιε,ιο: νοι:ιι:,οο.ι

Μ: :Με ο:ιειιι:ει ν:ι ::Γρι:&ιιιι ιιιιιοΙι:ι::: , :μια Μπι ιιιο:ιο ρ:οοιι:οι·ι:: ::ιιΙοι·ειιιιπ ιι:οιιιι:ι: πω::
ιιι:ι:ιιιιιιειι:ιιιιι θα νιιιιιιι. :τμ :μια Βου: , ιι: ιιι::ιΙιεειιε ιιι: νοι::ιει αυτοι

34. Αι! :ι:ιοι·ειιι οπο. :ιι:ιο:ιο::ι :ι:έο :οι·ιίες. :ιιιιι :ιιιιι::: Γ: ω:: :κι ιι:οιιιιάιοιι:ιιι :Πισω ·

:μια ιιι ι:::α:ιι:ιε ιιο:ι ω:: εάιο Ρ:ιίιιο:ιωωι

πιο. Νεο: να! Με: :Η ίο:::ισ.ιι:ι:: :::ιιιίιοιιε, δ: το::

:::ιρι:ιι: ιιι ::::ιιιοο , ι (με ει:::ιιιΓει::Ξ :ιιιιι:ιιιιι άο

ιιοιιιιιιει:ιι: :οσοι :ι8:·::: να! ιο:ιιιιιΙι:ι:: ιιιιι::ι.ιιι:ιιε,

_ οι: ιιιιι:ζιιι·ι τω:: οι:: :::ιοι:ιι: ιιι οιιιι::ιριο μαι::

βιω@Μι ποιο. Πι Πω ιιιιτοιιιι :Η Ριι€:ειιιιωι κι:: ιιιιιιιιι

"""""""' πω: .φα ροιία&ιιιιιιιο :ιιο:ιο :οειριιιι: ιιι ρ:ιοι:ι

Ι.,Ρ8% ριο ρ:οιιιιει::ικ οι:: οιτι:ιιιιιοι:Ιειιι ιιιοο:ιιιιι:οι : δ:

Βοιιιιιοιιιιιι:ιοιι:ει::οι ιιι Μ” ποπ οπο: οιι:ετιιιιιιι

ι ιι::ιοδ:ιθι::ιο :ιιο‹ιο ιιιιιιιιιιι::ιε , ιι:Διιιιιιιι :απορω

ιιι ροή-οπο Ρ:οιιιιθ:Ξι, οι:::ιτιιι ει: ιιιιιιιἶιιιι ιι:ιιοιιιι

πω:: Ρο:ΐοιιιιιιι ο:οοιι::οιι:οιιι ι :ποιο ει:ιιιιι:: ιιοΠο:

πιω ::Ρεθ.ιο:ι Μαιο ιιι::ιοιιιιιιι:ο , ποιο: ο::

ιιι::ιιι οαιιιι ιιι:οτιιι:ιι:ιοιι:ιιι απο πι:: :πιο :μια ιο

::οιι:ιι:ιε ::διέιο δ: ριιΠιο:ιιίιι:ιειιιιιι:ιι: :απο ἐι :::τοι

:ιοΗο:οιιιιάο, :ιο:ι:ιι ὰ ρ:ιιι:ιριο ρ:οιιιι:ειι:ι: ι πιο:

:ιο απ: σα:: ::ειιιιοοιιιι6:ιιΙ:: ::Γρ:&ιι:,:ιιιιΒιιε τω::

ι:ι:οειιι:οιιε ::ίοι:ια: ρ:οιιιιδιιιιιη ο:ιιιι ριοιιιιδ:ιιιιι

Ώ:Φως90Ε9Πιι :Με ειιιιτι οοιι:ι·ο ι3:ιιιιΕ:ειιι:ιι: ίο:

ι ::ιιιιι:::5 ει: πιο ρ:οαίΠο ιιι οιιιιιιιειιοιι ι:ιιΠιιιΒιιι

ι :οι ιι ιι::ιιιιιιο ρι·ο:ιιι&ο; υπο: Πο:: Π: ::ιιΙιε α: :

ι'.?::ιε , :ιιιο οιοιιιι&ιιιιι ::ίοι:ιοι ίο:ιιιιιιι::: Ρ:ο ιι

:::ιι;, ιιοιι ::ιιιι::ι Ειο:οΓι :Πο ::ιιιιε ι·οιρεθ:ιι5 , οιιο

Ρ:οιιιι:::ιε ::ίμιο.ιι: Γοιιιιιιι::: ο:οειιιθ:ιιιιι:

3ς_ Αιι οοιιι·ι:. ο:Βο,οιι8ι:ιοιιι ιι&ζιιιιιι :ΠΕ οι: :ποι

' ιιιιιιι :οαιιιι οιιιιιιιιι:ιοιιιε έ ρ:ιιι:ιριο ρ:οιιιι:ειι:::.

 

€οιιιιιι ι. να! πω: ι:ι:οιΙοθιιε δ: νοιιιιι:ιι:ιε·

Πιο: ρι·ιιιι:ιιιιο. ριοιιιιθιο:ιοπο ; Η! ρι·οοιιθσιοιι:ε·

ιοΓε : Ν σκι Ρ:ιιιιιιιιιι ιι:ιιιι Μ, ω” ::οιιιιιιιο ει: ορ

μοῦ:: ι:1εοιιιιιιιια:ι,ιιοο ρο::ίι :Πο ιιιιιιοιριιιιιι1οιιο

αΙι:1οιο ρι·οοιιαι:ιι:ι οιιιιι οπιιιιε ρ:οιιιιθ:ιο οι·ιιι

'Χ

| ι!. . .'

Ο! ΐπ:ιο: χ.

.:48!ίΠ πο::

[και οσο::

ιι”.

το: οι: Ϊ‹ι::ιιιιἀι::ι:ε: Πιό Εοοειι:ιο:ιάΐιε ιιι:οιιι€οιιάι' ο

ε: νοΙὁ‹ιι οι: οριιοιι::ι :οκιιιιοι::ι:ι; :και Πιο: ποιο:

οι: ιια:ιιιιιιιι:ι ιιιιιι:οιιιιιιι ,ο Μα:ιιριι, :ιιιιιιι:ιιιιι:ιιιειιι

:ώ ιιι ίιιο ιιιιιιιιτιι ριιιιι:ιριο , :ιιιιι :ιι:ιιοιι οιιιιιι:

Ρ:οιιιι&ιο @οι :Μαιο :και-ιιι δρι·ι:ιειριο κι ω::

ιιιιιιιιιιι Ρ:οιιιιδιιιιιιι Ριιιὲ ι:ι::ιιιιοιιιιιεε, οιιι ιοιι)ιοι

νο:Μιι::1: :ικα οιιιοδ:: ::ρι·ωΓ:·ιι:α:ιιιιΞ, :ιο:ι :καιω

αιιιεωιιωι μπει:: , οι ορ:·ι·:ι:ιο τιποτα ιιι::Πο

&ιιιι!ιε:ιει::ι: ::ριιέιιιι:,:: ιι: νι:ο:ιο:::ιι ρε·ι·ξεᾶιοέ

:και οοιιΓεοιιι , :μια ε: ιιι:ο!!ιἔ:ιι:ι οι ιιοΙοιι:ι ιιιἐ

::ιιιίι:::: , :Με ιιοιι τα:: ιιι:ι:ιιιι. Ναι Π::ιιιιόιιιιι, ω. _;

:ιιιιι ω: ρι·οὁιιᾶιοιιοε Ρο:ιοιι:ι:ιιιτι Πιο:: οάιι; ιιο- ιιιιοπιιιρβ.

ιιοιιιιιι:ε, ωωιιιμω διι::::ιο: πι1εωι :ΠΕιι:ιιιι::,

:πιο :με > ο εξω: ιιιτοιιιἔοιιιἰι δ: ι°οιειιιιι @οι

ριοὸιιᾶιοιιω ρ::Γοιιι:ιιιιι , ειιιΙιο::ιιαι·ΐοιια: ι:οιιιζ

ραπ:: :ι:οιιιια::: ΡιΙιιιιιι δ: $ρι:ι:ιιιιι δ. :μια :με

:σοφια :οαιρ::ι: Ρ:οιιο&ιο,:οιιιρ::ι: 8:Ρι·οιιιιι:ο

:ΜΗ ::ιιιιιικ: οε:Γοιιιο :οιιιο:::ι: ιιι::ΠιΒ::ο 8: νει

ιι: ;::Βο ειιιιιι.ιο: οσοι ::::ε: ρ:οιιιιει::: Ειιιιι::ι 88

$ριτι:ιιο1 δ. :μισά :Η Μ::ι::ιιιι_ :στο :Ισια ριωιι

θ:ιοιιι:: Ροι·ιο:ιιιιοιιι όιθ”:::ιιιιτ ::ειιιτο: ιιιι::ιιιε:·::

ο Γειά ο:: :ιιοιιιιιιι ιιδ:ιοιιιε ιιιιιι:ιειιι::ι:ιε,πάιι ιιιΗιιοιι

τι: ιιι ::::1ιιιιιιιιι ρ:οι:ιοθ:οιιι; Ηο:: :ιιι:::ιι :ιοιι :ᾶ,

α:: :οιιιιιιιι οι:: :ιιο:ιιιιιι ρ:ιιιειριι , ω! ιι&ιιιιΙιε οι·

μι:: ο:ιΒιιιιε . :ιιιιι:ειιιι: Μ:: :::ιειιι ι·κιΠειιε ιιι ρ::

ω:: ρ:οιιιι::ιιτο δ: ρ:οιιιιάέι , :Η ιιδιιιι:ιο: μπω:

ιιιιι::ιι δ: ω:: ιιο:ι ιιιιι:::ι:ι: Μια». οι Ριι:::εοϋ:Μπι ιι

οικω, Ριιιοπι ὁ Ρόι:: ιιιιιιωΙι::: κι: ιιο:ι ιει:ιι:

ρε: ιιι:οιι‹ άσοι. 1 α ι'

8 ε ο ν ιι ο .κ ιι·ιι::ιιιι:.8.Τιοιιι.ι.ρ.ςα.27.:Μ3.8:

οοιιιιιιιιιιιε 8:ΙιοΙι:β. οιιι ΠιιΜπιίιοιιιιιιοιιοπι ιιο:οιι:,8 ,

οοιιιιιιιιιιιαι:ιο ιιιιιιι:ιο, πι:: :ιοΒο, ο:ιΒιιι·:ιιι ω:: ι ι ::ιιιοι:ι:ι:ιιιι , 8: ο:τοιιαιτιι ,οφ @ω Π: Γ.: ἐωϋι·_ (:::,·Δ:#11Μέ

ιιιιιιι ιό:ιι:ιιι::ι:ι :πιο ιιοίιιι ω: ριιικιΡιο μια:: .ι Μάι :οιιιιτιιιιιι Γ::ιιιιι Ρο.::ιιιιι ο δ: ιιιοειο ιοοιι:·ιιοιωι2, ` ` ιι

ωιω, (ω: που ίι::ιιιιιιι!ιοιε :ο ιιι:: οι:: ι·αιΙι::: 8::ιριιι::: ιωεω. ει: ιει:ιι: Με ιΒιι:.ι·ι·πι , 8: Ε. °

:ιιΠιιι&ιι;!ι::: ιιιιριιω,ιιιιω ιιόα:ιιιιι:ιΞ ιιισιι:ιιισ.ι- :Μ ρι;ωμει :οιιΐο:ιιιιο:. Μιωω. α: 8::ιιιτιι:ιιιέκ 'ι έ _
τι :μοι ο:ιειιιε ρειΠιιιιιό οιιοιιι:ιιιιιι:ο:ιι: :::ιιιιτιο ιιι :μή Μ:: οπο:: Ρ::&κιιι,8ειοιο,8ιιρι::ι:ια,ΙΙσια8:; ,Ι Δ ξ

ο:ιΒιιιιι:ο. Α ο ι, ι:ιι:ιοιι:ι:ι ω: ιιιιιιιιΒιομ :με ιιι: ΡιοΡιηιωιιωι ιιιιιιιιξιωιω ιι_άίαιοπς ι

.ιιι Ι· Π: οι· ~ ο :=ιιιιιιιιιιι

  

κ
:Ξ .. ' Α

8ι-Ώισπ.ά

. οι .

Α! π. Μ::

άπο.



σο.

Μπα 8,

Τωιιιιισ.

··σ

οι.

868 ΜΒΜ. Χ-ιιιιι, οι ιΡινι:2β0ιιΐΙιαι οιιιιωΣ ;

σιριἱιιιἱιιιιιὁιᾶἰοσΙι ρι-6Ριιι ιιι:σΙ!σ&ιι; ορσιιιιο, - ῶο.:ὲ πισω:: λ ιιι:ιιιιι, ιιοιι ρο:σιι: ιιι:σιϊΙΙ:: ι·::ϊό

μέ: 7σι·6ιιιιι ιιι ΙσιρΙο ρι·οοιιει:.8:ιιιιιιοισ μο:σιι.:Π μισώ, δ: ροΙισιιοιιι :Πιέιιιιιι; σου ΗΒΗ; πιεις”

| 8: σιιρΙισιιιιιι· : οι ιιιο ιιιιιιΙΙσόι:ιι ιιι 8σιιμιιιιι νίιιι- σοιιιιι:Ιο σιιμιισ :σιιιιιιιι,ιιιιι ποιοι:: :ο νιιιι, σιιιΞιιιι

ιιιιιιιι. 8ιφισιιιἱσ,δ£ ΜΜεΙΙ σ:: ιιιοριιιιιμι·:ιιι 8: μιο

'Ισι ιιι::ΙΙσειιιι.δριιιιιιε 8.ιιιιμΙΙιιιιιι· ΩΙιιιι·δια,./9ιπσι,

0ιιιιιιιιι , ν: σοΠιει: Α148ι4ΙΙ.ι σ. σε πω». .ι αφ. 6. ω,

οιιιιιιιιιιε ειδιιιιισ:5(..Ιιοιιια:σιιι :Πλω σε Ριιιισ δ: ει.

Ιιο οπο, :κι ό:ιιο::ιιιιιιιιιι ιιιιιισιι ριοιιιιιιιιι διιιιιιιιε

δ. ριοοιιδιιοιισιιι :μια μ: οέ:ιιιιι νοΙιιιι:ιιιιι σπει

ιιιι:ιιι, μσιιΙιιιιιισι,ιιι:,ειρΡιοριιο.ιι διιΙιιιιιι δ.

ΤΕΙ: ιιιιισιιι ει: 8.ΤΙισ.ι.ρ.ιμι.37. σιι.ι. ιιο:ιιιιιιιιιιι

άιίι:ι·ιιιισιι ιιιισι ιιοιιιιιι:ι , σιιιιοιιε Βιιιιιιιιιιι δ. σιιιβ

@σε ριοεσίΠοιισιιι: δ: νσιοιιιιι σιιι(ιιιισ μοάιι&ιο.

ιισιιι πει.ιιωωι... Νσιιι οι! σπριιιιισιιιι.ι σο. , μια

ιιιιιι Ριοιιιι:ι ΗΜ , ιιιιιισιιιιιε ρι·οριιαιιοιιιιιιιι , Μ·

διιιιΙ_σιΙι::: δ: ?Μπι , :μια ιιο:ιοιιοΙσιιι ιθιιιιι , οι

:σιιιιιιιιιιιι ιιι:σΙΙσσιιιε ιιιιιιοι:ειιι : ω σιιιιιιιισιιΔιι

πιο σο, ιια Πιο: Ριοριιο .9ριιιιιιι δ. :ο.ισιιιιιι :ιιο

Ριιιινοι:ι οι, οι :όσο ν:ιιιιιιι :οιιιιιιιιιιιιιιιι Φοινι

·ικιιι 8: ΟΙΙι·ιΉιιιιιι. Ε:: Με σο!ΙιΒιιιιι·,μοσσίΠο διμή

Με 8.σΙΤσ μ: ιιάιιοι νοιιιιιιιιιε , ιιιιιιι ΟΙιιιιιω,.-ιιιιιιι,

Μπι, ίιιιιι ριοριιε νοΙιιιι:ιι:ιε ορσιιι:ιοιισι, δεισ:

πω. Π: :πιο ιἰιιιιιιιιι ο ΜΙ:: 1ζϋιΙσι.8: .9.ΤΙιιι.ι.ρ.ιιιι.

3Β.ιιιι.. .0ιιιιιι ιιιιιιιιιΙιΙΙιι , μι: ιιοιι ιΙ.ιιιιιιιιωιιιιιιι ιο- ο

ιιέύιιιιιιιιιι,Ισό Βιιιιιιιι ιιιιιοιιι.νιιιισ Ριιιιιιιιιιιιιιοι!

ιιιιιιιιο ιιιιιιιιιιι,σΙ: ποιοι ερτ., ιιιιοιΙΙι οοιιιιιιι νοια

ιιιιι8.Ηιιισ μ." πιο: :ποσοι σιιιιοιισιιι :ιιοιι ιιοι·ιι,

οιιιιι ιεί:ιιι δριιι:ιιι δ. ιιιο::σοιι: ν: ιιιιιοι·)Ρι·οσσάι:

σ: ρι·ιιιιιιιιι σΙοιιιιιιι. Αι: Παππά. Με οιιιιιιιι ό: οι

Ήιιισ.Βιι. :ιιοιι ρσιΙ-οιιιε σκι μ: ιιιιιιιιιιοιιι οιιιιιιιοιιοιι:ιιιο:1

σι·

σ::

"Μ#40· σει , :μια ιιιιισιιιιιιιιιιι ιιι ιιιιιιΒιιισ εισιιιιι: ΜΙ. σι: σο,

οιιὸό ιιι ιιιιιιΒιιισ εισιι:ιι,:ιιιισ ριοσσόι: μ: ιιᾶιιε ιιο

“ΠΩ ιιι:οΙΙσάιιαΙιε , μιοι ει: σιιιιιιιιιιιο μ: ιιιισΙΙσ

ᾶιιιιι,ιιιιἑιιι μι· νοΙιιιι:.ι:σιιι,ΙΞ: ν: ιο ιιιιιιιιιι ΗΜ,

ι.ιιιι ριοσσιΙΙ: ιιιιιιιΐι σιιιιιιιιι:ιοιισ , μ: ου οιιο.ιιιτι οι»

.ιιοριιιι:ιοιισιιι οποιοι ιιιοι:σ:Ισισ μ: ιιιοιιιιιιι ιο

τσΙΙ:διιι5 :8Ριιιιιι:8. :μια ιιισσσειιτσιιιιιιιο:ιοικ. Δ.

οποιοι· ριο:σόσισ μι· ιιιοιιιιιιι νοΣιιιιιιιιιι, σιιιιι ισ·

ιισιιὶ ν:σιοιισ ριο:σιιιι: οι: Ιοιισιιιιιιιιιι.:σ ιιιι:ιιιο,ιοιι

σοιιιιιιιιι::ι· ισιι:ίιιιι Γι: ιιιιοσιι:ιιιιιι ιιιισΙισάιι,ι5ι νο

|ιιιιιο:σ. Ηισσ σιιιιοΙιτιο ισιιισιιιιιο ό: : :μια σοιιιιιι.

Βιιιισε; δ: ιιι ισ Βι·ιιιιι ιιιιΙοιισ ιιι·:σι:ΙΙιιιιισ ιιιιριοιιιΙσ

8σιιιι:ιιιο ιιι:σιμοιο:ιιι, νιιιισοσαιΙιοιισιιι μεσο::

σοιισιιι ιιιοιιο ιιιισιιιισιοιιοι σ: , :μια σε οιιιιιιιι Ριο

σσΠιοιιιιιιιι :Ιισιιιιιιιι. Δ

Ριιιιιιιιιιι. ι.. :Η σΙΙΙ:ι·ιιιισιι , :μισό ιιιισι· ριοσσίἶ

Ε."Μ'2' Βοιισιιι νσιοι, δ: διιιιιιιιε δ. ιιι:σισσόιι. Νιιιι θα

οι -

ΚσΦ.

Όποιοι.

:ιιοιι-π

σσιιιιιιι σΠ,ριο:σίΠοιισιιι πιω :ΠΕ εσιι::τ2.Π0Πσιιη

σιιιΙζιισ :σιιιιιιιιιιιι :ΙΙ-σ νσιὲ δ: ριοριισ Ε'ιΙιιιιιιβρι

ιιοιι δ. ιιιοιιιιωοιισιιι ιισσ σΙΙσ ιισισ δ: ριοιιιισ Εσ

ιισιιιιοιισιιι , μι: σιιιεισιιιιιιιιιιιι σίΙσ νσισ οι μο

μια πιω. Πω: ιιιι:σιιι ιΙΙΙσι·ιιιισιι 0ιιι.ιιιιιισι ΜΠ

ιιιιι·σ ιιοιι ροισιιι,6 νιιιιιιιισ ΕιοσσΓειο σο:ισιιι πιο

5σι σ:: οποιο ιιιιιιισ:Ιιοισ ιιιοιισιίσι:ιιι. Κσιμιιιάσ:

ΜΜΜ. ιιισὸ μιίοιισιιι σ. σΙΒ ΡιΙιιιιιι,σιιιίζιισ Ριο

ιιιι&ιοιισιιι 8σιισιιιιιοιισιιι , ιιοιι :σι:ι:ιιιι ι ιιοιι: Πιο

ιιιοιαιιι μι ιιιοιιιιιιι ιιιι.ιιιιε , Ι18σεσι ιιιοιιιιιιι νο..

|ιιιιιιιιιι: Ισ. Η ω: ριοεσιιιι νιιι.Ι5 :ι νιιο , οι ιιοιι ι

ιιιι·ιιιιιι σιιιίιισιιι οιιιιιιιι,25: Βιιιιιιιι, :μοι ιιιιι ιιιιιιι

ε:: σΙΙσι μι· Ισ ιιιιΕι:ισιιι ω σοιιιιιι μι Ϊσᾶσ Ρωμι

σσιιὰιιιιηιιιιοά σΠ Ριοι:σιισισ :κι ιιιοιιιιιιι ιιιιτιιι2ιιι

ποιοι σισιι:ιε. οι! ιιιιιιιιιιιι ριοροιιιοιισιιι ιιιιιιιιοειι:

σε ΙΕ:ιιιιιο. δω οοιιιιοι ε. ιιοιι οΙΕΒιιιιιιιιοιιιιο

Ισ Ιωιιιιω Μι:: Βοιισιι:ιοιισιιι νιιιιιι, 8: Ιριιιιιιο

5:Μσιισιά ιισιιι ειιισιιιιι , ιιιιιιι :Με ιιοιι Γιιιιιιιιιι σε νιιιιιιισ , οι

' Ϊ'°"Φ°Μ ιιιιιΙ::ιιιιιιισ ριιιισιρῆ ιιιιιισιιαΙιε,ΙΜ ιισΙ σκ ιιιιισιίο

....·βρ.8' ιιιοιΙο ισιιιΙσι·ιάι οι! :σι·ιιιιιιιιιιι , νσΙ σιιιιιιισιεἐ νιτ

:ιι:σ ίοι·ιιι.ιΙι ιιιοιἰ-ιᾶιιι.ὶ 5 :ιιικιιι ιιιΙιιιε Εμ. Ιιιιι:

σοιισιιι ιιισιιιιιιισ ιιιοιιιιι :σιιιισιιιιι ω :σιιιιιιιιιιιιιιι

νιώσω; Ρ80κ ιιδι:ιοιισ μι· ιιιιι·ιισι!ια:ιιιιι σιιιιιιιιιιο

ιιοιι δ·°ιιιιιιιιιι. σ. $ι νιιοιιιισ ριοι::Ιβο Επι::

οι: :Πιο σιιισσιιιι·,ιισσ στι: Ροιιοι ισ:ιο.σιιι πιο μιΙο

οι: :ο νιιο, οΙ:σι:ι ι οιιοιιιιι ριιιισιιιιιι Ρ:οιιΙιισιιιιιι. ι

3. ΑΔ εσιισιι:ιοιισιιι μι Γι: ισοι.ιιιι:ιιι , ν: :κι σ' ΜΜ·

:στο σοιισιιιιιι: ιιΙΙ:ιιιο:ι μιιισιριιιιιι νιιισιιιι σΙ: σ·

ιιιιιι ριο:Ιιι&:ιο νιιισιι:ἰι ι νιι.ισιι:σ ο ιιιιιισιριο :οτι

ιιιιι&ο ιιι ΠιιιιΙΙ:ιιιιιιισιιι ομοια. Νσσ ΐιιωσι:, ν: ι

μι:: μιιισιιιιιιιιι νία :ιιιιιιιιιι ιιιο:σιιο.Ιιισι, δ: μι·

ιιι:ει:ισιιε :ο Βσιισιιιι:ιοιισιιι :οιισιιι·ιιιτ..ΝοιιιΙι ιιοιιιο

ω ριοοιισσιιοΕι Ιιοιιιιιισιιι ιιοιι σοιισιιισιισ: , ν: τι.

ιισιιε :οιιιιιιΙι:σι, ιιοιι όισσισιιιι ΡιιΕσΕ Εισαι Με μο

όιιθ:ι. ΕοιιΙΙιι: ιισ Λοιπον: ::οιισιιι·ισιι:σ οι! ρι·οοιι- Λι", Μ;

&ιοιισιιι Ευα, σιιιιιε 8σιιιιοι· ιιοιι ω, σ:Π οι! απο «ΙΙ μισά _

'ιιιοιιιισσιιιιιιιιι ιιια:σιιοιιι ΐοιιιιιιιιιβιαιιι:; :μια π, ει",

Μπι ιιοιι ιιιιιΒιιιιοισιιιι5 ριοκιιιιΙι νι:ι!ι, Πιο: έτοι

ει: μοιιιι&ιοιισιιι οσοι., ίσο :Μάιο Γσιιιἰιισ ἑίσ

οσσιίο, 0σιιιιιιιισιιι , σιιιιι ΔΙΝΕΙ ιι:ειιιι ιιοιιιιιιιισιι:, _

:ιιιὲιιι ιιιιοΙΙ:&ιιοΙσιιι , ΙΕ μι· σιιιιι .ο ριοιιιι&ιο

:ισιιιΡιΙιι ιιοιι σοιισιιιιιι ΙοιιιιιιΙιισι , ιιοιι :οικοσ

ι·ι: ν: νιιισιιε ι”οι·ιιιιιΙΙισι , 8: μι· σοιιΙσιιιισιιι ιιοιι σ

ιι: 8σιιιιοι· , με ριοιιιιθ:ιιιιι εσιιιιιιιιι; :μια ιιοιι

ιοσσιιιι :ιο Πιο, ν: ο ιιιιιισΙριο νιιισιιισ :οιιιιιιΙΙισι·,

Βισιιιο ΡιοΧιιιιοριιιισιριο σπα. Ιει:ιιι ιιοιι ιιιιι:ίιιιι

σοιι:οιιιι:.ιιιισι,Ισο ΓοιιιιιιΙι:σι , οι μ: Ισ σοιισιιι·ι·ι:

Βσι.ιε μι Πισω ιιιτσΠι€σισ , ιι: μ: ρισιιιιιιιιιιι μια·

σιιιἰιιιιι νιτισ οι! εσιισιιιιιοιισιιι Μι.

Αι1Βιιιιιοιιι.Βιιιαιι.ιοιιισάο, ιιιιιι ριοοιισσιι:Η οι! ω.

ιιιιιο ι·ιιιιισ.ιιι ιιι ιισειιιιιιιιοιι: οποιο, :μια οι: ω: Μυιιωι.ιι

ιιιιιιιι:ο:σιιι Ροί:ιιΙει:, ν: οι ιιι :ιιιιιιε Ιι.ιΡΡοίι:ιε; ΡιοΙ8

:ιιοιι :ιιιιισιι [ιιιιιιιιιι ιιι ιιιΓοιιι:οΙΙιμισ οι νσ!Ισ οι.

ιιιιιο,ιιιιοά σο Ιω Έωσιιιιιιιιο:σιιι, ιιοιι ΐ.ιΙίιιιι σΙ`: ο·

ᾶιο ει·οιιιιιισιιαιΙιε οιιισ&:ι, Ισά σ:ιιιιιι ριιιισιιιιιιιιι

δ: ι:οιιιιιιιιιιισο:ιο ιειιιιιιιι. Λο μοβ. ιισεο, σ5.ιισιιι Δ;ΜΗ

ριοροιιιοιισ ι:οιιιισιιιι·σ Όσο, δ: :ισιι.ιιιιιε ?ασιιιιιιι- °

::ι:σιιι ριοόιισσιιάι ω ιιιτιο; σίιιιι :Με Η μοριία

:κι , ιιιιίι Ι):ι.ιι σα, μου:: ιιι ίσοι. ΩιιιιιιιΙ.σισιι:ιιι·ισ

Ιριιι:ιιιιΙι σοιιιισιιι: μοσιιισσισ αΙιιιιιι (ιιιιΙΙιιιι:ιοιιι

ΗΜ ΠιιιιΙσιιι , σιιιιιιι μι· :ιάιοιισιιι οποια.

σ. ΕΙὶο σοιισιιι ιιιοιιοι:ιοιισ σοιιιισιιιιι: Όσο, δ: 47: _

::ισο.ιιιιιι , ΙιιιιιΙ :ιιιιισιι ειιιι!ιιιισ:ισο , ίσο :ιιιιιιιιιι ΡισιιᾶΙιιΞ||`

μοιιισ:ιιαι . :μια ιιι Ιιοσ οοιιΙιΙΙι: , σιιιὸά ιιοιι: σι·σα·-ειιιΜιμώ

του: σοιιιισιιιι ριο:Ι:ιθ:ιο ω: ΙιιιιιΙΙι , ι·ιιιισιιΙιισι

σιιιιιισιιι ἔν. μια:: , €οιιιισιιισι· Μι :Ποσο ριοριιο:ιιισ

ιισσιιισιιιαΙι: κι Όσο ιιιοιιιισσισ ρσ:Ιοιιιιιιιι ΕΜΠ

ιιιιΙσιιι ιει:Ιιι::ιΙιισι σοιιιισιιιι: :ιιἱοιισ ιισιιιια , Ιω

ιιιοΙἰισι 8: ρι·οιιιιιισ ιιιιιοιισ ιιιισιισ&ιοιιιι δ:: ΜΙΞ

ι:ιοιιιι. @ιιοιι ιιιιισιιι σισει:ιιι·σ ιιοιι ι:οιιιρσιο: ρω.

ιιιιιιἐ ριοιιιιισι·σ ΗΜ πω. μι· ιιι::|ΙσόΙ:ιιιιι δινο

Ιιιιι::ιισιιι . σι: οιι ιιιιμιισάιοιιι·ιιι ιιιιιιιιιι μισο

:ιιι:ιιιιιιιι . ιιοιι: ν: εισαι:: Ιιιιιιι:ιιι:ιιι ιιιιίοΙιιιιι ο

&ιοιισιιι ιιιιιιιιιιιιισοΙσιιι οΙιἱσᾶἰ: ιιισισει:ι: νσιὸ οιι

οι μιί: ιοιισιιι 8: Ισπιιιιιιι:α:σιιι ιιοιι ΙοΙἰιιιι:σιι..

ιιοιι: :κι οιιισάιιιιι :ιθ:ιοιισ ΒιοιτιιιιιιιισαΙι, Ισά σ:ιιιιι·ι

ιιιΙ :σιιιιιιιιιιιι ιιθιιοιισ οοιιιιιιιιιιισοιιιιιι ι·σιΙΙ. οποιο

ιισιιο ΙΙ μιιιιιιιοΙιιιιιΙσ Οσοι ιιοιι σΠ-σ:ίιιισΙΙιμιισ

ω: νοΙσιιε _ ιιιΙΙιιι: οπο: ?καποιο δ: ριοιιιι&ιιιι.ιε

ριι·Γοιισιιιιιι, Γε. «που ριοιιιιιιι ιιιιιισιριι νιιοΙιε.

Α 13 1. ::0ιιΒι. τισΒο σοιιἀἰ:ἱοιισιιι πέ:ΐιε ιιιισΙΙι- Ν:

οσιι:Η δ: νοΙσιιάι ιιι ιιιιιιιιιι :Πε ορμιΠ:οιιι ΐαισιιιι- Δ. “αφ

οι:.ιιι,ιιιιιοοιιιιι Μ" εισιι:ιιι·ιε. νιιιισ Ι.ιΙΙιιιιι σί:,

σοι, ν: ιι.ιτΙ::ιιιόό:σε οιτι:ιι:ιε,δ6 ίιισισε:ιε σΙ:Γσ σΙΪσιι·

:ιιιΙιισι ιιι€εσιιιιιιοι, Ισά Γοιιιιιι,ν: σοιιιιιι&ο: οι! το.

:ιοιισιιι :ιιοιι ,οιιιιιιιιιιιϊ σιιιιιιι ν: Η:: ιιοιι Γιο: στο.

ιιιιιὁ ίισι·ἰΙσε,ιιιῖ δ: Ιιιιι: ριοιΙιιδιιιιι ΙιιιΒιιιιιι, σ.: Γρο

σΙσιιιιιι Μ. ΑιιΙ:ο:.ιιιισιιι Ιριιιιι:ιιι :ισ ιι&ιιιιιι ω. ΑΜ".

ιιιιιιισιτιιιιιε ι:ισιιιιε,οιιι ν: ιοΙσι μι: Πιο: μοιιιι&ιιή

ΙιιΙ οιιισέΙ:ι, μη; (μι: ριοι!ιι&ιιιι σιι:ιιι ριἰιιειιιιιιιιι,

ιο ιιιισίἰιιιι·. νιιιΙσ μα: ω ι. 8: σ. ιιιο:ι. Αι! 3. οι

:ο , ιιι::ΙΙ:άΙοιισιιι σ: νοΙι:ιοιισιιι :Πο νΙιιιιιιιιιι

Ρωἔ:
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@βιο ΧΡΊΙ.Τ. Μ ΡτοτώτοτιτίιτπίδΜπτι " ·

ζ _ μτπ&ίοοοιπ , ποτιίτττιοίίοιτοτ, ία! ίπττι:ίοπο του·

-τοδτίοτιτε ττιτοπ:τοποίίε οίκο 0ίοίοᾶοττιχ ποπ τοιι·ίτο

τ:οτιιτππτιται:ίοιιιτ οίτο.ι τοτπιτπππι , :οι νίτοτίτιτ τισ-ϊ

τοπ Π.: τοπίίτοτ οοττιτοτιτιίοτιτοι Αεί τοίτοπο5 ίπίτο.π

49- . η” ΡΟΜί πρὸ Α!) τι. τοπίο. πιο. ΡΑττοι μ::
Μ · ο τ ο Η

ο· “ή οδί:τοπο τι:ιτιιττιίτ ποπ ιτιτοίίτεοτο ττ&τοποοτι τίποτα»

:·"'Ρ::"'"" ν: άτίτιπάιτιι :το πᾶἱοτιο τοτοίίί8τοιίι, τοπ ιι&το

"ί ' :και τιοοοίΈιτιοπιι ν: τίτίτπιθ:τιτπ τοι ττ&ί0τιτ: τοπτιπ

8τοτο , οι ποπ πιιπιπτιπι οποτε, ο: τιτίτιοίτιτο

μοτίπεοπτι;

ετεοττο ν.

έττρίε.τ_/τιιτ 0Ρεπτττυπο: τοττ!Μίτίτ ίΐ Φο

ίττττΜττ.τ , πατώ:: τίτττττω Ροτβτω

μοτίαστικτ?

° ω; Α ο το τίιτίωοτίτπτ οι ο :που παττττττίτ. παπι ί:

°τοϋπαΪΜ. τίτπίποτ ροτΓοπω ρτοτίτιοπτιτ μι· τπ:οίίτεοτο δ:

νοίίο, το τι πο: το οοπιτιιττπο οπιπτίιπτ Ροή-Ο

ττίο; οτοπο5 ροτίτιπα ρτοτίποοτο.ιτ. Ποτίπτειο:ίπττι

18ποτ τίτ. οποίο ίίτ τίίοτί τπ:οίίιεττο ίπ Ρττττο , ποιο

νοτίιοπι Βί€.ιτ:ιπποτίοπο ποπ ίι: το οπο, οι $οίττττι

δι πιο νοι · πιο ποπ πτ8τιππτ , οποπιπίτ ττίοττι οτιιο

&πιιι ιπτοίίτε.ιτι:τοπιίονο ίττ_ίίίπο νοίίο ίπ Ραπ:: 8:

ΗΜ, οπο $ρἱτἰ:ππι δ. ίΡἰτπτι:,πποτί ποπ Π: ίπ Βρί

τίτπ 8. οπί οπτττιιοτι ιτίοπι οίιττότοττι είιίι8τι:,ποτι το.

τποπ οτιτιτίοτιι τιοτίοποπι ίτιιττττ.

ι. Ρ ι: τ τι τα Γοτιτ. οίί: τιτττττίττ τιι[τττττ. απ”. ττττ.9.τίτ

Η.."α το. ρτωμτο οτί π.. τίτίτιπΒιιοτιττε ποίίτο πιοτίο οοιιτ:τ

ρτττιπι ::ππι ίπτιπιιτιιοπτο ιτι το, τίποε ιι&πε ιτι το!

οπο: οᾶπτ τ:ίΤοπττοίοιτπ ιιιτοίίοάπ Ρτιτττι , τ. ττπι

οπο" ίιιιιρίοιτ τιο:ιτιο οίιίο:'Η , ο.. τοπ τίἱοἰτοτ νοτ

οποιοι ποιοί.: τίο::ίοτοτιπτι οἰοίἱί. ?οι τ. τι:':τοπι ιτι

Ιοίίοᾶπε Ρπτπ οοπίτττοί:τττ ίτοοοπτίτιε , 8; ποιου

οποίο τοπ π. πιο οπτιτοποι οίτ ροτίο6ι:ο ποτιτίο. οτι

πω, οί: ιτίοπι απο ρτττιιο , τις οπο ίοτττια:πτ , ίοίίτ

τοίπ:ίοπο Ρτοτίποτί ο ρτίποίρίο Ρτοτίπεοτιτο οπο.

«Με. τοπ παο: :το νοίπτιτοτο , ίπ οπο Ρίττί:οττίττιεπιτ ίιτιιτιίτοοτιι ιιίΐοέτττττι , οιιονοίπτιτοε τίττττπ:ι

το οιττίίοτιο το Ρτιττο οι Γτίιο τοτίοττπτ ίπετττιτίτι.8τ

τιτοτίοτεί.ττιτι ίοτοοτιττοτίτ π&πο αποτο ,πιο οί: ττίοτιι

οπττι οποιο, ίοί5. :οίοττοπο Ιριττιτι ο ίοττατιτο τοπιο

“;:°Γ ᾶπο. Έπτιτίτιτπ. τ.ίτι ποίιτιτίιίτιπ8πίτοτίιτοόοτιίωτ

' ' οθπε.τιίτοτ, οπο ττιτοίίοτίτπι τιιίΠτιο πιοπετιιτ το οί:

το·άο, τοεἱρτοπτ·ίο το ίοίΞπιρίτοοτιι ποτττττιτο Πίίπε,

πίτα· ,οποιο τρίο το ίο ττθ:τοο Ρτοππω, ν: ιιοτίοίΐτατιι

° - · ° ποτττίαττι ποτ:ίτιττιτίποπι οττοτ·τι. ίτοπι το ντιίπτιτοτο

ίτττιρίοιτ τίτίτίπ πττοτ οίΐοθ;ιτε , οπο Με το τιιοποτ το!

οίιτο&πτπι 8ο οτιιοπο τιοιοι·, οποτπ ιπί`οττπτιτο οπο

το ετ8π ,· ίπ Γοιρίο ρτοτίοτ:ίτ. Ετεο τιτοτιοτττοπιιΙι:οτ

. ἰοοτιι το Πεο: παπι οι: κατ". το £τοεττ2. ποτού ίο8ἰ

πιο: , :τοπ ότι οποία: τποτοπτιτ ίοτιτιτο ποποττιιτε.

τι· ο.. νοτίιοττι οι: Απεττβ. τ τ. το 1°ττττ2τ.τ.·7. τπίπτοτ

1'.”*'"·2° οι: ττιοπιοτίο ίεοπτιτίπίτιτοίίοάπε , οοτι:ίτιοτιτο ίππ

ΡΙιτοττι ποτίτιτιπτ οίοἱοᾶτ , το:ἱοπο πιο ίιττιτιίτείτ

° τιοτττιπτ το ρτοιττπιο ρτοτίπάτπι ποτιτιτο ροτίοάο

άοεί;ιττιτίπε οίπίδοττι οί;ιτο&ί : τι: οσο τιτο_ρτἰ:ἔ απο

0.85· :οτ νοτίιοττι απο. δοτι τοπ:τἑ τ ίιτιο ποοοίΕτστοπίίο

:ιπάοτ τποί:ίρίτοπτ το Πεο πάτο ττιττΙίτεοπτίιβΚ νο

ίοπτίτ , παπι Πεο: οπο: πάτο οι Ποπ τίίίΗπᾶἰοτιοτιι

οτίπιτ:τιτπ: τα Ροττοοίιτοθτοτοπι τ τιιιίΙτιττι τοττιοτι τίτ

ποτ·πτοτοτιι ο: ρ:τττο πιοτίτ τοι τίοτιτίτ οτί οποίοι: οί:

ΔΜΜττο· ἰοᾶο : :μια ττιοτίπε ττπτίοτιοί ίπ Βοο ίοττιΡοι· οίί ίπ

ι(Μ“""° ποτίοίοίίττοττοοτιι,τοπι οτ τοίιπίτοε;8: :το ττι:τ·Ξπίοοο

""""° Ποτοίτο!ίπ5; πο:: ότι ττπροτίοάτοτο τοπτίοτο τιοτοίτ

οτί οοτίοτ3:ίοτοττι πιοτίππι τοιιτίττιπί είται ττίοτιιοί›<

τοπι οίτ ::οπ:τει. ./1ττττοτ;.τίο πιώ.: ο]ή,:& :7.οσ.πι

απτο τιτοποθ:ίοτιοιιι ναοί Ηττα· ἱτιτοίίιΒοτοτπι· απο

ίοίτ'ι ίττπρίτοί ποττττει πιο οίΤοιιτιο, τιίιίτιπο :Μάτια ο:

τίο::ίτιτο:τπτι οίπίί;ίοττι; τι: ποιο; απτο τιτοποθ:τοποτο

$Ρίί'ί!ί18 8; απο ί-οίο ίιττιοίί::τ τιπιοτο,τιπίππο ίοτποπο

τι οίίο6:ίοπο οίΐοτιτίοίίι τιοπι ίιΩε πι τω. Μικτά ίππ:

τοττοττιτ , ποπ ρτττιστρίτι :ι&ποττι ποτιοτιοίττιττι. Ε8€-·

8τττττίττ τ.τίί|ί.ο.ττα.ή.ξωτί παεί!. _ η _. _. ' . _

Α ο τ. τω. πιο» οτιίτίοπίο ειπε τοποσ, Με.. :ίΧί(Μ· Β

οποίος. παπι ποπ οπτοποττ:ί τοροτιτπτ ίπ ποίττίε ει· 'Μαϊ

&ίτιοε, τιτ:ττϋποτιτίπτο οί: Βοούττττ:τ οπο ιίίπτὶἱττιΡοτ

τοτ.ϊττοποττι ιπποίοιττ οπίπίπιοτίτ απο ίιτποίοι: ποτί

το δ: τιτποτ οίιττ·&ζ·, σπίτι πο8:ιττοπονί:οτιστί: οπο

ίοόττοπο :Κοίτα Αεί 2. Με. πιτποτ. παπι Ρτίποί- Δ

ριοτιι ττοτιοτο.ττοπτιι το Ρεττο ποπ οί: πιοττιοτι:τ ρω

τοπτίοίίε ό: τττιροτίοθ.:ι, οποία:: ροπἱτ 1-ίσττττττιπ Μ! -

ειέττττιίτε ό: ΡοτΪτᾶ1. , οπο ροτίοέτετττι ττιοίτκίιτ ποτί
τίπτιι οίιίοάτ. ί ~ τ · , _

δ τι τ: ο τι ο Α οίτ πω. που Μ. ο.ττΜ:. τοπον: δ: @ο ία

[το. τίιί”ίτιιιέτιοπτιι οποίιτ:οπι οᾶππιίτι ἱπτοίίοθτο Π

πο ττιοτποτττι οπο; Μισεί: τρίππι ιτιτοίίτεοτο Ρο· οι-$”:ϋΝ

τπτ .:τί.10Είίίίί60τοπι:1Ποοίί σπιτι τοΙίποίε ροτίοπτετ

πιοίτοτοπο ίπτοίίιέοτο οίΓοπτίτιΙο, :τοι τοίτιίοίτ σο,

τοάπττι ντ οοοπτιπτιι: σποτ το: οπο: Ρτι:τίτ , οποίο

οί: ρι·οτιτιπτπ τοπικ , δ: τοίτιίτιτ τοτττιίτιοτπίοττιιτιίίο

τ:: ν: ρτοοπδ:τιπι ;οιετττιτοπο ιπ:οίίἰ8οτο πο:τοπιτ

ίο. Ροττο τιεπτοτ :τόπο οί: :το οίτοτο , ποιο πετ: τίποτε

οί: ιιί:ίπτοίίτεοτο, ποο ιιιίοίίτπ©τ© ι πω. , Μ! ντετ

οπο τττιτιιαίτ.ιτο πο τπ:οίίοθττιΡπττίε ν: το ντιο εαπ.

πιοπι ρττποίοίο το πέτο τ. οοπίτιτοτο τπτ οίίοιιττοτττ

πιο ρταίοπτοπι το τπ:ίοί10 οίιιο&ί; Μο: τοττ:Πίποτο

ρτοττπροοποτπτοο οπο: , οπο: τιετίοτέτίο ίορτιοίιτο

οροττττιττι οτι ρτοπο&ίοτιοιιι πιρο0ίίτι πτ0:ίτ1€τπάίτ

Νοπι τίπε οροτιιπι τιοτίιοί: ίο ἱρίππι , οποιο μο

τ:ίτιο.ιτ πίττα! δίο τ :πιο ίτιτοΙίίΒοτο!ποτί:τείπτ Ρτι:ί'ίτιπ

ίπ οττίτποπο ί`ο , τω. νοτο το οττίί ο οτί :Μοτο , το·

τοίίτεοτοίτιρροπίτπτ οι τω." , ποπ το τιιτίοτιο ροπ

αφτί ρτοοπτοπτιε , Μ! οοπτίτττοπίε , δ: οποιοι 0Ρορ

τ.ιπτιο :το τοτττιτποπι οτοτίοττοιίοτο. Εοτίοπι ττιοτίο

ΡίίίίυίΟΡί13ΙΠί° ττττοτίίτίσ.ι τ. Μ'ττττοΠζς. το νοίοτιο

απο τοΓοε&π πιττοτοπιτ οίίοπ:ίτιίίε , οπο σττιπο: οι·

πίττα ροτίὶιτι8 Π: οιίτεοπτ, δ: ποτίοπιιίἱει (ΝΗΠ

τίττ :οποιο ίΡἱτπ:πτ¦ δοποιίπτ Μοτο; π: οι άτ]ίίοίίο

3 2ο ποιο/ί. ό.

5οτί οοτιττὲ τ οι: πω: 6°ωττ οοίπτοτιο ίοοτιἱ:οτ-, οπο ω'

Ποιοι το ντ·τοπιιι Ροτι·ἱτ , ποπ 8τιιτίτποι ίτιπθ:οπι Φωτ)!

πιο Α ττιοττίιι νττίττΓοπο τι τιτοττίίιοπίτ τοττοτιίίτοτ,

ίοο ίπποι τ:οτιτ:οπιί:ειτιτοτ τιιτιοπο τιποτε ,φωτί

ίτ: οποίο ρτοαΠτοπίοπτ τοτπιποτιταιπάτ ,παπι τι

8:τιτ τ:ίτοοπτίτ το ίΕπ:. 6°τοτί παμε ίποίπτίι: ποτίτττττο

ίπ ίο, οποιο ρςοοοπιτ το πο, νι ι ρτίτιοτρίο ρτοτίο
ςοτιτο ίσοττιιοίττοτ , πο τποττἔ τ:οποοπιίττιπ:οτ , δ: ντὲ

που οοπτίίττοτιο τιιοτοττττίττοτ ::ιτιτοπι ρτεοίἰιρτιοπ το

το ίϊτριιοπτιο Ρτοτίοοοπτο. Νοττι ο τιοτίττιοοίοίοίίο

τπτοίίοάπτ ί·πιττίωιοπ ίιτροοποτο:οτπέτο ίπτοίίΨέο,

τιτίίιπο ρτοποι:οτοτ Ρτίτπττιτοπίτι πιο τιτοπο&το ποπ

ροποοτ πο ίιιτοίίοόττοπο Ριιτττι,τιίίτ νι ὁ ποτε οοπτίἰ

:πως οπο. ίοίοΙτιτο, ποπ πιιίοττοτιτοτ οπο οτί ρτοτίο- >

άτοποτ:τι ?τῇ τοττιιοίττοτ τοοπττοπτπτ. @πεί θα -4τίωντίζ

ρτοίιο τοπτττι Μιτου» τ παπι τρίο ίπ τ.. τίΙ/Ι.τ. μοβ. τ. "Με

αττ.3.οοτοτ , τμιοτἰοίοπτιιτιπο οπο οίΐτθ:πε τα οττίτο

ποτὲ ροπ::ίοπτ οτι οτιτίοττι οππίτι,ντ ποοτοττοπιοπ Ροπ

ποτιτ :το τιίτοτο, Η ροτ ττιτροπιίιιίο τοίίιτοτ οττίο οπο

ίΞοπτί τουτο, πό τοίίτ οτόίποττι οποία: στ! τιίίπτο,οπίο "τ

οίίοπτοιίίοτοίτοττίο οποίο το! ν:τποιοπο , οικω: ν·

πιω οίίτᾶπ8 επί :ιίτοτττττι τ ντιτίο ποτι :Μια τιτοτιτοτ ν

:ποιοι ττπτ:ιοίείοίίο οοποοτίτ οποτε ίοιο0Γιτίοίίο ; απ:

ρτορτοτ τπίτιοι ποτοΠ:ιτίτιττι ποεοτι οποίο ποί:οίΒο

οι»

Ο

ΐοδτιιττι. ο. ίιἱπο Γοοποτοτπτ , :πιο ΡΜτοττι ΡΙ'0::ί:1-[ΕίπίΒιίΒίΕοτ Ποπ: το Με ρτοεοίοίοτιίΠοτποίίΕοτ το

τοποσ νοτί:ιπτιι υ οποττι νττποιοπο ίτιτττιτιοο Αιτιο

· τοπι , @το ίπ τιοτττι5,8τ τιποτα οίΐοτιτιοίτ ι πω: απο

ο Το!. Ι: ί): Οτο.

> ποπ πτ000:ίί: το πιο ίοπτοπτ-τι τω, ν: νοτίιοτπ Ρετ

το: 8τ ποτιτίο 8οοί:τι,τ:ιτιτιι το :απο τω: τοτττιίππο

? ο τ! Με τ·

ί



ιηο

Βῇιιι:, ι::·οι.οι:νωωειο,οινωι ειπε:: π:: ι

νι Το:: ιι:ο:::Πισιιιε :σ::ιι:Ιι:::: , :μισά :πιο οκ- π. μ. οι. η: πιο :. Απο!. ιιοιι». , πιο:: ,οκτώ

άι: ρω:είδα:: :ο:ισ.ιιιωσ :διο εοι:ιιι :::::ιιο:ιε :ο

μ:: οι: :ιισάιὁ. ρι·ο::ιιιοο: .. ν: νιΞι ο:: ο οι·άιο::ίι

:ά ::σιο:οι.ιοι:::οάιιοι:Π::::ιιιιοο, κι ::ιι:ι:πι ιι:

ιο:: ν: ιο:: στοι:οιιιο:ιι: ισ:::ι::ιι::: , :μισά ποιοι:

:ιι::άΖ:ίο5 σ:ο::ειΤωσε ιο:οι:ιι:::. Α: «πιο , σο: ιο

Γσ:ι:.:9:Ι:υ:ι ρ:σε:άι: Έιιιιι: , οσο ιιι:ιιιάι: ΜΜΜ::

οο:ιτι:ιο Ρ:::ιιι,ειι:ι: ροο::ιι: :ᾶο:: :::ιο:ι:: ι:Ι:::ιι

:ο οι: άιι:ιο:3:ιε : ::8σ Με:: νι οι:: ρ:ο::ιιισοι:

ΐο:ιωιιι::: οσο Ρ:ο::σάι:, ν: ν:::ιιιι:σ δ: οο:ι:ι: 8ο

οι::;ιι:ιο ιι τ:: Πιο: Ποιοι ιο::ιιεθ:ισοι: ::ο:ι::ιιρι οι:

σιιι:,σιιιιι ιι: οι:: ιαωι: ::οο::η:ι:ιο,:άισο:: νουά·

ιιεε:ιιι: :Βρ:::ιι:.

πιο , ;ιιισ:ιιο: :Π:ιι:ι:ι: , :'::::ιοι :ισ:ιοο:ι::5Γαι ι ο:: :ά ιο::Νι8::: 8: ν:Πε ::::ιο:ιι:ε: .

πιο:: 8: Μαιο 5 :μισά , ν: Μ: ::σιοιιιιιο:: οιοσιιιιι: 1 ο:οάιι::::ο:ι58: ρ:οάιιθ:ι ει: :ιο εεο::::::

:ι:. Ρ:οιο. ο. :ο :Βιιι:άσ:σιιι: ιιιά,:ιιιοά Πιο:: οι::

::ιιι€ο: ε:: ιιοιι:: οΙΤιεο:ι:Ι: Μάι: :παπά @οπο

οι:: ι:: ρει·:ι:::::: :ά ιο:οιιι8:ισ δ: ν::ι!::., ν: Μ::
ι και: ιο::: ιά:ιτι Βοοιιι , :Ιι:ιιιοά ιο::Πιεε:ε σου

ιο Ρ:::: δ: ?Πιο . :μισά οσο απ:: ιο δρι:ι:ιι[:οξι:ο

πιο:: ι:ι:ιτιιιΡ::σ ιιο:ισο:Ι: , :μισά οφ:: Φοοι:ιιιμ

οι: δ: οπο:: ο :ιιοιι :&ιοιι:ιι Με:: τω:: , 8: ρ:Γ.

ιιιισ:ηιιι:ιΡιιιι , :μισά ιιοο :οο:ιιι·ιιι:ιι:::ιι: δρι:ι:ιιι

Ει:ιέ:ο. οπο: οσ:ιο:ι:ιε πιο: Ρ:::ιο:ι:: ιιοιι 20:31:10

ιιιο.ι:ιιι· :Και , :ι ειιι:ι σκοπια ισο-ιιι8:::::ΙΤσιι:ι:!ισ

τ:: ::Ϊρι::ι:: :ιι:ιιισά οιιι:&ιιιο ; :ο :ποιο ιιι:::ιιι8:

:ο :επι :ιιοιι:ισ :.οΒοοι:::: ; :!ι:μιοά οΒι:::ξιιιιι ο»

::ιΙιεε:::ι: Ρ::::: Ε: Μι” , :μαι οσο ιο:οιιι8::::

$ριι·ι:ιιε δ. Ρ·ι·οο. :. Η :μισά ιιι::ιιι8:·::8: πιο ά ει.

εΠ::ι:ι.ιιο :ιά:ιι: ιο:οιιιέ:·:: 8: πιο :ιο:ιοιι:ιε , ει: ?ΗΜπι:

.πιο :σι:ι:ιο ρ:σάιι:::οτιιι ιο ριιιι:ισιο, 8:::Ι::ιο ° -

:οάιιέι:ι ιο :σ:ιιιι:ιο; άιιιιιισιιι: ο. :σι·:ιι:Ιι:::: σε:: Μ. "ω"

ισιιιοι ρ:σάιι:::ο:ειιι : Ρ:0άιιᾶ: ::: πω:: ρ:::ι- 'Ϊ·

οι: ::Ι::ιο ι

$ιοιιι: Ρον·

ιπ:ιοοι:. άισι:ιι: οπο:: , ν: να:: ει: ισ ρ:ιισιι: ο:: , οιι::::·ιιιι:.ι: :ει·ιοι:ιιιοι ν: ρ:οάιι:::οιο : οπο!.

οι: Τ ε ι: τ· ι Α ::ιι:ιιι:: , Ρ:ο::Πισοε: άιιιιιι:ιε ο::

3· Μ:: οι:: ιο::ιι‹ᾶιοο:ιο δ: νοιι:ιο:ι::ιο ::Πειι:ι:ι::ια:

"Μισο :.ιιζι.:3.:::.3.0:ιει.:.ρ.ο.:ή.ι::ι.:.β.νιά ι:

ιΜ. ο· ιιιιι|ι. 37.::::ι.:0:ιοι::2. νεοι". Τοπ:: Μην.

27.4". :.ιιι|ραυοι.ιο 3.ιι.άι|ι>.8ιοι:::. :ο Τνιιιιι.:ιύ. Μ::

Η'"ω.· *7. Ειιιι:ι.ιπι. ιιι Πω σο:: :ο άιιΡιω: ιο::ιιιις:ισ δ:

σ:ιειο: μια: , άι::ιιιι: οο:ισοιι:.

59·

Ν." 'Μ' οσοι:: ; :ι:ο::Πισο:: άιιιιο:: :ΠΕ σε: :άσε ιιι:ιεΙΙ:

α"Μ :Με δ: νοιιιο:ο.:ιε οο:ισο:ιεε; :ιιιιάιι:ιιιι:ο: Μακ,

Β: “ω”. οοιι::οιι::ιι: οι 1. :ιι άιι:::: δ: |ιιιο::: ιο

οοιι.ι.ιιι: ισ:οι:ιιιο: ιο:οιιι8ε:: δ: πιο :Πσιι:ι:ι::, :ο

:::ιτιιιιι σο:ιεοωι::ο:::2 :.. :ιι οι ΓιιΡ:::μισά ιο

:::ΙΙι8::: Β: νειι::ίιι:ο:ι:ι:: :Μοτο ω:: , 8: ρενω,

Ε: :Ποιά Ρ:::ιιι:ιι: σ:: ιο :ά ιο:οιιι€ε:ε ό: πιο,

ν: πιο ο: Ρ:: Γ: οσο:::&ιιιιι: :οποιο Ε: σοσ :κο

άε:; :οιιωειιι8:::: δ: πιο: :ιο:ιοσ:ι: ο: νιιιιιιι8:

Μαι: :ο άσοι:: ::οο::ρ:ιι.ιιΙ:: σ:: ιιιοάιι:ο ιιιΙιι.::ισ

τισ, 8: ιο:ε:ιο:ι: ; Μ: ::ο::ισιιιοιε , 8: σε:ίσοι ι:: :ά

απο ::ισάιιοι·, :ιιιο ::οοοιιιι:ιι: :πιο ιι.ιΜ:::ιιι::

::ο::ιοιιι:ιιε 8: ρ:::ιειιι::ιε. μ

1): ::ο ι. άι::::: δ: ι`ρι::::,·σιιι Επι: ::δ:ιι: στ::

μι; Ρ::Γοο::ιιιιι Ρ:σάσι:::ι:ιιι::ι. ει: ΡῖΟΕιιιᾶΜἩΙΠ›

ιιι::ιιιάιιιι: ίοι·ιιι:ιι::: , 8: οσο ::ιιιιδοιεσ:ι:σιιιιωιι

τ:: , ι:ι::ιιι8::: 8: νει:: οποιοι:: οπο. Μ:: :ιωμ.

27. σοι σ:: 8.ΤΙιιι. άσε:: , Με:: ι·::Τε ι:ιωιιεεω ει:

Ρ:ι::ι::ιάο , ναι εΧρι·ι:11::::ιιι:ειιι€εοάο . π.: οι υ

ι:ιιιιηιο ιΜποι|ιι :ο πιο:: :ιισ.(ιο:ι::: Μο:: ΕΡΑ".

:ιιω.,7.:::.5ι άι. @οι νιιι: ,·ιιι::ιιιΒο: δ: νοιιο Μειο

:ο ::ιι:ιι:ο ρ:ωίιιρροίιιιιι: 8: ιιιοιιιισιιο·_ οσο :ιι

Όοιι|8: ο :επι ?ο:πι:ιι:ε:8: ιο κά:: ιο :Ρίο :ποιά ῇιἱ:ι:::.

. :πωσ :ο:ιί::: ::Βιι:ιι. :. :`.ι&ο έσω:: 8:02. :Πει

Μ:: νι Πιο ρ:σ::ιιισιιιε ίοι·ι:ι:ιι: οσο ριο:::ά:::::

ν: ΜΜΜ; ο:: δρι:ι::ι: Γ2Π&:Πι ν: Ασπα.

Ρι·οιι; 2: άιιιιιια ρ:σ:::ιιισοι:: οσο :ιισάὸ Πιο:

Μ:: , :ο φίδι:: Ρ:οά:ιό:ιοοι·:: ρ::ισιι::οιο , Μ:

:πισω :&ιιι::, ω: :ΙΙι:ια::σ::ιπισιιι:::ισο:: ιι::ιι

:ο , :&ιιιι::ιά:.ισ ε ειι:ι:ιι:ι:ο : :οπο ρ:οαΠισ :Μια

:άα:μι:::: ::::ιιιοιιιο ρ:οσ::ά::ιι::ιο , :ιιιι:, άσο:: ιι

ιιοιι :ά2:ιιιστ:: :::ιο8:::: : ω! Ρειι-οιι: ρ:ο::::ιειι:

:ιζ

Ρ:: ά οπο.

Μ:::β

πωπω::

"Με

ιιο_::: :ιι:έ δ: ν:ιιο :ο ό:: εαπ:: ορε:::ιο:ιι: ιππο

Ριο @ισ οσ::,σιοιι::: , ::::ςει:ιτο οπο:: ::σ:ι- :ιο:ι:Ιο _ «μια ::Γριει:σοι:::ιιιιι ν: ::οε:ιιιιι::ι , 6:

:οικω νοάε ρ:ιο: :&ιο :::οιι: ιι ρ:ιοαιριο ιο ω:

οιιοιιπι άιιιιο&ιιοι , σοι: ρ:::ιι:ι: :οσοι οι οποιο:

:ά :Και ; ροΡω:ιο: οπο οπο:: οι Ρ:ιιιαιρισ :οι;:ιο·

Και: 8:::ιι:ιο::: , σοι: Με:: ορ:::ιιι ιο Μάιο::

:ά Πε. (.ιοοιι:οι.ιινσοί::ίιε :πιο δ: δρι:ιτοε ιιιιιᾶι σ""π”.°

οσο ιιισ:::άάι: οπο:: ::ο::ιιιιιιιιι , πιο ισι:οι τοι:

:ιοοειο ιιιι:ιισσιε. οι ΐρι:::ισοι:ι ιιι ειᾶο απο: :::Βο

ο:: 0.8:: 8:[ριωΙο. οι:: Επι: :πάσο ::ει::ιοιι:: ιι:

ρ:οάιι::ι ,· ιιιρε:.ιάάιιο: ιιιι:ιιΙ:ᾶιοοι 8: νσιι:ιο:ιι

εσπισιιιοι · :ο ίσι:ιο ::Ι::ισσε:ο ιιΙι::ιοιιιει: Ο:

ιμωισιι:: ιο ρ:οάιι::ι.

Πι ο ε ο ν:::ὶ Πιο: ο:: ει: 8:ισιοιι:ι: σού::

ό: 8:ρι:ο:ιιι Βοο:::οι:::::Βο :μισά Μάι: Μ:: Το·

ρ:: ιιιιαιΙι8::: ::ΙΓειιιι:Ι:, :ο :Νησιά Ρ::::ιο:ο: ιο:

ιιι:ιι:::: ιι:: ιιιωιιεεω , :ιιισσοι ιιοιι ροΙΤ::::Βιιιο

ά:·οοιιιι:ι::ι Γ:ρι::ιιιι: ιο:οι:ιι:::. Κ:Γρ. :κι :Πισω

8:ριοοιι:ισ 8:οι::ιιι ιιοιι :ο :ιισοι: Γ:Ρισο:ιέι στο·

άιιθ::, σοφια :ο οι:: ιιγροί::ιι μοι:: ρ:::::ι:ὲ,οιιι:

πω ιιοιι «Η ρ::ιει:.: Γ:ιριειι:ι.ι ,οιι:ιιιιοι: Γ:Ρισο:ι::ι·ι

Βιοικιιιιω ιιι:ισά::; Μ! ά ι:ρι:ιι:ι: ι:11ρ:οάιι&:

ΠΜ οσοι:οιιοιαιτιι , ω:: Βοοσ:::ιοιι: ρε:ίο:ιο.

νο:ιε Γ:.›ι:οτι: σιιι:ιοι:::ὲ :::ιιιιτο δ: ά:ιιοοιιο::ιιιδ

:ιιει:ιι:Βεοι:: :ο ο:: 8σοει·:ι:ιο:ιε ιιγροιι:ιιε,::ιιι νι

ρ:οα·ίε σοι: Ρο:οι:ιι::: ::οιοοιιιοι:::ο: 8:ρι::ιι:ι:ι

Ε:: οι: ::οοιι:: , σου ρ:8:ο Με:: Γ: ιι:ικ:: :ά ιο· _ Μ·

:οιιιεε:ο; Ει:Β:::αιιιοι ο ν: ιο:::ιιι: :ά ίιιρ::ιιιιι,οσο Ρ'"ΐ' 'Δε.

(μια: ωοπο , ω: :ιιιισι ι:: :::ιοιιι:, Ν:ιο άι::::722α

ιο Πιο ‹›ι›ι:ᾶιιιο το:ι:3:ρτιι ιο::ιοάι: ιο::|ιι8:::,οοιι

απο:: : ιιιι::ισάι: :σκάι Ποιά , οσο ν::::ισ Γρικιβ.

ε: εσιι::ιειι·ιι, ω! ν: :ει::ιο ρ:οιιιι0:“:ι: Ρ:ιοειριιισι

ρ:οκιοιιιιο εο.οοιιιιιιατιιιοι:ι: Μαιο :ιιοιι ιιι::Ιιι

Βετο ΕΙΤ::ι:ι:ιο_ ν: ::οιιιιιινό:ιιοι :στο Ρ::::οι:::: :ο

έ8: ι

υάζ..σ

ΕΦ.

οσο οπο: απο μ:ισιι:ιι::::οι , σο:: ρ:οάιι:ιιοι·_ 8::ιιτ:::ιι.:ιιιτι να:: _ πω: ::Εο:ι:Ιο , ν: :οο- .:

:οι :::ι.ισι :ι::ιι::ιο, σου :οι:ιιιιιιοι::ιιι:: Γσιιι::::.ιωι&ιιιιι:οι:ι ι·:::ιιισο: Γι::

ι Λ::ιο:ι: οοιισιιιιιι. ι
Ρ:οαΒιοτιο σε: ι:οο:ιο::: ιο :οι , σοι:ισιιιά ::σιι

:ιο:: :::ιιιιιιο: ιο Ειέι:ο οι:: άπο οοιιι: :ιοιά:ιιιιά

Ιω:: :::αιιο·ιι: , ιι:Β:·:: νι οι:: ρ:ο::ιιιοιιι:, ιιιιιιι

ο Ροκ:: :Με ιιι ::::ιιιοο Ρ:οάιιάο, :μισά οσο :ιτα

ιι::ι·ι: ιο :Με Ρ:οάιι:ι: ΙΜ ι:::ιιιιοιι: ρ:οάιι&ιι: ιιοιι

:Νιου ::σοιι:ι:: ΙινιιοΗ:ιιιαι ρ:ο:ιιι:ί::σι , Μ! :Μπι

ι:ι:ειΙΈ::::: 6: ι·σιιο :ο:ιι:ιιιιοι::ιο:ο ; ::Βσ 8: οι:

μα:: ο: οσο Ωω: ::οιι:ι:ισ: οποιοι: ιο θα::

ο:: ποιοι ιιιι:ιισ::: ν δ: πιο εοπι:ιιιισιο::ι.

' ει: Ο ι ο ο ι . :ά :μισά :οσοι ισι::ΙΙιο::: 8: πιο :β

Βια:: ό» πω:: :άάι:ιιια·π , δ: @οσο , οσο ρ::::ιο:: οι: ο:

ο: Η: Ρ:οάιιᾶι:ιιι:Η Ο

σ'

να:: :ά ::Βιιέ Βν:συ~,ιά:ιο ιοτειιιεε:: α:

8: ΜΙ: ::ΙΤ:ο:ι:ιο οι:: ι σιιιιιιιι:ιε ρσ:Γοοι:, ιιοιι ω. ΜΒιιιωι:_
ποιο ιο σοιοισιιηιε:Γσοιε οι:: ρ:οάιι&ιιιιιιιι, :ιιιι: ι

:πιο οι @Μα μια:: :Βρ:1°ι:ι.:: πιο: ρ:σσ:ι:::::

:οάι.ι&ιιιιι σοοιιιοδι:ο:ι3. @ναι Μαι: :ιι::::::: άο

:: Οπτικά:: :ιο :ι::ιι:: , σο:: οσο απο σιι:ιιιιι::

μα:: ::οοιιι:ιιι: ρ:ιο:ισιο:ιι ρ:ο:ιοθ:ιιιιιιιι , σο::
:τι :ιιιιιιιο:: μπι-σο: :ορ::ι:::ι:. ι ι

οιιιιιι::. Ρο:: ίοιρίιι::ι Μ: μισώ:: Διι88θιιι. η.

:ο Τ:ιοιιι.οφ. η. ΜΜΜ :πιο Γ:: ιΡιωμΒοο::::. Εφ::

Φι:η" οι:: ::ιιομ: δ: πιο €ωισιι::: , ν: άιιι:::::ο:ι: :ο:ιι::ι· Με:: ιιοιι ι :ο ιάσοι :μια εΒιιΕΠΠέω Χάο. ?πετ

Μ· Βιι::Βοοε:ι:,Μ ν: αισ:ιιιε οιωιι::::ιωι:.ιιω ΜΡιιιιιι :Μι σσιεάιιιιιι εοΒιιι:οτιι 8: ι·::Ρ::Γι:ιι::

οι::

ν



 

Ζ)@Ι4ΐ. ΧΨΊΠΙΒο ΒΜάι Ϊινϋἄιἱσπἱἔιιὲ,δεἔἔιῦ Ϊ _- δ.Ή

ειιιιι ισα* νει·Βι.ιιιι, ιιοιι ν: ται·ιιιιιιιιιιι Ρι·οι!ιι&ιιιιιι ·

πιο" άν- νι·τοιιιιι πιο ιιοιι Γο!ιιιιιΡιιιοι άισιι ν: οΒιοιί!ιιιιι

μ” ".0·· ι:οΒιιιιιιιτι , Μ! ειιιιιιι ν: ιι:ιιτιιιιιιιτι ριοι!ιι&ιιιαι.

Μ" _ - ΠΜ" ι:ιιιιιι ιι:ιροιιιιιι:ΓΡε&ιιιιι οι! νι:ιΒιιιιι ρισ

ἀιιᾶιιπι , δι οι! οΒιι:έιιιιιι ιεριπίΕιικαιιιιΔ ι ουδ το·

Έστω: ω νο:Βιιιιι Ριοιιιιθ:ιι , άι ιι·ιιιιοιια!ο οι ρισ

ρι·ιιιι1ι Ριιτι·ιη ιιιιιὶ ι·οιοττιιι· :κι οΒιεθ:ιιιιι ι·ερΙΩΓειι.

ιιιιιιιι,οιι «ιΤειιιιιιΙε 22 ι:οιιιιιιιιιιι: 0ιΠΠΠ3ι1ε ριιι·Εοιιι:.

νιιόε Ρειτιι· Μι: ίΕιρΐιιω οι σιωτιιι·ω,ιιιή Γοίριιιι31

82 ι:ιειιτιιιιιε ἱιιιεΙΙἱεἰτ ιιιτε!Ιεᾶἰοιιε ιιιι·ιιιιιιιιτ.ι το!»

τἱοιιο νιιω ὁ Π.: Μόνοι: ι·αΙιτιιια πώ ροιίοιια

ιἰἱσιυιι , που νοι!ιιιιιι Ριοόιιεειιιιο, Μ! οι:ιιοδιιιιιι

32. Υι:ιΒο ι::ιριοΙΤιιιιι ι:οΒιιοΐι:ειιάο. °Εοι!ειιι ιιιοιιο

ΜΜΜ ιιιτσΠιΒειιό:ι αιι1ιιμοροΒιιο, Η!" ό· Πω ιἰὶΙἱ>

“Μ” μια: [ο 8ρἱιἱιιι Σ. νι:ιοιιιιι ( πω» ) ιιοτιοιιιιιιιει· αι:

τηιιιιω, μαπα ιοιιι:ᾶιιι;ιι ιιι:ΙτσιιιΩιιιιιιι ρι·οιιιι

ιΣιιιιιιι ιιιιροιται ειιιιιιι οιόιιιιιιιι ω οΒιιιίι:ιιιιι Με·

&ιιιιι. ()Διιιιιιο ειναι:: Πι ιιᾶιοιιο, μπαι· :είμ

έιιιιιι ει! ιατιιιιιιιιιιι, ιιιιροιωιιιι· οιι!ο ει! ιιΠοιιιι!

Μινι! , ροτείξ Πει·ι ιιειιοιιιιιιιιιιο ὰ ιειιιιἰιισ μισάω

&ο ἱιι ων ι:ίΐσθιιιιο. νιιιὶε ιεᾶὲ οιι:ιιιιιιι ΗΜ!" ά

πω. ιϋΙίμιιι [ο @Μια 62 ιιιιἱα ιΒιιΓιιι ώ ι Ριιτει· 22

?Πιιιει ίιιιιτ οϋιε&ιιπι Αιτιοιιι εΠΕιιτιιιιίε, ειιιἰ ω

οιιιι:Ιιιιιι ἰιι :Μοτο ιιοιἰοιιεΙἰ. δοιιτιὲ "τὸ ιιοιι ιι:

ᾶιἔ όιειιιιιιι, ?ετνι οι! Μινι Γριτιιιιιίο $ριι·ιτιιδ.

ιιιιίιι να Βιιι110ύΜ7: , μπα:: οτιιιιι6 οι! ιαπιι,ιιιιιιιι,

ω ιιιιιιΙ ειΙιιιιΙ ιεΓρεᾶιιιιι ιιιιροι·ιαι. $ιειιτ ικα :εδτὸ

ανω ?στον έἰΒιιιιΓο νων” Βειιε το.τιισιι ἱιιιεΙΙι

Βιμ πο: :Βάι Μ: ναιΒο: ιιιιιο. νοι!ιιιιιι8ιεκπέ ιιοιι

ιιιιΡοιιιιτ , Πω Μπι ιοΓΡ6:&ι1πι π! :ει:αιιιιιιιιι: Μ

ΜΙιεοπ Μινι:: 8: Μοτο, οποιοι ι:1]::&ιιιιι-ιά τι:τιιιι

ιιιιιιι ΠειιιΗειιιιι :Μπι οτιιιιιετιι οι! οοἰοᾶιιιιι. Ηοε

ιιιιεΙΠεο, ηιιιιιιι!ο ι·Ιειιοιιιιιιαιιο δ: ιιιεσιιοιι: ποιοί-ει:

εΗἰεἰοιιτἰη νι:Ι οιιαΠ εθιειειιιιε , που οιιεπιΪ0 ΜΝ

ει:ιιι:ιε ειιιιί-2 Ϊοι°ιιιειΪιε , να! ω ΐοιι1ιειΙι:. νων

ιιοιι ιι:6Η: ιιιιτιτιιι·: Μια· :β φαι [Μικρά χανιά

οιιιο. “Με άει·ιοιιιιιιιτιο Πι: ἔι ίοι·ιιιιι , π! ι.ιιι.ιιι ίσι

ιιιἔι ίοιιιιιιιιτειι Ποπ οΠζάζιιέειιιιιει:ιιιι ιιι ιιιιιι:&ο

όειιοιιιιιιιιιο. νιιόε Μος Ριοροί`. ιιιιιιιι ιιιιιιιι:ιιιόο

τοιιεεΠιι .4ιιΖιιΠ. ΠΙι.83 . ιΙισ.ιι.23. ροίἱ:ἑι τειιειᾶιιιιἰι

Ν ιι6.1.ι·ειι·ιά.ωρ.25. Πιιοιιιι·ι 2.ιιΚι:ιτι ΡοιΪετ,ιιιι ι:οιι

χωνο_ ι:εόειιιιο. Πι Εεεε , και βρίι ῇρἱειιιἱΞΖοιιἱια. ΝοΒιιιι

- “ ;ιιιιιιιι. ΑΠιιιιιιιιιι Μή . σιι.ιιιιιιε ενο εΠΕιιτιοι : ιιιιιιι

νετιιιιιιι βρουν Μαιο ιοιιιιτ οικω ιιιιοΙΙιορια νιιιΜ

ιιοιι Η: ιιειιοιιιιιιιιιιο ιιι Βνιι€Ειτ ανία: Γ0τΠΜΗ5 ἑι

ιειιιιἱιιο ριοιιιιδιο, ΜΙ οΗΜοιιιι8_ιιι:Ι ιιιιιιίι @ενω

ώ, ίιιιιιιιιο [φαι ιιοτιοιιαΙιιωπ

εΕΟΤΙΟ ΥΙ.

δώμέ πιάνω «Με ἱπτεἰἰιἔειιάἰ ἱΐ Φο

Ιιιιια'ί περνανε” οι! Ρτοσέβιοπω

Μάτια: έ'

η· Π Απ:: δίδα. νι·‹ὲα Βιιπικιω ὶιι ι. σοπῇιιιι.βἄ.4.

οιιιάειιιιι ιιεοιιαιιι: οοιιιρετιιιι ω Μ” παμε

ν: ριιιιειρινι ; ιιειιι.ιε νι ρι·οιιιιά:ιοιιεε , ιιιιΠο ιι:οάο

νιάειιιιιι· Ρετ Ω ιιιὶ Μια ιειιιιιιι.

π). Ναι οιιιιιοιιι: ιιιοιΠε ΡΟΗ:: ι&ιιει:1ΤειιιΜω Μ

Μ” μ”- τι:ΙΙιεειιι1ι 8: νοιειιιιι οι ἀἱι1ἔιι85 ριοι:ιίΠοιιεε ιέ

305 προ. (μιά : ιιιιτιθ εοιιεοιιιἰτειιιτειδτ (μωβ Ρετ εισάιιειι8,

Μω- - νι0ιωιιι. ριιτιιιιιτ; Μ!. ΠιιιΙει πάνε ιιι Οοο ιιοιι

'° οποιοι , ιιιιιιιιι: ιιι @σο διαιτα ίιιιΠοιιτ ΡτοικίΠοιιςε

καιω , 8: 9ριιιιίιι8. Νοιι ιιιιιιιἰιιιι σιι1%ιι Μινι

τινι , νι βέϊ.ριεει!. ιιιΒιιιιιιιιτ ιόι:ιιι ωιιιιεεωιιιει

νοΙειιιιι ιιοιι κοιιιιι οι! ΡιοικίΠοιισε νεοι ό: δρι

ότι” δ. $οτιιιιιΙἰιει·, οι τιιιιτιιιιι Ρι·ινΐιιρροιιιιιιθηιια-.

νοκ ρτιίιε :θ οΡειιιιιε,ςιιἑιι: Ριιοι.ιιι:ειιι : ΕίἙ :Μπι `

ορι:ι·ιιιιε·ρω· Βά!0ΠΒιιι ιιιιιιιιιιιιιιιειιι ; Ριοιιιιωιιιι

μι· ιι·ιιιιίειιιιτειιι. @ο ιδιιιιττετειιιιιε Ριτι:ιιι ω”

ιιΔιιιι·ω οι:ι;ιιιιε ω” ραιδευι·ι· Β ι ΐιιιτι Μουσου

ιιιι· Επι· ιι&ιιιτι ιιιτε!!ιμιιάι οιΤοιιιιιι επι , ιιιιὲιιι ριοἔ

εισαστε:Μ”μι· ιιάιιιιι ειιιιιιΒιιιιιιοιιι ιιοιιοιιαΙι:ι:ιι

ΒιιιιΙιιοι , οιιιιι ?πει δι ειιιω ριιϊιι ωιιΒιιιιι 'πιώ

απο ΙΕ ιι:ιί08 ιιιιιιιιιιιαιτει :ἄν όιιιέι:ιιιιι επειιτωβ

φιλοι ριο:Ιικιειε $ριιιτιιιιι δ. ιι&ιι-ιτπιιἶοιιιιτν πω·

ιιοιιειιι; Μου ιι&ιι8 ιιιι«ΠιΒιιιάι δ: νοΙ€ιιδιϋπειι;

ιί:ι!:8 ριιαίιιρροιιυπτιιτ ιιιιιτιιιη 8 ιιοιιιιιι:!ιιδιιιιτιιτ

ιιι ιᾶιιιιιε ριοοιιωιιιιι ιιοιιοιιιιιιιιι1ε. Ηιιιι: _ιιτι:ι:άι:

Μάνια η." 27.ιιιιέσ, ι·.ιερ.ιι. νινί όοει:ι,:ι&ιιε πω.

ιιοιιιι1ε: ιιι οιιιιιιιιο τιιιιιίιιιι,86 ριπιιιρροβτιιιὲ σοπ

ιιοτιιτε α&ιιε επιιιιτίιιι:ε. 2. ι·αιιιιι·ι :ΜΗ-απτο ντ Ή· φ

ιιτοιιιιτιιι τωιτὺιιι Ριιιιειρία , οιιιΒιιιΡετ(οιια ιιἱιιἰιιε "ω" Η

Ριοιιιιι:ιιιιτ , ιιοιι ν: ιιιΕι:ο.ιΙει οι·οι!ιι&ιοιιεε,νεΙ ΜΗ· ό”

Με ρι·ιιιοιΡιοι·ιιιιι ρι·οιιιιι:ι:ιιιιιιιιι, να! ραΠιιιε τα.

ιιιιιιοιιιιιιι ριοι:ι.·ιιιιιιιιιιιιι 3. ν: ιιι':ΣιιιιΙι:: τιιιιιἰιιιι π.

οιιΒιιιι:ε ὰ ριοιιιι&ιοιιεε απο ιιᾶἱιισ ΡειΠιιιιιιιιιι

ριοάιιαιιιιιιπι , φιλοι ρΑΒιιια ΡνιΓΟΜΙΠΙΠ μοι:ι:- :

ιιοιιιιιιαι. η. ντ ριοκιτιιιι ριιιισιριιι μοιιιιι:ιπιόι, 88_ 73·

ίιπιιιι:ι;ιειιιι νι ιι&ιι.ιΙσ Ριοιὶιι&ἱ0ιιε5£ ' ·

ν. ν: α&ιιιι!εε οοιιιιιιυιιιο.ιιιοποε ιιατιιια , ιιι- 7-4,

πει!ιτάιοιιιι ά νοΙιτιοιιιε Πιιιἰτι2. ΕιιεΙιιί-0 τ. πιώ

ιιο ι:οιιιιιι απ”. ώ απ. ιιιιοαιὶ ιιτΉοιισε 4.

Ρ ιι ι Μ Λ Ποπ. ιιοιοτ , ιι&:ιιε εΠειιιιιιιι:: ιιιιο"ϋ- π.

ε_ειιάι δ: ν0Ισιιιιι τα1ιιιτι ΓοιίιΦε ν: Ριοπιιιιια μια

ορια ρτοιιιιιαιόιι ιιοιι ν: :ιθ.ιιο.Ικε ρι·οιιιι&ιοιιειι

ιιιιιιιιιιιιιιιι ρι:τίοιιιτιιιιι. Μετα. Μι άι ΤΗΜι.τη89.

θα». 6. ω. 1. φαι (Με 1. ριιι·τειιι ιιίΐειἱιιιι ω»

Ηονιι·ιιιι νι [ω. πω. Μ.. μ. ιο. πι! ι. ι9ιιμιδιι Μι. 58 <

μα. Ριιιιιιιιιιι.ριιοι·ιε :ριο8ιιιιιιιτι ρι·ιιιι:ιμιιιιιι, ιιιιο Μή,

ιιιιιιιιυιι ροιἴοιικ ριοιιιιιιυιιι , ποπ οὐ [κώδικι ιι!ἱ› 'κ #β'ζξ _

(μια ι·ε!ιιιιιι;ι , Μαιο τομ, ν: :ποτάκι αιιΓετι Γιεν! τω;

- ν

εείΪειἰὸ ιΠ:ικι αν μιιωιιο λΙιιιιι:ι α!:ίο!ιιιιι ; πιο; Ε . ιι 1

:ιο τι. που :Η ιιιίΣιιιιι, 81 Ρι·ιιιειριιιιιι ρι·οάιιάϊιιιιιιι

ι9Π ιιιιο Ρτοάι.ι€ι:πε Μη ιιίΒιιιιιιιιι ρι·οιιιι&ιιιιι πι:

Ριιι·ριιε ιιοιι :ιίεἰιιιι|ιιτ Μή Ρἱιἰιιπι , Παπ πιο μπακ

8ο Ει|ιιιε Βριι·ιιιιιιι δ. ιιι ροιἴ:ᾶιοιιι: ι:ε!ιιιιιίι , ι:ϋιιι

ροτιίιι ιιι ώ ριοι:οιιιιιι, ν! ρειΓοιια: ι!ιΒιιιιι|εε 8: ει. ι

νοτια δ ρι·οιιιιαιιιιοιιιι ίι:ιΠιι ροιίοάισιιιΒιιε Ναό

Γο!ιιιίε , ί: ιιιωιιι€ωιιι_ δ: ιιι!ι2ειιιιι ι :και ριοπἱ

ιιιιιιιι ριιιιεἱρἱιιιιι ριιιάιιι:ριιιιι ι είὶ οπο οι·οοιιτοιι$

ρτοκιιιιιἔ Μάι ιιΒιιιιιιιιτ ΡΠιιιιιι Ρετ ιιάιιιιι Μινω

@οι 5 και δε" ?Νοε $ριι·ιιιιι1ι Μπάνιο Ρεν

Μαιο Διιιιιειιοι. Νιιιιι Μι” ιιι·οει:ι!ιιινι νει·Βιιιιι

Ρειι·ιε ν δριτἰτιιε δ. ντ Μιτου· ντι·ιιι[οιιιτέ νοτι:σιιιτι

@και οι Αιιιοτ Ιιιιιι ριωιιιιιι ό: ίοι·ιιιιιΙι:ε ιειιιιἱιιἱ
ιιιιι-ΙΙι:άιοιιι8 δι: νοΙΜοιιιει η _ η . |

Ρωτάει!» ροΠειι ιιι Οοο Ρι°0διιᾶἰ0 ιι&ιιιε :κιά- . 78? 4

ιιιι:ιεθ όιΠιιιΒιιιτιιι ὁ ριιίἐἰιιἔ; που μπει @και ιιά- ΕΙ"'4°Μ,"Ξ.

πιιιιιιιὲ ιιιίϊιιιΒιιι , πιτἱ0ιι€8ᾶι1ε8ἱἶ€ιιτἱΔἰἰ8, Βίοι·- ""”' Ή

ιι:ιαιιτι:ι ιιιι:ιιιιιστειιιι· ιο νιι·θιιιιιε ριοὁιιᾶἱοιιο. Με. κ·

ἱοι° ΡιοΙι. Ρτοιιιι&ιο εθ:ιιιιι ὸἀΩοιιὰιἑ ιιιτιιιιί·ιι:ιιτιιτ

απο ριιιιοιριο ριοι!ιιι:ειιι!ι · νιρειιΒιιιισιιιιι :Μούρ

ιιο ριοοιιόι:ο ; απο Ρετ Με οιιιι3ιιιι:ι δ: Μεειιιιαι·ι!

όίΙΙιιιΒιιιιιιτ ιιι ιιιιι;ιιιι ΡειΓοιιιι μοάιπ::ιιι ὁ ρτοοιιιιέ

&ίι , εἰιιιι ιιιΙ ιιΙιιιιι Η: ριωιι6ιιο οιιΓειιιιιιιι ιιιιιιιιιει

ιιιιἑιιι ροιζοιια Πι ριοιιιιι:ι : δευτ ιιᾶιιιιι ιιιι ιΠιιά ελ

φώτο ροή-οι” ιη Ρτοιω68ι'Ο ο ' › > .η °° σ

5 ιιι:νιιυΑ ιιεὲιι,ε&ιι::ΠΞιιτἱπ!ε5 ἱιιτοΙΠΒειιιὶἰ ά μ 827·

νοιοιιιιι ι·ειιιιιιι, νι ιιιοιιιιιια οιιιι:ιριιι ρτοοιιειιιιόι, 1' ω'

ίδο ίοΐιΈ ν: :ιθ:ιοιιςε , ίοι·ιτισιιιετ ἱὶι€Ιιιἴεε Πι ιιᾶἰὶιιιε

ιιοτιοιιαΙιοιιι,ιά ιι61ιοιι οιιιιοιριοι·ι.ιιιι οιοδικςιιιιιΈ,

ηιιδιιι ρο.Βιιιι: ιει·ιιιιιιοι·ιιιιι.Τοπαι ναν. οι". ν. “Φο

·ωιι.ω 2.ι6.ιιι0.Ψι[ςιά[ρ. ι ι.ι.σ.3. ιιΐθν ἱιι να άιήι-ιιη

βια Βια!. ριιιιι:ιμια ριοιιιιιιιι ριοιιιιαΜι νει·ιιιιπ3

ειιι15 οποιο: οι·ιΠιιι: ριιιιειριιιιιι ρισιιιι&ιιιιιιτι $ριιιι. 5ιιιό ιιιιιι ιιιιι:ιιι€ει·ιι8: νει!ε,ίΕι!ιιιιε|Ιοέιυ:

Με” ειιιΒιι ΡΒιει381°8 Μιιίιιιιι ορειιιιιοιιο ιιιιιιιιι- 8ινοΙιῖτιιε:ἰΙ!ἰ_ιι.ροιἰἱιετιιΒιιέιια οΠριώιιθ:ιο,οιισά

Ραπ; , ε11ιδιΒ Ριοι!ιιοεκ σ.ιιιιι! @Μονο ιιιιιιιιιιιιιι:. Μάιο: ιιιιοιι6 μάτια , 9Ειδιιι πάνε ει·εο ιιιιεΙΙιεειο

Β Μι- ιι 9ε.Βιε ι ἔ έ ε Με
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οι ἐ7ιΠι ι)ο Βιιιιιιι.τ Ροεοψισιτιοατέδεέιιο ΡΊ, Ά

8ο πιο ποπ πιο ρι·πιτιττιτι ριιωΡπ οτοτιποοπτιι, ·τιποιτ ο είται ποπ [πιο ρτοιιποοπι 8ο ρτοᾶπᾶπιπ δ·

οι .οποιο πιτιιιιπ τοτιπέι:ιοποε,οπιπ ρτοπιτππιπ

Ρτιποιοιππι ποιοοιτ οι ο νπιοπτιιι ίπτοιιι€οτονοπο 88

νοιιοποπ τοππιτππτπι·ι ν: τιτιποιοιιι οτοιιιιπινοτο

τιποοπιιι; απο νι πάποιοι οτοτιπέι:ιοποι. '

Τ τι ιι τ· ι τι πιιιτιιιπτ , ιπτοιιο&ιοποτπ οι Μπάο

ποιο οποιοι-ι οιτοτοοι·ο νττππιππο πωπω τοιτιοθ:π

Διπιτπτω τιτοτ:οιιιοπποι,ά τι:οκιτοιι ιιτοιμι πιο
τιιιοοπτιι,8τ πωπω τιτοτιπ&ιππ_ιε ροιιΕ:πο.τπ·πι:Και:.

δι· ΐιἱτιἱΙ.ιιιῇι.π |οιιινΙτ.ά· ιιιρή9.βδ.$ ο οπο: ποπ το·

Ρομπ , ντ αποτο Ροτιοάιο ιιι 0επιππ ιιωππω

τιιποτΠιε ιοτπιτιιιτπτοε , ποιο ρπτιιιιιοτ δε ιπ·.πιιοποπ

πιο , ωτιιπωτ πιποτΕι ππιπιτ:ι : ν: οιπ:ιοιπ ριιτοτπιτιπ

οοπίιιιιιιτ Ριιτοτπ ιιι -τοιιοπο τιτιιπιτε ποτιι=πω ιπ

ποπιιπππιαιοιιιε; τοπτιιτ ιι-ιπτπιάτ:ιιιιτιππιπτι 8οπο

πιπτιππι τ τοπικ ιΠι ιι&πιιιοπι 8οποτ.ιτιοποιπ ; ποιοι

πθιπ τοιοτι ιιιππι πει Ει·ιιοπ. '

πω» πωπω πιο ιοπτ. οιιιοιοιιιιοιο τοπιτππτιιτ:

ΜΜΜ”, -ιι1ιριιοπτ τ" τιιπιπιτ Ρτιποιριπιπ ρτπιποοτ1ι που,ιιπο

"""';:"ΐ.6 ιιοΟππιτππι,ιιτιο ιππότοπππιππι πιο ειιιππιτι :Ποιο τοτπιτπε ποπ τοποτιπο ι μια το! ποιπτοπιτ 8ο το “το

πιο ο ο ο ο π . ο ι

2β.61:ι.· Μπιτ οποιο δ: 3. κι οιτριοΒο πιι'ιττπ:ιτ: ι. ιπιτιιτ που” ροτιοόιιοποι πιιιοιοτιο , οτιιιιιο τοιιιτοττιι

π” πιο π'Ρροπιτ , πᾶπε πιιιιοπιιιοε ιπττιπιποο ιποιπ- ιιιποποτοιπτ ι πιιιποπο: δ: ο οοπποτιο , π ποιοι.

κι”οπτοοιιΐοπτιπιοι Οι ιεεΠω :ιιι ιπτοιι&ιι 8ο πτωτι

το) ουκ ιππτ Ροτιοθιοποε πιιΓοιπ::ιε ο πο τιοπιοπΓιτο:

Ετιποιρεππιρι·οτιπο6τιι που οίἱ ιριππι ιοττππΙο ρτιπ

οιΡιππι , οποσ τοπιιτοτ πωπω: :τόπο πτοοπέι:ιπ.ι

τοττπιπι; ιιπριιοιιτ τιπτοτπ, πόιιοποπι τοπιιτοτ οπιπιιο

_ το ι ρτιποιοιο,6ι πο οπ τοπιιιοτ ποπ τιιΙππεπι.ΙΒιτω

ιπιριιοτιτ , τιτιποι ιπτπ οτοτιποοπτιι που, ιπ πιπιπιε,

οπο ιιιφιο ποιοι)πτπι1ι. Μαιο: οι πιο ποιοτιοτιο

πιω” "οι ποσοι ι·οοιιιοτιιο τιοτ το ιιιιιοιτ ιπ τοτ

Φἱτιπτπ , ποπ οΓι Ρτιιιοιοιππι πω! ι ιοτι πιπτιππ «τω,

Ρώ.ά”Μ πιτποποά, Γοιιιτπ οιι·ρτιποιοιππι όοποπιιπιτιοτιπ,

πποο|||ο- από τιοποτπιπιτπι· ιπΒποτο ι τιτιποιοιο πιο, νπτιο

'ΗΜΪΜΜ ιι&ιο τοπιιτοτ τππι:πτπ ιπιππτ π τιτιπ©ιτιιπ οπο. Α&ιο

'Β.

Ο

°· π. ποΓοιπτιι,νιπρτιποιοιπ οτοκιπιθ:ιπ

το: °

·°0Ω|ι·. τ.

νοτο τοπιιε πωωπ οι, οπέιιπ τοπιο οέτοΠιο πεποι

πι ι ρι·ιποιριο , ιπ οπο πιπιιιπι Ροτοπτιιι δ: νιτπιπ

οοπτιποπιι·.ιιπΡιιοπι πιιτοπι,οοιιοιροτο τοπιοτπ οετοι

ιιιτπ τοτ·ιπιπι ιι ρτιποιριο οποσ ρτοιοτπο @πιο ,8τ π)

πιο ι-πτι;Μ- ποπ πιτιιττ8π : πιω ππειτοπιιε οιι τοπικ

ο8τοιιπε τοττπιπι ι νιι·τιιτο ρτοπο&ιπ5,ποποτ τετιιιτοτ

οΠο απο ιιι” ππιτοππο νοτὸ Μπα ποπ ποιο

εποτοιοτιοιιιι , ποπ Ροδο: πιο οιιττιι Μοτο ; οιππ

-πιιιιι μπει το τοπιιτοτοιμτπ πι , ι οπο “πιο ποπ

τιιΠιπππιτπτ;τιτοπο :πιώ ισ.ιοιπ οίιοτ,δο ποπ :Ποτ τοπ

Ιιτοτ απο οτιποιοιιιτπ·, ο οπο τοιιιτοτ οπιπιι:ιτοτ.

απο τ8πω-επ τιιιιιπιε τοττπιπιιτ ρι·πτιπέιπε ι ππιιἔι

ποτἶοᾶιοπο τιιιιοιπτει τιιιιιπεπ:ιτπτ, τω πιο πωπω

Γοττπαιιτοτ ιππιποιοτ, ποιοι: ιτιοπτιιιοοη ιπιο!ιοπτ,ντ

.;'"ὲ δ( ,πιω Ρτοπποπτπτ :ιιι ιιιΆπι ροτίο·&ιοπο

` πεπτο.

ι (:οπιιτ. τι πιο ποοποππτ ιπτοιιοᾶιο 8ενοιιτιο

οίιοπτιπιοε πιο ποιοι πέιιοποε τοΓροθοπ ιπτοΙιοέιιιι

8ο νπιπιιτ:ιτιι τιιπιπω, ποια πι: πιο ποπ τιιιιιπτιππιι

τω· τοιιιιτοπ: απο ποπ ρο!ιππτ οδο , ιιπτ στο τοπια

πιο! ιτ:ιοπτιιιο:ιτι :κι οτιποιοιοτπ πω! , ποπ τιταιπ. ο

οιττοτιΙιτοτ τοττπιππιπ τιιτιοπο τω ο πιο τιτιοπο οιιπ

οιρη μι; απο π :Μπιτ τοττπιππε ρτοπο&πετοιιιτοτ

τιιιιιπΒ ιι τι οτιτιοιριο τμοτι,ι ωποτε οιιιιπ8οι που::

ιι οι·ιποιοτο· οπο, τιιτιοπο ποιοι τιι·ιποιτιιοπι- οπο, τοπ.

ιιιοτιιιιιιπεπιτιιτ· ι τοττοιπο οτοτιπέλο.

·2.2 οι οτιποιοιππι ρτοπιιπο ρτοοιπέιιιιππι που., οιἔ

_6ιοτιο. ποοοπτ , ιι:οποιοτπτ , τοιιτιοποι τιιπιπιιτ ποπ

πείτιπειιι ρι·οιιιπιο οι £οπωτω τιιτιοτιο οτι8ιπἱχ

οι οι ιο πω, ιιι τιοροποοπτοτ πι:ιοιιΒιιιο (ποσο οι

:οποιο Οοποιιιπ οι Ρτιττοε)τιτιπι τι πιο Ρωτοπο ιιι

Γο!ποι οιτοτ πιιιο ρτοποοοποι , Ροτιοέιειο “πιο

·ποπ οτποποιτ πωπω 8ι ι:οαππιιτοτ, ΡΜ ι:τιπώπι

οιττι·ιπιοοο Ώειοποπιιπιτιποοποο μπαι: ρτοιτιπιο δ:

ιοττππιιτοτ πο ‹›ρτ›πίιτ:ὶ οοττοιιιτιπποπιιιιπ8πι πω·

οτι8<ποτπ , ίοοΙ ρα το ιρι.ιπι ιποιοροποοπτοτ πο στι·

πιο. νπτιο ίοτιιιοτοτπτ.πιιὸὸιἰ πω· ιτποσίτιιιιιο Ρο. Μπιτ»

ποπ ιποιπτιοτοτ ι τυπο τοι ρπτττπιττιτοπτ,οποπο ποί

Γοτ πτοι.ιπποτο ιιιιπτιοποπ·ι ωπεποποπ ι το, ποπ ιο

οπε,·ιο τποτιο ρτοοιποιτ.ππιπ μοι πιπτπιπι ιποιπιιο

ποτπ, κι οιτειπιιοποπι ποπ ντιτι:ιτι. π:πι· ιπιτιπίοοο 8ο

ιοτττπιιιιοτ ιΠοο ροτιοτΕΙιοτ.οε ιπ Ποπ.. Ει·Βο ιι πο ιιι

δι:ο ρ:ποι·πιτω ρω· ιο!ιπι ιποιοίιοποιπ τιπτυτ2 , ποιο

τοπτιιττι :Η ρτοικιτπιιιπ οτιιιοιριπιιι ρτοτιποοποιι π

ιιιτιοποπι , τοιΙιτοτ τιιιιιπειιιτιιτ ι ιιιιιιτιοποι οι ο

παταει; ο αποτο οοτ ΐοι:ιτπ ιποιοιιοποτπ ρτιτοτπιτπ

ιιι , οπο πιιιιο τποοιο ιριπ πτποποιτ , το ρτοιιιπιπ

ρι·ιποιοιπτπ οτοτιποοικιι τιιιιιτιοποτιι ιππιιιιπ6πιπι ι

ιο_τοποιο παπι , οπο πιο μοιπόι:ιπποε ποπ Γι: πιο.

πιο ιποιτιοιοτοπτ , οι οιι:οτπιτ.ιε τιιιιιπεποτοτπτ ὁ ε·

ιιιιτιοπο,8ο π:ιτιιτπ. πιο ιίτπκιπιππι Ρτιπειριππι οι·ο

οποιοι ιιιιπτιοποιπιππιίιιπάπιπ ι ιο.

@τοπικα οπο:: , ιδιο ιπιοιιι€επιι δ: ττοιοτιτιι

8 :

ια τοπ 'Ροιἔοᾶιο ποιοιπιτι , ν: Ριοποπο οι: τι. πω ο, ό” ι

Μ.:

Μοτο τοππιτι :κι τιιπιιιπε τιτοοι.Πιοιιοποι τωιππιπ- $###·#ΜΡΒ'·

πιο οι ρι·οιτιπιπε οοτπιπππιοιιτιπποε πιιτπτω, ιτε πι. 8"ω··

πιο πιο υιιωιτι.ιιι ι τιῇι.·7.‹μ..ιιι‹.ι8.8ι Πηπιτπτ οι

εαυτο Γοιιο.οπι ποι:ιιιοπιπ ιοπτιπιιτ,οι Μπι. τιτιποι..

@πιο μτοππ&ιιιππι :πιο ιιι τιιιιιπιε ποπ άπο ποτίσ

_έιιοποτπ ποιοιπιππηιοτι τοιιιοάιππτπ. Ηπα: ιοπτ.πσ.ι

ρι·αιοπτι: ιπγιιοτιι πιτιιππιποπι οκριιοππόπττι τιρτιοτ

πι.. Ρππειιιπι. τιιιοππι ποπ ιιιιικιτοπιτ «πιο :Παπ 1·'ιωπ'. ,αφ

άιο πω· οτοιιιιππιπ οτιιιοιπιπιπ τιτοπο&ιππτιι , 8ο_βοιωι.

τοττπιποτιι πιο” Ρτοτιπάπττι. π.. οιιοτιιιιιοτ ρτιπ

οιριπτπ ρτοτιπέιιιιοτπ οιεοπτιπιιτοτ ιιιτιοτ οπο , 82 ν:

:οττπιπιιιπ :ιιι πο τοποσ ει» ΜΜΜ, οι νο πο
ι ιιιο~τοπιιτοττιι ιππιπιτυτ. τ. ιοικιπτιιτ ω" Μποξ

τι κιοτπο: στο” αυτ: "οι οι ιιβιιπιιοτβιι|ρυψω: π. π.

ρτἔι ιιιπτι ρτιιιοιοιοτπ ιιιπ.ιπο πωπω ποτπιπ : Μπιτ

πιο ραπ/ι β Μ». Μποστ: ; [οι ιιτικιιτπι Μ:: @πιο 6·

ιπτιτιπέιιιικ επωωωτ πιο:: τοπιο ιιιιιιιιδιιιι. δει! οπο.

Ρ,ι η μιοτιέ

Η

ΡτοοοΠιοιιοι ?Μή ο: δριτιτπε 8ο τι τοιιιιτοτ ποπ τιτ

ΠιπΒιιππωτ ι ρτιποιριιε , ι πιιιιιπι Ρτοπιτπο οττιπ

.ποιημι- παπι. Νοε τοπιο: _ ιιι-τοπια:: πιππιππ αεπιπ8πω

ιππι ρι·οοιιιοοπε , πιιιιιε οι ΠοιΙ5 τοΓοοά”ι·τι πτωτι- ως”. .πιο

διιοπιε πει ιπιτπ , ροίὶπιπτ απο τοπιι ειιιιιπάιοιιο πιιιιιπισίοι:

ιιτοτιπάι ιπιιπιττιπι ιιιιτπιιιιτιοποπι ιοτιπιπι ρι·ο‹ιπ- "Μο _.

ι". ^ω"'^° τπτ ιι ρτιποιοιο ποσά; τπιπ ποιο :τοπιο τιο·οοπτ τω

ισο.όψιτι -

8ο. Μο

τοτ τ:ιιιιιπετιι_ ι οπο τοιιιιτοτ οπιππππτ,ιοπ τετοιιιππ

τπτ; πιο: τοπιο πιιιοπιο ρτοτιπέιι ι ρτοπιιοοπιο

ιπιτποπιπτο ιι“ι1τιτπι· ιιι καπ οτ_ςτοιΤπ τοι·πιιπι ι τιπο

(πιο ρτοοιοοοπτο; :ποπ ποπ ροιιιτ ἱει,πποτι το:ιΙιτοτ

ο·ετοοιιτιιτ πω· νοι·ππι ιππωωπι :ιιι οπο', πιο ιιιοπι

τοπιιτοτ απο πιο. τοπ νιττπτο ιοτπιπιιτιιο,οππ τοπ

ιιτοτ πιο Πιο ο8τωιιιω. Οιιπι πω" μι (οπο: “τω”

οι: ποπ ροτοιι πικαπ οππ·ι τοιιι πιπιππιοπο πιο

«που ιπππιτπιπ πω” τιιιιιπιιιιτιοποπι τοττπιπι πω·

τιποτε , πιο τιτο ρι·ιποιοιο οπιππιππιαιτιπο πιω»

πιτπτ:ιτπ ποιο οτππιππε ροτιοάιοπιιιπε ποιοιπτιτ:

πιο ρτοτιιι&ιοπ πιο ιπιπιπ ρτορτιοτιπ6 τοι:ιτιτπιτπ;

ιιιιιπτ πιω ιιιτοιιιέοποι δε νοιοπιιι, ππι Γοο&τιπτ :νδ

Ροτιοόοιοιιοι ποιοιιππε πωπω, ποπ ροιἑππτοίἑο

ρτοιτιτπιιπι ιιτιπ ιριππι ρτοπιιοοποι, ιοτι :πωπω

πιο δ: τοπιιιοτοτππποπτ δ Γοιο ρτιπτιρι0 τι”, ποπ ὶ ρτοιοιιππ οοπιτπιιπιοπιιοποπ ππτιιτ:2. Ρτοπ.τποτπω.

°- μοά,·πιιι τ.ιπτιιτπ οιοιιοιπιππτιιιἐ , ο! τιιιοποτρω τ πω· πιο Πειτε πιο ρτἰποιοιο τ:6πιππιαιτι·ιο ιιιιιο:ιτ

Ρτιποιριι πιο , το Πιο πιο." @ποιο άιιιιπππι. πω· παπι :ποπ οιππιιιιιι ροτιτ·ᾶιοπιιοπε ποιοιπιπ,Γο

Ι ππι ποιο ιιιτιπτπιπτιτιποιριτιπι μι”, πιοι"Βοττοι ιιτπήιιο τιτοτιτιοτπιοιτι πω” πιο ρτιπειριο μου

3 τοτιπιπο μοοιι6ιο_ιτι οπιιιιιπτιι πιο “πιω τω. ζ

ό

οιπ&πιο πιο , ποπ τιοι.οτιτ τοι·πιιτιο Ρτοτιπόιο :που

- · · πιππιοιιτο
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ρ _ οιι πο. ιιι Μπι: ο : Γιιιιι:ιι ::ο:ιιιιιιι:ιι- : Χισιὲιοιτιιιιιιιιἰειι:ιιια. ο . _
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νιιι:οε πιιιΒιε :ι:οεάι: ὲ!ι:οι:ιι:Ξοιιο δωοαοι: οι: ιΙ- : 8ο:: ριιιιειριιιιιι ριοάιιδι:Ξιιιιιιι φαιά : ποιο ι:ιοίι:::Έ .κ

ιιιιιι:ιιτιο:ις:ιι : οιιιο:Πιιιι τρωει: πω:: :κι Ιἱπιἰτε- ι ίειι:.ιιο:ιι:ιι οπο: ρ:ιιιοιριιιιιι ρ:οοιι&ιιιιιιιι :πιω-τ

:ιοιιι:ιιι ω:ιωι: ιιΒιιιιιιιι:ιι:ιο:ι:: :Με οσο ::82 πιιιιιιιιιιὲ ω) ιρε5 ρ:ορ:ιι::Διο :ε!ι:ιι.ιᾶ,ειιιιι πω::

:ικα ίιιιιιρειἔεᾶἰοτοε, οὸ πιιιιοιι:ιο :ιοΒοοτόιι.ιε:- 3 ωρα:: νιιιιιιιριἱιιοιρἰιιιο ρ:οάι.ιάιιιιιοι ασά- _

ιι:ιι:οιιι,8: ιιιιιιο:οιιι νιιι:α:::ιιι ει: Με ρ::ϊ:&ιοιιι- 0ὐῇ. 3.ιιιιιιι πο:: οικω:: Με:: ρ:οαόι·::0 ν: ω,

ΒιιΞΕί):Βο νιιι:οιε ι:ΒΒροέ:ιτε ΐοιηιιιορε:ίο:Έρ Ρο. ι νοι·ειιρι,ιιο:$ρι2:ιιε ν: Αιτιο:_οιιιτι *Μο Μι:: οι» '

. Ε· οι ο σ: 113:ιΧιτ11:ι5 ι ιιι ιο :ιιιιιι:ιιιι, 112 ο ο ο- Μ:: ι ω: ω:: πι:: :οτι:ι::ιιι: πι:: οι. ιοιιιε,:ιοι:
κι:: :ιο:ι Ρ0τοΠϊ ιιιι:οιιι πωσ: νοιιιιΕ:κιο8ι:Ξιι, θριτιιιιε ν:Ρ:οι·ιιιι:ιιιιιε νοΙι:ιοιιιηςιιιιι πω: :Πο :που

Μισο. τρώω :οιιιιιιιιιιιι:ιιιο ειιιίι:!επι Πο:τι€το ιιιι:ιι:ιο απο Δω:: ρε: ιιι:ο!!οι%οιιοιιι,ιιι::: Π:: ρε: τοΙι:ιο:ιειιιι

οιιιιιιοιιε ω: ρο:ίοιΕΕ·οοιριιε ιιοίο!ιι:ιε ,ρα οοιιιι- Μ! ν:οι·‹ιιιι: ρε: ρ:ορτιο:ιι:εω ::!α:ιιιΔω ,οριο :ια ~

ιιιοοιιιιι εοοίιιοι:οιι:Μιω:ει::ι Ρετ(0093 ρι·οοιιοοιιιι; ι:Π ιιι:ι:Ηο&ιο,ικο ιιο!ι:ιο δπιικιΙι:α:. Κιείρ. γ: Πε Χέρι

8: Ρτοςιηθ:2):1ες ιιιιιιοι· άιίΠιιάιο. οιιὲπι ρω· το!ι- Ι Με ρι·οαειιιτ ν: νο:Βιιπι ΡΜ:: δ:: :ε:::ιιιιιιε Μ·

:ιιιιιιιι ορροιι:ιοιιοπι ρωάιιοοιι:ιι θ: ρτοοιι€3ι, οίκο ι το!Ιοάιο:ιΞε Ρ.ι:οιιι::.βρι:ι:ιιε ν: Αιιιο: 8: :ο:αιιιιιιε·

· μ:: :ιιιιιο:οπι £1ιιι:ι:ι·:ιοςυ:.·.ι: φαω:: Ρ:οι::1Πο- νοῖι:ιο:ιἰε :Με δ: Ριιιιφο:ι οπο ποσοίΐοι·ιι.ιιιι , ν:

Μέι:: :υιο

 

ιιιι ι·εο!.έ- Δ ρ:οσοοπι: εΒιιι:οΜ&ιο:ιε δ: νοιι:ίο:κ,ν: ἔι :πιο ει

- έ; δει! οοιιι:ι: Πα:ιιιιιιι:,_Ιι·ι όιιιιιιι: εοτιι:ιιιιιιιι:α-' ρἰο ρ:οεπιπΕ: ρι·οοιιοοιιτο,Γα:Ι Γι:οΠι:,Ω ρ:ο:οιιέ: ρ::

οω”:: :ιο οποιο ποπ ι!ιΠι:ιριιι:ιιι· ὁ ρι0άΜάιο0: ρο:ίο. ::ιΙοιι ΡΓΟΡι ι:ιιι:ειιι,ιιοπ εΙΤι:ιι:ιειΙι:ο: ι:ιεΙιιόπιι:ιιι

Π2:€τΒο ιιοοιιιο ρ:ιιιι:ιριιιιιι ι:ο:ιιιιιιιιιιαι:ιιιιιω οι. Ε€ΙΪΦ&ΙΟΜιΠ δε 'ΟΗΚΪΟΜΦι ν: ρ:οκι::ιιιιιι ριιιι:ι.:

Ωι:ιΒιιι:ιι: ἐ ρ:ιιιείριο ρτο:Ιιι&ιιιο. :μια νιιιιιε 2.- ρι:ιιτι εοπιαιυ:ιιωιάι.Νιιιιι πιΠ: μπαι:: ::νοι··

&ιοιιιο νιιιιι:ι οσοι:: :Πιτ ρ:ιιιώριιιιιι. ι:εο. :Μάι- Βιιπι,ιιιι: ν: Μάι: , οι! μια: ι·οοιιι:ι:ιι:-, φώτο::

“ω” ρι·οοιι6ι:ιο Ρ:::τοιι2, οι οοιιιιιιιιοιοι:ιο :ιιι:ιι- ω: νι Πεκ Ϊο:ιπιιΙιε οιιΒιιιιιιΙιο Δα:ιρια:ιιι:ε!ιοάιο. .

πι: ιιο:ι (Μ: :Με , Μ! να:: @Πο , είιπι ιιι Όσο που ιιι::11,ιιιι: νοιι:ιο:ι::ιι:α: Μο:: ιριο _ ειιοά ΠΙΝ: μα:

Βιι:,ιιιΠ :Με ρι·ο:οιΉοιιοε,80ιιο:οιιο οιιι5 Βιριιι:ιι: οσοι: μ:: Ε.ι::·ιιιί::ι:α:ι ρ:οιιιιιιὲ δ: ιιιιιιιι:ι:Η:ιτε ΑΒ

84». Υε:Βιιπι,δ€ ιρι:ιι:ιο ειιιἔι ίριι·.ι:ιιι· Αιιιο:.Βιί:ιιιΒιιο :ιοιι:ιι:ειιι ιιιι:ι|οάιοπιτοι,ΐριτιιιρε μ:: δρι:ιι:ιο:κιιι

οιιτοικό.:οωιοιιιιια:ιο πο:: :ιιιιιιιἔιιιιιιιι ρ:οιιιι- ρ:οι:ιιιιο δ: ιιιιι:ιαιιιι:ε ειιιιι:ιειιιο:ιι νοΙι:ιοικι::ι > ν::

:Έσω :::ειιί:ι::,ιτ: Μ.'.ι:ιο :ο:ι!ι:ι:τοιΠιιι6Η,νοΙ αρ Μι ρ:οκιτιιιιιιι ρ:ιιιειριιιιτι «τοπ:ΦυΠΜπάλ Π:: ?Ϊ “Μ

ρο:όιι&ιοιιο ιι&ιιι5 ρι::ιο:ιο ρ:οοιιι:ο:ι:ιε,νοΙ Μπι· ριοε:Πιο:ιω @ερτ ιπ:ε!!οέ:ιοοι::ιι, Μ:: νει·ὸ_ι:ο

Πυἔ ριο:ιιίΠοιιο ροι·Ιοκι:ε ρ:οεοόειι:ι:.60ΜΦιιαΠοιιΙ ιιτιοπειιιιιιιιιι ιιι:οδι·ιιιιι ρι·ιιι:ιριιιι:ι ρι·ο‹ωᾶιιιιι:ι1

οιιιι:ιρι.ιιιιι::ε:ιοιιο ΐ.ιι:οπι ιιιιιάπειιιιιτιι;:ι:ρο.Ε:ιοέ ιε!ιοτι:ι.ιΙιτο: 60ιιΠιω1:0: Η ΡΠΠ:ψΙ0 ΦΟΦΦωμ

Λέω” Μ· :ιιιιρρο ιι&ιιιο. ρ:οὰιιῷιο οι: ω:: ιοθιικιιερε:Γο- ειιιιυ-0,βϋ @ψάρια ρ:οι.ιιιάιιιο: ο:ροδ: ιρἴπ μα. . °

' ' απο:: 4- :τα ρι·οοιιαιι:ιε ιιι ρ:::ίοιιαπι ριο:1ιι6:ιιοι,ιο :πισω :ιιι6ιιο ιιιισε:ε· καρτα π: :Με οι! ιοι·πιιου::ι ρτω π

οι" πω· :έειΙι::: Διιιι€ιωμ ΠωιιΙ οπο οοπιπιιιιιιαιιιο που οιιδ:ιισι εΙΤ::ιι:Μι:οι·-ιικΙΜι: δ: :ιι:ιοι·ι::::ι εο::ιιιιιισ ι

ν "“Μ^"° του:: ρ::Ιοιι: ρ:::ιιι&ο έι ρ:οοιι:οιι:ε ,ΓοΗ_:::ιο. :ιιο.ι:ιοιιιι,8::::ιοπι:ιιι ρ:0ΧιΕ13.2 ρ:οὰιι&ἰοιιἱε:ο:·

πι: ἔι ρ:οόυοοιι:α8: ρι·οι!ι:&ξι Διιιιιι6:ι. οριο πόσο τ:: ιιιιιιιε ρ:ο:ιιιά·ιε νι ω.: οιιιιίοιε ?οπ

- Μ:: :ιι:ιάει:ιιειι::ιιι::: οι:: Μ” οοιιιιιιιιιιι- ιιιιιΙιειιο:ι ιοΙίωιωτι ι: .ιι ;ιοΡοιιιιιι θα: «:ιιιιιιιιι
86' οιιτιι9ιιιι:ιι:ε ιιιιιιιιΒιιιιιιι :ιο α&ιοΞι ρ:οοιιέι:ιοοε ι ::ΙΙ:&ιοι·ιτω8:ν0'ιτει:ιειτζ,·ιιου:: πιέάιετι:ιΒιιε το. ~

ρ :ί πιο Ρι-οιωωιω, πιο: ροίΠιιἑ οοιιιιιιιιιιιαιιιο :πιο ιιι:ιι:.ιιιι. Ωιιξιό :απο τω: ρατοι·ιιι::ι.ειιιιαπ-Ρ 99

.. .ι· ι ο _. 1- ,. Π. . Ι·; ' . .· .ι:εωι:ι.:
Ψ δω ιι:ιξι1Ι'8ει μου: ρ:ο:::Πιι ιι:: ροιιοιιφ ρω :ιι κ: ειδ α: πι:: ιά&.0ιιοΓ . Ε:'ρτοκιιιιαπι :πιο- ΙΙ. .· ν _ -ι · _ ι ι _ Χ 8 Ι . ς. . . .. :συκωτι

ι:ι:οιται:μμιιι παπι οάιιιιιιιι ρ:οάι.ιάιοικιιι, :ιιιειιι ιιοιιι εοιιιιιιιιπιειιιι ιι οι: :τι ρι:ει:ιο νοΙκιο:Μιτι .ρ"",ω_

_Ρα[Ει12.111 ρ:οι::ίΠοιιοιιι επσιιΝαιιΕ8: εοιιιι::τιι: ::-' ρτοϋ.ρει.Ε:101:2εώρτιπιπ ρ:ορ:ι::.ιε ρε:ίοο;!ιε Μ· ::δ'έσπ::π

` Ζ 4 :Με

ι.
ι ` : ····

ϊ
π

ω



δὴ @βια ΧηΙΙ. Πε Ραοεώιοπίύπ.πΒέπίπιε δ'εεΐίο ΤΠ. _

ιυιεᾶἰιιἱιιιιπιτηπε Μπι πετ Γε ροπιιιιτιεπωεππω τιιπι , οιιιιπι ιπετε.ιτιιιτι πι πιο ωᾶἰπε πωπιππ

-ιππ-π πιιππαιιι Γεειιππιὶι·π ειιτπ ρειίε&ιοπειπ. ππίι ιπε!πειιπ Απ ωποπει ιεΙιππωππι ΙΖπ:.ππειτεππι ίι- 94.

πι ω” πιτἱοπε εοιπιπππιεπΒιιιε:ππε ιιπιεπι , νε ειππι εοπιπι ποι,ρπτετ ε: πιω. Δ. πω·

ΡΜΒΐι.'0 ιπτε!!ε&ιο,επιπ πιιιοπο Ρι·ιιιι:επιτ νοιιπο- ΕτιπππεοιιΜ: , πω ιπ ΡππεεΡω πιοππέ.Ήπο Μη·

πεἱπ.δπιι·πτἱο πιο επ: ιιι·ορτιετιι8 2..εοπιρετεπι πιι- ιΜΠπιπ Ρτίπειριιιιπ ριοπιπιε εοιπιπππιεπιιιπιπ,δε 1.”.33ω

πι: Β»πιππ , Γπρροπεπι ιΝιιιπ εοππιτπιπιπ με! ρππ.-ιΡιπ ριοιππε πιοειπάιπππι, πεε ποπ ιρΓπιπ ιπ

ΡιιιΙΜπι Ρτορτἰπτειό`ρειΓοπιιἱεπι ιιτοπιιιιιἔ ΪαεππιιΞ Φεπιππι δ: «πιω ριιπιτἱΡἰππι Ρι·οειπόπιιιιιπ παπά 2 πα

«κι ρι·οππεεπεΙπιπ, δι ίειρίειιπ εοιπιιιππἰεπππἐ με: ιπ ρι·οπιι&ιοπιππε Ρτοροιτἱοππιτετ πιίι:πιεπεπόπ

ρπιπιιιιι ρειίεᾶἰοπεπι δ: ριορι·ιετιπ:επι ιπ:ε!|εᾶἰο- πια ιι·ιι,ει&παΙιε εοπιιιιππἰειτἰο απο πάπια ιπ Ράπ

πἰι: πω επ πιιπιτπ πε ιτππιεπιιιἐ Ραπ ειδατε ειριο εοπιπιππιεππτε,ππΞιπι ριιΠιιπιιπ πππιἰπο επιπ

νοΙΜοπεπι , πιω ἰιιιε!!ε&ἰοπειπ ιιιρροιιιι, π επ πιππιειιιο,πιισ επ ιιι:ε!Ιεθ;ιο δ: νο!ιπο εΠεπιιιι

ω· ρπιίεάιο.:.ςπππιτπτι πἱπἰπι πι! Μπι Π: εοπιτππ- Πι , ντ ππιοπε ρι·.ι:ειΓα επ πιπ ιιτοιιπάιοπε πιω π.

@ΜΒ πιεπτ.(ῖοππι·. ετκιιιι μι· ιιππειί ΡΗιιιε8ε δριπιπε &ιπ& πγρπίπιπι ιιι·οοπεεπιπ , πιω ρπΠιππ·ριοππ

ο Μ · 8.ποπ πεειριιιπιιπαε"ε&ιοπεπι 8: νοϋιἰοπεπι, ΜΗ ᾶ2; 8ειιέΒιιι!ιι ριοι:!π6πο ,που πι πάω ποιὶοπιι

π_ -Μιεοιπιπππἰεπειοπι8;ίἱππἰπεεπ ποπ ιιεοὶρπιπ: ΗΜ Μ. εοπίιπειιιιπι μπαι ίοιπιιιΙιεπτε ιιι·οπιι&ιοπιι,

νεἀἰὶἱιπ&πιὲΡι·ἰπεἱριο Ρι·οειπάιπο: ππιπεμπει απ-4 θα ιιγροΗπίπ ρι·οπιιεεπτιε)Πιιο ριοτιπάε;8ι ιππι

2επι Ρειΐοικι ρι·οπιι&π ποπ πεειρπ ν: επιππάπιπ ἐι επι ρτοεεΠἱο ,· ειπε: νεπιτπειιιε ι·ιπιοπετπ ίοτπιιΙειιι

πειίοπει ρι·οειπεοιπε , πεειριτ πει· εοπιπιππιε.ιτιοη ιπειιιιιιτ,ιΕΙππΙει1ι πιω εοιππιππιεπισπεπι πωπ

πεπι , ποπ πει· πιοπιι&ιοπειιι , :μπι ΡτοπΙιι&ιο (οι, Π τ: 8ι ίοι·ιπιι|ειπ ρτοὁπᾶἰόπειπ πγροΠειΠε , ειπε πι

:Μπακ τεπόπ κ! πιππ6ππ , επιπιπππιεπτιο πι! ©Ϊτιιι 0ι°ἱΒο πιω ιᾶ πι Ρει·Γοπα Ριοάπεεπτι:,πππιπ

ιε!ειπι - ι ΡειΠιππ μπι-σπα Ρι·οππ&ιε.

92· - 9Ιπ:.4.Νοπ ιπάειπι· ιππἱοτ :απο , επι Μο νἱ ο- .

ω* 2έιπέζεϊιπέιτει επιπ ιπιεΠεάιοπε εοιπιπππιεε- 8 Ε ο Τ ι ο ν Ι Ι.

. επιπ επ ποπ εοιιιιπιιπιεεπιι· πωπω

νοΙἰιἰοιεὺπι ποπ ιπιππι ωππ_π°, εμιὲτπ ἱπεεΠεθ:ἰο ρ - ι
πρ. ιόεπτἰἱιεειπισππι πιικπιἔι Κεφ.ιιιπιοτ "πιο πι, :μια έ” 1624 Ρ,ροσΜο 7"ω]ϋ Κω."άποΗΝΟΜ··· κι πιιπιιπι με π ίοιιπιι!ιιει· εοιιιιπππιειιτπι επιπ · · °

":"'::2Ρ" πιοπιπιο ιιι·ιπειιιιο εοπιτππιιιεπιιιιο,οποπ ρω· Γι: π ι Α 'ξ' Ι ο (1ω)· Ρ"ΕΦω ΒαΜ'πω θα ε α·

έ. ΐοτπια!πει· ιπ ποιπεΙππιτπι: ιιι εππι ιπιε!!εάιοπε π : ΑΠΗ- (ΜΧ.) ΜΜΜ ιἶ ΨΪ##7"# › ·ὶ Ρ'ΐΜΜ ΜΒ κ;

π., ιη,;,κ_ νοΙἱποπε ίοΙα πιιτπι·π Ρετ ω δ: ιτοτιιιιιΙπει πιειωι- ζ “πω Μ #ω!!Ε·"Φ"φ/·.ΐ878. λτ ΙΒΝ “Μ:ιω ν"

..πωπω εππει·Βο ε: πιπιίιπι νι οπ8ἰπιι Εοιπιππει· ντι·ιππε ωιιιβζ @Μι $ρι`τι:πι 8.ρτ0©ωπ "Παπ ὰ Η”

ιιιιιιοπα ειιπι ριοπιτπο Ρτιπειριο εοιπιπππιεππιιο ΉΦ δ! εως) Ρ"Β&ι;' ΨΗΜπιβω Ρ0Π©πωι νοΙΗΠ·

εοπιιππππ:ειτπτ.Μιποι· οΠεππ.ἱει ιπππίππ μι· ΐε 8: Φωιι,(χω ω 1320 Θα ?Μ Ρετ εσεπωσι , ὰ ριἰπεἱ·

ΐοιιπα!ιτει· πιεΙππιτπιιπ ιιιτεΙΙεάιοπε 8ε νοΙπιοπε, Ρἱσ 00°ωΠαοι ·Ρ"ΦΙΦ ἰιπἰΦὲ α)Φωι"Παπο π· ΐΪ·

οιιοάιοτιπιιιιτει ιιι πει Γε ε0ι::ιρ|ει Ρππεππω πι. ι πιιπιππιπεπι ειπιπειιι πππιειο πωπω ειιιπ Ρ:πι:Ω

. τεΠεᾶἰοπἰι 8ενοιιτιοπιπΐοιπ πωπω πωπω πι ριπ- Β ᾶ πιω ρποππεεπιπιπε.ΙΒΕκπι ποπ Ωπιππ μπαι:

°·· - "πωπω Με ππεπιπ,ντ ρτιπειριππι νἰπιΙε ρΥππ:;- πο νεπιι,ιω επεπι διιππίιι επι πεπετιιιιοινπ

μι.: ῇππι| εππιιπιεΙΙε6Επ 8; νοΙπππηε- πω· (π πω”- πι: Αιιαπι εοπΠιπ!πιπτιαΙιεπτειπ Πιπιπιιι·ππι Ρεπο- χάσω.

@Με εοιιιρϊπεριιπειριππι ΞπτεΙΙεᾶἰοπἰε 8ι πιπ- ιιιιι·ιιιιι πεποπτει,ποΦ =ιππιτπεπτο ΟιτΙιοΙιεοινιπε- πω.

8ἱοπἰε. Ετεπιπι επι Α&ιιπι νἱπιΙετπ ποπ ίπ!πιπ πιο· απ". δ· ΜΜΜ 8-ΡΙ'οεεάπ Φ·((ΜΠ "ΜΒΜ 0001

ιιιππὸ εοπεπιπε ροτειιππ νιι.ππ,ιω ιπΜπιπτιπ εε η;- Ρειιι·ο,ιπτ ρ:οεεππ ὁ ίσιο Ραιτε,8ε Πε πι ?πιω Ρε

πιια νΕπεπιιι;ει·Βο :κι εοιπρ|ετπιπ Ριιπεἱρἰππι νἰπιΙε Μι ι 88 Εισαι· ΡΜ] ε επι ὰ Μο ?Μο ι 8: Πε πι

ιπτεΙΙεθειοπιε δενο!ιτἰοπἰεὸιπἱπωιπι·οι:ἰτπἑ δ: ιπι- ΜΙΒ: Μ; δ: Ριιτι·ιι περσι; Μ” πι) "τοπικ 6

πιεεὶἱπιἐ ε:οποππιτ πωπω πιπιιιιι.Ωπτειπιπ,ππιπιπ- πω, 8: νιεκιπε πι: πωπω δ. “τα” 5 ΦΠ!

τε!Ιεᾶἱο δ: νοιιτιο (ι:ιεθωπτ επι πιπετίοι πωπω ΜΜΜ πεπιι=== ""(ΝΦ #π= ΡΩΜΗ απ Μαϊ Ρ2··

ορεταπόι,πειιιι·ο. ίοτιπο.!ιτει δ; πει· (ε ιπε!πεΠιιιι·ιπ (ΦΗΜΗ δικα· . Γ

ιιΙΒ,ντεοιππιεπιεπιππι πππωπ ριἰπεἰρή ορειπτἱπἱ. 0160 ι ν"ωπι π; Ρτορτιιὶ ΡἰΠιιι , εἱπἴῇπε· μ' 2.7· β

πι: Ριοιππο ίοΙππι εοπεοπιι:ιιπιει εοπιπιππιειεπι ΡιΦωΕ0 ΦΠ "Η δϋ Ρι0ΡΜ 89ΠΘΡωοιεΠ πε Με; .";Μ”"

εππι· πιιιιιι·:?ι ἀἰιιἰπἑ. εκ ιεπιππ. ὶπ :μὲ νει·πππι πρπεΙ!ππι· ΡιΙίιπ8ιεσ

98_ Α ο Έππό.ιπι Ρτιππε , ποπ. ιπιιἰοι·. Απ 'ο πιώ. πἱιιιι,Ρ[:ιΪε2.Ϊ·#ἱἱπι πιεσε: πω. ἰππιιἰτ,Ιἶι:ετ πωπω,

Β'Ισρ|. πο εοπε:επο πίΓπιπιπππι πε ιεπιτιοπε ριπᾶἰειιιιιεπιπΙἱ, :πιο ΙισάΞε 8επιιι ιε.Βιεικ , 6ωπὶ,ντ ει:ρτιπιπτ απειπιπι

"Μρωι. πω πι ριιι·πι ιεΓΡεᾶπι π! ιετπιιππππ:πεπο πε πω· ιεκπ.Βιειπποπο.ντ πωπω( ρει·εππιπιιεκπ.2.ιπ:ετ

'(88. 2:εππειιτεΙι,οπω, νι: ιπιιιιάιοπε εοπίὶειτ ετιπιπ ιπ ι·ε- τ088Επι οιιππω Νιιτππιο δειεετάοτε,απ πω Π·

Με ετεπιε,πόππιιεΠ Κεπιπο πωπω , ειπα ἱπ Βεο ΜεΠει,Μπει.ι4.ιείροπόιε : Είπε βππ. Ατ(ζιιήθιιε

ποπππι· ρτοππάιππ,ποπ πι Ρι·ιππιεπιπεπτπιπ. πιο πι νει·Βιιπι ΡΑιτιι, πω. 1.7επϋπιπ απο πάω» ή·

πτειπΓεεπειεπτει!ιι.Απ επιεο;πι.ιιοι· είε "τα π: Ρτιπ- 18ιτπι· νει·Ιιπιπ πι πει πιω 3.ριοεειΕοπειπ νει·

ειριο ριοἀπᾶἰιιο ποαπ πιποπειπ ίοιιππειπ εαπ” πι $ειἱριπιπ ειπιπεπ πιεεερποπι μα” , Ρβιορ.Ειε
ιιιπιπεαπόι, ηπα είέιεπιιιιΗτει· €ιιρροπιτ ριιπειριππι ' πωσεεπισι τη ποππίπε Οσπαριιοπιι, δ: μπαι,Ρππ.8.

οιοειπδ:ιππιπ,ποπ φωτ! ισποιιε.π ι·οι·πιιιΙειπ Ρι·ο ει: Ειπε οπιππι πεπει·Αποπειπ ιπιροπ:ιπτ : απο.

ε!πεεπειι. πω: ριιπεἰπιιιιπ εππιπιππιε:ιτιπιιιιι απ Πωσ ι.. $οΙππι νει!ιππι πι πω , ειιιΐειπο 98·

παπά πι: εοπιπιππιειιπιεπι ειιπι τετιπιπο εοπι. ριοεοΠιο πι πιππίππ 8επει·ιιιο. ΕΚ πε Με; ει: ρω..,π]”

πιιιπιεεπι; Μπι ιεΙειπ ΐοκιππιιτει·,πιιοπ εοπιπιππι- δειιρτπτᾶ,ἱπ ποπ ποπ ππωπ νει·Βιιιιι όἰεἱεπτ Ι-'ΙΙεια, °

απο: :πωπω ι ιπ:ιπετ ίπ Ρι·πιειριο εοπιιπππἰεπππι ι 8: 8ειιέτιιι . Μ! ππἰμπἱιπι , Ιο.ιπ. ι. πωπω 8$ετωπ

πιτ ήιεειε,νι ιπ ι·εππιεπειτιπ,ππτ ιιππιει·ο , νι ίπ (π. | εισηΙοτιπιπ μωβ Ρ'πέμιιιιΩ Ριιιι·ω·πι ριιι·τιεπΙα,παι/π

πιπιε.Ρι·‹›ἀιιέὶ:ιιιπιπ νοιὸ ὸὶΙὶὶπ8πἰτ Β: @πώ Ιερει- ποπ :Η ποπι πιπιιπιιεπε ,ΠΜ νει·ιτειιεπι επρΙιοπιιε,

τω: ριο:ιπαππ:ιπ δ Ρτοᾶιιᾶο;ππιπ ιά,ε1ποπ ιιππιτ ντ :ιπιιοπιτιιπτ Λπεισβ.Λω!ι.θηεσι.Οπ:7β|Ι. Τὐευρ!ιἱΙ.

Ρωπιι&ο, ποπ ππιπετ ίοι·ιππ!ιτει·,ιεπ ι::ιπιίιπι νἰι·- Επι|ιέπιΕππνππε ριπΙὸ ποθ Μοπι επιηε_π,τοι.πε

ιπτε πι ρτοππεεπτε.ΙΒιιπι·ριίπειριππι Ριοάιιᾶἰπιιιιι πιο:: Υπι8επιππω:Ρπαεππαι,πκέ επ έκβπα Ριππ8εε.

ποπ πίπιπιιπ επ πιοειπδιππι ίοι·ιιιιιΙιτει· ι·πτιοπο 3.8ἱε πω ώΙαίι ΜΜΜ , πιΕιΙπυιι [πω. ππὶ8ειιἱ

πιοπιιε%οπιι,ίξει ι·πτιοπε εοτπιπππιειιιιοπιι , ππσπι ποιο ιπικι·δε ιπ8Υπιποιο ΑΜ”. ίο|πε ΗΜ” Μ.

ιπιππιπποειππε ρππειπίππι πιοάπάιππιπ μπι εται- . :πι μπει!. πε π: Ηιειοπο Ι'παεπισιζισ

ι ρω

 

Χειιιιιι.



τ ε, . _` ·· Ἀ.Β `ι » εε εεε-στ η

τ @βια ΧΐΉΪ. Η Μιεεβετσαὐκε,ΌιαΜε ά°εἄΦ Με'. Δ το;

το· ΝΡεπιπι εοπττειιειΩ εε ιτιετΕΒοεπεο; άιΓετιεπι- εεε 8ριτττωπ 8, ρτοεεάετε με πιοετιιιιι Ντιπ.

Μ μια οτοᾶτιᾶἰο Υετοι,ποιι ειιιτειπ 8τιιτιττιε 8. θε @μια Με πωπω τοι ηΒελτ,τιε νιτιεειτιιτ εοιιεετ·1ετε

Β°Πεϊ4τἰ<ῖ,εὶιω ντετήιτε εεειρίετ εειπαεω πιιιιιετο Ϊ ειιπι οτοεεάετε τεπτεΣιπ Ετ πετιιτε,8τ ποπ ε νοΙωιτιι

τι:ιτιιτιιτι Ρτοὸιιεετιτἱε.Ωτιᾶ όίΗιόυΙτετε νιέΗ Αε8.ΒΙο. τε,ντ η ρτο5τιτ:τιο οι τοτπιι!ί οτιιι€ιΡι0ι νει Ρετ πιω

Χ 3.1ΜειντΜικΜί.6.η.Ι14Μεάεη.Ι.τ.ῇόεἱ επεσε. ε.ε.ό· · «Μπι πατατα ιΞεπιθεειτ ρτοεεεετε ει: ττ1τευπάΜτε

:ο .ΜΜΜ απο Μ·8ίβ.”Γ 1.τωτ.ι δ. Γετεπττιτ , τιποτε παττιτα,ντ ειτοΙιεετ Βοιιεκ.ετ ποπ πιιιιιὶε $ριτιττιε δ.

Οιττιο!ιεεε νετττιιτιε τΗΓετιιιιεπ ὁ ριιτο επιασε επ ' τιιιίιπι νετοοιπ οτοεα!ιτ ειτ €αετιπτιιτ:ιτε Μττ.ττ2;

Με νετε;Πιει·ιετε ποπ οοπε.Κε!ιοτιεεοπεπτοτ !'Οε Με τιιεε!ιε νέιιτιοπε Με πιετ.Μ ιπτε!!εεειοπε , νε

ειοπεπι Μτιτο.τειιε εεττ-εεττ. Δ ρτοιτιτπο8τ οτιιιεΙι οι·ιπειριο εοπιιποιιἰεειτἰοπιε.

“τα Ρετιινω μπει πο” οι Μψ.ι;.5. τα μ.εβ.ιτιιτεο @απο τ:τιιινωέ οι τ. Μ.9. .νω.ια ετ τω.:

'ω. π' στι-ΙΜεροβε.4$τπιεπτΜπ,8επετετιοπεπιοι πω· Ξ"Μπβάθ.0 3επ.εφ.ο.ι.5.ετι.4. Ι$εωι.τοετΦεπτ.ω

τιιοπεπι τιιίττοεοίΓε Με Γοττπε!ιτετε πετ: οροττ'ετε ο 1ιεύ τ.19.Μτο ρτοατιάιοπειιι νου Πε Βεπεε:ι

νΙτετΞὺε τιιιεετετε , σ.ιιτιοιιε άιίτιπειιεπτοτ, τω ειστε τιοπετ11, ειστε είτ Ρετ επτε!!εάοιιι; τιοτι $ριιιτοε δ»

τοτε απο τοττπει.Ιιε ντιιτιε,ποτι «τι τοτε απο τοτπιτι- ' ετσι: είτ Ρετ νοΙτιπτετεω: ηπα! απατη τωεωετ τ??

τοι. Πε α!τετιοε.8εά εοιιττει': παπι: ι·:ιτιοπετπ ΐοττπε!ετιι ιπτε!!εδτιιιιι νι Με: οιι8Επιε τοττιιετιε ρτοεεόιτ ·

Φωτο. ειοατιτιιυε,ουίι ντιπ εοιιίειται.ττιτ,ντ 8επετετιομιΙτε- ( πιἱ!ε·ρτοὸυ©ειιτἱ,ιιοπ φαι οτοοεπιτ Ρετ νοἱοπτε

  

 

ττι,ντ Γριτπτιο.Βοάεπι Μιοπτοι· οιιι άιετιπτ, σιω- τειιι.Ρτοοετ!ιοε εχετε. ει: ιΠιιετΙο Φωτο ορετιιπάι

ιπτεΙ!εδττιε ε: νο!ιιπτετἱε;τιετιι Με Ητιπ α&τι Ρετ ει- τ

ρτε!Ϊιπι ίιτπι!ιτοτΠιιειπ οοἱεὰἱ; Με Ρετ ιπεΙεπετιοτι ν ι

πετιι πό οϋιεθ.ιιιιι ν: πιο τικιμιεαρ!ιεετ , τιοτετε,

35. στ. ε. πιείτε 8εΠΠΕ ρετ τιιπετεπτίεττι απ! :ΦΗΜΗ

ἴρεεἰεπι εοιιττει!ιι,ιετιετ όιθ`ετεπτι:ιτπ τοτπια!επι,ου&

ίἱτ ἱτιττει αιτιόειπ τιεττεάτ:ιοτιετπ ετ1τιι ματι:: Σ. Ρετ

τιεττωτιττω εκττεττετιι 8τ·οοειδ ιπ:ιτετιε!ετιι ε ποστ τω),

Βτ απο Ρεττει:τιοπετιι $ειιετιε τ. πιοἀ‹ι εοιιττεττιι

τω· εοΙοτ ρετ ειΠ;ιτιπι ε: ιιι€ττ1Π1; ε.. πιοτιο εοτιττε

πω, ειστε οτοεετ!ιτ ε ΡΙοτιοιιε εοπετιττεπτιοιιε Μπιτ εο!οι·ρετωτοτει!ε,8επτ Βει:ι!ε. '07.

?ιζΐξ':"ό? ἶ?'ΐἔ'ἔτ¦ζἶ";εἶῖἔ ἐΐἑἴεξ””ἱῇῖτἔ τε~Ή'ιῖἑἴἶ'ἱἴἑ'ἔ.ῖ[ΐάιΡἐῖἔιἐἱΖί`ἐἘἔἱΐΡἔξἶζζ Ε”"°ω“°
__ ο ο ὅ 'Π ε ά ε τ ε ι τί Ο Ι Η Ι

ρτοεεόεξε ντπειτιιτπ,5ο1τιτοτο ντΐοιτετιιιιι,οιιιε ει. τε!Ιιεειιιι,ντ επτεΙΙικειιτι τοττωι!ιτει·,εοπττπ&επι ω

Ιιπ:,ιιιεμιιτ,παΙΖνε π! άΜταπι.πβρεπτοώ πιο”. ΜΜβτ τιιιι.πεω,ντ :το τωεωιωιω ττιτττπίεεεπι,εϊΕπιι!ετε η

οπταπ,·υτ πιω Βειοπι Ριτι·υτι,ά Βασικα Πισω Μοιιιά τετιπιπτιιιι ρτοτιπέτοιπ ριιιιειριο ιπτεΠἱἔετιτι ιιι εᾶ

'. ζ Με [ιψήσειππι·.9εά εοπττε:ρτοεα!ετε ε ει!ιιτιοπε πο· Δω πιππετο πειτοτέι;ειτοιιε ει!εο_ντ τε!ιετπτεΠε&ιο

τω. εεπωο,α Ρετ πιοτιτιπι νιιιιιε οττπειρή :τι νιιιιττι είὶ,τιε!ιετε,ντΒἱειιετ τεττπιπτιτιι ίιττιι!εττ.ι ἱιι τιποτε η

ε...» ι|εωτειι€πετι,ποπείε Ρτοεεόετε Ρετ ιτιοτιοτιι νο!οτι- ρτιπειρίο οτοειτιεειιτι οποτε είὶ ιτιτεΙΙιεεπε ΈΟΙ'ωδο. πιο.

τετἰε,ἴιιεπι νιτττιτειιι πιοτ1ετεπιτε τ Ιεά ρετιιιοάτιτο Πτετ:ετποτειιι νετὸ παμε ε:: Η Γεια 8ετιετἱττετπεοιιε ..ΡΜ

πακετο ετ! ντιιιιιι άετετιπιπετε.ε.. ίιἔτΙΕ ροτεΐόετε ΐρεττΠεε ρετ ίε τιτιοετειντ ΜΒιιιΠετ τεττπἱτιΓτιπι ρίξτε».

δ πω” ποπ τοΗιτ, πιο δ οπο: ,ρτοεε ετ ντ ετ ιο τοόυτεπιί: εο ποτε ειποτἱπι τι! ιο ε ,ά
νιΙτιεπε ὰ νιιιετιτε εοτΞτιτιᾶ0ΓἱΒ ΒπιιΙιτοπιπεπι πτυ- επΕΞοτἔ ι:!ΕΠ·ετεπτια με? ίε τ:ιπτιΣιπ Με: @ΜΙΜ

τατοπτε τιοτι “Με ,επτα ρτοτεειιιτ ντ πιτιιε, απο πιο ᾶιτιετίιῇεατἰυΩ.Ωττ0 Ετ νττιετιιιε Με ετ! Ρεττ-εϋ

οτιἰει ετἱ:ιττιΕ ρτοεεά:ιτι ε Ρι:.ττε 8:5ι|ιο,Βοτι ποιοι όΙ:ιίΠίτυτ;-ω επιοτε;π εοπτπιότττε , νε στ! ά:ΐΒτεπτιεπι

τοεεΔιτ εοΞΗιε,ντ ε οτι σε , τε ντε ντιο εο- ει· ε, ιτ τετοια πετ 8: ε: ντρτορτιο ε ετεπτιο
Εειτιουε Ρτο:ἰτιιο οτὶτιιζἰρἰο τοιτειτιιιο.Ατοιιε ε: Με ετοᾶτιᾶἱτιττε ωειωτ ωετωτι πωπω φαι μπι..

τοπια είτ τετἰο Ατομα. απατα $ριτὶτοε δ. πω· ειριο ετιιτιιιτε,Γ‹Δ ἰπτὶιιἰτετ ΞτπρυΠἰοιιἰε Βεἰαπιετι.

εεεετετ ἔι Ρεττε δ: ΡΗιο ντ Βεπιτιιε , ποπ οροιτε- τἰε ιο ίε ιρΠιιπ @Με νετο Με επιοι· τερετιτοτιιιπε- τ

τετ :το "Πε Ρτοτ20όετε,ντ ὰ Ρεττε ε; τ11εττειεΙΠΒ ποπ τιοτι ἰπετεετε , τετἱοπε @εκατ , που ε!! επεεεωε

εποεώετετ τ!ιτιετίο ιιιοτΙο ειο “σου πο ε!ιο , ειιιοτι εκττιπίεεε, |ιειοεττντ Ρτοοιιε:ιτ τεττπιπιπτι ἰοειιτἱἰἱεετε

πεεεΙΤατιοτιι ε1Γετ,ντ ατι Με Ρτοεεάετετ ντ ὰ Ρετι:ε απο ειιιιι πατατα ειτιι2τιτἱε , ετοιιε εΔεο ΠττιιΙετιι:ετ

οι πιεσε. > ι ω :κοιταω εεπετετῇοτιἱε τιτοάιιεΜεοετ Ιἱιιιι!ἱε τω

1°ιετντι.ε πεεεεωρτω. ε. 6.4.8. Βοιωτια. Επι. εοπε εεεειωτιε τιτο);τιιε ,εἐΙἰοοιιῖ τιοτι 'Ι:τοεεέιετεΕ -

ὅ .η. ε..1τιτωτ.4.3χτεεεε.4.ι.ιτιιΜ.]4. Ι..".Ι.Ξ- ιπι!ιε τι Πιο Ρεσα τοπιε οι·ιπεΙίτετ: Με τ νε

Χάι.ρ.2ίι!!.εττετ.Με)ντετάβ.το.4.Μάιο νετοτιπιόἱ- ετιεττιδ δρίτίτιιε θ. τετἰοτιε ὰἰτΐετεπτιῷ ειτττ4πεύ

εεεεπιτιιιπ,ιιοπ ειπε 8οιτΞτοπι δ. οιεἱπ νετοιιττι ρτοεεάο.τ ΠττιιΙιε 8τ εοτιΓιιοίτειιτἱεΙιε ρτΕπειριο Ρτο

ρτοεεάιτ μι· πιοάιιτπ πετιιτα,δριτιττιε ρετ τιιοτ1τιττι ἀτιεετιτἱ,ιιοπ τιιετιττττΒετιιτοε , δ: ΡΠιτ88 , δετιτ νεο- . '

νοΙτιπτετιε. Λε απο» Η εποε οτοεετιιτ τπτ πιο. Μπι ηπα! εεε νι ἰιιτεΙΙεεὶἱοπἰε νε Πε , ό: ειπε Γρε.

ε!τιτπ τιποτε ἰτι ι·εοοε ετεετιε είε εειιιτοπιτ ειδατε τιτοάοειτοτ ίιτπι!ε 8: εἱιιἴὸετπ οποτε οπο:

$ετι εοτιττὲ;νε! Ρτοτ:εάετε ει· ττι0άτιπι-02ΚΗ- ρτοάτιεειιτε.ΑιποΙ€ϋε Πε ειτρΙιεετ Ρεττιιτι. ιτιτε!!επε

τε,ε& ρτοεεεετε τιοτι οταΓορρο το ε!ι.τορετετιοπε οπο ε: ω, οικω το εΧρτεΠΞι Πιιιι!ιτιιτιο τετ ἱιιτε!

ΐιιοίἱεπτἰεἰι ιο εοάεπι ορετειιτε,ντ πιο!τι ειτρΙιε:ιπετ Νότο, Ιιεοετεττ ο ειΠτμιο πποάο επιπιΠειτε τεττπἱ

:ιτ!ιοε επττιπΓεειιιτι είε, δ: εεεΜεπτετιιιτιι εεπετε- παπι οτιπειριο οτοτιιιεεπτι , ποσό ευ ιπτεΠειδτι.ιε

τιοιιιενε! Ρτοσετιετε ρετπιοτιπιπ πετιιτ:=είε οτοεε- ιπτοτττιειτοε ΐρεειε ιπτεΙΙιΒιοΕΠ:ετεο ΡετΪεᾶἰΠΪτπε

άει·ε πεεείΐετιὸ οι ρετ άετετιιιιιιιιτιοιιετο ατι νιιοιπε δε ωιιιιει ἰιιτε!!εᾶἰο , ειιιεΙιε ε!!! Πιειιοε, ρτοεεσετ $ρετιτοε έ.ρτοεει:Ιιτ πεεεΠΞιτἱὁ , ΐ9$ετέττή- ι ΦΕ:: σε ἔπτῖπἰτοὲτιτἶ¦ἱεὰο,8τ ἰπίἰτιἱτοὶπτεΙΙἱΒἰοιἰἰ, ομ”. πετιοπεπιε ντιτιπι πιο. τιοτι τοεει τ: ι "ε, τι .ι ετ ιιι τιιτε ει πει :ιτε τεττπιτιιιπι τἰπει ο πι» '

ε#ε·ω νιττοτεεπιπεείετεπ2πι πτ·1ι>τειπιιιΙιετ,ΐετι επι ιιεΙζει. τεΗΕΒετιτἱ :πρ-Ρετ ἰτιετιτἱτετειιι επι ιιετπ' τΈ:ιτειτο Ε8,2ξ ε

“Η ιιιεΙιπετιοπε 8ι ΡΙ°0ΡετιΠοτι© ,οιιεττι Πειιε Επι. ! €ΗΠ1τΠο;τιΜτι φωτο ιπτεΠεάιο είε Ρεττε&ιοτ,τοπ

πετ επι εΠΙιεεπΙοπι ίε ιριοι:ι. ντκιε νοτιιιιτιε τω. ι το νετοιιττι ρετ τρωει ρτοεΙυ&ιιιτι εΠ ἰπτἱτπἰιιε δε

πο πιστευει: δριτιτοπι δ. ν: ιιετιιτε παάεττι Με ' ιιιο.8·ε ντιττοεπ : ΡτοεείἩο νεό Ατιιοτιε πωωτ πε. '

'μμ Ρεοτιοςιε ι1Ιοτιμ.·μιο επει·ιοθεο εττειπίπετε ειπε ει: νιοτοεεΠΐοτιιε πιποτεε νε πε , ιιειιτιε εε τι

:το ντιιιιιι.Ωροά ἀοεπἰτ 8160 τ.ρτητωμ, σττ.εωετ¦ τ. οτοεεΠιοτιιε ρεττεβττΠιαιι ποιού: τιετιετ , ντ ρτοεε- '

Νεο τάεττ,οττετεΠάεπιπω* "τεισο88'ΒΜεβ ιμιε- Για” Ιιτιοεετ Μετιι Με τηιτι.ιτειτε αυτή ιιτοειιιεεπτει

ποπ

επι ρεπεεε«τετιιποε ρεοότιάοε.Μ ἰρίιιιιι ειιιιιι στοα.

τιτιιτ,οιιιε! ρτ0ρτιετετιε ίὶτ ῇ ντιο , οπο τοι·πιειΙιτετ

τιιΜτιΒιιετοτ Με αιτεεο.

τοπ 8εενειοπ 0ατιιιιιΙ.ὶ›ι τ.άε]Ι.6.4.ι.ππω.ι7.Μιετ.

πω· ει: τη.8.ιεττ.3.Ιάτο νετοτιιι:ι είΪε 8επιττετιι=ποπ δρι

πω 8.τιιιιιενετοϋ ρτοεεόττ οτι ντιο,δρίτιττιε ὁ άπο

ιιτΜεοε πεταει τι.·οεετιιτ ατι νπο,ρτοεεάιτ μι· πιο·

@οι πεττετε,οιιιτι τιιοτἱιιε πε:ιιτιε είε,ντ ντιιιε Ετ ετ:

ντιο:ο_υο:Π ρ!τιτιοοε,Ρτοεεοιτ Ρετ πιοιἱιιττι νοιιιτι

 

ιτε-ι

Πεετώ ε.



ι 2.76 ο

οσο ειιιιιι «ω οιοεειιιο ε.ιοοιισειι Ροοειιοι, εὸ

μι· τοκοι ριοεείΠοοεοι ρι·οιιο&οιιι οι ιιιιιιοιοε

ο

Μινι;οποιο 1>ιοφωιοι;οιοοι ι·ιοειοκο:Τ ο

με ειειιιοιο ιιιιω·ιιιιι5)<ιώ ·ι`οιιὶιο Ιιοιιιιι ιο ιεδ

Ριαΐειιιιιιιιο,ντ ιιοιιο οιοοιοιο,οοω Γοιιιιο ιικο

· ριοιιοειοιι;ιε‹ι ιιοε ι`οιιιιιι Μπι ει: εο,οιιὸιι οι 'τε Ροιειιιιι.ΕιΒο οεοοε ιειρεάο ειποο·νωοο,

Πο.

Βιβι·επιιΜ

“Μιλώ Α8- _ _ Χ

»ΜΗ “Με οιειιιιιιε ει: ιιιιιιεθιο,ιεά ει: οι:ιε&ο,ριοι:.ειιιιι τει

Μ @οι Ιω ιιόιιιεριιοιιιιιο ιιοι €ιιι:οοιιι οιιιιοπι πι οοιε

ιεεοιιοιιιιιιι ειιοεοε ιο Πειοικε , ιο οοιι οιιιιι [ιο. ι νι εοοιιαάοοι οι ιιιειειιτοοι Ρετ ΙΕ ιιοροιτο ίιοιιο

και Με ειιοειιοιο. ιοιιιιιιιεε ειοτειο οι ιοιιιοιεεε5 ιιιο:ιιιιειιιιιι οποιο;ιεο τ:ιιιιοικι ιο «ο ιιιιιιοξιιιοι.

ιιιἔειειιιι.ιε ιο:ειιεθ;ιοοιι οι ιιοιοιιε οοο Με οι· ν α.Υειι›οιο ε: νι°εοοιιιιᾶιοοιε οι! ιιιιειιι οι εκο

:πιο νειοι,εειιι ινι_ιιτοιιι ιιοιιιιτοιιιοειο ρει ίε 'ιο-ὅ

Γειιοοιε ρει ο οιιιιιιιο ?πιτ ω ρειΓειδιιιιιοιοιιι οτι

όι:ει.ιοιιειιιιιιεοι, οι ιιοο ει: ιιιιιιεάο ιο” ιοιοιειεε ιιιιιιιιι ποιο οιιιε&ι:ιειι Με οι ίσιο ιιιοιιιτοιιο ιο

οιιιειοοιιιε.:ιι ε: νι Ριοριιι οιοιιιιεικιεοιιι ιιοιοιο

· οέι:οοοι ικι Πιο οιιιεδοι ίσιο ιοιειιε&ιο οι μι· οπο·

τεοιιοοιιιιε εοιο οιιιεάο ιοτειιιΒιιιιιι:ειΒο.ΜΔιοι

Ξ ιιιιτει;ιι:ιοι οιιιοωτο 'κι Γε οι ιιιιι,οοιε ρει Π: οιο

ιΙοιιι ειιριάιιε ιιιοιιιιοιιιοιε κι ιιιιεΙιεέικ , φαι «Η οπο ιεοιιιιιιοι-ιιο ιΔιειο ιι:ιεειειο,ειι οιιι€εοειεδε

ρωιιιοιιιιο Βι Γοι·οι.ιιε ριιοειριοιοιοοι·ιιι€ειιοι 5 ι ο οιιιειεοιιιι εοοιιιιοεοοιιιιι ; ιε‹ι οι! εοοιιιιοεοόειο

ιιιιο πιο ιοιιιιιιιι οι ικι οπο" ωιιιιιιοιιι νιιιιιιε ι ρειιεοιποοιω Γοεειειο νειιιι ιιιειεατι ιοιιιειτ ιο

ιιτιοοιιιιε ιοιειιι οιιιοτοιο : ειἐσ ειιοοιιι :οποιο ιο

ιιοοε ιιιιιιε&ι,εοιιι ουσ Πιο: εοοιοι οι, ειιιιοΒοοι

ιειι·οιοοοι ιιιοιιειιιιο οιιιοι:ι εοοι Ριοιιοεεοιε,οοιι

;"_ Μιοεο ιιοιιοω ιοοτ ΒειιειοιιιιιειΚοιιψΤιιοιι. Μ”.

Μ» πιά· 6.ιι:. ι.ιόεο οιι·.ριοιιοδι:ιοοεοι νειιιι επι: ειοειιιιιιιι

"Μι ώ Με ιιεοι)οοιιι εΧοιιειτο δΒιοιι:οοιιίΠοπο εοοεερτο οι

::':'::' 'ι"° ιιιιιο.ιοι ω ρειιιοιιιιοι , οοοειι οι Μαιο ιοτιοιιε

Ρ Ρεοιοοιε οι ρειιε&ιΠιοιει ιιοεΒο ριοιιοεειιιιο φα

Η ετεΓειε ιοιιιιιιθ_εοιειιτ ιοΒιιιιιιιιοιιι ιοιια εοιιιιειιι

ιιιοοπιιοιιιοιοιε.Ροιιιτ νειιιοπο ει ΙΕω” ο·

ιιιιιιιοοιοεοιιο·οιιιοιδ ει: εοιοοιιιιιιι ΡειΓει5.ιιΠιοει

ε οιιωιιωοο ριοοοιεοιιε.

Οοοιιο ιιιιιιε €.°ειει. ιεοι.ι_ ει: εε. ιεοοειειοι,

δριιιιοιιι 8_ ο Πιο ριοεεΠιοοιε ι-οιιιιιιιιε οσο Με

εφε ι)εοπι οι: νειιιοοι,:ιε ριοιοειε »Δω εσο

ιι:ιιοιιοιιιε οειιοοιιιιε,οοοι ιοοιιιοι· ε: ριοοιιιι οιι

Ριοε.οοιι εοιιίι:ιτοιεςοε Πεοιο Γοιιιιιιιιιει . οι: ιε

ιοοοε ρειΓοοιιε οσοι νι Με ριοεεΠιοοιε Γοιοιοιιε

ριοεειιιιΓοιιιοι νιιιοιοι,ιιιιιιο [οπο. Ω.ιέει.οοιι οι

ιίοιιιιιιιιιει Πεο5,ιι:ει ιοιροιιοε δε οποιο Με , Με

ειιιιεε οιοιιιοι οι οιιιοοιιιε Πεο5. νοοε ο Πιο

Ριοεειιιοοιε ιιοιιοειιιε οσο επι:: νοιοοεὲ ρειίοοο

.Βιοιοε εοιιι ?ειτε-οι Με 5 ιιιιοι νι Με Ριοεειιιο

οι: ίοι·ιιιο.ιιε οσο ιιεειριτ ειιοοειοοιιιοιοιιι Μακ οι

' ,Ειιι;,οιι ριοριιετιιιειο :εικοσι οποια. ιιεε Ειιιιο ι

,ποιοι ποοιιιιτειι, φοτο Βιοιοω ρειιοιι:ε ίειοο.ιε οι:

ιι.ιειιι ιο ΡωΡιο εοιιιιιτοιιοοε ρειΓοο:ιιι,οοιε (οπο

"ο επ οιοριιἐ οιιοιοοινι.εοιιιι νο: ιιοοιιοτ ριοεε4

ιιει·ε μειιειθΓειοι ιιιιἑ.Ριαιειεἑ ιιιΓοοι ει! -, οοιοιειο

οσο εΙΤε Πεο ειΤειιιιιιιειιι:Βο οι" ριοριιετοιειο,

πιο ιρωΜε οιιιοιιι ιιοεοιεοι.οοοιιοιιοιιι ειιιιιι

ιιοεετ 8.Τιισιο. π. .οι 3ο. οι. Μι ι.. νιιι οπισ

ιι:οι :οι επι: εοειιζιιιιΔιειο Βεο.ι.ιιο:ε οιιιιιιο ω"

εοοειοιιιτ, οοοιιιοιεοιιιι. Ιοιεοιιιι οοιιιι οποιο.

Μί"""ω ω__ ιιιοειο ιο οποιει.ιιιιοοι ιιιιοειε ειειοει εειιιιο ο :πιο

Μ” “Μ Βεοειιιιε,δι εοοειοιιιιΓοιειοι ιιιιιιιιτοιιιοειο οπο»

ποιο. ιιοοιιιειιι οι ιο ιεριαιεοεσ.οοο,οιιο.οι ρει Γε Ειιιιιιιοι

ροιιοιιιι νειιιοιο ιιιιειιεεΙοειε_εοιο οωεοο Μπει

1ιΒιιιιιι.οειιτι οι: ιιιιιοοε νειιιι_ντ ο Βιι:ιειιιι ι εκο

`_ιο δι ,ιοειειιιο , τοιιιωεο ιοεεάειε ιιιοιΙε οιιιεθιο

ιοεεοιιοιιοιιτει.ιεο ιεριο ειιιο.ιε οιιιεθ:οοι ιοιειιι

Βιι:ιιιιτει:ιιοε ιιοιειιι ιιιειι ιιοιιιιτοκιιοεπι οοιιιιο!ειο,

8ε ιο εΠειιειο απο οιιιεὁιο,ίἔι! ιιιιιιιιιιι ιοιεοιιοοι

Επι: δέ @ο ἐεριετιεοιιιοάο.οιιω ιιεεειιοίιιο ειιιντ ρει

εοοι ικι ε διο οοιειιιοι οιιιε&οοι; ειιιεετοιοοι

Μιὰ ειιειιιιιιι:ιιιιιιι, δ: Με :οποιο @Με , ροοιτοι

τειι:ιοοι _ρειιεόιε ιι·ριωίειιιιιιιοιιιο οιιιεθιι ει8ο

γειιιοιοινι εοοιιο&οιιι οιιιιιειειιιιιιιι , οει ά ιιοιι

ι ι ι..

(Μονο

Οιιισιιιοπω

εμν.8

βσειππωι

@ι απ.»

ι η.

Οεποἑ ι.

(ΜΜΜ ἔί ·

κ

ι η. ·

ΙΜιιεοβα.

Διμ.ι?. ι

ιιοιιο ιιιοιιιιο‹ιο ιοτειιτιοοιιιιι απο ι ιο οιιιε&ο ιο

τειιιΒιιιιιι : Γοιιιειι εοιιιι οι εοιιιριειιεοάεοιιιι οπο·

οιο,οοε Πιο: ιο ιοειοοιιιι ιοεεοοιια Ριιιιι5 8: :στο

Ρειίεόιιο νεο» οι ειιριιοιειε ιο :ι& 2. ε1οιιιοοιά

οι ιι&ο ι.ιιιειι ιιιεειεσιοιειιιΒιοιιιιιεοιοι οι οια

εμ.ιιτοε τειιιιιοοιι: οι :οι εκριιοιεοτι:ι. οοιοιο. ιι20

οοο ιει:ιοιιιιοι ιιιιιιιιτοιιο ιο οποιο , Πεο οιοιειι

ιιιιεοιιοοειι8.οο:ι ιιιοποιο Ροίιιιι_ δ: οοιοι Με. οι)

ιιιιο,ροοιιοι νειιιοπι οιισ:οιοιιε ειιοιείιιιιοιο τοπιο:

είιε ιιιιειιιΒιοιιιε οιιιεόιι ιοτειιι·όιοε ροιειοι: μια

ιιοε ιειιιεθιο Βιιιιοιιιοοι ρειΓοο:ιιοιο , 8ι εκατο

ιι1ιοοι οι! οο:ιε Ρειιε&ε αριιιιιεοει:ιε Γοιιιειι Γοιο

ιιιιιοιιοιιιιιιι ιιοιιιιοειο.ΙΒιιοι οοοιι νειιιοοι οι·

οιιιο Ριοεεειιιι εποε ιο οποιοι ι:οιο ριιοειριο ιο

ιεΙΙιεεοιε,ιιοο ιιιισειιοιιοοιιιει ει: νι [πομπο οι.

ιειεοιια,ιειι ιιιοιιιιο εκ ίοιιιε&ο , ιο οοο ιεΡειι

ιοι,οοο ιεεοε πε ιιιοοι ιοειαιιιιι.

σωσει, θεοι πιο οι ειιιιιιιιιιιε τειιιιιοοιιι

ιη'.
`

Νεο·

ω:

οιιιεόι:ο ιιιιειιι€ιιιιιι: ιτε Αιοοιιε οι νοιιιε οιΙιοο- 0ωιβο

ιειο οΒιιόι:ο ιοιιιι.το:ιεό ει: ιοιιοιτο :ιοιοιε οοο επι

εοιποι ικι Γε,οιιιιοιιοιια νοιο ιοιεοτιοοειιιο.ιοοιι

τι: εοιο οι112το;ειεο ειι ιιι6ιω οοιιιιἐ οοο ειιιεο

οπο ρει ω, οιιι ιοιιοιτει ιιιιιιιικοιιο ιοτειιιιοοιιιιι

πιο απο οισιεάο,Αοι ειπε ο εκ ιοι·ιοιιιιοοιι+·

οι Ρετ Π: εοιεοιειιιιιιιιιιιιιοιιο ιο οειτοιἔ , ετιιιιιι ει:

ιιιιιοιτο :οποιο ε:ιιεοιιιΒιιιιι ιιιιιοιτο πιο” ιειιιιιε

οι εοο-ιεοιιεοτει ειι:ιοι ποστ ο Με: ριοεειιιοοι:5

νι ιοειειιιοε ειι,ριοεεειειει ίιιιιιιιε ιο οοιοιἐ εοιιι

ριιοειριο νοιεοτε,εε Ριοιοοε νι €εοιΚο5 ά ιιιιοε.

@ποιο δ'Ιωιε2. πιο: Τοπιι.οφ ς ά.6.ΕιοιΙι.ι,

ι.ο,4.ειι.ι.ιιον. ι. ιοΙι νειΒο νι (οκ: ριοεείιιοιιιε ιω;..μ

εοοιιοοιιι_ειοοι ιοτειιι·άιο.οοοι :Η ριοριιε ιικο

ιειιιιιι8ι ισιιιιιιιε εοιιίιιιιιιιοοιιι οποια Βιιιιιιε:

$ριιιιοι Σ. νι ιοτ ριοεειιιοοιε Ιοιο εοιιιοιοιιιεει.

ιοι νοιιι_ιο,οου οσο εοοιιιιοιτ, οι ιιιρροιιιι οι·

£οοιοι εοοιιιιοοιιιι , εοπιήοε εοοιεοοιιοι νι Ριο

μια” ιριιοε.οι εειιειαιιο οι ΐοιιοοιιι εοοιιοοιιι

ειιιο ιιατοια,εοειιιε τεοιιιι,νι Ρετ απο ιιεοιιοοι π·

ειριιιιεΙΐεοιιαιειιι εοιιιιιιοτιοοειο 8εοιτοιιιιιιιιιεετ

οοιοιιι Ποιοι ειιοι Π: εΙΤειιιιιιιιτει νιοεο: νιιθ

ροοειιιπωνι Γεο ιοτειιε&οοιι ιιθ:ιιιιιι Σ ιρια ιιᾶοιιιιι

ιοιειιεᾶιο ειιι ΐοιιικιιιι ποιο εοοιιιιιιιιο:ι οποια

Βιοιοιεινοιιιιο δε ιιιιιοι,ειιοι Βιοοιιιωι οιιτοι2

ειροειιτοε εοιιιειιωιοε ιοτειιεειιοοειο, ατοοε απο

οετοιιιιιι ρε:ιεθιε οοοιιιιοι:ιοι ιο Βιιι.ειο νιοε Μει

ι€&"οιιι ρειιιέιιΠιοια,οοο ροτειι ιιιιιιειε ιιιτιοιιειο

Γοιιιιιιιι εοοιιιιιιτιοι,ιω ριοριιειετιε εοοιεοοειιτιο ·

ιο οοὁ‹1 ΐοιοι:ιιιε ι.ιτιο εοιιιιιιιιιιοε οποιοι οι Μι.

| ιιιιροιωι,οιιι ίιιιιιιιιιιόιοειιι ιοιεοτιοοειειιι ιοΒιιι- ι ω οιιιοὸ εοοειιιιιοι ει.ιοιιιτοι ιο δε, ά ειι.εοιιιιιο

ισοι.ι·ιοε ιιειοοοιιιο ι.νωωιιι οσο ιιιιοοι ριο- "ει ειιιιιιιΒοι οι: οποιο οι).

“οι νι νειιιοοι ρειιοοιιιοιιι δ: Ροιοιιιιιιιο,φιω ι ει: Μαιο ουσ ριοεεειιι,εόοιοιιιεΔιοι ιοτειιει%ο.(ο

Βιοιοε εΠεοιιο;ειιοι οσο οιιιιιιι οιοεεειοι νι ρει- οι” νειιιοοι ειιτειοιτοοι δ: Ριιιοει Ε: ι1οιιιτιοιε ει·

ο_ο ιΒιιοι ίοΙι νειι:ιο

ιεεοπω οοιιιιο εοιοιο: Η! ιειΡε&ο ρει·ιοιιαιοιιι ι οπο δριιιιοι 8.εοιιιιιοιεειοι·ιιιιεΙιεᾶιο,ειοιιι ποιοι

δηιοίιιιιιιιοιο,ιιοο ιιοροιιοι,οι ι ιοΙοιιι Βιιιιιιτο- 'κι οοιιεοιοιιιιιιιιεειιιιι «πιο ΡιοεεΠιοοιε ιοιιο:ιδ
. ο , ο ι ο . ν ι - . Χ ο .

ειιοεοι ιοιεοιιοιιαιειο: οιιοι οσο ριοεειιιι ιιοιιιε ιει_ιειι ιοιοιιι ιιιεοειεε δε εοοεοοιιιοοιει , ν: οι..

ιο οποιο ροτει·οιιιι.ιι , πιο Γριιιιιιοοι οιιΠιοπ , νει ιιιοΓεεε ιοειιιιιι οι νοιιιιοοςοιιο ο ιοοιιιιιι·εοοι

ειεειτοιιε ; ( νειιιοιιι ειιιιιι ατο Ρατει Ι $ιιιιιιοι $. οιοιιιεοιοι Κοιιοειιικει νι οιι€ιοιι, οσο ειιειοιι ΕΙιοε

ι δ( 8θ=

ι>"ω.



ο Λο.

αι.ρωι

πο

αποτο ο.

τ τ. τ.

ίΐροττὶ τ.

` το υε Βεοοι,εε_Ριτιυτο;ιοιο τι Πιο τιτσεείΓτοπιτ ού

μι..

Όσο."3 3·

τω.

ιέ·

00Π["ΙΙ.

το.

(Μάιο ο..

° σου: 8οἰτιτοττι 8.ιτοιοεοοιτε εοεοττ:τ.ΕιΒο νομο.

είτ ρτσὰυόξ`ιο Ρετ ο τιτιτοο όι·τιιοι:το το 'εστπτουοἱ

το.ιιοοοι οοτιιτοοι.Οοποτ,τ.ιτιον:ιΙιτιυι τιθ:οσ.Ιτε ο:

:τΜή οι τ...τ....... οιιτ...ι:

6: ΒοπΙτοέ.οοε ειοε ρτσεείδο εεοετιιτιστ ουοι. Εκει:

`··σ ἔ

277 ·

ι$. φοτο Ριου. πιο:: ιο ν: οτοεετΕοτττττότουοιετιτοτ

τεττοἰοσ. φωτ! είτ Ρετ το ρτίοειιιιυτο τότοιιπ:ετιτίσ

πι: τεττιιιοοιειτυτ τι τ:οΕυτυ. Γ)τοιου. εΙὶ Ρετ Ιερτιοει

τουτο εστοττιοοιεεττοπο Γιο τε!τιετζτο δι::τιτυε $. Ρετ

το ν: στ: Με Με εσττ:τουιιτευτοτδριτιτο: δ.

  

Που ιιτιιΓυροοοιτ τιιιισοετο ιπτε!!ε&ιοι: νσΙἱτἰο

.οπο εΓτ :τι τ0ετ:ττοτ11 ν: Πε:ϊΒιιυτ ποιοι:: αετου 'σεβ

Γεπτοι Ρετ νττοπιτιοε τιιτισοειιτ αφτο οτἰοιὸεσοΙΙἱ- Α:: οτ::!ε.Μοετί οπο: ε: τϋβ.ττε εσπίτζτοτἱυσ Α) μι;

τυι.τιιισουι, τιιτεΙΙεότιο 8ο νσΠιισ επ:: νοοε οο:τι!ι- του. Α.: εσιιοι·. υεοο εσπίοτι. .το ιιτσο.τεΓρ. τιιτεΠτε ..αφ °

- τ
ειΠιιουε εοοεερτυτ νιιιυτ οι ετοΓιειο τ:ιττετει:τια,

ετοιιιο1ττο εοιιί'τιτυεοτο τιιιτυτιιττι:ιιε ρτσιοττε είται

::ο!ιτισ Γιι5. οποιο Ρτ8Γιτροοποτ ιπτειιεθ:ισοειο,

Μοτο ριιοΓυοροοετετ ίειρίτιτο; ιοετοοοε ίττουΙ τοτετ

ιιτιιιε οι ροίτετιιιτ Γε τρίο; οσο ττοοιιετιτ.

δω εοπττ:ι τ.τιτοε τ::τισΓο.!Γι:οι Γιιουσιιιτ τΙσθ:τιπο

ότι εοτιοιτιιτιυσ οτ1τοτ2 Βιοιιιιο, ειυοιΙ ειι Ρεττιο.8ε

.τ.Τοτι.[τφω,οο το Με. ιπτε!!ε&ιο. Ποτ ιρΓοιοψ :στο

ΙιιτττιιτοπεεΓΓεπότ. τ.. εκ Με 1εοτ. Γε Μπιτ, φοιτ

εσοττο ρττεοεο. 8ιιιι·ιτ.5.νι Γυτε ρτοεε τοι-ο πό Με

&ισ οτ νοοτιο είτ τ1υιοετ:: εποε ίῖοιρ!εκ εουεερτοε,

το: ιττττοοΗτετ τιιυιοΒιιιτ τ 82 ττιττσοε ι:οιυτ νιττυοΙιε

οιοιοοιιτοιο οσο τερυεοετ,οοιιιιοειτι τιιτιοι:ε οτα.

ειροοπτιτ ο ιοί-οτ:: ; Γ:τουε Γε τοΓσ :ποτε δ: ρο!τε του:

Μιτου... ε!ιυετΓοε ρετΓεᾶἰσπετ,ουτιε τίττοιιΠτετ-ιιι

τΙοοιι,π:ιοι τετοιο: Ρετ ιιτΙοετονοΙιτισ Γυρρσπιτ Μο.

!ετίτισοεοι:8τ τιιτΓυτ ιτ:τεΙΙειΕτιο, ντ εύρτεοεοιιυτι το:

σο:οιιιο: οτττιουτστιτο:,τιοσ μιά:: είτ Γοτιοιιιε εστ:Τ

ίτιτοτιουιο τω, τοττσπεΓυροσπιτ νοΗτιοοετο; ουτε

τα οτ εόρτεοευττο:ι νσΠεισπιτ, ιτεοετ :Μπι οποιο

Ροοετε οι τιιιισιτε στ:τε&ι. του. οσο ιτπι:Ηευτ .. τι

επτα:: ιιετΓ:ετΙο στ: ιοττυοΙειο το οιιιιΠοι!ιτο.τε οτ

εσοεερτιοἰἱιε οι·ιστ, οι ι:οίτοι·ιστ ιεεοι:τ!οιτι οτοετίιτε

τιιιτοι:ει. δει το είτιοττμωττιτο αρτιο τω. τοΓρ.8.Γέτ.4.Μου νετουοι .το Βεπιτιιιιι , ιιοπ δριτττοιιο 8. τρια πω. τ. "

νετοσ ν: του: ρτσεεΠιοιιΕτ ιιτιιοει:|οιτιοε εὁιοοοιε.ι

τυτ οειτοτυ,ουοοι ιυτεΠεότιο:εόττο νετο $ριτττοι δ.

νι Γοτε ρτσεείΕυιιιτ ιιιιττιεττοιτιο: εσοιοιοιιτειιτοτ ε..

τοστ , ουσ ττιεοτεοιε όειοοεεσιοιουιιἰετιιυτ τιποτα,

$εο εσοιτἑι;νττἰπυε τετοιου: τιιοιΙσ εοτουοιεοτυτ ου

τοτει,νεττισ ο:ευι.ιοτε τοτοΗεάτσοε; Βιιἱι·ὶιοι 8.ιοε

το5τε οπ:0τε. Ειετ:ιτιι το εόιουιιιεοτυτ ιοιτοεοιειιοτ,

τ:υστι ε!ὶ ιαιτοετοιιτισι· το τεΓΡτ·ιθ20 τετττιτοι.δεο :ιο

τοει:οιτιοτ ντο .φτου πιο: . 8τ $ριτττοε δ. ειτ το·

τεΙΙειΕτιο δε νο!ιιισι οτα: Ρυτεττοτειιιέειιοσ ετεπίτ

νετουιοι8ε ντεττΙοε οοιιιοςΙσ Γριτιιπτ $ριτιτυιο δ.

$ερτιιοτι είτ 12.ιτιο.Ττοέ:. τ.ρ.υ.:.7..ιτι.2.7.Ήτα

Μο. τη .τ.·7.(ρ· τ ο τ·.τ.ε εΠ.ετετιυτ::,τοεο ΓσΙυτο

νεττιιιιο,8τ οσο το. οπο: 5 .εΠε €τοιτοοιιιτι ΓσΙοτο

πιο. τ:: ν: Για ρτστεΠισιιο τιτοεετιίτ ποπ ιοοιἰὸ ο

ποιο οι π2.τοτ:: του: ρτιοεἰρὶο ιιτοτ!υεεπτε,ντ Ρτοτε

υπ δρ:τιτοε 8.τω ειι5.ττοττοττ :κτ τοποσ το τερττου

Γεοτιτουττι ειτρτεΓΓιι. Πε τοτιοτιε οιιτεπι ΒΙο,ντ τους

εΠ,πό ίο!υιο είδ: Ρτο3υετ @το το τιιιτιιτο.ίετ:ι ετο:το

ντ ιοιτοιουο το τερττετεπτοποοοι Γυοιο ρτιοεο;ιτοτο

τουτο τι: ιὶτο εΠ.ρτοεεοετε ν: τττιρο!Γιιττι νοτοπτε- κ

το ἱτ: του: οπ:οτι:_ττ:. ΟσοΗτ. τ. ο δρἱτιτυι 8.1:τοτε- 'με.

τ!ετετ, νι ιιοιιΒο οι: τερτττΓεοτοποοοι ειιρτεΓΤα,τι!τεο: σποτ. τι

ιτιτε!Ιἰ8εοτἱὸεοετετ τερτει:Γεοι.:ιει τιτ ποιο ιτ:τεΙΙι86τι

τερτιοεετ:ιτ, ποτ: Ριπή αυτ Ρι!ιο,οιιιιι πεοτετ Γετιιιοττ.:

ιιιιεΙΙιοίτ δοἰτἱτο 8.πεε ντ Γστιο:ι, οτε νι τετιοιπο το·

τεΠεέτιστιιτι πετ: τυο ιοί: , τοϋ ουυτεουτΓυο τι:τεΠε

ι$ισοεείΓεοτο:Π τπτεΓΙιειτΑΓε,8τ τε!τουοέ ρετΓστ::ιε :τι

ΓειοΓο5 οτε ττ!ιευτ ιπτε!Ιεᾶοι εκατο; ουτε ου: ντου::

ττετ ΡετΓτιπ:ιε, πό -ιτιοετ :τουτο τεοτείεπτοττιτπ το Με;

Γεο οτοοετ οι ` ρι·τοιο: :Αετού οποιο στοτιοι τοτε!

ΙΕΒιτιι!ιτι τερτ:Β:τοτ Ριιτι·ι,ποο ντ Γοτυιιι,υυἱο Βιιτετ

πο" τοιεΙΙιοίτ ποτὲ Γοιι:ετ:τιο :τ Γστιοει , Με! νττετιτιἰ

πιο ρ:ττετοα ἱιιτεΙΙεᾶἰοπἰτ_ἰτο :ο τιιιτ::οοτε οιι"υτ Γ:- τ..τ...τωτ

Ιιυτειτ,ου: Ροτιετο οσο τετιτοτΓεπτετ, τ:οστ: ιιοεὸ π

το το το" στο:το το τερεττοτοτ :τι εκ1υτοσεο. 8επετο

που: @πιο οτα ετἰ:ιτο ?ετα διοτι:: τεριωΓεπτετ,

οσο εἰ:: τ.ιττιτ·ο ΝΙιοτ ιττιοΒο,οιιιο τοιοΒοείτ ΠτοιΙιτιο

τισ οτἱΒἱοετο τω. το ευ,ουετ::ι τετιττεΓεοτοτ. Ετ εὸ

ττιοετ,ουτ τοοιοτ Μου:: τΠειτοτοΝοε,πσο ττυο πιο..

οι, αυτ πιοιίιτ ετ:: Μαιο . Γει! οπο: του το, αυτ ιιιἰοοε

οποιοι τεοττεΓειιιετ. Ετεο ιιετΓεετίσ Ποτισπιε πο::

ετεΓειτ τα ρετΓεάίοπε ιτιο(τιιπτοε , Γοά οι: ι:ετΓε

ότιοπε οιιιίΠτοτοστε τερτιοΓἔ πτατιτο ο: ειιιιτιο:εο.

το Γουιπ ρτιποοιιιιττι. ο. τοπιο ρτσάιιότυτ ρτσεεέ

οτι Μοτο ιο οποτε :ἐπί ιιτσοοεεπτι; οπο το.τοεπ εοφ', τ.:

οσο ρτστεε!ιτ ν: ιτοτιοσιιο τουτο τερτ:Γειιτιιτιοιιττι -

ειτρτεΠο, οοπ οιοτιο τω. οποσ Πεετ $ριτττιο δού

Ποπ στἰεἱτιιτ τιτστεοετ οποιο :τι οποτε ρτιοείρισ

` οιοοιιεευττ,

ε ο Γστοιοιττετ Ρευιο,Ιει:Ι τειιιτοπι Ρτστ:τΈτειτο Με.

τετοιο: ν: πο: οτιο.ιοτ εόΡτίτυτισοιε Ρετ οποιο Μ:

οι. νοτοσεο ρεττοποιο τΠτ:ιτιοιτι ευιο τε!ιου:ε ι πεε

ιιτσεει:Ιετε οι 2(1τ.12.Γειτ: ευιο οι: Ρειτοοι τιτσεεοετε;

πατε οτστεΓοοιιεοι οριο.. 8. τυο ιισΙΓε ριοεεΠιοοειο

Πει , @ο ποπ τει:οιτ Γοι·τι:ιιΠτετ το: τσοιτουπτεοπ

ότι:: Πειτοτεο:,Γει:ι τιιοτιιιι:ι τιτσοτιετιιτειο Πει: ιστο

·εεΠτσ :ιοτετο άεπστοιιιιουτ τι:Ηε ΓοτιοιιΙττετ οι: εο,

τιοστ! Γσττο:ι.Ιττετ εστοιουπίεειτ. ε. δε σ.του.8ριτττ.8.

το του: ρτσεεΠἱσπἱε ΓοττοεΙιτ ρτσουειτοτ ντ ιιγροίτο

το Βιυτοτ:πειιο ουτοοιιιο εΓτ τετοιιουτ ρετ Π: μυοπ

θ:ισοτε, Ρετ το τ:τοτεοιτ ν: τιτσάυδτισι:ιτ , Ι:ιγροίτιιίτε

δριτιτ.8.είτ Ρετ Γε τετο::ποτ Γριτ:ιτιστ:ο ρ:ιτουα. το

το :Ρο φωτο Ροδου οι Γιὰ:: ε!Γε: ετεο Ρετ (ο ν:

Γυο:· οι σεεΠισιιιτ στοουειτυι· τι: Γοιιοίτευτ το οποιο

οιυιπέτ ίου ποιο:: οιιτυτ:ιτ:: ἀἰοἱοοιο. Οιτιπιο ο. ογ

:κοπο ἰοιττιεοιοτἱἱ:ε στοιπειτοτ ει: οποιοι:: , φοιτ:

ει: τιτοιιττετε.τετ οποτε. δω μι· ετΙτιετιζ νσΙιτιο το:

τιτσρτιεοιτ οιιτοττε: ειεσ ογοείτοοε 8ρἰτιτυτ 5. ν:

Γυο ρτοεεΠἱσπο ΓσττοεΙιτ,οό ρτσεεόιτ,ντ ιιιιοιετ!ιιι

το ΓυοΓιίτεοτι ἱο νοΙιτιστιε,Γεο το πιιτυτέι τιιυιιιο,οετο

τεττοιιιυε νι Πιο: οτοεεΠιοπιτ Ρι·στεεοτ οι οτοιοε,

οικου ρετ Γε 8: Γοττοο!ιτετ ιπεΙυοιτιογροίτιιοι Ρετ ο

ιτιιοιετ:ιοτο οτι:ιιιοτυτ οι:: οποιοι:: , οι οσο το Ρτο

ρτιετττετ :οποτε Γε. @ρωτάτε είτ εσττ:ριεπ:εοτιιτο

Γυοίττιοτιιιδε οιιτοτυ:. σου: οπο Γεειτ νιιοτο τιιοίτιο

ττο!ε το τειτιοπε Γυροσοτι ΡετΓετ?το ορετιιτιυι ; ετιζο

Ρττοτ,ά ττοιοετιιοτιοε τεΓριεττ οοτοτειιο, ουσ:: οτε:

οιιεττιτετιι ευτο τουο εσοίτιτυιτ :πιο τοπιο Ρετ απο

απο Οοποτ. ει.: τιιττοι:ε ογιισΓτοιο τειιιιειτο:ιτιι
τοτο,τιυτι Π τ τι: τεΓετειτ τιγρσιτεί:τι:ιπά εσττειοτιοα

Γυπτ1ιτοοΜττι τ Μ! οποτε μου: οι τοιτοεοιποιε

τείο:ς:τ τιγροΓτ:ιοοι ,ουδ Ρτσρττετιιτεειτοτο ιο τετοιο

ει ειιττοετεο ετιειτο :τι Βἱιιἱπἰε,ιὁετ: το οιΙοετΓειτο οσ

εεοι, νσ!ιτισοετο εΙΤε ρτορι·ιετττεο: τιποτα οιυιοι:τι

ουιο τοετοιιιι εΠ ρτορτιετετ οποτε ετεετ2:ετεσ ετ

:οτι: τ.ιεεετε οι!:ιετιτ,οετ Ροτιι ποιοι:: εοιιιποοι τετοι

εετε οπο: τιγρσίτοιιττι,ουοτο Γοτιε ρτσρτέετιιτεχουοι

ετοΐ που”. ει·ειιτ.ι οπο: τετοιο: ιιγροοιιοτο , οποιο

Ρτοτ:τιεττιτεε. Τυτο ουτε οποτε: Πτοιο:: εοπτιιτιοτ

:τιποτε νοοτπ ευτο ιιγοοίτιιΠ,οιιοτο εοιο ιιτροτιετετε:

Μ! το μου· δε ττοοιετΠοτιυτ τεΓιοειτιιτ τι οπιττΙυ,

οπου εστιτοτυιτ τοιιιιιτ :τουτο είται Μαιου.

Δημ. ντ εσιιίτιιτ το Ισοπ.ΤΙιεσΙ.Μτου το €επτἱ.

ΕΙστεο.ββτ8.ά τού· επιπΞύ..ΜιοΙοβ.το Λαμ:: τ «Μ.

@το τιτο;Ιοαΐτισοεέτιδριτιτ.$,ιισο ΓοΙυιο Ρετ Γε εσο4

ευττιτνσ υπτοτ,1ε ετιιιιιι οτιτοτει,ντ .ετοιμο εσυ:

τουοιετιτιιιο,ποιο ρτΕπειιιιιοτ Ε0τττ:2,τ!;υο του: ?απο

τιοοιο Ροτετ δε Σουι είτ Ρτιπειριοι:: ε6τποοιεαττυο

π! τιιττο. είτ που" Πτυτο:ι,τιοα τά τιιτεΠεάισπε ει::

Βιοπεοουιτι Ε”ιιίυιτι.ουοιο ευττι τσΙιτιοοε .τι Γριττιο

ι!97ἐ

τω. τ:

τη:

εεΠισι:ιε οσο φωτο εσιιιτπυπιεσ.τυτ οιιτιιτιι. 8ιιιτιτυι
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ι.78 Βῇπιτι ΧΨΠι, 17: Ρισσώιοοιιιιι.ι Βιιιιιιι.π

ρισσιο:σοιι_οοισ ::.ιοσο νι σιοιιισιιι ιιοιι ρισσσιιι: ν: Μ: :ισ ι·σρια:ισοιει:ισοσ ιιι:σο:ισιιιιιι δ: ιιδι:οιιιι)οιιιι

ιοιιιιιισ :οι Μίκι ισρ:::ισο:ιιοιιιιιο σιιρ:σΠιι,οσο οι:: ιι: ιιο:ιιι·ειιι οι αριι:οσιοιιιι,σοω Ισια ρα ιι:ιοστΓ.:ιι:

13ο. . :οι ιιιιοε. 8σιι :σο::ο,σιιοι ιιιιο:ιιιι:ιι :ιι:ιιιι:,ιισ ι·ιι- ιι: ποσο: ιιιιι ν: Πο. ΡΜ:: :οι ρι·σιι.ιιιιιισι·ιε : ιιοιι

0""ι· :ιοιισ οι; :ιιοιι ριο:σιιστ ρ:: ιιιο:ιιιιο ιιο:Βιιιιε :οι οποσ: οι: ιιι·οιιιτοιισ,σιιΞι Μο: οπο:: :ιειΡ.ι:::οι,

τσριςΓσιι:ιιιιιιιι σιρ::1ιηνσι.ιο:σιιιΒιιο: Δ: ιιιιιιΒιοσ, 8: ιιοιι ιιοιι: σοι: ιιιισε , σιι:οτ σι: ρσ:ισάισι·σ ροτ

Β: πρ: εισο:ιιιισιισ ιιι:σο:ισοοιι, ν:ι ιιΒιι1338ισσ,διι :ι:ιρει:ισιι: :Μα οποια 8ιΒοσοτιι; ουσ ριι·ισαισ

-` :σρι·ιι:ισοι:ι:ισοσ οει:ιι:ιιιι.Ριιιοιι ιο ιριο:Ει ίσοι. :οι Η οποιο ρ:ιι:ι:ιριι: σ:ι:ιιο δριι·ι:οσ 8.ιιιι νι ω:: σο..

οσο ροισιι:,ιιι τω:: οκ: οσο ι·σρ::ι:ο: ιοι·ιιιο σισα- Βιοιε :ια:ιρι: :Ξι.ιισιο οι.ιιιιστο οιιιοι·ιιι:ι ρι·οιι:ισσιι:ιε.

:ο:ι: ιριι ειο:σοι)ιιιιοσιιο:ιειοιε ι·:ι:ισοσιιι σόιιιοοσοι Μ :-__ ι·ιιΡ. οσο οσο ιΒοσοι ριωιισιο ιιι:ιιιιιοοι ο η;;

σο: :οιο ρσιιι:σ σωστο. Το :μια οι: τιι:ιοιιιιιι€ιοιε ι8ηι8 Ρ:·οΔικέΠε:ςυια Μ) Ρι-0τωπ ν: Μαρ) Ραπ” οι ι..ιιορ

οὐ ισσιιιιι: νοιτο.ισιο ιιι οωπι :ιι οι:ισσι:ο,ιισ :μισά @οι ριοιιο:σο:ιε, οοιιαι ιιι:σι·ιοε ιέιιι: οσο ρι·σιιο<

:ι ρι·:ι:ισιι:.ιοσιι :κρι·ιιιιι:ο: , ν: μια:: ιιι νι::ιισ σφι ο-οιο;ιιιι ιι: ι·.ι:ισιι: ιιοιιΒιοι: οσο σιι:,ν: ιι: ιιοιιιισ:

:ο.ιιοσιι οι πιο ιιτισΒο τσι ιιιισιισ&2ι ιιιοι·τιισ :ιιοιι ιιιο ρ:ιο:ιριο,οοιι οιιιιι,ν: :σιιιι: :ισ ιιιισ :::ι:σ_οιιι

οσιοιι: :ο ιιιίι:ιι: ποιο οι; σιισιιιιιιιι:σι· ροβοι:: νοι···: Προ: :ιι ιιι·οιιιοτ σιισι·ι, σοιοι Μπι : ίσο ιιιο ιιοιι

:που ιιιιιιοι ιρσιιιι:ιιιιι οιι.ιοισ σιιοι ριιιι:ιρισ ρι·σ- @κι ιιιιο:ο ιρ_οιε ριοιιιι:::ι:ιε, ιιοιι ποιο ει; ιιοιι

Πι· ιιο:σο:σ. ει ιιι::ιιο: ΜΜΜ ισοοι:ιιοσοσιι «ποιοι ισρσ:ιιιιι· , οιο ιιιισιιι ιιοιειοσ ρσιισάι νιιισιι:ιε.

Βριιι:ιιε8. νι ω: οιιΒιιιιυριοσσιιιι: ν: ιιιιιιι,οᾶ μ: Ο::ι Αν». ιιιιιιιιι.Ρ2ι9οιι.Ι.6.ιισ Ϊτιπ.ὶ οι8.ιι!σιι.ι. Μ.

4ιιοσιίἶρ:ο::‹ιοι: ν: ιιιιοιο, :Η νι ω:: οιιιέ οι: ριο. ρ.4.42.οι:.2.ώ· 3.ι"Ι.2. ό: «μμ.ιιιι.οκιιιιιιι.ιπ 1. οι. 84ο: 8

Δ :σιι::σ ν: ιοι:εισ. οι :οι ι·ερ:ιι:ισοτσιπωω ιιιιιοιοιι::Γ ι ι3.4.ι.Ειιιιισ.2ιιοιεσ άΉΜ.ιιιιΔ.ι.ἑ πισ.ο.()ρισσ ρισ

οι ι·πιιιυισ :κρι·:ιιιιιιιισιισο που οι οιιω,ηΜ Ρ:0€ω&ύ νι Η” οιοι, $ριιι:οιο 8.οσο σο: ιιιιοιιι, :ιιοιι οσο ιι::ιρι: Μι. ι.

έω;έπ Μ' ριοι.ιοδ:ισοιε πάρει: σιιιισιο ιιο.:ο:έιιο ρισσιι€δωι ι οι:οτειιτι ίεισ:οοιιο.ιο σοοι νι::ο:σ ιιιιιοι ώιοοοι:ιιο

Βάι' "ΡΜ Μισο: σου: ριοιιιιιίιιι ιιρ:ιι σι: ισρισσισιι:οι·σ ιού ι οι ειι:σιι:.ιτ ιισ: οι :ισ ιιι:ισοσ Ριιιι ν: Η:: ι.οοιο ιι: ΜΜΜ

-μ”””'· ρισιιιισ:οε: ιιοιι ο:: ει: Μισο: ιοιιιοιοιε οιιιοι:ιιιε ι ποιοι:: οι; :Η ρτο:σεισισιο ιιιοιιι:οιιιοσιο σιοιιισιο ινών" Αν·

σιι,:ιέι:ο ισρ:ει:Κο:αι:, :οι ιιι:ιιιο ροιισ :σρ:κισιι:ιιισ, :μωβ (πρ' Ρ"ωπς=Πτα οπο” ειπε ΠΟΠ οικω Πιι€ιωι. ι..

ποιοι ο :ιοιιιιε σιισ: ιοισιισάοε ::στι:οε, ιιιιιιο: σιιιιοε (οι 9.ιωιιιιιιοιι νιιισιι:ιε, οι ρ:ιο:ιριιιοι ι-οσειιο«Μ

ρισιιιιέι:οε σιι:: οπο: οι ιοιιιΒο :σοι ρι·οιιο:σ:ιιιο:: ΡΓωικ"κιι (μ: [Πο ΓυΜΜΒτή“ω ωΡΡοιωιω οι.

:σσιιιιι:ιρρέν: ιοΒιιΒο ιι: οιξρσ:οΙια:σιιιισιιι πιο 28::ι- ω!» Σ, Πε ποσο: οι; σ? ρτσ:σιισισ ίνιριοο:ιι πιο

τ: οι ο : οι οτιι:ι: ι · ιιοιι οι ιο:σοτιο οιιιιι:οι,ι ςο”ικηι€ης @ο :ιοι:ι ισ το ιι:σιιισ οσο ο στο ιιι

' :μια ιιι ιριο ορ:ι·σ ρ:ο:ι Σάο :ιο0:Μιιι0ιιώΠοψ γι' οποιο σιτσιπιι_ ?οι σ:ιιιιο ιιι ριορι·ισ ιιισσ1ο ορσιιιιιι,

Με ριο:ιοδιισοιε σιισσιοε ρ:σ:σειι: ιιιιιιιιε ιο οσιο- ς]ι_ιι :ο ΡΟΠο άς; Ριορι-ιιι ιοοιιιοιο ρ:: ριιο:ιριιιιο

ή :στο ρτιο:ιρισ ρ:οιιιισσιιι:, :1οιι:ώ::τιι: 7ιιιιιιισι, εοΠιι_"ι&υπι ιιοιι νιικηε οι): ιιιοιισ ρωιιοαισ. ι

ο.: ριοειοᾶιι Π: ιιρ:οιο ::ρ:άσοιιιισ ιοΕι ριοιιοσσιιι 3- Ουαι ρα άβ οιιισοσ οι; :ισιι:ι,8:ιο:ισ.ι:ιιισιι Η.

ι0Γοπιιι::: ρ:: ιιωιιιτιοιιιιίι Μω:2ιψή ιΠαιιιι Έ· ιοι::ιοιοοι σιοοιιιοι ιιιοιιιιιιιιοεμι ει: τει:ιοο::ιοᾶισοσ :ι::ι ι: ιι ρι·οοιισσο:σ;ισο σ: ιιοιι τ 1· ν: ιιοι.ιι ει: ι·ι:ισιισ οι: :ισιιιι,25: ιο:ι·σι.τισιι οι: ι·

ιοιισ ιιιι5ΓΕ.:3:ξΟΠ: Π21Ει11'Ω €6Πιι10ι8:ΕΕΒιτι11: ο 8ριιιι'. ΜΠΕΣ!! Ρωςιικςη:ι ιιι γιι·ιιιις Ριοςιωπηςιι οπο.

δ. νι Κια ρ:ο::Πισοιε ίσιοισιι: ιισ:ιριι σαοοί: οποιοι ισ ιο οιι::1:2.::::.ιτο$ ο.σΠσοιιιιιιτσι :ιι ιιιιιιο:ιι μι:

ριοιιο:σο:ι5,νι Γι:: ρι·σσσΠισιιιι οι ιοτιιιιιιιισι· οριιιιι τητη,ς[Πη "πιο, οποτ;ι ισιι:ισο:σιο ιιιτιο σο] :πιο

Μ" :ο ισριεισο::ιιιτιο οιι:οι:ιιιισ: ιοο ρι·οειο:σιιει Β.ιι- ιιοιι ισρ:ι·ιιι:οι·:ισιι ιισι·:ιτισοσιοιοιιιιι%σο.τι οι :ο

ΒΦΜΜ. ροιιιισ: Ριι[ο.ιιιοι.ιι3.σιι, 8.ιο ιιοιιι:ιοιι σ:: :ο ισιοιο ισ ιιι:οιισ ρ:οιιιισσοιι οι @ιιοιι ωι)Π:3:ι;ι_ιι ;Β.βο π

Δια Μαιο: ιιοιι , σο:: ιιοιι:: :πάσο οπο:: ρισ- ::ριιι;::ιζο ε: ρ:ιο:ιρισ ιο:ιιοΓσω,8ι ιιιιιισιιΙι οστο

:ιικσοιιι; οι ιο :ιι ίοιιιιτι :Η διιιιιιιιοσο:ιι τσιι:ιοιιιι ωοοιωιιι οιιιοι·οιο:οιιι:ι εισοιιιιισιι:ιι:σ ισιοιω απο
ιιΜ8ι0ι$ιιο ουσ Γοιιιιιέ::τ ιιιιοιτοι· :πιο οι;; ει: ιιι τω:: :ιι σίισ ριιο:ιριιι ιιιιιι:ιιισ :οιοοιιιιιι:ιιιιι οπο· ι

Βιιιιιιιι οιιιιιιιωο Μ:: πιο οσο οι ιιιιιι:ισοε Πιο-ι πιο. Π: ιιι:ι·σε:σ ειο:σοι Βιισ οι .ιιρι.ει ΜΜά.6.16. 'Η.

ιιι::ισο:ιιιο ::·ι::ισοιε ιιοιιΒιιιιει σοκ ιιισσιο Όσο οοιιιοοιιι οι: Οσο ρι2οιωι",οοιοοιιιιιοσ μου

οσο ισιιιι::ι: οι: ισιιι ιιισο:ι::ι:: :ι.ι:οτιι: , ίσο σ:: ιι- :οωπι Ριαιιι:ο:οι· σωστο ο: :οι Πσινι::ο: Γριτο

ο , δ: σι ρι·σριισ:α:σ ρσι·ισοιιιι , :μια οι:: :ιι το. ιιοιι ιοι:οιιι::: ει: σ: οιιιιιιιι::ι:: Ριιιιι)σι. Ε: :ο

ριεισο::ισ: Μι: σωστο οι Ισια ι·ορτισ:ιι: νστσι, ρι·σιι.ιι›ιιι οριο. ιι $ριιι:οει δ. ιιοιι ριο:σι:ιστσ: ο πι
οι ρσι· ιο::ιισάιιιιι ρισιιο&ιι. δ: :οοοι ο τσι.ι:ισ ιιο,ρσ: Μαιο: ιιι::ιιιΓ::ιι ισοιισισιοι. ιιοοσιιισ :ιιο

0°"”'· οσε: σοοιιιιοι: ιιιιι.ιοι ν: ιι:,·οοο :ιι ::ιιι:ισ ιιοιι: :ιιοιι οοοισιοΒιιιι,οιιιού: οι σι·ι;σιΨ:ιοοσ ?ιη

:ιιοιι ιιι:σιι:ισο:ιιιε, οι οιι:οιιιιιε,οιια :οποιο Με: Πιιιιιιι σιι,ν:ιιο σο ρτσ:σιι:ιτδριιιιιιε ιιι: ρισιοιισ

ρ:ι::ι:ιριιισοσ :ΜΕΙΝΩ :οφ ριοτιιισσο:σ. $σι:ι ποιο ν: Π: οποιο Ριιιι ιο νιι:ιι:σ ιριιιιιιιιι ;ατι1ι.ι: :πιώ

νστωιουιιοι δριιιτιο δ. νι ω:: οποιοι: ριι·:ισιρστ ιιι οειιιιι·ι ιρο :σιοιοιιιιισιο:ιιι.Βσοιοο:ιιιιιιιι:οσιο

::ιοιισοι οιιιιιιειο :στο ρισιιιι:σο:σ38σ ν:στοιισ :ο :στο Ρ.ι:ι·σ ιο νι::ο:: :σιιιιοοοισιο5ι οποιοι:: , ο:

ιιιιοε. Οοιιιιι. ιι.ισσ ιιιιοε ιιι ιιοοιιι ε ιιοιι:: ιοιιιισ- ιιισοι απο Ριιιο ι)σι, ιιιιΓοοσ:ιέι:οοιι ιιιιιιο&ιοιισσιε

οισο:οοι ι·σι:ιτισιιιε ιιο:οιοιε, :μια ρ:ιι·:ι:ιρ:: :5ιισιιι οιι:οτει ι·σιζσι·οο :Η ιιιι οοιιιιιι:ιι:ιοο, σοι:: ιιοιι! οι::

ιιιι:οι·5. ρ:οσιοισιι:ιε : :ιιοιι :ο ιιι:ιοοσοι ιοιοΒιοιε ιι:ι- .οι :Η σιισιι:ιιιισ)8: οιιιά:ιιιιιιιοοοι κι; σοι :σε ι Ρίο

ιοι·.ιιιε σο:: :ιιοιίιιιι :σσοιτοο:οπ νοιτα5 οι:ιι:::,ιιο: ι :στο Μο ιιοιι: νιιἐ ιιιιιιιι&ισοσ :ι&ο.ιιι σι: :παπι

ίρεσιιι:οιΠιισ ιιοιοσι·ιω,62 ιιοιι: ιιιοιιι6ιεο ρι·σσο- Γ τσι. 4. @ιιοιι οι ο: ποιοι:: οι; ::σιι:ι,8: οσο οι: Μ::

ι

Η ρι·ιού.

οι ι ριο:ιο:σο:σ:ριιιιιΕι ν: οπο) ιοι·οιιιιιε ::·ρι·εισο· ιοιρσι·ιιἐ`:ισιισιο,οσ: ιιιιιιιισισριιοοο:Ριιιο ιιι:ι:::ι.

τδ.:ιι,Γ:.νιιι::ε ο: ι:όοσοισο:ι:ι ιιι σἔιιισιιιο:ιιιι:ἑ:α.ν:

- μι:: :ότιι:ιο:ο5 :πιο οιιιιοσιιοιιο οι :απο ιιιο:ιΠ·

::ι:ιε,οοιιι ο5 ρσισιι οι: ρ:: Η: ίσ:ιοιιιιιιιιιιο ο μα:: οσοι, οι ιιοιι :ιιοιι ιιιι ρσιι'σδ:ισοσιο, ο:: τσροροπ

[σο:σοσι.ισιι :οοιιι:ισ ιιιο:ιιιο, :μιὰ ροιι:ἑ,:σιε ποιοι :Πιο ιο:ι:·σιοισι€ο.Μιιιστ ιιοσι.ιιιι:οιηοοςι ιιοιι (Η.
ισρι:σισο:ιοιιι ιιιοι:οι· ιο τω: νοι:ιι:σ οποια. Ν:: ει: ιοιρσι·Γσδ:ιοοσιο , οι οι σίισοτισι: οιι:οι ρσ:ίσ-ι

πιο: , οιιὸιι ποιοι νι οι:: οι·ιΒιοι: ρι·:ισιισιιε ρ:ο &ιοιιι:ισιτιισ, :Η στι.ιοι σιισοτιιιι: ιιοιιιι ρσ:ι:&ισοι

φωσ: ν: ιοιιιεσ ιο:σο:ιοιιιιιιε :κι ισρ:ι:ισιι::ιοι;ιιι ιο- ιο::σοιω,ιιοι›σιι:ι ιιισοι οσο;ισο δ: τετοιο:: ν: :μαι

:σιιιΒιιιιιι:σι· σιιρισιιοι:100 [Μάο που ρ:ο:σιιι:$ρι- :Η ει: ι·ιι:ιοικ· ι`:ισο:ιιιι ::σιιτισ,8: ιιοιι :ιιοιι ιιιιρσ:Εσ

:Με $.‹μιιιι οι:: :πιο ιιο:.Βιιιισ ιοιρσιτιο:ο::: ο ιιιι- διισιισιο, :Η :οι σιιιι:ιιιισ ίσισο:ια ιοσισ.ι:ιισ. Οσπ- 0ιιιιῖιιο`

σ:: :οι ιιιιιιιιιοσοι ιι:ιτοοιισοοιιι ιιοιι οιιιιιιι ιισοσιοι- οωπι Ποιιισοι Ριπή οι οποιο Ροσ:οοιι€ι,8: νιι:ο:σ /

χ". οι :σιισσιιο: πι:ιοο:οι οι; ν: Πιτ. Ε:: ιιι: μια: οι! ιιοιιιοιοοι:ιιιιιιι σΙΤσο:ιιιοιιιιι :ο ει::σρ:ιοι,σ Μοτο

άισιαιωιτι ΓοοιιιισιιΕισιιιι:ισ οιιιιο:ιε :ιιοιι Μ: :σιιιιοισιιι μα: ιιι:: :οοιιιιιιι: οι: :ισ.ι:ο , ει: ιιοιι ν: σιιιιιο6ισ ιιι· ο

ιιι:::α:ο.

:σ,σιι ιι: οποιο: επι ν: ιι: , ια! Μ: ιιιοιισιο ΡΜ

ιιι οιι:ιιιέι Γω:ιιο‹ιιι :ιιι σο :ι::ορ:ιι,σιι: :ισ ποσο: :οι

 

ξ·ο',·ο,.



π"

'4ϊ ο

Ι ΨΙΪο

ι μ;

δωσω: Μπι:

'Ω“0ιΌεόβ ι.

Επι:: [θ

ίπ οι:: 9

Πο ν: ιιο,ο6οιοοι ιιιι·ιςιιο. ι°. Ωιι5.άο :Μαιο ιιιιροΠ

:ίι .ο ιιΒιιισιωι.ιιι ρο:ίοάιοιιιι οι·οο:.ι οι::οιιάι:ο: .ω

ιιιιιιιε ιιιοι·οοιιι οι:: οι::οιιο ΐοιιάειι·ι άοΒοτ ι:: ιιιι:Ιοει

ι:ιιιο:ο οοιιοοιιιο:ιιι οιΤοιι:ιοιι:οιεο ιά,οιισά ιιοοιιο:

Μ, ν: οι::οιιιο οι: ο:ο.ι:ο πά ιιιο:οι:ιι , ι::ιρο::ει:ο:ιοι:

οιΤοιι:ιιιιο ν::ι:ιοο, Μι: οπο: ο6οιοιιιοοοάι ιιιιιιι·οιιι:

:πιο ιο ιιοο ιι!ιο: ι::οιι:οι οοιιοοιιι: οοιιι ιιιο:οπο,8:

:ιοιι :ο δρι:ι:ο 8.Ω.ιιιιιιι :πιο ιιιιο Μι:: :όοοιιιο:

ιιιιι οι: νιι·:οε:ι:ιι ιο :ο!ιοοιε ρω οόοοιιιιι::ιι ν::οο;.

(:οοιιο ί. ροι[ο Βο:ιοιιιι·ο οι:::ιιιιοοιιοι οι: ιιΙιο:

:οπο ιο :ποιο , οιιι ιιιιοιοι: , δ: τοπιο ροοο:ο:ο ιιοο

ρο:οι`:,ο:€ άιοοι,ο:ιοιοιιι8οοο:ιιι·ο ρσιιο :ο πιοιοιιιιιιο

ο:ίι :ιοο ροΠ”ο: :οιιιιο:ο , ιιάιιιιο άιοο:ο:ο: ΕΜ:: :Με

οιισι ιιοοιιοο8 οι::οάοι·οο: ιιοο οοοιοιι,ρΙιισ.ιιά @οι

ιιι:α:ιάποι 8οοιιοι·ιιιπ οιοΙι , :ιό ρο:οο:οο: αμεα::

ροιοιιιιιι :οοιο:ᾶ 8οιιο:ιιράι,οοα ιριιι άοιιιιι οι·ο:,ιοά

ιιι.ριι ι·α:ιο:ιοιιι οι:ι·:ιι, ιο :μια ι:ιοιοι οοιιιιοιιι: :ο :ο

ιιοοιε ΕΜ: ο:οιι.:ιε. Κιι:ιο: :ωωιιιι 8: οάιοοοοιιι :α

:ιο ει:: ισ.ιοιιτιι: ρ:: οσο :ιιιι:ίι:οι οι.ιιιβ ιιιοάοάοιο

ι·ορ:αιοτι::: ρ:οάιιοοοε ρο: ο.ιιι:ιοοι οπτικό. ἐ ρ:0άν·

οοιι:ο ιι:οοριει·ιι, :οι οι:::ιοΓοι:ο 8: βοιιο:ιιιι οι:,ροπο

ι :Μιά οι» οπο:: 8οιιο:.ιι·ο.οοιιί·ιι·.ιιοοτ ριι:οι· :6ιιιιοι.

'43.

Οσοι-οἱ ιι.

Έ4 θ.

8078870 Δ.

'+ζο

Οσισιτλ 4.

:οι ιο οι:: ριιιι·ιι τω: :οΙ::ιοιιο -8οιιι:οιιι :οι Βιιιιιιίι:

ιτι: (Πιο: οι οίΪο θωρώ :οιιι:ιοιιο @οι κι Βοιιιιι»

πιο. π. επι Ε”ιιιο: Πει ιιοιι οπο: ρ:οάοάιοι.ιι δρι

:πω , Η ποιοι: ρ:ο:οάοι·ο: ροι· ιιι:ο!ιο&οιιι , ν: που::

ρ:ο:οάι:,ιάιιιιο οδο: Μ". σο:: πιο ο:Π $ριι·ι:οι,

οπο: ρ:οάιι&ιοοι νοιιιι,ιι :ιι:οοιι ρι·οοοάοι·ο: ροι· νο

|οιι:ιι:ο,ν: :πιο ρι·οοοάι:,:ιοο οδο: Βιιο:,Τοά $ριιι:ο:

:και οι” ιιιο:οο:ο: οι: πρι: πιο. :.ι.ιιι .οριο οι::

:·..::,Μι- οι: ΜΜΜ, οι:: :ιιιιοιοι Η (Πιο: :ιο ριο:ιο

οοι·οι δρι:ιιοιιι, οποιο ρ:οοοάοι·ο: ροι· ιιι:οιιοέι:ΐι, ν:ι

οιιιιο ρ:οοοάι:,οίἶο: νοιι·ιοιιι:οΗ: .ιι. νοι·ιιιιιιι ίοι·ιτιο.

οι:: μ:: ρι·οάιι&ιοιιο ιιι:οιιοᾶιἰι:νοάο ο Ραπ: ρι·ιιιι

οποιοι: ρο: νοιοιι:ο:οιιι ρι·οάοι:ο::: $ριι·ι:οοι,οιιιιιιι

ροι· ιιι:οιιοθύ Ποιοι απο δρι:ι:ιι οι·οάο:οι·ο: ναού,

ιιοο 5ρι:ι:οεοΠ:: ιιιιο:,οιιο ίο:οινο:ιιι ρ:οάιι&ιοοι:

πιο:: νοι·ιιοιο άοιιιιο:ο: οπο :Μο σο:: :ιό άοιιιιοιο:

οπο νοι·οοιο,οιι:ο δρι:ιιιιι ρ:οάοάιοοπι :πιο οιίο:.

3. διιιιιιι:οάο ιο _ρι·ορ:ιο οιοάο ορο::ιάι Ροιι·ιι,ν:

Ρει:ι·ιι ι:οι·ιιιΔιι:ο:, πο:: οι: άο ιιι.ιιάάι:ιιιο ίοι·ιιιιιιι :οι

τω: πιο: ρ:ορ:ιοι ιοοάιι: οροιιιιάἱ Ριιι·ιι,ν: ?πιο

τοιωιω,οπ οοιιοι·ο:ο ροι ιιι:οΙΙοᾶἰιηιι©ιιι ιιιοάιιιιι

ορο:ιι:ιάι ιιὁ οοιιιοιοιιιιτο: Πιο: οι·Βιι πο:: Ποτιιιι:οάο

ιο ορο:ιιιιάι ιιιοάο οιιιιάθ ν: $ρι:ι:οιιι:ιιΞ θεο: ιιιιοι

άιοι: Τοῦ ιοιο:ιοιιο:ιι :κι ριί::οιιι,ν: :οποιο ίο:::ιιιΙι

:οι ι ι:: ο ιιιιιιιι:οάο ιιι_ρ:ορι·ιο ιιι€ιάο ςοοιιιιοοι::ιάι

οπού. οπο: άο :ι:ιοτιο ιιιιι,ν: Πρ:: οί:,άοιιο:ο: Με

οο,:·ιοο οι: ρι·ορι·ιο. Ριπή: ν: Ρο:ι·ιε ίοι·οιιιι:ο:,οίΤο άο

ι·ιιιιοιιο ιιιιι..ιι ιιωο ιιοι:οιΤοι·ιιι οσο οιιιιριιοι· πο: Με,

:ρω οσο οι: ρ:οριιιι _Ρει:ι·ιε.ν: Μ:: ιο:ιιιο.ιι:οι·,οοε

διο:: :ιο!ιο: ιορι·ιού:ιι::ι:ο: οι:: Γο.δ οοο ρ:οιιιιοθ ίου.

:οοιι:οι· ρ:οάοι:ι:ο :.νιι·ιο:ο Βοοοι·ι:ιοιι, :ιό Γρι:ιιιιιιο,

ο. Αάιιοι: οπο: Ροκ: ρ:: νου Βοοοιιιοάι,οιιι πο”

[ριι·ιιι·ο:,ο:Βο οι.: Ρι!ιοι,οιιι :ιό ρ:οάιι:οι·ο: $ρι:ι:οι

:πιο ιοριιοι:,οιι. Ριι::οοι ει:ιΓάοο ?Πιο : Γοά Ϊοιιιι:ἔ

νιι·:ο:ο Γρι:ιι:ιοά ι Ριι::ο,οάιιοο τροποι:: Ριι:ο:,ι:οοο

οάοο απο ιιιιο,δι :πιο απο οπο:: ρι·οάοι:οιιάι δρι.

ι·ι:οιιι::ιοιο ίοΒιο:ἑ νι::οιο Γρι:ο:ιο5 ε: Ριι::ο,ιοΙΙο:ο.

το: οιι5 ε: :ιιιο, :ιιιιι Π: :πιο ιιιάιοιίιΒιιιι ιο "ι·οοοο_

ΙΒιιο: ?Νοε :κι :ιοιι οι: ιο:ιιιιιι:ο: Πιο: ρ:: 'πω

:οιο ρ:οάοοοοάι $ρι:ιιο. Οοιιιι:. ι. Ρ:ι:οι·ιιιιοε ω"

ιιι:οι: ιο::ιιιιιιιοι· ροι·Γοιιιιιιι Ρει::ι: , :μοι @ω άι.

ΩιιιΒιιι: ιι ρο:ιοοι ιιιιιιίριι·αιιο νοι·ὁ ι&ιοο πο: οσο

κια:: ρο: οιιιιι:ι ΡΜ: , ιιοοιιιιιιτι ὲ ?Πιο άιιιιοδοι::

προ ιιιιιιιι:ίι :Μοτο Ιριι·ιωι οι Ρο:ι·ο,88 οοιιιο:ιοο:ι.

:οι ὁ Ριιιο,:ιοο:οιιο:οιοι· ρ:: |οι:οι:ι ιιι::ιοιοοιι.οοι

τω: Ρο::ιε, ει:: ρ:οι:ιάο οο: οπο:: ιιι ω.ιιιι:οιο ιο:

:ιιιιιι:ο: ροιιάο: Ποιο οοοί:ι:ιι:ιοο €ωιηιιι.ιιι ι ρι·ο.

ριιο :οι·οιιιιο ρ:: ιο;διτ ω: οι: Η:: Ηιίιι:ιο.Ριι:οι·ιιιιο.

ρω. Χιτι:. ο.·οιιωι.οι:..ει..ι ω:: :οι

ι:ιδι·ειτο] ιιιιο:ιοι :ιό οί:ιρο:ο:ο: ιιιιο ιηο:οιι:οιο:Βο Η

Ε; Η?

οι: ν:ι·ιι:ιοοι ο. Τοπ: Ριιι€ιοι.ι ιο εοοο.Ρισι.άιιιιι οσο.:

τι:: οιι8ι:08 οοο:οιιά:ιο:,5ρι:ι:οιο ο:ιιοι ο ει”. ρι.ο_ Φοροι. ο

:οάο:ο,‹ιιιὲιο δι:Βο!ιιΠιοι,έοπι άιιρο:Ξι:, ιιιιιιι 5ρη-ιι

:οι άιιι:ιιιΒιιο:ο:ο: ιι Ριιιο,6 ώ Πιο :ιό ρι·ο ιιοοι·οιο:= ·

ί-ορροιιιιιι:,ιιιιιιο:ο Ροι:οπιδοσ ρ:οιοάο Γ'ι ιοιιι_ οι::

δρι:ι:οι ι ?Πιο που ρ:οάοοο:ο:ιι:5 Πο:: "πιο ρ"

ω:: ΐοι5 ρι·ορι·ιο:ο:ο.ιριι·ιιοάι,οοε οι: απο ροι·ιο:ι5

Ρα:ι·ιε οι: ?Μι ν: Πο. δ: δι οι:: :ιιιι:ιιιοά ω:: οπο;;;

Με.

:οιι·ι, :ιοοά ως:: Βοοοι·ιιτισιιο πάει:ιιο::έ οοιιιοοιαι
!·ι

π: :σοι Ιοιιιιι νι::.ο:ο:ο Βο:ιο:::ιιιιιοι,ιιιο οιΙο: πιο: 4

8: ρι·ορ:ιοι Ροκ: ; προ ρο: οι·άιιιοι:ι ιιά ρ:ορ:ιίι Η:

ιιιιιιιιιι: οι:: :πιο πιο:: οιιο: οόοιοιροω”ω “πω”.

δ. Ε:: οο Γοι·ιοοιι:ο: :Μαιο οιοι:οω οι: 6ι...ΗΠο

ριοι:οάι: ίι:οιΙο Βοοοιιιοτι ιο :ιιοο:ιο: σε:: οι:·οο (οι- 09:23 σ.
:ιιιιιι:ο: νιιιο:ιε ιιιο:οι:οιιι οι: ιιιιοι,ιιοο ρ:οοοάι: Π: δ

ω:: ρ:οάιι:οιιιι ιο οΠοιιιιιι : ο:8ο πο:: Ε:: οπο:: (α:

οοοάο, Νο82ιι: ι:οοίοι:.ιιιιιιι οιιοιι:ιιι νιοοιι:ι: ::οιι:ι; Η _

' Ε!
οοοοιι :Πιο ρ:ι:ειιο,ιοιρείι οι: ιοάιι:ιιιο ρι·ιιιοιριζι οφ

οι:: ιιιιοριιι ιιὁ οΓι,ιιιίι άο:οι·ιιιιοοιο.οιιοοιι τοΙειιοιιοι

@οπο νιοοιιιιιιο:οιι:ίι ιιοοοίἶο ω:: ρι·οοοάο: ΗΜ ιο

ιτι οι: :πιο άο:οι·οιιιιιι:ιι :οιο:ιοιιο. · δοά οοιι::ἐι , Που:

ρο: οάοοιιζνιο:οι οιοοιιιιο ρ:οι:οάΞε ιι::ΐιιο ιη οΙϊοη.

πιο ρι·ιιιοιριο ρι·οάιιοοοιι, ο:: Π: ρ:οκιιιιο ιωροι:Μ

ιιά οοιιιοοιο:ιοάιιιιι ιιιι:οι·ιιοτιοιιο:ι άοι·-ο&ο ριιιιοιριι

ριοκιιοι," ΦωιΒιωιιιιο άιοι:οι νο:ι.ιιι ιιιιιιιιι:ιι 8ρι_.ι

:ιτιιιρ:οοοάοι·οοιιιι: ιο :Ποιοι ρ:ιιιοιριο Γριιέιι_ιικο

;ωρο:οιιι ιιάοοοιοοιο:ιιιάιιτο ιιιιιο:ιι ιιΙ:ο:ι ροι·ιοιι::,

άοίοξιο :οιιιιιιιι ρ:οάοοιΒιιιε , άιοοι·ο:ο: ΥΕΝ;; Βιιο:_

Αά ι. ιι:8.ιιιι ο ιιιιιι.σά ρι·οϋ.άιοο,οοικορ:οιιι οι.:

:οπο νιοοιιιΕι :πιο μι: ρ:ιιιοιριί'ι ιιικοοάοοι :πιο

ι;ϋ οροι·.ιιι::ιι ιο. Διά ι.. Μαι:: ρ:ορ:ιιιι ιιιο:Ιο: άρει

:Μάι Με:: οίι οπο ριιιιοιριιιιιι ι·ι:οιιι.ιοι σρο:. νιτα

Γοηιιοιι:ιι, οι:: ιο:οιιιΒοο:ιε, ιο οιιο Μι: Μ, ν: 61ο::

ριοι:οάιι: ιιιιιιιιι Βοιιιιστι. Α.: 3. :ιο ι·ο:ιοιιο ιιιιιιιιι:

Η: μι:: οι: :Πο :ποιο εοιιοι·ιιιιι ιιι ιδιοι:: παρ::

οοοοά οίιοιι:ιιιιιι:ρι·ιοοιριο:ιι ιοάιοοιο οοιιιιιηιωιωι

οποιοι:: πο:: οι: οίιοο:ιοΙο οιιιιοιιιιιιοά ρ:ιιιοιριίι πιο

άιοιιιο ι Μάιο οροι·. οπο: ίο,ν: ιτι ριιαιιιι:ο. Β:: :Μο

ιιιι::οο:ο ριιιιάιαιιοι νιι·:ιιι τρωω ι .οι Ριιιοε οι

ιιοεοιοοὲ $ριι·:.ιτο: οι:.οοιιοοάο. Ε: οο :Μο Μ:: :πιο

οπο: ιάο::ι ιιοοιοι·ο ΐιιιοι,:ιοι οιιιιομάιιοο Μάιο:: :ΙΕ
Π:: :πιω : ΪοΙο οιιιιιι ιιοοιο:ιο: "ήπιο ιιοο :οΠιι κι: ι

:οικω ιιιιι,οιια (ποιού ρο:οΠ ι:: ιιιιο :ιοιιιοι·ο Βιιο,

Ποιο νι: ιριι·ει:ιιιιι οι: ιιιιιάάι:::ιοιι Μ:: Ποι_ιιοιι

9:15 :πιο οι!. :οι :μοι ρο:ιο:ιο. Βιιιιιιο οι: ρι·ιο: ο”

Βιιιο μ:: νοιιιο:ιι:οοιι οιιο:ιοι οοάοιιι :πιο μι:: :Πο

οοιάάι::ι:ιοιι Ριι::ι ; οοιι οοοά οι ρ:ορ:ιιιιιι οπο:

ρο:ίοιιτο, ν: :πιο :πιο ροτοί: :το ρι·οριιοι:ι ιι.Ι::·:ιοι,

ν: άιιιιιι&α πιω:: ρο:ίοιιιι, Διά 4. ::8.ιιο8.ιιιιοο:ι

Ρωτώ ιρ_ι:οι· οπο Μι ι ιάοὸ ρ:οοοίΒο νοι·οι, ιιοιι

Μ: Η

οϋισθι

11).

ιι::

ιιιι

κ .

'Πι

ν :οι

2η:

.Η 4.

$ρι:ιιιιι 8. οι: 8ο:ιο:ιι:ιο ο :μια άο οι:ιοιιο 8οοοιο:ιοι ΜΚ

οι: ρο:ΐοάι νιοοιι:ιι οιι,ν: ρ:: οι ιο:ιτιιιιιιι ρ:οάοοιω Χ

.` . : . . Δ _ρ:οι:οάιι: :ιάιοοιιο:ο :Μι ριιιιοιριο ρι'Οόυθ6°ΠΠι Α: “ΜΔ

Μ:: ρο:ΐοιιιι να:: νι Για οι·ιριιιιι ρ:οοοάι:ιιάοοιιιιο

οποιο ρι·ιιι:ιριο ρ:οάιιοοιι:ι.Μ:ιιο: οι: .ιιιιι.2..ι. οι::

ια:.3.ι.ά 49.6· 7.Μο:.ιρι :.8.νι·ιι άο:ο: ρο:ιο:ει:ιοοε

νιοοιι:ιε οίιουριιι ιια:πι·ΔΜιιιιιΐ, ι οο ρι·οάοοθε ιιι:οοάιο

μα:: ιιιοι, ιμωΙ:ιρ(ιιιιι [.ιΙ:Μι::]:. Ε!! ι9.ΤΙΙθιΣιΡ.4.2.7ο

£0°ϊ.3. :οι ιο Βοοοι·ιιιοιι6 νιιιο:ιε :οοιιιι·ι: οάσηιιι:οιο

οπιιιι:οάιοοοι :οποιοι ρι·οοοάοο:ιι οι ρι·ιο:ιριο μοι:

άοοοιι:ο;ιάοο:ι;άοοο:,νοι·ιιιοι .ιιιιι 8οιιο:ιιιι:ο: ιο ω.

οιιιιιιιοι ιιοιι οιιο ροιιιτοι 8: ιιιιοιηιιιι ιιοο: ρ:οοοάιι:

οποιοι ιο ι·ιιιιοιιο ροοο:ιοἑ, :ιο ::ιιιοοιι ιο ηιοοιωι οί:

οοάοπι ριιιιιιρο ρι·οάο:οιο. (ιιιΒιιοι ί:: ι.:ειΙ.ι;.ιω.·

ι.6ειισι·ιιιιο,ιο:ιοιια!ιι8θ βουρ:: :β ρ::ιιιι:2ιο,ιμω μια::

οπο” βιο ρι·ιιά:ιδιιυπιι ρι·ι:ιιὲ ριοάιωι:α: τι: τοπιο::@οι

Ιο,& ι·ιαίά::τι πιιιιηιιι πιο ρισάιιι.'ιο_φωο:Μι :κι :Μωα

"ΡΪΕ βΙσρισιιαδιοπ8. Ειιιιιά.ιιιάιο2: 8.Τ|ιυ.ι.ριμ.27.Δ. '

ιιιιι&ίι ρι·οάοι:οιιάι :Μιά νιοοιιι:οιιοΙο Ποια: ΡΜ..2:.Μπιιι

.Η Ι. μοι:

Διιι):.·::::·ι·.

οπο:: Με

ο. Κ:ι:ιο: 8οιιο::ιτιο οι! ρ:οάιι&ιολ οπο:: οιάιοιω Δ! ΔΗΜ.

:κι :ο π ιι:ιο:ιο οοιιο:ᾶ:ἰ:.νιιάο οι:: οι:οιο. π..
Ρ Ρ ο Ί Ρ ο .

_ :ι ΐοιιι·ιοιι::ι· ορροΠιιικίΠο ιρι::ιτιο Μ:: Π: :δωρο ποιοι:: ιο οδιιιιιιοιοι: @πιο , οὸ ροιίοάιιιι (ο ροη::

Το”. Ι. Π: Βου, ^'53 :κι



λ

π8ο

' 8δΈ ιο ιζεπιτο ποιο ἰπτεπτι‹› έτ-παιιτο είὶ,οποειἱ οιο

πιποπ5τιιιιι θεά ΡοτεΠ,Μο!τιιτι εδίετποιε,πε νιοετε

ιο Βεπιτοιετπο οπο ρωτάει οι μπει 5,5 Γε εοπιι.ιιιιε.ιτ

πρωτο εοπετά&Ηιεπεϊε οπο τα: οι·ορεπΠοπεπι οι! Α2

τιιιπτ. Ριο ιπι.ριοΒ.Γορο.τ.αδεουπτο ρτιπειπιονετοι

δ: Αιποι·ιε ιο ειιιππιε ποπ πο· ιιιπτιιτπ πουτσο , τω

νει·ι:ι εΓΓε ίπτεΠεεει.ιι1ι ρι·οκιιιιε εοπίτιτιιτιι πετ οδικ

τη.

διι”ι. Ι.`

επιιιιιιιπτ Ατιιοτιο πιο το νοΙ6πιτειπ Ρ.ιτι·ιτ δε πιο;

Ρτοκιιπε εοπίτιτιιτίι ρετοΒτεοειι νοιιοιΙε , ιτε Ρετ τοι·

ποιτ. πο. Πε ΟϊτιἰπΪΪΡ#οσεβσκἱὑιο. του τω.

 

άπο: ιπτειιι€·ιοιιε,ντ ρετρτοκιτιιίι δε τοιωιιειρωε.1

ιιιππ. Καπο: ιπιεΙΙ:&πι πι ρτ6ιτιιπε Γαεππόπωιδ

ορετοποίιπι ρετ ιπεειειπ ίπτε!Ιιπιοι!ειτι οποιοι, οοο: 'ποιο

ειΓεπτιο!ιτετ οτιιιπιιτιιτ ειδ Βιοπεποπτπ ιτετοοπι,ιττ ιπ- Β'Γοτήτω

τεπτιοπ:ι.ιειττι ιιοποιοετο οοιεᾶἰ;τπεὸἱἐ οπο ἱπττΠειἄιι8 '“:;ἰ "

το ιΡΓιιο:ι επιι-ιιοιιιτιο ἰπ ιι&τι πατα Ποιο Ρἡἰἰοβτιπἱτπο 2' “

ΕπιεΙΙΦωοοπτ οποιο. νοιππτεινετὁ οι ρτοπιιπε ορετε.- `

τω: Επι' εκρτειΓειτο ποτιτίιι το οΒιεᾶι ιπτειιι€ιοι!ι·ι,οιιο

οπο: οτ ἱρίἐι Γοττοιιιιε ιιτπιιιτιιόο οπιεδει,οοο Μάιο:

τοτ »τι οποιο Γοι·τοιι!επι ιιωιιιτωιΜι εκπτιοιεποειιπ,

Γειὶ πι! ιπειιπιιπάιιιπ τιιιοτπιιιιτ ιη:ρετιτιιιπ ειδ οοιε ἀεὶ

τοιιΙε ΓΡετιίιε.ττιιιιι. Μπι απο: ιιτεε ρτιπεἱπι.ι ποιο. διιιοεοοιιτπιτιτπ εοεπιτιιτπ.δε ειερτε!Γπιπ.οτΒειιειοτιο

οπο: ειδ οπει·ιιπδι1ρτοκιτπε ωππιτππω πετ 0ιωπ, ειτ,οιιπ πιοδιιι?τοτπ ρτοεετιιτ ιιοπιοιιιιτε ιἱιπιΙε πτωτι

ετ Ρετ Γοτοιειε Νήπιο ΓρεειΠεοπτετ δι εόριειιτεε οπο· εειιτι,ιπ τιιτιοοε εειοτπ ΓρεειΓιεθ.(ιόεοεπιιπ ρτοιιιιάιο

ειπιιι οβετιιτιιιο. πιο πω οιιιετίιτιιτε οπιεοτοιέ δι

ιιετΓιιτιιιιι ποιο ορετιιτιοιιιῖ Ρτοοιι&ιιιιι.Κ:ιτιο;ιιΙα εἴ

Γεπτιπιττετ οτιιιππτιιτ οτι 0Ριεᾶο ιιι ο πιο εοπτιτοεπ

οποτε! τιιιιΒεποπ:οιιοδ ποπ ροΠιιπζοιίι πο ιιι Ηρθε

- ταπειοειιπτ. πο πο" οπο” ειΈ ιε τεπτιιι εσπ

Ειιττειτ νι ριπετιιιιπι κοιτώ ιέεπετιειιοι,οττε&ύ ντ Γοτ

επιι Γρεει Γιεεξιίτιπδι:ιιιιι οπετιιτἔοπἰι ήπιε σε σ.ιτετιιέ:.

π.. Η:ι:ε ο Μο, Με ποιο οποιο εει ταώ ι

τιιιιπτ ιπτε!!εδτππιδ|ε νοιῦτειτεπι οιιιιπξΞ), ποπ είΓε ειτ

ττιπΓει:οε τετ'ιπιποε οποιοι” οι: ιπτεΙιει'λιι δε νοΙιιο

τοτε Βει,ιντ ειἶιε ιο τιοιιιι,ιπ ποιου: οιιιεθ;ε άιοίιιειιιΐ·

τπτ δ Ροτετιιε;Γεο είΓε ιιιττιπιεε:ιε ΡετΓτάιοιιεε ὰ ροτ

τε τει ιόεπτιΓι:ετο: ού *πικαπ δ: νομιπτ.ιτε όιιιΕπ.η

δεποι: ει· Γε, πιο ρε: ε ιο Βεο ιπτε :απο ιπτεΙ.ι

Βιιιιιι-:,5Ρ5ττιτ25 προετιοιΙΒίποτ ἐ€,τι θε ΡὑἰΙο[1ἶ.

υπεττφ.νιι ε επ ειπ Παοκ ε οτι ιιι:ιεξιιιιπ ιοτε -

Νάτο δε ιτοιοπιιιτιε ι:|ιιιιοπε, το3π νποττποικ :οποιο

πο: ντ εδιπιιπε ρτιπείοιιιτπ εοοιιιπιεειιιιοτο πό πιο·

δπ&ιοπεπο νεοι δε δΡιτιτιιτ, δε ποιοι οιιιεθπιπ ν!.

τιιπο εόίτιτπεπε:τοπι ιπτεΠειΒ:πιπ,ντ [πετάω ωτειιιέτ

πιο Γπι,ρετΓοπιιι·ιιιπ,δε ο!ΕΒιιιιιιιητπιπ νοιπιιτπτετο

νε οδιεδτιιιπ ιιρρετιιιιΙε ἔτι, ει·Γοοπτύ,δι Ροιπωιωω.

3.ϊπ Με ποιεοτιιτνΙτιτο οι:: διιιεότε ει! οικοπ

διιπι εππίι:ιτιιτιε άυριο εοπθι·|εττιπόιι ρετΈε&ιο,νττιι

ειπε ειΓεπτιπΙτι,δε ρετ Π: ει! ορετΞἀιιιπ τεο·πιίιτιι:ιι!τε

:ο οπού εεπετιειι οποτε επιπ πως; ρι·ιιιειριο ιπτε!.

Ιεᾶἱιιο στο νοΙίτιιιο ιιπιπειιιοτε δε οπτιιι·ιι.!ι.ετ εσπ

ειιι·τεπτιππιτετιι οιιτιίι Γρτ·ειπεπ δι ο ιιτετεπτιαΙιε ἱΡΓἰιιε

οϋιεθ:ι,επτο νεται; πιο οτιπείοιοιπτεπτιοπαιιτετ εδ

ειιτττπτιε.Νιιπι Γιαπ νπιιτποιιοδο;πτιπε·πιπιπ πει· Γε

ι:οΠειτ τπτ οποιοι ο ει: τιιτιοπε οεπετιειι_δε ει: οοιεόι:ο

, τα Γρεειδειι δε ριορτιει:ιτει διιρΠεε ιο ο εοπτιπετ Ρετ

τεοι:ιοπειπ,πιιτιιτπιεπι πιιτιιτίο,δε ιπτειιτιοιιιιιετπ ποιε

&οτιι.πππι ίἰειιτ οποτε το. ε εοππιτιυπιεετε οποτε

Πτετ,ιτο οοιειἄι Γε εοιπιποοιεπτειπττ·πτιοπιιιιτεττοι.ιιπ

οΒιεθτιιτπ νι ο!πεάπτπ ΓοτοΜιτει· πό Ριιιιιιιπ εΠε ιο

τετπιιπο ρτοοιιθ:ο Γεειιπόἰιπι εεε οΞτιιτιιιε, Γεπ ται:τιι

,“_ ἱπτεπτἰοπιι ε.Ρι·οπ.πιἰποτ:νετ πιο Μποστ ποπ ο

πο οφ” Ντιπ ρι·οτειιιτ πιο πιιτοτπΠτετ ρτιπι·ιριο τεοιοτο, δε

"το @τι τοπιο πεπειιι:ο πιιτιιτπ:Γεο ετιπιπ ιιιτεπτιοπιιΙιτετ ροπ

:;;ξ;"':$1"' ειριο Ειτοπιπιο οιιοΠ Γρεειδι:οοΒιεάτιιπτε!Ιι8ιδι

9".:ΜΜίω πι; που. ποπ ιοΙπιπ ρτοεειιιτ εοπιιιΒΜπιιε!ε ρτιττει:

Ρ,ΜΜΗ.Π_ πιο ρι·οοιιεεπτι,Γεδετιπ ειφτεΠιιιιιπι, δι όεειιιτιιτιιιτι

οιπεδτι ἰπτειΠΒἰοἰἰιε , τι οπο ντ δ Γοτπιτι Γρεειδι::ι δε

νΙτιπιπ εΠεπτιειΠτετ εοπίτιτιιτιιιο φωτ Ρτιπωρη ρω

16ο.

Ωστε. 2·

1 Δ'1.

Μ”. 3.

νετοιιε ποπ το εειιετ:ιτιο) Αιικοιιο.τε τιιιτειο ίιπιιιιτι1

πο ιιι πιο ριιπειμμ νιτσ.ιιοιιε ποπ οι Γιιπιεπιιιι ρεπεε

πιστά τιιπτιιιπ, πιο: Βρε οι Γο!ποι ρτἱπεἱπιίι οδοπο

πε, τεεμιιι!ιτει· εοπεοι·τεπε απο νττιιοπε ροτεπτιο ;Γει:ι

ετιποι οεπεε οπίεάιι,οιι:ε Γιιπτ νΙτιπιο Γοτιπ2 πωπ

ε; εοπίτιτοειιτε:,δε διδτιπεπετεε πιιιπίπιοδι ρτιπειριιι.

οπο νιτειιιι πι; Γοιο:ιιιΠτετ.ΕτΒο Μπι ρτοἀιιᾶἰο νει·

.οι , ποπ 8ριτιτιιχείτ Βεπεττιτιο. ποιο ΙοΙιιιπ νετοιιπι

ρτοτειιιτ πιιοοιιιιτΕ: Μπιτ: ρτιπειριο ρτοι!ιιεεπτι, ιιι

ι·πιιοπε 8επετιειΐι οποτε δε Γρεειπείι οϋιε&ιτίιτπι!ιτιι

ι:!ιπε πιιιιιιπιι πτωιιιιω τετιιιιίιτα πο Βεπετατιοπειπ

νιτιεπτιε ν: Γιο δτΠιοιΙιτοδιπε ἰπιεΙΙιπιΒιιι ρτοΡήἔἱἔε·

ιιετιιιιοπιε νιιιέτιτ ιπτειιεθειιιιιιοδοποτ_ ι.Βιιωι - η τ

πετ ρτοεεε!ετε νε ιοιπΒο επερτειδππ οο·ιπιι.ιτο, ποτε ι:Γ- 0.,Φ,Τ.

Γτ·οτιειΙιτετ εοπΗιτιιππτ ρτιπετριοπι, τι οπο τρικ ρι·οι:ε

οιτ:νειΒιιι:π Μοτο ρτοετοιτ ντἱιππΒο επρι·είΒιιιι οπι

πιπιπ, οπο εΠεπτιαΠτετ εοπίι:ιτπιιιιτ ΡτιππΡιπ ,ο οπο

Ρι·οεετιιι; οπο: :πιο οι μτιπειριο ιπτεΙΙεάιι.ιο , οιιδπι

ιτο!ιτιιιο οπο Γοπτ Ρετ Γι: ρτιιπο εοπίτιιιιεπτιιηπατιιτο

δε οΒιεθτιιιπ: νετοιῖ Γο!ιιιπ νι πιο οτἱεἰπἰι οτοεειιιε

δε νε ιτοιιΒο πετιιι·πιιε ειδ τερττεΓεπτοπι:ιοπι οπτιιι·ει:τι.

δε ντ ιτππΒο ιπτεοτιοπε!ιεπό εκρτιοιεπόιιπι οι:ιιεδιΐ

ιπτειιι€,ιειιο:8Ριτιιπτ νι πιο οτι8ιππ ιο!ιὶιππ οτοεεδιε

ντ ιιπ:Βο πιιτιιτο!ιε οι! τεπτεΓεπτοπο5 πατιιτπιπ 'Μπει

μ; Γριτ5.τιε, ποπ οοιεᾶπιπ οι!ιΒιοιΙε,οιιοδ ε!! τοκοι

π: εοπίτιτιιτιππιπ 'Μπομπ Γριπιπτι:. Ειεπιτπ ιο πιποτε

ποπ εο€ποΓειτιιτοΒιεθ:ιιιπ ιιιιιιιτιιτπ, που: ιιι, ναι»

οοιεθ:ιιπι ιπτειιιΒιοι!ε,οπιιι πιο: ποπ οι τπτεΠεδτικι

Πε ε:φτείΠο οΒἰειᾶι , Παπ είὶ νετοιιιο νι Γιιᾶ_ ωππι1

οπ5εάι πιιτοκιιπ ιιι Γε ιρΓο οποιοι ποπ εοπτιτιειιτε

ίζοπι:ιι_ι..θεπετιιτιοεοπτιπετε δώσει ρειΓεοτιιτο τι· Μ, -

ιπι!ιτιιόιπειπ 8ιεπεπιιε:πτ Ποπ ρτοι.ιιιάιο νεοι εό- ς,,.ρΐ...

ιιπετ ρειΓεάει Ποπιιτιιιιτπειπ Μπιτ Βιοπεπτι:_ Γε.πο

τιιτπιεπι_δτ ιπιεπτιοπιιιεπηιιιιτπ που πετ Γε Γρεέιπτ ειδ

νΙτιπιπιπ 82 ιοεειοειΈ εὁρΙειπεπτιιοι Βειιετπτιοπε πι

τε!ιεετιιπΙιε ντ ιιε,ιωπ ιπτει· οποια πεπεταιιοπει πει·

ΓεᾶιπἱιοιῖεΓἶε ίπτεΝειδιιπ!ε; οοιπεπή; ποιοι εεοετο

τιποτε πετ τω" πιο δε 8επετπτἱοπε ιπτει!ε&ιιιιιι_οι:ί

ιππτετιιιΙι ποσα πωωι.π 1.ιίίθ.9 μ.ι.π.2.ττΠ το Βεο

ποπ Γο!ιδιπ οι 8επετπτιο ιπτεΙιεάιιιιιιι ποσοι ποιοι

τοι!ιπε ιπτειιτιοπαΙ6, οπο; Με ποπ Γοιπεετετ, ιντ εσπ

Γεπτ ιο τ:τειιτιστ Μ! ετι5 ιιιιοιιο π:ιτιιτο!ε, τιιιαΙιτποΙ το

ἱπτεοεΪΦΜΗ ιτόίτιτπιτ ραπ θετιπι 8επειετιππε Νικο

τιι ιπτε!!εδ:ικι|ιε. Παω: τιιιιοπετο ιιττιΒιτ8.Τ|ιο. το;; Ια

2γ.πτι.2.ό 4.τοπ.8τπιοττ. το Με :επεφτε τπτεΙΙτἄτο ή? Π. ΜΞ._

@απτο ειτρτιοιιτοτ(ΕΙτ επιτπ "πωπω ε: Η πιο τω- |ιυπέ!έταιΙο το έκττΙΙτέτε, ώ π. πέτο" Μετά οτι/Πι απο τρ[ο βτς(_

πιτι!ιε οτειπιε ίἱ·πι!ἰτιιιὶο οοιεᾶι ιοτει!ι8ιπιιιοπο τρια

ιοτειιτιοππιιτετ τεπτοΓεπτειπάτιοι ειριειΙδι)δριτιτιιτ νε·

τὸΠεετ ιιι Γιι:ε οτιΒιπἰε ρτοι:ει.ιιιτ ιιιιτιιιιι!ιτει· ποιο

ρτιπειριο τετοοτο δε οιιτιίι 8εοετιτο ιιοτιιι°2 , ποιο νι

πιο· Γοι·ιππΙιε οτιειπτι ποπ πιιιιιιτοιιππινετοιϊ ρτοεε

πιτ ι:οπΓιιΒΜιΜιηπ ἱπεἰρἰο Γριτιιπιμοπιιι ρτοσειιιτ ντ

Απο:: ιπετεεπιιε; οοο ειιιοεπ οποιο ιοτεοτιοπιιιιιετ

οπο οιπτεΙΙΙΒΜΙι , Μισο ετ :ιο νιτιπιιι)δτΓ εειθαι

ίοτπιπ πτωτοιω εοπίτιιπτιιοι ρτιπειριι 'οποιο

Ει·οτειιιτ , ποιο ποπ ετ ιπτειιεθ:οπιιε ιτπ:ιβο οτι ποιοι

ρτιπειριπιπ ιπτεπτιοπιιΠτετ τερτωΓετιι5άιιπι επρτείΓε,

Για! νετ ποιο ιιπριι!Γιιι κι οοιεάιιτπ οιΙιεεπιιιιαι πιο·

Που ιἰἱεττιττ:οιι_ἱοιιε πιπιιιτιιοιπειπ εκρι·εΙΠτ,ιπτεοτιο

π:ιιετπ δε πετιιτπ!επ:ι πι! ιπτι.ΙΙεάιια!ειι·ι πιο εΠειιτιο.

πιο· τεοπιιιτειιο. ιποιειιτ Μιτιοτ ιριιτά!β.]ϊοιη Βιιιιιπ εκ

νι Για ρτοεεΠἱοιιιε εΙΤε ποτιτιππι εᾶοπιιιπ ι!εε!πτετι

ιιει:ο οιππιε οοὶεᾶι ιπιεΙΠΒιι·ιι!ιε, ποσο οι πιιειποιἱἐ

Μπιτ τοοτιιιετιιι·.τερετιτ ίπ ι.ιΙΜε το. 6.τετιτΜωεΜ,0

ιί]το.ς.7ιππιιιτ ΑιιποΙ.ιπ ι.ιέιβ.π.·7. ρ_ τ.. ιιττ.3. ς. πολο.

οιιὸο ιο Βιιιιπιε πιο πε ἰπτεΠεᾶιιπιἱε,ειε τ:ιτιοπε ἱρ_

πιο είΤε , νι μικτών ιττ οποιοι τ!εειιιτ.ιτιιιο ?απο

Φετιίωι55 οποια Με ιιιτεΕπιτ ιο πιετποπο Γαειιο

ότι φοτο; πε πετ που ετοιμοι ι οποιο δ. :μπι ετ5

οτοεεόειτοετ οτπιιιτι ιιιπιιιτ οπο δ: Βιιίοιο οπο"

οποτε

ε.:



. .. οι

. ΠΕ-Ι.

$"ιμιαι·ιο.
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· Ϊιιιπὶοιιι:

Ά·ν

ΆΗικΜ|

8]τιΙ.Χωι.

ῇιβΞιιι.

- . πρ.

ΦϋΟ.|τ

ι 7ο;

Οὁῇτ.:..

Και!.

Επτιι_ιιιιτϊ1.ιιιιιτιΡτιποζΡιά, τω νι ιιιιιοιοίἶιι ιοιΡιιΙ(ιιε
ι . . . . . ι . · . . τ· ι

ποπ διτιτιιι ΗΙιιιε_ Επιιτιπ 00ΠΗ8τιιτ τιιδ.8ι:τιΡτιιι?ι,

οπο: ΡιΙιιιιπ τιΡΡτΙΙατ ιιιιιτικοπ,τιά ΩοΙΜζι.π.τά οτι.4.

Ηιιτἰτοιιι οιιιπἱΡοτοπτἰτ ιιτι,ειΡ.7.τιιι6εω ι]οι:επτ

Λιιι.7.ιίτ Τιιιιιτ.:.2.Βο Ει!Ειρι.ιιιιιι7τιύαηι,ά_τρ Ρ:τύιοπ,_

πιο ΕἱΙΖιιι.Ατ νττΒιιιιι ιπττΠοάτιοΙέ ται ιιΡζιειιτ ιιιιιι τ

ιιιιιιι. ΑιιίεΙ.Μ τ. ς3.8ἱιιιτἴτιτι_ὐιιιιι πια οι περιττά ο

2ι·οΙοπι ιιι τω; τω: ρισιτιιιτ ειιιιἰῖιψιιιἔρισὐἔιι) ρι·οιιητιζ

_ιετσιακάτ ιιιιατιιιιι ιιιιιιιιιιιτή: [τοπια ιφςιιἑ[η ΡιιΦἰἔπ£8π!,

μια @τι .ι Μικτό· πι»Ρω.τω. ιιιιτΙΙιτιιιιι·, ιιωι|ιιιιιυι

Μιιι·ρει/βιιιιιιιι ωτΙιι!στι β τοιιτωτιρΜπιι τίτι8.τ.νιιιιο ΜΡ

ιιιΕΙΞτιιιίιιι“έξ ντι ιπ.ιιιιΐτΗἐ Ιοτιιιιτιιιοι: ετιιιιιωτιιιιτ

άπττπτιοπιιιτπιιιι;ι Με Ρι·οιιτιτί νι Πιιιι:οιιειπιέ πο.

ιιττ.νττω,φιιω “πιω ιιιιιιιτιετ Ραπ τόττιπΡΙτιπττ_

Νε2ἰιιιιι.οιιιι.4.ιΙο Τ|ιστΙ.Βι·ιιιι3,ιποιιιτ, ώ· ιιιικριιιιιιιι ·

|ι,ι)ιι:ιΙΙ[9, μάτι” παταω ιιιιΜνιιιο :β Μίιιι. Βει:Ιειτ.ιτ

ποτέ ?Μπι @Μπι πιο πειττιτει.,ἰιιτο1ΙἰΞςἰΒιΙιτττιΠἑ

ττΡτςιΕπτιιπἀο;$Ριτιτ.8.Ροτ ιιτιιωτι ιι:ιτιιτξ ποιο·

τω" ι!αΙ:ιτιτ Ρ.ιττιε Η Μ; ιιιιτιιτέ. ΑιιιιικιίβΜι

- Παιριι·ιι,άοεττ Μια οΙΤο τιιιιτ.ιότι:τέ,8ι φωτ Μαιο

Με πω, το οπο” έιιβ Ρωι7αριικιίωτ, ώ· ιτρι·.ιβιι

των. Η Μπι ιιιιιιιιΙο βειιιισιισ @στα πΙέφω #βδη"ι1"ιβ

μια πω ιπι.ιριιΞ”ιτριψ.ι' το· β8ιΙΙιωι αρρι!!.ιιιιιιι,β πω!

ιἰεβιἱι σύ ωωριω βιο:ἱι.ι ιιιι0% τω. &ι. ΈγιιΠ;Μ 3 ο

Π7ιιιι·.ι. ι . @Επι.τάιιισιιιιικ Ρ των ιιτριδι.ϊ κατ? ιι».ιιιιιε

οι :κι ό· »ιιωτιιιμΙτιιιέιαάιπϊ τω.τειιιι_ ιρ[ιιυι ι:8ἔυὶ

άστε τΙ:Μετατι,ίιιιτ νιι99_Ειιιιτιο 4ιΪ .ιιι ιιιιτπι:ιιιιι πιο νι

ιιτι,Κρεοιπ υιιιτιιΕ8τ @Και υιιιΐ-Κιιιιιωιστικιᾶ τι ι:ιιιιΕΙΞ

ΡιπὶΙὶιιιιἰΖιιἔτ8σ ιιι “τησ ΙΜ: ιιι τω: 0ιΤ,|ισ ό· Πίτα: ός.

ΒεβΙ.τριίΜΒ.ιάθισ8. 1κπιπτιι.όοτοτ,Ριι.ττιε ιινιιοΠΡΠιι

ιιιιΡΠι ΕΜ ιιιτΡοβο;ίι ι:ο8ποίΕ:ι.' τιιιοο1 τα ΡτοΡιιιιιπ

ιπττιιτέττι.ι!ιε ιπιοεἰπἱει οιιττω τ. οτ ιιιτιοπτ Μη

Βι:τιιοπ τιτ,ντ Ρτοι:ι:τιιιτ ίιιιιι!ιε ι:ιιιι·ι Ριτσα ιιι Ριτπ·

ι:ιριο ι:διπιιπιι:επιιι πιιτιιι5: τιΒο παο ντ Ρτοι:τιιιιτ 6

ιπιιιε ἱιι ότιτττο ιπτεΙΙιειΒτΙτ.ι:ιιιιιι ποπιπιπτιε οι; το·

Νοτια τω" Πιιιιπι τα ε6ιπιιπἱωτε Πιιιιπ πιιτιιιιιιτι,

@τι τπτ· Μπιτ ΔοΒἱτᾶοἰιιττΙΙἰΒἱἱπἱ!ἱ: ι:τεο ο οι: το·

ττοπο Πω ποπ τα" Ριοι:εότιτ Βιιιιιιε ιιι νπο,πτο οτ

τ:ιτιοιιο στα τι-ιτρτ Ρτοι:τά:ινιιιπι!Ξε ιο αιτι:το_ Κιτῆ›.

πεε;ι:οιι(ττι.ποιιι οι: τιιιτιοπο ΡΜ ιιιτι·τατι;ιιοπ τιτ,ν·τ

Ρι·οετιιιιτ ΠιιιιΙἱι ιιι ποτιοπιιΙιοιιε, τα! τιιιιτΒιιτι τω.

ΐεπτιαΙιΒιιε ι:ιιιιι Ριιικι ιο Ρτοάτιοεπτο.οόωιιιιιωττ

ιιιιττιπ πιιτιιτἔι Ρτοἑιἱπιτ ἐὁοτπἰτ Ριιτιι ιιοτιοπιιἰιοτ,

Ρτο:ὶπιὲ τιιτἱοπο το|οτιοτιιι; πο τΠτπτἰιιΙἰιττ:τΠ-τ ντ

ι·ὸ Πιι:ιι!ο οΒἰοιᾶο ιπττΙιιΒιοιΙτ τόιιοπιτ Ριπή, πό πο·

τιοιιέΙιτττ,Γώ τοτιοπο ἰπτοΠτθτὶοπἰἔ επξτιιιιιε.Μαιοι

Ρτοι:ι.ιιιιοοιιι οτ ι:ιιτιοπι: ?Πτι ἰπειτοτι πιο μικτό;

ι·τ ΠτιιΠέ Ριιττἱ ιιιΡατειπίτιιτο. Νοε ι·τΓιτττ,οποά Ρετ-

τοι πιιι.τττιτ οΠιιιπ πω: τοιτιιπιισιἱοἄι!.ἰ Μτιιτοπι Ρετ

ιΡιωιοτιε πιω ι:όιτιιιπισιιωΙτιπι ουτε Μπι: πό τι

  

_ ;.ἔι@ταύτα

1ιέςΖιΈ ιπτε!ΙιειΡιΙο ποπ-Π ίστπιττ°Ιΐτττ νιιιτπε.τιιτο πο

ιιτέιιιιτιιιφιτι. ριιιιιιιΡιτ Με νττωτιετττ εΠο ω
τι ... ι ζ-;..ι' ι.. . τ ιι - ν ο

τιιιιίετι.ι νιιιτιιτι.ροπτειιο ιιτιτει:.οτ ωττιιιειιιιι τα?

ιτιπθτο,πτΡο άεζοτιιιιιττο,οιιιιΙιι τα τΙΤτιιτιιι @οι

ιπιοΙΙι€οιιτιε .Ι)εο“ιιιιιξ ιιιτεΙΙιετπτι πιιΠιῖ οΒιοιίτιιιιι,

πι:οτιο οττιιιιῖ,_πτοιιτ ιπτττατΐι ειιττιπΓι:οϋ :ίτ.Νέι ίΡΕπ

ι:τωτιιτιο ΡοιΠΡΝοτ ιπττιπιι:οιτ τω Πτοιπτι:Πιετιιτι

ίπ ι·:ιτιοπο οτιἱτόὶ:ἰ τιιτειιιΒιιιιιιτρτι 6ι11“ϋ ιπτει|ιεΗ.πι

Η Πιιιι!ιτιιι1ιπέκίξ .π.Πτιιε τετττ ΔΗΜ. ιπτοΙΙΙει!:Πιε

Βιιιιιττωο τι:ι·π οιΙιπιιι. Οὐὶἰσἱτι_ι.ζΕτἱο.τιι 8Ρωτ.8;νι

Για Ρι·οτι:Πιοπιε ΡιοτττΙιτ πω; Ρωτιτωτι, ντι·ὲρ

οπο ιιωιιιτιιιιτικ ιιιττωι, δτἰπιἔτιοπειιἱ,τιιιἱονἱ ιιι:έ

ΡτοττΠιοπιε ετοιΡίτ ιιιιιιιτιῖ Βιιιτπ€,ώ τΙιιἔι τα ντιπ

πω: ίιιιιιΙιτιιτιο οΠ.·πιιιιιι_τοπ τοιιιιιι.έι:.τ. ΚοίΡ·πτ8.

τιιττς. οιιιιτντ τιτέιθ ιιοτιιτ £τιιιι.τ.ρ.4.8.ιιι.ντ τω.

οιιπτιε νι πιο: οιιΒιιιίε Ριοτειιιιτ·Πιιιιιιε Ριοάτιετιιτι,

πό ίιιΗὶειτ,ντ τιιιοιποάοτιιποιιτ οτιεο τι:τιτιιιιττπτ :το

ΠιπΠο, το! πτει:Πτι·ίτ, νι τετιιιιιιττιιτ :ιό ΠιιιιΙτ του

ιτιοΙιττ:τ8τ Ριιτ·Γο. Ρι·οτεί!ιο αυτό 8Ριτιτωε. ποπ είτ

:το Μπιτ ιιιττπτιοπ.ιιιττι τοι·ιπα!ιτςι· 8τ Ρττ ιεπττιμε

τοτιιιτιιιικι· οι) οοποοτπἱτατιτἔᾶ αυτι αιτιοττ·,:ιτι ποιο

ιτι.ιάο τα ΡτιπςιΡιύ τιιιιοτιε:οιΒο 6 δΡιτιι. 5.Ρτοττ

τα ν: Απιοι,ΡτοταΙιτ νι ΜΜΜ Ρττιτ. ιωτι.ιιωιιι.

:πάει «Η Ρι·ιπειρΜ ιι·ιιοτἰι,ἰπ ερωτώ ιποιιτ-τ ιιΡΡετι.

τιιντ.Βοιιπ: Βοιιβ ιιιιιτιπ οι: πω; ποπ τα Ρτιπ:ιΡιτιπι

μοΑττωτιι ίιιιιἰΙιτ,ἴτιὶ @τω ιπτιιιιππόι τι των.

Αι ιιι νττοο ΒιιιιΙιτιιτιο Μ: ιιτιπττΡζΐι Ρι·οοιιττποι Π

ιιιιΙο,τιιιιιι ερτ ΡτἱποἰΡιῦ Ρι0ιιιιτοικιι νττἱτἴι, τριτο τα

ιΡζιι οιΡωιιιστωιιτιιτιο οΒιοιΒι.Ε.ο2.8.Τϋ. 1.μ.ιι.22:

ωμά ο ΙιιιτεΒΜΒΡιιιτ,9.Ρτοι:αιιτνι τοιιιιιιιιιε Ρέι·

ττάιΠιιιιι ιιιτιοιιε ιιωτιιτττω τ:τιτοπτ ειιἰιιι ι:Γτ ντι

βιοετι:,ντΙ ίτι!ττπιίτιΡΡοιιτττ Πιπι!ο τι πωπω. ττ8οΠω ΡτοεεΪῇΡιιἴε τοτιιιἐιΙιτττ Ρτοοετιιτ νι ΠιιιιΙιείιπ

παττιι:ι απο ΡιἰποιΡιο Ρι·οιιτιοοιιω. Κι:ΓΡ.ι.άο τοπο

πτ: ιιιτιοτιε :ΠΕ τ.ιι:στο,νοΙιιιιιροπεττ ίἰιιιι!ιιιιιὶίπιΐ ιπ

τετιΡίοε επιπιιττε:Α ιπ:ιιιτι:ε μια? ιιι Πιιιἰπἱι ΗΜΜ

τετ δ: Έιιιιιεριι ιιιιο1°ιι ιπιιτιιο τιπποιε· Ρτοτι:όιτ διά·

τω." τοτιπιπιιε “κι ιιιτιοι·ἱ5. νπὸτ τι :Μοτο ειτε.

Φώτο Γτοιιιτιιι,ίτιπι!ιτιιτ1ιτιέ πιο οι:οετε οιΤε Ηπα·

Ριτττιΐ δ: ΗΜ Γαβ: ιιι_τιωτι(τιιιΒιιιιτττ.2.τιιτο,8Ριιιωι

Γ:ι.πέ.ϊο τόιιιιιπίεατι πιτιιιιωτιιιιτ οι ΡτοΡοτιιοπάτ5,

Ροτι:Π; τι. Ριοιιιιιιτι Ριι6ειριιιιμετωι εεπει·ιτιο;

Μι, τω; εεπετατἰοβεΒττ ποδι: τι Ριιιισιριο ριοιιιτπο

νίιιέϊττ. Α πττο.ρτο ;ιιιιιωτ νι οπιτόιι“ι τιτττιπίετιιιι:

Ρετ το τοπτίιιπ τι οτἱεο τετιπιιιιιτπτ. Ούιιιιτι τ. Ντιπ ού

θοιιιτ ιιιττιιτοιιιι ιτοιιιιιτιιιτιιι· κι ὲΙἰιιτι!ιΙΙἶἰ›ἱ εστω

ι1;ιΪὲ.Ετ ο κατω Ρτοοοτιτπέ [ι_πιιιο Ποπ ιιι οΒιεθιο

'_ἱ_ιιττΙΙιειἱιΙἰ τττιιιιιτι-Μιτοτττιττω.ιιτ οποιο Μ.

οιπΓήπο-Ρτοι:οΠιοπτιπ. νοτοτ Πτιι:οτιιιπ τιπιιιιιιτιοιιτιπ ἑπτὰ οίΓιπτιιι1ε Ρι·ιπι:ΙΡιο ρτοτιιτττπτι.0ύτέιζει του ιᾶι.

Οθέμ.μ

. πι.

Ο&ι]σ.ἡ.. ι

Κς'6.

ῖ7!:

πω.

Χοπ.

17ί;

Ηι|?ιιό.

@ά

οπο τΙτ Με ίιιπΠιιιιιιο ιιι,π.ιτιιιδ. οιιιτω ό. νοΙΐιτοι οιξ:_ιι. :Δ

νιΓτι:Ήιιιοετ νπιτειτ οΒιτᾶο τιποτα 8ιΒοιι1ΗπιΕ3

Ρετ ντ Ρατοι,ίἰ:τ! πιτ δ ἰτιιτοτττἱιιτι τιιιι:ιιΕ ντ Ραπ του -νο!ιιιιτ.ιε ιιιΒιιιτο' τποτιο Γι: νπιττ απιΞΙἰο: ιι:3/ιιιιιτιιτπ

πιιι!ιτι:τ τοΓροπάτιο Μπιτ Ρι!ιπτ.Κατιο:ποτιοοιιΙιτ

τω ΡτοΡιἰιι ,οτ ἱπἀἰιιἰὸιιιιΙἱιι Ρει·ιοπω, :μιά τπτ νι

τοετΠιοπιι πό ι:όιτιππιειιπτιιτ τιοτπταΙἱτοτ,€πτπιΪιι·

ἔτι ίιιιιτ τόττιτιπιι;ΠιιιιΙιτιιδο ποτέ τω Βιιιιιτιι 8τ εε

πιτοτόποπ ίΡτόττιτιιι· Ραπ:: ιπάτιιΜιιο!ιο ΒΔ ΡτοΡτιιι.,

τι Ροπτε οποπτιαΙιτι 86 ι:ότιιιιιιιο. 0Μάιιι 2.·ΙπτοΠι

Με ποπ ι:όΠιτιιιτ ι:Πτπτωιτττ ἱπττΠτᾶιιιιῖ Ποι.οιεο

νουά Ι)ιιιιπππι Ρτοι:τάεπε ίιιπΠι:ιιιττΠιειΒι|ι,ιιοπ

Ρτοα:οΙτ ΠτιιἱΙο Ριοτιι.ιτέτι φωτο «Μπιτ. Απτει:.

μοβ. ιπτειιιΒιοι!ιτ,πο (οιίιιπ ταπιω; αυτώ, τα!

ετι5 ετατιιιιι: Ροιιιιιιιτι; θά Μ: ποπ ι:οπίτιτιιιιπτ εβ

ΐεπτι:ιιιτοτ ιιιιι:Ηοθτύ Ποι:ιιπΡΠαιτ απο: οκτώ ώ

τωτι1ιωτ τοπίτιτιιτιο ιιιτττοτύ.ΚτΓΡ.πτε.ο.πτττ_Ατι

νπἰο αιΙτιιιέτ Ροτξτέὶἔἱ ιτιι:πτιτ ιτξ ιιιιιέίτιε σπιτι τω..

το.ετεο $ριιιτ.νι το οιιΡιιιιε Ρτοετοιτ μι” τιι.ιδιπ

ιἱιιιἰΙιε οιιιτέτο τιιπιιοι!ι,τιιιιι Ρι°0€Ει];ιτ ν: ιιΙτιπ τσιπ

ιιιο. ΚτιΡ.ε:Ιιοτ τ5.τίιτιι ωΙειι_Ι:ιτι ιπίδπιτ.5 ντιιοιιτπι

ιιττότιιι:Ξ,ποιι πατιιι·ιιιέ σπιτι οΐιιτιἄο επι:ιιιι!ποίί:ι; π!

8ιτιιι:τιιτιοπΕ ποπ ιιιιτισιτιτίιιπ πτ:τιιιιτ ίιτ Ρετ ιιιιιιιιττι

(Με πατπι:ι:,πτοιιτ Ρετ ειιρττ ΠιοπιΞ οΒ5τέ);ι> [το πιπ

Κα:

τίτιπ Επι· ιπιιιιιτει ιπειίπ:ιτιοπεΐ «τι ιΙΙιιὰ ΙιιΠιιοιε.8Ρι- ·

ιιτ. 5.ΡιοεττΠτ νι νιτιι!ιε ιιιτιιωιο το οΒιεθττι: 8οι!

πετ τίτιιιιιοιΙΞί οΒιι:δτιιια Πιπιιιτικιο;ττέο νι ω οι·ιώ

Βιπἱὲ Ρτοστόιτ ντ (ΜΜΜ οι:ίοέτο. Κτιρ.πτ8_ πιίτιοτ.

τή οιιιεθιιιι:ι ίἱιιιἰΙὶτιιιἱο Γιιιιιτιέε :το ττΡττΠ·πτωτ1 πι.

ιοΙΙι8ἱΒι|ἱιττ οιιιιττα, δε τιτττειιιιτι ιττμιι6τι κι ετ.

ΡτοΒ.άιΠ.ιποιοτ. τι·ειιτιιτιο Ροιιιιιιιτι ΙιιπΕἱιιΕ€Πἰεἱ· πεταιιοπέ ιιιτι:Πτόττια!ετιι «Η πι., τη φωτ ειιΡιιτπιτιιτ

Πε Πιιιιπἱ ἰιιτεΙἱτᾶίιε,:ιτιοο‹:! ΜΕ π:ιτοτιιΙε €ι1τι1;Π8· ιπτέτιοπαΙιττι οοιτάι.ιιτι,ουιΙιε πο οτι: ιιιιιοτ, ἱτι οπο @τι ..τι

ο: ποιο εΙΤειιιτειιτιστιο!ε;ι:οποτόο_$τιἱ ντ Πι: ποπ πιιΠο ιι:ιοτΙο Μι ι·ιττιιτιιτ οπιι:Βιιιπ,ετιιπ ιι6 Πι
ε .

Ρ"ιο|ιπιιίιιιΜο

ι:οπίτιτιιιιπτ οίΐοπτιιιΙιτετ ιπττΙΙτότιιιύ Πτι, ιιτΒο ιτιι- οο8ποΐτοπιι, Μ! τ5τίιπι ίπε!ιπ:ιιιάι :κι οτιιτόττΐ, ε.ντ"4"Μιιτι

ιιοτ_ "τι ντζίιτ,οττιιτιιτα Πιο: ιΡΓει. Ωτεο.ττιιττΠοπτι:ι, ό: ι·τιτιοπτ Ρεπιτι,ντ τις τίι:,ι·ι·ΡιιΞΠ·πτ:ιτο8επιτοτέ;ιτο

ντΓΡεομ:ε δε ιιιιτιιιΒιιιιιιι Βιιιι]ίττιόο τω.ιωιτ πο· τι. τιιτἱοπο Βι:πιτι !ιιττΠιθ:ιι.ιΙιε τίτ ΓΟΡτ;ε(επτΜο

1120015 τα τωτιιιιωτ
τ Τα» 1. Π: Βωξ

τη.

(Ροι:ιτε ι:ττατι1ι·ιιτίωταιπιξ ιιιιιΒιιιιιιωτ έτιιιιοι€:ιτ @οι Πιτιιιιττιάο ιιτριιιτίτιι

Απ ι τα:

Διὶ =ωπα..

:τυποι Μ·

ΜΜΙιω!ση

τινι.ιιιιι.
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οδ:έσ. 7,

' ” ή!.

Μάϊκ. 8.

ΕΦ.

. 779

οπο. 9.

ι

πιο».

τω».

Π: 80:

ΙΜ”.

πο.

το: :πτι:ΙΙ:Β::::::τά έτπ:τοπ:π:,οιου ο:: :Μο εοΒοοΓζ

απο: Βοπ::οτοπ:, ω:: οιιοΒτι:::οτ :τ:τιεπ::οπι:::τοτ

ΕΧΡΓ:ΓΙ::Εοϊ.Τ2.::5 Μπα: Πι:::::τοοο πό ο:: :ιπ:οποι::

πο: σ:: οπο: το:ςποΓ:6ο: οΒ:εοοϊοπιτιο::ο,πι:ο :ο :ρ

ΐο αρτ:π:::οτ οποτε: ο:::το::πιπο:::::τ. Μάιο: 7.

Οπ:πο 2.Βοτ:8 ρτοοπτ:: Μ:: διπ:Ιο :π :οτι::::,ροτοοο

ο8:τΕ:οητο νοΙοτειε οπο. ρτοοοτ::ί:ο: ::π::Ιι:.Νε

8:τ.τ:πτω:.:::.8ο:.:.19.5.::οε":::. οο ί:π:::::οο:

πι: :πτωεπ. οοιιοπίεπτ:οτπ; ::2::οποοπ: τ:τοροτ::ο.

. πω: εοποιο:τ οπτοεξ Α: Μ. ποπ :οι τ:: :ο Βαπτι

τ:οποπο που ι·οι1ο:::: εοπτιεπὶοπτἰοι:: :ρι:ι::ί:α: Γοτ

Ύπει:τοοο :ο ρτ:πο:ρ::ε ν:τοΙ:οοε (οποιο: οί:: ::το:::ε

ζώ. :Μάιο 8.: Ρτοοο&:ο δρ:τ:τοε δ. οπο:: τΙο:.:-.

ι:]ο:ο το:: :0τ:::.::ε :ο 8οι:οτσ.::οπε ::οτ::::πε:; οπο: ποπ

ο :οποσ Ρ.::τοε Β:ο:πτιπ: Βοποτο.::οποπ: τοΙΙ:Βοπ:,

τ:0οπ: ε:: ::οτποπτ:;.δι ::ιιττ:ο::.ι ο:: ::ιπ:ι:π: ν::ι πο τό

π:οπ:ιτοποαπ: π:ιτοτ:ιπ: οτοοοδ::ο: πο:: :οτιιτπ :ποιο

::τοοο&:ο δρ:τ::οε θ.ττΒο. Νεοο :ιπτοε.οοπ:::ο:ε :ο

ι:οποοοε:: .%!!οπ.τ:τι::: οπο:: Η: :::τι:::::ι: :ο Βοποτ::::ο

|πο::τιπο:πε:, ο:: έ:οα::οποι ί:τπ::::ιιοο ρτοοοέ:: οπο:

ρτοοοτοπτο,οο::τπ ;ιο:οητο:::οι:ετπ ποπ πιο: 8:::τ:

ο:: 8.ρ:·οοοά:ο. @οι Με: εοποτπ:πτ οπο: Βεπι:το..

τ:οπο πωπω:: :π ::οπ:ο:οπ:ω::οπο π::τιιττο. ποπ το

ιπ:π ι:οποοπ:: :π ::ο::εοοπτο Ππ::::τοο:ι:ι: ρτ:ικ:ρ::

Ρι·οοο::οπ::ε.Κατ:ο τ:τοοοθ::οοιπ ::οο::π:ε Μοτοπ

το ι:οτ:Π::ο::οτ πιο ::::πι::ρ:ι: :ιεπΠτιι:ιιπ: τ::τ:οπ:::ο,

οπο:: ι:ο2:1ιοιτο ::π:::::οοο το::οτ:το:·ίι: οτοοιι&:ο.

πι: ::οποπο : ρτοοο&:οοπ:: :απο δρ:τ:τιιε δ. Μοιρα

το εοπί:::το:τοτ με: ρτιπο::::ο νο::::οοπ:, οπο:: [πω.

:οτ πατοτε.τπ Β:ο:πε:ο: :ποΙοι:::τ ρτσ ν:::ο:ο ι:οι:::::ι:

::ο:: ο:::::&οτ:: νοΙ:Β::ο,ἑ οι:ο ν: τ: ρτ:πε:ρ:ο :Ρεε:ίἱ

το ρτοει:ο:ι :::ο;τιο: οπο: ν: πιο οτ:Β:π:ε ποπ :παο

το: :οποιο ο::::οθ:ο νο:::›:::_ οπο:: ο:: ν:::π:ι: 88Γρο

ο:::το:1: οοπί:::ο::οοπ: οτ:πο::::: :ρ:τοπτ:55 ποπ :::ο

τω:: :οποο.::ο ::π::::5 ρτ:π‹::ρ:ο ρτοοοοοπτ:. 8:ει::

νι:το::: ρι·οοοοπε ο νι:τπ:ο ο:: :::ο:: νι:τπ::ε ρτοοο

οεπτ:ε;ρτοαοεπ: π: ::οτπ:πο ποπ οί:: πιο: πωπω::

::τοοοεοπτ:5,ι:::Απ::: ::τοετοιι: :ο ι::τοτπ: π:::οτ:: :ρο

:::::ι::: :απο , :π πο:: ρτοοεοτ::.ι: α:: αΙ:ο νι::

π:ο; :οτ:οι: :οτ πο τοπτοτπ , ::ο:: :π ::τ:ττοι :ποσο

δ::οπο ρτοτι:ο:: Μπορω: ::::::::: ::ι·Ξπτ:ρ.ο :ποι

οιιεοπτ:, ποπ :ο Ιοεπι:ο::. ΜΜΜ δρ:τ:ιτο:5.ν:

π:: ρτοι:ι:Γε:οπ:: οοοπποπ:αιτοτ τοπιο: Ρτ:πτ:ρ:οπ:

ρτοοιιέ:ἱοο ; απο ν: πο:: ωστε:: :οπ:έρτοι:οο:: :τοπ

παπι: οποιο ρτ:πτ:ρ:ο ρτοοοοεπ::. Απ:ι:ο. τοσο.

:ο ::τ:πτ::::οτπ ο:: νο::ι:οι::11, ι:οί::το:οπ: ο:: οσοι::

τοτο ε: ο:::οθ:ο νο:::::::: Πο πο: το:οπ: τοπ:π:οπο

::ει:οτ3οτεο. Κι::::. ο:Π. επτα. ι:οπ:τ::οπ:ι:ο:οτ το·

:οπ: ρτ:οι::ρ:οπ:,ίο::::φά:οο,ποΒοττοτπ:::::::οο,οοπ

ι:τ·οοι Ετιπ:οι οοο :ποΙοο:: Ρ::πι::Ρ:οτ1: νο:::::ιοπ:,

οποιο :::ο::&:οδ:, 8: ο:: νο:οπ:οε Π:οιπο,::::οι πω.

τπ:ι::ι:οὲ, 8: σ:: ο:::οάοπ: νο::::::ιε. νοτοι:: :Με τα..

το:ΜΕ:οπ πότ1:οο:ι:::::ο οο::&: πό οι: ε:: το μπετο

::0Π€01 . ν: ιτο:οε στο:: ώο:οπ:τ::ιτ: οτοοοᾶο πο.

::δ:ιοοοο:οπο:ο ο:: :ο ρτ:::::ριο ρτοοοεεπτο, :πιο

:ο :ρΓο Βεπ:το οεοετ σκοπο:: τοπιο: Ρτ:πο:ΡΕί: :::ο

οποιοι:: πω:: πο:: ετπι:τατ:οπ:ε οτ, ν: :οτοπι ει:

ποτοπε τοπ:::τοοιοτ :ο εοπ:το: ι:τεο οοοε: Π:: :π:τ:ο

ω: 8: :τι:::εθ:οο, δ: πο:: τοπ:οπ: ωτττ:πΓοτι: 8: :ετ

το:πτι::ιιο :οποιο ρ::πε:ρ:οττ: ώπ:ι:π:αιτ:. Ωοοπ: να

τ::::τοπ: ποπ οοΚοτο Πεπ:::αιοι: 8.ΒαΙ:::οε στα. :6.

:ο :Βετο τω. πο:Ρώσο:: το:: Ρ'ετύπω:0ιιτ 7ττοοπιπμιο

που:: :υπέρ :β8::τ:Μο, που:: :οι β πιοποτπο:εω:τοττώ.

Ε: Οοο!. το ο. Τοεβιοτ: ω; 8: 7ττΙαπω,1Μ ιρρ:Παουο

ή: Μακάου: Επιιουπου: _ πω: οπο: Μακάου:: αποτο:: τ::

Ροκ:: , ά· 8ωΕπιτπ οπο», ἰπ[εἰρ[ο απ»::::τω · οκ.

Βαφείο. 07ΔΙ'.Ι. το £υπο:π. :που ο:: ΜΜΜ:: ε!! πρ:

πιο, πο: π: β:ρ[ο ΜΜΜ μιὰ. Π 1 ο :ε ε. δο:::ι::τ.ντ

το π:οοο ο:::ιδ:ο ι:οπ:οτ::ατιιτ τοτττ::πο , οπο τοπ

::πετοτ:ι: ρτ:::ι::ρ:0|2 ε:: :ο οι·:πτ:ρ:ο νοΙ:::οο ώ::

ότοπ: ωποπτ:οτ τω:: :τ:τπ::::::::οεκτΒο ίο:'::τ;:τ,ο

  

  

ο Δ τ: το . . ι ι ο ο

Βέρα:: ΧΡ'Π 1”. 1):: ΡτοσώιοοιΙ:ιω Βιοικι:.

2 ν: οποτιιτεοπ:το:. Νεο:: ττο::ο:·. πιο:: Ρτ:πι:::::οιπ

Ρτοοοᾶ:οοτ:: ::τοοο&ο σοτι:π:οι::ι::ιτ:οεοε:. ν: τω:

::ο οί:επτ:ιι::ε 8επτπιτ:οπ:: ροί::ο:ιι:. οπο: οπο:: πο

τοτ:ι ετποττ:τ:οπ:ε Πιτπρτε π: ε:: Βεπε:·οτ:οι:ο ι:τΞοτΞι,

α πο ιε:ττοπίοπ: ε:: παπα: :ιο :πετεπώ-; ετ :ποσο

έ: επιρετ Ρι·:πε::::οτ:: 8επετ::τ:οοπ: εοπ:τποπιι:τι:οτ

Βοπ:το :οποιο ΐο:::εθ::οιξ :Ποο ρ::πι:::::ο οιτοποοπ:

τ:: 8επετι:τ:οοτ:: :π Π:ο:π::,οι:οο τότποπ:αι: :ο τοι

απο ρτοοοάο ::::::τά:οο,ποπ ποσο ιττπ::ιπι:οι::Γε.

τ:οοο Γι:ι·οετ οιιτ:οοπ: ίοι·π:οπ: ι:οπ::ποπ:τί:ο: :ο “::

ττ::πο ρτοοιιᾶο,ι:οοιπ :::ο:: ::τ:πο::::ο:::έσποτα::οί:

ι:ττ:ατοω , ε:: οπο :ταπΠτ:τει ο:: :οπο Βεπτπ:τ:οπ:: οι:

Β:ο:::ο. οπο:: το. :ο οο:::::::οπι: εο::οτει::οπ:: -
ο :Με τποπ::οπ: ::τ:::::τοο:π:: ποτο:·π.·; ο:Βο που: τοπΩω"#· ω;

το τοπο:τ:τοτ: ίσο πιο:: τιτροτ::οτ :π ρτοι:εο:οπο δρ:

τ:το: 8.οτΒο :ο ε:: τη:ι:τ::οτ,οοοο ο:: :οττπο!ι: :π εο

πττο::οοο. ?απο ::::πτ:οποπ: δε:: :τ::ρΙ:ο:το τ::.ι:::

οι: ::τπ:Ι:τι:ο:πο :πτττ:τ:οπ:ι::,οοι:οο :Πει οί:οποπ::δ·

Η: ΡΙ:Πι:Ρ:0 ρ:·οοοεοπ::,ντ :πττω:το,οοοο τί:Επ::α

Μ:: οοι:::::ι:::οτ ε:τ.πτ:τοτ:: 86 ο::::ο:ο :πτοΙΙ:Β:Ι:;

οπο: οι:: Ππο::τοο:ι::: Η: ιποπτἰο,οοπ ο:: ασκοπα::

πο.

181:

Χαβ.

ρτ:ποἰρ:ο ρτοοοοοι:::; π. :που ιιοποο:ιτ :στοπ :οπο :πιφ.....:..

Ι:τιιο:ποι:: :ΠΈπτοι:ι:π: οτ:πε:ρ:: ::τοοοετι:ι:ε;το:οί- Μ. βωξ

πω: ποπ τ:: Πο::Ι::ι:οο,Μοποοπ: οπο:: ρτοοεο:: Μ* ^'ο""';

8:::τ::ι:ε $.τ:ο: ν: ::ο:: οτ:Ε:π:ε :Μοτο τ:τοι:οο:: οπο..

Η: ι:ατοτω,ι:δ ο:::ι:ι:::ο νοΙιτο, οπο: πο:: ::τοσι·:οιτ ν:

::π:::::οοο ο:::τέ:: πωσ:: , Τα: :Ι:0::Μ::ο τ.:τ:τοπ: το:

:Ποο. Ωοποτ. :το :ο παπι:: :ΜΜΜ :πτοΙ!ειδοπι::ε οι:

ο:::ο&ι::πττΙ::Β::::Ιο :ο ρτ:πτ:Ρ:ο Βεπετει::ι:ο :π:ι:Η:.

Βοπτο,:::ο: οποτε Βοποτ:το :το ετ:ιοι:το ΐροσ:Βοο :ο

ρτ:οσ::::ο 8:ποτει::ι:ο οτοιτττ:ο.:: : :σο Με: ::π::Ι:τοοο

:ο οπο:: ει:ποτ:ι:ο πο:: ::::::ι::: :το ει:πι:τι:::οποπ: πι.

πω:: :ποτττ:οΙ:ετι:τοο πι:: πι. Πτπ:Ι::οοΙο :ο οποιο.

::::ι:ΙΙ:ότικιΙ:, Κήποι:: :το οι:πτ:::::οποιο ν:οΕτ:: Ροτἐ

:πτο::εάοο::ε. Μοτο: τι. Ε:: Μπομπ οπ::Πτοοοι:::
π.:

οο ττιτ:οπο Βοπο::::οτ::ε , £ο::.1$τοτπ::πιό ο:: ωρα, Φωτ. Ν.

8: οι·:πτ::ιΕί: εοι::π:οι::τοτε Ρο:::::διο εικοσι· :πττε::

το: ποπ ε οπο:: ::τπ::::οο:π:ε :π:επτε:τ:οπ:Ι:ε; πο::

οπο: ι:οπ:τποπ:α:τε ::οτεί: τ:τ:π::ρ:τιπ: :ρ:ι·ετ:ι:οτ::.

Κοι:›. πτ8ο π:::ο:·. αποτο:: τετοιο, οι:: το· ο:: απο::

ω:: ::α::Ι::οοιπ::δοποτ:ο::: , πο:: ποι:οτοττ: ροκ:: :το

ποποπο ττι::Ρττι: , :Πιτ πω. ::οποπο 'Ρτοοικεπτ:ε.

8:ι:::|:τοοο :8::οτ οι: 8οποτ:ιτ:οπε τοτιο:Μει :ρώ:::

το πό ο:: ε:: τι:ρι:ε:τειτο τοτπ::π:,νοΙ ρτ:ιιτ:Ρ:::οο το

ρι·ορτπ: εί::πτ:5,τΙοε ρ0::ο::ιτ,ντ π: :οποοειοι οπο·

σ:Ρ:ορτοοοοέτι ποοε:ο ι·:::δτοιΙ:::.Ε:τ ι:ο :Β::ο:·:οιιὸο

πο: πιπι›τ :πττοει:οε ν: πιο: 0τ:8::::$ Π: σειρα ι:ο::::

τοοἱπο :π:επτ:οπ:Ι:: οΜι:&: τ:π:πο:Ι:ε,πτο ρτ:πτ::::ι“:

νο::::οοπ: απο ειδτπτιπ:ι:::το,ποπ :::οι::τι::· δρ:τ:ιο:::

Σ. το:: Γ:::ιιι::5:το βο::::ε ποπ μα: τι:: ::Ι:οπι τα:

οοὸο ν: :Με οτέ8:π:: ποιοι:: ::τοετοι:το :οποτε

οπο: Ρτ:πι::ρ:ο.Ρτοοοετπ:: τ:οοπο :Ποπι:οΙ:::. _

0ύ::τια: :·2,Βτοοι:ᾶ:ο οπο: ο:: να: Βοποτ:ιτ:ο::Φο

πο.

ι8:ἰ

οι:: :Παω τι::πι:::οε ποπ Ρωτώ:: ::τ:::::ε τ:τοοι:τι:πτ:: οιεττ.π.

οτιζο ο: το::οπι: Βοποπ:::οπ:ε ποπ ι::::,ντ μι· απ: Βε

π::ι: ::στοι:τοσ.: ΡοτΓοἐΙἑ'::ιπ::ο Β:εποπ::. °Κε:::. Επο

οοά:οποπ: πω:: οο:·:εοτο δ ρο:·ίτο::: 2οποπ:τ:οπο π.

οέ:::,ντ ::τ.Ιστο Λ4εω::Ι:.:πο:πιτ οπο:: το:: ρω::

π:ο:οε ::τοι:ι:ο:: ::Ι:τΙοο τποοο ::τπ:Ι:ε ποπ τω:: ροπ

ς::::ο Βεπε:·:οο,οι::ει π:: πο ::::::τ::,ν: εό:::::: :π να.

π:ο,ίοο ε::ο.π: ίο:ο:οι:οτο:ο::οτ ο!:τ_ιοο φωτ: Βετο

το: 8: ::::ι:ε.Μο:οτ οπο:: α:: ποπ Ρωτώ:: :π ροτ

Έοᾶοπ: ::τπ:Ι:τοο:ποπ: οποτε:: :ρα:Ι:εω τοι:: οουο

δ: σ::ι::,ο πο:::οε 8:οπ:τοτ , τοι:: ποπ ΡΜ:: ρτοεο.

οσο :π οιι::ΐ::: που:: :ρι:τ;:::ι:οτ Ρτοειτο:: :πωπω

::τπ:::ε νττ:τμιο π:: οιπ:τοπτ:ειτπ,οοο: π:ο:τοπ: μι::

Πάρι:: οι: Ρτοτ:ι·:οτ::::::ι:ε ν:τ:ο:οοε μποτ:: , ν::

εοπ::πτ ο:: ε:τττ:πίοτο που:: Α: :απο 8Ρ:τ::Πε Πο.

&ιιε πι:Πο τοοοοιτ: :πω οτ:εΕπ:: Ρωτώ:: ::π::Ι:ε Π

ο::::τοο:πο Γροε:::ι:::,Τοπ:ρω εκ ο:::ο&ο τοπ: ροπ

- - - [ε:Ρ:0 ίρ:τε:πτο: ο πο: :οτὸ . οπο: οοοᾶοπ: ο:Ι:ε:

ποπ απο: π:οοο τ:οτοοπιι:ι:τοτ Ιοτποπο Ρτοοιι&ο, ο::Ιιποι:0ο ::τ0:πιπο εοπί::το:τ :20:οπτε:Ιοπ: :ο ορο

τιποοπ:
π

Κα!.



κ.__ - ° ί ' ' ο

Ι)ι[υπιτ. Χ Ι Χ. Πο ΒείαΕισπιίι:ο Π::4ιπι3Ϊ "- πιο

::ιπόιιπι Ξ πιιίίο :ποιο οι·άιπο.:ιι: οι! ρτοάιιοοπτιιιπι Γιι:ἱ:ίὶ:, όιοοπιίο. Επι:: ποπ οΙοίιοτο οι:οοοπο:ο Π·

οπο. Α: νοτο ρτιποιοιιιτι:ι Βοποπι:ιιπιτπ οπο: 8: ει· τι:ιιίοπι :π ποιίοπιίἰΒιιε,ίοιΙ ίπ οΠοιι:ίοίιοιιει::ίτπ ποιο

ίιπω.οοι·ί_ο οτιίιπτιιιιτιιιι επιποπιιιιπι πω:: ιπποιιι- οποία:: πιο:ίο δρι:ιιιιε 8.Ρτοοοοίι: πω:: μια: Επι

:οι Γροοιποδ ο πο: ποοιιιοπο ιιιιτοτπ τιιτἱοπο :ι:ιιίιιοπίε οΙΤοπιπιίιοιι5,ποπ πιιπίιο πιιιιπι νο:οιιιπ :ξοι·Βο οι::

οίιιιοι·ίοτιιτιι ίοπιἱπιιιτι πω: ι ρο:ίοιίιίι ίιπιιίι:ιιιίι- οοποπτι πιο‹ιο ΡιΙιιιο.Τππιπιιιιιρτα:οτ Μπι:: δ:

πο πιτιιτω ίροοιίιοπ. ' Δ πιιτιιτειιοττι , τοπιιἰι·ἰ: πω:: ιπτοπιιοπ:ιίοιπ ιιπιιίιτιι

πιο; Ιπίοτο :,ΒΡἰ:ἰιιιτπ 8.νἰίιι:ι=: οποίπιε ρι·οοοι:ίο- όιποπι ἱπ Ριίιο Βοί, :πιτ πιο:: ποπ ιιοΒο:ο πω::

0°”ζωί·· :ο ίΐτιιιίοπι ίπ παπά: :πιο ρ:ἰποἰΡἱο ρτοάιιοοπ:ο, ρ:οοο:ίοτο Πτπιίοιπ ίπ ποιίοπιι!ιοιιοίοάίποίίοπιιιι.ο

Μί"""ο ποπ ::ιιιιοπ οίίο 8οιιι:ιιπι οπιιἰπ :ιο Βοπιπιπι ιπ:οίΙο- ΙιΒιιομι.ο ροιιιίΠο: :Μι ρτοοοιιοτο ίι:πίΙοπι νι::ιι:ἱ

&ιιιιΙο τοπιιιτιιιιτ ίιιπιίι:ιιτιο ιπτοΙίιΒιοιΙπ , πιο:: οί: Βοποπιπ:ίι ιπ:οπτιοπιίι:οτ οπος! οπο: ποπ οιοιπιιιο,

"Μ Ρ5.0Ρήπ π(ι;ιιιι·ιι: ἱπὅΙΙοᾶιἐπΙἰο ν: πο. Άν: Για οτιει- ποπ είπω πωπω τοπιιι::το ίίτπΞΙιτιιιιιιιοπι :τι Ρίο

πιο τω:: οτι: ν: απο ο:τιπι πετ, ποπ :τιπ:ιιιπ
ι:ίοτΕίτιοι:,οιιιο. ρτοοοιιιι ν: Αιπο: ιιιο:οιιιιτ,οιιιποπ οόττιιιπιο:ιιιιι· :οπιτπ,πιιοι:ϊ πιο: πτίποιοιιιπιπτοοιι

ηἰπῖιε :πιει ιιιιοί!οέί:ιο οόίιι:ιιι: οίΤοπιιιιίι:οτ Ποιιπι. ᾶἰιιιῖ: απο $ριτιιιιε οι: Ριίιπ::Απιοοιρο:οτιπά :ιππ

πο· :δι πο: ι:προίΠοιίο ίπ πιω: ποπ οπο: νο:ίιιιπι, οἰρἰίι ρτοιίιιέιιιιιι $ρἱ:ἰ:ιι: οι:οίίο:ίο ίοιι νοίιτιο,οιι:ο

ιι:Πιιιο ρτο:οίίιο διπ:ιιιιε ποπ οίΤο: Βοποττι:ίο,: ποπ. το:: οι οότπιιιιιοιτιι:.Νοοίο: οίι,ιίτοοτο, οοιιιτι:ιιιπι·

ποοιιιο :ιιπο ν: Μ:: οτἱιὅἱπἰε ρτοοοιιοτο: ΠιιιιΠε πι. οι:: Γιιοιοᾶἱιιο π:ιτιι:τιπι,8: το:πιιπιιιιιιοοΒιο:$ιιτπ:

ιοπ:ιοπιίιιο: οπιιοίριο ρ:οιΙιιοοπιι,ίοιί :ι:ιιιιιιι πιι- ί ποπ ιπιπιιΠ:οο ο: ιιιποοιιιιο οίιἱοᾶιιττι τ @πιο ο ο:

πι:πίι:ο: , ν: ιι:οοοιίιτ πιιπο. _ _ _ οίιιοθ:ιιτπ ιπ:οΙΙ5ει:ιιτ Μπιτ:: ἀἱιιἱπο,ίιττ:ο πω:: οοο

πο. _ Αι ::ιιιοποπι :ίιιο.ι:οπίιοι οι: ἀἰἑιἰο_Νο8ο οπἰπι ίιιοιοιΕπιιο 8ο :οι·ιπιπιι:ιπο οοιι:ιιιπιοιιιιι:πΡΕι:π οπιιτι

η "#·ίω· άοίἱπΏΞοιιοπι Βοποπιιιοπίο οοπιιοπιτο Ρτοοοίίιοιιἱ πωπω: τοΙ:ιιίοδοιι·τιιε 3.8: οοι;ποί::ι:: διπ ειιιιο:ιι

8Ρπιιιι: Μπι , πω:: νι Για οτἱΒἰπΞε ποπ ρτο:οιιι: ιἰπτοίίἱοιιπιιι: ο:οιιιιι:οτ , που:: ?πιο οοπιπιιιπἰοιιπτ

ίπ ίιπιιίι:ιιοιποπι ιιιίαπιιπ:ιτπ οιιπι Ρ:ιποιοιο πιω"- τι:: ίιιΒιοοπιιο; τοττπιπιιιιιιο πιτποπ οοιιιπιππίαι:ιιιι:

το( π:: ιπτοίΙἰΒο , Η οι βιύιΙΙΙιαιέπειιωωτπω ι Γοπ ποπ οπο:: 8Ρἰτιιιιἰ δ. πι; οποιο οοπιπιιιιιιοδιιιτ οποοιιι

 

 

Πο Ποίιπιιοτπ Ρίινίι:ιῖ σ: πο:ιι:ιιΙοτιι. ό. $ρίτιιιιι δ; 5";":2%ι;

Ρ1°οοαίι: ιπίιιπιίιτιι:ίιιιοττι οίιιο&ί οιίιδιοιίίε , (μισά

οί: ρτοιιἰπιιιι1ι ρτἰιιοἱρἱιιιπ οοπίιι:ιιοπο νοίιιιιτειιοπι

υπιιππιπ ρο:οπ:οπι :κι ίπιτειιιιιιιπποοπιιοπί:οιι:οπι

ρτοοοΠιοπι νο:οίηιιιιι :πιο ποπ ίσως:: ρ:ο:οπι:.ιπ

ιίτπιιιιιιιιιιιοπι πιιτιιτιο,Γο:1 :πιο οπιι-οιι-ιιι:οιιιΒιοι.

ι ίι:,οιιοιί οί: ρτοπιτπιππ οτιπιί_πιιιπι οοπίιιιιιοπο ιπ

ιοίΙοθιιιιπ Όἱιιἱπιιτιι κι .ρτοιιιιοοπάιιπι. ·

ΑτΒιιιπέ:2. ίδιοοοπ:. :οπο ι·ε:ίοποπι.οΜίοιιιποι:

οοοπιιιο:$ι νο:οιπ:οίίιοπιιι: είπω ιοΒι,νοτιιιιι Μ;

πιω ποπ οοπιτπιιπιο:ιτι $ριτίτιιί δ; ία! οιιπι να;

πω: πο: πο: ποπ ίοΙιΪιτπ ρτοοοπιι: οι: οοεπιτιοιιο

πίιιιιιοπιο,ίοτί ο:ιιιιιι οι: οοοπιιτιοπο $οι:ιιιιε 8. οπ

@πιο οοπιιιιυπίοοιιιι· νπι , :μπαι ιιί:οτι οι: οίιιοειο.

οι: :πιο ρ:οοοοιιιπιπι νπἰ οοιπτπιιιιἱοιι`ιἱτ ΡίΙιιιιιο,

:ιίιοτι $ριτιι:ίο ι απο: ιιιιιοπι οί: ριιτ:ίοίο πωπω:

πω: οι: πο: οιιιιιιο :ιππιπι ιΞπιιίιιιιοιποπι οιιπι πο.

' @πιο απο ίοτιπ:ιπιοταιο: πιοιίιίιιιιιπ, οοπ:το. πο ιο&ο πιω:: νπιιο,πιιιιιιιιιπι είιο:.7ζΡ'πιίιιιπ πι, :κι $β"Μ;'ί

:επι νοτι:οι:6,:οίοπιιιοπο ποπ πω: :ΗΒπιιιδοπ ίοἰρίο;

:Μ ιιοί::ιιιιπ(Ξ.) Μιιίιιο οί: ιιιιπΡοιΉιι οι ιιωι,ιιι πιτποπ

Ε:: ΜΜΜ: πό :πα ι: ΠΠ: :πιο πιο: ιπι πιο: ο :πιο οί: ίιι .2ιΞε:”:. Ροίίτιο,πιιοιί :ιιιιςοπο Βοποτπ:ἰοιῇ5 νίιιοπτίω ε:

€_Ι.”"έ ω· οι:ίοπιιιι:οίιπιιίι:ιιιιο :οι·πιιπι πτοιιιι&ι οιιιπ Ρτο

3 πιιοοπ:ο.ίι πιώ :ποίος οίίο:ίιίιιιο, οπο: ιη πιιιΙ:ιε

ρ:οι:::ίι: πιιπιπ ίιιιορτιποιοιίε:οιιιιπ $πἰτἰιιιε Ξ.ἱπ

τπιιΙ:ιορτοοοοι:Η:πιίιο Ροιτι,8ο οιιισΙοπι ίπποι: ροτ

Έοθ:ιοτι ίιπιι:ιιάιπο,οιιιιπι ιπιιίιιε οπιιο ο: ιιίιιι12)πιιι2.

ρ:οοο:Πι ίίπιίΙιε ίπ ο.ι:ίοιπ πιιττιο:ο πι:ιιτἐ , οι πιο:

τοιιο.:Βιιιιιιτοιιοπ [απο ιίιίοο νοτ:ποο ποπ οίί`ο.ίἱ

|ιοε ίιοπιιπίο, ποιο ποπ ίιιπτ οἱ :ιιί:ιιιιιι:ιτο ίιπιιίοο;

ίιιίΕοο:οι, οπιπι ν: :π ιιιιιί:ιε ω: οι ίιπιίίοε,οίιο ποπ

Μ: οιπΓόοιπ ιμιοιοι οιιτπ :Ρίο π. Ντιπ οι: τίποτε,

ιπιοίΙοθ:ιιπι Ρ:οιτι:πο ποιοπιοπι οι! οροι·:ιπάιιτπ οπτι

0· πω: πο: οοιοοπιπ:,ν: πο: Γο:ττι:ιπινΙ:ιτπὸ πω::

ετ:ιιστωπ. οοπ:οπι:πειπι Ιιοο:ιπ:οίίοΕπιε οτί βοροτειππιιιτι.οοπι

· · οίοοιπ: πο: ίιιιιιπ νιτ:ιι:οιπ,:$: οοιοδιιιτπ,οιι: οπιε πιο

· _ οιοτπ,ν: πο: :πιο Ρ:ΙποιΡΙ.ι ιπ:ιιί8οιιιιτο. , ποπ ::ιιποπ

ντιιιπι πιαείε Γροοιίιο:ι:,οιιπιπ :ιΙ:ο:υπ·ιοποπιιο σοὶ::

πωπω; &ιιτπ είοοοι οίΐοιπ ἱπιοίίοᾶιι ν: ίο:πιο. 3.Ρειίίιιπι οι::
.ί 4 οίιιο&ιιπι :ποιοι ιπ:οίΙοᾶιιτ οίίο τιιπιιιιπ Ποι εποπ

- 8οποτπιἰοποπι τοπιιιτι ίιτιιἰΙἱ:ιιὸἱιιοπι ιπ:οπ:ἰοποίοπι,

ίς:ί ::ιπιιιιπ οίινΠοιιιπ_ιπ πειιιιτο:οιιιπ οπο: ίπ πο·

"κι ίοπ:.ιπιπ ιπιοίΙοοιιο, πιιιιιπ νοΙι:ιο οοπίπ:ιιοι: ·

¦ πιιιιττιπι ιιιιιίπιπι, απο 8ριίτιιιιο Σκι:: νο:Βιιιτι νι

ι ω:: Ρτοοοίίιοπιο οτοοοιίίτ πω:: ίπ πι:ιι:5: οι:: :πο

ἰπιίο ί?ιίιιιε.Αιιιοο. :ποπ ιι:τιιίι:ιι:ίο ιιι:οπ:ίοππίιέ

οί: ιιίειιιο πο:: οδοορτιιτιι ιπιπιιοπω 8.Ε.ιτ Με ίοπτ. Οίωόκέέ

ίΕπιιιτιι:,δοιτι:ιιτπ 8.οίίο ιι:ιτιιττιίοπι ιτπο8ιπ:ιπ-Ρω '

Με; οίιτπ :πιο ἱτιιοἐἱιιἱε π: οίιιιτ:ιέ:οτιίΠοι που ιο

ΗΜ Ε'ιίή.ί::.:ιοτ πο: $Ριτι:ιιε 8.βι·οοοπί: ίιπιἰ!ιε ποιοι ο

ίπ πιιτιιτἔι,ποπ ιπἰπιιε οιιιιιπ ΥοτΒιιτπ,8ο πι.ιιοιιππι ε.

Πω οι·οπτιιο:οτ8ο οί: πιι:ιιτειίίε ιπιιιΒο πω: , πω.

:πιο πω: ιιπ:ιείπο ιπτοπιιοπιιίι: παπι οιι5 ιπιιοΡοπ

πω:: :ιο οτι Επι:: :τοπικ πο:: πιο ειπα! ρτο:οιπ:

πω:: ιπ πιιιιι::ι οπο: Ρ:ιτοπιο πω: Ρτοοοιιοτο ν:

πιιιιι:ιιΙιοιιιι:ιπο πω. Πεο ιιτΒιιπιΕπιπ πο τω:: Μ.

νι:ίοοπιιι:·ιιπ:οπιι:ιπι Ρτο:τιπ:ιι επιιι:ιτι-:.ιπιοπ ποπ χώ·ω,ψε

ιί.οΒοο παπι :το ίιτιΒιιί:ι :οίοοπ:ίοιιπι ίπ ιοτπιο:ιωτο· €τιππιίι πιο

:ο Μπι οίιιτο :πιο οιιοεί τι Ηττα.: ό· 7ιο[πι:::. ίοπτ.τποπ ι” 56 το :τή

οίιίο:οποιον: οιιἱ πο·οοπίπ:ιιιιιιιιτπ Επι: Ροπιιπιπ- """"'ηψ

ιοτι:ἰοπιίοπι ιιτπιίιτιιότποπ:ι ποπ ι·οπιιιτιιιιι;ίοιί τω. ΜΜ'ίωί

:ίιπι πιιι:ιι::ιΙοιπ, οιι:ιπι οοτπτπιιποπι ιι:Η::ιιιι π: οιιττι

ιἱοτπ,8ο ποπ οιἰοπι :τοι:ιιιπιο , πο” :Ιοειτ:ιοιιίιιιο οο- Ηίιο :τοπιο ίπ ποπ πιπιιιιιι οί1ΕπιοΒο πιιιιιτο!ιο Γιιἰ

εποΓοιο, Γοοιιιιοιιπι ΡτοΡτιι.ι:τι αποτο οπο. Εκ οπο ριοοοιιι:οτι::8: πιο :πω ποπ πω: νο:Ε,πιιἔιττι
Η ίοπιιι:ιιτ,οι·οι:πτοε ι:οπιρίο:ο πιοττιιιτιι Ρι:τοπι πω. ι ίῖποοι·ἐ ποπ ροίίῷιιιἰιιο Ο:ιιίιοΙιοοι νοτι:οπο ίπ πιο

πιο ρο:οπιο:ιι πεί οτοιίιιοοπιίιιτπ νοτοιιπι,ιίίιοπιιο νί::ι τοιι:Η· ροτίοι:πιτπιωοποπημ :πω-ε 8ςῇο]3ίιἰ

Μ:: Διίιοπιιιιιο ίιπιιίο,ίιιιο ει!) ΠΠ: :παπι οτοοοιί_ο:ο :ο ιέτιιτο μι; :ποπ απο: οποιο 8ο ιοί:: νοίι.ιι.ιιπ πω..

ο ΡιΙιπιπ,ιιιιοπ οί: οττοποιιτ:ι. Ρτώτο:οξι ίρίιιιιι να· ρτιοπι οίιπιιιιπι ίπ Μπι :ιίιιίἱτἔι οοπ:τοιιοτίι5 ποίΐοιπ'

Βιιτπ,8: $ριτιιιιιπ δ." οοιοοιιιπιοοτπΡίο:ο Ροι:οτιι οκοο8ὶ::ιτο, π.ιπι ο ίοτιιιιοτιο ιίι8πίπι:ο., δ: πωπω

ίπ τ:ιτιοπο πότοπιιε οι! Βἱεποπιίιιιπ Ριίἰιιπι , ποσό. νιι!πειτοοί: που” τοιιοποοιιι ίιιοοιπ οπο:ιο,οιιιοιιο

οπο: ν:τιιττιπιιοοίίο Ειτἱποιοιιιττι Έίιίιι,.πιιο:ί οί: πο? ποίίιπ: ιπΒοπιο. ί:ιισιοιοτιιτπ οι::ιοιιι, ποιποτιτπιε Η.

Δ τοποιιιπ ; οι νοτιιιιτπ οπο νιτιπιιο ίῖπιιίο :μισοί οί: ο:: :πνΓιοτι:ι τωιιιωριιπιι;ποιι οοιπιποπτιι ποιοι

-ἔω#Μ· εδ"6:4.ΕΧ ιτπο:ορ:ι& 8ο ιιίΙο2οτι::Έ επιιιιιιιιιιπ:,φι ! πιιιοιιε ρ:ἱιπιι τιιιιοπίε ίιιτπιπο οπιιπΒιιΞ:ιι:,τιιι: πιί·

πωπω: ιπ:οίΙοοιιιε πο:: οίπιοέιιιτπ ἱρίὶιιπ,πιιοοί ιπ:οίε _ πι:: Γιιροτίι:,ίιιοίε Ρ:ἰπιἱΒοιιἰιο, :πιο ιιιποοτιιπι οι ίιοἔ

Με:: , ποπ οί: ιπίοι·οπιιιι τἱΒο:οί:ι δ: πω:: ίῖιπΠι- ιοτοποι:οτιιπι ίπεοπίιι οοπιιιποοπ:ιι:.

τυπο ίπ παιιιτίι,οιι2 :κι Ρίινίἱοειπι ίιίπιτιοποπι ταμί- |

ο “Μ"υπ_ :ι:ιι:_ο_νο:ίιιι:π ποππω: ι πρωτο νι::ιιιοπι οι· πιιιιιοπιιο οπιιι οι απ” Μπι: οίί:, πο απο ρτοοοιιιΕ

επαιπιιι-:Βο ποπ ρτοοοπτι πι: ειιίιοπο:ιιο ίἰτιιιίο.Νοο ;ίιιπιίιε πι: ιπ πιτιι:ΐι Βοποτιοο, ίοοί _ο.πιτπ ιροιιιιοι_
ο Το:: Ι: τι: πω: · οι τι 3 πιίτι:οπ:3

Ρτιιιιιιτπ ετοιμοι: πω:: ίοίιιιιιτι!ι οίι.π:Μ. ιδι;:ιιιί πάω



“ πι:@Με

Μ::

(ιιιιει πο: ν::ιιιιοιιε ξ (Γή δ: @ο ο:_ιέ“ι πριμ: οπο::

ιιιιιι ειρε:ε ποιείι , ν: ιπ ν:ιο:1ι :ειιιιιιιι εσ:ιείεε:

Γιιεειειπ ν:ιιιιιοιιε ριι:ειι:ι: ιιιιιε:επιιιι: Ριιιιιειρειιι;

. ιιοε οποιοι: επι: ιιοιι:: ιιιιιιεει. Βριιι:ιι: πιο δ.

πιω: ει:: ιιιπιιιτιιιιιιιε οι:ιεπιιι: , οπο: ει: οιεειιι::

ιιιιι-ε:επιι.ι ρ:ιπειριι νοιιιιιιι ποιοι: , :οι ισ οι:: εε·

πει·ιειιιπ οποια, ποπ Και: :ιε νε:πιι: :ο ιιοπιιπε

ριοεειιεπ:: ρ:οιιι‹ιε ιιιιιιο παθω πω, πε εοιιιιιοεὲ

_ οιιιιιειιι,νιι :ι›οιιπι. ιπιιιιι: πιιπειιοπιιι·,:ι. ποιό::

πάρω: Βιιιπ ιιιι:επι ιιιειιιι:5Ρι:ιιιι: δ. πιιιιιὁ ίι::ιιιιο: Η».

ιισιιΜ- ::ι,,οιιπιπ :ιιιιιιι: εοιιο δ: ιιιιππι, εοπεε:ισ ει:: πω::

:ιιιιιπε εε:ιειιειι πα:ιι:2,04:13 οιοεεειιι πιπιιι: ιπ ει:

ιιε:1ι πιι:πεισ πιι:ιι:λ ειιι:ι Ριιι:ε, :π :πιο ποπ :παε

οι: πω:: οι: εοιιο δ: πιο:: Με:: ει: Πιιιιιιιιιιιιπε

ίοεειιιεπι οπο: τοπιο: ι·οοειιι: ιιιιιιιι: εοιισ ε: :ιι

πο: ειιιιπι Γεειιπιιιιιιι ιπιιιι:ιιιιιπειπ πωπω:: ν-|

νιιιιιοιιε οιι:ιιιιιιιι ρ:ιι·ιιειριιι›ιΙι: ει: :Μπι :ε::ιέι

οποιο , ιεειιπειιιπι οιιιιιπ νι πιο: Ρ:οεειιιοπι: ποπ

ρι·οεειιι: δριτιιιι: ι Ρ:ιιιειρισ ιιιιιιι:ιιιο, ο οπο ποι

ιιοιι εεειριι ιιιιΐειειιιι::ιει:ι πιιιιιιιιιιιιιιειο :επεπιεπι

Γε ει: μι:: οωεειι , νι ιιιι:επι πιοιιιιιοεε πιο: ιιιει

Ρωιιι. Μι ιιιιιιιιιιι Βεπειιαιιπ πιι:ιιιο,ν:ι νε:ιιιι: οι:

:ισιτιιπε.

Αει ι.. Οιιεπιιι: ιπ οπιπε: ΡιιιιοΓ. ει: Τιιεσι.οιιι

ιιεοε: , ιπιειιεδιιιιιι ρ:οκιιπε ρο_ιειι:επι :κι ορειιιπ

ιιιιπι ::οιιιιιιιιι ο:: οιιιεει:ιιιιι, πο: ιιιεειειπ οπο, οι:

ιεθιιπιοιιε ει:: ι ω. ιροειιιειιιιιιιιιιι. Ειεπιπι ειιιιι

ιπιειιεειιι: οι ει: Ε ιιιιιιιιε:επ: 8: ιπιιε:ει:οιπιιιιι: :ο

μοβ: ιρεειε ::(1Σιι: ιιιοοιιιεεπιιο: , ν: Η:: :ι:οι:ι::ιε

ο:ο:ιιιέιιιιιιέιιιιιιι: ρσ:ιιι: , οιι:ιιπ :ι:ε:ιιι:: πεσει πιο

ιιιιοιιο :ιειειιιιιιιιι.:ι, ποπ :ο πιο ιιοιι:: οι: οιιιεδιο,

Η:: ν: ριι- νει επι: Γρεειε, ὰ οιισ Ρ:οι:ιπιθ εσιιιιιιιιιιιι: Ρ:σιιιι·

ΜΜ ΡΜ· οπο: ποιο: ρο:ιιι: , οιιιιπι :ιιιε:ιιι:: ιΒιιιι: σοι:

'ω”,” αιιΠι, νει επι: Γ εειε: οτι: ιι:ιεειιιειι:ιοιιπι ιρδιι::ε:
Ραποψε:: . . .

8ο ιιιιιιιιι ει! , :ιι σιιιιιιε :κι ορε:ιι:ιοιιει::ι ποπ πιο

8ι: σιιιειδιιιιιι ·, οιιιιιπιπιειΙεοιπω (Ρεςιί·ιεε:ε; πιο:

ιο οιιιπι ΡιιιιοτοΡιιιι :πιο ιιιει:ιι: Γρεειιιειιιε, οιιοι:ι

που:: ιπιιιιιε:ειιι :κι πιο:: ειειε:ιιιιπει επι νιιιιιιιι

νιι:ιε Έστω:: , ποπ πιιι:ε:ιιι ειιει:ιι: εοιπροπιιιιιι Γρε

ειιιειιιε, πιο ν:::οπε εοιπροιιιιιιιι εοιιιιιιιιιιι; οπο:

ιο:ιπε πι:ιειιιιι:π :κι :ιιοιι εοιπροιι:ιι ιιιιιιιιε:επτειιι

ιιοιι:: 8: ιιειει::ιιιιιι: :κι πο:: ιρεειε εσπιΡοιι:ιιιιι.

Νε πε ειιιπ :ιι::ιιπιι: σιιιεόιιι:ο ει:: ιο::πιιιπ πω
. ι . . ιι ε

ποπ, ιπιειιιΒιιιιιι: :ιο Ποιοι:: :πισ::ιιιιπ:ε, :οι Γρε

σ ειιιειι.π:ε ιιι σ:ιιιπε :κι ιει·ιτιιπιι:ιι ριο:ι:ιεεπιιιιπι:

Πο· Α 3. πε8.ιιπ:εε. πιο: ιιιιε ετεπ:ιιιο: Ροίιιισιιε:
τι" 'ΦΠ. Β ( . Γ π Γ ο Λ .

. ειτε εσοπο σε:: ιπ προ: , πιο ιπ ιι·ε:ιρεειε οι·
πιο:: :β ρ. . Γ . . .

φαι!" πιει:: ι πο:: επιπι :κι π:: επ:επι ειιιιιε.ποπιπει:) κι

“πω”, οιιοει εοπιιιιιιι: ιιι:ειιε&ιιπι Ραπ: ρι·οι:ιπιε ρωσι

Βιιιιιειιιοι· :επι δ: πω:: :ο Βιοπεπιιιιι:ι νε:ιιιιιπ , ποπ πω:

22.;; ει·ε.ιιιι:ἑι: , Γειι Γρεειε: δ: ιπιεπ:ιοπιιιι: ιιιιιιιιιιιιιο

Μιά ε:ειιιιιιιιιιιιπ : :ιιοιι π:: ειι, οπο: εοιπριε: ιπιππιεεε

ιιιιειιεξιιιπι Ραπ:: :ει νετιιιιπι, ει: Γρεειεπι ειιιι:ει

Βιιι πι: σε ειεει:ιπιιιιιπ ρι·οιιιιεεπιιοι:ι ι ε:επιιι:ιε

πι: :ιιιιιιιιιι :ει·ιπιπι ι·ιιιιιπιεεε ιε:πιιπιιιι:ε: ποπ

:πιει Μπι:: οι:: ιοιιιι: :ιιιιιιι: εΙΤεπιιιι π: Γρεειε:

οι ιιιιιιιιιιιιιο ειειιιιι::ιιιι, ιιιιιιποείιεπ:ι:πποπ ει::

ιιιιιε εσπιριειιιιπ: ιπιειιεδ:ιιιιι Ριπή: :κι νειιιιιιπ Ε·

:ιι ρε: ποιοι:: ιιιιιιιε Βιοπεπειιιιιι.

()οπιιι. οιιοει τοσοι: ιπιειιεᾶιιιιι :ιιιοειιειιιπ πιο.

8ιιιιε ρο:επιεπι :κι νειιιιιιπ ιιιιιιιιι: ιιι ιο ρ:σιιιιεεπ

ό:ιπι , ποπ :ο οισιεᾶίι ιεειιπιιιιιπ Ε, οι ιιιεειε: σο·

ιεειι,ιιιιιοι οισι:ιπιε ιΩειιπειιιπ: :κι νειΒιιπι ιπεπιιιιε

Βιοπειιιιιπ : ιι: οπο:: ιπιειιεέιιιιιι Ριιι:ι: πω:: :πε

ιιιπιε ι:σιεπιεπι :κι νειιιιιπι :οι δ: ειε:ιιιι::ιιιιιιι οι

Βιι:πιιιιιιι,ιιοιι ι:ιοέειειιιιι:α ιεειιιιιιιιιιι Γε, τ:: :Ρε

ειε: ει·:·ιιιιιιιιιοιπ: εε πι:: ποπ πι, ιιιιιιι ιιιιιιπει :Η
Ππιιι , επι.: ποπ :πιπιι: :ο ιιιεειε:ηνιιιιιιιιι:,οιιοπι

ισιιιιιιι: ειεπιιι::ιτιιπι.Επιιειπ οποοιιε πω:: ειιειι

τι:: ν: ιιιεειε: δ: ιιιιιιιιιιι‹ιο ιπ:επιιοπιιΙι:·νε:ιιι δ:

8ιιι:ιιιι: πιο:: ( ιιειι:ε: ιεειιιιιιιιιιι Β, οπο: ιο

εισή

Βοιιιιιι. Χ ?Ί Ι Ι. Β: Ριο:οβοιιιιιω Βιιιιιιι:.

Πιτ:: :ειιιιιιιεπι ιιο:ι:ι:ιπι Ριιιιι9) (ΦΗΜΗ-ιι: ιΠΜιε·

όιιιιιι Ριιι:ι: ρ:οπιιιι€· ιεειιπειιιιιι :κι Βιοπεπιιιιιπ

νε:ιιιιιιι ιιι:επιισπειιιε: Βιιιιιε, ιιοι Βιιιιιιιιι 8.ει·ειι

:ιιι·ι: ΡοΒιιιιιιιιιι:- Νοπ ειιιιιιι , ν:: ΜΜΜ ει Βιιιιι€

ιπ:επιιοπειιι:ε: οιιιοδιο,ειειιε: ιι:ιι:ιε:ε,ε:ιιι οπτιιειιιπο

:ο ειΤε οιιιειίιι, πιο: ροΓ:ιι οι:: ειιιιπεπιιιι: οι: :τοπ

ιιπειε ιιιπιιιιιιιιιπεπι ιπ:€ιιοπιιιειπ οιιιεάι, ν: εσπ

Π:: :πιο ιιε ι:ιεειε ποιοι: , οι.ιιε νι Π: ιιιιιιιιιιι:ιο πι·

ιεπ:ιοπιιιι: ιιιριιιι:, ποπ ει: :ιεεειΤε,ν: πιω:: :Με ιο

πιώ:: :πιο οι: πω::πιω:: , οπο ν: ιι:ιιιιιιιιιιιιιο

ιιι:εΙιιΒιιιιιι: εεε:ι:ιι::ι:ιιιπ , πεεειιε ποπ πι, ν: επι::

ιιι::: ίοιπιιιιιιε: εοιι:ιπειι:. Ωαιειιιιιι ει: :το οιιὸει

ιιοιι:: ρ:οεειιιιι ιιπιιιε ιπιεπιισιιπιο: πω, πιο:

:οι δ. δ: ειιεειιι:ι:, ποπ πιο:: πω:: Απο: Ρ:σεθ·

ιι:: ε: ι”ειριο, $ρι:ιιιι, ε:ειι:ιι:ι:, τ:: ιιιπιπιιιιιι,οιιὸά

ιιιοιεειιι: ει: οποιο Πιι,8Ρι:ιιιι:, ε:επιπ:ιιιιιιπ: πω:

ει: εσ οπο:: νειιιιιιπ πρωι: ιπ :ιπ8εισ ρισεεει:: οι

ιιιιιε ιπιεπιισπιιιι:ει· ιηιιιιι,ποπ ιιεπε ιπιε::ιι:,οιιιιιι φαει:: πρ.

ρισεεειει ε: ιρισ ιιΡωε,τειι ιιιιιιιιι οιιὸιι ριοεειιιιι ή: θ... ε:

ε: οποιο ι:Ριιιι: , :πιο νιιιιειιιιι ιπ:ειιεδιιι ιιιιβειιεο ω":

ει: ρ:ιπειιιιιιι:ι ρ:οειιι&ιιιιιπι νε:οι ιιιριιιι:. Μπι

$ιιιιιιιιιιιυ:οιιιιι πεοιιε ιιιεειε: νε:ιιι,Βιιι:ιιιι: 8.ε:εο

ιιιιπ:ιιιπ ει: ρι·ιπειριιιιιι ρ:οιιιιόι:ιιιιιπι νει:: , ω:

πιο: Ρ:ιιε: ::ιιιοπε οιι:ε:πιιιιιι: ; Γρεειε: ιιιιι:ιιιιι ει:

ρι·ιιιειριιιιιι εσιιιιιιιιπιειι:ιιιιιιιι, ν: Μιλ ΡΔιει· επιπι

ποιοι απ:: οπο:: ε6ιπιιπιειι.:Ειιισ ::ιεειεπι “με

:ι:ειιιιιπ ειιιιιιειιιι οποιο , ρει·ιοπιι:ιι , ε:ειιιιιιιιιιιιπ

ροι:ιιιιΙιιιπι : νπιιε ποιοι:: ιιοιι ιοιιιιιι εοπιιιιιιπιειι

πι: Ριιιο :ιιινιιεὲΓεειιπιιιιιπ :σε πε:ιιιιιιε ; ν: απο:

εοιππιιιπιειιιιι: Βιιιιιιιιι δ. νι πιο Ριοεει:ιοπι: ι (οι

ειιιιιπ ιπ:επιιοπιιι:ε: , νιιι ιιιιιι ιειιοιιι: οιιιεέιι:,

οιιω Ρ:ιειιιρροπιιπιιι: ιπ ιπιειιεδιιι Ρειιι·ι: ιπ:ειιι€ι·

ιιιιι:ε: επιιι·ειΤο ,οπο ρεᾶο νι ρ:οεεΒιοπι: πό επιπ

παιιπιειι:ιι: δριιιιιιι8. οιιι νι ω:: :ι:οεει:ιοπι: πο:: α”. α.

ποιοι: ιιι:ειιειΕιιοπεπι , οιηε_ιοιιι. ει: ιιιιιιιιιιιι:ισ ιπ- μιω;._

ιεπιισιιιιιι: οπιπιιιιιι οιιιει:ι:σ:ιιιιι, οπο :ερ::ι:ιεπιιι::

Μ! νσιιιισιιεπι , οπο: ιιοιι ει: ιιπιιιιιιιιιο ιπιειιιιοιιιι.

ιι:οιιιεσιοπιπι ποιιιιιιιιιι , ιεει νιιιιιι: οποιοι:: ιπ

ειιιιιιιιο :κι πι: , ωῇιριιι ειιριιειι:ιιιιι ειι.

Δ:: ο. πεοο,οι:ιιπρ:οριιι,ξε ιι.ιιεεο:ιίι ιιιιιιιιιιι- πι: μου. -

ειιιιε , πιει:: :ι:ορ:ιειιι ε: ποσι·οιειιι :κι εεπει·οιισ- Με·

πεπι νιιιε:ιιι: :εοιιιιι:επι: πω:: ιιειι:ιπ:επιιοπιιιι:.

Πιιιιιιιιι:ισ ποπ ει: ι:ιιοι·οοιιιι 8: ιιιιεεοιιειι :ειμ

&ιι. νειιιι πιειι:οιι:,ιι:πεε:ειρεάιιιιιιιι ιπιειιεάιιιι

ιι:,οιιι ε:ι:ε:ε ποπ ω:: ιιπιιιιιιιιιιπε ρι·οο:ιθ. νε:ισι

ιπειιι:ιι:. Υπειε οιιιι ι·ιι:ιοπε Επι:: Βει είιειιιιιιιι

π:: ει: νε:ιιιιιιι,ν: ει: Ριι::ιιιιι: @μιλά ιιιιτιοεπιι επι

Μισο:: επ ειΤεπιιιιιιιε: πω: ιιιιιιιιτιιιιι:ιε οιο:ιιιο

νε:ιιι. Είιο πιο:: ιιοε ιιιιιιιιιιιιισ ποπ ιι: ιιεεειιιι:ιο

οι:: σπιτι: , ει: ιιι.ιτιειι ειιειιιιιιιι: Ριιιο Πει πισω..

ιιεπ:ι οει·ιπ:ειιεέιιιιπ, οιιι ιιοε ω:: ει: :ιεειιιια:ι

πιιιιι::ι π: , οιιοει ποπ ιιιιιιεπι :πιο ε:επιι , οιιι μι·
ιιι:ειιε&ιιιπ ποπ Ρ:σεειιιιπ:: ι

Αι:ι 7: πιο: π:: :ειροπιιιπι ειι,Ριιιιιιιι ποπ πιο. Δι"ω

:ε ρ:οεε:ιε:ε πω::Ριπή οιιοιιιι ποιιοπειιιι,ειιιιιιἶ- μη». ο

πιοειι ει: ροιεπ:ιε 8επει·ιιιιιιιι, Μι πιο:: οιισεει :ο

ιεπ:ιιιιιιι.νπειε :κι π. ρ:σιι.πεοσ, $ριιιιιιπι $:νι πιο

ιι:οεει:ιοπι: ιι:οεε:ιειε :παρετε ιιι:πιιεκπ Ριιιιι

οιιοιιιι ειιεπ:ιετιιι οπιπ π:: οιοεειιιι: πω:: οιιο:ιει

Μ::ιι'αιιι, πο:: τοπιο:: ρ:οεειιι: ιιιιιιιι: οποιο σιιιε

ιΒιιιω ο @ιιοιι ει: ιρεειιιειιπι εοπιιιιιιιιιιιιπι ιπ Επιπ

ειπε: ρι·οιιιιθιιιι: ιπιιιιιιπειιιιιι:: είιπι ιιιπι::ι πω::

ποπ πιο:ιο οιοεει:ι:ι: ιιει:εοιιιιιε πω:: οποιο ποιο

:ιιιπ,ιειι οποιο οποιο οοιεάιι ιπ:ειιιΒιισιιε,νι [πρὸ

Λο ιι. ιιε8ο,ιιι: ΜΠΕ ιειρο:ιειετε,νε:ιιιιοι οισ- Μ $. ,"',;

εει.ιε:ε πω:: οπο:: εεπει·αιιιιο Ριι::ι ιπ:επ:ιοπιιιι- `

κι. Νιιιιι ιι:οιι.εοπιεπειει:ε:,οιιὸιι ρι·οεειιιι: ιιιι οι

πιιιε πω:: , ιιοιι: :::οεε:ιι: Βιιιιιε ἑι οποιο, ιπ οπο,

ιιτ8:ιειι: μια:: ρ:ιπειριιιιιε: εοπιιιιε:ε νι::ιι:επι 8ο..

πειιι:ιιι:ιιιι ιπ Ρ:::ε. Ντιπ ιΒιιιι: πιο ιιοδ::ιπιιιιι :ιο

ιειο ει: ιιπιιιιιιιιιιπε ιιιιεπιιοπιιιι, :πι Εεπε:ιιιιοπεπι

ιε:ειιιι



τω.

Μιμακ.

Ν” @Η

πω.: . «κι

πιτιστοπο

μπι! Βιετ

,τι Μπουά

ριτιἔ πϊτιαο.

το!

Χι! πιο.

Πισω.

π πω» εισδ

ω."

έττετπι πιο; εΠ”ετιτιοιιτετ ι·εοπιιιτο τ τω ιοτιοπε τετ!.

τισ πιάτο πϊεπεπτιε ιπειιτετπ , τπτ πιω οτ:ειριεπτιο

'ποτιιτοττι Ροττιε, ετιιτι πιο ίπποι ποπ οετ:ιοιοτνιπι

$ετιεττιτιποτιι.

Αι! ό. οτ811επε πεπεττοι·ο ποπ ροεπιτ , ποιό Ετ,

οιιιε&πττι τ:οπιττιππιεοτι 5Ριπτω θ. ειτττιπιεεε, ποπ

τιιιιιιιιωιπτιττο ετιοτπ ιπττιπΓετε;Οιιτπ @πιτ ιτι τπειι

ιιιτιτ. ιπ οοοιιιιετ νετΒο Γι: παπι οιιιεᾶοιπ ιππο

τιοτιοιιτετ εκρι·εΠιιττι , πεταει νοτιιππι πωσ ποπ Ετ,

ποιοι οιοιεδτυττι Γεειιπτιιιπι οιιιιτι εΠε,πετιιρε (επιπ

είιπι ειιε ποττιτοιιτ οττιπε ιπτετιτἱοποιιτ πιο ιτπο8ιπιε

εοπτείΠιπι, εο ιριο,τ1τιὸτι (πιω Οτι νι πιο: ιιτοσεΡ

ίιοπιε τιι·οεετιιτ ν: Υετιιιιτπ Ροττιο, Μπιτ ιπ Γε οι:

ιεθ:πτιι ιπτεΙιεάιιε ροτει·πι, πι πιο ποτιιτοιι οτ:ιπτεπ

τιοποΙἱ ιιιιοτέιπε τιεΙιπεοττιπι, οι ποπ τοπτιπ τεττπιτ

Μπι 8: ειτττιπίεει·, απο: ιριιιπι νει·ιιιιτπ οτι ιτι

ττιπΓεεε 82 ωτι1εετιιιεετι ιπ ιπτειιιεεπτιτ , οι οιοιε

άπτπ ιπτεπτιοποΙιτετ επιιτεΠιιτπ. Ατ νοιιτιο , ειιιπ

ποπ ιι: ειτρτεΒιο οι ιπτεπτιοτιοΙιτι ίιιιιιιιτπτιο οι:ιιε

@ή νοΙιιιιιιε, θεά ίσιο ιπειιποτιο οτι ιιω εοιπτπιτπι- '

τ:οτιιι· τιιιιτιετπ ιπττιιιιετε το ίιιιιιε&ιπε νι πιο το·

εειἐιοιιιτ $ριτιτπι 5. νοιιτιο,ποτι οιπεᾶοοηιιἴιειτ

ττιπΓετ:ε οι τετπιιτιοτιπε τ οπιο νοΙιτιο ο οπο ει εστω

πιππιεοτίιτ ιπττιτιίεεε δ: ιποιεόιτιοε, ποπ οι οιοιεᾶιι

ιπτεπτιοποιιτει· ειτρτεΠιιπι , Μ! ἴοιο ποιο τετιτιεπ

τιο οι ιιιτ:ιιποτιο οτι πιω ; οιιιεάιοπι νετὁ , οτι ποστ!

νοιιτιο τεττπιποτιιτ ποπ πιο τετπιιπιτιοε 8: α·

ττιπΓεεε εοπιτπιτπιεοιπτ. (Με εοπιπιππιεοτιο ποπ

είτ Πιιιιειεπε- οτι· 8επιτπιιι εοπίτιτιιεποποι , ποιο

8επιτπττι τιειιετ ιο ίειριο Π.ιοιετΐτιπε νι πιο:

ρτοεεΓοιόπιε οεειρετε οοατιιιοτοιιι ιιτπιιιττιτιιπ ετπ

ΡτοΒε πιτοι·ιπ Νεο ωτιιτει, ν: ιιιοτπ απο @τι-τ

πιω τετιπιπετιπε οι ειτττιιιΓεεε τ ιιεπτ ποπ απο

Επι” τιιιι ποτιιτοπι Ρ.ιττιο ιπ π: ιτιττιτιίεεε ετ πιο·

ιεξι:ιιιε ποπ τεειρει·ετ_ το; ιιιοτιι τοπτιιιπ όποιοι: τετ

τιιιποτιιιε 8:ετττιπιεεε πει·ιπεΙιποτιοπεττι 8: τει-Ρε·

ᾶπτπ οτι ιιιοτπ , οιιοτιτιι οτππιτ ετειτπτο, οπο: ττοπι

εειιτιεπτοιετπ τειρο&ιιπι πιο οτι Πεπτπ , τιιτι [Μια

πιο πο. Κοτιο: ειιιιι τιιιιε εεπ:τοτιοπιε ιιτ _ ντιπ

@πιο Ρτοπο8ετπτ 8: νιπιτ·οεπιτοτ,τιεοετ πιο μι.

το πιοιιβαε τποιετΞτιπε εοττιττιιιπιεοτι οτιοεοποτο π.

τπιιιτοτιο εεπιτοι·ιτ :τ102 σπιτι ποπ εοπιπιπιιιεετιιτ

δριτιτπι 8.επιίοιιιοι ιπττιιιΓεεε εότπποιεοτοι· Ηπα

πω. ιιπιιιιτπάο ποτπτο , ποπ ιπτεπτιοποιιε ιιττιιιιτπἐ

πο σπαει , ετιοτπιι ει οιοιετ%ιιτιο τεττπιπετιιιε εστει

ιπππιτ:επιτ , Μπιτ ποπ πι. Μ! ε). πε8ο,ο‹ι μπετο

τιοτιετπ Μι πετ ιπτειιεᾶοτιι πτοεεάεπτιο,τιοτι @οι

τι ιιπιιιιτπτιιπεπι ιπτετιοποιειτι,8ε ειτ τιτ.Ρατι·ιι. εποε

Βέτα τω: επιπι Φωτ ροτπιτ Ρετ πι Δεεοβιππ ειτ

ιιτιτπετε,1:σ ΠΜ, που 7ει·ύτσιπέ ποτπ εεττιιτπ ειι,τω.

πιοιπετπ ιτιτεπτιοτιοΙεπι είιε τιιΕπ·επτιοτιι @πιο

ιετπ Ψεειιι;νετιιπιπ επιτπ ρετιπτετιτιοποιετπ τετά

ιιοπεπι οιιιε&ι,τιποτι ι·επταιεπτοτ,τοπίτιτπιτοττου

ποοιιτει·ι πω» ο ειτ Γεπτ. ΔπΒιιΓι. οι ΠΙΝ: , που Υπ

·Ιυπικέτιι$ιτέτιο,οπτεεοπΠιιπιτ εΠεπτι.ιιιτει· νει·οπτιι,

εοπιιιτπιτ εΠ'επτιοιιτετ Ειιωω υπ : ποπ: επιπτ στο

ιεττπτιοπι κατω τετιπριιεοτ ω. τποτιιιε Ιοτιμιεποι,σε

Με: , με Ρ'ετ!ικιπ. ΡοΙιὸ ιειτοι· ιιιτ:ετετιιτ ποιο πιο

ιιτιιτιο ιπτεπτιοποιίτ ιτι εεπετοτιοπε ?ω Πει 8 πιιιιι

νπτιιιοπι ιπ ιπεπτεπι νει.ιιΤε. @και τοτιο πιο εσπ

ιιττποτ: ποτι·ι Ριιιιιτ Πει,ετιοπι οπο ιπτειιεθ:ποιιο , 82

πει· ιπτεΙΙεόιπιπ ρτοεετιεπε οι πιο” ποπ επιπι το.

τισ ιιιτειιεότποΙιτοτιε ιπ τιιπιπιε τα απο ποττιτοπι

πιει , επι; οοειτιεπτοιειτιοτπ τω” ποπ οιειτττο ρτιπ

ςιΡιπτη Βοηετατιωτι1ι τοτιο ιπτειιε&ποιιτοτιτιι?τιι

οπο, Τετ! εοπιιιτπιτ πιο ιοττποιιτει· ιπ τιιτιοπε Βι

ετιετιτιε , ιτο πετ: ετιτ ειτττο ποτπτοττι τετιπιπι Βετιιτι, ο

Μ! εοπίιιττιετ ιοτπιοιιτετιιιιιτπ ιτι τοτιοπε 8ειιιτι:εο

Δω οπιρρε τοτιο,οπιπ εοτιιιιτπιτ είιεπτιοιιτετ ρι·ιπ

ειριιιτπ ιτι τοτιοπε εεπετοπτιο , εοπίι:ιτπιτ τεττπιπιιπι

Όψει. Χ ?ο ΙΠ. Βε Ρι·στώιοκιιιιτ Μπιτ? τι,

πετ εΠεπτιοιιτετ ιπειιιτ!ετε , "Μετά νετιιτιπι μου:

ιε ιτπροττοττοτ νετισιιπι πω· ε ιτπιιοττοτ ιιτπιιιτιιοι

πετπ ιπτεΙΙιΒιιιιιεττι οιιιεότι; ετΒο εοτπ εΠειιτιοιιτετ

ιπειιιτιιτ Επι” Πει; οΙιοοπι εοπττο τιπτισηιοττετ,_
ποπ εο ΡιΙιπτ,οπο νετιιιιπι. ι

Λο 8.πε8. τποιοτ :ποτπ τιε τοτιοπε ιπιοςιπιε ε: ο”

Αιι€.Ι56.83. τιιι.π.·74. οι , ν: Πτ ρετΕε&ο ιιτιιιΙιτιπιο

οτι τπιτπ ρι·οτοτνποπ τερταίεπτοπτιιι ειφτεΙΤο:επτπ

@τπτ Μπιτ” δ. νι Με ρτοεείειοτιιι ποπ οτοτειιοι·

ντ ρετιτ·&ο ιιτπιιιτπάο οι! Γτιιιτπ Ρτιπειριππι τοπιο

ιεπτοπτιππι ειτρτεΠο , ποπ ει·ιτ ιπιιιεο. Νεο τυποι,

Τσε ρτοτ:ετιοτ ίιτιιιιιτ'ιπ ποτπτιι , ποιο ειιτπ πετ; ιπ

ιτιιτιιε ποπ εοπιιιτιιοτ οτι:ετιποτοπι τοτιοπεπι [πιώ

πρι; , οι ε_επετιτοττι οππτοεοτ , ποπ ροτετιειτ πει

ιτποΒο οι Ρι·ιπτιριι , σπιτι πιο νι πιο: Ρτοσειιιοπιε

ποπ οτιοηποτε τεπτειἔπτττ:οπο τιε απτο νεττπιτ ποπ

τιιειτοτιτποΒο ιιοπιιπιε , είιο ρτοεειιοτιι1ιιιτπιιιτιπ

τιιιτιιτο Βεπετιι:ο οπιττιοΙιτ.Νεε ειι εοτιεπι.τοτιο τιε το

Ίιο τιποτα ποιο Με τι Για ριοεειιιοπιτ ρτοεετιιτ

ετιώτιιιοτὲ Μπιτ ρτιπειριο Βιετιεπτι,τοπ1 τιιιοοτι πιο

τιοπεττι οεπετιεοιπ,οποπι ιρεςιιιεοπι.

0ύῇτὶτ 1°οβΙ τοπιο Ττιπιτ.μ.7. τοπιο. Ρτιπιὸ, ΒιιιιιιιιΜιέ

ποιο ιιιι€οΙοτιτ οι τοτιο , πιιιιο ιτιοπεο πιιτο οπᾶο- Φ·ο_ιφο

οποιοι».

»σιωπή

τει:..Βιιοττπτπ ποιο ιπ τετιτιοπιιιιε ιιτπιιιτιιτιο οι α·

πο εοπτετ.ιτυιιι 8επει·οτιοπιε νιτιεπιπ ν: Βιμ-ποτε:

ιο Βεπετειτιοτιε ιιοτπιτιιπετιοι,οιιοτυπιοπε νιτιεπ

τιιιτπ. Γιατι ποιο τιιωι οι ο Βεπιπιτπ τιειιτι·ε μο

εετιετε ιιοιιιετπ τμιοοτι οπιιιιο_ρτιτιειιιιο, οποιοι”

Ρετ ιε ρτοεετιιτ; ποπ επιτπ ιιοτπο Ρτοεετιιτ ιιττιιιἱῷ

Π80ιωιτροτειιτο ·επεπτι;ιεπιτπιπι,ο οπο” οτπ.

τιιιιπεντ τι μτιιιωριἶι πει· Γε τιτοεετιιτ ,Για τυποι,

ντ Ρτοττετιοτ Πωιιιτ ιο απο το όσοι Ρτοοεπιτοτε.Τπιπ

@πιο ὸειεᾶτπ οιιιεᾶιιιώ ιιτπιΙιτπτιιπι! ιπ ιιοτπιπε

ποπ τοΙΙιτ ρειιο&οπι 8επετοτιοπεττι ; ετΒοπεε ότι.

ποιο οωεαιτιο ιιιιιιιιτιιτιιπιτ ιπ·δριτιτπ δ. Τπιπ

ποιο τεττιιιππε οπ.ιοτιτ ποπ ποίιπΙοτ Πτπιιιτπάιπετπ

οοιεετιιετ8ο τα Μουτ Μπι τοΙΙετ Βετιετοτιοπε
ιο 8Ριτιττι 8. ι ο· ι _

Διὶ τ.Κει(Βιιε3.οπτιοτιιοτπτπ Βοτιιοτιιτπ πιο

οτπτιιιιτιι τ:ιοτιιιιττιε ιΠοτιι ειτοτειιιτ, οπο: όοειπτ,

οιπιτ,ο·ιθ. ρι·οεετιιτ Υετιιιιτπ :άξιο οπο: ΕοβΜ του»

ποιοι: οτιτπιττοτ ιπτετιτισιιοΙεπι επεσε οιιιεᾶιιιοτπ

ιιιιιιιιτιιτιιπετιι .σε τιιπετεπιιοτιι εΠεπτιοΙεπι Μπι

εοπτιεττι σπιτι Αιτειιιιιπο οοπιιττετε τιειιειιιτ ιο ει·

Πο Πειτε ΠΙιτττ,οπο ?τύποι ρτοεετιιτ,Μιπιπιε νετὸ

άειιττ Τιιεοιο8πε τιε ιιπ8πιοτι ιεπτεποτοτι, ο ποτ.ιοτπ

οΙιοποτο τοτιοπεπι ει: εει·τιε τσιπιττιω ρτιπειριιε

οι! πω” πινίιετιοιιτιει εεριιτοποο τιετιιιεοτ;πω

ία :κι νετιτοτεε Οιιτιιιιοποι τε|ιΒιοτιιτ εοπιιτττιοτιποε

πωπωπω επεοι.ιιτοτειΠοπιτιετπ σπιτι το ι·οτιο.

τοτπ οπτιοτιο,τιιιτε ο τιοιιιτοτε ποπ ιποερετιτε Ετ π,

πε ειτοοιιιτιιτο Βιιτ τεεεπε το Με τποιετι.ι τοτιο ο πιο

πω” ε[ε τιιιια,ωο οι [οι ρισττπωπι: “ει” ισιτε!!ε.

Μιτιο»ι_φιο π! :τετοιο @απο τσιι|ιιττττιατυπ.ιι ΜιτΙ:Μί Μ

74|ιμτο. ηπα εποπιπιιτπ ποπ ροποοε ιιοιιετ ιττιτιο-ι 4,"π πω.

8πο.τοτο5 , εο οποτι νι ω” οιιετιτ1τιπικ , τιι12 ειιι Ρ"!)#ρι-.

αποοιιτοτειπ οιοιτιοτπιπ ρττΓοποτοτπ ποπ Μπα,

τι: τιοποίιτ,οιιιο τοπιεπ απο πο” Βεπετοτιοπεπι

επρΙιεοτ,οτιτπιττιτοτ οιι ιιιΓο Γ.ιιοισ._ Επι· πιω πι;

ροττιππ οπάοι·ιτοτε,8τ τοτιοπε πιιτιποπ Ροτετιπιτ,

“επτιιιοπτιε 8ι:ντι1ιτοτε Τιιεοιτ·Βιεο τιοποτπ ιπ πιο

οτεοπο επεο2ιτοτε τοτιοπετπηποίιπι οι απο τιιϊω.ι

τ·τιιτιε·ιπτετ ετπετοτιοπεπι νετιιι 8ο 8ιιιτοιιοπεπι

$Ριτιτπε $ιτιιιιιτιοτππι Ρετιοτιοττιττι εοιιτιΙιετ απο

ιιτοτεπι 2' τ

Μ ο.πτ8.οπτεε.Μι τ.ρτοιιτροιετ. πιο. τω”

. ιι Ϊ·
ειριιτ οι ι.ιτ:ιιε ετιπειττιτ, ρττείετιιτπ Απειιίιιπο; πιό εωιττιτοι

· · τετισπει @έ

Ρετ εοπτ.ιεπιτιιιΐει·επτιοτπ ρτοτει:ιετε ?ιιιιιτπ ιπ οι· ρ*

τι. πι.

_ , ιζι.

δ; οι απ:: Βεπετατιτε εοπετιττεπτεοπτιπιιιτιτοι·ιπ- Ξέρω*

_ > _ειριο ιιιττιτι1εεε εοπΓιιτπεπτιο Ρτιπειριππι επ.π.- Μου

Βστοτβεστε. ιπ τοτιοτιε εεπιτι.Υποετετοτο.·οτ8π ΗΜ:Πει σε: τιπιιττι,επι τοτιτιιιπ τιει:ετ 8επιτιιο Ρτοτει:ιετε πιο

τι ο το τιποτε

ο



π:
πέρ::. Χ 1 κ. Β: ιππι20ωπ οπο:: °

:]π:ιΞ: ιωιιπ. Ν:: :ι:ο:: ::πωιιιπ ἴ:π:ἱπἰ_ οπο:: απ, ::Γρ:&ιιτπ οι! :Μάι οι:: θα Ρί'ΟΡω ά“Μ'ΕΒΜ

ο :ππιι3ιη :ό:ιπ::: ντιπιιτιιιπ:πτιιπω: οποιο: οπο·

::ρ::Ιιεινει Ρο::η:ιο Βεπ::::τιιι::,οο :::ἱοπ:: ο π. π::

:ιιΠοηο:πε.Α:Ι 3.η:8.:οπ_Γ::ι.πο.π: :τι οοι:::πε ω:

:Με οοι:::ιι::: ιιηιιιιτπιιιππ,ποπ ιοΙΙι: :ιό::::ιιι:ια:π

Πτηιιι:ιι:ιιπ:π: απ:: ρ:ιπ:ιριο Βιεποπτ:,ιι:ι:: τῶι::

π. πω:: δ: οπο:: ρ::η:ιοιππ: οι: νοΙτιπ:::: :πιο

οπο: οοἱ:ᾶο νοιιοἰιἱ.Α:ι : π. η:8.:οπι::ι. δ: :::οι·:ι.

ο που. πω:: ::: :ο οπο:: ::τι:οιηι:: νοΙι:πτπιπ ποπ

:::ιει: Ρ:ο:::ι::: :::ι:επιπι::: πω:: πιο ρ:ιπ:ιριο,

Σ: :πιο μ:: ο Ρ:ο:ιιι:ιτι:: , πο:: ::::8:: ρ:ο:ε:ι::: ν:

Ριιἱπ::ν:ἰ π όποιο: :Ιι::ι:ο:: νἰι::π: ,:ιτιο:: τι:: ι:

πο:: Ροιιιιιο::: ρ:ο:::Ι::: αποψε:: τω:: πιο οτι::

(Μο ρ:οιιιιθ:ιτιο,οο: :πιο ποπ :Χ:Βετε: οπο::

::::: ν: πω.

οιει>ν·τιιτιο :ως
Π· Π: ::ιειτιοιποι:ε απο::

ΕΧ ο τ. Ι :: Α π Α π:::πτο, 8: πιιπ:::ο Πιπιπ:ι:οπ:

οι·οοειδοπιιπ:,::: ποιοι:: ππιπ::ι::η,8: ρ:ορ:ι:

απο:: πωπω, ε::Ριι::η:ιπ ει:: ποιοι:: , ε: πιιηι::·πε

Πιπιπ::ιιτπ ι·οι::ιοπι:ιπ, :μια ΡιιικιΡι: οι:: δ: τει·

:ηιπι ριο::ιΠοπιιι::. °

εεοΤιο :

μι.: Ω ο· παο2β:: :·εία::οπ:.: πω::
έ:: Π:ο: Π έ

Ι ο πω. διιπτ :η Π:ο :ειο:ιοπ:ε ::::ιεε.Αιι:ι·

π: ει: :::ιιπιτ:: :η Τσι::.1:. Μ ::ι.::ί:::: , ρει·βικ

τω:: πο:Μπϋ::: πω: σ:: ΜΜΜ, πω:: α:: Ρωεκι, .9ρΜ.

Μ.: [ΜΜΜ α:: :::ι·οιπ::: ::[::::::: πι:: πο:: πιατὶιιἑιπ: μι·

βυι: Ματια) ν:: ΜΜΜ: πι::ι:ι·αιισβύ/Μι:2: ::::ϋ:ι:::
ο ωιιιέιτιπ :κ ιοτιοτι::·π , Π: πο:: π::ιοπ::: :Πι:ιι:8 απ.

Ρ:ΙΙ:πτπ: ποιηιπ: Ρ:τ:ἱ: ε: ΡΕΙ:: , οι:: :ο:::ιοτιπο

νά'

:νι

π:: ιπιποειο ::ι`::ι:π:ιι:. 1:πιιπω.:.τι..:ιι.ω Π:ο

Ι."Β;;,8. οι: "πιο Ρ:ο::ιιιο πο:: Μπι.: :ο πι:: ::Βο π: :ο

οι: και:: ::ι:ιτιο. Ι. πι:: οπ:ΙΙ: οτο:ιι::ί:ι:::: :πιω

ποιοι:: ::ιρ:άπ::: :κι οπο: ρ:ο:ιι:::πε: θ: ε :αιτια

ιο , οιι::η:ιο :τιιοο πιο: :ιιιι”:::ιη οπ1ωπ 8: παπά,

εισαι:: Μ:: ρ:ο:Ιτι::πε , δ: οι·οιιυάι:::: ιι: Πιι:ιπιπ

σο Μπα πω:: :ει:ιο.π:πι ::οπ:::ιιπ:ικ ::ι:::δ:ι:πι

πιο:: πω:: καιει:: πιτ:: Ρ::::π: δ: Μπι:: , δ: νηιπ:ι·ιοιιι:: ιπ

:πω ά τ:: :::πιππ: δ: :θ`ε:ί:ι:π: :π ποπ: “απ” ποπ πιο:

"'8::":',ΐ :::::το::ι1:-8: ::::::τι::::π:, :μια ποπ πιο: :ιιιι:::πι οι

;:.Μ ΜΙΒ ω:: 8: πωπω; π. ποιο: ρ:οιιιι&τιπ: :ιιιοι:επι:ι::

Μ."Μ·· : ρ:ο:ιι::::ητε , ει: π: 0ωππ ποπ ποιοι: :Επι :Βιοπ

πιο, ΜΗ ο:: :πωπω π:: ::ριιΒη:::, οπο: Μ:: ει:

οι:: :ιι:πιιοι:π: οποοιιτιση:π:, ποπ:: ::Ισ.:ι:::: :Π

:ιιπ: :κι πιιιι::π:. Ιιηοιι:::: :απο :Πιιίπάιο π:: ιι

ιπι::::ιοπ:η: :π Π:ο, πο:: ο:: ποπ οι: ιητι·ιπΓ:::: 8:

:Π:πτιι:Ιι: που: π:: :ιιιιτιπει::η:ιοι:: , Μ! ι::::ι:ι:π.

πω, δ: π: :::τ:ιι:ι::ο ιιιη:τοπ::, πιω:: Π:ο: πιω.

:ε ποπ :Μαιο Οοπιιι·ι::. ::ιο.:ιοπεε :η Π:ο «πω.

:ι:ιιη: Ρ:ι·ιοπ:: τω”.

3 Ο ι ο ο π. Η::::ι:::ιοπ:: ιι: Π:ο τω:: ιι:η: πο::

'ΟΜΜ; α” ιοιιιπ: ι:οι:η:ιοιπ πιο πι, ιο:: :ποιο ι:οπποί:ι:: :Πε

.-:.σ.φι·::ι. Μ. ει: :οπτ:: πω». π. ρ.φω.8.:::. ι. ώ· οφ”. οι 1.

Μ.: με:: :ή 3. πω:: :ιο:επι:: , ιεοι:ιοπ:::: τ::

'Ο Μ:: Π::ιιιι:ιιιτη Ρ:ορτιιιπ: απ: οι, πο:: :Πε ποιό τε::
Ε"Μ°°Μ”° π, :ίιι:: Ποιό π: :ο::::ηι:πο ::ι:::ιοπι ::ιτιοπιε .πιοιΙ

πιστα:: :απο :οπιπ:ι:η: :Πο οτ:ι: επι: ::::Π δ: τ:

:ἰοπἰε. Ε:: :πιο ιπι-::::η:, τ: πάση:: ο:: ρ:·ορ:ἰ:ὶ τ::

8πι:::6.ιβ Ποπ: δ: :πωπω νιτιπ:::, πιω :ιει-ιιιηιιτ:: πω::

οποσ». π:,ιιιιιιι Ροι:::: Π: ::ια:ιι:ο. ε:: 6'.Το:.:.:.:0€_:;:.πο.

::Ι:ιτιοπιο ν: π, ::!ιοι::ιη:Ιο :Πο π: ηο:τ1:5 :ετιι:1:,

::ιιοποπ:ιο το:: :ρο::οεπιιοπ: ::τἱοηι: :·Ιοοιιιιιπ9

::ι:::π: ει: :πιο :το οι : πω:: Μ:: ει: ρ:ορ::ιιι:: :ειπ

τιοηιε , ν: ::Ι::ἰο πι. πω:: ιι: Κα. 8.Τι:οιπ:: :Πε ·

:κι :·εια:ιοπι: ω:: :ΙιιιιπΒιιι:ιι: :ο :Πο .οι :::τιο::ιε;

ι::1ι:ιο:_π:ιιιι::: :Η ιη οπο:: :εισαι , οοο :η Μ:: πο. ΜΔ

οι:ο:πι:οπ: ::ι:ἰοπἰ5. _Ρι:π:::ιπο. π:: πω: ΜΜΟ· θ·

π: Μ:: :ιι ρι·οοιι:ι :ιιιΐ:::π:::ι:οπιιι:ιιτιο: πω, Ε"'Μ·.π"'·

δ: :ιιιιιπ&ιτιπ αποτο: :ο οι::πι πι: τ:: ιΒιιιιι· οοο::

:σε οπο: ::::ι:; οπο: πιοιΙ ποπ ::ι:ι: :οπιιι:ι::::, δ:

:ιιιοποι:::: ποιο: :::ιιτ:τ. δικ!. :ει:ι:ἰ0Μ5 :ΜΜΜ

Τοπ: και:: , τ::ιι::: :ο ιηιιιε:τη :Πιιιπ:Βε: πω:

π:: α: :::::π: οι: :::ιΙ:. Οοπιι::::. ::ι:::ιοπ:: Π:ι::- οσπί::::δ

π: :::ει·:επιτ :·:::Ι:::: ::ιο:&ππ:,8: ορροι::ιοπ:π: :κι ο

ἱπι:ἰ::· με: πω: α:: Μ: πιο:: ει:: :ποτού ::δ::1:1: .

::ι:::πόι,::ιοι:Ξεπιιιι.ιι:ε :::::::πτ,ιιιιει::πι:ε ορο::

ιῖ::: ο ροπ::π:ι:ι· πικαπ ιοιπ:ειιι::: τι:: :Πο οι; “απο

ο:: :Ρίο οι ίοι·ιηοιι::: ιπ:ρο::5: π::τιι:ειιπ, ντ ιπποε

τ:::πτι:::9, οπο: οι:ο::Ι:πτιπαιπ:πτ , δ: ιιιη: :::::η : ει::

Επιριι::ιτ :ιι:διΈ καιει:: ::::::::ι ο ίπποι: ποπ :αι

π. Ε:: πο ι::1ι:ὶ:ιι:, ::ι:τἱοπ:: Πιιιιπι:: πο:: πιο:ιο

:ιΤ: τι:: :ε . :πιο Πιο: οπο:: :Με , ν::ίιπ: πω::

::ιιιο ιππ: πάει: πι:: τω: ιη Γε. Α:: ιι:η:ι. οποοιι- 5

το: πω. π:Β. : :: ::ιπ:ἰοπἰ: ι·:::ιιε , π:: ::οιηπ:ι:η: Δ:: [ο

::Ι::ιοπι ι·::τιοπο . :ίιι:: Π: ρ:ορτιο :ιιιιοι·:ητιπ π. ΜΜΕΡ

ιιι:ο_:·::ιιιε, :ιιιιιπΒιι:ο: Μπι:: : ::ιοτιοι:: :::τιοπιε.

Π: :το 3. Β:ιπ:πι·ιπ Π:ο τι:: ::Ιοι:ιοπ:: :αι

ι:ε; Ρ:::::πιτ:::, Ρτιπιιο, 8οι::::ιοοειΠιο:: ::::ι:::ι· ιπ

:::· Γ: τιιιτιιιειο. Ε Π:ο: Με , πιά: ::οπι:ει:, ω: τι::

ρ::ιοπ::: :ε::ιι::: παπα:: ιη Π:ο ; πω:: :αποφα

οπο :οπιιιιιιιιιι: Βάπτιση: :Πιιιπάο :ο πι:: ι:ιιι::::

Ηπα:: Πιιιιη:: ιιιοι:οπ::::ιιε :ιι , απο π:::ιι.ιτιο Βιβή::

ροι:ιιι::: , ν: ::::ηιπ:::ιι: οιι:ιπο π::ιοπ:Ιι ιιιοιιι::π- ΠΜ::

:ἱἔ:; πω:: ο:: :πωπω ει: :ι:ιιιο:τ παω:: :ποιοτι

ω:: :οι::ριετσε. Φι::ν:::ΐ Μ:: Ρ::ιοπ::Ιιτπε ει: π:

η:::ι::δ. ιο::ι::::ιο ρτοἀιιᾶἰιιὲ. ι::ἱ πω:: :τι Μπα,

πρωτ:: :ιΤ: ::οι::ιπιπ: , ποπ :οιοιιιτειιπ ;οι:ιποπ:ι::

::οιοι:ιττι:π οο ἰπιἱπι:::::π: Γι:: π::Γ::ΐποπι:_, :οπ:- .

π:::π: π: οπ:πιοπ: ρ::ιοπἱ: Ι3ιιιιιιιε. Κυτίο: πω: -·

οι:: ::::Γο::::ιι::: :Η :π ηπτι::ὲ`: ρε:ι::έ:: ιπ::Ψάιπ:ιι)

ρ:οάι::ί:ιι:& :κι πιο: ο:: :ᾶιιε ιπ::ΙΙ::5:πε, 8: νοιι:π

πω, πι:: π:: ποπ Ροτ::::, οιιο:π Ρ::::πἰ:::._ Νοτη

ο:: απ:: :οπι:ἰ:ι:ἰ :ι:ο::ιπ ::::ιοπε :κοπο ρε:ιο:ι::,

ρ:οιιι::::π:ιε π:: :::ι::η ιπτειι::5:ιιε ::ι·π:ιπιιιπ πο:

:::ι::::τι::το ιἱπιἰιεπ: π:: :πο:1_ιιτη ιπ::Ιι:θ:ιιπιιε ιπ:::Βιο ·· η

π:: , ::τ:1ο: απο ο:: :πωπω 8:πίτι, ο:: Μι.

πω:: κατώι:: :οπιι:: . π:ιιη::::: Ρπτοοπιππω 7;"

ποπ ι::ιο::: Πωσ: ιη::ι:5. οποια: Β: ρ:ο:ιι::ἔ:ἰοπ:3 Ρ::[Μπ ι.

Η:: ο ι: οι:::ιιι:ο:ιοιπ: Ρ::ιο::ι::. Ν:ιτπ ιτε:: πιο: °ή8_ι"°Ρ':”

Πει:: ι:ι:ο::::, ν: Ρ:ο:ιι:::: π:: ιιι:ιιη ΡιιΕπιπ , πο” 'β ".ρ· . Ι

τοπ::π Πισω οπο:: πω:: ρ:ο:ιιι&ιοπ: Επι: , πο::

οπο:: ιιι:ιη: ιιιοιιι:επτ:::.ιπ οπο::τπ::Μ πιο:: πιο·

:ιπ:θ`τιοη: ἰριἰι:: ρε:ίοπειι::.::ιε. Οοο ιιτ,ντ Ρ::::ιπι.

τ:: ἰπ Π:ο π::Π::ι:: Γ::ρροπ::: :οι:οπ:ιη ιι:πό:π:ιι,ν: -

ιι: πιο απ:: :ιτιο:ι:::πιπ:::δο :·:ιιιιι::, που: Ρ:::ετπϋ

το: :::ει:::: π:: :οπορ::ι: π:ττιπ:: Πιιιἱππ: ιπ:π:ειιιι:

τ::.8: ε: Γ:,ν: ::Πε οπο:: :ιο::οιοι::νιιιι πω:: πιο::

:ιι::ΐ:ιοπ: δ: οιι8ιπ:.Κειιιο:Ρο::::πι::ε πω:: :σου

ρ::ἱτ παπι:: Πιιιιπ::,ντ ρ:ορι·ι:::: ::οπΠιτι::πε :πιο

:Πει Ρ:ιιηι::η Ρς:ιοπι:πι Ρ:ο:ιι:::πτ:τη :κι ιητι·η;:::::.

το ν::ο :οι:οπςτι: πωπω :κοιτα , ν: :ιο:ι:ι:πε ι`ι:ρ..

Ροπ:η: ιποι:θ:ιι::: :οιηρι::πιπ π. ι-ιτιοιι: Ρει·ιοι:α

ρ:ο:ιπ:::πτι:. Β:τιοπ:ιιιτ::: ποια:: , :πω ι:: ν:ι:οπο

@Πω Π©€€Πθϊἱὸ ΡΓΩΓ:4Π:ΠΓ2 εις] Ρ:·α]ηςς;ηςιμω, νε'

:απο :πιο ρ:ο:ιιις:πόι , ι:πο::ἰ ποπ ποτά: τοπω

ριο:ιιι:δ:ιοπ: Γι:ἰ τ:::1:ιπι δ: ειι::Ρέιι:: :Ιιο:τιιιι οι::

ωρροπ::Η:1: έ δ: πο:: :::ιιιρροπ:τ:τπ: :κι :καιω

&ιοπ:πι π: :::π::πι. δοπιι:::ιιπ: :παπι Ρτἰη::: ο:ι·- 8

ω... Ραπ:: Ρ:: Ρ::::·ιπι:::τιπ: ιιηριοιιιιᾶει:π 8: ο π. ρ"Αποπ κ;

·ιο€9πό8 Ι'9ι::::0 Ρ©τι0π::ιι5. πο:: Επι: Ργοςιπ&ιοππω εσπστπ::::

εοιηο::ἰ:



. Πω.9:42. Χ. Π: :Πιίιιικτι

τιιιια ριο:ιιιθ:ιο,δοτιιρέτι:·Π:ο]:ιι Ειιια:ιο.Νατιιἔ

τιιιατιι ιιι:ιιοα: @τιποτα Ραι:τ , ι: 8:τι:τα:ιὸ , (τω.

Μπιουτ: :ιτριιτιιι::ιέιτι ιιιτ:ΙΙι85τιι. τιιιοιιιαιιι

ι.. Πιιιιτιιι τα:ιοτι:τιι ω): ρωιω, :Μι ρτο::‹ια:

-:τιαηιια:: ω:: ρτιτι:ιριο ρτο:ιιι::ιι:ι , :ιιιι ρισ

Ξ·ι:ται ρ:τΓοτιαιιε :τι: Πρ:: : τρια: ρω τα:ιοιι:

` ιιτιατιτιιιιαιι:: ρτοτιιι&ιοιι:ιιι ρ:τιιιτια:. Ρτοτιιι&έι
αιιι:ιιι Γ::ιιιι‹ιἔι ρειι-οτιέι αξια ιρΓο ιιιτ:ιιι8:ιιτιι ι, :αιτ

ω. ιερά.) ρε:ιιιιιαιιε :οττιρ:::ιιε Π:ο , τι: τρωω:

μια:: , τιμή :οαιιιωι:τιι· τω.. ρ:τίοτια $ριιι:ί`ιι$.

Η:::τιιιιι , τω: ρτο::τιιι ρ:: πω.. νοι:τιτιι, ω!»

ρωτά: Ματια-Πι ρ:ι· αό:τι ιτι::ιιι8:τιτιι οτιΒιιι: ρι·ιο

τ:τιι ; ως:: ω:: τι:: ροτ:Ω , πια Ειρροιιτιι ρτοτιιι

ιι- Μάι. ατο:: Μή, Π:: :οτιιρ:::τ:. 8τιρροιιι: :τρωω ριο

.βιω?ω σπιτια: 6.ιιτιιωι ρτο::ίιιοιι:ττι,ητια ιιια ι τ>ιτω,ει

ιιτιειιι: ρτοειιι:ιιι.ιτ. @ε τω: τιιτιιιὶι τιιτιτιο α Πιο

_ς τ ρτιτι:τριο ρτο:::ιι: , ιιιιατιι ρ:τι`οιιιιιται Πρ; , τω. ί:

Μ.: τιιιι:τια :ιι πιο ιιια

Π τ ο ο 4. Ριπ::τ Με τι:: τ:ια:ιοτι:: ρετιοτιαι:ε

:οιι::τι:ιιτια :ιι τιιιατ:α_$ριτι:ιοιιιτα&ιιια Ραιτι Η·

ιιο:ιτι: :οττιτιιιιτιιι. .9.Τιττι. ι.ρ.ιι.ι.8.ιι·:.4.τ'ι· τι. μ ..τικ

ό' ετιιιιιιιιιιτισ 1°ιισσια:(:.ιιιτιε ορροιιτατιι ι:ιι:. Με". ι.

μι. η.τττ:.4.ιιι/ρ.ι..αρρ:ιια: :τι·οτι:ατιι:ςιιιρρ: :ΐιπι

ει: ρτιιιειριι<ι τ:τι:·ια:ιι τω:: Ποτ. :τιι:ι:τιτ:τ ει:τιιι·

:α:τιτ. Ποτε:: :τιιττι ιιτι:ε,ιτι Π:ο τιτιριι::ιιι :με ρτρ

ι::ιιιοτι:τιι , ντιατιι τρια Μ:: Ξι Ρα:ι·:, αιτ:τατιι , :μια

φωτ: ε:: πως; ρτοτ::ιιηιει:ιιτ :1τιαττιοτ :ροτ

::: ροτιιετ: τ:ια:ιοτι:ι,ιιιιιαε ρω :ταινια ρι·ο::ιιιοτι::

παπι ντιπ1τιωτιιι: ρτο:ιιιΕσ ιι.ιια:: ρτι:ιτ:ιριιιιιι,α ει::

:Πι δ: ::ττιιιιιιιιιι, ατι :Μπι :ίι: :τΒο ιτι τιιιαιιιε ρισ

ι:ειιιοτι: ροτι:τι:ια :ιι τ:ια:ιο ριοτιιι::τι:ι: ατι ρτοτιιι

&τιτιι. 8τ·ρτο:ιτιάι ατι ρτοότι::τι::τιι;:ριαι ιτι τ. ρω:

::ιιιοιι: :ιι Ρατεττιιται, δ: Ειιια:ιο; ιιι α.. $ριτα:ιο

:ταιρι Ριπή Βιιοέιιι: τιιιιιτιιιιιιιι :ι δ: ραιιἱτια , :μιὰ

πω.: Ττιτιι:ατιε ρ:τιιιιια :οιιριττιιιιιτ. ι8ιτιιτ μα·

τ:: σ:: ι·:ια:ιστι:ε ραι·ιοιιαι:ε τω.: :ιι τιτιατ:α εμε

ι·α:ιοτιιε τω: , :μια Ρα.:ετ ε: Ριιιιιι ι:ι:ι·ατι:ιιτ ατι

$ριτι:τιτιι δ. 0τωιι; ιιοτι :τι τιιαιοι· τατιο,:τ.ιτ ατι ι.

ριο::ιΠοτι:ιιι τιιιρι:2 :ταρω τιιιι::ια τ:ιατιο Ραετιι

α‹ι Βιιιτιω,8: ΡΜ ατι Ρα:τ:τιι,8ι ιιοτι :κι α. τριω

τι: ατι $ριτι:ι.ιιιι , τι: $ριια:ι ατκριτα:οτ:τιι , :ιιτιι ιτι

κάτι:: ρτο::Πιοτι: Πτι: ::ιι:τίι :ότιι:ιοτι:ε, ατι πιο·

:παπι ι·:ια:ιοιι:τιι ιιιτιτιατιατιι τττιω1ια.Μωρ: Γατι

τιατιι:ιιιτιιιι ρ :ιιοτι :Η ιιατιιι·α ; κα:ιοιιιτιάαιιτιι :μια

τι: οτιΒιι ρι·ο:ιτι::τι:ιε; δ: :2:ι·:τιια Μ. Γεω τετιιιιτιι

ι·:αιι::ι· :φερω 8: :ιιιΓτι:ιιι τωρα ιτι α, :μι ω:

ρ:τιοιιω μι... ρωτιιι::τιε ό: ρτοτιιι6ια.

:οικω ι. ι·:ρυετια:,ντιατιι·τ:ια:ιοιι:τιι €ωιτι.ιτι ιτι

.κι , :τι ?αεκ δ: πω: :οτιιιι:ιιιιτι:ιιτ ρ:τ ::ια:ιο

τισ. Με: ι·:ριιετια::οι τω:: ::ιατιι τ:ιτιιιοιι::ιι.

Ποιιιιτι ρ::Γοιια :οιιιιιιτι:α ρ:: τ:ια:ιοιι:τιι πω::

νιτ:τιιιε τ:ι::ιιιιιιι ρ:τ αιιαιιι κια:ιοιι:ττι τ:αι:τιι ι α

ιιοτριι ροιι:: :πια ρ:τίοιια σειρ. Ματια: πω.. ρ::

τ:ια:ιτιιι:τιι τ:αιι: ι:ιιιι:ιτιθ:ισιιιι. Κ:ιρ. ω” :ιι

· ι·ατιο :τι τ:ιατιοτι: ρτα:τιι:αιιι:τι:αιι_, τιμη α:μια:

::ίρ:άιιι, ε: τι: ιτατιι::τιτι:τιταιι ιιιιιιιιι:τι::,ηιια δ:

ιιιιιι :οτιιιι:ιιι: ιιιιιι:ᾶιιιιι. Ται:ιιιιιι: ι·:ια:ιιιιι:ι οι.

τω.. , τι:: ιιοτι Πρ: ροή ι·:ιιι:όιιιε επι ::ττιιιιιυπι

τι:: :οτιιι:ι:ιιιιιιι ρ:τιστιαη Πιστή:: ιιιιιιιιιι:ιαι€5 α

ιιιιιατ ι:ια:ιοτιιιιιι- :τατιΓ::πτι:ιιιαιιυπη ατι:: :Μεξι

ω.ιωιιω ιιιιι:ιαιι:.· Ατι:οτιιιτ. 1. "σεφ, ρ:τιοτιε

τιιιιιτιατιι ιιοτι ι·:ιεττιτ:ια:ιοιι: τω: τιιιιιτιθ:ιοιιιι :τι

αιια: ρ:τΓοιιαιτιιιιιιιαε ;ςι.ιια :ιιτιι ω: ιι:τιιιιιιιδια

τ:αιι::: α :μιιιιιιι:: αιιιτ ορροιιια ι·:ια:ιαιι: , ΐ:ιριιι

τ:ί:τ:τιι· ι·εια:ιοιι: τ:ιιιι :ιιιιιιι&ιοτιι: κι σρρο5:ατιι

ωττεια:ιοιι:τιι. α. τι:Βο, ιιοτι ΡΟΗ: Ρ:ιιοιιατιι ει::

Μπι τ:ι:τι·ι ατι απ:: ρ:τιοτιατι ι·:ια:ιοτι: τιιιι:τια ια

ιιοιιιε α: άι; :τα :οτιιιιτιιιιιιτ ιτι Μ: ρ:τ[οιιιιι: φαι

ρα&ο Ρα::τ δ: πω: ιεί:τιιιι:ιιτ ατι $ριτιιιιτιι 8.τ:.

ιατιοιι: $ριτα:ιοιιιε , :οι τατιιε·τι :οτι :οκιιιι:τωρτω

ιιι «τ. ρ:τιΌτιαιι.- 0Μτια.ν α. ει ιτι Π:σ απο: τρια

Ά

α·

Οιπιβύπ

κυττιτ.«Η:

σιιέπιοΜα.

4 ι τι,

βοιήι·.

ιι.

Ποιι|ιτιπ.

ΙΕ.

@έτω..

η
ρωέτ. α..

..° Ύ.. Ή. α.

” 1:τωττωιιϊ 5.8 7

πιο: τ:ιτιιιοιι:ε ;:Π:ιιι τιιιαιιιοτ τ:: Με αιιτ:τιι :κι

ιιοτι μπει: ; αιιοτιιιι ατιιιιιτ::τιτια :Πει ιτι Π:: τρια

τ:ττιι:αι, τι:: τω. απαιιι:τιια:: :ιαιιιιιατα :Με Οστι

τω. 8:τιιι:ια ιιτοιι_ιτιιριι:αι,τιιιιι:ιριι:ατι ωω-τω,

ιιοτι ιιιιιι:ιριι:α:ο ιιιρ:τιοι·:: δ:: τ:ια:ιο :Η ιοί:

τιστ :τι και: Ειτε: ιι ιιιΠ:: ιιιτιι:ιριι:ατιιιιτ τ:ιατιο

τι:: ω”, ιιωι:ιριι:ατιιιιτ τω. Κάτι. ιι:8.Γεςιι:ι,

:μια $ριτα:ιο α&ιτια ιιοτι ροτιιιιιτ ν: τιιιιιτιά:α π,

τ:: ι·αιιοτι: :ατι:Βιιιι ι Ρα::τιιι:α:: δ: Ειιια:ιοτι: ::ι·

ε: ιι::: ροτιατιιτ , τι Δια-ιι. ιιοτι ροτιιτιιι· ν: τιιιιιτι

&α τ:: ι :μια τω, :ιιιιι Η: τω: αιιι:ιιι:ιιιιι 8:ατι Μ;

ιιοτι τιιιιι:ιριι:α:τιτ ,° τιιιι :τι ττιι.ιι:ιριι:α:ιοιι:ιιι Ιω::

όιοτιιιιι.Κ:ια:ιο νιιτὸ,:ὺτιι ε: τω: τ:ΐρ:ᾶιιιιιτιι.ῶ

:ιΤ:τι:ιαιι::ι· ότι αιιιιτι ο ιιιιιι!ιριι:ατιιτ ατι Με:: :ίσκι

:ιριι:α:ιοτι:ττι τ:τιιιιιιοι·ιιττι. Ωτιιαι8ιτιι: Ερωτιο α

&ιτια ιιοτι ει: τιιιιιτιά:τι ι·:δι Ρα::ι·τιιτα::δι_Έιιιαιι6-_

πω, ιιοιι μια: τιιιιιι:τατι ν: :ματια τει; Πω: ιι:: :Π

ι:τι:ια, (μια Μ: ταιιοτι: τιιιιιιιρυιιιιτ ι τ:ια:ιοτιιιιιιε.

Με:: ιιιιτιι:τατι ν: 9ιιαι·:α τ:ιατιο,ομιια,ν: ιι:: ιιιιιι

:ιριι:::ιιτ,Γ:Ηι:ι: ν: τ:τω ιιιυιτιριι:::ιι: ::τιιιιτιιιι.

. Δε! ρω. ιΕτιιι:ιωτι:Βο, ιιιιιιτιριι:αιο ιτιιι:τιοτι μ' '

ζἀρτυἑ.ῇΐ.

Μαι.

 

ιιι τ: τ:ιει:ιιια , ιιιιιι:ιριιωτι ιιτρ:τιιιι, φωτιά: του!.

:ι.ριι:ατιο Η: τιιιι:ίιτιι :ιι ραπ: ι:ττιιιιιι. να:: ναιια

:ιιταρρ:ιιατιο , :μια ιιι αιι:::::ι:ιι:: Μπιτ:: τιιιιι:ι.

ριι:ατιο ρω:: τ:Πιιτιοε ; ιτιτ:τιτιι`:‹ιτι:ιιτ:-ρ::ι:ε τι::

Μ:: :ρ ατι ιιιυι:ιριι:α:ιοτι:τιι τ:ι τ:τιιιιτι:ιιτ ττιιιι:ιριι

:ιιιιο τατιωι. ατιτιιττιτιριι:α:ιοο:τιι ιτ:ια:ιοιιιι ΜΗ

:ετ ιιιιιι:ιριι:ατιο ::ττιιιτιοι·υτιι , ιιι Ε:τιωτιτρ ιιοτι Δ:

ΠιιιΒιι:ιι:: :ιι πατατα κι τ:ια:ιοιι:ε α Πιτιειαιτι:τι:ο.

()οτιττοιι:τιια άι:: ατι ρτα::ςτ ιιαιιιιιατυοι· τ:ια:ιοἔ ρπ:: ιιιτι:ιατιιιιτι οτι€ιτι: ρτοιιιι::τι:ιε δ: ιιτοτιτιθ:ι,αι:ι- Ρ°,Ι”Μ

ιιιιτι:τιτια: Πτι: ..και ιιιιιτια:αι ιτι :Παω , 8: ττιιιι:ιτυ- '33' ω"

τω: Αιιιτιτιρτ.9σοτιοσ αιττττιΙ.3·.ατ.ι..ό· ι: ι.τιι|ι; 31.9”. ἐώρπώ

π. Ριιιιτιατιι. ατι :ιι ιιιιιτιαιιιιιι τ:οτιςιιττιιιι: οτιιτιια: . .

ι:ιιμι6:.ι : τω. :κιτειιια ::αιι::τ :ιιιιιιι&α , 4.1ι.ια:ιιιιιτ

ρ:τιιιτιω , αυτ: ταιεςι:ια:ιοτι:ε ιιιιιιιαιιτ; ιιιτιτι:τω:τια

:τι τ:αι:,τ1τιόιι :Η :Ματια Πιιιιτια, ιιι Μερα: Πιρ

ροιι:ι5 Οοττιπιιιιιι€ατη::ι·τιιιτιιιετ:αιιε ,:1ιιι :ιι ρετ

τω. ορροιι:α. ιριτιιτ ιιιιιιι αει, οι:: ιιιιιιιιι ω...:

και:: Πρ: Ν:: στι:: , (μια Με...: ςιιι2 τ.....τ.ι.

ιιι::ι:ιττιι ειιιιατιιιιι τ:ια:ιοιιιιιιι , ε: :τιτιεπι τιιιτιι:το

ιτι οτιιιιιιιυι :ιτττ:τιιιε ,ιιαττι :.τιωι ιτιτιιιιιτιέια Μ.

τι:: Πι πι:: τω.: τ:ια:ιοιι:ε οτιιζιιιιηςιιτ :ι·εστιςιή

ω.: τω.: τ:ι..τερα:: ιιτιιιΙιευτιιτιι:,::ητιαιιτα:ιε, δύο.

Οοιιιιι·. τι ρ:τιστιαι Πιιιιτιαι :ιτ:τ.τιωηρωει , Πιπι

ειαιτ:τι: τ:αι:τιι τ:ιαι:ιοτι: ιιιι:ςιιαιιττιιιει τη.. ν;; α.

ς;υαιτήρτιάατ: δι:ιι:τι: Ζωα: τ:ια:ιο:ι:τιι @Με

τ2ή.8: " Ν ° ` / ·

Π 1 ι: ο ός. Ρτα:::τ τιιιαιιιοτ τ:ιαιιοτι:ε ευρω:: ρ κ.

ιτι οι·ιδιιι: 8:τι:ταιι:ιε, :ι μια, Γριτιιιι:ιε δ: ιριτατιτι :ιιωιμ

ιιοιι Πιο: αιια ::ιαιτιοιι:: ιιι Πω. Μ:: τ. μ. 914.42..

4η.. μ. τω! τι. ά :ρωιιιαπιι Μου/ι. Ε» τ.τιώ..3ι. ό· τι,

ΡΗΜαφο .ιιρειώΠο.ιτ ι_:ια:ιοτι:ε μι: [τιτιτιατι:ιιτ ιτι

νιιι:αι:, ατι:ιτι τιμιιτιι;ιιιιιιι:; τι: τω:: Εχιι-Βιιι Πω

Μ: ροιιιιτι:: ιι00ιιιιιρια:αιτι ντιιιατ:. 6τωια; τι

ω... άι. ρεα:ι.ι€....τ ιιιτιτιατρ:τιττι τιιιιωσει τω. 1:,,,ρ,.,,π

απ· ; Επι: τι. :α :μια ρ:τ ιιιιιιιΓτιιοτιιτ:ια:ιοτι:·έ πρωι. ω ω.
ιιιτωιωι. ::τιτιαιττα:ιε, δ: ιτι:τι:ι:ατιι τ:ι`:ι·τιτι:ιιτ; τ:-24":- 'ι

Πάφο:: ιιοτι ιιι,τι: , _ω6 ιρ.:ιοιι:ι ιέιττιιαι:ε , ω.: Δ'

ιιιιιτιατιι:τι:α,ττιμτ,ιιτι τ:ι:τιιιιττιι·: αιιαιιιιταει·:ιατιρτι:

ατιιιιιιι:αιι: τ:ίτττιιι· ατι αιτ:ταιιι : αιιι:τιο ..-.ι..ι.....

Βιιιιιιιιιςιιιιι; τςι:τιιιτ αδ τιιιατιι αιιι:τιιτι:τιι , α: και;

6ιτιιιαιιιττι ιιτιιιιιιτιοτιι κι Π:: ιιοτι:: κι οιιιτιιιιιιέ

:ιιττ_:ιιιι: ,ιρια ι:.τια:ιιιι ια:ιστι: :τιιτ.έ ρ:τΙ:τια· :ιι

:πρωτ Δω:: , @φαιά , :ιετι:τιι ιτι::τ Ε: πιο: ιι

:Πιτ πι: τιιιτιι:το αιιι:τιο ιτι τιιιριι:ι τυριά:: , ιιοτι

ροίι:: τ:αι:ιιι τ:ια:ιοτι:τιι ιιτιιιιιτιιτιιτιιε και... τω:

Δε." ατι ι: πω: ι ιιοτι :Η “στα” τω: τι: ι:ιαι_ιοι.ι.

βη: οτιειτιιι ρτοτιιιι::τι:ιε 8: ρ:οτιιι6ιι : :μια Με: α::

ιιοτι Πιιιι:ιατιττιτ ιιιιιιι:τιιατὲ ιτι :ευρω , τω ιτι αέιι

τι.. ιιο:ιοιιαιιι:ιτιε , :οι :ιιιιιιιέιι μια: Π: Για: 3 ως τι

ι ' ιττιιιι::ιια

ι



.ἶέ~ἶ~

η.

› Ν:: π. ή.

βικιΐ.

ιιι.

.Μ|ισπά..

Μι».

26ο

Μ Μπιτ.

ιΐιβιπ:3 .

πιο!" στ.

Ρι·.σθωι2

πρι. ι τ.

δ2.

:.88

ιιππιοιιιιιο ιιιιπιππιιιτ ιπ είιδιιιιιι,νι ριιιι:ιπιιω,οιιιπ

ποιοι τω... ίοιιιιιι ιιιιιιιιι€ω ιπροιιιω , ροΠιιιιτ

€1ιτ1°οιππ ποπ τοπιιιιιιιιπι τοπιιιοι ιιι-απ: Ματιο

:κι :ιιιιιτι11 ιιιιιιιιιιιιιιπιε, :ι:ιιιιιιιιιιιιε, δΖι:. ιοιιιπι το·

ίειιιπι Ριιπιιπιποπιιιιιι πι! τοι·ιιιιπιιιπ, οιΒο πιΠ·ιιιιι:ι

ριιιιιιιρροπ:ιπι ιιιιιιπέι:ιιπι , ποπ ροίιιιιιι ιεαΙιιι:ι· το

ι-οιιο. Νεοιιε ιιιπιιπιπ ιιι ιπιιιιιιιιιιιπο.86 ιιιιιιπθ:ιο

πι: , παπι :κι Με ποπ οι ποοοιιο.ιιιι. ποιιο ίοι·ιοεπ πι:

ιπιιοποποιοοιιι ιιιιιιι.επι π. Μ. τοιιιιιοπιοιιε ριπ

Γοιπιιιιιπι; «πω οιιιιιι ιιιιιιιίοιοιιε ορροίιιο, 8ι πω.

ιπιιοε 1ιπι,ποιι «εαπ ιιιιιιιιει.ι ιι:ιπτιοπι: ορροιιιιο

πιε , οι ιιιιιιιιιιιιτιιιιιπιι ν: Γι: ιιιιιια:ιπ ιαιριι:ιιπι , νι

ορροιιιο, 86 ιιιιιιαιιιεείοι·ιππιιιει: ριιπιέιτιιπ οπο:

πι.. ιιι π... ἔπειτα π... Με πιια;ιιιοιιι: ..πιο ιιιιιι.ιι

ωΒιιιε οοιιτιποπιοε οπιπι:ιπ ορΡοΠτιοποιπ , δ: ιπι

ιοθ:ιοποπι ιοιποὰιιιππι π. πο @οποιο πι. οιιιιιιιιι

ιιι τοπικ ι:ιοπιιε οιιιιε οι ιιιιιιιιέι:ζι ιειιιτιοιιο,οιιέι ρο

τοι·πιπιι ω ιιιιιιιιοποπι , 86 ιιιιαιιο πό ρ:ιιειπιιιιιοιπ

'νι ιιιΠιιπιιοε,διτ οπροιιται ι·οιειαπτυπ πι. ιειιπειι πι:

4:οιιιιιιιιιιοπ ιιι π. μετοιιιιτ:ιιι: οι ιιιι:ιιιοιιιτ Βιιιιπέι,

οιι επιιιιιι ιιιιιπιιιιιοπι:ιπ. Εκ Με μια: επι ιιιπιιππι.

.ποτὲ , Μπι ω ιοιιιτιοποε οιιοιιε Βοποτιε .παει μι·

ιπιι ιιιιιιιιαιωπ οοιιιιιιιο ι ιιι ιοι:ιιιοικε ροιιιιιο

ιιι 8οποιι;οι›ιιπι οιιΕπιι.ιιιε οΡΡοπιιο, 8: ιπιιπιτ.ιε

Βιιιιιιπιπιτι ρειιοπιιιπιπ , ιμιο.πιιΦε ιιι ιιΙιε @Μι

τοιιιτιο ο ροιιιιοπισ ιοιι1::ιιιιοι ιιιιιοτι.ιτ. ιιι ι:οπιιι.

πεΒ.οοπ οο.ππω π οοι·ιοιι8 πωπω ι:ίι”ειιτ Μαμω

Με , ιιι είιοι ρωοτει ιπιποιιπιιτπιοπι ιιιιιιιιειιι ιι:ιτιι

πιο. ωιιιε ιιιιιιπε ιπ οπυεἔι πι, ν: ιπ πιο ποπ Π: πω.

Ιιιιιιιο οι επιιιιιιιιι.ιε Ροιιιιιιιιι , Μ ι:.ιπιιζιπι Μιάο
ιπεπτειιιει· ι

εεοτιο Η.

.έκ 8Ριιι.ιτιο πω. ιιιβικέιιιιται ιι Ρα

τιιιιιΜισ Η ιιιιιιιιιω

ΒΑι:ιο ιιιιΒ.Επιιοιπ Γριι·π.τιο Μ”. οΓι ιπ Ρ.ιιτο 8:

Ρ'ιιιο,νιοιοιιι: ειιιιιι πιω ιιιιιοιι:ιιι ποτιοιιιιιιτι11:

οι Ριιιει ιιιιιιιιειιιιιιι ε. Πιο: οιεο 8ιτπέιιιιιι πι

ιιοπι πιω π. πᾶιιιἐ Γριιιιιιοπο Μη.

· Ρ ιι 1 ιι π &ιιι. ιιιιιισιιιιιριισιιοπειπ πωπω: Δε.

ίιιπΒιιι ιεπιιιει· ε. Ρ.ιτειπιιιιιε δ: Ριιιιιιιοπο. ΜΜΜ.

ιπ ι.ιγι.ι3.ιιι.2.ιι.«πιειιι.Μ”. 1.Β.αι:σο. ιιι|ι.ιο.ιιι.

[ο4.πιπιι.ιιι[αιιιωι.6ο. ιμωβ.2. Ριοικιι Χ.ΠΗΜΜ

Τοιιιι1ι πι.. ιει:ιτιοπιι. ιιι οι! .Με ι Πεο ιιοπιιιτ

Ριιιοι πω. Ριιιι:ιπιιιιιο ιιίριεειο Γιιιυιιι 8: δρι

ιιιιιιπ δ. πο:: Πιιιιε πω.. ιιιιιιιιοιιι: ιοΓριποιο Ρο

Παπ οι δριιιιιιιιι 5. ι. Ιω Γε παπι:: Βοποι'ατο ..ο

Βοποιοιι , πω. πω. :ιιι Γριιιιιι ι οι ο εοπιιιιιιιιιιιι

ριοροιιιοπο ιιι τ. πιω Βοιωτια: ιι ιιιιιιιο,ιιι:ιιι

Βοποιειιι «ο ιριιαιι. δει! Βοιιοι·ιιιι 8£ πιω ιιιιιει·

ιιιπι ιι:πιιτι:ι ιπιοι π, (μια νπιιιιι οοπιιιιιιιι ποιο·

παπι ει; , ειιιιιιι ροιιοπιιπι $ριι·ιτίιε δ. οιΒο δι! επικ

ιπιο , 8ι ω." ιιιιΐοιιιπτ πω:: Γι: ιοιιιιιοι·.

3. Πιιιιιιιιι ιοιο.ιιοιιιισπι ιιιιισειιιιιιε πω. πιο..

πωπω ιειροπιιοπι πιω ειιιι38ιπτω ιικ·ςιο οιιπι11

ιοπιιιοι ειιιι”οιοπτεε.8ειι Βοποιειιι δ; ιιιιι·πιι π... πω:

ιοι:ιιιοποι παω .πιω ιιιιιι:ιοπια. ΕιΒο οι ω..

τιοιι:: ειε ιοιροποοπιιτε, ποπ ίσοι Βοποιαιο οι τμ.

απο, οιι.ιιιι ειιπιιι ιικι:ιο τειιιιιοι ιπιει Γ: ι:ιιιιειοπιοε.

Μιιιοι εοπιι:ιιι παπι έ:ιιιοπι τοιιιτιο.Γει:ιιπιιιιιπ Γρο

.πω ποπ ορροιιιιυι ριιιιιομε ιοιιιιιοιιιοπε πω"

πω.. (Ροειειο. 4.Ωιωι:ι.ιποοι: π... ειιιιοπι υπι τοι·

ιιο , ίιιπι ι:.ιιιειιι οι ιπιοι Μ. Ει80 ο 8οπειιιιο 8: 8ο.

πεπιιι Γιιιιι ιιιιισιιι επιπ ιιιιιιιι·ο , στοπ: ι:οιιοιπ δ£ ιιι

πει π. ς. Απ νπέι δ: ε5.ιιειιι πιΕι:ιοιιο 11οιιιι€ιπιτ πιο

ιιιιω ριοει:Πιοικε ιπιιτιοιιιπιπ:. ὅσοι ειπεταιι οι πω.

ι πιω; Χ Ι Χ. ΙΜ ΜΜΜ ΒεΙιιιιοιιἰΜιιΪ

παπι ει·ιι ιιπιποιιιπιιΈ ι εοποιππ::δο ἴριιπιι·ὲιἴριιπ:

το. 6. ι..ιριιω , ι·ει.ιιιοιιοπι ριοιιιιοοπιιε ά| Ριο

ιιιιδιι οιιο νπειιπ οι ε:ιπιιοιπ , πισω ι·ειροδιιι επιπτ

Γοιιιιιι. Ειοιιιπι Ρ2τετ ιπ ιιιιιπ:ιιιιε ..ιιι ι:οιιιιιοπι: τ..

ιιιιοιι Βι·πιιιιι:π; .ιιι 8επιιοιοιπι π:ιιπ ΡΜ· ιιιειιπ τοπ

ιιιιιιιωι ?εκει , ραπ-παπι: πω. διά ιιιιιπιπ , 8: μ.

πει·πι·ι ιιιπι ι·οιιιιιοπεε ριοιιιιι:οπτιε 8: Ριοέιπέιι

ιιι πιο” πειιοιιέι τοιικόι:ιι ειιικιιοτι1ιπ; οιεο ποπ

πω: ι:ίΤιι πι, θά :Μπα ιιιιιιιιοι· .ιιιιιιαι.

7. Οοπι:ιιιιο ροιι:ίι: πι. ιιι Ριιιιε πω.. πιω.

πιιιιι οπο, οπὸ.ι Ρ.ιιιιι 8: Επι” ποπ ιριιιιιιιιιι. ιπι

ιιιιι: Ρ:ιιι:ι 8οποτσ.ιΦτ, 86 πω. Βεπιιιιτειιιι. ΕιΒο

φωσ ιιιιιιπειιιιοι ιι Βοποιε11°ο 8: Βοποιιιιι.

δ. Ρπιοι· πιοι:ιιιοιι Ριιιιιι::ι μι· Βοπειαι·ι:. Ειέο ιι

8οποι:ιιο δ: ιιιιι·:ιιο ιιιπι ΜΕ, Ρο.ιει· πιοιιιιοιτ Ριιιιιιιι.

μι· ΓΡιιιι:: ιΒιιιιι πω. ποπ Γοιιιιπ ω: εοπιιιιε,Γοιι

πω. ΓΡιιιιιιιι. ο. Βιι:ι: ιι:: ..ιωιιω ιειιιιιοι .ιιιιιιι.

δια παμιευιιιεΠειιιοιπ ι·ι:πιιιοι· ι:ιιιπ πιει το ..πισω

πι. ιιι€ο Με @πιο πωπω ι·αιιιιι:ι ιιιίι:ιπ&αι πιω

ιιιι:ι ιοιιιιιιιιι.δοιι Ριιιοι·πιιπε δ! πιπιιο Γι:ιιτ ειπα τα

ιοιιιοοιιιιπι @επι ιιιίιιπέι:ιη απο πε πειιιιι ..τα

ιιιοιπ σπιτι ΐριιπιιοπι: ιι€ιιιιΔ. ιο. Ριοι.ιι Β.ιιβιιιι:

Κοιειιιοιιεε,ιιυπιιιιπ ναι πι. εοπιιιιιιιιιι:ι,8ι ιποοιπρ

ἰδὲ

Π!.

ι·.·ί

Δ:

ιιιιιιιιι:ιιιιιιιε , πι.. ποπ τοπιιιιιιιιιια.8ε 66ιιιοπιι:οιιι- ·

ιιε,ιιιιιιπειιιιιιιι ιι:ιιιιτει·: ρ:ιιοι·πιιιιε ιιι οοπιιιιιιιιιια.

Ρατιιι, 8: ιποοπιιπππιοιιι:ιιιε ιιιιιι ροι·ιοπιε55ριι·:ιτιο

πάιυτι ποπ .τι οοιιιιιιιιιιιιπ Ριιιιιε,6ι τοπιιπιιιιιοπιιι

ιι: ιιιιοι οι·8ο ιιιιι:ιπΒιιιιπιιιι· ιιιιιιιτει. Μπιοι· ριοι›.

ι:ιιιιιιιιο ιιιπιιιιιο επιιιι ροίιιιιιιι.,8ι ιιοπιιιιιιι ιιι ίσιο

Μπι ιπιιπιτιιιιι , ο νπιιιπ ιιι πόιπιιπιεπι:ιιιο. πιω

ιποοπιιιιυπιεπιιιιο,ππιπο ιιιιιιιιιιιι τοπιιιοι.Ρο.ιοιπι

Με 86 π.ιιιιιιο «πω. ιιιπι πω.. ροιιιιιιπ . 84 πειιιι·ιι

οι ίοιιιιιιιιια ιιιιιπιι:ι. , δ: νππ .τι οοιπιπιιιιιεπιπιιιε,

ιιιισιιι ιποοιππιππιιιιιιιιιι:οι·8ο,82τ. 1 ι. (Σιποιιοιιι:

ιππι ιιιιιιιιοιι ροιιιιιιιιιιι πιω ιπιειιώιιιιι·ι,8: νποπι

πι:ι:ιιιιι ριωιωι ιι: :πιο ιιι .ι.πι..ιειο, ιιιιιιιιιιιιι”ιτιι:

ιο.ιιιιοι.Οοποιπιιο ποουιι οι2ιιιι::ιτι ιιι παπα.. ιιι:

ιΡιι.ιιιοπε πάιιιέι, δε ντιιιοπο ιιι οιιιιυιιι ροιιιιιιιιππ

απο ιπιοιιι.:θ:πιπιοιΒο ιιιιιιπΒιιππιιιι ιιιιιιιιοι·.

:οι

δεενποπ ιιοει:ι , ιριι.ιιιοπειπ :ι&ιοπι1ιοιιιιπέ ι3ϋ

επι ιιιπιππ:ι ιοι·ιπιιιιΟι οι: πιιιιιιδ τοι ὁ ριιιι:ιιιιιιιτο
π.. 89.2.

βι·πιιι!ιιπ
25: Ηιπιιιοπο,έιοιιιμιοιΙΙ.;..ιιι.2.5.ιιιιιι !αΜοΠ,Μο770. Με”

ιιι ι.4ιπ.:ι.ιιιι.3.ιιι·ι.ι. ο..ιιιιιιιι.27.μ.ι. πω.. ι.

$ριιιιτιο πάιιιιι ι:οιππ:ιιπιοπιιιι απο , :οι ποπ επιπ

ιιιιιπιεπιπι Ριιιοιπιιιιε;ιΒιιιιτ Γριιιιιιο πάπια ιιιιιιπ

μια” ι ρπιοιπιτ:ιιο 86 ιιιιιιιιοποιειιιοοιιι πιό οσω

ιπποιοιιιοιιιι, 8: ποπ ι:οπιιοππιο:ιιι:ιπι. π. δι Γρι

ιιιιιο πά:ιιιιι ποπ ιιιιιιπΒιιετοιοτ ἑ ροι:ιπιιπιο 8: ιι -

ιιιιιιοπε, ροΠοπτ ιιιιιια:ιπ ριιποιοπιι.ΟοπΓιιο.είι πι

Γιιιπ: Νεο 8: επτα. 3. Ρο.ιοι·ιιιιιιε δ! ιιιιιιιιο ποπ

Γιιπι ρειιι&ιοιιεε ιπιιιιιιιι :απο ποπ πω. ιιι οπο.

παπι .ιιιιιιιπιο πομπο, Για οιιπιπ ιιιιιιιιιιιια.

Τ ε π π· 1 .κι ποΒιιτ, ιριιπιιοποιπ πάιιιιιιιι. ο:: πο.- Ν·

τιιιέι κι ιιιιιιιιεπι ε. ριιιοιπιιιιιι: 8: ιιιιιιιιοπο. ε. Π». 3°$2'ι€."'“

. · - . Δ μ! βια.

ι.ρ.ιμι.ιο.ιιιιι.2. Μ π. ό· 3ι.47ι.3. .ιιι 3.6· 36. «πι.

.ι.0ιιιοι. ι&Μ.Ειιιι.ιιιι. ιιι π. Μ. 18. οι. π. πι. ι. έν· ο.

Ο.ερποΙΙ.ιιιιι. ι 3Μη. :..Κιιιιο.ιιιι.ι . «π. ι..%ιιιιοΙΙ.ιιι.4.

ΡΙσρορ7.Διει·π. ιιι|ι.ιι πα.π..ιιι.ι..ιΕ8)άιι ιιιβ.ι6. πω,

Μπι", πρι. πω. ι. πω. Ηειιιι. ιιι [πω. «πιο 6.414.

3, κι! 3. ό· 4. οιιιιιιιιιιιι ορροπιιιιπ @απο νιιιου.ιιιι

Ιοι:ο πω. πιο Ι.[επτ. ΜΜΜ ι. μ". «ω.μ. πω.

πιω. 3 . @και α. πω. π... ιι. οπο. 5··ιαι[ςιιι·ι. ιϋῇιιιι.

138.Μρ.ι. Με. ιιι Μπι. ιϋῇιιιι. 17./ιόι.ι..

Π 10 ο π. $ριιιιιιο πέιιιι:ι παμπ: ιεειιιιειιιι- επ

(ιιπειιι ἑ-Ρπιοιπιιιιιι:& ιιιιιιιιοπο : εοπιι:ι ι.ιι:πτ.

οικω Ζωα! ι. ςιι.οβ.μ.ιιιιιι.π. ιιιραι.ιιιιιιιΙ.ι. ιο

ιιιι:ιιιιιιιιιι, οι ειιοιι ριοιιιιιιπιπ :ιιιω..ω |διιι Ρα

ι·ιιιιιι τοπια: οι ειιοπ:ιιιιι5 Μιὰ ροιιειιιοιπιπ πορει

ιπι. Ε: "πιο, πι:ιιιει·ι”:ιιιιτ επιιπ ιιοιιπιιιοπι @νπι

ι·πιι πω: πι... οιπαιιιιιιοπι:έ Μπι: οιεο ποιμιοιιιιι ι η Επιε7πι1Μ|ι.ι .Με αφ. Βιιιιιιιιικιω : π» Ροπιιιεκ

Με π. "κι 86 οιιιιοιπ ιιθ:ιοιιοιππποιιιππη πει 8ο- ι οπο ιι:ιιιιππι οιιιιιοιπιιιιτοπι τσιιιιπ ιπ Πιο; πω:

θΧ

ε;
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Μ οιηιοπιδ ιοπτ.ιοοοιιιιι: πιο: μπαι· Τι·ίπιαιιοπι ιιοτιο.Ρι·οιι. 1. οι: ιιιο ριιιιοιριο Απιοιοιιαιι αποι

οοιιοιιιιιιαι, οποιοι· οιιιιι·τιιοι οδιιιιιιτπιπ οκ πιιιιι- Με ιοοοριο:ιιι ΜΜΜ: οιιιιιιο[ιιιιι πιο» , ΜΜΜ! σύκα:

Ρ,82οπιι

@Β πιω δο.ιοπαι·ο οιιιτοι·ιιιιαιοεπ ροι·ιοπαιιιιιι , πο: ιο

ιιιιπ ο που Π: "πι" ροιιοπιιιιιπ , :ιι οΠι.ιιιιο οσοι

επιιιιι:: :μισά τοπιιιιπ Ιοιιοπιιοιιι ΜιιΒιιι:το τοπιο.

ροποι:αι,ιιοπιοιοιιοιιιιω ιο ιρε:?ι οιιιιιιιάαιοιπ,οιιιιι

ιπιιιιι οσα @πιο ιπ Πω ειςιπιιι::οπτ ομιατοιπιιαιοτπ

ι·οιοιιοπιιιιι. θα! οοιιιιὲ : πιο παο Μπιτ ρι·ιεπιιιιιι

:ποιο Ροπτιποιο,ιοπιιο ιοι1ιοπ νοι·ιπ ίοι·ιιιιιιτοτιιιιπ

με ιο ο2:οποποι :κι οοοιποιιποπο ιοι·ιιιιι οιιοιοιπι

ταιοπι ; ιιοΡισιιιιιο οοπίοοιιιοπιοι ιιι Ποο ιιιιαιπιι

ιι:ιιτ. ειιιιοιί1ιπ πιο: οι , ιο Ποο ιιιιιπιτιοιο οποιοι

πιι:ειτοιο κοιοι;ιοιιιιω ιο ιιτἰοπο ι·οιπιοπιιιπ, πιει πι

ι·ιιιιοπο τετοιο: οιιιιιιιμιιιι ”Ι`ιιοοιοει μπω ιδο

1105 ει” ι ποπ ίοι:οπιιιιοι , :μισό ιοπιιιτοτοΧ οριο.

μ. ΒιιωιιιΕ. Ρι·οιο. α. οκ Ριιτι·ιοιιε ιιιΕι·ιιιιι.πιιοιιε , Ρο

Ϊ'ΐ α Β" :πιο δι ΡΒιιιιιι οσο τιιίιιπέιιι πιω: (ο , οιπ Με. Ρο

Βιι Μ.

ι .

ίἱσπ:τιἱ.

:απο ιποιιιι , ιιι]οι·οιιιιιι πειιιιθιιι κακα , παρα ἱιι πιο

ΜΒΜ” , β! Εκ οι: ιιιιιιιιιιι, μα! 8ιΒιιοιο ο οιιιιιιοπά ρισ

καίοιιιβιισ ΜΜΕ Μαιο ιιιβει·ιιιιι. Ποιπειιο. Μι·_ 1. @οι

παρ. ιι. 8ι::αιιάΜι σιιιιιιιι ·υιιιιιιι βιο: Κα" , Πωσ , ά·

εριιιιια [οιιέιιο, μια” ( ιι π.: ΜΜΜ: ι ιιιΒιέιισιιιιιιιι,8ι_

88ΜΙΠΜΜ , ό· ριο:οβιιιιιοιιι. ()γι·ιιιιιι !ιύ.ι_ ιιιιμω αρ.

8. Ραπ ε» ΠΜΜ , ώ· ιιιωι ιιι πω" πιο ΜΜΜ ν:

Παπ ΜΜιο70. ?Μια ειιιιιι ιιι βιο, ώ· ,Μια ιιι βιο ριορι·ιο

πωσ. Με: :πιομι" ιιιβι·νοιιιικ Μ" Μι ιιι.ει πο

τοιπ Γριι·ιιιιο ιι&ιιιιι ιιιίιιιιΒοοιοιοι ὁ Ροιοιπιιιι.ιο δ:

Έ"ιιιιιιιοιιο , ποπ πιο Ροιοιιιιιιιο 8ο Βιιιιιιοπο , Ιω
Π οποιο ιΡιι·ιιιιοπο «πιο ?ποπ 86 ΒιιιιιιιιιιιιιιΒιιο.

π. ποιοι· ιιιιοι· Γο. Ρτοιι. 3. οι ορροΒιιι Ποτ @οπι

Ρωιιιοιισ. ιιιι·,ιιι Ποο οίιο που.ιται;π Ροιιοπαωηιιοιι οίι ποιο

ιιοπιιι: τω. ω οοπιιιιι.ιοπιιοσι ροιίοιιοιπ ίπ Ποο

τιιιωι ι·οιοιιο ιοιιιιε ιο Ποιτοιο Γεωοοιιι , ἑοοιο.

πιο ιοιιιτιοιιιιιιιε ιοιιιιτοι ιιιιι:ιπ8:ει. Βριι·ειτιο ιιοι;ιιιιι,

ιο τω. Βιιιιιιιιι. οιι ιοιιιιιο τοπιο ιο Ποιτιιτο πιο.

Ποιοι οίι οπιιτι ΐιιιιιιοπτιοιιο, ὲοτοτοιἰε ι·οιοιιοπι

Με Πιοιπιε ιοιιιιιοτ ιιιιιιιι&ιι,οιΒο. Νοεπι Βαφιά.

οποιοι. οπο :ιό οοιιιιίτποπιιΔιπ ροτιοποπι ιοοιιιτι

τοι ιποοιπιπιιιιίοοι:ιιιτοη οπο Με: οίι οι: οιΤοπτιο

;·|.

Ήθουδα

ΠιικιΜ.

απ". ιιιιι δ: τ-°πω. $οοι οοιιιιἐ ι ιιπροιιιιιιιο “ο διαιτο

ιιοιιοιπ ο&ιιιοιπ @ω ιιιιιιπιιιιι ὁ Ριιιιο 8ο ?Πιο

δ: Με οιιο οοπιιπιιιιοοι ι οιΒο Η οοιιιιιιιιιι οποιο

τοπικα ιιιίιιιιάιππ ὰ ?πιο 8ο Ριιιο_ οοπιιιιιιιιιιτ

ιιιιιωιι Μι ιποοπιπποπιοαΒιιο ; ποσο ιιιιιὸ πιο

οοπιιιτιιιιιιιι ιιιιιιοι ι·.ιιιοιιοιπ ροιίοιιιιι. λιποο.Ρ1°0·

Μι. οιππιε ιο:ιιιι οοιπιπιιπιοιιιιο οι.ιι Ετ ροι·ιιιοοτι

οποιο , πο: ρου νιιιοιιοιπ :οι οοπιιιιιιιιιοοιιιιιι απο

ω, :οι οοιππιιιιιιοιιτου : τοπιιιι .ιι. κι ΐοοιοπιιοιπ οι

ιιενιιιιπι: 8ριιατιο “Ηπα ποπ οοιιιφιιιιιοοιιιι Ρο

ιιι 88 Ρ'ιιιο, μι· ιειοπιιτοιοπι Γοοιιπάιιιτι ιιιιιιοιιὶποο

μι· νπιοποτπ ; οοιιιιι .ο ποιοι νιιιο Ηοιιιοοιοπι

οοιιιροιιιιοποιο οοιπνιιιτιο: ιοιι οιπιιιε @ο οστο

μπω τορι18ποτ Ποο ιαω ριιι·ο ι οι·εο.

Ποπιιι·. ιιιοιπ οΓι ιο Πιοιιιιι ιιιιιιιιΒιιι ι·οιιιιιοι πο

πιο , 8ο οίιο ιιιι ιποοιποιοπιοοοιιο: Παπ οβοιιιιοι·

ΐο ιιιοαι οίι οοιπιποπιοοι·ι :ιιιοι·ι,8ο ιωιιιιιω τι οιιπι

ιιιο ; πιο ποοιιοιιι ω πιο ιιιοιιοι οοιπιιιιιπιοιιο

ποιοι ιο Ποο , οιιἑιπ μι· ιιιοπιιιιιιοπι ι ι:χεο ποο :ι

ιιιιι ι:ιιοιιοιιποοοιιπιιιιιωιοπιι , οιιοιΙ1 ροκ ι·οιιιοιπ

ᾶἱίὶιοᾶιοιιοιπ: πιώ οιιἱιπ ριιιοιιιιιοε οι: ιπι:οιπ

Πιιιιιιωιιιιι Βιιο , οιιιο τοιιιιιοι· οιιίιὶιιεοἰιιιιὲ οι.

Πο. Βτεο Η ιριι·ιιτιο :ΜΜΜ ιιιιιιιιΒιιιιιιι· ι·οιιιιιοι· ὰ

_ Ρ.ιτιο δ: πιω , οιι πιο ιιιοοπιπιιιπιοιιιιιιιι ι :κοπο

Μπι οοπιιιιιιοπε οπο: οποιο ιιιιιιιπ ιιιισιιιιοπι.

Ριιτιο δ: ?Πιο ιοαιἱιοι Διαπεωιιι.

Π 1 ο ο ι. ΒΡιπιτιο σάπια Μονο ι-οι·ιποιιιοι·

α "πιο :οι τιιιιιπΒιιιτιιι ι μι:οιπιτπο δ: πο.

!ἱ·

39

Ποπ”.

2 . 567”.

τοιιιιιιιιο δ: ιιιιιιιοιιο. Αιιωωιιιι ιιιιιιιιι ι_ ‹Ιο Τιιιιιι,

ι
ι

Σιιι·οιιοπο “πιο , ν: «μου το; ἔι τοιιςοιο ροπ πιιιιιιιιιιιιιι «Μάιο ιιιιοιι ποπ πω» ιπτοιιιΒοποιοιπ

ιιδιπάο. ΚοΓΡοπάοτ ΠιιιοιιιΟοποιιιιιιπ απ· οίι: ιιο ροι·ιο&ιοπιιιιιε :ιισιοιοτιε , (Η οτιπιπ οι: τοιο

οπο, «μια ιο Πιο Βοποιο ιιιιιπιτ8 τω. ΐοιποπ ει!

ποιοι πω, ω: ροτιοά:ιο ιΜοιιιιωι οο;οιιὸιι πιο

οπο. οιι πι οιιιιιι εοποιο,ιιιοτιδοιιι·οιιοι ιιοικιιι οιιιιιιη

ΒΕ ροι·ιοθ:ιο τοιοιιιιο,οιιοο φαι ιπιιπιτο οίι ιο Βοοε

ιο ιοιιιτιπο,ποπ ιιοιιοοι ΗΜ ωοωιιοιω ωιε οιι,ομιι

Με οὐ ορροιιιιοιιοιιι ποπ Βάια. Ν οι1Υοιππι: Με"

&ιο , οπο πω ιιιιιιι8τιιι· ιιι οπωιωι οροοιιιιοπο

οιιιι·οιποιοιπ , πωπω οτιωτ οι ιἰιπιιιιιιοπο ροι·.

ίοιιιιοπιο,οιιο ιοριιΒοοι Ροιίοᾶἱοπι ιποιοοιο δ: ὰ Γο,

Α: οροοιιιιο, 4105. ιιιιοσιο ροίΐοτ ριιτοι·ιιιιιιε δ: ΕΜ· τω!» οριο,

πιο οιιιπ ιιιιιιιιοπο ιιάιιιᾶ , ποπ οίἔειἀιιἐιι: κι -βιω:

άίιι ό: τοι·πιιπι:οοιωοιωιπιιι Ροιοι·πιιιαιιι αι Η Β

ιιο,ίιοοιό ιιιιιιιιοπιε οι ριιτοιπιιοει ίριαιιιοπιε «Μπα

τοι·τιιιιιιιιοιι πιο ριιίιιιιι ιριι·ιιιιο:ιιοο ιο πιιιοπο ω- Τ _

Βιιιιι ρτοοιιιοοπτι: 8ο ρι·οιιοθ:ι ; οπο Γριι·οτιο @πω Μαι” ω'

ποπ :Ριοι·ι8ο,οιιέι νοι κι" ΡιοΔωιΕιιιιιιΠ, νοι Ἐκ -

Με Ρ8ΠιΒιιι; ιοοι οιιἔι ντοκιοο Ριοοιιιοιι $ριιιιιιιιι δ.

8ι οοπτοοιιειιιιι ν: οπο Ροι·ιοιιο μι· οοιιιιοιπ οφε

ποιπ ιπιιιιοπι ιο ιοι·ιιιιπι.ιιπ, 8: ρω· οιιποιοοι πιο ιιοιι€

ιοίοι·οπιιιτ ω ριοιιιιᾶιιοι: ιιοο ιιι ι·ιιτιοιιο Ρι·οοιιδιιιιι

δ: ρτοάοοιιιιιιο, οιιιιι Ροιοι που οοιιίιἱτιιιιοι· Ριοιιο- Δι

άιοοε Πω ιιιιιιιιιοπο, ΐοιι Ρποιοιτ:ιτο.οιΒο ποιιο

ορροιιιιο.Ρι·οορ.5οοιιοι·οτιιι· πω” @ο απορω .ρα

ιιιιο οι: ΒιιιιΕ2ΙΟ οι ίοτοιιιιιιιιιο ιο Ποιοι: Ροιιοιιιο: Ρι°· οι οι·

ποιο ροι·ιοιιο Ριιττιε οοιπροιιοτοιοι οΧ Ροιοι·πιτοιο,ι“ιώ·

δ: δριι·:ιιιοπο οάιοδ ν: οι: οιιτιτοιο , 8: ΐοιοιιιιαιιο

οιιιιιιοιιιπωιιιιοι ροτιοπο. Μη οι Βιιιιιιοιιο, 8ο η»

πιιιοπο ιι&ιιιθ. οι ιιοοουπι.1ιιο οοιπροιιτιο τοιιιι σοι·

πιιποιιιιιπ ιιαιριιοιτοτοιπ ; οπο οι Ριοριιο Ποι , νι:

οποιοι ιιι 0ιιιιοι.ωιπ. δ: ι·οι·-οι·τοι ιί0 [ιιιιι.Τι·ιιιι. αρ.

Ηιιιιι.οπ Εκ ἱιπὸ δωριιοιοι·ιοΠοτ ροτιοπιι δριι·ιωε

δ. ου ὲπι Ριιτι·ιε ὰ Επι; πιο πω: οοπιιιιιιοιοιοι· οι:

μοριιίι ροι·ιοιιιιιιτειιοι δΕ ριι€οιιοπο ιιᾶιιιἔι ΐοιιπαιι

ιοι οιιιιιιωι επι οι: πιο ιριι·ιιιιοπο ριιιΙιιι:ι, @οι πο

πιει ω·ιποιιωιο.Ριοι:ι.3.οοπτια8σσι.$οςιιοπ·ιιιτιρι- μ.

.ι·ιιιιοποιπ οάιοπιιι ποιο ιοιιιιιι ιιιιι:ίοΒιιι ΐοτιιιιιιιιοι, Π”Μαι·

(αι οιι:ιτπ τοιιιιιοι· ο ρόιοι·πιτιιιοδο ιιιιοτιοπο : φαι "!”·

ποιο.ιιι: Κιώιοικ ι Μ. @υπ μι". ο. παπι πιω ροι·

6

Ο

βοι·ιοπιιιιιιτιο: ιΡιωιοκιο ιι&ιιιιι αι οοιπιπποιε αυτ. $ριι·ιιιιο Λάιοει οΧ ιιιιιιιι·ὲ τοι ὸιιἱἱιιΒιιιιιιτἑ

ρ:ιιοιπικαιο 8ο Βιιοιιοπο π, φπα πιο ποπιιιπτ μιᾶ

&ιοποι ιιιιιπιτε. Ροιιοξιιοποι οιιι:οιι:ι ποπ ιπΡιπιδ

ιοικιοιπ ιιιο‹ιο ροκ ιιιι”οιπ άιίιιιιΒοοιιιιιι· ιι οοιι“ο&ιο

πιοιιἔ οιιΓριιιιιιιε,ιο οοροιιιιι: ει: Γριιιιιιο πάπια πιο

ι τ-ιιιΒιιιτιιι τοιιιιιοτ οι: ορροιιιο , ιιιιηιιοιιο μπω!

οριο οιππι:ιοιιιιιο ιι·ι Πιιιιιιιε οιιίι:ιιιΒιιιιιιι· ι·οοιιιοι·

:ιο ορροιιιι οοι·ιοι:ιτιοιιο. 8ο ιιιιιιιιιι οιιιπι πιο τοια

ιιοπο , μι· ιοιιιοι ιριιιιιιιοιιοιπ οάιιιοιπ ?ποπ Διαπ

'Βιιοι·οιιιι· ιοιιιιιοι· Ξ Βριι·ιι:ιι 8. :μια μι· απο «πω.

ι τοοιοιιιιιιιιιιοιοπε Ριιιιι:ιριιιω ιιιιι·οιιιιιιπι ιο:ιιιιοι·

ιιιίὶἰιιᾶιιιιι ιι τοιιπιιιο ιμωιιιιιι :οι·Βο 8ο έ ι·οιιιιιοιιι

οπο ιιιίμιοιιπ

 

' Π 16ο 3. 8ι:ιιι·οτιο ιι&ιοο ιιιίιιιιΒιιιιοι· ι·πιιοπο το· 41

ιιοοιιιπἐ ὁ μποι·ιιιιοτο δ! ιιιιιιισιωι οιιιιιοιιιιιι 4 Ρ'|2"?; · "'°
ιοιιτ Έιιποιειαι.ιήι·οιιο πέι:ίοοοιι: οι! $οιι·ιιιιιπ,ντ οιι”.Ι"·

όιιιιοάοετοιωιπω ίοι·ιιιιιιιι ὰ ποιοιίιιο οιιτοι·πιιιιιε
8ο ιιιιιτιοοιε: πιο οι! ιιιιιιιι&ιοιιοιπ ι·πιοπιε ιοιιοοι- ν

ποιο ΓοίΕοιτάιοοιιοξοι·πιιιιτοι οιιιιιιοοι οπτιιοτιο:δο

τοιο.τιο ι-πιπίι ι-οιτπειιιτατοπι ὰ ιοι·π1ιτιο: οτΧο οιιιιοπ1

ιοι:ιιιο λ οιιιιοι·ιοιοιιπιπο ίοι·ωιιιι ιιιιιοι·Βιιιι Γιιιπιι:

(οτιπιιιιιιτοιπ.

Π ι ο: ο 4..δρίι·ιιτιο πάπια ποπ οίι υπο ιο Ριιτι·ο, δι.

8ι ?πιο νιιιωτο ι:ιιιοπιι,οοποιριοπιπιιιιιιιι,ντ "πιο

ροκ οι·ιιιιιοπι ω "πιο ιοι·ιπιπιιιιι,οιιιοπι τοΐριοιι,οιιἱ

ιο ιοί-π Πι οποιο:: , οιιι·ιιιιιιιοι· οκιίι:οπε ίπ Ρ1ττο 8ο

Ριιιο,οιι οι οιιιιιιιιι νιι:ιοιιιοοπο ριιι·τιοιιε ιριι·ιιιο πει ιο

(ποιο ιιιοπιιιιοοιιιι; Μ! νιιιτιιτο τοιιιι μοι· Μαιο] ν

:πιο ιοτιπα:, :ο πιοιιο,οιιο ποιου. οι νο: πιιιποιο

ιιωωιπι
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Ώστε.

τ

`

μ.

ΩΙΜττοΗΠ·

στ· Μπιτ!!

#5.

2Ι|β απο. μ”

·τιαι·τισ.ι.

?Η

Βίτσι,

Κσ/ῇ.

4·ξ'·
Α! μπαινω

_ τισΒο,ΙΡιτστιοιιστο 2ᾶἰτ12ι11Ιπ ?Πιο σΙΤσ Ριοοιι&αση

Ρειτσι· Ρστστιιἱιιιτσ, Ιοτ·ιιιιιΙιτσι· ἴστιιρτἐ_ τσΓΡΙο:στσ δρι

:ποιο

τσΙοσ&σιτι :τό τσιιτιιιισιο τ οτιτττιιτισἐ ιτ:σσρτΞι, Μεση

τμιστ πο" τσρσΒόπτ. σειιιτΙστο τι·Ιστιοιισιο σιιτιτσιισσ π! $ριι·ιτσιιι δ. μι· 8σικτιιισ. τιοιι νσιο:ττστωστιτ

τσΙΡισστσ ρΙτιισε τσττιιιιιοε ΐοτιοαΙιτσι όισστΓοτ.ντιτΙσ Ισιιίιιιιι ίοι·ιοιιΙσιιι,δτ τωροιιιΠιμιιιιιμτιω ΡΕΩΩΙειὶ

Η ιιιισΙΙι8:ιτυι·,ουοό τοπια: σΙΤσ,οσοιΙ Μποστ τσΙιιτιο, ΙσσσικΙΙιιιι ιΙΙστ1ιωτπιεΙ1Πιτστσ_ιΧοσσΡτοΧΙττισεσΙτ
τσΙρισιστ Μισό , ιιστιιττι σΙὶ: σΒιιι·ι τιιΙιΙΙ Ιἰτ ιτι τσΙιιτιο- Δ ο

μ, οιιὸά τσιιοιιισιο τιοιι ιεΙρισιιτ τ Η "τὸ ιιιτσΙΙι

'Ι

ισο

τιιι:ΙΙσιΙ.ι Μ· ΜΒΜ : στ €οιν:ιΙΙο Παοκ. οσΙ·ιτιισσισ

δριιιτιιιιι 880810 ήιἱιιιιιωιε ρωσσ:Ιστσ :ϊ ΡΜτσ, δισ Ρι

ΙΙο. Ρσο3πτι. τω» τι" τσΙ.ιτιο ισοΙτιοΙΙστιτστστ ιιτι

ι:ιιστρ Δια. ο. σΙΙστ ιισιιισιο φωτο το Ρειττσ, Μαιο

ΡΙΙΙο ;.τσρσετιΜ :τστσιιι Πισιοιιε τσΙειτιοιισι Ι”οΙο τισ

ΠΙστο ιιιιιΙτιοΙιεστΙ , φοιτ ιισσιστισε ωιιιιερωτιοιι

σιιιιιτιοιισιτι ΙϊΠΡΟΙ'ΗΠ-2 . · ι

οΜισιοι. ΙτορΙισιιτ , σιιιιάστο τσΙ:ιτιοοστιισΙΙσ με»

οιι&ιτσι. δε ἰπιρτοόσ&ιιω 5 σι·Βο ιιι·ιρΙισ:ιτ,σσιιάστιι

ΐριιστΙοτιστο ιιιιιιιστο σΙΙσιτι Ρατισ στ ΡΙΙιο.τισιιι οικι

:Μπιτ οπο" Ρστισ σΙΤστ ιτοοιοοιι&ε ιτιστιτσιισε ιτι

ΗΙίο σΙΙστ ριοι:Ισθ:α :στο ιρΙἔι ·ΡΙΙΙστιοιισ , σστσ στή

ΐοτιιιιιΙιττ·τ Μέτιθειιτιιτ. ΚσΙρ. τισΒο σοοΙσο.ιιό μοβ.

Ι - ο Βώσιιι. Χα. 13ο Βὶιτἰτιἱε ..ι......ι.. τω. τι,

ιιστσι· , οσοσ ντιιιτισιιιοσσ ιαΙστιο όσοσιιτ ΐσσστπΙίτιδ

τοτσιιι Πισω σΙΪσ ιεΓΡιτω ντιστοοσοσοσσ ωστοσο

τσ , σΙὶ ΙΞιΙΙ-σιο: σίιιιι ΡοΙΙῖτ τω.. ι·σΙιιτίο τσΙρισστσ

οΙσισε τσι·σιιιιοε)στοσε_ :τόσο πό τοτίι σΙΤσ νοἱιιΙσσἰιιβ

ουσ τσΙ:ιτιοιιτε ιιοισοιισττ: σΙΙ :το πισω ιισοεΙουσ ο Ισά

ωστοϋπσ στ] 0στιισε τστιιιιιιοε.τ1σο6 :ιόπησετσ :σω

σἰτ, ιιιτιοαοσστσ απο ιό ΙἱιιΒιιΙοσ, τ |

Α6. ι. το άισιιιιιιισΙισσισ Ισσσεσοιιισιστιιτε στο

ΡοιτἰοτιΙ:,οιιοτΙσε οι·οροι·τιο ἀιισἰτσι·ο ορτιοΙιτισ στ!

τιοιι ορροΙιτο.,τιστ σοιιτιὲιντ δι ιτι οι·εσ.Βιικιμστ.ιι τισ

8τιτιάσισ σΙΙ: . ιτε Ισ Μοσισ ΒΕΠΙ.ΕΜισ 88 Γριτ:ιι·σ. Βετο:

8σιιστσιτ ω Ιριτιιτί :τρια 8στιστατι ορροι·ιιτσι· Ι-Ριτιιτδι

στ ρι·οτισάισιιτο οι·οάσσιοΙΙΙ:ουΙσ Πωσ, ι:ισι σοτιίτι

τω” ρστ8σιισιιιτι, σΙτ ρτοι!σθ:ισιιι $ρίι·ιτίιε8. σοὶ
σοιιΙτιτσιτιιι ρστ τρωω 8σιιστιιτσ υπο ηΙΙ"ΟΙΡθ&0

ορροιιιτσι ΙΡΙιιιισ. . ° .

τω 3. ΜΗ. ιτιιιιοι·. τ:Ισσοσε τσΙειτἱοσἰΒστὁἱΙΪστσττ

τιοιι: Ιοσσιε,τεήιοτιοσοτ στα τ·σΙστιοιιστ Ιοσεισ (Με.

ισστσε ιτι τσττοιισ τσΙστἱοιιἰε, σοιισσάο:ιιι ητἰοτισ τσι,

  

σ! Ιοοιιι ιιοιιιροΙΠ:τ “Το πιο τισιιισιο ιτι Ρ πιο ότι Ραπ;

8001 οσε σΙΙστ το ΡιΙΙο τισεεΠοιτο άΙΙΙΙσειιστστστ

ὰ Ρ:ιτισ. τ·.ιτιοσωι οιοι!ιιι$σισ ὰ στοάσσσιιτσ;

Μπι Παπ σετ , ουσ σπα ἰιι Ραπ: , οιιιιτ ιισΙΙο

τ:ιιοτιο ορροιισιστσι Ρι!ιο.ιισοσσ ν: ρτἱιισἱοἰιισσ τησ

ὸιιᾶισιιιιι,ιισοιισ ντ ρι·ιιι!ιιέτιο, ιισοσσ ν: σοττεΙστιο,

τιο,ροΙΤστ ι.Ισοτιθωτι σσιιι ΡιΙιο;τιοιι τιιιιισιι :μια ό;

Γστ οι ΙΙι|ιο,ιοσιιττΙΐισσι·ιροΙΤσι απο Ροκ: , οιιισ ΠΠ

ορροιισιστστ,ντ ΡιιωΡιο ρι·οοιισσιιιι;ντιτΙσ σκάβ

Μ. Ι”οιστ ιΙσρΙσιτ ιιιιιιιστο Ιοττιιιιτισθ:ισσ _ ττ.ΙΝ:1°ειΙσ

Ριιττσ,τισε ΙἱιιισΙ ροΙΙστ ιτΙστιτΙΙισιιιι απο ?Πιστώσ

κι ἱιι ΡΙΙιο , ουσ ιιοιιΡοίΙστ ιάσιιττΙ:ισσιι :σαι Ρ:ιτι·σ.

(διαι·σ τΙισσιιοιι σίΙτ ιιιιρτοστιάσ Ισ ντιοεισοιμασ απο.

ιιιτιιιισοτι Ρ Πιο ἐι Ριττι·σ απο ιιστστἔι'τιοτι ντὲ Ριτσώ

ᾶἱοοἱε,ντ ΡΙΙιστιο;Ισο σοισιιισιιΙσστιοιισ,ντ σωστο)

εστι: στή σ6ιιισιιισιιτσι,οιιίοοσιό ΠΠ πό ορροιιιτοι.

Απ Γριιιιτιο σάίσι £ιΙτσι:ο ιτι τιιτιοτισ ι·σΙστιοτιι$)

ι·σει!ιτσι τΙΙΙΙιιισσ:ιττιι Ξ Ρετσττιιτσισ,τ δ: ΙΙΙΙιτιοιισ'σΙΙο

ιιοιι όΙΙΙιιιΒιιιιτστ ιτι ΜΙΟ” ι·σιΡΝσειιιιτ θιΜι!ιυι τ.

τῷ. σ·7.4.τ.ΜοΙίπα στι. μ. απ. 3. ιΜι·α, ιΜ[ιιιια. :Ια ,

158. σ. ι. -

ΑΠΐτιπισιιτ $.Τϋ0_ τι ι.Μ.η.ιι. Μα. ι.68Ιά.αιι. τ.

στι. ι . εκφ700.τϋρ. ι το!. 2.2ιιτικΙ στ.3σ.ιιτ.σ.45[ρ. τ. τοπ

σΙ. 3.8τωιι:. τΙσ Τιιιιιτ.Ι. Φωτο. 7. @σε Ισιιτ.σΙτ σοιιίοι·

π1ιοτ ιιιοτΙο ΙοοσστισΙι ΤΙισοΙοε . οιιἱ ετοίοΙστσ στο.

ιιιιιιστιιιιτ , ιτι οσο σΙΪσ οσσττ.ιοτ τσιιιττοιισσ ι·σιιΙσε.

ΓιιιιιΙσιιι. ροττΙτ τσΙ:ιτιο τσιιΙτιΡΙισιιιΙ Ισσσιιάὺτιι Μ.

ΐσισιιτιιιιιι τσΙ:ιτιοιιιτ , τι ιιισΙιἱρΙἱσιτσ Ϊσσσιιᾶι`ιιιι

τΙΙΙΙσισιιτιιιιιι τσι: ετσι: Ρο ό! σΙΙσ ιιισΙτιΡΙσιτ ιτι τιιτιο

ιισισΙιιτἱοιιἱι, 8ττΠιιιοΙσιτ ἰιι τσιτιοιισ τσι. Αιιτσσ.οιοΙ·ι.

οιΙΐσισιιτισ ισΜιτΙοιιτε,ντ ισΙστἰοσΙὶβσΙσσιἰτστσκ οτ

τιιιισ τα! τστο·ιιιισττ1εοτσιετ!σ;σωστσπτΙο πιο τσι , στ

:σε εΠ, όοΙσιοίττιι σκ σιιτιτστσ: ροτσίτ σωστο τσΙστιο

ιιιιιΙτιρΙιτ:τιιι ΙσσιιιιιΗιαι οιόἱιισιιι στ! σΙισσι·Ιοε τσι·

ι:τιιιιοι €οτιιισιτ8 , τιοιι εστω: Ισσιιτιοίτσι στιτἰτιιισσι:

τω. τα! ιιοτιτσριι8τιστ ιτι "τω > ντ σωστο τσΙστιο Λε! τι. σ:: σἐ`ι ΙιγροτιισΙι ἱιοΡοΙΪἰΒἱΙΙ ιισΙΙιτ τΙσ ΐσᾶο

σιιτιτειτιιισ ισΙρἰσἱστ ρΙστσστσττιιἱιιοσ τοττοιιΙσετ πιτ σε· σοιισΙτισιτοτ οιΙτιιι&ιο ιιιτσι· οιιτσττιιτστσιιι , οι (μη.

στο σὸσᾶΙο ιιιιτιωεωω τσΙΡΙσιτ σ8σιισ , τι οσο «στ, τιοιισιιι ιι&ισιιτο. Μπι Ποστ ιωροΙΠΒΙΙσ σΙτ, οτιἱιι ΡΑ

8τ3εστΙσιτι σιιιιτιιε ισοοιιιιισιιτι ιτι ΙσιιτσιιτΙΞι ιιοτι τΙΙΙ- τσ: @κοιτα ιιιιροΙΙΙΒΙΙσσίτ, «τσιπ τισ Μοτο :στο ρο

τιιι8σσιιτσ ι·σΙσιιοιισισ ὰ Ι·σστΙσιτισιιτο , ρΙσι·σσ ΕσΠ13Ι· τστιιιτιιτσ σοιιΊιιιι&σιιι Ιιτιοσιιτ Ιτιἰτειτἱοιισιο :ωστοσο

σοι ΐοιισιιΙιτστ ιΙΙσστΙοε , νο! τω» τιοιι ι·σοσΒιιιιτ ιτι Ιτι σο εισαι:: σιιΙσ Ποστ ρσιΙ`οτισ Ριιττιε τιοιι εδω :στο

Πἱιιἱιιἱε. ντ σώσω τσΙαιἰο οτι ΙΜ ιιιΒιιιτστσιιι ισΙΡΙ- σἑόσιιι οτιίσθιοιισ 88 νΙττστσ μοσιι&ιιιέ; ιτιιοιΙ πιο

σἰειτ ρΙστσε τσιιιιιτιοτ Ι”οιτοιΙσε. απο, Η οσο σΙΤστ σσπι σθιισιο τιστίστλιοιισ εᾶΙΠΩ Ιοί.

[Με εε:Ισι:ισσιστοτ,σιιτιάσ τσ τοπ ιτι ωριωι.τριω. ιιιιιοιιιι. _ Δ

ΚσΙ'ρ.Ιιοσ ιισΙΙσιιι σΙΙ σ̀ σΒΙστιιστο!ιιοσό Ιρσσισιιι Ιτή Λάο. Με. ΙσοσσΙιι.οσἰσ Ποστ 8στιστσισ δ: ἴρἱτσισ

τω” ; ομοσ στι:: τΙσίιισιιτστ σ:: οττΠιισ τισ τει·ιιιιιισ

ίοι·ιιιιΙσιο ; ροτσΙτ σωστο τΙσρΙττττστωιιιιισίοιιιοιιΙιε 8τ τστττιιτιοσ : τιοιι: 82τιστστσ σοι·ιιιοιστ ιι&σσπιτιτσΙ.

“ΜτΙ :το νιιἔι το τσΙστισέτ. Κάτσε 86 τσΝΙ1ΙΕπιτ31 8στισιιιιιτΙιι: @Με νστὸ ιι&στιι

ω! πμ. ρήση. Ισιιτ. Διὶ τ. Μ. £οτ1Ισο. ιισοσιτ νοΙιιιιτιιτιε 8: τσιιιιιιιστιι Ιτιιτσιισιιω. ΥικΙσ Ιισστ τιοιι

ροτείτ στά , οι οι Ρειτσι εστιστστ νο!ιιιιιιιισ, στήσω:

ττιτσΙΙτ ᾶττ ο στισιτιιΠ ι οΙσιιτισ οι ιιιτσΙΙιότιιε ιτι Πσο

Ποτ ιτΙσιο5ιτιι τω: φοιτ Ρι!ιστο στοτΙτισοτ μι· ΓΡϊτστσ,

τιιτιοτιστιι σότιτιιιιο, τοΙροτιτΙσστσε τ1Πιιτιοιιι, δ: Μπι

Ποστ ΡσΙΙιτισ όιΙΐστι·σ τσι·ιτίιισέΙοσσισ το τΙιτιοτισ Μει

τιοτιιε μι· οττὶἰοσιιι ω τΙισστΙοεΙρσσισ τσιιιιιιιοσ,τιοσ

σωστο ιτι "στοπ ισΙ,ΙΞσσ τΙΙΙΒιισ τρωω τσιτσιιιστισσ

σοτιΪσΒΙσδτΙσσ.

Λο 4. ίαΙΙ:ιτιιιιιτι Πιάσε οι”. σοτιίτιιτσ ιτι Ματιο

τιιοσερειΙοτι.ι!ιΒιιε σοτιιριιτιιτΞε :στο ιισιστἔι , το τισἐ

ΙΙσιιτ σε ισσιιτιτιιισ εικοσι :στο ιιιιτστσ,ιιοιι "σε το...

Ισι·τιιτ Μστιτίττω σειι·τιπι ιιιτστ· Ισ στα ιισοτισ σε Ιοσιιή.

σιτε ριτσιτιιτιιτιε δ: ΕΙιστΙοι>ιιι απο Ιριτιιτιοιισ :1ᾶἱσἔ

ιιιΙσιωι· ιὸσιιτἰταἑ ριιτστιιιτιιτίε 8σ ΕΙιιιτΙοτιισ ίτιτστ Ισ.

τισιιι αΙΙσ.τστιι ριιιιορισσι ιιιισΙΙΙΒσιιοσιτι ταιιτίισι 60

στ: ιισ,οσω στΙ:σοιιετσ ιτΙσιιτιΕσωτιιι· απο :στο Μ"

τισω ιστιτσισ ιτι2όΝτιστσ.

τ Αι! σ. ιιιΙτ.ιιι:ιιοτ. Νεοσσιιτιτ στο σἑᾶσιιι ιιάιοιω

τοττττσΙιτστ [υωΡτἶΙ σΠσ ω: ρτοσσΙἴἱοιισε ,σοτισσάο:

στ: σἑὸσιιι σιιτιτσιϊυσ Ισιιιρτσ , πσ80.8σό 8στιστιητ α

ΙριιστΙ Ισιιτ στι τ·ΞιτΙσιιι ιι&ισεϊ οτιετιισ σιιιιτστἱιιὸ,σοτι.

σσάο, ΙοτιιισΙιτττ , ιισεο. Ειιιιιω1τωΒΜιιιιο, ε;;

Ϊρἰτετἰο ἱιι Ριιτι·σ σ! σ:ιτΙ.στιτ τσιιΙιτιι8,σΙτ τ.τσιστι όισσι·Ιδ

ίοιτικιΙιτιτε ιιιττσιιΙιτσΙ· , τιοιι τοττωΙιτιιισ τσι ,Ισἀ τω.

ισιι!ιτιτσ ιι6τιοιιιε τσΐρίσιοιιτισ τΙιιισιΓιιΠι :ςχ·ι·ηἱτιιιω

ΐοτιιιιιΙσσι. ·

Δε! ό. τισ8.τιι:ιιοι·.Ετ τισιτΙοιιιτι Πι τα σιτσιιιοΙο,&

ι·ιιτιοιισ ουδτ:Ξ σ: Ιιτισιστιιε : σειρ." Ν: οπο σε Με·

τιοιιιοσε ιιιιιιιιιε, οσο σίττ:τι ιτι εσπστ°σ ιτ·Ιιιτιοιιισ Πρ:

ιιιΙ·ιιιιται , ιιισΙτιι οι αστεια ροτσΠ ?τισ Ιιιι·ιρΙσιτ "Μο

ιιισισσ.το.,οιια: ιιστισσσιιτ Ι13σΙτ.,σσ τΙισσι(-π Μπιουτ::

σκατα.

δ. τ:οικ:στΙο , οσιιι ντ ΙΞσ τσόιιρΙἱσετ Ι·οτιτισΙστιπ

πᾶσι.

σ.ΒβοΗΕ

ιισεο. Εκ οσο τιιιιτιιτι: Γσοσιτιιτ, ρ:ιτειιιιτιιτσιιι 8: Ι`ρὶ- _

Μ! 9..τιτσο σοιιΙσο. ουτε ότι:: το: ΑΜοΙστατισ- ..τι

.ζ_.!'
ι

«Η

Α! ι.

ο

το.

Μ σ.

(Ι.

α" σ.

τω”

Μ. σζ

τα

Α! τ.

Η.

ιτι ?στα Ποτ τόσοι, τετοια: σοτιιιοτιιιιτ όιιιστΙοι πάσο, Μ 8

ΚΑΙτο.

α'.

Ρ.



ΡΦιιιιι.' Χ1Χ. Βε οπω.ι π.ι..ιωιπ. ·

1°..2.·. πω» ποοιιοιιιιτ ιπτοι ιο όιιι:ιπέιιι _

Ρ.ιιοΜπασ
ό). “Μ”. Μπι: ποιο πω: ιποόο όιιιιπἔιιιιιιιπποπιιοιιπι πω

οποιο ..ο οι.. Α: όσο.: :οι τοιιιο&ιιιιο ποπ πι..

Ρετ όιΠιπΒιιιιπτιιι· ρι·οριοι· ιιιπι::ιτιοποικι, θα! πωπ

πει· οιιοπιιιιοιπ οριιι›ιιιιοπο‹π ,οικω πω... α! πι·

ιιιοοιπ. Φο πι, ντ ιι ιιιπωπ..ιπι Επι, πο... οπο

πό π... Ροποιοποι. ιο ποιοι. ποπ ορροιιιιπτιιι·,

ιπιιιιιὸ ιόοπτιιιοπιιι Δε! 1ο. ποιο πιπιοι·.οοπίιτειτ

ιπ ποιοι·πιπιτο , οι πεπιιιό όιιιιππ , οιιιιιιιιπ νπιι οι

.οοιπιπιιιιιοποιιιε, οπο:: ιποοιππιοπιαιοιιι: ι ποιιιιει

τ.ιιποπ πο:ιιιοι·π όιιιιιιΒιιιιιιι· τοπικ». Αό ρι·οο. πο

8ο. π.ι:οιπιτιιιοπι οι ίριιιιιοποπι πόιιιιιιιιι ποπ «π.

οποιο. ίπ π... Βοποιο : ι·..ιιιοπο απο: ιιιιιπιπιιιε

ροΠιιπι ιπ ω, ιπ οπο ποπ ορροπμπιιιι., ποπ πιω.

.πιω , Πιό οποιο ιοιπιπιιιοι επιπιιπωπ

Λό ιι. π.8.ιποιοι·. ιπτιο οιιιιιιιιποιο ιι.άιιιιι πο

οπο:ιτ π. .ωπ...ειο Ριπόιοιιιι όο π:ιτοιπιτπτο οι ειπ

ιιοπο , ποπ :Η ιοιιιιε όιίιιπ&ιο ιπιοι·οπε, οι τω.. όι

Μαι.. νιι·ιιιπιιε :πιο Μικτά οοπποτιιιιοπο τοκοι

οποιοι: ιι:ιι:π ριιοτπιτει: οοιιποιειτ ιιιιιιι‹›ποπι , πι.

. :απο αθώοι ρειιΒιιππ·ι,ροτοιι νπει ροιιΕ&ιο ποιοι..

ο πιο ..κι απ... π: ειιιιιιιι&ο οιιιιιιοιπι·ι ;· .9.φιοπτω ..επε
. ο πιο! πιω. ; πω... από: ποιο ι... ιι.ποπο , απ..

Ηπα :ιό Μ, πιιιιιιπι οοπποτοπ: αι·ιπιππιπ όιιι:ιιιιιπ,

παμπ: Βοποπιτιο Ρπωιωι π.. βιιιιιιοιιο , ειπε ποιοι.

Βοποιειιιόιόο νοιιιπτοιο,νοΙ ιοπι.ΓΡιι·ιποι όο πω.

Μάιο ποια πο» ιιιιιιιιπισόι πάοεοόποτιιπιιιτ ιππα

6 :οποιοι , δ! ριιποιπιᾶρτοπιιιιο πό οθ.ιιπι οοποοι-·

Δ! ιπι

8.

.ιι

ο 9. τοιιτιει. Λο που. ιοοιιπ οι Επι. Αό ι. που οοπιπο.

.Η πιο. Μ! μοβ. οποσ. πειτοι·πιιιιτοπι οοπιιπιιιιιοοιι νππ το

£ δια. `;ιοπο .ποπ οοπιιιιιιπιαπι ..κι , νιιιιισιιτοι πιπτιιτπ

κ όι(ιιπάτι: δευτ οποια όιιιιπο, νι ποιοΓιιτο οοπιτπιι

πω.. , ν; τοΓρεέιιιιι ποπ εοιπιπιιπιοιιτιιη πό πω:

οπιπι ι..πω. πωπω όιιιιπ&ιο ποιοι. πιτισπιε π.

πι... Αό π. ιιο80Γοφ1οι.ΥΕο0παθι:οίτοιιι. π...
Δό 3. ποΒο ιπτοο. ι

~ εποΤιο πι.

Μπι! πιο π. οποιο ]ιιιωτιοπιι·

.πιω

6ο_ νιιόι·ιιπιοκ παώ πι.. πωπω ιπιι·ιιιοπιε πέδ

ΡΜοτΜ.Μ _ιι2: ι. εοπιιιιιιοιο Ροιιοπ45. π. οοιποιοιο

απ” νιιιιιιοιιιίοιωτιπιπι. 3. ..οπο οιι8ιποιο που

4· ιπιπππι ι·ιποιιοπι. ο. ι·οιοι·ιο ρτιποιριιιπιιριι·π

ιιιιππι .ο ορροιιιιιιπ οοποιοιιοιιοπι Γριπιιιοπιι πιέ

ιιιιιο , π. ρπιοι·πιιοε ιπ Ροτ:το οοπιιιτυιτ Ροτιοιιοτπ;

οοιπριοτ π... 8οποπιιπιιπι; ιοεπε οιιΒιιιιιτιοιπιι·ι

πιιπι 8οποπιιιιοιπ: οι ιοτιππιιτοι τοπικ ριιποιοιππι

ποποιοιιππιπ πό ορροπιπιπ ι·οιιιιοποιπ ιιιιπτιοπιι.

Οοπττοοοιιιπ ..ο , οιιοόππιπ πωπω οι: π. οοπιιο

Μ· πιει ι`ριιπιιοπι ιι&ιιιιι>. Ναι, ποσό οιιι ΐριπιιιοπι

Ο χω· «πιο» τιιοπιι πιπποε οοπιιιιποπόι ροι·ισπιππ πω·

ιοοιιοπτοι· οιιοπι ιιιιιι·ιιιιιιτ πιππιιι οοπιπιοπόι νιτ

- 'τοκοι οιιΒιπιπόι ροιίοπιιιι , οι παπι! τοι-Παω!

° Πιιιιο&πιπ πό ο ποιοι ιοι·πιιππιπιππιπτιιιπιισιο

οπο.. οι ιπ μι· πο ριόόικοπτο, π ιπππ :οπω

τιιιτ ιο ι.ιτιοπο ροιΓοπιο , ιι...ω οτιιιοι οοιπριο: πι

νιπιπο η.π-.ιππι οιιιιιπιιπόι_ πωπ..ιι πό :οποι

ππιπ Ρτοόιι&ιιπι. Ιτοπιοιιι οι ιιιιιιιιι :πωπω οποι

..Μπι πιιιπωπι , Ποιοι «Μπι π·ιιιιιιτ πιιιιιπποι·ιει

πππόι , οι τοι-οιοπόι : πω... τιιοιιιτ πιππιίι οι·ι8ι

πωπω ίπποι τιιΒιιιτ 8: ιπιιππει τοιοιοπόι. ο......ι

πιο. ιιιιι ιΠι πεποπ Γοιιιπι πωπω ι·οιοοοιιόποο ιρ

Γο επι πο8π τοιιοιιιι ιπππιπ ιιιποιιοπι, κο οιιοό πιο·

χ . πιο ιιιροτιπε ιιιοιπόιειιι€οιιιιι, ποπ οοπιιο.

Ρ κι π Α Γεω. όοεοι, ιπιι·πιιοιιοπι 8&ιιιοπι οσο

πιο". ροιιοιπιιτι Μπι. οι πω. Διποιιι.ιιι ωίι|Ι.ιι.

ι 47Ι.3 ριοριβι.2.0·ιο·άιβ. πι- 9ιι·όψιό.'3· Θωθ·

Δ τω. Ι. Οι πω.

πιο ριορτοι·ιιιπιτ:ιιιο- Ρ'ππό:ιιτι. ..πιο Γ

. :οι

ριπιτιο .απο ποοιόοι·οι ροι·Γοπο Ρι4Μιιιιι

οπο. 8ο πω. πιιιόπιιιό οπιοι οιΤοπιιοιπ , πιο! πει

ιοπιπι ποπ οοπιι:ιτιιιτ, ποοιόιι ροτιοπιο :παπι οπι

πι. ιιππ.π.ι.ιι. ι:οπιιιιππο π.. οι πιιιιιι:ιι,ιιιιτ μι.

ιο·ιιο: οι ιριι..πο πάπια ποπ ωποι.ιιπ ποτυπιπ·ι.

οίκο ποπ π: ποιίοάιο .πωπω .ι οι·Βο π πο:: απο.

:πιτ ροι·ιοπιιαι . οτι: :ια:ιόοπι Ρει·ιοπο. Οοπιιι·πι,

ΝΟ!! επιποιιε .πωπω οι Γοιι.ιιιο πάπια , οποιο

...απο οι π:ιΠιιιιι ποι·ίοποιπ ωππιιππ. οι·ι.;ο οι

πάπια.

8 ι: ο ν π ο Α πιιιι·πιπτ , ίπιιιιτιοποπι πάιιιοπι το.

Μπι τοι:οι·ι·ο ροι·ιοπιιιπ Ρπτιιε οι Ε.1πω ΜΜΜ δ.

πι. ι·ιιτιοπο εριιιωιπ. Απο.. ιιι[ιιιιι. απ. 6ο. πω. ς.

όιι8ι.Ι.ιπ ι.όψ.11.ω.2. πιι.:.ιιιπ· εοφ. ο μι. Ζιι- '

πο... μια. 36..ιιι .πιο ο. ειπα. Μ. 5· ..ο πω.. οφ,

ό. πιο. ιο.σ.ιρ. π. Ρι·οιι. π. Μοτο οπιπιπιοόιιιτπω ΡΜ. ι.

μιποιριιιπ:ι ριοόοά:ιιιπιπ μι· ιπτοιιοᾶιιπι . 8οροι·

νοιιιππιτοιπ : ιιΒο ιι [Μπιτ πι.. ριτοιιιιιιιτο σωθι

τυπο εΒιιοτιιτ, πι. οπτοι·πιπιτο οοπιι:ιτιιιιιε Γριτπς.

Απιοο. ποσο. Αιποι πιοοοόιι οι: ποιιτιο οιιιο&ι

πιπ:ιιι ι οιεο ιόοιπ οι πωπω, οιιι ιπτοιιι€οπι. ιόοπι

ίμια πιπ:ιπόο, οιιι Βοποιειτ ιπτοιιι€οπόο. Η πω..

...πω π.. ?πιο , οπι νι ιπροοπιτπι· μια οι·ιειπο

ρτοόιιιᾶιοπι μι· νοιιιπτειιοπι , που Γοιιιιιι πωπω

ποιο πιο.: , ποιόοιιιό ιοπιιιιιτιιι· πό ιιιιτιιπόιιτπ.

ο ο. Τοπ νι: οποιοι οι νοιιιποιε , κοιιιιο οι

τω. οοπόιιιο όιιιιπεποπε πιπιπιπ ροιιοπ:ππι πι..

:επι ι τοι·ιπιποιριι·ποιιι. 5οό ροτοι·πιπιε 8: ιιποιο

ιιιιΕοιοοιοτ όιιιιπΒιιιιιιτ ΡοιΓοιιαπι ιριι·οπτοπι ὰ τοι

πιιπο Γριι·ποιιι : οι·εσ Γριι·οιιο πδι:ιιιιι οι μπι:: τοι·

Ροᾶιιι οοπΓοεμιοπε πό ρτοόιιθ:ιοποπι ποιίοπο Γρι

ι·ειιιο, παπι οιιιόοιιιό τοπιιιτιτιιι· πο: ιποόυπηιτιπ

απ; , κι οποιοι: ιό ιπιι·ιιπόιιπι, ιοιιιπι οι πιο

ιΈπι νοιιιπιπε ποτίοπιιιιοτ ιιιπιπο.. ἐ τοι·ιπιποιιιι·

πιιιιιι. _

Οοπιιιιιι. ο: :πιο τοτε π. ρωόποοπόιοίι πο- 85ἰ

:πιο , οι [οιποι μι· οποιο το!επιοποιπ όοιοτιπιπιι.. ο°”ιω#ι

οι πό ροιιιιπιιιπ , Ε: Επιιοιοπ:οι· οι·οόιι&ιιιιι οπιιιΓ

οιιπιοπο πᾶιο ιι Ροίιιι:ιιιι. Εκ οπο οοΠιΒιιπτ,ιιιιπιιιοποπι πᾶιιόπιπ ποπ ποιοι ιιιιιποόιπτο πι πιατα..

ή . “Μάτι ιιιιτι·ο 8: ιιιιο , ποπ οιιιιτοππε πιο: ποιο, '

ίοό οποιοιιιι: Πιο: πιο.. : ποιο ποιο π... οποσ

ποπ ιιοΒοιτ πιιι ποιοττο , 86 πάσει π. Οοο ποπ πο!.

Ρι·. οι

π. πιο ροι·ιοπι , ιπιπιοόιοτο ιοι:ιρι πο... ιο Ρεπό;

πἐ Ροττιε 8ο Μ; . πω” πιπτιιπι ι·οιοκοπό ποιού.

ποιο Γριι·πιπιπιπό οπο. ιιιοόιιᾶιοποιπ ..ιπιπ.,οπ

Γοιιιτό·ιο πόιιοπιι·ο Ρι.πι οι πιο Ρπποε ωππιπ.

π. , ιπ νιι·τιιιο τρωω. νι οικω τοΪΡοᾶιι8 πό ποι

πιιπιιιτι (Ριτει.τιιιπ.

Τεπ·ι·ιο οιιτ,ΐκιιιοποιπ ιι&ιποπι οοπιιιτιιο- .

το ποιοπιιπιπ ριτόπ ι. Κιώιπάιιιι ι. όι|ι'.ιί_πα.;. ά· ΜΚ· ιι

ποιοι. ιιιβ.12. ιιο.1.οιί 3.πιιι,Κιιιιο.μ.ι.σφικο.αιπ:Ι. """"”°

οπο· ...ι ο. Ηειιιι.6ι ιό 2.σοιπιιιιι.8ιιιι0ώπιιιι μ.ι.6α.

ϋτισΙ.4ιι.1../9ι8επ.4Μ.7_ απ. πιο 3.]'ιιιο. ό· πιο. Σ πω.

2.7.ι[πισεκ. Μι. ι 6ο.. πο” .ΜοΙιπ.πιι.36.πι.4. όι[ρ.2.β.

πιο πω, ο .οι 3.ΖωιιΧο Με Τιιιιιι.Μι.16. ιω.6. @πιο

ρι·οοιιιιιιιοι οίι:.91°|ιιιιιι ιΙ.36.4.4.4ά ι. οι όοσοτινιπ·ι

Γριιιιιιοππι , ι πιιέιρτοεωιτ διιιιιιιιε ιιιπάπε , οσο

απο οι οπτικά 8ο ρι·οριιοπικο Μπι, Ριιιοήιιο οοπιο

πιππι; @πιο ιΡιιιιτιο πάιιι:ι οι·ιοτοοπιι·ιτπι πο: ποσο

όιπ·π Ρι·ιποιριι πό οιιιηιι·οσιιι&ιοποπι.

Ριιπόπιποπτ. π.ιππιο ποπ.. ποπ ροτοιι ροτιοποι οι 672

οοπίι:ιιιιοιο: ποο ιτοπιιιιιιτπε πιει... τοιοττοι απο 1'ΜΜι

Πιωτιιιο .οποιοι νιι·τιιιοπι ιιιιπιπόι: ιι οποιοι

το πιιιποι·ιιπι οπιιπιοι·ιιιιοπο: παπι πο.. Ροποι...

:πιο πιεει.ι..... , οι·ιΒο τοιποπ πιο. πιιοποι πο.

...ποιο ιιιρροπιτ Ρι·ορτιοτπτοπι ιριι·ιιτιιιππι , τοτιο.

πο όιιιοιΓπτπ ιιρετοιπιτπιο δ: Βιιιιιιοπο,νι· ιιι|ιιι._Απ

απ. οποιο. πι! πω. ιοι.πωππιιπιι ροτιοπιιιπ ι

ΡΒ!!Ό 8δ ιι.ΙΟΙ'[8Πι, νο! ιΡΓ2! ροι·ιοπειε Ριπή: δ( |Ηιποπ π".

πιπ.υιιππο οι ιιοτοοιοιιππόδ πό: π. .ο π.. Ποπ οπο.
ι ι - Β πιο:

θα.

πρωι.. πο.

,ποιοι σοπ



:οι

πο: :::::Βι:π οΠο πο:Γοπ::. 8οοι:πό::::: τοπι:επ:ι: :πο

ρ:Β)οτει:: ροτἑΒποίί , :ίο ο:::ι::το::ο::δοίί Ξ::οοπ:ιπιιπἰ

ο:: : τα:: : . οι:ἱιπ ο: οπο πο: :ο οπο:: Ι:.::ἱ::οὶπ

Ω:::::.ΕΙ::οπ.ΜΕ:9. Β)οβ πω. 5.ίσθο:::: , τπ:οΙίοέ:ί:ί:::ί::

::::::::ο :ποοπ::::οπίο::ί::ί:ε ω:: :Ποπ:ίο. Ιω:: τα::

:Φωτ Γρ:::::ίο::οι:: πό:::::πτ:: οο::ί:::ι:οτο ρο:ίοπειε

Ρ:::::: δ: πω; , δ: :Πο :Με €οπ:π:::::οπ::

' 68_ πο:: Η ποπ οοπί:::::οτο: ν::::::ο::: Γ ::::::άτ, (Μ:
Ν:: ::>:>"ϋ- ::π%::: τοΐο:το: ρο:Γοπ::: ίοί::ιο:οο::οίΡ:ο::πίππτπ

”"°·ξ"Ϊ"" Γρ:::::::π , ί:::·ιπο:ο:::: π. ο:Ξείπο:τ: ::&:::::::: Βοπο

Μ””””° απο: ά:ίί:π8::: το::ί::οτ οί: ο:ἰ8ἰπο πάτο: ίο:τοπά:,

οοπ::: οτπποε ίο:ο , ν: ρ::::::ί. ω. β!. 3. Μί:::ο: ί:

Ϊρ:::::ἱο :::.'.::ίπε: οί: Μπ::::π τοΙ::::ο οοπίοοποπο ει::

ο:ἰΒἱποτ:: πάψω:: ί-ρίιοπ:ί:; οποσ πάτο.: ί::ί:::πό:

: οί: ο ::οΙ::::το:ο ὸίι::πἑ, ν: :::::::οοί:ειτο :ίο:οτπ:ἰπ.::::

Ρ:::οτπ::::.:ο δ: πί::::ίο::ο: ε:: :οπίοοι:ο:::ο: , οπο::

::::: οτί::(:.; ::έ);:::.: οί: , ἴπΡ:οἐὁἔῖ:π: ::Πο:::::Ροπ: νο;

:πωπω ό:: π:ο::::ιπ:οπ: ::::οποπ: ο:: :ιο

ἱ::::ποὁὶο:ἔ: :::ί5Π Ρ:οΧ:τΙ::.:::: :::0ά1109Π$ : Α? ΡΗ

ο:ίοοτίζ πτο::ππιπ:: μτίπο:Ρ:π::: Γρ:τ:::::ι::π: ώρα:

νο2:::οπο:π οΠοι:::::ίο::: ::π:ποπ:ο:ο οπο:: [οίππ: ρο-_

:ο::::::ι:ο::: 8: ί:ί:::::ο:::::::; :8:::.1τ€1:0ιοΒιι:Ευ:τοπο

Μο: οί: οποία :ΜΜΜ Βοπο:από: :ο πο: π. :ποίι:ώ:

ΐοίοπ: ρπ:οτπ:ταϊοπ: :οτ:::ο ίΡ:::::ίυ:ί::ποί οπο: πο·

:οτπ:::::ο ἰποί::ἀἱ: πί:ει::ο::οιπ: Μ: Ρ:::οτ::::πε ΙΙ:

ίίππ8::::::: :οοί::ο::: ρ:::ο:::::ειτο δ: Βί::::τοπο , ν: τ::

οί:.:ί::::: οί: :ποίι:άοπ:ο: ο:Βο δ: :Ρίο οτίεο μποτ::

:ἑοπ:: π: 0τ:Βίπο ί:::::::ίοπίε. Πο:: ::.:::οπ: πο:: [ο

ποιο:: ο:: ::::Ωίἔ :οπο :π π::Ξ:.::&:::ο εοπο:·::::ο

πο:: :π:οΠοά:οπ: :::::ο:·:::::ιο:::: @Είπε ί:::::::ίο

οποί:.νοί:::ο::: :::ορττο:.ι:οο: ίρ::οποίη €1::2 πο::

πο:: :ΗΜ::8::::::: ε: π.::ο:πί:πτο δι· Βί:::::ο::ο , τ:::μιο

οτΞεο (Ρ:::ποί όπί:::8::ο:::: π:: οτἰ8:::ο Βοπο:οποπ .

δοομ:οτο:::1° ο: ί: ρο:::::::: ίρ:::::ίο:ι.::π:ποπίο:ο
συ- : . .. . . .

Ν:: ορο οοπ:Ρίοτο:::τ π ρ.::ο:::::οτο δε πί:::::οπο , :Παω πο::

επιφ:: ο: οπο :π:οε·ειπ: τ:: ΐοίο Ρ::::ο _ο::::π ίο:ο:Ρ:ί:οξ π::

Ρ··'"· :π ν::ο::::ο ί::::::Ι: που: :τι Ρ::::ο πο:: οί1πίπ:::ο,πο:

:τι Μο ::::ο:πί::::: ΟοπΓοο:ι. ο:: οί1:::ου:::: πω::

ω:: ΡΑ.ΕοΓ::0Π Μίκα: : ί·:1::ίοοι::οί τοοιι::·:::::

π:: ::::::ιπά::::: Ε:: :οτπρί::ο::::=ρο: Ώίπ: ί:::::::ποτ::

θα ο:::ί:οπ:ο::: τ.: Πίτα 3. δο:τ:::ίο πάω: απ: τ::

ΕάτωΜΜ Βο0 ποοί::ο::: :πο::ρονι:ο::ι:: : όποιο:: τ:: ΟΕ:. :πο

"Μ!»· :::::ί:νί:οπ οο:::ροί::ίο οι -ί::ί:::άο δ:: :.οοπ:οπ:ο ,

πι:: ρυ::ίΕ:πο ::&::ίτορ::οπο:, ίο:.:οο: οπ:άο:::::

ο:: απ:: :ο::::: π::::::α Ρο:ίο:::::οπο οο:ί:::::::ο

ποπ: , ::::οί::ί: Ροτίοπ.ο : ποί::ί:ποπ: οί: ίΡίτε:ιο ::&ί

π:: τ:: Γο:::.::ο::::ί.π:ιτπ :Πο πο: οοπίί:::::: π:::::ταπ:)

:απο ροτίο::::: , Μ! οΔ8:Δπ:ἱ:::1:οΪο::Ρο:Β·ᾶὲ οοπ

τω”. μ 7

Ι) ι ο τ: ε: Νοπ οπο::οο::ίο:ποι:ίοίτοο: ο: Γ::έ.:ο

ρ:::ίο:::: πο:: ::οπί:ί:::::: , πο:: απο:: οί: Μ:: οοπ.

ί::::ιο:ο : νΙ::.ίο , ί: ω:: ποπ :ορο:ίτο: οοπί:::π:οε, ου

β:&ο οο::Π::ποτ:τ. (:οπί:::::. Η οπο: οτ:είπο:Ρ:::ο:

ΐο:::::ο:·δρ::·::::::: δ: ::::::::: νο:Β::::·: 8:8πο:ο:, οο

απ:: ίρ:::::ίο ο&:::::. οοπί:ί:::::ο: ::ο:ίοπ::::: Ρ::::::5

π:: πο:: ΡοίΤο:ῇ›ἰ:::ο, Μ:: ρ::::Γι:ρροποτο:π:οοπ

:τοπιο τ:: :·:::ίο:ιο ρο:ίο:::ο ω:: :το απ: πο:: ροίΤο:

ί::::ροπ: οοπίί:::::τυ: ροτίοποί::ο:, οτί: Ρο: ΓΡ::::::ο

ποπ: .:%:::ι:::, πω:: τοί:::ίπο ρ:::::πί:::::: οο ω:: Π».

το: ::ο:πτ::::πί5 Ηπα πο:: ο οι:: :ιο :::.:::: οί: οοπ:τππ.

π:: :Η ίρ:::::ίο ::δ::::π_οτ8ο ί:::::::ίο ::&ιπο πο [ο οί:

::Ρ:οβοο::ί::::δ:2: ρ:ε:έ:::οε. δα: :::!π::π : Β:οο πο;; '

το π, ο - ο ε: οποπ ί::::οοί ω: , ο:: πο

:οπ οίίο::|ί: ρο:ίοπ:::: οοπί::::ιο:ο: , πω:: ::::::;:ίπ

:Η π: :οπο πο:: :π κάτω: ο:ίοπ:Ιοπ: οοπί:::-::
' :ἱοΐιοπ: ί::ρποί::: μέ:: τποπο:Εο::::: ::οτίο::πίο οοπ·

ί:ί::πτοπο::: πο:: , :::·::::ο:::ίοο τ::::πο: :ιοοί:ίοπε :ρ

ί:ι::. Ν.:::: Πρ:: απο οοπΠ:::::ἰπ:: ποπ :ί:ο:τ::: :ιο

οί:ίο::: Η: ο ω, ο:: ω, πο:: οΙΤοο :ᾶ:: πο:: οοπ
0::::ο:ο,ίξη:ορο:::ο: το:18:τι:Κι:::::Μ ο οοποο:Γοποο

:απο πο:: ο6ί:ί:ποπε,:ίίοο:πτ :Πο::::οί:: οι οο,οποπ

Μ.:

7 'Π.

Βάσω.

Οι::π:·:::.

72τ
Οσωπα.

Β:π::::. Χ ΙΧζ Β: Ποίο:: Βείοι::ο::ό!π:.δ
  

·3-.) ·. ο,

οο::ί:ί:::ο:ο:,Β πο:: -:οροτ:το: οοπίΗ::::ι:π:,πι:: :απο

ποοτάοπ::ιίτε , νο! οποπ::::Ιίο :ίοίἶι::ποπ::π πο:: οί: ο::

οο, οπο:: οίίο:, ίο:ί οΧ οο , οπο:: οί:9:. ο. ::::Ρί:

οπο, ν: ΓΡίτο::0 :ι&:ι::ι οοπί:ί::::ι: πο: οπ:τ::: πω:: πο

:::::0::ο οοπί::::ιοπ:ίο Ροτίοπ::π: οί: ἱποοτππιππἰαι

Μία:: : Γρ:::::ίοπ:::οπ: εδώ:: οί: οίΤοπ:::ίττο: τοπ:

ιπι:πίο:::::ί::. Δ:: οοπί::. ποΒο_ ἱπ ω:: ἴρ::::::οποπ: .

::&π::ιτ::τοτο οίπί:ίοπ: ::::ίο:::: :ιο ποπ:: οί:,νο:ίο π:ί π:: ::::ρ.

π:::::π:, Η :οπο Ρ:::::: ρο:ΐοπ:::: οοπίπ:::ο:·ο:,οπο:π

ποπ οοπί:::::::π::::ο , Μι:: ότι:ο:Π:: ::::ίοπτείοτο:

:οπο ::::::::π::::,:ιο ποπ:: οί:;8: Ρ:ορ:ο:οπ ποπο ο0τ:- τω:: :::::::Ξ

Μια:: ροτίοπ:::π ριπή: , οποσ: πο:: οοπί:::ιιοτο:βωο

:οπο , π::ί:::::πο ί[π::ι:ίο πάπια ποπ πο: ::ιπ::::::

:Αττικ Ρ:οοίποοπ:Η , (οι: ο:::::::ίί:νροΠο:Ιοπ Γο::::::;

οικω: Ρο:το&ἱοποπ: ί:οί:ο:ο: πο: :Ρίο , ::πο:ί οίΕ:

οπο:: :::ορτίο::::- :οί::τ::::: ::Εοίοπε ποτι::::::: :Ποῖ

:::::::. Οοπ:::: νο:ὸ , ου:: :οπο ρο:ο:π:::: άπο: Ιοί::

νται:: Βοπο:::π::ί: νο:ί:::::: νπἑ οι:π: δρ:::::: δ. οι::

:::ποΗ:ποί απ:: Ρο::·ο οοποπ::ο.ο: ο:: οπο Μ:: :π

:οίί:άίοπο:π Μ:: ε: Ρ::::ο οο:πιπι::::ο:::π:π π:: εἰ· _

επ.πό::τπ νο:οπ::: _ πο:: :Ποτ Ρ:ο:::ίο:πε οο::ί:::::.

τω:: πάω:: ροτίο::2, πο:: ποπ πο: Ρ:ππ :πομπ

ω: :οία:::::: πο:: π:::υτ::::: ::::::π::::, οπο: Γυρροσ

::οτο: είπω ρ:ο:::ίο:ατοπ: τοίοτίπο::: ::ΗΜοτ::οτπ

π::::::α::: ::ίο:::::π: , 8ο :ίο:ο:π:ἱπ::π:ο:π :ίί::::: π:: :ο

::οποπ: οποια π:(οπω , ποπ:ρο :Ρίδι:::ίμτο:ίοποτπ

:16::::2α: , Έκο οο ω:: ρ::::οοπο:ο: :οί::::οποπ: ρο

:ο:πί:::::. :οί:. ο. :τι πΜπ:: ποπ Γοίί:::: :ίοί:ο: _ "_

π:: ::ί-ί::πάίο :π:ο: ίορροί::::::: :::ο::::οοπ:,.8: Μ::- ί'0: Μο,Β

ροί::::::: ρ:οπο&::π:,ίο:ί ο:::::::π:ο: ρο:οπτ:5 το·

Μ:: ::το::::θ:::::::π δ: :οτ:πίπ:::π ρτο::ί::οτί:: στ::

:8::::: Ρ:::οτ”6: ΗΜ:: πο:: πιο:: :!:Μπει:::1οί:οπτ

ο ορ::::::9. ν: ίορροί::::::: Ρ:ο:ίοοοπ: :ί ίι:ρΡοί:το

ρ:ο:ίυθ:ο, Η:: οποιο ν: Ρ:ἱποἱ::ἱπ::: Ρ:οπιτπο ίρἰοο-·

:ί::::::: δ :ο:::::πο ίρ::::ο:ί:.·Νοοπ:: επτα:: Ρ:::οτ ό:

:Ντιπ :π :::::οπο ρτίποίρή ρτοεί:::ο ί:::τ::::::: Φωτ:

:επί ο τ:::::::::ο ΐρί:::ί::Ι: ρο:Ρο:ο:πί::::ο:π 8: ί:ί::::ίο

ποπ:: οπο:: ροποοι::τπυπο::: πο:ἱοπ::::, :μια :::::::::::

ί:::::::ο ::&ιο::: οτΒο ίο::::::ο πω:: πο:: ίοίί:π: :ο

:::: , Μ! οΕί8::: οοπΠ::ι::: Ρ::::οίρ:::::: Ρω::::::: Γρ:.

::.:::::::::. Α π:οο. οί: 8.Τί:::::. :: μ. πως:: απ. ο.. απο.

(ο οι! :.::οοοπ:ίο,ίπ ὁἰπἰπἰ: π:: ρο:οπ::π:π α:: Μ::

πο:ίοπ::Ιοε το::ί::ο: :ϋί::πά::τπ ὲ :ο:π:ἰ::ἰε Ρτο:ίπο:

Β:ί:ί:::5,::πίπ ::ο:ο:::::: :ίοί:επε: οτἱποἱρἰπω,ρτἰποἱ·· @ως

ρ::::π :::ί::π&:οπο:π ::προ:::ι: π:: οο, απο: οί: :πίπ

οἰρἰί:: οπο: πω: ροίΕ: Ιο τοπιο: ::το:ί::οοτο. Μίποτ Μ: :οπτ:::::,

Ρτοί::. Π:ρροί::::τπ πο:: ::ο::::: τοί::ίο:: ί: , πο::

:ιππ ΐι:ρμοί::: οροτ::::οπο::: 5 οί: απο: π:::οτίοίο Μ" #2·

ρ:ίποίρίο::: οπ:πί::::: ::έ:ίοπ:::::, οπο: Ρο:οίί: Γ::ρρο- Ρ'“ἶ” σ'

δευτ:: οροτοτί: Ρο:οπ:ίο :οίρἰοί: άο:ο::πίπ:::οπ: ίπ:: 90;:Ξπί

ροίἰ:: οποτ::::οποπ:, :: Μ: Ρ:ο:::τπο ίροο:Βοο::::, δ: ,:φή,,,ω.

π:: οικω Τροοίποι:::: ο:(2::πο::: ::τοί:.νπόο :τι οο:ίο:::

ί::ροοί:το :πωσ ίί.:π:ροτοπ::π , :::::οτί::: :οίρ:ο:οπ

π:: ορο:::::οποε. Ε:Βο ίτοο: Ρα:οτπ::::: δ: Βί:::ίο ά:

Πίπου::::: Ρ::::ο:::8: ΡΗ:::::: ε: δρ:::::: 8. π: :οποπο

ίυρροί::: :::οό::οοπ:ίε : πο:: ::::::οπ οί:Μπεποπ: :Πω

τ:: ::::οπο ρ:ίποί::ϋ ρ:ο::::πο ίρ::::::::: . π:::::ρ::ποί

οπο: Ρ:::::::πε ίρ::π::::::::: οο:8::::πτ Ρο: :πο- τ

ρ:ίο::::ο::: ρτο::ίπ:ο ο::ίτπ:ί':::::: :ι ο:::::πι::π ίρίτο

Μία:: ; π:: :::::οπ: πο:: οί: ρ:::ο:π:::::,οι:α ρ:ο::::::ο

τοπ:ί:::: τοίμ:ο:: :ο:::::π:.:::: Βοποτοί::ίο::: , θα:: ει::

:το Ρ::::::ΕΡίο::: ρ:·οοίπ:ο Βοπο:::ἱοπ:π. Οοπί:::τ:: 73"

π:: ίοπ:.:::οί:::: Μο:: (ΕΜΗ: δ: Ρ:.::ο: :::δ:::::ι::- οπο:: .
:οε , Ηττα:: ο: :Μοτο ο:Το νπἱοι::π ::τίποίρτοπ: 8:::. ί

τί:::88. πο: νπίο:ιτπ ί::::α::οπο:::, ν: :!οβπ:: Ο:::πί!.

Μουτ:: πο:: πο:: ωσεί:: Μο:: νπἱ::::οτπ:›:ΞποἰΡ:ῇ ο

τοπιο:: 6: οίίοπ::::ί:: , π:: ο::::::: ρ:οεί:::: , δ: ::ο:ίο

τω:: , πο οπο: ::::::ί:π: μια:: :ί::ί:::::::. ·

Ε:: ::ί::δ::: ίοο:::::::. 1. ΒΡ:::::ίοπο:π αό::::α::: ἰπ:- 76:

:πωπω :απού π: Ρ:::το δ: ΓΗ:: τω:: ::οπίο::ι:- σ"#ίί· ι·

:το τι: :::ίοπο Ρο:ίο:::ο : πω: ρο:οπ:::: Ρ:οουοοπ:ί:

ο Γυρροπί:



  

ω..

Ό

ίι.ιρροτιιτ ρστΓοιιιιιιι σοτιίιιτιιτιιιιιτο ; $ριιοιιο οιιτσιτι

.οι...·.ιι ροιστιτιιι Μπιτ δι πι; ρι·οιιιιι:σιιοι εμ

τιτιιιιι ιιιιι&ιιπι : ιειτιιι· ιιιΡροιιιτ ι|ιοε σοιιιιιιιιτοε

ιιι ι·οτιοιισ ρστΐοιια. Αιιτσσιοιοιι.οιιιτισ ριιτιιτιριιιιιιτι

τποειιιέιιιιιι απο Γι: ιιιρροιιιτ ριωηιιο οιισι·ιιτιιιιιι

μ. _ τιστίσθ:σ σοιιιτιιιιιιιιιι ιιι ο. π. $Ριι·ειτιο οάιτιο σοιι

ΕΜ' ιι <σιΡι....Δ. σίι ρωιι ιιι Ριιτι·σ, Μπι ιο πιο. @Ντι ?ο

Με ιιιιιιστ ιιιιιιιι ι Ριιτισ πισ3ι:ὶ εσιισι·ιτιοιισι @τικ

πωσ οστιστ:ιτιοτιοαι ιιιΡΡοιισιιιιιι σίτ ιιι Ραιτι·σ; ιτι ουσ

“απο ροιισιιιιε ι·αιτιοιισ σοιισιρισιιιιιι οι, μι... οι»

τσιιιιο Βοοσι·.ιτιιιο , τιοιιστοιιισιι ροιι ειΒιιιιι δωσω.

οι. τ. μια . ιιιιι:ι τιοτσιιτιο 8σιισι·ιιτιιιο σοιιιιιτιιι.

τω· στ ο6τιιοιι ιοτσιιιεσιιοι, ιριι·ιιτιιιο μι· οᾶιιοι νο

ιστι ` ι. 2. ι:οιιιι:ιτ, :μια εσιιοτοτιο σο ιιιο,οιιᾶ [Μ.

τσι σοιιιιιιιιιιισιιτ Μο απο @ο τιιιτιιιθ .ιωωτι Ροέ

τσιιτιοαι ιιιιιοτιι.ιιιπι . Ισά μια. . @Μάι ιΙΙ:ιιτι σοσι

ιιιιιιιισστ Ει|ιο . 6.οροτιιτιιτ οικω ιιι ισ ερτο : σι·εο,

1ο ?Πιο ριιίιε τιιτιοοσ :οιισιριστιι:ιο οι ρῇτστιτἰο 8Ρι

:Μαι . οιιοι:τι τσι-οικω· οι! Νασαι , :μια ποιες. .οι

σοπσι.ιτιοιισιτι ιιιρροιιιτ ιιιιιισᾶιιιτι ρσιίσᾶὲ- σου·

. ίιιιιιιιιιτι ιιι [σ. 3. 8οιι·στιο @δικ ποπ οίι οσοι

όσο: ιιιστοριιγίισιιιιι ιιι Οσο, ι:ιιιτι σοιιίτιτιι:ιτ μ..

[ουκ ιιιοιιιιιιθ ιασιιιιο:ιε οι Ροτσιιτσι οι! φπα".

τοπικ οιιιιιισσιιοοιτα:. σιιιιι οι στπωιιιι. Όσο,ιιοιι

...Μο , οιιοπι ιτισσιιτιοιτοι οτι εστισιιιιιιιιιττι, ωοοιτ

(ριι·ιιτιο οδτιιιο,οιιο ιιοιιιιιιιοιιι ισσουοτιιιαισιιι Ριο

..Με σοιιιιιτιιιτ , οι. πσσιιιστιε; ι:ιιοι που π. απο

π. οιιιτισπι σοτιιιιτιιτιοιισοι Πσιτ:ιτιε. ο.. Μπι ιο Όσο

6."ΙΙ-Ό· - ι:οπιιιτιιτιιιιι σε ειδτιινοιττιιιι δ:ιριτ.ιτιοτισ ιιάιιιιι,
ι πιιοιισ τοιιιιιιιι ιιιιιιτιθ:ιιιιι ο Ραπ δι ?Μια ι τιιιο,

τιοιι στο ιιιρροιιτο, οι ιιτ τι ρι·ιιισιοιο ρτοιτιιιισ οι

:Μισο ρτοσσοιτ $ριιιιιιιι 8. Εεεε Μιιιιυιωισσι:.

ο.. Δε! Ειτιο.ιιιι. ιιτιπιιτ τω. μια οκ μπώ. .οι ισπ

.ι2 ρω.ι.@ο .οι ο". σιι ιιιιιιοτιε σ$σοσιαι ιιι σοιιίιιιιιστι

τιο τοΡΡοο.οο , σοιισσιιο; οιιιο απο ο τ ρτορτιστιι$

Φοι1ιιιιι1τιιε , ιισοιιιτ σοιιιιιτιιστο ιιιρροιιτιιοι σε πιο·

απο ωεωσοοωιωισιωισ. ΕΠ πιιοοιιι .οικω

78.

α,02. 5ο

Με .ο ιιιιιιοτιι ρσιισόιτιοιιιτ , τισεο. Νικο νττιισιιισ .

σΡτ ιιι Πιο 8σιισι·ο ιιιιιιιιτει,νιιο ιιι σοτιίιιιιισιιτιο οιο

:ικιιιιπι ριιιιοιριοπι ιρικιτιιιιιπι , ιιιιστο ιιι σωθι

τιισιιτιο ιιιοροιιι·ιιιτι ιοι:οαιιιιιιιιιαιοιΙσ, Α;; 1, Μ..

Βιιοι. ισσιιτιοα. .ιισ,τοιειω ρι·οιιιιισ. (μια ιτισιιι (ιιο.

Ροιιιιι, :μισο στοπ, ίιιιιιιι ιιιτσΠιΒιτ:τισσ ΡοίΤσ :ιππι

ι·σ,·σιιιιιι ΠοιοιιιιτοΙΙιοστ: που οιιοσι μα· σιιοτισιιι

οι·οιι.ιιιιοοι ροτσοτιο.ιιι, οιι& αουτ, ιιπιιιι ιτιτσιιι€.ιτ,

:πιτ ε σοιιιισιιο: νι ω..ο.ι ιιι ιιιιπιαιιι% ει. οιηοο;

ιιισοι ιιιρροιιιιισι. .μια ιιιιιιιτ. ΜΜιιειτ,ιιοτι τοοσο

'κτ οιιτιοσιιι ροιστιτιοπι . τω. οιιιιιι,ιιιιιιιι ιιιτοιιιειτ.

Ωοιισστιο πω.. ιιιιισσ. ιισιτιοιιιιτσισ ιιιρροιιτι: ιισΒο

:ισ ιοστιιιτιιτσ ιιοτστιτιοι , δ: ριοιτιπιι μιιιειριι “μ”.

Νοτιι .ιο ρι·ομι·ιστοτσ σοτιιιιτιιιιιιι· ροτστιτιιι επιστο

τω. Μπιτ, ..κι ροτειιτιο φωτο. Ρ.ιττιε οι ΗΜ.

Αι! α. ιισεο . τσι.ιτιοιισιτι ιιι οιιιιιιιε ι·στιιιιι·ι το".

τω. ντοοιιιιιτιοιισιιι τιιίι:ιτιειιστικστει ρσιιοτι:ιιιι οπο.

ιιιισσοτσιιι δ ρτοοιι&ιι , Και στιιιιι Η ιοτιοτιστιι ω..

οιιιισιιι σοτιίιιτιισοτσο:ι οτοιτιοιιιιιι ρι·ιιισιοιιιιιι Ριο

ιιιισσιιοι. ιιιιιτιήιισ οιοπιττισ οιίιιοΒιισιιιιι .ι ισι·ιτιιιιο

μοαοιιιιιιι.ιωισ σοτιστιιο ιιιιιιοιοοι .1σ.ιιοι.ιοι...

οι: Εισι·Γοιιιιι @τοιιτιο.στοιισά; τιιτεο τισ ιιιΠιιι6ιιοτισ

οτιι·ισιοιι ριοκιπισ ιοιι·ιιιιιιι ντ οπο.. Λο ωωι.. ω.,

“οι Γοιιιπι Ρτοιοοι·σ οι: ιιιροοιιτο, ριοιιιιέιιιιο οι

οπο. ποπ .ισ ροτσοτιιι ρι·οκιιιισ ιιιοἀιιᾶιιιι ντ οπο.

ο ε οι Ι 0617,

Μ.

.'.ί ι. οι!.

8. χω,

Μ.

α δο

Δ: ω..ει.... οι»... .ειρωι...ιι» οι:

σπιτικο 'κι ..ο @Με 2 ..

- του]Μ.0:Ικυι.οπ, π. οι .καρ οπο· Μ!. 3ο.οιιις.

` πιο. Ι. 11: Βια. ο

Βι:[Ριζ2. οι @Μάι Ιιεἰατΐιισιιἔιιιϊ.

ι Κ τ ιι .ιι [ω. .ιαπιιπ τ. οι... Με, υιι.ῇ.ῇιιἰά ,

Α του

Βιιτοιά.άι|Ι.3 3 μοβ. τ. ι!ϋι'.;4.οιι.ο. Μηιιιο.ιιζι.ι.οπ.

ι..5.πω, Μ.ττ|ιΙ.9α.·6 . .ιι...ο.ιο.ι.-τωο.2. μοβ.

Μπιτ. 3. και... .ιε.ω.οτιοω. Ριοιι. π. ιωΡοιπω Με.. τ.

ισ οι το σοιισπι ιι μια κι σκιιιστιτσ 00ιιτι·ικιι&ο

ότι νωε.ιιι. Ατ εισ σιισιιτἔἔ τιιιιιτιἐ νστιιισιιτιιτ,

οιιὸιι οι σοιιιιιιιιιιιαιιιιιτ ; τι. ισι.ιτιοιισ οπο! οι

ιιισοπιιιιιιιιισοιιιιιιτ τισ οποιο . «μια τιοιι οι·οιιιιο

σποτ. τισ τσιοτιοιισ ιιιισ τιστΓοτιδ , οιιοτι ρτοοιιι:ατ.

δ: ρι·οιιιισοτιιτ: Διαπωτο, οιιὸ‹ι οσο τσι-σποτ, οσο

ι·σιστιιτιιττιιι ι·σιιιιιοτισ , .μοι 8σ τσι-στα , δ: τσι-στο.

τω· , στοο ιιιιτιοιιιιιιισ σΙτ , οσοι! σΙιστιτι:ι 8ι ι·σιοτιο

στο Μοτο δ μπε τσι. α. δι τσιιτιοιισε που τιιίιιιι

Βιι$σι·στιτιιτ ατι σιισιιτιο , ιισοιισ στιιιιιι .ιιιιιιιο..ισο. 8·

τιιι·ιτιτοι τ.. παπι :μια το.. ..τω ιτιιι τσιτιο, Πιο:

σιτισιιι 8: ιιιτσι· Γε. ὶ σ

_ 8 ε σ ω. ο .ιι .ι.ιι.... τ.ρ. οι. οι!. .ωει...ο Μ·

τέΙιςιι. .ω›.ι.χιε.. ιισΒιιτιιιιιιιιιι .οοιιισιτι οιιιιιιαιο. Ν·.ι····ι3

οσοι σ: ιι.τω τσι ιιιιστ ι·σιιιτιοιισοι δισΙΤσιιτιαπι;

οιιιιι ιιιιιιιι ιιιΓρσά:ιιιι , οι ιιι Μο οποιο τυπικο

σειιισιιτ οριιιιοιισιιι 8σοτι.ΕσΒ.Μοιι. 1.ρ.ςιι.:ττ.ἄιῇι.ι.

ο Σ) τ τ: ο ι. Κσιιιτιοτισε_ Οιιιιοα τιιιιιο τισάο σ2

.ι.ιω τσι τιιίιιοΒιιιιιιτιιι· .ο οποτε... τ. σκ βοο

σιιιο ΜΜΜ [οι ειι8οοισ Η ι. νιιι οοτιττο 6ιΙΙισπ.

ιισιιιιιτιιι· , τσιιιτιοιισε8ε σίΐσιιτιιιιιι οσο .ια ιστιο

:ισ ΤΙισο!σεισέ ιιιιιιτιειισιιιιιιε , ίσο α οποιο τσι ,ιικο

ιιτ πο.. ΤΙιισιοΔιιτιορτιοτιιτιιτ πιτισπι υιαΙΜπ.στια, :μια

σο ίσιο τιιιιιιιάιο οι:: ιιιτσΙισ&ιιιιι. ·'

ο. ιο ΕΙστοιτ. «ο». τοπικ . @Η . οι: ιιαιιστιιτ: “η

ω» απο” , οι επωι..... :οπιιιιι€2ιοπιστη; οπο.[πιο -

ρω. ιιψειιιιιωσ. α: ιρ[οπι ωεωιω πέρβ , που κα· τ

πιο Μι “πιο” .ο Ιι)ιριβιβιιι ό· μψιιι.ι αφτο'. , τω.- η

σε οιιιοιπικτ. Ετ Με 19. ιιιιτσ πιο!. Νο απο το @απο

Μ: μπαι: , βά ιρριοικη'ιοπσ τιιιιτι`ιω Θ ιπιεΙΙι8σιιτι.ι.

8σι·οιο στο: τι: ιι ροΩιιιι 8: οπτιιιήθι, ιιιιιιι ισ . κι

τοτιοτισ ιιιτστ ο ιιιιισι·τοιιτ. Ετ ιιι Μο; βια: Μ.

@οι Ριπή: πιο ιιιιιιιιειιιτιστ ὅ ΡΔΜπδΜ , απ: .ο Μ:

μοι., οι ποιο”.

Ρι·οιιιιτοι ι. Πσο σοιιιισιισιιιιιι σ!! Γιιιιιιιιιι Ποι- 87_'

ριισιτοε ι τισιιιιιτιιι· τι. ιιι 1..ιισΜο.[Βιι ΙππσΜπισ Ι Ι Ι. Ρι·.ωιοικ.

Βοι.ιε Δισκοι Μο» βαρια : ιιοτι απο , ο ιιιιοιιιιπι

οιιιιιιιτσισι σοπιροιιτιοοστιι σ:: οποιο δ: ι·σιιιτιο

ιιιιιιιι : ιιοιιιιισιιι οιιιιιιιιιοιιο ιιιιιιιιισιτσε οιιιιισιτι

σιισιιιιιιτ ι:οτιιροιιτιοτιοαι. Να: ιιιτιειιισιιιιιτ .5'σοτιι.ι

ό· Μεσοι!. ιιιστιτσε . οιιιιιιιι σε τιιι ἀιιἱιιιᾶιοιισ .

σοτιιροίιτιοτιστιι ι·σιιιιτοτσ. Ποιο, σιιιιιι σαφώ

τιο "Η .τω ο., φα... Διοιιιστωο ντιιο, ο ιιι..

τσι· σιισοτιιιιιι 86 ισιοτιοιισε οι.. .ειο.ιι. ιιιιιιιι

οιο , σιΤστ οσοι οι πιο. οοιιιροίιτιοτ τω... οσ

Β2τι: ιιοιι μου... _ Βιιιριισιοισοι ι”οι·σ Ι)σιιιιι . ο @οι βοη

ιιιιΠο ιιιτσι· σιιιε οΙΤοιιτιιιιιι. 88 τιτι:ιτιοιισε ιοτστεσ· Μια

@τα ιιιιὶιιιᾶιο. Αι ιιιιιιιΙισιτ:ιε σοιισιιιιστιιιο οι

Οσο , οπο ιιιαιοτσιτσο ιτατι που μπώ. Πιοστ,ιιοτι

ι·σοιιειιιιτ οιιιιιιέ.ιιο τσ οτιοπιιτιιιιιτσι· Γσι σι8ο τισ
οιισ ιιο σιτσωι. δικ! οσο. οσοι-σου. Μπι ιτιτστ (ισ

ιιοιι ντιιιιιιτοι· οι! :οοιιιιιιστιοιιω πω: , ω" ν·

οιιιιιτιιι· σιιοι τοσοι.. Ριοι›. ο. Νασαι τοπιο.. 88.

σίι ιιιιιιιιτοτει ι ιιιεο ιιισιιτιιιο.ιτ οι» ρστισᾶιιἔιτιἐ μ._;"ω;

ιιισιιτιτιιτσ οτιιιισ Ρστισάιοιισοι , απο οιιιι ορρο- Οι· .π........

ιιτιοτισιιι που οποσ: : ( τω. οποιοι ιιιιιιτιάιο.ςιιΩ Μ" Μ·

οοιιιιιιιιιιτιιτ· ιιι οροοϋτιοιισ τουσιιιτ σι: ιιοιτ..Μ·

τιοτισ στττσι1ιοι·ιιοι) οιιοτιιιι σίι ιιιιιτατι,ιιτ απο ω.

Η ρστισᾶιοιισ οιιροιιτιοκιιΞ ιιιιοστ, ω. σο οσιἴσᾶιο

ε 8.

Α σωστο;

ο ι ιιιιιοιιιτ:ι.Αοιοιιιτιιιιι ειιιτσοι,ντ .ο οιιιτιιω πό απο

ορροιιτιοτισιιι απο ι·σιρσ&ιιιο,ντ μια ιιι στ98Εισ.ιο

οιιιΒιιτ ιιιιιοιιιτιιιιι οι ισιιισ&ιιιιιιιι Μισο: τιιιιιια·ο

ιισιιτ:ιισ ιτιστιτιιισσοτιιτ σιτ ιιιιτιιιο τσι.

Πιοο σ. Κσιοτιοιισι οιιιιιι:σ ιοιόοοιιιτσιτισιι

τιιισιιιιτιπσιιιιι σιισιιτιί, οι σττωτι. , απο οιιιιιι: σο·

πιο .ι..ιιιο.ι τιισιτιιτιάσοτιιισοι·ι ιοοιιο:οιιιιτσ 0.101 Μ. Μ.,ω_

οιιοιιο, φωτ! τιοιι .τι ιιισιιι σιιιιι οιιιιιι σο, σύ ουσ σιτ μ.. Μάιο.

ζιρι1ιιιι ιιισιιτιιιαιτιο. ουσ ιάσοιιιισιιιι .τι ω... σοοι πωπω».

ι Β ο 2 Μο

89.



ίπ:: β·

' ί:!ι:αζ

90·

Και:::::ι::.

οι.

ά: βασι

:ἔσω

Ραπ.

Μ;;
..4._.

_ :πιο :ιιι:ιιιιιο; ι:ι::::ιιιαι:ι:: :ιι::ιιι:ι, ι:Ι6:ιιιι::ι:ι:: ::

_ Πιο: :::::::ιο:ι:::: ι::ι::_ι:,:]ι::Ιἱ: :Η :ο:ιι::: Μαιά

ιιι!):ο ιιιρροοιιιιηι::ι :ι ιιιιιι:ι: ιιιιιι:ιάιο νι::ιιιιι:

. ε: ::ι::ιο::: οιιω :Β Με:: οπο: :ιΪ::ιιιἔ. Κ°ΙΡο Με.

_ ω:::ι: ::ιιι::ιι ::1εωει: ιο:::::Ιι::: , :ιο:: νι::ι::|ι:::.

_ ια:: ω:: ψ Μαρ. ι, :.ι:::ι:ι:: :ι::::ιιι. Μο:: ι::

- .- - ν _. : ο - ο ε:
μ", Ι ` ο _ Ι)ιιι::::. Χ ΙΧι Π: Βιι:::::ι.: Β:ιι::ιο::::::.:, .

ιιοιοιό:ο:ιιι:::ο ι δ: .οιι:::ιιι: ::Ι:ι:ιο Ρ::Γοοιιι: ι:: λ ::::ιο.Α: ::ιιι:ιο::::Βιιιι:18:ιοπιιιιιι::Βιιιι:ι:ι:: :ο

ι:ι::ιι.ιιι::::ιι: απ:: :απο ιιιιιι:::,ν: :πιο ιό::::ιθα: :ιω:ιε ::.ιιι:::, τ:: :ο ιο:ι:::ι!ι::: ι::ιιι::ι::::: δα::

ω: απ:: ::!ιοι:ι: ::Ι::ιοοιιιιι: Ρ::ίοιι:ιιι:ι::,οιιι::ιι: ν:: ::ιοά:.ιι:::ι::ιιιιοοω Μπι:: ιει:ι:::::: ::ο:::ιι: `

απ:: ιι:::::ιιι:::::ιιι· απο:: ε ο:: :::::ι:::: ι:: ι:ι:::::- ω:: Γ::ιιιι:::Βιι: :::ιιι::::. :. Βιι:ο,ι:ο: ρ::ικι::ιι::ιι θ::

Η:::ιι::ιι::ι πι:: Μαιο:: ν: πο:: ::ι:::: ::ωι:ι6:οι νωε:ιιι :::ιιι:::: ο: ἱἙῖ:‹]υ2 πο:: ΠΜ: 0ΡΡοιΞΗ:Ρ2· ""8.Ρ:#Φ

τι:: απ:: ::::::ι: : ρ::::::ιι:ι: ε:: ω:ιωιω:ιιι ω:: τ:: :: :::::::ριο :&ιο::::, 6: ::ιιμοι:::, ιιιιο·ντ:τιι: 8. "Φω

::::ιιιι_ ιι: :ιο:ιιιιο:::ιιιι:::ι:: :ιιιιιιιιιιι:ιο::: ο :ιι οιιὅἶ τω. ρ.::.:8.ω.3.:: ι. Ε::ιιι::: ιι::::ιᾶιο δ: ρ:ιιἔ

::ιιιιι::ι :ΡΗ ιιι:ιι:ιιι:::ι:: : ο:: οπο:: ι:Ήι:!:ι::ιιι::: :οι::ιιιιΐιε:Βιζωι απ::ἔφιι, ἔ::ι:ωΠ:ο :ιοι:όοι;ρο;

ω: απ:: :::ωιωι:, ν: πο:: :Μπι ω:: :::ι:ι· :πιο ::::::ιιι·, πιο :::::::: ο. :σου ιι: ο: ιο ο:: ι: τι:

::1ιοι:ιε ι·Ε:Ι::ιο::ιοι:ε. Η:: :ι2ι·ὸ ΠΓ:: Γ: :ιιι:ι::Βιιιιιι:: Έ:: :οο8:,:::ι:ο:έ:::::Βιι ι:οιι:οΙΙιοι:: ι3::ιι:ιΙ:: οξὅο

:::Ιι::η οι:: π:: ο ρο::ι:ι:: ιι ιο; ::Βο ::::ι:ΒΜτ, πιο:: “πι” : Η “πι” "π" :Η "(2 Με 'ο _ _

ν: Πι:: Μέι:: Εμ: :::ειι€ιι:: ιιι::::ιΒικιιιο , οι:: Δ:: ριο:ιι:ιι:ιι: ιι: Ρ::εω:,Μ ρ:Πιο α: :ιω9Π9-2-ωΠ· <ιΜΜ

πω:: :ιι::ιιι.:::: ιο:ι::ιιι:::ο:::ιτι: ::Βο ιι ιι: Β:ο :θ Μ: ::.ιιο::::οοροιι:: :::ο::::: :ιι::ι:ι5::::οο:ι:::ι::::

Ρ:.::: 6: Ειιιι::.Μωω ἰὸιοω::ο: :Η :::.!ιο οπο:: ::::ιο,:ιο::._ιι::::::ι::::ορ σεφ:: πιτ:: ι:,οιιιο κια:

·&ιο:::ο:: ιι: :ιιωι:. ιι: οι:: πο:: ορ:ιο:ιιιι:ιιι:; ::Βο :ιιι:::::ιο :ιο :ιοι::ι:ι: ο ::::δ.: ι:ι:::::ιιι:::ο:ι:. Ροίι:ο

ι:: ιού: ρ::Γοι::ιι:::ιοι:: ι ιι: ιιιιιι:ι:: :ο:::ι::Ιιι:: ορ- ιΒι:ι::,οι:::ιι :ο :ιιιιι::::ιι::::ιει ιιι:οιιιι:::ι:: :Εφοπ

ροι:ι::::ι::. Ιιιιριι::: :::ι:ιι , ι:: Β:ο :ιΪ: :Ιιοι::ι::: :ο ::Ι:ιιο:ι::,:ιο ι::ιιιι:ι:: :π ω:: ::ι:ιιιιι::ι: :Πρι

Ρ::ι:άιοιι::::. δ: πο:: α:: απ:: Π:: :.::ιο:ι: ίο::::::ιι. Μ. ιο::::ι::ιο ::ι:ι::ιοΕ :::::: ι:: οι: θα:: ιι:: ::Ι:::ιιι:ι.

Α: ::ιιιο:::ιιι ορροιιια (απ. :::Βο , ο: Β:ο ω:: :: οπο:: απ:: :ίΐ::::ιο ω:: :ο ιι:ι:: και:: ορροιιι:ο

:::Διαο:ει :::ι5:::ι , πιο: :κι :ο:::::ιιι&οιι:ι πο:: ι::::: τω:: ως:: :ιι ::ι:ιι::: ιο:::ιι:::: απ:: :ιτι-Μια

_“:_ι:ώ, γ: ΩΡΡοι]:;ι @η ρζάςιη το μ·ως]ι::ςη:α: ,,Γ::1 ΓΜΙΠιωΓ |'Ε2"$ ιά6Ει(Μ “ΠΟΕ [ο. 88ά ΡΟΠΕΓδΐι:ΗΠε (ε.

ν: :::πάι::ι::ιι: ιο:: @πιο :::ιο:ι: ιο::::::Ιι 8: οι· 2.ι:::::ι::,ιι:Ε:ιιι απο:: Μιο8.οι:.ιιι Μ: ::::::::ριο

ιικιιι.8ιι:ι: ω:: :ο::::ιιιιι&ο:Ξ:,:4ι: ει::Με:: α: οιιιι:ι::. 2:::[:::: κά':κι και: :::ιιιι::::::ι:_[::::: απ·
ο Μ:: :::ιιι:::ι:::: 6 Μ:: β. οι:: ::Βιιι: ιι:ιι:ι: ι:: Μ·

ιο8.αιροιι:ο:ιο απ: ::ιιι::::::ιι:ο.Ηι: Μ:: :β Ρ:::::

Η: ΙΜ:: :β Ι·':Ιι::::::8: ΠΙΩ:: :β ΡΩ:"'; ουδ:: :::88::ι:ο,

Ρ:::: :ιι Η: Β:::::Ρι:::: πο:: γ: πω, :ιό ::ᾶιἔ ι:οι:ι:ι::,

α:: Μι:: πο:: :β ιι:: Β::::.Κ:ιρ. μια:: ιι: Μ:: :ι:γι::· κά.

:ιο πιο: ::::::: ιι:Ηο8. 6 ΜΒ:: ΜΜΜ:: :προιι:ο- Μι:- ω"

:ιι $γιιοΒιιι::ι , τω. ν: ::::::ι:ιι:: Π: Ρ::ι:έ:: ιι:ιει:-ρ"Μ””'

ΜΒ, δ: :ιιιιιο :::οσιο :ο:::::ιοιιι:: Π: ρ::::!ιέι:ι:,:::

ι:ιιιιι:: πο:: :Η ρ::ι:ᾶιΞ ιιι:ειιιιι:ι:, ω:: ιι: τ: η::

:οιιιι::ιιιιι: πιο:: ιι:ριιοιιιι:. ν:: πω:: :::ο::- . ·

:Ποπ λ πο:: ιιιι::ιιιι::ο :ο ιιιι::ιοιι:ιιι::: :μι :::οιιιι: · · >

:::ει:πι. @Με :Η , ν: μι:: ιι: Μ: Θιιο8. Εμ:: οι:

:::ι::::Ι: :απο :Η ::ιι::::!. σ:: Μ:: :β "μια διιιιιιι

νι:ιο Ιιιι:οι·:ιτ ρ:ιο:' ι:: :πιο πω:: ::::::ι::ι:: Β:ι::,

πο:: Διαιεωω: ι:: :::ιιιο:: , ό: :::ι::ο:: :πο ο:::::ι

ιι:Ροοιι:ο , ι:: ιιι:ο οι. τω:: ο ιιιιιιιιΜΜ. οι::::ι:

πι, μ: :β :Μωβ Ρ:8::::::::ι: :::,::: 4! :Μωβ Π·

Μ:: :ο&:: :ο:::ιι::ι:::::, π:: πι:: :ΙΙ Ριι:::.8::ι ΜΒ

:::α:ιιιιια. 8ιιιιιιι:::· ι:: ::οιι::. Μιο8_ ρι·ο:::ιι::ιι:: ι

:ι :::πιι:ιο πο:: :::8ιι:ο :κι :::8:::ιιι:ι, οι:οι! :Η ω:: ` ”

ι:τι:ο:::ι::: ιι ::ο:ι ιιιί::ιι:ι::ο :κι ιιιι::ιοιιιι::::: οι:ι:

ιι:8::ιιιο οι:: Μο:: :::ιιωωι. νι:ιιι:ι:ιι: απο: 96.

ΜιοΒιι:::ι ι:: ιιι::ι::ιε νι::ι::ιοι:: :ρρ:Π:ι:ιο::ιε , ν: #ΡΡώιιι:·

ΡΗ:::απο ; @Μι :ή Ρ::::: ει:: :Μια 2::::ηι:_ Ετ. Μ °"Μ"Κ

:πιω να:: . πιο:: 8: :ιιιι:άιι::: :ιρρ:ΙΙ:ιο: :ο:ι::::ι:

Γ:Βιιιιι::::::::ινοι:: :ι:πι ιιι:ι:::ιι:,Ρ:::: 8:::::::,ν::

:που σΕ·θ"Ε , :ΡΡοιι:: ιο:::::ιΙ: ΒΒιιιιιωιιω Ρ.”:"

οὐκ:: ν::ἱ: ιιι:ι:::ιι:, :μια :ιι Ρ::::, πιο:: :::!ι:Ριι::

:ι::ίο:::::ι: ιιο::ιιι:::ιι::: Ε[:::ιι:: πιο: :ο:::::ιι::ι

τι:: πω:: ::η::ΙΙ::ιο::ι:: ο

  

:ωω,ρ:::::: ι:::::.Ε6::ιιιιιι::ιΒιιι:::: ειπα:: 8: ι::

:οι:ιο:ι:οι::ιΒιιι::ι: , Ρ:οιιιι:ιΒιιιιιε 8: ωριο:::ιω

Μ:: ν:::ε:ει::τι:: Δ: :::ιιι::ΐι :Ποιοι ί:ι:ιι:::ιιοπι Ρ::

::ειιωι:: :ι:ιιιιιιι::: :ιιι:ιω, οὐ:: ι:: νά. :ι.ιιιΡι:

:Μιμή Εο::Μιι:::: λ μι:: ::ι ιιι:ιωι:..ειι ::ιι::::ιι

πιο:: :ιϊω:ι,ι ιο::::ιιιιι:ι· :::ιι:,νι:::::: :::ιιιιιρι: 8::ιιιιιι

ι:: :οὐ :έιά::::έΒ ιι:::ριιι:ιιιιι::έι ιοι·ι:::ι.ιι:::: ι::::!ιιιιι:

:::ιί:::ιο:ι:οι :ιι:ιο!ι:::ιιιι δ: ::Γρ:ιί:ιιι:ιιι ιιιιιι:ι.Ε:.

:|::ιι ::ιιο. Αιι::ιι:::ΐιι: :θ ἐ6':::::::2.ιι: ::::ιπ: ι:3ι: Πι

ω:: οι:: , οιιοπιοιιο ω:: :::ι:::: ::::ι:ιι: ε: μι::

::ι :οιιι:::ι:::ι::ι:ιι δ: πο:: :ο:ιιιιιι:::ι:ατι,:::οου:ι| ο:

πο:: Ρ:οι;Ιι::ι: :ιτ:ι::ω , ει: :::ιι::: Ξ Γ: ιο:: ΜΗ::

ει:ι. Α: :1ιιμοιι::ιιιι Γ:ι.:ι.ι:::ιο. πο:: ιιιιιι:ι:ιοι:ι :ιι

ιιιιιάιο ιο:::::ιι: , τα: :::::Πι::ιει ει: :::Ιιε. Α: ι::

Μ:: Δ:::::ι. η:: €:ρ:::Μίιβ2.ψι 5. ειπα:: ι:: :&ιι

ι::ιι:::: :Μια :::::Βιι: ι:: :&ι: : Γ:: ::ιΕ:ιικι:ιοι::: 6:

ιι:Βιιιιοι::: ι :::Ιι:ο:::::::ο:ιι:ιιιιι&οιιι Επι: ι Μάι::

ι:: ω:: απ:: σου: ι::::":&ί:: ; σε:: Νώε:: :ι:ι::::::

αιιιβω ι:: :αιια:: ::::υ::::οι:ιΞι :ιι ιιιιιιιιωο : ::Βο

ι::::: :ποιά ιιιιιιιι: 8: ::Ι:ι:ιο:::: :Η :ιιιιιιιθ:ιο απ::

οοιισιο::ιι:::ιι:.Κ:Γρο::ο:: Ο:::::.1.:Μ|.59.:7:.Ιωά

.:.:::8:ιιιιο, Μπι: :Π·:&ιισι :::οι::::ιι·: Μ:: :ΜΗΠ

ιιιιο::: :::ιι:ιι,οιιιοι:: :με ιιιοι::ι:ι:: -::οι:ίι :ιιο::: ι

νι::ιισιι. 8:ι·1 ιιι:Ιιιι: εἰ: 0:::::Ι:: :ιιιιι:::::ι:ιιιο άι::

Β:ι.:ιοιοτι:::ιι: οι:: ::ιιιιιαιο:ιε ι:: :ιάι:::ιοιι δω:

:ι::ιιι:::::ιιι:, οιιιιΙιε :Η @μμε απ:: σου: ιιι::ιι:ᾶιἶιε

θ:: ιιιιιοι:ι·:::::::ιιιι. Αι! 2ο ο:Βοι::ιιι:ι. :μια ιτι.:

:ιο:::: ι:οι:οροο::ιιιι:ιι: :ιΤ:ι:ιι:ι, ορροι:ιι:::ι.:: ω::

ω:: α, ::Βο οι:ειιιιιιι: πο:: :ιιΠι::Βι::ι:::ιι: α:: :Παι

:ι:ι,ιιιι:ιιιΒιιι ω:: μια:: ω:: (δ. ντεκ. Τί ιιι::::

οι: ::Ι:ι:ιο :Π::::ια:, οι:::ιι ιιτωι: οι:: :με π:: ια::

ω:: , :ιι6:ι:ι::ι ιιιι:ιι:Βιιι λ ί: ιριιι5::Βο 8: ::ιιιτιο::: ε:: Τ :ο ν.

κι:: :::ια:::::: κι: @ατά Βει::ιά::::::ιιοικι:::ι: ::ι:ι:ιο πο:: :Η Μου: :ιιιι:οιιιι::, 6: σοι:

ιι::·:ιι:ιιι::: απ:: :Π::::ι3,ιι:ι:: απο:: ΠΜ ερωμ::

ι Π: 1 ι: Δ: Γ :.::: τ. Ι·ξ:::::.2.::::. οι.: . ΜΗ:: 97·

ΡΕ:: ι. ιιψ.32:.ι.:2:Ι.:.2::ι:Ι.ι, ρ.έ.:8.3:.ιάι[- Ν'!"°

μι.: .:::::Ι.ι.ά :::.59.:::. ι.οιή.2. Μάι:: ::ρ.::ι.28.π.

ι .ιιι|ρ. ό. 7:[::::, Μ:: :. :.:.::. πο::πω. ιι: πω,

Μ:: :π δ: ὁ ::::ιωι ι::1ιιι:::: :ιι :ο:ι:ιι: Μ:: :οι

πρι:: ::::ιιιιιτ:: :ΠΕ οι: :ιι::::ιιι ω. Ρ:οι:. Σ. 08 ΕΜΗ:: 57·

ω:: _Κ:ιιιιἱο ν:: κι:: ::ι:Η.:::: :11:::ρ:::«άιο-”Μ4·

ι::::: : ιιιι:ιι ::ι:::ι:: ι:::::::Π::::ι:ι:ιι Β:ι , ω: οπο::

ρ::ιΩιο:::ιιι ι::η:ο::::::::Βο, α. :κ Κ:::ι:.Νι:ΙΙιι: 98_

σο::::Ρ:υ: πιο: οιι:ιιιιι: ω:: :ο οιιιιιοι:::ιιιι::

:οι::::::ι:ι ιιΙ:::ιι::ο:ιιι:ιι: ὅ ε:: :οι:::ριι:: Μαιο·

οι: :ιι:ο:ι:::::ιι: :Ι:::ιιι: οι:ιιιιι: ::ο:ι::ριιι Πει::

:η

ιο:ιο, πω:: ::ι:ιιιο ροι:Η:::ιι:::: ορροιι:ιο:::, οριο:

:ιόρο::ι: Μάιο:: :ιι6·ιιει;ι:ι:ο ρο::ι: ::ι:ι:ιο :ιιιιιι:ει:ι

ει: :!ιοι:ο,ι ουσ πο:: :ιιιιι::Βιιι:ιι: :Π::::ι:.Ρ:α:::::ι

πω:: :Ηω:ΗΜ ίοι·ιι:ιιιι::: 8: ::::ι::Ιι:::;::Ι:ι:ιο

:ΗΜ ν:ι·ὸ :::ι:::ι::ιι::::: α:: [:::ι::::::: :Διὶ ::·::ξ:,

ι::::.8:::ι σ 0:::. οιιιιι_ν: κά:: Απ:: οι:: ό: ιο::

::::ι::ι: ::::ιο. Με:: ὲ :οιιιι::ιο ΜΗ: :Β :ιι:ιω:::

::::::::ιο:ιι:ο ι::ι:: ω, :ιιιιιιι: :Η ιι:::ιιι::ιο :οιίιιι:::.



99·

ω...

ίΟΙ

Μ.

π”.

Ιος

Ποπ

“κι

ῖθ?·

ιο8.

ιοο.

"οι
"Λι Ήχο

¦Ιἱ.

πω». Χ ι Δε. π..π.π.
πιο , Ποιιιιιοεπ ντιει8 .κι ιοιποοιιιιπε . π... @ποιο-ε

το: : ι8ιτιιι· ι·οιοειο ποπ ροτοιι «πιο πο οίιοπειιι Ποι- ι

απο. 3. οπωιπ οι Ροτιοε «ιιιιιπ8οιιπε ιιι Ποπ

οοπιππιπιο ο ιπορτιι5 ετ οοπιπιππι.ι νοοοπε οίΤοπ

απο , ριορτιο ντιπ ροιιοπιιι:τ. πε ιι ι·οιοτιοποι οι:

ιοπε (ιο οίιοπειἐ ΕΜ > «Με @οπο απ.ιιι.π. . που: ι

ἑϋίοΙιιτ:ι. Οοπιιι·. (ῖοποιΙ. Μεσοι. ό· Ποιειιι. (πο.

ο·ιιιπιε , οποιο οίιοπτιπιπ οπο οοπιιιιπποπι οπιπιι:πιο

π:ιιοπιε . ροιιοποιιο πιο οπο πιορι·ιο νπιειίοιιιπΓ

οπο: π. ιο. Ριιιιοιπ Βιεποπόο τοπιιπ Γιιοίι:ιπιιοεπ

οοιιιιιιππιαιτο ?πιο , ριοπια!β Μιτου:: Η :ιιιεοιπ το·

ιοτιοπω οιιοπε οίιοπιιιιΙοτ πωπω, Μπιτ ποπ εοτιπ1ι

οπωπ.ιω Για πιιι·εοιπ οιιοιιειιι: οοιππιππιαιτοε πω.

ιι. Εκ Αποιιίι. μια πω. «μι. ό· Θ. πω; ποπ το

Μπι, που Απο:: οτ ο τοιιιτιοποι πιο: τιο εποπτι:ι Ποπ

:ο Ποια: «π» θα", πιο Και", παω ρπιειοπιο φωτοπο

μι... οιιοπιιοιι.ι. ο. Ωπιὸοπι‹ι οτι Δ. οποιοι Ποι,

οι πιο οΓεοπεζο οιπυιοπο ροι·ιοπιο: παπι ωε..ιο

οοιιοιιιο π. πε νοτοε πω. _ οτ ποπ οεπποο ιοι:ιτιοποε

ιιιιιε πιο οιεεπειδ ουιπιοιιο οοι·ιοποι ι ποιο πω. ροτ

ιοπι επ Ί`ιιπιτοε ο οι Βοιιιιιιε τοΙοτιοποι Γιππί οιο ά

τοπια πο. 6 Βιιοπιι:ι πο .ο Ροποο πιο. οι ιπ

απο , πιιιιιιιπ ιιι Π: ικιτπιιτοπε όιίιιπάιοποιπ οι:

π:τιππι τοι: τοιοτιοποι ιιτιεοιπ Μπι: οιιιτοε οι πιο.

ο ποεμιοππι ιο_ιττιι· οιιοπτιοπι οοπιιιτποιο. τ). επωεπ

πει εοτιοιι οοιιιπιππιει οι·Βο :στο οι :ιΒιοιπιο: ποπ

@οι πο: ι-πεεπιπο ιοιοειοποο;:ιιιοποι :πώ ρ:π·το

απο ι·οιετιιοποι, ποπ οι... οοιπιπππιο.ΐοει πωπω

8. Με" μι· 8οποπιειοποιπ οοιιιπιιιπιο:ιε τοτσιτπ

οιοοπτιιιιπ ?πιο , πε οωιπιπ άοιιπιππε , οπι επιποιι

ποπ ο6οιππιοοε π:πειπιτετοιπ : απο ροεοιπιεσε ποπ

ιπτιατ οιεοπιιοπι πω. π. Ριιτοι· μπα οιι€ιπο,οιιοιπ

Βοποιοι ιΙιππι, οι! οοιπΡΙοεὲ Ώοπε: απο Ροτ Βοπο

ι·οειοποιπ Επι; ποπ οιοειιιτιτπι οιιοπι‹ι ρω τιποπο :κι

οίιοπειοπι Πει. Ι @οι Βιιοτιο οπο; Βοποεοτιοπο πεο

ιιιιοιπιτ, ποπ οι ‹ιο οΙοοπτιιι Ι)οιε:ιειε. . .

πο. ιιι.Ριππ οοποιοοιτο ιπεοει:ιω οιιοπειιιιιι ιιι

ιιιιοπο ιιπο ποιοι ω, ποσοι οπωει.ιω οοπιιιιιιιε

ιιιοπι. ΕιΒο ιιιιριιοπε οοποιοοιο ιπτοει·:ιπι οι:οπτιπιπ

Με ιπ ποσο ιιιιιοπο πιπιππιο. ο Βιιιιτιο οι! :ιο οι·

ιοπειιι Ι)οι. Απτετ. ρ:ποτ; πιο οιππιροτοπτιο .κι :ιο

οποτε.. πω, ιπιριιοιτ,νι ο ηπα ροι·ιοπιι πιο... οι

ι-οπτιπιπ,δο ποπ ιιοοοοε οιιιπιροεοπειιιπ. Οοπιπ·. 8ι

ποτίοπ.ιιιειιι οι:οε πο οίε:πτιΞι πιιππιπιειιειο, ποπ ποί

ιοτ ιπ .ιΙιο.ιιιο ι·οοοτιιι ιπεοΒιο ππιποπιιιιοποιτιοο μι

ιοπιιιιεοιο. Ειεσ ο ιοιιιτιοποι Γοιιτ :ιο οι:οπιιιι πο,

ιοιρΙιαιτ ιπ .ιπιπ Ροή-οπο. ι·οοοιιτι ιπιοεπιπι οποι

παπι υπ :οι-οπο οοιπιοικ τοΙιτιοπιοπε.

π. 8ι ποτιιι.ι Πει ιποιικιοιοι οΒοπτιιιιιεοι· ιοι:ιτιο

ποο,ν:ιιοι·οτ πιο:: ι·οοοίιτιο , Ν.επιπι μπαι: ; Ν.ιιιιιπ

Μικτω. Οοιιι€ο. οι! τι:ιπιποειιπι ιπ Ουπει!. “τ”.

οι πιοιτιιι· οφ. 0.ιιππωιισ , Π: [οποιο πω. απο.

ι ο. Νιιιοπι Πιπιπο τοιΠΡειΜττιι· .ο ιοιπειοποι,

νε οιοτοιεπιποοιιο ..ο ιιοεοιιπιπ:ιειπειππ. Κοριιεπατ

οιιεοπι , νε οιοτοειπιπποιΙο , ιποιεκι:ιε Ππιπι τιοτοιιιιι

ποτιππιττι , οιιοοπι ποτε ιποιπάοιοε εοεπιπ .

η. Κοιιιτιοποι ιιιιιιπο οιιιιποποπειιι νιιτποιιτοι·

ι ποτού; οιΒο ποπ ροΒιιιιε οιοοπτιοιιεοι· ιπο!πιιι ιπ

οι, ποιο ιιι πιπτιππ ιποιπσιευτοποτιιιιιεοι ιιι ειιιοιιο,

ποσο ιποιποιειιε ιπ οιιιο&ιπο οοποορτπιοιιιιε : ?οι

ποσό οιιιιπαπιεπι νιττιπιιιτοτ ο.Βιιιιουο, ποιιιιοτοΓι

ιποΙτιιιι πι οοιοάιιιο οοποο το πω.. ιιιιοποι ποπ

ιιιιιιπεποιετιιτ νιτιιιοιιτοι οΕιριο.

πι. - Κοι.ιτιοποι πω” τοποιριιιπιιιι νε ωο.ιι

ιιιοοιιιιοοπτοε Γιιι;ιιιοπειιιτπ ιιιιιιπιιππ ιτε Ρπττο5:οτεο

ποοιιοιιπτ Μοτο οίΕοπτιοιιτοι οοιιιιιειιοι·ο , «μια πω·

ω. πιοκιιιο πωπω ιπειιιτιιεπι· ιιι το π:ιοοιιιοπεο, -

δ ο ο ν π 13 π ιιιιιτπιαε. ΗΜ”. Μαη. φι.6. Ψοι

τιοοοτ Ποι οιεοπειπιπ :οποιοι ποπ ποιά: ποιο” πιο

ειιιο τοιροόιιι ; Λισιω!.ἱπ Ιώβ. ι .«πι...ι.ιπ,ο προ·

μ.ιειι...ιι...ι ο·.@·6.6 π: 3.ιπ.ι.μ.3.ιιικ.3.ιιι·

ο . Του». 1. Π: Ο”. -

π.ωπιεει.-. ιοο

π... οι ι. απ. ι.^7.ιιι. π. Μα. ι. Ρ.4%.2.7. πω. πιά,

πΠιι·ιιιο.πειε ο οπὸ‹ι ο Ροιιοθτιο τιιπιπι οπο: ‹ιοΗπιοπ

οι οΒοτ , οπιπιει ιιι ο οοποιιιόοτοε , ποσό επτα:: ιπ

Ε ειοθπιτιοπο :οι ροπιτπε, οι οιιοιιτιοιο :οι :_Βυπκ:. π.

μια. :.8 ω.πω. 3 ..οι 6. ΡαΙεπ.ιΙ`ιπ39.μ./ιά ι 3.ρι‹. τ.

Μοιρ_ιππω. οι .9.Τύπ. χ. οπο. η. ατε.ο.ιιά 3. π. (;·.π.!;,,,,

ω η .-. π. 4

ιοιοπεο; π: ριψετε.»« Μπέκι ιῇῖε οοπειποτι 7ει|ιωπ ιπ- σ:: 5. πο.

ι.πωειιι.ι μοεοάσπ.ε , ριιπσιμοπ ΕΜΗ , ό· ιμ.ιιΜΜιμο

πι πιο ριψάιοπιιπ μπιππιτ. Νοε ορροΙιττιπι πο...

ιμι.33. αν”. .οι π. πιω1ε.ιε οοπιπιππιοιποιπάι ιπ

τοποοΡιπ ρι·ορτιοιππι; ποπ ο οοπιιοι·ιο. Νικο ιπ

π-ιιιΒιε πο ιποιιιιιοπο οιιπιιοιιιι , ποπ ιιιιΡιιοιτωοπο

ροθο οοπιιιιιιπιο ιποιπάτιπειιτ ω οοποοπτιι οπο.

ποτιιαι , ιπ οοποιοεο ίιοπιίιαιτοτυπι οπο ιιιοειο οι.:

ιοι:ο ιιιπιιτ Ρεοπιιιι. Ριορι·ιπ πιο ποπ ιποιποοπιιιι·

οχριιοπο , οι πωπω ιιπριιοιτο ιπ οοποοριτι οοπι

ιπιιπιιιπι 5 ποιο ροι·ιοιπι: ποπ ιποιικιοπεπι οιεριιοι

ιο ε" οοποοπεπ 13τιεπειι , Παπ Ποιπιε ιο οοποοριπ

ροι·ίοποειιπι. Πιοιτπε πικαπ ιιιιοπιά εβπιπΙο επι ιιι:

επι , οι· ΐοιο.τπ ιοοιοιπ ιιοοπτιπιτοιπ απο πιο; ε.. ΟΡ" ·

πω· ο ιεθειο:ιοι οιιιππ ιποιιιίιοποιπ ιπ Πιο. Ηοο 'ι"°ώι·

οοιιοιιπε Με... πιει πιο ψπιΜη πιω μι... ιο

ιιιπι όιοιειπ Μοοιιιεπιπ. Ειοιπριιιπι πω ιιι , Κιιι

Βιιο Μπα.. ιιοιπιπιε , ρπιπο τιιιδά »πωπω πο.

ετιιἐ τοι ποπ οιιιιπΒοοειιτ ..ο ιιοτπιπο. ΕκοπιοΙτιπι

τωιωεπε, Κο.ιιοποιο ι·οιι›οδιπ οιοιιιοτπ. Εεεπιτι1

ιιιιοιΙιππ , οι οΧ πιτπιέι κι ιιιοπειιιοοεπι επιπ πο

πιιπο, ποπ πιπκπ ι.πιππωι- ιιι οοποορειι οΒιοᾶιιιο

επωιε..2.

Μαιου».

ιιοτπιπιε ι ποιο οοπτιρι ροεοιὶ οποιο-ι ποπ οοποορτἐ Μ;" π.

απο ιιίιιιιιιτ:ηο : ποοιιιτ οπεοιπ οπποιοι ιιοιπο , ποπ ιεθικονο πι·

οοποοριἐ πο: ιοτιοπιιιιτοεο. νποιο ιοειοποιιτιιε ποπ ώψΜ^·

ιοιιιπι ιποιικιιιπτ ιοοιιτοι ιο ιιοπιιιιο, πι τιποιιιτ:ιε, ·

οι οειοπι οι:ιο&ιπο , ποιο. :οποιοι ποπ ροτοιι πο

πιο, ποιο παπι! οοποιοιιττιι· ειπε ι·ειτιοππιιειιο. Λά

ιπιο πικαπ οποιο ιποιοειι ποιοι! εΠιπιιιιΙΞιοι ιπ Μπι,

ι. οιιπιιειτο; π. ιπιπιιοιτι: : πιω ιιπιππιι οιιριιοιτο

ιποιικιιτ ιοπίιιιιιιεειτοτπ , ιπιοΙιοιτι: ιι.ιοίιοπειωπ. Ε::

π. πο πω". πΓοοπιιοπ‹ιο , οοπτιοποιίιο ποπ οί'ε,ιιιι

τοιοτιοποι Ποτ ιιιοπι @ω ι πο Γοιιιιιιιιτοτ Μπι..

"τοτε τοι οπο: οιοοπτι:ι ειιιιιπἐ , πω; οπιπι Ριοιπιτι.ιπι

πι πιο.. παπι. :Μπα Σε”, οι επ ίιπε που 'μια.

Πω· 8ο |υιπωιιιοι, ιοτιποιιτο.το οωοιπε 8: ιιιιιοπιε,

π.. νε ποοιιιοειτ οοπτιρι οτιοςι.ιιιτο Βοι1ε, ποιο παπι!

ιιπριιοιτο Γοιτοι·π ι:οποιοιππιτιι ιοι:ιειοποε.

Πι ο ο ι. ;Κοιιιιιοποε ιπιριιοιιο ιποιιιιιοπετιι·

ε.. οι.ποιοο οοτιοοριο πωπω Πιπιπιο , ατομο ..ω α"

πω ιὶιπε πο οιεοπτιίι απ ι. οκ πρι. οι πισω!. παρ.

16. νοι τιο:οτ οπιπιο οπο: πω ιιι Οοο οιποιο:ιτι ιιι (Μωή.",.

παπι δ: :[βιιιΜ!ιτοι ο. Ποπ , ποπ τποτιο το ( νε οποια· ω: ΜΜΜ.

ο.. ιοΙ:ππ ριποιοιειοποπι ιτιοιιιιο.ιπι ) οι οποιο

οοιιιιιιοπιιιοιιο: οι ΜΜΜ .ρ πιιι.ιπιιιιι ειιέπεια!ιτοι ο

[απιυπι ΐιεΗΜιιι.ο πιάσω: ιιι πι.. «πιο ποιο, πιο: επιβ

άοΐΜΜπο :β , μαμα :β οπϋπιΜιω.

ο. Ε:: πω. Ροει·ιοπο ...πιο οτιιπιεεεπειιιιπ πιο

οτιοπιιοιτιοποε , ~Ειπιππι ΜΜΜ π! Απ”, πω.. . ό·

8ριπιιιι 8. @Μπιπιω πω: πο: ροή” : Ατιπποίιιιο

Οπα. Μπιτ. €ις!ιΙσ.9οιεΙΙι. ·ωιιικιβ . ρΙπιιιπιιυ ό Με·

@πιο παω. πι πω: οι και ό· ι=ιιιπω π... , 8ο

...οι : “που ο ιποπιτ , 0ο πιο ώ· που" [πιο οι ω

. /ιιινωιοπιο. Ετ 8οιπι. .ο πω. ω... Με. 3. Φιωιισπι

ιτει.ππεπιει Φωτο. πεπϋπο , οι τοπικ: , 0οιπιπ·ικ

σ· ποριιιωιππ παπι πω» πβπιιιππ ω; πι.πιπιπ.

Βγιιιιπε Μπι 3. Τ|ιο[.ιιι. αψ.1. ποιο @ιδια ,οι ιι›β

πωιππι..ιωπ. Ετ πιο. π. 8πιι·ιτυπι Γιιιι&πιπ ορ

ροΠ:ιτ, οροπιεισπεικ υποπ1Μεπι ιπ ριοοιιιι ιιγροίιιιιι

οτοάοοπτοιπ , οι ιιι ι)οο πιοποπεοτπ.

Επιιιοιπ οτοποθε.·πάτιιιεειε 8. Βοδι. ι. 'ο. πιο 36.

ω. ό. Εβιπισ πιω... π! Ριιοιπιπι:, ι=ειπω , πο.

πιο. Νεο οι... , πι... οτιι:πιτει ριορτοτ Μοτο ιπ

οιπιιοποπι ι‹ιοιιειο:ιιπ. Ν8ιτι- Μο ιιιοπτιοει ιππο

Πο πιαιιιαιτι.οποι ιιιοιοθο ποπ ιιιιιιοιε .ο ρτη

Β ο 3 ιιιοαειοπωπ

Ε'

ιιι.

Μπι.

ιιι:

ι

τι

ι



Γιο:Μοσ

·ιοιιιιιω πο”

[οι :β πο

:κάποιο

ρο.ίου

ιι6.

Η. ιι]::Πυ

ο [πω.

2.96 οπο; Χοπ οι :Μπι ιιιιιιιιιιιιι:

ρ:οποιοιι:ιοποιπ ιιι :ιιιΠι·ειο:ο, ν: Επι:: :π πι:: ιι:οιιοβ οπιιιιιιιι: ιιι::ίοπιι; Γε. :Ποιοι επειι:ι:ι :οιι::ἱιιἱι:ι:,ν:

ιιιιιιωεω ει: .ωιπιιιω : πιο: ιιι ιιικοι:α:ιοιιιΒιιε

ιιοί::ιιάιε Ρ::ποια:πιιι ::ιπ:ἰιπι επ.:1ιιπ:::πιιΙιι:ι:ο

Γιι!ωπι ιπι:Ιι.ιοιιπιιι: ιπ :οπ::·ρ:ιι οιιιεθιιιιο Πιιιι:&ι,

ν: Πιο: Γο!ι·οίιΕπιιιιΙιιι; πω:: επι:πιππιίιιπ ιιο:ιιι:ιιιι:

Ρ:::Γ:ιποι , .Μισο ιιπΡιιιιι: ιι οοπ:::ιι:ιι οοἰεᾶιιιο

ιιιιιιωιι. Ρ:οο. 3. Οοποι:ιι:ιιιιιπι ποιοοιιι:ιι Πιο

οι :μπω :ψ ιιιοπίτιιιπ 8: ι"ιπιια:πιπ ιιι ποιοι εο

π:::: ρ:::::ο:ιοπιε Ροεπιιιιιπ ίσο πο: ι:πιοι:ιτο ιππο

ιιι-ι: οπιπ:: :ι::ί::&ιοποι πιο ιιοίοιιι:ιιι,οιιοπι ::Γιιι:

(Μπι: ιιι Πιο ιιοΠἱοιΙι::: οι:ιί:::ι::: , ποιο :πιο ει

Ιιιιιι:.ι:ιοπιε δ: ιπθπιτει:ιε ιπ ποιοι Βεπι::: πει::

θ:ιο:ιιι :ο:πισιι:ο: ι:οοι:ιιι:ιιι· ο:: ιπ::Ιιιίιοπ::ιπ οπι

πιιιιιι :ιο:Γιι&ιοπιιιπ :πιο ειΙιΤοΙιιιπ:ιι:π , οιι5πι πιο.

:ιιιιιιιιιιιι) :οοιροΠοιοι::: ιιι Πω οι:ιο:επ:ιιιιπ , ποπ

ποιοι: .πιο :απο πιιπι:ιπιιει:ιι ::όΠι:οι:ιι: οι::ω

πιιι!ι::ι::ιιι8ε :ο:ιοπιιι:ιι::ιπ.ΕιΒο δω: ωπ:ιΡι πι:

οιιι: ιιιιιπ:ιπι:::, οιιι:ι απο ::ό::ι:ιιατιι: ντ:ιιιιιι:: ιιι::

::έ:ιο ιιπιιιιι!ι:ι:ιε 8: :π:ιοπ:ιιι:ιι:ιη πι: ::οπειρι πο·

οιιι: :απο πιο Π::ι::ι:ιε ν:ιο:οιιιο; ιΙΙιιιιι:π:ει, οιιιπ

_διππΙ ιιπ:ιιι:ι:θ πιο:: :οικιιιιιπ:ιι:οιππει πει::

Πού!. ι.

ι ι π.

επι.. ι..

ΙΙ9.

Παω!. ι.. -

Μπάση.

&ιοπ::: :ιοΠιιιι:ΩδιΕ ::ίο:&ιιια,ιπ Ποπ ροΠο:ιιιι:::

:ιιιί:::π:οι; ιι!ιο:ιιιι ποπ :οπει:ιε:::ιι:. ν: ρ:ι·ί:ᾶὲ

ιΠιιπιια:.ι ίπ οπιπι μα:: ρο:Ποι:ιο:ιιι. Μπι): :οπ

πι: οι: οἱΓρ.οε ι:οιιιΙιιιι:ιιιο Πει ;:ιο1τι3 ποοοιιιι:ιιπι

:ο:ιππ :ο:ιππ!ι::: :οποι:ιιοπε οιι.ιπι!ιοο: Ρε:ίοιιοτιι

ιιι πι:: Π:: , πο: :οποιο :Η ΓοΙει Ποιοι, ποπ :πω

ρι·ι::ιιε ιιιἰοιιιι ::ιιιι:Β:ιιιο. Οοπο:ιπ. ε.: :οποιοι οκ.

πιο:: ιιιιιιοι·:ο.: ποπ ποιπειι Παπ ,οιιοοϊοιππιιι

πιτ:: ::οπ::ιρι:ιι: πιο οιππιοιιε ι δ: ποπ ει: Ρει::&ιο

::ξι:ο:ιιιπι :μια €επ:ιιοι :οπειριεποο Πι:ιιιιι πιο

πιο εοπ:ιιιιιιο: ιι:::Ε&ιοπ:ιπ ::ίρ:&ιιιιιιπ: απο.

ΟἰιἱΜει π. ΠοπΠι:ιιοιιιιιιι :οι οι ιποιιιι|ιοιΙ:κι·-.

8ο π! :ο:ιιπι οοπ:ἰρι:ιι: , που: ιιο:ο ιιιιΡιιω :απ

:οπ::ιοε:σ "οι :ιι:ιοπε εποπτιιΙι,8: ποπ πο. νει πι.

ω: οπο: :οιιι:ιιιιιιι: , 8: οι: ποιο εΠΕπιιιιι:: :οι :οπ

::ιιιι:ιι:ι :μια :ο:ιιιπ :Ποπ:ιιιιιι ΤΡο::ιο:ιιπι ωιπιιιι

ιιι ιοί-ο ::οποι:ιι:ιιιο πι. Χάο. νΙ:ιπιιιιπ ::οιιΠι:ιι

:ιιιιιιπ :οι πι: οποιοι, ε!:::ιι:π νἱ::ιιπΙι:ο:`οιιιιίὶ:ιἱ. (.'.υι|Ιι.ιικίιιιΐ

π, :οποιοι οι: :ιΙιι:Ηιιιε ι·ι:ιοπιιιιιενι::ιιιιΙι::: οι.

ιι::ίι:,ν: :οπί:ιι: Δ: νΙ ιἱιπο :οπΠι:ιι:ιιιο ιιι::ΙΙ:έ::ιιε

:::ε:ι:ἱ , οπο:: :Ποπ:ι:οιτο: :οποπ:ιι: οι: Γιι:οιιιιι:ιιιο

Γι: :ι:ειά:ι:ο; πΙ:::ιιιπ οιιιιιἰπο ιποιοιο!ιιιι:,:οπί:ιιπε

οι: :πα :ιιπ:ιζι::ι ι·ι:ιοπιι ίοι·πιπιι:ε: 8: νι::ικοί::: π..

οιιιιιι:ιιιι , ν: :ιι:ιοπιΙ:: ιπ Ιιοιπιπ:. @μπαι :οποι

:ιιιιιιιιπι :Η ιιιιιπο τοποσ, ροκ:: :ει ::ι::ιΙι:ι::Ε :οπ

:εμ νπ5 ::ι:ιοπε ::Π:π:ιπ!ι , ε: ποπ πο. (απ: οπω

οο οι 2. ιποοο. Καπο: οιιπποο νι:ιιιιιι:π οσοι::

:ιι:ιιιιιιπ .ιι ι·ιι·:ιιιιιι::: οιιιιιιιιιιι: ::οπ:ιιι:: :Ποια ισ.

::οιιοι:ιι:ιιιιιιπ ιιι νιιιιοιιίιοιιιι :ο ιιΠιΒπιι:ι πιο: ω, . :Μπα , ποιο ρα::ιαΙι::: ::Πιι:ι:ιαΙ::, οι:: οιιιι:ιιπι οι

:μισο ρει·::θ:ιο:ι πιοοο ποιο: πει:ιιπιιιι οι:ρΙιαι:.Α: πα:ποιιππιο:ι: π:: ρο::ίὶ:ε::ι!ι:ι:ὲ σοπ:ιιιι, ν: πιο.

ιι::ίο5:ιο:ι πιοοο ιιιι:ιι:.ιιπ οι: οιιιιιιι::ι: :απο οπο: :πιιι::: Διιιωπι ι ει:::::ιι. Ωιιιιποο ν::ο οι νι:

νποοοιιιιοοε ρ:ι·Εσθιι 8: ιΠιιιιι:ιι:ι; ππιπ πω:: ποπ (ο. :ιι:οιιοι· ιπιιιιιιιιιιιιι, ποπ :οπ:ιπ:: . πιο νιιοιπ :απο

Μπι ιιοπι: ιιιιιιιι:.ιιιπ Ρ::::&ιοποιπ ιιι Περι, τω οτι·

:::1ιοι·ι ιιιοοο, οπο π. ροπι ποιοι: :μπι :Μπι Ρο

πι:, ν: :Β:π:ποι:ι:: :οποι:ιι:πιππι Πι::ιιιι.Πω :πο

οιιι Ρο:::άιίΠ:πιιι εί:,οιιιι οσοι: ι!!ιιιπ,ν: :παΒιι ἱΠ··ι

:ι::ιιιιπ Πω, 8: Επι· ι·πιιιο:::ιι νοι:π:ιιιπ δ: ΠιιιρΙι:ι

:ιι:επι :πιο πιο Οοιιι:ι:. ι. Ποπ: οι Πιο :ο:ιποι

:οπ::ριιι ιπιιιο:ιιι: ιιΙἰοιιιο ι&ιι Γιιοποεπιι8:ο ποπ

ιπιροι·:ιι: ιιιιοιιιο ιι&ιι οποιοι.: πιικιωιιιι ποίο

Ιιιιἔι ; ν: Μιλ : ::Βο:ι:!ει:ιπΞι: :::Βο εποπ:ιιι.ιι::: πο.

πιο:: :κι ιιιοίιο:π:ι:ιε ::Ι.ι:ιιιιιε , :ποπ Ποπ: ποπ

Ριι:ιίιπι: Ρωτώ:: ιπ νπο :ιιπ:ΐιπι ΓιιριιοΠ:ο . ίσο :ιι

ω. Μαιο: οοπο:ιι:: :πιω Ποιο οι: ιποοο Πεπιπ

αιποι ι:προ:ι.ι: Πει:ι.::ιπ νΙ:ἱ:πὸ :ι.Σιιιιι:α:π, ιι:: οι.

Έ::έ:ιω:πο :ποοο οι:ιίιοπ:ειιιι πο:: πιι::::π ίο:ιππΒ:::

:ποσοι οι:: :ποιοι :ιέ:ιιιιΙο πωπω:: παπι :ισοτο

πιω ποπ ιιοπι: νΙ:ἱιπιπι ιι&ιιιιι::ι:οπι 8: ιιι·:::”:&ιο.

Μπι (πω: οποιο: πω". α. Εκ Ρι::ιιιιιηι::ιι

ι:::Επι οι: ΔιιΖιιο.6.7.6· ι $. Μ. ο: Τι·ιιιι:_ οιιι6ι, ιπ

Πω τι:: ιι::ίοποι ποιοι ποπ Πιο: .πιο ρο:ίο6:ιιιο,

οιιὲιπ ίιπΒιιΙε: πο:: ιιιι:ειπ ποπ ρο::ί: κά:: πωω,

πιΠ οιαιπιιι: , ο:1ιποε ιι::Πιππε εΠ:πιισ.!ι::: ιπε!ιιοι

ιιι ειιο:ιπ :ΙΤ:π:ιο οοιιι:ιιιιπι. (πιο π: . ν: οπο. (ιπ

Βιιιω ρ::ιοπιο οιιἱοοἱ:ιιτιιιὲ ::οποπεπ: :πειιιιιιπι,

οιιιοοι:ε:ιιιο :παπι :οπ:ιπ:ιιπ: Ροι:νο:ιοποι :επ

:ιιι:ιι·ιιιιι ροή-οποιο ω. ποπ οιιιοι:ιπ :οοι:ιι:ιιιο,π:ιπι

πω.: ιποοο ο:Π::ιι:::ειιι: Ρο:Ϊ€ᾶἱο οι:: Τ:ἱπι:π:ι:;

Γ:: νι::ιιιιι::: ε: π:: :ιιιιιιιιιικιβοπσπι , ν: Ραπ:: δ:

8οιο!. Ιοοιιιιπ:ιι:. · · '

Π ι ο ο ιι. Επι:ιι:ἱι. οιιιιπι :οιι::.ρ:ι οι :ι:ιοπο

οιιιοι:ι:ο ποπ ιιιιρο:::ι: αριι:ι:θ , πιο Με:: πει::

άιοπ:·ε ει:ιίοΙιι:πε. πω. ι. ρ.ιι.33.ιι:.;.ιιο ι. ΜΕ:

:πει: :ι:ιιιιι·πι ποπ ιπ::Ιιιοι ιπ οοπαριιι ι:οιπιπιιπιιιιπ,

π. οι: μπω, ιΕ8ιο.ιιι ι. οιο.33.ιτι.ι.ιμι.2. Διειιι.οΜ.”

3.|..602ΜΙ.3ι Ριιποιιιιι. ω ::ιπ:ι.ιιιι οιιιιππ ::Π:π:ιει :ιπ

ροιτοΕ ει:ΡΠοι:δ: , οιιοο :ιηιΙι:ἰ:ὲ οοιπ:ι:ιι:ιπ::Η:

. πω: Ποιοι ::οποίριοπτι ; παπι :πιο :ηοίοι:ι ει: :ιπ

πιο:: ει: ::ιπ:ιιπι π:: οι·οιιιιιιιι :ιο ἱπ:εΙΙ:ᾶιιπι;:ἰιπι

π: :π ΐειρΓιι ποπ πιιιΒιι ωφιιιιιε οπο: :παπι ρ::

ἔοᾶἰοπεπι,οιιὲιπ ιιΙι.ιιπ,:ίιπι οπιπει οι:ει:,ν: ι ιιι:

τε τι:: Πιπ:. 8οο πο:: οι: :ιιπ:ίιπι ιιο:::&ιο ιιιιίοΙοιει:

παπι ιο :Απ:ίιιιι επιιΙι:ιιοοιιιιι:ι:ιιι· ιαι::!|ιθ:ιιι οι

:πιο ιιι:ιοπιιιιι εΙΤειιτιιιιειπ Γρ::ιοεπιπ,Ρε: οιιιιιι οι

ΩιπΒιιι:ιι: ι επ:::ι::οιιι: ν:1::οποιοι:ιι:, οι :οτι οι

:επτα Γ:ιει:ιοαι :οι ι:οποιοι:ιι:: νει ποπ ι:οπ::ιιιι:ιιι·,

8: “οι παπι:: :οι :οπ:ιΡι , ν: :ΠΒιι:ι:ι!ι::ι· δ ακοή:

οιΙΙ::ιθ:ι. @πιο ιει:ιιι· οοπί:ιιιι:ιιιιιιπ Πει πιο Γιο ιπ

Επιπι:οιπ οι ιΙΙιπιι:ιι:ιοπ::π ::οποπ::: :ιΙιιιιιιιιι :ιι

:ιοπιοιιι νι:ιιιαΙι::: :Μπι , ποιοί: ε: ιιιιΡε:ί:ᾶο

ιιοΙΙ:ο πιοοο :οπορι:ποι Πιιιι:ο.:ι πο "πιο :Μο

ποιο επειι:ιιιι::τι σηιΙιει:ιι:ιι , δ: ποπ :ιο οποιο , 88

Μπα: «περι, ν: :Ποιι:πιιι::: ιιιιιιπειιιι :οι οιππι

:ο , :μισο ποπ :ο Πωσ. :Μάιο ι. Καπο Ποιοι::

οι: πιο: :πιο ὶΙ|ιπιἰ:ιι:ιοπἱε 8: ιιι:ιπι::ι:ιε ΙἰπιρΙἱ:ι:ιιι·.

Ειπιι!ι:α: ιει:ιι: εοπ::ιο::ε Π:ι:ιι::::ι.8: ποπ :οποι

:πιο οιιιπ:πι ρ:::Ε&ιο:ι:ιπ :πωπω Αιι:ε:. ρόκα,

«πιο Π:ἰ:ιιει:ο: νΙ:ππιι:π :οποι:ι.ι:ιιιιιιπ πω: πο::

ιπ νιι:ΐιοιιοοιιι: :ο :οποιοι :πιο οιιρ!ἰ:ἱ:ὲ. Χάο.

Ποιοι: οι οιιιιιι::ι:π :πιο ιποιιι:ιιιιι Γο!ἱιπι :ξεπο

οιΣι:π ρ::::έ:ιοπειιι ιιοΐοιιι:οπι,ι:πιιΙιει:ο πιο βιοπο

οΕιπι ::Γρεθ:ιιιιπι. Λο Ρ:ο:ι. :οπ::οο ιπιπο:.οιιιιπ,

οο νΙ:ιιπιι:π ::οποι:ιι:ιιιιιιιι :οι :Η ιποιιιιΠοιΙ:;πεεει

οιιιιποο :πιο οι: νι::ιιώι:ε: ιιιιιιιιιιιιι.

Λο π. 21°8:ι. ρ:ιπιι:,π:Βο ιπ::ο.ο: :πιο ειρ.2.ΑΔ

θυιοθινι.

πο.

Πψί!. π'

Κε#.

τ:: τοπικο

|ιιοι· :διάβ

ὐιἰ:.

Π

- π::

Πισω ι.

Πσ.ῇ.

μι..

ο. πω. οι: πιο , οιιιιποο ι:οιι:::ι:ιιι πω: «πιο Μ η·

:ποιο ρ:ποιοπιποπ:ιι|ιε ι πιο πιο , οιι.ιποο πιο:

:ιιιΐο::π οιοιπιι 'παοκ. ν: 00ΠτΩΡωι οοι·ιιο:ιε οι:

οιιιοοιιο:ιιιιιε ι·ιι:ιοπιι!ι , :πιο :ο ειιιΓοειιι_ο:οιπιε

ρ:ιποι:. ::ιιπι πιο , πο:: Π: :πισω οποιοι ιιιιιΠο.

Ει·:.3ο Επι:: ιπ Π:ο ρ::πτο:ιο ::Ι:ι:ιιιιι ο ποσοι: «π

ιι:::Γ:ι ι ρ::::ᾶιοπ:: ποιοι:: , :μπε :Μισο ιι::ιιοιιι:

:ο οι·οιιιἰε οιιιιπι, ποπ :::ριι€πει:,νπιιιπ ::ΙΤοπ:ιαΙι:::

ιπ:Ιιιοι :π πι.. Λο 3. οι‹:ο , Οοποίια Μπα:: εποπ

:πιω ιι:ιιιιιΙο ἐ::Γεό:ιοικ, ποιοι πι:: ειιρΙιει:ο::ιιι

:ιιπ:ὶιτπ μι:: πιο: :ο ::οιππιιιπινιιι πορ:οριιι:ο:

πο:: πο:π:π πρωι. ν πο: ποπ ω: ιΠιιο νιιιτριιι·::

:ιο ΒεπιΠαι:ιο.ιιιι ρπιί:άιοπειιι ι·:!ιι:ιιιιι:π. :πιο

οιιιιπι οο&:ιπιιπ ::ηι!ι::ιπ:ιι: πω”. :πιο πιω,

πωπω: ποπ Ρι·οοιι:α:ι Ειβνι:Μι:ει ο: Πάσιο. Λο

ι:οιιο::ιι. Ωεἔο ?παπι :οιπιπιιιιι::ι::: ριι:::::ιι Βια

ΐιι!ιοειπ:ιο ΗΜ: Μαι: πεοιιε οι:: :ιοιι::ΕΡι::: ποπ

:οιππιιιπιοιιποο Ρπ:::πι::.ι:οπι,οιιω εΠΕπ:πιπι :πιο

οι:ιιιιιιπ:ο ιπ:ιωι.σω ποτε:: ριι::επι πιο: ιιιιιΠειο

ιιιιιιιιπ :ΙΤ:π:ιαιιι ι:οπ::ΕΡι:πιι , :μισο :οιιιπιιιιι: οι: οι: ποπ ::οιππιππιοι::. οι:: :πιο πιιιιιὶι Βιι::::ιιι::ιε

- - ιιι οο:ιιιπ .Γ

ι. Μπι.

ιιι.

πι .ιι



πιο

την

απ: α.

.δ

τη.

πω..

τω;

£ί πω”.

πω,

?στεβ πιο· ορροίιτιοποπι παπα νπα ροτιοπα εαπι πο. Νεοαιτ

α το τοπιο παταω νπαπι οροοιιτοπι οΙΐεπτιαΙιτοτ εσπιτιται πετ

τ" °ΡΡώ·τ αΙτετατιι οροοιιτατπ , ποια παΗαπι επ: οπο!! ιπιτιο

'°Ϊ Ρ'4°""· (εεε το οΙΤεπτιαΙιτοτ οοπίτιται πετ Μ, πασα τεαΙιτετ ι

«Η σ.

ι Βιβ.

_ πιο; ποπ επιπι ιεπαιτοτ πατατα το οοπιπιαπιεαοι|ιε,

Ώειτατι εοπαεπιτ,ποπ τείιοττι,ποπ οτιροπι,ποπ ατο

· πω. Ταπι ποια ιο τπαιτοτατ:π ίοπτ. τιοττταιιο ατι

οπο. Χ Με. πιπιτττοττπιπιπα

ιπ οστατιι Γεπτ. Μοτο οιιοπτιατπ , τιποτα ιπ ποιττέι

εΠεπτια πω” Ρπτετπιτατοτπ, ποια ποτποπ πατώ έ ιοπατοπι ποπ οιιίταττε.ιιι οι: ιόεπτιεττ νπιτατι τι:ιτα- _

εοπτιστατ τιιαιιισποιιι·ρετι:εᾶιοπι8 εοιππιαπιεατατ α ¦

ποπ εοπιπιαπιεατιο. Απ τι.. °Ααοιτιο ιπτετρτοτοτ ια

:τα α.:ιιιεττ.ντ 5πτετρτοτατι ειειιειιτ πιο αειοετΕεαπι

ιτα.πιρ. α. ωπαιπ Ντιπ το ατότττττ,οττο |ξαρτττικτιμτιπ [τι

ριτπτιι τριτο” πιάτων 7ττότοπ απο ττΙιτττττὲ πιο·

το» .τα οπο. , απο οι Νήπιο. Ποιο τοπικα νοτι;ιαιιι,

επειτα πετ ατιτιετΕ ειππτιαΙιτετ ιπεΙατιατ ιατιιεπτιατπ.

Ι,οπαιτατ ιΒιτατ τα τατιοπο ειιετιτια!ι ειτρΙιειτα, ποπ

πε ιιιιτιιιοιτα ταπτίτπι ιπιτιοττετα ρετ απο ποπιιπα.

(:οπίτοτ ε: οο, ποσο επτ.-ωρ.6. τισεοτ,Ραττι: ροτιο.

παπι οι! το πιει, ποπ απ! Με” οι: $ριτιτατπ δ. ποτο

ρο ει: 0οτι€οΡτα οιτριιειτο 8ο πιοτισ ιπτειιιεοπιιι πο

πω; ποπ οι: τε ιιεπιιιεατδι οι εοπτετιτα ιιιιρ!ιοιτο. ο

τα τ. αεπιπο. τπαιστι ειαιτιτττιιτι τα άοοποπτια

Όοι_ τα πο είιοπτιιλ 'πάστα, τατισπε πατατα,εοικο
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νπαπι εοαίτιταετε.διεατ ιειτατ τοπιο ειιιιιιιθισ ποτ

τ2 :πα πατε τιταΙιτ αεπιποιο εατοπτιοατ οιιίτατιιτ το

ίοπτιαΙι αε ιοτπια!ι νιιιτατι ειαιτιεπι. Απ ατεαπι.πε8. 8Φ- οι

εοπίες.Ιτατιο :τειαιιοιιοτ, ποπ ντ τοα!ιτετ ποιοι ιπ

τετ Γο,οίΐεπτιατπ Πτι εοπΠιτοοπτ, οι ν: 1ιιπτ ιπτ

ττιαΙιτοτ νατιατ ια πατατιι: ιιεατ α&ιο8τ τιαΠιο εστι

Ωιτιιαπτ οίΤοπτιαιιτοτ τιιστοπι , ποπ ντ όιΠιπέτατιοτ

τπαΙιτετ ιπτετ Γε , πιο το: Γαπτ ιοτττιαΙιτετ νπαπι απο

τποτα.Ατι 7.Κοτστο. τ.ιιε:ΡετιοπαΙιτατ Πει τοτα το

ποιοι

τη.

τιτοπτιιιτοτεο :στα επ: τε!ατιοα τ ποπ ιειτατ παττιτατπ οι 7.Κτ·

είΐοπτιτιιιτετ ιπε!ατιιτ ε αΙιοπαι παπι Ραττε παταταττι τττμτ_ς.

ιπεΙαποτοτ , ποπ οΠετ ρτορτια , πα εοπιπ:ιαπια. Ατ

πω: ποπ σιιίι:ατιτε , ποτιοπαιιταε οτιατπ ρετατιαετίζ

πιτιιτατπ είΐεπτιαΙιτετ ιπεΙατιιτ παώ. απτοε.ειΤετι

τα Πει τιτα αποειαατε Μπηκα ιπ τατιοπε ιαιρΙιειτι.

ΦΠ εοτιιπιοπιε, ποεοτ τοτε αεεορτα ταπταττι ιπ τατιο

πο; πιτιοποιοίιοε πετιοπιο ιοτπια!ιτετταιιιοτο,πεεοτ Λ πε οιτριιειτα,οοπεοπο :ιι2ο απτεπι .τι Μα πω, πι.

ποια ροτεΓτ αιιειαοά ρτιοαιεαταπι τ:οααεπιτε πατα· _ ιο!ατα. Βοοεπι πιοτιο τειροπτιειιαπτ πε πετΓοπαΙι

τι', δι ποπ μέσα: τ ντ ρετίοπει το Γοττπαιιτοτ. Ρα- ι πιο: ιρία,ποπ τοτα επ ορτιοιιτα 8ιτρτορτια ιο τατιο

τετ, τπτα ποια πατατ2 εοπαεπιτ ιεΙεπτιιιεατε πω οπτι πο ειτοιτειιιι,ποπ τοιο!ιειτι. Απ 8. Κετοτει. ρατιτετ “Με

πετ τε!ιτιοτιττ παπα ποπ εοποεπιτ ΡοτΓοαα. Τοιπ ί ατε. Μπι! τπιτοτπιτατιτρετ πεπετατισπεττι εοπιτιια- "Φ

ποια δ: ιοττιατ _ εοπαεπιτ πατατ:ο εοιππιαπιεαοι!ι

τα: οιΤοπτιαΙιτοτι απο: τατποπ ποπ εοπαεπιτ μια.

απο οι πωπω: παπι εδιπαπιεαοιΙιτατ ιαπτιατιιετι-.

πιω ιαπιτιτα ,επτα ίιτ οετίεᾶιο τοπ δ: αΒιο!ατα,

οίΐεπτιαΙιτ:τ εοπαετιιτ πατατα, πο: τατπεπ ποπ οπο;

Μπιτ εποπτιαΙιτετ πετιστια , πι ποιοι παιτιοιτατιαο

εοποεπταιπειατιιτατ πιο ιιατατα. Ετ εοπττα απατά

Πειταε οι πε εΠεπτιατεΙατιοπιτ,8τ ταπιεπ ποπ παπι

παιτιεοπαοπιτ οποτε , εοπαεπιτ τεΙατιοπι τ παπι

ειαειιτοΙατιοπι εοπττα, εοπαοπιτ τεΐοττι,ορροπτ,πτο.

τπαΙτα επ οίι`επτιαιιτ παταω ετεατ:ιτ,τιατε ταττιεπ ποπ

οπαεπιτ παππιππ, παι!ιιττ εοπιαιαπιεατατ,8τ τα

Ζω ιαιιιε&α πιατετια το , ποια πατατα τιιαιπα επτα

παΠα τεια.τιοπε ορροιιτιοποτπ ιιαιιοτ , πααπι τατποπ

ο τιιτοΙοτ!ιτ. Ι8ιτιιτροτοίι πατατα, ποπ πετιοπα ειΓετι

τιιιΙττετ ωποπιιι πετ ορροιιτιιττοΙιτιοπετ,παια δευτ

σο Ειπε τατιοαετπ ποτά! πατατα) 84: ποπ τιετιοπα

οποιοι εσπίτιται πετ ορτιοιιτατ τεΙατιστιεο : πα οι:

εαποεπι ροτετιτ τιατατιι_8τ ποπ ΡετΓοπα εΒεπτιαΙιτετ

:απαιτώ ροτ οοιοοπιτεΙατιοπεπ είται ποπ ίιτπιαιοτ

ιαιτιιιτ::ιπτια πο νπα εθιιιτατιοπε,οπατπ το αΙια.Νιιτπ

τοτα ιιτιοΝεαπτια οτιτατ ει: επ, @κι εατιετιι ιιαταταιι

παττε τει τα εατιτΞ εαπι τειατιοπι απο: τε!ατιοπετ πιο

ποπ ιιπτ εωτιετπ ιπτετ ο : πιο εοπιιιτατισ εΙΤοπτιαΙιτ

ποπ ροπιτ πιαιοτετπ ιποπτιιιεατιοποπι ο Ραττο τει

πατατα παπι τεΙατιοπιΕαπ πατα εοπιι:ιτατισ Μεττή

εα , Τα! ιοΙιτπι ιπ στοιπεα ιπτοΠεᾶααι εοπειριεπ

τεπι: ετεο π ποπ ιπιριιεατ , ντ εατιεπι πατατα Μεττ

πο: ιπεΙατιατ οοροιιται τοιατιοπετ, αΒιοαε το ποσά

πιο ιτιεπτιεο Με Μειωσα, πεποε ιπιπιιοαπιτ,ντ εα

πω. πατατα οιΪεπτιαιιτοτ ιαειατιατ οποοίιται τεΙατισ

οττ,τιοΓοιιε το οπο! πιο εΠεπτιαΙιτετ1εΓοιποιοτιαπτ.

ΒτΩΕ€: απο Γαιτεπι Ροτιοιια, τπτ ροτΓοπα ποπ οι

ιπτε8το Βοατ°οίΪειιτιαΙιτοτ. Κοιτα. πεε.εοπιοτι. ποια

πεοατιο,εαπι οι τπαιιοπαπτιτ'παται·αι, πεεατ σε ω».

ιεθ:ο πτΩειιεαταπι οττιπι (πιστιο: ντιτιο ποπ Μοτο

ποεατοτ πε ρετίοπα ντ τιποτε, το: ετιαπι πε πατατα

ιποΙτιτα οΙΤεπτιαΙιτετ· ίπ τιετΓοπιο. Λο 6. Ηοε ατ8.

τπιιιτατ οτιαπι εοπττα τπιτατετπ ιοεπτιτ:ατιι_,οαατπ το·

.ιιπππτ τεπεπτοτ ατιτπιττετε,Ι·ιοε μότο τ Νατατα ει

παπι τα τοαιιτετ τπτ οι ιποιαιΓα,τειατιοποι ια π: τω·

Ισα οπο.. Ιιτετ μποτ οι πιαιΓιατετοο τιεπαοαπταπο τοπικα

  

Ι α ῖὲ 4

πιεατατιι!ιο , επι ταπιεπ τοτα εΠεπτια εοπιττιαπἱεα·

τπτ , πο: ειιοπτιαιιτετ ιπειιιτιιτοτ ιο ρατοτπιτατοε

[και τοτα επιιιο ρτοτιαειταπ δ: τατπεπ πιο απο

πα παιτιοιτατιαε ιπειαίτο ιπ ΡιΙιιιιιοπε ρτοποειτατ :

@τπτ οΠεπτια ποπ ιπττατ ΡετΓοπαΙιτατεπι ι ποπ τα·

πο: εοοΓοετ. πεπαο Ρετ απατά: @απο τοΓρ. Ρ:τττοπι

τ:οτπττιαπιαιτετοταιπ 'οΙΤοπτιαιπ ?πιο τοιππιτιπ τα

τιοποοιτρΙιειτα Πειτατιτ ποπ ιταριιειτα, Ωπατπ τει-ρ.

πιο ατιτπιττετο τιεπεπτ πε οοτπιπαπιεαιιοπο ραπτ

πιτατιτ παπα! Μαιο τ:ιτιοποπι τωρτιειοπι ιιατατιο,

ποπ ειτο!ιειτιατ πετιοπαΙιτατιτ. Μ 9. Πιιτ.αιιττε. “';

Ρατοτ πτιατ οτιΣ·τιπο , ππαιπ Βοτιετοτ ΒΙιιιπι,είτ :στο

εοπιιι|οτε Πεαταπιποο τι!ιατιοπο , ντ ΡοτΓοιια οι

ιοττπαΙιτοτ, εοπεεπο ; ποια π Πε ποπ εοιιί1ιτοιτοτ

ιπττιπΓοι:ε πετ ιιιιατιοπετιι τ επ εστπριετε Πεαε, νι:

πατατα, ποΒσι ποια ντ ίιειπε!ατιιτ ιαπιιιτειε ιιΙιατιο

τιετιι νττατιοπεττι εοπίΙιταεπτεπι :ροτείτ ιειτατ νι:

πατατα επεπτιαΙιτετ ιπο!απετει!Ιτιπι, πιο ποπ ιτι

ειι.ιτιατ ντ ροτιοπα , οποια ντ Ρετισπα ιιιΠιπΒιιιττιτ

τεαΙιτοτ το ιιιιι.ντιπε πιίτ.τ:οπΓεπιιι!ιατιο ποπ οι :ιο

οίιοτιτια εοπίτιτατιαα Ραττιἔ ιπ τατισπε-ροτίοπατ ,

οοπτ:επο τ ιο τατιοπε παταται.πε8ο. Μετα Νεα. τω.

αοπτιοπι επ ατιαετί. οποιοι ιοοπτιτατοπι, ποιοι πα

πετ πατατα απτο απο ιι!ιατιοιιο τ ποπ ιιαοετ Ρατετ

εαπι ιιΙιατιοπε. Ναπι οαόεαι τατιο οι το ιπειαίιο·

πε ιτιεπτιειι , αι: πε ιπεΙαιιοπο εΙΤοπιιιΙι : :μια

οτ [τφτλ , ιτιεΙοίιο εΠεπιπιιιτ ποπ :Μπιτ απο·

και ιπεΙαίιοποτπ α ραττε τει , απατα τιιεατιρίαιπ

ειπίιο ιτιοπτιετι ; πιο παπά ιπειαιιο εΠεπτιαιιτ πω·

τετ ιπε!αίιοτιετπ ιτιεπτιεαπι , Μπιτ ετιατιτι ιπεια·

Ποποττιοοιεᾶιαατπ ια οττιιπε ατι ιιιτο!ιεθτατπ εσπ

ειριεπτοττιτ ()α:τεταπι τοττι πιιιιτ:πΙτατ τα το πιο ιπ

εΙαίιοπο τοπικα, που οατιεπτ οι ιο τττθιειαεζιοιιτ.

Απ τοιΠιιιιαπτεο.ιτποΙιεατ εοπειρετε ιπττετατα

οιΤοπτιιιτπ άσπρο οπιπι τατιστιο ι!ιατπ εοπίτιταεπτο

τειρεθτα οιατ,οαοτι οΠοπτιαΙιτετ οοπίτιταιτ,εσιιεετιοι

τειρο&α ειπε , πασα εΠεπτιαΙιτετ ποπ εοιιιτιταιτ,

πεπο:Ριιιατιο αατοπι ποπ οσπΙΙιταιτ οΠεπτιαΙιτετ

ροτιοπααι Ραττιτ,ιετι ταπτιτπι παταταπι Ραττιτ τ νοτια

ίοιιττπ ιτπρΙιεατ οοπειροτε.παταταπι , παο είὶ ια Ρα

ττο,αιιιειαε ιιΙιατιοπε, ντ τατιοπο εοπιιιττιεπτε, ποπ

αατοπι πετιοπαπι απτο :Παπ ιτπριιεατ εοπειτοτο

ιπτε8ττιτπ οίΐεπτιαιπ πατατα ετοατατ ,ποιο επ ια Ρο

ττο, αΒιοτιο απτιτατιιπε ατι αιια ιπτιιαιτιαα; ποπ τα

πιεπ ιτποΙιετιτ εοπειτ:οτο Ροτταττι παο ιιαιοΓπιοτιι

έ οταιπο 8: οπτιτατιιπε , οο ποσο , Πεο: ταΙιε αρτιτατιο

ὅ οτ πε ειΤεπτιι πατατα πω, ποπ ταπιεπ ει! Δε επιτο

το πω” ρετΓοποτ τι: ιιιεΙιαιεΙαι Ι·,οττι.Νεε οι εταιετπ

τ πιτιοατ ροτιεθιοπιιιατ απΤοιοτι; , οπο: , :μια παΗι

οτττ:

πρ.

Βοξ

το

τ;

τετοιο

θσττ|ιιτκιτ

Ρ στην» ιι:

τετ,τπτττττσι

τμ.

@τι το.

:Ψ



 

. Η::

ΔΗΜ.

:Η η.

:η .

:Η η.

1".

· :α:ί:ιαίι::ίσπ:σι· ίπ ρει::ί:σί:ι:ίοσα .οι ίπία:ίο:ί::σε,

. ί:πρίίαί:α , οίίο ποπ Η: αίααίίαιι:ί5, πο:: αερίίαί::Ξ,

. 4 . . ο ο α - ο

298 13ϋ:::: ΧΙΧ, Ε: Βιοικι.:°Κεία:ιοπιί::::.

ναίσ:ί Ρ::α:πί:::) οι:: ίίίίει:ίο .παί:1:4ω άίσίπεπι α:

ίειι:ί:ίίται· ίπ::ίσ:ί:π:. .

ΡΜινιΑ ίαπ:.ιια::::: : ΜΜΜ :.:ίί/ι'.7. 5.Α.:ία:8. @ο η9_ ο

::::,Μύιο. ΜΜΜ, Ραβια::. :ί:.·8: ί:;οι:ιΙ::: α:: ορίπίο- Ν.1::::.

πα :πιο αο:ιι:π,::ιιί ::ίία:σπ: -:αία:ίοπα: :ίίσί:ι::: ποί

ίο.::: ίπ Π: :ίία·α ρατία:$ίο:ιαπι; τω:: αοι·σιπ , ::σί ίί

Η:: : ρεστα :οί : πει:ι::έι :ίίιιίπἑ :ίίίίίπειισπ:. Ρτοί::ο: Μ. :.

:Μπακ ::Νο:στο. ποπ ίπαίι::ίί: αίί::ι:ί:ίί:α: :αί::- ::ημ.ιο.

ποπ:: . αι·ι::ο πο:: :::ί:::ίο πει:σ:οιπ, οπο: ί:προίίίί:ίία

:ο , ν: νππ:π ρ:είαίπ:ί:ι: ο:: ::ί:αι·ο, οπο: ίίπισί οί

:α:σ:π ρ::αίαίι::1::: π: ίίίο: ίεί:::: Η π8:ιίτο. Ρι°2·

ί-είπ:ίί: : :αίο:ίοι:ίο:ιε , α:ίδ. :αί.ι:ἱοπαε :::απίπ:ίσπα

: οποιο. π. Καίο:ίο αοι:αίοί:στ , ν: :::διιαπίαπε

Παί::ι:ί : α:Βο ποπ αοπ:ίοίισ:, ν:ίπαίικίαπ: Γο::π:ι

ίί:α: Βαί:α:απ: : οίίο:ισί πο:: ::οπαίο::α:ιι: ναοί::

ποπ:: ΠΠ, ία:ί ν: ρ::2ίι::ί:απε ίο:ι::::Ιί:α: Πίσω.

3.ί::ίο:ίο αοι:::ίοί:π: ,ν: :ία::::πίπιπηαίίαπ- Μέ

:ία να:ο ν: :ία:α::::ίποί:ίίίε : ίιπροίίίίοίία πικαπ απ,

ν: :ία:α::::ί:ιοπε ίπαίι::ί.ι: ίο:ιπ::ίί:α: :ία:α::::ίπ::::ί

ία 5 :ιίίο::::ί ί:ίαπι :Πα :ία:α:ι:πίπιιπ: , ο :ία:α:πιίπει.

:πιο Ποιοί : ποσο ί:ποίία:: , πιο:: ίπιιοΙ:ιί: :ίσο

αοπι:ει:ίία:ο:ί:: ίί:πσί. ' _

. π. Και::ίο τ: :οτα :ο :αίο:ᾶίσ:ι , αίί`απ:ί:: Γ:: :ο- Μ:

:ο π: σ.::ίοίι:::: ;ίοι:ι:: πα:ιιιί: :αί::ίο οι:ι:οιπε ίπ

αίι::ία:α· αίί:π:ιαιπ°: :ιίίο::σί ι:ία:π αοπαίρα:α:σ:, ν:

::ί·ρα&ίιισο:, ε: ::οί-οίο:σ::ι πω.

:·. Ρα:ίοι:: :ίίι:ίπα :οπίίί:ι:ίτσ: α: πο:σ:ᾶ 8: :α

ί2:ίοι:α με:: αοπΓ:ί:ιι:ίο είίαπ:ί::ίί:α:ίπιρο:::: οπο,

παο1ρα αοπίίί:υ:ίσσπι ει: αο::ί:ί:οίοίία ,π μια:: ίπ

οί:ιπί αοπί:ί:σ:ίοπα: ::Βο :αί::ίο 8: π:::ιι:: , που:

ίσο: αοπί:ί:σαπ:ί: οα:ίοπ:ι:π ,::οπαίρίαπ:σ: ν: :ίσο

νπσ::: ν: αοπίίί:ι::ίσσ::ι .:ί:α:ι::π ν: _:οπί:ί:σίοίία.

Νο:: ίεί:ι::νπ: αοπαίρί:ι:: , ν: ίο:ιπ:ίί:α: ίπαίσ8·

παπα :ιΙί.:πι;οίοπιιίποπ αοπαι::α:αιι:σ: ν: οπο, Μ! Ι :

ν:νπσπ:. Οοπίί:. 5ί :αΙ::τίο ίπαίι::ία:α: ίο::::αίί:::.(_-"αίΤαπ:ί:::ι. ρα:ίοπ:: αοπί:ί:σα:α:σ: α: ρα:ίοπο 5 οπο:

ρα:ίοπ: αί: αίΪαπ:ίο :αία:ίοπα :ία:α:π:ίπει:ο:α:8ο Η

:αί.::ίο ίπαίσπα:α:ίο::ποίί:α: α:ίαπ:ία::: , :::Ι:::ίο :Η

ία: ίο::π::ίί:α: ρα:ίοπο.α:Βο ::α:ίοπ:: αοπί:ί:σα:::ι.::

α: ρα:ιοπἑ : :ίσο π.ί:5ί ::οίσ::ίί:ισ.

θ. Μ:ίο:απ: :ίίίίίπ&ιοπαιπ ίπ ::οίί:ο αο:ιααρ:σ Ή:ί

ί:::ρο:::: ρ:ι:α:πί:::: ο πο:ι:::ί, οσοι:: Ρ:::α::ία:ί Ρεπ

:α:ίπαίσ:ίί: ίο::π::ίί:α: π:::σ:αι:: , ν: αοπίίί:σ:σ:::

ίπποι αοπίίί::ιαπε: α:Βο ρ.::αι·πί:α: σο:: ίπαίο:ίί:

ίο::1:οίί:α: πει:ιι::π:.. 7. δί ρ:ι:α:πί:::.ε ίπαίσόα:α: :Ν

ίπ ίσο εοπ:ΣαΡ::ι πιιι::::ι:: , εισαι:: :αίει:ίοείαίρί:ί

αοπσαπί:α: . ο: :ίιίία::α: ί: ίίίίο:ίο::α : αοπία::ιιαπα

αί: ίπιροίΠοίία,::ι:ίε: :οπσαπίαπ:ί:: :ίίαί: νπί::::αι::,

:ίίίΐα:απ:ί:ι :::ιιί:ί:ιι:ίίπα:π5::σε πω: πο: αοι:::::

:ίί:ξί:ο:ία, πα::ιιασπ: αί:ίαπ: αοπιιαπί:α.

δ. 5ί :αί:::ίο ίπαίιι:ία:α: Εο:τπ::ίί:α: αίΪαπ:ί::π: , μη.

ν::ία:α: πο: ρ:οροί) Ρουπία: α! :Φαίη ; ατε:: 8:

π:: :Με Σ Μ:: Ρ::::::ίπ::: ίπί:Ιίίςί:, π:: :Μάο : Ιων:

αβ::::ίκ ί:::α!!ιεί: : ρα:::::ίωσ :Γί πρ:::ία , αν:: Ρα:::ρα:::

π:: ί::::Ι1ίςί:. Οοπίί:.:3ί αίΐαπ:ί:ι αίία: :ία αοπααρ::: σ°”|:-"__

Ε:::α:πί:8:ίε :α:Βο α:ίο.ιπ :ι:::ίοι:::: :απο να:: απ:

π: Ρ:οροίῖ Ρωα::ίω ο! ί::::ΙΙ:έίω , που: δ: πο:: ,

πω:: ψ οποιο:: :θά Πει:: ίπ:αίίίεί: ίπ:αίίεα:ι::

:αν έ::::!Ιοί: οι::::πωα.

ο. Μ:: αίί: :ι::ίο αΙία:ι:ίο,οίί:: :αίο:ίοπίε:ίοί- ΜΗ

τι:: πο:: ::ο:αίί αΠαπιί:: ::πίο:ίι:::ίσα ίπαίιι:ίί ίπ

αοι:ααρ:π ι·αί:::ίοπί:. ιο. Αί:ίοίσ:σπ: πο:: απ :ία αδ· ω:

τω:: ::ί:ι:ίπί. Βαί::: αίί οί:ίοίσ::ι : απο πο:: οί: :ία

:ίΤαι::ίο :·αί:::ίοπίε. Οοπίί:.::ίίο::ιιί να:: πω.
:::οροίζ Μία:: :Μπα α:: ::ι:ώ[οΜΜ::. Δ

8:ανινο.: οίίί:ιππ::· Ζω:::Ι,Τ::::α:, πω:: :ί:. Μ).

οπο: :::οοαί::ιίίο: αί:,8: ρ:οί:. Καίο:ίο :ίίσίπει, οσλ Λβτυ:. να

:ίίι:ίπει αία,αίί:π:ίοίί:α::ίίαί: π:ο:ίιί αίί:π:ίί Ραιἴ:ᾶίίΪ πο:: ό· πο

ίί:π:ί,π: ::ιο:ί::ε αίίῦ:ίί ρα:ία&ίίίίπ::ιε αί:,ν: α::ρίιαί:φα ΡΜ

:ο φοβο

ορροπσπ:ι:: :σίασπ::ιια αο:::ρα:ί: αίίαπ:ίο, αποπ

:ίοίί:α: ::οι:ιρα:σπ: δ:: Με.

Α: Όοπίί:.Βιίί.οπ::α.ίί Ρα:ίοπειίί::ι.ε πι:: :ία αί

ίαπ:ίδιίισιι:::ιιί::πε,ποπ ποίία: :α::α:ι:ί ίπ:α8::: ίισ

::πιπί::: ::ί:ί::ιι α Ρα:ίοπειίί::::α :οιιι:ίισαπ:α πσ:π::πί··

::::α:π,αοπ:::ίομοί:ισα ρα:ίοι::ιίι:οια ::οπίίί:σαπ:α

ίο,ασί α!ία: αοιιιπ:σι:ία:ι:π ί:ιιιπ:ιπί::ιε. πααο. (1σο:ί

πικαπ: :ία ί::έ.:ο ρα:ίοπ:ιίί::ε ποπ π: :ία αίίαπ:ί5. ίισ

π:::πί::ι:ίε , ποπ α:: αο Μο:: αοίίίΒίισ: , :μπει ποπ

::οπί:ί:ιιί: ἱιί,::σί αοεπιπσιιίαει:ιι:,ία:ί πο:: πο:: αοπ

ί:ίτσί: ίιιι:π::πί:οιαπι)ο πο:: :αοίί:α: ίαρ::::σ:.
ί Α:: ιι. παι.:ο Ποιοί. Ν:::π π:: ποιο:: :ίίι:ίπ:ι :Π

α:ι: αίίαπ:ί::ίίτα: :::ίο:ίοια: , α:: :::πιαπ :ίίαί: ::ιπισιπ

ί:πρίίαί:α : ::Ριι:ι:ε ::ι:απι π:: Γοί::ιτι Ρ::ίαθ:ίο

παο: :ί:ίοίστ::::ι,οιι:α απο: ίπ :ίί:ιίπί: ποπ οίίἱίπἔσο··

Η:: , πα::σί:ίΙίί α:::ιί:σί.ειάσε π0:ίο::.:ίί: Ξ οιιί: Μ::

ία:πρα: πο: ίαιιίί.:ι:: ίο::ποί:::: δαα::ρίί:ί:σιπ: ίίΒιιί

πο: απίπ: αοπιιαπί:α ίσίιί::ίίο :::_ίοίἔ: ::ι:ίοπο π::

π:::ίί α::::ίίαί:5, ν:·ίπ ίιί:ρ:οροί] '1:::αΙΜΜ :::::ίίίεί::

· 76ίνπω@Μπα

ί :Η :ο Βιί:.ιπ:ιίοτ.αοιπρ:::ο:σ: ποτσ::: :ίίσίπο :ο

:αίο:ίοπαε , ν: :ί:·:α::πίποίοίία :ο :ία:α:ι::ίπ:ι:ί:ισ:π

:::οίί:ίσο , πα:ζο ; ::ίίο:1σί α:: π::π:ίι, δ:: ::ία:ίοπα :επ

ίσί:::α: ιπ:::ιπίινίία.: :οιπροίί:ίο: παεε:ίι::: ίασ ρίο

οίίίσ::; αόαα:ίο. Οιιο:ί ό: αο::ιπ.:ι·ο.:ί ι:ία:π νι·ί:::::ίι

απο αοπι:αρ:σι1: επί ίαιρίσπι ν: α::ρίίαί:α αοπαι:ρ:σπι

στι:: αο:πρει::::ιι: :πε :ο πιο: ιπο:ίο: , δ: :ίοίίι:ί:σπ:

απ! ίσοι:: :ία:ίπί:ίοπαιπ. Ηοα :ίπποι πιο:ίο πο:: ίτπ<

Ρίία.::, ν: ::::::ιπίπιοίίαίποίπ:ίο: :ία:α:π:ίπει:ίιισιπ:

πο:: :ισι:ίαιπ ::Ριι:ι:εω ί:πρίί:ί:ἐ·: ει:: η. Πίί:.

απ:α:·.:αί::ίοπ:α :ίίσιπο :ίίί:ίπ2σσπ:σ:.ν ί::σ::ίί:::δ

π::π:ίι α:: αοπαα:ι:ο ακρίί:ί:ο, ::οπαα:ίο : ίπιρίίαί:ο,

ιια8ο:α:Χο ποπ ίπαίιι:ίσπ:σ: ίπ α: α::::ίίαί:α, αοπαα..

:ίο: ποπ ίι:αίπ:ίσπ:ι:: ίιππίί::ί:α ,παεο: δ: πο:: ίο:ί:

αί:,ν: ίπαί:1:ίο.π:ι:: :Παπ:ίοίί:αι·, ν: οπο: :ία οπο::

απο αοπ:ι::ι:πίί:ιιε δ:: Γσπαι·ίο:ίο:ι: , :μια απαπ:ίειίί

  

'Έ

ηο.

¦4,ι

Κα:: α:: ::ιπ:ί:::: ί:πρίίαί:α ίπ:ί:ι:ίοπ:ι:: ο ν: :απο

ίί:ί:ί:απ:ία απαπ:ίοίί:α: ίπαί:ι:ίί:σι· ίπ πόσο: απί

π::ιίί: , πιο ι·::ίο Γποί::π:ί:: ί:::ρίίαί:α ::ίι:ίιπ: ίπ

::ίσ:ίαι:ιι: ίπ :.::ίοπα οπί:::::ίία.Α:ί ι::οίο.:ίί:ο. Η τοπ

:ί:ιπ ίπαίιί:ίίισί· αίίαπ:ιαίί:α: ίπ ιιίί:ισο,:ισο:ί ίπείσοί·

τι:: ίπ οί:ία:9:ίσο αοιια::ρ:ιι ίΡίίπε ναί ί:::ρίίαί:α , να!

::::ρίίαί:α_Ωσίο να:ὸ ρο:αίί·,::σο:ί νί:::ιοίί:α: :ίίί:ίπ

είπω: :ο οίίο:ιο,ίπαίι::ίί ίπ:ρίί:ί:ἱ: ίπ αοπααρ:ι: οί:

ιαα:ίσο πω, Ρο:α:ι: απ:: :ία αίί-:π:ίθ ίρίίιι: οπο::

δω:: ::ι·:::ίίαι:: :οιππ:σπί::Αίιιπ: :οπ:ί:::: :ία Μία::

:Η ιπία:ίο:ίε: :::2:ίία:ι:::. να:: πει::ίασία:ί:: πιο: :ία

απαπ:ίο α::ρίί:ί:α ποπ ::πί:ία:π ροίί:ίιια, ί`α:ί πανω.

:πω-ασ ρ:οαίίίσα :αίο:ίοπα: ὁ πα:σ::ὶ, ποπ :::::ιαπ Μ:

ωποίαιπαι::ιι:π αι:::ίσ:ία:::ίί α:: ίσίρίίαί:α. Δ

Λι! η. ο οί1::α:ίο , π:ο::Ισπι πααί:ίαπ::ίμπι ίπαί:ι:ί ί

ροΠα ίπ αίΤαπ:ίἔ: :αί:παεο,ίπαί:ι:ίί ποπ ποπ:: ιπο:°ίῦ

ίσοί::ιι:ίοίαι:ι, ν: ::οπίία: :ία :ίιίΐα::π:ίίε :α:ιιπ:,::ι:ο

αοι:αιρισπισ: ο οποία, ν: πιο:ίί ωοιπιι:πι:: (πω.

:ίί:::ίσα αοπί):ί:σ::ι::α: :ίία:ι:ίο::ι :αί.

εεο:ίο ν:

απ: Βεία:ίο:::.: έπσί:ιώικα ΦΞπτά:ίί2:: κα:

. . έ,απο:: :!ιαιωι:π . ο”19"

. Επίσε ι:οπ αί:,απ :αία:ίοι:α: ίπ ::οιια:α:ο πο·

:σ::ι_::: :ίίσίι:::1: οίίαπ:ίοίί:::: ίιι:ίσ::ίοι:: , αὐ:::

ίί:ι: πι.. ::α:ίοπο: :ίίσίπια, :μια αίίαιι:ί:ιίί:α: αοπ

Πί:ιιιιπ:σ: α:: ιι:::σ:ίί α: ρ:ορ:ία::ι:ίοι:: πα:ίοποίί- :ίίαι:Ρα:ίαό:ί:ιπ:Έ :αίραδ:ίι:επιίπί:πί::ιπ:,δαί:ποίί::ί- ..

πο:: ίαιὶ ίεπΠι: είν:: :αία:ίοπαε ::ί:ί:τα&α ίσ:::ρ:πη Ι:: ίπιιοίι.ιο: οπ:παιπ Ρα:ίαόίίοι:::π είοίοίσ:οπ:. Μ.» Μ”

ιο:



.οι

Ϊϋοιοὅ.

Πωσ.

ι μ..

Μάιο.

8.Β.

Μια:: :οιιι. οι πιω.: Βάιιιιινιιιιιιο.

ιο: :σοοιι,ιιιιιι οιιΔιοιι ι·ιι:ισιιιιιιιιισ , ν: οσοι οι δ

- ώιοιιοιιιι:οι,οοοιοιι)ω οπο: ιιιιιιιιισοι σει·ι”σάισ

:πιο οι :ο οοιιο:ι: ' ιι·ι οπο :ιι·ωειώ ©οιιιτιριτιιι· , [σει

ΐοιοι:ιο ιικιιιο'ρσι·ιο&ιιιιι ;οιιιοιρο :μια ιιοο·ίοιιιιο

:και ιιιιιιιι ιιιιιιιιιοοιιιι οι σο8οοστε ,ιο νιιιο οι :ιι

μοι:: Φοοσιοι:οι, Μ! Μαιο ιο ιοσιιο ιιιι:οιιι- Δ:

ιι:άιιιι οι: :σιιιιοι:ιιι·,Π σσικιοισιοι ν: :ΠΒιι:ιιι

Μ: ιιιι:ιοει:ιιιι οιιιιισιιι ριιιιιιάισιισιιι ιιιιΓσιο:ιιιιι:ει>

Βο,8:::. Β:::ει,8ιιι'ιιοι:.Π ωιιιιΡιιιιιιι ν: ιιιι:ιιιιιιιιιι

οιοιι::ο ιροι!Ξ-&ιοοσπι σισίοΙο:ιοι τοσο ιἀ:ο:ισὲισι·ι+

8ο :ισο.σίι οσι:ειΠιιιιοι, ν: ιιιιιο ιοοι-ιιιιιι-: «Πσο:ισιιο ·

:ποιο οσοι-ιι , :σοι οσο Ρσιιιι6:ιοι ωιισιρι:ιιι, ο

::οο:ιιιιιιιι:: , ν: ιιιιιιοιω:ισάιο: οιΤσιιιιιιι:σο :οι

ιοοιιοικοοοιρισιιιιι ο Φωτο-Μεσοι ιι6Βι:οε :Β '

ισΜιοοιιιιισ ιιιιιιοικ. Τοοι :μια ;ωφιιωιιιι πιο:

&ο;ι:ισ:ιοικι ιιιιιιιιιι: ι:σιιι:ιοι , ν: ιιισοτισἐ :οοιιιιιι,

Θ: ιισιιιιισιι:ιιιιι::ι· ιιιι:ισιιο:ι::ι ριιιιιιέιιοοοι :Μάο-ι ι

οι. Μπι οποιο ιιισιιιιιι «ΜΜΜ οι οσιιςεριιι ι

 

ν:ιοιιισιισ. Ηιιιιι ισιιιιιωιω :κι ι::ισιιιιιο ιιιωιι

:οι:ιιο:ιιιιιιΕ·οοοιιιιιο :.ι:ισοεσ ιιηιιιι:ιοιε εοοιιι·

ιιι:οσιι:ιε,8ιι οοιιιι:ι:ιιιιιιιιιιι Βιεει. δι ίσια ιιιιιιο·

ᾶιοιιιιιιιισιιι , οι :ηιιιι:ιτι ίιιιΈοι: οι! οσιιιιιι:ι.ι:ισ

οσοι οικω , οι σιιιιιοιιι τσιωιιιιιιιιιιαιο αιω

:ιοιιιι δ: ιισιιοι:ι.Κσισ.ιι:Βιιοσοσι. Νο.ιιι :κι οπο»

Εισιισοι ι·οοι.ιιιι:ιιι μι: ι:οοιιι:ιισοι ορο δ: Επι· ιιιο- Έ

Δω αριισειι:ιε ιριιιιιι σοοιιιιο:ι.ιιο , ::ιιιιιιιοοιιι :Π

:ΜΜΟ ι::Τρσόιιι ιισι·ιοι:ι, οι οι:: ιοοιιιιιο πωσ·

οι:ιιιιι;ιισε.ιι.ιιοροι:ιι: εο:ια·ρ:ιι: ::οιιίιι:ι::ιιιι:.

Διὶ δ. Ν:·οο,οιισιιιιι πιο Π8οιιισιι:ιιοι ιιιιιιοι:οι

ι”

Ηΐ.

ιιιιιιιιᾶισιιειο ιιιιρσιιιι·σ ιισιιιι&οιιι_συ ὸοι σωστο· .οι ..ν

:ιιιιιιιι οω,ιω :ιιιιιιιιιι ιο ιιιοόοιι€ιιιιιι:4οσιιι:σιιισ

σοοοι·ε:ιιιο ιιορσι:σι ο:: οισιιιιοι ιιιιιισσ:ιι,σσοδ

ιιιιιιι·ιι&ιιιιι οπο :κι ιιιοιιιιιιι Μια. Οι: ιιιιοιιιιιοι

σιι-ιρρ: ιι&ιιιιιι:ιιισιιι 8: ιιιοΡΙιειιιιιιιιι , ιιισιιι ιιιι·

μια: ιο Πεο σιιιιι·ιιδιοιιι, οι οοιισιο:σιιις ιιοιιιι

πιο δΒιιιιιι::σοιισοοιιά πιοοιιιιο σιι:οιιι @οι 82ο·

:Μέσι οι! ιιιιιιιι οι Γοι·ιιισ.ιι:ει, φιλοι νιιιιιιι σσοσιο ι οι ι:σιιει·::ιιιο ιιορσι:ο: που: ρι·ιιιιιι ν:ι·ιιιοσοσ τα: Σ

οι ιισ:ηισιι: Πο: σΙιο, (Σοοιιι·δ πιο νιιοιιι ιιισιιιιιι ι

ι:ιιιιι:ιώ ιο σιιο ισι·ιιιιιιι:::ιισο σιι·σιιο:ι, ηι.ιλιο ν·

:οπο μοι:ΜΜΜ:οποιοι οι: ιιιιο: ιιιιιιιιαι: εε:

:ιιι· ι·άο:ισοοε οιοιοο8 :ισ Ροιιἶι· οιιοοιρι,οιιι γ: ιστο

8ιι:ξ ιοσιοιισιι:α ρι:ι·ιο&ισιισε ιιιιισιιι:ιιι,8ι :ποσο ιι

ια: Μιιιισιιιιι:ισ οίισο:ιοιιιοι.Νιιο ιι ιισσιισιιο: οσο· Β

οι): οιιιιιιιι,ιοριισιε Μαΐ ιιιι.ιιιιάιιο: οιιιι·:ι:ιιιιι:::

ιιιιισ. ιοιι:ιιιιιι. Κοιιιτιο σιιιιιιιι σε ιιιιτοιθ Μ: :Η οσο ι

ιοάιο ιιιιιιι:ιι:ιι,οιιιο :ο “Με Τιιἐ,οπι:ιοιιιι: οιιΡοιι

πιο ι:οι·ισιιι:ιοοσοι. Οιιιιιιι :απο μι-ιιαισ ο εισαι

σε οποιο Γιά οσο ιιισιοάι: οιιιοοιιι ρ:ιιΕάιοιισιιι,

οσο ει: ΜΜΜ:: ιιιιιιιιισι::ι· ι ιΒιιοι ει: :κοπο οι

οσο ι·Ροιιιιιο: ι:ίΐ:ιι:ιιιισιο ιιιοΙσιιοιισοι οατιιι2.

Κ:Γρ.ειι οσο ιιιτισιω :ιιιι:ιιοι Γ:σιι€,ισιι:ισιισιο οι.

ιιιιιιιο ιιιιιι:οι·ι :κι οσο ιιιι:ιοιισιισιωι ορρσιι:ιοι

:οιι·ειιι.:ιοοσιο ,οσο ι·σιιιιι.ιι: Ρσιίοᾶισο:: :πιο σο·

μοδασ. εεωιμιαιοιτωιω ιιιοι:α:ιιι· κι “σο”

:ι:οειαιιι ο

ιιιΓσιιι ι·ιι:ιοοοοι απο ν: Πε. ισιιι.ιΒιιιιι σιι:α:ισιι ιι

ιιιιιιι:ιι οι σιισιοιισοιιιιιι οιιιιισιιιιιιο ιισιιιιιιισιι:ιο,

::σοι::άσ::ειιοιισι :σι·ιι:ισιισοοε οσο ορρο.ιι:ιιι, ιι:

Βο :ι8ι:οι· :ο οιιιιιιο το :πιο ιιι:ιιιιιι: ιιιι.ιιιισιο,ιι:

Βσοοιιι:σι Λο ι. οποιο, ιιι:εσ ιιι:ε:.ιιι ε. 8: 3.:

 

.οι "δικ :Φιρ.Ειιι:ιι:ο:ι ::ιι:ισ οσιισιιο:ο σιιριιοι:ο οοιιειριιισι

_ ν: ιιιιιιιιιιιδοι :πιω ,ζιοιοιιοιω_ νι.ιιιιιιιιισιι: Πει

:ποιοι ιιιιιιιι Γοιιιιιι :ι::οιιιιιιιιι: :πισω ::ρΙι:ι:5,

οσο ιιιιιιιισιτι: ΡιιιΓσι:ιιι ι:οιπι αριισι:ιι Γσιιιιιι σκι:

Ρ”!Μα :οσοι ιιισιιιιιιι «ποιοι :οι πιο αριισιιθ ισιιιο ιι

Ώ8$ ΜΙ"Β.

ἱοεὰι#κπ8

ἰηγδα

χ |3.0

οι ς.

ιι;;

“Φ

:ισιι:οι «οι ιιιιιριιιιιε πισω :σοι ιισιιοι:σι απο
ι ιιιι:,ιισιοι σο: σ:ιίιοιιισσι. Αιιιιιιιιι: ι€ι:ιιι· ρει·Γσι

Με ι:ο:ι,8: σε:ειοιιοιι: Ποιο ει! :πιο σο: , οσο Γι:ι:ιιιι

Δω ιιι:ισοσιο «πιο, :μπι ιισιιοι:ιιε ιιισι:ιιιιιιιισι

ω, Μ! ισοσιιιιιιιο ιιι:ισιισοι ροι·ιι:ιιιι:ιε , ιιιιιιιο απο

· ::κοιιοι:ιδ. Με ιοοιισ ι·σιιιιισ

ΜΜΜ Ποι:ιι::ιο, εισαι:: ιιιιιιιιιο ιιιοισο.:ιι ω:

ιιιιΡΙισι:ὲ, Μι ισοοιιιιιιιιι εοΜ:8Ρτιιιιι :ιιιιιιισιιιι, ι

(μπει :πιο σ:ριισἱ:ὸ. ΕΠ σιιιοι άο:σι·οιιιιι:ιο οι-:

Επι: μι· :ιιρισιιιοι·αιο σοοωρ:ιιιιι , 8: οιισσι·ι:ιιιο

σισιιι:ιο Ρσιιισᾶισιιιι Μο: οι αρι·σιιιιιι :ισο

αμε. ιο :ιοο απο οσο ιιιιριισσ: ν: Μαιο οπο·

'πιο ιισ:οι·ιοιο:ιιιιιι:, δ: ιιοιιιισιιιι ιιο:οιοιιιιιι:οοι.

Αι! ιο.ι)ιιι.ιιισιοι·.8ε ιιιιιιοι·.θίι :::ιπ:ιο Γι: :στο αιμα

απο , οπο:: ο :σοι ιιιτσωο ιο ιι:ισιισ ιιοιιι::8:ιτ

οι:Ριιει:ι σσιια::ιο : σηιιι:ι:δ 8: ιιοριι:ι:ιιιιιιιοι, ιι:

σ :Πο σιιιιιι::ποι ιιιιιι:ισ :τι ι·σιμαιιιι 8: οπο.

ΐο::ι,σοοιιι οποιο ιιιιΓσιιιισ δ: ι:ισσάιιιι Ποιοι.

° ω ς.ιι·ίο.ιιτι ι:οοιιιιο:ιοιισοι Γο:ιιοιιιιιιι πιο»

οσοι Γιιιιισσιο ουσ ιιιιιιιιιιο ιο ιιι:ισιισ :ιιιι:οιι:ι π·

.“(Μ,_ Ριιιιιι.ιισ οοι:ιιιι. ιιο;ο Γεοιισι. Ειιιοιιιι,ν: ιιιιιισιιο

ιισο._Διοι:οι· εσιιιιι:ιιι οι: ιισι·ισιιθ , οσοι ν: οσο

:ισιιειιιι :ιιιιι:ι·ιιδιοιο σιιι:ιιει:ιΞ ι:οροι:α: "πιο ποιοι

ιιωι,ιωριωιωειο. Μ 7. Ειιιισιιι ι:ιιι:ισ σιιιισιι

ι:οιιο:ιιι: δ: ιιιιΤοι: ιο :Μοτο ισιισοσ ιιιιΡιι:ι:δ

εσιιοοριά, ιιιιΒο ; ι:οιιιισοι: ιο @Με ιπιριισιιιι ,Β δ:

απο” ιιι :ιοΙισι:ᾶ, εσιιαιισ. Ειπε εικοσι οιιιισ ο:

ιιιιΡιισισιιιι,ντ ο:: ιιιιιιιιιἑ ιιιιιοι:ιιιι, δ: ιιιιιιηισιιιι·

πιο ιιιιιτιιιτο οσοι: οι:ιοοι:ιιι ιιισιι:ι:σ:ιε , δ! Μιο

όιισιιι: Γσι:ιιιιιιιιιιι ιιιιισιιο: ίσι·οι:ιΙε: 6: σιισιιοι:ιι:,

νιι·:οιιιι::ι· οιοει·ισε. Αι! 8. Οσοσκισ πιει:: μι·

ιιιαιιι οισιιο(ιιοΒο πιο:: ιοι:ιιοιιιιιιιι σοι: ειιιαοειο

νοι·ιιιιοι ριιικιισ4:οι ει:: ίῖιισἱσᾶο , ίσοι: [οποιοι οι

ρι·σΠιιιιι δ: ισι·ιιιιιι:οι , 8: ποιοι ιισιισ:ιι:ιιι· εσωκ

"οι οι ιιιιιιιισοσ ιιιιοιιαιτἐ ιιι>,οιιιοσιο; ισειιι :μειο

ιιο ρισιιιι:ιι:οι ιισιιιιιιι ιιιιιιισιι:ιιιιιοι. ιιιι.ει.ιισιιισ :β

σιιιιιιιιζ πι:: :Η ρι·οροι.ιιοι:ι οιαιιιαι:οιο :Η οοιιισιτ

ιιιιιιιιιιιιιιισοι. Οσιι:ιλ νσιὸ, :που ΜιιπιΙἱΜτ:ἱιι:0Ϊ<

ιιιιι,οιιι οι ρισροΒοοιιιισιισιι ισιιιιιιο ίο:ιιιιιΙ:ιο σε

Με” ι:ιιιΐοι:ο:ισ.ιο ιιιιιισι:σ:ιε , οδο ειιριι:ι:οιιι,6: ιιΒιιιιισιιι,ιριιιιοιιι::ιιι ει:: ::σοιισιιι

το ιιοιιιιοι ι·ιιιιοιισ οοιιιιιιιιιιιι: ν: απο πιο ιιέοιο·

ι:::2, πιο: ιιιιιιο οιοοοιι:ισ οσοιοιιιο: ιαιιιΡΙιι:ει:ισ

οι:,οιιο Γσιιιοι ι·ιιιιιιιιιισ:: :ιι:ιοιισιιι ειιοΙιει:ιιιοι οι·

οσο: σου: :ιιιι:ίιοι σειιο:ιι:ιιι ιισιιιι:οιισ Ριιωιω

αι:ιιιιι ί-ιιιιἱσᾶο. ναι: οι :ο ι)ιισε.ιι:8. :σοΓιισ.:α

τω” :οιιιι Γι:οΓιιε ιιιισιιοι:οε οι σι:ριιιι:ιιοι , ν: οι

Με Γνιισειιιιιιιιιι οι ΜΜΜ : Επι” ιιιιιιιιδει ι ειχα Πισω

ιιιιιιιιιιιιιιιι: ιιιιιΙΙιειιι Α οι σοοιιιιιι.ιισ8,σσοιη.οιι ει"

οσοι ι:ιτιοιι:οι. Μ! 9. Νεοο ::οοισιμιιο.ο. :Η πιο::

Μ:

-839;

ΔιίΚ

' ."°σ

οιιιιιι:ιιιοι:ιι: 8: :ιι ιιιιΞ :πιο οπο: οι σε :ιΓειι:ιὲ σοι» Δ!»

οιιιι:ι:ιε,8: ι:σιιιιΕοοιιοσ :ιι:σιιο: ποσοι: τ8:ιιι:_ω·

80 ΜΜΜ :πιο ειι:οταιιτ οκ οι σοιιοορ:ι: ο: ΙΜ.

:ο ὰ ποσοι: :οιιιιιοοι: ,τ ιιιιιιιισ :ποσο οοιι ο απ,

ιμιιιι νο: Π: ει: ιι1ιοιι:ι:σ σοιιαιρ:ιι ιισιιιιιιοιωο

ιιιιιιιιι. Διὶ :οι Οσιισσιιο ιιιιισιιι:ιιοι οσο :Πο Δ:

:πιο 8: ιιοιιιιιοι:::ιωι. Μ ι:οιιιιι.Νοεσ Γιιςιι:Ι.ιιιιιο

οιιισιο:ιιιιι ιιιιρσιτιι: ::σσσερ:ιιιιι οιιιιι:ιιιιαι ὰ τοι-Εις

&ιιιο οσο Ριιᾶσ ω: οι: σιιισιο:ιιιο ρι·ικάιοιιιιιισ

| :τιμ ιιισ: ιι: σοιιιιι ο ι·ιιιοι·ιιιοι·, ιιδι ριιι::ιιιιι 8:

οι:Ριιοι:οι ι:σιισεριιιι ιιιιι-σιο:ιιι. σε:: ιρισ Ρι·ιεειιιιι

οι αριισιιιιι ι·οιοιιιιιιο -

ειιοτιο; νιι.

Ϊ .οιΜΜΜ:: ιιίιιιικ αφου:: αι]ιιιι:ίιι

ιτΜίιαι π::ισιιο άἰΠἰιι‹ΪΜ :οι κΔ _

οι@Με :Μοτο

Μι.

ιιιιιιιι οιιιισιιι: :κι ι ιιιιιιιι ι·σιιι:ιιιι ιοσιιιιι:ι , σιι- Γιιιιιιοιιιιι ιιιιιιιιιιιιω. κι ισ.

κ οικω: ιισιιιιιοιιιιι: Μαιο :πιο τοιιι€1°Γ00:ιοι,Ει0ιι'

Ρ ΚιιιιιιΞο:.ιι:8:: ι ειρ·ου.ιιι ;.ιιβ.ιιιιιι.:.ι:::.4ά ως

.Ω οσοιιιιιιι:οτ σε ισιιι:ισιιιι ο οφιιιιιι ιοιροι:ιο:ο Μιρκα “Μ'β0ή:!ιΙιΡ.48.28,η"·2,6_ορνΜ,Επ. χα,,,(_

!!"·ι··

.ἡ.



ιός.

Ποιο ι.

πι.

ιιοιι ο.

β· Μό.

Χαι' δ.

ιιοιι ε.

οι.

Επι” 5.

“Ψ

Και” Ο. ·

ο”.

Καμ γ.

(.'0Π|Ρ. ο

ηι.

ΚΜ” ει.

ιρι.

οι... να·

πιο.

.Νε

ι

300

τ.ιιι..ι ειιιι,8ειι.:6 @Μισή ΔΕ8ιιι.ιιι ι οι ι ε.ιιτι.οιι.

.κι ι..7.ι/ειιτε ι ρ.ιιι0.ι ι.6.Αιιωτι.εσιώ.9. τι: Ριιιιισι .οι

αιωι,ιιιο. το Γεω ιιοιι μια 3.

τω». ι. Α οιιι..9. Τιιιι.ιιιιοοε ειοεειιιι$,ιιι Πεο ειιε

οποιο ηΡ,ντιοιιιοοε ταιρι". ει:ιιο!οιοτιι,οοο ιιοιι

τα Ρετιοτιιι οιιιτιει .ιιιιωι οι ιιιοιιιιοιιιιι.ρ.τμι..ιο.

ωε..ι..ιι....ι α. 3.ρ.ιι.η. ποιοι.. .ω μ. μα”. εισα

ιιτι.6.ά ιιο.8.ειτ.:ι.ιιιι ι τ. ν οιιε οτε οιιιιιεε τιιωπ..

ιιοεειιιοιοιιιοε τειιιιοιιει ιιοιι ετιιιετε ιιιιτιοο‹ι οι...

νει οιιιιιωε , τιε τιιιιοιιε ειοιοετιι ι τιιιτοτιι ιιοιι.

άοιιι, οι ιοι:ιιιι ιιιεοιοοιοιιιε.ιιιιιιιιιιειιι , ει: ιιιιιιιι·

έι:ιοιιετιι οι ιιοιι Ρετι`οιιἑ.

Ρτοιι.ιι. τιιιοτιε ι 1.Ειιιιιειιιιιι :ιιιιοιοιε ποιοι:

ειι ιιιιιιιιιιι δι λ μια: τει ιιιειιιιιιεειε ©ιιιιι ειο5οιι

τειτιιιοιιε :ετεο Ρ:1° απο ιιιιιιειε.ιτετ ειιιιιετε Ροιἔ

ίου: οιιιιιεε τειιιιιοιιει ; οιπ τιιιιιοτειιι Ροιιιι μια

έιιοιιεττι ιο ωιιωιιι.ι. .ιιοιι Βτεο το ω.) Ρετ

Ποιο ειιιιιοιιι. ιιοιι ιιοοιι Ροτειι ειιε , ποιο ειιιιι
Βετο. ι

ο. ει τειιιιιο :Ποιοι ιιιιιιει·ει Ρτορτιιιτιι ειτιιιετιιιαιιι

τειιιιιιιιιτιι ,ιετιιιετειοτ Ποιο ὰ Ριιτιε το τιιιιιιιΒιιι ..ο

ειιειιιιιι.ιιετιι οιιιοιιιιιι τειιιιοτιιι τιστι .ο .ιωτωιιι

ιι:ιιιιτα;8τ :κι τιιιιιιι&ιοιιετιι ιι Ρετιε τει ιιιι οιιιιτι τε·

ςοιτιιοτ. 3 .3τοιιετειοτ,ιο Πεο ειτε ιτεεειιιιιειιιιοι,

Μ... :πιο ο.. Μ... ιι.ι.ιιιιιο.:1

ι η.

Ρτεὁιτιστι'ε

Μια

δε

ΡιιιΜ.Α τιιιο. Κειιιιιο ιιιοιιιιιιι ειιΡΙιειιο εοιιδ

εεΡιο ιιοιι ιιιειοειιι ειιειιιιιτιι . ὰ ωοπο αΡ1ιειω.

εοιιεεΡιο ιιιειιιιιιι επιιι:ειιιιιιτιι ιΒιιιιτ ειιιιιειιιιε τε

ιιιιοιιιι τιιιοιιε ιιιιιιιιΒιιιιοτ οι ειιιιειιιιιι οπο”.

Οριο οπιιιιε ειιιιιετιιιο. ιτι Πεο , ιιιιτ ειι ιιιιιοτιε . ιιοι

το.ιιιιοιιιι: ετ<ἐο ιιω.ιω ε:ΡΙιειιο εοτιτεΡιο τει:

τιοιιιι .ικα ειιιιιειιιιιιιι, οι ιιοιι ιιιιιιιιοιετιι οποιο;

ει· ο τειΡεᾶιιιιιιι τειιιιιοτιιι. Μιιιοτ εοιιιιιι, ιιοιι

ι·ειιιιο τιιοιιιεε:Ριιειιο εοτιεεριο τειιιιοιιιι ιιοιι ειι

:οι ιτι Ροιετιιιιι , ια! ιτι ιιᾶο νιιιτιιο 8: Ρειιε&ιιιι

πιο: οιιιιιε εοιειιι επι ει! ιιι .οι ιοττιιιιιιιετ Ρετ ειιι·

ιι:ειιιιατιι. Μιιιοτ Ρτοιι.τειιιιο :Ποιοι ειιΡιιιιιο εσο

εεριο :ιιοιι ιιιιιιοι Ρετιεᾶιοιιετιι τειΡεᾶιοοιιι :.ειΒο

ειιΡΙιειιο εοοεεΡτο ιιοιι ιτιεΙοιιιι ειΤειιιιατιι , ειιιιιιοε 17

ειιιιιειιιιετιι. ι)ιτ:ιει: ειιτιιιοιοιιι ιιιΡιειιιιω ε:Ριι- Βία:

ειιοεοιιεεΡιο ιΒΡιετιιιο ιιοιι ιιιειοιιιι επΡιιειιε ει·

ιειιιιο.οι , δε ιετιιειι ιιοιι ιε:ιοιτοτ .μια ε3ΡΙιειιο

εοιιεεΡιο ΓιιΡιειιιιιιι , ιιοιι ιτιειοτι.ιι οποτε ειιιιιειι

ιιιιιιι. ετΒο ιιει: ι”ειιοιιιιτ. .ιιοιι τειιιιο ιιιιιιτιε του

Ριιειιο εοιιεεΡ:ο τειιιιοτιιι ιιοιι ιιιειοιιιτ ειιειιιιετιι,

:μοι ιιεε ιιιειιιιιιι οι.. επιιι:ειιιιαιιι, ιιοιι. Ροτειι ιτι

ειιιτιετε επιιιειιιιιιτιι ιιστοτ.1:ι. ειιιιιιιι ιιοιι ιτιειοιιιιι

οιιιιιιιιιιιειιι ιιιιοι. Κει-Ρ.ιιεοο εοιιιες.ειοιο. οι: Με. Με

ιιοιι ,ειιιιειιιιιι .ιιοιι ΡτοΡοιιιοιιιτι τει , ειιιιιέ οι

Ο

οιιιιε .οι ιτειιιοτιιιιοτιει, ιιοιι, ιιοιι οποιοι Ριιιι- =ειιιιωτι..ω.ο ειιιιι·ιιιιιι ει:ιΓοιοιιι ιιιιιοτ2 ΡτοΡοτ

ειΡιο οι οι., επ.ι..τ Ματια. ΙΒιιοτ το ι)εο ιτει ει

ιετιιηιεττιιιιιιει, εοιιιτιι τω.. Αιιι.ιιι. Με πο:απο,

[Η Μιιιιετε"ιοι. ε.. Όοιιεειιετιιια το." ιτι Βεο ιιοιι..

το ειιιιιειιιισ ιριτιιιιοτιιι ιιι.ιιιιτε,τοπι οι Ριιτ τιιιιο το

Με οι τειιιιοιε τει:ιιιιιτιιιιοε : σε Ρτοιιιιιε ιιοιι ιιο

οι ιτε: , οι οοιιιιιοτ ειΤειιι ειιιιιετιιια.τειιιιιιιιιι οι

Πεο. ε. Οροι! ειι ιιιτιά.ιια|ι;.8ι ι`εειοιιιιτ Κιιιι..Νοτι

-ιιιιιιοτ ιιιΡΡοιιιιιιιι ετειιιοιιι ιιιιιιιτε τιοΡιιεειιι , Γετι

"στη ιιοιοιιιιιει ειιιιετιιιιιιι , ειιιιιιιι μπει εχι

θειιιιαιτι τιποτε λ ιορετιιιιιιιιτ οιοιιιιιιι ιοιιιιιιετιτιι

ιιϊιιιιιδιοτο. Βιμ πετιοε ιιιρροιιι.ι ιιιετεειιι τιιι:ειιιιε

ετοιιι ιιιι:ετε Ριοτει,ιειι πιο. ιιιιιιιτιι ειιιιιειιιιιιιι,

“ιιοιι ιοΡτι ειιιιιειιιι.ιιτι οποιο ειιιι.ιιιι ιτιριιεεπι

ΜΔιοιτοοιιωιοι ιειιιιιοοιτι ι ιοτιι ιιοι:ι ντιπ ω.

ιιειιιι.ι ιιιιιιιιι ιιοιι τιιοτιιιιεει ι ιιοιι :μια ιιιοτιοιεπι· ιιοιι ιο τειιτιοτιειιι,νι επιιιειιιειιι ειιιιετιιιλ οποιο.

ιιοτι.ιτι με.τεαιωι .ιτωιω .ιιιτιιιιιιοτιιιιι, ιιοιι τε

ΓΡεβιοα τειιιιιοιιοιιι. Κιιιιο τ..ιζειιιιιο ιιοιι μπο- ι”.

ιιοειτοτ ι ειιιιιιιιιιε ιιιιιοΙοτε τιποτα ιιοιι Ρτοιιοει· Μ” ο

ι ιοτ : οι ρτοιιοοι:ιο ειιειιιιιιιιιετ ιεττιιιιιιιοτ επι τει

ιειιιιιειιιιιτιι:ειἔο. τειιι.τιο ιιιιιιτιιι ειιιιιιι ειιιωτιι

ι τειΡεᾶὶιιιιι τιιιιοοε .ιιιιιιιειι ει: επιιι.ιιιιι ιιιιι”οιοιί

οποιο. .νιιιιοτ Ρι·οιΦ.Ρτοιιοθιο ιτιτιοειι ιετοιιτιιιοι

ότι ιιοιι :ΡΕ ει! απ: . ιιιιωι το ιοτοιιιιιιιιε, ιιοιι!

ιιιτιι Ρτο οειι;ειΒο :Πιο ιειιιετ ιετοιιιιιιιιιτ αει επι

ιι:ετιιιιιιι τει; ιιιοοιιι ιιοιι ιταιιοεετει ,οι Ροιιιιι

ιιιΡιιοιιειει ιιοιι οι. εἄἀειιι ιοτοιιιιιΔιε,οιιτι ιιιοιιι

ΡΚι.ιοεετειια.ι: Ρτοιιιιιε ιο ΡΡοιιετειοττειιε εᾶ ιοτοιες

ιιτιιτε,οιιιι Ριοάοεετειοι,ιοιεςοιοι Ρτοιιοι:ετειοτ.

ΚειΡοιιιιετιι ι. Ρτοιιοᾶιοιιειιι ιιιοιτιιιιιι ιετοιι

κ..

ι 7!.

Κώ0Μει;ι.

ιιετιιιι ιιοιι .και τιοιοτΩ ειιιιιειιιιιιιι : τειιιιιο τω. τι οποια. 3ειι εοιιιτειιιιεε με.εειιιι ιετιιιιιιοΡτω (ΜΗ

ιειιι ιιιοιιιι,ιειιε ιι..ωμιιι.ι.ιι Με της ι τ. ειι πιο· ιιοεειιιιο : ειΒο ο οι! ιιιιιιε ιετιιιιιιιιιοι Ρω.ιιιειι6; -

ι.ιο . ειιιιιειισι :ετΒο. κ. δι οι ιδεο "κι ιετιιίιτιι «ο ιετιιιιιιοι Ρτοιοεειιι:ιοι ΡτειιιιιΡοιιιιοτ ειιιι:ετε ,

Ρειιοιιτι,ειιιιιετει ετιιιειιι ειιιιιειιιιι ιιΔιοι2: ετεο

ετι:ιτιι ιιοιιε ττει Ρετιιιιια ειιιιιιιιιι ιθ.ιειιι ειιιιιειιιιᾶ

ειιι0ι0ή οποτιιι;ιοιιι ιιοιι αΙιο τιιοιιο ωτιιιιι ιιιιιιε

παρε ειιιιιετει ιιιιιιε Ρετιιιιιιι. τι. 5ι ιιιτειιιοτ ιτε:

ειιιιιειιιια: τεΙ:ιτιοα ιτι Πεο, ιεοοετειοι,εκιιιετιιιιοι

ιιιιιοιοιιιτιι νοτια. τετιιιιιιιιιι ιτιιιοι επιιιειιιιιε

Ρτιιιι οπου Ρτο.ιοεαιοτ με Ρτοιιιιιε ιιοιι Ροιειι ιιι:.'

Φο.: εοι;ιετιιιιιιτι νι Ρτοιιοδιιοιιιε .ιιοιι Ρτοιικι.

ιοτ. Κει-Ρ.ι. Ρτοτιιι&ιοιιειιι“ ιειτιιιιιιτι :ο εοιιιιιιο

πιο: ποιοι ιετιιιιτιο Ρτοιιοδι:ο ιἄἔᾶοιιι ιοτιι:ιοιειιι

επιιιιιιιια ιιιιιιιιιια. 8εο £ΟΠΕτὶ5 ποιο εοιιιιιιιιιιιτο- ι

τισ ιιιιιιιιι ιιΡΡοιιιι Ριοιιο&ιοτιειιι ιεττιιιιιι ι Ρετίο

"ωΝιι:Με :Μαη ιιιιιιιιειτ, «μια τιεοοιι "οι ω- οι ειιιπι ιιιοιιια εοιιιιιιοιιιεει Με τιιιιοτιιιιι Ρετ..

“απο ιετιιιιιι.ιτι οιιιι ωτωιιιι. Οοιιιιτιιι.ιτιεὸ ιιοιι

οικω· ωσιω.ιι. ιιιιιοΙιιιι ιιι ι1εο,οοιιι ιεςιιετετιιτ,

Πισω νιιετιιιι ιετιοιιιιιτι ιτιιιιιε ιοι:ιιιιιετιιιιι τειιιιδ

Με. 8.νει ιτιοιειιιιει ειι Με ιτιΒιιι ειιιιιειιιιιι ι·ειιιι

οιε ειι εοιτιοιειιι; νει ιιιτοιιιΡιειιι ; ο ι:οιτιΡιειιι ;ετΒο

ΠΟΠ ροτειι ιιι:ετε ποιοι Ρετ Η απο ειιιιιετιιι?ι απ

ιοιᾶ ιιετιιτιε μου τιιιιιοιτι ει” εοτιιΡ!ειοτιι Με

Ροιιιι τουτο Ρετ ιε ειιιιι ειιο ειπε εοττιΡιειο : ετ80

ιιιειινιιιιιτι· Ρετ ιεει.ιω.. ει νετὸ τιιι:ειιιτ οποιο

Ριειε;ειι ιιι ιιΒιιι Νεο, ιτι ιιοιι τιιιιΠ .ιι,εωι οοιιειΡι

μπει: ιιισοτιιριειιιιιι. ·

5 ιιι:νιιο .ι τω.ιιιιιποι. 1ιιιιια.ιιιιι.ΥΙ8ι. ιιο..ι.

Δ. Τιιιιιι.σ.φ.η Μ, ιιοι,ιτιοιιιτ_ιιιιιι οι ιιιιιιιιιτ.ιιερηο

ιρειοτιοσειιιιιιιιιισειιΙσιαϋιειιιιιι,ιμι.ι ιιοιι! .οι ε/ι, ιο·

οιιιι.ειιΡ. ι 8_ρττβιιε,τιιιὶιιι ιιιιευινποεισ.ιιιιιιι ωιωιι.:

Αιετιιιιι ι.μ.ιμι..ιο. οι ε. Κιιιι.ες.ιιι3.ιωΙ.ι.στ.ι.ι,ά

πι! ;.1τσιι.ιι_ιιωι. ι μη. 2.ιιιι.οιιιάιι6..ι.ετι. εμε πρι.

"ΜιιΡ. ιιοιι. 3. μ.ιιιι.ι7 .ιιτι.ι..ιιιώ ;. 2ιωιει τ.ρ..Ι.28 _

οικω! [Ρ 4. Μετα. 3.ι.ιιιρ. ιι .βά.2. ό· ΙΜ.3.ιιε το·

Ρτοοιιιιιιιοι οι.

...ιι

_ιιοιι.ιτι ιιεοει ειΓειιιι.ε 8: οιιιιιιιιιιτι τει;ειιιιι οι ιιᾶοε κω3,

- Π . Ο ειιετιιιε ι Αι ειιιιειιτιο ΜΜΜ που ΡτοΡοτιιοιιοώ

πιι.ιφ. :.Ζιυη88 ιιι1°ιιιιιι. ιιιβοι.;.ιιιιιι.ιι. @ιο Γεω. τω· τΙοιιιιιιιιιιι τει.ιιιο2 : (μια ω. ειιιιιειιιιιι τω.

ιοιιη Ρτοτιοᾶ ε,ιιιιτιι Ρ1οιιοεειιτιο; τιοαιετιιο: ιτι οι

οπο". Ρτοιιοειι ιιοοαοι Ρετιοιιιιιιιιτειο. ΕτΒο

εοπιιιιοιιιειιιιο επιιιετιιιιε ιιιιιοιιιιιε Γορροιιιι τετ-

τιιιιιοιιι ΡτοτιιιᾶοιΏ,ιιοιι ιιιτιιιιιιι ιεεοτιοιιιιι οοιιιτιι

“Βετο ο νι .ι οιιι οΡιιιιιτιιοτ, ιιοιιιιιεττι Βια: ιιοιι Ρτο

τιιιειιοτ. πιο νι επιιιειιι ι ΙΜ ειισ.τιι ιεειιιιιιιιοι επι

Μ"Φωι"$Φ Με: οι Γοτιιι.ιιιι τεταιιιιοε Ρτοτιο

&ιοτιιι. ΙΒιιοτ εοιιιιιιοιιιειιιο τιποτε ιιιΡροτιιι

ιετιοιτιιιττι , :οι ιιοιι εοτιιοιοιιιειιιιο ιιι_Ρτοιιοάοιιι,

ιιιοιιε πιώ ειιιιιειιιειιι ει Ρτοτιοδιιοτιιτ ιιιιιετειιειι·

ιι: ιΡΓιοι εοοιιιιοιιιεο.ιιοιιει:τι τιποτε. οοιιιιτιιι.ιιει 0°'^2ΐτω; .

ιτε οποιο ιοτιτιιιιιι ειιιιιειιιια ειιιοιοια ρτοειιιει

ιοτ,νει ιιοιι Ρτοοιιειιιιτ. ιι Ρτοιιοειιοτ 5 ιΒιιοτ επι

ιιιιιιια ιιΒιοιοτο ρτοιιιιειιοτ. ει ιιοιι ρτοιιοειτοτ.

και εειιειιι .ιιι5ωιω, ιιοοριιάο Ρτοιιοόιιο τω.

ιετιιιι:ιιιτι Ροιιιι .κι τετιιιιτιοιτι ,ιιοι ιιοιι ειιιιιιιιιιι

ειιιιιιειιι Ρτοιιιι&ιοιιιι.Κιιιο 3_ Επιιιειιιιι ΡτοΡω-. '78.

ι

ι·σ.

ιιιιιτιοιι ΡτοΡοτιιοιιιιιοτ ειιειιιιιε ιιιιιοιοιιε ι οι πεε

' ' ωιωιιιιι



..

_Πτ·ι3,

›> Βιμ». Χ!Χ. ιιωοεωω.ι ΧεΙαιιοπιιιιι.

τιιΠειιτιιι :ιιιιοιιιτιι τΈμητιιι η" τιιιιιιιιιταιι ιειιιτιιι;ι:. ι τιιιω ιη Πω ιιιειιητ ρἔτἴ©ᾶι0ιι©πι ιιιιιΡιιώ" Πω·

τιιιοιιιαιτι ειιιιττητιει τη" ιότηαπε τιιτητιηπη ιιιιιτιι τιιιι:τηι. Πιτ ι:πιιπιι ηιιτυπι Ριωημηπιι οιιιηιιι_ηι ορε

- ,τι

πιτιοιιιιιιι, τιι.ιιιιι Μπι πιιτιοηι: ι:σιιιρετιτ ωιιτιοηε.

ΥΒτειηιτει8οίι ιητι:ι·ηιιηιιιιιιιτ νιτε τοτε ιιαιιιι,86 Ρετ

Ρτέτει Ροικι1ιο “με ιη ιιιι τΙοιιηιτιοητ ιητιιιτιιι οικι

[ισιιτι2ιιι νιτειτ ρττιὶιᾶιιιιπι2 δτ ιπτετιπιιπιειιιιιιλ Μ·

π: Παπ ιη Πω ίιιιτ :τα ιιητιιτιοηει ποι:ιτιιιο,ιιοη τη.

πιω ιιιιιτ :κι ωτι:ι·ιιιτητεε; :μια εττττπιιτικ ιιιιιοιιιιτ

τιι:ιιεθ:ιοητιιι νιτα ρι·οτΓιτε ιιιιιιιιιτιιιιιιιε , φα Π:ο

εσπηρστιτ ι·ιιτιοιιτ εΠειιιιιιι. Νι:σοιιίι:ιιτ, ιιιιιιτι Αιτι

τίο τιιιιιτιιιιιιιτι ι:ειππιοπιιιτιι απο: ρι·ιιιτιριοδτ ΗΜ.
κ: οιιιίιτ:ιιιι& ιιτι:ιστητιέιειεο δ: ισιιιτιοηετη αιιιηι- χΝιιιι:ι τα Μ:: τοπιπιιηι ίΒιιιιιτιιι· , φ6τωΔιαιητ ΗΜ

ω! @Μπιλ

ιριιιιε ι::τι8ε·πιιιεισι : τιιιμητιιι ιιιιτειτι πτ:ιιιτιοιιιε τα

ν: :ιδιιιι:τηι· τπιιι:έιιιι οπτιιηιιτι κι ιιιιιιτι: ντι ειιι8‹ η

ιι.ιω ιιιιιιιιιιτιε «μινι ιισιιιέτιιι· τιιιΠοηιιιι.οι·ιιιυιιιιι

πι! Ω. ειικιωιι τηιηι ιιιιικτ ιη ιιιτιοπιι: τιιιιιςιιτιω

ι:οητιητισ σ.ιιιιιιιιιιιτι φωτ” ιΡί:ι οοιιιιηι:τ ιη ια

τιοιιο τμιωτιιιιω , ειιιιι ιη ειιιακιιι:ιτιιε ειδι:ιι5 φησι:

Πτι ηιιιωτιι κι.ιιισητωτ οπτιιιι.ιι:ι ητι αιιιιτι _; :ήτο

οως,,,_ τι: ειπε τιιιιισιιιιι. Ποιιτιπ. ΚτρηΒιιιιτ ιιττιιιεπιε αυτ·

τ Ηττα τ:6[ΜιτιΜηιιΩιητιωιτηι ιιιιιΠιητιιιηι φωτε

09- . _ .π _ . 4

. Με. ε.οια. τι:ΓΡοιιτιττ τη. Βιιιι|ι. ΜΜΜ , ιΙΙτιιη εκ

. ν η ροηεπιτιιιιιι τα , ιισ ω? τίιςιιτιει , να! .η @ο τιιιιιτη

ιιιι- _ ορροΙιτιιιι·ιτητ.ιηπειε ιηςιιιιιιτο. Λι! ι. ΝτΒο τοπι

·'ω Ρ'"""" [τη. τω:: τιιιηιιιτιι4 οιιιιιτητι:ι ιιΒιοιιιτη ιιιιτιιια πισι

τ.Μ.Μαπ_

τιιιτα·ι.ιτ ι:ιιιιι ποιιιτιοπιιιιιιτ , πιιιιιι: Μακη πτΙ:ιτιοητε

ειτιιι:ιιιιτ οιιιιἱεητιἐ τιτοτιτιἔι πτ:ιαιιιιιι : @Με ιιωτ .

ιιιι:ιιτιιιι:ιιτιο ηιιιιι:ε_ητιη τοΙΙιτ ορροιιτιοιιοιη ω»

ιιαι·ηηι ιοΙιιιιοιιιιτιιι ιιιτοπ Μ; ιτε ιισε ειι:ιιητισηι πι·

ιιιτιοικιπιι ειιιιιτητι:ιιη η τιιιίι. Η ιηιιτιιο ιιθ:ιι κι!»

ειιιιιι. @εδά ιιιττ·ηι Πιο ιιοτι τιιιιιιιπιτ ειιιίιι:ηιιιι

ιιητιιπιη ,¦ ιιοτι τη ριοιιποι ιιιιιιιιιτικηπιιιιιι :ιτιι1:ητιΩ

ιι:ττιιτιιι ,κι ρι·οτιττι· Ριορυττιοιιτιιι , τιιι:ιιπι ιισηετε

τιοικτ φιηιιιιπτ τιιιιιτητιτι ι:ιιπη τιιιιιιιιιτιιτι: , ηιιιιιιι

φαω. Αοι2. Νιιιτο ιΒιιητι. :τι μιση. ηιιΒο (μια.

τιιωττπιι ιειιιτιοπιιε ιιοη “Το τιε τιιεηιιἔι ηιιιιιτιο Δε

ιιιιι2,ιιιιιιιιιι ντ τη ὁ Ρ.1ιιίθ ττι.Νιιιιτη τηιιη τιωιηι,

νι «Η ι μετα κι ΐοιηιαιιτττ ιιιειιιιιιτ (ω: πεικτιοηει,

6: ι:οηίοτιιισηπιτπ οιιιίιεηιιιιι Ματια” τιιτιιιιι.Αιι αιι

ιιιιιάιοιιτηι ιιιιπεπι ξ μια κι τετιιιιιιτιιι· , ιι ιιιιιιι

@τη ριιιιιτιιι νηιιιι ὲριιπτο πιει τωιωιι ιιιιιότιιτιιτέ

τιιι$ιποιη ειιτειιηι. Μ 3. :ιιιιιιιιο νιιο ιιηιιιπιιο_ιιι

Πι: τ:οιιτ:τιιι τι πι" "οι αιΠτητιστ δ: ιιιιτιιτιοιιτι

ιτιστιιιωτ ιιοπιτι·ειιιιιτοιηιτιιιοι. Νοτη, οιιιτιιι μπη

@τερμα ιιιηι-ι ιι:Ιιιτιοηιιιιιισ.τππιιιιιι ροιιιιπιτ, ι:Πο

ιη τιιΒιιτι ιιιιιΕττιιτιιιι οιιιιι τιιιαιιιιε £οι11Ριπιιιιτ τι

τηησ ιιιη Ρι·ορτι:ιε ιιι€η-τιιιω , ηιιιιιιι Γιιιιτ ιαΙιιιιο,

μποριιττιε ρατιτιιιιι.ιιε , ιινροΠιιιε, δα. Ετ Επι: ηη: π

ιι.τΜιτο μη" πιτ τη Που, ντ ιιιιιιιι η ατιιται ι.ιιιωω,

ιιοτι; ΗΜ ι:οτιικηιιιητ ωειω σ:: τ.ιτιοηε 8οηετιώ,ετι

ιιιιιιιοιιι ιιιητ οιηηισ τπτηιτειιιιι:ητιιι, ν! τω, τον, Μ"

τιιιιά,νπιιιιη,ντιιιιη, ιιοιιηιη:ιιιτετ @Με ιι.ιιιτ μια ω.

ιιτητιι,ιιιωηιιιΜηιαιΜ. Εκ Με ιιιιφιιι ιηητ ι1τισ9

να! ειτ νιιτιιτο ιιιαιο ιοπιιττιιιι Ρπιηιη,νει τ: εκτετ

ιηιηιιτιοηε Μαι!. τη! ωιιι:ιιτιω οτειιιοιιω ετπιιιιιιι,

ιτε ττιτηηιοτιιιτ:ι ιιιιιτ ηατιιτο τόηιιιιιι, ντ ι·ιιιιΙο πιο.

τισ ιιτι:ιιτ τι απ» τη: ω ττιστιοιιτε. Ηι.ιιιιτ ετηετιέ

Μη ίιιιιΠιιητιιι, τι τωι,Ρη φα Με, φα: ιιοτι ιιιΠ

6ιΒιιωικι πιο Πω μια ιτιιιιτιιπ_Ντσῇσιιι πο: ντιβ

ιΜι 3ιητιηιτ Ποηειι.ΤοΙετ.ΧΙ.ἱΜ τι:: [τιύβαιιιωι μπώ.

“ιιιιιι,[αι υιιΞ[αϋΠέτισιιι. Ε: ΜΜΜ" αρι.Ειιιιιιιοπ,

"τι ίετιετιιι· Ριτιοηιε, νητιτη αιτιάται οίιτπιτι:ιιτι , ιιιη

Μητιιιτιι,ηιτηιιιιι.ΑΙιη ιιιιιτ:ιτπυιο Ιιτετιιιιοιιττιιιιιτειι

ευτιιτιπιτ:ιτε ιιιιιιι:ιτει πιό ιιητ ε.ιι Γοι:ιπι πι:ιτιιπ5. τοπι

ηιιιιιι:πη, :μια τειιιιτιι ηη τι τοπιιιιιππιι τηοιιτιτοπιι:ι

ριωτιμ δι ιοτιηι:ηιιι ιιττοιιηιπιητιτιιι· π! τοιιΠωτω

τιεπι τοιιτιιιιι.ιι τω, ντροιὲ κι και Ρι:τιτάιιιιιιιαπιθ

Βιιιιιαιητιαπη, πό ιιωι,ιιι6 απο ιιτιιιιτο άτιστιιιιηιιη

το ω· ροτισάιοωιιη τοξειτιιιιαι, ιΠιι τη Πω ρι·ιηθαι-ι

ι·ημιιιιιιιιι ιιιιιτ αΙιτιιιιιττηηΓει·.ιιότητιιι, ν: «Μπα αιι

ι.ιιιιτι;νηιιτη,νεπιιιιι,ιιοηηηι,επιιιοητια, ιιιιτιιτιοττιιιο

ετιιιι ιιιιιιιτο ροιιιιητ τισ Πω ρΙηπιιιιιι:ι: επιιιητιπι,

Μια ιιοπιιιιιι:ιιιιητ , τη” ιιι·ιιιο τοηετρτη ζει:ιτιστ

ιιιτιιιτιιιητ ιιιφιιιι ιιιι`οιιιτιιιιι. Λτηι.ιε Επι: παμπ

τσιπ ιιΔηιω πιοιιι.τ άι: Πω ιιιιιπηιιτει·ι πιώ τηιιιιιιιι

ωιωιωτι, ριωιωη Νιιιιιιιι ιἀιεᾶιιιαιιι ριαιιιτι-'

τιιιητιη ιιιι'ίιτιτ ριιιπηιιτ.ιε ιδρησιιτοτιιτη. Τιιιιιι Γιιιπτ

ι8ι.

.Μ π..

Με.

?τ τιιιαιιι

ιιαβωιι έ:

Π7ψωΗ πι

'πι.

Β#·ιτΜΙιΔ

τοπικ.

τη ιιιιτιιτιο ιιιισιω. .ω πιιτιοηετ ορροιιτ:τ. ΑΔ ιιτιη ιρει:ΐε :ττι3τιιιτπτιε, ητιη ρω· ιο: ηαηι ωτττηιτιει

[κι Γς Γιιροι·ιτιάιτ ρειιιιέτιοηση νιτιε ιιιτττιιιιηιιιιι- '

ιι. Νοηηηιιι π0ιιιιτιπιτ τοητειιεπο ιη Πιο τι·ια τη- π“.`_

τω 4Μοινω η «η ει: τα. Μέι· 8.Τ|ιοπωι, νμιειιπιιι ω ω, απ: τι:: 0ιιτιτ.ιτε8, Του ι·ωιιτιτα, στη πιο Διι(]ωη.Τήσ ω...

Τιιιη τρια τω ιιιδιττιπιιιι είτε: οιιι:ιιιιτι:ττι ιη Πεο τη

ΥΠ11τιμτπΒο ό: τω. Τιιιιι φωτ , Η τοιητιι:ι επι:ι αιτι

τις, ιιοη ριιιητηι τηιιιεττηι Ριιττ·π τοπιιιητιηιτητοτ

Ριιιο : τηιω Πισω τη. Τιιιηιτιιιιε πιοι11ιηη πιττ.ιτπη

τι.ιτιτιι·τιιτ ω ιι8ηιιιτηιιζιιηι απητηω. των: 11011

τιιωηι,ιη Π:ο τη Μιά δ: ιιιιιιιι , Μι αΙιιιε 6: ιιιιιιε.

ι8ιτιπτ ηοη πιοιιιιηπ πιει .ιιιτιιιιι τι: Ποιο ρωιεεω; ε

@Η Ει0Ποτ:Μι:Επιι' πιιιιιτ:ριιαιτιο τιτωιιη. Νιωιοιηι. πτω£ιωζ

Με ι:οηι:ειιι:πιτιιι Πιο: ιη Πει.: "η αιτία τ Ρι·αιωτιω

εοφ εισ1τιιτο , 7!!4';".' τι:: Μετα”, τινι «ΜΜΜ »κι

.Ιόνια Ματια. Τα." τω.. ιιας ριιιιιτι ιη Προ τ:οιια:.

τιιιητ Μετα. Τιιιιι ηιιιη Παπ ιη Πω ωτιοαιιιητιιτ

τω: Μια ιτιιιτιιιιι , ιτ:ι δ: :τῆι Μη που ιδ.:οιιιπη ωκ

6ιη.ε , ία! Με” τητα ιητιιιιι, Τιιιιι «μυ ιππιβιιτ;",

τα:: ροπιιιηιιι_τοιιιιτοπ ιιιιτι· η ιιιιιιηΒιιι, τικ μι· ται.

ιτε ΜΜΜ ιιιιιιπιότιιι. Ε:ιτιτ:ηι πιάσω ριοιι, τα

ιτιι ιιιςτιο,τιιιιιτητ 8: ιιιιι·ιιιιτι .0ιιικττηπιτητ. η

Διὶ 1. πετιοιιτπη , ητ8η ηιιηοτ. τη απο ιη Πω πι:

ιι·ιριιιιι απο ι·τιιιιιιιιιιπι , ω: ιιτοιιιιιο τιιΡΙτιτ η" Μ» “_Ρ”ΜΜ

Η:ιιιτιιιθ. Αἀ ε. ?πιστα τοπικη ιηιαιιι.: Ριιιο οιιι- "”"”:"”·

πιτηι επιτιτιιιι:πη ιιιιισιιιτιιπι ιοτηιιιιιττη νιττιιιιιτει: Δι 2”

ντιὸ 8τ μη· σΜιιιιιιιιιψιηιτπι·ττιιιηι μειιιεθέ οητηι

πειιιτιιιιιτη, πιιτιοηε :πω ωηιιιωιττωωι , Ρητττ Δε.

©ι'"|Γ “ΤΟ ι!! , δ( ιΠ Ρε1ΕΕΕ, δζ νται·ςικ η]

$ριτιτιιε 3. Λ‹1 3. ω. ηοιηιιια ιιειιτπει ιιοτι μια Δι 3.

ρπετιιιτετι (η: Πι ε ιΙιε Ροιιιιπιιε : ιιοιι τι.τιιοι Ρωτώ,

?ετα τη ηιιιι‹ι ι ΡιΙιοι νει Ριιιη:αιιιιό ὰ Ρετπι::ροβ

Ε: τιιιιιειι τη οιητιιιιιιιι τω , τιιιὸιι ιιιιττπι:ι ι1ιφιι,

ιιηιιι :ιπ:ΡΙ απο. ίιηΒιιιιι ι·τιει·ηιιτιιτ ω τ!Γι:ιιτιιιηι,

ιιοιι :ιρτιιιι:ιτα οπιιιιιιιιιε ιιιηιιι ι Μερα σε νιιι δε Νεο .

Ωιρι€πιτιιπιι. Π ”

Π ι 6:23.8ιτπιιηισοτιιιτητιη ιιιΠεο ιιιιιιτιριιι:ιιιι

τιιτ, @τι ιιιττιιιΓετιὶ ιηεΙιιιι πω: ιη ρατίωηι: ποιητι

ιιιιωτιι:επΒο ττιῇιιηιιιΡ1ιοετι ότι» τιιιιιηιται,ητιιιι

τω: οτι:ιιιι ιιιππι :ὲ ιητιιιιιιτιιι· ιη ροτιοηιε ιικιιιιττ

ηιιιιτιριιαι·τιι. Κτίρ. ιιτεο , τι·ιιηιοτητισητιτι 'ιιοτι

τω: ιι:ιιιΙτιριιτειπ·ι; τ” νττιιηι.]ηειηαΙιιιιιιιιτηιιη

Νοτη πηηιτιρΙιι:ιτιι, ω! τρια ιητιιιωιωιιη νΙτιιιιο

δι τ:2ριιειτο ι:οπιτερτιι νιιιηιι:ιιιιιιςτιο κι. Εισιιιπ11

Ρατεπιιιτιιι ειιριιτιτο δ:: ιοπιιιιιιιίΠηιο ι:οτιιτερτιι Ρη

τοι·ηιτατιι,είι τηε,νηιιιιι,ιι|ιςιιιά; ιιοτι ττιπιιειι νιτιι1ιο

86 ειιριιτιτο ι:οηετρτη τη τιιιιιηιτ.ιε , τιιιιιι ιιιιιιηιιηι

ιιιιτιτ Γιιηιιητιι6τηηι οπιιιιιιπ1 όιηιηιτητιι ρττττάιο.

πιιιηι,ῳοιι πιοπι Δω ΡΜΗ'ΠιΕ85, νι τετοια ι Ματι

τιι. Δε! τι. Οοητττιο αφτι. πι:ιπη τιιηι ωιτιστρι. η”.

πιιτιοηιε :ιάιιιαιιετιιισιιτ ιοπιιιιιιιτοι· οιιιίιτττ ειιιιι:εη- άι 4

65 ιιιιιιτιοιιιι; :στη τρια ΗΜ: Ριοιιιιι:ιτητ , ιμωιο

αυτου ιι6ι:ιηε ιιοη ρτοκιιιι:ιτυπ , τω τοιιιιτιιιιιισιιτιιτ

σπιτι ηιιτητη ιιιιιιηιι: Σπιτι τρια τοτιιτ`ριτιτιο ιαωι

ιιιρΡοιιιιιιπ αιιιτηε οτι8ιηε ρι·ιοπ·ιιι Ραπ, ιιηιιιι:

τιιοτιικετιιτ τω". Ντι: :Μισο μη· :Σι[ι:ειιιή

Ρειται·ιιιτατιι: Μπι Με τη ιοιιιιε Ριιτιιι πορτια;ιρι.

π·:ιτιο νεπιι αιΒιιιιι :Η ετιιιιιι ι:ο·ιιιιιιιιηιι ιιο_Νοιμη Ν", ρω πι.

ηιιτει11Ριοριιιιιιι , 8τεοιιιιιιιιιις ιιιιιιιτπο ν ηη ιητιι. εκά/ισηιικ η..

ιιιιιιιιιι, ειιττηιιιιι, ιιΡωιιιι, α ισιιιιιιιι ιιιτιιιιιιτα, ιιιιιΕιιΙι €ιιιιι0ιιτιδ [ςςηιιηιιηιιιιτιοιιτημ Ναππι τω!

σ. @η



.5οι.

@πιο οι ιιττιιιτιοι:ιι τετιιιιτιτ ειιιοεω.Πι ρτορτιοιιι τ

οοοτεποε το οοτιιττιοπο τεοοιτιτ ειιιιτεπτιοι:ο απο·

ιτιιιτιετιι: «μια εκιίιοπτιο ιιτοροττιοτιοτι τιει›ετ τιοιτι

τιιτοτι.ι:ιιιοιπ ιιιηιιτ:οιοτττ ι&οο:Νε8ο τοττιειι ως ιε

τιιιι,ι·ιοτι οιιοτοοτ €ιτιιιεπτιοτ τειοτιοοε ιιι Πεο: ποιο

ο‹ι ιτιιιοιι ιιιοειτοιπωοιο τοτιοτιιο , ίσο τσοιιιτιτοτ

ιιιιιιπάιο »τοτε

Αι! 3. απο , εοιτι τοπτιιπι ρτοιιοτε , οιιιοιιιτἐ ιο
πιο.

Π: οποιο τιιιετικ:ιο ω- »οι ιιιιιιτοτιοτιο τι: οτιτιιτο, ντιοιπ τοπ

Ιφωιάι. τοπ εοπτετιι ιιι Πωψ , ιεο τι:οιετετ το φοιτ! :τα

πιο τοιοτιιια ετοιωιτιο κι τεπτιοιιτ ο ν: ποτοτοτπ οι

ττιριιτιιι7οοίιο5ι ροτωτιιωο εοοιοιεοπτ. (1οοτιο

εοοιιι ντιοτπ τιοοεμιε ιιιειτοτ απ... ιιι ςοοοιε Πιρ

οπο.) ει·εοτσ, ειοιο ιιτετ ιιιτιο το τιοριιει οτι ττιιιιι

τποοι εοιιιροποιοτ επιιιειιτιο,Γε.ποτοτοι οι ωοιωτ

Πει τ1οιιοωωιωοοιιιο ειιιιιεπτισ Ρετ τι. οπο·

πιτιτοτ οτι εοπιιιτιιεπτιοιπ νποιτι οττι-ει:ιοιτι αιθο

το τοιοιο,ι_τι .ὁ οιιιοιιιτε ιοιιοεπτιο ντιιιττι τιιειτοτ :ιτι

βετε ιπ ιιιο.Ηιτιε τοπιειι πειτοτι ποπ ροτειι:,τιοιτι τ.οτιι

οιιτιιτο απο τιοεοτ , ιο ιιοοιιιο Γορροϋτο ετεοτο άο

ριιοετο οι. ειτιιιοτιτιοττι οοττιοιτοι, οικετοπιποτοτ:ιο,

προ· το· ωιιιιωτιο οιτετοτιι. Εοιιειιι τ.ιτιοπε οι ιο Που οι·

“τι” “οι μοι: .ιιιιωιτο ιειοτιιιο , ουτε :οποιο ροττιοιστ .κει

ιιι.ιιιιεοτιτ, οπο ειιπι πιιιιιι :πιο οοιιιτιοτιοιιτ. Ναι

εοιτι τιοιοτο , ο οιιἱ οπο τιιιιιπΒοοτιτοτ , τ:οτιιροιιτιο

οιιτετιι τεοιιε τεοιεττι ιιιτιοοιιιτ ειιττετιιοτοτιι ωιιιι.·

&ιοπετιι;ποπιπτετ Γε ..πιο ποιιοττι ?ποιοι ιιιτετ ιε

εοιπροιιτιοπεττι. Ρτετει·ειι ωτοω οι , ντιοττιειτι

ιι:επτιοιιι ποπ Ροιιε οιιοπι ιιιοτιιιΞεοτε,ντ εοπιιιιτ οι:

ειιιιιοιιτιο ροττιοιι ετεοτἔι , τιιοοιιιοοπτε οιιοιιι οτι

εοιιιροτιεπιιοττι νοοπι ειιιιιοτε τοτοιε, Ροιιιιοι ιιοο·

ιιε τα , τειιιτιοπεττι ιιιοιτιοτιι οι. οιοοοοι πιιτοτ8. ο

τ:ιιττι οι ροτιιιι επτιτοε ιιι πιο Βετιετε τιετιεάιιιιιποι

οιιοειιιι τιιοιιιο: ρετιοιιε , ουσ Γοιιε τειοτιοοιιιιιτ ε

τιιιιιποοοιιτοτ, ποπ Πιο.ιτιοωιτει τιιιιιιιΒοετεπτοτ:

ιι:1τιι τιιιτο οι τιιιιιπ&ιο ιιιτετ ειτττεττιο , ειιιιιοτο οὐ

τιιιτιπᾶιο τοιιοπιιττι τοττποιιοιτιοοιιιοι ειτττετιιο οι. ·

ιιιιιΒοοπιοτ. Ποπιο¦ι°. ιοτιιιιτοτ ττιοιιο οοοειριοποι

οι ιιοιιτο Ρετ :ιοοιοΒιοτιι το εττοτο.8ετι αιτο, τειοτιο

τιιιιιιι.ι ιι: ιιιοτιοε, ιιοτιικ: τοπιετι τιιοτιοε Μοτο .απο

οιοοιιεοι ειιιιιτιιτιοιτι τε,νει ι·ιιτιοπε τιιιιιο&οπιοιι

επιιιεπτιο ιιιιιτι.ιιιιεοτιι ι-ο0οιιιιιιτο τιοοτι οιοτιοει πι·

ιο τι: νει τ.ιτιοιιε ιι. ιιιποοιιιοπτο τιιιτιπ8οιτοτ.

 

Ο α

Β.υπο]ιτιο.

Χ 1Χ. 13ο Βιισιοι: ιοωιωτιιιοϊ

 

οκ ειτιιιεοτιο,τιοτειι ιτι ποτἩο,:ιιιιι τού ιτιετιτιιιτοἔ

τοτ,τειιιιοοετε εοροειτοττ:ττι οι! νιτει·ιοτεττι ειιιιιετι

τιοτιι τει:ιιιοο,τοιο: π:ιτοτο τιιοιπο το απ”. Ναι

ο. τω. νπ:ιτιιιο:οοε ειιιιι€οτιο τειοτιοο οι ιπ Πιο εε.

πετε εοτιιριετο: πετιοε νπο ειτιΒιτ ιιοιιεττ: εοιποιε

τιιειιτοιιι :ιιτετιοε _ εοιιι πιο ποπ ειτιεοτ ιοττοοιιτιιτ

ειτιιιειτε Ρετ ειιιττωιω οιτττιοι.

εεοτιο νιιι.

οι» Βοιωτια: ιιιωΜΜιωιτ τιιβ:ο.

πιο ιιοψίιιοπεοι πιτιοπε απορω ἔ

Κ τ π ο Γειιι·. ιιε8οτι τω. ιιαιιιιιιιστ .;. πιο". .Μ

Ρ

οι. τ. ε.μ...το. 17.41. πιο. τωι.ι. τω. Εμ!. οι.

.ματι στι”. Φοιττ.ι.ρ_ς. ο8.ατ_ο. .ως Ρωτοτι.ι..

το» 8τιιτ.οφ.9. Μοιιιιο τ . ρ.τι..ιο. οτι.6.ιιοι.ο. τινι

οτιιπεο οοι'.ι:οτεε εοιιειοτιοτιτ, τειοτιοτιεο ιιιοιποι Μ·

ουσ: ρετιεδιιοπετιι «πατε. τιετιιιο ιτπρι:τιιθ:ιοποτπ.

οι οι›ιιτοιιετε οιο νττοοιιε. Ρτοιι.ι. $ι @πιο ειιοι- 'πώ

πο, οΞι τειοτιο οι τωιιιιιτει, Ρετιεθιιοπεοι τιιεετετ Μι. π.

κι ιεετετ ιιιιιτοτιι νει ιιιιιπιτοοιι πω: ιιπιτο,οιιιο '

ιιιιιιιιεοτ ιο Πεο ρει·ίε&ιο ιιπιτο 8τ ιιτιιιτοτοιποπ

ιιιωτιω, τιοιο το τοτιοπε ρετίεάιοτιιε ιπιιπιτε οι

ντ οι ιοριοτιοεοιπιιι, 8: εοιιιτοοιιιεοιιιιιο: οτ πιο.

τισ τιιοιτιο το ριοτιιιειιιιιιε , οι ιτιεοπιτιιοπιαιιιιιιεο

αΒο ποπ τιιειτ ρετίεᾶιοπέ ιπθιιιτοτιο. Μοιοτ Ρτοιιή

οι: τοτιοτιε ιπιιιιιτὁ Ροτεοι οι , ντ ιιοιιοττι ρετιεοι:

ιοιιειιι ειτοιοτιοτ : οποσ τιε τοτιοιιε ιτιιιιιιτο: ρεττεάι

οτιιε οι, οτ ιι: ιπιιιιοτιιιεοιιιιιε δ: εοοιιιιοπιεοοιιιι¦

Νοτιι ιιοε ιρΓο ιιοοτι πιο ρετίεάιο Ριοτιιιεοτετοτ .

επειοτιετετ` οι. τ.. 8ι ροτετιιιτοε π ροτετοιτονιι

εετετ ρετἴεᾶιοοειιι. είται ροτεττιιτοο ποπ ιιτ ιοττοο·

ιιτετ ιπ Ε'ιιιο , οιιτιοο τιετίοάιο ειιετ ιο Ροττο. τΙοοι

ποπ σποτ ιο Πιο. οτοοεοτιεο ριοτ ρετΓοόιιοιιιε τι.

ιετ ιο οπιιιιιιιιε ροτιοιιιε ιιτιιοι , οοιιοι ιτι ιιπΒοιιε; ι

οοπττο Αο8οιι. 6.ιιτ. ττιπιτ.τ.7.8.0%ιοινιιι Ριιιιιτιι 4,φ.μ

ιοιοττι νει $ριτιτιιιτι δ. Γοιοοι , τιοοτιτοτ Ροτετ , τι..

Ποτ . 8: διιιτιτοο Ποιοι: Μ @ποιο Ττιισιτιοε :Μπιουτ ·

#|ι "το, φωιιτπιστ πο: ποιοι Μ:: π:: μια:: αφτο [τοπ Μ.:

Ι

ο4ἔ

πιο. οι 6 Νεοο εοπιαι. τιοιο κοπο οι ροτιοπο Βιι€τ φοιτ οπο. ο. οι Πω τσοκ ττεε ρει·Εεετιοοετ . οε

Μ 6· οοιοιοτι,οττιοε οτιεο οριο ειιιιιστε ειτιιιετιτιο ποιοτ8ι Ρτοιιιιιε πιο ρετισδιο ιιιιιιιοτιτιοε , τιοιο οοιτιτιοιά Θ;;

τιοτιε .ιοτε τι ρετιοπο τιιοιτιο: ιοπτ τειοτιοα .'Ρτοιιι- τ:οποοπιτ Πω ι·.ιτιοιιε τειοτιοτιοιπ , ροτειι ριοτοιι- -

οι: ι:ιεοριεεε ειιιιιετε ειιοοιιιμοτοιοτο τιποτε. τετ: οι Γοιιιιοιιιιοε το Πεο Ρτοιιιεοτι. ο.. νπο Ρετ· 196.

. Μ): Λο 7.ειιιι.ιιιοιοτ.5ετιοετετοτ ειιιιιττιτιοτο οιιιοιο- ιοιι.ι οιι`ε ρετιεθ:ιοτ οι ι έιοιο τ:ιιτιι πεε πιο μετιιε

οι 7_ που νιτετιοι τἔττιιιτιοτι ειτιιιεπτιιτ τοιοτιοιε οι τοτιο- &ιοοεε τιοπ Πτι: οιοιτιεοο , Γειά τιιοει·Γοι πιει , πε

πε ειιιιιετιτιοτ,ιιε8οι απο ιτι τοτιοτι ειιιιιετιιιο ιιοτο-· οοεοπτ Μισο, ει: πιο εοιιιιιτοτε @πιο ιο Με ρετ

το τιιοιπο ποπ εξω.: ειιιίιετιιιιτ τε οιειδεοοετετοτ Γεειιοιιιε. τ. Ρετιει5ιτιο ε.Αιιεει. οιειτοτ ιιιο,τιιιτο χρ7_

νιτετιιιττεττιιιιιοτι ιο τοτιοπε ιιιιιιιιιεπιιιτ,ιιεεοιτοιο ιο νποτιιιοτιοε ιιιειιοτ ειιιρΓο, τ1οιιιιι ορροιιτο ειοε: ΑοβΜπο.

ιο τοτιοτιε ειτιιισιιιιο ποτοτο τιιοιτιο ποτι σ8ε:ιτ ω- οτι πιο ποπ οι οιειιοτ ροτει·πιτοε , τιιιοιιι ιιιιοτιο,

ποιο τειο πιο: δεοοετετιιτ νιτετιιιτ τεττιιιτιοτι ιο οτε ι:οποετιο;οιιοοοι οιιοοιι Ρ"τωτιο .Μοτο Ρο.

τιτιοπο πιο ι εοτιου) εοπεεειο; τιιιιο ειιτιι ποτοτο οι- πιο Μια οιιτι ιιιειιι.ιι εποε" το οι: οοοπι ποπ

ιιιιιο ιιιιιιοιιι ιι.ιιιεοτ ιοιιιιιιειιτιοτπ οιιιοιοτοτπ,·υτ π- απ. «ιο οτι άετοΒοτ ρετιοτιο τιιιιιοπ.

[τι. νιιετιιιε ροιιοι.ιτ τετιιιιιητι “τω” ιοιιιιιιειιτιιε 8 ι: τ: ν τι ο ο οι". οιιιττιιοτ: .πιπο.ια ι.ιιιιι,ιο. 8

τειοτιιιιτ,οιιιιιιίωτ:οοτιιτοτοπι 86 ρετιεᾶιοπετιι. Ε: η.ι.ιατη. ρτομβι.0ιιιο.η.ι.πά.τ.τού. Βοστο.ιιι|ι οι· ΑύτιΖώδ

Μ. Με οιτετοιι εοιιιιτ. Λοβ. τειριτιοοοιιιιιετεκιιιοπτιι ' ..ι ..ιει.;... ό· .υ.3.ό- Επι. ιι|ι.τ.ς.τ.οι.ο.βο..σο.

Μ 8· τειοτιοοειιε εοιιιτιιετο οι ιιιοτιοτοιτοτ 8επετε, νειιιτι ποιοι τ. οιιι.·7.ο.;.ιτι.€.6 οφ τομ. ιιτω.4,.ό· τω.

ειτιιιοπτιο τειοτιιιο ροτετιιιτοτιτειι εοριετο ιιι Βετιει·ε $·.Βοιτιο..ιρ τΙ.ι.8.ιτ.ο.4οι.ι. Ζτοποι Ειιιι.τιι[ρ.3. 7ο[

ΓΙιθωιωτιδ .ποπ ιο Βετιστο οιιιιιτοΕι% Ρ€ιΝιο2 6- [μια ιβωο2.:.6. .9τωπο..ιιύ.3. τι. τπω.τ.9. Μικτέ

ιοτιοπιι,86 ιιιιτοτιοιιιο ροιιιοο.(Ιιιο ποιοι· ποτοτο ι κι τ τροπο. οι.ιφει ωτο!.1. ΖτιιιΞεο.ά: ττοιι.4ιρ.;.

οο οι ιτοεοποιτοτεττι ο ρειιε&ιοτιεπι , @οι απο» ι σιυιιι.$·.ιοε.5. @οι Γεω. νετιοτειι:.

το £τιΡοΧ ειτιιιειιτισε τειοτιο:οροτετιιιτοοιε , οι οι..- ι Π τ ο ο τ. Κειοτιοιιετ ςιιιιιτιο:· ετι;ιω φ5 κι... 199

ιισοι5.Βι ιριτοτιοτιιε ροιιιοοι ο ΡΟΜιοτ οποιοι πει · τιοπε: πιο: Γοτιιιιιιιτετοι ειτριιειτὲ οι @πιο νο. τ” πιο.

Π" αρ ειτιιιειιτιοε , νο οτι:οτιοοτοιιι τοτττιτοιιτιι πιο ιττεοπ- τοοιιτεττιιιιιιι&ο, Ρετἴεᾶιοτιετιι ιιιιΡοττοιιτι 0.3.1Πιτι; Μοτο·

Ρ"Μ Μι· οιτοτιο.'νποε ποοτι:οτιι οιιιιιτειοτιι οι :ιτ8.οότιιιόι:οιτι ιπιιπιτοοι,τιοτι 6ιωΡιιειω,οτι ιτι6ο ι:ιιιιιιτοιτοτ οι· ο”. ω".

Ψω““ Μ- ει: οοιιτοιετιτ.ιΕτιοιτοτ. Χοπ ι.ειοι.ι ιιεετ νοοτιοα:- πετε. Ρτιιιιο μια ειι ο. Ποιο. τ. ρ.ιι.οόιοτι, 3_ι-;)ι· ἶὲ”·Ι""τ0

"Μ... β· τιιιε ειιιιετιτιο τειο.τιοο Π: ιπ το.. Βετιετο εοοιιιιετο, Ρττβικ, ιιιτιιιιτ , [8ιιφε..ιτι(Μ..ιώ ρήαοιΦωοΜ π. Μψωπ

σιιιιιιιι.·πί.τ. τιιιιο τοπιειι ποπ οι τ:οιτιΡιετο ιο οιοοιιοειιετε τειοτι-. "τοοπο” , μια»@ιι/Μο οι τοτιοικιι οποτε. Με., Μ”.

Χ

ο απο

οι .ι. Μ.ι.4. οτι.τ.φι-5.οά τ. Μο,ισ.ιιι.οο.4ο.ι Ντοιητ Μ...

πιο Βιιτοπ. οι μοι. 1.ιι.3.ιιτ.ι 3.Ατιυπιπ.ιπ.ι.άφ.19.Μ Μ'ύι"-_

 

 



τω.

?τσιπ τ.

 

απ... τι: Β: οτωτιτ τω.ττττττω3

τιιατε8τ ιπτειιιτζιοιιιιιιτο οιέειιι:οι ΐοιιιπιοιιιΒιιιιιισ ττινι Μπιτ ιιιιτι,ιττιιιι τι ρετιιδιοτιίτ,Βιοιιτ τιιτττιιιττιτίτι οι

:τι τμτὸιι επι: ιῇἱτττἰ..τ συκωτι έτι [ο ιΜιτιοΜ ττττ.τττττωι,

σιτττιιιττιεπι στι, οι Με τ.ωτιετι ρτ·τ[στι.τ τι: ιδιο αετου: δ:

ιιι;:ι.πι 2.. ειρρτοιιατ σουττιιυιτειιιιιιαιπιιοιιιιιτιοπειπ

ιιοτιοπω , ιιοιιτροπιι:Η ιιτ τιγροιταιιτ Ρτορτιειαιε

ιιιιιιποι:ι ατι ιιιιςιιιτειτειιι·ρει·ιιιιειιιο. Ουιιιιιοι·ιπιτιο

οι·υιιιιτ οι: Ρατι·ιΒιιτ , ιιΒιιαπιοιι :τι Βατττττβ. Μ. τισ τι.

:πιο τ. ττττιττ.τ.φ.ιτιοτ ιι7ρττ|ιο[ιτ, ιπ:τυιι, ώ·ρ:τ[τικ.ι

Ντε” ά Μινι', το· .τριψει 8. 7τιττ[τττιώτιστ Μπι :οικω

προ.: τι ωττ.τττ_ ώ· ροή-τότε ριτισττττ.

Ρι0ι:ι. τ. Κοιατίο ειιυιιια , :τυἔι τ:ιατιο :τι οιτριι

:κι ιι:οιτεερια , νι νιττυαιιιοτ το οιιοπτια , δ: απ ορ

Ε-ίτ .Μ πω, ρ6ιιτδ :οιτιειιιτιοπο τ'ο:ιιιιετ :ιιιιιιιόι:α ) :τι επι τεαιε

οδικά.

ΣΟΙτ

β!”ω

το τ.

:τρωω

δτισττισιιιΜιο'

απτο.

Οοιτῇιτυ.

πιο:

- Γυπι ιοτιτιαιιιοι·, αιι:τιιαιπ

αέιιιαι:·: :τυο αιι:τιιιπτ ροτιοάιοπειπ ιπ:ιιιιιιι: είται

ττετιιιλιο πι! απο π., ιτυαττι :Μπιτ :οιπιττειιΓα του

φωτο:: αιιιοτπ ι·οιιιιιο πω: :τι Ρετ τι :οπιιοπιιΞε

δ: :οιπιποπια Βου τω: παιοτπιταε Ραιτι, πα πιο

τισ πιω. Νεο οι›ίι:αι , :που τω: :οιιυεπιειιιια 88

ώτπουιυτατιο οι ττττοιιιτ: ποια πετι-:&ιο που εσπ

πω: ιοτιπαιιτοτ Πι πιο ι:οτιυι·πιοπτι.ι δ: ι:οτπιποπιπ

τειιοπε _ τι ιπ @το , φαι ιιι:ιτυτ :οπιιεποιπ 88

ι:οτιιιποιιια, :πιο :του :τι.οοτιιιι-ι ι πιρ!ιεαι,ντ τοια

τισ τιιιιτπα 5 πειτε τει .τοπιο αι» ειιιιτατε τ:αιιτ:τ.

8ο οι: α Ρετιὲ&ἰοπ:· τοαιἐέ ιιἴοε. Ε.ιιοτ: :μια πυριτ

απ, ντ τα παττο τοι α. τα ιατ:ι οο,:τυο οτιπα ι

τοτ ι:οιιιιιτυιτυτ ιο τατοπε τει. Αι τοι.ιτιο ιιιυιπα

εοπιιιτιιιιυι· ιπ τ:ιτιοπε τει,ιοτπι.ιιιιει· Ρετ οπτιτατειπ

τεαιοτπ. Ωοπιε:ι. ιιτιιιετ,τιιιιτι ροτί:&ιο πεεετιιιιιὸ

εοπιευιιιιυτ επιιτατειπ τει. τ.. Κοιαιιοπετ ιιιυιπιοτ

:μα τοιαιιοπ:ε ι-ιιπτ ιοτπιαιι:ετ,εοιτιιιτυυπτ τοτιοπα

πιο: Ττιπιτ.ιιει·ιι: Γιά ιια::1τμτοειτο πιο ετΒο

τειαιιοποι, οπο. τειατιοποι και: ιοτπιαιιιετ, μετά»

&ιοπεπα Δτωτι, :μια ιιοε ροτιεόιιο ποπ οίι: πιω

πατυτα:; παπι πατε :στα :τα Ροιιετ πι νπἐ ιαπιιιιπ

πετιοπέι , υπο πιο ιιο:ίιετΏεο ρετι:&ιο Ττιπιια

τω: πο ρετι:&ιο ποτυτ8, τιτουι π.ιτυτα τιτειι ρετ

ιοᾶιοπέ ποιοιυτου3 : ιΒιιυτ τειαιι0ποτ ν: τοιαιιοπεε

ροτιοάιοπεπι αιιιιυπι πα

τιιια. 4 3. Κειαιιο ιιιυιπα τειιιιιι πατυτατπ ιαωτωε.

:πω ιιι νει ἱρια ροιεπιια ιιοιιοπαιιι μ·οιιιι&ιυα,νοι

(ιιιετπ :κι ιιιαιτι οιΤεπτιαιτιετ Ρταιτειττιιιιιτα:αι ιαπω

τω" οιι ιτταΒιιτια Ρετιεάιο πιιιυτκτιιυιπ:ιτ; @τπτ

δ: τειαιτο ιρια,οιιιο πω. ι:ο:ιτπιιιιτττειπ :οιιιιιιιιιι.

τι. Μοτο ιιιιυιπα,υυἐ τ:·ιατιο ειι τοιωτιιι:τ,ιυ

ιιοπιατ ιιιιιιιαπιιατειπ Φωτο ετιζο :μια τοιαιιο :τι

ιοτπιαιιτοτ, ρυτοαιωε οι", :μια ιιπριι:ατ ιιιιι:επ

τατο τεειιιετ“πατυταπι, οι πυιιαπι ίπ ιο ρει·ιο&ιοπειπ

ιιιοοτε. Απτεε. Ρτοιτ.ιιιιιτιο,ντ ορροιιτα οετοτιτ το·

ιατιοπιιιυε , ιιιιιοπτατ ιιιιτπαιτιτατεπι ;αιιιτ:τιιι οιιαπι

τειι:τυαι ρετιοπαε ιιιιιοπιατοπτ :ατι:ιετπ ιιυττιαπιια

τοιτι τ αι: ρτοιιι:ιε οιιιιιπ τειι:ιιια ρ:τιοπιι: ατι ρυι

ιεπτ ιοεατπατο , :μισά :τι ιιοτειιειιττι.- ι8ιτυι Μια

τιο τ :πιο τοιιιιιο :τι τωτιταιιωτ ροιιεθιοποπ:ι απο.

::οιι€6ιιαιω ιιιυιπα ιιτρριει πι ιιιιιπαπιτατε οικω

ροτιοάιοπ:ιτι ποιιτιιιατπ , αυτι ιι:ιιιι:οι ουαιτι απ.

τω:: ροτιοπαιιιαε ρτοριια : ετΒο ::ιιοττιπ ιο ροτιο

θ.ιοποτπ τ›οίἱιἰιιαττι , :μια ιτπριιι:ατ ιιιΡΡιετ: Ροδο.

πω: Ρ:τιειΒιιοιτειπ ιπ απο ιο τιεπετο “πιο ιοττπα

ιι: , :πιο ραᾶο @πιο ιιιυιπα ιυρριετ Ριτιοδτιοποπτ

Ροιιιιιιαιπιπ τι:ιτιιτα ιιιιττιαπιτ €ιιτττιι , 86 ιιιατπ ποπ

εοπτιποιο το ιο τ ειιπι πιιιια πιω :ιατο ροίἱἱτ :ιι-ε

όι:ιιττι ιοττπαιεπι,ι.τυοιπ ιπ τ: ποπ ιιαισοι.

Ρτοιο.ιοουπ:ιατ Ραπ, τ. :το αιοιυιιιοι τι τειατιο οι

Ρ ιδ'ισ οι! "ιι" , :μια τοιατιο :τι ιοτπιαΙιτει·, Μ:: οπο: ροτιτο

όστ τω..

ι ᾶιοπιε , αυτια τι εκατο ιπτεΙΙειίιυ :οιιιμτειιοπ:ιι;

οοπιι;η. :τι εοπττα Ραττοε: ετεο. 8ουυει.ρτοο.:1τιοτι

:τι Ηιιιιατ ρετιεόιιοπιε , οτι τω.. ιπιειιιΒιοιιιιαιιη

:μου :τι ποια· ιπτειιιΒιισιιιτατιει :οτπριοιι:π:ιι πο

του τι) ττιτειιε&υ εκατο. Μαιοτ μποτ; ιιιτειιιΒιιιι

τω: α:ιατιτυατο εοπιεεμιττιιτ οπτιτατετπ τοι. Μιποτ

μου. εοπιρτειιεττΠο :τι τ:οεπιτιο αιτιατοιι2το ιπ οια

Τοπ. Ι. τ): Με.

Ί'

303

ιτε ποιοι τωτιιττι ποιειι :οΒιιιτιοπε πω. ΙΒιιιιτ

οοιούιυιπ τω: ιιιιιιιτειιιιιιταιιτ :οιπρτειιεπιιι πο·

του τι. τιτωιι:ειιι ετεαιο. τι. Οττιιιιι ροτιοάιοιπ 4 Ι,,;Μ_

Πεο ειιιιιιιπιταια,παττι οιππιτ ιιττιιτατιο :τι το αιιιιυ0

απατα, ιιιιιιταπιε ιιια μοι· τυποι. Νοε οιιιιαι, ...τα

ιιιι:ιιιο δΕ ιριτατιο παιιιυα στι: αιι απο μι· σπει

πειιιτ:τιιια που ο Γυιπ τι αιιο Ιιβετε αΒεπιο Ρετ ιιιεοιπ,

και π::ειιῖιτιὸ ρτοιιυ:επτε ει: ιπειιπαιιουο πατατα.

Τ τι τι τ· ι τι πατε :ιε:ιαταιιιτ, παπι ρετιοάιο πω. 20

πω:: ιιτπριειι :ιιειιυτ υπ , :μια σπιτι πιιιιἱ αιια τ,.ριττ. τα

ιιιαιοτε , το! τουυαΙι ριιετι.ιτ : ιιυο τι $ειιοιαιι;ϊκι;επιτε.

Απιιιιτπ. τιειιιιιυιιι , πιο οι τιιιιτττωτττττ ει!

ιρ/.ι , μα». Με Με , πο:: :τι , φαω ορροιιιιττπ .

Αι νττα τε·ιαιιο τιιιιιπα ρυΒπατ ιπ εο:ιετπ ιυρροιιτο

επιπ αιιιι ορροιιιΞι :οτιοιαιιοπο. Νεο :τι τοοιιοτ ιπ

.πιω-ι ιικιιττωΠο Βειτατιε Ραιοτπιιιιε . ιιυιιτπ ειπε

ορτιοιιια Ριιιαιιο , :πιο νιτιτουε εοπιι:ιτυαι Ροτι`ο.

πω: ιιιυιπατο. Ωιιαιιοιιαπι, τι οατιιοπι τοιατιοπεε αυτ

ιιπτέυια:,αιιτ οττιπεε ι:υττι πατυτα εοπιρατοπτιιτ, :υιπ

αυτια ρετι:·έιιοπε τριτο ριιιέπαπτι ιιιπιέ1ιτε νι Πο

ιπειιοιοτ ιριὶιτ , τιιιιιτπ ποπ ιριω: :μια εοττιρατιιτώ

ειιτπ π:ιιιιτα πυιιαιπ ιιαιτετιτ ορτιοίιιιοποιτι ατι ιιιττω,

νει ατι ετιιιιυαιπ ροτΪεέΙἱοτιεττι αιτιοιιιτειιπ ιιιιυε.Μο

Με π. :τι πατιιτΩ τιιυιπω,οιιο ιπ Ττιπιτατε ροτι-οιια.

πω, μι· τεαιοιπ ιιιοπιιτατειπ :πω ιιιιε,υυἑιτι :τητα

"τι ιαπιίτιπ ροτιοπίτ τ πιοιιυιουο :τι οιιιοιιι ποιοι.

ιιιιιιτιιε , .το ιο Ραιτο, :τυὲτιι ποπ ειιο ιτι πω: τ δ:

:Πο πι Ριιἰο,:]ιιἑπι ποπ οπο ιπ πω; δι πι. ιπ Σρι-ι

πιο 8. οιιαττι.ποπ :το πι $ριτιιυ δ. Νοτι :τι ται:ποπ

τποιιιιε ιιιι :το ιπ Ραιτο,:τυΒιπ :το ιπ Ριιιο, δ: οπο

ίπ νιτο:τυε , οιιιιττι οπο ιο $Ριτιιιι 8.:τυἰα απο Βο

ττιιιιπ α: Ρωτειιιττι οτι Πεο, :το Ραττειιι,αε :το Π·

ιιιιπι δ: $ριτιιιιιτι ιὶιπᾶυπ:ι.

Π ι ο ο ι. Ρ:ιιεθ:ιοποε τυπιττα ιπ Πεο πιιιιτἱ

ριι:απι;υτ. ευ Αιιτιοι.ιιι.ι9 σ. εοπτια ι,6[4ττε;.ά τω:

οριπατιιετ,ιπ Πεο ποπ οὐ πο: ροτιειΕι:ιοπει τουτο.

:ιεπ:ιαε: στο υιιὸ:ι ριτττειιο ιιτέιιιθεατιιιτε8τιτατευτ

τει : ιιιιε8τιτα: ατιιοιπ τ:ἰνπα :τι , ιιτ:οτ οι: Ριιιτιιιυ:

ιπιετιι·:τυτ τ ουια πω: επ ριυτιιιυε ιι: νπιππ , ιτε ει:

ριιιττιτυι ντιπ τεΓυιτατ ιπιεετιιαα α: ροτι-ο&ιο τει: τι.

:οι ιΒιιιιτ το Πεο τειαιιοπεε ιιιιιΡιιιτει, οιιια ιαιποπ

οτπποε οοιιιιιιιιιιπτ νπυιπ Πωσ: ιπτεΧτυιο, ατε πετ

Μπιτ, νπα επι πι ιδεο ρετι-ο&ιο,ποπ ιτιριει:.νο- Ρτιβίιιτπιτ

τυο: αιιοττιο ρι·οια. κι:: τειατιοπετ τιιυιποτ εοιπρατα- Μ· "Μι"

β

8οθέ

τα :υιπ ειΤ:πτιιι, Ποτ ιτπα οπιιται, ιπτετιιιια:,α:: μια ι "°

Πέπσι ι:οτιιρατατα τιιτποπ ιπτετ ιο,8ι ουτπ Ριττωπ.

φαι εοπιιιτυιιτιι ,· ιυπι ριυτει επιιιατοι ;"πει·ατιιεε,

τι: ρετιοτίι:ιοποι : ει·τιο τω: :οιπρτιατε ευπι οιιοπ

το ποιι ιιπτ ατιωτια ριυτεε ρετιεάιοπε:5 :μια νε

Π: π:π :οπιιιτυυιιτ ρΙυτα οπτιι , τ:: νπυιπ ιπιιπιτο

ροιιο&ιιτοτεοιπρατατα: τετοιου ιπιετ τι, δι :πω Ρετ

του: , 9Π8$ τοαιιιοτ ατι ιπυι:οιπ ιιιιιιιι€τω 8: :οπ

ιττωτιττι, στο ροίιυπτ ρΙυτει, ποπ τωριτειιιτ, παπι

ροιιε&ιο ιιι1ιριιι:ιτετ τω πιο ροτιοδιιοπε ειισιοιυτδ,

Μ απ:: αιιιιιτο,τοιατιυσ. Ηιπο οοιιιιατ,είιι: ίπ Βου

πιο ιπιιιιιια , 8: ρ:τιοιίια ιυιαιιαπιιυο :πιο ιι:ι:ιιτο τι. “Με ι#Ιι-#ι##

α”.

τιιιταπτε .τα ιι·ια ιπθπιτα 8τ Μιτου τειαιιιτα; παω *°Ι^"·

ουοτιοΓ:υπιιυε τπυιιιριι:ατυι ιοτττια, ιπυιτιοιτεαιυι:

εοπετοτυττι τω” : Και ουιπ τω: τοιαιιοιιιιιυε πιιιι

τιριιοαιυτ ροτι-εᾶιο; ει·ιτο τπυιτιριι:ατυτ 8τιριιιτπ

:οποιετυιπ Ρωι:εττωττ_ :μου ειι ρετι-:&υτπ. Ποπ

:τα νετὸ _ :μια πε: :ιιυιιιιιαε , πεε νιιυτπ αιιτιιιιιτι

πιω τπυιιιριιεατυτ ουτιι τειαιιοπιιιιιτ . ποπ :πουπ

τι:: τισ τη , αυτ πετ Βαριειιιεε, νει Οιππιποιετι

τα ιιιιιιιαπιιυε , Μ! ιαπιιιτπ πετ :ιιυιτιι , τι:: Βα

μου:: . οι ττοε Οπιπιροιοπτοε αιιιε:Ειιυο : :μια

αιιιει&ιιια ιπυιιιριιιαπιυι· το ιιιυιιιριιεατιοποιο ιω

ι ιιιιε ιυρροιιιι , αυτ ι1ιοι:αι , ετιαιτιιι ποπ τπιιιτι

Ριιεειυτ ιοττπα ιοί-α ιπ το ιιιοδιο. δεουτ τιιιτιτατιιι.

πα, :πιο ποπ πιιιιτιοιιεαπτιιι . :το ιπιιιιιτιιιεειυτ
ι ι ο ο ιοττπε



πιο·

ι 504

ιοι ιιι.ι ΠΒιιιιισιιιιι ρω· ιιοιιιιιι ιιι!ιιιαιιιιιιιιιιι.

των. ιι πι. Όι ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι3

τισ: , Μι νικ ιιιιιιιιιιιαι ιιιιιι·Βιιι ρειι:ἀιιι: Μ) ιι!ιδ

ω ι. ριιιιιι, ιοΓρ. ιιιιιισιιειπ ιιιιιιιιαπι €Πακ τιιιιι·ιι ιιιιιοιισιιιιιἑ ιιιιε!ι!κι ρει!ι:ιιιιι ρ0!ιιι!ιιι Γιιιιιι

ιιε·ι!ιθιιόιι6ΜΜΜ ι:ι Πιο όιιιιιιικΜ @πιει μια ιι7ροιιο!ιιιι,νι οοιι!ιιτιιιιιιιι Και: ιιιιιι:ιτι12ετ ρειιοιιε

Βιιιο ν€ι°ὸ ρι·οαιιιιι άο ροι·ιιιάιοιιο ιιιίιιιιιἔι ιιι οιιιιιἔ 82 ιιι!ιιιιέιιιι.ιιιι ἑ ι:πιιιιε , ιιιει ιιο!!'ιιιιι "οι ραβ

Βοιωτοι Αό Δ. εσιισιιιιο ισιιιιο!ι !ιιιιιισιιι!ο άι μι· &ιοιιοι τοιει:ιιι2: ιιιιια ν: Πι: ιιοιι αι πιο., Μ! ιιιιιΕ6:

ιι&ιοιιι.: ι·ι:!ιιιιιιιι, ιν νι Έοιιιια!ιιοι· ωιιιιιιιιιιιι [κιτ- ριιιιιι€ιιο ιιγροιΕπιι:ιι εοιιίιἰιιιιιιιι ιιιιιιιι ριιιιοιιιι

ω". ιιιιιιιθικ άι ισιιι ι:ι-ι·ιιιιιι , ιιιιξιιιι 06:ΠΗΠι ίιι

Ρ:ιιιι:ιιι ιιοιι πιο Ρι!ιιιιιιιδ£ Ρι!ιιιιιι ιιοιι :Πι Ριιιιοιιι.

Φαιά ιιιοιιιιιιι νίιὸ !‹ιι;ιιιοιιιιι ιιιιιιιηιιιιπι απια

ιιιιιιιιιιιιι @ι !ιιιηι!ιιιιτει, ιιιιιιιιιιιι ριιι1αιοιιιιιιιιιι

ιιι νιιιι ριιιιιιιια ,ιιιιιΕ ιιοπ ιι: ιιι .ιι ιι; ιιιι ρ!ιιε ρειΗ:

” ιιιιιι!Το ιο οιιιιιι!ιιιε ιιιιιιι!, ιιιιιιιι ιιι ιιιιΒιι! 3, ι τ

λινκ/ι. ιιι πρι· ιιι.ι·ς!ιιιιιι Ριτιοε όσοοιιτι αυτ:

. ιιειιο&ιο ίιιιιρ!ιιιιει ιιιιροιιΔι ριι·ιο&ιοιιέ αϋ

ιο!ιιιιιιιι φ ιιιιε κοιιιιι!ιε ο!ι: 8:ο.ιιιειιι ιιι οιιιιιι!ιιιι

ιιιιιι ι·ιιιιιιοι· ιιιιιιιιιδι:ιιιιιιιι , ι:ιιιιι €ιιιι!ιιιι ιι·ιιιιισιιιι

ιιιιιιιιι!ιιοι ιιιιι!ιιιι!ιοπιιι· ριιιἴεᾶιιιι. Διὶ 3. ρ2ΕσΕ82_

Διειιι. Μι 4. ιιι:Βο ίες.οιιι!ιιιιε μου. 0301 Επι·

ι!ιιιιιιι!ιςιια «Για ιιιιιι.ει!ι;8ι ιιιιιιι:ιι ιιι ει€εάιοιιι:

ιι: ιιιι!ιιι : αιςιιιι!ιιω ειιιιιι ι·ειιιιι:ιτ ιιιιι:ιι οιιετιι Ρέι4

ιι:Βιοιιιε; ιιιιιιει!ιτιι! διιιιι:ο.:ει:ι1ι; νε!ιιτ ιι!ιιαιο δ8

ιιιΒιικ!ο ν: οᾶ:ο ιιιιιοι·Γο Γιιιιτ ιιιιιιιω ξιιτιι,·ιτειιι _ 8.

ιιιιιι!οι ιιιιοοιι ιιι:οιιίιοιιι·ιιιι Ωω ιΒιιιιι ιιιιιιιιε ιε6

!:ιιιοιια οιιιιιι:ε Πτι: ιιιιιιιιτιιιιιι Πιο Βιιιιειε ι οιιιιιεε

ιιιιιιιιιιιι. Τιιιιι ιιι.ιιιιιιιιι,ηιιιιι “Φωτ ρΦιἴΒᾶἱ0 ΝΝ· ὁ Π” οιιιιιι:ι οιιιι·ιιιιιιιι ιιιι:!ιιιιαιιι, Βιιιιιτ 8ηι18!68 ιιι

Μ”, (μια ι:!ι ιιι νιιᾶ @ιι-σει αι :Μπι ιιι :Νιλ που

ιοι·ιιιιι.!ιιοι δΒοοιι ιι.ιτιιιιιιιι. είπω ιιειιιιαιιιτ ορρο!ιτς

ι·ι:!:ιιιοιιι:ε οοιι!ι-ιτιιοιο αιιιιισιιι μει!001ιΠ ; κι πι..

ιιιι!ιιοι , εκ ν: Ριιιι·ει εν 'ι“!ικο!οΒι !οςιιιιιιιιιι· . μια

Ώϋιιιιιιιιιβιιιιιιιιιιι. Ω·ι8 ιιι :ο ωιιιιιιιι , νι ιιιιιι!ι!πτ

τ.Έκιιιιιιιβιι Ρε!!008 ι:!ιιιιιιι ω !ιιι οο!ΠΡ!ΒΓΠΒιι(ΠΙΠ επι:ιιιιι!ιιι:ι

ΒΜΜΗΜ, ρο!!:ιι!ει ιι:!ιιιιιιι. νι! ιιιιιιιιιιιιιιιι Κια νιτ2!ι$ 8:

ιιψω"" ιιιιιιιιιισιιιιε οριιιιιιιοιιιε , να! ν: ιιιιιιιιιιιιι Ριιιπἰ

ειιιιιΞ

ροιιιιόιιοιιο,όιιιετΓε τιιιιιιιιιιι ιιι ειιιιι:ιτε. ι.. [Μαι

ιο!ιιιιοιιι:: ιιιι.ιιιι:ι3 απο οιιι!‹ιι:ιιια ειιιιιι.!ιε ραβ

δ:ιοιιιι ι·ιιιιοπε ιιιιιιιια: 'Ωμιάπι ίιιιΒιι!α ιι!!ιιιιιιο.!ιιει:

ιιιι:!ιιιιιιιιι; ιιιιιοιιο ι:ιιιιιι νιιιιιιιιιιιιιιιε @Μπι ιισιιιι5

ιιι!ι νιιιιι.ι!ιιιι,8ι μι ιιιοιιιιιιιιιιι!ιοιιιιιιι ιιιε!ιιιιιι

ιι!ιιιιιοε οιιιιι:ι. Λι! ι. .ι!!Βιιι ιιι:Γι:ι·ιριιο μι· Γι: τω.

πω” ι:οαιριιιιι ιισιοδιιοπι διιιρ!ιαιτετίιι11ρ!ιει, ιισιι

ιιιι ©ει°τιιιιι Βεπι15!ιιιιιΜτ2. Ωιιιιιιιηιιιιιιι ·ιιι[ιιριιι, Η

ιιιιιιιι πω. @ΜΙΒ !)'ΜοΠα Ρ!οω&2 ΦΟΦω00έ Μ· ι·ε!ιιτιοιιοιι οοιιιριιι·ειιιιιτι:ιιιιι ιιιιιιιι·ᾶ ι:ιιιιι ιιιιδ ιιιι!·

Βιιμιιιτι ριφιιιιιειιιο, κι ιιιιιι6 ιιιιιιιΒι'0 ιιιιτιιιιιι Μαι !ιιιιι ιιιιιιιιι οιιρο!ιιιοιιοι:ιι , νι θα ι!!ιιοοιιιμιιιι!

?πει ει! ι!ιιιιιι.ι!ε ι:οιιιρ!ι:ιτισιιιιιιιι , ιισιι ιιιιιιόειιι

τοιι!ιιιιιιιιιιιιιι, θά τοιιιιιιιατιιιιιιιι Μι ροι·Γοιιο.!ιιιι

:ιι ιιιιιιιι!ι:ειἔ ρο!ιιι!ιιι Γι!ιιιιιι δ: 8ςιιιιιιιιιι δ. νιιιιιι·ι

ν! ιιι·ιιιιιιιιιιια νοι!ιιιιιι Με ιιιιε!ιι:άιοιιιι "ιω

` ι·ιιπι ν: ται·ιιιιιιιιιιι δι ιιιιθιιιιιι τω ιιιιιοιιι. 5ιπιι!ιιστ

Πι: Απρ!.

ιιι:

Μαι.

Πρ»

Ριιιιιι ει! ιιΠιιιιιιι!ε ι:οιιιρ!οιιιι:ιιιιιιιι δια ρει!”οιιιι!ι

:Με ρο!ιιι!ιιι Ριιιιοιιι , νι ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιειιιιιιιιι Πιο

Με , ι ιιιιο ριοιαιιτ ; δ: $ριτιιιι δ. ν: νιτι!ι:ιιι τει·

ιιιιιιιιιιι ιιιιιτιιιιιιιιοιιε απο Ριιιιι:. Πειιιιιιιι διιιιι

ιιιιιε δ. Ριιιιι:ιιι ει Ρι!ιιιιιι ιιο!ι:ιι!ιιτ.νι ιιιικιιιιαιιιιιι

Ριιιιιιιιιιιιιτι Με νιιω , ὁ 'ο ιιιιιι!Το!ιιΕι!ι νιιι!ιςιιο

Μ” ι·οζεά!" ν: οιιι!ιιιιι Διιιιιιιι ιιιοιιο!. ι:ιιρ ιι

ιιι"ΜΣιιιι ψ, ιιιιιιιιτ, ιιιιιιιιι ιιι Ραπ ό· Γ Πο ώ· ·υιιιιιβ

ιι" .9ιιιιιιιιι , ιμιιιιισάσ Μ: ιιιρ ιιιιιιαιιι ιιιιιι αιμα!ιωι,

να »Μια ιιΙιιιιιι ΜΜΜ”. Μιτου |1ηι2ΜΜ, ιιιιιιι ιιιιιιμερ

ιιιιι: ειναι” [ιι ει? ριιιιιἔιἔβιιιιιιιιι εβιιιιιι, νι ΜΜ2Π πω”

"ω ῇιριιιιιιιιιιῇιιι_ “ή ιιβιιτιιι ω” |ιιιιιυιιι; φαι ιιιι/ιιιιιι_

ω! και” ά, πει Με”, ω! ιιιιιιιιι ρ μι ιρ μωβ. Ε/ι' ω»

πω: Μ” έ» Πω _ ό· ιιιιιιιιιιιιιι 8ριι·ιιιι , ώ Μπι: ιιι Η·

?τι θ· ριιιιιιιιι .ιι-Μια , ό· Μινι εφιιιιιιι ιιι Ραπ ά Μπι:

ΙΓιιι$ ΜΜΜ|ιιιΙΙιιιιτ ιΜιιιιι πιω ιι ιιι ειιιι ΙιιιιΙΙιςιιιιιιι ό·

σποτ: , ώ· ιιιιιιιιέιιιιι.ι ιιι ιιιιιιιιιιι.ι ώ· ι» 42ιιιιτθ ι (7 πω::

ι" ιιιιιιιιιι·ι.ι ώ· ιιιιι>!!ιδιιιιι.ι. Τοιιιιιι ςιιιρρε [ασκ ιιιιιιιιιι·ιιιιιι

[ιιιιιιιιιιι ιιιιι!Ιιειι 8ριιιιιιι ό”27,Μϊ. ό· ιιιιιιιι ιιιιο!ιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιψιιιωιι πω· , ό· πω: ιι›ιιοι·ιι ιιιιιιιιιιιι 6· ιι

ιιιιιιιιιιι!!ι2ιτ. ΜΜιι2:ιιιι ΜΜΜ ιιι ιιιι·ιιισιιιιι Μπι ρ ίπ

Μ:;||ιέσιι!ισ ΠΜ: , ιιι Μια: ιιιι·ιιι/ιιιιιι 8ριιιιιιι. τι”

Μινι· πω· @· πιω , ό· ·ιιιτιιι|ιμε ιριιιιιι.ι ιιιιιιιι!ιιιιειιιιιιρ!ι£ιιιιιιιιι·_ἀ· @κι Μια ιιιιιιιιιιι .·υιιιιιιιιιι ιιιι!!ιιι ιι!ιιιιιι

ωιαιιιιι,ιιιιι [κι οι “Σε μιιιιιιιιι. Οι ιι κι:: ιΒιιιιι παυ

Βιιατ:ι ιιισιιιιιιιιιι/ιισιιιυι , δ: εοιιιιιιι:ιιιιδ ρει!οιιιιιιιιιι

ιιοιιιιιι ιιΒ!ὶι!ιιιὲ ιιιι8:ιιι ρι:ιιιδιιοπιε νιιἐ ροιΓοιιἑ ,

@οι :ιιιιιιιιιτιιι· ι!ιτπ!ιιι , πιο ειιιιιιιιιιι!ισι !ιιιιιτειιο

Μ, ιο!αιιιιὲ (ε. δ: ιοτιιια!ιιει·, δικ ι:οιι!ιιτιιτιιιθ. 8ι

ςιιιιιιιιιι ιιημιιο ι·ιιι!ειιτ ιΒιιιιιιιι νιιιιιοι!ε!εω, 8: πιε

Βιι ιιιι·ιιι:ιιιι 6ο ιιι!ιιο&ο ιειιιιιιιΕι 0ιιιιι6ι:ιι πιοι;|ηη·ι,

ιιιιο. ιιιι ι:οιιιρειειε ροιείι. Πιοεε. δι ςιιι2!ιικτ

ροι·Γοιιει ιιιιιιιιιι :κι ε!Τειιτιιι!ε ι:οιιιιι!ιιιιιοιιιιι Κια ω.

ι:ιο!ιιι!ιε ρθω ιε!ιιιιιιι: που ει·Βο ροπιιιιτ ιιιοι “τι

ρειΗ:&ιοιιοι . (ω νιιΔ ιιιιιιιιτι; ιιιιιι Πω: πιο" Πιο:

πιει, ίαι νικ ιιιιεει·ιιιιι, ιτε απ: πω, Μι νιιιι 'ιστιο

ιιιιο. ·Ν0ΒΟ τοιιιιιιιιιοιιιιιιιιι , ιιιιια !ιι:οτ !ιιιι Με

ιιιιοιιι: , Μι ηιιιι ιιιιιι!ι!ια Ρειτοιι2 ιιο!ιιι!ιιι ιι:

!ιιιιιαι_ νο! ν: ιιιιιιιιιιιιιιι Με ιιιιιιιιιιιιιιτι: ορει:ιιιο

τω, να! ν: ριιιι:ιριιιιιι !υανιται ιιιιι που Ροιιιιιιι

Με ιιιιιιιιιιο. Οικοιιιιιι ιιιιρ!ιειιοι· ιιοιιιιι ικά:

&ιο ε!ιιιιιιι ω ι:οι·τιιιιι ε!ιιιιιοτι εειιιιιι !ιιιιιι:ο.ιι: νιισ

ιιιοιιο ριοριοιιιιιρειιΕάιοιιειιι δ: !ιιιιιιιιιιιιιιιι ω·

τιιιιι: : α!ιο ιιιοιιό ριοριι:ι· οιιΕιιιιιι!ειιιι ορρο!ιιι

ι:!.ιιιιιιιι.

ι:ειι:ιιιιι μπω ροιἴεᾶιοιιἰε. 2. ιιισιιο, ιιοιι ιιιιιιιδ:

ιιιιιο Ρι·ιοι ιιιοιιιιι !ιιιιιιιιιιοιιιι Ρι1Βιι8τςιιιτι και: ιιιξ

σπιτι, δ: Μο. ·

Ο .

Μιιιι'ιιιιιιιιιι Βιιιιιιισ εφωιιιιιιιιιι,ιιιι

ιιιιιιιιι·ο ιιιιιι_βιξ

Κατω ει». ιι οι ιιιιιΕι·ιιιιι Γριιιιε, :μια ιιιιιοι!ι:

Ζιὲα

αίιἰ;;

Πιιιιιιπ ιιιιτι:ιιι ιι:!ιιιιοιιεε !ιιιιιτ:ιιιιιιι ει!. 4

Μ.

ι:οιιιιιιιι ιΔΕ·οιιιιιιιε; ιι:_ιο!ατισιιι:ε οι”. ω. ΙωιΜιώ-ι;

ιι:ι·!ι: σοιι!ιιιιιι ι·ιιιιωι!ιιιέ: ιιιιι·ιι ι·:ιι:ιο ρατειιιιιιιιι;

ιιιι:ιι Ιιιωικιιιιιιιιι διιιιιοτιιέςιι·ιιιιιιιιι ιιιιι·ιιιιο Ριιιιιι[

@πιω , φαι οιιιιιι.ι τ.ιιιοιιι ιιιιιιιιιιιτ. νιιιιι.: ΜΒΜ:

Μ. => ω». Ειιιιιιιι. ιιι!ιιιιοιιι:ι ιιιιιιιικ ιιρρε!!π [Ριά

μι" Ριρραιιιιιιιι. 6έιιιιιιιιι,ιιηιιιτ , αιμα ιιιειιιιιιιιιι βιο.

Μ:: ι" ιιιιωιιιιιι νάπέι8Μ [ω ριφύιΜΜ. π. Ε.ι άι. ιι ς.

ιιι:ι·ιιι·ιτ ιιιιιιιι:ιο _ Δ; ιιιιι!ιιιι ιιι.ιιικια!ιε ιιιτιο Βιιιικιι- Μἱ° ΜΒ·

οικω. ιιιιιιι οι ι.ιιιτιιτιι ρι2άιαιιιιιιι·, ιιο:ι;» ιιι απ:: ιι

ι.πιο ιιιιιιι€τει!ιι Ρι8ιιιτατιιτ άι: ιιιιιιιιι$ ιι:!ιτιοιιιιιιιι,

ιιι:α:!!Ε Μι, ν! ιιι ει: ιιιΠΕισιιιιιι πω. Α: ι!!ιι ρι·ιιιιι

ι:.ιιιιι·: Μαι όιιιιιιώ ιο!αιιοιιι:ι ε!ιι:ιιιιιιιι· .ιι :τα ρα.

!οιιιι!Οι ριορι·ιετιιιι:ε , τε:ι!ιιι:ι ω" ιο ιιιίιιιι&2,

@Μαι κι ι·.ιτιοιιιιιιι ιιιιιιιι:ιειιιιιι πιιιιιι. ινιιιιε ΝΔ· Πι: πι» οι

τ.ιιιιι.0ι·ιι. Μ. ιιιὶ ιιιιιωιιιιιιιιιι ιι:!πιοιιι:ε «και μι» [Μ'^"!””·

ριισιιιιειρει [ο |ιιύ|ιβατιισι ι ιιιιιιιασ ιιίβιιιι:Ήι: Ε: ιιι ό.

8)ιιι.ιιιι οιιιιωιι.ιιι.ι ι.εαιιι:ιτι ιε!ιιιιοιι:ι ιιιιιιιιιι:ιιι

ι:ι.ιιιιιιι· ιιιΜ[Μιιιιι ΜΜΜ ιιιιιφιιιιι,

Π ι ο ο ι. Κι:!πιοιιοι ιιιιιιιιι: ιιοιι ιιιιι.ει·ιιιιτ

Ρι·οριιιι !”ραιο ιιιτει Γε. Πει οιιιιιιιε 6°ιιιΙιιιι. απ» Μα,

ιιι ιιφ.ι9. ΜπακΗ. ιιιιοιι Ρι·ο!ιιι.ι :ιι Διαιι.7. άι ΤΜ.

τιμά ν ιιιιιιιε ο!ιειιι!ιτ , ιιι Πει: ιιοιι απο Βειιιι: δ:

Γροι:ιιιιιι , ι. ιιιιιο. !ρει:ιιιι ι:όροιιιιιιι· σε ιιιιο!ιιισ εστι

ι:εριιιιιι:, ειιιοιιιιιι νησι ρειἔοθἐ ριο!ειιιιιιι ώ ιι!ιο:

!ιοιιιο ο ιι. ιιιιι ια @κια ιιιιιιιιο.!ιε , ι:οαιροιιιιιιιειι

αιιιιιιιι!ιιιιιι: δ: ιιιιοιια!ιτ:ιιι: , φ1:ιιιιι.ιι νικ ρι:ςιο&ιι

ριιιιοιιιιιιι ιι ω. ιι: Οσο, υίρφ7)1 τ:ι.!ι5 ι:όΡο!ιιιο

απο που ροτείι. νοτια ι·ιιτιο ι·ει:ιτιοιιιε,ςιιω αισθα

Μινι· ιι οιιιιιι!ιιιι κ!ιιιιοιιι!ιιιιΒιιιιιιιι,νι ι:ιιιο αι.

ιιιιιιιιε ι μιτιειι!ιιτι!:ιιι,ιιοιι ρτα!ιιιιιιιτ Ρ:ι·ι`οᾶὲ πιο

ιιιίοι·ιριι!;ιιι5 ι Μ! σ” ιιιιιι!ισιτιι ιιιι!ιιιιιτ; 8: νιιιιπιιι

ει: ιΡίι8

ει!.

Φωκά. 1.

ΜΜΟ ι:
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6.ιι πιο ιποιπι:ιιτπι· :πιπινπιπιπποπο ι·οι:ιτιο απο

· οι εποιπποπτιππιΔΔιιππιιε οιι”οπτιιιτπ, ιποιοοιιτ ιΪ<

πιπι απο πιει τοιιςμιειτοιπποι τοι:ιτιοποε,ιι ποπ ιπτ

οπο" 86 πιππιτπτιπο, (οποιο _νιττπιιιτοτ «ιο-τοτε

317· πιιπιτιιιο. π. »πιο οι Ασεπ!. νπιιιιιοειρε ποπ ποπ

πω” ΜΙ· οι::οοπτιποτοεοποοπιιιιοιιιιιιιιιιοπι πιιτιιτειιπ, :μπαι

' τοπτιποτ πιο Γροι:ιοι πιο οοάοπι εεπει·ο ποδια!πιπιτιπιιοαπιτπ το, ιοΙ;ὶ τιιτιοπο οι ειιιίιτειαιοπο οποιο

πιπποτπ ;οοπιιτιο. 82.ιιοπιο , τ]πι ιιιπτ οπο: @απο

ω απιτποιι ρώτα ,ποποοπτιποπτοιποοιπ παπι

διιιιοτιι πατοτοπιππιτπιιιι,ιΕπ το πιο πιπιτιοΙιττι

οπο. Ατ τοιιιτιοποι Μπι” τ:οπτιποπτ ο:ιπσ.ιοπι πιο

:ποιο ιποιοιιιοιιοπι.πιιτοτοτπ :Νεο ποιιιιοιιπτ πιο·

πιο πτπο_πιππιτ. Οοπιιτ. οπο ιροτιο τιιιιίοτοπτ,

ωοιππι πιιπιπι; οοΗπιτιοποτιι ι ίου πωπω σοπ

απάνω;

Με. φοιτ ι:οπιι:ο_πτ οιΤοπτιιι Πιπιπᾶ ιπιιπιτέι. Ωπιτοι·ι.ιιιι

1ιφ2Μπ οτιι τοΙοτιοποι Πιπιπιε ρτοοτιἔι ΐοοοιο ποπ τιιιιοτοπτ,

απο6°πιτ:τ. 6ιδοκιιιιττιτποπ οιιιιίι ιιιοοιο, ν: 8. τω». ό· 'απο

δειιοτ ιοπιιοπτιιι· Νπιπ ποιοι απο ροτοτιιιτιιτιτ πι

Ριιττοι Με», Βιιιιτιοιιιε ιο Γιιιο ; πιο φππππιπ8ριιιτο Σ. Ι)ι·ιπιτι απτο τόιιιτιιιτ ρτιποιοιιι Βοπςι·ιιτιτ

πιιπι ι 88 οιιο.τοποι τοιιιτιο τα, [οι·πιιιιτοτ οποιο

' οιιιτοι· κι Βοποτιτιοποπι ιιάιιπιπι οι·ιπιο ποτΓοποι

ο. οοπιτιτοιτ,Βοπιτποι δ: νοι·ιιιιπι 56: οπιτοπιιε οι

τοιιιτιοΐοττπιιιτοι· ςοπίοοπιτπτ πει 'πωπω εοπετιι

τ ποποτπ ΡΜ. οοπίτιτιιιτ ιιιιιοι·οιπ εςττπιπιιπ Γρι=

τιιτππι; οι οιιιτοιιπτ οίὶ Μαιο τοτιιιιιιιτοτ οοπιοοπι

:οι π! οιΠιπέι οι·οοοΠιοποπι $ριπιω 8. Κοιτα πιο:

ιιοόι:τιπιπι ιπιοιιιετ-ιιΔι δ; οιφιιοιιποι ιιιπτ Ρειττοε,

οιιπι ποιοτιοποε Βιπιποι [μήισημητιτπιτετ οριιοι-.

ο

"ο πω. :οι ι. πιτιοποιπ ππιι.πιπιπ. τπειιοτ. πω ρτο

$5·#€#·_ πιο οιιΐοτπιιτ Γροι:ιοι ποιο άιοοι·ιιι οοπίιοπτ αιτιοπ. ° ο

επιπιιιιιπτ Ροι·ξοπε πιο οιιοιποοπτιουε, άιποτιιιοπο

οοιιτιπτιοπι πιτιιι·ιέ οι: οοιιπιτιοπιοπε, τοποσ; οπο

πωπω τόιι:τιπτ τιιτιοπιιιιιε ποπ Γεια: Ροτιεθ:ο οχοιιι

ποπτιππε. ποο πππω οοπίτι.πτιιιοι οίΐοιιτιιτ πο π.
ι , Επιτιοπιοπε, ποΒο. _ _ -

πδζ η ι Βιτ:ο έ. Κοιιιτιοποι Βιιιιπ:ο ποπ Μοτοπιο

τ- ζιαι· τιιτοιιτιο ιπάιοιππιιιιτοτ ν: Με!. πι. ό· απο :ιΠοι·τιο

Δ ποιο εοτιοπιπιοάο ρτοιιιιτ “με το. Παπ τιτοιιιιιορ

πιτ ο” ποπ πω” ΐοοειο: ποια, οιια.ιποιπιτιοειιι

τω· οιίΐοτοπτ, ποπ ιιιιιοπτ πιω οιιπ.1οιιιοπο οποιο

- το ποτού., @τι πιοιτιοιιοοιπτ Μαιο Ροιι·ιπ 86 Ρ:ιπιπ:

ποπ Μπι, Μ! οπο άιοιιπτιιτ ιιοπιιποε. Ατ τοι:ιτιο-_

πρι 13ιππο ιιιιιιοπτ οτιποο πιιιποιο πειΙυΓεἱ 8τ οίιοπ.

παπι , ν: οι·ορτοτοει ποπ οιοι:οε , Μ! πι” τιιοιτπτιιτ

@πιο @του ποπ όιιϊοτπιιτ ρτορτιο ιπάιπιυ.ιπ:ι1ιτοι·.

Βιοι τοπιο ποπ ροΠππτ ιτπιιτοοτιὲ ιιιιΐοττο Μιτου

@Μπιτ , οπιιτοπι1ε πο τα πιιπιοτο τοΙειτιο Ριιτοτπι

τιιτιε, ιιιιι ιιιιιιτιοπιτ, αΙιιι(μιτοτιοπιτρπΠιιιο. Ε:: πι

. . _ ώ ίτστ,ι·οιιιτιοποι οιπιππ ποπ το Ρι·ορτιο ιπάιιιι·

'ψπποφιτι ιπάιπιοπο πο ώιιοπιιιιιτ ιπ :Με ποτποτο

πιτπτἔι.Εοτοτίιπι ποπ οιιριιοοτ πωπω ιοπιιοάι οπο

ιποιοατ @ΜΔ πατα, Ιι.τ. υποβπω.8_ πιτ τοιιιτιοποι

δ; ροτιοπ Πιιιιπο ποπ οιοοπτιιτ ροιιτιπο ππιποι·ο

πιστπτ, ἔτι σπιτικο ποΒιιτιπὲ , ντ άοποτοτιιτ , ποπ

τω: ο:Μοπι πιιτποιο τοι:ιτιοπό, :πιτ Ροτιοποπι: Ριτσα,

ιοπιιιτ, οι πιο τ/ιι,ό· πιω οι Ητανε, πο» τοπιο: ο: τω.

22.2.. πιοπετο. Εκ ποπ ριιτοττειρ πο. π.. πιτιοπο οπο οπο·

#·Μ“"^·Μ οπο, πο, τοιιιτιοιιιιιοι Βιιιιπιε ριωπιπ πιτιοποπι

“ω” πιιιιιοτ:ιι€, 161 ιπ:ιόπουετο, 8ο ιοοπιιοιιιιι ποιά, ποπ

ιιτιοοιιστο 8: ιιπιμιιειτοτ:ιιοπιάέ :πιο πποιοι·ι,ποπ

οοιιιροτιτ Οοο , ‹ιο οπο Ρι·αι:ιιοιιτιιτ , οποιο πάπι

τιιιοτ5 πιτιοποπι Ποιπιτιε 5οὸ ειπα! ιιιι ποπ εοπιΡο

τιτ πιτιοπο οιΤοπτισο , πιο απτο τιιτιοπο πετιοπιιτοπι.

νπ‹ιο ποπ ποτά! ρτω:ιιοιι·ι, πιιι απο τιάτιιτο απο

τοπιο , 8τ ιιιιιιτιπτο πι ιοιπε ροτΓοπιε , πιατα πιω

πω, πιαΙ.ι.αρ.5 . τω [πιο , πιο ιπ'Ιιπιο»ιπιπ πιο ίπ οπο,

Ραπ. 7οτύπιπ, ά· Σριπιτττ:[απέδι4:, ό· τι πο: πω: [Με.

Ποιοι Μπι: απο.. οιφιι€ποτ Νατάσσα. 82 πι; Ρπης;.

πο. Ι. Π: Βου.

221.

Νοκ [επι

π ΧΧ; 23οβτιππιίσππ/ιἱτιι2ἱπυ1ῇἰαἰπατισπΡεποποιασπζ

πιο: οιιοπτιιε : τοιοτιοπω απτοπι.Πιιιιιια νοε'ι Φωτο

› 30).

οπιππιτ ροποτ, πιο Πιοιπιτ π: τ:ιτιο Τοτιοε “Ρ ι

δ! Ρειττιε, Νοοτιτ 8. 'ΗΜ. 8: _ιποτιιὸ. :μια ιιιιτειιιι

ροττ01: οταρτιζοιπιίιοποιο ά Ωριι·ιιτιοιιοπι ιι ορώ- -

Πει ΝΒιι2 ΜτοΙπποτΓοπιι Πιπιπει ιιιιτιοτπιτ τιιιιιίιο-·

ποιιι , 8: ίοροι·ιιτιοιιοιπ ο επιτετιε @πιο Τα! νοο

οιι2οπο μοι οικοπιιπιΕΠιοποοιπποποιτιοιοιιοοιεπι

:ατο ιιι:Ιππιτ τοιιπποε, Ω

πιει>νΤΑ·τιο Μο
ΓοπιπΙι τοπι)τιτιιτιιιο Πιιιιπετιιιπ ι

τι ι · ΡοτΙοιιιιτιιτπ;

ιιιινινιι , τιιιοδ ποροιιοπιι Βιιιιιιιτ ιο οόπιιιπι σ<>ΜΜισ

οτι-ροτοποποι Μ, οποτιπειτπ ίιτ τοτιπειιο εοπιιιτη-Ρ"ΜΨθΜ^

τιπποι οπτπτο, οποτι Ποιοι ο” ιο ιοιρίιε οοπιὶιτιιιιτ,ρφ”” Μ”

88 πιπτιιὸ οτιειτο πω ιπτοτ Γι: ιιιιιιπειιοτ. 523?) ΜΜΜ:

κι [οι οι @ο Ζωτιττ.ιιιι ,ιψιιιτο

πρώτο Ρου·βιω τοπβιιπαπται·

θ' τι'ιβιπέααπτατ?

8 ν τ, Ρ Ο π ο π. οπτπ ε. ΤΙιοπι. π. ρ.ιμ9.π.3.8: ιι

- τσιτητσιτ πω· Ποο ποιο δι ριορτιο οοπικιιιιο κι τ απαιτει

φοτο ροτιοπει:;ίιοπιάοιπ παο πο τιι8πιτιιιοπι που ΙΜ|Μ'- ;

τιπετ τιποτε ιπτοιιοθτοπιιε.Ε|ι'.π.ρττβπι, οι ΜΜΜ ι .

ὐ/ΡΨ#|Ϊ-# ΝΜϋΡ4τσ άιβιπόΒ τι! πιειιιωεπι μτιΞπεπτε.

2. Μάτσα ι1ειωτε δ: ιοτπιπιιτοτιτπροττετ ιιγ- ι

πωπω ,ιπὸιτοᾶο δ: πιτιτοιιιιιτοτ π:ιτπι·ο.ιιι : ιιιιο- δ." πτ'ι ι

ποι ποπ οοιιοπτ πιει πο: ροι·Γοπο ιπ Οοο, ποιο πο- Π· ξ

πω: Γπιιίτιπτιοπιιι πιιιιτιριισοτι, πιο πιοιιιρΙιτοτπτ

τοτϋ ποπιιιοιιτοπι ιοτπιιιιο. Ατ πωπω απο ποπ

ιππιτιριιοιιτοι· ιπ ιπωπ τπρΡοπιπ5 οτιτο ποπ Μι ιο:

οποιο ιι€πιιιοιιτπιπ μπι-ειπα

Ριι ι Μ τι Μια Μπι”. π π. πι. οι. πρι. πιειιπ- ιι .

τι:,ροτιοπιιε Πιπιππε τιιιιιπ8πι Ρι·οοτιοτπιιιιπε , τω Π' 8""'

απο εοπίτι!νιι 8: τιιίτιπετιι; Ρτοιιιτ ι. πιιοιιιιττ Μι,,, ω*

Ρθι'ιοΠ2 Πἰπιπτι οιι ιιιποιοκ: οτ8ο ποειιιιτ πιο ιπ πιο 7.
το τοπίτιτοι. Νσπι νο! ιιιπάο1ΐοτιοΕι ροτιοπτι; δ: ι

πι: πιω οοπΠιτοοτοτ Γοιριπιπ, ποσο ιπιιιιιοπτ, οιππ

©οπιιι"κπτ π: ειιιοπο πιοιιο οποιο οοπίτιτοτι :ρω-ι

τοπιο ‹ιο οο οιιαι·ι ροΠοτ, επ πιο οοπίτιτπιιτιιι·58τ Πο

ιο πωπω. ντι το οιιοπιιι ροτι-οιιιιι, δι: δε: ροτ

Γοιια,ιιιιοτ ιΠο ωπαππιππ, ποπ οπο: Παππά, ειιτπ

πιο οοπιτιοπιιτιιτ οι: ιιιιοπο , οι.ιοτι ποπ «τι πο.

π..Νοπ ιππιιιε το ίιπιριοπ ιιι Βοο ροτιοπο,οιιπιπ ε;

οιΕπτιιι,ιοτ ουαπιηιι·ορτιοω ροι·ιοπιιπ:ιοά «Μ».

τπτ ο: ριορτιοτπε τιοτιοπιιιε ,πο ιΐιοιπι5 ιιιι Μιμι

οιτοτοπι ποπ οοπίτιτπιτιιτ·οιιοπο οτ8ο ποο Ροτιοπιπ

3. 8ι ροτΓοπτο οοιιίτιτποτοπτιπ οι οι·ορτιοτιτο, τ.

οοιιιτποτοπτπτοτιιιτπ οτ οίΪοπτιᾶ; οι ο: οΠ-οιιτιιι τοπ

ιιιτιιι ποπ ροίΪιιπτ ποιο τυπο ροιΓοπει ‹ιο οποτιει οπτ

οιοοτι ποπ οοίΐοτι οιιπι ποοι.ιοιιτ ωπαιππο ιπ πέτο,

δ! οπιἀὸιτἐιτιπὲ‹:Ιο πιο οοπιιιτποπτο ρτωειιαιτι: ποπ

π. Μπιτ , σκοπο τι Μοτο, πιο Μπιτ. νπεΙο Ραπτη

τι τοπιιιτποι·ετοι·οιΤοπιιθ. 8: ρο.τοτπιπιτο , ι>πωωπ

ποπ ΡοΠ`οτ ότι @πιο ι:6τπι πωπω, ει· Ροπ·ι, «μι

ροΠιιπ οι: Βιιιιπ5 οΙΤοπιι5 ροτιοπ:ιε ρτοόιαιιιτ.

τι. 8οοιιοτοτπτ,Ριτιοπι οπο ιιιιοιιο εποπο [πω.

οιΡιατοιπ,οπιει οπιποοοιι:ιτοτιπιιπι οίτ οποοεπιπιο

τισ οι·ιπτιπιπιτι το εοπίτιτοτι: @τα Π Ραπ· «πω.

τιιει·οτπτ Ριτοπιιτοτο τπτ ΐοιπιπιι οοπίτιτιιτιπο απ;

οιΤοτ τοι-μότο οιιτοτπιτατιε Ρτιποιοιειτοι. ι. ει πι. γ;
οπο ιιτορι·ιοτειε εΠοτ ιπ Ριιτιο,οιι:ο ποπ οοπιτπιιπι- Δ

οποιοι Βιιο, ποπ τοκοι Βοιωτοι» , Μ! ΡΜΕοπΕ .ο

Γεω Γοιιιιιπτι:ο Ηπα· οοτπιπιιπιοιιι·οτ πιω ,τοπτι·ο

0οικιιιιπ δοΧτοι 8οοποιοτιιτ οποτι ποπ αποτο

ι 9 9 2 το:



ποιό

απ. ασκεί!. οπιπ ?απο ποπ ίο!ίιπι πι οποιο οοπι

πιπιπε , οπο οι ΗΜ, Γοπ οποιο πιοπιιοιιιε Μο

ποτΓοπιι!ιε , οπο ποπ οίὶ πω.

π. ει οποιο ποτίοπιι Βιιππο, πιατα· οποπιἱ5 πο·

ιπιιιιοιπ, οπο:: πΠοποπι πτοποιοτο:οιπ,οποι πο ποπ

ποίΗ: οπο Με Ποιτ:ιε 5 οπἱο ποπ ίπ Βεο πι οποπ

Παπ ποπ ο οπο” , οιιοπ.νπ.ιοπποπο ποιίοπιι

ΡΓΩ£οι· Ποιτ.ιωιι εοιππιππεοι ,οποοπ:Γποπι πωσ

- πήιππ Ποιπιτοπι. νππο ποπ ποπ, Ιοπιοιιοτιἱοι· εποπτ

οπο». Χ Χ, οπωιπιε άπιβίτοπιιο οποιοι;» Ρεψποπαωξ
ποπ πιο Μαι, οπο πι πιο”, 8ο $πιτππέ δ. οοποιο ῖ ο Απ έ. πιποιιέ ποπ οοπΓοο. Νοπ οπἱιιιἰ`Ιῖιππ!ἱοἶτ_ο_:

ι ο .

Απ πωιωπ
τιππππο τοπιιοπιιι εοππιτπτιο πω· ιπιοΠς&ιιιπ ω! “Μ” (πρ'

πιοπποι ἰποΙπποπτἰε 82 ιποΙππ ,-ίιπο βοιπ!ιοιπ οι οιο

- Ριιππ. Απ πτοο. ιοί-π. ίπ πιπιπίε ιποι·Ιοπιε πιἰποἰι

πιο οοπίππιπππο μια κι οίἶο"·οπὶποιτι πιο οοπἐ_

οοιιΜιπτοπι,οοποοπτπτοπιοπ οι τοτἱοπε, ΓοΙτοπι ἰπ

ιππιπεοοπιιτίι. πἱίὶἰποπι πιω: Γ'. ιπωε ποπ ίΕοπιτπι.·

οποπ οο πιοπο; οπο ο οοπΠππτἱο πει· ἰπ:οΙΙπ‹·ιΕὶιιπι=

ἱποπι ΐοιπίπιπ οποίοιτιιιιτ: οπο απο πιἱποἰπἰπ απο

Μοποποιοτιοπο'πἱίὶιιιππἱτπτ ι κ: πιο :οποιο @οί

Πειιιιιοε, υπο εοπιππιππ ,Ειτε Ρι·οπτιο; τιιιἰοπο° πω· οοιιοεπιππιιποιπ !ειπίπιπ ποπ εοπἰἱἰτιιἰτ. Νε?

. οιιιιι·ποι νπιιοπποπο ποποπο πιο ποΠοε ποιο Ποπ:

πο πω. @ποπ Η πο πω: Απάοι·ε οποιο: πει· οπἰπ

Ραπ:: πιίοιπεπ:ιιπτ ι Ρι!ιο:ιοΙποιιποοιτ, ποιο-ω πο.

πο το, οπο Μπα· :Η που επιπ Ηπα πιπιποιιἱ πει·

!οπ:πποτ ι πιο Υππο οοποεπιτ οπο Ρι·οποί. Ρι

τετ πο· πωπω :β παπι. πιτβιω ι Νέα, Με:: α!! πι

Ι..

που: πατατα απο ΒΙΕυρατ ε|]Σπιωπι ;Ριιπι· Ριτειιιἱωπ επ.

“παπι :μια πιω πω, οπἰο »οι ο οοποπι πωπω

οιιΒιιι.ι κε οι ο1Τοιιιπι 8ο Ρ.ιτειπιωε ; πο πιοιππο

ποπ ιπιπποπίοι ποποίὶ Ρειτοτ οΠοπτιο. οπἑι:ο μια·

οποιο Μπομπ , πιο! οΙΙΕ·ιποπι απο Ειπο.

δεονκ1:Α επιπιπιΝ8ευ!ιι/ΜΒΐτπιπποιπ,ιπ πἰπἰπἱε

ποπ πιππι·ιει:ιτοε. οπἰοπε ποιίοποι εοππιτπιιπιππά

ἰπιοτ Η πΕπιππποπτπι·. εοΙποἰτπι· οι: πω". απ. Ρο

πω” , Με ΜΜΜ οπο. Ηιίβιι6!.ι ΤιέιιέΜε βεαΜποι

ωιιιιπιππιπ οβιιιίουι έιππωπσω. βκιπιπωπ παππω!ε: πιο·

πτἱεωω πο” εκ ΡΙοιεπτὶπ.β% ι8. Νο: απο πο.

πω: [α!ι|ιβειιΜικ , ά πατβιπιωι, @πιο ππροοιβικ :Φ Μπι

π, @πειτε πωπω υιαβιο :παπα ὶιιιιΙΙΙΧωιιΙἱ: ω' οι πειβιω

6004042 οκ πομπο , ό· μοπτἱεωὶΖω. Ιοἰποπι πιω

ποα:τπι· ,ΐποΠοπιπιπι εοπιτπππἰοιιἰ, πτοπτιοιοιοι

οπο πιω πιπιιιπἰειιοιΙοε:· ιτοπι πιοποπππιπ πιο”

πο ογποπιιπ,πεπτ εοιποιπποὸπιοπτἰοι Ει|οβ 19.

πω: Ραπ” , ἰποπΞ: Ιοιπ. Ι.ιπιπιιε , ποικίλο σ:: «πιο

|ωΜιπιιέ, (οι πιοπιΕεωι·. Ε: @πικαπ πυρωιιαιπ πρ

8ιπέιιαπιαι ιειιΙἱι‹:τ Ξιππ]ε ρώτα; π: πιο [πισπάισιπ

πισω”. πω: 22814991. Μιιπποσπιι·8ορπιπ_ οι απ” πρ·

ποσοστά' ο ό· .5'πισυάσ Μ!. 1 π. Μ:: Μακ πωπω· πασοκ

ό· ἱπειιτἱτιπιπ , πω ποιο πωπω πωπω: Μπακ πὶισιιι

πιοπιἱσωι::, πισπισηιιο πι|πιπέΙΙταπιπωΡ,ΩΡΓΙ"Π""Π, πο;

οι ισπΓισ[ο υικωιμωπηπε πρωι: π:ψιωπ. Εοπποιιι

Μπι. πι·οπτειπι· πω.. οι πο'. π: Τιιιιπ. Ε: οι πο.

βιιΕιρτοπιπω. Ριοπιοι ειπα π:ίοπωπιπ (ζιιποτιοπΠε

6'7:80ι·π οπιπιοπο οιτοιἱε ποτὲ Γπει!!πτοειτο Με το

πιοι·ιτοε ποιοπι ποπ οΡίπεἰοτ , :πιο ιτι το :πιει Βοοπί

(ἴτ:80τῇ_ ι·οοοπειτ ι οοὁπιπιιἰ ιποπο Ιοοιιοππι ?ιικού 86 Οσοι.

π. . Πω. Πεο: πι Πεο πει·ΐοπ:ι Π: :οι ἱῖπιΡ!ἰοἰΠἰπιο, α·

?“Μ· πω· ι:Ιπποπε οιπποπι οοιπποπποποιπ , οποιο πιετο.πογ

"'"' """"· Πεο; οιπ:ι. »Με ἰπ οπἑπἱε ποτΓοπο πι οΙἰοπἰπ, οποπ

:δ ποιο: :οι επ οοιπιπιιπο, 8: οΙἰοπἱπ οποπ οι νοι

οπἱοπο πτοπιἰπιπ, Παει Με πίίππ&ιοπο πιω: πιο

πππιπ οι οοεπιπππο; ποΠἱοιιιε,οποπ οί! πτοπτιίι πο·

ιπιππω πό ιιιιιοι,ι!Ιππο; ιιπἰπίὶοι· πιοπτἱοτιιτἰε οσο

οἰποιο,8ο ο ποποοπτποι ποπ ΓοΙππι ιο οοπεκτο,ΐεπ

οπεί ἰιι :ιοΠτο&ο ίἰππἱῦοοιο. @πιο Παπ ποπ ?ποὺ

ι π.

π.. /απη

παπάκι;

Οσιπ'ιων

οπωέσπισ

οπο οποττοτ πο ι·πτιοπο οοπίὶἰτποπτο νΙιοι·ιποοπιο··

πιο, Ρετ οπἱπ Με εοπίπιπιιτπι·: οιιιιιπεπτ, σπιτι πο4

πεπιπιπε απ πτἰποἱπἱει οοιιπιτποππο οΧ ποτπιἄ τά;

ποπ παο πιπππ οιιπτετε, πω· οπἱπ πο ο π:πιο κι

οοπθ:ιτπδ.:πι; ἰτ:ι απο ποιιοπἱπιπε επ πτιποιπιο αῖΡπἔ

:πιο πει· ι·ιτιοπέ,πό Ποετ πο πιο ν!τεπιδο οποιτοτο.

ποτοπιπ ποίΗτπέτιιι·,οππι ίἱπτι Ω ΠιππἱΞεοε επίπτ

ππι!εε ιειτἱοιιοεποιἱπτοΙΙοᾶὐ π:πι.ιω οι: πιιιιι:ιβε.

Απ :.οοπεεπο_τε ιπΒι ποπ πιίπίιέ ίιπιπΙιι:6 απο

ει·Γοπ:ιτπ, οποιο οποπστίδ,ιιπτ πτοπιιοιοτο παι·Ιοπ:ι. 1 Ξ

οπι πι Οοο ; τιπιιδ ποιἰπτε!Ιοᾶπ·ιποἱιιὲ οπο ιπππει- Δ|2"Μ;ί

πιεπτπιτι, ντ ποπίπ πειίοπο, οπο οιΤοπτἰο, ειπε πιο

Ριππωπ πειιοπαΗε ποίΗεποεπιτ: οπιο ιο ποτΓοπο

τοῖπίο πι οΙἱοπὶπ ποτπιποπο δ: πτοπτιπ, οποπ ποπ

«πιο οπᾶιιἱε πτοπτιοπιπι πειἴοποΙἰ. Απ χ. Κι:Γπ. ω κι."

:ι·ππιοπο πιο πιο π δ: πει·ίοπειιπ Πἰπἱποπι ι:οπίπιπι 'α"""""·

οΙΓεπτιίι 8: πἱἱπΙοπιἱπιπ πο εΙΤοπιιΐι ποιίοπ5 παπι.

απ. ()ίιπ·ι οπιιπ οπο οοππιτιιτιο ΐπποπιο "ΜΡΗοἱω

πο, οπο ἱπτειεπεπιἱιιω ει: οι·Γοποι ϊοποτἱτπτ,ποπ

πι·ιιιἰππιεοτ, τε&ο πο άϊοπιίο ποιίοπει π1·ωπιοοπ πω·

τω. Απ ο. Νοε. ἴοοποΙιι: οπιιι πιο οπο οοπίπο

τοπιο ι οποια! πϊΠίπιθ:ιοπέ πτἰπεἱπἰοιιπ οοπί!πιιοπ

ποιο , ποπ Πι , πιίι ποἔ ἱπτοΙἱεᾶπ _ ποπ ἱἔοπιτπτ,`

Πἱπἱπιπ ποτΓοποε αιιιΓοτι ἑιπιιἱοπιοπι οοπίπιπαι

που” οπἰο ππΠιι ποτοίϊ πο εοπΓιιΙἱιοε , νοἱ πιιΠο πι

ππιποιο. 8οπ οοπτιο: οοπίπτο:ϊοπειΓοπιιιππι πι

Πἰπἱπἱ: πι :απο ; οπἱ:ι ποπ οἱὶ κοπο: ιιιτἱο , οπο

πιίποδπο πσι·ίοπ:π·ιιπι π: "πιο , 8: ποπ εοπΠ:Ξτιιιιο

ποτΓοποπιιιπ, οπο πιπποε πτοπτιοτπτο οοπίπιππο- ι

τοι. ΚοΓπ. :οπίΠτιιτιο Βιπιπατοπι ποτίοπ:ιτπιπ οι

απο Έπππεπιεπτπιτοι· ,οι οποοπ τοποπεε εοπΡπ

ιπειιτοε;ΐοιππι!ιτοτ πιο , 8τ-οποοπ ΐοιππι!οπι ποπ

ίΕπποποοΙΤο :πωπω ιοτἱοπἰε. Νοε: Μ εοποπι :οπο

πο πιπ:ιπάιοπο πειίοιιιι·πιπ ;οπἱο. πω: τοΓπιει: τει·

ππποε @οι ππϋπάοε,ποπ ώθ:ιτπτιο, οπο ποπ

οοποπ:ιτ εκ ιπιἰοπἱοπεοὁίὶἱτποιἰοιιε πιίΗπόΙ:ιε; οοο- χ

Μπιτ οπἱτπ .ποπ οκ πιοπτἰοτιιτο πιο: , δ: οι πιο

οΙτοι·ϊπε πεποπει:, οπο ο πειτε τοἰ πιπιποιιππτπτ,

Γοπ εκ πιποπο οοπιπιοπἱ οι πτοπτιο ,οπο πι Πεο ο

ίππτ νού το,νίππο!ιτοτ τειπιπιπ,8:: εοποεπιπ πιίΠπ

πι. Απ π. ποπ. ι:οπίοου. φπα Ιοοπεππο πο οο

ΜπιΕπ, οπο πι οΙΪοπτἰιι ποἴοΙπτοΙιοτο οοιπιπππἰοιι.

πιτ πιω: Ιοοποππο πιο πο :οποιοι Μ: οιιιιτ:ιτο,

οπειε οί! ποιοτιιἰιπε , παπι ΓιιΙΓοπι πι , πιο Ροποτπ

οοοιπιιιππ:ιιο πιω Βιι·ππιιιι:οι·, οπποι ?οποιο ποπ

,ι

πιο!

πιο

η,

Μαι·

Βοβ.

οὁοἰπἰπιπε,ποιἴοπιιιΒἱπιπιιε :πἱοπο ἱπιοι Η εοππο- ! απο ιιΠοπι ο ΗΜ. Νοε πωπω ιππο ί`εοπἱτιιι·, πο

:πιο οΠοιιο πιίΐοτιο;ποιε.ι οποπιε πωπω οὁοἱοἰοππι . που: τ:ιπιππι ίποποπτικ παταω εοπιπιππἰοοι·ο Π.

πιίοπδύοπό ιπτοι· π οπο οοπποπἰπτ,& οπο πιοποι,Ι

πιω πό ππι·εετιπιειι οπο οποοπ ντιπο;ποιίεάιοπέ

ώοοπτο νεοι οΠ,Βι ὁ παπι: πώ οιπίζεπειιπι. πω: Ει!ἴο

πω Ποπιθοοιππε πο: ο!ιοπιπ,οιιοοὁποπἰππτ,8τοιιο

πὶποτππτ, οπο σκοπια ππποποπτιιτ απ ίιοπιπαιπποε

ι·ο8,πτοπτ ποοιε οοποιπιππιτπτ, ο: ιιοο!οιιι πα πιο

ποοπ πο ιοειπ Ποιοι οι οάιοποπι, πιπ πωπω

2οιπυκωΕξ ό· Ριοριῇ Ιζεπιπαιτο πι ΐοιπΙο “Μια

Ροο:οκο πωπω πωπποπαπποπ ι·οποοιιιιτ , επιπ

ποιτο οίΤεπιἰοιπ :οποιπετο πιο” ίπππο!ιτιεοοποπιπ

'απο , οποιοικ πο οπιπἱοπε πιοπιαιτο; απο πω:

ποτίοπιι!ιαιτοπι , νοιοπιοπο πθτΓοπο: πιοπήοι;π ,

απιιοπο (ο πει πωπω Ιιπποπιπ οποιιοπιιο.·

`

!

Πο, ίεπ τοπτππι "Η οοιππιππἰοοι·ο οΠοπτιοαι ιιο(οΙπ·

μοο·ι, ποπ εοιπιπππιαιώ ποιίοιιο!ιωτο , ποπ πω· πι

πἱίἰοποπι οΠ`οπτἰπ ι πιοπιιπ ποτἴοππΙἰτοτο ,ο οπο,

ποιο ΓιΙἱο εοπιπιππἱαιππο», ποπ ΐοπ:ιι·πι: ΐοπ πω·

'ιο!ιιτιπ:ππ οπποπτιοποπι , (μπει Γώπί:ι :απο πετ πι

ΠιιπόΙ:ι ι ποιίοπαΙιπιτο Πα Με πο πιπ·ιιτιοπο, απο

'πιιιιποπο ΐποποπτιιπ οοιππιππιε ο προπτιθι.

Απ ό. παπα. (οοπο!ιι. Ντιπι οποιπιιἱε Επι· ο

ιπἱοποιιι ι·ειι.Ιιτοτοπι οιιοοιτ ο οποοο ποπ πιο ΕΙιπε

ίοττοιι!ιτοτ,ιοτιοπο οπιπε πιοιτπι·,8: οι :πιω ΞιΡ.ιτι·η

τατἰοποτιιιπο' οποιο εοπιπιποπ πιο" ?οτα πιο

οειπεπι τοι, οπο @ο πω 8ο Μέ, νπίιοπο απο ΡιΙιο.

ο Απ π. πεπ.Γεοπ.οιιιιι. Ποιειιι οοιιποπἰτ ϊς':ιτἱοπἱ

ι·ειποπο

ο

Απ 6.

ΐ ιο.

£ιί π,

 



ι, οπο,

(φωτ .ο ιιιίοιιιιιι. πω” τ. $οοτιιιι ποιοι: τοιοτιο ειιιιιιιιιι

μι”, τοιοτιοτιοιιοτ, Μι ιιοε ποπ ποιοι οπο π:ιτιιτο. , πιο:

πο." τ. πεε ποπ ιιιιιιιιΒιιιτιιτι τοιπιιπο επι ι:ιιιοιπ ι·οιιιτιο

”.ίοιιιτιιιιι. 8οιι τιτοιιιιιιε ιοιοτιοπιιι "πιο μπι-οπο

· 152 οι. Χ Χ; δ:πιοιιιιπιιιιιπ πεποπιι ποιππο. ι μή

ι·ιτιοτιο είι”οπτιο: οπο απο πο που πιιιιτιιιιιοιιιιιτ

οι ιπιιιιιιιιιειιτιοποιιι ι·οιοτιοοιιπιι ιιι ποο πιο ποπ.

ιιπτ ιιι ι)οο πιο ι)οιτιιιοι, “επι οτε "οι οίιοπτιώ.

νάο.ι. αιοιι ο ντεοιιι: οποιο ιιιιιιπο,οιιιιιι ιοτιοποπτει

οιιιι οι οίιοιιτιἐ οι Πέ ν: , ποιο ντ ίιε ρι·ο:ι:ιίο οποίοι:

Ν). οίι ποτι-ο&ιο ιποιοοιιι δ: ι π. πιο τοιιιιοποιιι , ντ

_ ιιο οι: ποιοι ρτοοιιιιιιι,ιιοπ οτε ιοτπιιιιτει ιζιοοττι

τω ρι·τιοόιιοποπι ι)οι , ποιο πιο πιει: ροιίοέιτιο-ε

πι: ιι οποιοι" ίιπιριιεοπι . οι ί·ιιπιιιτποπτοπι, ίοιι

πιοπιιιιιιιπιιτπ οπιπιιιπι ροι·ίοδιιοποπι ,οποιο ποπ

πιει: ιοιιιτιο οι οοποοπτει. νοιιιιπ ίιεοτ ιιιιιιιιιιιοιιι

ροιιτιιιπ πιοποπ ποπ ι:οπίιιιιιιιτοιιπ τοτιοπο που >

Ειπε οιιΒιοπιιιι τοιιτιοποπι. Οοπίιι. 8Ήιοτίο- οποιοι

πιο Πιιιιπποίι.οπττοιιιιιιο. πιιιιι οιιιιιι οίιοι οποιο

οιιΒιπιιιο το”, ποιοι Ροττοιιι ιιιιιοτο Ριιιιιιιι, ιιι

οοιιιιι:ιτιιιιιπι το ι ίοτι Ριτοτ οι: οτι ποιοι!πιο οίι,

οιι·οιιιπίοι·ιιιιι οπιιιι ότι ιπο, ιιιιιοτ ι=ιιωπο εοι·ι·ο*

ιατιιιιιπι πιο οιιπι ιιι πιιι ο ιπιιιιιιιι ποιοι:: , πιο: οπι

@τι οπιιιει πιο ιιιιιιιιι πιο. Ετοιιιιπ πιο οι.

ΐτοιιιιτιιτο οποιο , οι οιππι οᾶιοπο οιτοιιιπίοιιρτι,

ποοοίίοι·ιο ροτιιτιιι ίιιιιιτιο , νι εοιτοιιιτιο οποοίιτιι _

Ρειτοτπιιιτι. π.. Ιζοιιιτιο ποπ ιιοτοίι οιιΒιπιτι πιο Μ

πιο] πο ποίοιιιτο οπο: οτιειπιιιο μερια «Μο Μπι. @Μάι
ιοάοιπ _ οι που ι;ιιο:πι-ιοιιιο ι)οιιι ποπ ιιι, ποπ τ. Ρίοβ .ο οιισμιιι ιιοιιιιι Μ· απο: ι απο Ροιιιοπο
ρτιοιίιο ποπ οι ιπ τοπιο” οι τοπτιι π ροιιπτοι- Ι

η η; οίι ιιι ι·οιρίπ . τω ιιι ιιοίιιιιτιιπτιιιιι οποιοιιοπίιοποι

“ιω- ποιοι. Ετιχο ποιο τοιοιιο οι εοποορτ:ι οτι: αει·

τοπ, :πιο ιοιοι Ποιοι δε οτοιιτοτοπι ποπ ποιοι πιο·

ΜΡ· οπο. Κοίπ Με· εοπί. ποιο πιο: ιπ το ιιιτοτ ιδοιιιπ ι

8: ετο:ιτιιιιιτιι ποπ ειιιιιιτ ιιιιιιιιι , οιιιιτιιιπιοπ ιιι πο· ι

Μι οοιιεοριιοπο,οιιαιιιι νττοοιιο οι πιο πτείοιπ

ποιο ροίιιιιιιιιι , οι ωπιπιππι τοιτι ιιιοιπ πιο οπο· ι

πιο οτι-πι Μπιτ οοπεοπτο πιο, νοι τιιιιι ροτιοάιο
η πιο οιιιιιποοιιιιι τοι πιο οοποορτο , ποιο ποίιτιο πρι·

ρτοοοπίιοπι ιοίιιοιιιιοτ , οποιοι· απ: οτοιτιιιο ίιτ,πο

_ (πιο πι. @οποιο τοίροιιιιοτι οτιπιπ ροίίιτ ,οιιὸει

πιο ιοιιτιο ιιε οοποορτο ποπ ίιτ ί·-οτιιιιιιιτοτ οποιοι,

ω· ποιο πιο πιο (ριοπιτιιιιιπ 6οπιπιοιπ ποττ-οᾶιοπιιιπ
ἐΜα ο ίοιι ιιι ιιοιίιοάιο οιοιιοτιι· απο ιιιορο. ειιιπι[πρ

εοπεοίίιτ Οτοποι.Ροιιν μι· ιιΕπιτΕιιιι οι «πιο. ισοβ

θ0ιιυδ στο· οι σιιιιιιιιιιι. απομπιιιιιι.·ι ψ οποιοι οποιο σιιιιιιιίϋ:

8.""ιι· Πιεο ι ποιοι: οίΤοιιτιο, δ: οτοτπιτιιε οι Με τοιιιιπ

 
υιιιιοπι πο:πιω οτιπιποιιιι, ποπ ροτοίι πιο ιο- '

ιιτιο,.ίοιι οιιοοιιι ιιιίοιοτιιπι ,νι ίιτριιπιιιι τοιιιιι
πιιι οι·ιΒιιιιι. ι. οι ποτίιοπο Ρτοιιιιτζι:ο πιο ιοιιιτιο, .

ει`ιτιι οποιο τοιοτιιιο ιιιιτιιιιιιιτοι· ιοΓριοιοτ Γιιοιιι οποοποιο , ιο.ιιιο πιτοπιιιτοι $πιτιιτοι ποιοοιπ πιο

ποιοι , πο ποποτιιπι εοποπιτιιιιι :οιΒο ποπ οιιτ ιιιι

πια πιοιιοιλιο ι υπο μι· ιποιιιιιιι τιποτε ποπ

ιιοτ πιοιιοοι ιιοιιιιιτιιιι τ ποιο ποπ οίι ιιιιιιοι· πιο,

:οι μοτιιιι πω, @οι εριπωι 3. τοιιοεοτοτ μι·

πιοι:ιιιπι οποιο :ο οι ντοιοιιο πι· απο: ντ επτ

τοιοτιοοιτι ρτοιιιιοοιιτιι. οι 8ορροίιτοιι:ι ιιι·0οοιιιτ “ι

ιιᾶιοποιιι , οπιο·τοι πιο” οι οποιο οποιοτιιι·ι 8οιι °="ιδ

τοιιτιο οι πιο τιιτοτΞι , ά ποιοι: «πιο οοι·τοιι

τιοπο, ποιο ποοιιιτ πιο :πιτ ιιιτοιιι8ι οπο πιο. Ειπε:

ποοιιιτ Ριτοι οι ι·ιιτιοπο Γοιηιοίιτι ιιιοι·πιτιτο οπο.

ίιιτοι τ, πιιοοιιι ποιοι οι:οιοτιοιοτ ιιιιιιι οοιιοι:ιτιο.

ποπι; πιω ιο οι: ίιΕπο ιπτοιιιεοτοτοτ πιο” οίιο , ιιι

έ- ριιοίίιπιιιηοιι τοπιο ιο οι οτιιιιιιιίιιπ·ιο οίι Ρ.-ιι€ιπιο ι :πιο ιιιτοιιι€οι·οτοτ πο πιο ίορροιιιιιιιι Ραπ” οτ

οιιΓοιιιιιι οιτοι.ε,6: τοίπο&ιιιιι ροι·ι-οπιο, ποπ ποιοι: ν πιο ο ίιιρροίιτιιτιι απο οοπιιιτοοι·οτιιηιιιτοτπιτοτο.

· ' Ι ιιιιοπι οπο τοπιιιΔιοιππο οπωςπιο ίιιπτ, ποπ

η· ιιιιτιιιι, ιιΞιτιιιι πιο ποιοι: πο το οοπτιιιοπιο παπι-ι
:πιο ροτ οάιοποπι, ι μια τοιιιιίιιπόιιιπ. Ποιο ροι ι

ι · ιιι: ρι·οποίζ ίιεπιποιιτιιτ , Ρ:ιττοι·π ποιοι ιοτιτιοιιτοτ

πιίιιπΒοι ιι ?πιο 3 οπο οίι πιο ίοιποιιιτοι· εοτπ πιο; ι

οι πιο ιιι ιοτπιιιιιτοτ οίιο νιιοτπ απο ιιιιο , πιο: ίου

ποιοι ιιιίιιιιΒιιιτοι δ. πιο. `

ι τ αίτιμοπιιετοιει Πάπια: σοοιιπιιαπει

· ο @οι τοΙοιιιω?

πιο οποιο. ιιι ι. «πιο. ιι.ι.ιοΜοι Η ΡΓ0ιπιιι·

ιοπι ιιοιοιιιιιτ .ποιοι οι τ. (πω. ιιίιοιοπιιιιιπ π ποτώ

π” ι)ιοιιιιιι οοιιίιιτιιι οι ιιιιιιπΒιιι ριοριιοιιιιιιιιιι

,ο Ρ Κ ι οι ιι οπο. τω. ο πο, ό· πω" πιο. πιο

πιο τέστ ο ποπ πιο τοιιτιο , ποπ ιιιιιιι οπου ποπ

ιοίοι·ιιιτι ποο ιιιίιιπΒιιιτ, τω ίορτιοπιτ οπττοιιιο. πιο

ιιιᾶπι πιο "ο τοιιο υπο . $·. ιιιοπιιιορ. πο. Π: οι·

τω, ιιιοπτιτοι ποπ οίι Π: πιο τοπικ , ποιο ποπ ιππι

μπι οιιττοιιιι οποιοι τοοιιτοτ:τιιιιι ποιο οπιπο

ιοιιιιιιπιπ ριπιίιιπροιιιτιιι οπο: ιιοτιιιιι. ποιοι τοξο·

απο ποτιμίιπι τοΙτιιιοποπιι οι πο: οι οιιιιιιιι ποπ οι

πιιτιιιιι ,ιοιι ίιιιηιοιιτοιπ : ιεἱτιιτ ίιιροπίιτιι ριιιιιιρ·

ιτιιι :οι ιοιοτιοιιοιπ: απο ποπ ποιοί! οι (ΜΜΜ

ιτοι· εοπιιιτιιιι οιιιοπιιιιοπι ποδι οποιοι ποιοί!

ι ” πιο ποιωπ. ντιπ Διειιιι. μι Ττιιιιτ.ι: δ. οοεοτ,
ι ποτίζιτιο:ι ?πιο πο πιο ?τοπικ νοι οι διιιιιτιιιιι 8.

Μ· (κι ιιι ιο οπο. 2ΕΟπιπιε τοιοτιο τοτπιιππτιιι· :κι ιο

ο -ξ Βιιιιπο οι οποιο οποιο οι ποπ οίΤοιιτ'οι ιιιιι# Μ:

--ιιοιι ποπ τοΐοττοι·, ιιι ποοτοιιιιιπιιτ τοιπιιοτιοπ·ι ιιι

ιο: απο πιοποτιιιπι:ι8ιτιιι··ροτίοπι τοιπιιιιιιπι τοιο

τιοποιπ ιιιτοιιιιι ποτΓοπο Βιιιιπ:ο , οι πιει-στοπ.

πι.

πιο. 1. Σ): Πτι.

ο·

ξ

ι
ι

πιο ιπτοιιιΒιιτοτοι· 8οποιοιιοπι. Πο τοτιοπο πο” Δ οι:

ροιιτι «οι ιποοιπιπιιπιειιιιιιιτιι8 ι οι8ο ιι πατοιπιτπ$ 8'ιιιψιδι

οοπίι:ιτιιιτ [πιο Γοιιιιοίιτιι, οιιοττοτ οι οι τοιιιιΒιιοτ

οοιιιιιιιιπιοιιιιιιιιοπ οτ οι ποιι τοποεπιτ τιιπι πιο.

οιιπιι)ιιτοι·τιιτιι ποπ ίιτ ιπιιπιτι , ποπ οίι πο ιο ε;

οποιο οποιοι ιποοιπιπι.ιπιοιοιιιτιι ί`ιιρροιιιτ οι -

ιοτιιιιτοπιι τοιιιιιιιιο οπιιιιι τοιιιτιο οιιιιιιιτοτ Γι: α.

ιιοτ οι οίίοπτιιιιιι ι απο πο! ποιοι: οι ιιιοοιιιιιιιιιιιο

οποιοι ο πιο οπο. @πιο οιπποπι οοιπτιιιιιιιοιιισιιιοιο

ιοτιι , ιιιιτ ιποοιιιιιιιιπιπιιιιιιτιτοτπ ιιιιι·ιοτιιιι οπιιιιιι

οι ποπ οποιο τοιιιτιο ιιιώπιοπιιιιιιιιιι οίι ιιι οδίιοτ

οι ίι·ιίτιτιοπο ι&ιοι,ιιιι2ΒΡοττι οι Ειιιο ώ :οποιο οΕι

'ι'ιιιιι οιιιι ίι μοι· ιιπρο ιιιιο πτοιιιιάιο $τιιτιτίιε 8

πτοεοποιοτ Βοποτιτιοποπι πιο , τιιιτοτπιτοι οίιιτ

οοτιιιιπιε οπο, οι 8ριι·ιοιιι δ. ιιοιιτ ιιιοιιιι οϋπιιιπιο

οιι·ίπιτιιτιο οᾶιιιιι Ροτιι 8ο πιο ;οιιιο ποιο ποιοι

πιο οιπιιοτπ ιπιοιιο&ιοποπι εοπιιιιιιπιξ8τ ιτιιιι οποι·

»πιο 8ι8ποιοτ Ε'ιιιιιοιι ποπ ίοοιιι,ιο ποιο: πει,

ά ιιιιιοι μοι οοπιι€ νοιιτιοτιοιιι , 8ο νιπι ιιιιτοιιιιιιιιι

οοπιιποποιιι ίριτ:ιτ 3πιτιτοπι 8ο 8. ιιιοπο οι οι·

τοιιιιι εοποτιι·οιιιιιιοιιιτοι οιΒο ποοιιιτ οιιπι οτι

οοπιιιτιιοτο Μοτο· πιο· ιο : ιιιοο .το ιπ τοπικ τοιοτιο

ποπ οοιιίιιτπιτ νιιιιιιι μι· ιο απο ιιιιίοιιιτο , οπο

οι ιιτοτιιιι 8οιιοι·ιι. Οοπιιι·. ιιιιιιιο ιιιοπιιοι: οι: πιο οποιοι

τοτε απο ρτορι·ιο ίιιΡροιιτο ι απο οι ιιοιιοτ οίιο

πιι.πιιιιιι πι:: οιεο ποπ ιιοιιοτ ιτιοιιιιιοτο οιιοιιιιι

οποιοι Βοποτιιι ιιιιοοιιι ποιοι· πιο ιιιοτιτἰτιε , οι

ποιοι οποιο οποιοι εοπι ιιιορτιο Γο ροίιτο,οιιιοι

ιτιετοπτα εό ίιιοι, πιο ιιιιιιι οι επί-ο πιο , πιο: ι·οίδ

ρο6πιι6. 9. Ροι·ιοπιι Φ πιιππωι πιο" ιΜιιιιάΜ .η

πωπω;" τιιωι. οτι τω' τ οπο οποιοι οσοι· πο.

ποιο ποιίοπο πωιιππ ιιι ιπ πιο οιοι:ιπιτιοπο πιο °

ιπιροτιιτιιι τοιοτιο : ιειτοι· οποιοι Ποιοι ποπ

εοπίιιτοιτιιι τοιιιτιοοο. ιιιιπο ιοιιτ. τιτοιιοι:ιιιοιπ 'πιο

τιτικιιιι. Μπ.ιιι ι. πο. πι. πιο οποιοι. ι. ι

δέονιουΑ οι 8'.τιιο. ι°ριιι.ο.40.:ιτ. τ. πω. Ωω· $· Μ."

τιμ”Μαρκ πιοπο. ιιίΒιιιιιιιτιιι , Ροι·ιοπιι Πιπι

ιο.

Οθιωδ.`

· ` 3. ΟτιΒιοπιιι οι ριιιιιοτιπιιιτο ι οι τοιοτιιιιιιιι πι: «Μπι 8: ιιιίτιιιΒιιι ιοιιιιιοπιιιιιι. Υπιιοοπρο

Μα ο πο, οιΡιιοπιιοιπποι Πιο 'οοι·τοιιιτιοοι οι·πο το). πιο Γοπτ..οιτοιιι ιιι ίιπιιιιιιιτιοιιιτοιιιέπιι πιιιιοιι

Ο ο ; απο

 



Ξ:: Β ιιψ.1ιΧ. Οι. [ιιιΜιι!ι ιιιιβέιιιιιιιιι Πἱιιἱιιιιιιιιιι Ριιβιιιιι'ιιιιι.

"Η τ' ΡιοΧΪπΜΠΟ ωιιιιιιιι. Μια: ΤιΒιιιι.ιιφ.78. 8ο ριιιιώριι ριοιἰιιιειιιἱι ν: Με μι· Γρἰιε:ἱοιιει:ι

ἔδ·

δ( @αν ω πωιιι ριιι(οικιιιιικοιιιιιιι&ιιι Ραπ·Μ πινω, πω:

Θ" Ρ'"”.'" κι: Μπακ, 6°μιιΜι 8. κι: νιιιιιιηιιι ιι|οιιιιι. Ε: Μι:

· ΜΗ:: Νέο Μ:Μ: ιιιιιικιιΐ ιιιβιιιιιι μα! Μιιιιικιικ|ιιιιι;

ό· ιιι.ΙΝΕ ιιιιιιισιιιι:47:2,ιμοιιι8 [ο βια:: Εκ Ειοι:Βιι. Μ::

πι. π: οι :οιΜο ιιινωιω, ιιἐῇ μι: Μπι· :β Μια.

ΠΜ:: :β ΗΜ. Β: ιΞιιιὸ ςιιοιι‹ι όιιιιιι&ιοιι0ιιι [κιβ

ιιίιιιιιι ιιιιιιιι 7ι·[ιιικει , ιιιι]υ.ι58.ινιρ_3. :πιω Πι:: ει::

:Ντιπ πονάει: ; ιιιιοιιι ι:οιιιιιιιι:ιοικιτι πι:: ιισιι

ι:ειιιι :μια μπαι , ιιι 0ιωιιιι ριιιιειριιιιιι ι:οιιιιι:ιι

ιιιιιιιιι ιι0:ι€πΒ :και :πιο Διιιιιιαιω. 8€ιὶ ω:

:μιά Π: ὸςιιο‹: , ιωεω ω:: ω. $ιο:2 Μό οι: ΡήΠ-.

ι:ιριιιιιιι ά'ιδιιιΒιιι·ιι: , δ: ι:οιιαιιιι€ιιι·ιιι Βιιιιιιιε. Β:

«οικω :πιο πιω:: ιιιιιιΜιιι ιιιιιιιιι. Κα! ι::ιιιιιι :ιο

ειιιι: Νιιιιιι: Ραι[οιιιι Νησί: άι. Ρίσιιιιιιιι. έ: 19.

Επι:: Μι:: οι: Μινι. [κό/ΕΜΗ , ό· ριοριιιιιιιι. Β:

Φωτ:: μι; νιιιοιι:ι ΡΜ:: πω», έ: ρ·ιιισιμιιιι·ι [και

Μ:: νικανε ιιιιιΙΙὲμιιἄ ,αν ιιΙαιισιιιι ιΜάιιιιιιιιιιιιι , :κι

[ιᾶ·. ι. Εδω:: ιΒιι:. ι:οΠιΒιιιιι. ι: ο: Ποιι:Τοκι. Π. να:: ιιδιιιιιιιι ιιιι|ιορ:ιδ:ο Ρ:ι:οι ά ΡΜ:: ἰιι ι·ι:ιοιιο

Ν·8Ριωιοω ορροιιιιιι:ιιι ιιιιιιι ι:: δει: εοιιπἔιιἰὰοιιι (ΜΝ.

@ή οπο: Δ: ρισριιι:ιιιΒιιι :Με ιιΒίοιιιιιι , :καιρο

810042? μι:: Με:: ικιΐοιικ Πιιιιιιι ορροιιιιειι:ιιι :πιει

ιο_ ιι.›ιι Ε:: :πισω ιε!ιι:ιοιιιι , ω: οι·5Βιιιιι, νε! νι:

μη:: ριοι!ιι&ιιιιι:; ιιι ια:ισιιε ιινιωΜίιι8: [πω.

εφ ι Ριοιιυι:ιιιιιιι ν: μιά. Νιιιιι Μ. [ο ιιιιβει:ιιι

μ· ιιο:ιιιι:: Με: ιιΒι-οΙιι:.ι: ιιι ιιιιοιιιι τοιιΠιιιι:ιιιιι

ρω· ο::8.:ιιιιι ,Παπ ό: ιιειωτι :πιω ριιιοιιιιιιιι 8:

Βιιιιιιο :ιι ι·ιιιιοιιι: αιωιιιιιωιιι Ρειιιιιιι8: ΡιΙιιιιιιι

ό: ιιιίιιιιΒιι0ιιόί Ξ δριιί:ιι 5.Π:::: :σε ιιοιι ορροιιά:

οι ιο!ιι:ιιιιἱ·. Α: ω: ιιοιιιιε 7:12 ιαιιο ιιιιιιιέ:ιιιιι. ροΠἱ:

:ιι Βιιιιιιι: ιο:ιθ:ιιιιειι: ιιιρροίι:ιιιιι ιιι:οιιιιιιιιιιιτ.ω :Μια πιώ

Με, που ΓοΙΓιι:ιι ιιιΐρε&ιι ρειΓοιισιιισιι ιεΙιι:ἰιιι·Ἑ ορ- ° .$"""ω·

ΡοΠ:τε , κι :Μπι ιείΡοέΣιι Ρ:::Όιι8 ιεΙιιιιιιέ ορ

μοίἱιιω, δ:: ιισιι ΡοίΕι :πιο ιιΙιιιιια ὁ ιιΒίοΙιιιιιι:οιιθιο

:πιο ιιιΡΡοιιωω ιιιι:οιιιιιιιιιιίεεωι: ιιιΐριιθιι ω:: Γ·

ι:ιιιιιιιιιι ρει·Γοιιαι Ναιιι ςιιὸιιὸε :ιδιο ίιιι:ιροΠ

:μια πιο: σιιιβιιιιιιιιιι Μάικ ριι[οικ. Βι°Βο ιιοιι τ :ιι- απ:: Οιιιιιιιιιιι εοιιί:ιιιιαιιιι ιιιιοιιιιιιιιιιιαΕΞΙο μι·

:Μι Νιι1:ιοικι ριιΓοιιιιι Βιιιιιιιιιιιι:ι.ιΒιιιιιιι , Γι:: ίση. ιε!ιιιιιιἔ ορροϋια και :οΠιιιιι, :μια πω:

Βοιών.
::ιιιιιι ωιιιιιωιιω. Οοιιιιιιιι. ιιι.ῇ·ιβι8ι Με:: , πι! ι:οιιΜ:ιιιιιιι ιιιιιοιιιιιιιιιιιι:ειιιΙε οιἰιιιιι ω:: ριιιΓο

ιιΝιιάιιι Ριιιοι:Ιΐο ,ριιιιιι:ι επ8:1::Διπ εοπιιιιιιιιΞδ© πι: ιιόιι ιιιιιιιιιἐ ορροιιταμι ω: εοιισερ:ιι Γιιο

ρα:οιιιιιαιι:ιιι. Ε: όιιιιιτιιιο Ροιιιιιωι ιι:Ηιιιιιιι , Η· που :ι:ρι18:12:, ν: Με: Γιιρρο ιιιιιιι ΒΜιιιιιιι σου·

ΕΝΩ: Μ:: ΗΜ ισιιιιιιιιιιιιιιιι·ε·, :μια :ΠΕ :ΜΜΜ ιιιωι ιιιι6ιιιιιιιια.Βιιο μι· ριορι·ιε:ιιι€ σ.Βίο!ιι::ιιιι. _

Π πισω ρειιιιιιι και: ιοιιΠιιιιοι::ιιι Μην:: :πο- Ο0ιι6ι:18. ροΠε: Σ: Ρειΐοιιἐ ΡΔ:ιἱι ιιι:‹ι·ιἰ ι:Γρεάιιι οιιιι|ιιιπ:

ριιωι:ι_ι6ΐοιιιιιι,ιιω :Με Ξιι ω“των Μι :οπι- α:: Η1ιιιιιι. 8: ιαΙιιιιιιιι Με :πιο :κι φαω Μια.

πινω, 8:,ρκειιιιιιιι ι 0090: οιιιιιια εοιιιιιιιιιιιαιιιι: ως: ορΡοιιι:ιιι $ριιι:ιιι δ. ΐοιὶ ιιι ω: σει-ιι κά»

Ρι!ιο,ριιιιιιιι :κι Ρα:Πειιι; Η ςιιιό0:1ιιιοιι οοιιιιιιιι- ιι:: Ραπ: ιιιιιιιιισιι ιιοιιίιἰιιιιιιἰιι ιιιιἱοιιι: ρειΓοιια `

ιιιι:ιιιν:ιΙΙι ρισμιο:ιιισιιι ιιΒιιιιιιιιιιιι, ειιιἐ ωιιιιιωι. ςΗΠΪΠᾶΣ ὁ ιιειιιιιια δριιιιιιι δ. 8: ιιοιι Ρετ Ρνομι.._

των· @ΜΒΜ ιιισοιιιιιιιιιιιωΒΒιε ειιι:οιιιΐωρροιιιιι. :παπι ινΙιιιιιι5, ι:ίιιιι ΗΜ Γιιρροιιειαιιτ Και ιιιιιιιιιι.

δ* ΡΜ:: ε. Πει·ιι:ιοιιο ροιἴιιιιο :Η ιιιιτοιιιιιιιιιιιιι

Ρι.[ωι.λ Μπι:: ω:: ιιιιισιιι ρει:Σάιο ιιιιίοΙιιιιιιιι Παοκ:

μω μη» εοιιιιιιιιιιιιώΒιι :τι ιιιιιιι ώς:: 00ικ:Ρ:ιιιιι Θυμι

Μ", Μ” ά:ιιι Πιιιιιιια:ιιι ,σοι ιιοιι ιεριιΒιιιι:-τοιιιιιιιιιιιτιιιι;

'°”ΪΈ"' οιιιΔιε ιιιιιρρο ιιιοοιιιιιιιιιιιαιώιΙιιιιε οι:: ά: ω: Πιπι

ε" :α:ιοιιςφιδ ι·ι·ι1ιιιιιια:ιιι :Η αι·ιιιπι Βιιιιιιε :κτίσο

:ιοιιιιιιιιι ει: ορροίι:ιοικ ιιιιιιιιιιί: :πιω , ω: ιι::

ρα·Γ:&ιοιιιισι ιιιιιο!ιια:: :ιι Οσο :ΜΒ πο” ΡΩΜΗ: ει·

ει: ι·ιοαΠ.ιιιι$ ω: ροι:ειιοι·. Νου ιει:ιιι Ροίΐιιιιι:

μία:: Πιιιιιιιι: οι:ιιΓοιιι:ισ ρι·οριιε:ι:ιιιιιο τοιιί:ιιιι.

Αω0,πά"σ. οοιιδιιιιαιι: 6ο:: :Μο ειιιοτιιο:ι :Χ Μιά: ό· Αιι[οίιπ;

'ο ρωιι.ιιιι Πιιιιιιισιι ωφιιω. ιι. :οι Βιιιιιιιιιιιιι

οι: @κι ΜΜΜ. ω: Μ. οΦιιὶιι Μιιιισιιιρρροβιύο. ΟΜΕ.

.ω ΜΜΜ. είν» :ο βιιι. 8ινιάκωιοικε Πισω.: τ:: ιιιιιιιέ κι

άιΠιοει::ιιιαιτ , :ισα ΜΒΜ οι» :Πιιιιιίι_ ιι :μπι 0:::Αιιι

ιιιιιιιιξι:ιιιιιιι Μ:: ριιιώιι:ι1ιιιιιιιώΓοιιιω,Μ «Η

> ἱ :κι ό: “Παπ ν κι:: δ: ριοριιιΞ ιιι:εωνιι:ια , ιιοιι

ιιιοἀὸ :μι ιάιιι·ιιιιιιιι ρνιιόιιιιρωνέ:ϋ ειιιιίιιιιι:ιι,

Μ: :Μινι ιιιιια ιιιιιιαιιιιιιι , ν: :οιιιιιιιι:ιιι ιιιί:ιιιάα

μ. · νικ Με Π. που νιάει:ιιι ιεριιειιιιιι , ικιΓοιιιιι

@Μι ν: Βιιιιιιιιι 4:οιιιιιιυι μαι ιινιιιιιιιιιε ιιι:οίοιιι:ιε , δ: σ·

|ἰ'·°ἶ""'°ι ιιιιιιιόεισι ριοριία.ι:ιΒιιιιιιιι:ιιιιε ιιιιιισιιιιιι:ιΒιιι

ιιοιιέε ω» ι:οιιιιιιιιιιειρει :Με ριοριιαι:α8 :Λίο

το:: απ” :Με θέλει Ρετ:: δ: ΗΜ: οοιιίΒιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιοιιοραίοιιαιρα ρι:ειιιιι.ει:6 8: Μιιιιιιιιειιι , μι·

φ:: :απο που ιιρροιιιιιι:ιιι ιο!αιιι.ι€ $ριιι:οι δ.

Νικο :κι επι ιιιιιιιιιι ιι:ιοι.ιιιιιι οριιοιιιιιιιιιι:ο!ιω

0:16 3Ριιι:::ιδ. ρειιιιια- 00:ιαιτι.ιιιιι:ιιι· μοι:ιιιιιιιιιι

μιωμιω ριοι1ιι&ιιιιι ο Μάικ: ει: πο:: οοιιίδιιιιιιιι·

Μ:: ριοιιιιιιιιιι·ι ριιιιι:ἱιιἰἱἱ.ιριοιὶιιᾶιι:ιιιιιι $ριιιιιι.ε δ.

:κι :κι νιιιιιιιιιιιι ιζιιιιιιιιιιιιιι:::Βο μι· ικα, 8: ιιοιι

:κι Β:ι:ειιιι:Αιτιιι 8: 5Η.ιιιαιι€ιε!ιιιιιδ οιιρσιιιιιιιιιι

διιιιιιιιι δ. ()ιιιιΕι·.Μώ μι· :Ριωιιωκω ιαιωω

Ριικιβι Ειιιιι:ιιυιιορροιιιιιιωι ω:: :Β :ιι ιιιιιο

ιι:$ριι.·ιωιιι ,φπα ριιιηιιιιι.ι:ιοιιιιιιιι Με Ρει::·Η:0ιι

Πι:0ι:ιιιι·ιιοκιωιι μιιιωμιιω·Ειιιι ,Με ?Πέσε Ριι

:ιιιι Όψει; Ιιεε:·Ρ.ιιιιι οικω: ιιοιΡιι:οιπίτιι

:αν 8: Βιιιιιιοιιωι :πιο :ηροι:αιιιιιιιδιιιιιιτιιιδ,_ισ

ισιιοιιο ιιεια:ιοιιιι μι:: ωιειωι Ο νε! "και :ο

διιωΜιοςιρ0ιιιιιιιιι: “πι” ιιιιι:ιοιιι !ινροΚ

πωπω:

αμκ,

σιιιι[Μπ

β·

Μ::

Διὶ Ριοιιοιι:ιιιιιι ιδιιΕειιΙ. Μ. ιιιιιειιιιιιι :Πο :ΜΒ 5.::

οι·ιιιιι:ιι Με: ΡιιιΓώ:ιοιιωι άιιιιιιιιιιι εΒΓοΙιι::ιιιι δ: οψιν».

ιιιίιιεθιιιιαι:ι: ιιιιἱ:ι Ρει·&&ισ Δβίοιιι:ε , ι:ίιιιι οι σου: Μ” ρω.

:ορια Πιο Με:: Ρωειιιωκω ι3ωριιιιια ΠιιιΡΙΕι::ιιι ἄΡΜ" "άι

δ: ιιιιιιιι:.πιι :ιι απο: μια:: , ιιιιΠιιιι οι: ιιιι:ιιιιι κι "”
όιΠιιιι5:Εοιιι:ιτι πωπω: μια:: λ ιιᾶοιιιιςιιε :Μι/Ϊ ι

ριιιΐι:&:ιοιιη ιιιιι:ιι Με ιρΓο Μ:: Ω:: ιιιΒιιιιιι Πιπ

ριιι:ι:ει, :ιι ἱιι οιιιιιι μπει:: Α: πώ ριιιίεάιοιεί- κ

ροάιιια , είιιιι ε: Πιο οοιιοιιρ:ιι ιιιιιι·ιάι:ιιιιιο ποπ

Μαι: ικιΓ:&ιοιιιιιιι ΠιιιΡΙΕι:ιιιιιιιΒιιιιιιιιι δ: ιιι οπι

ιιι μικτών:: ιιι νιιο ιιιιιιιιιιιιι; Ρι:ειιιἱ::ιι “ω ιό

Ιίιιιι ώς:: ρι:ιιι:&ιοικιιι ιιιΒιιι:ιιιιι :ιι απ:: ΡΩΜΗ

ιιιιιιιε , ΗΙιιιιιο ιιι μπει: ΗΙιιιιοιιιι ι Ρωι:ιο κι εε.

Πθ;Ω ρ.ι:Πιιε ρ:οι:εωαιι:; που ιὶιιἱιιιι ιιιιιιιιιιιι :αι

Ι:ιτι ιιιιιιιιαιωε λ ίιι5 ορΡοιἰιἔι ι::ιιιιιιιιιοιιε, ριιΕ·

ιιΐι08ιΒιιιο,·8ι :ει·ιιιιιιο ιοιιιιάσ :οιιι·ιΒιι:ξι ι Η::

πω:: α:: οιιροίἱιἐ ειιιιοΕι:ιοιιιι ,ιιιιΠῖιιὲ οιιΒιιιιι_ 6:'· `

:ι:ιιιιιιιο ριοὰιιᾶο ιιιιιι:ιιιιιιιιι ω: Με ιισιι ριι8.

πι: :σαι ιιιιιιιέι ριιιίν&ιοιιιι ι: :πάπια ,!ίιιιιιιιιω

:ή νιιιιιιι :.ιιιιιιιιι μου: ιιιι::έ:ιοιιιε. Ειιιο :μυω

υιε :ι:ιιιιιιιιιι 8: ιι|ιιι:ιο :πιο ιιίρισιιιι ίΡιιιι:ιοιιοπι

"και, ν: οριιοΒιιιιι οοιιιιιιιιιοιιιιιι , ν: οιιΒΞιιοιπ

ΡιιίΠιιιιιι.82 ::ιιιιιιιιιιΠι ριοιιιιέ:6 (οιιιιιΙιιιιι; (ιιιιιιι

ΜΒ Με ιιιιοιιι: :”οιιιιιιΙι Η:: ιείριειιιιιιιιι ιιιιιιιιιι δ.

' ἶι°“ἰ0:ιἔ#ᾶΪ”ιἱ › Με ὰ Μια: 8: Ριιιο. ν: Γριιιιιοιά

σιιιιι":τι,) ιιιιικιι ιεΐριοι: Με ιιιιιιαΙιιοι, 8: ν:

μιιιώριιιιιι από. @Με ριιιιιιιι:ιιι 8: ΕΙια:ιο , ιιιιλ

πω:: :Ι:,:ΙΙΒιι:ιιιιι:ει ::::Βιι::: ι·εΓΡιι:ειιι ισόιαιΙΞ-?

τα, ν: ρωις:Ριιιω 480ιιιιια::ϋ Ιμιιι:ιοιιο ιιέι:ιιιίι._

ν: ριιιιιΜο μ: 8ριιιιιιε 8. ιιιοαιΠοιιωι ,οιιιιιοἱ

πιώ :ώ :Πα :πάει άιΠιιιΒιιι. να:: Με ιοάιοι|ίο

ορρού:ιο οι επι: ιιι 0ιιιωιι_ ν: πιο.ΜΜΜ ιέΔιίτε:

ιιιιιιιιιειιι ρο:Πιιιι Μια. ΟοιιΠ::ιωιι:ειιι :Με ω: 4.:

μι:: ορριιίιιιο, ν: μια ΐιιρροΒιιιιιι οΙΐοιι:ιαΙιιοι ει· και::

:να Ρ:0Χι:13ιιι1ι ριιαἱριιιιιιιιιοιὶιιᾶιιιιιω :Με κι· ΨΡώ-:ϋ ν:

Μπι, 8: ρια:::αι ν: Π: Με !ιγροί:Διπιιιιι Μινι;Ψ” β.
ιΜιι:ιι::ι :ή “Και :ιιιιιιιιιἐ ιοάιιωωμω, 8|ς μ. Α

:οι 8: ιιι1ιω, ν: ι.ι!ιιι(ιιιηιο ιτε (ιιιιι,:ΠιιιιιιιΙι:οι:ι:.

Εν!" 0:0%ιιιιδ Μ:: :ι:οιιιιάιιιιιιιι δριιι:ιιι δ. Μ::

:δι ην: ιιιριιιιιιιιιιιιιι €0ΠΡ“Π88:0Φ οι: ιιιιιιιίιιιοιι;

::ιιιιιιιιιιιι



ΧΧ. Όι [σκιά2·υαβικάιισ ΒΜιιΜΜιιΡαβωιαω: Μ.

τοι·πιιιιιιιιι ρισάιιατιάιιω. ΠοΗάιι Ηιιἰιιε ι·:ιόιι::ι- ντ ι:οικερτιι ριεει:άιι8αιοι·ιτιοιι€, νιωιετοἱιι Πώ
π. ορροθήοιιί: Γρἰυιιιἰο πάπια και αιιιωμιωι Π

- - Γσηιιιιιιι.Ηοσ φωσ [ΜΜΕ. ιιιισ ρ.ι&6 ειι!ειιι Μ;»

` δ ?πιο 82 ?Πιο , φπα πο: Μπι· €ιιίΒιι ΗΜ”. πιο ρεαΐοπιι·ικοιιΜτιιατά ιι€ωνι εοιιΠιιυιι,ςιιιιι

ν: ρι·οπιι·ικιο·ι νωτ- μ·οιωθίικιιιι ΡιΙἱῇι, Με “Με τοπικ ω ι:Πϋ Ιιγρο'ίΒιιιεο ιι:Ι8ιιιιο οι·ι1ιιιι: ι·ιτιοιιι:

ΐΡ'8 ίβίι·ιιιο αθώα «Μιὰ μιτωιιαιωπν,·νε !ινροΦ ρι·:ι·ι:εώι Βοιιιιιαιοιιοιιητώπι,ηι1ιτειιιιε ιιι π. τιι- μ

Ιμιισιιπι ‹ι›ιιιΡΙει:ιειιτιιω π! μοι!ιισ6άιι-πι ΡΕΚιιιιι. ι Ι.ιιιιιο Βοοοιπάοιιειιιακπειι:έ ΐιιϋίοςιιΝ:ιιι·. ΕΠ ω·

δικΓινιάτω Ροκ-ι· !”ιιρΡοιιιιιπ €0ι1ιΡ|ε€ἐ οοιιΜιιιιιιι απο ιν:Μοιο ν.τ :απειρα δι: ιικει·ειιιι ιιι ιιο&ιιιι5 €14

8ειιι·ι ιιι νἰιτιιιε ρωόσεεοάι . φωτο ιιι ωιω« Με- . έει.οιι(Ιειιιίοι·ιΜ ἰιιιιιιιὶἀιιιἱι: πατησει, ιιπροιΜΜ Μ·

ΜΜΜ: οι·όισε:ιάΐΝιιιιιι Ρετ ΐοιιιιιι ρεντοιιιιιαιεω. ρ!ιι:ἱ :πωσ Βεπιθι:ατιάΕ ιιιιιει·Το , 86 Πισιιιιάϋπι Μέ

Πάθη ειιιίδειιι ωεωει ορροδιιοιι5: "Νικο που οοιιίιιιυιιιδιιιιιιι ρι:ι·ΐοπε. δι ΐεείΗν.ιιπ ΜΒ ια!ιιιιιιιισι

ά-ΗιπΒιιεκτυι· ὁ Βρδιιιτιο 3. ιιι ειδα ιιιιο ιΙΒιιιτι ιιοιι- ειιιίξ1εω , ισα νι νιιιιιιιιιιιο ρτηίΙσι Μαιο μια ?οτ

Ριον!ναι·ετ :ςιιιαθιΠιιω πο: Ρι·οάικοινι, “Με”. ΜΜΜ· ; @πιο ν: ι:οιιεεμιι πιο Βικιωιιιοικω ἰιι

μια · @ιπιιοιινω ιιΩιιιιιφ , νι Ριοιιιιιιωι ω. Π· ω. ιιι!ιιιιιιο ιΥΡοιιωω° , ιιΙιαιιιωπειιοι:ιαι ροζ! '

Μπι ρτο:Σιιαικ”, ιιιοι!ιπιιιο εμέ Π!! σΡροιιστωιιτ, 8αιιετιιιιοιιιιιτι ιιι επει::Ι:ιτι·ιιο οκετεἱιι):. δω ι:οιιιι·α ' 46;

ιι. νι ΐοτιιιιιΙο :σι·ιεΒιιιιιιιιιι. Διὶ ν!ιι ποοι;ιι·ιη.ιΜο,ιιι- ΙΙᾶΠΕΊΒΠΠ οω_ ι. ΐοτιιιιιιιι ι::ιιιι·αι·ε “Μ” :ιάιιιιι @Με ι.

Μ °.ΜΜ ώ Ρη·ροιΙΜΠ , Μερά :πιο ι·εΓρεάιιω ιιιΜτιωτ ὰ ωκωιωι, ωωεω είὶ·, ςιιἑιαιοοιιἴ:ιτιιἰ!'ἰίιιιιτιι

°Μ!""· Ριιιετιιιιιιιο , :ο ᾶ:Βιιιᾶιιαι ιι·Εμιία&ιοιιοω σπαθ:ιιιτι ίοι·ιιιιι!ειιι.θειιτ α!!κόιικιιι εκι:ι·ι:ετι:1ϊιιιιιι

ιεἴρεᾶἱιιιιιιι , ΠιΜή αιμα :ΜΜΜορροίἰ- ιπορι·ιιιιιι Α&ιιιτιοιι·ι:α ίιιὸἱοᾶιιιιηοίωιιιό ιαιόοι·ε

ω” , μαμα ιωιι:ιτιοιποιιι ιιι! πισω τετιτὶιπι μ· ' ίοι·ιιιο.Ιιτει· ινΙΒιιιτι: Γιά .62εω ίοι·ιι·ιιΙἱ: τεΙαιιοιιιε.
πι” Ρειίι&ιοιιιιι. Ναι» ιιι σο αΐιι ρειιΐοάιο ι·είικ- η νι ιιεΙιιτἱο άι: , κι ι:σιιίιιιιιιιτε αΙἰΨιἱιὶ ιιιιιιιιειΙιτει ιι:

ω... ραιεπιιιπιε , :ο ενΜφο ιιΜΙΙ.ι ιιιιΜπωι ι8τι1τιμΪι1ιΡΙἱεΩἱ8ἶΕυι° εοιιοἱροιι: Ριτετιιἱιαιειιι σου·

τεΐρο&ιι: ει! Πιιιιαι,οικιόοτει μιία&ιιι ενόΙΝιιω,ω Μαιο ραίοιιο.ιιι ?πιώ , Βάι ωφτι:ίιδ Μισο: ι

ιποιιιιιο ιι=ιεσμπ :ΜΜΜ ομΡοΠιιοιψ ω ριπ(0- ται·ιιιιο.ιΒ. 8οιΙΙ:ιιιι ωΡΗΞιιιιι ποπ τείειτι: , είιω ά:

πω. εμενα. 8. Νιιτι 0ο ιΡΓοιυπε Εοι·ιτροιίΐε&ιο Π: ΐοιιιιιιΠι ιιΕΕ&ιιε Μια: , τιιιι:πι που Ροιοίι ποπ

ΜΜΜ δ: @Μαιο ίπ :Μικτό Βιιιι.·νει ατιζιιο Μιὰ ε:ει:ει·ι:ὶιι ίιιρΡώιο ·, (11ιδ6ϊ ιιιιιιιύ.-ιώ 8: ΈστωΔΠ·

  

τω:: -ιιιιΙΗ. :ΠΠ Ρειίςιβιοικι μωβ: Μϋπο ορροίι- κι· ι:οι1ΜΗΜ. α.. Χε!:ιιιο ιιι ι:οιιση:αι άοιιιιιΜιιι· _

' '.%Πωρ ' *ί · τ ._ :οι ..ων ιιπεεΙΙιιάιιτοοειριωιε, δ: ΙΒιιΙπιόικοττ ι:Μ"η ή

' α· °· ' · Δ λ Ωω.. υι-ιπετοιιίι,θειι: κι ιιι Η ΐιι οκἰίὶειιι. 6; νε

 

8.ώ πϋίωκ “Μ” 6.8” ω-.Ήιω18 σωωςο8ιιιιιοιιιι. 8ο ι·ι:Ιιιιιο στ” απ

.- . κ ΔΕ σ · .· ι η Η ν “ΜΜΕ Ι.νροά:ιίιω Όωιιιιιιι,ιιιιιιιοιιω ιαωιιιιιιεθ

Δ' "Ά" ·" -. ΡθέτβιΜ8. · ° ιιοΙΕι·αι ι:οΒιιιτιοιιιιι Μ! ιιιιἐ :Με εἰ! ω Γι:ίρτιω μι·

Θ· Ά ι Β . το κι ιπάερειιάωτοτ ὲ Μινι σοιιοομἰοιιε; οσοι ί

ιΜ'42·-_ ΒΙιτι ο ὰιιἱιασἱαιἰο ΡειΝΜιτάω1)ΡΡΟΠ|Ε ΡΗ· ιιιι· ιιι ι:οιιιτερτο. , Γιά νι "ω". ριιιΓοκιαπι :ση ἱ- `

° """· Ιοπιιιιι Ριπή: Εφ @και πω: μα· ω.. Οοιι5ι·ιιι. Η ιιιιοΙΙοβ:ιιε νει·ξ ονιιιοιριιιι!.ηιιοι! αιι[ΜΣΕ.

. Μι "Μπι τωΠιιιιιικ , ορια ιιιιΙΙσπι ροιλ0·- 5 μια και ΡειΓοικιιιι Μινι: ι:οιιίιιιιιιι , ΒιιιιιΠρ «Πι _

Ε. ι·ιιιιι:οιιβτιιιιωιι ρομιθ1ιιιισι ρω. Αστειο. μισά.. Ριιιενιιϊω ίσειιιιάιΒιιι Με κιιιιιιιιιιι*ριιιοιπωιιι;, δ. ' '

'- ω: Μαιο ρατειιι5ιμία ειιιιίηιιιιιιι· ιι%οπΦω 8076· [Μετα 2ειο:ἱίἱοιιε,ἰτιιΜΜΜ Μιά ιι!ιιιιι”εΙΤι: οικι

ἴ . πιιιιιιἰε. (5ιιι·ιιιι·ιιι ιιιιοιωιιιρ σοκ ρσιι6ιω.ιιιιά οιΡι Δαιιει ρειΓοιιιιιι ι:οιι0ιωι:η. ' - _' __ν - Βιι·ινιιιιάιι(ιιι ενω: νὰ. ΐσΙίιπι ΜΗ- Τ Ε κ Ή η αρ"Ι.ιιι ι.ιιι|Ι.ιά. ιι.ι.ι.2. Ριιιιι.ιιι. Δ;

, ως ιιι ροκ σου Μπι” πω: ταηιιι:ι> ρ€1Γ0ΜΜιοπ ειιοι._ςοοι.σ.26.Μισιιιιί0.ΜοΜΜπι.τειωιο1ιοσι Βιιιιιιιω ._ 8,,,,_

. ΡΝιιτώιιιι€. τω οοι98 ιιιιιιωτ σιΒιιιετιι. κι φανει οοπιιιιιιοτι: Ρετίοιιαπι ΡοινιΈΒοπ Μι αρπεΕ8 ΜΜΟ· `

ι:οιιΓαιιιιιιιι καΙιιιΕοιρ ι ριιΓουι!ιωιι ιπιεισάιιιιιε πι: νωειιοιικ Γειὶ @πιο Κι ΙΙ‹ιιιῇο Ιικοιιιιιιιιιιι.. ·

ΜΝΗΜΗ Με. Ρι·ορωι ιιιικιΜΒο. ναι:ιαιιι. ει!» αιωΙία, ω.. «ζω. τειιιηιιι.= ρι·ιιιικιιιι Β€ΜΙατἰσπΩιΩ,β '

ιρβόιὶ Μπι ι8ιιιιιιιἘἄ ριοκιιιιιι 8: ΕοιιιιιιΗ ιιιισιιωμΒ ιιιιΙΙιιω ιωιωπ ιο!μάιιι:ιάιιι οοικοιι€ιιιιιιι. @ιζ

φα Βιιιιιιο ι·αΙιιτισιιει ραΓοινιι εσιιθιιιιιιοι. νι Πο 6οιιειριιιιι νι ιιιιἱι! _ _ οΙιιιιιω·ιι 4 Μα!ιαιιε Δ

. ?τι πω Γειιι. Μισο”. ιιι ι. Μι.26ιςση. ιθϊι·- Μ· ει! ι ·ι·ι1ιἱιιιιιιι. Λὰὸἱι ΜωΞειι. Ρωιιιιιιιι

ι. πιιιιιιιε,ΠΕυιιω ρα'ΟΜε οοιιΜιιιι 88 ιΜὶὶιιΒιιἰ Ν· ΜΒ?απο ιῖιιἐἰιιιιιι τοιιΒιοιιι ιιιΜεω ιιι “Το @έ °

Ι:ιιιοιιιΒιι: ΜΒ ωιωω οιιΒιιιιι. Ρυπάπιιιιιειιω> ...ΜΜΟ Μ:ΗΜιιιο, ιιοικιιιιιι 88111811 ΔιιιιιιΕωι

τωριε οι·ιΒιιιο , ωφο48ειιι ιιίὶ ω [ΜΜΜ ιιιι:Ηι80· ?Ήιο, πολι ὁ ?Πιο πω. ιὶιίὶἰιι8ιιἰτιιι° .ι Πω Ρα κά»

κι ροιίοιιιιιιπι μ1ιιιι.Πιιι6; Με Ποστ ιιι Οσο ιι:δοπι Μπι κιιιιΕυέ: ορροΒιιιιι ο :με ε!! ἱρίει Ρπειιιιιιιι.

Π: οι·ιιιιιιιιι . 8: π! ΜΜΜ το :τή ι Η Μπιτ ειιιιΜἱ “ιιι εκμαΜ ι·.·ιιιοιια Ρειαι·ιιιιιιιι οτιειπσπι @στή-Φ

ίοιιιιιΗιοι ειιιιίιιιιιιι μετΙοιπισ ο «τι οιιεοι. Αιικαιιι φωτια Ριιιιιιιιιιι. «Μη ιιι Βιιιἰιιἱε ιιι;"ε Γιι φω- _ σ; . έ

ριοΒ.ΓυΜαιιι οι·ιΒιιιι: ριιιιοΜΙιέιιιω.ιο!Ιιιιιι ω.. Βια ε:: ι.ι:ιιιιτ3 κι πι:: Δ»Γιιιιιιιιιι=ι δ: ιοίρεῷιιιιιιιι, ΡΜ. «μι.

ιιι: ιιι οι·ιΒιιιιι ίωιιιιιιι: ι:οιιιιδ "Μι ιιιΜιιιιδ ισδοιἰσ·ν Μ! Μή ιιιιοικ , «μια “πάθω και ίἱιιιρΙιειΠἰΐ£ιιτ

Με και ιιιιι:οΙΤιι·ιέι ιοΠιιιιτ οιἰεσ: ημων οι @αν που ιιοικιμάι νιι6ίοΙιιιιωιμιιιοιιιιι μαθει πινω: οι.

80Ι:ιιἱο ΐοιιιιι!ιτει τοιιίΠιιιιι ρειίοι·ι:ιι ΜΜΜ. . πω: αϋίοιιιιμωιιι!εω εοιιι:ιριι ν: ι·ε!Μιιαπι, φω

- .._4_ Ηαικ (απ. ιπιιιιιΒιιιιι 84 Ρόδι, ι. μ. οιιι..ιο.αι.α :πιωμαπα πω” Ματια το!πίδιι:Ε; μπαι Μιάν

3.Τΐωπιιισ ςιιιι ρι·ιιισιιι!ιιιιι ωιιΜιιιειιε ωωρι ω... τι ισ· 10&ιι5 αιιώνα: Ρ.ιεειιοωω-ωιιιωω οοιιι:ιρφι·ε

Μ” ειω··· ιι·ιοΓικιιιιι 8: β€ταιιιιοπι π. ιαιρΓι. Μιιιι..ιι . «τωτ τω. :πισω ιΜάιιιξ ηιι€ι€τιιιι ΡτΩΠει: πωπω Μ·

ω... ω»!”· @Ματ εσιιι:ιρι νι ίοι·τικι Μπι επι "ή ι:οπιιιιιιιμ πιω Ιιγρσίιωαιιάεω αιιιειριιιο μοιεΠ: Μ: ενιιτείεἄ

"Μ (δημ: ιιιικιιι απ: ι:οικιριιιιι ν: "πιο ιιιιιιιιίαιαι δι ικιιιοιιι: ιαΙιιιιιιι , ιιιι.ιιαιιιε ι::ιει·οοι πω" τι "αν

Ρι:ΗΜτιετικ ιιι ισ Με οτιειιιιιιιε , νο! ι:ιι·ιδιιιιιι5 ι Μ! Δε. Νιιιιι Παπη "η εβ Μεμωιωω ιώπιοτιο

το! τιμ ιιΒιοαΜιιε ει: οιιιψισπια,5 Βιι&ιιιιιινιι ω» Ποιοι , ι;ήιπ οι παπά ιιοιι.ροίιιι!ιιι:οηοιρι

Διὶ 02ιΒιιιΜΗΜ ι Η Πι μίΒιιιι. Επιιοιιιιι=ι ιιημτι ποπ ιοΓμιι$ιιιο οοιιιηιιιι,ίω ιι6ΓοΙιιιοιιιιι ροισηι. Μ: το

* ιιαι:Ε,ρει οιἱΒιιιαι,νιὲ ροίιιιιιοιί "επί Δεπωωω Η τω”. ΐοι:ιπι!ιςοιιαιρι ποικοριιι ιιΒΓο!υιο , ω

ι και ροτίιιιιιιυιιι.Ιινηιιαβιι(σ ιιιιιισάιιιιι Ριι.ι·οι Μ» ιάρΜπι ραίοάιο δ μια ι·σειςιιιι$επι Ι0ἴΡα&ἱι1α.

'πι, μτΓοινι$ Βιιιιιιιι5 διίιιιιΒιιι μι· οτιειιισε, δια επιασεκαιω ιιιιιιιιι: ρει&&ισηιε οϋίοΙιιια, Ρτω

. .ωμ.ιιινων ιιι φαι! πω. Μια εοιισηιτἰδἰἱἰ: ιιιιιεεριιι εΒΓο!ιιιο. Τιιιιι ι1ιιι€ι 4

"ϊ 8ει:νιιοΑ 0ιέσω.ρ«Μο.αι η. ιΠΕιοοιιι, ρω ιιιΗε ρωίιᾶω ιιι ειεπιιιἱε,Ριι1°οίῖᾶἱπειιιἑὸἑιιιειε“Η `

'ρω. ΓοιιΔω Μπι: ι:οιι(Βιιιι ΠιιιιιιιΠιοι· Μι οκρι·ι:Πιι πι- ι:οιιι:ιριιιιτ ιιι Βφ όιΓΗιι&ι, ιιΒ οΙιιιι ο . _ οι:: α.»

ιιοιιο μισιιιιιοιιι,νι σ6ωριο,ιιοιι νι ιιιι€ιείΒιιι ιιιιιι Μπιτ φαι ι:οιιΒιιιιστο μιτίοΜπι ωϋΠΜΜπι. ίοι·

ι ` (Σ ο 4 ιιιιΠιστ

 



 

 

κι. -

διοικ: οι

ΒιωιΜΜ

Μισο υφισ

!,!”.ο

μα.
Μ. Με. οι Μπι ιουιβίιιιιΞσιο Βἱιιἱπιπιιἰπ ιορι.«Μ.

ιιιιιιιιοι·οΠ οοιιΡάιιιοι·ο ο!ιι.ιιιιο :κι το, ποπ οι! Διοτι; πιππἱαιοΗἱε οΙΤο οοίΒιριι6 ιοΙιιιΞοπο,πιιιιιιᾶ πιο πώ

Ηοπο τω. ιπιοιιοπιιιιι 8€οιιπ οι ι.πιιι8. ιμ.3.

ό· Βιιπππί. κ”. ιο. φάω ι. ποιο επι απο πιο ποιοι.

οοπίιιιιιιίιπι ριἱπιωοοι!οοο,οίι ιιΒιοΙιιιιι,οιιι ιοΓρο

ᾶἱιιο, οι" οιιθι·:ιποπο οι νιι·οοιιο. 8ι ιιιιίο!ιιιο;οι·8ο

ι:οιι!Ηιοιιοι· ιιι·οοιιοιιιο ποιοι , οιιοο οι οσοι::

Οωπικο ά- Ποπιι!ιο,β.ιιιοι,6ι ιρίοοΑόοοιί. 8ι ι·οΐρο&ιιιιιι οι·

Μισο. πο κοπο ιοΙ:ιτιο :Η ιοτιπειιιιοι· _ οοπίιπιπι. Μι

ίιι·.ιιιοι·ο ποιο πιο οιιἴο!ιιιο οι ιοίιιο&ιοο ποπ ποιοΓι:

πιο: οπο, :πιο :απο πιο ιἰπΒιι!ιιιιι π: ειιποιο.ιιιο,

. . ιιιιοι·πιιπιιτο :κι ιιιιπο ροτΙοιιοιπ ροι·ιιοο!πιοιπ , ποπ

Ροιοιιι ιο οΜο!ιιιοο8ι ιοίρο&Ξιιο οιιΜτιποτο. Τοπι

ποιο πιιιιιιι ιοιπιο τοπίι€ιοοπε οι: οἱ ΐοιιπΝιιιιιο

ιιιιΠιιιιιι·ιο, ποιοι ιΠεπιιιιιιιοι· ΡοίιοΙοι οοίιιιιιιιππι

ι διά ροτιοιιο Μάτια .νι οοπιιιιιιιιι οτοριιοπιιο οπο·

Μπι πωπω· οποιοι οποοιιιιοποιπ οι ιποοιτιο

ιποπιαιοι!ιιοιιοι πι! πιω” οοι·ίοπ ο , ποιο οροσ

που: οι ιποοπιπιοπιοαΜιι·π ποπ πιο" , ΜΗ πω·

° οοποοριοπιιρΠιιπ, ι·ιίοι·ιπι!ιιοι ι·ιΙ:ιιιιιιιιο, απο

Ϊ ο

@Μ τοπ.

το!οτιο,νιι:οπίπιοιιοιηιοιιοποΒἐιιιπππἱιίὶιοποιο

ποπ ροιιίι ι οοποοριιι οι οποιοιο ιπιιιιο.

Ωοιιπιπι. νο! :απο Με εοπίΝιοιιοι ριἰπιε ροι·

ΐοπα, ποπ ὶπιο!Ιοᾶοιπ οποίο ο ιο!πιοιιο,οιι τοπιο

απο , νο! :ιοΙΝιιιο. 8ι 2οιριάιοι ιοι·8ο ιοι·πιιιΠιοι·

οοπΠιιιιιι, νι το!ιιιιο. 8ι ιιιιιιι!ιιιει; οι8ο Ροιιιποι πο

οιΤοπιπιοι 5 ποιο οοὶὸοιιἰο ι·ο!ιιιιιιιιιπ ποπ «Προ οί

$οιιιι.ιπι Γοο&ιιι οι: οιοιιιιΙο ποπ ιιοιο(ι οι Με πι

~ ιιοιιο μπώ ροιΓοπιπι ιοπίιπιιοι·ο . ιιιιι.ι ιιοιίοπει
Π ποπ ο6:ιιιιιιιιιππιΠ οι:: ιπι10ιιἔ ιποίιοιιιπιωοι|οιπ:

μ. ο

Ι'·"πσήαβ

24κωιπ.

ο ο

πιιΠα πιιιιοπι ποιο ποιοΙοιοιπ ΒοοἱποὁπιοιιἰοοΒἱ

π: πι. Νερο πο πιο οποιο, ι·ι·πιιιοιιι=, νι ιο!οιιο

οιΙ ῇιοοῇιοιιιιὶ ποπ ιυάηΙίωΕιιξ οοι·ιοπι πι οοιιΠιιιιο

το; Νεο: οόπιιιιυοτο, νι τοΙ:ιιιο οι ιοάιφΜ:ιιιξηδ , οι

° ι:οπίιιιιιοι·ο ο: ιιιορπο ο ΙΤοιοπιι6 ι·ι|ιιιιοπιο. Οσπ

Βιιιιοιο, νι τοπιο οιῇπιὶῇιαιΜ , οι! οοιιιιιιοοιο οι

ι·ιιιιοπο Βοποπώ ιιοπιιιιοπιο ιο οοιιιιιιιο οι Βάρο

&ιιιο:οι οιοΕπιιιιιπ οίι,ι!ιοπι ποπ Ροδο Ροι(`οπά ω".

ιιιιιιοιο οι ιιιἰοπο Βοποιἰώ _ π» ιιιιοιιιιο οι οι”.

ᾶἱιιο οιιΠταιιοπιοπικιΒο ποπ 'πω, πε νι το|πιιο

70ιΐομισιιιί8) ροποποπι οοπιιιιιιοτο. ΗΙίιιπι ποιοι

οπ,οιιοο1 Ειτικήιποοιι ροι·ΐοποπι ?ποπ ΓοἙὶιπι οοπ

Μπι ἰπ ιίΐο ιινοοίοοιιοο απο οιιΒιποικι_ ποπ απο

.επι ο ?πιο , πιιἱιιο!ι οιἱοιπέ πο; ι·ο!:ιιιοποιπ Επι".

.οποιοι ιιιιπ ποιο ιο Πιοιππ οικω οιαπο οοπίιι.

ωπιο μιιοπιι>,ει πιοποιοι οἱιιἴάοιπ πιο οιππι ο!ἰἑι

ο Τοπι :πιο ροι·ιοπιι ?πιο ποπ ιοἰιῖιιπ οιοιιιειιιιιιι ὰ

?πιο ιο οιΪο τοΙ:ιιἱοο,· Για! οποιο Ποπ: οι·οοιιόπιιο,

οι: ιι! πιω: ποιο οιἱεἱποοηεο_ιιι ποπ ιπιπίπ ιπιο!ι

οι:ι,οοποοιπ οοι·ιοπ πο ιοίιιιΞιοι ριοιιιιοοιο, ιιέιπι επι

ΐοΕρωπ ιείτιι. αποφ ποσο Ποιο ιΜ. οσοι,β.

Ήτωνέωπι Λιππάιπάκπι 3ιτοΙπιιοποιπ Πιιιιιιιιιπ πό ι·οπίπιιιοι·ο

ΜΡφ.· - Ροιιοπαιιι.νι ιοΙατιο οίι ι·ο.ιἱοιιο πιο οιϊωειο;τοποι,

Π". ία! πιιιοιιο ιρΠοεοΙΐοπιΜ ο απο :πιο ιόοπιιπαιιιιι·.,

οτα οι.ιἐ ιι:ιιιοπ νι Μοτο οι ιιιπιίιπι π οι·οιιι·ι&

τιιιιοποπιοοιο , ν: οοπίιιιιιοι° ροι·Γοποιο οι πιο πι.

οοιππιοπιαΜΒ, οι οιιιωειο ο οιοιοιἱε Ρωσι.Μπ

(πιο ιΠ,οιιιιι ροι·ίοπο οιιιιπα οποιο ιο πο ι-ιιρροπιι

(οοπίιοπιιο ιΜΠπΒιιιιπιπι· οικω:: ειιοοπι πο" ή.

Επι: Ειοε πιιιΠίιοπιιο ιο!:ιιιιι:ο; τοπικ οοποἰ|ἱοδι

· Ρ:ιιιοι.ιπ [ΧΩ. Οοπίἱιπι.ἱιιιιιιι Εοποπιο δι Ρειτοι,

“ι

άΙΙ:Μ'.

Ρ:Φπιι μ·

π: :οποιοι

πωπω υπ

Π". ·

ινπιο ιι”ιιιιι. πιο οι οι ίιιοίῖιὶοπιἱᾶ , οι ποπ πι

ππιιιιἐ`ι νιτοποιεο νοιοιππ ιιιιιιοι οοοο!ἰοιοιπ πι

Είιοπιιιιιιηπιιιοπο πωπω ὰ π.·ιιιιιΣι , ροι· ποιοι

πιω. ιπιπιοοπιιο νπιιοπι ιο πειιιπ2 Ι·ιοιιιιπο. Αι

π:: (ιιοΠίιοπιιο ρτοιιιἰο καιει, πο απ πό οοιοΐι,

Ξιιἔιιπ ινἱπιἰ0ι οιιπι πιο»! ροΠἱι !ιοΒοτοΥοι·ιιιιιπ . η

απο” ἔι ποιου οοιπιποπι,πιβ τοπιιιοπεπι.

Αι! Γιιποοιπ.ι·ο!αιτο (οπι.ποεο_ι·ιιιιοποπι οοπΠιιιι

τιιιΞ ραιοπο υιιιιππ ποιού πώ ρο!ιοΙιπο, νι ι πω

Με οοιιοΕροιιιιι ο6:οριιι οιιίοΙοιοι Βιοπἰπι οίιπι πιο

οοπιιιιιιιι ροιίοπιιιιι ιπιόπιιιπΜπιιοω,πιο πισω::

απο οοποιρι 0:0ιι0οβιιι ιοΙἀιἱιιο.Ἑιὶίἱιιιι ιιιιιοιπ πι.

ιοπιιοποπι Βιοπιιιιι οοιιιιιιοιο οιιιιιι€ι! οι! ιο, «πιο

οοιιιιιιιιιιι οοιιοπιιιιι . πιω επωιοιιω οι οι! απο

πιω, @οι ο οι! β , εποε: ποπ οποιο ιοἴροᾶππι οι!

@ποιο , οι ιιιοπιιπιι:ι!οιπ οοπιιιιιιιιοποιο μι·

Γοπο,νιιιο οοποοιιο. Ποιοι οοπΓιιιιιοι·ο Νήπιο οι! [ο

ποεο ιπποπιιι :Πο πωπω Μαιο Έστω: πωπω

ποιο ποιο ιοΓ:ι οοιιίιιιιιιιο ιιοποπιο οίι οι! ι!ιοιπιπ:νι

οοιιΓιοι πο ι·οΙιιιιοπο ιι5Π:οιιι!οπιοΙι οιο.ιιδιιιιιο ποπ

αΙιΒιιιιιιι ἔι τοΓροιᾶο οι! ιοι·ιιιιιιο. Νοε επ οιοοοι ιο- χω, (Μ.";

ιιοοο ροή-Μ οποιο , ποιο πιο: ὶποοιπιπιιπἰοοωπ

οιι,ποπ ρι·οοιοι ιοΒιιιιιιιπι ορροπιιοποπι, Γοά το·

|ιιοι· Ηιπἱιιιἰοποπι,οοποοριιοιΙιε οΓι οοποοριο ει Γο

οιο.ΎπιΙο οιιοπιοιο οι! πιω ποιοι ἱπ οοτἴοπἱι ω·

ποιο οιΙππειιι ροιῖἰι απο οοπΓιιιιιοιιι οι απο πιο. .

Επι” ι ποπ ιιιιποπ ροιοπ οι1ιιιΓιοι ποιοι π. οοποιοἰ

οοιιοοριο οΒΓοΙοιο,οιιιι πω: ιποοιιιιι Ιἱιπἱιιιἱοποιο

ιο ποσοι: €6αράι Ιπ Πεο ιιιιοιπ ποπ ίο!ιπιι πρι»

επ:: απο Ιἰπιἰιοιιοπο ιπ ιο @Γι ο οι οιἱοιπἰπ οπο·

ποιά!! οοἱοᾶιοο.οοἱι @ο οοιιοπιιιο πι οοο ο6οιρο·

το .πω- , α: οοιι”οαιοποι ίπ Ποπ οιιπιποιοε :πιπέρι

ρο!ιοΙοπι. Οοοπ.ποπ σ.οιιιΞιιιιιιιι: ιο Πιο οοιπρο- οποσ,

ιιιιοποιπ πιοιηιιινίζ πο πο! πιιιιπιππι ιιιιιοπωι οπο·

οοιιιιιι οι πιιιοποι (οποιοι ΙΙιπιιΔιι:,οιιοι επωμι

ίιιιο πιο οίΐοπιιο!ίιοι ιπιιοΙιιιι. ο

@Μπι πω". π ι.άφιοδ. ό· ι7.ο.ι.έοϋπο.ι. οι?

οίδι·πιοπιιιιπι, ποτί-οποι οπο” οοπΓιιιιιι ιοΒιιιοπι- 4· ”'"" ο

Βιιι,νι ιο!ιιιιοιιοε πιω ΐοι·πιιιιιιοι· :·8ιοι5,οιιί και ιιιβ'"ξ

Ι.Ϊο£ο ιὶι.ορἱοὶοποπι Ιπω.άο Προ. νι οι·οοιιωοιπ οι Η ι

Γοπιιιι,8ι νι ΡιιΜιιισι απ. ιιιιιιοπ πιι.28.ο· πιο!!! πιώ
υ πεα.ρΕπιΕρ. ίοοιι·ιιιιι· ιιΞο,8ι ι.Ριιωιοπα οικω πιο..

Ρι·ο ποπ ιιιρροπο-ποι ποσο οι: οόωιιιιίοπο πωπω

ροιίοποιοιπ ιοποί, νποπιοιιο, μποτ οίι ἱπ ιο ι απο

φωσ, ρτοοι ο ποΙιῖ: :ἐπὶ ρίιιιιιΕι ποο νο! ι:οπι:ορ

το Δἱίιἰπᾶο,8ι οιιοςιιιιο οιιρι·πιιοπιο κοιιι.νι οὐ ο

Και..

ίο,ιιιιι οοπίοίοοιιπο πο! τοι' . 7 "
Πιι:ο ι.·=Ροι·Γ _ ·Ηεριι οοπιιιιιιιιιιιιιι· ο πι. Δ -

τοΙοιιοπο, νι τοπιο οι πιο _ το! Ειπε'. μι· Η ο “ω” οι"

οποιο ιι·ἱ ι·οΙοιίο β"Γοπ;; ιἱἰπἰπο5 ιοιιιιοΙἱιοι· «τόξο.

ιιιἰι.ροι ποσά επ Επι ὁιοο·.πἱοο!ιὶἱἰι: π:ί οι ιπποπο που

Μπα οΓι ιποᾶπιοιιἱοοπὶιιιοποι πικαπ ἱοο6πιιιπιοιι .

ΜΗ: νι·ιο!ιιιοι πιο Μαιο εἴ: ἱποὅἔιιππἱοοΒ1!ἰε Γοτ

ιπο.Ηιοι· νι ορροιιιο:ορροπιιιιιοπιοπι ἴοιιιιο!ἰιοι ν:

ιοΙιιἰοι οιεο νοι;!.ιιιο Εοι·πιαΠιοι οὁίἱἰιιιἰι,ΟοιιΗιω

ο οοπ(ιιιιιοιοι Πιο πο Γοι·πιιιιιιιιιο μοι “οι οΙΤοι πω'

Μοτο, επι ιοΙιιιἰιιο:Π τοπιιιιιμοι·Βο οὁίἱἰιοἰι ν! πιο.

πο ίσιπι.ιΙιιοι·:Π ο!ιίο!ιιιιιιοιΒο πο.: ίοιι.πό ἀἱίειοριιι

ο @Ηιπιροεπιιίι. ΝΞ νι ροι·ιοπο Πἰιιἰπε οιαιιιιιιι

ώ .πιο ίοπποΙἱιιιο,οοἴο!ιιιἑ ποπ οι: ποεοΠονι απο

ίοι·ιπο!ιω Ξι μπει: ιοἱ θ: οποιοι Ξι ίοι·ιιιιιιιιαιο το..

` ΜΚΑ; οι πισω, ο ίο!.Ξ ι·οποπο τιιιιοοιπ:ιώ :ιο ΗΜ

άιιιιπΒιιιιιιι. Ήειιιοποο οι!πο&ιο πιιιοπίε τιοιι.,

νι ροι·ίοπιι υππο οποιοι· οοπἰἱἱιιιἰιοΙοιἰοοο,8ι πό

οποιώ._ Ηιπο ιοἰοέιο πιιιποι ΓοπιιοιιοτοποιίΤποιηΕ

οΠιι·οοιιίι,ροι·Γοπιπ Πιοιποο ο6οιπι ροι· ι·ιΙοιιοποο

Γοοοπού ι:ίΐο Πι,πό Μ. Νεο: ο ἐ ι·οιπποπο ιιοΐιππ.

οποιο πιο Μ, ιο!Ηιοι· Ριορτίδ ιΜΐοι·οιίο το ειιοπιι. ο

δι Γο!ιιπι ι·οΙϋποιιιιιιι·ιο,οοοπ ΠΠ ο6πιιιπο οπ οὐκ.

!ιιιοππω” ιιοΓο!ιιιιο. Μεει. ?πιτ ροιοι·πιιιιο

πο ΓοΙίιπι οοπίιἰιοἰιιιι· ιιοι·ίοοιι ιοοόιπιιπιοαΜιι πι

πο, πο ιο!ιιιιιιο ορροπιιιιι_ίοι! οιιαπι $ιππιοι 8. επι

ι·οπιιπο ποπ ορροπιιιιι·. διπιἱΙἰιοι ?Μπι οποιοι.

ι:6Ηιοιιοι· ροτιοποιπο6ιποπιοσωπ ποπ @πιο Ριν

ιι·ί,ι:ιιι ι·οΙοιιιιο ορροπιιοι , β! οποιο 5ρἱτἱιιπ 3. επι

πινω που οριιοοιιιιο Μπι. Ριιιιοιπδι Ριιἰπιπ

πιο!. "εβδο

πιοΡ"[Μο ο

Ώ·

?"ΓΠ

-· ΤΒοιππ|'ο,

β.

Πισιι+

οι·
ώπιιιιι οἱίιἰπᾶι; ροιίοπειε Ξ διιιι·ιιιι δ. Ριιιοιιιιιιιιο ο π, ;ο, ι

οι ἔἱίἱιιιἱοπο,οιιιιιοπιιο ποιοαΠιοι ορροπιιιιι 8 πι

πο 8· ΥπιοΒιι Μο ιιιιιισι!ιο ορροιιιίο Η οίι ο ο
Π·

ίιιΠἰοἰοο: ω οοπΓιιιιιοποοπι οι ιιιιιιιιΒιιΕοοπι "Μπι ?απο

μοιπιπ5 Βιιιιππιπ :ιο ιι!ιδ,ποπ άι ίπποι: ποι:οίΐ.ιι·πι
ίοι·πιιι!ιε _ο

 

 



Βιιιιιιιπ Χ Χ. ι Σ):πω:::ιιιψπιππιιιοΦΜΜΜω Ρ:πι'ιπαπιιΜ. πι:

ο:οιιιι:οπιιιιιπ. Ρ:ιο::ι πω: ιπππιιι :οιιι:ιοπισ ιιι-αξι

οπιπ. ροιιο:ιοι·ιι πιπιπιι:οπειι:πποιι:5 ν: οι: Απ:

Ο ι π: ο 3: Ροι·Γοπε Πισω:: :ο πιο ποπ Ισιιιιπ

οοπιιι:ιιπππιι:' :οιιι:ιοπιππη Μ! πιω οι·ιΒιιιιΒιιε,

@πωπω σιιΒιιιππ ίιιιπίιπιπΡ:οΡ:οιιιι&ιοπιοπε να!

πάιιιιε·ριιππιριστοπι οι·οιιιιεπ·ππιππι , ω οιιΠιπιε

ποπιπιπσιπιπ οι·οοιιιΕισι·οπι. Ρ:σι›. π. ιιιιοπιιι απο

ισ:πιπιιε οριιοιιιιοιιιιι ρο:ι::ιι: πετώ” ιιιοιππιπΕ

Βειοπ:ε: ι:οπιιιτπι:8π πιιιιιιπ_ιιι οι:: Ρ:οριιοππποε πο:

(πισω, :ιιπιιοιιιιιοι·:ιιπ:ιιπι οροσιι::ιε. Χάο. πιο

πιο πομπή:: :σισ.πιππ π: @πιο ίυΒιι:ιοπε πιο οσπ6

ιιιπιιοπιιιιιι, οι πιιιιιπΒιιεπσπε πσι·Γοππε ι)ιπιππε,[πο

ροιιιἐ πωπω Επιππιπ προοιι:ιοπε ::ιιιπιιιιι οποιο

:μια :ειιιιοπιι: ορ::ιοίιπιο ίορροπιπ ιιιιιιιπ πωπω» ι Δ

:επι ρι·ιο:οιπ ιο πο:ιοπθ.Βιιιιππι -ἱπ ποπ €00Φωιω πο: ποπ εΠ'οππ Ρο:ΐοόιιοποι ποιοιιιπππιπη ίσο απο·

ιι ειισιοιιιππ , ιιπριιοπ: Ροι·ιιιππιποπιι.·ιπιιι ρο:ΐσπιιππ οοιιισιοπ ρειιοπιε Πιιιιπιπ: παπι ποιπισπισ οι! οιι- Δ Μ".;·

Βιιιιππιπ ,ι οι” «πωπω πιιιιιιιιιππ ιπσπ·ιπι εφ πια εοπιιι:ιι:ιοποιπ οοι·Γοπιο, ποι:ιι.ιοπ:πΙο οι: : απ.

πο:: οεπιπ&ισπιε, ππιιιπιπειισρροϋτιι ποι:ιικοπν πο: ιιιιπεπιι·οπ: ιΠιε οο:ποιοπο οσπίι:ι:πτι: ιπ οπο

πιοιιιωπιπ :οι :ιειιιοᾶιποι ποπ :πάιειιιιπο:,ποπτσς Ρπτοπιιι. πι Ρο:Γοπει ι.)ιπιπιιποπ ΐοιίιππ ίπ απο έ2ή°,ὶ·

αποτο: ιιι ιπιιπιππιπ : :·:8ο :ειροιίιιπιι ισι·σιοιιαι:. .ι·ιπ::1:2,Ωπ ο:ιπ:πιπ Μ: ρε:Γοπιο οπο:: οπο εδο”.

Οιιιπι: οπι:ω°ροτι-πᾶισ :οιι::ᾶι·ππι:ο:ιππιιππ:π:ιἶ-ι ΜΒπιπ::Π πωπω Ρπι·ιίΠτπιι:,ιποιιισοπε ΐο:ιππιιπο:

ιοπιιιιιιο: Βι:επι ιιιπιππ:π: πο ποπ ισοιπάεπιιπιπ @πωπω οοι·ίοάιπποπι πω ςοιπροΠιοιΙσπι ποπ οίζ

ορπσιι:επι ι:ο::ειιιπισπ6 , ι σπιιοιΤοπιιπιιπο: Μπι π: επτα:: αᾶππιιίἰἱιπο , Η ιπ Πιο πιιιιιιιιιπππιποι:σπ

- Βιιιππιτ, Ρσι:ὸ Ρπ·:Γοέ:ιοπιοΙΕπ:ιιιιιιο: ιιππιπιπιπ πιο ωπα:πιπ ρπτωπιι οιι8ιιιοιπ ποπ ιποιιιιιο:οπ, πω:

ι:ετωπι€ε:108 ποπ ι·εριι€πιιπ ::.ιιιο:ιιιε ορροιι:ιο ο:: πιθ:ιιιιππ ποιοι ρο:Μ:ι:ιοπο επι οσιιιιιιιι, ΓοιΙιοι:: μοι”

ποσα: προσωπο:: 8: ιιιίπιπευπ:ιι: ιιωιιιιι Ρ6:ΐοιδι:ιο- ιο: πόι:πο:ι πωπω: £οιππιιπω δ: ρο:ι'οᾶιοπο Πω

πιο ;"ιιιπνιι πο,ο:ιππι ι·ιιιιι:ιιιι:ει· πομπή πωιιιιιιοι, πο:: απ· ιιοοι:Ξι. :πωπω οι·ιΒο ο&ιιιιι οοιιίιι:πιπ ρεπίσποιο α:

Μ· οι* 1:49- ιοπι πιο ,ο :μπι Ειρροπιτπ: ιιιιιπιπιιπιπ ιιι οι·ππι πο ιιι :ιι:ισπο εθ:πιιισειιιοοπ:ιε , πιο: Γπρροπιπ ιΠπιπ ακοή: πιο;
""" ""“' ποιο , ποπ ποποίι νιιιι.πι ι Γ:: ιιηοιππιππο π Μ: Ρΐοἱω° ::οπιιι:πιππι,ιπ :πισω ρ:οιιπᾶέιπι : ριιΠιιιπ :ιπ::ιιπ οι σιωσ Δ

  

θ;,.

ΕΜ” πω:

|ιοΦ.

ΟΡΡοβιισ

.μυωπία απ' .

πιέαι·:Π γι.

οποιοι::

ικσΐου μι!.

=“Ώ οροσπι δι: πιουμε ποσπιτ. πωπω: , απο ποιού: :Η πιά , 8: ποππιπππιπ :κι εοπιιιπππιοππιπ Ρο:ισπο.Ιοιπ Ψ 2°[“Μέ

Ι.“Μ-' ιιιιιι6ο πιιπιππ ποπ :πο‹ιὸ ιιιιιιπ€πε:ο ?πισω δ Ρο: πω: €στιπιππιο Ροι·€ο&σ;]ιπ:πι:π , ν: π:·πι::&ισ ·

' Με:: σκι λ 8ριπιππ 8.οπιιιι1·ιιι :Ποιο ρει·ιπιποίΕοι- @ποιοι οοιι€ποι·ππι , οσπιι:ιππι: πο:ίοπσιπι ιιι πιο

@ποπ οπσπιπποιοπ. Ιιπὁ ροιιπο πιιοιι θιιππισρ6:· Ρτωιιιπο,ιιπινωριιιιιππιε ρπιποιοιπιπ ρισάιιοΞε.

ίοι·πιπιι·:πι οποσίι:ιοποπι ω Ριπ:οπι ιιιπιιπ:οπιπ :κι ο ·· Π ι ο ο πι δι ροι·ιοπω ιιιιιιππ ιιιιεσπιιπιι δ: πιο α; π

οοιππιπ παπι:: ρποπιοιιιι , ποπ ::Ρ:18:ιο:Π , ιΙιιιπο ΜΜΕ: οοποιοιιιπιπ:, εο·ιι:ιρι τιποι:π: σοποσοπιι :ο- Βια ι:

σπροπι $ριι·ιππι $_ ο:: κάποιοι:: :ιροοίι:ιοποπι Φ Μισο, ποπ ιιοΐοιππο. ι?πιππιιιι:πιζ :οπι:ερππι ιι:ιεεπιιιι- ΚΨΜ οι·

:-:ι:ιοπο πο:1οπτι: ιπ:οπιππιιπιι:ιιΒιιιπι:: πιιππιιπι πιώ πο· ε: πιιί:ιιι&ο ιπιβοππιοπ :ο5 οποσ: πι: ιιι ο ιρεέι: "Ζ ἶω"'

πιο. «πιο. Νοιπο οοπιεσιι. Μπι σο απο παμπ: :ποια- @ο ιιιπιπα ρο:Γοπιπ :ο ιρειι οσπιπιπι.ιππππτ :οιππισπο, π ”Μ'_

Με: ιιΙια:ισορροι·ιοιπππι ιμπιπιοπι πω”. θα” ν: ι·οιπ:ισι:Ηι·υπ βιρπιιιο:Βο ν: ποια :οποιοι ι;ιοικππ,

οπο: ιιειιιιο ιιιιιιι:ειιιιο: ιριι·ιιπιο πάπια ορροπι:ππ` ιμιωςιιιπὲ8:θιίι:ιπἀὲ· οσπειρισιιππι. ο
ρο.ππ:πιπιιπι 86 ιιιιιπισπι , ἑιποιιιι·ὲ ιιιΠιπππιπιι:τΒιι· ι ο π:: ο π: €1πιπιππιι ι:οποηιππ ι:οπίιιΐο δ: Μπι; σ”

;πιππω ροιἴοπιπ ιιιπιπω ποπ εοπειριππ:π: Μ: οι:

ιιεί:5 :π:ιοι·ισ ι·οιππιπ5, ποπ πωπω :οποιοι ροΙΤιιπ:

επι αρι·οί:& ποΓοιιιιὲ , οι πιο ρ:πισιιιιιέι ιιππιπιιιππ:

μήπως ιιιωιιοιιο ιποοιπιπππισποιιιπο:. πω: ΙΜΜ: ό,

[Μη Ριο:ι.ποποπ-βειι οσπιιιΓο ποπ ι:οποιοιπποε :ιιιιι- τσπΪισιιἔ Μ.

π:: Ρεπισπ·ι: οπου: πιο: ίπ @θά με: ιιπιιιοπιπιπ πι! αρ·πιθ πι:

πειιοπειε :πωπω ι πιιιπ τοπιο,ω πιώ ΗΜ: @φαω
::ο:ιπ:ιριιΠ$18, 0.0: 211πι08ἱ£ὲ πωπω , πιά £οιιαιωπη. Δ

πι:: οι::ίοιιπ οποια ,πιο ιπιιιι: οιιιι:ι.ιπι οσπειριιππε

ιπ::οιι:ιιε: (αι πω: ποπ οι: πο:: εοπι:ιριππι :πιππιιμη

απο. Πισω: επ :ιι:ιο,ΐπο :πιο ροιίοιι:ιε ιιιπιπιιε

:οποιοιπιιιε , Π: ιιιΒιιίι:οπιιιοι·επιπ_ πι:: πω” @ος

εισαι εοποιοιπιπ: ιπο:οπ:;ιε; πωπω :οτιο;ι1ποπιιιι:Β

Με ποποιοιπιπε,οιι ιιιιισιωιππ. ιπο:επιπθ. ο πω: :πιπ

ιιππ οιι.Οοποοιισ :ππιοποιπ , ποιο νι:ιιπὸ πο:ιιιιιιιιπ

:οποιτρ:ιι::ι ιισιι:ι:πιπ , :Πο ίιιΜιιιι:ππιαπι ιπιοπειιιιιπι

:ι:ι:ιπιπππι Ξ ποπ ππιπειι ω σιπρι·ειιιι :πιιοπο Μαιο.

πι: Σ πρι: επι ο π:ιππιι:π ι·:ιπισπο οι: [πιο πο::πιπιι:,

ιπο οπο. ιπιτπειιιιιπὲ :ορ::ειιεπππιπ: οι:: ΐρεσιο:ι:ι πιο

(ιιιπρπιιιπ α οπτιοπιι επική.

8 ιι π: νι: ο .ι Ρ:οι›. οιισειιιι :Με ποποοπτιο ι:Πι:: Θ:

πω , ποιο οπο:ιπιεπι:: :επι Πιο ορπσιιιιι πιιπιοπι:, βιωι>ι πιπἐ

πιά: επ ιιι ιο, πιο:: Μ:: οοπι:ι::ιππε πσπιπίπε, 8: πι. Ψ" ^ύμ2·

οιιιοπιιπππε ποπ οκρι·ιπποπ :επι ιωιιιωπ ιιιιιοππιπ-β";Κ/'

:πιω ρπιίοδ:ιοπε:π , :μπαι :πω ; ποπ πιιπιππ Μοτο ,π.,ιέ_Ι : _

αρ:ιπποπο όσοι:: ιοοιιιιι1Μάιπο:Ειπι πε:ίοόιιοπεπ:ι °

οσοι: , πρωι ιπ ιο ποσα. Αιιοι:ιπιποπ ίοιιιπι :Με

ι:οπι::Ρ:ιι: ποπ ππιππιιπ:ι::π:,ΐοπι οπι:ιοι ιιιιπππω. ι

το: οπιι:&ο δ οπο: :οι ιππιίτοιιπιι νπιπισ ποπ :πωπω

πιο πο8:ιπιιιι: ιπιοι::ιεθ:πε , δεσ :παπι ροϋπιπὲ Μ·

Μ. Νικο μια ι:οποορπισ Πει:: ποπ ι::ιριιιπιιι: :ο

πειππ οοι·ιεό!ιοποπι σΒιιτέιι, ΗΕ: ποιπ:·π ποπ οί:;σπιπ

οποσ οχρ:ιιπιπ, ιιι :ο πω ειι,ι:ιι.ι:ιππιιιε ποπ ιιι :πιπ

πω, ποσά ι:οποορπιοιρΕι οκρ:ιπιι:. ΡοΠι::ιοι νπ::ὸ

ΜΒ :Το σοι:: ειπρ:ιιπιπ οοιει&πιπ σ.ιιιο:,πο ιπ ιοιριο

οπιπιποοπιιιππι: ροπίσπππι, ιπππιπ ιιάπ τι ί:::, ιπ :ιι- ώ. @πω ιει:ιπ ροπ·(οπιπ :ιιπιπτε ποιοι-ιι οσπίπιτΜΠ

πιοπο ιιιρο0ιιτι ρ::ιοθ2θ ιιιοπιιπιιπ, οι ισπιτιιοδι πιο πο: Ρο:ι·ο@ισοο ποιειπιιιιι, ποπ οοΙΤιιπ: πιο ι:6ι:οπππ

οοπι:ιοι,

απο, :ο απο πω: :.ιιτιιεπισπι ορ:ιοίι:ιοποιο ιπποι:ιιιι:ισπ:·πι δ: ιριι·π:ιοποιπ ριιιιιιιππι ιιι :ππιοιιερωπ

οπο: ιππσιπιππιπιοιιοιιι:ε: Γιιοίιιιοππιπ : πιο οια

ΙΜ,,,,,,,"ω. πιοπο ρε:Γοπιιιππ:ιε :Η ιππτσιππιππιπποιιιιπ:; 3Νοπ

“πω” ιιι: ειξηι1ιοιπι70:πω:1Πιι:πωιιΕΜ Γοροοπιπ ἱπ μια»

ΜΜΜ πι: @Με ι·ιι:ιοιιοπι ιι|ισιιιι σρποίι:ιιι:ι Α:: πιπἔι·:ι:ο·

°??°π'· :Μπι ιοπιιο:ι.ι:: παπι ισοὸ οβ ιποσπιτπιιπιοποιιιε,
πια ο ο ι::η1°ιοπ ιοεὸ ο ροιι:ο , πιο ιποοποπιιι-ι

ξιοποιιιει), ει: :ο απ: ποΙιπΡΓποροποιεποπ σπροιιιισ

ιιι ιιιιοπιοπο ι·ειρο6ι:σ ΐριι·α:ισπιε πω” , πο: Βιδ

:στοπ ιο:ιπειιιε ορροιιιισ , πιο.: Πιροσποτι:πι:: ποιοι:

&ο Ρπιπιε :παπι πω: Με: :πιπο:π,8ι ιπίπιιιοιεπε :κι

ίππιι5:ισ.ιπ ρπσ·κιιππιππ ιικόπιππισποιιιππποιπ , οποιο

ΗΜ:: σώστε: ιιιιοεπε ι·ειρεθ:ο δριπιπϋ8 δ. Μπιτ Για

πιο Βετο, :Μπι :πωπω ορροπ:ιο ΐο:ιππιιο, πιω::

οπο:: πεπε:πιπ:ιο ι·οιρεζιιι Επι; πι! πω: , ν: ι”ρι:ππιο

πιθ:ιπο πιειιιιιππο οπτει·πιπιι:ο ορροπαππ: ιιιι:ιπισπι:

Β π ο ο π. Κοιππισ οσπιιι:ι.ιιπι οι:ιΓοποπι Πιπι

κα. "ΜΡ πω:: , ν: :ι·ππιεσπόσπαι!ιε 86 Ρ:0ιιιαιπιοπ:πιιε Ε

"οι ΗΜ· ω,πωπω ιιππαιοθπιοπιοπει πω: ιιι ν::πι:ιιιο το·

ά"""'4"Μι Μισο: σκεπή ποροι·ιι·ι οοιιιιππ. Εκοιιοο. Κοιπ:ίο

:Μπι ειδ Ρωιωπιιιιπιιι ο:ορ:ιὲ ποπ Π: , Μπι

'ι πι:: ρι·ειι=οο.ιιιοππο :ιππι:ιιιιπι· , πω: ν: πα:ι:ιεπε ω·

πσπιιι: ρι::ίοπ:: οσπιριοπὲ εσπίιι:ιι:ιπ , ν: :ιιιιιοπιιιπι

:οιππιοπο: ρπειιιωπιππ:. Γποροιιπιπ σκοπια Ροιιι-ιο:

οοπιιιπππιπιιοπιιπιππωοπιπ ι: ιού οιιιιιιιιπ οπιπισιπιο

πο:ιοέι:ιοπιε πι: ιπιπ ιιι :ιειιιπισπο Ρ:α:ιιοπ:πι ( Οι

πω:: ει! πιά:: :::Γρ-ιποι·ι: ποι·ιπιπιιπ:ι οιπιίιοπ:ς:π , οι

πιω όπιπ:ιοπο,ππππι·π, 8: εοεπιπισπο :Πο οπο: διὰ

ορποιιτι οσ::ει:ι:ιοπο) πωπω ιιι ::απΐοεπιιοπ:πιι,

πιο! :ο ποπ ι:ιππιιιπ που ι·οί'Ριποπο ποτπιιππι·ιι, :οι

πιισιιοιι :πισω :πωπω οΧο:π:ο:ο ειπα: ιιιιι:π. Ρ:οΒο.

Κειιι:ιο Βιοιπ:ι ποπ πιω ποιο:: πᾶπ Ρο:ίσπσπι

πει:ο:ιπιπππι πιπιιιιιιωιιε ::πιθ:οπ:οπι , :μια ίπποι

πιπιππιοπο , ππππ:ἔι , σε ι:οππιπισπερίπ :πιο Πιο ; πο

“έ

δ!.

Ρτώ. παώ·

2ιοβα: “πρ”.

οπο. ·

*-··~·

ω. σιιπ|Η- ι



ό8.

ΜΜΜ

ιοποιοιιτ

Βοσ και::

πιεστικα,

3 ι ι.

° οοιιοἰρἰ, Π οσοιοιιοοιιιι Πιο ποσοι: ιιοίσίυ:οιοσί

ίσοι ισιοοο ι:οοοοιι ::σοοορισ ΡιαοιΠυσ του ιιιιισιιο

ίσίιΠίιοο:Ι: ιιιοσιοισυοιασΙΙΙιοι;ουιο Πεο: σο: ιιοι

Ι”οθ:Ισ ὁ μισο ιοί οσο ιιιαΙσιουει: ἔι ιοΙο:ισιιο, οι :ο

εμε ισιοοιι οί: , οι: Ρισἱο‹Ιο οοιισορ:ιο Πίσω σφή

ιιιοοε Ποίο ιιοιι οΙΙ:, οιίἱ οσο ίοουιιουιο ισ:ιιιιι :ΜΙΕ

ιξίσοοιιι, οσοι:: τοι Πι ιυι:Ιυ:Π:, Πίσω οιοιιίιιιιι:.

Δι! ι.ι:Ιοιιοιιι ου . ιιοΒο οοιοο. Νου οοὶυι οπο"

_ οΙ::ιε ΙσΕι,ροοι: Ροτίο:ισιτι Ριιιιιι, ίου εσίιιισιι Μαιο.

Δε! ρω οοΒο οσιοιοιιιιιοοι,ουίι ιοΙιιιισ οί:,ιοιιιίιι,

ίου ιιιοιίιιιι ιιιίοιιο 8: ιοοιιο εσοι:ιοΙοιιοι ιισί:ισ Βο

υοιιι:Ιουοοι οοοίοουΙ. Εοοίιιιι, οσοι ρα:οιοιιιιι οι

σώου ιοΙο:Ισ σ6ιιοιι:οι Που ιιιι:οσιιιοοιιι σιιοιοοιιι:

οιεσ σου ρο:οΠ το ΙΡΩι 8οοοιο.:ισοουι ι:ίιΙοοιιι: Μπι

οποιο που ι:σοίοουιιο Π: οποιο οΙΙουᾶ σιιΒιιιο.

Βιμ. Π Ριιιοιιιὶτοε το ιρΠι Βοοοι·οιΙοοοιιι οσιιίοουο

ποιοι, Ποιοι ιιιοι!ιο οοοοιιιισοο, ν: οιΙΒΙοο. ()οοίοι

οιιιιυι ιιυ:ουι οιιιοιοι:ιε Βοσοι:ι:ιοιιιε ιι&υιιι Ποιο

ιιίιυι οιΙοιιοο_φι ιιίΤυοιο ισοοίροιο ἱοειοοιἐι οι ιο

“οι οιο.ιιοιυιιι,ριιιοσ οοοοιιιΙ: ΙΙΙιοι,νι ι:οσίιιιυοο

:στο ροιίοοιιιιιι Πιο ιιιιιοοο ίυΙιΠί:οο:ίι ισοσιιιιιιυιισ

02ωΗΕΟΓ) ιοί:ιο!ιοιιιο ι ιοΙιιιισο οι: οΙιΙσΙσιο: Ποσο

σο ίσο ι.ιιΙοιιο Βοοοιιοισ ο τοπιο ίσο ποσοι: "ο

οι οι Ε'ι!ίσιο Μπι ριοὸυᾶυιιιι @σε πο: :σ:ισιι€ε

(σο: ουιάοπι οι οσοι ραιο:υι:οιο , ΠΜ; νΙΙΞι :ποιου

οιιοι·ιιιιο ω: μοί:οιΙ. ο&υπΠ , ίουσιοιυιο νιι:υιΠ

Ιου ίιιοοιιιιοοιοΙΙ ιιιιιι:Ι.ιιουιι::ι. @οι 'οι ουΙΙο οί:

οδισ:ιΙΙι οιιιισοιω,ουΙΙι :Πο σο:οίΙ οποιο” δ: σο·

Ποτ. Νιοι απου :ΜΙΒ ριιοιιιιιε ιιιιιιοι:ο: ιοιιίοοι

(ΜΙΜΙΙΙΙ· οιΙΙΙοό:Ιοιιοοι ο ίσο ρσίιοιιοιι. Οσο Π: , ν: Μάσι:

οιΙειιισι, π·

Π".

δ,ω

θουΠιία

"'.σ

?ι·ίοιίΜσ

·ιοκιωΙΙι.

7ο.

Ριιιοιοιιιε οι Ιρεἔι οοιιΙΙιισιιι,σο ιιιοι,8ι ιοίοιοι.Νο·

οσο Ετσι): ι:οί:ιιυι:,υισοιίδ οί: ο ίοΙριἔι,.ρισυ: οτι

οιοιιι,8: ιοίοιι,ιιιΠ ροσοε οόυσιο:ιι,ιισιο στου: οσοε

Ποσο, Φου ιουισσι ροιΙοοιιοι οσοίΕιιιιιιοι ομοσ:

0ΙΙΒΙο2:, ΙοιΙυιΙΙ: σᾶυι11 οίΙοοιιοΙοισ , ι:οοοοιιιουο_

:οιυιΙουιιι ιο ρισιισοι ομοσ: ιοίοιτί οιρΙΙοιιο σο::

:οιοιιιιυσι ρισουάυσι,σο ουοιο ιοίοι:. (1οιιιιοι:ιιι

ἱο οιοιι:Ιε οουΙΙΙ:υ:ίσ μέσο: ρι·οσοσι: οιΙειοουι,6ι

σιιοο τοΙα:ιοιιουι, πι ιοτοΙΙοδ.υ οσΒιο, ουι :θα οσο

σο: :οι ΙσίΙ:ιιι ι·οιυιο σι·οιιιιιιυιιι ο ισιιίιιιιιι3ο Ροιίο-Σ

σε Ιο ιΙΙυιιιιε σπασω σιιΒιιιοιιι , δ: οτίεσ :οίο

:ιοιιουι. ο

Διουο ἱιι ίσο ριίοιι:ο:ο δ: ορίσει. ἱο οσοσιιιίοο

σο ίυοοιιιυι ριισιιιιιι 8: ροίὶοιΙοτἱιιι ιο Περιδ

ι:ειοιΙο, ουσ Ιι:οιιιοιΙοιιο ισοίοουιισι οιισιιιιιοιο δ:

ΡοΙΙοτ. ιο οιιοι:ιρΙοοιΙο. ναι. Με ιΠοιοιυε : Ιιιοξι

ΡΜ" ι·οίοι:υι,ουιο. Βοσοιοιιιοισ Βοοοιοι,οιιοι Πιο.

Ρροιιυι· ωιιΙΙΙ:υ:ιιι ου οοιιοιιιοιίυιιι:ίυιι:οιιισι “Η

οιιυΙνιΙοε να: : :στο ουΙ.ι οσοίοιιιιο.ο:σι ποσοι: οο

ί:ιο οοοοΙριοιιοι, ίσοι! πιο ιο που: οιοιιιιι, :κι ίοί::ιι

οιιοι·υσι Βίσση οσοσιιιιιου:. Τυιο στομα: @ΙΜ

ροιΠοέ:ίοοοε ΠΙυἱυΔε ι ρ:ιιτο :οι οιίΠοο:οε,ουαΙι

σο: οι Π: ιρίΙι οοιιοιιιΠιιιι: :στο άι ριισιιτοιο δε σο.

Ποτ. ιι&υ:ιΙΙ, σου: ουδ οιιυοοιιιοιυηοιιιθυο: ιαιοοιι

απο ιιιιοτΙ:ειιο οι ροί:οι. νιι·ιυιιίι; ου: οι σα: σου·

οπο , ν: Π Μ: ιο:ἱοιιοε ιΙΙΙΙιιιευοιοοιυι· οι σιωσι

ιοΙοιΙοιιο _ ρι·ίοι· οίΐοι ιιιιἱο οσοΙΙΙιυοοε :μου σιἰεἱς

οριο , οι οιΙοίοοοε , ουλιο ιοίοιοιιι. Ποιοιιιιιι Π

Όποιοι ροιίοοαΙι:ειε οσοοἱρἱιιυι,νι ἱρίιι οιΙΒιι οσο

οιΡΙ_οοοιιρΙ σου", ν: οσιόιΙΙιιιιιιιο ΙοοΙυιΙοοι οιο

Ρ#ι_(‹νΜΙ συ- οοε Με πο: ίσιιοιΙΙιο:οι , ποσο ίσΕιΠΙΙοιιιίιιι οποιο-ι

μ' “ΜΙΡΙ ι:ιιυιιίο.ιοιίσι οιἱΒὶοἱε Πσο ιι&ιστο οι ροτίσοο στο·

(“,” [)'ί

ἐκ.

Μ' ιίυι:οοιο, Πυο ιιιιίΠυο: Π: ριοι:ΙυέΙέι, δ: οάιιιιίιι ιοί-ο

ιοοιιισ συ ιοιιιιιιιυιιι ιοΙιιἰυὲ ορροΠισιιι. νοιιουσι·

οσο οοἰοι ιοΙιιιἱο Πίυίιιο ροιίοοιιΙιε , ουΞ`ι ΠΙυἱοιι

οί: , οίἶοιιιἱιιΙἰ:οι ΙοοΙυιΙΙ: οποιο:: πιο ιιοιίοάίσοοι:,

ουΙο ν: ΒιιιΙοιι σουοίριοιιοιι οΠ οιιιοΙ ΡοιΠ&ΙσιΙ

ιιισιίο , ουσ ωοοΡΙ ιιο:οί:: οι ροιίο6:ιοιΙ ιιισιΙο

οουειρΙ:ιιι, Π οσοειριιιιυι, ν: οίίοιιιιιιΙΙιοι οΙουυουσ

ιοικι Ποιοι ουιιίιΙΙ:ο:οοι οιτιυοε ιΠοε ίοιιιιιίιιιιιοι,

ουΞιο Π ιιιιι_ιιιιι ισοοιΙοο, δ: οσιιοσυιΙ:ιιυιο: οπίσ

Β[Ρατι Χ· Χι ΙΒηΘιοιοΙὶ ισοβέιατίαο Βἱιιἰοξπιυο Ραρκωτιιω: ,

Ι

σοι. Οσο Π: , νι ουιιιάσ οσοοιιιιιυι Βισιιι:ι οοιίο;

:πείσει Πιουιιουτιι νοειιο ισιιιίιιο ίσιοιιιΙΙ:ιιιοιο ο ιιοιι

οσοοΙριο:υι ιιιΜουοιο δ: ροιίοάο ίοουιιυίισι οι11- Ι

σουι,ουιιιι ουιιίοι:ιιιίυΞ: ιυι:Ιυ:Π:,ίου ιιιιιίιιιι ίσιο!.

που :ο , δ: ΙιυιιοιΙοᾶὲ. Α
ιι: εο.Ροιοι ιο ιρείι οΠ ρω οιΙΒιιιο ΡἰΙἱο:οι8ο ο

οσο ρο:οίι ιο ἰρίιι Πωσ! οΙΤο οσοι Ε'ΙΙΙσιοίίοτ ιιυιε ιο

Ιρίο Ποιοί ουΗΙίο,Π ιο ιιιιιιοέ ροιίοοο οσοίιιιυοιο

:οι Ροιοιοι:οιο , ουι:ι οιιιοιοιιιιε οίίοοιιιΙΙιοι ρσίΙ:ιι

Η: οιιίΠοο:Πιιιι Με; , .οσοι Π: ιι&υιιίο :οΙιιοδ:σε οι!

ΜΜΜ (ῖοοοοιισ οοοίοου.όο ΠιιιυΙιιιιο οιιΒιιιίοΙιιι

ρΙΙοοι σ. Ροιιοιιι Ριἰοιοιιι οΙΤο σιἰοἱιιο Πιο , 8ι Π;

σοι! σιιείοο απο Μο: ιιοΒο , οο-ΠιουΙ:ο.:ο ιιυιιιιισ

ιιί:,8ι ιια:σι·α, οσοι οσο ιορσοοιι, Ροιιοιιι οιΙσιοοι

ΦΠ: οιἱεἰοο) δ: Πωσ! ουιιιιιοοι: ο οι οιι:ιιιᾶ οσοι Η- Με” ω!.

Β:#. Ι

Πω νι οπο: οι ποσο οποιοι , οι οσιουι ουσία οί: ό' πω!

οπο: οιιΒιιιο ίυσ οίίοάυ , οσιο ουσ :ποιου οστά: '”'""'4 Με

οπο ΠιουΙ ιιυιοιΙοιιο,ουσι Με ρι·ιοτιιιιιο: ό: ροίιοι·;

ίσοι ιΠυοιίοι ιιι€ι0οί5; δ: οιισιι:ειε "Με ιιό όοίιιυιι

ροΠοιιοιί:σιοιιι ιιΙιοιιυι , οι ισοιιο. Νοιιι οιιοιΙιειε Δ

σιἰΒἱυΙε ίοίίιοι ροίιυίιιι,νι νουιο Π: ριιοι:ΙΡΙσυι οί

ιιιιυε , τσι ιιιιιισιο τοριιΒιιο: ροΠοιισιιισε οιΙΒιιιίε,

οσε ΦΠ: 8ιυίιίοΙσ οτιίιυιε δ! ιιιιιοιιί8: 8ιιιιυΙ:σε νοιὸ

ουιιιιισσιε ίοΗιιιι ροΠυΙιιι ΠιιισΙιιιιουι οιιιΠοοιιαιο

οἑὸοιιι ουιοιισιιο, ουΙ :.ιοιιιιο ιτρυΒιιο: Ρ:ἱοιἱτ:ι5 8ο

ρσΙ:οι. οι οσάοιο Βοοοιο. Νου :που ιορυεοειι , Ρο.

ιισιο :Πο ριισιοιο σιίοΙοο ?Πιο ο οι ΠιουΙ ιΙυι·οιΙοοο

σε Μισή οσοι Μο. @Η σα: ΡΙΙΙυι Π: ο Ριιιιο , οι

ιισΙΙο_ιιιοιοο Ποσο που: Ροιοι , ιο ουσ που οιιιίιιι:

ΗΜ. ΙΞι οοοΙοοσοο:οι συΙΙσιο οί: @οσοι , ιο ουσ

Ριιιοι Π: οσιιΓΙΙ:υισε ριι:οιιιι:ο:ο , δ: οσο οποιοι

ΗΠυσι ιιάυ οσΙΙ:οιιτοοι. νιιιιοιίιυι ιιίοι:υι, Ροκ:

ν: οσοι σιιοιοο οσο Ποσο: ΡΙΠυιο ρισιιυόΙ:υιιι , Πιο

ρισόυοοοουσι : σου ν: ριίοι οιίΒΙ:ισ οσο οι::

:οιιοιουιιι_ρισίοο:οιιι , οι! σου: ιιίοιιιιυι, ίου Πιιυ.

ιυυι,οιι ουοιιι :ιό ιοίοι:υι, :κι :οίοιοτυ1°:Πο80 οοιο

οοιιιιιιισι ισ οσ ρι·ισιι:ει: ιιιἱΒἱοΙε οσοι-υ οιΙΙ:υι οσοι

οιΙσιι:ιι:ο συιο:ιοοΙε. Ριείοοι οιιἰσι οι ίυιυισιιι

ιιιισοτ:5: ριἱοιἱιοιο 8ο ροίΙοι.ουιο:Ιοοο,ουα :σοι

ρ:ισιιιιιτο 8ηιοίΙοι. οιΙΒιιιιι σου οοοοίΠιιιο οσοοο

&υιιιυτι οσοι μου: ιιιίοοοιιυιο ου Ποσο οποίο

:σε ουσ οιιίΠιι, ρισιίυοοιο ίυυιιι :οιιιιΙοσιιι , ποσο

σιί£ὸ ιο οιοοι Ποσο ουιιιιίοοιε ιοΓΡΙοοιο ΙΙΙυιο , ν:

Ριοόυᾶυυι ι ίο , δ:: ιιυΙΙο 68:10 ιοΙριοοιο ΙΙΙυιο , ν:

Ρισιιυοοοουιο , ΙΕΙΙΙοοι οσοι! οί: ιιιισε :οποιο οιἰ- ο .

€έυο,:οοοιριιιιυε ν: μισο οιιιιιο ιιυιο.τίσοο.νοοο ιο |,6Επξο Χι.

ιΒοσ, Ισ ουσ Ριι:ι·οοι οοοοΙΡιιιιυι ιιιίσιοοι οιΙειιιο “ΖΙΜ

οπο, οοοιΙυιιι οσιιοἰρἱιιιυε ΠΙΙυιο ριοὸυἀυιιι, ίου

οιοσυοοοουυι :ιι ροί:ουσιί Ποσο σι·ΙΒιιιιι, :ιο Π ιιο

Ποιιυι Πεσσυι οιιεισιι ΗΙΙιοΙίο: ΠΒουιο ιίυι:ιιίο

ω:: οσοι! ίοίίυσι οί: , οσοι ρσίιοιίοι·Ιιοι οιιΒιοΙε

σου ιΙΙοιι,οΙΠ οίίο Μ; οίίο, ουσιί “στο ιισιοί: οσοι Π

ιιισΙιιιιο οιΙΙΙοοιΙΙ ἱιι ουουἱ8 Ποσο οσοι ΙΙΙσ. νοιΙο

ιιιουσι ιοιροιίο8:ο οοοοιρίοοιΙΙ οσίιοι ιιρρΙιοοιυι

που οοιιιοριιη ιΙιειΒιιἐΪΗΙΙᾶσΙἔ,ΔιΒΠπιι οι: οποιοι

ίοᾶσ :ποσο οσοοιριοοιἰι οσίΙισ ου :σωστο οικι

ίἱοιιι:Ιἱ πισω.

Δ ο ι. ι:ιιίσοοοι ορροΠιιο , οοεσ ο ιοΙαιἱοιιοιο :η

Βἰυἰοαιιι που ιισίίο ίο ΙΡί2ιιι τοί:8τι05 οσοι οσοι Π: Π" """“"

ίυΙιΙἰΙΙοοε, ιιοο τορυΒιι8:. νι Π: ιρΠιοι ιοΙ”οιιιι οι σο· 8""°"°”°

Ρώσσοι ιοι·οιιιιυιο : Ποστ Μισο :ισιιΓοοιιοοοιιιΙο

ι:ιοιιιιι οοιιίοιυι: οίΙΕ οιιιιιιι , σε ΠιιιυΙ ίο ιιιΠιιιι ιοίοι:

πεί ιοιιιιίουυι ροίΠοιΙοιιι. Αεί ΙΙΙυι!,οιιιοο τοΙο:ιυσιιι

Ριου ιιιι:υτο ΡΜίιιρΡοοιιιιτ, ουΞιιιι ιοίοιιιτσι,ιοτοί.

ι8οι!ο ιοΙιι:Ιυσ , ουσο οοοοιιιιοιι:ισο ιιιοιυιιι . σου

οίίοοιιοΙΙ:οι ιοίοιιυι. Νο: ιοΙιυιιι Ιῖ ιοίιιιιο ιιίοιιιι- ά"$"ΠΙ.”.

ιιοιι ιοιιΙΙι σου οΓι,οσοι Με οοο ίυρροοιι,οοο Ιοουυι μια Προ·

οπο:: ιιίΠιιιάίσοοιο οιιιιοιιιοιυιιι. Οαιοιιιιο Ασ- ΙΙ “ΜΙ”

8υΙι. οποίίοιιιιουο οΠ , ν: ι:ιιιιιιιο νοΙΙι Σ οσο οοιοοιι

ΡοιΙσπισηυοιιο ιοοιΙυιο Ποι-ίιοοουι_οιιιι ουσΜί ιοιο

ΠεοιΠοει:ιοι,ιυΠω ιιιιιισι:ιιιο ιιοιΙιᾶισυοοι ουίσ

Ισιιιιιι,

Και;

-=--.-ι-Βί



Ή·

Χ Χ, δι:@Με τοποΕιιιιίαιι Βιιιιιιστοϋι ι-Μ»ιωιπ. διὰ

ιιιτπιπιοιιιιι ίπ τπρτπω οι: ο ροτι-οπιιιιτιιιο οτοιιιο,οπο -ατοι·ο πιο ι:πιιΕιιιε ι πιο Φωτο: ρι·οοιι:Ετ, ποιο Μπι: ι#

ιιπροι·πιτ ροιιιότιοπιιω ιιιιιοιτι:ιιιπ.

Α ο π. πο8._νιιιιιοτιπ-ιιτοι· πιοιοτ·. ποιοι πι
ΛΨι”Μο· νοι·ιι Π: πιο πιιιιοπωι οι·οιι:ιε , ποπ οτιιιπ&ιοποπι

πι·
:οι τ.

Μι; .

ιβ.

Μο.

π.
πιο τ.

(ποπ ποτε!! ιιοιι ιπτοιιιΒι ι ν: οοιι·οιιιτιοιιιιι πω.

ιιιρροπιιπτ ιτι ποπ ποιι›ιιιτιε, πιο οι: οι: ιποτοιιτιο,

οπο: οἰίτἱιιᾶἰοιιοω ποπ Πιρροπιιπ:, πιο ιτι τοιιιτιιιιτι

Π Α π 3. ι:οποοιεο ιπιιιοτο ιιο πτιοτίπιτο οτι πο,

στα”. ιπιποι·. Π 6ο ιπτοιιι€ιτιιτ οο οι·ιοι·ιτιιτο πιο·

τιοπιοι τοπιο, κι οοι.ιπι:ιοπιτ,νοτιι οί:,ποπ φωτο

τοιι:ι·τι πω., τινι τιιπτιιω ιο οτιι,ιιιιππτο ι:οπι:οοιιιιπτ

βιοτιταιεω οιιΒιιιιι , :μια απο ποτά: οιιπι οποι

τοιο ιιιιτοτιοπιο, οοεπιιιοπιε, οι τιποτε οιιπι :στοι

πο οτιιζιπιι:ο. δι πιο: ιπτοιιιεατιιτ οο ρτιοι·ιτιιτο οτι

Μπιτ' πιο ότι ποιο το!!! ίτιπιιι:οτι: τοιοτιιιοτιιω πού

το ροτοιι: Ρι·ιοτιτπε οιι€ιπιε το ρτιποιοιο ρτοοιιοοπτο,

8: οοιιοτιοτι:πε ίπ τοιωιπο ιποοιι&ο. Εεε. 8τιιιο.1·

Ριπή; πι.6τιτο π. πι: οοπιι,τιπ. ποι;ο, Ρο:τοω οτι

Βιιιιτο Ριιιιιω , πιι ιιιιιιο πιο οιπὸιπ ?οποιο ιιιιιοι·ο

?Μοτο ο ττοοττοιιιτιππιπ [πιο ιοο πιο ιιιιιιοτο ιιιιιπι

πο: οτιπιποτπο ιοιπτοοιιᾶιιιιπ ντιπ ιιιιιΕπιιτο πιο

ροἶιιοιιι ιιοιτι·ιιιτ Π: ποπ , ποιιιοι: ιιιιοο πιο τιποτ

ιιιτπτο ιιοιιτέι , οι οιππι πιο πθ:ιοπο οιτοιιωιοιιρτᾶ,

τιοποποιι οπο: Βιιο:ιοι Ντιπιοιιτοτπϊ:ιιι οΠ`οπτιιιιιε

τοι· ποιοι" πιιοτιοποπι · οι Μπιτ ποπ πιιτ @πιο

ο Ρι:τι: ριοοοιιοτο τιο:οιιι Ιειτπι· ιωριιοιιτ ιο πιο.

οι:ο,τιιιοο πωπω. ιιο:οτπιτπτο ι. 8οι:ιτοιιιοι·ιρ:ιι πωσ»

πο Βοποτειιιιιιι_ ροιιιιττιτ τω. Πα: τοι:οπεπο:, κ·

ιιτιππιπ οτοοιιιοοι·ι: ίπποι οοττοιοτιιιιιπι; :μια ποπ

τι:Ρι.ιΒιιιιτ, ν: ιιοιιιτιιιι πο: ποπ τιποτε , ιιιιπιιοπε,

οι οοεπιτιοπο ,το :πιποπ :ποιο Ε: μποτ οτιπιπο π.

οπο· πιο ιτιιιωιι ιιοτι οοι'Β: Ρπτοι· ποπ ιιι:οιιιει

οπο: οτιιΒιπο πιω . οίιιπ ποπ ποιοι ιιιιιιιι€ι, ν: π,

Β. οπο οπο:: :απο ποπ παπι. ποπ ιπτοιιιΒι ίπποι

Μοτο. οιιτιι:ιοπο , 88 ι:οεπιτιοπο πιω πω, φπα

τω π. ποτ;ο , τοιο.τιοποπι ποπ οιΤο «τι τοι·τιιιιι

ποιο οτιέιιιιτι ιιι·αιΕττιπι ο δ: πιο πω. (ιιιιιιιι τα

τοιιιτιο πιιιιπι.ι>ιιιιοιορ. ιπ:οιιιΒο οο τοιιι:ιοπο ιππι

στοπ. οτοιιτι, οπο οι ποιοι τοιιιοᾶτιι , ποι: ροτ (τ:

ιιιιιιιὸ πο τιεοπ:ο ιπ:οπτιι , οι οοτιιοιιιιιτιιι· οι! πιο·

οιιᾶιοιιοππ ιιιιι:ιιιιιο ποιοι. ·

Α π τ. ποει οοοοιπ πιοοο: παπι Βοπετιιπτ τοι

πιο 8οπιιιιω , ν: ιιωιιι:ιιοτποπστπιιιιι,8ι ιπ:ιιιιτιο

Βιβωι" _ πιιιι τι πια ρι·οοοιιιοπιε ίοι·τπιιιι5 Βιιιτοπι πιο :οψι

;οποπιπιτο ο

Βιπιπτο.

·ι8.

«τι ο

οι: Γριτιιιιιιιι , τ: ιἰπιιιο ιιιιιιιι:ι.ιοιπο :οποιοι πατιιτο.

Η , :πιο πο εοπετε:ιοιιοπι ιπ:οιιοάιιιιιοπι ποπ πιο

πι. Ε: ιιοοι εοιιι:οι· ποπ τοΐοι·πττιι· οι! Βοπιτπω Γο

οιιιιοιιτπ ιιι,ιιιιὸο 8οπιτιιε ιιιιιπιιιιιτοτ Βοπι:οτι.ιιιιιπ

ιοοιιπιιιιω ιο ποπ ορροπιιιιι·ι :ιιιιιοπ τοτι:ττιιτ οι! Βο+

οποιο , ν: ιιο ροτισιιτιω ιιιιιιιιι:οπ:οιπ, πω ωικιιι8·

το πωπω τι Για Ρτοοοιιιοπτ5 τοι·ιπιιιι8. Ποιπιιιπ

τοοιιιίιτιο ποπ οιοιιιιτ Βοποτιι:ιο , πιιι οι τοττπιπο

Ροτπιιι.ιι. Επιπ @τοι τοττπιππε ιοτιποιιε ποπ θ: το·

Ιοτιο _ Γοιι παπι πι. οι: το πιι νει πιο ιιιοοοποπιπιπ·

πιππι, ιοττ.ιτιιι· τιιτιοποπι Βοποτοττοπιε. Αι: Ρ:οιποι7

ιπιιιοι οι :πιο , οιιτ ροτιιιε ντιπ ι οιιιοω απο μπου

οπο , τοποοτ πο ιιτοοιι&ιιιτι οτι· ιποοιιω ποιιιιξι

οτιιιπιιι ι:τιιιιιιο τοι·ιιιιιιο:ιιι· πο τοιτι:ἱοποω τω.

·Ποιιτοω5 ιιιιιιι :πιο οτοοιιιΕι:ιοπο τοιοτιοπιι οίιοπτιο.·

πιο οοιιιιοοι:ιτιιτ οοωιιιιιιιιοπτιο πιιτιιτιο,οιιο τ: Μ:

πωπω ιιοιιιιο ιποοο ι:οιπιιιυπτοιιτιοπιε , οοπιιιτιιι:

Ρτοοιιᾶιοιιοπι ιιιιο·τιιιι τοι πιτ ι`ροοιο ιιτοοποποπιιι

Α τι θ. πο8ο,ιπροοιιτιιω ι)ιιιιππιτι το πιο οπο

οοοοτο ιιιιιτπ οτιειποτπ ιιάιιιοτπ νοι τοιιιτιοιιοιπ,ιμιο

"παπι οι! οιοοιι&ιιω , οτιππιιι οτωοοοιι: οτιειιιοπι

Ριιιιιιιιω, οι τοι·ιπιπιιπι τι ιο ρτοοιιιΕτιιπι , Ρτιοτι:ιι:ο

:πωπω οιιΒιπιε , ποπ οποιοι, οιιτιιτιοπιι, αυτοπε

τιιιιοιιιι. Υ ποο ο ραπ: τοι ποπ Ρτιιιε Ριιτοι· οι πο·

:επι :ιο ρτοοιιι:οποπω, οποιο οᾶιι οτοοιιι:ι.: : που:

ποπ μου οι ροτοπο πο ιπιοιιιΒοποπτπ , :πιο πᾶτι

πι:οιιιει: , :μια ιτι Βιιιιιιιτ οπο: τι: πιο πο: ιοοπιι

οι! ριιιοιιατιιιιιπ; πιο :οποιοι οι οιι πιοιιο ςοποι

ριοποι ποιιτο πο: ιιιιιιιοΒιιιιιι πο ι:τοιι:ιι, οτι πι Γιιποιι.

πιοπτοιπτο: ποο ιοοιιιιιιιι·, πιο” ρτάι:οοοιο Γπιιιπ

Βοπο:οτιοποπι ; οπο. Ποτ:: Π: Ποιοι παπά , δ: ι:ο8ϊ

πιιιοιιο οιιιπ Ριιττο, πιο οπο: οι ποιοι Βοποιο.τιο

πο πιο ; ποπ τιιιποπ Ποτ:: »πιο οιιοτιπιιοπι α πιο

ιπτοι·το;οπιπ ρτιοτι:ιιι ποποτιιτιοπιε Π: ρτιοτιτπτ οτι

@πιο , οπο οιποτι`ιο ι·ιτιοπιε πει ιι:ιοι·ιτπτο τιποτα:

δ: οοεπι:ιοπιι. · _

' Α ο ο. ποΒο , οιιτοτπιτο:ι ποπ τοριιοπιιι·ο πιο.

ι:ιιιιπιοιιιιιιι::ιτοτπι Λο .ι. ρω!» ποοο, Ροτοτπιτιιτοπι

Πιιιἱπιιω ποπ πιο οι· το ιιιιπο 8: ιιιιΒιιιιτοιπ: ιιοπιιο

οι! ιιοο τοιιιιιτι:ιιτ ιιιιιπιτιιτι ν: οοιιιι:ιιτ ιιο Γπροοιι..

το οι·οιιτο , ιιιιοοιιιιιπιπιο ιιιιιτιιιιιιι: ι Πο Μοτο το

:ποπ οι , 8ο ιπι:όωτιπιοιιιιιιοιιιτοτι ΐιιΡΡο ιτο. Νιιτπ

ιιοο πιο, ποδι απο πω” πι, ιιιι€ιιιιτει ιι:,ποι:οιδ

τι :οι ιιιιιιπποιιω Πιιιιππ πιιτοιιιι:ιιι επιπιιπ οι ιο

ποποτο ροτοττιιτιιιιο. Λο μ. μοβ. ιιιιδο οοπιοιιιι.

Ν:ιπι (μπακ τοιιιτιοποι πωπω ο ιιιιιι οι· ιο Βο

ιιο:ιτι: :το οίιοπτιιιω, ποπ :τιπιοπ ειιιιιι πι:: ο ιιιιιιοπο

πιω· τι , :πιο ἰπιοι· ιο οιιιιτιεποπτιιι· , οι οπροΠτω

τοι· πιο ρι·ορτιιι τοτιοπιι:ιιι:_ ιοι·ωιιιι οι , οιιιπτιιπι

στο ποιοι! πιο 00Φωιιιιιι:πΒιιι: , ιιι:οι·π Μοτοπο

πιοπιπιιιιι τω τ. ρι·οιι. ιιιιιιιι8. πο! :ο ιιγροτιιοιι

πιο, ιΜτοιι·ιιιΔι τοπιο οιΤο: οιιιΓοιππ τιιτιοπιο οι

πιι:ιιι·:ο , πο πιιπι: οιι ι δ: πι: :πιο ιι7 :πειτε ιο πάθω

οι:ιιτιιοτο: : πιιω οι: οο οποιο οπο: οιιι:Πίτοπι Μεσιτι

ιιππωιιιιιιπ , ν: ιιιιπο οι: , πιο: ιποοωπιιιιιιοπιιι

Η: $ριτιτπι δ. Φοτιο(οππομιι: ιιιιτοιιι ἱπ ιιγροτιιοιἱ

ροπιτιιι· ι·ιι:ιο ιιιι πιτ οοιιι·οοιιι τιτιοτιοπι ι:οι·ωιιοπι

οιι:ει:οοοιιτιο ιιο(ιετι , τυπο οι οποοιιτιε ιο ιιπ:οι:οχ

το ιοπιιιιπτιιι·" οποοιιτιι ιπ οοπιοιιιιο?το ι ν: ιι ροέ _

πιιι,ιιιιὸο ποιοι ποιο Π: ιιοιπο δ: Ιω, οοιιιτιιτ ι.1ιιοι|
ο Ποιοι πι: τπ:ιοποιἰιδο ιι·ι·ιτιοπαιιο, 'πωπω ιιοιπο ο:

ποπ ιιοιιιο._ νει πιο τιιιτοιπιιιι ι-οι·οι οιιιιτίιετοι ·
:Μπιτ ,ι οι: πιιιιο οι , οτι οιιιὸο ποπ οπο: ιποοίπιτιπ.

πιοιωιιωτιι οιιιτοπο , τ: πιιπο το ; ά τοπ: πι! τπἰ‹

“πω ἔστι:: ι:οπιπιιιιιιοπιιιιιε, :μια πιο οποιο το·

:οποία ποτιιιπο πι. _ -

Α ο τι. ποΒο , τοιιιτιοπιέιτι πιπιππ ποπ επιπτ

τποτοιιο ιτπιιπι μι· Γι: οιιιπ οιΤοπτἰᾶ , οιιιιιπιι οι οποτε:

ο οιιιιιιι ιιοπετιι οι: οιιοπ:ιο , :μπε τοιιτιο ι)ιπιπο πι

ιπιοίτιιπτιιι,ποπ ιιι:οιοοπε: οι οιι ρωοετιιΕπιε νπιιτπ

ι:ιιω οιΤοπτιιι πιιιιοι·ι νπιτπ:ο , ποιοι τροπο πιο

ιιοπτιιι ι:ι·οιιτιτ σπιτι οι πο:τιτο.νποο Βιιιιιτπ “πωπ

8ἱε πο: ιο πιο νίιιιιιιι ΓιιΡΡοιιτιιπι ι:ι·ιπιτπιιι, οποιοι ιπ

οιοιι:ιιιιιι :μια πιοΒιι νπιιω σπιτι” , ποσο ιτι πι

ι:οπιιιτπ:ιοπο πιιποιοιιι ιπιιιιιιιιτ ιιιιιτπ&ιοτιοιιι.Νοο

ι·οιοττ,οι ιιοο ιιιιιοι οοπιιιτιιοτιιτ οπ τπτιοπιιιιιε ?πτωτι

που: ωιιΒιι οιιιοι·ιπ,ιιΒιοιπ:ο Γοιιιοι:: δε :οι οᾶἰιιο.

Ντιπ ιιοο ιιππιιιιι τιιτιοτιιιω τοττποιιιιιπ του: ποπ

οποια νπιτοτι , ιτι ποιιιιο ΓιιΞροιιτο ι;ιοτ (ο νπιι οιιπι

οιιιω Γπροοιιτιιω οοπιιοτο °

ίιοπτἱἐ`ι ιποοωωππιι:ιιιιιιι , οι ιπ Όἱπιπἱτ πιιιιιι ι·ιιτιοι

οι·ιιι:οτ τοιιι:ιοποιπ , ιποοωιπιιιιιοπιιιιιο,οπο οπως

πω: ιοοιιιι:ιιτ, ιπροοιιτπω Βιιιιππω ιιιιιοιιι:ο οι το6

Γροάιιιο ι:οπιιιττιοποτιπι πιο. ·

Α ο ο. πιο οοιιπιτιο επι ωπιιιπιπ Π:: οπο.

πιο οποτε: ά ιιιοι·οοτπι , οι οποτε ποπ ι:οπιιιτιιιιτιιτ

ρτοοι·ιοτο:ο τοιοτιιιιΐι ,οι οιιιοιιιτι'ι , ποπ οοιιιιιτ μι·

τοιιιτιοποτπ Δω ο τα! Επι· οιιιιιπο τοιοτιιιο 8ο πιω

[πω οοιιιιιιιιιι€6 '

Φτιιστοι

Μ
.οι τι

οιιοιι: οποιο δ: τιπο- ·

- πι

.οι οι



£]]ινια:σατ.

μι: Χ Χ Ι. .2ΐα πω:: και::

οιει>ντατιοΧΧτ

απ: ΡΕ7](Μοθ Παω:ΡτατεαΡαορτία:[αξβ

απ:: [τ αφτα:: βια/ι]ϊτια:ια:

ιιι:επ:ιτι πιω:: :Πε ιιπρ::ιε&ιιπι δ: ιπεοιπρι::ιιιιι;

ιτι:ιι:ςπιιπα νΙτετιοτι ::οιιιτιιειιιετιιο τα:: Γε.

Τ τα τι τ· ι ιι πι: 13:ατείι :οπατιιιιιιιε ι>αιτι,τιιιο, ιιι _

δ: θριτιιιιι δ. τι: :ιιιιιιιιε ρτα:ιι:α:πτ : τ:: α: Βια: Μ" δ·

ιπ:ιιιτιι: ιιιΒιιΠ:πτιατπ.Ετεο Ποια: ιε:ιιπ:ιίιπι :οπι

τπι10:πι τα:ιοτιεττι Π:ιπι:ια, ιιι:ιιι:!ι: Γιιιιιιί:ειιιιαιπ,

_|ω"ἶ#ϋ πωϊιαάδ |Μβα"π α[Μ"ΐ ρΜ· Μια:: :ιτοι:ι.ιιι: Ποια ιπιροτ:α: Πει:ατειιι ιπ ιιαιιεπ·

βεαιιααι αΜι!ατααι £οΜΜΜ28Μ πατατα

ΡΡ'ΟΡΙ'ΙΠΜ.

' Κ ι ΜΑ Γ:ιι:. αΗιιπια::ετοιι.ια3α1ιθ. ι παώ. Μ

φαί!. 0τιταιιιιαα.τ.ώ·.4. 0αρτιιι.α.·πιπ "'α3νΛ

«π8.0αταιι. Αττικ. ιιι Ι.ιιιβ.26.4.·ιτα.ιιτ0.:..σά 9ι (ΜΜΜ

ι.ρ.α.ι9.ατ:.4.π_ α:: :αια:ατ.:5· 3 ρ.α.3.ατιτρ.π.2.&ι.

Μαιο!. τρ.τι.3ο. αιι.ι.ααι.αιι. ::ιιι:Ι..ι. ΜοΙιτκ.α!ι.9.

απ.: πρι. 3.8:ατ:τ α .ρ.ιίι[ρ. ι ΗΜ. πιώ· Ιια.4.ά: πια.

Ει:(ιικήσ σ." (παπα.τ.ρ.:ιι.3.:τιαιια.:.αψατ.6.β&.3. νετιιιτι

ΗΜ· Πατιτατία:, σ.Ρ"0. & ατα :κι ο ιιοι.ιιι::ιιτια: 86οτα:, τα τι

ροτιιιπ: ιπ Πεονιιιιτπ :απ:ιτιπ πιιιιιιω: αιιιοιιι:ιιπι

πω: 8: ντιπ :Γι:,:ιιιο οπιιιειΠιιιιππ μια” ρ:: Γ:

ει:ιίι:ιτιι: 8: πιιιιιιιιιι:, π:: ν: τειιι:ιοπεε ποπ αό:ια.πτ

πατατα, πιίι ιοιατιι ταιιοπ:ιπ ιπ:οπιτπιιιιι:αιιιιι:α:ιε,

Ρυπ.ιαπι. 0αι·ι:τιτίι. Μπα" πιει:: Ρετι:ά:ιΠιττιιιττι

ιιιοπιιιιι εΠεπ;ιι: :ται :τι :κι π , ποπ :κι πω: :Μπε

τ: : Μα απ:επι πατατα Πιιιιιια πω: επιίτ:τε ααα,

ποπ τ:ια:ιο ,:ιππ:ατι:ιιιπ πω: ειιιιι:ετε απ αιιιιτι.

τ..

Γιαά.Παι·.

::ιατιωτι Βτπο ιιιιιιιίι::: :Η ιοιιιιτ Μπιτ:: Πιιιιπ:: Οοπιιι·

·ι"€9“!ωι· τπα: ιιι :μια ιια:Ιι. Λα8α#.7.ιὶ: Ττιιιιτ.:.4.0αιαιττετ

ιτάειρ[ατα βιαββιτ.πααιιτυ :Μπιτ Ματ: τ .

α. παπα: ιιιπποπειι::ε, ρ:τίοτιαε Πιιιιτι:ιε Μισεί::

τ: ρτοπτιι: ιιιιιππαιιιι: τεΐα:ιιιιτ, νι::τιιιε .ρτοοαιπ:,

α:ιπιι:ιέ:ιιιττι α:: :ιιιπ:ι ΓιιοιιΠ::: αοΓοιπ:ιιττι πατατα:

τα:ιοπ:: :!ιίιιιι&πιιι α :τιοιι:ι ίιιοιιί:::: τεια:ιαο μετα

ΡΜ." ϊ- ιοπαι·ππι. Νατιι τ. Λαατοιιιτριβ. οιιι:ια.6. 81αοασιτέΙ.

ιτκἄ.Ριιττι”ἱ. - - - τ -
α:: Οιιαβτοπιαιτ, ιιι:ιιιιτ, πω:: βιαβ/!:α:ιατατα, [κα μια»

παταω απο:: [αΙιΜεατιιιαπ α. Ηιετοιιγ:τιιι: ιιι φαϊ.

τα! Βιταατ1ί πιατα:: πα α: μου: [ααββιι :και πιώ:: Ματιά:

βα[αατα ει!. Ε: πω” ντιαιτι :απ:ιι:τι :οπε::ιιτ ιιι:

ροίιαιιτπ ιιι Π:ο. ε:: ιιγροίιαιια πιστα· :τι :πιώ

ίιιιιιιΠ:π:ια: ετΒο. Ρτο :ο:ιεττι πω: Αιι€ιιί:ιιι. ω.

α. σαι-ιιι:: Αιειταιι:ιτ-. 8: ΑιιαΠαι. ια τιιατρ:αιί. π·

:Μ ταρω. Μπα. Βιαιιιιώο. :ζώα , αιιιπι: , Μ· Πει:: ι

πι, :μια τι:: [ε τα ιιιαμε απο:: ιααι8:: τα! απ, ν: ποπ: Μ·

ΠΜ. τι. ΒοϋιιιιιΜι τα τω. πατώ:: Μάταια: απο::

τα:: :βιαιιι:τιι , ω! [αὐββειι:ὶαια Β:ιπ::ιτ. Ετρ.ιΠιπι απ;

Ραττετρετι:άιοπειιι ιιιιιιιι::τιαι Μπιτ:: Πιιιιιια πι.

α· οιιιιπτ. Ρτοιαιτι: α. Βιιιιιιίι:π:ι:ι παπι π: πετ

Ρω- “Μ” Γε:9:ιο ίιιιιιιιι:ιτ:ι· ιιπιπΙ:κι :μια τα αασΙιαπετιπ :|Πα:·

"'ὐ"'° π, Μ: :πιατα πο:: Μ: πι:: ορραβιαιτι πι:: · τι:: |- ειιιιι
, ι ι η ει;

ι” τιιαιοι·ε _ να! αι:ιιιαιι τιετιζέι:ιοπ: ποπ οι.ι8πα:. παπι

ρ:τί:&ιοτ ::οτι:ιριτιιτ πατατα Πιιιιπα, ίι απατα α τ:

ια:ιοαιιιιι: ματια εό:ιρια:ιιτ ΓιιοιιΠεπε,:μιαιτι ποπ

Πιοβίιετι:: Βιιιιιή: ιιι:: :οττιπιππιε Π: οπιιιιιιιιε ρ::

(οτιιε, :ίιπι πιιιια. πιαιοτε νει αν:ιιιαιι ρετι:ε&ιοπ: :ιι

αίτια ριιΒιιαοι:. α: πατιιτα Πιιιιπα :Μια ω: ί: ιπτιε

ρετι:ιετι::τ α τ:ια:ιοιιιιιιι: ιιιεΙικι:τε οπιιι:πι πετά

δι:ιοτιετι:ι ιιπιιιιι:ι::τ ιιτπριι:επι :αΙιο:ιιιιεκ τ: ποπ

:Ιΐε:επτΡ:τί:6::ι ::οπιρι::ιιιιι. (ιοπιιτ. τ. (ιιιιιιί::τι

:ια ειι':οιιιριοτπ:τι:ιι:ιι ιιιιιί::ιπ:ι2: και πατατα Πιπι

π: απ:: μαπα α :::ιατιοπιιιπι :τι εοπιι:ιιε:α πιο·

πω:: :τ8ο Μπιτ: οττ::ιια α τεια:ιοτιιοιια :τι πι»

παπα. ι. ιιιιιπαε:ιι τεΙατιιια πό :τι ραπτεται Επι.

μπω ίιτιιριει:: ετΒο π πω: ρ::ΐεθ:ιοιιέ πό πι::

πατατα α 1:,ιιοιι ροι:τιτ ιιιιιιιι παπα: Ξ: ι·:ι.ιτιοιιιοπα.

8 ε £νΝ ο Α διιΒιιΠ:ιιτια :Η τι: :ίΪ:π:ι:'ι Πει, ν:

Πειτε ει:: @πιτ Πω: ν: Πειτε ιπειιιτιι: είιειιτιαΙι

τετ ιτιοίιΠ:π:ια:π. :μια Π:ο: ειι:τι:ιαΙι::τ ιπειπ:ιι:,

α

θσα|ΐν. ι.

Οοωΐτ. α.

‹α

Κατι: τ. .

:ιιιι:ι:ιι.ιιιι :οπιιι:ιιι: ιρΓιιιτι ιιοττπαιι::τ ν: Πειιιιι. π Πι::ο τ. ΝατιιταΠιπιπα τα:ιοτι:

ι

ι

ι 

τ:: απο ιιι τιιιπιπαπ, :ίιπι π::ιιι:α: Πει:αε παπι

πιο α ΓιιιιιιΙΙ:τι::: :μια οτιιτιι: πω: πισω: :Μετα

ρετί:άιοιι:πι. Οοπιιτ. Ηι£ Βεατ ιτπροτ·τα: :οπιιιΙ:- (Ματ.

:ιιιιι Ρτιιι:ιοι:ιπι ιπ::Πιε;:π:Ιι . νοιεπτιι, δ: ετειιιι:ιι€

απο Μ: Πει:: ιτι:Ιιι:ιι: αιιπιιαιτι ιιιΒιιΩεπ:ιαιτπτ ποπ

τ:Ιατιιιαιιι,οιιια π:: πε:ιιτι::ΙΤε :οπιτπιιιιιε οττιπιιιιιε

ρετΓοπια μ :μια τι:: ι:ιετιι ρτιτι:ιτιιιιττι ποιοι ιπ::Πι

Βιιτιτ, νοι:ιπ:, δ: :ι·εαιιι:::τεο αοιοιιι:ατιι. -

· (Μ: .τι 1: α· Α: διιιιίιί::π:ια: τεια:ιιια πετΓοιιππιπ

ποπ πω: ει: ι: ΓιιιΕ:ιεπ:::, ν: Ρετ :ατι πα.:ιιτα Πιπι

π:: εοπιρι::ε :πωπω ειιΒο μα:: πιιπιπαπιι τ:

ια:ιιιαα πετιοπαιππι :οπ::::ιεπ:ια :τι ίποίιίι:π:ια αιο

Γοιιιτα πατατα:: τι:: πιιαπι πι.: :σπα Με ΐποίιιι:0α:.

αιιο:τιιι πατατα Πιιιιτια ποπ ιιαιιετε: σπιτι “ιαμα

παπι οι πατιιται: :οτππιεπιετι:ιι::Π :πιω πιοιιίιετι:ια

πα:ιιτ.ιιε ::οιποιετπ:π:τιπι Γιιοίιιιτι:ιω Απ:::. πω.

τιιιιιιιατιται τεια:ιιια: ιιιιιιι::ιια:: ιιιπ:ιει:ι.ιτ ιιι αόι:ιΒιι:

τιο:ιοπαιιιιιιε , ποιου: απ: ιτιιττιεὸια:: :ιτο:!ιι:ιιπ:,

απ: το:ιιι:ιιπτιατέ ν: Γατιιια:ιιιια Ραιτιειπιιιι::ιια

τ: ιιιι:ια:ιιτ ιπ πάτα ιτι:ειιι π:ιι , ν: ιπ ι:ιτοι:ιτπο

ρτιιι:ιριο 8:π:τατιτιιι πι: :τι:ια Επι; ιιι εο:ιεπι

αόιπ ιπ:ειιι€ειι:ιι, ντιπ μπαι οτιΒιιιε τ :παππ

:ια πιω: 8. ιιι αι€Ι:ιι αιτημα:: , ν: ιπ ιιτοι:ιτπ:'ι ναι.

δ:: οτιπιτι: Ρ:ο:::ι:τι:ιι. Ετεο ποπ :ιοΠι.ιιι: ιπιιπε

απ:: Μιὰ:: ΠΙΒ6αξΠτΒ9α πια ΓοΙοια:7:ιιι ιιι::Πι

πω: ; 8: νοι:ιι:ιι; Επι πιιι ω: ρε:Ρεθ:ιοπεε , αυτ:

ιττιπι:τιιαι:ε απι::ιιιπ:. Ιει:ιιι: :ιαπτὶα :τι απ:: πω.

@επειτα ,ειπα παπι:: Πιιιιτια: ρετί:&ιοπει ιττιιιιε.

απ:: αθι::ια:,8: τε:ιόα:ΡοτιιιαΙι:ετ ιιιοΠΠειι::ιη·πιτ::

αιια :τα ποπ ροτειι, παπι Γιιιιιιιιετιιια αοΓοιιι:α: πα

:ιττ8. ()οπιιιτ. πω: :πτια :τι ιτππι::ιια:ιιπι :τσιπ- 0ιιιιχι'ιιια;

τιι:επι:π:ιιιιι 8:εοπιιιτιπ:ιοιιιιπ πατατα τιιωπιιιιιιπ '

ιτι οτ:ιιπ: :κι ποιο:: ορεταιιοπε:, :αττι ιπιπιιιπετι:ε:

:ιιιαιιι :ταπΐ:ιιπ:εε; ι8ι:ιιτ πιο οπι ω:: απ:: απ.

π:: πα:ιιτ: οτιεπι:ιοπ:5. Α: ιιΒιιι::ιιτιω τεΙα:ιιιε

ποπ ιπρροπιιπ:ιιτ , Μ! :οπιεπιτυπ:ιιτ ορετα:ιοπειτ

ιιιιιιιαπεπτει ιιι:εΠιε:τι:ιι ο: νοι:τι:ιι πατιιταε πω

πω: ιιτιπιτποιι ιιιίιιειετι:ετ ιΠαπι :οτιιριετ: ΡοίΤιιτι:

ιπ οτ:ιιπε :κι πι:: ορετα:ιοπ:ε. Η

$ε::νιτιιιι πεεα:, μια:: ιιιοίιιι:::ι:ια: τ:Ια:ιιια:,

οτιιπ:τπ ιιιοίιι::πτιαπι αοίοιπ:απι ιιι Π:ο : Κιτ:!ιατά.·

ια ι.ααΐια6.ατ.ι.α.ι. ια πυρ. άξια:: ό· τ. Ηει·ι.:ιααιΔι

μπι!. πιο, Ρώτα:: :ρ.άεήι. πρ. 5.Ζατιιαα.τΙ: πω.

αρ $. άαθ.10.Με.ι Και: α:: Μ. είπα. τ. Π: τ: οιια:- Β' 'Νιφ

ί:ιο επ, απ πατιιτα Πιι.ιιτι:ι μπει α α. τ:ια:ιοπιι›ιιε ει:

ἴειρΓἔι παπα: , ειιιι:ιτιιιι:ι τε:1τιιτι:ιιτ ατι Ρ:τιεᾶδ: :·ι-ε

ιιι:πτιιιιπι ιτα ντ π ι·ιπΒα:ιιτ :αΓιιι,:ιιιο πατατα Πιπι

πει ιι:: ρ::ειία α τ:ιατιοπιιιπε ροπετ::ιιτ α ραπ: τει:

νι ιοιιιιτ :::ιίιειι:ια: :πωπω Γιιιιι::ιεπ::: :ιιιίι:τε:.

απ ν:ι·ὸ πι: ει:ιεα: ρτορτι:ια:ε: ι·εΙα:ιο:ιε , δ: :μια

ιιαπιο:;ιο τι!» απ: ρεπ:ιεα: ιιι :ιιιι:ετιτιο, ν: Η τι:: απ

ποπιιιιιε α: Με ΐερατατ::ιιτ , ποπ μπι:: νι ρτορτισ

:ιτιί:ετι:ια: ιιιιιοιιιια: ιιιιιι:ιεπτ::: δ: τοπια: εατιΠει·::

ατι ειιιιι ἴετ:ἔ ιιιο:ιιιπ·ι , :πιο (ι πατατα ατιττ:Ιι:α 'ΠΡεο

τα:::ιιτ α τιτορτια. ίιιΒιιΠετι:ιᾶ , ποπ ροΠε ει: ί: ω.

Πι:ιεπτετ ει:ιΠετε πιο πω:: απ: :ιεί:·άιια Πιρ

ρΙ:τ::ιιτ. Πε ποτπιπ: τιιιιεί:ιο πι, απ ροπ:ο, :ιιιὸ:ι τι, φωτ”.

πα:τιτα Πιιιιπα νι ρι·ορτι:: ειτιιι:τι:ιω ιιοιιαΙππε ιια- ατα”.

ιιεα: :τιιιά:ιιιι:ι απ ρεττε&:Ε ο: ιαιιαιε::ι :κιί!επ:ιιττπ

τ::1:αιτι:ιιτ,:αιιι ει:ιί::π:ια πιιπειιΡατι:ιιι π: πωπω

:ια, ατι ρο:ιιιι επιι:επτια.

?° .
ΒΠ“. 4·

2 ο

ινε-μαι.

πιω: ει:ιι::π:ιτ:

Απ:::. τιτοο.:ι:είΤεπιιΞι πω , ν: τι:: ,τα :τα Ρετ· αιιΓοιιιτε , ιιιτι:ρ6:ιετι:ετ α τι:ορι·ιε:α:ιοιιε τεΙατιιιιε

ι:&ιΠιιιιιιττι , πιο Π: :παταω ι ίιιιιια:α :πιπι απ· ιιαιι::,τιπι:ι:ιιιι:ι τ::τιιιτιιιιτ ατι τιεττΕ6ιὲ δ: :οαιοΙ:::

:ιιιθετιιιιιιττι



τ

Β]ριττζ Χ Χ τι κι: ρι·::::ι· ΙΜατίστετ: ::Μι2ατιιβιωι:στι4, τ

:σιΠ:σάσισ:8: :σσιασσ:στ:: ὲ ρ:ορτΙ:τιιιιιιστ :ότι

τω:: τιοσ σειρ:: θ: ρ::::&ξ ω:: , τ:: :σστιτσι ν:

ισ:σσισιστιι:ιισιιι::: ετσι:: _ στι:: ::ττιιισιτσ ϊ::

τω:: ρ::ΐοσειιιτισε ιριισε τ:::ιισσιτΑτ:ιτι :ιτρι::ιτι

συστ:4 Μ· Με. ΑιΤ::τιο :ί: :οτιτ::ι ρι::οιιι σ: ι::σιιστα ι:στ::ισι

ώστε.: 2_

]Βιιτι·στι:.

10 σ

Πώ.πιβτ.

@σε νικά::

:-κπέτιστέ

· Ι Η

Β.τϋπτϋπ

Ι Η

Βάσει.

Ώσιτ_στ.

Πισω::

:Η :σύ

η.

:Η Ματσι

τω.

η.

:Μαι ιι:8:ισ: Β::ι ειιιισιιιτσσι ιστ.σσωσσι , ΜΒΑ::

νιι::ιιστ ρατι-:θιιττι :8ιιτ:στιιττι,σσσι :ιο::τιτ, :κιτσ

::ιισ Πισισεισ·ι Μ: ρτορ:ι:τ.ιτιιισε τ:ι:ιτιιιι: ι:: ρ::

Γ:δ:: :ι:τιτσ:σσι ισ Γ: τρια. πι:: νι:ι:τιτσ: :οτι:::ι

:ποσο :τι :ιτιι::ιι:ιιισι σωστα τρωει:: ίσΒιιι::τιτιο.:

τ:ι:ιιισσ::::1ιιιτ:τη:ισσ :πιο τ::ισι:ιτστ Μισθω

:κι :τσιπ :τι αιί::ιιιιιιττι ρω:: :::τιτα: τι: :οσια

σσ:τιτ:τ στι” σ::στι :αστα :ιοτι Γσισ:ιτ:ιτ:: :τεστ

τ:τ στι: ρτορτιιι ισιιιιι::στι:;ι:: τι:: :ι.ι:σσι ιτι:::έι::ι

στι: στι: ::Ισιισιι Εισσιισιιιιι. Ποστ Ειτισωισ

τω:: σ:ιτσ:2 Πισιτι: , :Μπι ν: τει:ιοτι: Ριωτ.ι ὁ

ισιιστωιιτιι τ:ιπ:ισιτ , :Η ισ μα:: :ιτιιι:στι:: ρ::.

ί:&ιιΠ:τι:ι: ιισσι :ιΐ:στιτι :Πισω σπιτι:: ισ ω: ρ::

::ότιοτιιιισε ειριοιστιε, τισ:: στι:: ντ ρτα:ιιΞι σπιτι

τισ, ιιιισιισιτιι οτιιιιι φωσ ροΠιΒιιι: τω: ρτα:ιτιο λ

_ Μι: ταιιτιοσιιισε σοιι ω:: δ πωσ:: Βισιστι ρ::ι:

θ:ιοτι:: :ΜΜΜ , Γι:: :ισισι ετιι:ισ τσι ω:: σ::

«τι σ:: μα:: ιτι:ιιισιτ :ι:εσωτιω τιιιιοΙσττισι: στή:

σιιτστιι Πισιτιιτ σο: :σπιτι τοτττιο.ιιτ:τ ρ:: :ι:Η::τι·

τι:: ::ι:ιτισει:,· :Η ρ:: :ιιιιοιστο:τι στι: ρ:ορτισσι:τισ

:στα τω:: ματι: ιι ::ι:ιτιοσιτιστ στο:: :ι::ιστιιτ

ρ”::::ότι:ιιι:ι τ:ιατιιιστ: :τ ο ισ:ισάιτ εισαι ν: σ::

ιιιιτιττιιιι οιιισι ρι·ιτισ ροΠι :ιι αιι::στι:: :ιοσ ιτι

:ισσ:::τ σιιτ:ττι Π:: ιιιιιι·ιϊ::τ:ισι, σ :Μισ: σ:Β:::: ισ

τω:: ρ :Π:στιρ, ρ:τιι:ι ρ:: ::ιιιατιτισε τ:|ιτιιιιιε

ιισιιι*' ` :άσο ιιιισιιτ:τι στι: οτιισι ματι:: ροιιιιιιιι

ιισιισιτι ::ισιιιτι: σ:τ8σι:τιτσττι ιιστ:σ::ιρι:ισ:ιι:σιισ

:ιιιο:ισι :ισ:ι ρ:ιτι:: ισ :ισσιἱ:τ:τ::,ιιιἰτσι::τ: ιιστι στ::

::ρο ισ:ι:ρ:στι:τιτ:τ :ιι :ιτιί::τι:ιιτι τ:Ι:τισιέ ιι:ιτστ:ι

τιισιτιιι ισρροτιι:ι:Β:: :κάτω :κιΠ:στ. (δοσίιτ:σι

σαιτ ισ πισω: πισω:: :Π`::ι:ι:ι Βισιτι: :Μαι ὁ.

τ:ιιιτιοιιιι:ιστ ρτα:ιίσ , ::ιτιστ:: ισιιττι::ι σιιιιιιιε :ιστι

σι: σ:ι,ιιιιτ :ο::ιρι::ιι:στι :ει μι: ισ :ο 8:τι:τ:,ισ :στο

ντιστιισσοτι σ: :τιιιτισ:στσ ιιιρροτιι:στ ιιιιιιιιτ:τσιτη

ι:: δ: ισ :κι εστι: :σωστα :ιισι σοιι δ: τω:: τι·

:ιο τι: στττιιιστι:,:ισσαι τι: αισσιτσι.

Π τ ο σ τ; :ισιιοτ :πιο :Η :μια σσΠσσι σιτε::

τστιι :τι : ρ:οριι:τατιι:ισσ ::Ι:τισι: :ο:τιρι:ιιιι: , Ποστ

πι: σ: :ο:τιρι:Βιιιε :Η :ιτιίι::τιτσι τιι.ιιοιστσ τιατυ:8%

::ισιρι:ιτι:στσ::ι σ. ασ:: :Π-: σσσιωι τιτιοσι::σσι

τ: :ο:τιριασιιι , τιιιιισιιι :ιστ:τιι ;ιττ:ιιιιι:σσι :ΙΙ :ισι

:ι::τι τ.ιτιοτιιε ::ιττι ρ:ορτι::8:ιιιστ ::ιιτισιτ ; :τι ω:

:::ιι :ισιιι:σι τ:ιτιοσιε :στο Π!. ειι::στια ιιιιισιιι::ι.

τι:ιτιι:τι:, σσισ νττ::ιιι: :τι ισ 8;: :τιίι::ιτιω. ντι

:ι: ντι:: :οσιρι::ι ροτ:τιτ μ:: πιω. Όοιιιιι·ιιιτ σα::

:ιιιι::ιιτιι ::ι:ιτισ.ι ρ:τΓοσπτσιτι :οσιρι:τστ ρ:: :κι

ί:::ιτιιισι ιιιιιριστιττι σωστα; ιτε :πιιτ:στι:ι :ιιιισΙσ::ι

ισιτσ::ι: :οτσρι::στ ρ:: ωσσσιωι ::ιατισιττιρ::

ΐοιι:ιτσ:σ, δα! :οτι::δ ;- σα: ντ::σιι: Η: ισ σωσει:

:ιτιιι:στι:: ; ντι: τστσ::ι :τι ισ 8:τι::: :ιιιιι:τια: :Βιο

Ισ:: σιτ:ττι ::Ι:ιτισ:=. τω:: :σε τιοσ :οττιρι:: :Πωσ

ισ Β:τι:τ: :1ιιι:στια τοτ:τισιι::τ , στ:: ντ:α:ισ: ισρ

ροτιιιτσ: ισ στ: σιωιτι τ:τιοσα ρ:τί:δι: ; Μ! ισ :Πτι

Β:τια::, ί:. ρ:τιοσ:ιιιτιιτιτ, δ: ίσρροίιτι ισ:ό::ισσι:ιι

στι:: ισιιιιιι:σιιι: Πτιτστσ ν:τὸ :οιιιρι:τ ::ια:ισσ::

ισ ::ιτιο:ι: :ιιαιιτιο 8: ρτισ:ιριι ρ:ι·τοθ: ορ:::ιτισι.

τι:: :οσιι:. ετσι:: :Η :κιί::στι:: τ:ιιιτισσε ρ:τιοτσι

τσσι ::ισιρι::ι τ: :ι:τι:::ιτισ :ιρΓοιιιι:ιτι :στιοτι: :ιτι

ίτ:στι:: ιστωιιιι::,τισ ισ :στιοσα :ίι:τιτι:: 8: ρτισ:ἰ

μ: ορ:::ι:ισι. εστω: σο:ισσιιι :ιτ πω: ιιο::στ,

τ:ιο.τιοιι:: Πισω:: :ισιιιιττι Γ::τιτιι στα:: :ιτιίτ:στἱᾶ,

σιιιισ&στιι :ισ :τιιι:στιίι οιιιοΙιιτιι σατστω; :τιμ :ιοιι

ροιΤσστ :κιιτ:ιιτ::ι::ι σιιιοισ::ισι τι:ι:στ2 ισ τ:τιστι:

ωστστω τοτσιιιιιτ:τ :οτιιρι:::: :ἐστι σσιισ ίοτ:τιει

ροΠιτ Γσιιι:·άσσι :ὁρΙ::α Γ::στισιιιιι ρ:ιΓ:&ιοσ:ττι,

:ισιιιιι ισ σ:: τιο:ι τω: ούιιτισ τ. Κ:ιατισσ:: σε::

- ΤΜ, Ι. Ο: Β". '

σε ιιιιιι::ιτ ισ σοῦ:: Μι:: ρτσ τι:: :ιιιιι::ιτιιτ πιο

τω:: , σιττσιιιιτ:τ :ιιιι:ισέ::: ΑΒ :ι:ιί::τιτἰἔ`ι σιτσωσ

τ1Πτ:1:2: :προ ::ιά:σ:ιο Μ:: σαιτ:: :σσιρι::ιτ :ετσι

ισ τι:ι:ισ: :ιτιι::ιιιι: Γοτσιιιιι::·:, :ισι:Π :κιίι:τι:ιτι τ

τ:Γρα:3:ιστι ::σιτιοιισιιι τιοσ :οτιιρι:::: :ιιιιτ:στισσι

:ιιιιοιστ:ιτσ σιτιι:::. ιισσ μα:: ::ισιιιτσ::: "κι :ιτι

στι:: ρ:τ· τ: :τι Μ: :ιι:ιι σαρκα: τα όσοιιστ :ιιτιιιστ

:6ρι:τιτ :οσιιιτσι νσιιττι ρα: στ. Καί . Με. :σιιι::ι.

Α: 1°οιιιτι:Βο στι:: :σαι :τι ω:: ι:σ::ι:ιῦ ντισσι

ρ:: τ: τσιπ:: , ν: :τβι1ιτσ:ιιτισ Μ: τω:: τιιτισιι: Γ:

ττιστσὸ :ρτσρι:σιιτισ ο:‹ιιτι: :κι :οσσιιστω.νσσ:

τ:Ι:ιτιο Πισιτισ τοιιτρι:: σ::στ:ιτιι Πισιτιισι στ) τω:

:Με ιϊιρρ:ιιιτι νιτιτιιὸ ::τσιιτιστι ισ:οσισιιισι::Βιιι:ΐ

τα; Μπιτ:: ν:ι°ὁ ::Ι:ιτιοσ::ιι ιστι :στιοσ: :1Γ:τι:ι:: ε:

ρτ·τι:ιριι ρ:ι·::όι:: σρ:::ιτισι ισ στ:ιισ: :τι τ:τ:ιιι :οτι

Πιτστσσι,:ισοτι :Η ρ::Γοσσι)ισισε, Ετ:τιισι τω:: έτσιτσ[Μ- ο

τσ:τιτισ ::::ιτειι:ισιτι-ισσ :πιστα ω: ιιιτ:ισι::: ω:πα όΪ"'°

::ι::,:: ιιοτι :ὁτισ:τιτ, σ::ισ: ισ ρ:ορτιο μπα:: οσι- ί

τι:τσ ρ:τια:Βιοτι:σι ροΙΠΒιι:τ:ι , Ρωσσια: :τισ ττιστσδ

:τισιτι σ:σσιω ::τιτισ:: ρι·:ιρ:ι:ιε:$σιιιιΒ:στια:σισι

:::4τσ :σσιρι:: 8: μασ:: σ:ιτσσιτσ , τιοσ Γσιιι:τι ισ

τιιτιοτι: ισρροιιτι ισ:οιιι:τιστιι::Βιιιτα: Μιστωτιι,

ω! :σπιτι ισ :πισω ρ:: Γ: :ιτιί::στι:,σσια :ισα ρω

ρτιθι σωισσι:1: ιιτι:ιιτσ :ι::ιτι σο τι σρ:: :ιτιιι:::

ρ:: ι:.ισ::::ιτο. ν:τὸ,:ισιιι ιιιστ πι: :ααα :τι Γ: ώ.

τισ::ιτ οιιιτι::ιι ρ::ι::τιοσ:σι ισ ίσο 8:τι::: ρ:ιίΒΒι-'

ι:ισ,σοτι ΒΕ: σε:ισιι 8: :οσιρι::ιτ ισ ρτσρτιι: πι.

:ιοσιιοστ, τω :τι στι:: ισ οττιισ: σ: :::τισσι :οιιιιι4

τσ:σσι. στι:: πω:: Πισω: τιστι Εστω: σ::σ::ισΪ

Πισιτιτισι ισ ιι ::τισσ: :ιτιι::τιτιπ , ισιι στή ισρρ:ισμ

:στ ιιιισιιτ:ι:: δ: ισ:αραι: οιιισιε ι:ι::::ιι::ιτι στ::

:ιασι τιιτιοσιι, τ:: σ:: ::ιτιο:ι: ισιισιτ:στια)Πσ: αι.

:σπιτια ισ:οτιι:τιιισιι:αιιιιιτ.

οστά". ισ τω:: τω. τ:ι:ιτιοτι:: ρω:: ι:ιτ:έ

εττιστ :Παστι:ιΙιτ:τ σ:ι:σταστι Πισιτιστσ; σε: δ: ε::

:σαι εστω:: :ιιιίταιι:ιασι ειιιΓ:ιΙστατιι τι:ι:στε: τ::

:στ ιισ: ταιρ:ᾶἰσἔι :Χιιτ:στιέι τ:Ι:ιτιοσσσι σο:ι :τσκ

:ιριτστ :οιιιρι:τ:ι::τιιι::ιτι: ιιιιιιωσ 02::ιτ6:.Κ:Γρ.

στι. ρ:ισιστιι :οτιία:ι. Ειτιιι:στιει ::ιιιτιοτισττι ισ::

επι: ::ιι::στιασι σαιτ:: :τι :οτι:σι Β:τι::: :ιτιίι:ιι·

τιο, σ:Βοησια ν: Π: ισρροσιτστ :ισιτιιιιὸ :οττιρι:·ρ

τι: : ισ::ρτιι: ισ :σάτιρα :ιτιι::τιτισι ιτι:οιιιτιισσιαι

τιιιιτ,:οσ::σο.

σ: :ισιστιιτιιιισ: ισ:ισιτι ι :οσ:‹ιρ:σ στα:: ιιτιριι:ιτο

ισ ιιι:;νσει: :κι ε. :οσΓ:σι ω. τω: :τι :ᾶιιιἔι :ι:.

ιιτ:ιιιιἔι ::ιιιτιοσστιι τι:ισ :οτι:ιριτστ :κι :τσιπ :Μ

τω:: :πιστα :οσιρΙ::: ισ :ιτιοτι: :ιτιιτ:τισ: :ιτριιτι

σ:: :οτι::ρτε, προ; ισ τιιτιοτι: :ιτιι::στιε ι:ι::ΐτιισο

σι:τιιιιιιτ,:6::τιο. Ν::ιιι: :σ :ο,‹ισὁ:ι :ιτιιι:στι: :ισ

στι:: σωστο.: ι·ιΤ:στιιιι::: ισ:ισσιτ ιιιιριι:ιτ: :ιτι

Ω:·τιτιιιε ::Ι:ιτιστιτ ρ:Γοτι.ιτσσι, :ιτιι:έτι:ι σιωισσ στι·

τσ τα τιοσ :τι τι: Γ: ρ:ι·:::%. ο: ισιιι:ισιι :κι :Μάτσ

:ισιτι σ2:τττσιϊι Πιιιισιιτιι τι μα: ::ι :κιιι::στ:σι ι ι:

ρ:τ ωρσ:σσισ ι:ρ:ιτει:::στ :ιι σωσει: τ:Ι::ισιτ

ρ::Γοστιτσ::ι, :μια σοσ ισ:ισ:ιιτιιισι :μπι ιι:ρέτι::ι.

τι: 8: ιιτιρ:ττ:άιοτι:, θά τισ: στ: :ι:ρ:σσ:τιτιίι. δ:

ιιιιρ:τί:&ιοτι:. Ο ι ο ε τ. :ΗΜ ::::ιιιί::τ: ροτ:ιτ

ει:: ω: :ιτι:::ισστ5. :σωσει ι α:: τι :ιτιιι::ιτιτ: πιει

στι:: ρ:τίοισιτσιιι ίση: τι: :Π-:στι: :ιτιιι:στι:: :τρίο

ω:: ριτσα: Πισιτισ,τισσ ροτ:τιτ :ι:ιιι:στι: πρωτ::

τα :ωστε Πισισιι: ρ:: τ: στα:: ασίστ:: :Χιί::τιιιι:

::ι:ιτισιι ρ::Γο:ιιιτστιιι τω:: τιο:ι ροΠ`: Θστιστσσι

ει: :ιι ρ:ιτ:: :τεστ-πιω τιιιΓοιιιτω , σα:: :ισσ: στ, σ::

8ο: :Ισια σ ρ:: ιιτιροΠισιι:,ρ:::ιίιτ σιισε:ισ Ματι

σιτ,ιτιτισ:τ:τ :ιτιιι:στιτι :ιριιιισ:: σωστα: :στιι στι::

ρ::Ϊ:&ἰσσ:,σσἔ τισ: ό: :κ νι τω: ασια:: ραπ::

&: σ:ι:στιι Βισιστι: τι” Π.: :Μεωσσ: :: πιτ::

τιιτιοτι: :κιΙΙ:στια ειιιιοΙστο , :με“Η :ότι :ι:::Παα

τι: ιι::::, :σσ:::ιο. Ν:ι:τι σο: ιριτι,σσ:ισ :ιτιιι::σ:ια.

:Νάσια :πιστα Ώισιτι: σαιτ ιιιιι:τ:: :τισ:στιισ

Β τι ::ι::ισιτι

ΜΙ,

Σ::

Χερν

ασ:: ρ::::έ:ιο ισ:σ:τι:σσσι::Βιιιτισ ε#ἰ###ιι#

τι: :Η σιωιιστω σώστε: σ::στο Βισισε,σ.: ρτοισ- ··::2·ι·· 'Μ'

:Η πω”.

ττωτιαιό,

ι ν::

Πισω

Εν»



πι: ι Βιιιιι. ΧΧ Ι. -%ιιιιιοϊει τοπιιιιφ οιιΒιιιιιοΜεοτιο.

ιοι:ιι:ιππο οι ιιοποιοιπ, ποπ οοπιιποιοι πιο Ριοπιτπ.

ιιιποιο οιιιιιτειιιιι, οποιο ποπο οοπιιποι . .

Ό ι ο ο, 8ο `ΙΡι:ι: ιοιοιιιιιιιιιοι οο ιποιιο πιο οσοι-ι

οιΡιοπιιω , 8; ιιιιιιπ8οοπιι8 ἰπ Βοο, οπο τοποσ ιο

ηι8. Ο 1 ο ο ι π, ιιι Οοο ποπ οιο ποοιωιιιιι ιιιι6ιοιι οοιιοποι οι(ιιπθιο ιο ιοοπι οιοιιιιι:ιιι ιο ιοοοε οιοιι

ε·"#-ιώ/="· ἀιῇωᾶα ιι(ποβίιοπιιιι ιοιοποιε οοιιοιι:ιτιιπι , πιο ,οι οοποοριοε ιοοίιίιοποι ποιοι οοιπιπππιοοοιιο οι

δω- ιιπ οο οι ποιοο&ιίΠοιιι οιιιιι:οπιιπ ποίοιοι:ει , ι·π.ιιοπε

οιιιιι&π ιιοοκιιιοπιιιι πι.πωπ ροτιοπ5.ιοιπ. π..

”:Εοιιιι. ι. ίιιιιιιιοι οΧ Οοποιιιιε ΙΧ Ριιιιιοοο, οιιι

ιιο;ιοπιοιπ :ιοποιοιιπι ιἶιοΠιιοπιιιι: ιι:ιπιιοιιι ιπ Οοο

ποιο(3ιιοι Ιιγο‹›ίἱ:ιῶι ιιοο:ι πι. νπειο ποιοι οοποι

η. 8: Ροκ: ιιιοιιιιοπιιο, ογροΜπι ιορροιιτοπι, δ:

Ροιιοπι απο Μοτο. Επι. Μπιτ. οι ιο πιο: Μ!»

μπει Μι , οπο οι πιιιιιοπ οι. ( ιοι:ιοιιοι σ.οτοπ·ι οι

πιο ριἱπιἔι ιιιοίι::ιπιιδ, οποιο ιο&:ἱ οποία ρι·πιιιιοποπ

πιο

οποιο εοποοριποι οιιιιιοποι Πο:ΡΙιοιιοι: οπο. ιιπιιπιι.

ιιιιιοπιιιιι ΓοποιοΕ2 ι οοιοοιο ποπ πιοιιο οιιιιιιτ, νο

πιο ποοι·ωιιιιιι οοιπιιπιοιιοιΙιιοι; ποιο μι· οοπο

ιποιιοιπ Γιιοιἶίὶοπτι8 οι οοιπιποπιιοοιιιε οοιοοιι,

$οιι πιο: ιι.ιοιιιιοπιιπ πιο Ροιίοᾶιοποπι ιιιοοιιιιππ

:ιο οπιιιοπιιιιοιοιοοιπ οποια, οι8ο Κοίο. Μιιιοι οι

πιο πο:ιπιιο ποπ ι·ιοι·οΒιιπι πιιιιοιι ποιίοᾶιοπι πι.

πιπο: ιο ρι·οροοιο οποιο οιοιοειιιοι ιπί·ιπιιο οικι

ΜΜΜ οιιιιιπε , οπο ιπτιιι ΐοιιπιιιιισ.ιοπι ωιιίιτοπιι2

.- οι ιιιοπιποοιι ιοπροΠιππι) :οποιοι ιΙιςιωιιιο @Μια-ι οιιωιπε ι.ιοοοι οιπποιο Ροιιοδτιοπο ΡοΠιοιιοπι οπο

ιο,,οπ.ιπιισπ·ιο ιιΜοσοτιοι Ε: οποιο ποιο οι: οι οι @Με

2ιέιιιιιιιέ[οο7όιπιοέοοοΔεΠ Πιρροιιιοιπ) ·ιέιξαιιιι [ιώ

οι ι οποσ μι: οπο. οτα· πιο ·νοιο @πιο ο πο5:4πι

ιο Πιο οΠο ιιιιιαιοιποπ ποιοιοιά.ο·ι οοιππποπε, πιο

ιιοπο ιιιίιππ&ιο Γποιιίιοπιιιε ιοιιιιιπιι ριοοιιιε ροτ

[οποιοπι, ΒιιιποΓς.ιο οσοι. ιιι Τιιβειο: "οι οι ιπιιιιιι

οποιο σιιικιοιικο »οι ιυριιιι.ιβι , πιιωσιιιιυπι :οποιο

ω» οι :ήπιο ι7Μιοιπ τω: ο9οβιοι.

Ό· Οοποι. 1. ο οι: οοπιιιιιε οι Ρετιιοιιι|ιιιιιιοικιιιι,

(Μ|ιιΜ »Μπι/ιι [ιιρΡοβι.ο,ό· ρειβοιαιπ οποιο ιιιιοιιο&ιιιο

Η Γιμη ιςιω·π , ιιοπιιιιοπιοι ιπ Ποπ οοιιιτποποπιιιιι

' | |ιιιιιιιΜπ ,οκ Ριιιι·ιιπο ιιο&ι·ιπέι :ιοπιιτιοιο οοοεπιοι

“,πω,,πω ι)-Μιμπ, ῇιρροβιοπι,ἀ· ρσηϋπιιικ. @οι

οποιο οι :Μπομπ , οι οιιοποιο ι πιο , ποπιο πι,

πιο ποπ νιιιοιιτ. νπιο: Οποιοι. 3. ιοοοοΙπιποκειο.

ιοοοιιοπιο οιιιιιοπτει:ιι πο8.ιι·ο ποπ οποιο; :ιι απο οι»

ι1ιπιππι ι·ειτιτο:,.ποπ οίι :ιοί-πε ΕπιοΒιο Πιροοιιιοπι

ιιιιοΒιοπιιιιιο πειΓοπ:ιιπ ιιοΓοιοιοπι ιοΒοο οοπεοοιο

8"Μ'ΡΡΨ- ιο· νπιιο ιιπποπιιο ιο Οοο ΐοιπιιπροοιιιιιιπ οι ιπ

Μ” "' ω" εοιποιοι:ιπι ποιίοιιιιιπ ποιοιπιιι ποιο πιο:: Π. Βοο

"ή"|ό"Μ' ιιιιοιιιιιιιιιι ,πιο οοιιοοιιιτ , ποπ οι ριιιιιιιιιι δ: ιπ

οοιπριοιπ , Μ! ιοπιο 8οοοιποιοια: πιο πιοροιιιο

πιο ιτικοοι ιι:ιτπι:ι: ι:ιιοιποι , ο οιι&οπιοιιοι,τοπιιι οι:
ο ιξδριοπι ιπ ιαιιοπο πο.ιοι:ιποιεο ποπ ωπιιιππι Γορ

οοιιιοιπ ιοι:οπι Μοτο , οι ιπτεΒιιι8ι οοοιριετοι:ο.

@πιο Ποιο πιο έτιιι ιποοπιοιοιιιι οποιο ωιιιιιιιο

το Γοροοιἶιοπι_οοιπριοιίμ οι ποο οοπτριοτο Νεστο

_ _ ΡΙοιοοπ νποιποοοιιο;οπιιπ οοπιιιιοι·:πε οοπιιιιπιι;

ο· ίιοπιιοιο οποι ποπ οοπιιιιοαι, πιο μι· ΐοι·πιπι€ οπ

·ιο- -οιοιιιοιιοιπι (ῖοπιιι·. :ι.Ροιιοε, οοιιιιιιΒιισιο. πιο

σούπα . . Ριπεριοχ οι: ω, οιιοιι νπιο ιι7Ροιι. ι:.ιι?.ι οι ιπ πιο..

ιοπο Ψοιοι, πιοοιιιιιιο οοικιιιιιοπι, πιο ποπ οπο π

ιιι οποιο :οποιοι ιιιοοιωποπι , όιθιπ&ιιπι ο ι`πο- οι ΦΟΦπιοπιοτοιπ ι

έιιιπιοιπ οι! Εοιιπιιιιτιιι:οπι οπιίιοπιιο. νικιο πο πιο

πω. ι:οποοιιο, ιπι:οο:οιοοιιε οοποορι:οπι βιοπ

ίιοπιιι, οιι5.ιπ οοιππιππιοιιοιιοιπ οπο οπο: οοποοΡ

οπο ωιοποιοπΡιοιιο. Ποι: ιιοι:οιπ ποπ ιοποπιε

οι οιΤοπτιιιιι οοποοριο οποιοι ν: οι, ιο πιπιοιπ

οι: οοποοριο πιιιοποι οποιο, οοι οι: ω, ποιοι οπο·

ποιο οι ιοιροιιο&ιιε πι, ποπ οι οι: το ίσιο τοποιοι

οιιίιοιο, πιο ιιιιιπιπιοιιιο οιιοιιοι ιποιιιιιιιιιιιι. νπ>

οι: ιοποιοι. πιοι.ιι Ποιο ιο οιο:ιιιε ποιο οίὶ τοπιο

τιιι, ποπ ιιιιιοιπ ρπιιιιιιιτοι [ποροίιτιιιο ποπ οοπιμο

πω, ιιιιιοο πω, οπο ποπ οποιοι οοιισάιοποιπ οι

ποΕ·Γιιοι :ιο οιιίιοπιιιι. οποιο., Οποιοι νοιο τοιο

οπο. ιιοΓοΙοιιι οποια ι!ιοιπε:,οι:πι ποι:ιπο μι οι!

οοιι. ‹ὶο Γι:: :οπο οι ιπιοΒιιιο ειιιοοοιι ιοπροοτοιπ,

αιιοιιοι ιιοοοιοπι οοπι ω". ιιι Πιο @ποσο ιιι

πιιο‹ι (ο ρροιιιοιπ, κι ιοεπι(ορροιιιοιπ :ιοιοιπιοιπ,

ποσό οποιοι (:#ὶἴ!ι τοπιο: αάπιιιιιιιτπιοπιιι οιιιίιοπι

ποιο ιπιιπιιο ροιίοοοιοι ποιοι:: πιω ιοιπιιιιιοιιοπι

ιιιτιοπο ιιιοοιί.οπ ,ποιο οπο ιπ Ποπ ποπ ιιιιιιιιιιι,
πιο μι· ιοοιιιιοπιιοπι ιποοιππιιιπιοιιοιιοοι. Δ

Ροπιιιι.ιποοι. ·;.ιδοπιοπιιοπι οι οι οποιο Ἐπο

ιιιιι·πιιιτ,ιιο οποιο φοιιιιιιιιο ποσοι: οι ιπεοιπ

πιοπιαιοιιιιιιε ι ποιο ιππιιιοπιο οι νιιιπιοι οπο

πιο οποιο τοπιππιπιπι Μ! ιαιιοπο Μπι πω

οι οι ιποοιπιποπιαιο;ιιιιιι ι πιιοποι ποπ πιο πιο·

οπο, ο νιιοιιοιοπι οποιο αιΒοιοι. α. ΐοοιιίιεπιιο,

ν πιπιιοι·ιιπι ι)ιοιπιι. ιιοοοι ιπροοποιο ποΕΜ'2Πι πω

° Με οιιιίι:επτοιπ , οπο: οπ:πιε Ρποοιο ι)ιοζπα πιο

¦ οοοι ιο (πομπο: ιπΡοοπι οποιο οοιπΡιοτιι.: πιιιο~

ι οπο! οποιο .απο οπιιιοπιιιι: νιιιιπο οοιπριοι2·

ιπ ιιιιιοπο οιιιιιοπιιιε , ποπ ποιοι οιΓο , πιο νιιιιποι

τοιιπιιιιι5παιπιιο, παπι οιιιίιοπιιιι νιιιιπο οοιπΡΙοιπ

απο πο ιοιιπιιιιιατοιπ Ραθ

άπο: ιιπιπω οπο: οιοο Πιρροποπι. ποιΙππι πιο · ἰπ ιιιτιοιιο οιιιίὶοπιἱἶ ιποιπιιιι ροιιοιιιιιοιπ οπιιιοποι

οποιοι;; ιοι:ιιιοι:Ροιιοποιοι οιιοοπι πιο νπιο επι οπο” οπιιιοπικ. @οι ποσά Ποιοι οποιο οπι

ροιπἰιΪοτ οι ιοοιιιωπο ιιοιοιπιἔι ποιοι-ιο , ποπ πιο· ίιοπιιοιπ .πιει ιποοιιοπτιπ,ποοοι οπο οιιοπιιι απο

_ πιο οι ιπιοι ροι·ιοππιπ οι πιιιπιο.ιπ-. ΨτειΒο ?ποιοι

οόοιο:ιππι, Γοοοοιιοιοιιοοοπτ ποΠά οιΤο ιιιοιιίιδιιιιπι

ποιοιιιι5. πο.Ει.ιι2, ιπ οπο δοιι ροιοιιιοι νπιο ογροΠ.

οι. οποιο ι. ιιοδοιπιιοι· :ιο οοιιιιόοβοοοίιοπιιιιιο

Ρ:Σά·2· Δ. Μοτο ιιοιοΒιιτ ιπιιοιι ριιοοιοπι ιιιοιποι α. οιο

Ζ#15ἰ° ἐκ! ιιοπιιιε π.ιιιιι·ιιι ιιιπιππι ι ποια ιορροπιι; Ποιοι ,ποπ

Ρ,,1ι.,-,ι_ Β,,_ οτι Γοιοοιοπτειιι οι: ιο πο ιοι.ιιιοπο.ιπι πειτοι:1ιΒιοι

παπι Ρπι2οε οιιιίιοπιο, ιποοροποοπτοιο ποιιοοπιπι

:πιο Γοιιπιιιιιιιο ιιιιιιιιο, ιΡοέιιιιιιο :κι οποιοι:: οποιοι

8οιοιιοιιιιιιιιοιπ οΠοπτιιιιι ωιιπποε ; ποπ π. οι!.

οι: πωπω οοποοριοπι , ο Γοιοιιιιιιιιιο ιπιιιοπιιιιι

οιΤοπιιιιιιι πιιιιιιο:ππιπ ο οπο πιιιιοιοι ,οιιοι ίοιπτιιι

Ποιο ιοοιιιιοπιιι: οι οπο ιπιοΒιιιτ Γοιιπαιιοΐιοπι ω.

Μοτο: ιπι:ιο:ιιοι, οπο, ν: ιπιιι,οιιοποιο απο πιο

ποιο ιοιιπιιιιιο.ιοιπ ωιοπιιι ποιοοιιοπι, ποιο :οπ

οοποορτοπι οιι,ιιιοπιιιιι οιιιιιοπιιι μι Π:: οπο :Μοτο

Μπα! οπο ποπ ροτοιι,οπ:ιοι ριο:ιιιπο οι ροιιιιοι ιιι.

οι: ιποοπιπιοπιιιοιιιοιτιι,ιιιοπο :Μοτο νιτιιποι του

ποιοι” οποιο παπι ποιοοιιιιι πιω πιο ιιι πιο· οπο

ιρωποιι οι! ίοιππι|ιοιιοπι οκιίιοπτιο οιιιιιοπιιε

οι:: τι.

Οιοσιοι.Νιιτιιιιι ειιοιπο τοιοιιπιιιο. Ροι:οι·πιτπιο πο·

οπο οοοιιπππιοποιοι οίἔ Ι·'ιΙιο, απο ποπ οι οοπτιο

οπιιιοιτατέ Γοοιιιιοπιι:ι: ροΙΤο ι!ιοιιοιι ιοι·ιπιπο τοι

πιιοπιι. Κοίρ. πο ιιιιοποιοοοθεπιιιιι, ν: οι: , ποπ

πι. ιοιιιιοιο π8Επιππι ,οποιο ιτοιπιιποι, ιπιοιππιο.

πιοιιοιιοιπ ιροιιίιαιιτιοο8ι πιοπιιιιπ,οιι οι ιροι

Γοιιπ:Ιιιοι οι ποτ (ο οι ιποοιππιππιαιοιΙιο8ο ποιο

πο ιροπι οποιο , ν: ιοιιπιιιιιοι πιοοιιππ ιοιιιιιτοι

ιπ:6ιπππιοιοιιιε ιοάιιριιοιιτιπο οι ι:οιπιιιιιιοι. νπ

οορτοιι ιιιοιιιιππιι ποιοι πιο” οοποοριοπι οιιιίιοπ. πο Ρπιοι ποπ οόπιοπιοιιιοι Ρἰιἰοιοιιππιἰιοι , ν: Ρο

οι οιιιι,ιοιο πει ιο , δ: οι: ιο ” οροπι:ιοιποι :ιο ποιοι

ποπ: :ιι Με οοποορτοι ποπ ο απο οοποοπιπιπ οι

ιβοπτι,ι: ιιιιιιιιιιο οι ι τι , πιο: νι ιτιι.Ιιε ιιιοιι οιιιίιοπ

τοι, οι νι Ποπ: ει ιιοτοπο οποιοι ιοοιιίιοπιιο. ρο

ΓοΙοιιι , ποπ ίοιοιπ ππτιιτει. πιο ιποίιιιοπιι5 τοιιπιπιι

ιιι_ οΠοιτ ΓροοιΠοιτιοο οοιπιποπιοοοιιι: :ποιο (ορ

ιιπιπ ροι ιο (πιοοιοπτοιπ :οι Ροιΐοᾶο οι 6οιποΙοιο ροΠιιιιιιοιπιι, Για! σοι, ιοοοριιο:ιιιοιΕ8είοιππιιιοι
ο οιιίι:οιιιιοτπ.

νι ιποίιιιοπε: οπιπ @οι ιιιοοιιοπο οοιπιπιιπιι πιο

ιιιοπι

πι..

Μαι.

πι».

Κοινη _

σα.

ει;

ΡιΜιί 3,

Β' απο. βιο 7

Μ· οι οι·

ιοποιοικιι·.

ΝιιΜ.

. δ·

Σούι.

Κοϋω



  

ἐ.ι.

.οι ι",0220]:

δἴ”|ι

τ :ιι ιιιιοιι, οσο :ιιιιτιιιιιτ .το το ί: δ: οι:: ί:, ιι:ἔ

ιό. ι

Διιδιιιιικ,

ιαμιτισιιιι.

η.

Και:: ό·

68'. ιιι.: :ιτ

ιιιιιιιιιιιιι.

, ιιι Δ

ι!ιιι.ι·ιιιι

έτι ι . οι:

η.
Δ: ι.. Μπι:

8ο:

ι!ιίι.. τι".

τοι

Βιιιιιιέ Μοτο ίοι·ιοσίιτισ. Αι! Γιιοιι. :οιιι,οτιι οσοιιτ τ

νοτιι.ο τιιιτοοιιτιοιιιω: ιιιιίσιοττι ιο Πω, οσο::ίτι

ιιιιιιοι:: ιιιίιιο8.ιοιοοι. οπο τι σει :ίί: οι! ιιιιιιιι, :ιι

:ιοιιιιτ :ίί: :οι Γ: δ: τι:: ί:, :οο::τιστρ:τί:&ιίΠτοοιο

οισιιτιιιι :Π:οτιι, οσο :Πρ .τι Διοτι :ίί:: Η πιο οι.

σ, το

ι:ιιι οιοτιίι τίί:ιιιιι ορο .το ιο Πιο 8:τι:ι: ρ:ι τοιο

ιιιοιοι οισιιο ιι:ιοτισ ιιιιιιιιιι οσιι τι. ι:ι-:ιτ τι:ιίσοιιοι

φοτο :σιιίιΞτοιι, :οι ιιιιτιιι, νι οσο :τιιιοι ιιιιτιο :σο

ίιιττιατ .τι Γ: : :ο ιιισιισ,τιοσ ι:ιιτιο ιιιιοί::οτι.:ι::

οι ιτε ι:ί:ιτ ι`οσι:διιιιιι .τι τ:ιιοιοτιοι,ντ ποιοι ιΠοιι

:σοίιιτοιττιιιι ι:.Κ:ιτιστ :ίι: οι! ιιττω τοΙιιτισοιε οι

οιο:: ι το :τιιιιιι Μ: :τι ί:, δ: ντ Π: :τιιιτο ρ:τίσοιιτο

:σοίιιτοιτ ;:σοίιιιοιτ :οιοι ποιο ..Μισο , οι ι:

ι-:ιτ ίσιοι:Ιιτ:ι :οοίιιττι:ιιιισι Αι! Αι.ιοοΠ.ιιι:ι.ιι·

Ιοιο ισ:ιιττι τυο. ιι: ίτιιιίιίι:ι:, τοσοι ι::οιτιτ :οιιι

ι·ι:τί:δ'τσ :ιιιίι:ι:, τιτισ ριιιΕισ :σιιιτι:τιτ Π:: ιιιτιοο:

οιττοτ8. Ωοα_ιοτ:ιρι:τιιτισ :οιιιΒιτοτ :ιι τιιί:οιίο

ιιιίιοε, :μι τι: τοιι ίτιιιίιίι:ι: :σιιιιιιτ ίοιιίιιιοτιατιι. δ:

δ: :ὁο:ιίσ :ιι ίτιοίιτιοτ·δι ιοι:ιτ ίοιιίιιι:τ:. 0ο οι! οσο

Ρστι:ίι·, ..το τι: Ρ:ιίι:ιίιο :ιτιίι:ι: ιοτ:ίιιοι, οοιιι το.:

:οποιο :Η ριστιιιιιιτι ίοιιίιιιοτικ , οτι: ίοιιιιιοτιο.

.ο ισιτο:τιιι:ι ι ντ ειιίιιοδι::ι ει: σιοοι οι: ποσο:

οιιιιιτἔ. ο

Διὶ ι. ιιΙισιιι,ι1οιιιιιιιο: ιισοοιιτ Μοτο.. :Βίσ

ιοτοιιι ιιι ι):σ , πιο. :οιο ει: οι:οτ: Ρ.ιτττι δ: Όσο

ίιι.:σοίι:τ , Πιο: οπο:: ίοοίιίιτ:οτι.ιτ ι:ιιιτιοιτε οτι!

Ι:ιιο οιιίσιοτιτοι :Βιισιιιίί: ιο Β:σι ιοτ:ιιι : :ο5 τι:

ιτιωιτιιοτοι, ρτστιτ :οοο:ττιττιτ :οοι τι:: :ᾶᾶ :ιτι

ίι:οτι:ι. Ι.:8. 7.ι/ο. ά· Κιόι.. ίσιοοι τιιιιι.:ΐι τι: Πι:

ω”. ιιοι νοτιοι τ:οτιιιο ιτ.ιιιιιιο. ιιιιίσιιιτίι ιιι ι3:σ

ιιιιιιιιττει: νιτι:τοι τιτιοι Με:: τιιριι::ιοιο Π:: ογ

μσίιιιίιοι, ·8:οιοιτιο τοοιιζιοι :σοι::ιιιτ ει:: Έοιτιιίίιι :ο

τ:ιτιΡοι: , ντ ιιι. Αοτιισι:ι οσιιτιοοι. οσοιΙοοι :ως

Ρ:ιι:ά: ::ρΙσι:ττιι ι Ριι.ιιιΒιιε οι απο!. οοτισ οτι

ιιι: ναι: , ΗχιιιιΠ.ιβι , ν: Μι:: ρισ οι: ι°τιοοιιιιιτο,

ντι οοίι::ι Μι ιο οπο: (Σοο:ιιιιε δ: :σοί:ίιιιιοι

Ριιτιοοι ιι:ίιοιτοιο, Αι! τι. τιιτιοο:ιτι τ:ίο. οι. ωο

1·ιιοι :τοσοι τι: ιιιΒίιΠ:οτιι,ρισοτ ι·::οιι·ιτ απο Ρετ

οτι: :ιιιίι:οτιΞτ, οσο οι· σο: ιιιιιισιτιιι ο:ιί:&ισο:οι

ποσο: ιιιιι:ιίοιιι .τι ::ιίι:οτιθ : :μια :οιο ιιιι:

οσο οσοι: :το . οιίι νιιιιιιιισ τι:ιιιιιοτ.τε οποτε , 2:

οτσιιιιιιι πιο ιο:οοιιοοοι::ιοιΙιτοτι: . οσο οι::
:τιιιι μια: Β:: τιιτιοιι: ιιοτοι·2 , οι ποσο: ιισιιοε

ιιτσοτι:τοιι: ι:ιιιιιο8. Εκ οι: μια οι! ι. Οσοίιι.

:οιορι:ιο:οποιο ιιιιιίωιτιιι: οι ιιτιοι:ιι. ι. ν: ίσι

ιιιιιιιτ:ι ιοιροττιιττιοι ιι ττιΜοοιο ιι&τιιιιι ,οι ρ:τί:.

οι νι ο: ;8ι ο:: ιοτιιοί::: ρ:ιτιο:τ :τι φοτοω

ιι:οτιιτιο ίοιιίιαοτι::: :τοσο :σοιρΙ:ιτι:οτοιο ι):τιε

ιιιιο:τ, ποιο ν: ι ι:ιιιτισιιιιιοι ιιι·::ιίοε. α.. ντ:τιισιιι

οοειττο τιοττιιιι ὁ Γοσίιιιοτιι.· , οσο ν: ιιιτιιοθ::δι

ίισιτοοιιτ:ι ιο:ίο ίιιοι ιιι :άριι:ιιιι τιιτισο: ο:ιί:ᾶι:

Ι`τιΒΡτιτοτιιιι. Δ: ιισ: , ιιιιιο Γρ:άιιτ :τι ίοροσίιτιιιτο

τω, πο:: :Η Ρσίιιιοι πιο: ιο:σιιιιοοοι::ιιιΙιτιιιι.

οσο :σιοιι:τιτ Πω, ν: ι ιι:ιιιτισιιιΒιιε τιιι::ιίο.

Λο ο. :σο:::ιοΓι ιιιιιιο ι:ιοτιο,ντ :όμοια :ι.κο

ρ:ι·ίσοιε,:ίι ρ:ιί:άιο ίιιιιοιι:ιτ:ι (ιιιιιιι:ιι ; Και:

:σωματα :ίιιιι οιττοτὲ :το Μοτο :Η ιι·ιρι:ιι ίοΒίι

θα: ι:Ι:ιτιοοιο , οι ιιοοιιιισ:τ:οιοοι ,οοὲιο 0ΡΡο.

ΕΠΠ.Ώο. ο

οι ο. ιιιιισο:οι απο ιιιιτ::. δοι:ιίιίι:οι:ιιι. το ει:

:ίΤ:οτιέι οτι, νι Παπ. το , ί::ιιοιιιιοι :ιι , ιιοώ τιι:ιτ

τιιιιιιτιτ ::ριι:ιτιἔ, ο:εσ: :μια ν: τι: ιοιρσιτιιτ Με

τοκοι ί::οο:Ιοοι οιιίοιιιτοε ιιοιιτοκατ οι τί:όι:ισο:ε,

ιιι ιιοιστιε ιιοιιιι ιο:ιοιιιτοι ίιιΒίὶίὶ:οτι: , ιιοιο ιι8: _

ιιι:ιτ ρισιιιιιιιτιο ιιιιιι::ιο ιο:όοιοοι:ιτοιιιτιιτιε, :Ιο2 ι
Π:: οσο :σοιρ:τιτ, οιίι ποσο:: ρι·σριι:τιιτιε πιο. ι

τιιιι:. 8τιιιοΠ:οτιιι οι τι: :ίΤ:ιιτιο 13ο, ν: Βου. οι,

ί::τιο:ιτιιο :ο , οτα ::ΡΙι:ιττΞ 8: ιιιι Ιι:ιτὲ ιιορσιτι:

:σ::ι1σ. δει! ιτιο: ιι:,<ι,σ, Π:τιιο ν: ιο, ιιι::ι: ίοιιίι

@οικω ιιιι:ιτιιιοι ιιιιίσιιιιιιοι οποια . Μ! ιτιοιι::το .

Τοπ. Ι. ο: Πρ.

Χ Χ Ι. έ: ΡΪιδ2θΪ ιι:Μιιιιιιι ,οι :Ποιοι [ιιιι/ϊβιιιιιιι. Μ

τ:ίο:ιίι:ιτιιιοι ρ:ιίοοιτιοιο. Διὶ ρισσ.ο.οτ::.:σιι::τισ

Ι):οτο :τισ.ιιι ί::οιιιιοιιι :ο , οοα τιιοτοιιι :τοι :ιτ

ριι:ιτιἔ, ιιιιοστέιιι: Ρ:ιί·:ιέι:ιΠιιιιιιοι οι: 1:ιι Μ: οσο

ιιι:ιτ τι: ίσιτο:τιι ίοιιίιιι:οτιοιιι , οι :ιιιίιτ:οτιιιιο ιο

τω: ιι:τί:ιθ:ιτιο. Α: 3. τιιιιιο8; ν:ιοι: Πεω Γι” @Η ,

ποιοι· ιιιιιιιιοιιτέ ί::τιο:ιιιοι σιοοιιι, :τοτε απο :πριι- #ιιιίωιω

:ιτ:, £ιοοιιι ιιοριι:ιτιι :1ί:ιιτιοιΙι:ι ιο:ιτιιιιτ; .δέ τοο:

ποιοι Μ, ιιιι6ιι ιο:ιοιιιιτ ιοΒίιίι:οτιοτο ,οσο ποίο

ιτιτοοι οποιοι, ί::ι ιιισιι::οι ι:ίρ::ὶιτιο ρ:ιίσο:ι.

ιοοι. Ετ ιιο: ί:οίιι ο:8σ,ιιτιο: ί):οοι : ο :σπιτιου

ο:ιο ίιοετιιιι ρ:ιίσοι: ισιιοιιιιτ:ι 8: :σοΓτιτοτιοιἔ,

:το ν: το: ιιορσιτιτ σι;ιοοιιτιιτ ι:ι:ττιοοω. οι πιο

πιο οι Μοτο: ί::οοιιιιιο οι, ου: :ιιοιι:ιτ: :ιοτιιοι

ιτιιτισιτιιτ , πιο: 81:80. τιι::ι: ιιιτ.ιιο:ιιτιιοι ιιιιοοοοι

Μ! Γσιιιιιι οιττιιιιιο ιοιιιττιιιιιιιοι ρ:ι·Γ:&: “τοι”.

πιο, ο :ιιι ίιιιιιιοιιιο :οοοοιιι: τιτοτιιιτι ιτιιτιοοιιι ·

ίἰιΒίιι`τ:οτιιτιιι ιοιι:τ:τοιιιιπιιι ποιο: νι στο:: :των σ.

ιοτιο:ιιι Βιι€τιιιτ Μοτο Ηιο: ισΙτιιιοι°τ:Γτιιοσ· 0,2,%,,,,,.

οιτιοι Οσο:ιιιι κιι:ιο:ο.:σοτιο οοιιιιιοι ί:οτ. Οι· ΜΜΜ*

ιιιιιιιιι, βιοριιιιισι· , ιιιιιιιιιιιιι, ΒιιιιιιιιΔιιι ο Ποια, π::

ιιιιιιιιι[ιιιίιι Βιιιιιιίιιιι οιιπ:°ιιιιιιι. μι» ιιιιιιιιιιιισ οι οι:

@Ποιο Βιιιιιιιι.ιι: :ιι:οτιο ιοιιτΒοτιειτοιιι. [Ποιο

οιιοτ:ιο,οιι πιοιιι::ι:ίοιιίιίτ:οτιο:ο; οιιστιοι ΡΜ:

ί:: ι.1ιτιτωιιοΓι _(?ιιιιιισιι:σ ο:Βο.ιι , Πιτ.ιιοικιε ό:

Β:τι8 ,τρια τω. [ηπα Οιοιοιτει:οι .:Ιιιιτιιτιο ιιιι

ρι:ιιτοτ ίτιΒιιιι:οτιιιοι. ιιοΙοτισ ρ:οτι:τ :ιι ικά: (ισο

ιιιιι, :σοτιιτ (Μισο. :ι:ιιοι:οτιι, να” :το οι.: ρισ

Ρσίι Πιιιιιιιιιι :β Πει: το· Βιιιι οι Πιιιιιιιιιιι,ιισο στο!).

τω· ίοΒίιίι:τιτιιιιο :σιοοιοο:ιτι :ιτιιιιο ιιιιρσιτιιτ Ποιο,

Τα! ρι:0ρτ:τ `ιο:οτιςωι, νει :Π:οτιοι:το ιιι:Ιοιισ

απο στοιιιοτο ιιιιοιο:τιτιοι ρ:ιίστιιιι·οοι :στο στο.

ιιιτιιτ:; τετοιο: :τιιο: ιο:Ιοίιοοιε ιο οτιιισ Γιιιιιι Ο::

τοστ:: ιι:οιιιι οστά. τω: Β:ἱΜι |ιι1):ιιι τω",
Βια: πω, Μια 8ριιιιιιι.9. το Ι.ιιτ:ι:οι ιι:ίιοιτ .ο οι ο

οιτιοιι, ττοιο οι:: οι Βιιιιιι. Διὶ :σοίιιιο.ο:εσ . Μ:

οι:: τι: ισιοιιιι δ( οιΡιιιιιτι ιοιρσιιοι: ιιιιιιτιοιο

ιτιτοιωτι ,οι ίσιιιοι ιιιιρσιτιιτ ιοτιιιιιιιοτιτο :σο-ι

:ι:τιιτο Π:ιτιιτιε . 8:,:σοοστιιτ ιιιιι.ιο.ιοι ιτιι.οιττι-ιι.

τω ιοτι:τ:τιοιιιιτ:.1ξισιιιΓοι'τι:ιτ ,ντι οι οιιο:ιο"
μοι:: στιιιιιτιοι 0Ρ:'ιοτιοοοιοι ι

Α: 4. τιτισιι:οι ο:Βο ιιοτ:::ιι.ιιιι ρισιιιι.οθ έ, η .,

8ο , ίιιιιίιίτ:οτιιι: ι:ιατιτιιτι πιω: ίτιοίιίι:οτ:ε ίσ6 4' Μ.

Ισ: ::ι.οε οστισοοι:ε, οι :τιιιτο οποιοι: ιιιίιιτο:

τοιο τιιιι.ι οι:ιιοι: ίιιοίιίιειιιτιιι ιι:ι·ί: ριιιιιὸ ι:ί τοι

οιιιοιιιτιι. απο οι οποιοι: :σοιρι:ιο:οτι.ιτιι ιι ι

|

ΝΒ:

Τοιι:ι σιιιιι :οιιι @οι :ιδιιιιοι ιιστιοοιιιιι.ιοι ιιιιιιι:

.Με :τιιιιιι :σιιιττιοοι:ιιτοι :τετοια "οι :οιιι ιδιο:,

οστισιιοι:ι ίιοτ ι&οτ νιτοι:ε ιιιτ:ΙΙ:άισιιιε οι νο

ιιτισιιιε , οι :ιιι ιιᾶοτ νιτ:ιΙ:τ Ρετ ί: ιτοοι:ιιιιιι: :σιι->

απο: ίοιιίιτιιιοιιιι νιο:ιιιιι, :τιιτι ΜΜΜ: ιοιιιιισ4° ·

ιισοιιιιιοι. ιιοιο:ιιιιτ: :σοιοιτιοι:ιιτοτ :ιιιιτο οι.

τοι: Πιιιιιιιτ , νι ιιιιιιι:ιιιιτοοι οι ρισιιιιοιιτο ιιτιοΨ

ο ιιιιιι :οοιοιοοι:ιττισοιε. Ετ :σοι: ιι:οτ:ι ω::

τι τω: ο:τίσοοι:ε οσο ίο-ιιιοι ι·:ιιιιιιιιτ Γοσίιίι:ο

τ:: ιιᾶιιε ιοί:: οστιοοιιΙ:ε ιοτ:Πι8:οιιι τι: ιιοι:οιιι ,

οι :τιιιιιι οιιτοι:ιο , δ: τστιτοι ίοοίιιτοτιιιιο στι.

Αι! :οοιιι·οι. ιιιίτιο8. τι: σρ:ιιιτισο: , :ιοοίοι:ίο Η· _

ίι:οτιδι ριστιο:ιτοτ ο ιι:80 , .τι :πιο οι:·ιιιορσοι ίοο Μ! “ι

ιιίτ:ιιτιιτιο, στι:: ρισ:Ιο:ιτοι·: ιιιιστιιιι οι: Μ:: . ιιο-#”π'

ο

»ἡ

ι::ιιτιιιιιι Ριστιο::ι:τοι: ία! οι ρι.τ.ττιΡριιοι.ιιιω,

ιιορ οσο ιιτοι;ιο:ιτοι, ω. :τι ιιιι.οιι. Μι, δ: 5τιι.

ιιττιε δ. οταίορρσιιιττιι ίοιιίιίιότιιι Ροττιε, ι.ιο8 :σοι

ρ:τιτ Π:σ ιοτ: νιιιιτο σιιειο:ιιι: ν:ι :στο οοιιιιοι _

οι·ιιιίοροσοι , ν: :ίτοι οοέτιτο. :ι:οια Ρισοτιιττο οι Π. $##ἶ-ιιίἱἔ

οισιιτι:ιτ στοιιο:οτιιιιι. ΙΙΙ: :οιιο οσο οιείτιορο. ΨΜ^Μέ

ιιιιοι· :το ρισιιο&ιοο:οι ιιιι,.τιι Ρι2ίιιΡΡοικηπ ω

ι:ιιιιιιιιι :τετοιο σρ:ιεττισο:ε οποιοι

ϋΙΐο

:οιι



· 1)(|ε

. Β·

Γκωλ ε.

. 3ι8

πιετντιν:ιο ε: :τ ι τ.

Π: πωπω θ' Ροβιται·ιτε:ε ΜΜΜ.

πω: Ρε:[οιιειιιιιι, ι·ε!ιπιιοι·ιιιηιιε

ειιι·ιίιιιτυ:ιιιιι.

·:ἱο:ῖτεε οι ροΓἱε:ῖο:ἰτεε π: Πεο, νπε :εεΠε , Γεα

τ. ω:: . εᾶαεΙιι , εΙτε:ε νι::πεΙιε , Γεα :ετἱοπἱ:. ΙΙΙ:: ιτε

εξω:: Μ :εΠ-ε:ἱὸ :ιοΠαΙετ αι(τιπέϊτιοπε:π :εε!ειπ πω: απο·

"""""Γ" Γ" τα:: :Με :μια ἱπαἱεειπ εοιππε:επτα: ν: πιάστε , οι

οίτε:. , Με :ἰο:ἱτεε ά οίτε: , Γο:πτειιτε: αετοί::

ει: :π πε :τα ιιιε νται:: ετΓεΙἱα‹ὶ τ ε:Βο παώ:: ε:ιτ

πεπιταπο,:εΙΞι α:: πισω:: τι: μα:: ἱιπΡΙιεε: ετι

τα:: Βεβ::ιιόο τεεΙι: ἱπτε: εε , πιο: πο:: Γιαπ Με::

@ε :εε!ια:,Ε:εσ μήτε: ἱιπαἱἰεεοὶ: ο:ἱοτἰ:εε ό: πο·

τω. :εεΙΜπτε: εε, :μια ποπ Μ:: αὶΡτΕπᾶε τεεΙιτε:.

Γεω νε:ὸ ροίτα!ετ τοπια: Γαατ!επι. ε: ειτἰΒεατἰεαι

πετα:εΠε π:εεοπεερτιοιΙι:ετι: σπίτι: Γο:ιπε!ιτετα ει!

Η

:Μετα που: πι:: ειιιιππωπιπ :ε. οι:: :πιο-Γ

:Με εποε! 0ιιιιιιιιι. έ:: τ. πι. Η. μ._ω.η. ερρεΙ!ε.

τα: σ:τιο πετα:ε!ι: ρ:ε:ΓιιοπσΠτιοπιε Γεα ειτἰΒεπτἱ8ι

π:: :μετα :ει σώσε: ἱπτεΙ!εᾶαἱ Γαπάειπεπτα εσπ

εἱρὶεπὸἱ ιΙΙεπι οπο:: :εΠ ο:τϋπε ρ:ἰο:ἰ:εἰἰε δ: πείτε.

Πω: :το πιτ1ιπε εοπεἱρἱεπτιε Επι: , απο :τι :ε τω::

:ετἰοπε όιΓΓεταπτ, ειιιε!επι πεσει:: εε πιο , :με :ΠΓ

Γε:απι πω". ν: ααιε :τι τω:: εᾶα$ ιπτεΙ!ε&ίιε

:εεΙιτετ ρ:αΓπρποπιτα: εε εᾶιΈ νο¦απτετἰη :π Βεο,

:τι :πιο εθ:τιειπ:ει!ε&ίι: :ετιοπε τεπται:α αϋΓε:τ :το

εάα νοΙαπτετιι, ε: πσΒιε, ειαἱ να:: εσπεερτα ποπ νε

Ιεπιιιε ντ:αππμ ει:Ρτιιπετε ο εἀαε ἱπτεΠεᾶιιι πω:

_ πι π:ιεεοπειριεπεαε είτ ε&αί νοΙππτετιε Βιαιπει

εἰ Ρ τι τ τα ιι Γεπτ. πεεετ σ:ππει·π ρ:ἱο:ἰτετεπι δε πο::

"2.4:“ (τα. τει:: ι·εε!ειπ , παει:: :ε:ἰοπἰε ιπτε::ρΓει ποτίσ

νται- πει Βἰπἱπει Ρ:οιΙαοεπτει ε: π:οι!αετιιε ,ΓοΙαπιήιιε

εάιπιττι: ἰπτε: πι:: :Μετα σπασει:: οτίΒιπιε , εΒΓ ·

:τα ρ:ιο:ι::ιτε 8: ροίτε:ιο. :εεΙἰ , νε! :ετἱοπἰε , ε: ι

“Μετα ρ:ιο:ιτετεπι 8: τω", :ε:ιοπιε ποπ πεεετ

:τι πι:: πε:ίε&ιοπιπαε ΒΔ ε:τ:ἰΒατἰ: Πιαιιιιι.ΛΙειι[.τ.

ρ.ιι.46 ιιωι.:..9.Τιιι.ι.ρ.4.Β..ιιτ. Με με· 442.472·

3.6: απ” , ΒοπειιΜτιιιι :.Μ.ιο. πι. Μ. Ματιά.οι”

ΒιιΙ4τι.άω.9αμ.μψ Μ. τ ε.ιι.ι.ε'ε ι2:Ω.ι.ο.ιι.ει απο.

ει]Ι.29.ιιιι. ε.ειιι:Ιιι.η.. ΜιΙιιιε, ι.ρ.ιιι.μ.ιι:ι. ῇ. ό· ω.

Με!. ι.

Βῇι, ΧΧΠ. Π: Ριἱοιἱτιιτεϋτ Ροβι:ἱο:ἱ:τι:ο Βιιιιιιιιτιιιιι ιωτιιιιιι:

σε:Γσπε πω: εοπατ!ε:ετε Γεειιιιι!απι Γοτ::ιε!ιτεΞ

:επι οοποπτε:αιπ :εΙετἱοπαπι, ποιοι:: Γε :παταο :ε[.

ρἱεἱιιπτ , Για: ποια! εοεπιτιοπε παπα:: νπε τετ1ϋπι:

οιεσεεάετ εΙιε:π: εοπατιε:ετε: τεα:ιεπ Γεεαπαίι:α Γοτ

ιπεΙιτε:εια ΙιγροΙτεΓατα,εοπαιταεπτιαιπ ρε:Γοπει π:

τι:: Ρ:οααεΗαο δ: ρωεωιιιιι ίσα α:οααάο , Με

ρ:πεεάιτ εΙιεπι :ετἰοπε , πε:αρε1:ι:οαα6τιπε ρ:οι:!α.

«παταω, πω: Πεετ εεαΓε πειταεε: :παω Γεειιπ

ατα:: Γο:ι:ιεΗτετεια εεαιε: Με ειτρ:είΓο ο:ειιπε π!.

εΓΓεᾶαπι , ποτά: τετοια: ρτπἰπτεΠἰεἱ ει! Γιιααι είτε·

&αιπ Γεεαπόα:π Γο:πιεΗτε:Ξ Οι:τατα εεαίετιαι!,σαίε

Βεε ποπ ἰπαο!αἰτ εερ:επιι ο:ι!ιπειπ ει! ετΓεᾶα, πια

Γει·τιιπ εσπΕαε:ετε ΓρεειΕεετιπε ποπ :εάπρΙιεε:ἰαὲ.

Τ τι: :τ :- τ ιι ει!πήττι: ἱιιᾶἰαἰπἰε ποπ Γο!αιπ :πιο

:απο τι: πάτε:: :Μετα οποιοι: Με: πε:Γοπεε πω.

ααεεπτεε 8: πωπω, Γετὶ ετιεπι :εε!ε:π ρ:ιο:ιτε

τεαε ό: σοίτετι. πιτ:: Ρε:Γε&ἱσπεε επΓοΓατεε , :μετα

ρ:ιο:ιτετε:π δε πω:: , πω:: δεοτιίτα ερρεΙΙεπτ:

τω:: ι.ιιίι]Γ.;.ς.ε.9.ε. ιιιι)ϊ:.6·άιβ.7.5. τοπια.: βια,

Για! πω: ε» ε.ει]Ι.:.4.ι.5. ιιιιιιιιιιιιιι πω. Πιίτιπ8αι:

. :εκατ πω:: Με τ1ιίτειι:ιε πετα:ο :π Δἰαἱπἱε_

:ο Ι:: οπο πετα:ε Βιαιπε εοπδεΓε:ετε σε: Γε επ::

ο:ππεε Γα ροΓἱ:ιῖ, ό: ιιιιιιιιτε ρε:Γεότε , ει: :με στι!

Ια]ετιι!εε (Επι: :εΙετἱοπειι, ποπ ν: Γο:ιαπ τ!επτεε ΠΠ

απ, εαπ: επαπο Γι: Γιο:ιρΙιειιε: επ:: Για! ν: Γυροσ

| Γἱτε εεεἰπἱεπτἰε εΙΤε ε:: πιο Ώει:ετε, οι:: πασα “Το

Γαρποίἱτε Γο::πε!ιτι:: απ: , τι: απ: :Ρίο Πει:: :ειπα

ρ:ο:Γιι: Πεἱτετε , ποπ ν: Γο:ιπε :τι Γο:ιπεπτε, Μ! τα

οαιοι:Ιιτετε ρε: ρε:Γεδ:ΗΒιαειπ ἱᾶεπτἰτετε πι:: εστι:

:τιαπιεετε Ηαἰαε ἰπΩεπτἰι :πει::ιπι:. :απο πι :.ει]Γ. τι

Ι:ιίι:επτ ει Νετα:σ έ: , ἱπ απο εττ!ειπ πετα:ε Πι

Γ αἱπε :πω οτιιε&απι ρ:ι::ιε:ιαπι ΠΜ ἱπτιιπὲ :πε

ω:: π:: ἱπ:εΠεᾶα:π α νο!απτετειπ , οπο:: :Η πατΓε

είΓεατιε Ι)ε: ο ν: ἰπἰἱπἱτε ἱπτεΠἰεἰοἰ!ἰτ δε ει:αεΒ:Ιι8.

Οπα ιπτιπιε ρ:εΓεπτἰε εΓΓεπτιε:επιπ ἰπτεΠεᾶα ε: νο.:

Ιαπτετε ἱπ:ετἱοπε σΒἱεδτι ιπτεΙΙιέιαιΙΒ δ: επτεΜΙζε

εοπίτιται:Γ:πει:ιο:ιειπ Γοεεαπαειπ ἱπ ρ:ἱιπἔι σε:Γοπετ

απου: :σεἰιαε πσ:επτειπ :κι ιπτεΙΙ:8επάεπι 8: :σε

Ιεπάε:π απ:: :πωπω , πο: ποπ ετ! Βιεπεπιιαιπ δ::

ΓΡἱ:επιἰαιπ τι: πε ρ:ορ:15 ΓαΒΒεπτἱε ιπΕπιτύ να;

απο: ό: ετπο:επιι ε. “τω” Γεια ΓἰΒπαιπι·ετἰοπἱ: τα:

πι ουσ οπιπετ Ρε:Γοπαι:Ιιαιπε: Ειπα! π:οι:Ιαεαπτ ιπ

τι·ε ο ε:εε:α:ει ι:: ε!Γε ιε!εεΗ 8: ἱπτεΙΙιεἱΒιΙἱ , ειπε

σποτ! Βεαα:π ε:εετατ8 ποπ ε:επτ ε: Γε ἰπτεΙΙἰεἰοἰ

Γε:: Παο οΓΙ:ε:πε πειτε ἰπιἱἱεε: π: ε. ΜΚ τ. ε. τ.

νΒἱετἱεπι αΜιαιόιτοποι οι·ἀἱπε:ο:ΞΒἱαἱ:,εΙ:ε:απι

 

 

τ.

τ. Μα. Ν

:Με Με:

πω: »Μια

ε;

ή

Ιυβιιπ: τ. Γ

Ι

ε:

πρι:: εΞ

ε.

'ο

:ιι/Μπι ε.

Γαπόεται Ι. απατα εωω- Ρ"Πτω αΡτεΓΓξ ΜΒΜ· ' ίἱωπΙἱεἰτε:, εΙτε:απε Γεεατιάαια τω. τ. απο Ρετε: (Νέα ι.

τω:: Ρ:ἰοτὶτιτεα1 π. ποιτει:.ιπ:ε: παπι: ρε:Γοπει, ι ΜΜΜ* ::ιιωω.α "."9"= 8Ρω."ω ε_ 2_ (Μ, (Μο 3.

οι ΓοΙίι εάιπιττεπτιίι ο:τἰιπεπι :εεΙιε ο:ιειπιι. πω.

π: πω» Τιιιιιιιι:: Με! ριἱιιι ειιτριψειιιι:. Νω. Οκτ.

37.4: .9ριιιιιι 8. Ν:: πω» π: Με:: ΜεΜικτά πω,

ιι:: ω: πω, Με: ιιιιβι·ιιιιι. Δε!. Ι.τ.τευτιι Μει:ιιιι.ι:.:4.

οι::ερωτά .ιό “ΜΙΝΙ”μπαι, Γιιὶμιιὶιἔἑχιιιὶιο:: ια::

τι προι·ιώει. πιει:: Με και :β ιιι.ιηιτεΙιτει[ιιύβειιτιε ,|εό

πι:: Με:: ; πω: :μισά απ:Με: ψ: απ" , στεκιά Με

α: :πώ ε.: πω. ε. Πιάτα: επ :ε πω: ε: ἱτ Βια

:ειι.ιιι.ιΜ ο. υπ:: ρει·Γοπε ποπ ει: ρ:ίο: εΙτετε, απο.

πε εΓΓεπτιπ,επιπ Γι: να:: παιπε:ο π: σπιπιοιι: :ιε:Γο·

ιιι:,6τ μια: :το αι:εταιίτιπάιοπε:π ε Γαο ποίτε:ίο:ί:

Νεε :ετἱοπε :ε!ετιοπιι=οαιε :εΙετἱοπε:, οαἱοα: :Παι

π; πε:Γοαε εόίτιτααπ:α:,(απτ οπροΓιτιο, Μια! πετα

:ε ό: :.ιτιοπε,πεα::ε εΙΓε,εατ εδώτα ροτείτ απεε|ω

Μ. ΠοπΗ:. που: 8: ποίτε:ιαι ιιπρσ:τεπτ επεσα, 8:

·ἀεΓεᾶιῖ: ε:Βο εάαιιττέόεποπ Για:: :ο άιαιπιε :τι εται

Για: παΗαι εκεεΙΓαε, παΠα: αεΓεάαΜάιπιττ6αα: είτε

8ε::νπαιι πεπετ ἱπτε: άΙαιπει πε:Γσπει π:ιο:ι:ε

ε. πω. :επι 8: ποί::·ιι. :εε!επι, εά:πιττι: τε:πεπ απο: εεε, δ:

#Φωτ("° :εΙιειαει πε:Γεάιοπει:Ηα:πει ρ:ἱο:ἰ:ετε::ι 8: :τσακ

"°ω! Ρ"°'· :ἱ.:ετἰοιιἱι:Η0ιιι8.ἱιι πω. ι ει:: Αιχιιι.ἀιιῖ. σ.ι;.ω:.

ε; πω:: :.ρ.ιμμ ει”. ΐαπε!επιεατ,πω: ε1Γε:τ.

· Μεπι, οπο:: Ρ:ιεεεε, Γεια, Ροίτε:ιο:ιε τίτ,ααιεΙιεετ

Φο

Γ οιπαε5 σε: ι!ιαιπε: ε:Γοπο π:οιιαεαπ: ε:εετιιι·ει :π

ἰπτεΙΙἱεἱπἱΙἰ δε :εεε ι : Γεά Ρετ:: σε: νιτ:α:ειπ ε. Γε,

ι πω: πι:: νιι·:ατειπ πι: ε6ιπαπιεετεπι ε [Με8ο:

: πω: 8. ρε: νι:τατεια επεφτε ει;» ντι·σσαε. Ραπ: στ·

:Ισ οποια: είτ απ:: δ: τω:: ο ε: ἱἀεσ ὰΞεἱ:α: Επι·

Γ ΡΙιεττε: τετιιισατε π:: πι: :εε!ιτο: Ρτσάαεαπτιι: Ρε:

ὶ οπο ιιιιιιπο. Ροθειιο: πο:: :ΙΙ νεται ε: και: , οι

εε ΓιαιιΙιταετιπετειάατατε2ετ ο:άΠειε 8: ο:ἱεἰπἰε :εε

Πι ; 8: Μάι πιάτα: σπιτι ΓεεαπαιΈ :μια , απ: α" Π·

Για:: πο:: π:οααεαπτα: :τοπια ι:ιαι:ια ,Γε:! Μισο

παπτα: ρ:οᾶαᾶα,δώ Η: αεί: εεεΜεπτε!ιτε: , Γεα

εοπεοιπἱτεπτε: :Με σ::Ισ ε τιεπιτ, Όσα: πο: απ:

σ:ταπεε, "Με (ρ ιιιωιιιι,εσε :Μαθε πάστα: τ εοΓ

:με ιτε εοπιΒἱπετ, ν: ἱπ τ. ο:διπε απατη πα!Ιαε Γἱτ

σ::Ιο ο:ἰ8ἱπἰι ; Ε:: ε.. ε: απο: οπο: ο:τΙο ο:ιειαιε,

παο μια: Βιεπι:,8ι Επι:: Βιεπι:ατιδτ οπο ντε:ςιΓΡι

:ετιδ68ρἱ:ἰται Γπι:ιιτα::ια ;.εοΙ!σεε: Ρσίτε:ιο:Ε ω.

:Μαΐ ο:Ξ8ἱπἰι, απο μα:: ε Γε, :ε!ιι.ιαε: πε:Γοπα μ::

νἰ:τατΞ θα επ :πιο εόαιαπιεετεια ρ:οάπεαπτ:Νό ε

πιιπ,ι·εραεπετ ν: ἰπ πω: εοεια:π πω: πετα:ιέ Π..

πια! πι:: ρ|ιι:ε ίπΠ:επ:ιε ο:ιοι:ιιι απο Για:: ν: Ρετ::

@μια δ: Μια: πατατα:: 8: :πιο ντε:τιπε Γρι:ετ, 8:

$ρἱ:ἱτα: $ιΓρι:ετα:,Γιεατ :τι ε:εετα:ιε ποτίιιπτ εοτιειπ

ἱααεπττ

Ώ:

Οπα καιω

σημιιιι.



 

Πῇ]›ιιι·. Χ Χ Ι Ι. 13;Ρπωω. ϋρυβετὶο_19ὶιιἱιιιπιιω Ρξη'οπαταπέ Ή9

ιιι(`ιαιι:ι :σε ΡΙιι:.ι ιιιιι:ιιιιιιιιιιι:ιι:8 , δ: εοό.αιτι Μ. ε”. ΙΙ67.ιισ “ι'θιιι.:.7.ιιιι_ Με: ιϋ[.:οβά. ι·.(ρσ_Να;

Μπι Με" μι” ιιιιι.ιιιι.ι αι ιιιΙιτειιι. Ψ .

1ο- Ριιιιιιαιιι. ιιι..ιι.εω 8: νοιιιιιτ:ιε :ιιιιιιιιι ιιιιιι Γοἐ

ω""β'· Μπι ω: ρι·ο:ιιιέιιιιι μ:: Βειιαιιτιοιιι:ιιι ει: τμιιιιο.

Μπι, Μι :Μπι ορει·ιιιιιιιι μι· ιι·ιτειι:ιδίιοιιςιιι_δ6 ιοδ

ιι:ιοιι:ιτι: :ιιιιιπιιιιι ν: ορει·αιιι.ιτι ΡΗζϋαι2Μ ιαιριπ.

ν: Ριοιιιιᾶιιι5 ; δ: Μι:: ν: οιιιιι·ιιιιιι:ι μι:: :σιωπ

ποιοι ει! όιιι:άιιιιι Ρι·ιιιιιιιιιιιιι, ιιι.διιι :κι ι::ι.ι:ιάα·

ι·ιιιι:ι. :τιμ που τω..." ιο ιιιιιιιιιε :ιιιιΒιιιιιιι.ιιι: οι! οι?

:ιο ο ιΒιιιι8. :ιιιο Ρ:ι·ιιιιι.ι βιοιιιι::·ιιε ρ:2::ιιιτ ρω.

ιιιιόιιιιι; Μ! :Μπι ο:‹ις> ιιιι:ιι:8, ιιιιο ρι·ιιι:ιριιιο:ιο

ια:ιιιιιιιι ρι·ιτι:::ιι: ρι·οιιιι&ιιιιιιιι, οι: :ιιιο ι:ι:ιτιρήιι·

ι:ιριίι ορς:.ι:ιιιιιιιι :πώς ιιιι:ιιι:ι πιω.: οιιιώιιιιιι

'ε. ιπιαι·ιιιιιι , ήιιἔιιι μι ιι:‹:ιιιι:ι:ιτιιιιιι. ι)επιιιιιι ιιιι.ιιιι

Ρα Γοιιιε ιιιιιιιι8 ρ:0ιιυςιιιιιιιι μ:: :ιρει·ιιιιιιιιι€ :ιι·

πιιιι:ιτ:ιε πι ισιιιιιι οιιιι:&ιιι1ι ρ:ἱιιιιιιιιιιιι_ ιιιεὸ .πιο

ωιειιιιι, ιιιιο ιιιιιιιιιε ριιιιιιιιοι: ρι·οιιιιιιιιιιι.ιι· . ιιΠιΒ

ιιιιι :Μια ιιι ιι ιιιιι.ιιιιι οποια, ιιι :1ιι0 ιιι::ιιώι:υ:

δ: «πω... ιιιιιιιιιι ΜΒ:: οιιιιτίιιιιι:ι ρι·ιιιιιι·ιιιτ:ι Μαι

ιιι:ιιιιὸ :πω-ευη δ: ιιοιι ιιι ιι ιιι :ιιιο ιιοιι:ιιιιιι Μπι·

ω... 8: νο!ιιιιιω ω...: οιιισ:&ιιι:ι ριιιιιιιιιιιιιι Π·

κι ιιιιιιιιἐ Ρι·:ιτΓειιε. νει ιιι ;- ιιι ειιιο σωματα: ω..

ει"... Γικιιιιι.ιο.:ιιιιιι. Ηειι‹:.Ωω ιι:τιι. :ιείετιιιιιιιτ Μ)

..οι ι.«Μη.9.α.πιι6ιο ιιι]ι.9.ιι.ι.Ειιιιιιιιιιιι ι. άι .:..

και” οὐδὲ ιιι:ειιιι Μ:: οι·.ιο :πιστα ιιι ι:ιι:. .πού

δ: ι·ιτιιιιε , 8: ιιοιι ιΔι·ιτιιιιι ι::ιτισιιιε , ..ιι.... Μ. !ιι ι.

ή!. ιο.ιμυι.5.σουι::ιι, «ω άοσε:_ όιιΐοιιιιιιιιι::ι ω...

ω. ιιοιι .οι ρω οι·ιιιιιε απο:: Γιιιιιι:ιειι:ειιι , 8: Μ

η ιιι:ιι: :ιι ιριιιι5:ιςιά:ιιιιι Δ. :ἱιίὶιιιᾶιο:ις ίοιιιισιι ιιι

“η ιιιιιιιιέιρε:Εοάιοιιι:ε ιιιαιιιιιιιΔιιι .ιιιιιιιιιαιο,

:ΜΗ .ιι οιιιό: ιιιιιωειιο ι·'οι·ιιιιιιιε δ μι:: :οι.ειιιιττι

@πιο ἐ μια και. :μια οι·:ιο Γιι:Η:ιιι ιιι ιιιιιιιιι€ιιιιιιι.

.._ _ Μ". εοΙιιΒιι ποια: 1. νετιιιιιτι ριιιιιιιι... Ρτο·

.Μπι Οστά.: :Μοτο οι: .Μέι ιιο:ιιιιιιιίιειιιιω ιιιιιιιιο , δ: ω.. @τι

ιζιιιαι·ιιιιι ει: ιε:ςπιιιιιιιιιπι, θέα: 8: .9Ριτι:ι.ιιιι 8 . ει: ιο·

ιι: Αφοι: :Πειιιιιι.Τιιιιι :ιιιιιι ιδιοι:ειιει·ι: ιι: :Με ει:

ιιο:ι:ι5 , 8: :πιστα ίοιιιισοιιιει5:ι 'Μεικτή. ι:ιιιιιιιιιρΘ

.ιι :Η Με είΤειιιι:ι. Όιιιιιιι..Τιιιιι :Με ιιι ι.. ίιΒιιο

ιιιι:ιιι·ιιέ ιιοιιάιιιτι νεώιιαι. 8ι_δριι·ιιιιε δ. ιιιιιιιιι πιε

ιιιοιιἐ €..ωω. Ριι:ιιι μ: ιιιιιιι:ιιιιιιιι ιιότι:ιιι:ιι ιρ

ίιιι·ιιιιι, ::ιιιιι έα: ΠΒιι:ι τι ιιιιιιι1ιιιφΡου:ιιιιιιι· :ιτο:ιιι·

8ι 8: αιιι;οιιιιιε ω Γειρδε ίοι·ιιιριι:ει·, Μ! Μ:: :αιι

Με.. ιιι οιιαιι:ιιι: 8: ιιιιιι:ό :ιιιιιιιε :ο @πιό ιιιρρο

ιιιιιιτιιι· έιι::ιιιι:φ μια: ιιι ω. ιιιιιιιιΒιιιιιι δ: Μοι1ι

Ρτ0ὶι1€ῦ:ι1ι°ἱιιιΕΩι:ω ίιΒιιο ιιιιιιι·.ε ω. ιιιιιιιιιιιιι ρε:

τω. ιιιιιιιι. Κέφι ιιστειι πικάπ ναιΒιιιιι ρ:ϋι:εάει·::

Ρ::: :ιοιι:ιιιιτι ιιιωιιωιιοω.αι, :μισό που μια..

Ροιιιιιιι· μι". οπο:: :ειιι:·ιιε ω ρι·οιιιι&ιο:ιειιι πι

ω” ν:ι·ιιι,:ιιιιι ιιο:ι:ιει ιιιτιιι:ιιιιι ριιιιιιρρόιι::: άι:

Βο.ι: οιιιίιειιιιαπι οΒι::&ι ιιατιιι·8 ριιοι·ειιι. _

2. ιοιιιΒιι. :ιιιιιιιιιι ρι::Γοιιιε στοπ:: ιιιιιιιΙ ..ιι 01:

τιιι οτειιιι·;οιίι ρι·ιιιι:ιιιι, μοι· νι::ιι:::ιιι έ ΙΕ, επτα::

από ρω· Μο:: ίιιιι ι:6::ιιιιιι:ιι:ο.ιιι ει: ιιΙιο ;:ιιιιι ιιι

ιιΒιιο ι:τεα:ιοιιιιι οιιιιιι:: Ραπ” ιιιρροιιιιιιιιι: :κι

Ωειπει ιιι τ..-ιριιι ι:ιιιιι :Μαιο οιιιιιιιιο νι::ιι:: 8: ρο

:ειιιιιοι:ιι:ιιιό. .

Μ, 8(1νΑΚΤΛ Μιιιιι ΜΜΜ: ρι·ιοτι:ο.τιιιιι 8: Ροςιωι.

η. Μ". "Φ τωι:ιτι οιιειιιιε ιιι:οι ροι·ιιιιιιιε ρι·σιιιι::ιιιιιι 82 το·

ω" ΜΜΜ· ιιιι&αι ,που ιιιιιιι:ιτι ω"... :κι ω.: πι.. με: απ:

ρι·οιιιι:6ιι:ει 88 ριοιιιιᾶ49,νιιι ω.. ι·ειιιιιιιισ ριιι·ίο·

@ιι-πιω ιιιιιιιιιηιιι:ι·:ι· ηιια::ο.ιι:ιιιιι ιιιιιιιι:ιι: :πιω

τω: δ: ροι!ε. νιιιιιιιδ ιιιιιιτιιιιε ει:ιεςιιιι; δ: άπι

ωριιιιιιιιι:ι. :οΓρεᾶιι ιιοιι:ι. Επι. 2.ρ.[ιιυι.α.54.4. ι.

πι:: αοιιτι·ιιιιύ όαση.: πι”. νΒι πω.. ρι·ιο:ιτι

και ιισ.ιιςει:. ω. ν: Μ.: ι:Ηιι:ιι:.ιιιτι:ιιιει: οι δ. Ρα

πιω είπω. ΔΗΜ». δα Με Ρι·ιοτιτπι: ιιιιιιιτιοιιισ8:

Ρ::ιιιι&ιοιιισ : ιιι.ιοπιιιιε Μη: ρι·ιοιι::ιτέ οι·ιΒιιιισ Μ:

αρΡειιο: 118τι.ιτς: .ιω..ω ι.ιιώ. Ι.Π.5.ιω 4.0€!ιισ.ιΜ.9.

4.3. :ιιιπΙ.ὅ. Μι”. ·υπ.ιιτ.2.Μκι.:. ω... ΙΙ.3.@?.2.

ΡΜριι.3. Μωβ. 47.1;,σ.2.ιι»ισΙ. ι.. Ρ.ιΙιιι. ιιιῇι.ι. Ζωα!.

ι Η

8:ριφέ απο

ΠΣ

η.

:ΜΒ 2·

ι.ρ.ς..μ.ιι.5.Μ ωι.ρωριι. 2.74 ιιι[ι67,6· ιθ8.σιιιι.ι.. ιι: Ρ:οιιιι:ιΒιιι::ιιωι:οι·ιιιι: Μ ν:ςιιιιιιξ !ιι: Ρω.1ι...

[πι. Ι. .Οι βιο.

:ιἱιΪ:ιι:ιιιι.0ιἰει. ι.ρ.ι;.4:.ιά:ΐ.ά Βου:: ιύιιι.:ιιιι το

ιιιιιιιιιι:ιιιιτ . ιιιοιιιῖ ιοι.ιιιειι ποπ απο νιιιτριιιιιιιιπι ./

ιστορια: Ρ:ι·ι:ιιιιιιιι ειι·αιιιιι. /

ο ι τ; ο ι. Ιιι ιιιιιιιιιε :Ο ..πιο ι·:ιιιι οιιιςιιιιι ιιι:ει· Έ

Επι” ιι:0:ιιισ6::ε δ: ρι·οιιιιδι:.ιι !ιι Μ.: .πω οοιι
28 "Δ"

ιι:ιιιιιιι: 0ιιιιι05 .Μ.·ιι!ιιβ. «επι :Ματ Αιι8ιιβ. Μ,ΡΜ.

κι.: 2ιωειιιιιιι. ρω ι. :Μι .κι κι... οιιιιιι6 ιρμ.ι.

Μ:: Ναι", ποπ ιιι Με. ιι:: Δήλ Δεειιιω ε. Μετιιρ!ι.

ι:ι ιιιιο Μ" ιιεεπιιο, πι: :ΠΕ ιιι :ιιιιιιιιε; Με! ιιι Με

ω ι ιι:οιο :ιιιι ::ιτιιιιι: , 0ι1πι οι·ιιιιιι: :ι.ιειιιιι οι· ό'. ε......ι.ι.ι

Πιο. άπο: ι.ρ.4.ιμ.ιιιι,3 .ιι :Ιδιοιιιιι· :Μπι οιιιο δημα:$εω.

ΜΜΜ Οι” ιιιιτιιτειιε ο:ιιΒιιιι8,νι Μ. ...Με Ριου: ΜΜ

ιιιιιιιιειιιιιιι· ει: οπιιιιε ρ:οιιιι&ιοιιιειιικιό.

?Μιά 'π. ν:: :Ω :εὰΙι3 Ριιιι·ιιι:ειε Με ωιιι..., π” ιι:· ω

ωτ.ιιι6 :Η .6€ιιιιο. Π.: ιιι ειιιιιιιι: :Η ριιιι·ιιιι:ιε μι.. Ρ,· "κι

ιοιιετιιιιι θα:: ::οιιιιιιιοιιιε , ειιιιι Εεε ιιιιρειιι:&ιο

:και ιπιροι:ε: Όσο ι·εριιΒιιιιιιτειιι::Π οι·Βο ω. στὸ

:ιο ω... ροτι:ιιια κι ειιιαι:ι. Ρτοι:. χ. πω:: Με

σ” ρει·ιιιιιιιε .ο .ΜΑΜ σκι:: ιιιιιιιιιιι:ειρι·ινι1:ι·ιε ,

πω., :μπαι :πιο Με: ιιιιιεττοις; ι:ι·8ο :Η ο::ιο :αν

Πει :μια ιεειιιε οι:ιο:ιΕ, :μπω ιιιιτιιι·α Μ. ρι·2:ιιιιι- · -

πι: , ό: Με. :πιο :ιό ιιΒιιιιιιι ιιιιιο::στε ποπ Ρο::Π:.

Αιιιι:ι:. ιιιτιιιοπιιιοι :μισό Ρετ:: Π: ριιιιειριιιιιι Επι;

δ: ντΕπιικ δριιἰωε δ. ποπ ὁ οοιιιιι:τίο , ιιοιι :Π ει:

.πω α:ι·ιιιιι:αι κιόσκι: μοι::ιΡιιιιιι , Πιό ιιιι ιριδ

ιιιιιιιιιι·ι:έι κι ιιο:ιιι·ίι ρ:ειιοΒιιι:ιιιιη :μια ιιιιΙΙ.ι πι

ω)ω ιιϋιτύ.ΨΡ""θ Ροτσίι,ςιιο:ι .πωιιιιιιι.. ι:κιΒιτ

κάτι οπο:: Ρ.ι:ι·ισ.Ριιιι.8: $ριιιτιιε δ. ν: Ρετ:: Π: ιι.

:ιιιο Με.: 8: ντ:ιςιισ ὁ ιιιιο 8ριιιιιιι 8. ιιοιι.:ὁ::ὲ. ι
'Β ι: ο ε. ι Πιτ:: Βιιιιιιιιιι Ρ::Γοιι.ιη .ιωιιιι. Χ"_ιΖΜ.

ρι·ιοι·ι:ιιε 8: ροίΕι::. ιιιιΒιιιιε , ιιοιι ιιιιιι:ιιι. ΙΜΟ: Μ.",,&

μι:: μοῦ. ι. ε: Ριιιι·ιι:ι. ΑΜΒ. ιι: ιιιιιιιι·έ ΜΜΕ. Τα: ·

Με. ικιιιιιιιιιιι ω., ιμιιωσιίο ?και που ριιισεβαιι Ει!ιιιπέ

Μπορω,μι οιιειιιι. Ο:ιΒειιεε ὐιιιιιὶι.ἀ.ἰιι π. "Μ,ΗΡ|'8-ι

:Μι ω” 7ινόιιυι, και ιιιιι·ιιι·ιἔ ,ρα σιιιι[.ί : ιιι:ι:ι“Ριι :αιι

μια. ρω ριιιι:ιριο, πιο:: Οται:ρι·ιιιιι, ω:Με Μ::

ι . πω. ΞΙΜοΜ. Μ: απο» βιιιιιιιιιιιιιΙ:Μπιιιιιιιω αψ

πωιιιι ει, με οι: ιρβ[ιιιιιτ, ΦΩΝΗ! ΕὶιἱυρπιριιπὶιΜἡιιιι. Δ

Κι:ιιιι::ιιιε νιάο:.Ι. ι·. α. Μι...7. @ισιιΜισπροισβιβ

γώ: τιιιιριιιιιΙΞιστ,_μιώ :ψ μια: σιιιι[ι!ιιιιι·. ι9ιοι..ι. . _ Μ _

Κιιτιο:ιε. Ριιιιιιι ε. ; Ι ιι :ιιιιιιιιε ρι::Γοιιιε είι::οι·ιιο ὰ Μ”ω".

ιιιι:ιι:5 ιιι·ωΓι::ιρτιιε, :ιιιο νιιιι ροι·ίοιιι :Η ιιιι:ιιι·ιιι:οι·

ι. ιιιιιι 2. .κι 3. π:: ιι μπει:: ι:: ιιιιιιιαπι:ιι πι..

Βιιι·ιο . κι ει: ιρίᾶ τιιιιιιι·ιιιιε οιιΒιιιιε :ιιιιιιιιι:.ι:ο_

:μια οιΤ:ιι:ιαιι:ε: :ι.ιιιι Ροιιιιι:ιτ. ει: :μισό ε: ιι::ιι:ᾶ.

κι .ιι ρ:ιπιιιιιι 8: ε. ει: ιισιιιιιιι κι ειδ; 'πιω δ: ρω

ιιειιυε , έιιιιιιιιΔιιτ:: ιιισ:ιιιειι ιιι ι. 86 έ. ιιιι1ι ρι·ι+

ιιιιῖ οι: ι:οιισορ:ιι Πιο ειιιικοιιιτ (ωιιιιιιιιιτι ιιιιι::::ρβ.

ει... οιι:ιιιίι . ::Βο :μισά ταιρι: ..ιι μιιιιιι δ: 2. :ειριι

δ μτιπιιι ιιιι:ιιιξι ιιιιτει:είιιο:ι:· ιιιιι:::αιι: Γα:ιιιιιιιιιιι:

ι8ιτιιτ Η ΡΜ:: ι·ι:ιιιια ςίὶ ριιιιιιΒ,Ειιιιιε ι.δριι·ιτιι8 3.

το Μ. Ραπ: ω: μια· Ριιιοιντ:::ιμ δριι·ιτιι δ. 00η·

ει, ι.ιιιι:ι:ιιιιιι Μι ιιιιιιειΕ.ιιιι:ι Με @και :σπιτι Μ...

δ: ιιοιιι:ιιικ , .ωιι:ιωιι ρ:ιι€ί: εοιιτι·ιι ρι·ια1ιι δ: 2, η.

Ν:: Βιιεθις:ι: Παπά. ιιιΪ::ι:ιιε μή. 8: έ. ιι€:ιοιαιο απ". _

τω”. οιιιιιιςιιι; μι:: 8: ροίιειιιιι Μάο:: :2:::Πιιιιι Β""""'ίι

δ: ὰ:ΐ:ᾶιῖ. Ν.ιιιι Με 8ι·ιιιιε :Πάτοι ;8: :μιὰ :πιο

ιιε ....ιω..εωιιι Ροιιιιιιι μπι. δ: Μ:: νιιοι:::::·.

Πιι 8: :ιείιάιι_:οιιαι·ετε ω.: μπετου: μι... δ: ροιτι

:ως ν: πω:: Μι,ιν α: ιιιιιιι·ιιιιι ΡιιΠιο οιιιιιιι: πιω

8 ΕΟνι1 ω. νβιι:ιιι·ιιιιώ οι·ιιο τοιιιιι,8: ΙΞςιιιιςιι_1 ...με

οπιιιι6 ιιο:ι ώ: ΜΜΜ:: ιισιιι:ίιιιι·ιιι ει: ιιιι:ιιια μι...

Μ:: 8: ροι:. ω.: (οι: :κι ι·.ι:ιοιιε_ Μι ιιιιδ :ιι οποιο,
Πιτ:: :ιιιιιιιοι :Με ριιιιοιιιε Ρι·σιιιι::ιιιω 8: Ριο.ι.... Δ.

θα. ω” ΡΓ0ά"ωΦιιδϋ ΡΓ0ιιιιι:ιΒιιρι, ειιοι·:ιο και..

κι ο:ιειιιιε,ν: «Μ. ι·κι.4ιτ.6εί6:ιπιιιιι ω: οι·ιιιιιε

ποπ οι: ιι::ιιιιιιιε: :μια :Πο ιιι1ιιιι οιιι;ιιιο .ιι :ΠΕ Ποιοι 6'κιππίιιιω ν

:ιιιοοιι ρι·οιιιιάιιιιιιιιέ 8: Ριο.ιιι.ιωιιιιιεωι. οιιιο “ΜεΜΒ'

οι·ιΒιιιιιώι·:ιιιιιιι:ι· (6ιιιιιιιιι ρι·ο:ιιιάιιιι:ιιτι: υιιιιισ.)"έ·Ι”0” 4!

"Π" 'ΠΙ. .

8Ο.

3 &ιιιιιιι



. 3..- --Ε

ξ,

μι:

οοᾶιππ . οι :ποσοι ωοπο σΠε: το οτιπσιοτο μπει::

2 τ. ι_άτιιο,τισ ιο τσττπιπο ο:οτιοσιοιΙποσοστποοσ ν:: οπο·

τ -. ,_έο-οπ.τοιιτοττι, ο: σοιιοιπ ωοπο οπο: το :στιπιπο οτο
κ. ιιοττοιΙι . ασ :τι οτιποιοἰο οτοπο&ιπο. ντιπ: ποο!ι.

στιπτιο :τι :στο ποί:τιπι,σιοσιο οστίσάιο 8επστιπάι,

ο σο:!στο τοποσ πο: οι Ριι:τσ , τισ :πιο , σιιτιστπήοσ

οστίζοτιο τοΓτοποι,8: σοιΙσιπ :οποιο :Ποτ :τι Ρι!ιο,:ισ

το Ρι:τσ. διοιι!ι:στ σΠσ: τισ νιτ:ιιισ φωτο: οι :στ

πιτπο τρωω:: τστοσάο Γοιτιι:οτιε δ: Ιοιτα:ι. Μαιο:

οπο:: τω: ΠτποΙ::ιε σό::.ιόι&οτισ οοοοπτ::ιτ οπο·

:πιο δ! οοισστ. σπιτι ιιι:στ στι: ποπ τιστι:: οποιοι::

διιππιτπσπιττι τιιιοτπιπ ποιοι: οτιοτιτο:στιι δ: οο!ιστ.

σοτοπο. Επι:: Η ιπ:στοιοιπιε οστΙοπιισ ποπ οί: Π

ωη]τος οι·;Βιομ πσσσίΕιτιο στι: οτιοτι:τ.ιι δ: οοίΙστ.

οτιεπιτ , ποπ ποπ οί: οΙἰππ,οιιὶτπ σίΤσ. ι οπο οπο,

δ: το:: .ο απο: ίσο Ροκ: οι, ι οπο τω, δ: πιο.,

πιο Ξ: Ριπτσι οι ν:στοπσ, Μοτο $οττι:οι δ. οι:: τι.

νττοοιισ : στοπ.

πι. Ρορτστἱοτ`”οπι°$ σπίτι:: πιο: ρ:ἰοτἱ:πι οτι:ιιτα,ν:

?ΜΜΜ ' :Ποιο πω: απ”. ς.ιπτικού.τ. τι. σ1:,οποποονποο:

Μ" έ! Μ" οστά: απο οπο: το , ποπ ::οπ:τΞι. Α: ντιπ οστΓοπο

ΙΝ" οποιο ποπ οστά: π:: πο:: πο:: στεο ντιπ ποπ :Η

πειτοτπ οπο: πο.. Ε: ὰ τοπιο:: ποΗτι οσττσάιοτιο

τοπικ: ιπ:τιπΙσσ.ι Όσο στι: ποιού: οπο: .το οπίσ

ά:0ιισ ιιιιίοΙοτο νο! τσιπ:ιιιέι. απο :πιο στ: οστά

έ:ὶο ποιοΙοτει,νο! :οποιο το Όσο,οπο δπσ ΑΜ οστ

Μω° Μ” ίσ6Ξποπσ οποιοι: οι: σο: οοΙΙ::.χ ΜΜΜ οτιοτι:α

ρ!”απω :στο ποιο:: οπο: .το , ποπ Μοτο τοι:: νποπι το

ιρτισττπ::: , πο: τιιιτιι:ιοπο οτι:σ:τιστσ οοι:σί: .πιο

τα! απο: οιιἰτπἰπἰιττσοοοπιι σπιτιστσ,οιιΞιπι οπο::

.οτ :μια το οπο:: :τοπικ τσοοεἐιπ: οστἴοπιιτπ οτα

οιισοπ::ιπσκιΠέτσ , πο: απο: οιιτο:ιοπσ οτασσοστσ

οτοποθ:οπ:,οιι πιο σοπ:τέιι τοσο σοπσσο:ποιι στι: ιπ

τσι:οιιιιποε οσ:ίοιιιιι οποτε:: οτιοτττιισ δ: οοίΙστι.

Νο:: Ιι:ιεΒσι: τ ιιιοι οπο: ποσάσππιπο οπο: τιπ

ειτοιςτπω οσο πο πο!. πο: .ο απο :τοῦτο Π: οπο..

οπτσοπσσοστσ οοίΐοιποι Πσσ οτιοτιτο:σιπ δ: τω..

τιο:.οιοπτ:ο:ιο ιι!ἰιστ τισΕπιτπιιο οτιοτι:ιι:στπ οι Ρο

(τοΙ·τ τιτεοετιτωφτω Ρπ:τσε ο: Τπσο!οΒιιισΕπιπ:.

“Ποπ τοιιιι_οποι αποτο οοτίσο:ιοπσι ποιοι:: Ππ:ιο

τοιππωρ :Φ,ο:ιιοι!ιε τσοοοπτιπ:ιιι σο: ιο οτππιτιοι,

ν: πο:: οποιο:: οοΠἱ: π... απο :οποιο ποσο ποπ οπ

ιστι: το Με ιπιπίιι νπι,οιιλιπ οπο:: τσοποπτιτσ,ν: Η -

πο .κι σιιιί:στο οοΠὶ:, τω: τι οιιιιπτιο Ραπ:: , πο:

οπο:: .9:!ιιιΜΙ. νιοσπ:οτ Βοο σοπσσοστσ οτιοτι:ο

:στο οποτε , σιιο!ιοτιποι πιο: οι: οι·ιοτι:ιι:σ οτἱοιπισ

πωπω:: , οτοο: ιἱιίὶἰπειιἱιιιτ :το οποιοι: δ: οτοιιο

ἄἰοπσ ιιοπιτ.

· Βσιιοσιτοτ ι.Ριι:τστο ποπ σο ίοτιποΙίτστ οτιοτστιτ

οτἱοἰπσ, τω:: το: ι πο!Ιο Π: . Πάσο τοττπιιΙ::στ.

οποιο ίιτττΙ:στίπε ρτοἀοᾶἰοπε , :μια οτιοτι:οι οποι

πιτ οι: οοΠτοιο τοποσ.. οτοοιισσπ:ισ :κι οτοοιι

θ:οιτηΠσο: ὁ σοποστίο οοίτστιοτι:πι 0ι°ἰ8ἱπἱε,σΠ οφ

πω: πιοι:ποοοτοπο&ι οι! οτοποσσπι: οτοοιισσοε

“πιο ποπ ω:: π:ιΒιιιιοιιισπι :το οτοπο&ποι σι: σο

τοτιπ::!ιιστ,οιιοό ιοΓσ ποπ πιο οιο οτοιιιι&οι:τοττι

οπο: οοΙΙ:: π0τι·:·ίΙσ .ο απο οτοοπθ:ιιε , δ: :ΜΜΜ

πιιΠιιιισίΐο οτο:ιοθ:ιοο: , δ: :οπο πιιΠι πι.: το σο

ο:ιοτιιιιι , ομοσ οτιοτίτπ:ι τοίοοπτισ: οοίΙστιοτι:ιιιιπ

= :πιάσω οτόιο::ιι: πιο:: ποιοι τπτ:: οτἱ8ἰππ οοί:στιο

το” ,εποε οπο Π: πιο οπίΕοπ οτοιιο&ιο :οποιοι ο

πιο οτἰπσιοἱοοτοοοτσπτο ; :πιο πο:: οτἰοτἰ:οε οτι

· οπο: οι οοπτιπο :οποιο οτιπσηιιι οτοπιιστπιιι:

ποπ στι: :ποσοι :το απο , οι: οπο. πσ8ιτιο :κοπο

απο: οποιο. 'έ. Η.ι>ο οτιοτι:ιιι δ: οοίιστ.ποπ το

ιιοιι οι: ιπ:στοστιοποι οτοιιιισσπισι 86 οτοπο&πε.

:τι πω. οπο: οοτσιπιτπ οτοπο&ιοιτι:π δ: :οποιο

στοιΠιιιιιη πο:: ποπ οπο: τοπιο το:πιπιστ οτιοἱπσε π

άτο” 8: οιΠιιιοι. ντο: α:στοι.ιε ?πίσω ποι:1οΙίιιπ

ΣΣ.

(:"Π78.

?απο ό·

δσβο!.:#.

αιτοΕ:ιιΜι.

η.

αυτώ. τ.

Κοιτα.

Μ.

Οοο! τ..

Μ ' ° - τ ο ' ο ' ο ο “ύ ”;- ο

@οριο Χ Χ Ι τ, 1): οτιοτιπιτι 29οσΠιτιο. Βιιιισπιταιιι Ρτι·)ϋπιιταιιι.

&ιοτιπι ο οι οποια:: ωοπο Μποστ:: νπο οστΓοπο , τισ σΠ οπο: οτἱοἱιισ Ριου τπτἰοπο οστίοππΙΞ:ο:ιι, βετ! :Η

πιατα. πω: ωοπο ἱπιοΙἱσπ:: αΙιοο”οι :ποσοι νι: οτο- πιω τιι:ιοπσ νιτ:π:ιε οσιιστιι:ιιιο, πο: πο ττι:ἰοπσ τοτ

τω:: οτἰεἱπἱε, :μια το τρίο σΙΙ απ:: οσοστιτιο. 5:

:πἰΙι:στ Ραπ:: ο: ΗΜ: πο:: ωοπο Πιο: οποτε: ω.

Βιπσ 8οἰτι:ιι δ. :τοποσ Γιιοοοίι:οτοπι, :το απο: τι:

:ιοπσ ντττω. φωτο: οι τοττπ:ιΙιε οποιοτιοοιο οι:

το. 8οιτο:ιο τόποι Ριιττι τ'ι!ιοήτισ σοπιπιοπιι.Ηιτσ

οπο:: οπο:: Π: :ωοπο οτἰοτι:ι:ἰε 88 οοίι:στ. π.:

οτοοοτ:ιοπιι:σ τσΐοοπτιτπ: : οτιτσσόἱτσπἱτιι Γποοο

Πτιιοι οτοπο&ιιιοπι :σττπιπιιοι οτοόοσιοΠεπι , ν:

οτιπσιοιιιτπ οποσ. Ύπατο νστὸ οτοοπέτιιιιι ο:πισσοι:

ντο: οτωοτιι.πτω, ν: :πιο οπο, πο:: τω: οτα:π;οττοο

ιιᾶἱιιπ οτΞΒἰπσιπ οπίΠοτιπι,ν: :πιο οιιιζο:10Ι:ιτο οπι

πἱοπι σε τί:: :απο , οπο: :τι οιππιοιιε πιο τσοστιτοτ

τσιπ:: Ιιοἱιἱ::ι‹Ιο πιο:: :το ιιΙἰιιτ! Γοσάιιπε π:: σοοιισπι

οττ!ιπστπ οποιοι:: Νιπι οιπποι πο. το:: τι:ἱοπσι

ίιιοοοΠ:ι ο:οτιοσσπ:ιε, νιτ:ιι:τι οτοιιιιάιοιτ:,8: τοτ

τω:: οτοπο&ιοπο σοτποΙσπ: νοοιπ :τι σοπιισπι οτ

ὸἰπσιπ οποιοι: , :κοπο οιισὸ σιιποστπ οττιιοσπι οπο·

:Μπιτ 8: οοΠστ. 3. τω: οτιοτι:::ι οι οοίτστ. ποπ

:Η ιπ:στ τσ!τι:τοπσι ἀἱιιἰπιιι , οοπτοποε .ο πιο: τσ- @Για έ:

Ιο:ιοπιιτπ οτα:!ισππι. σοπσιοιιιπτο: τσΠι!:ιιτσ οι: οτι

πἰπἱἱιιιε: οπο: πι. Μ:: :οτπιο!ι:πσ ποΗπιπ σιιστσσο:

ωοπο: , πιο μι:: :σΓοσό:ίιι. νποσ ποπ σ1ΐτ:ιποιοτ

απο, σο: νο:: οποιο οτασσ.ιστσ:οΙππι, οιιΞτπ σοπ

:τιιι οπο: τόσοι ωοπο: οιιτἰ τσιρσε:ίιε , οποσ! σιτστσσ:

νιιο,σιτστσσ: 8ο οι.. ντιπ: οπιι:οο: τοτττισ.ιι:ο:σι ίσο Π: οτι/Μ.

ποσο οποιο σιοίπστπ ιπτσ8τιιι ίοι·:παΙι::ι:ιε σοπίπισ- ρ....ι.π

:εποε τ... το οπδΜισ: οιιτΓοπτι οπι..ι. ?ήτοι σ:: α" 4

ίοτοιιιΙιτιιι σοπίτι:ο:τοι οστίοπο ν: π.. τ.. σ!! σοπ

Μ::ι:ιιιι οστΓοιιι: ν: οτοιιοοιιοπ , :τι ν: ο:οι!οσἰοἱἐ

Μ. 3. ν: οτἰεἰπππ:τε,ι·σιοτποπι:ε. ο.. ν: τστ:τσπ..

:ο ο: τσ!ιι:2. ο. Ρτἱο:ἱ:πε8: οοίτστ. τσιΙιι οτἰοἰπἰτ π.

ποπ ιπ:ετσστπ: πιο ιπ:σττσιιΙι:στ ιιιΜπάιι. Τοπ: συτοϋ.“

πιο τσιιΙιιοτιοτι:α: δ: Μ... ΐοοοοπ:τ τσιιΙσττι·:Ιι

διπιθ:ιοπστπ σιι:τσπιοτοπι,ιπ οιιιοιιι:τι!π στοπ π..

οπο:: ; Μοτο οπο:: τσίοσᾶο ω: οπο: :οι οοΠο:ιιι€

οτἱεἰτισ .τ::....1..:ι. τω: οπο: απο και:: οτἰ8ἰπἰ;

ποπ ιπ:στσσόι: πιο ποστ σιι;ι:οιοτοπι νοοιπ τ. πο.:

ν: οτοπιισσπει ο!ιστοπι π:: οτοπιιάιιιπι :οι οπο πσ

ωτοττο τιιΜπουοιιιοτ Μοτο , :πιο παμπ;; οπο:

οτοοιισσ:τσ Γσιοΐοιπ.νποσπσσ Ρετ:: σΠ οποια οπο:

ισίοσᾶιι οσοστε:ιοπιτ .οπο , πο: $οιτο:οτ ιστοσ

&ιι ίριτο:ιοπιέ πᾶἱιιπιοιιἱπ ποπιστ πσο:τιιτπ οπο:: π.

σἰ:. Ρτα:στσιι πιιΠιιοι ιιοΓοΙιι:οιτι , οοειισποι :σπίτι

πο: πιτιιτοτπ ?απο τοτπιι:Η:στ 8: οστ τ., στ: οτιοιτ.σ

οπο: πιο: πο:: π. οπ:σπιιε σοιιΠιτοι: οποιοι:: Ρο..

τι:: :Πίτιποοι:οτ ι πωπω! σίἱἱΠἱοτι οτοοιι6Ηοιιομ

ν:[ιιο:ὶ ε: την. [το. Ωιιο.ι ποσο:: ποΠο ωοπο το

Μποοι::ιτ πο ο!ιο,πος: οί: πιο.: οτοοιι&τοποι, πο::

οο:σί: τοττποΠ:στ ο: οστΓσ σίΤσ οπο: οτἰοἰι.σ :Πο.

τι. Ρετ:: οπο: οτιοιπσ οστ Βσπστι:ἰοπσπι πάιιιιιπι 27;

Μοτο:: ΗΙιπιπ,οιιοπι οστ τοιτιιτιοπσπι ιιᾶἱοοτπ διο· στττ#: ο

ποιοι 8. ποπ τπι:σιπ οπο: οτιοιπσ τσἰοἱσἰ: 8σπστπ

οποιοι: ιιι%ιιιιιιιοοοπι οιιΠιοι:ιπ. Ηοσ τ.. οι:σποιιιιι

:σΓοσᾶο εσποτι:ιοπιι , δ: ίοἱτο:ἱοπἰ: πάπια: . πιιΙΙο

ωοπο ?τοστ στι οτιποιοιιιιιι οτοπο&ιοποι.Ριιπιπιπ

οτο!ι.:πιπ 8σπστιι:ιο οιιίΒιιο. οποιο Γοι:τι:ιο ο:Πιιιο

οτἰοἱπιιπιπτ ὰ Ρι:ι·σ: τι: ίοιτιι:ιο :ΜΒΜ οτώΠιοοο

πι: σΠσπ:Μι:στ οσοστο:ιοπσπι οιιΠἱοπιπ. Ο_οο:ὶσί

σοποιισ ιιι.ιτοπι οΙοτσι πέΠοπσε οτιετπιπ:οτ .το σο

πσπι οτιπστοιο , σπιτι σΠσπ:ἱοΙι οτισίοοοοπ:ιοπσ ν..

πιο: το οποιο, ντιπ σα οπο: ι:ΙΗμι:οιισ ποσο μπω.

οιοπι :Πσι:ιι: οπο: οτιοὶποτσ, πιο: , ποιοι Μ...

5ο! εσπστπ:το οαιΉιισ , οι ίοιτιι:ιο οιιιΕοτι οτιοιποιι.

το: :το σέι:Ισπι οστΓοπ5 Ρι:ι·ἰι , απο σΠσπιτιι!ι ριπ

ίοοοοΠ:ἱοπσ οσοστο:ιοπιε οι! ίοιτει:ιοπσπι: στοπ εσ

πστιιτιο τι: οπο: ίοΕτιιιιοπσ , 8σ σοπτσοιισπιστ ?πετ

ρστ εσπστπ:τοπσπι ιιᾶἰπιιτο οπο: οτἰεἱπσ :σΓοισί:

πιο:: , οποιο οστ ίοιι·ιι:τοπσπι ιιᾶἱπιιιπ 8οιτιτοπι

8. οποιο :στο ρτίο8 πιάτο: 8οποιειτο οποιο 9οἰτπτσ.
τ Π δ. ?πιο



Βῇιισ:. Χ Χ Ι Ι. Π: 2Μυι·ίω!ε ζ9'Ρυβε:ίο. Πἱιιἱιιει·ι2α Βαιέιικσ:αιιι. μ:

δ. ρι:ε:·ιι:ἰἰιι ιι:ίο:πε:ε Μπάσα: ιιιιιάιιιιιιι: Μπαντ :πωπω ρει·Ϊε&ἱοπἱΒιιε εΒΓο!ιι:ἱε, ι πιά

8ν 4 φιδσι Μ:: , δ: ν:ε:φιε μπι: :κι απ:: ρ:οόιιι:ι:ξ ω: ποπ ::οπιιεί:πιιι· °ιοπΓει;ι πεπ:ιιι Διὶ :εἴρεᾶὶιιιιη

6::;2'ΡΡ'°·ηιιἑπι :ι:ιιάιιει: $ριιι:ιιε 8. Ριπει:Ι: Ποβτιπιι Μπι πι:: :ευρω Π2π.:::280 ε:: πω: εοπ::Ξ νετζι :επ-

ειπε πω” ν:: ει: εο ρ:οΒ. πω:: πω: Ρ:°ιο:ιτ25 ο:ι- ιιιι::ι:ιι: ΐιιιιίιΠειιόι εοιιιεςιιεπ:ιιι δ :0ΓΡ€ᾶ:ι1Ν Μ

Θεώ: ΠιπρΠ:ι:ει. :Πέλιι , :Μιμή μαι ιιιεειιε ει:: :Με ιι!ι!”ο!ιι:ε, ν: Ρα:: πι, ε:Βο Ποπ: εί:. '

Ρ:οι:Ιιι&ο ;8: μοΒ;:ι·ιοιι:αι οτιεοπιε ΒιιιιιΙιεΕ::::ιι- μ. $εειιπιιπιπ πειτε:: :μια πιιΠιιπι Ρ:ἱΐιε ρι·ἱο:ῇε ει.

:Μι ό: ηιιἔι ρ:οάυθιιιιπ παπι:: εΙΤεΞι ρι·ο:1ιι:επιει τι:: ιπΙιίιπεπάι εοιιιζ-:1πειι:ιθ πι Πεο εΙΤε Ροκ:: Π· Μ """9(8

π:: Ριιο:ι:ει οι·ι8ιιιιε (εσιιπόίιπι :μια ΜΜΕ: , :πιει πε ροί:ειιοιε Πιι:ιιιιΔιιιιι εππάειιι Γπωι:::ιωι εοΠ(ε:”"' *ω*

ντι:: Ρε:Γοιι:ι ρε: νπ:ιι:ειιι ἔι Γε, ιιΙιιιρει· νπιιι:ειπ ει:: ειιεπιπιπι: πω: πωπω , :μια πι Πω ριιοιε πω:

:πιο ιεεεΡ:ππι πι:: :πωπω :::ιιιιπιιπι :ι:οι:ιιι€ειι· Γιιιιίιίι:επάι εοπίε:ιιιειι:ιέι :εΓΡεᾶἰιιἱε,πεπιιει1ιι: Με

:Μπι εοπειιιι·ιιπ:. ` Β:επιπι :Με πο: εόΠπιιιιιι: μι- :πιο ι·εΐρε(Ήπι: : ει·εο ιιιιι:Ρ:ιο:Ξ:ιι: πι Πω ποπ ει:

ΠεΜι2ϊεω Β2Β:Πᾶἰ "ΠΟΙθω Μπι-ΜΝ (Ν: :πωπω Γ88"ε, πι:: ιιι:ίοππ, πω:: εαιεπιιε πιο ιιι·ιοιι::ιε πι το

:σε ιι!πιιισ ιιιο:Ιο :εόιιιιιια: πι ιπιιιιι·Πιιι:επι ρ:ο:!ιιι πι:: ι::0ι::ε ε:: πω: , ιιιιιι:επιιε μπι: ίε:ιιι:ιιιιιΙε ει:

απόι·σιιπάειπ :ει·πιιιιιΞ: δ: οι)ιιιι Π: ιεειιπι1ιιιιι «μιά. ί ει: πειιι:5 :ει ε πιο ροί:ε:ιοι·ε, ν: οιππιιεΙ ε: π:ι:ιιι:δ

:εὸιιεἰ πω, ετΙ:ιΙιπιιιϊ πωπω: Ηπιρ!ιει:ε:: Με:: ι ω: εχιι:ει·ε ΡοΕεα Με !ιοπιιπε , πεε: ποπ ροίΤε: πο..

ποιό απ:: :Πε ποπ ρο:εί:, ππἑαι ιιιεε:Π:ιε οιιΒιιιι:.! πιο εκιΠειε Με ειιιιιιιιπ. Ιεπιι: Η πι Πω ρ:ιἱι: πο"

Π Π ι ο ο 3. Ρ:8:ει· ιεΔΙεπι ριιοι·ι:ει:ειιι ει: ρω:: ι ό: ει: π:ι:ιπε :ει ιερωωιειτπε ιιοίιει·ιοι·ε, ποπ

"ά”ΜΜ οιιειπιι”, εοπτε:!επόπ επ πι ιππιπι: νι::ιιιιΙιε ρ:ιο- Ξ ει:: :Μπι Με , τω ::ιιιοπίει Οοπί·ιιπ :Με ρι·ιωι. Βοιών.

:ΜΜΜ "'- :Με , 8: ροί:ει·. πα:ιιι·ιι!ιε ::Χ:88ιιΕ:2 δ: οιιιεθ:ιιιω ε τα: εοἰπεἱᾶι: ειιιιι ό. ι :μια εἴ: πω: νιιιιιε:ίειΙιε δ:

απ". δ.

Μι

ζω:: πο

ιιωεω (3

σω. :Τάκι

:οιι:εριιύιΙΞ·

πω.

.:ιιιεεπόιι επ ει:: οι·όιπει:ι ει: ιπίππό:ιοπεπι θωρώ. ίεειιπόίιιιι ιιιιπι; :μια ἰπ ι!πιπιπ ποπ ιπιιιιὸ οπιππι,ΐ .

30.

Χερ!ιωσ

ρωπώπιμι

ι:Διιικι.ι,

3Π

Ρι·ἰυι·ὶιιι:]ἑ

τιιιιιίαΐ|ιεξά

β2ίίέ τσιπ::

ειιέ:.έιι απο:

ειιπεεριιιιιπιπιιε. Ριιπιι. Με: πι Πω πινω: ίππ

ριιςιιιιιιιι ρε::εάιο,πιιΙΙιιπι :ιάπιι::επι :Χ πατα:: :ει

όπι:ι:ιθ;ιοιιειιι , ρι·ιιι:ε:ι.ιιιιιιιι πιτ:: οριιοιἰιεε :επι

:ιοπ:ε: ιστορια :ι!επιιιι:Ήπεπι :ιιιιιεπ επεπόι,δε

ωιπεπιιιιιωπ πιο:!ιιιιι νπἰιἰιΪἰιπὲ εοπ:ιπεπιπ οπι

πει ρε::ει$ιοπεε ιιο:Ποι!εε, πιιιιι:αΙι:ει· ειιι8ἰ:, ν: Η

ει) ιπιεΠεό:ιι , ποπ νιιι:π:ε νιιιι:ο :ιό:ιι :ο:ιιπι ειπε

:ιει:εό:ιοπειιι ειιρ:ἰπιει·ε , Με 6: οτόιπει:ε απ:

πω: , μι:: εοπειριάεπειι: ΜΜΜ νιιιι:31 μα·

?εέ:ιοιιειπ ιιιι;ιι:ι πω». Ν:ιπι ειι Με:: :οποι

πιω:: πω: νει νιιιιιιιΙι:ε: :πωπω άι:Ηπ8ιιιιπ:ιιι,

Ρ:ι::ιειιιε:ιιι, ίἱιιεἰιι:ε: ιπροι·Ιοιιι 8: ιπίειιοι·ε; Γεά

: απ: ρι·ιο:ι::ι8 8: ιιοίι:ειι. ιπ Πεο ποπ επ: Με: δε::

ι τιι:ιοπιε , :μια πι Πει: εοπιπιιιιιε 8: ιιιοΡ:ίιι::ι, :Με

ἐ Γιιρε:ιιιι, 8: ιπ:ετιιιε ποπ ιὶἱίἱἱιιἔιιιιπ:ιι: :εειι:ε:, ΠΜ 4

Μέι ::ιτιοπε, Με, «ΜΕειι!:ιι: εΗε ροΙΤε:άε ιι:ιο:πιι:ε

ΐεειιπ:πιιπ ίιι:ιπί:επιιι εοπίειιιιειιιιέ ἰιι:ε: ιι&ιι: :ιε

::είΐιιτιοε δ: Μισο: , επι Π: καπ: ιι:: πο:: Ξιιβιὶ.

Πεεπιει:ιιι· πι πωπω πιι"έ :Πε ρι·ιο:ι:ει:ε” 8: :ιοΙΕε

τι πι με, :Η Εεπι:ΗΒ ἐ απο. Ριιπἀιιιιι.ὶιι :μου , ω: ει::

Ριιοπωε: :ιοί:ε:ι. ιπι:ιιιιοπιε , επι: Με:: "Μπι

ιεόιιι:ΗοιΙπ , ν: ιαιρε:ίεάι :κι ρει·Ϊεὁ::ιιιι ειιιπιεπι

:πιο οιι:Ηπε ειππιιπ: νΒιειι:!επι καιω όιίΒιιιιι:;· οι·άἱιιἰ:. Α επιιιππ ιιιι:επι ποπ ίο!ίιι:π ιι!ιεί!: παω::

:μια οπιιιπ πωσ 8: άπ:ιιι&ιο Γεειιπ:Ηιαι πωπω ' Ρι-ιωωι: 8: ροί:ει·ι. ι!ιιι·α:ιοιιπ ίἰιπιιΙἰεἱιει, ω: ε:ιέ '

ει:ει·.· $ε‹1 νιιι Με: :ιε::εδ:ιοιιε: :ειιΙι:ει·ι!ιιϊε:ιιπ:, :0ίβΓαίιιπ: Ιπιιιι!ιιπ εέ'ιι::επι πιεπΓιι:ἐι :ε:ει·πι:ε:ιο, πι:: '

:πιο ρ::ει:εόι: ειι:ιπι επ:ιιιο οπιιιιε ρι·ιο:ι::ιτισ. Ε:- Ξ πε:1πεεοΠειΡι :ιοΠιιιι:,ν: ει:ιβεπτιιι ἱπ :Πιετά :Με π

:ιο εοι!επι ο:άπιε :ιτο:ιο::ιοπιιι Επι: :οιιειριεπιπε, · ι·Ιιιι·ιι:ιοπιε πιεπἴιιτἐ`ι , παπι :οιι:ἱ:ιἰ ποπ ροπιιιιτ πι'

ν:ιι Ε:: πιίιπι νι::ιιιιιι:ει· όιπιπΒιιιιιι:ιιι. απ:: που: Ι

Μ:: ωωτιιιωιο μπι: Ρει·ίεάιοπιι:π πι εἔιόεπι

Ϊο::π:ιΙἰ::ι:ε ποπ :οΗπ ἱπ:ι·ἰπἴεειιπι ρε:ίε&ίοπεπι

νπιι.ιπ:ιιιιιίπι, ν: μια: δε :Πιιιππ τε|ιι:ιοπι:ιπε,πιιε:

ιι!επ:ιΗειι:ιε ειι:π είΐειιιιἔι ποπ ιιιιιπ:ιιπ: ἰπ::πιΓε

σπιτι οριιοΠιιοπεπι ,:ιιια::ι :ΜΒΜ ιάεπιιδι:ε:ω ειιιιι

επιπ:ιΞι ιιιιιιιιὸ ι·ειπιειι: : π:ιπει: :οΠπ πιι:ιιτώειπ

ειιιιέ:π:ι:ι:π , πιιε:π` εαάει:ι ρε:ἔεᾶἰοπεε ιιιι:ιεπ: ει::

. επιιειΡι. Νπαι εοιιεερ:ιπι!ι::ιε ει: ιιιιίΠο ι:οπίε:ιπεπι

επτι::ι:ε. πω: πιιί1ι·ιι:ιοπε :ιιιεερει:εάιοιιεε Μαι

:ϊΒαιιο :ειιπεπ: ριοριιιι:ιι επιπαιειιι , :έΜειπ :ιι

ιιοπε ιε:ὶπεἱιιιπ:επιιιἰειπ εοπεειιιιΒιπ:ει:ειι:ι. Ηιπι:

ιινόιιει:ιιι , ιι:ιίοΙιε:π ιιι·ειιεοπειριεπό:ι εΠε :εἴρεᾶὶ

πι:: δ: ιπ:ει ιιΒίοιιι:α οοιιιιιιιιπιοι:ι ιιιἰπιἶιε ::οπιιιιιι

πιιιιιε 9 ν: :απο ί-ιιιιΠ:.ιπ:ια ρ:.ικοπ:ιιιιεπόπ ερ: ιπ

ιπιε!Ιεθιιιι:α:ι_ δ: πω: ειρρε:ιιιιιιιιπ ό: πᾶσι πω.

Ιεάιιε ιι&πι νοΙιιπ::ι.ιπ; πάσι νε:ὸ νο!ιιπι:ιιπ ιιδ:ιιι

ει:::::1:ι: ειιεειιιιοππ. Ι:επι :ι.:ιοιπιιιιιι:ε:ιιιΙι:ιι:π

Ρ::ε:οπειριεπαι ερ: Ρτἰοι·, φώτο :πιο ιπτεΙΙεθιπι

::ι:ἰι. Εοε!επι :πωσ όε ι:2:ει·ιε Ρειίε&ιοπϋ:ιιι:, :επι

ιιΜ:ιιιιιιε , ηιιἑπι ι·εΓ:ιεθ:ιιιιε, νε! ει:: ιπιιιεει1ι εσω

μι:: νά πωπω εοππάεπι:ιε :Ιιίειι::επειιιιιι ω:

Ριοροι:ιοπιιΙιιε: π! ει ,πιω ιι&ιι πιί:ιπειιιιιιιιιι·.

Ο ι αι 4,, (Ξοιι::‹!επὸιι. ει: πι Πεο ιιιιο:ι:ιιε ιι:

ειιπ:Ηιπι ωιιππωιι οοπΓε:1πειι:ιιιιιι , ποππιιἰἀεπ:ι

:ειπε , Τα! κι:ιοπίε. Ρι·ιωιιπι μα:: : :Με ιι:ιοιπιιε

ω, ν: ΡΙιέΙιιβ Δεπωι, επ ιιιιπόο π) νιιο ποπ :οπ

ιιε:τιιιιι·εοπίεσιιι:π:πιπά :ι :ε:ιιιιιι ν: πω.: εβ: οι;

8ιι|10Μ0 ό!. ΑπιπιπΙ είὶριἰιιι ιιοιπἰπε ίιιΒίιί:εάι ::ο:ι.

Γεπιιεπ:ιθ. , πω:: επ ιιπιιιιιι!ι α! ιιοιπιπειπ ποπ :πω

ιιε::ὶιιιι· ι:οπιι::ιιιειι:ι:ι: εοπιιε::ιιιι: ειιι:ειπ π) ιιο

ιιιιπε ει! ιιπἱπιιιΙ. πω:: νιιΙε:;ποιιισε(:> απ:: Μπα! ψ,

νπ‹!ε ιιοπιο ει: ροί:ειιοι· :ΜΜΜ ίιι:ιδί:επάι εσπ

ορροΙΜ:ιπεπΐιιιίι. :πι εἰ, πι πιώ ει: Βιάο τω, άπο-ι'

ειιιι Με: είε: εοιιεερ:ἰο. Μπι ε:Ιῖ ροΠπι: ὲι ::ιεπϊ

πι:: 2ιει·ιιι:ιι:π Ρ:::ίειπ:π , ποπ εοπεπιιεπάο ΗΜ

ν:: :ιοίἱ:ἰιιὲει:ὶί:επ:ἰο. πι εἑιἰεπι πι:ετπι:ει:π ::ιειιΓιι:8:

εοιιεἰρἱ :επιεπ ποπ ροΠιιιι: , ν: ιιοί::ιιιε ει:ιπειι:ια

πι πω:: ἰπίὶιπ:ἱΒιιε άιι::ιτιοππ. νωε ποπ ιεθδ

ἑι 8ΕΖιιιβἱιἱπ :Βιιιπι: π:: :ΠιΒιιιιπ:ιιι· ἀἱιιει·ἴ: ιπίι:ο.π:Η '

8: πεπε- ω:: νοε.ιπ: Νι:ιιι·ι, ω: απ:: ποπ οπι- '

πι:: :επιο:ιόει·επ: :Με πω:: ιιιι:ει:ιοππ. ν: απ:: °

:1ιευιι: , Ρε:ι·ειιι κι π. ιιιιιιιιιι Γεω @πο πωπω

είΓε μει::&ε :ιει:ιιιιι , ε!ιΓ:ιιιε παπι:: ιπιπιιιιιι ι

ρειΓοπιιωπιότ ειικι:ιι:::ιιιπ : παπι :ἰιπι παπι: :π

οπο: ιιι:ιιι:πιει ρε: οι·όιπεπι ει:: ο:ιιε&πιπ πωπω

πι εοι!ειιι πεπο 8: ἱπι:επ:ἱ ιὶιιτετἱοπἱε , :πο ποπ π:

πι εο:ιε::ι ΗΒιιο 8: ιππιτπ:ι ο:ἱεἰπἱε,ποιι :ιπ:ειι: ει::

Ρ:ι:ι·ειιι ιπ Ρ:ιιιι:ιίι8πο ειιἐιιιι: ποπ ιιιιιιετε πι:ιιἰε

:ἰιιιιιι:ι :ιο:Ξ:ισιιι ρε:1όπιιππι 8: ι::ειιιιιιιιιιπι “μια

επ ριπιι·ι::ιτε ωιΒιιιι:ιιιι Βιιιιι!ι::ιε :ιιιι·ιι:ιοπιι ιππι

εἱρἱ] :ι:οόιιεεπ:π δ: :ει·ιππιι ρ:οιπιθ:ι ; παπι: ειπε:

:πω ρι·ιιι:ἰ:ιι:ε οιπι)ιπιε ιπ Ρει:ε Π:: πιτιιιιπιιι ποτί

π: εε ρε:ίοπιι ριο:Ιιιθτι: δ: ιιᾶιι επιί:επ:ιΒιιε πι :οτι
ι:!επι Πεπο ι::ει·πι:α:ιε. τ Π ι

Α‹Ι ι. ?ήπιο ιιιι&ιιιιι ει:: εζι.ι::ιο. Κεΐρ. πω::

ίο!ιΈπι π:ΒιιίΤειπ όπιιπιε ρι·ιοιι:ει:ειπ ό: Ροιιειι.ειΒ. ·

πι:ειπ,8: όιιιιι:ιοπιπ. ΑΤ8!.Ιο επιπι ::οπ:ι·ιι Αιιιιιιι_

(ΙΜ ν:ι·ιιιπ:ιιιε ΒιιΒει:ια: πι όπιιπιε ρε:ίοπιιιΕ ιιίΤε:επ:

Ρα:ι·ειπ :Πε :πιο ιιιιιἰοτειι:ι περ:ιο:επι. δοπί:ιι:

ει: πι, βυιιΜο Λ!,ΜΙΜ|: νει ε: ιιιπιίι:.ιι ρ:ιοιπαε δ::

ροΠε:ι. πεεε:ιι: πω: :ιετΓο:ιπ, ειιἱιιε Β:ιιιιπαε π:

εοά. Γ)·ιπιιοΙσ :Πιι·ιιιιι:ιι:. Α: ί'οΙιι. ΠιιιιιΙ::ιε (πιει.

:ιοπιε δ: άι8πί:ιι:ιε π: :ιθι:πιιιτιιι·, ν: μι:: :πω :Π

πω. Μπι Μ: Τιἱιιἱ:ιι:: πιει Ρι·Εισι, ει:: ιιοΠειιιιη ω.

Μ!Μ:: , ει:: Μπα:: [κι Με π:: με:(ιιιιι :ιι.::ε:ιιιβύὶ

Γειιιιεπιἰἔι. Α: πιιιιτι2 Γιιιιι ρε:Γεθιιοπει ιπ Πω, πι @υπ ψ σιιιιμωΙει Τιιιιι εκ ιε!ιιιιιπ Ριι::ι:ιιιε ,8ιιι

ιιιιΠιιιι ποπ :οιιιιε::πιι: ΐιιΜὶΩεπιπ ε:ιπίε:ι:ιεπιιε ει:: ' πεειπ: πι :Ιιιιιιι1:ίο!ειιι ρι·ιο:πιι:ειιι δ: Ροί:ε:. π.

Πι:: |

|

:::ιοπιιι

: π

δ

ΝΙ8Πιι έ» απο

β:: σ: από.

δι
Δ:: Ώα

| ο Ξ'Π¦π



Βιπιιιι. Χ Χ Ι Ι, 13ο οιιιιιιιιιιιι ο··ωιωι. Βιιιιιιατιιτιι Ρση”οιιιιτιιιτο

οοποιο ιπιιιοοιι ιοιιιιοπιιιιοι. Ριπιι οι οιιοτ ιιοοιιιο

ιπ τ:ιιιοπο ιιιοποπιιι ι οιιοπι οι οιιοι οπο ιπ ιιιιιοιιο

οποοποπιιι.οιισιιιιοπ ιιιιιιιιιιιιι οποιο οι οιιοι πιο

οιοοιιοωιιιιιιιιπ Βοποιο ο.ιι.ιιο: 0τιοιπιιπιιο:οτοοτιο-ι

ποιοι ιοπι οιιοτοι ιπιιιιοπιιιι ιο 8οιιοι°ο ιοιιοπ οποι

ιπιιιιιιι,8ι ιιιιοοποπιιι.Ειοο ιιιοιπιιοπιιο πο ιιιιιιπιι,

ποπ ιοοοοιιιιπ , ν; ?πιο ιιπ οτιοι ?πιο ιο τιιπιοιιο

οιιποιοιιοιιοιπιπιιι,8π Ποιοι ι:πιπ Γιιιο ιο ποσοι

οοττοι:ιιιιιι ιοΐοιπιιιιι ιιοιοπιπο τοιοιοιοπιιει ιιιιὸ 8ο

οοιιοτιοι ?πιο ιπ ιιιιιοπο οιιιοοιι 8ο ιοιιοιπι Γοοοιιι

απο: , οι: ποιιιιιιιιππιε ιοιοιπ ιτιπιοοπιι. ιοιιιιιοποιπ

οιιιοιπιιιιιιι ι ποιο ποπ ιπιππι Ριιιοτ ιορ οπιιι Ρι

ιιπιπ ιπ ιππιοιιο οποιοι ο 8ο ιοιπιιπι Γοοοι οποιο ιο

μι.

ι·.ιιιοπιι ά πιοπιιιιιι ι 'Πιο ποια :πιο οιιοιιπ:ιι οι

οοιιοι. ιιπιοιιοιιοι· οιοιιιιιι θα οπο' πιο οιιιιι:ιοιιιι

ιιπιιιοΒιιιο , ποσο οι οπο: 8ι οοιιοτιιιι ιιοιιιιοπιι,

ποιποτπιιι πιο ιιιιιοιιοιποι Ι)οσ οοποοιιοτο, οι ιοπι

39. οιιτ οπιπ ιιιιιιιιο ιιιπιιοπιο κι ιοιπιπ οιιοιιιιιιοπι δ:

οι #- οοιιοτι. οτιοιππ _ οι [ποτὲ. Δε! ο. ιιπ&οιιι οτι ιο

ιιοπο ιἱοΓο. οοιιοπιιιιι ιιιπιπιιιιι οιοιιποοπποπι οπο

οτιοιοιπ οιιοιπο οοιιοπἑ οιοιιπᾶἱι , ποπ ιιιιιοπο

ιιιιοπιιιο, τω τοιιιιοπιιι ποπ νι Γοιοπιιιιοι οιιοιοοι

τπππιιι τοιοτοιιιιι, θα! οτιειιιιιπιιο, οι οοιιιιιπιιοπιιε

πιο: οσιοπιιοπι οιοιιποιιιιιιι, ιπιιι ιποοοιιιιιιιιιο

(πιο οιοιιιιοοπι. .Μι οοπιιιι ποοο ιιιιιοο. Εππιιιιιι.

|ι.πρωιιι. ιοοππιιώ. πιιιιιοπιιι οοποοπιπ οπιπ ίπποι. οιιιπιο πο

  

αωπ_ 8Η.άω.ιιι 8ο Ειπα, ιοτιιο,ι1ποιι ιιιιοποπιιιιιιιιιιποι. πιο ιτιποοπιι.ιοιιιιιοποπι οιιοτπιιιιιι8,οοοιιιΡιιιοε

Ριιιοιιι ιο ιιιιιοπο οιιοιπιπιιι , 8οοοιοοπππιποποιο

_ . ·. . . _ ο ι πιιπιιιπιπι (Ξοιιιιτ. Ιοιπ10ιιιιιιιιιιι οιο οπιιοοι ο

8.6ι· ο· Α" 84: 486; Μ ά"“πη.α";Ρ"0,% Μω!" πα ιιιπιπιο ιπππιιιποι ιιαπιιιἔ, ιιοιιιιιοπο ,οι οοεπι

ιιοπο : πιιιοτιι, ποιο ποιοι: οπο οοιιοπιι ιιιοιπο οπι

ποιο οπο πιο ι ιιπτειιιοπο ιιπο ιοποιπιποιο , ποιοι πο.

οι οι1ιπιπιπ ιπποιιιιιπιιιιιιιε νιια ποιο ποιοι ΒΕ οπ

απο οοΙΤοιιιοιοοεπιιιοπο, ποιο ιοοοοπιιι,νπ5 οοτ

ιοάο ι:οοποίξι οπο πο. (Σπιτι ιιᾶο πιιιιιοπ πτιο!ιοι

ιιιππιιιιπο πιο οιιοιιπιιε νπιιιι δ; οοιιοτιοιιιιι πιο

ποπ οι τιιιιοπο οτιοιπιιπιιι δ: οιιοιποιο. Ετοο οπο:

“ποιο οτιοτιποιο δ( οοιιοι. “πιο οοιοιιι ιιιππιιοι,

ιιοι οιιιιιπ οτιοτιπιιι οι οοιιοι. ιπ ιιοοιιιιοι :πιο εο

ποιο , Ποο ποπ τοοοεπιιππο , ποια ν·παιιιιιιιιι οι οπο·

@και , οο_βιιι οβιι οιι/ιοτιοΜ

οι πω

3έ_ Απο: ποιοι. ποπ ιοοοιιο οι πιο ιοτπ·ιιπι€μι»

Ηοοιιιιιιπ,ιιιοιΙο τοπιο οοιιιοι οοιοιι οι ιιιιι,ιιπιε

πιο οιιοιιισιο 8ο οπο". οιτιέιπιι ιιιωιιιι πο Οοο

πιιοπιιιιιι: 8ο οι οιιιιιπιιι πι, νι έκ ο& νπιιιοτιιιιοι

τοοιιιιιε οιο οοοπτιοπιιιιοι οπο. ιπιιιιιιιιιίιιοπποι

ιιιι «οι οοποιοιοπιιιιπι _ δ: ιοιιποππιπιτι πο οιιοιιιιι

ποιο δι οοιιοτ. οπο: ιπ Βοο οιιιοιιατι ιοιοπιπ ο

ν; Ρ κι ο .οι τω. ιιοεοπ : οοιιιοιποιοκ ιιοδπιιπᾶ

ιομτειιιι .πιστό , πο ιιπιιι νοτιιππι οιοοοιιοιο οι ιπιπιιιοιπο

ιιιιι'ιιΜ- πιο οοι οπιιιιιιιι, οι οιοοιιιτπιπιπ οοιιιΒιιιοπι :οο

οπὸιι ποπιιιιι , ποίι νοιοοπτι _οιοιιποιποι, οποιοι:

οι'ιεοοιιιπ , Μπι 8ο ιοιιιιιι Υοιππιπ πιιιπιθ οιοοοιιιι

_ οποιοι” οοιιιιιιιοι: ποιο Μπι Γοοοοπιπ ι ποπ οοιιο

ο ο οιιπι:ιοιπ ποιιιιιῖ,οοἔ πωπω οιοιιοοιιοι,οιΤο οιιο

ποιο οιιοιπο ιιοι!ιο, οι ποιοι οοιιοτιοιοιιι νοτοο,8ι

οιοιιιιιιιι οοιιιιιιιιιιπι , ιπ ιαιιοπο (οποιοι οοεπι

ιιοποιιι οτειπιιοοοιιιι. Ροπιιιιπι. οπος! οι οιιπε οιι

ειπε. οι οπο: ιιιιοιιι:ιιοι; οπο οοιοιι οπο οοιιοτιοι

ποιοοθ:π οιπι , τοιοοπΈπ οποιο οι Με” ιΠιιοιιοιιοι,

οπο». πο οι! οι οτιοι ιιιποιιπιιοι·,ιοοοοπιιπτ πι: οπι

πι ιιιοπο 8ο ιιιιοπο ιπιιοοοπιιοπι οι) πιω ιΒιιοι πο

ιιοο ιοοπιιιιιιιπ οπιιι οοιιιι πιο οοιιοιιπτι οι οιοοοπ·

ποπ: οι: πιο. Β ιιιοτ οιοιι. ιιοοιι οιι οιιιιι οιι€ιπο,

απο πιο οοιιοιιοιι οοπιιιιοπιοπιο πιο ιιιι·ιοιιοιιοι:

ιιιιοει ιιοιοιιι ιιοιιοιοιιο ιιιπο!ιοιιοι ειποιι οοιπιποπι

(πιο , ιιοΒοι οι: ιιιο πιο @πιο ιιποοοοποιοπι , οι

οιιπι οιιιπι οιιοιιιοιιε 8οιιοιο. . . ο

Μ. 8 πονο πιο ιιιιιτιποι ι οσιιιΒιιοι οκ ιιο&ιιπ.ι

ι_ 80,”. οοιπιπ,ιιπι ιιοοοοι, νοιι:πιπποπ πο ποιο οιοοοιιο.

φωτ. ιο οι: οποιοι ιπιπιιιοθ οοιιοποιοιιι δ: οιοιιιοιοιπιπ

οοιιιοιιιοιιι , :οι οοιιο οι πω: οιιοιπο ιππιπιιι οποιο

πιο 8οοοιιοι. ιι: ιιιιιοιιο οποιο ποπ τοιιιιΒιιιιιο,

ποιο ιιιοιι πο:: πιοιιο οποιο οι ι 8ο οποιοι, πιο ιππ

πποπι οιιοιιπιιποοι οι οοιιοιι ιιιιιπιιιοπι ιπ @πιο

ιπιοιιο&ίιε δπνοιππιπιιι οπο” ποο ποπ ιπ οπο·

επι ιρΠε ιιιοι ιιοιοι ιοιπιιπιιπιιιιιιε; απο οι οοιιοιπ

ι-οιο νιιιπιιιοο Ποιο.

39. Ι) ι ο ο. Νπιιιιιιοπιππτ οοπιιιιιι&ο, νι ομοια

απο ιιιιιιπιπιε Γποι οιιοτιιιπ νιιο Βοποιο, ιιππ πιο, πιο

.ΜΜΜ οποιο οοιιοτιοι·:ι ιιι απο Βοποιο ;, κοπο ποιο κι «ιο
Π ι-ιιιᾶο ιιιΤοιοπιιοιιι οι :οι πιοιιιιι ιιοιιιιιιςιπ βιοπο

πιο πιοιιιιι οπο. Τιιοοι. οπο Επι: Μο πιιιππιι οπο

τοπιο ιπ Ποπ ιιιιπιιιι ποπ οοΙΤοπιι (;οπιιιιι τι. ιο ιο

ι:ιοε οποιο, ιπίππιιιοι οπο πιο οοιιιτιιιιιᾶιοιιο,οπτο

ιπ νπο Βοποιο ποπ οτιοτιι, ποπ ιοοποπιιπ ιο ιιιιο εο

Μισιιοι πιο· ποιο πιο οοιιοιιοι:ι. ν: πιιιιοτιιι οι οιιοτιοιππι οι

Μ" ιοί· Βοποτο ιπιιιοοιι οιιιιιι ιοοοοιιπι. ΚπιΓοι ι”οι·ιπιι. οι

Μ" Μ '· [πιο πιιιιοιιέι ιο εοποτο οᾶπι Γοι:Μιιοιιιοι ιι&οοπ

πιι. ιιοιπ ιιοοπι οιι οιιοι ιιιιιιιοθ:ο ιο εοποιο οιποιοπ

πι: οιιοᾶιιιι ο ποιοι ιπιιιοόιοιο οι οπο: ιιοοιιπο ιο

ποιο πο” νι πο ιπιοιιοιπιο , ιι:οοιιοοι 8ι οπο ι δι οο

ποπ οιιιιέιο,ποοπο πω: οιιιιιοτο μπει. Τιιιοπι εοπ

ποιιιοποπι πιο Ρ2Εοι° οιιιπ πιο οι $οιιιιο 5.ιιοιο

ιπιοιιοππιο.ΐιιιοι ντο! 8οιιιιο 8.ιιιιοιιοιιοπ ά ?Διοτι

νοι ιοοοπιιιιιπ τιιιιοιιοιπ οιιοτιιιιιιιι ιοιροᾶιι ι=ιιιι_

νο! Γοοοπτιιιιιι τιιιιοποιιι ΐοιτιιποιιι 8οιτιιιιι δ. Αι

ι·ιοο πω: ποπ ιιιπιιιπι ιιιοπιιοο,8ο οοι ιοοοιπ αιτιο

ιοοιιιιι _ Μ! ιοτιιιιιιιοι, 8ο οοι ιοεπιπ ιππιιπιοεπιπ:

ο. Ειοοι τοοποποι , νι νπι 8ο οιιιιοιπ ιοτιπιιιιιιιε

οι , ποπ ι:οποιοι οοι'ιιι οιιοι οι οοιι:οιιοι ποιοι ιοί

οοιᾶπ οιοΓιιοιιοπιιιπ οποιο Γοι:οπιιιιιιι τιιιοποιπ πο.

πιω , νι Υπο 8οοιιιιοιπ ιοτιιιιιιιιοι ώοιοιιιοτ :πιο

οοοοιιιἐ οιΒιιιιαιιοπο δ! ποοιιιιοπο ποιοι; οπο οπ

ποιο οοποιοιππι· οιιοι , οοπι:ιοιππτ νι ιπιιοοοπιιοπο

πο πο; οπο. οοποιοιππτ νι οοιιοτιοι ο οοποιοιιοι νι

Μπιουτ.

ιπιιιιιοτ ιιιπιπι:ιι ιιιιιιποοι, οοιιιι οοποιοι οπο, 8ο

οοιιοτιοι τοιοοάποιοοιιοτπιπ , ποιο ιι πιο ιστιοπ

ιιιιιιοι πιο” Ξι οιιτιο τοι ιιιιιιπ&ιο,οοιιοιιι πιο οπο

τοι οι οοιι:οτιοιοι ιοιοο&π ιιιοοιιοιιιιιτι: οιοο οιιιιπ

ιιιοπιιιιοιιι:ο, οι νιιιπιιιιποτ ιιιπιππι ιιιιιιπ&οιοοιο

τποπ οιιο οποιοι οι οοιιοιιοιοι ποιοοέιο πιιποιιοιπιπ.

οπο ιιιοπιιιιι:ιιιιο ποπ ποιιιι οπιιιιιιιιιιιπιιιπ οιιι.

εοπιιιιιπ ιιιοιιιιιιοπιοιοιπ , νι ο:ιποι πιο τοιιιιιοπιισπι

πιοιπιπ, οπο: οκ οο ιιοπιι ιιιοπιιιιιοπιιιιοοιπ οιιοπ

οι , ποπ ιιιπιιποπι οοιιιιιιιιιπιο:ιιπ οοοοιιιιοποιο πι!

ιποιιοιπ. Αιιποπο; πω: ιππιπι τιοιιποι οι [οπο.

ιο ιιιοοτιο οοποιο ποπ πιοιιο οιιιπιιιοτιιιο οι ιπιοι

ιιιιοιιιιιιι , οι οιιοπι ιπιοι ιιιιιιπιι οιιιιΒιιιο, πο: ποπ

ιπιοι· ποιοι ιιιπιτιι ιπιοιιοιδιοι ά νοιππιιιιιιι ιπιοι

οι:ιιο&ι ιοπ, νι πιο ποιοι ιοτιπιπιιπιιο: Ποιο ιπποι

οοιιο&ιοποι οποιοι" οι τοΐρο&ιοιιι ιιτπιοο ωτο

οιι·πισπ. απο οι νι ποπ ιοιποοι οπο ιιιοιπποτιοιι

πιο οι οπο. οι ιπιοιιιιιιιι ποιο οι: νπο οοιπο , το·

ιιοπιι πο νιιιιιιιιιι οι πο" ιπποιιιπιιι ιιιιιοπιι πο

νιτιοιιιιε οι νιιοιιπο μια, ιπιιιιι παιπτο.ιοιιι οιιιοοπ

ιιιιιιι αιτοιιιοιπ, ποιο ιπιιιπο ι:0ιιιοπιιππποπ νι οπο

ια δι οοιιοιιοτο ίοοππιιιιιπ ιιιποιιιιι ιοιιιιιιιιιιιποι 8:

ιιιπιοποι. ω ιοπιιιιιιι. οποια , ο οοι οπο: ιιιιιοιι

οιποτ, ιπιοιιιοοιπι οιιπι ποπ ιππιιιιιι οτιοιπο,ιοι.ι οι

ιιιιιι ποιοιιιιιιιι απ” παιιοιιοι οιιοιιιιιιιι, πομπο.
Α ` ` ποιοι:

σα: ι·ττι.Ι.

“ο Ι

ιιοτιπι ιιιιοτο ιιιιιιιιι, νι οποιοι “πιο οὁποιιἰοποιιι ιιιιιιιιι

4Β

οπο. :έ

ιιοοοπιιοπι :ιο οοιιοιπ , ποπ ιιιιποπ ιιποιιιιιι, νι ω: Ριτιιφιιι Ε·

δ: ο.ιιιοιπ ιο: ιοοοπιιιιιπ οιιοοιιαι ιοτιπιιιιιοποι "οιΜάιο!"

κι.

μ;
Μπι Μπιτ

ιιιπιπιιι οοιιοπιιι , ιοοοιιιιιιιπ ιιιοοιιπι τιιιοποι οπο· Μ”, ·ιωιι·ι

Ντου!.

3ο

48τω'

ι . Μ.
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Μ.πιο Βε2ΜαΐΜιιιϋ οιιωιιιοιι ιιο;εωο. μ.:

ιιι5.ιο:.:ισεεε:ε: ιι:οιιοοειο-, :πιο ιιιΡοοοε:ι:ιε. :ο

:μεσω ειιιιι οι·ιο:ι:ιι.:ε οιιιΒιοι: οσο τ: ιι€ιιιι: μ».

Βε:ιοι·ι::ιειιι ιιιιο Βειιει·ε.ν: ριτοιιε:σσιε . ειισε:ιιι·.ι

ιιιιιοι ρ:ιο:ι:σεο:ιειοιε , ιι μ:οι:ιιιεειι: ιιοΒειι: Πισω

ει:: ιιιιιερε:ιοεο: ιι :ποσο&ο, ιιι :ο :ισσ:ειιι:οεσε·.

ο τε , ιιι οιιοιιιιι:ι :ιειιε: εοιοιιισοιειι·ε ιι:ο:ιιιάο. δι

νει·ο σε: ρι·ισΒιιιιιρΙιει:ε:, ιιι:ειιιΒιι:σιτΡ:ισι Ρο:ιο:ε

οι ρ:ιιιειρειιοι·ε ::ι:ιοι:ιε ρ:ιοιι:ει:ιο, εοοεε:ιι ιιιειιο:.

Ποιο ιιι:ε: ο:1ιοε: ιι:ιο:ι:ε:ε; , οσε: θεο εοιισειιιιε

μου:: ροτιιιιιοε ει: οτι ιοιε.ρε: :μια πιο. ιιε:ιοοο

:εσιιιε: εοιο:σσ:ιιεε:ειι€ .ιι:οι. Αιιοεισι οσο ιιι:ει·

οιιιιιεε ιι:ιο:ι::.ιεε μιιοι:ιρειο Μεσοι :ε:ιε: , :ΗΜ

πιο Ρι·ιειιισειιι.αμ. ιιε.Ρ:ιεϊε. ει: ρι·ιοι·ι::ιε εισιο:ιο:ιιο

ιεειιο:ιιισι ειναι:: νοσοι :ιιει:ιι: εο:ιοιιισε ειιο. Πρ·

:ε:ιιοι σειι: απο ιι:ιοιιιιι:ε :ισηι:ιοοιε :μια ει: σοι

οιιιο·ι ιιο:ιΠιοιο, ΠοιεΕροτείι ροιι:ε:ιο:ιιιιε ιο :πιο εἰ

ποιο: ι:: εσοι ρτιοιι:.ι:ε οι·ιειοιε :ιοο ι·εριι8οιι ι:

Ροιιε:ιοι·ι:ο: ιιι ιιιιο Βεσει·ε; Ε: ιιι: :οι ιι:οσ. οπισ

οι, :ιε8. εικοσι.

'Με Ράδιο οπιιέπειιιια/ιιισάσε οιοπωει

 

οικιιοεε ι:: εοοιιιισιι:., ν: ιιι ιιισιιι.ιιιιιεοιε ρ:ιοισε

Κ:πισριιοοιιιι: οσο. Γεειιο:ιιιε :κι ῇ. ιιιιε ίσοι.:

:Με οι·ι;ιιοειιι ι:: εισαι εοο::ιιιιιιιι:ιο ε ε ιιΒιιε ε:

ιιιιιιι:ι:ιε :ιι:ιο:ιιε ιο :οσοι ιιι:ειιε&ιιι, ε: νοινο:Φε

σε ιιιιιιιισει ν: οσο ιρεο::ιοι.ιιο οτειι:ιειιι ιισ:στω

ρ:ηεοιιειΡιεοειε Πο: :πιστα ιι:,οιι:ε οποιοι:: ο:

ιιιιιειιιι Βοιειιει 8: :ισα :κι οιιιιιιεοι .:ιιτι:ερει·:ιιι€:,

ΡΜεοοειριε:ι:Η. σο: ρι·ιοι·π ο φιλοι οσε:_ρε::ιοεο:

Μ. σωσει:: νιιιοοιι. Ε: οσο εοιιιΕι:,Ι:ιςο.:οιι:ιο

:και β ιι:ιίξι , ποσοι ιρεάιιιι:ειιι :ο ο. οιιιιοειιι,

ιστοσειιιοιι:ιιιιι :Με ροιι: ιιι·ει:σιιιιιο οι·ιειιιιιιε,ιο ειιισε

ι·ειοε:ιιιιιιι Πιο .ο άεε:ε::ι,ιιιιιε :πιο :ιεοει·ιιειιιιιι:&

ειειιιιιο:ιοοεοι εσιιιιιιιοε: ρσιιιιοοιιιιι: :κι Βιο:ι:ι:ο

:ιεε:ετιιι:ιι ει:: μοβ ομοσ: οποιοι ιιιι:ιιι·ειιο ιρΠ.ιιε;

ιιεε οσο ιιοιι Μαιο: :ιιιιι οε:σ:ειεε,οσἑοι ισοτο

ω. ιι:ιιιε ειιεοροιι :ρω ρεεε:ι:ιι εοοι Ποιο ρωσι

σ. Ριι:ιιιιιι11. εο οι:ιιοε εεωΡιε:ιι Επι: ιιἀιοιἱοιι- ενω::

:οι ::ι:ιοοιι ιιι οιειι:ε :ιιιιιιιἑ, οσο :εε ιρΓε πισιιιοΓε

ιιιιιροοσιι:. Α: οπο:: Γσροοιιι:ιιι·οο 8:ιι:ιιιιτιο , ο

ισιιιιι:ι:σοι οι ιοι·ιοετο ιοοεοι:εοι,8:ιι:ιιι :κι νοιο

οειιι ονροί:. ν: οι·ιιο οποιοι οι ισοιο:ισσι.

·ι.

μ.

:σει 5; υ Β . - . .Δ . ε! Ι, _ · Μαξ-Μ 8 ιι ον:: ο Α Με:: ι. .ιι:ι..μ. οπ.·σπ.5:Ρση|ι οι. :οἱ ν

[κι ::ιν:1ΜΙφΗξ ι Μ. Μ” δ· :ορο 3.ιωι.7.ιισ.3:5: .:ειιιιιωιο. ι9.‹μι.νιι.5.Ι:ι:οι πισίαοοιιι.: :ΪΙΜΒώἔ ό:: μ. ιαΙειιι οπιιοεοι ιιι ιιό:ιιιιιε οιιιιοπ νοιιιο:ιι- ωρα”,

ει: οιιιοοιιιιτιε, ειιι,οιιε ει: ιιι:ει· δικιο δ: ::ιεειιο. νο- ό. π""ώ]

ν:: :πιο Με:: θεοι: οσο :οι ρ:ιοιι:::.ιι8:
4 σ. · . .

”"Μιιιι 8 Ροιεει·. :εο!ι:_ιεο :ποιοι ::ι:ιοιιι: Ρ δ: νι::σειιε

ιιι.

μ.

ΙξΨΨΡ°β ειιιιιι:ο: ιι:ωισροοιι:ιοοιε Μο: €οιοιιιιωσ :κι ο

ιι:ιιο, οιιιι:ειιιι::εάο οι:ιισε ιο.:ιο:ιι: :ισα £οιιιιιιιιο

εο:ιειριειιιιιι ει:_μιεειιιι :ο ιο:εΙιεᾶσ , οσο νιιιειι

τε νοιεο Δω: εοοειρειε :ο::ιοι σε:ίε&ιοοειο :Με

οι. ν: Ροιι:ο , ομοσ ιιο:ι μισο νιιιεο εᾶσΒιιι-σΙ

εοιιειρι Ρε:ίεάιο ιιι:ειιεαιειιοε: νοιι:ιοιιιι :Ποι

σε: πάσι ο:‹ιο εοσειριειι:ιι._ιιιο:ιά:σε οι που: ιρ

σ. μα: ι ν: ιιι:ειιεᾶιο εο:ιεισιιι:σ: Ρ:ιο: νοιιι.ιο

σε ι :σοι :μια ιιι πιο: ετεε:ιι)οει ίσιο:: σιι:ιιιο ισ·

ε:ει::ε εοιιειριιοσἐ , ιιι:ειιεθιο μὲ: ι: νοΙι:ιο

πιο: :σοι οσοι ριειιι:σσό ιιισιιιι :άσε ροσσια: , ν:

:πιο εοσειριεισ: ι'εειιοιιιιιιι ν:ιο.ιιι ίοι·οιιιι::ι.τειιι.

οσοι:: ιιιιιιι. Παω ίσιο: €ο:οιεΙιοι:εε ιιι:εΙιεᾶιοιιι:

σ: νοιι:ιοιιιε σε: ιιισσιιιιι ισειι:ιθεε:ιοοεοι :ιο:ι

ειιιιι::ιιο: 'κοστισει ειΐε ιο:ειΙεᾶιο:ιιε δ: νοιι:ιοιιιι

ιιι οι: , ι:: :ιεε οιι:σ::Ιειο ει:ιεε:ι:ιασι . ν: ναι εοιι·

ειριειιιισ Π: μια· ω. Η: :ισ:ειι·ι σο: ισοροιι:σ:ο

δώσω Μ. :στο εοιι::ε 802” οριο:ιο:εοι , ΙΜ: 68ο: οοο ειτε
' ι Μεινε.

47·

χ , δικ::

- Τ::2ια,

:ποσοι :ο:.ιοοιε , οι ει: οποιο κι, εισι ρ:ορ:ε:ει,

ορρειιιι: @έσα Με ιιιι:ειι:ιε οιιιιι:ο , οι! απο: :πιο

:ι:έιειιι δ: ροΓιε:. :ιοεε:,οοο ισιιιεε:ε ίοΙ:ισι οπο.

Βιο:ιεοι :::ιοιιιε. Τσι:: εοιι::ο οειωιι.ιιι ι.ιιιιι.9.νισ.

3.ιισε,6:ΜεΙ. δ:: Μισο. ιιιώ.3,ιιιιε. :ιενέειι:εε οπο:

οιοιιι ιιειιο Ε: ιιιιιιι:ι:ια ::ι:ιοιιιε ιιι εᾶιιισ: ιιιιιιοι

ιο:ειιε&ίιι 8ενοιίι:ιι:ιι. Νοε :ποιοι ριοι:ιιάο ισο

ξοιι:ο,ν: εε::ο πιοιιΙΤο, :σοι ει: Ρα::ιοιιο,οσι (σο:

σιιιισιο‹ιι @Με ν:σ:ι:σι· ω εέιιΙιειισσισιιι ιιινιιε

:ιιιοι ιιισι:ια σ:εσεί!ιοε:ιοσιε , ν: οπο: ε: Διιειιιι.

ιιιιι:ιιισι ιιι ιοει;,8εεπ Ρι·οιρει·ο ιιι οφ...: Απο!. Ρο.

οι: :Με Μ. ιι: ι=ωφο. .9.ιιι8. :σοι ε: εοοιοιιιιιι

ιειι:. οσοι Με θεοι ›ι:ιιιιιι:ι: ει! εκριιειο:ιιιε "Με

:ιειιεοοεοιιπ,οιιιε οιιιεειο οι:: ν: ι Όσο νοιι:ε σο.

”ο::ιιο:.νι:ε:ιιι: εοριιειιοεισ:σ ισρε:ει:,οιιο ρειᾶο,

Ζε ν:ιιιε ιιιιοεοειε Π: Με:: οι·ιο:ι:ιιε δ: ιιοί:ε:.ισ σάι

ω: ιο:εΙιε&ιιε 8: νοισ:ιιιιι: ιιιιιιοα. υ

Ρ ιι ι ιι ιι ιε:ι:.αιι::.3 ρηιι.ι.εα:.3. βιο! ενω».

ιιιιιιιιεσε:ιιιε ν:ιιιιε:ισ::ι ιιοε ιο :κι οι·:ιιιιε:,:ια:σ·

:ω,επι:ιο, δ: νοιοοιε ιινοοιι; ιο π. οισιιιε ασια::

:εε οιιιιιεε ιιιι:στοιεε , εε:σοιήσε ιιείεάσε,::ιιο Ειστε

:ια:ιι:οιεε , ν: ιοοιιι:::ι. , α8:ι:σειιοει .. ιειιο:ο.ιι:ιιι::ι;

εισιιιι ιιιο:ειεε , ν: σπαει, οσο εοΠοεο: ιιι οι·:ιιοε

ει:: ω: διο: ει: μια οιειιιιε; δ: ιο:ει· ιιιεειιε , :μια

ίσο: οοιιιιιοι·ιι , 8: ιιι·οριιιοσιοιο σοι. ρ:ιοι·ιι_ (στι:

ιιι,ιισα ίσο: ι€οοιιιιιο::ι δ: :ειοο:ιο:ει ιι σο:: ι:: ιη

ι)εο ιο:εο:ιο οι: ει: μια εισ&ιοι:ε ιοε:ιιο:ιιιιιιδε

ειεειω :σε:ιιοισιο :ιοΒιιιο:ιιιο δ: ρ:ορι:ιοιιιο:σω

σο, ει: ρ:ιοι· ειεό:ιοοε :οε:ιιο:Βιιι ιΒιισιιιιιο:σι:ι,

8: ὁ ιισειειιιο:ιο:οιο. Ε:: οσο οιιιιειριο ιιωωι,

ειι:ιίιιιοι , οσι ει: σοιιιιιιιι:οιιοι ι:ι:ε: οοιιιιιι πιο·

σο, δ: οι Πει ειο:ιοσι οιοοιιειιιιιισσιο,οσι ει: Επι:

οσιοιιιιιι ορει·σοι Πει :ο απο ,:Ρ:ιΠιιιιιιεσ οι ρι·ο.

Ριιισσιιιι:οσοι,ισιΠε οι:ιοισιο ιιι:ε: οιιι:ιει ριωεσι.

οιι:οε.Βι :1·ιι0 νι:ε:ιιι.: ιιιίε::, ιιιιιοι νεοι:ιι:ιι ΜΙΒ:

Μπι:: ιιι εποε ιοιροίιιιιιιι, “Με Α:ιειιι οοιι ρεε

ειιιιε:ιεο οσοιι ειιι: ιι:αιιεΠιοιι:ιο οπιιιιε :πιστα ιιι

:ιεε:ε:ο @ο ιι:αεείιε:ι: ρ:ιεοειιιιιιι:ιοο_εοι ιιιιο:σοι

ι·ιο:οιιισιιι, πιο: οσων! Βιο:ιαιιι › οσἑοι φωσ εισι

:ιειιι ι σε ρ:οιιιιιε :μισώ ιριεοι οι·οιιιιιοοεοι :Μει

:ιειιε, εισαι ρ:ειιιρροοι: ετο:ισ.ιο Λάο εοιιο.σιιιι, τοπιο:

ειιιιι οι ριισειιο ιιιιιιι. Ρ:οιι.Ο:οιοιι:ε νοιεοε :ποιο

νιιι: ιιιιεοι, εισιιι:ι ιπειιιη8: ιο:ς: ποιο, σοι:: :ιι

Βι:,οιιοι ίσο: οοιιιιιο:ο.8ε ιιοι ρ:οοι:ιοιιιο:ι.ιοι:σι· '

:σο οι::ιο ιιιιέιιιισειιι: ει: ιιι ισειι:ε Πει , οσοι: ει:

ιιι:ε: ιιοεοι ό: σο:: ιοί.: ει! Μισο ι·ειιι:ιι.
Το ιι ο ι Α 8:σισε:.3.ρ. :Με Μ:: π. :Πιο ισο‹ιο σ

ο:ιιιιιιο:ιε ιια:ε ιιιιιιιο:ιο. ια:ιοοιηιο ειδ:ιιιιιε ιιι:ειιε- $"""°

άσε, ιιι: , ο:ειιοιιο:ια εΙΤε μια:: οτάιοεπι ιι:ιοι·ιιο:ιε

ιιι οοιι:ει. οιιιιιιι τον οπο: Γει·ιιιιο: ει: οιι:σι·οιι εοοιιε.

ιιοιιε ισα:: ο ι ν: σο:: :ε οί: Πιο: μισο:: , μοι:

ι·:ι:ιοοε ιιι:ειιιΒιιιισ: ι οσοι: πιο:: ειιιιιοπ εοΒιιι

τιοοι::ει·ιοιοιιι·ε :οσα νειὸ (σο: ροι:ειιοι·ει,ροίιε

ιιι:: :α:ιο:ιε ιιι:ειιι€εο:σι· , ειιο:ιεοι ιι&σπι ιιισιοοε

εοειιι:ιοιιιε :ει·ιιιιοιι:ε. σοιιιι·Β νει·ὸ ιιι ΜΜΜ: ιιι

σιοιι: νοιιιο:ιι:ιιι ο:ι:ιι:ιειο ρ:ιοιιοι:ιε δ: Ροι:ει·. πι.

ιιιειιιισσι είε, :ιο:ι ει: ισ:ιι:ιιεεἑ 8: οιιιιι:οιι εοοοε

ι:ιο:ιε,ειιισοι :εε ιιιιο Εισαι: :κι ιιιιιιεειο, οι ει: ει

::ιοιεεδ ε: σο:: οιιιιοιιιιοιιε . :ισ:ιοι Γο::ισιιιιι: ει:

νοισ:ι:ε:ε Πει :ν: Με εοοειριιιο:ιιι· :ποια :ειιοοε ι

Ποιο νοιι:ο,οιισι Πιο: νοιι::ε ν: σοι:: Με πιο ρο

Μπι: ι·α:ιοοε, :μια Πιο: νοιι:ε ν: οποιο οι! Ποσο;

ιιιιισε ιιιιε οι:: οιιι:ιι:ιοοε :εισαι , σε: επ::ιιιΓεε:ιοι

ιισσ:οι:ει: οπιιοιι:ιοιιιι Πει , ιιιιειε ο:ιιιοιιοιιε νιιασι

πιο αει ειιιιιιι. Ριι:ισ:ιι:ι.ο:ιο:ιχι·εε οι Γε ιισιιεο:ιι:ι 

εοΒοοΓει , σε:: :κι «Με , ειἔο ι: ο::ιο εοοειριε:ιιιο: Γ.”ρ,"σ

ει: ιιιιειιεεισ :ει Ρωεειε εοΒοοι:6:ε, οιιι ει: ιο κ- ΡΜΜ·

σο: ιβσ8. Ρσοει:ι. Ροι:ε:ιοιιι::ειιε οι·:ιο Γεειιιισιιιιι ΡΟΠ·,ε.'

:::ιο:ιειο εδιιιισειισσε ει: ιιι ιιᾶιιιιιιἀισιιιιε ν0ιιι:ι- ._ηιω.

οπο,

:οποιο , :μια Γοιισε :ιει:σι·ει νιιιιιιιε εοοιιοι:ιιιο:ιιι·.

Ισ α. εοιιοει: οι:ιοιε:ιοιιιι 8:ιιιιιιι:.ι ε: ισρει·ιι:ι:. ιιι0:20. Ι _ _ ΛΑ ο ` .

ο. νοιοοειο νεοι: :σοι οποιο ε:ειι:Βι Ρο::ο σο:



μ..

:οι ραπ,

'||θ7!δα

ΡΜτιαΜ.

5 δ·

Βι·ρίιτο::σι·

:ὅ:τυιιε:|Ϊκ:.

:ιι-ιι

απ: , ειιι:ιεπι ιεει:πιιι:ιπ :επι ίετι:απ: πάσι νοιιιπ

:ιι:ι: 0:οατι2::1ι:ιπ οιππιε απο :α:ιοπιε εοπειριεπο

τιι:εεΓ: με: απ:ιιο€ια::ι :κι ειιιπι:ετπ οτιιιπι:πι τεαιετπ:

π:: πιο:: ο:ιιιι:ει:: ίεει:πιιιι::ι τετ:: πω:: πω: νο

ιι:π::::ιε ετεα:ι::: :μια νοιιιι::ιι: ετεπ:α ποπ ίοιιιτ::

πω: νι:ι: ιιπετ:ι,ιιι:.ιι:: π:ειιιπ,ίαι ε:ιππι :πειιια ιοί:

οτιιιιιι:: πι: ίιπ6.πιιίφ ιπ::ιπιειιι τπι:ιιι:ιοπε πιειιιο-_

:ιιπ:ρε: εκτ:ιπίεε:ι όποια:: ο::ιιπα:ιοπέ πι: πάω.

Ωιτ.ιιιι·:Α τω:: :::εεεειιεπιε ιιι:,ποπ ποπ:: ντιππι

:επι ο::ιιπατι :ο πιι6,ν: ι::ειιιι:πι :κι ιιι:ει::,ατι φωτ::

ποπ π: παιι::Ξι ω: οτιιιτ:ατα , Ρετ ε::::ιι:ιεει::π :ιππ

απ:: νοιιιπ:αι:ιτ:: Πει ι π:: πεεειι.::ιαπι :Πε ιπ::ιπ

ίει::ιπ ιιιιοι:ο.π: τπιιπιιιοι:ε:π π: :ε ι::ιι:,οι:::: ο:ιιιτιει

:ι::: Ει:π:ιι::πιιι::ριιι:ο.:,δε:ι ::ππίι:ιιι::ι οι: εοπ:::::ιι

πω:: ιπ ι:οπ::ιιιιιδιο:ιι::π ίιπε αιιπι:α πιι::ατιοπε

πω. δει! επι:: νπα τε: ο:ιιιπειιιιτ :τι πι: , απ πιω::

ποπ ει: ιιιι:ι::ἱ π:: οτιιιπ::α, π: :ταπΠ:ι:ε οι: :οποι

ειιδιοτιο ιι: εοιιττι:::ιιάο:ιιιπι; παπι ει: ποπ οτειιπ::α

ιι: πι:: :εε ο:ιιιπ:::ι: ιΒιιι:: :ιιιοι:ιι τεειιε ι::ι::ιι:ιο ιπ

ιετεε:ιε:,οοο::επ Α: πω:: :εαιιε :πιιια:ιο πο:: ποιό:

ει:: επ μια:: ιιι:ε:ι πάω τιιι:ιπι,πιιι:ι πι: ποπ πιιι:ι:

π”, επι:: ε:: πεεειιιι:ιο :::ιπίι: π: ιιι::τι::::; απο ε::

ιιιιι·τε πω: :ει , πιι::: οτιιιπα:ιιτ, Ρα: π:Ριι:. πο::

πι:: είπω:: ρτιο:ι:::ιε 8: ::οί:ε:. ποπ :ιείε:ι:ι:ε ιπο

τειιε&ιιι ιπε:ε:ιτο, εο πιιὸιι πι:: ποπ εοπειρι: ίι:ι:πι

ειδιιιπι απ:: ριιοτι:4:0 :κι αιιι:τιι,πε φαω:: νιτ:ι:ει

ιι,πιπ ρε: :είρειδΕπιπ :κι ιπτειιει:1ι:ιπ ετεαιιιιιπ, εσπ

ειριεπ:επι νπιιπι οπο: ιιιιο; τι:: :ιείε:ι:ι:ε :απιιιι::

:πωιωιπι εκατο, ιιι:ι : απ:: ποπ ναιεα: νπιεο :ιδιο

εοπειρε:ε πι:ιιιπι:ιιι Ρε:ίεάιοιιιε ει: π: νπιεο αξια.:

::ει,ιιιιιτπ εοπειρι: ρε: ν:ιτιο: εοπεεΡ::15 ι::α:ιπιιι:α

πω, ν: ι:ιι:ετπ π:: :οιιεει:τι:ε πι:: ο:ιιιι::ι:ι επ :ια::ε

οι:ιεθ:ι,ιι:ιι:ε εοπειριεπτι::: ει:α&ι:: ιιιι:ιιιι:ε :ε:πιι

ιιο:ι :κι νι1.1τ:ι τει:ιοπέ οι:ιεέι:ι,:1ι::ιπ: :κι πω; :μια
ι επι ιπ:ιιι:ιίιιιιιιτετ:εττπιπειιι: :κι οπιπεε τα:ιοπε: ιπ

Η·

Οσα!. ι.

5::δοπιιππ

π. τοπιο::

Ρκπιί4Μ.
.

Π·

0:00:22::

νομο.

οιιιεᾶο ε::ιιιεπ:εε, α:::ιπιεπ ίεει:πιιιιπι ::::ιοπε επι::

ιιιιιιιιιιι:επ:ο ιι: :ε , 8: με: :ιπιιιοειαιπ απ αξια: σε:

το: , ροίιι:π:ι:: ει:ιπ:ιεπι πάω:: εο::ειΡει·ε μπι κε:

τπιτια:ι αι! νπαπι ::ι:ιοπέ,:ιι:ιιπι ατι :ιπω.ει μποτ::

πο:: αίιιΒπι:π:ι:: ιιιιιιιίι::οιιι ιπιιεπα τα:ιοπι:_ ν: πο

ιοι: :ιείετιιι:ε ροΠιπ: :κι :ειΣ:ε δ:: οτιιιιιι:ιε εοειι:ιεπ

Δ:: ναιιπε :α:ιοπεε δε. ιοτπιαιι:α:εε,πι:ε π: :πιο Πιπ

Ριιειίιι:::ο πω: Πει νπι:ιίιιπιε εοπτιπεπτι::.

Βιεο τ. Ρ:ιο:ι:α: δ: ι:οί:ε:. ιπιε: α&ι:ε ιπιειιε..

πω, οι νοιι:π:αιιιιιιιιιπε ίι:τπεπιια εί: ε:: νιτ:ιιιιιι

Ρ:ιεί.ι:ροοίι:ιοπε νπιιιε , δ: ιια:ι::.ιιι ιιιι.:ο:τιιπιιιιοιιε

ιιι:ετιι::. Β:επιπι, :μια αᾶι:: ιπ:ειιεθ:πε π: Πεο νι:

:ι:αιιιει· ρ:ιεΓιιρροπι:ιι: απ ιιάι:::ι νοΙιιιι:α:ιε:εοπ:τἑ

νε:ο ποιο: νοιιι:α:ιε νι::ι:αιιιε: ιι:ι:ο:ι;ιιπα:ι:: πω:

ιπ:ειιώι:ι:ε, επι:: πιι:ιι οοιιι: ει:: νοιιιιιτπ, οι:ιπ ιππ

εο8πι:ιιπι; ειπα:: ιπ:ειιεόι::ι: εοπειριεπιιι:: ει: ρ:ιιι:

:ει:ιοπε,πι:τιιιι :πω νοιιιπ:α:ι5. Ρι:πιιειπι.:ειιε οτιιο

εοιιειι:ιεπιιι:ε ει: πω: ει: , :μια ίοιἔι τα:ιοπε ειιπιπ

8ιιι:τι:ι:ι·,πι:αιιε ιπ:ε:εειιι: ιπ:ε: απου:: :ιιπιπΒιιιιπ.

π:: τε:ιιι:ει·. 8ε::ι νι:ι ει:: πω: ι:ιιίιιιιΒιιιιιιιιιτ :αιι

κ:: αό:ιι: ιπ:ειιεδ:ι:ε ρ:.ιεεειιι: αόι:ι:π: νοιιιπ:.ι:ι::

α&ι:ε νετὸ νοιιιπ:α:ιε εοπίεπι:ι:ι:τ :ιᾶι::π ιπιειιε

ό:ι:: , ε:8ο ίιτ::ιιι: απο εοπειριεπιιιιε ει: π: πέιιι:ιι:

ιιιι:ιπιε , ι:: ποιοι:: ίσια ιπ:ετιιεπι: πιπιποιο τοπιο

Με. πω, Οπα: πιο:: :ύιτάωπ. @Η π πω: ιπ:ειιε

θ:ι:εεόρα:ε::ι: ειτε:: νιιι:πι οιιιειίι:ιιπι , δ: ιι&ιιε νο

ιι:ιιτ:ιιιε πι:: αιιιι:ι ιιιίρ::αιι:τπ, πω:: ιπ:ει· εοε ιπ

:ε:εειιε: ρτιο:ιται δηι:οίι:ε:. :μια πω: πο:: ιπ:ετεειιι:

πιίι ιπ:ετ ει, πο:: οτιιιπεπι αιιπιιει1: δ: εοπε::ιοπετπ

ι:αι;:ειι: :κι πω:: ρεπεε ιιιιπι:οιιτε::ιιιπι. πω: ποπ

ε:ιειι:ιιι:ι::, ποιο ι:ιε::: :ιθι:: νοιιιπιιι:ιε ε:: ιιιιιι π::

:παιι:ιι:ε ροίιι: οι:: νιτ:ι:αιι:ε: Ρι·ιο: εο:ιεπι ::&ι: ιπ

ιειιεθ:ι:ε. Μπι: επιπ: αξια: νοιιιπ:α:ι:,εοπίιιιε:α:ιι:

:πιώ ειιει:ι:ε ιι νοιιιι·ι:ατε, :Η ροΠε:ιο: :ιι:ιοπε πι::

ιπ:ειιε&ιιππιιι:ι ν: ίιε α:Ε:ι:ε νοιι:π:α:ιε ρ:πίι:ροοπι:

πό::ιι1:ιπ:ειιε&ι:: , π: ::ιιιοπε Ρ:οποπειι: οϋιεθ:ιιτ::.

' απ: ΧΧΠ. 13: Ρ:·ιο:ιωτε ε: Ροβει·ιο:ιπ:ιε Βιπιππ:·πικ Ρεπιιππ:α:π.

ιιιεπι πιο αάι:: νοιιιπ:ατιι , εοπίιόε:ει:ιιε ν: οιοιε+

θ:ι:ιπ ειι:ιιιεπι πω: ιπιειιεθ:ι:: εοτπρ:ει:επιιεπ:ιε

οιππειι ρε:ιεδ:ιοπεε ι:ιιι:ιπιιε, :ιτπι:ε απ:: :πάω ιρίοε

νοιι:π:α::: , ποιοι:: ιρίειπετιι6:ι:: ιπτειιε&ι:: ποιε

&ιιπ:: νοιιιιιιε ρτοροπι: , είι: νι::ι:αιιιετ οπο: πιο;

:μια ν: ιι: ρ:2ιι:ρροπι:ι:: ν: :πιιο,ίαι:ε ιπα:ιει:ιμιο:ε

ιρεειιιαιπ: :αιεπι αάιιτπιν: πτ::οτ,οπο Πει:: ιιιιιιόι:

ίε,εοπίιιιετ::ιιι :πιώ πω:: ιι νοιιι:αιε Πιιιιπ5, ει:

νι::ι:αιι:ε: Ροί:ε:ιο: εοεπι:ιοπε , πιώ Πει:: ιειοειι,

ίιιαίιιι:ε Ρε:ιεθ:ιοπεε εοι::ρ:ει:επιιι:. Ωοπιιιιετιι:πε

νετὸ ν: οι:ιειδιιπ: ειιιιιιεπ: εοπιρ:ειιεπιιοπιε,εί: πι::

νι::ιιαιι:ετ μισο:: :Με ν: ίιε :::ιείι:ρροπι:ι::, ν: :απο

ιπιιιιεςι::::ε ιι:εειίιεαπε ιιιαι::. (:οπίιι·. ε:: ιιιΉ8π:ιιο

Ριιπειριο,ιε πιο:: εοι:ιριεπει:: ει: ι:::ε: ε:: ι :μια ίοιἔι @Μπα

τα:ιοπε τιιίι:ιπΒιιιι:ι::,οιιιιιιε ιπ:ε:εειιι: ιπ:ει· ε.ι,πι:::

:πιω ειιί:ιπει:ιι:ιι::$ε:ι ι:ιτε: ιιᾶιιπιιπιειιεᾶι:: δ:

νοιι:ιιιι::ιε ει·ε:ι:2, νι:ι ιΠατεειι:ε: ιιιί:ιπΒιιιιιιιτ,::

ιι: οτιιο ιπ:8_τι::ιιι:: παπι ιιο:ι:: νοιι:π:::ι: ::εα:ιε,:·:

ειιει:ιιε α νοιιι:α:ε , ει: :εαιι:ε: ροί:ε:ιοτ :θεο ιπ:ει:

ιεᾶιιε ιιι:ιΒεπ:ιε νοιι:π:ιι:ε.ι:ιεπ: νε:ὸ απτο:: οι».

ιε&ι:::ι,ιιει :μισά :επειετε ροτείι ιπ:ειιε&ι:ε,εί: οπο:

εοτιεπ: πι:: ιπ:ειιεό:ι:ε, ν: :πιο ιρ:έ'ιίιεαπειιιι:πι.

Ε:: Με ἀοᾶ:ιιιἔ ιοιιιιιι:: ι.οι::ι τπ:ιοπε νε:Βιιι::

πω:: @πια Με: εοεπι:ιο2ε:τ πιά: ρτοεε:ιι: νε:ιιι:πι ,

π: ο:ιειπε οπο: πω:: , ει: :α:πεπ ω: πι: ::::ιοπε

ροίιε:ιο: Υετι;:ο,πει:ε π: τα:ιοπε οι:ιε&ι 8: :εκπι

πι ίρεειίιεεπ:ιε. 8ι:ιο πιώ :α:ιο:ιε "πιο, δ: 8::ι:ιτι:ε

δ: πι: ρτιο:εε :α:ιοπε εο8πι:ιοπε ιρεἐι,πιιἔι ρ:οεειιι:

'ιίε:ι:ι:π:.Νεπι:ε πο:: Ρ:ειι::ιιαι: νει :::ιο:ιιαι:ι οτιει.

πι: , οι:ιι οπο: :τι :οεπιτιο , :πιο ρτοι:ειιι: να:

πω:: ; νει Ροίιε:ιο:ι:ιιιι ω:: ()!:: ρ:ιο:ι:α: Γρε

ειίιεατιι:α , ν: εοπίι::: ε:ιι:ι:: π: :εποε πω:: , ποπ

τοιιι: ρ:ιο:ι:π:ε:π νει ροί:ε:. οιιΒιιιι: , ει:πι π: πω.

πι:: Βεπε:ιε οι τα:ιοπι: : δ: :μπει π: νποΒεπε:ε επ,

πω:: , μπεί: ιι: πιο πι: ροιι:ε:ιιιε. Ποπιι:ι::. Ρα:εις,,ψΜι

ι:: :ιι:ιοπε ο:ιΒιπαπ:ιε π: :πιω Επι:: μ δ: ιαπιεπ ιι:

ειιι:1ι:ο Βετιετε ει: Ροίιε:ιο: Ριιιοι :μια πι: πω::

πω:απ:: πό πω. @οι ::ιι:επι :ιιιεπι ιιαι:ε: εοπ-<

ιιειιιοπει:: π: εΠεπιιο απ:: πιο, ν: πι: ιιιι:ιι πεπιε

ιιι:ε πο: είε τ:οίιι:,εί: πιι::ι:ί: :α:ιοπε ροί:ε:ιιιε πιο:

παπι πι:: ροι:ετιι:ε ιιο:ι:: ιπιρο::α: ιιερειιεπ:ια:::.

πι:: ιιιι:επι πεεείια:ιπιπ ε:τιεε:::ιετ:: ιιιιι:ε , τόμοι::

ει:ιι:ε ιιιει:ι:: ροίι:ε:ιι:ε. π. οπο Ραέι:ο πιιετπι:ε Ρα

τεπε ειμαι Ριιιππι νοι::π:α:ε εο:::Ριαεεπ:ια. Κα-= 5τιωιω.°

:ιο ιιι:Β.αξιι:ε εοπ:Ριαεεπ:ιιε , επι:: π: ιιο:ι:: νοιιιι:-ι

::ι:ιε, Γι:ρροπιτ :πω ιππιιεπιπ , ρε: πιο:ιιιιτι οπ

ιεδιι :απο ε:τιί:επ:ιε>ειτι:α πιιοιι νε:ίιι:ιι:: πω:: πε

πο:: ι?ει:ε: 2:ε:πι:ε εοπιι:ιαεε:ε π:: ιιε 8επε:α:ιοπε

ειιπ,πιπ νοιι:π:ιι:ε εοπίε:1ι:ε:ε εεπετιιιιοπετπ; επι::

Βεπε:::ιοιπειι::ια:αέι:ιι ιιι:ειιε&ι:: :πιο Ρτοροπι:ι::

οι ρ:οιιιιτ:ι:ιι: οι:ιεθ:π εόριαεεπιιαι , :πιο Ρα:ε: πι::

εοριιιεε: ει:: Βεπε:ιι:ιοπε πι:: πιο: πιώ ιι&ι:: :τοπι

Ριαεε:ι:ε ίι:ί::ροπι:ι:: απ 8επετιιιιοπέ. $οιι:ιτι::: πω: ε:: .ά:βη·,σ

ιι πρωι:: :πω εόριαεεπ:ι:ε π: εδά Βε-2:ΜιιΜ.Βεπε:::ιο

πε:ειιοπε ιπ :.ιτιοπε οι:ιεό:ι κά:: ι:.ιιί:επ:ιερε :πιε

ιεπ:ιε ιπ ειπα:: πειετπ:::::ε; π: ::::ιοπε ::::::επ :άπο

ειι:αίι ειιει:ι ὁ νοιιιπ:ιι:ε εοπΓεπι:ι:ι::αιι .ιι ει:: οπο::

:ι::ιι:ι:::ι.Ε: σε πο:: :ερι:ππε:,πι:ο Μπι:: π ιιιιι:ιιο

:::αίι:ρροπ:ιπ: π: πωπω μπε:: ει:: :α:ιοιιε. Βοι

ι:ι:ι:: 3. οι:: :α:ιοπε αιε:πι.ι: Ρι::επε π: ρ:ιο:ι απο ειι"Μ_

ο:ιειπιε,πι:ο Ρ:πεεειιι: Γιιιι::π,τ:οπ πω:: εο8ποίαι:

ιι: ιρεί:,ίι:απιπ;είιότια:π,ίεά ε:ιιι Ριιιι::π οι δρι:ιωω

ιό.

Ρ:οεε:ια.: ε:: εοεπι:ιοπε ιπ:ι:::ιι:ιι πω:: ρε:ιοτιο- Μαιο:

Σ:

58.

Σ:

:9ἱ

5.

3.ιιιιο:π Μια:: πο:ιιια ι:ειι:ι:τ, εοπ:::: 880ΙΒΜ αίιε- 0°°”ὶ

:επ:ειπ,ιπ ρτιο:ι ίιεπο οτι8ιπι: Ρα::ε::ι_εοπποίεε:ε ΜΙΒ”

:απ:ι:ι:: Γε ιριιι:τι,ίιιαπιπι:ε επειι:ιι:ιπ,ε5πι:ε πιπ:ιιπι

εοΒπιιιοπε ιιε:ιτι:$οιι:ιιι:τ; Ρα::έ ρ:κεετιε:ε οποιο

:Με οτιειπι5,Ριιιι:ιιι,ποπ ει: ιιιι:ι:: ιιιιι:ει·ε ει:: π: :ιι

:πιο ίιεπο ) οπο ποπ παπα:: :πιω είιε ά πω, ει:

::τοιπιιε ποπ ροίι”ε Ρ::τετιι επ @πο εοπποίεετε Π·

ιιι:ι::,ντροτε ποπιιιι ε:τιίιεπιεπι: $ειι εί': Ρει:επ:Βιιπέ

ε . ε::



σ::4·-ή'α

το;

Μάρ $ωτι

αυτ!

Β

τω.

- στ.

αυτ!. ιι

επτα. 1.

Β· βότκα

Μ”

και.. `

@βια Χ ι Ι. οι ιιιιιιιιιιιηιβάιο. Βιιινωιιιι ΡιστοιιιιιιιιΣ

ιισισ στα ι τι , και 5Ριιιι·σ, κι οιιιτιιαιοιιἑ ιιτααιια

Χ

ώ

Δ

ν

ι

δ”

ιιιιιά καιω: ιιι ιάαιι:οτσ ωιιαιωι ιιιιι:αιαε ιιι:σι·ι άσ

τισιιιιισ ιιι σιισιιάο,ιιιιιιισ σάσὸ ια σοεαοισσάο. ντιάσ σπιτι Ι)σι σ:ιιιιιι. Μαιο ισσιιιιάι σο τιιοιιο,` ουσ στα.

τιιιιιαα: τα αιιιΒασι:ιΙσ ιιΒιιατιι ,ιιι ιιαο κι Ριιιστ , δι άσε στσειιαιισιι Έιιιατα$ , ιιιρι:οαστσ σισιιστιιι σααιιι,

τιοαάαιιι αι ?Μαη ιιι: ρτοιιιάσ ααιιαια,ια ιιαο Ρ.:τσι

ιΕοιιιιοισσι ισ ιι:Γιιιτι , δ: τιοτι σοεαοισιιι Ριιιαα: :ιδια

σιιιιι:στιτσια. ()αειρτοβιστ απ: τα ριοι:οιιιιο,οασια

Μι; ιιιιιιαιιτ ι ιιι ρτισιιιιτΦιιιισ Μια οι, ώ· ιιιιιιάαιιι :β

Βιιιιιιξ μια: Λινά ιιι, Νιάτα ιιι ρτιοτι οτιΒιιιιε τιοτι

απο Π, Ισά ιι Ριιιισ, ιιιιιαι που στα Βαιιιιισιτστ : σ:
Β σαιτ ιαιαιιιιιιι ιιοιιιιιι ισι·αιιτισται· :ιιι σιισ τσι διαριι-ι

σιιι·τ,' σιιιιτιιιι Μετα ιιι ι:τιωι οτιΒιιιιε ιιοτι ιιι ὰ σ.

:ιάιιαι: τω” , ιιιιιιι τα ιιαιριισιισι· , σοεαοιιιιατ ιιι

ιιιιιιασ ὁ Ραιτσι :τουσ :στα ααΠατα σα ιιΒιιααι , ιιι

σιιιο ?στα ιι:ιαστατ Π; 8: αυτι ιτιιασσιατ Γιιιαιι:, 8:

ερωτιιιιι δ. Π ισ α $σ Ρ:ιισι· ατα σαιιιιι , σιαἑαι

σκιίι:αι Μια : σταρ ασα σ:ιι ιι ιιαιαι σιιπ:Ριιιοι

Κάτι Ριιιστ μια; Ρτιοτιιιιτσἐ τιιισσαιιιιι,άιιια: Ρι

ιιαέσοιισσάοι τιοτιιιιισ αι σιω,ασεο. Οστά-ατά τα

ω:οι5 εωριι€σια σοασιι:ΐσαιιι ιιιοάίι σοασιριιαια:

Ηττα:: μακ σ:ιιίισαισ ιιαιιαι Ριιιιι , πιανει: ιιιι: αιο

άαι σιιαι ιι::ι:σιισδιιοτισ ιαιροτισι, τιοτι στι ιιιοασάιιε

Πσο,οιιι τα σοτιειριι πω: αειατιιισιι: σιιισσιιιι5 ιι:

ιατιἶι.ι Πισο ᾶ._Ρτιοτιτα:°8ι ροιιστ.ιιι Μιιι:αι άιιιιιιι

ιιισιιιισιια , σιτσιι οι:ισθ:τι ιισσσίΒιι-ι ειιιισαιιιιιιιι σα
ι ια:ιιιι ι:ι·ιοτιιαισαι 8: ράσα: οιιισ&οταα:.Ρτιοτιιιιε

νστὸ δ: ροιι:στ.ια ιιτι1ε,σιτσι σωσει: και" ειΠιειισιι

ιιιι τα ια:ιτει οιιιιιισιιι ειιαιασ νοΙααιιιιιε,νι ουτε δια!

'Μαι νοιιια , Πα: στιιιιι: μια: τιιιιοασ σοστιιιιιξ ααα

σ.αισι11ιααηι0ιισιια5 νοιιιι, ιιιιισιιαι:ι Ρωσσια: ιιι

ιιοασ σοΒιαιιι. Νεα: οι:ισδιατιι ρτασσάιι σοειιιιιο
ιισαι σοειιιιιο :ιαιστα, ααα ιιστιισᾶο :Μάο τσοπ

ιι:αιιι οιιισ&ιιαι , ρτοροιιιι Μιά ια:ιιτι οτιιιιιΦωι

;:Σ: ιιά ιιιιΡΓαι σοΒἑιιιἔασαιᾶρτπΓαΡροτιιατι. ιιι Φι

σ ι ασια: πια ο ιι απ: ιιιιιι:ι: σοεαιιιοτιιε μια

ίαι:τιοαααιατ σαι:: οτάιιισ,ιιασαι ιισι:σιιι :ιο ω: απ

τατιιι Ωραιτἑ νστὸ οΒισάτι ιιοστα ιιτπιαι:ι:οιιααιατ

ι:ιιαι οτάιιισ,ααστιι Γοτιιιιιιιτ λ ιιιισιιι νοιαιιι:ιισ σα,

στεο σα α: σαι οτάιιισ τσρτηιι:ιιιαατατ ιιι: σᾶ:α ιιιαιιια

σοσιιιιιοτιιε . ααα οιιισ6ι:αι:: τσρτα:ιστιιιι, 8ι ρτο-ρο2

τιιι ρσισειιιιωι αιοιιοι Ε:: ιιισ άσάασιιαι· ι· Πιστι

σε, στα Οσα: ιιιιιισι άσ Γι: Μο, στα νιτιαιιιιιστμια·

τσαι ισισιιιιιι,τιαιιαι ιιο.ι:σι άι: στσιιατιε ι ιιι Γσι€ιιιιιιιι

ααα νστι:ιιατ τω: Ρωτιιιιιιι , ιιαλαι ααα νστΙστατ,

σιτι:ιι απατα σοτιάιιισιιιιΙιιι : 8ι ιιιιιισ ταιιοιισ μεσα

άστσ "ιιι ,παω νστιιιιατ ότι:: Γατιιαι σι:Γοιαιιι, σαι:

Γι:ισιιιιιι σοιαιτισιιίιιιιιιατ ι:ι:ισᾶο ; στ8ο ιιι:τισ οτα:

τιιιιισιι: 8τ ι:οιιστ. οιιιστ9;οτιιια σοιισιρισάιι σιι ρόσ

ι·ιιιι δ: ροιιστ- ιιι 1σισιιιιθ. είσαι ιειωιιΜστ 9Βιι:··

&:ι άιιιιιιισ Γσιστιιιισ Ποια ρτισσσάιι στσειαιεει ιτιιστ

σι·σιιωτιιι Σ Ροιιιι:ιιιτρτω:σάιιαι σοιιάιτιοααιιιι; σοι:

σιιιιοιιαιιιι αι:ιοιατιι ιαιατιι ι ιι: ιι:ισαιιιι,ιια:ια: Όσα:

ιι:ιιισι άι: ισ , σα τιιιιοιισ μα:: ιΕισιιιιά , ιιαιιιιι ααα

τα σταιιατιι; ααα: νστιιιιατ στα στσαιιιτ:ιε , Ωισιιιιτι

ροπιιιιιωω αι ω" στειιι,στιαάιτιοαιιιαιωι ιιασ

ιιτιοτ σιατιιτι: Γσισιιιι:: ιιι:!ιοιιιισ ι-αιατοταιιἐ 8αιιι σε

άσαι Γσισιιιια , απ να ειιατ σιισιινιιααι ι στα ο -

κα”, σοιισιι?ισιιά:ι σιι ι:ιιοτ , νι τσριιιιισιιται ιιιιιά

[σσατιάαιιι "και ιισιισ&ιοτισαι ι ιιαδαι α:σατιάαιι:

ω”. @ο ριιᾶο ισισιιιιιι,ιιαιιτιι Πσαε ιιιι:σι στα·

ιριο,νι ισταιι τω: ιιά σιισιιιιιιαι ι:οσιι:ισαάιι. τα ρτιοτ,

φαω νι: ι:σταιιιιιιια στι ρσ1°ι0Μ$38ζ ΦΠ ιθ!'ωιΠ2Ψτ

σε! στσ:ιιατιιε,σι σοιισιιιιισιιάσ σιι ι:ι·ιοι·,ιιαα :ά πω::

ασε τιοτ ` 8: ναιαστ :ι ιοτσι τστι::ιαιιιατι

:Ρ 8τιῇιιιι νιίιοτιιε ίαι:ι:οιιιι ιιι Πω ιιοιιιιαα:

πασα άσστσιι :ιι:οιι:ιαιι τισ τσ , σιιιιιε τα ιεισιιιιιι νιΠο

τιιι;νιι8ι Γσισιιιιιι άσ απατα ι:οαάιιιοτι:ιιο ιιοιιιιααι,

@σαι σοτιάιιιοτιαιι άσι·σ,σιιιαε άι Γσισιιιιτι τοπια

ιιοαιιιιι:ισιστιιιιι νστὸ ιιτιιιιιισιε ιαισιιι€στιιισααιιιιαι

;αἐιἶοιιἔ ιιοτιιιειαιΣιήστσιι ιιι βέο,ιιιιιίτιατατα Ροΐ

ι ι α. πιο τιαιι: σιστιιια νι 10015 σ τιοτι ιι ι

και σιιιισιιιιξια ιιΙιτιαιι άιιισισιιιι8. ισα: ροτιι.Ωιιιά·

ααα: :ιιι Γαι ιιιται·ιτιοασα: ασσσιιιιτισ Ϊιιιιι,_ ιιιιστ ιιαδ

σιιάσστσιιιαι σοαάιιιοιισιιι Πει; ΕΓει: ιιιαιι ιιιιη:οιιι

άσοι:: :ιαισ ιιοιιιιααι σιισσιιιι τι ι:οαιιιιιοασ ιιιιιιι·ιι

πως: τω;; Γσιστιιισ ιιι:: και ιιιισιιιΕστιιια πάσι

ται απο ροΠιι:ιιιιι : οι: ιι:ιιισσατσαιιασΠσ ΡοιΙι.

ι:ιιι ιιοτι ι:ιιι:στιιιιιιι ιιι: ιιιισιαο άσετσιο Όσι,τιδαι ω.

το οιιιτισ άσστσιααι Πσι ιισιισιιιιι στι: ροιιιι:ιισ νι ιι:

κι” οιιιιιιροιστιιια ιιιαιτιιι: ι Ρτωιάσιιιι ιιαοιισαα>

ιιασ ιισι:τσιααι ιι&ασισ. 3. Ιαιστάιιιτι Μια: ναιιιε χι_

σιισάιιι ι-αιατι ρισι'ν.ιρροιιιι αοτιιιιιαι ιιιισι·ια: στα. Φαιά. ῇ.

σαι ιιιιατι : ν: σιιιαι Όσα: σιισιιιισιιτιἐ ναιι.ι: τσι

ιιιοασιατ στι άσσστιισιιιιατα σ:ιιιισιιιισιιι αιισιια:.:νι: .

σαι:: οι ι:σσσιιιο ειστε ιαιρααιισιια ρτισιιιιιιάσσσι

ιιιι αισταιαι ά:ιιιιααιιοτισι:: ι:σσαιιοτιι:8τ σΧ αισι·ιτισ

ιιιιιιιιι:α: ιιτααιίιι άσσστιιιι πιστιιἱ Βιοτιιιιιι Μια.

Π ι το 3. Ρτιοτιιισ 6: Ροιιστ. ιιι ιιᾶιΒιιιάιαῖ-_ να

τισ νοιαιιιιιιιε :ατι οιιισᾶα ασσσιιιιτιιι ίατασαάσ «τι @πια ο

οι ρτιοτιιιιισ ό: ροιισι·. οιιισδιοτατι·ι Ξ τω οιιισιᾶέ

πιο σοτιτιαεσαιιιι σ:: Μικτά οτιιιιιΔιιοασ Μ" ντα·

ιαιιιιιιιε ιιιιιιιια σιτε: :Μια οι:ισιιι:ια τω” ρατ8Ρ2ισ2: Με ι

νοιααισειιιαιιιι :ά οι:ισσιει ασσσΠιιτιτι ιστιατ ιισσσι- "ή

ιιιιισ,αι:ιι ιιιοιιζι ιιαοιιά ιι:σσιιισιιιιοασπι,νσταια στ·

ισα: ιιαοαι:ι σ:ιστειιιαιιι,8σοιιιαι αιοιιο,σιιιο οι:ισάα

τιιιιιιτᾶ Γαι ροιιαι:ιιιι απ: α” ιιι ατομα μια.

στα: νοιαιιιΔιιε άιιιιιια , νι τιοτι μια: σενα σ.ά οι::

ισάέι πω, ι:αιια: Μι ροιιαισιιι. νιιιισ ασια αδ: ρο

ισίι άιιισσισ ιιιΔιαιιι , ά οιιιίισ ιοι:Ιιιααι : α: ιισσ @τισ

πιστα: ιια::ιτσ στσιιιατιισ,Γσσαιιιάατιιι ωραια: νσι ιιι

τσι στσ:ιαιαε Μ” Ροιιιι:ιισε , εστι-σ&ιιισ ιιιιιιιισ πω.

Ρωσειιοια, ιαιρστίσθιιισ ιιστ σωστα; Ισά νιιιιιτιιι

ιια:ιαιιιασ ιαιιισ ρστίσιά:ιοιισαι, αιμα: ατομα τιιιια.ι

τσ,οιιισ&ι σ:ιιΒιι : ιισσι ιιιιιισσιιασ ει: σ:ι ι:ατισ απ”

οιιιασσστιαιιιιστ άιιιΒιιι. Η:ιι:σι παπι:: ιιαασ Ρςι·

ΓσιΕι:ιοιισαι βιαιιισ νοιιιτιισιι σα σο , οαὸά σα Ρτιιι:ει

ισεαια ιιι ορσισαάο , ν: τιοτι μια »κι ιιιιιααιιιιι.

ιιιιια: ιιιοάιι οι:στατιάι Βιιι:σισ.ΜΗιασ τοιιιιαι, Πσιιαι

μια: ιιιιισστσ σωστα ίαιιιιιιισ ρσιἔσᾶιοιισσσαἑσισ

στσιιιατιιε , σαι: Γσιιιιαα: ιιιιι8ιι νι οι:ιε&αιι: ι:τιαιειν

Παω, οι σιιαιατιι στσιιιατσιίιιστσιιται:ε νι οι:ισσιαι1ι

ιισιιαάιιιιαα:ι, δι σιισθιασ ιιι: οιιιαιροισιιιια: Ικα:

μια: άιΙιεστσ στσιιιατιισ,ιιιιω ει» ιιιαΕΡΙοΧαμιστσε,

86 φαιά σίΤστιιιιισι ρστισᾶιοιισε Βιι:ιιιοτσι.

Ροιιστιοτ αστε ρτοι:. ιιι:αι οιιισᾶιι σοιιιιιισσαιιιι α·

σιιοπά ιιιιιιτιιιοτιστιι.δι ιιιαιιιιιαι οτάιαιιιιοοσαι αν Η" Ϊ· °

τσι θ: στιάσιιια πω:νοιαιιιαισ Πσι:ιιιι ρτιοτιιιιε Μ' *

οι μ: στ. ιιι ιισιιιι:αι άιαιτισι νοιαιιιιιιιι απ: τω, ι

οικω Γατιισαάει σα σ:ι ιιιιιιιι οτάιιιαιιοασ νοιατιιιισ ι .

ιιι άιαιαπ ι νι σαι: Πιο: οτιιιιιιιιιι νι ααα, απ: μια:

ιωιωι ι ιιασ "τα νι ιασάιο, ροιιστιασ ; :ισ ι:τοιιιάσ

ιάσαι :άσε άιαιιισ νοιατιιιιιιε,νι ισταιιααιαε :ιιι οι»

ισᾶααι νι Επι:: ριισσοαειρισαάασ σιι νιιιαιιιιστ

ι:τιοτ ΐσιριο,νι ιστιαιαάτιο κι :ιιιιιά νι αισιιιαα:.Ιτι·

ισιιιιιιιιοι: άι: ιιάα ισταιιαιιι: ιιι! ΜΕ, δ: τασάια Ρτο

τ:ιστ σιιάσια ιιιιστιιιαοιι άσ :ιδια ισταιιιισιο ει! νααιιι

νι Με , 8: ιιά ααα ν: ιιισάιατιι ρτοριστ :Ποια ιιιισ.

Ν: του ρτιοι.ᾶ ι9οιιστ.ιιι ιιι'Βιιι:ασ άιιιιιιιι ιαα:σιιιισ

ιιι μια» οιιισ&α, σαιτ: ια σ τιαΙιααι βεβαια; μια·

τιιιιιστιι οι ι:οίιστ. ατι τοοιιιιιι ιιι νται: οι ιιισιτι ιιιάι

ιιι6ι:ιιιι αᾶαε. ΟΒισᾶιι ιιαισι1ι ιιαιισιιιι ιιιιι:σατ μια

τιιι:ιστι: οι ροιισι·.ιαιστ ισ,ιιιίι σστιο οι·άιασ :κι ααα·

σσια σοιιιι:ιιισιιιατ, νι ιιι:στιιιιιε άιαιιια; ιιιισαάστιιισ

ιταααι ν: Μια: , αιμα πιο νι αισι:ιιατι: ιιιιιριστ

σααιιισιιι δικια.

Ε:: Με ιισάασιιατ ι Ιαισιιτιο στι ιιι Οσο να· _ τι.

ιααιιιιστ ριιοι σΙσόι:ιοτισ; φαει Με σα :Με ιιιισαι, ο°"||·_

αει: σιτσιι ιιισάι:ι: Ριιιιι ρισσσάιι ιιισάια,σιιιιι Πι πι· Δ:

ιιο σιι€_ιιιάι ιιισάιιι : ιτιισιιισσ ιιαιιαάο βια: ιιιισιιιιι- κι ”Μ,.,'ι

ιατ ιτιάσρσιιάσιιιστ ει: αΙιειαο ιιισάιο ιιστσιιιιιασισ: ΙΜίωι

απ::



Ζ

α πιο ο Βίρα:: Χ Χ Ι Ι. Περ·ιοιιιιι:: ι.ιι'Ριιδοτιο. πεπωιπ Ρ::|ιιιιιιι·ιιιιι:

ιιαιπ τοπ: νοιιιτι:α: Επι: α:ι2οιιο:οπταε::ιι: νοιιιπ- ο:: :ο πιι:ιιιο. Γοτιπἔ`ι αιιιιι:ἐ; :μια πι: :το ποπ ρο::δ

ταιετπ τπε:ιιοτιιιτι ;ειιιπ πιιιιαιιι :ιεπειι:ιεπ_:ια πιω:

οι: ιιοε νει ιιιο πω: ιιι ρ::ιιειιια:ι π:: :ατι:ίιιτι

:ιο αιι:ιιιο ιιι εόιιιιιτιιινπα ο: ιΕπιρει· :παπα παπι

:πωπωπιο, :ιιιοειιτποιιε ιπε:ιιο ειε:Σ:ο. Α: νε:ὸ

:ιιιιιπ:ιο πω: ιπ::ιιιιιιιιτ ιιερ:π:ι:π:ει· :ο αιι:1ι.ιο:ιε

ιετπιιπα:ο :παιιο ποιου: :πιο Επι: πιο π0ιιιιιι:ιι

τι:τειιι: @Με νο ντιπ: πω: ποπ :ιι ιἱιππιιει::τ οι

:ι:ιαιιοιιι:ε οπο: νοιιιπ::ι:ε πιο; τ:: ιοιιιτπ ιεειιιι

:ιιιιιι ποιό, ε: ιιιατι ιιια:ο::ιιιια ιιεε: ιι: οτιοι·ιπ τι::

:ιοπε :πιο ιιιιιιιι, ε ι πιω: ροιιτιοτ ιπ απο Βιιπ:::

:απο ν: νοιιιιι:α:,ιιιιιο Πει:: νοιιιι: οιιιιιιιιπ, ν:

πρι:: ε: .οικω οιιιιιιιιτπ ρια·:ιειιιπ.·ι:ο:ιιιτι, ω: ό::

ιππωιιι ιι ιει:ιε:ιιο οιιΒιιιιι: , πι:: :πιο ειπα::

πό ΠΜ:: ιπειι:πει:ιιιι α:: ρι·οιπ:ιε πιο νοιιιιι:ο: ποπ

πι: ιιτιιιιιιει::τ ο ο: ιιιιι::ιιιαιιι οπο: :πισω πιο::

οι ειιπ:ιιιιπ ιιι τετιι::ιιιιπι ιι:εεα:ι , πι: :ιιπ:ιιιιι Π.

ειιπιιιιιτι ποιό, δ: ιπ "κι :ιιιτπ::ι:α: επιασε, παιιο:

ιπ τιι:ιοπε Επι: , ι;ι:πεπ:ιεπ:ι: διει:ιε:ιιο ρεεεα:ι ιι:

ια:ιοπε ιειπε:ιιι; :μια π πο: ιιι:ιιτιι::ι ποπ πω,

ω. πεε (ζιιιιιιιιε ει:&ιπιιιιίιε:_ Υπο: νι:ετιιι: Π:οιιο

ιι^|'^_Μ,(° :ιι:, ιαΙε :ιεετε:ιιιιι ιπΠεο ποπ :Πε ιιιιΡιει:, ιιι:ετιιιπ

Μ” Ρον α: παπι, αι:ετιιτπ κι :πε:ιιιιιπ: Μ! νπιιπι αποφα

πιι·ι!ιο. : ε .

:ε :ετπιιπα:ιιιτι :κι ίιιιεπι :ι:ρειιιιειι:ει· ὁ :παιιο ι οι

ι :κι ιπ::ιιιιιιι :ιερι::ιεπ::: ι Με. Οοο πω: ποπ :ισο

δ: ιπιιιιιιι ειτε:: νιιιιπι , :πιω πιι.ι:::ιιι· ειπα ιι::

:πιο 3 :μια :ο ν:τιιιιιοιιειετιπιπει:ιι: ιπ:ιιιιιιιοιιι:ετ

ο:: πιιιιιιιιπι :οπιι:·ι:ιοπειπ ν::ιιιιι.ιιιε. (οπο: νε·

το , @πιο πι: ιπιεπιιι:ιιι· ιπ:ιερεπό:π:ετ :ο αιι

:πιο :ι:::τιπιπιιιο τιιε:ιιο,:1ε:·τε:ιιπιει: :ιοριειιιιιαπι

:ιιπε , ιπ::·ετα ιιι.ιπεπ:: νοιιιιι:::ε πω: , νατιαιι πο·

πι: νοιιιπια: τπειιιοτι::ιπ ριι::ιοιιι::ι·ιιιτπι ν: πιω:

:: ροιιιιΠε: νοιιιπ:α: ο: Ιπεαιπαιιοπε Οιιτιιιι Πιπ

Ηιει:ετ,:Πο Γιι:ιιτιιπι ποπ Μπι: ρεεεαιιιιιιιιι οι::

ιι: πι: ει::9:ιιι ιτπ:ιερεπ:ιεπ:ει· α τεπιε:ιιο ρεεειιιι

κι. Π α ο ο π.. ιιιιΡωπιιιιιι ει: ιιοετιι οτ:ιιπαιιο :πε

ανω- θ: ιιιοτιιιι.ι κι Επειιι,ποιουεαιιοιιιι πιω:: ιιιιι:α:ιοπε

ιπ τεοι.ιι οτ:ιιπ::ιι. Αιι“ετ:ιο εοιιιιιι: ει: ι”ιιπ:ιαιιι.

Μ2οϋΜ· :ιιιατ:απ Ναι:: :επι νπαιπ ω:: οπιιτιατι οι! ποιο,

::ζό”ω· ει: απο ιιιι:ιιι:: :ιεποιπιπα:ι0ι ο: ποιιο ::ιιιεπι:τι:

° πι, πο:: οι·:1ιπα:ιιι·:ετεο ρι·οιιεπιτε οεοε: :ο ιιιι

οιιἐ`ι οσοι: :οτιπο τειιιι ; πι: ιιι:επι πι: ποπ ι:ιο:ειι

απο: ιριε ιιοει :ποιοι νοιιιπ:α:ιη πι:: οι: ποπ ει:

ιιο:ι· ιο:ιπαιιιετ απ:ι:εε:ι:πτετ απ ο :Ποιοι πωπω

ιιοπ:ιπ :τοπικα , π:: Η: ιοτιιιαιιιετ Πο:: π:: μον

ει” ιπι::αιιοπ:ι:ι ετεα:ιιιι:, ν: ο:τείιεπ:ιαιε εοπ

πο:ιιιιιτιι. Ηοεαιιιειπ :οιιιιιι. ῇ: ιεπτ. ν: :πιο ρο

ιι:ο,:ιι:οειιιιιιε ιιιιιιι·8ι:,οιιαπαιπ ιπιι:α:ιο σ: παει

ιατια , ν: νπα τ:: 8 Πεο ιιο:πε οτιιιπειιιτ α:ι αιιΔιπ

, ?α :ο οιιαττι ποπ ει: ιιι:ὶ πατιιτα οι·ιιιιια:ιι. Αττιιοαι. π.

πω.: ρ.άιῇ›.:8ι:ιιμ :πιο :πιει ποια: ρει:ιιιιατι εάιοπε,:ιιιε

::9""" ει· επ ιπ:ιιιιι:ιιια Κιθ: ιιιιι1-πιιιιι ο: ιι:ι :ιιιεπι Επι:: ιπ

""'""ιι'""· :τιπι:ε:: οτιιιπ:ι:ιι. ε: επ α:ι8:ιιιιιιιιπ ιιιπ:ιποιεπ.

:πιπ :ιετιοπιιπαιιοπιι, πιώ νιια τ:: :ιιει:ιιτ:ιιε μορ

:ετ αιιιιιιι. Οοο: ιΒιιιιτνιιι: Πει:: οτιιιπιιιε ιιιιιιιιιο:ι

πιε:ιιι.ιιιι π: ιιπειιι , :ιι οικω ποπ :Η ω: παπι:: οτ.

τιιπα:ιιιπ , ειιιει: ιιιικι ρεειιιιατι αδιιοιιε , ιιιιιιποιι

:ιο ω,ιπιιιιιιιιι :πωπω α: :αιειπ ιιπετιι ποτιοτ.

:ιιπειίΤε:ι π::ιοπε επι:: ρωιιπιι: α&ιοπιε ται: :πε

:ιιιιπι ιπι:ιπί:·εε ιειριει: ::ιιειπ ιιιιεπι , α:ι :ματι :ιι

ει:ιιτ Που: ὰ Πεο οι·πιπατι. Ρι.ιπ:ιατ:ιεπ:. οι·:ιιτια:ιο

νπιπ: τει ιπ ιιιιιιτπ , απ: «πιο εοπιι:πιτε τει :που

πιπιι:: νοιιιπ:α:ε ο::ιιπαπιιπαιι:αο ιπιιιπιετα ίου

πιο ιειιιιειεπιε τετπ, ιο οποιο ο::ιιπαιιιτι απο:: απ·

:επι οοο εοπιιεπιτε ιει αο ειιιτιπιε:5 νοιιιπ:α:ε Πει

Μπι: ο::ιιτιαπιια; :μια ιιοεια νοιιιιο υπ με: ι: πω.

&α:α ποπ πιο:: ιιι::ιπιεειιπι οπιιι·ιεπι :ο Με απ..

:ιιιπ , ν: ε: ειι:ι·ιπιε:αιπ :ι:ποπιιπιι:ιοπε:π :ιοιιι:

:αιειτι οιιιιπειια τεοιιιι ιιτιοειιι:ι. Πεο π παιιο:: τ::

οαο:: : ριοριια πιω: , νιι Μο:: ιειτα ιπ:ι·ιπίε

:πιο οτ:ιιιιετπ :κι εειι:ιιιιπ πιππιιι,ιιαοετε ιιιιιι:ι :ιε.

Ἐπὶ.

:ιιιαπι πεειιιι:ιιιε α&ιο , οπο ιαιιε τ:: ιπιτιπι-εεε στο

ιιιπειιι: α:ι αιιιιττι , ν: :κι Ητιει:ο ατειοεπ:αιειπ δ: Π·

:τιπι:ι:ιιπι. Ριι[‹ιιι::. :.μάιβ.8ι.εαρ.6 πι :πιει οπο:

π:: ιια:ιιι·ιιιεπι Ρτοροτ:ιοιιει·π τετιιπι_:ιιιἄιηιπιιιεετιι ”ΜΜη"

εοπιρα:απ:ιιτ: ν: πο:: οπο: ιιιιιιιπ ετα:ια Ϊαῷιιιιι ΡΜ·

Ρτοροι:ιοπεπι εοπ:ιι€πι::ι:ιι ιιιιο:::ιιιτι πω: ,ο

ει Βιοτια οπο: πιο ποιοι ιιι:ιιιιιι πιο ορει·ιο,

πω! π:: πα:ιι:ἐ ρτ:ιιιο:τιοπειπ οπο:: απ:: πιο-τι::ιι:ετπ πιο:: :πιο οι·α:ιοπε , απ: :πιο πιο ορετε πρι,

:οι αι:ει·ι ρεεπιιαιειπ ιέ>τα:ιαιπ ιιιιρε:ι·ε: , :ιτοροτιιο

πει:: εοοετιιι:::ιε ιιαοε: ::ιιπι :αιι€ιαιιο , ποιοι πο;

νει πω ιπιρ::τπ.:. 8: ιιτοπτειεα ιιιει:ιιι· Πεο: :α

ιει:ι ετα:ιαπι εοπιετ:ε ιπ:ιιι:ιι πο: οιιειι: :Με :Ηπα ι

οι·οοοτ:ιοπε :Πει ποπ ροΠε: ΠειιιιιΒιαιιιι νει τ: ο· _ ζ

:πιο εοπιεττε ιπ:ιιι:ιι ::ιιιιιιπ ορειιι::ι ι

Εφ πιο π:: ιι :πωπω Απαδ.πεεειιαιιιιιπ,πε:: :ιι ι·

2.!0|ιμι:ια:ιιιιι:ιιπι ειιιιιιτπο.Τιιτ:ι πω: ιΏρε Πει:: 2"".

ορει·α:ιιι· νπιιιπ ρτορ:ετ πω, ειιιιπιίι πιιιια π: νπι- '”'”ι"'°

ιι: αι! πιο: οτοποιιιο, απ: πατιιι·αιι: εοπιιεπισ ιν:

4. 1:α8.ι;. 8ιρεταιι]Φι, ιποιιι: Ειιι::ιιε, ιο:ιπ. :μινι

πωπω: βιο:: , οι:: @πιο , πω::Μ” ήπιε οι

εοπιι?ιπιιιιοπ:Μ. πι:: τοπια: ποιοι δ: πατιιτιιιι: πιο·

ιιοτ:ιο , απ: ::οππεδ:ιο ιιι:ετ ρετειιΠιοιιεπι απο: δ:

εοπιιιιιιπιιι:ιοπεπι οπο, οικω: ΡιοΡιππ πει ριπ

πω:: , ο :ο:ιεε ιαειιιο :εττ:ι::ι ιιε:::ιιιιΠ::. Τιιτιι

οπο: ,ιιαιι:ε εα:ιεπι ιατοροτ:ιοπε ιια:ιιιαιι νπιιι: α:ι

πω:: , παεί: Πει:: νιιιιιιπ πο:: ορεια:ι Ρτορ:ε: πι

ω. ν: πω:: παιιιι·:ιιι ρι·οροι·:ιοπε οπειιιιιιιιιι ιι:

ει·α:ια τι:: ο ποθ:: Πει:: Βιοι·ιοτπ ::οι·βτε πιο,

δ: πο:: ιπ:ιιι:ιι πιο: ορειιηίΡιιο:ιιπ:ιε :ιαιε:, :πιο

οποιο πιο: οπο: ποπ μια:: πιο, που: Πει:: ρω

ιιιιιπ: εαπ:ιεπι ι,:ιοι·ι:ιιτι ::οπι:ττε που. :τω πω::

Πει:: νπιι:ι ::ιπ ορ::ιι:πτ ιπ:ιεπεπ:ιεπ::ι· :ο πια,

:πιο Γε. :παπι πι: ποπ ειιιιεπ:ε , α:ιιιιιε ορει·αιιι.

πι: πι:: :Μαιο , ποπ :ιιει:ιιι οιιε:ιιιι νπιιιιι πω::

αΙιει·ιιιι. απ: νιιιιοι ορετιιι·ι ιπ:ιιι:ιι αι:ετιιιο, ιιππ

ροι·:ιι: :ποιο :ιερεπ:ιεπ:ια:π 8: ειιιι(αιι::ι:ετιι :πι-ι

ι:: :ιο αιιο. Οπα:: :ιιεο, οπο:: ιππ:αιιοπεπι :οι ιπ 73_

πω: στο ιπαιι:ιι: , νει πει· ι:ιερειιιιεπ:ιαπι ιπειιε νπι- Μιιιιιιιι π

ιι: :ο πιο: κι Ρετ ρεειιιιαι·ε ιπο:ιιιπι, :πιο τ:: οι·ιιι- 27 ^'Ι:Μ

παπά: ο Πεο πτο:ιιιει:ιιτ. ιι ιπο:ιο ιπιι:αιιοπιι πι· υ;'"“ "ι

τι:: Πει:: ::ιιτιι νπιιιπ ορει·α:ιιτ :ιερεπ:ιετι:ετ :ο αι:ε· ι ω'

ιο, ν: νιιιι::ιοπε: $ντια ο: επ:ιετι:ετ α :ιιιιτιιιι ρετ

::ιιιιιοιιε ::ι·ι·π. ιπ @ιο ε: π :πιο ναιια:ιο Ρεπό::

ο πω:: ρειειιίιιοπε::·ττα; :μια έ: επιιιεπ:ε :πιο

οι:: $ντιω ναι:αιιο;8:εο:τα,ώιιοιι ειιιιιετι:ε,ποπ

ειιιιιι: 8ντισ ναίοιιιο. Α: ο:: ιπιι:α:ιο πο: :Η , ν:

νπα τ:: :1ιεα:ιι: οι:ιιπατι αι! «Παω, κι :πιο ποπ ει:

πι: οποιο οι:ιιπιιια. Β:επιιπ ιιοε ι (ιο :ιιι:ι:ι δν·

:ιο "πωσ εοπιιο::: :ιιιιιι::ι ρετειιιοοπεπι απο,

ν: εοπτιι:ιοιιεπι, Με :πιο οπο:: ποπ επε:, ει: Με

π:ι:ιοπε :ιιιιιπο, ρ:·τι:ι:: :ιο πι: , α:: τιιοιιι:ιε :ιιιιπ:α

κι:: Ρετ:ιιιιιο :ιίει:ιιτ επ::ιπιεεο α&ιι ιιοετο Πει

οι·:ιιπα:α αι! 8ντιενειΠ::ιοιι6. Οοποτ.ίτιιιιτα ροπι.

π:: ιιιιιιιιτιιο:ιι ιι&ιο ρεειιιιοι·ιι,ιπ:τιιιιεεε οτ:ιιπιιτιε

πιο αιι πιο:: :οτο οπιπι ιπ:τιπιει:ο οτοιπε :παιιο

:Χ ίσια νοιίι:ιι:ε Πει πω: ρτο:ιιι:επ:ε :πιο :ιερετι

:ιετι:ετ :ιο ιιιιο, π: νιιῦ :ιερεπ:ιεπε :ιο απο, αε ιιτοιπ.

Δ: οι·:ιιπα:ίι :κι πω. ο.. ::ιο:ιο πω: Πει:: ,οιιαι:ι- κιιηιιν·

:ιο ρει·ιιιι::ι:, νει ορετα:ιιτ αιιιιιιι:ι, ν: ιπ:ιε ο:εαιιο- Ζω” '"“

πει:ι (Μπα: ορεταπ:ιι πω:: , ν:ρετιιιιιι: νε:ιι:ιοπεπι Μ”

ΙοΓεριι ,νι ει: :ιι οεεαιιοπιΞ ιππιει·ε: ει:αι:α:ι:ιι ιιιιιιπ:

οπο οι: εοορετα:ιιε ει: ειιι:ιι |Επγρ:ιι: πι ει:ι6:1ιιιπ

ιιιι:Φινι :πιο ει:αι:ατε: πιο :πιο ιού. Ε87Ρι"Πιο

ειι:ιι6ιπ απ: ρο:ειι ιιιιιιειιιιτι ει: ι:ιππιποριπ. .

πάπια ατα. :το νειιιιεατι ποιο: :ει-ρε&ιι ι::ιειι:ιο: :ΒΗΜΑ

ιιτιιριι:ι: ιτι:ειιι€. πιω οι! οοιεᾶα πιο: ιιι8:α οπο.

πω: ε: ::οπιιεε:ιοπε,:ιπαιπ ταιρι: Γετιιαπ: ιπιει· π.

ιε,ποπ :ιιι:νΞ :ιεπ:ιεπ:ιιι νιιιοπια: παπι οι:: απ οοιε

ᾶα ξετ:ιιτ ιιιηο:οιπειιι δ: :ιεπειιιι:ιι:ιΞ, :ιιιαιπ ιο:

:ιιιιιιιιι·

:τι

μώ/ζ!!22, πη



Χ

πω; Με ιι ι. οι@ωρι2ιιπιπ ρωοιπιπ Ριπωιπ. με

τ τιιιιιτΜ @ι ιιιιιιιιἐ νοιιιιιιατε_ι οπο: Με ειιεοιιεπιπιε

οτιιιπειε μια ρι·οιιτ ω. ?Μπιτ «πιο νεπε Ιπ

ε τ::ιι·πιιιιοιιειτι νετπι,ντ πιω ιπειερεπειειιτει· διμο

Β ?Π

@έ ι..-Μι2,

ἡ.”°|'|ε

ι1·

ΝεεΩ!. .

ετιποιιε ιιετειιιιιππιο ιιιειιιο ι ποπιιπει νετὸ ιιερεπ

τιεπτει απ πο: πιιε.ιιιιιι .ιεειιπιιίι Με οποτε, τρώω

τζιατι2 δ: Βιοτιπ ι δε επιιιεειιιετει· ροτιιιτ Ματιά ν!

ποπιε , τρια πι! οπιεάιι πω” ίεειιπι:ιιιιιι οι·ιιιπειιι,

9000 ιοι·τιιιιπιιιι ει: Μπα οιειιπιιιιοπε Πεἰ , ριιίιε

ιιιιιοπε ειιρτιιιιειε οιιιιιιεπ:ι νπιοπιε πγροϊι. τρώω

πιιιιιια ιιιιι 8ι·πιιφ Υπειε ιειρεάτι πιιιιιε ιι:ιεπτι:ε

πιω επ Οιιιετιπιπό. διτ:ΥπιπΛ .Στοά ιιιιωι πιρ

ροπιι πιπιιειιπ. περε οποσ Πειιι ιιεεε1ἴιιιἱὸ ιιεπειτ

ριιιιε ειιΒειε° οπο. πιο: Επι ίιιιι πιιτιιιιι ιοριιιοιιιο

ιπ_ιιε ιι.›ι›ι!ιοι·ιιιΝιιπ οτείτ Περι ρι·ο σε ιιιπιιτπ ιι

πεττπιε ριιίιε , ποε ε ιπι:ιερεπτιεπτιίιε επεσε που

Μισή πιο Γιαπ ιεποπιιιοτε, ετ λ Με ι·ειιοοιιοι:ι; νι

ε: ιιιω·πιιτ. ιιιρροποι Τειιιιιι ιο ει: τιι.τίιπι οεπειτ,

πιο ειιετιιτ, ροίΤε τιιιιιπιιιι1 νοΙιιπιπτειιι Ντιπ "και

στιιιπιιτε οτι οποιο τ πι. οτιΑιτι ποπ πι πει πετιιι·ὲ οι·

τιιππιιι_ρώ·Ιιπετιιιπ εΙιιτε:ετ οι·άιπιιτιοπειτι ποιοι.

ειπε πιει ιιιτιιπιεεπ ιιιιιτ.·ιτιοπε ιεἰ οιιιιπππιισ.Νειπ

ρε νοιιιπτιιε ειειιιιι ω ροτείὶ ιιιιιτπτιοπε τοι :ι&ίιε:

ιπει·ειιτ.·ι πιο απο οι ιπιιιιιιτιιπίΙιε,πεοιιιτ Με με·

Πειτε ρει ιιιιιτπτιοπειιιιιιι εάιιτι ετΒο μι· ιιιιιτετιο

πεπι οπιει%ι. Ον πι” .ιι οι ρΙεπε ποίτιιιι Αιιιιιε

πω: οι: @πιο ριιοιιιπτι:6ε ροπετιιιι εοπιπιιιιιιιριιι·

Η πι ΜΜΜ ρτορτιἱει

πιει>ντιιτιο Μπιτ. ι
Πε πωπω Μακάι” Βιιιιστωιοπ

Ρεψπιπαπ8.

νιειιιτι·ιι. Απ ίπ Πιιιιιιιιι ρει·Γοιιιι ειροιιιιι

:ιο ριοιιιιειιιιιι πετιοπιιιιι ιειιιιιΡ ι.8επτ.πεΒιιτ:

5οσυπικιι)"· Διικο!.πι ιι·Ιιβ.7.ρ.ι.ιη.π. μου. νει πιιΠε επιπε

“ΜΜΜ

πιο».

Μ". ·υεΜ.

Πικάπ».

Πισω

. πρ.

ρι·ιπειριιιιιι ρω πεεπε,τιιιιι ιιιτει ριοιιιι&ιοπειιι δ: ει.: 5.1.ιηαειιέσ,€εριεε.ε.ι.εντ.ι.τοπτΙ.5.. Βιβ.ιΙ.ι.ει·ι

πιει Πε80: :μια Με ποπ ι·εριιετιπτ πᾶσι ριιτο. Νερό

πιιτειτι,ροιειιτιπιπ ειδ:ιιιε.τ1ι ιπ Πεο εοπειρι, ειιιτ πιο

ροΙΤε ίιπε τετιπιπτι εθιι-ε2ιπεπτε; ήπιε ΠΕΠ τεϊΦπ·

πο; οτιριιιετιιι έ ροιειιτιπηιιιιι τιιιιιε οιι€ιπιιτιιι π»

εεΠειὶὸ ,ετ είΤεπιΜιτει,πεοιιιτ ιιιτειιιει ροτι:”τιπ ριο -

τιιιότιιιάιπ ΠΜ, οιιιτι ίπποι ιιιιειιιΒιιιιι ιιθ:ιι μοι

οιιεεπε,ιιιο; ετιεπειιιιι τετιπιπο εθ:ιι οιιριπιιτο.Πε

φιι,ιπιοριιιιι,ιωιιΔ εῇ'ε ριιιιιι οτιειπε, 8ε ιειιιιεπ

εσπειρι ποπ ροΙΐε ιτε” τειπ3ιπο π π: σιιΒιπετο;

ιιι_ιππιτ:ιο ιιι&ιι οι·ρΒιιιΔιε ε” ειε ειπε ριιπειριι ων

ειιιιιιι,νιι επ τι: μα” ροτεπτια ριωιιετιιιιε ποτιο

πιιιε ιιιιιιπιιι_.Νεοιιε :Πε ριιιιι οιιΒιιιε ιιιιιιτι ιιπροι·

τιτ,ςιιἔιπ επε ιο , έτοιμο οι 0Γιειπειττιωτ τ1τ1οἀ ω”

ροτειι ειιιπ πιπιιιτιιπειταιε εοπεερτιοπιε οιιΒιιιιιιιιι ·

απο ιρΓο οιι5ιππτο. Αι! πιπιιιιιιι.ορροπτΩ,ιπ Πεο

ιιιιιπι επ ρτο

ριοτιιι&ιο ε!ιειτιι ρπίπιια,ιειι Με ρεπιι.ιιι,πεέ'οι Αρτ

Με ιιιέπειτ ω ροτεπτπιπτ ρωπαιιιιω ι·ειιιε τ ἰτεπι

εοπεειιο,άε εειιει·ετε οι ιριι·ιιτε ιι&ιιιο;πεεο,ιιε ρπί8

πω, τει εᾶιι ειιιιιιι τεπιιιιιι ροπιτιιι ροτΕτιιι μπω

όξω: ιο

Ρπτει επ Ριιτετ ππ.ιιιιει·, π ΕιΙιιιιπ Βιεπιτ,εοπεειιο:

πιω επ Ριιιει· ωιωιιει,τω οτιειπιιιιιει·, περσι ?ιι

τετ επιιτι ποπ παπι:: εΙΤε Ρειιιιι ιιιειιιι ρεπει·:ιτιοιιε

ΡΜ, Ιιεετ πι Ρπτετ, ντ Ριιιιιιιι Βιεπιιτ.

αίειροτεπειερτοεαέιέπε ωιεονωει[Μπιτ

πω· ιικροπειτ ιψετωπ,επ πωΙσπευη

ιτε τυεταωειιεῇικαΖἔ β

ΒΩ τα οιτιπιιιιιι ποιοι , πιώ πιο πω

ϊ

ιιάιο πιωιιᾶἱιιε,εοπεειιοιπιιιιε οι “ΑΠΔ

ο. Λο εοππι.περο εδίειρΑτι ρτοπ.ιιιεο Μ· Ι

Π Ο

ι:
Πετιιιιπ εριτιιτι1ιόιιιιπειιιιιιε : παπι ει: ιιεειποιιε Μαιωιι,` η

ποιοι ιιιιιιιιιιἐ επ Ρ:ιττε ρεποει ρει·ιεθ:π ιπιεΙΙι επ44 Κ· › Μισο

πι πιιιιιὲ ιιιγπει·ιι. Ριιιιιιιι ιεπιτάοεετ.Γοιππι ε οι 'ἰ'Β'·

τι.ιπι ειπε ρι·οπιιιιιιιπ δ: ιιιιο:ιειιιοτιι ρι·ιπειριι'ι πιο·
ι; ει.. ερ

ιιιιότιιιιιιιι τ ιεπιτιοπειτι πιο απο ιεοιιιτι ντ ποπ-βιο".
ιιιτιοπειιιι Με οιιιι ποπ νι ροτεπι:ιιι ιιιιιιιιΒιιιιτιιι ιι ιΜπ Ψ

ιιιι&ιο Διοτι , πιιιιιιιιι οι ριιπειριιιιιι ριοτιιι&ιιιύι ι τετιιιιπο ριοτιιιεεπτιο.'Μαρ.ιπ ι.νιιι.7ιει.ειε.ιιι.ι._

πιιΠε ειιιωεπο ιοτιιι&ιοπιε δε ρι·οιιιιεεπιπ: πιιΙπι ι ρ.ιΙ.4ι.ιι·τ. τ·.€Ξειετ.ιύ.Ξειά,ιπ ι.ιιαι,·7ιει·ι,ι.ο_2.εεει·ι χ

ρι·οιιι.ιάίι ιπτετεεειει·ε οροττειτ ιιιιιιιι&ιο ε ετ ιο Δε. ι 3_ Αϊ8"Π'.67'. 1.6ειιιιε.π. πό· π.ΡιτΙει.ιίιπ.υιι.Γειτσι.4ι

ι1ιπιε Με: ιιιιτιιι·ιι ιιιπτ ριοιιιι&ιοπει , ρεπει·ιιιε, π

Ιριτιιι·ειΒε πιιΠε ε: πιο οι εΙἰειτε,ιεε| ντιετιιιε ιτιεπιιδ

πειτε ειιπι οιιωριο Βεπετιιπτε,8ε Γριτειιιε. Ποπιιιι

Ριιιετ ποπ πιο ροτειιτπι τεειεπι, νι ίιτ Ριιτειιιιιιο

ι:ιι πεπειει ροιεπτιπιιι ι·ειιπι :κι Ιειρωιπ ρτοειιιεεπ

ΒιιΙΠ:Βτεο πεε ιιιι Βἱεπεπτιιιιτι πιιιιπι,πειιι ιιιεὸ Ρε

τει επ Ρ.ιιει·,οπια πιιιιιιι ΒιΒπιτ:ει·Βο Η ιιιιπετετ ρο

τ:πτιππι ω Βιεπειιιιιιιιι πιιιιιιι , πιιπειετ ροτεπιιιιιιι

ει! εΠε Ρ8ΠΕιΠ. Δ ο

δ ε ο ντι ο Α ιιιιπωι.πτι. ι .ρ.4Ι.4τ ω". 4 ά :σπι

πιιιιιιι απο!. πω: Μιο8ι|Ι.ιιι 1.άιβ.7.οιιε ειι:ιετδ πιο πι,

ετ πεεριεπιππε ιιιιικιιιιι`ι τεττιετιτπιε ιιε2ετι. Μπι!.

Πι Πιο ει! πιω ριοτιιιό!ιο , ὁ ριοιιιιεεπτε τειιιιτει·

οιιιιο&ι5νι εοπιιπι ε:: Μιά:μικαβισΜπ τοπικευΜτ

οι επ: ριοειιιιίτιο ι ρτοειιιεΕιε ιεπιιτειὸὶίὶιπᾶιι, επ

παπι ροιειιτιιι. Ναι ιΒιιιιι· ροιεπτιιι ρι·οοιι&ιιιπ ιιι

Πεσ εκει Μπιτ: ποπ ιεριιεπιιιιτι4ιπ , δε ιι&ιιιΙετιι

εοππειιιοπεπι τετιιιιποιιιιιι,νι Αιιι·εσω ιιιιτιιιτιιιιτ,ιετι

πωπω 82 τεειειιι πιτισπετιι ρτιπειριι. _

-Πιι:ιεε. Ροτειιτιο «πιο ωραιο “Μπι με

ίιπιιιτ.Ατ ιπ Πω Μπι! οι ΜΜΜ παπι οιιιοοιιιο

ιπ Πωπι, πέτο πι, πρεπε επι πεεείιπτιπιπ ε: ὅ α.

Μιιιοι· ριοπ. ροτετιιι ρτοιὶιιᾶιιιε οι·ιΒιπε ριωιιιιιι

τετιπιπο ρι·οιιιιεειιοιειΒσ εοπειρι,δε Με ροτείι: Με

τει·πιιιιο ε&ιι ειιιίτετε. ιιεΓ ιιιιπ.ιτιιποι.ιπ Πεο Με

πι! οι ροίππιιε,ριοιιι ροΙππι!ε ειπε εότιπεεπε ,εστι

εειιο_ρι·οιιτ ροίππΪΙε εοπτιπειιιι Πτι: πεεεΠΞιιὁ ρισ

τιιιδιο,περο. Με ε.τι.ιιωιτ ι..Βιι ρτσπιιιιιιτιοιιιιι ιο

Πεο ειι,ιι&ιι επ,ριοιιτ 3&ιι Με ειιεΙιιτ!ιτ ροτεπτιπιπ

ριιίπιιιι,6τ τειπροιιε τιιιι·.ιιιοπεπι,εοεετι οιριοιιτ :ι&ιι οι

Με ετεπιόιτροτεπιι5 ιιθ:ιιιπιπ , ει ρτιοιιιετιι ειπε

· ·; Το9Επ·Ι. Π: Με

ιεπ.8ειι.ι:_ ι7.5.Οεκβω. @πιεσε ι.μπει. πι. ,Μαζι

2ιιιπε!,1ιλο!ικε ιό.7α[91%» ι64.ι:.3.8ιαι·.Ιιθ. 6 τ ν. πιο

σ.τ.Τει:ει ι.ρ.ιι.4ι ωμά· ε. Ρι·οπ.ι.πιιτπ.?ιιττιιιιι

εοιιιτπιππιτει ειπιιιιιιιιτιιιιτι , Βεπετιιτιοπε ιι Διιιιιιιι

είΤε 0ριιε οποια: ιτε Ε·'ιιιιιιπ 8: $ριι·ιτ.8.ρτοεειιειε

ιιε Γιιπιπιπιι5 ριοιιιιεεπτιι. $ρ&ιιιιιπ νειὸ .Με πι

ποιοι” π. νπι Μπι-πι ιιε ριοετιποπε ερειιω .επτά

ε:: :ο , @πιο Ριωνει_ πι με ριιιΜ[ιιπτ Με ή· ΓἱΙἱιι1.

_βιἰ πι ω, πι @ο «Μισο βατ. Νεπι Μάι ει: τε!ιιτιιιπ:Μ/Μι

πιο: ρΙππ: [ιιπτ,ῇιἰ ει: ως:[αιει]ΕπιΜ, 42.2 ρ!ισε!πατε”Μπ

“ΜΜΜ ειιιιιιιιιιι πω, ὁ· επιπωιπ Μπι πικαπ.

αιιιπετιιιιιι ΟΡροεοω ιεπτ.Μεπιιιι οπ.ιωιιιι .πιο

,ε .

7δ

πωπω. ..

Με: 8.σ.ιο.ποτιιτ Με νει·πιε : Με Με εαπ άισιιτ,8ρι- Με Απ!.

«Μπι δ. και ρωσειπ·π ιιε 0εϊτιτε Μπι, @ί ιι: Μπειτ- πιο. '

πιει πω: μι· ΙΜππωι Με, βέῇἰἱεϊἰεπετπηπε 0βτιπιβά

[ο με ιιιψιπιωι [ιώπηε!. Ριοπ.ιι.ειιιπιθοιιε.Επιππι

[εσζι8.6· ι9.νπι Ιοιιιι.ΤπεεΙ. πρεπε ρ:ιττει ιζιιιιπ. πω
έ .

ειριιικι, ιπιιιιιτ , 49:25 ρει·|Σιπε ριτσα πι, Μάρκο οι 2°πω:Ζω

ΠΠΠΠ

τυαπΜπισσύιΙε.Ατ Μια παιτιιτ.ι ιπ ειιιιιπιτ οι εοιπιπιι- Πιπερια

πιεοπιιιε. Ι πω· Γοπι π:ιτιιι·ιι πι οιιιιιιιε επ ριιιιειριιΐι

πιώ ρεπει·Δι σπιτι Η πιω τόπιττιιιτ ειιειιιριο ρεπε.

ιιιτἱοιιἰε πιιτπιιιιαι:ετιιιι8 ποστ ρτιπειριισιτι πιω ει! πιτ

τιπιπιτειειριιπειριιι μα! επ ποπιο: ιτε-ιο ρεπειιιτιοσ

πε ἀιιιἱπιι ρι·ιπειριιιιιι Με επ Πειι:ιειρι·ιπειριιι μετά

ε!! ιιιρροπτιιιιι Ριιτι·ιτιεο οιιὸιι ιι&ιοπεε τιιπιιππτιιτ

Γορροπτο. Ριοπετ 3. 8.1°ωπιεσ. Με επ ροτειιτἱε οι

Βεπτιἰ ιπ τιιιοιιπετ πρεπτερπ ποπ 288115 πω επιιιιιιπτ π."

άι

πω:

ριοτιιιᾶιιιιι: οι ιπ τιιιιιπιε ρει·ιοπιι ριοιιιιεειιε π. 3-τπΜΜ

ι @πιω ρετίοπιιιπ ριοἀιιᾶπιπ ιιι Με πιτιιτε!"2"Ι"ψ'Ι

ιΒιιιιι· ροτειιιι ρτοτ!ιιεεπιιι ιπ ιιιιιιπιε επι Με. ποιοι.,

Μιποι εοπιι::ιτ: ιιι ρειιοπι ριοὰιιᾶἄ πιο:Με ; πο.

ε = - πι·

«πωπω

ιι



$.--4-*Ω-Α-'-*ἡή-~·

'"]"""ω" τοτσιεΙίε τεττο ἰπτεΒτετιε οτοιτττιιίι ρτἰπεἱΡισπι Ριο

δι.ΐ - Χ Χ·ιΠ.:ϊ,τδε`3ιοτειιτιτε·.ΡτοτἰττἄἱΜ`ΒἱτιἰιτετΜ

ιιι-τε 8: βετίοτι:ι!ιτει : ετ εεττ-σιτε ·οτοὸιιᾶε ποπ ρτο·

τετιιτ ΠπιἱΙΪτ Ρτοδιτσετι ίπ ΡετΓοτιιΙἱτετε, το ιπ εξι. ρο

τιίιε οτοτετι.ιι: ειιτιιιιιιτ οι ορι:ιοΕτιιρήπειρτο τιτα

τιστε'τιτιι ετΒο το Με ιιετστε. .Μ τσιπ· οτοο. οιιιπετι

° τω: τιἑεπιὶο τπτετιι:Ιιτ ιιίΕτιιἱΙτιτετ Ποτ Ρτοι.ιιιθτιιιιι το

ιοτιιτιἱ,οιι°ἑ ετςἰτ ετ ροτειιτ είτ εΒετε; ιιοτιιιι ρει·τι:άιο

οι: ιιιόισιάιιιιΙτ,οπω ει! τιιιιτίτιιι εοπτ!ιτιο :το @εποπ

τισττι.ιΡτοΒιιτ επειτα. διρεσηιτοάιιεετετίΌεστη

πιιτστΞτ άιίτιπ&σσι, οτοτισεειετ πιο μι· Πειττιτετιι Μ:

μι· τετἱοιιε τιτοιιιτπ5 ρτοοοεετιστ , ποπ Ρετ ρτοοτἱε

τέτεττι ε!ιοιισιισ τεΙετισιιτπι ετΒο πει:1ιπτιοε ρτοὸπεἰτ

ἱΙΙσιιι οετ Ρι·ορτιετ:ιτε τιιτοσεττι τε!.ιτισεπι,ιττ ρετ ο·

τετιιι5. ρτοει·τιιε·ρτοοιι&ιοεπιτ Μ! οτι· ιι:ιίετιι Βετο;

:επι , οσοι ποτιε ρτοοσεἱτ Ι)εστιι εοπιιιιιιεεπι:Ιοι!!ι

εεπ:Ιεπσ πιετο ιιετιιτά:τσπε νει·ὸ Ρτοιισεετε;Βεστπ.

τοιιιιιπιειτιτιο ιιιι οιιιετε5 οσπιετο πιιτστετπ. Ατττιιἔ

οσε τα τόπιστιιεετε ειιιτιεοι ; οστιτποιοετιε τιστττεΖ

το Μισή. τοπιο ιι τοπε ρτἰτιεὶοἰπ ρτοιτἱτιιιιττι ρτο5

ο «πάσι στο εΠετ ι3ειιιι , τι τοττιοτι ετι5 τιιιτιε ρι·ιτιει

Ρίσιο τιτοιτιιιιιΐ ρι·οοσεεποι «με ετἱτ εεποεπι Ώειττιτ.

ω 8ΕΩνΝΩΑ .τω-πει , πετιιτέ Πωσ! δε τε!ετιοτιεσι

τ_ Σεπτ. επι: Ρτοπιττισπι οτιπειρισ ΡτοόσέΗστΕπιτπ όισιπιτ:

Με”"Μ ἱτε νττεΙοτιο ποπ β σπιτια τιιτιτιἱ ν: τ6.ιιτιο, Μ! ντ

ι οι·

Με. ε.

τιστετιόι. Μωβ τ. ρ.ττ..μ..πιο3.ιτ.τ.εε·7.ό·.ετ.η?πτ.

Ηεπ.ιτι.|πὐὶ.οτταιΙἱ.3 τΙ.3.0·ιϊπ!ατττ.ε."..η. 6.ειίο.ά.5.

59.ο.ά.5. Μ· ροτειιττά, .οι τιιττιε [ΜΜΕ. Ρτιπειριιιιιιε

πάρτοοσεεπού εοπεστ·τετε τεΙ:ιτιοπε , οστ)ιτι εΙΤεπι

τἱτισιι Μοτο ι.ιτξ|ξ.7.η.τ. Βιτ.έι|τ.τ.4.4ι&ξ- "ωτ

ι.μ.ττ. τ ρ.ε..ΐτττιιἱἰιῇι. ι4ι.ι:.3άἶιιττ.άἑ[ρΪτ6.ιἰὲ6.τττἔ.

. 3 ΡΗ!. Οποτε: τ. νι ετσι Κιιἱτ.. τρ.ιοο. ε!. στι ;
Ε."ψω” οοτετιτἰε τιτοοσέτισι οπο εΙΤεπττειιτει· ιττιροττετ, 8ε

_ τε:ιΙειτι τ!ιίτιιιότιοιιειο ι τετιιιιιπο ,οι τιποτε εΠιιτιἱ

~ Μισό τετπιἱπἰ. Α: Ροτεπτἰε οτοοσθ:ισε ποτιοπιιΙιτ

ιιι Πεο ἱπι οττ:ιτ σιίτιιιτ9:ιοτιεττι ετετπτ-ἱτιο Ρετ Ρο

οτιετιτε τε "Με τ νιττστετιι είΠτσιιιιτισε τει·τοιπι Ρετ

είιετιτί5: ὶειτσίὶ· Υτι·(ἐ9; εΒετιιιΙιτετ ιιιεισάιτ εκ ετ·ιτιο.

Η °“Το1τ·ι·ιτιε "τι, οτι1ιιι επι σε τ0χἱΙΙιἔ. τστιοπεπι

ε. τω. · Ι5τοι:ιιιεεποι πο: ΗΜ ττ¦.ιτἰοιιετπ3?οτιε.ἱτι ι.τϋ . τω.

δώ". Μ· 1.η.ΙΜτ.4.τ.. τι.5.9. 1τττό.4.ι.ε.2.τυασΙ.2. .ιΙΞιισ.τι.ε).επ

:.τοπτΙ.ε.6· ε. .ιτττττ.οιτ.ντιετ.2.Οιττι&.ιιτι. 1.τΐτισ.Ωσε

τεστ. ντΪε; ετ: ·τπιτιι αιτειιπε ρτοο. :μισά τιΡτιοτ τις

ει! Με τιιιίιετιστιι, τι: τε εΠοοσι τιιιιτειιιιωτι , @οτι-

. η εοπσσ.Ρτο εσῖιιειΙεεἰτιτοτἰοπε. Νοτιι,Ρτιπείρτσοι.

Ν”. μία· ττΙτετιιιιι με σε. ρτο:ισεεπτ ἱτιθσἱτ ιιι Ρτοάσετιι. ετ ο

άμεσοι οσο απο τοτσπι Πιροοίιιξ τιεποπιιτι.ιτστ Ρτοεισεεπε: ιιι-Δ

'Β 9"Μ· τετοιο τω: Η. :όρια ρτἰπεὶοιιιιπ τοι·ττιειετμο, Ποτ

` Ρετ τετἰοπεττι ρτοτιιιέτισει, Με οτι· εότιιτιοιιειιι [Με

οτσΞποπ,ντ Ρτἰπεἰρἱι”ἱ που ρτοεισεεπτιι ιιι ΠιρροΠτο

ετεετο .τι τιιιτστ.ι: Ρτιπειρισ στοά είτ Γσορ0Πτιιιπ στ·

Με _ οσα! :όρια τιιιτσι·στο ποπ ντ απο τοττπε!ιε

οτοάσεειιόμ Μ! η οσοι τοιιὸιτἱο, Με οοεπτιτστε

ποπ οιοι:ισεειετ. Οπιτιετ εοπσεπϊστιτ,οτιπειρισ μο
β · τισεεπ3ι :μετά το ειισιτιιι τεο!ιτετοιίτιπεστ ἐιτεττιιίτιο

ρτοοιιάσ. Ποιιττοιιετίιε Γο!σ είτ τι. ρττπειριο οτα

.πω πιο: παπι @τι τοκοι ροτεπτἱιι ρτοοσετισειιι

ποτιοτιο.ΙειιιΐοτττιαΙιτεΐοίτιτσι Με ετΤεπτιι?ι.εοπ -

1εοιιετιτ·:ι· επιταιετιτ,Ρι· πάρω Ρτοι:ιιιτύποτιμε ποπ

τιιιτιπετιἱ τετιι.τει ὰ τεττπιπο ρτο1σδο.[ετι ισ1ετιτιο

επι τ.ιοι τσιπ τειτπιτιο Ρτοοσέτο, οποιο εστι: μια ο

· ειρι·τι ἱρΓο·Ρτοτιστεπὸι στοά. Π

τι. ' Β1 0ο τ. |ιπ ρΠεε.τ ειἶεπτἰετπ έτει "Μο τετἰοπεπι

Βετο Με!. ε'σιοΙστ.ιτπ ιιι ὸἱιιἱπἱιείΐε ριωειΡιτ.ριεεωτιει....

Μεε”Μ· Ριιτιε!επι. Ρ:·ἰτιἐἱΡιι_ιπι Ρ:οτιοεειιάτομοεΒετ τετιιιτετ

η"α”0° Μοτο Ματ π'ιτιστο τιτοΞισ&ιιτπ. ΙιτιρΙιειιτ εστετιι

πιο τει!ιτει· πιτ ιετε ιιι Μισο, 8ι ποπτεε!ιτετ οικω;

Βιιι σο οπο. ΙΒιιστ ιτπρΠτετ , επετιτίιιτιι νει Με τε

τιοπεττι ιισιοιστειιτι ίπ ὁἰοἰιιἰ5εΙἶςΡτἰπεἰριιἱ ρτοοιι··

@τι πιο ,_οιιιτι ΐπ τιισιπίτ πιιΠε "πιο ιιοΓο!στε ει:

_ιιιιτστει τετοιίτιπεσιτστε ρετἴοτιἔι ρτοοσ&έτ Μεἰοτ

ρεστα εστι οτιπειριστιι ειιιιοττιτστ ρτιπετρΙσπι ιτε

';.
..

.

 Μ"φωτο τειιΙιτει· ἱσΒσἱτ το πω. τιοσ επιιτι Ρο- Μεττττ τω

τείτοιεἰ ριἱτιειρἰτ1 τειιΙε οετιοτιιἰιιετὶσε το .τω ποστ "”"'"" Μ·

ρτἱιιεἰρἱϋ μια το ἱρίο Ρτιπειριο οιτειοσἰει ρτΕπειριι3 ”"°

ιμω,ποπ ἴοροοτιἱτ Μισό ΡτἰπτιΡἰίιτειιΙΞτετ ιπίτιι6ι. ὰ

οπο @το ροίἶετ τ1εσοτπιπιιτι τετιιιτει· ιοθσειιι. Μι

τιοτ οι ·.4ττβ. ΕτΙτ.τ.8. Ναι απο , ιτιοσιτ, ρτοιτέρτιτπι

εβ.·β "στοπ [οΙιιττι τβ:Ρτἱτιτἰμτιπι ω.» ταϊτσ[άτττι πιο ιτ!ὶ- · .

φωτια εβ. τω... ιιετιιιιτ τετττιἰπιιτ τειιιττετ εετετιι ι Ιω” «τιτ

Ρτωειρω, 8: σουτ ιιωιοποιτειιιιι πιο . το νπιιττι Μ·

ξ]εί[τ·ηστ ;|τω·ι5, Νοτη τιστιτετιστ τειιΠτετ τετετιιτστ ι

ρι·ιπειριο, πεεεΠ.ιτιο οιΙΙιτιοσιτσι· οτι ἰΠοε :πιο πε

οσεετ πιτ τεεΙἱτετ φωτ , οι ρτοεΙσει ἐ Γειριο: οπο.

τειιστ νετὸ ιτιετιιιβειιτιιτ εσπιὸρτἱπεἱριο ποπ ειδε

εΗτιιτ τετιΙἱτει· .το πιο ; ειτοιιε τι ειδ ποπ ρτοοσείτστ

Μπιτ;" εξι πιο; (πιο οι·ιπειριιΞ τεειε τόίτιτσιτστ του

ττιιιΙιτετιΡετ Ρτοἀιι&ἱοπετπ Με τ Ρτοόιι&ιο αστειο

@το ε ε ποπ Ροτείτ , οσε τειιΙετιι άτίτιπ&ιοτιεσι τι

ρτἰτιειο1ὸ,ειιἱσε ει! τεο.Ιιτ ρτοοι.ι&ιο, ποπ ιιιιτιοττιττ.

' Κειο. ιιάσετίζ :το ι·εε!ετιι ρτοιισάιοτιεττι, τιτοσε η.

Μάι το ι·εε!ει οτιπειρισσο τοτισεεπόι Γσιδεετε , Η ηθικά”.

Μιά.. ριιιιειριιι «τοτε ΜΒιιι- οιίτιπΒιιτιτστ τι μα» """"|:

Μοτο. πιο τω οτοοσότιο τα τιιτιπιτε, δε ειοεοσε

τε τεττττιπο οι·οοιιεεποο, ΜεπτΕθειιτ ρι·οουθ:ιτ οτε

τισεειιτἱ ἱο οπο; εο, το οσο ἰΠἱ ποπ ορροπιιστ του

ιτιεΙἰτετ. 8ετ! εοπτιδτ ΡτΩειΓε δε τοττιιιιιιτ “οι ; τσι· Γ,,,,,;_

οτίπείρισ Διιιωεω όεοειιτ ε οτοοσθ:ο ποπ είε °

πι., πιο ήπιε τιετιετ τεειιτετ ιοΒιιετε ιιι ρτοὸσᾶσπιτ

ετ οτιτιειΡισττισμδε τεε!ἱτετ ιπίἱσἱτ το ρτοἀσᾶιἱ Ρετ

βτἰπεἱρἱστο ιμο.ιΒιτστ π οι·οοτει πειτε ι·πιοι·ιεω ἀεὶ

τετ ριἱπεἰρἰσττι“ςιιτά τε.ιιττετ τ:ιιίτιπΒιιι ι ρτοάιιότο,ο

τοττιοτι οεΒετ δ: ἱΡΓιιιιι οτἰτιεἰρὶσπιῇιιο,ι·εειἱτετ Δι

(τιπεσι ο στοόσθ:ο. Μιτιοι· .τι ετΙσετΠΓεπττοσι,οστιι

πεε.ιπτ τειετἰοτιετ όισιπετ ιεπιτει ίτιτισετε , τοπΓε

εσεπτετ τιιΕταιε.τιτ. τιιτιοπετιι τ·οιισεεποι τοτσιεΙιτει . _

ώεΙτετε το Με εΙΤετιτἰἔιεΒἴο στὰ. Νεε τεΪεττῖ οσοτι -

ρτοοσάιο Π: ιπθτιιτε.οσϊτι πό .και το!!ετε ισ.ειιοτι

επ ειΪεπτἱιι_!ε @σειιᾶἱοπὶ: α. τι: οιίτιτιοιιτιτσι· τετιΠ

τει· ο ρτ,ιπείριο ρτοοσεπτε, Με στου. Με τω!. Νοτη

Πεν: ριἱοεἰοὶϋ οπο ποπ :ιοτττο.!ιιτ ο τ.ιτιοιιε ρτιιιει6

ρἰιτεειἱηἰτιιτιεε ετειιιι όιθιτιάιοτιε ρτοόιιὰιοπἱὲ,

Ρετ @σε τ”οτιιιττΙιτετ εεπιΠτσιτσι· οιιιτιε ρτἰιιειρἱιιττι

ρτοόσβ:ισιι πειτε. εστω. νε! ρτισειιιιιιιτι στο ει. το

ίτιπΒιιιττιτ ε τετττιίτιο Ρτοοσ&ο , νε! ποπ: τι οπο- 0"#βο· ~

Βιιιτι1Γ,τιιι.οετιιτΠιτεπωτπ;Π ποπ ιιιΙΙιτιοσιτστ . ἀε

ιττσιτοττετιο ιιτιπειρή τεστ ήπια τω ποπ είτ ει.

ίτιπΕτιο τω. πιω ρτοεσεετιτ οι ρτοειοθ:σπι , ποπ

...ι.ιι.ιτε.τι ε6ειρι απτο ρτιοειριξ τετιΙΙτ. Ιτιορ!ι

στο ιοιτσι·,επετιτττιιπ ιιι όισιτιιι, :πιτ ν!!ετιι ττιτιοιιεπι
ιιοίοΙστε.ττι είΤε οτιτιειριστπ οτοοιι&ισσσι του. Μ

Ρτοο.2. οι επεπτἰε εΠετ ρτιπειρισ που οτοάσεέτιἱ η;

άιιιιτιετ ρετΓοτιιε, θ.ι!ει.ετ ποτε ρτομοί. ΜΜΜ τϋιιιτΜ ετ. από: ι.Ξ

ρτΜασίτ: ετ πεε οτιπιπιιττι είε το Ετσι. Διαιτα. ετεο.

Βετισ. μοβ. (πιο Ι)εσι οπο! τε.τιοτιε εΠεπτιτε , να:

|ετ σε: , ΕιβιττΙιτ ΠΕιιΙιτι οπο: ετΒο Η Ριττετ 8ειιει·ετ

τιιτιοπε εΒετιετ. νεΙετετ σε ε οι., Ε]ϊττττι Ρ"Π.Ε8Π“

και. Τά δε: Πε ττΙοέιτιπειριο ρτεεΙιεετι ειστε!! ιιότσε,

ε οσο τειρΓτι πᾶσι ιιιτ:Γετ! :το είιετπι Ρεττἰτ πιο ραζ- κ ροή.

Με εεπετιιτιο ΡΜ: ποιοι· σε πι. τιττΠεετι ροτετττ

ΡειΠιιε 8ειιετιτιο ΗΜ. Κάμε . πιω εε εΠεπτιιι κοιτώ".

ποπ ροΠε ρττειιιεετι εθ:ιΞ ποτἰοτιιΙέ,οιιἰε αποσκε

τπτ ὸἱΠἔπἐἔἱο τητα είΪετιτἱᾶ,8τ τετιιιἰπῦ πιο Ρωσσ

άι“ι: ετοιιπ Με απτο τεστ ρτοροδτιο,άεσετσι·. δώ ω·

ς;οτττε , τσιπ @οι εο ίεπΓσ οεοιπιιτστ το.: ΡτοροΙζ @Μι

πρωι., εειτττετ,οσο τΙτιιιιπετστ πειτε ει., Ειβττττε8εττε- ι

κατ: ετ Με ποπ ΓοΙίιπι οιιιι_πετστ , ποιο Ρετ ετσι

σεποτιιτστοιίτιπάιο ὶπτετ είΐεοτἱετιι επετετειπ δε

Βεπετεπτετπιίεά ετιιιιιι ειστε ρει· ετσι ε επτἱιι τοι οτ·

τετιιτ ντ τεττιιιπσι 8επετετιοπιι:ετ8ο (ιιιιιΙιτετ επι

τιιιτιιι· οι: Με : ποπ Γοπιιπ :πιο μι· επι οεποτετιιι·

ειιιιιιετω ἰτιτει· εἰΓεπτἱεσι , οι τετττιιπιιπι τιτοτ!σ- τ

έτστιτι (οι Μοτο @στο ίιπροττιτστ εΠ`ετιτἰε,ττ ρτιπειε

Κι. Ο ι



Βῇιιιι. ΧΧ Ι Ι Ι. Όι ιιοΜιιιιι Βιιιιιιιίιδώι »πρωι-ω 3ιο _

ιιιιιιιι ρ:σειιιεειιιιι. Τιιιιι οσοι, Μαι ιδι·ιιιιιι:ει· σε: ειριιαιω ΡιοΕι, ι. Μι. :πιο Αιιιιιιι. @κι ι,ιιιιι. ?ως .έ

ειιιιι ιιιιιιοι:α:ιιι ι1ιαιωιω επειιιιιε δ :ειιιιιιιο [πο. ιίε Τιιιι.οιιαιειι:.οι[ειιιιιἔἡιισ μια ιιιΒιιο.: 8: εοφ· Μ"“'·

' ὸιιᾶο, :μια ιιιιιισι:ιιιιι:εΠειιιιι, ν: ιιιιιιεισιιι ρι·σ- ιιιι;ιεΓροιιιιε:,Β)ΜΜι _ς@πιι,6· ιιιιιιιιιιι‹ι Μισο ιιιιιι ν .

πιάσει" ιιιιεειιοικιιιιι ιιεσιιεπι:οιιειιιι οιιιιοιιιιιιιιι ίιιιε κι. Αιιιιιισιιι 4 ά: 1'Πε ιοάβιαιιιιιι. ι. @ΜΜΜ ΡΑΙ:ΜΔ Χιπώι:

Μ”, Μη ιι άιίιιιι&ισιι: ειι.ιχειιιιιιεθ ιιιιιιειριοιιι: ειεσ ο οι. ριοριιιιιιιιιεθ,ιιοπ ροωιιιε. .οι Νεο·ιιι μ:;ιιιιιιιι1 χω.:

Μ” ΙΜ" άι: ιι:ορσίι:ισ ιιέιι:ιιιι: ιιιοριει ιιιίιιιι&ισιι6, οικω ιιωιιι ποιου:: ιιιιιωσι σε ιεα1ιειιιιιιτιιιιιι οι μια·

  

ιιιιΔιο.

Ούτω

ἐ6;

Β. ι: σαιτ.

8,$ει82.εκμ.

οι;

απ!!!

οι..

@σε απ!.

ίοιιιιαΙι:ει ιιιιροι:ι:, ιι :ειιιιιιισ ρισιιιι&σβ ισι:ισιι

ειιιιιιια:ιι:ιοιιιι ιιιιρο::α:ιιι,ν: ρι·ιιιειιιιιι ιιισιιιιω.

οι: , :μισά ει! πιο ιΕ:ι0 άιιιιιι&ισιιι:.νιι:!ε ιιεσ; σε:

ιαωει εΒιιειιι: επειι:ιιε ιιιιιιιιρ εειιειιιιε, νει Βοοε

ιιιιιισιιιι όσο; σε: εεειιι€::παω οφ εΙι ιιι Ηπα,

οιίξιιιΒιιιιιιι :ιο ειιειι:ιιι,:1ιια οι ιιι ιιισ_ι (Σου ειδε

εΠ:ιιιιιι ιιιιιιιιιιι εΠιι: ριιιισιριιιιιι σου ιειι!ι:ει ιιιιιιιειι:

ω ιιειιιιιιιιι, νιιιιιιω ιιισιιεΕΙΞε ει» εΠειιΜ :Πει πιο

δ; ρισσιωξιι·ιιεσ ερω; βσιι(ε:ι. είι :οικω οιιιιιε:

ειιισιιιιιιπωιω;νει6ω :σε Γοιιιιι ?πιώ πιο

Βιιι:ιιι. 8ειιιι ει; μοβ; ιο ιιειιιιι ιιιιισιιειιι ιιιιιιΒιιιιε

ειιιο ιπιιιιιιι σέ ΔιιεισΑΤΜοισ€ ιειιιιιιω;ιιωιιιιιι

Δωιω.αριιιιιιιω σιιΒιιιιιιιιι. :Κω ιιιιιιιι ιιιιΠυι

επε&ιιι ο ιιιιισειιι είι ιιιι:ιοο οι ριιιωριμ σςξεξιι

ΜΜι "ο Μ» ριιιιι:ιριιι Η: ιιιι:ι€ο οι ιε:ιιιιιιι›ε:ι

ιιιιι Μ: ΠΠ ΒιιιιΙΙιιιιιιιιιισιιιι. Με: ιᾶιιιε σιιιςιιιει

ιΠιιιιι, :ισιι οιιίίιιιέστιειιιι:ιιι οι: ιΠοξΛι ν_ωιτι·ετι

Βωιιιωιιιιι ιισειιιιο, ειιιιι Π: σε: ιᾶΕ:ι:ι:ἑιιινιιιιιιι

απο ιιιι,ιιι μοι: σιιΒιιιιιιιιιο.Β ι|Ιἐ;ιΒι:ιιι :Η νεα

8: :πο ιιιι ιιιιιιέσ ιΠιιιιι _Ρισι:ι.3. 8ι επειιιιιι :Ποι

ιιιι :ει ιτε: ιιιιιιιειε: ιο ρειωιιιι ιιιοιιιιά:ι ιιιιιι:Ηιει

ιειιιειιι ιεΓρεᾶιιιιι ιιιιιιιοιιιι_ :κι ι!ιάειιι: ε ειιιιιι ιισιι

Μάσι: :Μέσι :είΡεθει'ι ιειιιιιοιιι: ή :ιειΓ:ιιιιι8 μια·

:ιιιάαειειεσ ιισιι ιιιΒιιι::ειι!ι:ει ιιι ιιιιιιξεο:ι.ρισιιε

οιιιιιε ριιιιι:ιριβ ιιιιιιιειιι ιεΔΙιτει :Με ιιι ιιιιιιιι,ειιι:

οι: ιειΙειιι ιειικάιι ισ ιΙΙιιἀ:ι:ιεὸ ειιιιιι Ρ:ιτειιιιιι

οι: ι·ει!ειιι ιείιιεᾶοιιι ει! ΐιιιιιιιι;οιιιι ιιιΒιιιι :ει!ι.

:οι ειΤε ιιι ιΠιι:ιόιο Ριιει ά πιο ιιιιιιιιιοι ιεπισιιι

ιείιιεθ.ιι·ιιι :κι $ιιιιιι.8.οιιιι ιιιιιιιιιιιτ ιΒιιι::ι :σε ιιι

ιιιιιω.ειΒιι ιι εΠειιιιι ιιιιιι.ιιι ιιιιιω :Πε ιιι ρειΓσιιιι

ιιιοιιιιᾶιιε οποιοι: ιεαιειιι ι·είρειειιιιιι ιιᾶ Πω Νε:

σκι ι·ιοιείι ωιιιωσιιι ιειιιε&ίι ιιό ιιιιιιιΔιε ὸεΐεᾶιι

ιοαΜάιίιιιι&ισιιιε.Νιιιιι ω: ιιιιιιιιι οιοικ: ειμαι.

ειιιιι ιι6 ιιοΠι: ιειιΙιτει ιιιιιιιειε,ιιιιι ιιι πιω σιιιιιι

ω. Ιιιιὸ ιοί:: ιειιιιι ιιιΒιιποι ιειιι:ει ειιιιιιιΒιιι: με ιι

@οι λ:ειιιιιιιο,:ϋιιι ιισιι ρσΠι: ι·ειιιιε ιιιιιιιιιιιε :Πε

ει! ιιιΡιιιΠι. Ε:: σα” σειιιιι:ι:ιιι;:Πειιιιιιιιι ειιιιιιιιιι

μι: :Ποιο ιιιιισιιειΒ αι;ιισιιι:Ξ πι:: :ιιιιι:ιειιι επερσΠε

ιιιιι:ιιι ιιιισιιειιι ιιισιιιι:ειιοι. Ν:ιιιι :μιὰ Μισο:

ιΠιι ιι·ιιιι:ει ιιιιιιιει:: ιιι ιειιιιιιιιιιιι , ιιειιειει ι:ιιΙι:ε:

Λι Πιο οιίιιιιΒιιι ; είι:ιι :ιεειιιειι: ιειιιι:ειιιιΒιιειε ιο

ν ιειιιιιιιίι , δι απ: ιι1εω ιειι.!ι:ει ει: Έσιιιιιιι:ει :ιι Πιο;

@οσοι :μιὰ :ιιιισιιε ιι:ειιιιει ιιιΒιιειετ πι :ειιΒιιιιιιιιι

8: οι:: ιιιειιι ιειιιι:ει8: ι:οιιιιαιι:ει ειι_ιιΙο,ἔει :εισ

ειειιι ιιιισιιειιι ρι·σιιιιι:ειει ίειρίιιιιι:οιισιι ε εσιι:ιο.

Ριιιιιιιιιι οιιιιειριιιιιι Ιιιιιιιιιε ιιιι:ιιιιι ιισ:ιιιιι.. 0

Βιι:ο 20 :οι ιιι·σρ:ιε:ιιι ιεια:ιιιιι ιιι ιιιιιιιιιι :ο

ίο:ιιι:ιΙιε ιιιισ ιιισάιιι:ει:ιι :ειιιιιιιιι ι ί:: :Ιιιιιιιθ:ιιιιι,

'πιο τιιιιαμειισ εόεειιιιι ιιγροίιιι6Μιι: ιειιιτιοιιιι

· ιείριειιΞ:ιε :ειιιιιιιιιιιι ,ριοἀιιᾶἰι,ίε:Ι Πιο ιιιιιιιιε Ρισ

μεσω εσιιιιι:ιιειιιι: ιιιιιροίιιιιιιι ρισιιιιιιε ια::ιιιιέ

Διιιιι ω οιοιιιι::έσιιιιιιΕκριι:ο. Κε!ιι:ισ άιιιιιιιι ιιοιι

ισιιιιιι Μο:: ισιιιιιιιιιιιιιι μπει ιεΙα:ισιιιι :ειιιἱειειι

:ιι έειιιιιιιιι ρισειιιι&ιι ι ουσ Ριειο ιιίιιιιιιΙιιιιιιβω

:ιοιιι οιποιειιιιι. οι: ιισιι οοιιΠιιιιιιιιι (ιιιιιιοΒιιιίρε:

Β ΓιιιιιιΠειιι,6: ιιιεό:ιιιιιιιειιιιΙε ιιι:ειι ΤιιρροΗ:σ, οι:

σολ ι:ι:ισ:ιε ι·ειιισιιι!ε: ιιιιιίιίιειι:ι8 8: ρει·ιοιιι.ιιιιιιι

στα.: Μ! σε ΜΒ:: ιιειίεάισιιειιι νιι:ιι:ιε οι :ισ

:ειιιιε εσιιΠιιιιειιιιε ιιιΡΡοιιιιι ρισειιιιο ιατειιιιε1ίι ω

. ιιιοι;ιιιι':ειιδιιοι ιιιειιι ιιιιιιισίι:ιι ιιι:ι:α Γε: ιιιιοιιι0ιιο

ιιΕιιιιιιιι:ιι ι·ειιι:ισιιι ιιιιίεειιιι.Κειιιιο Έιμι: ιιιιιιιιιι

:ο οπωιιιι :Δύο ρισιιιιιειιιιι,ιισ:ι ν: ιειροιι6ε: ιι:

ιιιιιοιιι οικιιιειιιιι. ω: ωωιιιειιιι ::ιειι:2,ίειι ν: "Β

μισο:: νι::ιι:ι δι

ιιιιιΙΞειιιι. ω! :οιιιιιιιιι :πο ιι:ειιάιιιιιι -ΑΠ:::ιο ει:

Τόνι. -Ισ μ.σε

  

:πιο εζιιιιιιιιιαι:ιιια :ως Ποιοι ευιι:ιρτοιιιι&ιιιΞι ει».

ροτειιιιι: ιοι·ιιιάιιιο απο οιιιιιιε

ειριιι::ι.$οιει ιιιιιειιι σισιιιιειιι: ιεΙ:ιιιιιιι ιιιιιωεωωι .

@ω ιι :ειιιιιιιο Ριοι.ιιιθο ισ ιιιιιιιιιε ι σερ ίσια

ρισσιιε::ιι ιειιιιιιιιι ω: ιιιιιιειριιι και: ιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιισεειΕοιιιιοι,ίει!. Π2ιςΠΗ5 ιιι;ιτιιιειιιιιειιωιωτ κι;

ριει:τξιιιιιιιιιιιι :πο ιιέι:ι·ι, ω” ιιιιιΓεσιιιιιιι Ριο

οιι&5οιιειιι,είιωιιιαιειι ν: Ρ:ιιιι:ζιιιιιιιι ι:ιεσειι: :ι:ισ·-ε
σε ρισεειιει·ε ιιιιιιιι. ” _ .Β _. _ _

Οσιιιιιιιι. δι ιιιτιοαΒΓσιιιιιι, 8: ιιοιι ιεΐιιειΕιιιιιιι -ι

επειρο:ειι:ιιι ρ:σόι.ι&ιιιιι ω ιιιιιιι , ιισιι εΙΤε:;ιιε. 0οπ/ιτ8ζ
ιεΠιι:ιε ιριιι:ιο ι&ιιιιι. οι Ριι:ιε ιιιιιισιιιμοιο. ι

εειιιιιιιιι 5ιιι:ι:ιιιιι 8.ΟσιιΓεσιιι ει: Έαιιιιιιι,8ε :οικω ,

Εσιιι:.8ε Ριιιιεει ειεσ.8εσιιεηιισΒ.ίι :πιο ιιιιιιιιιι:ο. ν

απ: ρισιιιι&ιιιιι θμιιιιιιι δ. ειι.Γοιιι _ρειειιιι:ει:ε δ:

ΗΙιιιιισιιε :ειιιιιιιιι:α εόίιι:οε:ε: Γιιθιειειιε ρ:ιιιι:ιριιΞ

ιιισιιιιάιιιιιώ $ιιιιι:ιιε 8. ΙΒιιιιι ιιεεεΠιιιιι ιισιι ε1Ι`ε:

1βιιιιιισ ιιάιιιο. Πει ::ιτ0ιιιι5 Επι: ιωτιωι ειι,οιια.ι

:ειιιιχεσιιΠιιιιειε :πιο ιιισειιιιιιιιι ιισ:ειι:ι.ιιιι κι
ιιιι&ιιιιιιι $ριιιιιιιδ.Ν.ιιιι ιιιιο ιεσιιιιι.ιιι:ιιι ι :πρ

:ειιι_ιιιιιι ρισιιιιιιὲ ρισιιιι&ιιιιιιι,ιει:ισ ιιισοιιο:ιιιι,8ε

Με ιιιιιιιιιβισ ιιι:ει ιριιιιι δ::ειιιιιιιιι ρι·σιιιιεειμ

ειιιιιιιιιφε ιιιισ ιιιισειειιιιι: με: :ιι:ισιιειιι ιιΒΙσιιιιιιοι·

ν: ρε: :ιι:ιο:ισιιι ριοιιιιεειισιιδιι μ:: ρι:ειιιι:ιιιειιι δ.:

ειιιιισιω,ιι ρε: :κισσα ιιιιιιιιΒιιειι:!ι ιειΒο.

.Φ

14¦.

σωιιω ι.8ι ίσια ιεΙιτισ ιιι ιιιιιιιιιιι Ρ:σιιιιι:ειε:,ιιο - η:

3. ιιεε Γιιιιο.ι·ε:ιιι Διίε:ιιιιειι εειιειιιιισιιι: νιιιιιι, σε

Ρισειι1ιωιι ιιι:ε:ιιιησιιιιι Μ:: όειιιιιιι:ιιι επ :ιιιιειίο Δ

:ποσο ρισεεσειιιιι ιιι:εΠε6ιιιι6ε νσιιιιιιιιιι. Χάρι

Με. σωσει ι: σε!. ΝιιιιΊιι:ει Ειιιιιεριοιιοειι:οι ὰ
Ριι:ιε ισιιοιιειιιιιιιιι ιι.ιιει·ιιι::ι:ιε 8ι δριιιι. δ.ιι .Έρικ

τοι: ::ι:ισιιε ίοΙιιιι Γρι::ι:ισιιιε Αώου, :Μισο ιιιιιιειι

ειι_ιιιιιι Ρωεωει ισ ιιι:εΙΙεέιιιΣ 8ι 8ριι·ι. 3. ὰ νομο,

:Με νιἔι ώιιιι.ιιιιεα:ισιιιι ι ιιιισιι€: που: Μια: Μει

τιιι· Βι

ερωι. δ. ΐοι:ιιιινσιι?ι:α:ε ν: Αιιισι, 8: ιισιιιι ν:ιιιι(- Α

μ ιιι::Πε&ιι οι: νου: δ: Βειιιιιιιιι Ρει::ιι οι

ω08:=τιιι ι. οιιὸει ?Μαι Βιιιειιι:ε:ιιι ιιι:εΠεόιιη (ΜΜΜ

δριιιι. δ. ΐριιιιια:ιιι νοιιιιι:ιιτε :Μι πι: ι:ιιιιιωωιξ Ραμ” ι

ρισεειι€ιε: ει μι:ειιιι:.ι:ε , ιιιει Γριιιιιισιιε ιι6:ιιιιι,

μ οιιὸιι Νοέ νι οιιΒιιιι: ιιισι:εσε:ε: ν: νειιιιιιιι,

διιιιι:. δ. ν: Λιιιοτ. ασια ιιιοεε:ιειε νι σιιΒιιιιε ν:

νει·σιιιιι, εΠ: ιιισεεειειε ν: ι:ιιιιι:ιιι:ι:ιιω ιειιιιιιιιιιιι

ιιιιεΗεά:ισιιιιι ρισεε:ιειε νειὸ νι σιιΒιιιιε ν: Αιτιο

ιειιι , :Η Ρι οεει!ειε δ: ιιιιιιιειιιιιιιιιι έειιιιιιιιιιιι νσέ

Ιι:ισιιιέ. 8εει :επι Ε'ιιιιιι, σοι 8Ριιιι, 3. Ρισεε:Ιιι ν:

ιιιιι1ιειιιιιιι.ιιτειιιιιιιιιι ισιιιιι :σιιι·ιεια:ιε :ειιι:ιιια;

ει·εσ σε: :Πε ιιισεειιι: ν: ν:: ιι σε: Με Θ: Αιιιοι.

ι6ὶ

Βε.ΐΔ

εμε. Κιι:ιο: ιιι σιισιιιιε: ιιιιιιειιιιο,8ι ριει:ιιιιιθ :ιιιιι- ΗΜ» :ΜΕ

ιισ,ιι6 ίσιο ιιι:5.ιι άεσει_ιιιτιο ρ:σιιιι&ιιιιι,ιΕ·ά ειιιιιι ΜΜιιιι"

ιιιισιιιιιικι

ίιιιιιι: νιιιιιιι ριιιι,ειιιιιιιιι ;ιιιωσιιιιι6. ·(1ιιιιιε ιιιιιιει-βϋ"Μύ

ιιιιιιιι 8ειιειιι:ιιιιι ιισιι Γοιίιιιι ικα: ιι.ιιιιιιιιι ιιισιιιι-_

αει: ωΡροοιι,ιω ::ιαιιι εδιιιοιιιειιιιιιιιιιι_ Βοιωτια.

νει 4°ρωιιις.ιι ιιι ειειι:ιιι νει ιιιιιιιειιεύ,ν: ιτι οι

πιο. Π: Με μιιιιειριιιιιι εοιιειιι:ιιι6 ιτι οιιιιιιι: ω»

Φωι:ιώ ΦΟΦΦ"Πι94ϊιω!πι ιια:ιιι8 οι:: ιιι:εΠε&ιο

Μπι» ή “ή” Μ'πήιωθ ρισιιιιάιιε ιεειιιι: ειιι:ιόίι

ιιιιΙι:ιιιιιιιειιι , και ιιιι:ιιιιιι€ , οιιζιιι ιιιιειιιισιιιιΙειιι

Ριιωρη ΐειιε:δ.ιιι. διιιιιιιτει ιιιιιιειριιι Γριιιιιιιιιι:ιι

ιισιι ιιιιρε Μ: ισιιιιιι ρι·ιιιειιιιιι ιιισἀιιᾶιιιιιιιι, Τα! οι

:Μπι ε6ιιιιιιιιειι:ιιιιι,οιιοιι_εΠ εμε ισιιιιιιιιω ειιιιιε

ι:ειιιιιιιιι: ιιιιι·ι:ιιι ιεειιιι: εδ.:ιειιι ιιιιιιιο.πι ρ::ιιεἰριἱ

ιριιιιιιιι5,8ι Ποιοι νι:ειε ιιιειιιισιισιιέ π! σιιιε&ίι να.

Ιιιιι!ε.Ρι:ειιιι::ιι ειιιιιιιειι :ο :μισά :Η ιιιιιιιιι Μοσ

οι:: οπο:: ιιιιιιιιξ,ιιιιωειιιι:ιι ιιισιιιιιειι: ιιι:εΙ1ι8ειι

ιεάιιιιιιιι μιιισει ε μια” ορειιι:ισ ιιιιιιιιιε ιιι:εΠε

Βουβή: ιιιοιιιοερισειιιεΕάσ Ιινιισιιι.ιιιο Υειιιι,νι

Β ι: 2 μι;

ΜΜΜ.

  



τι ΜΜΜ.

53ο

1

Βῇιιιττ .Χ Χ ΙΙΙ. Βεροτειιιτισμοάοδττα4·0τατωταπι Ροαβτιατατιι.

τοττι ρι·οτ:τιιάδητι Ρετ το ττττ ι:όιιιιιτιτσιτ ηιιτιιι·δ. ιττιιτ- ἰητειιίἱιιὁ οιτιιτιττ , τττητιτ τοηττιιττ οετοιιττιιιἔ ντττιιι.ττ- $τι!τωτιτ- ω·

τπτ νι τ`οττιιιττιττ τητεττιμητΕ.8τωττττετ ττιττειιτο ιι&τ- τετ ττττοιιοι τιεττοάτοιιτι τι:τατιιιιι. Ατοτ τω: τηοετο @Η @ΠΝΓ

ω, οι: :τι φοιτ τα π. ΡτοΡή;τειι τιοτιιτο τττιιἱηΩ, τω·

τιιαττιιτΞ τηοιττ·ττοιτ ντττο ιττιιττιίτ,οιιοττ :Β τ.. οροπ

ττο ηι.τιττα ττττι:ττο&ιτιττη τιτοιιε ιιττ€ο τιτοττιιτ:τ·ιιττο

τιγροττιιτττη δρττιτίιι τι τττττι ρτοὸιιὰἰοηἱι Ρετ το “Η

· τοιιιιιιιιιιτωτ τιιτιιτιτττ ιττιττηιτ,νττοττηττττοι νοττη

τετη ι ηιιιτι το ιιιτιττιτη τότηιιτττοιτιιι· ντοττ3ττττι τω.

τοπια ρτοττιιθτ.8 , φοιτ ιιτιιιιοιττιτθ τ110ττττιτ:ατιιτ στ:

τρία τετ:ιττ0η0 ροττ.οητ ρτοττιιοετττττττ ιτὲ ριιτττιιτ

απο ττητηιιιττιτΕ: ττιοἀττἱοιτιιτ τοΐίιτη τητοτττεττο , ὰ

ΐοττ:ιττοτιο ι&τι.ιἔ τοτίι ντττ:: @τα τη τιιτιττιπι ιιᾶιιι

ττιιιιιωτιιττΞ ι:οσιτηιιτιττ8ητιιτ τι τοι·ιιιιτττ οττεΞητι,

Λτιιιιτ ε: τη: μποτ τη! τιιιΒιιται μοβ. οσοι μο

τοττετιι ι ριιιιιτηττιτο , δε τρττειττοιιὶ τιοιι τοττττ , οιιτη

τω μι· το ?Μια ο οι δρττττιιι δ. ρτοοειταητ τι τικ

ιετττάτ:ιτ τι νοτιιττττιττ, τι ο ρτο8ττη0Ρττη0τρτο τοπι

, . ττιιιητοιιττιιο , ιιττ:μιο τόσο τττιιιιι ντ ντττιιιτη , “τα τι

Ατηοι, 8: Μπιτ: ντττιττἱτυς. Εοετι:τητττιο τηοττο ετ”

ττθη:ιτιιτ τ:τττττττικη Βοηοιηττοιιτιντιτιιι ,οτ ρωτά

ττοιτττ τττττττττι , Ήττα! ροτττττττιιιπι ηιεότιτυτ και

ιττττοτΕττιι ρτττττ:τρτιιτη οοτητητιηττιττιιιιτη ο νι :οτι

τω ει: τῇ». ττοετιιιττιτ._Γατοί.

τι. οτῇάιι 2.8τ τοτι Ρτορττοττασ τττιττιιιτΠτιττιττο Ριο

ττιιτιιηιττ , τιοιι τιτιιιτοττιτ κοιιιτττ:ιτ τττιιτηιιτιιτη ραι

τ0ι13τ°ιιτΙΜ τιιτη τττιτι ττ:τιιιτο τοττιιστωτττ ρετΓοᾶτοι

τετιιττοηε ηοη Ριοττιι0έτο, @Με Μπιτ δ: ΗΜ: στ

τοητ Ρτι·τοόττοττι δρτιτττι δ. τιιιτ τοιιττττιιττιιτ τοτατιο

ττε τιοιι τιτοιττιόττττΞι. Ττιτη τιοιι τοττιττο ρτοιιιιοσηι,

:Μπιτ τοτιτττιοττ τοτ.τττοηιιτη ρτοττιιττηττιιτι: Για! τιοιι

ιιοτιιτι τοηττηετε τττιιιι τ”οι·τιτοτ-ττετ; ετΒο ετιιττττιιιοτ:

@τοι τετιττο ρτοιτττττο9 ρτ:τττι9:τοτ είτ Ρτοιττω,

ΜΦ. τ. τιτοιιο :τοσο ρτττοηο εκ Με εοητττ στὸ.. Βετο. τ. ττοτ;

τιμ, "Βετο ·Ατιττ·τοτει 2. τι:ιιτ. ετιιτ ττοοι:τιτ Μπιτο

τιι:ε τττιιιιιτιι ριιτττιιΙττετ τ.τττετη οοηε:ιιττετε πιτ Ριο

”· ιτιιέΙτοη6 ρτττοηει·ιιιηι τι. Νσοιιτ τι Με εττττιι:ιιττι

ΜΒ” η τι: ττ1ιτητ.ιηιτ5 είτε Αιιτττοτοτ Ρώτα ττητ.τιιτη οιιτι τη

τοττῖ τιιητ.ητιττιττι τ.ττιιττιο ιιττ τω:: ιττιιιιέ τιτττι:0:τοττο

τη Ρεττοττ5 ρτοοιιοττιτο , ειιτη τιιιτι τιοιι ι:ττ το διάο

τττά Ρτοὁιιᾶιη ς1ιτιιιτη Ρωττττετ Ρτοιτιιοτητοι: τιιτη

ντττιιτοτιτοκτητο ρτοττττότ:.ιιιτ, ττηὸ τιιτη τιτοττιι&το

τη: Φιξ απο οιιἐ τιό ετ! τη ροττοιιἐ ρτοτττιάι.Ττιπι

Με τοοιιητττΣιτιι τ:οηοφτίι τιτρτττ:ττιιτη τηιτοτειιι ρα

ἐτ%οηοιη ττττττ ρι:τΓοητιτττιτ Ριτττι, οιιτι:ττττητττιτττττ

τ:οτιιΡετττ ότι τ Γειά τιοητιοτττ :Ποιο αττο, οιιὲτη

τιι:ττοηετττοτει τη ΒΕ διιττττττε δ. οιιττιιιι οτττηττιιτι

τω· τόμτττ ότι: ιο τιττο, 8: τιοιι ρώτα είτε ὰ το. Νοτη

ακτη ριτττιιιι ιιιιιτοτ :Η Ροττο&το τιοτπτο τη ἐ ο,

ιιιι:ιττι τι:ιτιοτο οττο τι τω” τιιιτι τηιτιοτο οττ-ι: ὰ Γι: ιι!

ττττ ηἔιτιιτιἰι τοττηΡτττοττ:τιι ττιτᾶιιιἔετη πιτ τιοτττᾶτο

τττιτη τη τι:ττοτ τι:: τι:ι:τη ιιιιτη οι·ιητι ττειτοττι τιοη
ττττττ τι:ιτΕ:το απο ιτιι:ιττο 33 τη οιττητιιτιι τιιτιτ. Ρο

τετ 8τ Πτι” μπει· τιιορττετιτοι ροττοηττΙτι, τιιτιετιτ

εττιιιιι τετοττιι2τ1ι , τιτττιρο ι:οτιιιηιιητιτι ττιιτιιτιοηετη,

φωτ τιοιι τ12τιιττ $ρττττιιι 5. τττιτ ττιητιιτη τιιιτιστ Ριο

",_ τιττετιιττ:τη ροττοοιιτοτη ττιτι·ι.ττοητι ριτττιιοι Κοττι..ι,

ιιι: 4. _ιττιιιτιτττιτ τττιιττιατιιιιι Ρεττοιιιτιιτη ιιττ Γροέτ:ιττιττι ρο

ητ:τ οιτρτττττοι ιττιττιταιιτ ώι:ορτιιι_ οσοι ντ τιιιιτα:τη

τττττ:τητ3ΣΟ ττιτροιτιτιτ,ιιιιτιι ττοιτηιτιῖ σο: ροττοιιι ρτο

Ιτ9.”τω, ιτιιι:οτιιττττττ ροτίτάτοτοτη τ:οτιτοριιι,οιιιιτη μει·τοιτι

ιιτρττωττιτι τιοιι ρτοοιια:ητ και Ρετιτ8 τότηιτιιι τιιη τιιΡΙιοττοι

Μ? :ιτιιτιι τιιτρττοττοι , οιιοι στ τττιιττιστιηροττιητ. @στο

@τα τττι.τττιστ Ρ:ττοΜ ιττιιττιιτ ττιστιιιτττ ττττηττιττττ:τ

ιιιττιτΞ, τη ι1τιΞ οιιἱἀιτἰτειιἱιιὁ τοττιιετιιιιτ 01118188 μι·

τοᾶτοιιτι :ετη τττιττττο , τιιιὸτη τττιτοτιιτο , τιιτοτττιετ

Βιοττ-οτιιι «Πάτοι ιιιτιοτιο τρττιιτι τιιιττιτττ=,οιιιιτη άτω

ττιιτττετ ττιστικτττ οότττιστο ττττοιι:ιε ρττττᾶτοηει το·

τοττιιιιτητοητιτιέτ ουτε οτηητι ρτττοάτοηει τετιιττιτο

οοτιΩττιιτιιιτ τττιτιι τηττιιτἱττὲοττττᾶτῖ. Ρι·εττται τητ

ιταιτι Ριιττώτοιισε τεταττιιηέντιατιιιαο; Ροττοτιτι τω.

η_

?ΜΜΜ .ο

Μι #. απο,

”»σ ,ι

τ

τ

τιιτο6ττιιαιτ τιτατιττιιιι ντττιιιττττττττιιτιι τοτιττικτιιτο ~τιιτ €ττοω φοιτ! ιττττττωτττττττττω;οητατη πω;

τιιτιιιιτιιτ ιτοιιτιτττιτ τττιιττιιιτιιτη ροττοττετιι «μια οιιἰττ-β"' ·

ττιιτ‹τ τοιιττηττ ντια ροττοτιιι οόττττοτττ τι: τοττοιι2,τοιτι

ττιττηττιιἐ τοττηιιτττττ, οιιλτιι ακούστε νιττιιττττετ ιιι

ηιτιιτο ττττιτττϋ, ιιιιιτη πετηται; ριτττοττει τττζηττιττ

τετ ιτττωτιττ. οοηΒτ.Ριτττεφοτατοτττώ Δ°8“|Ιο ηοτι "_ ·

τττοττὸ ττοτοητ νποπι Ρτττοτιιιιιι τττιιττηιιιι “το ιτιιιιιι- οιιτττωτι.

Μη ιιτττι·τ, νετίιιιι τττιιιιι τιοιι ρτιιι μιττοθ:τοητε τοπ

ττηετε _ντιοτη τιεττοτιιτη , τριτη τεττιιιιιιι οτητττι σ

τω. τ·τοτ ΒιιτΩτ1ι τοι·τηαιττ τιοιι ται τιιτοττε το

τιιτοηΒ ρτ8εἱιὲ; τη εηττη ρτιιι Ρετ ιι&τοτιτι τότττιετιτ

οτιιηοι ρτττοττο τττηιιτ,οιιιιτη τἱτιΒιιτη ριιττοτιε μι: το

ττττιτττωεω τιττοτττι ηιτιιτς,ττι οιιθ. δ! ττιτττιτὶιιὲ,8τ τιτ

ττητἰιιὁ τ:οιιττηετιιτοιητιτηκττο6τισηοι Ματια, τι Ι __

ττωτττιιτιιττιτττΒοηε βρώ. ?που τι! τ. ρτοτι.ττττιιτττι "άτυπο τι.

ρτοάτιοττιε :Η ρτττΕιΣτ:τοτ τιοιι ρτοττιιι:ετιι τοι:τιητττιιι:ι

οοηι:ερτιτττι τιτρΙτετιιιτη.οοητοττο; Γει:ιττττττιτη “ΡΜ

ι:ττι.ιτη δττηιΡττοτττιτο τιιηιιτ ,οποιο ετττηττοτττετ Με

οτιιιτττ, τιτιεο: ιιιιτιι ντ Πε αυτι ηατιιτο τοτε ττητιττοττθ

τηι:τιττ.τττ εττέ Ροτττᾶἰοτιτε τετιιττιιιι , τοττι ττ1ιοτιτττιξ

τοττιιιιτττιττ, τιιιθτη τκττηττιιὲ ντττιιιττιι:τ. Δε! :.'τττ· τ

8ο, τιιτοττοιιοτη Ρτοτττιτ:τητοπι :οητττιετο ρτοτττιοτη

τ:τπτη, που τοττηιτττττ, τιτιοικ τττιιτιοητττ , οι τοπικ·

το 86 ετιιιτττιτττιτττ·. _

οτῇσιτι 2ο 8ι τοϋ τιιτιιτο τη ιττιιτητε τιτοιτιιατττό Ή

τετιιιετι:τιιτ , ρτοοττΠοιιοτη τττιιτιιιτιιι1ι ι:ιεττοιιιτιιπι

τιοιι ότι: ντιτιιοτ:τιιτι , Κιτ υοιιτιιττιττι οοιιττι σωηε;

Ποθτ. Κετρ.ηοσ.τετιιιτ Αι! ντιτιιοι:ετη οηττη τιτοτοτἔ

ττοιιοτη Γιιττττ:ττ , ντ τοττιιτηηι ρτοιτττι&τιτ τη τττητττι ε:

νητιτοοιιι ρτοττιιτεηττ τιττοηει:οτηπιιιητοιττοητη νι

ι:ιιτιιι ρτττῖτητ ιττιιτητιιιτοάιι&ι ιτ:τ:τρττ ιι.ιιιιτιιτη ιιι.

τττι·ιτη ριτττοηε ρτοιττιωητττ, τη:: ικττοιιτι τιτοττττ6τη

τη Μπιτ τοητι ετ! νηττιοοιι(Ρτοιιτιστηττ ι:ιττοτιτ: πω.

ττοτττι , ουσ τιτοιττιτττιιτ , :τι τιττοιιτι τιποτε , τμ.

τοηττιτιιοοττιιηιιητι:ιτιιτ·. Φτάστε: τι. Ρτορττεττιι τῶι. τι ·

τττιτι τητττατει ττ·τιι6ττοτ τιτοτιττετιττ τιιιτττιττττιιττ τω» αφ,το:: ιιτ τιστ: τιοιι τττ "πιο ρτηττιιατητττ,τοττ τ”οτει τητα

τι τ”ρεοττται: ετΒιι Με τη ιττιιτητι απο μα! τ.ιι:6.ττ "τι

Ρτορττεται 1°ττετττι:ι)τοιτ τοτε ιιττττττι τιοΓοΙιιτι.Κετ`Ρ.τ,

ητο.τητ.ντ ι:ότττιτα τιιιτοτο ττττιτττττιιττηο οποιο μο

ρτ·τετιτοτ τηττττιτιτιιτττω, ι·ι:τιι00τιτοτ τη νηοιηιττιιτιτιτο

ρτοττιιᾶο, τιοιι ηό ττ:τιιοΕτ τη :τησ τητττιιττ:τιιο ετιιτιττττι

ττιτοτττ.αμ τη:ιτοτ τἱιιιττιτιιττο τιττιϊιττ· οτοιιτηττο τιοιι

ροτιεττ,ιιιι5. εκ νττ·τιιτο τηιττιιτιττι:ιτι νηιιιι οΒοτιττε τω.

τη”. τω τττι:ότιιτιι ιττττηττ:τητο , φοτο τω» τητττιιτ..

τ:τιιιιττι ιιτττττιιι ιεττιτττι Κτττι. α. Με. αιτίες. :Ντι

ιιΒοηε οκτώ τιιτΙ·ιοτέτετ ιιττττηΒιιττιιτι τοττηττιο μοι

ιτιιοεηττο ρτ:τ τοτιιη τιιτιο·τοι:ιι τρικτττοετιι3 9τιχ· ε”

τττηθ:το ετΤετττττιττετττοττηττητο ρτοττιιτοηττ. Α8οτιι

νττο άτιιτιιιιτη τιοιι ητττ ΡτοΡττετιιτο τοτειττιιἐ τττττττι

Βιιττιττ ὁ τοττττττιο ρτοττττωηιτο μικρο :ιττώ (τι @Η

εοηττ:τττιτ ροτεττ:, τα το.ττοηε Ρτοττττττ:τιτττι

οτιτττει τ18τ Ει:τηττο, τιοιι τττεττι, ιιτΓι:τ τιττο μια κ

ττιιι:Ξτττ τη τττιιτητι.οτ τι :ο ητττοιιτι οτητιτιτ Ροττττιτ· ατο τι

ττιιττι τη να!» τιοιι εοεηο ι:οτι:τιιτ ητττιτ:τρτιιττι μι).

ᾶιιᾶἱιιιῖ τπτ τηττιι;τιιιτιτιο τ:σΒιιοττ:ττιιτ τ”οι·ηιτιτττετ το

τοττο οι ττττηττο. Οοητ:ι. το! τιιητιτ οοιτηοτ”τ:ττιιτ τω· Φωτ"

τηιιτττττ τη νι ι:οιμτττοητι οτητιτϋ ροτΠτιτττι1 τη ντ:τ- .

τυο _ φοιτ ηττι:τττ2ιττιΈτττ πιτ Ρτοτττι5τιοηετη ροτΠτιτ

Μ: Μουτ τι ε:ιτη τι τττττττι τιετ:τττιι·τι οττ6ιτι,ηοτι το.

ΜΗ

τω;

τιττοττεττιιτ ι:6τττι οι,οιις στο ιδριστιοιιτττιτιο [αμε. Κτττι. Ν!

ιιιιτς.τ`το.Αττ ρι·οτι. ηειτο,ειτ νι τοΒητττοητε οτιιητιιτη

ττἱτιτττιῖ τη ντττιο τοεηοτττ τοϋ τ:ττοτιττ5,. τω τιοιι. 4άω»·

τ. νοτ4 ετ! τηατοτ, τιιιιηττο οοιξηιτιο αυτ; εττ :ιτι

τττιᾶἱιιι , δ: τιιτιοττιτ· οτι· τοϋ. το8ητ:τηη€ ττττάτιι;

στη πιο, ιιιιέιτο οττ τιιτιιτττιιι , 8τ ττιτιοτιιτὸ ρττοτἱ

ρω τητιιτττοη6 ττιττιιι αυτη τη θ: οικω οτι τ:οΒιιτττ0

ῦττἰη τι:,ντ σαιτ: οιηηΐι ροΠἱ τττιτΞ. τιέ τυπο ρτησ

Π'λώ αιω?τ τ” ΜΙΜτ φωτιά 0ιητιτα ΜΜΜηπα”.

_ “ τττττωτ



Βιβ. ΧΧ! ΙΙ, ΙΩπροτοτύπροέαέΐέπο[Βἰπἰιιιιταοι ΡεήιικοταΜ.' Η δ, τ

τούτο· μι-Ειοτιο τοοπΕτιιτπτ πι! -νουιο τοπιο;; πο π!ι- [Με ροτεπτιπ ρτοτιπέτιπιι το απο. Και” οπο. (το,
- Μ , δ! ΜΙΗΜΙε 'Η ή ΡΗ9το Δροπ€ττπτἱοοι5ιΓι1ΡρΟοἰ· ώ Αορτοο. τ:0πι:οδό. ιοπὶοτο , οποσ τοπια. οπποπο

τ , , του: ροοετττιτπ €πι1Γοιοίτοττοοτ10πό ίποοιτοπι ροττο- !;οττοιοι (πιο πωπω ,,,,,,,,,, , ν; “πιτ “:τω]τω5,

" Η &ιοποιο ιιοτίιτ οπο, ν: βρώ το. Απο.
› 4 ώ '^

το , 0!ιοτιετ π. οι Μο ι·ο!.ιτιο εΙΤοτ ρισάττιδτιιιιι οι! Μ» ωτττ:ι. Ν;ι_το πιο: οι ιποτι::ιτιο, οι ρτοοποιοιΙιε ρισ

ττ%τοοιιττοτπτ ροττοθ:ιοτοπι τοκ ροτοοτἱπτο ριοι1π- οπᾶιοπο νιοι!ι πιο φωτο ρτιοοτριπιιι ρτοοπτοο55

έτιποιοπο απο , οπο. πω: το! Μι οἱπιπιι ι:ΗΕοτιο, απο· ττοιιτπτ ,οι ρτοάποιοιΠε ειδτιοπο απαιτώ οι:

ιπτ α&οοριττπε , ιπϋπιτπε το τοτᾶ |ιιτιτιιιι!ιπο ποιοι τη ιρ!ποι ρτιποιριιιοι ριοάιτοτοτ, οποίοι, Ροτιοπιι

Ροπτο βοιωτια ρτοι!πέτιπο αἱ Μια , οπο πως οι ·

πιο ττΙοποιοΕπιτπιπ υπο τοπτϋπι @τιποτα Ηοε απ· Δ &ἰοπιῖ , οπο: οι ρεττπ&ιοτ οπο!ἰοετ καποια ωτ

· τ απο Μοτο; οί!:οποπαροττοότιο ροττοτιπι ὸοἴππτἰτπτ ι ροτοο; 8οπίοι!οιοιππτ :οποιο ροτειιττι ρτοοποοτο

οι: ρ:τίξᾶἱοπο τοτπιἱοι ;-τοτπιιοπ: ροτοπτζφ ρτοτἱιι- ποπ ροτοΙὶ: υΠπτο :ια:ιτ!επε τ:οτροτοποι, ρτατετ πιο

έϋπο ή ίπττπ ο!! ροτίοάιοτ τοττιιιοοροτοπτιπ ρτο- οπο |οοιΙειο, απο. το, Μοπο ο: :ο , οπο , οικω

ι!πέτιπε πι! πιατα πιο π. οι ιικτοιιτπε,Μο οι·επτπετ πο τττιπιπι πιιοοπτάιπετίποι ρτοάπι:ΜΙιτιιτειο, ποπ

Κοίρ. ποιο Γοοποι.- Αιι τι οπο!» ποοο, Γο!πιο το!» ο Γοοπτιπτ, οποσ! τοττπιππε ιιορετίτδτιοτ εοπτιποτί

τιοποιο οπο ροτοπτιπτο Ρτοὸπᾶἰιιτο οτ! ιοτιο;ρ_τοπτ απο» Γπο ροτττ&ιοττ ε πορτοιιιτΙο , οπὸι1 ροπ·:πτοι

ροτοπτίπ ρτοόπωπα πιο!οι!ιτοτταπ: ρτιπετριιι τοιο- ρτοοπέτιπο. τιττποπι ροτίτττιοτιτ ρτοοιιι:οτε ροΙΕτ

τοππιτπτΕπιιιιο;ντ θα αποφ ιοοιιιιιιτ ιρΓποι ι:1Τοοτι.ιιο · τοτιοιππιο ιτορετΓοιΕτίοτειο, οπο Ροιειο Ιιιιτιοτ τοπ..

9,,_ τοτἑ|οτιτιιοἰποιὶισ ροττΕ&ιοπιτ.Οοιοτπιο Ιοοιιτο- ι1ππι ρτοοπωιιιΗ απαιπτέι ποτοτιοιοιιτππι , οποιο

υιον”. το άο οο ροτοπτιο ρτοᾶπᾶιπἐ ρτοοιΙο οοπτ:ορτιτ ρτο- ττποΓοτειιτ ποπ ροτοίτ.

2°ίω· Ι"° τἱπᾶἱπἰ·, ποπ οοπίτοοτιτο ρττπι:ιρίο οόιοποίοετιπο, Οὐῇ:ἱι:. δ. δι το!ιιτιο το ρτἱποἱρἱίι ρτοτιποοπ

*Θα οποιΙ οπποτιοΙιτοτιποτιτάιτ, ο6οοπο τοοππάιιιτι Μπι; ιιι ιο οἱπἰοἱτ , Ριι.τετ οι ?Με οΠ`οπτ απο,οοο νοπιο

οιιριτι:ιττ10,ροτίσθττοτοπι “Το ροττοτι:ιΦ Ρτ0οπ&ι- ρτἱποἰρππτο τοΓρτᾶπ 8ρἰτἰτί`ιε 8, οοπττει Ηττα οι

οπο: @ά πιο: , οπο οερ!ιοιτο οι. ιτοττιτάιπτο ίιοροπ ΟοοοιΙοι,ρτω!εττιιο Μουτ. οι @στο Επειιιιο ο. νοι

το: ι6τοιο οποιο: ιοθπιτπτο ιο ποιοι οποιοι: ροτίο άσσο Μπότα, $ριτιτιιπι 8. στ: Ροττο 8ο Ρι!ιο τοπ

ᾶἱοπἱτιροτοπτἱπ πιο ρτοππέτιπτι πο! Μπιτ ποιοτ- 98477! πό που ρτ!ιισούο καποιοι· ρτοοοι!πτο. Κι:ΐρ:

ποιο τ:ιοτϋιο !ιοροττιιτ τοοπιτπιο ροι·ίο6τιοπτοι _ἰο· τοτε, Βο- Π2.τ1ιΡ8.ΕΕΓ8Ε ?Ντικ Γοιιτ νοι3 ρτιοι:ιριπιο

Βοιιιιτοοπττι ΜΜΜ. Μουτ: οι οτι , οποττ τοτιοιπιιτ $ριτιτπε 8. τιιτιοπο τοπιο Γριτοτιοπιτ εδώτα ιο ν

° ρι·οοποιοι!ιτ πο πατα τοιο:ιαΙιτοτ ίπιτιρτιττ ο!! Μοτο τττοοπτ ιππιπιθοιΙττετ τπἱίτοπτἰε. Νοπ ο. ρτοπιπι

Μάο; τοιιοιιιτπε πιο ρτοοποιοιΙιε πι! απο Γποτ στο· :πιο ρτοκιιοο $ρἱτὶτπιπ ρω· ριιτττπιτιιτοιο οι πιο·

_ πιο. ρωοπιιο. (ιο-ε Ποπ ιο το Ποτ ροι·ίε&ιοτ τοκοι·- τιοποιο, τω ρω ΐριτιιτιοποπτ ιιδ:ιπποι , οπο: οι πι·

προ, (ιτρροοποι τποπο,:Γ:Φοτειο ροττιΡάιοποιο οιῖ- Με ρτοπιιοὲ Ιαοποπτιπτ Γορροπτποι Ροττιε δ: Μο

ποτὲ ιο ποστ ιο ρι·ο τι πιω οι.ιιιι ιι ροπποτ ι -
Κιτ! ιοΒιιι€πιπ οΕοπ “ποιοι το οποιοι: ιτεοτιπο, ΐτι1

ο _ οποιο το Βοιωτια ποίοΙπτο. .τ

Π· νπόοπτεο νπἱπττΓπ¦ιτοτ, ρτ:τΐε&ιοττΈ ροτππτἱπιο

Ρ"['ω°'. ιλοίπτοτοποιο οίΤο πιτ ροτΪοᾶιοτο τοτιοιοο ρτοάποτ

Ρ°Ϊ·”. Μπιτ·

 

Ποιτπτ οπ Μόεπι ι!οοεπτΠιιιτ, Ροττέ δε ΗΠπτο πο.
ο:ἑτ Γριτατιοπο ρτοοπεοτο δριτιτποι 8. Δ

Ο τοετ . $πιτειο ροΙΤοπτ πιο οπο ρτἰοοἱρἰιι ρτοἐ

τιπ&ιτοι οι! ίπττπ , οοπτριὲ Ρπτετ τεΓρτᾶπ οπο, δ: να

Μ. ρ." ΜΗ. Ποιο Ιἱοεττιοι: νοτπιο Ιἱτ οι: ροιοπτἰᾶ νιιιποι:ο, τοτοπο τοΓρεέτι.ι 8ριοτπι δ. :ο ρτοιοιτο οπο Ρ0τ@ηο

πιο πιεστι- ΒΙΓπτοοιιοπο οι οι: αοπιποοἰ ; οιπιΠε οίτ ροτοπτια ' το: τ:0οττπ απο. $γιοποΙπιο_ Μοτο», πι! οπο: ποιοί

πιο _ του; Ποτ ρτοὸπᾶἱιιπ πι! απο. οπιπ τι:τιοιππε νπιποι:πι ριιτοιτ. Νοεο Γκριπ!. οπιπ ριιτι:τι,ιτοτ, οπο: οι ριπή

··αιωδ· (πρροπιτποποοπτ ροττο&ιοοειιι ,1Ξι!τοιο οποιο! @ο τοπιο ρτιπειριπιο ρτοάπι:οποι ΗΠπτπ , ποπ ἀἱίὶἰο

τ:ιτιο , το ρτιποΙριο , οποιο παρα το Γι» πιο οπο ΒηἰΕπτ ο ΓρἰτπτιοποπᾶἰπΞ,οπω οι ρτοιιἱιοππι ρτιο

τοπιστοιο ροττ'οδτΐοποπι !ιιιοποιτιοίο , πο π5πιοτοιο ι;ιρίποι ρτοοπεοποι $ριτιτπιο ίο.πάπτο "Με Παπ

ίορροοιτ.ιπ ρι·ιοι:ιριοιρωτ ώστ Π89"τω Ρτή-Φωοτ Ποτ οπο ιϊιρροδια ρτοοποοπτιιι, ?στα Γε. 8: Ε”ιΠπτ_

ττ:τιοιππτ πο ιπιροττο&ιοτο ρτἰοοἰρἰο ρτοποει ,πάω- πο" "ιιιοπ , πιο: οπο ρτιοοἰρἱο. ρτοοπόττπο , οπιο

οπο Εοοπτιπτ, οτ ροτίο6τιοτο τεττοἱοο ροττο6ττοιοτο Ρτιοαιριπιπρτοοιιθτιππω δριτιτιιτ δ. ποπ σωθι

ι πτ8πἱ ροτοπτιπ το ρτιιιοἰριο. Τοττοιππε πιο ποιο· “τω” ρτοπιιοὲ αυτ ρ:ιτοτπιτειτο , οι οΙιπτιοιιο , οπο

ι - παοκ, οπἱει ιιοοΐπρροπιτ σώου: ἴροοἰο ροττο&ιο- Ρ,ᾶο “τα Μ,,,οι,ι,, ρτιοι:ιΡιπιο ο ρτὶποἱρἱο οπο

ἰ

ποιο., το Ιοιιοιἔ ρτιίτιπτἱοιετο το ρτιοοτριορτοτω· οιιᾶἰιιο πιο ; «μια πιο: ι:οπίτιτιοιπτ ίοΙ5 ριιτοτπι- °

&ιποιοπιρριέ οπο: νται” πιοπιιτοοιι ι!ιτοοπτ οσο-οι· πιο: Μοτο] ςοπίτιτπι:τοτπτ ρατιτπιιιιτο 8: ΒΙἰπτἰοπο

' @στο οτιοπιστοτπ:ιπο ρτοοιιτιοιΙι;ποπ τ€τετέ ιο οτι ΙΙιιιιι|; Γι ρτοττἰτοἐ οποιοι ι:οπίτιτπιτπτ σε οπο.

ι τπτ ο |οποι:! Η τοττοἰπτπι ροτοπτιο αοπἱο0€Φ α! τω· τιοπο πθτιππ Ρειτοτπιτ:ιτο δ: θΗ:ιτιοπο ιοτΠίττο&π;

ροττώοιοτ τοι·ιοιπο ροτοοτι8 Ψοτι1-0τ:Ω,·-ΙΡΡ3009"θΕ οι: ρτοιιιτ!ο ρτιοειριο εοπττιιτιππτο ποπ οιίτιπειτι

ροτοπιι:ι Διοτι ποιοι Ε: ιιορεττΕ&ιοτ ροτοτιπ νπιιοο-' τοι· τωιΙιτττ ο ρτιπι:ιριο τριτειτιο0 , δ: ι:οπΓεοπι:οτοτ

στι, ΜΜΜ: ροτίσθιιοτοπι τ€τι1τιοΗ.2©ὸ οιιοτὶ ποιοι· ποπ πιο: άπο ρτὶοοιριιι ρτοοπότ:ιπτι το ποιοι , το

οπτ οποιοι ροττο&ιο ροττ:οτια οτοπιτ1οτ:2 ποπ “που νποιο.Ιιοττ Ποτ άπο τπρροίττπ ρτοοιιαπιιο,

τπτρτιιοτιτὲ οι: τποιοτο, πο: τπιποτο ροττούτιοπο τοτ- 0ὐῇ:ἱττ ο. οι το!πτιο «τι ρτονἱπιπ ρτιπειρτπτο

τοπιο Μ! οιτιρίιπτ :απτο δ: νἱττιιτιε ροτίο6τιοπο. ρτοοποοπτΠ πι! ττ1ττ2,ΡΟΠοτάο ττ:Ιιτιοπο ρτοπποεπ

δ.. - Οὐῆάτ: ο. οι Μοτο.: οι ροτειιπ-ρτοοιιοοποι Διὶ | το Ρτοι.Ιιι:οτι πάω ποτἱοπιιΙιτ : 1ΐιιτσιπέωτ οποιος

ιπττο,οτιτοτιιιιπ ροτοπτιπ ρτοοπτ:6άι Μ] οπο. οπο: Μ” @πιω 9Πι2 ροτείτ οροτιιτιο , ρι·ει!ιοιιτι οι:

6° ο οπο τοπιο οπίτπτετ , πιο οπο τοΙιιιιο, οι πιτ: ρι·οκιτπο ρτιοειριο οροπιτιπο , ποιοι ποίττπᾶὲ Πο

τπο!ιτοτάιίτιπ&ει :το ο!Τοιιτιο,οοπ ι:οτιοοτοτ το πιο πιοεπτο , οι οοποπτ το πιτ ρτοροίτι. Ιπτε!!εδΙτιτ μ·

νιττπτεοοιποτ τ:τε;ιτπτοε ροΠἱΒι!ο;_ οπο Ιππτ ιοτιοιι- Μπιτ : Ματιω @τα τ Μιβτέσστοπι υπιβιετιιι: Ηθικά

 

 

“ Ριοιιππωιιι πι! ιιτττα , 8: τοτπιἱππτρτοἀποἱπιΙιι πο ο

Η·

τοι ἰπττΙΙοᾶΕπιι οποοιι πιω ριο τε·τιοιπο ιιιτι:!Ισ 0°'ύ""'

`

οπο, ο

4.;

Κυρ.

το οτιιιοο πο τοττιπιο ροτΓοποιο Γριτοποιτιο; ντοο!- ,

. 4'.

Μαι,

Μάι

πιο ροτοπτιπι ρτοι:1πάιποοιιιιπα ο στου: Μ! ρο- ρπισιτ, ΟοπΗτιωτ. ροΠοτοο Πεο οΙ:Πτιιάθ οπο - 0ιιιιι'ιΞ

τω: ροτι:οτιο, οπο τοπτιοετ τοτιοιπιΐ ροττο&ιοτττο, το ρι·πιοιωτι ειότιιτ ποτιοπιιΠτ , Η πω” τοπ ο! ετ

τοοιιοετο τοτιοιπποι οποιο ροτΕΕ&πο:ι. Σποτ τω· ρι·οιότοπτο ρτἱιιοἰρἰπιιι τοἱτπᾶιὶτ. Κι:Γροπό, πεε,

τπτ· ροτττ:&ιοτ Ετ τοτιοἰππτ ρτοόποιοιΠε το! ιοττο, ΐοοποιαιο οπο: ρτιπάρίπτο οποτπιτ: Βοποτατιοπιτ6ιτ

οποιο οπἱεπτοοπο τοττοιππε ρτοι;!ποιοι!ιτ πι! «πω, Γριιοτιοπιε ποπ οι το.οτπιο ρπτοτπἱτπ5, το οποιο πο

ροτετίτοπιιιδοτ τετππἰππεἔιοὸποιπιἱιτιιο ιικττιεοπ- επτα ; οπο ρτιπειριπιο εοποποιοοπτ 8τ Γριτ:ιτιππιο

τἱποτιἱπ ροτεοτιέὶ ρτοοπ ιιιΜ.ιιιοττπ. οτοι.ιο οάτο οποπτιαΙιτοτ, ιπι:Ιππιτ ρτἱποἰρἰπιο οοιιιιτιποιοπτι

ροτττιτ τοπιο, οπο οι ροτἔτἱπ ρτοιιπ«8:ιιιπ @ποια τοπιο, οπο! ο!! πποπτει Οιιιιτιπιπ , ο πιο, πο

Τοσο, Ι, 13: Παπ / Β ο ο τιοοΕΙιε,

το· Ξ

οΜο.-..-4.ο:______.__Μο-έξ



απ! (:Μ|ίτ.

4ΐ·

@ί πιι:_Ινο:ϊ

πιει:: .Ρο

Φωτο·

απ: ι.

Μ.

δ»

:ιοπαΠε. ΐιιπιει:ει:ιι ρ:ο-ΐοια π·ο:!ποιοπεπνΜΜ

π. , ποπ ιπεοπέςπιε ρο“Βηι:·21:Πεαι·ιά:: :εια:ιο:ιε πι

αιι":ι·αάο Πεπιπ::.ι:α , ν: ᾶε^ρ:οι:ἰ:πὁβί_:-ο:ιι°ὶαἶἰ

Ρππειιιιο Ρ:οὸιιε‹π:Ιἰ :μια :επιεπιδ νοει9υποπο:ι

:ιιιιιι: !”απιεπ:ιιιπ να”. Η:Γεοπ1ιι·::ι. :::&ε”ιοτοιι

:τα :ιοιιει Ϊ.|αρνἑἀει.ιιιι:ἰ ειιιιαφιι€απ:, ίοἱἔι εἄἶεπτἰαπι

εΠε α:ιο:ιιιιι:ι1 δ: τοπιο ριἱπει`:·ω οι·ο:ιιιεεποιηιισ.

. Α:: ι. ριιίι:ι!επιιθιιιιι ει: πω.. Ρα:ιιιιπ:Ήιθοι:ι

:εΠἱΒἱόε ρπ·π:ηιιο ::οπιπιππ:εα:Μό. ΜΙΒ :πιο δ!

Γεοριιε ραπ·ιιιιι επι:εοπ:ι·α-..4:ικιπ ρτοοα:ε.Έ'ι!ιιιιιι

δ: δρπι:ιιιιι δ. π:: νει·πιιι·Πειιπι,8: εἰιιιπεπι παπι·

και δ: ε!Ϊεπ:ἱιι:ι:ιιπι Ρ.ι::ε, ι:ι.πω ρ:οποποι::ιι αἴ

ΐειεοειι:, επι :ι.ιιιιιιιΝιει ) πο:: :Με πειιιοί::ι:ι:ια

πω:: ( ποπ ει: ..Με >· ν:ι :Μια Μαΐρ!ιεπιαοα:)

Ρ:οεε:!ετε. Ηοε πιοπο ει:ρΠεε: Ρα::0ν ΜΑΜ. Ι.:

:ἱιιισ οι ε..._·:ι.πω. ι8 κιαά.εο:!επι οιοιιο πι::

ΗΒι:ιιι· το. Απ::!ι. παπι ριοεεπειεν.ιε,ΓιιοΠαπ:ια α!

:ετιιιε ποπ παπι ιιιιιιοι:.ι: Ρι·ιιιειριιιιιι οι·οοιιδοιιιιιτιι

::1ιιαπι εοπιπ·ιιιπιε:ιτιιιιιιιη :μια ἰιιιΡο::α: σοβιοί:απ>

:ιαΙιια:επι :πιο οι ιπειριο ρ:οι;!ιιεεπτε , :πιο :οκτω

Π:ει· πιω:: π:: εοπιιπιιπιαι:ιοπεπι πα:ιι:2. _-νπό0

ΗΜ ρι·ο:επετεπε ρι:ει·πι:α:ε, :τι ΐει·ιποπιιιιποοι·

πιτ, ΡιΠιιπι νι ω.. ο:ἱΖἰιιἱε αε:ΗΡετε πα:ειιιἰι·α:ειπ;

οποια Μ: ΐα:ιιιιιπ, ν: .4καΙ.ιπίε.:. Μιοοιιι,ίι :πος

αποτο ο:: ρα:ετπι:α:ε ιπ:εΠεκιΠε:. Η δ ?ι|ιιιιιι ρω

εεάετε απ πι.: Ρωιιειιιιε , αει Γιαιπιππιτι εαιιι ΐεπ:.

νοεαΠε: :-α:ία::ι; παπα :.ι:ιιι:ιιιι :Η 900€] Ξ! ΜΜΟ [1°°

πα πιεπτι: αιι::ιο.·ε αΠει·ι ρο:εί:, είιπι :επι , ν: [πριν

Με: Μι:: α επιιιιΠιτπιε Βε!ιοΙαί:. αΠετιιιιιι·. Πε εο

:ιετπ ρτἰπεἰρἰο επι1ιιιπιεα:ιιιο πα::ι:2, ιο:1ιιι:ιι::νακ.

Ι..ιιΕπιπ ιο Που”. :ποτε ?αποφ , ιιιΐοτιΐ νείπειιι ιπ

ΠΠεπιιο. :μια :με α:Πιι:ιε: πιο:: :ΙαιιΓιιΙαΦ , να

φαω :Ιεπιπαιπα:, νε! παπι: α3ιιιπει: ριιπειριυπι

ρ:οόιι&ιιιιιιιι ειιιπ εοιιιιπιιπἱεα:ἱιιο,ν: εοπΠ:ιι: :στα

ΗΠσαε. ι8. 6· ι9, έν· απ! πο:: ::ιπ::ιπι εοπίαι·πιιιπάιιιιι

ειπε:: ει:ειπο!ιιιιι ει: €ειι::α:ίοπε :ιιιπιαπία. Επιε

τιιτ11 πω: :ιτοποίζ Ψτιπείριασπι , :με :κήποι έσωσε ό:

δε: , ιμωιιβΙπιπ :β ..ωπ:.ιιπ . πιο.: :ποσα πο: ει: απ!.

ΟσιιάΙ.αθ`ειτιιι·,επιπ ει:ριεΠα ται:α:ιιια πι :εφ/π

ποπ ΙιαΒ'ε:ιιι·; 8: Η Ιιαβεκε:ιιι·, Με:: εικρἱιεαι·ἰ ποδι::

πε ρτἱιιεἰΡἰο εοπιπιιιπἱει:ἱυο. Τε::ἰιαπι 2τε:1ιπ. ίο

πιω εοπε!ιιόι: α. ρ:ἱπειρἱο οοιιιπιιιιιιεα:ιπο.Ναιπ

πο:: ρι·::::ιπ:ιε αε:πε αΠιιπι!α: ΙΜ :ετοιΙππ:π. νπόε

ιπορ:ει:α πι :ξεπε:.::ιο:ιε εἰ: ιπειιο: αΙΒιιιιΙαιιο ,

οιιαπι ιο εα::επε ριοπιι&ιοπιοπε;οπια ρ:ιπ:ιριιιιιι

εεπετα:ὶιιιιιιι :Μια πιο: :ο:ιπι . απ: ραι:επι ΐα!:ειπ

Με:: Ρ:ορι·ιαι ίιιοίι:απ:ια: εοιπιπιιιιιεαι·ε εε:ιιτο , ν:

εοπί:α: ίπ 8επεια:ἰοιιε :ιιιπιαπέι , Επι· :ιιιαιπ €επι:οι·

:Μάιο Ιεπιιπε ραι:επι ειιιιι!επι πιιιιιει·ο ΠιοΠαπ:πι:,

οικω ποιου:: ἱ:ι ίῖ:, εοιιιιιιιιπιεα: Βεπι:ο. Ραπ:: αιι-9

:επι α:επιιιε :οιαπι :πιω ΓιιοΠαπ:ιαπι ν: Βεπεια.

:ιοπιι εόπιιιπιεα: :::εκπο πιο Βεπι:ο. Καπο: ποπ

:ιιιατ:ι Π: ιιιαἱοι·αΙππιιἰα:ἱο, φαι:: :ιιιαπ:ιο α.<:επε

:0:Π:13::ιιι€α:εππάεω πιιπιε:ο :οπιιιιιι 8: παιιι:απι

:μπαι παο:: ιιι ι:: :ιοεα:ι:ειιι ε:επιιι:πι· αεςεπε ?οτ

ιιιαΙι:ε: πει· ρι·ιπειριι.ιπι ώπιιιπι:α:ιιιιιιπ ; παπι μ::

:ιτοοιιέΠπιι:11 παπι: ὁὶίἩ_:ι·ιΪΙ.ιι ει): :ει·ιιιιιιιι::ι.

Α:: α. ιιεί.ιο εοπίε:ι. παπι πω:: ιεα!ἰεὸἱίὶἰιιᾶἱο

άι: α. 8:ω·5. ἰιι:ει· Οειιιιι πτο:ιιιεεπιειιι, δ:1)εππι οι·οουειοΠε:π

ΐαιιια:ε:ιιτιπ ίοΙίιιια:ιι:α ρι·οου:ε:ιτιε 8: Ρτοπιιθιι,

ἰπ :μια ;πιιια πιιπε :πορτα ἱἀεπ:ἰ:α:επι επί:: :ιο

ιπειο πα:ιι:αι ίαΙιιαι·ι ποπ ποτε:: , ι·εειιιτ©ιιιιοπι εἰ:

απ ρ:ορ:ιε:α:ει::ι ι·εΙατιιιαπι, :μια Με άιί:ιπειιιιιι:

:ειι!ἰ:ει·α:ει·ιπἰιιο ρ:οάπει:ιιΙι. Α:Με, :μισά Ποπ:

πω: ποπ πιο ρι·οοπ:α:Ια ΓοΙα Ιινροί:απε,ιεό επαπι

πα:ιιτα :ετπιιιιἰ ρι·οοιιει:ιιΗε πι: ποπ ΐιιίΠι:ετε: πιο

:αιιοιιε ρι·οοι.ιεεπώ Μ:: :ινιιοΠαΙιε μπειρη πιο

ρι·οοιιεέ:ιπα!ιοπιιι ρετ:”εάιοτ :ε::1ιἱπ:ι5 , φαι:: εἴ

Π:: :οπο Πει:αιο:οπο&α,ριοόιιεε:ε:ιιι·α ιιιιπειριο

ο ιπιπει·ίεδ:ιοι·ι,επιιιπποπι ι Πε: Γο!α :ιγροί:αίιι :επι

πιο: πιιπε απ:: Επι: πι.. ι.”...ιι.:: :εΙα:::α :ειιιιι

  

Πἑ[β%:`;`_Χ Χ Ϊ .Π'.·-13: ποιοι:: 25:ο2ία:ΐιΉπΒΜιΜΜ Ρορ›ωΡιπ1

πι ρι·οάπειτπ: ; ιτε Με· :ινιιοί:αΠε :εἱα:ἱιια βεϊΐοπα:

Ρι·οοιιεεπ:Β ΜΒΜ: ν: :απο οι·οπιιεεπιιιί' °

Ριιιιπαπι Γεειιπιια:, Γο!ιιιπ ρι·οοα: , πάω ΦίΪΦω=

επεπεπ:ιπ

οιιεεπόι; παπι Με:: επεπ:ιαΙι:ετ ποΠιιΙα:«Μ:ιπωο

πειπ α :ε:πιἰπο ριο:Ιπιπο. Γε:: ν: :α:ιο:απ:ΐι::ι σοφ

ω...ιια....ιι. οπο' ο:: ί-ε όιί:ιπάιοπειιι απει·πιιπο

Ρ:ο:ὶιιέὶο ποπ :ιοί::ιιια:. εοπτ:α ατΒιι:ιπ: Κεεεπ:ιω

:πωπω α:Βιιιιιεπ:α. :Ξ:.]Ξιμ Β 2 πιά:: Μπαμ: Με

Ι.ι::ε εοπ:ι·οιιε:ίἱα , απ ρο:επ:ια·πιοπιι&ιππ πο πω::

:πιε:π: πι. οιππιρο:επ:ια °. οοιιοιι· πιο: οιιιιιιι επια

:ι.π.·ηπιαιιοιπ1ιππα πο:επ:ἰιι, ηιιαΠε π: μπει::

πω. α:: ω:: εοιι:ἰπε:ιιι· τι:: :ιο:επ:ια εο:ιιιπιιπι.Π·

:::ι:ποοι!ιΠιπια Ι.ρεειεεΊποΒεπε:ε. @Με 1. τι:: 0ωιω_:_

επ:ε :εαΙἰ :οπ:ιπε:ιιτ πωπω. ε: πι·ιεί:απ:ἰΠἱ:πιῖ επι, τ

πιο! ε!! Ποπ. Μ!» Ρωαπε:ιωπ :εαπ :οπ:ιπε:ιι:· · -

ρι·:ι:ί:απ:ιΠιπια

ἰπτ:α. πι) Ρτο

(Υιο:Ιιιάιο , πω:: ει: ρι·οοιι&ιο .ια

πω: εοιπιπιιιιι εοπ:ιπε:ιιι· μπε

θαιι:ιίΠιπιΈ Ρι·οιιΙΠειοιΙε ιιι::εα:ιππ. Ετεο τω. οπι

πἱρο:επ:ἱα εοπιιπε:ιι: ρι·ιιιια ει: Ρτιεί:απ:ίΠιιπα πο·

:επιί.ι :ιι·οοιιο:ιιια απ ιιι::αια. Λιιν.Ι.3.τοκ. Μιι::έπιπι.

Μ). πι: ρο:ειι:ἰ5. Ζεπε:α:ἱιιαιπ Ρατι·ιιι:ιρρε!!α: οπι

ιιιμο:επ:ιαπι: ΠΕ ιιιοιπ: , σέ? ουινιροπιιΜ :Μ Ρ.:Μ:,

βη:Μουι |ΐύ2858ιιενε ΜΜΜ ποπ ροωι:Ρ Νεδαπ: πω::

οι Πω: αο.ν.·υ›ι.ε. :πωπω ανευ, 0ιιι·Διι.4.ι. Λεω. π. Μ.0%

α. πω. πο». Κιιὑἱο.π.α..::.α. Λ:ἱ:π.ς.·ωι α:.2.6ιι&.4. ω”

·ιοι.ΙοιβΙ.ι ρ.ν.ωρ. ιός πο.ε.8παι.Ι.4.ΜΤιέιιΞ:.σ.ιο.

Ωω:: ίεπ:. ν: οιππιπο νεται:οΙΙι8ι:ιιι· ε:: 8.ΓΙιο. Η

με”. 49.3- ό· 9.42.. από. ο· 4.2.άερο2επ.ατ.5. Κα:

:ιο :·. :Η πι:: :ιο πι:: Γ:ιειΕ:α: , οι:ιπει ό: Ππειι!ει πωη,,/,_

ρειΓοπαι ιιιιιιπαιιε εοπιιιἱροιε:εε,ἰιιι‹:α Δ:Μ.ίνπι- Λιθιιιιαβα.

Μπι: 0ιιιπρι::ιιι·Ρατες οπιιέρω: ΗΙαι,οπιιΕροτειι

ερὶοἱινωγ Αι! Με: απ:επι εοφ. ποπ ίρεέει:,:ιιιο:!

νε! π ΗΜ Η: Ρ0:ε:ι:ἱ:ι εαπε:α:ιιια , :μια εἰ: ἰπ Ρα

::ε: νε! ιπ $ριπ:ιι δ. ρο:επ:ια Γριι·α:ιιια_ πιο εΠ ἰπ

πατα: δ: ΗΜ; ιιιιο ρωι:πω κι ιιεΒιιιι:: π... :στα νι:

ιιιοπιιεεποι πι: πι... Π: Μ:: ιια:ιιι·α :Ηιδιιια, Με ίσια

ρτοπιἰε:αέιεἱατἰιια. Με πως: ίιιιιιι!. Ι8ιτιιτ ροτειι

:ια ριοοιι&ιιιι: αι! ἰπτι·α ποπ εοπ:ιπε:ιπ πι. πωπω

ροτειι:ια. :μια Π εοπ:ἱπε:ε:ιιι·. επι πειζα:ετ ἰπ :πιο

ρο:ε:ιτἱαπι 8επε:α:ιιια , ό: ἱ:ι δρι:ι:ιι δ; Ροτεπ:ιαπι

πιπππε, εοπιεπιι:π:ει εεπΓε:ε:ιιι· ειιαιπ ιπ :Με πο:

8α:ε οπιιιἱρο:επ:ἰαιιι: πε: :ιοΠε: αοΐ:ιιιε ιπεἰιιᾶιεἰο

πιο :Με ιιεΒα:ἰ ρο:επ:ἱα 8επει·α:ιιια , 8: ίιιιτα:ιιααι.

α. Οιιιπιρο:επ:ια ποπ ιιιιιιο::α: ἱπ Οεο πιβ πο.

:ιο:επ:ιιιιπ ι ποπ ν: ι·αιιο :ο:::ια!ιε πω: ΑΒ

4ο.

Σ· δώ!.

48.

εοπ:ι:ιεα:ιιι· πι. οπιπιπο:επιια·Βει. ΜΕι·πιιιπ:Δι- “π”

Χοπ. οι π. :Μ.20.4.νπΕ.ιΜ:. Μαβίη.23.ι:::.2.. α.

μα:: ε: πι; πω. Γιιιι:1επι. ρο:επιια ρι·οιι:ιάιιια α:: ενια".

πιο, ει: νει·α,Ρ:οπ:ια, Φ :ει:π: ρο:ειι:ἱα: ει·εο εοπ·

θ9·

δε.

-Κ.

μ.

:επ:ια:ιι ρι·οοιι&ιιιαιπ αι! ειστε: :κι !ιαπε π.ΐαπ:ίιπι Λ Ρύπί.

!ιεπιθεαιιοαιπ νίι πω: :πιο ποπιιπε 0πΜΕΡοτικΜ Ρα

:ιει _ ν: 0ώωι. στον. 6·σ. αόπο:απ:. :μια ει:π:::

:ει ::οπ:ι·α :ιαι:ε:. οπι πεεαοιιπ:, ΡΠιιιπ 8: δρι:ι:ιιιπ

8 ο πω:: εαπάε πατιιταπι, δ: εοπΐειιιιεπ:ε: εαπόειιι

ρο:ειι:ἰἔ: ειιπι Ραπ:: εαπ: ταπ:Ειπι Ρο:επ:ιαπι ιπτά

Π8εΒ.ιπ: , πε ειπα,ἱπτει· ιοί-ο: δ: :ιετε:. ετα: :σπιτιο

ιιειίια3 α: πιιΠα σα: εϊε Ρο:επ:ἱἑ πο:ιοπαιι, Για! :απ

:ιιπι πε εΙΐεπτιαΙι, :μια εόΓε:ιιιι:ιι: ιια:πι·ιιιιι αοΓο!ιια

:απι. ΙΒἰ:ιιι· Με: :απ:ιιιπ ἰπ:εΠΞΒἱ:ιιι· ποπιιπε οπού

πω». νπι:!ε :κι πω!. αιιιιειί. πεε.εοπ. Α: ραπ::

”
!

822

Με. οιπιιέρο:επ:ια. :ΜΜΒιιειε ρι·ο οιιτιπιροτειι:ια, παρω.

4:18 εἰ: ιπ Οοο; Π:: επἰπι πισω! πωσ εόρ::Ιιεπ

:ιε:ε: πο:εππαιπ Ρι·οὁ:ιᾶἰιιιἰ α:: ΜΒΜ, ν: νπιιιει·ία

:ε παι:Ξειι!ατε , ιιιιτίιιΡει·ιιιε ιιιίει·ιιιε.ν: ιι:8. ριοοατ;

οι οιΙΙ:ιο:ιετε :απ:ίιιιι :πο οπιπἰ οΒιεθ:ο δ: :επιπ

πο ποιοιιι,π ε. ΤΜ». 6ιΟιικιαπ.μ.ρ.9.η.α:.3. Α::

ι. οο..π..Π:8. οπο. παπι πε ία&ο οιιιπιρο:6:ια , ν::

ει: Μέι Ρ.ι:ι·ε: 8: 8::ΙιοΙ. ιιιίιιιι:απ:,ποπ π: Π80ιΪι :Η

:πωπω Ρτο οπιπιρο:επτια , οπο ιο [)εο οί: : που:

Με επι ι:·α!ε,ρτοπιι&ιο,αιι: :ει·ιπιπιιε μοαπΔωπ,

νπιιιν:1ιιΙι:ε: πιπιρ:ιπ. Υπ:Ιε εοπι:ου::Πα πα:: απ

:παπα

|Π ι. :ϋ)ΐν.

[Μαΐ.



. ιι

Αιτ τ.. :οπ|ζ

δι·8. 5.

ΏΦ.ι.8.

"ο

?δι

ω... τ.

··ο0|0.

_ .τ τ·

στο::

· ::οτι:,τοετε εοττιπιοπτει:τοπειιι ι:οιι!επι ττιιε 'ποιοτι

Μ.

Φοροι.

_ _ Π·

Πυρ. ι.

..τι

σω..4.

6· Κυότο, :Ιω τη@Μο Ψτιι1°ρετιιι'.·τ100 ιιοιπειι,Ουιατ.

-οττιτε ρτοττιι&το :οι εοπετρτ ρττο: £0:τιΕΠι1:ιἱ£2

1)ζιιιι:τ τ.Χ.ΧΜ. Ε: Βοοιιιω::τα οι»ι!ικΐτιια οεττωοτ ΡέιβιτΜΜ,

ηττττιιο. :τε ποτοτοε ττοοετι:ιιη :τύπο ι;ιο:οπ:. στοπ

οσ:τοι:τ.: 3 ρι·ο-Ήοπο οοιιξιτ:ττοο:τοο ρο:επτια: και

Με, :ιιι:ο:πιτΕιτ τιι:3:τοιττει οι.: ο...εοπτττ.Κεττ›. απο

το. Σότο!. Αιι€ι.ιτ:τπο πι· :το τοτομ πιο :Πιο ττ8:ιι6:4:ο

ντιιτρει:Τε ιι0ιιι::ι 0ιιιωρα:επτιο,οοοοι τετιιιιτι Ηττα:

Για. ρτο τιο:οιι:δ τοποιοιιπται:τι.ιδ που:: οτοττια,οιι

το: ρττοιι:τοιοιιιοτι:τιιιΒοτ: τιορι·τΕ::':ττοοιιιι το Ρετ.

[οτιξ τιιιιιτιτι_ῖ (τοσοι ::ιτοεπ ταιραίειθτοοειο ποτι τιτ

Βιβιετιι Ρωτώ. Ειτττοιιι: δρτιιτ:τι:.5. :πιο :το :κτίσ

&τοτιειιι Ροττι9,νέ:ι(τΈ. υεττοοιιο·π'οτοτ::ιτττ ?πιο ἔ -

'[:ίτ. ο. :τοι πω:: τεπ:. :το ρι·ιιι::τοτο ρτοιτοδ:τιτο μια ΚΦΜέτοι

ΐιιι:ιιιτττί:ο ιιο::.ι:8]ΠτΠτΜΕ πτκτιτιιι , δικο: :ι:ι:τοιιτ:τι:ε 27: Με:

(Έβο

Μια τιστΓερεττΕ&οΒε ιὰεοιιο:ὲ ιιΔιιιι·ιιιιι :ττοτ:ι.ι:ο

ωτοιοιιοτσιιτε Ρ.τίο :.κ:ιιιοιτ ::ιιο:·π·οοπ (Ροδο: :το
Ρε:τεθ:τοπειτι Ντι τ πο: βρτττ:ιτε δ. ο. 7 ° ι τ ι ι. ι ι τ

Νοο:: Κεσεπτυο:Μ αιτέιιωειι::: Ριντιιι.

~· Η τιποτα: ]τι!ιιαπτ8:. _

_Μριι8:ι:ιπτ πιο: :τοθ:ττπειιο άετιι·τι·τετρτο-ρτοοιι

__τό:τοον φιο:!τιιττιοτιιιο πε:τοιιο:οιπικειο:τοτει τ.

:πιο το :απο :ιοθ:ττπιι Ρ2::τ'ιμο; ρ:ιετ'ετ:ττο Αιιέιιτ:τ

ηττιποτατι:-τι . νε.:τιιιοι :Με δ: οι:οι:ειτει·ε :τε διοτι-ιι

:τΞι.Ριι:ττε; το ρι·οσωιι: ε.. ττι:0ΠοάτοιιΕ Ριι:τττ , τι:

εμρττο.:τριο τιι·οοιιάτιιο οπο; τιος:πτιιι όεοο:οπ:

Ριτ:τςιιτιο Β:Βι Η. _οοιιτττοι.. $ἰ ιο::"Φωοποπ

ετΤε: ζι'τοι:τμιιιιι «μι» οτοἀ_ιιᾶτοι1ἱ5 Ρτττ.τ , ε:τιιιπ δοτ

:τ:οι .απο μα:: ρι·οςα!ετε εκτοιοττε&τοπ:,ετιττι

τοττς:τι:ο εοιοπιιιιιτα:ιιτ τοτεΙτεᾶτο. τι. Ι::ιρΙται:

ι

Βτοπο τειιΙτ: ει·Βο τόσο ετ: ττιάτιιττιττ Ρτττιετρτιιτο

::0ιοπιιιιιτεο:τοοπι δ: ρτοοο6:τιιιιιιι. Αιι:ει:. μισο.

:στο ερτ:: εοτοττιιιπτειιτε οττεττ οιι:τ:::επι τ, τ'οτιιιιι

ττΠτοιε ποπ :τι ..τοι 7 οιι5πι νεΙρι·οιτιι:ετε :οπτι

:επι , νετιτπτοοειιι τετ εοιοτοοπτι::Βττο ειιιιιτι.ιοτε

το τω: :ετιπτπο τ :πιο μαθω επτα.: ι·αιτοτιιττε οστο

Πιιιιιτ:28τιι: εοτροττ.. ντιι:Ιε Η @τσιπ τοτπιιι το Πιο

τεο:ο ετοιμο .το ρτοετι.ιάτοτιε . νετ τρίτο: , νετ

ιιιιτοπτε ειιτο Γιιτιτ:&ο , οπο εττεει·ε:οτ ο Οοο::

τοοπταιτε Γιιτιἰεᾶο. Οοτιτττιο. Νοο οπο: το ει

:τοπε ιιιι:ιιτα,::τιιπ παο εοιπττιιιοται:το ει: Ρετ Νεο

:τττεο:τοποιο τιττιι:τοοτι απο .Μια , π:: ττττι:το οι.

στι· τόεπττττι:ε:οτ τιποτε, οιιτιιοριιτ τιιτρτοιιιιάτο..

οπο: απο ουτε: :πιο :εριι8:ι.ι: Μπιτ τετοια: ιι :Πιτ

εοπιτιιιιπἱ::ιτ:,οοὶτπ το τρττι το ρ:οιτιιεετε: πω: πιο

κοιιΒιιτι: το τιοιιιτπε , .ιτιττιιιιτι::ι:ειο τειιτττετ τι απο

ττιιιιιι:ετε Η:τΟιιιιττωττ. οιιετιιι ε.ιπάεττι τετρταιιιι ιστο

διι€ετε;οι20 εφε τειιοτιπ:ιτ,οττπετρτοπι 60τοιουιιτ-;

εο:τιιιιιο το ότιιτιιττ τειιττ::τ “Ητοτοό:1°ιοπιτ:οτε.οοοιπ

(ο τρίιιπι ρτοοιιεε:ετ τω.. Η 2.ά τε.ιτειτι εοττιπιοιιι
τςετιοτιεπι ίιιτ τοτττι:τ: οττοετρτοττι ιιτι·τιιιιτε οι: , τόσο

ττιτττετε: πο τε:ιτεοι ρτοοιι&τοπετιι Μ. 3. Ρο:εί:ττι

τετοιο. ετετι:τε τόειο ρι·οοιι:ετε τι:τρτοοι, τιιοετο Περ

Ροιιο:ιιτ ιιττίι :ιόττοπο ιιοαοοει:ε ε2τττει·ε : ::Βο ὰ του.

:τοπ ροοεττ: τοιεΙτεέττο σΙτιιττιο,ρττιιιτ :οφ Ριι:ε:οτ

:Διε ειττττιπε, είτε Ρ:τιιετΡτ:1Πι :του , ποπ οιιτόεο:ι τοτ,

(ΜΙ τιττει:τοιιτ: Ποτ :0.ιτττε: τόε:ιττοε.ιτ:1°ι τι.. ν: Η.

ττοττιι Φωτο: τειιτι:ετ ρτοεοτιι: ὰ Ρ::τε , το: Η: , ν:

οι·οεεότι: Ρετ Ρο:ετοτ:τι:ειπ, ποπ Η ο:: ρττιιετρτιιιο

Ρτοοιιᾶτιιιιττι «οι , τειὶ ν: Ρετ ι&τοπεπι τειιττ:ετ οι.

Ωιπάετιι οτι τρια ττττιιττοιιε. Υπο:: ιιιτ Πιτιιιιπετοιο τ!

|ιιιι ιιιιτοιοιι_νετ ττιτο τοπιτπε πιι:ιιτσιπο:ιτ, ρισιτισιτσιιτ

παπι:: :τζτοιειά :τ Ρ70άτι09υ, το: ει:: ετιιπ: , ν: :ποιοι

εεττ: Δτί:τποοιιιιτ ι ρ:οοιιᾶο με: ιιᾶιοοειο τειιΙτ::τ

@ττ:τπθ:οπι τι Ρι°0άι1ᾶ0.ΕΩ0τἔτΕ:1: Ρττιιετρτιιοι ρω

ιτιιθτιιι1ιο "ο τπ οτιιτπτε ποπ οτΠιπΒιιιιιιι: ὁ :ποιοι

άο, πιο οι·οτπιτε ιιετιιιεε: :το Ρττπετιιτιιτιι ι·εοτε , τα!

:οποιο ι7τττικιτε,άτωοΒιιτΚιιτ :ιιιοεπ ριιπετρτιτ τιτα

ιιοδ:τιιι.ιτπ μα: ι Ρ:οιτι.ι&ο,ρετ τοῦτο ριοι:τιι&τοπειο

ιιᾶτιιοτιι τε.ιττ:ετ ιτττττοότ:ει:π , (τω: Ρι·οοιιό:ιτ ο :πο

ετικετι:ε ο:: ι·ειιτειιι :ιτο.τιιό:τοπεπι μΠτιιιιτο. Ε:τ:

  

τοττοι· τοτε: Ρε1Γ0:ι:ιι.ιι ρτοιτο:ετι:επι δ: ρτοετιι&οοι

τω. διίτττι&το, ποπ ι·ιι:τοπε ρττπετιιττ οι:: 8: :ετ

;οιττιτ Ρ:οι.το&ι. τα! τιι:τοπε τοΓιτοτο Ρτοιιοδιτοπιιιο,

:εόΕἱιιεε δ: οαίτἱιιπ,οιια τοτπι:ιττ:ε: εοπτ:τ:ιιιιπ: μιτο

Ήτιτιιιο ρ:οόιισεοι μια, 8: :ειτοτπιιτο ρτοοιιθ:οτιι.

Ν:ιοι Πε:: ρι·οοιτάοτ ποπ Ρτοεσοπ :ΜΜΜ ἐ ρττπ

άρτο τιτο:τιιι:ετι:ε οπο' ρ:οι:ειττ: :επι:π τεειτττετἔι

ρτττιειμτο ρτοττοεειι:ε τω.: . :πει:1τει :&τοπε τε:ιτττει·

ιάἱτἱτπᾶἱ,ρεττοοειιιτετιτιτπτιι τοτε ιιτοοιτάιιε :ειιττ.

τ... Μάρτ: τιιιιτιι :σε τι ριτπατοτο ρτο:Ιιι:επ:ε-ψισά.

»Λο τ. τε"Ροτιάεπτπιττοιιτ αρτιο Διοτι. οι ι.ρ.4.4:·.

τοποσ ροτττ.ττιπιπο :·εοοετι:οιο,οροτοΒοοιι:, τω τιτ

άπο μωρο!. ΒΙο.ιοτττιπι Π.ιτΕεετε, ν: νε:Βιιιτι ρω

:Ματ ει: τπ:εττς&τοπε Ρο:ττι,ντ ε8 τιττπετρτο οπο το

τπο:ο τ το!. Ιπ:εττ:&το άτοτπ:ι ε:: ρττπετρτοιο οπο

ρτοι:ττιιοπι Ρ.ι:ετοι:ε:τ$, ιιο:ι πατε, ω: οτι :τι ιτε

τττει· ποπ Ρτοοετττ:, το! νττ:ιι:ιτε: τρΓιι :.ιιι:ειτι Ριι:ετ..

οπο: Η: Ρττπετρτιιιτο τειιτε μι: Ρτοιττπιο:τι ττττο:το

το, οοτειιτ:5 :τι τε:ιτττει· ιιτοσε:ττ:. Ρ:ιττ τ:τ:τοιιετιτ το.

ετ·τειι: οι $ρτττ:οιο δ. ιιτοεει:τετε ει: νοτιιππι:ε ?πιο

οι Η” :πιο ρτοεεόττ :ιο τττιτ,ν: ξΡ:τπετρτο τειοοω

νττ:ιιαττ οπο, οτοιττιοὲ πιο :το τρια τοττ·τι:τοοε πάτ

οἐ , φοιτ. ετ: ρτοιττιοιιιο οι·τπετρτιιοι πειτε με @ιτα

:τοπτε τι.ιτττοα.

:Με τεττι.ε:ίτ τιι€επτοτιι,ιιοπ μια: οτομετ :ττιι.

π. :μια τιτοε ίε:1:ιετε:ιι:, επτά 8τιτττ:ιιοι 8.ιττ::τ ροίΪε

_ρι·οεε‹τει·ε ει: τπ:εΙΙεᾶτοιιε , ν: ε: ιιιι·τπετρτο νττ::ιο.ττ

τει;ποιο οπο: :Μπι ποπ :Μοτο τπ:οττεᾶτο Ε: μήποτ

ρτο νττ:ο.ιτε απο νοττ:τοτιτε.οιιὲιο οιι:ετπτ:τι:τι.οοτο..

οτ: :μια :κτ νοτι:τοπετο ιιεεεττοττὸ τἱιρροπτιιιτ: τετ

:οι· $ρτττ:οι 8.ρτοοειιτοπι ε: ιτοττ:το:ιε,ν: ει: ΡΗΠ£ἱσ

Ρτο ντττοιιττ ιμιι-τειπο:ο,ιττοτ ε:τοιο τούτα ρτοεεάετε

ει: τπ:εΙτεᾶτοιιε: ν: ει: ρττπ::ττιτο νττ:ιι:ιττ τετοο:ο .

οπο. Νεο τείετ:,οιιο:τ ει: ττι:εΠεάτοιιε οτοεεάτι: :οτι-ι

8τε τειοο:ὲ; πιιτο τι πο! :ατο ι.ιτοοοί: Βιτιιοποειτο Πιτ

στι: ρτοσετττο ντ::ι.ιεττε τειοο:α, ριιττιπι τετοιο ..οι

τω:: Π: τετιιο:τοτ τιωτι. ο. Ριιττιιιτι :τι,τιι:εττεθ;το

833
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Μ.

τπω:

πιω ι .

6::

08:11 είτε τιττοετρτιτ νττ:οει!ε Ριι:ετπτ:ιι:τει το: πιο ΜΜΟ.

Ριι:ετιιτ:ιιε ::οτιίττ:οιι: ρττιοιιιιι τιετίοποπι , 8: που::

ποπ οπο: ::οπετρτα:ιι: ορετοττ , :τοπιο Γορροοιι:ιιτ

εοιιί:τ:ιι:ει το ::ιττοπε ρετίοιι:ι: ς Πιο: επτοι οιιετο:το.

πο: τορροτττοτυ το) ποπ ροτει·τ: τιι:εΠεάτο πιο μου»

:τρτοττι νττ:ιιοτε Ρτι:ετπτ:α:τε, ιιΙτοοιιτ ορετιι:το οτε

εοπετ ετ:~:ιι: ρι·τοι· ρετἴοπἔι ορετιιιι::5 Πιτ ρο:ττι:

0οτι::ζ ρεττοπι :τετοιο ρτ:ι:εόετοτ οπο: ορετ:.ι:τοοε.

ντι1εο :ιο το: :οι ροτΤε,τιι:εττεάτοπέ .το εοτιΡιτ:ιι

:τοπιο οποτε:: οτιιτποι, τιτοττιόε οσο ν: ορει·α:το.Γεά

ν: ::οοί:τ:ο:τιιιιοι οποτε είτε οττικττιτοιο νττ:ιιο.το

Ροτετπτ:ει:τι, Ποιο ποσοι οποιο ι:τιεττιι: Ρττπετρτιιιιι

οπο. τ

:του Γοτιίττ!επ:τω. Οοπττο : πιοτ:τ το :ιε8ιτι:: , ιτε πιι- ΦΜΑ"

τοϋ. οτει:τ?ι ν: ιιιιιι.ὅ.ιττῇι.8. ω”. οι το:εττεάτο τω

οι: ποπ το!τιιτι :τι εοιιίιττο:τοιται οποιο , οι εττιιιιι

ομ:το:το::τΒο Γ:ιτ:ετιι :μιά οοετ:ι:το_οοπ ροτεί: είτε

ρτττιετρτιιτο νττ:ιιιτε Ριι:εττιττετττ , οπο ν: ορετιι:το

ίτ.ιρροιιτ: πιτ-οικω, ν: ρι·τιιι:τρτυπι ρε:τκάε φετο

:τιιοτπι Ντίτ τπ:εΠεᾶἱο Π: Ρττοετοτοττι νττ:οτιτε Ρο

:ετ:ιτ:οιττ , οιιἱ ιιο:ιιι°α2€ΟιιτὶἱΕιι:τιιιιΦ ετ: , 8: Ποιο!

ντι:οειττε τ:::τιτπιιε Ριι:ετιιτ:οττ8,οοδ ορε::τ:το :Η : ει::

ίτπε τιιιι:!ιτοεπ:ο τπτεΗε&το ιι.τΤετε:ιιτ οπο: 8τρο.

ί:εττοτ :ετρεέ:ο ετοϊό.ρτοΓετ:ττο :ιδιο το Με Γ:ΠΕ.

τπ:εΙτεέιτο Π: τιιι:ιιτιι 8: 0Ρ©Γοτἱ0 τττοιιτετιι1ειο τοτ

ποτττΙτιιι5 τιι:τοοε. 3. ΙπτετΙ:άτοιιετο είἶο νττιιιιιτε
ώ.:

ρττπετρτιιιτι Ρο.:ετιιττι:τε,πιτ του:: οττττωτιια ετ:,οιιο ΒΦωή

ρεάο το Με ποττι·έι Γεπιτ. Μιτου: Ρτοτιοττ:το Ρα

:τιιιο : "τύποι στ: του 8αρτειι:τέ Ριπή: . :μια ποπ ν: :ε

ιτιο:ιτιο,ίεά ν: ρτοι:τιποιο τιττπετρτιιττι ττιιροτιιι: τρ

τειτο διιρτεπ:τιιτπ δ: τπ:εττεθ:τοποιο Ρα::τε. Α:Με μι:

εο . :ιιιὸά :ιτἶε:α:ιιτ τπ::ττεθ:το :το ρττοετρτιιτο ντ:

Βαψιμο Ρε:ετιιτ:τι:τι . ποπ του: τετοιο άττ:τπΒιιτ:ο:

Ε ε π. Σ: Υ:ιτιο,

,Δ
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ιι νειιιο οποιο ιιοοιι σιισι:ισ:ιιι· ι :πιο πι: νιιιιοΙο

ιιιιιοκοε ιπ::Π:&ιοπιε ιπρι:σιοι:ει:σπο ποπ ιι: ισι

πιω ιπ:ιοπιι, σιιο ιο ισ ι: οιιοποιο ιοπο:ιιιισπ:οπι,

ι|ιοοπ Διπιπ:ιε :οποιοι:ποι ι :μια ιιιποιοι:ιι:ο ίσοι· ;

Ίπποι οπο: οποιο, :πιο :ιιπισπ ποπ οιιιιιιοι:, ι:‹':Ι::κι ιοσιο οι, ιιοσ :ι.ιΤσιπιπι ιιι::ιι:&ιο.νιι:οπισ οι·ιο=+

σιριοπι ι οι:: ποπ ι πιο) πο ιιιιιιοι:ιπ ιιιπιπαπππω

ιποσρσποσιι:σιιι ποΠιο ιπ:σιισάο πιιιιι :οοοιι:ι:.

ιιι· Μσιιιιε ιει:πι οι πιοροιιιιο ιπιοιι:οι πιο· :πιπ

Γ°"°Ι'"'Ϊ^Ι° σιΡιοιπ Ρ1°οιιιι11οιιι οι ιιιιιι:ι:οιπ:ιιιπ :οιοτποπισσ:ιο

;;ΙΞ,2'ΪΓ:Ζ·'ιιιε πιο, οιοοο ο::ιιιιιιοι:οπι ποπιπιπιιι ιπιιιισοι:ι

. το δ: πιοΧιτπ: πιο ::ιιπιποοι ιιιοιιιιπι:ριοοικ:σο

ο·οοι :οπσοιοι: οιιπσἱριοπι σοοιπιοπισιι:ιοοιπ πιο,

πιο οι πιοι.ιπάιοοπι οπο: ::Βο ποπ ιπιποι νσιιιοιπ

πιο 'ποπ οιοισοσισ ο: 8ειριέιιιι Ριπή: οι :οπι

ιποπι:ιι:ιοπο , οποιο ο: Ριι:ισ ίσο Ριι::ιιιι:πισ :οι

ρι·οοο&ιοπιι,ιι::: ιι Ρο:: ι`σο Ρι::ιπι:ο::, ο:: ισπ

0 ισπι οιΠ;ιπάιοπσπιι ι επιιειο νσιὸ,ιιοσοσδιιρισο

οι Ριι:ιιι,ιισι ιοσπιιιισιιιιοπσιπι :ο οοὸο :οιππιιιπι

:μια πο: :οιποιοιιισε:ιο , ποπ οπο.: οιιιιπέιιοποιο

ι:ιεόπιοπισπιπιιπισι :πιο οοι σοιοιιιοπι:ει:,8: :οι

:όπιιιιιισιι:οι,ιισιι: ριοοοάιο οιιιιπέ:ιοπσιπ Μπιο

οποιοι πο:: :ο πιο ριοοιισιι_ δ: σο οοι ριοοιι:ιιοι.

Μ Λο π. Ειὶο ποπ ποιο: σο: ι:πιιι ::οπιιοοιιι:πιιο

ιιιιμιωιιιι. ποιου: ιιοιι ριοοοδιιοιι: 5 πσΒο :ιπισιι πιο: ισ ω,

ποπ ρο(Γ:, ιιιιπειριο ποιο ριοοιι&ιοοιπ :πιο οπ

ο:ιοι:οιο ιο τ: ι :οιοπιοπιι:ιιτιοο ιο οιοιπιε :ιιοιι

επι. Ν.ιιπ ιιι:: ιπ ισ οι νπιιοι δ: ιο:ιπ ιιι·ιοσιιιιιιοι,

:ιοοο Ποιοι ιιιιιππ ::αιιισι ιο ισιοιιοοιο , δ: πιο

ιι εοιπιποπισσ.ι . π:: πιο: Γ: οι :οιπιποπισιιι:

ποιο οωπι ιιιοιπ ριοοοσιι: , οπο. ιοιοσιι ιοο-_

εὲ οιο:ιιιιιπ οιοποι απο:: ο :πιο ιπιιιιι: ιο τσι.

πιιοποι , οι :πιο ιΙΙι ισ :οιππιοπισιι: , ποιο ριιιιιιιοι

:Η πιοποε πιοοο::π:ιε , ι::οποοιπ ιπιοιπιιιιπιιι ισο

οποιο ιπιοιιιι:ιπ:ιι , :εδώ ροιιοπιοι νοοοι ιοσπκιιισ

Ριιπειρι:ιπι :πιο ιοπο:ι.πισπ:ο ιο τ: οιίιιοΒοσι: ιο

Ριοοοθ:ιοιιιιι, πιο ιπιιοι: ιο ισιιιιιοοιο ι ο ιιοιι::

οιιιιοδ:οιο;8ι: ιπ :οοιοπισιι:ιοοπι,οπο :πιο ::ιιπιπο

` Π12.ιι:: ν: ίοι·ιπι ιο:π:ιιισιιιοπι ν:ιιοο: . :ιπποει

ριο ρι·οοοσεπιι, οι ι:ιπιιιιο ριοοοιο:ο.Ν ΕΠ ποιοι· ιο

Ριιιο ριοοοάιο,ιι&ιο, :πιο ὰ Ρετ:: :καποιο :οι σο

ιιοσ ποιοι οιπιιιποοι:οιπ:οιππιοπισιι:ιο πιο ιο:ο

:πιο πιο ποιοιοι,οιισ.ροιιιιι ισιιιι ριοοο&ιοοσ Επι;

ι Ροκ, ποπ:: σιιο:ιπ ιιιιπισιο ιοσιιιιι·ι:οπι :πιο πιο

δι· Πο, οιιασι·.ιι ιπ Ροκ. Ειφιι:ιιιοι· : οι Γοοοιισπιιιι ι

Η:: ιίοί&ί.

:οι υ:σιομο

οι::ίοι·ιιιισ.

οποιο: Ιοεπιπιε οιοιπι:ιιι σΙσπει::οι· πο ριοοοσσιι

:πιο πιο ι::οπο.ιιιι ιιιιιιιιισπ:ιπιπ ιπ :ποσοι οποιο, .

ιιοιι οιιιπο ιπιιιιιιεπιπ ποπ :πισω ποιοι: :Πιτ ποπ-

ειριιιιο ριοοιιιίιιιιοπι που ισ:οιιο2°ιοΒιιιι::π:ιισ' ιο

που: :Πιιισιιοιποεριοοποιοπο ιιοιι οι:: :οποιοι ι

Ϊοιπιιι νι απο ριοοιι&ιοιιιε σοοιιοοιιιαιιιι ισσοποσ` ποϋποιιι.ι-. πι: νιοσι , ειιοο οι ριιπσιοιοιπ οιο- '

οοδιιοοιπ που, π.τοπ ριιοιιι ιπιπιιειιιι ποιοι :οιο

ιποπιαιιιιιοιπ πιο π. Γοιο οποιο. ι σι:πιπι :πιο μια

ιοποιοπιι ριοοοεσπι :πιπ:::: οιιιιπόι:ι ι ιιοιι:

ιιοιι ριοοιι6ιι , οποιο οοιι:ιιοι· ρ:οοοᾶπ ι ποσο

πιοοο‹:σιι:: , πιιιιι€ισ ποιού. π:: ριοοο&ιι π:: οιο

οοσιιιιισ , ν:ι·ιοοσ ιοΒιιιισιι:ιισ ριοοο&π ει: ιιιοοο

απο :οπιιοοπισπώ. , πιο οιιὸο ιο πο:: σιισιοιιιο πει

:οιπ ιπ:ιπσι:: :ο οποιο κι οιιιιπέιιι :πιο ι ριιιπἔι ι

πιιιιιιιπιιο ρι·οοο::π:σ,οοἔιιπὲ ι::οποἔι ριοοοοιιι:

ιιι οιοιπι: ιι.ο:σιο :;ιο:ιο οποιο πωπω: ιο:οιιιι::ι:ο

:ιιπι_ι·:ιἐιο; ρσιιοπιι,ριοοο:σοι: δ: ρ:οοιι&έι.,οιιοο

οι ιριιιΒιποπι Τι·ιπι::ι:ιε ο.::οποιο, ποιιοιπ ιιοιι:οοο

:πιο ιιοπιι:ισπε σιισπ·ιρΙοιπ. 8:ιιισιο ιο πο: ιισιισπιοι,

(πιο οποιο ποπ ιπιιοι: ιιι ι::οιιοιιοι ιοΒιιιισοτιιιοι

οοι τοπισπ οπο:: νοι:ο , ποπ οιιιιιιιοοοιιι :πιο :ιιι

πιίι,ιο:ιο: νι »πιο ριοοο&ιοπιι ίπποι ισσοοοωπ::

ιππΒιε οιιιιιι8ιιιιιιι ο ισσοποἐριοοοᾶα,οοὲιιι ο μι·

πιο Ριποο:ποι:. Πει ποιοι: :Ποιοι πο:: Μπι: ιπ π:

Ιιιιιιοπ:πι, ιιοιι: νι ρι·οοοέιιιοπιε ιπποσο: οπο»

Πιβπω::

οπω:

Διι·ωπκπι. `

:παμπ ιιιι,:οιοπ οιοτΓιο ιιιοοο,ςοο :πιο οπο» :ποιο ιιτοοιι6:ιοοπι πιο, :ποιο πιοοο&ιοοιπ που

σοο. σιι:πιιιιο ιιοοιιοι:ιι ριιπ:ιριπιπ ριοοοάιοο

ι

2

ΒΦοιτ. Χ :τι Ι Ι. Β:ποιοι ιιιοοιιέιιισιι οιιιιιιιπιοιιιιιιπ1 .

α:: , π:: ιπ:ιεισ οιιιιπειιιιοι λ ιιιιιιιιοπσ ριοοο&ιι,

οποιο ο οπτει·οι:ο.:σριοοο:σπ::. Ριοι:ι:π , οσοι!

οι σοιπιποπια:ιοοοι :Η πιιιιιιι ιοΒιιιισπιιιι Ιοιιποιι

ιΠοο οιιιιποοιιποι ιο ριοοιι&ιοοιπ , 8: :οπιοιοοι

::ιιιιιοιο,οιι οποιο σποιιιιιιι::ε,οιιιιε σΧΦι:στοιιιο1

ν: ριοοιιθ:ιιιοιω σιισι:σ: σππιιιιιιο:σοι σιιισι:πιιι,

ν: :οπιιιιοοισιι:ιοοιπ, ίοιιππιιι: ιιι ιπ οιοιπιε , οδο

νοοιιι ιο:οι:ιο: ιιι ιιοιτηοσιοπι ριιπσιοιοιπ πωπω.

δι:ιοοιπ δ: σοιιιοπισιιιιοοοι, πιο οιοσι·ιιι :οποιο πιο·

πιπ,ιιοο :ισισσ:,οιιι:ιοεοιπιοε ιιιοο ιο πω: ριοοο

θ:ιοοοι,8: :οοιιποπι:ιι:ιοοπι. Ν:: οο:ιι.οοοο ιιιι- σο.

πι:: ιοΒιιιισπ:ι:ι Ιοιιοπιι , οπο. σο: ριιο:ιριοπι ροι: Ν" Μ"Μ

ριοοοᾶιοιιπι ιι μι:: κι οιιιιοΒο:ι:οι δ ιιιι:οπιι οι: "°β'° ΜΑ

οσοι , ποπ ιιιιιιιπιπ οιοιπισ ο οποιο Ρει:ιιι:ποπι οι:

Γοιιιιιι σοιι:ιι ιιοοσιιι :οπισιιοο , @οι ιιοιι: πο»

:ιοι:οπι ρι·ιιισιριοιο ριοοο&ιοοπι δ: :οιποιοοισυ.

οποιο, Πο: ιιι:ιοιισ,ιιο: ισ πιο οιιιιπεοι ιο ριοοο

θ:ιοοιιι οι οοπ:ιοιοπισιι:ιοοιπ. Υπο: ο Ρ:ιιπο. πιο. π

ιισιι:ισ Ιοιιππι: ι: ιιοιι ποπ οιιιιπδοσι:ιοι· ι οποιο.

:ιοΓοσπι , :οποσ ιιοιι:: Ρι·ιοσιριοπι Ριοοοθ:ιοοιπ ο "ο

σοιππιοιιισο:ιοο οιιιιοΒοι,ίι ποπ ισιιι:στ,ιιιι:σιο το

:ιοοσ::ιΤσισιιιοι ριοοοᾶιοοπι, οοιι:σποι σισοπιστοι - 1 Έ· .

:ιο ριοοο::ποοιιι ν: ιοΒιιοέ:ιιι; σοιοιποοισο:ιοιιιο.·

_οοιιισοοε ν: Ροιιοιι· σοιπιποπισιιισιοι Γσσοποπ Πιο

Ι ιισπιιιι::πιιιιι πω: ν: ποιοι:: οπο Ριοοο:σι·σιοι,ισσι

Γοιιιπι :οπιπιοοι:ιιισιο: ιιισοποο ιιιιιροιιιο; οι ν:

οποιο. οι:: :οποιοι οιιπσιοιοιιι σοιοιποοι:πιιοοιπ,

σ: ποπ οιοοοθιιιοιπ :πιο ριιιπο ιπΡΡοπιο.

Αο σοπιιι. πιο. ιιπ:::. πιο:: ιπ :::ιοριο, ιο οπο σα.

ιιιοοο:ιιο Γ:σιιοιι:ιιιιιιιιι:πιια ιο ριιοπι:οι πο :πιο Μ Μάιο·

ιοοπισιιιιοπ:ιπ οποιοι Καπο: πιο” Γορροπι οσ-5^ι°' "Πω

π:: ::ιο:ιιποι,σοι :οιππιοπιι:Ξοπ οι ιοιιοιιι Ν:: το· 23% “Μ”

?στο :ποιο σοοιιιιοπισιιιιο ιο οιοιοι: οι: π:: ιο:π:ι-! .

ιι:ιιιιοπσπι Ρ:ιιοπισ ιιιοοο&ο οπο: :οποιο ριοοο

:σπ:ιειπ:ιπι πο: :οποιοι ριοιιαι,οοοο Μουσε: πιο·

οο&ιο ισιιιι:σι ιιια::οσι: :οιπιποπισιιιοπ:ιπ, ποπ

ιιοισιο ιιι:ιοπσ. @πιο :ιιι ιιι.οοοάιο ρσιίοπιι: , π:

τοιοιποπισιι:ιο Μπιτ:: ιο οιοιπιε οι: :ποσοι Μοσο

ο αισι·οιοιιιι, ιιοιι: ιιιοοοέιιο ι::οποισ ιπιιππωπι

:::ιιιπ,8: :όπιοπισιτιο οποιοι :οο :οι ιπιιαο:ι τσιπ

ιιοιιι; πιο :ποισπ ιο:ιοπ:· ι:οπι Ϊοποιιιπ:πιο ιιι ισ

:οπ:ιρι:οι,ριοοοοιιο ::ιιπιπιιιι :ιο ιισιιοπιιοι πιο·

οιι:`τιιι:π , οποιο σιο:πι οποιο :οπιπιοπισιιιι : οσο:

ριιοι σοπ:ιριιοι ριοοοθ:ιο ::ιιοιιιιιιι :ιο ισσοποποι

τπωιιισπιπω :ισπ:ιιιιι)οοοιπ πο :οπιτποπιαι:ιοπ:οι

πει:οιισ.Ει ιπ ισπ:.οο:σοι:,ιοιιο:ιιιι ιπει:σιιοΙσιο, οι·

οσοι ο ιποιοιιιιιιιι ιιέι:ιοπσ ιτιοοιισι 8: πιο πιο::

ιιιορτιοι ιπ:ιοο: σοοσιιιι:οι ιι&ιο ::ιιοιιιιιιι πο σο:

ιπωιοπ £οιπι2, ποιοι :ιο νπιοπσιο :πιο ιππ::ιιἑ,

Μισο: :οιοε ιπει:::ιπ :οπιπιιιπισιιιοι ΐοιοιισ.

Λο :Μπι οιοιι. ποπ οιοιπποε, Ρ2:ι°στ:ι α:σιοοπο α;

σοπιοιοπισιι: :ΙΤσ πιο:: Ριιιο,οοιο ιΠοιο ιιιοοο- οι! που»

οι: ι·:ιιιι:σι ι ισ οιιι:ιπάιιιο , ιο σδοσιπ οποιο πιο. Ρω.ΜΜ

ίισπ::ιο. Εκ :πιο μι:: , οποιο ιιιι:ποιο ι ιιιοροιιιο

Π: σιισπιριοιπ ο: ιιπιιιιιιι:ιι:: ο: ιιι:ιοιιιιιιιιισ. Νικο

:ο :οιππιοοι:ο:ιοπσοι ι:οοιιι:ο: απο: Διπποιο -

ιο:σι :οοιιοοιιισιι::οι, 8: :οιπ,:οι ο :οιπιιιοπισιι:,

οπο ποπ οι πο:: :ιπιιπιιιιιπ::πι δ: ιιι:ιοπιιιι:ι::πι ιο

ιιοιπιπσ , ποπ "ποσο οι ιο ιισιιοοἐ οιοιπο Ρ:οοο.

οσο:: οι οιοοοᾶιι ; δ: πο:: πιιιπσιριοιπ :οιπιποπι

:ι.ιιοοπι που οι οιιιιοιι π: πιιιοιιι,ριιο:ιριοπι :ποσο

σοοιιιιοπισιιιοοπι πω! :Η ρσιιοπε,ποσ π:: ι:πισιο

ιιιοοοθ:ιοπσπι πιοιιοποιοιω ππ:οιιοι σοοιπιοπι

σιι: πιο , :το ρ:ιπ:ιριιιιπ :οπιιποπιοι.:ιοοοι που π:

πιι:οιο.,πιιιπ ιπιο :Ω,οοσ π:: ιο:οιι:πισιιι :οπιπιοπι- ω

πιο: πιο. Ηιο: ριι:::,σοι ριιιισιοιοιπ ι:οοιιιιιιπι- Βιβ:Μ·π

ποιού μια ο:Β:πι οιιιιιιΒοι Ξι ::ιπιιιιο,:οι οι :οπι- .ΡΜήΡΪ_

πιοπισιιιιο,ποπ σοιιιιποπισιιιοοπι ιμο;Βι :πιο 'πιο.

:οσοι

ο @οι



Βιβιαι. ΧΧΙΙ ιι Σ):πω::1ιοιιιιιιιιιοεοιοοπ Βιιβιομηιιο, ω·

απο: ε: ::ιπιιιιο ιιιιιιπειιι. Μάο _:ιιιιι;:οιπιιιιι

ιιιι:::ιο ι:ιιιιι οι: ιοΓιι :κι ιο ποπ ο απ, ιπροοιιι:

:ο.ιιι:π ιιιιιιπάιοποπι ::ιιιοπι,:ιιιιι :ποιοι ποιο: πο

πι:: οι: :οιι:ιιιιοπι:οι:. Καπο ι:οπιιοιιροιιιοριο

οποιοι: πιο, ίπποι ιιιιιιιιιι :οιπιιιοιιι::: ι::ιιιι

πο , ιο: π: ιιιιιιιιιι :πιο ιιιιιιιιιιο :ιο οι:: Βιοπο

&ιοιι:;ι οπο νο! π:: ιιιοπ:ι:ει:::π, ν: οι οιιιιιιιιε;ιι:ι

οι: νιιιοποιπ, ν: οποιοι: ιπ.πηιιι:ιιο ιιι:οιιιι:ιοιιιο

ιο οποοπο:: ιοι5ριοιιιιέι:ιιιπ: ι:ιιιι νιιΞοποι ιιιιοοιιι

::ιιιιι·ν::οοιπο:οιο ιιοιπιιιιιι ι:ιριιιοι Γοιιιιιιιιι:: :ό

ιιιιιιιι:ιι: Υοιιιο, οι:ιιοπ: 'ν!!ο οποιο πιο οποιοι.

χ :πιο ιο Υ:ιιοο. πω: :πιο ι ρ:ιιι:ἰοιιιι:ι :οπο

οιιιιοιιι :προ '·.ιιιιιιι5:: οιιιι:ιριοιιι πιοιιιιἔιπιιιιι

ποιοι:: τ:: ιι:: ιπιιιι:ι:ιιι ::ιιπιποιπ: οποσ! ποπ

ιιο::ιι,οιιι οι:: :οιιιοπι οιπιιιιοιι:ιπ ::ιιιιιιιι :ιιιιιι Γ::

πιο: οιιιιιιιιιιιι ιιιπιιι. ποπ :ιπιιιιι ποιοι:: :πιο Το,

πο:: ποιοι: , :πιο ποπ οι πιο: :οπο οι πιο , ια!
ο ιιι:ιιι. Ει:οιιο μι:: :ιιιι::ιιπ:π ιι: οιιπιιοιπ :οπω

πι:ιι:ιποοιιιι; οοιιι πο: ροι:ιι ι·ι:ιιιιιοι Γ: :οιππιιιπι·

› . :::ιι.ι:ιιιιιιιο,νι:Ι ροι:ιο:ο·ιιιιι:ιπι, π! οι:: νιιιοιιοιπ

δέ ,2:2Μέ :πιο πιο. Απο: Βι·ιιι. ι. πιο. ιιπι::. ο ιιιΕπιιιΒιιι

ι. ιιβειιιιιιιιι·

ι_π:ιππ_οπι .ιι::ι:ιἱ Ιιο:ιι οι Πιο. Μ! :οιι:ιι: πιο

@πιο πιοιιι.ι:::: πωπω , :τι πιο: οι: πο, οιιοιι οι

:πιο ποιοΙοιππι,ποπ ἱοἰιε οπλο: ι:ι`ρ:ι&ο ριιιο:ἰύ

ιο:ιο:ιιι.ιιΙΒιιιιο:πο 'Πιο οπο παρ ο κοιι·::ιιιιι

πιο ποιοι πω: :οπιιοιιιιο ι·ειιιι, οιιΓοι°ιιοπἑ πιο.:

Μισο:ι:ιιιο νει ιιιΒ:ο,-::! οι :ι:άιιιιὲ. πιο οι.

:::ιοΒο ,ι:ο: ποπ: οποιο ::ιπιιιιι :οιιπο:ιιιι οπιιιι

ιιπ::ο_:οπι :οποιο ιποιιο ι: ιιιιοιπιιι οπο: ει: πω?

Ν:: ιπιιιι: ιιι::ι:,ποπ::ιι:μπιπω :ώριμη οι:: Η:: -·

οοδιιοιιποΝπιπ :κι ποιοι: ι:ιο:θ:ιιιιΞ,οοοιι ποπ::

:ιι , οι :πιώ ποπ ::ιιι, οι ιιιιοιιιιι ιπό:ποι.ιι:π::ι ο

ποι:ιο ιπ::Π:Ωπιδι οι: :οι::ιιειι: ο·ιο:οιιιι:,νοό:

οιιιι: ό: ποσο <οοιιιιοι:. :πιο πιο οι :ιιιιοτπιο

ιιιιιιο:ιοιι:. νο οι ο1ιοιιιιι ιιιο:οπι ι οποιο ιπιιιιιι.

άιι. Ε: οι πιιιἰι τοπιο ι:οπιοιοι: ιο ι:οιιι, :πιο πο"ω: οπο:: ιιιι:Πιθ:οε οποιοι ιοΒοδιιιιο:ιιπ:::ι

· πο: ιιιιιοι:ι οι :οπι:ο επική. οιιι οι:ιιποηι;ιι.ιιι ως

οι: ι:ιρ:θ:ιοποι, οιιοιι ο: ποιιο :οιιιοιοι:, :Πο :ιι

οπιιι :πιο ιπει:ριπ:ι:π::: ι ποιιιο ιπ:ι Μάιο έ:

Γ ιπειιιο,ιιοιπ πο: ν: :ποιο :ιιπι:ι, πο! ιιιιδιοι πω

! ι:ιο:,ποπ μαι:: οι: ἱπ::Π:ᾶο ιιποοιιι: ι::ι ο πιο::

:οι οι: πιοιιοιπιοπ: οι ιπ :ο:ιιιιιιιοςο :ιιιιιι:πιιιι8: ' οποιοπ:ιοι.ιε, ω. @οι :ο :πιο :ποιιιιιιο,δι οπο..

οι,"ωοιπ, ιιιιιιιὁ οπο:: , ιι ι`ποοιιπιιιιιι· οιοιιο&ιο ποπ πιο". “Μοτο :οπιιι:οι:, ποπ :ιι οπο: ἱπ::ιι:ᾶιιι οποιο

επι ι τ::ιιιιιι0 ι·οοιιιδιιο: :πιο ι.:οιι::: οι πο: Επι.

:πριι:πι·ι, οπι ο: ιιι:ιπ ω: πιο οι: ι::ππιιιδ , :πιο

ποπ πιο:: ιι πιο: οπο: , π: ιι ΜΜΜ: πιο:: 2 ο:

ποιοι ποπ ιιί:ιοιιο: οιοιιο:οι: Γ:ιοιοιιι ι 08ο π::

οποιο ι οιιιο ιο:ιιι οποιοι: ι:ιριοπι _ ι:π :ι:ο::ιιι:ι·:

:οιιιοΙι:οι ι ιιιΡιο, οι "πιο ποποιιι ::ιιι:ιιιοιπ:ιι

Ε:: ο οποιο ιιι::ιι:άιι: :τοπ ποπ:: ο.: ιιιιοπιιι τ: ι ιι

ί: ιπ:ιφ:πι:Ι:πιοι ο οποιο ι°=:'ΙΙ°ᾶυ ι:Γροιι::ι.·,:οιπ

π:οο:ει: πιο :απο ιι·ιποιοι ιι: πιο :οπ:ιοιιι6ιο

:ιο ιο οιιοιι,ιιιιιοπ: οιιοοιι πιο οιο:ιιιιοπ:,π:: ποι

π' οι Μαι: οποιο ποιοι:: ιποιι:ιιιιοι:ι προσωπο ιι:ιιο

ιιιιιιι:ιοιι:ι ιιιτωιιιοιιι ιοιιιιιι_ιιιοο:ι: , ει: :απο οι

οπο: ν: ιο:: οπιιιιι·, πιο: οπο, οπι :πιο απο,

:πιο π:: ιιι:ιπ ν :ποιο π:: :οι Μοριά , οπο:ι Μποξ

ποπ ιιιο:οπιι π:: ιιιιιιιιιι: :ιι:ι.ιιο: ιι::ἱι οι: ιιιιοπιι.ι

ιο Ωω.

ποιοι.

. ο ι-οιζιο, οιιο:ι ποιοι ιπ:ο ποπ πο:: οοιο π:: ποιοί:

οι: :πιο π:: ποιιἐ. Α&ιοιιΦω; πιο: πο: οι οι οπο

ποπ :οι :ποπ :οι οοεπ:: οι ::ι·οιἱπο ιιιιιιπαιιιιι.

Β ι :: ιι ο , οι ιιᾶιοπέ :ιι.ιιοπο ιιιι::πι :ο :Βοο

ΜΜΜή :ο οι :οιιιιιιιο ιιιιιιο:ιιιιι. 8ιιιι:οπιιιιιιιιι ροποπιιιιπι

“η” ,'έρ ἐ ποοιιιιι :έποικοι Μπι: , :ποιο ιιι:ιοπ: ι :::ιιιιιιο

Μιιιιιιιοπ: οιιιιπ&ιιιιι, οριο :ιι ιιοιιο ιοπιιαιτι:π:ο πιο, οποιι

:πιο "οι πιο ππιΙοπι οι , :πιο ::ιιιιιιιο: Ε: ριο:ιοι-ι:ι:ιιι , οι

:οιπ :οποιο οπιιιιπὸ απ, οπο ιιπ::ὲ. Ν:: οι:: :ιοί

ι::,πο:ι: ιιιιιπι ν: :οποιοι :ίιιιο:ιιι: Γ:ιριοπι ν: αιο

Γιιιο, οπο :οιιιιοιπιιο :πιο ποιι :του ιιιιπ ιι:οο:ιιι

οσοι :οιιποιιιιιο :απο πο:: :ιι:::ιιιιι :οπΓοιο:ι:,

ποιου: ιιοοθ ιπιι:ιιιιοπ: πιο. Αιιιιιοι οι: ιιιιιι:οι:.

ιι::ιΤοε :οιοοιιΓο ιι:ιο1::::ιοιιι,οπο Β:ιι8 ό::::ιιι:,

ν: πιο πο: ιοιιιιιοι: ιιιοπι οποιοι:: ι:ιριοτιι.8:ιι οι

ποιοο::ιι ιιιιιιιι:ιοιι:ε :::.ποιοι·οοι ιιοιιιιο:οπ:, ο:

αο1ι:οπ: ο:: οπο:: :ι:::::ι Ποι,:ίιπ:ι οσοι:: :Μπο

_ οι

β'ινιποιιιιιο

:επι οπο:: :ι:ι:::ιιι υπ αριι:ιι:: οι:: ιποιιιιιοπ:ι_

:ι:ιιιιι:οιιιιπ,ιοπ ποοιι:ιι: ποιιοιπ ιι::::ιοιπ ιο Ποπ

οσοι, π:: ιππ:ιι:ιοιιοπι :ρω Β:ι, οι :::ιιιιι:ο , ν:

ιιοι.ιο.π8.3. Ν:: :οι οι ίπποι: παπι :πιο :οπ:::ιο

ιιιοι ιιοοοπι οποιοι ιιιι::πιπ ιο Β:ο, οπο :Ι::ι:οι:,

πιο πο: ι:ιιιοοιι:ιιι:ιιι οποιο:: :οποιο , ππιιοπιιι

πιοριοι·οο ιιι:ιιι ι:ιριπιιι :οποιοι :.ιιοιαι:ιι:, ο πο πι.

τ:: ι: ιιιιιι:ιιι πιιιι:,οιιοιπ οιι::δ ο οποιοιιιΡ πο: Ρο

:::·ιι Β:ο: πιο οι νοΙιιπ:::: ο :πιο οιπ:α:ιοιι: οι

απο: οπο, ι:: ιοί:: @οι ιππιιιι·ιιΡοοιε :ό:ιριιιι,

ιιιιι·ιο:ιιιιι :ο ποπ οι!» πιο ιιιιιππι,ποΙιο ιιιο:ιιιπο οι

μπα: οποιο :ο ι`οιο οποιο :ι:::::ο πο νοι:π:ιε,

°"'ΐ" Π; ιι: οπο:: ο:: ποπ οι): οι: ποιοι: ι Α: ιιιοοιοπι,:πιιο

::ιιιιι]ι:ο

πω: :οποιοι . . . ο ο _ .

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιοιι: ιπ::ιιιι:::ι οπού:: :ο νιιο :οπι:ιιιι&οιιο ιο

οποιοι.. οιιοιι,ροιι: :πιο:ο ::ιο:&ιοιι.ο::Μαιο :οιιποιιι:ιο

ποιοΙοιοππι:: οποιοι: ιιιοπιιι,πό ποιο: ποιου: πιο· :

π: ο πιο ι:: οποιοπιιι. ·

Αιιιιο , ο:: πιο: Γ:π:. :πιο οιιιιοΜπω πιω ω. πι

οπο: ποιοι:: πο:ποι, οπο :οιι:ιιιιι,Ρει:ιοι,6: 8:ιιοι. πω:: :φαϊ

ν:πιι:πι·,οιι ι:οΙ:ιιι ιιιιιιπᾶἱοιι:ιιι οπο: ιιἱιιἰπιιε μι· ΝΜ"·

ι`οιιιιε ρι·οιιιιι:πι:ε διο:οιιοάιιι οιι:::πιιιιιι : πιο:

:οπιιο .ιιιιιι. :Μο π: , Ριιιι:ιπ οι ιιιιιιπιε :οποιοι οι.

.ιιιιοιιιι πιο:: ν::οιτιοο: ι διιἱιὶιο8.οοιιι Ροκ:

ριο:ιο:ιι ?Μοτο δ: ιιι::οιι: 8 ἰιιιοιπ 8_οιω ιιιωσ

ποΠο. οιι,:οπι ποιο: Ρα:::ἰπ ζο:ι:ιι:.ι:ιριππι ρω.

οπο:: πιοιπιι: οι :ο οοοιι Βιιιιιπ οι·οιιο:ο.: ποπ

ιι:::ιιιι:ιο :οι πιο ιιιιιιιιοπιιο:. απο οπο: οπο οι:

ιιιο,:οι·ιι: ιο:ιιιοιπ :τι οιοοοπιιοιπ :οπιιιι 8οο:ιιι/

π::ιοπιιι οι ι):ο ::ιιιι::: ιιιιιιιιευιι βοοιιι:ιπ πιρο

πο:: οοιιοπι,:οιι:::ι:ποο Ρι:ι:ιπ Ριωικιιιω πιο

Ποιο, δ: ν:ιοιποο: 8 οποιο 8.8: πρωι), :οιΝΒ

οι:: :ιιιιιποιιι,:: πιο ιιιιι:πιο ιι:ιπ:ιι.οπιιι ποπ ιπι

οπο: ιο:πι ρι·οιιιι:::ιι ΒιιΡιπιπ. νιιι:ιιιι: οπο. Μ

πι: Επι. Κάποια, οι! οπο: :οποιο ι:ιιιοιπι πιο
:οι ποιο πιο ιιιγιι::ιο. Ν:: :οιιιιοποι:ιιι::ιο, _ π: Ν _

οπο: ιιιιι;ιπ&ιοπ:ιπ οι:: :ιιοπιιι πιο:Ιπι::πι:ιδ: Ε"ωφ έ"

ριοιιιι&οι οι ποιοι, :Με ΕΜ πο: παπι:: :το οπο. “8"[ω'

πιο: :ι:ι:Ιιπιοι π:: ιπ::ιιιι:αιιι ::ι:ίιιιι ι·ιιποοι:ιοπ: πι.

3:ιιοιιιιο π. :πιο ιιπιιι:ιιιιιιο ποοιιι·οο:ιιιι: , πι

1390 :οι Ριι:ι·:ιπ 8: ΡιΙιοιο δ: οπο: δ. Οποιοι:: ψ

επ πιο πο: ιιοπο ποιο:: ιπ::: ι: ιιιιιιιιάα , α

ΡΜ:: πο:: ποιοι. οι Η Ριιι:οι ο: 06:ιιιιιιιωω..

:οι οοιιιιι:οπ: σ:: πιο ριιπ:ιριο ποιο:: |πιπιπ: ποιο,

οποιι ιι:ι:ιπ ποοι.ι:ιιτ ι:ιιιι”οπι οι·οιιο:οιο. πι. Επι

:οιι ωοοιωι Βάι. , πι: απο:: ιιοιι:λιι:ιιιο

πιο: ο Ριι:::ιιι πω: οι δριιι:οιπ 8. ποια; “π”

Γι: ιιιιιιποοι ; νι ν:ιιιιι::ιιι ποπ :ιιιιι:Βο τω ἱιιιοιἰ<

οι:: :οπο :ποιο ἱπ πο ιιιιοιοιιι ιιιοπιι·-οιιιιιιι ΜΙ. Ρο.

:ι·οιιι ρ:ο:ιπ:::: πιο:: οι νιιοιποο: 8οιιιιοπι $,

:πιο οπο :Πο πο: ιιιιιιπάιο ρ:ιιοιιιι:οιπ ποιοι::

:που οι οι·οιιο:ι::ιιιιιπ οι :πιο ιιιιο:ο:οι· οι: πο

ιιι:ιιιιι:ιιιιι ι:ιιοιιι:ιοπέ ιιιιιιπ: πιο:: π:οροιιιοιπ οι·

επι:ι. :απο ποιοι. ΝΒιιι οι πο: Μια:: ::οι:ιοιιο. Μ, ;,,,,,,,;

π: ιιιο:πιοι, ποπ ροιοπιιέ: ιο Πεο ρ::Γοποιο οπο- :ίσιο πιο

οιι:6::ιπ ποπ ι::Ιιιιιι ι οι οι ι :ι·ΓοπΞι ιοιιοι9:έι ω·

:ιιιπ ιπιοΙι:::, ρο:οἱΙΤ: ιο ὅ:ο :επ οπροε:οιπ πο;

οοοιιιιιι πιο) οι , ποιο οοιιιοοιιι ιιι Ποο :ιι , πω..

πιο πο::ιΠιοι: οι, ιιοποιο:ιο 9:102ς] οιιι&εω,[ω

:παπι οποιοι :ποιιιιιιι :ιιιιι:πιιι , :πιο Πει:: οι οπο

ΓπωϊΠε Ρθιι€840Πι ο (βιο ιιιάιπο πι:: :ιι:·, πο:: η..

ι:οοι:ιιιι ποιιἱ: , ρ:οἱπ:ι: ἰπ Π:ο οι: ιπάο οιιιοπι.

οι·οιιιι::Έ ::ιιΙιιιοι ιιιιΡποπιιιιι ο ριο:ιοιπιι, Μπι!

:οι οο:οι ο :ι ο οροο ποιο.

Α: ::Γιιοπιι:ιιι: ιιιιιι:ιιιι:ιιι:, οπο πο: ΜΜΜ: π,

ιπ Βι:ο

άήτ·-···-.
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οι εωμ::ιτι ιι, Όοοι ποπ ιιιιιιιιοι: °τιιιιιοτι ιτι ::οιι:ιι:τι ,ι :μια

Μ Ρ""Μ Μ: τις:: ιτιιρο:ι`οᾶιο:ιοιιι, @το οι·οιι:τιτα :οτιιιιο:ο

Ι χ. το Ρωσι._ δοτι οότι·τι: ροτιοάιο: οι: ι:ιοτι:ι:τι: 8: νιιι

ι το: , :ιτιλιιι τιιιιιτιάιο 8: Μιιι:τωο : _ντιτιοι:τ Πού,

ΐτιιι·ιιιιιι , :μια :οποιοι ρο:οθ , οοιιοοτιι:τιτ ντιι:ειε δ:

ι:ιο:ι:Δε, τι:ιιιιιτ:ιο. νο:ὸ :ιτιο μπώ, :ι:1:ιιιαιτι δ: πω.

:ιττι:ιο: ο:Βο ο :πιο ιτ:ιριιοι:, ν: ριο:ιτιοοιιε ιι: :και

ρω:: ιιτο:ιτιάο , :Με ιτιοτιιι::: ν: :ποιοι ιιο:ιοοιιτι

οοιιοο:ι :Μέι οπο: Ποστ Ναι:: ::|τι8 ιτιοιι:ιιιοοτι:τι:

τω: τιιιιΒιο ιιιιιιωι ,ι:ιτιιτιιτ οιιιτ:ι ιιτιιιτιι:ιο Ματιο

:τι: ιτι :ιιιιιιι&ιοιιο, τω:: :μισά πιο πιω τιιιιι:ι8τιιττιι·,

που οοιιτιιιοτ ιιΙτιτιι ι οτι:: :ιιιιιιι8τιι:τιτ ,ιομπω:

ιιιιιι:ιι:τι: :το ω” :τιιι:τιιτι οπο, οα:Ιτι:ιοτιτιο τι:: οι

πιω, ι :ιιιο :ιιιι:ιιιΒιιι:τιτ·. νιιτιο ο:οτ:τιι·ο :ιτιο ιιο:-_

£οᾶιοι·ο:, :δ Πω: βτιιριι:ιο:ο::δο Μ:: :ιιτιιιιιι: οι::

ίοάιοτιο:, ιιιιιοιτι:2 (τι τι: οι: Πιο 2:00” ρο:ιιοδιιστιοε

φώτο τοιιι:ιτιετη οτι :ρω Μ:: πω:: οι:οιτι:ιτιιι: τυο:

ιοάιοτιοε, ιιο νοιὸ οι:οιτι:ιιιτι: ορροιιτιιορι·οιτιοιο :κι ι

ειιω,πι"- ΡοτιοΒ:ιοτιοοιιιιιτιι:ο ιιιιιιιιιοι:ο:, Μι ιτι [τισ

:ιτι:τιτατιτ Βοτιο::. Πα:: απ:: Ιοιι:. Ν οτιιιιιιιι.

Οοτι::ιι τω. οοττιιιι, τινι :ιοοοτι: , ροιΐο ω: ρω

:ιτιοο:ο ιοιτιιιιιιι ιι6ιιοιιο :ιιιιιτιθώ , :ιτι-Μο νηιοτ α:

τιιιττι. τ. τιο:ιτιο ιτι τι:ω. οι:τιιι:οτι ροτοιι , :μιά

“Μ”, “ώ η, ιιιω, :ται ρ:ε:ο:οτι:ιοτιο:ιι_ ι:ιο::ι ν: τω:: :ιο:

μ":ΜΒΜ τω, ν: ο οέ:ιιι; 8: «μιά ν: οιι-:άτι: οοοιτιισ.:ὲ ιοιριο,

Μωιιπιι ντὲ :Διιειι. :και οι:τττισι ω, οτιι:ιοττι οιιτιιιιττι :πιο

οι: ποτάκι: τω: ιιιι:ιτιοτι οπο οιιο&ιιι , δ: :ιιετ?:τιι1ι

Με::“Μαιο ::::ιτιοτο ειιι:ιτιοτι οι:: ει τω:: :ιοοιιτ

@κι ::τιιιιιιιιι :ιιιτο ττιιιτιιιιι ιι&ι:ιιιοττι,νοι οιι:άτιτιι

Ισια:: :&ιοτιοττι οι:οιτιοι·ο ὁ οτιτιεἐ`ι , οιιιιι ιιᾶιο οίιοιι

:ιιιΙι:οι· οι ιτιο:ιιτιιιι :ο ::ότι:ιτιιιιαιτι:ιιιτιι :τιι:ιτιο:ι οιιο.

Α: ιιιιιιτιι:ι ιιιιει οστά: οπο , :ιτιο:ι Ρο: :πιο :αιο

ιιοτιι, νο! ι:ιο::ι ν: οιιτιδι οο::ιτιιτι:ιιοο: ΗΜ με! πιο::

ν: οιι:&τιο πω:: ὲ το, τω: ι:ιοι1ι οι:ιτιιιιδ οδο, 8:

ν: τ::ιιιια, δ: ν: οιιοάιιιι τοπιο:: ιτιτιπιιιτιιιιι ιτι ιο, 8:

τοιιιω νιιτιοττιτ Ρο: :ιοτιιιι:ι ειάιοτιοιιιι οι:ιωεωιι,

:ιοτι :ιτι:οι:ι μ:: :πιο , :μισά ροτΓοτιο:οι: ι:ιοττι ιτιιιιιτιιι

Μάι ν: Δικά: ντι:ιο Μ:: που:: τιᾶιτι τιιιιιι οτιιιιιτιὸ

αει: ιτι οιιοθτι::ι, Βιοεο ιι:οτ που:: :ι&ιο τιοτι :οτι

ω:: ιισιιιιτιι οπο οιιοέτιιι , τω: ::ιτιιοιι τιοτιο τιιο:ιο

οδιο:ιιιι:, τω:: :ιοΙιτιοιι:ο ρ:ιο:ι ιιτΣιιοιιο,οτιιιτιο :Πο

άι:: :ιο:Γοιιοτιι: ιτι οοτιοτιι οι:: νι ι:ιοιιοτιοι·ιε :ι&ιο

ω. ΈΣριι:τει: :ιοιιιιοιι:ο Ρι·ιο:ι ιι&ιοιιο, τ1τι:ιιτιο :ο ο

:Με τοπίων: οι: :τισ ‹ιιιιιι·ιᾶο Δεοιι:ο, πο:: Ροιιο

νι τω:: Ροιιο:ιο:ιε ιι&ισιιιε ι ο Ριτοὰιιᾶιιτ, :τι Για:

ότι, οοιιιοτιιιιτι , οιιοιιτιο: Νοτι τιιιτιιιι οο:ιιο:τιτι:ιε

'πιο Γιιιιτροτιι_τιοιιο: :κι οιι.οᾶτιιιι οοιιΓοιιιτι:ι:ιίτ, Ρτιδτιι

ρ:οτιτιοο:ιτ τι οιιο&τιιιι ριο:ιτιοοιι:ιτιι:ι: οιΒο ι πο::

Ρο:οιι: ρτστιτιοοιι: ΐοιρΠιιιι ρι·οτιτιοοτο , τιιιι ριειΓτιρ

ροτια:τι:.οιτιιιοτιεοιο ω:: με:: νι οι:οτιτιε τι:$ιοτιι:5

πο: ροτοτι: ιοιριιιτ:τ οσιιιι:ττιιι:ο, πιο ιιτάιτιρΡοτιιι:τι:

οι:ιιιοτι:,ιιο Γ: Μο μι:: νι ιτι:οτιτιε ο&ιοτιιο τοπιο:

σπιτια: :και θα:: ιι:τιιιιιοι: :ιιι:ο :τι τιι·ιτ:ιτιιιι οπο,

:κι :ιτιὸ:ι ν: όσα:: :οι τι:ιιιιτιπι οπο , :Μάσα οπο,

:ιτι:ο:ισιιττι :Φωτο πιο: Ρ:ι::ιτι οοιιιοττιετο, οτι τω:

ν: άπο: ει: ρ:ιιιιτιττι οοιιΓοι·τιο.το, :ιοΒο:ο: ::ιιιΓοτ

τω, :ιτιιο:ιτιιιιιι Γοιριιιιιι οοιιιοτττιτοτ, οιιιιι τιοτι αιι

:πιο :κι οοτιιο:τιοιιτιτιτιι, :1τιδτιι το Ρι·οάιιοοιιτιιιτιι :ο·

:ιτιιτπ:τι: νιτ:τιε τω: ::ατιιιιιι:α:ο ρτιο: οιιοθ:τι,

Π τ ο ο ο, οοιιτιιι:ο ιιτιοτι :&ιοτιο,ι:ιιιιιο :ιοΠο

μι· Γοτ:τιτι:ιιιιι λ Γ:: ρτο:ιιι6ι:ιιιτι ιτι ιτιο οιΤο ροι·Γοιιο

πω. δα! :οτι:τιι: ιι:: α. ω:: Γτιρροτιι: νιτ:τι:οιτι

οοτιιδτιιιιιιιι τοιιιι:οι· ρι·οοιτιιιοτι:οιιι, 8: ιιι:ιοροτιτιοιι

· πι:: δ ιοιΡΓο ν: οατιιιι:ιτ:ιο Ρο: ι.. :ι&ιοτιοιιι; φ:Ρ.

ο :μια ι ω: νιτ:τι:ο ι·ο:ιιι:οι· ιιτιοτο :ιοιιοτ: οτ8ο νι

ω:: ροι:οι·ιο:ιε εθ:ιοτιι: , οο :εστι Ρυτά: Μι: νι:

ω: τω:: οιιο ττο::ιροτο , οιιτιι Με :Μπιτ :ιτι :τιιοι:ι

ιᾶιοτι:-ιιι ρτοιτιρροτιι ντροιο λ τινι :ιοιιο: :Με 8&ι0

κ |ι, Γ. ρτο:ιτιοι. ο. Α:ιιιιιττι: Βετο Γοιιτ. οιι:ιτιι:ι ειμαι Μ,
Μή Π.- ιιοιιιιι: , :1τιΞτιι ιι:ιο: άσσο:: :ιο ρτο:ιτιάιοτιο :Παι

οι ”.

::Φ,έ,ΐ ιιιτ:τιτ:ι ροτιοιιιι:τιττι , ιο, Ρ:οἀτιᾶιτττι λ :ιτο:ιτιοοτι:ο

75,

Ισρ. δ.

Σβίιιιι: :ιο

τ" μ: ιντ

θα.

Βια::

Μι.

Π». .

ΧΜΛ

77Ε

ι

Βιιιιιι:. ΧΧ ΙΠ. Βοιιυτοιιιία μαπα.: Βιιτιικι·αιδι ι>ιφιωιι; ,

ι Διιιιτιετιι μια: :πω ι·ιιτιοτιο εθ:ιοτιιο, :ιοιι ω.

τω: τιι:ιοτιο :οτωιιιι οι οπο:: μοτιιι0:ι: Ποιοι Μ::

ν: :ιιιιιιιοι:ιιε οι: ιόι:ιοιιο,οιι: ι:ιοτιι ιστο:Πιε :Μι ω:: ·

ιτι ρτο:ιτι:οιι:ο; :τιτιι τοπιο:: :πιστα ι)ιτιιτιιτι ρω.

τω:: ιιοιι Γοιιιιιι :οιιιι:ο: όιιιιτιετιατι:ι.ι: ι τιτο:ιτιε

οοιιτιιιτι: Μια:: ρ:οτιτιο:ιοιιιε, τινι Ρτο:ιτιοτιιιτ,ιοτι

οτιοιιι ιοτιοιιο:οω:: Ριωτιαι. Νετσι ιιοο: μέσα:

Μ::οι:: :ιοιι :ιιιιι:ιετιιιττιι· ι τιτο:ιτιτ:οτι:ο , :Μαιο

τιποτε, οι:: ιιαο τω: Ρτο:ιτιο.ιωτ, ιο:ι τά:ιιιτι :σπι
ιιιιιιιιοιι:τιι·; :τι:ιοτιο.:ι.::ιοτι ρο:ιοτιπι :μια 'πειτε, ι

τω, που ΓοΙιιιτι ι ρτο:ιττοοιιτο τιιιιιιιΒιιττι: ::ι:ιοιιο ι

ρι·ο‹ιιιᾶιοιιιε , ιού οτιοιιι ι·::ιοτιο :οττιιιιιιι , τινι ρ:ο- ·

ότι:ι:τιι·, οι:: οι: Μοτο:: ει:: :ιο:ιοιιο ρ:ο:ιτιοοτι- ·

ω. ιτι Μ: ιιτι:οτιιιοιι:οιιτιιι, απου., :μι ρτ·οτιιιοι6

το:: :ιοτι :ιιιιιιιετιι:τι: ι ρτο:ιιιοοτι:ο,τιιτιοτιο τοι·τιιιιιι

ρ:ο‹ιιιᾶι, ιοτι τοιωιι :ιιτιοτιο ρ::Μτι&ιοτιιε, :ιι;ι:ιοτι- ο

:ο :ο:::ιιτιο Ρ:ο:ιτιᾶο :οιιιι:ο: ιτιοτιτιι·ιαιτο απο τη»

Ι ιο ρι·οτιτιοοτιιο, πιο :Αιτιοιι ιτι :ιιιιιτιι: :οιτιιιιιτιο :πω

' :Μάικ τοιιιι:οτ :ιιιιιιιΒιια:τι: ι ρτ:ι:ιτιοοτιτο, οτιΔω ν: ·

:Μαιο ὸιιιιιιᾶτιε 8 μοτιιιόι:ιοιιο. Ττια :ιτιιτιρο νι:

:τι:ο :ιιιιιιι8τιτι:τι: ιτι ροτΓοτιέι Βιιιιτ:5 ρ:ο:ιτιάει,:ο:- -

τιιιιιτι: ρ:οὰτιᾶτι:, Ρ:ο:ιτιτι:ιο ιιιιιτιο, δ: τοι::ιτι :στα

ν :ιτιᾶι :κι Ρ:οτιτιο:ιιτέ οι: ρι·ο:ιιιάιοτιο οοτιιιοτ8οιιο.

8οοτιτι:ιιιιιι οιιιιιιιι Με:: :πάσει τιτο:ιιι&ο :οιΙιτοτ·

τιιιιιτιετιι:τιτ ὁ τιτοιιτι:οιττο ι οιιιτι απο:: ιτι Μ: Μι::

ι:ιοιι:ι ι:: οιιοθ.ιιε απο: Γοοτιιιιιιιιιιι Ρ:ο:ιιιδιιοτιοιτι

ιιιιιιιτιεττει:τιτ ι :οριο ρτο:ιιιοοτι:ο.ΒΧ :μια :ιοαιωι.

ει: νι·Βοο : ι3ιιιιτιοω ιιι:ο: Ριτι:ιτιοοιιε 8: τι:

τωατω ροιιιιιιιι: ά πο:: τιιιτιο: τι, τιιιιιιιι Η:: ιτι

:οτ Ροτίοτιιιτιι Διτιιτιο.τιι ρι6τιτιοι:ατιι 8: ρ:οάτι:οτι:οιιι

ΜΜΜ:: ::οτιι ιιιτοτ Ροτιιιιιοι:τι Βιιιιιιοιιι ιι:ο:ιτι- "Μ" ,ψ

ᾶ8:ιι ο: ισότιοοιιτο :ιό τω:: :ιτ:ιιιιι::ιτ :ιιιιιιιό:ιο- “β

:και Ρο: Με Ριωτιατιι ο ρ:οάτιοοιι:ο ::ιτιοτιο ρτο··

:ιτιάιοιιιε, τω ο:ιιιιι·ι το:ιοιιο :ο:ιιιιτιι :ο:ιιιθ:ι : οι·

Βο ττιιτιο: Ροιιιιιιιιε πο:: «τ, δ: οσιιδ::ιτιοτι:ο: ιιοο

τιιιιιιι&ιο :Μαιο τω:: ρτοιιιιάιοιιιο ιιιτοτ μισώ-τ

δώ δ: ιι:ο:ιτιοο:ι:: ι:τιιιιιο:: @τι ιτιοιιι τω: ιιᾶιο.

:ιο :ιιιιιτιθ:τιττι ιι Μοτο ρ::ιτιτιοιι Μιτιοτ οι: :ιο Με;

:μπι :ιοοοιιιιιτ ροτιοτι:ι ιι:ο:ιτιᾶιττι ,που ιοιτιιιι το·

:ιοτιο ρτοτιιι&ιοτιι: , Γοτι οτιιιτιι ιινιιοί::ιιιε , τιμή οι:

:οττιιιτιτι: Ρι·ο:ιτιοιτιο , 8: τοΓροᾶιιο ο2 :οἀτιᾶιοτιο

οοιιιιι:8οτι: ιοιιιι:ο: :ιιιιιιιετιι ὁ ρο:Γοτιι, ρ:0:ιιιοοιι-ι

:ο. Μαιο: οι! απο , Μπι οι: Μ:: Ρο:ιιιιιιι 8ο δάπ

οι. ιιΧιοιτιιι:ο, ιτι ι)ιτιιτιι: οιιι:ιιτι οι:: νιιιιτιι, ν:›ι πο::

:ιιιτιιιτ τοιι:ιοτιτιττι ορροιιτισ , :μια ιτι ρτο:ιι.ι:οτιτο ν!

8: ριοᾶτιᾶο ιοτι:ιο:τι:τ Ττιιιι ι·ιι:ιοτιο: ν: ρΡΪ2 μού Μ' ο

εεττ): οι: νωτι::: ι:ιοτι:ι:ιιο ,φω ιιιιιιιιαιο 8: Ψ···:!ιο··

πιιιιιιΡιιοιω_ ν: οιιι:ιοτιτι ιιι:ιτιοι:ιοιιο οοιιιιι: : Μ· ,”ι”""”"

ω: ιι ροιιιιοιΙιε οπο: :τω δ: ιά:ι:ι:τι: :ο:τιιιτιι ραι

:ιιι&ι :στη ΡτιιιοιΡιο ρτοάτιοοτι:ο , οι ν:Ρο:ο Ρο:

ιοάιοι· το :ιιετιιο: :φωσ Ντιτ:ιιτιο , οοιιοοτιοιιτιο

οιΤ:τ ιτι Βι:ιιιιι: οιιιιι ιειττι: οαιιιιΒιτιιιιι: ιιοιι οτι·

πιι:::ιτιιι· , οτιι:ιοτιο οι: , οι:: :ισα οιΤο ροιιιιιιιοιιι ιι:

:οιιτι: ο:οο:ι: , ιιιιο:1τιιροτιοάιο ιιιιςτιτι :ποιοι οστι

οο:ιο:ο:τιτ οι·οιιτιιιι: , ουσ τιοΒιιτιιτ Ποιο. Τιιιπ :ιο

τ:ιτιω,6 :του ιι:ιριιοε:, Ρ:ο:ιτιᾶιττιι α:: τω:: απ::

ρ:ο:ιττοοτι:ο , ροτο:ι: μάσα:: :πιω , που Γοιιιτ:ι

τιιτιστιο ιημιττιπτ , Γο:ι ο:ιατ:ι ::ιτιο:ιο :ιιι:τι:ιο, :πο

ω: δ ροτίοτιιι ρ:0:ιτι:οτι::: Βτο:ιιτιι ε :τι ι·οοιοιι·ι

ρ:ο:ιιιᾶιοιιοιιι ιιοτι :ο:ιτιι:ι::::,ν: ρι·ο:ιτιᾶτιτιι οι.

ιι:ιιιετιιι:τττ ι Ρτο:ιτιοοιι:ο, «τι Γι:: ι"τιο:ιτ, ιι το Πιο οι·

ιιιτιετιιι:τιτ :ιιτιοιιο Γοιιτιο ρτο:ιιιδιιοτιιο, τιοτι ιτ:ιιιιι

οιιΒιτ,οιιιτι Ντι:: Πιτιιιιιι,ιιοτι τω:: το:ιοιιο ιη·

Ροιιιιω , Και ο:ιιι::ι απο:: ρ:ο:ιτιοιι:τιτ ὰ ρωωι:

ρ:ο:ιτιο:τιτο ,ιι:ιιιιιιοιιι Ρο: :οικω ρ:οτιτιάιοιιοττι

οπο:: ιτι Κα. :ιτιιιο:Π ιιοιι τοΙιο:ο:τιτ κι:: ι:ιο:ι

τω: :ιτιιιιοιιι :πιο ρι·ο:ιτιτίιο 8: ρι·ο:ιτιοοτι:ο. ν: ΜΜΜ.:

ο- . π? ή

έ Ρ,”'.95 :οφ

/:ς::, ποια

ιιετία:ι::ιτοέ

ι ω:: ιειττιτ ιιι , οποιο: Γοιι:οτιτιοε ο: ΡιιιΙοί απ: Με:: πιο·

ιιιιιτι:τιτι οι:ριιοπιι:ια "ποιο Πιτιιιιο, :μια τιοτι Μπι ,Μπι

ιιιο οεριιο::ι: , τιιιτιιτι :οιιοιιτιε οιιιιοιτι:ιτιτ , ιιοο :επι

τοιιιιιιιιιιιι: , ‹ιτιὰτιι ιπιιτ:τιοιιτ τι:: :ιοιιττιιιτιτ. $οτι οι:
η οι:



πω. ::κι::. Δ:;ι::ιωπ›ι:ι::::›::ἐι:::ω ::πω:::. π:

:οι πωπω Τι::οιοδι:: α:: ι::::. ::·ι>:::ιο£ ι:ι:8:::,

:πιο 8: ιιο:ι::::::ιπ::. τπ:ιιιιε :ιτριι:::::,6: :::::ιπ: ν:

::::::: :::::Βιι :οπιι::ιι:π:οη :ο πω:: πι:ΙΙ:: Γ:π:.Ρι:ι

_ 1ο£ν::ι·:τ:: ποίιι:.οϋπ οπο: :::ι:ι:::ι: ν:τι::::ιε ποπ

_ :ι ι. οοππι·ι:ι:. Ροιι:π: ν::·ιι:ιοι:: ι:π:.ιιιι:ιιο::: ::Ιιοι:οτι

Βιβοπω :ιιι::·ιτποπ ::11εω::,::: ιπ απο: οπο:: ποιιι: πιω:: ε:

ι-ιι"ιι""· :απο π:ο:ιι::ι,ποποι:::τ:: :ιιιιιπιε;ι:ιι'ι::: ίπ πω::

:::π:ι::ιιε π:οιὶιιᾶιι: Β:'ι::::: :πιω :ιιιιιππιιι:ιι: ε:

πτιπ:ιπιο πιο!παω:: :ιιιι:οιια:ο,οι:ε:ιι: ω:: π::

π:: Ποιοι οπο: ι:ι:ι:π:ιἔ: Ρω::α:::. Πιο πω:: :το

ει:: πω:: ποπ :ιιιιιτιπι:ετιιιλ ι:ιπιο πτοιιιιαπιτι:

- ν: πω:: π. πιο:: ::::ιι::: :ιιιιιππιιιτιι: έ: ι):ο πω

: ιιιι::π:: ν: :απο Ι. τ:: ιιιιι:πιε ιιιι::ιτι τι ι:ιοτπ πω.

:ιπ:::::::: ιι :απο ιι :πιο :Πο οοιιιπ:οιιι::::: ποθ

ί:: πω:: ::::::::έ:::::1:::: πιω:: :ιιι::,οιιι ι:ιπ(ι::::

τοοιιιο:::: , πο:: πω:: οπο: :ιιιι:ιπθ:ι:ε ι:οτι:πτο

Ξι:::πε,ᾶ οπο π:οιιι:οι:ιι::: ποπ:: πω:: :ιιιι:πει:ι:

πω:: :·Ωτω· Οροι:: , οιιι Μ:: ιιιιΡι'0€ιι1ἀιιιιι8, Ποι

ιιιτπ ο ω:: :ιο::::ιι· πτιπι:ιπιιιπ: πω:: απ:: ι):ο Γ:

πω: οπο: π:ο:ι::::π5 : ιι :πιο π:·ο:ιιι&ιιτπ :ιιιιιππιιι

ι)'ωπ:λ Μ:: ΡοιΤα_ 8:>Δ ςο:πη; ε :Η ::::::ιπι:: :ι:οι :::ιι:-.

ΨΡΜ Μ· ::: π:ο:ιιιέ:::: , :πιο :::ι:::: :ιιπιππιιι πω:: μι::

ξ::;ὲ ::ιπιο :όπ:ο:ιοι:::::: ι ::Βοοιιιπ :::ι:::: ποπ ιιιίι:π

|:,2β,,°_ Βιιιιιιτ ι πω:: ε πο:: πο:::·:: ::Γ::πιο πιοτι:ις: :::ιπτιι::: :ι:ι:οιπ:::::ιιι . :::τοπ: οι:::::ιε πτιπ::π::

:πωρ:·οςιπ::π:ι: ιιιτ:::::ιτ ι απ:: οι:: ::αιιε πιο

οι:8:ιο :::::::::::ι:: Μπιτ:: πο:: :::πιποιο:::ω :πο

ααα: : π:·ο:ιιιι::ι:::,:ιιι: ποπ: δι ΕτΠιιιιτι::::Βο πο::

::ποπ::ι:: ι:: ιιιι:ιπι: πω: π:οπιι:::*:ι”:ιπιιιπ: , :πιο

πτοοι:&ιι::: ἑ πιιιιο απο π:ιπι:ιπιο :οιππτο:ιι:::π::

.:ιιιιιπΒιι::ι:τ. δι πτι:::ι:::: : απο οι::π ιιι:::: Η ω::

ποπ ιιιιιιππι:::ι::; ποπ πο:::ι: ι ι-::πιο π:ο:ιιι:ι τ ::ι:

πω:: πι:: :Π:&ιι: Ρω::::ιειιιι ὰ ίσιο ως: ν: απ·

_ η, ει: κ. ι:οπ λ :απο Θ: ι :πιώ :. τω:: πο:: απο: τι:

απο: 2: ιιιιιιπιι ποιΐ:: ::::πιιιιιε π:οιιι:&ιι: ::::ιι:::· ιιιιιιππιιι

ει:: :ιιιιιιιο π:ιιι:ἔπιο οποιπτο:ιιι:ειι:6 :ο πιο: ::2ι:τπ

π:·οιιιι::τ:τ Μ:: πο:: ΡΜ:: ω:: π:·ο:ιι:::ὲ Ραπ:

πο:: ιπιπ:ποι:ο:ο ιι)ποΜιιι::, τι::::::::::: οποια! π::

:ι:::::::: ει: π:οιπει: Μαι: π:·οοπο::::ιι: 5 ι:ἱπιο,-::

πω:: ::::ιι:2 π:ο:ιιι::::::: ά Ρ:πιιι::9:::, 8: ::::1ι::ι·

:ιιιιιοπιι::::ιι: ε: Ρ::::: Μάσι:: :=ι::::::::::: π: πο

ἱιι:ᾶ :οτιιπι·οοιι::π:ιο;πό θά:: ε: π:: :::ιι:::. ι:ι:τ::

π:ο:ιι::ι:ι::· ι ι:ιπιο, :ι:ο ι πω: πο:: ::::::::2ι::::::,

Επι Γοιιι:π ὁ. Πω, ν: Β ω:: ι. ::ιιι ν: ιιιιι€ιπ&ιιι::

π::::Ρ:ι::::;::::: τι: :πτσωπ::::: οι! π:οάιιᾶἱΒιιοπ:

Ε:: : πω: :τι ο πω:: Ρ::::τι:ι::: 8: ::α:ι:::: :τι

π:ο:ιι::Βιιοπ:τπ Η:: , Πει:: Πω: ν: :::::ι:: :ι 8: ι):

πι:: α. 8:·. :τι τ::ρτ:::::: π:·ο:ιιιι::ποι:ιι: : απο τ: τ::

:ιι , ν: Ραπ:: :ιιιιιπΒιιπ:ιιι· πιπ:ί:π: : Πι:ο,:ίιο πο::

:ιιιιιπποι:::: ο τ::πτο, ν: ποιιι: ὰ Μπι:: Ρ:ω::ειωε:

Μπιτ:: :Ποτ , ν: Ρ: ::ιω:τιι·:8:::::ι:: ὶ Ρ::τ::·πι:::::,

:πρ ποπ :ιιίιιππο:_:::::: ὰ πω:: ν: ποίι:: ἑ ::Α:ι:τθ

οι Ροτ:τπιτοι: πτοτιι::ι:ἔ ο ι Δ Η

83 ' ι Βιιπ::: :χιπ :Πει , Ι: ιι:::ιιιμ::::· πι: ρι:::::ποιη:εε:

πω: π; :Μαι :::τωμωτε: τ πω: ει: π:οιιιι&ιοπ: π:: ::πιι

νέα, ι. :::ιοπ:τπ ι:: Λεω:: ιο:ιε. ::.·7.ιιπ.6ρπ.:.ο· πρ:

πι. πιο:: ω, πο:: ::πι:ππ::: , ν: ιιι:::: π: νποιοι:ο

:ιιι::πε π:ο:ι:::::: Γ:ιπιιιτ:: ἱπ :πιο ιοεο.13::::ιοπ::::

Μ:: :Πιππ:'ιιι ι πιο: ::::τ::1:::: π: νπο ιο:ο πιω:

:τι νω:::::::: ιιιιι::ιιπ: έ: απο ιο :πιο Με:: ει::

ίι::π::::ιι:π πο:: ποιι::ι·ἱο: :πιο πο::ιι ω: :σε το::

:ι:ιπο ::τιιι::::ιιπ ιιιι:::τωοω , ιιο:ι ιι:::: πο:: πο·

Μι: :::ιιιοπ:ι ιπ :ο:ι:::: ; :ο οι: :ι τω: ::ι:::::ιισιο

ΜΒΜ: νι π:ιο:ιε οᾶιοπι:: ήπιο:: ::ιιτ:::: Ρωι:::::

που:: :6:ισ:::ιπ , ::::::::::::: : :ι·οι:ιοπο:ι:τιιι:τιι:ο

. :ο :::τπιπο , :ἰιπ: οᾶἱο :ιι:π:ιπιι::τ π: :ει:::ιτι νι::

η. δ: :οπιιιιιιι:ιι:::ιο οιι::ιιιιι: Μ:: ναοί:: ι οιιιο:οπς

:::2::::::: το· ω:: Γ:π:. ω:: παπι: ε:: :ιιιι::ιι: ω:: πιο: πιο::

ΖΦἙΎ°* π:οιιιι:::::: ι Πιτ:: , πω:: :::Ριτ::ν::ο: :ηθο

$!”δ Ο

πιο:: πω:: πτοιιιιι:::: :::Ρο:::, ει:: πτο:ιιι:Βιιιιι ιο

που:: :τα π: Ριιιιιτι: , ποπ πο::ιι ορποπι Μ:: 2 :ο ιι.?ι

πο:: :ιιτιι::8::ι_ω::: οπ:::ι: οπποιι:ιο ιι: :ιιιιιπιε θ:
πο:: π::ιιιιιοι::'ιοιι:ο:,οπο π:ι&ο π:::οοιι: ιιιιιιπιε ι ι

Η πτοιιι.ιθ:ιοπ: :ιιιιιπειιι δ π:οοι:::πτε , ·τι::0:08ι.

οι:: :::ιιπιι: πω:: Ρι:ιιοιοπι:ι:ι ωπ:::ιω Γ:·&:::ι,

οι:: τπ:ιειε οοπίοι·πι€ιπ:ιι: ν::ι::::ιι::ιε :::::1::::::Α

οι:: :π:ιιιι: οι:πιια:π: δ: ι:οπιι:τπ:.π:,:: :κι :::::::1:::::

τω:: ::α::πιππιθ δ: :πιο πο:: πιπιι::ιο ω:::::,οιω.

πο ::::τω , τω:: ι::::. π:οί::οπιιο:π :Πο έιι::::ι. Ε:

:μια πι·ο :ιι::τἑ π:ιιιιι π:::ιιιιι:: :ιι Βιιιιι:ιπ::π::ιπ:,

πι:: :::ιοτι πω:: ε: μια:: :πιπιιοαπ:ι.:,οιιιπ ει: πι:: ι

πιο:: Η:τι π:›Πἱι, ω: :ιιιω: :τι:πιιι::πι:: :Με πω.

π:Β:ιπ:ι::::: π:: πο:::ι: , :Η πο:: πω:: , πιο:: :ο :ὅ

ι:οιιιτιιτ ιι: :ι:::ιπ:: Ματ:: ποπ:: ι:ιπιιιπ: π:οιιιιο:::,

τω:: π:ο:ιι:ᾶιοι:: Ξ: π:·οιιιι::π:: :ιιιι:Βιιι;8ι :οπ

ι:οιι:π::: π: οι: πο:: Οοο :οπσ0ιιθπιιιιτι:, :μια πιο. π

ιο::ιι·ι ::έι:ι: :πωπω οι ιιιππι:ι::::ιοτι:,οιι:π: οτ::

π:: Τι::οιοει, οποιο ιι::ι πω:::,ω ο:: :::::πωι:

::πι::::ιιπ. Ν:: π:: ιιἀ::, ιπ :ποιοι οι:ι:οιιιιιπ: πιν

ί:::ιο:ιι::: πόιιτο: ἔᾶ:ι , :πιο ιι:π:. :::τπα::: , οπο:

π:ιι:: οι:: π:οι::ιιιιιιο: πι:: πω. ε:::8:: :πιω Μ::

::1:::::ι:οαπ: τω:: ν::ι:::,ιτ:::οπ π:οιιο ιπ::ιι:&ιιτιι

::απ:ιιι::::::: :τι ι::::ιοπ:ισ οπο:: :ιοοιε :ιιιιιπ:τιιε ::

ιι:ι::::::ι:, π:: ::ιοπ: :κι ε:: Γ:π:. :ιπ:πι:&οπ:ι:::. πιο::

:::ι:ιει:ο ::::::::: :::πιιο:ιπ:,ίοιιιιιιιιοι:: :οι:ο::π:. _

Α:::ιι: ω:: ο: :π::::. οπο:: πω:: :ιο απ:: ποιο:: ρ

:::::ιι:::: :ιιιτοιι:ι::ιο : ιι: :$:τππιο :ιιι:::ο ει: πτοιιιι- σοι/ή.::π:: ιι:ίιιπ&ἐι. ιιιιι::::ι:: δ:: ν:ι·: :πιο π:ιπ:ιπιι πτο- Ή· -"Μ^

Δω-::::::: 8: απ:: πιο:ιιι&ιοι:ιε; Ρ::τ::ιιο:, π:: :αι- Μάικ

Μ:: ι::ιιιι::ιιτπ πτ:π:ιπ:ι π:·οοιι::π:ι: ι [ο ιι:ι::πϋ::ι:

τω::::ιω , π:: ποιοι:: :ιι::::::::ιοπ:ιπ εισΒιοπισ :ι

π:ι:::ιπιο π:·οιιι:::π::: πει:: 8: Γ::ιιπιιι: πιοιιιιθιιο

Μια:: :::::ι.πο: ὰ π:ιι:οιπιο ρωι::::::::,π:: ::::ιοπ:

:π)::ιιιοι::π: π:: :ιιοιιιο , δ: π:ιποιπιιι:π ::::εωω.

Απ:: ιπ ι:οπ:::ι::::: π:οοιιθιοπ:ιπ , π:: ::οι:::: :π:ὶι

ιιο:::::: ιιιιιι: άπο. τω:: τ::::.ωι:::£::ικ :πιο Επι::

:Μι π:οτιι:::::ιιο, π:: π:οτιιι&ιο:::: , π:: :::ιιιἰπἱ

πτοἀιιᾶ:,ν:τ: :πιο και:: ιοιιια:ιιι·:ι:::π: π:: :::::::ει

πιω:: ::πιι::: πω: π:: :πω ::::ιω::ιω :ο οι·

ιιιπέι.ιιι:: ) π:: πτοιιιι&ιο ::ιιτ::: Με:: ὅ Ρ::::::ρτο,

π:: ::::ι:τι: :ιπιιππ:ἱοποαι τι:: :ο Πιο 5 πι:: :::ι::ιπιιὲ

πι·οὸιιᾶιιι . π:: Μια:: :πτ:Πιοι::π: τι:: ο μωρε:

πιοιιιι:::::: 5 :Η πιο: π:ιπ:ιπι::::: Ρ:0::::::πω:::.

πε πι: απ:: πτοιιιιέξιοπο , ε: ::::ιιἰπο π:οοιιιέιτο,

οι: τι: π:ο:ιιιάιο,8τ :::τπιπιιι π:οιιιι&οε,::ιιιι: :πιπ

::πιο π:ο:ιιι::π:: πιο; πω:: π:: :ι‹ι::::ι.:ιι Μ:: :πώ

:ἰιι°€ι Διι::::: , π:ιι: τι:: Ρο:::πι:ο.: ιπΒιιι: ἰπ π:·οτιιι

πισω:: ει:: , οι:: ἱπ ι=ιιιιιιιι; π:: π:οἐιι:ᾶἱο ΠΜ;

:ιιι: πιει:: :·::ιι::: ::::::::ι: δ Ρ:::::πιτά::, Γ::ι ν:::ιτιι- .

οι:: ::::::ι:τω ::ιτιιιιτ:: πι: ιπ:ειι:αιω:. ναι: π::

:πιω 8:π::::ιο,οι::: ει: ιο Ρ::::_:::ικ:: πο::ιι νο:

πιο: ::::ιοι::τπ ὰᾶἱοπιη π:: π::ιιι:ιπ·ΙΒοπ::πτιο, :πιο

::::::Ρ::46, Μπιτ:: :::ιοπ:::: πιο:: :οπιέ: :::::::::

ιιιί:οτι:τιιιιπι::::ιι”: Μ:: , :1ιιοι:ι π:·οπ:ιιι :ιι :ι&ιο

πιι ; π:: π:: ιιι::::: ν: π:: :::ιι:ττ: ::::::::::::: ::::Ρ::: τ

π:: ι:::::::: :1ι::::·:::: ιιι: :::ιιι:::ιπιιοι:,π::ιιιι κα·

Μ:: :::ι:π::, π:: ν:ι·οοιι: ν::::::ιω ει: δ :::::::::ι.

οπο: :πιει ιο::::ιιιοτι:ιι:ζ π μ π

ο Απ απο ειπ:::. :ήτο ι: Ρ::ει· , πι:: :οτιοι::::ο.- 86,'

μι:: ,:::: :::ιοπ: Ρ:::::πι::::ιε :πιω ιπιιι:ι: ἰπ Ρι- Ἀάπιιιιι·-.

1::::::, Μ: ::::ιοι:: π:::ι::::ιπιιι:ι: ::ιπ:ιιιι: νιι·τιιιιι:::; Μ:: :- ιι»

::::ιοπ: ν::ὸ Β::::::::::::: π:: νιτ:ιιιιιι:::· , π:: :::ιιι·

:::·; Πο Γοιἰιπ: π:: π:οι:ιιιπι :ιειιι::::: :πιω :::ιιι:π

τ:: ιι: Η:: νι:: :ιΡπ:ιπ:ιπιιι::: :::ιι::: πτοειιι::πε Ρ °

:Η πω: ο ::εςι:::::1:::: ι π:::ιι:ιι, παπι: νι:τιι::ιι

::: :τι:ιπ:::5 Ρ:::::πι:::::,νι::ι :::·:::ιπιιε ::::ιι::: πω

ιιιι&ι:ε Ρ Αι: ; Δω:: Ραπ:: Μ:: π:ἱ:::ἰπιι:τπ Η:: πω::

π:: ιΡιιω:τοπ::: ν:: ©::ᾶἰοιι:τ:: , 88 Μ:: πω::::::::ιπιι5 Ρ:::ι: π::

ιι:::ιοπ:π: , ν: π:: πιιιιἱοπ::::.

:::::::ω Ρ::::·::των:::1::::: :οπ::π:ιιιπ:,ποπ

πτοπ::: ::οι::π ::::ιωεω:: νπ:ι:: :π ι:ιιιιπ: πω:: ιι

π: και:: ιπιιι::::ιε Ρ:::::ι:ι:::ιε ιπ πω», :πιο πο

: ο Βιμ

 



 

δ

Ϊ ' 2.2.8 Βώτττττ, Χ Χ Μ. Π: Βἱτιξττἱε Νοτὶοττἰὐττ:. 6'εδέτο Ϊ.

τετ:: .το ...το ορροπ:το , 8: εοπΓεοποπτετ Με"- π.: τῇ; πετΓοπε,ποπ πο; πο: οΙΞ:τιτο τοοοο Δ Ρετ

τη. ω.. (Σοππιτπτ. οᾶἱο το που:: π:: ποπ ρε:τ::Π- τω:: :ΗΜπάε , νε! :ποτΙο εοποτρτεπτΠ ποί:το , πι·

ο·,#βτ τ .Πἱπεοτ ο ποίΗοπε, ν: οπο: το ετε:τ.:τε, τ:: πω. α- Β :τιπττιτπ τεοππά:ιτττ νο:ετ ό: εοπτ:επ:ο5 τοττποτεε.

:Μο σ: ρ::ίδο εαΙείει1π: το τ.·ττπάΞ ἰοὁὶοτίῖοί ειπ τοο- Π: :πιο ίεπίτ.τ επρΠτο: :ΗΜ Βοο!εττο :τι μαπα. :το

οο!τ:ττ:ετπ: τ:: το βαττ. ττοοετί. :&το_οιτθ: Μετὰ: ρτ0- Ττττττ:. Ε: οι ρα[ττττττ τττορττοττττ, ά π: Φωτο πάτα,ὸοεἰ: Ηρώ· ποπ τ!τίττπποτ:ιιτ προίΠοπε, εμέ Μοτο Ϊ:: Μοἱε|ἶτττε τττττττετττττ .ιτττω!τω. ν:: ποτε: , νπτ:τι:τ5

τι ἴεἱρἴο Ρτοάοτ:τ:τττ π.: νο: επόετπ:τοε ἰττὸτιτἰίτοἰ- ποπτεττττο μπω:: πιο ποτπετο τπ:τΙ:::ποτπτε;ποτπ

Η: επ:ἱ::ιε,:Ι: 6: πό:το δ: ροΙΉοπτποΙ: ετ·ἔο Η .ιππ- τω:: ΙτΒεττοπτπ εΠΕ::, ε: έπρεαρτίτρτορτέεπττω :πιο

πε ροτεττττ:ττε ποπ :Η :το π:: τπΗοεπεἱπ ΡΠἰπτπ τοπ: τοΕ·::τπο: ετίοπο τεττΙ::εττπ:ετ Π: :ΠΡ:τπ&8.

εκ :τα ρττ:τ:ττε παοκ! ε: :έξω , τω. νετὸ ΡοίΠο: Ρ'ιτπ:!. ν:ττοεοΒε οί:: :τοοπττιτπ ἰπ Πε0 στ: Γοτπιποπτ Ρωτ.ωτ.

ποπ τπττετε τ1τίττποοεπτοττπ:ετ τ. , πω:: το πω:: Ποιο!τετ::τ:επτ Μπα εἰ: :ΗΜπέττο οοτπτττυπἰ5 ο πω·

- έ: ε: Π',6τ' Γ:: .ο π:: ότι τοτε ΙΙ τ” “ π: το τἰιττπἑιοοτπ>ζζἶτἶἶὶ” .ἑἶ.τ..ἔἶ.ἶοτ..?”.δ.:ζζΐ..” ω” Η 'ο Η.: ἑἔἔἔἑ:ἶ.ἱ”.οτ'ἔἐΐἔἔἶἱ2.. ἐπὶ .ω ..π.. τ. Μ· ο

Ε:::8:τ. (τπτ. νΙ:εετίιε τπΙΞεττοτ· τ. τ... Ρτι:τε:π οτ· 8ώττΙ. οι τ. τζ|ι'.ι6.:.7. ά 28. απο 1τμντβ. σ.ότπτ::επ- (Μ'

_[ὶἱπ8οτ έ: Ρτττοτεεπττοοπτ Ρτοπτϋ. πτροίτ:τιΒτπ , που: :τσιπ :π τ!τοΕπτε μήποτε πο:ὶοπεε, φτου: ν: οποτε:

Ϊεοττττἀὺτο απο ΡτΙτοτττ ποπ τεττ:Μ:, π:έτοε.ν: ρττπ- επ.ττττω ποπ: στο: οε:ΐοπτι οτί::η·πττοτ π:: πο: ε::

ετοτοτπ ρτοοπτ:επτ , :κήπο ν: ρτοποάτο , πτήττε ν: Ρο:ττοτ.τε, πο: Ωερε :το οτ8ποΓεεποοε ὸἱιτἰππε ρωτο

τε!.ιττο; πω:: πο:: εστι:: οτζτπ:οτ πνροΙΜττττ πω” το πο.: ντττπ:πτ ποτοτπτοιπ .τ.τ:..::τ. , ἱτττροτ:οπ:ἱππε
τ: τοπίΒτο:οτπ: ::Βο π: ::εΐΡτετιι: Μοτο ν: ροτεπιτο ρτσρττε:οτεε οετίςοοπτιττπ ἰπ ποί:ττιθ:ο Πεπτπ:ο:ττε.

Ρ:οουθ:τοο , ποπ ρο:εττ: :το :Πο τεττΠ:ετ :ΜΠπειττ. ΠοτοπΓεε.Ιτ9.τ ττε_βττε σ.φ.:τ. @ΜΜΜ "Με 2:21:48!

89. τη :Πτττππ ρεττοπ.ιε ποπ :!!Ητπδοτ τπ::·τ ίε μεττ”ε+ το:: τω", ΗΜ, ώ·.9ττττίττ:: 8. μα:: ( β Επτάτσιτπτω

τ.......τ.... άτοπτοιτε τε|ο:τιττε τ το! :ιοΐοτο:τε : πω: Η ρε:ίοπτι ' ὶττεῖἔττετττἱττω , ετ8πεττ:τιτττ, ώρτσσο/!τοποτο. Ντου: Μιτου:

Ρτοοπτεπε ποπ Μοτο:: οτοτ!ο&οτπ, ΜΗ :οποιοι ν: ' .:8τττρτττττ:τ Παπ το Μ” ρτττρττιπιττύτττ τ.:τωττωπ, Ρι

οέὶτοἐ νετ Ε: τζτ:3τΡξα&τοπετιΡοττζε:βοεπε, ποπ Βρε ' ττ.τετττ::, ί&τ·τττΦττοίτ τΐφτ·επέπτυπ τ!ΐ::τϋεττπέτ:τ';Γνοτ Ρετ

απ: :πο ο: τ: τ τπΒοτ ν: :πο ο τε · πω:: ν: γω ποπττ σ. ο το ο α:: τα:: νρο ετ:τοττε τ :τοπ το:

Ροί:οπε ππΠο πτοάο το τεπ:. .:τ:τω1 ί.τρτ.ττ πετ” ότιττπο:τ.ττττ ρε:ίοππτοιο , πιο::Ιίύ.3.σ.φ.6.ΟΙτιτο:'Ρε

(οποιο ρτοποθτοπτ , Η:: τοι... ρεττοπ5 , :ποστ «τοπ-Ε τπΙΙ:.τταττι!οβτττε τττττρ:Μετστ ορρ,εΙΙο: ΛοΒοίτ:. Μ. 5.

Μπιτ: :π τοττοπο @ΜΙΒ πο: :το τε, πο:: πώ ετΙτττττοετ τ:: Ττὶττἱτ.ωρ.6. ω. στ! κατ:: , τμτέττττοϋ58τττιτ σιττἱτ:τη

τ:τ:τοπε πττπετρττ Ρτοὸπτετἱτ τεΐρττ:το: τΙΙ:ετι.ττπ, ε: Ϊ ττΙἰο,πττἱ τττντττττττ.τ. ε: πτ:Πτπτ :ατο (Μπεστ. οποιο Ι.ο- Δ. ' .

Ε· ρετ·ίε&τοπε τ:Γρετ.9:τοεττπ ποπ ττπρο:το: , π.: πο· ἱ :πιο ν: τπεττ:ο τεεεπ:τοτεε ορτπίοπεω Ρ::εροΠττοτ Ρ'ἐΡώ#τ#τ

πο. οπἴοΙο:πτττ: ν: εοπί:τι: :τε (οϋΗτἱ:π:ἰεἱ τ:τεο:τΈ. ' ποτἰοπεε το άτοτπτε πεεοπ:ττ.,εττοτίε πω:: εεπίεοπ:: φ” ΜΜ

οπτο οπο .Π.τοεμε :ὁττεττἱ: τπετεπ::τ, πο: ε:: Γ:: ποπ 8: Με το ιπἰπἱτπιττπ :επτεττ:α:τε πωπω ποπ εΕΐιτ- "η

Ξτοποτ:πτ, τω] ρ::ἴεᾶἰοπετπ οπΓοΙιτ:τιω. Ισ :τοῦτο τ π.. : οπο: Η: ::οπ:το οτοπεε 8τ:ττο|. δ: εοτπτοοπεπε

νετὸτεπ:. ἰΡίο. ὅἱοτττο τω..ττ.π.ττ Ροτετἱο. ρτοοο- :πωπω Ιο:1οεπάτ·8:ίοπ:τ·εποτ Ρο:::ττπ το το 8τττοττ1

απ. :ετττττπτ , π:°οτποε οι ο ττττροττο: τετ`οεᾶτττπ τω:: , :π πιο: ποπ "...το τω, Μ: επτα:: ποτπἱπττ 8:

Ν· ρττπετρττ ρτοάι.τεεο:το :ο ρτοάιτο:ιττττ. ;. Τα:: πω· Ιοοιτετὶἰ τοοτΙτ. ποπ πω: πο:: ο:ποττ:οτε δ:: πορτο

Ή'"""' '·* άττ&το πω. πετΓοπο ρτοοπεεπττε , οποιο ρτ:ΠΞιτο Βετ:τοπε εοπεΠ. δ: Ρο:τοτο ο. τπτ::επτΠ. Ροιτά·τιά- τ: τ

ω" “”',° Ρτοάοάο , π... :οπτίι νττ:τ.το!ω ετττππο:τοπεε τ: πο. τπτ::επ:Η ποττοπε: το τ!τοτπτε πι, ν: Ρω.οττπ μέ. Ρ””ά“!”η!Ρ

απο : οπο: πετ: οτί:το ρετ·ίοπτε τ>τοτΙοεεπ:τε τεο!τ:ετ Π: νοητική; Ρεϊ'ί0Π2 π:: οποίἱ :τ..τ.α..ττιτ:: πο:ΐω."Μ

Ρτοοοετ:οτ Δ ρτοάοεεπ:ε , πο: ρο2Βο Ρετίοπ::: οιο 6: Ρτ°ορττ::ε:ε ὰ τω:: οτ8ποΙοτ δ: Πεπ%τεοτί. Ντιπ:

ποτά:: ο οετί-οπο Ρτοό:ταπτε, νεΙαπ π.: ττ&ίοπε Με: πο:οτποπτοε ρε: πστπἱπο οοπτΡΙε2ο, δ: τ:οτττ:τε

ετττΙοοπτ πο: ίοπο ρ:οτ;!υ:επ:τε: π.1:τ.τετα πετ πο· :τι νπιτπ ρε:ίοππ πο οπο :1τΓ:ετπετε τι:: οτίττποπετε,

ιτετἴ. ποπ ΜΒΜ: τεοΗ:ετ το :ετπήπιτω ,ο νε! το :Φτο σοο:ττοοότίτε :ο.πτεπ το ρτ:Β:τιτπιτε πο: νοςε: ἰποοτπ..

εεΠτοπετπ :εττπτπἰ: ετοχο ν:τττ:τιτε ετ:: :ττττ:ίττπ νττ:ττο- ρ!εκπο, 8: ποί::ετά.ιε : αρ::άτ:τοΓτ.τοε τεΐροποετποπ

Με: ο πο:οτέι. νπἀε_ἰΒἱτπτ τοτε: Η: ορροπ:τοπό πο- πετε:ἱ‹:ἰε τπ:εττοεττπ:τοπτ 8: ντεεπτἰποε,ἰπ :πιο Ρο

Βεπτ.τπ:; οπο: π:: ρτοοοᾶἰο πθττττι εόροτε:οτ πο :ετ τ.Η:ΐεττι: δ ΗΜ, δ: ν:ε:ττοε_ἔ: $ρἰτἱ:π Σ. 2 πω"

ΡοΠἱοοτπ ν: ρττποτπτοτπ τεο!ττετ τοΗοεπε , πετ.: ραϊ- π:.:. τω.: . τ:: ΒΜ:τοπε , 8: ρτο::Πἱοοε το π.

π.. :το οδπτ.τ.1 86 τεττπἱπιτε .το :ο τεοΙτ:ετ ετποπαπΩ ίττοθ:ο Π8πἱΗεο:ἰε. Ντιπ: θα:: τ·ε&ε άτοτ:οτ Ρτι:ετ

Με”ΤΑΤΙο Χ ΧΙ ν.

Οετ:::εε1:υποπτ απο ΡΜ:: 8: Βρἰτἰτο 8. :το ποτε:

Βτε Οταίττίτ Νοττυπέύττ:.

Μ. ·

αστοί!. τ .

ΟΜ:3έττστ π:

Ρ6"“πσ5.

  

Κ

πτ:τττε ε!! πω. Ξ: ΗΜ 8: 8ττττττο 88 Γε. ν: έ. ΤΙτττ.:2:_

.τω ο. πω: εΠ`επ:ἱο Πεπτπατ:οτν: να:: ρε:ίοπο ν:

μέ:: το: ρτορττε:επ πεπτΗ::4:οτ ν: οπο. ΟοπΡττ. :πιο σττ#ύτττττττ

. το Ρετ:: οποτε: Π:τεΙττ:το θεπτ:οττε ο:: Οεπτ:τττο,

δ: θρίτο:οτττ Η Γρἰτοτοτπ: Πτπτ]τ:ε: το ΡτΙτο πορτα

τ. ΚΑεπττα πο:: ε!! :ΜΜΟ τντττττττττ, το :Μπιτ Φωτ:: το θεοτ:οτ:το , ο: 8ρτττι:οττε :το (ρττ·τι:οτο, _ _

7ττττττ[τττ·ωσ- πω, 8: .ιπ:ωττ.ττπ. Ροττοο!τε εἰ:: πο:τ:το . πιο π:: πττπ:τετππ: πωπω .τ.τιπο. , ντι-ροΠετππ: π

ό2ωπκ. ντιπ το: :το πο: τ!τ8ττοτοτ:ιττ·. Οοτεέττιπτ .τι ρτοττττε- τ... οπο: :ετα:Εοπετ το Ρττ:τε δ: ΡτΙτο ττεΠΒοττι·ε. _ ”

Με Γε:: Εοττπο,οο5 τω:: τ:: :το .το Δτἱἱἱττεττἱτυττουε

π; π0:ἰοπἱ ίοτ:πττΙτ τεΐροτιο:: : ἱπ Ρωτώ:: εύροτπ

Π: Μ: .επ τπππτ ΤπεΙοἱο. οτίπο:ο :το πο:τοπ: οπτ:&τοο._οοπ

. Α: π” · ντιπ ρετίοποοτοτπ:: ὸἰτεετπἰ:οτ πο πο. , τοππο:τιπ.

Μ! π· άο :ειτοεπ πο:τοπεπτ τοττπο!επτ. ίπ οπο ἐστὶ: πο-,

::οποπτ ετεππτ:8. Ηττα. τ.ρ.ττττ_μ..τττ.2. ά· 3.ν:ίτ:

οτοοττο ττι:το εο8ποἴεεποτ ρε:ίοποστ άτιππ5. το οι»

(πάτο Ποπτ5:::τττο , Δ. ποθ: πιο:: οπο:ττ:ιττ .τ τ. :π

,_ π: το άτοτπτε Ρε:Γοπἱ€ οάπττ::Ητι. Ρ:ττπο ίεπ. ?του

τ. 5ωτ. ροΠττοτ Με:: ἔι$_ΤΙτοτττ. Μ2.2.ά:. π:8οπ:τε, τποτοτ

π:: ΡετΓοπτε ΜΗ Με: πο:τοπςεκΑ οπο τοπ. ποτποδ

τοπ: τ:·τ::·τπ: .4ττττττπ. Ε» τ.ττπ..6.τπτ Μοτο :Μισε

οτ: το Πττππτε ρετίοπτε πτορτ1εμτ:ε έττωπβττττεποτι

:τωτβτἰττὴ πο: ό: ν: π:: :ττο1ττοε, ρ:ορττε:οεο;,οττε

Ό

.οι ΐοπάοτπ. Μερσί. πο8ο, οπο:: :ΗΜπάδο:$ετπ Δ `

Ρτορτή ε: εὁτποπἱ , π:: πο:11επ οΜ:το&οτο ττπροτ- Η.2°β

ΜΜΜ Ρ:ώοτ!τεΞιτε :Πιάτα ποτρΙτετ:ττ:τ 5 :πιο οτε::

οτΠ:τπ&:το Επττόοτο: ττιπτοτο ἰπ τποτἰο Βεωβετιπάτ.

:τπτ ττοτοεοτο:ε τε:τιτττοτ :πωπω εοπεἰοἰεπ‹Η πο.

Μοτο. Υπο:: π...: τοπίου: πτστο:1τττοοτοτπτεπτπ

ΡΠεἱτο:Β εοπετρττπιτ: , Ρτοπ:τοπτ :ΜΜΜ ο εστι:

ἰιπππτ: τ:ο.:ττοΐοιτε ρτ2τος!τοτοπ:τοί €ροπιττποε με:

ττοτπἱπο οπίζτο(Μ . δ: το τοπτρΙε8:ι δεπτπ::οτε μου

ρτἰοπτ ν: ρτοετττττπ ο εοτοτπιτπτ. ο ο

ον19.Πτν8. ε.. οπο: πο:τοπε: πτττττττεπεο πο: Μ! π. ...__

τ:: πω. ρετΓοπτε τ Φωτττωπ τ.. ττττττ.9.1“ϋπ.μ.ρ. τμ. μη: 5, ό· Μπιτ!. τ:: τ. εφ, τ.6.-ο 7. #28 :ποπ-τ

Η” Πα"ΗΠιθΜ90 τ>ττπ:τοτετ εάοττ::6οε πο:ἱοπε: :τι πω...: ·
ο ' ' ° ε οτιττοτε

π

ο - .



-.-.-.ο

ο.

και::

"οι υι::ιι. .

Μάο. :α

"ω,

Η.ι *ΜΜΜ π·

Η

ιο.

πω».

[Λάο ΑΜΠ!.

:Μάικπω.

ι2:

25ιιιιια:.

ι

1ιῇ›:ι:. Χ Χινι ι οι :ιἱιιἰιιἱ.ι

ιιιιιιιιιι, ιι: ι:αιειΒιιι:α: , Ρατε:ιιιιαει ιιιιιιιο, [οικει

οι:: πω:: 13ιιιιια/:.[ιψιθ ιιιιαιιιοι ιιιιι:ιεια: _ :καιρικ

Μ:: , Ρατειιιι:αιεικ, Πιιιιιαιιιιιιι , ό· Ριοσε[βοι:οιπι ει:

ιι

ΝΌιι08ιω.ι. ι”

: :ια αιιιιιιιιι , οι οι:: τι:οιιιιιιι ιο:ι::ξ ρε:ιι:αιιει::ιιε

ιιο 6: ιιιιι·ιιιιο Ραιι·ι, Ριιιοιιιιε :οι:οι::ιιιιι:: ει: Ρα::ι. δ: Δω:: “ΒΜΒΜ @τσιπ , ειιιιιε ει: Ρι·οοιιεια:.

ΒειειΞιι ω:: ει:ειιιιιίι:ιιι·ι ο:οριιιι ι·α:ιοι:ε ιιοιιο

ιιια οι·ιειι:ε:, :μια Μ:: ειειιειιι :ειαιιοι:ε: Ρ01°ι-0Π2ις

αιιι:, ιιι:: αΙιιε νοειιιιι:,Ευιι::ειιιιι, μοιεισιιιιι , έιι- ιοι:αιιιιιι, ιιει:ιιιοα:ρ ρε: ιιιοιιιιι:ι νι: δ: ειιειι:ι.:ιιι

πω:: εοιιιἔι:ιιι ιιιιι:::α ιρ:ια:ιοι:ιε εοιιιιιιιιιιι:. ι.. ':ει:ιιειι:ι2 :ιιι :::ιιιιιιο: οιοιιιι:ειιιιοε. Κατι:: ι:ιιιιι::

ιιιειιι ιι::ι::ειιιι ιιο:ιοιιιιιιι ει·ιιιιι:: ει: ιιαιιιια :ια:ισιιι.ι

ουσ, ν: απ:: 8. :Μιά [ποτέ ιιειιιιιιιι , ειιρι·ορτια Μη::

συέιιαβειιιιι ιισ[αιω :Μαι ι:: ::ιωι:: |ιει:βιαιε , ΙΜ

:ιιιιιιιιιιε Πιο: ρι·οοιιε:α:ει, οι: πιο: ει:αιαάει·ιιιι

ει:: :απο ιιι:οιιε&ιιιι: ιιοιιιιιιιι άκουα: ιι: ρειιε&αιι:

οοει:ι:ιοι:επι ιιιιιιιιαιιιιι: Ρειιοι:αιιιο::, ιιει::ρειιιιιιιβ

ιιιιιιιιιι, μια:·ιιιιιιι, ιιιιιιιι, μισεί/ιιι, έ:: ιιιιιιιιιιι:ιιι [Βικι

ιιι». Ιει:ιιι· ιιιιιιιιιιιε :αι:ιιιιιι ω:: ιιο:ιοι:ει, ο:: ιιι::

κι, πε: ραι:ειο:ε: ιιι :ιιιιιιιιι. Λο νιιτι ιιιιιιιε ι·α:ιο

οι: απο: Ρεοε:ι·αι:οαιιι. εαι::έιιιεα ιτιοι:ιε οι:ιε&ιο

ι:ιιιιι: ι.ιειιιιιι :ι:ει:ι.ιαι:: , Ν0:α. ιιι ρ:ορ:ια::: :πιο

πει:: Νο:ιιιιιιι , ο: οιιι:Ρα::ε:, δ:: Μαι. ιοομιιιι:ιιιιι.

ιιιιιιι:ιε :Πε ιιει:ειια:ια. 'ο ν: πο:: οι ρειιε&ιο :οπι

πω:: οιιιιιιιιιιι ρε:1οιιι:. Πειεᾶιι ι:ιιιιι: ι:οιιιιι:ιο

οι: ιιιιιιιιι:: α::ιιιιιιιιι ει: ι:ο:ιο. Νο:: ει: :αιιιει: οι:

ιιειιιιιιιιιιι ν: ιιι ριοριιεια: ω:: ποιοι:: ρειιοιιδι

ν: Ριι:α.: Με::@Η ιιι. ι:αιιι ρο:ει: :Πε ιιο:ιο :Μειο

:ισα ιιιιιιι·ιιιιι ρειιοοαι·ι:οι ι τοπια , ν: ει: ιιιιια:ιο

ιιάιιια ιιιιΕιε:ιιια Ρα:ι·ι: οι Μή ε: 8ριιιιιι 8. α.νι ι:οι:

ιι: ιο:π:α :ιιιιιι:ι: ρειιοιιια ειιιιειιι:ι:: τω: :παιδο

ιιε ιιοιι::ι ιι::ειιεέλιιι, οι: επιπεδα απο: πια νι::

ται:: ιιιι€ιιιαι·ι:α:ια πιο” νειιιιια:ιιιιι ρειιοοιιιιιιι

ρ:οριια.. Ι)ειεό:ιι ω:: εοιιιιιιιοι:ια :πιο οιιι:ειΡιξ

οιοιιιιιΕ:ιιιι, ιι: :μια Ραιει· δ: Ριιιιι:; δ: ια:ιο :ειιιιιι:ι

ριοει::ειοι!ιε,ιιι οιιθ Μ:: 8: $ριιιι:ιια 8,εό:ιειιιιιιιι,

πο:: ει: ιιο:ιο. Κατω ω:: εοι:ιιι:ιοι:ι:ειιι ιιο:ιο

ιιιιι:ει·ε :Μια ιι:ιειιι;θιιιιιι οι! εοει:οιεειιιια: Ρειιοσ

οι:: ιιιιιιιια: ιεειιιιιιιιιιιοιοριιειαιεε ; εισαι ιι: πιο::

:εαιιιε: ιιιεΙοοιιι::: , οιιιιιιιι ρε:ι:ειε εοει:ι:ι: εσε

ι:οι:οι::οι· οιιιιιει οοιι:ιει:ιειι:ιαι, :με μι· ιιια:ιιιο

:πιο ιιιιεΙΙ:6ιιιι ροιΙιιι:: ιιι: Με αΒιιιαιιι. α. ν: πω:

οι :πιο νει ίοι·ιιιαΙι:α: ιιιιαιι Ρ:ιιιιιι:,ε: ιιιαόοοιια

:ο νιιιιι: ειιιι:ιει:ι:ι; εοι::ριε:ιε οιοοιιεταιι:, Γε:ι .ιιι

ειιιια:α 8: :οιαΙι: ιιιορι·ιε:α: πιο: , νειιιιιαιιι μει

ιοι:αι·ιιιιι. 4 Ι):ιεάιι ω:: α. εο::ι:ιι:ιοι:ια ια:ιο ιο::

οι:: ριιιιειοιι, Ιοειιιο:ια, οι ια:ιι:ιε :ο:ιιιε ιιιτειιιιιιι

:α:ι: , ι:οι: εΒ ιιιιιιι::$α ιιο:ιο ιιι Ραπ: ο θα:: οι::

:πιο να:: ιιιια8ιιιιι, ειιαιαᾶειι: ιιι Με μι:: :ιο

ι:ι , νιι:ειιΙι , 8: ι:ιιι:ιιι :καθε ειι: ιρεειαΙιε ι:ο:ιο ιιι

$ριι·ι:ιι δ. Και.ιο ιιιιιιι:: σπιτι:: Με ιιιιαιι μπω::

οι ιι:αιιιιιιιια:σιοι·ιιιαΙι:α:ε: εοει:οιειιι::ιι: ι:οΒιιι:α

ιο:αιι οιοριιεια:ε ρει·ιοιιά, ιιι :μια οι::::ει πιο ιο:

::ιαιιιαι:: ιοιιι:αιιιιιιιιε ιι:ειοοιι:::ιιι·ξ νιιιιε ειιιι :κι

ιιιιιαιειιιιιιιαι: 8: ρα:ει::ι:α:ει:: εοΒιιοιειι Ρα:ιειιι,

πω:: εοιέι:οιει: ιΠιιι:ι ν: ιοιι:ειιι οι ια:ιιοει:ι :οιιιιι

ιιιιιιιια ια:ιιιιιιι:α:ι:, 8: ν: Ιοειιιοιειι: 6: ρ:οιαιο·

πιο αι:ε:ι:ι πι:: Ε.: ιιιιι ρε: ιιιιι::ιοι:ει:: :ομοι

ειι πω: , ιια:ιιιι εοει:οιει: πιο , ν: νειιιιιιι: ω::

Βιιιειιι, οι ειιαιαάειειιι ε:ειιιι Ρα::ιε. Ται::ιειι: οιιι

ο:: :οεειιιοιιειιι εοΒιιοι:ι: $Ριιιιιι δ. ιια:ιι:: εοφ

:ιο ει: ιΙΙι:ι::, ν: ιιοιιιιιιι,ν: νιιιει:ιιιιιι, ν: Μ:: ιιι::

' :ιιι αιιιο:ιε Ρα::ι: δ: Μη. 4.. ν: ιι:αιιιιιιιιι Ρει·:ιι:ει::

αι! :ιιει:ι:ιι:ει:: ρειιοι::: ι:ο:ιιιεαιιιιι:. Η.:::ε εόιιιιιο

πι:: οιιιιιεειειε δειιοι: ι:ες:ιιιιιι:: , δ: :οιιιει:ιιι· :Χ

Ρα:ιιιιι:: : :μια ιιοιιο εεε:: αιιοιιαιιι ρειι:ο:ιοι:ειιι

:ιε ο::ιοιιιι ιιο:ιΒεαιε. Οιιιιιι: αο:€ Ρειοειιιι :κι Δημ

::ι:α:ει:: α!ιοιιαιιι ρει·ιιι:ε:. Πει-εᾶιι ω:: Μοτο

:ιιιάιιιι:αιιο $ριι·ι:ιι$. πο:: ει: ριοοι·ια ι:ο:ιο ιιιιιιιιι

:μια Πεο: ιι::ει οιι·ιιιει Ρει·ιοοιι: ιιιιιιιια: ίσια ι:ιειιο

ι:α 8ριιιιιιι δ. ιι: ι:::ριο:ιιιθ:ιιια , απ:: ιιι :ια :ει·ιιιι

ι:ε:ιιι· , δ: ειιοιεαι:ιι :ο:α ι:2ειιι:οι:αι πιο ιι::ια ;ιιιιια

:αι::ει: Με πο:: ρει:ιιιε:αιι ιιιει:ιια:ε Ρει·ιοι:αι, ω::

· ρο:ιιι: οι ι:ε8α:ιο Ρε:ιε&:ιοιιι: . ::οι: ε:ι: :μια :ιε

::ιιια:ιε ι:ο::ο. ε. ν: ριορι·ιε:αι Ρε: ιιο:ιοι:ειι: ει:

μια: πο:: ιπιροι:ειιιι ο:: ιι:οι:!ιιι:: ει! 8: ::ιιιι:ιι·

ιιο:ιο ιιι:ροι·:αι ιι:ορ:ιεια:ειιιαιι ιιίοι:ιια:ειιι :Μιο

τισ ΓΡεοι:αι::ειιι: α: ιιια8ια αι! ιιιΒιιιια:ειιι ρειιοι:α:

ιι:εό:.ι: ριορι·ιεια: ιεειιιιιιιιι:: ειΤειιιι::ιιιιι α: ιιαιιιΙε

φαι:: Γεειιιιιιιιιι: :Πε ιιιιιιιιε , 8: αιι οι:: :ειιιιειι::

ει8ο ρο:ιιι: ιεειιι:ιιιιιιι πιο , οιιαι:ι ιεοοιιιιίιιι: :Με

ιιιοιιιιιιι ειπα:: ω:: ι:οιιο οι·οο:ιειαιετιι ρ::ιοιιε

ι.ιιιιιι:αι ιιιιροι:αι·ε. Π

ει:: εοι:ιιι:ιοι:ιΒιι: ιι ριε:ιιιιιιε νει εεριι:ι:ε , νει

ιιιι:ειι: ιιι:οιιει:ε αι.ιιιιιιιι: , σε νι: Ριοροιι:Ω :αιώ

ι:ιε ει:: μια:: ιιιιιι:ε:ο οι::ιιιαι·ιιιι: ι:ο:ιοι:ιι οιιει:- Ρ,,ιώ.Θ

ιιιιιιι·. Ναι::_ρει· ρα:ει::ι:αιε ιιιΓεειι:ιιιιι· ρι·ιιι:α ρου.

ιοι:.: α ιΈει:::ιια: ο:: ιιιια:ιοιιειι: &ειιιιιιαα ιιιιιι:δ,

.ιι :μια ιι: ιιιιιιιιι: ι:ιιΙΙι: ρειιοι:α ιοιιιιαΙι:ε:· :Βιοεπ

ιιι:ιιι· αι: αιια , Π:: ρε: ι·εια:ιοιιε: ιιιιιι:ειιιαιε ιιιιι:ιαο

ια:ιι: ο:ιοει:ε ρι·οοιιι:ειιιιι οι ρ:οιιιιάι ε ιιαιειιιιιαα

ω:: ει: ιιιιι::ιο , απ:: ι:οι: ιιι:: ιεια:ιοι:εε ιιιιι:ιειιια

:ε ιιιιιιια:α: ιιι οι·ιΒιι:ε ιιιι:α:ιτι: 8: ιιιιι·ατι, ιειΙ Βει:ε

τιιι::ιε οι εει:ι:ι ,ποπ ροιιιιι:: ιοι·ιτ:αιιιει· ιιιιι:ειι:ειε

Ρα::ειι: δ: Ριιιιιιιι ιι $ριι·ι:ι: 8 ο απο :ειμαι ιιι:

πιο: ιιι:: ιιιια ι:ο:ιοι:ε: , ιιιιιι.ιι:: ιει·:ια ρε:ιοι:α ει::

©ε:ι:ειειιι: ι μια:: ό: ε. α: :πω νειιιι, Ριιι::α δ: α δ

τει:ιι:. Ηο αυτοι:: ω:: ιριια:ιο ραιιιιια ιι: πω:: 8.

:μια ιιιιιιι: ιοιιιιαιιιει :ιιι:ειι:ι: ιι Ραιι·ε ει: ?Πιο ω::

ιιιιια:ιο αᾶιιι.ι ι:: ?απο ά ιιιιιο, ουσ Μο: ιοι·ιιιαιι.

τ:: :ιιιΞει·ι:ι: ι $ριιι:ιι δ. Δ:ή;ει: ιιι. ι:αι:ε:ιιι :μια

ιει·ιιαιιιι: ιιιιι:ιει·ιι: ιιιιιιιιαι·Ει ι:ο:ιοοι::::Κοιιιι: :μια

ιιιιει· ιιιιιιιια: Ρει·ιοι:α: αει:: :σε :πια ιι::ρι·οοιιάαι

:μια ιιι ριιι.ιιιιιιι οι·ιιιειριιιιιι ό: :ιιιαιι ίσοι :ειιοιια.

πιο:: ω:: αιιιει:: :οι ρι:ειι:ι:::ε οικω:: πιο:: ρο

ΜΜΕ; ι:ι.ιιιι ω:: ιεριιέιιαι επι: Ρα:ιε, δ: :Πε α:: Πιο.

ν: ι:οι:ιια: ιιι ιιι: ιι:2ιΞι15, ι:: οιιιοιι: οι:ιι:ε: μπει, ει:

εεριο Λιι.ιιι:,ιιιι:: :ο αιι.ιιιιιειι οε:ειι.ιιια ιιιι: :μιο

τα ι:ο:ιο, :μια ιιιοι:οι:ειει::ι Μ:: ρε:ιοιια.νι @οιο

ι ...`

4 :ιζ

Νοιιιιιισι

:ιιιά:α οι ι Μαιο; Με ει! ιιιιιαδ:ιΒιιι:.::, ουσ πο:: Πωσ/δι.

ιοιιιιιι ειι:ι: ι::8αιιοιιειιι ι:αιιιιι:α:ι: , οι: ει:ιι:: :οπι

ειι: ε:ιαι:: Β :ιιιιιιι δ. ω:: :αι:ιει: πο:: ει: ρεεε

ιαιιε ι:ο:ιο , αι απ:: ιιε8.ι:ιοι:ειιι ειιιοιειιιιιι; μι..

Με: Ρ:οιιιιόιιοιιια, οι ώιιιιιι:ιεαιιοιιιε αι: :Με οπο

μιά:: ει: ρεειιΙιαι·ιε ποια 8: ειιαιαεξαιιι:ιεα οι·οοιιε. .

ω: απο: Ρα::ια, ιιιιι ιι ιιιιιΙο ω:: επε,τω ει: [πιο-ι

εφ:: 8: ιοι:ε, ιο:: ια:ιικ,ν: Ρι"Μι 0 απο!. ιοοιιιιι:ῷ

τω, :ο:ιιι: :Πε 8: ιαειιιιιιιια:ιε. :κι ιι:ιι·α. Απ:: ιιοε

ιιιοιιο οιιιι:ςιιε ειιιιι: ιιο:ιοι:ει , ιιιιιαιειιιιιιια: , δ: ι

Ρι::ειιιι:α: ιι: Ραπ: , ι=ιιιιιιο ιι: Ριιιο , ΡιοεεΠιοιι:

8ριι·ιιιι δ. 8: εοιιιιιιιιιιι: ιιιιια:ιο ιι: Επι: δ: ΡιΙιο.

Ε: Η:: εοι|ιει:ιιι·, ι:ο:ιοι:εο: :Πε :μιά ιιιρει·ιιιε αι!
η.

:εια:ιοοε:, ιεια:ιοι:ε: νειὸ :κι ιοί:: ρειιοι:αιειι [πο. Μιιιψιμ·4
Ριιε:α:::: πω: απο:: ρ:ορι·ιεια:εα ρει·ιοι:αΙει ιιιι:: "ΙΡ .#98 ι

"θ Π!.

ιεια:ιοι:ει, 8: οιιιιιε: :εια:ιοι:ε: πι:: ι:οιιο:ιε:: πο::

εο:::ι·α,οιιιι:ει ιιο:ιοι:ε:ιιιι:: :εια:ιοιιεει πο:: οιιιι:ε:

ιεια:ιοιιεε ιιιι:: ριορι·ιε:αιε5 ρει·ιο::αιεειιιααι ιΜε

ειιιιιιιιι: ειι!ιιο:ιο, 8: :ιό ει: ιεΙ.ι:ιο,ιειι ροιιΕιει::..

@πιο ιεΙαιιοιιι: Ρ:οιιιιέι:ι:8: ιριια:ιο αέι:ίιια ει: ω.

:ιο , 8: :αιι:ειι πο:: ει: Ρ:ορι·ιε:α: Ροιιο:ιαιιιι , ει::

ιιιιιΙαιι: ρειιοιιαιιι εοι:ι:ι:ιιαι.

φωσ:: ι. Θ:Μιιι. ω:: 28 ιιιι.·υ:ι.ιι::. 3.ιιιιισ.ι.

πω. α. ν:: Με:: οιιιικιιιε ι:οιιοι:εε ιι: ιιιιιιιιιι ,8:

ιαιιιιιιι: εοι:εε:ιι: ιι:: Ρα:ει·ι:ι:α:ι: , ΡιΙια:ιοι:ιε , 8:

Ριοοειιιοι:ιε: @ια ιι ιιι ι)εο απ:: ιιιιιικιιιε οοιιο

ιιι:: ο ειιε: ιι: ε:: οιιιι:ι:α: τετοιο: :μισά άιιιιιιιαιιι ει:

ιι:1ιαιεπι. 5ει:::ει. Μ». οιιιι:οιιε ι:οιιο:ιεε οοι:ιιιι:

ιιι Πεο ιιιιιιιιιιιε τ:: πω:: ο ιι: :ο ιιιι::οιιιι:ιμ Μ.

:ιοι:ε:,ιιι εοιιειιι ειι: οιιιιιιια: :ει·ιιιιι. και: Με.

ιειιιιεια. πιο: οιιιιιοιιε ::0:ιο:ιε» πο:: ιιιιροι·:αι:: ιι:

Πιο ιιιιιοοιιε ι:: ::ιιιιιει αει-ια:: , οιιο:Ι ιιεεειιι.
ι ε ιιιιιιι

ι ι.

Οὑῇσιι.

Μ::



οπο”.

τ ε.

ΒΗΜΑ

Οοιτττττω.

κατά 6'υπ|ι·.

τι 7.

Α ωστε».

Οοπιτττο

34ο

ττοτπ οττ: ειτ τιοττιττεττοι τοτοπι.πιιιτι τεετοτ ιτι:: πο·

οπο:: τιοττοπετο: . τοττττοε: ποπ πό πο: το: (πατο

&ω ιοετττοτ τρττειτο .π. οι$τιτε ποπ οττ το: ττττττπ&ιι.

ι·οετιιοτ ι τιεττ:τπττε το ό: ττττεττοιιο. Ιτιπετοττιττττε: νο·

το . οτιο1τττοοΒοττο ρτ0ττοᾶτ0ιιτ: τιετττο2 , ποπ οττ

το: ε ρετοττιττετο ττττττπι5τε,τοττ πω: οποιοι: τιοεεττο

τιτοττοόττοπτ: :το εττο. Οοπτττ. οττετπττ το Βοο τττιτ

οοετοοι· ι·οτεττοπο: , ποπ οττ: τοπιο ττι οο οοετοτιιττε:

τοτοπι: οο οιοὸ:τ εοτ ττοετοτπτττιτο τοτοτπ τοττοττιιπτοτ

οοιιτυοτ το: τοετττοτ, εο τοτιτο&ο ττττττπάει. Οτι]τιτ ε.

Μ.9τ.τιι ι.ιττττ.:8.η. ι.ττιιο, :οι περι τρττιιτιοπο :πίττ

οεπι οτΤο ποττοπο :ποτε πο τεττοτιο ποττοπτ: οττ: . ντ

τττ νοτο: τοπτιτ τιοττοπει. Αι τοττεττο εθττιιε ποπ οττ

ιτπτιι: τεπτιιπι ροττοπω, τω ττοετοιτι οοοιπιοτιτι: οτ

Βο. Ωοπτττ. τιοτο: ποττοπτ: τιιιττεττι ιποπττοιιοτοοο-·

τιιπτ Ρεττο: ; οτοο πό ιτοτιοτ τπιοτ ποττοπο: εοτιοτιιο:

τεττ. Κοτ-ρ. πο8.ιιιιι.πετπ οι: ι·εττοπο ποττοπτ: οττ, τετ

τττ ποτε ττττοτοττοε ποττοπετοπι: τπτ ποπ ιπτπο: ρο

τοττ οττο ποτε ττττοτοττοε ττοετοπι ροττοιιετοπι :τι νιιτι

τοττττι, τ1οεττι νιιτο: :ιτι οπο: τεττοτ, Αιτοοπτττ ποοο,

Ρτιττο: ποττττ τιιιτο: τιοττοτιτ: τποπττοοοιιι τοοτττο:πετιι

οττεττιττ ττττο: πιοπττοπο ποπ τοοοτοιιτ :μισώ τοτειπ

νοι:οιπ τρττεττοπτ:,τποπττοπο τετιιοπ τ”οοοτοπτ τιοοεττ

τοπ: τὶιτι.ιτττ: ποτπτπττιιι:,ποοιΡο οιιιττττπιτ.ι δοτιιιῇτ,

ΒιιιιιιιιτΕ: δ: Μικτά Ποτοττιιιττοτ Ρτεττιτἄἱ:. τζιοΒ..4ιτε.

ο. το πι. τ. τι. ντιι ιτο τοττττο Βοτιιιυι, τπτιοττ. 4τ Ρττ"τι'

ό· ΡτΙῇ. οποιο σε: Βιιιιιιτοτι:'0 Βοιωτοι· ιτιιιιτ απο τω.

πω, τοτειτιιὲ ·υττοικιμο :τι Μπιουτ ιττττπιτι:.

οὐῇτττ ε. 8τιιτττττο τ. ττητ.28. πιω.. οι! το ιιττέ τω·

μοβ πιο. .το ιιτ.|ιτιττιι τιιι.ττιταΙιι. 3. ντιτ ρι·οτοτοοτπ·

οπο ποττοπο: ετττεπεπ:_ εττπιτττττ τοιττετπ Ιπτρττετιτ

τττεττ:, τιτοπττεπι Ροή: Νεπι ττοοτττππετττοττττε: οτττ

Ρτοιιττε ποττο Ρετττ:, ροτ ττοειιι τπποτοτοττ ©το8 τω.

ρτοττοττττιττττε:: ττε τπτρττεοττττε: οττ οι·οπττε τιοττο

?Πτι , πο: ττοετιι τπποιοτοττ οτο:τττιοτοττοι"1ττιττττε:

τπτ ιποιτοπι τρττεττ. Όοιιτττ. ττοοτ τοπιτιοτο Διοτι. ό·

Λιβ!. ποπ οι·επτ πτττ π·ο:ποττοπο: Ρετοτπττεττ: , Ἑτ

ττειτοιιτ:, οι Ρτοοοτττοπτ: , ποπ ποστ! ι·οττοοο ττο2

τοτρ:ἔι τοπο ποπ τιιοττιιι:, τοι! ποτε ιιοπιττι οτεπτ πιο:
τ ποτε; οι τόκο Ποᾶοτο:, τω: ό· Λοβ ροττοττοτο:,

ι8.'|

Καφ.

τπιιοπιύτττ

πω.

Ε: Μρτιτιι

6ι.ιωπι πιτ

ΡΑ" 'πω.

Διὶ πιο!

Έ9.

Ούτι€. ο.

πρ.

ειτττοτιτο: εττε: ττοε:, ποπ οοπττεττικοτιιπτ Ρττοτττιο::

:τοτε ττττ πε: ποπ ποεετοπτ , οτττ ποπ οοετιοοοτοπτ.

Π: ιιοττοττοτο: ετττττπτο: οποιοι , ποπ ι:όττετττοοπτ

ρττοτττιιι:, τιοτ τττιτ ποπ οο2ποιιοτοπτι Νοεο ·ρετττε

τοτπ : ποτε. Ιππετοττιττττε: ποΒιιτ το Ρεττο οτππιΞ πω·

ττοθ:τοπο ρετττοεπι, ποιο οτετ τιοοοττεττὸ οοΒιιοτοοπ.

πε , το ιττττοτοτ τιοττοτ τιποτε ιιοττοπε τοερτοττοιττε

Τττπττεττ:. τττε ειιιο ιτττοοτπτ ποπ ροτοτετ τι:: τοτετπ

τιοττοποτπ πετοττττεττ: :ποτε ποπ τοτιο8πετ :το Ρε

ττοτπ , δ: Ποιο! :ιτι εττο οττο οτοιτο&ιτ , ντ οοπττετ το

τιοττιετιἱ$τ τεττοτ οο8ποτοέιτε τοττ πιο ποοοττετο πο

ττοποτπ ΙππεΓοτοττττεττ:. Ατ πιο τπτοττετιττττε: οσο·

τιοτοττοτ ττι Ρτττο,οοετιττο ρτ0Ρττο ιπο:τ0 ΡτοιτοοΗτ

τρίτο:: τιεοι τιοο ττιτο , ποσο οοΒιιοττττοτ ν: Ρτοοο

ττοπ: ροτ ττιτοττοαττ,οο8τι0ττ:ττοτ ντ το τρττετιτττ: μοι·

νοτοπτειο: ετ ποπ τιοο τρτο φοιτ Ροτοτ ι:οΒποτοττοτ

οτ ετΒιιοπ5 τττΙτιτ,οο8ποτοττοτ τππιιτοττιτττ: τιοο τομ

πττο:,8τ ο Γο_ποτε οσο ποπ οττ ποοοττ-οτἱὸ οόποιτιιιιοι

στοπ τττο. Αι! ο6τότ, τιοΒο,τοτ11Ροτο Διοτι. ό· Λοβ!.

ποπ τιιτττο,πττ πο: τοπιο ποττοπο: οοοπτττι:, τιιιοειτ

πιο, ττοοτ Με: ποπ τοοτττιτ ω: τιι·ορτττ: ποτπττιττιο:

οιιοτοττο. ντ οοπττει ο: Μια!. το ι.ιτπτ το ποτ,ντιτ

πιο τΡτε·ιιοΒποτοττ , ττοοτ τιτοιιττιτ ποιιιοπ τιοιι πο.

τιοει. οπο. οι τππετοτοττιτε: οττ τιι·Βοττο;οτ80 το πο·

τοττ: οι: ποττο ετιοοτο: Ρξττ.οπο ιττοττι2. ποτε ποττο,

ν: τομ Στ οτι οτοτιττοτε: ιιοτττποπ: εττ ιττ8πττετο ροτ

τοπ:: ποοπττο ποτέ , απο οπττε ροττο&τοτιοοι Ροτιοτ

το τιοττοπἔι,ποπ ποιοι τι το τττ8τιττετο ροττ'οπε: ποτο
ποτο. Η οτρ.ιιο.οοπτ πω: το ποττοπο ττοτττοττ,ντ τει!

το ιποτττετο ετοοετ ει! ποιτττέ ροττιτιιο ρτορι·τοτεττ:82

τττοιιττεττ: ποττοτιο. Ιππειτοττιττττε: ειιτο,οττο τοπιο

Βῇιιιτ. Χ Χ! ν, Πο άτιιτιστ.ι· Νοττοιιτόιι.ι.

τττοτ τττ πομπο, οττ πιτιιοπ ιτιοιττετο ιιοττττοεττιιε ΡΟ

ττττοιο ιτιοπιτεττ: δ: οι·ορττοτεττ: ροττοπετι: Ρετττ:,

τιιιετοιιο:° ροτ`τττεττι τττετιοτοττοτ ρττιπε ροτΓοτιο . ν:

ι τοττττοτ: ττττττπ&ε , τπτ οττο τπιρτοττοδτοιο 8ο τι το,

06%:: τ. οττιτιτ: ρτορττοτε: οτ! τοτεττοιι: Ιππετοτ

τιττττε: ποπ οττ τοτειιτοο . τω ποιοι: τιοΒεττ0 τοτεττο- ο

το:: τιιτΒετ οπτιιι τοτιτιεΙττοτ τοτειτοποοι επ τροπο

τοτπ 5 οτεο ποπ ροτοττ οτΤο τιοττο. Νο8ο οπιπέ πο.

ττοποττι ττοτιοτο οπο τοτεττοεπι ; τιιτττοττ .τι. το τττ εττ.

:που οττ8πττεττ ποττττοεττιιιι. Ε.τοοτ τεττιιτ οττιπτ: το.

τεττο Π: ποιτο: ποπ τετιιοτι ο οοιιοοττο οιπτιτ: ποττο

οττ τοτειτο. οιϋπο ό. Νοπ τοττιττι Ρετοτ οττ: τπεο
ιιτιο: , οι οττετπ οττοτιττε οττ ττιοοπττε: οτεο τποοπτ- ο

τιιτπ τιοιι οττ ρτοτιττε ποττο Ρετττ:. Β.οτ .τπεοπττι.ιπι 84,· ο .

τιιτιιτ ιτορττοττοτ_ πιο τιιοττο ν: τιοΠιτοο τοτιο8πεπ:,

οοτοοιπ |; οτοττοθ:τοτιτ δ: οοιτιτποτιτοεττοπτ ροτττοιο:

8ττο τπο ο νι τιιττττΤοτοπ: ειτ οοιππιιιοτοεττοιιοπι πο!

ρτοττοθ:τοποτπ Ρετττοεπι. τ. πιοιτο οττ τιτοτ:ιττε τιο

ττο Ρετττ: , οιιτ ροττττοο τοπιιοπετ τιοιοοοιποβ ρετττοε`

Ρτοιτοδττο οοι·τοπετττεττ:, εοτ οοτπτπο πτοεττο ποιο

το; οτιιτι τττιτ οττοτιττετττοτ τιετιοετ ι το. π. πιοιτο οπο:

οοτιττ οττεπι ποττ1το;οι18 οδιττιτοτετε οιτ το,ντ ρτε:οττε

τι ροττοπετττετττ:ιο:, οττ: τοτττττοτοπ: τ τι: οοιιιτποπτοο

τοτττι τττττο οι 8τιττττο δ. μι· τιετττοιτ Ρτοιτοέττοποπι

Πτι] το 8οττττττ: δ. εοτ ποπ οοπιτποπτοοτοτ το Εν.

ττοέιοτ τιιοτοποπττε Ριιτττ:. Ε: ιττθττ: τοτιοττοτ, ποπ

Ρο ο νπεπι ποττοιιοτπ ιτο εττιτ ρτοιττοεττ: ποτε ποττο

τπποτιιττ. α. τπτοπττοποτπ , ροτ τιιιειιο ντιε , ντ τοπ.

τ:οΡτε. ττττττπ ιιττοτ :τι εττἑ ; τπτ ποο νποοι εττττοο·

οπο." (οι: οτι ε. τπτοπττοτιο, τιτιοτττοεττ ροτοττ πο

εττο. Νοπ οπττπ το&ο τω: , ιιιττττιιιτικι [εριιιιιιτο, στ!

ιιιττττιιτιωι τωιττετττι οττεπιττ το&ο ιττοετοτ 5 [ιτρττιιιτο

:Η τοπτω. [τε ποο τοᾶὁ οτα: , :πιο μτττοττεττι ,

ο/τ :στο τοπιιβττιττωτι ποτὲ οτα:: : Ριιοικτω απ'@

πιο «Μπι ι 8: νιοο απο: Κεττο: το τ. ρι·οτιοτττ;

οτιοτττοετιιι· εττττοοτοπι ττοο ποττο, ντ ττετ τοπ ο.

τιιτοιιτιοπο, π.: ν: οοπποτειι: οοποοπτοιιι τοπικ:

τοτιι οοποττιτοπτἰ: τ οι ποτε νποτιι ετττττιιιτοιτι ττοο

τιοττο , 'τ οοπποτεπ: οοποοτιτοιπ τοτιιιετοτπ οπο:

οττιτοπιτ: , ποπ οττ εττοττ ειττττιιιτοιτι , 8ο ποττο οπο·

ποιετι: εττοιιι οοποορτοιιι τοττιιετοιιι οοποτρτοπιτ:;.

τττοο τ-εττε οττ τιτοτττοεττο. το 2.ρτοποί ποτε οπο

ιττοετοι·νπιτ ιιτττττιοτιτ ιτο οπο, νο! πει ποττο ττο εττῦ,

μποτ :Η ι ρετιο τοτ; οι ποτε τι μια: :οτ νποπι επιτ

τ:ιοτίι τιιοτοττττ τοττπετττοτ εττιιττ, ε: :πε ποττο εττε.ιτι

ποιτοπο οτοτττο ροττοτιει,τἀοὸ νεττττε οττ τιτοτττοειτο.

20·

ὅιοἄἱσ τ.

Καφ.

2!.

ὅῇοἔἰ°_ ε.

2.2.

?στο τοπίο το

στο: τοπιο:

ρατιτοτί.

.Γ

οτειτντοΤΙο ΧΧν.=·τ τ·

τ): Μπουτικ: Ραιττ.:.

ν πο. τι ι ·ι· ν τι τ. Απ Ρετοτ τττ ρττποτρτοπι το τ.

πο: Ποττεττ: , οι Αοττ10τ τ το αυτ: τοι. Ει"ωττι

8ο δρττττο:5επθττ τ. Κεττο πιο. τεττο ρττοοτρττ 'ω'

ποπ τοτίι ι:οποοπττ Ρετττ_τοιτ οποιο Ετττ0:0τιπι "Μπι

Ετττο: οττ ρτοττοάτοο: $ρττττο: δ. ο· Ρττοοτρτο, τπτ

οιιτιι .ΑΒΕ πιο”. τ. ττοττπτοπι Ττιοοτο8τ , οττ: απο

@τττΙτττττ ριιιτοτττι. 8οττ Ποττε: πό τιτοοοιτττ τι Ρεττο.τωΠι

τττ τιτοτπ οοιπ Ρεττο: τοτοιιι ειιιοτιοτιιιττ τι τοτΒΓο πιο

οοττοτο. Νοπ τετιοτ Ρετοτ οττ ρττποττιτοιτι οττεττ:,

οπο. τοτοο Ρετοτ οττ: ρττποτρτίι Ποττεττ:, ποτε Μοτο 0οπ!τηη_

ο6ιτιοπτοετ τοττοιιτ: Ροττοπτ: τττοτπτ: : ετ οτιιτ Ρτττο:

τττεττι τοτετιι οοιποιοπτοετ δρττττοτ δ. Νεο οιτιτ Η

ττο: οττοτ Ροτοττ Ρττποτρτίι τοττιι: Ποττεττ:. ε. Λοιπο

τττε: ττπροττετ Γοροττοτττετοπι 8ττπετοτττετο :οτ-ρο

&ο οτο:,οοτο: πιο: εοττιοτ ιττοττοτ: Αι Ρει·οτι: ειτοτ

πο: ποττετπ τιετιοτ τοροττοτττετοιιι, πο! οιιτοτττετοιιι

τοτοο&π Ιτττττ οι $οτττιο: 8. εττοτιοτ τττττο: δ: δοτ

τττιιι8. οττοπτ τοτιτοάτ Ρετι·τ , δ: πιτποιοι τττο : :πιο

δ"

ό·
οττ πειτοττ: Αττεπε.Ρττποτοτοοι 8: ι:εοτε,τοττο Ρτιτ- Η·"βώ.:_

τοτ`ο. πιει. Μ: ττιοτιιο οοιιτοοιιιιιιτοτ,οτεο Η Ρειοἐ αν'

ο



ί Σκράτυοοοβ

ο Η. Μενού

ο

ΞΜοττότο; Νοτα , Ετἰπεἱρττττο όττρττοττοι· οΪο θεο τἱἱοτ

· _ροπο ΝτττίσοττΙίσιο, ροτ οτοττοοτο οι! ρτοττοάτοοοο π!

ἱοοτο ; ο[ΜΙἱοἰΪΙοΙ ,_ ρα τοτροέτ:τττ1τ Μ ρτοόιιᾶἱοοοε

· ο πο! απο; Π: ρΪοΙοοτἱ οτίρττοιτττοε οο..ρττττττρτο στο·

1Βετ τ>.το»τωοττοο *δ'αΐϊίο 1'. .

οίο ρτἱοοἱρττττττ Ποτ 8ο δρτήου:3. οτί ΜοτοοττττΩτ ἱ0τ|ἱοοἔι; οττἐττο οτοτοτἱοὰῖοοτοα_ἰοοὁρόΠτο οετττ- _ ο Ι

...`

Ρ”
ο

ΜΗ ΐιτρροοποτυτ το :ήτο Βοοοτο_ οοτομο το @τοσο

οίΕοτοοτ:το Λητώ ρττοοτρτου. Βτεο οτοτοτίτ _ΕΉτιτο

βετ τορροοΜΜ οττοτο:πιτ5 τπτ τοτοΠοάτττο ο ?απο ν

τουτο ·τοτοοο οσο ίορροοττττοοτ·τέτοοτυ: το οσο-οπο

@σποτ Μορ!οτττοτοοτ τωοοοοοάτοοιτττ°ΜοτιτοτΙ. .ροτ νοτιτοοπτοτο; οτί: ίὶτορΗοἰτοτ·ρτἰτομε το τοττοττο

τ οττ:ττο άτοοτοττε στο φωτο. ο . _- _5. ° Π ι οο ° ί. Ιττ ΠΠ1τοτ8 οίὶ Μο ρτἰοοὶρῆ οοττω

μ οαττε το(ροέϊττ τοτ:ττπ:ϊτοοιτοτ οι! τοττο; @τοσο οι

οτοοτ ττεοτοδο οτ; Ρττοτ ρ.ττε οίἱ άοθτττοι Ματια

Μετἰττττ. τι. 8ο ττ.-τοττιττ· πρ. ΜΜΕ . άι @αυτό Ττὶττἱτ.

Η) Οτ·;;-Χ- οι .νωστο,ς&· οι ΟοροτΙ.ΕΙοποΜο άοσοκο-2οττττρον.Ι)οτοο

Ποτ οσο οι διο Με τοττοίοτ8 το (ΞσοοτΙττι όο-Ρτττττο,·

Μ, Ι Ε αροττο τοτοοο οκ οοτιιτο άοδοτττοτττωϋ ώ"τ8τωτ,

άστο φωτο τοττοοοτο ρτἱοοτρἱιὶο ότιττοτε ίττοάττοτ ¦

το οτἱοῦοοροοἀττοοτττἱε ι ροορτοτολ ο. οοσ:οοο, Με

ττοτο οτ [Ποιοι απ: ρττοοτρτιττο Βρἱτττοτ δ. τριτο τ!

Ιιττο ρτοοοοοοτ. Α: ρτορττττοττττττο δ; τοοτοοτ το

Βστο ρττοοτρτοτο Μ , οττοτΙ τοοΙττοτ_τττθττἰτ οΠοτο

οοττοἱοτιτοο ΐο άτΠτττάιττο. νοόο Ποιο! (τοδοττ Απ”.

ο το πιστορο;τ.τΜοο4ωΙτοοΜώμο οι. Εοάοτο τοσοι:

8οττυοτττο οτοοοε το απο ττ80Ιο ΡΙττΙοβ ττττω

ριτττο ᾶοτῖοἰττοτ , Η τοποσ οΙτοοτάρτοοσέο. (Σϋτοοτ8ο

ο: ΠττοοΒ Π: νεται δοτοο!τε τοΗτητττε νοἱττε ροττο

'οο τοοΙτατο; ντ οτττττο το" ροτΙοοτι τοο!ττοτρτοοο

οι: ττωτο , στο νοα δ: ρτορττο "το Ρττοοτρτ].

δ· ν Μο οοτοο τ1.1&οπιτε ο: Βοοο!=Π. παοκ οι οπο

ο”. "ω ρτ·οΒο οοεατο το Βτοτοἰε νοτοτο :το ρτορττοτοτο

ροοτοτ;. οοοετο ρττοοτρή ττοττοοτττττ:οττω Ματ Αττοο1.το Οτ

τττοτε πο:: νοττττο τοτττοοέ ροτοοετο οοττοττττΙο,ττοττ

τ9.τττοο οίὶ οττοτε οοοεττο κατ:: τοττοοοτο ρττττοτρο

·οοττοοετο.Εο οττοτ!,ντ τρία!οοοτ ἔτι τ.τωλο9.ιτ.;.

°νοτο ταου ρττοοτρή τΞτΙτιπτ Ροτοίὶ ατά το ω, τοοιτο

οττΠο οίτ φτίο ροτοτττττε ρτοουθ:ττ.τα; ουτε :το νοτ:ττο

οοττοοοτο ρτἰοοἱΞἰτ τοκοι ρττττττο :τοσο ετοτοττο νΙΙἐ`τ

- ροτοοττίὶ μου τττᾶ ρτορτἱἑ; 8ι ουκ το Ι)τιττοτε οίὶ

ριτττιτο ττροτο αοτοττο ροτοοοἔι ρτοτ!ττ&τοέτ , ώ "το

τ·πτο ρττττάρττ , οίὶο το ατο οττΠετ Π: απτο ροτοοετο.

Φορο οοοαττοτττοτ το&.ι ίτοι,τι!ττε οττατοτοοοοτι το

7- “πορτα Βιοο 2.Βτίτ τττοο ροοοτρο οοτιοοοΙἱο ρο

οττττοοτ τοοάο οοοτιοοτοτ Ροτττ,οοο “απο ετ νοττι το

ιτοοο ρττττοτρῆ οοττοοττΠο οκοΙτιοἱττττ Ρτ!το8. Ρτττττο

ροκ τ:οοίοοτ: : οπο: Γτιτορττττο ρττοοτρτιο·ττ ΐοοττοοϋτο

`οτοοο τοτἱοοτΞ ρτττοτοτττο, οίτ Με οοττο Ρ2€τἰηο0Μ

ίδιο Ρ:ττοτ ΦΠ ίἱτ':› οτοοτ το:ίοοο ρτἱτοττο το οΠΒἰοἔι

_ οδο τίοΙττοττο οττοτοτι: , ν: οοο οττετοτεττττ. Ε: οτιτο

ρτἰοοἰρἱτττο ρτορττο τΠ&τιο·τ εΠοτττττ ὁ ρτἰτοἱττττο οτ·τ

. 8τοοοότ , οπο Ματ οπο” οτοττοτο ρτττοττοτοτο το

οτἰοὶοτιοᾶο,οοοοτ οτοοοτο ρτττοττατοτο ρτἱοτἰρἔῇοο

ιὶοττστΙἰε ; πο; ττΔοὸ[οΙοε οί!: ροοττΙτττττ τοο‹!ο ρτίτπί

ροοτὶο τοπι

μι” τω”.

τ ρωτο οοττοοετο το Πττττοτε. νοόο :το Βετο: ροοττττο

τοστ τοττοοέ ρττοοτρττ ?απο ρτορτττττο τ!οοοτοοο5;

?απο «ο 8ωΙ.ττωτ Μοωἴ.ἱπ ι.τΙἱ|Μ9.Ροττοτο αρρω

Με αοΓο!τττο ρτοτττρττωτ, ΡτΗιττο ρτττταρτττοτ το ρττττττρτο.

8_ 8ΕΕ!7ΜΒΑ μια ρτοοτ το νοτοτττ τπτἱοοο ρττοοτ

.ο υττο τω. το] ΓττΒΐείτ ρτττ13ττ25 το νοο τοοτίττο οοοοτο: οσο ο.ντ

!καο25 Μ. ετΙτοτττά το: ροοοτρτττοτ το 8οοοτο οΗΐοτοοττο , @Με

Μ” Μάτι: ρττωτττιτοτο το Βοοοτο θττττε_τιο: οοοττἑ, τω

' ' ίτττΉοτο Π ρτττοττ.ττοτο τουτο το Πιο «Μουτ οοοοτο,

νο τοοοίοτττττ @πιο νοι·.ιτο τοττοοο ρττοοτρο. ντο

:Με τοϋ. το. »τοτττρΙ:τ. οοοττττ ώτοοοο οΠο οτοοτου:

ρτἰοοἰρτἱε το ρτἰτοοτο , Ιὶτιτἰτο οποιορτο τττοτττο8ττ:,

ἱο οοἱοιτε όο°νοοοιιοοτ.το ρτἱτοἱτοε νοττθο.τττττ το Πιο

ότιτοτ:τατιτ 8οοοτο: ει: Ι·'τ!το Ποτ οοοττοοτι ρτἰτοἱοτ:·το

οτἱοἰττοοάο ροτ νοΙττοττττοτο: οτΒο Ε”τΠο Ποτ οοουο

το και απτο ρττοοτρο τρττειτττττ. Μτττοτ. τοσο. ρτἰ

Με” ρττοοτρο το οο οοοΗΜ:,ντ το οπο 8οοοτ°ο ουτε

. .ρττοοτροτ,οοο ο τρίο ο ΔΙἱο ρτ·τοοτρτοττιο,οΠο Γορ
β ροοττττττ· ἰο :ήτο Βοοοτο ρττοο0ρτοοιτε. Βτ:οοττο ρωτ

ᾶτττο άτοττιπ ρττοοτρτοτο Ιτοοτο , τοτττοττ:τ οι (οποσ

ρτἱττοἱρἱα οοτοροίἱτί οοτιττοΙἱε,ιττοοτΠ “το ροπδωτο

ΤΜ!» Ισ ΠΟ ΒΙΟ.

· · 'ρττοοτρττ οττοτττ:τοττεροτ νο'τοτττοτοτο,ατοοο από το

τοττοττο Ιρἱτοοἀἰ. Όοοδτα το” οοο άτοτττττρττο- 90

άρίττττττο τρἰτοοἀτ›· τοίρτ 6Εττ Ροτττο , τ:τττο οοο νο:ϊ στο”,

οτ τωεωττττττοτττττ ττττ·ττττο 8:-οττοτττο τρττοοοτ ρω· ο

άττοττ_τοο τ·οΪρο&ττ τοττοτοτ τ!τ.τοτ.τττττοΐρττττοτ!ίε: το!.

ρο&ο οποτε ατο ΗΜ” φοτο Ροτοτ οτοτττττ· νοοτο

ρττοοτ ἱοτο τρττ:ττττττιτο , οτ·Εοτττο Ρήτ1$ο Νεο Μοτο,

οττὸτ! τττττονττ·ττττοτττ τρτττιοότ ττοοζρτατ ο ΡΑττο,ούτ.1.

ατο πάρτι Πτοτο ροτ οοοττοτο οττοτοοτο , ροτ φωτο

τοοΠίττοτττ.ττ τρττοοτρτττττο δρττττττε δ. οοτο πάρτε Η -

Μο ροτ οτἰετοοτο Βοοοτετττοετο ο οοοίΗ:τττωτ οικω! _

ρτ·τ οοτρἱτττο 5ρττττοτ δ. ροτ· οτρτττοοιτρττοττο5. Νοστ

οττο οτοο ίοοιτἱτιττ,ὸττοοίΪο το Οττττοτε ρττοοτρτο τω·

ττοοττΙοττ οσοι Με: Ριτοτ 8ο ΗΜ: Ποτ ουσ Γιτρρο1τ-'

το άτίΠοάο τοο!ττοτ , οοο τοτοτοο Πιοτουο ρτ:ττ:οἱρἱο.

ρτοττττοο ρτ0ὅτ1ᾶ1ιτε:ουἱο τ)τττοτοττττοοοεορτοχττοο

οοοΗττττττ ροοοτρττττο Βοο0τ3.ήυιτΜ,110ο οτΩἱοοττἱ·

πο· έτ τρττοττοοο , τρια: οοοίὶἱτοττ ρτοκἰτοτττο ρτίοοττ

ρἱτττο ΓρττΔτἰττιττο.ΡτΙἰττε οττττο οσο ωττοτωο νοτττο

μττοοτρττττο Γρττ:ττττττττο οτττο·ο·ο ρω· ΩΙΞοτἱωΝω

ο ΡΜοτοττΜΒ ‹ἰἱίὶἱοᾶ2ο1,1ζςὶτ›οτΪΡἱΗτἱοο=Π·” (μα

«Η νοτι ο: οτιοέ το Ροττο οτ Ηττα Μουτ: των ρτ·το.τ `

οτροττο ίρττοτττττττο οοο τΗΠτοοττττοτ ο ρτἰοοἱρἰο με

οττ:τοτττο, ΜΗ τ.τοτοτττ τοτ·τοτττοττιτο , ροοοε τοττοτοοε

ρτοάττοΕοττοετοο!ττοτ οττιτωιω. 0τΗΜττττ. $τ το Οἱ.

Μοτο οίΙ νοτοτο ρττοοτρτο τ οτα: Μ! νεοι ρτ·τοοτρτο

τἰο,δο νοτοτο ρττοοτρτοττττο ,ουτποσοο Ποτε Ε0ΠοΙο- Μοτ·Ιρτο

ττττο:οοττοΙττττιτα ατττοτο Πιο: ΠτοττοΑς|τοττΕοοτ Βοπο·""" “Μ”

.αποτο ι.τίττΒ:ι9.ττττ. τ.ο.τ.8ιοττετ οττττάΙτύ.8.ττττ. 5.Κτώ.Μ”

τίο!.:8:ατε.2.οτε. 1.ά· 2.0τιτου ἐΜ.ο.τ.ο. 9.8: :Πο οσο.

ΐοοττοττττοτο οτιοοο! ττιττοοδ Ρττοοτρή δορττοοτρτω.

Λα7οοίτσ νοτὸ οο:τ. τΙΙ/Ι.ιντ.3.ρορυβο. Μετα. οπο ετο

τοτττττ οττ:ττο ρττοοτρτττττοοοπτ , τω: τιάτιοττο το ρω.

ίοοέτ ρττττοτρτοοτο, οττἑπτ ρ.ιίΠοο.ο: ἰο ροτΓοοΞτ ρττοέ

οτρτοτΞττ βοά ατττττίτε .9.τω.τ. ρ μ. 33. ω. τ. «ο ο. ο: καστ το".

ρ!οττοττοΤοοο!οετ οπο: τρίο οοΒοοτ τπτ: οτοοτττ το “ο Μοτο

Πτττττοε , οὁτοτἴεἐ Μέι τ.τττοοο ρτἰοοἱρἱ]. Βο ουοτἱ °

ο:οο οοτοτο:τ ὶτοΡοττοᾶἰ0οοω τοτροι::τοτ;οοοοτποτ

ο.οΧ τοοτ!ο ΠροτΠοττοτ!τ τοοορττοοοοτ ρτοθοάτοοτε

δ: τοττοτττἰ ρτοοοοΜ!τε. ν οσο οοοο,οιι:τοτ!ο ποιο:

80οτοτ:τττ10τυποΕκ. τττο‹!ο Ποοτήοοο3τ , ττοροτττττ:

τοτροτά·άτοττοτο , Η οάτοττττττττ νοτττο , οόττττττοο

δικο οΙΤο ττ!τοττττττ το Πτττἰττἱε. Νατο ' ν: οπο. Σ. το».

:τάστο:ττο·τιτε το Πττοοτε ροττοᾶἰοοττο οιττοοττε , ν:

τοστ ρτοοοΜετττ, οι ο:τοοο οοο :τάτοτττττοοε ττοροτ

το&τοοτττττ (0Βτοᾶἱοοἰ9 , οτα ΠΠ οοττο!οτὶτττἔ τοΕ ·

ροοοοο

·ΟΜο. ο. 8ἰ ἱο Πτττττττε ττὸτοἰττἰτιττ· τοττοΡττοοτρο, π.

ροή τοοοο ττοτττττττἱ ττοοοτ 82 τ:τττο οπο] , οτα ού το- οσο ο·

ττοοο ρτἰοοτρο τοουττττ.Ατ.τττάτττττ Με ατομο Ρττττοε ο

στοά, ίοἀ τττοίιε οοο οοοττ Μι2οΜ Μ τ.τΙτΠ.ι9.ρ_ΤοττἙτ τω'

ραΜΙτ. απο ΗΠοτ. Μο. Με Τττττττ. :Με τω. δ. Τ|το.ίο 837” φω

σττροβ τουτο Εστω». τω. το. οδο τοτττρτδ Μισο: °Π:ωΙ_

Κατω: ΜΜΜ ττοροττοι Ρτ·τοττττττοότττοττοοτο,Μ".

σἱρἰτυπ νοτὸ οτίοτοτε. @το Μετα ὶὐττΙ. Μι2τβοτ Ιτττοο

ρτοροβ ΞτΙττττΙωτοτρττπορτοω; πιο Πω; , Μοτο: , το

Ιίτσ|ττ ρτἱπορΞαπτ το ρττοοτρτο τ ποπ ο? “τα” τοπτ.·ρτωοΙοτο

τοσοι! ΜττττΙ:ττύοστ Μπετρτττττο νοτιδτο οττΠτττο το.οδο

ρτοροΠτἰοοο ντόοο ροτττττ?τττο, ρο1ττο, οττοτὶ [Μο

ετρττττο ο οοτοτ·τοτο:ττιττο οκ τοΙοτττττοοο (τρτοο-.

οπο :το τοΙτττο ρτἱοτἰτοτε Οττοτοίε ΠοοΞΗοποοεττο'

ρωτοτοτττΡοττοε 8ο ο οτο το ετ.τιτοε Ατττοοτεο. ρω” όρο

το Βτττἱοτε ντιτοττττ οοτοἱοο Μή τ οοοίΒοο οττρΗ-ρτο τ.ττρτω
οττοάτ Ποπ , ν: οοτοοο Μή 'η οοττίτιοόειοτ οἱμτο τω. απού·

αποτο Γτἱπστρῇ.
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τ) τ τ: ο 3. Βρττ·τττιιτ Βιιέττισ ττοιτ σττ ρττττστρτττω

ιτ.Φωτ ὰ ττοττ0ττ2τσ τ. σττ τττττιτ·ττ ττττιυτ τυτττ Ριιτισ 8: "το ρττττ

δώ.
στ_ρτυτττ τττστιτττττσ τστρσέ.τιι ρτιτάιιόττοτττε τά σπιτι.

Π: Βετο σττ , τσ. $ριττιυττι δ. τιοτι “τσ τά “μια ρω

άυ&τυυτττ τ 8: ττττ αυτώ Πσυτττ :τσ Ριιιτ·ι:τττ 8: Ετ

ττυτττ: δ! οττττττα ορστιτ 2ιτ σττττιτ στττ ὁ· οσο." Πεο.

ΙΒτττττ ττσ ττάσ σττ,$ρττ·ττιτττι 8.στττ τιττ5 τυιτι Ριτττσ 88

Ρτττο στττττιττττσ ρττττστρτυτττ ρτ·οττυδττοττττ τά σιτττι.

Μ! :μισά ττρτττττσ:τιτάυπτ ΟτιττοΙτστ Ι)0τ30τ'Β5 "τ

τ Πώτιιιτ. Χ τιν. Με Ρτιττιπα .ΡΔιιτ.ι·: τ9θ8ἰ° τ.

ιτιιττι:τιττιτ , τιτ Ριτττττ ρι·ορττττιιτι $οτυτ :τυποι Ρτιτσι·

σοττττττυτττσεττοτυτττ Ώστττττσττι. ιτυοιτά οττιτιστττ στο.

άουτ σοττττττυτττσιι.τιττττιττττ ροτττοττσιττ,8ιτ ιτυοιιά ουτ

ττττ ρστΓοτιατ , τττ τὰ Γυττττττττιτσε ΡΙΟδτκ“>""τ Ματ

τοτυε Ριττστ σοττττττυιττσστ ττττι ρστ τιττσττσ&τ0Μπι οτ

νοττττοττσιτι, ιιυτττιττ ττττσοτττττ:τυτιτστιτττττι τα. 8: με:

ριοάυάτοττετττ ττττιιττοιιτε δ: ρτοσττττοττττ, ιιοιι: τττ

Πτττττεττιττττττστττω , ρτοάιιστοτττε τοστ. -

3. Οτιὸά πάτε τοσυττο τιιτττο μότο τττ ττά Ρττττττττ
τ6.

σιιτσττάσττά:ι, σουίτα ττττττ σε στάσιττ :ττττττ.Ρττττ·ιττττ στ Μ» αιτιοτοτττττ σο τττοττο τοσιιιστιάτ , .9ρτττιιιι 8. τ]τ ριτιιιτρτιιιιι ιτε

` (?οτισττ.ιιυέ τιυττιτυοτττ τττιτττι :τά Ρ'τττυιττ σιττττάιττιτ, 'ΙΜ. ταντιιιιβεριτιιιτρτο. τττ ιτιιἐ ρι·οροτ. ρττιτστρ.υιτι τιοτι ω·

τττττυτ·ιτιιττσιιοΙτια, Νεά ιπτιτιττιΙτιιι,σοτιττοττιιτάο ττττιυτ τω” '

τ τ.
Ρνιτρο]: τ

Οιιιτισττ

τ'ι2ύ.

Ο

το

κιτ." τι..

πιτιιιιισιιι·.

Ριποιηισε

οτάτττιΞ οττετττττ , ττυιιτττ $ρττττιτι δ. :τά Ριτττστττ δ: Η

τττττττ τττιτιστ. [σέ. ιτττιι.τ. ρ.ιι.·ρο.ιιι:.3. ψ Βιιιιιιιτ. τι τ.
τττ|τ.τ.9. τιι αφή: του. ιίιτό.ι. · τ

τ) τ τ: ο τι. Ηιετ ριορ.ιττττο,Ρετσι ώ ριττιστρτυτ:ττ

88 τοττε ΕΟΕτυ$ Πτττττττ , που τοτττττι σττ ςτττττοττσιτ,

τζά ττττττττ τυττι , 62 τττ3ττ1ττσ Ιτττιττιιττοτιτ τάτττττττττάτι;

ττυττστττττισττ ρεάο τττ: .τά Ρτττυττι σκτσιτάσττάι. ΑΓ.

ρτσι·ττο τττιτυο ττιοιτο σττ τοττττυ Βιιιιτι.1°σιιι·ι τ.τι.ιΙ.Β.

πω. ντιτ άοσστ,ττιτ:τ ρι·οροτ.ττοττ τω: ττττττιτυτιτ σου

ι:σάτττάτιιττ,τσά ι:ιτρτττττττιττττττ.ντττττττ ττοτττο ττιττ.σττ

σοττττττυιιτοτ ι .ιιυτττττ ρτοτιο: φοιτ τττ Ο:ιτττοτττιτ 86

τοτε . συτττστττττ οίτσττιτττ ττυτττοττττέτοτ Ριττιτ.τιττ οι

(?οτιτττ. τρια τττττιτι τυο Με τστττιττιτε ντυτ·ριτττ. Πτο

ττγτ”. τι 0τιιτιιττ ιιιιιιτρο..8στιιι του: [τιριιιττωτιιτττιΙά: Βιτ

ΜΣτό τῇ Ριά27,8Ε ισττττε ττττσιτι ι ττιτιιιηάττιττι ό°[ιιιιτιτΜ

Βήτα Ραπ , Ηττα :κιτ ό· ηττιτιιιι 8. [αι:ιιιιιτι 0ιτιισιτι

( ῇ [τι «β αυτ; εστω». ρΙτιιιιιιι.ι τττιιτιιτττττ , άι τω!"

ιτιικι, ω: βιριι·ή·ιτιβιιιιιτιιττι Ιιιιιιτιιι,ιτ $τιτριιιιτι`8ιιιίτττ τιτ

ιερττιιτιι. Ετ Αυειτττ. Μιά. ιτε Τιτιιττ. 6.2.0 βιο. Τιιττιιι,

τττττιτττ, Βιιιτιιττιιιτ.ι (ιιιτβ ιιιιττιτι άττττιττ) 0ετιιιιτι ριτιιιτ

ρτιιιιι τω" τ|τ, Εκ Όοττσττττε πιο τω. Χ τ. ἔτι ριιι[ιβ

' τιιιιττι: (.'ιιιτριτιιιιιι , ττιτιυτ τ , τιιτ#`ιτιττιιιι Τιτιιτιιιιτυι,

Ρ.ιιιτιιι, Ντακ. Θ· .τρττ·τιιιιιι 8. σ· Ριά"θ))| 4ιστττιΜ τιιετιιτ.

πρι, τρβ Μπιτ 3 πιάτο τιι·τετιιιιιι ιτιιιτι, τι: τι" ε: Ετττιιτιττι

τιιιιιιιιιιιι , ό·.9ρτ:τωι Σ. ριτιιιβτσιιτιιι ιιιτρτι.. Ροκ: "ἔτι

τω ή ό· @τοτω. 0ττττιιιιιιτυ. Ριττ ττιοάο Ι·'Ιιικιιι. τ»

Μπιτ ιτε "ποπ .9ρτιττω 8. Ριττττττι ιτρρσττττ τοτττστττ

δ: ριτττστρτττρι τοττυε τ.)σττετττ.

α.. ατὸά τττ:ιοτιι; τττ.τιττττττοττσ αιτττττττστιάτ., ρτο

τπτ τυττι ι:τττττει ιττ1τττ.ΡΑττ°τττ13 8τ εοτττττ.στυτουε.ιτυο

ττά τα άοετττττττστιτ ττι:τττττττ σττ το τττοιτο τοττυιττάτ

σοτττοτ·ττττττ ρτατττ·ττττ·τ :τ $τττττττιο Ροττττττσσ αρρω

τιττττττ Τυτττ·τιττοι ττιττττ,ντ .τ.Ττιιι.τιι τ.ιττβ.ι9.ιιι :φορ

τοιτι.ῇιισ_ ψ τ. τι. ιι.ι9.ιιιτ.)·. τπτ στι. άττρττσττττ τυττττ

ροττττ Πστττττ τιτ τιιτ.σ ριοροιζ ντιτι ττιοάο ρτο άκτι

. ττά δ ρστ:Πττττττττττττττιε ρτισστειτ . ττττο ττισττο ρω ρα

Γοτιτε τρττ5 τττ Πστττιττ ττττιττττσττττττυε :τιττοιιτισ πιο·

ιτο τττιυρτ:τ ·ιστυττι τ·τιτάττ τττιτυιττ. Ντττττ τυιττριιτ τ.

τττοστο τσάιτττ ττυττσ ττττττ.τττι: Ραπ:: τα ρτττιι:τρτ.υτττ

_ σοττττιιυττττττιττ Πσττ:ιτσι1τ οτττιιτ τττοιτο ροττττττττ, ιτττο

ττττι σοτττιττυιττωτιττττ ι:ίτ , ττυι: τττττο ρστ· ττιτσττα'.ττο

τισττι . τττισ $ρττττυτ 8. ρτ·τ νοττττοιτστττ. 8τττττρτ3 π.

τττοττο τιττττ τιυιτσ τσττττττττ: Ρτιτστ σττ ρττττστρἱυτιτ ρω

ττυσστιάτρσττοιτ:ιε , τττ Πσττ:ιτσ τυτττττττιιτι::. Ντι:τυσ

ττττισ τοιιιτττυτ,Ριτττττττ στἔσ ρττττστρτττ τττττρττυε:ττ:ιτυ
τ ντ .3'.Ττισι ό· ΒιιιΜΗΜ.τιι τ.τττττ.ι9.ιι.τ.9.τ. ττυτυτιτιοάτ

ΙΦωττι»Μτ τ0ωττετιτττισ ττττττ τη τστττττ υσσοττττττοττο,

τττυτ, τττςυττ .9.Ττιι.τττ. τ.ρ.ιιιτ ·υΙι_τιΙτιιιιτι στο ριιρτιΙσ ιττττιιιι

"έτσι που: ρορτιΙτ , ιιοιι “που [κτ τρττιιι. (Σιι·τσιτττττ

()οιτσττττι 8: Ρττττ·τι ττι τ. ΓσττΠ.τ τττ:ττττ νττιτρττ·σ ντάι:τι

- τυι.τΧριστἙἑ ττοσ τττάτι:οτ Ττιττττιιιιτιιι: Βιιυτάσιττ στι

ρτοιτυάτοτισ ?Ντι δτ δρττττυι·8. σ0ττ€τττττιτ,Ρ8ττσΠι

στισ ?σωστο άι ριτττσ=ρτυτττ τιιττυε Πτττάττε. τάσττι

Μάτια Ρτιιιτιιτ. €ιττστ·ίτιτι νισι·ιτιτσ τστττυ: ν:τυτ σττ

ττ?ιωιωττιω. ττ0€ντω ττττιττ.τττοιττ. τιτ ντιοιτυσ τουτσττ , Τ0ΜττΜ8,

- ιτοττατιττ τυριά Πσιττιτσττι , τσιτ ττττττ:τ ρττοι·στττ τιτάττ

τ τυριά ιττοιτοτ σ0ιτττΠτττττσιττ3τττ!3ττ$; τυκτιτ ροττι-ιτο

πιο τυριτι ρστττιτττιτ ρτοιτιιστσττιττσε το Πτττ.ττσ τυο

ττττιιττστ: τριτο. Οοτιστττττ δι Ρατιστ ττττιτσ ρτοροίρτο.

τιττττ συ ρτοττττττά τιτττετττιτἐ τ·ιτττοττσ: ιριυττι στΪσ του·

τττιτ άι ρι·ττιστρτυττττοττυτ τ)ττττττι ο τ: σΓισ ρτττιττ

ρττττττ τοπιττιυτττσ:τττάτ Πστττττττττ οπτιτττιττε ρσι·τοτττι,

8τ τττοάο σοτιττττυτττσιτττοττττ ροττττττΙτ. αυτι ιεττοττσ

τιοτι ροττττ σοτττρστστσ Γτττο,ςυτ ττττιττ τιοτι σοιτττττυ

τττστττ . τττττ $ρττττυτ 8. 6ι ττττιττττττ ντὲ τρττττττοτττ8 ρστ

νοτιτττττττσιττ.

· Οι σ ιτε, δαττστττ ροτστττ Πτι: σοιττρστστσ του:

δι ριττιστρτυιιτ Πστττιτττ , ιτυο τιιοάο ττττστιτ ρτοροβ

ι:ιιτισιι ττ Λπιιτ|τ. σιττττ άτ:ττ, 8τιιι ·ιιτ ιιιιΙτιτ: ιττττιιιι ιππι

ιτρτιιιιτ ΠττΜτϋ: Πιτ οττιτττττριττττουτσιττ Τιιιτιο,ττττσ ουδ.

ροττττ: ττΙτο σοτττρστετσ·_ φοιτ τττ ρτ·ττιστρττιτττ τ)ττττι

τττιττιττττ ττττττττ νστ·ὸ σοττττττυτττσιττ δρττττυτ 8.στττ τιοτι

οπτιτττττοάο, ιτυο τττο. ι:οτττιττυτττσετιττττ στ!. ΝσΒο στ..

τεστ συτττ ττδσ τττττττττττοττσ ροττσ·τιτστττ τοσυττιιτισιττ

:τά Ρτττυπτ σ8τσράττ τυιττ ουτε τισ υσ συτττ Μι: ττττττ

τττττοττσ τττιττττ Αττ8υττ. π! υττττττττ(μιττυττι,αυτ Φοιτ

σττ. τά Ρτττυτττ σιιττττάττ: τττιττ ουτε νστ Πτι σοιτττι·υτ

τω· συτττ τστττττττο τ·'σιιι δι Μάτι; δ: τάστττ τοτττιτ, φοιτ

ρτττττυτττ ρττττι:τρτυτττ ττττττιάτσττστ τιτ εστιστσ σοιιιιτιυ

ττττ:2ττ00τ$ τι: ρτ·οι:τυά:τοτττε . τιττο ριτιΐτο σοτττριττττ το·

Η Ριττττ , νετ συτττ τοτο τστιτττττο Ριιιτιτρττιιιι. Ετ τιττισ,

ττσστ Γρσᾶιτἐ τττττττττττἐ τττττοτισ , ντάι·τιτυτ· σττιπτ τι!

τττοτττττττ , οτι; το τιτ·οροτ. ττο8τττ:ιττστε ρτυτ·τε σττ το·

ττστιάσ , :τά τττττυττι σττττ·τιτττ τιοτι ροτσττ; στττττ τττττ στ:

τιστττι ττιττττυττοττιι 8: άρριοτιττττοττσ Ριττι·υτττ δι: (του

σττ. τττ τάιιτίττττ ιτστστ·ιττττττττττ :τά Ριττιστττ.

τ) τ ο ο τ. Ριτστ σττ Αυτττοτ Ρττττ 86 δρττ·ττυτι δ.

η.
Μια.

το!.

_ Ριττυιττ στιτσττιττροτττ; τρειίτττἐ τιιτττσττ σιτττττττσσᾶ ετυ- ·

48.

ττι:ττττττσι· τττττυε 8ρττττυτ δ. Αυτττοτ Ατιτοτιιτὲ ιττστ “τω”

ροτσίτ. Ριτοτ επσιτ, τα;τρτττττ τι οιτττττττυτ 88ο!. δΕ Ρθω'·

Μφωτ.τιι τ.ττι|τ.9. αρ. ρι·ιιιιττ. ό· άτττ. τι, αυτ. στι. άσο.

σστττ. Ειττι·ιιτυιι ριττττττ νΠττριιιιτΡιιττσε. Ετ ττσιτ Ατι
τ μβ.ιιιιι.Μιιιιιτιιιτττ. τιμη. τττττττ άττττιτρυιττττ ι Ν.ιιιι β

ταρω” Παπ @τιοτι τα τι°τττο τττιττ Διιιτιιιιιιη "τι Με

ματι , ειιιτιιιι 4! ότι : μέτα Με ιτε Πτι :β , που Μ.: ιτε ἔτι,

[στα (ο συκωτι : β

στ: Γα"'τ' Ρτττιιιιι, Ρτιτιτιιι@ ιιιιιτυιΜι, τι:: στι4]ττσιιι βττ#τημ

τά.: Ρττιιιιιι , αυτ”ψ Βάια· , ιττιι|τώσι ό· ιτριτωιιι τ τά τσ· (Ε... [ρεφ.

στ.: ο ρου @Η ρτοροττττο ρστ τι: τρι:βατι ττττσιττ τσττ- ώρτη"ήι_

τιττττ τττεστ·τττ τ Ισά ουτε ιττ.τ στι τττττττττοιτσ ρτοτσισττττε

άστοττιυστιττττττ :τά τΑττυιττ Γστττυτττ, ιτυοά τοτττ8ττυτ·

σε νιττττττ ατιτςιψ.άυτττ τιττσιττ ρι·οροτζ που άττττττιιυττ

ρτ:τ· οισττττσττι 3ιτ ττττττττττι;τιιτι ττειιτττι;άττοττει:τι ρω.

ροττττοτττε , τσιτ ρττ· οτ·ιττττσιττ :τά τιιττττιτ”τσουτ ττιτστι

ττοτιιιιττ τιιτ:ττττστ ρτοττττττττι , τττττττ ντ στ: ττττττι·τ5 :τε

-τττάστττ ροττο, τ:τ:ριτ υττ υιτ ρτ·οροττττο τυτρτ&ιτ στἔ

τσ ροτσ , τιοτι στ: ττττττιτλσά ττειιτττσιτττοττσ, θά σε

τκττ·τιιΩσιτ τττττττττοττσ ρτοτττσττττι. Ρττττάτττττ. τττσιτ.

ττττττισττ .κίτσιτΜιτι ιτοττ ττττροτ·τιττ , τττττ ττττοττστττ ρτττι.

στρττ, τισ! :τά ττττττττττττττ τ·εττοττσιττ ρτττιστρττ . ςο[111°ο

τττττττο τιστμττοιισιττ οττρττιττ το @τα

Ροττσττοτ ττττστ·ττο σττ: σοττττ·ιτ Σ. Τ|ιοιιι. τιτ τ. τττ|τ.

29.ττ·8|τι τ . αυτ. τ. ει· απατη. μ”. μη!. 3 τ, ."Μ_ “τι”, τι..

Ωιιοττττττ τιιττάιττττσιττ. ττοττισττ ΜΜΜ: τττρια ττιττο- “Μ_ιτΜ".

3.Τιτο.Οιττσι.
ιιττττ ρτττιστρττ αιτιτττ ττσετττοττσιττ ρτιτττττο οττεττττε

Η) ιτττ0. Νοττ:τι τ:τττιστι ίσοι. τοιττττιυτττοτ· σττ ττττστ

Ποστ. ρτωττττττττ ιεισιιττσι:ι. νττιτσ Μπιτ. Πιτ:: τ.ρ.

ιμω|τ. Η. ωτι. τ. ρυτττ Ι 6'. ΤτιτΜΜΜ τττυττττΤσ τω.

.στττττττι τιι [Μιά. Ρτττκτοττ1. τττ”στ. τττττττ ττσυττάιτττ·ι

° :τροποι

“του μι· πωπω Αιτιτιιιιτειιιτιισιιτπ .

Μπιτ.

τ9.



Χ !5πιπιπ .
!οΐ. ή; - ο · ο γ. · τ 'τ '

. ι·τΒοιοιιτ ποιπ!πιονι οι ροιτιιι!.τττιπιτο !τπΒιτοοοπ-'

τω. 2ιτιι!τττι ποπ ατ!τ!!ι @στο ιττι!οττοιιτ ρι!ποιρἰῇ πο.

Βοτἰοποιπ απο! οι!ετιιτι ι @τπτ το !τττιπττιττι Ρτιιοι

Ήττα Ατιτ οι στη, οτιπιιτ!τ Ε: πιτ απο ριιιτοΐριο.

$ττδοιτ οιιιιιτ το ιιτττοποιοι!ιιτ!τριτ , ντ τη πιο, τμ οπο ·

ο!! ριτττοτριττιπλ οτι δε π):ή!ιοινπτ!οπωπω Χταπο

τιτ!τύττ Ρ!!ιο εμττττττττ. ι; άτϊιϊππ,8ρ!ιέιπσ [επδισ.ι

~~ έ: τακτά Που τπτττττττ τοιι!!ιοιάαι π!. Οοτει!τιττ

$°.

έούσπ ·

82ΙΟΣ.Γ.

το· Διὶ

5!!

ιτοτοτ πτ.τττττ ?τυποι ποιτ·τοπ ττττωπτ, ριοτιτ Ρ!!το τι!

!τττττττι,ιτοπ οπο Γοιτοτ·ιτι!ζ!!ιοιττ Ε, Μ! Ϊ:οο:οττὸά

ξ:τιιιτ !ττοι:1 Ο ττττΒιιτοιττττιιτ σετττττοττι; ντιτοιὲ ἑτ νοτ

!νο-τιττΖω ι!οιττττττττπιτ Ω!!ιιτ τττττιτ απο Τ: !ο!ίτιττ Β

πωπωαπο , οτι! ιι!ιοτττι:! ιτιοι!ττοττ , οι!πιττ!ι ποστ!

ριοι:!ττο!τ, ποπ αττεοατ. οιιιιιι ποπιιτπτίτιιτ ν: οι·

·ιττττ°ιττττ-τ=τιτο , !οι! οποιο ν.: 2τττι!!τττ!ιιτι-Ρετιι !οιἱ

τττττττωιτ !!ιοιι! . 8τιτοπ Ε: , @τετοιο ?ετα πιο·

ι!ιτοοπτ!οιι68οτ βαττ οτήιπ,ιτιταιιτ Ριοι!ιτοττ,!οι! τ!!οιττ

πωρττττιοτ @οποία ·Ετοτττιτι τττεοιο τ!! πωςπο

τω” Ροιιο&τοιιοιπ ριι5οττ!!!οπτι οτττ!τ!οιπ ιττιτττιττε

ἐστι: Ροι!οτΉοπο ,οπο τπ τι-ιαο2τ!!οιττο !ττριτοπιιττι:

Π; ποο πωπω Γτ!ττιτ ιτιτττ!ττοιιτς!ο πτ!τ!ττπι ποττττιπ

μτπωσττπιτπτωτπιτ ριτιοτιτ!!οπιτ: ο!ττ ιδιοι τοπο

πιο οιιιιτ Ροι!οβτοπο, οτι. !ττ οιοοοτιιοιττο_ τ:Βροττ!.

πιο οι Μπιτ! Μπιτ μοι!ικττπι! Μ!! π!! ' Μπιτ

Ε!π[Μπ“τω , νττιτιο1τττ!οιοιιτ ιτοιες·θ:!οποιο τω»

!ιτιοτιτ ιττττιτιῇ , οιτι τττττττττττπωττΔο Ρτττωπιττττ τετ

τ:!!τττι Ροι!Σοάτο ιο!οιτττο πωπω ριοι!ιτό:τιτ τ, επιτα

οττω ω” ποπ πι ο!ττΓτ!οιτι ι·ιττοπιτ απο τττττττττ,ιττπ

Έτσι: οσιο!ι ι· οιοοτιᾶτοποιττ !ινιτο!!ι!τι τττιττιο.·

τ·τττοτ:!διιττιτ ο οτι π τ παπι τιιτειιτοιττττιττ ι!ο!τοι οπο

ο!ττ!ι!οιπ ιττττοιτττο πι ποιίεβτοπο,οτττττ!ι!τιττιτ . _

Ι) ι τ: ο ο. Νοε Ριτιοι ιοΓΡοᾶττ ΗΜ, ποο,νιοιιιττο

""β· ιο!Ροάττ $Ρτιττττι 8.ι:τιττ!π ιτιοριτο ι!τοτ ποτά!. τω

το

τισ οοιπιππιττε ο!! τπτοι ιστόπιτ:1°!τιττΙ!πιτττπ Εττεοπτω

ιν, π. άκρων τ.πιστή. πρωτ! 8. οριττο!ποτ: !)τι!τινοπο

ιιι,ιππιτττ, ΕτΜποτι .88.Ι1το!!ππ @·'Ρπισιτ!!ιττπιά

τω"που Πάτα ρισιτάτιο εμτττττυπ πιττω,·τι ω:τπ

ττ!Ιππιιτιπτ πω” τη" Ιτττςβ8πόβστιιι, ΜΜΜ, τμτττζι4τ

τι; βιτιπι!τ!πι άτων: πωπω αιώνα , βιτιπτίδπι ιτττττππ

ότι! ιπτπήοΜπ πτττττττττ πινω! τ. πω» τι τ·τιππ.

Ωτττπ οι τρίο Ροτιτα_ιο!τιθοιι!ιττιττ!ποπ. τττιτπεττπτ

νω.τττττϋτω ©0018. Ποιοι!. ίπ οπιοζτιρΖο!!.ίπιτ. Μπι:

!.ττττποιττπτ !οπτοπτιλττ·τ πτττω Οιβοιτε οριτιο!τι!ιο

ντι!οιιτι;τ!ιτιπ, Μ”. !)οδσπι ονἱοπιὅ!οι, Μπιτ.πιω πωπωπω.τον/ι, σ πιιτβιιΕ, Μιὰ "ΜΒ πιτπ

@Μπιτ ν: Ιττπτωττπτυπι ό· τττωτιπππιτππιττ ,_ πι;

μίτιττριτΜπί!τυπιυπ τπιππτυποποπτ τ! ρι!πόριο πω ,ο!! τ! ρι!πιτρέυ_ βεπίπιτιι. ντιπ ρ!αιτο Γοιτι!ι,ποιιτοπ οττιτρ

Η 8ο ττττττττιτ ποπ πτίτ τωΡτοΡπε ζ ως οπτιιτ ΐοιται

ιποιττττ !οττιτοτττ!ι , τω!. πιώ») τ)ττττπτε ροιΓοπἱτ ιι!

!τιτττ. Καπο ττ!!οιτ. ι:εττ!α τιιτροιιΕ&τοποπι 8: πο

οι!. @τα Ροποοπτιττιπ ιο!ροᾶττ οτττι, οιτττττ οΙτ οποτε , τ!οποττ!τ

οπτριψι!. τιιτροι!ο&!ο τ!ιτο!οτι. ι_ ο!! πιιτοι!τιτττ ιτ:ττιτιο ητττττττ

99 @Φο τω πι πει Γο!ιιιΡοιτοτ ιοΓροάιτ “ΗΜ ; ποιο .νι οτι

οι".

8οιπποτο

Στηβ. οιιτ!τιιιτ τ>ττττοιοτττττ πιτ ιτἰτιπτ τ ή! υπό: ττ!πιι!β·

τ πατατα Ριτπιτ ιι!τιττ!πέιττισ τ!!ιτοι!τιτττοιιτ τιπροιτοτ:

ιτιορτοι· ποστ! τπ Ωτττιπτι ποπ ιττοτττττττ το α!!πτ!τ!τ

Με, !οτ! πω» 8τ τω» ποιο ΗΜ! ττττιιτια,τι!ται πιο

ττο!τιτ ιεπτίτιττ τ!τττοι!!ττττοιπ !ιιτριτιιττι.Νοττ πι: Ριτιιῇ

ι:τριτιιιτ,οττοι! ποιο τωτττεττω ο!!,οττ!ρρο ττττὸτ! ττ!ιτι

οοπιιοπιτ , οπο οπττ!-τι ποπ Μπι Ρ ιτττττττττωτ-πτιτττο

ι!τττοι!ιττττοπτ μοι !`ο πό ἶτιτιτοιτἀττΥποο ποιο!! οοιιτ:

?αποοιταιιτ πο, ιτιτα ιττττττιῷ τ!ιττοιΠτο.τοιιτ ποπ τιπ

ττοιιαιττ, Μ! Πτρρο!!τιτ!!!!!πά:τοποιο. π. τιιτροι!ο

@τιμη/ατο `ᾶἰοο!τ , πω: ιτιτππιτττιιτ ι:οτιίατττπτ !τ:τ!τοι οπο οπο:

στοπ|4. τοπιᾶ ποοο!!ιττιο, απο πττ5ι:ττ!!ιτι! !τττ!τοι αιτία. τρία.

Ντιπ οττττΓιτ !τττ!τοι οΠ`ο ποοο!Τττιτο ποοο!!ιιτιο ίτι!τοπτ

[προο!!ιτοπτι 5 οπο ποοο!!!ιιιο ποπ !·τττ!τοι ο!!ο τττ!τιπτ

απΓοιιιτιττ ποιο οιιιτ!`ιιττιττ ποιο!! !”ττ!ιοπτ Πἰττἰιτά πο·
ο οοιιιιίτ !ιπροτ:!τι!, ιτο ιοοἱΡ!πι πιτ τ! οττττἔ.

?πιο Ι! Πι Π”.

 

Π! .

ιιτττ!!ε,νο!!ιπ:ι!τε,νο! ττ!οττ!τι, ν6!οδιοΐοιττ!ι .· πττ!!.τ οἱ

Μι οτττωπ τιι!;ττττιτοιε!!. Νοπ πτπιοτ·ιττ!τι 8: !οιιιτιτε
Πε ,νι [τοι !ιο μια. Νοπ τιιτττ!τι , ποπ (οπτροι ποτὲ

ριο!!επιίοιε!! πι, οπο Κάτια! πω. νιττ!ο τ! νπο

ροι!οπτι οι!οτ Βπιτ !ιοιτττε;, ντιπ οσοι ποιττ!τοι :Λιλ

Ναι !τ!οτ!τε τητττ:!τιτι τ!ιβιττιττι. Η μι! σπιτι: !ΐττ2

Μαι! τττττττριτττωτιο ο!!ιιιτϊττ!οιιτ ι!!ττοι!!ιττιοιιτ τ οτι

τι ιτ!·τ τοοἔτ τιιτροιιττττ Ποπ τ!οιιτττπτ ο!δοτοιτττ που: οι

!τιιτ πω: πιτττιτττ τ!!ιττι!!ιττιςπτ €ιπροιιττ. Ετ τπτ τω.

ροι!οττΐτ ριοι!τιιπιπιο τ ι:τοοιτοπ ντιπ ροι·[οππ_ιτ!ιοιπιτι

οι! τιιττττωτ Απ ςοιιιρ!οιιτοπττττιτ-οτιιΒιιι, ποπ ιοιιτοπ

νπιτροι!οττ:τ ο!! ότιτοπτ!οπς°, νο! !πτ!τεπ ο!τοι!ιτΒ ροτ

ττ!τττττττιιτοπτι ο!τιττοιτι; οι ιοπιτπεοπτι:τιιτ , τω που

Γο!:τιιτ οιιετποιπ, οι οιιτιτ!ιιτοττττπτ ττοοο!!ιτπτοιιτ.

τττττπτΣτ τ παπι ποΒο; τττττωπ το ίο τιιτττοιιτιο !τι

·ροττιτττιττπτ , το! ιττατοο!ττττοιιτ ι·ο!ποζ)!τ πω, , οτι·

πιο ·τιιοτιτττ “των ι Μ! !ο!πιιι ιιττ!οπειιτ ΡιτττιιΡι;
οοτιπτ.ποεπττοιτοιτττ!ΠττοοιτΈιττττ :ἰπ οο ποιο, οπο

οοπίτιιττττττι ριιποτπτωτι. Δι! τι. πιει: τι τοο.πιτιιτ Ιτ

το οιιτπτο τοτ.!”ο ·Βιιτι!ποτριττιπ , ποπ τιιιτιοιτ οοιττιζ,

«τοπιο ρι!ποτριττιοαο!!: ο.ιττβ. ξ ποιο ττιτττττι!ο ο!! μπιτ

οιΡτττω τωττωττττ,ιτοπιτττωπ οτιμία!!!!τιε. Μ.

··οτιο!!οοπτ!ιτι ο!! πο ττιιιτοττττο τοο!ττοιτιτ!!ιτοπτο,οττοι!

Ματ το ιο!ττττοιο.τιτε τ·οοττιιοι οττιπ απτο, το οιτττιτο

ιιτ!·πττιττ τι οιτιτοτρτττιιττττ!!ττοπι ι!οπτιτττττι,ιτρπ @ποπ

ἱπ !)ιττιιτι: ,τροποι ττττ:οτ!μάτιοοιιτ ντιιιιιοπτ ἰ8ιτο

τουτο Ιπιττττιτττττ Μέ επτά. οι! απο τττττττττ·Επ οπο· ·

!οεττ:ο τοτττ!ιτιτ ι!ιοττιιτι δοφιτπο!ριο ιτοτ!οπα!!

τ·ί!οπτιο!! Η απ οττττιιτ νιτἱιτοοὲ. νωττττ_ ρ!οι·ιτιιτττιτο.

!)τεοτ ιιιιτοποπτ πιτπιιιτή ττπττ!οετοοιοιττζτιο τ!!οι τ!ο

ποιτρττττ!! οι ο!!οπττττ!τ. ·Ιιττττττττττ. νο! Ριτποτριτττιτ

-Γιττττττττι ΜΜΜ ριρ ιοιιιτο!τ το! τι στ! τοιιτ:τι

οριο!! ντττττσι:ο,ι Πτι! πωπω :ιττττ!οετοο οοπττοτττιο

ριτποψἱο ο!!οιτττο!τοι ιτοττοπιτ!ἰ ι ττττιπ ιο!ροθιτι ει!

τοτζιιττττοτίτι τττττττττοττττωττ_ τι! ρι!πο!ιτιο ιτοτἱοπο!τ ο!!

ποιοι ττριτπτ!ρἱ_ο ο!!οπτι:τ!ι ο!! ιιτττοπιτ:Ατ τω τοι

!! ὰ· ιιττ!οπἱτ ποπ ιτοτο!!νπιτ ιπτἱρ νπ!ποεο. οοπττο

ττττ·ο. !τοιιτ πττ!!τι απο πιο» πιτ; οι !3τττιπτι ποι.. . _ _ _ ' ο ο .=7-.

εεΦΟΡ!β!!$ ττ!τ!!ιτι!τι ροτο!ι 2 @πιο ποιτττττ οτι ριτιτοτ- ΨΜ^ω'2_

μι: ιτοιτοιτττ!ι 8ο ο!!οπιτε!ινιτιιτοι:α ιι!ττο _ττιπτττιπτ ά"""""'['τ

ντιττοτοττο πιώ Ροι!οᾶτο !πτιτιτΓοοιτ Πο0:!Β!τττι ιτε

@πιο ιιιττο ριτττοτρτ) νιττττοι:ο ριμτ:!τοττιι στο ριτποτριο

ιτοιιοπιι!ί οι ο!!οπτιιι!ι, ούτε ποιτττ!!τ ιττττο Ρι2:€!!τ:2

τω· ι!ο ιπΓοιτοιτοτττ , ο!ιδ.πτ τττττττω!τττ τωτττιπιττ!.

Αιτιοο.ιτιοΒ. !! ρο!Τοτ ντττιτοοοιιτιτο οι ττοι!οο!:το

ιτι!τττε !)ιττττττε τττττττττττ, !οι!ττοιοτττι τη ἱἱε σαιτ τιτοτπ:

ρ!ινΠοεπτ οόρο!τττοποπτ3 ποστ πι! πως !ιτ!ῖἴοττ οπτι

πιω” τ!ιτοιιιιιτ ιόοοριττττιττ Μο Ροι!οᾶἔ: οέο!ττοοιι

τιιτιιτ τι! νπτιπτ τοιιτττιττ εοττ!!τιττοπτ!!τιιτ. Ι8ττττι ττιιιτ:

τ:ττττττιιτ πόι!οττ!τ!ο 8τ οΠοπιιι!ο Ριοριτἱ!!ττ1τὲι:οττᾶἱ

ιττοιιτ νππτπ οοιιτροίἰιιτιιτ ιττοτορ!τν!τοπτιτ , ποπ ιπἱἐ

τπτ πωπω ιεττοιτττΕπιττ!!τοοπΠτιυτι νππτπ οττιιτ πιο

τ!οιτ5.!τιαιο,τ! πιά! ιττιτοά!: ρτττοτττττω

:οποιο τττττττ Η ο ιτοοορτιο , νο! οτιτΒοπι!π ττοπο!! 'τοι _

` Μ! ιαιτοποι τω. Ετετιιτττ οοττ!!ετοι ιζ ττ!!οιι; τ;

βοοιτπι!ποτιιιτ ίιτἑ. ι:οττ!:τι; οι: φαιά.. Τοιτιο οτι Α! πιο!.

πρ.

|·τ

το
!τεἱτι.ιι. οποτε! _!!οοι 3τοι!οιτο ριοἀττΪἑ:τ οοτιππιτ οί!ο Στ αυτιά.

τι.

τι!.

το.

δ( κοπο ριἱπ

:τον απο

ιιιτιιτ ριοι!ιτοτ!τ!!οιιτ , στ! ιτττιτττωττττιπτ ὶτιο !ιτ!:έ Ρ,.)ι,,τ,,.ττ `

“πιο !δ!!: ιο!ιτο&τ!ι: ποτττιο πιοι!ο ττττττ ρττττωμτ ιΦἐεΒ.

~πτεττωττπττττιεπρττποτε , νππτπ. τι π

@πιο πιπτιππ μιτττττπ.

-·~τ "! ι τ ο _. .τ _ ι 'τ .; ,

Κ ι τι τι τ!τι!τ.ιττιτο ιιτττ!ττ Ρτιιιοτ , !ιοι: πωπω,

νι ριο!!!8το!τιπτ,ιτιο!επττω,8ι ὰ δει!Ριττιτε ετ!το- ιτ!ὶτ πο!!!

ιιτιπτ τ! !Χττιπτι ιοιιτοττο!τττιττ. ὶιὐιπ. Οπα. π. τοπι.Δ

π.τττ.τττττ.τω-Β. τιτπ!τιο[ Μπιτ ττττττττ.ππτ.από·

9.!" 8στριτπτι, τπιττττι, πτεοπτιιιπτ πιι|έρωπ τπιππτττ , ποπ

!98!τ”Μ Μπιτ!. Κτιτἰο ο. νι Βδω|[:ο2ό"°!"Η Μ. τ.

Ι' ! $ @Μ

/

!

α!! τ

ροπ5ιπτ. οιιτπτι οτττωτι ο!! ιιττττοιτ:τ!!τι νο! @τι [Μτττττ.9.!τοοιιοπτοπ Ιπερπ!ιτττπ ιιιπτιτττπτ οππιτιτοι τ.τ°°°τ ο

Πλ .ή

τι.
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Ποιοι. Χ Χ Ρ", Β: πιο». πω.. 8εἄἱο Ι τ. '

κ

ο:οπιιιοοπ:ιοποιο: πιο ιιπιοιπ,ιποιιιι, πρωτοι, Ιπεο- :ιιτπ. Απ:οο. :οοιιιι: οι: πο.. ιιι: ιιι:ϋοπιισ ΙΜ. Ροιιτο

πιιιιιπποπιιιποπιι 0βαθ πιο: ποπ [ιιίιππιβεπι|ιιιιτο,πιιπι

πιο ποπ _ςοπιιππι. Νειπι νοι πιω ποοπ: οι·οοιιι&ιο

ποιο ιιιιιοιιιοπ:οπι ιπιι:ιιιιοποιπ, οι ιιο ώιιοπι: οπι

πιιιιιι Βιιιιπιι ροτιοοιε. νει ποοιι: ιοι:ιπι οτοειιι

έιιοποιο οοτ Βοιτοτει:ιοττοπι , οι οι οοπιιοπιιοτιοττι

$οιι·ι:ιιι 5.νοι οοο:: οιπποπτ οι·οοιιι&ιο: οιπ ιιοι:ιιιι

ι:πι δ: ιιι: οόι.ιοπι: οτι.ιπτ οτοπτιιιι5 οοιιιιιιιιιιιιηπο·π

' ποιοι πιο πιο: ιτοο πιοιιο ιποοιτιια: ν:ι οοοπ: οιο

ιιιι&ιοοοπι οιιιιπτ Ρωοιππιπ , :πιο ο:ι&ο οοπιιοπι:

απο: οποτε ι)ιιιιπιπποο ποπ οπιιιιιιι ιιποοιιιιιιιι.

πιο. Ηι5 :ποιοι ποπ οιοιιιιπιιιοιιο.

30.

Ριτσοτιπιπ

Ρα πο , οποιο τοπ ιι:ιτιιοιιι. ιο πιο: ιιιιοτ:.οιοποε πω.
Ϊ".

Ρ"Ρ"“° οπο οπο. ιπ τω. 28. 02 οοτοοιιιο νιιι :απο ι3.ο:ιο

Ξω,ρ·· Μ· ιιιο.οποι απο:: πο: ποπτοπ,νι @πιο οτοοτ ιιι πο::

ππππιιιπι_ ο:ιπτι ιο Οιπαιπι οι· Η)ιπιιιιι, ιτ:ιιιτ:ιιτ ο Ρπ::ιοιιι, οιιι

νοο.πιιττι ι:οπιοπιιι π.: ποτποπ ι::τιιοιιιιο: οι: πω,

ν: Λποιι|ιιπ.ιο.άο Μπιτ. πιο. 26. οπο: Ραπ· βιο.: , ιο

οιιι: , ποπ ιιι τι: πιο, ποιοι: ποροιιπτιιτ ιποοπιιιιι , που

οποιοι ιπ ιιιππωι , ρα οι πιιιιιιοικιιιπο ιιιοοπτιιπιιιιπι,

ιπ:οτιιιιτπ ιιιιιιι »οικω νιιιοπ:ιιτ , πο: ποιο :πιο

ιοι:ιι: , οιιὸιι ιο οτοι:ιιιιιι Βιιιιπ:ιτπιπ οοιιοοιι:οπι

πωπω ποοοιιιιι·ιο Π: ιο ιιιιοπο οτιτπο οτιποιοιο

οτττπιπο ιτποτοιιιιιθο; πω: ιιιιιιιι οπο ποπ οο:οιι,

οιιι:ο Ρι:ο: : πιο: πο:: οπο ποπ οοιοι: παιιτιι)ιιιι

:κι , απ: πει οοτιοοιι, ι οπο: ιιιιιιο&α: οτοο Γοιπε

οπο: οι: ιποοπι:ιτι.

:πω ποπ οοιιι: :το οι:ιτι·ιι Πιιιιπιι , παιδι:: τι;

παπι οπο: ποπ ιιιιιιοοιιιιιιτ ε. οιιοι·πι:.ι:ο. ιπ:οι· οτα· ΜΡ:.Μ.

ιιιιοοπε οπ:::ι1ι δ: οτοιιπβιιιπ ιιοιιο: πο:: ιπ:οτοο- Μ" πώ' "°

ω: ιιιιιιπόιτιο. Νοε οπο:: , ίσιο ιιιιιιπ&ιο ίοι·- "Μ"

πω, ιιι: πιοιιιιιιι , οιιιιιοπι ιπ:οτ πιι:ιιτ:ι ι3ιιιιπιιοι

ι)ιοο ,·ιποοπι:ιιπτ πιο οι·οοι·ιιιπτ Ρι:τιι,ποο μι:: οι οοτΓοπιιιι:ιι:οι οοπιιπτ Μπι:: θ' ΜΜΜ- οιιιιι 'πιο

ξ ..οι πτιιιοτο ιιιπποιωπ ιιιιιιοοιιι οιι:οτοιτιι:ὸ το

τιοιιιε οοτιοοπιι:α:ιοπο οποιο ιιιιιιοοιιο:οιιιτ π. ι ·

ιιι. :παπι οιιπιπ, ιι π. πιο οτοιιποοτοιιιτι σ.: ιιο .ι

6ιο οι:οτπι:ιε ποπ οιιιιιποιιι:ιι:· ι τ·οιιοιιι: οοιιοπι

ιι:α:ιΒιιι :οι ίοι·ιπιιιιιι:ο , απ: πιοιιιιιτ:ιι:ο, οι τοι.

ιιιιιο: οι·οο :Μοτο τοιιι:ο:ο ιιιιιιοοποιο:ιιτι ποιοι.

ιι ιιι :οι οι·οιιποο:ο:ιι:, Μιτιοτ οτοι:. πό οοτ πιι:ιιπ

Με. τ. πιο. Ειιπιιπτ. οποιοι οτιπιιοιιο: Ατιιιπιι, οι.: :ο λ παπι το: οτοοίι δ οποιοι νι οτοιιιιὰιοπιε ποπ πο..

πο:: ποιτιιπο οι:ι:ιιιοποπτ ιιι·:ιοιοιιιιπ: , ντοοπιιι Οο- ι οιοιιτο:, πιο Μαιο ιοτιιιι.ιι:ιιοτο απ: πιοιιιιιι:ι:οτο,

:ιιοιιοοι, νι, ο ιποοπι:ιτιο Ριπ:οιπ, 8οπιιιιπτ Ριιιιιπι ι ποπ οοιιο: ι :οιιοιιιι οοτιοπιιιι:ιι:ιισιτι ιιιιιιιτοιιι του

ι.ι:οτοπ:πτ , οπο:: ιιιποτίι:τι:οπτ ιπιοι· οσε πιιιπι:ιο ιι:ο:ο. Αττικ. οοπιιο: ιο οπτοιιιιιι ι3ιιιιιπι Μ..

το οοοοτοπιιιτ : οπο. ν: Με ιπιο:οι:ιαττ: , ιτττοοιιιιιι- 3 πιιιι:α:ιιιιιι,οιιο ποπ ο:: ιιιιιιιι ιπ:οτ ιι: ιιιιιἱποιιιιπ
. ιο π: , οιιιιιιοιπ πιιιιι:αι πι. οοπι:ιι:π οι ιποοπι:ιιπτ. ι το: , οιιιιιο [πιο . οιιοιι νι οι·οι:ιιιθ:ιοοιι ιιπειιιιο

ποπ _ ιποιπ: Βιιιιιιιο , Ιποιππι, τπ.ρειιιι. .ρριιιιιιι- Επι:οιοιιιιτι ι οτοιιιιοοπ:ο , οιιιπ :στο :πιο Μειωσ

ποιπ , ιμπιπιιιιι [ιιπιιιιιτριτι τ.8ιι..ττιπι.ι. ..πιο τοιιοτιι.ιτ, - πι: ιπ Πιιιιπιε οποιοι ιοτι:ιοπο οτοιιιιέιιοπιι:

πιτποπ ιμωιιι.ιιπ ωιιιοιπιιιιο ιπ .9:τιρτιιτιι φρΠι ιπιιοπιιι, ό· παπι ιο οπο ποπ οιοιιιιοιιπ:ιιι· , πιιιιο τποιιο πιο..

 

ιμοπιπιπ ρτιπιιιπι οι οιοιποπιιοπ ιι.οιιπι.ι ιιιοτιιιοι , π

ιοπιιο ττιιιιοπιι.ιιπ "πιο ιπ..ι... Α: νοι πιο ι1::ο:.

οπιιιιππιπ οοιιιιιιιι, τιι.ιιιιιι:ο οι: οι::ιοιιιιιπτ,ιτιιΙιο (ιιι

Ροκ. ιπ πιτ. ποοιιοιε νιιιτροιιοπο. Υπιιοοιιι οποσ

οοροιιιιιτπ ιοπ:ιτι:: _ ποπ ιοιιττττ :ο:ποτειι·ιιι: _ οι οι

ιιιπι οτ:ιτποιιε ιιιιιιοιο ιι..πιπ. Τοντ:: ι. ιπιτι.οτιο'ι.3 ο.

ιιιιισ.ο. ο· Κιόιο πιο. πο. οι. |ιέι.3.ιιιιιοιτιιιιι οι

οι. ια. :πωπω , ν: τω: Ριι:τιοοπιιοοιι:, ποιοι.

Ιπμπιττυπ πο: ι τοπιο: οπιπιιιιιι ιιιιιιο&ιιιιιπτ, ποοιιτο ιιι:

οι:5,2°Μι· πο: οιπποτπ οτππιπο ο:οιιιοιπτΓοι·οιιιιοιισιιι:ιι:οιπ,

ι ιιιιο. ι· οτι ιποτπ ιη ο ε: π, πιο οι· ι:οπιπτιτοι
σ.ιτιοιιιίτο τέτοιο. ι·ιΡοο πιοι:ιο Νοέ) ιοιιπε Ρατι·ιε

το:τιιιιο . πω: οίιοποιο: Νέοι πιο: Ραπ:: ποπ

επ π. απο, ποοιιο οι:οτιοιποιπ ιτνοοιιπίιε , ποιοι:

οοτ οοιππτιιπιοπιιοποπι οποιο : π.ιοι οποιο, οιιοιι

ιο Ποο πο: σ.ιιοιπο οοτιοπο Μιτιοτ οτοιιιι&ο , πο.

οι:Πιι·ιο ι:οποοιιοπιιο οιι νοο οπτπιπο ιιποτοιιιιᾶιι,
ι ιιι πιτ π: τοιιιιάο οτι ιποπτ :τιιιιτιο:. ι

3,_ ιιι.: ιιι?οι:οΙιτιιο: ιιι οιιιιι5: απο οι·οιιιιοοπιιιΜιππιπ οποιοι . ποι:οιι.ιτιο ιιιιοπιιιιπτ οι: ιπ ιιιιοιτο οτι

ι··ι-··πτο πιο οι·ιποιοιο, ε. οπο ιιιι ι·οιιοπιι Ποτ, ν: ιοιιιπι ι

2""'" Μ' "πιο :πιο οπο οοιιι:: οτοο οποιο ιο Μιὰ Βιοπο

” :πιο οοι·Γοοιιτπιπ οτοιιιιοοπτιιιπι 8: οτοι:ιιι&ιι:οπι

οπωιιιτιπ οτι: ιιι νοο οποιο οιιποἰοιο_ ι οπο ι:ιι

τοιιοτιο τι::ιοπο πο: , ντίζοιιιι1ι ο πιιιιο 2ιο οι::

οιιι:. Νπιπ ::ι:ιο ιιοπιοπ :ιι:οπιιιοπιιιιει ιο ο

ιτε Ππιιιια:ιιοι οοτιοπι:ιιτπ : ιο. ιιιποι:οιι::ι ποιοι·

οι: , οπο: ιοοιιοι πιο” ιπιιπιιιιο οιοιιιιοοπ:ιιιπι δ:

οι·οοιιιοιοτιιιπ , δ: οοιιοτι το:ιοπο ι:οπιιιπι:ιιο: το

πιο Μ. ιιιιτιπετιππ οοτιοπαι·ιτπι , οιιιιτιιιπ ιπιιπι

:ιι ιπιιι:ιοιιτπιιο "πιο ποιοι: ι·οοιιοπιι: , οτοοιοι

ιιιιτιππιωπε οοτιοάιοπο,οιι:ιτπ νποοιιο οπο· ροτ

(οπέι ι)ιιιιπἑ ποιοι:: ιο πιο 8οο01'0 οοπ:ιιτοτο.Νιιπι

πο: οπο, οπο:: οοτιοπο ιιιιτιπιιι οΠοπ: ιππιιιπ.,

ιιοοιιιο οιιοπ: ιττποοι·ιοθο . οι ιοιιπι:ιι: οοτιοέ:ιοπιι

.ιο π... οποτε. ιτιιιοιιιτι πω; :πιιι:ι ιιοι.:ιο οπο.

πιττιιπτ €ιοι:οΠι:Βιοιιοτο: πι.. πιιιποβοι , Βοξ;) ιοιο

ντιπ οοτιοπο ποπ ιοπιιοο:οι οιπποπι πιιτιιοτιοεπι

οοιιο&ιοποπι οπιιιιιιιιπι , .ιιοιιιιιι·πτ ποπ οπο:ιπο

το: πιιπ.οτιοπι οο:ιοάιοποι τοιιοιιιιιιτποοτιοοι

οιι:οι·πι:ιε οιιιιιοοιιι:ι·ο:ιι: ι ι·οιιοιιι: οοτιοιτοιι:ιι:ι- ο

ι ιιι.οιιἑιο ο:: ιιι , οποτι νι οι·ο.ιιι&ιοπιι ιιι:οιοοτο:

οπο.

ο οιιιιπ:ιιτ . ιιιοοιιι ιιιιι:ποιιιο:οοιιιι ιο σπιτια:: πιο.
ι ιιιτι. ι

οικω: τροπο: οπο: ιιιιοιτ.οοτ ιιοᾶτιοππι επιε- | Π

πιι:αιιι ιπ πο. .9οιιιιιπ τ.ιοι.28.ιι.9,.ς. τω...: αφ·

 

·οιιὸιι οιιοπιιο ο:οιιιιοοπι οι: ιιιροοΒιιιιτι, πιο:: οιο

πο: ιπ:οτ ιοιιιιπ οι οτοιιιι6ιιι τω: ιιιπιποιο ιπ:οτ

οοιιο:οι Μπι: οιιιιπιιο οτοιιιιοοπε ποπ οι ιιιοοοιι..

:πιο , Γοιι :πιτ:ίιπτ ιπιιιιιιιιιιιιπι ιιοοπιιιτο, οιιιιο οσο:

οποτε ι)ιιιιπ:ι οιι:οτοι:τι:οπι οιοιιιιι:οπιο ιο. οιιιο

ιπιιιιιιιιιιιιπτ οο:οιι οιοιιικ:οπιιο Γε :ο:ιιπι :αποτο

οποιο οτοιιιιᾶο. :πιο οιιιι ίιποιτιπτο πι, ποπ τοοιιο.

πι:: οι οτοιιιιέι:ιο ο οιιιι νοτοττοπ ιιιοοοιι:ιιπι , οοο

ι·ομιτοιτιιι οι οοιοπιιιπι:α:ιο. $ιτοοοιι:ιο ιιιιιοπι ποπ

τοοιιοπιι: οι0ι.ιιιαι0 , τοοιιοιτα: ::ιτποπ οο:οιπποιο

απο οι πιο ο οι·οιιιιοι: , ιοτποοι· ιιιιιιιιι'Σιιιπ οιο

πω, οπο οτοοτιιιπτ ιιιοοοιι:ι πι, οιΤοιποοττιπιιι..

πιοιιιιιο. 8οιι ι:οπ::ιι: ιιιιο οι·οι:ιιιοοπι Π: ιιιοοοιι- .

απο, πω: ιιιιιιιτι οποιοι ιπιιιιιιιιιιιιιτι, ιπιοιιοιιι, ν: οποιο).

:οιιιι:ο:οτο:ιιιοοπε, 8: Π: ιιιοτπ Μιτιοτ :πιο οιοιιιι.

&ο: οιιιο τοπιο οιιιι:ιπόι:ιο ιπ:ι:: οτοιιιιοοιτι 8ο οιο

:ιιι&ιιτπ ποπ ι-ιιπιιιι:ιιτιπ :ο , οιιὸιι οτοιιιιοοπε οι

Γιιοοοιι:ποι,ιοιι ιο πο οποιοι οιιοιι ιι: οτοιιιιοοοε: _

οπο ν: οι·οοιιιοοπι ω... πιο:: ιιιιιιιοτο ιο οτοιιιι- πω. :πιο

οιιιπτι ποοιιι: ιιιποιπ ιιιοτπ "πιο ιπιιιιοτο ιο πιο- πω. πιο ··

Ποπ; :μια απο "πιο ιπιιιιππι οι :απο οετοιιιο :οτ- :ο Μ

ιπιπιονιιιιι:ο οτοοιιιι5:τιοο,ιοιοιιοι:, ν: ιιιιιιιιιπ

:πιο νι::ιι:ο οι·οιιιιοοπιο.

@ποπ οι:οιπιιιι ποπ οπο: πιο π. ιιιιΞι Ρωσιιι_ 'ο

πι: οιιοπιιο: νοι πω: .οι ιιιιοιιιι οκ οοτιοπιε .ι..ιρο Ρωτπιπισ

οοτιοπἐ`ι Ρωπ ρωιιπιιιιιι 8: ποιο. ιτποιιοιπ:ιο πι, ΜΡ 'Χιού

ιιιοπτ οτοιιιιι:ι ιιΓοιοιο, πι: ὁ πιο ο:οιιπιδιο: ν:ι οπο: "ΙΜ

πι. οοτΓοποιτοοτοιιιιΕ:π ο οι :οπο ποπ :πιει τοπιο:

οπο, απ· οοιιιιι ιιιιοπιιιιτπ οιιι::ιπ Με , οιιιιιι ιο

:οι πω. τω. Μιτιοτ, οπο Βοποι·ο οι·οιιιιδιιο.

πι: οτοιιιιοοτο:ιιτ π:πιι Ρωοπι Ριι:οτ2 ποπ Βιοπο

ι·:ι:ιοπιι, ιιιιοοιιι ποπ οοΙΤο: Ριιιι:τ ιιιιιιιπ Ριιιιι:π

οι ποιο. ::ιιοι πιο. νι: 8οποτιι:ιιτο πιο:: ιιιι8οιιπ:8

ο ο: ιιι πιο οιοιιιᾶιοττοι νττιιο Ριιιο: ποπ πι.:

Μια, οι! Επι: : Νοπ $ριτιι:ιοπιε οιιιο πι. πιο:

οποια οιοιιιιἀιο . οπο ιο Βιιιιπιι ποπ μια: οιΤο_

οι:α:ιοι
Ο



13ι]ιιιιι. Χ Χ 7. 23ο »πιο Ριιιιιι. οιιιιι ΙΙ 1'ι μι;

βοι·:ιιιο , π.ιιιι οσοι: οι πω· νοιιιπιιιιοπι ,οπο οπο!.

ιοᾶπι ριοιιπάιοιιοπι ιιιρροπιι: Βιοπ πιιοι·ιπι πο

ποιιοι οπιι ιο Αποιιιο ροτιπιοΐιο&παι ποπ ποιοι· οι ι

ρι·οοπέιιο , ποιοι οι ιπιοιιοᾶπιπ οι νοιππι.ιιοιο.

1ζΞ;| Οοοπιι·ι ροιιοι οιιιο,οιΒιιπι. ιιοποπιιο νιιιι.ιποι πω

“ο οποιο 8ο Ρ8ιτοιπ δ: ηιιιοιιοπιιπι· ο Ρο.ιιιο οποιο

θ:ιι, ιιοριοόποοιπιι νπιιο ιππο Βιιιοπι ιοοποιοιιιι·.

Ιιιοπιιιιιιιι ποπ οπο απο Ριιιιιο ρι·οοιιιιιπ, οι απο·

μ. "πε οοιιοπ:ο , οπο ιιοπιιπι ι Ριιιο οιιιιιπάιι. βοά

- (Μ"ἰ ι οοπιιιι: ι. ο ιιιιιιιιιιοι·οιιιππ οπο Ροι·ιοπιο ιιοριο

- όποια, ποπ πω ποιοι· κοπο , οπι ποπ οιιπιιιιοι·οπιι

πιο· ριπι·οο« π. να "τοπικ ροιίοπιι οοποποιοι·οι ιιι!

ο·οοιι&ιοποοιιιιιι·ιιπι , πι ποπ: δινιι·πο-; :οποιον

απο, ιιιιιιιιιιι ποιο οσοι τοπιο οποιο οοπιιπιιπιο , μι·

οιιπιπ πιο.: ιιπιοα Ποιοι οποπιιοι·οπι ιιι! πιοιιπέι:ιο

Μπι Επι; οι δριιιιιιε δ. ιιοπι οιιιΕπιιιπιιπ Ριιιι·ο οι

Ε'ιιιο οοπιπιποιε οοιιοΓριπιιιοπιο οοιιιισ ιιι πιο·

ιιποοπιιιιπι $ριι·ιιιιπι 8. 8ι ποπ νιτιιοπο πιοιιποο

πιο' Νεοπωπωπο: οιιοΓι,ιξιιο πιο ιορπ€πΡΓιι

:πιο ζπ οιιιιππ, οιιιπ ι ι ποιοι: ιπι πιπιοο ποοο ο

Μαιιιισ ιιι· 3.ιιιιιο ιΜιιιιοιω ροι·ιοπιιπιπ ποοοιιιιιιο ίο

οπιο ίπποι ιοιιιοπι οιιιιιπέιιοποιο πιιιπι·ιι·πιιι. πιο

υιΜ2"Ρ· ροι·ιοπιιιιιιιοι ποοοίΓιι·ιο οιιοπι ιπ πιο εοποιο οπ

'Ρ"'Ι"""' Ρωιι-αο, οπιιι ποπιι·ο πο: ιο ιπιποιο οιιιοοποιοι αι

.ΜΙ.ιρε' οιοιιιιιοιιι πιιπιο Πιπιπιο , ιιπαπι οποοι οι! οποιο.

οιιοι ιιιο(ιιιοπιιππι. Ω ο οιιπι ιπιοι_ ιιοΐοπιιιιιι

ιιοοποπ ροποιοπιιιι·, ν: «οποιοι ιιιοο=ιπιιιιοιιι πιο

πο. οιιιιοιιο·οιιπι ποπ οίιοπι Ριπππαιι, Τα! ι ιππο

οποιο ιιοοοιοοι οσοι ιιιι οιιριοπιιοιπ οοριιοιιιιιοπι

πιιιπιπι οιιιιιισ.οποιο ιιιιοοι πό διοριιοιιοι· πιο

ιιοπιιπ πι, οι2ο ποπιι·ο πει· Γι: ιππιριο πιο ιιιιιιοιοπο

·οι:ριοτο ιοΒιιιιιιιι οιιιιιοιιιιοέιι οποιο ΠιιιιιιΤ,: Τοπ·

ιιι ποιοι πι οποιοπιπι πιο ;οιιπι ποπο ιι πιο

ι1οιιοποιο πιο ιιοπιπιοι·,οποπι οι ιοιιιιιιιιι ποιπι·ιιιπ

ιιιπριιοιιοι ιιιοιιιιοπιοιο: οιδο ιιπ8πιπι Ροι ιο ίπποι.

το οιΓοπι ποιο νιιιιιιιι: ποιο ιιιιιιιιιππι πι, ποσά

οοπιιιοι οιοποιο ροιιοοιιοποπι ιιοιιιοι!οιπ Ποιο πο·

ποιο , ιπ οπο Ροπιιπι· ιιιιιπιιππι : "πιο οπο πιο,

ιιιιι=ιι οπ:οιιοοι τιιοεπειο ποοΞιΡΕΡΒι πέπιπΐπι

οιι οπο οι ιιο.ιιιοπι πωπω: ο π ι οπ πιο ιο
οιιΕοιιοι, ποπ οοπτιποτοι οιπποπι ροτιοθ.ιοποπι μι·

ποιο ιιι οποιο Γιιοιιιιοπιιιο πιο ιιοιιοι ,οι ο οιιιιοι
ποιοι Γπἔπριιο οιΤοπι ιιπιιιο Ροιιιοδι:ιοπιιι€ποπι οιι

έπποπε ρο:ίοοιιοιιιοπο οποιο , ποπ Ροιοιι: οοπιιιι·

ιιοιο ντιπ ιπιιιιιιιι :οσοι ποιμιο οκ ιιιιοοπε πππιοιιι,

οποιο ι·οιιιπε ππιποιιιο ιπιιπιιιιο. απο οποιοι πιιιιιιο

ιιιιδιι ιιι;ιι ροιιιιποιιιιιιοι ιιιρροιιιιιιοπι οιιοι ιιπιιιι;

οπο. οππι ιιιοιιιιοπιι:ι ιιι ι:οπαιποοιιε ροτιοδιιο πι”

δ οποιοι οιιιέιιπι, 8ι πιιιπιιι ποπ οιιιΒιιι, πιο μπι-ο

&ιοποιο πιο πιιιοοπιιαπι . οπο: ι ιο, ποπ ιιπ2 πιο

ιιιιιπποπ ο οιΤοπι ποιος οιΤοπι ι)ποιι(ιιι οπο: οπιο

π οιι ποιοι ιιιιιπι·ιι ιπιιπιι:ι ιιοιιιιπιιιοι οιιι8οιο Βοο

Ριοπιι:ιπι οποιοι. οιιζο πιο ποπ πιο πιο οι οιιιιοε

:οποιοι ιπιοι το ιιιιιιπέι::: ποιο ιι “οι ιιιιιπι·ι πιο

ιιπιιο,ποοοιιιιιπο πιο πιπιιιριιοιιιο_ (πιο ιπιιπιιπιπ

ιιι οπο πιιιιππι οι! πιιιιοτο οσοι: ιππιιιιιιιοιιοιοπι ιιι

μ· οιΤο.Ειιιιιο οοποιπιιιιιιι·,Ιιι οιιιιιιιιι ι·οπιιιπ οιιιιιαπ'ω·"ι·πο8οιιοιιοιπ οιοπιε ριιιιιπιιιιιι·ιπιπιξ δ: οοιοιιοππι

ω" οοιιοπιι , πιο ριορι·ιπιπ Μαιο _ πιιιιοιιι οποιο οοπ

ιιοπιι·ο ροιιο ιιιω ροιιοπιο ο ιιπι πιιιπιοι Βιπιποι

ποιο οι πιω ιιι ιπροοιιιο Ριιιι 8ο $ριιιιπι 8. ποπ

ι·οοποπ:ιι οοπιιοππιοιιιιο ροιιιπο , οιιι ιοι·ποπ προπ

π:ιι ιπ ιπροοιιιο Ροιι·ιι ο ποιο [ποιο πι ιιι ιπροοιιιο

?πιο ποπ ροιοιι: ιιιι οοπιιοπιι·ομπω οοπιπιππι

οιιιιο πο πω. ι

σο· οποιοι: πΑ ίιιιοπι ιπ πιο π8πειιιιωιοπι ροΠιι

Ι"ς?"""' Μεοπιιιιιπ οιιι·ιοιιι πιο δ: 8μιι·ιιπι δ. Χάο. ποίιο_

α! κ' τω ιοιιιροιοιιιπ ιιιιιιιιο ιιοοιιιι·ιιπιο 8ι ιιπιιιοπιο πιο

ιιιι ιιοπιιιωιιιιο ροιιοιι:ο , επι ιιιιι·ιοπιιιιι· ,οοπιιο

ιιοπιιιοαιο, ιιιιιιποιι οι νοιππιιιιο οι «οποιοι εποι

ιπωπι πι ποιποιοοιιιοι ιπιροιιιπιπ. Δια:: οοπιιππ· οιιιιιιιιιιιιι

πι οοπιοπίπ Ροιιππι, πωπω οι απο. οπο ποιοοπ €.Ή|ια Η·

ΙπεοπιιοΜ ριιποιοιιιιιοιοιιιιοξοπιπιπ οι! @οποιο

ιιιιο ποοιιιοποιο οιοπιι οι πιο οιι8ιπιο 88 απο· ι

πιππιοοιιοπιι: οτιζο πωριιιιιοι πιοιιιιιι ιιοοιι πιο

οι:ιιιοπο πιο ποπ ροτοιιι ιιιιιριιοιιοι ιιιιο ιοιπιιπο

ιιοοιιιοπιο οι ιιι·πιι.ιπιο ιιιιιιοπι ιιΙιοιι ο Ηπα οιΜ ή" τ

πιω: μια οι! π. ι·.ιιιοποιπ οπο. ποπ πιο ?εποε η' ι

ποοιοιιπι ποιοοιι ιιιεπιιιιιιιι Ριιι·ι , ποιο οπιιιοοπι,

ιιιππ ποπ οοιιΒιποιο :πιο ιιοιιοπο Ριιιι·ιε ,ιιπιπ οπ

ριοιιο ιιιιιιιιι ιιιοιπι , ιιιιιιι Γπιοιποποιο οοπειιιοι·ο,

οι :ιιιιιιιο οίΐο :οι οποιιοιιπιιοιο ρι·ορτιοιοιοπι πιο:

ιπΡιιι-πι οι οι! οπιιιι.πιιοπι ι:οιιιιππιιιπι οποιο ιιιιι

μοι ιιπιπιιποιιι ποιοοπ νοιιιιοοπι ιιπιριιοοι. 8οοιιιι

οι Μπα πιιιποι_ ιιοοιιι·ιιο πιπιιιιιιιοι ποιιοπιο πε

πιιιοιιιο, οι ιπ ιιιπιι οι ειι:οιριοπιιππι, νι ιιι ριορτιππι _
Ριιιιιι. Αι :πιο οποιο ιιιδοιιιιιιιιι , ιι1°οΠΕ απο ποειι- Π. γ ι

ιιοποιο οπιπιο μάπα οι·οιιιιοιιοπιο , οι οοιπιπππιο έξωώπ.;

ο:ιιιοπιο , οοπποπιιιι οποιο οπιιοιιοιιτιοοιιιοιιιοπο.

πιτ . οκ ορροιιιιι οιοπιιιὸ ιοιιοπο οοπιιοπιι·οι ιππ

πο οιιιοπο 'οποιοι ιπιοιιιοπι οοιπιτι ιπιποιἔοᾶιοπ

ποιο Μπι Ριοριοι· ιιιπιιιι5 οιιιι οοιιοάιοποιο. Ποιο
οι: οο ,ι ιιπὸιι πιο ιποι οιΐοπιιοιιιοι ποπ οπιιιι Δ, πιο

πιο Ροιιοᾶιοπιο , πο πιο· ιιιιιιιποπι ιιιιιιιοπι ρι·οιιιι

άιοποιο , 8ο οοιπππιοιιιιοποπι Ροιιππι οπο οιιιι:ιοιο.

ιΕιοι·πιιο ?απο οοπιιὲ: ποιο οπιιιιιιιιιιπο πι οπο ο

ιο, οι πιο· οπιπιιιιοιιοπι ιπιριοιιπόιιοποιο οι ιποοιιι

ιοππιοιιιοπο ιιιιοοι'οιοπιο οι; ποπ πι οποια νιιιιι€

ρι·οιιπάιοπιο πο! οοιπιπππιοιιιιοπιε πο οπο. @πιο

ιπιοι·πιιο Ριιιοι ποιοι ιιιμπω ι·οιιοπο ιππιιοιπο-ιιιι

Ροιιιιπι , οίιοπιιιιιιιοι ιποιπιιοπιιο οποιο Ροιι-οᾶἱο·

ποιο ι ιο. ιιιιροΠιοιιιο πιο ιιιοππιπι· πρώτο :πιο-ο ι

πο ιππιιοπιοπιι ποιιοιιιιι , οιι`οπιιιιιιοι· οκοιπάοπιιο ι

οιοποιο οοιιοοιιιιιοιιι ριιιιιοιμιπιιι Ποιο ροιίοβιο:

ποιο, οποιο μι· οοπιπιιιιιιοοιιοποιιι πο πιο. ° ο

ΐ

4.8;

@πιο ιίοιιιι·ικο!ι ιιιπισι·ιοι, Ιπειιιιιιιιιισιιε Μ· Ξ: ι

π: Ρι·οιιιιιιιιι Ριπτἱιζ °

ιι ι Μ ιι Γοπι. ιιιοι·πιοι , ιιοροι·ιοι·ο οποιο ποπ. ιι "ς

Ρ ιιππιιι, οοπιιοπιοπο ποπ οκ οο ίοι·ιιιοιιιοι·,οποπ

ποπ πι πο πιο. Ηειπο τιιιιοιιοπι Ροιιιιιιιιιπ οιιοιι·πιιιιηφιζ

οιιπι :ιιιοπι μι· νπιιιοιιοιοιο οπιοοιιιοιοπι , ίου Επι· πιο..

πιιιοιοπι ιιι οι·ιοιποπιιο , οποιο Ριιιοι· οποοι Μοτο

ο2Εοιιι8 ροι·ι'οπιο Πιιιιοοο: πι; πιο· Γοιιιιιιοιο οποιο

ιιιιιιποιο Πιιιιπιιι ιο:οππιιιιιιιι:ιιιιι μι· τοιοιιοποιο

ορροιιιιιπι ι·οιοιιοπι @οι , ιιι οππι πιοιιπιπ , οπο

ιιιοπιιιιιιιιι8ι ιιιΠιιοιιιιπιιο ιιιοιι οοιιιιπ5 ι·οιοιιο-'

ποιο, προοιιιιιιο ι·οιοιιοιιι ιτοπιιιιιι.ιιο οι πιιιιιιιιιιιι..
πιο Ηοπο ιιοπι, ιιοΐοιπιιι, οι ιπιρποπιιπι Μωβ 1. οι.

4.69. πιο.2. Βωιιιιιοπαιπ ι. Μ. ι8.ιι.ιιιιιι.ι. ..Το π.

ρ.πιωχι.3;.ιιιι.ι.. οι ι. διοτι: @ΜΒ πιιιο!ι-οπιιιιιιο.

ό· ιοΙιιιιιι[οτι διιιιιιιι|ι. Μπι ιτιοπι. 1ιιξοιιιιιιιιι Μι πι.

ιιιριιιιιιιι πι ριοριιιι ποιιο ?πιο ροιιιιιοπο πο πιει.

πιιιιιοπι ιιιιιπε , ιιιίιιποποπο ιιιπιπ ο ιο!ιοπιι παω·

πιο Βιπιπιε : ιι.ιιιπι· πι ιιιιοιιιιι ροιιιιππ ο οίιπι ποπ

ροΠιπι οπο πιππιιι , πιο ο ι·ιιιιοπο Ροιιιιοιιοι·ιοιιο.

π.- (ιοπιιι·ιο. ιιιι ιο οιιοοι Ειιιιιω , οι ποΓοιοιιιιοι ” Μι

ιπ Επι, Ποπ: Ροιοιπιιιιι οι πιπτοιοιιιοπ ιο Ριιιι·ο: αφ"'ξ

οι ?ιιιιιιιο οι πιιΓοιοιιιιιιο ιπιροι·ιοπι ι·ιιιιοποιο ρο

ιιιιιιιιπι ιιι Ριιιοι απο 8ο Ροιοιπιιιο, οι ιπιιιιΓοιοιιι.

πιο ιπ Ριιιι·ο.νπιιο Αποπιι. ι .οι τω». ση. Ν”πρ,

ιποπιι, ιο:οι!ὶιιιτὶ ιοΙΔιέπο ριοάισιιιποιιιο,0ιΐιπ8οπιι.ιιι οι.

ιιιιιι·.8ιιιιι οιιιιιιέωιιιιι πο' οι |οιριιΤοιοιιιιι[Μπιισά οι: μ·

πωπω οι :πιο άιιιιιιιιιι8ιπιιπι,πο.φωτ ιιιιιιιιι·,βά

πιιιιιο:οχοιιιισιο πιο π: οιιοιιιιιιιιι.Ιπ οοιι.ιιιιποπ ρΜάισιιιιιδ

πιοπε. Οιοιοι πιο ιιιοριιοιιοι· οι ιιοΓοιπιο ποπ ροΠο: ιο πιο ιοΙιιιιιιιΐ υιιιιιιιιι ποιοι;; |ι8ιιιιιιιιτιο νονιιιιιι. ν ποιο

ποιο οποι.ιιιοοι ποιοοπ ποιοιιιιο Ριοιπιπιο πιο πιο ι6οιπιιιι. Ωιιιιι|ιιισ πιιιιιιιι οιιιιιιιι,6· και πιιιιιιιιιιιιιιι
Ρίο. ι _
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ιψιιιι(35)ι·έδ Μ:: ειιΕάιιιιιιΕΠε ιιι Η ό: ροϋ:ιιιιιιει. εΙΤειδιιι ΐιιΒιιιιι:ι& : ει·Βο ει. λ ιι ω: ισο β:ιιιιιε

ιιιοάιιείιδΒΜειιάι ιι·ι Ριιιι·ε:Γεε! :ιι!ειιι πιοι!ιιιιι άιει:

Ρ ΪιιιιιΓειΒἱ¦ι:ιιιΡ.ι:ι·ϋ : ετΒο 3. .κι Με ιιοιι νιάετιιι·

Μια! Δω., ζιιΔιιι ΒιιΙιει·ε ιιιίΐιειειιιιιιιιι ΓιιΒίιιιειι

- δεῖ [ε :Με ειιιό Ιιόε ιιιι:ειιι ει: ροΗ:ιιιιιιιι , ει·.<ιο ῖ:ι

` Μειωιιιιι. . @ά :ιιΙειιι ιιιοιιιιιιι ίιειιιΕειι: , ιιιίιρειι

ω: ιιιιιιιιιιΡιιιιιιιιιω. .ι.εΠιε ιιι5ιιιιΐι 8: ιιιιιιιιιίιιιιι

ῖιιιρο:ιἀ:ιιι· ριιιιιιιιιιθ_ 8: :ιιιιειιιιιειιιι: πι0όιπτι ρο

Βιιιιιιιιι : ει·Βο ε:ἰοιιι εΠε ιιι€ειιι:ιιιιι_ά ιιιιιιΓειΒιιε.

- 8 :έ οι: ιι ο Α όσα: ,ΙΡιεειιι:ιιιιι ιιιι οιται·ε ίειιιιιιι

:ιεέιιιιοιιειιι ρ:οὸιι&ἱο:ιιε πι? μια Εδ Φ.Φιεσ.ιιι ι.

Μι. ἐ.8. ιι.ι)ιι. 48.1. κα!. π. 89:04. ι.σπ.ι.ισιάΜάι:

δ.ΤΒουι.ι.ρ.ιμ.Β .ιιιι·.ιι. ό· Μι. 18η.ι:επ.ι.ρι ι.6°

6°ειιιιιι_ήιι.ι..ιιι:.5. Ριιιιιιιιιιι. Μ”. ιιι Ριι:ι·ε ιιοιι .ιι

_ Με επειι:ια ε: ιειιιιιο. Μ! Μεαιιιιιιπι που ιιιι οι·:ιι:

- ιιιτειιιιιιιι ,ν: με: ιι: Ρὶ:ε:; :ιεε τεΙΔιιοιιειιι: ε] ισ ικι

Μπι:: ει.: β.ι:ει·ιιι:αδ ι νε! ιι6:ιιιι ΐριι·:ιτιιι: ιιειι:ι·ιι Διι

Με βο:εΙΙ ιιοπιιιιε ιιι€ειιι:ι ιιιηιοι:ιιτι; που μπε:

ιιιω. μι, η ιιιωι. ι-. ιι. ιιιιιω.ι. 8·.ε:β ω" ιι

ιιώι εειιιιΞ[εΑή,.ιιιιιιηι·οϋΕ&ειει, ειιιιι ιιιι:ειειιιέιιιιιιιιιιι

αφτι ειάιιιέπι ήιιτει:ιο:ιειιι; Μάι Επι: εΒιιιιιιιιπιε ει:

@ω Κεί:ιι: "έα .ε θ:: ιόιέιιι ιιιιΡό::ε: ι·ιεΒιι:ιο

:και ριδιιιιθ:ιοιιιι Μι Μό : δευτ ιιιεοπτιιρ:ιιιι|ε ιιιιἐ

@Μι Μπι ιιεΒιιιοιιειιι εοιι·ιιι5:ιο:ιισι

ειὶ τ· ι Α ιιοεει,ιιιιροι:ειε ιιιι·ιιιιιιιι8ε Νεά·

ε!.

δ. πω.

-ι5.
. νΔΓΪδ· :ἱειιιειιι Ρι·οιιιι&ιοι·ιιι ιιΒ :ΠΟ ι 8: Ριοπιιιιιιιιι Μια;

"σ" Μι ιιε ιι:ιοιιιει ΠιΠε:Βιιο ει: , @Η Ιόεειιΐιιιιιι ιιιι

Βδι°Ε€Ϊ ειοι·εε:ιιι Ρε: Γε ρι·ιιιιζι, ριιιι:ιιιιιιιιιιε,ά:ι πε

Βα:ιιιιιιιι2 ΔιιιειιΙ. Ε» δ. ω. 28. 17!.Ε.Ή,π εειιΓε:, Πι

Ξειιιιιιιιιιιιιε ιιιιπιβύιΓε ιιε ίοπιιεΗ ιιιιιιοι::ι:ε ἔσω

:ιιιιιιιι, Δε ιιιιι:ει·ιΔιι ό: οοιιιιο:::ιιιξιιεε:ι:ιιιιι. αιι

:ξιιιιι.Ιιι2ι·ιιιιι4Μ δ: ΜιάβιύιΙετω ΜΜΜ ΓιιΒιι:άτιιια,

Βιιέι. ιιε ΪριιιιιΔἱι ό: ιι: ι·ει'::ιι ιιιιρειι:ιιιι: Πιιιροίιτιιιιι,

ειιοιιιιιια:ιιιε ό: ιιι ιιιιιιιιιιο δοιιιιιιιιι ιιδι·ιιιιιι:ε:ιι,

να ιιεΒιιιι:ειιι€ πιο: ιιιιιιιειιίιιι ωιιιιιιιιιιιε ΒΒιι35.

εε:ιιι ιεῷο θα ιειιιιιιι ιιιιιιιοιιιιιιιιι ιιι οιιιιιιιιιι

ε: ι!ειιιιιιιιιι.ι:ιιιε ίοι·ιιιιιιιι ιιι:ιιιιειιΠαι:ιε. Δω εοιιέ

Τι εκιβιιιι!ιιιιέ άε.3:οτιιιΔιι ιιιιρ8ι·:Διε ιιε εξιο:ιειιιι

' ε ιιιιι:ειιε ι εξι εειιιειι:ει·ιιο ιιιιιιώ :ιιι απιΌ:ι

απο ιι α:ιοιιιι [ια .»·Ιιειι;ι. β.4.97. υιιε.ι.1Βιιιιαιεπι.

Η ι.ιιιι€ιι..ιιι.ί. μ. Βιιι·σπ.4).ι. τη. 3.Ι:ιεύει. Με.

9.ι. 1.ιιΙιε.ιι.2. βιε.7.ι/ιιιι.ι. ρέει. ιιιο.ε.3.8ιιιιΕε:.Μ.

δ. _ 8. ά: πω... .π.ά: Μ: Η σάπια. Νο:: . :Μι

Σιωτ ι. Με ιιιιει:ει· ιιιιροι·,τιιι·ι Ροιτ.4.ιις.ιοι ροίιιιιιιιιιι ιιοιιιι·

δηω· Μ· ιι:: ιιεΒιιιιιο , πιο @πιο εοιιιιιιιι:ιιιιΕ ,τω Πι οιι|ι

"Μ ιιιι6 , 19: ει· ιιιοειιιιιι Ϊιιϋἰεᾶί εοιιιιο:α:ι; :Ιω ρι

ᾶο οιιιιιι€ ρι·ιιι:ιτιο εοιιιιο:ει: Γιιιιιεό:ιιιιι , ιιι :Γιο

ιιεΙιι:Ξ ιιιιι2ιειι .ιι ειιιιιι ρι·ιιιέ:ιο .ιιε8ιι:ιοιιι τω..

?ο φαι; ε=ιοΒιιιο:ιο ιιι και ιιιιιιι€ιιι , Ϊ; μι· πιο

- ιιιιι πιω ε. ·πιιιι..ιιι ιιι:εετά:ισ ιΒιιι ειι:ιειιι_ειιι

:ιι:ιι!Ξιιιι!εειιιιἔιιιιὸ :ιιιιιειι δ: εοιι!ειιιιειι:ει·. Ρα

ίε:ι: ειιιι::οιιειΕ ιιοιι .ιι , ειι ίπεειιιιΩω τω ΒυιιῇὶὐἱΙε

διιιροι:ε: ειι:ιιιιι:ι ιιιιίἱ:ἰιιιΞΙΒιἱιιιο ιιιοιιο ;ειιιἱε εδω

ιιιιιιοιιε: ιειιισ:ιοιιειιι με ιι:: οιιΒιιιιε βετ ιιιοειιιιιι

:ιιἱιιει:ιοιιι:, ιιεεειιαιἱὸ ιιιιιιοτιαΒι: αΙιιιιιιεΙ :ΜΗΠ

ιιιιιιι Ρετ ιιιοάιιιιι ίὶιΒἱεᾶἰ οΒιιηιιε εοιιιιοτα:ι: τω

ειι Με Ροίἱἱἱιιιἰ ιιιιβοι·:ε: ιεειιιιειο ιιιοιιο , :κι πιο

.ιιιιιι ριιι·:ιαΙΙι ΠειιιΠεε:[. δ: ιιι :εδο , Με: Πάπι

ειιιιιει8: εοιιίε ιιειι:ει·. Νο:: ὰ. ιιιιιειιὶιιιΜ πιιιιιφ

:Με :ιεειιιι βο ε, Με ιιιοιιο ι:οιιειειε με Πι ιειᾶο

Βιιιβειι:ε ιιιιιιΒιιειι:ιΞ 8: ιιιιιιιΓειΒιιι:ειειιι “Πο πιο·

.ιο ιιιιΠ:ει&ε με ἰιιέ ιιι8ιΒιιειιιι5 8: ιιιιιιιΓειΒιιι:ετε:

ΞΙιι_νιΞίιςιιε :ιεεερ:ιοιιε ἔιιΙειἔἱιιιιι πι: βοά! "Πε ν:
Δ ιτε στη δ! ιοί ιιιιιι :ιι ε:ιιιιιιι τε ροιιάειι:.

. τι? οέ. ιῖιἔνιιὶιιἔε ιιεεερ:ιοιιε :επι εοιιειε·

ἐξ, ιι πι ιι Με ε Μ "Μπακ δ: ΜιιιψιΜειιο:ι ιω
ριιιὲιι: ί.οιιιιιι ιιεΒιι:ιειιιιιιι . ω: Π.ιιιιπι ΡοΠ:ἰιιιιιιι,

ίεζιιιιιιιιιειιιε Ωω. ιιεΒιιιιι.ιιιιιι Ριι:ιειμιιιει 8: Δε

· ΒιιΣιι ϊ

› 46·- ·

ειπε Σ.

~ ει”. ι: Χ ει πιω.. πιω.: :ω Με. ε 1 ε ε ι

Ριπειιι 'Μαι ΜΒΜ” ει! ειιΐικευι, &· "οι ἐειιὶιιιι Γοι·ιιιιιιι_, @Μεσοι Γεειιιιιιιιιὸ 8ε`‹Ιε ιιιιιε:Μι. ΙΜ Δ; Αξ

ει! ύιυησιιισπειιι ΠΡ7δΠΠ, ω:: ε Μ. ἄ.Ρι·οΒ:ι: Αιών. ι:οιιιτε τσιπ: ι. μια”. πως. ιιοεειι:ειιι,ιιαιε πο. Μπι.

ιιιιιιι :ιιιι:ιιιιι εο:ιειε:ε εεε :ιι ιιε ιιιιι:ειἶιι¦ἱ :ιτι

ροι·:ιιΡε ΓιιΒιεάιιιιι έι!ιιειαεϊ νειὸ τω» ιιιιΡοι:α

τε ιιεΒιιιιοιιειιι εΙΐειιιιι πιο ιι!ιο. Ριιιιιιιιιιιειι:. :ισιι Ρ?"Μηιιιε

ιιοπιιιι:ΐι:εε ιιοιιιιιια μι· Γε ιιτιιιιὸ ιιιιροι·ιΔιε κι ἱηΜΡΨ·

:Με ιιο!ι:ιιιύ, Με @Με ιιε2ο.:ιοιιειιιιειΒο ικι-Πει.

ιιιιε Βιιιιιι. Αιιιιιι ιιΐ'ι ιιιιιιοι·ιειι: εφε ιι:·ιιιιο νιΙ·ιιιιι- .

Μ: ἰΒι:ιι: ιιιιιιιιι ιιιιιιιΔιίό 8: ιιε ΐοιιιιιιιι,ιιι:ει·ιιιιι σ χ . ,ο >

εειιιιιιιιιἰδ δ: .ιι ιιιιι:ει·ιιιι. Αιι:εε. ειιιόειι ὶ. Ρει·- Νιιιη2ρα·;Θ ' '

:ειιι μια ι ιιιιιιι Η μι· Γε ιιιιιιι6 ἱιιιιιεπε: :ιειιιιειι, ρώσικα”.

ει! ιιιιοι! ΠειιιΕεειιιιιιιιι ΡάιιειμΠ:ε” ιτηροιιι:ιιι·;

Μ!. ιιεεε:ιι.ιιιιιι :ιοιιιειι ει! κειτιοιιειιδΐ:ΐ αΙιςιιΔιιι

Ροδ:ιιι_ειιι Γο:ιιιιιιι @ε ίιιιιιεάο ι ιέΒι:ιιι· _ μια ιιεεε

:ισιιειιι ιιιιιιειιιιιιι:ει· ιιιιροι·ια: ι :ιοιι ιιιιιιιιιιά Ροίἱ

:ιιιιιιιι. Ποιιιιι. ι. ΕιιΖιιιιιιιιιι8ι ΜΜΜμε: Γε ριι- ζ,

ιτιδ ιιεΒιιιι: ιε!ιιτιοιιεπι 8ειιιιιιι ιιιιΐειΒιιι:;:ιειιι 'απο Οι: τ. ι.

:ΜΒΜ Μ, νιιιι ίιιιιιε: ριιιιιιιιιἰι :Μι Μαιομια 82

ιιιι!ει:ιιιιι ε!! Νικαια ιιιιιι:ιιια , ν: εοιιί:ετ ιιι Ρι!ιο

0ει:,ει·Βιι ιιεειιιειιιιι ιιιεΒιιιιΒιι8: ἰιιιιεβιωε μ" ίε

ριιιιιὸ ιιιιιιοι·ιαι·ε ιιετΐεάιοιιε:ιι Μιιιιιειιι ροδιιιιιιιι. _

έ. Μειιι ςοιι...π. @Μαιο 8ι ξιιιιιιβι!ιέιε. μου: ι5._

ει! Ριπή βτειιιιιιιιιι; ειιιοιι κι δ Γεέ Ιω επε ὁ Κ: κια Φεβ. ιζ

?ιιι·ιιιιιιι ιιε8:ι: ει. @ιι ιιιι6 ριειάιιάιιιιι,ιπ εΐιιιι :Μι

ι·ιιιιι Πειιιιι εΠε δ [ε. Ριιιιιει·ιδ δ: ΐοιιιιιι!ι:ει· εμε

“αν”, Πειι:ιπ ιιιιΙΙο εξι-ε ιιιιιειιιΒιιιιι. ει·Βο. '

Μι. ιιιιεε. ιιιιοπιι ε. ριι:ειιι ει μιιιεεριοε ε μ η:ιι :ει:ιιιιι ιιιιρειι·:α:ιιοιιιειι . ει! :μισά ιιΒιιιιιειιιιιιιιιι Δ” μ'δ

ειΪ ιιιιΡοίι:ιιιιι. Α: ιιοιιιειι δ: ιιιιι.εριιιιι ”!”ΜΜΒ

Μπι ίο!ιιιτι ιιιιιιοΠ:ιιιιι ει! ιειιιοιιειιιιιιιιι οιιιοει·ιι

ΕιΠιιιιιιιι Ρι·ὸιἱιιᾶιοιιε:ιι 8ι Δ ::οιιιιιιιιιιιεπιιοιιειιι ἔ

:ι::ϊ:,ΐειι ε:ιειιι ει! ΠΒιιιίιειιιιιιιιιιι ροΗτιιιι:ιι ιιειΪε

&ιιιιιειιι ι ρι·ιιριει ειιιιιιιι ειιιιιιειιι: ?επι ω. ιιεΕι6

ικι. Οιὶιιι ειιιιιι ιιεειιιεαιιιιιι ιια:ιε ροΒιιιιειιι ιιειίε

&ιοιιειιι ιιιιιιιειιιι:ε ξ ρω ίε ιιι Ρι:ι·ε ειιιιειρετε,ιιΒ

Μ:: ειιειιιτι!οιιιιιι::ιιιι· . 8: ειιιιΙιειιιιιιιι: Ρετ :ιειιι:ιοει

ιιειιι. ιιι·οι;ιιι&ιοιιιι 8: εοιιιιιιιιιιι_ειι:ιοιιιι ω. Δω.

Πισω. ·ΒιιιἱΙἱΒιιἔ :ιο:ιιιιιιιιιιι ν:ιιιιιιι· ει! ειιρΙιειιιι-.ο.,Φω

από” ροιι:ιιιι: ειΓεἀἰιιιιει .ιι-Με Βιιιιιιέ . ν:

Μι: Μιιιευι|ιιι, Ι ' Μια. Ιιιιιιιιιι.ϋ2Ιιι δ: ειιιιιιι. Νιιιιι

οιιιιιιε Εεε ίιιιιιιι ειιιιι ιι:Βιι:ιοιιε , ειιιιιιι εκριιει:δ

8: άι: ΐοι·ιιιε!ι ιιιιιιιιι·:ειι: ; ιιιιρΙιει:ε ε:ιιιιιι δ: Μειω

ιιειιὸ ιιιιιιιιι:5τ ρει·ίε8:ιοιιειιι “Και ιιιιιι:ιιιιιιιι ρισ

ρ:ει· ιιιιιιι:ι :Με ιιιει:ιο ο.» εο:ιιιειιι:. Μισο: έ.

ΜΙοειριιιΒ.ι:ι ιιιιροι:ιι: ρει· Γε Ριιιιι‹ι ιιοιιιειι,ιιιιοιἱ

Με ιιιιιι:ει ριιιιιὸ ειιιειριιιιιιι. Α: ειιιιι:ο !ιοε ιιοἐ

ιιιιιιε έιι8ειιιιο θεοι: δ: :ιιι:ι!ι:ιε: ειιο ιιεΒε:ίιιο άι:

Βε:ι, Ρε: Η: ριἱιιιὸ εοιιειιιιιιιιι: ιιεΒιι:ιο:ιειιι, πιω

ὸει·ἰὸ νει·ὸ Ρει·ιεθ:ιοιιετιι , ιιι :μια ΜΙΒ :ιε8:ι:ι:ι :ικι

ιιιι:ιιι·; ίει!ιιιιιοιι ιιιιιιιειι ιιιιιιιεεΙιοτε οιΤε:: ιιι:εΠε·

&ιιι εόειριειι:ι. Όε:ει·ἰιπι εισαι κι!. ιιοιιιιιιε που μ;

Γοιιιιιι ιιι εςιιιει·ετο, Για ε:ἱειιιι ἰιι ιιΒΠι·ιιᾶο άι: ιιιΔιε- χ.. “ιμη·ρό

ιιιιιι 6: ίεεδιιιιιιὸ ιιιιιιο::ειι: ιιοΠιιιιιιιιι Βιιιάιι:ιιειι- @πώς

:ιιιιι Η: ε:ίοιιιιβε ρι·ο:ι. ε:ιιιιιι ρει· ω. ιιοιιιιιια αΒ8

ί:ι·ιιδ:4 ιΒιιιιιεειε ιιι:ειΠιιιιιε ρει·Γει&ιοιιειιι Μιειιιιιιι

ροΠιιιιιιιιι ιιι Πεο , ιιιιιοιιε απο: ιιιιιιιιι. ιιυΒιιιιιι

εόιιειιιιι: : ιιιπ «Με ρει ιιοιιιιιιιι Εοιιει·ε:ο. ιιι.ιιε μι.

ιιιιιιέιιι ρειίε&ιοιιειιι Π8ιιιιιειιιιιιι: ιιι ι:οιιειε:ο, μι·

ιιΒΠιαἄιιειιιιιἰειιι Ρειίε&ιοιιειιι ίιιιιιιιιεειιιιιε ιιι αιι

Πι·εάο. Ναι ιιιιι·ιιιι· εοιι:::ιιιειΒιι ιιιρειεί:,ιιιιιιι Π: ψ

Νοε ροΒ:ιιιιιιιι, εισαι Με ιιοιιιειι ὶιιεειιἰϊιιὐιι , Βιι ὅπ

›ιαβΜε ιιι ε:ε:ιιο Ριι:ιε ἰιιιριιιπι:.(ἱε::ιιιιι Μι, ιιιιιιειω!πω

:ιεε:ι:ιοιιειιι :ιοιι ιιιιιιιειι ιιι·οπιιιιειιι ιιε:ιιι·ἱ ιιΒιο ΙΦ“ω

Μιά: Μπι ιιιιιιι' ιιἱᾶ ριοιιιιιιε ΐιιιιιιιι:ιιτ ιιι Με , ει:

εοιιιιιιιιιιε οιιιιιι ιι: ρει·Γοιιιι · ιιιιιιιιιιιιε ιιι ιιετιιι·α ή”. ,ιιι,_

ριιιιιεΞιε ιιιεδ:ι:ε ιιιει :μια @Μιά , ειι1ιι:ειιιι8 εΠε ω...

ιιιεειιιιιιυι ιιιιροι·:α: ιιι:τιιιΓεεΞι ωμιιιιιι.ιιιιιιιιιειω

ιιιιιιι :ειιιιειι ΠΠ ιιοιι αρωμα: , ίιιι:ειιι ια:ιειιιε μι.

Μια, ειιι ειιιιιιιιιιιιιεε:ιιι· , ω. εειιι:ι,ίιειι: ιιεε τα·

:ιο ΡειΠιιια εοπιπιιιτιιαιτιοιιι: , φωτο ειιιιιι ιιεειι:

ιιιςσιιιιιιιιι , ριοιιι :Η ιια:ι·ιι ριοιιιιιι, ω. μπει: !ισεε

Ιπχειιίιιιιιι,



Νοι]Ρωικίσ τοσο 8. Ωστοσο είὶ, οσοι: οεμοσοεκσ 1σμι2ο ίσο

σάκο',

ο» ροποί- οι: Οοο‹ι·ἑι νει·ὸ, οΕοἰΙ ρτοοίοετ είίε Ρισ·ειο,είίσ οι·

!'6$)

ο οικείο ,Ρο οικείο εσοίΗτσίτσι· ρι·σκοοσστ ΡΗ0©ίρωΦ

οπο: οίσεωοοεσσἰἰὶο-ΡοτειτοΙοιιε Ρ1·σ:ιίτοε ίσοαου

ο. Νο.κο σε τοτἱοοε Ρτσκἱοσ ίσσάοιοειιιί οι, ν: εσ

. Ρποσοσο οιοσσοι.' Πι

' ο

τ· _ :Μονο Χ Χ ν; Βε σο” Ρά!Τί.τ. _Μο 111.

οε8.ιτἰσ Ρϊ0κἱΜἑ`, 8εἱοικοεᾶἱοτὲ ίσοείοι·ί ἰο οπο.

το , ν Η;; οίἰσιιδ Ρετία&ίσσεσ.οίσίστο, ίσο ίπίσίο

ονροάοίῖ εε!εσσο. Ροπο "ποσο άσο Ιοοε, Ροκ:

' Ή?

τοτίσοε είίεοάί ο Γε, Ρτ0στ Με ἱοτΡσττοτΡετίεᾶἰσ

σειρ Ρσίἱιἱσοοπ εκΡΙἱεο::ιοι`Ρετ οεσπίσοεο·ι είίεοἀἰ

σο Με», οσο σίίἰεοπσι· σοφοί ὸἱσει·σσ σο ω, οσον!

φωσ. ε. ομοσ ρτοοἰοισιο ίσο:Μοεοτο οιοσε.οε·

σώσω: οτ ρπτετιιιτοε ίσο εκΡι·είοοι·οτίσοε Ρτἰσ::ε

ο)Ρ0ίίοίίο σστστπκο·Βἱσἰοοσι εάωσσετε τετποίοοο- η”

σε, οι εσοίοτσεοσε οσο: σε Ρώσσοι Ρετίσοά,ο:σ

σο ίο Μία. εκΡΙἰεα:σ, Πε στο!» οοε εἰ! Ρσίἱσσο τον· ί

σο :ο ίσοι Ροτεί·οίτοιε ἱοείσίο, σσοίσί·οοιΙίτει· οσο

ίοείσσίτσι·1ίο τείἰοσο ΒἱσΒοἰ: Ρε:ίσιοιίίτωοιπι 82, 'ο

το ωσεί. έστιοο!ίτετ Ρσοἱτσι· ; εοξε ίσοίοιο , ίσκιο;

ίσετ ισΙΙἱτιο στο» 5οοεοΜ ίεσ ἰοοοίὶἱοἰίο Ισ Ροκ:

ετ8ο Με είἱ Ροσκ5οσι :οσο ίσοοεοοί ιισ,<ζωσοετο,

οικω ίοεεοπτἱ ἰοοοίεἱοἰΙοεΡ τοπίο ἰο Ροττε ίσκιο

ίἰτεί° ίεοΡσι·ω.τ. (:σοΗτιο. ε: Με ρετίεάίσοε, ντ επ °...υί9'·

Ρώσο οι οοιοεοΕοε5. Νπίίεε Μίκι :στο , ν: οδ13:10- °

.ο ο: $οσεοίτσε σε Μο Ρτσάο&οε,ίεοετίσιο ν: Η: εσ

ποστ τον σωστο Ρεοσοιοσιο , ,ο ο ΡτΙοεἱΡἰσισ,

στίΒο ά σοε οποσ Πείσιιο_ σε ί2:ι·ίσκεοο!ίσ σε -

οίτσοε. Νᾶ ετ εσ ,σσὸο εΠ Ροοσο ονροίίοίἱ: ησἱἔ

εΗτιοσε τεοοίοοοε ΡΗοπο παΙΗΜο1Πίσίο2πι :που

φωτο ἱο ι·οοσοε Ρύσιο Ρετίσοπ , ίοτιοοΙΙ:ει· οειοετ.

Ψ! 'ΜΗ. :Ποιο ογΡσίὶοίἰοπ είσίσειο οποσίε δ: Ισί

  

σε.

Ρ,.οόμξω,6 ΗΜ, ό; ίΡίτοοσ οάίσο, Ρετ σιοοοεσο.

Ιοποίοο Ρ:σκοοσοι Ρ:ίσείΡισο: Ρτοοσ&ίσιικο .ορι

σο, Μ", Ροίίξ ,ο 1Ρίτ.πίσοσ οεισο, οσο ο:εε εσω

ποσοιέ είἱ ΠΜ, εσἱ :πισω οσοοσοσεσπ τοπίο Ιησο

σο, Μ! ΡοτίΕιεισοσ Βεοίο. $σΡετείί: ν: ιο ίσίο Ρο

τει·οίοι:ε ίσοοετστ:οτ οοίοσοτάσσ,τ.ν: Ασ8σίὶόπιίε

Ώου", αφ. 6. είσι:ετ, "οι ρποδίκ: “Ποιο ίσΧεπἰ

ποσοστο ΡὶΙῖιοσ οοπεοσφει : οσοι ο Με :ποσοι ίοΠἔ

ίετ Ρει·ίσοο οι ί)εο,ρτσειιί όσων.» ιΙΙοίιιίίίετ Μεσο

8επἱΜ8 οσο οι, ντ εσοίοιτ σε Ροπίοσε ει·ε:ικίε. ίΒοσι·

ίσοΙοτσ, τοΙοιιστ; δε εσ σίἱτσ, Ρσοειστ :οσο Ζοεσ

ΜΞΙοεσείΙ όίσει·ίο οσοσ ὰ

Ρσποτοἱτοιε, ντ ε:: άιῇ›. Μισο!. εσοίοσ.κ: οσο Με: ασ

κεί:: ἀἰσεκίο οοτἰο , οίίἱοίίσσἰ‹:ί :ιο «ο οίίΠοθ.ίι ισι
Ρσποτεο ο

ω. Πωσ ε. Ροτιοο!ίε :οσο Ρτσκὶιοο 68 ίωτοεάοτο

Μ;) Ψί.- ίσιτείσιιε οεσει:1οοεστΒεοΕτι ίσο Ρίσὅιιᾶἰ ω 2ΜΠο
ί Ροκ ,οι Ροτεποσο,οσο ίσο ειιΡ Μισ εσιιεερισ εε

οεοιοτο , πο: ίρἱτοο:ἰε ; σει: ίσο τισ:ίοοε οσκοσιιε,

Ρι·ίοιί Ρτἰοεο›ῇ ,ίσοτοίίεΡ|εοἱτσἀἰο18 ν οστΡοπτιο.τ

οποιο σἱ8οἰτοιἱ: ; οεε ίσο εκΡίἱεἰιο ίσποιιΙιτετε εί

εποε ο οι, ίειί ίσο εοΡι·είίο ίσιωσε Ροιο:8 οΥΡΟΜ·

Πε, οοιστωο Οίσίοάσιάσσσεσο τετο:ίοοιισίε, οι εσιο

σε ποσοσμεεσοίοτσεοπίε Ρετίσοοσπ , οπισ

?ήπιο μ» οε Ρτοσεε Ρετίοο8. ΒΙεσ Ρι·οοεί ,οσο Ρα σΝοσοσσ

6===·. οι! σο, Ρεπίσοειε; οσοι επίπιτσι είιε Ρετί0Π2 οσο εί

ίεστ, ..πως σο εόσεοοει τοπίο ὶοεεοπί ι οεσσε Ρε:

εικίοΠοοειο οΙτεοσε Ρεπίσοε Ροστο; οσοι οπο: ίσο

·- ομ|ξη;: @μπεστ οεΒει:ίοοειο , οσε αστείο ιοσσίΠ·

Π, “Μ” :οσε Ρτωοοπσο·ί ΡοοείΡίστο Ροίἱοσιπσ. οεά (Μο

“οποιον”. Ροποιοι Ρετ εείΡεάσωσσ ο:ιίστ:Νο Ρ""Π20 φωσ

Ρίο Ροίοίσά επιεεο:ο.ιο οσιείσιοιτισε ΡσίΕσίοΙ σο,

ποσοκο Ροοιο τεττοιοστε,οι εοίοοιει·ε απο οί: Ρετ

". ίσοστο, ἱο το1ίΟΠΟ @που σάποσοο3. π. ομοσ ίσο,

Νοε· Μεσ- όσοίεοισιο ίσο οεεε:ίσοοι οιΡοτει·οοοε , εσοείσ

ίί°ωί· όσοι· Ρετ εκείσίἰσοετο οίί:ιτσσ1 ροτί0ά10Π"ω δ;

ί0τιοοίίτοτσΠ1 , Φιξ ίο Ροιι·ε εοοίἰόετοο Ρώσου

μ. ε. ςσὸο οσο οι ίσο εκΡίκοσ εσσεερτσ Βεσοπή·

πο, πο; ίσωστο , στο εσοίοι: εκο:ισοιοσ: μαι·

"ο Μο,,ο,,. 3, ,με οεσσε ο ίσο ι·οιιοοε αστοί»

το» , Ρώσο Ρτὶοείρῆ , ί0ΠωΝ Ρωί“Ψω"ε > Μ" σε·

οοοεοοΙΞε ἀἱΒοἰιοιιε, ΜΟΒ· (Μπα #3 ίο"Μ'"Β

σε Νίρο τοοσοετο ρι·ιοείρο ΡκσάσεΙ:ισι οσο οιίοσοτ

οι Ροκ, το απο» οεσοτίσοέ :Ποιοί :ιο :ιί1ο :ίεεί

οεεοτίσσε1ίεσί «ιο σ.ίι0 σοφοί ίσοσοτε οσιοοετο πο

Βεισο: ποστ είὶίΡίἰΠῖκοο @εστία 9114111 ιοΡεοσσιο

]το στι;;; ,δε :ποσο οεσπισ είίε ίσοάποιεοσσιοίσι

σα ἰΡ σε. 4. σσοσ οεσσε με :πιο ίσοοοοείπ ίῖτ σο·

Νοοίοοωσ- πωπω ίσο ©ΧΡίίεΙ10 εοοεεΡεσ είίεοοι ο ίε, εοοίοι.κ

“Ν” #.ίίἔΜί ει: στσκἱτοΞι κι:έσοε : ο ιιἱἀειο «σε ο ίείο:ιοοοτεί°

ὁΡ- ἰοιΡοηο: οεΒοτἱσοεοπ ε8εικο οο οΠσ, (Ιστοί ίσ1Ζωο·

πονο οορστωι ποσο ίο8εσσο Κείσ0ισάεπϊβιί90ι5

είίε ο 1ο αΡΙίείτε σσἰᾶεοι ίιοΡστοσε οεΒειτιοοεσ3

εΠεοοί σο οΙἰσ, Ρετ, οειοε πισω ιιεσιτιοοεοί εκρο

επί Ροῇήσοιο Ρειίε&ὶσοεο:,Ρει· οσοκο @οποσ Ρο

σοτιπίτει; είί ίϊοί σο, ίσΗἱεἱεο: σε! είίεοείσ ιοάεμο·

ο οεοιετο σιιοοσοοσε Ρ#Πἶ”·1 @ΜΒΜ ί ="Ψ"= ί=ευ"·

ο «ίσιο οποσ τστἱ0οεΠ! ΡοίΒυΔω #Πί`ῖ £9Πἀ¦ίΠΡί]τ” Μ·

Π Βοοσοο σιοοἰε Ροίῖἱσου Ρτσόοδοσοσ οι εσοποσο1·

. · επἰοοο. Με εσοτιο, Ρσοείσοο τονισοείο-οεσς'Ρ·

βιο σωστο , άστο ἰοσσοσ ,οτ οσο ιοποετίι:ιτε ίσο·

είετστ ἰοΒεοἰιἰ, ἰοοαίεἰοἰἱὶεσσε ποιο ἱο Ρον:ι·ε. οφ

ΡΟΠός|'β ουίσκι: , οσοά σο ιιοσπεοιεσε ίσοε!εισο Ισ

μ.

  

  

:οποιο ἰο Βεο οσιοϋποιη σε ,Μονο νκ οσο το0£ίὁ -

ἰρίπ ίἱι'Ρι·ἰτοο σε ίιορτσοσέοο, είιπο οσο Ροίῖἱτ οἰίἱ ο

«σε ονΡσίὶοΠ Ρί·σόοεί ,ποιοι οποιο ντίΡίο οιο-' ο

ισιοοισάο οσωροοσ6ο , δ: ΡοοεἱΡἰιῖ σε ίσο: τε

Ιίοσ.ιτοπο Ρεπίσιιετσο:. Ναοί οσίεἱΡίσ , οσοι! είίεΕ

Με Ρει·ίοοεωσσε ίισΡτσοσάο , ροτετοἱτειε οσο εί

ίετ Ροοπ ο7ΡσίΙοίο σεΜεσσοτε τει·οοο;σιε οιιστοοι

ίσο οιοσοε Ρι·ίιο8 ΡεπίσοοΙίωτο: εὸ οσὸό τοσο ίο

σιοοσιιοπο ταοισιο, ίσο οιιἰσοε [πίσω Ρ€σίσο0 οι? “

ισοιοπ τωσ:ίιοσετ, - .

Πι ο σε. Ροοοι "σο, οσε· ροτεί·οίτο: οσοο1εοο.

σε εοφ: Ρτἱοιο οι εά:εσσειπέ κετιοἱοοκε ίσο οσω ο

οε Ρώσο: Ρετίοοοίἱτοτἰε οαεσπικο Βίσίοειτο, είὶ σα·

ο δεῖ

απο υίσίο.1:01°80 οσο Ροπέτσίοιε, ίσο! οποιο σο. ο

οι οι Ρτίτο:ι πιο: :Με οεεοσοσο. Αοτεεε. Ρτσο.

:στο ισοοποπο Π: Ρώπα ΡτοΡτίείο8 ίσοίἱεοιἰοίἱε

οοσιι·α, πο ΕΡεϊι ο:ιοει, ν: οι οσο νε! οσο: εισΜοίίτειο

το ίεσ εοἰΒεοτἰα:. Οοοεεάσ, σπασω είίε Ροι·οπο Β'°Φ°'ίί?'ί°

που οποία

Ρτοκυπο,
τοὲἰεειο,ο ο τοοιεο Ρκοπἱιοοοπ οι ίοποειίίειτοιο, σε

τετο0τοιο ιοεἀἱοοιοο Μο σε8οτί0οί5.
κ

Πεοσεοστ ο ι·οοσοεοπ ἱο8εοἱ:ἰ οι ἱοοοίεἱοἱίο

είίε ρσΠεοσι·έ Ροτετοἰτσίε, οσο εμοάειο ίσο οΧΡίί· 0°Γεί'- ο

εσ:σ εοοεεΡτσ Ρο:τἰε,ν: τείει·ιστ στ! Ποσοσ ίσο ίσο

ε:ΡΙἱείτσ εσοεερτσ Ρώσο ογρσίοειΠε, εάαοσειτο

Πίσἱοοοι οετσι·οοπ τετοοοοοσε ίσο τοιἰσοε Ρώσο

Ρετίσο:ιΙίτπο , οσοι στοοε ίσοσοκοεοτσιο είί Ρτίσε

τ:πίσοε ἱο εσ ίσοὸετᾶ, ει·εσ Ρεσεοιἰτοε το εκροεϊτσ

ε6ε«Ρισ στοα οΥΡοίοΠε οοτσωοι ΒΕσίοποι σο.

οσοε εωωἱοοοσε, Μ: πω: ίεεσοείσ ι·οοοοειο σε.

8οοσοε , οικω Εοεεσἰτί ἰοοοίεἰο€Ιἰεο; :οσο ἱοπΡσο·

και, ντ ίσοοοοιεοτιιιο σκίσω ίο εσίσοιοι:5. π. οσο

Ροδίσ Ισεεοίοουι Ροσπίσο ο 88 οσο ωστε οεεειτίσο

εΠε:ιτστ σε Ροκι·εοοΙοσε νίΙΜοιΡετίεάίσοε ἰρίἱσε:

6,.

Μάο.

σε.

οσοι. ε»

εΙσσά απο 8.Τοσ,ησ.4.33.εν:.4..Μ. 2.είοεεοτ Μονο ί

ίετἐ σκοπο, οσοοοοε Ρι·οοιείοοετο Εεοἱτί ίεσ Ριο

όσδίἰ οσο ίτσΡοι·ιο: ἱο ίσοἰεᾶσ, σε σου σκίσω ίε

εσοοίισ: ι·πίσοε ἱοὸἱσἰἀσοοι,ίε‹! ίΡεείοεοο1, ,ο

τεοσε οοοοστο ὶοιΡοτοιι οεΒοτἱσοειο ίσοοπ , οσο

ἰοοΙἱσ ίσοἰεθω εοοίἱοιἰίο οποτε οπο. είί:ίοείίε,

5ο: αστο ἱο8εσὶποπ ίοτροποτ οεΒοτίσοε Ρτοἀιιᾶἰσ

Με , σσοιο ΓΗίσε οι ΒΡοσσε δ. Ρετίσου είσίοετο

Νώε.

οποτε απο Ρειττε οριο: οπο: οοοετε. νοκ ει: πως ο

οσίίο στ80ίτστίο1ΡετίοάΒοίο Ροκ, σοὶ οσο ντΡο

σε! , ίεά ν: Ρετίσοο ίΡεεἱίῖεὲ εοοσεοἰεοε οσο: σο,

σε ΒΡἱτἱτσ $οιΡτσε ε!! ασεπ: ίσοοσιο οειοετε.

ί) ι ο ο ::νίοεπιστ ἱο Ρετίσοο Ρ28τίε ποτοίτιει·ε

σΙἰοσοοι Ρει·ίεέσσοεο: οοίοίσοσο , εσοίΗιστοιοτο

ι>Μεί=>Μ
Δ .

Ρετίσοσ Ντιπ: Νοιο πιο:: Ροσοἰ ογΡοί'οιοε άσο π?

Χ σ$·

Βίβε.κίοπ

@σκ

Βία:

8εσί [κο "ο

Ποπ ί11Ρεί

Χ



Βιιιιετ ΠιοΠΠεπιεπι,πε ρτιιιιιιιιι Ρτιιιειριπιπριοιιιι- μπαι ιιιιο0τιιιιε. Αι! α. ΑιιιιυΙι πεΒ. εοτιιες. παπι ω

&ιιιιιτιι τειιι.ιιιιιι·πιιι ρι:τιοπιιτιιιπ_ Νει:τεΐειι) οπο! πι: ιιιιε ιι1ηιοτιιιι ροίιιιιιιιιι:ι π:ιοιιπ Απο ιιιοίιοιπ- Δ"°:'ΙΓ

ικα τιιιιο Πιιπ.ιιι:ειιιιιιιι,84 Με ριιτιιιιιιι, ποπ ιιιι- τιιιιιι ιειριπ εικιιιιτ ι ειἶε νετο ιι ο . ιισειιιιιιιιετιιτ ιτι ε. .'

2ιιιιπτ:ι, 8: ιιιιειι.ιοιειιι οετιοιιαΙιι.ιιιε Ρειι·ιε : ιιιιιι ιιιιι-ιι τιιτιοπε ποίιιιιιΞ , ΐοτιιιιιιιιετ ιεπι€ 8ι 'ιπποε

:μια τιειιιι€ ιπειιοπιιιιι:ιτιι, δέ οιιι·ιιιιΙειιι ι·ιιιιοπειιι @ο ιιιιιιοτιιιι- ιο!επι πεπειιοιιειτι επετιιιι πο παπι

ιιοΓοιιιιιιιιι ει:ιπιιιιετε ιιεοειιιιιε ιπ ιιετΓοιι5 Ριιιι·ιιι ι. ιι€80 ι Με ἐβ πε ιοτπιειι 6ιτΙιιτιιιειρειιιετ ιιιιροτ·

ιιιιιι ιιιιιι ρετ Επιεπι τειιππετιι ιπιιιιιιιιιιετπιπ , Κιθ ιει·ε ιιοιιιιιιιιιι Γιιιιιι:ιειιιιειιι ει επιιι .ι β , πιει ιΠιιπ:ι

ιιιειιιει εόειριιιιι πειιιτ:ι Βιιιιππ ιιγροίιιιιιεε ιετπιι- ιιιιιιοποι ει; πιαιετιιιιι, 8ι ιεειιιιιι:ιτιο. Αν π. πειἐο

οπο, ιιι τιιιιιιιιε ρτιπιοι ρ8τι0τι2, ιιιιιρρε επι τεΓρε- τπιιιοι· πι ειιιπιι ειπε τιιιιο πι: Με ποπιιιιιιιιιι , ει: ε

ιΣιιιε Με ιιιι Ριιιιιιιι ὰ διιιτιιιιιιι 8. ειιιιειιιι) νι εοπ- ιειιιιιιιε οιιιιιιιιιιιι. Δ Διὶ ιιιιιιιιιιιι. ιεειιτιιισ , μια.

ο Βιιιιιω ιιιιπ δι ΠιΜιίιεπιι ιπ ιιιιοπε οπως ρετιοιια:. Αι! Μπι! ρτο 3. Γειιι. πειιο, ποπιιιιε ιιιιιΜπιιιιιι μι· τ πο· ι

κι ΒΩΓΡι ποπ τιριιιέπετε ιιι ιιιιιιπιε πωπω εοπει- Γε ρτιιιιο ιιπ οτιιιε Γιιρροίιιιιιιι, κι ιοττιι5, οικω ζω ,:"ι“·

Μι· ρετε ειιιιιιιιιι τειιοπεπι ποίοιιιι:ιιιι ιιιιιιι.ιιεττι, δι ιπ- ειιιιιιειιιι 8: ιιιιειε Πε;πιιιιεπι ε ίιιιε ιΙΙ:ι μια” πι, ::2" Μ'

ει.

»Η [σοτέ.

δε”. ι .

Λι 0οπιιτιπ.

πι. _ _ , __

Διι.ιΑ¦. 8:ι- Ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιι! Ροίιιιιιιι οι: ιοτπιιιιι ιπιιιοτιετε, Μ!

ΜΜΜ.

π

348·

ιιτιιιΓειιιιι.ιι ιι τειοεό!ιι ει! Ριιιιιττι δε $οιιιιιι δ. ποπ

αι ιοτιιιιιιιιετ τειρεάιιιιι: οι ΜΗ νετὸ μια πω οτι

πιο ει ιττιπιειιιιιτε εοπιιιιιιιι πετιοτιο.τιι Ρατι” πι

ειιιτιι Μπι, δε ππιπειιι.ιιιι τειιο ιετιιιιππιιιιι Μειο

ίιιιιιιιὲ τιειιιτ.ιπι , δι τειιιιειιιιι ιιιιιιι ιιιεοπιιιιιιιιια

εοιιιρ|ειιιιιι. Ν:ιιιι ιιι ιιτιιτιι: ιιιιιιπ:ιε ρειιοιιπε σοπ

ειιιιπιιιε πε τειιοπε πω, ιιιιιιιιιιιιιΔι , ιοτπια Μ.

μι!. επι εοπεεριιιι ΐοτιιιιιιιιετ πιο: ιιιιίοΙιιιι 1 ι:ιιιιιι

ρετιοπιιιιιιιτει Πιιιιιια , είιττι Ποτ ρετιεδιιοπεε τω»

Ν; δε ιιιιιίιιιιιι.ιιει , πεεείΐιτιο ιιιι:ιιιιιιιπι καιει,

εοπεεμιιιετιιιε Γιιιιίιιπιιιι:, δ! Γιιιιιιιιειιιιε ιοτπιπ:

8ειι ιιι!ίιπι τεριιΒιιΔιε,εοπειρετε πω πε νιιιπιο 8:

ιιιι.ιιι ιιιιιιιιιιιιιιι εοπεεριιι εοιιίι:ιιιιιιιιο ρετιοπιιι,

νι ιιι.ιίοιιιιιι:. νπιιεπι8ο, τει εάιιιιι ει! ΗΜ πιο

ροτιετε οετΪοπιιπι ?ειπε ρετίεδιε ιοπιιιιιιιδ., ειιιιπι

ιιι τ:ιιιοπε οι·ιιιιω Ρετιοπει, πι! ιΙΙ:ιπι ιιι Γιι€ι εοιιίὶι`

ειιιιοτιε εοιιιο!ετειιε ιιετίιεετε :εο ιιιιὸιι ιΡπ επαι

τιιτιο οτιιιι:ι: ιιετιοπα-ριεπε δ: εοττιΡιειε σοπΠιιετιι

Η πι ριτ τεΐρε&ιιπι πι! ιετπιιπππι . παπι είΪειιιιι·

ιιτει· τόμοι : ι·ιιιι:τι ι:οπιιιιυιιο Ρετίοπα Βιιιιιια πι

εόιιιιιιιιο ιιγροίιειιει ιιιεοπιπιππιαιΒιιιε , που Με

ποπ ιιοιειὶ. ιιιιι Ρετ τ.ιιιοπιι ίοτιιιιιιιιετ τεἴρεᾶιιιιιπι;

ειιπι ιιιιιιε τειιο ειιιοΙιιι:ι ιπ Πεο Π: ιπεοιππιππιειι

Μπι. (.(ετετιιπι :Με ειι τιιτιο πε τεΐρε&ιι ει! δρώ

τιιιιι δ. οι ι:ιιιιε εοιιιιιιιιτιιι είι: ?πιο , Ρετιοτιετπ

?απο πιι ιο πιοιιο εοτιίιιιιιιτ, Μ! ιιιπτιιιιι εοπίιιιιιιι

οι·οκιιιιιι ρτιπειριιι ιριτειιιιι , Ριπή ΡιΙιοιιι εόιπιιπε.

Απ πω. 'σάπια ίειιι. Κάτι. ιΠιιιι ιεπιίιτιι εσπ

ειιιιιειε πε ρειά·&ιοπε ροίιιιιιε Γεειιιιιιπτιο δε πιπε

ιιαΙιιετ ιτπροτι:ιιιιι. €ιετετιιιιι πι! ιιιιιιτιάιιιιι τιοιιο

ιιεπι ιιιίξειιε.ιιιεπι Ρει·ιοιιεΙιε ιιτοριιειπε , νι πι:ιιιι

Γειιιιιιιιιι πω:: ι.ιιετιιιιιιιε , ιιιι:ιιιι Η: ιιι Ρειτε ποιιο

ιιιΒεπιτι, πω: Ρετ πεεειιοπειιι εΠεπιιι ει: :πιο πιιιπι

ιειιιιι ρεειιιιιιτεπι :ιιεπιιαιειπ ?ειπε , ποιοι ιισιιει

εΠειιι:ιι λ Γε, είιπι Ριιιπιιπιε ιιγροΠιιιιεε εειτιιιτι:ιπιιι

πιιιιιτειιι Βιιιιιι:ιπι :ιιιπιπιιιτε κι τιιιιοιιε πιω ιι),

ΡοΠιιιιει Δε! εοπιιικ πιει είι πιιιιοτ: παπι ιιιιιιιιο δ:

πειί-ειΒιιιτει ιπιροτι:ιπτ ίο!επι τειιοιιειιι οοιιιιιιεπι,

Κ. τε!ειιοπεπι Ειιιιαι! Ρειτειιι, Μ: Νιιιι επ Πεπι

ιοτεπι. Μεειιιιιιιιι πιο δι'ΙιιιιιιβιωΙε , ειιπι ιιιιι οτι

ιιιιιιιιι , ιιε ιοττπεΙι ιπιροτιεπι ορροιιιειιι ιιεΒιιιιο

ιισιιι θετιιιι:ιεΝ.ιιι. Αιι€ιιίιιπιιι εοιοιο Βιιειιιι,

ιοιιιιιι ιιεε:ιτε τειιιιιοπεπι Οιπιιι :κι θετιιιοτειιι

νιιιιε ιιιεπι ΡτοτΓιιε Πιζιιιιιειιιε ει: Ιιειιιιιιιιιι ηπα!

ποπ <έεπιτυε, ει: :πιο πω; ΜΜΜ· ιιιιιειιι , ιππιιιι,

πισω" ιίιεειιάσ, και ΡιΙΙιιι; ιιιιιιιιιἔω" 80848823 ο πι·

απο ποπ 8ιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιιι μινι μιά ε_|ξ ,ιι ποπ μπω:

οιιπι πιιιεπι ι·οτιειιιιιιι: Μ» σει ιιιαιιιιιιι .ι Μπάκα

Ζ)ι]ιιιιι, Χ Ρ' Ι. Βε Ρει]ιικιι ΡΜ. 6'ειΐέισ Ι. ε

Ιιιιι· πέσετε: ι μι ιι ιιιιιιιιιιι ιιτειιιιι πιιιιιι/ιιιε Με πιω.

ιιιι :·ιιεΙιιι_ιιιιιι ιιιιιιιιιιι, Μπι Φ, (ιι Μιιιιιιιιιι ιιιιι8ιιιιιιιιιι.

@ιι πιο πιο , ποπ πωσ 4! και: ιι!ιιιιι μια: ιιιιώΒιιπιιιιι

οιιιιιιιιιι, β! ιιιιιιιιιιιιιιιιι πρι. Εκ πιιιιιιιι επιιιΒιιιιτ

ιιιειιε ΑιιΒιιίι. πω: ο 1εΒιιιιιιιιιι ΓοΙ.ιιιι ιιεΒιιιιοτιεπι

δικ πεεειιιιιιι, ιιιιοιιιιι , Η Ρετ Π: ρι:ιπιο ιαιροτιπτειιτ

ιιιπροι.ιιιιιιι, εο ιεπιίιπι πιιιΙιιοΙιειιιο_ τιιιιιιιριιειιτε·

τπτ ιιειιοιιιιιιιιιιο ιοί-ε ποτιιιτιιει ποια ιιιιιιιιιιιιι::ιιο

ιιτιιιειΡιιιι ίιΒιιιΠεειο , πιιιιιιΡΙιεειιιτ πιει ποιπιπ::

ιιειιοττιιιιιιιο. Υ'πιιε ιΙιει“ροιΤειιι ιτει οτι ιιιιιιιι!ετιι

ΓιιρΡοιιτε, ειπα ρε: Γε ἶτιπιὁ ιιι Επι; “Με πυροτ

επι ποτπετι Πει” , πιο ιιιιΙιειιιιιτ είιο ποπ πιιιιιιιιιι

εειιιτιοιπ·ιε Πειιιιιιι_ πω: ιπ[ιιιι. Μι: πιιιιιιι ρτιπ.

ειρπιιιετ ιπιροιτειιιτ. οιι.ιτε :Πεο , 1ιιτειιιιιιπι οι Ιπ

' πρεπε (ιιιιίιιιιιιιιιι καρτα Ρετ Γε ιιτιπιὸ ιιπροτιο,

τι: ιεπιίιπ:ι πειιιιιιοπεπι _ Πειιπιιιιτιο νετὸ δ: πε πια

ιετιειι [προοιιιιιπι. Εκ Με μια ω τιιιιοπε: πιο.

ιοτειιιιιΑϊτο ιι Χ ν ι.

ι Πε Ρειίοπέι Επι; ο

ι· ο ο ιι· ιι ο ι_

Δ» ιπιιιιιιι ιιι·ιιιιι·ιέ πι”, @ΜεΜε

ιιιιιιιιτοιιι·ιιιικ ι

Ν'ετιιιιιτι ιιι Βου ιιεει.ιιιιιιι: ιιιιοτιιττι πιεπιι. τω." πι.

πι. Μ. ιι: Ηιικ[. π". 3οι8ι μορ- μια

ν ι ιι επιιιιιιιιε εττοτμΙΙιιέιειισιιιιιι. ιιιιι οπιιιε

ιιιι καμπ

τετε:ι ιιΙιιδι, ιι! πι Με νετιιο ιιι&ιιιιπι, εο ιιιιὸιι

Πει νετιιιιτιι ι:τει!ετε ποιιιετιιτιι. (1ιιιι οι: ειπα ιε- "ω;;'^ ΙΜ

,.!"θ

Πει!ιιιι. Αιι8ιιιι. Ιοειπιιιι Ειιιιιι8ειιιιπι , ειιιιιιιιε Απο

“πιω . ιτι ιιιιιιιιιιΠει νετι:ιιιπι ειιιιτειιιι πεπε

απ, πι Ιιιιι·οι ειιποπιι;οι :ιΒιι0Γεετε τιοΙιιετιιτιι. 8ειι

εοτιιιιπειιπιπτ: 8:ιριεπ. ι8. 0ιιιιιιροιιιιι @πιο και: ιὶε

:πιο ι ιιιιιΙιιιιι ριιιιιιι ριιι/ιΙιιιι8ιε. ΕειιιΠ:ιίι:ιε. π.

Ι-°ιιιιι διφιΜ!ι8 Ρωιιιιι πει ι'ιι παώ: Ρί.ιιιιι. πι. Επι.

πω, "πε ιεϊΒιιι0 Ρατειιιε οπιιιεε ?και ιιιιετρτε

“πως ω: »παπι Ριι·ότιιιι $ιιιιιιιιι. Απ (Σιιιιιοιιι:οιππι

ίεπτειιιιει εσεει!επιπι ι ιιιιι εοπεειιιιπι ρι·ιιιιι·ιππι

νετιιιιιιι ιπ Πεο , 8: Γοιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι , απ ιΠιιιι πι·

επι:: εΠιιιιιιιιιιει· , επ ΡειΓ0ιιιΙιιετ, :κι "τοπικ

πιοιιο.

Ι.

Ρ τι ι ινι .ιι ?επι ε Μακάι ιιι π. @ιι ι.7..ιιιιι|ι: 3. ι ι.

"ό".

ειδτι1ιιιιιιιιι νετιιιιπι ιπ Βιιιιπιε πιει ιππιππιεΠεπ· ΑΦΜ? Μ·

ιιιιιιιει·, ποπ ρετιοιι.ιιιιετ,πιίι πει· ιιορτορι·ιιιιιοπειπ, €""' Μ. Ψ

Παπ 8ειριειιιιιι.: ιιριιτορτιαιιιτ Ριιιο, Απιοτ $ριτι-[Μ

ιιιι δ. Ριιιιιι ειιετιιπι ιιιιι.6 πο. ΡιΒιιι ποπ Ρτοιιιιει. ΡεπιιιιΜΟΝ.

πιτ ρετ αδιιιπι ιιιιειιεθειιη ίιι:ιιι πει: $ριτιι:πε 8. πετ “Με

° ριιιιιωιιειιιο, απ» Ιιιιιιιιιιιιιιισιιιιιι Νοτι νιιιι ειιιτπιιι

τε, Ιιι_ςειιιιιιιιι ιπιροτιετε ροιιιιιιεπι τειιοτιειιι 'πω

επι:ι:ιετι. τε!.ιιιοπιι, ω πω» νιιιι ιιοεειε, ιιιιΗιιιιι

πιω οιιειιιειιιιι. βετ Ν: ιττιροτι;ιτε, κι ιπιιιιιιιτι πε

Βιιτε Μπι! ιρΓιιπι,ιιιιοιι πετιιιιιε ιιιιιτιπιιτ:δ£ ειπε εε.

πιιιιιτειειιοπεπι , ποπ ιιιιιίιετιιιιιπι :ιιιιτιιιιιι: @μπι

Και ιιιιοιιιιε τειειιοπειιι, ποπ ιιιιιΠιιπιιιιιιι πηξει. Μ·

ειιήιιιι ρων, ιτιιιιιιτ,ιβιι ιιιιιιιιιΙα ' ποπ ιι πω μι::

Λεωφ ιτοιιιιιιιιιιε; Μ! ναοί” Ρετ ιι&:ι1πι τιποτα, οτε

εει!επι6' Π&!.ΠΠ ιπιειΙεᾶἱιε οι νοιππιειιιι. $ειι νετ

ω" ιιπιιιιιιι:ιιιιιθ ιιιεΙιιιιιι ιιέιππι ιιιιει!ειΐιιιε: ιιέιιιιτ

ι μισά/Μι· Μι ιιιιιιιιιἐ ιιιιιιιιι, ι πι μιιιιιβιιι [ιιύβιιιιιιιι- ἱιιοπ ιιοιείι ιιτοιπιε ιιιει ι!ε ?πιο , απ: ΒΡιτιιιι δ. Αι

ίΟΠΗΠ



τω. ο.

ποιο.

Φο».

@τητ.

δοριιιιιδι

0ἄιιιιὅ.

Π).

Βφδιιι. Χ ΧΧ”. Οι Ροοβιιιι πιο. 6'ο8ιο Ι.

:οτιιτο Μο ι ΙΖοιοιιιιι νι οσιοιοιι ιιοροιιιι: ποιου: ιι

ιίουοι ιοιοΙ!ιοοοσι,οσι οποοιιοΙο εΩ,Ιιεοι οι νοιυοι

ω: οοιιίυοιυόιοο Ισουοιιιιυοι δ: ἴοτἱοοοτἰυοι τισ

ι·οριιο:οι· ίσο ΡΗιο: Που: οι: τέτοιο οοιιΓυοιοοιοο

ΕΦΗ δμιιιτυι δ. οιιΡισΡιιοιυι οι.ττιω. Μαιο: ρισο.

τ. οι: ατομο ΜιιιιιιΙ.ιιφ 6ο.νοι,οιιιι ιιιιισάιβ,ιιιουι:,

[ιιιιιιιιο .9ιιιιιιιτι τω” , "οι οιιΔ|ι τοςιιοιάτι ΜΜΜ.

@οσο :όσοι οοουοτοτ ιιιρ.3ο. Θ· 3ο..

δοουοτὶο σο ιο:ιοτιο νοιοι σο : οσο οιισιοΠιυοιο

8ο οιοοιιοίι:ιτιυυ:ο οωοοι τ οσε ουτοοι τ:οι1:Εοι·:

Ποσ ιοτιοοο τωιτο αιδοίο οΙΤοο:ιο|ιε: οσοι :ιο:οιοο

ιιοοιιΠο ώστε: οποοτιιιιοοι οσο πιο: ..το οποιο ιο.

ἱοτἱοοοιο Ρι·οουδ:ι , αυτ ριοι.ιυοοοτιο ι :πιο του: οσο

οιιοο: νιοι οιτοτιτοοοοι ου: ιιιιοιιοίτιτοοι οοιοθυιο,

ν: σο: Γι.: οπο:: :ι!ιοοοι :ι!ιουτι οοιοάιι·οοι·οιοιιιιι

:ιο οΠοτ οι πώ ικτιστιίι , ουσ οσο οι:: το Μιὰ , Η

οτι: .ιιοτο τοπίο οι: ἱο "ο ρο:Γοοο ο @τα ΠΟΠ αι

οι ΜΗ. 3. Ριο:οιεο σοιοι ριοόυότιοιιο Μπι:: Οοο,

οοοιιο Ροτο6τε ΓοιρΓυοι οποιο: , οι το!ιοικι οιοιιιο

1)ουο,ιιο τοπιο οτι ιιοοΠειι: οίΐο Πάσιο ιι.οΓουσ να.

Μ: οιεο Υοιουιο οσο ιιοσοτιιι: οιιο..ττι κοστο

Ιο; Μ! οΙΓουτιιιιο. Μοιοι ρι·οο. νοτουιο οσο οσοι·

τοι ιο Οοο ριορτοι ιοάιΒοοτιιιιιι , ν: σο: ιΠυυ Βιο

σΠει:οι ιοτοΙΠΒοτ,νοι ν: οιοιιυσιοιοιξι8οτ,ουοτι (τω:

Πιο νο! Πιορ!ιει:οι, νο! οσο ποσο οοοε ιοτοΙΙιο τοι.

ο, Μαιο σο :το :στα ροιιοοαΙιτ ι οιεσ σο:: κ οι·

[χιπ] 8η αι-ωιοοι ροτιοοιιιιο, οπο οι". ο οοοοτ ει!

ν.τοοοιο-οτ Ρτσουάιο οι! :οι:οιουιο ριοιὶυᾶυιο:

οτι ρισιιιυάιο δ: τοιιοιουο ριοοιιοτυο οι ιοστυὸ

στσοσιτιοικοιυι : οποσ ο άσοι: οσο οι: .:.&υιΡοιΓ0··

ΜΙΒ, οοο νοιουιο οιιιε :οιοιίοοι τοι: οοιισοο!ο.

Λοτοο. στοο. ουΠυε το". ϊοιΓοιιο.Ιο οοουτοι: οιο

οιου: ροτίσοιοειιιιιι διοτι: οιοετοισε,ου: ιοθοάιτοι

@στο σο:ίοοιιιο τ!ιοοιιτοοι , τω:: στοιιιι ιιᾶυτ μι

ίσοιι!ιο οὐ ριοὰυᾶἰυυ: οΙιοοιυοσοτίσοιο 19ιτιιοτο

οιοο ο οοιιυοοιιο: οιοτιιουι οοιισιιιο οποιοι ροιἴσ·

οὐ οισάιιοσιοπτ ο Η Μοτο. @στο οιοοιιιιοι, ιιοΙ

ιοΒοάοιο:υι· ίυριο ΡοιΓσιιοοι οι” υιοοοτοοι , οιο

σιιεοτο: τΣιτ:2τυ:.ι8, οι ροτίσοσιο ιΡοιο οιεοο:ειο:

ουοοιιοο!ιειι:,ο: οιιο:Ιιοο: οποιο: Βἰυἰοο Ιοἰρίιιο

οΙιει:,8: ειοο:οιιι 0ι11οο8: Ειεσ άσοι: εοουοοιτ στο

οιοιιο σοι:ίοοιο , δτο.

ο. τωιιτο νσε:ιΙιιοτ απο . "τι... πο Μο, Μ! τι το

νοοοΙιιοι ιοΙτιτο. ΕιΒο οοΠοιι τω: νοι·οο τοοοιιι|ι

:το ιι!ιο , :το ιο οιοοτοΙιτοι οιοιιιτοι οι οιιιοιο ίσιο:

Ριου: το Ι)ιοιτοε το.. νοτοοιο , του: Ρτι:οι ο το·

ο ίσιο νοιοο ο!ιοοιο: , οσοι ίσιο: Ροκ: :τυο νοιουιο

στοιοι:τ 00ο.: αυτοιιι , :μισά ουιουιο ροτίσοο ο

ιρίτιτο :Ποπ δ: ιο!ιοτοι σοιοιιι; ο:Βο νοιοσ οποιο..

Η , οσο οοιιοοιιΙι. ό." νοτουο: οί: ποιοι ιιιιο|ο οι..

:οποιο , οιιὸ οσοτιιτυιτυιιοτοΠιΒοο8. διοτι ουιοοι

οοιίοοοι Ι)ιυιοο Πιο: ιιι:ο!ιιοι ἱτοιιιιιοοοτοι τοπιο

οο:οο : σε:: νοιουιο :Η οιιιιΙο οιιοι ιο!ι.ιοι νοι

Ευιο οΠἶ·ο:ιοΙο, το νοο!ι:οι ιτοιοτιοοοε οι οτοοιουιι

Ροιίοοετο οοιιο Ι·οΙΐιοι :ποσοι οι οο:ΐσοδ . ουἱυε οί:;

_ ποσο ..τω οοοιιἱ: οιΤο ιο σο:οιουι ἰοιοιοιιοοο.

7. οποιο ιο:οΙΙιΒοο8 ιοτο"ιεοοοο οσοι:ισιτ να·

οσοι τ στοοοε οοιίοιια σοι” ίσοι ἱοτοΠἰΒοοιοιτ

οτεο οοιιιοο εοοοιριιιιι: νοτουοηοοο ροιίοοιιιο,οτ

8ο οποοιισιο. Μιιιοι Ρισο. Μεοροοιτυι νοιουιο,

ν: Η: τοτοΠιΒοο:ι ιιιτισ.ιο:ειιιι-;οοάι.

8. οι Βοοε πιο :οποιο το.. ΡοιΓοοο,οιιουο οι:

Βετο: νοιοοιο ουσ ιοτο!!ιοοιοτιοοο ρισόυάτι,οοιο

ιιυΠο ιιιοειο Πω οΙΤο:ρισὁοᾶισ.οτιοι οιοοορισ

Μάιο ἱτιιιο Πουοι :οιοιιοιιυι :το ιι!ιουιιιο :πτώ

οιιιο , οοω :οσε τι:ιΠα οιΤοι οι Οοο ρι·σουθτο ; οιεσ τισ ιο.οιοιττιιιιι_ οσε οο:οοοιιιιι ο

ιόοοιιΡιοιιιυιο απο ριοριιο οίΐοιιτιο:18ιτυινοιουοι

οσο οι: Ρωσ.οιο , Μ! οίΐοο:οιΙο.

ο. νοιοσιο οιοιιτυο1 οσο εσοΗίϋ: :οιιτιιιΙιτοι ιο

τοΙ:ιιισοο στοεΙυάι,ίοο ιο οιιο!ι:τιτο ιιοίοΙυιο :οριο
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οσοι ο:: πι!» οτοιιτο οσε όουοοιιιιοι ιο οοΒοο.ο

ιιοιονοτοι ιοετοτι:ι. Αοιοε. Με, οποιο στοιιἰ

το!ιιιισιιο, ισοιιοο:ο πιο οοιιΙι:τιτο οποιοτε αμι

οποιο 8ο το τηίοιιιιιιι:ο σοἱεἀυτο , τοπικ: ιο:οειο

οΠοοιοι να ιοτοιι:ι. (οσοι. Υοιουιο ίοττοιιΙτιειο.ιο$ω;

ωοοιιιτ ιο τοποιίοΠιιτιοιιο οοἱτᾶι › οτα οσο ισ ιο

].ι:ισοο, οτι οι οιιουο τοτιοοο οοΓσ|υ:ἑ £ζιυυτιιι.

8ει:νοοιι τιιοτιο.ιτ, νοιουοι :πιο εΙΤοο:ιοΙιτει ιι.

ουἔιω οοιιοοαϊιιοτ πιο δ: ριορι·ίο τι: Οοο τω. Σ. Μοιττ

Ποιο ι τει”. οιι.2.ιι·ι.ι..ό· ιτε οοιιι.ιιι.2.0ο-ρ”.!”,·

ριοτι.ιιι ιοί!. ο 7. ιιιι.Ι.οιιιιά.4. Μωτ.4. :οι μι”. ι χ.

5.0ιιιβιιοπιι. Έστω. .9.ΓΙιο. ?Μπι νιιισιοἱοο οσο ποιου».

ιιορσιτοτ το!ιιιιοοι·ιο ιτιο:οιο , πο:: τοιο ιΜοΙσιιιιο 8. οι.

ιοοιίιοι, Μ! πιο οοιοΙτιτοιο Ποιοι ευιο ιοἴρεᾶο οι!

ι!ιοοιιτοιο5 ίιοοιοεα: οσοι: ουειιιόοο:ι ειοιιοιιιισοοιιο

οσο οιιι:υτο ιοιοτιοθ:οι οι οποτιοίτοιιοοοιο Μ: Α:

οι! ουιτΜιιιι:οοι ν οι.: οσο ιοουιιιιυι, ν: Μ:: ιοί-στι.

άυε οι! ι!ιοοοιο:σ ιιοροιτοτυι τι: ιοι:Η:,ιοο ΓυΠἱοι:

Η οι τοτἰοοἱι: οιΒο νοιοοιο οι Ποιοι: οσο Μοτο

ι!ιοιτυτ ΡοτΓοο.ι!ι:οτ,ιουοτιοιιι οιΤοοιιαΙιιοι·, οπο: ισ

·ιο το:ιο,ουτ νοιοιιιο ιο Μοτο οσο οιοτιιυτ οΠοο

ιιιιιι:οι· οί: , οιιιο νοτουιο οοιι·Ιοιτο:τυο τοο!υτιιι το

Γι:οάοο:ι το.ιΙοιο :οι οιοοοιιοοτοο, ο οι:: :οι οΠοοιιιιτο

νοτοι οσο τοοοιιιτοι, οσο οί: :οι οι: Ποο οίΤειι:ιιιιι.

:οι :Πει οσο μοι, τοσο Το!οο ιοΓροᾶιιε ιο:τωο πο;;

μεσο: ει.ιιο οίι'οο:Μιοιιο. Μισο: οιοο.νοτουιο οι

οοοιε,ο ουσ :ιιιιιΠ.ι:οιο ου: :το Βου:Π,ΦΠ Βοιωτοι)

τοι ιιι:οϊιοά:σο, Ριου: εοοεοριο ιο ιοιοΙΙοάσ,8τ τω.

οπο το! οιοοιίοίοιιισοο οι , νο! οΙ:οιι: Μ! :Μο ήτο.

σο: ο. οιοιοοιοτοι ρσ:οίι ουριιειιοι , νο! ν: ττοιι..

:οι τιιιιιοοο ιιο οσ, σου: ΠιοἱΙΙτυοἱοοιο .οοιιτ,8: οι:

οοουοοι: Πω σοτιοοοιιιοιτ νο! :τι ποιο τοοιίιιο οι.

τοΙΙιοοοοι58: 6.,ττιω οπο οΠοο:ιο Ι)ιυιοο Ε: πιο το:

:το ιιιτοΙΙιοοοι!ι δ: οιοοιιΠοιιιισι ίο ἰρίἰιοι, ιΡοτω.

τι.. ντι οοιοο οι ίἰιοιΙἱ:υιἰσ οι ουσ: ιοΓροτᾶσ τατο

οιε το ο ισοιοι,ιιιοιεοοιοτο, οτι: νοτουιο οΠοο:ιιιΙοτ

ν:ιοοιοοο τιιιοοιι ιοοοο: Αοεο!ιουε Γοουοοιιιο Πιο-ι

ᾶοο, οι οοοιιοοοιιοιΙοουτοτοε,νοιοσοι ποιοι σου»

ιοτοιιωτι 8ι ουτε ίοει.ιουΕιιο ΡοιΙσβ νΓυοοίο οιτιιιἰ

πιο τοιουϊποσυι ιο ΒΒιιιδοοιισοιου: οοιοἱουιο_ πιω

τιιοσοο1 ι:οοοιυσι: , οσο τω.. Ισουοο.ιυ οΠοΤοοο

ΙσΒιι. Τ ο ο π· ι ο ιιοοοι , νοιουιο οσο τοϋ ροτ·ίο- μ_

ιιαΙιιοτ το Βοο Ρισρτιο οι 8.ΤΙιτι. ι. μ.τιιι.ιο. πω. Ντιπ .Ψ

ντο τοιιιι&οιο Ιοοτ.ουιιοι Μ: ίσιοιιτ!ιοο ω» πιο.Ρ"β"ω

τω", .ιο-οτε .ιοι5ιοτ = νοιουιο οσο .το ροτιοοιι. Μ·

ιιτοτ,ιτιοτιο :ιο Ϊο!σ ΡἱΙἰσ ρισριιο ι:Ιιει.Εοοόοοι.οο

οι:: Μοοιβιιιιι Μαι. η. ουσ: τω. 8εοο!ιι Τοσο!.

ουιο Βιιτοοτιοιο Ουι·ιιοτιι ν: οιιοοο:ιιο , οι το 88ο

οοιιεο!σΒιο οοοΓοοι Τοτιο:. τ. ρ.οιτ.η. Απ. 1.ιιιι.3:

οπο!. ι.ΜιιΙιιιτι ο. Μ.ιιι.ι.8ιιιιι:. Ι.9. το Τιιιιιι.ι.2.8Κ

στΚιιιτ. άἱῇι. ς·7 βιο. τικό. Νικο ουοοιιιιο οσο σο.

οοι ΠτοοΙιοι:οτ ριορτἱοιο νοιουτο ιο Οιυιοιι, σου:

Ποιά ιο οιοοι ρισριιοιοιο εοιιοοιιτιτ ιο :ιδιοι οποσ

τοϋ, ιο ουσ οπο.: :ιο οι:οιο Αιοείοιυιο , οοι Ποι

ρΙιειτοι οοοιιοιο: οιοτιο νοιουιο το Ποο , πο:: :οι

ιοοο Ριοοιιυιο νοιοοιο τιοιιιιο, οι.ιοο ισιοοο οσο..

ιιοΒο:ίοεοοτιιι Μι. Του ΓοΙοιο .τοιοοτ _ Ποιο 2ιουξ

ριορτιο, τω το ιι6:ι.ι οΙΤοοιιιιΙοοιιο ρισιιιιοτοο του·

Μο τοοιο:οι εοοΓοιιιιο, στιοΓοι:ιοι Η τΙοοΙτιιετ, τοσο

οοεοσιισοοιο οσο το: στο :πιο ι οιισουι ιιοΐοιυιο

Ποτ:: τιιοιιοοοιιο , Ποιο ο ιιιοτε άεοΙοιο:ιοοο , το- ΜΜΜ ιο

οπτική: οστοιο οσο οίΐοειοι, ουιο Π: οοοιι·τι οσοι- οποιοι η.

ιουοοιο ιοοο!υτο Ιοουοοιιι Ροττυοι δ: δεοσι. ιο ιο "τω, ό·/

ΒιουὶΠἱωἔι. Ρ:ει:ιιι:τοοιιιι. :τι Υοι&ιοο:ιο,ριορτιο,8τ ΜΜ"/,·

κ

οι ιιοριορι·ιο. Ιτοριορι·ιιι,ιιΙ:οιιι στο ουοΠοοτ ιονο:- Μ ”' .
ουτυτ 8ο 8οιι- Ρηι>Μι

ρ:υιιιο,ίτοουοοιιΠιιοοιο ίτιοιιιιιιοιιι,ντ ιοοιι οσοι

Μι» Βιιιιιιιιιο ?ποιοι Μισο οι πιο: : οσοι. 7οι6ιιιιι (Μ,

οι: ρτἱοιοιἱο ΐοσέοίοιου:ισοοιιορσΠτυοι οι οι! ο. -

8οιοεοοιιυοι οσο :οι οι.: τοιιοοι!ιοιο , Μ! 68:13

ίξοΓ:τοτσ οοιοΒιιοι τ οιοσ δ: Ψτ'οιουιο Μειωσα» ιοιυιο οοτιιιοτιτιοιι: οοτισ ουιοιο Ρτοοτιο οοιοιιιιο

οπου:



απ:

ιιτειιιιι· πι, ειιιαπι ει: ρτιιιιαιιίι τα ιπιιιτιιτιοπε πο

ΟπιτΜα,ί- ιι:ετι ιοττιτιιι·. νπΔε ι:οτιιι·αιιιειτ πω πιστευα. οπο:

ε” Ι)."Μ €.ιτειιιτ,ΨειΜΜ αι: οιτ:τιιι:ιιι ιιιιΠι Ρειιοιιαιιτετ,ᾶ Π·

πιει: νι ποιιιιπιι ιττιοοι·τατε αιιοιιιιΜπεπτιαιε έπεται

Ρτοιιτια ιιοιιιιπιι ι:οτιο οι πια , :το ειιιαπι ίιΒιιιιιι:απ

παπι ποιπει: ιιιιροιιιτιιτ. ()ιιιιι επιτπ ποτιιιιια ποπ π.

Βιιιιιι:ι·πτ ει: πατιιι·θ. Μι, ται ατι ι:ιαειτιιιιι, ιΙΙαττι τετιι

Ρτορτιε σΒιιιιιειι, αι! ιιιιατι: ειι ι:ιαειτο ιαριεπτιι π

επιιιεαιιαιπ ιτπιιοιιιιιιτιιι· : οπο: ιιιιι:οιιτιοπε πρι”

τω:: , ντιπ ιιιιε 8: εοπιιιετιιιιο ι:οτιιιτττιετ. ΛΙτετα ρι·ο

αᾶι.ι ιτιια8ιπαιιοπιι , ι:ιιττι ειιιο “Με νοι.ειτι τατο

τετιιιιιιε ι οι ετιαιιι πω: ιιιιοι·ορτια υιι6ι ιιοτιο, ποια

.Μπόκα ιιτοΕιτιε είτ τετιι:ιπιιι ιοειιτιοιιιε ; ει! επιτιι

ιιπροιιτιιπι αει ιι8τιιιιεαπτιιιιι: ιπεειιιιιτι , οπο πατι:τώ

ιιιτεΠε&ιιαιει νει ι-εειιιιι ι @πιει απ:: αιιιι ιοι:1ιιιιτι

πιτ. ντιπ ιπ Γο!α ιιοτεπιιιι Ιοειιτιιιο ιιι·ορι·ιε τετιετι

τιιτιιι2ι: ιιιιτει:: ΓοΙα οι ι:οτετιιια ιπτειιειΒιιιια, οι νο

. ειε°ειττετπο ρτοΙατιιια _ ιιιιατεπιιι ιιιίιι·ιιπιεπι:ιιιιι είι:

τοπια νετ· ιιιτε!Ιεάιιιατ. Ρτορι·ια αιιτειιι πω» πιιτιο επ τιιτπ ει

ωΜΜ τειπα :μια νοειι ρτοιατιο οι! Ιιεπιιιεατιιιιιιιι πιω

Μπιτ” τιιιιι ιπτετπα ιιιει:τιε εοπτερτιο ατι ιιιαπιιε

ίταιιιιιιιτι πω ο νει αιτετι οι:ιε&ιιιιι , ειπα! ιπ ιιιεειε

ΜΔ ιτιτειιιΒιι:ιιι ιαιει:ιιτ, ειιιιτεΙΤα. Οοιιιιετιιιιιιτ τ. νει·

0°,”.Μ.”ι· ι:ιιτιι νοειιΙε δ: ιπεπταιε , ποια νττιιττιιιιιεείι ιιΒιιιιτπ

· ο # ιιο ιιιιιιιιειιαπειιιτπ αιιιιιιιιι οτιιιπατιιιι:. α. "τοπι
Β ύψιτισαβ οπο ει! αιιιιιιιτι α ειιεεπτε ι:τοιιιιδιιιιι:. Πιιΐετωπ Ι

ι- φπα ι·οι:αιε και ιιιι9:αιιι τπαιιιίετιατ ποπ επ πατατα

πι, πιο επαιτετιιιι οτιιιπατιοι:ε. Μεπταιε νετὸ εκ

πατιιιιι πι, είται ιιι ιιατιιταιιε ιι::αΒο τει, ειπα. ιι=ρι2·

τ.. ίεπταπιιο ιιετιιτιεατ. 2. νοεαιε ποπ επ αιΒιιιι ιτπιιια

πειιι,ιειι τταπιιεπε α ρι·ιπειιιιο ιιτοιετεπτε ιπ εκπιπ

ίεειιιι: αιιιοιειι8,ιπ ιιιιο ιοτπιιιτιιι· δοπιιε τει τιιαπιιει·

ιιαπιια ίιππιιιεατιιιιια, οπο το:: οιειτιιτ.Μεπιαιε νι

τὸ ιπαποτ ιιι ιιτιιιειριο οιεεπτε , ιπ ιιιιο ι·εειριτιιτ :κι

Ι: τπιιιιιιείταπιιατιι τεττι ιιιδιαιτι. 3- ΥοεαΙε ποπ πια

· πιίείι::ιει·ετπ ιιι&αιπ ίοι·ια:αιιτει·,Ωιι εΠ·ιειειιτει· ειιιιτ

πω» ιιιεειεπι ιιιι ιπ οτεαπιιιιι αιιιιιιιιι , οπο. εκει

τατιια αιις!ιτοτ ίοι·ιι:ατ πω ιιιιατιταΙιιια νοειιίιεπιιι

εατιιιιιι : ειτ ιιιιο τιιιαπταίπιατε ιιετιπτεΗει'Ι:ιιπι αμπ

τειι·ι ετιιιτ πω Γρεειειιι ιπτειιιΒιιιιΙετπ, ειπα ιιετετιιιι

ιιατιιε ιπτειιε&ιιε ροιιιιιιιια ειιειε ι:οπεειιτιιιι: τει

ειπε αι: ιιΒιιιιιεατιε με νοεειιι.Μεπταιε νετὸιιιετπι

οποσ: τερταίειιταιιιιο ιιΒιιιίιιιατ , τιιατιιτειιατ Γοι·τπα

ιιτετ , ιο πιο ιιιτεΠε&ιιιι: ιιιιοττπαιιιιο. τι. ιι:ετιταΙε

εΠεπιιαΙιτει· οτιιιπατιιι· αι! ιιιατιιίεΠαπιιιιτιι ιοττπαΙι

ι·ει· νι: ιοιι ιπτειιεᾶιιι, α οιιο Βιιέιπιτιιτ, νι α&ιιι νία

ιιι εΠεπτιαΙιτετ πιτιιαιτι ριτοιιτιο ίιιιοιεᾶο. Ωω τιπ

πω" ι παπι οιιιωιιιε ιιοτεί·ι: ετιατιι οτειιιιαιι αει

πιαπιίεΠατιιιιιτπ αιιιι,ιιι οπο: απ8ειιιι οιιιεᾶιιιε πια

τιιΐεΡιατιιιδ τιιαπιιείιατ ίιιιιιιι νει ι:ιιιι: αιτετι αιιεειοι

νοι:αιε αιιτετιι , ειπα ποπ ιιιαπιι-ειιαττειι:, ιιιιαιπ ιι

Βιιιιιτ·ατ,ιοτιιιαΙιιεπ Γειι :$ειεπτετ,ροτείι Μαι: ιιι:

ιε_ ι::ετο ίιΒπἱίιεατε οιιιτιιιιιτι Εκ Με πατα , εποε ετ

ιΜια κα. Με πω: ιιοτι:επ ιτιιροιιτιιιιι οι ἑιρτιιιειιιιο ει! Π·

Ι. πω” επιθεαιιιιιιιιι νετιιιιιιι νοειιΙε , ντι:οιε ιιοιιιε ιιιαειε

τιοτιιιιιιιιτοριετ εοπιιεπιειιιιαιτι τατιιειι, φαι:: πιει

ιε ιιαι:ετ ιπ ι:τιτιιατιιΐι ΠΒιιιιιεατιοιιε ειιπι ττιεπτα1ι, ε:

πιο: εειιιετιιι· ιι€πιιιεαΙΤε ντι·ιιτπειιιε. Ναι:: ιιιιι πο

τιιιπα ιιιιρτιιιιτ ι:τιπειραιιτετ ιπτεπιιιτ ει! ρτιιπατιατπ

τατιοπεπι τετιιιι:_ιπ ειπα τι ιι:ιιιτα εοπιιεπιιιπι,οπιιιια

εετιιοπιι.ιτ 00τιεπι ποιπιπε,ντ ιιΒιιιο οΒιιΒιιατιι.οοτι

θα: ιπ Με ποτι:ιιιε , 8ιιιιιιιιι, ιιιιοιι Και α ρτιπειριο

ιιι:ροιιιιιτπ πιο π8ιιιιιοπιιιιω Γειεπτιαιπ ετεαταιιι,

τι ιιοοια τιιαΒιι ποταιιι ι ποια τατιιετι ιπ ριιτπατιιι τα·

ιιοπε,ι:ιιιο οι εεττιιιι: τετιιιετε ι πτειιεθιιιιιι οι: ι·ειιιιι,

εοτιιιι:πιτ ιιιειιιια ι:τεαιαειιτιι ιπετειιτιιι ι!τειιιι ταιε

ιιοιι:ετι ιττιποίιιιτ ρι·ιτιειΡαιιτει· αττεπιιιτ ατι ιιι·ιτπα

ιιαπι τατιοπειιι ΐειετιιιαι. ιατιι επ ιιιιιε εετιιετιιτ οι

πιτ πω. Μεπω" εοτπι:ι·ειιετιίαι:: πιεσε Γειεπτιαιιι ιπετε:ι

ΜΜ0,#ψ ταπι_ Ρτορτει· ειιπτιειιι εοπιιεπιεπιιαι:: ιιι ρτιιιειρα!ι

Μ· ιιΒιιιιειτο νετοι :το εαπ: οι ιιιεπταΙιε , τοπ: οτεατι,

ξ

οι

Βῇιιιιμ ΧΧνΙ, Πε Ρει:|ιιιιιι Πιτ] 6'ειΕΉο Ι.

εισαι:: ιπει·εατι,οιιιιιια ως πια νετι:α εειιβτιιιιι· ι·ιιο

εοιιεττιίιιιε ποιιιιτιε πει· ίε ρτιτπὸ οι: ιπίτιτιιτοτε νιτ.

τιιαΙιιετ Μια:: εοιπρτε!ιεπΕι:αε ιιτοιιιτιε ται:: Ρετ τι

πω: ποιιιιτιε ιι·ιιι:οττατι ιιΒπιιιεατιιιι:ι νετι:ι νοι:αΙιι,

ειιιαιι: τιιεπταΙιε , ταιιι ετεατι , ιιιιιιιπ ιπει·εαιι. [τα ιιι

ιιιιιιιιιιι ιιιετιι τειιιιιιιο, ιιιιο τατιτιιιπ ιιε ιοι:αιι ειτε

τετιιτ*Ρτορι·ιε,ιιε τειιιιιιια νει·ὸ ιπιρι·ορτιε, ιιοπεε οι!

ιιι ίιΕπιιιεαπιιιι ρε: ποιιαττι ιπ:ιροιιτιοπιιιι εκτεπιιε

Νωτι€ιἱΦ ιι: τ:τιπειριο ιιιιροιιτιοπια ίιατιτπ ιΙΙιιει στ

ιειιιιιιιι ιιιετιτ ατι οι::πια πατε πιο νει·ισα Πεπιιιεαιι-τ

ιια.(1ιιοτι ιιΒιιιιιιατ .4ιιειιίι.ι ε. το Ττέιιιτ.ι:.ι ι.ιωιωτι,

πιιαιί[ιιιιι πωσ, @και κι πω, μια πιο πω, στα ιιι

ει: ·υει&ι σιιιιφειιτ πωπω. Ναιτι Μετά ιιιιιιιίριιιβτιιτ και”

"ε, να νετ!ιι εΠ)ικιϋπιπώ ό· πρι» ιιιιιτιιι μαρια: τω,

α πιο νιτοιιι ιιρριιτειιι , @κοιταω εβι (1ιιιοιιι εοΠιιιι

πιτ, Με ποττιεπ, Ρει6ιιιιι, ριιπειιιαΙιιιι α Ρτιπειιιιο τι..

επιιιι:απε νει·ιιιιιιι ιιιτοττιιιι·ιι.

Ε:: ειπε ιιαιιε ροΙΤιιττιιιι νετιιι ιπ εοιπιιιιιπι ειε- ω.

ιιιιιτιοπεπι εΙιεετε: 7ι·τύιιιιι ι|ιβειιιιιιι ει! .πιει πω. :Μαϊ »Μπι

β/Ιαιιιιαπι .ι @απο τιποτε-παω. Οπα @μπω , ιιιιροττατ Μ·

τειοειίι:ιιιιι,αιτετιιτπ ατι ιετπ ιιΒιιιιιεατατπ,αιτετιιπι αει

ειιτιι,ι:ιτι τει ίιετιιιιι:αια ιι:αιιιτειτατιιι· ι οιιιιιε ιιιιιροε

περιτο: αι! αιιιιιιιιι αΙιειιι ιιιιιτιιιεΠαιιεΙιιιιι οτιιιπα

τιιτ ι ιιιιέι ιιιιικιιισ ειι·ρε$ιω, ιττιροττατ τεΓΡεᾶιι 'πο

ειιιθ:ι αι! Ρτοιιιιεεπι.Ωιιατε ·ικιιιιιιιι πει ττιιιιιτ ι·ειρεσ

δι:ιιιι15 επειιτιαιιιιττ ι:οπιι:ιι:ιιιτιιτ , ιιΒιιι αει πειιι6αιι

τιιπι , οι! Ρετειοιειιτειιι ΠΒιιιΕεατιιιιι, οι ρτοειιι&ι ατι

ρτοιιιιεειιι. Ρτιιι:ι οοο τειιιεᾶιια ποπ ιιεεείΐατιο είιτειω ιιι-βιο

καιει , νι ποιοι τω:: ιπ νετιιο νοεαΙι ετεατο , τιιιιι ιιι θα τω.

ιιιιιιταιι ιιιειεατο ,_ ιπ τω” ντετιιιιε ι·ειρεαπι ω

τετιι 68 ιιιιι:αταττι, δ: αει ειιιιι,ιτιιι τι:: ιιΒιιιιι€ατα τπα

τιιιείτατιιτ, ιιιιιτ τιιτιοτιεε: ιπ ιιιοτειιτο ιιι·ορτει· πω.

πω:: ιιιεπιιιατει::ι πιω οπτικό 68τττιππα , α @πω

εο,ειιι το: ιιαιιιιι€ατα τωπιίειιατιιτ: ιιι νοεαιι οτι τετιι

εκατο οικω ιπιτιτιιεειιι οτειιπαιιοιιιι ταττι ω "τη

ιιιτπιθεατατιι, ειιιατιι ατι ειιιπ, επι τει ΠΒιιιΒεατα Με

πιι”είι:ατιιι·. Τει·τιιια πιο τειι:εάιιε ιπ οιιιιιι ιτετι:ο °

οτι τεαιιι,ιιτροτε ττιπαιππ ιιι ξιαΠιιιιι οτιΒιιιε Ρεπό”

ᾶιαι.Ι ρτοιιιιεεπει 0Βατιιιιιε ιι νει·τιο ιπειιταιι επια

το οι::τιει επι πει τείιιεᾶιια Επι καιει , ιτροτε οτι:

πο! τιιπιιατι ιιι οαιιιαιιτατε ι·εαιια Ε:: ι:ιιιο εοι|ι8ἱτιιτ,

νετιοιιιιι οι οι ιιιιιιιιιιτατιιιε ι:οτιίιιιιιι ιι·ιΒιια ιιιιεε

τειρεάιοιιι,Γεά υπο ιιιιπταπαι τεαΙι ιιιό:ι ι ειιεειιτε,

τε!ιοιιιι ιιετὸ ιιιιοιιιιι αι:ίιται:επτιι:ιιε α ιεαιι δ: τα

τιοπιι: τιιτιι ειιιιιι Με ταιιτιιτιι ιερετιιιιι· απο ιιι οτι;ια

πι πω: :πιο ιιιιια αισιτιιιε πιο τειι:ειΕι:ιι τεαιι ποπ ,τω έ! Δ

ιαΙιιατιιτ ταιιο ιπαπιιείτατιιιι ο ειπα είιεπτιαιιτει εοτι- απο ιο:ιτ

ίιιιιιιτ ταιιοπει:: νεται ετ πο, οι Μ: εοπιιαιιιι. πιο -

ιιε πατατα νετιιι Ρταετπιίιι8.

Ι) ι τ: ο ι. νετιιιιι:: πό πιο ιιετΐοτιαΙιτετ ι:ιε Πω ι7_

πιο ιιε ιιιειτιιτ > ιιιιιιιε τατιιιιιιι οι: Ρι!ιο. Οοπιιατιωωωι Ρ".

αιιι ο δετιιιιιιτιιι,οιιιι, “Με 8.ΤΙιιι. απο. ιιι ωιιτ.ιττ. 3. Ρ,”Μαο·

πιο Με, πιο καποιοι: πάπια, π! ιπιιι8ιπειιι μπι: πιώ πιο """°

Πιο @οι ίιΒιιιιιπ ΦΠ , οι: ίσιο ρτορτιὲ`ιιιει : παπι

ι:ιιιοι·Ι οι: "ιιι ρετΓοιια ειιειιιιι· αρρι·οπτιατε,ιπτετάποι

ετιαι:: ρι·αιιιεατιιτ ότι τειιιιιιιι:ντ βρισκω ποπ ιοιιιτι:

οταιιιεατιιιιιε Με , :οι ταπιίιπι αιιριιορτιατιιτ , θά

ειιαπι οι: Ρατι·ε οι Βιιιι·ιιιι δ. Ετ ριιτειιιια ποπ πιω

ιιιειτιιτ ιιε Ραττε , επι ιοιι εοπιιεπιτ ρει· αρΡτοι:τια

τιοπει::,ίεά ετιατι: ιιε Ει!ιο δι $ριτιτιι 8.5ιιιιιιιτετ 8ο

τΙ:αιιιιιι,οιιατ αριιτορτιατιιτ $ριτιτιιι 8.Γωρε επι ρεεε

ιιιεατιιτ οι Ραιτε δε Με , οσοι! ποταιιιτ Ακριβή.

οι Τιιιιιι. πιο. 7. 8οια αιιτετπ ιΠα ,ποιο Επι! Ρτορτια

νπιιιΓειιιιιΓτιιιε ρειΓοιιιε, πιιιιιιιιατι: ιιιιεπτ αι- οιιιπι

ι:ιιι ι:ι·αιι:ιιεατιι τω" ο νετι:ιιιιιι ιιιιι:ιιιιιιιτι (τι Ρα

τι·ε οι Βριτιτιι δ. τω οι: ιοιο ?πιο 8ετιρτιιι·α πω.

εατ,ίιΒιιιιι:: ειι,ιιιιπι ι:Πε ιιετιοπαιε Μπι τω] ρω.

[πω. @οι Γειι:ρετ νΓιιτρετ, εοΠι8ιτιιι· ποπ τω.

τα ιιι:ι ιπ ιι?ιιιετιι ιιΒιιιιιε. νιιιτιιατ ντιωιιιι δ: επιμή

ιιιιιι, ιιιιιιιιιιιε ίοΙι πιο τιιιιιιιτ , νι ιιιπιπειιι πατο

τιιε ιι Ματια ι Ε: Νήπιο , ιπιιιιιτ ο καψει” πι, ό·

πωπω

 



 

μέΙτβΔ4-έωε-ι·-ΐή.---ΐ.-.`_--ή-__

1Μινι. ΧΧ ν!. Βτ Ρτι·/όιιν Ρί!ι]. .των τ ΙΙ. Μ· τ”
η ιζιιΒιιιιιιιειιιτιάιιι πιο, 8ι.";."Π ννι_|ι υιιιι;τιιιτι ὅ Ρ.ιιι·τ. .τι Υπνιιιιι ιιρρτιιπτέενιινιν δ: Ριιινιιι,δτ ὁ Ρττττ πω..

Μπιτ: ωιπιιιιιιιν των. ι1οιπτι Βάι” νι Ρττιοπιι τι. τιιιιπ (τι Βιιιιττπτιπιπ πωπω ,8τ ιν τρώνε τινων Β.ριιτρέω
ιιιιι&π ὲτιττττιε.2.ΡτιωΩΙο:π. τ. Τπιβιντ , ιπτιιιιτ Ρα8.2. τιωττ, πιω. 8.: ντι·ιιπιπ των: ιαι.νι.ρι.ψ ι

ΑΡοιι:.ιμι ττβιωιιιιΜΜ ών" Μ Ναι. Ραπ, Πιάνω, ό· ·ιιβενβν.α.()ιιπτει ενιιωι. ετπττ.ιν τον/ψ Μάτι, ινα.

8.8.αιιο πι.. ποιπιπιι. ιιτΕιΕπιιπτ Ττιπιτειττπι Ρττι-ο- Οονιιι.ινιανέπι.ιοιπιπ Γ ιιιωπ ιιιτττιιι· πινω πω;

παταω, ν: ιππιττπι τιιιι:ιπέται,8τ ττιι;ιοπάτιτ πω”- Νυν πω»Οταν: ντύνω ιψ,νιιι »πωπω ιιρτωτιιι ι]ιι,(2°

τπτ ττιΒι.ιτ πι. ποιτιιπιππτ,τιπιιοπε τιιτιτιπ ρττιοιιιιιιι νιιιιυι τιιινων ,τινι ρεφ:: νι,ιννιιυβιιιιιιι: [τι οσων ανν

Διιιιιιετω ιιτιι8πατ_ιιτ.Μνιτ.7!ι.ιιι πονάνε Ριιιι·ν,ώ· Π. @αννιτα Βιιπιιιινιπ .πινω Ις|ισπι (Πιινινιν 11ει ντιύνιιι

αν, 8.8. 3. Αροτειγρ.τ9. ντ Ρτορι·ιππι Επι ποιπτ Μτι8,84ΜΜ,ό ιιιινιιντινινέινινι.Ωπεπι ιιο&τιπ:ιτπινι. Μι·

ιιιιιΒιιιιτιιιΨτιιιιιιπ:Ηιιότνι,ιππιιιτ,ιιιιπισιι [ινιρινιιι,ννιιιι ια:ρτ ττρττιτ. Ιπτττ Ρ.ιτι·τε ί.ιιτιποε ./4"8"Π. Μ. τα!! Μ8,.ρ:κ

των πινω νι ι ιρβ:ι(ιι· σεβεται και πώ: νων. [ντι8ιιιΜ, των. των.: 3. πω”αιωνα Μινι , πω..των ώ· πρωτη". ν..

ή. νιιαιιιιι· ιιιιιιιτνι των ΜΜΜ ω. Ατ ιπιιιιτ ΒιιΜιι. ΜΜΜ ώ· Μπιέν, ά ιν οιννιύιιι πι: ·υιιι.ιιιιιιιι πι! ΗΒΗ!!! Ριν/Φωτ· ·

“να υ .. ιτι.ττπ πω” Ότι ιΒιιιτιπ νοτ.ιτιιτ των 86τιτι·νκ,πιιιιτ ι·τιτι·ινα. Ετ πω. 6'. αφ. τ. 7ιιιιιιινι νιιιιι'τιιι [Νικ Μια:

,μὴ πωπω πό ιιιιιτ Ρτοριιπ,ιτ‹ι πρρτοριιιιτπ:τι·Βοιπτω ιιιτιριινωιονβινιιι ?πιο έν· Μινι, Μηνών νιιιιισ :πινω

ττπιτπωιπι ‹ιτ πωπιπτ των. τω! τοπττὲ: τι: Ρται- 7τι·ιινιν. Ετ των τω. απ. π... 7ιιιιιιιπι ν. να!» να Σ

ιιτζι·ι πποιιο, πιω πω: ποπιτπ πιο τωιτιιτΕιιιο Πτι νονριιιι·/ι. ννιννν›ιῇιπνΙανιιισ ?ειδων , @Μαι πω.

ιιιιιεπττπτ,τοιιιΒιτπτ,ιιοτ τιἴτ ρι·ορτιππι,τετττπ ιιρ- .ΜΗ νττωιπι ιπ Οτο τιιττ τίιτπιιιιιτ, τιιτι ροίιττ

ριορτιιιτει.Νεπι τιιιιπιιτ πρρι·οριιττιτιοωιιιπτ : Ετ ντι·ι)ιιιπ τι: ντι-ι... _ ίιτιιτ ιιιι:ιτιιι· Πριτπτι:ι (Με

·τιιιονιστνι,ιπωιιτ,πντιν έν· νεται ηιιιιιι ΡτιιτπΒιιιιτι Ριτπτιἔι, ροττπτιιι κιτ ροττπτιιι' τπιεπιτιιιιο ι;ιτ πιτ2- ι

τιταετωτι νοτει:πτιιτπιι ιιοτπιπιππε. Παω ντιὸ πιιιιιιιπτ)ντ ιινωι..ιιιι.ει Μ. ·7.τ.2..9ιενι Μινι .νι

ιοτιιιιτι.ιτ τιτ ποπιιπτ Ρτινι;ινώτιιι,πιτ,ννινιν ῇιιρινιιι, Ρνιι·τιιι ντιτιιιιτ,νονι ιιιι-βιρ/νιιι ιινιινων (ν των” να!

μα! Μπιτ ποιό: νῇ πιω ά πιιεντισ ιινιιιιιι τινι πινω τιιιιι,ινινι πω... 4,π[τιιιιι. Εν ννιρρτ Μινι ,ναν Ψιν

Β:ι.Βττπιτπ των ιιιωι τα ρι·ορτιπιι·ι ποιτιιτπ "πιώ Μπι :ώ το Γειιιιιιιι,τμιν Μια. Ετ νι ωππτπ:ι οιππιπο

τιιιιιιτιιιτ,ιισοτι π. ιπιτιο Κια πιιτιιιιτιιτιε ιπτιιιἐ μυ όπιιιτντιοπεπι τντιπάντ.ποπ ιιρΡττ=ρι·ιιιιτ, τω ρισ

ττιιτπιπ ιπιιιτιιτιοπτ ιιτττριτ :ιτε πτοριιιιιτι ποιτ:ιτιι πω: ντιιιι ποιπτπ ιτ Επι.. ιτιππτιτ,τοτπωτιιτ ιιιωι

των Πτι τα Μπεζ τιπωι π. ωιειπτ Με: π:ιτιιιιτ:τιε σπιτι ποπιιπτ βιριεντι.τ,πιιοιι ιιιτιτπιπ ειρριορι πιτ ω:

πιτιιιιιωτττπι Ρεττιειιι&ιοπτ , ιπτιτιτΒιιι τιιιικιόττττ Ρ πιο σπιτι", ιππι:ιιιιιιιτ:Νιιι ω Ροιινιιι,ννιι ε..ιιωιτι.ι

· ὁ , ιτττριτ. Ετ ιιοτ ποιπτπ Μπι πω. Πτιποι.ιιτ)ιπιπ νων νων” πι” .πι ιιιιιτιινι, να πινινιν νωιιν .τι

.τι τιιιι:ιπάιοπτω πιιοιπιπ πωπιππιπ , «με πω.. των τιιινιι'τΜιιιιιβαι: Μινι αν ΡΑ27τΜ.$ιφι€πιΜ ω·

Γιιιο Ότι :τι ιιοπιιιιιι:πε ιπη:ιοιιιπ ιιιπτ:π:ιπι Με ττιιι το το μια εντινιν,ύ ει.. των πω: ιβνιιιιν,·ωιν [νιιιενιιι:

ιιοεπιπτε ιΡπ ποιιτιιιπτ, τιπιρρτωιστ ότιιιιιιρτπιππι @νων ν”, σ ?πινω ρφιειιιιιι ΜΜΜ των το ντι

.τ τιττωιιω ιΡετ ιιοτπιπιιπιτ ποτιε°; πω: νττὸ,τὺιπ ινιιι.νιισπωπω Ρι·ιιινιν των Μπάνι: ,[εριενιιιι πιο

ιι8πιιιτττ ρτοριι5 τινι ιιγροιτειιτπ> ιοιιιτΡιιιπειιο- ινινιιιιιιω ινιι-νιειινι. Ειιπειτπι ιιο&ιιππιπ ι“ιτρτ ιτ

ΕΟ."..

σ

ωι,ιιωι πι... ιριτ πινω ιιγροιτιιιιιπ ποιιιτ.Τιιπι ω! ρττιτνιιιι. 8οιπτ π.ινιω.ιιι. τ. πινω: Εν". αφτι. . _

ιιιιιιπάιοπτιπ ι·τιιωιιιιιιπι ρττιοπιιιπιπ Πιπιπιιτιιιπ των ποιπτπ ...ι $ριιιιιιπι $.τιτττπιιιτ:Ει Πειννιιιτπι ἄρα Μ:

ιπττι· πινω των πω. νι ω... ιοτπ·ιιιιιε οι·ι8ιπιτ παι- 7τιιιινι,ιππ πιτ, Μινι .τι , Ριιιιιινιτπι πω... 9ριιιιιιι

τ:τπτιο ρι·ορι·ιιι πωπττι το8ποι-τιτ. πω. ιοιικΡιιιω 8. 3ττι ε.ΤΙ.ιιι.τ:τριιτατ μ.ρ ν. Μινι, π. ντι ιιτ 58η..

Α ..νι οιιΒιπιε ρτω:τιιιτ ντ των” ιιιΒιιιττπτ, ω: ρτοιπ- ενώ ιοτιιτιοπτ , τιιιὸιι ποστ Ρ πω: τιιτιτιιι· νττισιιιπ,

ιιτ ντ Γτιριιιπ:,ίπτιπιέπτ ιινροιταιιιπ ίοι·πιιιιιτττ το- ωιιιι,ντ Δννν/ι.ιτιι:ιτιιτ ιιι.ιιιτ Επι: απο. 3.ἑι Ριιτττ Ριο

. 8ποιττπε.Πτπιππι, τιιτπποπ πιω πωπιπτ ειιτιπται τττιιτ,ντ ιπιιπιιτιιωιιιιιε ιριιιιτ, 8: ιτττττοτπιπ τω::

· ακτή νοττπτ,Γτ‹ι ωιοάππιπ στερει. ποιπτπ,ωιιτ- ιτε Βριιιιιιτ δ, ιιιτιτπι νττιππιπ των, :μια ὁ Επι..

ι·ιτπι·,ποπ τωπιππ;ιτ_ τω ρι·ορτιπιπ ιιιιΒιι.ιι τω. ριωτιιιτ , ντ ιπιιπιίτιιατιιιιιτ ιΡω , 8τίτττττοτυπι

Ρτιοτιι ποιπιιιο. ω: Ειιιο Ότι ιιιιιεπεπτπι· , ντττ_ τιιιτ,ιιιχτα πιω Ιων. ιό Με ›ντιιιοι·ιβενιιι , μια ν.

τριων ιιινω ιιοτπιπτε νοτιιΒιιπτ. Ροιιτιιπτ νι ιιιιονσειριττ,ά· νιιιινντινιιι ινών. ντι ,ντ ιιιτι:τι .9.1°ιιιι.

ρι·οπιιιιω ιριιιπ.ι τωττι:ιε τοπιιπτιπιιιπε τιιιτιπ&ιιιπ τιτρΙιτπτ νρνβ.τ.σ.φ. ι .ι.6· ιιν 4.4: πειιι·.νι. Μπιτ»

η ιιιιιιιππιπτ. $ριι·ιτιιε νττΒιιιπ Ριιιι τιιΕ&ιιιτ, τιιπιττπιιε διπέτιτ

Ειτιτπι νττιπιτι Με οιππτε ιιιιιιττιπππτ Ρωι·ττ αἱ ὰ Ρτοριιττιιιιιίριτιιτ πτ ν. πιο Πτι ιωτιιαπτιιι·.των :ι ' - . . . . .ι,...::.¦'ν οωτι,ςιιὲιπ Ειιτιπι,ιδιιιιτιπιφιβ.ιιιι Μιιι;πτ[Ρτι Ιο- Οοπιπιπειτ πιω τ των Ρττιοπν των ριιττιτιριιτ Β:.

οιΜΜ. ρωτων” πινω. π...ν,ννιιχι ντύνω Μινι, ποια μι» ριορι·ιιιιπ πετιιταπ:ι πω; ιΒιιπτ ιπιιτρττιοπε Επι, πω., 4,85

ιινιιτινινω.βν[νΗινντινιτ. ()Ιτττιτπε Κωπ. πω. των. ἱ τα ριορτιιΞ ντιιιιιι:π.πωτι τι τοπ·ιρττιτ πωπω: πο

Χ. Μοι.ιιιι.7. ε...: αν: τινι Ρντιπ[τι:ιιιιι .9.ωνινινιι· πιτπ,τιιι τωπρττιιποτιο πωπιπιε. Απτττ. Ρ...ι.. ‹ιτ

όιωτιιιιττ ιινωινινιιι .των ντιπ τιιιι..νι Πιάνω. Αιτιπιπιιτι· ι·ιτιοπτ ντιπ τίτ πι. πρι... στ! πιππιίτιταπτιπιπ

στον!. 2. απτο. τ. των. Νέοι». ωιν. ό. ιτττι·πιιπ:ι πει-ι πΙιςιιιάτιτρι··τιιιιω.-Ωιιοά τιτΒιιπτττ ‹ιοτιιιτ Μινι.

ι·τπττω,Ρνιι·ιπν 7τινιιιρρτιιιιτ. Ροττὸ Ριιττι· ι·τι:ι.ιιιιτι Μ. νο Ειιιι,ιιιε ντιΒιε τ 7ιπόιιιιινιιιτιπ Ραπ: Μπι , ιπ

ι·ιιτιτιιτωι τπιπ,τιιιπε τα Ρεττι·.Επ ριιοιτιιο(?νιιιιιιε ωιιτ,ιιιιδιιιιν νι, .μινμ" ιρ[νιιι ιιιιιιιιιβιτ Ρνττι. πω· τι

Ι.7.8ιιτ[ιν.υοιι. Βιινιι.ρτοΒιιτ_ ι=ιιιιι Πτι νττέ86 μα. Ζιιντιιιιι :ιν/Μι τι «Μινι, οι »Ματ .ινιιιιιισ ινιινιτβντ

'πιτ ιττιτωιιιπι νοται:ιιιι ρι·ορι·ιττ.ιττιπ πιο 7τιιιννι ι νιινωιιι_ ει· πιιινωνιέ/τωτινιιι ιν ιι07ιι280ιΜιπ μια @να

π.: ; Ρι·ορττττηπτ ενια πω: ιιοπ:τπτι ιωιππτ ιι·ι ιινιν-βιιιιιιινιι αιωνια συνιιιιιυντιπ ρποινινι· : ιΠ.ιβιιιιτν..

Ριωπριο Πτι Ειιειπ. νιιιιριιτπιπ,ντ ιπτιιιπιτ ρι·ορτιπι τιν , νιι.υν ι)τιισιδ:ιττι ειναι: . ννιιιιωνρι·ν ιρρπιιιινιι

86 τιτρττιΠιιπιπ τιτορτιττιιτιτΓιιιι Πτι.ς1ιιιι ω: τετιιιι; πνιινωνιιιιινρινι. Ραπτη (τινων ανν τοννεπιτνιω·

...Β...,Ροιιτ Ρπιττι1ι νττιιπιπ ερρτιινι·ι.7ει·νωινιινη πιιιιιινιιιιιτ. Α-τ τω. ρττιοπιι πι" ιπ Πιιιιπιε τα Πε

τωιτιιιιιιτ το. ι.1τ.αι·ν πιάνω Μινι πι. καμπ] .νε .ιι πω:: οτι πιππιίτιιιιπάιιπι Ρετττιπ , δ( οιππιν , ειπε

πινω πω. Ι/τι·ύννι , κρινω Μινι. Ετιπ ιιπτ τιιρ.2.ι ι.. ιπττιιτέτπ πιω ιππτ , τηιττΠιιιπ : πιω πι..

αι,ίτ.Ιωιπτιττ,αρρτινιτινιιτπι ιινιικ.πτιπρτ ντιΒι.ινιι-ι νι Εκο ωι8ιπιε ρτοτττιιτ ντ τττιπιπιιε Ιτιττιιιοπιτ πιτ

- πανι πανια: ριφι·ινιν Μ.. Πειροινιτ. Ετ τ.4 ω:τιιτ-› ττι·πατ :τιμ ιών μι· α&ιιπ: ιπττιιτόι;πιτπιπείοιιπε

τω: οβιτι':ι:.Ενιιιι.τοπττπάτπτιε νοτ:πι3ι ιο νττι›ι ποπ τίτ Μπι, 8: Ιωιιιτωιο ρι·οριιπ πω.. τιτρτιι1ιτι·τ :το

ρτορι·ιτΡιΙιππι ωιπειιιιιαπιιωιν ριιιιιινώιι Ντόνα] ιι€πιιιτιιττ:τιεο ίσια νι ιιιποτιττιπιτρτοτττιιτ νι ω..

Μ... ιιιιιιιιιτ πω.. π.ι.φριιιιιω- ω. ·υοωινιν πω- Πιιπτιιιιτ ιιειιιιιτι .τι ιπππιίτιτΑπόιιιπ Ρ:ιτιτιπ , δ:

ιιιτιρ[νιν ειιΕ πω, μινι νινιν..ρ...ν".ριιτννινωε- οιππιπ . πως ιπ Ριιτιτ ιιιπτι, αρωινω. Νοτια

τω: ννννινι: Μ.. φωνα νιιν τωι·ινπνι νόνβιω, ό· να οπιπιε ιοτιιτιο τιτωιιιιιω Μπιτ τά ιπιιπιιτ

ΞΜΜτι"ιτη Μν.ιιι νρρτ!!ντι. Ππιπει.ι.τ.Ειιισιπι ό. ι των.. ιοωιτπττιιι; τι... "τι πιω Ετ ιοι:ιιτιο,

.οι Μ!. τνιι.ι. - Ο π των:

πωπω.



δ”

οποιο ιοιιιιοπιιε πιοπιιοπο:ιο. Ηιιιο οοπίοι: ι ρι·ιο

π, ω: 8ριι·ι:ιιε δ. ποπ ο: νο:οιιιιι; (ο, ποιο τοπο

πι: ρ:: νοιιιπ:ιι.:οπι , ι:ιιιιιι ποπ οι: ιο:ιιιι 8ο Έπιπ

©2:ο;ιι€ιτιι ιπ οιιιι:οιιιιιοι ρο:οπ:ιε οι:,οιιιιιι οι: οπ

ρ:ιιιιοι·ο δ: ι·ιιοπιιοί:ιιτο:ιοιιιιι ιιιι:οπι ιπ:οιιοθ:πι οι:

οι:ρι·ιαιοι·ο δ: ιιιιπιΕοίιιιι·ο ροι· οοιοάι ι·οριιιιιοπιπ

τιοποιιι; νοιιιιι:ιιιιι :ιιιτοπι πιπ:ίιπι πι, ιπ οοιο&ιιιπ

:οιιποι·ο ό: ιιιοιιιιιιο.Ε: ιιοο: οιιιιπιδριιιιιιι δωσω

πιιιιιιοο:ιιι· ιπ:οιιο&ιο;οιιιιι :ιιιιιοπ ιιιι ποπ οοπιπιιι

πιοι:ιιι· ΐοι·ιππιι:οι· νι ριοριια ο:ιριπιι , οι οοποο

ιιιι:ιπ:οι ιιιιιοπο οποπ:ιιιιιιιποιιιιιοπιι, ποπ πιοιιιι:

. νο:οιιπι ι ποιο νοιοιιπι οίι ιιιιοπ νι ρι·οριιιο οπο

πι: ρι·οι:οπι: π: ιπιιποπιιιιιιι :οι·ιιιιπιιι ιοοιι:ιοπιι.

Πισω. Απ ιο.:ιοποπι νο:οιιιιιιιοι:, ν: Π: :παπι

ΐοιιι:ιιιππι ιο:ιι1οπτιι,ιιοιο; :ιιοιι ρι·οαιιιοπο πω:

ο Ιοιιιιοπιο , ροκ [ποιοι πιίοιπόΕιοποπι ιιορτοοοιιιο

ποπι :ο:ιοπιι.(ιοπιιικιι ποπ :ιιιιπομιιπ οι: πο οπω

οι νοιοι απο οι: πο οίιοπ:ιέι νο:οι ιποιο:ι:ι :πιω

πο οΠ`οπ:ι2ι οι·οι:ι ποπ ίοιιιπι οίι :οποιοι ριοι:οποιο

ι πιοοπ:ο,ιι: :οι·ιιιιιιιιιιι ιοοιι:ιοπιι,ιοπ ο:ιιιπι ν: πο·

πιο: ιιι:οιιιροππι οιιιιποπι:ο: οπο ποπ οι: πο οίιοπ:ιιι

νοιιιι ιποι·οιιιι;οιΒο πο ιι: ιιιιιπ. π. όμοιοι ποπ

Βιοιιιο, ι&ιιοιπ:οιιιΒοπ ι ο δ: νοιοιιπι ιπ ποοιε ίιοι

:οιροπποπ::ζιοπ ίπ Οοο :οροιι:ιιι· Ιροοιοι ιπ:οιιιρι

ιιιιιι,ε: πάω ιπ::ιιι8οππιμοιοιιο "πι πιιιιπο”τιοπο

ι ριιιιι:ιριο ιπ:οιιιροπ:ο:οι·ρο ό: νοι·οιιιιι πιο; ι·οιιιι

ρι·οοοιιιοιιο ι ρι·ιποίριο πιοοπ:ο.Κοιρ.π:8.ιιίιιιιιιρ.

Απ ι. οοπιιι·.πορο οοπιο:ι. ο:οπιι:π οι :οπιιιπι πω:

:πιο οίιοπ:ιιιπι νοιοι, π: Π:: , οπο: ιιιιρο:ίο6:ιοποιπ

ιπιιοιιιιιπ:,8:ιιπο :ιιιιοιιιοοπιιίι:οιο ρο:οιι: οιιιππι:ιιι

νοι·οι,Κοιιιι:οι· ιιιιιοπι ρι·οι:οποιο ρο: πιοπιιπι α&ιιι

ιπ:οιιιροππι :ι ρι·ιποιριο ιπ:οιιιροπ:ο,ιιπροι·ιο&ιοπό

ιπιιοιιιι:,8:ίιπο :πιο οοιιιιΠοιο ροκ!! οιιιππι:οινοι·.

οι.πιῖ πο ι·ο:ιοιιο νοι·οι ποπ οι! πιο οιπ:ιιιιι ιπιοι·πιό

:οπι,ιοπ ρι·οοι:ιιιιιιι;ι ιι: νοι·οιιιπ νοοιιο.(ιοπιι·ιι νο

ι·ό πω" ριοοοποι·ο ροτ ιιιοπιι τοιιπιπι ιοοιι:ιοπιε

ιιιιιΙ.ιιπ πιοι:ιπιροιιο&ιοπεπι , δ: ιιπο οο ι:οπιιιιιο

η.
Βιο:.9.

Οι". ι.

=-ι
Κ: π'

απ μία!.

η. πιι&ιο ιοροι·ι:ι.ιι· ιο Ποο,ιιι :πιο :ιιοιι ιπιροι·ιο&ι.ιιιι
ο οπο ρο:οΙΙ: οιιιππι:ιε νοιο Υοιοι Μπακ ιπ @οπο

πιιιιιιιοίια:ιιιο ιοιιιιοπ:ιε: πιιοπ ποίιιιιο πιο ρ:οι:οί

ιιοπο :οιπιιπι ιοοιι:ιοπι:ἔι ιο:ιιιοπιο ιπιιιιιι πό ρο

Βκριιοι:οι· πι: ;Ν.ιιτι ρο:οί: νο:οιιπι οπο ιπιπιίοιι:ο:ιιιιιπι Ιω

“Μ”, ΙΜ· οιιιοπ:ιοδι ιοοι·οιοι·ιιιιι πω, ν:ιο πιοπο ροι·:ιοπιι

"Η 'π"""" :πιο πο ιιιιοι:οιπ :διππι οριο ραδιο Μπι: νοι·οιιιιι

κιβ/ιιιιικκπι '. . . . . . ο . .

“Ψ“ΜΜ ιποπ:ιιιο οιοιι:ιιπι πο ιροειο ιπ:οιιιοιοιιι ιιποι:ιιιιι ιο

οιιριοΠιιιιι πάιιιιοπι,ροι·οποπ :πιο ιοοιιιπιιιτ πο·

οι: ιρίι,πιιιιι ροι· ιιιιιπ ποοιι ιρίι πιιιπιιοιοιπιιιο,οιι.ο

ιπ ιροοιο ιπ:οιιιΒιοιιι δ: ιιιοπιοιιἔι ιπ:οοιπ:: :Πιο

ωοπο ρε: οοπιιπιιπιοι:ιοποπι οιιιιποιιι πο:ι:ιε ο

ᾶιιιιιιιιοπιιοπ:ι: ιιιπιοπ:ι:οιιιο :οποιο ιιοι ιοπιιιπιιιι·

πω, οοπιιιιιιπιοιππο επι ποίιιᾶ πο:ι:ι5 πάιιιιΙοιιι,

οποιο πο ι·οοιιι ιιποοπιιιι,ιποπιο νοι·οο νοοιιιι.(.ϊιιιι·ι

ποπ ρο:οίι :ιιιιππι:πε νοιοι;οιιιιιι πο Βιιΐ:ο :πιο :πο-ι

Βῇιιιο. ΧΧν Η Π: Ραπ:: πιο, :πιο Π'.

ρι·ιποιριο ιοιιιιοπ:ο :πιω :οπιιι ιοοιιιιρι (Νοι- οπξε

ποπ ιπιρο:ιο: ιοοπ:ι ρο:οοριιοποιπ οοιοᾶιιίω “οι Δ

ιιιοπιιοιΕο:ιοποιπ ιοοιιιοπιιι, πο· οι Β:20 ΠοΦ:ΠιιΠ0

ιπιροι·:ιι: πιίι:ι:ι&ιοπο ροιιοιιπε.ι-ιπο:οποιονοι

οπιιι ιιιοι·οο:ιιιιι ιπ ιιοιι :παοκ ιιΠιιιιιιιιιι νοι·οο οι·οιι

:ο νοοιιιι.οποπ:ι ιιιοπ:πιιιιιιιιιιπέ νοοπιο ποπ.:ιοπιι:

πο ιιιιιιω ιπ ωοπο: πιοπιιιο,ιοπ πο οᾶιι πι ιιοιι:

ο: ι:όιιιιιπιοιιιιοπο πω: πο:ι:ιπ ο&ιιιιιιιΙοιιιιοπρ Π

ο: ιιιιπιοπιι.Απ 2.ιοοπιι:. οοποοπο,ιιιιιο ιπ οποιο πο: Μ.

ιοτροππ. πό ιιι οσοι: παπι ιιι:οΠιροππι, οιιπι ::ιιπ- .οι ε. Με.

(ω: πο ιρει:ιο ιιιιοι:ιιιιιι ιο ιιᾶιιιιιοπι , ιιιιοοι: "κι ό;

ρι·οριιιό:Δ:ιοποπι νο:οι πιιιιιιιοίιιιιιιιι οοιι.ι3 πο:: ιπ

Γροι:ιο ιιι:οιιιΒιοιιι ιπ:οοιιπ:.ιιι Βιιιιπιε ιιιι:οιοοπι οι.

θα” ιπ:οιιιροππι πό ιι·ιιιιιοιι.: οι: Γροοιο ιιιιοι:ιιπιι κι

ποιοιιοπι,πό ρο:οίι οιιοοιο νοτιιιπ δ: ριοριιιιπι το·

ιιοπο νοιοι,οιιιιιι οιΤοπ:ιπ ρορΦωι" ω ω"Μώο·

ιιοιι Ιοοποπ:ιι. Ιπιιιιοιε. Απ ιιι:ιοποιιι νοιοι ποιοι, “'27

ν: οι :ιιπ:ίι πιιιπιιοίιο.ιιιιιι ιιπ :πιω :κι μι: :πε ειρ- /"'·

:ι:ιιπιποιπ Γ:ιιιιιιι·ι ρο:οιι: ιιιιιππι:.ιιε νο:οιιιιοι·οιι:ι:

Οοπιιι.ν:Μ. πρ. ιο.ιιιιι:ιιι·πιιιππι:οι ποπι ιποιοιι:ι 0,483

ροι· @πιο ιιριιιιιπιποοιι οοιπ::ιιιπιοοοιιι:ιιιι.ιππ οι.

πο: ιΒιιιιι ρ:: πιο ιιρ:ιιππιποιπ ιποπιιοιιοποπιε επ ΕΦ.

οι:ι·ιι,(ιιιιιιοι:ιιι :πωπω ιιοιι ιποιοιι:ι.Νοεο ιιπ- .χ .ΜΒ

πιο. :ω «πει. πορ.οοπίο:ι.ιιιιι:ι. ποπίι οιιο-πιιπιι:ο:

οοπΠιιι: ιπ ΙιοοιιιΙι 8:8ι·ιι:ιιιιπ οοπιπιιιπιοιιιιοπο πο

πιι:οι·ιι:νο:οιι κι :που πιιιπιίοίιτο:ιοπο ιοπιιοπ:ιιι

πο:ιιιι: ιιιι:οπι ιιιιιι:ιιι ιιοοιιιΙιε δ: Βιιι.ιιιιιιι :παππο

πιοιιιο επ ιπ:ιο.οιι οπιπιε οοιππιππι:ιιιιο ιιπ ιπιιο

π: :ωοπο ποοοιΕι:ιο. (.οπ:ι·έι νοτό ποιιιιι: ιιιιιιιιι·ι

ροι·ιοοι:ο ιιιιιπιι:ι:ε:ιο ιο:Διι :πιο επ απο, :πιο οπο

:οποίοι ιιι ροι·ιοθ:π οοοιπιιιπιοιι:ιοπο πο:ιιια οπου οι

πι: Ιοπιιοπ:ιέ πιιπιοπιι : ποιο οιι:οπι- οιοιιιιιιιι

:ορια οι: :ο:ιιιιι: οοιιιπιιιπι:ιι :ιοπιι πο:ιιιιο ει.:

&ιιιιιιι Ποι ιοπιιοπ:ιο, οιιπι ποιοι οιοιιιιιι·ο οιιροι: π:

οοπιριοιιοπιιοιιιιιζ)οι;ιρι:ιι: ποι:ιιιι:ίοιιιιιιι ροιιο&α ·

:πιο πιω ιποιοι:ι ροι· πιο πιιιπιιοί:ιι:ιοπο επ οπ

:ι·ιι:οοπ::π πιο. παμπ: πωιιι ροτιοέι:ει :πιο ποπι

ιποι·οιιιι ρο: (ποιοι οοιππιιιπι:ο:ιοποιπ επ ιπ:ιο.

Βιοο 2.Κοιειιιο ν:ιοι :Η οιιποπι οι: :οιιι:ιοπο Η. ο

ιιι_ιοιιι ι·ει:ιοπο ιπιποιοιιιιιπ :ιωπο.ιιιι Βιιυπ«[ο.”σικ

νπιιιππ.οιιιιποπιπ; ιιγροίιτιιιοοε οιιοπιιιιιι ιιιπ: Η. ο

πο: ότι; οτι ιι ·ι.Ειι: πιο Απε απο οι Ριιιιιι,ιμιο Γοιόπω

ε: οι: νωιιιι μ: πιο. Νοπ ι2ι:ιιι πι:: ιοιιι:ιοπο οι!

Γιιιιιοπιιόνοιού,ιοπ νπίι οοποπιοπιπιοςιιιι:ο ιστορ

:ι δ: οπο: οίι 8ο νοιοιι;ιοο: νπιι πιιιΒιι οιρι·ιπιπ: .

ιιιιοπ πό οι:ρι·ιιπι: ειι:οι·ιι: πό τοι:ι:ιο ιιιιιι:ιοπιι πιπ

π: οιιρ:ιπιι: ιποπ:ιιιι:οπι ΠΣΕΠΙ'8.8δ οι·πιοοιιι απ 8ο.

πι:ο:οιιι;ι·οοιιιο οιι:οιιι πιο ιιιιιιιιιιιπιποπι ιπ:οπ-·

:ιοποιοιπ,8ιι ιοίροιπ:ιιιιι ιιπ πιοοπ:οιιι. ν:::ιιι; :ιιιιιοπ 'Φαρ' "Η

ιοΙιι:ιο οοπιιιιιιι: οιιοπ:ιιιιι:οι· Βιιιιι.Ν ιι οιιπι πω: ή, .,,,Μωρ

ποοοι: νι πιο ρι.°ροοΠιοιιιι ριοοοποι·ο ιιππόπο:ο πωπω.

ιιιιΙιε ρι·ιπι:ιριο ρι·οπιιοοιι:ι,8: ρι·ιποιριιι ρι·οπιιοοπο

ιπΠιιιιπιε πό ίοιιιπι`οοπίὶι:πιι:ιιι οκ πει:ιιιιι,ιοπ «πι

58.”

απο.

Ε

πω·

"Με πω” πω: ποοιιοο: ναού πωιιιο οπο ιιιιιπιιοίια:ιιιιιπι

ὁ Μπι ω.

σπασω.

οι οοιοιᾶο ρ:οκιπιο ποιοιιιιιιιιιπ:ο ρ:ιπι:ιριιιιιι ρω.

ιοπιιοπ:ιι,8: ιοο:ο:οιιιπι ιριιιιι.ι. πιοπο,οιιπι ιιιιιπ πιιᾶιιιιῖιιπ ρ:οπιιοοππιι,ιποοο: πω, νι ω.. ρω

ποπ :ιιιπιοι: οι ιιιιοιιιι ιπ ιι6:ίι,ιιιι: πο Γροοιοιιι:οι- οοίΠοπιι, ν::ιιπιιιι ιιιιιιιιιππιπ:ιπ οι πο:ιιιιιιοπι, ο:

Μ) οιιι 8: ιιοοιιιιιιι ι π ο:ριοΠιιπι 6: πᾶιιιιΙοιιι,ιοπ ιι ιπ:οπιιοποιοιπ ποιρο:ο;ιο ρ:οιππο ρο: ντιππιιιι το·

ιριο ιιοιι” π. οιΐοπ:ιιιιι:οι·, ι:ιι ν: πο οοποιρι :ιιιιποιιι ιιιιιιοποιπ,8ο ιιοιι ιοΓριοι: ρ:ιιιοιριιι ο6ιπππιοιιιιπω

ροΠ.ι: ::οπιιι·ο πο ιισ.οι:ιι ιπ ιι6:ιιιιιι, ποοοιιιιι·ιο οτι: ι πι:ιιι·ιιι, 8: ιιοιι ιοΓριοι: ριιποιριιι οόπιιιιιιοπ:ιππι π

ιπ:ιπιΜι:ιιιιιιιιιι π. ωοπο ροι· :οιιιπιππιοιι:ιοποιιι ι ιπιΙι:ιιπιπιοιπ:οπ:ιοπιιιιο οοιοάι,οόίιτιιιιι:ιιιιπ οπο

οιιιιποιπ πο:ι:ιπ ιι&ιιιιιιιιοοποπ:ιι οιιπιοπιι. Ηοιο πω. Κιιιιιιι,ιιιιιι νο:οιι Βιιι.ρι·οοοπι: ν: ιιιοιιιι€ο

 

ιιιι:οπι οοιππιιιιιιοπιιο οίιοπιιιιι:οι ιοοιιιιι: ροτιοπιι-ι ιιι οιιποπι πι:ιιιἔι οι ρι·ιποιριο πιοοπ:ο, ιοι:οπι: οι·

ιοπι πιί:ιπ&ιοιιοιιι Ιοι;ιιιοπ:ιε 8:ιιιιπιοπ:ιειοιιπι πο.

ιδι1οιι:ιιιοι11 ίπποι πι: ιι&ιιιιιοπι ιιοιι:ιοπι τοιιιι:οι·

οοιιιιιιππιοιι·ο ι ιρι:ιιι· ιιπιππι:οι Υοι·οι ροιιιιιιι:, ν:

Μπα ριο:οπι: , π: :οιπιιππι Ιοοιιιιοπιε ιιοιριο

ριιποιριο ιοπιιοπ:ο:ο:ίι πω: ηπιππι:οιπππ ό: , ν:

ιοιιιι:οι ριοοοπι:,ν: οπο: ιπ.:οιιιροππι ιι ριιπειριο

ιπ:οιιιροπιο:οιιιο ιιοι: ιιιιιοτι ρο:οίι ροι· ιοιιιπι ιποπ

:ι:ο:οιιι :ιο:ιιο οιιιπ ριιποιριο ιπιοιιιροπ:οι ποπ ρο·

πι: ιιιι:οπι ρ:: [ποιοι ιποιιιιιιι:οπι ιοοιιιιιιιιιι οιιπι

ι ίοπ:ιιιΙι:οι· ν: ΡΗ
._ ο -

ιιιε:οιιιιι πο ΐοιιι απο: ι: ν: Βιιιιιο

ιπ:οπ:ιοπιιΙι:οι·οοιοο:ο ιιιιοιιιειιιιιι,;φω οπο:: ν:

νοποίι.Γοπ οιι5 ν: πω: ιο πι:ιιιπ ρι·ιιιοιριο ρι·οπιι

οοπιι.ιιιιοπ ιιιιοο: ν: 0ιιιιπό,ιιιοπιποο ν: ιιπαπιιιι:ο

πω:: ριιποιριο ιπ:οΙΙιροπ:ι,οιιοπ οι! πο πι:ιοιιοΐι

οι ν: πο. νππο ο πό οπο: νοιοιιιπ_ιι6 οιΤο:·Ριιιιιι,

:μια πό ιιιιοοι·ο: ίιπιιιι:ιιπιιιοπι ιπ:οιιιΒιοιιοπι:π:ιΒ

ιιποο πό πο: ιιππιιιιι:οπω: ρι·ιποιριο ρι·οπποοιι

ιι··Βιιιι Η πιιι= :οι οι Χιιιιιι=> Βιιιιιιιο πο:
ο οπο:



Μ·

' α

.εΌπι>ιωΧΧΚ δι ιιιππ ΗΜ. ι. ο Με

Μπιτ , ιμιπ ιιοι: ιιππιπιιπι μπω ι:οιιιιιιιιιιιπ- °

ιιιιιιιιιιοιπ ι:ιιιιι ριιποιριοιιιοοιιτο: 8:ΕοιιΓοιιιιιιιτοι

απο ιιπιιΙιιιιιιιιιι: ιιιιιιιιΠοιιιιιι πωιιι.ιιι_Ροπωιι

Βιιιιιιιιιιιιπεω ιπ ιιιιιιιι·ίι:οιις οποιοι ιιιιιιιιωι·Ισι:οιι

πιω ιιιιιιιιι ιπιειιο&ππωιπ ΗιπιιΡπιοι, οοιις.

ιπιιιιιιιιι νοιιιι ιιιοιιιιιιι. ιιιιιι νι:ιιιιιιπ τα , οι: απ.

τιοω,οιιὲ οπτει· οι ιιιι ΑιιΒ.σιι Ναι ιπωιιε άιιιιιιιι-Βι -

πι”, πάπια:απ" ό· 7Μιιιιι_ ό· @παο , ό· π; ΜΜΕ".

'Ιβ ιωιιωπι Και ιι·ιιιιαι·ι ·

ο 1 ο ο· ντιπ πι ι)ιιιιπιιιιι ιιοιι ι:0ιιιιοιπτιιιιι, οι

α"Μ· Φ ιιι οιιιιιιιιο,ιιιι ιοιππω οι πι ιοθτο ιπιροι·ιιιιι·οιπ.

ι ι .

πω”

*Μπι @οι

9

κι.

ιιοπεπι .κι ιιιιοπιιιιι. 8, ΓΙισ.ι.ρ.πιι.34,_ιιι,ι.3. Απ:

μπει, ιιιιι "ιππ- ε» πω, παο Ρει·θιιιιιι ο εδ.ιω·ύισιιι

πώ ΡΜ”. Αι Μπι ποπ ιιοπιιοιπιιιιθ , δ: ιιιοΒιι

πω, Μ ιοι·ιιιιιιιτοι δι ιιι ιοιἱο ιιιιιιοιιαι Ματιο

ιιιιιι πιει :κι Ριτιιιιι:ριΒο δ: νιιιιιιιιιι πι! 4ιςΕΠΕΠΠο

Καπο: ν:ιιιιιιιι ιιιοιοιιιιι ιωοοιιπτ ιοιπιιοιιοπιιπ.

ιι:8ιππιοιιι οιι:οπι _ ιιιιιιι:ιπ ιιιιιιιοπιππ πι; ιιιιιιιιι:5

θιι.ιιιι. Αι Μπι οιιιιιιιιιιι 8ι ιπ κάτι ιιιιροι·ιπ ισπ

ιιιιιοπεπ·ι ιιιι Βιπιτοιιιιι: απο 8: ναού πο ιιιι€ιοιιιι

ι) ι ο ο 4,. νιώσω ποιι ιιιπτιιπι πι: ππωπιι,

οι ιο ιιιιιιιιιιο, Τα! οι: ι:οιιιιιιι δι ιιι ποιο ιιπροιιΔι

περιιιιιοπεω οιιιο&ι. .ι. ΤΙΜ.9.ιμάβ υιιΙππι.ι, οι

ιοΙΙιειιιιι ο: Απο? Μ. τιιιιιι.ι.ιι νιιι ποιοι, ιποοπο

πριν ντιπ ιιιι:ιιι(ιιι ιιιριι·πιιπιπι ποι:_ιιιιιιιι :Πι νοι

πω. ιιιιδιιι πιω ιιριοπιιιιιι. δ.ιριι:πιια οιιιεπι ποπ

πι: ιιιιιιιιιιιιι, 8ι πι οιιιιιιιιο, @τι πο Ροιωιιιι οι ιπ ιο

ᾶο ιιπροιιπι αριι:ιιιοιιοιπ οιιιιιιι. _Ροπιιιιιιι. να

ιιιιιπ πι ιπιοιιο&ιι.ιιιι ιπιπΒο οπιιιιιιιποοι.διοιι.ιπι,

οι: ιιιιοιιιιπ να! ιπωωπιποιιπι, νι Πι ποοιι, νοι οι:

Η:ιιιιιι, νι ιπ Πιο πιοτειιιι. Ατιπιειιο&ιιιιιιι_ιω:π

επ ποπ ιιιιιιοιιιΙιτει 8: ιπ οιιιιιιιιο,Γιιι ιοιπιπιιιτι δι

ιιιιιτέιο οιιριεΠιοιι€ οιιιοάι,ι:ιιιιιι πι ιπιιιπο,ιπιροι

τιιτ: οιΒο. Μπιοι πι Αιι&ιιι.8τ ω), νοιιιιιπι πι

οιιοιιιιιπιοιιο&ιιΔιιι ιιιιιιιιιτιιιιιο: οι·ππιε πο: ιἱι πει·

οιιιιιοιποιιιιιιι οικω , οιιιιιι τα πιππιιιιιιαιιο ;οιιιιι

ιιιιιιιοπι ιπιιιιιδιιιε ιιιιιοι ιοιριιι πισιιιιιιιιιιε, οικω

μι· πωπω αριιιιιοπεω ιοί.- “ _ τ_

. Βιιιιιιιιιι ροιιιι, πιω ριιπειριιιιιιι οι ιιιι όπο

ιιιιι ιιιιροιιοι νιιιιιιω, ιιιιιιοιιεωιιο κι ιιιοεπιοιιι,

επ αριιιιιιοπιιιιι πιει-πει πιιιπ ι:ιιριεΠιο οιυιοθι επ

ιιιιιιι ποιοιιιιιιιιιι νοιιιιιπι ιιιιιοπι ριιπειριιιιιιε δε.

πιω” νιιιιιιιιι ιιΓΡειΐιιιπι Διὶ ιιιιτιιττω. Ηοε ιιιιποπ

ποπ οιιιιππτε,ιιιι:οι:ιιω 8. ιιι.ιιπο Βιι·ι.4.ιοπ.€ιπ.

πο. ο.ιιιι.2.ιιιιι. ναιΒιιω ριιικιπιιιιιιι ιιιιιιοιιιιιι:

οιΡιοιιιοπειιι οπο. Κιιιιο: Μπι πωπω νοοειιο

οι ιιοπιιπιιω ιιιιιιιιο; ιτε ιιιεπισιο:ιοπιιιπι σε παπι

ιιι πι ριιπειριιιιιιοιοιππιπι επι ίιΒιιιιιι:ιιπι:ι.ιω πιπ

ιιιιιιιιιιιοιιοω ιοοιιιιπιιι; πιιιιιιι πιο ριιπι:ιριιιιιιιι

ιιιιιιιοπιιωιριιιιι επι ιιια:ιιιιιιι: ιιιι 8ι νει ιιιιιιι ιπ

ι:ιοιιιιιω, πι! ποσό ρα ιιπιιιοΒιοπι πι! ειρπιιιπι ιιιιπι

πω τα Με ποιπι:π Ι)οιόπιπ , ριιιιειοπιιιιι ιπιιιιι.ιιιιπι

νιιιιιιιι πι! ιιοποιιιπιισω ιπιιπιιοιιιιιιοποιιι Ντιπ ω:

ιιιιειιιιι, ιιιιιιιιι πιο ριιπι:ιιιιιΙιιοι ιεΙιιιιοποιιι @Με

πο ιιιοεπιοιι:ι. (πωπω ιιιιιιιιιιιο οιιισόιι , ιιιιπιπ

νοιιιο ιποιι πιο οιιπειριιιιιοι ιπιιιοιιιιιιιι ,ποπ άι

ι:ιιρι·ιιιιο οιιιι&ι πιω , Μ ιιιι;ιοιιιι ι σπιτι πιο

οποιοιιιο ποπιιιιι ιοειιπόπιιθ οι ιιιιιτοιιιιιιιοιι οτι

πιω ποπ :ιιιιιιιιιε Ρπιοιοιοιπο πιο νιιιιο ριιιππιιο

ιπιοπιιιι ιπιιπιιΕίιιιιε ιι:ιρείι, οι οπιπιπ ) ιιιι2 ιιιιιιιιι

ιΠΕπιιιιιιιιι ωιιιωωιπ ππωωιι πιο δι οοιιιμ

ιιιιοπιιι οιιιιιιιιιι, ντιιιιιιιιιιοι επιιιιιι`εεοι Με ποπ

τοπια: ιτε ι:πριοιιιο οοιιι&ι, ιιιιοι ιιιιιιιιριιιιιι:ι ιω

οοιιιιιιιι ιπ νειιιο ιιιιιι:ιιιο,8ι ποπ:Η ειιΡιοιιιο ων

ιιᾶι (Με ,Γιά ιιιιιιιιιι. Όιι:ει. πω” ιωροιιιιι

ιιιοριιι:ιιιιέ Ροιιοπιιέ ; Για! Νέα ιιιιιιειρέιιιει πιω

πιιωιιιιι , πό ιιιιιοιι.ιιιι: οιΒο «πι. νοιιιίιιιιι·

ποια: ιοΓροιίιιι ιοιιιιιιιιιι ώριοπι€ ιι:ιιιιιοιιι.ι πι;

ιιιιιιιιᾶιιιιιιι ιιιιιιιιΙπιιο ΡΜ ιπιοιιιᾶιιιιἱιιιιιιιει

ριιιίιε ιιιιροιιιι ιιιι)ιπέιιι ιιιι ιιιιοπιιπιι.ο. Βο ιιιοιιο

πιο ιποιιιιιιι ι: ικάιι επι ιιιι:ι:πι6,ιιιιο Μια οι!

πειιιιιιιιτιω::ιιάιιιιιπιπιιπι:ιραΙιιιι ιαιροιιιι πεπι

ιιοπιιιιι οι! Βιιιιιιιπιοιιι , πιιπιιι ιιπειρπιιιιιι πιιτιιι

πω: τιμ οι γοιΒιιπι ιιιιπειιιιιιιιζ ιπιιιοιιιιιιιτ ιππι

ιι0Μιιιω ιιινιιιιωι, ωιπιιιιιι·ιποιριιιιιοι έκριοιιιος ο _

παπι πιιιωιι._ ῇ. νιιιιιιιιι οι! ιιοωοπ οοιιοποι Γιά δ*

ριιιοιιιιίριιποιοπιιιιι πι πωπω ιιέπιιιοιιι ιιιιαιιοϋ

πω, πιιιιπε οιιποιοπιιιοι ιιπιιιιιιιιι ποπ ιιιιιιι ίου _

ιιιιιιιοι, Ειπε ιι1.ιιι:ιι:ιιιιοιιωΡοιτπτι οδιοιιο,νοι· Κ "ι

ιιιιω ιιιιι5οιιιιιε ρισμιωιπω πιιιοπ:ιιοιιι, ω ποπ Φ'

πιο; 'Μπι. πε ριοριζοιπι6 πιιιοιιιτιιιιι. Εοδοπι ιπο- .ι · `

ότι ιιι1πιι.ιοιιιι. νοιιιιιιιι ιωροιιιιι @οι ιοιρο- ΜΙ ιι"Μι

(ιο πι οιιιιιιιιιιπι ιιιιιιιιοποπι ιπιειιι-ᾶιιιιΕ ο ποπ τω»

πιώ ΩιμοιιιιοιραΙιιοι, π: πιω ιιιιι·πιΕπιιιιοποπι ω -

οιιιοδιι, Λο “Με ιιιιιιοιι παπι πιιιιιιιιι οιιιιιιοιιιι πι. ο .ι

πιτ νοιΒιιω, ποσά τηιιιι:ιιιιιοπ Μι Μπι. να» ι ·

ιιιιπι οιιιπι ειριιπιε ι:ιιι:ιι πιιιιιιιοιι.ιτιοιιοπι πωεειι, ·

οποιο αριιι:ιιιι ποποιοιιΡιιιοι. Ειιιιιιι πο ιιοπιι

πο επιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι-ιιτπιιιπτ οι! Πιιιιππ ι πωπω

ιιιιιιιιιπιι ΥιιιΒιιιιι μιιπιριιιιιι ιωποι:ιιιι ιιιππιιο

ιιιιτιοπιιιι οιιιιώ; πιω πωπω τα Ριιιιιιικιιιιιιιιιι

Ροπωω, ιιιι ιππιπιιιιιι πι! Βιιιιπιι Ρπωμιιιιι πει

ιιιιιοπιιιι πωπω οιιιι:οιιιππιιιιιιίιιιτιοπεω. .ω 3.

ι:οποοιι, ιιιιπ οι οι: ροιιἶιπθ. ιιεπιιισιιιπ πι οιιριιι:ιιο

ιιοιιιιπε ιιιιιιοιιο; πτ8ιπιπ οι: ιιέπιππιιι πι ιιιιΡιπ

οπο ποωιπι: νωιιπιπιπππιπι ιοιιιιοπιιιι _ -

Μαι ι. απ: Ρπιει ω Ριιιο κι ιιιιιιπιε πιω Π· 7
οιιδ ιοιιιιιτιιι. ΕΠ ι:οπιιπ ΙΜΣ ιιιπ.6ιι.ιιι.π. πρι.. (Μια ι

πιιιιιτπι Δ, οιιιιιο; ιιοιιοπαε ιπ ι)ιιιιπιι ιοιιιιι ιιιπι πι

πω, πιω ιιιιτι Γε πιιιιιιὸ. Ειιπιιιιιιι Ριοιιιιο ιοιιπι

:Η πωπω· ιπιιπιιιιι.ιιε 6 πιω νει πω: αι πιω Ριι6

τοι οι πιο ίι:ιριιιιιι μοριιε ωπιιιιπϋπι. 2·22Μι';ξει

«Η τι γ

Επι: ιιιιιπιιιιιιιιι ; πι ιιοιιιιπιιι τω ποπ . πι· Μ, ,,,."ιβ

ιιιιι,ιιιιπ πι: ιιΙιιιι ποιοι: ιοιιιι ΡΔιοι Γιιι πωπω

ι:οπιιιιιιιιιαιι. ιιιιιι πι πιω ποιιιι5 δριιιιιιι δ. ποι

ιιιιιι ; τσιπ πιω ιιοΠιι οιιο ι:οιππιιιπιεπιιο ιιι πω.

πι: , πιιι [κι ιειιιοιιι ριοιιιι&ιοπιω ι 86 πι" ιιιιιιι

Μπι εοιπιπιιπιιιιι Ριιιιι ιιιι πιριππ_ιιιι ι:ιιιιπιιι:

Ποιο ποπ Ροιιιιιιιοτι ιιιιιιιιιι 8Ριιιιιιι Μπιιιιωπ

νοιμπτειο οοιιιιιιιιιιιοιτ πι τσιπ Ριιτιι: ποιιιιπιπ δι μ”, δ*

τω οι Ραιιιειςι1ιπτειιιιιι παπι ιιοιιιιιιπι Ριιιι:ι·8ι πω”. ε” -

Πο: ποπ ι:όπιιιπιειιι Επι· ι&ιιιιι ιιιιοιιιάιιι, τω νο5

ιιιιιιιιιι, ποπ πωπω πιο 8ι ?Μπι πι! διιιιιιιιω

δ. ιιιοριιιι ιοιιιιιιιιιιι:ι ιοιιιιιιο ιοιπιιιιιιοι τα πάω

ιιιιοιιιόιιιι. οπο Ιοοιιοπι ιιιριιι ωιιιιιιιιιιιιι πιιι:ιιοπ- _

τι Ριιιοι ιιιιι€Ή τοι ιιιιειι ιοιιιιθ ιοπιιοιι:ιιιι·, νει κι π

ιοιιιιοιιιιιι διιιιιιιιι δ. νει ιιιι ιριι:(ιοπιιιιπιιιοπιπι ξ27ρ

πο ιοειιιιοπε πι! ιπιι·ι)αι πω" ?καιω ω πιω '

πιω θ. ριοριιιΕ ποπ Μπι οιιιιι ιΙΙι ιιιι ποιιιιιι ποπ ο

οοιιιιιιιιιιιαι π" πω» ιιιιιιιι&ιιι ι ποιοι ιιιιιιιιιιι -

επ ιοιιιιιι(1ιιοιι παμπ: πι πι ιιιιιιιοπιιαιιιηρπιοι: 67,

πιο Μαι ποπ ριοιιιιι:ιι Υπ ιιιιι,νι ιποο πιΡιππ Μ' '

οοειιοιοιτ ._ οι παπι πωπω πω ιιιιιιιιιιιιοτ Γιά

[μπαι ιο πιω ιιιιιιιιιιιιιοτ πιιιιιι, οποιοι: πιω.

ΙΒιιιιι οιιιι Ριιιι`ι Με Ριιιο ιιιριιθ ιοιιιιιιιιικόιιιιι-ι

πιοιιπιιο Με ρειιοἔιιιιιι ποιιιιιιπι Επι επ οιιιπιιιι

ιοι:ιιιΓο πιο· ιιοιιοιιιιιιι ιπιοιιι·έιιο ?ειπε , νι «επι

@πιο οόιπιιιιιι:ιιπέ8ι πιππιιι:ιιιιπε ?ιιιο:οιι πιο

ιιιπιιω πω ιιιιιιιιιιι ιππιιωιιο ποιιοιι4ιι5Ριιιι,ιιιιτ

_ ιι:

Ηπα πιθ»

πιω ιιόπιιιπιοιιιιι ιιιιο;ιωπ ιιιιιιι Ιπιπ.ι ο ΟιιιιιιΔ

488 Μπι , .ι Ραπ :πιο πιιιΔ_Μπω, Ροιιοιιι πιο

ιοιιιιιιιι επ πιω Ρπω,ωιιι ιιιιιιιεπι πι Μι: Μπι

Εκ πιο τοπιιιιι ι. ποπ ιιιο‹ιο ιι:ιιιιοι ιιιιιιπΒιιι . _ιι

ρειΓοιιιιιι ιοπιιειιιοπι πι» πιιιιιιπιο, Τα! ιιιιιιω ιοιΕπ- “ω”, ιι ,

ιυιιιιιιυπι `20·
ιιοποπι πο επιιιιιι0πι. Νπιιι ιοςιιιιο πι πω πωιιπ ι Ε.,
Ριιιιιε , ιοιπιιπιιιιι ιοι:ιιιοπο ιιιοεπιιι:' ιιιιιιιτιο πιο[Μ .

άι οιιιιιιιιι ιιοιιιιο. εδωιιιιιι:ιιιιι ?πιο , ιιιιπιιπιιιπ ιε-_ _

ιιιιιοπο καιω πω. .ςΞοπιιιιτ ι.. Ρατισῖ ι:οιιπιι: ν". "ι

ιιιιιπ,νι ωπιιπππιππ ποπ παπι Ριιιο: ποιό ποπ

Ριοιιιιιιιιικι οι ποιιιιᾶ,ιιιιιιιιιιιιιι,νι ιπ το ιιάιι_ιρΓε

ι:οΕποιιιιι>ιιιιοιι ιππιιι ιιιιιιιιιι ιι:ιοΒο.ι, πι οι: ποτιιιιι

ποι:ιιιι.Ιι , νι πι :ο Ε·'ιιιιιιοοεποΓειι ιιιιιιιιιιιιιι Ρατοι
° ο 8 ι ο Μ!



Βιιτα_

ἀ·Ρα`·

δ!!

Με το8ιιοΐι:τοιιτι :1οιιιοιιιο"Μηιροδτ'ιιι1ι οσα::
Βιβιωι ιιιβ κι* αδ.- τ ο _ _ η έ

° Π ι σέ ε; Μο: :Μι ωιιιιιιιιιιι νωιιιο;ωι

αιμω._ $ριιιιιιιιι$ιιο&ιιιιι ο: :οτειιι Τι·ιιιιτιι:6ιιη

8. ι_ῇιιι·τ.ῇπ.ῇ4:. Μάι. ιι‹Ι_ῇ. οι απο εο («κι

οιτιιιτέΐδοοιοει; Νέο ιι0ιιιοιιισι ιοτιιιι:ιιτ ει! Ή·

"Ντιπ @οι ιττιδ*ιιιτιο ΐοιΡωσι, ια δΡιτιτυτι: ιιιτιθ:ιιπι

ο ω τοττιιι"Ρτιτιιτιι:τιιιέ Μπι ιοιιιι ει: όιΕΕτοιιιιιτ

Μάιο. ΙΧοιβιο. ΜΒ. τοιίιεςιιειιτ. :μια άτα:: Ρι·;ιέ:τι·

ο :ϊΓρεέτοιτι'ατι πάπια: οι·οοιιθειι:ο_; ιιιιΡοττιτ α·

@στο ιε[ρτθιοπι ω π:: -νοι·ιιο Μάι; : 2οιιιιι πιο

ρι-ιιιει τοίβ:&ιιπιρο ντ:τοιιιιι μο:Μ&ιιιι . ιτιιροι·»

οι: ιιρικπε ιοΐρ:&ιιιιι ιο:ιιιιιΕίιιιιι:ιε οι ωω_ω

Ετ ιιιιιιιί::αιτιο; πι: Ριι:οι·_ ριοάικοιιιιο:ποιο

β ιιοιι ιιιιιιιιι Μάτι;πιω δ: τοιιω ΤόπιωΦωι (αι

"Μι επιιιιιι· οιιιιιτι ροιιιιιιιιι ; ετιςμ:ιτ Μοτο

ιιοιι Ιοειιιι:οι·, :μι ιιι που Το ιιιιιι·ιιϊοιιιτ,τιτιιι ιιιιιιι

ω. οοιι·6ιιιι. ιιι τι ιιιιιιιι τω" δ: Μοτό υιωιιιιω

:τι ιιι:ι;ι _ δω: ιιιαπ8ι ΙσιμιιιΒιιιιιιιιιιι :κι απο θέ

κατ:: ι)ιιιιιιιιττι ει! οι:τιιι :πατα Ρτοτιιιᾶιοιιοτο κτ·

πιο, ιο:ιιιιιιιτού :ιό κι Με: :·1:τοι·ιιο ντι*Βο ιιιιιιιι:5

ο

Δ υέςιιιι_~)ζ=Χ ω, Β: Μιι.ι έ52ιι Η:

“απο Μισο” Μ:: @ταιρι 8: Με: Γιιιιιιι:ιιιιι

ιπειιιιιιιωι , γ: πω:: Επι: Μ”. το. [σδ.4ιΜΜΒ.

ό· ἀιῇ.6ο-βᾶ.ὅ;_πιιϋἱδ.ιιιιὸο ὶ2ιτ:ΙΙὶ_ςτ·πε ι·ιιιοπιιιιιε

ΐοιιιτιι ἰτιιροττα: τοῆιτᾶιιιιι-ἱιιτοιιιεοιιτἱε ειδ ΜΜΜ

Βιιιιι , ιιιιΠο :οιιιιοιιιιο τοι·ιοι:ιο ωιιοΜιε εοπω

.πώ :στα κιμαιιιι6- οιιιτᾶι :Ναι οοιιιιοτιι: νο:

:ωιωωιιιιιιιι ιοΤιτιο:ιτε μοιωω, ιιΜιιιιιιωο,

ιιιιιιω δ: ριοιιιιαιιιιι διροτι.οιιθ , οιιαι:·ο ιιισειιιιτι-

τοιιιιοιζιΒιι:, στι :ιο ιιΙὶηιιἄ_Διιἱι`. Ζ οι νοι°δ°ἱιι Μι και

Μια· ιιιιοοιι·ιιιιροττιτ Μια: ιιι , :Μο :τι ντι

οπι ιι ιοτιιιἔ`ιιτιἐοῖοιτιϊιιτιι,τιι°ιιι ω Ρθιιοτιδ ιιιιςιιιιπι

ιοτιιτιο·οιι·ι8ιτιιτζ · Ήτι·ιϊμςιιιι , Με: :νιιιιι οι·

Μαι” ιιιι:ιο: ιιιιιιιι 35 Ητιοτιοι ιιιιιόάοτιμ.ιτσέ. ιι

τοκοι :ιιιιι) ιει·ιιιι6Μτιιι ωιτιιιιιι ρι·οτιος&ιιιιι ι ει

τοι·Διιι', ω ιειιιιιιιιιιι·ιιΔ μοιΙοιιιω . απ ωριι1.ιιι. '

' τι: Υει·ι:ο ιιιιοι:Ήτδτιιτ ιιΕπιτιι ποιο ιοοιιέ:ιε. ν".

οι εωτιωιιιιιι Ρεωιισιιι ιιιοιιιοΙι: Με: ΜΜΜ:

ιιιιιιιυιιιιιιιι, ιι°ιειιιιιι ντι-ιι ιιιωι:πιιι:ιτιοςυεω

τω, ειιτΕι·τιιιι Ρ6:Ροιις μιεςερπιιιιεωιιιιΜτιωιιω

ιιιισειιιο Βάια:: Μ οτ τεἴβεᾶιιε ιρ1Βι νοτια-τα

ι·ιοιιδιιΕιιτιιοε ι·οΓρι€&ιιτ μότο!! Μιά οο0:ιροτει·ο, ιιι·°

σ·Μακ: @βιά

€6ιπτΩ πιο @τι Πιιιιιιιιιιι :κι οπο: οκτώ Μαιο ιῖἔοΗΡιι:ὐι_::ἴΡτᾶιιΓοιιιιι ιιιιι;.·ιιιιι Ποστ @οι Ρα· Μπι! μ

δτιοιι'οιιι πιω :ιττοιιιι ,ιο:πιιιιιι:ιιιιιό «έξ :Μουτ Ε :οι πιστιιιιιιιο νοιΒο'ἑ Κ ριὁᾶιιᾶο ε6Πιιιιιιαι: :ιο

ρα ιο6ιιτισιι:οι απο ιιιιιιιιίι·ίιιιτ. ιιιιιιω τοιι7·ι ιιιιιιιιι ω; Ριιιο: ιτε τιω:Ριιιιιοιε :πιο Γ: ιιιιιιιίε

Μ: Ρ|Σι!»ι. Π48. 1β,τιιιι::ιο, (ΜΜιβυπ :δι Η:Βιιι. 'ιτιι:;ιιὰ:οῆ;·εἀἴοιιιΔι ?ιιιιιιιίι ριορι·ιθΙοοιιιτιι:.

1.- ΜιεΙιιριιιιι Μπ'Ι:ιβμαισάι: :Επι τω: Ιοιμάκι Η» Πριιιι:ιτιιτ μ· τάο·ιιοι, Βἱά , ω Βιιιιιιο τιιιιιΓ.

»Μωαβ Μι ιιιιΙθωιωτι:ειωιοπιοι! τα Δια” ' καιω 5:ι_ιι·ιι ροποοιιιιιιτιτοι· , νιιο τιιοτιο ρ:ογιιὲ,

τυριά γιοι ω ρειίοιι.ιι_, ω :μια ειιι·ιΒιτιιι· Ιοειιτιο. Α ::μιο Ρ:ᾶο Γιιιιιιτιι: ιιοιιοιιιιιι:τι·, δι οι ριορ:ιιιιιι

ΡΓΟΡίξτ Μις έτειι ιιπωωιιιι μπώ Ρει:οτ Ριοάιιι:οιι- Μι τ Μια ιμιερωτικιι :!ιτι:ιιτι :και :Ματ οιο

- ότι Υ ι :ιι Η ιοί-αι:: οτ ::!Ιιοιιιε μάσα” ,;ιω δ: όικι:ιιι· ιι&ιοιιο α @οι Ύοτοι, οιιστοιι·ριοριιιι Χ

“ ποια @Ιτέας Βου ιιο::Ω ειιιτοιιι δυαισί ιι: ιιιᾶι6ε Βου: :πιώ στιδιωα·ιιιει γωιιιιιι οι: τι

“ώτιτ:έ; φαι έτη». ιιιιροι:ιι :οἶρτᾶιιιϊι Ξ ΙΙΚΙΜΟ; ι:: Μο: Ηιιιιιιιςιων: ν6Η:ιιιιιι :τρικ σαι

Πε, φαι νει·Βιιω ΡτοιιιτιιιπιιιΒετ αει οιι- ἐ ἴτι ωιαιω._ι. Μαιο ιιιιιιιιι @μια :μὲ καιω: «ο

: τοιτιιτώιοιιι:δι& ὸ0τἰτιοτιἱτ σιιιιιιιιωμιΓοιιιι φη

ό ν Μιά: 8ιιιιιι τέτιΓτι:ιιι «Μισο, ιιιιὸ δ: ετοιιιιιι·ιιι οπιιι:8

δικο τι οιιιιιιιι όο8ιιιιι; Εισαι! πιο ω» Ρ:'8τοτ ιιιικιιτισ. .ιι.ιιίΐτιιτιιιιιττ Γιιιιιρτιιιιι ιτιοιιι :εμ

τ:ῷεᾶιιιιι έι.ιιιοιΒιιιτι οι·οιιι:τιιιμ ιιιηιο:τοτ τσι-Ρο· το Υόιιιτιι:ορτοίτιιτιτ'ιι οι οιιιιιτι Ροι·ιοιιιι8τ στοι

@ο ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι-ιιιιι , :οι Η: ιιιιιτιιιζιτ:τιο, απο ντι» τοριρίτο:ι.τι:ιιιι ιὲιτιιι οιιιιιτ:τ οπο”

δ: ιιοιι :1ιιώιιιτ Ριιτωιι οιιιιιιι·ιιιιιιιιι ρε:Γο:ιε Γο 62:ι·αι:οι·2 άιέτισιτισϊςιιο πω: Γοτιιιιόει με: οι ου..

ιΡιιι:ιι ωιιιιι€:τω ; οιιιιι ιτοσιτηιιιιατ τωιιιωτι μια:: ιιιιιιηιιισιιωσ οοτιοτιιιιΜι·, τι:: νο:Βιιτο

:ιοιιτιιι ιιοιιτιιι: Ρό:Γοιιώ ιοιιιιι:ιι:ιι ιιιι:!ιαιτι , ποπ ιοοιιτιοιιο μοιιιιιιιιιι :Πιο ιιιο:ιο θτοΒιοάιιιιι το;;

οιιαιιιιι ρειιιιιιι ωιιιιιιι οιι$ ιοτιιιιροτείτ , διά ιιιτιοιι6 τη!τέιΐοιιιτ ο. ΡΜ: Μπι ιδιίιτο άι: νει·

:οποιοι Με , οσο Π! :κι πιέιιιιιιέπι ιιοτιτιαιιι απο: Μια: Βιι:ιι:,:: ΒΙΜ:ιιι, Μι Μαιο νι ιΜΗ:οιιιιι που

τ.ιιιιιιιτ:ο.η ο: ΠΠ τοιι,ωι ιι6:ιιιιιι ιιοιἱτια νι @Με ιιιιιιιιι Μπι ιίβειτο, ν: δ ριιιιοιριο «Μαι 'πάτε

οι·ιΒιιιιε τονιιιιιιιιιιέ:ιτιιιέ Με ειιιτοιιι ει: Μι” Ντεκ, τέτιττ:ι Π$‹! "πιο «κι εριιιιιι :Ριι:ι*ειιι, Θ: οιιιο&ιιιιι
ο ο :ιιΡΜΤιιω ;ότ Γ:ΙΡίο ιιι:ιιιιίθιι:ιιτιιιιι. '8: Μο: ΗΜ. ο _ ο ' _

- Ρτο ιιιιιιοι·ι: ιιιμιιςιι. τιιιιιιιΒιιιιια:: οιιιτιιοι ιη - Οοπίτοιι€ι:ιττιι·ιιιιΠειι: πω: ναιιιιιιι τω:: [ε.

Βιιιιιιιι: ιιιτοΙΙι20€, Μαι, Μια , ΜΜΜ”. Μα!- Δω αίσιο @Πιτ νειιιιιιιι ::Εοει:ιιιιι:ιιιιι. Νοε:ι:ιτ [Μωβ

1ζικια,ιιιηιοιτ:ιτ τωωιι τοιμάιιιιιι ι ·ιαΙιι€οιιιιι ω ιιι-° Δω». ι.ρ.ιμ. 62. Με.ι.Μωι ιιιι:1ιοπιιιιωι,ιιι?ι.4ψη.

_1οιιωτιιιι, :μι κι Πιιιιιιιε ιι ιιιιιιιτι·ι :ιιτιοιιιι: απο ρ.:..ιι::.ι.4.Ι.ρεπι:Ιτ.. ΚιτΜα_:τ.2.φ.3 ιω.3.ιιιιι @μ

ιιιΒιιιιιιιιιιιτοιιιΒειιε , :πιο ιιι:οιιιΒοιιόι, 8: ιιιιιιιι 6ο. μι; [Με. (Σιιοιυιιι ίιιικιειιι. σεβ, :στη ειιι:ιιοιιι:οι

ιζ5.ιιιιι Πιο: «Μι ;νιιόεεοι1ιρ:τιτοιτιπιοιιε ιιοι·ίο- Μεσοι:: οι ΜιποΙσε.οφ3Μνοι : ΜΜΜ τ ι:ιςιιιτ, μ.

ιιιεεειμειι οιιοιιιιιιοιιιηιιτ σιιιοέτοιιιιιιιι Νοιιισσ:: επική” Μ”, 0ιητιιή:ΗΜ ρωεωιρ ΜΜΜ :των

ιωμιιιιι Η.›ιιιιιι ω: οἄιιιιι ιι.·οάτιοοιιτιε κι :ΜΜΜ πιο:: "ΒΜΒ :β 0ΐπ:[Μι!Ι:Μο, [ΜρΥΜεΙριτ!ι: φταιω· _

Τσάι :Μο Βετο: 8Ρωωι8. ιιι:ιιιιτ έΒουκΜΜ. ιιοτι Κω”

ο 46ο

δικιά. Ε.

    

μέ: ο ' `

"τῶι ιερωΓιιιιιηιιιι: οπι :εῆιεὰιιη :πιο ιι: :αιι

ω: έδιβιιοιοικι:ιε ω οοΒιιιιιιιιι, ροιιιιιιι°ι ιο οι·

Π· ·

0"Μ.:.ι -

ε.. '

ΪΜ.·Β4:υ:.

Χ

· ιι

Ρυσίασπα

άτυπο , :μι ω: τ ,οι που οοιιιρ::ιτι ΜΒ :Με

 

[Έδικτο.

Μισο.» ιιι ωιιιιιι ει! :εικοσι τειιιιιιιιι ιιιερωμιο

τιιι::ιιιι: ιιι&ιιι6:ιιιιιι. Μαι: οιιιιι ιρΓο τειΡ0ᾶ£ι κι·

ιι ω! ΜΜΜ ριοοιι&ιιιιι. ιιιιροτιο: τοΓροέιιιιιι το

τἱοτιἰε ισ οικω ναιΒο:ιιέι:ι δ: ΠΒιιιιιτπ::ιι :Με

:κι Μι Ρειιτι μοριιο οοιι·ιρειιιτ, :μια ίσιο: 'Μάι

:ικα νοιοιιπ1,οοοιιι: ιιιτ:τιιιιιι::: ιο ιριιιιιι,8: τι:: οπι ;

τι:: ν:ι!ιο Πεωιιοι:ιιι οι ει:ρτεΙΤ;ιε; κι :τι ιιιιιιιι.

οσοι :αφτο τοἴιιεᾶιιιιι ω οΒιθάει οι ο Αμα

βιο, ιιιιιιιι Ρωτώ ωι;ιικι μ. ίσο:: @πιει Ωω@ΗΡ

ΗΒΗ ΡΕιίοιια ι·οτιοτιο οοΒτιι`:ιοιιι: «Βειιιιιι Δια: Μ·

Ριδιιιιιι ιοτιοιιιε ει! οικω ιιοιΒο :ὲιιιΐἱ°ειι:ὰτιι:ι::ι

οιιοιίο:: ροτιο:ι.ι ιτι οιιιιτιο [ἔσω πιω ι ιΡΩιιιι :ιι

τι: , οι οιιιιιιιι νοτοοριριέπειτ μ νιιοο8ι ιτει:ει πι!»

ιιιιιιι8τ οιιπιιιι :σου Διιιι:ετ Μια το Μι, ν: νοτ

6ο Μιιιιιιιι ε: ΜΜΜ Διοτι: ε: ειι·ιιιιιι Γοτιδιιε μι:

ιι::::1:ιοΐοιιινττοο , δι ιειιιιιι.ι οποια εκει; ΕΚ

@με Βοιωτια πιιιιι ριιοΒιιΒιιιοι· οι!. Μοιισοτ τ.

:κι Μι: ιι:ιιιτιι, ωϊι:ιι:ιτιιιι , οπι; νει-Μπι .ωΡιι

:πιο ιιιιΡοιιιι τοιβτᾶοιὴ, δ: ιιώιοτιιο.ο σιι::ιιτοοι, ε: 'κ, ”,ωἱΜ

τιτιοτιιε Πω:

ιιιιιιιιι τιο:ιιιιιι οτειιτυιά5 κι ω: Ρι1ιιιιιικιιιι να·

Βιιιιι :ι·τατιιτιΕ 5 :Μι ιιωι ποιού: ιιι ΡτοεοΠιοι·ιε @ο

:Με 8. ιτι::ιιι:ια:ιιτ τοΐρο&ιιε ω ο:οιιτιιι·ι5, τιιιιιπι ιο

ριοτειΕδιιτι καιω. Αιδιωιιιι:8.Τιι.ιψφΜ αυτ;" ·ιφ:Μι

κι! νιτ.τ&·.@,4. 1ιτζικτι.ιι·τό·.ιά ο.ϋ,4 ίύΙΙΙ.8εΗ.ΠΡ,ι3.

ΜηιιιΜ9. Νιιιιμι. ιιιιω.ιι.ι.ιΜ.η.ρ.ιιι:ι.ι.

Η: ιιφ.μ.ιιιι :6ιι€ωι: απο :Πει μι: ν::Βιιιιι

τ:ιτιιτοΗτιιτιιτο:ιιιιΒιι:ιιιΕ,πω! ριιι·τιάμτιιιο Τοπ::

1.ρ.ι,.27.4.τ.,ίρ.β.:2ιτ. ;.ρωιβ γ. 9ωἔ.ιιΙ .14.3.τι μι.

η. των.2. ο. έ: Τιι.:.9.ιηια οπι οι 5 οτιι:ιοοι:ιιι

ιιιιτ1ιιττιτ τιιιιι ιιιιιιιιιωιω οτειΔιιιιτι: ρ: :"ιτΕπ:ΜΜ

Μι :οτιιιιιιε:ιυἔ, οσο ριωειριιιιιι δ: 2.6. :Διιιιειιι

Ιοε:ιτιοιιέώΓοιιιιιΞ ωιιιιιιιι, ποιο; ναι ιιιιιιτιιτιοιιο,

Μ.

. Ήδη· 4,

Ρ'αι·Ηΐ πιο.



Ρ"

| αρα Χ ::νιμ Ι): Ριγ2ιω1ι·ιο. ιδιάπ0 1. 5;; ω

ι·ιι:ιοιιιι οι!Μ” οιοο Με: νιώσω οι:ιιιιιιιιι·ιιιιι ::ιιοιιιι - ιιιιι:οιιΒιιι ρο:οιιιιιιι·ιΐ ::ιιιιιιιιοιι:ιιι οι

ιιιοιιιοιι ροιιιτιοι:ιιΜιιιιιι ιιιιο:ι·ιιι ι·εΐρ:&ιιιιι , ν: σοοιιιιιοιιιι. Πι οιιιιιιιι οιιιιιιιιιιηι:ο οιιιοιιιιιι::

ιιοικιιιτ ΜηΥιο : :κι Μεσοι μπαι , «Μισο ιιιιιιιιοιιι.ιιιιιι 'Πισω άιοι:ο:ιο οι Βοοιοοιι:ιι::, δ::

Ροιιοι·ιοκιω α. ιιοιε.ριοροιιιιο Φακοι πω” ιιιιιιιιιο ιιιο:οιι:ιι-:έι ιιιιιι:ιιι:ιιιιο. ει ιιιιτειιι Ιοοιιιιο ·
ιι·ιιιιιιιιιιιιιιι, ιιοιι ριιιιι ιιιιροιιιι:ζ οιιιιιιιιιώσι Μια οι 13ο! πιο” Βιιιιιιι ιιιτοΙΙοᾶιιι , οιιιι::ιιιιι μι· «και. Ο

,παοκ 67ΜΜΜΗΟΜ Ειοιιιιιι ιιοιι ιιιιο ιιισιισ Βειιι ιιιιιιι Βιιιιιιιιι οιιιιιιι:οι :ο ιιιιιιιί0ι.ιιιιάιιιιι-Γ:οιιιιιιι ι

οι νειιιιιιιιοιΦιιτιιι·ιι:ιιιιι,οιιιιιιι-οφιιιιιιιιοο οι ::- ι::ειιιιιο. ΕΠ: νειιιΝιιιιιιιτιο;πάιιι ιιιιειιωιω "ω,

_ οιιιοΒιι:ιιιιιιο αΕπιιιιιι οι ινα: ιιθ ιι:ορ:ιο μωρα ουσ €ωιιιιιιωι ροι·ειριιιοοιιιιοιιΕΊ)ει μα· εε:ε:ιιι.ιιη

66ο; ιιι·Βο 82 πο. Ποιιιιι::τιιιιε ει!! ριοοιια Ιοειιιιο, ιδιιι“Ηιιιι ιιιι ιιιΓ:Μιί. Πιοιι.ιιι ειιιιιι Βοιιιιοοιιι :κι

δ: Ξ Ριιιιιιιιιι πιιιριιιιι , Βιιιιιιαβ ΙΜιδιάΜ ειφ:σ¦ιἱιιιιιιι, ι::ειι:ιι:ιιι ιιιιοιιιι οπιιοιιιιι,ίω ιιιιιιιοριιἐ οίκο Με λ

ό· ορόι·ιιιιιιιιιι :Μιιιιι·Διιιιιι, Μισό- ιιΡιΜπιιιΗΤΗοω- πουω ριοριιιιι ιιιιιιτιοιιιιιιιριαι. Αι! ιιιΒ. ρ:ιι1ιο οΕπι: ειιιο 88880! Πιιιιιιψ7ι·ιδιιιιι επιιιιπιιιιι, παπι Χοιρ. νιιιιιιιοι ίιιιιιιι ΡειΓιιιιιιιπο,νι οοιιιι: ιιιιιιεκ #%ιέϋ

οιιο:ι πι: ιιιιιιιιμιωει Μ:: ιιιι:ιτ ιιιιιιιἱι:ι:ὲι ΕΜΗ Δημ. @ο ιιισιοιγ:8.ο.ιι.ιιιι οι: άιβιιιι:.Νει: οι οπο:: κ, "

@ο ιιιτιοιιο, ιιιιιο:ιτ ϋΜιε"ΜΜ 8 ιιιιιιι δ. πω:πω» “Μι :ισ αιιιο:ε; ιιιι:·:ιι.-α νι ιιοιιιιιιιι ιιοιι ιιιιροιιι:

_> 1, ιιιοι:ιι:ιιι1ι0ϋ'ὶἱ0#ιι8Βι ?ΜΒ «πιο. πω”Το. ιιιιιι&ιιιιι νοιιιιιταιδιιιίοι·ιιιιιικιιι, ιείροιιιι::οι ιο

_ιι<ιἰ .ιιιωιι,ίιιιι οιιιιιιι ι:ιοιι:ιι:ιιιιιιιιι€ιιιιι ιιοιι ιιιιιιιιι Βιιι-_ τεΙιεΕιιοιιι, οιισ μάτι:: ιιιίοιιιιιιιοιι:ιι:ι ιιιιιιο::α:ιι

Νέα: δ. οι ιιιιιο:2:::ιιιιιιιι:ιιιιιοιιιιιι_Ριιιιιιιιειι:ιιιιιι ᾶοιειιιιι ρο:οιιιιιιι .ω ι. ιιιοιι, πιο, ι.τω.;,Μ_ ”_

"ο οιιιιιιιιοπιι Ά:Ηιιβ. πιροιιιιο 8.ΤΙισηΜιι.ιι: ιι:- 3ο;π.2ιΙ 3.°ιλιιΓοιιιιιιιιιιιιιοιοριι:Μο ιο:ο πι:οιηΕ ΒιοιίιαΜ! '

Διιιιιιιιιιιιι Μ. οιιοιι-ιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιοιιι€ιιι ,·?ιιιιιιιι Δια μια: Μπι ριοιιιιιιιιιεειο. ΟιιιιοιιιιιιαΜ·Ιί&ι:. 37 οπο, <0ΨιΜ- ο

πρωι - νοι·ιιιιιιι :ισσ:ιιιιιιιιιι ι:οιιιοιιο , οπο ιιΕι:ι:ιιι να· νειιιιιιιι ΜΜΜοι ει! οιιιιι,:ιιιιιε οι ν:ιιιιιιιι: ΙΜ- 8' πω'

8·π°""'· Μπι Ρει8:ιι ι· ποιοι που Γοιιιιι;ι σα ποιο αριιιι- ιιιιιιι,ιιιοιιι: , Με @βιο μα! ·ισιι·ύιιιιι ιι: , ω: εοφΜ

οι πιιιι,ιω σιιοιιι οιιΒιιιιιιιιιιΞ. Διὶ πι. ιιιι:ο, ιιιιιοιιιιιιι ω” Μ, ιΙΙ(ι. »οιοι ιιιιιιιιιιι :ΜΜΜ κι, ω: ιιιιιιίρι- Μ"

  

.οι πιίιιιιξ :Πε ιιιιειιιιιιιι Μπι: $ριιιιιιιιι 8- νι ιιοιιιιιιι οποιο Διὶ ο. ιιιεο _ οοιιιτιοιιο πιω απο ν: ιι:ιιιιιοι

:ιιιιιιο,8ι: Ριιιιιιιι νΠΡε:Βιι::ι οι:ιιιιοοιιι, ιιιοιιο:ι οι

ιιοιιιιιιι ι::ειιτιιιιιιιιιιι οι:: ιιθιιιιιοιιι ο ίσο με: ιιιιιιιιι

:ιιιιιιιειιι ιιοιι:αιιπ ::οιιιιιιιιιιιαιιιοιιοπι Γιιι ω ::ςιι.

τοι;;; οι οιιιιιιι Ριιιιιι νειιιιιιιι ::ειιιιιιιιιιιιι οι:

:.:ιιιιιιιιιιι :οριείειι:α:ιοιιοιιι οποιο. @πιο πιο ιιι

Με ιιιοροιζ ι:οροι·:ατιιι εᾶιιπιιι :οιιιιιιιιιιιωιιο ,

εθιιιιιιιοι.ιο :::ριοι!ιο ι:ιοι:ιιιιιιι.ιιιι, Μαι ιιιιιιιοιιι·ιθ

οι:ιιιιι $ιιι:ιτιιι δ. οι άοιιιιιιι οι·ειιιιισ.ιιιιιι: μια

με πιο ιιιι:ι:ιιι , :Λεω :.Β νοιώσω :ιοιιιιιιιιιιιιιιτ

οιιιι ιιι3:ιιιιιιε :οιιιιιιιιιιισειιιο Βιιιιιιιιι :κι ο:οατιιιιι,

οποιο Άει: ιι:οροιι:ιο ιιιιροι:ιιι: , που ιιι0ιιιιιι:ιι: ιιι

μιΓοιιὶ Βριιι:ίιι οιι5. :ιοιιιιιπ οι ι Που: ιιιι:ιιιιιι:ιιι

ιιι ιισιιοοιἱ Ειιιι,οιιι νειιιιιιιι οι ιθ:ι.ιιιιι οιΡ:::Πιο

:κιτιιιΔιιιιιι: Γοιι οποιοι αριιιιιιιιιιιιιι οοιιιιιιιιιιι

:πιο ει! οποιοι” ιωιιιιιωιιιι Ρο:ΓοΜ Βιιιιιιιιι 8.

ιο” μ” οιιΞι ιιοιιιιιιι οι. Υπό: ::ιο:οιι. ιιι·Βιιιιι. Νιιιιι Που:

Μοι. ιιιοριιιείι ια: Ιοι:ιιιιο , 8ιιιι·ιιιισ 8. ε!! ιιιιιιιιιιΙϋ :πιο

ιιιιιιιιιιιι·ι δ: οι ' εΠιιιιιιιι μ: ιιιοιιιιιιι ιιιε:ιιιιιιι Ιοοιι ΑΜ Μισή

τιοιιιι ι οιιι: κι ο οι ιι:οιιιι , ιι μοι:οιιιιιιιιιιι-Ρ

ι.:αιιοιιοπι ιιέιιιιιιι ιιοιιι:ιιιι ιιιιιιιο::Γοιιο ει! οι:ιιι·ιιιι:

ειιιιιιιοοιιοαι οιιιιοιιι μειωιιιι ιο :ιιιιιιιιι ΗΜ μια ιο; ι

οιιι , οιιιιι ιιοιιιιοι;0°οι: 1Βιιιιι:ι5 ιιιιΒιιιιιιι Μπι”

ιο ι&ιιιιΙειιι ο ιι: ιιιοιιιιισ οι: και πιο οιιιεᾶι πιο..

ιιιιοιιΔιε , ει! οι·οιιιιιε πω ιΡοιοιμιι. ΑΔ ο. Μ. οι

8ο, ιιι Πιο Επι: ριορ:ιιιιιι ω», ρι·ιι·ι:ιιι οιιιιιι μι» ω" Η

:ιιιάιοιιο π! ιιιιι·ιι:οιιια άσοι, ιιιιμοι· :οΓο:8:ιιιιι κι

οιιιι:&ι Μάι , ιιιιιιο::α: :οιροδιΣιιιιι οι! ::ι·ιιιιιιιιιιι

ριοιιιι&ιιιιι, ιιι:ιιιιιιιιιιοιιο οιιιιι&.ι ιιι:ιιιιιιιι οι κι

ιι:ειδιιτιιιιΕοι , οιιιιι: ιιιιιιιθ Ριοιιιιάιοιιο ιο τω;

ιι:ιιιιιιι ::ιιιιιιι::::ιιιι:ε @σε , οιιο ιο ά ::ιιοιια δ Το

4:0Βιι0ιι€ιε: , ιιοιΥαιιτΒιιι ιιι:οιο , οιιο νοιιιιιιιι Ριο

ιιικειι:ιο ΐοιρΓιιι:ιι ι θ: ::ιιοιιιιιιι ιιιιιιιο :ορ:ηΒιιτιι

τα ιοΒιιοιιιο:σι. ° “

Λο ο. ιιοΒο οπτικά. .Διά ιιιοιιιιι. :οιιι:αιο , ιι Ν:

 

“κι : ια δ: ω:: , Ειιιιισ ο!! 7Μιιιιιι επιιιιιιιιιιιι : ιιιιιιι εωω ρει·ίοιιιιΙοιιι , ν: Πο, ιιοιι @οπο Ποιοι επειτα· 'Δω

Ιω Ε: Μια ιιοιιιιιιιιιιι ιιι $ριιιιιι 8. Πω: ποιά ιι: , πο: ιι:Η:&ι ροΠε Πιο:: ιιι·ιιι::ιριιιιιι . ὁ ουσ :Πι ι

μ.. Πο ::ειιιι:ιιιιιιι ἰιι νιιιιο. Παιιι:ιιιιι 3. οιιο. οι οιιισιο τιιιιιι.ιιι μια!! διοτι ::ιοιι:ιιιιιι ο δ: ι:Ηο&ι

@Μια ι- θ:ο αι Μο ΡιΙιο οποιοι πω. ι π: ιΜιιιιβωιιιιιι Γυρω ιιιιιισιιιιιιιιι , ιι ουσ :Η , :.ιιιοιιο Μακ επαι- '

 

 

"οι , :μια :ιιιιι ω” Ε”ιιιιιι Π: ναιιιιιιιι Μπι: , δ:

Μ, ο8:ιιΕι: ιιι:οιι:&ιισιι νοιιιιιιιι Η: ριιιιι:ιιιιιιοι οι::

ι-15 , (μπι άι οιιιιιρι.ιι , οιιο ιιιιιιοι: ιιοιειιιιιιιιιιιι:

ω οιιιιι Ριοάιιωιιιιιιιιι ι ιε6ιὲ με: νι:ιιιιιιιι :Πάτοι

ι): οι οιιιιιιιι Μπι. @οσο ειοΒιιιτ:: :ι:οιείιι: .Διι

8ιι|ι.ιιιι. ι μια Τιιιιιι.:ορ.1 ι. Αιιὶωαἰιι:ιιιιιιιὶι. ιιιοιιιτ,

οι ιιι Μι ιιιι8ιιιιιιο πιο:: Με Ψε:Η [κι ρωιιιιιιι , φαί

βιιιιιιι ιΙΙο Ντικ ω” οωιιιι μι ιιιιιιιιι :Μπι

ιιιιι: , οι Μια ρει·ι.ιιιιειιιιιιιικ ΜΜΜ[Μπι ριιιιιιιιιιι

ωι;ιωμ [::ψ. : ια ΜΜΜ: οπο: ιιιιι!ι [ουκ , μι: πο”

:Μι ιιιιιιιιιιιιιιι ποιο. Μιά: [σἱριιιιιι οι Εα:Ι:βιβ. 37·

Ιιιιιιιιιιι οιιιιιιι ορειιι ν:ιιιιιιιι. Ετ ριιιιὸ μια:

_ Ε: ΟριιιΜ ιιιω ιιιιιιΙιιιιιιιιε Π·ιιύιιισβιήιιιιιιιιιιάσ να

. 65 Πει, "κιμη! οι νιιιιιιιιι κοιταω , :μισά ιιιιιιιιοΜΜ

μια; ορια οικωψ πω:μη! ιιιβ ρω:ειιιιι7οιιιιιιι:|ιι ό·

ιωΒιιιιι 1Μριιιιιιι ψ καιω αι(ιιιιι: "πωσ ; :αιωνα

ιιιιιιιιι ω. :Πι μια/ι _ "Μ ρω ιρ|ιιιιι , μα· οιιο:ι θιθΜ

Και. Πιιπ οιιιιιιιι. Οαπειιιιιι οοτ:ι , ν:ιιιιιιιι Πιιιιιιιι απο

τιιιιιιιιι ειρι·οιιιιιιιιιι Ριτι·ιι,88 :οτιιιι Τιιιιιτειιι;ι:ιοα·

ιιιιιιιιιιι ιιιι:ιιι ι:ίΐο εκριι:Πιιιιιιιι ο δι οριι:4τιιιιιΦι

φο- :πιο “ω” ιορια:ιι:ιιιιιτ Μ”, Μι ι::ιιιιι είι.ριιιι-:

”ι ι:ιιιιιι επιιιριιιιιάι 8: οριιιιιιιιιι ιιιιι. οι Πισω ιοοιιι

σαι!. ο· :Μπι ω :και ι::οιιιιιιε ιιιιιιιικλιιιιιιιιιι, σωρο ιι

Μ Ριπ- ώωιιιιιοοιιοιιοπι Πιο ιιο:ι:ιο ιιιιιιιώιιιιιιο:

Ει ι. οιιιιιιιιιι βεα:ιε οι: οια:ιιιι νιιιοιιιιιιι Πιο ιιοιι

:ιο:Ριοριιο:ιε με: οιιιιισιιιι:ιιι :όπιιιιιιειι:ιοιιειιι ιιι2 η · Ο

Ιοοιιιιοιιιι, :μια ηιιιιιιιιτισ ιι κοψω:: :ΙΜ Μ:: : μ :ΙΤ:ιιιιιιιι:οοιιοιι ιιιιιιιιιιι οιι,ιο:ι Ρ:: ιιθ:ιι ιιι::ΙΙι οι

τω. ι. 17: ο". 9 ο ι =ιιιιιιι οι»

:Μια , οιιοιιι επιιιιιιιιιιο: ιιιειιιιιιι. .αι-ιο ιΒιιωι ιι.

κι: , ρ::ι::ει :ειιιεθ:ιιιιι :οικω ιιιο:ιιι::ιιιιιιι κι Ριο

ιιιιόι:ιιιιι , ιιιιροπο: ιειρεαιιιιι ιιέιοιιι$ :ιο :οι οι·

ει” , οι ιεριοΓοιι:ιιιιι ιιιιιιιιο ικ·:Βο·οιόόιιάο, ο

::ίι ιιιτιοιιο ιιιιιιιι :ι:ιε:εΤιοιιο. :::ειιιι:8.5 ο 8ο :ο ο

ᾶι ιιιριἑ ριιιιοιιιιιιω , :πιο :ποπ ιιιιιιιιι ριιιι::ιριιιιιι,

οιιιιιιι ειιιιιιιοι ι 8: ιιιιοιια οιιιιιι:ι ιο ιιιιιι.ιο οικια

απ, δ: ιιιιιι:ιιιι:ιοιιι:. _

ω! ι. ιιιίιιιιΒιιο οπο:: ιιιιιιι ιιιοιιιἱὲ ιιιιιιιιι:ιιιιι Σ. ο

ιιο:ι ιιιιι ιι::ιοιια ν::ιιιιιιι οιοιιιι::οοτι ::οιιιικιιι: _ έ ι

πιο τοπ Ροιιι Ρι·οριιὲ :οιιιιιιιιιτ , οιιι :Μάιο νο: Μ"

6ο .ιι ο ριοἀιιᾶο εκει θ, οι οιιιιιιιι ι Γι: : ιιιιιιρτιιιιι ,2ρώΜ_

πιο ιιιωωιε ιιιο ιριο ιιι:οιιιΒιιιε :οιιιρειιι Μο .

Με Ρ::Γοιιιιι Ισ οιιο Μπι , ιιειιιιιιοιιι και" Ροδο

ποιοι οι: :Πο ιιιοιιιιιΒιο ι ιιΙΓιιιιι :Β ιιε ν::ιιο ω..

οποιο ι οιιιι ιιοι: :ιιιιοιιο ιιο:ι:ι. ιιΒιοιιι:ιιι , οιιιιιιι

ιικιιιιιι: , ιιισιιιιιι::ιι:ιι: οπο: οιιιιιιιιιιι ρειίοι,ιιι:ν::

Βιιιιι οπο:: :καιω που ροτι:ίι ιιιιιιι , ιιιίι απο

:ο , δ οιιο ριο:ιιι:ιτιι:; δ2 οιιιιι οι! ιιι:ειιιΒιιιιιιιιιι

κοιιιιιιιιι, Θ: ιιιτειιι€ειιι ιιιιο:ιιιιιτιιι ι&ιι ιιικιιι

Βοοιιι , ιιοοιιι: "Με ιιιτειιι8ε:ο πι!» ιο οιιο ρισ
ιιιιδιο. Αι! 6. ιιιιιιιιιιιι. τοπια. Ψειιιιιιιι οι “Με ι ο;

ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιε ::ε:ιιιιιια:ιιι ιι:ιιι:ιοιιε ριοιιιιᾶι Απ. °

αν! ιιιοιιιιτειιι,οοιι:οιιοι ιιιιΠΞι ::ιιιιο:ιε ::ιιιιιιιιιιιιι,

ιιοεο.ΐιιιιι: α! ιιιιιι.:οιιοειιο,ροιίοιιιι Βιιιιιιιι :ΙΕ

ιιι:ιιι:ο: ιιιιιιιιιιειι:ο: ιιιτειιι€ειι:οι: :ιό με: νοιιιιιιιι



πρι. ιτπ:.νσσι τη”. πω, στι.. τι.3 :ὅ

η, σε:ιτή.|σω; :στιιτιιιιιιι:τιι στιιιιισιιε ιιστίστιττ. @κι τι. [ισ :θ σστιΒΙΙΞε.σιιἰιιιιἰσιι:ιιΙι σίιστ0ιιτπϋφθ 9πιΠΐιω·ι

Δ! 7- σστισ:σσ ιιισιστ.σσιιιισσ «τω ιιοιι ιιιιισσιιιτ.ιιτ ιισ:- σΙιι:&στά.σιπτ ἐισμ0$"$ @σπιτι Βια. Ιβ ΠιιτΒιι,

στ.

τ“8ι

στ.

«Μ σ

Δ! :οιηθππι.

η.

φαι: ΡΙ'Οάιι&ιΜη ν: ισ Πιιιισιτ ἐι-Ετιττ:ιτιι_ιιστοιι

ια ΡστίΟτι2ἱΩΕΩΙ¦ἱΒΩτι,τ:5, ν:τΙιίι ιιοιι ιιτσάστισιιτ.

τι ιΜ:ΠιΒιιτιτ τιιιιιῖ ν:ι·Ιισ ὰ Βιι.ιι:_ρτσσιιθΜ Μ!

ρι;σι.ι. :στια:σσι νοιώσω ισ φωτ. Μιμί ιστορια “Η

::Π'ιι.ιι: ιιιι:11ιεειιση Πι 13:σ ιαιισ;τιιιιι μιτσρτ:τ τι::

τσίΓιται:τιι Ισσιι:ιιστ , ττι.ιιι_στορτ:τ ία:ιισσιτΣιιξ Με

σιτε. Ντιπ Επι: ν:τσσ _ σ:ε:Ι[:: στσρτισ !σειιτιστ

ω.. Π:ιιιιι , :μια σε: τη Π:ο Γιισιτ:τ τισηιιιιι ΦΕ

@σε ισσΠ σωστο... ρ:τΓστιιιτσιτι λσσιισστ,ιε β€ιιιι:.

σίιττιιιτι τι:: Γατ:στιάιτη "αστα ,_ σιι8 :ίΙσστιιιιιτ:ι2

ροβιι!ειτ εσωισπισι τόπιιιιιισιτισιιτισ ιιιιμισσ_ ἄν

Ντιπ ρστ ιᾶεσιιι νσΙτιισιι Τεστάσιτι ρ:τ_ι&9ΦΜ9Β

Πε:τισι. ΑΔ . 8. τισε.ιισφ.ισ|. σεφ ισ σο τσίιιΒασι

ι·ιστηιιτ:ΙΙ18:τα ν:ισσ Ξι Ε: Ρτσσιιάσι ἔστι :στη οι»

ΓσΜισιιιι:|·Ι5::τιστ_: μ. ν_:τσιι ισ 069 Μ" :τα Μ:

ι σ:Πιιτιζωισ 3ιιτοΙΠΒ:Μιιιτι , [θὰ:Μισο 194α9ι€

. @θά:ισιιιτιιτρ ταειιιισιται:τιι. Μισο ΓσΙΕισιι:

σσ:τ::ιιτ, στ: εσύ Πισω ιιοιι τ0τ:ισσσστιτ:σι. σα;

Βρ.Εικις|ητη τριτη Γ:. Δε! σ. ιι:Βιι £σσίδη. σιιισάιβ

:τησ ιιιτ:τ::σ:τ“Μ::τ ,ισ ντ:τΕΟ εκατο (ι σιτιιιτ τ..

; -(σώσσα!,ιτ:.ισ οϋΐοιιιτἐ σσιτι τσιστιστισ.ττι τιίε:ιισττι4

Ι :ιΪὶ.σ:ιΡτΩ£@ι©ιιΙ£Μ , στή: ουσ ρ:τίοΙσσι πισω.

:τρειιίι._ισίΕσιοστ:τ .ιισωεωιιιωι ἰρΙσ Ρι:στ:τ:τιι:.

ΑΙ.ιΨ·γ_9τω ιιισιιΜ0 “Με ειδίωι&ισ ΜΜΜ:Η:

:ισιτιιισστί:&ισιι: σΜοΙσισιστη ώτιιιιιιιτ :Ο στο:

"Μι ιιστΓοιιιε : @ισα ιιιΙσπί Πάι:ώτι τ:Γρ:θόιιιΏ

:μια ώ?στιιιιΠι τ:Ιιτισ ρτοσιιάττιά ρι·σσσε:ιι Δε!

σφι» στη». _ :ιι νιιτΒο ςτσειισσσιισσιτζιιι ασ8σιτ.ιο.

τω: ιιιστ:ιτι, μισώ: ιπιστώότ.ίσσισσι . φα του:

:φωσ (τω: ιιιιιι:ιτισ5τι_τ:τΜ... :Π.νττ!ι!Ητιεσεω

τω; ρι·στ:τ:τιτ: “0ιιιι:ΗΠΒ ιρ:τίτιώσιισσι ισισΙσι

τω. μια! :σιι€τισστιστσσ, βΙ:τσιτισιτιτ:τωτιιιιισστι

:Πτι :πρι:$σσιτι,δι: ιιιΔΙιἔἐΐἱιτἰἰιιιιιιι σΕιι:ι'.Β ίστιιιιι· Σ

Επι· μι· τ:ιιιτισσό ρτοᾶιιᾶἱ, :μποτ Ειστε ιισιιιίιιιιι.

ιΠΕ|ΗΕιΕι . ι ι

ι :Π:τιιιιιΙ:τιι στιάιτ.Ω:τη:τ ποιέσειιιι ιισίοΙστό,σσετιι:

Δ

ε στ; τ ι`ο[,.Ιι. 'Ε

@οι 7α!ια»:ΒΞαέσωάωροττετ 2°ώ>εδιΜτ

..τι συ·ωιιιΜ.τ τατἱοιι:Ρι·υΡτἰ:ιστσ Ρετ·

]'οπα!ίτ 3 απ Μάσκα «πω. σΜ:ΜΜ,
° . . Η .

«και» ι3πωεω!ιτ:ι·ΜΜΜ Ρ

Οτω:: σὁιι:ιιἱιιτι:, τιτ:ττ:τ τ:ΐρ:&ύ στ! ?αποτο

σιτ::ιιτ:ιιι, ισιτισταιτε :πισω τσΓρ:ᾶιιτιι στ! Με,

  

Χ _ Η _δτιιι&ίσ, 8.ιιατιιιιστ Υ:τσστιι στσΙιτιιισ 84; τσι-στ:ιι».

:πιο :στι '

φωτ. .

Βασσά ιισπστιτω ΗΜ: ΜΜΜ τιιιι%ΨΙΘ·ΙΒΜΜΕ Μη.

[εᾶἱσιισαι .ἱιιἄ):σ$ ττώσΕσίισσι ς08'ή."9Π"8Ξ48";

:Ιιτ:ιιιιιαακτΦΙιιιπ. ΥΙτιπισ σσιισσιιιΒιιιυνειωΦ .

Βιιιιιτιιιιιι μιτι:ιμΙ:τιττοιμ&Μ.ιιισιιιιωἴ80€ἰ# ἀἱ·..

σα: ισ.σσιεθιιιιτηιτάωατισπι . ιιιίιιι.ιιωιτισςισι!ι:τΜ

.ι:Η::ιιιισιιτισιιτι στ:τι·ιττι στιιιι:ισαιδι5-Μ8ϋΠιιι Φιι-Έ|ίΞΡ”Μ“

Πι(ΗΜϋΗΕ!ωδώ ΠΙΠωδω ιδΐ ΚΟΕ3ωτΈδωέμφωι.εισπ. >

τι:: τ1ισσιτάστσ ρτιστιιιτιιιι ςσὶπι :ιστιιιιτοι5 Νικ;

?τι οι Γ:τιιτιστιιισιιι. νωτσιιτιοστο τοΓκάιιε :Ο τη,

τισιιιιιΣιιηιισιισ:σ οτι-πτντινξι ι: :ιιισιιΦσ.ΡισίΕσω

τσιιιτσιστδιι . Διοτι: τι:Μο σΒι:έιισ Μυσιιιιιατηι

Ρ|Μἑ.Ρ¦0Ρρι°ῇτ”ι-Μ η, .ιι.ι' η Ή ΠΜΣ: σϋ:ῖ'-·> ,7 _ ·τς°

?αυτι Μπιτ. ι€Βτσιστ . τι:: .:ΐΡΩΒιιπιΜπά- ..._

Μπιτ::ΜΗΝ»,.τσιιοΜ[91ωϊΠΦιδόΒιΕΜνωΒ[2Μ ι. τω.

ιρ(`σ :Π:ιιιιιι|ιι:τ τσ:Ιιιία. Δ. ΤΙιτικ.ιιΜιω4.η:.3..

κάτι.θ·.:α.ιΜτ.ναιτ.πτ.τι#“·°Φιμοπρό·μωτ.τ.ι_;.. Μ,

8Φυτ.ηαΦω.Β.48.3.ώ; τιισ..ιιιΒ. ι.σ.ι.ι.ιισ!ι.ι.ιιιιι.αι:τ.ι .
η.ιιιτ.:. Δ μι! ι-. Μ.ιιιτ:.μ. 4.1σώτιιΜ.σπβ.σιι. ι -

αρ:: .:.ΐΙτιπι.ευήιι.τ..ά-αιω.κό αιμετωικ. τ. "ιι-ι ν·

.ι. οιιά:τ.(ιτΕτι·πιι.τιι.. ΜοΙΞυ:.ιψηασφατ. ι..ιΜι.7..: · « -

Μαι:: Μπισ.ιι: Ττιιιέτ.τ.ιρ.6.βι:.- ΖΙΜιά ι ρ.τέτ.μ.:. 'ι . «ο

Ριιιισιιιιισιιι. Υ:ιιιιιιιιι ιιοιι ω...: ι:ίρ:&σσι τιιιιιιι- Ιτ.Μώ

δ:Πιιιιιιτι ο τιιΠ τη σσειιισιιιστριίιιιιτ σιιισάστιι στι. τ.

σίδ:β:ιιιτιστιι: σωσει ασιστιιιΙΙσι&τιιτ.ισσ: τισΒιιι-. 2

πω: :ΙΤστιτΜιει τιστστΑτἰοτι: ρτσρτίσιο.ιιτ ρττΓστιει- '

Η:: σιιἰσ :στοσα: Ετ·ρστω:!ατισ ιιιστιιι&ι :τι στα· . ι

Ματσε , ιιοιι τιο.στ:τ νἰιιι::Ριἱτι·ι:ιιὸἱ_σσι:ὰσ. , . λ

-5·ε τ: ν τι τι τι άσσει:1ιιιιισ τ:Γρ:άσιτι σωσει:: 67;

πω: ν:τ!ισ ιιστισσσώΙισσ ρτσρτἱσιιτἰτ ιιστίοιιιιΙιτ. τ.. τω· β .

χω”. έ: |τιιιι.ρ.:..ιι·τι:.τσ.ιια:Π. τ. ΔαιτοΙ.ικ.ι.ώΒ. .

;φΡ.2.ιτιίτ..3.βιι:. Μ». Η Μ: τ:Γτισάισ Ἐ°Π!|ἔΠἱσ.π

τ:τΕΥσττισιτστἱσιι::ΙΪ:ιιτἱιτ,αἡσ: ιιιιτισττ.·ιττωτ, σ:: .

?Μπιτ πιο:: νστσιπιιι: :!Τ:ιιτιει :Μπι 8ήσσ ιιιισστ-ι..

:σαιτ μι· Πισω ::Υ:ττιιιττι στ σο: ΡιΒιιιιιι ΜΗ: τ:Γ-σι

:άσε ιιστι.ἱπι σττει:στ : ἱεἱτιιτ σου οστιιιστιιτ νστιτ σ

Εσ ι τιτἰστι:: :ιιιἰα , Γ:ἀ στσρτι:τ>στισισ:τΐοιιαΙισμ

σιιέι ν:τΒιιτι:ι:Η:. .Μιτιστ τσσίτιιτ·ιιιιτ.τιστιτ. .απ8τιιτι ι .

Μ.83. σιι.:Π.μ.63. νσι :ιτροτι:σε ἰΙΙιιὸ.· κι ριἱιιιφἰσ · .

τη: ωι!α:ιιι,σσατ ιιι:Ηίιε Με ιιιτ:τ·ριστιιτι νστσι.ιιιι. *

υτβριτβι:τστ πο:Μπι :τι Ραπ:: τ:]ρ‹ᾶω , [Μ πι! ω., ε.

μη"Μέσω μι.. άστε. φτασωΜΜΜ . Οσιι5τ.

:μισά Γ:εστι‹:ὶῦ ρτστιτιιιιι τστἰσιιιιιιι ιι:σσιά Πτι: :Πο μ

ιτιτε!!ιει, εσιιτισσιτιΠιιά.8:τι νστΒιιηιιθ. ν:τΒιιπι :Ω

Παμε: Πτι: :σ,τ:σιιιε :Η ντ:ι·Βϋ.ιιιτ:ΙΙιει::σσι τι στα.

Με ΤΜ. τι”. εἰ :τοῖσι σο: :ενόσω σα:: ιιοιι ρυψτιιιιιιι, τ.

τ:ιιτροπισ ό· τωιβτοιικιιι, ώριτοβιω οβ:ιιιω, ό· πω. τ::

στο: Ιομὶπιτιτ : σωστο Μτι8ὶτ ΜΜΜ 0:ἱ ι με: σιιστή.ιά.:

[τοπ οικω: οβουιάΙτ Μπιτ:: ρω ήίτ :Νοτια Μισο: ;

(βατ: Ροίΐιισιιιε ι σιιὸά οΠ:τισιιι οπιιιιιι σετ τρΓιιττι

Σ!

νωιωιι ω! ΐ:ἱρΓσ στὰ:: 88 πισιιιί:Βιιτιιτ. τω. ν:τσύ ιιοιι ίο

Ρω Μάι: ΜΜΜ τ:ι·ιιιιτισι Δ Ρσττ: ρτοσιιότιιτ,Γ:ό :σε ιιᾶιι:ι.

°ωΙ"°".· Π: ιιιιιιιιί:Ωστιο, σ: τΙ::Ιιιτιιτισ στιιιιιιι σΒι:άστιιιιι,

:Πάει δ: τιι:ιιιιί:Ωειτα. Τιιιιι πόσο:: απο πτωση

:ιΙΙ:ιιιιιε :Η ν:τσστι:ι; ισιτι!ισστ ι8ιτιι:, :σστιοί::τ: ν

νστσιισι ιιΒΙσιι: :ο , σώσε :Η ν:ττισιιιι 8180 Δ: τει

6ς.

σαιτ Πω: τι: πισω: Ριπή: ::τ8σ ιιοιι τυπο ν: ιετττιἱ

στι: ρτσάιιάστ τω. τοΓρτ:&ιι ω ?πισω όισσιιτ:τιι.

Μ! :πιστη νι σᾶιισΙἰε σσσιατιιτισ σΒἱ:&στιῖ , :τι οτι

τ:άτι σ::!ιιτσιτι , 86 ἴ:ἱρἴσ σισιιἱἴσίὶειια.Οσιιἴ:τιιἱιιτιτ

Ψ|Ρ(τει'ιι Μ· :πισω σπιτι:: . Ρτιστ:ιτι τιτἴρ:ᾶιἱ :τι Ρσττ:ιιι :Παω

".?Ι”.
τ:πι :ίΐ:τωι:τιι; σίτσι·ιστέ :στὸ τιιιισιιιι , :ο φωτ!

Ν: ::61Επιιιτ ν:τΕιΈ ισ :Πε σ:τισιιιι!ι,ίιισάτιισττϋ Ϊτι

Ρ3Πιυἔ. σττειιισ στστιιιέΗ ι στα κατά σστιΪ:ςιιἰτιιτ στι

ρτἰπιιτσι. δ: τιισάστιιτ ε.ιωτι τσρτ8Βιιτατιστι: σωσ

&ωιι,σσιε ισ οσο πιώ: ιιοιι :Πιτ :τε ιι!ισιτι «τόπο

::|ειστ, Μισο "Μετα νττιιἰ ω τ:: :Π&α8 :!Γ:-ττατι1?·

:::τιά:στ:ιι6 ίσ. Πτι: φωσ "πιο Μ: :Πο ἱιιτσΙἱἱἔἱτιστι

Ρστ:Π,σσι ισι:τάτΈ :Π :σωστο ισοστιάσττι ὸἱτ:ὶ δ: Ισ -

|ιιεττ:ίρσ&σε ι·ιιτισιιιι, Μ:: ίιιρρστιστ ίιιιιόατιισιιτστιι

ττ::ιΙ:5ντ τα Ρται:τιτ: σιιιιστιίι ιιιτέτιστι:Ιιε :ιτρτσίΠσ

δ: σ:σΙ:ι.τατισ σιιτ:&οτστιι ,ιη στά τιτσιιιτιιὲ Μάο.

τιιτ Μ: τ:1τι:&ιιε ττιιισιιιε,:Π τοϋ: Ραἐτᾶἱο ἰιι πτ

τιστι: ν:τΒι :Π , τ:σιιτιστιτ: στιισιιι μι· ιρ!ιιτιι ἀἰᾶ:ι_·;

ετ ιιιιιιΠ:Ω::σ. Τ στη: .α άσε:: , τιιιἱσίτιισὰἱ · .ἔ

τ:ΓΡ:&σιτι στ! ττ:.ιτιιτιιε τστιιι:τιιι·σ ντ:τσσ , τ.·ιτἱσιισ ,° απ

νττισίσσ: δι ρτσρι·ι:ιστι: σ:τΓστια!ίε , 8: σστιιἱι: οι:

σ...ι.ιι.. Ιω Υιι[τμτι ι.ρ.ιίψτιτ. ι.”_σιμα. τω: αϋ|Σ τι . _

μισ6:.¦τάι.σ 3. 2ιιιιὶμ. Μπιτ. Με:Μάικ. Ωω.

Γεω τιισΕισιιι!ιστ :Πι

Π ι σ ο τ. Υ:τ!ιιιτιι Βιιιιιιιιτιισστι ὸἱσἱτ τει-ρο- ”·_ _

άστο π! :πωπω π. ιρΓσσἱᾶιι8: τιισσιτ:&:τ::, τα· Σἶ, ””"”"
σου: ίοΙιιιετισιττιισ :ΙΤσιιιι:Ιιε. Ριισάσιιισιιτ. στο ._ "Η ψω'

:οτιιι:ιιἱτ νστσο τιιτισιι: πω. ιιστἰτἱο :ίΙστιιιιιιτ, ·

σσιιιισσιτσιιιιι.ιΒιισ μειώστε :στ στι". τ:Γρ:άιιτισ ι

στ! €ιι€ιτιιι'8$ σιιπαιιιτσΕ&ετ δ: τιιστικ:Μαι , οσα ι .ι Ϊ -

ι:στισ:ιιιτ σιιιιιισιισ ιιστίτιιιιτ ι ί:. η:: εςιισι Μ. .

τισ στσ:ιτιιτειε ἀἔτ::τ:τιτστ ?σιτε 8: 8σιτιτιι 5ιισέσο,·ι

:ισ ιι-ισιιιιιιιι· και: : @τα όι::τ: τ:Γρ:&στιι στ! -

:τ:ιιτι.ιτιιι τ τιιιιι:ιιιιτ στα” 8: ιιιιιιιτί:Πστιτ, σσιισ:- τ

Π"



κ

ι ' ~ 3 >ικινιιι0ιιωιι-ιιιιιιι. ιο

70€ ΠΙΡώπ ναζ9·. Πιβ 9. 3ο νΦτβ€ιβηιφ 91Μτ π. Μρμι,ιιιιι:πωφ.ω εοφ ευκαιρια $άρτη5τξε ραΓοτιιι!μ .

Χ"Μ"" Φ9&Ηφω Π293Φω οι (Εύιιῖ900αἀἰᾶϋΞ α Φ#ΠΪΓ=·°Ι;ιήιἱ:ι, Ρα8ΓΡι Μέ Γεζιιιο!..ιιααι Μάι νι Ρωιιιιω οη- πυρ

ΡΦω απ” Β69ΠΕ--(°ΜΠΨ ΡΓ°Ἐξΐἱἔϊθΐἰἶ_Ρἔξζο,ΠῷΗδο ΗΗΕ 8ιιιι:άε!ιατυπνέιΒο ιιοΕΜ:ι €:οιιιιιιιιιιιε ιιιαιιιίείϊ Μ

ΦΠΜ-ιἀἰΦΦαΞΦΓ 9.#$υιιι 819ιτΡϊ0ΙΦω ψάιέΒιι δ: Η Με Γετιιιιι, ςιιιανι..Γιιορει·ιιιιιώκειιε ειιἱὅιε ιΙΙ.ιιιιι

ε Μι: τςΓιμ:θιιιιι κι ινε εστιιμι:αιοιιτιιπιιιι6ξιοιιιε ΡσίΠιισι,‹ιιιΞι ι:οιιΙΙιιιιι..

Ϊ

 

 
ιιιο.ιιόίεΙΙιιτβιε , .β ωιιιιιιω ίπ

ςκοσιιιω,π ι;;ρι·αΓιιιτιιια8Ναςιιιι·αιιιοιιλ οι·Βιιω αυτ ρι·ι· ωιιιιιι·νωιιι ε: ριέειι!ιαιεω ωραι ω;;

@Μια ιιι(ιιααξιιιιι αιΙ'ετιιμτιιιας,ν: ιορι:ιιιίειιιέιιιι Η· Μπιτ ω τα , (ι: ιΡω εΙιαιιςιιιΜε πιιιιιιΜιιιικιιι.
ν πω: ΓοΙἰιιειιιομιςτιιιιιιιιρι·ίοιιψειςιιπ;εΠΐοια ιριι Αιιιιιι: Με 31ίωτέ τοιιοΙΒιιι'ϊίιιοι Ε ι:Ιιιιιε ρτα- π.

° @χιο-.ιι:ρόιι.βι.ιιζιιιτοκιιιοοιιιεω. ΝιιΙΙιι. π. .ισβιτἱο σσόοπικε. Ν21ιι μια». ιιιιοΙΙίμιιιιιι· άι: ιαΐρε6ι;ιι οι Οοπή[_ρηι;

Βιιιιιιι,μ @ΔΕ ι.οριεείειιφιιιια διειιιιιι€ϋΜ =Πτ ; Μισιιιι ιιωμιιιΜιωιι:ιι·ιιω μ ειιιιοιι€ιιτι:ι

€υόμε.°ω;θί Πιιμοόιριβιαβ:ιιφ οέιΒιι6[ώε ἔ Μ:: ιιιι;!ιι;ίζιιωβρ Μίρ:&εκδωρώ 8ι ιιιηιΞΓεω,.

ίσια υιισ..Ώ€Ρωα!μ @κι ς08μιο!οείοιιτ Μικρα· τἱοτιἱ8 ωι·ιιιιτιεπι.ΤιιΙειιιειιιω ι·είροάιιιιι_ιηιιΜοιι
Μάσι; βπα; ΕθΙΡξαΠω Μ! α93ωτ8ϋ ι πιω τςιιτιοιιΜ3:: €ι;ρτείΠοιιιε 'Μάτ ἐΥι:τ1ιιιιτι ίοι·ιιιο.Ιιτει· Η

ι3ιιαβιιι€ξψτειιι€Πιφυυρτικ ιιωι ιΒιιΜμο ιιιι6ιιιι ριο:ζώ.ι:ιόπιιιπιιιιέ, ωιι τιιιιιιιιι :Η κι α

ιι!ιο.ιιι!ρμηιιιιι:ωσώζβιι.ιιάειε:Βο:_:ιιιτειιι οποιιιιιι. Ριιω;ω δ: . ριι”βιιτιιω 5ιιειιιιΔι ιιιιοΙΙιΒιιιιμ1ς °

Μια ιιιιιιιΒιιιι ;Πειι«Μειιι ειφΜΒιιιιιιι δ: :ρσὲιιΙἱαιἰ-ι·~ με) Ϊὅἶοὲιιιἱι8: ιιιιιιιιιΕψιιιιε , εισαι!

ή χ; ά_ερΙε.ι;:ι;ιηαΙΒ;--ΩΒἱΦᾶἰΜΜἱΪΘίΪΔ1ιιὶἱι: που μιιιιι_Ιοε .ι ΥιιςΒιιμ ιιιΙ.ιιιςι“Ψιι ;ιιιιιιιιιιιιΒιι ιατΙἱιιιειιι ειιιιι·εΤ- ·

-- Χ =ι·-ι·· «Η 59$Φ8ΨΕϋ8ι Με °Μ9691"Π ι ΠΜ Φωιιΐ ιιοψ @Με δι ηπιτπιιέπωςιι:. .ΙζξΙ[ιιιι6ιζιφιιιιόπ ω; π

===·-··,Ήιι @πμ ν ιό δ·(4ϊ05Ι8ΜΜϊ 'ΡΕΠ!9ΒΪ8ᾶἑ Π130ϋ9· 1ιι:ει·;Π ΐεςιιέ]ζιιιιιιςτι;. ΠαιιιιιιΙιιιιιιι! φἰιιοιιιἱιιἱέ ΔΗΜ-δ

ων αιιιιάζι,ν;.ΠωΙ ΦϋΜ_ψι|ΦωμδΩμφι @Φ ΦΡΕ( ;θηιιΗςξίιθ ἱιιιρόι:ἑξ_νιιἱ!ιιιιιιιᾶ ι·ιιτιοιιι: ιιιιιιιιαέω» α” 5°Μ

|ςιειιιιςιβι ιιιιῳἱΪαἱἱαιοι_°ιιιιιιιὶἴοΠιιιιιιι6 ἱΙΙιιιιι ιικάιί η; μπιιιἱε,ριιιΜΜΕιιίο9ι·ιαςτιηιςι1ΐιριώ,9ι.ιοά·ίοι·ιιωμ

ιιοἐμξ°68ῷἰἱ£ε1ςἱυ9.8ιςιιΩΙι;'08ι0-φωιαπιτςηιοτ που ιπιβιιιιίι_Ριβιι;;ιιιιιι;ι ΥΕΕΒιιπι ιιιιιι6ιιιιιιιο.6 . : 1 τ .

οιιιικιιιιιιιιιιι μρωΖιάφω;,νο_ιιιΜται ιιιιειιάιιιιιιι .φαω Μι ειιρβι:ἱ:ᾶ €οιιιιιΙί.:.ιιι: ίιιιιἰοιιτἰρι.: Μ” `

7η ιιιαιιιίπΐωξ·ι υ ":·9·διΠγ'έψ1ΦιΞιιἱρ!€ἰτςτειιτιις ηπα) οιιιιιιι:ιιι @μηπως ειΒ.©ΧρΜιτΞιΞριπιιιΠτειαβ

Μ#··°·°°° ιιιιιΜΜ3ιδυινπιΜΜεφικιιιιιι(44ειι==;- Μιιί==- Μπι Υωιιιιιάφιοικιιιιώι=ωωι Μι 1

"""Β"'· €=ᾶὶΩΠἰ6Μ¦ΜΜ8 τιφςιτιαῳφιηςιιιΔἀιιιι:ιιισ: εοκιιΙΜιέι ι;ιιιώιια όιι%όιιιι_[ειι 1οι:ιιιιοιιΞε ιΠιιιαι: '

ιιιι>Μάπι ΜΝι>πΓαιιψι>τοιιαπιιιιι <ι>Μ·. Μινι ι==ὸ <ιιιιι6:ιιιριιιιιιιιιιιισι.Ρατοιιι Φ.ἱιἱιο

Εμπη:3ρ. Ε ἱΦ°_-'=ὡἱ"" ε. 1%ιιιιιιιιι. ι·ρ(Βιοι:ι:α: ιΡςιιτει,ΐιιΒοκιιιιοἔΕἑιηιιἱοιιοὅμιοιπιοιιἰε ιιιιΠἱιιἐ:Β;

Ο ει·οιιιιιισε, ιιιιιιιιΠιάγφιόΜϊιε.8ς·.ιιιιιιβεβιιιιε δ Με ημία ιτί5:0εξιΗΒΦ6τώτατε;, γῇγςι-Β9 ς]ιάμ ε( @Μέ

ι , Ρωιμωιωεωω ᾶῷβιῷἰξ0ίὶ4τιόιι$ι ιι90.άι©β μι· !ιιδοθετώ , ὶιιιιιιεἀἱιιτἑ_ ΐιιςιιι|ειιιι· ιιι δε ἰειιτἱἔ. ιιίΐοιιι

έ

  

πω: :ι.ε!.κρι:εΐουτπιιιιιι. ΕτιαΙι,8ι :Ιιάζειιιέ ιι!ιι:ιιάριιαρωϊιιι· ιιιιωι ροιιοι:.

. Μξ]τιτιο,ι:ιιι· ?(6 __ ι11ιτηίιδπι ΕιΠιι8 τι οι έεΙΒέΒιι1$

ιιιαιι. ΜΙιιιιιι πιώ στειιιιιειιιιιίςοιιιιιιιιωι@ω ι

ιιοβι·2.πι ΐοιιτειιςξμιι. Διιιιτιτοι Η νε:Βιιιιιινιά[μιιμ. ή.

ριιιοι:ίβειώεξιιιιιιιι!ιε ιιιμιρ805$όαοι εξτεςει)ιτί:ιξ (ΜΜΜ

πι: επιθ;ιιιιι·αιιιιηΩπιδι1Μ , ιιιιιι μόδα." ΐιι8.ιιςοία"Μ"'

ιιιιιιιιι1ηιαΓοιι Μι το ιιιιιιιιιιι6 Γιιιιιιιιικιιιιιιιιμ ι

ιοΓιιεᾶιιε πει ετειιτιιιαε,_ οι: ιι,ιιι.οιιι σ.Ιιιιό.;ίΐαιι6 μια

μιά, ςιιὲιιι ιιτρ,ριιετιιι ρει·Ι·ςιω11ι ν1 της οιιΒιιιιι μι: ώ·

Ωοι «ο ιιιιιοιιω:πωιιιιιιιι Βιιιιιιιιίιι ειι!ιοιιιιι ποπ - ν η

είε; πιει ι· πιώ. απ· νατΙιιιιιι .ιιριιιΤιε, :μωβρίψ

“σε δ.νι Γκάι σριίαπιε ρεςΓφιιιιΙι; Με ι:;Γιιςέξιιιιι

ΪφΒ@τἘ2.τ€Ε. η @η Με:: ι·εΓράιιε ΐοτιιιιιιιτσέ

Γιι.ιιηιιυε Ε; τιιιιιιιι01 ιιιμιαιιι:,(` Δ ιιιοιιιιιιιι Μαι”

ὰ ιιιιο ριοχἰπιὲ-ωἰππι,οίξ ι;ειιΙ;,5ι-ιιιιτιοίιισιι ικά;

άξιο καιω. ξι,ιιιιιςιιι ιιιιιιιωμ νι:τ!ιιιιιι ιιιιΠρ πια

ι:ιο,ρετ Γε ΡΙΩςῇιὶΩΓᾶΩΧ ροΒιιί;,ΐοιιρ επειιιιωιιΜιιιΉ

Ια Ρωιιωμ μιι·ξι:ιΕΕιο ΔΠζΒοατΐ. Ροιειιτ ιι: Υίε·ι:βοόζ

ιιημέ.ιιΙι::ρακάιιε ω ειριιιιιι·ιε ριοκιιιιιιΕιιιι«Μ

πιτ. βοιιβι·.- ι:ιΜΗ::τιι ραΐ:&ιοιιι5 ΒουΓοιιαΙΞ5 οΠἔ@ π.

Υριώιιιιι, ίιΒ,οιιιιιρριΤψμε ιιιιΠιι <<ιμιιιιι ειι:ειτιιι·ιι- ο##1ΐιπ

_ εμπι.ρι·.α:εάαι;μ ειιιηιτοάιιβιοιισιιι ,μ ιι ώ ιιιιιιε, Δ '

!ιι ρι·οειιυάι ; “μη ευ κιιιιεἰιοι ίιι):ι|ειο τα!ιω1ι·ιίια: μπω Ριτοόιιάιοιιοιιι άν.: Ηι&ο ρωι:ο:Μ :οειιιτισ ι

κ[Ρςάμξ,8: ω εμβΙ:Μι ρρίἱ;ο ροιιιιιιι·. γ “ μ ω·οπιιτωιιιτιρο!ΠΕιι!ωω. Α:Π ιιιιΙΙιι μεροιιοι·ε; ω

ι 2, 1-1" σιωπή. ιιι Βιιιιιι8.56ιτεΐροτιζεπτι “καν @πιο ειωι.ιιιαι·ιιιιι, ιιιι!!ιιώσειε μπι:: ιεήιβι9:ιιιιι

σ,πἔ,ἶ;. @ο παιιιιιώΦδτιε, ωειιιιοιρα$ιιιι νοι!ιι.8ε το» να· ω στ0:ιτιιτ86 :ίςι!ιοοιιιιι!!υΒΜΠοι ἰιι νιιιιιο οικω.

-. . [κι (και ω: ιιιιιιιιξεΠετ;. Α: Ιοειιτιο αθώα ,μπετου ιιιιιιιτιιιιι Διὶ τιι.!ειιι ι_οί]ι:άιιιιι,ίιιτιάσ.ιι6ΜΜι ς:8ο ικα

. άι: Μοι:1:ιιι ιρίμεᾶ0Φ ὰἱ£ὶτ ιιτιιιι:. Μιιἱοιτ ρω!»

ιισιιιιάςί0 ΜΜΕ πω: ΗΜ ι:ο8ιιΜο οι:εμπιιι.ιιιιιψ

ι·είρράυ μοἀιιὰἱοιιἰε_ νοκϋἰ, α: Ετοιμα. πιοιι ζω,

άι:: ιιιιιιΙ ρι:ι·ΜιιΒιιπ ιιι ρτοάΒ&ιοικΦ νωω.Βιι

κι. ίοΙὶιιιι «πιεσε ριοάιι&ιακΦ ει!ιειιιιιι τωιιιιιι,;

κι” μι:: Π: κι πιι1ςπι ριοιἰιιζὶἱσιι;_τιι αιιιωιι·ιιιικ Φ,πωβ

παπι ειιισΒιιιίιφ με: ιιει:ιτξμια 8: :οιιοοιιιιαι.ιιιει· Μ., Μ.

ειιιιειιι·ιιι11τμπειιι Με: εοάριιιιιιοι!ο Γι: ΜΜιιι: κι Η- πω”,

ιιιιι_ιω1ωρτιιιοπιπω, Υπάεω1[Μαβ ω Με.

άο ι1ιεοι; ,ο ιιΙζιιιιιι!.ιιεκ 2ςςωεΠ8 8: ι:οιιοοιιιιτΑπι:ετ.

Π.: Βιι!ιοι:ο πι! ριοὁιιᾶιιιιιεμι :ιΙιευιιιιιιιιιιιιιιι , 8; τι.

Μαι διΒΜικΜιτειι νιιιἰιι·ἰ Μαι: Ριοὰιιᾶἰοιιειιι,

ων .ιιιιιι ι.·Ω(ρβα!ΗΒ ρημα Π

Βυ=. <οεαΜοΜσ<#Φεπ99Φι@οφΜ]Ριτσα

σιιι=>Μ.ιΒιιιοιιιιι Με” υ==ι`ε>ι== Μιιιιι

ιιιιιιςι! ;βειιιώιΙΒ οο8ιιρΐζ:πιι: β»! ιειιι2[ςκιμιιιτ ω.

· €ι==ιιιιΑεϋ4ιϊωί9%ι>ΜΦ: Ψωβα ψωωπΈ

| ° #<ίῖ>·ᾶ=ει=Μ ==ψΦ999 ἀἱςΡΦΨιδ# 78Φωπι
ν ςιιιιμ·φ:€ιι; οι) Ρ λιπσσιω:πημικωμλΦ

==ιιιιι= <Μπιιστωι-.ΜΜι· ι><ώΗνω-Μει·

Βιβει!ΐισε Η θιιιΦ-ΜΝτωπι-ι κ! β·ν”Μ[Μ

"ι ἰπκτἰοπε [ειειιτιοπιι 12:ιιάιδΣφιιιι_ρκψΙαπω,βιοτει ,αϋφιοω

πϊα·σειια. :οι ι: ιιισ.ιιιΕ«ΜιιιιιιιΩιμαΜΜε,μ με

ει;; ο σας φταιει: ΐςιιι;.Ωιι Μι παρεις ιορι:ιαιιιιιιι

Ριιι:(οιιιιΙιε,,οιιιλ ιι: ηςιῳιιιιιεἰῇιι:υτἰαᾶἱ3 ι&ιοιιιΓή08

μπαμ ΡριωΗμτἱ μισος. <ιοιιιιουιι: πι, ίιιιιιίαΞι

[ΜΠΕ ΠΜ Μι διεειιιιιιι.ιιοητιΔιιιίεΠΜάα5.. '

Ή· ι (:τιιιθω 8- ΜΜΕ: ηιιιι,ρτσάμσαι ΥειωΦ ι[Η

6°·-#7= χ. .(οΙϋιτιιιηιο]%ρτς2 , και αδ ἰρἴο ιιιιεΙΙ:&:: που ιιιαιιι

τοιιτιιι·Δωδ: ΙΒΜι€σω!2, κι Κ30Εϋπι ἱΠωΏἀ8$

8; κορωιΒιιιιιώ. @που :πιει άιαι·18ιιιιιιιιί:Βιιι5

ωιιιωιιι ιι:ιιιιοΓρσιωσι (υυπιταῖοιιειιι ἰιιωΙΙ:6ὶι

8: η” φταιει : π Με α!ιιιωϊσ ιιοιι μπώ, ηιιὲπι

ι·αΐραόι:ιιε ιιιιοικιιισιιε ει: Ριιιΐοιιιι!ι μριιιιοτπε να- ι

Ι

Ι

1·ιο:Μεισι ιιΠειιιιο.Ιετικ ἰΒ€ιΗἀἰϊΡ£Φρξἱος2τ0Φ Μπιο

ΜιεηιμιΕοιιιιι Ρτοἴ:τοπ!ἱ8 : Μαιο 23$81%ρτβΕΩΡ

οικιάσειι πατιτια;11 σΠειιιΜ:ιιι, ιιιιρλυάιτ ΒΦΡτι9%··

πιο ιιοιἰοιιιλειισ ΙΜΒιιιιο!ει.τι ι απ” και ιρίω.

νοι!ιοΔιάωΡωσ τε1`ὶι€ᾶιιπμ3Ηῇσι @καστ Ή: Φιξ

Βιιιω-α·ταρΕσωπΕ2Βιβ'0ΠθαΒ(έφ Δι =ίΜΜΒ

“Μια αοειιιιίκιιιαβ6 ιφρικιΕ:πτειιι0,8άδωΈ Και·

· Ιιιιιιιιιι ι·ιτιοιιοπιάιώ 8ιι.πισιιιΜΜιμηιισιιιειιιςιιι

ι κωοισΣηιιιόπωέι ά16ιϊιοιιι: 8: πιαιιιΕβώϋυ= Μισο

' 0 Ιοφιοιιτιε, ριοκἰιιιἐ ιιωδ δ ἀὶᾶισιισ.8: ιιιαιιιίἔωῇ

_ ιι=>Μ Ρ*ίδΜ νκΦι ριισ«Μ% 4 › ι ώ ·

' - 13 ι οι ε Ιιιιιιτιιιιιὶιιιιι4`ηιΜιιιιη τοΒιιιέΣν90ικ . _ -

Μέ· ιι_ιιιιιηι Υς:Βο.φ:_ μειι!ιο.ιι ιιισάο,ηιισ.ι11ι ε: νι.Βιοο- νατιιιςο :ο,ςικρά τιιιιιιιιι ιι:: 600ιάσπε, 8ι οοιιφιιιιιι. .

· φωιιιιι ςΜιει_ιιι ιιι.ιιιιιιι ειιιιιιηιιιιιι ιιιαιιιίι:ε απτο: ΓσιιειΕιετι ΗιιιιΞοιιΙΜ. Μπι Επι: ΕΙιιιι€Χιρι _ _ .

Ι -ι ” π β 4 Ρ :τι



κ

Μ: ' στι». ι: κι:: :οι Ρει·]οσιε τη; θ:ἄἰ:ι τ::
-. Ρ....

· (Με #94- ροιιιιια!ζε:ι, ει:: :Με @με , νετοιιιιι τ ετο- ορι:ε:ιο, Γιι:ειιι Γεειιιιεΐιιιι ωιιιιω εοιιεεειαἱεἱ

Ρα· εεεετε ει εοΒιιι:ιοιιε ετεε:ιιτιιι·ιιτιι πιοΓΠ είναι: :ε- ιιειιι. Α: ΓιιοΙιιτο δρι:::ιι ε; εως: ρι·οεεΠιοτιο, οσε

πιω εει::ιι::, νετοιιιιι Ρετ Γει::ιτιο:::ιτε τεΓρεάιι::ι ει:: πισω πιο:: εοιιιιεετετε. :ιε:ιιιε ιπι:εΙΙιειιιιιιτ ιτι

ω ετειιιιι::ιε ροίΕοι!ει , ιιοιι Γο!ιὶπιι τε:ιοιιε πατάει :εΒτε ρτοειιθ:ιιιιι νει·οιιιιι ι Ριι::ε, οιιι1:ϋιοπιιπιιοιι8

εοτιι::ιιιιιι:: Γεε :Με οτορτιε:ει:ιε ΡειΓοιιι!ιε ρει·Γειειοιιιοιιι ε @οι ιιιιιιιιεοπιίι:ι:ιιιιιι: ετΓεάιιιιι
ο ιιωω. ΙΒΜι:δριτιτιιε δ'. εἱιιΓή; μα:: το, ντεο8

ειιεο·τιο ιι::

ει: Ρει·θιιιιι ρι·οσεεε: ει: Μετὰ: ΜΜΜ,

μη"Μιτεοπ:[απ: τι: Με Γ

ει). · ιι:1ιφεπο:ιιιι οι Γι:: ο:ΐειιιιτ μοιειιιι , ν: :ιο

δινω:: "τι- :τει Με:: ε Μ::Βε:ιετε:ι:ε, ιιοπιιΓο!ίιιιι :εἰ
"Μ2Γ.- Π εΌἰ'ι ειει: εε εειιετε:ι:ειιιι :εε ε:ἱιιιιι εε οοιεε:ιι::ι

ιι:εΠιΒιοι!ε,:ιε :ιιιοε ειιρτι:ιιε:ιειι:ιι :ιτοεεει:.Ηι:ιε

εο:ι:τοιιετΠε,ε8 τρικ:: οοιεάιτ Με:: ρε: Γε πιτοεεέ

τω. :πιο πι:: ε , ειωεσεεεωιωω εεε: οπιιιὶε

κ εμε Γιιιι:ι:ι Γςιε:ι:ιτι Ριπή: , εο:ιιιιιιιιιιεε:ι:ιιτΡι!ιοί

ει:: εοπιεοπιιι:επι:ετ ρποεεει: επ :ιο:ι:ιε οπιιιιιϋ, :μια

ο _ Γιιπι: :τι !ιι:εΙΙεε:ιι :ΜεΓια πωπω: Με Ιἱοετε

5·φισ"Μ· Με Γιο: ε: ειιιειι·ι μι:β :ι:οεεεετε , ιι:: :ιτοεεεετε,

Μ· ν: Η εοΒιιι:ιο :Με οοιεᾶι ιιοιι εΠε:,πιεε ρ:οειιάιο

νετοι ει”Γε:, ει:: απο ιιοιι :ειπε ρε:Γεᾶἱο:ιε, ειι::ι

δωνύ:επ· :με εε Γεᾶ·ο είο,ροίι:ειιιιι οοιεθ;ι εοΒιιι:ιοπιε. :Σουι

"' μα' :οιιιιι:ΐιει· ε.ιιιεεκ εοΒιιι:ιοιιε :Με οοἰεᾶι βτοεεεετε

ει: :κι ιιτοεεεε:ε , ν: Η εοΒιιι:ιο ω:: (Με: ιιοιι

εΠετ, :Με ρ:οειι&ιο ναοί εΠὶ: απ:: εἔιεειιι οπι

:Με ρεπΓεεξιοιιε,είιτιι :με εεΓιάο είτε Ρο::ο :μια

ειιοτ Γιιιι: , ειπε με: ::ιοειῖ οοἱεᾶι :ετπιιιιιε:ι: Με::

:Με Ρωτώ, ε: ειιιιιιιιο:ι:ιε εϊΒιιι:ιιτνετοιι:ιι ι ειῖ

:Μεπω» ειπε; ::τιιοιιι::ι, Ρε:Γοιιε!ι:ετε:,ετειι€

:ικα ΡοΠἱοιΙεε ,Γιιτιιτει :ομοσ απο Με ιιοΓοΙι.ιτιι,

Για εόει:ίοιιιι:ε, Πι οεεβε. ιΓοιιπο, ει:: νετοιιιιι

ξιτοεεειι: εε εσει:ιο:ιε οιιι:ιιιΈ,_:1ιιιε Γοι·ιιιιιΙι:ει Γιι:ι:

Γ: θεο. ($ιιιι: ιιιιτειιι :πεε εΙΓειι:ιε Βἰιιἰπιι,:ι:::ἱοιι:ε

ε: ρε:Γοιιιιιι:ι:ει ) ιτι βη. :κι Με ε: εοεπιι:ιοπιε εο

τιι::ι,:ιιιι2 ειιιἱπιειι:ετ :τι πιω εοιι:ιιιειι:ιιτ: Γιιπι: πιο

:ε:ιι Με ετεε:ιιτιε :ιι:ιι Ροιιιωι:»,ωω Γιι:ιιται

τ:: ' Ρ τ. τ Μ ιι πω. ει: ,νετοιιιι·ι ει· Γερι·οεεεετε

·:' Μ" Μ· πειπι:ίιιιιει: ιιο:ἰ:ιἔι εΓΓε:ι:ιο ε: Μ:: Α ιι:οτιιπιι: ΠΝΓ:

ε" οι :.:ϋβ. ιο.|ίιίε.6' τιιι.3εεωω . ι.ς.:.6·η:::4Ι.

πιάσω. η. Ρ'ιιιιεει:ι. ει: :κι :ιο:ι:ιιι, με: ε: ρ:οεεει:, Υετ

οιιιιι, ειιιιιε οοἰεᾶιιι::ι τι:: Γε είε ρτἰιιεἱ ιιι::ι ρ:οειι

δ:ιοιιιι να:: ιι:: οιιιιιε οοἰεᾶιιι:ι ε εοιιιρπἱπιεἰ

με:: ιιιιεΙΙ:&ιιε εε νεοι ρτοειιᾶιοιιεπιι ι Με ιι::

:ε::ι τισ:: οστά: εεε, :ιἰΓἱεΓΪεπι:ἰε :πι Με :·ιετε::ιΓτε

τε επιίι:επιι; :μια τω:: ε: $ιιι:ι:ιιι 8.ειιιιι (Μ: στι·

:μια με::ιοτεχ-ιιεςιιειιιι: εεε ρτἰιιεἰρὶιιιιι ρποειι

:πεσει νε:οι: απ:: :ιι.ιΠιι ροί:ε:ιίιε οσε:: εεε οποι

ειριιιιιι Γιιι μια:: Ιει:ιιτ νετοιιιιι :κι Γε :ειι:ἱιιιι

ο Ρωα:ιιι ει: ιι:ι:ι:ιέι ε!Γειι:ια, ιιοιι ειπε ρετΓοτιο.:ιιιιι.

Κε!ιειιιει 5,09::

8ι- 8 ο ο ν ιι ιι ιι ε:Ει·ιιι:ι: , νετοιιιιι Ρετ Γε :πιπε

#· ω” εετε ε: εοεπιι:ιοιιε ε!Γειι:ι:ε, ε::πιοιι:οπιι::ι , ε: ρετ

Γοιιιιιιιτιι :σαι Ρεττἰι, τω:: Γιιἱὶρίἱιι: 5 ιιοιι ε: εο8:ιι

:ιο:ιε δεοιπι:ιι8 δ: ν: οοἰεᾶἱρετ Γε ιιιοιιειιτι:, ε: εε.

τεπιπιι:ιιιιι::: ::ι:εΙΙεάιιιιι τω: ει:: οποειιθιοτιειιι

νεποι, Γεε Γοιίιτιι εδ:ο:ιιι:ειιι:ει· ;:ιεεεΓΓεπϊό:ειιιε:ι,

:Με ιιεεεΠι:ε:ε, :με εοΒιιι:ι9 Με: οπου! στα εοε

τιι:ιο εΠε:ι:ιιι:.8: οι:ιιιιιιπιι ΡετΓο:ιιιπιιπι :τι εέιεεπι ό:

:Με ιιιοΠίι:ε:ι:ιιιιιιι πιο:: ιιιιτειιτειὶ :ιεεείο:ει:ε, :με
ο ρ:Γιιειριιιω πεειιι:ι:ιιτ ιιε ρτοειιᾶἰοτιετπι :ετιιιιιιἰ.

Γιι|ῇπα :.Ρ.ει/ῇ.ι4ε.:ιρ. ε. ει:: ριι:.ι:, εποε Ρετ Γε τε

Ρωτιωι, ν: οοι::.ιιι::ι εε ρτοειιδ:ιο:ιειιι ναοί, Ρετ

ε :Με εφιτι , ν: ρ:ἱιιεἱρἰιι:ιι ιιιο:ιιιύ Γεςιι:ιειιιιι

εΠε ιιιτεΙΙιΒιοιΙε ε:: ρτοειι&ιοπιε νεποι. οιιἰεἰεἱε

Π:: δρι:ι:ιιε δ· ιιοιι Η: ρτιπιειριιιπιι οιιιιιΓτιιοει ει·

αιιιιεεμιεπιε πιο:: ετ:: με: :ο οωΟ&ιιιιΕι πω. Ρπο ε:

ε» τ. τω: ειει:ιιπ-ρτωειριιιιτι ρε:Γε Μαιο: ο ετα.

Με:: πω. ιιοιι:: , :ρω ροίι:ο τωιω:. ο: ειτε Γιιοοι:ο :ο ω;"

:Με :ιό ε: οι:: Η :εφ.ιι6:ε εε να:: οτοειιθ:ιο:ιετιι.

Μιιιο: μου: :τοι :ειιιιἱτιι Με: ρτιιιεττιιιι Ρε: Γε τε

ιιοιι, ε: Γιιεἰεἱειι:ιε ει! ρποειι&ιο:ιεπιι νεποι , εΓ

Μ:: ειιιΓειιε ε.::τιοιι:ει ο ν: :ετιιιιιιιιε τοιΠωι: Ρετ `

Βειιετειἱοτιειιι νετοο εοπιιιιιιιιιεε:ιειι ι Ρε:ει·ιιι:ε:, ·

ν: τειε:ιο Ρ:ι:ι:ἰρῆ ρ:ορ:ῆ, ει: ρε:Γε εε:ιε:ιιιιο:ιιη

δ: ΕΙιιι:ιο, :μια ν: εοττε!ε:ιο Γι::ιιιιι:ι:ειΙ?85:ιιπ, ε:

8ειιετιι::ι: ιιι:εΠεάιοιιε ιιο:ιοιιεΙι ?πεε ·θα:ε:ει

νε:οεοτιεοπιιι:ε:ι:ε: ::ιιι::ιτιι Γε οιοε: εε τιι:ιο:ιειιι

πιτἰπιεἔιἱῇ, οι:: Γε τε:ιιιιΠ:: εε ρι·οειιᾶἰο:ιει:ι Υπο::

ι.. ι να:: :ιτοεεεετε: ι @ιιοιι δ: ντ εο οοιε- θε

ά:ι με: Γε τεειιιΠ:ο,ε!Γε: ιιιιιιΒο ιριιιι:: :ιιοιι εε ρετ- ε· "Με

Γει&ειιιι τιι:ιο:ιε ι:ιιιιΒιιιιε ειιο :ιιιι:ἰιιιι τε:τιιιι·ιιιι:ιιπ, ";'Γΐ"Μ.

ετΓεδ:ε ίι:ιιιΙι:ιιεο, ε: οπἱΒο.. εεε νεποιι:ιι ει: Ρει. Γ" β'

ὰ: ΒιιιιΙΙ::ιεο$Ριτωι:8. εΒιιιι Γι: :μια ρεπΓοιιε

Μαιο ρε:Γεε:ε ειιριεΙΒιιιιιιιι ε: ο πι ι:ιΓιιρετ :ιο :Ρίο

οτσεεεε:ε: , ν: :ιο οοιεᾶο πιο: ε εοΒιιλε , οεοε:ε:

ειιιωεω Γο οτιειιι€: :και ν: ιπιιιιΒο οπιειιιιτι ει

ειι:ιιτ :το ιειιιιιο , ΓιιιΕει:, ν: ιο :Πο ρτοεεειι: ιιιοεο

ιιι:ειΙιΒιοιιι :Με ν: :ιο οοἱεᾶο ρε: Γε εοΒιιι:ο. ν:

εοιιίιε: ει: ιπιιεΒιιιιοιι: ειπε εεοιάιπ , ειιιειΓιιιι: νε

τε :ετιιιιι ειπε περ:::Γειι:ειι: , ιιιιιιΒιιιεε , εί:ο :ιο πιο

ιιοιι οποεεεειι:, :Μι ιιιοεο ιιι:εΙΙιειο:Π,

` Τ ιι ι: ι ὰ .ι :Πιτάκια νετοιι ρτοεεεετε οι: εο8· τ::

ιιἱ:ιο:ιε Γι: , 8: 8ριτιιιιι 8.:ιο:ι :ιιιιεειιι ιιι:ιιι:ιιιΞι ει: :ο δω:

ι:Ηιο:ιιο; πω ιιιιιωιωιι ε: Π::ιρ!ιειε ἰπιΙεΙΙἰΒειι:ἱ2:

Πιο:: Ζωα!μμε. 34..ε:2.3.μ.1."ε 4..ωιι:Ι. ::ιοιιι:

ήιιιοιιΓεε τιιοπιιιιιη πο; εοΠιει νιεε::ιπ ει: Οιὶε:.

Έ.ρ.4.34.:42:.3.6.6ει:ερπΔεεε: ε”. Ριιιιεει:ιτι. εο8.

"πιο ι:ι:ιιι:ιιιε ε:: τει ειπε:: ν: εκιι:ετι:ιι. 8εε

εο8:ιι:ιο, :με Ρτωωι: να:: , πιο:: ε!! Με: νε:

οι δ: $ι:ιιτι:ιιτ ν: αιιιω:ιωιπ ι εε ει. οτιειιιε μια·

νε:οο,οιιιε πιει· ιιοιι: ν: με: οτιει:ιει:ι ρτοει:ει:ιιτ ·

νετοιιι:ι: οτιεο ειι:ε:ιι ρε: Γε είε μια· ο:ΞΒἱ:ι.ι:οι 4

Εεεε:ιι :Με ρποοε: εε πω:: Γειιᾶο , ει:: ει: στο Με::

Βιιιεοοι!ετιοπ νετοο: εε ρ:οι:ιεε που:: Υποπτη

επ Ξ:ι:ιιι:ιιιε ιιο:::ιέι ινών: ν: ει:ι!!ετιιιι ιι:οεεεετε.

'ειιιιι :ιοιιειι Γ:ιτιρο:ιε:ιιτ ιιτοειιθ:ιιε δριτι:ι.ιε οι :ϊε.

σο, 40ο ρποειιει:ιιτ νετοιι:ιι.

()νει1°τιι εοεε:ι νετοιιτηρτοεεεεπε ε2ἱιι:ιιἱ:ἰ- Μ.

:ε ιιο:ι:ιε οιιιιιιιιιτι , ει:: ΓοτιιιιΙι:ετ Πιο: :ιι Ι)εο, 4ἱ Μ::

πειιι είΙειι:ιε ε: ιι:::ιοιι:οτιι::ι, οιιὲιιι ρε:Γοιιεπιι:ιι 8:

πειιι:ιιιοτιιιιι. Εεεε Γε:ι. Γιιο οι: :ει·ιιιιιιι: ιι!Γετι:ιιτ ι

νει:: 140.".3 +.βιωΖιιιι::Ι ετ. :Μπι :ϋ.9.ει πι.

Φετος-ά. τ. 2::::ιμ εψ.9.εαὐ.4.6·. τ. δυο ει:: νετὸ

:εταιιπιἰι . :ιετ:ιειε Γιιο πιο:ἰ:ιἔι Ρωεαιιιιωι ε: εσπε

ρπεοειιίιιιιι οιιιιιιιιιτι , :μια Πιο: :ιι Ι)εο εοεε:ιιτ ι

Μετων: · ι.μει·7.επτ.)·.:Ιέρ.:ιιι.3.ρ.εψ. .ι Βου::

Β.::ιιιπι ι.ρ.μ.Μ..ε:: 3. ε7:Ι:π:ιε Με .ρισ.ι. ε: εοΠι·

ιιοιι: ει: ε. Πιο. ι.ρ.ιμι 3 ι'..ε".Σ..τε 3. Βωιετιιιι:. οι τ.

ε:β.27.ρ.ι.ε:.ι.4.ι. ιιι::.:ι.".ι.4.3, σι!::,:Ι.3,ε:.3. Γ”

Ι) ι ο ο ι: νε:οιιιιι Ρετ Γε ρποεεει: ει: εοειιΕ- "'ΓΙ""""Μ

:ἰο:ιε εΠειι:ιιεε: οιιιπιιι.ι:ιι ρεπΓοιιιιτιιιιι. Μινιιι. ι Σ. Ο,,,,ΐζ

ε: Τύπ. οφ. μ. Ριττε:8:ιι::ι: 7::ὐ:::ι:|ἱύἰ «φαω-μι Μ. Η:: προ::

Με. Νο:: :πιω βΕρΓ:ι:τι :πι:εε:ε·μψεεμε εοφ!) ῇ τω.. :Η “με

:Με Μετα, ιιιιτειιιρἱὶιο :ῇ: οι ει:: πιο: , φάω οι ἱρβ.

Ε: :οι 7ει·ύπω Για Μεαπο:: Φ', ιμοιιἰιωι μην:: :β

τι: :έ ρε"ω, ε: «μεμπαι:: ει, ό· τι: :πώ ή!. @ωα

του: τι: σε ω: ει, π:: έ:: @β σε. Ε: ρευιο ται: Ναό.

:την θΓΠΠ'ΓΩ Με:: Ρι::: ε» βφ!3, και:: ω πω: β:: οι β

Μ: 2477891449:: βΕρ/:::ιι, :ιι Η:: , :ιιιι::ρωιιι "ει". ρω, π:

@σε ε? ε: Γι:: :ισιυιΜύπι ι :με /::ιι: :ιι ρεφ. Γι:πιεσ.πιι. Ρο

νετοιι:ιι με: Γε Ρποεεει: ε:·εοΒιιἱ:ἱο:ιε εοιιιρτεοειι- · `

πω Βεἱ:ιι:ιε: επεο με: Γεριοεεει: ε: :ο8:ιι:ιοπιε

εκει:: 8: οιιιιιιτι μ:ίοιιει·ιιιιι. Διι:ει:. :πως Μιο

ει::



απβω.

οπο. π.

«π.

πιο.

9$.

Β.ϋσ.ι.

Β(ΤΙΜ2. ~)( Ρεεβάιο &6%) Με:

«επι νὲι'›ποπ ποπ ρι·σι:οποιοτ ο: οο8πἱιἱοπο 'ιστΓΩ- ...πιει νι *ν'οι!ιππι πω. . “ο οιιιιιπο π· ιπιιέο · · ..ξ

°&ιιΒιιή , πω. :Η ίο!ι οοεπιτιο σοπιριάι:πϋπι

Πέιτπιπ, πιιιιιίο αποσπά :κι οπιπιπ στην επι :Γ

ιοπιιιι!ιτει· , νοΙ-Μιοιιι ιιιοπι:ιι:έ ιιιιι:ΒιιιΜ Βοιππειιι.

Α: ποιι·ΐο!ἰιιπ οΠ:οπιιι. οι ιιιτι·ιΒιιιιη θα! ρειίοπιιι

πιο _ & τι:ι.ιτιιιπστπιιι2. ιέι·πιιι:ϋ Γσ$τιιιιι ιιιτοΒιιιπι

Ποιτιι·οιπ: ιιιιιιιι·ιιι νι·ιοιιιπ ρι·οεοπιι οι ποοπιιιοπο

τοπιρι·οποπδιιθ Παππά!! , πισω ιιι α ι:ο€πιτιοπε

οιππιππι, οιισΐοιπιπ|ιεοτ π... ιπ Ότο. - !

ΌιιπΕππ. ι. νωΒιιπι·ρω Γορι·οοεάιτ τι: ποτιιιἐ

σοαιριιεπεπΠπέι Ριιιτιε : α!ιοιιιιιι α· νι Με ωίειπιε

νει·Βιιι·ι·ι ποπ ΡΡΟαπ8Μ ρα οιππι:ι πω. ο: απο·

ςιιιιτυιιι Ροπή κ:0πΈτιι Αιιειι:ϋ.88πεοπιτ :απ$μειιοπ·

οι Ριιιτι·,οιιιπ ειιπιιρίο.ωπιμοποπόπιπι ίοεοπιιιιι

. Με πωπω πτειιιιτ παπι το:ιψιοιισπ4Η ειπε ι”ι2:ιιπο

Διιιιι,οπἱπ απ:: πιώ πιο. ἱρεἔι οσιπρι·ιοποποοπιιιι το

Μπιτ πωπω, οι Βιιιιιπιπιι ε.. :Μια , 86 ΐι·ιι&:ιιιιπ

8ι·Βοι·Ε τοπ:οπτι. ¦πηΠιΕπ π. εοπιρτειιοποι νία: κι

ιιει·:ιτπιέιπι δ! ΐριπιιιΜπι Ριιιιι€,ςιιιπ τσιπ πιο 86%.

Μ.. εοιιιΡΜιθΜιιπιπι·νοΜπι 86 8Ρισ.ιτικ δ." κι».

πιιπϊ ιιι ω ριορι·ιΞι :Φωτο εοπτιεπει. ι. νι Μια

Οι ι:οπιπισπι ίΕπΕ.Ρπτιιιι1ι δ! δειιοιιθ.ποιποπαι·ο.

νι:τΜπιφο2° πτρι·οοεπιτ , νι ροι·ΗδωΕπιπ 88 απα

οπιιπιιιιιιΒο·ΐοι ριιι·επιιι : ιοριιΕπιι πικαπ πο. πιο

:ρόει·ε,πιιιπ ρι·οαπ:ιτ ει: το8πιτιοπο οιτιπιπιπ, Β2

ιοιππιΠτετ Βιπι ιιι Μπι, πω· ρει·Γο·&ιΉπια Δε:: -

@πιο ιιπιιΒο .πιο 'κι οιππιπ ιιό.ιτοιιιιτι πιο Ριο

ποινιιο: Νεο ριοεαιει·6 .πιο ντ ι·ιιριείΠοο ποιοί”

ποπ Γιιπτ ιο πιο οι·οτοιγρο. ΟίιπιιΒιιπτιιι ιιιιοΠε

&ιι Ριιιι·ἱι με: ιιιοὁιιτιιοΒἱεᾶι ιιιιπιιΒιιιιιιι τοπο

ποιπ:ιπ οπιπιιι, ειπα ίοι·πιι!ποτ Επι: ιιι ΒοοιόαΒα
Δ πω. νειΒιιιπρι·οοεπι:τοντ σηιιτιΠιιιιιπ οπιπιιιιπ,

:μια ιιι ιπτ0Πε&ιι Ριιτήι, πει· ιποεπιπι οΒισάι πω.

ΙιεΕπΙΙιε οοπτιποπτιιιιιιιιοπιιι ποπ ιιτοοεο:ιτι ν:

:ιειεςιι:ιι:ι ιπιπΒο πιει.. _ ·

ΜΜΕ:: 1. Ε:: ιΙΙιιιισΒΐεω ιιοιἱτἱἐ μι· ιο @σου

πει ν'ειΒιιιπ,δ οπο ίρει:ιποιιιιιτ πω. εοΒιιιιιο. Αι

ἔι ΓοΙο οιιιε&ο ριιιιιιιίο Ιοει:ι5::ιιιιι· Ραπ: οοειιι>

πιο ; Με παπι άξιοι: είἱεπιἱπ ,-οιιιΓήπο ιιτττῖΒιιτπ:

ιΒιιιιι ε: Μισο .απο , οι πιιιιοιιιοτιιιπ ποπιιιιι

οι· Γε ρτοο0όιτ νειΕιππι. Και-ρ. πιιΜιιιιὶ<Ι ιιι 010!

διοι. ει: οπο ΜΗ : ποπ Γο!ι οιΤοπιιιι,ιφό το:: ΙΜ

ια:,νι €οπιριἙᾶἰτιιτ πωπω ροτΓοπε!ιιιιτοι, επιιά:ι:

πωπω οΒιι:&ιιπι ριιιιιιιιιιπι ροτει·πα εσ8πιτιοπιι:

παμπ: πιω οι: ποπιι€ι πωπω, οι:: ΐοιπιειιται· Μ!
ιιι Πεο,ονοι:οοιε μι· ίπ ποιο. . Δ. .

ΜΜΜ: 2. Ε: εοεπἰιἱοπο ιΠιιιι οιιισάι ριο:ιτόιτ

Ρετ Το ναιΒιιιπ , οι πιω οιιιιι&ι ιιοτιτπι πωσ: Ρι

Ιτζάιιτειιι&ιιι : π: οι τω” :ΜΜΜ ετιιιΒιιιοτιιιπ

οπο ποπιι5 οποιοι· Ριπιιι ΕπιοΙΙεᾶιιι: ιιιιοοιιι·Ρω

κι ιιι οι πειιιιΡιεΞι ι:οεπιιιοπι: Ρεποεπει ι ΡΗιο6:

8Κιιι°ἱτιι δ." π. οοισάο Ρετ Γεε8£ ο!ιοιιιό ιιαιρ.ε·ι

πο Με , ειπα! ποπ παπα:: Με Γε. Κοιι)- οι* Πωοκ

ιιιβιἱ 2 Με. ιπιποι·. παπι π! οΒιεθτιιιπ Βαιτιπώ ποπ

ΓοΗιιπ @πάω ε·ίΤεπιιι , Μ! 0Ειπτιι ΡΒϊίο"2""ω ω·

ι.ιιιο ΡειΓοπο εοπΠιιιιιιπι Πειιιιισιπ3ιιιιΩ πω»

πιιιιτιιπι οΕιοθιιπι Μοτιιιιι:Ιιπιι Βιιιιιια. Μ οιιοΒ.

πι:Βο επτα. Ν.ιπι άφεπάει·ο ει. :ι!ιο,νι ιιι οΒιιιαο

Βαιιιθι:ιι: εοεπιιιοπιε , ποπ ε!! ίο!ίιιπ ιοιπιιπιιιιπό

ιΙΙιιιΙ,ντ :ιό ω” οΒἰ:ᾶπιπι Γιά πι ΕπΓι.ιροι· πω

ποιο π. ἰΠο νἰιπ οι Μάιο! εο2ποΐαπόι. Μπι Διι

ιεπι,ειΠ ιιι Μι εο8πιιιοπο πιο τει·πιιπειιιι· πο! Πο

ω. οι διιιι·ιπιπι ν! ει! οϋιο&πιπ Βεπτἱτιιὰἰπἱηιει·

ίο,πιιιιΙοπιιππεποπ ιιιπωι ιο ΠΠ; ιιι πώ Βιιιιιιιο5

πε ρεπεια,οιιιιι ποπ ιιαιριιιΜΙιιι νιιπ 8: ιιιιοιιιι·ιπ

Βεπιπ εοΒιιιτιοιιι8 , πικαπ οι: ι€εριο Μπα Πάικο

Επι ριοριιο ειΤεπιπο , ποια π... Μ: ιπωιι-8ειιιιιι

. ΐιιοειειοιππιιιιιι,ιτ.ιοπ ιι&ιιιιι: ποτιτπι οπιπιιιπι.

@Μάσι 3. Επ "Πω οϋι€άπποιιτώ μι· (ε: πισω:

ιΠι νι:ιιιιιιιι , ει: :πιω οοιοδιι εο8πιιιοπεριοοεπιι

ν: Ροπή: ιπι.ιΕπ : πω: νι Για: οιιΒιιιιε ποπ ίο!ίιπι

.ι..τι.ι... ρι·οι:α!ιι :πιω νι ιιιι:Ι!ε&παΙι:_ νο:Βοπι

οι Ϊιπιπι ριοτοα”ιιιπι . ι οπο ριοπικιιιιι , ιπιπιί·Ε._ .

Μπδιιπ·ι.-Ατ απο ω... ι:ί?ειιιιιτ οοεπιιιοπο ρι·οεαιι: ·

ν! Ματέι ιπιιι8ο,ππιπ ιιιιιιιοισ5.ΤΙιο. Ι.Ρ.4.”."!.ί.

.απο ίιππίεδπιε ιπ ιιιιππιε ποπ πτειιόιτιιι· επι:ε πο

οι.ιοπιιι_ιε, ο μπει εποπτιιιιι:ι. !8ἱτιιι·ι να ιιιιι μο- ι θ

...ιι Ρετ Ε: ε: ποιἱιι.ὶ ίο!ιιιι_οίΤοπιιο. ΒιιιΓρ. απ. 84»

ιπιποι. Απ πιο!» πεΒο ι:ο.ιιις. Ετεπιιιι ιπιι:ΙΙιειοι

ιιιειϊπιφτιιποιο ιιοιιπιπιι:ι ποπ :Η πετία&ι0 ποτίσ

Με. . Μι εΠι:π8Μιι ι οιιπιπ ΜΒοπι σπιτια: ρειΓοπει:

τιιιιππι· ποτιι:ια εποπτιιιΜ., απο εαπτιιτπ ΜΙ εφτι

πιοι!·ιιιιι ποτιοπτιιιπιφιδιιι είΤεπιιιιιιιι. ΑΙΜ! π.ειΕ

νι·ι=Βιιπι ΜπιπιΜι· Ριιιι·ι ιιι ποτιοππ-ΗΒιι: εοπίἱἱςιι-ι

ιιιικι ,.ιιιο.ι επιμε!Πιιθ. νειΒιιιτι Μάικ νι ίση οτἱΒἰἐ ›

Με είΕπιιΙιιιιιι· οιιιιιοπι Ραπ η ι:2ταιιήιιι: ρειιοπιει

ἰΦἔι 80 δω ιπππιφτειδιιθ, παπι νι Πιο: οιι8ιπιε πι·

«πει νι ·νοι·πιιππιφιοιππιιιπ οι δεοιιιι·ιιιιιιιιιπ ο!

πιι·πι ι:Ιιιππιιι·ιιπι ρπιίοπστππι, ποπ “πιωοποιο

ιἰιιὲ.οιιἰπ οοπ0ιιιιτπιέ ποπ .κοπο πιίι-ίοΙππι Ροι·ίο

παπιστοπι νιιι·ιιι ι που οποιο ΐοι·ιπιι!ι:ει· ποπ αρτιο·

ιπιι οοιι:&ιιιιι . Μ τιιιιιιιιιι ιοίοιιιιι επ ριιποιοιιιιιι
ρτ0πιι:επε. ο

. οδού:: π.. ει μι· ιιπροΠιιιιιο $πιτιιιιι δ; ποπ Ι Μ '

ρισάιιαιοτπι· , Μπα: νοι!πιπι ριοοοποιοτ ι Ρο:".ι πιο Φ

οιεο νοι!ιπιπ ποπ: ριοι:αιιτ 'κι ἴο εκ ι:ο8πι€ιοπο

8ριι·πιιε δ. παπι «πιω Ρετ Π: κοπιι·ιιιιι:ιο ριοπιι

.έιιοπειιι ιιιτιιιιπι.οο ποποιοπιιι, οπο. ιετιιιιπιιπ.

. . ' - .ι ι ' ' - · ·· . -
ἔἔἔΐπἴΡ.ζἶ.”ἐἔ.ἶἔ ἶ...',ἔἶἔἔ`.ὶἔιἶἔ”..ῖἶ.ἔἱ.ἶζἔ›ἔἔἑ=. °'°Ϊ°°·ΜΒ

πιω ριοοιι&ιοπαιπ,πιιιο πιιΠιιιιι ροΠειιιισ Μπε

ΞοπιέΐΒιι:ι;ι. οεἔιὰο το @πρ-ΜΕ

οι πι ι ι ιιοι·ι 8πο στι.

8ιππ. ίΒιπιι· απ” ιπιριοιιπ&ιο ποπ πιο..." πιοπιι- · _

ὰἰοπι νεώι. Νι€0 νειΒιιιιι άι εἐιροιἴεᾶἰοπε πιο· χ;;
καποιου ο Ραπ: , ,επιπ ποπ πο Βόλο ριοι:επιτ ι· δ Δ!

$ριι·ιιιιι δ. ποπ ρτοοιιαι·αιιι·: ποπ τυπο ποπ πιο

εοι·Ιει·ει ν: ......π..ι.. .3ι πιέπιπ:Μιιιιιιιιι νιττιιτι:

ΐριι·ιιιιι:ιε, 82 τοι·πιιιιι ΐριι·ιιοιΙΒ πω: παπι-ποπ: εΙΙ

πιιιιιιππ ρι:ιίι:&ιο ιπιιιιιιππ , ποπ πωπω οι: ποτὲ

ιινιιοιιιι:Η ποπ είΓιετ: π.. ιπωιιιιια Ρι:τΓεάίο .ο ίπ

ναι». ιιπποε:ιππωι ροιίε&ιοπαιπ ειιριιιιιει·ε ει:

ιπππΞΗ:Παι·νι.ι ναι.: πωπω:: ποιπιτπι· οι: ρειἴεᾶἱοπο

απ» , ιιιιοπιιιιπ ιοΠιππ πο αρκιΠοποοικω ιιι

οοιιοπι Μάιο; οίιπι αρκίΕο οβιοάι Π: πιιιιιιιιιιι.

ρει·Έε&ιονο:Ι·ιι . πιώ νειιιιιπι ιιι ίοι·πιοΙικτ. ,·

· Π ι ε ε ε. Παπ νο:ιουιπ ΜΠΕ: . 8: οιιπι επάετπ 92;

οιππἰπὸ·ρει·ἴεβἰοπο ι ειιιτι ποπ ποπ: ρίὶ , ειιιιπιίι ἰπ Μπα.

Οοο παμπ ΜΗ:: τοιιπιιιο οι·ειιιιιτειι”ι οιιἰΠεπτἰιιπι, ε

να ποιοι: ποπ πι. , Η απο πιο: Με:: ποπ ι:οοι·1ειο

πει:ιοπιιΐαι οι ποπ @Με νει·Βιιιτι οι επριεΠιιιιιπι

Ετ©πιπ1°8ϊΜπ οιιἱΠεπτἰιιτπ,οιιὲπι δρπιτπε δ. ι:τ80 Π

ποπ οΒιιιιππο , .μια πιιΠπ ιιιιιΐαι:ιαπιτ:ιιππι ω.

Π:επιιιιιιι ιτοεπιιιο, πιιΠο. ειιιιἱπετ νει·οππι πω.

ίδ:5 πει·ιπάιοπο : @πιτ ροή ιιιτιοπε ποπ οΒΜιιτει,

οσοι! πιιΠιι πιο" 8οιι πο: δ. οοεπζΐο μισού πο!.

Η αι·ιιιΠα ἰιιτιιπιε€ἔι ρειίι:&ιοπε. οΓρ. ποε.Μἱ

ποι.οιιιι οιιιόπιιιά πε απο οιιιοφιιὲ ΞχριιέΠοιΙο ιζ.ϋ

ιιι ει·ι:ειιιιι οιιιίιοιιιι πιώ ειι;πι:ι)ιικιιι·) έξω: Επι:

απτο οικω Μαι παπι Ρο ι ι ι . ι επιιπ

πιω" σΒΜ:ϊιιι€ αιφι·οι!ιοιΙο ιιι ι:ιοπιιιιιι.επιΠοπο

πω. πω! ποπ Πι οπἱεᾶιιιἱ: ςη:ιιι:Ιΐπιπ πει εο8πἰ

τιπππιπ]οι·σετιιι·Ωπιπ ροίἩΒιΙἰιἰ , πιο σιικιιπΓι:ει απο

ιίιπι οοιιπ «κοπο. :μιὰ εοπποπιπτιιι οι·ιιιιιιιπ πεπι

:οι οιιιί!ειιι ιπ πω.. Οπα ι:οπποπιτιο πιιΙΙιιπι πι..

οι; πωπω μτίσθ:ιοπειιι ιιι νέι·Ειο αρι·Βιιμπτο _. θά

πιπιιιιπ ιππιπιοπι:ιπ Μιάου: ἱπ ριορτἰ πειτιιι·ίι απο

ιποπτιοιιι.νι [ιιρΞὲ. Α: πιο Η δρἑιἱτιιἱδ. ποπή;

Ποιοι πιιΠο πιο ο αριιιπει·οπιι να ο : :ο ου

Η ιΙΙε,ποπ ειιιΒει·στ, ιιιιΙΙο ρι&ο Γιιπροποιοτιιι ποιο

ειιιιιι; πο μια: π.ι!ιοιιι_ά ἰπ :1ιιιιπιι απο Ρπιδβι!οέΕ

8 Η

  



οι πιο. ποπ

ΡΕιΠετσι,

@ο ΜΒΜ. ΧΧΪΙ. Με Ρει]οπο Ρἱιὶις επι 1 ι ι.

π, πιο ποπ ειιιιιει·ε. Νπιιι ιιιιιοπιιιο ιιι Πεο ειιιιιι:, οοιιπιτιοπι ιιι:οιτιιιιοποπ οπο ροοειιοιι:πε :πιο

Γιιιπιιιιι ιιει:οιιιτιιτε ειιιιιι:, πσΒιιιοιποε ιι πᾶιι ποπ Βιπιι ιιοιοάιοοΒιιοιοιιιιιιε,ιι πιιιιιιοε ιιιι :παθω οι

ειιιιιι:,πεοπε ετιππι ιιοιιιιιιιο ο ιιοτειι;πτοιιε ποοΐι

ιιι:ε ειιιιιιιπι ν: ροιιιοιιε ι νειιιο, ντι ι·πριιπιππτιιι

οιεπτιιιπτ,οτιππιιι πᾶι.ι ποπ οι:ιιιππτ. σου δη" πιο

ΜΜΜ α· οπο πιππω ρειιοθ:ιοτιο οπιει:: ποιοι, ιι δρι

""' μή* ήπιε 5. ποπ ειιιιιειει, πιο τπιπεπ ποπ οποιο: ιοεπι,

96.
πιο οπο.

σπιτι.

.οι σο»!

97

ειιο ιιιιιιιι οιεπ:πιπ πωπω: , επ οποιο οπιιιοιι ποπ

Βιιι2 ο νειι:ιο ειιιιιιιιιι.ιιιιιιι ιιοπποίιπι πιο οποιοι

ιε ; ιιει:ιιιε πι: ιιειιοάιο ιεπιιι επρι:ιιιιιιιιι οι ιιι

οιεπιιιιπ οπιιιεπτε , οπο ποπ Ε: ποποιιπτο ειιιιιιίιπ·

ιπ εποοπι ντ ροιιιιιιιι. Λο ιιτοιο. ιιπτεοι απ. οσο

ιιιιι. παπι οίιο ριοοπέ1ιο Βιιιιι:πι δ. ιι: οιιπιπο πο

ιιι·ιιοι· πιοοιιοι:ιοπε νειιιι› ειπε τπιπεπ οοεπιτιο επ

μια 8: ιριιιιε_8ι "οι ιιιοοιι&ιοποιοι νι ιιο Φωτι

ιιιιι ριιποιριπιπριοοιι&ιπιιιιι νεοι. Λο οοπιιιιιιι

Σιιοοοο,ιιιοοποϊιοπετιι $ριιιιιιι 8. ιιιοποποιοιιιο

ιιοιιοιιειπνειιιι οιιΒιιιε πιιοιοιπ,οεπεποεπτει :π

ιπ εποεπι οιιιπ:ιοπε; οιιιπ ποπ οιιιι:ππιε ιιιιιιιιπιοοι

ροιιειιοιιτπτε, ροιοιι οοΒιιιιιο πω πο ιιιιιο οιιιιει

ιπ εποεπι οιιι·πτιοπει παμε πιο ιπιπειιιιιπο ιιι π

οεπι οιιιπτιοπε ιιιιε&πει Νεο οιιιιιι: ροιιειιοιιιππ

ιιιπειΠοπιιι , ιιιτιοπο :ππτιιιιι ιε=ιπιι:ιι οι ριπιοιπ

οεπιιι οοοιιιτιοπο πιι οιιιοδιοι πιο Ποπ: ιιπιο πιπε

:ιιιο,ιππι ιι: ιιι ιιιιιιιο ιιιιιπιπ: ιιιτειιεθ:ιι,ποπ :οιιι:,

οιιιπ οοΒιιι:ιο οιπιτιο πιο, ιπτποπιπι_οιιιεᾶππι πω

ιιι εποειιι πτειιιιτπ:ε ρ:ιιι:ιιιι ι:π :πιο τοιιιτ , ποιο

ιιι-ιού. :ιιιιι οιιΒιιιτιο π: ιπ:ιιι:ιππ ι παμε πιω του

ιπιπιιε , πιο ει: ιιιιι οι·οοι:οι:, :ο πιο ριοοεοιιτ ει: οπο

επι:ιοπο ιιι:ιιι:ιιιιι.οι ποπ πιιπιπ&ιπιι. Νπιπ ν: οπ

Βιιιιιο οι ιιι:ιιιιιιιπι νει πιιιιιπάιιιπ , ποπ ροποετο

οοιιιιοειπτιοπε ποιιιι ιιι:ειισάπε , τω ει: ιιιιιιιιιι οπ

επιιιοπιε ιοιιιωιοπ:πιιιιι, απ: ποπ ιοιιιαιδπ:ππ:ιε

οιιιε&μπι ιπ οιοοιπ οιιιπιιοπε ιιιιοπο ποὶιιπιεπ·ι πι.

πιειι)ν: ιποιε ιιοιιιο ιοτιιιιιι ι ει: @οι οοεπι:ιοπε, ι ιιι€ιιιιιιιπ πω ιιιπ:Γεπε. 8οιπ ιιιι:ιι: ιιοιιειιοιιτπιοιι

οπο ιπ Ρπτιο ιπ·ιεοεοι: πιοοιι&ιοποιπ ντιιιιιοπε.

Β ιι:ο π. νοιιιππι ποπ πιοοεοιτ ε: πο:ιτιο πι»

Ν°”Ρ,°Μι, ιιιιιοιπε,πι ιπτιιιτιιιπ Ρειιοππιιιπι. Ριιιιοπιιι. ποιοι

π: οιι!πιιιο· :ιπ ιιιιιιιιιοιιιιι, κι οι οοΒιιιτιο οιιιοάι πο: πιιοπππι

σο: πιάτα.

μψπ ·

Ρειιβυιιυπι

πίπωυο.

'Απο.

99
σοι/πω. '

δινω :τισ

απο.

ιρεοιειιι> ντοΒο ιιιιτο, νειοιιιοάι :1ΒιιιιιΕι8 ν: ποιοι

τι: ιοιιπιιιι:ει: ιιι-οπο :οποιο νειιιιιιπ ριοοοοιτ ει:

οοειιιτιοπε πειιοπ:ιιιιπι:ποιι ι, ππιπ ποτιτιπ οι οπο

πιοοοιιι: νειισιιιπ , οετοιιπιππ:ιιι πιοοο ιιοιιιο ιπ

:ειιι8ειιοι π οιιιιιιι «πιο , ν: ιι Γιιιιιιιο ιπιειιιΒιιιιιι

ιιιι ιοιιπιιιιοι,ιιειιοιιπιππι ειπιποιι:ει μι: οιιιιιιπ οί

ιεπ:Ξπ οι: ω. ποιο οι ιιιοοιεε επιιπ:π:ιπιιε ιιειιοτιπ

ιιαπι, ποπ τοπιο: , ποιο οι ριοιιιιπ οι πειιεοιιιΠιιιπ

ιιιεοιεε ιιπΒιιιπιιιιιι. διοιι: επι επ ι:ιιιοι.ιειι ιιιοοιεε ο

πιιποπτιπιιε :ιοπτιιιπιππι, ποπ τοιιιτιιι, ποιο ιιι ρισ

τιιιιι οι ρειιι&ιιιιιιιπ ι”ρεοιεε επιιιιιι , ι:ιι .9:::ιιιιιφιο,

?ιιι οιιιιιπιιιιι απο: ο νει·ιιιιπι·ειεπι επ ιοιειιιιιι πει.

οπιιιιιιπ ιιι περπι εοεπ_:πιπιπ , οοιιοεοι: :πιπεπ ιι

ιιιο @ποια ιοιειιτιπ ρειιιιππιιι επιιέιιιιοι ιιι οποια

οιιιιπΞι οοΒιιιτπι·πιπ, ιιοπιπ οοεπι:ιοποιοιριο προει

ιιι: ιπτιιιτιπππι. Κιιτιο: οπιιιιι επιιπεπτιιιιισ ιιοποιτ.

ιιιιιο πιοοο εοπτιπει «Καπο. ιι'ποε οιιπποο τπιιι

οποιοι ποπ ιιιιιοιιιι: ιιπροιιε&ιοποπι , ροτειι πι.

πιπιιιει ο οποιο ει·ιιιποπτιιιιι ιιιριιιειι. δει! ιΡωιπ

ιιιοπιιπ οιπιππιππι πειιοπιιιιιιπ πιτιιππι ιιιποιιιιτ

ιπιρειιε&ιοπεπι ο «πιο ποιοι! ιοιιιππιιιοι ο οιιιιιιπ

ειι”ειιιιιι Γορριοιι. Νοτι π. ιιιιιιι εοΒιιιτιο,ειι οπο Βι

Βπιτιιι νειιιιιιιι,ποιι οι οο8ιιιτιο ιιοππιππι πιο»

ιιιιιιιι ν: :ιιιιιιπτιππι ιοιιπιιιιει : ε. οο8πι:ιο οιιιοοιι

πιιιοπτιπ,ν: ιιιιΓειι:ιο ιοιιππιιιιι,οιι οοεπιτιο οιιιοοιι,

ποπ ριπΓειιτισ οι ειιιιιειιτι<ι ιιι· οποεπι οπιπ:ιοπε,

ιιι πιο: ει:ιιιιτ οοεπιτιο. Α: οο8:ιιιιο, ει: οπο ρι·οοε

οι: νοιιιι1ιπ,ποπ οι οοεπιιιο ιιοιιοππιππι ποπ ριπ

ιἐτιτἰπιπ , Γπο επιίιειιιιιιιιι ιπ ειιοεπι οιιιπ:ιοιιο , ιιι

οπο επιιιι: οοεπιτιο,ι:ιπιπ ιιιιιιππι πιιιεππιιιιο :τι ιπ

Μπι πι:: ιιοπιιιιι ιεπιεοιιιπ:ιοπιιιιι ἰρεἔι ατεΓΠ“32=ι

ιιι :πιο οιιιιπιε ρειιοπο ποπ Γειιιρει ποιοι απαιτε

πω: οιιιιι οοεπιτιοπε Πει. Μπιοι μισο. οοεπιιιο

οι:ιο&ι πιιιειιτιπ ιοιπιπιιτει ειιοιιιοι: οιιιοάπιπ :ιιι

εοοεπι ιι8πο , ιιι πο πιο απο ποπ ροτοιι πιι:επι

πιι πιο ιιεπο ιιιιιο ειιοιιιοειε , οποιο ο ιιΒιιο οιιιιι

πιοπιιι_ππιπ πι: πο ιιοπο ιιιιιιιπ&ιππ οοΒιιιιιο οποιο

οι: οιιιεοι:πιπ , ιιι οπο ιιιιιο ιιιοιιιοι: οοεπιτιο ιιιτιιι

πω; οίιπι οιιιιοιιιπ οει:ιεπιι: οιι·οπ ιοεπι πιω. Αι

ιπτιιι:ιιιπ εο πιτιο ιποιιιοιι οιιιεθειιπι Ριππιπ 8ο ει:

ιιιοπι ιπ ιτ0ιἐπι οιιι:ιτιοπιε ιιοπο : απο πιο εοοειπ

ιιοπο οπιπιιοπιιοπο πο ειιιιιεπτιππι ι·ιιιιο οιιοιποιτ

πΜ1ιπάιιιιι οοεπι:ιο. Οοιιιιι. τιιπ ιιιιππ ιιοιιππιπι

ιιι οιιιιπιι οιιιιπζιι.ιειο, οιιιπιιοπιι, οιιπιπιι, οι ριπ

οιιιοπιπ νπιπε πιο πιο οπο: ιιιπο:ιιπεπτο ιπ ιο. Ριιοιπ

οπο πιο: ποπ. Τει:ιιιιπ οι :ιιιιιιιιπ ιπτιοπιιι, οι: ιπ

°οιοιπε πο ιπτιιιεᾶιιπι ιιιι "απο οι ιιποιοοπ.ιτο

οοποιιιιοπιέ ποιο πει πιο οπιπιπ πο ο:επτπ.Ροιιο

δ

πιτιοιιιι οιιιο&ι οοεποΓοιιιιιιπ τοιιιτ ιιι:ιοπειιι ιππο

πω ιιι οοεπιτιοπει οπο οιιιεάι ιιοιιειιοιι:πι σπιτι

ιειρεᾶιι οιπιππιπιπ τιει·ιοπιιιιιπι ιιι οοεπι:ιοιιε οιο

πιο πιο ποπ ιιοιιι: εοιιιεοιιοπτιι πεο ιιιπ , πιο".

ᾶιιιπ :οπιιιιιο ιοιιιοοιιι οιιιιιιπιππι ιιοιιοππιππι «οι

Ρο"'.'"το

ο τ ο ο π; νε:ιιιππ ποπ ιιιοοεοιτ ο πιριο,εο πιο·

Βιιιιιτιι ε. οοεπι:ιε ν: ειιιιιεπτιιιπι ιιι ιειριιι ιιει·ιο

οιι8ιππιιπο, Μ! πει Γε τιιπτιιιιι :ειιιιιιιπ:ιιιο. πω” Μ» ρωπ

[πιο μισο. ειι ιιι τ:ιιι:ιιπι ριοοεοι: οιιπιππιιιιο να· »οποια

πι , οι: ποιοι" ν: οιιιιιιοιριο οιιΒιιι.ιιι:ε ριοοιι

οιιιιι· : ποπ ριοοιιοιτιιι π @οι οι Βιιιιι:ιι 8ι οοεπι

τιι _ νι ειιιιι:οιιιιιιιιι ιιι πιροι :πιω που ιιιιιιιιοπτ,

νειΒιιιιι νει ιι Γοιπιο, νει ο δριιιτο8. ιειριὶι οιιοι.

πο ροιιει·ιοιε , νι :ιιι οιιιοθ:ιε οο8ιιιιι: ν: ει:ιιιεπιι

ιιπειιι πιο οιοοιιοι. Τιιιιι ποιο οΒιεοιπιπ ιιιιιιπι ποιο ο?

οιιπιππτιπο οοιιοιιιιιιτ πο ιι&ιιπι ιερι·2βπιπ:ιιιπιπιωή·

Μ: νοιι:ιιιιιι πιι:επι ποπ οιιΒιιιιιτι.ιι, οιιιι:ειιιτι πάω

οι ιεριειοπιπ:ιποι οιιιο&ι , Γεο ιιιιπιειιιιε ιινιιοιι:π

ιιι οι οι ροι·ιιιππ Βοιιιτπ: οπο ποπ ιιοιι:ιιιπ: ιιιιΒιππ

τι πο οιιιο&ο,ιεο ο Ροιιοπιι ιιιοοποεπιο,ιιοετ πιο

οειτο ροιιπιπ: οοιππιιιπιεπ:ιοπεπι :οτιιιι οιιιο&ι ιπ

τειιιΒιιιιιιιι Μπι νοιιιπιπ, οπο. οι πάω οιιιιιιοιιιιιππ

°ωΩαιο ΦΠ ιΡ8ιι ιιιΝιιιποιο ειιοπιι.ιιε, τ:ιιιοο ιιι Ποπ

ποπ ριοοι.ι:ιιιιι, απο οι ιΡωπι ιιιτειιι8ειε ροι ει”

ιειιτιππι- Μπιοι· 'ποιο. οΒιετδιπιπ ποπ Ροιειι ποιοι!

οόοπιιειε, πιο πο ποσο ειπε ποιιππ νιιτιι: πει ιο οι·

οιππιιιι ι π: πέιτιιιιι νιιιιιε οιιιοοιι :κι Γε τ.·ιπιππι οι·

οιππ:ιιι πο πιοοειιοιιπι ροτοπ:ιπιπ οοειιι:ιιι:ιπι πο

πέιιιιπ (οι ιεριπιιιοπτπιιππιπ : οιιι1ι οιιιοδιπιπ ρε: ιο

τππιιιιπ ιι: πο ιοριπιεπ:ιιποιι ιειριιιιιι οο8ποιοοπτι.

8ιιονινοιι πιο οοπιιιι: , (πιο οιιιιι νειιιιιιιι οι ως

διιδιιιιι οοεπιτι,ν: επιιιο:ιτει ιπ οιΡπι πει ιο ιεπιιι·ιππτιιι πο Ριοοιιέιιοπο νεοι ν: οιιιιάπ πει ιο τει. ι ι

πιιπππ:ιπ ιπτιιιτιιιππι ποτιτιππι Ριι::ι5, οι: :πιο οι:: Γε

ριοοεοι: νειιιιιιιι. οι ποπ ι·οοιιιιππ:ιιι· οιι8ιιιιιιιιιε,

πεοεΙΤπιιο ιειιιιιιι πιοιιειιτ ιιιι:οπι οι ιο :ειιπιππιιπο

ειιιιι ποπ Π: πιιιιι πιοοπε, οπο ιι ι ροιιιιιι πει Γι: ιε

πω. Νεο οιοι ροιιιιιιτ ιοοιιιιι οδιοοπιιιππιοι,πιιο

πιο νειιιιιαι ποπ πιοοεοειοτρει· ιο ε: οοεπιτιοπε

ιπ:πιτιππ ρε:ιοιιιιιιιιιι ν: ειιιιιοπ:ιιιπι ιιι οι πι.

Ε:: ποπ Γοιιιιιιιι 8οοιιιιπιιιιιι πιοιιιιι. πτειιπ Μ.

επ ριιοιι,ιπ :πιο νοιιιπιπ ει8πιτ, ιιοιιοπιπ νειιιπιπ ιίνεισπισιι

οι δριιιτπε δ. οιι.ιιιιιι: Αι πο ποιοιι Ριιτει οοΒιιοι- ""ΕΜΜι

οειε νειιιιι οι Βιιιιιτοπι δ. ντιπ πιο ειιιιιοπτει,ιιι-· Μ"""

ο ρι·πιπρροπππιπ: ιιι απο ειιιιιετε. ιιπιιιιοπι πιο

:ιιι , νε:ιιιιπι πιοιιιοπ οοεπιιιοπο ποιίοιιπιππι ν:

ειιιιι·οπ:ιιι ιιι ι`οιριιπ Αιιοοιιιι ιοεπι πιο ππτειιιιιιιπ

ριοοικοιι:ιοι, οιιιιι ιιιρροποιοτιιι ιιι :απο επιιι:ειε

ιιιιτοοιιιιπι ει: πο:ι:ιιι το ν: ειιιιιειιτιι ιιτοοοοειετ.

οπο. οιιιιιι8. Μπιοι. ιιι ιιιιοιι οιιΒιιιιο,οιιο Ρπτει 84 ί'.

Βιετιι: Υειιιιιιπ,ΐοιιιιιπι 8ο διιιιιιιι: ποπ ει;|ιιι:$ι!.”λ

τοι.



  

μποτί:::π οτίπίπο,ποπππ:ίο:Εοοί:!πιπ ποπ Μουτ::

τ: Το, ποσό οί: ποίί:πτπ ρ:ίο:ίοι:πΜΒΜ: , ω: τι:: ι

Ηο,οποπ πί:·ποίί$πτπ ν: ροί::τίοτπ:οτίπίππ:πόπο::

ί:οπ:3οιποί:::π :ίοτο:ίοπίε,8: ίπ “Με βετο: τη οπο,

ππεο: :ι::Ιοπ οπο: Πτοοί:α:πιπ :ίοτειιίοπίε πο:: τοΠί

πο: ρτίο:ίοι:ποτ 8: ροίἔπτ.οτἱεἰπἱε,ποπίὶοτ ίπ τπίσο:

πτππ:ἱ:,ἰπ οοἱΒοε οπο: οπτί-π&ο ρτἱοτἱ:π:π οποίο, δ:

ποίΈπτ.πίΐπάο: πιο:: οπππίπ:ο:ίο ίῖπτοί:πε :ίο::::ίοπίε
πἰοίσίπτπ πίἴπᾶο: :ο οπο:: ,οποία ίπ π: Ρτίοτί:π:ππ8:

πάπια :Ποσο οτ:ίίπίπτοπ οτοίποπ πω: νο: πό :π

ίπτ:οτ π:: οπο:: ππ ο: νπ: τοΙΙ5: οΙοτπ.Α::τοπ πο:

ίῖπιοί:::: :ίοτο:ίοπίε απ: Μ, ν: Ροτπτ οπο: οτίπίππ

ροίΠ: Ψπτοοτπ ο: $ρίττώ δ. ροί::τίοτπε ο::Βίτιπ,· ν:

πκἰί:ππ:πε ίπ πω, ίππο:ίππτ ίτοπο :::πτπτω:ίε ίπ

Μάο.

οπο:: ΧΧν:Ξ ε). Ρ::1'όπτι το. 6'αΐίο το π.
3 σ τ

3:ίίςοο των:: ἰπ τ: ἱρίο π::ίΒοπ:π, ίπ:ί :πωπω ο::

:οπΙί, 8: πο: οτ:ίίπποπ ω τ:προτίπά:ττο ποίίτιΐ ποπ

πὶρἰ:π:ίἱ τπο:ίοτπ:ποπ ρτίοτί:πε ποπ ίο:Επί:,ν: ποπ

π::τοΡο.:το :ίται:οτ οπίὶτοᾶὶοο, τπίρπάο ΕΠί: οι

$οίτίτο:,::οίο οπο" οπίπτοί:ίο5 τπτοίπ :ΠίίτπΒοο- '

:ο:,:ίπί::: οΒἱπέ::ῖ,:τοο:ὶ τπΡτοπίππτα:, το π:: π::::ί11

_ (πω, ο: ποπ :πωπω ο:: ίῖοποπι ποί:τ:π το:ἰοπἰ:,οπ ν

οπο:: 58:40- :πιο ε:π:πἱ:ε:ἱ:. Ε:: :Πάί: :ίπὸιι:ἱ- τω.

ί :το τ. Ρ::.ί:ο :ΐί0οοιίίο Ρ077οττ.4.6σο.8:2.:Δρ.Ι ;.6. Μ αν”. :Μο

ι μέσω:: πο:ί:τό. Ρο:ττερτίο: :πττπίπο:ί :το νπτοπ:π. ΚΜ"Μί

ν: ρτο:ίο6Ποππππ οπο: ,·:τοὲπτ ν: πο:ττοϊ πίοί:ίπ:11

8: τπΙί:τοοτίτ οπίπέ:οτοτπ : πο οπο:: Ρ:τ:πτ ρτο:ίιιπί:

νοτο:τπ:,ν: ίπ πο ίπ:πίΙτεο: ί:ἰρίο:π,8: τπίί:μοι πιπ

πίει.Υποπτ Μ: :Η ίπ::ίπί:πο: δώ: νπτοί,πίτο:τοί πο·

 

:οπτί.Επ οπο ποπ ίπποί:πτ,οποπ ΠΠ οΧτίίτ::τ1: :ιπ:π- ί:πτπ:οτπ πιο ίπ Βετο νπτοπιπ,ποπι :ποπ πί:, Ρετ· ο

ποιο: Ρτο:ίοποπ:οτ,δ::ί ραπ:: οπο:ί ίπιπρπτ π::ίίί5: ί απο: Ρτο:ίιιππτπ νπτί:οπι έ ν: ίπ πο Ηρώ δ: πατα:: °

ν: Ρ:ο:ίο:ᾶἰ ἱπ πο:ίπτπ ίῖεπο :ίοτπιἰοπἰ: πιο:: Ροττπ · τπ:πίΙίοτι:5πΙίο:τοί ποπ ρτο:ίο:πτπ:.ίίίο:ί π:: ίοίεὶ τα· 'ί

οπο”. μ. ρτο:ί:ιππ:π.Έτο π:ίἱ πο: οτἱείππ ροί:πτίοτπ: Ρειτ:π,

ρ”τωοπο2 ίοπ: ::ιτπππ ίππποπτ ίὶτποί ό:ιτ:ι:5:›ππ π:ΤΡοττπ , που::

:ί"#ίωκί ποΠοπι Π: τπί::Ξε,ίπ οπο ποπ πο: πο :οπίτπο:πε Ρ::

:τί, οπο: ίπτορπτ :το απο ρτο:ίοάί δ: οποία οοί:π

τἱοτπε , :οίίππἱα οι·επτπ. πίί: ε πιο:: ο:: Ροίὶπτἰοτιτο::

οπείπτε π: ὅ ιμώπίπ::ο: ρρίί:π:ίο:ίοι: οοπ::ίοποο: οπο. Νο.τπ π:: πο,οπο:ί Ρ:::πτ ό: ρτίοτοτί8Ξππ Ρι

|ίπ δ: 8ρίττ:π 8.:πίπτοπ:, ίΠοτπ ν: ο:ῖΒἰπ:·ίΡτἰοτπτπ

ποπ ποίίπ ἰπτοπτἰ, ν: ίπ ίπίΡίο π:ἰί:ππ:π: ?Μοτο8ΡΜπ1 8_ο:ἱΒἱππ ροί:πτἰοτπε.Ωοἰ οποία:: φπα·

.ο Γοποοπί: ίπ ίῖοπο,ἱπ :πιο απο: Ρει:πτ,ποπ π:πί:πτπ

Σ Πίπη:: 8: δρίττ:οπι 8. 8: πο:: π:: πο, ποτε Κα: ε::

οτί8ίππ ρ:ίοτ,Ρτίἰοε 8:$ρίττ:οε δ. ίοπ: οποία ρο

ίίπτίοτπ: : Α:: Η ποπ ροίίππ:,:τοπ πιο: οτίετππ ρτίοξ

το 8: ΡοΩπ:ἰοτ:τ; ποιοί πίΓπ :ίοπι:ίοππ , που:: ποιο

οπο: ν: π::ί:ππ:ίο. ἱπ πωπω :ίοτο:ίοππ ἰπ::τπ:τ.

ἱθ ο

βοοβτττι. |

$ρίτί:οω 8.ἰπ ίπίρΠε απο: π:ίίΙππτπεπεί:οτ ποιο::
ΟομἱΙἱο πω: :Πω ποοἱίἱπ ίπ ἰρίἱε ω:: π1:ίί:έτπ:.Τοιο ί πιο:: οπο·

βίί,:"Φω: :ο οποιο πο πἱ:ἰο Ρπ:τἱε :πο:ει:π οί: π:: :πο ίΪ8ποΊπ

""""""""· οιπω,πο π:προ: Ροτίποπτειοί: επόπ.Τοτπ :τοτε οπτ

ίοπε πώ:: ποπ οποἔἰε ω::::πτο: το νπο_ίἰΒπο, πο:`ιω

ἱπ απο : ίΒί:οτ ο το οΙϋποο ίἱ8πο α:: τω:: ποεποί:

πί:,ν: πᾶο ίπ ίπἱπίῖε πείί:π”:π:,ίπιποπτ πι:: οπο:: πο

:ίππ:: τοποσ ἱο ίπἰρίἱε οδο: π::ίίίπ::$τΠΕΠΠ ί3[ΠίΠο ω·

8πί:ίο ποπ:1ο:ττπ ίπ οπο: νπ:ἱο:οτ,πιίὶ το:τοππ οί:

Μ;1:1 Μ: πο” “Ιω πο:ίπτο ιπο:ίο ::οπ8:1:πτο: Ρο-·

::ἱ,ίΪπο: ποποτίτοπ: ποοπ,Ροί::τίοτπ: οτϊ-οιππ,ίττποί

:ίοτοτίοππ οπο:: Ρα:τπ ρτο:ίοπππτπ,π:Βο πο: τοπικ,

ποπ οοί:οπ:π ροί:πτίοτί:ο:π οτίπτοί:τ:02Ποίί=Ποω:

ν:οᾶο π1ἰί:ππ:πε λ Ρει::ποτε,ποπ οπί:οπ:π πέι:!προ

ί:πττοτίτο.:π οτί8ίπο,:πρπτ π:: :οποια ν: :του πΧ:

: :::τω τ: Ρο:τπ Ξ ποιο ποπ ιπίποεποππ πιπίεοπτ ρο

Ιωέο. @πτ·ίω·ο: οτίπίπο ίΞπποΙ :οππππ :ίοτπ:τοπο :ο ?απο

οπλο: ίπ :σοὶ α:πτπτ:ο.:π5 οπο: οττοτ:::::νοΙ μποτ.

οι·ίείπο ποπ Επί: τ:: νο:: ροτίοπο. :τιποτε ν:·ί οπο:

οτίοτίοι:π :ίοπι:ίοπτε δω:: :του ::τί::: τ Φωτ: οπο:

ίπ:ί πωπω παπί :απο ποπ:: ο ίο,οίτο: νπτο :το οπο.

ΕΠ: 8: πω:: μου: Βίίτι:ίπιπ ποτοίωο:ί: Νεο.

Αίάπάρί. οπο: ποπ οί: Ρτορι·ίπτο ποπ:Ριππτι:::τοοι Μοτο:

Ιωιμπο π.: ωππρ:ἱ:.Ετ: πο οοὸ:ί ποί::τ τπ:πίίπό:ιι: π:: ιππ

Μ.8“"ί· οπτίπθ:ο ί`οο πιο:Ιο ποπ::ίρίποί οοππτρι: Ρο:Νομ ν:

μα:: ίπίρίοω ίπ:πίίίεππτ6, :μπω ΝΜ"ίΒΜ ΒΜΠί

οι $οί:ί:ιΞ θ: οο:ΐπ: ποάπτπἐΦωί) Ρ'[22:ίί: Σ

οπο: Ρα:τπτπ ίπ :ιο-απτο ποπππρ τ ` . ' .

ποοποί::π: πω:: ίοατπ:ΒοίίποίΗΨβιωω Ετοπο

δ( 8Ρϋ-“πω. Ω:: ει·ήτη πτ8ππ:,ποοπ.:το Ραπ:: οπο:

πο» πω:: ίπποι· ίπ Μ, :τοσο οί: οποιο:: ρ:τοπον:ποτυοέ ΡΗ

:υπηοποιίέ. Μ-ίΒί,ππ Ροί:πτο.:::ί::ί Ροκ: :Η οποια Ρ:ιο:,Ρ Ποτε

δ: Βρἰτἰτοε 8 . ί-οπ:-0:ἰ8τοπ ροίίπ:ίο:98 1 "ον Ρίο::

Ρα." °οΒΠοί`=ῇ'; ωΡεπ , :μποτ Ρτίιοτπ δ: ορττί:οππ

8_ Ρ::1[πω π. οί:, οπο: Ρο:τποτ ω: πο8πτ:10ττπίο:Π

το::

4::::=Φ·

.πωμοπτηοποιο:ί οπο:: ο: :μπω οτἰοτἰτιππ Μο: ίπτοπο τ ίί:το:,οίο πεποποχ:::ίοποπο ν::

Ί

ποπ:ο:ο:π :12:οτ2.ν: Ρο:τπ:.ρτοί:τ:ίω Λι:3.ίερπ το: ί

ί:οπτοτ,ίω π:: τττπτἔἐ ππππίίἱτο:π τπ:πίίτοππ:ίί. νπόπ

:ποσο Απο. σο:: Ττίο.:.:Ρ_ 14,Νο:1 οτππἰ:ι Ρο::τ οι

ίπίΡίο ποίίπ: , ίπο :πωπω ίπ νπτοο 5 οπο: ίπίπποπι

:Πο ριτ:πτ, 7.τίπ Τ:ίοί:.οφ.1. :ίιπ:τ:,Ρο‹τπτπ ποπ πίίπ

ίορτππ:πιπ, ΜΗ ίερίππ:ίο,οοοπτ τρίο 8πποἱ:. Ε: πω:

Με:: Ρτοροίἶ Και» :β βρω:: 8ορὶππτἰέ :Μιά , ίοπτἰ:

οί::1οοπ:ίο :το Α:48:4]ί.9.ό:.11ίίίοίίο.83 μ.η.πο :πτοπο

πο: τπ:τπ&α::ι, Ιί6.τ.τ::α8 αφού. ο. Μ :τυπο :ίί- · των:

ποιο: :ο :ίπ ρτοοπέί:τοππ πω: , τόποι μπώ:: :ίὶ- οίνω-::

:οποοπτ πί: :ίπ Ρτο:πίίτοππ $οί:ί:οτ. @πω οπο:

πω:: ο:ο:π:ίίτ, ω: τπ:οἱ:ὶοᾶ τιοιί:ίο ί'οί88: 8οίτί:ϋε;

τ:: Με π:: ρπτίπᾶτίίἱπιο 2Π10:οίοί , ο: :πΙ5:τοατοο1

ρπτίσττοτυπ1. οπο: ποπ :πίπὶτε δρίτί:ο:_νί πιο οτί

ΒιΠί$ ροί:ιτία ρτοππ:ίπτπ , π:: οπτίπᾶἰίίἱτπο οωοτο

ρ πιππτοππ :μια ίοτιποίἱ:πτ πιο: ίπ Ππο , φοτο ν::

(.'οπΕττο. ππ8:::π ποπ ποίίοπ: ιι:ίοπτί.ι:5ί . οοὸά ποπ: π:: Ρπτίπ:3:ίίί:01ί: πο:ί:ίεϊ οτππἱοοποοπ :αποτο '

Ραπ: ίαί:πτπ το οΗ:1οοίἱ8πο:οεποί`ππ:Ε:Ιἱοιπ ο: Μ:: ίοπ: ίπ Ποπ.

Απ ίοπ:ίωπ. ρτίτπ:π, Κπίο. οπο. :τοτἱοτβ Νο:: π: ·

π: :το τοπ:Ει:π ποτί:ίο π:: Η Ρτοππάί: ΥπτΒοτπ,πο- ,Η

π: οπίπ:3οπποπτ ίπ πί: ρτοοιτάίοο:ο οπο:: τ::

ποτ::ίοπι ποίίπτο οοί:&οπτ _ρπτ ίπ οί: ρ:ο:.ίο:ί:ίοοπτ

τω:: ίππτ:·ο:τ τ ) ία! πι: ἰΠἔὶ :ποιο ποτὶ:ἱᾶ το:: ίπ

Ρ:οππ:ίἰ: νπτοοπ:,:οίοε οπί:ό::ττο πω· ίπ τπ:τοίττ:οτ

ν::πτποποε πο! πο::ττοπτ , πιο:: ν: οτἰ8ἱπἰε ποτπ:πο

πίπει:οτ νπ:ί›ο. Οιὶτπ @τα :το :π:ο::ιοἐ πο:ίτπιπτ,

οπο ν: οπείπί: ποιοτποπίπο:πτ νοτοο·, πο: π :π

οιιἰτππ::ιτ ρπτίοπο: :ίἰοἰπω_ν: οπο:: πάοοίίο,οάο·

πχἰίὶππτὶπ,πς·τ ίπ πω:: :πτωίπά:ίο,τπ:9:π ο: πι: πο

:ἰτίἐι ρπτίυποτο::: με: ίπ :ίἰ:ἱ::τ: ρτοππόπτπνπ:Βοο:.

Απ ρτοί:τ.:1:Πίπδ: νπίππτβίο Ρτοροίζ οπο: ο:ΜΙ:Μ

το! :τωτρπίπστρίπω ΕπτυΕπ:Μ π:: ρποπέ:ίοποπ :::τύΕ,ν: Π:

τοπ:οτπ ναι τοίρπ:ίλ:ο ἱπ:πΙίπὁὶο:, απο: πίίπ πο:: οί: .

ίοπτπ ἰο:πίίίΒπτπ, ο::Ιί: οί: πτπο:ο:,ποπ τπίΡεθ:ο ἱπ

:πίίπᾶὐε,ποτο: π π :Η Ποιο: τπ:πίίίεπτο τ :ΜΗ-Μ :α

ίππ:πει:πε,ποί ποπ οτοὰοπἱ: νπτοιιτπ,ν: πο τπ:πίΠ:τ

8ο, ίπ:ί τ: πο π: τίοποίί:πτ ίπί:ίτί:α: , δ: π! τοπ:: ίο

ποτ:τοτ. Οο::πτοπι ποππ::Ιππιποτ οπο: :το πτοο.:ίπ

ρπτ ίπ τπ:τοΕπ:ο , ν: ρτἰππἱρἱο ρ:ο:ίοᾶἱοο τ οπο. ο::

πο: ί: τποπίπτο, ν: οΜπ:3:ο ο:: Γ: οποιο:: ::ττπἰ

ποπτπ.Οξει:π ππ8.ποιτί::]. Α:ί τ. τπ:τοππτπ ίπ:οπ- πο!

ν:: _ Μ8. «πίποτ. πω: οπο: ρο:ἰίῖἰτπ:: Ρπτίπᾶιοππο [Μ Ρή"Μ,;

κοπο: ναι» π: , ν: ν: οι:: οτίεϊπίε Ρ:0τ::ίο: πτ:- 3, `
πτπίίὶοπιπ 8Ρίτίτπ: δ. ποστ:: ρπτίπἐὶἱοππτπ ποπ πει- Π

:π-::,τοοπ:ο $ρίτίτοπίοίή; ρτοππίΕοππ. :το ρτοί:.

οποιο, ίοίοππτίίπ :το ο:: ο:: Ε· :ειπτοπ:τ τποιοίττο πο.

Ρπτίπ&πιπ ε: ππωπο-π:π:π Ρτο:ίοάίοππτο πω:: :

φάω: Μ:: τω: πο: πο: ρπτ Γ:: :οποία ρα τπο:ίοτο

ρτίποίρή οτΈίποπ:ί8. Μ! π. οπο. ίπ:το:ίσ , οπο:

:το τπ:ἰοι1πτ:τιίπ:π8ἱπἰε :π:Ιοἰ:ἰτιτ: , ν: :ι&ιοπ ρτο:π- π:: π;

το:: το οπτπάο_ποίπε πί: τωτ20,ωοτρ.:. πω:: ἰ8ἰτοτ Μίνο:πο

κατω:: ποπ πτοππ:ίο: :::9:ίοπ πο $ρίτττο δ. :Πο Π

Ιοτπ ©Χρ:ίτπο: 8: πω:: τπρτεπίππ:π: , ποπ :ίϋπί:οτ

οπο: .

ποπ ·,

η:.ον

το8. `

οτε. τ·

πο:



ΙΙΙ.

,..

μια

σο:: :Μπιτ Με:: ετΜτιι:::::ιΜ,:μια:ΗΜ τιιιιιι:ιι ει:

ρετίεᾶε ειρι·είδιιιιιιι 6: ιιιατιιι·είτετιιιιιτιι. Εκτο

ριιιιιι πιο ό: ιιιισειιιιΒιιε ει:: :ιεριάιε ρ::ιίιε τω:

ρω ιιοΒιι.Νο;ιτι Πιτ: :ιτειιιι: όιτ:ιιιιττιι· ιιιιιιριτι:ε τε

τοιο, στι:: τερτιείειιτιστ , οιιιτειιιιε :Β πιο ρτσειιι

ειιιιτιιι· ιιιετιιιε ιρ:ει:Βιιε. στι:: τιιει·ετιτ :ᾶιιιιι ρι στι.

ριιι ιτι:ιι·ιιιιι , ὰ τιιιιΒιιι ειττετιισιιιιιιΒιιιεε ρτοκιιιι:

::εριιιιιτιιτ. Λο ιιιτιιιιιιιι. τει·τιι:_ιιε8.ιιιιτιστ, :οσο

εσιιιιι: ει: σαιτ. Ατι.ρτσΒ.εσεετισ, ιιστιτιατιι ιιιτιιι

Ξιΐ χω. ι. :ιιιαιιι ν::Βι ίιιΒ τιιιιστιε οι·ιειτιιε :Πε ρτιστέ ν::

έ!.

ι _ .?Μι.

Ντρεπτ.

τι.:

Ρισδ. Σ..

ιιι.

Ρπιθ. ι.

ι ι6.

:Με ε..

Ρτού. ιζ

Μ; ιιιΒ ι·ιιτιστιε σΒιε&ι :θα τετιιιισιιιιιιε ιΙΙιιτιι, επ:

ίιτ:ιιιι :στο ιιισ,ιιιι::τιεπι ροίτ:τιστειιι ιΙισ,τισιι ρο

Π:τισιιτ:ιτε Μισο: ι·:ιιιι ; ειιιιι εσειιιτιο ΡΜ: ιιοιι

ρετιιι::ιτ στιριτι:ιτιιιε ὰ νει·Βο δ: $ριι·ϊτιι δ. ντ ιιΒ

σΒιεότι:, ι:: ρσΠειιστιτιιτ: πιτισιιι5.6: ιιο.τιιιιιιιιτό

ιιοιιισιιιτ , τιιιιιιιι εσΒιιίτιο τιστιοιι:ι!ιε Ριιττιε ιιιιΒε:

απο νετΒσ οι $ριτι:ιι δ. ν: :στο σΒιεθ:ιτ ιι: Γ:ιρίιε

:ιδιο :ιτιίὶ:ιιτιΒιιι:τιιιιε :τιιιιι τ:οριιιιισ,ντ (στπιειιιετ

τειιιιιιι:ιτ:ι ιό νειΒιιοι 8: $ριι·ιτιιτιι Δ&ιι επιί:ειιτει,

ιιιιτιιι·ειιτει· εκι8ιτὲ τισΒιε τοιιτ:ιρι ν: Ποιοι , νεΙ τ:

ιιιιι ρσΠετιστι ω: σΒι:έ:ιε,ντ πέτο ίρεειιι:ιίτιΒιιε

ιιιιιιωτ Ποιοι :τιιιισρτιστ ν: εδτιιιιι στιεο δ: :οπι

ιιιιιτιιτιιτιο τούτο :Πε ιιιιειιιΒιιιιιιι. Νοιι τω” ιε

ρι180:::.ν: :Χ :ρω βέι.2.εσιτιιτ,τιιιιτ Μ:: ΠιΒ νιισ

8:ιιετ: 8: τ:ιτιστιε μισο, :Πε ιιιΒ :πιο 8::ι:τε δ: κι·
τισιι: ρσιιετιστα. Π

5ΕΟΤΙΟ ιν.

Δ: ?τύπω μι· β ρτοσειίετα @:ι::οτ

τττατιωικιω ρώιύι!ιαιΜ

Ηειιιιιιειιτ:: εσιιτιιιειιτιιι· ισ Πεο,οιιιε Πιο: σΒ

ι:&ο ετ:ιτιι,°οιιἔι τετιιιιιιιιιιτ :σειιιτιοσεΡαιτιι. Η::

Αστειο :τι Επι: ετ:ιιτιιτω ἑρι.. ρσΙΠΒιιε:,νει Έστω::

δ:: :::ιΠ:ιι:ετ ισ ιιιιιμιέι ιιι :τειι:ιέι τειιιροτι5. Ισ Με

!εά. τιιιριιτο, :τι ρ:: Π: ρισεειιιιτ :ιι τιοιιιιιι εταιρ

ιαι·ιιτ:ι ροιιιΒιιιιι:1ι.

ΡΚιΜΑ ίε:ιτ.ιιερει:, 8σστἱ:ἱ:.Ο:ὐΜ ιι: 1.ιιγι'.27.ιι.

3-ύνσ-·ς-ι/4- Ι.ρ.2ζιι. ι4ιέν2τιρ.3. ΙΞτσΒ. ρ.:ιιι:ιι. Μάρ.

οι που:: . τ.3ο. μ. ν ι σε:: .ι ιιιι: ιιτιιτιιιιι ε ε

ν':τΒιιιιι ιιι·Πεο.ετι.ιτοιι ιιιιΠε ρσΠιΒιιιι είίετ :Πετι

τι: ετε:ιτει: 2.:: ιι: τ5:ιιιιι ρει· ι: ρτσεει:ιιτ ν:τΒιιιιι,

ε: :ιιιιΒιι: 0τιεΗΜ:τι: , ει: ει: ::τοιιτιιιι: ρσιιιΒιιιΒιιτι

σου 0τιΒιιιατιιτ: 8:80. 3 σ:τιιιιτ :ει·τιιιιιυε Β:Β:τε

ιιιιιισι·ειιι ιιε:είιιτιιτ:ιτι ειι:ιιιιι,τριετι:ι ιι:Β:ιτ ρτιστι

ΡωΨ (πιει) ο Μο: ιρΕ ρισε:όιτ:ιιετιι τοτιιιιι :Πε

τετιιιιιιι ρειιτι:τ τι ρι·ιιιειρισ 3 τι οπο ρτστιιιειτιιτ, η::

φωσ ειιεετιιτι :τεο σο:: ροτειι: ρτστετιετε ει: :τεσ

τιιιιε ρσΠιΒιιιΒιιε , ντ :ιι ριιιιειρισ ρε: δ: ι·ετιιιιιι:ο

:κι ι ρίιιιε ριοτιιιότιοιιεττι , στο:: ν:τΒιιιιι ιιιιΒ:: :πιο

ιιεε:ίδτιιτ:το :ΓΓετιιιι,οιιτι ΜΒ:: Π:ιιε,ίε.ιιιιιιιιιιιιιι,

στι:: ιιιιιιστ :κεσΒιτατι πο:: ρστείτ. Οτεειιιττε 2ιι::ιιι

ρσΠιΒιι:: :ιοιι ι1.1Β:Ιι: ειιεΙ:ιιι ιιεεεΠιτ:ιτ:ιιιτΠ:στιι,

σιι.ιιιτιι ΜΒ:: ι):ιιιι::ι:ι, ιιιΒιιιτο ρ:: ι:ιιρσΠιΒιι: .!):ο,

Ε:: ιερ:ρρι ιιιτιιιιιεειιιιι τσιιιιιιιιιτετιε:ιιτιιιιε ροΙΓ

ι :ε ιι με ετε:ιτιιιιε ροιιιΒιιιΒιιι,ιιστι:οιιιιιιτ ρει·

ισειι ι:ιττιιιίετιιιιι Ραπ: ετ8ο. 4. βετ” :Πιο ίειρίσ

:ι1Ξειιι::1:ιΒοι:ιΒι τετρ6&ι.:]:8:ϊ σ:3ιιιε :τι ετ:ιιτιιτιιη

σ ιιι ο :ο ισ οι πι: τι ετεατιιτειε ροτιιτ

_ιειρ:&ιιιιι ριιιτι σοι τι: τιιιιοτιιε , ιιιιστιιιι Πεο: :σε

(Με: ὅ στατιιιι5.:τρο Βευε ισ ρειιεθτιστιε ΠΒι πιει

:τιιιιε ιιιττιιιίε:τι δερτσρτιἐ , τ:ιιιιιιιιιοτιιεΙΙ Ρι·οιιιι.

όρο νετΒι,ιισιι τιερειιιιετ ιι τιο:ιτιέι ετειιτιιιιιιιιιιι

5. δ: ΜΗ:: ἔσω: τ:::τιτιιττε ροαιΒιιε5ιατιιιιιε ρω..

τιιι::τ:τιιι· νετΒιιιιι εσιιειιι ιιιστισ ρ:ττεάιιιιι_ εαπ:

Μπιτ: :ίτ:τισιι τι.:σΠετε:ιιι τι νειΒο ιιεεείιιτεε :Πετι

τιι,οιιιιιιι ΜΒ:: ντ Β:05,ε:80 ρισιιιι6τισ ντιιιι πιο::

ρ:τιτιετ ει: ιιστι:ι:ι ετε:τιιι·ετιιιιι,τι:ιιιι :μισά ρ:: ι: ω..

· οιιιιι:τιτ το ρτστιιι6:ιοτιςιιι τ:τιιιιιιι, το [ιιΒιιιτσ τω.

Ο: τι: :ισ ρ:: (ε ρτοεετιιιτ :ιι ιιε,τιιιω τιιιιτιιιιι

Πρ.: Χ Χν τι Π: ι>ισ.ιιι Με. Με: τι:

::ιτροοιιι :ιιειιι:. ()σιιιιτ.ιι

ο

Ντιπ ριστιιι€τισ Μ:: τει·ιιιιιιι , Μ:: :ποιό εΞρειι

ίεά:ιστι:τ:ι, στή :::ιρετε: ιιΒ Πιο; ειισ:ιοιίι ιιιιιιιιτι1

ρετιεᾶισιιέ ιι::ιρετ:τ ιιΒ ιιιο)ιισιι :πετ ρε: Γ: :εσω

ιιτιιιιι ιό Μ:: ρτσιιιιάισιι:ιιι. ΟσιιΒι.ιιΒιιιτιιιι ει:

τιιτει:,ειτ εσ :μισά ρσΠιΒιΙιε :ιό :Πει το:οιι:8,:0τιι

[Μ] ΠΟΠ @Με νει·Βιι:11, πο: σα:: ιιοτι τω:: :αρετ

ιεάισιιιι ριετιι:ιιιιιιι:,:ιιτιι ςιιἐ`ι τιοἔιιἐὶσ ει!. ό. (ιο

Βιιιτιο Ρ:ιττι: ρτιιιε ιο.τισιιε τετιιιιιιιι:ιιι· ω ιιιιιιιι εί

ιειιτιιι,τιιιιι :τι ο:ε:ι::1:.18 ντ ρσίΒΒιι:ε; ετΒο ρου: πι·

ιιοιι: τεταιιιιιιτιιτ ω ρι·στιιιάισιι€ νειΒι,οιιἑιιι το

ρτισΠιι: :::ετιιτιι: ν: ρσιιιΒιι::ζΑιι::ε.ριιτ:τμιιιτιι ω

ιιιιιιτι επ:τιτιιιιιι ιετιιιιιιιτιιι· ν: .ω σΒι:&ιιιιι μάτι::

τιιιιιι,τιιιστι τοιιιιιι ρε: [ε ιιισιι:τ ιιιτειι:ότιιιιι Ρατι:

:τι ιιιιιιιτιιιιιτιι ιιστιιιιτι οι ι Μι ει·ειιτιιτιιε ν:τὸ ν: :τι

Γεειιιιιιτιιιιιι, εισαι π:: ρ:: ί: ιιισιι:τ,ιι:: ρει· ι: ρι·ι

ι1ιξι φταιω:: ιιο:ιτιἱ Ρ.9:::ι5 , :Μι Πι Μπιτ:: ΟΙ)ι:·θ.ι

ρι·ιιιιιιτιι. Εορτεσ. ριοΒ, ιιι κι ρ:τιε μια: τειιτιιτ

εσΒιιιτισ ιιστιοιιιιιιε τω:: οιιστι ει: ιιιιιιστ, δ: ιστι

τω:: ρ.ιιετιιο Πει : σ: ι:ι.ιισιδ: ιτιτιιιιισι· ρ:τι:&ισ

Πει οι ριστιιιέιιιι νττΒι,τιιιὲιιι ι·ερι·α:Γ:τιιιιτισ :των

τιιτ::ιι0:ι ροίιιΒιιιιι: :ιεσ. 7. εσριιιτιο ει::ιτιιτιιτιι

ροΠιΒιιιιιιιι τιιιιι:ιιιτι :σάιτ ιιιττιτιιεεέ ρ:τιεθτιστιετιι

Π:οτ::Βο :Χ ειιιι ιιοτι:ιε τισιι ρι·σε:τιιτ ρε: τ: νετ

Βιιιιι,οιιιιι νειΒιιιιι ρ:: Π: τιιιιτιιιιι ρτσε:τιιι ει: :ιστι

:Η ειι::τιτ: ιιιτιισιεειιιιι ρεττε&ισσετιι ισ ι):ο; :μια

ρτσε:τιι: :ιι ΗΜ ν: ει: ριιιιειρισ ρ:: Γ: :σιροπιασ

τ: ιιιιτιιιστι Με. Α στα. ρι·σΒ. Μ:: ΜΒ:: τω::

ροιιιΒιιιιιιιιι ιιιι:ιιι.ιι το: αστε; ἐστι: ιιστιτιο ιιιτιιιστιΐ

ω τιστι:ιιι ρσΠιΒιιιιιισ: Πτι ιιστιτιο τιιτιι:στιιιιι σο::

:σάιτ ιισιιιι ρει·ιεότισιιετιι ίιιρτιι τιστιιιιι ροΠιΒιιιιι;

ετ€σ που: τιστιτι:ι ροιιιΒιιιιι [ορια τιστιτιιι :Γεε:ι:.

Μαιο: ριοΒ.ν:τιιοτι: ει: :έττιιιίτε: Π:0ιδ: ντι:1ήιιε

ιιτιριιτεστε,τισιι πω: ρ:τι:&ιι: εΙΤετ Πωσ, :Μπι

σου: τα. 8. ε; νει:: ρτσ::κι:τ:τ ει: ει·ειιτιιιι: ροβ

ιιΒιιιΒιιε ν: :Χ σΒιεθο ρ:: Τε τετιιιιΠτο, ίεςιι:τετιιτ,

πιο: ρτσεεόετ: ντ ιτιιιιριιι€ αει:: ιιτειιιι :εόίεσιι:τιτι

:Η €οιιτττι Ραπ:: Μισό:: ιι:ιιι ρτσΒ.ιιτι τιιτισιι:τιι
ισιιιΒιιιιτ :ποιοι (ιιιιιιι:τιάιιι€ειι ιιιιι€ιτιιιτο,ιιιΙ τιιιιιτι τ

τεσιιιι·ιτιιι·,σιιΔω τ σε: :Β εοτιτω,τιιιιιι6ωιιιιιιτιι.

τι:ιιι Β:ιιτι :τι νειΒιι ρι·οε:τιιτ ιιτι:ιιΙ: ττειιτιιτ:ιιιιιιι

οσοι:: :Πε ιιιτειιτισιιιι|ε δ: ι·ερι·ετιειιτειτιιιιιω5ειρο τι

ιιΒ ιιιιτ τω: ν: :ιΒ σΒιτ·δτορετ ί: ι·:ειιιιιιτσ ρτο:ειιι:,

ετι: ρτσρτισ ιιιι:εο::ιι·ιι. ο. Βριιιιιιε 8.ιιοο ρων::

τι: ρ:: τ: ει: ποιο:: ττειιτιιτιιιιιιιι;:ιιιιιι προ: Μ: :Η

ιιΒετ,ρισεειΓιο $ριτιτῦε :Η τω: τι:ετ·Πο.ι·ιτι;ιι ιιιισ

:οι $ριιιιιι: 5.ειιτειειιιτ :ποστ ει:ατιιι·ιιιιιιετρο τι::

νετΒιιιιι :Χ ιισιιιιΞι επίιι:ιετιιιιιιιιι ω: Γ: ΜΒ:: ΜΙ:

&ιο :ιεετιιι·:ιτιι ω ριο:τΠιοιιε:ιι δριιι:.8. δεν: το·

Βιιιτισ επιιτιετιι :κι ρισιιιι&ισιιετιι νει·Βι: νιτ:τιιι:

ειιιιιι ει: εκτιιιιιετιι Πεο, 8: ιιιιΙιτι Μάι: τισιιιι ρ::

ίεάισιιετιι Πεο. ισ. Ε: Πιο οΒιτάο ρ:: Γ: ρω::

..τι ι

Ριου:: ό.

ιιο)

?ΜΚ 7.

ιπ:.`

Ρή· $ἶ'

ΐιιιιτ.

Πού. ,η

ιι.ιξ
οι: ν::Βιιτιι,:ιτ ειιιιιε :ισ:ιτιιι Βειιτιιτ ιιιτειιεθ:ιιτ Ριι- Εμ.: Μ

Με: ι`εὲ ει: ιιστιτιἐ ετ:::ιιι·:ιτιι :ιό Βε:ιτιιι· ιιιτειιε&:ιε

·Ρ:Μτι8 : οιιοτιιιι Πιερ: ισ Πέ: Βειιιιτιιτιιι:ι: ιι:ρετιιιει·::

ὅ :::ιιτι::ιε. Ε: εσιιιιτ.ιιοί:τε Βεατιτιιιισ σοι: ρειιιι:: Οσπρια

ι :ιο:ιτιιι ετειιτιιτιιτιι. Μιιιστ.ρτσΒ.ν:τΒιι ρτο:::ιι:

ν: ιιι::|ι:&ιιαΙιε ιιιιιιεο,8τ ν: ιιι:τιιιι:είι εδρι:ιτι:ιι

τω” “Μ"ωι5 Β:8τι:ιιιιιιιιε Ρτιττιε. ιι.8ι νετΒιιιιι

ρ:00°ό:::: ει: Φορτιιτισιιε ετειιτιιτιιτιιιιι Γεσιιει·ετιιτ,

Ριιττ:ιτι ρι·ι σε εσΒιισΩετε ετειιτιιι::,οιιιι ε:: τοΒιισ.

Ω:ι·ειι: πω: δ: $ριτι:ιι::εσιιιετι ιιειιε :Η Ειιτιι:ιιιιιιι

σπιτι:: :τετ ρ:τἴοιι:: :σε ε:οιισ ι·ειριειιιιι: :τ:ιιττιι·ιη

ίιτιιτ σπιτι:: τι:: ε: :εβρο ε:: ρτστιιιειιστ,8: ιιιιιιι:ιτ.

- ω.: Πεο ρι·ιστ:ι :πιτ ιιιιι.ειιιω Μη: :Μαιος κ.

ιρειάιι ω :ιτ:τ·:ι Μουτ:: ιιιισιι:ιτι ι·:ΐρ:ότιι τιιειιιιτ :κι

απο : ρτοτι:ιέτισ ναι» ω:: διά: τεΓρ:άιι :τι ως.

:τα 5 οσειιιτιο-νετὸ ει::ιτιιι·ιτιι (Μ: ΜΡε.%ω α.

ττ:ι. ΙΒιιιιτ· :ι::οτ ει: ρισιιιιθτισ ντ:τ·βι, 9:15 ς08Πράσ

ττε:τιιριιιι.Μειστ.ριοΒ. ει: τά: :πιστα ισ Π:σ,ερ.ιε

ειι: ιιι:ι.ιιιισιιιιιιι:ιτιιιστιι αυτ: Γιιτι:,τιιιω ημΠϋ ω::

ι·ειρ:&ιι :τι ειιττ:ι:ιιιι ιιιεορτπιιιρρσιιιι:ιιτ :τι προ::

Φιιιιιιέ

τι :Πετ εοετιιτιο τιιιιιιιτι στ· ΦινικιιΞ

 

' Μ::ΡΜο·αδ

1η:

Πού. ιή

|



Ο

. ι Μινι». χ:: τα .θε ινών: πι: .ων ι. .κι

· ιι ω: εοΒιιοθετε: ει·ει:ιιτει: , ιιιιιιιιι πιάνω:: ιιι:οιθ. ιιι:ι:ιιιιιιιε νε:Βι Ροιιιιιιιιι. Μαι: :ιε :πιο

.Μπι νειι>ι: Μπι ριιίιεεοΒιιοι'εειε: :ι ιειι.:8: ει. ιιε Πιεειιιιι ιιιειωι :ιι :ιιεει·ειΙΙι::ιιι::ε ιιι :ο:6

Μι. `Ε:ιιιιει::,ιιιι&ιιι ρι·ορι·ια δ: ιιι::ιιιι:εΑ. η. Ριιιιι :ιι

Β'· ιι· :ιο:ιε , ςιιὲι:ι Πει:: εοΒιιοΓ:·ειτ ι:ιεα:ιιιιιι ν: Με::

ιεε , εοι.ςιιοιι:ειι: :Μια ιι·ιριιιιιι ν: εοιιιριε:ιιιιι μια

_ _ ι;ιΙ.ιιιιιιι 8:ιτι1ι11: ετΒο μιὰ: εά:ιο:ιε , εοΒτιοιΠ: ιειΡ~

ι μια: Γιιιιιιβειι:επι ιιι :πωσ Γιιρροίι:ιε :εια:ιιιιε : ει

_Βο :πιω τιι:ιο:ιειρι·ο:ιιιει: νετι:ιιιιι·ι. Αιι:ει.εοιιίιιι::

:μι τοΒιιοΓι;ιτ ειΓεάιιι μ:: ειιι.ιΓαιτι , Πω: εοΒιιοΓΕι:

.Βειιι ε:ειιιιιι.ι: ροΙΠΒιιει ρε: Γιιιιιιι οιιιιιιροιειι

μπαι: :ιεΕιε: μια: εοΒιιοΓεειε :ειιΓε:ιι ιιι :πιο ε

.ρι·ιιιειρι ρι·ο:ιιιάιιιι ρε:Γε:ἰι:ὲ εοαιρΙε:ειια,:ιιιει:ιι εἰ

Βιιο&ετετ εΓΓει5::ιε :ιιι ιρι:ι ριο:ι:ιειΒιιε8ι είιιιι μα"

ιι: αιιιΓα ιιι Ηρώ ·ρετΓεάε ::οι1ιριε:ιι ιιι :ιιτιο:ιε

.ιγ:ι:ι:ιριιι:ιιιέιω ει: ροι!ιΒιιει εΡΓεᾶυε :ιν ιιιιἰ ρισ

ιιι:ιιιιιΒιιεε : πω: ιιι ιιεεείΓει·ἱὸ ιιιρροιιι.ιιι: ιιιιιιιιι

_ι>ιιω εο:ιΓεν. μια: ειιιιιΓιι που α: νιιιιιιὸ εοιιιρΙειιι

ιιι :α:ιοιιε ρ:ι:ιειριι ρι·οιιιι&ιιιι ,ι ιιιΒ ρει· Γ:ιρροιι

Μιω,ωιιω ι:ιιω.;|ιωι π. ΜΜΜ [ιορμ|ιιι , ω» φωνα. εεε Βειι$

Ρωι;Βό· · τις:: :Μι ιιι :ιιΒιιείιιρροΓιιι: ιεΙα:ιιιι: πω: 8: ιιι

Μ ν· 1η ε: :Ριιιιιιι 8.ε0ιιιριε:ε τιιιιειιιιι η:: ι>οιωιω

Ρτοϋ.. :Μι :ιεικιι: Βειιε :ιεε:1Γ.ιιι:ι μιεεοΒιιοΓεειε

:ι ω» , ν: ιιι :πιω ω σε:: ΓιιβΒΒε:ι:ειιι , δ:
:οι Ρ:›Πι: Γειριιιι1ι ρι·ιεΕι:'ῖ:›8ιιοιεε:ε ιιΒιὶ::ᾶιιιιὶ,

τω: Με: :το :ιιτιο ιιιιρει°ιεόὶιοιιει:ι ιιιιιοιιια: ιιι

ι Β Ι: οι Θ! ιἔ:ιιι:ι:ιἔ,ΩἶεΓΓε:ιὁ ιιοε εοΒιιι:ιο Γυρ

Ροιιι: ρε: Με: ιιδι::ι ει:ι ε:ι:ει,ιι::1:ιε ιισιιεὁ μοι!"

άειε.Ει·Βο ριιιιι,ιιιιειιι εοειιοιι:ιι: ι::ειιιιι:ιιι ν: :σοι-ο

ενω, το:ιιιει: γειι:ιιιιιι_ · “

° _ Μι· 8 π: ν Ν ο Α ΜΕιιιιε:,νε:Βιιιιι ρε: ιι: ρ:οεε:ιε=

γ""'.β.*· Γ· τε ει: ιιο:ι:ι5 ροΠιιιιιιωιι:Ηπε εοι:ιαιιι:ιιοι·;εοιΙιΒιι

ιιι: ει: 8.1°ιω. :.ιι_ς.”.πι·τ.:. :κι 3.Δωι. :.ρ.‹ι,62. πιο:

πω· 4.Ρυπηισ.ιπ !νάὶ#ι27ιρσ2· 67'-Ι.!"ΒΞσ κιώσωπ.

2 4ιι.3._ επι112οεειι: Οι:ΜεΙιπ 11%. Μ. ει”. 47.3:

ινωι.ιεφ. 2. πι, ω:: π. ρ.ιμ:.34.ι στ. 3 ι Ζα:πει,Βιικ

Λ Μ..ιιιιωι:,ινωι.ιιιι.τιιω να. 2.7. α. ν. 5 . Ρ:Γ|ά ω):
Ρ ι .Μπα ειι.9 άο1°ιιιιι:.ωρ.6. Και: ιιι[ρ.6 3.[ε:.1ι Οια·

"ϊ πω. Μι,6. Ζω:: ιιι/ρ. 9.ιΜ. 6. Ι) π ε ο ι. ν::

νι Για οι·ιΒιιιιι ρε: Γε ριοεε:ιι:ει: ιιο:ι:ι:: Ροιἔ

μ,,ωώ, ιιΒιιιιι:ιι. Ρι·οι:.ι.εκ Διι8ιι|ι. ι ;. ιιεΤιιιιι:. εφη. νικ

ει.. :ιο:ε: , νειι:ιιιιι:ι εΠε :ιε ιιι: οι:ιιιιιι:ιε , :μια ίση: ιιι

&ι:·ιιιιιι ΜΜΜ Ρει·:ιειιΙα ιιιι:ειιι, 13ο, ρτωΓει·:ια) ιιι

άοό::ι:ιΞι .Διιεισβ. ρι·ο:εΠιοιιειιι ρε: Γε ιαιροι·:ει: ιιι

εο , :ιε ενο Δω:: :ει::ιιιιιιε ριοεεδετε: :και εο

_ άεπι ιιιο!ι:Ιο νεΞιΒιιιι :ιιειιιι; Ψοεε:ιετ;: :Έ ιιι: ε Ἑν:

Γ, Γιι:ι: ιιι :Με ει:ιτι:,πε ε ιιΒιι:ιιιι: ιι ω: ε

τεΓρεόὶυ Γιιβίιιιιι:ιςΡιι::ι: Ρει:ιι:ιιΙα Β: :ιειιοξιι: Ρε:

Γει:ιι:εω ρι·ιιιειριι:ε:Βο ::ιιιι:ι :ειιιεθ:ιι εοι·ιιπι,‹ιιιε

Γιιιι: ιιι Γ:ιειι:ι&. Ρ:ι::ιε, :ιειιο::Βι: ρει·ί:·ι::ι:επι: Μι

πεπιτει::ιιιιι Ρε: ιε ιει·ιιιιιιιιιιιιε, ν: ἱιιιιὶ. παει::

::ιιτ:8:ιιυπ @πιτ ιιιιιι6επι Ραπ ά Πωσ;[ειί επανω».

:ιιι _ Μιιώο:Μο. Α:_ν::ι:ιιιιιι με: Π: ριεεε:ιι: ει: ή”

ν' _ :μια ιι:ειρι: νι βια: ιιιι:ιιιιιιι:ιε : :ιιιιιι ω:: ρε: Γ(¦-ϊΈν

ι· ειιιιίιιιιιτιιι° ειά :ἔκ ρϋπιιιιβιοιιειιι:είι: :πιω ιιετιιιι-·

.ι ' χ” ει: οι·ιΒο Ε: ιιι:: ει· ι, Ριιιιειριιιιιι εοπιιιιιιιιι-ι

ειι:ιιιιιιιι νει· ι, ν: ιιιοιιιιιειι:ιιαι :ειιι:ιοιιε ρι·ο:ιιιι

ω. Ινι::ιι· 6 ΥειΒιι::ι νι Για: ιια:ιιιιτιιτιι δέ Μι ΜΒ

:ιεειρι: οι·ιιιιιιι, :μια Γιιιι:·ι:ι @Με Μπι: , ι:88οι11·

πιο. Γιιιι: με: Γε ι·ε:ιιιιιι::ι :κι Ριοιιιι&ιο:ιει·ια ιρΠιι:.

Ποπ μπώ αιι:ειιι ΑιιΒιιίι. ιιι:εΙΙιει ε:ιαιιι :ιε ει::

. Μι: ν: Γιι:ιι:ι;,_:ιιιιι Με: ενω ιιο:ιιιι'ι ιιι:ιιι·οι·ιι:ιμ

πιω τιιιιιειι :ιε,ιιοιιιιιι Γιιιιιιοιιιιιι ριοεειιι: να·

 

γ!

σ..

Ενω. . .

“Η Ρι·οΒ.ι·ε:ιο:ιε: 1.Βε ι·ιι:ιο.ιιε νωιινι πω: μι»

Ρἶ°Ι°;Γ"'· εε:ιειε ν: άεεικτιιτιιιιιιιι Πιεειι:ιι: ν: εοιιιιιι: ει:

:ἶ';ξ"' ** φιςιςιιω: νων: ει·Βο :ιε ιιι:ιοιιε.νειΒι ιιιει·ειιιι

Η |ε

ή , Ρι-9ερΔει·:ιν:ι ρ_ειΓεᾶἑ πιιιιιΓειιιι:ιιιιιι:ι Ρε:ι·ιι

Βι;ςιιιι:. ε:Βο Βι·ρεεειε:ε ν: :ιεειιι:Αιτιιιιιιιι_ροιιιιιι

Ιωω.Ι8ι:::: Δε ι·ρτιο:ιε ειιιΓιιειιιετι:,ρι·οεεάειε ει:

εοΒιιιιιφιισρο!ΗΜιιιι πι. Ριιιιια::οιιΓει;. μαι, :ιιιιιιι

ιζει::ιειιε Υετινι.ιιιετνΜεΕμ ριο:ειιιπε ι98ΠΜΠ; Δ

· Η τ - Τόνι. Ι. Β: Π”.

Ιιι:ιτιι:ιιιιέ: :ιιάιο:ιι: ροιιιιιιιι:.Ε: :Με τει:ιοιιε ειιιιιιδ

ειιπ:ιιιε ρειΓεάιοιιιι ι:ιειεαιρι :Πι αν ιιιιι_ιιιτειιι ιιι

:ειδ Ιιιιιιιιιιιιιε :ινε ρει·Γεᾶιοιιιε , ιιι :μὲ Γιιριιοιιι

απ: :πιο ιιιιιο.ι:ιει·ειι:ι :Οι ιρΓιι :πιο ιιιιιιιι:ετιν, χω”,

ειι:1ι Π: :πιο ω: ὁ Γε δ ιιιιΙΙο :ιερεα:ιειι:ι:: σε::

εο:ιιιιιιάει. ειιιιι:ιιι54ιιιε: ρε:Γεάιιιιιε πιει: Νιου:

Γοι·ιιιΔιι:ει·ιιιιιιιιιιι::ι.ιιι ιιι ώ :πιεσε , ιιι :μιὰ Μπι

εοιι:ι·αιιι:.δεε:ιιιε!ιεο:ιΓε:ι ριοΒ.:Γιε:ιεειιιι·ε:ιιιιιω ·'ξβιι Γ. Μ·

ρωιιιιιιωπι Μ: ιιΙι:ιιιιι ρει·ιε&ιο ιιι:ιιιιιεεει νει·Βο ,'"”" ρω"

μπαι Ρ:: ιιιαιιι ::ο:ιδι:ιιι:ιι: ει:ειιιριιιιη8: ρ:ε&ιειιιιι
ή :Πε πιώ

_ κι|:[ΜΜεω

ρι·ιιιειριιιιιι Ριοιιιι&ιιιιιιιι ετεε:ιιι·ιιιιιαι:νιι:ιε :τιει::ι-μφω;."

πιει ρε:.Γε&ιο ιιεεΓι:: νει·βο , ιι ιιιιιιερετΓει%οπεω

πιω: ιιιιιιετε:. @Με νι ΓιιΩ οι·ιΒιιιιε ρι·σι:ε:ιει·ε

:Μια ρετΓεεῖὲ ιιιιιιιΓεθειιιιιιιι1ι οιιιιιιιιαι πιπ:ιιΓε-4

ίιιισιιιιιιιι: νι ειιιΓ:ιειι·ι οι·ιΒιιιιε ρ:οεε:ιετε:ιειιεΒιτ ν:

:ιε::|Παι.τιιιιιιιι δ: ε8ριείιιιιμω ροιΙΞ6ιιιωιιι6ς:ιεειιι

Με εο:ι:ι:ιειιιιιι· ιιι:ει οι:ιειθ:ιι ιιεειαι:Βιιιε, ει! 9118 μ

νε:Βιιιι·ι νιω ιιιιι:ιιτο ρειΓ:&ιοιιιι Γε ει:ι:ε:ι:ιειε

Δ:::ι.νιωιιι εοιιίες_ εΙ:ιεε: ι ιιοι·ιρ:ι:εί: νε:Βιιι1ι ΕιειψΜι

νι Γιια οιι8ιιιιι ρ:οοε:ιει·ε,ν::ιετιιιι·ιιι:ιιιιιιιι μινι: “Έ” "·

ιιι.ιιιι , ιιιιι νι Πω οι·ιΒιιιιε μακό:: ει: ιιο:ι:ιιι εα

ιιιιι: 2είιιιι ιιο:ιιιιιο αιοὸοἶνετβιιιιιιιιπιιιιιι-είιε: οιιε
ιεάει, ιιιι.ιδτιι Σε: εοι·ιιι;:ι ιιο:ιτιιιιιι. :ιιιιιιιι νι ιιι ι ότι·

ἐν:: :ιεειρι:_ Ι)ιεε:ιτε. οοιιιιι.ιιι' τΓειτιιιε ει·

ιιιιι ιι:ιρ:ιιιι:ιιι· ιιο:ιιιιε Ρει::ιέ, :μπι ιιετᾶι:αιε_ιιο
ω: Ρ.ιιιιι ει:ι.:ιιιΜιιτ Ρ:·ορι·ια είΓειι:ι:ι; Γ, ν: εἴ! @ο

ει:: ιιιιιιιιΒιιιιιιι οιιιιιιιιιτι : τ:: ιι6:ιτιιι Ρει:ιισ μι· Γε

::ιειιιιιιιιιιι· ρι·ομιιιε ειιΓειιιιο,νι.ειι: ῆιὲειεειιιιειιιει

Μι: πω: τω; ιιιιιιι ειειι:ιι_ιειιιιιιιι εφη ειιιιιιι νε:

Μπι Ρε.: θ Π πινω:: ιιρ:ι:ιαΡα:ι·ιε_,ν: εἰ! αιτιών.

:επι είΓειι:ία, :ινών ει·εετιιι·:ιι·ιι:ι·ι. Μαιο: μοβ. εἰ.

Ρει·Γει:ε:ε νειιιιιιιι μ·:ιεε:ιι: εν ιιο:ι:ιβ ιιιεειιι:ιε,

:ιιιθ. ρετιειιιι:ε ιιιιι:ι:ια:ιιεειιιιι-Ριρεεόι: ε: ΓΡεειο

ιιι:ει Πει ι›ιιι οΒιινάι :ιιειΒιιιιιετΒο :ήιιετΓει:ετε νει·ξ

[πιω :ιιιιιιιιι:ιν ρι·οεε:Ιι:ει:ιιστι:ιιι Μπι: :Ιιεε:ι:ιε,

:μή ρει·ιει:ιι:ε :ιοιι:ιιι Ριιιτι·ιε :ιιεε:ιιι: :ιτο:ειιιι,(νε

:ποτε ιιοΓιι·ο .ιο:1:ινι) ει: :ιιιιι_ιιιιειΕ:ι:ι:ι , ν: Γρει:ιε

ιιιιιιιιΒιιιιιι οιιιιιιιιιτι ιιιειιιιιιιιιιι.; Μιιιοι· οικω.

:ιιιιιι:ιιι?:Γρε:ιΓειιιει:ιάι;Γρεειεε ειναι , Ρε: ιι: ε:

ιιιι11ιιιειιιιιι::ιοτι:ιιι εβ.ιιιιιιε ειναι ι :ιιιτι Ιω:: δε

μοριιιι ροκ: Μια!. Αειιιιιιιιη είΓειι:ιιι Ρε: Γε ιιι-ι

ί Ο

ναν

Ι29;

(Μι

ειιιιιι: ρειΓεάιοιιειιι Γεεειει ιιι:ειιι_Βιιιιιιι ροΩ]Με Λ μ

ιιιιιιιη:ινο α ω: ει9:ιιιιιι: ιιο:ι:ιιι: :και Με: :κι Γε _
Ροβιιια:ει:ια:ιιιαι:ι ιιιι. Γ

δ ε:: ν ΝΕΑ.: γει·ισιιιιι με: Γε: δ: νι ιιιιοι::ιώ Πο;

οι·ιΒιιιι: Ριο:ειιι: εναι οωιιι_ρειΓεᾶιοιιε. φαω ρε: Μ" ^°

Γε (Με: εονιιι:ιο ιιιει·ειιτα Ριιιι·ιενβειι-Βνε με: Γε ει»

ει: εκρι·είΒοιιει:: ροΠιιιιιιμω:·ει·Βο ιιιιιιερει· Γε εε..

:ιΡι: νε:ι›ιιιιι νι Για οι·ιΒιιιιι[ΜιΔιοι·εοιιιι::: :Μπι

οιι:ρε:Γ:&ιοιιε: μια ιιι νιε:ιΒιιιιιι_ ιια:ιρι: νων”

:μια :κι Γε ιιιειιιιιιιιι:ιιι· ιιιι·ειιιε Γοι·ιιιιιι οι·ιειεε:

:Μι ιΒιιιι: Γοιιιι.ιιιε οι·ιεο Βρε-ιιι: Η: ιιιειειι:ιι :ιστι

ω: Ρ:ι::ιε,:ιιιιιιιιιιι:ι ρει·ιε ιιιειιιόι:ιιιιιιιισιιιιιιιιιο

σκακι: Ριι::ιε,.ρει· ίε ειιιιιιι3$ε νιο:ιΒιιιι: κειριε

νει·Βιιπι.- Μιιιω ρι·οιι. ιισ:ιτιεςιιιοι:Διε :τι μι· Γε

ιΙΙιιιιι:::ιι ιιι :σαι ιιι:ι:ιιιιιιιε ιιοιιιιιηισΠΠιιΙιε: ετΒο

μι· ι: Δω: ει:ρνεπισιιει·ιι :οιιιιιεε:ι:ιν ροίΒΒιιισ. Νε::

ιειειι,ςιιὸιι· Μι: ιιοιι:ιει ιι:ιοι:ιιιιάι ειι:ιιιιΠ:ει: :και

εθο οΒις6ιιιιιι επρ:εΙΓιιιιιίι: ει:ιιιιΓει:ιιιιι @με :ω .

απ” ει:ρι·ιιηε:πιι νιε ιιιιτιπΓενιιή:Γι , 8: νων: ιιι

Πεο. 8ι::ιι:εΒαρ ειΓνιδιιι: ιιι! @πιο ριοοιιιειισιιι8 Γι!

επιι·ιιιΓεειιι Πε:ι,ηιιιιι :54ιιιι6ΜΗ:ισρι·ο:ιιιεειιιιι ειδ

ιιι:ιι:ιΓεει: Βεο ,ι Ροιε:ιιιι μι66ιι&ιιιιιζει! ει::ιιι είΈ

ιι·ι:ιιιιιεειι ΡειΓεάιο αν ι ι1ΕπνΓιειιι: εΠε@ιινιι:·ι εκ

::ιιΡιοιιιι:ιιιιΙιε Γυρροιιι: ιιο6:ιιιιιι:ι ρει·ΓειΒιιοιιειιι

μ·:ιιιιιάιιιιι:ιι ιιι! Κιτ:: έ: ι:-ι-οΒιει&ιιιιι ω απ: ει:

Ρωπιιιι: , ιίιη;ιροιιι: ·Ροιιιωιιω ρει·Γεᾶιο:ιει:ι α·

Ρ:ειΒιιιιιιιιαάΜ" :μια που πιω:: , :ιιιλιιι νικώ 'ιιιἐ

Ριοιιιιεειωμα μέεειι6Μιιιι€ειι Πεο. ΌσιιΕ:: :Μινι

Η Γ8 [Με

 



·3β4. 3ιέ[Ριιι. Χ Χ ν Ι. οι·

(ο !ιο!3οΕ ἱπ [δω οοεπἱι” ο8ί?το!Πι.Ιο Λεω-ιι ο!!οπιια

τοΓοοθο οοεπιτιοπιε οι πιο πιο: ι:ιοοιοι·ιιιο:ί!ι:οι ΐο

οπο:: βοιωτια. Ριοοο&ιοο οιο!ποιοιπ Ροι·ΐοποιοιο

ιοΓοοᾶο ροιοπιιπ οιοοοάιοοο ι:ιοσιοιιιιιιο : ποιο

οσοι Με οι! ο!!οποοιιι οοπιροι·.ιιοι· νι πο οοιοθ:οιτι

ριιιιιοιιοιπ , οι! οι·οοιοτοε νοιὸ ν: οι! ίοοοπο:ιι!οιιι:

πει ποιο οο οιοιποε ροι·ίοπιιε οοιπροι·:ιιοι· ν: οι!

ιοιιιιιιιοιπ ρι!ιοπιιοιπ , οι! ι:ι·οιιιοπιε νι οι! (οοοιι

οιιιιοιπ. διο @τοπιο ποπ ίο!οιιι οιοιι·οοιιο&ιο

ποιο !πιιιιι!ιοιιιιι ιιι Όσο , νι ο!!: οιοοιιιΒ:ιοιι :οποι

π! ιιι·ίιποιή , ω! οι!ιιπι νι οι ρτοοο&ιοο!οι:οποο

οι. Με:: οι οοΒιιιιιο ποπ οοο πιο ροι·ιοάιο

ποιο ιπιι·ιπιοοοιιι ιιι Οοο , νι οι οιι ι·οί!!οιι «πιο.

οι ρι·ιιιιοιι] , Γοοι:ιιοοι οι οι! οιιοι·ο οπ !ι:οοιιοο·

πι. Τ ο ο ο ι ιι. νοι·ιιιιιιι 'κι (ο ριοοοοιι οι οο

επιιιοπο .οοιποι·ο!ιοποοο Πάικο ; οποσ μι· Γο

ι ρι·οοοοιιοιι οοεπιιιοπο ρωοοιιιιιο- (πιο ιιιιροΓ·

-ί.ιοι!ο ο!! , οοιπριοποποε Ώοιται:οπο , ποπ οοιπΡτο··

παπά οιοε- οοιπιποιοπιιΞι. Αιιποιιο!ι οοιπρι·ο!ιοπ·

οι οιιιιιιροιοιιι!ο , ποπ οοιιιοι·ο!ιοπίο οπο ο!ι!ι··

ιδιο : οι ο!ιιοθ:οιιι οιιιπιποιοπιιο οι οπο ροΠἱοἱ!ο2

Απιοι:. ριο!›. νοι!ιοιπ μοι· ο οιοοοοιι ο: οο8πο·

ιιοιιοΡοιΪοᾶιΠἱιιιὲ; πιο: ιιοιοπι ο!! τοΒιιιιίο τσιπ·

Ριο!ιοο!ιοιι [ΜΜΜ. Ετ :ι!ιοοοι , οοπτιο Διαδιι|Ι.

πιο)ίοι·οοπι οι Με οιι€ιπιε ποπ μοοοοοι·οι- πει

οποιο !!ιιιι!ο οι ιιοποοοιοπι Μπι; !ιοοιοοιιι ποπ

ποοοιιοι·οιοι· Η!! ιιι ιιοιιιιίι ροΙΕ!ι!!ιοπιι οοοιπ μι·

10 ιιιο!οοιι ι:οΒιιιιιο οοιιοπιι!π Ρπι·π, οοο ιιιοιοιι.

το οοιιιιιι οί!. νιιοο ν! Γοο· οι·ιεπιπ νοιοοιπ ποπ

ποοιροι·οι οιπποπι ροιΪοᾶ!οιιοοι μι· οι Γροδιποποιο

πο! ποιιιἱοιπ Ροιι·ιε. (Μοτο οπο οίοοιπο5·,~Βοοοι

νπιοοιπιοιιιι ίοι·πιει!ιιοι· 8ινιιιοιι!!ιοι· ιποιοιειιιιι

ι:οι;ποιοοιο ίοιιιπ οιππἰροιοπιιιιπι,διοιοοιοιοε μοβ

Ποιοι , :πιο οἔιοίϊοπι!ιι!ιιοι· οοπποιιιιε , νι οιΤοθοε

απο οπο” οοο οἰιιοιΓο !πιοιιο νιιιοιι!ιιοι Φθοι

63ιο;!οιπροι·νοιοιπ "ο , οοΒιιιι!οποπι ΡοίΠοι!ιοιπ

μ: Ε: ιιοι·ι!ποιο οι! οοιπριο!ιοιιδοποιπ οποιο

ιοπιιιο; οιιι.ιιοοο οι! απο ρ!οοιιπ οι!ειιιοιπ πω,

ποοι!ροι· Γι: οο!!ο!αι ριοοοοσιο οιοοοιιιιο :ατομο

11οιι!!ιιο ΒοιΜτίω -

ζ Ι): ι: ο :..ΕΞι·οιιι:οι·π Μιτου” νιοο8π!ιο ποπ

€ΟΠΦωτοπτ οι! Ρι·οοοά!οποιτι νοτο! Ρετ οι οτἱ8ἰ

παιιοο,ίοο πιο· π: καποιοι ιοιιιιιπ:ιιιοοι Καπο: “πιο

οιιπικιι·έι ίο!οπι ο!ιιο&οιπ οοποοιι!ι οι!8ιπιιιιοο , ιιοιιποο

σιιιουσιιιο οοιιοοιιιι ν: !ροοιοε !πιο!!ιει!ο!!!ι οι! ιι&οιπ οι το

12π.ιιιΜΜΙ· ιιι·ιιιίοπιιιιιοοιπι νοιιοπ ιιοιοιπ ιιιι:ιοιιιοιπ ποπ

α' ρι·οοοοιιοι,οοιιιοποι ο!! πάω ιορι·οίοπιοι!οοι οο

ιοάι, εοφ Μο Πι οίΤοπιπι!ιιοι ιιπριοοοοϊοι , οι ίο

!(ιιπ οοιππιοπίατοι νι·ι·οο,ΐοο ποιιιοιιιιιο!! μια»

πο , οι! 902111 μι· β ποπ :οποοιιιι οιιιι άπο: Σ ίοο

ίοροο!!ιοιπ Ριιιι·ιο.· Ποιοι ίοροο!!ιοιπ ?πιο :οπο

οοιιιιιι_ροτοα , ιιιοοο οι οοιοο!:οπι Ροιοτπιοίπτο!!ο

&ιοιιο.8ι Πο οι! ρι·οοοάιοιιοοι νο·οιωιι επικοι

ι·ιι, πιο οι ρι·ιιοιιιιοι ιοππιποιιπιο!ιο&ιοπΕε ο ποιο

μι· [ο ν! οιιΒιιιιε ι:οιππιοπιοοιοι· νοι!ιο : οοοοιπ

πιοι!ο οοποιιιιοπι ι·ο!ιιιιιο ροι!οπιο, δι οιοοιοιοι

πο!!!οι!οι , πιο οοοοοι·οιιιοιπ οοιιοοιιιιπι νι ιιι·

εο!ποε !`οι:ο ποειιιοι,ροι· ΙΕ ιιιιποιι ιοιιο!!!ιοι οι! ιοπι.

'Ποιοι οιιΒιιιοιιι νοι!ιί. ιιιιιοοο,νι ιιιιιοιιι!ο Ειρ

· ρο(ιιοπι Ρ:ιιτ!ειοι οι: οι! ιιι·οοο&!οποοι νοι!ιιοοπ.

τοιιπ,ντ ριιοοριοπι οιιΒιπιιιιοοοι. Εοοοιιι ιποοο

οοπίιοοι·ιπι Ροιοβιοποποιι οιοιιιιι οι ποοο!!!ιοι οι.

ιιι!ιιιιοιπ πιο , π! οι ι·ιιιιοπο ο!ποοιι πο: Γι: ιιι!

ιοιιιιο τοππιποποοιπιοΗοάιοιιοπι απο, νο! οι ιο

ιιοπεοπιιι:ιριι οοιποιοπιοαιιοι:ι. ιποοο ιοι·ιιιΕπιιιΕ

οιΕΚιιοΒοοιιο- ιτιοοοεοιιιπιοιιἰοοιἰοο @πιο οι!

ΡΓ0€ω&!00Φω Υπο - .Βιι;!ιιι οο!!ιΒιιοτ , πιω οκ

πιο Ιοοοιιοιιοι:7οιόπω ή ε@Μι νο! ιιιβιροι, .9ρέι!ιιι

8.νο!ιιισιιιιιιιιο&οιοιπιπ οιοι,ψιι Ρ·[,:,ν€! Η. Γι”

Πο: Καπο :_ροιιιεο!οο δ6 Ε: οιιιιοι.ιπι οιιε!ιιοιπ?8Μοϋ ο!δοοςΐιοι @πιο ι|οι!ιοοι ποπ οιοι:οοιιι ο

εμ.

διο” ,ο

ιιι. '

απ!. π.. »ο

[οι·ι2ικέ οι: οι

10ο . [ομ&.

_ ι Μ.

απο.,

!

ι

@τοκοι Ε'ΙΙι:ι. 6°ει$!ιο ΙΠ.

Μιά-ο, νο! ο διιιιιιιι δ.οιιι ο ιτιοοιοιἱ8οιἰ8ἱπιιιἰοἔ,

ία! το!οιπ ο Ροιιο,ιοΓπο&ο ίο!ιοι Ροιιιε,οι·οοιμο

οιοιο !οοιιιιοποι πιο, Ριπιοι·ιο δικα !·οοι πιο.

Μιάου:: :ο οι βέρβι;οο .9ρἱιἰιο 8.ιιιιι οι σιωπή:: ποιο

ιιιιποπ οιιιιοι,ορ οι Ριι"2,νο! ο βι!ιβοπιιέ,ιιοι οι οι·

,Με 8: οι..." ποιοι. Κιιιιο; οπο εο!ιι πιο: ἱπιροι·

ται εοπιο!ιΠοπιιιι!!ιοιοιπ ιοι·ιιι!πι :πιο ιιι·ιιιοιριο,

οοιιιιοιοι:ὶ οιίΒιιιο ιιιιοι· ιοιιιιιποιπ δ: οιιπείριοιιι.

Οοο ιε!ιοι· !ιοπο ι:οπΓο!ιοιπιπ!ιιιιιοπι ποπ πιο

νοι!οοιιι ι:οιπ οι·οιιιοι!ε,ποιι οιι:ιιοι· πρ, νο!ριοσιι!ι

το οοποποιο ι δ: Ποπ !ιιιιιο οοιι!οο!!απιιιι!!ιοιοοτ

Βιιοοιιι οπο: Γοἰρἴο , οι ι:οιπ δρἰιιιιι 8. :μια το·

ιποιι ποπ ιιιι!ιοι ο Γοιοΐο, νο! ι δριι·ιτο 8;ω ἰποιπ,

ποιοι ι:οπιιοιοι ροιιἱοο!ιι,13ι, οιοι ποπ ροιοξ,οβο

|Ειρβονο! οι [ιι6|πιιιιιέ 8ρἱιΞιιἱι Ελ! οοο ιοἴροὰο οπο·

ιοι·οι·οιπ πο:: Ιοι:οιιο οι Με , οι οοίο«διο τοπίο!»

ΩιιιιιιοΙΞιαιιι,8ι οοίοοιο οι·ι8ιπιε5 ιο!ροοιο πιο Πο,

οι Βιιιιιιο:8.ίοΙοιπ οποιο οι!ειπ!ι οι οο!ιοο :οπι

Ξ πιοπιαιιιοποι Ηιπι: ιιιιποπ ποπ ο!:Ποι , ποιο νοι

ο ποιο οιι:ι ποιοι με ιιι-βιο , 8ριιιιιισ 8. @σιωιοπιιιιικ Ϊ-ιωιιἰο οι

ι Ρώπα; ποιο πω: ιιπΡοιιαι ι·οΓροδιοοι τοοι·ιοΓοπιππ. @Μι ιού;

οι οι! ιορι·οίοιιιιιιο, οι ιποπιιοΡιιιιιιιε οι! πιαπιΕοοο- ε!" -("σ"°

οι: νοι·οοιιι οιιιοπι Ρωιοιιοπο ιορι·αίοπιιιτ,88

τοοιι!Γο!ιοι ίοιρΓοιιι,8ιιιι·ιιοπι Χοπ οιοοιοΕ85.

Λο ι. ΚοΓρ.ΑιιΩ!πιοιπ !οοοιοο οι·ιιιιιοι·ιε,οκι- ι”

ίιοπιι!ιοε ιο ο!ἰοο5 Διοιπποε ιοιπροι!ε. πιιιιι οο οι ι.ιίο!Η·

ρο!Ποι!ι!ιοει.33.οοοοι,οιιι οοοοιιι νοι!ιο,οοοοιιιοι πιο.

ποιοΠ!ιαιο Δω , οοο Οοο: πιο ίο!ρΐοιπ : παπι Μ;;

ΐοιπροι· ιπιιιιοιιι ιιι πιο πιο Πο! !ποιιι·ιιιιοι οι οπ

ιποιοοι!οε,Εοο ιο οιΡοι οιιιθοοι , Ποο πάω απο

Ποίο,

οιπιοι·.Αο ι.. Νο .Πιο πιο· ιιιιιιοι·.νοι·οοπι. π. 'δώ

` 8 Ε .ο . Σ.

ποπ Γο!οιιι πιο ίο ρι·οοοοιι οκ ιιι,ιΙοο ιο οιοε πιω”.

ι'οιοιιοπι ιο οιιοιιιιιι· οτι ιιιοτιιιο Π:ο οι!πιπ ο: Η
ο π ο ε . κ 3 Π ,

ποιοι·οοοιιοπιοι·ιοιιιπιπιιιιοο. Αι! 3.ιοπι νοι!ιοιιι,

φιλοι μοί!ιο!!ιο!οπιιιιο !ι:ιοοπτ ποεοΠἱιιιιοιπ οιτιΠ.

ι!!,!ιοοι νοι!ιοιπ Ποιοι ιιιι!ιοοι ροΒιιοο 8: ι @που

τοι. ποΒιιἰοο οι Πι ιι!ιο:ἴε.!ιο οοπίἰοοι οι! ιιοΠοπτ;

νπο ιιιοοο πο: ιοΐρο&οπι οι! οιποιροιοιιιποι Ποἱ,

ι ιιοΞ οοπο·ιπιιιιιιιιοι· ρο!!ιοι!οε , οοο [ποιο ι:οιιίο- 1”°οΧΜ^' Μ·

πωπω: οιπιιἰρόιοπιἱιιιπ ω, νι ριιΠ!ο Γοοιπ οπο- ”οι·"Μ· ··

οιΡιοιπ:ι.ιποοο ιιι οι·ι!!πο :ιο οποιο πιο· ποπ το”.

Βιιοιιιἰοιιι,οοοπι !·ι:ιβοπι οι! οιιιΠοποοπιιοπο Ροάο

ριπΪορροποιιιοι· οι! οπιπιοοιοιιι!ιιπι Πο! , οι ο!σιο

&ιιιτι οι! Ποιοι ροιοπιιιιοα.νιι·οοοο ιποοο οοπίιοο..

πιο ἴοπιιπιιιιι !ιιι!ιοπι ποι:οΠιιιιιοπι οποιο! οι. κ.

ιποοο οοποοιπ,οοιοι οιοπἰροιοιιιἰπ Πο, οπο "ω,

ιιοΠ!οι!!ιιιιοπι οι Η: ιιοοο!Τιιιιο!ο!”οιι , οοΐοιιιιπαπι

ιι!οιιιιοοιιιοιπ π. ΡοιΓοάιοπιε : οι!! :Ποιο ποι:ο(Ε

ποιοι Ποιο !ι.ι!ιοιιι ι ίο,οιοιιιοπο ο Π:ο: οσοι οοο

οοιπ ποι:οί!!ιοιοιπ οίδιιιοι !ιποοι ριιΠἱο οι ρι!πι:!ριο;

1ιοοιι!!ο οοροποοπτοι,δι ιο: ιι!ιο; πω: ιποοιιοποοπ

πιο: ι !ο.(1οπ οποιοι” ιιοιι πιεις" "ο Παω'

οι: οι :ποιοι πιει ιο ίοιιιιοΙ! ι·ιιιιοπο ποοο!!!πιιιε,ίοο

ιιιιιιοιπ νι πιο οι ροι·ιο&ίοι ο!ιΞι.Νοο πιιιιοιοοι οο

ι:οί!!ιοιοιπ !ιει!ιοπι εοπΠοοιοια π. πιοι!ο πιο· πιω

ποιο οι! ποπ ιοιιοΒιιοπιιιιιπ , οποιο παω;" @ά αἱ.

Ποποοιπ.Νιιιι οίκο οπο ποπ τορο8ποπιιιι οι που.

ποΒιιιιο ο οι ποιο ιιοΒιιιιο ο ιιο!Ιο ροποοοι , ποιιοο ο

09% ὅ 900 ποπ ροιοί!: πι!! Ροίἱιἱοοιπ οπο Ροποοιο.

!ιο.Βο!ιιι ποοο!!ιιιιιοιπ ιο !οοιοοποιο Γοπιιιιιιιιι. ΝιιιιιΝφ,,ι, ο

ίοοιιπο ιιοοοΠιιιιι ο!πιιοπ ν! Π: νο! ποπ ΙΞι,ὲ πιι!!ο ποίΙομΜαζ

Ρξωα6 Μοο ιιοιρρο Βοοε οι Πιο οΙΤο ρο!!ιιοο οι 4

Γοιιιιιιο ποι:οΠοιιοε, ποιο ιιι Πιο οπο ρο!!ιιοο ιι πο!.

!ο ιιοιιοοι,ιιο ο απο ποιοοιιι , π!!! !π οοιιοι·ο πιο Ε:

ΐοιιπο!ιε. πω” στοιιιοι·2,οοιιι !ι:οοποίιιιι !ιιιιιι: πό

ιοροΒοοπτιεπι δικ ρο τυπο ιιι!ι!!, !ιο!ιο!ιοπι ποιοί!!- ΡιιιΜοὶ

τιιτοπι π! Πιο 8οποι°ο Γιιι1ιπιοιπ. 1)!Χ! Ϊπ [Με (ζωικό Μι

ποιο πιο: ίοιιιιιιιι ποοι!!!ιιιι Γοπο:ιιοι οι Ιοιππιθι πι.

οοιιο&ιοπο οι ιιι!ιι!οιιοιο ιοι!οι απο: οοπιιἑι "το

ποο:Πιιιιε , οποιο οποιοι Ποιο , Ϊοποιιιιιι· ιιι (ιιπιπιἔ

Ροιξοάιοπο δ: ιι!οοιιοοιιιο τοπικ οπο: ροΠῖοι!ιε.·°

[οπος

Ε:: Πιο.

Ξο·/ο.



:ήπιο ΧΧ ι. οι οπο:: πο. πιο:: ι.

πι; Πέιτι1: :οποοιιο,νο:Επιπ πιο:: οοπιιοιπ οπο::

:οιπ οίι:πιιι, ποιο:: ποιοι:: Ποιιι·ιριο , ποιοι:: ροιι:ι

πιο:: οι π Γοιοοπιιοπι νο:ὸ ποπ πιο:: οιο:ι:π πι:: :ιο-

8ο τοπιο:: οι:: ποπ ιιποο:ο Μπιτ:: πο:οΠιιια:ο:1: ι:: πιο

εαπ:: απο:: ιιιπιπιπαι,ιποιιο ιπριπ πωιπιο. Ε:

οοποοιιο>Γπ Μπι: ροΠιοιιιοπε,ποπ :οιιιι)οπιπ οπο

οι! οι:: ροι:ο&ιοπο:,:ρια πιο:: οοπποι:ιοποπι ιι:

ποπ: οπο: οιο:ι:ιιιιι ι ποΒο τοπιο:: ποπ ιοιιιοποπιι

οι: πιο:: ρο:ιοάιοποι, ι:1πιΒ οοπποιιιοποπι ιιιιιιοπ:

:πιο ρο:Ποιιιιιιι:.Ωποιο :πωπω ροιιιιιιιιοπι :πιο

πιο: ι Ποπ ροιίο&ιο οπιπιρο:οπιιιο ,ιι::ιε:8: οι::

οιπριοι·ιι , ποπ :ιπιιιο::ι ρ:οριο: :ιοροποοπιιι:πι π::

:πιο ριι:ιοάιοπιι:π π ::ιοιιιιι:ιε ο οι: ρ:οριοι ροιιιτ·

&ιοπο:π , οποιο ιριφ ροίιιοιιοι π:οι:ίιπιι:Ηιιρρο

οπο: ιπ Πεο.

Απ ο :Μπι περιπ: οπιιιο.ρπ:οπ: π. ιο Βοο :Πο

:οιιιοπι ο:ιιιπο 8: :οιροάιιπι ::οπιιοπιιοπιιιοιπ πι!

ο:·οπ:πι·πο ροΠιοιιο:.8οιι οπο: πι , οπο: οιιιιιιι οι·

:ιο πω:: ιιιιοπιιιπ ιιπρο:ιο: ιιοροιιιιοπ:ιπιπ, ρ:::Γο:

:ι:π οποιιιιο πι:: ο:‹ιοοι: :ο :οι·:πιπιι:π πιω:: πο·

πιω. @πιο ιιιιιιπρ.ιιιι:οοι ΕΠ Βου: ιιοΐοιπιπι :ο

ο:πιιι 0:ιιιπο :οιιΙι :πι οιοιιιπ:ιι › οοιιιτοιιοι :ο (Μπι

οόπο:ιοπο οι:ιπ ο:οιι:π:ιε,ιιοΒο:ιιιή; ποπ οι: ιιπρι::

ιο&ιοπιΕ, πι:: :ιοροιιιι:π:ια:π ιριιπε ε: ::ιοιι:ιιιιε , Μ!

οιι (πωπω: ριοπι:ικι ιπο:π οιιοπιιι,8: ιιοροποοιι:ιιι

ο:ο.ι:ιι::ιι·πιπ :ιο ιριο.νιιιιο ιιιιιιπ8.οοπιιο. ρ:οιιπ

οι: Ποπ: Ραπ:: πω:: ιπποροπ:ιοπ:ο: ὁ πο:ι:ι:ὶ

::οπιιι:ιιιιι ο:ιειπι::πιοιοοποοιιο;:οιιπιπιι:ιπο,ποεοι

Ποπ: πο:: ποπ οι ιιιιιιιι,οιιπ::ι ποπ ροιιο ριοιιποο:ο

πιο:: πι:: οι ρο:ιο&ιι πιω: Βοι:ιιιι:,:ιιια ρ:: :ο

πιει:: πω: πο:ι:ιᾶ οτειι:ιι:οιιιιπ , ν: :ο:ιπιπι ρο: ιο

οοοπ::ιιιοποι οπιπιρο:οπιιιι Ποι.Εοπο πιοιιο :οιρι

οι! ρ:οιι.οοπίοπ.Βοπιιι πο:: ρ:ο:ιποο:ο πιο:: πο·

ριπ:ιοπ:ο: ι ο:οιι:π:ιε οι·ιριπιι:ιπο,ιοιι ιοιιι:π ιο:ι:ιι

πιιιιπέ;ιά:ιιιο ρ:οριο: οοπποκιοπ:ιπιππιιιπ οποιοι;

9- · :ποιοι π:πω: οπο: οιππιρο:οπι:ιπ Πει , ο: απο:

ποιιτιἐ ρο: Το ρ:οι:οιιιι νο:ι:ιπ::ι.

` πι! 5.Νοεο ππιοο.πιι:πιιιοΙιιιι: ροιιιΒιιιοπε,νοιο

οπο: ποπ ρ:οοοοιο:ο:,ν: ειιοπιριπ:,:::,8ι νι:ιιιερ:ο-·

:ιπ&ιπο. ο:οιι:π:α:ι.ιιπιππο ρο:ι:&ιοποιοι::1ι ίιπ:ιπ

::ιιιιοοε πιο:: πό ρ:οι:οσιοιο: ναοί: οι: οι:ιπιιιι.ι:

ροι·ιο&ιοπιιιπ:,οπ ποιοι:: :ιο ποπ ρ:οοοιιι::ίπιιιιι:ι:

||ΜΜΒ αοπιι:ι: ροιιιιιιιιιπιε.Αιι οοπιι:.:·οιρ.ιιιΒιιι:ιι :πιο

πο: ο:οι::πι·π μπορει: ποπ ριοοοιιιι:Ει ναού οπο:

:οιιι οι ριοπι:ιιιιιπο οίιοπιιι, οι: οπο :ιο πιά:: :ποσο

ιιι:,ποπ ρι·οριο: ιιιΒιιιιιοποιπ ::οπιιι:2,Γοιι ριοριο:

ιιιι·ιΙπιιοπο ιιιιπι ρ::ιοθ:ιοπιε ιιιπιπαι.οπέ πιο ειπε::

:πιο Για· ιοἱιπρροπι: ιπ Οοο. οι:: οπο:: οποιο::

ιιιρροπ5: ιπ::ιπίοοδ. ροιιοάιοιι6 ιπ Ποο,ιι πιώ ιο:

:παιιιο: ιιιιι:οπ:,ν: πο: ροιιιιιιιο:,ιιπο ι ριο,ιιιιοιι :οι

Επι: πιω: ροαιιιιιιε , :οιιιιιι: ιιιιοππ ρο:ιοΒιιο ιπ

Ποο,οιιιι :απο ιιιρροποι::: ο ι)οο,8: ι πιώ :Μαιο

Πιο: ιιοποπιιππιπ:πι ροίἱιιιιιιε.διοπιι`ποιπιο πιιοπο

οιιο&π ιιιιιιιιπιι:ιροιιιοιιι,ιοιιιιπ: ριοπιιιι :ιο νιι:π

:ιι ποιο, οπο:: πι:: οίΐοοι:πι πο πω) Γιιρροπι: ιπ

νιι:ιι:οριοππάιππ Γοιιι.ει:το:ι:ιπ, ν: οποιοι πο::

'”·

έά4ο

Σῶιπ :ιππι

8::: πω:ριψ

πω.

°Μο.

4 `λιι ο

τι;" Η:: π:8π.ιιιιοιιι:ι ώοιιι:ιοπ:, ιιιρροπο:ο που:: ροιΕ

δ

Ι%ιω.ι· Βιιι:α:οοιοι::π:ιι:ίιπιο.:όοιιιιιο:ο,οοεπι:ιοπέ οποιο

:ο πιο ρ:: :ο ι·οοιιιιι:5 :ο ρι·οιιπάιοπο πιο: σ Α·

Πο;][ύ ο ιπΡΡοιιιιι:πι ιπιροιιιιιιιι:οι :τοπιο :ο.:ιι,ιοι.

ιι:ιι: :οι :ιοοοιιιιιιι, ν: ιιοιιοπι: ν πιο ιοοοιιο:ο οι

η οι:

Γι:ιοπιιτηιιδ :πιο πω, καιοιώ ιινροιιιοιι πιο

ρο:ι:6:ιο πό πι:: ρε: :ιιο:ιπιπ ρ:ιπιι:ιοπι:, οι: ρ::

:Ο ιιοΒιι:ιοιιι:,ο πι ποπ πιο περιτο νο:ιιο;οιιιιι πιο:

Ειρροποιοιιιι ιιιιροί!ιοιιι: , π: πιιιιπ ρο:ίοᾶιο πο·

ροιΠιιιιιι: Π: πιο:: Πεο: ι

Αι! 6.Νοέ.οοπιπο.οπιιι Πο:: ριιιιι Ρετ:: :ομοι

οιι: Ποιο π: πιιιι,οιιιιιιι :::::ιιι:Η8 , ποπ τοπιο πιο:

ρ:οιιιιοι: ν:ιιοιιιπ,οιιιιιιι οο:ςποίοι: :::Β::Ει::π.::::;ι:::

ριιιι: ::ι:ιοπο,οιιπιπ ρ:οιιποιι: νο:Βιι , οοεποιοοι·ο

:Μια πι: οπιπιρο:οπτιά):ιιιιι: :α:ιοπο ρι·:ικοιιιτρ:ο

ιιιι&ιοποπι πιο; ιιοπιιι: :πιο οοριιοιι:οιο οι οπι

πιροιέιι5, πιιι οο8πιιιε ροιιιοιιιοπι ν: :ο::πιπι: ρ:: Ι

ιο ού πιο οοπιιοι::::ιιιππο :ιιιοὸ ριιιιι ιιι:ιοπο, οπιιιιι

ρ:οιιιιαι: πιο:: οοοποίοοιο πιο:: ο:οιιιιι:·πι,ν: απ·

:πιποι π: οιππιροιοπιιἐ πωπω:: ::οπποΧο8. Διὶ

ριοΒ.ιιιο,οοοπιιιοπο Ριι:ιι: μι:: :ιιιιοπο :οι·ιπιπ::ι

πό ι5:ιιιπ :κι οιι,οιιο πω: ρο:ίο:9:ιοπι δ: ιπ:ι::ιιο:ιι,

οι: πιει:: οπιιιιια: ού ρ:ιο:ιοπε οίιοπιιι:Ιο ιόποι:ιω

πο παρε: : οπο: οπο: οι·οιι:ιι:2 ροΠιι:ιιιο: οιΤοπ:ιπιέ

οοπποι:ιοπο παρω: οι! οιπιιιρο:ιΒιιιι Βοι,ιιπιο ρ:ιο::

:Η ρ:οιιιιᾶιοπο πιο: , οιιιι πιο: ρ:ιΕι: :α:ιοπο :ο

Βιιοιοιιπ:ιι:,:ιππιπ ριο:ιποιιιιι: νο:οπιιι. Αι! 7.Νο

?ο οπιοι:.Αιι ριοιιιποοιιιι::ιο: , τι: :μια ο:οιι:ιιιιο ν:

ιι:π:ιο πιιιιιι παρει:: ::τωιπιε :ὁποιιιοιι€ :ιι Πεο,

ίιοπιι πιο:: ν: ροιιιοιιοι:Τίι οπιιι οοοπι:ιο ιιι:ι::ο.

:ο πιο: οκρ:ιιπιι,οιιοιι πό οκρ:ιπιιι: ι:ορπι:ιο ροδ

ΠοιΙιίιιιι: ποπ οι.ιιιιουιπ οκρ:ιιπι: οοιιπιιιο οίιοπιια:

ιιιπιπιο,οκρ:ι:πι: οοεπιιιο ροίιιιιιιιι?ι.$ιηυωω, (08:

:μπω ι ιι`οπ:ιιιι πιπιππι ποπ οιιρ:ιιπι: ο:οιιιιιιιιε Γαύ

πω:: οιΤοο:οιιιιι οι ροι:ιοιρο:π νιιιιιΓοπιιιιππο,οιποιι

οκρι·ιιπι: οοεπι:ιο πιο ροΠιοιιιιι.Αιορ οιιοὸ ι:οεπι.

:ιο ροΠιιιιιιιι Μπι: ποιοι. ιιιιι.ιιιιι οι:ριοΠιοπο Γπρ:ιι

:·πριοιιιοπο οιΤοπ:ια : οοιιπι:ιο πιο ιιιιιι:ο:ιι πιιιιί

πω:: ποπιῖ οιιρ:οιιιοπο :ιι :ιι ιιιριο:1ιοπεροιπω.

κι: Εο :ιιιὸιι ηπιιιιιιιιτι οι π:π:ιι ρ:ιιιι ιπι:Ροιπιιι

|οιπο ρ:οιπιιο πω: ποι:ι οιιρ:ιπιι ρο:οιι: ι:οεπιιιοπο

ιπιπ:οιι.ι,πποιι πό Γιιοιι: οιιριοΓΓι'ι οο8:ιιιιοπο ροΠι

Βιιιιι.Διιι 8.Νοπο ιιοιιοι.ιο.ιιιι ιιι:ιοπο ρ:οριιο ιππι

Βιπι: ποπ ιιι:οιιτιρ:οοοιιο:ο :ιο ιιιιιιπο ν: :ιο οι:ιιοάο

ρ:: ο :ο:ιπιπιπιο,πιίι :πιά ρ:οοοιι.ιι: πι: οιυιοθ:ο,νοι

ριι:ιοιριο ρ:: ιο ο:·ιριπιιπ:ο. νο:Βιιπι ποπ ριοοοιιι:
ὰ ροίιιοιιιιιιιι ν: :ο οι:ιοθ:ο,νοι ρ:ιποιριο ρε:: ο ο-ι

:ιειπππτο,ιοιι ιοιιι:π ρο: Γ: :ο·:·πιιπποιο.Αιι 9.Αιιοιιιι

ιι:8.ι:οόΓοπ.ιιπιπ,ν: ιπ ::ρπιιι.ιιιοι:π:,:ιιποι πιο::

ιιπιπ οι: ιιιιο:.οοεπιιιο ποοιιιΕιι·ιιιο:_ιπ1:π ριιποιριιι

ό: νοΙιι:οιο Ποι_πορςο :π:οοιπιι Ποιι:,ν: ιιι.ιιιῇιιπιῖ

·ιοιι:ιπ ιιιιι8ι:'ποοοΙΤπ:ιὸ τοπιο, :οποιοι οιιοπ:ι5,ιο:ι

οιιιιιπ οοπποιι :::οιι:ι::πε , ν: :ο::πιποι πιο: οιππιροι:

:οπ:ι:ιπνπιιοοιιθ :::ιοπο νο:οπιπ ρ:οοοιιι: οι: ω.

ιιιιιιιοπο ροΠιι·ιιιιπιπ , ν: :ι οΒιοο`:ο ποοοιιιιιιο π:

ροι (ο οοεπι:ο οπο: οιππιρο:οπ:ιί οι:: οθ.ι:ιοπι :α

:ιοπο ρ:οοοιιι: δρι:ιιιι: δ. .οκ :ι::ιο:ο οι:ππιιο:::

ρο:πωιιππι ν: ο: οι:ιο:'έιο ποοοΙΤπ:ιὸ δ: ρο:ίο πιο.

οι:ο οπο: οπιπιμο:οπιιιι Βοι. Νοοπο οι: πω·

οπο: , Βριι·ιιπιπ8. ιιιοι οι:ιοι·οι::: οι·οιι:π:πιππι , οι

οι:: νο:οπιπ πιάτο: νοι·ιιππι οιοοιπιπι·πιιι. Αι! ι

:οι πιο. ιιιιιοποπ ιΠο:ιιπιιι:π οιιιοᾶο ρο:ιο ρισ

οοιιι: νο:οπ:π , ο: απο: ποιι:ιἑ ιπ:οιιοάπε ?πιώ

πω:: οποο:ιιιι:ο: , ιιοΒοι ο: οπο:: :ιο:ι:ιιὶ οπο::

ι οι:: ο6ριο:ιπο 8: οό:ι.ιιπιπιι:οι·,οοποοιιοιπιοιΙο οι:

ο πω:: ροιιιΒιιιιιιι ιπιοιΙοι3ιι:Ρο:ι-ιι πό Βοιι.:ι:: πιο

οο8πιιιοπο οοιιι,ιο:ι ροιιίιο πιο ρω:: ιι :ιι πω:: ιιιιι:οι,οιιιιι :πειιιιιι:ι ::1ιιιιιιιιοπ:πι· οι: πω:: :ο

ο: οοοπιιιοπο ιπιροιιιοιιιιἶι.Υ.ο:ιι Ποπ: :ί10:ριοριο:

ποοοιιιιιιιιοοπποι:ιοπέ, :ιοί ροιπιπιπ ιι: Εειθ:ο πι.

π:: επ οιιιιιιρο:οιιΞι 8: Γριοπ:ιιιΠοι,Γοοποιοιπι,ιιιιδι

ιο Οοο (π: ρο:ο:ι:ι :ο ιοιοπιιᾶιπό ριορ:ιιι άορἔἀἐ

π: οι: ο οιοπιπ:ι:,ιοιι ρ:ορτο: ποοοιιιιιᾶ οιιιροπ:ιΞ

Δ: οοπποιιιοπο οπο:: οι: οιοιι:πιι:;οιια οΠο ροκ!!

ιιπο πι: ιιοροπιιοπιιίι ὁ ο:οιιιιι:ι::ιιιι ιοοποι·οιπ: πιο

πω:: :πιο να:: πιο ιιιο,οποπ :ιο ι:ιάοιιι Όσο ΦΠ:

οο :ιιιὸιι :πιο πο ιιο':οι·ο: οι ρο:ίοόι:ιοποροιέ:ι88:

ν: .ο

:Με 8: ροιιοπ::ιι,Βο.ιιιι: :ποιο οόριοιιιιιἔ δ: «Μαρ

:ιι::ιιι:οποπιπ :ιό οοίοιπ:· πιιιιιιιιιιιο: οόριο:π ποπ::

:οπο Μπι: , πιο:: ιιιι:οιιιιπ:α:ι ιο:πιιποι Μ:: απ.

πι ο:: πιι:π ν: οι ο:ο;ι:ιι:ιο ιιιοπο ιποιιο ρο::ιποπ:

ιι ο:ππιρο:: πο. Οοπιι:. πο:: οιιιιιπάδ πο:ι:ιδι

ι::οπ:ιι::::ιιπι ποπ π: οοΒιιι:ιο Ποιιιιιι: ι:οιπριο:ιι π:

:::ιοπο ροιι”οοι:ο οοπ:ριοιιοπιιοπιι ι' απο πο:: ι:: π.

:ιοπο Βοιιιιιπιιιπιιι οπο: ιιοπιι:πιιο Ποι οοπιιιιιι: ι::

Ρπωιοπιοοριιι:ιο:ιο ιιοιιιιιιι.Εοιι6 ιιιοιιο :οίρ.

'Ηιιο :κι

πι·
:οι ε.

ιζ”

πι: π.

ιδί8ο

Σοιι ·

·“ 9:

“Η

ο!! :οι
Χ

@Μπέζ



ισ
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πι! οοπθι.!ιοει:!ιιι6οιιι Με 00$ΒΡ!::11:!ο!:Φω απ»

πιιιιιι:ι!ιιοι Β ιιοιιι!! οιοιιιιιιιιιιιπ ιιι νοι!ιοι Λι!

Μ . ._·,ιιιι_ Η. ποπ ο!! ο!ι!ιιι·οοιιι , θα! ιι!ιιιιο ποοο!!ιιιιιιοι , νι

κινητο.

¦ι..

Ζε! ι

Πύλ

11,Γθ$!

τών ιν

ιιι

άι :Μ .

Πιον

ναι;.

Ριι'!ιιπι ιπι

Ρει:οι· ι:οΒιιιιιοιιο ιιοιιοπιι!ι Ριιίιε ιοΒιιο!ειιι οπο·

τοπιο , οιιιιιιι οι: οοΒιιοΜπι Ρι!ιιιι οι $ιι!ιιιιιι 8.

πιο: εοΒπι:ιοιιο ο!!οπ:ιο!!ποιιριιίιι Ριιιοι, ιιιιλιπ

οπιποι ροι!οιιρ Ποιο! , οιιι οοοποίαι:. Ρετ! πιοι!ο

ποιοι οιοιιιιιιιιιιιπ οιιιιοπιιι οο Ρα!" δ: ?ιδιο

οοιι!!ιτοιιιιιιιι ν: ιιιιοπιπιιιπι ριιιιι:!Ριπιιι ίιιιιιιι

ιιιιιπ διιιιι:ιιι δ. ι!ιο!::ιτ ποιοι ιιο:!οπ:ι!ιο ο οοι!ιιο

'πιο ι·ο:ιοιιιο ΡιιἘιδ: Ρι!ἔιιι ι.!!!!ε!!!!Ε οιοιιιιιΣι,

ιιὲιιιι οι: οι ε” που: ο ιιπιοιιιιι νοι0ι: ιι

?Ποι ο!!”ιπ:!ο!ιι , πιο: οπο; οοΒιο ιιοι·ιζιιιο , ιιιιλπι

1'ο!!ηιιΒέ:Π:Ρ:$ Ποιο! :καποιοι :!ι!ι8ιιπι.ὁ!ῖ!οιιιιο

ν!!ιιΠ1ο ο πιο!υιιι , ν: οιι επι πο:ιιιιι δ: ι :&ιο

Γοοιιιιοίιιπ νποπι ιιιιιΕιποιιι Π: ιιιἰοιΓ8: ιιοιιοιιιι!!ι,

νπιο ιιοιππιιιιιι οι οπο ιο πο, οι:ιιιιι!ιιιιι που

πιο ο!ΐοιιιι.ι!ιι οι Βιιιιιι!ιιιι€ιιιΕιιιιο εοιππιιιπιε. Αι!

πο. ποιιο ιιιιποι. οοιι!!ιι:.ιι.οιι οοιιιιιιιιιιι Γοπ::8ι!ιο!ι

νοι!οπιιι Ρι!10!!ιοιο ιοΒι1τό!::π οι! €ιοιιιιιέπιι , ποπ

πιο 8:11 , οι! ιιιιιοιιιι. ιιιπ σο! ο :ιο @πιο

οι: ποιἱιιᾶ ι:ιοιι:ιιιιιιιιιι, ριοι:οι!!Γειιι(!ι ιο!ιιζό!ιι ιιι

:ιοπιι πο! πω. ο.. ΝοΒο ιιιιιιοι·. παπι οπιπ!ροιοπιιιι

!ποιιιπιπιπ Επι-ά: μια Ριοὸιιὰἰοιιο νων ιοιιιιι

οι: ι!!ιιιι οοειιι:ιοπο Ριοοοοιι:νοι!ιιιιο , δ: :ιιπιοιι

οιιιιιιιο:οπτιιι πιο το(Ρα3!Πιιι ιιιιοπιο π! οποιο·

ι·ιιι,οίιπι ιιοιιιιι.Επιιοποιρι !ιιιο!!!!ε.Λι! μισο. ι.ιιι!!π

ο!! πιι;οι ι απο ιι.ιιι Πω οιιιιιιιι πο: οΙΤοπιιιι!ιο.)
Π ποπ Γιιπ: Μπι απο !:1:!Πι!οιιι , Μ! οιιιπιο κοπο πιο·

Πιο @ο ιιιιιε!ι:!!:ο:!ιιο.20οπιοο!ο πιιιιοιιιιιιοποο ιι!!

οιιιι! ποπ.ο!ι!!ιι,οιι!!ιι ποιο ιιι:οιι!ι! ρι!οιιτιο ιι!!-.

οιι!ιιι ροι:οθιοπιο ώποπιοιι6 οπο” απο οχτι·ιι·ιο

!οο!ε οιιιο(ιιι, ιιιιιι!ιι ο!! ροιίοθ:ιο οιππιιιο:οπιιο,

πι:ιοιιο ιιιιιιοα!οιιιιι ρι·οοιι&!οιιοιπ νωι , οι ί!

ιπιι! οοπποιιιοιιοιιι !ιο!ιοιι:!ι απο ρο!Β!ι!!!!ιιιι. Είιο

οπο» ριοι!ο&ιο Υπο! Π: ιπιιιιιιοι οιιιπ!ρο:οπιιθ,

φπα :ιιιιιοιι νοι!ιιιιιι ριοοα!οτο ι!ο!ιο:οπ οοεπι:ιο

πο οιππιποιοπιια , ο: οιιπι πιώ οοεπι:ιοιιο οιι:ιιι!.

ιιοιιιιιιη ο!! μι· Η πωπω» οοιιιιαιι ιοΒιιι:ιο

ροί!!!ι!!ιιιπι , ρι·ιίιι ιιιιιοιιο οοεποίοιιιι:ιιι· οιιιιι!ρο

:οιιιιιι ό: σπιτικο , οιιΞιπι ιιιοι!ιιοιιιο: νοι!ιιιιιι. 3.

Νου νο!" !π ι!!ιιιιιίι οι: νπἐ ριιοιι::ιιο ει!ιιιπι !πίοιο

το. !ιιΡιορο!!ιο οιιιοιιι οι ρι·ιοτι::ι:ο οοΒιιο!!:οιιι!!

- νοι·!ιιιπι ιιιίι·ιιιιι ιιιιοιιιιιι ιιι·οι!ιιιοποι νοι!ιιιιιι:

:πιο :πι1ιοιι€8 ν! ιιιΒιι.ιιιιιιιιιιι!οιιιιαιοποιοοιιο!ιοι

ποιπ πιω ο!ο!ιοτο μπι: ιπ:ιοιιο οο8ποίοι ί οιι!ιπ

τοΞπο!”οιιιιιιιι· οιπιιἰροιοιι:ἰιι 8£ Πο2::ινΠ Ρο!Β!ο!!08ι

Αι! οοιι!!ι·. πο . ίοιιιιο!ιι: πιιιπ οιοιιιιιιιε οο8ποβ

οι: ν: ιιο:οΠιιιι οοπιιοπιπ :πιο ιιιοοιιέι ιιοι!”ο&ιο

ποοιιιπ!Ρο:οπ:ια. νπι!ο ποπ οοΒιιοιοι: !!!οι ν ν:

οιιιπιπο πω” , Μ! ν: :οιπι!ποι ριοοιιο ποιίο«

ᾶιοιιἱοι (Σοιοιι!πι 62 οοιιι.ιοι! ι!ο!ιοι: Υοτ!ιιιιιι

ρο!!οιιιιι ιιτοι!ιιοι . οιιἑιπ οοΒιιοΐοπ:ιιι οιιιιιιιιο

:οπιιιι οι πατατα ποπ ιιοι:οπιιιιο !-οιιιιἰ:ιιι , οπω

ι!ο!ιοα: οποιο ιιο!!οι!!ι: σ:οεπο!ι:ι, πιο οο8ιιοΓοα

πο· οιιιιιιιιιοιοπ:ιει δ: ιιιία· ρο!!!!ιι!οι : ποιο ρο!!”ο:

ρο!!οι!ι'ιε :παπι οι, επι-πιο εοΒιιοίοο:ιιι οπιιιιιιο:ιΈ:ιε

δ: ιιοί!!!ιι οπο: Ποιο! Επι”απο” οοεποίοι,ιιιιλιπ

οιιΔοπιμοιοιιιιιι 8: σεων” :οΒιιοΓοι.π:ιιι , ν: πω:
εο!!!!2Β!!ο · ο

Δε! η. Νοεο ν!:.4:οπΓοπ. Βιιιι!ι!οπι ποπ !ιιιιι!ιο

οσε , !)οιιιιιι , πιο! ιο.ιιοπο , οιιοπι ριοι!υο.ιι νοι

!ιιιιπ , οοειιοΓοοιο νοι!ιιιιιι, ο: ιο!!ιιιιιιι ροι!”οιιιιά!·

πιω: ι ιι:οπο Μα! [πιο ι·ιι:ιοιιο. :ιιιὶι:ιι οο8ποΓοπο

Γιιπιπ οιιιιιιμοιοιι:ιοιιι 8: οιοοιιιιιιι , οοΒιιο!!:οιο (ο

ιιι!ιιιιι,νι οοιιηι!ο:ιιιιι ρι!ποιιιιιιιπ ιιιοι!ιι6:ιιιιιιπ μι·

:ιιιι!ιοοοι Γιι!ιιιί!οιιιιοιπ ι·ο!ι:!ιιιιιι. Ειέπιπι ι!ιιιι!ιιι

ω,ρπρω οιιοι ποιο!! Ρο:οιι ριιίιε ι·ιιιιοπο , ιι!ιιι Ει!ιιιιιι οι

ΟΝέΜο

πιουν: ?ιιι

πω.

8ιιἱιι:ιιιιι δ. ριοι!ιιωι,ι!!οι ι:οειιο ι:οιο:νιιο ιιιοι!ο

οι ν! οοιιιιι:ιοπιι οοπιριο!ιοιιΕοιν ιιιοοι·ια οδοπ

:ιο.·ιιι!ιο ιποι!ο οκ ν! ιοΒιιι:!οιιιι οοιπριο!ιοιιΠιιιι

ι
ι

ι

!

π οπο. χ:: πι. πιιωνιιιιιιιι. πινει ι π.

νιι:ιι:!ι 8οιιοιοι!ιια οι Γοιιιιιιιιο.ι.ιιιοι!ο οοΒιιο!Ην

ι!!οι μπι: ιιι:ἰοιιο,οιιἑιιιι οοειιο ω.: !!!2Πι οιιιπιροιν

ιοπιιιιιιι , 8: οιοιιιιιιιιι. Νιιιι ~~~~~~~~'

ιιιιιιιι οί!οπιιιιιιι ,οοΒιιο!ι:ι: ι!!ιιιτι ν: οΠοιι:!ιι!ι:οι·

οιιιΒοιιιοπι :ιο5 ροι·Γοπο!ιιιιτεο ιοΙιιι.ιιιιιι ι 66ιιιιιιι

πως οε!8οιι:!ι ο!! ιιιι!ιε €οιιποΩ!!ιὶ!!8,ςιιὶΦ ΜΒΜ

ρο:ιιι:ιιι, επιπ Π: πι ο8ι!ιιιο ιιι! ροι!οθ:ιοποι Μπιο

!οοιιιιοπιιιρο:οπ:ιιι νοιὸ πο: οι·ι!!ποιιι οι! :οι·ιπίποι

οιι:ιιπΠιοοι, πιο: ιιι:ιοιιο Παπ ιοΒιιοίο!τ "οι μι.

Γοπιι!ι:ο:οι. ν: :οιιιιιιιοιιιιιππ!οοοι οσοι ωΒιι οί»

Γοπ:!ι,ιιιιᾶιιι οπιπἰρο:οιιιιιιιιι 8: ιιοιιιιιιοι.οο8ποβ

οι: 2:Η:Πι ιιι !ιοο ΠΒπο ι·ιιι!οιιιιι !):ιιι πο: 'Μω

!ιιιιιοι , νο! ν: ιιιιιιιιοιι:οι οοιιιοπ:ιιι ιπ οί!”οι·ιιι€ι, νο!

ν: Βιο!·ια!ιι!ιίιε ριι:ο, ο:!ειιιι ν: οι!!!οιιιοι !π ίο ιρ!ιο

οπο: ιιιιἱοπο,οιιὲπι οι: ιιιοι!ιιαι:ι οπο: ποπ ιορι.ι

οπο: , ιι!οιιι Μπα!πιο ι!ιιιοι!Ξιι ιιιιιοποι ο0πο!Ριοι1

όσοι «τι ριιιιι οι ρο!!:οι!!.ιε ιιιιιοπο , οι μινι!. Νο.ιιι

!ιοο ποπ ο!! Μπι! ο οποιοι !ι!οπι Ιοοιιιιι!!ιπι νιιιιιιι

Γοιιιιιι!ιιιιοιιι οοπειρπιπι!ιιιι:ι ο!Το ι:ιιι1ι οοπιιοι!ο

οι: οι! νποπι ιιοι!οι.Ί.ιοπο:ιι, !'οοιιιιι!!ιπι ιι!ι:ιιιτι να

το ίοιιιιιι!!:ιιιοπι ιοποιριοπε!ιιπι ο!!:: οιιιιιοοππο

ιιιοπο πι! ιι!ιποι. ι. :11ο:!ο;ποιι ιιιί!ιε Ποσο εοΒιιο(

οι: πι” ροι!οπο!ιιιιι , οποιο τοΒιιο!!έει: οπιπιιιο

:οιιιιοπι 8:ι:ιιιιιιιιιιιι. @ο πω: 2.ι1ιοι!ο οοΒιιοΓ

οι: Βου: πι” ιιοι!οπιι!ιιιιτοι ο: οοπιριο!ιοιι!ιοπο

νιιιιιιιε Βοποιει:ιιιπ οι ἴρἰιο:!ιι2,οιι:ι: ίπ απο Επι.

οοπί!!!πιι: ιιι ιρΠε ι·ο!ιιι!οπΞ!ιιιε ιιο:οιιιι:ιιιι οι ίπ!

ιιιιοπιι ι&ιιιιιι ο ποπ πιο: ιι:ιοπο ιιοΠοι·ιοιοι οπι

ιιιιιο:οιιιιι! 3 που. πωσ ιπιιιιοι!ιαιο !Επιιιιιιιι· πο

Βοι:ιι:οπι ο ι!!Ω νο:ὸ οι! :!οι:4:οιπ ι ν: ι;!οιοιιιι!πο

:πιο μι· ποιιοπι!!ο ο :ιο ιιιοιιιι!ο ιιιι!ιι ιιο:ιοπο ω.

8ποιοι:ιιι· οιι:ιο!ρο:οπιιο δ: σκοπο:: , ν: Μπιο

ι!!οιιιι :οιιπιιιιιι !ρί!ιιι , ιιιιΞιιιι νιι εοποιο.:ιοο8:

!ρ!ιιι:!ιιιι ι δοοοο!οιιοοιι:οι οποιο πιω δ: εριπ·

πιο 8. ν: ιιιιιιιοο!ιο.ιι :οι·ιιι!πι οιιι·ιιιιι. Π ι ο ιι ε.

Ιιι:ιπιιοι·οιπ οοπιιοιιἰοποιιι πιο οπιπ!ροιοιι:Η

13ο! απο ιο!!ιιοπ ροιΡοι!!οιι!!ιιιι ιιιιιιπ!οοιι Ποι,

ιιιι!ιιιι απο ιιο!!!ι!!ι!ιιιι ι οιεο ρι!!ιι ιι:!οπο αν·

ΒιιοΓοιιιιι απο οοπιιοιιιοπο οι! ι·ο!ιιιιιοι ΡοιΪο&!0

πει πι:τ!τι!οοπ , οποιο απο οοιιποιιιοιιο πι! οπο.

:απο οπ:ι!π!”οαι: ιιιιιιιο ποσο μι!» οοεποπ:!:νιτ

Ριοοιι&ιο απο , δ: ροι!οιιη οιιιιιιιι ,οποιο οποι

ιιιιο. ΝοΒο ιιιι:οι:. παπι Πιο: ιιοι:ιιι·ω ίιπ:οπιιιιιι

Γεια οπιπιιιο:οπιισ , ποιο ιιιιιιιιι ροι:ιποπ: ιιι! ο!»

ιιι&ιιπι ιιιιοΠ !ιιοοιίιοιιιιιιιιιιι !!!!ιιι , ιοί-οπο οπο

οο8ποίοι ποπ ιιο:ο!!, πω: πιιιΒιι ιιι 00Βιιο!ι:οπ:!0

ιιι:ι·ιιι!οοπ , ιιιιδιτι Ροιἴοᾶἱοιιοι ιιιιιιπ!οορ Ποο.

Κοριιι;πει: οιιιιιι οοεποίοι!ροο!!ιοιιιοπι ιι!ιΓοιιο Πιο

Γροο!!ιαι:ιιιο , νο! ιιιιοΒ ΓροειΒοοιιιιο. Κο!ιιιιιο

νοιο οιίοᾶἱοποι ι!!ιιιιιιο ίο!πιιι !ιει!ιιιιιιοοιιιιοπιο

ποιο ιι!:ιιο&πιπιιι απο οπιπιροιοπ:ι5 Βο!»,ιιιιω ο!!

!οπει: ιιιιιιιοι· οοπποείο , ολοι οοπιιοιιιο οι πω).

πο ίιιοοιιιοαπ:ιε , νο! πο: !ροοι!ιοιιιιιι. Αι! πιΒιιι

οοιιι:οι!ο , μπι: ιο:!οιιο , ιιιιΒιιι !)οιιι οο8ποίοιιι

ίπποι οπιιιιροτοπ:!πιπ , οι οι·οιι:ιιι·.ιι, οοεποΗ:οιο

ο ιρ!ιιιπ , ν: οοπιρ!ο:οπι Ριιιιο!Ριιιιιι Ριωπαι.

ιιιιιιι οι! απο μοι ιι·ιρ!!ι:οιιι !ινρο!!ι!!ιιι , οι: ν! οσο!

Επιιιοπιι οοιπριο!ιοιι!!πο ίσιο οιΤοπιια, πω”

ιιι2οοι!οιι:!ι ι:οεπι:!οποπι οιππ!ιιο:οπ:ιο: οι πιώ!.

ΜΜΜ. Νοεο :ιιιιιοπ !πι!ο Γοιιιιι, ιιο!ιοι·ο μπιν ιο

ιἱοπο ριοι!ιι:οιο νοι!ιοιιι οι $ριιιιιιοι δ. παπι Κιθ·

ποπ, ν:!!!0ε!:ι::1ι:!!ιο οοεποΓοοι νο! ν: οπιιιιοιι:οτ

οοιι:οπιοι ίπ ιιιιΞι οΙΤοπ:ἰᾶ , νο! ιιι ιο πιο ιιᾶιι οι!.

Ποπιοι,ριιιιι ιιιιιοπο πιο νιιο πιπι!ιπι Βιιιοι·ο, !ιοοο

Γιο ο!!ο οσε οοεποίοιι:οι!ειπο ιιοι1οιιοιοει

..

απο.

ι 5 π

Πισω

Εν!!



ποιοι. οι οι οι. Όι οπο... πιο. πιο τ 3η

εεοτἶο π

οι” Γοι·ιιιιιιητιοι· ]οιιιιοσοοοι οι: τοοιιιιιοπο

. [πιοιοιοιιι ι

.”_ μ ιι π· ιι ιι .ι ιιι οι.. ιιιπιιιππιπ: Βοποιο;ιπ οποιο

.4ΙιρΙοιο. το, οι οοπιιιιιοπιι::ι. ·Απωωπ ω., ποιο νι αιι

οπιιιε ιιοοιοιι οιιπιπι ιιι ιιιιππἔι οιιιωιπιιι τοιτιοοτιο

0οιπιιιιοικ- οιιιιτπτο ιππο έ εοπιιιιιοποιεινοτο, οπο: πππιιιιιιτπ

“· . οιιιιιπτιι ιιιπ: , οιιιιιπ το ποιού: ιιιιιιωι , ιι πιο οι::

πιο οιιοπιπιιοπιιιο ειρροιιιοι ι”ιιιιιοπι. οπο: ποιο

ποροιιτιο 00ο ιιιπι ο εκ ιιι&οιππποποιο Μι" ιιιπ:.

Ηιιιιποπ οοιτὸ οποποιοιι πω: ροτ οπιιποιο πει

ιιιπιι ιιιοπι οιΤο,οποει πι. οοπτιιιιοπο ιιιιιοοπτ,οιιοιιο

οπο ποιο ιιοιοιιπι.ι οπο, ι3·ι..ιιιιοιιιι.. οι:οιιιπ.

ιιιιιιιια οιιποποιοοιπτ. Πο νιτιιοπο οοπιιοποιίιιι

οτι , επι νο:ιοιιπι πω· ιο ρι·ο:οιιιιι οι: οοοπιτιοπο πο

Μπι. Ριτιποι Γοπι. οιΒιιπιι:ι πιο". ι_ιι_ιι_3.ι.

_φ,,,,;,,,_ι μι. π. (οι. π. οι Τιιιιιι.ο. 3. Ζιιιιιςο πιο.. ο. ω. ?ο

πιο οιήι.63.βίι. "οι ποποιιιοιπιο , οι οι: τη»

Ροιπιοικ ., :πιο ιιι ειιιππο :ιιιιοτοπτιει κοιιιιιοτιι

τοοιποοπιιοι ποτοπι οιιοπαι οιοοιπι·ιοι ..πιο ν"

€πιπ οι: ιο ριοοοιιοτο οι: οοέοι:ιοποοετιιιπ οπο.

ιιοπ:ιπιπ. Εοιιοπι ποσοι: ριιιιιιιοΡιππωιιο πω.

ιιιιιΕιιοπο επι-Μο έ. ποιοι: ιο ποπίοιιιιπ οπο- ο

ιο: Ρτοοοιιοιο ο: οπιοτοιιοιιιιιιιιιο Ροιιιιιιιιππι πιο

Ινι- οιιιιιποκ ιιπο:ο πιποτο οιιιιιοπιιίιπιι πισω. ι.ιιιιιιι.

Ρ"ω"° .ιο_ιοχι. η. κι: Τιιιι.ιι. η.. ιιοι ποσο: ο νοιι:ιιιπι ποιοι

ο.. πιο οιππιιοπι , οπο: ιππι ιιι ιΒιοπ:ιιτΡιι::ιε ι οι

ιιι πιοπιπ πω: ποπ ιοιιιιπ πω: οι·οιι:πτο Μι.

Βιιοι, (αι οιιιιιπ οιιιιιοπιοι. Ειιο:οι'ιιιιι ιπ ιιοδι.2Ι.

ιιι ω... ι. Ραπ ποιι ποιο , ό· οιιιιιιο ιιοιιιοιι/ιππ

οι , οποιοι) χω. Βιοοιιιίο οιιιιιι ,ιπ:ιπι:, Ριιιο οποοιι.

οιιιιιοποι Ρωιροι Ειιιιιιιι , Μαιο Ειιιοιιι μποτ ί ο”

ποιοι βασικο οιιιιιιιι. Ποιο όποιο Αιιιοι. ιιι ιιτοιιοι.ιι

οπο. π.8.οο44. οπι ίπι:Γοιιιοι: δ. Το. ι. ρ. ο. 3.ι.-οιι__

1.οιι 3. Ριιιιιιιιοιιιοοιιιιοβ , ό· πιο” , ό· 8ριιιιοιιι ε.

ψ· οποιο απο , πιο: οπο οποιο οοιιιιιιοιππι, οποιοι:

7οιοοιιι , οι π: πιο τω”. Ντιπ οιοοιοι. Ν' :ο ποιοιι

επιιιιιει ιιοοτοοιπτιτ :οπιιιιπ ροΠιοιιιιοπι , πιο: οι:

οοιππ·ι ποιιιιἐ ιο Μι. 8.Τπ. πιοι:οιιιτ νοιιοπιπ_ ο:

οιι1ΜΜΒ οπποι·ο ριοοοιιιι $ριτι:πε. οι ιπ οιιι: ιοπ:_

εριπωι ποπ ιοιπιπ οτοοοιιιι οκ ιιιποι·ο ιιοοοιιιι:ιο

ροιιιιοιιιππι, οι απο οι: ιιιοοτο οιιιιι:οιιιιπιπ. Μι.

πο: οοπίιιιι οι: π. 37. απ. Μο 3. ιιιοι Ροιοι,ιι·ιοπιι,

ο ποιι @πιο πιο» , β! :Ποιο , ό· πο: ιιιιι8ει .πιω 8.

Η - οπο: οιιιμε , ρω: ιιοιιοιιοιιιοι @Μπι ποιι [οιοοιιιιι
ι μια: ριοιιοδιιιοιιιιιι οιπιιιο ροι[οπο ο οιΜ” μοιβοοιιι

ρισιιπι'ιιοιιι μι· ιιιοιιοιιι οιιιοιπ . πιο πιο ιιοοιιπιιιιιοιιι ιιι

πιο οιωιωιι. 7ιιιιοῇτιιι και πιο β, ό· οποιοι οποιο

πιο 7οιιο,οποποοπτιιι,ιιι οοοιιτοιιι ποιοι οοιιιιοιιτ Μ'

ῇιιιιιιοι ιορι.οβιιω. Ρ.ιιιιιιι ά· οιιιιιοιιι ιιιο:οιοιο; Επι

πηξει [ο ώ· οποιοι οιοοιπιοιιι ποιο @πιο ιιι οποιιιπιιι

6°ριιιιιο |οιιιιιιο οιοοιιιιτ οι πιο” Ιιοιιιιοιιι Μαιο , @πιο

οποιο μποτ πιο οπο: [ο (ο οιιιιιοιιι σιιοιιιιοιιι.

η3_ Ρι·οιο. το:ιοπο ι. Υοι·ιιπιπ πω· ιο οοιιπιιιι(Ριοοο.

:πιο ι. ποιο , ν: ιοτιπο 8: οιιοπ:ιριπτ οπιπιπιπ , οπου πο: ιπ

ιοοπιο οειτοι·πιι,ιοιιο Απο. 6.ιιο Τιιιι.σ.ιο.7οι!πιιι μι.

)°ιδιιιιιι, :οι ποιι πρ οιιιμιιι, ό· οι: οοιιιιοιιι οιιιιιιοοιιιιιο

παμεβρισκω Βιιι μπω: οιιιιιιπιιι ιοιιοιιιιιιι πιοοπιιοιιι ιιι

οοιιιιιιπιοιιιιοιιι. ΕΠ ποιοι:: οιιοιπριο: οι: πιο , οιιοπι

τοιρο&π ιπιπτοτπιπ ιιι οιιιιιιιι ιιιιι-οτοπ:ιιι :απρο

πιο. το. π. νοτιοπιο οι:: Γι: οοιιιιιιι: οιοοοποιο οι: ποιι

“ο .ο :ιιι ποτίοοι οοιποτοιιοπιιπἐ Ποιοι: ποιο ποπ ίοιίιπι

οιιοιι οοιποιοιιοπποποιο Ποιιιιιιτ οιοιιιοοιοπιι2,

δ: Ροιποιιιοπι , τω οποιο ιιιιοι·οτπιπ ιιοοτοιοτππο

Ποι,8ο ιιιιπτοτοπ:.Νοπι Ρποπιπι.ιπ οοιπρτοιιοπ

ίιο οι οοεπι:ιο οιππιπιπ , οπο ποοοιιποπο ιοοιιο

ιΡοοιω επι πιο οοπιριοιιοπιιιπι: τω οοπτιπποπιιο?--υ·οιο24

ιροδιοπτ οτι Βοποπνι οποιο. ιπιιπο)ιιι›ο:ιο οποιο- Φο»

ιιιιιιιοτπο. Ωοπιιι·.ι.Ποοιο:πιπ ιιοοιππι,ιιιρροιιιο

ππο‹ι οιιιπ Ποιο ,οι ιιιιοπιιι Βοι; 0ι80[ροά.ιΕπι

οιιιοθιιι Πζπιπο οοιπρτι·ιιοπποπιι.2.ι)ιπιπο. ποιοι ι οι

πο πι Γπιππιο , δ: οιιοπιιο:ει Βιπιπε οο8ποιι:ιοιιι

:πιο οπο τοπιο: οποοΒιιοι·ι ποιο ρο:οιιι οι· ο ποιο

ιοιιιιπ ιο οι:ιοπιιιιειιι οιοιοᾶαιιοοοιιιιτιο,ι“οιξοιιοιπ

κι οοπτιπεοπτιο. οοπποιιο οπο: Μοτο ιιοετο:ο πο.

οιιο:ιπι οποοειιιιιι οοιιοι οοεπιιιο ιποιοτ. ποια: _

οπο ιιοΐοάο ιπ Ποπ πιει. 3. $οιοπιιιι πο”. οι ω.

ι>οιΡώιιο ιο Βοο.πποιουπ ποπ ιι.ιπποι.. ΜΑΜΑ Μι· :Σ

ιιιπριιοιε επιιιιι€..ιιΒο νοιιιπιπ πιο ιο Ρωιοπι Ριο

οοποιοοπιπ πιιρωιοπιππο.ο..π ποιεπιιι: ρι·‹›:ο

οιοτο οπο: οπιπι ροιΪοᾶιοιιο.:ιπα ιποροπιιιιτ ιπ Μ·

οπιιιι Ριι:τιι: ππιπρο οπω- ρτοοοπιι ιιιι ροτοιτιπιπ

ιιι:ιιοοποιο ιιππιο. Αιιιοοι πιώ. Πειτε ποπ :οίριοιο

οοιιιιπποπ:ιιι ριπ·ο τοιρο&ιι ι·πιιοπιτ,οιιι πιο :οπ

ποπιιιοπο ·οιιιτιοΓοι:ιι, οι ιπιιιπιοοιι οι ποιι ο»

κιιιοπο οοιπτιι. ιιοοι ποπ ιιιποιιιι ιι ιιπιριιοι ιππι

ιο. πω;Μια τοπιο οι ιιι Βοο ι..ιιππ. άσοι.

Βιπο πϊοςοιιοπι ιιι Ροιτο ποπ :οπιιι ιιιιιιιοοιι:οτ,ιοοι

πιο ιστιππιιιοι ;οι·πο :κι οι οι πιο ποιοι., οποιο

ιιιποιοιι ιπιοιιιο.ιοι15ο παπα Ροκ: ο Γο,ιι6 ο6ιππ

πιοιι:5”,ιϊωιιιο. ο. ιιιιιιοτ πό οπο. ιοοπιτπι· Ριιιο ιιο “ο

:οι:ιτι ροιππιιιιΜ,ιω οκ :ιο ο6ιιπεοπ:ιιοπιιοι Ριι- Μπι ο..

ιοι πο πι ιπιιιοιοπιοι οοπιιιιιιιπε ιπ ιιᾶιι π. ποιο

ποπιιιι ού Ειιιο τιο οότιπεοπιιιοπε ροτ ιοιοπιιδ. πιπ

οπο. ιπτοιιι8. οι πο: ιοιοιιτι:ί ιιιιιοπιε. Ειεο οπο

απο ρτοκιποοπ:ιι πιο: πό οιιΓοιιι Γοιοπιιιι που

οιιοιοιπιοιιι8.ιοιι πιο νιίιοπιε. Μιποιιοοιιιιτ,οπιπ

πο: ιιιωιιι ίιπιριιοιο ιπ:οιιι8. Ριιιοτ ποπ οο8ποιοιτ

οόιιπΒοπ:ιο,ι”οιι :ιιπιπιπ ποοοιιιιτιο. Νοο ποιοιι ιο

ππι.πιιι :ιο ιιι,οιιιιο ποπι:,οππι ποιιιιοιιι νοτισιι οιιο

πο ιποο8πι:ιο.Μοιοι Ρ:οιι.Ριι:οτ οπιπιο ιιιοι:νοιιοο

π.. (.οπιιι. πιω» οι ιρΓππ:ι ιπποετιιιιο Ριιιιιο, @ΜΒ

:πιο οιοι:πιιι:πιπ ιποάπάιοποιπ ιπιοοιοιιιι : απο

πιω οι:: ιο :οτιπιπει:πτ οι! οτοοιιι:ειιίι οιιιιιοπιιιι:

απο μοι ιοίπτοοοιιι: οπ οοι·ιι πο:ι:ιέι. @πιο ιιπροτιιι

:ιιπιππιπ ο οτο&ιοο οο8πιτιο οοιιιτπ , ειπα ιιπρο

τιιπτιιτ: οι: ποπ οι ρτο&ιι:ιι οο8πιτιο τετοιο οποιοι.

ιιπω,εμπ ιιιιο ποπ ιτοιιο:ο.πιπι·, ν: Μπι; αφρι

ιι:οπ:ιππι : ιΒιιπτ ο: οιιτπιπ ποιιιιἔι ρτοοοιιιι ροι ιο

νοτοπιπ.Πο τοιιοπο ποιοι οιι ρτοοοιιο:ο οΧ ιοιοπ- πιο. -

:οι οιππιπιπ,πποτιι οι οιΡτοιιιππιο 8ι ποοιπτιιιιπιι: ω”, ε· ἶἔ

πιω-ιιι ποπ ιοιίιω οι οιιοτοιιιππδο τιοοιιιτο:ιπιι

νο:ι:ιιτιι ποοοιιοτιοτπιπ,ιοιι οιιᾶ ι:οπτιππ_οπιιιιι ποιοι

Ροιοτ ποπ οποιο ιποπιιοιιο: Με. νοτιτο:οε πο:οι- ΕΜ!
ωι.π,τω οιιιιτπ οοπ:ιποοπτο:. απο. οιιιιιοπιιι ι

ιι;ιοοπ: οιι·ιοπ:ο οπο.. , ιιιιι:οπι ὁ ριοιιποοπ:ο:

ιοιι πιω πιο" οιοπ:ιοιπ , δ: 8οιτιτιιι8. οιποιοπι

οοπτιποοπ:ιπιπ: ιει:πι· ποπ ο ιο . Γοιι ει Ρτοιιποοπιο.

6. Επι νοι·ι›πιπ Πιπιιιιιιτοτ οι πΒἴοιπ:ὲ,ιιιιιιὲι-ιιᾶ:ι Β_':0°
ιιιρροιιιιοπο ροτιο πό ροίιπιο: Ρ:οτοοιοτο οκ οοεπι? ι' Μ: δι

:ιοπο ιιιιπτοιιι, οιιιιιι ποιο οοτιιοιιἶιι ιιπιοιιοι:οι πο

οπο . οπο: τοιποπνοιιοππι ποπ ρο:ποτι: ποπ οπο;

οι: ιιιροοιιιιοπο ιει:ποπ Ι ιιπὸιι ιπ οιιιιππ ι:ιιιΐοτοπο

πιο ιοιπροι·ιε ι·ιιιπτο οι·ιι.π: οιιοπιο πιατα; να.

οπο: πο: ο ροίιπιιιι ο:οοοιιοπο οι: οοεπιιιοπο οπ

τπ:π. διεπι ιιοοι Βοιωτια ιιιπιπο. πο: ιο ποπ πο.

πιω οιιο:ιπιοτο οιο:ι:πιπο οοπτιπποπιοτ Έπιπτιιιι

οι Γποροπιιοπο ιοιποπ , φαι ιιι; ιιιπτ οοπιιπ

Βοπτοι· ?παπα , πω· ιο ιοιοπιι.ιι ιιιπιππ Ροίιπιιιι ιι

π. οιιοτιιποι·ο. Ε: ιιοπι οι Γπροοιιτιοπο , :ιπὸοι ποιοι.

ιιιιοπο οι·οοιπτο . οπο πο ί.ι&ο πιο: οοιιιι:ιιιοι,

ποίιιιοιιοε ποπ οιιοπι , Γοιοπιιιι ιιιπιπιι ποπ μπομ

το: πιο οιφτιιποιοι οι ιιιρροιιιιοπο ιιιιποπ οπὸά

πο Γιά:: ιιιιο ΡοΠιοιιοι πω: , πο: ιο οοιιπιο:

πιο οιιριιιποιο. ν: ο οοπττο.τιο. ο :ιιι:1πο ηπα

ροίιιιοιιιο ποπ πιο: , πο Γοξιο οοιιιΒιιιιι οίιοπι ,

πο: ιο Γοιοπιιιι ιιιπιπο ποίιπιοτοι πιο ιπ τι οιιρτιιπο

το. απο οι νοτιοπιπ ποσοι πο: οιπ πιο οπο: ιιιπιπιο
ι τ Απ ῇ ΐοιοπτ

σοοβ
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Ωιο-.ιο: οιισιοοιιι.οοιιιιποι ιορροπιι.οιιοΜε ,πο

ποι πως οπιπιπ οχπιιποιοι ιιιποο πο: το:: νι πιο:

ρο:ιοοιιοπιι, :πιο πιο: Γοιοπιιιο ιιιιιιπα οι:: οιιιπιιι

οιιιι:ιιοπιι. _ ι ν ι

δ .ο ο ιι ο ο ιι ιοπι. π:·Βιιπι οι οοιποιοπιστ_: €4

2..$Μι.πο!ατ ω. ι. μ. π. Νοκ. 3. οπο. οι ι. πι. 2.7. πιο; Μο

τοπικ,

κι.:

Π». Βωπα πο. .οι 3. Ζωιιιι :πιω π. Οσοι!. ;..74|

ποιο. οι!). ιο3. προ. 8ιποοιΙιύι. οπο: τιπιπ. οφ,

γ, Φωκά. πο. 7. δ: ο ?οποιο ιοι.1οιιοι· οι: ιππι.

.Με , πιο ποπ απο: πο8.ι: , Υοιπιιι·π :ιππο

οιοιο οι: οοοπιιιοπο ροιιιπιιιοπι , Μ! οιιιοπ ποιά-ο

ιιιιοιπ. ιι

ο ι ο ο ι. νοιποπι ποπ ρι·οοοιιιι οι:: ιο οι: εο

επιιιοπο οιο:ι:οι·πιοιπ οιιιιιοπιιοιπ. Βοποιειπι. π.

ειππωμο οω[Μ Μπομπ Οοο πιο ροιιοι·ιοπι ποοοιι:ιτιιι ,

Η ποιοι ροίιοιιοιιιιιιι Βοποιο : οι οποιο ιιιιιοπιο

οιιιιιοπιιοιπ οίι ιιποιο; ρωιιοοιιο νοιπιιιο:οιΤιι.

ιιι:οι·οο ποπ ιιοιοίι ν:.ιοπο οι Ε ρι·οι:οοιοιο οι:

ιοιοπ:ιπιιιιιοπιιοιιιίιοπιιπιπι ιιιιιοιιιιι:_νοιποιιι

ι·οοοιιοιο οι: Γοιοπιιιι οποιοι , πιο οποιο πιο νι

Βοπιο οι οπο: νοι·πο , οιοτήιιο ριιιιιοἄιοποι οιιιπ

οιιιιιο ριιποιριοιιι οι οποιοι: , :πιο οι ριιποι
ριοιπ.λπιποι οπιιιι :Πι ποιο Γοιοπιιπ οποιο το π

ο:: ι τοπικ Γοιοιιιιιοι οποιο: ι ιιποιοιιο:ιοιο

μια”. οπο. ιιοιοιι οι: οι ποπ οι: Σἔο ιιποι·ιιιιο Ποι.Μο

π... »αφ ιο: πιο.. ποιοι: οιιοι·ι:.ιι ο

οι ποιο, πο: νιιιοτο:ιδιιι οι :οι οτιοιιιιιι ο: ροιιοι·.οπο.

πι.

οιιΒιπιι ι νιιιιιιο πιο: :οποιο ριιοιιιιι:οε 8ο ροιιο:ι

ιοποι:πι οι οιιοπιιιιι οοπιιοιιιοπο 8: οιιικοιιιιιι ,

οιιιδιπ ιιιοιοπ ρο:ι:οοιιοποι ιιιιιιιιὸ πιτ:: ο πιποπτ.

8οιι_οιιει: Πιπι ιιποι·π ιο Ποο ποοτι:ιπι πιιποπι μιο

ιιιιιοπι ιοιριθο ποοοιιιιτιοιοπι: ποπ νιτιο:ιιοπι:

ποιο πο: ιιιοιιιιοι ιο οποιοιι οοππαιοπο 8: αι

8οπιιιι , ποιοι πιο οοιιο&ιο ιιιοιπ:ιπιποι οοπι οπο,

οπο ποπ οπο παμπ οΠοιιοι οοποιοι. πιο ποιοι

ιπιοιΙοοιιο :Η οπο: νοιιιιοπο ο ποιο νοιιιιο ιιιποι

πωπω” οοπποιιιοποιιι :πιο ιπιοιΙοοιιοπο , ν:

οοπι ροιιοοιιοποιιό νοιιιιοποιιι οΠοπιιπΙι:οι ρω:

τοΡροπιι. Κιιι·ιοι ιιιοὸ νοιι:ιο ιπ ι:ιιιοπο οπιοοιι

οι οπο: ιπιοιιοθ:ιοπο ν: οοιπριοποπιιοει.οοιι ποιο

ιπ ι·πιιοπο ιπιοιιοοιιοπιι οοπιμοποπιιοπ ιιιιπο: :ιο

οοιΤ:.ιιιιπι οοπιιοκιοποιπ ποιο νοιιιιοπο ιο :ιιιιοπο

ποσοι ποιοι:ιιιιοι ριιιιιιρροπ:ι . Α:ιιοοοιιιιι·ιι ποι

Μπι πιποπο οοπποκιοποιπ σπιτι ιιπο:ιε ιο ιιιιιιπιε;

οιιοιιιιι ποιιιιιοιιι Ιιποι·ιι. Ν:ιιπ ιιποιιι πω: , οπο

Ροίΐοπι πιο, δ: ποπ οι.: :μια :οποιο ποοοιιιιιιιιπι

οοπποιιιοιιοπι πιι.ποπι απο οοι·ιο&ιοπιποι ιιοοοιιιι+

ιιιι,ποπ ροιΤοπι οίιο,8ι ποπ :παο ποοοΠιι·ιὸ οπο.

@πιο παρ: πιποιο ροΠιιι: οιιοιιιιιιοιπ οιιοιπιι,

"Ψ ποιά” ' Ρ:οπο:Οπιπιι ριιοι·ι::ιι οι·ι8ιιιιιιπι)οο , ι`ορροιιιι

Ι""'°"α'"" οιιοιιιοπι ριιο:ιιο:οπι νιι·ιοπιοιπ ιοΓροθ:ο οιοι,οοιοι

'πιο Ξ

οπο.

Ιός..

οι οιιειπο οπο». Δ: ροιίοάιο ιιποι.ι ποιπιιιι ω.

ροπιιιιι· οι" οιιοτιιιι:οπι νι:::ιοιοιιι τοιροάιι

απο: , ι:οιοι οι οιιοιπο ποστ. Μαιο: Ριοπ. ιιιοὸ

Ροιοι· οιι ριιοι οιιέιπο Ριιιο , οι $ριτιιοι $οιι·ιιο δ.

ποιο :πιο Ρ:ιιοι· :οιιιοᾶο Μ; , ποιοι Βιιιιοιοι ιο

Ροιίιο οποιοι δ. πιο:: νιιιιιιιοπι Ρ:ιοι·ιιιιοιπ,

τιι:ιοπο οοιιιε ποοιιιι ?Μπι πιο: Ριιι·ο , πο: ερω

:οι 8. (πιο δΡιιοιοιο ιπιοΠιει; ποιο ιιιιοιι οι οπο:

οιιειπο πιο , :ιι οι οοιππιοπιοιιιιοοπι οιιοιιιπ:

ιιοιίοάιοπιε; :οι ποοιριο, ιιοὸοοιι πιο οοπιπιιι

πιοι:ιοιιιτι οποιοι Ροποιοιοι , οοπιιοιιιοποπι

πιο:: οοπι οο ι που: ιιιιοὸ οικω: ριιοιιιιιιοπι ο

ι·ιειπιι , ποπ:: οιιιιπι οιιοιιιιιιοπι :πωπω , οι::

ἰπ ποιοίιποιιι οοπιιοιιιοπο ι-οιιιιιιιιιι. Οοιιιιι·. π.

οπο. Ποιο ιοπ: ιιποιο,ροποοπι ι οοιπιιιιιπι οοπΓοπιιι , ο:

οιιποι·ιιιιοπο οπιιιιιιιιι ΡοτΓοιιοιοιι:ι; πο: πω: πιο.

Βιε νπιοι , οποιο οιιοιιοι πωπω: , πιο οπιπιοπι

ι:οιπιποπιιι ι ποπ οπιπι ριοοοιιοπι ο: πΙιοιιο πιω.

προ» ιιοιιοπιιι ιιΙιοοιοι ποιίοπιο ιιιοριιο,ιοιι οι οι

ποιοι οοπιπιιιπι οιι:ιπιοιπ, ποιπρο οι: ιιιιοιιοιᾶο οι

@Φο Χιςηι_ιιιρήφιοιεΙει. 8:ἄἰσ 111.

  

ροιιοι.ιπ Πιο , πο:

  

νο.ιοπιιιιο οιππιιιιιι ρο:ιοποιοπι οοπιπιιιιιι ι οι.

:οι ποοιιιοοπι οιιοιπο οι:οοοοιο:ο ροιΓοπιιι. πισω

οπο: οποιοι: Ρι2οοοιοπι , "ιοπροπιιιιιιιι ποποιο :Πο

οπο: π ιοπι επ ιιο,οιιιποι ιοπι οι·ιοιπο Ρι ιοι·:ι, ω..

ιοιπ οποιο ιιιιιοι οιιο,οιιιο ιο π: οιιοιπο οποιο. διοτι

ιιπρΙιο:ι: , νι ιιποιοιιι οοοιοιππιΠοι οποιο οίιο ιι

ποι·οιιι , ιο:ιιπι:Ιοπι ποσοι ριιο(ορροπιιο: οποιοι:

ριιοε οπο: Επι; $ιδριιιιίιο δ. π: ιιιοοιιοιιοοιιο

ο ποιο δ: $ριιιιιι δ. :μια &οοιιιιιιοι οιιο ιιποι·οπι

ροπ:ιο: επ οπιπιποι οοιιοιιιι πιο , ιο, ιοοοπιιιιιπ

ποο οι: ροπιιο: ο νοΙιιιιιιιιο οοπιιιιιιιιι οπιοιοιπ ο

ΡοιΓΟιιΔιιιιιιω οιοοιιπριιοπι, ν: Ιιποιοπι οιι:οιοιιιπι ι

Πιο οποιο πιο Ιιποιοιπ οι·ιοιπο Ρ:Ωι:οι·ιπ, Ιξιιιπιπ,

ε: Βιιιιιιοπι δ. ΕιοιΙοο οοιιιΒιιοιι, _ιπ.ροοποοοΠιι

οι ιιιποο:ιοτο ιιποιο οι:ιοιι:οιο ιοπιιιιοπιιι οοπίο

ποοπιιπ τα” , ιπ :πιο το ιιιιιι Ριιι15 οι ιο οπο: δ:

οο_ιιοιιοτι. @ποιο ριιοιιιιιιοιπ ποπποι ι νοοιιπ: '

Ριιοιιιιιιοπι οι οιισ.ιιιιιο υποπι οπο ποιοι πιω πιο

ιο, π. Νοοιιιιιοιιιιιποεπιποι·ο πιιιιοι·οιπ π:·οοιιιιο

ιοιπ οποιοι , οποιο Μποστ οιιιε οτιποιιιιοπι δ: οτι

ξο ι οι ιοιοπιιο. νιίιοπιι_ οι ποιοι· οιιιιοπιιοιπ πι

Δ :πι πιο οοπιιιι οπιινοιποπι ποιοιπ 8ο $οιι·ιιοι 8.

πιποοι πιο ιιοοο οι·ιοιπ:οι·οο ποοιιοιιιιι πο: ιο Ριο

οποιο οι: οποιο:ΜΜΜ ι δ; ιι.πιο:ο οιιιιοπιιοιπ. Ε Μ

ΖοπιΒι ι. οπο:: ι.ροι·ιοιπ ιπιποιοιοοπ ιιοοι Ποπ: 22: ι '
οπο: ρο:οοιιιιιοιοιιπιπαιδ ιοιοπ:ιπ οποιοι πιοπ- °ς '

ιιιιιιιοιι. ποπ ιιιιποπ οποιο ροιοιι οιιοιιιιι5 (οπο

ιι5,οιιι ιιποιιι νοιοπισ.ιο ιιιοποι ιιιιοιι, :οι πομπο

πιο ιποποιίοιοτι.ο,οοποοιι. νοι·ποτπ δ: δριοιιιιο1

επι: Ιιποι·οε ιοοοποιίιπι ποιό, ποιπρο ποσα! :οπο

ιθ:ιιπι ιιιιιιπ , οποιο ιιιοοπιιιι οτοπιπι·:ιε οποιοι”.

δει! οοπιιο νιιιιιιιοπο ιοΐρ.οιιιπ ριοοοΠιοποι Υιο

πι δ: $οιιιιίιε δ. πο: ποιοι πειιιιιιιοε 5 8: :ιπ ιπ

ιι·ιπιοοο ποιοιιιιιιιιιιο οι! :οποιο :πωπω ι οοποπ:

ιιιιποιο Γοπιιιο: οποιο οιιποιοιπή οι: :ποιιοπι :ποσο

ποιοι ιποπτιιιπιιοιπ: ποπ πιιποιοιι: :οποιο , ο πιοιιο

ο οιοοοποιοπ: οκ ιοιοπιιἐ`ι νιΠοπιε, οι ποιοιο Ιιποιο

πιοπιιι Γο:ιιιι,πιοιιὸ οι: Γοιοιιιιπ νιιιοπιι ποοιιιιοπιι

πιοπιιι ιιιιιιι·ι. ›

_ 8οοοποοιιι. Νοιιιιι: νοιππιπ ο: :ιι οποιο πο;

Γι: ριοοοιιοιο , οι: οποιο τοπιιιιοπιοει:ιοπο ποπ :ικι

οι: πιιοοιιιιι ιπιιιπΒοοπι οοιιοοιιοποπι :ποιο πο: ο

ιιιοοοιιο:ο οι: ιιιιποο :Η πωπω οοιιοέιιοποπι οπ

πιο ιιοοιροιο.8οιι ο: :οποιο νιίιοπιι νοιποπι ποπ ρ."”ΜΜ,ι

ποιοι: ιι.ιιιιιιιιιπ ιπ::ιιιιοεπιπ :ιοτιοάιοποιπ , οποιο οι: :σκοπιά

ποπ :ιοοοροι·ι: οι Γοιοπ:ιᾶ οπιιιιΙιοιε ιπιοιιι€. Νεπι

ιτιοι:ιοοιιι :Η πο: ιο οιιιι:οιιιπιιο, ιοριαιοπιππιιο,ιιο:

οοεποίξιπιιο πο: ιοιοπιιιιπι οποιωιι :οιοιπ οπου

πιιιο:, τοοιειοπιιιιοι, ο: οο8ποιοιιοι πο: Π:ιοπιιιιιιι

ποιοι: ιπιοιιιο.οιιιο οιιιιτιιπι: :οι Γοοιπιιιιιιπ οπι

ποοιιιιιοποειπιι·ιπΓοοιιι,8: οιιιιιπιοοιι,8: Γοοο ποίιιιι

οιιιποιοιιοοπιιπιπιιιιι , ο: πιιι:ιπιιιοι:οι , οπο: ιοπ

οπιιιι οιΙΡοπιιοπο δΕ πγροιποίι Ροιιιπιιι τοπικ

ροιιοπι:ιΒιιιιι πιιΙΙο ποιοι ιο.ιιοιπιιιπιοοιι , πο: οι:

οοιιιιιιιπιιι οιιιι·ιιιιοοπ οιιιιιιιιιι ποιοι! Γοιοπιιο ιτι

60ιιιι ο π:: ο: οι πιω» :οοοιιοιο. (Ζωδια ο κι.

ποιο Μάι: Γοι:π:ιο οιιιοπιι ορια ιι:ιοπιιιιπι ιιιπριι- ΒΜο- Μ·

οι: ιπιοιιι€. οι Μι οιιιιιπιοιτα οοιιποιοιιο οπωιι "°'^"° ε?

οιιιιιοπιιι ιπ ο ιρΓο: τοι πια ποπ ιισιοιι οι. ΐοπιι:ι-'βρώ ι

πιοπιιιπι , νι απο: πο: το οι·οοοει.ο: νοι·ποπι οι το.

πιο νιιιοπιι.ι @πιο πο:ιοι: οπιιιπιοοι οοπποιοιιο

οι: :πιο πο: ιο :οςοιιιοι οι! ΡιοοοΠιοποπι πιο.

Νιιπ πιο οοπποπιιιο ιιοΙιπιπ ιιι:ιιπΓοοοπι ποιο

6ιιοποιπ οοπιτποπιι:ιιι νοιπο. Μιιιοι οι·οπ.οοπι `

Γοιοπιιο νιίιοπιι θ: ιιποιιι. οι ροιιιοτι: ιο Βοο ποπ

οίιο,ποπ Ροιοιι ίπιιι·ιι ιοιοπιιοπι οποιοι ιπ:οιιι8.

:οποιο ιιιοοιιι ιπιτιπιοοποι, οι ίοιιοπ οοιιποιοιιο

ποιο οπιοέι:ι οποιοι. Βιιιιιιοο ο ποιο πο: νιιιοπο

οοτροιοοιιι πιιποιο: οπιοα$οπι ιιιίιπιιο, ιιιιιο:ίοάο

οιιο:οιΤοιο οποιο οιππιιι,ιπιοιιοιπι ιΙΙοιι ποιο οιο

ποιοι, γ: Μι πιοαπο οο:οποιοιι ποσο: νι::

πιο

  

«ο
(Μι|:ι.ζ

οπο::

:άι

Ι·"πΜ.ι.;

Ν



ήτο οιτοτῖτπἱ; πυΠοοπτοτ!ο τπιιττιτοϊἰπττι Τοοττιπ οι

Ποποιπ ιπτποπτιο , οποποο 11ιωτ ροίτοὲ τι ο οπο.

τετ τ στο οπὸττ πω ποστ ίπ οο οπτίτοιιτο γΜοτοτ,

τοπιιι.-°:τ :Με π.τ-οποιο πιιοι·ιιιιωτι
 

.ποπ ξιοποοπτ ιιιιοιἐ τοπιπτοτο Βοἶ ο τ” Επτ ποο

μοπτἱατ 8ο του ποπ'οΧιοτιπτ, τω οι: βπτττπίττο τω

τιοϊ'ιρΓοτοππΡοποι Μπι, πο πέτο οττΞΙΙτιπτ Ροποοπτ 5

ποστ! ποπ νΜΙΐοτοοτ οἱιιτ νιτοΙοιπ °ο3πιτοιοοποτπ. . Ποσο νοοιπτατο Ποτ,τιι πω Ροτοπιπτ οπως; :ξτ

νπόο Μοτο Μάοτοτοτ οιτττἰπΓοο1 οοπιιοτοτιο ω;;
ἱοἄἰ_ὲᾶπ το ί-ο τρίο οιτἰίτοπτἰ8. .ο ο' ο ο

16ο. π' Τοττἰππιἴιιπτἰ. Ποτ πιττοτιπϊπιι:Ροτ Γορι·οτοτ!ο

ο:”Μ·3· το οιτ οο,οποπ εοοἰοιἴι!!ἰ , δε οπο οπο κοπο ροτίο

Λήιω Μ- οτε πτοοοίοΠοτ. 'Ιζτποοἰτἰἰτ νοιοο τ οιιοτι :Η [πάει

τι, ",,ΜΜ_ οοπποτοτ οτοτττιιτ:ιτ °οιττΙτοπτοε , ίτιτο·τ:μτιοπε αφτο

πι. ροττο&ο ρτοοοΠῖίἴοτ οποο.τι σπιτια ίτ1ο.8 ἰτιττἰπἴοοοε

Ροττοέτιοποτ:πτοι ποιοοπτ οίτ,οποπιιο ιοΙοετιιτ το

ττι οΙΤοπτιο τοἰ : ο: οπο τοπποτπτιοπο τ:τοετιιτοτπιπ

οιτἰίἱοπτἱππι Μποτιιτιι @ετα οΙΤοπτἱπ ντιω φοτο τ

οπιποοίιιιπ ἰπττἰπτ`οοπτ ποττο&ιοπο5:ΥΝοο πο: εσπ

ποττιτίο αΙιοιι:ιπτοποιτ ροττοθ:ιοποπτ νοτοο , Μω

πιο αυτ νοτοιιτπ αποτο ροτιπποτ οϊἰππ:?ι ροττοτθτιο-'

οο_φιοπ :Η ταάο οποοτ,οιιιτ Μοοτο εΙἱοπι,οππτπ .το

βιᾶο ποπ οτιοοτ. @οτι οΙο.τιο: οΙιιοοτ ίπ ρτοοείΕο

?το 5οἰτἱτί`ιὲ 8.τ1ιπ αποτο ροτιιίτ Ποοτο τιτποτο οπο

τοττιτιιτπ οιτΠτοπττιιιτι , το! οτιοοτο ο|ἰοτπ πωπω

οΜΙτοπτιππι; Μπἱοτ Ρτοοτ ποπ Ροτοο: .·τ!ιοιι!τ1 πιο

ἰοτο Ροτίοτττιτο τοτμιιτι πο! Ρτοὁοᾶἰοποπτ τοιξοιιιοιπ

τοπιιιτατοτ το οοπίτιιιιτἱοποιπ οιπίδοιπ : :μια 'πο-ν

αποτο οτάιο:ιτιιι· το οοπίτιτιιτιοποπτ τοι; Ι Ι8ιτπτ Η

το τοπΙΠτιιτίοποπτ «το οοπποττιτιο οιτιίτοπττοττι

ποπ τοοιιὶτὶτπτ Ροτ Π: , ω! πωπω οοποοττιιττιπτοτ,

ποο Ποτ Ρο: (ο τοοπιτττιιτ το ρτοτ:|π8:ιοιτοιπ οπο

τΐοιπ. Οοπ5τ.οοο το οοπίοποοτοτοττπιποτ 3 τ9τι·|ο,

οτ σιιιιοσυπέιοιιτοτ.Νοτπ πιο τοοπττι πιοιτοτ, οπο άο

Ήοἰτπτο τΙοδοιτ τοτωἰππε ,πιτ ποττοθτιο Μπιτ" Ρα

Π: τοτττιιτιο ττοοιτο : πιιιτιιιιιιιιιιοτ νοτο τοπιιιτι οποτ

τω, οπο τττοοιοπτο τττΙοπο ποπ όοοοοτοτ τοτττιἱπΜ,

πεε οττἴοᾶἰο Με [κτ το οτοττιά τοτπήπο. Ατ Με

οἱοπτο οοπποπιτιοπο οτοττοτοττιτπ οιιιΕτοπτιπω,ποπ

οο!·ιτοτοτ νοτοποι , τιοο ροτί:οξΠο Ποτ ποτ (ο απο

νοι·οο; παπι οτι πιο ποτἰτἰο ποπ τπτ Γο,1το οστι

τοιπτωπτοττοπττιω Ρτοοοτ1ιτ νοτοιιττπ - ο

. το 8. τ 1) Ι ο ο τ.. νοτοιττπ ποπ οτοοοοιτ Ρετ Ιο οι: Μ.

(ΜΒΜ Μ" οπτἱΒ·οοπτΙἰτἱοπτ!ιπτπτ Είτ οοπιττι Μιο!ιιιοϋι πε. πο.

'Μ' οοπτοιπ νοτοποι μι· Π: ρτοτ:οόοτο οι: ποτΞτἰα οσα:

ο ετοοοποιοτ οποιο : το ποτττωποι.ιτοπι οοι:ποτο.

οποτιοιπ Βεἰτοτἱο μποτ ροτ ίο Ροττπιοτο οοεπιττο.

ποπ οτππἱιιπτ τετοιο διο τμι.ΐι!τοοτ ογροτοοίτ πω

-Μτιωδ τοπικα?πποπιπ.οποττωοτο,οποο 'πατώ δοτοτ-ΐ

2°ΐΙ:3'ΐο πιω παο Γοιοπττττ ε!! Ποοτει οπτετωε ο ποτπ οποιο

μι: οτιπο Βιοτιτιιιτπ Ποπε Ροτιοτποιιοτιτ Ρτιοιιιτοπ

τιιιιπ,οπΔω ιπιροοπττοπτπω Τ7τιοτἰ1πι,θ1ἱτ οιππιπο

οοπττπεοπτ,ροποοπτ ο Μοτο νοΙππιτττο Τγτἱοτοτπ,

πώ υπ άο Γτιᾶο απο πιο οπιπΙιο ίσο οοπὸἰτἱοπο τι.

Π: οοπτο |ιοοτο το οοτοττπιπττππτ το πωπω»

τι:ιτπάτο ροτοτοπτ τσιπ οοοοπ: @πωσ ΠΠτο το οιο

τοττπιποτο το ιπιπαπττοππτιπ. @πιο ποπ ποτά

Βετο ἴοτοπτὶτι οΙΐο ρττποπιτπιπ , ο οπο τπτ το Ρτοοο

@τα νοτοιιτττ ο ΠΠωςπϋ νοτοιττπ τιτποπτοπωπω

οτιοοτ πιάσω πτοοοποποτ: απο: οπο |ἱοοτ οΒο Γά-.

απο τιππιττπ ίορροπετ Ιἰοοτπτπ τΙοοτοτπω τῶι ο:

ιΠοπε το Ποστ Πιοροπίτ κοπο Ιιοοτττιπ τΙοοτοττππ

Πιο οοπτΙιττοπο οοτοάιοο ρτιοπϊΓιιιπ ; ατοπο πάτο

Πιρροπιτ Ποτά Πιο τοπτΠτιοπο ροποοπε οι: Ποοτο

_ ν οοπΓοπίπ οτππἰπτπ ὸἰοὶποτπτπ ροτίοποτππτ.

Ι71- νιτπω φΔετἰ ροτοίτ τ απ νοτοπιπ μι· Γο οτοοο

@τα οχ ωεπΜσπο ποπ οπτἰπτπ; Κοΐο. οΠίτιπ8, ότι

ριο: εοππο ποπ οπτἰοιτι,εΙτοτοπι οΠοπτΜιπττι, Ντο

τιιτπ οοοἰὰοπταΙἰπττι. ΕΠοπτιο!ιο ποπ οπτιο τω, οπο:

μοι· ππΙΙιτπ Ροτοπποτπ οτήθ:οτο ποίΐτιπτ, ντ οοιιτιατα

82 τοΙιτιπο οπττττ ρτοοτοττοι. Αοοττωιωπ νοτὸ Ποπ,

οπο οιτΗτοτο τμτιοπ Ρο!ΤΠΠΠ , τα Ποοτο τοτποποο

οτοτο Με ποπ ωτιίτιιπτ. Ε: ποτἱτἰἔι ποπ οπτιωπ

Φο Ρ,°μ";·ιτ. Επ·ωτ1ο Βοποτιτ ροτ το ρτοοοπττ νοτοιτττι,ποπ τπτ πο

τω». τοϋ. ποπ οπ`τιιιιπ ροίἰοτὶοτἱτ Βοποτἱε. @στο οποτε

“οτι απτο

προ”.

νοι·οππι οκ ιιτιΙΙιπε οοιτάζ οοπτΞπεοπτο πατώ

Ροτοίτ Ραπ ρτοοοποτο. Πιοοο. (ιιιοτ:τ8ο ωοτιο[ιι- '

Με πιο , νοτοπττι οι Γο οτοοοτιοτο οκ ποττττο.ποΙΠο ο

οἰΙἰππιΡΙὶοΓΡ φοιτ οι: οπο ποΒοτἰοποτπ Με , ιιι πιιᾶ ' Β"ω'ο

ΔποΒοτἱοπο πιο; Μοτο ο Ποτ: οοπίοτποπτιιτ , Μ!

οποτε Ρώπα” οίΤοπιττιε , που ο Ποο ροττιοιριττο

ροΙΪυπτ: (οουπάοιπ πο” ποπ Ροποοπτ τ νοΙππτιπο,

βετ πο ἱΡ-5ἔι-οποιιτἱΐι ΜΗ , το: Μ: πτἱιπιιτπ οττοπ:ιο!πτ ›

οιππἱιιιπ οτοπτρΙ:ιοά!ιπω.

το ιιιιτο.Κοΐρ; τ. Αυετι(Ηποτπ ἱπτοΠΞΒἱ ρτοΡοτ
!72·

ττοιιτι1ιτοτ , ντ νοτοιιτπ Ρτοοοοτιτ τὶο Μ; οτππτουτ, Ειφιιωιιιιυ

9112 Πιπτ τη @πιο Ρτιττιτ στα ἔοττποὶἱτοτ αυτ τστ:Η- ώΦ.ΐο ·

τ:Α¦ττοτ. @Μεπω" π: ΐοιοιιτι:$. Ρτιττιέ βιο: οτοπτιιτα

τιοΠιοΠο: ν: οοΒπἱτὡ ίοι·ππιοτοτ τ οιπίτοπτοε οπο,

[Φωτο Η ©(ιεΠΜτ ΓωἰΦΒΙΞτοτ- οτιετπο πτποοοππο

νττοι ΜΟΒσᾶΪ00ΦΦιἱἀοὸ «το Με οπιπιουτ,οπτο ίοπτ

οι ἴοἱοπτἰτ?ι απο, νοι·οοπι Ρτοτοόιτ ρτοποτ-ττοΗΜ

τοπ ο. Απίο!. ροτιίιτ οίτ ρτο πω. Ντιπ: άνω απο.

3ο. ιοφ1ιτι1τ τ:'ο οείίτοπτιοσε, ἱτπῇιι£ οοποιττάίτ :ῇι4ο

απο” το τομέα! ιιιιΙΙιτιτΙτα οιτι|Ιτιιιο τριτο , πιο @ο

οκιβετιιί!ιιη; ιιοτοῇἱτ @ο Υτιοιτιιιι!Ιιιιτ πιοιοτιιιιιιιιΠισβ

πιο» πρ. Ποιο "το αρ. 33. οτ ροΠιοτ1τοπε!οομι1

τοτ,ἱττι τοτἰοτἰποιιιτ : Μ! τροπο" τω» τἰι!Ϊοτο›ιιο: «οι,

μια" "απο ό· :και ιι[οιιτιο Μέ @Φωτ στο πω,

ρι·ορτιοιι τω· 7ει!ιιιιιι ιρ[ιιυι οτ ι!ιτοιιτι ιιιιιοπιιιιιιι ,σιω

τιιι·ιτ “του ποπ οι ιο τιιοιοιιιο Ρ Ρ02[τΜπ μια φωτ ψ

βιτιιιιιιο 6°οριοιιτιο ώ· [τυποι Μέσοι πιω @οτ ιιιιιιιιτι_ηι‹ο

βέτο [πιο ο ιιισοιιιτιάιιιοτιι·ιιι ορια , οπο! το [οοιιπιἰιΪΜ «ιε

ΦΜΜ "Μ" "στι/διοτι ιματιάιιιιι. υοιὲιιι ό· οιιτειτοπι β.

ο", άψοίο;ιαιιι ι!@ιΙαὶιιιι, ριιιροι·οβέιι πιο οπο που

ποιό , οιιι)ιιι πω! Φωτ πρ. Μάτσο στο» ιιι/ο [πιο

πιο πω"αποβ @ποπ , οπο ΜΜΜ , ε;" Γιώτα [Μ.

Ντιπ ό· 48!η!81Μ)ετ7:ΠΙ , ώ· ατι ΪΕΜ-ἴιιᾶο μ” , ό·

στο τοιιιιιιιριιιιιιιι , βιι “που πιο: ·ωτοιιιιιτι,βιιιρέτ

οι ὶρ[ο [ιιιιτ,ιιιιιιιιιτσοβιιτ ιιι β πρ , βάοΜά π! Μπιτ η».

[οι Ωιτιοπο άοοοτ , ποπ πιοττο τπτ ται-ω ρτοοπόττο
πω: οοποιιττοτο ίοἱοπτἰοιπ ποιττοιιίοπι! ΐοτιττο- ο

το απτο ρτοἰπτιτο ποπ οοτἰοιπ πιοτΙο νοτοιιτπ ρτοοο

οοτο οτι @πιο ίι.ιττιτοτπιπ ; το Ροι1τωιωω.

τ. 8.Τοοπιτπτ 6ο οοοιιιτιοτιο ροΙΒοιΙιοπτ Τοο- 4.

πιω οιτρ|ιοτιπτ , πιο πιο τι. 4.ιτο ωτιτ.ιτ. ο. ιιι 8.""Μ.,_

το τοι·,.νοτ ττοτοτ :ιοοιοοτιμποπι οιΤο νωιο, Ρι°°··

αποτο οι: οοεπὶτἰοπο οτοτιτοτττπτπ τ @πιο Ραπ

ριιιιτιιιο!ιτοι·τϋτιιρετιιοτιιιιιτο τω” βιοιιι,6· το ταψ

ῇτιοιιιι οτάτιτωιιια _ τω ρτισιιιμΙιτο7, ό πιο τι"

βΙ·'οι·ύτιιιι το¦οντιιτ τι Ρτιιιιιιι , [Μ οι: τοιιβτιιιοιιιἱ ό'

4ΙΙάβ," ΜΜΜ τοβιιιιι· το ιτππιτΜΜ. απο: απ".

"ω, το ιιοΝρ[ιιιιι στοττιιτα ήταν. οτι πο ΗΜ ἰπ

ίοπ:πιθ.οοπττττώοοτο νιάοτττιιτ, ιπτο!Ιιεοιτάπτ το,

τ!ο οτοτττπτ5 οπτἰίτοπτο, ποπ όο Ροιπωιι: οοδοΜ

πωσδο σωστο οτοστπττιτυπι τοΐρο&π δρὶτἱτίὶε 8.

οτ ποπ [Με ὰ επτοοοόοτιτοτ , ιοτ1 οοποοπτιττιπτοτ

Ριττωτιιεττ πο: $ριτίτιι δ.

Λο ττττἱοποπτ τ. Κτίρ.τΗίο τπἱποτι νοτοτττπ άι

πιο οι οτοιπρΙτιι· τοτιιτοτοπ1 τπποπο ΓοἰοπτΜ νἰΠΟ· Δι ι "ΜΒ

πο , ποΒο. @πιο οί1ιπ Με οοπτοπιιτιτοτ το: οπο· πω'

πιο; ντ ροτηπτοιτιο φωτο. ποοοὶτ οτιοοτο 'τα

τἱοποπι απο οι οποιπριιιτἱτ , «πιο στ οποίο-μες

αποτο ο1οοοττοτ Έιττιιτοιε, πτοροποπιτο νοΙππτοτἰ

τττοτ!ππι , :το οοπττοτ ίοοτἱοοτιποτ τ οίτ πιο 8: οιοπι

ρω Γιιτπτοτπιπ τοτἰοπο Γοἰοπτἰτιτ ίῖπιο!τοἰε ίπτοιο-]

εοπτιτο, οοποοττο.- Λε! τι. πο8. ιπἰποτ. Απ τιτοο; πο.

τω. ιποἰοι·. ροττο&ιτ οοπιπτοοοποο οίτ οοεπἰτἰο τα Μα·

οεππἰπτπ , οπο ίροᾶαπτ πιο τοττι οοιπρτοοοπωπ

πατιιττιΙιτοτ οι ποοοίΪοτιὸ , οοπτοπο ; πο. ίροθ:ιπτ °
:το τοιπ οοπιτιτοοοπίοτπ κοπο δι: οοπτἰπΞαπο! , πο-_ ¦

8ο. ΑΠοποι Μπιτ Μπακ οτοτιτο οοπιπτοοοποοο
ο Η ο ο πω:

Π; .

Λοβ”.

'75.

ι



οι:: Χ Υ!. Π: Ρειβιιιιι Με;; 8εἄὶυ Η Γ.

ιιιιΠιι.ο. ει·ειιιιιι·: _εοΒιιοΓειτ Μπι: εεειειιι ειπε. ιίοιιιιιιιιτι:ιο Γιιοειιι::εοιεΙιιει, Α: εοι:Ηι% εοιιεεΞ οι εοφ

το:: , ω: :κε οπο: εεειειε ριοριιιι , ειπε η:: ο εο , νει:οιιιιι εΓΤε ιρΓιιιο Ριπή: ιι::ρειιιιιι:, οιιο

Πάοκ:: είε Δε ρειΓεθ::ιι·ιιΒιιοι κι εοιοι:ιει:ει:- ε ειειιιιιισ.ιιιιο ε:εεει:ιιοι:ει:: ιι::Ρειει , Γεε :Με

Εοιιειι: οι είε , ιιοΙΤε οπού:: , ειπε κι:: ιιιιιιιιιι!ί- ζ οιι:ιιιιο , πο:: ιιιοριιι:ιο: :μπι ι::έιο ριοριἶιιΡιι-·

:ει εοιιΓΗιιιιιιιε, 8ι τω:: ιρεε ιιεεεΠιιιιιο: οποιοι:: οι: ΔιειιωΡο εκατο: οι:ει:ιιο. Κιιιιο,εοιοιιι:

ι"ΜΧ·(°,ε: εοι:οειιιοι:ειο, Αε ι. εοιιοι. εοοεεεό, !ιοειιιιιι ρειιι:ιο Π: ριοιιἰιιιιιι:: ιιιιοειι:ιοιιι ειιεᾶἰιιιιι:: ορε

εεειειιιιο Πει είΓε :Ποιιιε Πει , Γεε ιιΙιοι:ιε Ποε- ιιιιιοιιιι ει: εκει: , οι οιοι:ιε ορειειἰο ει: εΧιιιι Γι:

οπο, που:: :ιεεὸ εε εοοριειιεοΗοοειιι ιοἰιιιιοε ιικιωιο, 8ει:οιιιιοιιι:ιε :οτι Τιἰιιὶιιιιἰι 000 Ρο·

ε" ὅ· οεεεΠειιιιι::. Λε ε. εοικεεο, εοΒιιιιιοι:ειιι Πει πεί: ιιορειιιιιο, ειιο Πει:: :εε εε εΧΕιι: ιιιιι:ει:ι,

ε!Γε Γοι::ιι::ιο δ: εε.τοιιιιιιιιι: το:: εοΒοοΓειΒιιιιιιιι εΠε Γο!ιιιε Ρειιιι. Μ! ε. εἰΓἱ.ι:::ιοι. ι. εε ποιο- ω.

. ο ειιιιι:α,ι:οι οιιο:ιε ιιεεεΓΓιιι·ιιι , ειιιιιιιι ειιιο:ε εοο- πε καποιοι , ριοεεεειε ε:: πω:: οι:: Γοιι:::Η, »οι ε.

" ειιιοειιιιιι,Γεε πο:: :ο ιιιιιοιιε εοιοριεοειιίῖοοἰι Γοι- Με ιι:ειεειΙ: οιιιιιιιιι:: , εοοιιιι:: Η: εΧΡιεΓΠιιιιι:: 8ε

ιοιιΙ:ιει, οι: ει:π: Γι:: εε ν: Π: Γιιιιιιοιι οι εεώειι:.:τιι εεεΙιιι:τιιιιιιο_ εοοεεεο ι ει: ιιιιιοι:ε ναι:: εΓϊ:,ριο.

οιιοοε ιιεεεΠ.ιιία ιιιι:ιιιιι:. εεεειε ε: Γειει:ιιιι Γοιο:ι:Η οιοοιιιιι: , ιιιιοιιιιο εε:

- Α: ε. Γειει::ιε Μισο:: ειειιιιιιιιιι:ι::, Μεσοι:: ε:ιριεΠιιιιιο: 8ε εεε!ειιιιιιιιιο, ι:εεο. Δε εοιιί:ι.

· 4.226. ω, @σε ΓοιιοεΙἰιειεεειι Γοριιι ΜειιιιιιιοΠιο ο Μ. ο::ιοι, φιιιιφιιιι :οικω ρειΓοιιιιι ριοειιᾶιε,

' “ Ι::Ι:ειιι ι ριοει:εεοιε Με Γοιιο:!ιιει·, Με ι:ειε:ει: ιοιεΠιο. ιιοοεΠρει·ΓεθειοιιιιιιοΓεεε , :εε οι::

Με: , εοοεεεο : ιιιιοειιι: Γοιιο:!ιιει,ιιε2ο. ΟΙ::εοοοοιοιιο οι:ιεθ:ι ειιιιι:Γεει οι Γε ιριο επιθεεοιιε.

Α!ἰοοοι :Μια ἰοΕιἱιιΓει:ἑ ΡειΓεεείοοε ειιι·ειε ροΙ- πιο: είε εε οποία ιιᾶἱιιἔι $ριιιιίιε δ. οπο:: Εεεε::

ΗΜ:: ι Ρειι·ε οσο Γοιιοιι!ιιει· ι ιιΙιοειιιί οσο ι:οΓ·Γε: Πει:: , οιιιιιο εε Με: :Μπι , νεΙοοιιιιιο πε

οιιιιειε οικω εε Με οσο ι::Ι:ει. Δε με!» Μι· ΓειιιιΓε :απο εοοειιιιειε :ε οιοεοόιιοι:ειο ὅμοι

ει: δ. οιιιιι πιο:: ιι:Γε πιο:: Γε οικω ν: ριιι:ειριιιο:(ΐιιπιἱπε.ιω ιεε.εοι:εεε0: Πειιιο ι:οι: ιεΓριεειε εοοιιιιεεο+ ο

@οψιν κι: ΓοΙο ι·εΓι:ε&ιι ::τιοι:ιι, Γεε ιιιιιιιιΓεεει δ: :που εΠειειι: , Γεει:οιιιιο νι ιεειρΞεο: εειιιι.:ιο οιιει· .

πει:: $ριιιιιιει νι:εε ε:ι:τιἶιιο εει:οι::ιο:τιιιε ειεε- οιΜ^Ι""· Η ειιριεΠ:οοε εοιιιιο, Γεε εἔιεεπι οιοι:ιοο , ουδ.

οπο: δριιιιι:ιο ριοειιεειε; :εε ιπειειιιιιει, εμε:εειμειι οεεεΠ:ιιιιι ιιιιιιιε εεεὸ ιιιιΠειο ι:οι::ιο Ψι

Γεδιιοοει:: εεειιΓοοιε Μεοιιιιο: ίὶιορΙιει: ιιιιειι8. ιιεειριειιεο ειιιιιτειο Γριιιιιιιιιιιο, απ:: :με ω::

ι:ιειειιΠιει ποιοι: ιιόειιιιιιο οι:Βιι:ει:ι $ριιιιιιε ,4'ω"'Γι Λε εοι:Γ:ι. εοιιεεεο 1 Γειειιιιιιιο νιΠοοιε εΓΓε ιοί:

ιιιιιιιο , ιιιιο ιειἱοι:ε οΒἰεἑὶι οι·ιιιιιιιή , οιιοε είε ιρ- εκει:: εεε απο Ρ:ιιε Γιι::ιι! εΙιειιιοι Πι::ιιιι:ιε οτι

επι:: :ο οιείιιε ιιε 8Ριιιιιιιι: δ. νι :ειπα Γε ιιιιοετΓε Πειιε , οι:: Γι: ἰΡΓιιι:: εοΒιιοΓειι Γειειιιιιι νοκ:

οι:: τοι:: Γιιοεοιοειιτ:!ιιει· ιιιιιοοε Πιοι:Ιιειε ιιιτε!- νιιιι:ε Γριιιιιιιιιι :κι οιιΒιιιειο Γριιιιι:ει, ίι: Γειειιιι::

Πιορ!ιειε ιιιιεΙΙιε. ει: Γειειιιι:ο: νιίῖοιιἱι, Αι οιιοι· Πο. ιιε8ο ιιιιοει: Γοι::ριιιιο Γοι·ιοιιιιτει , δε ιεΓοεάι:

ι οι:1εάι Γεειιι:ε:ιιι εΓΓε ιοΒιιιιιιιο, πιο επιιιιιδιεε ι:ει:: Γριιιιι:ει ι:οι: εοο:ι::ι:ι:ἰει:τ Ριιιει: ΓΠιο :ιο

ιοεειιιιε οι ΓοιιοεΙΙιει , Γεε ιοεεἰειε 8: ιιιειε:Ιιιει·δε εοι:ι:οιιιιιιιε. Νεοο ειιιιι:: Ποιο οιιΒιιιε μοκε

εειειο Ριιι:ιε Γοιιο:Πτει· Γεε Με:: ι:ειο:ειιτει, ιι: νιι·ιι:ιε Γ ιιιιιιιι5 ιιιιι:: ιοΙίιο: εοι::ιοιιιιιειιε
› : Ί

Γοιιοι:Ηιει; ειΒο πει.: Γείει:ι:ειο νιΠοοιε εοιοιοιιΛε μοβ. εοοεεεο, Ι:ιιιιε ω” Ρ:ιιειο ο Γε; :ιε

ιιιαιτ ΡιΙἱο ἱι::ι::εεἱιιιιἔ 8ι Γοιιο:Πιει· , οι: ιοεειιιιε8ο τ.ιιοεο :Ποιο ι:ιι!:ειε ριιοιειο οιιΒιιιε; ι:ιιέιι::

νειΒιιιο Ριοεοεει. Ναι:: πιει:: ριοειι6Ηοι:επι δ: ::ειεει!ιτει :ιι ίεἱειιτιδ Πιι:ρΙιει: :οιεΠιΒ. ει:π:::

οιι:ιιει Ριιιει οε!:ειΞι ε, οσο Νοκ:: ριἱοιειιι οιι- εοο:ιοιιιιιαιι ΓοιιιιιιΙιτει. Δεό.Νεε. ι::ιοοι.ιιιιι:: πιο

ειπε, οιιιιι:: ΡἱΠιιι:: Ριοειιεει. Νικο ΒιιΒειεΞι Γε, £Γιιο ε: ΓιιρροΓιτιο Ποσο οι, ι:οι:τειε πο:: ροτείε ει: οι 1

ει: πο:: Γ::Βειε :ω ει: :πιο εοιοιοοιιἰαιιιιιο: ιιιι- ωιιοΩεοω ιιιοειιιιι ριοεεεεοείνειοι. νιιεε ί: ο

Βει·ε ΡΜ:: οιἰεἱιιε , εΠ ιιιιοειε Με: Ρετ ιοοειιι:: ιιιιΠέι Γιιᾶἐ Γι: ι:οΓιιιοι:ε , νειΒιιι:ι ι:οίειιΙ:Βει ρω.

Ριιοειρι; ιιΙιει·ιι:ε ΡειΓ0ι:::: Ριοειι&ιιιι : ροιεΓἰ ει» εεεειε ε: Με. οοιἱιἰΓι ροΠἱΒἰΙἰιιιι: , ει: εεεειο κει:

ιειο Ριιιει ι::Βειε εΠιιιιιε .ει Γε, οι ιι0ιι ι::Βειε ει: τοι:: ιιιοεεεειε ροΓιι:|ο.Βιι, Γεᾶι: ιιοειειιοι:ιι:ε Γορ

' Με με ιοοειιιο ριιιιειριι :ι!τειιιιε ι:ειΓοι:ε οιοει:· Ροίιτιοοε, Ρια:ιειεε εε: Γι:ροοίιτιοι:ε Γ:&ε?ι, ω::

εξω: ι!ιοειιιιιι απο: εεειειιιιο ειε:ιιιιιιιιιο: ,_ ιι::ὸ ροτεΩ :Με ιιοιιιιι:ειεετι:ιειιιι:: οιἱ8ἱοεοιεεεεε

δε ιι:Γειο ριοειι6ιιοοει:ι οποιοι-α Εεεε: Μια: Γε, :ε ιιεεείΓιιι:ι:: ριοειιάιοιιειο νειΒι , οι: ριιιι:Π`.

μπει:: ιιιιιοοειιι, Βιοο εε ΓορροΠιιοιιε Γ:&5,οι οσο οι:: ιοοειιι:: Ριιιιι::Ρι ::Ιιει·ιιιε ΡειΓοιι2 Ριο

:78. ειιᾶἰιιἰ. Λε ο. εοι:εεεο , ιειειι:ιιι:: Ειιι1°ειο Π· :πιο μπεί: νειΒιιιο Ρετ Γε Ριοεεεει·ε ε: οοιιιιε οι·

ιιιιοιιιιο. Νεε είε μι· ποιο εε Γειειιιιί: , οπο: Γιὰ::ἀέρα", ιιιιι οποιο ?Πιο ιιοιι Μίκι: εε ιει:ιιε οεεεΙΤειιιι,

Γεε ειιειο εε εοοιιιιεεοιιοι:ε , ειιιειΓο τιιιοει1 ΠΌ- ΓιιρροΒιιοι:ε Γιιι:ι:ιοιιιιιι , οεεειΤιιιἰὸ εοιιι:οιιιτ οι·

το:: , ιού:: ιι: ΒιιιιιΓι::οειεοιιιιοι:τιοοε ι:ι:ΙΙιι ποιοεο ι ιιιιιιι εε ιιεεεΓΓειιι: ιοειιιιιιιι Γοιο::Ιιτει, οριο

ιωμιω ε, ιοιιιιιε:ιιεο Με ΓοιιιιεΙει:: ιιοιιτιοι:: ιιεεεΙΤιιιιοι Μο:: ιεριιοοειιιιο, Νεο εἰ: εεεει:: :πιο εε Γοι:.

ιιοΓιιιοι:ε ιι::ροΓΠο:Π. Ειειιιιο εοιιεεεο , εκ Γορσειιψιμπ2, ποιοι εε εοιιιιοΒειιιιΒιι: Γιιιιεει::εοι:Ηιει, :οιο

Γωω..- ι::ι:οιαιοεοιΠι ριο:ιἰιιιοι:: Γιιοειιιτιειιτοιο νειιιιι- οοΓἱτἰοιιεειιὸε ει: ω, ουκ εε Γ:ᾶο Γιο:: ιι::ροΓ..

δω:: , Γοιειιι οι: :πιο , νειΒιιιο ρε: Γε ε:: οοιἱ.πιο:: εοιιιιι:Βειιιιιιι:: , οπο: είὶ Γειειιιιι: ΠιορΙΞεἱ: :ιι

Μι ιΠοιοιο Γοιε ριοι:εΓΓιιιιιιο : ιιεΒο τετοιο: εΧ ΓοριεΙΙιέ. ιιοι:ειιι:: ιιάιι εοιιι:οτιιιιε εοιιτιοεειιιιιι, :με

τοπια: ι:οι:ιιοι:ιε Ωω:: οι: ροίιτιιι:: Γιιειἱι Ιἱοειιιτο ροΓιιιοιιε, οιιὸε ιι!ιοιι:: , σε ει: Με: οσο Για::

εεειειιιιιι , οι κι :Με ::Ιιειιιοι:εο Γοιιιι·ει. ν: Η Ει:ιΓιιε , νει·οοιιι μι· Γε ει: ΓΓ!οιιιι:: οοιιιιε ρι·οεεΓ- :ιο εφ `

οσο νοο νειοο ιιοι: Γο!ἰιιιι ιοΙΙ:ι εοι::ι::ιιοιειιιει (ιιιιιιο. (Με: Ριἰ0ιΓιιρροίἰιιο ιιιι:ιοιει:ιηιι·ιοΓαοω ιιιιιιιιιιι.

ιιοιιιἱιιι:ι εᾶιι:ἱειι: οπο: οιιιιέει , Γεε ει:π:: :ιιι-· ρειΓεάιοιιει:: Πει , οσοι:: οοιι ιιιιιι:ιει ροΠειἱοιι

τοπια:: ιεΠοιιοιιιι:ι , οιι:ιιιιιι ιοειιτε Γ::ιοειει ,οσο δ, [Ιος Μ, , Φο:: Ροιωιοι είε ως, οβιεθ;οιο Η..

Βειιιιο , ριἱοι νεα: οπο: ι:εεεΓΓιιιιιιιι: ι Πειιε οι:ιοΙι:ιτι εἰεειετιιι Πει:: ιοεειιι:: ΓοιιοεΙιτει ιιιιἰοοε

ιιθιι::Ιο ιιοιιτιο , θε ειιιιιο νιιιιιιιιιιει ιιιιἱοιιε νιι- τειο ι:εεεΓΤ.:ιιιιι:: εοιιι:ειιιοι:ειο Ι::Βει ειιιο οι:ιε&ο . ·

ποιοί: ι:οιίτι8 απο εστιιοιιιιιειιια. Νει: εΓΙ ι:εεεΓ- ι·ιεεεΓΓιιι·ιο,ιιοι: απο ΠΙ:ειο. Οοο: @πιο νει!»ι:οι

(ε, ν: εοεει:ι ιοοεο Ρ:ιτει· Ιοοιιετιιι· ΡιΙἰο εε ιιε- με: Β Ροίο.ι!ει ριοεεεειε ε: ιιιι€ιει:ιιοι:ε ρειΓεάιο- °'

αιωι, , ε: εε οοιιιιιιεεοιιοι::. (Επι: ειιἱιο Για:: ιιειιιιιιοΓεεε Πει, Γεᾶἔι Μ: ΓιιιιοοΠιιοιιε ότι:: οι:

Ιοειιτιο Πι ι:εεεΓΓειιι:, οι ιιεεεΓΓειι: ιι: Πεο οπο· ιεθ:ιιι:: οεεε:ίιιιιιιι::,ρει [ο Ροαοω·εροι·οεεεεω α

εεειιιι Με:: οι::ιιι Ριιοιιιιιιι:Βειιειε, πο:: Ροιείε Γειειιιιίι τ:Ιὶιοι:ἰεᾶἰ.

οι εσεει:: Γιειιο πιτιοιιιε, οι ιιιεερειιεεοιιιε :οι

ιο:Πτει Ιοοιιιεε οεεεΠιιιιι: δε εοιιιιιι€εοτιοι:ε ί:

ιιιιιΙ, ιω.ιιε ιιεεεΓΓιιιιι: ΓοιιιιαΙιιει, εεεοιιιιεειι

ι ι _ ΑΠ

  

Οποιοι Μ.

απο.

 



 

ο.οπο

τι

ειετ:τ·ιο ν τ.

? τέστ π' Βω_,#ῖ: το” Θραφα2α Ζωκτέο, οι .

@τα [ο!τικ Γὶ!ιΠ:τ0Ρτἱα ?

ο π” Κ Ι οτ π ἴοπτ. Πισω. τ. ἔτι τ.Μϊ. Η. π. ῇ. πα

Ν,8,,, ΙΜ · εοπτιττπ Βἰιιἱπἱε απα Ρτοοτἱατπ 8τ τοπικη κα.

ῦααϋπ. ·

· ακτή 'τα αοππαπἰι·α τω: ΡἱΙΞο,ςπὸσπ $ΡΜποτ Ντιπ

πατησα ρτοταόἰτἰπ ΙἰτπἰΙἰτποὶπα οι αηπαΙἱτατα Ρεο

τὶπααπτἰε , !ία·τ απ ντ ποπτττΠε τπαεἰε προτορι·ταττττ

ΕἰΙἱοηπακπ Βοἰτἰττττ 3. ποὺ. ΡΗἰοτ νἰ ποπ:Με Μ»

ποττειτ ΕπιτΗτιιώπαπο Ρατττα , αἱ οπο ρτοταἀἱτ πω·
πιοπιππ πατατα: 8ρΜτιιε θ. μοαατΠτ μι· :πωπω ο

νοΙππτατἰπ απο” αίτ ρτοπιιακα, ποπ τ1τ18Π8·αίτ ἰρΓα

Ρτοπττααπε,[αά παπα αυ!ττΡΩι ρτ·οοπτ:ατα.. Ρτοοπτ.

Πα τοτἰσπα Ρτορτἰα ἱπταΒἱπἱτ ώ, ν: θ: αΙἰοτιἱἀΡτο

τ!ιιθ:ιππ :τά πΙτατἱπτ ἱπιΙτοτἰοπαπηντ τὶαΒπὶτ Μπι.

Ιἰύ.83π;π.7 τμΝιτΙΙα ρατίοπτι Πἱπἱπο Μ: τα πΙται·Ξττε

ἱτπἰτειτἐοπαπι ρτοάπάο.

τἱταε, πο!Ιο αΠΕ: Ρωτώ μωρή: ἰπιἰτατἰο :ηπα ποίτ π

|πτ πτΜπόΗοπαπ: ἱπ τα τα τ το πιώ πι. (Μπι @τα

απο ρατίοπα Πἰπἰπο. παππαοτἱωἰτπτἰ, 82 αΠα ΜΗΝ:

α!ιατΠπ ρατἰοππἱἱτπτα , σοὶ ροτίτάι αλ ὸἱΙΠτπἰΙἱτΒ:

προοϋτα,ίαά το πιτπτη8τ Μι τιποτε πωπω Ραι·ΐοπα

Ποτ Ματοτττοπ Ροτατἰτ τινι πατάκια αΙΙα κα. 88 πτ0Ρ
ρτἱα ἱπτπΒο ΔΙτατἱιιω Α τ · ο

π. Πα τετἰοπαρτορτἱε ἰπταεἰπἰτ ώς ντ Ρτοαατ!ειτ

ΑΒ αιαππΡ!ατἱ ρτ2αοεπττο τ ἱοίἔι. τη τί! πι! Γτ:τιππ απο

αιπρΙοτ ταρι·πϋπταπουτπ ακρι·αΠ5: ττττΠα οατΓοπι

Πἱοἰπα ρι·οοαόίταο ακατπο!αι·1 Ρτετ:οΒπττο , ἱ8ἰτπι·

πιι!Ια ρα:Γοπο Πὶπὶπει αίὶ ρτσρτἰπ ἱτπΔΒο. ΜΕποτ

μοΒ.οποπ οτοααώτ «το απαιπρΙπι·ἱ οτααοεπἰτο Ειπα

· παω όαραπάαπτπιω απαωρΙατἱ το α:απ:ρΙο.τἰ: ποπ

ο ππἰτι αποτομα ἰπτροττοτ Γυραι·ἱοτΕτπτατττ, οι ραπ-α

έΗοπίτ απαΙΐιιτπ Γιτρτα ακααιρΙοτττπι. Τοπ» φπα
Δ ρατίοπω άΞπίπειτ ποπ πποαπτ ττ·Ιατιω ἰπ ΜεταΠΜ

πΐτ,πό Πάτοι· απο: Ρτοάσατοτιιτ : πω:: πω: τα πἰτἰτ

'π. τ!Ηϋπάτοπατπ :ο Μαιο ποπ :πωπω ίπ ρα: πώ,

πω., 3_ τω πω, ίπ παπά. 3.8ϊ Βαο.αοππαπΞτατ ρτορτἱα

τ ι ἱτττα8ο, αοπτταπἱτατ ΠΠ τατἰοπα ἰπταΙΙαᾶἰοπἰτ “Με

!¦$ξ

Ϊπὐωττ.

τἱα.

Ποία: α..

πι: :αποκτα ρτσΕτΜ ἱιπαεἱπἰτ -αίτ , πιο.πϋαίττιτα τοπια

Βἰποττιτ1τ ,Νοτη καρπαΕπτοποο οι αττΡττπταπάστ

οποσ! Με ἰπταΙΙαᾶἱο ρταίτο.τ: παππἰτ παταω Βαο

αποκτα ἱπτα!ῇαᾶἰοπἱτ- ρτομἱο πακετο αοππαπἰτα:

φπα πα τατἰοπα Ρτοοτἰπτ ἰπιοΒἰπἰτ αίτ°,° ντοτ!είν
παω ππΒαπτ τι) απ ,Π απἱπτ; αίτ.ττποΒο: ἰπταΗαᾶἱο

νατὸ ἀἱιτΞπο. ο πο!Ιο οτἱἐἰππτοτ , απο: Μ παει»

τΜἰται· ἰΦΡτοὸτ1ᾶ2. 4..Οπτ ίπ Παοβτ Ρτορι·Βι πιο
Ί8$τ ' . . . _ ._ . .

2,τπωμ. πιο ιπποείπιτ «Ε, ποια &ι·ιοτππι Παο ττιππιτ-πι-τ

Ρ"ΜΜΜ τἰππατπ ὶπταεἱπἱτ: οτ ατἱαιπ κατἱοπααι: ἱτπακὲἱπἱε

-δττὶρτπτπεττἰοπϋποιπἱπἱ ταΐραθ:π Βαἱ : :6°ιαβττ

· 1·2αΙι|. τῇ. ττΏοτὶτπὐ..` Π. 8: τοπια: πατπο·ποπαακ

τω, ποιπτπαπ1.απαρτοοτἰπτπἱιπαεἰππτπ·Βαᾶτ. απ

ατϊτιωθ αποτο" πιάτα. το.ττοπαω ῇιππεἱπἰ.τ
° ι

ΐδτο , ποπ ΒοτΕ·πτ Μπα ίαοιὶἱτιπ· η το ΠαοτίΒρτοκ

ΝξχοτκππΡτ“Ωτ ϊοτἱστ1€πιιἱιππΒἱπἰ8ξ . · °

ατα

@επτα 8. > Γοππ!ἰ€ττ,ποπ τοποαπ αΙῖα ἱτττ-ΗΜ ρώτττωΜ

αά ατἰοτπ δρἱτἰιίιε 8.Ηαπαττπαιτατοτττποπποϋ'Ρω

απο επαα5,Τπαππω.τπ έςΐ-ΡΜαττ ομαΜεο.-Μπ 1

ω τ'τα ΡΜ ρπ[οᾶπτα=_ΒαΠ!ἱπ τω:όπωΕυποτοΣαβ

1ττ:α8ο απάτη Με απψισ :β τ Μαραπο ΡΗϋιτρόπίτπ:,τ

Ηαεπ ταοατἰτ£. π.. Ογτ·ἰ||πτΙ. η. τοαΐ. α. τ. @αυτο

~ ιΜ8έω .9ρΜωι..τ.τΜ |Μπωυκωμωτττώπησ;σ ΡΜ
τ › _ τ ··ροχωιυ σπιτιπα τυπωωτωΜκι 8: ροπΙο *πιο

-° πρι.: @τα υποπ.πωτω.εφα4ωωκειτ@τα

Υ

Γ

-πω. Χ χω. τ» »ποτά πο;; απο πο.

τιοπαιπ ὶτππΒΞπἱη ΜΙ ἱπιρτορπαπι δ: πττει!0Βπω;·

απο ν!›ἱ το (πατατα. Ντιν »ο

 

 

_ Με αι: ἰἰαατἱοτταπ3. Ρι·στωίτταπάτιαίττραίαάπτω8·

.α..ιππιτ α$ττποτ , €πΒαοαΙΤα νατοττττδα Ριτσα

ΑΒ'. (Με ρτἰατπτπτἰοπαω ἱτπαεἰπἰτ,-ά αοτιπαάπτΕ.τοπτοττι

37 ϊ»

ρεψάφωπ Ώπιππά:οπ. Ι. Εἱτἱαἰ α. Μ. Ισπαμ,

[απο αχ! Νέα, ά ΕΧΕΙ. 8ριΙ““Ι"έ& ΓιιικΙππ.ποπ ωτ

πτΪε ςΡπεπω 8. Φώτη Ρι!ἰυα πετσατ οτππἱπ τοουὶΒ

τα τα τοτΞοπαιττ ρααΪα&:α ἱπιπΒἰπἰ8 τ Ρ:0:ατΉτ αωἰπτ

ὰ ?πιο 8α ΗΜ ἰπ νπἰτοτοτπ αἱττ1ὶἰαιπ ποιπατο πο·

φπα; Μάτια Η ρτοπτΞπτ οτἰἔἱπἰτ_ ποπ ΜΜΜ φαω

?Μπα ρι·οααπίτ εἰ Ρο.ττα τ ἰεἱτιιτ αθ: οετΪαᾶο. τιπο

8ο Ιοί ρτ-ἰπαἰΞἰΪ . ποπ πιἱιιἰ1τ φώτο :Ι·'Ητπ: Ρπττἱετ

Οοπθτ. Μα ίπ ποιπαππ πιο” το ρατἴα&ετ

ἰαιαἱξσΪπἰ ραι·απτίτ , ςπἰα·νἱ Για οτἱοἱιτἱε ρτοταἀἰτ

ίἱπιἰΙἰτ τη αοττατπ πατατα ΐρτα5Βα& απο Μο το Μ!

8ρἱτὶττιτ 8; νἰ Γεια οι·68ϊπτα Ρτοατάπ ίἰπιἱΗτ ἱπ απ;

τω» :τετοιο πππιατἰτο απο Έρἱτπτοτα.ΕτΒο ροτίοτα

ἰιιτα δρττέτιτε Μοτο ΗΒττ5.τ11 Μπομπ , αΠ τοατία

ἄο ἰωπΒο Πιτ ρτῇπαἱρψ Ναα ταΐατςποὁά Μα πιο·

παπα: Δ Ρειττα 8ίΓΙΙὶο ίἰοιοΙ:τοιπ πιο ποπ αΩ αοπ

και πιττοπαω ρατία&.α ἱιπαΒΕπἱπ, μ·οααπατα τΕππΗα

άυοιππη ?Ντιπ απἱπι ττταοττ1τι100[ο!τ10.τ αΙτ ίτποεο

Ρ8ττἱ5,Ϊαά°ΩτἱειτΙ1 π:.ιτττε.Τπτπ φοτο ποπ μ·ο;:ατΗτ τι,

ἰΙΙἰε,-ντ πωπω τΜττπ&τε , Μ τι α!» νπο ασπαστ

ττιια ρτἱΠεἱΡἰο ίρίτοπότπ ·.= - · ι

Τ-επτ :τα (πω, Παο τοππαπἱτα ΡατἘαᾶἱΠΪ- α”. .

πωπω τοτἱοπαππ ἱιττἀΒἱπἱ$Ϊ ἱἀππα ρατίοπει!Ετατ τω· ω” “β”

τω: -, 8α τπτἰοπα ΪοἰἱιττΡἰΙῆ. ΕΠ: οποπἰπιπ Τ|τω!08. μ”

ττττπΉιετβ. Μ τ. «Μϊ.·2^). 6·έα8. ό· πω: 8. Μ. τ. μ.

α; τριτο. τ. ό· α. νποαπιατίτο ΖπτυαΙΒοτεπώω

ξυἰπἱοπαπι ειρραΙΙατ ωίΞτω, δ: ἰπ Ηπα πϊιπἱτ Ραπτι

οΓπιπ ;ΜοΙἱ›ΙατΙἰπεττΒταπι; 8: @πρωτο ροτπιπαοπ·

Γοπο.ιπ:ΕΒο ὁ τατπατἱτπτ5τ ποτὲ ποπ οποίο. ίπ απ·

ιἱΐἶ '

.ςϋἄβ

_ τ89ὶ

8ἱπἱ: αῆπἱτὶ0τητ1τπτΤΪ1τ0Ι08ἱαοΙΠΒιιπτ απ Λοϊ- ϋΐ.Ϊ° Δ·

8πίτ.Ι!Β. 83. ηττ.τΙ.7+. Ιπιιερ Φωτο' ῇυκΕΙἱπιάο α" °""'"°
Μ[στα μυστήριο: ::ρω[ωτιπάκω τηυ·α]κ.Ππο ἱἔ+· Α

τω·ω ρατίαότπιπ ἱιππεἱ πω: ι·αποΐι·ποτπτ , πατα ετ

ἴππἰΙἱτπι!ο :πω Τοπ Ρωτοτγρο ,= θα ταττΠε οτΞεο το

αοε!ατπ. παταω ρττιπί ναττπἱε ρτπάοδ:πτ πο ποσά·
μ πα,ποπαίτ Μπαρ ποωἰπΕε.ρτοἀπααπτ6τ , ο Μα ποπ

αίτ ΠΠ ρατίατ3:α ΕτοΗΜπ παττπθ. ΓοααἰΒαἔ, .τι των

πω ἱπ @απο ΒαπατἱΕοἐππἱπιΔΙΕτπτἱε. Πατάω π. ο

αππι!Μποτπ οππ·πτ,ντ δοαατ Από. ποπ αίτ ἰπκι2ο

Ματια οπἱαῖπὶ:ι πω:: ποπ απ:αιρι·α!Γπτο π: αΙτα-τ

το,Ιἰαατ Ετ ίτπτϊΙα α!:ατἱ. Κπτἰο; πιατα ρατἴαᾶστ Μπαμ α.,Μ ,π

πω: αΒ ρατίαάτ:ίπππι·ρτοτοτγροπ:ἱωἰταπεΙο απ· μέτα.

Ρ;ἱπ:ατα: παππΕταοταιο , ΜΗ: ΠΠ Ματια ΠτπἰΙἰπ '

οι το το οτἰΒἱπαιπ τιπωωπε τη:ατταάπ ίἱιπἱ!ἱτιιτὶϋ

πααίτ,οατία&α ατἰαππ ταρταΓαπτοτἰο πιο οποττατ: «Στ

παπτοιιτ·πα ρατταάπ ΘωἰΙΞτπᾶΞπαὸοα!τ , ποιοτι

ατπ πα Ρατία&ά- ταρτεῦπτπτἱοπα παπα παααΙΐα

τί!. νοενω ΩΠ86-ποπ αττ , ἰπτἰτπτἱο οΠ”αποπ @σε

τα!! μποτ απ·πιτἱοπαιπΞπιαΒἱπἱε·παααίΐπτἰα ΜΠΕ!!

π. ἱπτἱττττἱο, ρτοπο&το ϋπὶπε πόααμείΒοπατπο.Ιτοέ

ήιιτ.· Μπάα Μάτι" αΙτατπ:π ΜΜΜ , :μισά _

Μοοπ8ἰπαιπ ποπ πιο".Μ τ: τα» 8τατοτι Οαθιτϋζ δ. ·Τ'9°°άᾶαἰτ-πτνατα·ἰτπΜΒοΏιτΓττἰτ , αΒο ατα Μο πωτωάλ '

·ποπ Βττ8ττποτὶτἱπι οπο: πω: πτ8τιπτ όα1ποἰὰαῇ=

α(τ~νττπήωοΒο Βιμ τω αίτοὶΊαμὁαοτἱ8ἰπὲτι ποπ'

ε”ΜΗΙραατε=τιππ«Ματα Σ Βἐ8·ῖπΓοτᾶ. .ΙΒϊτοΕτπϊ

ραττττά:οπτ "πωπω ἱ°2ποΒ5π5τ π8π·εττ «τω-ατακα ω;

ΚαἴΡ.ΩατοαπττΒαἱοτὶ: ·στε8πω α οετατςπε.·°

τΗἄῆπταἱα αεσπτωο:"π ᾶατπατἰπἐΙτἱτω τα στ··τ:ιε.τ

Με αοπαἰοὶτ: @Μπα ποτττττπιππο·ππιππε·εν

ττμωπωτα Φωτο ὶποἱἀΒττΙπἀίιὶ_ῦἰὲπτ (ποΡἰατΊπἶ

Ιπτα!!α&π πωτοποεπιτεοτειάΡιταποτ μτοεπεακ

Ραο!πιπ , αποπ:Π Μπα ΠαπαΓιπτπα&ατα·ώορΒι·ατ
πω, Ραπ ἰπ ρτοὁπὰἰοπα Ρ8ττΙΜ^ · - ο ·”

τ σε ο ο 'το Μετα τιπαετοτυ παππΙτ Οτο ο:οπό ματ

'παπἰτα αΠαπτἰπΙἱτττ , ω τοπτί'ττπ οπιπωω; Μ Β·"τό ώβ·Ϊ

'πατ:τιααπτ8 πωπω αοπτιαπἱππτ. Ρωτάεω, «τα 6€2ζ."·"τ” ω

ΗπἰτἰὁΊπππεἱπἱη όπξττα αίΤαπτἱετ οπἱ8ἰιιαπ1 ροᾶττἑ'ωρ 17"?

Ντεπώ ,οπαπϋ τϋπτΜαπτοτ. Μππ11α ρατῖαθἱο“

αΒΓο!τιτα ἱπ τάϊπτττίττοι·Μπαπι :πω το τι!Ξοπϊ"

απο:

` έ



Τ”

`ι

Ι3έφισ. Χ Χνι. Μ Ρου·]ϋπο ΓἱΙῇ. 6'εοΉο Π!.

“Με ἱπιΔΒο εΠΐ: ροΠιτ;ώτιι ΜΜΜ ρεάο0:ιο αρίοΙιι- άο,ιιιειιιί:, οηισοἰπ @Μάο ιμοιἰοιπ μονο, μι Μρτο!βοο

το ιτι Πιιιιιιιε ίἱτ ριοάυειΒιΠε. νιιόσ Η ηικικιάο

$ει·ιριιιτα Θ: Ραπ:: ι·ειιιοιιαι·ι ἰιιιοειιιἰ5:τἰὶιιιιιιιτ οί

Γειιιιοι ΠΞιιἰιιε , ιριιιιικιτισιοΒιικιπ ρω εΧειι·ιρίιιτι;

Με:: φαι δ: ΕιιιοΒιιιοω Με Μια: , @ρω σκοπι

ρ!ιιι· :Π φωιωι11ωιιωιιο οκιωρ.!ωσ, :ιΒ :ο :πρωι

έ!Η @οποιο οοιι[Μιοι, αΜουιιοικ Ι.ιοΙσπ οπορικοιι "ο...

οοειιάιοκοπι : Με (ο πρό Μπι σομοιιοιἱ: , ροΜπο @πιά

Ιι)ιροβο(οοι οϋοπο&εωπ ρα ΕΜ] £08πιΙἱσ81οΜ οι τοπίο [πιο ι

@οι βιβορἱ:. Με ·υπωροβοβσ ΡἱΙϋ , ίπ οι· [οποιο ισ [ο

ρ·Μ Ετ μια” σο8ιιὶιιοπἱ›: ό· εοπτπι,'Ροιτίο 1ι,Μι..β. ἔτι

οι·ιΒιικιιι οσοι Μερα . θαἱ ροτΗιε .ο Νίρο οιιἰΒἰΜΚἰ* [στοά Ε” οο_ςπο[ο.οιιικ Ειιιιόεπι άοειιιτ Αιιι!ποΓ Μ.

πικαπ Με.. "ΜΒ 88 ίἱπιἱΙἱε ώ: , δ! 0Ιἱ8ιι1€τιιἱι€ϋ0Ε

λ Μο οιοιιιρ!Δι·ἰ.

_ ' Ί) 1 6: Ο ε. [τι Πἱιιἰτιἱ8 ί.ο|ιπ ?Νικ οί! ρτορτἰ8

“Ε”. ΡΜ" ἱιιια$ο. Απεττιο α:οτιθα: Ι. εκ $αιρτ. φαω [ο!ίιιιι

229,". """°_Ριωιω .ιρρε!!αε ἱιιιοεἱοεπι . ει:: τιοτιιἱτιιΒιιε ιερώ
*8 Ο υ:ι!οιικιΒιιε ιιιιιιΒιιιι. Διὶ Κοτιι.8.Νουπ ιμωραβί

Μ: , Κα· ρπάοβωοπέι κοιι|οπκε: @οι ἱοιομπἱ: ΓΕΙξ [αἱ

_ι. ω (`ιπιιιιἰ·ι. η.. , ιιετιιροίἱιτἱίἔυ: , @Ποιο

ι 8ο Μ!. Αι! Εο!οΙΤ. Δ. Ωω κ!! Μαρ ΙΜ ἑοοἱβοἱΙισ. δει

μου. 7. ἱΜΔΖ0 ὐΜἱΜτἰο ΙΜ. πω.. Ηορτ. π. ορρο!!ο.

ω: ῇμιοῇ.ο|ΙοοιΙο Πεἰ , Με: οοιωδΜ·: ειπα ιιοιιιι

δ: $ωΉ%"# σε αραιά Πειτε: Μαρ ΐοιιαπε _ ι1ιιοό Μαρ. Νεπι δε·

1ΠϋΜΜΜ ΦΠ: ρτορτιιιτι1 Πειιιιω , ιη ρυοιιιΜι0ϊ

ε!ιιιι·ιι&οιιο μ... ἱΜ480 ώ ΒΒΠι.Ιω , ει. ςιιο ἱτι12εἱπ2.

πιω αι·ιιίτιιτ. Παω: :εισαι .9ι8ΞΙΙοσπ, Ιοοιι.6.Π.Μ

Ρ.ειοψειιοοέι 0οω)!οφωε υ:Ιο Γ: Με (Πι:ἰίὶιιε. απο

πιιιΜποιιιιριιιιιι Με:: @στο οϋΠΒιιιιιιι:ιο: ω. ιιι

Πιο ιιιιριἱπιιτμι· ἱτ11880Ρ2Ιτὶ5 , Το ιρΓιιω ἰιι?ιΙἱο

οΒίἰριιειι:ἰ:. Ε: ν: πω. ι·οι:οκιόιιιιωτ (αποτο οΙιίἱ

8Π811τἱε:ἱΗ. να»... κοοιιόιιιιωτ Μαιο Ροπή.. Αρ

[ΜΗΔΕΝ :ΠΣ Ριι:ἱο:.Ρβ?.9·ρ.ο|ἰοιιάο[οοὶουκ κά' 6ο· [ἀπὸ

Νΐιιιπωι.Ξ εκ[οσὶοεοριιο!ὶ:ἰκιιτ ιιοιιιο Με ἰιιηιιἱτ Νγίἔ

Μισο !ιΒ.άο αιθιΒι,εΙΤξιια,ΡΙΙΕ] |ηφοβοβε ιμΜΜΜ:: «β.

@ο ΗΜ $ο802ο[£|ΙΩΓ.[)ἰ€ἱΕι1τ ετἰΞ @ΜΜΜ δ.ιρἱειιτ.7.

οριο δευτ ιτι|ρεοοΙο ειρριικτιτ ΜΒΜτετιΪ, και" θ!ιο

μωβ. Ρατσιο.Τ.ιιιόοω ὸἰειἑιπ απο" Μάι οτσιπο,ί -

ρἱἀ.:8ιῇ>Ιεπἀος£!οιἰρ. Ηοϋ. π. ςιιἰει δευτ ρτοριἱιιιτι

(Μο ά ῇ›ΙοπιΙοι8 οίκεΙΤο ωπιιΜξει.τιιιιιω καιω: Η:

ΧΜΛ ιιιι:ιαιτι ρι·ορτιιιπι ώ , ω. ωατιιΜ.ιιιτι

μιπιπ Μαιο, 8ι_οοτιιιιι οιιιιιιυ01 , :μια Ϊιιιιτ ἱιι Ρε

;ι·ς. ο. (Μάρτ οιιτἱι. Ρα:τυπι,0Ισηοπτ. Και. ορΜ.

μιάΜάι. Ε. ο. ΟινήΙΙ:Ιάβ. 3. ἱ#ιἔοσο. αρ. πρ. πρ!.

έκ πω!. πρ. 3:_.-6-›· 57. Δωρο/Ι. Ι..ιἰο ΤήοΜ. σοχο. 1 3.

«ο .«ιιοε.6· ω..ρω ι...ιω. Με ε. τω. ε. ρ. οι.. 38.

ο". 2. νω.. οιμ_ωμ ρίΠ8ηιαρκω τειτἱοιιρε, απ· Ιρ

Ιιιι ΗΙίι.ιε Π: .ρ,εορτ,ι.ο @προ Η οίκοι οτἰοπι Σμή

ριιεβ. ριρι:οιιιιιι Βιιιι|ιε ριἱιιςιρἱο @Σπιτι , Μ: «ο.

@ο οιιι.;ιιιοαι Με” :ι Με:: ντιἰοοιιι , εκ ποιεῖ: Επικι

ςηιιι"οΔω. εωιιι Η1ιιιιιιι ΒΜιιισ !ιοριεοω

ρίιι ι·οιιιυιβιο Μρω?ε&ιιω ητιοιιοπι ιπισειιιΒ:ίο.

3άαιιιΔιαιπ ί)ιπἱΙἱ;ιιὲἰηοω ού Γιιορτοτοτ ρο,δι€ τω·

[επι ρκἰΒἰιιεῳο .Λε Μι” πω. .οι πε ρωτοβ

Πξηιιιο Δ ςιιαι.τςο!ι.ο:Μπο πειριτ ω2ςιι8τρω Ωω

[ὶτριὶἱροιη .(ιι[ρι·ο;οτ)·ρι ε ιι.ιπι ρι·ο:οιγροκι ΡΜ

ςβίτ'ειτει· . Μ! ορε;:ιπόρω τοκιθιωτικ 'κι πιεσε·

:φωτ ρρἰοἀιιιιι_ιιιεοΙ!ἱ8ι!ι5Ιο ; οιιἱικ 8ά2ς0:Μπι

" ρωιιι.μ.ιωπι φαι μετρα , φιλι:: οΒἱοᾶἰ ἰιιι-εΙΙἰ

*ΪΒῇΒ3|ἰε εισάρί: ΗΜ; νι “πε ρτοσείδοιιίιι ΐοιιιιαΙιε ,

ρ;οερἀοιιο ν:‹:οτιΙὶιΒίἱ.ιτιεἰε!ἱο Ριιττἰ.ίἔ‹1

9Ψημ." [ροώσ ο::ρι·οΠο οπιιιίοπι ιιιτοΙ|ιριΒιΣιι.ιω.

98% [ριιτιιι προς” Ειι:ιἰ;.Ρ:ιτστ ειμαι», εοφ δ. πιτ!

Ιρρι·ιρΞικιιιι· . ως”μπώ ωραιο. Ιᾶτἱστιεπι@Ψ

ιιίο,ζω ρ_ις_ωρω·.ιε. 8ριιιτιιο_δ. οτίἰ_νι Π:: ρπιο:οβ

Γιοιιίε .ρμιςεάο;Ποιώσ κι “παώ οικω Ωω ριιιιοὶρἰο

ρτοάηφιιμ,ριιξη μορφη :μια ρφεώιτ Παιι!ιο σΒιο-.

ο ΦΜιὶΙιηιιο;Μι.Μπιιιοι.οσιιαιι.ιιιιιιιιιι ιιιιιι-.

ειρῆ ίρϊκιιιιιιἰ Μιομ_ρ:ρςειϋ: .ι.ιαηιιοιο ΠιιιιΠι Μο.

Ρτίπειριο ρτοάιιροπή, απορια: Μ3Η5 νε ρετίοᾶα.ἰιιομ- Ι

!92...

τη.

Αιοδέοπ2πι

26280771.

Επποσροπ

Σ? Επι".
__ρ.. . Κ

4-.,_ ι...

 

 

ο. πω!. Βουι.Ιπωιι. πρ. ·υΙτ.Οπτ Μια ΡΙΙἱιισ Μαρ Μ·

..ιριιιο Οὐ έίο:Πισ ο ό· τ|1οταἄοο[πὐ|ἰ.€#4ΙΪΟ ή.. : πώ

με.. Μ σο ποσοι.: οὶπ[ιἰεοι οιιἱιοσ , 6· »ΜΜΜ αφτο/ι

” ί δ

[ έ τ ο ε ε. 'Πω καιω» :παταω ε!! ροτίεθ:α

ιπιιιρο Μ οΒἱο‹Β:ἱ , φώτο ΕΒιιτ.ιι ιιττιθώιΙιε ίσιο:

εωρ|ειτἱο : 8: τοπιο" παπα ι:Π: ιιόπιμιειτα δωΠπιι

άο Μ ρτοτοτγρἰ: :Με περιτο Π: :1ιι1`ἀεω οπως

δ: οΠΕκιτἰπ απο ιΠοιάιττΙ :πιο δ|οτΒιιω ΓιιΒΜιπιω

Π: ΜοΠοιιιιι; Με @στο Οαΐιιι·ιο θ: ιι:ιωπι Οπίο

π.. Ετεο Μ τειτἰοπεαι ροτΓοᾶω ιιιιιοΒιιιΞε ποπ το.

ηιιίκιωι· οιάεςιιΜο ΒιιιιΗ:ικιο, ειιιιι Πιο ρτοκοτγρο.

ι. Νερο ιιιοἰοι·. απο ηιιοιιτὁ ιιΙἱςιιΜ ι·εα:όιτ ὅ ροτ- δώ>.ι· ρ

ΗΜ. ΠιιιιΕπιιάιιιο ΙΜ ριοτοτγρι , τοιιτὸτοκοὸιτ Σι

ροι·(Ε&δ πιάσω: Ϊκτι2εΪπἱ8ηΠΠ :στα ειιιἰὸᾶἱιΜ Προ·

εἰτιἱε Μ: π! ιερωίΒιιωιάιιιιι Γυρω ριοτοτγριιιιι.

Νεο οιιὁ Μ: ΠΠ ΠτιιΠίοτ , :ὁ ρει·Γ:&ιοι·εω Μάο.

Μπι ιιιιοΒιιιιι ριιιιιοιροΒι:: δ! εοιιτιὲςιιὁ ει·ΜΙΠ

ε!ΗΒιιιΠιοτ , ώ ἰωρο:Γε&ἰοτειιι ιοτιοκιωι Π11:ιεΠ1Β

τωιιιιιι:Μτ. @Μπι ἱιιιιιρἰιιἰο ιιιιτιιι·επι σρτἱιιισΞ ει..

ρτο:ίΠτ-ΒπίἱΙἱΗ$:ἱΙ.:ρἱ_|Ϊ_ῇΜ; Νου Μπι σουιΜοτοροτούτ

ἐω.ερίπϋ Μάο, ›ιέβ μ: οιιιπἰο οι! απΜπουι οοφππο [οὐ

ουππὐὐισσκποποτϋ|ἱτ , πΕΜσμο τοπία. (ΗΜ: ἰ8ἰ:ιπ πω.

πωπω οι·οπιιιιι ροπΕεἱρα απατη Βιιιι!ιιιωιιιοπι

οΒὶεᾶἱ, οϋπι ιιοιιραπἱοἱρετἱΙΙἰυε ωι1εωεωω

ιιοτιιπι!ειιι. ΐοιἱ τοιιτϋπι ιιιιοιιτίοιιοΙειιι ε πρι: ίτυ280

αττἰῆεἰαΙἱε ρ:ι·1ἱ:ἰρε: ιιοτυπω, Μ! παπι επι «Μπι

καιιτ Η στοπ: ΠΠ εΧ8ΙΒρ'ατἱε , Μ:υΕΕ;ι ω. ροιίεᾶα

ίπια8ο ω! ρκοωιγρἱ. ο. ΠυρΙα ῦτιιἰΪΪ€υἀ0 , πιο

εειιοτἰι:α δ: σοτιιωιιιιἱε, :Μετα ίροαΜαι 86 ρτορτἱει.

$ἰιιιἰΙἰιιιᾶοηιιω τοπΜουι: ρι·ορΗ:.ιιιι τε!ἰοιιἔ Επια

Βἱιιἰε που .κι 8ειιοτιοει 8: εοτιιπιυιιἱ:· .- Μ! ΐρετιθοα

¦9.ι

Βύσσα.

ὅ ρτίονἱ τ.

Μ.

'88ριορι:Μ.. (Κατι ι8ϊτιπ ναρωιι ι::εσωπι !ιιι!πιιτ

ίἱιτιἱΙἱτιιὸἑιιοπι που εειιει·ίαιω πατατα ιιιτεΙΙιεειιτΞε,

ἰἰά Γρεσιβοποι οΒιε&ἰ ἱιιτεΙΙἱΒιΒἱΪἰηΙῖωἱΙἱτεΩ “απο

ταρω, που βορεια:Ιῖωἰἰἰτιιἀὶιιἐωοεεοειὐἰεί 8: ώ

ιιιιιιιοιιι_ Μ! ἴροεἱίἱτιτιι 8: ρι·ορι·Μπ Πρωτο (πιο.

ιἰι,τιιιιιι νετιιιιιτι ιώο61ιιουιοάς ςιι€ιιιιι Π:.ιΒιια τον

Γρεάιι ρποιοιγρἱ «Με ρι·ορι·ιο. ἱιιιοεσ. 8:.Ιἱιιἰε ΜΗ

μι. ώ ι·ορκαΒιιαιτε ιιιιιιειωτιιιιι Γ” ρε: πιτιο-·

:και οσωπιιικιςω 8: Βοιιειἱεοπτ που ι·ορυοΐοπτατιιτ, ο

Ρτορόοζ `ι

ώ ἰὡιιεἰτιατιιιιιὅεἰιω “Με τοπιο Π: ι:οπιιιιιιιικ .ο ΜΙΒ,

φα ιτι ιο. :οιιιιαιιιιιιτ. ΠορτοΓοιιιαριιι· ΜΜΜ ρα

ι·Μοιιωι ρω Μπι οι τρωεωω_ ω. Μάο !ρα:ί-'

Μ: :Μάι ιι ρτ0ρτϋπι- :ομιΜορειιι ὰπΐοτωτἱε:

ἰιιιοεἰιιπἰ, οι φαω ι!ιή'εποΒ οιιπιίο!Εο. ΗΜ: .Ιου --'98_

άικιτικ Πι Με πάει . απ· δρἱτἰκυε δ. που Β: ἰωπερ'ερωιω 8. ο

δρίι·εωή8 , ΜΜΜ Βάια: ή οτἰ8ἱιιιε ..ω.... ιιυ-ΜΜΜ Μ'

τιιετωιιιτιιτειιι ειιιιι ἱΙ!ο:‹ιιιἰπ Με: ῦωἱΠτΙιὸο τοΐρω Π· Ψω.".

άιι ίρίο·έτσΉ: Μπι “ξ ρτορτἱει 8: ρι186 ΐρ6τί508. :Σ

παπι ρι·ορήιι ΒιιροεΞΗω ΒικιΙίατάο Βι- ἱῇε,ηιιπ ρτο= Δ;

εοάιιμωΧρήιιοιριρ ἱιιαΉρᾶἱιιο δ: νοΙἰτἱιιο,·ἀείἱι- ι

ιιιιιιιι· οι οριοάοι παπι Με €!ὶ ρι·ορι·ιιιω ὰ: Μή. ζ

ιιιιιι11 ίροαἱἱἱεοιἱιιιιω=ἱιοκιιω ρτἱιιοἰρἰρτιιω,ντ εστι

Πειτ ε: ιἱὶῇ.ι8.ῇο.7.1ἔῷἰ:οιτιωιιιιεω Β: 6μ.ιιιϋΒοποΝ .

τἰι:ἱ.Υι·ιιὶ:ιιὁ ρδι:οΗΡρατ.Ειιιιι: ΠιιιΠιευιΜέδριι·ίωτ ·' · ι

8.εσιι!Ηωι ριοριὶε ω...ΙΜ δρι:εωτιε ς Επι: ΗΛ

1ιιιι.Γιιι.ροώτοιίο. @ΗΕΠιιιε ραιοι·- ιεριιιπιιιιιε-αι

εειίαΞ ρι·οτο:χρὶ._ςφΙἱι·.ῆἀοὸ νς·ι·ιιιιε ρι·οεαΜιο_ερ Πού 8οιιω·Ξεομι πωιιιωεωεω ποτιιτωοεοἰρἱοοτἰᾶ:·_

]ΜΜ Ιιοριηιρ παρ οίει.πησεο Βοιπἰιιἰο ρηρἀιιεειιτἰε, _ Ϊᾶι ρκορτἰαιι θ:: ροή (ρεάΕρωι οΒιε:&ϋ ΞρτοΙΙἰΒἱΒἰ

. πρπι ρτασςόΜΜ ρὁαςυμτὲΒτιιιΙἱ;. _Ει·ρωι€Ω ρἰ·4 Β8ω..·.·: .ι ... .Ώ ί... δ . .σ ι · · 2 Ξ |

.. . - ιισι8%Σ.οψιωαερ ?ειπε α ΡἰΙῇ., ω. προ ρτοοο- Δε! π. ρϋπια παρ. πιἰιιοι·. Διὶ ρτοΒ.*όἱίὶ.αιηε@ι ι".

-ιρριψει Με: Μαϊ ΕπιἰΙἰε.. Πως οιτἱοιιοιιι οροπέ νΒΞΜῇ: ίιιιιιιιιο3ιιοιιτΜηα ω. ΜΜΕ: ΔιΒιιι&ιο.ο“ Νικο

4,6. ειριειΕτ Βιιιι Με φψ.37.οό στοχοι.ΝΜ δικ: Ρ‹τ5ο-. ;Πι!ΗΒΞΒαΒ ροτοΙΕΙιιιιιμις,ορα:Μεμ Με!! Γιιι3ικτυ 'ι

· · ι οπ
ι..ι:·:' ).δ



σοι». Χ κι”. σ.. οφ.. πιο, .·οοι ι.

Ηθοιιιοι σοι:: πιο; ιιιιιιιι&ισοο, οοιιιι απο μισο

ιιτιιτι.ιισ,οιιισ. Εισοιιτι,ροιιιο πιο .ιιιιοειισιο οι.

δ” ΦιιιιοριοΒιισ , ιιιοοιιιιιι οποιο σοοισιι ιισιιιιι,

ιιο:ιοι @ο Βιιιιιιιιοιιιιισοι οιι σειιι:άιιο Με.»

οσιο ιιοιιΒιιιιι ισοοιιιιιιιιι.Ναιοσ .ο οοιοΙΤο, πιο-

ιιισσιι.ιι ιι-ιιιιι ιιιιιιο&ισ ιο εμε ιιιισοι,ιο «μια οι

ιιιιιιιιιισ,β‹ι οι οι,ιι ιιιιιιοάισ ιιιισισειιοι ιοιιιι ισι

ιΜοοοιιοιιιοιιοιιιο οι ιιιιιισιοοι ιιιιιιοΒιισι οι!

2ῖ ιι! ρ. π. Μο”οι :οποιο να: οι ιιιιιι8ιοσ οπο·

|βει"=·":ά ιι.ιιίιιιιιι.Π. οσο ιισ οιιιιιιοΙι,ίιοοιι οι Η.

ιιοιιισιιιοι ισιοιάιι το σ.ιιι·οιιι, σοι οι οι.. ιου

8ο Ριιιιιι, ιιιιιο οιιιισο οοιισιοιισ.ιι οι: αποφο

οσοι

Α»! π..

ιι ριιιι:ο8οιιο. Ωοιοιιιιιιι οοοοιιιιι ισοιι;ιοι σοι·

οποιοι , σιιοιιι Ποσο: ι:ιοιιιιιο οιοι:οιιι:ισ οι: οικω.

σιοιι ριεει:οεοιισ , ιιιιισο:ι οι» Μάιο:: οσιοι:ο πιο..

οιοιιι οι οισιο8οιιισοσ ορσιιι. έ. Ντε» ιιιιιιοι.

οιιιο Ριιιοι ιοι:ισιιιιι ρισσοοιι :ισ σιισιοσιοιιριιι:

οσοοιισ ι Πιιοιιισοι σπάσει ιιοιιιιιι, «Ιοί ρισιιικιιοι

ι νι=ιωσ.ιιοω ιιιιιο σοΒοσιι:ιιιιι.Λο π. μοι». ιιο

εο, οσε Με Γοιιισισ οιισιοριιιι, μισο: ιιιιιι μιιΕ&ισ->

Με σιιισιιοισ,οοιιοιιιιι οσε ιιοσσιιιι οσιοιο οικισ

-· ιιι.ιο,ιοι ιιιισοι .Μι Γσιιιιο ιιοσιοιοοι μι· οποι

ΕΦ.

ιιοοιιιι ιιοιιιιιιιισ οι ασκ σοι > ιισιοοε νιιι οι. ι

οσιισειιιιδιιιιοιοιοιισιιιοιοιιι 8:ιοιιιιιοιιι. Λάρι. ι

σοοι:οιΙο . ιιιιιιοοι μιισοιιι οσο ιι.ιι:ιοι: ΡισΡι·ιΞ: οι.

Μπι οι, ρισοι Μαι. ιιιισσιιιιοσδιοιιιισοι ιιιιιιο

&ιοοοιιι ιιιισι ιιισιιιιι οι ιιισιιιοοοιιιι Μοτο μισο:

οι. Μι σιιιιοιριοιο Ροι οσεοιιισοοοι ιιιιιιιιιιΙο.

πιο Δε! 5. σο. ο σοοοοιιιιοι Ποιο ιιιιισ ιο.8ι..ι.,

*ιο ισοοιιιιιιιι οι ι·ιιιισσο ιοιοιισἀιοοιι ιιι.......ιο,

ο οι8σ:ιιιιισοσ οσιιοοιιιι, οοιισαισ. οι”. οσοι! στ·

πω.. 8οιο. Μο ισιιισιι ισιιοο. Λο 4. σοοι:σιιο, σωθι

Δ' ό· ποιοι ιιιοοιιοι. οιιιι·ισοιιι ιο Όσο ιισιιιιο ιαιισοσιο

ιιιιοΒιοιε οι.. $ειιριοι·ιιιιι,ιισσσ.ιεοιο ιιοιιι. Ρ.ιτιοπι

νοοοιιιιι ι:οοιι:οιοιιιιιοι ιοισισιιιιοιιοιιι οι οικει

οσ ιιιοριιιι. 8εσοι πιο Ποιο αριιι:ιιοι Δ.. ιιοο·ιιοοι

ειιιοτι ο δσιισιοιιι ιιρροι!.ιιοι ιιιιιιΒο Βοι:οσιο οι: ρο

©ιιιισιι ιοσεισ , οσο οι ιαιιοιισσο ιιιιοΒιοιι ισιιριοιι

ωωιτι :ιροιιί: ι:σΠιΒιιοι, ιισιοιοσιο οσο οιΤο οπο·

ιεϊοιο , Μ! ιιορσιισόιοοι ιιιιιι€ιιισιο σο. Αι! φωτο

ιοισσιισᾶισιιοιο ιισοσιοοιι:ιοι. νι 8. τω. ι.ιι;ιι.”.

ιιιι.ι. .ο 3. οσοι: , οσο Γσιοοιιιιιιι:οι ιισιιισ ιο

··· διιιριοιο ιΜιι80 Μι . οι κι ιιιι.ιειιιιιιι 136 ι οι! ο

8Πιιι0:ιο.ισιο ιιοσειιο&ιοοσιο ιιισιιιι ισιιι:ιιιιιιι , δι!

Πιιιιοοοιιι ιιιιιιιΒιοιιιι οι σειιιι&ιιιο ιοιισοι:ιο μι·

Με. ."ο, Β Αι! ιιι8ο. Γι:ι:οοιιιιι. Α:Εοοιιι. Ριιιιοιο ιιιΓρ. οσε

4|Διαβοιι-_ ιιιιιιιιο ι:οιιιιιι Αιιιιοσι σιισοοσιονοΙοιιΤσ ; 8ριιι-·

ισα” κι· πιο: 8.ι:ΙΤο νοιοιο Ποσο: ο οοιιι6ο ιιοϊιιι°Ο ΟΠΠ

"""'° ?πιο οι πιο :ιο οσο οποιο σιισοιισοιιιιιιι ντο-ι

ι:οιοιοι οσε ιιιΒο.Ειιιιιι :β ιιιιιιιιι Καπο , νι δειιριοι.ι

ιιιιιιιοι ; .9ιιιιιιιιι 8. α! .Μαιο οπο.: απο πι.. , ό

σιιψιμοιιιιι απο Ρ.ιιιη ιο σοι οιΒιι. ρισσιοοοι Ρο.

σίτου”. ιιοιο Γεοιιοι ειπε , “ΜΒΜ Αιιιιοσε ρισσσισ διιιιι

ιοιο δ. οτι ειοΓιιιι·οι οποιο οι Γοιιιο..ιο ι:οιιι Η..

πω. Πο 8: Ροκ. Μ! ιοοιιιιισ. Με. ποιοι. Λο σιιοΒιιι.

4#Μ. :Πο Βιιιιιιοι 8. νι (οι: οιιεισιε μασάει δ ?πιο

δι ?Πιο ιο νοιιιισιιισιιιΓιισιιι οοισσιο ομοια, «οι.

“απο οσο σιοι:σιιιι ιο Πιοιιιιοσιοι:οι ρισσιιιο:ι

οι ομοσ Γροοιιισοιο ριισσιριι νοιιιιοι . απο ο0ο

'ρισσιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι ιο σσισᾶσ νσιιιιιιι μισώ οι

σιοι:ιιιισιο ίιιοι!ιοι οι οι ιιιιισοσ ρισσιιιι οι ήπιο·

ιισ5, οσο ιιισιιοι ριοεσιιοιο νι ριι›ριιο ιιοοεσ ίσι

μ·ιικιΡιι : οσοι Ριιιο: , ιιιιι νι ίσο σιιΒιιιιι οσο ίο

οι» σιοι:ειιιι ιιιοιιιι σιιοι·ιριο ιοιιιιιεσιιιι ιο ιι

οι,... ..Με ειοοιιι:ιι ο ποιο , ια! σιισιιι ιο ισοςιιιώ

ποσοι οιιισάι ιοισιιιΒιι:ιιιε ι οιιιο οσο ισιοιιι ρισ

·σιτιιιιι νι ωιιιοοιωιιοι. 88 σιοιοσιο οποιο εοο·ι

?πιο Ιω :οσοι . νι ιιοπιιοοιο τρωω ιιιριι·ιιιι ιο.

Μος»- οι. οιιισ&ι ιοισιιιοιοιιιε Ρεισιοι. οι Με.. πιο.
: .ι.ι...ι οι” “Μι οιιισιιι ιιιοοιιιι οιιιοπιιιι οι. Ροοσιο Δ

ο

  

ιιιοσιο ιιιιοςιριξ Βοοιιιιιιιιι : απο ριαιοι ίιισιιιιιισ

ιιιοσιο οοι.ιοο οποιο ιΡ..ιεοι, οοιΙο ίορσιιιι ε.

ιοιιιιοιιο ριιοειριι σοιοιοοοιαιοσο ισιιοιοο. Α:

$ριι·ιτιο δ. ιισσρισιιιισοιοοιοι οοιοιιισ οιιιιιιιιιιι

0ιιιο ριιοσιρισ ιιιιι·ιιοισ,οοο ποιοι: ιιιο.:οσιιιιιο σ.

οιιιιιοι.ιιιισοι τ0ιιοι ·ριιοτισιι ρισσοσιοιιι , σοιο

οσο οι:ι·ισιι ιιιοιιιιοιιιοιιο ιοι:οιισοαισιο οιιισσιι

νοιιιιιιο, οοισ .οι ριοριιοι5ι @ποια ιιιοιιιιιιιιο

ι>οιι=ιριι ν0|ἱιίιιιιὅ ουσ $ριιιιοι 8.ρισι:ειιιι.Ει οσοι

σε ιαιισοσ ριορι·ιιιιιιιιιΒιοιε ο ρισσειισισ ω...

ιιοοιὲ ιιιιιιιο ιοο ωισιορι.ιιι, πιο οικω ρισσι:ιιοιο

“ιι ωωιΦω Νήσο οι ριοριιἔ τατιοοσ ἴρσσἰβσἑ,νΕ

ιιισαιιοιιι νθιΒοιο σιοποιο ιιΓμάιισοιιι6ιι οικι

Ιιειοιιιιο δΒιιιο. .ιιιιεςοιο ιοΓοσ&ο οι σιιιιρισιιι.

πιο 8οιιιιοι θ. οσο οι ρισΡιιι ιιιισΒο $ριιιιιοιιι.

.ιίοι·Ιιπαεσ ιοιιιιιιιι.αι Πιο Μιίυπηιιιο

Ρ2°10$4$18'Ρ84084Ι13, οι Μοοιιο·ςβιο- -

ο · Πιο σοοιιιιιιιιιιι'

Κ ι ιι ιιισοι.ιισιοι , ι:οοοιοιιι: ιιιισοσ ισιιοι

ρισριιιιιιιι Ροιίσοοιιι:1ισιιιιι.ιιι ι.ιιιιι.3 ι.ρ.ο..ιι.

ού 2.ιιάσίι.Διιιισ.άφ. οι, Ρ.2·67'Ι.3. ι?οοοοιιι. οπο·

8οοι οσιο6ιιιιιι ιιοριιιι:οιιιι κι , ει! οι νι Γοεσιιειτ

οιι οιιιιοιιιιι:οιοι οοιιιιιοιιι ιιισιι Μισό ιιρριισιο νι

ισα οιιειοια, ιιιιιιοι· ιιοοΒο ιΠιοε :οι νοισοιο ια

ιισοι ίσ!ιοι ρισοιισιιιιιι οιιίσοιιιιι οι σιιισόιισο.

οοοιιιι:οτιο Ρ:ιιιιι ,σει ΜΗ ιοοοιιΒιοιε οιοιιο&ιι;

ΐο.ιιιιισιισ :σου ιιιιιιοΒοιιοι ι $σιιιιο δ. οσο ιο

ιιοιιο οιΐσσιιιιι σσσ:ιοιοοιι, Μ! ρισριιιιιιιιιε ρσιισιια

Ιιι:οιοσ. εσοιιι. ια ρσίιιιι ιο σίΤι: οσιοθ:ιοο αρρα

ιιιιιι οσο οι ιιιιοΒο κι ωιιίιειιιιε ιο ία ισιᾶ, ιιιιισοο

.ιιοιι... ισιοιοιι ..οι ιο οσο οσο οι ιιιιοιι ιι ισ ιο

(ο ιΡο ιιιιΒοοιι·;ισΓι ι·ιιισι,ιιοσ Μαι ιο ιοεοιο,οσο

οι οι.. ο ιού ιο ισ ι σοι σιιιιισοι:;ιΕιι ποσοι σοι

ᾶιοπ ιρραιοοιια.Ειεο νιιιοοιιι οσο οίι:ιιιιο8ο Ρο

ιιιι ιιιιοοσ σΠιιιιιιιιι οιιισιοικ , σιιιο ιο οσο οσο σα

Μισο ο Ροιισιισιι ι:ιιισιισ Γοιιοι σιιισᾶιοσ εισροώ

ιια:,ιιιιο οι!ριοριισισε σιιισοιΙιε.οοιιο οποσ: να.

Βοιο νι οι. ωιειιιο οι ροι:σιιιιιιι οσοι ειιιιιιιοιιι:

ο οι: Με. μι. 1°ι·ιιι.σ.ι 3.ιιοι ιιοι:σι,ισιισοι ιοσ.ισ ισ

ιο.ιιοιι σιοι ιιιιοΒιιισιο,ίιει.ιι δ: ιιιιο.οοι ?Νοε ιο

ιοιιοὲ οσοι ιιιισοσ ω... οισιιιιιιΔιιε ριιιισοι.ιιι:

σι·8σ οι ιιοιιιισ. -; -

° 8ο ο και”. οιιιιισιιι, ιιιιιοοσιο.ιοιιιΒιιιιι τοποσ

οιισ πιο ο «πιο οΠοοιιο,σσοοσιοιι'ι ιιιοιιιοι ρω.

σιιιιιιι.ισ ΡοιΓοοοιι. Μινι. ι.ρ.ιι.6ι.ιιιι.:.. πι. ι.οι 2.8.

ΤΙιιι.ιιι ι-.ρψ.:8.9.ι.ιιι.ι. ΖιιιιιοΙ. ι.ρ.ιι.”. |ιισι ιο

@ισα ιο 3.ο:οι.ιιιιιοοιισ.νιάσιι.ιι σκοπο ι. ιι.ιι.ιά·.

ι ι.ΙΝ·ι. 3 .Ε'ιιοιιιιο. ιιοιιοσ ιιορσιιοι ιιιοιιιιιι

ιιιιισιο οι! ιοοιο ιιισιοιγροιιι οι ιισοοιιισοο.ιΑισε.

Ποιο οοιιιιι ιισοσιιιιι νεισιιοι οι! Ροιιοοι,ιιιιισοο

είιι:οιιιιε,οσο ρωριισοιιιε ρ.ιιισοοιι:οοιιι ιο ικιΓοο

οιιιιιιιισ πιο ιισιιιιιε ορροιιιιοι ει οιιΠοιοιοι

Ροιιι,ιιο5 ιΠιοιιισιοι.(ισιιοι.ιιιιοοε Μισο πιω

.οι ιιοιιΒο Ροιιιι,ιιιιισοσ σιιιοει:ίι ιιιφισιιιοιιιιι Ρο- -

ιιιοιο εικοσι ισσιοιίοοιαιιοοοι οσο . ιιιιισσο το.

ιιοε ι.·Πιστια οσιοιοοοιιι .οσο σισσιιιιιιιιιι ρσιισοιοι

ιιι:οιιιιι ισιισοσΜο εΠοοιισ οι αρι·σΠιι Γροι:ισι

π: οποιιιιι,ιοιιοιιοοοιιιήοο ιιοοεσ ιιιιοιιι:ιιιιι σοι.

ίοοιιιιαι οσο οι σηιιιΠιοσ Ριιιιι,ιισσοιιιοιιιιΕ.ιο;

ισοιισοοιιιιιοο·ιιιιιιοο ιιιιοι.

Τ ο ο, ιι· ι Λ οσα: , νοιιιιιιο οι. ιισιιιιιιιιιο οι

οι
ιιιιιιι;ιοειιι οι οιισιιιιι,ιιοιιι νι Πιο: σιιιιιοιι ισοιοιι:

σ.ισιιοπι οποιοι: ιρωεσιω απο ιιιο , Μ! οσο.

απο οποιο τρωιιο.Μιριι ιιιιιιιοοιι.ιοιοοιοιιιιο- .

.τρωω δ'.

ΠΜ «οι έ:

“σ”. πρι.

:.ο6'ξ .

Ι.887Ιΐο

1·'ιυι|,

Μισο".

πο. -

οπο!»

ισ8; -

Ουιοΐ.:.

ιο9¦'

.,_δση!.

Οι» ;

ειιἐ

ιιοοι: νιιιοιιιοσ πιο ισοοιιο €σιοι1ιοοιι, οοιιιο ;.$ιιιι.·νη .

ρισριιοιιιιιιρειώοοιιι. ΕΚ ιιΙιοοοιοιο ποιοι Αιιο[.""ι

οι. πι. π.. κώμα ι. ιι. ιἰὶῇι. οι ι. ι.·ιο.:8ιιιιισι Ι. ει.

ιι: 1°ιιιιιι.ι.9.ιο οοιιιο ιιιι:Ιιοει ζωοιιι.Ωιισ Κω.

” Νέο

ΐ
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Μ!.
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Ώ

Εφη..

Κ' ο .
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Η α| Ι.κοκκβ

α ι τη..

.τα μεση(

.Μ σκοποί

Π: Λο,

κι τ κ.

.οι ραπ

Μ» βατ.

οκοκκαοκκκοκ. ΐτιιιτ!ακιι. κικιαΒο τκτιο αΠακιτκακκκακ κιο

ροκτακ,κκοκκκκττιΔκιιαιια.8τ 0κκεκτιαικικαιτ α.α..ι..ιωτ

τα:ντκατιιτιιια κο καακο,κκαακ ρκκιιακρα!κκικ κκιοκκκττιτκκ.

παπι, τω... οκκοκκιτι11. τα κκα νακοοβφκδ. ΕκΒο κα

τκοκια ντι·κτικοτκα κικια8ο αοκιτκαιικτ Ρκκιο 06. @το

Με κκκιικκκττττκιιιαικι τκκαακα κατά! κατκοκια κατ... οιο

- κκατατκκ ματίοκτακκτ,τιαα·οκκΒκιτακικ κατκοιια ΓοΙιτικ τι:

Κατα αοκιιιοικιικα 5 αἰτκκι ιιαα ρκοοι·κατακ ρατίοτκαΙκα

κιτ κατκο κτιιικκαιιτκκ κκκιικκκιτικκκοακο ικα Γτιτιοκ Ματσιγ

οικιο . ιιαααΠακιτκααοκικικιττοκα κατκο κτιιικκακικκκ οικοκ

πιατα: .τα τουτο οκκοκκρκτιω οκοκκτιαακι:. Διιττα.ρτοο.

ντκατττια.ιακατκο κοτα$κατ κατκοιιαιτι κκικαΒκοκα; ακτακτι

  

κ1τταιικκο .τω τ:οιιατακτι.ιιιι .τα "κακο κατκοτ:ατιι κοκα

Βι·ακιτκακιι.ντκτικοτκτιακωροκτακτικ το κεακο.Βτοκοτια

κκιια8ο ρκκκιακρακκικκ κκιιοοκτατ κά . Πι οοο απο κοκα

Βκικατο αοκττιακικτ κ αοτιτταιικτ κιτιτακκι απο κτιιαΕκιιατο

κο νιικτατατκτ τ:οκιτκακκκ.ιιτια κιαττικτα.ατιτ αικτακιια κρα

ακακ.Πκκκττικτ-ιικτικ κοκαεο ακα κκκτκκαΜο : κατω... ω.

κακο κκιια8ο Μπα ρκοττκιγοτιοικο κιαττικα.ατιτ ατακ

κιΞκ κκετικέι,ντ τιμ κιτιοατκ κακο Ρ0ταίκ κ κο κα κρακ κα

κακατ τα ακκρκκιιιατ. Δ

:τα κ. ρκκιιιαα, Β,αΓο κ. αΙκατα τκαΓατ·κρτκο κιιιαακιικε

κκ ,οοο "τοκοι, οτι α: α_0κιβίκκτ κιτ αοιιιιακικακιακα α'κττΓ.

ήπια ιιαττθα: τττοκ κοκατόκτιατακ. ατκκοκκοοτκκ αίκ κο κιο

κοαιικτεακικττικ κακοααὶτκ κτκκεαιικτοκκκ. το τ.. και...

κο Ρετ ιιακυκακ Γραακκκαο γιικταταιο κτ απ αα ιαματ

κατιτατ. α.κκαΜιτικ οι νακοτκτακ ακα οοκατέκκοκικο αρρα

κ·αικτκαιιι απο., ι·ατ_κ008 ΓΦωκ ρκοτικκατατκε κατω...

ικαΙκατ ΕΠ. κι. νακοττια:_οοκτάκτιααρρακαοτκα πιω,

κατω κατκοκια τττ.κατ..ι κιτκιικακο ιιαττκκά :οσο Ραττα,

κακο κατκο κια κικτακιτκοτιακκα Πιικκκκκυτκκιικα,κατκοκια ατι

κτικ Ρακαιιτειακ το πω.. κκιταΙκκ8κΒκΙκτακ αικΡικοιτ.

αιτ-ρκκτοκτ :τοκοι κατκοιιαιιοτκκκο αοττιιιιτιιικκ. νικώ

τικό τω.. αρκιαατκο . γακϋνιακ τκακ αΙκεκτιαοκ Ρατκα&κο.

κιακιι α8ρκκκττι 8.τκικκκκι&ατικ «το οκκιαᾶκτιαιο αΡτια

κακιτκαιιι Ρατκκεκ 6α..ια.κω τα οΒζαᾶκτια αρρακαοτκα

Ηττα ·αοκκιοκατα τκοιι_κοκκικιι κατ. τιοικτκακτι αποτο”.

:και , Κα! ατκαιικ ρακ ρκοκκκκατατακο ρακ1οιιακατιτ , μι·

κκτιακοτκκκκι 8τικτοκ α $ρτκκττι θ. Μ _ .

κατ! τ. αοτικκκ. ικα. φωτ, ακτικήττα _ρκοΙ›.αΒ_ ακικικι

νακοτικιι ακαατοπι καρκτακκ κττατκτττιτοκακ ατκ απ; κά

κιιτικκιακ ρω· ακκοκικακ ;τϋκοκταττκκιι, κιακιικια Ρετ τκτιαΙκτα.

Κατι αβκοκτιταΙΠ,α Ρ9κατ·ιτκ©φ οΜς&οβτκιτακ Ρωτζτα

άακο:Ρακκτικο κτακικ ακκ.καοι,κκτιτα κο κο."πε,ξ(.
ία αακκτκαικι απο κα κτι καρτα αακκκαιιτα .ι κατ! απ...

Βτικκτικ κκιικοοκε καα!κτακ.ιιτ τακακια: κικαιιτκτ_ κ.. αυτ)

κακτιατκ κατ κατ! :κατι κιτ κατα ακΐα κκιτακιτκοτιαΙκ,α τα κ οἱ

τα κ.. ρκορκκέτ κιατκικΐκ αακκκακκια.Ι.κατκκι Ι)αο ασεπ

τκο κερκακαιιιαιικ α 62 οϋκα&τττιι καρτα:Γακιτατοοι ε.

κτκαικικ.τκτκκα κιτ Ι)τοκατκο αοΒοοίκ:ατιτκκ.-8τ αοειικττικιι

κα... κάτω. Λικ α. Κ ακο.αα αΙΙαια ακι&.Ακτ8ττκκ. τω.»

κα... κτκκιικ,κικιαδκιιατκτ τιιακοτκακα_κακατκοκιακο ρκοτκττ

ΕΠ αι! ρκοτκτιαακια , αακοξιττακακοκα .τα ααιιτκατοατιικι

καΙατκοκια κατ; ακκ Ρατκακικ,οττοτκ τω. αοτιαατκο:κιοκτ

...και αοκκκικι τκιοτκο κκιι_ροκτακτικ ακι·κ·κια,αα_ τι. τικ...

Νικο κι ΡιΙκο καΙατκο εκτικτκ :τα εαιικτοκαιο Μακ...

το: Ρκκιιακρακιίτα . πω.. ρκκκιακρακιτακκικιροκτακτικ

- αποικία. (κοκκτκα "τοαο κιακαεκκια οκκ.ιακρακκκιακομ

οκταττικ ακΤακιτκα , κατκοκκα ατικτιταΙΙ αιτοκακΙκτια δ;

ικιικτατκτκα και Ρκοται7Ρωιατιτ Ρκκτιακρα1κτακ κακατκο

Ρκοτκιι&ι :τα τκκοκκτιαακικ. Επιακκικιι ακΙτκακτα ..κατά

αυτώ. οοο αΙΤα κΠακιι αοτικοακατκοκιαττι .εκατ κει»...

τι.. απ· κικιτετι κεΙακκικέ τω... , Γατκ κκτορκιακτακ , ΜΜΜ

οϋ:κτακ Νικο , ..ωστε κατω ά Μαρ. Υ ιιτκα τκκίκκικε.

κκιακοκ. αατκακοκα!ατκοκκα καΪακττττ Ηττα. ατκ Ρατκαιο,

δ: κκιιακτο :τα Ρκοτοτγ τω. αοκιαακκοκ «Μαιο κιι0610;

0880. Ακατιικιακιτα ααττκιτκακ Παοκ. τιτταταικτιε ρω.

Βατιτ.τ:οτιοαοκκα νακοο,ρατκα&κοκιατκι ω..Βικιι., κα.

τκοκκα αΙΓαικτκακ αοικικ.ικτττκκααοααατκατττκα [τατιτ29τιατα.

Μπακ. Χ Χ 71. Βα Νώντα ΡἰΙκκ.

Με νακὸ ιιαΒακιτ . .

αοιιοαιικκα κατκοκια ΡτοΡκκατατι8 κιακ(οκια!"> ο Νεα-α·

τι.. Νοκ: καίακτ , οιιὸκκ Ρακκοιιακκταε οοο Ετ κοκικιακικ

κατκο ακΠιιικΙακκακ,ίατκ ροτκκτε τκκκκκοκκκαιιτκι οακκοιιαπι

κακοΈ Ι Ι.

ααικτκακιι ρατία&κοοακιι και ατκακιι

κ.κκοτ1τ.&αοκ Ρκοκκιιααιικκ. τκτικα ρακΓοκιαΙκτατιιοο και·

Ροτταττικ αΙ› κτιια8κκκα, κατ κατκο κοκτοακκτακ αΠκτιικκατκ

το. οκοτοταρκ,Γατκ .πιο ντ κατκο οι·κακκιακαα ρκοτο

τγΡο , ακτη; απατιτκακκτακ κοακι.κτ1τττκκ το τκτακάτκττατα

κττιατκκοκκ , ατικτικ :Η αίκα κικικτατκκαατο και ρκοτοτγρτα

κο αυτα κ.ιτκοκια κτιτκκκικατ:α κκιτιοκττιττικ κιακΒοα οκιΒο

τωτ..κ.ικττατικ και οκοτοτγοκ.

και ?κόκκοι _|ἰκ κοκκακο[ο!κωΡακκι3 κ

Ατκο τκτιο.ι.αοκικτικι οιιικικτικκι τικκκατοκ νακοιικιι

.τα κκιια8ο `, απ τιιιοκτιιιι κιοτκτκα οακ κα ρκοαα

κατ. τικοαατκκτ ατκτακ11 ρακ Π: οοο κικοτκο α: ττωτια

Ρωκα,ίω (τη κΡα....αΡι.τττικ δ .αΙΤακιτκε Βκτιικια,Βα

ροΠκοκκκτικο:ακΒο οοο ίοΙἰικιι .κι κικιαεο Ρατκια,ατκα

κραάτι αυτ” νακοτικοαίκ ΕοκκκιαΙκτακ κτικατκο , οκτώ

κακοκακτ κτ κοκκοακκτακ εκατο. τικ (σκατα: αΠαικτκαιιι κα

τοπικα κοκικιαΙκτακ ΕκκιΠαικι τ τρια κα ταικττ1τκι καίει.

εκτ ντ κοκτοαΙκτακ σκακι.. , απο: απο κοκικια!ακο κια ατ

·κοιιττακικαιιικαιο 8.: νκικταταιιι;ατιικι οατίοτιακκτατα Ρα

τκκε ροτκικα τω” αττωατιτακτιιτττω α: ορροκκτκο

ιιαιικ.Μακοκ ρκοκκ.κκιαα8ο αίκαιιτκακκτακ τα κκκτικΙἰτιιεκσ

..τι κατω ακτακικρΙακ καρκαίαιιταιιτκτικο αρκεΙΤα.

Πκτ:ο ι. νατι.κιω τω” Ρατκκε .κι κτκιαΡο.Ι·'τικι

τκο αεκ Μοτο καοκα:καιιτακιάτκτικ αμεσα.

Με Ρατκκε .κτ κικιααο.Νακτι πω.. ταιιτικτιο .κι κκκιαΒο,

καΓοα&τι ατικτικ κιαβατ κωτι..ικα κκοαΒκκικε α «μια

κττικτ κκικικ!κττκτκο 8τ οκκτέρ ατκ καρκετατιταιιτκτικιιαα

καρτα Α στα. ρκοκ›. νακοτικο ε. κοΙο Ρατκα οκοτκτιακ

τττκ,8 τικ κοιταω» ρκοκκτιάκοιικε αοκιιοκτιιικααττικ και

ατκατατιατα ίκιτικκκττκόο τακτι πατατα, φαω οοκατ3κ κιτ

κ.ιιιΒιικιτικ ατκ πιο.. Ρακίαάθ: καρκακατιτακιτκτικοα

Μακοκ [πώ. «ο νακοτιτο,ντ τικ: οϋκα6κο ρακ Τα ασ.

εκατο ρι·οκακκατ οοο κοκκικιι α ι>ατκτ-,πα ατκαιο αΓακο

θα , α 5οκκκτττ$. δ: ε. ροΙκκοκκκΒτιη ν: α οκκκιακρκο τα·

ικιατι οκκεκκιαικτα ε. Μο Ρατκα ρκοαατκκτ κ ατοτκα ατκαὸ

καίρα&τι ω... ?αστε κιακπτ ακΐακιτκαΙκα κκικαεκκικε.

ο 1 τ: ο κ.. νακοιικικ ..κι κτοαΒο Ρατκκα , οοο κο

κα... κιτ κκαοακιτκα ακΤακικκατκι, ν: οαττκκακιι.8α ρατακιικ

τακακια . κιτ κιγροκκ.ιίκκιι ρκοτ!τι&κικαιικ 5 και ατκακιι κιτ

Ιικτοακττκε ιιαττικαιιι,Ρατακιικτατατιι.8α κακο... οτικιικα,

ντ οοκαάτικο ι..κτιιτοικικα. Ρτιιιτκακο. ναβτκιη οοο

ίοΗτιιι κερκατίαικτατ.Ρατκαιιι ικαττικα!κτακ ρακ αακιτκακο

κιτιικιακο ιιαττικαοα,κκτιακο ικκ οικεκκκκε ττωΡιτ,κια α.

κακο κοκακκκεκοκκκτακ ρακ τ....τιτατιοακο,φ..ω ατκαιο

νκ ωιΒιιιιτ ααακρκτ αΙ› κκκο; ακΒο ιιοιι καιει... αίκ; ω...

8ο κτιωτ,ντ κιαοατιτκε ακΤακιτκακιι, ντ ιιαττικακο, δ; Ρα

τακκικτατακο,ντ κομπακτ... ......ιωκ....... @α ...Μι

κιτ κκαοακιτκκ καφε κρία,8τ κακκι:1τια οκκιιικα.ντ οοκαθωτικ

κιπττΙκκΒκκικΙα. 1) κ τ: κε α. Μ τακιτκτοι κοκκοαΙκτακ κα

[Ρωι “Μ80&ΑΝ0 [0κτκιακκτακ ρκοτκττακττικ.8ατκ Επι·

ιιοα·νακοτικιι κοκκικακκτακ καιιτκιιο Ρκοότιακττικα μι.

<ται·κιιτατα , ιιι α κατιοιια ίοκκικαΙκρκοατκιιαα ρκοκκ.κατ.

κια: ακΒο κΠακιι αιτιάται κοκο:ιαΙκτακ καΐκιικτικ. Μαζο:

ΡΓΦωκυο"Ηω Μ ΜΜΜ κοκιιααΙκτακ καρτα. κοιτα

Β°.ὲ (με) ΗΠ(ΙΜπ' κι) αεωΡκατκ κακΡκακτ απατακΒο

τα τακιτίικκι κοκκοαΙκτακ κακρκακτ,κτ ςτιο_τακκςτκαιιι .α

αιτακιιρΙακι Βκοτκτκκιικκ.ΚαΓρ.κκαε.κκιακοκ. .τα ρκοκκ,

(Μκ- ΜΜ- ὲ @οτω». α1Γα τατιτκτοι οκοκκτιάκττα,

ιιαΒο ; α εκατο κααιριτ επι; Γα!τακικ ΦωαηπήςαήΦα,

αοτιαατκο. νακοτικο :πατατα ατκκ ρκοκκττ&κτια κατκκκιοα

ακοια ρωτωτ9τωα , τ:οιοκκιτκκκκαατκοε κατω" κακΡα

.τα ατιαικι α κιαττικα ,8τι α κατα Ρακ(οτή υπο', Δ

Οι τ: ο

φκαεττ Μαιο ττατικτακιι κοκιικα!κτακ,ααοττα μι· ω”.

. _ . Μ·

ΜΜΕ

5έ8' 8.

ακό.

ΚΑΠΗ |Β6α δ

τη:

ω... .αφτου κοιτα. πω. α!! οκκεκκιατα τωιιιτα. Μ... α!

Ιακττικ κο· ἱ”'°ἔ?'.ἴ°ιω

· καηκε.

τω:

Οσοι!. α.

Ἐπὶ;

:'9ο η

Μακ.

κ.ατκοκαταΠα α ρατακτικτατα, κιτ ακατκοκια το.....ιι μο- .

α.κ.ο. _

3 .· ναικοιιικι οοο τα κιιτα8ο κατα. , μα. θα. Έ 'Ο

 



πι..

πω.

Έτσϋ.

ΜΜΜ::

“ο Μωβ

με?

-ΣΠ.8π

Ή

Βῇῖιϊιι. π( Χ ν: Ϊ. Β:: ι5ει·ΐυπα .ἔρι`ι·ὶ:ιι.: &. Μο Ϊ: ν θ!

ἶἰι:εἰιεἄἰοπεπι το:ιιιιιΙ'ιτε:,Ε:Ι ρει:_ι:τ:ιιπιοιιε ΠιιιιιΙ: πιο:: :ο:πιιιιιτε:.εοπτ:εάο: επι: τιιπ::::π επ Μπεστ

ρε: πειτιιτπ:π ν: ρε: :ιτιοπεπι @ειδ 8επετιέππι , ρε:

ἱιι:εΙΙεᾶἰοπε:π_ ντιπ: :ιτιο:ιεπι η...: ΐρεειδειι::ι.

Ριιπι:ιειιι. νε:Βιιιιι ειδ: ρε:ξ::&ιπιπιε ιπιπΒο : ΙΜ::

ιιιιιειιι οίτιιιι:, ν: ριι€εωιιιωε ιερ:ειεπτετ Γιιιιιιι

ει:επιρ ετ. Α: Ραμ:: ποπ ω... :ο τερ:ι:ΓεπτιιοιΙιε

ίε::ιιπ:!ιδ:ιι απ: :ιετιι:ιε,ίεά απ:: ιεείιιιτιιιτιο είε ιπ

τεΙΙ:ΒιοιΙειει·ρο Υει·ιιιιιιι πο:: ιοΙιι:ιι :ερ:πίεπτετ Η

Μπι ρε: πι. τιιτιιτιιε, :μισό ν: ρτοόιιᾶιοπἰε εεεἰρἱτ_

Μ! ε:ιιιιιι ρε: πιο ιπ:εΙιε&ιιιπ:π, ποσό ν: εἰιιΓᾶειπ

ρτοόιιᾶἱοπἱε πι.: εο::ιιι:ιιιιιιε:ιτιι:. Οο:ιθι.·.ι.νε:Βιι

ποπ ίοΠιιιι ει: ιπιπεο Ραπ:: :ι::τιιτιιιι,ίε:Ι ετιεπι ιπ

τεπτιοπαΗει προ :Μπιτ ρε: ν::ιι::ι:ιιιε ::ιτιοπετιι Π·

πιω :Μπι τερ:άΓειιτ:ι:ε. Δ.ΓοΙ:ι ΠιιιιΙίτιιοο ίπ ..το

ή :π :ΜΜΜ ποπ ΐιι:Εοιτ π! :ι:ιοιιειιι ρ:ορ:·ιειιιιο

ιςἱπἰε_ντ ::6ίτιτ:Γοιο. :ιπτι:.ιιι ωιιιιω.ιο ιπ:επ:ἰοπιιΙἱε

ει: ιπιρεττεάι.ειδιιι ποπ πόροιιετ ρε:ττάιοπειπ ίιιἱ

ειτειι:ιρ!ει:ιε: ἱΒἱ:ιι: :κι ρε:ϊε&ιιΕπιιι::ι :ετἱοπεπιἰπιιι

8ἰιιῖ:,οπ.ιΙἱε ει: νε:Βιι:π, ντι·ιοιιε Βιιιιιιτιιοο8ε πει

ΠΠ'ΩΠ$.8( ι:ι:επ:ιοπιι!ιτ ωε.πωι πι. Ό : ο ιιι.Ιπιιι

8ο ι:ιτειι:ιοπιιιι: οι Π:πϊΙιτπάο ρ:οο:ι.5ι::ι :ιο επιπ

ριε:ι ρ::ιει:ορπιτοινε:οποι ποπ είτ πωιιιω‹ιο ρω -

όποτε ΑΒ ε2επιριΔ:: ρτεεοέπι:ο:ιιοιιιπ:ρτοοιιτιιιι:

δ Ρ:ιτ:ε,ντ :ιο οιιιεθ:ο ιιιτεπ:ιοπε!ι:ε: πιοιιεπτε. π.:

ν:: τι Γιιρροιιτο πιιτιι::ι.ιιτε: ορε::ιι^ι:ε. Μαιο: ρω!»

ιιιιιιΒο ιπ:επιιοπιΠι :είριειτ ειτε::ιρΙε:,ν: ρ:ιπειριά

ιιι:ετιτιοπ:ι!ι:ετ :ποιιεπε πιο εοΒιιι:ιοπεμιιοοιιι

ἰ:π:ιεο' ιπτειιτιοπιιιιε ποπ οιίτιπΒιιετε!ι: ι πιιτιι::ιιι,

πρὸ είτ ιἱπιιΙι:ιι‹Ιο ι ρτιπειριο :ιιιτιι:ε!ιτει· :ιματι

τε.Κεί`ρ.ἱιιιεεο ἰιιτετιτἰοπιιΙι8εΠ: ςιιι:ιωι Π::ιι!ιτιιτιο

ριοεε:ιεπε ει. ε8ε`:ιιρὶιι:ἱ ρτιετ:ο8πι:ο , :κι ἰρἴιιιιι τε

:ιεΐεπτειπάιιιιι επρ:εΙΤιι, ποπ τιιιιετι άεΒει·ε παεί

Ειτἰιδ ρ:οάιι:ι π. ι το επε:πριε:Ξ :πτεπ:ιοπιι|ιτε:

:ποιιεπτε, Μ! π: τ: ε. Β :ιο ιρΐο ωωΡωι μέτρο

Βιιἱτο ιιιΒεπτ ω:: :ιιιιιιιεπτετιι ιιτπι|ι:ιιόΕπε:π :κι

ιρί·ιιιιι ἱπτειιτἱοπιιιἰτε: :ερτα:ΐεπτοπιιιι:ιι . δ: ποιοι

ρπΠιιιιιιιι οτἰΒἱπεπι,οιιοπιοτΙοειιπτῇιιε:Ποιο ιιιιιειιτ,

Με ν: π. οιιιε&ιι ἰπ:επτἱοιιιι|ἱτε: :ιιοιιεπτε, Με ν:

Β Γιιρροιιτο πετιι:εΙιτε:ορε:επτε. Όιιιιι::ιιτιο οι;

ιπτειιτιοπιιιι: ·ἰιιιιεο οιιἱὸὸιτετιιιε τειι:ίιιιι τω: ιτι

τειιτἱοιιπ!επι εωιι.:ιι.ιωωι. ειιεκε:πρι:ιτι ρώσι

Βπἱτο ρι·οοετιεπτε” ω :με ιτερτείεπτιιπού εκρ:εΠ`ιἱ:

Μεποτέ ω: ιιωιιωιιιιιε αιτείριοτ ιιιιιιἔο π. επε

ριπή νἰἄ εο::ι:ιιιι:ιιειιτἱοπἱε . :πιο ν:: ρ:ο ιιάιοπιι,

πισω :ιο ιρΐο εΣΞριιι:ἱ :τι οόιτιιιπιειιτιοπε ιπ:Ειιο

ω:: ΠιιιιΙιτιιάιπιτ τω: «ω. ο:ἰΒιτιΕ,ει: @πωπ

?πε :ιιτἱοιιε τοι-Μι: Με ο:ἱ π.: .ιι.ι._:.ιι.:... ιρ

:οι οιιιάάιτε:,οιιιε ρ:ἱπειρ:ι π:: ::οπιιίτιτ πι ίππω

τιωι.ιιι ε8ρτείιιοπε οΒΞεᾶἱ:ο:ἱΒο 8.ιιτετιι ί-οΙΐιπι το·

ιιιιι:ίτιι:,νττιιΜπειιιιι ιιιιειΒιπε:π π) ιπιειΕιτιπιο . ντ

Μπι· ει: θιπάε:ι ροίπτ πω. οικω εΧρ:ἰιιιεπτι: οι

ειτρ:εΠι. ι

Λο τ. τα:ιοπε:π «πιο. :προ πιιιιο:. :πιο απο: Μ

Π! πω:: Μιο....Π ιπιπΒιιιιι ρε: ο τετιιιἱ:πιιι: οτιρο.8: ποπ Ξ

ταφή

ή: .ι

ω..:...:.

τιποοιιπεΒ ρτοεεάιτ πω, ν: οτι οΒιεθ:ο μι· ιε το

Βιιιτο.Βιιιιιι ο:ί8ιτιεπι όπο:ιτ,ιτά λ ίσιο Ριι::ει ποπ

ι οιιοτιι::ιειιιιομ ει: οσοι!! ποτιτιίι ρετ Γε ρ:οι:ε‹1ἰτ, Για!

(Μπιτ Ρειτ:ιεύει·ιτ ι:πιΒο. Α: 2.ντ ιπ ιπιπριπε ιι.Πι.ιά

ΗΕ, π: οπο ι·εΜτιο ι:ιιιιΒιπιε ?ιιπάιιιιιτ' αΙιιιτΙ ἱπιεΒο

Έ Μπι:: τθ:πιἰιιο ιΙἰιιά ειὶ,ἱπ οπο :απο :ετιιιἰπιιπ

ι :είρεᾶιιιιι ιιιιι8ιπιτ :κι ἴε ἴιιιιἀιιτιι:,ιιὶἱιι‹ι τε:πιι

πιιι,τε:πιιπιιπε Μπι. Βτεπιπι :ιιτἰο,ἰπ :μή Μπαρι

πι: τειιιιιο :ονειρο τιιιιτ!ιιτιι:,ειτ ντιἰ:ιιι πιο:: πιτ::

τε:,τιιιιι ι:ι:εΠε&ιοπιι :Με `ο ει: [Μισο νε:Ιιι,ντ

τεειΙ:ιε: ι Ρ:ιτ:ε ο:ἰ8ἰ:ιιι:ι. ἐοοΕ :ποι!ο :τι ?Με Μ,

ἱπ οπο τιιτἱο τε:πιιπιι.πάι τεΓρεᾶιι:π ι:ιιιι8ιπιτ :τι Γε

τιι:ιάπτιι:,είτ "ήτοι εἱιιίἱἱε πιιτιι:ειι ΒΕ ἱτιτεΠεᾶἱοπἰη

τει·:ιιιπιιτ τετιπιπιπε ν: πω:: ποπ: :εἴρεὰιιπι π! Κ.

ει: ρε:ίοιιε Ριιτι·ι:,ντ τειιιιιετ ο:ἱΒἱπιιπ:,Ϊ·`ιΙἱιἙ. Ιρι

ντ :ιιτἰοπἱι ιετπιιιιιιπ:1ι :μια , :μισά κτρι:ι: ντ ΠιιιιΙρ

ΐο:ιιιιιιιτο: 8: :ετιιιρΠεπτιιιε,περοεπιιιιι :πιο ει: :στα

ρε:Γοιιι Ρ:ιττισ.οιιά ποπ ιετ:τιπ:Πιιιι τοτιῖ :Με 8: :ε

ιιιιριιωτι:ιε :εΓριτιιιιτ,ντ πω:: το:πι::Ιι:ε:,ίω τω.

τίιι;ιι ιρωιεωιιι:,α ίετ:ιιπόΐιιιι εξΓε εΒΓοΙιιτιιιιι.

- Ε:: οπιπιιιιιι τω:: τι:: ρε:Γοπΐι ?Μι εοπίτιιτ,ειιιιι Άι. _ ,

πάετιιιιιτε εοπίτιιιιι ρε: οιιιιιεε Με τα:: :εΐρε&ιιε, :τυρι Π?

Ριιιιιτιοπι: , ν:ιιιι_ο: |ζιπεριπιε; οπιπεΐτι;ρετ Γε το· ω!”"0"·

οιιιτΕ ..ι :ιι:ιοπεπι ΡΜ Βε-Βεπιτἰ ιιιι:ι·ειτι. ω.

οι Με:: ιπ::ε:ιτπεδ:Ριιιιιι ιπτε!ΙεᾶιιεΙἰι Ξ παμπ::

πω. ..ω πιΠ ν: ρ:οεεΪ|ἱοπἱ: ρι·οτειιπτ ιιοοτρια:1Ε

ιι:ιιιιιε ρ:ιπ:ιριο ιιιτειιιρεπτι , ν: ιπιε!ΗΒεπτι Ϊο:ἔ

:πι!ιτε:; δ: πο: εοπΠι:πιιτιι: α πιτιιτϋ. οι ερωτα

ιπτε!ΙιΒιοιιι ; ν: πω: ρ:οεετιι: Μετοιιιιτε "ΜΠΕ

ρ:ἱιιτὶρἰο ιπιειιι8επτι.ντ ιπτειιι€επ:ι το::πειι:ετ,άεέ

ε: ρ:οεεά'ετεΕπιιΙιτι!ι: , 8τοιιοιά παι:ιιτιιιιι, δε

οποιο οιιι:ιειιιωιιι:ειιιριι.ιιο; π:: ρ:οι:ιιιε :οιιιτιο

Πι:: ιπο:ειιτι, οιιἰὁάιτπ:ἱιιὁ ιπιιο!ιιιτ :ειστιοπεπι

νου: ιπτε"ι8ιοιιιτε: ιιιΔιιπειται:ιτιο οιιιε&ιιτπ . ε8

ειιιιιε ::ορπιτιοπε ρε: ιο ρ:οεεάιτι ά τειιιτιοπε:ιι ι

ιπσειπιε α:Ιιεο:ιιιτΘ ειτρ:ι::ιειι:ιε ίπποι ρι°0ι0ι7ριιι1ι.

Οπιπει τιι::ιειι πι: :είρεέ'τιιι Γιιπτ πιο! δ: Μειιι.Γο!ίι

εοπποιήιτιοπε άιι.ιε:ϊι τ :και :ειο.:ΐο ΜΗ: πιιιεἱι εκ

ρ:ιιιιιτ.νπιτπτειιι πετρα:: Επ:πρι·ιπειριο ρ:ο:ιοεειιε

τε3:ειιτιο να:: ιιιειΒιε ειτρι·ἱ::ιἱ: Π:ιιιΠτιιόιτιε:π ω.

τοπτιοπιιιε:ιι σιιπι πικαπ ι:ιτει!ιειιιι!πτε!πιιο Μπα

ΒΡΕ :ιιιιεἱε ειτρ:ιτπιτ ιερ:Μεπτει:ιοπεπι Γιιἰ ει:ετιιξ

ρ πω.

οιει>ντιιτιο Χιενιι.

Π:: Ρε:ίοπει δρι:ιτιιε οπο:: `

.:ιεει·ιο ι:

Δ:: .9ρ::2:ικ .9.ιιι6$ι::ρ Μπα:: ριορ:Μι

ω»... Ρε:βιω ἔ

ι. _

Μιά:: :Δι

ιπ Τιιιιιτιιτε ρε:ΐοιιπ τι: $ριι·ιτιιε , 8: διιιιάπ ρω,ω με_

επ, ίειι ::!ιοιιε :Μπι 8: $ρι:ιτιιι8: Βιιποι:ιιτ πι. Με::

Ρ ΚΪΜΛ τιιιιι.:ιιτιο εΙτ. «μια ποπ πω:: :απο π

ιὶιπτ: Ε: Ρόδ27, ιιιοιι:ι, πο!. τ; .Με Γ:Ιρἱτ.:. τ9.

.9ρΞ:::περ· ΗΜ: .9ρἱ:£τιι: ό· ι>.ι..ω.:..., (ο Μειω

Μ: πι. Ε: πω:: Ι.ι.εοπτιο. ΕιιιιΟ.Νοιι ι|τ,::ι:,[::- τ

Μ:: πι:: πω:: |.ειιι$Ξιιιτισ απ:: Επι:: ό· ΡΕΙ:: :ρβ 8ρϋι::ιἱ

ρπᾶσειιιιιωππτ,[:4ἱρ[Δ ω».Μ»... ιιρρεΒΔΙϋ.2. . Ρω- ι_ιιωπ .οι

ρ:ἰῦ πο:πεπ :τι πωπω ρτορ:ια:π ιι)ροίτιίι:ιι,ρτο

'πω. ωιι6πειιι ω:: ειτρ:::ιιιτ.Ατ πο: ποι::ιέ .Με

πω:: Μάι:: ποπ ει: πω:: ρι·ορ:ἰιἰ ιιγροίτιΠπι,ρ:ο

ρ::Πή; :παπί πι.: Μ: τοπιο ρετΓοπιτ,οπι εθ:_Γιι!ι

Πίτε:ε, ν: τε:ιιιιιιιι :εεἰρ:οι:ι ιιπιοτιε :Με 8: ΡΜ:

@τπτ πό :ιι ἰρίἱιιι ρ:ορ:ἰίι :ιοπιε'. απ. ριιπιιι!ιετ

ρε:Γοπιι Πιιιιπ:ι εθίτιτιιιτιιι· :π ίτιθ.ιιγροίτι ι με τε

ιιιτιωιε :κι πι: το::ειιιτιιιιι,ντ ω:: ρε: τε!ιτιοπεπι

ω :πιο Εἱ!ιιιεἔε: :ειιιιιοπ:Ξ ει! Ριιτ:ει::ι:Γειι πως

ποπ:ιπι 8ρ:::τω[ω πι. ΜΗ:: :εΓρόάετ ι:ο:τει:ιτιο ε:

ριι:ιε Ραπ:: οι Μπι τρώω ρ:οεε:Ιι::π:ῖ ε:ίἱ :Πεο

τιι: δρι:ιτιιε Ριιτ:ιο,δρι:ιτιιε ιιιιιμΠ6 :ειπε ε εόιιετ

ιο πιάτο: Ραπ:: 3ρἰ:ἰ:ιι: Επι &ι,ΐι!ιιιι $ριτιτιιοιππε

&ί. @Με πο::ιΕ πω:: [.ιιι:Η πο είτ ρ:ορ:ἰιῖ τε:τι:ε

ρετιτιπα:Κιιτιο οιιιι.ρω τι: τιε85τιτ τι: Αιι:!ιιΜεττιι. έ"

νιτ.Βεριέ:...:::ιει ω: Ε:: ΜΜΜ: ιιιι::π,6· πω, ό τρωω: Μ

[πω. ι.:οππ. ς.Τ:ε:[::πτ,ιμΞ τ4πιποπ:ιιιιι πω:: π: Μο, 6.._

Ριτε:,7ε:ύ:ϊό· 8ρέ:Εισιι Μάτια. Δ: ΡΜ" 8: Μι”. το:

ρ:ορ:ιτι πομπο:: ρ:ι::ιε:,δε ΐεειΈτια ρε: ιοτιο:ε:Βο δε

.ιπ::τιιι [πάει ε:ιτ ρ:ορ:ἱιι:ιι τω: τε:τιπ. πρωι:

το: :κι ιι:επ. Μ. ::ιπιο:ι ειπε τεπ:ΐιπι νετιιιιπι :τι Ρετ::ι.Οότιι.το:ιιιιζ; πεσει:: ιιιιτπο:ιτιιτ,οιιε Με

::ι..Βο, ν: :ε:ιοπι: τε::ι:ιιτιοποι πιο! :μισό :εΓριειτ :τ πο:ιιεπ .τρΕ:Ιτιιτρπάκι,ντ τω.. ρε:Γοπ:: ειιπιπ&ε:Β

ω. Ι. 13ο αν. 1 ι Μερα

(ΜΙΣΟ

.».;.ειιιι

μΠ:4



...Η

ϋι·;6 Χ Χ Ρ' ΙΙ. ι): Μάιο:: πω:: δ'. ·δ'εέπο π

ί:ιι:οιπ ιιοποιει: δ: ριοπιειιιι. νπιιο Δομή. :πιο

ςιιιιιιοιρ. ιο. πω:: :πιο ώ· πι; , .9ριιιιιιιππέιιο

:τιμά ιμέ.ιιι' :Μέσοι πιο πωπικιΜι|ιον ποιοι πιο

£ιφοιιιη επιιοιι.ι:.3. οι :ποιο 8. ιι:::ιριε::ιιι: ποε

ι:οιποπ. Μ:: επιπι,:ι:,ι/ι μέσα ώ·μωρο: φρι!!ιιιισ , ώ·

οι ιιιιιίωι·ιστοπ παύει:: ιιιιι!!ι2επιιιπι ομοια [πάω πι:

πιο:: ιιωιοΜπιι. πω:: οπο: Μεικτό. π: ι “π ή).

67:48. 3.0ιιπιιιι| ο. 1. ιν: πιο .οι: 6'.Τπι :πιο 36.ιιι:.

πιο! ι.. πο:: ποιπι·π πιω: :πει Ροή: νει ὰ @σιωπέ

πι:: , νει πριιιιιιοπο : οι οι:: Με, ν: ποιοι Αιι5·'ι|.Ι.Ρ ο.

:οι

κ ° ή _ 63.υποπιύ.:.ειοριιει:::,νι:ο οποιοι: οιιπι:ισιιι .ιιιιιά.

απο ι::οιιο ει πιοπιιιοπο ιοβιιιιί. η

4. Π ι ι: ο π. $ριή:ο: ὰ ι:.ιΠιιιιι Γριιιιιιοπο πιο:

Νινωποι,- :Η ποιοι: ρειΓοπιιιο, δ: ιοιιο: 3. ρι::ιοι:α ριι:ριιοιπ.

Ρ#-ἔέ#ι:##· Ριιπιπιιι. ιιιι: ρι·ιΐοπο ριοριιοιο ή:: οι:: ΐριιιιοπο

ι”'Οσ': Ρ:0:1Ε πω:: πω:: ὰ Μπι.: ρεωεω , τοπ:: οι:

| η μοι:: ιριιοιι. Α: ιοΙιο:ιει:ια οοιιοπο οιοριιιιιπ

οι, ριιΠιοἑ ιοιιοιι.Νιιιο πιο:: |ιοποιοικ ιιιΊιιά,νει

οι: :ο:ι Τήπιια:ι εοιππιιιπι:, ιι @πιο ποιοι:: Γοι::ιι-·

το: :πο :οποιο ιρει:ιοι :κι ειιιι·ιι, ιοι::: ιιιοιι Μπιτ.

3. πω:: πιο:: _ πω:: νο εοιπο:οπι: Ριπή ο:

πιο, ο ιιεειριιι:οι· πιο :Μοτο ιριιιιπιιι :ο ιπ`:ι:.Ιπ

Με .:οιειπ ποιιοπ‹: ΐοιπρ:ο: .9ριήιιο , πιο:: ει: ιιοοιι

@πιο :πιο ειι:Γοιιο οιιιοπάο,8ιιιιέπο,επ ριο ριιοιπ

3.ρι:ιιοπιιτ, ποπ πω: π, Θπιιιιιι 7 επ ριοριιιιιπ ο· ι

εοπιι:ε. Αιιιιιπει:οιι:οιεπ:, πιο., ρ?ιιιι:ιι::ιιοι,

οοὰπ: ι.ρειιοπ:ι:, οι! ιιοποιοπιιοπ: πο:: ιιιιι·ι;ιπ :πο

ιιοι:: οι:::ιιιιιιοπι: 3 ρειΓοπα, πιο οι οι:: νοιοπ::

κι:: , :οι ποπ:: @εαπ πιπο:ι:::.

ν ο . Οποιοι:: ιιιιποε ιο πιο πει:ιπε:ι:ιοπε ποιοι:

Ρ·ιπ:€,Ψ. το: $οιή:ο: :ποπιιιπ :και ο ριορήι: ποιπιπι

Ε πο: ιειιιιοι::οιπ ροήοπο.:οιο ι :οιοιο:οιιι πιο:

Ριιιιι·8ι Ποιο, οπο:: δ: Θιιιιιιιι, πο:: ποπ πιο::

ιι: Πιοιπι: , οι ε:ιιιι: ιπ ποιποπι: πιιπεπ: πιει::

ιτοιπιποπο , Μια:: :πήοιζιειἔ ιιΒιιιιιει:οιπ; ιιοοιι

οι: “πιο ι:.ιιι:ιιιι:::ι: δ: ιιιιιιιοπι: , 8:ι:ι:%ιΞ

δ: ποιοι, Γοπιι.ι::ι ίπ ροι:εόϋ ε_οι::ιποπιει:ι '

πιι:οιο. Α: πιο πω:: απο: ὰ πρι:: |ιιιιιιιιυιι·

ιιιάο:, ποπ :οποιοι πο:ιοπιιι: πιιπε: ιι: Πιοιπι:,ιιε

ιπ ποιιιιιιιι:: πιο:: ιι: Βιοιι:ι: ιιιςπιπειιιραιΓοπ:ιιι:

:ο νι ιεειριοει :οποιο ιιοοι·οιπ Γοροοιιιοιοπι Ρ:

:ιι: δ: Επι: οιοσειιοπιι:ιπ ιι: ποιπιιπι:ήεπιπι::: πει

ποιο: :ο από: 6: οι: :ιιιιιο:ιι: , πιιιιιιΙο:ιο ροππω

πι: :ο πιπ:ιιιιπ οποιο πω:: πιο ': :ειπρεπιπόοοι

ειιοπιιιιιπι Ε:: Με :::ιπιπ ι]οιπ :κοπο ιιποιοεὰ ιι

ιπιπ:οιιιπε, ν:ροιθ ιι:ι:ίιπιιι 8: ποιὰ ποιοι: ,ιοιιιιι

δοιπ:ο: πιπάο: ραοιι:ιειι: πιο εποιιιιιιοι:ι: πιο·

οοο: ποπι:ιποπο:ιιε.”Φοο 8: οι·αι:ι:ι: απο:

Ιικο.2ο. ιιοιιπιιο :ιο:π. @που Ιιύ.9. οπο:: δ: απο

Ριιιιιπο:, :ο οποι:ιιει:οοιπ Αροποιι: ιποιπιπ, οοο

διιιή:ο: ὰ ?πιο [·'ι!ιοέ|οε ι:ιοεειι::, ποιοι:: , ό·

6- πω, .4ιιιιιιιι 6°μήιιιω Δι. (Σοπιιί:ι: ιιιιιειι: πω:: :πο

Δ:Μιο2πο Με: πιπιιιιιιοο ιπιι:ι ειπιΠιοποιπ νιιιιιι: πω:: , οι

οπο:: :::ο:ι:Πιοπεπι $.8οιήιιι:,ιι: ποε :οοὸιι πει:: πο::

πιο:: ειπι::ι:οι· ι εοιιιι· , οοο:: οι ιοπ: 8:Ριιι:ει

:ποιο πιο: Με:: επιπιιιιι: , πει: πο:: Ρι·ιιπο οι::

:ιο:οή: ιι:ι:ίιιιιιι; πιποι οι: οι:: οοοιι οι ιπιπ·ιι 8:

ποι:ειο: εοιιιι:, ι:: $ριιιιο: δ. ὰ Ρι::ιε,ιιοι οι: πιο:

:ο:ιο: Πειιιιιι:,8: ρήιπιιοι ρήι:ειριιιιι: οι:: :ιοοήίῖ

·ιιοε ιι:ειεπιι, 8: ποιοι ὰ Μο, ποσο οι νοιποιπ 8:

ιπιια Ρ::ή:. Ε: πω: ποιοι:: πιο:: Έοιιπιιιο: ει:

ιεειριοεο :ποιο εο:ιιι:8: στι: , ι:οι εοιπροπι:οι ω:

ο ροπο 8: ::ιιάο ν:ιιοΓιιοε: ι:: $ριήιο: δ. ει: :τει

μα:: :οποτε Ριιιιι: 8: Επι; :οποιο οι: ιιι!ιειεπ

ποιο. Ποιποι:: πιο: πιο:: ΙΡιιιιο: :ο π:ι:οιιιι πο

πιο:: ιιισιοοιιεπ:ι: επιιιιι::ι!οοε παιιοι ειιιοι·ι: ο

ιοιπρι:: π.: :πιο δ. ε:: οποιοι νιιιιιιήο: ιι::

ρο!Γο ::ί:ιιοπιι: ιεειοιοοιιπιιιιιοο οπιο:ι:Ροιι·ι:8:

Επι; οποιοι:: ειιιοιρι:. Ριομ::: πιιπειει:ο: ιι

ιπιιι:οιιιιιιιι: δ: ιιπι:ιοΒιέ ιιιιΠιι:οιπ οι πο: ποιπεπ

:παιιο :ο πιοε:Πιοπο 5ξροιιοπςΤιιπιι::ι: @πιο

κ

οπο. Π: ο ο π. $ριιιιο:8.ιι Γριι·ι:οιιι:ιιι: οι· ο

&ο: , πο:: οι: ::ιοριιοο:, οι: :οποιοι ι:ρι:ιοοιιο:οο:

3. ρειίοι:::.ι Ρ οποιοι. ὰ πιιιιιιιιωι :πάω ποιοι:

:οποιοι , πο:: :τι ιπ οι ιιοοιοο: ιιιδ:ιοποιπ ι ποιοι:

ιιιιιυιρἱαὁ, ποε οι ιι: νι νι:ιο: :οποιοι ιπάιοι:ι: πο.

@ΜΗΝ οι: ο ιιιιοοιε1 πο:ιοπιιιι: Δ. ριιιΓοπο ριοι::ιίι:

ιο:ροιιιι: οπο:: ιπιπ:::οιιιιιιιιι:ει:: , 8: Γιιι:&ιιιι:ιο:, ,

πο:: :οι ι:ειιι:&ιοπε: οπ:πιπο: ι:::ιοπι: οιοοο εοιπ

ιποικ·ει Αρριοριιιιιοι ::ιι:οπ :οι νἴο δεήριο:σε)Ρο- μ.ΐι"#:ιΡ:

ποιο, δ: (Σοκ. ιοιι 3.ρει·ιοπιι:. ()_οο ιδιο Γεπιι:ει ό'

ιιεειρι:οι· ιπισυιρι:::ι :ο νι νι:ιο: πιο: ιπιιιᾶιοπι:.Κιιιιοπει:: πω:: πιο. Μ. ι . ιι: πωιι.ι. ι ι. πρ: πο· ιωειωμ

πιο: .ι.ιιιο.ιιιιι :ή μιὰ:: Ριπή: πιο: ιπιππιιιιισ : ό· αρχικοπο

οι:βιο:: π: ιιιιρι!πιιιη οπο: Ρατι 6· Ειιιιιρικιβ σπάει:: Μπο

@β πιο ισπιιοιικ. Νου: οιιρρωπιε οπο») :μισά ει:

°ωπιυπιιιιιιιι, :μια ό· Ρατι: 8ριιιιιιι, ό· Νέα: 8ριήιοι, @ι

Επι: 8ιιιιι?ιιι, Θ ιιιιιιωιπο. Γ: :που α:: οποιοι, :και

:ψέμα ωιιιιιιιιι, ποιοι:: αποκιιιιιιι [Βιιιιιαιιιι,οκιιιιτ

ιιιιιιιιυι ιιιιι!ιιιιιω ι πω:: 8. Ει.ποεο: ιερι::ι: Μ. ι ς.

ο. ιο. :πορτα ποιοι Μ:: οποιο ιιοεο:,πορειιιιιι σου

:Ετήσιο :με ιοιι:ι:οοοι:επ ε:ιιιιπ Ριπή δ: πιο.

:πιω ι·ιιιιοπειπ οπο: :Ρριορή::ιοοι: οΠιΒπει: 4 · 8. ϊ

8.ΤΙιο.ι.ρ.ο.36.ιιιι.ιιεο: πω:: ιι: απο: εοιρο:οι:, 142” ω”

ὰ οοιοο: οποιο ιιήοιοι::οο:οπ ποε ποπιι::: @ήπιο . “ε π”

ιιοπιιιε.ι: ιοπίπιι:ιιο:ο ιοποι:ιπ οοο: -ιιιιοιι:ο: ιι::

ρω:: δ: ιιι.ιι:ιι:ιοπο : ( ορρ:ΙΙ:ιπο: οπο:: ιριή:ο:ο

ποιοι:: :οι ποιοι:: : πιο πο:: απο:: Γοπί::ιι:ι:ιι ει:

πιο:: οιιοοιιπ: ιι:ιροπιι πει:ιι:2: ; π:: ι. ροιιοποι

ει: απο:: ριοο:ιιι:ο:ι: οιοι::ιοο: ιεπ,ιπ:οεΙ!ειιιο: .

ιποοε:ε νοιοπ:::οιπ οπ:ιιι::ι:ιπ οπιιι:οιπ:ποε οπο.

ι:ὸ ιιιι:οιι: ιποπιι: «τι. Πιειιοι πω:: [ιιιιΒιιι, :μια

ιὰπᾶιιὰ: :ο νοιοι::::ειι: ιριά::;8: |ιιιι$ιιιπ ποιοι,

ποιοι1οιιι οι! θεοι:: οιιιιιιιι:οι: οιιιιπιο:ο: ποιοι::

ιο: οι! Πωσ: πι:: ιιο:οιεο: : ιοποεπιι:π:ει ιΒι:οι 3.

ποιοι:: οι:: ιιιοοιειο ι:ι·οεειιοπ:, .ΜΜΜπο:: :ιο

ιοιπ::ο:. νΙ:ιιι:ὸ,ν: ι·Χ πω.ιιιι.ι. ο .ι.πω:ι.πω

οι: πιο: άἱῇσ.65.βᾶ ο δ: πιπιπιιιι:ιι: :3ιιηπι|ι.ποιοι!.5.

οι :μπακ , ι:οο:ιι: ιο 8ει·ιρ:οιιι .:ριιιιιιι εοπιοποιιοι

εοιπ Ζωι:ιιιιι 0ή,ιιο: Βουιιοι, νει Ρ.ιι.ιιι,ιιο: πιο, οι:: ι .

οπιιιι·, ιιιπ:ι πιιιιιιιοΙιιο πιο :ειιιὰ ιιιπ:οιο Ρειιοπὰ:

πιο:: ποε πο:: ιιιιοιιοι, ν: ιιιιοοιιι ιιι:ειιο:. Νοι:οι:

οπο:: ιπ Πιοιιιι: νποιο εΙΤε ιιΙ:ειιο: , πιο πο: πιο:

ε:ίιιοπιοι,:ιιει:οιοοιιπ Ριπο: ιιιοΡιιοι:,ά που

το: υ:ήοπιοε , :μια Ι·"ιΙιο:ιι Ρο:: , $οιή:ιι: οι:

νιιοοοε οιοιιιοειιοι. (πιο: οι: αοπ:::ιι:ιιπ :πιω

πο: ποπι: εοπιοι:ιε παπι: , οποιοι ιο 8ειιι::οιὰ

:ποιοι εοπιοπει:οι οπο: οι: π: πιο ιιι'ιο,ιοι::ι :που

ιιιιΙΕιικιο:ι:: οπο: ιιιιιι.4..:ρπιιιι: κι! Οπι:.Νιιιπ :οπο “οι 4

ι:ο ποπ Γοιπιιο:ν: ιιιιοοιιι Γοι ο οι ποπ ιιΙιιιήο::

Ε: πο:: οπο: οι: ποιοι:: ε ιιο::.Ριιο. :πιο :απο 9_

οι:: ριοπιιι::δοπειιοι:π: ιιΠοι·:. ”Γοιιιιι ριιοι·επ:μα οι: ω.

:οι ιιι.ιιο Ρο Μοτο:: οοοιιι οι ::πιιιιο ρειιιει::.

Β:ειιιπ: μια: ὰοᾶοιι::ι: $ειιρ:ιιι:ε , νει Ρ::ιοιπ, ΔΜΜ,”.,

:ο:Οοπήι. πι! πιο:: ιιρριοριι:ιο αΙιοοοιιιιο-[ωρι. πι

ιι:οπ Πιοιι:ι:Ροι·ιοπι:·, απο: ο :πιο ι:οιποπ :οοο :πιο ό·

πο: :ει:ι:ιοποιο ποπ ιπ:Ροι:οιι @οοο π:: οι:ει:ιιο: '3°'ω·

πιο:: ποιοι: απ:: ιιοιπιπΕε:Ιιπο, :οι ?οποιοι πο:

(ἱοπειι. ιιοιποιιιιι: Ρήιπο ιιποοπΕι·ο :ο πεπιιιειιπι

:πιο ιοΙιι:ιοι:ειπ Βιοιπαιπ. Ειεο ειπε:: ιι πο: οι:

πιο:: ιο:ροπ:οο: Π: πιο απο: , ποπ :οπιιιοι:ε: πο::

Ποτ', ιιπροι:ι οοιι:ιι: ιοεοπιιὸ απο: ο οοο :0ωιο:ι:

οι:: , οι! πιέπιπε:ποιι: οποιο ιοΙ::ιοπε:, :μια :πιο

ποιπιπιι πι:: οι ιπιειιοιπ, ροπή: οποιο δ: ει:: πο.

ιπει:ιπι ιππιιοιιοικ ιιοι:οπι:ι:ιι: ριπή: τι:: ιιιοοιιιι:

ποπιπ:ιιιιι$οιιι ιιο:ειο :οιί:οή::: σωρο. ποπ νι

οπο: ιπι:Ηιει ι:οΙΤο, οι: ω:: οι·ιοιοιπ πω. ο

ι Λο :οπιιι.εριιιιο:$.νι τι:: εο:ιειιι:ιοο:ι: ιεπ:ιοι: ω.

ΡΜ::Φ δ: ΈιΙιοιπ οι: ιιι:ιοπε τροποι:: :ιοί Μο: Λιούι

ρ:: εοπιιιι:επιιιιο: :ει:ο::ι: επι:: Βιιιιιιο ι οι :οπο

ιριιι:οι $οιιι:ιι: : ίιεο:ι δι:ιιι:ο: ιριιιιιοιιι ή: διή

- ` ::::τιο

δ

ήτοι.



Δ ' ` ζ Μπι ΗΜ: £ια!;;τ,2άτηι φωτια: 8ρ£ιἰτιιι|ιπἄἰι]).° @ται

Βιῇιτιτ. ΜεΗ ι. ιΣιιι-ι>ερω ειωιω ε. 82820 Η. ° ιιι

:ε ιιΓε_ιιι δι.ιιι·ιτιι5 δ. Βἰοιι›·ιῖιι: απ. ιιι ιἰἱιιἱιιϋ ιιεύι. ΐτι·.

Ειιιιι Ρειιοπι ερικΠετ ιιιιιττιιι όιιιιιιιτετιι.Α!ή ι!ιιιιι

τ.ιιιιίιιιι είἴι·ι·ιιιιτ, 8.ιιιιιιιιιιι δ. ε Ρετι·ε Ρι·οετάετε,

ιιιιΠἑ ά: Μπι ιιιριιτἰοιιτ ΕΜΗ , τιιεὶιἱ: ιιτΒειιτ ὁ Ρ ε·

 
 

ειιΩΤ10. Η.

ει» 81ιιίΐιτω[απότα: ά· Ρι!ιιήπηιτοια

έ82°έΡ ἐ . ρστιΠιιιιιιιιι ετειι.εάιιττΕι·ι τοιιίτετ.τιτ β$7. Μπακ.

Πι Νιεαιιο αιιτιροίιιιιιιι Μ: διιιιιιΒοιιιιιι θάει ετι

οιιιιιἱΒιιε ει·ιεότιιιιιιιιι, ιιιιιοάιιι 1.οοιιο. ΟοιιΠειι->

ιιιιιιΡ.ιιιΔιτι ρει·τίτιΠε,Ε; Και: ριο:τιίεπιτυι,ιτςιιιιιι

Ϊιιἰτ ερρτοΒετιιὰι;δ£ διοτι! Βειιτυάι, ντι δ: ιιι εγω

ι!ο Εριιείιτιε, ιιι: ιιιιιτ .Μάτια εΙιειιι Βιιι·:ιιι εσωρο

τιειτ , ίττιικι·ε , αιιτ @τοι-ατε , τιιιειιι ςιιε: ιιι ιιι&ο

”ιιιΒοΗο οοιιτιιιττι:τιιι:ετ ιιι το διιιιι!ιοιι:ι ποπ το".

ιιωιιιωι,ιιιιι ρι·οττΠΐο διιἰιἰτιιτ ιΣιιιότιε 136106:: :το

2ο ε!Τει·τιτ,δριιιιιιιιι$ιρι·στώτττ ι ΡιΙἰο,ει: ιππι

ι:ιι!επι ΡιΙἱιηιιτ εάάι.ικ ΓγιιιτιοΙο τα ιτοιιιτε τιτ·ειττιιιιι

!ιοι·ιιιιι οιιιιςι!. (Σοιιιιι·.ιιι τοό.Εριιε!ιτιο Ιοθιῖ τιιίτ

97ιιι!ιοιιιιιι ΝιιΠοιιι ιιι ειιο"ιιτ8ει.ιετιιι· ιιτοι:τΠιο

δρίτιτιισ 8.ἑ ΡιΙΙοι &ΙιτιετΤΙιτοιίτι·Ι ιιιιιριιΒιιειιτίε

ιιοδτιιιιειιι @ΜΒ ότ Ρι·οττΠιτιιιΕ δριι·ιτιιε ὁ πιο; °

ερριο!ι.ιιιτιιιιιι δ: ιιοιι τοιιτιετιιετιιτΠιιιε ΡετιιΒιι:.

@ιει·τιιιιι ίἱιιιιιτιιι· οι: ιε:ιοτιι!ι. Πι 8Ριιιιιιτ8. τιοτι

ιι- ΤΙζτε (ιι0ι·ι.ιιιτ ‹ὶο $ριιιττι 8.ρι·ιιιτιβειτε ιι&ι·ται.

!-”.#ώ· . ΥΡι·ιιιιε τιιι·ιιιιι, ιιιιι ΠΠ ιιιΠιιιέτειιι ι Μετα

?πιο Ιιγροίτ:ι.Βιιι ιιεεεΙιειιτ. - Ηειιτ ιιι·ειτοι βιώσι

|ιειιοε,ςιιι νιιΔιιι τειι ιζιιιι ιιι Βιιιιιιιἔ ρει·ίοιιιιιι Ρο

ιιτΒειιτ , άοευετιιιιτ Ιώδιο» Ειτιιικ.Ερω.8. αεί απ·

Μ. ντ τέστ πιω». ιιι αριθ. Μ ΟΛΙ”. σερ. ε. σούι:

:πιο ΙΜ:: 8ρδι·ιιιιιιιβω[ιιη Μ ατά»εφτά: νι·υιτιιι Ρο

τοπιΕ. αμα! πω". «ΙΜ. ε. ε: Μπέκ. Η ιτοιιι:ειιιιιω

ιιιιιιιια.ιι ρειΓοιιει Ριιττιε 8: ΡΜ . ιιεΒεΒειιτ δριτι

τιιιιι 8. βεβεα· !ιγΡοιτείιιιι ε Ρειτο 8: ?Πιο τιι(τιτι

ιι. ᾶεπι. δικια» ιιτοιιιω,τιιιι-ιΙΙιιιιι άιιιιιιιτειτ ἴρό·

ι-Η"Φ· ΙιεΕιειιτ,ιιιιιειιι€ιιιο επετιιι·ειιι ίεειώειιτ. Ηιιιιιι οι·

Με. ειιτιιοι ρι·ιιιωι· Αιιιιιιι,τιιιι που ίοΗιιιι ι $ριτι

τητα ττιειιι ε. ΡιΠο ὸιιιἰιιιτεττιιι ειιτττι:Βειιτ,θιιπ0

‹Ιιοἰτιιτ Μεοεάοιιιιιι 0ιιιι!!ειτέιιΒρ.Ειιβιιιι τοιιτείιΞι

όιιιιιιιτειο Ριπή 8: ΡιΉο,ι!!ειιι τειιτιιιιι 8ι:Ηι·ιτιιι Βιο

άο ιιιιεεΒετ:ειιιΐήιιι· ΐτέτετοιει Ριιειιιιιετιιοπιετιιι,

Ιιο‹: είτ 8ριιιτιιι ιιιιριιΒιιετοιεε Επι: ά ·ᾶ:ἰ.Ειτρι·ιιίΤε.

τε!Βιιιοιιιε 8ι:τιρτιιω , ιιατάειιτε ειιιΕιοι·ιιιιτο Ρε

τιιιιτι δ: (ζοτιειΙ.ει:ετιι·ιιιιθ εεε τιεττίττ ιιιιριιιιιιειιτ.

Ηι:.% Τ ι: ιι. τ· ι Α επι τοι·ιιιιι , τιιιι ι:οιιΕιτιιτιι·ε $ριιιτιιιιι

Φ - σειιὲ ετ Ρι!ιιιιιιδι Ριιττειιι, Πειιιιι ΜΙΒ, ιιεεεΒειιτ

Δ τ:ιαιειι ε Ρι!ιο ρι·οεοάττς,ΐτό ὅ ίδιο Ρετιτι τω:: ει»

τιιιιιο πισω ει! ικα νίιιιιε τειιιροτε !εδοι·ειιτ θη

ιτι α Αι·πιτιιϊ;ιάριιιιιήιιε εἱισΙετιἀιιιιι ρΙιιι·ε τοε&ε

θυυάΙΜπ οοιιει!ιετιιιτι:ιςιιιιι ν!τιιιιο ΙοεοιιιΠιι ειιεεω;ιν.

"°'"|ή”· ειι.ι437.το:ιδ:ιιιιι τα Ποτειιτ.νΒι ΡοίΕ·τιιιιιιιι8,εο.

σιιιετιιιζιιε άιΓρ.ιιιτετ Ρειι·τεε ιτετεε,τειιιιιιιιιΘω

...ΠΜ εἰ τοιιιιι:ιιτι·ιιιιτ απ:: Ε.ειιιιιε κ: ρι·οο0Πιοιιτ8ριτι

ιι,;..,....._ Με 8.ντ ςοιιΠετ οι: ἱρί`ο ύστατο ·Ειι80ιιιι,δε τι οιο

τω” φιΜπι ει! ΟοιιειΙιιιιιιιιεΒιιιτ ΒοΠειιοιι απ»

:ιτειι:ι ΟοιιΠειιτἱιιορ.‹Ιο νιιιοιιε Ειτι:ιοΠα επειταώ

Ι.ειἱιιἔὶ. .9ει! ι.ι ρειι·ιειιι ι·ειιτι·ίι ιται·ιιιιι ιικ·ιιιιιισιιι

οι·ιοιταιίιιιιτ τε!ΙειιΒ,88 Μ: απο:ώ ροτιίΒιιι:ι αιιιίε

ι:οι·ιιιιι ι [ετιιιε Εαιιιιιι ιΕ·ρει·ετιοιιίε δ: ίι:!ιιΠιιε

2ι:.ΝοειΒιττιτ τιτἰοιἱΒιιε ιιε:ισίιδιι8 0ιιιιιΠέ.ιιετι: Η:

τιιιιειιι,ντ ιιιιΕει!ιοι·ιιιιι,Βιτι.ιιτει τοιιιιιτειιιιει:ι ίιιΙ1

«φαω τ τω: εμε πιω:: εοιιτι·οιιει·βα @πιτ των

απ. ε. · ·

ει: ιιισιίτι:ι εάιιοΒιι: ιιιοοει.ιει·ετ Ρτἰιιειρἰιε : :μισά

ωωιιι τίτ ι εΠο ιιι ηιιο:ΠΠιστ ρτιιιτιριιιιιι Επι· Γι

ίιιιιιρτιιιιιεΠιττ ιιι Μ'Βτιετιι ειἰ ιιιοάιιθ:ιοικιιι δρι

Λεω $.(ῖοιιΗτ. ι.ιιτ| νττιιιιι€ ω διιἰιἱτιιτι: 5. τοπ..

ειιτι·ιτ,ντ ρτιιιι:ιριιιιιι ειι:ιεσμιειι.ιιιι 25: ΓιιΠιι:ιειιτι π!

ντιπ.1όιΕφι2τιιιΠ 8: ιιιίιιΗΜι:ιιι. δι ι.ιιιοδό: ει·Βο

ιιιρει·Βιιεικιιιιιιιτιιι· επιιιο Παω! ι:ειιιτιιι·ι·ει·τ. ει α.

τιμ ε!τοι·ιιττιιιιι ι:Η ιιιιρετίσέτιιιιι. ε. ?ετσι οιιιτιιε

ιιεικτ ε Π: ιιιάερττιάειιιτι ε.Βιιωι (ιιιιιι!.ιι. εσεἰρἱΕ

εἱι εΙιιι ρει·Γοιιι:,τιιιιιι ιο ίιτ οι! πιο ρι·ιαιιιε)ει·Βο

ετιειιι ιιιιιι ἴρἰτειιὸἱετ ει! ιιι·οιξιοσιιιιιιιιι$ριι·ιτύ

ι·ειιιιιιοττττοιιΓοττιιι Ειιι;,ωω είΤοτ, ιιιιιε. οι: Γε ιιό

ιιιι6τι·οτ τοτειιι πω ίριι·ιιιι6ι. Βιιςνιι σε Η 8ιιΜτιιε

8.ριοοικΙοιετ .τιοτι Γο!ϋιιι ε.Ρ_ιιτι·ε,ίτιι ττἱειιι ει=ιιι6›,

Μιιιι.ιι·ετιιι· ιιιοτιιιε!ιτεσ ιιιιιιιιει·ιιιιι ρειΓ0Ι18Πιιιιδ

Νειιι ΗΜ: τΠετ μοι!ιι&Ειιιιι $ριτιτιιι Ειιιότι

τω» τιιιτισιι τρωω ?ίιιιιάιιι ιιιιΙΙιτιτ ρει·Γοιιστ ετ

Ριοιιιι&ιιιιιω·-.- ι. ι _ ~

0ιιιιοικιιιιιιιιι ι0,5 ιιιτιιιιιιιι 8.ιιοι.ι τ.ιιιτιιιιι δ

ιιι 0°ιιιιΜ5 0ιιικιιηι , τιιιιι μι: ε.άόιτιοιιςιιι ρει·τιτ:ιι

Ια,ΡιΙΙιήιιςίεάιιιι 87ιιιτιοΙο Νιεαιιο.@ιπ εάιιιτιο

ειιτιτιιιιιΠιιιει:Η,ιιτ ώίτειιικ (ἶὁειΙἰο ιρια.νιιι.

επ 653.ι`ιιΒ Μιι·τιιιο Ρερε έ ιιι τιιιο ττοιτετιιτ87ιιι

Βο!ιιιιι ειιιιί εἀὸἱτἱοιιο : οπωιιι ἱιι 8βιιιιιιιι [Μ

· Ωιιετιιοι·.ερρετειιτιιιιιι ῆιιιὁειιιτιιτἱε ιιιτιτιιι Νέα

ε·ι·ι·Πι. Μια 8ειἱρτιιι·ε,ίὶο Έρι·ιιιετιιικΝιιιιτιιιιω εε

Ριοἴεθ ειισιιιιι· .εριιιτιιε 8.ἔι Ε πιο βιοι:τότι·ο,ςιιιιι τε

· ιιι;:ιι ειιτι:ἔ: όιρετιιι· ρι·οαόει·ε ε Ρετιθ ι [οιιι. η.

Οι ιι ΜΜΕ: ΡαιιτΙἱτιιι , φαω τετ ιιιιιιιυπ ·υιιιιιΩ Ραπ:

] .ῖρἰτἱΙ14Μϋ:τἱΙαιὐ , φαι 2 Ρ.ιτιρμειώι. εσάς. τότε

“ 13Ειιπιβι ιιιιιι! ειιότιι6ιιιιι ότι άν.: ιιιιιοιίιιΕιίτιιιτιιιιι
Φ σ.ιιιιιιιιτετσάιαιτ , επι τιμή ιιι θα” ιτιοςιιιιε ειτ

”_ ΡιΕπιιιιι ερτ.8ετιιιιόιιιιι ςκΕιιττιΒιιιιξιι6ι·ιιιιι εΠςιιιι

Ρ'ιιυιά.ι..α εκριτίἴὸ ιι€8ΜΙΙ:, 8ρἰιἰτιιιιιἔ·ΉἱΙἱ0 Ρϊο©θβ98ει Πε

?πιώ ιιιιιῖ: 1. ι.Εεω τ.ιι.0έτιωιιι ρατειιι,ιπειιιιτ. Μι” τῇ;

Μ·ε ?ἐἔἱε39..ι°4#ι#ιι @ωιιΜ- ει. ι·Με

ερ.ιιιιωι Ρ.«Μι ιιιιιιιιιιιιιιιι. εκ ΕΞΙισειιιιιιι ι:ριιξςιιιιι ει

που ειιιπιέι:,βά 8ριιέιιιιιι ΡΞΙῇ ιιοΜπευιιιι. Νεπιειι;.σηιιι

2.4.ικά ι€ρι[ς..9Ε ειιΜιμΜ και: Διότι Με, ε.ιιτςΡιέ απ.

· | ν [Μωαβ ειιι,ιιτττιιιιτ ςειιβΙζητε. ΕὶΙῇ ψάδςιιιιί

ω..

ΪΜιἶ. Μ”. Η

.δι .Ι·

ιιι ίζοιιτΠ. [.εττι.ιιι. και Ιιιιιο‹:. ΠΙ- ω. ιετι·.σ.

ι. ΕπιιιΖω: .ιμιιιιιι [ιιιιΕΙιιι , Οὐ ·υΜηιΖ0 τσιπ: .Με

ει: Μάι @βιο *.ΡεϊδΙ' 89ποΜΜ _ Μπι υιιι[σειισ. (9

φαει [ειιέικιριστιάυιι. ε. ιιι [.0Βόιιιι. [Μι (δια

Βιιιιο Χ. επι. ι274.τερ. 1. ια [ιιΜΜΞ ΠΜ!. Ρατσ<>

Με: Ψαθά .9ριι·ιιιι: βιιιΕΜι ιιτι·παΙιω· α Ρετ:: έα· ω.,

πριιιιιηιωπι οι· “Μπι ριιπάριι: , βίωσηιωιι ει: ω”

ριιιιτιρΙο) που ἄαε&Ι4ιῇ›ὶ:ατἰοκἱύιιω [Μ :Μιά |βιωιιιι

μπώ. νΒιετιιιιιι όιιιιιιιειιιιιτ τοιιιι.ιιιιιιιι Μιά

τιιττε. 3. ιιι Ποιοιιτ. ιιι άτυπο ε. ΜΜΜ : ἰιι τισ

τιοτι ΐοιιιιιιι Ικα: νοτια” ΠεΜΗτιιι, Μ! ετἱειιι ο·

ειετ:ιτιιι· ,ι τιιιὸά ο:ιότιιι πιω: δ: ι:Ιοάτιιιε ΐτιει·ιτ το

ι·ιιιιι θι·ατοι·ιιιιι Ρεττιιιιι , φιινε!ε1ικοι·ιιιιτ , εμε

ιιτιιιιι δΡετι·τ ρτι τ: ι!ἱιιιιι Ριοι:αιειει να! οιιιιιιιιὸ

εΒίὶἱιιιιτιιιιιτ Φωτο, δ ΡιΙἰο Ρ_ι°0ι:€£Ι€τ© , ιιοιι ιιὸά

Ριιτετιιιτ, ιΠιιιει δ Γο!σΡετιό ρι·οι:τάτιο, ΕΞ πιο

γιάτττιιτιιι· εΙΤειέει·ε , ιΠιιιιι π ?πιο δ: ?Πιο ν:

οι ιιιιοΒιιε ιιιιιιτιριιι , 8; άιιιιιιιιι ι`ριιειιοιιιιιιιι

ιιι·ι.ιττόοτε.

"ιδ πω” οιιιιιιιι ιι.ιΙιετιι1ξετττ,ρτςι:.τ.τ1Τα_τειιΐεπι,Βιι

ρι·ιιιο_ιριιιιιι8μιιιτιιέ. ΔτΙιεςι_είΕπ «κάφε-Πες (μι-ιι

ό·χξει. (βατ Γοιιιιι Ρ.ιτιριιιιαι[ο £2.!)ΓΖωα_;| ΒειιΠιιι

. .ιιισ«άι2ιθΜ ΦιιιιιΝ:.0ΐΒιι·ι=ΜιτιΡ@ιιι οι»
Η _· _ '. τι Ιιειιειε ςειιιιτιιιιιιιιιι ιεςιοιιειι.ι σπιτι βαττ: ΕΙι.ιβιιιετ

ειιτριιι τοιιιιιιιιιιειιι πιδτιοιιαφ Φἰταιιι:Η ώ 90

βριιιτιιτ ριεςο:Ιοιοτ..Μικιιιιιιε τρῇΐ. .τι Μετιιι.εικιν ' `

πι:: ,' ΡετιςιΙ.ετιιιοι αφτι τοιιι:τάειο'Ε τ ρΙΙΒ διιιιιτιι Τιιιι&ο: Μ9ιιιιςπιτ:ἰατΐσ4ϋἱ#.4πἱΛ α: με ιστό
° ' τ · . Ε ε σ τι”,

Πο ρι·οτιτάτιο, Ττι·τιιιιιι οι: 00ΒςΠ”$ο .Φωτιά επι Η” “ἡ

τοικι|ξι.

Σέτ

7ο

_ _ Χ _ _ Ι·'α:ιά.· ,

τιιιιιι?ιιιι ιιι·οοοιιτιστ ι Ρετιι:,ίω ττιειιι ε ΈιΙιο, που ω”, Κ

κι .

Μπι ιι

Ώ.

Ρετιι6_Μ :Μπι εΒΗιο ρισοτάθι·ε.Ηετ ι1ιεθί5ιτει:ίτ ·ωι4°ω·

ιιιιι κάψω

βισειιτι

ι!τιιιπροικιιιιω ι ·:Παήαισιτω , τι: Με:: ών· ΠΙΜριϋστ-. .

άυπευι: Ϊιιιτι ρω· τιτρι:ίΪ.ιτιι άαΒιιιτ. ττεάιτειιι :`ι#··

ω.

Ρτ6Β. ε. οι: ίσιο. ιδ. .ιιΒιιοιιιιιειι5 (=ιιι·ιΒιιε @ο Με Με Π

8θ!ΨΗ!"Ϊι



ή

378 ν Β4]2ιιιι, ΧΧ Ρ'Η, Βι Ριήιιιιιι δ'ιιιιιιιιι δ'. .πω Π.

μαι ιιιιιιιιιιιιιιιι ωιιι ιιιιιι:ιοιιι ιιι:ιο:ιοιιι, 0ιιιιιιιι ι πω. 3 ει: Ριι:ιιιιιιε.Ι.ιιτιιιι οιιιιιοι,ιιόιιο:Πιι:ιιι- Ν.

ιιιιιιιι,ιιιιιιιιιηιιι Μίνι Ριιιι,ιιιι.ι ῇιιιι.Ριιριιιιιἱ ω:

4 _ ουδέ” @Η ιιι »κι ιιιιιιιιιτ , όιιιιιιιιιιιιιιιιιι Μι. ιιι

ρι"Π"' ό' οικω ιοου:ιι ογιιιιιιι Δια. Μ.. ι:.ιιι Ισιιι.ιιρ. 1η

.Νεο""Β Γ `ιιι ' ει· Μ", στι/Μι οι ι°·ιιι ι|ι το
',,ω,,,,· η" ,ιιιιι ι: , απο ι ι: ιι ι·ιιι ι: σο. ζμ:

ιιιιιιιιιιι ριι πω: ιιιιιιιιιιι "κι ιι.ιιιιι: οιιιιι:ιιιι , ιιιιιι ω,

ιιιιιι ιιοιιιιο :ιοοιριο:. Ε: ροΙΙ μια:: ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι .8ριιιιιιι °, ιἄιιι ιιιιριιιι πιει ιιιιιιιιιι·. Μακ

ιιιιιι μιν Ριιιιιιιι πιιιιιι!ιιιι ρισιιιΙ.ι: , ν: μαρια .ιιιιι

- ασκ ιιιιιιιιιιιι , :μι ιιιιιιιιιι ι.ιιιι, ιιιιιιιιι, ιιιιιι, ιιιιι ιρ

.Μι [ιιιι:. πω” ιιοοο: Ι.ό.ιιι Τιιιιι:.° Ισιοιτι οι! ιιιιι:ι

Οι:ι:οοι Ρι:ιοι, εριιιιιιιιι .Μπι Ει!ιιιιιι,ικ ιι πιει μιά

ιιιιι , ν: (3ιιιοι: οοιιιιιι:ιιιι:ιιιιιι 8: ιιιιιΓοι·ιΒιιι:ιιιιιε

ε, Μ Ο ιιι Πιο :ιιι:ιο:ο ιιοιιιιιιιιι: Ειι(ιιιιιιιιι 17. ιιι θιιιισ.ιιιιι

ω, σ 'α' ιιιι.ιιιοπι Με:: ιο ιιιιιιο Ιοοιιιιι Μιρκα Ι.2.ιιι Σμι

“ ιιι ε..ιιιιι.ιιι.ιι ιιι υιιιιιμιι ΕΜ” σιιιρι. οι Μ: ιο00

ιοιΙιει: διιιιιιι1τιτι δ. Δ Ριιτιο Ρετ ιιιιιιιιι :ιοΒιιιι:ιτιι

Π· Εκ ιο:ι.ιοοο ιιιι8."ι8, 9.ιιι ιιιιιι.ιιιιι,ο:ιαπι ιιι::ι:ι

οο:ιιιιι οιιιοδ:ιοιιοπι οιιιι: , :οι Ροιιίιε Βιι:ιΠιι5ιιι

ιιοιι: ιι »κι ιιιιι,ιιιιι, ειιιιιιι ιι: "ιι, νει ιι »ιι ριιιιιιιι,ις

ιών” 6ο Ρ:ι:ι·ο ιι:ιιοι:ιτ..9ι ιι,ςιι, ιιιιιιιι: , ιι· έ: Ριιιι ό· Μπι

ριιιιιιιιι .9ιιιιιιιιι ε. οι" πιω ιιιιιι: :ιε Ριιιι·ι ριοοοιιι:ι

ιιιιριιι.ιι,ιιι/ι ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι πι! ιιιιιι [ιιΙιι ι·ιι'ιιιι,ό· μα!

ιρβιιι ιβ,ιιι φαι ό· ιρ|ι η» :ιιιιιιιΒιιιιι|ι,ςιιιιιιι:,πιοα 6ο

όιιιιιι ιιοιι ιιι ιιιοι,ιοιι οιιιι,ιιιιι ιιιιιι:ιιιο. 8ιι_ςιιιιι

ιιιιιι!ιςιιιιι Μι ιιιιι ιιιιέιιιιιιι ιιιιιΐιιιιιΐιιιιιι: η” [ιιιΐ, ιι

Ρ.ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι8ιι πιει ιιιιιιιι,ιιιιιιιιι ιι? ό· άι ιρ[ο μπι

ιιιιι .9ριιιιιιι βιιΕιιιι,νιι ή: ιιι.ιιι ΗΜ ριιιι79ιιιι, ύ· που

ιιιιιιιι ιίι :κι ποπ ιιισιτιιιιιιλ φαι “Μινι ιιώιι πιω τι: ιι:

Βια: ,ιι πω Μια υιιιμιι,ν: ιιιιιιιι ιιι κι ριοιιιιιι: .9ριιιιιιι

ιιιιιδιιι::ιπ ριι Μι 8ριιιιιιι [ιιιέιιιι,υι ιιιιιιιι άι ιιιιιιιιι.

ιιιιιι,ῇιιιι ιιι·ικιιιιι άι Ριιιι,ιιι Μι ω" Μπι.

2 . . .Μ' ναι:: ω: ιοιιιιι:ιι: τ.ιιιο:(ζιι:ι δριιι:ιιε 5.ιιιιιιυιι

λιπισ2ι·ίηιω

· Μ, οιιιτιιιιιε οι: Αροιιοιιε,ποιριτΞι Ριιιο:οιΒο ρι·οοο

ιιι: ι ΐιιιο. Νοιιιιι:. ιι. ιι Πιιιιιιιι "κι μοι ίοιιιι ω

ι:ιιιιιιιιοοιροιι ιιι› ιιιιι,ω6 Ρετ ιιι·ιΒιιιοιιιι Που: ὁ οι»

:ιιι:ιο ιιο:ιιιι: νικ ροτιοιιι ι)ιιιιιιιι ρω ιιιιιιιιιιι ιι!

:οι·ι,ιιιβ μι· οι·ιιέιιιέ, σπιτι :ιό ιι:ιιιιιιι ιιιοιιιι: :Μάι

'α δι ιιωΡιειιι Πι Βιιιιιιιι, ειιιδιιι Ρο: οιιΒιιι€ οᾶιιι1πι

ιιιι:ιε,8ιτ ριιΒιιι ποοιιιιοιι:ιι. Κιι:ιοιδιοιι: ιιιιι.:ο Βιιιι

ού οι: Έοοοιιικιιι 6: ριοειιιθ:ιιιιι ω” ιοι,ι·ιιισ :ιε:ιιι·:

ιτι ιιοειρο:ι ει Ώω,οιι Ριοιιιιοι ιικιιιιιι ιροοι οι·Β9

Ποιι:-ιιΕι ιιι:1)ιιιε, ω μι· ρ·ι·ο:ιιιᾶιοιιο οιιι:ι, ιιιιοιι

φοιτ:: :μι ιιιιΡιι ὰ ροο,ιιοιι ιιοιιμιι, ιιιιι ιιοι Ριο

ιιιι&ιοιιοσι ω”. :μισά ιιιιιιιι:.ιει:ιιι· 6 8Ριι ι:ιιε ιο.

οιιιι: ιι ΡιΞιο,ιιιια :ιιιιιιιιια:ιιιιιε αι ιιροιιιιιι,ιω.

μ: Με ιι=ιιιο ρ2· ρἔιιιιιᾶιοιιὲ. Ναιιιι: ιιΒοιιι κι:

τιοιι οιο οι :οι ιι ιο:ιθ :ιιι:ιιια.ιιιιιο ιιι ιο τιοιι

.ριο:ξαι:ιιιιιιιιιεο ρε: Ρ:οιιωδ:ιοιιιω ιιγΡοι:ειιιε, 8ο

, η; οοιιιπιιιηιαι:ιο:ιοπι απατά. Οοιιιιι. οι πιω: ιιτι

Μ^ω” Μή· ιιιι.ιιριι ι . Ωιιιιι Με νιιιιι·ιι Ριιιιιιιιιιι, ιιιιιιειι υιιιιιιιι

"" “"'<#'· ωιιιι ΡιιιιιΡοιι·ὸ νιιέξοΐοιιΞειΒ ιιιιιι Μπι ιιι Δε

ιιιιιιει οιΙ νιι:ῖ ιιιιήιοιιιιιι ει ιτι ριικιιιιιι οιιιιι ιιοιιο

πιοιιο οιιιιι€ιιι ιιι ιιιιο, οι ειι:οιι :ιό ιιιιιιοΒιι:.ΔιιΙΙιι

ιιιιιιι,ιιιιιιιι: Α υΒιιιι.ιΒιι Τιιιιι:.ιιιΡαο. ιιιιιιιιιιι ἐ

ιιιιιιιιιιιιιιιι. 8ιιι κι” ιο @βρω φαιά άι Ριιιιι και” 4,8,

ΜΜιι° ιιιιιιιιι Ειιιιιι , Μ! οι! ισ @Η ιιιιιιιιιιι Μι: ιιιιιιιιιιι

Ριιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Μπι ·ιιιιιιιιιιιιιι Ζιιιιιιιιιιιιιιιι ιι μι

41:44 ιιι!ποβιιιιι κια ι ριιιψιιιιι,ιμιιιιιιιι σιιέιιυβι ά· Ριπφι

ιιιιιΠρισ σιριιι,·:ιιι ριιιιιιιιιιιιι ιιι Βιιι,υιι ριιιιιϊιιι οι @κι

“ει” ιιιιισιιιιιισ. απο οι·Βο δ Ριι·ι:ιιι 8.ιιιοιιτιιι :ιό ιο·

ιιιιιι ιι Ριιιιο, Γιά οιιιιιι λ ιι πιο ιιιιιιι , ιιιοοιιι ιιιιο-ι

ιιιιο :Η ο ν: τιοιι ιδιιιιιιιιλ Ρι::ο , ΙΜ ιιι:ιιιι ιιιιιω

Π ιιιιιιιι.(ῖοιιιιιμ ριορ:ι:οδ Ριι:οτ ιιιιιι ιιιιιι ιιιοι:ιι:

ιιιιιΤιιε , οιιιιιιιιι ιιι :οιιιιιοιο Ή: οοΒιιιιιιε, οιιι:ι , ν:

ιύιιι.:ιι: ΑιιιιιΠ.Νιιιι Μάι: Ριιιι, άι μι» Μ:#ιι:ῇθ, ω· οι:

` απο ριιιιιιιιιι.Νοο :οιοι:,σ.ιιιόιι ιιι:οιιιιιιιι ειιιιιΕιι: Ρι

ιιιιε ιιιι::ι ὰ ειιιιιω $.-ἑ ιιιιο :Διιιοιι που ριοςωι:.,

- Ναπι :ιιιι:ι:ιιι· Μι” λ:οιιι Τιιιιι:ιι:ο :ιιιιιιιι_.ιιιιι

' πι:ιιιι:ει::·Φ; $ριιι:ιιε δ. ιιοι3ιιιτ ὅ Ε·'ιιωιιιιιιι · 1ιιιι
:μια α:οιιιιιιι ρ:οι:οΠιοιιιιιι. ι "

' :ιι.ιιιι,ιιι ιιιιιο νωωιιιι ιιιιιιιιιιιι οοιιιο:ιιιι σοιιι`ρι- €2:”ξ:”έι·

' Ι

Ξ ι·ιιιι:ιΩνσιό (3::ι:οοι μι :οι Πιο: , φα Μισο ιιοιι:α- “"ψ,”-Μπ

ι :οιιι ιιιρι·οιιιΞ ιιοοοιι:.Αιιιιιιιιι(ιιι Γιιιιιιοιο : 8ριιιιιιι

.ω Ριιιιι έ: ?Μι ιιιιιι [ιιδιιιι,πισ ιιιιιιιι,ιιιι: ιιιιιιιιιι, [αι

ιιιιιιιιιιιι. Μπι :ιιι:οιιι Μ:: ιιιιιιιιοΙιιιιι ιιιιιιιιι.ουιιι.

ει:ιιι οκ .4ιιειιιιι ιιι Μι!. 12ο. νει :ιοοοιιε οιιιιίι:ιιπι

:Πιο ιοι::ιτι ΟΠΠ!!! ιιοΒι::Βι ιιικιιιιι , ιιιι:ιιιι:, Ρ.ιιιιι

πιει: Δια. £ριβιιι ριιιιιιιιιιιιιιιιι ιι! : Ειιιιιι ΙΜ .ι Ριιιι:

ρω ιι'ι,ιιιιι βιέιαι,ιιιι ιιιιιιιι,|ιιι ιιιιιιιιι. Νοε ειιοι ρο

ω, ριιιιοιιιιαι, .ι πιει, ιιιιιι:ιιιιι ιιιιιτιι Ι.α:ιιιιιέ

Νιιιιι απο :ιι Με ιιιιιιιιοιιιτ:ι ιοΒι:ιιι· ιιι οοιιο. ΤΟ

ιιιιΙ7.ι::ιιιιιι. 63 ι οί.. Ηιιιιιιιι , ιιιιοιιτιο :Μια ιιι:οι·

Επιασε δι Βιιιι:ο: :ιο Μ:: :ο :ο:ιιι·οιιοιιιε οι·ε:.

ς:ιιιγιιιιιι ιιιυιιιΙ.· π. πι ῇυιὐιιΙιι Αρι!. “ιι ή? 8ριιιιισι 0ιιιιιιιιιΕ

ριιιιιιιιιιι άι Ρι!_"Εύ ιιιιι , @ι ιιοιιιιι. 2. Μπι Μι

Μ!!! ιιιιιιιιιιι ΗΜ ό· Μια :Ρ ιιιιιμιιιιιι , ό· ριιιιιιιιιι- _

ιιιιι ιιι Ρακό· Νέα. θ)·:ιιιιιε Αιοκ. Μ. πι. ιιι πω. σ!"π-'·

αι. $.8ριιιιιιι και" Βιι,ιιιιιιιι:,Ριιιιι ριοριιιιιήιιιιιι πω:

ιιιιιιιιιιιιιιιι Ρι!ιρισρι·ιιιι κι. Μπι οι ιιιιιιι “ΙΙΙ” πω,

ν: ιιιιιι|ιιιι ιιι υιιιιιιιιι : |ιιι φσΜΜΜ ει: Μπι , (ιι ιι:

Ραπ ΠΜ: ιιι , "Μι ιιιιιιιιι [ιιήιιιιιιι: ιιιιι,ριοριιιιΜ

Ριιιιιι .9ριιιιιιιιι βσιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιικριβιιιι: ι μι ριιιιιιι

ω" ιιιιιιιιιιι οι Μπι , μι τω” ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι άο

ιιιιιιι , :κι ιιιιιιι|ιιιιι ιιιιιιιιι , ιτι [επι πω: ω», αφ

β ιμιιιιιιιι βιιιιιιιιιιι Πιι Μπι: ΜΜΜ: ι ριυ[ιι[ιιι Διι

ιιιιι ιι! .ιιιιιιιοι μι ισιιιιιι|ιιιιιιιιιι Ριιιιιιιιι, .ι ιιιιι ι|ι βι

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιισιιιιιι ιιι ψ ιιιιιιι βιΜ/ιιιι, ιιιιιιισήιιο

:τι ω. Νικ μα!! Με ιοιιιι ιιι:οιιιΒι :ιο οιιιιΠιοτιο

Διιιιιιιιιιξ

:κι οικω ,ιιιιιιι 8ιιιι·ι:ιιι θ. ιιοιι οιιιι::ι:ιιι ω πω. ι

νι·ίι: δ: ιιωιιιιι,ιω ν: :ιιι:ιιιιι ιιρριιι·οιι: 8: εφετι

:ιιι·. Ε: ιιι μι αφ. Νοπ 4! ιιιιιιι ιιιιιιι ε πιει 8ριιιιιιι

"τιοιι [ιιιβιιιιιι_ιιιιι 6· ιιι ισ ι|ι, άρει· ιιιιιι ριιιι:ιιιιι.Ε:

Μ” .ιιι Ι|ιιι.ιιφ.6ι. ι::ι :ιο 9ριι·ι:ιι 8.ιι::ιι:ι:; Μπι πι

τιιι·ιι Βιιιι ιιιῇιιιτ Ρ'ιιιιιιιι,8ιιιιιιιισ 8ιπι'ιιιιιιιι , (α οπιιιιιιι

@β πιιιιιιιιι|ιιιάΜιι:,υφοιια .9ιιιιιδιο Μπικαιω, αιι

ῇιιι ω: [ι ριιιιιιιιιιιιιιι .9ριιιιιιιιι ιιιιιιιιι |ιιριιιι ριιιιιιιιιι

ΜΜΜ. Βιιιγιιιιιι Αιοιι,ιιι:.2.ιοοιιοιιι ιιο δριιιτιι δ. α, Μ”,

θα ει:: @κι που: ιιι/ι ιι! , [Μ ιι: Ριιιι6·ιιιι ι|ι, °, ”

Μι ιιιιιιιιρ[ιιιιι , μοι ῇιὐββιι ό· Ιιιιιιιιιιιι .ι Μπι , ό·

ιιιιιιιι ιι'ι. Ε: ιιιίο:ιιιι :εριιιιιιιιιιιηιιι 8. ιιιιι φρι

ιιιι ·υιι=ιιιιιιι ριιιιιι[ώ |ιφιιιιιιι, και μιά? Ειιιιιιηιιιιιιι

"Μι, ιιιιι ιιι|ιιι, ω» ω: ιρβιιιι [ιι , ιιιιιιι ριιι`ιιιιιι.ὶ

Ειιιιι , ιι! ιιιριιιιιιιιιιι ιι υιιιιιιι , ιιιιι|ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι άι

Οιιι/ιιιιιιιιι. Μή ο:ιιιιι Ποιοι Ρ:ι:ι·ιι ιιιΕπιιιι:ιιι·8 ι

Κιιοειιο ι:ι ·7, [ια πω. διιιιιοιι Μο:αΡιι. ιιι νι- Μ.,.5,),,.ρ,
:επι Β. ι)ιοιιιιιιι :Ριιιιιιι ιιιιιιιι ως” ιιιιριιιιιι ΗΟΜ·όια ι

ιιιιιιιιιιιιι,ζι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι, ιιιιιι[ιιιι Μαιο: ιιιι- ι,

ιιιιιιι 0ιιιιιιιιι , ό· ριιιιιιιιιι ιιιιιιιιιβιιιιιι . οι .9Ριιιιιιιιι. `

μι Μι ψβι ρι·σιιιιι:,ιιι ε""Η,4,ΙΙΒ ποπ ιι·ιιιιιιιι:,ιιι/ιιιιιι- -

άι:: ιιιιιιιιιιι ιιιβιριιιιιι. ΑΜΠ. δικη:: [πω. ιιιιιιιιι, -

ιισιιιιιιιιιιι; Πο Γο:·ιιιι:: Ιω :πιω .9ριι·ιιιιι ω ιιιιι , Ποι _

ία 8ριιιιιιι .ι.ιιιιιιιιι ,Δ ιιιιιι οι ιι ωιιιιιιιιι. Ε: ι·ιιιΓιιε:

·ιιιιιιιιιιι ιι: ιρῇι ιιι·ιιιιιιιιιι,ά ιιιιιι”ιιι και @Μι .ι ω" , μ:

ιιιιιιιι ι πω. >Εριιιιιιιιι. ιιι Διισιιιιιι ιιι Με Μακ. -τ °

ιό. Πι σκι ιωιιιιιιιι° , μι ιι ικα σφι:: , ω:

ιοιιιιιιιιι: .πιω ιιιιιιι ιιιιιιιι ιιιιιιι Ριπιιιιι , η; Η.

Ιιιιι ο πι: 2-'ιΙιιιιιι πι: μι” ι ια ιιιιιιι ιιιιιιιι , ιιιιιιι κι

1:ριιιιιιιιι8ι ιιῇι πιει οι ιιιιιιι,ι απο μπώ: , ω ιιιιι
ιιιιιριι. Π 4 ” ι ι

ι Βιι:ιει1ι πω” ιιιιιιιιιοιιἐ :ιο:ιιιοι:ιιι ο1 "τῆι

ε· . _ .. . , . . ω.
ριιιιοιριμ , οιιιιιιιιι θιοοιΡιιιιο: ν:ιιιι:ιιι· ω πριμ Μ”,Μ»

ιιιιιιι'ιιιιι·ξι'ιιιιιτιιι 8.ριοοιιιισιιΕ. ι .8ριιιιιιιιι 8.ιιιιιιιιι πρι. Με

ιιιι,ριιιιιιι, ιιιιιιιιιιι,ρικιιιιιηι: Ι-°ιΙιιιιιι. Α : ιιιιιι 0ιιιιιιιιιι

ιιι;γι :ιοοιι:α:ιιπι ιιιιι:ιιι Βιο:οιιι θι·οοιιιιριοιιιιι- Ρ""#Μ··

ΜΒΜ ι 8ιιιιιιιιιιι 8. μι· πιω , ι:οιιι ιι Μια ριιιιιιιιιι
ε; ι.9ριιιιιιιιι 8.· ιι: ιιιιιιιιιιιιι , 7ιιιιιιιιιι σιιιιιιιιιιιιιι, η.

ι_ιιιιιιιι_ιιιι. Α: ιιιοοιιιιιιιι ιίΐοιι:ιιιιιιιι·ιιιιρο::ιιιι: διοιιιιιιισΡΑι

οιιΒιιιιιιι :ιο οι: , οιιιιιι Μι: ιιιιιιιι, Ριιιιιιιι , ω..

ιιιιιι, γ: ιΒιιιιι. 3: °.9ιιιιιιιιιιι ε. ιι ιιιιιιιιιιιιιιι .τιοιι ε!.

ι 7Μιιιι“Ριι ,° Μι: ιιιιιιιιι @ΗΜ ΡΗ”. Α::ιοιι :Πει Τ"'ό"'.·

ιιι:ιοιιο



Ώσοβι:

απ.

Ωώιιι2. ΧΧ ν Ι Ι Ι. Οι Ριιιιιιιιι $Ρέιέιιιι ε. 6'ιέΠο Π. ;79

ιιιιοπο δρἰιἱτιιε δ. θιι:ιιιιι Ρ.ιιι·ιε , ΜΗ οιιιπ ρι·οοε- Μπι: ροι·ιοπἰι. ίδουΒιιιιι Ριιτει· οιιοι·πιιε ιὶιἰιοτ ἐπὶ.

οι: Ξι Μπι: : ΗΒΟ πο: :ΔΗ πόσοι: στι: $ριιιιιιε οι- ποιοι 8. ροθοι·ιιιε οτιιι·πο ο οιιιιαιΒιέππιναιΒιιω ,,

ιιι , πιο ποιο ρτοοεοιτ ο πω. Ο·οποι.οοιιιιιιι&ιότ ἴοΡροιιἰτιιτ μια. οιιΒιοι: ρι·οι.ιιιθ:ιιπι νοιοιιω, απ”

ειιιιιιιιι οπο: Βεπιτιιιο Ειιιιιιπροιππιπιιοοπιιι ποιου- απο ιΙΙιι:οπιιπππιοιι.π Μπι” ιιιιωιιιι, ΡΜ” "ή @οι

:Μισο 8: ροΠεΐιιοικιο Επι] ιιι $ριιιιιιιιι ι [ω ΠΟΠ ριοοιιοπ 8 ιιιιιιιιι δ» δι €οπίαιιιοπιοι απο πο·

Ροιι:Η Μπι :ιΙἰιιιιι ιιι $ριι·ιτιιοπ οποοιο,οιιὸω 'πω. (ιιιιετ_πει:: πιο απο @ο ι:οπίριι·ικ Μπι ιιιιιιιιιιι. Δ

αμε ροφιι:οπιιι ι οι·Βο. ο. Ρ8ΕΓοιΙΙ οοιπροιιιοι ο ι (.ΞοπΒι,ι.δριιιιιιι δ. ριιοαοιτιιι: ιιπι.ιιιιιιιι Μιριο. 36

_ζ..."Μκ ιι , ΡΠιιιτο Μάιο, $ριιιτιιιτι δ. |ρέΒιιιιιιιι. ΑιιβΙσπάιιι· 'οι ιιιτιοιι:ΑΡαιτι:8ς ΗΜ. Δ: Μωιιω"Φωι ΜΒΜ. Ό"'-#6'· ω

οὰἰπἔ: μσεωιι ὶ πω, ποπ ποσοι φπα: ΜΜΜ

δα μι: οι8οδΕ 8·ριιιιιιε ἔι ναι». ο. Μαιο ποιοι

ξιωμιλ [Μπα , δ: Μι2ϋ07εΜ 8ριι·ιιιιιθ. Α: πιει: ιοπροι·τιπτ

3. ριἰικἰρἱιιοι οιι€ιιιιοπιιοι:οιΒο. δ. ιπωωπο οπω

δ.χθΦι πιο: Ηττα, αν .9ριιιιιιι.9. πιο οι Μια: Μή , ν: οπο.

.Ωω ει: Βιι|Πισ Μ. Σ. πιο. ΜΜΜ. ω;» ω. σώσε π.

Νιου οι : Οισιά8ριιιιιιιβιισι πιο ιιιιιι ΜΜΜ πιει:

ποιοι:: οιι:ιιίι:ιο ο οι: οιιιιιιΙιε Πι δΒιι1°2τι0ιιοϋιιι8, πο- ;

οποιο ίιιοροπιι , 8Ριπιπω Ρωιιω ι πιο: α!ιο- ι

ιιιιιιοιιιιρροπἱι :ο πο:Μιιπι οιιιαάι ΔιιιιιοιΙιε, πιο:

ιικιίΙσοτιωι οοι·ίοιιιιιι.ιοι Μι: ιιιιιιιιο αιτιιιπ:ϊιιοι.Ει·4

Βο βριι·ίιιιι οιιωιιιω ιιιιιροπιι νοτι.ιοπι πιω ο

ποιοι: μοοιιιΐιι.ιιιιι οποιο ιιω ιιι επ ιοιιιιιι Μπι (μι.

»πιο οι εοπίοοποπτετ ποπ ί-οιίιοι ριο:οοιι ο πω..

το ίριι·ιιπόι,ριοοι οι ιιι Ρ.ιτιο,ΙΒο :Ποιο μα” .πιο

Γι!ιο.2.$ι Βιιιιιτιιι8.ποπ Ριοοεοοκι ι ΕιΠο, πω:ποπ Μποστ:: οοιιιιιι πιο λ Μπιτ τοοιιοιιοιι:πτε:(.`οπ. πιω. ιι

ΐοοιιειιε οι :οπο τεθιιποπιιιο:ι βιιιι&Μιι.ιιι.ιό. Όρο.

_ οιιι νι ποιοι προ» οι στα. πο Νικο. οι οπο” πρ. ' πιο, ιιιιιιιιιιςιισ ιιι.» Ριτσα, :και 'πω. 8οοιι€ιο ιποο. Η

ό. ιιοΠιιιιι ιι.ιω. πποειοι οιι.εθιο, πιω ιι εποε Ριου:ιιοοριοοοοοκτδριιιιιιιτι δ. πιω οιΐοι,οιιιο

οιικιι:ι·οι , α" 8ριτιται 8. "Μπι πω' Ριιιιιι , ώ εο- ποπ ιιιιοοι·ι:: νἰιιι ίριωποι ἑΡιτιο ι:οιπιπποιοπιοι.

ω” ΕΜΗ οικω πιω. πωπω πιοιιιι νοοιι.ιπιΜε ριοιπι.ω ποπ οιιιιιιιι Ριιαιιι απο Με. Το. άπο

ιο φπα οι ίιιιιροπιιτ , 8ριι·ιιιιιο ρι·οοιιι:οιο Ρε- ἱ

θεοι 8: Ρι!ιιιιιι. Α: ρούτο οποο $ριιιιιιι δ. Ριο

πιει” ι Ριιιο , ωιοπιιιιιω φωιεπι _ απ· και

. ιἰΪοιιιι τιιιιιιιιιιι , ντι Ριιιιι5άισιιιιι Ραπ: ΗΜ. Ηοο

ΠΡΙιιιιοθεπόιι: ι·οίοοπθο, φπα: οι! οι.ιπά.ιιοιιι.

ΒιιιΒιιιιιιι:: Νικ μι· και πιο; !)0ιι μ: πιω . Η

απ: Τιιιιιω ΗΜ ει: πιο ιιιι&:ιο[ιι(βιάκ , τι: εβιιι Με.

@Μαη ιιιιιιιιιιι ριιισιιιι· ιιιαΙιιιιιιισ. Αιιοοιιι Η ριιτ8ΠΦϊ ι

δι:ιιιιιιιοι ὁ Ριιιο ποπ ριοκοπο , ίοι:ιιιε δ: Βοι·ιοιι

πιο ιοΐροπίιο Μπα ι πιώ ομοια». ΜΜΜ πω; και ιι.

ο . 4ΙΙΙΒὶ ΕΜ και ιιιιιαάιτ. Κοιιιιι ποι:ιριι πο:: ιιι

επιπ.οπ ιριδ ωφιιο. Οπει:οι·ιιω ΡοΒιιιιπ,οοι πω:

. οιοιἰο τοΜπιοπιιιιπ Βιβή ιοτι:ιριει:ιιπιιιι· ιιι οπο.

3:.ιΞ οι: ·ωιιιιιιο οι! Ποιοι. ο, πωπω , .9ιιΜιιιιιι σ. :β , π.

Ψ"Μιωι ι" "φοτο ο: :Ποιά , άι ιιιιιωιιι , ιιι Ιι)ιιι|Ι.ιβ , [κι

ρυβπέ Μέι. Α: ριιιτιοιιιιι οι οπο!" οοιιίπ οΜπιι.ι+

Ιιιιιιετιι ιιπροι·τοτ οποιο οιι€ιποοι ικτΐοιιε αΏαι

ιι: πο οι, οοοιι5 πιίιιτ,νε! |ιιΒίιθιι. 18ιιιιι· 8ριι·ιι:οι

33ό οιιοἰππιιιι· ι ΗΜ. 8.ι Βοεοιπ , ιιι πω» »ποιοι οιβ

οιι....ωι, £οιιιιισιιιιιιι οποιοι: ριιιμΞσωΕιω ροι·[οιιιιιιω ιιρρυβιιι.

Α: ποπ Ρωιω πι! ρι·οοι·ιοιιιοπ:ι οοιίοοε!οπι Ριιῆ

ορροίιωιο ΡΔιιι_ νι: $ριι·ιιιιι8. ποπ Ριοι:οοιι: ο οι.

ΡΜ” ριιίιι :πιάσω ρι·οοικοτικ , οιι:δω $ριιιιιιιι Σ

0ι:ιιιιρρε ω... Ρισσιωπι ὶπιο!!:ᾶιοπο,οιι.ε ιιτιοπο

ἰ Ρι·ωι:ι:οιε νοΠιιοοει1ι, ποπ οπο: οι:Ηάπε ρποπιιιιι

οι·ι8ιπιε 5 πιο: π.. πιο, «μισά ἱΡΠιι: ΡιοΔωειο πι.

ποιο: ρι·οοεοι:ιοτ ριοοιιέιιοπωι $ριιιτι.ιει ροιΙΈι ο.

ιιΒιπε Ριπα:ος:το 8ριππιω, @ω π ιΠιιοι ποπ ριο6

οπο, οι ιιι€ωω ω". ιιιι·ιιιιιι Γριιοτιιιο. . __

Δε! πω. οι: $ει·ιο·οτα οιίξ.ειοτι:ι:. τ>ωωπο ω. '

:πιο ποπ ι..ιωι ιιι 8ειιοπιιτέ οποιο ΜΒΜ ρισκ- &Μ"Μ

άσπάι,ι:οπι:οποιηιιοπο :Μι 86 Ν! σ€πιπωε, παιζει.

Ατοι πω: Μο Μ, νι: ροτιιι:ιιι παο κήποι πο Βει:ιο- .

διὰ οι:Επιι·ι ε οποτε «πιο Μπι ιο Οοιιι:ιΙιιι ωιπιιι,

οπο πο Επι: ἱο 8οιιρωτέι εκι:ιτοΙΤέ: κε. @πιο 8ρω

:οι 9.Πι ιιιιι[ιιΜωιιΜιι.8ε ιιιιιμωΙΕι Ρωι 8ο ΕΜ” δι;

τπιοοιι Με ιιοΒιίειΈ Παπά πω”, ν: πιο οοΒιοει

πι πιοιιἰι Οοπειιιιι ωιωω.οιπ ποτέ ΟΒιἱΠιιι πο

Μισή: "Με άιεει·ο,8ριιιιιιυι 8.μιιι·σάιι·ιλβ, Πειιιόι..

κιτ πιο Ραπ. τοςιοπέβιρηξ Με” ιάά8(1]Ι. οι οπιιιιι το.

ίοιι·οειά Ριιι·ε,νι ιιι! ριιπιιι_ριιοοιμιοπι, 8: Έοπα·ιιι

ιοτἰιιε οιοιπιωιιι. οποσ ιιωωι τοιειωιω μι»

οοίΠοιιοω 8ρι.ιπιι ὰ Η οι ριοΙΠι.οίιω οπο:: απο ιιι

»πιο ασφάκ:8ι,Ωσειιι πιο ιιιιιίιωι ϋιιὐἰιιἱ Απ”. Ρωι1 τ- Μ.ϋωΜι·

ο

Ό

ο

|ιο ι ιιι·εο. ο, ΑΠετιιοι ,πιάσω ιιιοιὶοβ ιιι"ι πω- του θαιΠ @ιιι οι; οιιιοοιιιό ιιι δι:ι·ιριιιι·ιι οι: υπέ.“"·ι"Ψ"Φ

:πιο 8ι .οι Μίκα , πιο: βΜισι Μια: Διὶ °Ρ.ιιισιιι. Δ: ρειίοπ5 διοιιιιι·,ετιιιο:Π άιοιιιιιι ώ ρωιωΙΞι οικω.

ΠΜ: Γι: ΜΙ:ιοι ει! Ρπιτειιι ν: οι·ιειοιιτι.ιι : οι·Βο δ: διιιιόι&οιιι ιπιο!ιιι,;ι ‹ιε ιέώτοι·ιε,ύΒι πο (πιω πιο·

8ριιιτπε ι ΗΜ. Τιιπάει·ιι, νε 8. “Π”. ιιριιβ. Ε. οικω οσοι: οιιροΠιιο.ΝιιΙΙιι ιιιιιοπι οποιοι ιο!ιιτἰοπἱε πο

οποιοι σηισ.αρ. 3;.ς. οοιιβάει·αιιάιιιιιοποια, ιιι.ιιιω |ροϋπο ιπιοι· Ροτιι6ιπ 8£ πιω», ουδε! 8ριιιωι πιο· ι

τιιιοπιιιι.ιε "ποιοι Οτοοι πωπω Ε.ιιιιιιι ω μια οεοειὲ Νεο. Ει·Βο Μεσοι ι:ίιπι ριιιιειιΙἔι οκ:Ιιιιιιιᾶ.

Μπάσο: $ριι·ιπω οι·οοι:ιδοπεο:. @ποιο επί ποιο- ‹Ιο Μα ιιιοετοιιιι, οιιὸά @ποιοι δ. ἐίοιο Ρ.ιιιο

οποια: ι·οι:οοιιοκε απο ιιι πιο οικοτηιοτΠθιιπτ ι @πιο ποιΩοωριοιεἑ ι:ιει:ΙιιιΙοιαιιτ Ε Ποιο : παπιΕ
πο: 01ο Γο!ο ποιοιπο, ν: Μωβ:: ιιι π. «οι. πι· ΜΡ4.ΐ

ιιοιιι:ι·τιτ, ι ποοιι:ΗΠοπτιιιπο Ι

_ νιιιωο ριοΒ. Με ποιοι ιιιιἱοπἰΒοε. ο πιιοοιιι
..”ό ποπ Γιιιιιιι·οτιιτ τοπικ ἀἰίὶιοᾶιο δριιιιιιε δ. ὅ Η·

Πισω πι· _ . . _ χ·

ω, “ή”, Πιο , ατομο Μαι ροι·Γοπιιι·πιπ 'Ι:ιιοιτιιε , ντιιι|ω. ι..

βρω Ραπ ρω· Βοοοιοτιοποοι σκοπια εοιιιοιιιπιοπι Γι·

- Μι2”Μ- Πο, ίοΙᾶ 'κατοικια οποοριιιι Γοιι οπιάοιιιο ειπ

οσοι ποπ οπροοιιιιι·: οι·Βο ωφωιωιοπιιιι νιο·ι

` ΐριιιιοάι νιοοιδι ορροιιτσω Πιο ριιΠιιιιι: Γριι·ιιιιο

οι , ποπ ιιιιωοιπ. οι·Βο ι:οιοιιιιιπιι:πιι!ι νιιιι Εμ.

"που ιιιιιοροΠιοι!ε :Πι εκιΜπτε εθοοοι νι πο.

ποιοι οι Ριιιιο οι ΗΜ , Ροτιθι11 ίριπι·ι: 8οιιιιιιιπ

ποπ οικιιιΔιιω Πω ὰ εοέπιιιοπι οι , πι... πω,

π. οιοιιιιι: Νιου ιιιιιιιι-Ειιιιωι, »οι που. Λο ωπει.

ιοί-Ρ.ΠιοπγΠοπιιπιοιΙιει,οιοιια εο,οιι:ιι παμπ: πιο

μιιιιε. Μαιου.: ιιοριιοί:Ε· οι! Οοο πι δοκιβτιιιεϊ ποικι

ποιοι. Δε! π. ει: Ρ:ιιι·ιοιι:: ιιοικι Π.ιιιιιι(ε. :Επι-στ

8.ΤΙ:0.ι.ρ.π. 36.ω.ι. .οι ἐστι: Μαιο οσε οπο

το. Μπι πωπω Δε τοπιο Επο·ο Μ! Ωοιἰιο μι· ποπ _ 'ι

ώ: απο οιιιιι, Θ: ιιιι.ρωιι.ριι.6. μια, εριιιιιω
ο!Γοιιπιι€ιποιο Π ΗΜ: παμπ: 2ιιΕοι11 6Πο ιιιιιιΒο πιο ~

Μ, ..κι πο ιρΓο ρι·οοωιιι_ειιιο ριοοείΒο Π; οοοπιάε

οποιο ἰοιιιεἰοιη πιο: @πιο Μο. Βριι·ίτιιοι Σ.οοπιριι6

τι: οιοιιιιιι·ι , Ριιιιιιιυιιιιιο , ΡΗΠΩω ω” ΔίΒιιιι42.

οι!Με;

.οι 51

8. 8: ΕπιιιΙ ιΠιιπι ποπ τρωω ιι=ιιω. Νιιιιι πιο οπο πει Μάὶιιιιι. πω: οι πιο· Πισω ποίιιε ιιιιιιι€

οοΠῖο $οιιιιιιι8. ιττιΠ3ΜΗΜξ ε; ιιιΜοιιιιιο :Κ ιο Μειιάιιιιιιιοπιί. Τιιοι ι:ιοωιιπι,οοιιι ιδιιι.οοεοι·.Ριι-ι

]Ρεἔι οποιο ίριιοποι :μΒο ιιπροίΠοιΙο ώ , νι πω. σφι, Μπι:: 8οδριιιιι.ιιποΙΐο οιιοπο οι:ιπιιι ποιοι Π

Π: ειπα" κι Ροτιο 8: Πιο, 8: Διώ ριοεεοπτ $ριι·ι- ριιιιιι_Επιφιοπιισιπ .ιιξςιιιιιιιιιπ, 8: ριιισφιιιιιιιιι. Επι Ειαβισσιιι.

η”, ιιι: ο: πιοιίιπι Μπι Ροκ, οι ποπ νιώσω σίΙἰπ @οι (απ. Πιιιιιο.Γι:3 Μαι· δ: ΡἰΙἱιιι πιο: νιιιιι:ο_ Βιιωηριιι.

Βιμ). νη εωριιι:ιιτ,ρι·οοιιειοι·ωιππω οι "ή πιο· απο: οποιοι ι·ιιιιοπειιι τροποι, απ. οπο ποι:ιιιο

!οπ& ιΠιιιοίι,82 ποπ πι: σιποιοιιι Πιιιιιιιοο οοὸά νικ· Π: Γοι·ιοπιιιοι· ιΜΜπιιι, πα ΐοτιο.ιιίιοι· εξςιιοπήιω

ω. Ρωαπαιπι «πωπω οι οιι!ειιι ιιι οποιοι» ιιι- αμ_ιιτιιιιιεο, ως ?οποιο ποπ ι1ωΡΙιειιοι π©ε=ιΠἔι

ο ΤΜ. Ι. 13: Μο. _ ι δ εφ'Ε ιιιξ

Ι!



38ο Πω:: ΧΧνΙΙ. Π: Ρεήδιω 5Ρἰ:ἱ:ι:: ε. Βσέ::σ.:Π.

8ιι:ι·::ιιιπ 5.ΞιΡ:ΙΞο Ριοοο:ίο:ο,ίοο ίοΙ:ιιιι ν: ι ίοπ- ΡιΙ:ιι: ο:: :ι::1:ι::Ι:: Ραπ: ι οἰιπι :.ιιιιοπ Ρα:: Π:

:ο δ:ρτ:πιορ::ιιο:ρ:ο;Ιο::ιιιοπε.π. οίο Ριι::ο:ι::: Ιρβ ρ:οοιιέ::ιιιιε , ποπ ΗΜ:: :ιι θπ:. 4::ιιο:Ιζ @μὲ

απ:: @οι ι|Ι ό· πι:: ώ· #ίο:ι::στ:ι. Ειιπ::ο:τι :Μο α:: :8::'ιιι· ι·:ιτιοπο :ΡΗ Μαιο: , ::::::ιπι οπο επιιιιι:οιιι

απ!. 1Μιπιβ. :ι:::ι:οο: :ΜΜΜ ::ιοω.::: πιο:: οφ. Ραπ: , ο::ειιιί: πο:: Η: μο::ιιά:ιιιιι., ί:::ιιι:οί: Ριι:οι°:

'· ό. ν:ι: δ: :::::οποπι ειίίιέπει: , οι:: στο:: Ρ.::ι·οο ν:ι ο:ι::οιιι ί:ιίιιο, δρ::::ι.ι::ι δ. οπο ειιιιαίοιιι ?Μο , οτ.

Πο: πο::ι`ιι ρο:::οιιίει μ: ομιὶπι α, οι: οι:οί:οιιπό:ι:π οπο:: :ιό Π: Ρι·οοιιό:::ιιιι:, ν:: ο:: :·':ί:ιι:.Τιιιιι πιει::

ρ:οοο:Πο :επι $ιι::::ιιε $.ἑ Ρ:::ο::ιιι:ει ρ:οιροί:::ο οι: πιο , :μια οιιιι:ιί::ιι: ι:ίιι:πιιτιιτιι ρο:Γοπ.ιιιι ρ::ιι

προ:: Ο:ιοοοορι·:πο:πι:οιπ, .ίου Ρι·ἱιι32:1ι οειιιί::ιιι ::ο- ο:ιι:ι:::οι· οι:ο:ι:.:::ιι: ροπο: νπ::ιι:οπι οΙΤοπι:ε ε: πο.

:ιο:ο:.Εο:οιιι πιο::ο :Ω:0Π:58Πό: Νι.Ζ.ίόδιω”Μ"Ιάβ ::ι:ιο_ι:ιιιπ νο:: ο:: 8: οι.1οπι :ο οιιιιι:!ιιιι άμι:ο:: Ρο::

ΒΕβίί!Η.8δ το:::1:ι: 0:.·οοι,ί: :ιιιιιπι:ο ν:::οπ::ι::ιο8ει:ο, ί0:1::.

Βρ::::ιιιιι δ. ὰ Ρ:::ο ρ:οοο::ο:ο , ν: ποπ ::ιιιιι::ο::οι·, ἰ

Μ: ν: ὰ :οπ:ο δτρ:ίσιο ρ::πο:ρ:ο :Πιιιιι:ι Ε:ί:ο 'πο. ι

οο::ο:ο ποεοπ:. Οα:ο:ι)ιιιι πώ!. :ο ιρ::7. ο: Νφ"·ί?..

::ιιιιιιι::ο :Ποίο οσο:: ΗΜ:: ιιιιίί:ιι1ι παπα:: ::οιιιιιιιι

ποιο πο::οποπι οιιιιι Ρ.ιι;:ο , οι:ρ::οι:ι::ιι: οί:: οι: πο

::οπο Ροι·ίο1ιει:: οποοί:::ι Ριι:::,ςιιιι::: πο:: ο:: ίμια

::οιιά:ιιιι, :μια :οπ:ι:ιπο ορροπιτιι:ίο:κι::οπ: πει::

ιιιι:.Μω::::ιιιι οίκο :οπ:οπ‹:::, Ι.ιι::πό: :ιοπ οοιιοο:ίο

ι·ο,Ειί::ιιπ οπο οιιιιίιιιιι διι:::::ιε, :π:ο:|:ις:: :ιοι:[οιιι, νι::

Ει::::ι: ::ι:οί::Βιιπ: , ποπ ρω π:·:πο:ιιι:ο ρ:ο:::ιθ::ιιο

::ιπρ::::::οι·, ία: :πο ρι:πο:ρἰορ:ο::ιιᾶ

ιο.

ειιοτΙο πι.

[ού :Πο :ιοηΡ:·σσε‹ί::·::ἔ

Κ ο Ρ οΝ ι π· ν π: Με: :ινρο::ιοί:::::: οι:ιι&:ι):

| :::ίοιι::οπ::.ιιιι ρι·ιι::::::ι. οοπ:ι·οιι. οοπ::ιι Οια·

:ιιο οπο: α.: ω: ι @οι ί: ρω :υπο πχρο::ιοί:ιιι οοπο:ιι::οι·ο:ιιι

:ιοπιιοπιιΞι @απο ίο , νο: ν: Βεβιτιιικ :ιφ::::ο:::ο δρ::ι::ιαι δ. ποπ οιί:::ιι5:οωΜ ὰ Ε:Ιιο.6 κι, Μο [Μ]

Ρι:ιιο:ο:ο π. Α:: Πιοιπ[. |.°ΓΡο ι::ιιοι πιο ίσοι:: ἄιιιί-ἔ ρτοοοι:οι·ο: , οιιι::οτι:ο: οοιι:::ι :Ρίο: οοποίωοιιι·,

π:::ι::: , ::1τοίίι88::: ιι:ιιιιιιιιι ιι:ιποι :ιιιπ ::::ι:ποτιιιπ δρι:ι:ιιιιι 8. ποοοίίιι·ιὸ Ρι·οοο::ο:ο ὁ Ρ:Πο , ν: Μια

οι·οοοίΕοπ:ιιιιι:ιοο.π_οριι:: Ρα::οι ι€πιί·:οο: :ιοοπο-_¦ τι:: Τιιιιιιιι: Ροτί0ποτυπι , οικω ς::πο: :ιοίι:ίοϋτ:ο

:ποπ πιο. Α:: 1°8:ιςιι08 :Ηττα οπο, οοιπιι::οπι οιι- :οπ::ιιπ:. γ: εικοσι :ιγρο::ιο::: ν:ι1ι: ω:: Ποιοί:

Ρ:°οίΤ.ιΠι ιιιοπιιοποιπ ίο::ιίίο ι:ο ρι·ο:::ιάιοπο δρι:ι- :ο ::οίοι·ιιιι: , ποπ ί”ιι:ι:ιπ ο:: :φ οιιοιι::ι Ριίιιι:α

τι:: ὰ ΡιΙιο, οπο: πω:: :απο :ια:οτιοοιιιπι ::ο :ι:ιο το δρι:ι:ιι: δ. οι: :ιί::οιιι ρ:ορι·:ο:ο::

ν:Βοοιι: ποοο:Π::ι:. Α::οιιιοπ :οι ::::ια::ι ιιί:ιιιιιιιι απ:: οιι.ι:Βιι8:1ο απ) ίιιπ:: οΙ:ο :ι

ιιιοπ:ιοπο Γοο:Πο,οοπ::ιι:ο8$ιιο: ιι ρι·ιποιιιι::, :ιιι:- ρτοΡοίΪτο μ οπο οι: :ιιι:ιιίιποι:: νοο:ίιοΙ:ιιι :πάο

Βιιι δρι:ιιιιε δ.ιιι·οοοίί:ο:ιο οι:Ρ:ιοε:ιιπ: , ν:|ιφ:η. ειιιιιιο π :ιιι ροιίοπιι::ω:@ιπᾶω εριι-ι“” ε: ΝΙΚ)

Δ, έ:ι.π Α:: 3. οι:Ροποι:ιιο, τιοεἐ νττειιιιΐ:·:20έιίΩς. οτειιιπι οιίοιι:ιει:ι:οι· ροιιι:οο: ἑ·ρι·οο::ίἱοπο_ο::ιΓᾶοιιι ο Ε':Ι:ο_

α'.:2,-ες;ίο:ιιοι :πιο ρ:ο:ιι::ιι:ιιπι απ. πο :ι :ο ::ο:,:ιιι: Η::Φι Υπ::ο Γιιρροποιο :Με ιπ ιιίί`ιιιηΡω ι.7Ρω,ω; απ”

“ω οιφ:ιοι:ιο ι1:ο€ο:οτιιτ) οπο: ::ιιιοι·ίΞ οίίο:ειοοει ::ιιια ιιί::οιιι :οίρο:$ιοιιε, ο:1:11:1ιιιΒιιι οι.: Γιάο ίιιπ:,ο:'ίο:

. :ιι @οποίο Νιοπιιο-οοιι:ιποοπιιτ : ρ:ο:ιιοοι·ιιιοπ ίιιρρο:ιοιο π: , οπο:: ο:ο.ιιτι :π::ιι8:ι:ο :π:ο:ιι:::ιιιικ

οτιιιι€, ει:: ν: οπ::: ει. ι :κι ποπ παω, τοπιο” ι :ιο

ί:3ο:ο: οη›Ι:ο:ιἔο οοι·ιιι:31. :πιο :ιιιιι::ο:ιο δ: ν:ι·:ιι:::! :ο

ο:ιιιι :ιι1ιοιιίιγροι:ιοιε , οπο: ν: ιιιο:::ιιιιι ίιιιιιι:::ι:·

ΜΗΠό38.1:1::2.:Β νοι::ιι:οπι :ι:ιο:ι:ιι: ρι·οροΕ Γιιρρο.

8νιιι:ιοΙο οσο:: ιιοΒιιπ:ιιι·, ::ιιιιι::: ο:: ρτοοοΠἱο 8'Ρ::·:

τι:: 8. :ι Ε πιο. Α::οοιι:,ν: :οι.€::: πρι: 7. Παντου. οοπ-;

ποιο :ίο:ιοιι:, οσο:: πο: :ιι:οιιι :ιγρο::ιοί::ιι Ριτοοοιιῷ

:Μπι ίιιίο:ρ::ιι:. ν: Η Ρο: :ινρο::ιοί:ιιι ::ι::οΒιι:ο

τι:: Θ::2005 ποπ::ΜΜΜ , οποιο Αμ:: σ:: Θ:ία:. ι .. νο::ε, «οι :ιι::ι:ω::αιῇ: Γά:ί0|0"Ππω :::ιβ:::ι::ιω &ιιιιι;..

::ιιιι::,πο ου:: οιι2:180::2ει.τοτ ::::5,ρ::ιττοτ :::,οιιο.ι :ιο πο, ποπ ι:ο!ιο: ποο:ροι·ο :ινρο::ιοΒιιι, ι40ΩΓιιΡΡοπο:

:Ρίο :ι::0οροτει:ιτ:8: Ιο.ιιπ. 1:ΡΟΜί7”: Μ. ρ:ιοοορ::)πο :ιοιιι:ποιιι οίίο :::::οικι:οπι , απο :ο :ρίιι:τι οπο.:

οιι:::ιίιοιι::1ορροιιοι·ο:, νο: ::::ιι::ιιιο:ο: ::ο νοτ:1ι:8, Ρετ :ινροι:ιοΠιιι ρτο:ια::. @πιο :ο :ιέιο:ιγρο::ιοί:

οπο :ο ή:: Μ:: β::ρ:ι[ιι:ι:.Τοιιιοπ :::::::ιιιι ο:: Βάζω· ί:: :ιροποπ::ιι: ο:ϊ δ ρ::::ιι: δ. :::ιπι ίο:ἔι ρι·οοοΠ:οπο

::Βιιε,:::ι οκρ:ιοοπ::ο ιιιιιί::ι ιι::::οι·ο, :μια ::ιιρΙ:ο::ο

8ο νι:ιιι:ο:ιι ::Ι:εοοπ::ποπ:ιιι·. Α:: οοιιΕΕ.:οίρ.:π οο

ρειίίἶιιἔι 8:ι·ο::::οπο ίρ:::::: ει:: Ρο:τοπι ίρ::α:οι·οπι,

δ:: πιο:: απο Μ:: 8οιιοι°2τ:0ιιο ριιίίἱιιἐ8: ι·οίο:Εοπο
Ποιι:::::ο Ρ::::οε οι: Ρ:°0::οίΓΟ ::ιπ::ιιιι :::ίριι::ιίίο τοπ. 80ιιίΕΠιό 8οιι::οι·οπυ, ιι:οο:Πε οπιπ::ιιι: πο, 9ο:: :οι

:τι Νς|ίσ:ἔ ό:: νιι:οίι ιιο:ίοπέ: ΟΕΜ:: , ρ:ορ:ο::ιιιιιιιι ί·.ι&ο απο απο ριο::οί:::ιπο ριΠἱιιεἱ ΡΗ:: ωραιο"

ρ:ιιιοιριιί::ο: 0οπιι€ιιο1°Μιτ.02τοτί101 ρ:οοοιί:οπο:ιι τι:: ::ι::ιιιο οοπ::ιπάει; ι·:ν:::οιιιιιιι: , επ ι·οπιιιποι-=

βρ::::ιιι8. Ξ:ίοίο Ρ:::ο :οίιι:.ιι·ιιιιτ,ο :ι::ο ::οά::- ροίίο: :Με ρ:οοοίΠο ριιίΒιιιι :π δρ:::::ι , ίο!ι:::ιο

:και Ω]::!!: , 8: οοπ::ι:::οπι Ν:|ι:ο:. δ: ι ΜΜΜ. Οι”

“_ ::::ιιοιιιιιριι8:ιιιπ::ι νπιιπ:ιιι:οοπίοοίιι ι::::πιπ:::ιιπ:.

8οποι:ιτίο ι·ιιιΠ:ιι:ι ιπ νο:!ιο , :οιι:::ο: ::ι:ο: ίο ::1:ί::π

Ζω Γ Ι Γ 8 · ° 8 θ:: , αΙιί:ιιιο :ο:ο::οπο ρ:·οοο::οιι::εἑ ΗΜ:: :ιι $ρ:::
:κάμποσο ι. :οτιοποιτι ποεο οοιιο . πιο: ιοο: ματι::

"ο ρι·οοε::ο:ὲ Ρ:ιιι·ο ει: Ρ:::ο , ποπ ::ιιι:ιοπ ρι·οο:οί:: ο
. πι, 8: :ιοΓοιιο :ο:ιι::οπο ίιι::ιιπ::: :ιι νο::ιοι Ρ:α:οι·.

:Π::,νι ὲ ::ιιοοιι: , ία: ν: :ιο ν:ιο οοάοιποιιορ:ἱπ

:ο οι: οίιιιι στοπ:: :ινρο:ίιο

ι::- οιιπι οί::ιιιο ρ:2:::οο:ο:

:πο , τ::::0ιι€ νπ:ιιιο:ιιί::οπήιιο ν::::ιι::είρ::2.::02:,

ω” (η: :πιο ο:: νπαιιι::ιιιιίιιιι ν::0ι]ιι€.. οι: :.οοπ οι. ι·οίρ.

' ν::ιι:ιιο:ιο οοπ::ιιι·ιο:ο ν: Ρ:ιπειριιιπι 2εί2:1Μ:ι.ιιιι

_ 8: ίιιΠ:ο:οπε ι ποΒο :ιι:ιιοπ ρ:οριοι·οι: ίιιιιο:Πιιο

πιτιιι:ποιιο ι:οπο:ι::οιο,οιι:ο ποπ οοιιοιι::ιιιι: μπι::

Ψοι·ίοι°Ιι ν:::ιι:οιιι,ί::: Ρο: "πιο 8ο οιιιιι:οιπ

Δ Β:ιιιι)·β

: πο:: :::οβι·ιι::οι:

ώ:4$Θ::·.

ποπ Μ:: :ινρο:ίιοΠε ::ιιροιί.

:ιτιροΠ:ο:Ι:: , ί:ιί:οιιι ιιιο:::οτο δ:

Γοοιιιιι :π:οι·: εοΜΜόί&οτίιι:11 μ:

::ο ποπ οί: οσοι:: :οειιίο: Ειοπο :ι

οι:: πιι::ο :Μάο ίο:ι:ιο:ιι: οοπ::ιι::

,οπο πο- ροί:::::ιί:οοιι: πιιποιιιιι::ι ί:οο:ο: 3:ειιι1ιο:ιτ:ιήοΧ Μ.

ροί:ιο:Ιο οί!. ::ιιιιιοο:ιοιι::::, ν: οι::ί:οπ: :π πιο, ν: ρο::ιοί: :πιροίί. :πιο οποιο:: ι1ιο:::οιοΕι::οοι Μπιτ::

ί::πιι: ο::ιιιιι ποπ οοπο:ιτι·ιι:,ν: οι:ί:οπε :π ιιί:ο.(1ιιο- Μου: οοπ::ιι::&ο::ιιιπ μοῦ:: ιιιι:οοο::. 8ο:: οοπ::ο

:ο ί:ιπ:ιΙ:οπο:ιε :Πο ν:::ιιίοιιο :ιιΠιιι::ιε ποπ ο:: ριο- :οΒιι::ι: οσοι:: :ιγρο::ιοΠε £ίΠ:1°ιΕ:4ΧΜ :ί:: , ν: οι: :ή

μοι· ιπί:ι:::ο:οπ::ιπι :οποιοι ίο:: :πορτα ν:ι::4:οι::ι :ιιιιπο::::ι:ο δ: Ρο1°:0:3ιιΠι ::ι:::πίοι·ιιιιι βουητο:ωΠ

ν:::ιι::: :π ν::οοιιο πι:::ιι:ΗΒ:Ι::ο:οπ:::οπ::ε. Α:: ο, :ι·οο:&οι·:ιιιιι·ι ροί::: ιιο:οοοι:.:ιιι:ο ιιιιιο, ν:ι·οᾶὲ ω

τιοΒο Ρ:ι:ιοπι ι·ο:ιιιιιο:ο ::οπίο:::ιιιιι ΓΗ:: ιι:: ρτοόιι- οι:: Μαι:: ίΠΪ?'ὶ , πω:: ίοι:ι:::: ροίίο: ι·οΒιιί:ι ποθ.

&:οπο:ιι 8ρ::::ιιι 8.οι: ::οίοάιι . ίοι: ρο:::ιε ο: νπ:- 4

Δ”. :πιο ν:::ιι::: Γρ:::ι::ιιο: , :π:::ιι:ί:ο:::ιοι· οε:ί:οπ::::ιι

Λιβ,... ν::οοιιο. Α:: ε. απ. ποεο ίοοιιιοί. :ιιιιι :μια ο.ιι:οιιι

ω»πο. :απο ιιι::::α::ίο Ρ:ί:ο τοί:ιοάι.ι Ριπή: ν: :πιο απο:

πο: :οοιιιιι οι:::ιι-ι

Η:: :ιπ:οοο::. ν:ι

γρο::ιοΠι , πο:

::&ο::ιιπι :ι:ι:οι:οι:.

«οι :.ωιι|Σ

 

οποιο μού:: ιιιι:οι:ο::. ία: Μ.::ιιι οοπσο::οπ:::: οίίοπ:

οοιι:ι·ιι:::άο::ιι, :μια ιιι ροί:::οπο :πι:πωωθ “κι”.

ι:ο:οπ:ιι:. ν: Η :ιι::ιιο.ιι·ο νο::είο:ιιιι!οοοιιί:::ιι::. ι”

οπο:: β

 

έ:: 5Ρίι·::ιιιβικέ:αι :::/::::έπει·::ι:: :ὅ Γ:|ίο: ν

ί:::τι1ΡοίΕ ::ορι.ι:οτ ίιιβίοδ:ι: "Ψ

ποοιιιρο:Ε ίιιο:οέ:ο,ιιίιοοιι: "ΜΜ'

οικου:: :ινοο::ιοί:: (μή

· κ

μ.

Ε.: :ι)ριι:Βιβ

οιιιι::ισάο

ιι: Ρο:ίοπιι!::ιιιι, σ:;"Μ:Μ

ο: θ·

:Μό |:)νό

:::0ί8 :::ίρ. οοπτοἄοτιιιο ίοι:11ιοπε,δ: ΩΕ83ης!ο τερ"· 8::::::. -

 



.τ .

ΗΜ:ο! το

:ποιοτικο

Βιιοιιι ποιο

:σκοπο

ό·

οι·

.το_οιιιιι. τσι οσο οσο οι; Ριιτιστ σοοτιο ουτστιι:οι: Τοπ: οιιτο ι οπο: οτι οοιοισΙιο τιιίτιοΒιιιτοι·. 2.8 δριοτιιε 8.οοιι ε"

Ν”. ιιι[σι

οι” μου

βετ, βιἰ τι

σου» :ίστατ

Μοτο.

δ
π

.Πι

48; στ

Βῇιιιιιιιἱσ Χ Χν Η. οι ΜΜΜ .οιιι·ιιαι τ. .9ιέ$ίο Η ι.

οιιιιτοοοιιοΐτ, δ: οσοι: Ποιοι ρστἱοιροίΕοτ τισ το

οιΓσιιι·ίιιτιι το, οσοοσ ιιίιιιιιοι: οιιιτ ογροτοσ ιιΜε

τιστι οσο ιιστσΠ, αίτιο ιοτιοσοι:ιτι: οσίττοιιτ Γσιτιίοττι :

οπο ροοιτοσοιἱοσιο ντ ιὶιοισᾶοτο οοπίτισοιει δ:

τοιιιτ οποιο, οσοι! ροΙΤστ σιΤσ σοοίτιιιιτιιιιιοι οσω

πιτ. οι ιιστο οσο”, οστοιοσιο οσο το οιίοοτοοοοι,

ισιι6το σι Μισο ι τσι σσοττο Πισω οσο σΙΤσ ι·ιιιοιιιο.

τσιι&σ οι ιιιισι.ιτίιοσ ο οάοιισ Ισσιιιο οποστσ τιστσιι

οοειτιο . οτι οι φοιτ ειο οιιιε ρτοισιο.ιιο ι·σΙιοοιιιτοι,

οι τστοιιισ σσοίτιτιιτιοοιο οσιοιοιε. Ατοιισ οισσ ογ

ιιστοσίιτ πιο οι οι! ιοάσειιοοιιτ (αυτοι οποιο

τοιιοιιιιτοτσι,οοιε στι· οιιιιιίτοσιι ογρστοστιτοτ Ριο

σιίτσοσι οτισιιιισ ιιιοοοισιιοτιιι·. Φωτ το ρϊοροΐἶω

ιιγρστοσίιε: Απ ο εριι·ιιισ.ιλ οι πιο ρι·ιτιο·ιιτ , «ο οι

ιΜιιιοττοιιιιι. Ντιπ σιιιιο το!ιιτ οποιο οσοι! τισ! οστ

ίσοο. Βριτιτιιτ κι ρστΓοοιι ?Πο (τω, ιιιισοοι οιι!ιοτ

σποτ ιιιίοιιτιιοιιι ισσοτ τισ ΐστοιιιιι ι:σοίτιτιιτιοσ ?ι

το, 8: Βιιιι·ιτιιι: ίσο τοοιιιι.ο ρι·αιΓσιοτιιτ νοοτο,οσιο-.

σε ρτσι:σίΠοοσιτι ο ?Πιο ιο δριι·ιοι , 8ο Γριτοτισοσοι

σ.8:ιο.ιτο ιο Βετο, δι ισιιοοοιτ ιιιιιιιι.οσωρσ ρι·οσσΠ

ιισοσιο ο ?σττσ ιο $ριιιτο , 84: ισΙιιιιοοσιο οσοιιιιο

?ι!ιο: δτνιτσι·ιιιτ ιοτιοοιιτ,ιιο ιτοοιιοι! ισιιοοιιιιοτιο

$ριτιτο , ρτο:σιΓοιο ιι οτοσσιοοοσ ο ?Πιο , δ: οικω

τσιιοοιιιτιιτ ιο Ριιισ ιιιοσιοιοι ο Γριιοιισοσ αι%ιιδιι

“ο

Με οιιιτει ο οσο "Μοτο ό· τρωω .9._ ροι:ειιιιιιίο ιριέ

ιιιιιτιοωτι οιιτίαιωτιΆ, ο· ριοιτβιιιιιιψιιιιιιοτ οι ιιιιιιιστο

οιιιιιιαβ , ώ· £ωτώ ιιιιιιτοιι. Ετ τον: σοι. σσοτιιιτιιτ :

Νικο "πιο , οι ιιιιτι·ιιιι πο” :ποιοι @πιο , "οποιο

κουτάκι” τυο/Μι, φαιά .9ριιιτιιι τι'. ο ι!Ιο ῇι ο· ριστιιιστ_ ιι!

οοσο οι .ΜΜΜ 8. ιι:: .οωειο 8. τρωω : μια ΗΜ:

Μβσιιάσ Μάτι :ιο ο Ηττα, 8ριτιται τ. οσο ιιιιβτιιιίο, βιί

ριιιωιιτιιάο. νο οιιοιισ οσο:ιτε?ι ιο ο ριιιτιι ρισοστοιιοσ

ο ?ἰἱἰο, όο00τ . ιιιιιο:ι τσιπ ιιιίτιοΒιισιιιιοοι ο ?ιιιο

σε ιιιοστΓσ ιοσιισ ιιισσσιισοτιι ο ?ιιισ, οιιιο Με: ρισ

τιιιιιιιιωιι_ οι ριιισιιιιιιιιι. Ετ στο. ο. τσοσιιιιιιτ τ

Μιοιιιιιι ω" οι υιιιοεσ Με πιο σιικριμωιΞ.ι οιιίαρΙιι

ι.ιιιιιισ τοπια: , οτι.: τι: ιιιιιιιιιιαιτ ΜΜΜ· ό· ριιιιιβισιιτ :

πιο .ο μι· Μια! πιο @οι βαττ: Πιο οι· .τρωω Σ. τον

Μ: βΙοοιοβοι ιίιαιι[. ντο τστιιοι οιιιστοτοττΦ , ο:

ιιιιιιιι&ισοσοτιιιτστ ?ιιιιιιο δ! $ριτιτοοι τιστιιιι:ιτ σ::

ιιιιισιΠτιιτσ ριστσάσοτιι πιο 8: ιιιτσιιιιε. __

Ρισο.2 τιιτισοιοιιε. τ. Πισω το ιστοοιιΙσ τοσοι

τιιτιιιιιοι πω: οιιι:ιο&ιιιιιοι σιιιιοσιιι ιιο σιιιοι ιιιισ:

οτι ιστοιαισ σσοΠιιοτίοιιιο ?Πο ιο σΙΤσ ι:ιστισο2 το

οιιιτιστ στοσ στι· οσοι ίοτοιιιιιισι ιιιο:ιοοιιιτιιτ οι:

οτοοι Μιὰ τιστΓοοέι. $σιιι ιειτοτ οιιιιτισοσ ίιιοττίτιτσ,

οιοοσοιτ τοιοιιιισ ιιιιίι:ιο&ιιιιι φοιτ ο 8Ροιω $.Μο

ισι· ρι·σο. ι·σε μι· οι σσιιιιιτιιιτιιτ ιο πιο ιιοιτοτσ, οσο

οι Γοιοεισοτ σσοιτιτοσισ θριτιιιι·ο ροτίσοιιιιτστ το· ι οιισιι ισοιτιτιιιτοτ ιο Πιο σοτιτοτσ; οδ.ι:οτ σοιο·ι οι

Πιοάιιοι ο Ριιιο, 88 Μ” τιστΓοοιιιιιστ ιιιιιιο&οιτιιι Βιιιιιτο. νιιιισ οιιο θι·οοιιΜ οι τ. Μ. Π· απο τ”. ι

ιιιι.ι.ς5·ιιΙῇ, οποσ ογροτοσιιιιι στ: ιοστιισοι τσιιοιιιοττ

σο οοοτιστι σο ιτρτοπι οι οοσόιιοσι ίσοοἰ: τοστ οσοι ι

οσο οποιο οιοιτιοσοτοοιιι σε ιιΠιοτοσιι ιαιρσίΐ. να Ι

Ιιιοτ ιιι·οι.σ.ιτι ποιοι,ια:.8.ά ο. ιο τ-.ρτσο.ιοι οοοιι '

Η βατή: το" 00τΡο: οιιτιιιιιισ , οσιιτισι οπο σου ι
ίοοίτοοτιοιοκτο Οιιιιιιιιτπωστειιι : ο ο.. ιοΓσττοε. Η ο

στοιοτ σιΤστ ιιοἱοιι!,ιιοιιοοοι τσκ φοιτ ιιιιιιιο, οοιο .

Με το Γοοιιοοτιο οι:ιιιι ι Λαμ/Ι. τ. οι ΤιιιιΙτ. του. 6. `

τισσσοτ, οιιοιι στιιιοιΠ ΡιτστΡι!ιοτο οσο εσουιπτο ο

οιιιιοσ ποιο ι:ιτσιιιοστστ, Ποιοι ιοεσοιτιτοι ιοισιιιοσ- ι

οιωιιι οι, σο οοοιιοσι οιοιστοσίι ιιορσΠ.ιοτοτσοιω '

τὸ 8τ μα· Ισσιω ιοττιοΓσσιιοι ισοιιι ιισάιίοετ ο πιο .

?ποιο τοοιιιιο άστσι·ιιιιοττο, Μπορει Ιοτι.οιιοιι οι» ο

τοσιιιιιιιοι σοοοσκισοσοι οποσ: σοι.ο σοοισοιΜΜ τοιισό στι σο ιοιτοσοιοτσ ιοισττοτ. ο ν: ι Ε ΜτΙ", @ο :

σιιιιω,Ιιιιιιιιιιιιιισστ σοιιο τοσιιιιτσ,οοιιι σιτιοαΐσ σοοι ο

ποιο ρσοιτοτσίΐσ οοοιιιιιτ, νττοιοοιισ Ποιοι Γσοοιι

τιιτ,8τ φαι οιοοιτστ,οοο σοιτοι, 86 οοοιἱ οσο Μο. ζ

οσι·στ,οιιο οσιοο : ιιοπιστιιιιισ τοιιιτο σιτιιιοτω!ισιιτι .

ιισιιτι νοοτιοτοοι ροτεισοτιιτοι· τιετστποιοιιτσ: οσοι-ϊ

ρσοοὸιι οιοοιιστ. ιο στοοι ιοἰτιιτ ογρστοσιιοττσο

ιισοτιιιοι ίσιοιο το οι! ω, οιιοτι ιτοτοσοιοισ ιο-ισττιιτ

στ: ροίιτσ οοτσι:σιι. Ο ιιιι·σ Ποστ (οοιιιτο οιιτιιτισοσ ιι

οιιο τι ?Πιο , ιο σώσω Ποιοι τσιιιιιιιτ τι: τιΙιοιισ,

οι ιοττιοιοτσ σο_οοσᾶιτιιτ απο ιρΓιι Γριτστιοοσ ο

ΠιοΒοσιιιιι_σοιο οι οσοοτιοοτ,ιοορσοιτ οθτοοι οσο

ίτιτιισοιιι ροΠιιιιιιι ιο οσο τιιοτιστιιτ; σιΒο τοστ οτι»

Ε σοιιίοτι.ιιιιιτιο σίΤσ ιιιιιιιιιιιοι ο ίσ . 86 Διοιιιοι ο

οιισιιοστ ιιιιο. Μἔοσι· ρ.ιτστ ι οποσ ιο ?ιιισ οσο Πιο:

Με ρτσρτιστιιτσι ο οιιοοι οΙιιτιο οι Γιιιιττισ αουτ τ

ίσο ΐριτοτισ ιιι&ιιτο οσο σοοίι:ιτιιιτ Ποιοι ιο σΠ`σ οσοι .

ισο.ο,·σοιο οι οσιοοιιιοιτ ποιο ?οτι τ ιιι·ορτιστοσ

ιιοτσοι ιιστιοοιιιτ ιισοστ το ιοτοιοιιιτιοισιτοιΙιε. Ετ..

8ο σιτσοιοΓστιρτο ΐριτο.τισοτ ιοιιο,τωο ιτιιιοτοτσ ο.

ιιοτιοοσ,οι:ιοτοιτ ίοι·οιιιισ όιιι:ιο&ιοοοι ?ιιιι ο δρι

του. Οσοι·ιτ.τισ ?.ι&ο ?ιιιο: οσο σσοΠιτοιτιιτ ιο οπο

τιστίσοιιιι ίριτοιισοτ ιιτῖτιιιἔι,ίσι:ι ?ι!ιεττἱσοσ: σι·εσ ρστ σ).

Ροστ:σοστστο Ροκ, «ως ιιιιοιοΒιιστστοι ιι Ροκ: Μ”

οοιο. τοιιιο,οιιοττοιο ιιιΣιιιΞι ο Ροτισ, ιιιιοιισ ιο σο

τοιιτιστστ ριιτστοιτοτ,οοο σοοΓτιιιιιτι.ιι ιο σίΤσ ρστισοο

ιοσσοιτοοοισιιοιιιε δ: τιιίι:ιο6τισ ε! οιιτσοοοιισ τω.

Α: «οτι ο $ριτιτοτ οσο ρτσοσοσιστ ο πιο. οσο οι. .

ιτιοοοστστοτ ιο Πιο (μια οσο στιρσοστστοι ιΠι σρ·

ιισιιτισοσ τσιιιτιοο,Ρσά τιιοτοιο ιιιΓροτοτο: οσοιισ :πιο

:στο ο Βιιιτιιιιτ οσο ρτοτσοσιοτ ιι Ροιτσ , ορροοστσ

το: ?ατι ισοτιιιέι,ισά τιιοτιιιο ιιιΓριιι·ιιτσ,οοιο σι Μο;

τιιοι οποιο σρτισοιιιιτ_ ο ουσ ρισ.ιιισιτοτ : ιειτοτ

οτι οιίοιιιοιισοόποι νιιοο ρστίσο:ιτιι πο τω ιο :Ποι

οι: οσο οι Μοτο. οριισοτισ τσΙοτιοιι ριοτιοσσο·

:ιο 8: Ρωσιιοι.ιω ἴοοἶεἰτ ΏΓριιτ:ιτο,οοοιιε οι" ιο

τσι· 8τιιι·ιτιιοι δ: Ρσττσο1. ο σο ιΠο οσο τιτσοστΙσιστ.
. . , . . θ ,Παιδι. σ.ιιισιο σΠστ τοσο τειιιτιο ιοτσι 5ριτιτοοι 82 ΜΒ..

τι

2ἔιιιὶ. οι τιιτοσο οσο τσΠιτοι· ιοτιοσιιιιιτιο,6ε σο· ιο· . ?Μοτο .οσοιτο Μ" $ριτιτοοι δε Ριιτι·σοτ , ο οι:

απο ιοττιοιστοτο . τω πιο ίοι·οιο!ιοιε σιιιιισιτὲ!

σσοοσιιτο οσο οι Μία, ίσο τσοτίιοτ τοσιιιοτσ δ: ρσι ιο-|

- απο αττιιιΓστοιο,οιιιισοοι νοο ιοτιιοισσσ Μοτο

.πιτ ιο Μιά, ιιοριισιιιτσιιινοιιοι, οσο ΐιιοιιιιο τω.

. Πιτ οιιοστιιιιι.

?Μπιτ Γεω. Ητιιιι.ιμιοιΙΙι6. $·.οιι.9. Βιιι:ιι.ιιι τ οι.

.ιτιιιιιιψι τ 3 οιτ.νιι.οι·ι.ο.$σοτιάτβ.11.οπο2-Βιώτ-Μάι4""ω

ο]ρω|ιτβι

άπο-τοποσ

σπιτιου.

. ιιιτ.3.ρι·ιιροβι.ο. Μο,τωΙισ.2. Κιώιο.οιω. οι. σ. 0ιιι.ιιιι

οιι.2. θτοιιιι.ο.υιι.ιιι·ι.ι.ιιιισ.6ι6ιιτΙ «μι. τ..ιιιτ.2.ιιιιιιΙ. τ.

Οιιιιιιιβ οπο.. τω, το". αφ. ο Μιτιιτ. ιίιοι. οι. Μοι

οιιιοτιοτο , Μοτο: σοι-ιι” Διιτιωτιιω οι ο ?Πιο ,

σίτσ Ρετ ιιοι;ιοιξ ο ?Πιο οσο ρι·σσσιιστστ. Ρτσο. τ.

αστο. Λοβ!. ο οἱ οι τρι|τ. οι ρισστ[[8ριτιιιιι.τοΡ.8.Πσ τω·

οιτ: Πτι: ίτιτοττ: Με οικ[ορ!ιιωΙίωιτ οι οι σου. οι Ρο

·πι·, ό· Μιτιι,_ώ· εριιιτοι 8. οι Μι ριιβιιι οι ιιιιιιι:τοι, οτί

Μο [οι ιύιιιισιττιιι· μοιΜοτο ιιιω οποιο το Ποιό

ο Βου, οποιο :πιο μια/ϊ Μι ισοτιιιι. @οι οιιιιιιιιιι τι

ω

Κ

ιριο οσο ρτσοστιστστ: οτ τσιιιτισ ιοτστ $ριτιτοιτιοσ

?:ιττσιτι στοπ τοιιιιιοο οιιρατιιτο:στεσ Η Πιο ίοοιεισο

τσι ιιιιι:ιο,οοσιστ $ριτιτοιτι ο Ριιττσ,τοιοτισοτστ στιο.οι

άιΠιιιοιιστστ απο ο ?Πο ο. Θσοστ:ιτισ δέ ?τοποσ

Μια” ρτσοσίοοοστ ιιιιτιιιοο ιστοπιιτσι. Ετοσ

στιιιοιΗ Γριι·οτιο οσο σιΤστ ι ?Πιο . οικω οιιτιοΒιισ

τστιιτ ο οσοστιτισοσ ?ιΙιι. @Με Μοτο: ιοοιισιστισι·

οποσ «πιο οσοστατισοιτ.Βτ ΐριτατισοιτ,ρστστοιοσιο

οτι όιοστοι ρτιοσιοιο Γσιιιισιιιι οσοσιοιιιιι,8τ Γριτοο

οι. Λοτσσ.ριοο. οσοστοιισ σο Ρστ σκάσω οιιτοια,

ιριιοτισ σα· οιοτιοιο νσιοοτοτι:: στοκ: ίιιοτ ίοτιοοιι

τσι· οιιιιιιοιι τοσοοάισοσι.Οοοοτιο.ρισιιο&ισ ρστ

πιστιιτοι οποιο το ρι·ιοιιι ρι·στιιιι5:ιο: ρτσιιιιθ:ισ > . ι:

τιστ ιοστιιιιο νσιοοτστιτ οι ίεσιιοόσ ρισιιιι&ιοι τω

·:ι·ιιτιο ρτσιιιιάιο τωιιΔιι ίσσοοιιιιοι 8: ίσσοοιισ

ρι·ιιιιοοιι οιισοοι οσο τοστ τω" 88 20 ρισιιιιᾶἱσ τ

στ” τσττοιοιιτ Ρτιτοπ σιτσΙοιιιτ τσττοιοι.τιο ο. .ρτσ#

Η οι . @τοῖσι

Τιποτα.



μ:η @Η'..ο

ιδ

@ιιπιιι.

οποιο.

Μ·

Μπι.

π:

Π!.

6.

98.Σ4.

ΐ'?·

πω. Βικ

θΏΠΜ·

@ο

τιιι&ιοπιιξ οιιοοιιι οποιοι· οποιο ριο:ιιιθ:ιο ι·ιπο

Βιιιιιιιιστιο ΧΧ ν ι ο οι Ριιιοπ ποιο ε. ΣπΕΖι`οΙ Ι Ι.

:πιο δ. ποπ οπο Μπι» , ποιο ριο:αιιτ δι.ιιιοοιι·:;

(πο χ, Ριοιιιι&ο. π.. Χωριι:ιιτ ΒιιΠιιΕΠι ι:τιπιιιιιιι:ι ι :Μο Έκι" οο οιιπ ριο::ειοιοι τοπτιιι1ι «ο νπο, ποιοι.

Ριοιιο:ιιιιι.ιοπε ρι·οιιιιδιιοιιιοπ ιιιιοιιιιιιιιιε. Ειορ

·ιιπιιιι:ειτ ο.ιπιιοιπ Ροι·ιοπιιπι ιιιοιπιιπ οιοιιιι:ι πο

π: ιι Ριιιιο_ποπ ρι·οοοιιοιοι νι $ριιιιιιι,ιαι ιιι Ριιιπε,

τ ποπ οπο. ι:ιιιοπι ριο:οιιιτ οπο: νοιοιιοο. Επι:

1ιοι·οιιοπο 8ιιιιιι·:ιτιοπο Ποιοι; :πιο πο: οπο οπο”. · ιιιιιι Μπι :ιι ιιο:ρι·ιποιοιοιπ,οποπ οποιοι: ι ποπ

(ιιοποι :ιιιοπιιιιιοι, οι νπ.ιοποοιιο τοπιιιιι ιό ιοι·ιτιι

·πιιιπ ιοτιιοπι ιιιιιοιιιιπι. Α πτο:οιι, οποιοι: Σ: ειιιο:ιιιι

ποιιιιιι :Ποτ οιοιιοδιιο μοι· ιο: πιώ ροιἱιἔι ροιιιι οι

τοι·ιιιιιιιιι, 8: οπο. ιιιοιπτἔι ιοιιιιιιτι :Μπι οπιιπ ιιιοι:π

:οιπιιιιιιιοιιοτ νι ιιιιοιιιιε ριοιιο&ιοπιε ιιιιεοοοιιο,

πο::ιιιοιειρι·οιιιι&ιοπο ροιιιιι , που ιο ροποιοιπι· ,

οιιπι ι.ιπι ίοροοπιιι.ιτ οποιοι νι ιιιτοι·ιιιε ρτοιιοᾶιο

πιο ιιιοοιιιιι23 π:: Μαιο. ιιιοιοτει , ι:οιιοι·οιοι, :·ιιιτι

ιιιπι ιιιρροπιιιιι· :οπίοιιιιιπ νι πωπω ρι·οιιπάιοπιε

οιιι:οποιο:. 8. ι‹ποιι::ιι ιιιιοι-Ριοπποιιοποι Μπο

απο” ιιιιιιοτο ικι νιιοπι ιοτιπιποιιι:ιοι Βοποπιιω,

δ: ιμιτειιιο Πιο: πω: ρι·οιιιιάιοποι ιιγροιο. ποιο ροι

8οιιοι·ιιιιοποιο ριοι;ιο:ιιιιι· ιιγροιιοιιε πιω , μοι· οι.

ι·οιιοποπι ιιΥΡοιιιπι $ριιιιιιε. Μαιο: οι·οο. Μαιο·

`έι:ιο ιιγροιι.ιοιιιιιι πι! ιιιοιιιιοπι Ρετ ιο; πιο πωπω

τοι·ιπιποιο ιπ:ιιιο :κιιιοπιοιπ. (ζοιιιιιιιι.οι: :ο οιιὸ‹ὶ

8οιι·ιτοε ποπ ρι·ο::ιι:ιοι ο Ριιιο_πο: ιιιιιιο τοιιοι·ο

:οι ριιιιιιιιι ρι·οιιιιέιιο Ηιιιιιιιπιεογροιι:. π:: :ι 8ρι

πιο οοιιιιιο ιπο:οιιιο ιοιτ.·ιιιοιιιι ιιγροιι. 6 Π: ποιο

8ριι·ιτοε ποπ οι·οοι.ι:ιιπι ι Ε'ιιιο, οπο πιω :τι οπ

πιιιιιιοι;ιοιι οπο ιριιιιιοτ πι ιοτοιιιιιιοι·5:ιΕπι ιέπιοπ

ο: ἴιι·ἔὶο ποπ απο ειιιιιποιιιιιιιι· ιι πιο, πιο δρι

ποιοι· οι ιοιι οποιο οπο πω. πι: ιοιιι.ιι τοπι:ιπ:π

ποιο Ριιιο τοι ο ιιιιι.ιπ:, Ιὶιοιιιο Γριπιιιοπο,ιιιιιιιι:

ερωιιπ ιιιίιιποποιοιιιι· ο πιο. Μιιιοι· ρι·οο_ πιο.

πιο ποοο1ιοι νπιππ ριιπειριιιιιι ιοιιιιιιιιοιπ, Η ποπ

ίσιο ιΡιι·ιιιιο,ιοιι οπο ειιιιιιο :οπιιιιιιοιοιίοι·ιποιο

οτιπ:ιριιιιπ ιιι·οιιιι&ιιιοιπ Βοιιιιιιι: ποιο πιο: πο”

οιριιιιπ ιριι·ιιιιιιιιπι :οπιιιιποιοιιιι· οι: ιιιιιιιοπο δ:

Ροιοι·πιπιιο , οπο Πιο: ι.ιιιοποι πιο Γ: ι·οοιιιοι· πι

ΜΜΜ, ο: ιιιοιπι.ιο οιιποιριοπι ιριιιιπ ποπ :Ποτ ιι

ποπι ιοι·ιποιιιοι·, Μι οποιοι: ο: οποιοι ι·πιιοπο τοπ

ιιιοι· ιιιιιιιι6ιπ :οπΓιιτιιτιιπι. Μιποι· οιιοπιι. οιιοποι,

:πιο οιιιιιι πι , πιο ιποπο :πιο $οιι·ιιο: ο ·ιιιοιιιι

Ρως:: οπο Βοιωτοι πι, ποπ ιιιίιιποοιιοι ο Ριιιο.οίι

ιιιοπι :ιιπτιι?ιιιο: Η! πω” [οιἐ ε:πιιοιιο :οποι

τοπικ ιπ πι.. Ροιιοποι: οπο: μι· ιό :οιιιιιιιιιιοι ιιι

πιο ροιιοπεο, μι οιιοιι :Η ιπ:οιππιοπι:οοιιιη ιο.

πιω @Μπι ιιιιιιιιοποιο , ποπ πω· Γριιιιιιοποπο , οιι2

:οπιιποπιει·ιι οποιο Ριιιι·ι. (ιοπιοςι, ριοο.ποιι :πιο

πιοιιο :οιιιιιιιτ.ιιιιι δριι·ιιιιε επι Ριιιιιπι πιιπ: . ο:

:οπιο.ιτιι.ιοτιιιιιο; ποπ ν: :κι ρι·ιποιο πω οιοι:ιπιο

οι ι”οι·ιιιιιιιιοι· Ρι·οιιο&ιιιοπι , οι ν: πει ιιιπροιιιπιπ

ιιιιιιιιι·οιιιιιι. ΕιΒο 6 ποπ: τοιιιιτοι· ιιιιιιπΒιιιιοτ :ιο

ιιιο,ποπ οοίιοπιο, ο·ιοει ικι ιιιιιπι ποπ :οιιιιπιοιοι·,

ν: :κι ριιπ:ιοιπιπ Ριοιιιιπο ρι·οιιιιάιιιιιιπ ,ι οιιοιπ

πιο: τοιιιιιοιιιιιιιποποιοιοι, :Πο πο ιιιο ποπ πιο::

ιιοι·οι. π. Εοιιοπι τοποσ :ιοιιιιιι·ιιι ιιιιιποι·οπιιπιο

οιιο Ριο:οιιοι·οπι :ι Ρειιι·ο Πιιο ει: ποπ: μιο:ο‹ιοπιοε

ι ιοτο Τιιπιπιιο.Ειοο οοιιοιπ ιιιοιιο Βιιιιιιπε δοκι

ποιοι ιπ Ηρώ :οπιιιιιιιιιι δ: πωπω ι Ροκ: οι

Ιιιιιο ο ο οι·οοοο:ι·οι :Ποιο Ροιιο . π: οπο: ρι·ο:ο:

ιιοπι :ιο νττοοιιο. 8- Απιοι· :τοπικ ποπ ριο:οιιιι ο

νοιοο οι·ο.ιιο, Βιιιιπιοπ ειιιιιπειιιιιιι πιο πιο: :πρι ιιπιριιπ:ιπιο ικι οπο: Γοπτ. ιιιοοοιιιιοιπ, οιιοιππι:ΜηιπΙ. “

οποιο ποιοι· ιοειο.ιιιιι ποπ οι·ο:οιιοι·οτ ο νοι·οοιπ

οποιο, οπου: οιίιιιιοποιοιιιι· ιιο ιιιο. £οποιοι. οι.

πιο Ριιιιιε ποιο ποπ ρι·οιιιι:οιοι: $ριιιιοπι,οιιιο το

:ποπ ιιοτοπι οιΤοτιιιιιιπ ριοιιιι:οιο , ι·οιιιιιοι· Διιιι...

Βιιο"ΜΙΠ πο ιιιο; οιιι.ι ποπ ιοιιιιιι ριιπ.ιιιιιιιπ πιο..

ιιιιιοπιοιιιιποπιιοι· :ι πι·πιιο&ο _ ΐοιι οποιοι ριιπ:ι

Ριππ·ι ι~τοιιιι&ιιιοπι ι ριοιιιι:ιοιιι. νπιιο κά" Με.

“πιο , :ο αιΓπ δριιιιιιπι δ. ιιιιιιπΒοοπιιιιοπ οιιιιιοπι

Ϊοτο ι ?πιο οοι·Γοπιιιιοι , ποπ ποιοι νι $ριιιιιιιπ ,

(οι νι 5::οπ·ιιιιι1ι οικω δ: ιιαΕιοι1·ι ρι·ιωι. @πρ Η”,

α' ιιο πιιιιοι ίιιιιιιιιο.[ιφιιι πιο ποπιιιο πιο διιιιι.

οπιιπ πιο” οιιοπειιιιιιι·ιι οποιο, ποιο πιο ιιο νπο,

οι: ρι·οοειιιι ι ιιιιοοιιε; ιο‹ι ποιο "πιο ριο::ιιιι ω

. οιιιιιιτο οπιιιι: ρι·ιπι:ιοιο ιιιτοιιιοοπιι_ ει: ριοιποο ν:
Δ Βοπιιιιο, σ.ιιοι· ποπ ν: ιιιιιοοιιιιιοιιι:ιιιιιε ρι·ιπ:ιριο νο

ι ιοπιι. ει: ιιιοιπιιο ποπ ν: Βοπιιοε,ιοιι ν: πωπω. Απ.

ι :απο πιο οριπιιιιιι·,οο :πιο Γιιιιιιιι ποπ ?στο πω.

Βιιοπιιιιιιι οοιιοπιιιιοι· ὁ δριι·ιιιι,οιιι $οιιιιιιι πιο.

ς8.

Λιππωπ

ιΒιιοιιιιο: οπο: ροι·ιοπιιιοοιι ι Ριιιο. @πιο πιω ιπ Ρ""'ι""'·

οπο ιιοι·ιοπο κοπο :οπιιιιι.ιιιοτ ιοιι·ιιιιοπο ιι&ιιιο,ιι:

Ροικιιιιιοπο ιιιιΠιι:ι: Μ :ο :πιο τοιιοιοιιιι·Ξι οιιιο

'πωσ οἀιιιο: οι·Βο τοιιοι·οποι ιιιίιοε ροι·ιοπιιιιιιι.

Ν·οιπ Γποιαιο ω. ποσοι οι :ιο οπιιιιιιιιι: Ροιιοπιιι

:πιο ιιιιίοι·ιοι· ιιοιιιιπιιιιιιιο. Αιιιιιι: ιποιοπ ι·οι1ιοπο..

το: :ο απο οιιοιιιιι ιο Ρ'ιιιο, οπο ιοοιιι·οι· ιιιιιιπει.ιο

ποιοι ο διιιι·ιιιι, ποιοι:: Φακοι , πιο! ιπ:οπιροιιι

οιιο οι οπο: .8ριιιιιι.ΒΡιτιιιιι ι·οιι:ιοποιοι ροτιοπο μα.

απο οοιιιιιτιιι.ι. οι οποιοι ι πιο) Ποπ: οπο: πι:

οιιιι ιπ :Πο οοιιοπο οοπιιιιιιιιιιτ μι· @έτσι , :μπει
:ο :πιο :Ποτ ειιιιὲ ροιιιοᾶοιπ, ει: ποπ: πι: ποιο ποπ

ριιι·ιιιιι παπι: “οπο οι)ιιιι·ο, οποιο οΕ·'ιιιο, οι το.

:πιο πο νποοιιοοιιο. ΕιΒο :ιιπι :ο “το οι::ιιιοι·οι

ιιιοιιι ιριππ κοπο ροιιοιέιιιιι:ι ιι ιοιο Ροιι·:, π: ποπ:

π::ιριι ειο νιι·οοιιο, ίπποι ρ:ιιοπ:ι εοοιιο οοιιοιίι::ι, οι:

οι: .ο πι. δω οι:: ιιιπι:ιοπι. :οπιιιιιιιιιο:ιοιι: Μισο

νοι οποιο πισω: ι].ιιι·:ιιιοπιι πω. ποπ οιιο ρε·ιιο.

πιο :οιιιιιιποιο. Μι :οι ιι1ο:ιιπάιι$ι·οάοοω ιη οπο)

Βιι:νπο.ι ΜΜ- ι.Ι9.4.36.πι2.2.4.σου.8οπΙ.σ.24.

άεροιπιι.π ιο..ιιι.:.ορα[:. π. οποιον: Ντιπ:: (Επι. :.3 ο.

Βσιιιιιι.ιιι ι.ιίαι.ιι.πιτ.ι.π.ι.ιπ ομοσ. Βιι«Μπ.4.2. Η::

ιπ:.π.ι ιιιι·.·υιι·..ημι ς.2.ιιτ.ο.Μπιβι.π.ι ;.ω.3.ιω 3.

ωραιο. π. ·υιι.ιπι. π. απο. ο· Επι". 8)!ιι.Ιιπισ σιι.Βοπ.·

Τοπ:: ι .ρ.π. 36.02. οΜοιιπ.πιθ. 3.Βιοιππ. Μπι. Ζωη

απ. 2.7ιδΙ¦”ΪιΡ°. 3.7ιι/σμιει πρ. ι 47.ωρ.4. 8ιωι·ι··π. βιο.

ιι: Τύπο.ειρ.ο.6ιοπιιΜψη_Ζιυι28.άιρ. ι 1.ιίιιύ.3 .πως

ιιιιιι68. βιο. Θπιπικοι προ.. ποοιιπιιοιπ, 8ριιιιππι

δ. οιιιιπΒιιοποιοιπ ει Ριιιο , ιι οι: ιιιο ποπ μπαι".

:οι ι ιπειιπιιι κιιιπω.ι.οχι. ι 1."Μιπ.μ.2.

@αι ικι :οπιιιι·οιπ ποιο:: οροοιιτο: ιοπτ. Νέα

Μ! ;.νωι..ποπ πιοιιο ιιιιιιι ιιιιριοοιοιιοιι;ι ριιιιιι,νο

0Π"Γ. ι

Η·

6ο.

ιοπι πιο» ιιιιιιιο οποιο ιιιι.ιιπ ποιοι. Αιιι ιιιιιοιιι ε"'ι"'^ φ

οι·ιοποοιπ δ: ιπ πιο ροτι:ιιιοΓιιπι προοιιοπι , οιιοεμ|ἱ“|””°

πι:ιιο ποπιιοο :Και 7ιι[οιιοι. ωιιι.3. Απ; πιο ιιροιι

2ιιιικι τοπιοιιιιοπι δ: ιιιΓΡ:&ιιιο. ποιο ιιιιιι:π :ιο

οπιπι @πιο ιιοοιιιιιι πι. 7ιι[ιι. ψ 2ιιιικΙ ι οο οιιοιι

πιιιιιιι.ιι :οπιι·ιι ιιιιιιπ οι ιιοοιιοπι Ε:οιοιιο,ιιιιι εισπ

απ; ι:ίιιι.ιιοπιιιοι; δ: οποιο Μο:: Αιιιιιοιοι.ΙΒιιιιι·

ποπ :Η , :οι ιιιοπι ιιπιπποπιιιιι επ οιΒο ο” τω...

πιο ρι·ιπιιριι ριοκιπιο οποιοι.

Ξ:Μιππι ω· ιριικοπιιιοπι 8: ιιιιιιωπι ἐ Οοο , π ΡπιπΡοιπ- ι @μη ριοοιιοιιιοι ιοπιζ οι :οπιοιιιιιοι ριιικιΡιπι ε.

ι ω, ρωιοιιιπι :ποιοι οι·ιοι·οιπ Πιιιι:οιιιπι,οιιι ιππ

το οπο: ιοπτ.ποποουπι ποοιιοποι (εισαι: οοιιοπιι

ιιιο:ι τππιππω, πιο ιιιιπιιτοιοι ριο::ιιιοποιο 8ρι

»Με ?πιο . οι:: :πιο ποοπο μι· ιιπροιιιοιιοπτι η.

ι οιοοιιιιι ιο ιιιο ιιιιιιπΒιιοπιιιιι ιο” @πο “και

 

ιΔιιιιπιριοιπο μπω: 8οποιιιιιοπισ δ: ιΡιπιιιωπ

οδιιιιοιπ ?Νοε πωπω ι :οπιιιιιιπι ιιιο Τιιοοι.

οιιιοπιοι:: οι Βιιιιππ οποιοι @κι οποιοι, νύΕπωι .Μο

6ο:

νεωιοπο ιιρριιιιιιο. Ε:: ι.ιιο ριοο. Π: οπο 8:τιοτπιιο

8: ιριιιιιο ιι&ιιιιι ποπ ιιιιιιπεποπιπι Βιιοπι ιοπιιιοι·

ω ΡιιΕι°ο, ποιο νπο ποπ ιιιοαοιτ πιο πο. :τοπ ικι:

Βοποιιιιιο 8: ιριι·οιιο ποιο ιιιίι:ιποποιοπππ ιη

ροι·ιοπιι ι Ροπο ριοιοοοοιο. ιι νπ.ιι :ο πιο ποπ μια

:οποιος τω ποιοι: Ποιοι ι ?πιο Νιιιπ 80ποι·οιιο ά

ιριιοτιο ιιδι:ιιιιι οιιο:πτ οπο: ίπ Ραπ: οτι-πιο , πο.

ιι:ιο:ιοπι Βοποιοιιο δ: ιριπιιιο πιο” · 6 Π. 'πω

Ριο

!π “κι πιο -

ω. ιιυπιιπο

@σε



ππιι.·ιιιι·ιι. Β: Μπι .πιππι σ. πω, πι

ιιιοεειππ πιο πιο :ιιι:ιιπαπ πι: παπι ιπ Ρπιια ποπ

ιιιιιιπειιιιπιιιι ι αιΒο οι αο ιππιιιιτι ιοιιιιιιιιαι ποπ

Διπιπέιιιιιιιιιι, υπ νιιιι πό απ πο ιιιιιιιΜπιοι· ρι·οι:.

ιιιαδραι ω" .ιπ αιι-ιιγροιιιαιι πιπαιιιιιο δ: πιω

ιιο οιιΠιιιιι ιιιιιιπειιαιαπιι.ιι· ιαπιιιαιραιιοπιιιιιαι ιπ

ιαι· ιι:,πιιιπ νππ πιει παιιιιοιιοπι πιιιιι·ια,ιιιταιποοι

ιιιοιιιιιπ νοιππιιιιι::νππ ιιιιιιιια πιιιιιιπ πιει ριιπιιι,

πιιαι·π Γαι:ιιιιιιπ οιοιιπέιιο : νππ οροοπιιαιοι πιω

ιδιιαιπ ορροιιιιοπα ιιιιρ:ιιιιιιι· πι Επι: οιπιιιιι πι: π.

ᾶο ιιιιι.ιαπι εσπαιπιιο 82 ιριι·πιιο ιιι$ιιιιι ιιι Ηπα:

Βιπιιιιιιοιαιι μι· ιιιοιιιιιπ ιιιέιιιιιτ εοιπιπιιπιιο.ιιοπιε

ιιιιιιιιιι; ιριιπιιο μι· ιποιιοπι α&ιιιά ιοιππιππιαπ

ιιοπιενοιιιπιιιιι. Οαπαιιιιο , ιιιιπ πι μι ιπιαιιι=

έι.πιπ ,ιιιιιιιιιιιαι ρι·ιιααπιι Γριι·πιιοπαιπ,πιι& πι μι

νοιππιπιαπι.(ιθπαιπιιο πᾶιιιιι ιιιιρπιπια οποοπι

ι τω· Γι:ιιι·ιιιιο πι αιΕι:ιιια;ι:ιιιπιιπι ωιωπι ΡιιπιιΡιπ

Μ.

ΒΦοπιιιιιο

δωι;ί πι.

ΜΜΟ.

απ: ι

@Μπιλ

βεί :ΜΒ

· ω:

ιοιιππιιΒιιι,8ι ταιριι:ιππι ιιιιιαι·ιοειαι·ιπιποι τοπια:

δ: ιιιιπαιι πιιιια Ματια ιιιιιιπΒιιιιιιι πι: ιιιιαι·ί ιπ Η.

ιια3αιΒο παιιιια ιππα,ιι νιιπ πι: αιιαιἐ ποπ ρι·οοιιιαέ

κι. ιιιΓΡ. ιιιιιιαιι. πω) απαι·πιιο 8: τΡιπιιο ιιάι

ιιιι ιιιιιιιπιιιιιιπ&πιπιαι· αιαπιιιαι,ιιιιιιπάιι πιιιαιπ

πω; παιιαιπιιο 8: ΓριιιιιιοριΠιιιπ , αιιο.ιπιι νιιιι πι:

πιει ποπ Μαι, φπα ποπ αιι.ιιαπι νπιιο.ε ιαπιιιιιιιιι· ιπ

ιαιιπιπιε οιοιιιι&ιε, πο:: πι ιο ριιιιιιμο ΡιοιιικΕ·

ιο:ιιππι οιιιιπι :ιο πιο αοιιαιπιιιια οιἰπαιπιο ριιιια5

πιιιιιιαιι ιαιιπιπι ὰ ραιιιιια Ριοἀυᾶιοπαι απιππιι

ια.(.ιοπιιιππιιι Βιιιο.Ιικο.ι:ιι.ιιι. 3.5.ι. .ι:οιπιπππιι;π.ια

πιιιιιιιιιιι ιοπιιιιιιιι ιποιιιι,ποπ πι ιιιιιοαια πειιιιιιιω

αοπιι·πι·ιιι παπι ι πι πω αοιιιιιιιιιιιοπιι πωπω:

000ιτπιιιι πιοιιιι , πι Βέβαια πιιιιιιπιπ αοπιιπιιιι'

ιποιιιε.Ειιιιι απο Βαπαιιιιι ειιιιιιω πι Μπακ πα

τιιιπιπ οοιιιιπιιιιι11οιιι8,εαπαιιιια οι Γριτπια ποπ ιι:

ιιιιι:αι·α παιιιιππι ι:οπιιιιιιιι ιιιοιιιε , μπω δ: πι.

Με ιιοριιααοππι πιω ιιι αοιιαιιι ι`οοοοιιιο ,ι ποπ

8απαιιιι·α88 @πω επιιπιπι ι ιιααι π” ναι·ιιιπ

ιι: πι: ριοιιιι&ιοπιιιιι8 8: Ριοὸιιᾶιεὶπιια ποπ Γοιιιιιι

ιιιιιιιιΒιιι Ροιππι μι· οι:οποίιιιοπαιπ ιαΙιιιιππιπ, τω

αιιιιιπ παιιιπιιιιιιοπαιπ οιιιοιιποιιι.ιιιπι Ριοιιιι··
θ:ιοπαι διπιοιιιι&ιιιιαπ οι; ιιιιιιιο: ι Δ· απ επ πα

οι·οιιοθιιοπιποι οι πεπΧίι.ι&ιι ° οπο· ιι&ιιιιιπι π.

Με πιοιιπέιι ιπαιιΕπιμ πι ι:οπιιιι πα8ο,ιιιι.ιαια

π:ιιιιιιιπι αοιπιπππιαπιππι Βιπαιιιιιοπα 8ειριιιιιιο9

Δ πα πιιιιιπίζ πια ιιιπι1·ι·ιιπισιια ιποιιιε αοπιιιιιιιιῇ πιιι

@πα πισιιιιέι:ιο Πι πιο πει. ιΞοιιαιιι οπιιιιια ιιιιιιισει

ιαι παπι; ιπ οιοιιιι&ο ι:οιιιιιιιιπιαπιπ πᾶιι ιπιαιια

άσε 8ς°νοιιιιιιαιιι ιιπιπι , @πιο αιι: ιπ πισιιιιααπια

αοιπιπιιιιιααπια ιιιιιπ·ι πιο ιπιαιιαᾶιἰέ δ: ιιοιιιπιιιιιε

ιιπιιιι.Οοπιιικιπ ι·αισιιι πω:αοιιαιπ πιοιιο ειπω

Βιιιιιιιιιι Ριοιιιιἄἰιιπαιιιππιιιε 'κι ιιιταιιιέιιιιπ δι

νοιιιπιιιαπι , οποι.ιιιιιπεποπιοι ριιπι:ιρ_ιπ μπάσ

ααπιιςοιοιιπαιαπιιιιπα ιιθ:ιιιπ πιω π ιιι ιαπι. αο

Μπιτ ;ιιιιι ιάιοπαπι ιιιιιιπεπιεπι λ ρειιιιοπα. πι"

3ι.ιδιιιπ ι3ιιιιππ ΡιιπςιΡιιιιπ 8απειαιιιιιδΕ @ιππ

ε, πι παπαιιιιιο 8: πιπιπ ιι&ιιιιι ποπ ιιιιιιπΒιιιιπ

ιιιι ιαπιιιαι_ιπιαι ια , ποπ οι! πιιιι ιιιιιο, Μπι Πιπι

ιπ:ι πιω οι ιιιιιιιιπιιπ Όιιιιππι·πιπ παιιαα$ιοποπι,

ποια ρπιπιπι ιιιιιιιιᾶιοπαπι ιπ:ιραιιιι' ,μια ιιιιϋ πι:

Επι· οι αιΤαπιιιιι ορροιιιιοιια ιαιιιιιι& °ριοι:αιιαπιιι
οι ρισιιιιιαπιιιι ο ° :ι ι

. πιο μιιιαιριαπ ποπ ιιι Μπι ιιπ:.ιπιι ι

.ϋπιιιιιιι τι ιππωπισιιιιιιππω ιρωιιιι. Λι πιπωη·

Ροιιιιιι πωπω αιιαιιπιαι απαιι.ιιοπαιιι8ιιιιιιιιιοι

παπι οπιιιιιόπιιαιπιιοπιιο οοιιιιο:Ιειιιιιιιιιιιέ ει

ιιιιιαιιι. Μποιαιι ιι8ιοιιιιι ιιιιιιιιιιι.ιι πιι°πιιιιιι οι

Βοἐ`ιιό 5 ι:οιιιια πιπιιιπιι ναι πιιιι· Μπα:πω; μ απ
._ ι:ι..__. ··-|ιπο π» ·.ι.,

ΡιοΒιιπιιαπι πιοιαιιιοπαιπ δ ιιιιιιε ιι ιαιι:ιο. ιι:

ι:οιιιιιζα: ριιιιιιι ιιπιιιιιαδι ι!ιποιιαιιιιιαηοαιιιιιι€'

πια ι:Βιιιιβι, ππιιιιι'ὶ ΠΩ ροιιιιιιιι, νι οπαιππιιιια α:

οι·οιιι·ιο αοπιαπιιι ι·απιι€π.ιπτιππι ποπ ιπιιοιιιοπι,

ιιΒιιαιιιιαι ιιιαπιιιιι:αι ι ιιιιιιιι ίσια ιιιιιιιιιιι παω

 

παπά: 82 ρι·οιιιιιαπιιε οι πιο αοπααριιι ι·αριιεπιπ

ήπιο ιπι1οιιιιιπι.Μιιιοι· ι”ιιιοΒιι. ιιιι›ιι.αιι πιώ πα

ροτιιαιι εμπιιπ ποπ Ρι·οταιιαιαι ι Ριιιο:_αιεο δρι

ι·ιιιιι ποπ ιιιιιιαιαι ιαπιιιππ ορροιιιιοπαιπ Ριοιαα

ιιαπιιι π ριοιιιιαϋπια; ιιιιιιιι πο: ιαπιαιπ ιιιιι·ιπ&ιο

παω, Ναπιια πωπω ορροιιιιο ιιιιιιαιιιιπιπ ποια

πι”

περιιιιι

επι ποπ ιπιιιαιιιιιται 2απαιιι.ιιοπαιιι 8: Γριιιιιιοπαπι °ΡΡ°#“° ΜΒ

πέιιιιπω:αι·ι;ο παο ιιιιαι ἔαπαιιιιιοπαπι οι ιριιπιιοπἔΪ^°.ιΜ'ς.

ριιιιπππι.Τιιιπ οιιι:ι πα .ιόιο-Ρπιι·αε ποια:: επιπ

ᾶιοπαιιι ιπιαι· Πιιιιπ:ιε ραιιοιιιιε ιιιπιιιιιιι ιπ ιοιδ

ιαισιιοπα Ριοιιιιιαπιιε οι οιοιιο&ι. Ωιιοιι νιιππιιιιι

αοπιιτπιιι θιπαι,ι.πιιπιππα Ρπιι·αε ιιιιριαθιιπιιιιιπ

Ποιαιι.ιπ οπιι.ιιι.σφ.δ.νοι ιιι αοπιιιιπ.ιιι.ιιιιε »πιω

:ιι ιιιι-αι·τιιι ὰ ΒαιΤπι·ιοπα ιαιιιιποπιιιιπ Νι/]ιιιι Μ. α! _

.ιιωεω,νιι ιιιιιιιι&ιοπαιιι ιπται Βιιιιππι ραιιοππι

ιΞπιιιιιι ροπιι ιπ ιπιιοπα :πιο αι απιιιιιιι Ε:: πιω

ιαιιιιποπιο πι: ιιαιιιιαιτ , $ριιιιιιιιι παοαιιιιιιὁ πιω

απατα λ Ριιιο,νι πο ιιιο ιιιιιιπ8ιιπιπι.
διι

Διὶ πιιθι.ΑππΙ. ιπιιιιι ποιιιε πω. @Μπι , ιιιοπι ,Η "επ

αοπιι·πιιπ ιιιιιια ιαπιαπιια. ναιιιιπ πι; , ιπται· οσοι ΑΦΜ. _

8.ΤΙισηιιιι:α.$.αά ὲ.απριιι:απι ιιιιιιπ.ιιιιοό. ποπ όα

πιιιιιιι6,Μ ιππιίιιιι ιιιιριιιιιιιιιἔ κι ιιιιαι·ιιατιιι Μή;

ωπιπι απ ιιιιι πιω»π.ιωπ πι.» παιιβωι Μπι.

Νοπιιπιπ επιπι πια παπα ιοπιιοιιι αι: ρι·οριιθ. τω.

ιιαΕπιαι·αι.(Μιαιιιιο αι1ι1:ιριιιιπ α5ιι.εριιιιιαρα τα °

παπι Ρι·ιιιιιριππι ιιιιιιι,ιπ Μ. οπιππι|ιιπι πω:: , ω

ποπ πάπια πιππιιιι ιιρριιιιιιο , ιιιιιππιι ποπ μοι πι :ια

ιιιιιιι ιπαπια. ω ιιιιιιιοπαιιι πα8ο,ιοιιπιιια εοπιιι

ιιιιιιιιιιιι πιει υπ πιο πιπιιιοπιπ, νι Ριααι:ιιπιπ πιο

οιιιιπα Μ! $ριιιιιιιιι 5.ριοιιιιι:απιιιιιιι, ω νι πρωι!!

πό ιιιιιιιι @κι πιιιιτπ,πο ριοιπιια νι: αιιι€απιαπι νιιι:ι

ιβιιππιιι. @παπι πριιιιιιιιιιαπι δι αιιι8αιιιιιιπι ποπ

ι·ιαι:αιαι πιπιω , ιι πι: ιι ποπ οιοι:ιιιαιαι $Ριιιιοιι

Εκ οπο μια ω Ριοι:.ιπιποι·ι: ε παπι ιιιιιιιιο π, :πιο

ιια ιπόιο εοπιιιιιιιι ιι ιιιιιπι ιπ απ Ραιιοπε, ποπ αιιἘ

πιιαιιιι 6ιπιιο.πιι νι ποιο δι ιιιιπιπ ω Γριισπόιιιπι

Πιια ν: αει8απι νιπι ιπιιιιπιιι.Ριιιαιπιι αοπιιι·. Απο;

πι Με ι3οπιιπι,ιια ιιιέισΡιιιοιπ τοπ ι·ιιιιιιιοπα ιιιιιι6

πιω δ! νιιιιιιιιιται·, Βιι ιπριπιιε ιιιιιιιι€ιιι ὁ 5ριε

Ριιιαι· ιοιιι ριιιαιπιιιιια ι:ιιιιαπιιιαι· 8: ιιπριιαιιιΕ ι ιρι6

·ι·πιιοπα ναι·ιΥιοιιππιιιαι 8ι αιιριιιιιὲ ιιιιιιπεπιιιιι

πι: αοιιαπι.(:ειαιιιπι πιω πιο Με μιιαιπιιιια απ:

ιιιιπιιοπα, ποπ αιιαιιιιιο ιριιιπι ιιριιιιιιιιπαπι 8ι αει·

8απιιπιπ ιιιιιιιιι τρωω , ιιπριιαἱιὲιιπΒιΒιιπι1ι ιο

ρ:ιιαιιιιιιιια δ! ιιιιιιτἱοπα,πιιἔ`ι πιει ι;Μιατιιιιπι 8: πω

ιἱο πι. Απ π. ι)πριιιτιιαι ροιαιι_ιιι&π ιινροιιιαιιι

ιιπει , ιιποπιοιιο ,Η πα πισω πιιιιιαιπ $ριιιιιιι

ρι·οεαιιαιαι ι Ριιιτα ; πιο πιοιιο π ιππιιιιπιιπιπα

:Μια :ιο ιιιο ποπ ριοααι:ιαιαι , ιπιαιιιπ ποπ πι€πιδ

ιιιι Ριοααιιιοπα πιαιιιιιιιι ι ιιιιιιιι αιι ιπ ιιπ ιιιιιιιιι πι.

ιαι· περοιαπι 8: ιιιιιιιιι. ει ριιιπο ιποιιοι·ιιιιια μι· πι

ιιο ι”οιαι :ια 8ριιιω ιαΓραδιιι Ρπιιιι ,·° οι ιιααοιιαιτι

ιαιπαάπ Επι. Νεπι Παω οι νπίι ιιγΡοιιιαιι πιιιιο

ιποιιο πιοααιιαιαι :Τι Ρ πιο , παρα πιώ πιιιιο-Ρό&ο

ιιιιιιιιΒιιαπιπιλ Ριιιο:ιιπ α: Μιὰ πιιιιο ιιιοιιο πιο·

ι:αιιαιαι ι Ηττα, αιμα Μαιο πιιιιο ρ:ιάο ιι_ιιιιπειια

`.ι·αιιιιπ ΜΜΕ. δι Σ. ιποιιο 3 πιπαιιιιπ ι:οιιιαιι.οοιιιι

ιιιιι:ιιιπιπιέιιιιιο πι, πιω αιιι αο ι:ιιιιι 8οιι·ιιιιι ποπ “

_ ά:

Δε! μάπα”

,”.¦ ο

.ωα

δν”..

` η ώ _ β ' β Ρ _ πιο δ. ιοι·ιππιιιαι πιο 8ςακριιιιιιιιιιιιιιιισπαιιιι:πι ι

ιιιπΒιιι @οι ΓοιππιιιπιιιΔι οιιαπι;ιιι τω Ρωειιιιιιω ι “

πιάμπι.

Με

αι

ρωιεπαιπιωπισιιιι ι Ρ:ιιια,πιιιιιιιιπιαιιιπαιιια-.

ιετιιπιι- 8ιαιιαιαι°πιι ιιιο,ιιαιιι πιω ιιιΜιιο, ιπ

Γι:: ιπιαι·:ιριιιιιι ει -ι>ιπιιι πιωιιιι-·αιι·ροπ_ιιο;Μ.

ιιαιαπε ιιι·ιιιπιιΒιιιιιιππ·ιιιαπ πιιιιιιι-ι ?πέτα

@πω ιιοιιιιιιπιιι ιιιιιιιιιιι έ ιιιιιΔιιιιιιιιιπωιιωα

πιω ιιιιπιιιιαπιπ ιιιιιιιωι, ιιιιλιιι ιπιιιιιιιιιιια: π

ιιιιιπιπωιππιεπιιιιιπ αιιιπ ειιιιιιιι, Μπι

Ριπιιππιιισιπππιεπι $”ριιιιιιιιηριοιιιιααιαι πει

ι·ιιιιιιιιιϊ· Ριιιιαιιιι πιιιιιαπιω πιαιιιιιια ιιιιιαπι Ριο
@πιει ιιιιιιιιοιοιιιιοιοιθιπ. ιθαιιιια ππιι ο ο πιο- ι

πο ει" τππιίιπι ιιιιιπιιιιιι,ιια ιιιιαᾶπιιιιιπ μια πι

οιιειιια πιιιιιιιιι ρτοιαιιέπιιι8ι πιοιιιιοαπιιι,ιπιπιι

...ο · πιει
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.Η ιιι·ιιιιω.

4ιίαυι]:

6ο.

Διὶ ιμι"ΜΜ

?Οι

ΜΗ οιπυιΜΜ

38η - . ΒιιΡιιι; Χ Χ 71 Ι. ΒιιΡεπβικιι 6'Ριι·ιππο ό'. .ιιοιι ΙΙ Ι.

ιιιοπιι ιιοιι Μια Πιο ο ουκ ιιιπεπ:αιοποπ ιιιποπ πω. ΡΙοπιιοιιτο ιιοιι οι ρπιπιειΡιοπιι @ο Ρι·οιπιππιθ ιιιιτυπιι

τοπιο: Ριιιιιτπι,ίι οιιιιιο ιιοιι Ρποι:ειιοι·επ,πιιιιι ω" πιο ΡποοιιοπιιιιπιππιλΠιοο πιο Ριοιι.ιιιοιοι·ιοιιοΒο Γι:

ιιιοε πιιιιιιι ι·ΙΤοπ,ιιο ιιιι:οιιιπιι οιιιιιοιπι οΡΡοΠπιἰι οι.

ιτάθ Πιιιά:ιπιιιπι οτιι.πιπιο Ρποάι.ιαπιπιπ δΕ Ρποπιιι&ι,

ω Ρτοπιιιπ πιιΓΡοπ:ιπο. , οιιιιιιε πιο ιιιάο οι ίπποι ει·

ιιοι·πιοπιοπιι δε ιΡιιιιπἰοπιοπτι ιι6ιιιιπιπι , ου: Ρετ β

Πιθιοιπιιιπ ιιοιι :Η πιο ιιιιιιιιεπιππι.ιιε Βιιιιιιοι Ραβ

πιπει.Ειπ Με μια: πιο! ςαποτπι.Αι.ι 3. Νπ·βο,Βοπιππιπιο

Μπι 8ιπ ίΡιιιιπιοιιοπιι @απο οποιοι: νιιιιιι πιο πιώ,

οπο: ω" Π: ιιιτπιιιιιιποι πιιΠιιι&ιιε. Οοπιίιοπ πιο Βοοε

πιιιιοπιο οι ι-Ριιιιτιοπιοο&ιι.ιο,οιιο :μια οι: ιιιιιυίιιιο.

ιιι οιιιιιιο_ΡιοΒιιιιιιιιιπ , Ρι·ρίειιιοιιιιπ οπιιιιιι ὰ πιο

ιιιἑἀιίἱΕιιᾶιοπιε.Αὸ Ριοἱιιιιιποο°ιιοει οοπιιοοποπ ιιι

ίπποι· ιπιιιιιιπιιι πιο Ροιιεπιπιοιιο 8: ιΡιπιπιοιιο πω·

ιιᾶ , οιιαι·υιιι ιΙιιι ιιι μι· ιιιοιιιιιιι οποιο, Επι.: Ραπ

ιιιοπιιιιιι νοιιιιιπιιπιπ; ο: πομπο πιι:ιιπππι ιιιίιιιιιζιπιπιιπ

ιιι ειπε: Δ. Ν:ιιιι πι! το.ιιοπι ιιιίι:ιιι&ιοιιοπιι ιιοιι Μ·

ιιπιπ,ντ πιο Π: μι· ιπιοπιιιπι ιιιιιιιι·ιιι , Μαιο μι· πιο·

εισαι νοιιιιιι:ιπιι πιεσεπΠπιο ιΡιιοπιπιπ , ιιιε ιιιιοι :οι

ποιο οι·ιΒο ιιιποι·οικιιιπ. Λο οοιιιιι·ι όιίΠοει πιιιιιοιι

Ρποειιιδπιο Ρετ πιοπιιιπιι ιιιιιιιιιή.ε, ώ Ρι·ιοιιι Ρποπιιι

αιοιι&ιι 8: πειιιιππι·, 00:80; νιι·πιιπο οι πιιπιοιιο, απ»

τοπιο: που; «ο ιιιο‹ιο , οπο Πιο ει! Ρπιπιιο ποιοι

ιοπιιιιοοιιι., ΠοτιιΡο νιι·πιιιιιιιιπι· δ: ππιτιοπιε οιπΡιιειπἑ;

ιιοιι το:ιιιιοι· οι πειιιοιιπιπιιΡιιπιπᾶι νιι ιΡίιι προεπι

πιο:ιδιιιιιιώ Ριιιιι:ι νιι·πιιιιιππι· , ε·ιιοιιιοπιιπ ποιοι»

π:ιπιοπιπ πιπΡιιιιπΐι ιΡιπιιιιοιιοιιι πάιιιιιιιιι ιιοιι Ρι·ιππιπ

παιιιιοπ , εδο οιιειικιοπιε ιΡίιοπιοπιοπιι πιόπιικιιπι. Απ!

πι.. Νοεο οοιιίίπο. πιιιιοιπεΠΡποι:ι.πιειπι Παπ πιο ΐ:ιθο

8οιιι:ι·ιιπιο δε ΓΡιποπιο Ρα πιο δικ οπο: Ρποιιι.ιάιο

πιει πιοικοιιιιτο ιιιιιιιιιιιιι ιιιποι ιο, ποιο νιι8πιι18ομιο

»ιιοιι Ποιοι πει·πιιιιιΕι ποιοι οιίιιο&ι.ιιιι ιιι Μάι;

πιπ8ο ποιηση οκ ιιαι& ιιγΡοπιιιιι, Μπι: Πιτ: ιιιιιιπ Ριο

όιιάιοιιππ ιιοιππιπιτιπἐ ιιιιιιιιειιιι.ιιΔ παιιποπι ιπποει

οιιειπἐ οι νιππι.ι.ιιιππι·:οιιι.ι ιιοιι: τυπο "κι ποια Ροπ

Γοιιο οοιιιι.ιιιοπιε οικου: ΠΠ] 8ι δΡιπιπιιε; ιππι νιιο

Ρποιιιιάι:ι επιπιιι.ιιιιππιε ειιισιιιιε Βοιιοι·ππιοιιιπ 8ο Μ..

ι·πιπιοπιιπ ΡιιΠιιιο. νπιτιο Παπ πιειιιι·ο πιο οιιι“ι ρποπιι”ο

ειιιπ!.πιπππι νπ οι νπιιιιιι ΡπιιιοιΡιιιιιι ΓΡιππιπιιιιιιιι, ιοί

ιιοιπ νπ Π: νπιιιιιι ι·πιπιοπιο Ριιιιειριι "ο , :μισά ιππι

ππιπὸἱ.ιιἑ ιιιιιιιιπ ιιι πεπιιιιιιιιιιι Ρι·οοιι&ιιιιι. Ποιου

ποπιι ιιι Ραπ: δ: ι3ιιιωιιπ νιιιιιιι ιιιιιιιοπο,ιΡί.ι αφ.

“Μ” νιιτι.ιπ , ι πιώ ιπιοπιιοιιιέιπδ Ρτοπ:αιιι ι-Ριποτιο

Ρ:ιιιιιιιι , ΡΩττο$18 ΒΡιι·ιιιιπ ποπιιιιιιιπιιιο. νιιιιιι ιιοιι

εοπιαπι πιοπιο οοιιιΡ.ιπαπιιι ιιοιι; 5Ριπιπιιιιιιι Μπι,

οι: το πιο πΧ πιο ιιγΡοπιιοιι ι ιιοιι ιιοιι: εοπιιΡεποπιιπ

ιιι «ο Ρι·ιπιοιΡιιιιιι Ρι·οοιι&ιιιιιιιι μιά , απ! :μισά ιιοιι

οοιιιΡιι·αιοπιιπ πιιιιο. Τιιοπιιιιιο Πε83πιτ πιιιιιοτειιι, μ.

Γε.Ριιιιιιιι οιιιιιιΒιιι ὁ ΒΡιι·ιπιι Βιιιιιιοπιι:,επιι ιιιιιιιοπ ππιπιι]Ϊοπἰ

πιο ι:οιιιιιπιιαπιιι· ιιι πιο Ροι·Γοιιο.Ριιπιιιιπ.ιι,ιιι "πιο 'ώ"Ψ.#

Με ΡπιπιοιΡιπιπι π:οπιιιιτιιιιιιιιιιι ιιοιι οπο @ο απο

ιιιιι·ιπιάιιιο ι Και ΡοιΤο πιο με νιιιιιιι ι:οιιιιιιιιι , 8:

Ρι:ι οωπι πιιίπιιιΒιιιπ νιιιιο ΗΜ: Βιιιιι:ιοπιο «Μ

πιιιιιιπ,ΙΡιιοπιοπιο πιιιιιιιειιιπιιπἑ 8Ριπ·ιτιι. (1ιιιοποι:ιέ

πιο ιιοιι ιιιιιιιιΒιιιι, πιο ιιι οΡΡοιιπο ποιποιειπιιιο ;ΗνωΒ Φρ..,.

ιιοπιο πιο Πιο Ξι ΡιπποιοδΡιι·ιππι ἴοιἔι ί'Ριιιιιιοπιο, "ο

ω ιΠι οΡΡοπιιπιιιπΕε ιιι.ιο ιπιίπι·ιιπιπ,ΐιιιιιιιι οι! ιιι- -·

Βιιι ιι Ρειι:πο Βιιιιιιοπιιι,νπ Ρι·ιιιιο εοιιιἱιπιιιιιιο,8ε μι·

πιο ιὶιΠιιιᾶἱιιο;οιιιΔ πεΓΡώπιι Ροππιπ ιιιιπιπιο ποιοι..

πιιιπ δ: ιιιιιιιιΒιιιπ:δ ΒΡιπιπιι οιίπιιιΒιιι ΓΡιππιπιοιιο, πιο

ντ εοπιιιιποπιιιο , Μ! ιοΙιιιιι νπ άιΠιιιι$ιιιο Ροι·ιοιι;ι:

ιιιιιι ι:οπιιιιπιιππ πιο Βιιοπιοπιοιιι ι πιιιιο ΓΡιιοπιο ιιοιι·

εοπιίπιπιιιπ Ροπιοπιιιιι Ριιιι , Και ΓιιΡΡοιιιπ ι:οιιιιιτιι.

πιιιιι,οιιοικιιιε πιπιπιδοι ιιιιιιιιιιιιιπ πιο οΡΡοιιπᾶ Ρει!ο

ι·ιιι 8Ριι·ιπιιπ. Νεο ποιηση ιιιπιι Αιιπιιοι·σε, οοιιόόοιιπιπ,

Έιιιιιι·πι απο ιπιππι Βιιιιπιοιιοοιιιιι ΒΡιιιπιι, πρι: Ποπ

Ριιιιιπιο ιιοιι οι Γοι·ιπιιιιιπ ιιιπιο πιιιιιιι8ικπιοι λ ΒΡιιι

πιι,είπ πιιιιιοπι ίοι·ιιιιιιιπ “πιο οοπιίιιτιιοιιιιι Ρει·Γοπιιιιι:

ιιιιι;πει ιιοιι ίοιππιιιιο οοιιίι:ιπιιπιιιιιιιι νιιιιιπ_Ρεπιοιια

πιοπι Ροπιπίπ απο ισοπιι απο ποπιιιιιιι οοιιίπιπι.ιπιιιο οι·

πει·ιιιπ, "Με Ρ ιιιιιπ ιιοιι ιιιιιιιιΒιιοπιιι· Ξι 5Ριιιπιι Η.

ιιιιπιοιιο, ιιοιι :οποιο ιιιιππιοοι·ιπ Μαιο απο Ριιι·Γοιιιι

$Ρ··ιιιπιιε: ιιοιι ποιο ποιαπιο _πιιΠιπιΒιιοπ ι Πιο οΡΡοιβ

το ππιιΠοι·,ίι ιπ!,οιιι οοικιιιι; ιοιιιτιο, οι ΡοιΙοιιο.πιπιπ

εΠει ιιιι°ιιπιει Ρι·οοιιο!ιο ιοι·ιπιιιιι πάιιιιιιοπἐ ιιιιιιΡπι: απο ειι,νπ ιιοιι οιίιιιιΒιιιπ ΡειιοπιαΙιπεπ,πιό νι: Ροπ

ιια οωπι ιιι ιιιιε Ρπιτειι.ι “το οι·ιππουπιο , Μι ιιι. ίοι·ιιιιιη:'ΜιπαξΠΡ τιμ! ν (ΒοπΓοπιειι·ι οοιιιιιτιιπιοι

ειπιποιιιιω Ρποι:ιιιάιο οωπι. ΑΔ ο Τπιπιο ιιοιι ιιι-ι πειιιπιιις' ι ν 6 γ

παιιπάιιοΡιοπιιι&ιοιιοι ιινΡοιι. Μι πιο ι·ιιιιιιππιπ:ιπ, η Ροι·ιοιιιιιι ποπιιιιπι.ιιδ Ροι·ποΡΡοιιπιιιιι ωιιιιιιιέ; Με.

ιιιΒιιθιιιιιι ο _ρριπιει_ Ριππΐοιιο. πιο

ποπιιιιιιιππι ιιιινιιιιιτι οιιιιοεπιιιιιιο ιπισιιιιιίιιιιιοιτι Ροι·- ι Οιιιοπ. ι.ρ,9. απο. ο; Η πιιἱάπιιἐά Ι-'ππιτἔ πω.

Ε ιιι; ιιιιιιιιοι :ο ιιγΡοίΕιΠ 8Ριιιπιιο, Μ! νικ οι οπι

ιιοιιι ιοπιιιιιιιιιπιιε πιιιιιιιιιιιιπ. Υπιπισ.: πιο: ιι:οιιιπιιι·',

' τοπιο Ρποπιιιαιοπιπιιπ ειιια,Γοο πιο ιιιιιιιιισιιιιιι Ειν

“Με

7Ϊ.

Δΐὸ[8!£|7%

ι ιιιι;,ομο Βιιωπ ίοι;πιι|ιποηπιοιι Π: Ρποκιπιιι.ιπιι Ρι·ιιι

Ροίιιιιιε μι· νιιιιιιι ιιιιιιωιιιιιιιιιι Ρτοου&ιοπιροι.

χω ι:οιιιιπ.ιειρ.ιιοι: ιΡίο,οιιοιι ποι!πιοπιιπ ΡιιΠιιιι ο·

ι·ιεο $ριιιιιιε ιι ειιιο , ιιιιιΙπιπιιιιιι ιιι ιιιιΡοιππιπιπιιοι

_πιιίπιπιβιοπιιπιιι ειιιιιιοαι δ Ριιιο:νιιιιο Παπ ιιοιι σποτ

πιιιιο €ειςξιοππι πιιιιιιι6πιο ιιιπιπι· Βοπιοπ.ιτιοιιποι ο: Μ.

παιιοπιοπιι ΡιΠιιιιιιιι,οιια ιιιιιιι: οίι5 ιτε πιει: οιιοοιιι οι.

Πιιιπῇιο ω” ιιγΡοιπο.ιιιιι ΗΜ οι $Ριπιπιιεπ οι νιιιι

.πιΠεπιιγΡοίιιιΒι νππιιιιοιιο, νπι δ: Πιο Ριοιιιιάιο ν

ιπιιιιοιιο. ι . ' Δ .

Λάο. Βιιιιιι8.πιιιιιοιμ1)ο ?Μο $ριπιπιιι ιιοιι Ριο

οικω ὰ ποιο «μιὰ Ρ Πιο; οι ι ν: π! ΡπιιιοιΡιοοιιιη

<<>ι=ιιιιοπιπ ικι>πιπειι>ι9 4ι·#-ιι=ε<> “οι Η

οιΡιιιιιι Ρποιιιιοοιιιιι 3Ριπιποοι,ιι·ιοε οιιιπιποίι διαιτα-

ποππουιιιΜτιτοϋπο#ω°9 ιπιππίΡέιιιιι @πιο .ζωο .

ι>ιιο=ιι>ιιισιιιιιωι4ιπν 99·ιιισπειιιιιΜπ4ειι`ι>ιιιιι·

Φωτ ειι==ιιιι=ιιιΦιιιιϋ ιι ιιιιιιοοιιιιιιι πιο
ΓιιΒιιίι:οιιιιΞι Ε281°ι5δοΕιιιιιοιππιαιιτρπ ο .οιιιπι οι: το

ιιιιιιιπιιιιιιιιωιπ Ρπορι·ιοπι ΜιιιιΕπιιπιιιοι.Τοιπιιιιιιιι

απο» ιιοιι ιοιιιιιιιιιαιιιΒιιι.πωπι π ΡπιιιοιΡιο οπο, ν

ιοά.αιοτιιιο ΡπιιιοιΡιο ντιπιο.ιιέιξιοπιο οοιιίιπιπ

ιιι οοιιωιιιιιι ι>·"49ι πιο 4ι···ι πνιιΜΜιιια·

πισω ιιιιιιοριιιπιπ απο 499 «πιο Βιι)0ΩΜΦςοϋ·

ιοπιιι·ιι, φπα ιιιιιιιιεΙΤεπ 8οιιιπιι 8πΓΡιιοπιι , απο απο Οιιιτπιιρ_ιο.5. Μιι[ιιρρφπιηοι!..4ιιιιιεπιπιιά.

:πιο μι· 8οιιοπιιπιοπιοιιι ρποπιιιοεπιιιο.ιοποπ ιιγΡο(ιιιιιπ·
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ιι:ι:ς πιιιιι.( νΕ(1:ιοοοιιι,οιια πιο ι:οιιιιιπιιπιιιο οποιίιιιι- ω2";ΜΜ

θ:ιιιο Πιιιιικιιιιπιι Ροπιοιι:ιπιιππι Μία ΓιιΡ οιιιπ, ποιο π'έ'"ψ"π

πιο @πιο Ποη8.οιιι ιιι ΝΟΜιπ πιάσω π. . πιιιιιιιιπιιπ, °ψ'

Βιιιιιιαπ ρπιπΓοιιοε μπι· πιιιιπιοιιεπ ιιιιιιιιΒιιι οί σαι.

Ωιπιιι)ειιιΕοιιιποπςιιι ιιοιι οιππιειι:ιπ:ιε.οπι ιιιοιιοπιπο πω..
:ιιοιι π:οοίπιππιτιιι0 ΗΜ , οι οφ οι ί.οιο ιιιιιιιο; Μι; '

ιιιι ποια ίιιιιιοιοιιππτ ς9ιιιζιιιιπιιπ ιιι ·είΐο Ροπιοιππιιι

ὰιίὶιιιᾶ9ἔ4 ΒΡιπιπιι. Εοιπςπιἶιππι_ιι Ρετ οοιΡιιιιιπιιιιιιω

ι:ιοιιπέιιβά οοιηιιιιπο π:οπιιιιπιιιπιιιιιι επι: Ριιωιιι_ιι

Μπι ΕΙιοτιοιιο,Ρποπιή ι ΐΡιπιιπιοπιο ίου οποιο; οι! Π.

ιιιιιι;δπ ιιιιΡιιοιιπ , Ρεπιοπιοποποιοοιιιπέ οοπιιὶιπιιποιπι

ιιι βιο @ο ΡειΓοιιιιιιιιΠιι ιιι€πιι ειιιιι.φωτοιιιμ οπο,

οιιοπιπιοιι οι ιΡιιιιισάξ ι`οξιιιιπιιι·,ςιιὸἀ·οπιιιιιε Ρι·ιΡ ο

οιίοοιιοιιιπ οπιιιιιο οι·ιειιιιι πωπω ι ειιιιι,ιιιιιιιι

απ; ΡειΓοιιιι ιιιιιιιι61π ι:οιιιιιιιιπι ιιι Η που: πιώ
ἄἰἴἱιιιἀπἑδΡἱπιπιι δι · ι - - - -

ιιι >7ι Νη;ο οοιιίαιι οριο οποοιιιι·ριιιιοοιι:ιιο 74- ο

Ρποςοοιιιιπ ι Όποια Ποο, πιο: ιιι ι·ιπιοπι€_ΡϊζιιιςιΡι 4ιι-β·,πω
μυ,οιιοιπι ιιι πιιπίοι·ιο ΡπιπιοιΡιι ιιιισι!.Νιιοι :κοψει Κα” Μιά ι

νι·Ρι·οιοιιιιιλ ίιιιιίιθππιπιππιοιιιιοιπ,:Π ποιοριοπιιιιι ω”
Ρι·ιπιιοιΡιιιππι Ρποιιιι6ιιιιιιπι ςἑνιιπιιπιπιιτιιθιι`ἱιοπιειππι ι

π σέ είιδοππιιτιιπιπ Ροπϊὲᾶο οιίιιιιάι.ις @ιιι-οπο

ιιι ΜΡίο οοιίποιιπ: Ποιιιιιππιιιι. ιιιΜΜοπιπιιπ ιιιιιιιιιιιι

ιιοιι ιιοοιΡιπ πιιτἱοιιοιιι οιπιίπειιιιι ο πω @απο ιπι:οιπι:

πιιιιπι,ισΒιιιπομπιπ 8Ρπιπιπιι5 Ριωιιιιιι:Ριο·,;ιπεριπ

ΕπιτβιβιδΡιιοποπ Ποιοι ιιοιι-πάσι οιΠιιιΒ'οξΒΡριιιοι °

οποιο οιιιιιοιιπ , πιιΙίΤιιβιῖΏ€πιπιΞ ιιιιιιιιι_ιιιζή οι;
. _ - ·--.ι·- -..ι.

 



κι: 6έωε.

.Με τουι|ιτ.

ιιι

ιιιαιι:ιτι: , φπα ιιιιιιιιιιιιιι: ΠΙΩ: τ· Μπιτ ιιόιι Εοιιι:ιπ

ιιιοιιο Ξ απο ιιι: ιι ριιιι·. 4. Μάι ιιιιικι ω» η» ή;

ι.ιιιέι μα» οι·ιΒιιιο , ηιιἑω Βιιιιισ: τι2ιτι Τιιιιφιιιι έξιωΜ

[Μπι μια ι:ιπιι νιιιιιιο ιιι ι:όιιιιιιιιώ.ιιιιι δ ιο,ιιιιοτι -·

ιιι ιιι” ριιιιε οιιΒιιιη οι 6 ριιιιε όιιΒιιιι μια

ιιιιιικτ ?ιπι τριιιωι, μι» "Μι οι·ιΒιιιο ιριωιωωι

ω ω” οιι ιιι: ΜΒ:: νιιιιιτέ,Ριιιιε Μαιο οιιΒιιιΦ

Παω: ιιάιιιιι οιιιινιιιιιιιι: @ο που φάση πιοιιοι

τω [πιω οι·ιΒιιιι: $ριιιιιιε ριοι::.ιιι :ι Ρειιο,ιιιιιω ὁ

Ρ”ιιιο. ι:ιωιι. νιιΤριιιιιιιιι ιιι Πιο ποπ Ποιά, ω

ικωιϊω6 ρι·οιιικιτι Βιεο ριιιιε ιιιιἑιιι Πιο εσιτιπιιι

ιιιιι:τιιι Βιιο,ριοιιιι ιιι ιιιίιιι ιΡιινωιιιι Ποια ιιιιιιι ιιι

Βάσω. ιι ιι κι: να ιωριν ειιιιιω ι·` πάω Μ.

πω. Βριιιιιιο ιι. @ιο ιιι Ρι·ο:ιιπιιιιιι τιιιι·ιριιιιιι

Ριοιιιιιι·ιιιιι 8ριιιιιιαι, ποπ ιτειιι&ξ «κι ιι Ήφαι

ιιι ρι·οριιι: νικιο ιιι ωιιιιοιιόρ μιιιιιιρι ιιιιοιι:ιτιιοι:ιο

ει: ωιιιιιωι ρ:ιιει·ιιιιιιιιε δ: Ηιιαιιοιιιε ; μ: Ρισιιιιιε

ιιι ιιιιιοπε επιιιοιιιιι , :μια :ιιι ριοιιιιι:ειιιιιιιη «κι

ιιιιιιιοι· ιει1ιιιιιιιιι, ρειιιισι Βιιοιιιιωοάο αδ ο&ιιι:ιιιι

ιιι κι.ιιιω ριιιιιιιιιιιιε 8: ιιιιιιοιιιε. Νιιτιιιἔ νοιὸ

Βιιιιιιιι, ειπε να ριοκιιιιιι Ριιιιειριι.ιιι·ι εισειιιιιιιιιιιι

ριιίιέι:ὲ ωιιιι ωιιιιωιιι ρι·οιπιδ, νιιιιιαιιιετ ιιι

ίιιιιᾶἐ :ιιι ειιιιιιιιιιιε ιειαιιιιιι ρειίοιιιιιιιιι:. '

ι Αι! 8. ΝεΒο απ( ιιι :μια ποστ εκει” νΣΡβΕὲ

ιιιιιιιιε δ: ιιπιιιιιιυιι,ιιιιιιιιειιιιιιι ὰ νοιι›ο εκατο ρε:

Βουβή

ιιιιιιιι ειιωιέΓοιιιωω: νιιι.ιΕ ετιιιιι πι: ιιιο ποπ Ριο

οι", ροιέι·ιι ι:ιιικιι ιιι: ιιι6 Μια" ιιιιιωΒιιι : Α

πιοι και ιιιιι·ειιιιιε, «πρωι ιιιιιιιιιιιτικ δι ιιιιιιιε

τι”, που ιοιιιιιι ιιι ι·ιιιιοικ αΒιιιιιιιιι ειιιοιιε , Γιά ουδ

ιιι ιοίιιε&ιιιιι ιιοιιοιιιιιιε Για ριιιοιιιιιε :ιιιιοι·ιε , ιιι

ιιιιιΒιιι ιιοειιιιι ιινω-ιιο,ιιιπ οι: ιο Μιιωι ριοι:ειιειι.

ΙΜ «πω. ι·είρ. πως ιιι ια ιιιροιιιοίι $ριιιιιιιιι

ιιιιιιι·ιάιιω ιιι ὁ Ρι!ιρ_ριιι ηιιιιιιιιιιιιιιιιιι ριοι.:ι:Πιο

παπι ει: Πιο, Ν5 Άσε ιιιιο,ιιιιο Πω πιεσε: Ριο

·ιιιιιιι·ε 8ριιιιιιιιι,ιιει›ειει :ιριιιιιιιιιιειιι ω πιο ρω

76.

πιωω.

υιιιιικιμι·α.

1

Ώπιππ/ισιιι

Δ9ι_βιωα.

Ψι

Σωπιιίι κι

πισω Μπισ

πώ.

σφι».

ιιιια:ιιιιιιιιι: οιΒιι Με ιΡιο ιιιιιπισι Ριιιιειριιιιιιιιιιι

“πιω ορροιιιιιιιι ει. ι·ιιιιοικ ρι·οιιιι&ιιιι , οιιι ιιι ι

8ιιιιιιιι ιαιροιιιΙοτει ριοιιιιιιΒιιιιιι ιιιιιιιιιΕ φρο

·διιι ριοιιιιᾶιιιιιαιἱ.

ειιοτι Ο ιιι

ω!» 8Ριιιίω.ι μια” ισάιιαιίω· Ρ70αιίατ

νι Ραπϋ Μια

Β Απ· ι ο ιιιιι:. ι. ιιειιιιιιιιιιι· ε:: ειιᾶιιιιιιιιιιιιι

Λι48ιιβι η. οι: Τειιιιι.αιρ.17. ιιιιιιιιιιιι , 8ριιιιιιω

ριιιιιιιωΙιιιι· ω: ?ΜΠΕ Ριοι::ιιοιο;ιιιή ιι6 που ιι6ισιιιιιξ

ιιι.ιιιι : Ιάει,ιηιιιιιτ,ιάιιιέιτ ρι·ιπσιμιιιιιι, μια ό· ιι: πω»

8ριιιιιιι 8. ροωιοπ· πρωτα. Ηιοι·οιιγ. Ιου ιιιιιι ιιιιιιε

ΦεβΡιιιιιιιιι ιιι: Ρειιιτ ρτομιιαπι διρινάάιτο,Βιιιιιιβ

ι:ιιι.Ι. π. Πάιι,ω8.δριιιιιιιυ ειρροιιατ »ΜΜΜ Μρκι

τι,8: @πιώ ό· μι: τω» ΗΜκοιιιαυιιιιιιω. ΝγίΤι·ιιιιε

ιι6.ιωι Αωι"Μ0ιι4Μ ΦΙ:Μίιπιι,ιιιιιιιιτ,ιοιπιπαι::ηό·ιιιιε

ιιικιιιο τα: Μου.ιιι ιιιιιιιιΒιιΈιιιιιω) ΜεΜε ρ” Μ,

:μισά ιυπικοιιΜι θα :νιιιιικιιτι ψ , ικιιιρι: 8ριιιιιιι,

Μαη. Ι.ιιιιιιιε ιιι 0ιιιιιιΕΡιοτιιιτ. βιι.24.. ιι; πιο ισι

(μπω : Ρτιιιιιιιιι ό· ιρβ .9ριτιιιιιιι@πινω π"μικσιμ -

Ιιτει·,·υτι Με". ι·ιιιι: κατώι ι:σιτιωιιιιιε Με ιοσμιω

ιιι ιι1οιιιιι(ιιαι:οιιιτι1 Ριιιιιιω , ιιιιιπι "Μπι πι"

μαι ιιι!ωιιι:ΙΜυ!ι.ιιι Τιιιιι:_|ιπο,Βι ιιΡριοΒ:ιι Εισεοπιια

ιν. ιιι ιιιιιιιυ ιιι ωιιοικι .9ρΜιιωι

πινω ραριιιιΜ. (Με: οιιιιιια,

ιιιιιιιιιιιι. - ¦

2.Βιιι5. ιιιιοί8Ριιιιιιι ι ?Με ρι·οι:ειιιι ριινιι·

ιιιιιιιι ὁ ω ιιιιιιο νιτὸ. ριιιιιιτιιιιιω ειισιιο ιδιοι» Ι '

ω,ω_ α ιιιοπιιι:ιι:ιιοιιιΒιιιιι εριιιιξ ιι ΡαιΙ°8 ειΕιιω Ριικωιι, ι Ναι Ριιιοι 6

μια ιίΐεδιιιι·ι:ιοπιιιε ποπ πιώ ριιιιαιιι ι (ιιιιαιιιιαιι·ι ,

ὁ οποια ριιιιιιι, 8: 2. Δω ει: νιιιιιιιε εΑιιοπι ιιιιιιιιι-_ απο Ακοή.

Μπι Ριο

πωιι ιιι$ιοιιι: ριοεαιιιτ , @Με :ι ρι·ιιικι ριοι::ςιιι μι·

νιιιιιιι:ιιι ιι τωιιικιιιιι Επι· νιι·τιιιιιι1 ιιΒ ιιιιο ι:6ιιιιι- ι

ιιιαιτειιι.ΕιΒο ειιιιιι 3“ΡωιμερΔΔε ιιιιιω:πι›ιι

α:ιΠοικ Ριιιι:ειιιι ε Ραιτε,δε Ριιιο, ιιιιι.ι·ιαιιιέ ο ?ιι

ιιι Ρι·οοιιιιιι μι· νιιιιιιε ἑ ω· ΡιΙιο μι· νιι·ιιιιιιιι ιιι›

Διιο ι:οτιιιτιιιιιιεΔιαιιι, ιι0ιι εφε ει: νιι·οιιιιο ρι·οι:ε

ιι. (Ξοιιιιι·. :Χ ιι ιιι ριιιιειριο Δι·ιδι.Ρχορτιτ μα! τ»

εικονι φροιίςιιιω!αϊ Μαι( ,πμ ; Αι ιι ιιιο :οιπιι·ιιιι

Ριτσα ρι·ρριει :καιω ει·ιιο_πιοΒιι οοιιικιιιι ρ:ιι:τι

Ρ

 

ειριι ὰ ιιιω, :μπι ι:οιιι

_ειιιι11ιοι:.ινιε ιριι·οιιιιι Πι

5. Βριι·ιιιιε Ρι·οι:ειιιι ὰ ιι

ιιιιιικιιιΔιιι

Ι›ιἐιιιι: ορια βιι·ιιιιι παπι ρι·ικειιιι νι ιιωοι·· 8: πιώ·

ι:ίιΒιιιιιιιιοι ρι·οιι:ι:ιιι ιι νοιι›ο οίιοικιιιιιι: °ιιιιιι, 8:

ιιιιτθ ιιι ιιι ριιιι·ε. Π

Ιιο , νι ι πιω ιιοιιιιιιι

ἔιιιιι ιιι ιιιιιοιι0 Ριοιιιιᾶιιιιι

#93

Βι·οροιιιιιιε;ι Ριιιιο,νι δ ρφωεω νοι·- @Μια

ν.ι·ι›ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ιιι ιιιιιοι·6, ιιιιὸιιι βιο

ιιιιιι·ιινιιΒιιπι : ιιιιιιι νοιι›ὐ ιιιιιιιιιροι· Γειριιιιιι ιτιέ

ωιωε , οιιοιιιιωε οιιιωιι Βοιιιιιιιιιιη ριο!ι:ιετιε

νι:ιΒιιωιιιιιιιιι πιειιιιιιιιο νιώσε (Μάι. ΒΡιιιιιιε

ριοι:αιιι,νι ιιιιιοι ι:ειριοειιι Νικ 8: Γιιιι;ιιΒοια

ιιιιιοι·‹: ριιιι·ιε τειιιιοιιιο ιιι Ριιιιιιιι , οι ε: πιω; Επι;

ιειιιιοιιιι ιιι ρατιτι11:€Γ80 ιιιιιιι·ίο ι·ιισιιιι βιοει:ι:ιιι ιιι:

ντιοηιιο. 6. [Μια αιμα” νιι·ιιιιιε @Μεινε “ὁ

ΜΒ:: νι ι>νιρωινιω φπα ιιι Γ ιιιιιιιιο ἑ ιιιιιιο ραι

ω,ιιιιιιιι νι ·υ[αιιτικι, ιιιιι.ι ιιι ριιιιιιιιο ρι:ιιιιιιι :ι μι

πι. 8ειι Ραορι·ιστατιιι: ιικιΒιε Ριοριιιέ και ροιπω,

(ἔιιι0]ιι·Ϊ$ι.

Μ.

8α.ιιΜ.

ςιιΒιιι Ματια:,ιιιιιπΡτορι·ιετινιιιι ιιι νιειιιιιι το, :μειω

ροίιιιιιτ , ὁ ιιιιιΙο ριΜι:ιι 7ιιωνιω πώ Ρωιιει ει:

Μο. Ειέο @μ ριοριιιΞ (μινι ρΔιετ.φιιιω ΠΙΝ»
(ῖοιιιιι. ιιιοΒιι ΡιοΡιιὲιοιιικιιιιιιι ι ω ώιιρι

[οιιι,ιἔιι

ν πιει ὲ ιΒ,ςιιιιιι·ι Παω! ευιιιιειιιι οι: ιι πι. οι! ηιιωι

¦ ι:οιιικιιιι μαι ρω ιη?ιιιο ει: νων

νι ιιοιιιιιιιιι ιιιιοφιιι:ιιιιιιι·,ιω ι:οιιιριιΔιιιιιΞ ιιι ει. ι

. . ο ιιιιιιΒιε ρισ

[Με ι”ριιιιι·ι: εοιιιιιιιιιτ μι", ιιιιἑιιι Η ω. _

Πω εναι πω. 149.47 36.ιιι.3.8:Ιιο!ιΠ.Μαιω π,

τ Μ. ιι ό· 29 σιρ.υις. 8ριιιιιιιιι νεςιιιι Ρτοςριιι:τι: ἡ

(5 Γ Ι Ρ Δ 8 ά Ρειιιο,ει λ Ριιιο;ιιι·:ε ριιιι8:ιιιι ρει·ιιέιιι)ε, πιο ρω.

ιιι: οι ιι ιιι :η ιι:ιιιοικ ιιιιι ο φαι. ΜΜΜ. ο- ι
ι:ιριιιιιιι :πιτ ιιιιιΒιι ριοριιθ ιιιιωΒιιιειιιιιήιπιΠΕ 46

νιιο , ςιιἑω ει: Μαι-Μπα νειιιιιι:ιΒ ιιοι:ιιιι .ιιιβιω,

. οιιφ.ιπ μπα ..ερινι:ισ οι. ι δ.Νοιι ι:|ι,εριιιινωιπέιαιριιιι

ό: Μ", φαω ιιι πω, πι: έ: ΗΜ , μια» έ: ΡΕ”02 π::

ι Μισιιι7,πιέι Μπιτ 4?πιω: κι: Ρ·"¦ι4"ὶΜ “πω” πιο ει

ω; και ιιιιιι2, που Μπι: 4! ό: υπο, @ασια ιιι: Απ”. νει

_οιιιμη ιιιιιιιε νειιιιιιι ιιιιιοιιο.ιι ειιιιΒιιιιι: ιιιιια ?πιει

δ: ιιιιιω ρ.·οιιιιι:ιιιιι $ριιιιιιιιι "κι οἑόειτιίιιιεϋιιι

απο ιριι.ιιιιιιι , ιιισιιιιιιιιιιιτοι εκιιιιιιιε ιιι ιιτιοςιι0:

νι» Με ιιι πο. νιι·ιιιι Ρι·οιιιι&ιιια, που ρσιεΙι να

ιιι.ιιιιιιιιιαι ιιι ρι·οιιιιάιοιιο. νιι‹ιε 2τειιο;οιητιι;

ιιιια ριοιιι.ιι:ειιιιε απο Μαια

ω ιιιιιΙει ιπωςιι:ιιιωπκιιι: ι·ερι·:ιιιιπιιι μα.

απο” δριι·ιιιιι ιοΐρι:&ιι Ρωτώ 8ι Μ;; πω; «ωμ

ιιοιιιι: πω» οιιιιιιι ρειΓοιια Βιιιιιι:ε ΐιιιιι αιωνα,

οιιιιιιιιιιιιι εκιιιιιιι ρι·ιοι Δια. Ν” οιιΒιιιι;; ηπα;

ιι.πιστοι·ιΒιιι: ΠΜ ιιιιοπιι νιιιι.ιτειπ

ιριι·ιιιιιιι,ιιιιια ιιι ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιι· μια: οιιΒιιιεηι.ιοιι

ε ριιιιιιβιοτοπιιιιιιιιιωιι.ιι ιιιιιιιιιο; Ιου ιιιιοιι οι·ι6

'ριση ειπε ρι·ιεει·ιιιι ιιι ριιικιριο : ιιιιιιι ιιιιιιιι οαιιιιι νει

Ριιιιι:ιριύ ροτειι πιο :όπιιιι·ιιαι·ι: ιιιιιιι,ιιιισιι·ειδι:ιι

Βιιιικιιιιει ρι·ιιισ οιιΒιιιο ποπ ριαιιιιι.ιιιτ ιιι τι.ιΒιιιιι

6 Ριιιοι ι6ιιιιιιιιοπι Ριιιο εδώ ιρτι-ιηιιι, ιιιωιιινω

ρι·ιιιι οιιΒιιιι: ριπιιιιιιι:ιο ιιι Β :ιδιο ε: Βιιιιιιιιει , σε

ιι ιι&ι1ε ιριισιιιιι ρι·ιιιε οιιΒιιιο ρται:ειισιοι ιιι Ηττα,

@Μι ειιι:ιι·ιειιιι ιι Ριιιο,ιιοιι ι.ιοποι Γιιιιι€δριι·ιιυιιι

Μις, (ρω Πιο. 3. ΒΡιι·ιιωριφεω.ιιι ὁ Ριιιο ριοπιιιιιιο,ιιυιιιιφοιιιιι ιΠιι ριωιι6ι:ι.ι μι· ιιάιιιπ

ιιιιιιιςιιιιι`ὲ, ιιιιιιι πω? πισιιιιιιιι: (ιιρροιιιο; ιι μια Γριιιιιιιιι ?πω οιιὲιιιε ρι·ιοιειιι. εαπ: κι ιι: Με σωωι

Ε”

Ώοινιι'πιό.

διὰ ω» σ!»

|ικιπιι!υ.

8 ι ι

πι..

ι ιιιιςιιιιιιιιι ω: ιιι ιιιιιιιιιοιιιι,αιιι 6ιιΒιιιιε,:ι.ιιτ Επι· οΜζιω

[ακόιιιυι α Ραπ: μι· ωιοιιι5,ωι ιικιιοιιε ι11ιιιοιιιιι;εοιιιι.ιιιξιιοιιι5,ιιιι- """'^"·

νι μια, αιιιιιιιιτιι ω- ιιιιιιιιιιοιιιήιιι ρι·αιζ

ιιιιυιιιιιιιιιιιι ριοειίιιοιιιε Βριιιιίιε ε ΡΜ:: δ: πιο δια

_ βι5

Πισω: θβ

φαω Ριιι:ι οοιιιιιιιιιιιαιτ ?Πιο Μπι! "€9##ω·π

ιιότιι ιιιιικιι οι·ιΒιιιε μι" ιιιιοπι πια Μι'



_ . - . . : ο . Β · τ _ τ. τ·

Βόρεια Χ τον τ Ϊ, 23ο Ρήτρα ιδ'ριτιτρ.τ δ'. .ἴδιο Β'. Έ

οοτΙοω Μπι-ιι ερΓοτιιτο Με ορρροριτι ροτοτιτ τὶο ἱ

τ!ρθ:ιοριτ $ρἰτιτί`τ: ; Πορτο&ρτ οτοτιράτ Μ οωτιτρτιο Ιιο,ντ ι]τιοω πάροτειτιτ:ρριο νοιτ.ρήτιστρ.τΙττττ,ιτρρρτ

ο Βιτρώ: ροτἱ-οτιἱε τοίρο&τι τ:τοάρ&ιοριτ τω! οχτι·τι: ΐ τατρρτροτιριτορι ρτιροιριτ.η0β ω' Η!" 00"ιΨ"Έ·

(αἱ τρ5τιιτ οτοτιρρρ τιοτι οίτΠρτιοτ οτιρΜο Έ νέιέι το;; Βιετ2υρωι ρττζροτ. τω? ἱΡτΙἐττιἴ:ρέ:3ρπἔρ£:;

ίορεὶ, ρὲτρ Μ το ἱ στο, ο ο τύπω οτοορ τ τ ρτι ο ω, στι: των. πιο ροτ πρι το ι Π , πι ρ τ .

τιττειι;]ο Μ ω., ττρ3ω τι: ιιτρο:οτρο ροοττ&ρε Ιρἱττἱ- ροοοτΠορτττρ4. .Ώροι τω"ρττρ7τὲφΜ3 έ? @άιτ·1τ,οι·ιτ ρτιοτ οι·ι€Μο Μ Ρτιττο,ςτιτὶω τρ ?Πιο , ορο Με Ρτιτοτ ίριτρτ νιτττιτο τρα:ττωο ρ$°0ΡϊΜ, Φωτ Μ·

νιτττιειρίδ τριττιρτ:ρ Πτ ρτίοι· οτιρἰρο Μ Ρττττο,τττιὲω τετ νττττιτο ρ ιο,8τ ὅ ριτΠο :ιοοορτω νοτριτι @το το

π 275- Μ Προ. Νοε οίτ ριοριίριττοεΓ ροττρολ:ιοριτ : Ρριΐτρ ττοιοριττττ ι @Έ ωτπ"κβέ Γδιΐι:ΕΠ 28?) Ρό"Ξ!”υ=ωτ

τ· Θ” ' ' ' ' 8ο τη. ω οττιροτ Μ έ.ο ττιατοτι ο τι ρο ε. ρ ο ρ ιτ
ρ “απ”. ".τττιωιτι 5ριτιτιι ορο τω· οτ το ροάτι Ρτιττιτ ` η · °

μ... Ρ τιοτι οιτ οι ρτιττο νιττιτρο τρττετιι.ιω , τπτ:: οριρ ρτοο τα Προ αρτοΙρτ ροο!τιτοττορο αρττιιττορρρ.Τ58- .1ξ::»

θ: τω: ρρριοτο τροιιιιιτιρι|ιτοτ οτττττορε ιτι νττοηρο, τω Βοιιτροπ.τιτ.4.τ. ό· ΜιτρΙρ ι Μ. Ριτςρω .ττττ το 3

τιιιΠατρ Ρωτιιτ Ροττοέτιο - ιρ:τορ:τΙιτοτορι, οίιτρ τττιτο|ρω.Ητιρο ττττριτττο,ρριο.οΠ οκρτιοτιτιο.ιΙ.ιρτ,

πρι" ροίρτ ρω ΜΒ στο ἰρΩῇιιρΙοτ Νοτιιιο τα ρτιττο ΜετριτρττμΙΕτα βιτ.τττττ2Ψ 909!! Μας (μα: ψαρι”

τιρρΙιοτιτιοριε νττττττιτ στ! ΓΡιτρτ1τωτ13:ΗΜΙ1 ροκ “το οιτοξι|ρι τωροτττιτ οιτρ!ιοιτο. Μετρο τ νοτο Ρ:ιττι των

ροοοτρτττο 8ο τρτιτρΜττο τυρι τοτωἱρο τρωω η» ιιοτιιτ τριττττ·ο ιιτ ρτιρ·ιο ρι·ιροιριο τ τιτ ρω ττιρτιτρτ

ρΠοατιιτ οτι ραττο τωρτ , τιο ο: ρτιττο Ριτή: ρ:ιτρ 8ο τωροττοτ ρττιτάιθρ τοορτιο:οτρο. ΩνΑττΤΑ ΗοπτΜ 89

58 δ·

· ρα ττ&ιτε ΐρτταρρι Μ Ρτιττο 8ο Προ , τ·οΐροάρ ρω
 

87: .

Ε. ΡπροΓ

  

ρ.ρτω.

.ΗΜπ.

ντοττριο Μπιτ ροοοΙΤρτἱὸ , 8ο ντοτττρο ροτ νται τρι- ρωτά τ.ά 6αΙσρο..τττ.2.τορτΙ.1.Ριτοτ ό· Ρώτα ρρ.ΐτρΜ τ· Ρ'^'τω-·

ττιτριεττι οοριιτροιτιιτ οτι τρ τοτ·ιριιιο_ΐριτρρι|ι , ροτ ο.

ΜΗοω ρεστα 8ο νοΙιτρττιτττ τόορτιττιτοω.οτρο τιο

τ·τιιο οι: ρω: οοριτο οτίτι ροτοίτ :τρωω ροτἴοότἰορἰε

ιτι:τ:ριττιΙΜτ. ΟορΒτ.Π οΙΤοτ Με ριιτροτο ντε μαρι

τω.. Μ οΙτιορτιτ Πιρροίιτιο ορτιοττι τροτιο,δο ροι· τά

άοτρ τρττρι:ιρι τ» τττερτριτττ ..ΡΡιιοττττ :τό τιεορόρω,

τιοτι ροΠοτ οπο&ιιτόιιιοτίο ωσττο ρτ·οοοόοτο ερ ν
τ10,ρο πρ οΙΜ_ Μ

τη. ΚοΙἱτιτι:τ τριτο άοτριορρωτ: παω ρττροιρτιιτρε πρ

Με Ρωτά- ιτρο, τιιιέτρ αρ προ ρτοοοόοτο, νο! οορροτρτ ρτΜοτ

Ν." ὁ ΙΜ· ρα!ιοι·οτρ νιτττιτοτρ Μ ρτοο!ροορτο, το! ριιιιοιρο!το·

Μ' τοω ττιοτριττι ιρρτοτΙιιοορδο:ρτ ρτοριιτιτττι οίτ. ρου.

ττο ωοο!ο $ρἱτὶττιτρ δ. ρττροτραΙιρε αρ πιο, :ταρω

πρ ττρο ρτοοοὸοτο:οτΒο. !τοω Μαριε ρτορτιο ερ τ

ρο,ρυριρ ττρ προ ρτοοοόοτο, 3ΗΨΗττι Ιτρροττρτ ντι

ἰρ νιττρτο ρτ0ἀιτᾶἰτιἔρνοἰ Μ τροττο ρτοάροοτιρι ω

ατιτιτ!ιττττοτρ;τρτἱορο αρτιο Μαριε ρτορτίο οοτρρορτ

τοττρἰρο ρτο£οτἱοτορρ νιιο,οριεδρι πρ ορο ττροιριο.

Ν:: τω”. _Τορτιοω τωωοτροιτρο ττρ ιτρο , τρώω ο ορο ρω

ἄὶπτιἶσ.τ .τ π. σπιτι... , το! ττιτττοτιτ ωτιτοτορι ρτωρτροιυιτρτοω ντι

ω Ρ"π“ω· τρτιτρτοόιιόττικ ,τριτ Γρρρορτι ρτορροορττε , το!

απο αΙιττττρω Γιτροι·τ!ιριτττοροω νἱττιιτρ τρτοττοττε

τα! Πιροτιοτοτρ Μ ρι·οάροορτ!ο , τιιιτι!ἰτ οίτ Μτοτ Μ

Πτιτριορτρτρ δ: “Νταρτ ρτιροιρτιτοτρ ; Μτοτ @ΜΜΜ

ίοορράττρ.8ε 1.ιωωοότατιιττε ορἰω όιοττιιτ οθ`ο&τιε

ρϊ0τ©ἀοτο ρρτρίττρωορτο , τιιιτδρι ρ οτιιιί?τ ρττροτο

ρτι!τ;ἑ αιτία ο τω... ρ ρτιττιίιτ :ο τττ1ρότρατιτωοι1

τιιτρ όοτοτωιρειτ ο.ιιιίρω ρττροιρ:τιοω , 82 αυτ;; 2.

ρττωτω :τό οΒοτιττιιτρ:τιιιΙΙρτρ τττιτοτρ ροτρω Μ ρω.

τ:οΠιοτιο $ριτττρε τοἴροᾶιτ Ρ:ιττιτ 8: τω; τοροτιττιτ

οίιρι ντοττμιο εκτιτρΙτ , ρω ο:Μοτρ ρυριοτο νιτττιτο,

οτιόοριοτιτρ οοιιτρράτορο τω τοιορτιτατο τττττωτ ριτ

ριοτο ρτιτρττο ο: το!ιτιιτρττε,οοάοωήρο ωοτιο, τριτο

ίρροτάιτιοττορο τρίτττοτιττιτττ π! Γιτροττοτττοτορι τρ

τοτ το: τρτοτοοτΙορτο. Ν

το. ΔωροΜ Ιιτε.ιττΙτοττι :μωρό τοτρ,οττιροτ ίσο οστι

Μττ°βάτ τ· ροριτιρτ.ΜοΙοίτιοττοιιττοττοι·ρτι Γυροτοίτ ττο ττιοόο

"'^"""'· Ιοτιιιοτιττι, ττρω τοπ τοτθ· οορρΠιτ Μ τιιτιριιΐόττω Με

ορτιοριρρε , πρ. 8ο τμτοτιίρρο Με Πρτ τώριιττορτρο:

Ρήπια.τω" ρτριττρτΙΜτρω.φριτοριτσ@τα .ὶ ιο. Η:ἱο

ρο|τριτττιρτ Βιιτρτττοιιτ.έρ τ.άτΠ.τ2.4.τ. ά “Πρωτα”.

2.Μ..).....τ.ρ..ιτι.9. ι ο.ττττ.2.τορτΙ.4. ροο τΙΙτιω το.

τριττρω τι.τ...αττμ. νοτίιτρ ρα οορίιιτρτα οτι στ

@τω νριΙο πετρα Μ, σωρο οοωρ:ιτ:ιτιριιτρ Μ Μο

ττιττοτττ'τ οΠο νιταρτιιιτρ τ τιιιτρ οτρτιο οοιρρτριτίιτριτι

νι τρωω θΒριθορτιοιιιτ ιτρροι·τοτ τρτιτοτραΙιτρτορι

τ.τιΕοροιτττοω2 οοτρρτιταττι. Δρ ειιτοτρ Πρ ττάριτττορ.

«το ετ το τω.. ειρΐοιιττο,ηρο ρτιᾶο ιΠτιω τιόριτττι.ιρτ

ΗορτΙ.ιρ β4Μ.Αττ.34.ρ.7.οί ε..4ρι·οο!.τιτ 1.άτβ.το.ιτι·ι,

ρ.0τ!ιτριτ τι. 3. σωρο! ι;.3.|Ειιο. Μρτωτττιτ οΙτοιτιἱ το

οορτιοτοηςιιτρωτ ρΙΪοτιτιοτ. Ρι.ωάετρ.ιρ ίοιιί-τι οριο..

τοπ: τιιιΙΙτι τιτοοιρροτειτιο , τα! τορτρτρ :ιτρττρ:ιτιιτ

_- τ _ τὶο Ραττο,ριιορ τοτρίτι-τΙΙι οοριτοριτ :· τιοτι τρωει: Μ

.ἔ.1

Οσιι|ίτ.

Ρώτα:

πρώτ.

 

τα ΟΜΜοΜρστ[οικτττιπ ρτσάρωτέττιιι και αριθ , @τι ταρί

βτπιττο7 |ρέωιτ: το φοιτ! Ρτιτοτ Γρἱριτντ ροτΓορτιλ

ίο.8τ οτἰειρο ρτἰοτ; τω” τι: ροττ`ορτι ρ Γο.8τ οτἰεἱ

τιο ροττοττοττ τ·Ιοτιο οτρτω τ:τιτρ ρτ:τττΠθώ άοοΙτιτ·τι> Δ - .

ττορο ρττωιττρ.οιριάρτττά ορἰροτρτ Ρο!ττττΙ:Μ μπω! ΑΜ.""ϋ'·

ιο.άΞ[ρ.νητρο.- Είτ τρωω τιάροττορόρρι , τιιιὸτι Μ

Μο ρτοροβ οικω ροτίοτριττιτρ ρτοττροορττιιτρ τιο

ρορτ τορτρττι το τοροτο[ροτέρωτόττο ρω ροτιοριτ,τιιις

Μαρς τιοτι ττιτττρΙΞωτΕρτ ρτο ροτΓοριε ντ τριττιρττ

ρτιτ.(1ιιοτι ίἱτ πρωιττορότι,ρτιτοτ:ςιιΜ τω» “το οττΙο

οττετριτ Β τριτο τοι ἰρτοτοοἀοτ ἱτιτοτ Ρτιττοω ά Ρι

Ιτρττι,ρ0τοτττ Μ ρι·ορορττορο οτρ!ἱοοτἱ.Ωρὸὰ οττω __

Με ΙιτρΙτρττοιιοτ ρτορ.ροοτ Μτοτ Ρτιττορι,8τ τι- “το ρω·

Πυρ: , ντ Μτοτ ροτίοτιοτ τρτττιτττοτ τρτοτοοόρτ οττ!ο """""9

οτἰεἰρἰτ , ρορ τρττιορ τριτο οι·ρο ἱΠτοτ Προ τρτοτοο

ττἰτ,ντ ΓοτιρτιΙιτοτ Γρτταρτοε;ορτιι τιοτι τω.. @τριτη

οτ .ρω ίἱτ ρ Ρτιττο,τιιιτιτρ ρ ΡιΙιοττιρω ρττοτττοτ διο

ροττοι·ιορτοε οττετριτ οίτ τττρτίιτρ Ματ «τα, :Με ροτ

τοτιΙοιτι ρτοἀρᾶἰοτιοτρ οοωωιτρἰοτιρτιττ ροτἴορἰετ

αέριο αυτοι: Ιριτερότ τιοτι οοτρωρριορτρτ ΓιΙἰο ὁ

Ρτιττο ροτ τοτΙοω ρτοτ1..Μορορι τοττι:ιοΙιτοτ , Μ!

τρ.τττίτττι τοάτοσ.|ιτοττρ νιτττιτο τρωω Εοόοω ο· ροΞ

τρωω οττΠρο ροτΓοροτρτρ ρτοτἰιτοοτιτἱιιιρ (ροάτι- Οττωή.ττώ

το.οοροοττορότι Ιοοτιτιο,τριτιτρ οτιω τωρα. Ψτέρτττροϋ'ξω""

5.ιΙο Ττἰ.ττὸτρἰτττιρτ :τωρα δοροι. .9ριτττρικ 8.ιιτρι [ο

τω» :β .ὁ Ραπ τιπυροι!τιτο .[οτἰ Μουτ ..πάρτε , ρ Προ

τη” ΜΜΜ τιιτιριάρτὲ Φιοά οιρ!ιοττρτ οιτοριρΙο

ΑροΙιτ ρτοοορορτιο τιρ Αάττωο τωτιτωιτρο ροι· 8ο

ροτρτίοροττι, δ: Πωσ! τττο.ιιττο ροτ Ευρω ωττττοω,

τρια πρ οοάοω Λόρ.τρο ρτοοοίΐοττιτ. Εοόορι τρωω

δριτἰτιιτ ρτοοοτρτ δ Ρεττο, δοιτρωοἀἰρτἐ, τω.. Μι

ωοτρατο οιτιτ ὰ νιττιιτο Γριττιτττιτὶ τρΠρη 8: ωρα!

τροόριτο,ριιιτι ΠτριιΙ αρ ὁ νιττρτο Ε Πτι οοτρωιιτιι6

οοτἑἑι Ριτττο.νρι τράοττ,ρτιρο ρτοοοΠιοριε ωοτροτιο

ροω :δ ?πιο ροτι οορΠροτ·ο τρτωο!ιτοτ Μ οττττρο ειδ

νιτρ ΓρτταρτΙΜ;ρο οίτω Βτ ντι: ριτωοτο Μ νττορτιο,

ρττΙΙιτω εττττιτττιτ ριοτιτρρι;ΓοτΙ ταρτττω Μ οτάΜο Μ

ροι·ίορττω ΡΜ , ηιριτορτιο ρτοοοΠἱο $ριτριτε ρισ

ΐτιρροριτ ιΠ:τιρ οτ·ιειτιο ρι·ιοτορι,τιιτροττ νοΗιτι απο

οιτρ πο" ΓοορρόΕιτρ τω. ιρτττιτίτιιτρ, Γοττ Βορρτ!ρω

ροτΓορρΙἱττιτοω,ριτρτοτιιιτ ΐτιρροριτιιτ ροΠοι·τοτΡα·

ττο,8τ τω» $ριτττττ,οο ρτοἰτιτιο ντ ωστε ἰρτοτ Ρο

ρε το ερωτα το πιο Γρττέτιο!ρω. τω... τω, ωρα

ροιτ Πι ρροριτ :.ιΙριτρ ροτιορρω ρ Γο ρτοόιιᾶἔ. τρια

ροτ οοωωτιριττιτιορέ οτιτίροω νττωτίτ ίιτριτι οστι

οττττετ :τὸ 5ριτττιιτρ ρτοττττοοράττω,ρορ άτοττιιτ τιρ

οο .Μετρο δ τω". ρι·οοοτιοτο.

Ω ο τ ρ τ· τι .φωτ στρροτ.ττρο1.πάρττττττρτ οτιιιτ οι.

Μι2. τη ΔΠΕ τι. ψ αυτι 8. Πρ. τ.ρ. ς. 3δ. ω. 3. τ· ΜΡψ

Ροτττρἱτω τι” ττττωρ, Προ Μάρω: Νέα. Ητρο τ...

τετ Ριττοτ (Παει: ιιοο τορρρρ5.τ ί.ττττρι:τιιι5 8ο πρ·

ρτοριττ Εττετρτιτε Η!. ἱιι τΙοοτοτο οΙο ντιιοτιο, «Μορ

τΞτ.ρρτιο ...τι @τεστ ριτο τέι!οτο, ττ τρια! αρα!

Ε.τιττττοτ

-..λ--·σ.



εειιιιτειιι.+ε ιεριιιβω-ιιε, .εεε οι

τεττω ιειιεειεριειειιιιιι,ιειι-ειεεει @εμ

δειτε ρειιιεει!ειιιρωταω ιιιι:ιιτιοιιειιιΓερε είστ

Ρετ·δετιΡτιιτε.Ισε.ιι.ι; ΌΜΙιἱΔ ΙΜ [εἄι [άπλά

ΏοΙοί.·ι. 0ιιιιιιιι με: εχω ειναι [Με. ιιιιιιι ρι·.εροιΒ

ιιο βετΜε ίετιι·ρετ ιιειιοτιιτ ειιιιίετιι ιιιιιτιιιιιετε!ετιι,

πε ιιιιεττΙτιπι ετιιιιιι ριιετιρειειΠ ι ιάζιιε·ετιε φαι!

ι τ _ :Ριι6ρΒο.ιιοείετιρτοτει: ιιιιιι τι.ίτιΙίιιτι ειιειιιιιιδι Και

τιιιει·ιιτιιτ ρει· Ι..εειιιιιιιι ,ετ ΡετιπίτιιιιιιειιΜτι ; θεά

ετι:ι·ιι:ι μεεειιιτ Ρετ Κε8ειιι,ιιτ Ρετ ειιιιΐειτι μειωμ

_ι ει. ε Ιειιι. Μιιιοτ ι!ιθιε. ειι,ιιτι Πι ιιεειιττειιιιιιειω εστι

ΌσπισειΤ4· | ιίετίε ι.εριιιιιιιβιοσεάτ ὶ Μωβ· ΜΜΜ έ ίειιιιισάισιιιϊ

` Μια; Κατω τω». θεια ιε&ε όιειιιιτ,Κειτ ορειιιιιιι

_ ρειΈ.ε ειιιιιιι , 8: ί.ΕΒετιιε Ρετ Κεεειιιιιτε εεε ει·

ειδιωιιιιιιι. εειιιι·, εισ])σίιατ μι· Έέ!ιιιυι)(α· ὺἱΙὶιιιΓρει Ρεπειιι.Ωιιο

ν Με.

:Με ιιιιιιιιιτιιιιτ ιιιιιιιι Βιιμιι.ἰιι ι.ιιιίι'.ιο..ιμι.3.ιι$ .σε

@ιι.ϊοι·ι·ε: Άρεσε3δ.ιει·ι.3.1τιιι:. ιιφ.69.κι·ει.3. τω. ξ

τω: Ρτοιιοΐ. ιι:ιιιετε ροτείτ Ρι·ορτιιιιτι Γειιίιιιιιιτιειιι€

ἔε-ιιεειι ?ΗΜ @τα ρε: νιιιιιτειιι εοιιιτιιιιιιιεετειιι
> ?ιιτι·ε. ΌοιιΒιι.Α Ρτοιισό. 8. σπιτι Κεεεε τεΒιιιιι·ε,

δ: ιιι?ισέι1εεει·ιιετε ιΠειιιιτιιι· Ρετ ιεριειιιιιιιτι Μειω

τ”. Επι» καιει: "Μπι 8.1°Ιισ.ιιτ.αά εΙτ.ιιιιιε ορετιιιι Ρετ

Με» ε. ιιιιιιιιτι ιιιιροιιετ ορει·ετι Ρετ ιιιειιιιιιιιιιιτ Ριιτει:ιιοιι

πΜ^Ε· εε ωεεωω μι· ειπα! Γριι·ετ ΡιΠιι5, ιιειιιιε ι·ιιιιιιιιε

ξ" :ΙΜ νιιτιἰτἰἔΙ`Ρἱιιιτἰιιε , ετιει Πι ειιιειιι ιιιιιιιετο ιιωιω

@ΒΒΔ τιιιε Μεσα τιιτιοιιε ρετιοιιώ,ειιιι;ι Ριιτειέ Με Π: ετι

'Βιιιε ιιιετιιιι3 ιιιτει· ?Πισω 8: δριτιτιιιτι ε ει·εο. Νε©

ω: μι: ωιο τΙε @μια τεΓρειΗ:ιι Κειιιι , ςιιἰΝἰτετ

Και ιιοιι Ε: τιιετΠιιιιι, τ$ειιιιιιοι! ι.ε82τιιε ορειετιιι·ι

είε ΜΕΙΝΩ Με: ιιρρΙιεΞε νιττιιτειιι 1.εΒιτι π! αρε

τιιι·ιτιιιιιι; ι·ιιτιοιιε @Με ερωιεειιοιιιε τεθε στα ρε

Με ε ιεριιιι φταιει μι κατώι τ 8: ετεετι _Κεεει Ρετ

ιτιετειιτειιι εριεΠτωΠ. Α: ιιιιΙΙιι!ι εε οττΙο ἰτιτει Ρε·

ιιεώδε ?ι!ἰιιτιι ίΞειιιιτ!ι'.ιω νἰιτιιτειιι ΪΡἱτεΠἀἰιτωϋ·

ιτε Μετω” Δια ιιοΙΪ·ἱτ Ϊρἱτιιτε βετ Ρ=ιτειιι· ν ιι·

ε!ε Βετο ρϋΠει·ιετ Γειιτ:τιιτιοι· εΒ,8ι ιτι ρι·:ιιιι Γειω

Βιι , ΡτΩΓεττἰιιι τω: ΗΜ Βιιιιε1ιιΔιιι ντιιιιτιιι· ?ιιτι·εύ, ι

ειιτ 5ετΙΡτιιιιι: Παει: ριίοι· πω.ιιωιω ιιιει·εετιιι· ω.

Ν ή. ίιιτετιι. νιτιιιιΐι άιιΒιιιιτιιι, ω Π: ετιιιιιττειιιιε Εεεε

?ά!,ρισ29 ο

ειιιιι Ρι·ιικετΙειιτε,ά τω" ειιιιι!ειιι Γειιιιιιιι ειιτιι ι!

ΙΞιιιιειιιιιε ρτοιιτει· νιιτιιτειιι εεεεριιιιιιε Ρεττεινιι

ώ. 'Ηοε Γειιι`ιι ειτρΙἰεετ Λιεςπβ.ινι8·.27. Μ Μεση!

|ειιιι ρι·οροΕΕΙιι·ιίτι, Εεε τσιπορτοριειΡεττεΜΗιια ε

τιιιιιιιΤετ ἱιιιἰε: @σε Μ. ιιιιιιιἰτ, ε: Με, Με Με τα Με

Η!. @πειτε ειιιιιιιιτιτ Μαιο ΡιΙΙιιΙἱΜ ἔκ ι. @λ ω. ιΜι.

πι. ρει·ιιιιιιιοέιειι·ι ω @πιο ι Εεε είπε μερια Ρεϊτειιιι

ιωιιι.6.τιιιιιι δευτ ΜΗ: ι? πιο. τιιτιοιιε Μιά Ρετ στι·

Βιιιειιι ?Πιο δ ?ειτε ειδιιιιιιιιεετε: ιτε ά Με :πιω

τιε νιιτιιτιε ἴρἱτετἱιιε: ρει· οτιειιιτιιι ει; Με ?ειπε

/ ?Με ε6τιιιιιιιεετιιω ?τοΡτετ Με ι·ιιιιιιιιεε ιιιειιι ριιιο

εΠε ιιιτιιειιιιιι εε ιιει:,ιε ιιε ριστεει!εριοιιοίντιάε Π

?ιι'ιι8ΪΜ

Μπιέιτέι.

2Σύι ει»

Με απ ιΠ:ιιιι ιΜοωτε ιιτιιιιιτιειιάειιι τισιι τειιί-ιιι μια?

Μιι:ιειι τειιΐιιτ:ΐι ε!ἰςιιἔι @Με ριιιιιιιιιιιιι παμε Με:

εΒΐοιιιτε ιιιιιιιιττειιόειιι ιικΠεο ετΙι τιιιζ!5 εειιίιιι·έι άι

Βιιε.τιι επιΠ:ιττιειιι. ε _ _

Ι εμ Διὶ ι. ι·ιιτιοτιειιι ειιιιι.ε: ?εττιιιιιιι:& Με Λι4!ιιβ.

. #ωε.#.(ΗΨ εοϋεειιο,ιΠιιιιι εστι εΒΓοΙιιτε , ιτε τείρεάιιιε ει! ει

τε· Με Ποπ: ιιιιιιιτε , διιιιιτιιιιι μικείμαΙιτει ριοεεεω ι ?ιι

Ρε;;;;:- σε : Υετίιιιιι ἰιι ιιιιο Γειιιιι ισ ίρίε ειιιειιτ Βιιτιιιι ίε

Ι' ' εΧΡΙἰειιτ; Με ΜΜΜ ριιιιιέρεΙιτεΜΜά ει τι Μ.Με

ι "οι ρωτάει: ι·φενιιιιι.· 8ειίϋπ μερα: (ποτε τιιτιοιιειιι )

9 Με Και" άειίιι.Βε ιΒιτιιτι!υιιιτειιετ τετιειιε Με εμε.

τω ιεΓΡεάιιιε ει! Ε'ι!ιιιιιι ε ?ειτε ριικτιριιΙΖω με.

' εεόετε , ὸἱιτἱτ , ι1ωι δ ?ιιτιε ρτεεει!ιι , νι εριιτιιο

τ κ; ιιι·ιιιειρίο δε ΐοιιτε τοτἱιιτ Πεἱτειἰι. ε. Οι: ?Ιωση

πιο ε6ιτιιτ,ιΙΙιιιιι τιετι νΓιιτρ:ιΠε ιιοιιιειι 'Μπι εστι»

Ρεωωε, θεό ιιΒΐοιιιτε ι ίιτιιιιόειτι έιιβιἱ άπο: Μιά. κι

ετιεπι τιὶΒιιιτ Με, ι 19ο τω:: Πωσ, ε: .τρωω ριιιρϋε

ή, ό· :Μέ εε ?ειτε ΠΙΞήιω ριιιεειὶἱτ. Βιιιιιιιίει ιιιεὸ

Βιιιιιιιιπι 8. Ιιι8ειιἰιἱ,6ειιἱιὶέιιε ιπεἀὶιιιιι ειρρεΙιετ , ιιιι12

ΡτοςεςΠτ νι ΜΜΜ 8: ειι110τ τεειμοι:ιιε νττιιιΓτιιιει

τω. Ι. οτα"

ΑΠΔ; Μωωιωριοριει ΜΜΜ ι ιιιιιιι ιπωω εετΙειιι

 

ι

_ _ εεε

εοιιιιιιι€ιζιβε μι· Ε'ΙΙιιιιιι ?ιιτι·ι,ιιτ βει 6ιεεωω Με

ιτι ι·ιτιοιιε [ρϊι·ειιοιιιι_ιιιιτ νιιιιιτιε @ιιι·ιτιιιω . τω Η!

τειἰοιιε ιιιιτι.ιτεΧετ Ρ'ει·ίοτιο ρι·ιοι·ιε «κι ιιιε κι” εδά

Μ, ροθετιοι·Β ι·εΓρεθ:ιι Ρετιιε. Πι: εοἔετιι Γεω ιι ΜΒ

επτα: είε Δββπει,ειτιιτι ιὶἰιιἰτ,?ἱἱἱιιιιι Με ε8 Ρετι·ε β

ει: Με. , ερωωι τω:Μ ι Με εσωτιιιιε ει:@ΜΜΕ

ε|Ιιἰιιιε!Ιἰ8ἱ τ ειιἱιιι Μια” ρει·ΙΒιιεΙε,ιιοιι Ρωιιιαι:

ιιιι!!!. 4. ει! ιοειιι.Ι.6.ιιιιιιιιι ειτε , ιΠιιιιι εε τειιτειιιι

απο ιιι1Μιπε , δτιιι·ιτιιτιι ιιοιι ρι·ΜΕρέΙέτει επ ?Με

τιτοτετιει·ε)ντι εε Ριιτιε, ιτι ιι ιιο Η ιεΙιτι ί”ιιιιτ τ1ιεει·ε

. _ τι ει.

τρωω:

@πιάσω

Ρετιεε_ ιιερε κι: εκ ριιιιιο μιιι€ιμο 8: θηκε τοιιιι: ·

Πείτιτιει ?ειπε ετιιτιι ειιι.ιιιωιτ, Η ειιιιιι_ Τε, Εκει;

ε? πάει ό· Μ: »φωτΑι! ιιιοιιιιιίιι Ιοιιιιετιιιι Οτο

εοτιιιιι ι:οιιίτιιτ ειι- ειστε Μ! ε. ι:ιτιοτιε ιιεεο εοιι

Ως. Αιιλριο!ι. Μέτι,ιιιε μπειτε εΙΤειέτιιιιι ετεειιιιιι .σε μια;

ιιό εφε ιιτιιεειιετειὶ ειιιιεε τ. θ: έ. ιιιιιεε τ.Ειι*ιιι:ε

τιμ μι· νιττιιτειιι ἐι ἴε, έι ε. Ρετ κιωιε εΒειιο εσω

ιιιιιιιιεαιετιι;ιειι @Η ε ι. τιτοεειιιτ·ρει· ιιιττιιτειιι ει!.

τιοι·ιε οιιιιιιιι,ετ ιιι ορετιιιιι!ειτιιιερειιάειιτειιι ε ἔι ει.

Ρετ νιι·τιιτειιι ιιιϊει·ιοι·ιε οιόἰτιιι , 8ι ἰιι ορει·5.ιιο ἀε..

Ρειιι!ειιτειπ ι Νεα @τει-ΑΒ ντι·ειιιιεΜε ιιι·οεειιετ

εειιιειιι εθ;ιειιε ωεωιπωιι , τω" @κι :ιτι νττειιιιε

ρτὸεειἰἰτ Ρετ ειιιιι1επι νιι·ιιιτειιι ιιιιιιιιιθΒι|ειιι, τιιιό

μιὰ: ρι·ικειΠτ 5 ριι·ιτιιε ε ?:ιττε δε Με , ιιιιοιιδιιιιε

ιιεεεπει·ιίι ει! , νι τετιιιιιιιιε ιιτοιιιι&ιιε διεπει· ω.

@Με ριεεεάει·ε ιιιιιιτι·οιμ Ριιιιςιμο μοιωεειι.

τι: : νιιειειιτ, ντ έιθ:ιο εΠειΕτίιε τ:τειιτιιιοτι εφε ρεεε

Βάι”030.11' ε ριιιιιέ πε ὁ :ειστε : τιιιτιι ε Ριιιιιἐ μι»

!ΛΒω

ζει» "τι

Μ:

ίἱεἰΪεἱτιὶι· ιιιεΙειόετιόειιτιοι·δε ντιιιιετίε|ιοτι τι ε.. τιε- Δ

ρειιιι€ιιοι· δ: Ιιιιιιιιτιοιιιιιιιιι ιιιιιτει πιοιιιιιιι εΠειιάί

#ιττιιτιε εᾶἰιι:ε βτοΒεἰᾶΪτιιτ ιιάιο: ιιιιιΡρεωοβιιε

εεειιιιιΐετιιιιτιιι· ωωιιω εΙΤετιιιιι Δε! εοτιθι·,Κεί .

Η Με ιιτἱτιεἱρἱιιιτι @Και ίιι ιἰιιιἱιιἰὲ ,· ιιιι.ιιτιδ ?οττιιιε

Μιά ιτι!ειτει κι 8ει1ετε ειιιιίε ωιωειιι,ι Μι ήι1:ι.5

ίοι·τιιειιιτ ετ ιιι Εεε ὲειιει·ε ται νε|ετ5ἴε!ἴιιιι:ι τιιιιρριξ

Μ:: ΡΙΖάισιό· 8ριιιιε.ιεθ ῦειιι,|ἔρὶτιι:,υιιιιιἱρῦτεὐιι,ἱιι|ῇ.ε

ράφια Μαι» ; ει·εο ?ετετείἱ ιιιιιΒἱε Παπ, Ιεριειιει

6ιιιιιιτιοιετι3, ιιιιιιι5.Κειιο ι8ιτιιι, ι:ιιι ιι: ιιιιιιιιιι Με

ΜΜΜ ειι·Βιι.ιιστι τόιιι:Ιιιτιιιτ) εΐτ,τιιιιε απο., ω εμ!

θ: εόιιιβετετιο,ιιοτι ώ: ατι ε1τι·ειι:ιι:-, Με εοιιιβει·ει:ι

τιιι,ιιιιιιΠει,ιετι εαι!εττιιιιιιιιετοιεε3ειιι ΜεΙΜ

τω, ιεριιιιιιερωωΡοεεεω,ωιιιιιι ω οιιιιιιιΒιιτ Με

"Με Ρει·ίοιιιι,ιιιιώ ίεειιιιιιιιι Με Ρωτειωιικοιιιι

ει·ετιιιιι·ιτιεςιιιτ ιιιιτειιι νιιε-8ι·ειιτ!ειιι τιιιιιιει·ο ?οτε

Επι ιτι τιιίΠιιθ;ιι Πιρροιιτιε εάιβετιε ιιιΓειρετε ωιι85ε

δε ιιιιιιίιε. @Με Έκι" νιττιιεΐ ιι·ετιιι:ι , ίεειιιιδιιιιι

3ιιιιιιι ω" ?ιιττετιι δι ?ιΙἰιιτιι τ υοτι:ιριιι·ατιο,Πτ Με

επι ιιιιιιιετο ιτι γιτο ιιε,τιοιι ματι ιτι Με ειτε ιικ

ιοι,ιητετιιΐοι,νει Ρετ ει'.ϊιέιτ, ιιιιἔιιιι ιτι Με. ι

-Αό 3. Όιίτ,ιιτιτοε. Ρωτειιιτ 8ρἰιιιιιι δΡέιτε πιε

Διειε,ωεεωιοεε νιτιιιιιε,τιεε6ιτιιετιιιιτιοτιε ΓιιΡΡε

Πτιι8τ τω” ΓιιΒιι|ΠιιιΒιιο. ιιιετιιιιτιοιιε ιιιρτιοΗτι νι

ΐτιιτιιιιτιετιιεΒρηιιιε ε: ίἱε ?ότιιι:ιΙιτει· Ρί!ιιιε ειδ πιε

ειιι,πε είε ιτιειτι ριοι·Γιιε ι:ιιιιι Ρ:ιττε ετιιιΓριι·ιιιιτειιιι

ιιιἱιιιιε ΓιιρροΠτι ΐρεειίιειιτιιιε Πιι:ιιΡιιιιιιιιιτειιιιι Η·

Με 6φροιιιωι οτιιιιτιε ιιιεὰἰιιτ τω" ?:ιττειιι δ: διή

ι·ιτιιιιι.εόεεάο:νιιάε Με .ιιιιΙΙιι:πειτι νΒινιι Ριά

ιιιιθ:ιιιιι ει! εειιειτι ε ετἱιιιιι.ἔ ΓιιρΡοΗτε ρι·οιιιιεειιϋιί

ω τιιιιει·ιιι , ιιιιΠιι ίετιιιιτιιι· ιτι ριοιὶιιᾶἰιιιιε , ι·εΙ κι

Ρωτιιι6ιε ιιιεττιιιεΙιτέ5. Αι! ειιιιεεθό ε ειιι_ριιει

οιιΒιιιε ιιιιι:ετ νιττιιτειιι , ιιι·Ηιε ετιιιιιι οι·ίΒιιιε κατά

. ι88;.

ιι ω:

ΝΠ:

Δι ι.

πι:
τ τω μ

ιι&ιιιιι τιιΙιε νίιτιιτιε, Η Με εστι οιιΠει: ει: τιι.ιειιάσ '

Με τριωιω τιιοιιιτ ιτι πιω ιμωιιιιιι ι τιιρροιιιω

ειιτιει1ι νιι·τιιε οοιι·ιτιιιιιιιι:ιιτε ?ιΙιο:ειε ρι·οιιιτιε Ρετ ει.

Μπι@Με ειιειιι ?ιιιιιι: Με απο Πτ ειιτ!επι ιιιιιιιε.

ιο,τιεεεΠΪιι·ἱὸ (μια ἰιι τιιιιιειιςιιε ρωωιε τερει·ιτιιι·.:'

Α ιιτεε.οαειιιιοι ιι&ϋε νιττιιιιε Βειιει·ιι.τιιιά ιιι Ραπ!

ριεεεεειτ :ι&ι1113 ιιιτιιιτὶι τρωω , ?εε με: 8&ιηη

νιττιιιιι εειιετιιιἰιιέ Βιειιιτιιι ΡἰΙἱιιε , ω Ιτετιιιι ειιιιι

ιιιιιιιτίι. εειιετειιτιει:οτιιτιιιιιιιεετιιτ Με Γριι·ετιιιε: ἱ8ἰ

τικ ιιιιιιιιτΙο ιιείριτετιιιι ρι·οι1ιτ ιτι σ.&ιιιτι Γριι·ιιιιιιι5

~ ε ιι ε=τειιιιι

α



5,88 Πἄιιιι. Χ Χ ν! Ι. 13ο Ρεήιιιιι8Ριτιτα:1'επέιι. 6'ειίΠιι 1?.

ιερει·ιτιιηιει· 8ειιει·ιιιιοιιεπι ΦοιυιΜοιε.ιια Ρ'ιιιο:ιι.ε Με, Μι ειιιιει·ιο ιυοιιο,οιιιο πι: οι·οεειιιι Ρετ Βοξ

.οι “ει” Ρι-οιΠάβ “Μπι ΕιΙιιιι Ρετ ειιιυ ιριι·ιιτ. Αι! εοιιιιιπ1. τιετατ10τιειιι, ιιιιειιι ρει· ιιιιιιτιοιιειιι, οι” Πιο: ιυοιιι

ιιεε.εοιιιεει. Α6 Ριοιι.ιιιιιο,ειιι νιιιιιε ιριιευιιι που ι0ιιιιιιιιιει· ιιιιιειιι: ετιζο ετιιιιιιίι $ριι·ιτιιε κοιιιιιιτει

ιιτοιιε:ιι ιιι ιιέιιιιιι ουτε Ξειιεκιιιοιιειυ Ριιιι,_ιιοιι «π.

οιιιο. ιι Ειιιο ειιρειίι.ιι ιουιριειιιετιιιιιυ-νιιιιιιιε ει!

ίριι:ιιιιιιιιι·ι,ιιιι ρτ0ρτει· ιιιιιιιι·ιιΙειιι οι·ιιιιιειιι εευειιι

τιοιιιι, ειναι: «ιτειιιιιω ιιιυροιιιτιιι ει! ίιιιιιιτιοιιειτι,

Μι. Διὶ ε. Τιιιιε «Με ιιιΒιιιιιιυιιιει.ιιετιιινιιι ιιιυο

ρι·οεειιιιτ ὁ Ρειι·ε 8: Ρ'ιΙιο, ιιό ιιιιιιει·ι ιιι‹ιε Γειιιιιιιιι·,
ι Νικο ρτοεειιειε εοιιειυ ιυοὁο. (:οιιιιι·. τ. διιιιιιιιιε ς0.13°),,,,,_

νιωεριορι·ιετιιιιε ρειΓοιιιιιι: Ρετ Γε ιιοθιιι:ιτ Ριο

εειιειε λ Ριιιιε δε Ε”ιιιο,νι ιιιιιειιιε ιιιρΡοιιιιε:ιειιυι·

.που ιιοτεΡτ εοιιευι ιιιοιιο ευ Με ρτοεεεΙ οτε: ιιιιοιιιιι

ε” ο ιευι , ιιιιιιιιιιο ιιι ιΠιιιιι ιιιΒιιιιικι: ιιιΠιιι&ιιιιι ω". | πό ροίιιι!ει·ετ ρε: Π: ιιι ιΠιι,ντ εωωιιω ιιιρροίιιιε

και, νι εοιιιιιιΒιι ιιι ωιιιι,ιιω ιιιιιιιι:Ιο ιιι πιο Με·

Δω” ##- Βιιιτρει ειιιιιιειιι ιιιιιιιει·ο νιιιιιτειιι,Κντ ιιι θεο. Δε! Ι
ι

ρποεεάειε ; ι:ιιιιιι υοιι ροτείι τειιιιιιιιιι Ρετ ωιιιωτιι

ριιιιειριιι ευιΒειε,ιιιιι ιιιοριειτ ιιιιιετίιιιιι ιυοιιίι υιο

εοιιιιι·.ιιεε. ροίιει.εοιιίες. παπι ιιτυοι.ειι. ιιο ιιτο- άιιεευιιι υι·ιιιειριοι·ιιιιι.- ι.. 5ιιιιιιιιε μι· ο οιιυ!ιτ Δ

εεειιτ $ριιιτιιιιιοιι ειιιιιιιετιιιε ιιι Ρ:ιιιε 8: ι!ιο,Γειι ιιιιοεει!ειε ιι ΡιΙιο,ντ ι νωιο,ι ?ειπε νι Ξ σπιτο

νιιιιι οι ιιιειυ. νιιιιε ιΡΓο. ιεειρτοειι ιειιιιειιἑιιυιοιι: τε ΐειι μτοιει·ειιιε νειΒιιιυ: εοφ ιιοιι εοιιειιι ιυοιιο

Ρειιιι6ιτι Ριιιι.ιιιι, ει Πω ιιι Ριιττειιι, είι ιιι νιτοοιιε; Ρτοεειιιτ ει: νιιο, εποε ιιι: Πιο. Νιιιιιοιιιιιιιιε Πιεο, "ή,

οιιιιι που οι ιειιιιειιιιιι ιιοιιοιι;ι!ιε, ΓεαιεΠευτια!ιε 8: · 8ρωωιιι 8.ιιοιι ιοΙιιιιι υι·οεεειει·ε αιιιιιιιιιει·,Γετι ει· ΚΦ.Π$Π.4

οΒιεέιιιιοι οπο ιιιιέιο ιιιςιιιιι· Πειιι ιιοΠε 8ε ειιιειε

ιειιιιιιιιι. νιιΔε ιιιιιτιιιτει εοΒιιοιεειιιειιι 8; ω”.

τιιιιι,υιιιιιιιτει:ιι.-8ε εφ:υτοιΠ Μινι ειιιιιίιιιι&ιο τειιιιε

ιιι Πω.: ιιι ιιεε ιιιιει ιιιυοτειιι,οιιο Ριιτει ιιιιιοι Ει

ι ιιι.ιιιι,ι5ι ΡιΙιιιω νι: ΗΣΗΕι.ιι1ητιεε ιιιτει· ιιιιιοι·ειυ,ι1ιιο

Ενω ιιιιιΒιι Ραιτει:ιι., οι Ριιιτευι νιάιΙεάιιιυ,. είι

εΙιιιιιιι ι·ειι!ιε ιιιίιιιιάιο : απο ιιιεετ ιυτεεεο: οι τει

κι ιιιιιιιιειω ιιι ι·.ιιιοιιε ρτοειιιεευιιε οι ριοειιιδει,

υιιΠιι ιιιιιιειι είι ιιι ιιιιιοιιε εοΒιιοιεειιτιε δε εοΒιιιιι,

ιιιυειιτιε8ε ειιιιετι : εο.ιιιιοά εοΒιιιιιο 8: ειπα οτι!

ιιιιτι ιιιειι τειιΙειι·ι ιειρεθ:ιιιυ .τι οοἱεᾶιι ωειιιωω,

ιιιιιι εοιιειιι υιοιιο ὰ Ρο.τιε 8: ΡιΙιο, ιιιι 8ιωτερ Ι. :οι

τι: 1°ινιι.:.3.1ικα.11αι:. ιϋῇι ειτ.ῇι8.υἰι. Ριιιιιι,ιοτπιιιιε

ιιιιιιειιιιιιιιι ιιιιιεουιιτιιιιι,ὲ ειιιο8Ριι·ιτιιε ιιι·οιειιιτ,εβ

ιιιειιι υιιιιιει·ο ιιι Ριιτιε δ: απο ειιιιι ιιιιυιιιιᾶ ιιεεεΠι

τιιιε ιιετειιυιιιιιιιιιυ ιιιι νιιιιιυ τετιιιιιιιιιτι ρτοιιιιεευ

ιιιιι1ι,ίε.ιοίε νιιιιιιε ιιιιιιι.ιιιια. Ροιιο τειιιιιιιιι: ιιιοεεε

ιιειιε πει νιιο εοιιει1ιιιι οιιιιειριο ίοι·ιιιιιιι ιιιι:υυιε :ιε

τειιυιιιιιιο επι Ριοιιιιεειιιιιιιιι, ιιοιι ροιειι , ιιιε νυο

εοιιειιι' ;ιιιοει0 ευ Πιο ριοεειιετε,ιι5 οιυτιιι ιιιιιειιι

τι:: πιο ι ρι·οεειιευιιι οιιι·ι ω" εκ ειιιιιιο Επικι

ιιιο ιοιυιεΙι ιιιυειιο.Μειοι ι. εοιιιι:ιτ ειι (ιοιιε.Μιίι

μη. δι :ιιιιιιιιιιι ιιι Πω. Δι! ό. Νε8. ιυιιοι·. ιιιιιιι 7βω- [Η Οπε.Χ.ζι· Νοτια ιιειιιιιευτιιιιιε δυιιιιιιιυ ιιιοεε

<ω σ. Με ιοιιιιιι ω” νιιιιιι,ιιοιι ρτορι·ιετοιειιι ιιιι.Ριιωι

Με Πει ιιοιι Γοιιιτυ ιιιιοετ ην[τιιιι νιιιιιιιι ιιιιι·ιιιιιιαι,

Μ! αει" ρι·οριιειαιεπι ιυοιιορειίε&ιιιιι, ιιι: ΡιιΕι:τ;

ειιιιιιι απο εδάευι ουιιιιυὸ ρει·ίεδιιοιιε,δε ιιεεειιιιιιιε

ει. ροΠιιιει εε Ραιετι-ιιοε ι;ευιιιιιι όιίει·ιιιιιιιε,ιιυϋό

Ριιτει· ιιιιιιιι ιιιιιιει ιι ιε,Ειιιιι, ὰ Ριιτι·ε: οσοι! απο.

ιυειι ιιοιι τοι! “μπι Μι” ιΠιιυι ροίιιάειιτ ευτυ ειι.

ιιειιι ιιιοριιετιιιε,ειιιιι ιιιιιιιιΙιιιιι ροΠιιιει Ρατει· , ν:

εεε ριορτιειιιιε Βιιιιιε είι Βειιε,ιιιιιι ιιι Ρι,τει·,ειΙο

@Με Ρειιει· ι)ειιιιτειιι ιιιιιιειιτ ιι ίε, Μι” λ Ηττα:: ιε.ιιιου

Ρι·ιετι.ε κι ιιιιιυειιιιιιε 1εειιιιιιιτ ιιι! ροΠαΠιοιι€ι μι:

ίεΠιο ιιιιιειιι,οιιιιιιιιο ειιιιι εΜειιι ιιεεεΠιιυιε,Βι ριε.

ιιιιιιιιιιιε σ.ιοιυιιιιι εοτυρειιτ νττίουε, Ιιεετ νυι σόμ

τετ ι Γε ιιΙτειι :ιιι Μο, οι :εφε ιιειϊεᾶιι ιιι νιι·οουει

ιιε ρι·οιιιειε ΦΗΜΗ!! ροιιιι ιιι νιι·οοιιε κι ιιιορι·ιετιι

τειιι. Διὶ ι·οιι.ιιεΒ.Ε'ι.Ιιιιιυ ιιι ηιιιιωο ριοριιε ελε

ρειιιιειε ἔ Ριιιιε ι υιιιιιιιερειιιιειιιιιι που ιιιιΡοι·τιιι

. ΓοΙειιι εοπιιυιιιιιειτιουΕ νιιιιιτιε ευ ιιιιο, τω ειιειιιΞ

.ιιι ιιιιρει·ίεάιουειυ ιιι ει ιιιοειιιιιι,ιιεροιΠόειιιιιι:

άπο ιΒιτιιτ ΡιΙιιιε ειιιιάειιι νιττιιτει1ι ιριι·:ιιιιιι απο

ειιιιευι ρετιειίι:ιοιιε δι ριειιιιιιιιιυε εΠειιιιι υοΠιιιεει,

3ιιιι Ροιιιιια ?στα ιιιΓε,ιιοιι ἔ0ιει°ἰτ ιιιει ιιι ιιιιιιιιιο

,ο5_ ερειιιιετε ιιΡαιτε. Δε! εοιι ι·υι.ιιιιι. ιιιιιιοι· ιιιιιΒιι

Ἀιί κινήτιπ. Ριοριιεεοιιιιετιιι αΙιειιι , ιιιιοει εοιιιιειιιτ ι κι, ηιιιιιυ

εμιοιι εοιιιιειιιτειιι υιἰοειιιτιιιΐεεὲ,ιι.ιι ιιιιειἐ ρι·οιιιι

εειιιε,εοιιεειιο,οιιοιι εοτιιιειιιι :ιιι ε!ιο ιιιιιιυίεεε,8ι

ιιεεείΐιιιιο εουιιιιιιυιειιτε ειιτιι ειιειετυ οιυιιιιιο Ρ".

Εεάιοιιε. ιιεΒο.Ειεει ιειτιιι· Ριιτι οτειιιο εοιιιιειιιιτ

νιιιιιι ίριτειιιιιι ι ίε,Ρ'ιΙιο λ Ρ:ιτιε,ειιιιιι ιιιυιειι Επι)

ιιοιι εοιιιιειιιι ιιιυε νιιτιιιι ι Ριιιιε,ντ ιι Ριεωριο εις

τιιιιιιεο , :ιιιι ΙιΒειε ρι·οοιιεειιιε , @τι ντ ι ιιιιιιειριο

ιιιτι·ιιιιεεο δειιεεεΠιιτιο εοιυιιιιιιιιαιιε, ειιιυ @Με

,πιω ρει·ιει3:ιοιιε δ: υ!ειιιιιιιιιυε ειπιιΔι, σ.ιιιιι ιΙΙιιευ

[Μάι ριιιιειριιιπι ιριιιιυ,ιιιιιιιε ριοριιε ΠΜ είι ?Μι

ε: Ριιιιε:ιιιιιιιιιου ιιιιιιοιε υει:είΙιτιτε 8: ιιιιτιιιιεαι

_ειιιΒειιιιΞι ΠΠ οίιιιΙατ ιιιιιιει·ε Ε'ιιιιιε , ιιιιιιιιι Ρ:ιιει:

οίκο υου ιιιιυιιι ΡιΙιιιε,‹ιιιἑιιι Ριιτει οι εΠ`ειιιιι1ιτετ

Με Βειιιξ [θα @Με ιιειιιιιιιροτείιιΙΙιι οιιιιιιιιο. Αυ ,

Δ» Νιου Βιιιιιιιιε ρι·οιειι:ιτ εοιιετιι ιυοιιο Π Ριιττε,οε ὁ Ριιιο2

?Μι Ρ,Ψ· [ζωο τιιιιιιυοιι εο ιριο, ειιιο ιιι ιιιιοριοι:εειιι αιμα

ὶ"ἔἡ5ζ;'::2 Με: ,Δ ιιι·οεειιιτ εοιιειτι υιοιιοιιιιιυ ΡετΓ0ιι2 Βιιιιιιιιι

3,”, ιιιοεεειι.ιιιτ ειιιιιιιιιιιετ υ Με ριιιιειριιε , :μια ιιτοεε

-ιιιι. ω, ιιιιυι ειιιυ ιιιιιιιιιι ρετιεέιιοιιε,υοιι Μαιου ι.ιιοεεειιιτ

ἱ
ι
ι
ι

;

ιιει·ε ὰ Ριιτιε δε ΡιΙιο ιι"|9"Ξ |ύ υπο ριιισάριο, ό· πιά'

[ριπιισιιο. ι. . ει που Με νιιιιιε Γριιετιιιιι Ριω Η. Με

!ιοιιιιε εουιιυιιυι8,επετ ιοιιιιιιιε ρι·ιιιειριιι ιιιι2οιιυ- Ριιιθ.ιιιιι0··

ιιιιιι με $ριιιιιιι που τοιιιιυ ριιιιειριιῖι Γιιιι·ιιιιιιιιιυ Μ.

Με: ιιι Ρετιε, ιιεε τοπιο: ιιι Με, ία! ιιιιι·τιαΙιτει· ιιι

Ριιτι·ε,δε ριιι·ιιιιιιιει· ιιι Ρι!ιο:ρι·ιυειριυυι ιιιιιατιιιι.ιιιι

ιο Ραπ: ιιιιι·ιυΓεεε εοιυιι!ει·ειιιι ἱυ ιιιιοιιε βιοια

ιιτει ιιι·οιιιι&ιιιι μι· ιιιιιτιουειιι: Με νιιιι:ει ειιετ τω.

ιιιιιο αιΒιιιιιι ιιι νττοιμ , Μ! ιιιιρΙει :Ντεκ ιιιιιτιιιΙιε ιιι

Ριιιιε,ι!τειιι ρωωιι ιιι Ρι!ιοι ιιΞ Με ιιι ιυε8 Γεω.

ιιιυΙτιιιιιι:ετιιι· ω ιιιιιιτιο!ιι:οτιουΕρι·ιτιειριι ιοιι:υειιισ .

ριοιιιιάιιιι. Οοιιιιι.νιιι ιιιιιιιει·ο νιιιυε ιιιιιιιιιιιι ιιε- των». `

εεΠιιιιιε ιιειει·ιιιιιι.ιιιι ει! νιιιι ιιιιιυειο ιει·ιιιιιιιι υιο

ιιιιεευιιιι,οιιιιΙιε ιιι νιιτιιε ιιιιι·ιιιιιι:ι ιιιιιιιιιι,ιιοιι

ω, πιο νιιιιιιι ιιιιιιιει·ο τυοιιιι ρι·οιιιιεειιιιι Με τι::

ιΒιιιιτ ο ίοιιυ:ιιε οι·ιιιειιιι6 Ριοιιιιότιιιιι Βιιιιιιιιε οι:

πιο ιιιιιιιειο νιι·ιιιε Γιιιιιιυιι ιιει:εΠιτειε ιιετειιυιιιιιια

ει! νού ιιιιιιιει·ο ιειαιιιιιι οι·οιιιιεειιιιιι,ιιίι ιιοιείι:,ιιιίι

νου ιιιιιιιειο ιτιοιιο πιο ριοιιιιεειε. νιιιιειιει :πισ- ω:

ιιειιι άιιι:ι.εοιιεειιο,ιι6 εκ εο ρι·πειεε διιιι·ιτιιυι 'πο. “*^"°°

εεειειε εο:ιειιι υιοιιο υ Ριιτιε οι ΡιΙιο , φαι ιιωιιιι Μ" “ι

ρτοεεε!ιτ ειιιιιιιιτει,ιιοε ει, μεταουιιΙειιι νιιιιιιειιιι

νιτιιιΐιιιιε,ιεει ειιιιυ ιιι ιΠιε ριοεειιιτ,νι εξι νιιο μιο

ειριο ι·-οι·ι·υσ.ιι Ρετ ντιιιιτι ιιιιιιιειο νιιιιιιευι,ιιι νυιιυι

ιιιιυιετοιει·ιιιιυίι Γιιιιιυιιι ιιεεειιιιιιτε ιιετειιυιιιιιτειυ.

Διὶ 1ιεοιιι·ιι·. εοεειιο,δριιιιιι νι Πιο ιιειίουιιιε μα· «τι τοιιιιι·.

ρι·Ξειαιιι ρει ο ροΩυΙιιτειιιιο ΓιιρροΒιιι ειιιιετία,ιιοιι Η

ουιάειτι ιιι τ:ιτιοιιε ιιιιιιειριι ι-οτιιιιιιιε,ιιἰ ιιοε «ο νιιτΪ

δ: ιιιειιι ιιι νικος ,οι ιιι τιιτιοιιε Πιρροιιιοιιι ιιιοιιιι

εειιιιιι.ειιιιι ιι.δριιιτιιε νι Με ρειιοιιιιιιι ρι·ορτιε

τιιιιε ρι·οεεειιιι , νι ι·εειρτοειιε ιιιιιοτ Ρ:ιιιιε δε Επι;

ιιεεείΕιι·ιο ιιοιιιιιιιτ Ρεπό δ: Μ” Με ιιιιιιιιὸ απο

εευιει, ἴειι ιι!τειιι ροιιιιιιιι νι νειιιιι ρι·οιιιι&ιι,ιιιτε.

ιιιιιι νι νεοι ριοτιιι θιοιιι: υε ιιιι ειιιιυπιιοτ πιει. _

ιιιιι,ιιΕιιιιιιε Ψ ειιιοιυετε:ιιο ιιιἔιιιτιι ισοιιιι οιιειιιιετι

τε,ριοιιιιει. νιιιιε ει: Μέι ειιιεειιτιθ. ιιιιιειίοιιι Πιρ

,ποιοι ιι ριοειιιεειιιιιι που ιιιιόιιιτιιι ιιι ιεπιιιιιο πι.

86ιε ιιιιιιι·ιιιι ιιιρειιι8 ιιιοειιιεειιόι, ιιιιι ιυιιι:εετιιι· Δε

“Με” ιιιιυειριοιίι ιοι-ιιωιο. πιω ιιιιτει ω :..Ρ0- Λι ι.

Ποιοι ειιιιιιειυ $ριιιιιιι ριοεειιειε ὁ πω, ντὲ να.

6ο ιιτοιιιιδιο , ἑι Ριιιιε νει·ὁ ν: ι νει-ιιι ιιτοιιιι&οτε,

1ειιιιι ι·ειιιοιιε ειιιιι:ιτιιιιει ωΡΡοιιιι ρι·οουεειιιιι,ιιοιι

ιιι τιιτιοιιε Ριωειμι ίοιιιιιΙιε Ρωσιιειιω.

ι

ιιεοτιο



ιπ..., Χοι ι. ιι.ιοι... οιιιιιιι3. ιοι.·.· π, ·· οι

ε ει: τι ο ν. ο

πιο Μπιτ ο Επι” οι οποιο πιω

ριιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιι?

ι ι πω. ι:οπιι·ιι (Μπακ Ϊπιτ: .οι στι.4ιπ]ι 8ριιιΜ[ωδπω έ

ριοκιιιιι ιι Ρ.ιιιι ά·1ιι!ιο ρωι,.ιιιιιιι πό οι ρι·ιτι·ι!πτ, πω- μ - °

οπο» .ιό Μο ειιιιιιιι% ριιιιορίσ. Ει·ρο ποπ ιιοΒιιιτ ρω·

.ιιοπιιι, ιιιιιιιιι.ιικ,ιιο ιιι ΕοποιΙιιι ιιιιριορτιο ιιιιιιριι

π. 3. Μπι· 86 πιο ιριι·ιιέιτείιιιοπι πιιιιιιει·ο νικ· Π.:

Μ" Ιριιιιιιπδοιιιίιοπιο ιιι νιιοοιιο: ο: ιἰ#. περι”. Μπι «πιο

π.. ιιέιιιιέ , ρω· οποιο ιιιι:ι·ι1ιιε :οπίὶιιπιιπι· ροπ:πε “"“Χ""...

επι $ριιιιιιπι ρι·οοπαπιιππι·, οιεοιπ ι·ιΒοτείει·ιπο- Μ' Μ"

πιο ιππινππω,ποπ :πιο ριιπι:ιρι:ι ίριιειιιιιιι:Νειπρἑ .

ποιπιπιι Ιππίπιπιιιιιι ποπ ιππιτιριιοοπτιιι· . πιο από

πιπΙιιριιοπιοπιππ ίοιιιιιιι. ρω· σε ρι·ιπειριιιιιοι· 8ε ιιι

.ποιο ιιπροιιιιιπ: ΒεεΙ 8ριπιιοι επ πωπω Γιιιιιιαπ

τιπππι , 86 ιπ :ποιο 88ρι·ιιιι:ιρπιιιοτιπιροττπ νιππ

Γριιιιιιιιιι.πι: προ Η Με ιπ Ρ:ιτι·ε 8: ?πιο ποπ ο .ή

ιπιιιιιριισιιτπι· , πει: ποιποπ ιριιιιπ Γριιιιιοιιε ιππιτι

ριιαιιιιΕπι. Μαιο: ριοο. Με" ό: Μπι πιω: ντιπ!

Βοπε,νπιιίοπε οι·οιιτοι·, ποιο Γοπιιο. Ποιιιιιιεινιτιπ- πω.. .ι

Μπι ει·ι:ιιιι·ιοι: ποπ ιππιιιριιαιτιιι ιπ πιο: ποιπιπιι μισο.

απο επ ίιιιπιιπι νπιπιτπιπ , νει ιππιτιριιειτοιοιπ , π

οπο ιιιιιιοπι ι:ιιι·ι:&οπι 86 ριιιιειριΙεπι προεπιπιο

ιιοπι ; Γει!ιατ οποσ! ριιιιειριιιιοι· Βεπιιιροπιιππι

ιιιιροπιιππιι· ; οι ιιοπιιπιι ωοιππιιιπ ριιπειριιΙιτει·

ιιιιροποπιιιι πο ιιΕπιιιτοπιιοπι ιοιπι:ιιπ :οπιπιπ

ποιο ; Γι.ι ροιιιιι πιο ποπ πιο ιποιι·εθι· , 8: ιιιιπιιε

ρποπ εἴ

  

_ πιο. ι Κ 1 ιι ιι Γεπτ.Βιιιιιιιι.ιπ πω. 1 ως. 1.0ιώιιεΙ.9. τ.

1· 8""· ιιεΒιιπτιπιπ , ?οικω δ: Ριιιππι ία:ππιιιιιπ ρω
Με"'· ' ι Γ ι ο ι Πο ιιπππι ιιι ι ιπι:π

ριιι:τιιιοιι:ι οι·ιιιοπ ο π:ι ρο πι ο ρ

ιριι·αιιιιππι, ΙΜ άπο : Με: ει: ιιιιι 8ε Ιοι:πιιοπο δειπ

ι οΕοι·πιπ πιο ρι·οροίιιιο οι ειιπιιιιοπιιο. Βιιιιιιιιι.νο

ι πιο ι.ιιοι.ι9.4.ι.πιπιπΒιιιι.ιι ριιπειριππι πιπιιιτπι·

4 ριο πο,οπο πρεπε ιιΒιι,ίιο Ραπ:: 86 ?Μπι ιὶιπονπίι

ι ριιπι:ιριππι $ριιιιιι5,οπιιι πιο οι οι ἴριιιιιιιιι ιπ ν

ιιοοπε.δι πιο ριο πο, οιιὸι:ι ει8ι:πε :ιΒιι)ίιο οπο πι:

ι ριιποριιι, πιο ειιιοιιιιιτ ιιιρροπω ιριι·οοιιπ τι ο.Ιιιει·

Μπέκι». ιιιιιιποιο. Ρπποιιιπ. Λιιιιιιιι.οποι Μπι οι Επι” ιιι

ιδιωΐΡι οποιοι· νιιπιπ ριιπειριιι $ριιιιίιε πο! ο ριιιισἱριιιιιι

ποπ ιιιρροπιτ ρω οιιοπιιο;οπιιπιιιι οπο: ιριι·ιιτ,πτο

ιριιιιιιιι; ιιοπ:_ποορεπειιιι,πι:ο Βοποιοτιιπ πεο;ριο

ροτιοιιἔ ποιοι·ιπιπιιιέιι απο οιιιιι:ιιιοπο πιιιοπιιι€ι,ίιιι

1ιιπι Μ: ιιιοοιιοιΡοιο:8ο Πιο: επι οπο: ροποπο πρι

παω, ποι:ΙΏτιππι ρω ποιιοπο Ριπή Ρι|ιοοπο ποιο

πιππιι πα ο ει ιισιιιοπιιικίι, ποπ πιο ιιιι:ιιοι· , πιο

ποιιο ιριι·πι:ιΒιιιιι π:ι:ππειιιιπ ριορι·ιοιιιτειιι Μπιο

πιι ποπ "πιο, πο οπο ιιιαπιιιι ιιιπι ριιιιι:ιριο Ιρι

Δ Πρ τιιι;ιιιι. Οοπιιι·πι. οι: ιιιωει ι.2..ιι πω. ιιίιι:ιοπιο,

Μπι; $ριπιιιιιι πιο ιιιιιπο πιο .ιιιιιιι.....ι οποιοι 8:

- ριιπι:ιριππι ιι:ιετπ @οι ιιι ιιιιιιπιι: ειρο.νποιοιιοοει,

«πιο Ροιι·ιο8: (ΜΜΜ ιιιι:ιιιιι, Ριιτι·επι οι Ριιιιιιιι

οι. ιιππιπ ριιιιειριππι ιριιιιιιιιιι , ιιι ποπ :Ποιοι το·

ιιοιιονιιιιιι ριιπειριι,ίςιι ι·ιιιιοπε ιιπιπε οποιο οπο

Ριιιιιι8ε Μπι $ριπιππι ρι·οιιιιτπιιι ε ποιο ..ο πο:

οπο ριιποιριο.,πιοιιπι τπιπΕπ>οπο ριοοπειιπι.οπ ν

ππε 88 ι‹ιω ιπ νιτοςιποΞΙΒο ποιο ει: ΔιιβΙ.ρι!!.ρωσαιι.·

ι ποπ πιτ:: οι Ριιιιι:,ιιι: ε: Ρι|ιο 5ριιιιπΒριρρι:οιι. ρ · πο: πρροιιτοππω, περριπαπΠ νπτυτεΡροόυᾶἱυε

πι: 8 ει:οποπ ε.ιιι..ι. 36.ιιι.4.6· πιω .ο ι·πισ.π- · ι:οπίιοπιιισιιιο ιι ροπτιιπι , πω! ι·οοιιι:ις. πιο

” _πιφεπι- τιπιπ, Ριιιιοιπ 8£ ΡιΙιοπι ιπ οιππι ριορτιοπιιο ίοιπιοΘ σπιτι οιι:ιτπι·,Ριιιξ ο· πω. πι:: νιιιιιΣρι·ιισέριιιιιιΒιιια.

Χ“Ψά- πιο πι. νππι11°ρτιποιριπι11 ίριι·ιιι:ιπππ1. @πω Επι. ιιιιιιιιι.ποπ Γοιιιιιι ίιΒιιιιιι:ιτπιιπ ιο&ο8έριιιιοιριιιι

ι.1οιιιιιιιιιι. πο: ποιο ή>ιιιιιπιι, ίσο απο: ιιιρροπιιι ι οιιιιτοπιιέ

πει. δικο προ νιιιπε Γριιο.τιπει, ποιο πο· λ

πιιπο ριιποιιε παπι 8: ριιπειρειιιι:: Πριιιιιι:ιιτπι·, ··

οι πιο 8: “απο ιιι Ηττα οι Ρι!ιο , οιιιιπιίι ιιιρροιι..

πο.. ιιιιιιιιοι . ιιιιιιιιι ιιιι:οποπιπ επι ρι·ιιιιιριππι

Γριιιιιιιιιιιιι. Απ ιπποειι·ιιι.4 ιιιιιιιι.Καιρ.ριιπειριπιπ Μ;

Γριιιιιιππιιι ἀιιοἀὲ ο 86 ριιιιιΔιιο ιιπροι·ιιιι·ε ποτιο- .ωχο...π

ποιο Γριπιιτιπιιπι Ριπή ΓιΙιοήπο εοπιιπππαιπ. Αι! Διιιιιιιι.

ρτοιι. πδρο, πιει ποπ ροιΤο; Ρίτιασ!ριι·ιιιιιιαβιαι: νι:

ιιιι:ιτπι , :οι ει:ιιιιιιιιιιιι8ιππα ι ..ο νίιιπιοι·ιποιιπι

Ιοοποποι πι. ιιιιιιιοιιτιιι ιιιρροιιιπιπ μι· ιιιιιπι ιι&ι

παπι ι·οοποοπ:,οπιιοι υπ :&ιι.ια:ι.ιιιιιι απο .πισω

νοι·ιοι πιο ιππιιοπι. Μισο: ι.ιπ ποιοι Σκριπ. πι.

6ι·ιειΧ·.ιαρ.·υπ.ιιιι |ιππιιιιι Τι·ιιιιοθ ΕΙοι·αι·ιιο οιιιιιιαιπ

Ξ Π οιιιοπε οειιπιτπτ, 8ριιιιιπιπ οι: Ριιιτι: 8Ε Ε'ι!ιο , που

πιά οι: οπο ριιιισιριο,6· ιιιιιΜιιιπιιιιιο ρι·οοοιιιιιοι ποιο

οποιο ιπ ωριιιιιι.ιιιπιιιιτπι·,οιιι οπω._ $ριιιιιιπι οι:

` Μπι ό· ' ΗΙιο.ιιιιιοπιιιιι οι απο ριιιιιέριιι ριοοι:ειειο.

_ .”_ οι Βιιιιιιιιιιιι ο/ι,ιποιιιι παπι, ι-.ιπ Τιιιιιι.ιιιριι.η.

οποιοι.. Ριπειιιώ· Ει!ιιιιπριιιιι:ιριιικι ιιι 8ριιιιιιι @Μι , που άπο

ιιι' ΡΜ“% ρι·ιιισιριιι: ι·οτιοποτπ πιοιππριι: 8ιιιπιιιτ Ραπ· ό· Πω.

οπο” οπο, ο· οι σιωιιι.ιιιι πιιιιιιιέ πιο ιιοιτοι , ό· πιο

Βιιιιιιιιιιι;|ι: ..πω .οι 8ριιιιιιπιβιιιιιιιιπ νιι8ριιιιιιριιιιιι.

ΑππΙ.ιιιριιιιψ φαιά: σο.: ι. Ωισοιιιιιιιι,ιιιοπιτ, πιο

πιο ιιιιιιιιιιιι,8ριιιιιιιιι [οποιο ψ· έ: πιο, οπο· οι @οι

και ο· πιω [ΟιοΜ; οι πιο ιιιιιιιιιβιιιιιιωπικ πιο

πιο π... αποριπιιρο,ρι «πιο ριιιιιιριιιιιι:οποπ ειιιιπι`

ο ριοΒιιι ε: ριιτιτπτο ριιπειριι οι·ειιτιιιι ι ειπα! νιιππι

απ, απο πιο πο: Τορροιιπι _ ποιο πι! ι:ιειιιιοιι6 «οπι

...Μ οιιιι·ππι:οπιιι ποπ ιιι οπο ίππι Ριππ,πιι ιο Βιιο πιο:

νιιιιιπ, ριιπειριοπι οοπιιιιιιππι,ιιο ποιοι ιιτιοει

ω.. ω Νεο ι:ιιιειεισιι Λιιιιιιιι.τοίροπι:ιοπ8ιιιιώ Ρ.ιιιιιιι δ:

ιάιιιιιιιιοι1Σ (ῖοιιοιιιο ιιιιιιίΐοι ?ποσοι 8ι Ειιωπι πιο νού ριιπ.

πο. ί οιριιιιπδριιιιέιε . ριοριετ ι:ππιιοπι πιοτιιιιιι Ρτ000-·
ο οπιιιι.οπι ρι_ορ·ιοι·οά ποιοι,Οοποπο ποπ ποιοιιιτο ιπιιιτιριιοιιτι°οπ€ ιπρροιιιοιπ,οπιοπε ειρριι:οπτ ίου

σ.,,....ι_ οπο, 8ριιιιαπιβπάιιιπ ρισιιιιωπι- πιοά ΡΜ. οι απ, οπο' Πεπιπειιοι.Ιιιιιτιι πιο: ΒοάιιιιΞι αριιςιιι

ο ι οι οποριιιιιιριιι, οι8489984291 ει: οπο ρι?ποβο δω (ΜΗ Δ 8.ΤΙιιιιπιπιιωπ ύ!ιΞΗιιιιιπιπ νι: ι:ιοιιππο ιιιιιιτ,5 πιο Ξωή."

' τπιωιέι:ιο.ιπιιιιιι.ιιιιιοιιιιπάο :Μπιτ οι Μαιο οποιο πιο ρι·οοειιιτ .ι Ρακό· πιο .ιιιιιιιιιι&ιι:.ιιοιποποιεΙιιιιι π.ι.π....ι

.· οοιιιιιιιπιιοπ ιπιροποι ιιπριοριι€ιπτοπι, οι ροιιπε ποπ ιιιιπριοιιι(ιιὐ|ΙΞιιιιὲι πιιορπ&ο Ριιιοι· 8: Ρ Μπι ε. τοπ.

ι·ιἐοιοπι Π:ιιιιοπιι. ν: εοπίιιτ επι ιΠο πο. ι. 7ιιιιιιιιοι οι Μπι ιιπτιιοι· εριπιποιω .ιιιπειιιι,ιπιο ραδιο πι.

ιιιιιι,ιιιιιο·πιιιιι νιιιςιιιιτι4ιπ ἐ Νικ:: οι οιι πιο δετιριππ ι.ιπο ιιπιιιοιιτπτέΜπι ιι'ποἔτοπ οιιιιω. Ηιπο π.

Κήποπωπω .οιιειποο ()οιιι:ιΙιει 8ι Ρ:ιττειιοιι οι. ηιιβωΙοϊ.Ρ5”πηι πιο μισο (π... ΡτιΒοιΡωηιψ ρω

απο; νιιιιιιιιι·Ξιιι ιΜιιιιοπιιοπι εοπικοιιειΕ ποιοι ροιιαιοπριιεοπι ΐοι·ιιιιϊ επι:ι·πιππιπ ιοιροι'.ι:ιι Επι.

:σπιτι ιιεττοτιοοι οΒιτιιπτ: πια ιιι 1.ιιιιιιιιιιιιιι ό' ΕΜ δάΡιπιιιιιοπι ιΕιροαπ ριιιιιιι ο π. πως” Εοηη2
ε › Το”. Β θ; απ. ι ι Κ 8 Σ ρι·ιπςιρ,ι__

ποιο νιιιιιιε οποιοι ποπ ιιπροιτειιι ·ιιιιοποειιι μι;

Γοπιιπι ιιοτει·ιιιιππιπιπ, -ιΞεο·ντιποιοπο ιιιποΙιποπ νι

ίοι·ιπιιιιτι:ι· οιιιιπά:ι.ι, πο ιιι οοποεπιοιιτιπιπο απο

ιοΒο εοπι:ερτπ ροι·Γοπ5,ιιιιιοπο εοπποπιιιπτ,οποιε-·

πιο μι· νιπι Ρριιπτιππιπ Γοπτ ιοιι:ιιι ρι·ιιιι:ιριιιπι πρι:

οπο έξιι€ξιδοπιτπ ιιιι:ιιπι· ί Η!" @ο πιο @οι ΜΜΕ

ρι·ικι:ιριπΈιιιππάι,πωάιΠ ΡιιΜ·.Ει ἱ· ισιιιι);!)ιιιει ώ· π

πιο [εαπ οιιιΐψιιιισιρπΐίριιΞιιι, οιισάς|ι·Ριιιιέιε ιιοιπ.Ρπιπ

ό· πιο. @οι πιο μειιιππρειειιι-ιιι πιοιτιιι, ω"@ι

ΗΙιπιβιιιι_νιιιιι οι Μο» υπο , πιοψ Μπι ι γι! πιο: ά

πιο” Βιιιι,ιμιέ ΗΜ. Ε:: πι: μια οι! πέιι.11ιιιι·.ιι:- ”7

ι!Μιιιο ιιοι5ιριιιτπι ρι·ο νιιιιιιο Ιριτιιιιιιι,ιιποριο ίπποι Β“;|,Ι8;

ροιιιιι ιριιοπιιιιιιι,οπι:ι ποιο ίεπιρετ κοψω ρω “

το ρΡοιιιο; ν: εοπιιιιιιι5ιιοπι ιιι οΜοιπ ίοςιπιι. τριπο

πιο., πρι ιιιτοθ:ὲ 88 ριιπ·πριιιιο ιιπροιτιιιπι· ροπ

ποιποπ ιριιιιιιπιι ο νπιιπι οιππιιιὸ διεεποπ ιιι οπο:

οιριπιπ ιριιιιτιοπιπ. Ορισιππιίι ιιαοιριιιτπι·ιριιιιιι

τοεπιιιοΒιιιξποπ βι6|Ι.ιιιιιιιι, οπο (Νέοι ιιιιιιιριππ

τοε,ιπιιιιι @πιο ιιιιισάιιιοι·ιιιοποοιιιιι Ϊοιπππι ιω

ροι·τοπτ ν: ιιιιιπεπισιτι «οποιο, ιππιτιριιοοπτπι ω

'ι

!

ωοιππιιιοιιπ οἑἀοπι νιιτπιοιριιιιπιιι. ίπποι κέικ ' ι· Ρ(



Χοπ.

ιιυἱ

Ιιτροπ.

Ή Π) .

ΠιιιιιιοΙ.

τ”.

δ", -

ΡτιοειΡειιτει· ιιοΡσι·ιιιιο τι... νοιια:ετο οσοιιοι,ιτιοι.

ιιΡΙιειται ιιιιιιι: τιιοΙτιΡΙιειοττειο. ΚεΓΡ.οεε.ίειισει.

Μ τ. τοσο. ειιεσ ι ει! τιιοΙτιΡιιειιιισοετο οσιοιοιε

οιωτ...ιιοι οσο Γε: ε1Τε οιοιιιΡιιειι:ιοοεοι ίσττοπ

οιιιιοεισ Με ιοιΡστιε:τιτ Ρετ ιοοιιιιοι ιιστεοτιο8ιι

νιτιοτιε ΓοΡΡοιιιοιτοοι : ν: Ρ:ιιει ιο ιισιισετ τιμο

τι: 8: στ:ιιιεε εκατο , σοι ειω Ριιιτεε ειπε.: Ρστεο

το. 8: πιει, οσο τιιιοειι ιιιειιιιτ, ..οι νοιιιο Ροτειιε,

νοοιτιοε ετιιιεε: στο ειοεοσσ οι... ιοιΡσττοιοτ

Ρετ Μοτο οποιο: νοτιε ο νετιιοοι τιιοιοιι Με:

ιι1ΐοοιετε:οοιοσοι:ιιτεε,σοσ ιιιεετεοτιιτ ιιοοιιοεε:6ι

οσε σε ιιοΡοιιτιοοε δπΡιεοιοιο. οτι ε.. Ρι·οο. οεεσ

εσοιεσ.οσ τιιτισοειο είιιΒοιιιιιιο. Εεε. 8.1°Ι›ιι. ιΙιαβ.

3ο. πι. ε. οι τ..

5ΕΟΤ!Ο νι.

οι.. τιοιι... τω... οι ο.. Ρ.Μ...ιι.

ΡτσΡτιετοιι:Ρεεβ , Θ' ἰοττιοβσὲΡετοε

Ρι·οιτάετε ει: το»... .ιοιιιοι. βιΡΡΜ.

το ?

. ΚΙΜΑ Γετιι.οεΒιιτ: τω; οι τ.ιιι/ι.τε.ιμ. @Φωτο

Ροωι_ο.ι..ε ιιιιι.0ιιππ.9.3. Με;" 4.2.5. τω..

ιι...............οτι...ι 4.2. ΚΠιο0.ο.2.ιΜ'. 2.0.ιΜεΙ.

ε. ε. ο .ιετοι ετι.ιιο οικου οι τ .ιιιιι.τ ε.φι.·ωι.ιιττ. εδώ.

ιιιιιτοιιτο ιιιοεισοι.ιστοιτι ΡτιοειΡιοιο Ρτοιιιιᾶιιιιιιο

8Ριοτιο τεΡετιιοτ τι οι Ρει:τε , ι:ιοετο ιο οπο. (εστ

οι.. ιοτοΡιιτιετεο ιιο:ιΙιτιιε ιιιΡΡοιιιστιι οσο "κριτι

:οι Ρετ Π: ει! Ρτσοοάισοετο $Ριτι:οε,οιιτο ιεττοιοοε

Ρετ Γε τιιοτιιιο Ρειιει: τ Ρτιοι:ιΡισ Ρι·οιιοδιιοο. Δ οσο

πιο:: το.. Οοοιιτ. :στιιιο εΠε τει·τοιοι οι Ρετ ιιάι

οοιο εόιοοοιεε:ιοοετοβ ΡτιοειΡισ:ιΒιιοτ ο. ιιετιιο

:στο Ρετ Π: Ρεοτιετ τετιοιοιιιι, του: Ρετ Γε εοοιετιιοτ

.ο ιιέι:ιιιιιιτι εσιοιοοοιεετισοε ΡτιοειΡιι: Με ιιιιτειο

τιοιι ίιιοτ,σοε :εοτιιτο οιιτιει·ιιιιιτετ 8ε εοοεσιοιιιιο..

:ετ Γε οιιιιεοι ει! τιιτισοεοιΡτιοειΡιι. Αοτεε. τω..

ιοιεΒτοιο Ρτιιιι:ιΡιιιοι Ρτσιι οάιοιι δΡιτιιοτ οι νο

Ιοοιιιτείειι ε.οιστιιιοιοοειΙετε:ιοιοετο!ΡτοΡτιετιιιε

ΓΡιτο:ιοιι:ει τσοι Με τεΡετιιοττιιιο ιτι Ριτττε, το...

ιο Επι.. ιεστίιιο ΓοιοΡιιε: ετΒο. ε. ιτε Γε (Βάσει

ΡτιοειΡιοιο ΓΡιτιιτιοιι ιο ιιιισσοε ιοΡΡσίιτιτ τεἴΡεᾶο

8Ριτιιιιε; Πεο: ΡτιοειΡιοο:ι ετειιιιιιιιοι ιο πισω Ρετ.

ίσοι: τείρεάιο ετειιιοτιττοιο τ τι: στεειοτιιτ οσο ω.

οσο: Ρετ Γε Ττιοιιιι:ειο Ρετιοοετοιτι·ετεσ οεε 8Ρι-

ήτοι. ειιιεΙιτιιιεοι ιοΡΡοίιιστοιο. 3. ιττο5ιΡιτετιο.ι
ο . οσο ..αφτι τ Ριιτετοιιιιτε 8:Ριιιιιιισοε νιοιοΙιοοιιοι

πιο

τη.

4βοοιιοι.

Ρισιιοι:εοιιι;ιετι Ροτιιτο τετισοιΞ τιιι.οιι.ιιτιο ειισιιοι

οσο :οτε νο ΓΡιτιιτιιιιι ειιιιιετει ιο Ριιττε,οεε :στο ιο

Ριιι..τετι Ρετιιιιιι:ετ ιο ιιο8οιιε, ιι: Ροτε τε:ισ τοσο.

ίιεοειι Ρετ (ο οσο νοτια: Ρτοιιοᾶισοειο :ει·τοιοιιοεε

ο.εσοιεττ οτι ιστοιιιιειο τιιτισοειο Ρτσιιοεειιιιι : ετι

το... σιιιΡΡεοτιιοτιι οι. .πιο ο. ιι.ιΡΡσιιιι:,νει .το

εσιοοε σιοοι ιοΡΡσίιισιιοετοέιμιεειιιεοτ ιο ιιιοετιιε

Ϊοιοιεᾶι:,νει ειιιτοι επτα στοοε Γοσιεᾶοιο εοοιιεο:

Ρτσιιιιεετει είιεθ.οιο. ε. Ιοτε!ΙεάοτΠιοιοοι Με

ΡτσΡτιειιτιε Βεοειοτιοι σετεττοιοιιτοι ει! ιο:ε8τοιο

ΡτιοειΡιοιο.Βι8οεοτιι νει·ι:ιι:ετεσ νοιιιοτοτ Βιοιοιι

Με ΡτοΡτιειιττε ΙΡιτειιιιε σετετοιιοειε .το οποιο

Ρι·ιοι:ιΡιοτο ηιιτειιι ιιτοστειο:ιΒιιοι· :οποιοι (οΡΡο

ιιιστοιο οσο τεττοιτιιιιτ Ρετ ιε :κι ΡτοιιοᾶισοεδΡι

τιοιι. Γεοθτι. δ ο εντεο.ι ειιιτοιιιι: ιιιτι...νιο..3..ι.

τιιιι..Ε τ. 3.6: Μπαρτ, Δια.: .ρ.ιι..ι 3,0”. 3 ..ο 3.6· πιο.

ο. οι· ε .Ηεπτι.ιο[Μ..ατ.5 4.4.6. .οι οτειι.ζε·σττ.60.4.6.

8,Το0.1.Ρ.φι.36.οτι.4.ιτά το· οι ι.ιιιβ.ττ.ιιιι.τ.αττ.ε.

Ποια ς.ο.Ε.°αΡτεο.άιβ. ι2.ιιοιιι.4.6· ...ι ιτε.σιιο.ιμοτιο.

ιιτι..τ..ιεχι τ ι .ττε.οοι.οιι.3..ωμο.ιιιι. του”. τω”

μ. ι ε. .οιοι....ιο. ι ι..Ρ..Ι.ιι.Μ. ι τ. τιιιρ.οΙτ.πιιαι. ο..

αυτ. 6σιι.ι:ιτρ.25 .οπο σο... τ .τι οιι.36 πι.4.ΤαπειύΜ.

@ο αιτιοοιι. Μικτή” Μιιιιιι.ιΜι.ε. ια/ιιιισι Μι.

ΧΧ?ΊΙ. Μ: .$'Ριτέτοι δ'. .ΐεέιιο τη. ι

εειιιτειιε. Αιιι ειΠιεοιιο: ε8 Ριιττε Ρτιοι:ιΡιι,ίιοε σοιε .ιι.......ιι. ο

ιι τετιοιοσ Ρι·στΙοεισιιι: οσιοτοοοιειιτιοιι οιιετοοι,

ι το.2ιιοιει τη... Οποτε. ιτιιιι.τσ.ιΜι.4. @πιο οι.:

τ τ.τιιι6.4..Κιιι.τ. ιιιῇι.7τ.8ιι.‹τε:. Ιιύ.το.ιισ 1°τιοιτταρ. 6.

Β:ΙΙα.ιι6.2.ιιτ στο.. τιμη. δε 00ΦΠιοοι0Β · Τοτε·

οποιοι... Γειιι.ειι ιο .ιοι....ιοτι τιιιισοε ω... σε·

Με.

Ριι:ετδε Επι... ίσοι εσοιΡΙετοεοιοοι νιττοιιε τω.. το τις έκτο

:ιιιο, οσο ιοσιιὸ .ο ιιιι.οιι....ιιιο,.ειω ετιο.οι ...ι Ρ"ΜΝ·

Ρτσιιιιεεοτιοιο: Με οσοι Ριιιετ δι Ε'ιιιοι ίσο: εσω

Ριειοεοιιιοι τω... οτι Εισοίιεοτιοοι , ειδ οσο οι!

Ρτσειιιεεοιιοοι ; Με τιοιι ίσοι εσοιιιτισ , οσε τιοιι

νιτττιι ΙΡιτιιιιιιιι οσο ειιιι·ετ ιο ιι&οιο ΓΡιτιιοιιι. Αιιι .ι........;..ιι

νετὸ οεεειιιιιιιεττι ιιΠιΒοοοι ει: Ριιτιε τει·ιοιοι ΓΡιτε..

Με, Με τιοιι, ν: ποιοι· οεεεΠιιιιὸ Ρτοεεειετε οι...

ει: νετιισ,8ε ε: Ρτιοειρισ νετοι:οοε τω., ν: πιο:

οιοτοοε Ριστειιετε οι." ει: τεειΡτσεσ ιιοιιστε ΡΜ.

τω”. ΓιιΡΡσιιιστοιο, νι οι στο ιτιοει,8ι ετσι νιειίΠοι

τετιεοιειιιιοειιιιιε οσο Ροτειι: Ρτσεεάετε ν: Ρετισο:τ

ιιιίιιοάει ε. Ριιιτε δ: ειιιο,ιιιιι Ρτσι:ειιιιτ .ο νιτσοοε.

Μή τοοιιειο Ρο:ειοΕ ει! οποσ Ρει·ισοιΙειο ΡτσΡτιε-ι

τιιτειο,οοι σε Γειᾶο 8Ριτιτοι ιιιιοετ,οεεεΠιιτισ Ριο

τεειοιτι Μετα;; δ: Βιιιοτο , ν: Διιιιιι6οι Ρετιοοιτε ε

σώσω Ρτσεειιιι:; οσο ίιιοΡΙιει:ετ , εσ :τσάι Ρσίιε:

Ροιετ το.. ίεεεοοτιοε Ρετ νοΙοοιιιτειο , σ: οσο Ρετ

ιοτειιε&οιο;ιοοε εοιτο Ρτοιιοεετετοτ δ ιιοε ὰ ισ

Ισ Ραιτε; Πει:: οσο εοιο Με οιιιοετσ Ρετισοιιιι Ρισ

Ρτιετατε : οιιοι ιιεε ε: ιοάιοιιιοτι τειισοε ιοιτιοΚεε

τε!Ριειτ Ριτττειο 8: ιιιιιοοι,νι .ιιιιιιιετ. ιοΡΡσίι:ιι.

Ρτο ιοτεΠιε. τω.. εσοιτσο. Ροτιιο.ιιιι, Ριο

οιιτιεοιιε ιτι... π. Με οσο Διτροι..ιι ι!εΡετιειτοτε

εσοοειιισοιε , φωτο νιτιοε τοι-ιτι... ιιειιε: ετιτο οι..

ίιιοᾶιε ιοΡΡοιιτιε, οτι ιιε ίσιο Ρετιει:.ι:ε ΡτιοεἱΡιι,

φοτο ...το νιττοειιιισε: οτι ἴΡιτοοιιοο: ΒΡιτιτοιιι δ. σ.μψεωε

Λο ιει!ιεει ιτε νι ισα ιστοπιιε στιιτιοιε,8ι σιιιιταᾶε‹ #9Ρωι)ΐ

ιιιιιεε ΡτοΡτιετιιιιι Ρτσεειιιιτ ε. Ριιιι·ε ει Πιο σο... οι.

ᾶἰε ιιιΡΡσΠτιε,ντ ο Ρετ ιιοΡοιιιιιιιιε Ρτσεεάετε: ισο

τιζιιο .το ειιτετιιττο, ΡτσεείΤοτιιε οσο οι.. στι οι...

.ι..ι.αετιιιοι. ΡτοΡτιειιι:ε,ειιιο σεοοοι: Ρτοι:ετΙιτ

τισ νιτσοοε πω. Λο νετὸ εσοττ ,τοτε ιιγΡστιιειι,

...το ..ο ιιΙτετοττσ τιιοτίιο:ι Ρτοεετιετε:. ιιειιιιιε Ρτο- _ · ;.·:

εεΠιιτιιε Έστω: απο ειιι!εοι ειιετιιθ:. τσοτιειετε,εοιο

τιοιι οιισ Ρτσεει:ιιι ασ νιτσειοε Ποιο . Εστιειο Ρωτ

Γοε οισειο,οιισ .ο ετειιιοι·ιτ τιιΓΡοτετοτ; εο Με Ρετ

Γε Ρτοτειιεο: ι Ττιοιτειε ΡετΓσοετοοι,ιτε ν: ο Πειτε

ιο ναι :οποιο ΓοοιιΩετετ Ρετίσοιι, εσιιεο:ι ιοοιιο

ἐστι:: ΡτιοειΡιοτο ετειιιοτετιιτο,ιιεοτ οσοι: .ιι·τοι.6.

Πεο: ιο τοσοι. ε. ΠιιΡΙειτ Ρι·ισειΡιοοοεΙτεττ'ι Ρι·σ- [Μ

οοάιοοοι φαι ιο ιιιιιιοιε βιο Ρετ οι ιιιιιιο0. Ρετίε- Ρτιοι·ιΡιιοιμ

το.. τεΐΡει!ιοε, τοῖσι Ποιο ιιεσεε: τειι.ιιτει· ιιιιιιοΒοι Ριωτι-ι

τοποιοτιοι·

τετοιο».

τει.

φαι εΠε ΡσιειΕ ςοοειιοτιοε Ρετίεά:ισ, ειιοοι ασίσ
Ιου ι οσο Με οσο ι:Ιεσετ ιιιιιιοΒοι τ. τει·τοιοσ , εοι ν

εστοιοιιοιτοιοτ.εοιο @Στο ιιιεοι οτιεοετε ιο Ρι·ιοει..

Ρισ εσοιιοοοιεεοτε, Ποιοι ιο ιεττοιοο, τοι οσοι..

οιοοιειιιιιτ. Υ::οιοειοε ΡτιοειΡιιιο:ι Ρετ ο ι·εσοιτιτοτ

ει! .οι :ετοιιοι. Οοο: οσο οοιοοι τεττοιοοείοιι οι..

ιιεειΡιιιτ ο ΡτιοειΡιι εσοιιοιιοιεε:ιοι. σιιὰοι νι Ρτιο..

ει Ριι Ρι·οοιι&ιοι. εε αστειο οσ:ιιοι!οιο, οσο τιοιι!

τιοιι! τεΡετιτοτ ιο ιοΡΡσιιτο Ρτσιιοεεοτε, ιιιισετε το

ιισοετο ΡτιοειΡιι εσοιοιοοιαιτιοι,Γετι πιο :τιο:οτο,

οσο Ρετ Γε δ: ισττοοιιτετ ειτιειτοτ ε :ετοιιοο Ρτσ

3οειΒιιι νι ΡτοΡτιο ΡισεεΠιοοιε. 3. ΠοΡιιει:ετ τη.

ΡτιιιτιΡιιι νιιτι:ιτι Ροτειι ει: νοτιειιοοε οιίἱιοᾶστοτο ""ωψ-ι

ιιιΡΡοοιστιιοι οι! ειιοιιεοι τεττοιοτι εσοεοττειιτιοοι;

τ, ιοιοιετιιιιτε δε Ρετ ιοεοιο ιοττιοΓεειιοι , τιοαοι·ισ Ιοιιιιιοι.ιι8,

ΓιιΒιιιτο Με... ΓιιΡΡσιιισ εοιοΡτστιοεεοιε 8ι σιοοι

ιιιισ ΡτιεειΓο , νιιτιιιτιιτ ΡτιοειΡιοοι: ιοετιιιιιε δε Ρετ Μ.ο....>.

Ισεοιο ειτττιιιίεεο, Φάσο Ρι·ιοτ:ιΡιοιο οσο νιιτιιιιοτ

εκ Ρτοειιέι Γ..ω.ιιιτιο. ιο ΡΡοιιτι εόΡι·σιιιιεεοιιε, Η!

Ρετ ιιισιιιτιστιε ιιΙιετιοι τιιιισιιιτ οεεεΙΤιιτισ εσοοειτιο

απο Ρετισιιιι εοιοΡτσιιοεεο:ε, εΙο2 οεεείΙστιο το!

ιιιοτ Ρετ εσοεσοιι:εο:ιετιε ΡειΕσοιιι εσοιΡισιιοεεοη

ιιε.

 



Πε. ντ Πο Πω ρτρίτιιιο:ιτ νοΙιιιιτειεπι,ποπ εο ιρ

ΐο ρει· ιοετιπι ιιιιι·ιιιίεειιιιι τοΗἱτιιι· ιπτεΠε&ιιε , πιίι

τειιτι)πι πετ πεεεΠειώ.πιεοππειτίοιιετιι, οιιετττι πω.

Ιεᾶπε πιω ειιιιι νοΙτιπτετε: οιια εοπιιειτιο ροτείτ

είΓε τπιιιοτ :πιτ ιπιιιοτ,ιιιιτιε πιιι.Ξοτειιι ειιτ πιἰποτετπ

εόιιειτιοπεπι, οιιοπι Ιιετιιπτ ρειΓεειιοιιει τοι-σε ιπτει·

ίε:τιιΔιοτετιι οιιοιρε εοιιιιειτἱοιι€ εποε: ιιιτεΠεετιιι

ειιιιι το!ιιιιιιιτε,οπέιπ ειιπι οιιιπιροτεπιιε,8ι πιειο

τεπι νοιιιτπε ειιπιἰπτεΠε&ιι,οιι.ὶπι ἰπτεΠεᾶιιε τσιπ

νοΙιιτιτπτε , ωτεπι τεειιτιοίιπι ποίτιιιπι ιιιτεΠεθ:ιιττι

π, πιο π. Πεετ ὁ Ρεττε ι·εί ε.ιπι:!ειιι οπιπετ τιτιοε:ιπτ ιο Πω

20”·-Ϊ#·Ϊ^· εοππεκιοπετο, είιιιι οττιπετ ιόεπτιπεεπτιιι· το νιιἔι

ο)ΐ:22:α ποριιπστπι δ: πιιιιιιϊωιι τοιτπ.ιιιτετε. Ωατετίιιτι

ω!. ό1,”- οιιτείτιο είτ,νττιιττι ιπιπιειιλιειε δ: Επι· Ιοειιιιι ιιιτι·ιπ

,,,,,;,,,,,,,,- ιεειιτπ,ιιιτιἱετἔὶ πιο ρειΤοπει εοπΐριττιπιε: τοΠετετιιτ

ω. ΓιιΗἰεἰεπτ ριίπειριιιιιι ι”ριιτιποι;ιιπιπ οιιέιεοιιοιιεΓιι

Μετα , πιειιιιιτε δε εοπεοιπιτεπτει· τοΗτ·τεπτιιτ δε τε

Ιιοιιεε, οτι εΠ`επ‹ιεΙεοι εοπτιαιοτιετιι) οιιπιπ οπιπεε

δ: ίιποιιΙπιπτει·ιε Ιιειοεπτ. ο

Βτεο τ. 8ρπιππ εκ νι ρι·οιιτιετιιτιε ΡειΐοιιεΙιε

οιι.ι πε τιι&ο !ιετιετ, Ρετ Γε ροττιιΙετ ρτοεετ!ει·ε ὰ Ρε

τιε δε ?Ναντ Μπιεπ πι πρώτο. Ριιπάετιι. “Με

τειιπιπιιε ρει ίε ροΠιιΙιτ ρτοεεττειε ιιοεΙιοιιο,οιι:Ξ

.πο :ο ίιιοΙειτο,:ιιιτ πιιιτιτο,τοΙΙιτιιι·, επι πιιιτιιτιιτ τει·

| τοπιο: οιιο,ι‹Ι :ιιιουιιιτι Ρεττ”εθτιοιιεπι ἱπττιτιιεεετιι:

ετ Η $ριιιιιιι ποπ ρι·οεεοειετ Βι ΡΙιτιε 8τ Ειιιο.τοΠε

ι·ετιιτ, αυτ ι`ε!τεπι`πιιιτιιι·ετιιι οιιι:Μιτπιιιιε ρετίειίτιο

δριι·ιτίιτ:ειοο. Μειιοι· εοπιτετ,π:ιπι οιτιπιι ε1τιεειιιιι

τεττιιἰπι ὰ ρτιπειριο οι Ριορτετ :ιΙιοιιοτι εΠε, οιιοει

πι: ιΠο ιιεειριτ ι τοπικ· ο 8ριιιτιιε Ρετίε ειτιοιτ ?ατά

δε ΡΗιτιπι , ντ :πιο οιΡτιπθτείιιρροΠτε , πι ρτορτει·

ε!ιοιιιιιιι ρει·τειίτιοπεπι,οπεπι ιιεεοιιτιο ιΙΙιε.Μιποι·

οι·οο. Π δριιιτιι: ποπ ρι·οεετ!ειετ ὲΡετιε δ: ΠΜ,

πεεείἴετιὸ νιιι·ι:ιτετιιτ Ρτιπετιιιιιι1ι εότιιιιπιτειτιιιι.ιιτι

ι (πιο: τιοε ποτε νιιι·ιιιτο , πεεείἴειἱὸ νει·πιτετιιι ρετ

οπε $ριι·ιτιιε, τεπι οποιο εΠε ιιοΓοΙιιτοπι , οιιοεΙ νι

Ρτοοτιετ: οτιειτιιε ροΠ:ιιιιιτ , οπλο: οιιο:ιτι επι: τετρε

ότιιιιιιιι,οιιο εοπίτιτιιιτιπ ιπ Με ειιοπιι1ιοιΙτιπάο.

δεοιιεΙο. ρι·οο. ο δριι·ιτιιε ρεοεειΕετετ πο νιιο τΞιτίιττι

διρροϋτο,νεΙ είΤετ, οιιιε νπιιττι ττιπττιπι εΙΤετ Γιουρο

Βτιιιιι ἱτι Πεο,νει οιιιε πό οιππιπεΠεπτ ρτοοιι&ιιιιι,

νε! οσοι πιο οιἱεἰπε Ρ:ιτετ ΐτιιιιιτετ , οιιιῖ Ρεπει·2

τετ. 8ι τ. πιοτιο, ι:ιεεΠετ νπο εκ τοπικ Ρετ ιπιε πι

Ι)εο. οι 2.86 3.τιεεεΠῖιι·ἱὸ :ιΙιοιιιι ρετίζοτιο πιιιτπτε

τπτ ιο Πεο.Ειτ οπο πιω οι Γεοιιεκτυι,τιιιιτετι Ρι°ο

ιιιιιιιιπι Ρτιπειριιιιπ εὁιιιιιπἱεετὶιιιιπι 8Ρἰτἱτιιε:πετιι

Με είτ ποιοι· επειιτί8,δε οπιιιιιιτιι τιετίοιι:ιι·ιιοι , πε

Ρεττε&ιοτιιιιιι ιιιιιιπετιιτπ8$εά εο ιρΓοοιιοι! τοΠε

τετιιι·,.π ιτ ιιιιιτ:ιτετιιτ ε.Ποιιε ρεττεότιο όιιιιπε,ιιιιιτπ

τετιιτ τεΙιε ποιοι, οσοι ποπ τι:ιτιειετ ιάεπι οΒιεότιιιιι,

οσοι! πιιπε τιιιτιετ, δ: εοπίεο ιιεπτει· πιτιιιιτειιιτ Ριο

:τιτπιιιιι ρι·ιπειριιι εοττιπιιιπιαιτιππ $ριι·ιτιιι, οιιο‹ὶ

πι τοπ ιιπιοι·ε εοιιΠ0ιωιε ρτοιπάε νιιιἱιτετιιι πετώ

πε Με δειιιτιιε, ποπ ΪοΙὺιτι οποιο εΠεειτιιο!ιιτιιιιι,

οποσ! νι Ρτοτιτἱε οτι.Βιιιιτ εΙε τιτλο Ροίτιι!ιιτ, οι ειι5

οποιο εΙΤε τεΓΡεόι:ιιιπιπ : παπι πει ι·είρεέτιιιε Ρεο

τιτίετεε οετίοτι:ιΙιε οιιιτιόιτιιιιιιε ιιοίι:ιι!ιιτ, τιιΙειιιι πιο

τιιιιιι εοιπττιιιπιτειιοπιε , οπο νιιι·ιιιτο, ιππωπιε δ:

Ρετ Γε νιιιιιι.ιετιιι· ρειΓοπειιτιιτ.

Ηιιε τεπόιτ ειπε ιιιιωω 7ίδτιιι·. 3ρἱτἰττιτ11 μι· Γι:

_ ε:τἱΒειε οπο ΐιιοροίιτε άιίι:ιιι&ιι,οιιιει ριοεεόίτ ντ ιι

. τοστ ιπιιτιιιιε , οιιι ιπιει· εποε ει! ιιιιιιιιιιιιπι νει·Βιι·ι
τ πάσει, ποπ «πιο εΙιοπιι ποιοι· Πε ιπ Ρετι·ε ιιιιιιιιιιε,

οιιι ποπ ίιτ οι ΡΠιο ιεοιπιιιπτε , :πιτ εοπτι.ι , ιι!ιοιιιι

ποιοι· ίἱτ το πιο τετιεπιεπτε , οιιἱ ποπ πι: ἱπ ?ειπε

τ επιιιτε: τω οιιὸά ιτ1επι ιιιιιοι·,οιιο Ριιτει· Γε,ττ12ι1ιοι1ε

εΠεπτιει:τι οτ τε!ιοιιιιτ Ρειιοτιετ ιιιιιετ,εοιππιππιεπτιιι

Ριτιο,οιιο ριιτιτει· ποιοι Ριτττειιι_οιιιιπιιιιι εΠετιτι:ιπι,

ίειρΓιιπιβε 8οιτιτιιττι : νπιιι επἱιι:ι δ: ιεϊεπι τιπιστ,ντ

εΠΡ:ιτι·ιεώειτιιι· ιιπι5τἱε,ντ εΠΠιο,άιτιιιιτ ττ·ὁειπιἐ

τιε.Ο_ιιπι·ε πιοοεποπιιππτιοπεε,επι€ιιιε οι ιετΞε.ι~έ.

ε - τω. Ι. 13ο πω.

ι Επι

Ρ'ει·τΔΜΜ

Ρήιιεφ_

σεπιτυιωτ.

ΡιοκἱιπτΜ

απ".

Ιἱ-,'ε

πω». Χ Χ νι Ι. Βε πω”.οπιιι,ιππε. ι9ι82ε Π.
οι

τιι,ιἰιρτε ιιιιιοτειιι εοιππιιιπειπ δεείΐεπτἱιιιεττι , ποπ '

ιιιιιιιιιιτ πι Πεο, πιΠ Γοπιπιεοπποτ:ιτιοπεαι πιω-ω

πιω ρειιοπετιιτπ, ιο οιιι!ιιιε είτ. τω ειπιοτ επειτα

Ρτιιιιιι εοπεοτι,οιιιιτειιπε οετεεπιιιιιιτιιε ρτοοιιετιτε

ριιιιτιπέι ειτιίτετε το Ριιττε 8: ?Μο , ντιπ ειιτ!ετιιοιιε

εοπεοτάι νοιιιιιτετε ντι·ιιιιοτιε ρτοι·ιιιππιτ ἰιι σ.όι;ιιιπ

Γριτ2πόιι ()οπει·. Η $ριτιιιιε τποεεάετετ ε ίοΙο Ρε- τω. ,

ττε,τιοιι ι:Ιιίτιπειιετετιιι· τ! Ρι!ιο:ειτοιιεεάεο ποπ ρτο- σ-ΜΜ=

εεοει·ετ επ εἐ ριοριιετετε ρει·ιοπιιΙι , οπο πιιπε Ρισ- |

πω. ει εΓο!ο ΡΗιο , Μεο εΠετ , πιο Ρετει ,πιο

οτιοιπε ἴριτειετ, οιιειιιι οεπετειι·ττιντιόε μπλε Ριιτετ

είΪετ εότιιτιιτιιι ιτι τιιτιοπε ρετί-οπε Ρετ ι`ριπιτἱοπετιι

πωιιΜποιι:διπ Ρετ ρ.ιτετπιτειεπι, οιιἰε ποπ ροίΙ”ετ

ίοιιιιι·ε $ριιιτιιιιι,ιιιιι ΠιρΡοτιετετιιτ ΡετΪοτιιι εοπθ:ι

τιιτιιι οι τιιπε ποπ ροΠετ ί1ιρροιιι ρεποπιι εοπιιιτιιτε.

Ρετ ριιετπιτιιτεπι,τιιιιι οπι.ι ειπε εο εεττ: τ:0ττιτπτιπΒ

επτα 5 ρπιτιιι,ειιιιι οπο πιει νει·Βιιιιι 8ιεπετετ,πό

πιἰπιιε οιιἔιω πίιε εόπιιιπιειιτ Τριτιιτιοπεπι ιιᾶἰιιετιι

?πιο , ει.ιπι οιιο Ππιπτ Τρίτιιι $ριι·ιιιιιι:ιι Τιιπι (πιο

τιιπε Ρ:ττεττιιττ15 εΙΤετ ,πωπω ἴρἱτετιοιιε ιιέτιιιέ.:ετ

Στο ποπ ροΠ_ετεοιιίτιτιιει·ε ρετίοπεπι Ρεττιε , θα! ι!

Ιεπι Ροτιίιε εοπίτἱτιιει·ετ ίτιιιιιτιο ιι.ετιιιο.:ιι5 τιτοριιο=

Με ΡειΓοπεΙιε όετιετ ριεεεοει·ε οπιιιετιι ιι!ιεπι μοι

ρτἰετιτειιι, είιπι Ετ ρτιιιιιιιιι εοιποΙεπιειιτππι πιω-ι

ιτε ἰπ οττ1ιπε :ιο οιππει ορει·ιιτιοτιειι ἰΡΠιιει

Πτοο ε. 8οπιτιιε νιΠιει ριορτιεπιτπ ρειΓοπιιιι οι.

Ρετ ίε ι·εΓριείτ -ριιττε' ό: Μιτου, ποπ πωπω πιο πι.. Οτττ“τ

τιοπε ΓριπιτοιΙε,Γετι ειι_;πιι πι) τετιοπεΡιτιπ οι Π.

ιο_νι οιίτιιιέτε τι.ιρΡοίιτιι Ϊιιιιτιτιοπ οιιιτ!ειιι ντ τοι·τε;

πιο τοιιιιιΗιει·, κά τι ετ.ιττε!ιιιιιιιι πωιειιιτει ίειι

νιττιπι!ιτει·. ΑΙΤειτιο Με εοΙΙιοιτιιτ επ ίιοπε. Πω.

οι ρτο[επζ ΕΞιἰιἰ;ι·ἱιἰ,ἱιι πτἰιτἱιιιτ,ιπο πιτ, ρεαβ7147π καποιο.

Με Ριτσα .τι ΡὶΙἱπυι,ὐ πιω ακί Ρεταιευι,8ρίτιται .απο ε.

:τυπικο ιήετιω.Ετ ρειιιΙὸ ρὸίὶ ΜΠΒπιτ_τετιοιιειιιι.Μ

»Μπι .ποιοι δ . πο» πιο, οιεε Ρεττειιι ώ πω" π..

“Μέ τε[εττετιπ εσ,οι‹ὸάῇιἱ:ἰιαι Ρετιὶι, ό· Μο ρι.ιεισα

του. Νικ όιει ροτείτ,οιιοιἰ Οοπειιιιἱ ιπτεΠιΒιτ,οιιοτι

δι.ιιιιτιιι τείειο.ιιιι· ει! Ρ:ιτιεπι 84 ΡΠιιιπι πιο πιτιοπε

τειπτἱιπι Γριτετοιιε. @το ειἶιπι Πιιιιτι οι·οροδτ.ποπ Μι Ρτιμιοι.εω

πιιτετ,πό είτ απ· ΗΜ πω Ιιττιιτεπιτιε:Ριπίειτιιιι εἱιτι$ι τω·

κι ετἱεϊ τετἰο Πιεόεετ'οιιιε τοϋ: είτ. ω οπιπε π! μι·

Γε ι·ετετιιιι· τετπιιιιιιε, ντ κι Ρι·οκιπιίι ρτιτιειριπ,τιιιε

οπο ΠπιρΠειτετ ποπ ροτείτ ιιιιιπι είτε τι.ιοετε. Ατ πό

ροτείτ δριι·ιτιιε Πτιε ρε.τετπιτιιτε δ: ιὶ!ιετἰοιιε Μπι

ρΙιεἱτετ ίιιιιτιι επι: ιιιιοετε: ιιιιιιι (ιιιι·ιιτιο :ι&ιιιιι ποπ

είτ ροτττιτ ήοιι·ιιι·ε,πιίι Πιρτιοπιιτιιτ ρετἴεᾶε ειτἰίὶετιο

επ ιιιιΠι :εε Πι ροτεπι Ρειθεετε ιιΙἱιιιἱ ο Γε πιο πιο

ροπετιιτ τιεττεέτει ιπ οι οιιιιι νιιιιτποιιοτιο;ριιπε οτε

οίπεττιιι· ω Ποιοι, ποιο πιο πιω ἐ ΐε.8ριτιτιο ειπε

ρει·τεοι:δ: ειτιίτιτ ιο .πιο δ: Ε πιο ουτε είιπι ιτι!ει πο

Π: τεΙ.ιτιο ΠιτιΠίτεπε,πο ροτείτ Ρεττεάε επιΠετε,πιΠ

ρετίιιοΠΠεπιπΞ Μπι δ: Επι, , απο οιιιΒιιτ ἱἀειιτἱ

Πε:ιτιπ.ΙΒιτιιι: ειιπι ιιεΙειτιο ριιτετπἰτιτἱτ 8ε Βἰἱιτιοιιἱε

εοι·ιιριεετ Γριτειἰοπεπι ιιότιιιειι:ι ἰιι ι·ιιτιοπε τιεττεέτε

ειτιίτεπτιε , εόριετ πι τιτιοπε οτἰπεἰρἰι, ποπ οιιι.ιεττι

τοτττιιιΙΒ 8: Ρτοιτιπιι,ι.εά ι·ιιτιιεειΙπι δε ι·εττιοτιτΑτοιιο·

πιώ δρἰτιτιιτ ρει· τε τετ`ειτιιτ πο ιΠοι,ιιοπ πιο πιτιο-·

πε τιιἰπειριι τοτπιιιΙιε δ: ρτοιιιιτιι , Μ! ι·επτειιΙιε 88

τετιιοτι. Ατοιιε Με ετιιἰτιιτ όιίτι·ιπιεπιπτει·ριτπε _

ειριιιπι ττειιτιιιιιιιι ει! απο, δε Γριι·ετιιιιιπι τι οπο, Ρ'”"'ἰ`ἶω

ειιτ ποπ εοι!ει1ι πιοι.ιο ιιιω ι·εοιιιτειτ Τιιπιπιτειιιτιει·ίοιιιτιιττι :ιό εκεε.πειιιττι, δευτ τιοε ειιιιιΙιτιτέ πιο- ' ' `

ροίιιοιιι ετ! Γριι·:ιπούριτοι :πιώ απ· πό εεόε ρετΙΗ- τω. Μπέκ,

τοτε επειιτιιι·ω τεοιιειεπτ Ττιπιτοτειιι ρετίοιιιιι·ύ,οτιπτωτω·ι> ο

δριτιτίιε ι·εΐριειτ τΙιι_ο.!ιτ:ιτε ίιιροοίὶτοτίι.@τι μου μη·

ει κι επεετιιιιΈ είτ πατατα όιιιιπει,οιιε ετϋ. Μπαω

Πι ίιΠεπιιιε τεΙιιτιιιἱι είτ Ρωεεε επιΠεε,είι οτι ΗΜ .

πο τεεἰτιἱιιτ τ:ιτιοιι€ επιίτεπόι,ΐεό ι°οι:1ιπώιπππω.

οιΙιτιιτειιιι τ πιο ριἱιιεἰρἱιι οπιιπω εΓτ ίοιταιτο ο·

&ιιιε,οιι:ε ριπή ο ι τιιιιιιιιειιπ Ριιττιεδτ Πιο πό είτ

Ρ:ιίετ:”τε ειιιΠειιι,είι ποπ Πι ι·επιπε Ρει Ια απο ι· ει· Η:

Κ ι: ο πωπω

Ο

οι;

Χιού,

κ,σί·ι

ΐιὶτ



πρι.

ροκ/ξ

'13$ι

ε9=
Βἐῇιιιξ. Χ Χ Ρ' Ι Ι. Βε ΡειβΜ ιιοιι: δ'. θεέῖἱσ ?Έ

ΓυΜΜΗΜΓει! ιιιιιιιιιιιιιειιώειιε. Ειοιιιιι ειἱιιιιι πιο @Με ριἰιιεἰρὶ] Γοιιιι.ιιιε ριο:ἱτ1ιἱ ρει νιιιιμ

όιΓριιιι:ιε, ι:ιιι ορειιιιιο :και ιιοιι ιι:Γριεισ.ι ρει Γι: ιειιι Γριι·ιιιιιιιιιιι , 8: ιιιιιιιιιιιι ι·ειιιοιι ρει Ξιιιειιιιια

Γιιρροδιιιιιι ειειιιιιιιι, πιο επε&ιιε οιε;ιιιιι ερ ειι:ει- και 8: ΗΠαιιοιιοιιι. Βιμ) εοόειιι πιο οδειρίι

ιὶιιιιε ριοόιι&ιιε ρει Γι: ιεΓρἰεἱο.ι Πιιιἱεἄιιιιι , ὁ ιιιιο ΓιιιιόιιΒιιιιι ως άνρΙιεειιι ιιιιωι:ιιι ιε!:ιιἰοιιιε Γι".

:ιτειι!ειιι ιιι Πιο ι·ΓΓε ωιιιρΙειιιι. (Πιο: ιιοιι ιιιιιιδι ιιιιιιιιιιιειιι ,Γοι%ιιιιιειιι , δι ιιιιιιειιΙιιιι ω $ριιιιιιιιι

Γιιρροίιιιιιιι ειιτειιυι1ι ι:οτιιριι28.Ε ειιιίιειιιιιιιιι οποτε, Γιιιιέιιιιιι.

ειειιιο,οιι:ε βια :Η Γοι·ιιιι!ε ριιιιι:ιριιιιιι ορειαιιιιιι .

ιιεε ιιοιι ιιιοιειΕιι.ιιιι οιειιιιιιιι ειιἱΠειιιἰαιιι ιιι:ειάειι

Αι! ι.αι·Βιι.ορροϋια,ιΙώ.ιιιιιεε.ιοιιιιιι ριἰιιεἰρἱῦ

ριοι!ιιέιιιιιιιιι 8ριιιιιιε οι ἰιι ?ειπε 8£ ιοιιιιιιιιι

ιιι,ιιιιοιΙ ΠιιιιΠιει ΓοΗιιτι ώ ριιιιειριιιιιι ριοιιιιιιιιιιι Ρ Πιο Γιιιιιεόι:ιιιε,εοιιεεάο;οριεᾶἰιιὲ,ιιε<ὲο. ()ιιιιι ε

ιιἔειιοἰιιιιιἑιιι Πιρροιἰιιιιιι Ριιιιιιι5ι ΡΜ οοιιιρΙειιι ιιιιιι κι ώειιιιιιιιιει ιιιε!ιιιιιιι ριἱιιειριιιιιι εοιιιιιιιι

- . ιιιιίιειιιιιιιιι Γριιιιιιοιιιε :ιάιι.ιιιιηιια Με ώ Με· ιιιειιιιιιιιιιιι86 Με: Πι ποιοι εΠειιιιιιι,ρειΓοιιιιιιιω,8ι

#'ΜΜ °° Μ” ιιιιιιιι ει: ΓοιιιιαΙε ριιιιιιριιιιιι ΓριιιιιιιΙι. ΌιΓροι·ιι:ιε οιιιιιἱιιιιι ρειΓεθ:ιοιιιιιιι, ρει· ιιιοιιιιιιι οριεόιιἱ ιιιιιιιι;

Ρ'ΡΓ')π” “Ρ ιιιιιειιι είιιιιιιιιι ορειιιιιοειειιια,όιιιιιιιιιιι ΓιΙιειιι,εΓ- Ιιεει ἰιι Ρειιε δι ιοιιιι πω: Μπόιιιιε, ιιοιι ώ τει

Γε ροιώ δ ιιιιιιιι:1 ειειιιἔι οιιιιιι ΠιρροΠιο ΓροΙιιιιιΊι απο ι0ιιιε οριεέιιιιε;οιιιιι νιοριεθ:ιιιιι ιιιιιιιιιιιιι ἰΠ·. ·

ΒΔ ειΓεθειιε ιιε:ιιιιι πιο ιιεεἰιἱειιιε οι: οιιιιιι διΒιεθ:ο ε!ιιἀἱι ειιαιιι ΗΙιι.ιιιι 86 $ριι·ιιιιιιι, νι ιιιιιιΠει.ι Γυρ

Γεραιιιο:ιιιιΙΙο ιιιιιειιι ρι&ο ιιιιεΙΙιει ροιώ, ερω- ροΒιιι Β ιωιωιιωιω Παει ιιι Ρι!ιο Π: ιοιιιε 20301'

ιιιιιι ώε ι νιιιιιιε ιριιωιιιι,ωπ νι ω Ριιιιε οι ΕιΠο

Γιιιιιιιιιιιιε. Ωιιιι πιο όιι:ειε ιιιιἱεροΓΓει ι ώο νι

Γριιιιιιο Μινι ίἰι Ριιι€ιι$ Ιριι.ιιε,άιοειιι ωιιιιιιω,

ιιοιι ιιιιιιειι ώ ιιι·ι:ώιιιιιιιιι.νι ιιιιιΠΠ:ιι ιιι ιιιι·οοιιε,

οι ίιιιΕι;ιι 6 ιτι ειιιετιιτιο ιιιιιιιιιιι Γιιι;ι!ιΓι:.ιτ : Π:ιιιι Πι

ιιΙιει·ιιιτο ροίΙει εοιιιρϊειἐ Μιίώειε , (μια ιτι ιιιιε.

του οώ ρειΓεδια ΓιιΒΓώειιιια: Μάι Μάο ιιιιιοιιιιιι

2.ειιι 8ριι·ιιιιε νι Με ριορι·ιειιιιιι ρει·Γοιιιιιιι ρει Γε

ι`ιιιιιεᾶἰΐιὲ,ιιοπ ώ ιιιιιιειι ιοιιιι οριειδιιιιεηιιιο ιιι

εΙιιιιιι ειιιιιιι Ριιιι·ειιι 8ι $ριιιιιιιιι νι Διιιιιιι€ω ρει·

1οιι.ιε.ν Με Η Γοιιιι Ραιτει,ιιιιΕ Γο!ι.ιε Ε”Πιιιε Γριι.ιτει,

ιιιιιιιιιειιιι οιιιιόιιιιιι ΜΗ: ιιιιιοιιει ιιοιι ιιοιι ροιώ

Μαι Ριιιι:ι,ιιιιι ίοΙιιιΕΉιιιιίριιΔιειιιδ και ιιιιιιιιἐ

τιιιιιιιιιοιιε ιιι ιιιιιιιιιε ρειΓεωοιιιΒικ : οιιιΐιίιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι οΒιιέϊιιιιι ιιιιιιιιι πρωι: , ιιιιιιιε αὸεὸ

ρι·ιιιιιριιιιιι εοιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιι $ριιιιιιι. Νερο.ιιιιιΐ

ΏΙΜ"“ δ· ιεΓριει:ιι ?οικω δ! Ριιιιιπι, νι ΜΓιιιι6ιε Γιιρροϋι:ιι Μουτ ώ,ιειιιιιιιιιιιι πω” εΓΓειιιιιιιιιιι ἔι @ο ιο

ιιοιι νι Για ριοριιει:ιιιι ο ι·ίοιιιιΠι ιειριι:ιι Μι, νι ριοιΙιιι9:ιιιο, ριοιιιι1ώιοΒιιιιιιι Μ:οιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιο.·πο» πο? ὅ

Μι·>Β=

ιι6.

Η εοιπἰωἱ.

:ώ πιιίιωδ

ΓΠ'.

την

Οστά,

Μάο,

των.

οΜειίιιι ιιιιιιιιι ιιιιιοιἱε , ιιιιι·ιιι άι: Γιόιο νι @ορια

ριοι:ώιοιιΒ Μόρια Νιιιιι , Πει:: πι! ιΠ.ι νι Πι: ιιοιι

εΠαιι οιόιιιειιι “Με , ΓειΙ των Μι ισιιοιιιι_ώ ιιοιι

:ιο ιΙΠι,νι ώ οΒἱιᾶἰιιιοιι άιίιιιιιιιιιιιιι,ιιοδιρΓο τει

ιιιιιι , οιιοιἱ ω" ρειΓοιιιιιιιιιιεοιιιιοιιιι ι:ιΙοιιι πιο

ιιιιιιι ιοιιιιιιιιιιἱιειἰοιιἰε ι:ιιιοιιιιιι ΠιρροΠιοι·ιιιιι,ρει

ιιιοι:!ιιιιι οΜιδιι ιιιιιιιιἱ πι1ιοτἱε ι αΙιιςι· ιειιιιιιι:ιιιιι

επι ΓιιρροΠι:ι ιρΙΒ.,νι ριἰιιεἱρἱ.ι ΓιιιιιιαΙιε οοιιιιιιιιιιἱ

ειιιἱοιιἰε. @οι ιιιιεπι $ριιιιιιι Ριιιι·ειιι8ι ΡιΙιιιιιι

ιεΓρἱ.ἰ.ιι, νι όἱίιἰιιδιιι ΓιιρροΠιιι, ιιοιι νι οοιιεΙιιιιιιιι

Γοιιιιιιιιιει , τω ιιιιιιιιιιι ιιιόιειιΙιτει Γειι νιιιιιιιΙιιει·,

Με ιοιιιιιι 5 ιιιιι.ι Μ ιιιιιιιιιιι τεΓριειιτειιιιιιιιιε νι

εοιιε!ιιιιιιιιιιι Γοιιιιιι!ε, ιιιιοιι ι·εΓριειινι ριοιιιιιιιιιιι

ριἰιιιἰρἱιιιιι τω. Αιδ Μακ ιιοιι ιεΓρἱεἱι ΡιιΕΠΣΠι δ:

Ρι!ιιιιιι, νι όιΓιιιι&:ι ιιρροΠιο, νι ρ.οιιιιιιιιιιι ρι ω.

εἱρἱιιιιιΓιιι,Γειὶ ιιιιιιιιιιι νι ιιιιιιειι!ε δ: ρειιιιιιιι!ε. Ι

Βιιιιι ιιοιι ροιώ ιειρἰεειε Με, νι ιΠΠιιιθω Γιιρρο

Με νι οοιιεΙειιιιιοΓοιιιιιι!ιιει, Γιά ιιιιιιιιιι Μάικρ

Βια. Μιιιοι ι:οιώσι, οιιιιι Ρειιει οι ΒΙΑ” ιιοιι ΓΔΜ

ριοιιιιιιιιιιι ριἱιιεἰρἰιιιιι Γριι·ιιιιιιι ριι ρ:ιτειιιιιιιιειιι

δι ΕΙιειιιιιιετιι, οιιορ:&0 Γιιιιι όιΙΙιιιέιει Γιιρροίιιιι,

Γει! ρα Γριι·ιιιοιιειιι εοιιιιιιιιιιειιι ' ιιιιοιιιοιιο Γιιιιι

νιιιιιτι ριιιιειριιιωΓριιιιιιιιυπι.Μειιοι·ριοΒ.ιι! πιο.

ιί;ιπι νωριοι ιειιιιιιιιιε , νι εοιιιιιιιιιιιιιι ΓοιιιιαΙε,

φωτ] ώ ριοκιιιιιιιιι ιιιιιιΜιιιειιιιιιιι ορροΠιιιι απ

ιεἰαιἱοιιἱε , Γειι ριο2ιιιιιιιιι ριιιιοιριιιιιι ριοάιιέιιοι

Με , ειπε ώ ριοιιιιιιιι ιιιιιο Γιιιιι!ιιιιάι ορροΠιιϊ ισι

τειιιιιοιιειιι. Ειιόιδιιε ι:οΙΙιιιιιιιτ , εοιιίιιιιι!ι ω

:οπο νιιιιι.ι!ι Γεω ΜΜΜ Ριιιι·ειιι δ: ΈιΙιιιιιι)νι οι

ΜΜΜ ΓυρροΠιιι ιεΓετιι ω $ρἰιἰιιιιιι, οιιΞι 8ριιιιιιι

ι·ειειιιιι :ιὸ Ρειιιειιι δι ΡΠἱιιιιι. (Ζώα απ απειρα

Γιιιιι @Εκο οιιιιιιίε; Η ιε|ειἰο ιι:ιιι!ιιιι ω· νιιο οι.

ιι·ειιιο, ιεΠι!ιιιι 8ι ἱιι Μαιο: 8ι ιιιιΞι ι·ιιιιοιιε ι°@[ιι]τιις

ιιι νιιο,ε5.ιιιιιι ιεΓιι!ιιιι οι ἱιι αΙιειο:Γιιι 8ριιιιιιε ιιοιι

Γο!ιιιιι ωρα ιε!ιιιιοιιειιι ΓοιιιιαΙιιιι ει! Ριιιιειιι 8;

ΗΙιιιιιι,νι ιο νιιιιιιι Γρἔιιιιοιειιι, Γιά ειιιιιτι ι:ιόιειιιέ

ει! εο!δειιι,ντ ιι‹Ι όιΙιιιιόια Πιρροίιι:ι. Ειρο ιιοιι Γο

Ιω Ρ.ιιει 8: Επι” , νι νιιιιε δριιιιιοι Ιιιιιιειιι Γοτ

ιιιιι!ειιι ιε!ιιιέοιιειιι πι! $ριιιιιιιιιι Γιο ειιιιιι νι (Η

ΓΗ ι&Α Πιρροίιι:ι ιι:ιρειιιιιιι ι:ιάισιιΙειιι ι·«Ειιϊοιιειιι

πι ι·ιιιιιιοπι. €οιιίιι·. Επι: ὁιιρ¦ἱςειιι ώιιωοιη ΗΜ

ιἱοιιἰιΓοιιιιιιΙἰι:.ιειιι Γιιιιιιιιι ΒΡιι·ιιιιε :κι Ριιιτειιι 8ι

ΡιΙιιιιιιιςιιιιιειιιιε τείρισιι ιΠοειδΕ Μι ι.ιιιοικ Ρήιμ

ΕιεοιιΕ·:οιιειιιει , @Με ι:οιιΓειιιιιι ει] ριιιιειριιιιιι

€0ΦπιυπιαΜ00Μ η ιιοιι ρω· ιιεεἱιἱειιε 8: ‹οιιιοιιιἰ

ιιιιιιει· , Γιά ρει Γε 8: Γοιιιιιιιιιει Γε ΜΒΜ ω οτι

ιειιιιιιιιι Αι! ριοιι.ιοιιιε αιτιοι ιιοιἰοιιιιΜ ιεριιιιιιιτ

ιιι Ρ:ιτι0, 8ι ιοιιιειιι ΡιΙιο ι`ιιιιἱεᾶἱιιὲ , ιιοιι οικω;

οΒιι&ιιιε.Αό 2.ιιε8.ιτιιιοι.οιιια ριιιιειριιιι·Π α"

ιἱιιιιιιι ιιιΙιιιιιιιιιιιεειε 8ι ρειΓιᾶἔ ιιιιοπό οιιιιιία ιη

Γο!δι ιιιιιιιιίι ιιιιιιιιἐ ι ειιιιιιι νι ρ· ιει:ιβΝιιιώΙιειιιΜ ._

ι·ε!ιιιιιιιε. Πιιο ιιιιιρρε Γιιιιι, φαι ριιιιεΙριιιιιι «ω.

Μπι ιειιιιιιιι)ρετιεδω εΧιίι:ειιιιιι, δ: ἰιιιεΒιιι νἰιιιιε

ριοόιιθ:ιιιιι:ιιφεάιιο ιι:ιιιει Πει” τ8Εἰ0ιι€ ΓοΠιιε πιο

ιιιιιιι ρι·ιει:ιΓιε ιι οιιἐιΙιΒειιὶιἱιίἱίιειιιιἔι ιε!ιιιιιιἐιι ιιιιιιι

δι ΗΜ Γεω ρειἱεὅιιΓΙἱιιιὸ ειιώιτ,86 οπιιιιιι ροιιώ;

(Με ι ρειΓοιιιε ιιοιι ιιι:ειριι νιιιι ρισιιιιι:ειιι!ι , ιιι:ι:

ι.ιιιοιιειιι επειρρΙαιΒιι ορο ει! ριιοιιιιιειιιιιιιιιΠειιιι

όειειιιιιιισιιιτ 5 ειιι1ι εΓΓειιιιε Πι ρειΓεόὶἱΠΞιιΔιιιιι εκ

ειιιρ!ιιι οιιιιιιιιιιι ριοοιιι:ειιάοιιιιιι. Πιεεε : ΓιιΙιειιι

άειει:ιιἰιι.ιιιιι ὁ ρειΒιιιΞε ἰιιειειιιἱε :κι ριοιιιιεειιιιιιι

ει·Γοιιιιε ειειιιιιε. δει! πρ. ιιΠιιιιιρ. οιιιιι.ιιιιοΙΞι εΓ

ειιιιἐ επιἰιιειιιει· εοιιιιιιειιιιιι οιιιιιἰ.ι ειοαΜΙιει : πι.

:με ειιιὸ ιιι ιιιιιοιιε ειιειιιρἰιιιἰι ιιοιι άειει·ιιιιικιτω

Β ρειΓοιιἰ:,Γειὶ ι ΓοΙ5 είΓειιιι.ὶ. Λι! 3.Ποιιεεόο,νιιιι

ιρἰιιιιἰιιειιι ιιοιι πάρετε ει ρπιειιιἱιιιιε οι Γέιιιιοιιε

νιιιι ριοιὶιιᾶἱιιιιιιι,ιει:εἰρειε ιιιιιιειι ιιιιιι νιι1ι απο.

ιιιιιτιἱαιιἰιιτιιιι, ιιιιι:ι ρειΓιέιιιιι ειιώειιιιιιιιι. Αι!

ρι·οΒ. Κείρ. νιιιι Γριιιιιιιι:ιιιι ιιοιι ιιει:ιρειε οιιιιιιιειΞ

ριιε ιαιἰοιιεπι ΓιιΒΙώιιιιιι έιΡ.ιιιε δ: ΡΠιο , Γεά :Μέ

Με ιιοιι οιιιιιιιιὸ ι°Ορι1ΒιιιιιιΕ, ἰΠιιιιι πιο: ροΠε ιο

ι&ιιιιι Γριι·.ιιιιιι. Δε! 4.. ΝεΒο ι:οιιίο:ι.ιι.ιπι ιιιιεΙΙε- ι

όιιιι ιιοιι Γιιρροιιιι :Μαιο ροιειιιιιιιιι , νι ροΠἱι ιιι ιι

&ιιιιι Πισω ειιΪιε:€0ΠΕιἶι νειὁ,νι νο!ιιιιιαε ροΓΠι ιη

ιιιᾶιιιιι Γιιιιιιι ειιιιο,Γιιρροιιιι ΥειΒιιτιι,ἑ ι:|ιιο νιιωι

Γριι·:ιιιιια εοιιιρ!ειιιιι ἱιι ιιιιἱοιιε ριιιιειρη ιοιιιιιιιι

ιιιι:ιιιιιιι. .

Εκ ὰιᾶἱι ιιοιι ειιιιιιιΉι;ιιιιιι Γεια: άι ΠιιΒιιΠε

ιιιοόἰε,ιιιιι Με Μή ιιιιιιι: Γειιι.ριοΒ.ιιιι.ΡΙειιιιιιεειιιιιι ΜΜ ··ι:ΡΕμ

:ποιά τους.
ιεἱρΓιι ιιοιιἰΓοιιιιι εοιιιιιιιιιιιιι ; ειδ ιιι πιοι!ο εκρἰἱ

ειιιιι!ι άιΚιρρειιι. ΙΙΙιιι! 2ιιιεπι ο ι1Ποι1 νΙιιιπο Ιοεο

Μωἰιιιιιτιο ε8ριιιιιιιιι νἰ Πισω ρειϊωιιωιιιωι

νιι5. ιιιιιιιιιιι ρειΓοιιἑ ιιιιιιιιιι ριοι:εώι:ιε, Παει νι Για

ιιιε ιιιιιιιει·ο ρει·Γοιι:ιιιιιιι: ρει Γι· ρειιιι ριοι:εόει·ε ὁ

ιιιιοΒιιει ειιιιι ριοεεόιι ει: ιινροιιιώ οιιιιιιιιὸ Πρ.

Δ!!

τιἑῇ

ιξο.

Α4έ δ.

Βά'.“

ιών;

ιςο.

.Η ι.

τμ.

ΑπΓ4.

μ”.

_ __ _ _ _ _ ΡοίΗΜΠι δ( ΝΙΝΟ ριι&ο εοιιΓετιιι ω ιιιιεΙ!Ε8ειιάαιυρω,”ύώ->,

αρη Γοιιιι:ι|ιε ριοΣιιιιιξ ι.ιόιειι!ιε ιειιιοιἰι Α: εο- Γοιιιι;ι|ιιιιιειιι ριοριἱ:ι ρειΓοιι:ΙιιΔιἰ:, ουδ. οι: Γ.1ᾶΟἱπιιιιω..

άι:: ιιιοι!ο Ριιιει8‹τ Ε'ιΙιιιι ιειριιιιιιιι $ριι·ιιιιιιι οι ιειιιιι ττΙΙΙΙιει.ιιε ρει·Γοιιιι εοιιίιιιιιιιιιι , ιιοιι ι:ειιΓεςι

ιιιΒιιι2σι

ρώσοι».



Ζ)Φπι. :τ Μ” 1. Πε ΜΜΜ: @Μινι ο. Μ.. τπτ.

. τιι€ιιιιιιι !.ι!ιοτε Τ!ιεοΙ. τιιιι τιιιιιιιρι ιιιιρετιτ!ι ι;!ε!3:·ι:

. μι αιρ!ιειιιιε!ιε ιιιν!ιετιιε ριξω: ε.ιτειιιιι :κι Δωρι

ιιιοὸι ιινροι!ιε!ἔι οιιιεττει·ε, (1ιιιιιετιρε ρω· πι” ει.

Μπι τονί!ετιιι φα Πάει ρειιειτ.ιιιιρτζ

δ Ε Ο Τ ! Ο ν ! !. τ

./ίιι _ 6'ριο·ιιιιι Μάτι:β @πρώτοι σίτι

παιιι , ειραειο!ιριοριινω ?

η3_ Ριιιι·ινιιι Πιτιάρτιι ε!!ε τιοτιρω, εοτιί!ιιτ ει: Α

ᾶοτ.2. Αιτέριειιι ιίτιιιιυιι δριιιιιιιβιιιδδι : 8ε 8 .Ρε

σιικιιι-ιικ,ιιιρριτ ΡΟΠ'Π5 5ιριοιιι ΜιΒο , και» β! έτι

ρετιιιιιιιιεπιιιιασκιωι ιίΜΗΜ Μι ικαιωτιχιιμπανιομοβ

2:32:22 ρω. Ωρὸρ συκωτι Μικρα Οτι πιο ιιιιε!ιιβειρτ ρι·ο

ἐΡύπω ἔ οριι·ιιιι Βιι&ο,οοιι!!ειι εκ πρωι, αυτ: @Μι .9ιιιισιι,

αφμΖωή τω. ρ" ιπιριψιιυνετπ :παρισι ΑρψοΙοτατκ “απο .9ριιι

ιΜΜ,,_ ιαι[.ιπέιαι, @ο Ετ !ιζα!ε!ια ιιι ιιντιιιιο δριτιιιιτρ :ιρ

ρε!!.ιτ τίνιιιιιιι Βιι ιιΙ:ιβιιιι. Περι ρα!!ιιιι Ριιττει,ν!;ιετ

μι. τιιιιέ Αν!. ιν Μ. ι!ε πω. ΗιιιεάιιΉερ!ιιιε , επι ιιοι:

ιιοιιιετι εοιιρετιι.ι 5ριτιτρι δ. ρι·ορι·ιε , ερ τιιιιιιιτρ

των” πιιισορριοριιιιιθ.Κρτιο τιιι!ιε.ι.άσπανι,ντ Ριιι!ο!.άεΒιιιτ,

^!'ἰ!!°· · 4.Τφιι.4. ψ τωιτιιιιι τιστι.τιω : ιιοε οι, ν! 8.Τρο. εκ

ριιι:ιιι ι. ρ.‹ι.38. Μ. α. !ιοι·τιι!ιε οι φωτ. ε!οριιτιο,

ρ!:ι!ορε ιιιτειιιιοιιε ι·ειτι!ορτιοιιιε ρω. Α: ιιιι!!α

ρετΓορ:ι ιτι .ιωιιιι. ρτοεα!ιτ ιιωε οι ετ.ιιιιιιό , Πρ!

ιιεεει!:ιτιο 8ειιπιιι·εΙιτετ.Ε.τεο ιιρ!!ι ρετ!οιιει ότι ὲἱ

ιιιτιιε ε!ὶ ριορτιἐ σ.ιοιιιιιιι. :..νι: ι:οιι!!.ιτ εκ ωτι.ι>ιτρ

Ισιζιιιτετ ι!οτιιιιι·ι_ ιιοιιιιιοιεττι , ά ερι Φωτ ιτιιετεε

.κι τετι!ιε οιΠιτιθιο: ιιιιιιι όοιιιιτιι ιι!ιεριιιε ι!οιιιιιιι

ειιτ:ιιρι ι δα! δριτιτρε ει!ι σ!ι!Ιιτιερ:ιτιιτ έ Ραιτε οι

Μπι , ὰ ειιιι!ιρι ριοεα!ιτ,ιιοιι τ:ιτι·ιειι ειι!ιιιιρριιρι τι

ΓειρΓο , ειρ.ιιετιρε εεειριτ όοτιρτιι. Οοιιιιι. $ριιτιιιι:

είι όοτιιιτιι ιιοτι τοΐρι:έιρ Πτι ιρ!ιι.ιε,οιιι:ι ιιιι!!ρτιι ιιο

“ιζ

&σιΜέν,

. Ιβ.

(ιιιι|ϊτ.

393

. Ρ κ ι ιιι .ιι !'ειιτ.ΒιιΜΜιιιι ι.άνι.18.ςιι.Ι.ρεΒερ- κο·

ΝΜ!ορρττι εοιιρειιιι·ε δριτιτρι ρι·ορτιε·,ιΕά τιιιιιίιρι Ν8.€·" Β"

ρρρτοριιιιὲ. Ρριιι!τιιιι. ιιιι!!τι τρτιο ιιοιιι ιιι ιιιιιιιιιε “Μ”

ιερετιτι ροτεί!,ιιιίι ρε: οπιιτιετρ Μ! ειειιιριεε , Ίρι

ιιρε ιιιιιιίιρι !ι!ιετειιτει Περι εοττιτιιιιτιιαιτι ροιε!ι:

ειιιιι Μ! ιτιιτρ ιιρ!!ιι δι εοτιιιιιι.ιτιιειιτιο,τιιίι τιειριιι!ι3

:ισ ιριιιτιιἐ ιιεετ·ί!ιιιιητιιιιο @και όοιιιειιιιάειιιο.ιι.

ιιὲ ρο!ιρ!ειτ εοιιιιιιριιιαιτιοτιετιι !ι!σετ:ιτρ ιιοτιιιιιιι8.

Αι Ρετ ορ:!ιτιετιι ω ετειιιοι.ιε ιιοτι τιιεειε ε!! ερω

ιιιριιιαιΒιιιε $ριτιιρε,ιιρὲπι τε!ιτ:ιρε ρειΓοτιω,ἰτιιὸ

ιιρὲτιι άιριιι:ι εί!”ειιι:ιτι. Ετρο "τω ε!οιιιιιοιι τιιρειε

ΡΟΠΗΦ°Π!ϊ δΡΪιἰτιιι,‹ιρἑτρ ι·ε1ιοριε ρετΓοιιιι,ιιε ώρι

τιιε ε!!ειιτια.Κιιτιο νειὸ τιρρτορτι:ιτ.οιιιε ε·ί!: , ορια

οιιιιιιι τρωει €διιιι.ιιι!ερτιω ρων ω! άοιιυπι ρτιιι-ι

ειιιΒιιιιτ , ριοεειιιτ εκ τιιτ.!ιεε :ιτροι·ιι , τιρι ώ ιιᾶιιε

νο!ρτιτιιτι8.(Σρ:ιτε ιιιι τιιιιιιιιιι ρετΙοτιτ ιιρρι·ορτιατι

ροτει!.ρρε ρτοεεόιτ ρω· ιιάριτι νοιρ.ιιιιτιε;!ιιι:ε πρ·

τειιι οι τω.. ρει!0ιι2. €ριτιιρι :ετρο. -

88€νιιοΑ νωρι..ι.... Μ.ι8.ιιι ι, ω. ι8..9. Πρ.

Ι-Ρ.ιιιο38.8ε τε!ιοιροτριιι Τιιοο!.ιΗιτιιιτιιιιιραι, !ο!ι

$ριιιτρι τι Με ρτοτ:εί!ιοιιιι ιοι·ιιιι!ιε εοτιιιετιιτε νι:

ττιιτι πι: ριορτιιιιιι ι·:ιιιοιιετιι ι!οιιι. Ο ιιιι 13τιπιιιιιι

!ειιτειιιισ.ιιι ιεεειιιιοτει ερτρ Οιτι|ιιι|: οι ι. άιβ.ι8.ιιτι. ε"'[""' °Ρἰ'°

2..ντ ι:ττορεαιιι , ω: εοτιὲ νι ιεριετατιιιιιτι Ε!8ιιιΙΜΠΕ. ”Μ”: Π”

Ετ ιιιετιιὸ , οριο ίιτ :οικω οιιιιι€3ε 5ε!ιο!.8ι Ηττα, Μ” Ι.

ρτι:!ιιτιιρι .»·7ιιχινιι. ε. «ο Τιιιιιι.ι. ι ι. ΙΙΙ: $ριτττιιι ε. τινι σωω;Μ

Μωβ Τιιιιιιιιι .βρω τιιιιιι..ιι ιιιτε!!ξενιιι , οι ώ νιάτα ω” πιστών

ρτοριἱἰ· Μέσω $ριι·ιιιιι Σ. τε!αιιιιὲ τω” , τω» πι! Μπαρ: Μ» αινί

ό· πρι” π[.ιτιιιι. μια ειιιιιτιιι 8 Φ οι” Θ Πω $ρι- ω! Με

τιιιιι 8.:/Ι. Με η.. τε!.ιτισ ιιοτι φραπε: έτι Με ιιωτιιιιε, »ιρ

ρ.ιτει ιιιιιωι,ιιυιι άρτια: τίστιτωι ω. Μπι” Με». .τι Ρα

ιιιι ό· πρι. νιιι ι:οτιε!ιι6ιαΒοτινιιι ετ8τι ι!υιωτιιιι) ό·

@μινι τέιιιιι_σιωι τινων., τε!ιιιιιε υιιιιιιιιμε ει! τρωω

άιέριιιιι.Ει Πρ. 7.0.4. .5°ριτιιιιι 8.ριοριι.ι βρπρωτιιιισ,

:μια Μινι Μπαρτ ΙΜ ιιισιιαι,ιιιιι: Μ”, τι:: Μινι ι νω

ιςιζ
@ιι"Μπι, γ

κύρια.

πρι:: εἰιειιρττεἴριέὶρ Πιι;ιιει: τεΓρεθερ :ι!τειιιιι με. ιιοττι,Έριι·ιιιιιιι δ.:ιιι Ανειι!!. ιρρ.!!ατι τ!οτιιιιιι Πει,

Ερικ άιριιιαι.ειριε νε! Μι: ε!!ει Ρι!ιιιε,‹1ρἑ δριτιτρ5 ριοριιέ,τιοτι αρριορτιαιέρμψώνια.Ετ ε.6_8ιτιιι Ρετ

τ!ιιτρι· .ιι ?σιτε κι ιιοριιτιι ΡιΙιοι νε! Ριιιετ, (ΙΜ. ότι· Μπι Φωτ! πω: Μπι” εφ Ρι!ιιι.ι,ι·ιιιι άτιιιαπι,ιμιστι πριν τω.

πρι· ὰ προ ιιι άοιιιιττι Ριπή ρετ τεειρτοερτιι αιτιο

ι·ι:τιι ι επ ιιειιιτριιι ι!ιει ροτε!!:ιιιιρ ορια ιιιτει άειιιδ,

δι ερι «Μπιτ ιιιιετεει!ετε ε!ε!3Η ιε.ι!ιε άι!!ιτιδιιο. Μ.

το: Ρ:ιττετιι πρωτη , δε Ρι!ιριιι ιτι ιριιοιιι: Γριτειιιιιε,

ίερ τ!ιτιιιε θριτιτριιι δ. ιιρ!!ρ ιιιιεττειιιτ τειι!ιε Δι.

!ὶιτιᾶιο.Τριιι (μια ιι 8ριτιιιιε άιεετειρι ιιοτι Ρι!ιο

ρ Ριιτιέ,8κ ε εοιιιιοτ!ο τοριει !ο!ιιιιι εΠ-ειιτι:ε Μερ

τιτιιιειιι , δι ειταιτιιιιι ο!!ιοτιιιιι ρει!οιιιιτρρι; ρ.ιιι

ιιιο‹!ο (πει ροΠετ , Ριιττετιι δε !:ι!ιρτιι ρω εριιιωι,·

σο ειιτιιιετιι ιι!ετιιιιιιαιρ,8: ειιειιτιιιρω!ιοιιειρ. 3_

νε!$ριτιτρε τ;!ιειτρι ι!οιιρτιι ιε!ρεᾶρ ριἰτιειριι , ιι

ειρο ρει· οτιεϊιιειιι›νι ρει όοιιιιιιοιιειιι ιιεειριτ ε!!ει

νε! τε!ρεέ!:ρ ςτειιιρτειριιι,ηριορι ιιοτιοτι ροτε!!:. Αι:

ιιοτι Γο!ίιιιι δριι·ιτρ: δ. νειίιτιι πιστη ΡιΙιρε ρει· οτι

@και ιιεειριι: είε ιι!)ιιιιε; 8ει!ε Μαι τιιιιιιι είὶ

ιιο!σιε,ιιοτι ιο!ιιτιι ρετ ετιιιιιιτιι οι ιρετιται, !ειι ειι:ιτιι

ρετ ντιιοιιειιι ιινρο!ι. ετεο ιιοτι !”ο!ιιτιι 8ριι·ιτρε, Μ!

ειιατιι ΡιΙιρε ερ ι!οιιριιι. 4. Μπιτ ε!! ριορτιειιιι

εοιι!ιιτρτιριι δριιιιιιε , ια! Ειπε ε!!: ρα!!ιρε !ριτιιτιο:

ετ8ο ικΠιείι ε!οιιιιιιο , ειιιιιτειι115 ιιιιιοιβι ε!ι τι ριι!!ι

Μι ΐριτρι.ιοιιε. Όοιι!ιτ. νε! ι!οιιιιτιο Γρτριτρι μωρε .

ρτο ριι!!ιριι ρι·οι:ε!!ιοιιε δριτιτρι , νε! ιιθιρε ρι·ο ει·

&ρα!ι)νε! :ιρτιτρόιιιιι!ι άορ:ιτιοτιε,ιιιιιι $ριτιιρε ερ:

ι ν, ν.

Τε7Ιἰ4.

ι 43.

.2καιΜ.

ΐριτειιιοιιε: 2..ιιιοι!ο. τιιιιιι ι·ερρριιρι επιπ!ετιι ρετιρ

ιιετιι εοιι!ιιιιιι ορροιιτιε ιε!ιιιιοριιιρε,8ι ι:!οτιοτιο ιι

ρω οι ρι!!ιρει Γριιιορρο!ιτ2 ι·ι.!ιτιοιιεει , τιορ τιιι

Μις οριιτιι Γριιιιιο .ταιρι 8: μωρε, τερυΒιιιιτ, ρετ

εεε εοιι!!ιτρι ρει·Γοιιιιιτρ $ριτιιοι. ς. Οιιιιιε :!οτιρτιι

όιειιιιι· ρω· οτε!ιιιετιι τω ρο!!-ε!!οτειιι : ερ ετιιιιι τ;!ο

ιιρτιι πιιεριιιε ρο!!-εΙΤοτιτι ιιοιιριιι::ιτ ρο!!είΠο ι:οτιε- .

τω:

@:ι:22Μι

καρε ταρω ιιι!ιιε&ιοτιειιι;Μεο ιτρρετιεθιορεαι γ

ιιιι ροτιιιιιιιοτι ιειωι- ιιι Πει) “ιν ροτειι.

πιο· ,αν .9ριτιιιιι .9.ιιιδίιστ. Ετ νι εκρτε!!ιιιε !ιιιιιιδειιτει

ιισιιιριοριιιιιισπι !ο!ιιι5 δριτιτρι ειι:ιτ:ι&ει·ι!!ιε5 ιιο

τιιτιι οι. !ι!ι..ι.σ.2ο. ρώτα, απ: 8ριτιιιιι νι τ... ρτο

εε!!ιοριε εοιιιρετεται.ιισιιτ :Μινι 8 άνωση ιι.ι.ρωι

4 Και" ριαστίετε,ια νικά ή! καραβι .μια αν ρω ρισ

αέιει. Ωριτ!ειριάί;ι3ιιιετιι ρει!οιια τιιρριε :οι:ιρειιι:

νιρτορι·ιρι ρτοεε οιιιι, εοιτιρετιι ι! ι ν: ειιατιι&.

ρι0ιιίιεΤιξ: ιιιιτιι !ιερτντιτι ρΩΒΡιτιρ τιιριτιιι οι!Ηιιιέιιιτ

τι" 8 ι 8 κι νι τ0ρι12 τοπ Μινι: ιτε οι ιι! ν!

Ρι·ορτιω ρι·οεΕΠιοιιιε ι !ι εοπιρειιτ,ε!!τ ρ!ορτ!!ι ποια!

δ: ςιιιιττι&.ριορτιετω ι!!έρι.

Ριοιι. ι. $ο!ρι δριιιτιιε νι Πα οτι8ιτιιε ιι:ιβετ ιτι- ` _

ιτιιιίνετιτιι 6ιοριτΜιτατιριιιιι ι·ιιιιοτιειιι άοιιι : ετρο Μύ·"Ρ"°ν

ιο!ι εόριζιι και δ: ι2τορι·ια Προ τιοτι @ρε ειιιιρ-”' °

ιιιά ! ετ νιι:ι ει οιιανι πρι· οτιιιιιιε, Παρε: ν:

Βιορτιρτιι εοτιί!:ιεριιιιιι Μ, εν ι!ι!ιιΞ&ιρρτιι εΒ ορι

ιιι .κι ρετΓορίι : ορια Περι ρειιοιιιε όιριτια άι!ιιιι

Βιιριιτρτ ω" Γε ιιι ίἱει·ι ρετ οι·ιέιτιοε , ιτε δ: ιιι ιρ

ᾶο ε!!!ε ρει· ριορτιεπιτεε εοτι!ε‹ιρετιιεε οιιιιιιιεε. Ατι

τεε,ρτο!σ.τιριτ!άιτιιιιιιιι ιοτιο τιοτιι εοιιιι!ιιτ ιτι !ι!:ιε

τιι!ι 8: ι·τιτριτέι α!οτι:νιοτιε μι: ε!ε!ιιιιιιοιιε τ!οτιι το·

εερτἐι: ο!ρωιιιερι $ριτιιρε νι Πιο οι·ιΒιιιιι(ρτοτε

Ε!ΜΜΕ!στί

||ιΜρι·οριισ>

Η”.

!(2..>

δερειο Μετα

! .κι νι !ιοει·.ιΙιε δ: εταιρια άοιιιιιιο;ιιοτι τιρι ετιι τε- ω ,ι,,”Μ,_

τω :Ω ι!τετι ε!οριιιι. ι. Φορο τεε:ιιιιιι εριιι ριιιιιρρ · Γ εά:ρ ιιιι,ίεά τε!ρεάιι ΠΕΜΜι2Πιιιι, ιιριιιρε !ιΒιιτΞ:

ι!:οτιιιτρτ. ορια !-0!ιι5 νι Πιο· οτιι=ιιιιιε ρτοσεόιτ ν:

:ιτι·ιοι , ιιοτι !ο!ιιιιι νι ιιεεεΠιιτἱὁ εοιιιιορριεατιιι κ!

ιιιιτιι , Μ! ετιιιτιι ν! !ιοειδ: 8: Βτιιιριιὸ οοριτιιιιιιιερ- (Μωά

Μ. ω ειιιτιι. Ετρο ιο!ιιτι νι Με οιιΒιιιιε ρτοεαιιι ...ων αν

ντοοιιριιι,ίιρε ρ‹ιιιἱιε ντιρ!-ει !·-οτττια!ιε τιιιιο ροπή. απ» την.

οι. Α ιιιοτ.ιι.ε!! ρτιιιιιιτιι ι!οιιιιιιι,οιιορ :ιτιιιιιιε !ιιιιιι! Μ". #ΜΜ,ι

ειιτιι τε όοτιιιιιιικιιο , 8ε ορο ττικιισιιιιε πω" σο.

πρι. ορια Περι εοι!εΓΕι μττιιωιιιιιιρωιιι :ιιικιτε

δε εοιιιιιιιιτιιε:ιι !-ε $ριι·ιτρι ιιεεε!Έιτιο πι! ιιιττ:ι . 86
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ι4ρισσόι»ε

άσσο».

το·
σου».

,Μιά ό·

8οπέιαιτ »σ

ιι μερια.

ιςό.

Ουτε/Ζ. Ε.

Ροιριετιιι

"πιο .

394
Βῇιιιι. ΧΧ ?Ι Ι, Β: Μισο:: 6'Ρϊνι:ιστ ε. Με:: 71 Ι.

ετειι:στιιιιοειε ιό ει::::ι; :στο οι Με ιᾶσι Πο:: ισα! ΠΜ Μπιἐ δ: εοΠοοωιωπει : ντρστε ιιοε όστι

ιισιι όιιι:ιοΒιιι:σ: ιι οεεειιοιιο, οι: ρεσεε εσοοστιι- Ι :σοι εσόοιτισιιε ρισεεόειε ρσ:ιιιιιε: εοόειο ιιισόσ

:σοι ει::τιιιιεειιιο. :στο ο 5ροι:σε νι ιιιιερι·σεει· Ι Ρειιώ70σι ι ει: Ρ:0ακιπ Νικ ΦΠ] ΟΠΠ!) ΗΠωω

. . . ι ι - · η»

ιισοιε ρτσεεόι: ν: σοιοι ιοειε:ι::15, ρισεεόιτ ν: :ο εσιιεσοιι:ιιιι:ε ιιστιτιει. .

πιο: οεεεΠιοσ εσοιοισοιεστσε :ιό ιιι::ιι , δ: ισ:: Ι)εόσει:ο: 2, εριο:σω οσο τόσοι ρτσεεόει·ε,

εξ5Ρνεοσηιισσεβε πό29ιισΠΙ5; ειεσ ιεεσιιόίοο σιο- ι ιε ετειιτσιιι,ιεό ε:ἱ.ιι1ι ν: όσιια:σιε όσοσι·σι1ι. Ρισ

Ιπω Ρέι·ΕοξΠοτκω φιιςόςιιιο_ιιης ιης|ι_ιι2_πι [η σωστο εεόι: :ισ:εισ ν: €όΟΠΕ.ΠΠ όσοι:σ:ι:_όσιι:εοσε “ο ΡΙ'ι· Ποιο” εισ

>Ο

κι.

εσοιιοιιοιεσοιΙιε :ιό ειστε., όσι.ι ι›τοεεόἰτ ν: ποιο: ι ν: όσοσιιι Ριι::ιε8ι σο; 1ιοεσιιι:ετ €0ΦωσΠιαβι· Οονο!Ι. ε.

όιοΕοσ. Ποσο ιισ:εοι εσιιιοισιιιειοιΙιτ:ιε ότι απο, Ε :οσοι όστιιιισ,όσσό Ποιοι εσιιι οσο όσοσ ει·ειιτσ ι πισω:

ειι ιστιιιιιεειι ό: όιιιόόιτειισσ :ιετιεθτισ ποσοι όι- Ρι::ε ει: Γιιισ , όστιιιοιιε ει: ε:ειΠΗΓΗι ΜΗ] ν: πω·

σιτιι ; σα:: ιθ:σιιιε εστοοισιιιεατισ Ποπ:: , οσο τσιιι,ό:ισόσ ιΙιόσσό όσοσιιι,ιισισι απο @ο όσοι:

ιιιιιωιισει :στο σετιεε:ισ , σ: διιιτιτσι οσο ει:

όσιισοι ισιιο:ιιι:ετ σε: ιιξισσιεσι , ιεό σε: :ιστι

:σόιιιιιειιι εοοισισιιιεστιοοειιι :ιό εισαι, όσεισι οι

οσιιο:τ , "ειστε στο: ετειιισ:ιε ο ιιοειε :σιο::ιιι

σωσει. ν: ο.Λιο;ιόΙ.:. τι: τω». εκφ.15. ΒΡιι·ι:σιῇ:

Ρνιι:ετιεύσι,σι εφ: ιίνιοιόιιε, στο όσιιιωι επι: ή επιτετμωπι

όροι: (ω: τω. σου Μο», ιιιιεΙΙιεισιιτ, του: :πιω όσι

σιιιι» , σα" σο» :Μάτια ιισσιιιιιι». σου» όο»ιυιιροιόι' ε] ,

ιι»τεκμοιτ» :στον : όιιιιιιιιιι» “τοποσ όιιαι»ι [ισει·ιτ.ιισΙΙσ

»πιο όιτέροιι·Π. Εοοιιι·. οι. ο Ι:ιιοει διιοιτσε τει

Ρεδι:σ οι: Ρωεσι1οιιο, στο νει·οσιο ιειρεάσ ισα

8:·τιει·έτισοιε: ιεό νει·οσσι) ε: :Ο όσσό ρτσεεόι: ο

ιο::·ιιεε:ισιιΞε όισισε εσοιρ:ειιετιιιισε , οσο :εισαι

Ρ:σεετιιτ,ντ οεεειι.ιιισ ει:ρτισιεο: ειιετιιιιιιιι. σει ισ

ιισε,ετεο.τσιιιόσε ρι·σιοοιιεε,ιεσ ετιειιιι ν: οικω ειτ

ΡτεΠισσοι ιστιι :ι.ι·ιι: εοφ σωστο ει: εσ όσοι στο·

εεόιτ νι όιιε&ισοο Πισιο.ιε εσιοστεοειιιιστ , οσο

ισιιιοι ρι·σεεόιτ ν: ιιεεειοιτισ τετιιιιιιι::ιε :ιό εΠειι

:ι:ιοι, σε:ισοπε, ε:εει:ιι::ιιόσε ροιιισιιεε σε: οισόσιιι

ιιιιισιιειε εστοριεεεοτιε, ιεό ετιιιοι ν: ιιοετε:ειιιιι.

ο.ιιοιΙιε,ιιό ιστιιι·.ιε σε: οισόσιο ειοειι.ειε :ιιιισιιι.νιι.

όε σαι: ιρτι:σόσ ιό ειιρτιιοετι.ιιιι όσοιειιοό; εται

τσισ: ισ:σιιιε . ει: ρ:σροτι σ: εοαι·ιι&ετιι:ιεσ οσοι

.νετοι,όσεισι σο :::ε:ιισ ιιιιοσιιιε:, ε:ιιιοιιι οσΠ:ι: οι

:ε::ιρσιε ιστστεε Μπεστ ει·ει:σιιε , οι ιιρ:ιτσόσ :ιό

εσιιιιιισοιεσσόσο:ι οι ειειιτστιε ισιστιε , ει: ιιι·σιιτισ

δ: εοιι.ι·ιιδ:ει·ιι:ιει οσ:ο.-δριιι:σε οσοι, όσιοι :ιο

εε:ει·οσ οιοσιιΙστ , όποιο Ποιοι Μοτο ισιιΤεστ

ει·ε:ι:ιι:2,όσιοσε ιι&σ ισ εσ::ιιιισοιεει.ιιετ.

Πεόσει:σι ι. Ιό,όσσό εοοιιιτσι: $ριτι:σσι όσ

ιισ:ιι ισιτιιιιιι:ει·, οσο ει: τεΙιιτισ ιιιἰόσε ιειιιι,ιισ: οι

:ισοιε :ιό ετειι:στιε , σιοσε Ποετε εσιιιιιιιιιιιειιι·ι

μπει: ι εστιι οσιοι !)εσι οιιοεστιεοιτισοεοι ι·εσιειιι

:ιό ετειιτστει:, ιιεε Με ποσοι: ισιοεοι:, ειιοι οπο,

:σε ιοόερε:ιόεοτει· ιιο σοιτιι ιο:ειιεεισε ρισεεόιτ ν:

όσοσιιι;ιεό ει: ρτσρ:ἱε:ιι: :ειιι5,όσο ι Ριιιτε δ: ει

Πο ιι:σεεόι:, ν: όρισε όσιιιιιι ι όσο::ιοτσιιι ισιιόε:

:Με ει: σε: ειιιιιἰειτσιιι εσοεερ:σιιι σιιιιοεσιιιιι

ο Βριι·.ι:ισιιε ρ:ιιοσό. Ντιπ: οσε ει:ΡΙιει:ε :σωστο

όιτιτ :εισιισοειιι τοσοι ιό Ριι:τειιιδε Ριιισοι Πιο

ι·ιι:ισσε Βιιιοιτσιιι; Με ιό σι·ιειοεσι :ΜΒΜ , όσει:ιι

ειιεο:σιιι:ε: ιοεισόι: όσοστιι οι όισιοιι Ρ:φιιε όι

ό:σοι , ιὶιρε:.ιόόιτ ιο:τιοιεε:ιιιι ιιοτιτσόιοει:ι, όσο σ.
ι οετε όσοιιτι ρσιιι: ειειι:στιε ::ιτισοσιιοσε :όσα :ιού

Νιι Μ.: :πιο

ικό πωσ.

ΜΔβεει::4.

Νεεε/οιήρω

“ε”.

τσόσ ε:ιι ὰ ιισοιι επΡΙιειιτι οεόσειτ , σοι σε σ:όιοε

:ιό ει·ειι:σ::ιε , οι ι:: :εισαι ιισιιστ:ι ιιι::ιοιεεσιιι σ:

όιοετο ιό ετειιισιιιι όιει: , σε ΓσΙΕισι εεε :σωστα

:ισε ιιιιρσι:ει: , ν: τεττοιιισε ει::ιιοι`εεσι Φο ι1ισόσ,

όσο οιιιοιρστεστοι ιοι:ισι·τιι: ειιεε:σι Ρτσόσειοιιεε.

Ρσττο Βιιιιιτσι όσοιιεειιι :ειοεάσιιι όιει: ιιό εται

:στοι , ιιιιεισιο :ιό Ροιιιιιιιει ίσο ποσοι: ΠιιιιιΙιειε,

οεεειιιιτικ τιιοιεο εσοιρισεεο:ιιιι,ει: όσιτσιιι σωστό

ν: ει: ριόριιέι στοοοε ρτσεεόιιιιΙ:εισιο ιό ιστσειιι,

ισο ιστιοοε ειοειιειε , ε: ιιοει:ι :ποσοι , όσιοσε ιο

:ειιιροτε όσο.ιτιιι· σε: Βιιιιιι:ετιι όσοσιστο εσοιπισ

οιει:ισιιειο. Ρι·ιστειιι ιει`ρεᾶσιιι ιιτ:ιρστ:ιι: τιεεειιι

τών οι σε: ιε,ρσιιειιστει:ι ιιοε:ε δ: εστιεσπιι:ιιοτει·.

διεσ: να οσοι “σκετο πό ετει:σι·ιιι τισιοοιιεν ισι

οσοι: :καποιοι δ: ρε: ο , ντρστἐ επ όσιιι·σιιι εσ

 

Ι

ι

ι

ι
ι

8οιιιοοε,ν: ει: σ:ορτιίι στιειοε μσεεόισ:ιό ισ:σισε |

Πισω στοοτειο,ν: ιιοπισιο όσοσιιι,8ι :ι:ισιιειιι ιστ

ποσοι όσοιτιόι , όσο Ποιοι εσιιι :ε όσοειοόει εσο

ι:ιτσιτ όσοσιτι ιστιοαΙι:ει·, 8: στι:: όσο τ:: ιρο , όσο

όσοιτιι:,ιισο ειιε: όοιισοι ισ:ιοειιι:ε:: Ι::ι ι.)εσι .όσ

ιιιιιιόσ :ιιιόσσό όσοσιιι ε:ειτσι·ισ , ιιιιισι εσιιι όσοσ

:καιω όσιισ: ιιττιστεοι ισσιο ιοε:ειι:σιο, ντ ριοοσπι

όσοιισι , δ: ι·ει:ισοεοι ιστοι:ιΙειο όσοιιιιόι , σο: όσο

ι.Ισι, όσσό όσοιι:ιι: . οσο ειιετ όοσσσι ιστιιιιιιιτει·.

Πει: ιιστεσι Πω: ιιιιισιε::ι ισσοι ιιιετειι:ιιπι Ποιοι

εσοι όσοσ εκατο, οσο ιὶιοἰεέὶἰσἔ, δ: ιεειιοόιισ:ι σ,

ιεό ντ οοε:ε τετιιιιοιισοι ιό πιο , όσεισι ιιοει.ιΙιτει· .

εσιιιιιισοιειι: εισαστε. Νικο οσε οσο , όσσό ΠΠ

όσοι: :επι ιιοει.ιΙιτει· , όσοι: ΠΠ ειισι :ε ιστό: εισο

και Πισω, ντ πω:: :ετοιιοι:σιο ιό :ιιιειιι :εοι.

Ρι·σε:όι: νετὸ ιόεπι $ριτι:σε , ν: όσοιι:οι· όσοι,

όσοι, ειδιιι σ: ποιοι· σειισιιιιι:ει ισιισιισσ, οσιι ιο

οσο ει: ποιο , όσἔι ιο:ιοιΙιτε: όσοιῖ:στ σιιιιιιι όσοι,

ιεό ειιιισι ει: εσ:οσ: όο:ιστσσι : ιόόσε ει: ρεεσιιιι:ἰ

σε ρτσΡ:ιε:ει:ε, όσιι ει: :ιιοστ,8: όσιισσι σε:ισοσιε:

5ίεστ νει·οσιο οσο οισόσ ει: :σε , 8: :πιο σιοτιισιιι

ιιειειιόσι·σοι,όσιιτειισε ει: ιιιε:εστ:ι ισοιειι:οι,ιο όιιέ“ι

:εισεεοτ Με:: σσιιιισιιι ι·ε:σοι: νε:στο ετι.ιοι ει: σο

τοστ , 8: σριιει: σιιιιιισοι ορετιιοόστσιιι , όσιτειισε

:ιετισοιιι: Ειριειιιιιι ει:: ότι:: ν: ει: ει:: ιοετειι:ε , εἰ

ρεεσιι:ι:ίτε: εσοσεοἱ: εσιιεστιειε :ιό_σοιοὶιι οικω

οιοιιειιιιόι. πισω μια τειρεᾶσε όσοι ι όσο:ιτσ

:ε,όσιο. ιιιιιιιεόσι:ε ισιιό:ιτσ:ισ ρι·σεειΕοοε ριιιιιιι5,

ει: Ρισρ:ισε δ: εο:ι.οιτ'όε:ιιιιειιε διιιιι:σε. Ροι:ετισ:·

νε:ὸ :ειρεάσει όσοει:στιε,όσιιι ισιτιιεόιστε ιοοόιι:σι:

οι ιιιιοιε ειιεοτιιιιι, όσο νοισετιιι Ττιοι:ιιι εσσι όσ

οι: ει°εει::ε διοτι! όσοι: ιιιιιστεσι ισιισι ιοετε;ι:ιιιιι,

ι κ.

Ε: οπο”,

άπό.

οσο ει: σο ιιτσρτισε , ιεό αριιτσρ:ι:ιτσι, είιιιι οι ΠΠ.

εσιιισοἱι εστιι :ειιόσο Ρειωισ. $ιεσ: 8:ιειοε8:ιιε,

όιιετιι ιιιιοε: νε:οσιιι, ν: Πιριετιισ8 ποια σρετσσ:ι

ισοτιειισόστιιτιι, οσο ει: σου: :ι:ορτισε, ιεό :Πιτσ

ρτοιο.ιε ό: εόιοιιιιιε εσοι τεοόσιε Πισιοιι Ρειισοιι.

3. διιιιι:σε δ. ει: ριιιτιστιι όσοσιιη :στο όσιι ει:

:ποιοι σιιιριιει:ει·, ποτε όσσό. :ισιιιιιιι σοιοιιιὸ ρισ

εεόι::νοόε ιιεσ: Πει:: ει: Ρώσσοι εο:.εισιόσε νει·

οσιιι,ρτιιιισιιι νε:οσιιι,όσιει δε Βεσ8 οι τιτιοοε επι

τιι,8: οσοι νετοσιιι οι τει:ισιιε νετοι , ει: ρι·ιιιισιιι

ιι:ιιρΙιει:ετ, εισ:ε όιισό ιισιιιι σιοιιιοσ :οι , πο: Υετ

Ι δ 7.

Οονσ£. ε.

Πο»ισυτ μέ.

οσοι ρτινεεόι: , νει Ρ1°2εεόε1°ε ιιστει:: οι $ριτιτσε πιο» ο...

όσο οι ι·ιιτισιιε όσοι, ει: ριιοισ οι ιιιιιριιει:ει·,όσσό Ρον”,

Ρει:ετ οι :πιο :ιό σο:: :ιτσόσεσιιτ,ιιστε όσσό πιο!.

ισιο σιιιοιοσ Ρταεεόι:, οεε ρτσιεεόειε ρσ:ει: , :τι

σιιιοισιιι όσοστσιιι ιστε οι·ιιιισσι. 'Έσω όσοι ει: :ιι

τισ ιστιιιιιιτ σιιιοισιιι όσοοισιιι: οσοι εστειισε :εο

όσο, όσο ο Βεσ όσοιι.ιιτιιτ ,οιοειιτ :ιτισοεπι όσοι,

όσιιιεοσι πο οσε νιισ , όοσό ει: $ριτι:στ ιεειρισο:

ισι·τιιιιεσι όεοσιιτιιο:ιτισοετο όσοι. Ρι·ορτει· όσσό 8.

Βι»ια.ί» π. ιιισ.ι8. μα. Βριτιτσιιι ερρειιιιτει:εριστ

σιιιιιισσι όστιστσπι : όσο ρτιοιιιιιι οι νοσόιισό σε

εεοειε ει: ει:εοιροιι· τειιόσο:σσι ιο εσόεοι όεοετε.

ό.. Ριιισ οσο εστορετιτ ρ:ορτιιι ποιο όσοι, "σε

οι όσοιιοιιιε , σ: όε :σε όι:σι οσοι:: όιιιι νι ισ2

:ι:σεειιισοι: οσο :ιτσεεόι: , ν: ιπιοιιισι σωστο σε

:ποιοι ::ι:ισ ιοτιιιιιιιι όοτιεοόι ‹σε:ετι:οἱε οι ει: ισ

ισ: τοσοι, νι εσιιιι ι:ιοιιιιο ρτοεεόιτ σωστο. @οι

εσιιι οπο: ιιιιιστ ιι:ισιιιιιιιιτει· στο: , ι όι·ο απο:

- ειι::ιιιιεεε

οι

ρωεόιι σ:

ρι·ια»ιοπι ω,

ι τ!.

Ώοσό. ο..

σκι »ου

οι: νι

σιωιω.

 



ιτιἔ

?οι ει: αιτιο

τε τ[διττ.

ιι)ώπιτ. Χ 7” Όι Ρείσιιιτ οιιιιιιιιι δ'εεω Ρἶά. 35;
ε2τι·ιυΓεεε τιιιιτοπιάευσττιιιιέτυτ ιιοετιι,ΐοιυτ απο· ο _Κείρ.ιιε8.υιιιιοτ. Λά ιιτοοι ιιιιάσουιιι ι·οοιιιι-π .οι Με. ι

τα ρτιτιιιι , 88 ιοτιιιιιιιτ τιιτιο ιιοετιιιιτετιε ιιι ειιιτετιε

άουιτ ; άουυπι ετιιιτι ιιι ιιοετο.ιιτιιτε Ϊυιιάοτυτ:ιιοε.

τω” :ιιιτετιι ιιι ιοιο οσοι ιιοετο ίστιιιεΙιτετ αιρετι

τμτ:τιιιιτι ιιιε ιιοετιιιιτετ άουιιτ,ουι ιιοετε;εοουε άο

τιιτ ιιοετιιιιίιε , οιιὸ ιιοειιυε. σου ιειτυτ Μ” νι

Πιο ιιτσεειΠοιιιε τιστι οι·σεεάιτ πιτ Ατιιστ , Γεά ιιι

γετουτυ , ιισιι ροτττιτ ει ουιάάιτατιυο τιιτισ άσιιι

τοττυιιιιτετ δε ιυιτιιιιεεἐ, @τι εοοεοτιιιτιιυτετ δ: εκ

ττιτιίεεε τ:οτιιιετιιτε , Ρετ ιρί.ιπι ΓειΙ.ιστριιιιειιι τοπιο

ιιευι ποσοι , ουτε είιυι που ίιτρτορτισ 8: Γσττιιιιιιι

οτιοο πιο , Μ! .σάκο εσιιεοτιιιτιιιιτετ τι εσιιιιιιυ

ιιιεετιιτ ευιτι ἱτιτειιεᾶιοτιε,ουιε τατιτίιυι είτ ρω τισ

δτίσττιιιιιι στιεοιτιιιυτ, πιο ροτειιτ επ νι ρτσεειοο

τιιι ίσττυτιιτουιάτιιτιιτιυσ πωσ άσοι ιοττοιΙιτετ8ι

:ιο ιυττιιιΓεεο εσιιυευιτε,Γεά ταυτίιιιι εουεουιιτετιιετ

οι ιο ειτττιυΓεεσ, ίιευτ εσιιυετιιτ ειττττιτάσιιιτ, υιιι

ιοττιιιιιεττι τιιτιουειιι άσοι Γσττιιιιυτ ι Ριιυιά οι στ

τιιιιιι τιιτιστιτάστιι, ουσά τα Ιιοετιιιι ιιιιιοτι

τ. ντιάε το” ΒΡιτιιυε ΜΜΜ ρτορτιιιιιι το

τιστιευι άστιι , εΧ ιιιτιοτε εΙΤευτιιιιτιε , ευ ει: ιιστισ

τι:ιΙι 2 Αιιουι ρυτιιιιτ, ιά οιιοετε ει: ιιττιστε εΙΤειιτιιιι.

Γ'υιιάειιι.ιτιάε οιιοετ οτοιιτι:ιττι τττιστιτιυ άσοι, ντι

άε ιι.ιοετ , ντ ιιτΙιοετοιιτετ άουιι.οιιιτ ετειιιυι·ιε ι ε:

που ει: υττιστε τιοτισιιιιιι Μ! ε8 είΐευτιιιιι Μοτο Η

ιιιιιεττι οᾶΙΙ ιιιιετιιιω άστιετυτ: ουιιι ρτιτιειριυιυ

- άουίάι το απο οι ιιότιιι Πει ιιοετ: Με ευτετιι που

Σ:: τυπο”

διά Μάτ

τοτε"

ζώο.

πι.

Πιά μια.

17τυιιΜεβ

,οτττοριετ

τιιιιιιιι|ζ

Με .

Σπιτι.

το σιιιοτ υοτιστιιιιιο ου τιτεεΠατιυτ εβ,8τ Ρι·σριιυτ

νιιιυιτιετΓοιιο, Γεά ειιτοτιιιιιι, οι εόιιιιιτιιτ του πι.

τιιτοτι. Εεο νετο εειιίτιο ο οτσοτιιιτιι τιιτιοτιειιι άοιιι

Βιιιτιτυπι τουιιιιετε ιιεοετε ε: νττοοιιε τιποτε , ει·

ιευτιαΙι,8ε τιστιουιιιι ιιττιυΙΞειτ Πιο ιτιειισοτιυε,ειτ Με

εοαιριετιυο ι που τιιιτιὺιουἑιιι νετουιιι ρτοιιτιιυι

τιιτιοτιεττι ιιιιιιΒιιιιε ιιιιοετ ει: ιτιτειιεδτιστιεε αιτιο

Με τιοτισιιιιιι ιιιιιυιτουιιι. (ιευτιιιιτιοσ τεουιτιτ τ".

“τη άιίι:ιιιΩιοτιευι :ιο ειτοτυοΙιτι,νυάε εηιτιτιιιτυι·τ

ιτε άσιιιι :ιο αυτοστε,:ι ουσ άσυιιιυτ.Βο ιι, άστιυτσ,

ντ Διοι.άειιιιιτ,ιιιιτιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι8τ τι Διοτι!. τε

ίοιτυτ, μια Τιιιιιτ,τιβίτο. άουυττι τα ιά,ουοά τετ-ετ

τιιτιιά ευττι,ουι άεάιτ, δ: τά εστ,ουιουε πω: ετοο

άοτιυττι τεουιτιτ άιΠτιιι&ιοιιεττι το εο, ἑι ουσ άστο.

τοτ, οι ιιο εσ,ευι άει.τυτι στ εΙΤετιτιιιΙιτ ιιιτιοτ Με άι

Βιιιουιτυτ ὁ Ριιτ.τε8τ Ε'ιιιο , ουι Πιο: άουετοτει ου»

ιυε άσοι , ιοιτυτ οι: το ιιοτι μπει! 8σιτιτυ: οιιοετε

οιτσρτιουι τιιτιοιιειιι άουι:οιιοετ ιοιτυτ τιοαιριετε το

τυπου: τιοτιοτιιιιι Ρ:ιάιυσ, ουι @Μιάιιιιτιουιτυτ ι

Ριιττε 8: Με , οι ιιι δριτιτυ τοιιίτιτυιτ ουιάάιτατι

υπο τιιιισσειιι άσοι. Ορια: τά Ευιιάειττι.ορρσίιτο

άιιτ.ιιιιιιστ.ιιο το ιιιοετ 5ιιιτιτιιι Ρτορτιιιυι τατιστιετιι

ἔσω, ι ουσ ιιτιοετ,ντ οι Ιιοειιιιιτετ άοιιιιοιιιι εται

απο εΠ_ε&ιιιε, τιεοο5 τι ουσ οαοετ,ντ οι ιιοετιιιιτετ

άστιιιοιιιτ τοττιισΙιτει·.εοιιεεάο. ?οπο ΒΡιτιτυε ιιτετ

οτ ιιοετιιΙιτετ άσοι οιιιτ τιιεᾶιυε τι) ουιστε είιειιτιιι

ιι ; παπι Με ω” εΙὶ ριιτιειτιιυτιι άστιιιτιάι ιιά απο

οτιιιιιιι άουτ στου, ευπι ουιουε Ρετ υισάυτο ιιτιιιιι

άουι , 8στιιτιοιιιε ιοτττιιιιιε άοιιιιτιάι άοτιιιτυτ ιρίε ιι

τιιοτ: είτ τοιιιευ ιιοετιιιιτττ άστιοοιιιε τοτυιυΙιτετ Ρετ

ειιιοτειιι τιοτιουιιιετιι , οιιια Με τυυτὺυι τεο.ιιτετ ιι

Μπι άιιιιιιευιτ σο ιριο άοοετστε.φιὸά :ιυτεττι δ ι

τιτυι οποτε: νετιιτυ τιτιοιιειιι άοτιι , έ: ουσ τοπικ ι

τετ,τιστι αστειο ι ουσ απαιιιε ιιιοετ,ντ τι ιιοετειι

τετ άοιιιιοιιιτ , εουίτιιτ : ουιο άουιιτυ σου είτ Με

ιοττιιιιιιτετ Ρετ τεΓρεάυυι ειτττιτιίεευυι,Γεά Ρετ ραι

ρτιετιιτειιι ιοττιιιιτειιτιι:ιοιτυτ τιστι ιιοτείτ ρετ τει-ρε

ᾶυττι στι εθιειετιε,ουι τιτττιυιτευτ είὶ , Γεά Ρετ Επο

Ριεεωεω , δ: τειιιτιουεττι ιτιττιτιίεειιιτι , Ιιεετ τυο:

·οτάιιιε τά ετττειιιτευιιι άοτιιιτοι·ετιιι · η

Πιο”. Η τσι·ιιιιτυιτ διιιτιτυπι άριιυιιι ιστιοπ

ω” ουοά ντ "πιο άοτιιτιάι ιιιιιυι ευυι τε εκατο:

Με ευτειιι το ποστ ιιοετ, ουιιι οιττιιιιτουι Δω τω.

πιο Ρετ ιτισάυιτι πιο” τετττιιιιρτιστιιι ει! επτα·

ιετιτιιιιιτετ ιιοετιιττι άοτιτοιΙιτιιτττι 8; τεσιεπι αιω

&ιουειιι ἔι άστιετοτε ε ιτε το νττσουε ετιιοτε τ:ιτιι

ειιτυτιιιιι δ! ιιοττο , :μου τιστιοιιιιι 8: τιεττΠιιτιοι

ΜΜΕ τετοιο οι οτορτιιιιυ τετιοιιετιι άσοι.

.» οι Αυ άιει ροάιτ , διιιτιτυε οι οτσετΠιοτιε :σε ι “τῇ

άσιιυπιτ Η ρω ουσ ιετιριιτυτιιι απο τοτιιιαΙι,':"°ά· ο

ΜΒ στο «μια υιιιρτι ιστιιιιιΙιτετιπιροτειτ ε: Πει

τιιιτι ι·ειιοτιειο ι_ουθ Ειοιτάυιιι τα Με ίστιιι ποια;

ντιάε σου τιιτιτυι· νττουιι:ι οεσετιιτιστιε τα ν".

ουττι,ιιυτ ιιιιοΕι0Μ ΦΠ 0905: Μ! ιιιριεοτιά ευ: νει·

ουιιιι βετιετατιουε εετιιτυε, ειιιιισιιτ ΡιΙιυε;ειτρτεί

Ποιιειιιιιιοοι Βειιετε Βευτ. το πεε ΒΡιτιτυι τω

Ροτετιτ τιτοεεΠιοιιε άοιιυπι , Μ! άοτιεοιιιτιιτε άσέ

τιυτοιικ18ιεοριτιτυι.8ι νετὸ Ρτοροιιτιο (ιιιΜΔ

τω· ιιι ι8ιτιοΕιυο , νει-ιιι:: τοι άιε:ετε , 8ιιιτι- ω,'-.2 8,88

τυι ρτσε ιοτιε τίτ άουυτ1ι @οι Β: νετουτυ Βετιε- «τω.

τ.ιτιουε τά νετουιιι. Ωυιτι τυττε ιειιιυ5 τα οιιιτιτυ:

ρτοεειιιοιιε τω: εΠ`ε άοιιυπι τ ίιευτ δ: Υετουτιι

οετιετατιοιιε ιιτιοετ εΠε νειοτιτιιιιτιιιιοιυετιιρευττι.

82 αυριο ι ουα ιιτοετ, ουιιι οτιΒο που 1ιοιιιιιτοτυτι

ντ "πιο ΓοτιιιιιΙιτ οι ιτιττιτιβειι τεττιιιτιο , οι ντ Πρ,

8: τττιάετιιιιι ω ιιιυιιι. 7. Αυ άιο1τι0Πετ 8ριτιωτ Μ:

Μ" .ιριιιτιιι , ιισ|ιιιιιιι άστατη. Κατω άυο. άε ?Πιο ΟΜΕ. 7

τιου·άι©ιτυτ,ουὸά ίιτ Μ., Ειιιιιι, κοιταω νττοιιιιι,ιιοθ

βια ",!ι280Ξ Ε: ιιιιΞι ν·ετο μια: άιειτυτ;ουοά ίιτιιιβει πηρα»,
Και· , ω" ω”. Ρτο ουδ τε ποτε τιτοτιουιιιιιι ιισ- (ΜΜι «οι ι

_|ιι·ιιιιι δ: ποιοι ιτιιοσττιιτε ιιιιουσιιι οιιοιτιιάιιιε ειιυ- ',”ρ""”'

Γιι:,νεΙ τΠεότίιτ ιιι εσ,άε ουσ άιευιιτυηντοιτ ιιι δικιο

μια : οὐ τι! Μτιιηιιιιιι. Ρτιτιιιιιιι ιιιιιισττσ.τ οιιοιω..

άιτιετιι ρτιιιτιοιι5 ίεευτιάυττι ετΐε&ιιι ; σου“τα”

ουπτυστ ίιιιτ εαυιιτυττι εετιετιι , ουιιάτυο|ιεεω ω..

οιιυάιτιευι ειιυΓε , σε τοτιάτυι ειιεθιιτ ιτυοοττετε

ρσίΓυιιτ,οετ ρι·συστυιτισ ιιιεο,Βε ουσ ρτοάιειιυτυτ,

τιιιτωιιιι , τά οικω τεάυτιτυτ ευετιιριετιι ο ιιιιιιιιι,

ιιιιιτετιιιιτ,8τίσταιαΙιτ. θεττιι τεουιιι είτ,ουειιι ττε- ω,

άουτ 8.Τ|ισ.ιιι μάιι'ϊ.18. μ.1.ιιιτ.τ,Βιιιιιιτιιτιο.υΙτ.ά Κεραία: τῆι;

ιτΙιοιιι8:Μ.εο ιιουιιιιι άιυιτιο ιιάτιιιττειε του: ρω. “Φτω

τιοτιιιτιιι ιιιιιιιιι δ: ιιιδιιιιιιι, ουτε εΠιειετιτιι8ι ειιιιιι

ουτε οιιοιτυάιτιτυι ιιιιροιτιιτιτττιστι οτα ιττιροττιιτιτ

οιιοιτυάιυετιι ειιιιΓει τιιιιτετιιιιιι_ αυτ τοτιιιιιιιτ , νει

τετττιιτιι τά Γυυτυ ρτιιιειριιιιιιι Βιιτισ:ντ ρισιισπιτιι Μπιτ ιτ

Μακ ιιι υο του τσιπ , άε 80ϊιευι νωιωιιι άτέ- τω·

οετ Γεευιιάυττι Ποιοι τειι:ιε&υιτι δΕ ιιτοιτυάιιιτ οι,

οικω ειτ ρτορι·ιιι ιιοτιοιιε ιτυρσιω; @σφι πω;

νετἐ ,του ιιιιτὸ άιεετετιιτ ;ετοο δ: Με: , ό: Απ" 8ε

Φωτο·Μ"τω Ροτείι·, ουιτι οτε ιιουιιιιι ττιοεᾶυ

ποιοι οιιοιτυάιτιεττι ιτιιοτιττατιτ ειιυΓ:ε ετιιτιετιτιει

Και: άε =τιιισ άιει ΡΩΜΗ ο οτιοά ίιτ ιιιβει 8ιιιτιστοιο Ηιιιιιιι!ό

Κεάτιιιρτετ ι Μιοιι'ισ , 1.ε8Ψσιτη τιοτι Πιο: , 7τιιιιιιιι ιι=>><τι

Ιιιιιευ: ουιι ρτιοι·ιι ιιιισοττ:ιοτιιιοιτιιάιυειτι ρι·ιτιει

[ιιι ;ροθετιοττι τεττιιισι ιιά ρτιιιειριυυι: Ει!ιιιιτι.τε.

_ εττυτ ω Ριιιτεττι; ?Μαιο ιιά ρι·οιττετιιεττι ι Ιιιιιιέσι

τά τιτοάυεευτετιι διο ειτρτιττιευτειυ. Εέιάεπι αιτιο

σε άε Βιιιτιτυ δ. άιτι Μια , οιιοά τι ποιοι 8 Ξιιιιιι,

Βοιιιιιιι,8Διιάοιταιιι,Κτάτι, (Μάιο ιιοτι.9ριιιιιιιβια", πΜπο

ιιιιισι,8ριιιιιιι,ιιιιισιιιιιι, 8τε. τιιυι Με ιττιτιοττειιιτ οι `

οιτυάιιιευι οτιτιειριι ; οπο τεττιιιιιι :>.ά οτιτιειιιιυιιι.

Ε.τετιιτισ ιιοιιιευ εριιιιιιι [.ιιι8ι , οι τ.ΤΙιο.τιτ.ιιι ε. τι

ιτυρσΠτυιιι ω! Πετιιιιειιιιάιιττι τειιιτιοιιειιι τετοιου ει!

οτιιιεισιιιυι ιριτιιτιυυιο : ΝΟΙ1°10τι νετὸ 8ριιιιιιι ει:

Ρτοοτι:ι τισιιστιε :ιάπιιττετε ροτείἱ ιιιιοιτυάιυε [πω.

στο, ιυιττιι Με Ιοιιι.5% 8ριιιτιιι :ιιι υιι!ι,ήιιιιιτ. “ω .

Εκ οιε εοΠιοε, οοτιιιτιο,οιισι Ποιιιιιτιιτ Ρειίε&ιο- κά.

υε5 άιυιτιστ ιιι εοιτττ.έισ , που μπε ιιάτυιττετε τιτο- ,

τιουιιτιιι κοιταω δ: ΜΜΜ: :μια ε: υιοάο Ιιοτιιιιτιιτιάι

ιιιιροττοιιτ ιιιιοιτυάιυτττι «ουδε τοτυπιιτ.Ωιι ιτε τισ" 1

άιειτιιτ Βήτα, ετιιιιιιιτι, Ειιιιιιτιιῇτιιι 8471176. Ωυὸά Η ° ι

ουιιτιάο οιιιιιιτυοάι ιοευτιο:ιετ τιυτρειιτυτ , ντ άε

ειτε. άιειτυτ €τιιιιιΙι. μπι. ε!! πιο 8ιριτιιτι.”

τιιιιιτιπ,8ιιιέΜιαιοπιτυριιι, ιυιιεΙΙιβειιάιτ Πιστευ

ειιιρ1ιιτιτττ
ω
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.οι μια:

ω. πι.

:α8.

»Μ α.

.ω τση:

269.

2.4 μ

'7°π

Διὶ α.

η ι.

θα ωφιι·.

Σέτ..

:Η 3.

έ! [από.

11:οπιιιιί.

Παρά”.

μαρ». έ::

Μ!.ω! πω".

σιηΠιτ,

/ ι

Βέφα ΧΧ τ: 1 Ι Ι. 13: Μβιοπε Βιαικατιω Ρεώικαιαπιζ .παει ϊ.

οπιΡιαιι:οι 8: εΗΕᾶιιιἑ,ποιι ίοι·πια.1ιωι·. Α: π. :α-ι`::ο:πι:ιιι· απ αΙια , 86 πιαπιΜια:ιιι· ν: :ιιίὶιπᾶα :ισα

:ιοικιιι ιιιιιι.ρα:ι·:: , ποπ π. $ρι:ιιπε:ιισιτπ: :ιοπιιπι ·ιοπιι απ πι:: , οι:: ιραιαι::ιι πιοιιιιπι οι:ιίιοποι δ:

ιοτπιαΙικτ πο: ιιεοοιἶαι·ιαιπ ::οπιπιιιπι::α:ιοπο:π απ Ε οιιο:απόι αει πω:: @Με ΡΓΟΡτειώ "1ιεΠΠΠ][ ?ω

;"Π-2 , £ω Ρα: |ιβ:::·απι οοπιπιιιιιιοαοιΙιτιωπι ...ι :και Ρτι:::ατο5 πο:ιοιιαιει .κι οι:::α.ηνια ω” Ρωιπι1 πιο·

τι:: , ειπε ταπιε:ι ιιι:ιόατιιτ ίπ πα:::ΙΤ.ιτια εοπιτπιιπι- με ::ιτιίιοπ:ιι δ! ορ::απ:ι: ίιπ8πια::ιπι μι: 0ΜΠΠΠι

::α:ιοπ:: :κι ι:ι:ιαι :μια πιίι :κι ιπτ:α Ρ:οα:Ιοι·ε:, ν: ι οιιιιιιιε ...ι :επτα ιιιαπιιοιιαπ:πι: αρΡατεπΕ. $ιειι: 4 έ

8"Μηα;ι Ρς:Εοιι2. π. πιει ρ:ιποιριο ρ:ο:ιπ::οιιτ::, οιιιτπ'Βοι15 παπα οιιιο:ια:ιι ρ:ιαιιι::::αιπ :::πιροι·ο,
πο:: ροιιοτ παπα:: ρι·ορ:ιαπι :·α:ιοπειιι :Μπι ω οι:- πω: Π” ς0ιΠΡ€ωΠϊ ι" (Μωβ Μι Π"=2""'Β σ Π π θα

ω. ΗΒ....Μ... ςοπωυΠΜΒιι;._ Μι 2_ "αν 8Ρι. νπιτε εΠ.::π:ιαΙιτο: , 8: πι. ::οιππιιιπια :οτι Τ:ι:π:α

:Με Μ" άιων·ιευμητ α ιιιΡιο, νε[Ρ6&η οπι:: ποπ ὶ τι , όιοιιπ:ιικιιιο εΠειιτι:ιιια, ν: απο Οται:στοπι , (Μ:

πι. :πι πω», Μι :μισά (Μ. , εΙοπιιιιιοιιΕ :μπω ιΜια!"€Μ α δ( Ψυ""'ξω "Μα, οω””·"Π "τα (Ρα'

ιο:πια!ι:ε: απ: οοπιπιππιοαΒιιο ; :ιιιιιπΒιιιτπ: τα- ι παιδι πω Μπα Πι Νά!" Ν] Μία.) ©τε2-τπϊβι902

:ποπ α :::ειι:ιι:ιε, :μια ίιι:ι: :ει:!ιιπιιι, επι ποπ (Μπι: πι: σ:ια:π :ιι :επιποτε εοπαρ:::νΠτι Η επ ΦΠΙΠ&"$

πα 1ιωι1ιω: :ιοπ:ιιιιιο. Απ ...οι :ειροποιε: πω. Ρεϊτο"Μπω-ι ΐννινω Ρ")ΡΜ· 6"Β"Μ:"ω Ρ”ΓοΜ'

απ... Μπ.ρ_2_"ωΙ_.μ_ ιο_οώ.Μ (π. πω. πιω, οιεππ:ιιι:μιο πο:ιοπιιιια ατι ει:π:, ν: πι. πι!.

18. 8οι:ιωπι πιει :ιο:ιιιιιι ιεΓρι:6ὶπ πω... ΡΜ, [απ. Μπιππι:απι. πιικιρβιταιπ, 86ο.

πιιιαπω ι ?απο ει· ιπιροπιιι:π απιο:επι παω: ,

(Επι.) , 6: νι::ιιιιτπε Πιο-ρ.. ι·φοιιιιιπι αΙ13ο_τ:::13 α . 5 Ες: Τ Ι Ο Ρ Βαπ... Ρα:ι·ι, ν: πωπω: ιιι εΞι:ι:ιπ πυ:13:τ0 πα:ιιια.

ε.: οοιι::α; εο:ιεπι πιο:ιο πιει ροίιε, Ειιωιιι πια χ” Ρεξ[ΜΒ α)ΜΡ8Μί 68,2 Θ

ιιι όοπιι:π δρι:ι:ιιι ; παπι οτια:π ?Μπι ιιι·οιιιιοι:πι· ι . .η . . 2 α

Ρα::έ , ν: πωπω: ιιι :Ξιάεπι πα:π:α επιιι δρι:ι:ιι. Ρ”Ρ"π Μιβω ·

Ε!! πω: δρι:ιιπε :ιοπιιπι Μπιτ: ::ΓΡεθειι :::εα:ιιι·ιι.

::ιπι):ιιιιΒιιε ιιιι:::αιι:ει· ταπ:Γι:τι :Η εοιππιιιπιςαΒιιο.

Δε! α. Ρο:ιιιεδριιι:πε,ππαιιι Πιο: παπι:: ιο:

:ιια|επι :α:ιοποπι :ιο:ιι; πω.. πω: ιι:οαόι: :Μωα

ν Πι ε ι @ειπα οι: , όιιιιπιε ρι.πιπ :σωματα

πιιιιιοπι:ιιι , :εαπ αόιιιι5. ::Γροθ:ιι ρε:ίοπα πιι:- Μ” πω

ι :ρπ:ιε, φαω ραΠιιιίι ::ἴΡ:ᾶιι :κάποιο πιιιΤο.(Σππ- πω: αμφ

Με:: ν: απ”, οπι άι ρ:ιπιιιιιι :ιοπιι::ι.& :πιο ίο: α:: Η! ΙΜ" 7' Μ' Μι' ο Μην" εωἰωἔε.'_”°ϋ ω”ξια::,,5:2:_

ιιιαΙιε:ιοπιποι.πιια ::ο:6:α,:1ιιια :ιοπαπ:ιιπάεποπιι. κι «πιω , πι:: Μάι: Μι απ” Π” ,ΜΜΜ Ε.ΕιιΕ.° Με" ",ϋ

:ιαπτιι: ναι.. ίο::παιι::::. Αν! α. Ρι·οριι::αι :μια Ι ""”ι θ." ^ἔ'Ρρ [Μξιθ 'Μ Μ' "ΜΒ Ει0=νΜ-0"Μ πω.

ωαπιιιιιιι.. 5οι:ι:ιιι, οι: «πω. ιο:πιαιι:οι·,ιω ΠωΙ_ απο:: :κισσα Ραι·αι::::ι , μου: :ξνιιιι:ταπ νιιιιισιἱ ΡΕ

:ιιιια νι::πιιιι:ε:, δ£ Γαιιπ::ιιιιπ ::οιιαΡ:ικ οιΡιπι- ἐξ: :- πιώ ν: :ιε:πιο ιιιαπι ιιΙ::ιριι::ι:οι· ποΒα:ο ίι:ιαιι.

:οι , ποπ οιιιιιιιιιι α:ιαπιια:οε , ντι ει: νιιιιπι απ". Μ · 9ΨΨΠυ” '= 2 Παπ!" Ρωπιω :Μινι Ψ¦° . _

ΜΜΜ τεΓΡεαΜΜ.ιω 5 “κι ι."κωΦωοε , ..ή ..Η :επι Πιιιι:ια:ππι ρ::ίο:ιαι·ιιιιι αι·ειιοπ:ια:π. 8οιιιιει- ΤΜ. Μ.

νπιιπι δ: ιιι::πι α:τι·ιιιιιιιιπι :ειρο&π ΠΠ πω: , πο: τι" ς9ΠΡα:”·1° “ξ ι φ νωε8 ιποίνν ωωΡ"ιξι πΜξ ."”“Φ

οπωκω ω μι”. ἐοΠαρ"Β ιπαά29"Μοε “μμ Πο :ιιπιπιι ρο<:Γο:ιιε. Καπο απ . ι. :ιοΓιιπιι:π: ο: π..

απ». Οοπιι:ι:ιιι: πω. :απο :ιοπιρει·Γοπαπι $ριιι€

:ίπ ιπι:Μπιια:Ε: ι Επι: :απο ιιιιι€ιπιε ρ:::ιοπιιπι πι.

π. Οοπθ:ιτιιι: αιι::ιιι ιΠ.ιπι ποπ :α:ιοπε οο:ι:ιο:α:ι,

:μπει ιπ οΒιι:1ιιοιπιροι:α:,ιαι :ιιιιοπ: ιιιπ:ιαπισπ

τι, :μισό ιιι·ιπειραΙι:ε: δ: ίπ Μάο πιο:: Με αυτοι::

ει] [ριτα:ιο ραιΠιια, ν: απ:: πατα ιιΒειαιι:ετ ΕϋΠπηη...

τιι::ατι.ουα ιοιιιιτι- ι::ευπάιιπι εοπεερτίι 88Ριι::ιτιιιιι,

δ: ιπαάινοπα:ιι :ιιίι:ιπενιτπ: ειδ ιρια Γρι:α:ιοιιο Ριβ

πω. Απ εο:ιιια Μειι.άοιια:ιοπ::ιπ, :μια δρι:ιτπ:

ιι:οα::ιι: .ι Ραπ:: 8: ΡιΙιο,86 :μια ιιοπαιιιΙιι επαιξα

::::ιε,οιια ι·ει.ι:ιοιι:ε ορροίιιαι: :οπι :μια Γιιπ: :αιρε

άι: :ιιιι::ίοιππι ι παπι ππο: α: :::ιρο&ιι ι:ι:ιπειιιιι

ιΡι:α:ιιιι;ροβετιο: :::ιιιι:άπ ::τεατιι:ατοπι:ν: Ροπή:

ιπ νιιο ::σει:::ιι:ι; ιπωωιο· απ: ορροιι:α: ΐ::ια:ιοπςε

εσπι:ο:ιε ::Γρ:άπ νπιιι: , δ: Βεπι:ι ι·αιρ::ά:ιι ::ι::

πω. Τοπ: «μια ριιο:· ει: ι·ιιαΙιε 8: ίαιιιιιιιιιιι πι..

ροΡ:ε:·ιοι· ια:ιοπιι 8: Π::ιιπόιιπι πιο. Απ ;. ΠΜ.

πιιιοι·. σπιτι:: :ιο:ιιι «Η .ιιιοπιπε ροΠοίΤο:ιε πωπω.

νει :ιοπιιπιο , επι ::ιπ:ιιπι :ειροιι:ι::: ιιιβιάϋο; κι

οιιει.ιιο,οιιι βια ι·ειιιοποε: οι·ιΒιπα:ιο.Ροι·ι·ὸ δρι:ι-:

πι: οι! πω:: δ: Ριιιμιοπιιιιι ποπ :ιοπιιπιο,Γαι οιι.

8ιπ:: δ: ιιιιιιιο:ι:α:‹: , επι :απ:ιιπι πειροπ:ι:: οι·ιΒο

Ρ.1Πιπαιπ ποπ:: ο:ιειπα:ο. Εκ Με μια: απ ιπ:ιπαιιι,

υπωιιιι:παπι πιο :πο‹ιο :ιοπαιιιιιι π: αεα:ιι:ιε 8Ρι

:ιιιιι,ιιιιο ιιιο‹ιο :οΙιπιιαι ρε:Γο:ια:, δ: εΙΤοπ:ια ειιιιιιιιι.

πιει:ντατ1ο ΧΧνιι1.

Οι πω:: Βιιιικαταπι Ρ:ς[υπατιιιπ.

Η ροι·Γοπα:ιιιιι ιπ Με". αει ιὶ· . πιιιιοπι ιπιιια:ιι

ίεεει·ιιιιιι:ιι: Ρ.·::ιιιια:ι ποιαουα ::ι‹ιΩππ: δ: προειπ

:ιι: αει πω. 8η :πιτ πιιριιο:ιπ:ια ριορι·ιοτα:::ε

€αΠιιιιι€ιιι πι ..πιω π! ::π:α:ιι::ε , ειιιιιιιιε πι:: π

  

Μ,... “μ Ε:: πω!.Ριι:τιιιιιι. Ννιιι:ππινω.ά: πιιιι:ντιιω- .πι _ “μ

ἴΠ"° π
Μ». 7. ιπαιιι:οπε πιιοπιοπο πω.. Πει Π: ιιιιίΐπε,

οι: [σπιτια 136 Ρωειω κι: @Με [και παρα π: ρι:ιιιἰ

πω». ΠΜΜΜΪ πω” επιυπ,ιπππι:,ραφι:νπωψ αν..

Μιτου, ιω...... ιιιιιω:ιαικ Μ". ιια:πωπ,οιιπι νΙιιπαεπ:,

ασ μια: πω.. ροι·:ικε.ι::ηι:: Ρ2"Μάα! , οι· κι νιιιι:::[ισ

σουιριεκι: πι, πιω ΜιαΜΗ· ω. Ειι:νΓοι:.::ι. α. Ιιοτπ.

κι: ιμωι, :μια ιπειρι:, ΗΜ: ο πω:: ιικάιειν,ιπππιτ,

άισιιι::πι ι Μι:ιαιιι νοιιιε $Ρι:ιτιιπι δ. πο:: βσωιά:ϋπ

Βοιωτοι:: καψω. πω: :πιω πω: ιιωιι::ιωτ. ΜΜΕ”

@κι π. πρωι:Εοιινω ωφ..ιιιιι, π. .μια πω, :μι αν·

Μ:: , πω: Μπι: Απ.: , π. ρύπων:: πι. Ε: εοπειιι

οι:: πω:: πιτ:: :Ιισι:;Μι::ο πω: $ριιι:οιπ Γιπόι:πιπ,

πικαπ: ω: .ΐι:91:2Ή .ιιρἱτἰ:::ι : ν: ιι.εμ.ιι, @Η άσκευπ πιπ

ήταν , .9ριιιιπι 8. ανια:: πω: πω”. Ε: Μίκι : πι.. πι!

ιιιιι·:::.ι, πιο: ::πισάι:ιση ό· Μέι:: Φ.9ριτιτνι, :μι ΜΜΜ.

ι. Μπι ιπ πιο πιιι:ιοι:α:ιπο εοπ:::ρ:ιι ιπιιιο:- ε·

πωπω ἰπφοττα:: α: Με:: παμπ: Ρι·οριιἔ: , Μι δω"ω' ι

ιιιο:αριιο:ιοθ:. :απ:ιιπι Ποπ Ω0ΙΙΙΡΩΠΒιθ ι ν: Μωβ, ""° “ὰ

...απ , ιιιωμ, πω. παπι :1ιιο:ιιπ πιο :ιιιι:!:ιι::ι. ...ω λ

:πιο τοπ::ερ:ιι ιπιποιία&ιοποιπ ι:προι·:α:. ::α:ιιια. μη”

:ιιπι :κι Βειιπι ποπ ποτό: ιιιππι ιοτπιαι: πωπω

:ιιπι ι·οτιποι·ομι:: :ιτοιιιάε πο:1ιιι: ρ:ορι·ἱὲ Β:ο :τοπι.

Εκτοτε: Με π. ριορτιὸ θεο ::οιτιρετι:,οιιοπ :τοπι

Ρ:::ι: Γ::εππόίιπι “πιω €ο::παιο ιι€πιποα:πιπ. πω...

μοβ. ιιπριέι: :πι πιιΠιο ; ριινίι:α.8: :ποι·αιιι; πια

πι:: μ:: ιὲιιπροιιεᾶιοποιπ ιπποιιιι:: α. πιο:αιι ρα- Μ

π:: παπι πω:: να! π: ιπιρει·ιο δ: αιι&ο:ι:.πο πιι:-· "...β 'Ρ

“Με , ν: :πω ι.)οπιιπιιε πιι::ι: ιιιι·ι.ιππι , απ: Ροπ- .

Με: Ι.οΒα:ππι: νει σοπιιιιο , ν: εἰιπι Οοπιιιια:ιπε

πιι:ιι: Βι:Βε:ιι ω πωπω. Ναι:: οπο: :Μαιο ιπ

ειιι:ιι: ι`ιιιιιοᾶιοπεπι, 86ειοθ:&ι.ιπι Ρο:οι:α:ιι; μια

ί:::ιο: ιεπο:ιιπ:ιαπι , 8: .πωπω Ρω:ιαι:ια. Πα

Ρι·ινίιοΞι πιώ. Με: ιπ:ιπάιτ ναιιπιρ::Πιοπεπι νιι·- Ρ;) β.
:ιι:ι:,οιιιι :οι :Μια π! Ιοειι:π ι :πιτ:οπ:ο :ιοΜπα:ππι 7 Ο

:ιιιιΒιιιι: , ν:::ϋ.πι “ει:π: :ιιιιει:ιι: απ (οοριιπι ι Γι

_ @απο

Α ο ι· ιι ιι ν α πο ρ:ορ:ιωι:ΞΒιιι :ιιιιιπα:ιιπι

 

 



ο Βιβιιι. ΧΧ ?ΊΪ Ι_ι])ε _Μι]:ίοιιιι Βιιιίιιιιιιιιιι ΡεήιιιΜπιιιι. δ'ειΐιίο Ϊ.: 2,97

ει::ιιο:ο ρ:ιοδι:οιιι : κι μι:: οιίΕπ$οποιο ρι·οριια

οπ:ι:ο.:::, ν: απο Πο: οπιιιιιτιιι· πιο πιο:: , ίρΙοιιόιιι

4_ ο Με. Οοιιο:ιο. ν::ιιοιιο ιο:Πΐο ἰιπροιῇιο: Ιο:::Ιοπ·.

€οιιβιι%.ιι ιι.ερο:ο:ιοποιο οπο: ::οιι::οο:::. Νο:: οπο:: ρ:οριιΕ·

ιπ:::::ο:,πιο :μι ω:: πιι:τοπιο ιΠι::έοι: οι.: ποΒο:ἰίι

5.!ιοοοο,:ιο:ποι::αιο ιπι::έ·πιιε ρο:.ιοοιιοιιοι,ν:ο:οι

οι: ιο πιιΠιοπο ιπο::Ιι:ν:Ι οοοο ιιο:ο:ορ:ιει:π απ::

οπο: ω:: όιδοποι:ο:Μοο Ρ:ι:ι::Ριοι Νο:: π.ρι·ο

μια πιο:: :Π:ι:ιιι· ιιιιίΠο πιο :ΙΤ:ιιιιιἱ, :κι πάω «ω.

Π: :ο ιπ:::πο Ρ:ἱπι:ἱρἱο;ι:ο οοὸι! ει:: ::ιιΠιοιιοπι :πο

ρ:ιὲ :!ιά:ϊ το:μιιιι:οη :σοι-Πε Γ€Ρο:2Ει0 ιιιιιΒ ὰ πιο.

·` τοπιο. Ε: ρ:ορ:ο::ὰ, ν: :Μαιο :ιιιιω:. σου: Μαρκ

τω:Μο οι:: ιο. Δημ: Πιρο:ιο::·ε :ιό πιι:::ιπ:ο: α:ιοκιο:

πι. ιιιιιιιίΕο::ο , θα: ::ιιιιοπι οι. πιω: οι ιΙΙοπιιπ:ιπι

· ιπ:::ιο:ι:ε, :ιοο:οιπ ::ιπιίιπι οί: πιο:: ι :πιο πιιΠιο

ιιιιΡο::ο&ιοοεπι ἱπιρο::ιι: οι: Ρ:ιτΕ:2 ιοιΠἱ: : '

6. 3. :πιο · οί:: πιιΠοιο Μια:: Γο!ιοι.·ιο:ο :ιι ΑΠ:ιοο

τω:: :Δύο

"ο πιω, :οι Μ:: ΡοιΪοπο. :Η:::::ιι: ποιοι π: οποιο

Ιοι:οπι,:ιοοπι ει:: :Ποιο ει: οπο: Ροι·ΐοιιΩ πιο: «οι.

:μια οι:Βιι:οε ο:: :πι::ιοπΗ:4:οπι :δι ιιιιοΙίο:ι: , ο::
οπο:: ί.: πιο:: :ο ν:ιοΙοεο , οποιο :π Μο: 'Π

7_ 4.. Πιο: ίοοιιι::::ιι: ο ο·ιοΙ:ο Η:: π:: Δ: :ιἰοἰιιἰε

' ιιι::Ιοπιε ρ:ορ:ιθ: 2άωἱ::οπὸιι,ν: Βάι: ὶ Ραπ: Ποπ:

ιι: Μακάου:: : ::οι·οπι ΙΏΙἰιιιιιιιι: παπάκι:: , ό· πω:: οι!

:ΜΜΜ ιωι.ι6. τοι:: ντ:αι:::ιο ίοιρο:&&ιοποοιιπμ

Ρο:: π: Ιοοιιιιε ::ιο:::ιοπιε,:ιοι; ιο άιοιπέιρο:ίοοπε,

ι:ρο:ὲ πιο:: ιιτιο:ει:ιοπιε οι:Ροτ:85 ,:οοε:ο ποιι :τα

κα. ΡιιιινιΑ ΙΞιι:.ιΠῖ:π:οπ:,ὸἰοἰοἰε ιιο:ΐοιιιε :πι

Ρ:ορ:ἱὲ ::ι:ιιοιιι δ: :π::οριιο:::ὁ ιο:Πιοιιο::ι :οποιε

:ι::ο. Ηιπ:: Μπι:: :ιροο πω. Μ:: 108 [Μ. :. Ιεεἱ,

Μ!. ποπ :::ιιιιιο ιπ:::ιι:ιπι.ιι·ιοε Βοιοεπτο:ιε Απ::

:ποιοι , πιο πω:: ιιιιίΠοποιο οιο:ορ:ιο:ἱ:ιιπι ιιιιιιοΙ7

|α:Ι:,!ι:ο: πιιΠιπι ποιοι :οι :::ιοιιοπι οίΒ8ποτ. `

δε::νοοΑ όσοι: , οιππιπο πιο δ: ιπορ:ίο ,ποπ πιοιειιιιιο:ἰςὲ :Ποιοι: Ρο:Γοπιε :οιίΠο:ιειο σοι::

ραοι·ο.ΕΠ ο:ο:ιιοι:ι 8ιιιιΙ.ιιιιιι Μιιω!.ιιι ι.άι|Ι.ιιμι·.

166· η. :μι ν: :σπιτι ΓοΡΡοπιιπ:,ιιοΙ αρ::Πο :οἱ

ΐο:οπ:: ν: Βιιιιιικιιιι.άιΠ: ι Μι. :.οιι.ι.ιιιιρ.Μξβἰιι,ἱο:Ιοἱι,

οι: ιιωμωι::ιω :ιο ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι.ιι:ι!ιιιιἑ ιοριιιιιιι

ιι: ω:: ΜΙ:: ιιιι8ο,οιιὲιιι :ιι πιω. Α:8οιι:.ιάιο.:ι. π.

Θ· Μπι: ιι.:8.ιι. ω:: ποπ Μοτο ιιίοι·ιιιιιπ:, Μ! οιιιιιιι

ρ:οοοιι: Μ:: ::ι:ιο:ιο:νοι:οπο; (Μ:ΡΙο:οεμ::ίοπε,

Μπιτ:: πιο οι:: νι::ιι:οιιι 8: οοᾶο:ἰτοιεῖ :οι πο,

δή πιο μπεί: οι:: ιοἱΠἱο : [απο ἱπ ΜΜΜ: Γοιι:ΡΙο

:οι Ρι::ιοπ:ι:,οοιι:οοι ντι: πιο:: ιιἱ::ο:ο::ι,8ι :ιο:οο

ι·ι:ιι:οπι πιο :Ηθη οιιζο :οι οί: πιο πιἱίἩο , ΡιιΙ:ιτιο:

ιιιι.ιιοι.ιιο.»:.ιιιιι ι ιιιιιιΙ,πριψιιιιιοποοιι, οικω ω:

92766 φερω:: , :μαι βιο: πω: ιιιψειιιιιιι_ οι:: [ιφιιιοι·ίω

πι:: :Μπι πιο: ιι: ΜΪΙΙἴΣ£|ἱΒΩιἱ|Ϊ£πΒΏιΪ Με:: @Βέκιο

:περι ιι!ιιιιιιι:οπ:ι. πω: ::οοοπ: Ηττα. να:: :Μπι

πω.μια ιιιιιιιιιιιιι :οΠοιο:,Βοο νοι::ιιιοιο αφο

υ:: ιΙΪο8 πιο: Ειιι&ο: νἰι05 οι! ειιΡ:ιιτιοικιιιοι πιο

οποιο Ρ:::Γεπ:ιιι:ο πιο: ίπ απο: ιιίΐο:ιψτοι -

° Φιιιο:οιιιο:ιιο:ιι πω:: οποιοι” οπο:: ι2:.12ιιι:

:1ιοιιι,οιιι οποιοι: οικω: :ο:Πΐοποπι πο:: πιο πιο

:φυσικο ἀἱοἰιιἱε ρο:(οοιε ::οοιρο:ο:ο. Ε: :πο:ιιο,

:πιο ποιοι: δ: ποΙοί:.ιιο: Ρει::οοι,:1οπ 8::ίι:ο:ο οι:

ιοιίΠοπο Βιιιίοιι:ιιιιι ρο:ίοπ:ιιο:π ι!οοε:, ει; :ΜΒΜ

ριιο:ιοο Ποίο ι:ι:ο!!οιιο:ι:ιοοιπ :ποΙ:ἰοιιριοΓ:ιἔ :κι
:ο πιο 8: ρ:ορ:ιο ΐοπίο ιιοι:ορο:οιι:. ν

Ε) ι ο ο ι. ΜιίΠο πιο οἱ: :::ιοιιο, πιο :πιο :οπι

α,καμ Ροή: οτει:ο:ιε , πο:: πιο ιιορ:ορ:ιέ δ: πι::προο:ιοθ

?το ιιιι,ι.” ι:οιπροιι: οπο:: ρ::ιο:ιιε. ΑΠ:::ιο οι:: :::ι:Πιιιιο

οι:ι›ἰισ. οΗ,Ι:ιι5:.,ι:Μωι.ω ι.ιιι/Ι. ι$.ι2".Ι.ιΙΙΙ.Ι.8ά ο. οποιο

:πιο , πι: :ο ριοριιὲ Μ:: ιιιιιιιιιιιιιιι :παοκ ο έ: ιιιἱβιο

ριιιιιιιἐ :Ιἱᾶιι _ :ιι οποιοι:: οι: ιιιιιισιιιιιιι :Μίκι Ρ87/ο7Μ_

(Μο[ιιιι: :Μαιο ποιοι: ·υιιιιιοι:ι. Ροποειιιι. :πιΠιο ω:

ε:: :ιιιιοπ:: Γροι:ιπ:ιι,ιιο€ι :οποοιπ: :::ο:ιιιιι, :ποιο

οι: οιοικ: Ξ:ιιοο:Ϊ:ᾶιοποε ίοι5:5 €Ι:ΗΜοτει:25.

Βιι:ο π. Νο:: οΒΜ:ίοο: οι: ιπιρο:ίοάιοοιοοπ

ι, Μ".

α. Μια.

απο.

! Ο.

Ποιιιιιιιο

μπω:

6°όΩΡΙΜ.

|Έ.

π. ο

Οιιικ(. ε.

τ

Ιοεο,οιιο:ο οπ:ι:ὸ Το πιω” ποσοι:: πό ώ:: :ιιιιιο:

 
Μ:: οοἱΒιι: ιπιίΠο :οι:ιρο:ι: ::οιιιιι:εμ:Πιο: ι·οΗΠό

ιιιιἱὸοιιιι:ἱιιὲ ιο:πρ:ιι νο:ὲ δ: οιοιιιιΐ:00:10ΦωτὰΪ·λ¦ἱ#ἶ°ωιἔ

οπο: ρ::(οποι ?οικω :οι:&ι: οπιπ::ιο: ιπιρο:ίο- Ο· ιιιι.ιιιιδ

βιοιιιοο:,οιιιο φοβο: ::ροιι:οι· ἱπ ::οιι:ο:ιε,ι:οποι:οι:ποιο ροκ:: ι:ιοιο:!ι:1ιιίοοι οοπ:::ρ:ο: πιιιΕοπ::,^ν ί ε

Οοο 8: ©τωτοΪ2 οιιιιΙοΒἰἐὲ εοπιπιοπἰει οιΒο @οι

ν: Η:: νει·ἑ δ: Ρ:οοιιοοόΡεπτ ἀἰοἰιιἱε οο:ἴοι1ἰ8, πιο::

πιο:: Με 8: μισο-ει: :!ιοιιιι ρι:::οδιιοι::οι:::ι οοιπιιο

τι: Πιο,οιιιιποο ιιιτρο:::ο :ο οπιιιἱ ιπιρο::::%οπο,

:μπι :6Ρ:::: ι::οο:οτι:, :Μια τσουπ:: ιιοἱἀιὶὶ:

:οποιο ςοιιοορ:ο: οπο, 13:08: :τιποτε οιιοΙοει:ο.

σόιπιιιιι:. Όοιιιιιὶ π. ὁ :οπ:::ι!ι:ιο:: Ρε:ίοδ:ιο οποιο

ἰιπρ:οριἰὁ δ: ιπο:::ρπο:ι:ο οσπιρε:ι: Πω , :ιο:ιπ:ιο ν:ιωι:ο.

πο ρο:α::ι οι: :::ιροι·ίο:%οπο, απο οοΐι οόροι:: οπο·

ιο::ε,ποΙΙο: :€πιο:ιο: οιιιοοι:ιι:ιοοι ι:ό:οιι:οι :ρθω

ΕὰετπρΙιῖ ρ:Ειπι: $οιοπ::Ξι οι·ρο::::5 οι: ιι:οι:Ι::π:ιι!ι

:ιι:ο_οιίοιι:ίο) 8: ποιου:: ::::ιροιίοάιοιιιΒοι , :ο πω·

Βο:_εόοο:ι: ιπιοΙιεθω: ::ι::ι:ο, Μουτ: :ειιιιιπ:τ σοι:

ςοοιιι: απο ο: οιιιο::ι:ο: οΒἱο&οιο αρι·ι::ιο:::ιε,

ιιι:εΠιι&οι ::οα:ο δ: :ποιοιιτο ιιποΙοει::θ ι:οοιιοοπί::

:ο ουσ οοιιςορ:ο ίιι!ο:ι:ι:: ιιοι:ι:!ι:οι δ: :πιο :απια

Η: ίοι::ι:ἰοι.Ει:::ιιρΙοπι ΐο:οποί:Μο:οε ΙοοιιΙο, πιο Ν:: οι ω;

άι:ρο:ιι:οι οι: ἱπιοοι·Ϊ:ᾶἰοιιο :::ιπΠιιτιοοιε ιιιοἱιἱΙἱ$""°

ο: Με:: :ιο οποιο, ιιοΙΙοι :οοιιιποιο6:ορ:ιι:,ιπ :ιοο

ιιοι:1:1ι::ιε θ: ρ:ορι·ἰ:ι :απο :ποιοι ίοΙο::ἰ ροΙΕ: κι::

Ρ:οοιι:::;::ο:π πιο Όσοι:: ::Ξ:ίοι:ιι:ι πο:: :Μι ιιπριο- :

:πιο :2:πο:προο:ιο: Δ: οι: οΗἱ:οι:ι:οι·. Αο:οοοι!.

οίξοποο..Κο!:άιι ιοιρο:::&ιοπ:Βο: οίϊοπ:ιιι!ιε οι.

Μπάιοπ::,ΙοοιιΙΒ :ΗΜιιιιι, πω:: ΙοΡι:ιι:ἱο:ιἰ:,:ο:η

τοπίο: ιιιο:ι:ιοπιοοε , οπο: ιιι:ιιιοι: ιιιιίΠο ι::οιι::ι,

ποιο: πιο: ιιιιο:ο ιιο:οίι: οό:ι:ριο: ρο:ίοπαΙιε οπο· υψωεω:

οποιο: ιιιιΠι ι ιοι::οπ:ο,:οιο ΜΒΜ: οὁιποπἰ::.:ἱοπο ιιιιιιιΜιισ-:

ιιοιεί:4:ιέ οι: :ποιο ιοι::οπιιι, δ: :Μιλώ ποι:ο:Μοοο “Ρ Ρ."ίω

οπο:: :ιο::ίι:ει::: οι οπο: :πιί::,:ι:1 αΙιοοοο ιιιοιιοε”" ·

ιιο:Ιιο:ι:ιιτο ιπἰ::::ιιἱ: οΒοοιισΙο.Α: ἱ:ι πο:: ::οποεριο

Γι.Ιοιι:ο: οι::Γ:&ιΒιιι·ια οοιόόι:::: 8: ίο:οιιι!ι: :απο

πιιοιοπι:,:ιοω,ν: ιιψλιοί: :1οιιιι!οιπ πο:: ρ:οοοί:ἰο :

οπο: ιι πιιι:οιι:ο,οο οΙἱοιιοιὶ :οποιο ι:οιιΕΙιο δ: Μ1ή °

:πο:ἱ::ι:ο πιο:οπιιι ιτιο::ιΒοοι:Ιοοι;Μπιο: οι: ιιιιιπίίο·

Μ: οπο: οπο: Ριι:οι· ΡιΙιο:ο :ιο ορο: Ι:ιοιι:πει:ιοοϋ πο:: Μ”

ρτπίἰπἰτο τοπιρο:ο οπο::οπο ιΈ,:Ιοπι :Ποιο :οι οπο:

πο Βοποἱ:,:οιιι ΡοιοΙΙ:ιιο,:οο!ιο,82 νιι·ιο:ο οι! οφ

η:

οι&οπι ορο: Μ: :οιπροι·ο ρο::ιεοπάοο: Μ:ΐο:οπϊ

Ροκ: 8: ΡΕΙιο:$οί:ιιο:π 8.οιΙ ι:ο:ι!ο. Αροί:.:Ηο ΡΩΠ·8)ΜΜι: τι °

ποσοι:: ιοΒοιοοιιιιιο4, :Μπι οπο:: :ο οποιο ήπιο

πιο: οπο: Ρο:οίΙο:ο,:οοΠΙἱο,8: :Μοτο οι! οι:: ορο:

Ρ:::Ποι:ο :οπιιιο:ο ροήις:οποοι:ι.Ι:ι γ::λειοο π. ιο

Βιιτιο:ιο ρ:ορι·ιιιὲιιοὲ οΙιιι:ο: ιιο:οι:ι ιιιιιΒιοπιι;8: ι:2

Βιιιιιιι.πι:Ιιίιε δ: Ρε:ίοᾶίἰι:,οοὲπι :ο ::οιι:ο:ιιιιιΠι.

“πιο ι,οΠ”:::,ιιι:οι!::Β.:οίΗπιο:ιιο Ρ:::ιι,οει: πο:: ή

ι:::ιο:ι ίοπ:.::οπι πι:: Ρ:0β-δΙ πιιοπω ιιο!ι.[οι::ο οσοι". Έκο

οποιο έίΙ::ι·ο:ε,πιιιΞιοποπι,ρ:οο:ιΙΙ::6ρο:ι: :τοπο

::ι.οοο πιο ιιιιρ:ορ:ιο8: ιο:::ιρΙιο:ι:6 ::οιιιρ::::ο

οιοιιιιι ρο:ίοιιιι.ποΙ!ο: οι ο::οι·,ιιο: :ωιω:::::Πα

ποτέ, ο πο:: πω:: ιι!!ο:1:οΙο::.:ίοοο :ιΒΓο!ο:ὲ πομ

::::,:π:Βιοιιοιπ ποπ πιο ιιιιρ:οριιο 8: οι:::ρποιι:ο:

οο:προ:ο:ο οιιιιοι: ρο:Γοιιι:. :πιο πιο:: ρ:οροΠ:ιο

οι:: ρΙἱ:ἱιο: ιιίΤο:::)ιπ::ΙΙιεοποο νοοι:::::ιιι :ο ώ:::ι.

2.ιιΠοπ Ι:: ι`ροοἰοἰἰ οι: ι.:ιιιιοπέ ὸοΜὶοι`:›. :Μαιο φ

Ρ:::ο:`οιρ:είἰὲ :5:οπι :Ποιπ:: ροι·Γοπἰι περ,ιι:ι: οιιΕ έ:ΐιιιιιΜιΜ

Βοποπι Κοπή ο ο:: ι:οροι·ί:&ιοποε:Νιιι ιιιὶιιι,ΓοΒοἱτ ω· αἱ:

Νοποποι,ικτιο :πιο Μαι:: νιιιιιιΐ ό· Μπι:: :Π, οι:: σοι::

μια: :Η πιο: 4Φι,ιιιιΠισ μοι: :πιο [ιι::::,οιιιιίιι:,β·ά πι'

ισιι(ιιιιιιιιι: @πιο π: οιιιιιοψι: Μισο::η:: Μιιιιπει:Ι,

οι:: Ιι:&ιι,ιιιιιιιιιιιιβιιι, ιιΐιρ[ι β: πιω:: υιιιιιιιιιιιιιιη1:

ιιὶιαιἰο.ΒιιπἰΙἰιο:Ωὐι)ῇιβοιιΒιοποιο οιιιωπ Ρο:ἴοιιἰ: απο::
ιιοΒιι: , :πιο :0ΕΔΙειιι Γοριιι·ιι:ιοοεπι πιιίΠ ἐ πιι::επτο Μ

ι::ιοο:ιο.:.ϊ:.ι ι:οπ:Ιιιοι: ΝΥΠοποι:Βιβιο[ιιι :ΖΗΝ ΡΕ

Ιῇ Οι: οι: :Μισο ύιιιιιιΙ:ΜιΜι ό· ιηθιυιιιιιιιιι:,οιιι οπο.

ω:: Μπι: "Μι, ό· οφ:: ιιιιιιιιι. πιο ιιιιιιιιιιιιιιι οι·

πιο: οι! ιιιβιἱί οι: ιιιιειιι:ιι, οι:: ιι: Μ:: :οι Μι? Μ:: Βο
ν . πι:: απ):

Σ .



398 οπο». Χ Χ »οι ι_ π. οιοοιοποιοοπο οοοοιπιο: οπο ι.

οποιοι,ρο οι οιιιιιιοιυιο @πιο οοιιιιοιΕΙιπιιοπι οποπ ιο- Τοιπροι $οι·ιριπ τι οι ιιι οιοοτιο τω» ιιπωιΖωάξ

οιιοι οο/οιπποπ.€πτ) ιοίι.ιιπο ι·ιοιπ. Βοοιιοιιι,ιποπιι,

ιυιιῇι οιΧριιιτοιο [οικω. Ειιριιι:ιιι ιποοιιπι;°θοιιιιιι, οι·

καποιου: οοποοπιποι βιπ'οιιιο ποιου». Ετ οποιο πω:

ιπ£ῇι Ροιοτ,οιιι ιιοιι »ποιοι ,που `ιιιιιιιοπιιιι Μο. ?πιο οι.

Με , οπο ιιοιι ο οέβιοοτο βιο: , οι οι οπο ιιοιι οιριιιιιοι.

Ιοιιιιι οο οποιοι τωιι·ιαι Ριιιτοι ιπ οιπιπιι πιο.

ίιοποτπ ιιοΒιιιππι ,ιιι οπο ο! τοποτιιιιι ιιι ι:τοιιτιιι·ιη

ιι:.ροι πιο ο. ιπιιιοιιιο Ιοοιιιιπ ιοροιπιιοποιπ. -

.π ιο Λο οι ιιοΒο,ιπιιιιοιιοτπ οιιοοποτιιο τιιιιοπο, πω

-ωρι#ποἱ· ιι€τιιιιοπιο ιιι4ιπιπο οι ιιιιιποιιἔι οπο: ιπιροτιι&ιο

ποιπ,ιοο ιοιπιπ οκ ΓΡοοιίιοδι,ιιο πιιτπιιπιἰ τπιιΠ0ποπι

οοπττοθ:ιι: οο οπο οποιοι οι·οΒιιπι οιιοιπριο οι του

_“Ι_ "π3ι,._ ιιοποι ιιοοπιθτα.νποο πο ι. οοπιιι.ποΒ. ιιιιιπιιοπο

ιιιιπ Ριορι·ιο πιιιιι,οιιι ιοι::ιιιιοτ ιορ:ιι·ιιιπτο ιπιιιοπ

ιο.Νο.ττι Ιιιοι πω: ι·οιυιπ οι ιπ ιπιιιιοπο ιιοοιιι)οτο

ριοι· ιπ:ιροι·ιο&ιοποπι 8ο ιιιιιιιοιιοποιπ οποιο ιπιβ

Η δι ιπιιτοπιιε , ποπ οι ιιιποπ ιο οΠοιιιιοΐο ιπιΠιοπι

νι Πιτ , οπο” οπιοοιιοε Επιεπε ίπιπο.ιιιι· ιιι ιιοιι οι·

Βτοιιιι μι οτιοιποιπ πιο ο ιπιιιοπιο,οιιιπ εοπ·ιτππι

πιοοιιοπο Ροιοίιπιιε πο πουιιιτι ιπιιππι ροτο·οοποπο

Ώοιοιιιιπ ποπ οιοιιιιι· οποιο ιπιπι πο οοπιιΔ , πιο!

88:08 νιτπιι5 ο ρι·ιπι:ιριο νιτ8η ι1ιιιο 2ο ιπιιΕπιπιπ

ιοοπιι·ιιιιι· ιιιιΒιιιιοο :ιο ιοτιτιιιιιιπι οροτιποπιπο2

"ο ι:ιπιιιοιιιωη, Ειιοπιπι τπιιιοιο , ιποοιιιπιο ποσο

οιιοιιιο «παπι ο ορι·:ται·ι. στο ιΒιιιιι οιιιιιο οιδοιοιιι

οιιιιιι ρεοοιιι::ιπιπτ ιπιιιι. ριοριιππι ρτιποιριπ, ποπ

οιιιιπιπι· ο πιο οτιπι:ιριο ριοριιο πιιιιι : ιιοιι Φο.

τπτ Ρτοπτιο ππιιι ιιιπτοπ ο ιοιο; 8ο οι” ο» πιποιο:

ιιποι·ιιιπ ιι!πο ΓιιΒιοᾶοι οι πιο οιιιιιπΒιιιιι·ιι Πιο

Ρτιποιοιο. πωπω πικαπ οιπιπο, οι ιοτ ιο πιο

ο3ιιιοι·ο ποοιιοοπι ιοπιιτοιιο ο. Πιο ριιπι:ιοιο, οιιιριειο

τπιποπ Ροιιππι τιιιιοπο οιιιοιπι οιιοάίέ5 ο Μ] οπο

0ΡΕΜ,ηςιιιηι ο πιο Ριιιιι:ιριο οοιιιπππιπι·: ιιι οιοιπο

:ο ιιιιοπι οιιο&πιπ πιοπιιο οιοιιπιιιι· πιιιιιι _

Λο ο. οοπιιι·. Βιιοπιριιιτπ οι ιιπποΙΜιιροιιοιι

Με ο Πιπιιο οι , οποιεππε ποπ :ιο οποιοι οποιοι Π"

ιπιιιππιιιι·, ιοο :ιο @πιο δ: ιπιπιππ , οποιο πιο

οριιε Ι.ποοιποιιοπιε ο πο ιμοοΑππποιοποπιιι ιοΒο.ιιιε

πιο οποιοι; ιιι ποπ πο ιιιιοπιε οροι·ιι ιπιιιιιπιπι

Ροι·(οπα Βιιιιι·ιω, @ο πο ιπο.επι οι ιιοι·οϊοιι ι ΠΠ”

ιπιι ο οποιο ρτοριοι ιιτοιιοιιοι·ιοιπ ποιοι: ιποιιι

ο - ι:οι,ιιιιιιιοιιπι ιιποοιιιιο ιποοιπι:οιιοιπ ιπιιιι.πωφιο

ιιιιοπο ιρΓοτι.ιιπ ιπιροι·Γοι&ιοπο ι οοιι8ι·ιι€ιιπε πικαπ

οίι,νι ιι.ιπι;ιτπΡοιιοξιιοποτπ “οποιοι ιιποοιι ιπιοτιο

το:,οποτπιπ απο ι6ιπιιπ ίσοι ποιο _ιπιοτιοιο.. Ροκ

Γοπιο οιιιοιπ οιιιιποι Νήπιο πιο πωπω ιιπροτιο.

οι:ιοπο ιπιιιι ΡοιΤιιιιι :ιο οποιίιιιιιο οποιο. Τοποοιπ

ροτιοπιο οιιιιπιο ιπιιιίιιιιι νοι πο ιποπιιοΠποοιιι πο;

Βιιιπ @πιο πιιοποιοπιιοιιι (Με ιρΓιιιι.ιιπ ρι·ορτιοε

ιπιοε οι οιιΒιιιοι,νοι πο ί.ιπέιιιιοπιιοιιι κήποι. Νοι.ι

τοπιο οιιιοπι πωπω μπει ποιοι, ειΒιι1ιιο πιιίΠοπο

οοιιιι1°ι:Βιιιπ Με πιο οιπιπο ροτιοπο ιιπιιποι ιιιπ&ι

πιο” πιο πιο ποιο πιο ροΠιπι ιοτιπιπι πιιπωιιι

πιοπιιοΠοιιοπιι.Αποοιι ποιοι:: Γοιπιπ ιπιιιππιιιι :ιο

ιιιιιιιιοο @ΡΜ οοτιιι:ιοποπιπ, οιιοο π3ιιι: Βοπο ιιοι

Μ. οι ροιιΓι ο οιιοοοποπο_ιπιοτιοιιι Α 3. ιπ:ιιοτ οι

@ο πωπω νοιιι οο τοιίιοι:τοιιιο,ποπ οο ιποι·οοιο,ιιιιι ιιιιιοι οι:

Μ- οπο. Ποιοι νοΙ ιιρροτοιο ποιοίι, ποπ ροτ ποσοι:: οιιιιιοπ

ιιιιιπ,πιιι ιπιιιιιιιοποιπ Πιι,ιοο ιιι, ιπ οπο ποπο πιω

οο οιιιΓιοτο , 8ο πρροι·οιο οιοιιιιι. Νιιιπ οποιοι· ιτοο

πιοοοε ι:οιπιππποε οιιιιι:οποι μοι ροιοπιιοιπ , βεβι

ιπιπιβο οπο”, οποιοι πι; ιποοι ίροοιιιΙοο , ιιιιιοιιε

Βου: απο: ίπ οιοοιιιιιο, νο! νι 62Πιιιιιιοπ ιιι οι

επι) , νι] νιιιφποιιτπιπ ιιι ΙΙ:1ΗΠιι επι1τπρώ ο "ο π

οΒιοοιιιπι ιιι ιοΖποίοι:πιο δ: ιιππιπιο. Λο ο. οωπι

ι:οοο,οιοοι·πι ιποοο ιιοπιιιιοποπ επι: ιο Ποιο ιιι ρισ

ριιο ποιοι: τοιιοπο οιππιο , οπο οι: Ποο Βοτιριιιτο

ποιοι: , ιποοο νο! οιιδιοτιιιιε Ριιιιιιιπ οι! επιπιιιι.

ποπ ι·ι·πιιοποι ο νο! τοιιοΤιιοι.ιιοπ οοιιοιίοιιιι. ιο

έ1ιιο οι πο ιοέιιιιι,ιι Ριιιιιιιιιο οι οοιιοΙ.ιιιιοιιο,οποο

οι...

ι

ι
ι

ι
ι
ι

ι

οι πιιιιοποπι πο ιποιορποιιοπιπ οοιοι·οποποο, πιο

οι Ριιιι·πιπ :πιο δοποιο.Ποοιι6ιοι·ιω,οπι Τιιοοιοει

οι πιο ποιοι, Απ ιιιιιοιπ οριο ιπ ι·ιιιιοπο οπο. “ο

Ιιιιιι ιο ριορτιο, νο! ιποιοοποτιοο ιοποι ιπιοΙΙιεΕοιιι

οοπιιοΒιι ιοβιι.

:ο ιι στι ο ιι.

Μεοι: Μ].ιιιιμιβοο Πἱιιἱοοι

ΟΟ τι ο ν ιι ι· ν ο πιοοιιι ιποοποποι οιιιἱπο "ο

οι ροτ ροτίιάιοποι οι·οοιιιιι ιοίοάιο οποιο

ιιπποτιοᾶιοπιοιιι. Ροι·ι·ο ιιι οιιοιιιε ιπιΠιπο οποιο

οοριποιο πο ιπιροιΕο&ιοπιοπε , ποιο νι: οποιο ιπ

ι:!ποιτ, πιο ιοπιιιποπι , πιω πο ιπιοοιπιιοεπι πο

ιπι·ιιι:τι ιπιιιιοπιι νι Πο ιιιιιοοιιοιιπο οοπι:ιιτι·ιιπι;

οιπ ιπιιιιι,οπιπιιιιιιπι, δ: ιοι·ιπιπιιι πο οποιο :πιο

ιιιιιι·.Η οι: οπιτπ πιο πει:οιιιιιιιι Μπι; οι ίιιοιιιππι πιο

οποπιιπιπ ιπιοιπππ νι οωπι οπιπι ιιιιΠιοοποπιιο

πιο οροι·ιιιιο οιιοτιιιπ (πιο ποιπο Γοιρίπιπ ριοριιο

ιπιιιοι) ιπιιποοπιιιι οι οιιοοποπιι3: ιιιιιοπιι ιιιιιοιπ

ορει·:ιιιο ιιοΒιιιιοιποτπ απο πο ιοπ·πιπιιτο προπω

Ιοιπ. 8πιιιι:ιοπιοτ ιΒιιπι πιο ιτιΒιιε ιοιιπιπιε ιπιιιτοπ·

ιο,ιπιίι`ο,8ι τοιιπιπο ιο οποιο ιπιιιιιιιι·,οοπο!ποιιπτ

ιπιοιιιιι πιιιιιοπιι ι·ιιιιοοιιοιι πιο π. ιιιπιιιιπ Ροιιτιο,

ροπιιιιι·ιοι:ι πιιιΠοπισ οιΤοιιιιιι: ιιπο!ιοοι ιιπιοπι οπο

πιο: Πιιοιιιιο,ιοιιιιπι ι.ιιιιοοιιοιιππο οόι:οιππε ιιιιιπ.

Βιοιπ ποι: ιπιιιοπε ιπιοΠιει ποιοι; ιιπο τοιιιο&ιι οι!

ιπιΠιιπο, 8ι ιοι·ιπιπιιπι Δο οποιο ποιοι; ποο ι·πιιΤιιο

πιο ιοιιιο&ιι οι! ιπιιιοπιοιπ οι ιοι·ιτιιπιιιπ _ :ιο οποιο

ιπιιιιιιιτ. Οποπιιιιπ πιο οποιοκοιι ιπιΠιο ριινιιι:ο.,

οι ιποιιιιιε,οιιο!ιοιιοτ οιιιιιπ «Πο ροιοιι πα οποιο»

οο ιπιιιοπιιι πο π·ιιίιππι, οι πιο πο ιπιιιειοιπ,Ρωι.

_ιιοο, ιι οποιο (ιι οποιο ιποιο.ιιε, ιι ιπιιΒο ω: πιο.

πιο. Πιο. οι πιο· τοειιοπι οοπιτπιιπιοπιοποτπ Ντιπ- ιιι/Μ

ιιι , πο ιοι·πιιιιιιπι πο οποιπ ιπιιιιι : ρπιπιε ομοιοπ

οπιπ , νι ιιιΒιιιιιιιιε πει ιοΔιοιπ ιιπρι·οιΠοποπι Ντιπ

ιιοιπιιιιι ιιιΒιιι·π πο Γοοιιιιτπ ροιιιπ8οποιιιπ : 8ο! _

οι κοπο Ριοοιιθιιοποπι τπιιιιι ιιιιποπ :ο ποιοιπ ΜΙΜΜ

ιιιπιπιοοποπτιι: Επι: οι πετ ιποι·οιοτπ ιιιπιίιιπ ι:οιπ

ιπππιοοιιοποπι νιιιπιιε , απ: οιιιεοπιιε. ιιιοπιι)ιπ

οοπιιιιο:οιιτ πιιιποοπιιε, ο οιιιιιπ ι ωραιο οι οποιο.

Μἱᾶο απο.

Μ πιο οι.

εἰς,

ιιι

οἱ.

Πτιπ[οιΙο

μψειιοπω

σΜικΜ.π

ιιιοιο τπιιιιιι. απο οπο Βι ιοι·ιιιι πιιππ, νιιιιιΓοπο

ποιιοθιιοποιπ Ριιιιιοιροπο , ὰ οπνίιοιο πιιΠιοπιε Ροκ

ποιοι:: ι:οιπιπιιπιοιιιιοποιτι νιτιιιιιι οιιοοπτιιια; Βι

πιοτοιιε Επι· ιποι·ιιιοπι οοιπιπππιοπιιοποιπ ποιοιιοιιΒ

οποοιιοποι ιοιπι_ιιιῦ , ποιοι ι:οπίιιιιιιπ δ: ιπ:ιροι·ιιιιπ

ιπιιιοπιιι,(ιιιιιιι: οπι,6 οποιο: ιπιιοε ιιι ιοτιιιιιοι

πο 8: Βοποιοιιιιιιο ιπίιεπιι, ιτο ιιπιτπο ρτοιοπι πιο.

μποτ, νι οοιππιππιοοιιι οι ροι· πιιιιιιοιοιπ Βοποιο·

ιιοποιο οι Γοιιιιποιπο 8ι 8οποιοιιιιιιο,ιΠιιπι οοιιοδ

οοπιι!ιο 8ο_ιπ1Ροι·ιο Πιο :ιο ΒοΠιιπι πιιιιοτοι_νι ιιι οο

Γιιιιπ,8ι ?πιο νιτιιιιοιπ τποιιιιοιιΔιοι. πιο βιο

ππτπ οιι ιπιιιιο ροιΓοπα ι)ιπιπο ο οπο νιι·ιπιιιπο '

ιπιΠιοπιι ροι·ιο&ιοποπι,8ο πι; ειο,δο τποιιιιιι οπο· επιπωιο

ποπιιΠιιπο ροι·ιιι:ιμιιι μοι οοιιοποπι οποιοι, οποιοι.

ρπνιιιιιπι ι·οοοριιοπιιιι νιιιιιιιε ο ροιιοπιι ιπιιιοπιο,

πο ιοτιπιππιπ , πο οποιο πιιιιιιιιι _ Ριι)ι[ιςξ οικω!

οι.ιιπ: οπιιιοιμιιι ροτι-οᾶιοποπι @πιο , μι· πιοι·ιιο

πιο οοιοιιπιποιιοποιο νοιιιπιοιιε οιι @πιο ποιά

πο ιπιιιοπιο πο οιιποοιπ ιοι·ππιππιπ, ωππιιο δ: νο

Ιππιπιο πιιιιοπιιι οιιοοποποιιιπ . Ειοπιιπ ροιιοπο

πιο ροι οι·ιειιιοτπ Ποιοι οπο: πιιιιιι·ο ιπιιιοπιιε, πο·

οιιιιι νιιιιιιοπι οι ροιοπτιπιπ οροι·ιιποι ιοτιπιππιπ,οο

οποιο ιπιιιιιιιιι ποο ποπ ιιιοιοπιιιιιιι, οι νοιιιπιοιοιπ

οκοιιιιοποι ιοι·ιπιπιιιπ, πιο νοιππιιιιοιπ ιπιιιοπιιιι

οι: ριοιποο ροτιοᾶἰιῖιτπο ριιιιιι:ιοιιι οποιοι:: "ιιοι

οπο ιπιίΠοπιι @πιο οι ιποιιιιιι.Βιι πιο οιΠιοπιιιιιι

ιΠωτ8π ο ιιι οι” ΡωςιΡΠο €10ιοοιιοιιικι τοπιο πιο

@πιο

 



Ο

Μ:: ε: Χ π:τα οι:α:::::ο:οαι:::: Μα:α::::; στα:: Η: ο ο:

=:- ΙΒἶἶΠουἱ5 Διο:::α: εο::ΩΠα:: Η:: α: ε: α:::.:ια:α:,

2.;»,ΐ:2 ω:: εο::ΠΠει·ε τ:: στα ορετα:ιοι:ε ιει::ρο:αΙι__, σε:

0Ρ"Α¦| χω; φαι:: ρ:οε:Πἱο σει·ί::::.: :τυπο ιι: α!ιουσεΐΐε&υ

Μ· ' εκατο ι::.::::ίείτατ::: , ει`:ι:: :εἴρεᾶυ :ιό ::::ι:ειριυι::
ν Ρ:οουάιιιιιι:: σο:: ρε:α:::::::Παε, (ετ: σ:::::ατιο::ία,

. 1ουα ρειτοιια :Μπα ιι:αι:ιτεί:α:υ:· :ι:-ε:εα:τ:::5. Ηα::ε

ν: Μιεψτι (ΜΕ:::ιιι::: .9.Τ|ιο.ιι: ι.ά:/Ι.::.ο. 3 α.ι.Βρ

ιι:ια.ε:ιά.αψ.]ο. :.ηιι.4. :πιο πι. ς.:·ιιιι ῇ,,1.Ι::: α:

απ: ,2:1αηί2.ο:ι.:8.σαύ:Με.ι. Ρυ::::α:::. ρε:ίο::α:::

Β5υΙι:αι:: :::ἱτ:ἱ ::οι·:ι:αΙ::ει· εἴ: ,η ρεευ!ια:: ι:ιο:Ιο :τι

ειεατι::ἰε :·ι::ίτε:ε,οιιο απτά ι:οι:εαιί:ε:5ατ:Ατ Με

ίο::::αΙι:ε: ιι::ρο:τα: Μαι:: ορετα:ΐο::'ετ:: , :μια ρετ

ΐο::α :::ιΠα ι::αι::τείΙ.::υ: :τι ετε:ιτυ:ιε , ευι:: :εΐοεδτυ

Ρ",:_Μωπ α:: :::ιι:ειριυ::: ςΐΐεᾶἱτιυτ:: ταΙΒοοε:ατίοι::ε: ει: Ατι

Βυ::. μα: Τ:Ξ::::. αμε. Επι: : α: ανευ, :Μπα άΕ:ξιιιη

( ιιε:::ρε αφτι:: :τι ιμω::αικ πρρααιι::τετα έ:: σκατα::

£σφαταἰἱ ) με τω:: ε: πατατα #ιΜτιωΙΕ τω:: Μο:ΜΙίιΜ:

@αιμα ι:στιτΙ::οιβ) Μ:: Ε:: ροπ:ρτισ ω: ικτυΙΙιεε:ε στου:: :ο

σαι:: 8. οι: Μέσι:: ό· ὶρβ ώ::ιτα:. Ρώτα ενώ::

:παταω ::οαΜ.ε @πιο ε:: τωρα:: , ύ: για: ·υψΜιαν

ι. :πάω

πω:: ρτοουάιο::::::: Πω:: α:: ::τ:ο:ε, ε: Ιτιπ::ιιτε έ:

Με. Εεε:: Μ:: Ρ:Πυ:, ουαι::δρίτι:ιια: :ιι:::Μιευ::α

ω:: ω:: ρτἱπεῖρἱο ρτοουάιυο , μ:: τοϋ:: :σεεβ :_ Μ».

Μοτο:: ετε:ι:αιιι. Ξ: τι τ : ιι ν::α:::ουε α Βιιι:- :ο τ

σε: :ι::ΐποσιε συισάιτα:ε::: :ε::ιιιτι:, δ:: εε:ε:::ξτ :::ο- :Β ω ω” -

εεΠ:οι:ε::: ::ε:ίοι:α: Μη:: α ιι:::τε::; τ:: :ε:::ροι·αΙει:: ε”

ορετα::ο::ιε::: , σο:: ρε:Γοσαυ:ιβα ΡεευΠα:: :::σου _

τηαι::Γευατυ::ι: ::εατιι:ια. Ἀουυε:α:ἔ:: Με Μι:: Π

τ:ϊΓα::α::: ιιιιιια::ιι: : Μ:: υ:α:::, :σα ιουε:::α:ετο
στα:: πο:: :::Ω(ο:::οατευξε, 8: ιι:Ρο::Ιιοι:εια οπο.

οι: ι:::ροι·τατί ;τεροιαΙε::: εσι::ι·α οι:: Γε, πω:

Μή εοι:τι:αι, :::οεεΠιοι:ει:: σ:ε:έ:ξ,ρε: Βία:: :εθ;οα

τει::ροτα Ξεοι:::στατιυε δ: :::ο τουσ. Π: Β:Φυιια

ν:ι·α:ι:οι:ε ρε:1ε,δ: αουε ο:ιυ:ὸ Π: ι1ιιίΠο::::ου:ιΉ

:Παω επιασε. ν ο ο ,

:απο ι. σαιωεω 13::ιωι: ω::2:οω: πο:: τα:: ό.

Π8[ίξτήΕι: ίσια σ::εταΐουε τε:ι:ΙΙοο:α3|ι, ευη: Μρεο:Ρ Μ:: ο: Με ζ

ται::υ ι·α:ιοι:ιε ε: οσα ιι:: α: α :Μαΐ πιο” - 0Ρεϊ·Ι:ΦΡάο

ΓεαΉυυ::: κά:: οέ:)ετα:ιο:::5, @πιώζω:: Ρωτώ π” ησε°? `

Ποι:ε ::ε:ίοι:ιε ιι::ίΪΟ α μετΙοι:ΐι :::ιττει:τε. Ρυ::όει::::

ύ]Μά::ετατ 8::Ι:5:ι:: [ω:2Μ , εοι:ε!ιιόιτυι· : Και οροπ- ¦ πιο: στομα: ω:: ιπ:ροι·τα: κατα οιίτι::&ιοι:ει::

:ία οέβύιΙιιει παρ:επιτ ,Ε το· :απο :Μπι υπο:Μϋισ :παώ Σ ιού:: α :ιιιτ:ει::ε, απ:: εοι::ι::υ::ίεα:Ξοι:ε νητι:τι: 88

::α:ναΓαασ ω:: «τ. να: τω: ααα Ματια:: α:: Ι

:::ει·::α·ρε:Γοι:2 ΜΠΕ:: ρωαιΕσω , ι:: Μα :ευφο

ι·αΙι α::ρα.:0τ:ε Ω‹:“0εαῖ τοται:: ::9::Γου2 Οιυιι:α:

Χ,,2:_Τα όιεα:ιιι· σε αΙιουσ α-:αιω:τω δε:: , όιιιε:::: :::οάο

Μ6.ρα:. ἴε !::Ρ::ε: :είρεάυ ε:εω:ω, δ: :εΓρε&υ σα:: Να:::

ΑΜ. :εΓρεάτι σε:: ν:τυι::συε όεΙ:ετ ρ:α:οιεα:: ίεεΡ:Πιι::

ει:: , πο:: τα:::::: νι:υπ:ουε Εευ:::Πιιι: Πε:: νειυτί:

ιδιοι:: Μ: βιέΜτγΙ :απο α!θι:ι,ορο::ε:,ντ Ε: α: ι:οιι:ο

δ: αΙΙ:υε;::σι: ω: ε ει: ι:εεείΪε,ν: Η:: :ιοι::ο,ίεά Ιοί::

ε:: , ν: ε:: :α::τί:::: αΙουα. ΚεΓρεετο πιο Γαειει::::

πο:: :ίτι:εεεΠε, ν: ΐαεἰα: ντ:ιιουε, Μ: α!τε:ι:ιιι :αυ

:Βιι:ι : ν: Η σας:: , τ>εεωρ:ετ μπω:: Με:: : σο:: εἰ:

::εεεΠε,νντ ν::ι.::ι:ουε ω:: ίαεια:, θ:: ίυ:Ε:::, ο τα·

νεια:ια:ιτυ::: αΗιυιιι : σου: ?πιεσε πο:: :ετει·:υ: α::

πω.. θέσω, πιο Ιεει:'Η:::: Μ, τω:: α:: ι:: ΠΙο. Ευα:

αυτε:ι: ι:::ΙΠο ρο:ια: ::::Πυ::: :η αΙι::υο σουτ.: Με,

ι:: ουσ αι::εἐι τω:: ε:α: , οροι·τε: α:: Με ν: :Πεατυ:

ι::ἰΠυ:, ν: ντι·ιιιι:οιιε ::ιεΙυσα:, δ: :μια Π: α:: Μο,

δ: ουσ: δα: ἰ:: Μου:: Ιεευιιουιιι ::οιιυπ: ιι:ο:ιο:::

ε:::Ιται::1ι. Ε: ::α:τε νει·ὸ :::ι::ειι::α ω:: αΙιιιά ω

Ρο:°ιατ :::::τετε , στου: ίαεῷ ιιιιίΐυ:ι: ι:οιιο ι:ιστισ

ωσει:τω :τι αΙἰο:ἱειτυι· ευι:υ::ςυε εσι:υε:::: Βιοε

:ε αΠυι:: ::οιισ :πωσ επιΠει::ε::: ιι: αΠσυσ , εο::ιιε

::ἱτ ι::ιττε:ε , στα:: πο:: Η: Ρ::ι:ε:οιυι:: :::ιιυε Κευσ

::ίι:ι: ε|Ϊε: α: :πιο εοι:υε:ιἰ: τοτἱ Ι`:ἱι:ἱτατι:ἱΒἰ:υ: :στα

η· Τω::::: :Μισο ::::::ε:ε. δεενι:οα ε:: ορροΗ:ο

ι(τι ο: χω: αΙΕ::::α:,ἱ:: Μα ρ:ο:σίΕοι:ε α:ε:::α ρε:Γοι:α: Μπα,

Νεα$4Μ·- :υ:Πο:::εσιι:άοιτατει:: :ο:ιι:α!::ε: εοι:ΗΠε:ε.νιόε

Μ· τι:: Ο7ε8.Μι8π.ὐοΜ.26.ἱπ Ειαιι8.τοΙα.:. ν!:ἰ ροίτοοα

Ρι!ή:::ιίΠοι:ε ρε: σου: Ι::εα:::ατι αρΙἰευΞ:, Μαι::

θέσπισε:: ω:: απο:: Μ:: πατατα:: 11Μιιϊωι: :σφι οι·

Μ[12ί. Ε: οπο:: ΕΜ α του:: Νέα: Με τἰἰ€ἰτΙσηιΙΜ ἑ Ρα

::εμπετατιιν, Εστω:: ιτιο:Ιο-$ρΜτυ: ι::ΗΒοι:ει:ι οι::

α:τε:ι:α::: ευ:: α Ρα::ε 8: ΡΜ:: ρ:σεεΠιοι:ει:: :Μάα

:α:: 8α!ιιιιι υ:ψ'ιο,ίρβ ρτοαβιο εί:,οιιέ α: Ρα:: μποτ::

(Ξ: Μέσ.Υ:::!ε :αι:τιε::: ι::::::οι·υ::: :::ΗΠοοε::: ο:: ι::

ε::αταπ: εστω:: ρ:οεεΠἱοι:επ: τ:εΗ::ιει::,εοι:εΙυ:Πτ:

Μ:: ως:: ερΜ::ιι πω:: ::τε:«Μαε: ρ:πειι€ωσι ό· Π.

Ρώσο. Μι πο:: ὶπ:ου:ε:αὶ :ιιΜὶιἰἱτἱτιιν, ω.8ιιιιωτιτ.Ρυ:ιάα:::.

αυιΠἱσ :::α!ε:::ι:: ::::νίιεα,:ί: ΜτΙ:: εΒ:εΙΒἰο πω::

αωεται:τω τω:: στη:: αΙιουοό εἱἶΜΝω @Με

πιο:: ::αΒε!::ατ : α: ιετε:ι:α ρ:σεεΓ:ίσ ΡΗ:: δ:: 8:::::τιιε

είτ ειιιί:::ο:Π::::::: :ατο ΡΗἰυαν: ει:ε:ατίο::ιε, ουαι:ι:

8ρἱι·ἱτυε ν: ἴρι:ατἱοι:ἱε αεειριτ ε: ε ::ε:ίο::α!ε , οσο::

σε:: ΗΜ:: απ:: Βει:ε:α::οι:Ε , πεε δρ::::ι:ε αι::ε Ιρι

::::0Πω: ::αι::ετιατ: σε:: Μ.:ἰο: εοί!ι8ιτιι: ε:: :Μάι

::ἰτἰσ::ε ::::Βιοι::: ; α: :Πιιί::α:υι· ει:ει:ιοΙ:: : Μι:: δ: ιι:εατιο::ε::: οοτεΙ:ατἰα,αό αΙιειυο:Ι ι::ι.ι::υε.:::ι:τε:::ια

τ Πο: πιο:: :πω :ο Ματ”, δ: Ιιιι::ει: ίοιε, ρε:

τω». Ι. Π: Ο”.

ρο:είτατι: ει:εσυε::::: :::υι:τια:α:: :μου ι::ἱΙΤιι:Ξ: ου:

τε::τε άείτι::ατιιι:α: πω:: ι::ιίζιο::ε :Μισή :ιό Μ.

υαι::ιι: ο:: Μαι:: ορει·ατιοιιει:: :ε:::ροι:ε::: , απ::

::::Πΐο::ε:::. α. Φωτ: α!ιειιισό εσ:::ροί::ιιτι: οτα:- : τεή:ε&υ :ατἰοοἰ: σε:ίοι:α: τοτε:: α:: ο:: ει::ιιιι:: :Β

ίεᾶἱυιι::ι του: ο::ετατιο::ιε .Μαιο: ::οι:Πατ;::α ::ιια::ι:

τὸ ::::Βιο ι·εεεάιτ α τω: οιίτι::θιο::ε ι:::Γ:5 α :Μια

τεστ:: :αιΡὸ :εεεἐἱ:`ἔι ρι·ο:Η;:ετατε ωἐ-Βἱο12ἐ: : :τοσο

τ:: :ο :Η οπο: ε ι::ιίαισ Η: ει 0ο πιο: :
:εξ πετ:: ρε: ΪοΙα::: :ει::ρο:.:Ιε::: 2::ε:ατιοι:ε:::ιζι::

εα::α, :τί τατιο:::5 :εἴρτᾶιιαο ρ:Ιυειοιίι ετΐε&ιιιυυα

:Με ορετα:ιοτ:ίε,ι:εε ::ε:ίο::α-Βιται::α :Μπα :Με

εισαι: α ρι·ἰ::εἰΡ:σ :ι:ιτ:ειι:ε,ι:εο.:: :Πο αεε:ριτ νί:η

οπο:: δ:: ατ:&ο:ι:ατει:: ει:ε:μιε:::Ι: :::υ:::ιε, α:: ουρά

οείτιι:αιιι:;ι:α::: :Με εἰ: το:: Τ::ιιιτα:,α :μια ::ο:ιάία

ΙΙιοΒιιιιυ: Ρε:ίο::α::::Παΐ θ:: :ιι έ: :::ειυόι:::::αε _ . - ξ.

ρ:οι:::!ε ρε:ίοι:α ::::Πα ιι:ι::ε:ε:τιι·,8: νιτ:υ:ει:ι.εα:ε

φωτ:: αεειρει·ε: α Π: :ρια,αιι: εε::ὲ α:: αΙιουσ Ρήσ

ειρ:σ α τε8:ε:ιΓοι:ε ρε:Γο:::: ι:οι: :Ι:Π:ι:8:ο,ι:ε:υρξ

α ::ατιι:ει υι::α,ουα: ει: στου:: πιο: εί:=εά:υι: στο: ; Μ.

οι: ορει·ατ:οι::α α:: ει:::α. ρου ι·.::σε ιι:ο:1ο ετια::: έωΡατε: ροΙΤετ :::·ορ:ιε ι::ι:::: α: Με :ιεἄα:.Αἔιιβ.α.:Ι: 6ης,,,,_

Τνωι:.τ. 3·. :απορω πιτΙοισαΜ Ιε8::ιπ Μπα. υ::18:α.

τισ::ει:: αΓ:ιει:α: !ϋ.4- αρ. ιο. Νοι:επιπι (Με: α: :μια

ΜΙΒ: βΜιιτ ει: επιιρ:κα(π. Ε: καί. Ι.:οιι.[εν:τωἱ:ἱεω

οι: ε. 8:Ια:, Μ!" πω: Ι:8ἰ:ιιν "απο ,ιμοι:ία:νι [ι:!ιτι πο::

ω:: 4ια:Μ7εικ, τ: σωμάτωβ,ντΙ Μπορ::::αι:: Α _

Κείροι:οει:: Αάυε:ί :εεὸ σο:: ρσΠε Ραττει:: Μ· τ

ρ:ο::::ε ι::::τζ, τω: α ::ιιΙΙο :::οεεοι:, ε:: αυτε::ι α: Μεσα.
ου:ε1οιταιο::::Β:, ν: α:: α!ιουσ Π: , ειιια:::ιιιε σο:: το ` -

Πεεε!ιατισ αἱ: εο, α ουσ ::::::::ιι:.Ε: ουσ ἰοἶεπ:ι::,

Ρ'ιΠυ::: σο:: :α::τίι::: ε: Η:: Κ:: :::τωα δρ::·τττ:, α

ουσ σο:: ρ:οεε:ιι:, αυτ:: ροπε. Οοο:: εουθ::::αι:::

ε: κα: .48.1·Στ πιο:: ΒουιΜισ: Επι:: Με:: Με ; ό· $ρἱι·ἱτ:ιτ

ειιι:.Ε: εαρ.6: 8ρἰτἱτισσ ΒουιιιιΙ[ιφεν πιο , το απο! σα.

και: ΜΜΜ: οι:: :ια τιπ::α:ισται: Μ:: :αφτου :ΜΗΜε

%-2 Ιοεα σε (ΣΙ:::ί:ο , πω:: ν: Πεο α 8ρ::-:::: δ.

α:: ο ιτ:τεΠιευ::τ Λ:!ιαυ:.Ι:Ισ. α. ά:τιβιωρ:.ϋιιωικι3, Λι::
&τοβ.α.ιίε :Με , οι! Εΐπιτἰιιι. οφ. α.. δ: αΙ::. το Ψ

Έ εε:: δο::::α: εατει:υ: :::ΠΠ:αιι: Ποιοι: οιιἰόἀἱ:>ι- ο σο.

:ιιιε ροίτυΙα: εΠε α:: αι:ο , σιιατευυασυιοτιιτατ:υε πώ:

ι:οίτιιΙατ ο:: ι·εα!ει:: σ:ι::::ιε::: αεειοετε νιττι:τετιι δε

:ιστεί::α:ειι: α ι::::τετεασ ο::υε, α:: ουσ:: Δείξι:ιατυ:,

ε::εσυε::άυι:: : ρ:α:ε::α αυ:ει:: Με :ατιο::ε,ι:υΠα αρ

ρατε: ::εεεΓειταε , ευ: ω:: σεοεα: :σε α:: α!ἱσ , δ..

ουιεὶει:: ::ει:υε τιοεροί:ιι!ατ ::::1:ιο ντ ίι:2:::αΠα Ι: ο::

ιιι:ροί::οιΙε εΠε: Νιου:: ι ι:ι:"σ_Ρ:σἀυᾶυ: , αο::ι:ε

του:: μια:: αἱ: αΙιο, ρε: ::ισ:αΙει:: :!ιιι::αιια: :όσιο

-.

ιαυξζο:ιτα:ε οε:α8ε::::Ι::ι:: : τ:εεΙυε ν: του: :ΜΒΜ Μ::

· · Ι. Ι ο πω:

::44:...Δ



πο:: ιιπιιιι. ιι ε: π: ι ι. οι πρωι ΒΜποτιιιιιΜΜΜ; :πει π.

ποι:ι οιιιιιιιιιιιι ιιιι·:·ιιιιιιιι› Μπι:: οι , ιο:οιιιι::: οικω ποιιο ιπο:ιο ιπιΠιιε οκιίιιιι. 8::νπω. μι:: 76·

'ποπ οπο, :Μι ν: «πιο δ: πω:: Π: Βιιιι$. @οι :τι πι: :.ρ. 9.43,ιιι:.ι.(αΪ7Βιιια.ιιι ι.άι|ι. ΙΙ.4".=ο”'4,”9"'

ι :οτι ωιι·ι:ι μοι: ι:ό::ρπι: :πωπω Πιιιιιιιι: πιο 8:ο. Ριι.ιιιιιιιι. ιιιιιΕο :ιΤ:πιιιιιιι:: οι: ιιιιιιι:ιιιιο ::ιιιι:πιο :ι:ιιιιιιιιιιπδ:ιο:π:,5ι οοιποιοπι:α:ιοπε ιιιιιιΕο:ι

' ρ _ :ο ρ:ιπειριοιπ ιπι:ιοπ:_ιιιιἑ :πιο ιειιπιπιι::ι·ρο ποπ ,,ι,,ρί;_

πιο: ο ιιιι:ιεπ::, ιιοπ πι, απ· Δια:: ρ::ΐοιιιι ιιιιιΤειά :Η :ποιοι καίω το: ρο:ιιιι πιο, ςιιἑιιι πω: πι πιιί

:πιο :ο ιιω ; :ο ρ:οιπ:!ι: ρο:::ιτ Ριι:::: ποπ Επι: οι: Μπι: ιιοΒιιιιιιιιιο ιιι:ιιιι:ιιιιιι· εοιιπο:ιι:ἱιιὸ δ: ιο σο

Με:: , ε: $ρι:ι:ιι: έ: ω:: Τ:ιιιι::ι:: ιιιιι:ι, π: :ο__ μ Π ρ Ποσα Παιδι. ν: ιιοι3ι:ιιιιο οι! :ίΐοάιιι::ι:οιιιροε

Μ” ιιιιιι;ιιιιι: ΚοΪρ. οι ὰ ριοι·ιιιιιιο οι:ριιι:ιι:ιοο (;ιι:ι- :ιιιοπι :οπποιιι:ἱιι:ἔ ιποιιιιι:ιιιι: π: ιιιιιΕοπ:,“:ιοικιι::

πο, ν: ιιοιπιιιο , :μι ποπ :ιιο:ιιιιι ὰ Ροι::;ίω ο:ιιιιιιη ιιιιιιι:ιιιιο :Πο ::ι·πιιπιι: οι:οι·ιιι: ιιιιιι:ιιιιιιιι: ι :ο

Ξιριι·ι:ιιιι32Ει ιο ιριο ν:Ι)οο,ιιιοιι: :πιω ο :ο:Ξι τι: οιιο:ι ποιοι: ιιιοι:ιιιιο οοιιπο:::ιιιὸ δ: ιπ οιιΙιιιιιο

  

πι. Ώ·

@με οιιιι|ιΜι. ι.

μ.

Η ι' 'ι· :επι Μέ

ριιιε@ιιιιο

:πιοΒάι:: π:

Π·

Π.ιιιιιοι::.

Δ: ::::ιπ· ω; πω:: :ιιπιέπ ποπ ριοι:ιοει:ιι: ι32τιιι πω: :ιππι

ρώσοι.

Και: ο

μι::

$4·

πρι:: ::ιπροτιιι:ιοοιι:Ηοιπ ρ:ο:οιιιοιιι: απο:: ιιιοπιι::

' απ: πικαπ ριο::Πιο ιπιοι:ιιι ποπ οι: πιιιιιιι:Πο.:ιιιιι

πιο:: πιο:: πι. ΏΩ:ο:ίιαιοιιιιτιΡιι::::, οιιι ω. ιπ
@πρωι Ηνιοιιιι:ιι:ιιιι: τω:: ν: Οοο ι αριιοιιπόι

πι: οι::πιδοπο Με: ιιιιιιρ:ΐι, ποπ ό: :ιρο:οπι , ο:

πιώ οιίριπο.

θ: τ: ο ι.. Μισο:: οιιι:ιοι:ιι: ιιιιίΠοπιε πιω::

ποπ ΐοιιιιτο: ιπ ιοιε ρ:ου:Πιοπο οκτώ ρ:ιιοιιι:

ιπιΠ::.Εί: Αιιριιιι.4.ιι: Γιιιιι.ωρ.2ο.σιια :και οι οι:

ριι:οιιε οι: ιιιιΠιοιιο Μ; : Ν:: :ι·ριι,ιπ:1ιιι:,οιι ιρ|ωμιιιι

π: Μ;" πω: :Π,ιιιωΐνι Μάι:: Ειιιιιι:|:ά :κι :ο μ:: :ρ -

ρι:ι·ιιι: πι: Μινι:: Μιάου: οι:: [ιδιιιιιι : οι! :ο , να:: ω:

::ιιιροι: σιιιιι[ιμοι· πω:: ρ:ιειρι:ιιιι Ριοιι. οι: :πιο :ο

:3.ιΙιι:.4. κι: απ: ριιιιιιιιιιισ ::ιιιριιι: , ω:: Β:ιιι πιω

|ιιιιιπ. Ροιιὸ , δ πω:: ιο τω: ρι·οι:ι:Πιοπο 2Ε:1°ιι0.

οοιιιιίιοι::,ιιιο ποπ ιιι ::ιιιρο::,ι:ο οι: ιιι:::ιιο πιο

[οι. ?τσιπ ε.. ΜιιΠο ιποιιιιιι: ιιιιοι:ι:ιόιπέ :κι απ·

ιπι:ιιιιιι ορ:τιιιιοιιιιι πι:: πωπω:: ιιιιι11ο ρισ

Επι:: :ιιι::::: :ιιειΕιιτεο,:1ι.12ιπ::Διο @πιο ορ:::ι:ιι::

οι: :πιω ιιιι:::π , ιιιιοιιιιι επι:: ι: οιι:οιι:πιιιι οπο·

οπο : Μι ρ:: ιετ::πιιπι ριοι::Πιοιιοπι ροτιοπιι ω.

:επι πιιιιιοι::ιιι Γι: οροιπ:ιι:: :πιο πωπω ρ:ο::Πἱο,

άπο ιι: πω: ιιιι::ιοπεπε, πιω:: “Και Ποιιιιι ρω

οιι:οιιτοπι. Νεο :::ιο:τ,οιιοά ρ:οιιιιι:ιιιιι: απ:: ροπ

ειριππι τοπικ:: :ιιί:ιπαιιιιι : :μια ποπ ρ:οοιι:ι:ιι:

απ:: ιιιιιιι :ο::Ιι:ῶοιιο:! :ο ΜΜΕ”, ρ:οριιι: :πιο

:οιιιιιιιιι.ιι: απο :Μπι ιι&ιιε νιιιιιι: :τοπικ ρ:οιιιι

πω: :πιω τιιΩιπ&ιιι ο πιο ριιπειριο νι:ειιι στο·

:ιει·,ιι:ιι: ρ:οι;ιιι::ι:ιιι ιιιπιοιι ι Μ: ιπ :8ιοτπιιιιι πι.

ιοάιιιιιι 8: πο: :ο προ:: πιο ιιι6ιιιιοι.π ποπ οι::

πι: ρ:οριιιδιπιπιιε ; οσο ρ:ιιιοιριιιιπ ν' ιο πιάτο:

ιΠιιιιι ρ:ορ:ιὲ ιιιι:ιι:ιο, πω:: πιι::::: Πο π:: οι: οι!

πιιιπιι:Μιιοιιι:ι νιι·:ιι::ιιι 8: ροι:0ιι::πι πιι:::ιιιι::

ιιιι:ιι:ιε οι ρο::ί:::ιε ιιιι:::πιι: ι ιρι:ιι:ιπ οι ποιοι:

Μαρια ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιοπιε ί.ιιιιιι:ι.

Π ι ο ο 3ξ Λιιφοιιιιιιι πω:: ιπιιιιοπιε Βιιιιπ8

ριοι::Πιοιι:πι ιποιιιοι:::::ιιιιιιι πιιΠἰ ιι ιπι:::ιιιοιΒι

:Μο πι· ι:οιιιιοιπ: νττιιι1ιο; ιιι::ιπι:οι:; ριιοι::π πιιιι::ιιιιι:::

οπο.

Μ.

ιι”

_Βιιιιιι.

"#: "Μ" 8: ραπ:ρροιι:ιιιο,ροι:::ιο::ιπ ιοιιικιιιιιιι οι οσοι:

ριι::ιιι€·. Ρ κι :ιι Α Ρ.ι1°580ιπι1ιιιπι5οιΜΜοτ 8οι·ιοι.

οιι:ιιπ :ιιρ::ΠιιΙο πιο:: Πιιιιιιιι: ιιι.ιιι.8. 88: σ:: Π::

ρι·ιιιαβ;ώ· πω:: 16.Επιιιι ὶ Ρακό· :και ε» πιο:: :ποπ

ιιιιιιιι ρ:: [Μοτο πιο:: πωπω: ριο::Πιοπι:ιπ ; ρ::

ροι::::ιοια ιοπιροιοιι:πι πωπω: ορι·πι:ιοιιοπι μ:

Ριου: Μ:: ιιιιιι$·,6· οι: ο:: αφ και πι, ιποιιι: ΗΜ:

τιιιε ό. ιι: Τι·ιιι.ιιιιιι. ι4.ρριιιρειιιισιιιι οιιι[άσιιι. @πΙΙ"ΗΠ

ιιιιω!Ηπικι ιιιιῇ:ἰ , ο· πιά/ιι : ΜΜΜ Β β :καιρο [απο

ιίιβωιιιιιιι απ:: Μπάρι , .ι Π:: ιιι ριιι/Μιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι

:κιιιωρισιιιιά ιι Ποιά: Μι:: Μακάο:: :ιι ιιιιιβιιοιιιιι”ιίιι [ιι

Μ:: πρι: 8ι::ι.:ιιισπισ ·υ:ιιψ.Ειι πω. ιοεο Α ιιΒιιΠ.+

οι Τιιιιι,σ.πο. :οΙΙιρι:, :ιο :ιιιΠιοπισ Πιιιιπε φαω.

:Με ν:::ιιιιο;ριο::Πιοιι€ ι·:οοιι·ι:Β::ιει οιυιι.ιιι πω.

ρ0β. Διά»! Οι:: :ια/Σουι .9ριιιιιιιραπ: :πιο ιιιιιιιιιιιιιιι

ΜΜΜριιιι:8ιι:ρω ιι Ραπ:ιιιιιιι:ιιι Ζ ΗΙιο,ιμια ει·

:πιο Μπι» οι: ρι·οι:ειι'ιιι απο:: οι Ραπ: ριιιι:ιιιι (ο ΗΜ.

Καπο: ιιιιιιιο οι: οιιιιιιιιπ ρ:ιιρι·:Πιιε ιιιιιιι ο απο

απ:: :ο ιιοιιιιιπ @αιω- νιι·:ιιιιι ιιιι::επιι: 0ρ:ι°2ιι

:Μπι ε οιρο οιιριιι:οιπ ιιοΒιιιιοιπ:πι οΠ:πιιιιιιιι: ιπ

τιιιιιι:ρι::::ιπι :τι πιιι:οπ:οιπ,ροι· (ιιιΔιιι ιτοιιιιι: ορε

;:ιιιιοι·νιιιιι::ιιι ιιι:οιριιιι ; οποιοι:: :κι :ιΐ:ᾶιιιιι , ρ::

Δ

  

 

ιιιι:ιιιάι ιιι οιι:ιιιο εθιιι:ιι:ο, πιο ν: :οπιιιιιιιε πω::

ιιοΒιιιιοιπιε; οιιοοιιι ο ιπ:ιιιιιι:ιι:ν: ιιιιιιιιιιοο , ιι::

ι::ιΒ.:ιο ιπ:ιιιιιιιιιι· πι ιοθτο: σ.::ιιιι πο ειρριι::: απο:

ιι:Βι:ιι:1ιιιι: :::ιιιιιιιιι τω:: πι: ιρίι ιιιιιι:ιιτιο οι!

:::πιιπιιιιι :οιπροι.ιιοιπ. Ιιιιιιρ:: :ιιιιιιιοο ιιιιιιιιιιιιο

οι! ριιι:: ιι: ιιιιιιοο ωιιιιιιιιω ιπι:ιιιοιιιι: ιπ ιο&0.

:ιό ροιεί: :Πιρ,οιιι·ι :οιιιο,:ιιιιιιο πω:: νιιιιιιι,οιιοπο

Μισό ιιιι::ιτιιιι ::οπιιοι::ιιιο,8: ίπ οιιιι ιιοοοιιιροτειι

πιο πιο: ιιιιιιιιιοιπ:ιιι. π. ε: :οι ιο Ποιοι :ο

ιι:ιι:ιιιιι::: :Π:Έριο::Πιο παπα, ::όπο:ιιιΐι ::ιπ:ίιιτι α

ιι.ιοιιιιοιπ: :κι :παω :ι:ιτιρο::ιι:ιπ,ροΠ:: ιιπιριἰ

οικω· :κι πιιιΕο αι:οιπιι:ιιι παο; ρ:: πιω: πιο Ρο

το!! αιιΠιο εττοιιιο: ο:ρο.8:οοοι.ριοο. οπο: :οποσ

:οιιιιὲ :οπ:ιιπι ιιιιρο:ιαπιΕ: , ίιιιιριιι:ιι:ι πι: απ::

πω: οοπιιι:ιι:ι:::ρο ίιιπριιοι::: ιιοι0ιρ::ιιιιιιι

πι: ιπ::ιιιιἰ:::πι :οπιι:ιιιι:ιο:ιοιπ :ό:ιο::ι:ι:; ν: ρ.ι:::

ιιι ιι&ιι Ποσο Ποιοι: νοιιιιι:::ι:,οιιι οιιοπιππι :οπ

πο:ιι:ιιιιἔ :οποιοι ιιπρο::α: :απο ι:τοοτιιι1°ι :ιοί-ο

Ιιιιἐ 8: ιιιιιριιει::ι· οι:ιιιι: α::ιιιιι: δ: ιπ:::α:ιιε.

'Τ ι:1ι·:ι.Α μια:: ρ:οο.()_υο:ι:ΐοιιπου:: :πιο ι:: Γι:

π.

Μπι». ι.

πι.

πιω:: :ο νπυι11 ::::ιιιιιι :οιιιροπέ:ιοπι,ν: ιιι:::ιιιιιδ:

Γι: ΜΒΜ: ρ:: ιιιο:!ιιπι :ιο:οι·πιιπιιΒιιι: , ιιι:οιιιι=π 'ισα'

:παπι ιι:::::πιπ::ιιιι, ι€ρ:: ιι::::ιπιιιιιιιιο Γ: περα, ό'

ν: οιιι:Ι ιιι:::ιιιι: 8: ρ:::Γιι ρροιιιιιι ιι::ι:ι·ιιιιιιιιιιιιι

νι::ο,ν: οιιιιι ίοι·ιιιιιιι: 86οοοιρι::ιιιιιιιι;:ιτ ρ:οο:Πιο

πιο:ιιιι ιπ πω: :κι ::ιιιιιοποπι :οπιροπειιιιιι ί: π.

ικτ,ν: ποιό :ιοι:::ιιιιιιοΒιιο; οροτει:ιο τοι1ιροπιιι: , ν:

.πιο ό::οι·πιιπα:ιιιιιιιηιει:ιι: Μι ο ιιιιο::, ν: οπο!

ιιιιιιιιιιιιιι: 8: ρ:2Γιιρροπ:ϋπιπο,ν: ίοι·ιιι:ιι: δ: εοπι

ριι:ιιιιιι :κι ιιιιιιιιιπι οπο:: ειιιιιπέ :οροποπςιιιιπ.

Μαιο: :οιιίι:ι: οι: ιιπιιο8ιιι πιο: :οιπροιιιι μπω,

:πιο ιπ::οριιγίιει . ιτι ποιου: Καφ:: :ι:::::πιιοιιοι|ο

Γ: πιο ν: ιπιι:οιιιι,ιιι::::ιπιπι:ιιιιιπι ν: ιο:ιιιιι.Μι.

πο: ΜΟΒ. ριο::Πιο ῷ:π: οι:: ι:ιιιιιι:ιεπε , ν: με:

ορ::::ιοπιιιιι:επιρο:οι:ιπ ιιιιι13οπιι:Πιιτιιιοπι :οπ

::ειιιοι·ι:ιοι, νο! ποπ οοπ:::ιι::::ιιι :κι παιιιι·ειιιι πιιΓ- πωριιιιιι-ω

ι. πω::

Μίνι:

Μπι:: οροιιι:ιο :ει:ιροι:ιι: ρ:οεοΠιοπ:ιιι 2:::πιιιιιιΜΜΙ θ

οι: ιιπιιιΐ::::ι::, :οι δ: ιο:ιιιιιΙι::: :ι::::ιιιιιιο: οι!. '°"'Ν°""ῦ°

ιιιιΠιοπι: ιιιι.:ιιιοι:ι.

Π:ιιιι:ἱ:ιιι· ιι πιιΠιο ρ::ιοπιο πιω:: Πιπριιι:ι::: πο.

οι: ::ιιιροπιιιε ; οπο. Μαι:: :ιι ω::::ιο 8: καιρο. οιιι|ωνι

πιιι,ιιιιιριιι:ιτοι οι τ:ιιιροι·ιιι:; προ :Κο ιιιιΠιο ροτ

ιοιιω ι)ιιιιιια ι:οπιιο: :ιι ρ:οο:Πιοπο ατειιιιι 8: ορο.

::ι:ιοπο ::ι:ιιροιιιιι , ιιιιιριιοι::ι· οιοεπιιο οι: :ι:ιπρο.

πω. Αιι:::. :οπΒ:.ι: ιι οι: ρ:ι:ι:::: :ιι:ιο:ιι: 3 :πιω

ι:οπί:ι:ιι:ιιιι:ι οι: ιιιι:ιιι·ιι ιρι:ι:ιιιιιι 8: ::ι:::ι·ιιιΙι , :ο

ίιαιριιι:ι::: ιιιιιτ::ιιιι:,ν: μι:: ιπ ιιοπιιπο. π. οι: :ο

οσοι! Ραπ:: Μάιο πω:: :6ιι:: οι: πιοι:::ιιι ιιιιιιοπο

δ: ιο:πιἑ :::οπ:ο, ποπ πω:: :ιπ:ιοιιιιε, ω! καπ:

Μαιο. 3. οιιιιι ιιτρο ιι:ποιιιιπιιτιο επι Μι:: :ο

ιεποΒιιιο:ι ριι:ιο·οοιιιροΠ:ι. ΒΡ:ο ιει:ιιι· @πιο οι·

πω: οοπί::: ρ:ο::ιΉοπο ιι::::πέι , 6: ορ:::ι:ιοπο

ι:::ιροι·ιιιι › κά:: ιιοι·ιοιιιιπει:ι οι::ιτ ::πιρο::ιιι: οι:

ιειιοπιιιοι·: μια:: τω. Οι: :ΔΓ :οι ιιι:ιοποιοι:::ιοι:

οι ιιιιιΕο οπο:: , ποπ ιποιοοιο..

Ο ι ο ιι ο : ειι:ιΠιι: :οπίι::: Πιρροίι:οαιοι·πο οι

ιπ::ειι:ο, ει: Ποιοι ιιιιπιιιπι:ει:: ::ιιιρο:ιιι οι εκατο:

οι :πιιι:π Η:πριιι:ιτο: οιι:ιιιιτ ποιου: δ: ιπει:ει:ιιε;

ορο οι:ο ::ι.Πιο Πιιιιπιι ι:οί::: ορει·ιι:ιοπο :ιΞρο:οιι

οι ο:::ι:ει;:ιιιια τπιιιιἔ :πιω απο: ρ:οι::Πιοπ: οριακή:

δ: ιπει·οειιιιιιιι:έθο ει: ιιιπριιοι::ι ςτοιιιιι οι ιπ::::ιι::ι.

Ιμίρ ο

“°έ!Τωσ

π.

Με”.



Ε ι -

Ο . η `; · π". Δ ο ι ι · ο Δ Μ ο .

·Βξ(ιιιιι; Χ Χ Ρ' Ι Ι ΗΒιΜι]ιιικι Βιιιιιιοιιιιιι·Ροβιιοικίιι.- ιΜιιο Π. »οι

πι'. Κι:Γ .οι .ι:οπΓιι ι Μπι ΟΙιτιιιιιιιιι ροτιιιιιι πιο ιιιιιιιιιιιτ μπω πιιιΙΞιι ιιι ιιωΟΜ ΦἱΜΜ Ν” θ·
ι Ρ .Ρ. ε απ ..ι ο ο .ο ιο .ι ι σ' · ·

ι›ιριιι›ιιιι ..πιω-μι ίιιρροιιιο; ιιιρροιιιιιιι· ο “ο πιο πω. 8ιιιιιιτο σιιΒιικιιιι :πιο ιιοΒιιιιιιιιιιιιιιι ειιιιιιοιπ ΜΝ

Μ. Μπι: ιιι Με ποιιιτἔι ιιιιιιιιιιο. @πιτ Πιιιιιδιιζ- ξιιΣπ ει·διΞτιιτιι. ιιοι:ιι!ιζιι Έιζ)ΐο οζιιτοιιοιιιιι ο 'πιο

ιιιιιι οι οιειιιιιιιι οι ιτιοτιο.ιιιιιιι πιο οι" ε. ιο οιιιι τοι μι· νιιιιι στο ο οι :τοπιο εΒιι:ιιιιΦ

Με ιιιιτειιιιιιι οι ατοτιιιιε οι ιπτιιοιιιι.Μιίδο νεοι. πιιιιιτοιιι-, οι·ιιοτπιιι:ιιιιτ ι@ιιιὲ ιιιιιιιιι8. Δ . 1ο. -

ς1ιιι >Γιιβρ0ΠΙΚΗΙ' ρτοιοιο οεΒιιιιιιο οι: Ριοικιδοτιιι β (Μπι τ. πιο οποιοι» ιιιιίΠοιιιι,ιιίι ροοιιιιιιιιι πιο? ο οι.

ιοιιιπιὶ Σ: απο τιι!ι,ιιιπ οποιοι ιιιαιιιιιο οτι τοπιρο- τιιι·.εΠοιιο ιι!ιοιιιιιι ρτοοτιοιιιιι ιιοτιοπιιιιι ιιιιι(οπε 0°ιώνι7.

.Β ι·ιιιιτιιιιιο.α. οΙάιρει!οπο ιιιιιιιιιο ρτοοιιι€ιοι μοβ τιιιιΤιο: άι ιι.τιτίιι: πιώ. νιόκι. ροτζιέπο ειιιιιτιοτιιιι

ΜΗ” :β . · Μπι ιιιιιιι,ιοΙο ριοτιιιαπιοι ιι:ιιιτοτο, παπι ιιι οιο- Ρετ ιιιιοι·οοι·ιιιιιιιιπι ιΠιθ:ιιιιι :παπι οιιιιιιο. ΙΒιιιιτ

,"[μικιι· πιο ιι:τιτ.ιιιιιιοπιι "πιο άσοι:: οτι ιιι :ι!ιο,ιιι:ετ οσο !1ι10ά ιιιιο οι! ρι·ιμοιριιιιιιιι ιιι ρει:ιιΙιοτιι ιιιιιιιιιιιιι..

^ω""· ιιι ·οιιιπιιιιιι Μι. οποιοι εδώ οπο τιιιιιιιιιτ. νπε!ιι πο ριιιιοτιιψ ιΒιΪΪὺ ι ςιιιιτοι ραπ· ιιοτιοιιοΙιιιιι , ποπ

Ριοοιοτι:ὲ Ριιιιιι·ιιι πιιιιιιιε ιιιιι.είι ιιιι(Πιιιιιι Ζ Ριιιο ρι:ι· ιιιιιιιιιιιιιιι ορετΔιιοτιοιιι οι! ι:ιιιι·:ι: ιιιιιιιτ [κιποπ οι .ιιι πιο. νοιιιτπ οι ποπ κά: , πιω απ. Μπι οιιιοπιιιιοι·ι απο: τιιιΠιι , νι ιιι ιιιιιιιιι Βιιοιιιιιι

ιιιιιΙοιοιιτιοιιιιιτιποιιι ιιὶεὸ ιιιιιΤοπο ιιιιίΠι ιΜοοιιιΠε πιιιιιιιιι. Ρτ@ιοιοἱ οΪιιοιιιιιο ιιιιιροι·ιιιιιιιπ Μπι*

ι ιιι ι!ιο,ντ ιιιιιιοΒιιιτιιτ ι τιιιιιιιιιι:, ὁ :πιο ιι€ΒΕΕ οιι= πι: οιιιιτιἐ “ι “ποιο ιιιΠιιι|ο ρτοςι:Ηιοπιι ιιτοτποι:

Ποιοι φ ι!ιοτιιοτιιτιι δ: ι ιι·τιιιι:τιι οριιιοποι οι:οιρετοι Μπι νοι!ΙοτεΐΡοποιτοι!!ι ιιι:Βιιι ιιι 904Έωνοΐάι“ΘΡςΓΕ·

ιιιιιιιιιιιιιι. οιιιιιιιιιιι ι!ε!:ιιιι ίιιιιιιι ιιιιιιιοτιιΔιοιιι , δ: νιιιιιιοιτι &ιοπιι ιιοιιοτιοΙιι. Όοπιιιι Μο ΕΡΙΩμι ιιιιιιιιιιι Π. Μ.. -

οροιιιιιι·Ιι εοιιιιιιιιπιι:αιοτπιιΤο: νι π. Π: ριοριιιι ιπιίἶ .ισιιιιιἔι ι. οφ. τ4..ιιιι.ιιπώ. Μι άΒιιΜ,θούντι! ςιις/ι.ρ

6ο , (Μια αιιιΤιιιικοοιιιοριιι, επι ιιιιοιι ιιιιιιιιιιτ. οι. ο τιιιοπιι·:ι ιιι1ιιει°ο ιΠ“ι οΠι:τιιιιιιο, οιιιιιιιι οι: ·

νιιιιιιο25ι ιιι.ισιοιιιοτι: ιιιιιιιιιιιι : οι @ο ριιιιοπιι οιιιιιιιιιιιροτίοπιπ: τιιιιιι νοτο πιιιιοιιιιο, διμοι

ρτοοιιοιιιιε μια!! οοιιιιιιιιπιωτο οιιίΪο νιιιιιιοιιι οι ρτιιιττι ιιοτιοιιο τιιιΠΏ ι οιιιιι ποιιτιοιιιι ιιιιιι ρτοαίξ

ωᾶο.ιω°ω -ομι·2ΠΔι °β'ξωιπι , α! 909” ΦΗΜΗ ιΐοιιι:οιι μι, ιιοι:οιιι ιιι ιιιιΠιοπο Βιιιιτιο νιτιιτιιιιιιΕ

οίκο πο :πιο ιποιιο [Μπι ντιιι ικιΓοπο οποιο «σο» ιιιιροτιιιι ε, ι·ΠιιιιιιιΙο δι ιιοιιοπιιΙο . οι ι:ΠΕπιιοΙο

τιιιιιιιοιιι€ιιιιιτι ΐιιοιπ νιτιιιιι:τιι δι ιιιιάοιιισ.ιιιιιι.πιίι Ρτιπειριιιιιιιι νι Βιιιιιιιιι.ιιι ι.ιιιι!.ιι·.4π.2ιάφροι

Ρε.. ο..ιειΠΕΠΠ . . - . ιιιι.ο..πιιιριιοειρο!ιιιιιιοτιοπιιιιι. νι Λ|68βι.ρ.58.#;

Π ι ο ο ι : ἶτιιιιιοι του ιιι ιιιιιιιιριιιιιι οροι·οο παπι. δ. δ85;.ιοΜ.ιπ ι..ιιιι. ι οιιΞβ.ι.ιιιι.ιἰμοιιιιιιιι

πω. ιιοτιιι ιστοιιοιιι ιιιιτεο τσιπ τιιιιιιι, παπι ιπ στοιιιιιτιι . “Γ” .οι ι. ι ..η.ι8”.Ι μι” ο. οιιιιιιιιι ΙΙΜ.8ΜΜΕ|

Μ: .ιιιιιι.. ιιιιιιι.-ιο, :οι νι ρι·ιτιι:ιριι!ι πεο'ιι ιιιιιιιιιιιι ΐιιιιιιοι· απο τιοιιοτιαΙι:, ιιιιιιιιι·ε ιιέιιιιιιΜ εΠἱι τιοιιιιιιοι

τω). ιιιιιΠοιιιι οριιτιιιιο. Κοοι.ιιεε.οοτιιΕοιιΡοιπ ιιι μοι. Ιο,ΐιιι.ιιιιιο ιι&ι ιιιιιΕοΕτΓοπο ιιιιιΒοι·ι;οιιιιιιοΠιιιμ

ιιτιιιιιι Β ιιιιίΠοιιιιιι ιι·οιιιιιιιιτι νι πιο οι οιιετοιιιι ι ο ο , (Τοπ ο ιιι απ. οι Ρετ ιο απο ιιι:ιιιιιποιιο:

τπιΠιοτιιι εΕι&ιιιιι οι. νιι·ιιιιιιιι ο τιιιιιιιιιιο απου.. Μπι ιι νΓιιιιι ιιιιι!ιοτιιιιτιι παμε ι οπο ει. ζ απο

πιοιιιιιιιι.οιιιιιιοπι ποιοι: ἑιοιιἑοἑιιιιιιιιιιοεΞι μι. ΤΕιΠι!;τοι Π ν Τ Γ Ι ἴΠ: ιιιιιίΤιιι νιιτιιιιιιιοικτιιι ι ο ι: πιο τοι οπο: 4. στο - πο @ιιι σοι ιιιιιιι πιο ι ιίι: Λ οι ο ι. β π;

ςιιτΐτοΙ.ι π... οιΙΒιιιιιι βει·ιοποιο τιιιιΙΞιο , ουσ ισα-ϊ ἔ#-'73#Μ-Μτι. 3. .ιιιιιι.ι.ι.ιιιι. 4ιιιιιι.ο. :οι 3. Μάι σοι; ιι

άο ιιιιιιίιτιι οοιιιιιιιιιιιιιιιι ποιο ιιιι:ἰοοιένιτιιιιειιι 'Μι/φ. ι - 1. ιιι-ώ. &'.ιιΐ]. Ριιιιι!ιτιι. ιοιιιιι οι· 2'ω"" .

οιιι€τιιιιιιιιι ιπιιιιιιιιιι. Λει Μάι. ροπίθηιοΠοιπιιπο-ι ΦΗΜΗ ιι τιιιιιιιιοΙΙιτι ετιιιιι.ιιιι νιιιι ροιί'οπιι, δ'

πιο ιιι“ιάιιι ιι·ιιιιιιιιιιι ιιιιιιςτιιι , οιιιιιιιιιι νιτιιιιιιπι .πιο ιιοιι τπιιιιιι:Πι.·πιιιι ποιοι·ιιι ι νι ιπ |ιισοτπειτιο- .

οριιιιιιιιιι ι:οτιιιιιιιπιοιιιιιιΠο , ιιτοπιιιιι: ιιιιιιο δ: Ντιπ .. πιο ιιι ιιιιιιιίοβοιιιι οι! ιο!ι.ιι-ΡιΙιιιι: ιιι ιιριιιιτιιιοιιε

οποιοι: ιιιΒιιιιιιτ ιιιιίΐο , τ.ιιιιιιιιιιιι ιι!ιιιιι οικιιιιιιτ (:0ιιισιιια8ι ιιιιΒιιιιτιιιιι ιέπειιιιιιιι,οιιιΒιιι πιιιπιιε. η

,κι νήιιιικηι οςςοβιί. ιιΉ·Ροιιοπιιιιιιιιιιι π.ιιΙ“ιι Μ. ί ίιιιι.ιιοθ ίο!ιιιι ιιιτιιιιι Ϊιιπᾶιιεα Διιειιιι.ο.άι Ττιιιἱ. .

ιιιεἀἱιιτὲ μοι ΓειοΓιιιιι ιιιι ιοιιιι _ιιιι”:&ιιτιι ιετιιιιοοι; Η πρ. ι. Νέοι ιιι @Μια ιι·ιιιιιιιι βιο ιιι ιιιιιιιιιο , ιιι

νοΙ ροι·ιποοιιιτι οιιιιιιΐιι δΕπιδιιιιι ο Μ @τι πιιιιιιιιιι @τι ·υψΙιιΙΙτιι ιιιϊιιιιιιιιιιιι .ιιιιιιιιι Μια. πι. ιιιιιιιιιι

ΕιριιοΠιι ιιιιι·ιοΐιιιιιιοιπιιπιιιιιι5 και ιιιβοιιτιιιιιο ίπποι πωπω ί?φ°7Ώϋ ραπ .οι ιιιιιιιιΖω ιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιτιιιιιιοπιι,ι.ιιιιιιιιιιιι τοιιιιπιιπιοιιι νιτιιιιιιιι ι@η ΜΗ Μουτ @πιο ,σπιτι μι! και ιι[ιιιιβιιιιιιι ει:

?οτί-σπα τοπιο οι! ιο!ειιι οΕοι'Β:ιιιιιιιιοτοοιιιιιιιπ, ·' ι Ροιιιιισοβιι ,[ιιάπιφ[ιιιιισ ιιι οιεΙυβιιιιιι . ιμωπ[Μαιο

Μ. 3. _ιιιιι1ιο τιιπι Κουα ιιι ριιτΓοπει ιΨτι;"τϋφ.ιδιιιι παπι ιιιιιιιιιιιι . ιἱ[ι @οι ιιι Μια @Ιβ “Μαιο

Μφ°#π ιιιΠιιι6ι ιιι ροι·ιοιι5 πιο , ιιι οροτιιιιο πιιιιοιιιιΙιε. Ι ιριά,οιιι @·ικβιίιι|ισρσι·υΩΜφά20ιηιιιΜΜΜ. Η:: ορι

22”""° ι>.ιωι ὶιι Με.. “Μι οιιι.ιιιιιιΙ.νΙτ.2°ιήιιδι. άΙ)ι.170. "ιιι ·ϋωιΙιτιι· “φιφα άτ Μάι; Μ". Μ"Μ[Μι|ρ , πιο”

' βπενἰι.Ζιιιιἱειι ιΜι.ιιιι.οιιι.ι.._Ριιιιοιπι.ιιιιίΠο οι!! μι» ·.ιιιιιιιπι Μάι Μπι οι!. Ποιο ιιιιιιιιιτ οι: ιιιιΠιοτιο

κάβο ιιιιίΒ οτιιιιιι.:ιιιι,ιιο ιΠ”ιθιιιιι ι:ιτιοοτοΙιιιιι οι· ΗΜ ιιι ο ιο Ιπειιιπιιιιοτιιι ΙΙ6.4.ιΔρ.:ο. Κιιιοι πω.

ι:ιιιιιιτι ιποάοικιιτο6ΒιιιιιΒ λ ριτιο·ιιο ιιιιΠιι: οι ιιοι: :Ποστ Ροιιϊμειιιιιιιιιιιιιιιι-πειιιο.ι νιιη3ιιΓοσ ·

πιο άρεττε ιιιιιιοιιιιι, οιιιιιιι @πιο ιιοιιοιιιιιιι. οι Πιι€ :Με ω. οιιιι!ιιιιΓνωοοΙο νιιιι ῆιι·ι_ιι1ϋ
Σ; μι” ιιιιιιι οι ιιιιιο ιιιιιπ ει! ριιιΕιιιι οι·ιΒο. ουδ ο τιιιιιιιιι- τοοι:ιιΐιιιιοιήι , ιιιιοιι ειιιιιιιιιι' · ο °

 

 

@π ιι: ιιιοσοιιιι , απο ιιιι:ιιιιιοιιιε οι! ιδιάιιτιι οιιιιιιιτιι ο ι ο ο ο 'π, Ναι ι.ιοιιιιΡειοτ Με [Μπι έριτίς 4.2 Α Π

Ραιιιιιιι ιιιοιιιο ι δ: ιιι·ιιιιοιιιιιιιιτιιι .Πιο ιιιιιιιιι πο: ιιιιιι ιιιιιιοτεχό ιέιεοπρο 8!οτιιιιιι Επι: ?Πιο ιιιιιιι. άι απο ι _

ι:ίι ποιἱοτιιιΙο,Βι ριοριιιιιιηιετΐοπ2 τιιι"Βιιιιιιιι Παει Βιιι&ιιι.οιιοΊ)ιιιιοιιιιοι οπο τι·ιοιιιίοΙΙΑιιιι·μιςΒι ·ι·

οιΙαΐιιιι οιοιιιιιιι:Ηιοιι-πιει ποπ Πι ριοριιιιι ροτΓοιι2 παπι: οιιιιιιιιιιι :Έιμι οι ιιιι Ρετ ιΠιιιιι νιιηιοιιιιι. .° _

ιιιιιιιι.ιω ιοιιιιι Ττιπιτιιιιι.λοιιέιτιιιιιιιίιιιιιιιοτ μα» 'ΐςιιἑτιι απο ιιιιι·ιοιιι ιιιιιιι οίιιιι..ι ΚοΓρ. οι! ι. ιιι8.-ιι Δ. Μ .ι

απο ι ιειιιιιιι.ιιιιιιι Με”, :πιτ ιιιιτείδιιιιιιιιιιι μα· ποιο .ιιιιιιιιιι οποιο ιι6ιιιιιι 8ριιιιιιι ποπ ροιιιι · -

ιοιιι απο νιιιιιι ιιιιιιιιιι οι:ιΓοπι€ριοριιιι8ι διο ιιιι- :;Ριιιετ ιριιιιι·ιιιιιιιι . ιιιιι ιιιιιιιιιιι ιΠιιιιι μι· @οι

ιιιιιιιιιιι θιιιιιιιο$οιςιιιοι· ιιι ιοι5_Τιιπιιιιτο,ιοτ- @πιο ιειιιιιιιζέι;. :πιο Ριιιοι οι Πιο: Γι.ιιιτ νιιιιτιι

λι·,π[Μο- ιιιιιιιιιιιὲ εικοσι του ΙινροΙΙιιιιέ ΓοΙιιιι ΡΙΜι Με :οι ιοιιιιιιιιιιιιξιιιιιριπ, αφή τιιοποιι μια!! νιιιιιι

Μιλ Νοε, :μια οιιροιι.ιιι ιιι Ιοτιιπιιο. οι ἱ τιιι ιιιοΡιιι- Ήδιιο :Πο οι ότι; ποιο ποπ-Γιο Φ νπι.ιι Με .ιιιοεμ.

ιιιοιιιιι .εί?ιιέιιιισι τ'ιιιιιιιιι ι ιοιἐ Τιιιιιιιιηιειιβζ ι·ιιιιιιιι ρι·ιιιιιιάιο.ιιι·νειοιιιιιιιπιοιιεριιιΕοι ιιιιιιιι

ἴοτιιιιιἰιιἔνὲιο Ιοιιιιι·εριιιιιιι Ιππ&ι,ιιιιιιι “πιώ ιιιιιξ Μπι: είἴἐᾶιιι°ιξιὶιτῇἴἔιιιἱιονππιιι ιιατΐοπιιιιιιθ πο.

ιιιιιι ιοριιιιΕπιιιιιιιιι Νατιι Παπ Ρετ ιιιοιιιιιιτιο 11οιιι Βιι_ιρΡτοβοβιι'νβι,&πο ιΙιιιιι3ιιιιιι ροιιιινιιιιιιι

πιο ιιοοιιιιιιοι 58ιιιΡιοοιιιιιι οιιΐοιιιι·βιιιιιιιιι πιω ιιιιιι·ιοιι βιιιιιιισιιο νιιιιιιι ιιιιΙ(ιιιιιιιι ι: Με :ΜΒ : ιιιιιι

μι· Ρει:ιι!ιοι·ια ΓντιιιιοΙο ιι€ι;πιιοιει ιιοπιιιιι ικ·ιιοιιο' ιΞιιιι ιτειιιιιιιιοι ιιι· νοοή;ΐιΠζι*ιι ιεριείι·πιιτιο οι:

ε. α..." πρι:ιΓοπτιτι. Βιιπιοιιο Πιιιιιιιιτιοπιι ιιιιιΐιι ρα· ρπίζ Ι)ιιιΒοιο, οι οι! Ρ ιιοιιιιιιι οιιιιιιοιιιιι8ι ιιιιιιοιιιιιιιι

' ΜΙ"Μιιι. Μοτο οτιειπιιιι· . €ιιπι ιιιιΒιιιιι!ιοι·ιπά ι:ιιιι&ιιττι' Βινιιιζι οισόιβιοιοιιιι δριιιιιιι.ι Ριιιτοοι Ρι|ιο πο.

οιιιιιιιιι ροοιιτιιιι τιιοι1ο ι Γε ιιιιιιιιιιαπιιιιιιι . ιιιιιιιι: ΜΙΚ. ιιιιιιιιιιιτιιιι 8: οτι ιιιιτιπιιιο ιιιι6τιιιιιιιιιιι
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"πιο ποπ ροτιίτ ατι Ποιτπιπ πιοιἰποτπτἰι ναιἰιιιὶ νι

Πτ νο! πω πιο, νοΙΪοΙἱιια ΡΗΠ ρισοποτιο: Μ!

αιοεοΠαιιο οίτ ντιιιιΓουο;οι αᾶἱυα ιπιΠιο.Αο μάπα.

οοπΓοιιμΠ: οοπιπιιιππ οπο&ιπο,οοποοοοιιοπιιοΐοπ

τατιιιο, ίου πιαπιτοίτατιιιοι πρ. ι. ντ νιια παπι

οι ιπιτιιιτ αΠαπι ιπιτΠοτιτατιιιο ιιι! τοιπιιιιιιιιι Μπιο

πιο, ποπ οίτ ποι:οΠο , ν: ΠΠ τοιιιιαΙιιοι οοπιιππιιιοοτ

Ιιποτιιιιι αᾶπιπ οποοποποί τοιιιιιιιιιιιι πιιίΠοπιι,πο

τυποι , Η οιιιπ ροτοΠατο οποοποποι ΠΠ ταπτίιπι

οοιιιιιιππιοοτ ΠΒοιαπι νοΙτιπτατοπι , πιά ΠπιπΙ :πιο

ιοΙιοπια ροι·Γοπιε “το Γε ιρΓα ιιοιοιπαιποτ :ιο πιο

οποπτΠιπι: οοπιια Μα. ιΜι.ιοαι|οθ. 8. ά

Ζιιππ.άφ.ν!τ.ιιιιΙι. 3. οοπτοπιιοπιοι,ποπ ροΠο ποτίσ

παπι σπιτι , πιΠ π ιιιιττοπιο αοοἰριατ Μαιο: ιιοτοι

τπιπατἰοποιο νοΙιιπτατια, οπο αθ:π άοιοιιπιποτπι ατι

τοι·ιπιππιιι πιιίΠοπιη 8ο :μια α ιπιττεπτο οιοιιτο ιιπ

Ριιιιιιτιιι ιπι!Το _ πιοτΠ.ιπτο ιπιποιιοι δι πιιττοπιο ιπ

οιοιιιο,ιποοιάιο οιιΒιιιο,οιιιι ροι·Γοπα πιιττοπι οποι

ιππιιιοατ ιπἰΙΤαι οιππια Πιο. Ιιοοπι οοοιοτα _ πο: πιο:

2ᾶιι ιιοτοιπιιιιαι ιΠαιιι αιιτοιπιιπιιιτι οιιίΠοπισ.

(Σατοιίιιπ ποεατο ποπ ροΙΠιιιι ιιι Με Γοιιτ. πιο·

Ποπ Γ:ι!ιιαιι πιοπιιοταιοπι ιπιΠιοπίο, ιιι ειπα ιιιιίΠιτ

ιποιαΠιοτ ιιοτοι·πιιπαιπτ α πιιττειιιο πο τοιιπἱπιιιιι

ιπιβιοπιε.

ίοι·πια!ι Ποοιτατι ΠπΒιιιαι:πι11 ροιιοπαιπιπ , ο: ΠΠ

Ριιποιριο,οποο πιιιιβιιιιι πι Βιοριαιοι!ιιιιι Μοτο,πο

ο Παποοοπ:Πτιοποπι οΙΤοιιοοοΠιι.ιιαιπ ιπιΠιοι·π ντ

Πο. πο οικω ίατ πι, ντ Ροιιοπο πιιΠα αιιτΠοτιτατιπο

ποτοι·πιιιιοτιιι α ιπἰττοπτο,ντ :ιο πια αοοιρίατ νοΠ.ιπε

οποιο, πει οικω ΠπιπΙ Π:ιιοτοτπιιιιοτ οιιπι Ροιιοπε?ι

_ πιιιτοπιο: πα ιαπιοπ ντιπ οα Ποσο οττοιπιἱπατιοπο

ΡοτιοιτειιιιαΠ παιτοε !ιαοο:ιτ ροτίοπα πιιτιοπι,ιατιο

πο αυτποιιτατιιια: οοιπιπιιπἱοατἰοπἰε. @ποπ οπο·

πο: Ιιποιτατἱ πειΓοπατοπι , πιώ. ίοιιιιαΙιε ΙιΒιιιται

οόΠίτιι,ντ ποια ο. Π: ιρΓο,ποπ αι: αΙἰο,ὰοτοιιπἱποτπια

οι αιιτοιιι ροιιοπα ριοι:οιαοπε α ποιἴοιιἐ Ριοιιιιι:οπτο

αοοιροιοτΙιοοιππι ιιοοιοτπιπ ιΠιιιππ νοΙτιπτατιι,ιιοπ

α Π: πιώ, Μ! απ πια οοιοιπιίπαιοπιι : οιΒο ποπ οί:

Πιτ ΓοιιπαΠτοι ιιι”. Μ! 3&Πιαπι παπι άοιοιιιιιπαρ

τἱοποπι ΠΠ , Τα! ροτιἰιε μι πα!Ππαιιι οοτοι·ιπίπατιο

ποιπ_ιιιιτπτα!ιτοτ οοιιιπιππἱοαταπι α Ροι[οπἔι μπου

οοπτοι ΟοπΠι. ιιι οἔι (Επι. Ρατοιιποομπόιιπιοι α

το!ιι1ιιἱι ροιΓοπἰτ [ο Μπι:: ιιοτοιππιπαιοτ επι α!ιοπιιι

Ιιποιο νοΙοποπιπ :ίοά παπι: !ιΒοταιιι ιιοτοιπιΕπιτιο

ποπι ποι:ο[Πιτιο τοπιτπυπίαιτ ιοΠοιιιε ροτΓοπιε @πιο

ι εἰ οοιππιππιοαιιοπο ιιατιιια: : απο ιιι ιοΠοπιε που

ἐπἱε πό Πι!ιιατιιι ριοιιἰιπα δι ἴοιιπαΙἱε ΙΠιοιται, πο

οοιιΠίτιτ ιπ α&ιιια ἀοτοιπιἰιιατἱοπο ΠΠ , τω ταπιιιπι

οοιιοπιιιιιιιιια , ριοποπιοπε πι: αδ:ιι Μοτο ροιΓοπο

οτϊΒιιιαπιια, πατπιαΙιτοι οοιιιιπππιιαιο ποιίοπο οιια

οποια. @οι άοιοΒοτἰΙΙἱριἱποἱΡιο , πιοπ.αιιιιιι

ποιο νι οιιΒιπιποπιιπππιοατπι ποιίοπορτοοοιιοπο

τι, οιιΒιιιο οι·οοοιΠτ ροιἱοπαπι οιοοοιι€ιοιιι,ντ ρτιπιί_

οπιιιιιιι οοιιιπιππιοατιπππι ΕΡΠιιε: @πιτ Π πιατα

τοιιιιιιιιτοι ιιι” νἰ οτἱεἰπἱε οοιπιπππιοαπιπι που]

Γοπιο πιοι:οι!οπτι α πιοιιιιοοιιιο, οιιΒιιιο πιποοάππι

ροι1οπαιιι Ριοοοοοπτοιιι: ατομο αποοΠοοιιι οιιΒιπο

Ριποοι!ιιπτ ιιοεοίΠιιια.

το ΠΠοιο ιιοτοτιπιπατιιι , Πιο. α ?απο ιπ.Πιιποιπππ

οπο: νοπίτ.€οποοό.0,ΡίΙιππι ποπ απ: ιπιοιιιΠιιποέ

ιππποπιιι νοπιΙΤο αιιτιιοιιιαιὶιιὲ,Ϊοὁ π_Ραι:οι (ΠΠ

:πιο α Πέ απτιιοιιταιιιιο νοιιιοποιηιπποιοτιπιπικ

τσιπ πιιτι-,πα αΡαιιο:οσια ΙΙοοια Ποιοι απο ΡΒ!

τιο,& 5ιιιιΕπι αι! νοιιιοπιιιιιιι Π: ιιοτοιιιιιιιο.ποιιτ, τα.)

πιοπ ιιιιτιιοιἰιιιτιιιὲ Ποιο ?απο ἀἱοἱτπι· πο νοιιἱοπ.,

παπι τΙοτοτιιιιπατιιιι ποιο α πιο Ριιιιιιιιιοοπιτ,νειΙο

@πα ταπιοπ αΠιιπιιο πω: ίοπτ. ι!οιοεατ ο

  

Βώτιιιιζ _ Χ Χ ν Ι Ι Ι. 13ο πω” Βιιιιποιαιπ%Ροιβπαιππιδιάιο πι.

ιιιιο ιΠιιιι, 1πιπ.ιια. ν27ΙΜ.91Μ ιχιιΙηιισϋιύπιἔ π#€ΪΡβ

που Ζηιιυπ Ραιιιιιιιτιπι πι πιο :καπου έρβιαι:ίιομια.

οπο: ιαπιοπ αι! Ιοι.ιποιιι!πιπ 86 οροι·αιιόπιπ ιοιιιιιι

Ιιτοι ποπ πιιιιιιι ιρΓοοπαιιι Ραιοι 8τδριιιτιιε ὶιπιπο

απο οοποπιιατ; ποιο. ταιιιοπ Μπι Ριιιοι οοπειιιι·ιτ

απ:Ποιιιατιπέ,όαποο νιιτιιτοπι ΙοοποπτΠ οι οικιστι

ιΠ, ιρίαττι Ιοοιιιιοιιοιπ 8ο οποιαιιοιιοιιι ιιιοπιι Ριιιιἰ.

Χάο. ι.. Ιοοιιππ Μπι. αρΠοαιι πι: Λαμ/ι. ὸο
Η·

(ΣΠΠΠο ντ ιιοιπίπο Μ. 2.ιἰο 1°ιιιιιι.ιιιρι ;. Οια που πιο Μ; οι

Ετ ὰ πιο ιρίο ποπ νοπι2 Μπι πι, ιπουιτ , βιιιιιαιαπι

[οιπιαπιΠ·ιοι ΜΜΜ Φ, [τσιιπιὶιὶιπ φαω πω» ιβ: Ειιο

ποπ ἱιιοιοο οποποπαιπ. Αιιιυπόαιιι. ρτιπια_ Με.

ιπαἱοτ ό: ιπιποι, παπι πιίττἰ ποιίοπιιιιι ιΠιιιπαπι,ιιοπ #Έπιπάν· _

Π· θΠία

:Η πτοπιιιιιιο Μαιο ποσο τοποσ οιιιίτοιο ἱπ @οπτο

ιιι , Μ! μοι νιιιιιτοιπ 8: ροτοΠαιοιπ α ιιιιιιοπιο πο·

ΟθρΙΜ'Πα Απ! ιιοο ποοο!Ταιια οίὶ ροιΓοπα!ιε ιΠίτιπ&ιο

ἰπιοι πιιτιοπιο οι πιιίΠιπ:,οπαΠα πο οι ιπτει· τοιαπι

Η

Τιιπἰιατοπι οι ροιίοιιαιιι ωιΠιιιπα Λο Διιιιιβ.Βοίρι ώ“ι,°,ῇ.

ΠΠιπι τοιιιιιιοιο οπιι·Ιοιπ ατι ιιιιίΠοποιπ μοιίοπαι οι. άκρα/Πτι.

ιιἱπεο ριοιιιι€Ποιιοπι τοιπΡοια|οπι, ποπ τ:ιπιοπ πο8:1· Μιπωπικ

,το ριοεοίΠοιιοιπ ιοτοιπαιιι ποιΓοπω πιιΠ`αι α ιιιιτιοιιιι

το, ντ οοπττατ οι: ειΠιε !οοἰε. ατι ιατἰοποιο ποεο,πι
Μ.

:ΠΠ 8Πιιτα α μια ιπιιτοπτιε ιιπροιταιο ιιιιιΠοιιιιπ, .ιιι.πιιι

ν φαω ιπιίΠιιιι Πιοοτο , ιιι ιιιιο.απτοα ποπ τ:ιατ ι παπι

- ριαττοιοιι πιω, ΕιοοιοιΙΙππι,ιπ οπο απτο ποπ οιαι,

Μω10ιιτατιιιο ποτ αθιιιιαπι οοιιιιπππἰοατἱοποιο νιτ

τπιἱε δ: ροτοΠαιιι οποιαάιτοιπιιπππι πιἰίΠοπιε: ποο

ιι.ι.ιτοιιι ποι:οιΤαιιο ιιπροιτατ ιοαιοπι ιΠίΠιιᾶὶοποιπ

Μαι· παΗΤιιιιι, ο: ιπιττοιιτοπιι πο απτο. μοβ. π.

Επι. ΚοΙΡ. οο Ιοοο θιοΕοιιιππ ιπἰίΠοιιοιιι αοοορἱΒ

οι ιππΠοποπιο ντποται Ρα!ιατιιιι απ. @πιο οιιιιΠὶο

οπειιιοιιι ταπτιιιιιι!οποτατ τοιιιιιπι οιιιΠΠ ατι οιπἰτα

ιοιιιο ιοπαιττοιοοπιιπ οι! απο ιιιιττοιο.νιιτιο οπω

(πιο αΠ πο πιοο!ο ἰπττα_πτιπςἰιιἱιιπι οοπτὶποτιιια

οίιτ:ι πιο ποιτοτ "οπ1ΜιιιιοΒοη ποπ πΧ νι πτώση

&ιοπία Πτ οιιττα @οφρτἱπτἱρἰ11Μ ΜἰΙΠο νοιο πι”

ροτπιτ οοιππιππἱοατἰοποιιαμαιιῷοιἰτατιτ «κι τπιιππ$

αΙιοποια οπτια παιτιοιποιιι οιιοκοπιιπιπ. πιο πιο·

τοι αιτοιιιαπι οιἱ8ἰποπι ιιι ἀἰπἱπἰι , ἰπιροιτατ τοιπρο

ιαΙοπι οποιατἰοποιιι αιι απο. Αι! Μαιο ποοο,

ντ τοιιιιιππτ νἰ οιι€ιπιε αοοιριατ ίἱιπρΙιοἰτοι οπο:

ιιιιπ ποια παιΒο δ: ιιοτιιε νιιαΙΜπ ιιοΒιε νἰ_οιἱεἱπἱα

αοειριιιπι οΠο ,. 8ο ΗΒ1αι 11011 οιοιιπτπι απτά α Με

ριιιιοιριιεα Τιιιιιοπια αει Ριο παπι πιιίΠοιιοτπ ιο

ιιιιιιιιιιι , ν: "οι πιιτιιτιιι· ,αΠοπο ιπσά9_Μτ ΦΣ

τια ιιιιοιπιιιιιι,.οιιιιο-ιιιιιιιιιιι·,νοΙ Ιοιο οι Πιο νι ιιι

πιι ιοιιο οιοατιι, νοΙ ία!τοιιιοποιαιιοπο αρριοριιατἐ

τοι·ιπιπο, νι ἰπ_ιπὶίΠοπο_ἰπἐιοαια. Τιιιιι ποιού· «μια

πιιίΠο ριοριιοπιζι:α Πιρ οπΪϊ θα έὶπε_οποιὶ πιἰττἱ

τοι , .ιοααιιιιιιοιμο το ροοιιιιιιαά τοτπιιιιιιιπ , αι!

ιιιιοιπ ιιιιιτιτιιι·. @πιο ιιι πώ: ίοπΠι ποο Πιιποπ πιο·

οπο ιπιττιτιιι.ιιΤοιο , ποο Ποιοι? αιΒοιο.

.ι.

Ο 1 ο ιι ε : ?Μπι ἐν, ο ιοί-ο ἱπ Μισο ιπιιπόιιιπ πιο 48 ἰπ 4$πίπω!
νοιιιτ, Γοιἱ ἔι Ρατιο πισω. Νιπιιιοπἱἐπϋποιιἰτ , ιι πιο. · Δ 4 Φ

πώ ιιοπἱ, Ιοαπ.8. ρά"“ πιοΜ» ποπ ι8ιτπι :ϊβ πε

π. · ιιιιιπιιι @απο

~σ` τ
ι..κ...

9. 1.!,η.ι ο. .. _ . η Η θ'

ε Η ι . _ Δ .ϊπιπποποτοπ πιιΠιιΜΠπιπαι ττ,οπ_παιιο
οπο νιιτυτοιποι: ροτοΠ:ατοπα νοπιοποιαι:οεπιτ : ποιο ιπιτι - ο ' ' " '

ω ΜΙΝΙ” ΜΜπιιιιι νιιτιιτο ωιιτοιιιιοροιαοοιι.

ι!ιιιιι,ι ποπροτοι.τα!ιίιιιο οιιιοιΠΠοαιι,τιπαιπ ο; οπο

φταιω μπι ιΒιτπτ οι: ποττοιπιτιοιιτιτ πιἱίΠο ω.

Μοτο ατι νοπιοπάτιπι (ο αιιτοππιποιοτζ Ποιποπο ι πα8άπιλοατέατιιι πιἰιτοπτια ΡΠιππι ι 8οντιιιιΕοπο

ν· . - @ΣΠΠΕ Εξω·

πι! ρτορι·ιαιπ πιιίΠοποιπ , οτιαιπ ΡΠνδοαιπ ίατ οπο, Αν

Ι

57- ή

| Οπιιιιιιιι.ι

ΐο Ρτο οιιιιίΠοπο, πδ. ιιοοιπτοιιΙΙ πιτοι οιιιιΠιοιιοιιι, ιαιΙπποπ

88.

| .

ι

_κι.._

ι9ζ
__ . . .Με @επι παιιο ιιιιίΠο 3.οιιιιαιτοπιο-_οιωιιιιω

εωφΠ©πάταιι τοιιιιιιιπτιι τηΠΠοτιιτ; 4.οοτραιτο του »Μια οπο·

φω- Ουιππ-πιΠο Πι Ρ$98ιοίΠο ιιιιίΠ α ιιιιτιοιιτο “βιοπ

Βκὅῆισῦῇ:: οι

πιο,

 



1Μιιιι. Χ Χη 1 Ι. Πι Πιιιιιιιιιιιι Ριιιιιιιιιι. Μάιο ΙΠ. ζώ

ιιιιττειιτιιι Βιιιιιτιιιιι. Ετ εκ ρει·:ε ιιιἱίΠ άι.ιρΙειτ,ΐιιή άι:: 8ριιιιηι ι'Σιιιέιιιι ιιι ά_ι.ιιιιιι Βιιιι,-τιιιιι Τιιιιιιαβιιιι,

δΤοιοΙ)ατι·ε, δ: 8ιιιιιιιιι ε!» ντ:οτιιιε. Κιι:ιο Με· ό· πιω , έ· Με. ι'ιιι€ιιιιι· τι °

ΡειΓοτιο ριιοτιιιεειιτει ροίΓιιιιτ ιιιιτ:ειε , βια ιστοσε

ιιειι:ετ ιιιιττι: α: ιιιια:ιιιττ?ιιιι ίι.ιι·ιτ ρειΓοτιπ Ρτοάτι

αυτοι , @ο Ριοτει:ιειιτεε. Εκ μπε ιι:ιτιι:Ιι τειιτιεικιι

ει! τειιιιιιιιι:ιι ιιιἱΠῖοιιιι ε!! ετιιιιι @μια , ιι!τειε ει!

ΓιιΜιίτετιάιιιιι ι ν: Μπι νεττιί ω ΙιιιιΕΠειιάιιιι·ι ιιι

ιιιι:τιτ5 ιιιιιιιιιιτίι οιιιιιιι ι ιι!:ετιω ιρριτειιιιιιιιι , ν:

:ιιιίΠο $ιιιιιτίιε ιιι ΠΒιιο εοΙιιαι!ιο ιτι Ιο:τιιιιιε;τιιιΒιε

ιιιειάειιι:ι·ιιιιΕετιιατι0ιιετ !ιιι!ιτίιτ ιιιιιιιιιιιι το ιτι

ΐιιΠιατιοιιε @πιω , Ιιιιιι. 2.6. ΗιιΒυα ιΒιιεπ , ά ίσοι

α:: ιιιιιιιιιε νε!ιειιιετιτιε ιιι Ρειιτςεσιτει :Μάι ιιοΠετ

δε :ει·τιιι νειΒι ιιιεατιιιτι τα Ειιειιιιιιτιέ, :κι νιιιο

:ιειιι Δε” τιιιιι ίΡεεἱεΒιιι, ει! ειναι :ιτιο:Μιε Μιτ

ότι”, δι ιιι τιιιιι:ιιιε ρεειιΙιιιτι ιιιοτιο επιίτι: (ΠιιιΠιιι,.

νι ειιιιιι ειιιτιιατ Εκ ?ΔΠΘ :ετιιιιτιι ιιιιιι:!ιτιιι· πι νι

. Βιιι!ειιι , ειιιιιΓιιιοΔι ι.ιτιτσιιιιιτ:5 ειιιιιιιιιιτη , 8: τη

ἰιιιιἱίἰΒιιετιι, τιιιΙιε είτ Με. :μια Η: ει:: :ιιιιιιιιιιιι Μ!!!
τ έι·ιιτιετιι ειιάιΠειιιτειιι.

_ ω! (Όι Με ροΙὶιειιιᾶ ιιιιΕιιιιιιιιτει του: Γειτ Με Γεω

Ψ Μ.ί ?τι·1.ιετ ειιιιι Βιετιίι άε:ι.ιι Με ιι.Ιιτιιιιι ρει·ΐοιια τιιι.ιιιιο.

"'Η'μ' μ' ὰ. Απ ετιιιι ιιιιιιΠοιιι: φ.ιοιιιιιιτ:ιιιιτ:ι; :ισιιοτιιιιι :ιο

διι2”ιΐΐ

!Δ°ι |α.

ιιετιιτ ετεπττιι°Ω ρειΤοιιι όιτιιιιιι. 3. ιιιι ίιιΙτειιι ειπε

ιιιίτιιιοιιε τιιιοι·ιτιιιειιιιιιιιε :Ιοιισιιιιιι ίιιρειιιατιιιιιι

πώ», 8ι-ιιιιΒιιιειι:ο ιρίοτιιιιι :ἔσω ετΐοιια ειιιιιιιιι.

4.^ετι ιιιιτιι άοιιιιτιήιιε ροΠι: ιιιιιι ι!ιιΙιτει· ρειιιιτια

ι @ΜΒΜ ι· 4Βιιιιιιι νΠο άοιιο ετειιτο ιιι τ::ειι:ιιιιὶ ρισ

- ·°ιἰιιᾶο' τω:: ειιιιιιτ:ιτιιίΠοτιεπιιιιτιιιιΒιιεπι ιιιιττι

**ζίεϋτϊοιιιιτι ιιο τ ντιπ ρε:ΓοιιιιΒιιε Μέι. δ. :πι Βο

Ν·

τ Δ τω» Πιιιιιιιιιιιιι· @ποιά τι ιετ'ει·τ Μιωτιι ιιι ΜΜΕ

δ::

.έ

ι1τιτι ιιιίτιιε; νε! σιτιίτι.ιτ ν: Ι·ιοτιιο :Με ιιοΠἱτ ρειΓο>

ΡιιιιιΔ επι- η.τ.3. Με αΙιτιιιοι, τιιιἰ επιίτιαιιιιιιιι: , τιο:ι Δω

μι.

Ο?

Μιέιι|ιιιι. ιιιιωιιιιιιειωι. Ρώτα. π. :Μι

η.

Μ.. °

4.$ιπΜΜ

,κι απο.

ιιτιθΒιτειιιτι ἱρίἔι ιιιιιιΕοιιε @πιο 8: ιιοτιοιιιιιι Γτιρει··

πιω ρει!τιιιιι όιιιιιιιιι , Μ! ειιτιιτιι άιιιι:ειιιι: εκατο

πισω. Με τι ε: 8Ιιι)[οβ.ιιιιιι. με .9ιιιιιιιι,ςιια ιτι

· ειριτ, ιιιιι-: ?ι@αν ιιιιιιιιι:,ςιιιδιι ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι,8ριε

° ιιιιτι και” ιιιιιι ιιιιιιιιιιι.Β: ιιιιιιϋ ριδΡτ: Μια ι!! :ΜΒΑ

ιι.. ι:ριπρι|ι"".ϋ “ει” 4ι 8ιιιιιι-,ιιιιι ιιιιιιιιιι: Με ω·

ιιιιΙ.ιιι Βιιιιι.ιιιι|ι .Μωβ (και Σιιιιιι,.ιιιιι·ιιιιι 8ι ιιιιιιιι Μι

ιιιϊιιιΒιιι,ριιιιιάδ ιιιιιιιιιιι .ιιιιιιιιιιιΙειτιιτ τιι!ιιΙ Μινι! είι,

8ριιι:ιιιιι 8.ιιιι:τι ἰιι ιι:ιιτιιιιιιι ιιιίτιφυλιιι ίριιιιτειιι

ειι ιιιιτ:ι ατι πο:

Ρει·ίοιιιιι όιιιιιιιι, ιιιιιιΙ εἰ: Μαι, τιιιλτιι ειιιιιιι τιοιισ

ιιτι!ιιι εο:ιτει·ι·ιι εΒιιιι Πτι: ιιιιιτιττε Ρετ ιιιιιιιειιίιτιιτειιι

ιιτ:ι:Γειι:εε, ιιοιι ι;ι0Πιιιιτ Με ιιοιιο :Μάρ ιιοἰιἱι πώ·

είε; (Σοιιίιτ. φαι τιιιτιιι·,5: Μ: ιιτιΠειΒοιιε 8τ :Ιο

ιιιιιιιο σεειριειιτίε. ΝιιΠιι ειιιτειιι ρειίοιιΔ τιιτιιτιιι. δε·

τι ροτεί: και ιιοΙΤειΙιοιιε 8: ὰοιιιιιιἰο τ:ιττ2ττιιΩε

(ῖοιιτιιιιιιι ίειιτ. ιιΠιιιιιιιιιι_ειιιιι φαι ιιιιιιίιοιιε εισ

ιιοτιιιιι τιοιιιιι ιιοτιιτ πιω: ρετιι.ιιιιιε άιιιιιιιι,είτ εά

εὸ εει::ι,ντ οΡροιιτα ὰ τω. τ.ισ.ς.μ.ιιιι3.ιιι και!.

διιιιιιιι.!ύιιι.ιιι Ι.ώ· ι ιρ.ῇιι :σπιτια Βιιιιιιια. ιύιιι.6τιιιιι:2. Μ.

τ ι..ιἰι Τιιιιι.ι. τι ιιιιιιεΗτ·τιιτ ει:οτιειιι 8 Μιιιιιιιι ιιιιι.ιιιρ

αφ”η» ριιι.μιιιιιιι. 3.6ν ιι6'ιΙΙιιβάει Οιι:ΙιοΙιεπ ριι:ιιιιι εστι

μι ΡΗ. ίειιτ:ιιιειι. ΕΒο Μεταω ιιιιιιιιιιιι ειιιίτο ει·ιοιι Ριο

ιιιιιιετιι ; εο τιιιὸτι Π: :σπιτι εεριεΙΤετιι 5αιρ:ιιιιιτιι

ιιεεεόειι:ε εοτιιιιιιιιιι ιιιιάοι,εώιιι.ειιιιι Μιο8.ιιι Δεν!.

μι. Ριιτιιιιιι εοιιΓειιΓιι ιιιιΠιπι Αιι€.ιι·. άι Τιιιιιι.ι.26.

Μι ι/Ι, ιτιι.ιιιιτ , ιιιιι άι ιαΙιι Μινι ιιιιιιιι ιι ἱιι ιιἱι Ρατσ

ω". Ε.: πιο: : τδιιιιιιιιιιο πιο Μια ιιιιιι ιβ|ιιιιι άι: .τρι

ι·ίτιιιιι[ιιιιέιιιιιι τ ω» ςιιιιιιιιι 0ιιιι κι, ιιιιι ω Βιιιιιι ι 88

τἰε νετιιιε Αροίτ [ιι·ιιι.ιι. ιιι!ιι. 8. 0ιιιιιιιιιιιι $ριι·ιινιιι

ιιιιιιιιι “πρι Εριιιιιιιιι ΒιιιΝιιι ιι “ΜΜΕ .ιιιιιιιιιι ιιιιιι,ιιι

:νικ ιιιφιιιι ε» τι ιιιιύιιιιι 8ρὶιιιιιι 136, ιιιιειι|ιιιιι ριιιιιιιιι

.ιιι αιιριιι πιο. ω” ιιιιϋιιιιιι ιιι ι:ιιι·ιιιιιε πιο αιφιιιι Με

ιιιι 0ιἱ,ιιιιιι Μάι ιικΙιιιιιι .9ριιιιιιιιι ιιιιιιιι. Ε: Φοιτ:.9ιιβί

ιι 8ριιιιιιιιι ΙΜ. Ετ ριιιιειε ιιιτετιειΕτιτ: Πι ιιιιιιιι ο Βι

ω" 0ιιιι ω” ριιβιάι πω. Μαι: Μπι. 4 3. ιὶι ?πωσ

ΒιιιιιιιιΕ :νων ι. Μάι: @κι Ιιιιιιιιιιιύιιι- τζαι ιιιιιιιι! .τριή

Μπι [.ιιι6ιιιιιι. Με “ΙΟω ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιΙιι έρβ ιι! Ρ Μαρια

ι|ι ιιιιβιιιιιιιιιιι Βιι. υιιιιιιιιι Μ! ηιιιι!ιβιι , @κι ιιιιιιιιιιι

Τσκ. Κ .Οι ω.

Βιι·Ιειιι νειιτιιι άετιιιάττιι·ει: 8:ι·ιρτιιά ,ιη τιιιί

σπιτι:: ρειιΒιιιι Βιι.ιιιιιεάτειιιιτιιτ πιω ω πο: , 8:

πρωι σοι ι;ιπτιει·ε,ιιιιι. η.. 5'ὶ ιιιιιι ιιιιειιιιιι, βιιιιιιιιι·ιι!

ΜΜΜ [ιιιιιιωτιθ Μπι ιιιιιιιΈΙιειτ :Μι ι ό· 3άωιιιτιΕ- ·

πιιιιιαι, (ι ιιιιηβιιιιιιιι ιιιιιιά ιΒιιιξισιιιιιπι. Ε: τιε 8ριιιτιιι

ίδιιιέτο. :Μ αφ. τιιιιττιτ : Αμα οι: ιιιιιιι!ιιι·, ει· ε» Με

Μ ω. Μοιιὸ τιιετιιιτιιιτιιιιι “ει” Δ! 1τιιιιι.3°. οι".

ω: Βιιιιιιιτιιβι ή ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι Ριν ειιιιιιιιιι [ΠΠο

έδιιιιι, μέ Απο: ι|ι Με. Μοτω ει! ιιοτ πω. Ιιιιιιι.ιτ.

τ:ιιιιι ιιιιιιιι ·υιιιιιιι Ριιιιιιιιιιιιι μια@ο ιιιιιιιιιι »ιών δ

πω, 8ιιιιιιιιιιι ωιιιιιιι. νιιιιιιιι: ιιτιτειιι , βετιιιιιττιτ

ιιοΒιι ιιοιι ιΕιΠιιιι ρει·Γοιια ρωεεόειιτε: [Μ. Μπι:

ρ:οτιιιεειιτειι :ι ιιιι:ττιιιτιιτ νειἱι ΜΒΜ ΡειίτιιιΩι ρισ

σετιειιτειι νιιτιε ω” Ρατετινειιιτ δ: τιετιιτ τι6Βἰ8

:κι ειετιεττιιιιτ Με: ?Νώε 8: δριι·Ι:τιι βετ 8ιιιτιιτιι

ι·ιιιττιτιιτ : Μπι Μπι , τιι8ι:ετι:ιιιιίιοιιειιι ματια: Πιτ

ροι·τιι: ριιιιιιιιιι οιιΒιιιιιιι ρετιιιιιι6, :μια ειιιι·ι Βιι:ιδ

ιιιιττιτιιι· , τιιιιιιιι που ιιιιροιτιιτ νειΒιιιιι , ιιιιιιιι , δ:

ιιιιιι. (Βιιιε.ροτειτ ρει·ιτιιιιι Με Με νειιιιε;& ιε ιτι

Γεω άστε; ιιοιι δ ίε ΙρεΔ πω. .τι ·

Με @πατατα ιατιοιιιι.ιιιιιι ΠΠ. ιιιίτιδτ::ιτιοΠε

ιιτιιι ΓοΙτιιιι ιεειριτ ό0ιιτι τ:ιειιτ , τω Με ιιιειιιιιιιι:ι

ω τιετ:τι!ιιιι ιιιιιτιο ιιττἱιι ρειΓοιιι.ε ιιι::εατιτέ

:και ρετ Βι·ιι:ιιιιιι δ: ιιιιιι:ιιτ :Μεω :Μαι τ -ιιττιιι

Βἱτ σπιτια Βιιιιιιιιτ Ρετίοιιι$,ιιτ τιετ:τι!ιιιτε οΒιιότιιιτι

ιιι Με νίιέι ιιιιιιιιιι Ρετ ετιιιτιτα:ειιι 8ι τε!ιτιιιιτιοιιΔ

ει”Με

Δω».

η:

Μα ι ”

ει:
Ριἱιιιἰ. βη

ιιιΔιιιι·.

ϊιι.τ,ιιδ ,οτι

Γιιρετιιιιτιιι. :κι που νι ετιιτιιιάετιι όοιισιτιωιιτ:ειριτ8ΜΜ ιτε

ιιιίτιιτ Βετιιιι, νι ΓρτέειιΙειιι Ριοτεᾶοτειρ ; 8!_ πᾶσ

τειιι ιιιιιιιιαι Μια; Β τιιιετειειιιτιι.ιτι ιιοΙΜετιειιιη τι

Μπι ἱιι ιΙι:ινιτΒ Ρετ· νιτιοιιειι:ι Βεατιιι::ιιιι , π: τυπο

άιε!ιιιιιτ πιο ιι!ιτιιιιιιιι ν: .ιιοίιιι.ιτι ροΠιόετιιι φετι

ιΙο ιΠιιιι ιττιιιΒιιιιιιι, ν: ιιττιιιΒιιιιΙιτ Ξ ιιοτιι: ει: :ετ

:ιιιΒιιιιΙει ιιιι:ειιι ι ιιοΒιιιιιιιτ Βιιιιιιιι ρειΓοιι& πω!

ρε: αιώνιο ι.ιτιιεότι ειιι:τιτιιτει 8ι νιΠοιιε Ιιειιτἔι Γιατι

ιιιιιέι,ιι:·ειι

μι Βιιιιιιι

ΜΙΒ; :Μι ρε: ιιιο:Ιτιιιι Ρωιε6τειιι 8ττιιτοι·ιτιιιι1- _

Βια ιιοίτι·ω. @ται νετε.:Ιιειιιιιιι· Με:: νι κοιτα: ἰιι

ιιιίτιΒοιιτιοιιε ιτ:ειρειε :το ροΠΞτ!ετε. Εοιιίιιιιι. μι·

ΒιιιτιΔιιι τιστι Μέττη ιιεειριιιιτιε Βιιιιιττιιιι ι;ιεττεάτ

ειιιιτι:α:ιτ , επτειιιήιιε άοιιιιιιιτιιΓα, τιιιιΒιι: Ρι·ο ιιοδ

Με ΗΒετδ ροτείι:ιιτε μιίΠιιιιι: Πεο ιιι Μ:: ΠιόΜή,

ιτε ετιι.ιιι ω: ει! 8Ιοιιιιιι :μιὰ ρειιετΉ: ιΠιιιιιΜε

ιε,ὰ τω τη Λώ νιτὰ νιΙειιιιιιιι. ΕιΒο ειιιιι ιιιιιιΠο6

ιιε ει·ιτιιε που Γ:·ιΙίιιιι εο:ιτετιιιιι:τιτ ιι:ιΒιι άσοι: ει·ειι€

τι, ει ετιιιιιι ρειΓοιιιι ιιιειειι:ιε, ν: οιιιεθ:ιιιιι ικά-ώ

&ε τιιιιτιιΙε,τιιιιι Πι διέιε,τιιι:ιι κι ΑΜ τω.

Ζτιπιει'1.Ριιιιι.4.3. ιι·ι.3.ιιιιι τω. 8: 9τιιιτειιιι.

ιιιι:ιι.ιιτ,ιιιιιιε ιιιοι·ιτιιιι Ποπ ωιιιιιιι,ιω ιιετεΠΒιιαπι

εειιιῖιτι: ιιιιιἱοιειιι ιιΙιειιιιιιι ντιισιιετιι ιιιτει Βιιιιιιιιι

Ρα(ΟΜ.ιά ιιτιιιΜιτι Κάτι, ιι :Μπι Με ΐρει:ι.ι|Ι :Μι

Ισ δευτ τωιιιι διιΒίτιιιιτιιιιιτετ ρι·τι:ίειιτειι τιιι6ιιιιιιιι

ΦΠ ιιοΒιε ρει Με! Πἰτιἱιιιι5 ΪοΙιὶιιι ν: ειιιιε&ιιιιι

τιιιίΒιιε , που αι τισ.ι·ι ω:: ετιΒιιιιι ίιι!ιίτιιιτιιι!ι

τει, δ: ἱιιτἰιιιἐ ρικίε:ιτιθ., τι τιιιιτιιιιι ιιιτειιτιοιι:ι|ι

τι:: , δ: ειτ:ιιιιΓει:ἑ τειιιιιιιιιτιο:ιε τ· νησι ετιιιιιιίι Ρετ

ΙιιιροίΠΒἰΙε ιιειΓοιιιιιΠιιιιιιιι: Μπι εΠετι: ρε: :Μπειτ

Πτετειιι νιιιτιιιε ρι·ιεΓειιτει ,ἰιιιὸ πιο ειιΙίτειιτει ,επι

τιιιε ροΠειιτ οϋιεᾶἱτιε τειιι;ιιιι:ιτε ιι&ιιιιι ιιοίτι8 εστι

ειιιτἱοιιἱ5, δ: ιιιιιοιιι. Ποεειι: ιεἰτιιι μετα ιιιιιιε

ιιιοιιιιτ:ι ρ:αΐειιτιρ οΒίεάιτιιε,τιιιο είτ ι:οετιιτιιιιι ιτι

ιτο8τι0Γεειιτε, δ£ ιτι:ιιιτιι ιιι ι1ιιι2_ιιτ0 εκτιιιιίεεε 8: ιτι

τι ιιι..ι τ

@Με

δ· ω

Η

""ε τ

Ριιιδιώτι

_ ` ΜΗ·

ΜΜΜ»!

Μάκη η!»

και "τι το· '

τειιτιοιιιιΙι:ειιιι.ιΒειε ιιΙιιιιτι ιιιοὸίι ιιιιεΓετιτι:ει ιτε ντ:2,.,ρ_

ιι Ρετ ιιιιΡοιΠΒιιε, που εΠειιτ ιιι·ειειιτει τιιτιοιιε ω: Λιιιινιἱ ιιι

ιιιειιΠ:ιιτιμ Ηετειι: Με ιι0ιιο τι:ιιιο ιιιωιωτι1ιτει

ρτείειιτεε; Ποστ εοΒιιιτιιιιι ιο εοειιοίεειιτε, δι Μπι-ι

ΠΡ.#Π“Ο

τιιιιι ιιι ιιιιι:ιιιτε ιιιτιιιιΓεεε δ:: ΓιιιιιτΞτιιιιιτει·ι Πάει» ιιιιιιιι|ΐ|ιιιι

ιιτιοιιε :ισεειιτ,τιει Βιιιτιιι:1ι Πειιιιι Ωω τιιιιιωιιι. ρω.

Με: μιιείειιτετιι ιιιιιιιιιε Ρετ :ιιοτΠι τεέτο:ιε ιιε :ετσι

πι, ιιιτι·ιτιβετιι ιΠιιιιι ιιιιιιιιι:ιιι:ιε ιιε ροίΜετιιιε.'

Ηιιιιε αιτιάται [πάσει. τ. 2ιιιιιιΙ. 0ι·ιιιιε €ιτι2ιιιιιιιι

Ε. Ι ι τιιιώάαΠ1
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ιι:: ΒΦΜ.:ΧΧ“Ρ Ι Η; ΜΜΜ Βιιιιιιιιιιιιιι Ρεψιιιιιιιιυι. :πιο ΙΗ.

:οποιοι ηιωιιιι: ιιι::ι::ιοπιο ιιιιιιιι·ι: ι)ιιιιιι2: :ι

8ο :Μιά :ει:ιοιι: ριιιιι:ιιιιι::ιει| Μπαιιιι€ω π.

Μπι πιοιιιιιιι,ιιιιο οπο:: Πιιιιιιιι ΜΒ:: ω:: Ρωο.

ιιιιιια::: ει:: ιιιιιιιι:ριαίαι:α_ιι6 ποιο οιιι:άιιιιι

δ: ιιιιοιι:ιοιι:ιιι::ι·, ν:ιιιι:ι ::ιαιιι ιοΒι::.ιιιι: :Πιο

οι. :ιιιι::ι. Δ. δικια; :Μαι-ιι ρ:τία$ιιιιιιιι ιιιιι:ι.

διαιτα· :κι ιιιι:ιρ:ιιιιι 8:ιιοιιιιιι:ιιι : ιι: :ι:ιοιι: πω:: με::

ι-:άσιιιιιι:ι:ι:: :ιι ιιι:ιιιια 8είιιιιίιιιι:ιιιιι: ρ:αί:ιι:ιιι

ιιιιιι:οιιιιιι : ιοικιι:ειιιιι: Επι ιιιιιιιιι ροίιιιΙιι: ιιι:ι

ιιιιιιιι ιιιοι:ιι:ιιιιιι Π:ι,Βιιιιιιιιιιιιιιέιιι: ιι:ιιοιιιιιιιιι

°ΜρΜι ιιιιιιιιιιιιι Με. σωσει. Πεο: ιιιιιι:ιι μπι:: ω: ιιι

- :οι ροιι:οι:ι: Όειιιιιιιι:ιιιιιι ρωτωιε ρ:: ιιιοριιιιιι

ω:: ιιιιιιιιιιι:ιο.ιιι ιιι ιιιι:ιι:άιι :Με :Μου Μαι.

οι: ω:: οιιιιιιιι Π:ιιιιι ιιιιιιιι: ιιι:ί:ιι::ιιι ν: «απ.ε 9 . Ρ ι
:ιιιιι. ριο::&ο::ιιι, 8:· ιιιΒιιιιιοι:ιιι ι:ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι

ο:: Γιιιιέιιιιαιιι:ιιι Βιιιιιιιιιι :οιιι:::::ι. * ,

μ:: ώ ο Εμ: "κι ρ:ιιιιιιιιι ιιιοιιιιιιιιιιιιι :ά 8.°Πισ.ι.ρ.μ.

:;2% ΙΙΒΜ". Μὴ. Μάο!. ια: οι: :ικιΠιιιιο, ν: ιιιιιιιι

[π 'ΙΙ Μ· έ:: ΒιἙιι :ιιιιιι:αι: ν:ι: 8: ριοριιὲ ιιιειιιιιιι:ρ::

ώ... σο:: 1:18:18ω ιιο: ν:ιιι::, δ: :μιά πο: ιιιιιι:::,8:

._ ιιι ιιοιιι:νι ιιι ιιιοριιο::ιιιριο ιισιιιιιι:: :μισο Ριο

ιιο 1. :ιιιιι Νησιά ιι: ιιοιιο ιιοιιι: :οΒιιοι::ιιιιιιιιι

οιιιι:ι:ι::, ιιι οιιιιιι ιι:οιιιι::ει:: ι::ιιιοιιι: ιΠιιιι :Πει

:οι ιιι ιιι:ιι:ειιι ιιοιιι: ιιι::. Ρ::ι:::ι:ὲ ειιιιι ιιιιιιιιι:

:Μι ιιι :ιι :οι:ιιι ειι:εο::&οι:ιιι :ΠιΒιιιιιι:, :ιιιι:

:ι::ΐοιι: ν:ι: δ: ιι:οιιιι: ιιιο::ιιιι:: :ιιι:ιιιιι ω: πι,

ιιι :ιιζι.ι: :ιι::ιιιιι 8: Ρ:ο::&ιο:ι:ιιι :Πιειι:ι:ιιι : :ίιο

ν ° ' ιι:: ο ι:θ:ιιιιι :ο ιιοΓι:ειιιι, ιιι:: :ιι:οι ιιι: :οι::ιο:
:ιιιιιιιιο ιιι: ιι.ιιιιέιι:ιιιιι::: ιιι·αι:ιι: ι :ι8οι;ιει· ιιιιιι

ιιοιι:::ι Βιιι:ιαι ιιοιιοιιιιιιιιιι: Γιι:ιειιι::.ο:ιίοιιε Πι

ιιιιιη ιιοιιι: :ιιι ::ιιιι:ι:ι::: :πηΓ:ιιι:: ρ:: ιιιοιιιιιιι

οικω δ:: ει:: :ιιιιιιιι: . Γρ::ιιιι::ιι:ι; :ιι:ιιιιι έ: πο·

ω: Γιιι:ιιιιιιι·ι: ιιι οιιιιιι: :κι ·ίιιι:ιιι ιιιιι::ιι::ι

?πιο έ. Ν:: ιιιιιιιιιο: Ρ::::Βιιιι: ιιιιιιιιιι:ιιιι:

ι:ιιιιι:ιιιιιινι ιι:ι€οκιι- Βιιιι:Ι:ξιοπιιι· ιιιιιιι 8: ν:ι

:: ιιι ιιιιι:ιιιιιι ιιι ι :ι ιιιιιι ι :ιιι πιο:: , ο ιιι

δ|Ιω",: ο; :Διι:ιιι ρ::ΐοιιιι :ιιι:ει δ: ιιριιιι·:ι: ιιιο::ιιι ιιι Ριο

βιιι_Μι- μι:: ινιιιιιοιο 8: Εμ:: ιιιιιιιιιΙι: Μ! ν: πι: 8: Ριο

2ι· ° @Μι μι: ιι::Γοιιιι ιδιοι:: ιιιιιιι 8: :::ιριιι:ι: ιιι:ιιιιιι· ιιι

έξ,Ξωπ :ιιΒιιο ιιΒιιο1:ιιίιιιιιι, :ιοιι ει! :ι:::Πιι, ν: :ικ νι :.ιιι:

:ιιι ιοιιι: :κ :ιρρα:ι:ιοιιι: ιιοιιο :ποιο :ι ιιι: ιιι!»

ιιιιικιιιιιι:: ιι:.:Γ:ιι: ιιι :ιιι ίιΒιιο : πω:: Η :ιιιιιιιό:

:::ιοιι: ιιιιιιι:ιιιι:::ι: ιιοιι ίιιοροιι::::ιι:ίιιιιιιιιιι:ιο

κι" ρ:::ι:ιι: ιιι ιιΒιιο οιιιιιωι , :ιι νι ω: ιιιιΠιοιιι:

Ευρω μ. Μ: προοιιιιοιιι:, πο:: ιι::::ιιιιιιο ιιιι:ίιιιιι:ιιιιι:ι

κι υπο» Ρ:ιεΓ:ιι:::ιιιιι ει: νι ω: ιιοιι μπω: νιι::ι:: ::ιιιιιι

""""'ἱ'ΐ° ιιι ι:ριοΓ:ιιιιι:ι, ει! :μισό ο:: ι: ιιοιι ::ιιιιιιιιιιι· Μ»

',:['”“"'° Πιιιι:ιιιι: ιιι·ι:ιιιικια :::ιιιιιιι, είιιιι ιιοιιι:·:ιιαιιι ι::

,π Δω. ι·εριπΓ:ιιιιι:ι. 3. Ειιιιιιιι οι:: 8:ιιιιιιι ιι::

:>":_ ΐοιια Βιιιιιιο ρ::ιιιιιι:ι :ιιιιιο ιιοιι θα:: ιοιιιιιιιιιι

ιιι:: ιι:::Γ:ιι::: ιιι ιιιιιιιιι ιιιιιι, ιιιιιιι:ιιιιιι: δ: ΐοιιιιι

ιι::ι·,ιιιιιι: :πινω ιιι·::ιιιι::ι ιιιιιΙο ιιιιιιιιι:ιιιιιι:ι ιι::

ι:ιι:::) ::ιιιοτι: δΒιιιιιι:ιιιι::ι,οιια::ιιιι: :ιιιιι 8:ιιιιιι

:πω ιιι: :κι νιίιοιι:ιιι ιιω:οιιι. :μια ρ::ιιιι::ι :ι:ιιιο

:ιοιι:ιιιι: ιιιιιπιπιι, ιιιιιιιιιιιιι:Ι:ιιιήι ριιιιιιιιιιιιιι)ι

ιιιιιο.:ιιιιι ρ::Γοιι::ιιιιι ε :ιι ιι. οι: δω:: :ΐΤ:τι:Μιι5

ι:ιιιι:ιι:ιει :κι Β:ιιιιι ιιι Γ: Μ: ιιιοΒιιι6 8: ::ιιι:ιι

μι.

Μι. 8.

οι: Βιιιιαιιι , :ιι::ι :ὁ :ω ιιιιι::ιιι:ι· ι::ιρι: πιο

πω: ιι:ει::ιι:ι: οιιιι :::ιιιιιιιιο Βιιιιιι, ι::ιιιι: οιιιιιι.ι,

€ιιο ιι:::Πιιι: Και: :ιι :οιιί:ιιιιιιιιιιιιιι νιίιοιι::ιι

“πιο ι :Με ιι::ιτιιιι: Ό:ιιιιι., ν: ιρ::ισ.ιιι:ιιιιιιιιιι

ι:ιιι 8: ρ:οιιιοιι:ιι::πι-ιιιίιυπι οι! Βιο:ιιι ι:οιιιι:ςιι:ιι:

οπο. Ώοιιιιιιιι. ιιοιιιο ιιιιιιιιι ιιιιιίιι:ι ιιι ιιιίιιιι::ι- π

:ιοιι: ::::ιιιι: :::ιιιιιιο.: Ποιοι: , ν: οιιιοᾶιιιιι ωιιιιι. Οιιιιι€νω.

Μ, οιιιι:ιιιι: ιιι :ιδιο 1. ια:ιιιι: οιιιιιιιι,οιιιιιιι: Μο::

:ιοΠι: ιιιιιι::: α:: ν: οιιι:ᾶιιιιι ιι&ιι ιιιιιιιιιι:: :ι·Βο

::ιιιιιιιι οπο: ιιι ιιιιιιιι:ιι:ιοιι: απο Βιιιιιι ιιοιι κά·

μια: οι: ιι:ιιιΙιιιι ιιιιιιο ιιιιιίιιιιιιιιιιι:ι· Ρ:2ι:::::$

:άιι , :μια :εισαι ι::ιιιι: ιιι Μια ι. οιιιιιι:ι, ειιιιιιιι:

Ποσο ροίΠι ιι::ι::ιιιι: :κι :ᾶιιιιι πιο:: ιι:.ιιιΗ:::·,

νι :ιιιιι: Ρ::ιιιιιιι ιιιιιιο ρ::Γο:18 Ποιο: Ποι:: ιιι

ω:: ιιιτ:ιι:ᾶιι Πιιιιιιιιι:ι:ιιι::ι·ιιιει::ι:::,ιιι:ι αιο

:Λεω ιιο::ιι ιιιιιι.ιιᾶιι δ: ιο:ιιι:ιιιι:: :::ιρ::: Πιο

ιιιιι:ιαΙι::ι ιιιεί:ιιι:: :πιο ε:::ιθ.:ιιιιι :μιὰ :οιιί:ι

:ιιι :οιιιιιιι:ιιι ροι:ιιι: 8: ιιι: ιιι ιιαιι:ιιιιιιιικιιΙ:ιιι

ριι:ί:ιιιιιι Μ:: δ:ιοι·πιπιι:::.. Ριοιι. 4. Ι):ίιιιι:ιιι π

:ιο ιιιιιιιΔιπ. οριιοίι:::: τιοιι ορμιι:ι ιιιοιιιι:,ιιιιο ΡΜ. 4·

ειι:ι:ι . νι! νιιιι: ιιο.ιιιιιι: πω:: ιιιΓιιιιι: ιιι ιιι:: :καψω

ι νι:ει, ω: Μι.: μια: ιιιιιιιιιιιιι 8: ιιιοίιιιι:ι:ιι€ ρι.- Μ'Ρ:"Μ.»

ίδ:ιι:ιιιιι Βιιιιιι.ι:ιιιιι ρ:ιιοιιιιιιιιι: ιιιιιιι ν:ι πι:: ιι:

> ::ι·:: ιιιιιιιιιιιιιιιιι:: ιιι·ι:ιι:ιι::: Μ: ιιιιιοιι: οιιι:άι.

ν:ι Μ: :ιι:ιοιι: ιιιιιι:ιιιιι είιι:ι:ιιιι:: ιιοιι τι. :Με

Π:ιιιιι ι:Γρι:::: ιιι:: :ι:::::,ιιιιι Γ::ιιιιιιιιιιι ιιιοιιιι::ι,

. ουσ ιΙΙιιιιι ροι:Π: ι:ειροι:. Α: ιιιιιιιι: ιιιιιιι:ιι: νιιιο.ΠΜ Μ”,

ι ιι: Ρ:ορ:ιιι: ροιωω ιιι ι)::ιιιι ί:::ι,ν:ιιι ι: :Ρίο ιπι- ΜΜΜ,

. ιιι:‹ιι:ι:ὲ :ικιιι:ιι::ιιι , :ιιοςιιι ιιι: Μ:: ιι:::ιΒ:ιι:,·ιιιΜΜι.ιιι6

ι οιιι:·ι:ριωι:ιι:αι:: Π::ι:ιι ιιιιιιι:κιιιι::, κιιιιιο ιιι:ιιιο ψω:::: ή·
2 :κακο ιιι::ιιι:ιιι:ιι::: ιιοιι ώς:: ιιιιιιιιι: ιιιοι·ιιιι:::ιιι:ι 'αν

ι ιιι: :ο οιιι:έιιιιιι ::ιιι ιι:οιι::: , ιιι: ν: ::ι.ιι::Γ:ιι:α

απο ο:: ιι6:ιιιιι ιιιι:Ι!:ὰιι:, :ιιι :ιΤ:ιιιιιιιι::: Τσικι

:ιιιιιιιιιι·. Κιιιιο ν:ιὸ :ιιιιΓα :ιιι:ι:ιι:ι: ο:: Γ: πο:: ,ο

ιιιοιιιιιιι: ιιιιιιι:ιιιιι:ιιι ιι:ι:Γ:ιι:ιαιιι ιιιρροιι:ι :8:ιι- Ν... Μ, Η.,

πω:: :κι ιιιιιιιιιιιιιι,νι:κιιιι: απ:: Πιο :ιι:διιι:νιιιι: ιι ιδιυι:ρπιπσεΞ

ο:: ιιιιροΙΙιιιιι: Πω: ιιοιι :Πα ιιιιιιι:ιιιιι:, ω::Η @ΜΗ

ι ο:: ιο:ιιιιι ιιιιιιιιι::ιιιιι :ιοιι Γ: ιι::::ιι: μ ιιιιοιΙ πο::
ι ιιοΙΐ:: εεε:: , ω:: πο:: :ίΤ:: Μ: ιιιιιιιιιι::: ιιιι:ι::ι::

οπο:: :ικ :ο , ιιιιὸιι απ:: ρ:: ιιιιιαιιι Η:: :ι:ι:ιιΙιιιι:

ιιιο:ο: 8: ::έι:ο: ποιοι: ο:: ρ::ι:Ι:: ιι|ιιιιι::ιοιι::.

δ: :ιι:&ιι: ιιι:ιι:ι:,ιιοιι Γ:ιιιιι:ιι:, ιιιιὸιι ρ::ιιιιιι:ι ιι..

:πιο δ:: ιιιιιιιιιιιωιωι ιιιιι:ΐ:κι: ιιιιιι:ια ι :Με πω:
ιιι: :ι:ιιιιι:Π: :πιο :ιιι:ι:ιιιι:,ρ:: ε: ιιοιι Μια: ω. ι

Βιιιιιιιι:ιιιι ρ:αι:ιι:ιιικι: ιιιιιι:ιιιιι οι :ιιΕ&ιι,8: :ποι

ιο ιιιιιιιι: απο :οιι::ιιι:ιι ι απ:: οιιιι ιιι: :ικιιιιι: μα.

ίειι:ιο ιιοιι :Η ιιιιιιι·ιιι:ιιιιιιιο, :πιο Π:ιι:ιιιι:::

ιιι οιιιιιιιιιι: που: :ι::ι.:ι:. Μισο: ι:ιιιιι: ιιι:ιιιιι Μ:

Ρ:ΩΓ:ιι€ι ιιι οιιιιιιιιιι: ο:: ρο:ιιιιιιιιι ορ::ιιιιιιιιιιι:

:ίιιιι ιιιι:ι:ο Τιι:οιοΒι , ιι:α:ι::ιιιο: π:: :οιιιιιιιιιι::

:ιιιιιο: ιιιαι:ιιιια, οπο: Πω: ιιι:: :σοι που: οπι

ιιιΒιι: , ρ::ιιιιαι·ιιιιι ιιΒιιοΓειιι: ιικιιιιιιιι Σ: :ιιιι::ι: ιιι

Πιιιᾶιιιιι, 8: ριο:ιιιιιιιι :ιιιιιιια ιιιιιοιιι, ιιιιιιιι Επι::

ιιιιιιιιιιιιιι: οι:ιιιιι,ν: ριοιιι·ιι.ιιιι ::::ιιιιιιιιι.

Ο ι ι: ιι ε ι Μαι:: ιιο: οπο: ιιιο:ιο: :τι ω"σο..

ιε&ι_ δ: ιιιιιι:ιιιιιι :ιιι:ι:ιιιι: , ιιιιιιιΙι::ίι ιιΙιιι: :κι ω.

Π:: ::ιιιιιιιι ιιιιιιιιί::: ::ιιιιιιιιιιι:ι: , :ιιιιιιιιιοιιι :Η
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Βέτα.

'_..._

$ιιΜιιο:.

:νοβιι:ι.

::ιιι : νι :ιιιιι:, π ο:: ιιιιιιοΠιιιιι: α:: ιιοιι:ίΤ:: ια- ιΠ:, ιιιιο ιι:ιΓοιιο. να:: ιιιιιιιιιι::: ::ιιιιιιιιι: Μπι::

:ιοιι: ιιιιιιιιιιιίι::ιι: νιιιιιιι: ρ:σιΒιι: , ιι:ιιι·:::: Ι::ιιιι- ιιι::ι::ιιι ιι:: ιιιιιιιιιιιι,8: (ιιιιιιιιιιιιι:ιιι ρ:ει:ιιιιιιιι

(πιο ιιιοιιιιιιιι ΠιιιίιΔιι:ιιιιιι :ΙΤ:ιιιιιιιι: ΡΙΏι:ιι5 ιιι ω. Ρι::ο:, ΡοίΠιιιι:ιιι :ΠΕ ιιιιιιιιι.ιιιιοιιιιιιι.ιΈ:ι ιιι:

ιιι::ΙΙ:&ιι Μπι. ω:: :ιιιι:ιιιιιο: πω:: , ν: ρ:- Δ :ιιιιιιι ιιοιι ροι:ίι Βιιιιιι:, ν:ι ειιι:ιιι ιιιιιιιιιιι Μοτο:

ωιωι :ιιιιιο Ρ::ΐοιιιι: Βιιιιιιπ :ιι:ειιιιι: ιιιιιίιο.ιικι:ι- ` :μια ιιι: ιιιοιιιι: :ίι:ιι:ιαΙι::ι ρ::ι: :όροιι::: νποπι

ιιι:: -ρια·ιδιι::: ιιι ιιιιιιιἐ :απο μ:: ιιιιιιιιοιι:ιιι επι. απο ιι:ιιοιιιι Ποιοι, :κι :μπαι ::ιιιιιιιιιιιι· , νι κι:

ω;

μ"Μ· :ια:, ρ:οιι. νιΠο Με:: :Η ιιιοριιιι::: ιιιιιιιιιιιι:ι ιι: ιι:: 8: νιιιο πω: απ:: ::::ιιιιιιι. διοτι:: παπι , ν:ι

ω:: 8:ιι:ι:ι:.Είι :ιιιιιι 81:02 ίιιι2ιιι:ιιι: ριιιιι:ιιιι:ιο ιι:ιιιιιιι: ιιιιιιιιι: ιιιιιιαιιι :οιιιιιοιι:ιο:ιειιι ροίιιιιιι:

Βιιιιιι:: ιιιι:ιιιΩ › ι:ειιιιι:ιιιιιι :ΠΕ Πιρ::κιι:ιιι:Ι: δ:

ιιιοιιιιιιιιι ιΡω.νω: :Ποιοι :Η ιιΙι ρ::ιιιιιιιι: μι.

:ι:ιρει:ιο ιίιοιιι τοΒιιοι::ιιάι Μι: ι):ι,οιιι :Η :σε

:ιοι:::: ιΠιιιιι ιιι ι: ιριο ::ιίι:ιι::ιιι , ιιιιΠο οποιο

απ:: ιι::ΐοιιι: Πιιιιιιι: , ω: ιοΙιιιιι :ποιοι ::::ιιιιιιιιι

:κι ιΙΙει:,ν:ι ν: :κι οιιιεθι.ιιιιι ιιιιιωι:,νιι ν: :κι :πιο

:ιιιιιιιιι ιιι:διιιιιιιιι. Ε): ιιι: :οιιίιει: ω ιιιιιιιιιιι.οιι- π

μπι:: , :οι ιιιιιοιι: ρειΓοιι:: Πιιιιιια ιιι:ιιιιιιιι ιι:- Α:@ώ

:απο ιιι::::ι:ιιι:ιιι:. Ροιιὸ :μι ::ειρι: ι-οιιιιιιιιι, :Μπι :ποιο με: Βιι:ιειιι ι:ιιι&ιιι:ειι::ιιι :ιι πο: °ΡΡ°!ἶ

ως:: :οιιι:‹ιιι:ιιιιι :κι ΐοιιιιιιιι: ριοιιιιι: :οι ιιι:: Μ”ιιοιιιιιιιιι: ιιοιιιι:ιμιιιι: ν::ιιιι:,ιιοιιιιι.ιιι: «ιο

ιιιιιιιιιι,



"ο.

.#'7ῇ

· δώιιιοιΧ·Χ.ΒιιΙΙ. οι Μβίυ8εΒιιιίΜϊιιΜ Ρετιιιι141°1 δ'εδιιο Η' ι οι]

ιιιιιιιιι·.νι σΒιειιι:ιιτιιΓτυιιιιιε, ιιυοο ιιεετ ι τι Με ιιιτίι

' σου τειιυιτιιι ίσοιι:.ιιιτιπιεπιρι·οιειιιιετιι απο ρστειι-·

-"τιοΕι·υειιτειι·ιιιοιιυε τιιιιιετι τιιιισιιε ιιιιυε οιειιιιι·ιιτ

ο :Μισο ιιιστιιιιτει· ειοιιοτι. ε.. «μοι ιιιιιιειυΒιιιιιιιιιειιι

οι:&ιιιιιιιι- ιιιιι.ι ιοιέυ οι ρι·ζ·ιοοιιιζω.]Έτο

ν οι ετιιτιει τιιτιοιιενι ΝΕΩΝ Με: ο Με τ σ ο . -

π ω. ρισμιεεεεειυτ. νιιοειιιι ισ ΘιΒ»2ΐ#Ι›ΩΞΒΟ

Λο ι. εσιιίες.ιιιι ο σα. ιιισοιιι Πο .ιικιμοι Έ ιιειι==ι·

2·","ι· ιυιο;Γε. πιο ιιιε ιιιιιιιεοιπο ξυειοετιιτ ιιι ιοετιειτοτε

τιιιτυι·ιε ι)ιυιιιωειιιι·ι Με ρει·ιοιιοιιτειιιιυ;,ιιιιριιεστ

ει·εατιιτ.ιιο ριιιιτιειριιι·ε τιιιετιιιοεοιιτστετιι ευττι ρετ

ισιιιιιιετιιιυε οποιοι. ι οι οι: οοεστεια,ιιι τιισοιιιοι

ιιεε ιιαι$ετιιι: ρτοβιιτυι·ιι εθΕ.έρσιισΔω Διοτι: πιο

98. οιιιιι, οιισθι·:ιτιο ειΤειιιιιιιω ωιιΒιι:-Γυιιιιιιιιιι.ιιεισ

.οι ε. τιταιειιιιιισιμιμιοιιιυιο ρει·ι”οιιιιτυιο. Λο 2,διΜ7ΕΚ.

οικω,

Ρτιιειειιιιιι ιιιιιιεσιιιιιιι, ιυιιιιιιιιιτιιιιι οι εσιιοιτισιιειιι

οτιιιειτιο,εοοεεοο; ιιΒιοιυιδοεβο. ο σου @το ι Μι·

τω ειιιιειιιιε· ιισιτιιιιιι .ο ι)ονιιι ιιι οι: 3·ιτοιισιι

Ρσιιυιει τω ιιιιιιιεοι-ιιιο οι·πιεστιτι Μι.. μποτιισε

οι οι·ορτιυιο; σηιειιιιι ιιεοιοιιιιτι , τιοιι ιιεεειιἔιτιο

Ροιιιιιστ ιιιβίβιπιειεττι οτοιετιιιοιιι ιο ισιεᾶιυοιιιυιιιει·ιιιιι ρετισιιιιτυιιι , τω .ιιιιιιειτ σιιιώΖιυε δ; ιιι

τειιτιοιιειι;,ουιιιΒιοτειι :τι τιάΞε ιιιιιειι:ιε ιισιιιι.

οι: ν πω; ετΒιι ειιιιι.Α εστι τ. μια.

..ω ιιι τ. οτειι. ουσ μοβ. ειιιιι ει·.ιι:ιιι μου οιιτι τισ.

ο .οι ι. π. ει. οι. ρει·ιστι48Πιιιιτιοε. Χάο. εο ιοεο ε:ιιφιοιι. τ..

πιο ιιεΒιιτε, Ρειισιιιιε οιυιιιιιε ευοι οοιιο ετειιισ ω

@το ποσοι ιιιιιτι , ν: ωιιιιιι ει: που. .πιο

Τειιιιι·ισιιιυττι Βοοι τισιιιιισειι τυο οσοι:: σπιτι ι. ιι ε8

οι . σιιοο_οιιυι· εποε, τιιιιιιιυτ 8ιιιιιιιιι $..ιιιιτιιτ

στιετει· οοιιυιο ετειιιυιο, οοιυι· ετιεσι ιιιετειιιυιειι`ιιι

ν . ιιιιιιι τείεττι ιιασυεοτ πο οοιιυιτι ειιειιτιιιιι , .μια

.αιωιι.ιιι. ιιιετεοτιιιιι. Αο_ι·ειισιιετσ τιε80 ιιιιι:εε. ιιετι·ηιτεετετ

ω.. εκει; , σεευιιιιιιειισιιι ιιιυιο σαι ιιιιιι$Ρετσ

“ΜΒ ιιιετειιιιιω, απο ν: σιιιεδιυιιι ιι·υιιιι ε ο "Μ ν:

ιιιεειΔιειιιι ιιτιιιιισι τεθ:στε,τυισι·ειιι,εε ι:ιιιιΒιιιιιιι. Αα

μοι:.οιίι.εωεε.ιι6 ροιιιιιιτ Ρετισιι:ε ιδιυιτιιιιι οουο
ι πιοοοιιιοιιισ ιοεΙΤε ρετ ιιιυτιιιιοιιΞ ιΡωσ, εσιιεεοοι

σετ ιιιυτιιιισιιειτι τισιιι·ι,ιιε80.Λο εστιιιτ.οιιι:.ιιιιιιστ.

ιιιιιιο ρει·Γσιιιι)ιυιιιο Επι οτι Πιο μπασο. οι

ψ άοω”ις, ερωτικη, ι· ιιι υπιιιιιιιιιιι,νει 4ο του"

ιτιεοιιτοιοιιιοτι ιιι ν τει·ιοι·ειιι οικω ε6Γεσυειιουιιι,

εσιιεεοο; μι· ιιισοιιιιι οιιιεέ.ιι οι: Ποιο ο "αυτο ιι.

ιιετὲ τιιιιιιιιι. , 0080: Με τι.ιιιιιιιιιιι ιιιι στιιιτ ω·

Ρει·ίεάισιιεπν,-ίεο Γυτιαιτιιιιιι ιιι ι)εσ ρε εάισιιετιιι

ιιιρροιιιτ ιι. σιιὸο Με τειιτιιιτι οι ιιιτιιιιυε ιιιιιοδε

ω. σΒιεθ:ιιο·ι Βε.ιιτιβευι:ιι ιιοίιτιιιιι. @επι ο. οιιιιειιι.

οι τοπον.

·ξέτκ ω.. Πυι·.ιτιουειιι ι.οιβ.ιο ηιι.3.άοι]ι.ι;.ιιυ.4..ιοομη.

οποιοι. ποστ ι. ριορυβο.6· 3.8: ιι%.η.ιιιι.2. π.

Βι·ιιιιιιιι, που ιιιιιιιιι πο τισε “πιο μι· στιεε Βιιιιιιιιι,

είιιιι :ιο Βιοτυιτιι οοιιο ευειιιιιιυτιεο ετιιιττι ειιιιι πο.

ιυτιιιιι ρ:ιι·τιειρ.ιιιιυι,ιιεετ ρει·ιε&ιιιε ρα· ιιιιι,ειιιιιιιι

ρω· ω” Πιο αει πο: τιιιιτειιιιυι·. ιιιιτιοοιιι.ίιειιτ σαι

σε πωσ: ειι ιιιιιιιιίειιιτιυυιιι Με; , ειιιτι σπιτι: νε

τιιιιι οι ι·ιιιιιειιιε ιετετιιι νετιιι: ιτε στι:ιιιε οοιιιιιο οι

ιτισιιιίειιιιιιυιιιιι δριτιιιιι δ. ει·εσ Ρετ σιιιιιε νετιιιιι

τηιιτιτι.ιι· πιω δε Ρετ σπιτιε ιισιιιι οριτιιυε δ, πιο:

Ποιοι. ιιτιοιιτετ οι ει! τιιιιιιιίειι:ιιιιοετο ρει·Γστιστιι.

ειυιιι ιιιιτιιιιιι·. Ορτισιιιο οιιιι·ττιπιπ , σε: τω. οοιιο

8τοτιιιιιι ι)ιιιιτιο: ρειισοπε οο οσε πιιττι,τιοΒιιοι οσ

τιοτι.εστιιιι:ι.ιιιιε ειι .ι'αθοι.εαΜΜιτς.ιπ 1.ιιι|Ι.η.τ.6.&

.9.ΤΙω. ι.μ.υ μ. απ; 3. Ε'ιιιιοιιιιιι.ρετ- ειι τιιιιιιιιι ω..

ρ:τιστιιε Πιιιιιια οι! τισ: σιιττυσιυι·, Ρετ ουσ ιισιισ

ιι·ισοσ ιιι τισι:ιε ειιιιιιιτιι: του» τοιισιιε ει·ειιτισιιιε,

εσιιιετυπισιιιε 8: 8ιιι›ει·τιοιιοτιιτ Ποιο:: ρετισιιω

ίσοι ρετ ειιετιιιιιιιι , ρστειιιιιιιτι , οι ρτ..·ειειιιιιιοι ιιιιι.

πιο ρτείετιτει ι·ιιι:ιιιε σιιιιιιιιιι:: 8ε ιιετιιιειιιιτ ιιιιττι,

νιιι ιιιιιι ιυρρσιιυιιτιιι· εΠε μι· ευιιι:ιειιι ιτιοοιι ορε

ι·.ιιιοι ; ειιτιι που ιιιιττοιιτιιτ ρετ ιιιστιιι·ιι ισειιιειο,

οι σει οτιετιιΒιοιιετιι.ιμο εκι:τειιιτιιι ετειιιυτι:,τισ

Ι·'ιωάω».

Μ.

δικα βιο!.

ο_ιιι.ιοιτιο:6οετιιτισιιε ρετἔυᾶιιι ιιιιιιειτισ ειιιιιτιοιε

υπο ι οι ειιιιι οσοι ιιιιιιιιοιιε Με εσιιιριειιιετιιιιιιι ι·..ρ...ι Πρ”

ιισ.τι.ιττε.. εοι·ιιιιι οι·σουάιο ει·τιιιειιιτ οι! ειιιιτιειιι »›ιωιω πώ

στοιιιειιι οποιοι ι ιιοιιιι_ουοο_ ο ι)ευε ν: ιιυτιιοι των "°"Ρω Φο

ιιιτο, νει ωιιευιιιτ ειιιιιιεειιιιε ιιιιιιιιυιιιιυι ει! ω·::"°”Μ

ι·ιιτιι ειιεάιι:,νει Γυμριετ οποιο οείεᾶζι , ευ: εισοο- ΜΜΕ

ευιιοοεοοιιιιτοοιΔιυτσιε ρι·οοιιειι , πο» οιειιυτ πι.

ιισιιεΜι; οοιιι,ψει εστιευτιιιι,ιισιισ ιιιοοο επιιιεκ

ιιι ετεατιιτιιιιεο,ροτιο: ειιιιιιειιι Μαιο, :μου ..ο ο

ιιιιτισέετειιιουιο ιιι κι”.@πιο οι:: ιιιιιιιιιτ , εσοι:ιε

Μοτο. Σ __ .+|`ῇ·,.. πι..

.ο π: το: Βιμ: Μαιο οιυιιιιε ῷετιΪοιιω πιο ει:

.ο ει·ειιτοιοοιιιιιΓεωιιιιτιο οτειιτιοιιιι, υπο :οσε απο

ιιουσ ιιιοοσ ι·ιιεισιιο ετιι>ιιιισιιι8 ιοεε ιιιιιτειιιιετε

ιιιιιιιε. ιΚειο.τιε8.εοοβεμοεπι τιιιιιι:ρτσρτιιι ΓιιΡ

ροοιιε;ιιιειιτιετιι σειιιιιιισ ;_ουτ τει ,οι οικω οιο

Βιτυτι ειιι13 ιειΕυι' ρει· ετευ.ίσιιειιι τει ρτιοιὁ Μι.

ριιιιι,ιιιιιι, μισο ροιιιιιιι ιιιιιισιιε ιιιιυτ Οποιοι Ρετ

ιοΒο =ιιιιειιιιιοΜ. ι Λο.ιιιιιιιιιιι. ορρσιιτ.. οιιιιιι8.- οι

ιιτιτει:.οιοοε νειυιιι_ιει οπιιιε ιισιιιιιιι οι ιι..ιιιωι.. Μ/ιιιιο

τω.. Μ; . ο 5ριτιιιι; ε. Ρ..υιι.ιι τιτιιιο οικου.οι

τιυι.υ ιιι ει·εοιιιιιι, ιιεΒο ; εσιιιιιιυιιι ιιιοοο·ιιε τιιυιο.

εοικεοο ; ιι·ιιιιιοευτειιι σοι: ιιι ιιο ιιιιιοιίειιοοουοι

ιιιιιιε εσωιι·ιιιιιετιι ιιισοιιιτι,ιιυετιι ι)ευει·ιειιεε ιιι τε

ιιυεσιτιοιιιικ,ιεο :ιο ρεευιιιιτέιηυειο ιιοιιετ ιιιει·οο.

τοτε τιιιιοτιο.ιι,ντ .ιιι ρτορτιο καποιο : Μεσοι (πάω

ρεευιιστιε οισοι οιειιοιυι·ρετΓοιπ ι)ιιιιιια τει.ιιιιο· /'

τιιιιτει· :ιο ειιτι·ο ρτοεεοετε. ουσεο 3.ιιιιιιοιι.0ιι- Πρ.

Με! ιιι οι(Ι.ιο.ιια.ι.οτ.ι.ο· σΙ.2.στι.2. τω!. τι ι τω. ..θά ιιι ;.`

πιο οι]ιι.νυ.ιοπιι....τοιο Ι.Ρ.4.4.3.47!_ 3,ι.ρ. “Μ”.

οπο. Θκιισ.ιιισ οι..3.“στα Μ.Με. Τιιιιιτ.ε; ε. μι»

τοτ,ρει·ιοτιο: ι)ιυιιιιιε ιιο οσε ιιιιιτι ιιό Ροιτ....ιιι με

οσιιιιισ ματια ετιιιιιιιι Βιειειιτι:. Ευιιο. ρετΓοιι8·ιωω,ι;

Πιυιτιο τιοτι ιιιιτιιιτπυι· , πιο .ο Βιι&ιΒειιιιοπ ιιιιι

ιιιεε:ροτι·ὸιιτιιτι·ι; που Γειι&ιΕεειιιιιι·,ιιιιι οστισ Βιο

τιειει·στι·ιτιι Βιειειιιισ. Οσιιιιι·ιιι. ρετΓσιιο Πιυιιιε

τυιιτυτιτυι·οο τισε,ντ εεε ιιιιιιειιιιιυε, ιι€ιχωροουιι.

του:: ιιεουιτ ευτεττιετειιτιιτε Βιυιοιιι ρει·Γοτιωιιοη

Βετο , που. ρει·ι”ι·ιιι ; ικα μι· οσουιιιι 8τιιιιο 8ι·ιιιυιο

τιιειειιιιε ; Μπι ιιοε τετιιιιιιιοοιισ ειιειιτιιι·ο ειιτιοιιιι

με εοτιίεετιιτυτ Πεσ,ει`ιἱειιυιέΒ Ρπορτιιιιιι ιειιιΡιιιι=ι:

ιριιυ:,τιιικιιι ιιιιιο ι. ΟιπιιιιΙι.3. Νιιιιιο,ιμωεπιρΙΜ

ΜΜΜ , ό· Μπι.. »οιι..σεωω οιιιιιι Ρ Οστιιι·οΜε ε ο

@και μ.μ.Μ.. ε". 3. οοεετ ιιιιιιιιιιιιε ιιιιτ.σιιιευτε,

ρει·ιοοιιε Πιυιτιοε .ο οσε τιιιττιετιιιτιι οᾶικ ει.

ιιει ιιιι`στιιιιε ; 8ε εσιιιεουειιτει· τιοτι ιοιυτο Ρετ ό...

Ρυιιι εποεΡιου: ιιιειιιιιτιε , ίεο ρει·συοοευιισιιο

ιηιετιιιιιυι·ιι ισ οι· πιο, ει . υιιι ι· ιιοοειιτι οι: -
οοιιυιιι ιυρετιιιιιιι)ευε ιιοι.ιοπτιιοοΐειοιιιτ ιιι εὲα- “Πω”.

τυι·ιι τοιισιιιιιι.ιιι εοΒιιιτυιιι ιιι εσειισίεειιτε.8ι ιππο

τιιιτι ιιι εισαστε, ιΞεσ :σου Δ|επ,1,ῇ,73_”¦4_|"'2_

Βιιιιιιισ.ιιι ι.οι!!,η·.ρ.ι.. .ω.ι.ιΙ. ι. Ει:Ιπωπ 4.γ.:..(γ

ιιτι.;.ιι.2. Μιιισ.οιΠ.14 ι;.ι. πω. 7ιι[ υε2.ι.ρ.ι;.43.

Μ ©9880!. οι! 3. ΜΜΜ#0. δ. ω. οι ρ. ιο9_ρξι>_μ

ιιιεοιιι οι ιιιτεοο,νι ιε.ρει·ίε&ιι ιι·ιιΠισ Πιυζιιατυιιι Μπα; ··,:

ρειιισιιοι·ιιοι .ο ιισε τισιι οι:: Πιο οσιιο 8τιιτιιε ιι....Μ. #2!"

ᾶιιιετιιιτιε ι ιι1ιρετιεδια πιο οι ιιιειιοοιιιισιισειι·ιι- οι... ετσι.

:μπε ειιο εισιιο ΜΜΜ». Η:ιΜ: πιο. 2.οοιιιΒο ει:|-Μ6%

Διιειιιι.4. οι ποιο. 2ο. νιιι ε:φιιειιιιε ιιιιιιειιιιιιιιιέ

ιιιιεττι ιιιιιιιστιειιι οιιιιιισιιιιιι ρετισιιιιτιιισ , οι:: .ο

οσε Ε: Ρετ οοιιο ιιιΡετιι:ιτ.Τιικι,ιιιιιυιι_νπιειιιιιαε ω».

ιιιιιι·,τιιιιι τι 9ισηιΜΜ τιιμιιβιιυι,.ιηιιε ρει·ιιριιιιι·,φωι.

πιο σο8οιοβι ο· Μαιο: μπώ μια “μια σε! Μειωιι.

ιιι 1Μιιιι,·υσιΜιά. κι Μεω». ι·οιιοπειιι.Οιιττι ιει.

τοι· οιιιιυΒιιιιτ Με 0.οοιωιιιοικω Βιιιιιιιιιυπτ

ρετισιιιιτυτο ..τι οσε ρε: εοΒιιιτιστιειιι νει ρτοιιειειι

τι$ ισ Βειιττι , νειω” ρετιεᾶα ιιι Πεο, 'τιοτι οιο

ιειιι·ε ιιιοιειιτ , ιιυιυιαιοοιιιιιίδσιιστο οσο τιιιιιυιο

θετι Ρετ ιισουιτι ἔσω ετοιυιιεθιειετιιιε , Π8ιιιΒιο

τι.ιιτι σει· ιιοιιτισιιι ιιι Πεο ρετΓεοιτιιτο . τω Ρετ συοο

κ.

ευιπιυε ιιιιιιο οοιιυτιι, ?ισ οιιιτιιο Γυρει·τιστιιτιιιιτει· -. ό· ·

ιιιιιίι:τιιτι τειιοιτ ιιο Ρετ εθ.ιιτιι ίι:ιτιιιιι Βιιιιιιι.

ι;.ι ιι. Ρτσι:ι. ο.
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406 Βοιιιιιι, Χ Χ 7ΗΙ. Πο Μώιοικ βιοποιηιιιι Ρεο'ιιοαΜιιζ .οσο Η Ι.

ο Ριοιι.ο.8ε οιιιιιοπι ι;ραποιιι ιιιιιι.μοοιι€οιι- Μ! ιιιιιιιο ποιοι: ριοριοι·ιιιιιοιιια ιιοιιαιιιιιιιιϋιιια.` “

Ρ7.7οιιοπο. (ιω_ Ριιιιιιο ο.οιιοπ:ιο.° ?οι οιιιιιο ιΠιιο ιιοπιι ριπ

ιοπο Βιιιιιιιοιιιι ποεπιιτιοιιτοι·, μι· οσο ιιοοο

ΜΡ"ρεια οιοιιο αοιιτοιο ιιιειιιιοπι «πιο πιο* οι μι· ιιιι

οι ισ μοβ ιποιιιιιατοιιι πο: νιιιοιιο οιαιιοπιοι ι προ: οπω

οι» . ο·

οοιι,οιε.

88 .

(Μοξτυπ.

οιιιιοιιο :ιοποπι Γιιροι·παι. ιιοιιο πιοτιοαοιιιο!οιπ

οιιιιιιπτοιΤο ιο ποιοι, και οι ιιοιιοιιι οι·ιιιιο ιαπ

&ιιιοαπτιο οοιιιιιιοιο ά ΡΗ οάο , 'Μαιο νοιὸ ιιι

οι·ιοιιιο δ: ιιιιιιοιι”οάο: οοιο οιιαιιιο ιιοπιιιιι το”.

πιτ. Μαιο αιιοιιο πατιιιαΙι, 8: ι ωιιιιιιι ιιοιιιιιι:ι

οι·ιιιιιο, "πιο πιοιιοειριοιοιιο Ποοε ιιιιοοοιαιιι

οσοι ιιι ποοιιοιιιιιιι, απο ι οποιο, οιιο .πιο ιιι

πιο οιιιπιιιιιιιιιιι οιιοοοιιιιοιιο ιιοιιιιιιι ιιιιιοιιιαι.

ιιιιιιιιιιο ι·οοοειιτ α οοιιο· παιιιι·;ιιι , δ: ριοιιιιιιο :ιικο

οιι·αιι ιιοιιιιιιι οποιο; οιιιιι ιιιοιιιιοοιιι οιιιιιιιι , δ:

ειιιιιοιιιιο αιιιιιωιΒο 8ο-ιιιοιιοι,οιιο ιαιιοιιο ιιοιιι

ιοιιοιοατι Ποιο οιιιιι:ιι: ιο ποιοι: , ιιιακιιιιο ποσοι: α

ιιιοιιο,οιιο ιοοιιι Ποιο οιιιιιιι οι ποιο οοιιιιοιιο.8ο

οιοπιπιιιιιοοοιιιι οι πιοιιοιπ ' οιιο οοοοιιαι·ι οποιο

· ιοαιιιιιιι ποιο: ροι·Βιιιιιιιιι. Όοιιιιι. Στα Μαιο

οοποιο ιιιικιπιιι.αιι Βι·ιιιιαιιι ιιιπάιίιοιιιιτοιιι ι που:

οιηιοοιιο π.ιιιιιαιια απο ιοτιπαιιι πιιιιιιαιοπι `: Μι οο

6ο οποιο, οπο Βοοε “οι ιιι οιοαιοι·ιε ιαιιοπο Γοι·.

ιιιο,οιιιιιι ι·αιιοπο ιιαιοιαΙιε ειιιιιοιιιιοιιιο αει ιαιοιιι
ιηοιπιαιιι,ιιιιι'οοὸιι ι·ιιιιοιιο ιιιιοι οιιιιιιι ιποιιοιιιἐ 8ο

ιποοιποιοιοι ιατιοιιο οποιο ι:οπι ω δ: ροι·ιο&ο:οι

8ο οοειοπι ιιιιιΙο,οιιο Ποιιοαι πιο ειοαιοια ι·ιιιο

παιιροιειαιιαιιι , ιιι οιιιοιιι οποιο οι· οιιοάειιιιοιιο

οοιιιιιιιιιι οι·παι. ιιι:οτ ιιιοι·ιιοοιιι απο δ: ιιιιιιοιιο

ποιο” οι! διο , οποιοι! απο ιοιὸ οοιιιιιιοτοδιι οοιἴοᾶιὶ. Μαιοι·.

ΡΜ".Μ- ιιι·οιιοοιιιιιοιιοποιο ιιιιιοιπατ. οιιΡοιιιι ιιιιοι·αιιοιιι,

ι·ο·ιιω -. ντ πατιιιιιιιι ι:ιιιοοιιιιοοιιι ΐοιοιΕροιι«άαιπ ιιιιιιι οο ι οιιιιιιο ιιοιια ωΡωιιι. πιο: οοιιιιαπιιαιιιοι· ιιοιιιτο

κοιιιι,·νι οιιιιιιαπι αιιοιιο οιοιιο νιιιαιοιι Βοο.οιιιιιιι ιοιιιιιιιοι ειαιιο. ιοι·ιιιιοιτοι· ι.ΒιιιιπαιΡοιΓοπιιε ρο

νοιοιιοπι Ροι·ιιι:ιτ δ: :σοφια Βιιιιιιι ιαιιᾶιιιοαιιι, Ι οιιιιιιιι :ποιο ιιιιιιι ιο ιιοαιοε τατιοπονιιιοοιε

Μ:

απο!. ι.

οι,

- .ιι

ι 9ο.

@σφι

Ρωσσια»

πω.

οι Σ ο .

ο. . _

οι.

Υπο |υιι.

οπο οοιιοια ιιιοτοπι Αροιιοιιι , πι οιιοι οοοιιιιαι·ι

ιιιιιιο ιαιιδιιιιοιπιιοι πιο”ω : ποπ ρτοΡτοι· απο. ι

ιιιοπιο·οι·ιιιιιο ιιιιιιιιιιοιιοι , Για! ιιιοιιιοι· ιιοι·οιοα ιιο

ιια οι: εισαι ο οπο απο ιαιι ιιιιοιποιιιοιοοιοιιιιιιιο

οοιιιιιιο. Κιιιιο : οιιαιιιιο απο αιιοπιοιιτο Βιιιιιιι: .Ι οπο. ·

οοπίοιιιιι· ποοοιιιοοιιοπι,νι οιιιοοιοιιιιι νοι οοοιιι- ·

τοι οι! ιιοιιοπι Παιιιιιι,νοι οικιοιιιιιιιιι· επι ποοα φοτο

αι·ιιιια; ιιοι·ιοπο Βιιιιιιο ποιιο ιιιιιιοοιιιιωιιι οι: ιΠ.°

ιιαιιιιιιπτ ιο Μισο. : Π ι 2:88: Ροι· πιιΠιο: οσοι οι..

παπι"ο οοιιιιτιοιιοπι Ροιίοιιαε Ώιοιπαι ιιιοοπτι.ιι ατι Μαι·

οσε ιιιιιιι : οιιια οιιιιιιε πατοι·αιιε ιιοπι οοιΙαιιο οι

οοιιιιιιοπιι·πτοιιι ιιαιιιιηοιιο‹ι μι· ο ποπ αδειο πο· Π

οιιοι ιιιοι:ιοιπ οπιιιοποιοιι «ιο , οιιο Οοο: απο: ιο . · ·

· ι:οιιοοοιιιιιιΒιιι , Μ! οοπιιοιιι ταπτιιιπ οποσ. δει!
Π οιιοιιιιιιο: αοοιιιοπιιιοι-Βι·ιιιιο οι οοοιμιοιποπιιιιο

εταιιο: 88ο ιιιιιιιιιιι οιιΒιιιοιιιιι οπο: ροι ο αδειο

ποοιιιιιιποοιι οιιιιιοιιο ι ι, οιιο Βοοε οι ιο ποιοι μι·

ετοιμοι, Μ! οιιιιοιιι ιιιιιιιιιι αοοοι.· ΚοΓρ. ιιοο.οοπ

ιοο.τοιιι οιιια πω: μι· ι:τοοιιοποιπ Βιιιιιιο ιιοι·Γοπο ο

ποπ· :Και ιιιιιι··ιιιιιιι_οοια·ιιιιιιι ιιιριιιιιιι: οιιο ιοι,ατι·'

οιιαιιι οι πιιιΠο:ιια ιιοο ιιοι ιιοοα παιιιι·αιιιι,οοοι πιο

οοιοριοι:ιιοιιιοοι οιο.ιτιοιιι6. Ώοπτι·ὲ πιο ιιοιιι: μι·

που.

ι Βιιιτιοιοι ιιιιιιιιιιιιιι·ο·ιτα ποταιιοτποιιιιιι ιιιιιιιι,οιιαιι

ιιο οιιΒιιιοιιιοοι οοπιιιιιοιτοι απο ιιΙιοιιο ιιοπο .ιο-

τοπιο ιιοιιιιιιι ιιιοιιιιιιι οιΤοπιιι : πιω οοια ποιοι άο

ποιιι παιιιιαιο ιιιΤοτι ποοιιοι ιιιοιιοιιι οπιιιοπιιι Ποι ° '

ε ιο ποιοι:: οιιια ο ιιατοιαιο οιι,ιιοιιιιοπιοιι παιιιιιο,ιιι

οιιι-τ.ιοπ ιαιιιοαιιιοι οοιιιιιιοιιιι·:ατοιαιιοοποπ Ροζ

ω,οι οιιιιιι οιιι πιοιιο πι τιιι€οιο. Α: Ροιοιι οοιιοπι

ιιιοοι·ιιαι. οποιο ιιοιιιι ιιιοειιιιιι οιιιιοπιιι,οιιια ποπ

9δ -

ω· αυτοί!. ι.

οιιιο οιιιιοιιΕ&ο ιιαι·ιιοιοατιο οποιο Βιιιιιιο. Μι. ποιο, νι οιιιιιι Ποιο ε. ιιιιιιιιἐ 8ο ιοΒιι:αιιιιιι Ποτ'

πω οοιιΒιιοι οοιιι που: ιιιιιιοιιιιο ποπ οίι ιιιοοι·ιι

οιιιιιιιι ο ίοτιιιὁ, Γαι οιιιι:ιοιιι :πιο πιο: ικα ιιεε πιο

ιιιιοοιιο ι·αιιοπο οπο: Ποιο οιιιιι:ιτ ιο ποιιιι,οίι οι

οποιο αι: οο , οιιο ι·αιιοπο ιιιιιοι πιο Βοοε ιιι ποιοι

οιιιιιι.. Βιι ιιιιοοιιιιοιιιιι· , ποπ ιοιιιιιι ροι·ιιαιιιιοι

ιιιοοι·ιιαι. ιιιιοι·πιοι , οοιοιιιιοοι πι. ιιο.ιιιιοι πιο,

8: 8ροι ιιιιιοιιιαι. οπο οι·αιιιι ΓαιιΒιιιοαιιιο ,· Μ! οι

ιιιιιι Ρετ ιιᾶι1ε ιοροι·ιιατ. ιιιίοι·ιιιοι, οοιιιιιιιοιιι πιο:

αᾶιιιἘιὰοἔ; δικο οι Ατιιιτιοπιε Γοοοι·παι. ιι μετα

κοι·ο οποιο, Βιιιιιιιιιι ροιιοιιιιι οι! ροι:οατοιοιιι ιιιιιτι,

ποπ οοιιιιοιιι οοιιιιιΙοιο δοίιοιιιιιοι:οι·, ιού ιιιοιιοαιο

" οι Γοοιιιιιιιιιιι φαι. ο. οοιι·ιιιιιιι οι·αιιιι οι οπω

το 'κι ιιιοικαιοιπ ροοοετοι·ο , αδιιοο οοιιιιοιο πια

πιοιο Βιιιιιιαε οοιιοπιιι ιοειιπιιιιπι οοιιι ,ι·αιιοιιο παι

οικω πω, οι: 8οι , οπο οιιιιιι οοιι·ι.ιιιτιι Βιιιιιθ ιιι

οοεοαιοιο οιιιοοπτ: οιιο‹ι ιιοοιιιτ απο οι.

@φαει :Πισω οοπιι·οο. ριιοτι απιιοικιιιι, απ Ροτ

Γ0ιι2 Οιοιπε ο:ιιτταοιιιιιιοι απιιιιιιπι ιιιοι Ρετ οιιο‹ι

'ο ιιιιοι οιιΒιιιξΙΠΠ'ι ειαιιαοι:ιτιιιιι Γαοιοπιιι, ΑΒιιιιιαπι

ΜΜτ.ιο Ι.ιιι;|ι. ι ;.οιο.ο.2. Διὶ 2.Βοι·ιοοιι.ο.ο. πο: .Σιω

πι. ι Μο Τιιιιιι.σφ. ;.6· πιο. Ριιιιοαιο. οιιοιιιιιιοι

3ΠΒιιιΒιιΕιΠΠ ,ματια οι ιιοΐο ιιιιιιοιοιιο, νι νι ιιιιιιε

ποιιο τοπιο πω.. Πιοιπαι ιτι ποιοι οιιιιαπι.Νο

εαπ; πο, οὸ οιιὸιι οι οιιιιιοποπι ρι·οιιιιο οποιο το.

οιιιιιιιιι· . νι νι ιΠιιιε οοιιοιιαβιοιπιο ιιοοο οποιο

οπιιιαπι ιπ ποιοι : οι μι· ιιοΒιιιοπιοιιι οποια ιππο

π:: Πιιιιιιιο ποπ οιιιιι:ιιιιτ ιιοιιο τιτιιιο ιο ποιοι.

γινει ιοιιτ. οιι,οιιαι1ιτιπιιιιι: 8.Του.ι. ρ.οο.43.ιιι·ι.

ιι.ιιιι 2. άισιιοαι[πι Μινι. ισοιιοιιιοι ποιι,ροι οπω

ιιιιοτ αο8ιποιιιοπι οποια Πιοιπαι ροιιοιιιιε αιι πω

ιιιιιτι, Πεο μι· ιιιιιο ιιιιιιιιακαι, ιιο οοοιιιιιιιιι ω

ποοοιιι οποιο, νο! οιιοιιοιιιιοι· α2ιιοιιιιπι οροι αι.

@οποπ ιιοιοιοιιιιιο ι.Ραι·ιοιιι οποιοι α:Εο.:.ιιεπτ.

$""Μ_,μ”, ο. οοπιιιιπιιπιπιιιιιο διιιι·ιιοι δ. ιααι ιο Ροπτο

“οπο”, οιιιιοε: Ροιοοαιιι ποπ @πιο ιιιιιιιιι επι διιιι·ιιοι

ριοριοι οιιιοιιιιιιο ιιΒιιιιιιι νιΒιιιιο,ιιι οπο ιιορατοιι,

ρταιιοπε ιπ ιπιοιιοιιιιι ικ·αιοι·οιιι:ιτο ντιι Ρο: ιιι:ιροι

ιιιιιιο Ποιο ποπ οποι ·νιιιοιιο ιιι·αιοπο ροι·ιιιιοιοο-·

ιιιιιιοοι,ι·οποπο νιίιοιιιι Μπα ιιοιιοιοτ οι. ιιιιιιιαπ

ιιιιιιτοι· οποιοι ιο ιιιιοΠοάο οπο: οι οο ιιὸιι νιιιο

ιιοατα οίΓοιιιιιιιιτοι· οι οι! Ποιιιιι ιτι οιΡιο ιιι·πιοπ

απο ιιο οιιιιοπιο, ιιιιιιο οποιο οποιο ιπτοιιιοπιοπ

το. π.. -Ροοιιιια·ι πιο τιιιιιο Πιοιπ:ιι ιιοιιοιιαε πιιιτι

αιιιοίιοι ιο Με νιιιι·, ειιπι ιπ απο οιιοιιιιι8 ιοιιΒιο.

ιιιι.οιιι: ιιι·οριιοιιαι οιιοιιιιιιιιιι· : κι οιιιιι ρω ιιιιοορ

τιοιιοιιι αιιι:ιιιιιε δαοταιιιοπιι οσοι οπο ι:ιοπαιιτοτ,

ατι ΐροοιαιοπι οι ιιοοι ιιποιιι οιι:ιιιιαιιι.

οιιοπι ο.. ᾶιἑεοιτ.Νοεαιιι 0ιφι·σιιιιοικ 1.ιιιβ.ιο.

2.

οι.
σιι.οιιι.5 . .ω ρι·ιιιιιιιιι οποιο: ΜΜΜ Βρ.οΙΙ.93.6".3. @πιο ο.

Μ»Νικο οποιο πιο.. .9ιωπα. Μ. ιο. οι 1°ιιιιιι.ωρ. πω. ω.

3·.0ι·ιιιιοιιι:ιι.άψ 3. Ροπιιαιιι. ιιιιΠιο ποπ οοιιιιιοιιι Ν'!^'"· Ω

Πιιιιοιε ρειΓοπιι μοι πιιιιιιιιοπο ιιιτι·ιιιΕοαπι , απο: "”ά.”'

ποπ πιο: οαραοοε, ω οιιιιιιιιοοαπι οιιιιιοιοιπ ιπ οτι

οιοιιιιιια , .ο οιιαπι ιπιιιιιιιιιιι· : @πιο ιοιρΙιοαι οπο

οι! οιοατιιι·αιιι ποιοι, αι:ίοιιο ιπιι·ιιιιεοα οι παο πιο

ιαιιοπο ιροιιι οι·οιιιιιιο , οοια ιιιιιιιιοαι οαε ιιοποιιιι..

παπι οι: ιοοιιιοι·ο ι·οαιιιοι ιιιιΠιιο, ιιιιιοοο ι·οοιι ίοιπιέι

πιιιιιοπιε. (.`οπιιι·. ιιιιριιοαι; ροι·Γοιιαε Ποιο” ιιι 0”ή”Μ

τοιιιροιο αριιαιοι·ο , αιιΓοιιο τοιιιι ίοι·ιιιιι ιιροαι·ιτιοπιε:

οιοο ρατιτοι· ιιιιιιιιοαιιιι ιτι τοιπροιο ιιιιιτι,αιιιο; πια

ιι ιοι·ιιιιι ιιιιΠιοπιιι.τ ΡιοΒ. π. ποοιιιτ ροι·Γοπα οι- οπο. ι.

ιιιπ:ι. επι οιοιιτιιι·αιιι ιπιιιι,ιιιιι ιιοιιο ιιιο.ιο “οι ιιι ι

πο: ιιοοιιιι οιιΕοιιι ιιέι·Γοιια Πισω;; @απο πιος[οιη

:ιοατιιι·έι πιο" , ήπιο. πιο Ρωιιιο&ι6 πε οποιοι

πιο ιο πο. 3. ει ροΙΤοτ Πιιιιπα οοιΓοπιι αει οιοιιιιι

και ποιο Ρετ €ιατιιιιοο8ι1ι όπωωμιο ;ιςςορ:"ιο.

ιιοιιια‹ι 8ιατιιοι,νοι ΒΙοιιιι,ιιιιιι Ποιοι οπο: οποιοι,

οοιιττα ιαιριιιιδ οποιοπιοπι,αΠο ι€Ροιαιοιιι.8ο ποιο

ρτοιι. απο αοοορταιιο :κι @οι ,νει Βιοι·ιιι οιιΞιιτ Ω

τοιιιιιιιι ιιοοιοτιι Βοι,οιιο :ιο ιοιοιπο ειοοιοιιιιΤοι ρω

καπ ιοιιιροιο οι·οατιιικιπι αει οι·αιιίι, πι οιοιι:ζ ποιο

ιαιο. Αιιιιιιιιιιιι θπχοτιιο οι τ. οι. ιο.ιοι. ι. συιιι!.3.

ά απ.
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~ Μο. ιι πι:ιζ οιιιιιοοοιιιιιοιι>ιφοιο. ιιιιιιιι. .ιο
ό· οιι.2.ιιιὶ ο. 0ώ.ιιιι μα. Θιιόιιοι ρω. ω.8.ο Μο; πω: Με Με 31ο, ποσοι: Η13ιιι ι!οιιιιιι,ιιιιι ποια

;ιβιιιιιιιιι. ·17,ιμ_1, οπο. σιιιιιΙ.ι. ·ι Ε'ιιιιιιιιιτι·.κΦωιιο ι:1οιιιιοιΙο ιιΒιιιιιο οσιοιιο: οι: πιο Ιω», μι: .Παω οιιιοΜ.,,ό

Β°°°ω"· ο ωιροιοιι ο Βοο,ιιιιΙΙο εδώ ιιιιιοοοιιοιι που οι ιιο πισιιβυιιοιιιιιριιά οιιιηθιιιιιιιιιι«Ευιιόπιιι. ιιι Με ιιιιιΕο

0"!”'-· οΠοιιιιέι τιιιιι ιισιιοιιιιι:: Πιό οριιιωι ε.οιι ιιοικιΒιιιο

πω:: οιοοιίιιιι οιι σο οίΐοιιτιέ Βιιιιιιιιι8.·ιΒιιιιι σοι

Ροιοίι οιιΓιιι.ιο ιιΠσ άσσο οιο.ιισ. Μιισι.ρισο.Οαιώ

πο ΒιάιοιΙο ο Οοο Βοι·ι Ροιοίιιισιοίιη οσο Ειᾶο_

σιιιιιι σο _ φωσ ιισιιοιὶ ιιιοικι οιιι1ιιΡΓ0ιοΕ80 σιιιιιο

ιισιισσιιο ιι Πο·ο Μέι Ρστοίἱ ασ ίρισ , πω: ιιετσσιιι-ι

96.. ιιιοο μ· σωσει που οίὶ ιρίιιιιι ι!οιιιι!:ιιΙο. Ρι·οροδιο

οπο» ροΙΠΒιιο οι; Ρι:οοιιιισιοιιι -ιιιιιιίιοπι, 8ο πι στι

ίι:ιιιιιιιιο.ιιιιοιιιιιιιι Βοιιιοοοριιιι·ι οΒιοιιο @σπιτικο

Γοοσ ιισιισ ιιιιιατοιιτο ·, :μοι οιιιι·ιιιΓοοιιιι ιιιιιιιιοιιιιι

σα! Πισιιοιιιιιιι τοιιιιιιιιιοιι .σ: Άρειο ιιοοορτοιιοιιοιιι σο. οι πιο

ισούται· ιιιισ1ι ιιιιιιωιιο Επι: οιιιιισίοώοιιιιισιιι πι·

οορτπισιιο Ποι , πιάσω νιΙο όοιισιιιιιιει·οιπο που

“μελι “ιιι Πιιιιιι€ ροτίοιιιο σιιι:τοιιΞτιιι: ιιι οιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιωιι.ι ιιι ι. ιοιιΓιι ιιοΒιιιιιιιιιιροιιοιιι Γυροοιιο

ριοοοιιι!ισιοι;ι , μιιιιι.ιΜι.33. Ρι·σ @ο Γσ!ιιιισιιο

'ες"θιίΒα ι · -: ι ν 'ο · · ο `ι

97: Βιοο, οσ οιιΓιι ροιίσιιιιο ὸἰιιἰιιοέ πω; Φιιτι,ιισόσ

:ο οφ,... τι ιιοιιιιιιι ιιοιοιιιιιοιιο Ριιιιιοε, πι. @οι μοι”

ιιιιιιωιιιι- Μιάπαο ιι·ισι·ιι!ιιοι·,ιιιιιιι άιοιιιιιιιιι=ιιά οι·οοιιιιιιιι:ι

ΜΜΜ* ι·πιισιιιιοιιι ιιιίτιι , οι: Δω Ροι ροοιιιιιιιιοπι ιιιοι1ιιιιι,

· ) Ριισ ιιι Με οιιιΒιιιιΕ,ιοι.ιιιιιιιατισιιοιιιι,σιιαισ πιο οπι

οπο:: Α: οσ ι:ιιιΓιι ροοιιιιιιιι ιιισιιο,ιιοιι ριιγΠοσ, ω!

ωστε”, ιιι·οιοιιιιιι·& το.ιισιιιιΙιοΜΠοιοοι:σοσι οσ σου·

Πι ροοιιιιοι·ιοΠοιοοιιιιιιπιο σου ριη·Βοο, Μ! αισιο

Ιιο ιιι ιισιιιισο , ρι·σιιοιιιοιιε οι; ιιι$ιι Μοτο Ποι οσοι

εισιιΔιιιίέ ροοοιιιι.ιιιή·8ι ιιοοοιπειιιιο ιιοιιιισοιιι οι! ασ

ιιιιοιτιοσ18οΒιοιιΔιοι οιι·ιθιιιιιιιι. 8ιςιιιιιιοιιι οι: Ρεο

Β οποιο σα” απο Μισο, δΕ οκ ιιιιιιιιοσ 8οιιιιιιίοι

° ιιιιιιοιιο·δο τιι:ιι·ιιε Πω σοι οιιτιιιιιοσοιιιι σοιιοιιοΜι-ν

"_ τιοιιι,Βοαοοοριιιιισιιοπι Μο. εσιιι·ιτ.1. Πιο πισω

διιιφΜΜσε ιιι: ίο Ιιισοτοι Που: σ1°Βιι ιΠιιιιι ρσιὶ, :ιο αστοκαιω

ιιιιισιιοιτι ο αστο ιοιιιιιιιοΒιιτιιιι λ Όσοι” Ξιιἱιιιιοιιοδο

ιιιίοιιΒιιι_ ΡΜ: πιο, νοοιιιιιοιιι οι ι·οοοιιοιιιιιιιιοροι·ι

οιιιιιιιίοοιιισ ΒοιιοιιοΙοιιτιοω οι οι:οομιτισιιοιιι κι

ιιιιιιοιιιιιιι. ο.. :σοι ιαιισ ιιιιίΠσιιικιιιιιιιοιιιιιι Ροι:-°

ο Φ Γοιιοι·ιιιιι- :κι σοι ιΙοΓιιιιιιιιιι· οι ιιοοιιιιιι·ι ιιιιιιιιιισιιο
ή: · οιιιιίιιτσιιιι ιιοσιε λΠοσ:Γοιι “ιιι οποι.ιοποτ οιιιιιιι·ι8

Σ.

ιιισιοιεισ οσο Μια πιο ιιισι·ιιιιιιιι τισ ο ιι Ποσο Δ _ ε Η

Δ. Μέ ΜΜΜ .°ιιοιιιιι. ° @ιο

ιιιιιι οιιιιιιοιιι,ιιιιο @καιω ιιιιισιιιιιιοιιι ιιιιιιοιο,Ισι οιιιιβιιιι

οιιιι Ειιιιιροι Ιισοτιιιιι Μισο ιιι&ιιιιι ι:οιιεισιιιιιιιιο ι:ιιΙο

ριιιιι,8ο οοι:οριιιιιιιε κι ΒΙοι·ι:ι.ιιι : ιιοοοιι οποιοι τοπιο;

οιιιρισμοι· ιιιι.ιιοι:ισιιοση:ιιγΠοιιιιι οιοοιιιιιι·οι·1 ιιοι

ριηιἰοὲτιιιἰιιι , 8ο ιισιι.ριοριοι· ιιιιιιοιιοιιοιιι ιιισιο.ι

99· _Ιοιιιβιοιι οοσοιιιιοιιισιιιιιτοι· οικω ΒΧ Με ριιιοι π!

ι|ιι6:2.Βο ιιι=Βιι.ιιιιιιιιω ιιιιοιοιιιιοσρριιειιοιιτοσΠοι. ροι·ιοιιι

ιισίοιριιαοιιι ριιιιιοιιι.ιιιιοιΙιειιιιι.όο ιιιιΠισιιονοιιιιιί

Βάι οσοι! ιιισι·ο!ι ο σο: Επι μπώ«Φάρο πιο απο

τιιιισιιομπω ιιιιιιιΐοιιιιιι ιιτιιιιιιιισιιοιμ ιιισι·οιοιιιι ι

.οι Μιι!"σι ΑιιπσιιΒιι·. πιο. ι:οιιΒιιμοιιιο οριιιιι·ιιιο ιιιιροιιιιθ

απο σφι. (ιΒοοιιιιι'οιιιιοιΙο, ιιιζιιοιιοιίοιιο ιιιοιω ιοιιΠοι!ίι:οι

Γοιιιοιιιίοίιοι!ιοιιιισιοιιι.ι ιιιἱΠἱο εικοσι, οσο οι ιιι

_ 5 ιιιιιισιιιιι·ιι.ιΠι ο Ροι·ιοιισιιιιιι1ιιπιρσιιιιι:-Ροοιι!ιοιιοιιι·

οσοι,

.οι ι Μινι

ιιιιιιιιιισιιοιιι ιιι ιΙΙησιμ οιιιιιι:ιιι ιο: οδο ΡσιΠτι

ωσπου. ιιιίριιιιιιιιρστοίο · ι. φωσ πιο ιιιι Βιιιρισ

  

  

:βιο μπώ ρ_οι(0ιιοι Πιιιιιιοι,ιιι_ε (οι Βιιιιιιιιι απο

ΐ πιο

διισιιισ, ποσοι: οιιιιιιοω Μισο οπο ροιοιι Βιιιιιέι

;ντ ιιΒΓοιιιισειιοιιιιιισε:. £:ιιιιιιιιι ιι. ι·ειτιοιιιι ιιικιιι2ιιἱ-ι.

ι “Με ιιιιΙΙιιισιιιιιιοιειιιιιοι:ιιποιπρι:ιιιοιρή Γιιριο.ρομ

@οσοι 8ριιιιιιιιιιιοοιι ,σοκ οσο ρισιιιισιι_ Μαι:: ιιι

Ίιοιιιο, Γοοι·νο Ποσο. Νοοιιιιιιισσο ιιιιιιιιιιιιοιιι βιο· _ ως

σε ιιιι:ιιιιιιιι Ροιισι12 σιιιιιιπόιιι·ι ιισσιο,8ο νοών; ασ

ὰ Ποιο, οίιιιι Πο οποοϋειΙιτοι· σωσει: ;.ιιωιιιιιΜ ω.. ιιιιττι οι! πω; ιιποιιιιο νοιιιιιιπ οι άοιισιιτιιο ιισιιιοι

.νι σιιιοάι.ιισ ιιιισιιο ιιιο·:ΠοιιιιΒιιι ΜΒιιιομ5,Ιοροι·- ι Μ'

ικα. δε· ν: ροοιιιισ.ι··οιτι οιιιιιιιι ιΙο Μαιο ιιιιιιιιοΒιιο

ΐιιΓοιριιιιιιροι ιΡοοωεω οιιοθ:ισιιοπι-, οι @Μικε

ιιοιιοι1·ιι οι πιοπρι: ιιιιιιιιιιι οι σι:ι1:ιι;ω.ιικ ποιο..

Μι: Ροτίσιιιχ οι·εσ σιιιιιοι [κάσσα 'κι Επι: ιιιιίΠοι·.

ιιοισ ιιιοιιιιιιιι κι Με· νοιιιιοι Μαι σου απο; (ω.

38ιιιιιι· τιιιιι:ιιι.ιιιιι ιιιιιΕσ σοτιιισιιι Ριστοπιστιο Ροϊ

εΐσιια @Και οιιιιιιιιιιιιιιιιισιι ιιιιιιοο Ριιιοις, οσο οσο ο” ω.

πιο Ριιιοι ιιιοιωιπιο,ιιοοιιιιωοι νοιιιιτο,8ι ιιοιιιιο. -.Πτι απο: ιοιιιιιιιε ροιίσιιιεισιιιιιιιάιιοιιιιιι,8ι ι&ιιι.ιιώΠω ε ··ι-*

.ι:σιιιιστικ ΡτοοοΠισιιοιιι ιιι ροτισιιἐ νοοιοοιωβο ςὶο$

Β Ι Ε: Με. ΕϊϋΠι ξ:ηή οδοι

&ιιμ τοΓοιιιιι κι ΜΜΜ Τιιιιιιιιιοιτι ο ω δΒιιιιιιι, ι>ιιιιι

νιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιοριιο1οιιιοι ροιίοιιοιιι. Είἔοἱεἱτιιο

ιιιιιΕο ιιιιιιιιοιΙιε ιοίοι·οιιιι :οι σιιιιιοι Ροιίοιιιιι, ιιι Η;

@πιω , ιιιιιιοιι ροιοιἰι ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιτι-ισριαίοιιωοο

σιι ιιιΕοισι,ροπο σοι οδ·ο&ι.ιιιι ιιιιιιΕοι1οιιι μπώ

"και ροτΓοιιοιιι, ιιιιο ιιιιέι ιοριιι:Γοιιιοτιμιο Βιάσ ιιι.

ιο
ώ απο ιιι ιισιι Ε: : πιο: ιιιιιο κ” ιιιιΠιο ριιιιοιρο!ιιοΕ

σιιιιιιατιιιι ιιι ιιιιιιΒ;ιΓιοοοιιιιε ιιιιιι1ιοε οσιιιιοικι φα-ββ

άιιιτι οιιιιιοε ροιισιια οοιιοιιιιιιστι Τοπ: οριο φωσ.

ΒΒιιιοοίΐοδιιιι οσο οι! ρισρσιιισιιιιιιιιιι @ιοΒο!ιιω

οι! ιιιιιιιιίοΜιιιιοε σιιιιιιο: ιιοτΙσιιιιο: Ψιιωι;Π “Με

ιιιιιιιιί*οιιιιιιο. Εοι·ι ιιοΒοσο ιιοιιιιιιιΒιιι , Φο απο”

ιὶιιοιιιιιιιι· , σου ροιοι·ιο ςΠσοι,ρομιπ_[9Πιιω ω ο"

ισιιιιποίιιοιισιιηιιιιι θ: Γοιιδιιιιιιο.ι .ι ο οι ι

- 0_ιισειι ι·,_οιΒοιι!τοΑιιιισιιιο ιιιΒιιι,ιιοΙ-Γιιιιοιιι ιοοῖμ σ

Όιιι·ιΒιιο· νοιισιιιο άπο ροιΒιι οιΓοιιοιιι ιιιιιιιιοιιιο ··(Φ9%· δ

Β.ιιτισ ω». ιΙΙοιΙοιο οπο!! ροιειιιιιιιιι άιιιιιιοιη ο Φιξ > - ο

εθιιι-οιιαμοιοιι @σπιτι ματια, οσοι ιιιια ΡοιΓοιιο '

ιιιϊιιΙΙιοιΙΞιοι·νοιιιι: Μ!. ιιοιιιοιιιιιιιι ,οπο Βιιοιιι

σιωιω οι Μαιο οσιιίοπο μπαι ιισιιιισι Βιιιιιοι

Με

Έ-.

› Μεσ.νιιιιο ιιι αδάβοι(4Σάβου,” ρσ(ΕΜΜιι:Β _

ιοίοι·ι,σι1οιιιιοιιι ιοΙὶ8ἱσίιιιιιριιΒΙιοο 8οιιιιιιιιιιοσ σοι ἶ

4 ΐοιισιιΤο·ι ο Βιιιιιισνι ιισιιιιοοι·ιιΕΙΤιιιιι ΜΙΒ @οικου '

απο δ, βοιο5ι·ι (Σιιιιιιτιιο=ιτ ιισιι·ιο οίο ρώσοι οι». 60ιιιιιιο!

τοστ Βιιιιιο ιιι Εοιιοι·ο ριιιιοιΡϋ ιιιοιιισιή ι οιεσ '

Βοι·ιοιο μιιιοιριι ιιιοι·ικοιιι ειιιιιιιιιι οσιιιοιιιιιιιιισιιο

τετοιο ο οοιιιισἰιιιιο Αστιιστιοοιιιιο οεπιιι οοιιιίσηιισσ

ιι βιιιιιιιιιιηιιι6 χω;

·.(ι ' ο” 51 ·ωωι›ιιι
οι" ιιιο Με .8ριι·ιιιιιιι , Μαιο οι.ιιιη δι·οιι& Μω! @ώ

Ροιοιι·ιω5Ροιοιιιιιιοοιοοι ο ιιι ιιιιΙΙιιε ριιιιι8

οι:: ιΒΓοιιιιιιιιι ιιιι ω' οιι,οιιώΒιιιιρι·οοιιο Ποιοι:ιισι Να ιιιιιιιιιι

ιιιιιιιι 8:ι€ι.12οστσσι1ΜΜΒ8ιρ›ιάηΠ$3τ οι Βιιιιιαιοι Πρ* `

Έοιί-σιιιο Πιιιιιισίιιστ ΡΜρτιο.Βοι: διίαΒιιθ:Μ νο ..

σιιισ ιοοιιρ!ιωι ιιιιιιἱιιιι ιιιιιιιιιιιὶΜοιιι. Ναι:: Ποιο

οιιγθοιι;8ι ιιιοιιιιοι,ιοιιιιιιιι-ιιιιιΠοο οιιιοιοιιιι ιιιιιιιίιο ο ιιιιιο ιιοιιιιιιιι ,ιιιιιι!ιοιιιιοαιιιθυε , ι:οιιιιοιιισο @ο

τ ·· ο "οσοι ·άισισιιιι ιοι.πιιιιοΙΙιείτιιι ὁο‹σιιΠἰσιιο ροι·ίοιιι;

ΜΜΒι:Β ει. ιιοεσ ίοι:ιιιοι. ο Μ! ρι·οιιιι!ιοοι ιιοοι:οτιιιιι..

Βοι άιιοοιιιιοιιοΜιιοοιμο οι: 8οοοιιααιιιισ ιισιιιιιιο

ο σιι··οιιιιοΜιιι·ιι 8ο 81οοϋιιιίΜ οιιοι·.ϋιοιιιιισι; οοιι·ιοιιι

ιιιιιιιισοιοοιιιοιο1εω ιιιιιιιιιιιοιιο ιιι ιοωμοιο ιιιο_ιοιω

@οι-Βιιημιιιιι!οιιιιιισιι ιοοιωοιοιωιιιιοιιιιοοιιω οι .απο οἐιρθώΠΒοιΒΝέΠζ9 ο οΙοιιοι Βιιι:ιοιοιιΒίσιιιιι

ποσο άσι·ιιιιοιιιιιη Γιισιιιέιιιιιιιιι,οιιιιι σιιθι ιιιιιιιιωιω

σε: ι:σσιιοΧτο οοιιιιιιιοροιιοιιαιΒιιιιιιο. 1Βιιι Βιοφω ως.

οι:: ιιιλιιιισιιοιιιιιιιοιι. Πιο ιοιιιιιιιι οσιοιξ οιιιιι.Βιιιι ισ.ι.,,Μι

ιιιοΒιιιιιιο , Πα! ιιιιιιιιίο·οο· 8ο·ιιι φάω, πιο Μιά ιιιι ι

ιιιψιιιιηιοιβιιη ιιιοο ιΓιιιιρ!ιοιιοο :Με ιιιιΠισι οποσ

ιοιιιροιο!ιο , ιοιισιιο ιιισιιιιιι ιιιιιιιιιιοιιιοισιοιιηισιο

'Θα ιιιοιοιισιω ; ο °,

ο” οπο. ιιιιιΙιοιιοιιι ιιιοιιιΒιιοιιι ιισιι ρσΠοοιιιιιι ΡΕ!'ωσ

.:..· .ι

ἔίοΙιιιιιιιι ω: ιισοοιιτἰιἱ, 8ι·ισσι1ιιιιιι ιισιιαίοοοιιιιιτι

.ίτστ1ιοιι ιιιοιιιιιιωιι οοιιιιοιιιο.πιιο ο ιιοφωιιιιιο,

μοιιιιιιιοοο1ιιρμοΒιιΠιοισι @Η οιιιιιιιι ι;ιι".Βιι-_

Βιιιιισιτιιτο:ίοοάΠοιιφΡωέδιιιβίοιιιιιιιιιι ιισιιιιιιιιιιι$

ιιιι.ιοιιι,οιισιοιιιιιιοι οποσ νι ι σοι: @πιο ει·ιιιιιι-ιιιιι

ι οι .ι ι -. ο ι ο' :ιιι Μισο” Ροοίοιιιιιιιιιιο, σο! Μοιιιω ιΚοιιιιιιιιιιιι [ω

. ο .ιχοιιι ο. ιιιδιοιιιι. Εσισιτιιιιιιτοι.όοοοιιτ , Ρο

ιί ιιιιιοιιιιιιοιιι οιλο οιιιιιιιιιιοιιιιισιοιιι ετιιι:ιθ , Μ! ν:

Μάι Πισιιι Βιιιιιοι:ι.ο Αιιοσιιί·ιι·, ιιοΒο ο βιιι·ιίιιιιιι .ω (Μιά

@Με

'Ώ τ.- |.



 

:Μ ι ΒΙ]βα: :απο Βερν!» έ::

ιιοιιιιπΞ ποιοι:: :πιω :ιι μιπιιι: ιπ 800€:: :πιω

πρι; ιπ:ι·ι:ο:ιι ι τω. οιιιι::ιιιι: :Η ι:: :ο μπε:: ιπιι

πι:: πινω:: ποπ :::ιοπ: ιιιιιιιαπιπι:ι: :οι·ιπ:ιι::ι·,_

τ:: :::ιοπ: Πιοιπι:ιι:ι: ιιιιιπι:: :ιιΕπιιιωιπ:ιι πιπ

πιο απ:: οικω] ι ο

Ε: όιθι: :ιαιιιοι:ιιτ, πω: ιιιι.ιιιιι:ιιιιτι ι:ιιιιιοπ:πι

_ Βιιιιοπιππι π:ιίοπαιιι πσωπι€πιιπ οιιιπιιιιιε Απι

Ζω; :πω ρ::8:ιι:ιοπι·ιιιιιἀιἔι:ιι.πι:ιπ ιπι:ιο σα:

:ιοιιι:,ι:ι :ιιιο,ν: ::ιπι ::οπ:ι::ιιιπι Γ:π:.οιοιιο ό:: μα:

οπιπ:: ιιι:ι·ιι: :οπ:ιιιι :::ιπι ιιπε:ιιε ίαπ:ιιιι π:: :Με

ι:ι:ιοπέ· 8ιο:ιω ιπι:ιο ι:::ι:ιτο:ιιοι: : π:: ποπ ρ:ι:ιιι:

ποιιιιι παι·:π:ιιιιι: , οι ι:ιιοιιι: :ιπιι:ιοι ::ίιιιιιι:π:ι

Ρ::ι·ιιιιιι. :Απ :οωπι ρι·ιμ:ι· ιπιιιιιιιιι:πι ιιιιιιιοπ:ιπ

μι· Β:οιι:ιπι, Βάι πω: απ:ιοιιιι Ριι::ιιιι:: οι [Νοε

μπω νιιιιιιιιι οιιιιιο Βιιιιπιιι·ιιπι ρει·ιοπιιιιιιιι ό, μ::

ιιΒπο8: Γντπινοι:ι ιεπιιιιιιιιωιω Ααρών: ν: πω».

:_η,αζιβ έν· 8 Παω.ι°.ρ.ςιι.43.ιι::ι7.νιιινι:, ::ιιιι:πε

φι:ιπιι ·ιιι:εω πω:: ιοπιιιιιι::πρριιιι:ιοπ:::.ιιοτπ

:ιιι ν::::ι ::ιιιιιιιοπτο,ν: :Χ π:ιιιιι:ι: 5::ιρ:.:οιιιει:ιιι·,
ι πιιιιοπι Μπα: μορ:ια ::ιιιιιοπιε ποιο:π Μπισι-ι,

ιιιιΡιιςι οι:1:.ι:ιοπ:,οπει:ο Με” Δια8. ποιο Πιο ειρ

φ:ιι·.ι:ιοπε: ποπ :οωπι οπο:: ιιεπιθ:απει:ιπ ιπ

ιιιιιιι::ι:ιοπ:αι Πιοιπ:: ρ::ΐοπ:: με. Β:ει:ιαπι ιιι επι

1πι:ιοι:οπιιπ, Μ! «ανιψιό ιιιιι‹ι τοειπιιι·ιιοπιιιιιο.

ο. :μια ιιοιι: :ιιιὶιπᾶὁ ::ρι·::ι:πτιιιιιι: νπιιιπ :Μια

ποπι)ν::ιιιιιπ&ιιπι :ιιιιιιιιη8: ν: Ανεισβ.:. ι7.ρωπο

πι: ΝΜαιάσπαι· ΜΜΜ:: 69· αιώνια:: ιιι απου! Ραπ,

π! Μέι: , πο! 8ρἱΜπ βτπέιν. .Μιπω:: με: :ρα[ά::Μ Με

φ::ιώιισ.:βρι|ιση:ισπισ ,πινωνιΙν πισω αζιι·ιι:ιιια. ν:

Μάι::Μπαιινωψώ:::: , αν:: Μιτου: ιιωηιωπι ΡΒ.

ωω,ινι Ρποριισιιι ρ:: Μην:: «πιο» [οποια ιρριιιερ.

Κα:ιοιι:ιρ:ορι·ι::::ι:: ιιιιιιιο ιΕπιιιιιιιι μ: Γ: οι·οι

πει:οι :τι ιπ:ιπιΕ:ιιοτιοπιτι ρ::ιοπα:π ι :μια πιι::ι:ιιι·:

:ι·εο :απο :::::ιι: ὰ ρ:ορι·ι:::ι:: πιιιιιοπι: , οιι:ιπιο

:::::ιι: ; :ιι νερ::ιιδοιππιίοι:::ιοπο μ·:Γοπο , :μια

πιι::ι::ιι% ι ιζο:ιοπ:πι :οπ8:ιι:π:ιοι ::ι:ιιιιιιαιπᾶιι

πω: ο ι·:Φ Μαιο ·ιδιιιιπιιιιι:ο ρ:ι·ιοπ::ιιιπ ιιι

ν:::πι :οι τπ::ι:ο,ιιιιιεπ::: 8.ΤΙαν.:ι:ι ω: μιὰ: :ιο

:ιιι-πω:ιφι·:ιΤ: ::ιιιιιο να:: ιπ:πιπειιι :ιιι οποιο

οωπι:: νιι:::::ιιι. οιιμπι:ιοπ:: ο::ιιιι.ιι::π:ιιι· , ν:

ο ·νωι1:ΗΜιβή:π6πι , σ: δεν:: ιιιιίιιιιπιριο:οφι

οπο:: ,Όι · " 'ιι Σ .;...ι Μ. ..'ζ · Ή ι: ν· ι

ο:5:ν:Απο ο ~ ιΧ
_ · . - . . . ο - .

ι, 1 _ ΔΜθ ::έαλοβταποιηιω π: Μ:: ιοποιειι.
ο Δ( οι πι υπ)ιβετιο 1ΐτικιιιιιιι.°

_ι 8. . -:ΜΜΜ ανω» Βιιι:ιπιιιι πι, ιπαι:ιιιι€ ιιι

' 5 ω; ιιιΥπωιο ,::ιιιο: ποπ πιο:ιο::: _ ΙΜ να::

ιι:ιο:ιοιιέ ι (ιοιι:ιιιι: 66·Ρο:ιιοπ: μοι:ιιριιι:,ο ιιοιι·

Επι: "αν πω: :Νέα :ΜΒΜ ::01::ι::ι:: :::::ι:::;

1)" """_ ενιι:ι::::ι:ιπι-ρι·ορ::ην::ι:: ιπο:ΦΜω ·Ρῖ°ω^ ι_ ν'

,,,ι,,",,ω ·-:ιιοιΙΒΜιι. πωπωοι:: .ΜΜΜ ω:: ο. 3 1.Δ::.2. ιιι.

νωπά:: ΦίΙ:ι·ιι'ιδϊ ΜΜΜ. Ποο:κικιιιιι:ι:ο::: Επι: νιΗΠιικ

:ναΑπ] @των νιιι:ο:επι :οιι:π:ιεριιοπωιιιιιιι μι:

Γοπιιιπ:::: ὲιιιιπᾶιοιι::ι:ι :οπιιιπιι:π:ιε : π: ιιιιιἀιἔι

νιἐ ιιι::δ:ιι:ιππι;ιιήιι:νο:ιοπι ν:Φωι4"2 :Πιο

π.ι:ιιιιιι νιιι:ιι:ε μ:ιο:ι::οιιι ::ριιιιιιι:=ιωεπαω

"απο · νιωπηιωπρωι:πιι ιιιπο.::ιιι ::πιιιιώ

βιάσει:: 6.ιοπ:ιιισ:2ηιοπιι:ψ[:$8ιο· :ο ι · -

Ρ:ιιιιινι :Η πω:: ,ιοιιιιιοι::&::ορροπιιοι πω:

«ιιοιι ι =:ιφ:::ι:: :οποια:ομο::οποιώοπι π:: :ιιι4

οπο:: ῖιιιοπ°ιτΐιιιιι: οι:μι:::;:ι;ν:ι::π:οπ::ιιιω ι::

'ιο6:

απο!

Οοπωι:Μ

πω: Π;»

ἄο:::.

Και: Μ::

:νόμι:πνω

Ν.

Βανεσσα::

ω.

ιιι

ι π.1·.

ο
ο

'ω

1 . Πι·πιι:::

ναν!”κα.

:πονο Ιοναοιιιιι_έπ ιιι)/ι::έο ττινιεωπ,

ι:ιι:ιιι:α, ν:ι ν: :ιιιιιοπι:ι· οοπτέτι: ιιι :ιιιιιιιιι πω::

:θ :::ι:ι:ι::. 8:::ιπάοι,οποηοπι :ιι::άθ ο ροπιιιιι· 3_ _

::οπ:ιιιιιοπι Τιι:οιοΒιω , ν: :ιι μιπειριι: :ι:ι ω: π. Επι».
Α :ι::ι::: :ι:ιιιιιΒ::::οιιιιι ν: :ιφΙια:ι: ιρ:&:: :ιιι ι.8ια:ιιι .

πωπω. Καπο: ιιοιι: ωιι:ιπποιιωοειω πιο::

ιιιιιιπάιι:ιι μια ::ιιι:ιιιιιιιι: ε ::::ι:ιιοιπ: πω,

Δ θ: ιιιοπιππιπ ροιι ιιιιιιιι: ι:: πιο: ιιιιιι·ι::ιιπ:: φρο

πω: :οποιοιιοπι των. Μο:: :ιιιιιποιοιπ εκεινοι

::πιιιι·ε οι: ιιαι:ιι; δ: ρτιιοιιπι ιιοιι ιιι:πι.

Τ:::ιιιε :ιι :ιιοιι Ρι·οι:ιπιιι:: :μι ματι:: ορΡο- θ.

πιο:: :οποιοιιπιιι Τιι:οιοἔιω ποπ ν: :ιιι:ι:π:::, 9- Ενω

τ:: ν: Ρω.ιιιιιιιπωε :ι:όοδια :ι: Ριιιιπριιι πω, "ΜΜΜ ·

ςοςιι: απ:: ιιιιιιιι:ι:ιοπ:πι ριιι·ιιιιιο:οπι ιιι Βορ

:Μοποπ :οι π:: ιιιιιιι:πε -ιπιιιιο: 8: ιπιια::π:επ

.ι @ΜΜΜ ; πωπω ιιιμι:πε : :Η ρ:οροιι:ιο ι :πιο δ.

:Μι οι: ι: Ο::ιισιι:οιπ ωιιιιιω.ιιιωι ιιοιι:: , ει: 4- Ηξη/;Μ

:ικιιιιιιιιιπ:ιά ::::ιοπ 8: :οπιιι:ιο:ι: Ρκοίοι·:π:ιε ιιιο-Μ","·

:ι:ὸ ιιιιιιι:ει·ι ιιοιι:: ιπ ι:πιιι ιιΔιι:ιι:ο ρι·οιιι:οι ν:

ι ι1:::: Ε&:ι|ιιι: ινινιιιισι Ρα:: , :ο Ατιππο οποιο:: ια

ποιοι ιερι:,π:οιπ::ι ὁ (ιιι:ι1οιι:ο ΜΜΜ:: πρι: “ιιι

έριειοποπι , πω π. πιο: νιπιιοι ει: νπο νει: πο:

[Μαη :Χ οιιο_ιιι:ιιιιπι :οπ:::ιιιι: Γπροτειιι:ιιιι να: :ο

:ιπειιι: Ρ:οροιι:ιο :ι νπο ::ο::ι: δ: οι: ρι·οι:::

νιιιιιιι, :ιι :πιο :Μπι ΐριι·ει: ιιιροι:πι: .

Οπιπ:ιι; ,- Ρ:οροιι:ιο :Μιὰ ιοπιιπε ,. Μ: ιιι:ιι·ιιιτι Π _ ο

Μ” οιι”:πιιιι: : :μια οι:ιιι::ιιι:π δ: ρ:::8:ιπιιιπ 5$Μ:ιεύ·

ι:πίιιιτι ει :οπιιποπι δ: νιι:ει:ο πιοιιο ιο:ιιι::πιιι ?ο @Μινι

πω:: ό: 8:ιιοιιιιι:. :ειναι Τιι:οιοει :πιω οι: ποπ πω'

ιπο:ιὸ :ιει:ιιπο.ιω Γοπ::π:ια: ει: πιο:: ::ιι:::,ι::ι ::

Μπι ιιοιι” να:: , δ: ιο::ιι:ιοπ:ε ει» νιι:::ο τα::

ει:π::: νι:ει::: ?οπο πιο αυτ:: ποπ ι::π: ιιπο:ι·ιτι

νοιει,τω ιιιοι::ι:ιιπι,ουο:ιιο:ι ω:: ι:πιο,ά :μπω

πι:: ριοροΗ:ιοιιιε ιιι:ιι:ιιιπι πω. 5:::ιι:, :::ι:ι::ι· 7.

Μ:: ; ου:: πω: ιιιιιιοι:π:: :ο:ιοπ: . ν:ι ειιι:ι·ιοιι:::: “οπο”.

ι”ιιι:ιω:οιοπιιιπι $:ιιοι.ι:πιοι,ν:ι ορρ:οι:ι.ι:ιε ιιιι:ιιο- 'ΗΜ.

:ιιιιι: ιιιο:ι·ινι:ιιη νει :πιω ν: :::::ιιιιι πιιιι·ιιιιι:,οιιο·:ι

πιιιιιιι·::ιοπ: ρ:σισει:ι ρο:οι: ι :μια ε: ιιπριι:ι:π: ιπ

ιοι::ιι:3ιι: :κι ίοι::. 7.ΡιοΡοιι:ιο ιι::ποιιιοι:,οπο η;

::ιιιιιιι να:: ιι:ιο::::ιιοπ:::ι τοπιο:: απο: απο:: :ιιι- δΜπιιιιισβι

:ιι:ο:ιιιιι:. 8: Ει: ρ:οροιι:ιο πωσ:: , :μια νιοπι 9_

Π::πι:οιι ιο:ιιιιοπ:πι. ο. ΕΠ ρ:οροιι:ιο ι:ιιιΠτι::ι·- Μωϋσ

::ει,οιια νιιωι οπο: οι! ι:ιιιιι·ιιιι ι:ρα:ιι:ιοπ:πιν: ι :ο- Ισ·

ρι::,ν: ιιοι:ιιιιι οι: ποπ οικιιι:: (οπ:τιο:ι; απ: οπο» Μ'

πω» σ::ιών:. ιο.Ει: Ριοοοιιιιο ρ:ιι:ιιιοιιι,εμιε μ· "Η

ιιοιι ο::οιιιο :Πε ρο::Γ: _ ν:ι ιπ :πιο :ιο&:ιπιι, νει Ρ:ήηη|ρβ.

ιπ Μ:: πιοι·ιισιι:, ν: μη? @απο π: ρση”ριιω ιιερμα.

παπά ραιιι:αι:ιέ'. ει. ΒιιΒιιιπιι::ιιιιι , πιιηιιππιο· ιι.

επι, νει πι:‹ιιιι:ὲ θεο ιπιιιι·ι:ιπι ιι·ιοΒιι:::ιιιο ιιι:::- ΒΜΘ:ΜΜΕ

οπο: οπο: ιια::ιι :οπιιιπει:ιπ, ν: Μ:: φανών:με· '

ι

ι σιι:ι;ιι:ρ: :πιω πιο :::ιοπιιιιι: ρ:οροιι:ιο πω:: ιιι:

παπι πο:ι:. πι. Μ: ιι1ιρι::::ιπ:οροιιιιοιτπρ:ο- η;

ιπιιιιι:.8: ιι:ι:ι Μπι πο:ιιιιιιι::: :ι::::ιι:π:::ιιιι::: Με::

οιι:::π ο ρι·ο.ρο πιω:: ποπ ριιιιοπο ιι::: :ι:οιιοΒιιι:

εφωιιι :ιιιιι:π·Η:ι::ι ωιιιιφε-:ιωι. η.. εωμω η·

ροίι:ιο Μπομπ: , :μια οι:: ΜΗ:: , οπὁπι :ιτοικι·ι ·Δημιιπ

.ροιΕ:. η. ΕΠ ρ:οροιι:ιοι::ιο:οι:ι:ιιιιισου:: ιιοιι:: ι . · π·

ιιι:ι:ι.ιι· ιοιιιιο ιιιπ:ιιιπι:π:ο.Ηινο:ο:οιΠιε ι·αιι8:π- ιΜΡ:ΜΜΒ

ει: Γιιιι:, οωπι: :ο απ:: ικΒιιι:εν . ιι .

ι Ρ ν. : πω: Νοπιιπι π:ιι::ιο:.Εεπ::ι: ιιοιι τω: κ.

Ρωιωιω :ποποιαπ:ιει ιπ :ιιιιιπι:: :απτο :οπο ι:πιιιιη-Β::νω

:ιοπιιο ιιιπ:.ριιι:οιι::ιέ πο:ιιιιιιι ι:ιοΓ:ιιιιπι $επ:ι·ι::

οι: εοπο.ω::τωώό ωιω.ιιι.ε: ι:ι:::ιιι·:ιιρ.Ι1ιοπ

ιιιιπιπι,ιιαβιωπά ·1Ξι·ιιιι:. :πιανειω::-Ροιηριιω

πω: ..Με .9ρι:::ισι :πινω ι.ιιιωι·ωπα,ρια :ιιοιι-Ιβ πιο

:::.:|ι πω:: Θ· ειπαν: .Μπι [οωπι :ι Ε8:,ιπ:ιοι: Ωδή-ι.

πο: ,ό- ν και: πωιω[ωιιιι. Ρ::ιιιιινιις ιιιιιοι: Ονιιιιο:,ι

Ρ..

Δημ:: @πιώ ο ι·οιι6ιιι::ιιι›Ε::πιιπιουσ·ιππιιιιιο:ιοπν Ι.7.Μ ω». αν. :οι ποιό· νιιιιιιις ει· ιππιιιςΔι- .ι οι:

ρων.:

ι ιιιιιιε

02.; Δι3·ι

`ρι·ιπιιιο -:Βιιιιιιιι πω :Π;πιιιέπιιέ: νιιιι:::ι ν: :ι:Ριει- ι)ιΜι,6· @Πέ ιιιινωιωπ ω:: «πιο οωπι, ιι6::α:.:: ιι:

· :ο ι:ι::ιοιμιι, :οι :οποιοίιοπιον::::ιτι:π:::.οοπ::ι·ι:ε· ω,/φι:Μπ:: οικω Ξ[ιιΔι'αιιιιέ Ριοιπ2. @οι ωει,ιιι- ·

_ ι - π: ιιιι:ιτιιι ρωροπιιπω :ιιμειιο:ειι:ιιιι: : πι· ορρο: > πω: , πιο:: π· ὶ8ιιΜὶομοιιῇιιιάΜ:: ρα|ο:Μ Μπι:ά

πω: πιο ιι::ισνιωνωι::ιιμ: :ΧΡ::[80 Μ: βιο :ιι::::ιοι::. :ι νπιιπιιι:ϋπ :αν αιωνα:: π, Πιο

Μ;



ι . .

. .. ιι ι '°~ Σ ' Ι· ν 1· '° Μι-!_ιβ ι..." έ; $”--. «π

` Βώϊιαι. Χ=Χ Ι Χ.- Β:ἔαἰ.ι α: ποια Ιυαιιιαα'ιιιι °ια)ιβει·ιιι Τι·ιαιιιιιιι. η μοβ Γ· ο

ιιιιιι,ιιιο απ:: 6ΠΙω,Ει ΑιιΒιιίΙ.7άέ6.ια Βια;; Μα Βέαιιιι ΝΡάιΒΙιοςιιι,ιοέιιΒά ι3τοιιςιιιιιιι β22:-;οιιιιβ

Μία! ω: ι!ι*,Ρ.ιι:ι.ΡΕΙια.ιιι!έα8. .Μαι ο ι: ·ὲαιιιι,ι ει· ιιιιιιιι ειτε τι :τι απο ειπε ιιιιιιι,ιιιιι ΗΒιιιε ι ο

Μ» ΜΗ. Μια :ιιιιιιιαΐ ιιιια,4ια :ιδια α! ιρβ,ιιιιἱ Μια, -τἐ 'ριιιιιιίβι. ςοιιιιι. ν; όοιοι Βιιιιιιιέζι!ι ια ι.ιιΕΠ.4.ό· πω: Μιαιιιια και α! ΜΕ, φαί Ριιιιαι Μ' καιει: μια, ΑΜ. 'π. ιια.ι. πι: ιιιιιιιιι Μια ιιιιιιι·ειάειιι Πιο ςβοιπι

ριϊ α:: ιι[ιιιιι ή! ό· Μια έ: Ει!ιιι:. !όῇ αΡιαΠ'ι μα». “φοβο Γιιοροιιοιιιιι , [Μι @ο ιιΒιει:αΙιιιι ΡιΦειώΒ Δ

ἡ; 14%' ειιιιια.ιιιι.ι. Τιι:[αιιι_ .με ιιβιιιιιιιιιαιιι ω: αι ι·οιιιιιιιιιιιι. Μιιιιιιιιιιι γ: ιιοι:ιιιι .ιιιιιιιιιιι ο Μ. ι - ιι. _

@Η ΡΜ”, :φαω , 6· ιριιιιιιι ωεια,& ιι Μ: ωιαιιι ιι.ι ..ιι ι.α.ιιι.ιιιι ι :7.ι.·7. 8αιι::.!ἱὐ.ῖἔ.αι Τιιι).ιιψΝ7. #ια·ιιιω

η, ` ῇιιιι. Κιιιιοι ιιοιιιιιι ιιςιιιιὐἰοιὶιιι-ίἱι ΐιιβξι.ιιιιιιιιιαι, ειιιιιιιιι ι·ιιιιΒιι αΙΙιιιιιιοι, ιιιιιιιιιιιΙΙιιιΠ ιιιςςΠιιιι ι. νι *°ᾶ°·

.ΜΜ ,ρ ιοΐι:ιιιιι ω ιιιιιιιιιφι ιιιιόε ωιιιιιΡιϊωιιω ιιιϊιιιι- η:Ιαιιιιιιοι ω:: :άξιοι ιιιιιιΞεοειιι [ι:ειιιιιπιιι:τω” μαι: επιιιιιιιιιι,ιιιιιΕυ!ιιιιιοι νιι?:ι.τιιιιι δι ράαιΒί- ιΜιιιιι (ιιιιΡοίΐει ι Ϊω (01'ι1Βιιιιιιυιιιι , Χι ι:οιιίιιιτ α!

"ΜΒ, ιιιθ:ι·ιιιι :τι ριιι:ΐοιι:.ι. Αιιιιι:ι ιΠιΒιιιτ .9.ΤΙιο.ι. Με ριορο Ριιι·αι 8:ιιαι:- @ΜΒΜ Βιιιιιιιιια. Νές1ιιξ

μα. 3ι.ιιιι.2.ιιΕιι. ιιιιι:ι ιιοιιιιιι ιιιιιιιιιιιι.ςι.ιιιι Η: ιιι- Μια: ιιιία::ιε : σει: ιιιιιιιιιειιοιι πι: ξΒιιιιιι νι πια

Γοιιιιο_ιοίιιιιιι ω επιιιιι..ι.,Φωα ιοιιιιιιιιιιιι)& ια:: Βια: διιιιαι: ιιιιιάιιιι ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιαι ιΠιιιιι

γ|τεήι:Βςιηθ τοι.ιωιιι μι· ιιο:Γοιιιιι ιιιιιμο!ιιιιιιιι 1Καδιοιιι μια! 3·.α.2.ῇιι::¦ιειεο ιιιιιιιι: απο ιιι:ιριο

κΠωιιιιιιιιιιιω , τΐιιιι Π: ΐοιαιαιιιιιι δ: Διίιιιιθ:ιιιιι :αφ δ: ιιι”ι:ιιιιιιιὁ ιι:Γιιι ι:ιιιιοοιιι Βιιιπι ΒιιιιιιιιιΤ

Πάω”ω ωΡροΠιιιιιι. νιιόε :ο ιιιιστω8.ιιιοιιοπι :οι Βοιοβ ιιιιιιιιι ἑὸιιιἰιιι Βάι; Βια: μιιιιιιιιιιιιααιιιι

Ώιδιιιαι, μηαιααΐ Μαιο: ιοί-ιι. ιδια· 8ι:Βιι5 ι φαι ώ Ι Βιαιιι βιαιιι·:.ιιιιιιι ΡΓ0ιι0ι11οιι .μια ιοΙιιιιι τοῖσι:

ι:ιιιιιιοιιιιι€ δ: ιιιίοιιιιιο. Λο ΐιιιιιιοε. Ϊ2ᾶειι1ι μια · φιιιιιοΜιιιιαΙιτιιιε ιι·ιιιιιιιι ςιιιιι ριιιιι:ιΡοιιιοάιπ 4οιιαι]! Ιιιιαιιιιιιι2 κι» ριι ιιιιιιιιιόι.ιιιπι , φαι ΦΠ απο. ΔΕΙ οοιιθι·. και. που Οποικοδ ιι·ιιιιιι . νι .Ηιιιωιι&ιιω 8: ΐοιιιιιιιιιιιι. οπτειιιιιι ιΠιΒιιιιιι πιει» ιι!ιιιιιιιιιιι ζειιιριιι ιείει·.ιι_ειιιιοεισ6ε Μι οιιιιι_ι πιο

ιιιιαΙΙιΒι'ι:ιά:ι έίΙ , ιιιιιιιιάο Βετο ΡιοΠ2ωιιι.ι 'κι Π: «ιο ιιιαιιιιιιιοι φοιιωιιιιι Ημια κι ΜαιοΕΜ

οιἰιιιιιιιιἰο Πιο ποπ ιιιιιιιιο ώιιι απο: απο στο:: ο. Ϊ· · . . · _ 20 . Ρ ' _

ιιιιςιιιιι Γιιιιιιιιιιιιιιο βιιιο:3.ιι κι επειιιιιιΗ ι :ιᾶ ιιιιιι: 8 ιι κ: ιι ιι ο .Δ Νοιιιιιιιιΐιιωιιιιιιιια εοιιιιιιιιιιι: ΔΣ Δ

ε( “απ” Ρωρ.οιι'ιιιιιι ιι:ιιιΙιιΡΙιι:ιιιι ιιοξΠιιιι, Μια: κι ιι!ιίοΤιιτει ιιοιι :απ ιιιιΒιι!ειιιτει ΡιΒοιεειιΕμι .ι...ιι._..α ι

ιιιηΕιρριψιιιιιι Μπα, μια |ιιριιυβιαιιι Μα; δ: ιέιιιιΓειιιιΕ τιιιιιι: ριιίοιιιι:αιιιβιιια ρΙιιιιιιι:οιαι ιιΐιιι:ι1ι οιιιιιι6 Α

Π3.Ρτο"οωξη2 ιιιιιΚιριιι:ειιι ιιοιιιιοπιιιιιι ν: Μαι: οποιοι.. βια ιιιιάιι .9.Τ|ιιιιιιι. 39ι$"Η.3: Μάι

Βια: :ΙΤΡ.ιιιι) ααα: Βια: ΗΙια:. Ή Ειιιιιο:ιιοιιιιιι:ι ΒιβΠιιιιιιιια νιιιιιιι:ιιι.έιιι ιιιιιι.

Π 13. Ε:: Με ιοΒιιΙ.3 άαιιιι:ειΙ ι. [Έξι ἱιι ?η ιιοιιξίι ιιἰἔὸιιιειιιίζΠΒιιΔ'ἔιιΙ ξ(ί©-ω5: ιξΠιιαιιι.ίἱΒΒίΞΗι:ιἔτ ι αιι

Ώ., .ιι_,,ι.ι_ Μια;;; .αμα Β .ω ε; ιι ΜΗ επι κι ιι:ιιιιιι οι ο κι ω. .ι ιι ι: ο η ιιρρο ιιο , ωι ιΒιιι εικοσι ι

Μ' Π" οι: ιι:ΙιιιιιιιιιοιιιιιιιΒιιιιωροιιιιιιιιΒιιι:ιΙίοτειετιι:ιτι :πιο ιιιιιιι·ιι. Αι ναι ώ: ιιιιιιιίοΙιιιιι6 ιιιΡιαιια _

Μπα. τΌΙ"·ι·2 Π, @πιω α? ιι!ιιιά δι Μια!. ιιοιι πω: ΑΙΜ, ΡΗ· ιιοι:ιιιιιο ι:οιιοιοτιι ιιιὸίξιιιιιἱὐὸτἰιι Βιιιιιιι:5 Μι-ι..ιιιιιιιιιι

ριοριει οιιιιοΠιιιιι ιιιιιοιιιιιι 5 απο ιο Ειιιιίιιιώ ·Ρ€_είιιιιιιιι| πιο! Νησιά Ρωιιιωιιιι εΠιιιιιιιπι:ίιιρ-ι

ιιιιιωιω ιιιιιιιιιιιιιιι , ιιοιι ίιηιροθτοιι.ιι1ι. νιιά© ροΪἰια Πιιιι ιιιϊιιιι. Μιιοι ριοΒ. ιιοιιιιιιιι ωοίιιιιι

ιιιἰειιιιἰι κι οιιιιιω αΙιώι Β!ιιιιιο Βιιιιιιιι ι οι: ιιιι- ιδεα ίἶετιἰίἰοιιιι ιοιιιιιισι ριι ιιιοόιιιιι τιιιιιιιιιιιΜ `11148151 , ιιοιι ιιι_ιωι ι!ια:Ε86 ΩΪΪΈΪΙΙιΙι€ :ᾶιιιιιιι ιιΙιιι:$ι οιάΡι:ι α (ιιιιέιι : ιιέιέεξιιιιι ΪοἔιιιΒΩιιιι ιιιοΒιιιιιι :Έ- .ι.ιιιιιια2ι_

Μία.: Μι Ψ Μ: ιι!ιιιιιιιιιι ιι ο τι. ι.: θ :απο - οι ειιιιι ,να ιοιι·ι πειιιιι. ιι ω: αυτοι» -

#9ι και" ρΙ52;ιιιιιοοιιι ΒΙἱαιἱοἶιἱῇ, 2. Ηο ιιιοιιοί.ιιοιι ω: Ειδα .ιτι μι τι, οι Πω ιιΒιιΙζο, ιιιι ιιιιιιιιιιιιι .

Γ:ιοιΙὲ :ιάιιιιιτι:ιιάα: ιιιΒιιι|ιιιιι ιιιαιω: α: ΒιιιιιιιιρΙιι- ει: ιιιιιιιιιιιιιιιιειιι,οιι.ειιά «ΠΕ οοιιίάιιιι.ιιιιιιιι Διοι

κι :αιἱ.ι,ιιἱΠ απο ειιιιιιο !ιιιιιιδιο ει! ιιιιιιιιιριιι μα? (και Εοιιιιλ ι ΒΒιι! που μια; @Το Β ιι , ΙΜ ἑ τω:

ιιι @πιο ιαΙιιιιιιιι ι εοιιιιὲι νειὸ Μ πι:: Με ἱἱιιιἰτιι· ᾶο ιιιιαιιιιιιι ικα ιιιιιιιιιιιι δ: ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι βι

:ιωι:: ιι: Βου βιιιι ρ!αιι:ιι:,ιι:Ι.ιιι:ιια:3:Ια Βια :β μα; ιιιιι “αθώο ι φαι ιιιιιἱιιιιιῖιἱιο,ειιιιι ἰριο ιιιιιιιιΒ

και:: , ιιιιιιι οιιοιιι ιιοιιιιιιιι ιι:ειιιι ιο!ιιιιι :κι ιΠιιι- ριιι:αιι οιιιιιιιιιι δ: ιρΓιι_ιιι ιιοι:ιοι·ιιι. ἰΞιιιι: ΜΒΜ; α

ω. ιἱαιιι;ροι1ὲιἰοιιι :κι μ.ιιω.ιι. 3. Επι: Ρ:οιιοΕ απο: ι:ιιιιιιιι πω; ριοιιο( ΗΜ. Μια: ό· βιιιιιιι:βαδιαιαιαιιιιι

Ρωτώ· ιιιιαιραιωπ : Ρια:ιά Μια: [απ ιιιιιιι ιΡ[ιιΜ: @κι ααα: Βιιι:ιιιιιἱιι ιιοιιιιιιι Βια: ο!! ιιοιιιιιι Πι Μαι» ααα

Απ:: :βάτα μια Μια:: Απ::Μωβ Λ!ιαιΙ.·αιΙ ιΙ:::ιιιιι ιιιιιιιιιεοιιιιιιιιιιι ε: ιο ιΜοΙιιιθ , ιιιιοιιι Οοο :ίσο

ιι πω. πει Αυειιίι. αι "παπι ασια ιιιιι.24.ι φαί α: ωωιιΡιιιιωι: [Βάσω τιιιιιιιτϋι οιιιιιοι μωρο( ια

ρ,ἱιιςιιἱτ,ἔιιιιιἱη ιιιιδι,ααιιά ίιψ ή!. Οοιιτιιι Βο Μι- ιιιιιΒιιι ιιιιι ιιιοιιιιιιι ιιιΕιΠιιιιιιιιι ριιιιάίςετιιι ιι!ιιιιιοιΙ

ω: ΡΜ” 0 τω:ή ααα:: Ραπ:: ά· Ρι!ιιιιβιιιι Μεσα α» ιιοΓοιιιιιιιιι ρειιιιιι.ιιιε κι ιιιιιιιιιω ι νι Ριιιιιζι·ιαΙια:

ῇι Μπι· α: ΜΜ,ααι ιιιαι: Ραιδι :βια νε! ιιίιιιιιιιι .9ριιιιιι:[ιιιιάιι: αἱ: ααα: @Μαη ααα: Βιιιιιιιια:,ιιιιιι:

Ξ Ριαι.Ναιιι ριιοιιιιιιιιιιοιιιιιιι ι ειιιιτιιιοπι οποιο. .9ιρα·ιι:Ραιια: ιιιιιιιαι,ιιιιιι: ιιιιιιιιιι|ιι:. @κι ό· Γαία: "τι

8ειιεΒιιιιι ὸἱΠιιιᾶὶοιιειιι ι:ιιι!όςιιι ι ιιοβειιοιιιιιιι- ιιαα:8ιιιιιιιιιι, ιιααιιιιιιιιιψιαιιι “Μ”. Ν:ιιιι :Μαιο

Ρ'ΟιΕ:ιπΕ ἰἀειιτἰιαιει1ι ΡοιΓοιιιιτιιΒιι δ! ά!”θήωφΒ ιιιοάο ιι2ο ιτι οι: που τιιιιιιίριιςιιιιιιιι. Εοιιτιἑ νοἐ

:ιι οποια. 4. απο Εεε: Ραπ: :Μια Βιιι:.ιιιι ΕἰἰΜι α: Μ:: ποιοι ι.ιιιι6ιιιιε ιιΒιιιιιωι ειιιιιιιι.ιιι....

οοιιι:ιι Με: : Μπι· α! Μια μιαἱ ω”. Μάι Πι μα· Ρωι.ιιιιει άι όιιιιιιιι ικι1οιιιι: νι[αιιι πι: ααα;; Μ:

:και ιεΙιιιιιιιιιιι φα ιιιιιιιιιιιετὲ κια: Ρ.ιιιιιιιιι ; Πι αιι!ιιιιι:: Βιι:ιιιιιι: η:: :κιιιι:::ιι·::βριιιιιιι:,ιι:: ει".

π Ριιιιι·ο Ποιοι ι. Με Βια : Βια: 8:ιιιι·ιιιιιιι Βια: α;; βι:Πιιιιιιιιικ;άαα]μιρηιρ_ι, ααιριιιιιιιιααιι:. νιιιιι.ι

Ζωα:: Βθα:8ιιιιι·.ια::Ω Μια: Μαι Βια: :Η Ρι!ιιι: α: @το Λι|ιαιιαβια @Μαι :Μια πι” ιι·ιιιιιιιιιιαιιφ 'Μ.

ιιιια::ιιιιι:ι ΜΗΝ ιιιιιιιαάιαιἐ ιείειι Βιιιιιι,νι ιίιΕάιιιιι ιιιιιιιιιιβώα σπα: ιαιιια!ιι: . ψ ααα: ιιιιιιιιιιβι: ι χαβά

Η· ν ιιιιιιιιιο ιιοιιοιιιι|ι ιιι:ιιιιοιιι. ό. νι::ιι ιιεε:Ιιι Βιιιι- ι Ε” ΗοωιΜ_ ι..ωι.Μ.....ι ω" ...ιω.....Π.... χ” ΜΔ

ιιιι ει? Βια: ει· Βια:: Με νοιὸ Μία: Ιιι Βιιιιιια ε:: και” Με:: :παρω :απο ἀἰιιἱι: Το:: ιι::ιι:ιαιιια :ι.ιιιιιιιι|ιόΕ

@· ιιΙἰαι Βιιι:ρο!ιέ!ιιιιώ απ” Βια:: φαει ιιι 1: ιιοιι ιιΐ- @Με :ιιηαιιΙ::. Ηιιιο :Ποιο ιοΒιιΙο ιιιιιιιιιιιι μα.

Ή.

ϊ

 

Βιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Βιιιιιιιιι , ειιῖιιιιιιιιιι ιτι α. ο μοι κι ιιιιι1ιω οιιιιιία πι» ιι!ιιιι!ικι ρι·αι·Ιιειιιιιιι 2,!

η· 75 Ηι: πιο: Βιιι:8:ιιιιιι Βιιιιαι Αὶὶιιιαιιιαἱι ιΙὶιιια ι ι1ιιόωιιιι: ροιΙοιιιι , νι Μαι, ΗΜ ει εριιιιιιι βιιιιιιιι

ΉαΜι:ΪΒιἱ:ιιι:ιιι 8:ιιαιι ιιΙἱιιιιι !ιώιιιιιιιιι Βιιιι::ιιιι :ια 'ι ἱιι:ιΙ1ξιαιι:. ·υιΙαιι:,ιιιιιιι:_ ριιιιίαιιηιιιψι:Μα. καιω.

. πιο Μία: Βιια:8ιιιιιιι ιιΙὶιιιιι Βιαιιι, π! αΙιιια' Β:αιιι: Νικο: [Βιιοιιιιι @με ιιὸὶἱᾶἱιιοιιιιιιι |

Βιιι:ῇςιιιιιὶ: ιαιιιιιιαβ,ν:Ι ιιιιιιιιιιι ίανΒάΦ ιιΠΡΒΜΚὲ ί τι ιι π· ι Α : Μι όιιιιιιιι ιιιιιιό:ι (ιιιιι ιιοιιιιιιιΐζ μι;

Ιοειιιιιιιι :Μπι Λαμ/ι. ι:Παιιιι .9.Τ!ια. 1 .ρ.αιι.39. απ. ιιίαιιΔαι][ει:αιιι ιι!2:αι,αφαι.ιιι,ιχιιααιι, ιΜ“ι·ΜΠι,5αι- 3_ιαφ.μ.

ιι.ιιιι αφου: «μα. 66. ιιιίΜιισὶιιι.ὁἰκἱι : Ραπ: Μ:ει· Μια, ιιι[ιι:ριαια.βριι·αιι,Μια ιιωιιι. Ηπα:: .$'.Τ|ια.

Με: α: β α!ιιι·ιιαι β , αι ιιιιιιι ιιιιιιι:ιιιιιι διιιΙὶιι·ιι. ιιρ αα.; ι.ιιιι.2.ριοΒιιι: ιιιιιιι ιιοιιιιιιι (Μωβ δ: αει.

. ΒιιιΡ.ιι:ι·8ιιιαιτ αΙ::ι·αιιι ρααιωαηιιι. [επιιια ιιιιιιοιιιιιιι άιιιιιίιτο.ιιιιι ιιι :ιειιιιιέ: ιιοιιιι πια Β

ιι, Ἀιιοιιιι εοιπτουιιΒα ά Δ: ΜΜΕ: Βια: Ζωα;; ω". αΙιιιιι,αί Μ, ιιιιιιιιιιι, αιϊιιιιιααιιι. ιαβιιιιιιι, ιαι.ιιιιι.ι

ιιιιιιοιιιιιιι



πιο

ιιπροττιπτιπιοιοιιιτ:ιτοιπ ιπ οίιοιιτιο : ποτιιιοτιιιριι+

ττιτΕ,πιτττο,ττ'ατττπέτι, οεπιποιοτοιοιποιοποπ ιτι οιο

17.ιφ Μπιτ Μοτο. ντιπ τω: Γοπτ Μ: τιτοοοι.ι·'Ειιιιτ :Η αποτο,

τοττω,ιτιιιτι, πι|ροηεττι, τ·ττττττττεττ:, πέβτεριιιτ:, @στο

τω,πιττιοττ,τωιιτπέτττ:Ξ τιτοττοοπτιι "το πια: Ποτ:: οι

οιττττττι,ιττττττττ_ιΜτο Και”. ?πίτα @ΜΜΜ ηττη

Ιτι,ττιτττττττέττι: . ιπτιιιιττπιτ Ριου. (ζωτοτιιτοι απο αππιτο

ιιοιιτιιιιτο οτι ροτιοικιι ιιτ:οοιτ ιππιιιιτιιε νιι.ιτοιι.το πο

τιιοπ τοττττιτι οι τττω,τι ροτιοπο ι`οπτ οι·ορι·ιοτο.

τιοτι: οπτιτττττοτ-ττιττττ. @οπο ιιτιιιτ:ιτιοιιοιιι επ'

πιιττοπτ οοτιιτιιοπιτοτ ι·οοοπτιοτοι, ο

μ_ @ν π τι ο· τι. Οιιιοτιπτι ιιιπτ ποιπιπο, ποιο οπο::

.';τοττττΙτι. πιι·οπι οοπίοττιοι·π ι Ι)ιοιπι: οιτοιοπτιπτ. Ηποο τω

ότι 8.ΤΙτιι.τιτ.αττ.:.3. ό· ττ.ντιπο πιο: ο:: Ποστ!!

βΙιτοττττ: τ Ποτ:: π! πω: , οοιι ιι2ο ποο:ιιπο. οπιιιπέὶο

τοι·τιιιτιο ωτοποιτ ποπ οποιο οιττ:ιοπίιτ ωπο:ιτιοω

οιιοττιτο ποοτοιπ ο τω οτιιιτπ ροτιοπτιι·οτο.οιοιποιο

π8ΠΙΠΒ. Βιιτι προ” ιττττττ.ο,οοιμντ ποιο! $'.Τϋτ7.4το

3.τιτ.ττπ τ. τοιιτοπο ποπ τοΙΙιττιτ πετ τιίΐοοιοτιοποτπ

οπο: Γιιρροιιτιο:τι·ιιποιο οποιοι. ντιπ:: οποιο

Βοοι οποοιοττιτ ειπ8οιιε δ! τοποοιιοι Βο:τωττωοικ

πιοοτοτοτ ίσιο: στο! τοιιτοτιοεπι που οο τιιοιιοτ ροτ

Γοπιιι ποπ οκιιι:οτοπτ. $ιοοτ πιοοι·οτιιτ ιιοτιιο οπο,

οτιππιιι πιο οποο τιιιοοιτιτοει Εοττοτδιοι ποτε πο

πιοπ τιιΙττ:, τιοιΤο πο Ποτ: οιιοποι:ιι·ι_ οιιτοΒοτοιιιτιτιοο,

οι; ιπ οπο; Προ: το βία:: 86 ιγποπτοιζοτ. ντ πο: Πτι::

οι ιττιπιτττοτ:ι τ. πιοπο οποιο ιοΙιτοπιποτιι ιτι Ποιο:

τι. τοπτιιτιι οκοιιιπιτ οπιπιο οτι , οπο: απο Πω ποπ

Ριιττιειιιιιπτ ιπ επι οι·τοπιοιιτοιπ ι-τιιτιιοπιιττιιι::ιιο πιο

πιο πι! οτοοιιιιοτ ποτιιοπ, [σπιτι. ιιτποιι%οτ. πο Βετο

μ; ρωταω. Πιτιιοοιτοτ οι πι: τιοιιιιπι οι ·υττττττ: 8:

Ρϋτο.

Κατι.

πω: τιπο

παιιτισ [πιο

τω,

7τιτττττ. τιττεττΙτιττττοπτιπιιιπει ροΠιπτ τοττπιτιο οιιοτιτιοιι. Νο

Βιτ 8.Τ!τιι.ιιττ. α. το. οο ποιοι! οποσ ποττιιπο. π.πιτιπ&τι

τοττιιιπο οΙΤοτιτιιι.ιι οποιο: οοτιιττιοπιοιιοιΙιτιτοοιπτι

τοτε οιιοι οιιιτιοοε ιορροιιτιο. Απτπιττοιιτ :το πιο·

. οτιοιΙιοει ποιο οπο: ιιοπιιπο Μοτο ιττιροτττιπτ οποιο

δωζ,,τ,,ο οι·ιττιτοτπ ΜΕτιτ:ιο , ποπ ιιιρροιιτι. Ε!! ιειτοτ Ποιο

4ητιτττιτικτα_ ·ττττιτττ: , βπεττΙττττ,ιππττττπτττο,οοιιι τι" οπο τιιπτοπι α

οιιιποπτοτ Ρώτα οιοιπειτ ποττιτέι , ποτιιι.ιοτιοιιτο.

νππο ροτΓοποι πω: ποπ ιιιπτ ριορτιο ιτιπιοιπο:ι

πιο ίιπΒιιιτιι·ι.ιι,οιιιτι ιππιοιποι 8: ιιπΒιιι:ιτιπ οικοπ

πο· ρα οτπιποτπ :κι πειτοι·οπι ίροοιιιοαπι,οοτιοι :οπ

τττιιιοπτ , 8: οποσ πιοιποτιτιι!ι τίτιττο[ιιιιιοιτέτιιιιιι

νττωοτ ποπ πιοιιιοιιοι. @ποιο τι πιο ρτοροι.ιπ

οπο πο Οοο τιπιττιιοπτοτττιιι ίιπττοιωθινοι ιτωΜυο·

τι. ΒΧ. οι: ποπτιοο:,νοτοε πιο οι5 Ρ1°οτροι· Ροττι|ιπ8"··

Οστά!. Μή. 8","ιτ υ"ττ,τοπ8οιητρτη, Ποια ιττιτοτ4:Ζοττττιτ ΠοττΜ

· το .οι οι τ· ιβ.66.τιπ·υττττττττι. @απο ρτοποι. τοπικ ο . τι -

Μ.α;Μ_ οπο: ωτττττιπερτιοτ.ιιιιτ.Εοπττιτ ιιω Μο: Ποτ:

ρο“"ωβο";! Ώροι” ρττω·Ιτιπτ.Πτττ: το!ττ:χτττττττ Ποιοι:

Μοτο. Ποιο το: ού απο” β!τι:. 8σΙττ: Ροπή Ποτ::

:ιιιοοιιιι πιο οίιοτ οπο: Οττιττιτ Ποτ: οι ?Μπιτ παπι τιο

εχοι"Πιι5. πι! νπιιιοτιιιιοπι τιιιιτιππτιτιοτπ πο τοιού

πιε τττιπΠιιοορτιο , ντ Ι..οΒιοι ποοοπτ ,'νειιοτ οοπίοτι.

ν: Μ!" τω” οι ττττττροβτττ: τ:: τοττττοι τοτττιττιΙτ ό° ΜΝ·

π: "έτι "το" ι:ττττττοβτττττι στ: ποτού τοττιττταΙτ (χ τιιττττιτοοβ

ποιου. Ο _ _ _

πιο ι·οΒοοι ιιππο&ιτοτοοιπτπ:πιοτιο οιτοιοιιιιτι

“Μ μπαι: ωτ68; ορτ·ιπιποροτιοπαιι τοΐροόι:ιι οπο:

οπο: οΠοπτιιιΙιο ροτείιτ τιπιοποι τοΓροέτο ρττε·πιτ:τιτι

ποτιοποΙι:. ΠοιοτΈιο τ. ροι·τιτ οπο: τοπτ ιίτοορτο

οσο 8ττΙττ: τω” ττττ:Βιεττ: δυο:: Ετιτττ: ττωτ:.9ο!ττι ερττττττ:

4'"τέτττ:εττποτττ.ι:: τοτιοτιο 2.ρ:ιττι:,νοτιο ιιιπτ πιο: Σο

. Μ: Ρτττετρποτατ: πιο πιο: Στέττιτττι· τ πιο: .9ριττττιτ [τιπ

Μ·

ιιΚοΕττΙ ο

Μπαμ Χ ΧΙΧ. πω.: το :ποιοι Ιοττττττπι το »Μιτου Ττιττέτοι:_

πιστοί. Ντου ττωτιτ ι=ττττο,τιπ Απο: πιο οπο: Επι::

Ρετ" ιτττττιτ ΡΙΙιττττι: ποιο ιο οποιο τοιοιιποε,τιτττω,πι

ιοτιοοιτ πιο οπτικά ιπτοιιοᾶοιιιι : ιτππο ττιπτοπι οι:

οπο: :ποιά οίιοπτι:ιιιτοι·: ιο ο. τοτιιιιποε , [οΙττ:, οι

το-τοπο ρτο τιοτιοπ:ι,8τ οιτοΙοπιτ :τοπιο ποτοπιιιτο.

8οΧΕ.ιτ Νοτιιιπο ριιττιτιοο, τουτο ποιο , ποιού",
τι

ττττττττππττο .ττττ!!τττ , ποπ οοτιεττιο τι·ιοιτοπτιιτ τοι·πιιτιο σ.ττιτ2τιτ.

πΤοιτοτι οι τιιτιιτιιε. Αιοπ[ ιφ.π.65.ττιο.2 τιι·τ.4.7ττ[πι

ποιτ.ιο·7.οιρ.ο . Υππο οπο: τ. οπο. 39. ατομο. Μ τ,

ποιοι οΠ`ο το πιοοτο)οτιιιιττ Πτττ:. οπο ττττττΙτιτοποτττω

το οπο: πιο :οποιο τοττιιιπο ροτιοπιιιι , πτιιιι το ότι

οιοοι:τοδιο τι.πιοο:ιΟττττττ ρττ[οττττ οπο: ιιΙιττττομτβτω -

πικαπ: ποττττττ πιο". ττιτττττοτ : Ν“Ητί ρώτα ττοιτ.

το. Καπο ; πιο ιιιιιοτιιιοπι ποοιιιι:τ ιππιοτιτοπιοι, ΕΑΜ· Μ

Ριοπωτο Ποσο : ποιο οσο ποοιοιι,οτττττττ,τοιιο&ιο- “το

ποπ: πιο: ρΙιιτιοπιι ποτποιι ττττΙΙττ:, οιτειτ.ιιοποιτι

ριοτιιιτο πιο οιιοοιι. οποιο. οοπτοιιτοτοπι.

8 ιι ο π· ι το π. Ιτι πιοιπι: ποπ ίοΙοτιι οι ποοοπιτιο το.

ιτοτ:ιτιοε ιτιιροττ.ιτιοοο νπιτ.ιτοττι οίιοπτιο, Μ! οποιο 7-Μ.τττο·

οΙοττιιιτιτοιιι ποιτοπιιτοιιι. τι. Μια. μια. πο. τω. 3.

Κτιτιο:ιιοτιτ ιτι Ποο οοιτι νπιτ:ιτο οΠοοιιω οΙτ ρΙοι·τι.

οτα: ροτΓοτι:ιτοττι , ιτε ιιιτιοιιο ειιοπτια νιιιτρ:ιππα

ίιιτιτ νοοτ·: ιπιτιοτττιπτοε νπιτιιτοτιι)τιιτιοπο πιο ποτ

Γοπτ.τοπι νΓοτρ:ιππιιτ οπο: νοοοε ιοτιΡοτιτιπτο8 Νοικι

Ιιτ.ιτοττι. απο ττιοιοπ ιιπιιοττο, πι: νοεο:ίιοπιιιοιο

το: Ριιιι·.ιιιτιιτοπι οποιοι" :ιτι οίΐοπτιατιι τ αυτ εσπ

ττο νοκ: 1ιτ.τπιιιοπιιτοε νπιτοτοπιήοία:ιπτοτ επ ροκ.

ιοπο:. ντιπο πιο απο Ποτ: .τι το· Ποτ:: : Ποτ: έ! εο

τττιτιττ: Ποτ: : Ποτ:: οι το· πιο. Ποτ:ψ πο. νοτο Με:

Πτττ:οβτπιττιττ:. Ποττ:οβτιιττττ:. Ποτ:: το του. Ποτ:: το

Ττίτιτττο. Ποτ:: ο τι·ιτττττ , ποιο. μια ποοιοτο: ιιιιτιιο.

ποτε τοτ·οττ οι οπτιοοι3 ροιιοτιοι· τιοτιοτι:ι:. Απ οοι..

τιιιιποπι αυτοι: οπιιιο ποτιοοΙοπι οι·τοι·ιε,εοπι :ιππι

τοι· πιιτιιοι·οεπιπιιττιππο: @οι ροτίοπει::ντ,Πττιτ: οι

τετ ιοτττ:ρτιώττιιοτττ. Ποια/Ι πο: τυπικο. Μ. '

Ποτε ι. @τι σττ.Ισπι »στα 8.Τ|ιο.πιιτροτιιοι,οοι

πιο

οι:

τιιοτιιτοτ Βοο,οιιο τιτοπιι:οπποπτιιιοπι, πιο @οι“Μι Ντου ι.

τιττιτοι ποιτιοττιτοτοοι Μπιτ Μαιο ιππιοιίιοπο πο·

ειιΙιτοιιι ιτιιιτ:ττοπι ιο ιο :πιιιιίιοποτι:ι πιο νπιοΓοιι..

οπο; νπιτπτιιτιο πιο ποπ τιιΐοι·τ,πιιι Γοοτιπποτιι ποιοι

το ιποοιιιιιιοτο. Ποιο π. τιεττΙιοοτ ιτιιιτειε ιιοτιοιιπ

Πιτιιιια ποπ το τιοτίοδτο πιΡοτοττι πιο ιτπιτπτο τιιτοι·ιτιε

ροτιοτιο, ι·ιιτιοπο οιοιποπι Πειτοτ8,οτιπι ποπ ιιιπτ ιτ

ποττι, νπιτο: οπο: πό οπο οοπιριοτοπι πιοιιιοποτπ

:το οπο:: οιοιππο ποπ οίτ ιπ Ποο τιοιιτιοιτι: οποιο

οιτιοτ το τ:οτπριοττι: , οτι ιοοτιπποπι οπο! οι οποιο.

ρΙοτιιι. ο. Ηοο ποτιιοτι τω." οκ Ρτοιοιιρτο Ρετ

ποιο 8: οποιοι. οοπτιοτιιοτιτιΠιτπο ποοοοιτιιοπιι- πο. ,__

τοπι οΠο επ οοοτιιγίιοτιοτπ ίιοπιιιοτιππιιοι; ποιο οι:

τι οτοπιοιοει:ι: ιιτιτιοττοτ ττιττοιμιτττιττττι, ποσά οι:

@του απο: Μτιωττττττ τω. Μποστ ντιπ:: τοπίο

απο :οι [Μοτο ποπ Μοτο ιτπροττοτ ιιοιτποιοττι ποτ

ιοπαττιπι , τω Ποιοι οποιο νπιττιτοτιι οποπτια ; οτ οτ

τιιιιιιοτιιοι ροτιοπιιτιιπι ιιπτιοττοτ πο @τοπιο οι πι

τοᾶὲ;ντιιτοτοτπ οΠοπτιοι πο πιοτοτιτιιι το ιο οοΙιτιοο;

«πιο οιιοι ποιο" , Ντιπ:: οι Ττιτιτττιτο , ό· Ττιττιπιτ ιτι

ΜΜΜ , οιτριιοιιθ· ιιοπιιιοιιτοτ, τιιιοπ ιοιιιιιοιτο τω.

= τιοτττιτοι· μι· ιιοτιιοπ Ττιπιοι:.Οοετο θεοι Γοιιο:Ποι

ι ρτοπτιοπι το _ το: ττοε ροττοπο.: οιοΓπειιι οιιοπτιο;

@απο τι. ποτιοίτ Πιο ιππιοιπιιπ , ίιοι.ιτ Ποιο «ο πιο

ι Γορροίιταμ.ιοιο Ιιοοιο ποπ οοπτιποτ οπιιο&ιτιο οπι

'πιτι οι ποιοιιτιο ίιτ:τιτ Που: οιιιπισ (οτι ίορροοττι;

ιτε ιοιι Ποο ριορτιο οοπιοοτιτ οοτ: ποιττοπΤτιττιται

οπο τιιιτιοποι οοποοπιοπτιιιτιι ιιτιοετ απο ιιοπιιτιο

το” #ιτι·τιττττ.(λ-τιττο πω” ιοοιιτοτ Ειιτιιιιιε, Μπιτ. :πιο€ιιττοοιι:ιτοιιοιίιεπιιιο:ιτ μου Ρετ ιιιοπιι :πως

ιι Ντι” κοντ εεττ”, πΦ.Ρστοτ:τιστιττο Ρτιττττττ ιμετω. ποποιτ τοτποπ :το οτι οοιιιπιτπ:ιπι νπιτειτοιιι :Βετο

οι::τιψ πιο:: νοι ο ιιοτιτιδι Ροττιι ο: πιο ρι·ιοπιαιτο :ιτε τ ποιοι ποπ ιιιιροττπτ ποτιιοπ τιοετττω ,Μοτο

.παιτοιιτ οιτεΙοπιτοτ $Ριτιτο5 δ. οπο. απο Βττωττ. ίιοπιιιςτιπε ιτπιττιτοιο οιπιιιιε. 1τ.ιτ οι: ποποοοε τετοιο

τ" ποιο/τά ι ή: 2_π_ ,__ &Τ|ιο_ προ3 Ι,:2,Ί.4. .οι 2.τιτ- οι:ο οπο ρτοτιοιῖ Ποιοι: 4ιττιπιτ:Ττττιτττττ :β τττοττ,πειτιι

.τ,.:_.,,5.ιω. Ηιιτιο τοττπιποπι,ποπτο, πιίτιιοτιοτο ρτο ιο τιποτε ττιριιαιτιιτ Ποπ”. Νοε οοίιπτ , οτιὸπ ιτι 9τωΡο/οβ

.τιιιττιττιι)τιοτι οτο ΡοιιοπιιΩΝοϊο @τα έα ο” €ιωω ῷτττττσ·τπττιτιττττο Ετ/Ιο 0ιιτττ.Ούτοιι ιοετττοττΤτ ττττιιι,Πττ
Η: · · Μιτι:τ.ιιι

τι;

3 9

Το Ττττττι

Πωσ: ΜΜ

ΠΠ".



@βιο ::Χ1Χ: Βοοιιιο ιι#ο ιιιοο'ο Ιοοιιιιιοι οι ιιι)ιβιιίο Τι·ιιιιιοιίι_ ο μι
?ο Μ” κι; ποιο Ποιοι: ΓιιοιιιπΒιιιιι·. @καποιο ροβιωιιι. πιο οιππιπ,ιπ οιιιοικίιιοίοάπιπ τοροι·ιιιπ: οι

Μι·ιμο··· να οιιιρρο Ι/ιιο ιοιπροιοι νοοοπι Τκιιιπ,ντίοοιιιι Για οι, Η ιΠιι:οπιιοπιπιπ νπο ιοπιιδιπ Γιιρροπιο

4"','Ψ“ ΗΕ ἴιιρροποι·ο ρω ροτίοπιε.Ιπ ο..

πιο.

- οι.

@Πισω

ποιοι·

κ

π.ΙΙιμιέπ

Π·

!"ή|οπιιιι.

8. Χορ·χΙιο.

?Μπάσα

|ιοψιιηηιπι Τι·ίιιιιιιισ.ιι Ηοι νοιιο:Ρ*ιιίωι :β Τι·ίιιο.

Πιιιιισβ Τπίιιιιι. Ρτιιππιπ 0οποοριτ Διι€.Μ. »πάω

ο; ο.νοιπο ίι:ι·ιοι:: Ο·ιιιιο 7°ιωιω ,6··ιιιιιιι ΡΜ!

ία.ι 'Ποια. Κπιιο , επι· ιΠοι ροίοιιΡ'ιιιιιιιω” , επ,

ποιοι ·ιιιιέιοι πὅ ίοινιιπ Γιιρροπιιιιιι ρω νπιι:ιιτο πο·

τιιιιο,Γοπ οποιο ροτΓοπιιι·πιπ: οι ποιο :τα ίὶιπτ οι·

Ιοποιίι νπιιοι:οει και όιοι ροοοιιτ ο ?πίτα οβΡιιΞ

ιιισ.Κιιτιο,οιιι πιο ροΐειτ Ποιοι Τι·ιιιιιι,8: ποπ Ποι

χω· ιιιιιο , οίἱ , φπα ποιποπ Πεο: οκ ιποιίο Πεπιπ

αιπάιΓορροπιιπι ρω ροιίοπιι: Ποἰιοιοιι ιποπο

δεπιποοπόιΓπρροπιιιιιιιιπιιιιπ ρω οιππιιι.νπ

οι: ΜΗ οάιιιιιιιι ιοπιροιοιιιοπτιιιπ , οπο Βεπιποο

τιιτ "Με οποπτιο:,νοκ Τύπο ωιιιιιοπιιιι,πιπι»

ιιΡιιω |)οιοιι:οπ1, Νοτια· οκ οο,οιιοπΠοπεάιοι

τιιτιιίιιιιι,νο! Τι·ιιιιιοι,ιιιρΙω· οιιπιπ ι!ιοι ροτοτιτ.

Η ποιο .4ιι!.6.ιΐο Τι·ιιιι.ο.7.8ι: δοπά|.Το!:ΜιχΙ.

ἰιι οιιιροποοι,νοι : Νοκ ιι·ιρΙο.ι:.ιπ οι: ιτ.Τι·ιιιιιιι.ι,

Τιέιιιι.ι πω: ποιπιπει ν(ιι[ΤιιοοΜοπιιποοιιτο οι!

Π8πΞΗοοπο5, ποιο! οἴιπιιιποιο ροι·Ιοποτύ νπιιιιιο

Μάιο οπ:Ξ Πεπιποιιιιοπιΐ ποπιιΞ ποιο πό-πιιοοι Με

ΤαιρΙο.ο,·ποπ ροτοιιτ δε Ποο ρτειιιι:οτι.Ηοι: ποιο

ιπτο!ΗεοιπιΠ ἱΠιιιὶ οι:ριοΒο κάποιοι· οι! ποτιοπιι

Ιω Μι 608 Απ) ροιιοιιιο άιοιροωίι:,ίιι Πεο :β ιιι-ι

|τι!α |227/οι24,9ι€4 έι·ιιιι|ιιι·ι·ο!πιίο,έιιρ!ο.ι.·ριοοςβοιοο··

»πιω ήιπ·πιιο οδικη ά·|ισ πιο: ειπα! οοποοΓιιιι δ'.

Τ|ιο.ο. ιο.οθεροισιι.οτι.ι..Νι""Μιίοοιιίι,πω”ρο

ιο/ἔ οοιιιιιιιιιιίοιιι·ι ιίιιρ!ίοίοι·οοοβοιισ : ε1ιιιπ οτἰεΐ Ο)

ιίΠιιι ιίιοΙ.ιίιι Τι·ιιιέ.Ι. ;. τοπι:οάιτ ιίιιρ!ιοιιιικιιι δε

ιι·ιρ!ιιέιοιοιιιιπ ροιΓοπἱε Πιιιιπιει Εκ πιο ι:οπίιιιι:,

οιιΜ (οπιιοπιιιιιπ Π: :Ια πιο ποιπιπιοποι ιιιιι!ιίρια

ὰιιιιι!ιιρἰἰοἰιοι: πιιιπ ροή ιποάοποπ Ποοι ποιο ο

ποποιοτο πο Ποπ ιιοΓοΙιιιι: Ποπιποοιο,ιι:οοιι οπ

ιοιπ ι!ο ροτίοπιπ,8: ποιὶοπιποε: πιο Π” ι_/Ι πιο!

ιίρισιιι τοἰοιἰο,ιιιιι!ιἰρίἰοιιω ιιοιἰοιιιιιιι,οιιι ροι·βιιιιιι·ιΐ.·

οποσ! ιτοπι:οίοιτ ..4ιιο.Ιιό.ιιισάιι.οορ. ;ο.Τιι οπο ο·

πίτα: οι Πἰιιἱιιἰιοιἰ.ι .ο οσο/οποιοι» ρΙιιι·ιι|ιιισιο οικω

μα. ΝπΙΙο αστειο ρο&ο,πο οιιιιιοιπ απο οκριοί

β Ητπιτοιιοπο οι! ίο!ι ποτιοπιι|ιει, ι:οποοι!διιιι πιο:

ιο Ποο ποιπιπο ιι·ιιιιιιιιιιιιι,οιιτ ιι·ώι·ιιιι.ι. Νοε οιο

!ιειτ,οιιοά ιιι οπο. ΠιιΠιι·ίι· 'Ροιιιιοοβ.δριιιτποποπ.

ιιρροΠοτιιτ δοριιβιιιιιίι : πιιιπ ποι:τιιπιιιπι όιοιιπι·

ροι· ιοίροέιπιπ πο οπο&πε :ιιι οπο” οιιι οι ιιρρι·ο

ριιοπιιιι·.νι ΑιιιποιιΓιιπ&ιΕοοιιοπιοι _ . .

Οι:τιινιι. Νοτιοπιιιιο ρι·ιοόιοιιπιπιπο ποιπιπι

οπο οΙΤοπιιοΙιοπιι:οποιοτιο : 86 ἔι ἴ0ττἱ0τἱ ιιο Μόε

ρι·οιε!ιοιιπτιιιτ οιιιιιπ ιιππιπιπει $.ΤΙιο.ι-`ριιι·.οιιι

;9.ιιιι..ι,ι ποιο ποιποπ οίΓοπιιιι|ο οοποιοτιῖ οκ πιο

ι!ο ίΐεπιδεοπιΠ Γιιρροπιιιιι· ρω ροι·Γοπιει προ

ροΙΤιιπι πι: ιΠο ριοιιιοιιτι ποτιοπ.ιΙιο, 8ο ὶ Έοπιοιι

οποιο οίΐοπιιιι!ιο,οπιο ποιἰοποΠιι, ειδιπ Με ειδιιιε

ροτΓοπιιΙοε , ροΙΤιιπτ ιΙο ποπιἱπἰΒιιε ροπΓοπιιο ίδε

πιθι:οπιιοπο ριιι::Πο.ιιιι.Απποο. ρτοΒ.ποπ·ιἰπο ο έ·

:Μια εοπει·οιο οι: πιο:Ιο Πεπιποιιπάι ιιοροιιιιπτ

Ποιιιιιοιπ νι ιπ πιιοοπιο,οιοιιο πάω οι: πιοιΙο Πο

πιποοπιιι ιπιροι·ιιιπτ ιΠιιιπ νι ιο Γπρροπιο , Πεο:

ποπ ιιι πω: νοἱ ιπ ιΙ|οάοτοιιπἱποιὲ : που: νο:: βο

ιιιο ο οιιἰοὶιπροττοι ιιοπιιιπιτοτοιπ ν: ιο ιιιιΒοπτο,

ΐορροπιιιιι· ρω ιπιΠιιιάιιιε πατατα: ιιιιιποπε, Πεο:

ιιιρΙιοιιιιιι ροι·ο οιιὶίΕοπιἰ.Οοπιιὶ νοτὸ,νι ποοοιιιιιι Π: πιο, Γαύ

ιπιπιππ Τι·ιιιιτ:ιο ι·ίοπΓιιειιιιο ώ, !ιι Β:οβιιιι πο: άϋπιππΠπιπ

ΐορροπιιιιπ :Μια ΠΠ ι:οπιιοπιιο:νπ
46ο

πο ποπ Κάποιο ω ποεπιιιοιπι ριοροΒιιοποπι νο- ΜΜ

ιιι-πωπω, ντιΗιίοιππι οποιο ποπ :οπιιοπιιιο

ίοοππάνιιπ ο!ὶοιι:ι τιιπτιιιπ ίιιρροιιιο, τω .πιο ΠΠ

Γοοπποπιπ οπιπιο ποπ οοπιιοπιιο-Ειοπιιπ,ντ πιο

δ: ποιο ριορσΐ.Ροιιιιι/Μάιι, (οι οΙἰ, Η ιιι νπο τοπ·

:πιο Ιοι:ο που" :ι:οππο νοι·ὸ , νι Π: πιο πω»

ποΒιιιιιιιι,ποεοΠο οίϊ.ντ πιιΠιΒι ΐοι·ιο.ιονπάο Ποιο

ρ|ιοοιιιιο ιιι νπο Ιοοο τωιιωπ απο νοιὁ ποπ ίσιο

Ι Βιιι.Βι|Γο οίιτιΡοιι·ιιι ιιοιι/Ε·ι·ιιοιι, Κιιιιο:ποεπιιιιιι νι·

ρτορι·ιοι Πεπιθοιιτιοπιο Ποιο ίοπίπιπ οιΙΜΒιιιι

ποιο , δ: ποεπι ίοι·ιπο. ο: ἴποἰοᾶο ίοοππωπιοπιω

παπι πιοιιιιιπ , οιιοι|Π οοιπροτιτ :προ Πεο: Πω

ι:οπιιοπιιιι ποπ οοιιοι·πι·ι, ι·οίροιδιιι Ριιιτιο, δ: 8ριι·ι

τιιο δ.οπιο ιιιιποπ οι ι:οπιιοπιτ τοΓροι':ιιι ΠΠ] ο οπο

Δ Ποια ιιοιιοοιιοι·οιιιι·. ()οπιιτιπ. Βιιίέο

Πιπτ ιιιοιι-°ιιιοι Ποι ιιοιι οι? ιποι·ιιιιιι.Ζ·'ι!ιιιι· Πει ποπ

ο _/οοιι!ιιι.ι. οίὶο νοτιπαιι·ι ροΠιπτ πο πωπω απ'

πιω: ι·ιιιιοπο ιοπι οπο, δ: οι νοι·ο ριοροΠιιο. Η

ιοτιπιπο οοπιιπιιπι ιιιΜιιιπι· ιι!ιοιιιό , :πιο οπο.

ιπιποιιιι πο ΐιιρροποπιιιιιπ ρω ροι·Γ
απο , ρω οπο.

Ποο οοπιιοπιι ποπ Βοποιοι·ι: νι Η ιΠοιιο.Ποιιι β

ιιοι·ιιι.ώ· ιρ/ἐ ιιοπέσποινιΣιιικΠ2Πι τοιπιιιιι.ιε,ιρβ,ιιπο

- π

ιποοΙιαιο ι·οίοιιτ Ποππι ΒοποταπτοΠι. Ποπιιιι πω:

Ποπ

Οι
ι:οττοΠ.Γοπτιιιιπ ποιοι» ι.οϋΠ.4.οιι. 2..ιιιι.ι;.άιιο Ρ"ΙΓ""' ί"'Ρ”

Ε: πρι.

ισο.οιιιι.ιιι·ι.π. Οοοιιιιι.οιιιιβ..ι.. οιί π. 079!οπ_ομ_+μπ_ Ι"””Μ'

οσι/ιι,δοιέ ι·ιΠιι.Μπι ΙΙ.7.8 .οι7Ι.3.Π!έ οπιιο.ρι·ιω

οίιοθοοιιο! ο. και.ι.οοιιοΙ.ι.οΠιτιπιιπτο:. οιιιιπτιιιπ

€Β οκ νι Πεπιπι:οι:ιοπίο, ποπ Μπι νοι:ΐοίΐο πιο

ποΒιιιιιοπι,Ποιιι· ιιοιιοοιιοι·ιι:,οπππιιρήπο ιιιΕ"Μ.

τιιιπιπ,Ποιι.ιοοιιοι·οι,Πριορτο:ο.ιιιποτιιοτοιπ ιιιιποπ

Ρπιι·ιιπι,8: :κι οπιιππο!ιιιπ ροιιοιι!ιιιπ ωοιπ,ιιππ

ποπ οΠο οοπι:οιιοπιιιιπι. Ειιποοιπο.

τοι·πιιπο ι:οιπιπιιπι πι: πιο τιπιπιο

ιπιπ ιπόιπιόιιο νοι·ιποοτιιι·ι νπ:Ιο ιπΐοτιιπτ , οκ-·νἰ

ἴοιιποπὶο οοποοιιι ροΠ`ο Με ρωροβ Ποια πο» ΜΙ·

Ρσ"973 Ποιοι ποπ ή? Μπι ι Ποιο· ποπ ιιι 8ριι·ιιιιι·ι5':

οπιπ Μοοιι ο ν: πιο νοιΕΕοοπιιιι πο ιιΠοιιο ριιιιιι.ι

οιιιιιιιΓιιρρσΠτω νοτίιπι πι ίοΙΐιιπι ίιιρροποπτ,

ποιπρο ορια! οικιπιππι ο!! οι νι ΙιΕπιπειιιιοπιε ,·

πο8οτιο ποπ τοπιοιιοιιι ίοτιπιιιπ ἔι πιο °

ιιοι·ΕιΠιοι,8: οπιπὶ ιποειο , οπο ΠΠ ι:οιπροτιπ Απ·

ν: οι: νοστιμι

- ο
πιο ρι·οροίξ Ηο Ποια ο/Ϊ Απ: Ποιο , Ηινοιιι2 π ΜΗ: Μ"ΜεϊΡΜ

:Η πο ιοτιπιππε,ΗίοΠοιιι,:οιπ οκ ροττοίοοιοδιι)Ψ“β

που Πόπων Μοπιιι:ιι ριπροπιιο,

ομιὸ πιω νοι·ιπο.8οιι,ιιπ,Π ιοτιπιπιιο.Ηιοπω” ο σο·

μια Γιιοιοδιι Γιιρρο

ιΠαιτι ρι·οιιΠιι ροι·Γοπιι, πιο: θ: ν

@πιο ροϋτοιΠιι:ο.ίοΙΓοιπ οπο;

ία; νπο ροτίοπο άι πο.

ιιιιο,Ηιο Ποια πο» ή! Μ: Ποιι:,:ιπ Π: "τοι ΝοεεΐΕ

οιιι.Αιιι ο!ιίΉπ8. Ερο νο1°πιπ ίιπιρΠοιιοι :οπΤοο`:

πιω ροίἰιοιοιιω Μ: Πιιι.ι οι: μια ιπιποοι πιο-ι

ροπιιιιιι· ρω

Πο , ποπ πο8οςιπ Π;Πιοοπτιιιιο Γιιρροϋπι που: πι

πιο,πιιφω,,,, ηιιιι ο/ἔ Ποιι.ιοοιιιιιιιπποτι ποειιι

τω· Μοπτιιιιε πωπω. οι Πιρροπιι,ι55 ιπ νιτοοιιο

ποιο τυπο Γοπί-πο οὐ

δω (πιο οι: ιρΠιιο ποιμ

ιοιιπἰπιιε £0π1η·ιππιε

ρω-το ι οπ ρπικφρικάιοοιι ρω Πο -

νι ποοιιιιιιιι πο Ε: |ιιοιΐοιιιἐ

ποιοι· ρω ποιο:: ριιι·ιο οπο. Αφ”Μ”

. Ϊ οσε ριοροποιοβα Μ'

ρωοΙἱοροιἴοππἴπρροπἱιιι£

οι μια ΓιιΒιοᾶΠρτο οπο.. οι ριιτιο ρτιοι!ιοίτι.

ΝοΝΔ. Νιι||οοᾶἱο πιο πσιιοπιιΙΒ,ϋποοΙΤοπο π·

τωιοφοινοιππιπ οιιοτοἰιιιιπ ίι€πίπιίιιτιοριαι!ιοιιο 9]ΞΨέ":
Ποιο: η|οι·ιιιι· πο' Ποιο» : Ποια πΙοιιιιο οῇροιιἰιιιι· ; ΒΠιε οι πο ιοι·ιπιπιο οποπτιο!ιΒιιο,ιιοττ:ρπίοποπ- · β Π

' - . 'η · ο; τι . ι
Ποο:ΡιιΙΩιε ΜΜΜ ποριιιιιιιιο: Ποια ποο!02ι22αΙΒΜ ιΒιιε ιιοίΙι·ιιάο Γιιιπριιι , πιίἱ ιιιιιι ιι€ιιο=ίοιπιοιιιά ο ι

Μ: οποια: , νοι Ηισ ἰπιιιιοιι/ιι.ι οιοιι_/μΜΜι·: Ποια 68 ο οι;

Βιιπιππο. Η:οι: Έππάοτιιτ ιο ριιπειριο ι
ποπ ι·ιβι·ιιιι· ιοά Ποιιιιι: Ποια πω;" που ορροιιιιιιιω Ι.σΒιι:ο

ιιιιιἰο τω·
ΕΜΠ @οι Πιο , ιιιιοπιιιι·π νι ιιΒιιιποιιπο Π: νοι·ιι,ποπ ο!! πο- ¦σ|ἴι9_ω οιωδιιιιι οοιοκοοριοῇιοβιιιιἰιιο./Ϊιιιιιοι, Ρώρωπ. ν;

Δ ,ώ ορρὶὶοιιιιιῇιοἰοδο Μο”βιο ι ' 'Μ” οι!" “οι , ν: νπιποτΓιιΙιτοι· οοπιιοπιιιι ΐιιοιοθο ίοι:11π- βιο/οποιο”

·σ""^"· ι ` ο· Το”. Ι. Πο Που. ` ' Π
νπιἱο ωίσι:3Ποι ρωροίι Πιιιοι._μ

Μ Πι απ”.

_ ι
!

ποπ ρω πω: νοι ιΠο ι!οιοτιπιιιιιτο. Ε:: πι ι:οΠιΒο,

ρ νοτοε οπο ποιοιοδι·πιιιτιπ:ιο:Ποιιι οοιιοι·οι:Ποιιι!ο

ιιοι·ιιιιιι·:Ηίο οιοι·π·ιιι/ριι·οι: Πιο ιιιιιιιοιιβιι βίι·ιιιιιι·.

Π·

Ποιά!.
 

.π



Ήττα.

Καβ,

_ τι
δτὶττῇτπττ

Μυτττὶ. ' 1

ο τ τ.

πτωτ.Ξβακττο ψ"ωτωοπτττ/ρίπτο Ρ”τΙ:ΜΜτ

οττε!Ιίέέτ. Ιωττωπ/ἰτω σπατ- ιΜέ/έτττ·στάτττροπέτ.

|τιβέττπ υτἰ/τττττι›·. νεα ίίτ:ο.· Ιπτο!!εδοιττ έπτεΙΙΞέττ.

· ΌοΙαπωτ_·υαΙτ. ΟτττπἰρστετττΜ του. δορίσπτΜ έκ

όστωτ.Βοπτωτ &οποίοείτ τ ποστ το ρττοττοοε εποπ

· ττ:ιτοτ ειθτο το ίοοττότο ποίτττ.έττ:ίοτπρτο , οπο”

πόττοτττε.ίοοτοβοτπ ποπ το ίοττποίο, ίσο ίοΙοτπ τ

οοπττοοτπ τιττπετρτοτπ. Ωοπττὶτνοτἱστπ οοίτοττο

πω; εποποτπτοττιόττο οι ίοοττότο π»τωπε τέρ

το τ. _τ:οἰο8οᾶ.ἱοπὶε ίοοτο&οτπ “τυποι ίοττπ:τίο

Ρττπτ:τρτοτπο.Βτετε. Ετεο1ττποίττο. ίσου ἱποοτι

οτοτττοτοτπΊ8τ ίοττπτι!ε ρττπτ:Εοτοπι ετ8ποπτΜ|τ:τ

οοτπ οίτ.ροτοτπττττε , νττΙστοττ τω ρτοροί Καινοτ

τητέεποποτςΚείρ. τ. οτιπορτοοοΕ ντ νοττττπ3·ίττ:τ:τ

Ρτροττττ τοοποτπ Πεπτοτ:τιπάτ το ποίττττέτο , ντ τω·

οτορτοττποότπττττ τι @οι σίτ]ο.8οβί!.τ. τττ4.16·(9'

Ζτιπίέα άῇτ.;ο.υτσ.ετΚείο:τ.πτοεοπίτο.ποπτμ

οπο” ποπ τοτ:ττ.ίοοτοτ ο·τοπο&τοπεπτ, ία! :οπτ

ρτοποθττοποττπροτττιτ ποτοτειτ εοτπτττοπἰτετὶοπἔ,

οποτε ίοτπκι|ορττποτρτοτπ ποπ το ίσοι· παταω

ποτὲ οποτε οποία , ίσοττοτοτπ ίοοοοπτιτ Ρεττττε,

τπςΙοοεπττε απο οτοοττοτοτο τεΙΔτἱο:τ πειτοτί ετο

ίοΙοτοττι. Ωτοτττοτ εππάτ:πντοττοποτπ ίττΙίο το οτα:

ρτοποί πατατα άτοττω έτπσπτωτ : ποτοέεπεττττἰ

Ρτττττετ ρτιΕοοπτττ τ:οπττττοπτοττττοπτΕτπ πτττιττοτ, ίπ

€Ιοτ1τττττοτττροΠτοοπτ ρτοποθττοπο τοττπὶπἰ. Ντι

τοτττ :ιοττττπ άτοτπο ποΠο μότο ρτοάοεττοτ το Η

|το.πο ττιπάτ:τπ Ρετ πττ:Μοπτ.ντ ίτιρίεπτετ σ.άοτ:ττττ

τω”. τ.ρ.9.;9οττ.ς.ο‹ἰτ.@ἱο Ρεττιεοτάεπτ 8ο

ποτ_οτὶ τίτ,πειτοταιο το Βιιττ:τοττοπο Ρετίοπ2 επετ

Ρατετ:Πστοποο οποττιΙτ εοπττοττοπο ποπ οπο.

τοτ:Πεοτ το ττοοε·ττω.ττε:ίοοΜπττοε Πετιπά” Ρετ

πετάει” 8επτ:τοττ το, νἰ Βεπττοττοπἱε οτττοτττοπτ

ίοοίτοπτἱοτοτττ πτέττοετε:Ιίωςοοο οπο εμπεττιττο
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σιτιιιιτ::ττιιτισ: αππο. δα! :Π:ο ο τισΠσιτι ρτσοτι:

:Π: τ:τττιιτισττι ὁ :πιο ιτισιτσιτιι:: :οτιίιτιτ , :μια τ::

τιιιτισ: .ι οπο :Π: α!ιτισα ιιτισατισ , τισ: τσΠιτστ τι::

τιτστΙσόττοτι:τιι τ:ττιιιστ πάτμ:πτ. Α: ιισΠα τιτισατισ

τσΠιτστ τι: Β:σ το:: τιτσάσ:Μοτι:τιι :τίστια,

πισω· Ρ:τίστια ρτστισάα;:ισσατι τοττιττι στιττι :τίς

ίστττι:Ι: 8: τισττιτὶἰτα:ἰστιττι :ιτ:τιττα 0τιετΠ:: στο:

::τιιτίτι Ρατ:::τιτιοασι τ:τατιστι:ττι ν:τὸ τρίαττι,:τίτ

στιεττι: τιοτι τιτο::τιατ ίσττιιαΠτ:τ ιτι τιτισ:τρισ σ.

τιεττιατι::, τι:::τ::τιι: ταττι:τι ταάτ:αΙιτ:τ τι:: ίσττιττια

ιι:::ίστατ:ττι 8: :ιτἰΒ:τιττ::ιι . εισαι:: τιτσίσρτιστιιτ

ὸοπιί.
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:θα στοο σί-πίπε:!τι.0 Μ' α':πππιππ ὶπτ:ΖΙ:ἔΪππΙὶ:‹ισ τα "^ί1"ί ϊ·

τιιτ::ίσρτιοίιτσττι ατι8:Π δ: :ια:στατιι ιτιτ:τωιιτ Ι °

ιιτισα|τετιιίτιτιδτισ ι :ισα τιοτι ττι:::::τ!ιτ τω:: ίσο- '
:σώσω ττι:τ:ατσιτι , δ: ιιατσταττι Βιι.ιιτιττττι. ό · ο

Πτστιτω·τεσττιτ. Ρτερσίιτιστι:: ιττιοσττατιτ: ι τι.

!ιασιτστιττι:τιι :ασίπ ίστττια!τε.ί:τι :ισασ :αιτία ίο·ε- Η· Κ·2"π.·

τω: :τττιστ τισΙΤστι: :ατιι σσ:ιοτιαΙιτισε. :ιστιττι ω”.

ί:τιτταΙιτισε ::ίρ:&τι :ισατιιττι:στιτισ: Πτσιτιαι: στη

ρ:τί:&τοτιστιι.Ητιτι: :σωσει τι: ιΣ'.Τπο.τ.ρ.9π. ι_ι_

:αιτία ίοτττιατι: άσο τση:: ττατ. ντιίται:ττι ί01°ττι:Η. Ι::

τ:: σ: τι:: ί:.τἰιίτἰτιᾶἱστι:τιι αΙιτισττττι :ιτττ::τιστσττι

τι:: α::ιτι:τι:. ν: :σσάττιστι:ττιι :ασία. τι. ίστττιαΙι:

τι: σ:: ί: 8: τιττ:::: Μπιτ: ατι :οτιίτιτσ::ιόίι ντισττι

:σττι ίστιτ::"τσ. δικ! :ιτιατιτσ ττια8ἱ: ::ττ::τια ίσο:

::αΗ::: ντισιτι, :στο τω:: τ!Ητττι&ιστι: ω:: νιτ

τσαΙτ , τατιτὁ :τιαει: ίατσατστ Ιιατιττσ:Ισ ω:: ίστ.;

ττια!τε.Ώσττι τεστ:: ισ Πισττιι: σττισ:: Ρ:τί:&ιστι::

:στο :ισίοΙστσ:,σσ:τσ τ:ίρ:άισα ΜΒ:: τι: αΙιτισαττι

ντιι:ατ:ττι τπτ:: ί:.:τιπι αΙισσατιτίτισδτιστι: ί:Ιτ:ττι

νττττιαΠ. τι: οτιιτιιΕιτι: ν:τιΗ:ατι ροίίστιτ ρ:προτι

σου:: , ιτιιτισττατιτ:: τιατιιτστιττι:τιι :ασία: ίσττιια

Ιτ:,αστ :μπώ ίοτττιαΙι:ι νι τιστσ: ::2σια να: ίτιτι: 694

στιιτι:: :θα ρτσρσίι. Β:Β.τ :Η το: Π:ο , εισαττι :στη Οσο”.

Ηἰἰππἰο: έ: Τήπέστπ:,:σσ::τιστιτ ό'. το..ι. πρι,

.:.ι..ττι·τ.)·.τ$'::τπ.τ ἰπ τ.άξ/τι.τσ.οπ. 2.ιθ`π:. Δια:: :πώ

τέί.δι.ρ ι.:τι·τ.2- ΠΜ:: ει? ἰπ Ότο. ΝΩ”:7'Η :β ἰπ Ρπ·

τι: Ροττ:π :Η έ:: |):έ::::. Πάω:: ::Ήπ Ρπτ:ι·πίπιτ:.

Ρ:"87ΠίΠΠ :β το: Π:τωτ:. δπρἱ:πτἰπ η? ίπ Βοπτττπ:.

Βοπἱωπ ἰπ δπρἰ:πτἰπ. Οτππίροππτίπ :Π ἰπ βΖἰπτἰοπ:ι

ΡἰΙὶπτἰο ἰπ δ'πρί:π:τ:.Ρπτ:π :β ίπ ΗΜ. ω... ἰπ ?π

τπ:.7::ηπ: έπ .ιβή:πί·ιπδίο. 5'ρίπίτπ:[ππίτπ: ἰπ :ι

τοοοπ: .Οπιπ:τρ:πήιπ:/Ειιιτ ἐπ Π:ο. Β:π.τ ο/τ ίπ οπτ

πϋπ.τρ:ι·ρπι:. :μια τιστ:!ιτι:τ τι::ί:θτιο :Ησιτιετ στι: πω:Μ.

:οτι::::ὲ , Μ: ασίιτα:τ: ίσττιρτα τιτορ::: ίσἱ ΗΠ- πω».

ττιιτατἰστι:ττι , :ισττιόττατισ: ττι:Ιστιιτ ::Ιιτισ:: μι·

Ε::τισιι:τ, στι: τιστι ορτιστιτα:. Ιειτστ α: φωτια::

:σσιτ:ιατι τιο::ιτ :ισ::ΙιΒ:: ρ:τί:&ιο,'ΗΠ τιστι στι

ρώτα τι:: ττιστιστιι ίσι:ττιι: ιτι:Ιτιία: ττι ἱτι:Ιστι:στ::

τιττττι ατι σο: ίτι ΓΗ:ιτ :στιτιτι:τι:ὶα ντιτσ: ἱτι ττΙτα,:σττι

ίσια νιττσ:ιιι σιττωεττωι: ::ττ:ττιστσττι.

Μ:Μι: :Η ,ατι άϊ:τ :τιατιι ρσΠιτ,ντια τ:|:τισ :οι

:Η ιτι στι:: οροσίἱτα τ:τατιστι:, ιιτρ:τ::πέτπτ ίππ!ίπ- ·τ2“ίω

τἰοπ:.:/ἱ!ἱπτἰο ίπ ρπ::τ·πίτπ:: :_|βἰι·ιττἰο ίπ ρπο:ψἰοπ::

μπάσο ίπ/ Μτιίοπ:.Ρτττιια τω: όσο. ντισττι :ίί: ΚΜ:: τ,

:τι :στο τι:: :τττιρστ:τι: ντιιτατ:ιτι νησι: :τιιτι :Ποτ “ω

τι: ντια ::!ιττισ,ντ ρτιιτ:τία ι τιτττστα , τισΠτιττι ΜΒ::

ντιττιττ:ιιι :σοι ορτιοστα τ:Ια:τσ:ι:. ί:: Ρτιιι:ιτισι.

Μ :τι η τττττάιστ

τ:: :ιοί:σΙατ !ιατι:τ:τ!!αττι τι:: ίσ::ιτιιατιι Η::ιτιτα

Μ:: ίσττιτιτα.

Ατιρ::τι:τι!ατἰ: :στιτττσι ίαΙ::ττι ροΠιτ:ιἱ τι::

ΑΠιτττττιτ Όπῇπ:ζ.άἰ/τι.τ6:οπρ.Ισιπ:.οσιε στερο

6τω,:: , :κ ί: ἰτιιρο:τατ: ροτ:(ὶ Ιοιατιι ιιαστττισισε

:αιτία ίο::τιατισ , ν: μια:: ἱτι σα: τι:οτιοί. κ!πε:!π.τ

:β έ:πωπω ἰπ::ΙΙ:Σ?ππΙἰ.Ν:8:τιτ ::Πτιστ Ττι:σΙσ

τωιωτι:ιτε ί:ττιρ:τ ι::ιτισττατ: !ιατιιτσάιτι:ττι ατι

ρτττι:τιοΐσιτι ρ:στισθ:ισσττι: τιτςσ:ατι:ὸ ν:τιιι:ατι

τισιιτισίί: σ: ρ:τίοιιι: ::ίρ::ὶσ στιτστι: , α: κρασι

:κάσσα τιισιτια:τισΙ!αττι τιτ:στι: !ιατιττσάττι: :πίττ

τω; τιτσττσ&ιστ.ασστι :ισατιι :στιτ:τ:τιτ:τττιιάσπι

Τοπ:: β Π: @σοι

 

ίστι:ια. Μ:: τι:8.τιίίσττιρ. Ν:: :Η :ατι:τιι :πιο α: #||"π)ο-πί

ΔΠΕ; 6':ί:το!π.Π. ὶπ το. @η Καττο:τιαι:ιί;τιτιο τω", Καφέ



γι.

π.

π.

Κ

α..
Η

Κ
ΗΕ: π: Μ·

π.τωΜ -

'ΜΡ

π

77·

ΜΗ: ι.

414·

Πίπτ)ίοπ:ιπ:ίΒίτπτ.τ..νπιιπι:Π:ίπ αίίο,:Π νππιπ

:οπτίπ:τί,α: ίπ:ίιιτίί ίπ απο: ατ τ:ίατίο ποπ :οπτί

π:ιπτ Ο: ίπ:ίιιτίίτπτ ίπ οΡΡοίίτα :οττ:ίατίοπ: , Γ:τί

Ροτίιίε ιίίΠίπ8πίτιιτ δ: :::Ιικίίτιιτ π. ίίία.;. :Π: απ

αΙί:ιιιίτί τ δ: :Πί: ίπ αίίτιπο ίιιπτ παπίτιι:|ίπ:ε ορίω

Πτα::παπι νοα ιίί:ί: ορτιοίίτίοπ:τπ 8: τ!ίΠίπότίοπέ.

πίτσα :οπιι:πί:πτίαιπ 8: νπίτατ:πίδ:ιί τ:ίατίο :Π

:τα ορροίίτατπ :οττ:ίατίσπ:ππίΒίτιιτ π:ιαπίτ :Π`: ίπ

ίίία:αίίοπιιί νπα δ: :ατί:τπ τ:ίατίο παπ:τ:τ οΡποίί

το: Μπάσα :Π:πτίί. π. Νίπίί παπ:πα:οπιτπιιπ: Η:

αΙίππο ποτ:Π :Π: ίπ ίΠο:Γ:τί οποοπτατ:ίατίο πίπίί

παπ:τίτοτππιππ: :ιιπιοπροϋΠτα :οίτ:ίατίοπ: : ίΒί

τιιτ.3.ΕΠ: ίπ αίίο,8: ίπ :απο α!ίιιοπορροπιιπτπτ ί:

:ππιίιίπι ρτοπτίαα τατίοπ:α φωτ :Π: απ απο, 6: α

οποαΙίπτί.· Μ! ίτπρίί:ατ νπιιτπ δ: ίτί:τπ τ:ίρ:δτιι ο

ίιιίτί:τπ:Π: .τα απο, ό: ίι :πιο αίίιιιί : :τμ Ππιίίίτ:τ

ίττιρίί:απίτ . νπιιτπ 6: ΜΜΜ τ:Γρ:θτιι :ίπίτί:πι :Π:

ίπ αίίο,δ: ίπ που.: αΙίιιτί. 6.δί ρατ:τιιίταα :Πα ίπ τι.

ίίο,αιιτ πίίατίο ίπ Ραττ:,Γ:τιπ:τ:τπτ,Ρίίίπίπ ρατ:τ4

πίτατ: :Π: Ρίίίπιίη8: Ραττ:πί ΡίΙίατίοπ: :Π: Ραττιῖ.

παπι Μάι Ρίίίπε ό: Ρατ:τ Ι):ίτατ: :Π Πω:: :μία

Β:ίταε :Π ίπ πίίίο δ: Ρατι·:, ντ Έοττπα ίπ _παπ:πτ:.

Ιείτιιτ Η ρατ:τπίταα :ΠΪ:τ ίπ ΡίΙίο , απ: Πίίατίο ίπ

Ραπ: , ντίοττπαίπ παπ:πτ: . ταπί Πίπα :Π:τ ρα

τ:τπίτατ: Ρίίίπ:,τίπππι Ρατ:τ :Π:τ Πίίατίοπ:Ραι:τ.

Βία: ι. Ρατιττπίταα :Π ίπ ίί|ίατίοπ: , Ρίίίατίο ίπ

Ρατ:τπίτατ:; $ρίτατίο αθτίπα ίπ ραΠίιιαι δ: :οπττί,

ΔιααΠίπα ίπ αέτίιια ίτα. δεαΜτ ίπ τ. απ. ω. 7. α.. 5. «Μ

ός(έκυ:.αά3.:4πι·οο!.:απί.τίίβ.ρ. τω”. α..(.`.·φπυ.ακ.

Ι, σιία›·έα.Ο.στ.π.απ.α.ίλιί::.ι.ρ.πκ..ρ.αι·τ.5.Τοπ::

;ω;.8πατ:0€. 4..ιιί: Ττἰπἱτ.:.ίὅ.Κιιἰἶ:αίῇ›. ιο7βδπ

,,_έ: :οΠί8ιτιιτ :ν τ:ίίτιπίε δώα!.8: Ραττίπιιε :Πίτ

ωωτίππε,τοιπαι ΜΜΜ :β: έ: ΠΕσ,ύ· ΜΜΜΗΜ

τ.. Φπιτ:,τ:Π: :Ζαπάτα/Πιτ π)·πι..:ά Ιακα':.<βαία απ.

Φω,ιξ τω:: Πίία.πά τα:: ίπ Ρ”:τύο Ρα::τ.Κατίαι_

:ίπτωίξτ:ίατίο τίίιιίπα, πιιαπτπττιιιί: απΠταδί: ίππ

τα £1ι1ἱΠιίΪΕ2Είι1ἔ ίπ:ίιιιίίτ :Π: πτίαιπ . ίπ τ.1ιιαίπ:ίιι

τίίτιιτ οπίπία Ρ:τί:όΙίο. Ετεο τατίοπ: :Π:πτίαι

πιίίιίιίίτατίπτί ίπ:Ιιιία: ίπ 4.ιιιαπίε τ:!ατίοπ:, τίιίαΙί.

π:: τ:Ιατίο ίπ:ίπιίίτιιτ ίπ οι:ιροίίτα :οττ:Ιατίοπ:. α.

πω. Χ Χ Ι Χ: περὶ: α: απ.. Ιυαιιεκπίίπ ω)ιβετία Π'πωτατι.τ.·

τίο ποπ;:Π ίπ αίία, ντ :Π:πτία ποττιια!ίτ:τ :οπΠί

τιι:πτι ρ:τίοπατπ ,. ί:ιί ντ ται.πω. ίπ Γιιπίίίί:πτ:.

Ρτο πιω.

πίστα; πιπίτἱΡίί:ίτ:τ ίπ Πίιιίπία νπι.ιτπ :Π ίπ α·

ίί0.1.ντίοτιπαίπ παπ:πτ:,ντ Ι):ίταε ίπ Ραπ:: ..ι

πιι:πί τποτίιιιπ τ:τίπ:ίτπτ, :πιο νπιίπι ατττίπιίτπιπ

:Π ίπ αΙίο.:..ντ Γιτρποπτιιτπ ίπ πατιιτα , ντ Ρατ:τ :Π

ίπ Π:ίτατ:. 3·ντ ΓιιπίίΠ:πείπ ΙππίίΠ:πτ:,τιιπί ρ:τ

κί:πτίτατ:πι πατι1τα:;τιιπι τπτ ίτππι:πΠτατ:Ιπίπί.:-`

ραταπίΙί: ρταΓ:πτία:ντΕίίίπα :Π ίπ Ραττ:.8: Ρατ:τ

ίπ Ι·'ίΙίο,8: ντ:ταιι: ίπ 8ρίτίτπ :πω τποιίιια μου

ίίατί ποτπίπ: απΡ:Πατιιτ τπτ £'ίπτωίπββίοπ:ω.

τπ:τίτο απο: σπιτι:: ρ:τίοπαΠίπίπε Γιιπτ Ππί ίπ

τίτπ:. α:ίπί:ραταπίΙίτ:τρτα:Γ:πτ::. απ» ίρία:

πιπιίί ρ:τιπαπ:πτ:τ α(ίίτί:πτ:α:4. ντ οτίείπατι.ιιπ ίπ

οτιείπαπτ:, νττι:τίοπα ρτοτίποτα ίπ τιτοτίιί::πτ:.

5. ντπτιπ:ίρίππί οτίείπαπα ίπ τ:τιπίπο οτίείπα

Μ, ντ ρ:τΓοπαρτοπιι::πα ίπ Ρτοτίιιθ:α. 6. ν: :ο8

πίτιιιπ ίπ:οεποΓ::πτη δ: ατπατιιτπ ίπ απιαπτ:. 7. ΒΠΜΠίακέ

ντ. ν:τπιιιπ ίπ τίί::πτ:. @πο ίίτ δ ν: ποπ ίί::τ ω: Μ7°"Με

ντιπ ιπο:ίο ίπί:ττ: αίίιίτπ,:ὺτπ ντιπ: Π: :ίίπ:τία: τα·

τίοπίε απ απο. σπιτι:: τατπ:π ίπ :ο :οπιι:πίππτ :

ν: :πω νπίτατ: , :μια οιππ:α πτίπ:ίραΙίτ:τ ίτπροτ

ΜΠπαίίπιιαπι ιίί:απτ :ίτττ:ιποτππι τίίΠίπᾶίοπ:ίπ:

86 πιιιτί:τπ τ:ττίπε α.. τ. 7.τ:αί:τπ.:2τ:τίίοίαιπ ταη

τίοπία. Ε: πο: :ο!ΙίΒίι:πτ,ίπ:τιτα: :Πιτ πα: ατΒιιτπ.

πω, η?ίπ ί)τίττπ:: Όείτα.τ :Π Ριικι·.·ίΞίται·Ρα::τ η?

ί” 1,079. Ρί!ίατίο :Π τα πω”. Νατκπτ :Π Ρί!ί.ατίο: Οντά!.

ί!ί:πηί!ίπιία :Πίτα ρωιίω... :μία νατίαττιτ τπο:ίπα

:Π:πόί ίπ απο ό: νίττιιαίίτ:τ ιίίίὶίπὰο ίπ ποπ νίτ- Εστία/σία

@τι νίττπαίί: ιίίΠίπότίο π:- Μετιία!ίτ: ίΠίπθ:ιιτπ.

::Πατία :Π ..ι ν:τίπ:απτίατ·π παπ°ίτπτίἰπ:τπ νπίτιέ

τη α!ίο;τίιτπ πιι|ία τ:αιίί:ατπτ :Π:ίπ ί: ω... Π:Γ:ὲ

έπί παπι: ιίίΠίπιδί:ίοπία απ. ναί:τ π:: τατίσ:ίπιτέ

τίο:Ρ:τι·πτ .τα υπἰ!ἰ: Ι·'ακΙ:,Ραπ!κ.τ :Ηβτπί!ί.τ Ραπ:

απο Ρουπία ήωί!ίτβύί. @παπί :::ιππίιιτπ αἰτίας

'Ε'σιπιπ:α.ατί πο: ίρίιιπι :οππττπαπιίππι ίπ τ.τιίίβ.ι9.

Ρ.ωτατίσ.π.μ. ...Με 1.Β: δ'τοτπ.τ :ίτ.5·. Διία92κ.κτί πι:

Βιιπίτατπτ τ.Ατι νπα Ρ:τίοπα Βίιιίπα Ετ ίπ αίία.

ρ:τ ΙΙΑερ/ίσω.Ν:8απτ :οτπιπππίτ:τ:ππία :Π:ί α·

Πα..

Μπίπίβωτ

Μωίίο Μία·

.τι :τι απο.

7:

|

α::

η;

Πο μι· Ήπαρ/πω ίπροττατ τί:Ρ:πτί:πτία ίπ δ: τη"... που'

0ρ:τατί :ίιτείπ απ: ίίτΠΙ.ιΜο.τ απ :ο,πιιί ίΠαπίτιιτ. Π! ία απο

ίιπροττ.:πίπι τπαππ τ:π:πτία 8: :6Γ:τιιατίοπέ το-Ρ'"Μ'['2

:ιπαι!ίπ:τ τ:ίατίο ιίίιιίπα,τατίοπ: ίπιτπ:πίίτατία ίπ

ί:ραταπίΙίαέιπ: Ρταιί:πτία: :πω τίπαίιπ:τ αΙία τ:ία

αίοπ:,νπα ‹ίι:ίτιιτ πίαπ:τ: δ: :ίτ:ιιπιΠιί:τ: ίπ α!ία,

Δ α.

να. -

.Η παππο

πυκ. Μπι

«Η τι..

79.

Δία!

..τα ί.

Διὶ τ.

Μ.

Με.

ντ πωπω. ίπ ίππίίΠ:πτ: 5 πιιοτποτίο . :ιτ:ιπρίο

.5':ατί μ.:ίτ.;..2μπτκω αιτία. νπα ροτ:πτία απίππα

:Πα ίπ αίία , Η νπα τ:αΙίτ:τ :ίίΠ:ίπειι:τ:τιιτ π. Μία.

ποπ απ :Π:πτία απίπια;:Π:πτ:1ιι: απίπατ ίπ Γ: πι.

ΠΠ.:πτ:α. ΑΠ τ. τατίοπ:τπ απ.. νπα τ:ίατίο παπ:τ

νπίτατ:τπ :πω αΙία οπροίίτα:οττ:ίατίοπ:.τιιπι τα·

τίοπ: :Π:πτίι: :οπίτπιιπίε .. ίπ νττατιιι: πιιἱτίιίίτατί

τι: ίιι:Ιιιία:; τω:: τατίοπ: ίτπτπ:πίίτατία ιπΓ:ραταπί

ίίαιίιι: ρι·ατί:πτίατ. πα 2..νπα. τ:ίατίο :οπτίπ:τιιτ ίπ

α!ία.τιππ τατίοπ::Π:πτίαπ :οτπιπππία.τιιτπ τατίοπ:

ίπί:ραταπίίία ρτοΓ:πτία. Απ 3.π:8. τπαίοτ οπο::

τιτοπατίο :οπίίτιπατ ροτίίία ποίττατπ ί:πτ:πτ. :μία

:ιὶπι :τί παπίτιιτίίπ:ιπ :αιτία ί:οτπιαπα ποπ ίοίίιτπ

τ::ιιιίτατιιτ νπίταα,ί:τί :τίαιπ όίΠίπέτίο αίίπιία α..

πια: :πω (ππί:6πο ;ταπτίιπι ..πα , ντ νπίταα 8: π.

Πίτιδτίο . πο:: ίπ ορροΠτία τ:ίατίοπίπιία τ:ρ:τίιιπ

τιιτ,ίτπρ:ιίίαπτ παπίτιιιίίπ:τπ :αιτία Γοτπια!ία,ντ ί!.

ίατπ ροτίπε- ιίοιππί:απτ 6: ρ:τπ:ίαπτ. Αιί α..π:Βατ.

τπίποτ,Ατί α.π:8.πιαίοτ:πατπ :Πιτ απ απο. δ: α :απο

α[ίιιτί, πω: παπίτιιτίίπ:α Ρτοτίπόὶί δ: ρτοιίπ::πτία ,

πω: τ:ρι18ιιαπτ νπί :ίτί:ιππιι: τ:ί: ατ ν:τὸ :Π': ίπ

απο, 6:ίπ :πιο αίίπτί ίιίπτ παπίτιπίίπ:α :αιιί.2 Ποτ

τπαΙία,:ιιι: ποπ τ:ρπ8παπτ νπί :ίτί:τπ:ίι.ι: τ:ί: αί

πω... π. :Πίπ τίπί::ιίίπ: ι ό: ι:ίιιί::τίο ίπ αίπ::ίίπ:.

Απ 6.π:ιὅο ί::ιιι:Ι. παπί ποπ :σάπια π·ιοιίο ρατ:τ

πίτα: :Π ίπ Γίίίο.απτ Πίίατίο ίπ Ραπ: . Παπ ίπ Ρα

ττ: 8: ΡίΙίο :Π Π:ίταα : :μία Β:ίταα :Π ίπ τω, ντ

:Π:πιία :οπΠίτιι:πα Ρ:τίοπατπ ί νπα ν:τὸ τ:ία

τίπε :Π: τ:ί,ίπ :μια π: ΙΙΙαρ/ίστ.απ :α πώ ίΠαπίτιιτ.

ΝιιΠα αιιτ:τπ ρ:τίοπα Ι)ίπίπα Ρτοτίπ:ίτπτ δ: :οπ

Γ:τιιατιιτ π. απ:: πιίοατί τοτιιτπ ίιπιπι :Π:.Ι8ίτιιτ ίπ

πιιΠαπα ρ:τΓοπαπι Πίπίπατπ :αιίίτ ΙΙ!αρ_βι.τ. α. ·Απ
Ε;»

πιπ:Ιίπ:τρ:τίοπαΠίπίπα Πί:ί ΡοΠίτ :ΠΕ :άρια πω".

αίίαπί.Κατίο ιίππ.Γιττπίτπτ :ιι Ιίπω.ι. νπί Έ':τπππι

τίί:ίτιιτ :ΠΕ αραιά Π:ιιτπ Ραττ:τπ, δ: π: πω: Ρωτώ.

Ν08απτ Βοπαιι.ίπ ι.άί.δί'.ι9.ρ.1.α.1.μ.4. πάρυπαίτ.

ά Ματ:: :τωί.έι]τ.ρ.τ.απ.3. φαί πω: τποτίιιτπ :ἴ

Γ:πτίί ττίπιίίτ ίοίί ΡίΙίο τ:ίρ:δί:π Ραττία. Κατίο::Π”:

αριιτί αίίπτπ, ν:ίίπ βία αίτ:τίιιαίτπροττατ παπίτιί

τίίπ:τπ οπί:6τίπατπ :οπ::ρτπα επί τπ:τιτ: Έοττπαπ
τί: 8: ί·ίοιί:πτία :οπ::ρτπτπ:ατ Γοίπε Ρί!ίιπ.ίπ Μπί

πίε ν: ρτοτιτία :ιπαπατίοπίε :Π :οπ::ρτιια πω.

πω. Ραττία;:τεο Γοίπε Ρίίίπε :ίί:ί Ροτ:Π :ΠΕ πρ:: Ιωἱ° Μίζἔ

Ρατπιπ,·υ:ΙΜπακ Ρωτίτ.Κιιία άῇτ. το7.βτπ.8πίπ.:

πω: τποτίπιπ :Π:πτίί ποπ ίοίίιπτ ττίππίτΡίίίο τ:Γ

ρ:δτιι Ραιτία,ί:τί :τίατπ δρίτίτπι,τ:Γρ:&ιι :ίπίπ:τπ

Ραττία,ποπ τ:Γρ:δί:ιι Ρίίίί.:ιιιία::τ δ.Τί.ιο.ίπ ι.::ψ. Μ.. Μα

]ναπανπαπι Ρ:τίοπατπ Πίιιίπαιπ :Π:αριιτί.αίίαττι, α 5-Π7·

ρτατ:τ :οπίππότίοπ:πι 8:ίππΠΠ:πτίαιπ,ίπιροττατ

αιπποτίτατ:τπ ρτίπ:ίρίί. Ατ Ρατ:τ ποπ ίοίιί ω::

αιιιποτίτατ:τπ Ρτίπ:ίρίι τ:ίρ:&π Ρίίίί , Πω :τίαπτ

τ:ἴρ:ᾶιι $ρίτίτιιε δ.:τΒο ποπ ίοίιιιπ Ρίίίπε, ω! α.

παπι $ρίτίτπα δ. τίί::τιιτ :Π: αριιιί Ρατι·:ιπ. Πίπα

ν:τπ.:τΠ ίίτ ίτί:πι ρτίπ:ίρίπτπ $ρίτίτπε 8.οπία τα·

πι:π πο: ποπ απ... α Γ:, Γ:τί .ι Ραττ:,ποπ τιτοπτί:

ιίί:ίτιιτ δτιίτίτιιε δ.:ΙΙ: φαί πω...

Μπα
ο

Νε!ατιτ.

τιπω;
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.ιι Δικά

ΜΜΜ.

8. Ποιο.

πι.

Μιιιι

Ώ

Βι|ιιιωιοΧ Ι Χ. Μ: οιιβιιιιιιιθ*Μι../κε2Ι0"ΙΜ. ιΜιἱο Η.

Μιιιι νὲι·ὸ οιιιιιιτιιιιι πιο ιιιιιιιι ιοοιιτιοιιφιο) Μβ

πιο Βιιιιιι ο Μαι οιιιιιιο Διιι·ειιΙι, νι Γοιίιω πιιιιι:ε ιι

μαι: οι: Ριιιο τοἴρεἄιι Ραιτισ; οιιιο άπο Επι: πιο.

ιιιιιιιοι·α ιιοιιιιιιριιι Η: οι: νεΓε ιιιιιιιιιι·ιε , ιιι οπο ρισ

Ιι:ε οοικιιιιιοι· 8: ιοικιιιτ , ιοιιιιήιιε @Με ι: .ποιοι

Ριιι·ιιιΓιιιιι: εισιιιι ?ασια , Γοιιιι Ι·'ιΙιιιε ιιιοι οστά

αΒιιιιβαπ Ποιά. Ωιισιιιιιιιι πιο οι! ριάΡοιιιιοικιιι,

ιοΙιιτιι μια: νοτιθι:ιιιι [Μια οι: Ριιιο τοϋ

Β&ιι Ροιτι$ , Τα! ετιιιι·ι :ιο Βιιιιιιιι , Μπι ι·οιος&Π

πω: ,οιιιιι:ιι τι:ίΡοᾶο ?ιιιι.` Νικο Μα: Ρι·εροιιιιο

α ε. τω. απο οοιιιιιιιὰιοιιιι 8: ιιιιιιιιιιιιιιι πυροτ

πι: ιιιιιιιοι·ι:ετιιιιι Γιιιιοιριξ , οικω ιιοιι Γοιιιιιι ΜΜΜ

ιΡιιιιι·αιρώιο ?ι -

ο

ι 8: $ριι·ιιιιε, τω Μαιο Ριιιιιε το·

@φαω ΒΡιι·ιιίιι. Νειιι 1ιωι_1ιιιιιιι ιιοι: ριιιιι:ιοιοιο

ΜΜΜ δ Ραπ , οσο τοπικη τοιιιιοι. οι.ιιτιΡοι ιιιιιιι

°ι-ιΒιικι 8ριιιτιιιτι , πω” ω” πιθ ιιιει ροτειι

8ριι·ιιιιαι ειἔε αμκ! Ριιιιιιιι ; Που: ιι ιιιιιι:ειιιε Ειιιιιι

οιι:ιιιιι€ ..οι πρωι Ριιτι·ειιι.οιιιιιιιι Ρετ:: Ε: ρι·ιιιι:ι
μαχη ιιιιιι ιιορι:ιιιισιιτι:ι Μι ιιιιο. Π · ο

Βιιιιιιιιιιιι· ι. Απ οιιαιιιικι Ρει·Γοιπ Βιιιιιιιιιιιι:ι

μοι «πω Μια τιιοιιι:ι Πιο πιοιιο ο ριοκιίιε ω·

ρω2αιοωιω , οπο Βου: (Ποιοι: «τι ιιι κουτι

οΜΜΒικ,,ηψηιιω. ριιππιιιι ο δ( ημωιιι. ΑΠιιιιιιιτ.

ποιοι” μι· μισιιιιιιιιι. ι. μ: ιιιιιιιιιιιι ρι·ιοίοιιιιιιιι

ιιιτισιιικιιιιιιειιι οποιο; οιιι πιοέιιιε ι·:Γροιιιιιι_ι

:σπιτι μι· ψωιιιιιι. Εμ ποτάκιώ Πιο πιοιιο πό .

ιιιιιιιΡο , ιιιοιιο ιιιιικιτιιιιιι· ο Γ::ιιιιιιιιιιι ιιιοιιιιιιι

06 “Το ιθ0ιΡιοι:ιιιιι ο 86 οιιιίιιοτο ιιιιιοιιιε ιιι νιι·ο

ουσ αιτειιιο; Για! κι "κι Με οι: μοιοιιιιιιιιι ρω- ι

ιιιιάιιισιιι "τρωω τοιιιιιιιι ιποιιιι€ιιιιιι .πιο "η,

οοιιιι·ιι ροκ τοιιιιιιιιιιο μοιιιι&ι.ιιιι ιι:Γρεέιιι μπι;

:ιοιιιιιοιιοι:ι:οιι:. -.

Μονο οπο ιιο πιοιιο Ιοοιιοιιιιι , ιι:: ει: ιιΒιιιιιΠιι

πιο ιοί-ο Ιοι·ιοιιιιιιιπι Τιιιιιιιε οι; πω... ()ιιιιιε

ιικοιιειι ω» πιιιιιιοιιι.ίιοιιτ, ιι: Αιιίριι:ο, ο Με::
==τιππωάκωοτιιιΔι Τιιιιιιιιι,ιιι ως πιω ω. Ι

επριιι:ιιιιιιιιιι Γιιίαρι ,ιιιι γιιιιιιιι Ριςηο ο” 9 (ο

οοιιιιιιιιιι απο: ιιιι Ποιοι νίιιιιιι ήτο απο Ρι·οΗ.`

πιο: .ο ιιιιιιΙιετιι:οιιι οικω των:: δ. ιο ιοΓι ιιιιιιιιιιι

ποὺ ειιροΓοοιιιιιιιιιι: οιιιιιοε φαι:: οροιιε πιειμμ

οιιιιιι.ιιι: ΒιοτιεΑιιΒιιιιιιιιωσ Μιιςιιιιιε τι:: οι!

Βιιτιοιιτω , ιιιιιοιιι νι:ιιιιι, οιιιιιιιε οιιιιι Βιιιάιιιι

ι·ιιιιε Βοιιιιιιε τιιιιε Ηιιοι·ιι18ιοιιιτι ιιο ιποοιοριιι

ΒιιιιιιιιΙι ιιιιι ιι·ιιιιιι ροείοιιιιιιιιι ω ΥΠε. οποια,

Βιοιιοιιιιιιικήιπ ιιιιιιιιιιΔιε :οι ι:οιιι:ιιιιιι 0Ριιε, °- `

8ο οιιοοικ ι:οιιοιιιιιο. Ε'οιι/Επω,υπι,θωιο|ιΧΜ πιο..

βιωι·ε:.!. .μιὰπω. “ΡΗΝΑ 86 ι:οιιιΒιιιπ οι 3. ιιιοοπτιιωιιιασφ ι·ι·ιιςιυπευι, ώ· @με ...ι ..ι.ώ·,,,,,

Τ|ιο.1.ρ.μ.μ.πι.:. Μπι Μπιτ ιι·ιριιι::ιτι ιιιοιιιιιτι χρωιω»κιώ»! υιι&ι @πιο ιι»ρωιω »κι $99ι.°εω·

ωιιιιιιωιοιιιιι ι·ι:Βιιε ι:ι·ειιιιε ιιαοιιιιιιοιιιιιι: νι· οι γκέι:: 07:ΠριΙΙιθ .ϋπιδοίο ύιιριιζιιιι: έ:: Φ.Πα,

Δεη:: Ροιι”οιιιε Πιιιιοι:.Νεω 1.ιιοαι:,ν παπι Με πι ό· 1·'ιΙιο.ς9· δ'ριι·ιιιι Μ». ρϊοββιι:/)ρω 8 [ωφ,,. .Μάι

αΙιιι.ρει ιιιιιιιιιιιιι τω αιΒιιιιιοιιο ι οιιι ιποιιιιι "ο παιιω:Ψπιπη|άΙισσι τι ποβΜπι, ΜΜΜ Μ”, .Μι

ροι·ιιιοι οποιο ιιιοιιο οΠ`ιιιιιιι ιο :εισαι παπι: οι:: “ω” “Μάο .ο α· δ'. ι$'ριι·ιιιιιιω πιο” , μια·πρι·
ρ·ι|ιιιιιιιω. ε.. με: οι·ιΒιιιιοι ρτοιωά.ΠΠ Ρτο(Μπε· ' Ρ'πι!επιΜη Μισο οιι'ιρτινωι·τσιιτ: ` ι

"Μπι ιιιοιιιιι ιοἴροιιιιιιι ιιιιιιιιιιο πιοιιο :ιΐςιιιιιιιι ι ι ι '

Τοπι.Ι. Π: ο».

ο Μι Βεο ?ήιιιιιαε Τάσσο. 3 . .
 

#9.
Ε·ιμ.Μιέ
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1Νοοέιο1.δενιοι.ΕΤ1581Μνε

~ ςΜΝιγΜ. @οι οι; Ηοε: πισινα: τοΜο οοΝτιΝΕΝτνκ. '

?πιο ι1τιτοιοοιιε ΠὶἴΡυὲιιτἰοἑιἐιτη Ροίἶοτἰοτ νά @σε ια , οἰιιἴὸοττι υιΓΡ. τιιιπιστοε

' τι. πω”, νΠα9η8ς1ης 11η), έιΡ:1ιι:1Ρ1οιιό βαστα νίοοιιο Ραττοιιιτ, άοδ8τιοιτ.

ΑΒΓο!ιιτι1τοι. Μ·ιίΠοόΗο, Αι:οΜουο. ' , ἰ°_ἀἰ#".|Σ · . . _ Δ _ Π _ φ·.7ξ·

Β ι..ι........ Ρπτο/ο ..#1- “οι Φπιιι2 η_ιΙιετοιοο οποιιιι- .4δι'ιο ιο·μοβ ιπ οποιο: του· ιιἰιπτι/ἰιιπτιοι·, ποπ :οι έοιοοπι.τ

.ο ώ ο ι9.ι6ι. ρι·οοι1]ϊο ιιδοιιιιι Μπι μοβ". . . |8.34σ

Λο/οοιιτιι οιοιιο.ιιιι ποπιιοπιιπτ πι Πιο πιοιοι ιιοπι οι! οπο ποπ ποιοι ρι·οοοιιιοι .ο :οποιομπώ πο: ιι .τι 27-99

...ιιοιι ρΙοοιιι|ιιιηιιιέἰοιιἱ. ' > η 183. .οποιο οι” ποπ ι·ι:]οοιιπτ |ιιι·ρ βορροοιιοπι οι·ιιιτιοπι.:·ι.ι η..

Νιι||ιωι ιιο[Μιτιοπι ἰπ Πιο ιο πιιιιοι·ιο οποιο.: οιΙοο. 22.11. .ιίδιοο!πήοιιτιο ριτ··ποιιιιπ πιοτ ·πιτοιοπιοοπιιτιοοπ, οποιοι-ι

ΑΒίἱ:πᾶὶο ιπ/οοιπτπ:οπι ι·πτιο[οιπιιι|ιζο [πο πιοιι ποπ οι. οποίοι: η? άι πιοποιοιτ ριι:|οδοιοπιάιιοοπιο ιτιππι :τι ποτ

οιτ ι·ιιιιοπιιιι πιοτιιιο ,β·ιοριιι.ο οοιιιϋιιοιοιο ποιο-πιά ποπ οποιοι. η. €7.. /ίξπαϊοιιτιο Ριπ$τιποιοτπ ι.·ι·οιιιιιοπι ποπ

...οτι υποτιιο/ιοιπτιο ιοπο.οϊιι·ι. ν Μ Δ |. 1.88. Ν οπο. ρι·ο.πιπιο |οι·οποοριο οι·.ιάιοιιοο!ι: ι|ο. 4 22.5;

ΑΕΠοιάιιω σο· ιοπιιιτιοπι ίπ Βιο ποπ ἱιποοιτπτ οποιοι.. Ρι·οιίοοοοιιιπ ο ιιι·οιίιοοιπιι ιοι/οιπέιοτττοι· ποπ@Μπι "πο"

πιπι οιοοιοιί "...πιο ίπ οποιοοο!πϋιοιπποοι. 19.117. Ι πετοπι-τι
. ° - ο 809·

./οοιιιιιιιιι ΐητττ @Πιο οπ οιιιο:ιο , οιοιἔπι οοποοιοβο ὶπ ' Αάιιο οποιο: ιἰιιποπβιιιτιοι· ι.ΘΡοτοπτιιι οι·ιιιτοιοιι. - . π. ι.

ρψωμοηι,"Με “.έι.°/Μ-"_ 9.396. πιο.: ιίιιοιπι πο ιπιι·ιι τιιιπιπιοτι πιοιοιιοπι Λιβ οπιοοιιιιι

Τικ/Ζέτα ιιοιι/ο π. Μ" οτι “ΗΠι·ιοΠο ρι.ιιοοιιιι·ι Ριο- . ιιι·.οιοοιιιιι οο οϋιοιι[ιιιιι οοιιποιιιιοοπιιπ τιι·ποιποι·ιιπι. ο.

ιιοιι· ι·ιοτιοπιιπ ιοπιι!οέι.ο.πιοιοβ πιιοτιοο ιπο!ιοάιοπτ.;.ι;8. ; .”.€ο' ά· ο-9·ΐ7·|θο-ο @οφ-κο ¦Ψξβο## ρω ,""ΜΜπ

Λα:Μοιιε ιοιιτιιρο)ιρ`οιιω ρ|ο , "...ο π! απο ιοποιτιοιοο- Ιι: πιοιοιιιπτ πιπιφΙιοιιτιιοθέιβ ιπιοιοι οιιιιἰοιιιιἐ.;. οπο)

πω. ιβττΙοη φάροι/πια , πιι."ππο: η ιιι/`ιι ἱιἰιπτῇῖιιιιοι· διο ιπτιοπι 689481 Με Βιιο: ψ“οποιο ιιππιιοτιοοι|οι Μ.

ιππι ιιο/οιιπτἰἐ πι. ο. 6ο. Λΐοοιιίιπτιο ιιιτιο έιοιι πω». ιπιιίοιιτο οοιιποπ.οοιιοτιοι: ιἰ οιιροιοέιιοι· οπιπἱ: ροτιπτιιι!ι

μ" ιπιι!!ιδιοπι ιι Πιο ι·ιιποιοιπἰ. - ο 3.6Ι- “Μ ο __ Μ ό· Ιο·(9” ο· 2”

ΙιπρΙἰοπτ Βιιοπι ιιοπι ποοἱοἰοπτι ριι·ιποιοοιοιπ ριοιιιιι Με. οκίδοιο: πο.» ὶπ Φιο 208882 ποπ @ο |ο!ιιιπ οποιοιί. ι.ι·τι·ιπ

ιι ιπ οοιπροβιοοπιπι. :πιο τ _|οιιοπι ιοπποτιιτιοιπ. - τ " - - > ._ 9,23.

Μοοιιέιπ: Ριοριοι οοπιοιπἰτ ιιοπιβιοβιιπτίο ίπ πιο... Μ· πέδιπ: οποιοι: ι.ο-οίιοπάΔΜιπ!ιοΜ ριοιοιιππιπ ιιτιι·πιτιοτι:. π

ιιι,Ιοοιι ποιπΡιι](ιδο. 5.4. π. . ι ι.4.πιοιπιοι·οο ιἰιοιτ Φι οπτιπιι οιιο/ιπ: ιιοιι: οπιπιοιο:.Ι
(ποιέπιπιιιΙο: τπιοτι:τίο άιιοοοϋτιιι· πατα ·ιιιοιιιτιιτιπι ποτί- 8.”. ° - μ ο . . .

ιιιι.οιιιιιι “η” “ρμϋτ_ 6.4,.- 48ο: ·υοτιοΙι: ροοιιιτέι ποπ ρι·οι!ιοιιοποιοι· ιιο?ιοπι ιιοιι;

Μοοοιιιοιπ: ποτά? ιβι ιιιίιτοιοιιτιι ριοριἰοτποβοο|οππτἰπ,ποπ &ιο.6. 68.ριπιοιπτ ιι βιοἰιοιο: Φ· οιιοίτιο ιοδι'ίοπι άο]οιπ-ζ

ιιιιιοι πρωι. 9.77. πι. > 9. 69:

Χιοιποιπ:/πριι·πιιτιοι·ιιοι ψπτὶιιΙἰτιι· οτοϋπιοτιοι· ...ο _βοοίι- .1ί?ποπιτο ·ιιΜιπτ οιιιτὶ Όποιοι ἰπτῖπἰτιοιιι. 9,7 δ.

διοπι πιοτιοι·ιι!ι,ιβο ποπ ι.ι.·ιέπι ΞΙΙπιἰ. 9.ιοι. που" ριιβοριιππτιοι·πΙοτιοτιιπ ποπ ι.ο·τιιιοίτιοι· ιι έιπιτι .

ΜοοοοοιπτιιΙι ρι·ιπιφοιοπι οριιιοτοοπιο ιιιορι·οο Πιο οοιιιιπιο- ' πέτο οπ οπο πω. 9. πιο.

πἰοιιι·ο ροτι.:ΐ ιι·ιιοτιοιιι,ποπβοοβιοπτοιι|ι. σ. 9;ιο τ. . Μαιο: πρωτοι οοίιοτο ίπ ιιιτοοπι πιρι·ο/ιπτιιπιοι, ροτιπ#
.ιίοοιιίιπτοιιβοριππιιτ. ιἰἰοιοπτιοι· ρι·ορι·οιτιιτι:ι πιιτιοι·ιι πιο. τοιι πιο πιιτιοιιοΙι: οπ πιοιἰο ψιπιἰἰ. 9.;; ο.

πο,ι·ιιτοοπι πιοοϋ οροι·ιιπιοί, ποπ μι: ιιοοιιοιπτοιι. 6.1”, ` Απο: οοοιιτο βιριππιοτ.οιοι·/ιπιριτ·οτβοριιππτ. 9.1 οπο..

9"οδ ιοιιἰοἰιπτἰιι , ο·ι!βοοιιοιιτ πιοτιοτιιΙοτιι· [ιοο_|οιιπτιιοπι .ι!ιτιο: Ιιοιι· οπ Βιο-[οι·ιππ!οτιι· άο/οιπέιοιτιοι· ιιο .απο πιιι/ἶ·

ι,-οι.".".._ . η 9. πω.μι· οοπποτπιἰοπιιπ ριοιἰιοοτιοπἱ: . πιο πιέιιτιοπί:

Άοοιιιοιπ: οπ @δοιοιπβιο.οΐππτιποιιιι ίπ[!ιοίτβοιοποίοιπ πι· ο ριοοίπιτοοποι Ιιοιι·ι ιιρ ιίιριπιίιπτι:. ο . ; ι ;

τιοπιιπέιποι·ιιιιπι. 9.2”. ποιοι οίιοιτ,ντ οιιάιιοπτιοι·[ιοτιοι·ιο ίπ ·ιιιιοο. 9.348. πι

Αέτιο. Αᾶἰο Βιο,Α&ιιο. ροποοριππι ριιιιοοιοοιιι·ι ιιι·ιοπι.ροτιπτιπ ·υπιιοιι-/ιι!ι. 34,8.

Α&ιο,οιοιι ιι Βιο οοπ/οι·ιοππτιοι· “άτυπο , ιο' ριι··πιιοπιπ:. .ι!!ιοιοιιποίο ιβμια πο!οτιο,ίπτιτάιοπι οιίιιοπι ό· ιἰῇιΙἱοιπ

ποιοι π! ιιιιοπέιπιοπ ιιιιιιιιιὶ, οοπ/ιιιοιοτιο ιιιιοπιιτιπιπ- τοπ. 14.9 ε.

π... 7. 6ο. Διτιο:βοο: ·υοΙππτιιο |οοιιο οιοοιποιοο ρι·οιιοποιοτ. ε”. 6ο.

..Μπι ΜΜΜ !ὶοιι·ιο ἱπτιιπιι πιο οπο πιο τιπιροι·ι οοπτι- ήπιο: πο” ΒιἰὶποΙιοιὶἰτ ιο!έο:,πιοιππιιο, ιοπππτιοι·ιι!οιιι·,

πιω ιπιπβοι·ιιτιοι·. π. οι. διά οπ/οιιιιτο τιπιροιο: .οι οιιιτἰ ιοπποιοοπιιτο. τις.

[οιπιιι!ιτιι ιιωτιιποοιιι . ·υιιτοοιιΙιτιι ιοτιποοιιι..ι.. ι.π.·- οι: οι·οϋπι πιἰ ποιοι: πο.ο”οι·ο: πω” πιοΙΖιἔ πιοιβτιιτι σοβ

τιι·πιι ποπ ιπιπ/ιιι·ιοτιοι· ιιιοο,πιο ἰπ/οιιπτο τιιπροιἰ: ποῇιιι οποιο· |ιοπιι·ι ίπ 'Όιο ριιιιἰιβπἰτἰοπιιπ. πιο. ο οφ.

τι,/οιοοοπτιπιοο τιιπροι·ιΩ;. Μπι οπτιι·πι οποιοι ι.ι.:τιτπιι Αιτιοιοπι οιοπιπποιιιπι ρι·οτάιοποιοο ποπ τοἰἰἰτ Ζἰοιιτιιτιιιι.

ιπιπ/ιοι·ιοπτιοι τιιιιτιοπι πο.Γέι·ο οι πιιπβοιιι ικιι·ιπβοιο. Μμμ

9ι. .πί6°τιο:/οφο"Μτ.ίπ ριοοιιτο πω;ο ρτ·ιοπιβίπιοτο/ιοιιτ 099

:ο ποπ ι·ιιιιοπίτ ἱπτἰιιιππι οι·ι/ιπτοιιπι πέιπτίο αέριο δοιο.τ ρι·.ιιοι|Ηπιιτιοπι:. ο ο. οότ.

ιοιπ. 8. 2.0. ἐστι:: ποιοι.: ριι/`ιοτοο πιπέι: ιοο·πτοπΗ: πιο “Οι . μοιρο

.ιοΙδιο 'Βιο ιιοιιτἱιοπ πιΞιοἰτβΙῖοιιι πιιιοοιιτο οπτοιπιιπι πιο: ιιοιι". ριη'ίοίτβοιοποοπιπ πιιτιοιπΖιιιι ι.π·ιΖιπτιπιπ ΜΗ:

ἰπ ιιοιι: οιιιπιοιο: ρι·ιβπτοιοπι. .ιίΠιοπι οιππιιοπιπτι οι- Ω 1 ροτιπτοιο. μη.

ιίιπιιτιιι· παπι πι! ριηοοιιπιίοοιιι/ι , τιιιπ[ιιιπτι ιιΙἱιοιοιὶ· οποιοι.: ·υιτιι!ι.ι ποπ ·ιιίιίιτιοι· οιοοιι·ι νέα ώ°`ιοιὶππιπὶπ πιο.

ι β,πιπάι οπο· ποπ ιιοιι/ο ιβιριη'ιδίοι· Μέ'. .ω ο. . πι ιιοί ιι!ιιιιτι ποτιοιπ νἰτιιΙιιπ. ι.79_

απο.. ·ιιοτιο!ι: οίιοιτ ριοοιιἰιιι ιοριοπο.·ιριο νἱτιι|ἰ. 9.:: ο. .παπι ιιπιπιιπιπτι.ι, πιτ ρι·οβίππ'ιοπτ ο οι·ιιοτι: Φ.οττ.2πτί;

ΖΠίο πο @πιο πιτ ποιο ο τιι·ιπιπο ιἰιβἰπἔιοἱτιοι·. οι. 8 6. ποπ/ἱοπτ ιΙοπτἰιι!ἰτιι ίπ[αοιιπάι. 18.4..!

Ιιοιπι ιο ιποτοιοιιιιι α· οπο ι!εθΠ.$' @ά ιιέιπάιοπι ιοιοιοιιιοι· ώ· πιο.. ιπιπτιιι!ι: άπο ίπ οπτιοιοιπ.ςο· άπο ἰπ ·οοΙππιιιιι .ω

ῇπἰ: ιστορια οποιο ιιοιι. οι.. ΜΒ. |οιοοι/οοιιι: ικρ|ἰοιιιιιἰιι.<[ι·ιο/ἔι·ιι πιιο!ιιροοιππιπι·. Μ.Μ.

..4Πτοπο: ι.οτιιιι/οι.ι οιιιιτοι·ο: .οι ιι·ιιιτπι·ιι άζοι·οιπιπ. πιο . πιο πιο , πιο οιιιιιιο: ιι|ιιο ριι|ιοτιο ιιο/οι|οο!ιο οποιο?Φ

πιο.. ο·ιιιοοιιι ιο' οιοιτιοιπ ι.π·ιι·οοιιιιιιι Πιί άιι·οιιτιοιο ιπο- ' ήπιο που ιοιίιοοιιιιιιιιι ἰπ πω.. ..χ (ο _
. ο 7.0 (]9

Χιοιοι.



ΜεονΜ το νεοΒοανΜ;

Χο9ΙΙο2°ιοπίΒο οϋπιποι ρι·οοο/ποποι Θ! οΜΜοοϋιοΜ ά _ Ποπή.ο προ” "...πιω . 9ιώι·ιμπ Μπα· πω' 2/β ""."[

ρποπἰιπο οοιππιππιοπιιοποιππιπιο. 7 Μ. οπο. ποπ οβ Μπιτ.. πιοπ[πι·ο κι οπιπι .οι οιιι..ιι.., 7..

μ.ΐοιπ.ι^οιιοΙι.ι ποπ ιοιιιππι ροποοι ο ροιοιιιιπ ·ιιιιπ|ιρι·ο- ορ. ιοπιιοπο οοιπροοιιοοποί ..ο οροιπιιοπιοπο ποοοριἰ ..ι..ι

ιοιιππ.,βο οιιοπι ο /ποβοπιέπ ιιἱποπιἰιι ι 8.92. ' ροκ/ί' οπο... ρι·ίπ.ι ό· ροβοιἰπ.ι. 7_7 ο_

ποιοι -οπ..ιιι οπιπι/πρροπιιποοπιι ..ποπ οοιιιιιιπιιἰοπιιἰ. Ιιι πι” οπο... .οι ρηρ..._ ΡΜΜ.ΜΜ _ Φ.]ς,."Μ., “Μέ

ο. πο. .ποιοι ·οιοιοι·ιιβι οπιπ/2·ιοπιοπο πιο.: ιιοπ ,οποιοι ρ έπιι·έιι/οοπ,ποιι οπο οιιοπο οπ.·ιι·ιπ/οοπ οοπποιοιπ. 7,71,

Μπι πιο-Μο ΡΒ· Δ 9.ο.92. αΕπιοπι ποπ ο/Ϊ πιοπβιι·π ιοιπροι·ιι επο..ιιι. ι 7_χ2·

οι"... ιιιιιιιοιέπ.ι οπο ποποιβιοιοοιπιιι ριὶπιοιἰππι Τοπ- οπ£ιιο ιποιι|Ειοπιπι· οοπιὶιπποῇιροιιιπιιιιπ!£ι. . 7. οι,

ίο!Η- ° 1.116. ιΔΙΗΟΜ ποποι πο!πιἱοποπι ιπριιιίιπιπιπ ροι7"οΠίοιιππι β..

. πιο Ρ'οι:οο,ιιιιοἙ!οῷιο. νοΙιτιο. Α 7 ὅ Β - 1 πι... ο.ι.·ιιιπ|οοπιπιπ. 7. 7 ο. οι ποπ/πιο πιπιπιο/οοιιπ

Αι!ιο&ιιιο πιο... ροποπ..... πρρο!Ιππι ρι·ιποιριιιιπ ο ποιο. · ιό.

οπο ρι·οιοιπιο[Ιπππι . ορριιοοιιιέ οπρΖἰοἰιιιπι/ἱοππὶοο- _' Αοοπε.Αιιιιο.Αιτιοι.

ιππι 7....ι....ιιι...... ο.ι·ρΖιοιιιιιιι βέππϊοπιπιπβιοιοοιι. Οπιιιο @πιο έπιοΙΙοοοποιο “οι ριοριπ πΙιοποιππποιιι.ι.ι7

3-ϊ40- . · . _ ρ _ . . ..ά-μπι οι·οοιπιπροιο/ο .απο πι ποι.ιιοπ, οπι ποπ πι' έπι

..ιοι............πι....ι. ι·οοιιιι·ιι ιππιιιιιι ρΙπι·οοιιπιοιπ|'ποιο. ιποοιπιέ ροκ/οπο, .ο .90-/ε"_

διοι·πιπ.19..8_ο.π π.οο.27. πισω... ποιπιππ οποιοι!. 4οοπ.ι ιππιιιιππι πω.. ιιιοπιιίι ίπιέιποπιριο/οπιιοπι πο

  

πἰιοιοπι ό· ιππ!ιέριιοιιοιοιπ[πιποπο. οι. πυρά· 29.27. ...πιο οποιοιρίιιέιπιπ. Δ 8.ι.ι.

οΕ90ιιιι!28 ##ι#ιΡ##ἰ##Γρ##Μ .ω“φΜ”Μ- 19.οι.ι. πρι” ο/ἔ ποοιι.ιρπ/β ποπ ίοιιιιο!ιο.βο προοΉππο. οι.»

βιιιιιιιοαι οποίο ρ.ιρ...πριο.....ι....7...ιοιιι....7.ι.π

ποιέρι·οοποιέπο οιιι[οίοιπ π/οοιιιι ροκ ·υπιπιοιιι υπέπο

οοπι /προι·οοπίιπιπ. Β _ Δ 9.99.

οάῖοιιἰποοο ...πρ πιο. 7.ιρ.ιιι ποπ οο[πιιιοποπ ο!! πι·

ροπ[οοιιοπο πιιι ίιπροι/οοιιοπο ιπιπιπο. οι.ιο

ρ . οΕιπιιιτοε, Ε9ΠΠΠΠ.

2εκτώτοιε /.ορο οιιιιι οιιιιππιποιιιιοιο ..πρ.ποιιιιι ο ?πιο

οπ.ι,νέΞιοι·πιιπι .ρ Ποππι οίο-βιίο πι. 7.ι.

ζάιππέιπο πιιο!οριοθ οοπιιοπιι οιιπι οίπι·οιίοπίοιιι οποιοι.

7. π. οΠὶπιοιιιιἰποοἰΙἰ.ι «πιο ιοιπππιπΙ .ο ρπ[οοιπ ρο/`

|ο#Ϊο ; ο/ο πιο.: ρι·ορι·έπ Ποί , οπο π... ποπιιΠἱιιιπ «πιο

πιοπβιοπιιιι·.7.ο.οΠ !οιπ|Ϊιπι4|/Ϊπορπι·ιἰπιπ ·οπιιοιιοιιο.

7.3.οΠ ιιιοιι(ιιι·π ορποι2οιιιιιιι ·οίιπΙΞπιπ Ποἰ. 7. π. ποπ

ο... ποπ ροπΐο πριν ίπ ο'ί/ιιοπι ιοιπροι·ο, ρο/|ἱι Ιοοο. 8.26.

πι...: ποιπι·ο!ο ραπ? π... πρ ούτοδιπιβιροι·ποι. [οικω

/οοπποΐιποι·πιιοποιποοποποοπι. ό· οιιοπιοοίο. 9. μη.
οπο. . ο

Ιπιοι· πιω ό· ΑΠιιο οπο οϋποι·πιπο. ις.ι.;.ο'.ι9.ι7¦

δΗοι· ίπ ι·πιίοπο οπιιἔ:. οι. μη..

οίιποι· ιποι·οοιπο ποππιο... πο! Ποιιπι οι οοππιπ#π οποιοι

πιω-β ι·ο/ίο.το οο'β ἰρ[πιπ ιοποιι. 14. ιι_

πιο...» ...πιω ποπ οπο Ποιοι προ]ο ,οι ι·οποπρΜ.·οπ

ιἰο.ιι..οίπιοι·ο @σού ποοο]πιιίο/ο ιρ[πιπ πιο... Βοπο π

π..ι,........ @Με !ίοοι·ο, ι π. ι ι.

Όοποοιο ποπ πιιιππιο οι·οπιπι·οιπρι πιιιοπι ιιιιι·ιπβοο οπο

οπο... οοιιιοΙοιιι .πο οιιοπι ροιοπιιπΙοπι ι·πιπιππιπ πο· ἱιιιιὶπ/οοπβιὶ πιπιπιὶοπο. μα”.
. ° λ λ ο ° · . . . .

'οπο. ποπ ροι/οοιο ρπιιιοιροι·οι οι·οοιπι·ο ππ[οι·οο πο ο - ,4π ιπ Βοο οι ίροοιο!ιο ποιοι· οι·ροβιρ[πιπ. πο. ι Π.

ιππο οοποἰιπ. `
. Σ; -`- · 7 7 ' '

ζιέΞιππιοπι πι Ν...ο ε........πο.. πῇΐ¦οιοπιὶοριοιοιἰιὶ ἑ·

|πιπι·έ. ι·πποπο πιπποειιι...ιι υἱιιποἰἰιπιἰ.ι ·υἰι·ιππΙῖι

ιιἰοπἰιπι· οἱ ἰπιππιιιπ ο Ψπιι·ιοπο οι:/”ροι·οπιιο ιοιιιροι·ιο

ρι·.οιοι·ιιι ά·|ιοιπι·ι ε ...ο οιἱπιιιπἰἰιοι· οποιοι.. ποππιπ

ρ!οιππροι·ιιιο!ιιοι·ρπ ι·οιἰοποιιι ιιιοπβιι·ο- Ι πιο.

Χιοιπίτπι/πρι·π ποροιίοιιοπι ιοι·ιιιιπι ..ποπ ρππιπποπ

ιἱππι απ” Πιό οπιπ ροι·|οοιοΐ ·ιιππ`οι·ιπἱιοιο @οποιο ό· πρ·

2ἰΙιιἄἰπο|ἰ οοι·ι·οφοιιοοπιπι ..ο ιιιξίπιιπιπ ιοιπριοι. 7.”.

π-ρ.....ιι ροιοπι οοἔ.ι·ἰ/ιοιο ἰιι/ἰιιἰιο ιοιπροι·ι , ροοπίπιο

ρι·οριιι· ποροιιοποιπ ιοι·ιπιιιι, ι·οιιιοιο οοοροβιέπο ι·οιἰοιιι

άιοι·προοποο, πο. ἱπ οο!πορί ροποἰοο ού ο.ι.·πίπ/οοο. πο.

πωπω. ό· ιπιπιιπποι|ιιοο ίπ οπο οοπποπίοπι ά· ἱπ οπο

Εκ· πιοοίο ιοποίοποι οίψι·ιιπιππιπι· ποιοι· |ροοὶπ!ἱ.ι π8·οποιο

ἔιι πω..

π........ι. Ποιοι/ο ἰρ/Ξιιιι πω. πο.. 9.6-β".

£ιποι·_¦“οοἰο πιο! ῇιρροιιΕι βιιο2ϋιπιδιιοπι ἰπιοι· ππιππιοιο

ΗΜ”.

οποιοι οποιοι Ποπ ποπ ρι·οοοποι .ι οποσ οι·οπιο. ροκ/ι' ιο:

πιοπ ..ο πι.. ιὶἱ/ἰὶποιιἰ, ποπ πι: .4πιοι· ίπποοιιιοπ ο ?π

ο.. ἐποι·οοιο ποπ ρι·οοοοοι·ποι. ο 7.7ο.

ΜΜΟ? οοιιοοι.ι οπο: ίπ Ποο ιἰὶοοιπι·. ι ι ο. ΑΜΘ' επο....ιπ

ποπ ροιο.ιΐ ιού/οπο ·οποο οποποοπιο πο......... οοιιπιπ

ρι·οοποι. ι.7.ιοο.

.4ιιιοι· π· οποπω. .ΐριι·ιιπο δ'. ποπ ο/ἔ πιπ.-.π.. ἰπ 'Ρο

πο ό· Ρἰ!ἱο,ῇιἰ·οιιπι ώ ἰιὶοπι. 2.7. πιο.

πποι·οροπο. 7. 2.3. .4ιποι· ..πρι πΖἰοπἰι ἱπ Ρπιι·ο οιππο οιιιοιιιο πιά ποππιω

υΒιοι·πίιοι/πποπιπι· ίπ ποοο!|ποιο ψποἰἰο/ἱιιιιπιππιπρΙὶ πιο. ι·οποπιοπιοι πι......ιπ α· ιοοίοιιιοπιιζι ποποπιίππ

οἰιοιο σ· ρπι·ίιπιο πδοπ.ι.7.ι.4. ·ιιιιιοο ο/ἔ ίπ Βοο, ο Σ. ποπ οιοιιο:[ιιρι·π "πω... ι·πιπιππποπι ό· ο][οιιιιπΙοπι . ποπ

ορροπιιιιι· οοιιιροι·ιιιπιποοίοιο ,οι άπι·πιιοπι οι·οοιο οι πιο... ε.. Οοο οποιο... οοιιποιοιιοποπι οϋποιίπιππι

πο. ” 2.9 ροι/οιοπιιιιιι.ἰπ οπί!ιπι πι. ο 17.119.

αΕιππέιποίο .ιιι.ιο... Μ. ποιοι· ποιἰοπο!ἐι ρποππδοιππι .5'.ΐ. ιοιιιι πιρπἰοπι· ἰπΡπιιο,

πο... ποπροοοΠ ποπιπι·ο οπο οοπποιπι·πιιιοι· απο» πιο· οι· ιοιιιι ίπ Γἰἰ£ο/ποἰοἴ!ἰιιἑ, ώ· ποπ .ιπ.-πιπο. 2.7.ι;.9.

πἰιπιοιιι. πιο. Ποπ ιορποιιπι ποοιιιι·οιπ οποιο οπο" Απ” ιὶἰπἱπιιι ἱπο!ποἰιι οποοποιοιιιιο πριιιππιπο!οιπ οσοι

ριιοι!οπιοι·πιιο·π Βοο ού πιππο οοποι. 7.4.7. Μπηζι·."·Επιπω ..ο (χρριά_ Δ Αφοι· ο/Ι ριιιππιπ οοιιππι.

μΕιπιιιιπ.ι ..ο οπο οποιποπο οι οι·οι. :πιο οποιί πιπππι/ἰπιπ! οιιπι ..οι ι·οποποι πιιιοιο , π· οπο πο..

./Ειοι·πίιο.ι π! ..πιο ιιππιοποιοιο , ποιο πο: πιο. .ο οποπι πίπιιιο οποιο ιίοποι. 2.7.ι ο ι..

/ϊι ο.. ω... ι.ι.ιωι........ιιιι.πο °Βοπο ποποπο...[πο «πιο» ποιέοπο!ι.ι οπι· ποπ ρο/]ἰι ιπιιΙιιρίέοοι·ι ππιποιο οπο

ώ· πιο ἱπ οπιπι ιοιπροι·ο ...ο /οιί οιίοιπ/πίι ώ· πιο οπ- ιβιοι.-. (7 ιο.οι._

ΑιιοΙσ8ἰο.ΑιιεεἙἰ. ·ιο ςο·ροπ οιππο τοπιρπο ι·οο!ο. .η ο. . _ .

κ!πο2οοοιοι·ππι πιπιππ ρι·οοιοπιιο ι·οοπριιοπιιπο οοποοο/Ειππἰιπ.ι ποπ οοπιίποι πδΪπ οπιπο.ι ππι·οιιοποι ἰπ/'οιἰοοοι

11.7 ι.ποο οἱ ι·ορποποι ρι·οιπιιππι ει°[πιπι·πιπ οπιι·ιπ/ο- @ποπ .χι,.ι..........ι. ποπ οποίοι ποπιιρΖἱοοιΞο πρ... π...

` ιιοποιπ οπρΙἰοἰιοιπ. ο. Μπι.οἐΘοοιιποιἱπο. 1ι..8ο.

οΕιιιιπι ποπ ποπ/Μπι ·ιιίιοπι πδίιιο!οιπ .4προϋβο ῇιΙπιπ Κοιιοποι ππο!ορο ρο[ππο/ο ιιιπιπο ιπο!ποοπο. 3. πι.

π.οχι..πιι..π πρι... 7. π. ο/ἰ ιιιοπ[πιο ο· ιἰιιι°ο#ἱο οποιο Ιπ ι..ιι...ιοι.. οπο... πιοιι.... πποΙοριοπ ρι·οοι/ϊο, Π ο μμ

..ο ἰπιιἰπ/οοο ἱποοππριιοἰΙἰππι. 7. Πού· 8ι.πο οιππίιπιο οοπιπιππιι Βοο σο· οι·οοιιιι·ιι· ι ›·_

ποπ πιο... ροι· ο!ἰοπππι[ποοο#ῖοποιιι ίπιι·ιπ|οοπιιι ι επΕ- .άπο!οοπ ποπ ρο]ππι οοπ/Πιππο οοιπροβιππι πιοτπρο)ι/

ιιιιπππ οοπβι·ποπιιιι· ο Οοο οπο... ρπιποποιιιο. ο. 6Σ. οιιιπ. ὶὐἑιἰοπι. πιιοΙο(οπ οποίο ποπ ρο!οβ οποια ροι/`ο

@ποιοι ποπ .οι πιοιἰπι πι· ποιπι·π ι·οἱ οίιβιιιδοπι πο οποιοι. δπιπ ..ο ιπ/οι·ιοι·ιοπι ρι·.οοψοπιιιι, Ώ.:

πο πο/ιοπιιο.7.6.ι.οιοιι £πιπιπβοπιιι οπροοιιοιοιιι πιο “με ποιο πιω· οπιπιο οποιο ριοχιιπιιιΜα.άκρι ω;

ιπιπο.ά· οκζΧοπιἰοπιβιοοοβῖοπἱ.ι ἰπ ρι·οριπι οδΜιι.ι [πο. _._ Ποπιιιβιιιι οπιπἱοιιι ἱιππιπιοοἰ|ἰοιοι,
ΙΜ” Μισο

δ.

ο”.

.οπέο!ιοο

Απτιοι ιο ι·οιιοπο ποιοι .οροποπιιι οοοποιίοπο, ιπροπο. "



 

δ .

ζ.€π!:Ιίο.: ρ.ιι:..πιπ πιεπ[ιιι·ι :Η πιιιιιιι.4.ορ::·πιίοπ:: ποπ

Ζπέείι:: μπι: Μισο πω:: ιἰίοίιπι· πω: :ίιι:·πι·εβΙππι

- :Νο
  

@πιρ::ιπ.:πεπιε:, Μ:πι.ρ....π...ι... _ ως..

Μπε:ίί οιππ:: ηιιπίί:::· :·εοροπ:ίεπ: :::προ:·ί ι.πξίπί:οι:

πω:: ::οβ,ποπ :ιει·ϋπιπ:ίο. 7.7:

π:: ι:οπιιοιπιίοπε:π ό· :ο ::οίβεπ:ίι:::: :::::·ίπβοπ:π. π..

ποπ ποπ/ί ..πωπω ποπο #ιοιίοπιιε ποπέ'|ο:·πιιΐ.¦ Ροκ/ι'

::::ιροι·ί. 7 6.:·ερ:·οπιιδίιι: ιι:·ίιι: παπι:: ί:::οε:·ε:. 77

.παπί πω. ορεια:ίο ίπ:ι·ίπβοο σ· :.π·::·ίπβοπ οιιο:ποπο

πιαπ|ί::·::ιιι·;. _ 7.81. Θ]:"

ζάιιε:Ιί σου:: ποπ ::ι:πβι:·π::::· μι· πω... οιιιιι:ι. 7. Μ.

::ιεπ/ί::·πιπ:· “προ” πο.:ϊ':ο π: πιεπβιι·έ επ::·ίπ_/εοἔ. ιι -

πίι:: οίι]ίππ:ίπ ..ο πι.. :ι::π/ί::·π:ιιι· :::·ιι·ίπβοιί :π::ί]ίιπί

πω; Ιοοι:Ιί:.9 :..Μ::ιβι:·π :π::·ίπ|εοιι ρπρειι:ι.:: πιά-ὅ

ιίι:::ίπι: ·υπίιι: ...με ω:: ::Ιι:ι·πποειπ:. 9. 9_ο.

.άπο :ἰπ: πιο.. ίιιώ::: ·ποί ε.π::·π Ιοιιπο :πιιπέιι::: 8.3_;.

.::πέ:Ιο ποπ που:: οοιπιπππίοι::·ί ί:π:ι::ππω: οοππι::ιιι·. μ.

ΒΧ

πω..::ι..ι.π.... π:: :|::ιβι: ίπ π::ο!ιι/ίοπ:: :ία:ίιιο:.::

σ:: ρ:·ίποίρίι: :::πέ!πιί:: ι. ι”.

ει:.π... ε:: ιι:·ίποίρίο :·επε2.ειο οι·ειίίιο :.:πιππι (Με ίιπιπ::·

πιί ε:: οίίπ::/ο/:ιεείεί πο ιιι|επ/ί: είιοί:ο α· ι::·ίποίρίο οπο·

άπο βεί: έίιιίππ: Ι- 5 5 .&° Σἰὅ

Μοιίπιιπι οὐ:: ι:Ιίιιιίιι:·οπίιππίπ, :Μιά :·::πο:ιιπι: 1 Μι.

Ποπ ι:οι:οιί: οπιπίιιιιι :::·ιίιιπίο, μοβ:: ίπ.:οιπι!ίιπι:πι

Βιοιίιο:ί::::ιιπ:,οπίόπ: πίιππιιιι·. ι μ!

Η

.Φωοπβι: Τοεοίο!ίεπ::ορίππιίππ: πο::μπαι: !βεδί.:: π::

Τ::οίοείι:::ι. .βιί Με :ππιίι:π πιιί :ποι·ι:Ιειιι Ζί!πί: ι:ε:·:ί6

:πιίίπ:::ι.: .; 7 π:: οε:·:ίο:· οιιοίί!ιε: ππιπ_|ί:[σί:π:ίβοο πι»!

Π::·πίί. Ι .ό7.

:π_.....ι. εοποπ:·πί:ι:|ίο:ιοπ :ποιίιιιι:π/ίφε:ππή

:ιι:·ι:Ι:,ίΕ: .π :ριπή ε|επιίπιπ/ιφ::π πιιι:·. ω".

Φιίίπ]-ε:·:π:· ε:: .οί::ι·ι:::·:ί :ι:πιπ::: Ρ:·π:πί]π'|ίφ::·ππ:π:·.

πω:: βιρε:πιιιιιι·.7ο. ποπ π..π......ι.. :ι:ο:ίπο οπο·

πίιπο,|εάάά:ςπι:ο:
.. ..·:, - Ή·

ωίπε:Ιπ: Ρο:ε|ί/είρρι::: ::ίππι ρ::βε:ί::::βφε:·ιπέί:ι:::: Π:: ειίι:ΐι:::: :#`::Ιίπἔ ..8:ρπ π]επ|ίι |ίι,ιε:·πι::ι::.]ίιί:ί.|ίιζ

ίπτειί:26:::. 9 .98.ίπβι·ιοι·/πρε:ίο:οιπ πι::ιι:·ι:Ιί:ε: πω::

οοέςποβε:·:. . - _ ο)

.πίπέείί ίπτε!ίοδίπ: ε!! [ο:·::ι.:ίί:::· Μι:: ιπ..ο.:::ιιιπ πιιι:π:

...:.ιππιιιι. :·ε:)εδπβιπ /ίι!::ϊππιίιε π” ι:!ίο οοποιί:·/ίι.

9.:.1.9. έί:ΐι:: ..ο ιιιιιιιι:πο ίπ ::ιοιίο ίπ::πίεεποίί :πι:οί:

ι:!:.0'ι·.ιδ:. :.88.

  

πι». ίιιι|ιιί:ί ίπξιι/Ζ. . . .1.79.

9.15β. πριιπ.χι.ι.ε ο::ιπο: πώ:: ιιιι22επ :·ι::ίοπί.: ο: ίιπ:::::επο

ιιιοιιι.ιρπ›πιι:. ι..:;.
.

.δ'είοπ:ίβεί ιιοπ/ί:εο:1ίο.:π:ιι:ι: .....ι.π....ιι: ,. π:: κ: οοπεο

πρ:ιοπι πριι:είιοπβπί: , Ιίοε: ί!!ίβι|ι|ιοπππ:πι· ·ι::οοπ.·ίί4

. :ίο:ιε: πει:ε]π:ίο ρι·ι:εππίπ:ο./:ά ι: πιεπι)”:. 1. 89.6: ρ ο.

Μπέειιι: πο:: π:: :ι:πιίειπ ιψπιί:ρεοίειπ]πι:·πιι:ίί:ε:· ·ιιίιίο: Α::τΠοιπιιω οι:: ποπ ρο!ί: Μιὰ:: :·ι::ίοποπι .Νοιίοπί:.

πιοιπι·.:πι ώ· ιιι·ορ:ί:ιπ::: ::ίιε:ίπ:|ε:ί μι· απών:: πι:

·ιιί:·:π:ε:π οοπ:ίπεπιε::: :::ορι·ίε:π:ε:.

Ι!πο:·ππ: :ἰίειπ ίπιἰίοίί. π.: :..ίπ[ε:ίοι·ί ποπ/ί :ΜΜΜ :ιία::·ί

πί: ι:οπιιι:εί::πάεππί ππέεΙπιιι/ίπιο:ίο:επι. 4 10.28.

Μπέ:Ιί ποπ :ποιο/Μπι [πιπ:.: ι:ι.:... ι ι.7 ;. π:: ε.: :πι

ίπ::·π |ίιππο επιι::: ε.:·:ίιπ:·ι:|ίιπ:. π.η6

Ά:: ίπιεπ:ίοππίί:ε:· επιι:·εβ: ίπ παπί:: Μ:: :ίίεππιπ:· Με:

πώ::ιι ροι:πιίο ροππΠίπιι. με”.

ΜΜΜ πιω/πι:: εοπιιπιιπίπ ,ρω ι:πε:ίί: οι:ιπίοπ: ίπ απ::

ΙΜ7°::Μ.Ι 6.:..9.ποπ ίιιιοπει·ιιπ: ειιιι[π: οοιπι:ιιιπ:: ίπ ο:·ιιίί

πε πά ιι:·ίπιπιπ 8·ι·π:ίοπ:. ω:

Ξ.πο!ππο ιδέ:·ι::ίπ οπίοποί ίπ :::ιποίί: πιιππ::ι |ιφι:οπί: απ..

/2:ιι. Δ τ 6..+7.

“ποπ οοπί είεε:ί πά έίο:·ία::: :ίερε:::ίεπιι:: ..ο ίοπι:·ιιι:ι

:πε:ί:ί:, ποπ πιί!ι·πιί.ο:π επίσπεει:ι . ά· :π::ίί πάραππ:π

ρ›·ομι:ι·π:ιπ::ίιπ. · Μ.: ι.

Μπέείίβιρε:ίοι·ο: ποπ ιπί::ππ:π:· πί/ί .Μ :παπα ό· Πε

:·οίοι: οποια: : π:: π:: πο: :πί::ί ροπ'ππιβπο πΙίοι:ἄ εοι·ππι

ίιπιιε:·[οειίοπ:.·πεοι::ί οπιπίι:. Μ. η,

ΑΡρ:ε!ιεπΙἱο ΙὶπιρΙ‹:κ ρι·.:::οίίι πω... Μπ:ίιιπ:π π:

:.·οπ:ίίιίο πι... ιποιηιιπίιπ π.. πο.: .:!επ-βι: ίρ/: είίοί

ποπ :ιοβει. 1. πο.

Ρ ε: ορριορι·ί:ιτίουεω ο:·ειι:πι·ι: ίπ υπό: ιιίιίεπ:πι· φωσ

|ίιρεπππιπ:·πίίπ :Μ ·υοίιιπ:.::ειπ Φ:ο:ιπ:ίπ ::ίοιιιιπ:π:·

.9ρί:ίιπ Ε. :μια ιίίιιίπ: πωπω: :σέ απ:: ::ίοιιππιιι:

Ψ.:::·ί.·9. ι)·9.ς:ι· 13.36. ιι·ίθιιπ:ι::· Ι·'ει·ί:ο ίιίει, οπιι_/ίσπ:

οοπιπιππε: ::ίύπ: ιι::·/ίιπί:. Μ 3 9.

Απ:: πιιι·ίοπιπ::ι ίπ Π:: :οποίρί:πιίππι :βρο/ί::ίιι: .ιππ

πω:: ...ι πω... ίπ εοιππιππί :$εέΐππ:ίοπ:.Ιάε:π ω.:

::οποί ίεπιίπιπ ή: .::::·ίόπιί: ποΙππιι::ί.:. 3.167.

Απίοι:ίο: Απ.: ποπ ρο:ε# ίπι:ΙΙ:Πιι: ]ιππιππιι: μπει::

:·ε. "Ροκ/ί /ί:ίε|ί: ω". πο:ί:ίι::π :πίάεπιειπ οίε π: ό·

πάει:: :·ι·:ίπε:ε. ι ε :.9.

ΑίΤωΓι::. Ατ:::Βιιιιιω.

Πισω:: :επειι::·1ΐι·:πίπ: πιίί:.::·ει·: :ο:ιε!π|ΐοπί μπι:: :Μπεί

ρίί:.ρι·οιιιοι· πι:: οοποίπποπί π:ίί:.::ε:. :..:.

αρη... ρι·ιιιίεπ: ίπιείΙ:δίπ: ποπ :β :ππιίι::: είτε:: επί

άεπ:ε:· πο:::./εοί :πίπ:π επίπ'επτε:· .π.ιπι Κα. χ, π 3 ,

μοχι...π.. ο:: ιε/:ίιποπίοΠεί:!πιεεο!πίιο πωωιω ό: ·

ιτε:: ..ο π/]:πβι ε:: εοπειιι πω:: οι·ειίί:ο. χ. :ο .

-/ίβπ/π: φαι:: έ: :εοπ:/Επ'οί ύποπ::ππ: Ψι·ορίιε:π ώ· η!

ρο.Ποίί πω· επίιἰεπιίππι :ποιίπί](`οι·:πι:Ιί: σ· ίρβιι: 'Πε

.:ΐ·πιίοπί: ιίίπίπι πο:: ι'πί: σου: ώ· ρ:·οι::·ίιίβίεπ:ί:ί : είί

οίιπ: ε:: ειιί:ίεπιί.ί ε:..·:ι·ίπβο.ε π:ιε/ίπιίοπ ί: ροιίοι·ί :·π:ίο -

π: ιίίείποιεβ [είσπιίπ:ςππιπ πο/ί::: Τπεοίο.Είι:. ι. η.

14.8; ..

τ π. Νο:πίπο ι::::ίππιί ίιιιι:ο::ι::π:· ι:2/οίιι:π π:·.ε:ίί:,·.β

ο υ:....ι... Ρ::β:ι·πιπ ί8πο:·.οιιί: Ρει·/ί: πεπιιι:·π. 4.+ 1.
ΗΕ.: έ: Πεο .σέ ίπ/ίπι·|ο:·:πο πάίι:ο:π:ί:. 3.190· Η::

|ίψει·ιίέιίί: /ππιίι:ιπ:π:ο :ο:·πιι:Ιί:π::::: :·:ί:ίοι:ε πω".

ΡΜ” . ι ι . .Δ: πιι:ίοπιί: :πωπω επεΙπιίππ:π:·. . _ ί.ιο. Θ· ω;;

:ίι::ίοιι:π οίίιιίππ π: ε|επιίέ πο:: :ί:]:ίπεπιίπ:ιι:τ, π: π: :ίίέ

πει·βι:·π:π ρ:·οάίσππι._:. :.:.πει: :πω:ίπ π:πω: ε:: πω

:ι:::ί :·:ί. ` μ . ;.:.5. .πως

?πιω .οι::ίο.ιι::· ::ίί:::ί άε:ποπ.:ΐι·.::·ίρο::|:. :ή

πωπω.. έίιιίππβιπ:πι: επππίίΞ[ππιίιιπ:επ:π!ί:::. :σα

::::6:π: οπο::@Η άεβπί:ίο:ιε:π.·ιιί:·ιπ:ε :ππΙ:ίρίίοεπι. π::

_|ίιπι π. κοιιβί:πιίπο Βεί· 5.54·βί'βρο. ποπ/ππ::πιβοπο:

π. ο]επιίέ :επίίιε:/ΐπ:πιε:.67. οπο:ποπίο οοπ.δίί:ιιππ:ψ

πω”. Βεί._:.7ο.ιπ:ε:·/ε ή· πο @πιά ::::ίοπε :·π:ίοεί·

παπί πί.:?ίπέισππ:π:·. ;. ο :.. ςο·/επ.

Υπέ:[πιπ:ποΜπ: :απο ιίιβίπδίίππ ·υ:ιίιι: ..ο πίίο.5°105.ς:)·

1ο8. π: π πούί: ο·οποεριπ ;Φπιίιι:π (ΔΓ/Ε ίι:/Ε: πιπ:ιιο ί::

ο!πιίιιπ:.ι ι;.@·/Ζοῇειιπ:ἰπ:π Μ:: :.πρίί:ίιππι ί:ι::!!ί!ππ.

π:: π ποοί: ει: πω”. ι”.°'Οπίπ: ιιιιι·ίοι::ί :απο οθί:ό?ίπε

:ε!ιιο:: ίπ οοποερ:ι: ι:Ι:ε:ίπ: ί::ιρίίοί:ε,ποπ :.›:ρ|ίοί::. ι_:δ

8'[:οπ:ίπ ό· πι::ίοπιι: ποπ :::·οιιι·ί:_/ε πω:: ίιισίιιιίιιπ:. ;.

μα. _ ο

.ά:ιι·ίέπιπππ ό· 9:44::::οπο π.: ίποοππ!ίπ.:.πο.ώ·-/επ. ω..

πο:πίπι::·ί ιίεύεπ: π::ιρίίοί:ε:· ποι:πίί:: 1 : :.·ά/ες.ππο:πο

πώ π. 1)εο άεπο:πίπιπίπε ρι·.:ιίίεεπ:ι::·. 3.66.

Διι:·ίοιιιιι ίπι:ΙΙ:δίπ: ώ· ποίιιπιπιί:/2:πιΜι:πι :.ιφΙί:ίιι::

:·πιίοπ:: ρ:η:αθίοι·π |ίιπ: ι::::ίοπιί: οπιπί|ιο:επ:ί.ε σ·

ίιπεπβιιιιί:. η _ ε".

πωει..ι.. ίπ:ε!!.ρει·[:Πίοι·πβιπ: π:::ίοπιι: ·οιο!ππ.;.3·.67_

.πιι:ίύπω Βεῇππηῖπἰω :::·ιεππιι:, :.π...ι.. ίπιεπβιιί. ;.

ι6 . .μ π.

'Οποίεπι:πι :ίπίιιππιπ:· ι·πιίο :::::ίοι::ί. 3. ι δο.

Τι::π ΡΟβίίβώ ππιππι πε!:::ίιιι: Β[ίθί6.Μ ιίεπο:ι:π: ρεη'ε..

Πιοπε:π ίπ Πεο.16:.. Ιπ:ε:· ι::::·ίόπ:α :π |ί: ::ίίππί: οποίο.

3. ι 66.!π Β:: μαπα:: π:::ίοπιι:|ίπι οοπείΡί:πιἰπμ..

Μ. ι 67.

Βί:ΐίπδίίο νιί:·:ιιι:!ί: ίπ:ει· ιιιιι·ίόπω Βείβιβείι ππ/ποί:π

άι:: έ:: Ήοο κίε:ποπβ:·ι::ίοπε7:ορ:ει· μωβ ι 6.:.

κ!!ίοι:.: ι::::·ίύ_ίπ :οριο/οί πε:: επ: ..ι ε.π·ι:·ίπ/εεο. 7. :. 2..

πω”. ιιο:ε_|ἰῇ:::ίο στα::ε.ιφ:ίιπί ει: ίπβ :/Ι. Ἡ 9. :ο

6'ίπε πι::ίοπιί: εβ επ:ί::: :ίίι:ίππ ·ιιί:ίε:ί ποπ ραπ. 9.; ι. ι.

Ε: πι:: 9.·.”ο,

Α ...απο ...ι ίπ::·π ίπ π'ίπίπί: οπί:ί/ί:. 2 6.37.

Α ιι μ:: :ϊ οποιίπεε:·ε πποπιοέοῇ άί ο:·ί:πίπειπ:·. ' 2.5.:.ι.

Αι.ιώο:ίε ποιποπ οπι:ποίο ::ίίιπί:π:· Ρπ::ί ό· πι:: ππ|ί::·ίο

` :επιίιι:π

 



4~-.ά_________

ο ο ο ΜΜΜ ετ.νεκιιοΚνΜ:

οοπποπι|ίι ίίιιοι·ο οπο ίίιιοι·ο Τ. οπ οποιο οοποοπίπι Μπι ρι·οποοοπιίιοπι π· ριοποίίοι·οπι. 2.6.ο. Έ'οιι[ο ού

9ιιοοπρι·οπιι&'ίοποι οπ ίιιιι·ο. ο ο. ι9.8ο ίοοΝ. @οποία ιππο οι21οίΜπ ίοππίιο.οίοπι ί|ίοι· ίπππίιοι./οι·

  

Μαιο” ποπ ίιπροοιοι [ίροι·ίοι·ίιοιοιιο π- οποίοιίιοιοπι οποίίιοι· ίππ: οοπιίποι.9.6. Ωπ_οπ οοπ/ο οπ'ίοίοπ.ι οοι οπ

ιο/ροδίπ οίιοι,ιο!ροππ οπίπο ο!! πιο”. οι·.26. οπιρίοοίο ποπ Ιίιπίιοι,:ο/ί οιππίπο ίίίπο ἰ#4ιππι. - 4-2·

πιιι.ιιι..π..... πιο... οι ριορι·πι οπο. οιέπίι το... .5'οπιπ π.π.....χ..ι πιο ροοοοποι ποιοιο Ο οοπβιωο”

ίο!ιο:,τοποίο.ι οοιιίιππίπιοει·οππο !ιοθοπι. ι. Μ. . 7.44.

Βιιιτί:ιιάο.βοιιιιο. .

Βαπ:ιιόο/ίίροιποι,οποπ/ίποιοι .πιο σ· πίοίιοτροιιίοίροἐ

ιο οιοι·πίιοι. π. 89. ποπ ποιοιπ›· ίο.π:Μ ροοροι·ιίοποπο

πιοι·ίιοι·ιοιπ, προψδίίοι·ίποοποποιο ροι:/οί?ίοι·οιπ Μπο

ποιπ οίίοοι·οι. π. ιοί.

2οοιίιππίπίι ούίοδίππι ριίιποι·ίπιπ ίποίππίιροι·|οποο. Μι.

ποπ ρο[ο πιοι·οι·ί ροι· οροι·ο ποιπι·ιο ·οίοίοοπ οίίοίέ

Μ. 1 5. Ι ο..

° $οοιίιοπο 'Βοί οοππ/ι'ίι ίπ ροιάξίίπίπιέ οο!πίιίοπο Βοίιοέ

....ο.....π... οο!πίιίοπο ρ.πιοιιιοπ ίπποι ποπ ροιο.ί?.

πιο.6. ο ϊ

Βοοιί Ι)οιοπι πρ ίρ|ίι πω πίποι·ο ρο//ίιπι: 9. ο. πίποπι

Οοο/ο οοπιίποπ:/οι·πιοΙίιοι· ροΦο”ι,ίοποοπ,π ί||οπι οοπιπιπέ

πίοοι·ο ροιο.ι”ι' οῇ"οίῖοίπαο :πιο Ιίιπίιο . ιιοπο ίπ :ο ροο[ο
&'ίοπο οπ ίπππίιο. Δ 8 .δη

Οοο/ο οποίοοοορι·οποπίοο @δισροι·βιοοπ/ίιοποπιίοπι

ροιο/ί οίο[ποιπποοίριοποπίπο ροι· ·υίιιοιοπι οπίποοοπι °
/ίιροι·οππίιοιπ. 9.9 9. ί

επ οοιι|ο πο” οοπιπιππίοοι Ποιοι οποιο” , ποπ οοπιπιπ.

Μωβοποιο/ο ρι·ίιπιο: (Μαρ: οι.ίπ ρι·οπποοππο ποπ ρου

οιππίο!οι·ίι ·οίοοπι Μια/ο π. 9. κι!.

ί.'οπ[ο ώ· ίπ/ξι·οοποπιιοπι ποιπι·οίο/ΐπο ίπ οοπ.οι·πίπο. ι: πο.

]π 0οο πι ο.ίο απο/ο οι·οοιοι·οι·πιπ ποπ ·οιίποπιιπ· ριο:οίπιο

σ·]οι·ιπο!ίιοιοι·οοιοιο. 9.” ο. Ιπιοπποι “ιι/ιο οο!πίιίο

Ποοπι ίπππίιπιπ ποπ ίπ ποιοο οποιο ,πο ίπ/οίρ/ο. 7 Ε? . ποπροοίι/οι·οποίίιοπ ·πίποοορίπιο: @οποία 2,8 ο.

πω"... ”Μιέήπο πρι.. .,;...π. ..ΜΜΜ ή· πιω..- Ποιο: ίπβ πο. οι ίπ οιιπ])ι ποπ οοοπο/ί:ίι [οι·οποίίιοι· οινο

ποίί.σ ·οπίο ίπιοίίοδιοι· οιοοιίοοπι 13οο ρι·οιιίιπο.ώ· πι- Νίοοϋ. ο πο”.

πιοπίοιο ίπιοπίεί.8ι.[οι·πιοπι πω». 9ποπ “ϊ ...πιο Ποιο/δε οοπίποο.ο ίπιιιίιίπο οο!πίιίο ποπ παο/οπο ίιι|οι·ο
! ,ιβράο_ο πο,... ίπ 2ο.ἐ'_ 9,83 ίπιπίιίιιοπι οοοπίιίοποπι πω”. Δ 9._4·οο..

Ιπιο!ίοΠοι Βοοπίίοοπίπο!ίοι·ίπ οπωπ..ιι.ι πιο... π πο

ύποπτοι· ίιπροοροοιίοποιο.ι· ιο|ροδί'π @οί ίπ |οίρ/ο οι

. οπο.. _ 4 , 9.ιοι..

Ζοοιί Ιππιοπ ροι· πω...» ίοοοίιπ:,ποπ πι... 2.0 ο.

.Βοοιο: πιοπίο ίπιο!ίοδίπ ..είπε ρι·οποοίι ..π........ πιο.

(παπί π.. οπιποι /ίοπιοοιίοΙοο ίπ πιποπο, ποο οπιποι ίποἐ

9ποίο.ι·. ο”. ·πίποπο 13οπιπ ποοοπ οπιποοπ ιποποπι π

Ιπ απο/ο οίι/ίιοοιίοδ ρι·ο.ιι.·ίιπο προ/Μπι· ο#`οοιο:. 9 ο6.

ο....πο..π.ο. απ· ο.. ροιίπι οιοοιπι.ο ·υίποοιιιιιι· ίπ ·υοι·ύο
ή ίρ/δι πωο.·ιποιο!ίι,ιποι·ίιο 5 ρίορβοο οπίοίοπ.ι ι·οπιοιο, ί'

ποίππιο: 0οίοοπίοίοπι ριοιτίιπο οι ἰοποοπ ε!οιίο ,: πι πο.

ροπίοίροιίο ι....οπιοιιι.οποι.οοπο, ?ποπ Βοπ: ο...

_ (κι πο οι·οοιιπίι· - 9.ο.4ο.ώ· 4;4.

δικ/ο οποιοι πίι·οοιίπο ο[ί/2·ίοπιίο Ποί: ιι..οο 6. οΜιΜι ο

(οπο... ροορΠίππιο·"οί ίπ ίρρ αφί;.30ο. πω; πιο,... [ιοικι·οι·ππι πρωι.. οοππίιίοποιο 13ο!. π. 8 ί.

Η οπιποι· ίποοο πίπίποο. Μ ` η _ > Έ 2.ο9. _οοιείτιι€ιο/οιοπιίο οοπ/οοποιοι· οπίποπιίοπι. ι.ι9 .

_ΡοπΖιπι πι... π....ι.. ω; οοέππ/ξοπο , πω;πο. ο·πέπί;ίππο ο.......ο........ο... ποτέ] ίπ οπιποι·ίιοιιοοι·. 1. 9ο .

οπο... οί). οπποπι τύπο” πιά πίποπι 13οοιπ . ·τιίποπι

πιο... οοίοίίο οι·οοιο.96ι.ποπ πο... οιοοιπι·οο ίπ πο;

πι ίπ οοιοιιί πο! ιο..π......ιιι.....ω. ο· |δ.4.4.. π.: ίπ

οπο,... ίπ ω...: ι·οπίοοίίιοι· ·οίιο'.9._4η. ρου οοπποπι

· #οοίοπι ·ι.ιίιοποίίιοο πίοοι·]οπι.·οοι..ίπιρίίοοι .πω ..οι

οποποι οι·οοιιιι·οοίπ ποιοο,ίπιο οπιιιο...ο.... πο· .ι26.4οιι

ρπρπιοι πίποπι Ποπιπ 9 οι ρίοι·ο ροχ]ίοίίίο πο... ίπ

· Ι)",' . _ ο . ο 9·4·4·ο·

Βοοιί πιο πίποοπι εποι..π.ιο... ίπ «απο . .πιο οπ οοι·πιπ

ποιοιπροι·ιίποπιί9.4.4ι.οπ οποίο πο.: προ. ...οπο

τίιπι?4ο.;. οπ οο ποιο .ορπ.... /ίοορι·οποπίπ./ροποπιέ

9. ο,.46.Ι."οι· ο... ροιίίοι οι·οοιπιοπ οπο ί|Ιοο. 9.434Μ9·βο.

Ξοοιιο οποιο.. ·οφο ο/ί ίπποι·ίοοί!ίο .._ προ. ιοιποπ οιο

ι·ίοι·ο πίποποιπ π... οίιίοδιιοιπ ριίπιιιιίοιπ ποπ ·υπιίοππο

4 οίι·οο/οοιιπποιίππι.. ί 9·4$'4-θ οπο.

Βοιιιιο ποπ οπο... Μ.. ροι·|οΙοπι οοπποιοιίοποπι οοπίιο

π.. οποιοι οοιιπιι. ο.. 9ς. 1Κ_οιίο Βοπί ίίοοι οοποίρίοιπι· πι

_ ροορι·ίοΜ.9 οπιίι·.ιοιποπ ίποίππίι ίρ/ίππ οπο. οι. ι”.

3οπίΙ.οο ο!! ίπ Βοο ρι·ίοι· οοποίρίοππο οιιι·ίέοιίι ίπιο!Ζοποι

ώ· ·οοίππιοιίι·. ι67. 'Βοπίιοο πίοίι πο! ίπιοοιίιοιοιπι [ί

πιι·ο/ροπίοο.ριο/ορροπίι ι..οι..π....... απο ίππ. ο.. ι .

(Ζωίιιι28ι·οποι 9ποιπ`πι. ο ,ο

. - 0Επικοε.. ΟΜΜιιΩ 'ί

αιοι·Με 13οί πιοεποπο πιίο οποιο ροιοΒ' .οι οοπποιιιἔ

ι·ιοίίιο9.ι6;.οπροη'οοιίοι· ίιοιπίποοίοι·ίο ίπεοποιο πιοι·ί.ι·.

ίιπροι·ροοιίοι· ίπ ι·οιίοπο οπιίι. 9. ο 64.

θίιοιίοοιίιῇιιποἰο οοίοοιοπι πι οοπίιο.ι· ίποιοοιιι. η. 8.

(ίίιτἱἴΗ ·οΜο π... οιι·οοπίι ίπ ροπ'οοιίοπο οπιπίππι οπο..

ίοι·ιιιιι πϋοποπι.9.ε8ι. Επιί/ίοι οο!ποβίι οπιπο.ι οι·οοι.ιπ

ι·οι·ππι οορίτοιίοποι ού· ·υοΖίιίοποι οποοπ.[ροοίοιπ: οποοπ

ποπιοι·πιπ ποιο[πιπιοι,π/9ιιο ..ο πίοπι ίιοπίοίι. 9. μι!

ίπ Ε'ίοιίΠο/ίιπι οποποι ειπ:...π [ορίοπιί.ο ο; ο/ί:ίοπιίο Βοί.

ίπιοπίέο ίποποοιο. ο. ο; ι.

δίοι·ί/ίππι ·ϋίοιοι·οιππιππί θ' οοιπρι·οίιοπ[οι·οιπ [οφ οοι·ἱ

Μπι οι'ίι. ο .ο 9.£'ίοιι]ίο.ι /ίππΓο ίπιπίιίπο οο!πίιίοποβιο..

Μπι οροιοιίοποπι ίπ ·υοιοο οπίοποί!ίο.ί που οποιοοι·ο.

8.2.1 Η'.

('ίοι·ί.ίι'ί ιποι·ίιο/ίοπι οοπ|ο πιο... ρ....ι.οπ.ι οπο. οπο. ποπ'

@πι οοιο[ο πο/ίιο ο!οοιίοπίο,οιιοιοποι Μο πίοίι πί!οοιίο

ρ ποιο τοπίο" ρω οπο.4 7.οοοπποποιπ ρ”πι ρι·.οιιί/Ξο; ι;.48.

π.19.ίπίιίο.·

6'ίοιί/ίπο ποπ ι...οιηιιιι..... οπίπιιι πι· ιποοίιίο.οοπο ιοπιοπ

.Βοπίιοι 0οί ποπ ροιο.Γι' ού οο..π..ι. οι·οοιο ο.ιοριίιοιί . πι οοιροι·ίο. ' πο.

ίπο Μ. . 4 98ο, Ηοποίο ριοριοπ ·υπίοποπι ίι]ρο|ίοι. πο.

Έοπίοοιί.τ πίοίπο οιιιίοιιιοπίροιιίπι .ο οξ/οίιίιππι . μι. οποιο. πιο ποΙποιίι .χωρο πίοοι·ο,.5'ρίιίιιιιιι .9.ριοοοπο

πιο ..π.ιιιι...... το.. ι. το οῇ./ῖοπι πί.π:ίι πο Ψοιι·ο. η. 9.9.

δοπίιοο ἐποι·οοιο οπ οπίοδίιοπιβιιοιοίο π· ρι·ίπιπι·ίπιπ πί- Ρ”ι ίοοπιο πιι]βιι πι· ποπβίίιπι ο 'Ροιοο#π οιίοπι ο .ΐρίι·ίιπ

:άπο ποίππιοιί::14.€.ώ· οποιίιοιίι οι·οοι.ο. ν 1.4.8. βιιιοιο.οο· η. ίρ/ο πι Ποο.2.8.5Ι. πίοοπποι οι? οποιοοιπι·.

ε...τ..ε...ι....ω.οω..... 41.οποιίπίο πιίιιίιπι· «οι πι... οπίπιο ...ωποι..ρι.....

£'οοβο ό· οοπ/οιί ποπιοπ πίπίπί: ίοοοπι ποπ ίπποι ι·ψοπο 59. Ε'ίοι·ι]ίο: ·υι ποιπο ιιοίιιοι·ο ποπ ροκ/ί .ΐρίιίιιιιπ δ'.

ροοποπίοποπι ..ο ίπποι οι. τ. ο.. άπο. 1 ο;.ποπ οι ι......,πο «οι οποιο 13οπι ο#' πο... Ξιοιίο,ού·

(:οιο[ο πορ!ίοοιπ: ι..π.4.πι.......- ίιπροι·ιοι τοῇοἄιο πω, ρι·ίπιοιπ ρι·ίποίρίππι πιοι·ίιοιίπιπ· Μαη.

Δ ..οποιο οπίο.ι· πίοίιοι· πω.. 29.8. είτι:ιιπιιιιίοΠίο πίοίποιοπι ρο›ῇιποι·οιπ ίπ οπο ....πο....

(Μο/ο ι..· ίιπιιιοπίοιίπο οιιίπείι πιο". 4ισοιποοπ/οριί. . ι9.ο.Ι6. (ζοειιιιίο.

πω. ` _ π7.ο;. £'οοπίιίο οποπι Βοιι.ι ίπποι ο. οιοοιοιίι πι' ρι·οοιίοο ό·

(Μο/ο ροι·ιίοΙίι /ίιροπποι. οοποποιοπι οπ οίίο οοποοιιβ |ροοπίο!ίπο/?ιππί. ι. ιο;.

π.·ιιιιι·οίί ρποοίποίι @ποπ ιοιπιπ/ίιροοποι.ά· οπο. 1.69.

Ε'οιο[οι·οοπ ίπππίιο/οι·ίοι , [ί πούίίίο ο//οι. ποοο/[οι·ίο ροπ

πο.. ού ο!ίο οοπ_Γο , πιο.: π: απο ιοιοπιβιίοιπ οοπ[ο

β'ο(οπίιίο 2.2 οπο ρι·οοοπίι ·υοιέπιπ ο/ἰ οο!πίιίο ροο/οποοποπ

ριο/οπιίππι ό· ο:ι·ίποπιίπιπ ίπ οοποοπ πποοιίοπο_. ίπ ...ο

οππίίι οοοπίιίο. πι. 89.

Ποπ πί

δ'ιιι· ποπ ποιποποπιπι· ίπιοι· οπτοοιπι Ρ...ιπιιπ ο ο. πο. ί



ΙΝΠΕΧί

6'ο2πίιίοπί ίπιιιίιίιω ποπ οίι.ίίαι ιιοίί:ι·ίια: οι·ίοίπιθ πι:

Πί οο!ποβίοίίιο.π::::::ιριπο,πορια :ίιπαιίοπιΕι. 99.

Ε'οοπί:ίο ίποι:αια μι· β άίοί: ::φΜΜοπ:πι ροί]ίοίίίππι:

η.ιιο. π::|οίίιιπ ρ:ι:/`:δίοπ:ιπ ίπιπίπ[:οαπιίπ Π:ο πι:

:β :πιιι·:#ἱιια οοί:Πίρ:ίιπαιπ.βα πι: ιιιβοιῖιίαι·π .ι;ι

ξ'οέπίιίο |ίί!ίο70Ν4Μ ίπ °2):ο απ· πιιίίαπι αποβεί Ρ:ι]:δίο

π:πι ίπίπίπ/:οαπι Π:ο,αα:ία: ιιο//'ιοίίίιιπ. :6.ια;

Ε'οοπίιίο ποί]ίοίίίιιπι αααίι ποιιαπι α|ίοιιαπι :π·ιπ:βοπ:ιπ

/ίιιπ·α :.ι.·ρι·:/]ίοπ:ιπ :π:πιί.: α'ίπίπ:: Μ. ι4,3..φι.°88ϊ ::ιδί

απ οοί:δίιιπι Έ:α:πίοι:πι Β:ί[αί::πι οοππαιιπαίί::π. έ::

6'οέπίιίο Β:ί :β αοί:οιιαια ιο:ί :ο8ποβίοίίίια:ί οίίιοίπα τα

οι:οαιί π::::|ατία,οιιαπι οιιοαα :οπιίπέ:πιίιι . _βιί ποπ ίπ

:·αιίοπ: οοιπρπ:π:πποπιο[οι·ιπαίίιπ. 26.176.

Οο!πίιίο ρο::|ί :β |ίπίια π. οοί:δίο ίπξῖπίιοππι οο8πίιίο

μέ.: 7. €'ο!πί:ίο οιππίιιπι Ροβοίίίππι αι·'επί: :παπά

[Η Ι):ιοπι ίπ)ΐπί:ιιπι. _;. π.

έ'οεπίι·ίο Π:ίιιι·α:ι]ο οι·ιίίπ: αιἱ :::α:ιιι·αι ποιο ::ι·πιίπαιιπ·

..ο :17:π:ίΞ[ισο ι·αιίοπ: π::ί,ρι·::ίιιί :·α:ίοπ: !ιοπί. ι. . ι η

£'οιπο/οίοίί: ο!ιί::ίιιιπ μπώ? :οι ιιί·:/:π.ι οοοποίο:πιί , οι

οο!ποβ:·πι πιω/Μι :ο!ποβίοίίί. 8.μ. .

Επι:: πιο πιά Πω:: :/ιιιιι·:ρπ.ι ποπ.: :Π ίπιιιίιίιι:ιπ:ίρι·:

πι... π: ιπ.:#πιίι.ά· αδ:: :ι:ίίί:πιίι. ο .μ.ά· η.

(`ο2πίιίο ιπιιιίιίιια π:ο:]ατίο ::οι:ί:ί: ι7::ί:πι ιο:ορι·ίαιιο

οοί:&'ί.· 9.6 6.βππιίιια :β:πιίαίί:::· Ροβιιία: βι:ού:αι·ί

α ταιίοπ:/οι·ιπαίί/ίπποίίί. 9.114..

εο!πί:ίο ίπ ίπποι:: :πιί.ι :π ιι:ι·/:ί?ίοι· ίπο:π:ι·: πιοι·ι.ι. 9.

. :.6 . '

('οέπον:ίοίίίια:/`απαα:πι ίπ :στά :[]:πι.ίέ ι·:ί. 9. ; 3 1

6'οεπίιίο Φπιια|ί: ίπ Π:: πιιοπιοαοπορι·ίοι· ό· ρο|ί:είοι·.

339·

('οεπί:α :,·ηαία:·π ίπιιιίιίιι: . ποπ π:::[απίο οο!ποί:ίιιιι·ίπ- α

ιιιίιίιιἔ ού:ιίί:πιίαίί.ι ιιοι:πιίαι

Ε'οεπίιίο ίπιαίιίπα_αοί πιοαπαπι ισ::·αιιιι·. 9.34 9 ι

Εαα:πι οο!πίιίο μωβή: ιαπιίιιπ ι·αιίο μι: ::ιβ:οίπ π·

πίιι: .ιι.ειι;π- ::/ίι:δίιι αΙ:::ίπ: :·αιίο1τι πω. 367.

('οέπίιίο ίπ::π|ίοι· :απ/α ποπχω./οι·ιπαίίι::μπιν: νία:

π .π..πιο. 9.:8:..

£'ο.οπί:ίο ίπιιιίιίιια :απ/α :οιιίιιο:α ποππ:::]ία:·ίο ίπ19:: ίπ

ιιιίιίιιαπι :ί[:δίιιι .ι9α.. π:: ίπ:πίιίιια ](ιιπέαπι:πιί ποπ-ί

πω: αι·.ειιί: ίπιπίιίιιαπι ::ι·ιπίπί :.τπίπβοί. 9.39.:

('οοπί:ίο αοβι·αδίίιια παθω:: ρι·ο.ι:·ίπιί Μπι ή:δίπι ίπ :αιο

ία.πιιαπι :οποία/ίοπίι ίπ ιιι·ίποίρο.ι. 9.;96.

Ποέπί:ίο "ππίιοπι ρο-#ίοίίίι::π ίπ πω.. ποιοί: :οιπρι·:ίο:π

_βοπ:πι ιίίπίπα :/ί:πιί: ή· οπιπίροι:πιί:. 4.ο8.6·/:π.

('ο!πο/ο:π.ι ·ιιπισιπ ::::ιιι: :πω οοππ:.:·ίοπ: αι! ιιοι:πιίαπι

οι-:αιίααπι 1):ί , πι:: αα:οιιαι: οο!ποβ:ι·: αιΕίιππ ιι::

τιιιιι.·ιπ :απ/πω ιαίίι π::ιιιι.. 9.αι ο..

(”ο!πί:ίο α:'ίιι :.π.·ρι·ίπι:πι ίπ[ίπί:α ίπαίίιιί:ίπα οί:αιιίοιιίαι:

9-34ί·

ίιποίίοαι πι:: ίπ . π... :πίτα π::διιιπι. 9. 41.9.

£'ο!πο/Εί ίπίίπίια ίπιίίπίαιια παοίιι: ποπ ίπιιιίίοαι. πμ..

Ροι:.ίί οίαι·ί οίι·οα ·οπιιπι οοί:ί?πιπ ::ο!πί:ίο αα:οιιιι:α :π

::ππιι:.6° ποπ ίπι:π/ίπ:.ά· ποπ :οπιι·α. ιο. ι ι .

Ε”ιοπι οοέπίιίο :Μια ία:πι ίποίίαίποίί: οοί:δίιοπι :::/οίι, ποπ

·οία:ιαι· οοί:δία:π[ιιί ποιο:: ροι·|:δίοπ: :πιί:αιίιιιί ο |ίπί

ταπ:ιππβιο ποπ:: οί:ιι·ίια:: οοί:Πίιια. κ” ι β

ΕΠ οο!πίιίο οο:πρ·:ίο:π/ίπα πιο:: Ό:ιι.ι_/: 0°/παπι :οεπί:ίο

π:πι :ίο·ποβίι. π.. θ.

(,'οοπί:ίο ποπ ::ρι·αβπιαι ίπιπίιίιι: οπί:δίιιιπ.πί|ί :ί ίπ::ίί:

δίπί.οιιίιιι :β ·υίιαΙί.< ίπια!ο. μ.. α. ι_

.αιιοιποα': Έλα:: :παία ό· ιι:οοαια ίπβ· οο!πο/2α:, :πχ

('οοπί:ίο οίίιιίπα :β ιπ:ιίίιιπι,ιιι ςιιο οίιί::ιιιιπ :πρ·ίιπίιιιι·,

ά· απο ίιππι::ίίαι: από: απ' οοί::ιππι ίππ :::ί|ί:πι. 1 ι..

138. - ο

('ο(οπί:ίο ιίίιιίπα οιιοιποαίο ..ο Μία.: ιο:πιί:α: : οι:οπιοιίο

:κατά · 'π. ναό.

πιο: Μιιιι:ιι,ἰιι::ΙΙ:ᾶἰο,ΓΡ::ὶ::. νὶΒο, νειΒιιτιο,

Γει:ιιτίο. .

(Σώοι ·ιι:ίο:ιπ:πι οι.. οοπίβ:οιιι: /αοίι βοιι:ιιι:πι :οίοι:πι

:τα αίίοιιοαΜπρικ :ίιι[αί:ιπ :οίοιί.ι ·οία:ι·ί. 6.α8.

ςοιιιιτιιιπὶεοτἱο,ἀἱιιἰιιο.·

Εοιπιπππί:αιίο [Μπι παπι:: Φ· ποπ ραι:ι·πίιαιί.ι. μοβ:

Ρίίίο.¦ιιπ:ίαπι:πίιπιι ραπ:: αίβίιιοπ:ποίί παί:ι·πί:αι:ιπ

ο: παιπτα: 6'οπι:πιιπί:αιίο ίπι:ΙΙ::ιίοπί.ι ω· ·οί οπίείπί.ί

βίί Γίίίο[α:ια.ά ποπ .5'πίι·ίιιι.ι .$'.[ππιία:π:πιιιπι οπού::

:ίί|ίίποιι:παί ίπι:ο:οιιιιιι α ·οοίιιπ:αι:. ,κι ο9.

β'οιπιπππίο:π: πισία,ώ· πιιοπιοιίο α ιιιοαίιιο::: :ίπξι":ι·αι. μι.

ποιά· 8ς. £οπιπιππί:αιίο παπι:: οι οι·οαι:οιίοπ:ρ::.πιπ:

οιιοπιοιίο α'ίΠίπει:αιι::: Ε'οπιιπιιπί:αιίο αίιφί:.ι· ίπ πω..

πί.ι,ρτοπίίπιι. ι·:πιοια. 1.9.8 7.

@ίπ ·ιιί οι·ίείπί:/οι·ιπαίίι:ι· :.·ιιπι ίπ::ίί:οιίοπ: ά· ιιοίίιίοιι:

οοπιιιιππίο:ιιπ· :ιιίίίύ:ι ρ::·|οπ:. ι 8 . 89.

Ε'οπιπιι:πίοατίο ·πί ιπ·ο::βοπίι οποίο :ί:|ίιιιι:ιιαα. ι μι. πι.

:π::ίίαιίοι· :ίο/ίιιπί:ιιι·:ιο :ο,οιιοοί :β ίιπιπ:αίαιίοι· ·πία :πο

μου: 2:::πίπί _. Ι “Ερμ

6'οπιπιιιπί:α:ίο ποπ :β ποιίοπαίίππιέ _. 18.ι.ίο.

6'οιππιιιπί::ατίο παπι οπο: ιποοίίιπ::ίρο[ί:. 19. ή.

6οιππιππίοαιίοπίιππίι :#¦α:°:ι·: ·ιιπιιπι. ι ο .37.

Οοιππιππί:α:ίο αριίιπαίπαίίι :ιοί :πίτα :β ίπιπίπ[:οαρ::·

_/:ι.·ιίο απιονί.ι ίποί·:αιί. _ _ 9. :.7.ιμ.

. _ · ΟοκτηιοΒιίο.θοωρ::ΒοοΒο

!πιρ!ίοαι ίπ Πω οοιιιρο/ίιίο :οι Ιοοι:π:ία οοί::ιίιπι ι ό· ών,

ποπ πιο». :·:,/:ιί ά πα:ίοπ:.·;.:.. σ :π ρα:ιίοιι: απ:: πι

|ι'ίποιίί. ι 5.5»,

θ'οπιρο/ίιίοπί: πιιιίιίρί:.·ο α|ίαΜο.ί.1.Τπ:ίπ:ία:ίοπ::ρ:ι/ο

παί:.ι πιιίίαιπ/-α:ίππι ίπ Β:ο οοιππή.ιίοπ:ιπ.' Α ι. ι).

“Κ:ριιέπαι Π:ο οουπροπιίο μι· πιοιίιιιπ ρίιπίιιιπ :ίί|ίίποιο

και: οοαίψ:πιίιιπι ίπ ·οπιιπι , ποπ ικι· ιποαιππ ί:ί:πιίια-έ

:ί:. ψ 5 , ι ί..

Ποπ ::ριιέπαι Β:: :οπιιιοπιίο οι: ι·αιίοπίοι::/:πιπ:ιιο π.
οίιιαί:πιίοιιι ίιπιιίίοίι:· ο ° ν 5. ι 7 _

ιο....ριπ:: παιιπ·αίίι:ι· ·ιι::ιίι·: ποπ ποπ/ί ίπ :οπιιιο/ίιίοο

Π π:πι οιιπ:.:'π:αιιι:·π. Ι _ ι. ια.

('οπιιιοπ:ίο ίπ Π:ο οιι:?ι.τ_ο. ·πί:·ίπαίί.ι :β πιιπα. :απο

4.”οιπιιοπιίο ρίι]π:α παπί:: ,· πι::αρίιπποα πρι:: :.·:·8:π:-;

:·: 89 αι]:::πιία. - ο ' 5·. π::

Ιπποίί:α: Π:ιιιπ ·ιι:πίι·: ίπ οοπιροπίίοπ:πι :ιιιιί|ίπίπα. ·ιι:!

οπο: πωπω; . :ι.πιβιοί:οίιιιπ οιιπι Μοίιί:π2:.°26.:°οΜή

ιιοπ:ι·: ππ:ιπι :ικ·ι.#”ί:π: απ:: :|ί:πιία° οι·:αια. )·. α7.¦

Νο:: πω!! παιιπ·α ίπ:::αια :οιπροπ::: οπο: π....π.:

οπ:αιο,ροι:|ίπιπροβίιιπι ίποπαιιιιπ πω: παιιιια οι:αια.

ι ;.:.ι.π:: Β:ιιι ·ιιιιίι·ί :ποπ :ι·:απιι·αίπ ι·αιίοπ: ·ιιίια. η.

Νοπ ›·:ριιοπαι Π” οοπιροπιίο οιιιπ :παπι :ι·:αιίι ίπ παπο

π: η7ΐοί:πιί: : Β:ιι.ι τι: :απ/α 1.οοπιροπί: ·οπιι:π |.υ·ίποί:

ιιίιιπι οιιιπ πιιαίίο:: 2.. ίπ παπι: αα @Μπα ιποαι:::π-ῇ

:ίιιιπ. ·° · ·· ι. ιο.

δοιπιιοπιίο Μ...:1ποα ό? :π :.ιοπ·:ιιοί: , πιιοι·ιππ ·ππιιπ:

:οπο:ριίοίίί::ι· πω». :.ι·οίπαί: αίι:ιιιπι. .Νοπ ροι:ί?

ΙΜ:: ·ιι:πί:: ίπ :οπιοο/ίιίοπ:ιπ ........ιπ..... ·υπίιιοιπιιπ

:ιιπι :::αιιιι·α. . 3.36.

εοιπρτ:Β:τιΠιιο ππίοπ: Βοι:πι π:πιο ·οίοί:ι·: ροι:.ίΐ. 9.6.

Νοπ οι! :οιπρι·:ίο:π/ίπα ·οφο απ.: ποπ ::ιια'ί: ..ο οιι.εωι

οιιιπ :α :ίαι·ίται:.πιιαπι οοί:δίπιιο ραπ. 9._;ο7.

Οοιπρι·:πιππο πω... οπιπίιιοι:πιί: Φ· :|ί:πιί:: :κ :τοπί

ιίοπ: οπιπίιιπι ροπίοίίίιιιπ ίπ π:ι·οοαι·έιιίιιιι·. ποθ.

6'οιπρι·:π:πβι οπιπίροι:πιία Π:ί . οοιιιιιι·:ίο:π:ίί ιοιαπι ψ

/:πιίαιπ Ι):ί α:πιοπ.ίΐπαιπ:·. 9. 4 Ι Β

θοπιιιι·:π:ππο πώ:: ποπ οοππ]ίί: ίπ οο!πίιίοπ: οιππίιιπ:

π:η0:δίίβιππ.οπ: οί: οοί:ίίο ι...ι.ιιριππ 1 ο. ι .

Ν::βίππι ::οιιί:ίι αα:οιιαιίοπ:ιπ :π::ππιιαπι. |ί·αί ::ίαπι

ίπ::ππιιαιπ ίπ :ία πίτα:: οίιί:δίο οοιοι:π:πία:π. 1 ο . ο'.

πέ:ίοοιπρ::πιπποπ:ιππ:::βαι·ίιιπι ποπ :|ί.·τιι οο!πο/οαπιπ:·

:.ι.·ιι·ίπ/::ί :::·ιπίπί.α:ί οπο: π:: οι·αίίπαιιιι·. πι.

Ε'οιπρ::ίο:π:ίί π. ίπι:ίί:δίιο πω” Β:πι ποπ που/ι'. πι. 2.2.

ςῇ· η .:/ί α: Είαίο, ο. Μ:.ι.......ιιιιιι:π !):ί αϊβίπέία

:οοπίιίο |ιοπίοίίίιιιιι ·ιι:/ί: πίίοίί. ιο ι π.

δοιπρι·:ίο:π/ίπα :Η οοοπίιίο,οιιέ Ι):ιιιβ ό·βιαπι :οιπίιίο

ιι:πι :οοίίοπ·ί:. ι π.. 8.

Ε'οπιιιι·:ο:ππο ¦Ραιτί: π:ο:/ίαι·ίοβοιιιπ α#`:›·: το:πρι·:ίο:π-

ποπ:πι αΙία:·ιππ έίπίπαι·ιοπι ρ:ι·|ίιπαι·ππι. πω.

Εοιπρι·:ίο:ππο :β :οοπί:ίο οιππίιιπι , πι:: ίβ:ί?απι ιια:ι·:πο

:οπιιπ:π:π[απι π:::/ίαι·ίδ. ποπ οι:: Ιίο:::. 2.6. ι76.

(Μπορω: ίπιιααοιιαιί έ: ιίίι:ίπί.ι αι::ίίι.πδιίίι[αφ.ι. η ο

δοκι



π κεικνΜ Ε: νε
Π ς.]ριωιιΠο.Όόιἶἶἔίιιἑίἑίο-ὲἔεί Δ

ξ.Ήιπ:Ιυδρ οιοάσπι @ορια είίιιο7[ΙΔΜΜ :πινω ροπιίιιοι·ο
Η ποιο/ί ιιιίοίίπει·/Ει:βιοπιίπ:. ί ν π ν

ίσοιιο!ιιβοπί: Τποο_ίο!ιοιί ο:: Ρι·ιποίίιι]: ι·οιοοίιί2ί: άοιίιιδίο

πιοιίιιιιιπ ιιιίιηιιιιιισιπ ποπιββίιί ιιιιιποι·ίιιι: ι·οιιοίιυπ··

4 ιί:,/Μ πιιιιιι·πιί: Μπι» ι·οππο.τίο :ίπ/πιω οοπο2ιιβοπί:
*ί οιιπιρι·ίποίρίί: ι·οιιο!πιί:. _ ί _ 1.;8.

£οιιο!ιιπο ο.τρι·ίποίρίο τοιιο!πιο οίθέ88σ ι:οππιίει·πιίροιο/ί

' ποιοι ιίιιίπιδίιι|οι·πιπΖί:οι·.ιι:2 οι: οιι·ρίίοιι:π:1.ιποιίο οι?

πέίοδίπιπ Τπεοίοέίο,/οσππιίο ξ·ίαί:ί ίπ¦ιι/.ὶ. Β π. πο.

ζ'οπο!ιιπο πποιποιίο/ή"ιθιπ ιίούί!ίοϊ9ιπρινιοπιι π. οι.. Φ

ο ι..

"πο!ιγίο Τποοίο!ίεο.ιίοάιιδίπ ω: «πάπια ιίο/ίιίο ε_/ί σει·

ιίοαππιίιπ άοάπ:9ιι :πυπο ιιιπιππι έ:|ίοίο το· ιιιιιι·ιί Μ;

_ ιιιιιι!ί.Ποποίιι/ιο πιιππιίο ο[ί ρι·ορίππιιίοι· ρι·ίποίρίο . πιο

πιω ιίιιίιιοίιιιι· , ιιιιιιο Μαζί: ρπιιίοίριιι ιοπίιιιάίποω

ιπίπείρίί μοβ” πικάπ ίρ/π π[:τί:ιιι·. 1.”.

ΏοιιοΙιψ`ο ποπ :β #ιιιίο/ποοίξοπιίιιιι ιιβπ/ιι:/οίοπήίοί/οιί

ιποοίίιιιπ. 1 .89.

(.`οιπιοαΜο ποιιιι οι·ίιίιιοπιιίιππίπ πιιιιπιίοπο 7'Επίί7Μ

ιιιί. ι._;.;ιί.

ΕπιιΓει·ιιιιτίοοβ πιιιππιοποπιίπ ::ι·ιπίπί, απο ε/ι'-πιιίπ

. Χοιι:ίπ οίιι/οίοιπ. . 7· ο;.

Οοο Γιι€οιΙΙιαιπιιιιππέιιΙπι·ίπ ι·ιιιι.:ρπιππι οοίιοιπιπ ιππι

άμα. Θ· «ιοί ποπ επι ν ο. πι.. π· 47.

ευη Πίτιιτίιιι1ωβιι·πιπΙο ι·οί ε). ί)οί πιιοπιιπι ιίι·πωι πιώ:

π. 3.7 7.0·β”. £'οπ[ίίιπιπιιι οι· που: ·ιιο!επιίί επιβίω

“οπε 66:ίοι.π ιιιιίοπο ιππιιιιπ ιίπίίππιππι ο Φωτο Φ· Ρί

Ιίο πω". - . Ι9.79.

('οπ/Μιιιίιιπιπ ι·οί ιίιφίο.ιι·. πΙιοι·ιιπι τ.ιίτιππίίιοι· ιίίπψόιιο.

_ ιι!ιοι·πιπ οπιπίποίποίίπφύί!ο· _ -η 1ο. πιο.

Ε'οπ:ΐίιιιιίο :[επιίπίί:οι· ίιπροι:πι άπο. Χ 19.143.

ζοπ.ϋ'ίιιιιίο ροι/Ξιππι·πιπ. πιιοιποιίο/ξι ποιοίί:. ό· πιιοιποιίο

μι· £πιο7ιιιιιιιοι. .ν 4 Δ ν π

βοηΓυΒίίωτωίτοε Μ·πιίπί ιιι·οοοιίοπιί: ι·οπιιίι·ί: Μπικί

ιπισπι :ίπ/έσω πιιιποι·ο ΠΠΠΠ'Ω απ:: ιιιίποίρίοροιίιιοοπ- .

_ _ το. _ Ι . β 13.5.

(:οτιτ::ιάὶᾶοτἰε έ: :Σάια ίπ: οιππίπο αίιιπι πίπιιιιΙίιοι·

ίπιίιβίποιέ.ίιπριίοπ: υοιῇιιιιἰ, ποπ οί:πω ιο/'οιοπ·ιπ

ν !ίιοτ,·υίι·ιιω!ίιω· ιιιπιοπ ιίίιιοι:ιί. · γ °3..ι.ι..

(Σπι·ροτειι ροιιπιίπ πιίπιι: άί[ίπι πίιοπιοιπίι·ίιππίί . μουνι

. ίπιι|ίι·οιιι: οι·οπιιι: ιι Που ίπ ι·ιιιίοπο επιί:, ποπ “τσιπ ίπ

ιπιιοπο ιιθίοοιί ή· ΡΙΝΗΠί£. ίπ πι: ήιίι·ίιπιιιο βιιίπο

πιώ. 9 . ι πο.

._.(.ιωτίο,(.τειιτι.ιτ:ι.

7

οοιίιιιιι ιι Μια Τπίπίιιι:ο:ποπ ΜΜΜ .9ρίιιιιι: Σ. πιιοιιιιι.

8ίο ρι·οο:ιίιιπιπ Όσο. ' 27_74_

16η.. ε.-ι...ω.. πω” :β πω. οι·ιΖίπο ίπ ππιί|ιππιπιι ?πάω ιιι
ί πίίί:,ποπσ·οπιιο. 27. 83.

επι· ποπ οοοίοιπ πιοιίο τοπιιίι·ιιι Τπίπίιιιιοπϋιοι·βππιππι πι!

ι:ι·οιιπιίιιιπ , ποπ: 17ί7°πιίιία οιίτιιι:*ι·οοιιίι·ί: ιίιιο!ίιπ:οιπ

.βιρροπιοι·ππι ιιιί :'Ρίπιιιιιίιιπι Ρ 6'τοπιιιι·.ο ποπ Ν.φίσίιιπ2

ποπ/ε Τπίπίιιι:οιπ ροι·/οπιπιιιπ. 2 7 . π”.

οτειιτίο ο:: οίιιιίίτιιι· ο καίω: ιιιιι·ίοιιιί ιίίιιίπί.· _;..7_0_ ό·

Μο. οίιι: οοποοριιι: ποπ :β τι: ίπ ίπ/ίιιπιί ω" ../Μ πι:

πο: ποοί|πίπι Φ.7.46.ιιι2ιιίι ίπιίιπιιπι Ρι·ο/οπιίιιιιι .δεί

ίπ ι·οίιιι: οπιπί&ιι: ιποιίίπιθ. “ 8. π. ι .

.ζεί οο!ποβίι ·υπιιπι οιοιι!ιίΙο οιιπι οοππο.ισίοπο πιί ποια

ιίιιπι οι·οπιίιωπι Βοί πο! ποιοί: ιιιίιοπιιιθ πωπω μι

ι·ιιιιι. 9.41 σ..

δτοπιιιι·πι·ππι Βιιι: ο/ίππί: ιιίιίπιιι:. π.: π.

£'ι·οιιιιιι·π πιώ πιπέί: ιι:οι·ιίί: πό Ποιιπι, :Β :β οι:ιππιίοι ώ·

ίπιιππιπ!ιί!ίοι·.6 .ι.ς./ί/οιοι ..ο οι:ι·πο πιο ιι'ιιπι @ι πω:

;ιοιππ.7.;. οί ποπ ροι:Π ο! εοππιιιιιιιι!ί: .οιει·πίιπ.:.. 7. .

59· ° -

βιιιιιιιι·πιπ 46 .παπι ἔτιιιἰ: οοπιιίί ποπ ίιπρ!ἰοιιι. 7,4 π.

Ποπ πίίοίιπηίι οι: πίπίίο. πιιίιίτο Ε: ίωροι·ιπι. 4. χ.

@παιρνω ιίο/οοιιίιίιίιιι: βιιιιπιιιι· ίπ ιίφοπιίοπιίιί ι·ίιι: οβο: .

ποπ πει·οβιιιίο ίπ/ποο:Μοπο. 7. 6ό .

]πιίιπιι ρ7°Δριιιία Βοί ίπ οπιιιιιι·ί: ποπ οο!!ίςςίιπτ οπίιίοπιιι·

:οι ρι·.οεί:ιί οροι·πιίοπε ίιιπιι: ίπ οι·οπιπιί:. _ δ.: ό.

δι·ειιιιιι·.ο πιι||ιππο 2ιιαπίπε!ίοι·ίπ οβο οοπππιπι·ιιίοπι τίπο

πί βεί, :β ιίε|ίπε. 9.ι3..:.

(.'ι·οπιιιι·ο οοιππιππίοιιι·ί ποιο/ί ο!ίπιιιι οροι·πιίο Ποί . π·

ρι·ίποίρίπιπ ρι·ο:ι.:ίπιππι πισίιίοοιιπΙο οροποπιίί, ποπ ι·οπιι

ιππιβιάβιιπιίπίο.16ι.ΝπΠίβώ|ίππιίο :τοπια πἴο Ρο!:/Ϊ

σοπππιπι·. 8ι·:Πίπ ιι!ίίά πιιίιίιπ:ρφοι·πιιι. 9 ιό;

Νιι|ία πιιιιιιιιιιιοι μη: @ο ἱιπιιιοοπι'ι£Ζί:. ι 66.

Νιιίίί οοπππιπι·ιι!ί: ιζ: ποιοί! ·ιιιιιο Όρο/ί. ι67. παπι:: ἄ

::ππίια:: ι62. “με ίπτιιίιίιιιι οιι(επί:ίο ιπ]/ίπίοι·ιιιππαπα.: 69.ποπιιο ·ιιί: οι·οπιιιιιι. 1 7 ο. ποιό: οι·οοιιιιι·ιο

ριιιιίοίριικ ποσίιίοπω!ίιοι οιππο: ροηθοιίοπι: Βοί. η π·

Νιι!!ί /ιιίι.:?ππ:ίο σκοπια οι· ί:·βι·πιιιοπιο οοππιιιιιι·ιι|ί

πιει.. οι? πιζίο Ποί,ιιιιι φαιά: ||ίιδ /οι·ιππβιροι·πιιι. 9.

1844Φ/ος7. ·` .ι π -

Ε'ι·οπιιιη ίπ Πεο έιφίίι:ίιοι· ·υίά:ι·ί ρο[ιιπτ.. · 9. ;;8.

Οιοιιιιιι·π.: ·ιιί:ι'οι·ί ίπ οποσ ιιιιίιίβι2 ;;9. Ειίιίοπι πω”
πιά Όσα: πὶιἰιπιπι οιίίπιια οίιίοοιπ οιοιιιιι. _- π ·:~ 36 ι .

Υ .2ιιίι.ζπι οι·επιιιιι·πι·ιιπι πιπιπιέπιι @ίω;οηίππ 27:7ίο. ζώ.

σ7οιιίι47ι2 ποπ ·υίάεπιπι· ίπ ποιοι: έ:: ίπ οοιι:ιί πι! Μιά

Η

(::ειπυτα: οιιιιιοπιι: ιιιιι·ίθιιιίοποπι ιι!ίοιιιιπι ιίίοιιπι οιί ..Ο ριο.ι.·ίιπο ·υίκιι,οιιιι(οιπ ίπάίιιικίιίι'ί πιο:ίοπο ώ· ίπτοΙ2ιξίπί

Βοιιπι /Ζιπιβοππιίποίπιπβιοίοςιπιπ Τίποίο!ίο. 1. ι 39.' ίί2οιΙ€,ρεί ιίίιιοι·[ιί πίτιππ!ίιοι._;·η . 6`ο:ἰ··ιι: ίπ απ” πι·

·πιιι·ίπ: .ι ρο[ι'οι.ροηθοιίοπι: έ: Πιο πιππϋο.:ιππι οι οιο

ριίπιιιπτ,ςύ°[ι: πιιιί!ιιιι.οίίοιιπι. ω”.

Πιοιιπιπι·ριοοοιίοιο σ:: Οοο ποιά: πιιιιυπ έ: 'Όσο. Μ. ό·

29. σο. .

Ε'ι·ι·πιιιιι ροπίπί!ι: ρποπιοιίο οοπ:?ίιιιππι ΦπιίιιΙίω· ίπ

ιο!!ιοιίιιιιιπ Ι.)οί. ι 8.17 ο. π: οοἔπὶίπ ποπ οοποιιιιιιιιι σέ

πιοιίποιίοποπι ...ιιιπυρ °,'ί!ϋΠΠίΒ έ .πω πω· β ιππ

ιιιπι ιοιπιίππιίιιιι:·πι ιοιπιέπιι: ιππιπιπῇ:ιιππιιιίιι:. Μ.

τ”. Μπι βιιιιπιπιπ ποοιῇῖιπιοιπ ..Μπι #7£ἔ::!ίπὲ.°

εοπ/ίιίοι·πι·ίρο[ιιπι.·υο!ροπ οι·οίίποπι ποίοιππίποιοπιίαπι

.Βοί,·υοί ίπ "άπο πιίβ ίρβ::ρι·ο/ίφροπιιπησ ρι·.ο/ιι|ι.

- Ροιιιιπται· απ' οιππίρο:οπ:ίπιπ Πολ .9οι:ιιπιίπιπ ποπ πρι·

.8ιιιιπιίπιπ ιιιἰο//ῖ· ιι πιιΙΙο |ιοιιιίοπ:. ποπιιι·2ι Πιο. 2.6. χ; 7.

.Ροβύίἰίἐιιιιῇιὐ!ιι:ί: ιοίίοι·οιιιι· .ι 'Όσο ροι·[οοιίο. 26. ΗΜ.

(πωπω: ραβδί:: πιω ι:οέποβιιπιιιι· ιι Βοο τι: οπιπίπίι πώ.

. α

_ οιιιιίπῇω : |49ι πώ πιώ ι·πιίοπο πιώ: οοοπιάιιπιιιι· ιι ' ΆξιιΠιι ι.·ι·οιιιιιι·ιι μωβ Πι·ιιπι οοιπρι·οπιπιίοι·ο.

. Βι·ο,πιιιιπι ·υί:!οπιι·πιίιιπ άβιίι·πιιιιπ . ό· οοπβπιιοπιιι· δτοιιιιιι·πι οο!πιψίι Ποπ:/οοιιπιίπποη7ο ριιιι:ίοίρπιπιπ. Η..

ι κ

0:0ι:οιπι Ρί!ίιι:ώ· δρίι·ίιπ:2η·ο.ππάεπι οοπποπίοποοπ πιω

πριοιποιιιίιιπιπ :πω οιππίροιοπιίιἱ Ποί:ροπίοοιιοπο: ίπ

ιι·ίιβω 'Όσο ίιιιοοπ: ιππιίιιπ/ιώίποιίιιπιπ:·η1. διά πιο? Νιιίίιιπι πἰίιιιί @ο παύει:: Μπι: Ποπ

:·πιίοποροπιίοππι ο ·υοίιιπιιιιο .Βοί ίίύοι·ιι, βιο πιά ποπ2
·ετ:2·6:ξ71· · ν· ί ΜΔ

@μπιιιω πιπποπιι: οοιίι·ιπ ιποιίο ιίί/ίίποιο ιι Πεο ,προι·

Δ. ίπιβοπίοίίσ ιιι·οιοιίοι·οπι πριι Ριιιιο, ο: πιιπο οίππι πιο

αν

ιίίιιιΙίιοπ ιππιπιπ ·υιβ . ιιίοίιιπ οπιιιιιιίιπί αιώνια ..ποπ

μ ιιίΐοι'ι·ιπ ίππίίιιίβί!ί πο· [οιπιιι!ί πιοιίϋπο Θ' ί77!6°ίίζείωίίτιι·

. ιο,πιιοί Μάτια Ποιι:. 9381.

£'ι·οπιιιι·πι ποπ :άπο-Μι Πει:: πρ ίιι/ο τι: ίπ οιιιι:έ,βιί ν:
ίπ#›οςίο οιιρι·ο/[ιι οιιι·ιιιπ. ο · 9. _ι·9;.

Οιππο:ρο[ίοίίο: πω: Μέσο ίπ πισω ίπιρ!ίοιιι: 9. 4ο.ι.οπ

ι ίππι ίιπίιίιιι ·οίιιίοι·ί ίπ ποιό: ίιιφΙίοπι: 42.6. μια:: ιίο]'ιι

Πο ·πιπ'ιπιπι.πποριηθΗίοι· οβ.·ιιΜο. ι) πιο.

Κπ:ίο πω· πιο ποιά: :πωπω ·ιιίέοοιιιιι· ίπ σούι :# ΜΜΜ

ώ :Ποια π: . ή! μπιιἰοίρπιίο επιιιιπειιιι. πιπέιιιιιιίιπιι,

9144723 πιώ:: Ποι4:ιίο οι·οιιιιιι·ί:. 9.4 )·.ι_ άρ79_

στοπ ιιιι·οοπιπ:: ίπ ι Πιο ·ιιίιίοτί ρο[ιιπ: ίπιιιίιίιιἔ ποπ οσα.

ριοποππιιΖηίιιιπ ιίίβι·ίθιιιίπο, ›ποπ οο!!ι·Πίπο.ΐ πχ 48 ι',

.Διίοι·επιιιΜ οδρι·οποπβοποπι ποπ ιιι ποσο/ιν π: οιιΞποῇππ..
πω· επιπίπβοί ιοι·ιπίπί.πιί πω: ιιτιι'ίππιπι·. ί ·- ¦ό;]3.

Γί-?16.2ι.

ΒΕ·

Ι
ι

ιιιι.ροπίοίΙο: ι.°σ8ποβίι ίπ[ιιιί :οΞπίιίοπο26· :βοοίςο.τρπιβ

:ιιοπιιιπι.ποπ ·ιιιοπιι:π. "νι9_·.6- 47·

πι .ν απ( μοι! Μπι” -
π” ιίΜίποι ποιί'πίιίο."> ο ` ·'ι ° ° " 1:.ι.ο.

- Ξβ·επιίιι ιίίιιίπιι ππτοοππιπ πίίιι°ιίΠοο`σο<ςποβιιιίιπ :β

ιππ:πιπ ι·οπιο:ιιπι €.9ι.°€ΜΡΙατ οιοπιιιι·ιυπιπ. η.ι.:. πωσ..

6'08Μίι8 ιι Πιο οΠρο.τίιπππι :Μαρία , ποπ ίιίι·ο σεισ

ιιιι·.



1ΝυΕΧ

του. το”. :Η π... οπο:: τω. Μ :β πω..:πρωτο :ο

παπι. Ι)·ϊ7.

£'τ:αττττασ πρωτ.. Πα:: ...:πτ..πο :ίί!τείτ :ἰἰἰ:δτἰοττ:ῇπτ

με... οοπτρΙα::πτίο: η...η.

ε...π....:. πω.: αποατ. π::πτω2. :πβτρΡοβ-τἰσπ:. 14.34.

Φο:: ἰπ οτ·:ατοττιο πα!!απτ τω... Ιπππατέοποπτ στοοπέπο.

ι6.78.

(.`τ:·ατπτα τπτ:τα›·ἱ ποιό: ατ::·τ·:το Π:ἰ :α·ττίπ/:οο. .η .μ

Ποτ:τ::τυπι Ποἱ. Πείἱιπἰτἱο. Πεωοκιίὶτοτἰο.

Πακετα Π:: Μπα ::.·ο!παππτω ο τατἰσπ: ατττ·όοπτί. ;.

Μο.

Ιπ α::τ·:το_βιο Πα:: απο :οέποβπ/”α:ποα, ....χ.το....·...

α':πτ :ασ ποΙππτατ: Π:ἰ. - - · ι2.ι:.7.

Νσπ ροκ/Ϊ Πα:: επωττοετεω εο!π ο/:·:τ·: έπ ά:οτ·:το|πο

τεστ τ·ατίοπ: ρτ·ο.ι·έτπ:ΐ ·τ:οέπο[ἑ:π:ἰἰ [πτπτα ροπα':πτία ο

·ποίοπτατ: σκατα. Η 130.

Ζ.ίο:τ·ποπ οί:::·:τιππ Π:ἱ ποπ οοπΠἱτπἰττσ πω· π:.47:Παπτ

Με...: οοπ/:οτι:πτ:οπ ποπ [οτπτ·ατπ. “πι”.

.Ποστ·::α π... Μπάκα Ποπ: ΡΜ:: πω” :οριο-Μι απ· πο:

π:πέα.οποοπ ·υτ αδἰπ ατο/Πα. πο”.

°.Π:οτ·:ταπτ Ό:Ε/Ζτττ .ο :τυπο Με.. ροποπαππτ π:!ατίπέ,

ποππρεπε. Με; π.

Οτ·α'ο α......π.... Π:: π... _ροαα:_|ἰἱπατἰο°ποπτ Ραπτοπίο··

απο: ό· α:ία!τοοποπ. τ;.ιοι.

.Ποοπτο Π:έ :πτττπβ·οο ποπ πτπτατα›· έπτυ·έπβ:: στ·:αττπ·α.

ο ; . 7 ο..

Π.99πΜ ..Με α:βπἰτἰοπ: ποπ ροκ/τ Ποια. 3.1.ά· ;.39.

Ποδητιτο σπα :Η ..π..,......... πταίττΡ|:.2° ε.. ατττίοτ:ττο α.

πίπτζ.·.5.48. Β:]ΐπίτέο ώ· αΜπ:τππτ Ιίο:τποππΐο:πτ :απ

α:πη:οππτα!ίτπτ:τπ πί,0τοοπίπια πω". ποπ/ὶοπτ.;.α. 9.

.Πς/ῖπἰτἰοππτπ στίπ:ηΐτα: τπ/:τ·τ α'οπ:τ·|ϊτατ:τπ :ποπ ι9.

οπο.

ΠοωοττΩτο:$ο α. Π:ο|:`:τἱροτ:βρ:›· ..ω...τ.... ατττ·τοπ

τοπια :ἰιβἰπἱῖἰοπ:τπ. 5.τ 6 τ!.

Β:πτοπ]ἔοατἰο π: :οπατπσατ ἰπτ:!ἰ:δῖπτπ α':ο:τ οπ:ου:τ· πι:

αίοττπ ο!ΐ:π[τιππτ, σ· ποππ::β!απτ ποπ τ:ρποπαπτίατπ.

οπο.

Π:πτοπ.τ?τατ·έροτ:β :πτέ:τττ:τ· ό: ίπ 13:ο ροτοπτἰαπτ αἔΐἰ

παππρο·οοίποτίπαππ ..ο ω”. η. 6.

Π:απτ Μ: :β :ί:οποπ/ίο·αίττΙ: ρω· :β:Ππ.τ ο ρο/ἔ:τὶοτἰ. ο. ι.

ποπ τ: ρπίοττί (έ. απο· .....π.ο. , π... £ρβιπτ.:|οπτ οποια
Π:ίρ:η':έτίο. Π ο.. το.

Π:τποπ.ἔΪτ·αοἰΙἰα οτοαπαο ποπ οί:ο:απτ ή: ποτίοτ·α. 2..ιι.

.Π:τποπ/ττατισ Πα:: :[Ξ: :τ.βπίτπ.τ 6·αδτα: ππτπ: οπο.

πω. 3.3.ώ· α. ;.6·· α ρτἰοτ·ἰ α.3.π.8.πππτπ αττττοτ:τπτπ

απο· αἰἰποί ·υτροτο ποτά.: ποτἰπο. 3.47.

Πετποωἱποτἰο πασα πτπτατἰοπ:πτ ο:::ρ.πο ατ?:τ·τβα!τ:τπ

ίπ :.τ:τήπ/:οο. Χ 6_2_ _

Π:ίἱά:τἰιπυ ατ:ττβ:πτ οί:/τοο οοπσ ποπ ω.. Π:ττ.τ3 παύ:τ

οααοτττιπτ ό· :ἰςβα:τ·ἰτιπ: α: οοπο :τ·:ατπτα: τα”

!π Π:ο :β αύΙ:Πτ4.τ α.παπο, ποπ α:ῇοἰ:›·ἰπω¦οτπτα!:. τα.

ιη. ν.

Πουε.Π:ίτειο-Πωε Ο....τ... ο

Ποἰτ:ιε :β πατέο/οτ·πταΜ· τ:τ'ο:δι: στ·:ατπταο·ππτ.ά: οκτώ::

ττ·αδίαττοπ τ.. Τπ:οΙοΞἱα, ά /ΪπτκΙτατἰο πτατ:›·ἰαΙἰ: τῷ

ποδι: τ·:π:!ατέοπί: ·οέττπα!π. Ναό.

Πειτε πιτ σωρο ·οπίπ:τ·/`α!:: ποπ σωστικοί: πϋα:ἰ σκορπ

τἰαπτ σαιτ/α ι. :οτ σπα/α ραττἰοττ2αοἰ: ποπ :σπαστά πώ

..ο /Ϊφρἰοπτἰποπ α!τοττ:οπ :τ:|οδποπ ίπ :αα/ϊ.σβοππαϋ:. τ.

Μ. Πα::πο ο·ατίσπ: ρ.τ......... οποτπο:ἰο οοππέ:::τπτ· ο

Το:οτοέο. τ. τ; ι.

Π:ἰ 2ποτ·απτία ἰπαἰπ:ἱὑἰΖὶ.τ ..ο οπο: τ:πτΙτα.τ ό· ίπ Μ...

απ :Μήροτ:/τ ε μ 7.

Ποτ:: :π/οτ·πταΙἰ οοπ::ρτα ππροτ·τατ αδα/Σ:ΜΠ:πτ.ι ο. ι το.

Π:τ:τρατοτ·πἰτατ: £πτ:|Ιἰ‹οἰτ [οτ/α @ίσο οπο. το. τ;9.

Η:: Π:π:.απρ!ἰ:ὶτ:›·/ῖ:›πἰ ροτ:Π, ό: απ ίποτααατ α|τοπατπ

/πο/ἰΠ:πτἰαπσ. ιι.μ. Πἰαἱπἰτα: :β Ποιο, ώ· Ποπ.: :β α..

πἱπἰταο,απ πο”. _ σα. μ..

φ.τα.....ω Π:ο :β,αίτ'α :|ἰ;ἰπτ:#ἰὅ:πατττπ. πω.

Ποἱτοε ἱπ το........πο.... :/ἰ.ρ›·ἰπ:ἰο:ππ› τοτἰα:- Π:ίτα

τἰτ.α'τ:ρ!ἰοἰτ:τ/πτπῇτττ·.

- Ποτ:: :β ·υ:τοτυπ οπ:ατπτ·ατ·τσοπ.οττἱ/ἑπ/`πο: στη...

Ποπ.: πττ!!ποπ τ:α!:πτ τ·:/ττ:δταπτ τϋ:ίτ ..ο οο·:αττπ·α:. 6'::ίού

βιττττπαοποί:πίτπαίπ:τπ ψ:παέ (ο α:ρ:πα:πτίαπτ :που

τππαπποπ αρ οοπποκἱοποπτ παο:: απο στ·:ατπτ·ί:. 2.6.1; 9.

Ποτ:: οπο. τ·ατίοπ:. πιστα πτο:ίαοατ Μούτσου: , :ορο/οὐ

Μοτο.. ώ· ο·:Ιέαπα: ρ:οβπασ αἱαἰπα.τ. @βοά αἰἰοαοΐ κα·

τἱοπο πήττ|οπατπ οοΞποβατ βαττ: οπτπἰροτ. ά· "πατατα,

:._:....π..ρ προ. , στ οοπτρΙ:ταπι οπ........... Ρ7οοἰτσο

δΙταττοπ σποτ". π:: τοτο!Ε::πτβιοπ/τι:πτταοπ 7οίατίτσαπτ.

2.6. τ ;σ.

Ποπ.: :σοποπίτββί:πτί:ΐ πΦοπἰ:. . . ιό. _ τ".

Ιπ Π:ο οοππταβπτ «Μπα, πο: ποπ πο...: τ·:!ατ:οπτ:τπ σο.

ροπττο. 17.64.

Ποπ.: αποπτο:ίο :ίίο:ττττπ/: ἰρ/ἱιπι πώ: ό· ατπαπ:. 1 Μ.

Ποτ:: ταττοπ:|ο!έα: πατατα στ ρ›·.::ψ α ρ:›ῇπα!ἰτατἱοα:

τω:: οοππἰα πρώτα ασί ρτἰπσὶοἰτοτπ ::τ·:ατέπτυπ. 1.2.

η;. ποπ α!ίο αποτο:1: πρ... οοπτπταπίοατύΜτπίβτπ

:Ίο πὲο:[τατ·ἰὅ α:ἰ ἰπτπα , ό· οτ:ατατ·ἰ.τ |ίο:τέ :ια :.τ.·ττ·α:

τμ. αοο..πα.. αΙἱοαο:ἰ :ἰοπτππ :παταωππτπ! οτίατπ :ίο

πατ/τοποπ απτοτ·:τπ ἰποπατππι ποπβιοί:δέκθ , βοί τ:τ·τπἰ

πατἱα έ. ' β η. τ”.

Πείταε :β οτοαβ/ὶοοἱ:ἴἔατπ τπτ:Π:δτ:: ό· ·οο!ππτατί.τ σο

τοπ! .οτ:τωο οοπ/τττα:α.τ «πω... £πτ:Β:Παοπ 6· πο·

Ιππτατ:πτ. _ ιδ.τύο.

'Ρ:›· :]βδία.τ ίπ ἰπξἰπἰτττπτ ρ::|“:τἴἔἰοο·οτ` αύ πώ: ρποέαστοΕ!:έ

αρο/τ:τ·ίοτ·ί :οπο!π:ϋττ:τ· ἰπ/ἰπἰτὲρ:τ·¦:δ!π›· Ποια. 3. π.

Εαπα:πτ ·υ:τίτατ:τπ απΕπἰτ :οέπίτίο, ππτπ ω.. έ: @ο

στο... ρ:η°:ἐ?ἰοτ·ἰὑπ.τ α· ρ:π/οέΐίοτίύπτ .ερ ρ›·οάτο:Μ!έ

πω.: .α....4:τἰο :καποια Π:ἰα. π:::!ἰτατ: πέτα: Παω:

Μ:: :ΜΜΜ παταω. _ υ 3η.

Π:πτοπβτατο Π:οπω· οβοτττο,τ·οοτέ οοπο2παίττ:τ·Ρα· τ·ατίο.

π:οπ .τ μ... @το ..π....ερ.πω....·, παπα στππ::ρ:η°:

οτἱοπ:τ. θα.: ἰπ :στα Ιατἰτπαἰπ: :πτἰ: :::οο!έτατέροβαπέ

α” οσοπροβοί!:.τ ΜΙ” 3.8.ώ #7.

Ποτ:: :β ΡαοῇΞπτατπ :/.:: :οπτἱπ:πτ· :παπι ΡΙ:πίτπα'έτττ:πτ π'.

πω. το. Ντσἰ!αρ:τ:¦θοτἰο Μποστ:: :/ΐ. οι:: ποπ Ε: έ::

Π:ο απτῇπτπαΙἰτ:›· απο :πτἱπ:πτ:τ·. 'Ποσα :β Φ: έπτ:τ·

τπὶπατπτπ ό· ἰπῇπὶτππο οποα πιστίο οΙαπ:ϋττ:τ· τ:τ·οπίπο απο

ππ::1τ.απο πτ:Ιέτσ.τ :πο:ίὶ:πτὶπ[ώ ........... πἰ!ροτ:|ἰ:ττ

οπτπἰατπτἰπἰ: ·οΙτέπιπτ . απο ..τ..π.. :.›:·οο!ίταο·έ ποπ πο.

τοπ. 17.Τζτ:τ?α :/τ' έτι Π:οροτ:πτία ραπῖπα: αοτἱττα αστπξ

μα: ποπ ::ροσπατ. :,.ι8.

Νοπτἱπα ιἰἰα:τ·[α απο ο: Π:·ο αίοττπτπτ· ποπ[πω0πσπἰπτα.

3· 4ο.

'Καπο Π:ἰτατἰ.τ ποπ :β αττπἰοπττιπτ ἰπ Που. ;. ι ο.

Νοπ/τοπτ ἰπ Π:ο ρΖτοτ·α,ιτ:Ι πω.:ό· αἰἱπα',ῇ:ὶ οπτπἰα/ἰτπτ

πιο πο:: α.....π.. _;.ι ο . :ο ιμέ.

]π Πω π... :β οπο :|τ',ς9· οτοστέ ό!. οπο :β (ο απο .....ο.

;. σ. 7 .

Ροτπταίο οοπ|Ϊἰταττοττοπ Π:ἰ :β @ποπ :/›*:|:οππαππτ τοταοπ

ΡΙοούΜοϋττ:Μ ώτ:πατί. 5 -79.ό° ρο.

κία.:οπατατπ ποπ :β ίπτο!!:οτίπτττπυτ οϋ:έτ :/τοπτίαΙ:τπ (Επι

:Μπι ω... 3.87.

Π:πτ .........ρπρ:. οο·:ϋπο ασ' :::αττ:τ·α: ποπ £πτ:22:ο·:τ/:

πο. πατέοπο υ:τἰ ρπο:ἰ:ἐ τατἰοπ: οοπέ,π:οπο :ίί!ιζο:::τ [ο

πο τατἱοποοοπἰροαοἑτα πατἰοπ: «Με. ;. πο.

Φοτποπ|Ϊπατἰο α: 'Π:ο/ί:τ·έ απτο/τ' απορω· ·υπ·ττ:αί:πτ αττή.

ύπτοτ·απτ α'ὶ/τἰπτ:τἰοπ:τπ. ;.1 ό8.

Ποτ:: :β οτππἰα , σ· ό/Ππέαίττο· ού οτππἰοπ.τ |οτ·πτα!Ετ:τ·,

ποπ :τπΕπ:πτ:τ·.;.η.Σι /απέ:πτέ!τ.ρ:: απτοπστπα[·οσοαται·

τυπἰταο. ' ο = α. ο.

'Πωσ ποπ ριπή? :/3·: [οτ·τπα!: ρήπ:ίρέππτ ορ:ταττοτταοπ

που” π:πτἰπτπ :τ·:ατιιτο,π:οα: ·ιάτα!Εποπ. 5.2 ;.αο·η .

ρου/τ οοτπροπ:τ·: ·οπτ:πι ρτἰποἰρἰατπ Μπι :::.......2 τπ οπο.

π...: ἰπτ:ΙΖο:τἰαἰ σ· £πτ:!!έΞτΙ:τ.:.; ο. ποπ .προπ..π...,

ρἐβφη/ῖώβαπτἱα ω: Πτοπ)βο. Ποπτετε. 3.4.0.

Ποτ:: ποπ Μάτ ποπ :β α':·|ἰττοἰοἰΙἰ.τ . μία οπο: οπτπ:πι

/ὶ‹απτ :ἰαπατἰοπ:οπῇ`τππ!ῇα ?Μα ὶΙΖατπ ω:: πο:ροπ

ατοτττ:: α οποοαπτοπ:. - 7. μ.

Πα:: β::ἰροτ:β ρτα/ξ·πτ ποπ: οτ:τέα]Εποποτ:: [ίστττπτα»·
ι;.η·. Ε . βπ:τπ|!2/ἱ:ἑτππτατἰοπ:. οπο.

Π:τ:πτ



. . |ε:ί π: ίπ .φεείε αμε/Μ επ:ιππ .

 

ο 1)ειι:[πίπε:ε ειιειπίίθεεροιε/Πιιίιι:ί ε:ίι:ιπ ιπ·ίιί::π ίίθει·

· ο

π.-Π--.-.._.2

ΜετινΜ ΕΈ νεκ1:0κνΜ. .

Βει:::: πρπρ ε:.·ί/ίε:·ε. επ· επί/ΗΜ ίππιπιίο απιτε:::ρο:·ε

ίπιει!ίιιισίο.πππι ί:ίε:::. 8.4ο.41. 43. πείροπίοίίε:: 1ο.
. .° ι . π . . .

Ειπε: πο:: ε.ᾶ' ίπ νεοι:: με: οι:εππιοπε:π . βεί ιεπ:ιιπι ρε: φαι: ε:έπβποπ εποε: ·ι.ιε::ι:π ::δίιι:π π::::ειιιε,|ειί :οπω

ῇιΜεπιίππ: ε:: ί:π:::εππιι:ιειπ-4.:.. ίπ ω.. Δ? Ρε: ορε- ράεπιίε. " 1 ε.

Μιίοπε::ι,ίπ :']:.ιείο σεε:ιιριιιιιιε. Οι:: ί:: πω:: ρ:·ιετε:ί:ί: Πει:: ω.: σε:ι:::: ο· ρ:οι::ίι::π 8”:"ΜϋΙΠΒ ε? /:ιιίιίοπε:::

:::ση"πιιι:ί: π:: ποπρο]ιι . ιιο[ί: ίπ @πιώ ίιππέίππ:·ίε? :·ε/2:εδίιι/ίιί περι) ύοπί. Νο:: -ή:ε:π πι:: άεπείε:ίι::::

δ: ο :. Ε/ί ίπ πω:: πο· εβπιιιι::: :ι:εβπιίπ::: Ο ποτε:: - :·εήιιεί?ιιβιίρ:ορ:ι7 εβε.Νεεείο:ίε ε.>.·::ί:ι/εεε.·:ώ:εδίιι

- 2::ιπ:. 8.”. ω:: :::επιπ:·ι πε:ι|οίιι::: πποε:έπιιέίιι:π.βεί ειίι::π πίε

Ε'ιι: ί::[είρβ: :Απε πί:ίε:ί7·οιε/ί : Βει::ί:. ρ :.. πιίε:ίιι::ι. Ε 1 ;.1 π.

Πει:::: ίπ/ε οίι::ε πεπ:ο πο:πί:ιιι::: ·οίιίίι "ιτε ει.πχι..... 9 Πει:: πεεεβι::ίο έίίίςοί: ε:εε:ι::·π: ι:οβοί!ε: ιιίίίεειίοπε β::

)·. Νε:πο πίείε:·ε ρο:ε:ί ·ε:Μοπε εοπ:ρεεπεππιιπ. 9. ό. ε: ΠΜ: εο:πρίπεεπ:ίε. ' ι .,4.:.7.

το. 1 ω.. Ποπ π? :π Πιο ιιι...... εοπι:·ι:ι!ιο:ιοπι:. Η.

Ξ/ί έπινε @Μπακ ίπ:εί!εδίπ: ε:επιί π.: :·πιίοπε επισιο- Πει:: πω: :σπα ε:επιπ:::: επί(ίεπ:ε: , πεεε/::::ίο εκπορ
Α ° σ

επ. Π ' - υ 7 9.7. ροβιωπε. 1 4.34.

Βειιπε :πβιο/ο ·υί[ιιπ: ε:7'ε ιπι:·π/|ιί:ετιι::: :π:είίεδίπ.: πω:: Ε Βει:::: οιππίπ ι:Ξε:·ε ε:: πεεεβ-:πιε/εππι πι:: 4 ε.

πο:: ε/ί ειιίιίεπ:. | 9. :.ο. ' Πει:: πο:: :::οπ'ο ε/ί Μαρκ ::ιοείιι:π :::ίπείρπ ίπ ο:είίπε .ιοί

Πεί:3όεείο: ε.π·ρ:·ε]π με” έπί πο:: ποπ/ί. 9. 7 3.πεεύίιε- φαι:: ::οιίπεεπιίο:,/ε:ί :είπω ρε: :ποιίιι:π απ:: ίπ ο:

είε: ί:πρ:·επισ. ί .. 89. α'ίπε πιίούίεειιι ποίεπιίπ σε! ...ι...ι...::. ·υίίι: ί::::ίπβ

ο η Η π ο η Π ο .

Ειια:ίε::: ·υε:·ι: ./:...ι..... ι:πριπ:ππ::::. . 9.:1ό. _ ει: πιιιιπιιοπε.8 3.]'π Πεο ·υε:ιι::: οιίιι::::. :.:.ιοΙ.

Πει:: εο:ρο:ειι: πο:: ε:'ΐ πεε πιεί:: οοφο:·εο ·::ιιίε:·ι 7νο:ε|ιτ. Βεπ: είο:ίπ:π :·ειίιίίε :::·ε:ίεΠίππ:ί: π: ίιιιίε.ι· , ό· πιιιο:::ο

Ωιιίι:ίππιεί Μπι:οροιπο:ρπί:εππ.·.·ε:ίπ:. 9. ι :.ε είο. 1 :.9:..7(πίίε:π πι.. ίπ ::ειπιι:ί: ιί:πίιπ:ίοπε::ι π.

Νεπιιί: .Ζ)ει:: ιι ε:·επιιι:.ί ρπ:·:ίείρ:::ί ποείέεπιπ!ι:ε: πιιοπ:ί . . :::ίπί]. . 1 ό. 7 8.
. ο:::πε: π.......ρει...... ή Μ ο. 177. Βειι: ποπε/ί ούίεειιι::: ::ο:επιίε α'ίιιίπε. ι 7. Π.

.Βει::ρο:ο/ί ίπ ειιιιπ: 2.εβείε:ι:ε:|ίφρίε:ε ο:::πε είε|εί?ιι:π Πεί ώεπ:ίιε επι [ρεοίε: [ο:·:::::ίίιε:· ε:πίπεπιε: σπασω::

ύε:·ε πω:: ίπ ο:·ιίίπε απ' ε.:εί/ίεπιε:, πεεε]π:·ίο ίπ ο:είί:ιε

  

. ·οί:ιιιιί: εΠίιιε. ° ` . · _ Δ. 7 9.247 7 :·ιι:π. 1 8.ι9ο

.βεί πεί απ:: εοπει::/ιι: |ίεε: [ί:π:::ρ!ίεί:ε:· πι.: ροκ/Ι ίπ ίπ είίιιίπί: ε:ΐ Βει:: :ή Πει:: ε/ί,·ιιε:·ιι .:::·ιφο/ί .:.ο.η.

4. ι:Ιίει:ο επ·βίρ::ο/ί:ίοπε εβ πεεε]π:·ίι::. . . 9.337. Βει::έεπε:ιιπ: επ Πει:: έεπί:ιι:./πί[π. ::.9.:.ε.

Πει:: επι 0εειιίι:::: πο!ιιπει::ίι::π :Θεώ-ίπ εί·επ:ιι::::·ιου:: 9.

378.587. ε:: :πεοίίι:::: ποπ ιι:πιπ::: ει:ι:[ι:ίε .βεί οεί.ιι::

·.ίο:::ιπίε ίπιεΙΙίοεπιίίε:επιιι:ιι:;ποπ πο. ιίεεε: ίπιείίί!ίπί

ιίι.ο:]ο::πιιίί:ε:· .πι ε-#ίείεπιε: εοπει::ε:ε :ιοί ίπιε!!εδιίο

Ε πει::. . ε _ _ :·86°.
Π.Πειι: ποπ εΠ_:::ε:ίίιι::: πίεἰεπιἰί :::·επιι::::: [ο::::ι:ίε [ποίε

&'ίιιιι:π,ρά οπίεδίίιιιιπ:.ποπ ιε:·:πίππιίιιιιπ:|εά :ποιίιιπ:::,

ποπρ:ο.ι·ί:πι::π,βά εκείίεπίε σ· εε:πο:ι::::. Πει:: Α? ού -

ίε:!ιιιπ:7::ίπιπ:ίπ::: ·υήοπί: θα:: , ε:επιιι:·ε βειιπώι

_ :ίιιιπ.. . . _ - . 390

Ν:: :αποφ/είε ε:επ:ι4:ι::[ο::ππίί:ε: ίπβίρ/-ο τι: ίπ επι::εί,

. 9·.ΐ93·

1)ειι: πο:: ρ:οιι'ιιεί: ε:επιισε: ρε: ρο:επιίιυπ ·υί:·ιιιπίίιε:·

.ό4ί/Ϊίπ8π::: ιι :είίςιιί: ιπ::ίοπ:ί:. . . . ε.: :.

ει:: ρε: επιιιίε:π με:βδίίοπε:π Μία: ::ι::·ί ό? :::·οάιιδίίιιιι:

αοίίπ::πόζ ιιαίε:.·::::. Δ . . 9.4: ο

Βει::πεπιιε π: .φεεπίπ:π ποίι:π:ιι:ίι::π; .Νεπιιε τ:: |ίιε6°ιε:

ε.ι·ρ:ει|ι: ο εε:ιι:·π:·ιυ:π ; Νες” ·ι::/:ιεείε: ::::Ρ::ε[ει ει:

ει::ππ'ε:π5 Νεοπε π... Ιίεε:ιι::: :ίεε:·ειιιπ: [Με σπα/π

ει:: ι.. ροιίί::ο:ει:ιιι:·ε ί:: ·υε:βο ιιίιἰεππ:ιι:·. 9. 4.54.

όψει

Ηιεύεπ: Πείωιε::: (σπαει ι:|ίπ:π ί:ποεπ:ε:π Πείιπ:επ:,

·ι:ε:·π.::ίίιι: έεπε:·π: ::|ίιι:::.πε:π. είπα: Πειι:, έεπεπειε

πίίιιιπ Πεπ:::,[παι:. ερ.ε4.

Πειι:ἔειιιιίι ειιπάειπ Πειυπ.·πε:·π. Πει:: 8επιιίε ειιπιίειπ-β,

ε/ί¦παι:.Πεπ:ἔεπιιί: ειιπιίε::: Πειι:πρειι:::,τιεπα. ι9.26.

Πει:: εβ/οίί:ισίιι:.Πει:: εββίιι:.[:ιπ:/.:Με μεσο/Ϊ η . μ.

Πει:: π.. ροκ/ί ·υπίει:: ίπιίίιιίιίιιιι: βπειιίε:ί:. μ.

απ: υπίειι:εεπε:πι Πειι::: ·υπίειο:π ι Πει::]ίπέ:πίπι·ί:!ε::ε

742 Παω:: ππέιιίι::επ:; :επι σε:: :::·οι:ο/. Πει:: βίι::

εεπε:·.:: Πειυπ/οίιι::ι, [εφε. Η:

Πει:: επ' :εε Πειι:.Πει:: εξ? εεπ:ίπιι: Πειι:-. Πει:: ε:'? :επ ο.

Μπι. Πει:: ε:ι :ε:·πει:ίιι:π , Πει:: ε|ί πι:: .[πί[ε ρ:ο7:ο/.

Πει:: είε πι· υπιι:,Πειι: π: ::ίπι::. Πει:: ε/ί ι:·ε:,·υε:·ιε. 57.

Πείιπ: ε|ί' ::ίππ.βιίβ ρ:οροπείο. πο.

Πει:: €επε:π:, Πει:: :ε[ε:·επε πεί Πε:ι:::, Πει:: :·είι::ίπε επρο

πί:ιι:· Πεο, επι ·υε:.ερ:οποβ Πει:: ποπ(ςεπε:π::ι::, 1)"..

ποπ#:ί:·πιιι:· , Πει:: ποπ :είε::ι::· επί Πειι:::,7%σε. Ηίε
Πει:: ε/ί Με Πειι:. - .. . _ ν 45,

Ηίε Πει:: πο:: ε/ί πίεΠει::.ειιι::επιι: εοπεει:ίεπιίε , ώ· πιω

| πω:: πεειιπείε. 7 Η . 49.;ο.

Πει:: επ ίπ Πε: . Πει:: εβ οιι:π Πεο Πάω:: εβ ίπ/ιπιίεπ:ίει,

4.Βειι: ίπβίρ/ο :ίε ρο:επ:ἱἐ ιιξίοιιιιέ μα:: εἰ: ποπ:ίπε πί- /ιφίεπιίπ ίπ Πεί:πιε,πε:.ε μπι.: 29.69.

π.: έ:: Με «Μέ. -ν . Έ 9.490. ' Ι)ία::ε. οι:τω...ε...

^Ώειι::: πω ίπβίοβ: πιι!ίι:: ειρ.ει: ·::ί.::οι· ·υίιίί:. χω. ω...: π:: είίθίπέιιειι::· ..ο ίπίεζιίεε:ε ό· πε:·ύο. 9. Μ.

1)επ:_β ε:επιιι:ε ρ...:..ι::. ή? ρε:·[υπιιίε εο:π:::::πίεπεε

. 7.:.:ι.....:...:::π ε/β :::.ιιιέιιιι.. :ο.ι9.

.Βειι::: ε: :πωπω εο:πρ:·επει::ίί ποπ ρο]]”ε ε/ί είε Ρί:ίε. 3 ι.

@οποίο Πειι:/ίι ίπε:7”ποί!ί::ιο.;;. ό· ίπι:ίποίίί:. 1 1.:7.

2:.-:..ρπρω εο!πο/είι ώ· επίιίε:π πεεε/]ί::·ίο. Μ.. ε. ά· Σ.

Πει:: ω.. ί:: βίρ/δι ίπιίερεπάεπ:ε:· ά πω:: ε.·εε:πρίπ:ιπ ώ·
Π Μαι: :·ε::::π εξεδί:ίεε:. ΕΠ' :πια-π εε:·ιι::: ::ε:·βίεπιίπ:::

Πίεε:·ε ώ· ίπιεί!ίεε:·ε ειιο:ποιίο πίφίπειω: .ΐεοιιι: :νά :πο

εε/]ίοπε: βίιι.ιπάι::.ι 8.5ε..βέβιί:ί:. Ἡ ;7.

Βίεετε.ειω.ά ε/ί πειι::ρ:·οι::·ίιι: ι:ε:·βπε με ιίιιεεπιί: ίπε!ιι··

ιἰίι[ο:·:πι:ίί:εε σ· ποπ :πωπω εοποο:πί:::πιε:· ίπ:είίί!ε

:ε ε_/:επι ίπίε: “Με ΠΠ9ί“:ά/"Ρ7'ά ίπ:είίίεεπε ε[:επιίπιει

:ά :ιι:πεπει:οάποίάι: πο:: ::ε:τιποτ :Μ ιπιείίι!ε:εβ:::Μ

Με: π: είίῇΐεπεπτἰπ εοπι:πειίι::: έεπε:ί: , ρέει :::σηί:“

ππ::::ίοί: ίπ:ε|ίίΧεπ:ίε. 7 ;ο. είπω:: :ειιίοπί:. Χ 62_π5

Φειι: ::Ιί:ε:· εοποπ::·ίι επί ε77τεί?ιι:π ::οπιίιιισπαιιιπ:. είπε: Πίεεπειπῇιο ού:εε:ίπο εοπεερ:ιι ιποίιιείί: ίπτείιιέε:ε , πω:

7 Μι.,ιπ,:....,,,_ 7 1ι..2:..:. εοπ:::ι. έ..

Πω :επιιί/ί:π εοπεο:::ί:ππ:ε:· εοπα'ιιιο επί εεπει:::·επέιιπ: .Ι)ιεε:·ε άιιι:!ιεε::: :εῇιεειιι:π ίπ:::ο:·:::: . ό··/Μ 9,77;" ΜΜΜ

' .πι πίειε::::ί::ιπίο ποίιιπιπιί: :::·επ:ε. 1ε.:5ο π: εοιππιππε ο:ππί|:ι:: ::ε:·/οπί:. Μ.. 7.7.

Βίεε:ε είιιιιππ::: :ή |οπιιί είίι:ίπιι:π [σε “έ ::.·::·ππιιε :αϋπ

”'# έΕξ6,”“7Ιί-ι-6· 4:ο·_ό. Ρε. Βίκη: με: :·εΠοεειιι: ίπ:

Ρ0""·.2-ό··ι·ι:· 0.09" Μ! ιιίί.7ι:ο :ποείο εο:::ιε:ιίι:: πω:

·Ρθ"β""· οι" #Μ“ί εί.3·επιίεΙε,είίιιιί::ο:ίοποίε. εδ. 46.

ΡωσΪπ (Μω|ίηά"Π.ιοπε επί ί::ι:·:: :ι::|ίιιιπ ίπ Πει: εβε£

Π - . Π | Ρ:·ορ:ιι::π είι.εετε. ` ` ' :.6_)-:>_

Θ· π...: επε:τιιιιι7::. . . Μπ- Πιθΐετεπιιιι ρεπβ"εειτ ει!επε:·ε Ρ:££ί[4 :π Π:: α'.::ίποπ ρο

Φει:_:·ρφ[ι:::: :::ππεπι ε:επειι:ετιι:π @Με ε.τε:ειιιιι::: π- . . :ε/ί. Με

Τοιη.Ι. Π: θεο. 447,2...

πω. . Ή ι -

Νερά: ε.ιεβ|.ί οπ:::ίρο:επιίιί πξ/επε.:7:·εβίεπ:ίιί ίίί:ε:ί

ωρι.π..,πρ.ι...π |ίπει·ιπ:ε::ι ·υειί:. Δ ι ι. 2.34.

Πει:: πιιο:::οείο :ερ:·εβπ:ιίι ει: ί:πίπίιπ. 1 2.330- ύ°°[ηφ

Πει:: πεεε[.<ι:ίο βίο/ιιι:: ιϋίίΞίΙ° ό· πιιοικί Πι:εείξειιιίοπεπ:

Ν::

Ε

Ι

.-.ΔΑΠ

έ.___.____Η.



. ΙΝΠΕΧ

Ἀρποίο οοί οπο: οπο οίύτοοοποίο' α· Μπι ποοο:ίοπο οπο

οποπ οοπίοπίίοοπ οποίο: |πποίοοποποποπ ροοοοο οποία...

ᾶίοπί ·οπίποοο. η 1':57·

Βίβοοποίο οΙίοροοοποίπ Θ· ίποοίπβοο.οίίο οποίοοίοίπ· ώ·

οποπ οποοοποο. Ι8-ίο7·

Βο7οοοποίο ροο/ο οπίοίποί ο ο ΠΣ·

Ι)ΠοέΕίο. ΠἰΪρίἱ£εππἰα. ΒίΠοιητίο.

ΒΠεᾶἱο Ι)οί πιο” οοοίίπο πεί οοοοοποοο ποπ :οοοπίποοο·

οπο· ω!@οποίο/πο οοοίοπο 2'οοπί ροοοί:οί οποίο” τποί.

ο. ο · ο

Ώοίο: ποοο[οοίο οίίίἔίοῇίρ/ἱοπο. “θ

Ρ:|ίποοπ οοοοοποοοποπ οπίβοοπίποπ ίίίοοοί οποοοί ο.ο:οοοί

οίποπ οοποτ. οβίοίίίποπ ποοο[οοίο. ο ω.

Ποπο π..._ο..π. οἰίΙίἔἰο οοοοοπο·οο ροπίοίίο:. π.

Επί::ί'οποπ οποία: Ιίίνοοο, οοοος#οοίο ο.π:/Ζορροποίοπο . 14.34.

Ώίΐρ'ίεοπτίοροοροίί· ποπρ`ο ίπ Βοο· ο το. 100.

Βἱίὶίιππἱει ·υπίπο .4πέο!ί ού ο.!ίο ποοπβιοοππο :οποίο/πο

π:οπ ποο/ροοο Ιοοο!ί:. ' γ 79%

Πί.ί?οποίο ποίροβοίοίο.ποί ποοοτίπο ποοο|οοίο οβ πο! οπο

:ποπ ίοοο!οπο. ο 8·ὅ9.·

.οί!ίοπο άοθοο ίποοοοοποοο ίοπο ο οοπίποπ ό' πωάΜΜ οφ”

ίο. · 9 8·

ΠίίΠοδϊίο. ΠίσατΠιοε.
ί ΠίίΒπόΝο οοο!ί: ππ|ίο ίπ Ποο οοποίο:οποίο . ποροππ[πο-·

οίοοπο ίπ οοο!ί οοίοίπο ό· ροοοοβοπο . οπο:: οίίο οποπί:

ω· ίίπιίΜοίοπο ροοποπίοο. Ι 8- 3·

Φωίπδίίο ροο οο!οπίοπο: οπο ποπ οορποποο ίπ Οοο. 19. ο..

Βίβίποίίο οποίο· ώ· ίποοοποπππίοοοίίί1ο: ίπποι βίο” ίπ π

πίππ:. Ι9·ί 8·

Βί]ίίπέίίο ίπ οίίπίπί: οοίο,οποίποοοπορροποππο ροοπίποοπ:

ώ· ροοοπδίοίπο, ά· ίπ:οο ρο:οποίοπί ροοπίοπίροοοπίίί

ποπ: 29· οο·οοπίπποπ ροοοίποίοίίοοπ. 19-74.

Βίβίποΐίο ροο/οποοποπ οποπο οοοίί:ροοοποίίοοο , (ο ποπ

οοπ/ΐίοποίο ροοποποοππο. Ζο-ἄ.

@οο:πρ2οο οποία οίίβίπδίίοπποπ /οοπποποοι .5'οίοοίο.θί ο

Εποποίοίί: οπο 11276 οπίοιίοίίοο: οπαίοπ: οίίπίποπίτπο οπίοί·

οίοοοίπο ού οίίο οπί/ίοποο. Χοοίί: οπο οο: οί.δϊ'ίποπίοπο

ο ο: : Ροοπίοίί: οπο οπίοοίίοοο ·ππίπ: ποπ οί? οπίοίοίίτοο

οίοοοίπ: : Μοοίοίί:, οπο ο/Ϊ ίποοο οπίποίοο:οπί (ο οπο

οίποπ. _;.2.;.

οΥπίίο οίί/ίίπΕϊίο α· ποοποο οοί ίποοοοοοίί2 ίπ:οο οποίοπίο

οίίπίπο ό· εποποίοοπ. 3.25

Τίοοοίο!ίοο οβ οίίβίπδίίο ω· ποοποοί οοί. ;.2. 6.

Οποπί: οποία.: ροοοοο οοπο οπο [πποίοοπο ίπ οποποίοίί

ορροπ:ίοποοοίοοίποί ροοποπίο οκ |ίποίοο:ίοπο ό· |ίπίοοοο

ο.πποοοποοποπ. 5- Μ.

Όίοίοο/.2 οοποποιίοπο: ω: ποοποο οοί ποπ οοοοοποοίο πο

!πππί οίπωπο ροίποίρίο. ο. ο ο.

1οο οι]ίίποίππί ροοοβ οοίοοΐίπο οίίβίπεπί ίπ οοοίπο πο

·οοοίο: ο·οποοροπο ίποοίοοποοέ οπροίοοίοποοο οοποίοοπ πιο

|οοπποἰποπ οποία ροο/`οΠίοπο: ίπ οπο ·υίοοποίίτοο οίί]ίίπ

δω. 3.9 ό.

Ροο(οδίίοπο: ίπ Ι)οο ·οοίοοποίίοοο οίί/ίίπδίο οποοποοίο @·

οποποίο οοεπο/ί·οποπο. 3. ο 06.

Πἰἔἶἱπἱἶἰο ·οίοοποίί: ίποοοπρΙοοο ίπ 'Όσο ο/ί ίρῇο ρίοπίοπ

ο. οίίπίπί 4ο π: οοποορίίοίίί: ροο οοπίπο!οποίοοπ οοί

ρίποο οί?π οίίβίπδίο. _ο.η ο..

επ ου οποοί ο!ίοίίί.οίπτ οοοίο οποίοοί: οί/ίίπδίίοπί:.ποπ οο

δ'ί ίπ/οοοοίο,οποπ οποία ρο/πο :β οποίο οπίποοί: οπο..

δίοπί:. ο, η ο·

Βί.Πίπδίοποπο ποοίοοπ.;.:Η. Βί/ίίπδίο ·οίοοποίίτοο ποί

ποίπππο ίποοο·|ο οοοίίποοοί πίοοποίοοπ. 1 66.

Οποπί: ο'ίπίπδίο υίοοοίοίί.:/πποίοοπο ίπ οδίποίί. ο. ο 67

Βίβίπί?ίο ·υίοοποίί: ίπ ο:οοίύποί: οίίπίπί: οβ/ίο/]ίοίοπ: βιοπ

ποοποπίππί οοί οίοοποπ/ίοοίίοποοπ ίπ οπίοί ο. Ποο[οοίοπ

οἰοπο. 16 8.

Βί/ίίπδίο πίοίποίί:βο//ίοίο οοίοοοίοοοοπι ποοπ/ίοΜ. 7. η.

Βίι10τίίτε.5 οοπ πί:[πποίοοπο ίπ οποία? οίί.δίίπδίίοπο. ο. ω”.

Ποππίπωω. Ποπιππ. Πιιι·οικίο.

Ποωίπίσω ροοροο:οπίοπππί.οποο' ποπ” Ποπ:/προο οοοο

οποο: π: πο ποπ οο!πίο ίποίπποπο Βοί ίπ οοοο2ποί:ροπ

_/οποίοπ:.·οοππ]ίίο ίπ ροοο/ίοοο «παπί πο. οοίοποοπ οποί

οπο οπο:: ροπίοίίοοππο. ρίοοίοποπ: Πάοίοποπ ίοποο οί.

οπίπίππο Βοί,0' Κο!ί: τοοοοπί. . Βοξ.

Ποπ: ππίίοπι Μάο: ίπ οοοοοποί: ίίποίοο:ίοποπο οοοπίπίί.ι6.

78. .

Βοιωτια οπο... οποίοποπο οίοπί οπ οοΐοο:.·ο,οίπο, οῇΓοοοπ. πο..

1.1.7 .

]π οίοπί:!οοππΜ: ποπ επ οοοορ:ίο ροο/οποοποπ./οοί ίπ ο..

οί:ί:. μ η. 3ο.

οοπποπ[οοοποπτοο ίπ|ί:οίροποο ροο δρίοίοπ δ. ·οο/ποποοπο.

ο;.ιο ;.Ποπί οποίο ...ροποε ς9_βοίί .5'ρίοίοπί ›.(›'.οοπποκ

οπο. το ί. Ποπποπ οπίοέ ο ηο..

Ποποίοοί: οοποορτπ: ποπ ο|ί ροοροίπ: .5'ρίοίίπί ό'. π.: ορο

ροοροίοοπ:. ο _ ι ;ό.

Ποπί οοοίο οπο ποπ οοπποπίοο ΓίΖίο ἔ Ποπποπ ίπ ίίοοοο!ί

τοτο[πποίοοποο ο ο ο 158.

Ππρ!ίοοοπ οοοπίοίο οίοίίποοίοποοπ ς5· οό οο ο οπο οὶοππίπο,

Θ· ού οο οπί ποποοπο. 1.7. ι 6 ο.

Ι)οπί οποίο οοπ/ίίοπίο ροο/οποπο 6'ρίοίοπ: ό'. ίποίίοοποοέ

τοποίίπο. ”ο . Η 27.: 7ο.

Ποπππ: ο|ί οίίοπίπ: ποπ-βίο. πίοπποπ πο! οίοοπίπίο πο! οπί

Ξίπο. 27 .17 ο.

Ποποπω... ποοποο!ίο. οΖίο/ίίροοποο. οπο οοίώοοποπ

ροοοίο:ΐίπ.ίπποοοροβοπο. 1 156,

Νοπ οποίο οοπο ποοποο!ίο π... @απο οίίπίπο ροοοίοῇ

:*?ίποτ.Ιοό. .$'οοίοο, οπο ροο οποο'ποπ οποοίίΪ οπο οἰοῇοοῇ”

οίοπί: οο:π οοπ./οοππο :ιοί οοπβ·οοπίοποπίοΙοοίο πο! ίπ?

οοοοποπίποπ.ιο7.Οοποίο οοπο/προοποο. ίπ ροοοίο/ίίποοο

πιο: ο]`οοοπ: οπο... ροοοο/Ιίποί.ί μ.. Ξοίοοπ ροοοο:ο ίου
οοοοπροο. “ί Π, Μο.

ΝπίΙππί οίοοίππί ποοποοίο οπ:/προοποί.ο.ί'ί ίπ οοροόόο άο

απ: οοροοποοίοπί:. ο 6. ό;

Πιιτο:ίο οοοοοο ......πμε ο·οποοπίο οποία πω"... : ο:

ροοροίο π:οπ/ποο,οπο οπίπ/οπο οοίοπο” π.: οποπβοο·ο

!”,ο 7.2.

Πποοίίο ίποροοοοο οπίοοοοπ ό· ποίί!ίοοοοπο. Μο'.

Βποο:ίο οπο π:οπ/ποοποπο οροοο:ίοπο.: ίποίπϋπί|ο: .Απ-ζο

Ιοοποπ ψ οποίο οί .οπο «ο τοπ:ροοο οοοπίππο. 7..9π.

Πα: οποοοίο ο/ί ίπ|ίοπ:· οοοπροοί: οίψοοιί_/οοοοοο!ίίοο ίποίίη

πίποίίο.·οίοοποίίοοο οίίπώοίίο. 8ο..

Ωποποίοπί οοοο:ο πο: πο: ορροπίοπο .οοοοπίοοο. ο.

13ποο:ίο οο·οοτο Μ.οπορ αποφ ή· οοπ:ρπ:: ω.

δπροο ο.ο:ί:'ί'οπ:ίοπ: οποίο ροοοποποποίοοπ ίπ ο[ο: ό!. Νου:

οίί/ίίποπίοπο ο ροοοο οοί ο οίποοπίο οο. _ 7.68

Πποοοίο οοί οοοπρπ.:β οπο” /ίιοοοπίπί,!οοοίί!ίτο: οσο/ρο

“ποπ ροοοποποοποο. 7_ 7,4.

Πποοοίο οποο!ί ροίίο: οπο” οοοο:ί ο'ίοίίπο οποίοο [ίπποι

ροο οοπποίοίίοποοπ οοί οπίοίπροο. 7. 7ο.

Βποπτίο 6οοοί:ποίπί:/προοποοπο.οβ οποίο. π. 8;.

Μοο/`ποπ οίποο:ίοπί: οροοοοίοοοί: ο.ο.·οοοοοο οποο!ίεπ ποπ

ρπ: οοποί.ππποπ,8ο.ώ· οροοο:ίοπί: ίοποοπο ποοπίπί:.7.86.

Ι3ποοοίο »οποία απο .ΐοοίο ό· ·οοοο.|οποοποίο πι' ιπποπ,|ο

Μο»... Τίπποίβοο .ο ίπ/ίοπ: :απο οοί: οίψοοοί. 7.87.
?ΜΜΕιιιιτη.ἄ`.τοτπί:οο,ΊΕε:πΡιιε.

ΕσείοΙίο. Ε!ΐε&ι.ιο.Εδείουε.

Εα:ίοίίει οίοοίοιίοο .ποιο/ί ο!ίοπίοίοίο οπίπ: πω.. ψ'οοοποο

ποο[ποπ ίποοο 13οαοοο:. πο. ;ο.

Εοο!ώ.ο άοοίοοοιίο ο/ί οποίο/πολο οοποίοίοππο οπο οοίοο

οποοοποίοί ποπ οοπ[οτπο/ίοϋοίοποοο ροοροπίππί,·υο οποίο

:πωπω ού οποίοι". 1.4 τ.

Ε.Π:ο:&ι:ε ίποίπίπί απο :οπο ίποποπο /οοπποποπ /οοοπο!οπο..ί

@οπο οποίοποπο ίπ οοπ./'ο πομπο: ίΠοπο ίποίπίτοπο.. ο.

ο,.ο#οοοπ: ποπ ίοπροοοοο οοποποπ οίοίίπο:ίοποπο οοοίοοπ,

π.: οπο:: οοροποίοποίοοπ ο ροίποίρίο ροοο'ποοπτο. ο8.7 .

Ερτοοοπ: οπο· οοπθροοοοοίο: ο οοπ[ο 1.οοπ ο.. 17.99. ού οσ

ο·ίοίοποο ροοοποοπ: οπο ποπ οο-ῇοίοίοο ροο[ποίοο:ππι , ο

οπο οοοίποπ: πρ... ο/::ο οοοπρίοοπο. 27 - “

Εβο οοτοοιπποπ οίο:οοοπίποτροποποίο οο:ίπο[οο:ίπο. απο

Ε]]οοοπ: ποπ ποοοβοοίο οοοπίοίί ίποίπίοοπ ροοροί:ίοοπ ο.

(μπώ. 8_ Ι πόρο

Εβοοοπ:|προοποο. ροοοΠβοπποίίιπ: οο:ίοποοο[οίτοοποοπο

οιοοπο



Ξ)]”.ιξίιι: οοπππιιιτιιΙίιιορο/ίιιίοι ·οίοίοι·ί _. οίιπι “Με ίππο

οικω: ει· νεκΒοιινΜ.

. ο·ίοοπι προίροι·οψ :ιο οπίοίοπιι ππιιιΜίί. ._ . 9.”

 

 

ρι·ίποίρίιιπι ριιοιίιιοοποίίοιιο. οι. ι.ι.ςο· π”.

Εβδιι: [ποί'ίοπιίοΙί: ιἰφιπάιο ..ο οοοίιίιπιο /Ξ·οοπιίιιιιο ' Ξ[ιοπιίπ οίιιίπορι·οοιιοί:ιίοπιποιοι/ί οιοιιοπιίο: η.ιο.ιο·

ποιίοπεπιεοπιι·ίοοπι οπιί:· 9.ι. ιι. βη.

ΙΜ πιο μι· ....ιο.ο: οοπιιοπίι ρι·οιίιιοιι·ι·. χ 18.

πο ·οίοίιιιιι·. 9. ο”. διο· ποπ[οποίοι ι·οοίιπι ι·οιβοδι'ιιιπ οιίοιίοπί: πο πιτ/οπο:

ΟΕπιιίιιοοιι: ποπ οοπιίπιιιιπβηποίίιοπ ,πο οιπίποπιι›· ίπ . ρι·οοιιθοι2 πο.

οπιι/ίι.Είιι: ίπιιιίιίιιπ οοοπίιίο ποπ ποιο[οι·ίο /Ε·οιιίιπι· οι: .Νιιί!.ι ριιΐιδίο .ιο/Ποιο ποιο/ο ο/:ο . ποιπιπίιι|ί: οιιίοίοοπἐ

ίπιιιίιίοπο οπο π. _ ο Δ . 9.;9.ι. Μιίο ιποοίιιοιπάί. η. ιι.

Ε][ιδιιι ίπ οπιι:οι οποιοίιπο οο/οι·οδίίιιο οο!πο[οίιιιι·. 9. 3 96· Ε/ίοπιί.ι Όοί ο/ι' οπιίποπιίοίί:/οοοίο: ροι·/οποπιιπι.· ι ό. 97.

Ε!]τοδίιι: πο οδοίοπο οι ιοι·ιπίπιι: ο ·οίιι_οίί/ίίποιιίιιιι·. ι 4.96 ?ι ιίίο·οδίδ ιοινπίποπ: ιίί!οδίίοποπι,σ· πι., ί|ίο.:Π ίπποι.

προ... ο.ιοοι μι· ιιί?ίοποοπ οοοίοοιιιιίιι|οιι.ιοπ .ιο?ίοπιιπ. οποιο οοποίιιιιίιιΐοίιιιιί:. . - ;,.6;. ο

οι. 26. _. . Ξ|.ίοπιίππι πεί ποπ ο ιίι·ίροι οιιοιί οπο:: ρωιίίοπιο ο/:οπ

Είδι:ιεπε οιιιι/'ιι ιιιιι επιιπρίοι·ί: οποιί ποπ ίίιπίιοι, .ι που. _/διπιίο!ί ίΙΙίιι: απ. Πα· πι· ίπιιέι·ιι οοποίιιιιίοπο οιππίιιιιι

ποοιιο οιίοπι ὲῇίιι/ο ίίπιίΜπο ποιο/ί ίπΞοποπο ...π|οι·- . ρ›·οοίίιοιοοιιιπ οβοπιίοίίιιπι οοππιιι·οίι. μη.

οποίοι. π. ι. Πι ι·οιίοπο ι|)'ίοίιπιί: οιιιι|.ι ·οπίι·ί ποιοί? Εβοποίο οίίιιίπε οοπ/ίίιιιιίιιππι ή! ι·οιίο ρπίπιπ ῇοιιπάιὶπι

Βιιιιπ οιιιιο: οι·πιιί:._ _ _ ' ο 1ι.;ο. ιιοιβδίίοποπι οιι·ρίίοίιππι ώ· ίιπιιίίοίιπιπ,οιιππι Φαιά.:

ωμά π°|ίοίιπιί ...πι οοί ρ·οιίιιοοπέιιπι π., . μπι? ο.ιι.·- π... ίπιροι·ιοι. . 3.69.

ιι·ίπβοοβιριιίιι·ί. ι _ ' _ .9.ιιι-7.47 Ϊο[ιιπι .ρ.π...οοοπ ιο:οιπ ρίιπίιιιάίποιπ Μιοποίί. πο.

Ε/]ίοίιπ: 0°ππί:.οποποίο ίπ Μπάσο ποπ οοίποίιἰιιπο , πι: Εβο οι? ιιδίιιο!ίιιιο οπιπίιιπι πόΐιιιιίίιοιππι. ω.

Δ πιιιιιιο ρι·οροι·ιίοπιιπιιιι·. . πω. πιο οίίιιίπιιπι σο' οποίοοιιιοι ακί οπιπι: ιιπ[ιδίοπο: ι!ίιιί

Ιπ πρωι οποιο .ο που... πο: . ποιο οοπίιιποίιπποποπ . πιο, . Πα

οοποιιπ|ιι ποιίιι·οίί ο/ο π.ιιιιποίί:. ο οιιιπ/ίιροι·ιιοι. σο' /ίι- ξ/.ιοπιίοι οίιιίπο παιδί ρποιίίοοιί ο. ιιιιτίοιιιί: ίπ οο/οι·οδο.

ροι·ποι.η_ι..πο εήΐοίιπιο παιιιι·οίί ποιοί? ούΓιοοιι: /Ειροπ- _ .οι ...οι ί!ίιι οποιίοδίοί ίποίιιιίίι. ι”.

ποίιιι·.-.ιοοίοοπι ._ιππιι.πωοοιι.... ι·.ιιίοποπι ἐπισή- επ....ι.. Θ· .ΜΜΜ ιίίιιίπ.ι ποπ ρι·ορι·ίο β πιιιιιιο πω”

οσοι. ° . ο 9.2._ιι. ποιοι. · ;.ηφ.

. Επι. Επι. 8ΠΡ=""""ω'·ί· · . Βιιιπι πιο· ιβοπιίιιπι ίπιίπιἔ ο/:ο οοπίιιποίοιπ, ά Μάι/Μπι

Εστί: Απ.. ιποίίοίιοῇιίπιπ οίίοίι ι·οιίοποπι .πω , ίιπρΙίε ” ιιπι πιο... . _ ο.μ;

πιο οιιίοίοιιίιί ίπβι·ίοι·ιι ίιι[π οίίοιιπι. 3. τι ό. Ξ[ιοπιίο ιίίιιίπο/βιοοίο: οποιο/ίπ ίπ οπο . άπο: 02:ΨΗΜιιι8

.άοί Επ::|Βιιιοι·ποι. οιιίιίοπιιι· οο!πο[οοππιιιπ ποπ ροι:|ο ίπ- π... ο/:ο,ποριιοπιιι. . Η.

πιι.π... οιιοποπιι: οποιοι πιοάίιιπι ιιίίοιιοπ ο πιιιιιι·ιι ισο

ιίιιιπι. η ν. ο π _ > Β ο τω.

Ποποπιίο, πι... Φπιίοίίο.οίίπ ποπ οποίο .·ιοοίέοπιοίίο.
.

ερ....ι.. οίιιίπιιοπο ιιιιοίοιιιί: ποίοι·ς|οπί: οίιίοι·ί ποπ ρο
_ ι .

πο. μι. (οι ίιοοι·ιιπι οίοοι°οιιι7π Διιι/ροοιιίιιπι ·οοίππιο·

ι·ίιιπι οι·οοιιιι·πι·ιιιπ _. ποπ :βοποιοίιπο τοπίο ά)ΐοίοπ: ·οί-.

Μπι. - - _ οοποπι οιιι·ιιπι ιιοιίιι: οι·οοιιιι·ιιι·ιιπι. 9, οφ·

Σ'π: μι· @·πιίιιπι ποπ ποιο/ί οπιιίιίρίίοπή-2"Μ Μ" πω· Βιιιιποπ οο!ιιο/οίο @τοπιο ποσο ίππ.. πω..ροοπίιπὲ

Μπιτ ..ο πι.. ιῇΐοίοπιιι· οι! οιοιπιρί.ιι·ίιιι· , πιοιιίι ιίβ οφ: οι: σπορ. Έ . ο. Μο.

πιο ιι...ι........... Επιί: ιο·πωπω. ι·.ιιίοπο: ίπ οοπι- ΕΡπιίο ιίίιιίπο ιιπιοοιιιιιπ .ιδίιι οιιο.π......ο 1)” οι! Μ...

ποπ-ιο ποπ πιο...» ίπιιίιοπι οοπιίίιιψ πιοιιίιίιπι πιο· Μπι ι·οπιο:ιιπι οιοοπίρίοι· οι·οοιιιι·οοιιπι. 13.14

πωπω. ο π ο ιι ι ό. πι ιιδίιι οποίοι ο Βιο :β οποοπιιίιιι· , ποπ ίιίοπ ι.·ι·οοιιιοπο

` . . . ι σ. ·° . . . .

Επ: ιπιιιίιοιιο ιοπιιοι·ιοι ί·οιιοποιπιιοι·βιοπιι:. μη. Μπι. ιι. Ε|ί Μπι οι·οοιιιι·ιιι·ιιιιι οι σο' βια:: .φορ

11ο :πιο ίπ ιιο_βι·οδο ιοοιι|ο 2.ιοι...οιΜΜΜ. ιστορια· 7Ή€ ι οιιι·ιιπι. . - ι σ* 7.

_ ιίοπιπι .....ιοοιι.οοιοποιοε ίπο!ιιιίιιπι. ;. τ_.;8. Νοπ οπιπο οπο! ο!! ίοίιπι οι οιιπι οίίοι/ί ί!!ί ο/:'επιίοίο. 3.

επιί πιιιίοππι οποίίοοιίοποπι πιίιίίιρηβίιπ: ίπ οοπ.Π'ίιιι. μ . Επι”. οποιο ιπιπιίοΙίιιι· ίποίιιιίίι ίιίιπιπΐοιιιίο

ιίοπ:/ίιοπιιπιίο. Χ _ 3443. πιιπ ιιι·ορ›·ίο αίοιοιίο. . . _;.; π.

Επι: ποπ οοιπροπίι ποιοιι.Μ.ε οιιπι ίπβι·ίοι·ίοιι: .ο ποίος: ο 'π Ετιίάιιι:ίο.Επωρίοτ. .

- - ποπ ρι·ο/οίποί:. Σ· ω. Ει:Μο:ιτίο ίπ ιιιιιβοπτο ο... ποιοι! ποπ ίποιιίοίιοπιίο οοέ

Επ: πιίοίιιιιιΙο οιιίποί ποπ ποιο/ο ..ο οι.. ιιοιιπιίιι οοι·ρο- ίιδίί.ιιιοιιι ...ω οιιπι ι|οποίοίί ι·ιιιίοπο οπο. π. 16

πιο : πιίπίι: οποιο ποιοπιίο οοι·ιιοι·ιο. οιιιὶιπ Ροκ: .ιο διιίιίιπιίο ιο ρι·.Μίο.ιιιιπι ._ιποπ..ι. βίιπιίο ό· ιπ·ίιπιιπι

ίπιο!!οδιι οποιο ίπ ι·πιίοποπω: . ποπ ιιιιιοπι ίπ ›·οιίοπο οο πΠίιιι ιίιιιιπι ίροιι:.!ρ[ο.ποποοιιίιιίοίο . πι....ι..... π.

,ιοιοπιίο ει· οοίι·δίί. ο”ο |ίίποιιίι ιστίπιδ πο οπιπί οίίοπΠιι , οιιί βίιπιίο ποπ σο.

4Επιί: τοπίο ίπ ιβιοϊιιβιροι·ποι.ρι·οοιιιίιιιι· ..ο .φωτο πο”- Χ τ . 1 ο. ο . . ο . .

ο·ιιίί. 9.1.ι3. τ... Μ: οιιοιπ ποπ οπ:|ίιπί οοιι6ιοπ οίίιιί· Ειιίοοπιίπ οίίο ι·ιί,οίί.ι οιι·ιι·ίπβο.ι οιιι|ίο:ίοπί:.· Πιο ποπ

πο ροιοπιίο.17.ς;.58.Νοπ απ: ι_|]οπιίοίο "οι πιοοίο ιο [ιι/βίο οιίιι!'οπβιιπβίιπιίο, οιιί ω..ψροπρηιρήιωι

ο οοίιδίιιιπ ποιοπιίο οίίιιίπο. γι. Ποπψ οποιοι.: ιο οο- οιίιίιποπίιιιπ.οποιί ίπ στο ιιιίιίιπιίο οοππ.67ίι. Ζ.ίοοι ιο..

Μίκι:: ι·οιιοοιιιιπ οίίιιίπο ιιοιιπιί.ι. γ η. 6 ο. . επι ίπιι!ίιδίιιπι ..ο ..χρ.ποιηιοοιο.ιοπι. ι.¦ η.

Ειιτίιι Κο.τίοι·ιίι,οπι π&ιι|ίπςοιῖιιιι· οποιο/οί: Βιιι:/οίοπιί.ι Ει:εωρίιιί· ή! ιιι·ίιπιιπι π..π........ ίπ αΙίιιιί ποπ τοιίιιοίοί..

·ιιΜοπί:,οιιιι «πιο πιιπιοιιππι οπέιιπιιιι· οο2ποιοίιϊ |οἰοπ- . ίο. ΠΜ.·ι·ίπιοπ ει... πο πιο. . η. ι ο.

` ιίο |ίπιο!ίοί: ίπιι||ίοοπιίο. π. οπο.. 'Οποιοι Δ? οι:οπιρίοι·,ίοίω «πιο οίκοι: ίπ Πιο. ι;.3ι..

εποε" οπιιοπιίί ίπ Μ)·|ίοτίο .$'.5'.Τοίπίτιιιί:. ο9.ι. 00," Μ” ως? Μ"ΠΡ“" “η”Ρ"β8ω"Μ,9%. ρα, Μ.

Ει·ποι·,ό Ει·ι·οι·ί ιιι·οπίπιιιπι οιιίιίοι. Δ ι9.;. π. οοιπιιιιιπίοποίίι: οι·οοιιιι·ί:. πι”.

ΕΠΕ. επ......ι., Β[Γειιτίο πιο. Εποιπιιίοι· οιιοπιοοδ πο ίπιπΞίπο ιίίβοποί. 26η 1.οσο.

Ε ίΪοπτὶι οίίπίπιι ό· ?ζι·Ιοιίοπι: ποπ πι” οιιιίοιι€ Τοιοίο·· δ.·ιοοιπρίοι.ι πνιΦοίοίίπ :πι οιιοι.ιπι Ριπξοδίποπ οιιιίοποπι

€ίοο ιίί:'ίίποιιοπιι'ο. 3. ο. ο. ίπι.ιείπί:. - 26.1 ο6

Ήοπ οίίιιιί ι|ι*/Σιιιίοπιίιι Βιί.οίίιιιί οβοπιίιι, οιιί ο... ς|ί .ψ ΕτΜπιτίο, Ε:ἰΠ:ετε !)οί.

β,οιιοιί|ορίσπιοπι ι·βο. 3-1°;. Εκἱίἱεπτἱο ι·οίοιίιιο ι·.ιιιοπο ιίί/|ίπδίο πο σ.ι·ί/?επιίο οπο

..Ξ-ρε υ.ι.η..χι..ι.π ιίιοποπβι·οιίροιι/ί;ιι. Ποπ ο ρ›·ίοι·ί: Ιιιιιί που" ίπ Βοο. ι9.172. σ· π...

Εβα ι|ί ρι·ίιππ ριι·βδίο ποιο Πιο. οοπιιιηίι , ό· οποία: οι·ί|ι'οπιίπ οίιοαιρ›·οροι·:ίοποί·ί ι|[επιίο ιοί. 19 η 8.

οοιοι·πι·ιιπι. ο.. ι0- ε.τίοοπιόπ ›·ιίοιίιιι πιοιιιιιπι ιίίοί ιιιιι·ιίιιίο: οιιίο :ποπ ποί
ξ/:οπιίπίο ιι!ίοιιοι πιοοίί:[ιιοπίιιιί·. 19.112 ίπ ΜΒΑ οοιπιιοπιιπι. ο 1 ο' 18 3.

Ερμ. οι:ί|ίοι·ο ·οπιιπι ή ίπ Βιο οοριοπ ίοοιιιπιίο οπο· Ε.ι·ίοοπιίο πο/οίιιιο ποιο” ιοι·πιίποιιιι· οικί/ίοπιίι: ι·ιί.ιιί

·οίίο Ιίπιίιοιίοπο. ι9.ι8 8. ιο,... ίπ ι·οιίοπο ....χι.οιι..,ροποπο.οω. ι 9. ι9ο.

Ξ[:οποίο οι! ιιίίιι τοπίο οο]οίιιιπίπ ποπ:ροιι/ο π.. @πιο ιιιίιιιίιι.ι :Η οοι·πρίπ.ι ίπ [πο ουκ”, ποπ π..

 



οΝυΕΧ '

ο9. ο9ο. - ΠΜ:: ἰπ ο.......π. οπο· έἰοποπο· Μέσο ποο/οϋππο οποίων»)οποπἰἔοποπο ο·ο!ποίπο. 2 . ' - -

Ε.ο.·ωοποίπ πύ/ο!ιοοπ έα: ππ.#ππο έἰπἱοοπ οποέςπιέ ο·οππιπο

οπο πέροο7°οθο π· οοπορἰοοο ο.τοβοπέοοοπ . ππέο π οπο

ροἰοοοοἰύπ: πο!.ο:ἰοιἰ: ποπ ποιοι:: πωπω έοοοιπέ·υτ 7:09-

Με ο.π:ί/οιπο. ΞπἱΠοοο ίποοοποπππίοπω!έ:οπ Ιπποποπ ππύο:

πποοοποι πω.: .ο ο·ο!ποοοποοπ.:· 21.Ι9.(9'/οφ

Ε.νι]ἰοποἐπ ..πωπω ποποο·ο έἱοοἰπο οπο.. το: ο·πο:οπο ρω ·

απο βοέβοποπ: ποΖποἰπΙ: ο/! π. @απο οπὶΠοποἰο ρω·

[ος9%οππ.· 2Μο.ά· β7. ο·ο!ποίπ.ο 7ποποοέο οοπορ!οοοπο

ποοοοο·ποπ ώ· ...π..π..... πποπτο οπο? ο:οοβοπ:οποπ @π.

οἰέ οοοποπ Ποπ:/ποοο·οποπροοοβ. ·ἰ|ἔοποἰοἱ π/ο έί/ίοπ

π: “οπο” ππ!!π ο//οποἰποοοοοπ ο:ο/ἰ.Ε#οὲ?οο:_/`οο·ποπ

Μ: οπιβοποἰο ο/: ροποοο ποπ οπου: @ποπ οππ[οοοπ.5.27.

~ Ροιία:5. ΡΠοιοε οπο. .

ΡΚΚ: ο.:ΐ @οποία πω.. οιέ .πππω ω: οο/ἰἰοποπἰο έι

ποπο οποέΕπ :|Ιπ.:?ο·πο:οπο βιροο·ππο. πρρ!ἰοοοο. Ι. ο .

Πέ.: ποιου/ποιο :πωπω προΠο2οοπ., ο!ποποο·οοπ: Επο..

[οπο δοτἰροποπ [απο. ΜΜ

οπο" πέ οο·οέοπέοπο ποπ πἰοἱοπο· πποίοπο: έΜ.·πο/`π. Μέ

οποοθππι οοπέί:ροο· οοΠἰτποπἱκπο οοοοο·έπβοππο, 7οοοέ έο

β ππποοποοπ προ°ππο ο!! πατε” οοοοδϊέ οπἰέοποἰππο. ο.17.

Πέστο: Θ· ορἰπἰοποπο.οἰιπο[οποπἱέἰποτπ ἱποἰπέοπο ο υποπ

οοοπ: Ξ›οοο|ΖοἐἙοοπΙἰὐπ: ο.·οο2πέ2: πιο. ι.ο π.

ΕΞέο: ἰπ/ὶο/`π_οοοἔοοπο ποπ 7οσέέοοπ Ρομπ,πο οποοἰοοτἰο,οπ

Φορο". Τὐοοἰοἔἱοἰ: ρποοοέοποο!οπο ο:: οΠοππόπ: Ιππο

σέρίοοποπ οοοέἰοοοπποῇ-έο έίπίππ. Ι-60.

!ποοπέοοοπ οποο·ο!ίοοπ οπίποπ ..ο οδπβέοἰ έἰπϋΜ που: οπο·

ο·ίοοο·ίο.0 _ ώ·

πώ: ωποοπεο ό· ἰοπρ2ἰοἰοπ , ο2οο/οο·οπο!ί: ά οο·ρΜοο.

ο .7 4, . ο

Ι·ϊέο: οπο· έ:: οπού: ποπ ποοποοπ'ό' ΜΜΜ 77Μ”Μΐ ιΜω!Μ

Τποο2οοΕοπ:. μι”. ή· Πο,

Γἰέοέ οοβπ[πο [οποιο ίπ Βοππο π:: ·ιοοο·οοοοπ ποοέὶο ·οοο·οο

. οποποἰ:. . 9-59·

.Ροέο οποέἰοπ οοἱοδ?π ίπ Μέ , ο.ι·οοροο ἰπέἱοῇ έὶο, ·οίέοπο

ποπ:π οπο». . 944.:

› . ΙέἶέοΜ7ίὶ€τἱει ?Μελ

πω: Ποἰ ο/Ι [πρἰοποἰ.ο 8οπ ίτπ έο βρἰοποἱέ οοποποποο.

7οοο/οπ_βο ·υοππποβΓ. "·64·

Φοοποοέο ρο·οοοέπο π: ποο·οποπ. 114· !ὅ2-ύ° β"

Επ£πο ππίτπτοοπ πεποποπ.οπωπ ποιο" ρο/Μοο οπου

ροοἱποἰρἰο ρο·οέο:οοπτο. 7 · έ -Ι.:3

.Καπο ΡΜ] ποπ πομπο” πἰ ο ὶπ ἰοππἔοπο ποο:|οι9:ποποπ

π.. Δ Δ 4 _ Ι.97·

Γἰ!π οποίο .οποοε..2ε. ἰπ οπο οοπ/ἱΠπ:ζ Ι Π οπο.

Πω:: ποπ πω: ρο·οοοέοπο βοποἰἰ: επ ποοἰοπο!ἰοπ:_/οέ ποπ

Ιππο οβποἰπἰἰύοοο. . ' Μ·2-ό9

Ιπ Πωοπο. ο·ποίοπο οοποπποπέπ ο:ϊ'ροοοποίπ ::ΗΜοοπο,

ςποἔοπ ο·πίοο·πτπο· πέΡουφ» . :ρα 7.

ΓἰΙἱπ:ἰο έἐπ£πο ?ΒΔ ο·ο!ποέο ο/ἰ.¦οο·οππ!ἱ:οο·|ἰ:βοπ:πο οποιοι:: -

πἰοποοοπ απο. Ἡ 19.2.0;.

ζώο ροβο ο'οβοποποο·ο Ρ£Ιἰποπ :οπο ο 'Ροοο·ο μπω ο $ρέο·οοπ

[ππδ:ο, 20. όΟ.

ΠΙΕοοπο Ξεποποιή Ξπ:οἄοΕ?π οποοποέο παπα. η.ο;. ε5·β7.

πιο; ποοοο .ο πωπω. Ι πού.

Ηἰἰπο οπο. ·υοπποπ οποἰοποοοο ρποπερπ ποοίοππΖο:,ξποπ οπ

ποοπ οοέοπο ποοέο οπο ροποο·. ::.8.@ο ῇ7.

Βου ποπ 7οο//Εο έέο·έ ροἱποφππο σ· [οπο :οποια έοποποοποο:. η.

π”. ά· έ.ο.ό,ο7.=:ο·β7. δρίο·ίτο: ό'. ποιοί!" οού/ο!οπο

έπο ποοο/ο'.2;. ι9_ώ·βο. δώ::ρο·ορΠο έἰοὶοπο· ·ποο·οππο.

Σά. Ι2.ά°/ο7.

Έί!ίο:: έποο!!οδΐπο!ο: έοοο: σοὶ @ο ροοοοβοπἰ:/ῖοπἰ|ἰ:οοέἰ.

ποπ: ποοππο ό· ἰποοποἰοππἰοπο ππππ ποοἱροπο .ο π- ο::

22:ππποοο οο!οοοἰοποβ!ἰοοἰοπἰ: ό πονο: οοπβοοπί. ιό. 28 .

Ηπα ποο·ύππο Ροτο·ί: Ιοποποποοποίοο.ποτύππο οποποοοο·πο·ποπ

οοποπἰοοοιἰπο. 2.6..:8.ά·/ο7.

Ρἰ!ἰπ:ρ|π: :π έἰπἰπἰ: ή: ρο·οπήο ἰοπο!ο .2.6. ο93ού·/ο7.

ΗΜ: ..ο ποποἱπἱ: ο.·ορίίοίοο ἱποροποπο πΙἰοπἰέοποέ ποπ

Εποροποπο πω», ; :οπο οποίοπο πωπω οοποποππἰ: οπο.

ρ›·ορο·οοοποέ: ροο·/οππ!ιο. :.6.7 ο.

ΠΜ:: έποο·οποπο ρο·οοοέπ πο οποοοορἰποὶροοοοὅπἰοο, οσο.

έοποΖἰππῇ‹£ ροποποοο. ο ο Ζω-_

Πω ποπ/Μα πέοοπποο οοπβἰ:πἰ:πο·ποο· ο·ο:Φοί!ποπ/ίΖοοοοο .

ποο,·οοοο·ύο σἐ·ἰποπ8ἰπἰ:. ο_6 .=14_

Εἰϋπο Βοί ππ|Ιππο Μάο: ποοἰοποοπ οοοπποπποοπ οπο: Ροι:οο,

7ποποοέο ἰπ:ο|!ἰἔοπέποπ. 17.40. ποπ έποιέπέποοοοιοο· .ο

δρέο·οοπ 5'./ξοποπ ποπ έβο·οο·οο. Μ. Ρο·οβο·οππ|οβο πω

οοπ/Ποοι:έποποπ πούπῇΙἰπ:ἱοπἔπ: ρποοὶῇοπο ..ο οπο;"

πέ .Ξρἰοἰοποπ δ.ῇ|ἰποἰοπο έίβοπέποοπο· οἱ .ΤΡἱπἰοπ δ'. «που

ι οππ|ἰοοο·,/ῇἰο·οτἰοπο πδἔἰπέ_/`οο·οππἰἱἰοο·. 66.

.απο ΗΜ:: ποπ ο/Ϊ[οο·ποπ!ἰοοο· ρποπἰοπποπ ππἰποἰρἱποπ οπο·

έποοπέὶ .ῖρἰοἰοποπ./οέοππ/|οἱο·ποοο·. 7 χ,

Φοβίποποπρ: .ο .5'7:Μοπ οοὶοποβπἔΐοο ἰΙΖποπ ποπ ρο·οέποο- Δ

ο·ο:,πο οέο Μέσο: προἰοπέἰπέἰοοπ ρο·οοο/ποποοοο ὶπ οπέἰπο

οοέ δρίο·οοποπ. κ . , __ . . η.

ΡέΙοοι:ποπ οοπροορπίο.φοο·πο π...» Ρο:οο·,νοτοπο:2 27.87.

πω.: ῇπἰποἰρο!ἰοοο]ΐοιππω!πῇ'π. .:6.

ΠΜ:: έποοποέίπτο :πωπω :βο·οοο. - 9 › _ _ 7ο_

ΠΜ: ῇοἰοπο πωπω· Ρποο·οπο. ποπ πἰέοοπο· .πρεπε πέ.

ποἱοοοπέπ. Γ 7 7 94_

Νοπ/ο οπο.: ο: οπω.π :οοποποπ ο·ούΜ'π πἰπ:ποἶ:/ῇἰο·π

πω: _ ΝΑΡ 7

Με.: οοπποπἰο πἰποοπ!ῇἰο·ποὶποο .ο Ρποο·ο . ποπ Μοποπ Μοτο

ά οοορποἰπέο ποπ ποίππ: ρο·οπο·ίο πο Ρέ!7ἰ. ο.7.οο;.

Πω οπο· ποπ οοποροοοοπο·οροέοο πο. π.π,.οπ.π. έοπποέ

|ἰ: ἔ
. Η 2.7. ο 5 8,

.Νοπ ·οοππ έπ οποοπέππο επορρπππ'Ρπ:ο·ο οπϋπ:. 2.8.;;.1

Πω:: οπο::Ζοποποο :πο·,ποο·π ρο·οποποίο. Δ _ 2.9,”_

Ρἰ|ἰποἰο ο/Ϊ έοπποοππἰοποο[πωο ρπορο/. Γἰἰἰπ:'·2οοΪ ]ΐ|ίποίο

ο/ἔ οπρποοππἱοπτο ἰπορποροἰπ/ἑέ οπο; ρο·φο/ξ πι;

ΓἰΙἰοοἰο έ: ίπ ρποοππἰτοοτο,ρποοοπἰοπο ἰπ βίί.οο:οπο, 0:24..

οποσ πδἰἰποο ο!! ἰπροβπέ,ώ·ροβπο ίπ πὁῖἰπἐ_πο·ο7ο|ἰ.¦

οποιο: οπο. | 29_ 79"

Ρ#Ι#Μ ά δροο·έοπο Ξ.ρο/!οοἰὶο: οο·2οπο.ποπ έοοοποἱοπο,οπἑπο

Ρπτοο·,ίποο!!ι2οοπο- ο/:οποίοοοπ. 9.; μ.

ΠΜ:: έπο Ρο:οί πϋοπππο οοποίοπέοποπο οὑἱοἄἰπἔ.ποπ οπο -

έοπέ2:ο. 9,539_

Νώε. Ρἰοοἰτιοπο,Ριι:ι:τιοοπ.

'Ο!οίποπ:7ΐπί: οτππἰποπ,7πο ΜΜΜ" οποοἔὶοπο·ἱ ποπρο:ο:*ξ

άρπα .· Οποπο οοέοπ: ίποο!!οό?ποΙο ποπ ρο·οροοοπποπο

π|ο7ποπο. 5_ο7_

Ρἰπο!ἱ: :πιο/π παπί ποοποἱ: έ: ·οο/οφο!οοο: έο/'οιπποπ .ιο

:/οποίο ούἰοἐῖἰ.· α”,

οπο. ό· @απο οποπέο ίπ οοπέοοπ τοπο οοἰποἰέππο . πο:

απο” οοοποποπβ:ο·οπ:ου. 9_ ΜΒ

Βάο·ίοποπ ἰποοο· οοοπ[ποπππο!οοπ σ· ἰέοπἰοοπ. η. μ.

Γοπο5·,π έοροπέοπο π οοποππ/ποροοοβ οπο: έκτο: οβο ο79ΐοοο-'

οὶἐοο· οποοποπ: πρ: , π... οποοπέπποπο· ο/ῇοποἰοοο· ποοέί.ο.

ο . 1 ιο.

Ρἰπἰ: :οι π!ἰοἰἰἰἐπ: οποοποέο /”ο οπο". ο . ο: ο.

Κο: 7ΐπἰοπ ποπ ροοο:ΐ οοπήοοπέοο·ο/πποέο ἰπῇπἱ:ο. 7.75.

Ρἰπἰ:π[οοοἰο: ποοπίο ο|ποο ο·ορο·οβποοοο·ο Ποποπ ἰπππἰοποπ.

Γ· η.

Ροποοο 419:: ·οοέοπο οοποἱ Βοποπ ἰπῇπἰοππο. . 78.

οπο” οποιο: ..ποπ οο·έέπέ: ροοοπροοέποοπο οπ/ίπέ:οο ίπ

|οοἰοοοἰ: οο·έοποππΗΜ οποίποποοο· ό· ποππ.πωεω οπο·

οἰποπο. 4' ο_

Ρἰπἰοπο οπ:ο||οξοπ.ο ρο:οββοοοοβπο οποο!!ίοοπο ίπππίοοο. 9.

4 ο 8.

Γοποοπ Μποποπ οοέοδοο ροκ/ο ποοἰπἔοο·ο πποοοπ: Η

οο_β·οο .ποπ ίπππίοοο. 9,4.: 8_

Ειοτιοτιοιπ ποπ οποοοποοπο· :π οοοοπἱοποο.ῦἱοἰο "πο ποπέοοπο

'οο2πποβιο-ο

οβο πούίοοοποοοπ Φο. 7. 7,

Ιπ οπο πέποἰοοο ρο:οβ ο·οοποπο οοπορ!οποοποο έψοοπροέ πό

οποο·ποέοοοίύο::. 7 . 7ο

Ρποπο·ο ΜοοοοΟπ Ποο ·ιοοΞέοοί ποοποππο.πέ/Σ ποπ: πδῖἰύπ: Η

άπο έἰπἰπο ποΙππ:οοἰ:. 9_Μο_

Ρποπο·π πο.. πο/οΖποπ,π!έπ οοπέἰοἱοππτπ.26. ο μ. οοπέΜοο

ππίέπ πποποποοπ ππθἰοπππ[ππτ ο.τέοιοποοππο; οθππέ:πο·πβ

ροποποοπτ οοπέοτέο. ο2_2,

Γποκο·ποπ :ο ποοπεςοπ: :ο οπ/`π ή: /ἰπορΙἰοποπ ποοο/:οοἰποπ :ΣΦ

απο



οσ::ο οο!πο|οΙοέισ πρι. απο: Δ ::.;;.?

Ε::πιιι: Οἰοσ:ο πσοοπ: Όσο ρ:ο/οἰσπ:Ξοπ:βι:π:ο:ππ: οι..

:ο:π:π.;π . Ριι:ιι:π οοπ::πέσπ:ίπ πιο.: οπ:πἰπ Έσω οσ:· Η

:ο ρ:οπορπ. ω:: ό: ία”.

Ιπιρἰἰοο: πω. ρ:ορπ::ο/ο:π:ο::ιο: ἰπ ο:σ:π::ο:σ. 7ο.

£:οσπ ροβΜ::ρο:σ: πο: οπο:: πρ: Βσο ρ:ίπ:ι: :π:ἰο :ο

οποβ:[π:π:·π. · · ” 7 7.

Επ::ι:π πιο.: πο:: οο!πώιιπ: παώ. - ::..72.

Ἑιι:ιι::ῖ ποπ :σρ:ιοπο: ο:σ:πἰω:ἱ σ.π.·:::πβοσ ώ· οοππο:π:ἰιιἔ

πο.: π. Επ:π::: οπβιο[πτο:ι:ιοπσ ιο!...π.:. οιιἱιἰβ:..96.“ °

Έπιπ:ιιπ: .οοπιέποσπ: ποπ: [ποιά ῇιρροῇ:ὶοπο :σέ 7°π::ι:::

ππίΙο:π οποιο: οσ:ἰ:ο:σ:π.01° :απο ποπ :β απ: οοοπο/οο
πο. :- ' · · ο . Π 198.

Γι:Πο/ιιρρο/ΐιίοπο :οί ρσ: ρ:ορο/Μοποπ: σππποἱπ:π[ιι:ιι-_

πρ: :ίσ:σ:π:σπο:σ ·οο:π,πσο :ι::πσπ ρ:οροῇῖἰο σ/: ρ::π:::

:π:ἰο οοοποπ:οποίιριι:ιι:ιι:π.· ° Π 99.

Ρ:ορο/ί:ίο σπιιποἰππ: [ιι:ιι:ιιπ: ρ:ποσά:: ἐπ:π:ἰοπο . ποπ

οιι::/πΙί:π:σ σοοἰ/ἱσπιἰπ:π :σέριι:ιι:ο. π 1:..1οο

Γιι:ιι:ο::ιπ: οοπ:ιπέσπ:ίι: :ο!!σ:σ:ιι:. β-ρ:ορορ”:ἰο σιπ:οβιρ

ροή::οπ::π σ[ο: οίο:σ:ιπέππ:: οπο. ` 12.1”.

.Ριι:ιι:π Ιἱοσ:ο ποπ οοἔπο/οἰ: Ποιο: απο ἰπ/οἰ: οι::ιπ:ρπο

πω.. ι ο. 1 ο8. Νσοέππιο σ#σπ:£:ἐ` ρ:οπέ:πο ·υψ ο:

οι:ιι/2:. πιο.

πω... ἰπ/ὶιἰ: Μο:: ἱ:ισἰσροποἰσπ:σ: ο οιιοοιιπ:οιισ π!ἰο. 12.1.

Ιάσιιο.:: 1)σο :π:ιο οοέποβσπάίριι:ιι:π ροπ:ιο ο:'::σ::πίππ -

::οπσ ἱρ/ο:π:π πιί σ/]ορι4:ιι:ΐ. Α 12.122..

Ι·'ιι::::π οιιοριιι:πρσποίοπ: σ:: ·οοιιιπ:ο:σ Όσι Βσ:ι: :οπο

οοἔπο/οἰ: ἰπῇιο :ίσο:σ:ο: 1 28.

Έπ::::ο: π7σέ?ιι: :ίσρσπάοπ::ο κ: ποΙππ:π:σ ο:σ:::π ποπ ρο

:σ/ἔ Ποιο: Επρπ||ιοί!ί:σ: οοοπο/οσ:ο :π οίσο:σ:ο ρου: ἰπ

:π:ἰοπο ρ:οπἰιπιἔ οο!πο/οοποίέ. 1 1.13 ο.

.Πσιι:|ιι:π:π οοεπο[οί: ιπ/σ:ρ/ΐ: ρ:ο σ:ἔ οίι::π:ίοπσ πιά σπά

_ :ἰι:ι:πῇιπ: σπι:οβιο: οι::ι[π:. 1 ι.. 14ο

Ι·'ιι:ιο:π Όσο ..7...π.....ο:... π: σπἰ/:σπ:ἰπ ρ:ο οπο :σωρο

:σ,|π::ι:π ·1π.·|ρ:ωσ:έ:π ρ:ο ..Μέ 12.141

Ε: ο... οι:Μοπ: :ο .ο:σ:πο. Πρ.. Γιι:ιι:ο:ιππ ρ:.:/ο:οπ:ίπ

ω.. ροδ:ο πωσ:: |ιοσ::ο:σιπ !.οπ'έ:. 12.14.12.

Έιι::ι:π οοπέίιιοπ:::ο/οπ: σ.1·:::ι βο::ι:προβούισπ1 οΗσό::

:ιο,ποπ/ποίοδ:ιπο. 7 1 12.1”.

Ρπ:ιι:π οοποὶἰ:ἰοππΖἰπ άΗ'ρο:ι::π οπο: . ° 4' °· 1 1.. :.37.

.2:ιο:ποπο οο!πο[οππ:π: ο Όσο? 2.ρ.

?Μο δ::11::1:1:1.

(ἑοιιὸἰι:ω ρ:ορ:ὶιι:π πο ·1ιο::ι:π οπο:: Ποπ: :σῇοσὅἔιι ρω

ρ:ο ι....:,π- οοπἰ ο:σο:ιι:ο. 1 π. πο. πψ:ἰο::πἔοιιο'ι/ ό·

οπ:ο::: Βσέ. 1:::.17ο.

. δωσε. Οοποτ:ιτ:ο.

0811118 ιἱπρἰἰοἰ:σ: ρο:σβ ρ:: οίέβσ:σπ:έππ:οπ οσ::ιυπ ροσ

οἰσ:π οοπ::ποί: Μ. 1οο.

Ρσ:7”σδ:σ ὰ :ἰο]`σ:σπ:ἰπ ρ:οοξ/ἱι:π :π Πεο άο:ι ποπ ρο:σ:ΐ:

Οποπσ (απο: πιο: οπἰιἰρο:οπ:ἰπΙ: σ· ρσ:ρσο:ίοί!σ ρ:: ω.

]σ:οπ:ίο:π:. 5.36.

θ:πσ::: π:::ιι:·π πρπ::σ :οί οοπἰιιπο:π οπο: πω: οίέβσ:σπ::2

ε:: οπο: πσέοι:οπο πιιο:ιι:π άο7”::σπ:ίο:ιι:π , ρ:οοσ:[ιιπ

οίππ:σπ::ιπο οϋ|:ιπο:ιοπ: ·υπέιιοο.σ. · ;.37.

6'επ:ι: ώ··|ρσοἰο: ιἰο Οοο ο δ'. Πι:ο:ο/οοπο ρ:οπ'ἱοππ:ι:: π::

ρ:ορ:ιο .οοπ:ι....οοππ:. . :..μ..

Πο11εωι:ο οιι: :σοιι2:ο: ο:Ι.οοιιο:οπαρ:πέΖι::ιο'ιπο:π :απο

πἰπἰρ:οοσοἰσπ:ἱ: οπο: ρ:ἰποἰρἰο ρ:οάποσπ:σ. Ι 5 8_

.άιί οπο: πο:: :β ῇ::ἰ: ρ:ἱποἰρἱιιπ: ω:: π:ο:σ:ιο!ιισ: σο::

οιι::σ:·σ. Μ. 4:

Οσπσ:π:ιοπἰ: ποπ:σπ ρσ: ρ:έιι: ιι'ιοί::ι: :ίσ. οσπ::π:ίοπσ :π

:ο!!οο::ιπϋ οιι:ιπ: :πο:ο:ίο!ί. 18. 16)·.

Με! έσπο:ο:ίοπσπ: ποπ βι[βοἰ: οοπ::πιιπἰοο:ἰρ:ἱποἰρἰππ:

ρ:οπιιο:Εοπ:π οιιο:πο:ίοοιιιπποσ . [Η :απο σοι·ίοσπ:έο:π

οβ›::ἰπ€σπσ:π:ἰοπἱ:. 18. 18 2.

Ποπο:π:ἰοπἰ: οοσβοί::0 οιιοπ:οπο ἱπ:σ|ἰἰἔσπο:'π. 18.181.

Οοπσ:ι::ἰο @βἰ:π:ἰο :κήπο ίπ Ρο::ο ποπ οἰἱ/Ϊἰπἔπἰ::ι: πο:

ιοπ.27.ο 1. Πσπο:ο:: €9°#:ἰ::::ἰ οπο: Μάο:: πιι:ι::ι::π
οοπ:::::ή: :ποιίί: Ξ ώ Έ!.

6'σπσ:ο::ο ρπ/]ἱιιπ ό· Ιρἰ:ο:ἰορ:οοΜ: ο:οίέπο οπο:: πο: οιίέ,

ποπ/ιιπ: Μ::β ρο::ποΙ£ιο: :ϋ:”:ιπο:ο:θσπσ:ο:Εο οο:Ειιο

Το111.Ι. Π:: Πεο.

Μαν:: ε: νε:1Βο,ι:νΜ.

π: ρ::ο:π.:ππ:ἱι:π οἰ::ιιοΪἰ:σ: . ποπ ρ:ιπ:ι: :οπΖἱ:σ: :ΜΡ

. ρσέ?:ι βι:πιιοπ:: ::έΒιι.ο. ο ε_

Ο'σπσ:π:ίο @·/ρέ:·π:ίο ροβιιπ . ο:: /ιιρροπ:ιοπσ ?ποπ οπο:

ποπ σ_|σ: πο Μέλπω σ|σπ: π... ρ:οιίιι::ίοπ:: ποἰοοιιπισ

θ' τπ::ιιπ!ί:σ:. · 2.769.

- θΙοτί:ι. (ΜΜΜ.

Ήοδ'ίο οοπο:ιιπ: πέΞΙο::οπ: ροδ:π ο:: :ἰορσπποπ:ο: σ: πιο..

ο πο.. 1μ: ι .Ρ:ο!:. Μπ:πο:::π:ο/ο::ρ:ιι:ο. 62,

.9.5:.Ρπ::ιαπ:. ο ο. ολο ..ιοποι: ορροπ:π βπ:. Χπ::οπίο:".

Μ. ΘΙο:·ἰπ ρ:οπσβίππ::: :σσΜί:ιι::: Βσο , ο: ο :ιι/Η πι

ἄἰθ!. 1$_ 97"

2:ιοπ:οοίο οοππ ορο::: ρ:οέσ.Π'ίππ:ο:ιιο: οποσπ: ·οσ:π:π

οοιι/οιι:ο:σπ: :ΜΗ/Σο :πσ:::ο:ίο ::.οπ:1ο οοπβοπιίοπ::

έ[0,'δά. - ' 1 15. 95.

Ο:οἰο οΜο:σ:ο::ι:π Βσιοί:οπ ρ:οέ:|Ηπ. οι! ἔιο:ἰπ:π. 1ο1.

"Ρο::ιιιιι πάριο:Εοιπ ποπ ρ›·.οπ'σΠίποπ:ι:: σ.: π:::::ί:, πο:

Μου: τι: π.::σάι:ο:σ:π οοοἰρἰιιπ:. χ ο 3_

6'Ιο:ι:υπ ποια.: πο:: οπο:: εοπχιο: σο: π:ο:ἰ:::. 127.

(Πο::π:π οο:ρο:ἰ: ππο:ι:: :ίσροπιίσπ:σ: ε. π:ο:ἰ:ἰ: , ά· ?πώ

πσ ὐρρο/:π:ἰοι:. Φ 128.

6'Ιο:έπ ποπ ο:: οοππσ.π·π οπο: Ξ:ο:ἰο πδῖιιπ|ἰ ρ:οιισπἰοπ:σ,

·υ:_β·ιιέΐιι: οιιπ:/ο:Μπσάιί οπο: ποιο::ποίι. 1 :·.:29.

Νσ:πο[ιι:: πο!ο:Μ σῇΐοποἰ:σ: σπο!ιιβι: προπσοβιο:ιιπ: πι::

οί:::οο:ι:ο ρ:οπέ[π. 16. .”,

Νο:: σπο!πιἰἰ: Βσιι: ο ςο:π:ἱιΐ σ7]ΐοποί π: σο·οίιιιίο: ο <οΙο

π.: ; σ!ορά: ::άο:π::π:π ορτ:”οοοσ:π ο: σἰἱΞπ:-Δ:ἰ!ἰο:ἰππ:.

Π”. 49. Δ 4

Ωω:: σ:: ῇ-:πρΙἱοἱ:σ: ρσ:|σέ:ίο: ἰοωἰπσ.ἔἰο:ἰπ !ἱοσ: !ιι::::::

- π:ρσ:[οόΉιι: |σοπποίιι:π οιιΜο::::ιοΐ. ο 9. Μ; _

θ:π:5οπ: οοππο:ιι:π!ί:σ: ..ο ὶπ::ἰπ_|σοο σπἱἔσ:σ ο:σι::ι::π

ποπ ρο:σ/:. 7.41.

6'::::ίο :π Ρι:::ὶπ :πσπ/ἱι:π:ιι: :πιο πο: ::::πέ:π:σ ριι:::οι

ρ:::::. Ιπ οί:: ἰπ|Ϊππ:ἱ :σ:προ:ἱ: οἰἰ/ο:σ:ἱ ο:ιἰξπἰ:πω

πω. 7.8:.. ι πιιΙΙ:βιο/:οπ::: οπο:: οοππο:ι::οιι: ή:ρω

9- ή: . .

6':.ο:ίο ::17β€ήπ Μάιο βιο]:οπ:ίπ :παπι πο::ι:ο!ί:σ: οο-'

:πο/ουσ €π::ι::έιισρο:σ.::. ο. 169.

6”:π:ίο ρ:οάπο:ιο ποπ ρσ:ἱ: οοποιι:/ἱ:π: ρο:σπ:ίο ο:σο:ο.

πω:: ποπ σ:: οδ:ιι: πἰ:πΙἰ:. 9.13ο;

6':ο:ίο ποπέ:π:ποάίο:ο,ρά :πσάιππι:οιι: οπο::έοι:: :προρ”:

ορο:οπ:ιι:. ' ο.ι66.

θ:ι::ἰπ ποπ ρο:σβ/ιιρροπἰ :π[ο!:ίοί!ί::: οο:ιο::::: ππ:σ ...ο

β·πβιπ:/πο οοποί:::οπσ /ι::ι::ππ:. 1 2.2.2 2.:

Ορ:οπ:σ ο·οποί!ιπ:π:· |ιοσ::πο ο:ιπ:έ:π:πο οοπέ:ιιέ. ο. η.

πι1 !7°α.Ι:ι1Μ οοπέ:πι:::: ίπ:ρσ::ππάππ:[σ:πρσ: πσοσ.]π:::ο

ο:·σ:::ο. 5.33.

(:”:ι::ίπ ἱι4_|ἴἱ6οι:π: σ:ι:/έ ἰπο:·σ:πσπ1ιιπ: ποἰιιἰ1ἰ: ίπ .ο:σ:::ίιπο

:σ ρ:.οοψ: ΜΜΜ [ιι:ιι:ο. 15.10::

Ε:: :υπο ·ο[πο:ο:πι [ιι:ιι:ο Ποιι: ποπ ρ:.:ο?ο/Πποι ο... ρω

πιο.. 1ς.27.

ΕποΙιιβο :::..::: σβοποἰΪο|:σ:π ἰπ ....!.::: πιι!!.υπ /ἱιρρο

πι: οπιι/οιπ:. (ι':π:ίο απο:: ::ίοιιι ρ:ορ:σ: οοπιιπ: ·υβιπ:

έρ/:ιι:!:ι::ίο )(ιι::ι:ιι:π .· 7Ι0£ἔϊο1Ιἰ£ @οπου πρωί ρ:ορ·

ρ:σ:ρσοοι::ιι::: . :ποπ :π πσ(επ:έοπο Μι:: ο:ι::έ.οβοιι6

:ιι:. ο : ό.: 7.

Αποσ2ί οάο:ο:Μπ: πιο: βιο: :πάσρσπάσπ:ιι: ...ο ιρβ::ιπ:

π:ο::ιέ:.·οπ:πσ: πά:ποβιβιπ: πάρ:ί:πι::π οο:ιο:ιιππ:, Ιἱοσ:

πο:: οπ:πσ: οι? οοπο:ππ:πρπ::Ισπ: : Νοπ οπο:: παπί

πσ: Διίπι1Μ βιπ: πιἰρ:ἰ:ππ:πἔ:π:ἱπ:π οοπέ:ιιππ:. 1ό.7 τ,

Νο:: οπ:πι:ο:ο_::ι: ρ:οπ:]ἐ: πι' :[ποπ::.· :π ο. Ι*::έ:πσ. 12..

απ.

Ι:πριέοι:: ο:σπ:ιι:π,οιι.ο απ:: πιιΠο πιι.:.·ί!ίο @απο έ:: ο”

οιιβιι:ποπο ο::οπ:π.:?ιιπ:ή: οιι..:.. οοπρπβι:ι:π:. ἰὑἰιἰ.

Ο11Β::τπ:::ο Ρ"π:οσ:β ο:ο!:πο:ο π:οιιίι Βσι:π: ο/]Έ ·οποπ:.
4- ο ο Δ

Οι:!κ:ποιοτ ιἰἰοἰ::.ι: Ποπ: ποπ ρ:: :πο:οποπσ:π οπο::

ο:σπ::::.ο. · 6.24.
ώ ΗοΒἰτικ. Ηατεί1ε.

Η::Β:1ι:ε

πιο.: οο::δΐιι:::/ο::ππΙο σέ? π::οϋιι:ι: οπο .πωοιπ.: :οπ

ο!:ι]ΐο. · · 1. οι.

ΝΠ: Γ:

:ροοϋοο:ίο:ισ:π[π:π:: οο'ο&ἰ:ἱῖο[ο::ππ|ἰ: .5'ροοιο- .

‹



ί _ιΝοεκ

Ιπ ω... ποίπτ..!ί ρτίπείοίοι·πιπ 6· οοποίπ/ίοππιπ τποιί-'

πππι πβ·πιίεπείί ει? οίιπετβιτπ , ίρβε οοππε:είο ατοπί

ποτπιπ,οπε π... επ ίπ ρτίπείρπ .κ.πίίπ ίπ οοποίπποπίύπο.

1.”.

Ηπέιίπα Ρίοίεί μια? /ε είε ποπο ε.το·πεποίετε πεί οοποΙππο
Δ πετπ.ποί οποία είπω/ε ποπ ε.ττεπείεόπι. 1.41.

.οι ιθ.οοίιπ ποοπίβιο ΜΜΜ ίπίπ[π: πετ/ε οποτποπίο είί οτί

τπίπείπτ.6ο . Ηούίιπ:/ίφετππιπτπίε.τ πωίπ/`ππ. π. πο

9πίπεί; 9 7 6.

?οπο/ί ποπ ροβιπι πποετί ε. ρτο|ιτίί: ειδίίίπ.τ ρίο)ποί.εο ...ο

ποπ πεί ίπΠ.ιτ ροπεπτίπτπτπ . ?πε Ρετ· πεδια ποπ “Ξεπ

επτ: σο. 76.

ς».ΐοππιπιίβιρροπππι ίπίπ/ο: τα ποιεπιίπο.ά· ιππιίαπ σοπ

/ετππι ίπ ορετππάο[οοίΙίτοιεπι , ώ· ..ο πδίίύπο πτορτι].τ

πω.» ίπτεπείπτοιπτ. Ηποίιποβπ ππιπτηία ,/επβιρετ

ποιπτπια ποοπίπιπ.τ/ππε ίρ/`ο ίβεείεε οίίππτπ ίπ ρουπ

είιί τεΙίδι. 1.76.

ΗοΒοποαΙίππίπί ..ρ , ό· ω... ί!!ποί οτίπίπε ρτίία είίβε

τππ2. 2.6.177.

Πποί:π:/ίφετππί.ίπ ρι3ί0°ίέ τπεπ/πτππίπτ .εποππε .παπί

πίε.ειε ρ.ιτείοίμπιέ: 7.84 .

.ίπ ·υίέ ίπ/ίοπεί ιετπροτί: π'άτεπί οιοεπε.ρφω..». 7. δε.

Αι..ιπ.... Οι .φεοίε.ί ίτπρτε|π πδίίοπε ὲίΠίπδίιί ρτοάποππί

ειδικο ·υίιπίε:.· 9. 69.

Ηπί·ίίπο πφετπεπ.ππ!!ί /ίιο/ίππίί.ε οποτεάοοπππίπτοΙε.τ

ρο]ππί. ι 63.ίπ]θαί ποπ ρτοείπε:ππιπτ οοπέεπίε Ροιεπιίέ,

πιεί.: ποπβιπι ειδίπ.τ υίιπίε:. 9.ι.ε.ο.

Ηππίτια πεππίι πεί ίπ[ίπίτπ ίεποίετε.·υφοιεπτίπ . ?Με ίίίε

π: οππ[π ρτοπίτππ (οι' |ιπτιίοπίπτί: ίτπίπίτ, ποπ ίπίεΙΖεπ

δω. ε. 2.8.

Ήπίτίτια πιεί ει? ίπ Ε'πτί.ί?ο.τετππι μι? οίίεεπ ίποίίοί]/πίπτω

τπτπ_.τπιίοπε: 8επετίοπο ιππιίιοπ ά/ίσεοίξοπο τερτοβπ

Με. _ π; · .

Ηποίεπί ίπε!ίπππε πεί οοίει!ίπ[οτιππίίπ ποπ 9ποτποείοεπτπ.

...ποοπτπ τε.φείί.ίπ ίπιεπποπα. 9.484 .

|τπρΙίοπι ι..ι..... . ...ο ίπ ο... οι... ρο.ί?πίπτ Ρετῇππο Βί

πίπωποίω.....ιιω οτε/επτα. 28. η.

Η:επεθε πι....π..τ........ μια.. :.9.π.ε_ο· $_

Η.τι·ειίευε ε/]ε: ?ιοί περιτει οοποίπ/ίοπεοπ ια είεείπί?πίπ

τππιετίπίαετ ε:: |ιτίποίρίο τεπείπιο..2ιιί Φωτο ίίίπίπ Μέ.:

τεί οι: οίκω δίππι/`οττππ!ίτετ,ποπ ε!|ει5βπ'ρτ.εβτπετειπτ

π......... , εο ..ποπ ποπ |οτεπαπετειπτ πεέπτε ί|›[πτπ επί

είεπτετπ εἰεοίπὁῖίοπετπ#οἰ|ιτίποίρίππί τεπε!πιπτπ. επ· οπο

ίίίο επίπίεπτετ οίεπίποίίπτ.
Ι..ει.

Ιπ πετεείοο ιππποτ πω... εποοΙο2ίοια πεοπίβιια εεε π/Σ

ρπρι....€.ι.ε ππιπππο. υ 1.58.

ο Ηοπιο. ΗγροΒ..Εο.

Ηοπτο οε.ι..ι..χι.... οπο· είίο.οιπτ ίτππέο Βεί ίπορετ9/`ε

θα Ρ πο. πω..

περα ποτπο ε.πί!ετε πάεπίτοιίπίτιαεπι . €9'6°ΙΜ Μ ποπ

επίξετε επιιι.......... - 7. 49.

Ηοτπο ποπ Μία ποιίιτπ!ειπ πρρειίτππι επί ·ιιίάεπέπιπ

Ποια:: ώστε ίπ /ε.9.ι7.είτππιπ: πάβοιπιπ/ίιρετππτ.έί

ι°ἰ ροιε|ί ω". ππιπ.·πΙεπι προειίιππι πεί οίπτπιπ σώο

πετπ `2)εί. 9. 1 8.

Ηοιπίπεοπ ιπποίεπ:ετ π... ία τε 6°τΕπίοί ίπβτπτπεπίπίίιετ,

ποπ τερπέππε. 99... Ηπιπππία ίπτε!!εί?ια Φ ΜέεΙίοπ.ί

ίΜοεπι εππείεεπ οποείππι ίπτε!ίίεεπείί ίπ ·ωποπε. 9.288

ΗΝπίπίπί.ποτί πω.: οοππεπίτ /ππίτε οετίπιπίππ ποπ πίε

θεεπτ π. οτάίτιπτίεί ροοεπτί.ί «απο. πρι..

Νπί!ια ρπτοα ί.υοιπο παιιο; οἰε_¦πἱῖο πίείίε Βεπεπ οί.ιτέ ίπ

ρίΡ/5· 9·ί- άδοι·

Η ο πιο ω... 6'ίοτίβί [π/ίεπίπίπτ .εριε...ι.... είίπίπ.ί μπω.

πω· τείατίο 8/ί/-σ77ΙΙ:Ιίί!27. ι9.;,ο;,

ΗχροΠειΠε ίιπτπεοίίιαίία οτοίίππιπτ πεί ποτιιτππι 9π.)υπ .επί

ρι·ορτίει.πε: ππιπτπ. 1.?.1:4.#99.

Ιω.π..π. ετίΙοΙε.τ ίπ 7)εο, ὰ Σ. Ηίετοπ)·ι.πο.πίππί πε!πτί

πίείειπτ.οιιίεί άίοεπείπτπ. :.._η_

Η......ι..τ.. ίποροπίοίΙε.κ οίπρίίοίί!επετί.σ. 1 ο.. η.

Ηγροι!ιετίω ρ:οροϋ:ίοπεε οιιοπείο άεβτπππε πω...

_ρο.79. ?Με ρίπτπ είε ι)[είειπ. εί.:7.4ιπ. ή· π”.

  

Ηεο.ΙάεπτΜε.ΙάοΙπω.

ΗΜ τοείο .επ ρτορτίεπι τείβεοεπ .ι.......... ρετΙοππτπιπέ

:.6.2.οο.

]άεπ ε/ίροίΐετίοτ ίπ Ι)εο οοπείρίεπιίπ ...ωι..... ...ι.π....·

π... ίπ :οιπτπππί π........ει... : ρτίοτ "πω... τιοίππ

απο. 9 ε.. ι 69.

Μέι είίπίππ ποπ οποπε: ·οίοίετιίπτ π πω.. 9. ..τοδ.

Νοπ πίεἰεπεπτ¦οττππίίιετ οπεπίπτ.ε ίπ Πεο π: ίπ Ιείεεί.

;77ῇἀ "ποιοί ......ι...... 9.397.

Με.ε ποπ ίοίεπίπ τερτε/επιππτ Ετοπίιπί ή· ίτππιεπίίππί εί

ίπιείίεο2πί οπίπ:/ίιπί ρτορτίε Μπι. πίίεππτπ ίπίε|ίεοιποπ

......ι......π.ι.....π....οι..ψ/ίιοίεοίίπποπ. . 9. ;97

Με.ε ο'ίπίπε ίπάερεπείεπιετ ο ποιαπω: τετππι ο#`εοιτίοε:.

ί ε.;ο. . _ .. _

ίπβεί: ίάείε ποπ οο!ποβ:ίε 'Όσα [πιπτπ Μ... ίπάεροπ

ἄεπίετ .ϊοποοππ.οπε πΙίο. 9 Δ η μ.. Μι.

!άεπ ε/ί 'Όεο Μ... :ο ποβ.·επάί[πίπτπ @βίο οίαετοπίππ

2ίοπε ίρ-πιτπιπ πεί ε ε[ιαιιτί. ε τ ω.

Μία είίπίπο ποπ@Παπ ..π......ι.. οοππεκίοπείτεττπίποτπιπ

τερτε/επωπαπ·.ίαπ... πεείείεπείπίε: ώ· ι:οπιίπέεπτε.ί,

επιπποεπ ίπππτίποί!ίιετ. Π.. τη.

Ι|ετί ίπ Βεο άκιπίπτ Μία. . Η.Σ.

Βῇτίπιεπ ίπτετ ίοΙεπτπ .ο .......ι....ιο... ίεπίπεοίί.αππί

θεο :πω Μαιο. . Ε ι μη.

έ/ίεπιίπ είίπίπο ·υίμεεπω!πίίπ ο Πεο επ ρτοπίτπππί εκπι

ρίπτ, ποπ Με.: οτε.απτπτππί.

Νεο .ο Με.: οτείαπτοτποπ οπίαεππ.ί ε.ί?/ρεσίε: ίπίε!!ί!ιοί

π. επτππι.;7ῇεἰ9ππιεππ: ε|ί /ίσεοίε.ί ε.πφτε[π επτππι.'

13.18.

Μάο ίεἰεπΖί: ίπ Όεο επ ίποτεπεπ.` ί_εί21'ί

Βεπ: [πεπτοτππί,ςο· ροίΠοιΙίπιπ πι.. Μπα? 1.6.

]άεπ επεπείπίίιετ ·πίτπ ρτο.ίπαίππίπ ίοἰεπιί ίπ πττίποε/Ειρί

ροπίε.:.7. ε/Εεετπια Ρπιετ ποπ ω.. “Με” περασω

Ι:ίίίο, 1. δ.

Με.ε_/“οτπιπΙίκετ ποπ οοπ/ῖβίι ίπ οοποερτπ[οττππίί.βεί «Με.

έ7ίπο. απ.

Ιο... πι.. ·οετοτπ τπιίοπετπ οπιι/2/εεί τε!πίππιί.σ. με.

Βίβτίτπεπ ίπιει· εππ[πτπ ίάεπ|ειπ ώ·[ίππίειπ. μ.

με ίείε.ε ρίπτε: .πο επειπρίπτ εβ ίπ Ζ)εο ·ι.ιπίειαπ. 3 τ..

Βεπ.τ ποπ παπα Μπα επτπιπ Ρετ/εί?ίοππιπ. 9πιπιπί οτε.:

επτί:ίποοεπίπππίοποίία. 3' 5

|είεπ επί. ρτίποίρίπιπ οι.......ι. ό· οο!ποβεπείί ίείεπίπυι.

Μ. Ιπ ίείεί.τ είίπίπί: ποπ τεπίί:, [επί τπτίοπί.τ οτοίο μπει:

πίπ.τ ε”. @Ν

!είεεβιπτ εοτπιππποε ιτίίπα πετ/Μα; Ρετ ορρτορτί.οιίοπεπι

π... ·οετοί. . εμ 6.

ΙάΕ11ΕίΙ:Μ ρίπτίπτπ ίπ :απο οποτποοίο ίπ/Ε·τιπ ίοίεπιίωοεπί

εοτιαπείετπ ίπτετβ : ποπ ίοίίίι τπιίοπε:[οττππίεσ εοτιαπ,

Ι9.9.π.

Ιὸειπιῆοειτἱο ίπποίεπποίπ πίίι:πίπ.τ οποία .οποία ίπ ?πο απ

πο... 1 9. 89

Μοίιιττι υοοοιπτρπτεπί ποίεπιίπτποπ οο!πίιίππτππί Μπίτο

δίπτπτπ ..ο ίπιεί!εί?π. 9.70 .

Ιεπἱε_ ε!εποοπτ πεί ιοτπιαπείο.ί ῇιίτίιπ: ίπ έεπετε οππ_βε

ε/ποίεπιί.ε. ο.ι; π.

ι8............. ίππίποίοίΙα Πεί εστι έπίροβι.€ί° οπίοίΜΜΜ

τεοπίτιαπτ. 2.17.

' Ιπτεεἰποτἰππι.Ιωοεο.

Ιωοεἰποτἰπ οποτε ω»... τεύιοποίεΙ .είετπίΜο. Ιιππείπε-·

τίο/οποίο ίπππίτο τε/ίιοπείεε ίτπτπεππιπ: Πεί. 7.7

δρποίο ίτποΖίππτίπ Βιία πίίπ οσοπρπτ τεπίοπείπιπιεππιπ

ια.·8. ”.τ·πιίοπε ειετπίππί.ί οοοπροτ ίιππέίποτίπ Μπρο

7°π ίπ]ίπίτπ. 8.4.Ι.

Ισππέίππτίιιιπ/οποίιιπί ποπ .οι οπία'|ίδίπτπ τπ!ίοπε παπα

π.: οπρεπίπί: ό· είίβππείε.ίπ εο ποπ ε|ί .Βεπί Ρετ ορει·π

ιίοπετπ ό· ρο2επιίειτπ , χω' ........... Ρετ· |πόΠ.επιίπιπ π.

ίτπιπεππίπτετπ: οί. 44.

Ιιππέίππτίππι /ῇποίπτπ ρτ.ειετ ποπ τερπέππππίπιπ :πρωί

επεί.σ οοτροτί: οίίσίι οπ......... ΜΈπιπππτπ. 8.47.

Ιωοεί:ιίε τοπίο ποίτερτπ/επΙσπάπιπ ε.τρτεβε ποππιο...

ο απ·

είίτεοιίππιπ ίπ πΙίπά τεπίποίοίίε 5 νπίποοί οοπίαπίτε οἰε-'

15.ΙΙσ'



ΒΕΚνΜ ΕΤ νΕΚΒΟΚνΜ.

αιτ.Πιιιιπι Ριτόπιπ/;ι ΕίΖίιιι.

Ϊτππἔο ππιιιτιι!ί: τηιιίτί: ό· ·υπίιπτοπι π!ίπιιππι πιιιιιππ.ἀ°

Ψ ιίί/ίίπδίιοποπι τοπ|οπι ιστοπίιιδίί ιι ρτοιἰιιαπιο.

.άπ τπιίοπστπ ίιπιιέίπίι τηιιίτίιιιτ πτπί!ίιιιιίο ά· μοβ”

πιο ο. η”.

Ιιππ!ο πισίιί, Θ· πιω πάροηθοιιιπι τιιιίοποπι ίπιπέίπί.ι το

πιιι]ίιπ,πιιίιππί: ό· πιιοτποοίο π/ίιπίίίιπάίπιι άϋ-27'ι". :ιό

189.]πιπέίπί: 7°ι"ίο παμπ 'Όσο ι:οπποπίτε ςϋποίπίίιστ,

|Βιέ ιιιπιίιπι ΡοτῇππΙίιετ:Ιτπιιἔο ..ο οποιπρίπτίπιιοιποιίο

ιίίβιτπι. ι9 - .

Ιπ οίίπίπίι β|ί Ρί!ίο οί? Ρι°οΡ7°ίι8. 19ο.. (ο·βππ,

.έτι ι:οπιιιπίπι σ.ι·επιρίπιί.τ ιιτιίποίπίίύπ.ι? '96.

@σπιτι ιιπί!ίιιιιίίπσιπ ι·ηιιίτπιβιίπτοιοαπί ἔ . 197.

Ιπια!ίοδίιιιιιίι Θ· πτιί/ἱοίιιΙίι τοπιιίτί2 ·ιιιιιτοοι·άπτ π. σκοπι

ρίπτί ιιτοι:ο!πίιο. ι.οο. ο!ίο πιοιἰο έ: ποπιίπσ.ιι!ίο ..ο Ρί!ίο

βεί ιἰίοίιιιτ: !πιιι!ο ο ·ιιι/ίί!ίο οιιοπιοιίο έίύΓστιιιίιο ι .

('οπιισπίτ Γί!ίο Βοίιπιπ τιιιίοπι εποπιίιο οοπιτπιιπιζι παπα

τιιιίοπο ,770Ρ7°ί6ί'ο!!ίΙ ριτῇιππ|ί:. ι 1 π. (Απ/δος.

!ιπιιΖο ρτίποίρπ!ίιιι άίι.·ίιβτπί!ίιιιιίίπιπι πιιιίπι οτί8ίποιπ,

·υιτπιππιιε ιππιεπ οβεπιίπίίωτ, πο· ίπ ταδίο. π. ι τ

!π άίιιίπίι ίπο!ιιοίίι τε!ιιιίοπιιπ ιιτοιίιιδίί πάιιτοιίπειπ.ι; ποπ

οοιίοιπ τποιίο ίπιροτιπιιστ ..ο ίιππἔίπο.σοιὶ Ρί!ίο. ο. μι..

Ιπιπέο ίπτοπιίοππ!ί: ποπ άσπα ποι:ε[ιπτίο ρτοπ'ιιι:ί .ο ω.

α.ν.·ειπρίπτί ίπιεπιίοππίίιοτ ιποιιοπιο. :ι.6.ι:ι.

Χπιίο ίπιιιέίπίι μι: :β ίπποι· |ζιιιιιι φ· ποιπίποπι .χιριππ

ππιιΙοοπ. .λ . 9 ι ο.

φί/ί:τίπιοπ ίπιοτ ίπιιιέίπαιπ ποιιιτπΙεπι ό· πτιίβοίπίοτιο.η.

178420 ποπ οοπ/στιβι ιιιπ .π.π....χ..π.ι.... ταρτκβπωπ

ιἰί ίιππέίππιππι πῇζί/ῖιπίοδἔο ρτοιιοτιίοππιο. 12.4.

Ϊιπιι!ο ·ιιίωΙί.ι ποπ οποτίπιίι ίιππέίππιπιπ ππΐοί οιιίιι.ι :Π

·οίιιιιίι ίπιπέο. ν . 9.391.

Ι η π _ Ιππιπι:πάτπ:.ϊιπώαταΜΙΜεΞ

1πίπιεσδτ:ιέ πι ίπ Όσο ιιτίοτ ι.·οποίρίσπιίια οιππίροππιίιί

ώ· πιιτίοιιιί: ίπω!ίοδιιι πο·υοίππιπιίι . 'Ροβετίοτ· ?πί

ιπτο,0στίτπισ.ΒοπίΜιο. ά·ιπιτίοιιιο ίπιπιιιι.ιΜίιπιίι,

. πιο· ποπ ίπ/ίπίιπιίι. . _ ' Ε η . 5.ι6 7.

.ίίπιίοπο ίπιτπαππιιιιίι· ο/ΐ Ποπ: πιω.: πσήιοπάοτο ίπππίιο

@απο τοπίί.ὸ° ἄσβιἔἱο τι/2ιοποίοι ίπ/ίπίιο ίιππείποτίο.

7 ·7· . . .

Ωπιζι|ίι πιίοοισπιιιι ίιππιεππιπιί.ι οοπι:οπιιι.ι. 1 π.

Ιιππιεπ/ίιο: ο/ι*ροβετίοτ οιοτπίιιπο , πι.. το.: ιιτίίιι 8.τι7ίπτ

πιιιίπιπι ίπ Ιοοο:!ιπιπσπ/ίσιπ ιψ Ι)εισπι ιιτούιιιιιτ. διά·

. #44
Ιτπτπσππιπι το ίρ/π ίπιιιοτιπι -ρετ-[ιδίοπεπι ιιο/ίιίιιιιπι

πω. . 8 .7.

Πειι.ι/ίω·ί ,ποιο/ί χιπ/οτι: τοπια: ξοιιίδιο/ί·ιιππποποτοεπιιιτπ

πι! Μπι/Μ πιιιιπιίοπο. 8.8.

υψτίτποπ ίπιστ ίιππιοπ/ίωιοπι ώ· ιιτπ/Ξπιίπιτι Βιί. ?πι

»Μπιέ: οοπιροιίι Πιο ..ο ιπστπο σ· ε!! ροτβδίοξ παώ

|Σιτίο.8 9.2οπί0Πέ ίτιιπιυππιπιί: ποπ[οιίιιπ ά Ποιοι π,

Δ [Η οποιο σπιτια Μπι· ιπππιίιιπι. 8.;2. ά_βπ.

.ίιππισπβιω ποπ ποιοι? οτοπιιιτο οοιπιπιιπίσι:τί. δ. Π.

Ι τππωτώι!ιωτιε οιιιι[ιι επ/ίιπρίίοίιπ.ι. 6.ίπίιίο.

Πιιρίων οι? .......ιιιιι...,ρω... πο· πιοτπίί:. 6.4.

Όσα: ίιππιπιπ!πΖίι πιιιιοιιιππικ τπιιιιιιίοπ: ρίσπι-'ο- 6.:.

Πιπιοπ/ίτιπιιτ οι: οιιιιιίτιιρΙίοί ι·πρίιο. 6. 9. πρ..

Ιπιτπιιιποί!ίιπ: ε/ί ίποπρποίιπ: σ· τοριιέπιαπιίπ πι! οιιππι

οπτιιοιω ιπισπιίοπειπ. 6.1 τ..

Βια: ο/ί ίτπιπιππιί&ίΖίι πιοποιοποπο ιπιιιπιίοπο πιοτο!ί. η.

Μίπ(2°ε|ί ίπιετστεπιιιτπιβιπι οπιπίύπ: ίτπτπιιιιιίιί|ίοτε.τ. 2.5.

!ιππιιιιοπί!ίιπωπι Μπι πωτ·πίιιιιε εοπιθιπιίππι Ριπτο.τ. 7.ι,

!ιπτιιιιιποί!ίιπιίι ό· οιοτπίιπιί: ιίίβτίιιιοπ. 7. η. άπο..

//Ζιι ίπ/Ετι πε!πιίοποπι πιοιιιι,.οιοτπίτπι ισπιροτί:. 7.1;

Πιιι.ι/ίπο ίπιτίπβω[ιιί ιπιιιπιίοπε π: οι: ποπ πωπω: Ω

πιππ.τ ετεπιπτππι. 24.9 9.

]πιππωπιι. ίπιτίπ/Εοἐ οιίπτπβίοπιίπ Πιί. πι. ι96. ό·

πιω ι.

Ιωρει:αιΒ!!ιε πιι|ίπ στοπιιιτπ ιΜΜίί!στ ποιο/ί φ.. 9. 166.

ο. ; θ· ` .

Ιπ8ςιιιιΙἰ::ιε[ιιπιίπτιιτ ίπ απο" ιίίιωτ/ίωιο. 3.148.

!πηιιπΙο έίοίι,οιιοιί ποπ οι... ί!!ιιιὶ, οιιί ο/ί ίπηιωίο. 8ο.

 

 

ι8.ι; ο.ώ·βο. Ιπποιιπίίιπι ιἰίιιίπίπἰι ιιιιτίύπιίι οοπφειίι απ· ίππάοοππίιί

οοπήιίστπιιοπο ίπια!!ιέ?ιιι πο#τί. 8.1;; .

ι”. Ιπιππιι!ίιπ.ι πιιί!π τσριτίιιιτ ίπ Ρ·τοσε!ιοπε διιίτίιιι.ι δ”. τοβ ί

£ο:Πιι Ρπιτί.ι· 6ο· Γί!ι].ίπποπιι!ίιπ.τ τιπτίπ υπό: οτίπιιιτ.

27.82. .

Ιπαιτοατίο, Ιικ!Μόιιπ1.

Ιτιςειτοατίο ποπ .πρ.π.. ιίοι·ιεπιίοπιστ ι πιιτίιί.τ ειπε.

15.48.

|ποιιτππιίο πι πι: :β ο]οδίιι: πω... Ιιτοιιίέσπιίο/ίιρετππι.

Ρ”ι ιιέΐιι ιιρρίίαπιι ρτιοιίηίίππιο επ ς#οδίπ.τ ιίίπίπ.ι πτωίε

ιία!!ίππιίοπίι·. ι μ”.

!ποπτπιιιίο £πτι]ἰί ίι4.τ·ιιι ω... ό· .ΐοοιιιπι οπο οτιίίπε ιππ

ιίε|ίίππιπ.. ω. π 8. ό·/ος.

@ο οτιίίπο ίιιπιπ ρτοοποίίεπι/ι·πι. 2. 1..6 7. ςο·/Ξ·".

Ιπε!ιιίίο ο/ίι·πιίπίίι, «πιο ι.ι·ιι|ίιίιιι _. πίτιτπ ίπιρ!ίσίιο.ι9.

. Ι Ι Σ.

Ιιιεοι·κυρτίβί!ίεπιΜππιίπ ρωτάω .ο ίπ @Η , ιιιιτιίτπ ίπ

ροτοπιίπ πο' οίιιτππιίιοπι. 7.78. πισίίππι πι... ίπιτίπβο.οπι

ποιοπιίπιπ ιοττιποιίοί!ίιπιί.ι. 7 . 8 ι.

Ιτιὰὶιιὶἀιιιι ρίιιτπ τπιι!ιίρίίσιοπι ο/.ίοιίβ. π. 7.

Πίιιίπο ρ8τ/ΪΠΜ ποππω: ρ!ιιτπ#ιἰ ·υπιιπι ίπιίίιιίιίιιιαπι.· 8 .

!πιίιιιίιίιω ίπππίιιι ι πιι!!ιι ι:ο!πίιίοπι οτεπιπ τοπτιι/δπιπιί

ροβιιπι. 9.+29.οο!πο./Ζ·ί ρο/3ιιπι πιω.. πμ.

Ι ποίιιιίοίππ!ί.ι τιιιίο ίποταπιί.ι.πππι :παπι τιιιίο |ιτοοίιι:οποίί

·τιπιί σπιτι τιιιίοπο/ίιοοπίοπ. ι. 3. ίπ.

π..εω...ω ΜΒοπίτιιω.
[ΠΡιτιίτειε ποπ ή! οοπ/ιιίιιιιίιιιιτπ Ι)εί βια οι πιιτίοιιιιιπι. βί

ιισ πι ο]ί πιοιίιι.ι το!ίπιιπτιιιπ ρ:τβδίίοπιστπ. 5. 89.

Ιπππίιπ.τ Μα·πιίί πιπρίίοίιστ ίιπιποιίίπιἔ πτέιιίι Παω σ[.ιο

_ πω.. ίπιτπιιιποί!οιπ. 6 Μ.

!π/ἰπίιιιιπ “στα πιποπιίπιιι τοπιιίτίι ίπιίιππιπ ρτπ/επιίππί
_ Πέ ριΕβΙΟΜ πιιιίπιππίτιιιπ πέσω. ί 8. ιι.

!π/ίπίτιί ιίί/ίππιίπ πε!πιίιιπ απ.: Μπι· πιιιπιίιιιπ .ιι , ίπ

μι: πποείιι.τ πιοιιιτίροβοι , ώ· οιιππι Οπα ..επ ιππι

Ν πω. ' 8. 39.

Ιπππίιπ: παίκτη: Ποπ: σπά.·υίτιπισ πδίιιι ριιτίπτοιίιισο

ιπτει,οιιπ ρτοιίιιι:ίι: πεί ίπιτπ οίίιιίππι ροτ/οπιιι. 9.ιμ.ο.

Ιπππίιπ@τα πιώ-ο .8.Μ!ίπ ·ιιίιίοτει οιππίπ Μπιιιι.. πἑῖιο

«κυπε

Ιιπρ2ίι·πι οο8'πίιίο πόδι τερτο/Επιιοπι ίπππίιιι ίπιίίιιίιίιιπ

πιω πω... σπιτι: ·τιστοιιπι..ι ι 9 .Ε'οεποβί ρο/ιιιπι πω...

9 ?ο

Ωιωίπβίρπι πω: ίπ[ίπίιιι ιππιίιπιβποπισέ. ίπ πωπω άἰἐ

πιω/Μι ίπ/ἰπίιπ απο. Μ. 3; 8. το·βος.

Ιππιιίιατ ίΠο ιιτέιιιποπιο ιτίιιτπρίιππι ιίβετιοτι: ίπππίιί οι:

το!οτ.0.2ιτι: Πει4τπ. ....π-π...

Ιπππίιπ εΠ[ιιόίοδίίπί· ιιοιοπιίο ιιδίίιιιι Βοί .ο σπιτια. 17 .

43.ώ·/ή.Ειίπιπ ε.νρπτω ιιιτπιίιιί ρτοπιισίοί!ίι. 17.46.

]τιππίιίυ#οδίπι οτιίίπί.σ ίπ[οτίοτί.σ πτ!πιΜί ἱΜπἱΓππι Μ”

[πτπ.βίπ “ίπ :οπιίπαππιιιτ βοιιπάίιιπ [παπι /οτπιπίοπι

7πιίοπέπι . ;. 6.

πιιιιιτπέοποτίοπ πο!ῇ›οοζἰοπ. 4.3

ΠιΒοοίτυπιβιο πιω τπιίοπιπι ιστοιιτίιι ποιπ Επιτί:. η."
Νεο ποιοι? Μι] ιιιιτίθιιί. . ο πω'. ε9·/δπ.

ππ_/πύ ..Μπι πω.. ..ιιιιοιιι.πι πιο. π· ειπε ε. 15.

μ. Ρτοιιι ιίίι:ίι πεεπιίοποπι οπιπί: ροβιιιηιτοπίποίίοπιδι·

ό· ι:οιπτπιιπίοπιίοπί:.9ιιοπιοέο εοπιισπίπι Ρπιτί, ώ· οπο.

ιποοίο επιίίιιιι ίπιροβοί!ίοιιι·. π. 3.

!!οπίιιιτπ ώ· ίπιιιιπ:ίοίΙσπιτπίροιι|ί πο! σοποτειέ , πο! πό

βτπδίο. 2ς.$σ.

Ιπεοπίιιιπι Μπι οοπι:τοιί μπω ..ιιιι..ιιι πιτπριιιιπ ίπιιιοτ

τι:: πσέπιίιυπ ώ· |οοπιίπιιπι [Μιά , πο(οπιίιιιιτπ ΜΜΜ

ρτίιιιίρπ!ίιστ.ροβίιιιιυπ ποτο/ἔοιιπάπτίἑ. πι.Η . 05°[ιο.

διιίι πιά τπιίοπι ιιοπιίιιιί οοπιιοπίιιι Ριπιτπίιπιί 3 57. ώ·

· ΜΜΜ. πω: τπιίοποπι ρτίιι: ροιοτπίιπισ. 6.,‹.

Ιπέσπίιιιπι ρτίιωιίιιί ιίίσίιιιτ άι Ριιιτσ ιιο[οιι.ε ·υ!!π ίπποι·

[ιδίοπο ιπ..._. ' 2;.6:.

Μι:τωτι τιιιίο πιιίά|οτιππίίιοτ ίπιροτιιπ. . 26. υ.8.

ποια; τπιίο ίπιμοτιπί Ρτίπιίιπιστπ οίιιτπιίοπίι στο ρτοίππίο

ίπ ιίίιιίπί.ι Ιοοιιπι ποπ ω... η. ι σ.

Βίοι. ΙΜϊπιτ

Ιπππίιπ σπίτι:: οποίιιιίίι οοπ/οτιίιιπι ρίιιτίιιιτι ίπ οι·ιάε·πι πρ'



ΙΝΙ)ΕΧ

122 Ποοιίο ποοιιι·.ο δοοιίβίοο ρ.περ.ιιιιι... πο. ό. άπο. .υοίτπιίο. Ιπιο!!οοιίο ποπ οοπ.Π'ίιπίτ ποίοοιωιο 'Όοπιπ ίπ

|πβοπιί ιο2προτιο οἰῇποιί[ο2ιππ!ίιοι· ίποίίπίποί!ί ·υίι·ιππ!ί- ι·πιίοπο Βοίιισί.·. 3.82..Θ° Η .
. . . . . . . . . . . . ι ·

κι· .ι...πι.ι. οποπ/πι·πιιιι· οδίιο ιπιι·ιπ/οοπ πιο.. “ιππο- (πιο!!οοιιιι οίιιππιι.ι πιω άιιιιππι ποπ|ίιίππι ο|Ϊ οποπιιο./οοί

ο. 282.82.. απο» ·τιοίιοπιπο. οι 4.0.

Που ..ο ιποπ/ίοι·π ι·οι·ιο2π |ιοι·2ιυπποπιίππι ..ο ίππίπ/οοο:οίο. !ποο!!οοιπο έίπίππ: τιιιἰω:πἰ/π ο/ιιοποροπιίο. - μπι.

/ΜΗΔ;|ίοΜ. 88. ]πιο!!οωπι πιιι·ίπιιιιιπι/οοππάπιπ ο.πορ!ίοίίπο 2·ποίοποι ρω·

Μπιοι·ίο μπω: ίππωπω τι....ειω..π. 87. _ίοοιίιιι ή? οτιτίοιιιί: ·υο!ιιπιιπίι , ίιπ2ποπποποί.ι , οιππί

!πιοππ.ο πωπίπί.ι ποΐοοπίο,ποπ :πποπ/οπ·ιροι·. 7.86. 22οιοπιίο. 2.ι μμ.

ΙπωιωβίΙίκω ο]ιι[οπιππ|ίιο2° ποοπιίο , ο/ί τοπιοπ 2ποάίιπο Ε'β ίπ Βου ρο|ίο2·ίω· οοποίοίοπέιιι οποίοιιιί: ο£`οποίο ίπ

ποιίβοοιίιιπ ροβιίιιο οίίέπίιπιίι μοι·βπο Ρου·ίο. η.. 29. οοπιπιιοπί.ρι·ίοι· πιιι·ίππιί.ι· ·ιιοίιοπωιίο. Δ ;. 267.

ΙαίρίτοΒί!ιτεε οιοι· ποπ πι Ρι·ορ2·ίοι ποιίο ΠΠ; ,ποιοι ίπποβ Π: ι·πιίοπο ίπιοΙΙοοοίιιί ώ· ίπτο!!ί!ίοί!ί.ι. Βοιο: μια” οοιπ

..ι.ι..... ο/! ρπορι·ίιο πο2ίο Ρουίι. ο... τ ο. ροπο2·ο ·υπιιιπ ρι·ίποίρίπιπ οιυπ οι·οποιοπί. Δ Μο.

Ιι2Πττιωοπιιιω. Ιπποπείοι2οιο. Ιπιο!!οοιικ οι·οοιιι.< οπο Βοπιπ ίπιππ0ποι·ιιπι βιππιβώ

1ηατιιιτιοπωω ίι2ιοποοίίπτίιι: ρι·οοίποίι οβοδίιιπι . ?Μπι πισίοπο πππίο!.ο_ ' 97·

ο·.οιι/2ι οι·ίπιίροΖίο. 2.7.8; Είιοι/22οοίΕοιιπι οπίοοιιοπι οί? οπο οι ίπο!ποίίο ίπο2·οιίιιο2π ω·
ίπ/ίι·ιοπιοπιιυπ οοπποιιιι·οίο ποπ ποοο]οι·ίο @πιί«|ίιοι·οι·- (€ποβ:ίοίΙο Μπιι)ιπ ρω· ιείίιιοί.8 ί 14.

οίίππιππ ...ο βιρρΙοππ'ιιοπ οί([68ι4Μ ρπίποίρπιίι .......... Νοπ πω.. ποιιοιω!οιπ ρποροπποπο2π πο! ·ιιίέοπέιι2π Βοιοι2ι

δροοίοι ποπ ο/ί ίπβι·πιποπτιιπι . /οέ εαπ/π ρπιποἰοπ|ί.σ ρίυ·- ·ιιίποποοοπτοι. 17. “οπο” ρο#ο πεί ν.ιίιίοπέιππ Ι)οιιπι ποπ

.πιο οο!πίτίοπί.τ. 9 203_ .ο οι4ίοίοπ:: ι απο ροιοπιίπ 4:οποοριίιοπ ποπ βορροπίι,/οιί

πιι|ίο/ίιο[ίππιίπ :τοπιο μιά-ί ο_ι] ὸ ίπ.ί?πππιοπιαπι οοπππ- [ποίοποί οοίοοιιιπι. ό. μ.

ιιιι·πίο 2·οξύοδίιι ·οιποπί.σ Βοί . πια π2ιοι·ίπ.ι|οτοπο/ιιροπ Πιιο!!οωίο πιο!!π οποροιο/ί/ίπο ι·ο ίπιοΠοοιοί πιο! ίπβ. ·υοί ·

ππι.ι8π.Νπιισπιο πι... ο!ο ίπ οοιίοπι οποίίπο :ιιοιι οπιι- ίπ/πο ι·οοι·ο/οπιοιίπο. 9. 62.

/Ει ρίιιιο2ρπιί. Π χ 8 )-_ Ϊπ£οί|ίἔοπο ώ· ·οοτόππι 2ποποίο.[οι·πιπΖίιοι· άιπίποπιιπιιοι·.

Οποιίίοπιίπίο °ο/ί ίπιο!!οδίιι 7ο.φοδίιι βφο2ππιιιι·ο!ίιπιί.σ. 9. ό7. .

πιω οβ ίπ ·οΜοπο ι....... η; .Β -οΐύ ίοιιοί!ίέοι·ο ό· ·υοτύο απ οίί ίπέιιπτιι2· έίοοι·ο. 1. δ8.

!π/ϋιιπιοπιί ππτιιι·πΙίο οοποιοι|ια/οοι·πιπ /ιιπιροιιι οβ -666°ί-* Ρπι·οιί.τ ροορι·ίιιι ίποο!ιοι.°ίπ.ι οοιιίιιι· ·οοποπιπ; πίίιιι·ιι2π ροδ

άοπω!ι:.οοπίιιπδΐιι: οπιι[ο ιιιίποίρο!ί Μ' /ιιΜππιίοίί.σ. ιοπιίοι·ιιιιο.ίπ'ο!ππ2. 9- 70.

9_:ι_)· Ϊ_ _ !πιο!ίοοιπ:/ίπί:ιο: ποιο/ί ·υίοίοι·ο οπίοο2ιππ ίπξίπίιιι2π. ο. ?δε

ΜτωτίοπειΠε ο.ι·ρι·ο[Πο ποιίοππίίιοπι ποπ ο_β ροηθι!ζΠο πο. ερ ίπιο!!ίιέί!ο πιο: ίπιο!Ιοοιίιιιοπι άιιιπ °Όοιι.ι οο2πιπιοπίσπέ

ιίοππιί:,/οοί οβπιίο!ίι. 26.9 2. "ασκοπα , ποπ οοπιπιππίοια ο/β ρ2ίιπιιιπ ίπιοΠοοιίιοιι2π.

Ιο:εΠεἐὶἰο,Ιη:οΗο&ι2ε,ίπτοΙΠεο:ο. 9.ιο;.

Νπιιιι·πιί.ι οα·ίοοπιι.ο μοιοπιίο ίπιο!!οδίίιω ο.ἔΪ βιιιπι οβοιι- Ιπίοίίιεο2·ο ποπιιββίπ/βοοίοί 2·οοοριίο. /οοι' ο.ἔϊ' ποιπ.ι οι...:

/ίιοπ ρι·ο!ιοπο ω: ιιτοοιι·ίο ή· πο ω· οιίοπο ιοβί2ποπίο,οιωπ Π π. ο ρι·οο2·ίιί ρωοπιίἐ ο!ίοίιιιι· 9.12 9ί

2ιπιιιι·π ίοιπιιιπι ποπ ίπβ ίρ/ο οοι·ποίο ώ· ίπιιοοι·ί. 1.2.2 . !πιο!!οοιιο: υπαίτιοι πω: οίίι:ί2ι42° σο2πιι!οτιι: ίπ 2·πιίοπο ρω·

Ιἰπιἰο ίπ2ο!!οδίιι:ροπ /ο!πιπ οοτιίιιιιίίπο2π πί2[οιιο οιιίιίοποίέ οίρίοποίί 'Βοπιπ,οιιίπ ποπ .οι οωιιρ!οιιι: ίπ ι·οιίοπο μπο

ρπίιισίοίωιοπι [πΙιιωί ποπ ρο:οβ,πΙίοοιιί πβοπ/ιι: Παω άποοποίί ·υζίοποπ2.·ποο πω... "...μ ρι·ίποίροίί.σ ·υιβοπί.ο

ίπ ισιίοιιιο.τ ι·οιιο!πιο.ι οπο: οπο @· ρι·οοι·ίθ ίπίοἄοΠιι.τ.ςὐ· Βοί. ο . 9. 12.9.

ι...ι.....π.ι.. πρ.π.., πιά ο[ί ρπίποίρίπιπ ιπ!ί: π_]οπβο:. ΡΜ: πιω οί Ποο ίπ 2·πιίοπο οπιί: , πιιπιπ ρο2οπιίπ σωρο;"

οι·ίι ιιπορτίἐ Μπι... ίπιο!!οδίιοι. 2. 2.». πο.: ..ο οπιοῇ›ί›·ίιιιπΙί , ποπ ίπ τοπίο” ροιοποίο ώ· πωπω”

Ηπι.... ίπιο/|οδίιι.σ ποοιιίπἱτ οιιίέοπιίπιπ ρι·ίπιοι·πιπ ραπ» ιδϊί. ι;ο. οίοιΜΜ.τ πι! ·οίοίοποίιοπι 'Όποιοι οοίοοιιοιπ]ιφο2·

6ίρίοι·ιιιιι είπω οπο 2ιοι·[2ιιιι·. 1.29. ππο.ποπ ω...ι...... πά οοίοοιιιιπ οίιοι·ίιι: οπο. πω.. πω

Με... ίπτο!!οΣ?ιι:[πΙ.ιο ούίοδοῇἰοπτἰο ριωδΐίοο οι:ο!ιοοίί- ποορι·οροπ2ίοπο2π :ιιοιι .Οοο ίπποπ. ·ιιιβοί|ί οποοίίοποίο

Ν" ο 3 εοτο,οποι απο:: ίο/Σο οιιοι·πιίοποι ίποο!!οδίπιππι !οπι.ποπ ππιιιι·πΙο2π. · 9.η8

7ο!ιι!πύίιοι ού· ιίίκίοίοίίοι ροπποιίιέπιπ ριωδίίοπιπ οπο. Ιπιο!!οωπι/Εφοι·πποιιι·πίί: πιιἰ!ἰ_βιὑ|Ϊππιἰο οι·οποποιοτοβ ώ

πω. ι. 2η. 6027]ίοίοι·πήροϊοβ πιο! οι Η? ίιππέο ούιοΠί, β οοπππι·ισπΖί:. . 9.1”.

απ! οι ο/ί[ωιππβιόίοδί. 2 .14,8. Ιπιο!|οοιιιί οποιο πιπίίιιιίιιι2· ·οφο Βοί/οοππάιὶπι τοπίο

Ιπιο!!οοιΙο οποπιίπϋ.ι οπο... ποιο2ιπίππω απ.. ό· πι.. 7ο- ποιπ ·ιιέτοιίιπω: 8 ο. Ϊ: απο ίι4ιπίποείο2·ίο Μιπίιπι άο

|ιιιίοπο ο/ΐ Μ... ό· ρπ[ίιοπ Ιο2·οοίποιίο. ι8.29 π'ίοπιίο!ίτοι· ·ιιίοίοι 'Όοιο22ι: 182..

Ν” ο|ί ίπ ....ιιιι.. ροψποί οίίπίποί ρι·οιίιιοιίιοπ , ό· απ? Ιιπο!ίο.π ποίιοι·οΙο ίπ/ίι·πιποπτιοπι Ρι·οοοριίιιππί Ποίπδίιι.ο

66.πιιίποπο ιποοίί: ποιοί! ποί οίιιιίπποπ ρι·οοοβοποπι 2·ο- ριοπί.· 286.

οιιίπί. 2.7.7ο. πι... ίποίίοοε πΙἰοπο Ζιι2πίπο οι: Ποιο2π ·υίοίοι·ο ροβι: 1_ο7.

|πιοΙΖοοιίο άοβοποποίοιοιβοποπ ίπιι·ίπ/οοππι άο/ίιιπίο ποπ α· ΖΨοπ οι: !ιιιπίπο ;οποίπιιιι·. βά οι: οο2πρι·ίποίρίο π...-ιρ. πιο·

[ιο!ιίοοιο,β·οί οι· οπίοοιο. 11ο. ιίοπί:: 9.2.οο.

Ιπιο!!οοιιιι]ίι ρι·ο.τίιπο[αοιοπάιι: ..ο οροποποίιο2π μι· !βο- πο ι·οοίρίοποίπιο2[οι·ιππιπ ίποίοοί:πιπ ποπ ι:21οϋέο! οίί/ρο/ί

6ίοιπ ίποο!ΙίωίΖοπι οπίοοιί. 1.9.2 6;. ιίοπο5οποποιίιιοοπέπτπ[οι·2ποπι|ο Ροι|οοιίοι·οιπ ί2ιιίί!οο

Ιπτο!!ίοοι·ο ίιπροπιπι[ο!ιιιπ τοξοοοιιι22ι ίπίοίίί!οπιί.ο πο! ού· οοπιρπίποίοίο. 9.208

ίοοιιιιπ ιπιο!!οοιιοπι. Μ. πι. Μωίοοιιιι πΥπέο!ίοιω ο/ί ιτοιω..ιιω ιποο!Ιοοιίπω ε;πω

Ιπίο!!οοιιι.ι π'ίιιίππ.τ οιιι·β|π ρποροίοϊσιΘέοποποιίιιέ οίοιοι·- ἰι;€ίὐί|ίι πῇιοι:ιπ/ιωβύθππ2ίο/ίποο!ίο οοποιοπ/ίιφ.2.19

πιίππιια π: ίπιο(27ιοπι οι·ίποίρίπιπέοποποποίί,6·· ποπ 2ιο4 ι Ιπιο!!οοιιι: Άπω ...ο 2ιίβοποπι οοποιο2ι·ίτ ποοίιιἑ. 9. 2.27.

ίιοπιπι πωπω: βίο; ρι·οιιι·ίοιπιο φί7°άΐίΒέ οίοίοι·ιπίππιππο Υ |πιο!!οοιιιι: οποιαιι: ἄἰεί! οι·ο:'ίπο2π πο οοίοοιιιοπβφοιιππο.ίπ

ία2ο!ι·πιπ ρπίποίρίιιιπ/οίππποίί. 27.1 π. π. οι ·υίι·ιππ|ίιοι· σωπιιίοιιιιιι ό· ίποποπιιιπι. 9 2.2.8.

άφω6Μι οί ω!Μΐοισ #47ιωπιέ"#Μι . οι ίπάψίπο2ιιι 7πιοΙΖοοιιι.ι (Βοατί ποί ·υψοπο2π. οπο ίΠοβφο2πω. οι? :οπ

...πιω οτίπιπῇιίππ2. ο... )·. οπ2·ι·π πιο ίπ/Μι2ποπιιυπ οοοάίοποίο!ο.οπο ..απο ο/ί. πιο

Μιο|2οοιίο ίπ Οοο ο μπι· πεί ποπ ο/? ρι·ίοι· πωιι οπιιι.π.. ι οπιι/π ρι·ίποίρπιίο. πο.

ο. π. 6.υι οϋποοιο ιοπιιιίππιπ πο! ι·//οπιίππι ώ· ποπ ι.χι.-..-ε !ποοΠοοιιιί ίπ/οι·πιπιο |ιιιπίποἔἰοτίο οοπππιπι·πΖί: ο/ί <υίπο

πο! β·ίρ/`.«πι /ίιρροπίτ πωπω ίπποίοοιιπιο οωι/Πιιι πείσω. 91.40.

Μπι. 3. 6;. φοτο/ί ίιιτο!Ιοοιιιι "οποια οι. ρωοπιί.ί πο/οίιιιοί Μέσο

7ιιΙο/|οο!ίιιιυπ ποπ Η? ρπίπι ·:ιο!ίιέιιο /οοιοπιίπ2π 2·πιίοπο2π Ποιιπιππο |ιο2πίπο ίπποποπιο. 9. 246.

ίιπρ|ίοίτιιιπ ή ο.ι·ρίίοίιπιπ @πιώ [πιο/Ιοοτίο ίπ 2·πιίοπο Ιπιο!!οπιππ ποπ οοιπρ|οο !ιιιποπ ίπ ιοπιίοπο ροτο2ιιίιο ω»..

ωφιιΜέ ο/ί° ροβοπίω· πιπισιί ίπτοάοοιίιιπ. 3. 7ο Πι. 2.47 .Όιι ίιπο!!οωιο: ρω· ππιβοπιίαπι ·υίι·ιιιιί.ι ω...

!ιιιο/!αιίιιπιπ ποπ ο!! ...ο ?πωπω [οι·2ποΙο οοπβίιιιιίιιιιπι ι ππτ.ποπ ιππιπιιιι·ίππίπ/οσέ. 9. ι οι .

Μπί

.Ο



Ι.

`πεικνΜ ετ νειιΒοπνίπ.

ω.ο.π... ίοπίππποπ ό· ππέσίίσω ποπ οπο...» οίίπσί·βυπ ?σ!ί:ίο |ίοσί·πίπ Όσο σ!! ίρῇ .άπο πππρ.ππο πο πωσ

πίοοίππι ίπτσ|ίίέσππίπίποπσ οσπ:Ξ , ππίπ ίπίσπίσππτ π: ι:οπποσππ.τ σ.πίπίπ/σοππί ρί·οοίπέΐίοπσίπ €Ϊσἶίίί.€ σεοπεπ

οσπίοσπίσπίσ.ί ίπ παπί ί·ποίοπσ [σί·πιπίί ὐ-ἔσπσίίοοί. π. ' βρσππσπίί.σ. .βίέσπποπω· οποοίπίπ ρπί:16ίβ|. π|ίπ οπο·

' ω”. σ· 18 7 .

ΙπίσίΙοδίπ: πωσ... ποπ/`ποίο ίπποίσπίππίσπι ·οΜοπίσ,/Εοί

ίπίπσπ πικάπ: πιο: οπίππσ. 9.286.

πωπω :απο ρί·οιίποίί σ17σεΐίίίπι ποοίίίσίσπί πππππ'ο π.

οπππ'ίσπί/ίίππ ί·πίίοπσ: :$σοπίσππ ίπ/ἰίίίτ ίπ πδίπίπ. 2.89.

  

ιί60°π °Μίίω Ο' ποίί:ίο./ίσπο ίππίπβ·οπ ρσίβ·ί?ίοπσ.τ πί

ίπΙσ: ίπ Οσο. 9ο.

Ποπ.: ποπ σ/ί πο” ππσπά πίσπΙσοπ ίσποίσπίίπίπ οπππί ίπ τσ.

δο π'ίοίί πό?π.τ σ.ο.ίπππιππ πποπέ οοπποίπιίοηοπ σοσ

Τσί·[σί?ίοί ποπ οσποπί·ί·ίο π: ρση'σέ?ίστ [οί·ίππίίίσί· ποί ·πί- πω. ίσπίπίπί. π..

πσπσπί,/σσί ίππίππί πίπίσπίπίίίσί·. 9. 29ο. Μ.. πδίπ: Βσί πίίπππποίο σ/ί .τσουπ ποίίσίο , ίποσο·οίπίπ ο
ίπίσί!σί!ίπ οποίοι: ίπίσπ'ίοσπίσ πίπίοίσπί οσπίππδίίσπσπί ρο- · πίίππο 6· οίή|ίοσπίίπ. ί 82.

. .ί?ίιί.ίο.πποπο ίπίσί!ίοίοίίσ. κ ρ. 35.9. Νπίίπ πσοσβίπο οσέίί μπαι· ίπ Βσο ρί·ποίσ/ίπίπίσπστπ πο..

Μ... [οηππΖίίβιο πιω οσπσίίο ππο.π... πσίΒσπίπ σο? ίπ. πίνω πἄπππί. 14.χ.ί.7

τοίίίσίύί!ίτπσ_ΐπππ'πίπ ίίπίποίίίπίί ίπ ί·πίίσπσ οποίο. μ. π. ¦Ρί·ποίσππί:ίσ πωπω ποπ πω: Ζίοσί·ίπίστπ. ' Μ. η ο

]πίσπσί?π: /ίπίτπ.τ ροκ/ί /ίίσσσ/]ί.πί ίσποίσίσ πιί ίπ/ίοίίιπ, επ οσπο ·οβο !ίπσο·ί πίπίπί//πίπο·σ Οπα ποπ. πο·ποίσ/ίίππί

ποπ ί...οπ.... ππίπ ίπσ πω· οποίίπίπ ...με πωπω.: ππίπσ›·- ο πο:|π·π πω σ. ι ί.σ7.

μ.σ.....π..ο,οεσ πορί·οπίτππ ώ· ρππίίοπίπίπ οππ[π. ο. [.ίύσκπίσπι σί·σπίπί·π ίπ ίρπίππσ πσπισίο·σπάσ πσπβείιοππί

4.1 δ'. οπί πίσω: Πσπίπ ρυ·πσίσβίππβσ ίποίσπσποίσπίσο· π οπού -

Ι.·ίτσ|ίσδίίσ.τ ίπ 'Όσο π... ποπ ππ..π....... ..ο ίπτσίΙσί?ίοπσ - ω. Ω η.οο_

ποπ οπο πω... ›·πτίσπσοπ ροίσπίίπ. η. πο· π. ποπ... πσίίο ή! Ιίοσί·πίπ σοι·στοί:ίππι Βσί πο· πσΩ'ί·πίπ , οπο.

Ιπίσίίσί?ίιοπ υπ ίπ 'Όσο σ]ί ίππίίίπιπσποσρ:ίππ οοίσί?ί. ποπ π.. άπασα/ο. ο η·.ι7 ί .

ρο·σπίποίίπππδία:. η. _.χ. Ρ'ίσίσ Ι)α"="_

ίπτσ!!σδίππ!ίίπο πίπίππ ποπ/Πίσω πππ πίπίππ σ|ί , [ἐπί σί

ίπίπ πω: ίοίίσί!σίίππίίτπ: ππίποίίτπίίιισ πω. ρσίβδίίο

πω: πο»... η. Π.

' _ Ι.οειιε.Ι.οΖἰεπ.ἰ.οε1ιιἱ. Δ

Ι.οε:ο ίπ/ίπίίσ ποπ οσα/ί πσθοπα'επσ πώ ΙοσποίΙσ ίπππίποίπ.

Ι.οοποί!ίτππ/σ ὑπό” πιἰῇσπίἰππί ρσηπππσπίστ. οίπτπίίσ πο!

“ο ίπίσί!σέΜ ποπ σἰί/ἰίπἔιίίσπί· ροίσπίίπ πσ?ίππ πίπίππ, τσοπρπ:[ποοσβπί. 7. η.

σπν·πι·ίοπσ/στεππίί .....π....:. πίπ` π: τοπίο ίποίππίσπ:πο Ι.οσπίσ./οπίίππί σύ' τπσπ/ίππ σ.ι·στίπβοπ οίί/ίπποίσ οποίοι.: ππ

ππ...π. . ι 7. 2.6. ' επί πο π!ίο. 7.92.

Ϊπίσἄσδίπ.τ οίίπίππο ίιππισκίίπτί ώ· ρί·σ.ι·ίίπί πσί·|ίσπίπ πτ Ι.σοπίί.τ ΜΜΜ ._ωπ.πω σδί/πσοσπίππ ποοπίβιίο @ο

Μπι πί:ίπέίί σ#σ ἄπ.τ 6'Ι'Εοίω.$' ίπ ο·πίίοπσ οπσπο· πί·τπΐοίπ- ”
Ή 8· ί9·

Πσ ποπ σ/ίρίορίίσ ίπ |οσο. ο 8.:8.
π. ς Δ 17. 3 6.

ζ; Ρίπίσ γίδο,σο8τιίιίο.” ζ. Ι.ο8ίαι οίππσίῇοσσπἰπίίππσ /ίίσπίίπσ ρππαίοσ πω.. πω·

[κι ίπ Βοο απ· ποίίπίί:σπππ ποπβ. · .. . _ Ι.4.1οο σοί·ίπσ 7$!πίπ4|οπαππ/)|ίο!ίΠίοσ. 1.95.

ΜΗΜπ ό? ρο!ίσί·ίσί· ίπ Βσο σοποέρίσποίπ πίτο·ίϋπίπ . απο ί.οσιιιί σο· .Βοοίπίσ οπίοσππσπίπη :που

σπσπίίπ ίπ σστπίπππί :μπω ίπίσἄσίίπ.ί. 3. 167. βοοπτίο Ροπή: πά Γί!ίππι ίπ οπο σσππ/ίπί. 2 6.;7.8·ρ".

|πΠίίίπ ομο2πσπίσβί ίπ Πσο. . _ _ προ:: Εοοπί Ο· άίοσ›·σ σίίπίππππ|ίπσ ..ο ίπποι ποιο πιά σκοποί πίεσ

¦π :πω σ/ί Πωσ: .φσοίπίίίσί· ρστεί·πίίππί . πω· ίοίσπίίίπ- σπσπίσ πί σί·ππί. 2.641.

ίσ›π.π#ίσπίσπσίο σο: σο πίίππίσί ό· πω· ·ππίσπσπί ίαοο.ί?π- Ζ.οοπί οοπίρσ:ίο/οίί Ρπίίί. .ί ;.

ίίσππί. ἰ _ . 8. 9. Ζ.οσπίίο Βσί ...ο 02276 οί·σπίπσί: ίπίσίΙσοίππ!ίσπ.ί ··υππίπ

. Ι.ὶΒστπΙὶτπε. Ι.Πίσττο.ε.ΠΒστιιω. Θ· πσπίσίοίσ.ι.·. μι.

μω..πω ίπ πποπππί π&'π ί·σρσί·ίπιπο·. Β 27.1Μ. βοοίπίσ ποίίππ ώ· μάπα ίπ οίίπίπί: ...επ ίτπροο·ίσπί ππ'π ·

Ι.Π:σττοε πσΙίίπίπίίσ ίπ σο σού/Πο πι· π... σίίοίί πέϊποπ παπά. 26.74.

ά ροπί: ποπ σ!ίσσί·σ.σίίππι ίπ/σπβί σοπιροβοοξ ι2.ιο8. Ι.ιπτισο θ!οτὶπ.8: Ι.ιιωι:π ΕΜΗ.

Οοίίίπί σοποί!ίπίπο· ιεοσπ.π απο27ο"ίέ σοπεί·πέ. ιη. Εποπσπ[πρσίππίπτπίσροπππποπ Ησπίίσπ›π Μρίσ.π σβύ

Νπ!ίο Μ.. απο .οπο οί·ποίσίσί·ίπ. π; βπί·πίπ:Ρίοίσί,οίπί·ππί Ρπυ·ίπ ό· σπίοίσπί ·υίπ. 1.3.

Να· ίίοσππσ επεσε. σππι ποίσί?πίσ ρσίσποίί οἰῇσπ/πτίο- !.ππισπ εποε σπίπ πι· #πίίπίίΙσπ σύβπο·πίπ ποπ 'ποπ/ί

πσπι π ρπποσρτο. - ι 3 ό. σππ[ππσ ποίίπίπίπ σπίπσπίσί·οίπί·πίπ. 1 .ί .

.Είθσί·π ίπ Πσο·[ππίρο.θσπίσί·π πσσσ[πί·π.τ σπίπί ρο/ίσί·ίοίί- π! ίπίπίπσ πποπυ·πίπσπ π.πσφε....,...οπ “ΠΜ ίΕ·'οίπί σέ σο.

Μίί:έσπσ”. 26.Ι62

ἐπί· πσπσίσπο ο οοπίππί σοπίσπ/ίί ά σἰσίἰοσππίίοπσ οπίπίπίπ

ρσπ/σπππίίποἔ βίοσο·ππί σίσστππίπ 13σίρσίσβ σί·ίέίπσ ρππ-ἔ

σ:σέστσ ΡΜ] Ο ..ΐρίπίίπ.τ .5'.ρτσέπδίίοίίσίπ. ° ιόπ..

Ε/ί πίίππίπ(πωσ ιοί"... . πίππσ πάσο ποί οοπορί·σπσπ

/ίοπσπο Ι)σί πιίπίσπί πσσσ[ππίίίπί. Μ· Ι76.

πω”. βπίππ ρσππ'σπίίπ π ·υσίππίπίσ σο·σπίπ ποπ ροκ/ί

Ι)σπο ίπ/πίίίοίίίίσί οοεποβ.·σί·σ ίπ οίσσί·σίο βιο σππππποπ

ίπ ί·ποίσπσ ρ›·σ.ισίοπο οο!πσβσπάί. μι.: πο.

πίσω ...είπω ίίθσί·ίπτσιπ ποπ ίπάίο ρί·πβίσπίίπ [παππο

πππί.ι.ο..9.Εί πίίοίί ο/|ίοίίβίρρσπιίο πσ[πίπτο. μπαμ.

ίσοοποποστ τσβίπίοπίπαπ σ.του·ίπ/σοπίπ , παπί οίσ /σ πωπ

ςπποπ προπίπ σ[ί μια” σπίσστί σπίσίσπίίππί . πω: υπο

ίσποίπο πέ οπίσοοπίπ ρου· ιπσπίπίπ ίπίπίπ[σσππωμσπί π'σβ

σφίΜΜ σ.Π οπίσοίί σπίοίσπίίππί μασ”. 1.ι7.

Εποπσπ πίίπά/σ “που” σ:: .πωσ ροίσπίίπ . πίίπσί σο: οποίσ

οίίσοίί. ωπ..μ.

Βιιοπσποίοο·ίπ ποπ σβ οπίποίρίπίπ οεο.οε....ί υποοίπσπ/πσ

.σ.·ίσί ίππρο·σ[π. · 9.ιίο.

Νσπ :οποία ·πίπι ρσί·σσρτίοιππί ίπτσί!σοίπο ,βεί Ρ....σ.....

πππσ.·ο.ι ω. ώ· κ”. Νπίίίβωππίίπ "σοκ :σπππίπί·π·

Ισ σ//σροίσ/ί. ι;9.

.Είόσπίπ: σοπίο·ππ'ίδίίοπί: ποπ σ|ί ίπ Β”- 14.35. Νσοσβπτίππι σ|ί ν: ίπΝΜ""""Μπα Έσω» ·πίοίσί·σ ρσ[

Ζ:.ί687°π τ1οίί2ίσ ποπ σ/ίρση°σδίίο ίπτο·ίπ/σοπ ίπ Πσο οπο |ίσ- π: προ. πω... ίπίσΙΙσοίπί π: οσπποπίποίρίπίπ .π....π.

Μ.. π. @σο ποπ σ]]”σ. 48. ο·ποίοπί.σ,ποπ π: οίίππί ίπίσποίπτ. χω,

Ιδια-ποπ π? ππδππί πίσσ›·σ ρσί·[.›πσπί ίποί·ίπ/σσπίπ ίπ

.Βσο.ϋ;. Νοπ ποίοίίί/ίφο·π φωσ...» βίπίπ ο·σ/πσδίππί

ππίίσπίπ. ί . 7 5·

Νοπ[πίππίπί· πω· οί·πρίσίιοπ ίποίίοίππι ο·πτίσπίσ ρ›·ισσάσπ:

πίσ ίππίπσκοπίί2 ίπσπίίί ίπ οποίίπσ ποί|ίπσπί οοπίσππσπ

άσκοπη 7.“Νσο σοπορίστπο· πω· σπίτίπ]σοποπ ρί·οοίπδίίοπσπί

..οποίο πέΐωπ Ιίοσπίπί ίπ ›·σδίο σοπ/ίίίπσπίί.σ. 14.79

17“πΙππίππ ί)σί ποπ ίππίίππ σ|ί ίί.οσί·π "οι σ|ί ρπίποίρίππί

σπσδπππί,/σπ πο...» πω: π! νίίπίί.σ. η..8ι.

[π Βοσκοί: οίπίπησσο· τποοίπίπ ί.ίποίίπ.τ, ποπ 2πίπσπ επ οίσ |ίοίσ

π... π.Λ'οπ πσβο·πίσ πάο·σοίρίσππίπίπ πίποπσπί. σ.ο7· .

1.16. Νσοβ.φοΙοί πιπππ:β|ίπ.τρσοίσί ίπίσί!ίοίοίίί:/`πρ

ρΙσποίο .........π.... ..π..π. ο. το.

£'οίπρίσι ίπ ο·πιίσπσ ροίσππο ροοπίπσίίππ πΜ'οπίο: ιίσ1°σί·ίπί·

ΙΜ! πο· ρπτίσ οπίσοοί ποί ποίίίίπίπ Πσί : |ίφρίσί @πίσω

ίπιρηθππί οτσπίπί·πωίπ. 9. 217.

Επίπσποίοίί.σ τσ[ρσσίισ Πσί ίπποίίπι οοπππίπί·πίίίο: άστα.

πιίππίποίσπίίππη: ποπ ρπτίίσίοπί (ίίπίίίίιίοίίπσίπ ρ;;|σ .

.ίπ

οποοίππί πὁῖπσ. η_.82 .

 



ιΝοεΧ

° δἔατπὶπτεἰΙἱἑῶὶ$ετπ Όεἱ, @τα ρατττοίρατοτεατοτατοτπ:

9.: ι 8 . κ

ε απ α τἱποἴ ..το πἰ ιοπἰτ τω. επτττατἰπε ποπ τε τε·ο' Ρ Ρ ο

Ποιοι. . . 9488.

πω... ποπβοἰεἄἱπππτΜεά οοἱεδἰακτπ ; ποπ τετττύπατϋ

.......,ρο πτοτίππτπ5ποπ ρτο.τέτττοτπ ../ἔἄ ....π...ι. ε! πε

ρ,.Μ.7“ε Μ,,/;,τ,ω._ ρ 4 : τ ρ οἑ7. τποτπτπ ετ·εατατασ πἰάεπαϋ .ο Ι)επ.τ. - Κ πόρο.

.Νοπ ω... οπο οέττ[άετα οτάἰπιΞ αυτι πωπω τετπιέπατέπε Τοταβτέετ τπετἰἰοτππτ επέτατοιτα 'Ρετ πο!ππτατερτα

7-0”|Η.”τέ_ ' _ 9.238. ρατατιιτ ρτ.ε·οίε.πιπατο. η. 1 πο'.

Ιπτε!!εδΜέ Ζατπίπα ἔ!οτἰα ε..ρ.......τ. ...........ωπ Η? πέ- Μεάία ἰπεατπατὶοπἰ: . ρτααἰεατἰοπὶ.τ ότι: πτβο/απτ ε#`ε

#στ ο 29740·

Ροτεβ βτε Ικτπίπε ...τ........ 2ὶε ροτ.ο.π..ορτοτ.. πια'ετε

δττιτ εδώταρτοπΜεπτίαβιρετπατ. Εαοτ'ετπ πτ αδῖπ αρ

Μοτο.. ρτα ατε/τίπατοβοπτ εβδο: ρταοίε|τίπ. η. ι_,τα

φαω. 9.246 ..ο [ερ. Μεάέατπ ροτεβ εῇίἱοαοἰτετ έπτεποϋ, /ίττε πεοαΜτττ πρ έρβτ

Ι.ππτεπέΙοττα ποπ οοττορΙοτ ἰπτε!ΖοΠατπ τατίοπε ροτεπτέα π9'ΐοαοέτετ έπτεπτο,οπαπαο Με ..ο ω.: εοποαπτα Μετα:

πἰτα!ἰτῇ|οτπ .ού/ατα έπττίττ/εοο οοπεπτ/π .....ο.π... ποπ Ι ρεποίοτ. 1 τ. πιο

ε!! ίπτεοτατο ρτἱποἰροππτ ρτοτίπδτέααπτ πωοπίτ. 9.2. 47.

Σ.οπτεπ]'Ζτιεπ: ο ποππο!!π ε.ττοο!πατοτπ τω] εκατ. ο. τ. ;.τ.

Ζ. οπτεπ @στὰ ρετ/εδΗτεο εβ εττατιτατε ἰπ ττττἰοπε επτπ·,επα

τἰτατ τττ τατἱοπε Μοτο. Π 9.164

τω...» πρωτο... πιστοί ρττ[εί?ίπτ ἐτατἰα , ττ...π....τ..
οέτετ 8τατέα Π: ρετρχείἰἰοτ. Έ _ 9.267.

Νοπ ε/τ ρ.72τ.εω ὐαἰτἰτπ.τ ..........τ... ρετ7'εδτίοτ Ιατπἱπε

ε!οττα. 9- 268

Ιπααπα!έταε οπ...τ.. οτἰτπτ/οΙὶιτττ ε.τ!πτπίπε παρα ατα ποί

πἱε: ἰπτεπ|ο. Π· - - · 9·2··Μ·

Ορρορ”τα βπτ. ποπ @Ματ οεατττπαιπετπ ο... ιπ.·τι·ταρτο

ροττἰοπεπτ τττετίτοτοτπ. Τ 9. πρι.

!.πτπεπ ε|τ εαπ/α :οτ τ.. ...τα οτεατπτα .ὅ Βεατο πέαεαπ
τπτ ίπ πετάω Δ 9.4ό9.

Ζ.πτπεπ πα!!πτττ ἐε[αἔἱο` ἱποΙἰπατ ατἰ π... οτοαττιτα.· πικαπ

εαο.απα.τ αείαίτο τερτα/επτατ ;; απτ ..ο Μωαβ:: οοΞποβ

οποία. - Δ ζ . ή 94.69.

Ι.ιιτπεπ πο... ποτπετο οτεατπτατππτ ά· Πει πήοπετπ ε!!

..ο ε...π..ρ.. οἰετεττπ£ττατπττι ρετ βιρ/αττι. Ραμ. π.

Ροβοἰ!εεβ !ατπεπ ?καί πο ρ!πτιπτα οτεατοτ·αττυπ τε τα

οβεπτατέαπτπ ίπ «τετοια Θ· τω... οοέποβέτίοΙππ πετύτ ά·

οοπττα. ' 9·4τ73·
ΔΝοπ ...πρ έπτεπροτ οο!ποβιτιππτπ οτεαττετατοπτ τα πετ

οο,απατπ πετοτ. 9.474

πάω παοκ! ίττοϋπετ ..ο ρ!τττεο ώ· ρ!πτε.τ ετεαττττταο πἰοἰεποἰατ

ίπ πετύο αο[απε Ιἱτπἱτατἱοπε τα” ε:: ραττε πω. απατα

ε: ραττε αποάἱ ......π...οε. 471.

Ιτἰεπτ τατπεπ ποπ ἰτορϋοατ/ἱ πωπω: ω... εο!ποβεπαϋ

Ηπτἱτατππτ. 9·477·

ΚετρεΠα |`ατπτοτππτ ιἰε ρε.. βρε !τττττεπ .ο ρεττ'ε&ίω

επτεπρπε.ίτπρετ7°εδτέατ ἰπτεπππθ. ο. ..η 9.

Εππτεπ ο β|ε Με... ρτοαποίτπτ π. ρατίετε οτοἱαἰτεΠἔ.

...τα ατά ούἰἰοπο ετ? ορροβτπ.τ. Δ'.ι7.

Σια πετ.τετπεπτ οοπτρεδἱα/αοἰτ αι! αΙἱοποοἰ “πρι” οατετα

πἰοἰετἰ εα Ιποε πτίσατε. 9. 48.

δ-Μειτἱοι Μ.ια:τ ΌΗτΞΡιἱ.

Ρτοοαοτ!ίτετ πἰτἰἱτ οΖατε Πεπτπ ροβ Πωσ” φωτο..

πεπτ.9.μη.Νοτι επ ρτααεΠ£πατα ..ο _μ.π.....π... ρτα

πὶ|Ϊ: τπετἰτἰτ°. ΙΙ.150

6'τατία βοήΐοίεπτ !οεττττι παοπἱτ ίπ “τ” . πεερταπτβι ε|ί ...ο

ο...ιιοπ ...πιω ορττατατα. π.. η8.

Μ..ωι....τ...... εττ·οτεπι ποίππτ 'Όεκπο ἱπ ία|οϋοατίοπε

5πορέτ Ιοαοετε τεἱρεᾶαπτ αοἰ τπετίτα πατπτα!ία απτεοε

οεοίοπτία. 1 τ. τ α.

Μοτετἱει ρτὶτπα πτ επ: ο 'Όεο τεπτοτίβττπιτττ επ οτππίππι

πτα.·.·ίτπέ ........ο.ιπ. 6.”.

Μεπ/ατα τπατετἱα ρ.....π.π.ωπ αποτο. Ιπ οτοἰἱπε ω!

τπατατίοπετ .ο τετπρα.τ οοπτΞπτικτπ: τ 7. 87

]π|επτ. Τποτπἰ/τ.ε|τ' ἰπβαπ.θ τεπτροτἰτ ἐῇτετὶ. 7.87.

Μαιτιεττιο:ὶοο ποπ ...Ματ πώ” αά πετἰτατε: . απο σοτά

παππτπτ α· ταΙέ πε! τα!ίρτίποίρίο ροβτο ,παο Μπαρω?

ὐἰ! τ: Με ποπ. μη..
°[ Κ Μεἀἰητττ.Μεὁἱυπι εοεοἰτἱοπἰτ.

Οο!πἰτἰο επἰοἰοπτ· τω... , πε! ρετ ρτορτἰατπ/ρεοἱεπτ οὐἰε

δϋ, πο! ρετ 6#_εδΪπτττ αΙἱοοεπε.·πε! ρετ· οαπβιπτ . πο! ρω·

έρ/ατπ τετποίποτατττ οοππε.τοέοπετττ.. .

¦Μοτίπιττπ[οττπαΙε α/[επτἰεπαϋ Μ' π...: , απο ἱτττε||εἄπ.τ

τποποτοτ απ! αβεπ/ππτ ρταοεποἰπτπ. .

ΜΜίπτττ|οτπτα!ε ἰπτε||ιἔεπεἰἰ οτεατπτατ ἰπ :πρωτο οεατέ

ε/Ήετ!ία αά/α!πτετπ οτποτξοπτρταρατατα αϋαβετττ οοτπττπι

πἰα , αἰἰα ρατττοκ2ατία ώ· "Με ίπτετ Μα αΦ·τέτπεπ.

16.τ.8.6° 2.9. _πα...π..Μο...π.τ. αεἰ/α!πτεπτ ραταπ!ίτ οτππίαττ.τ”/απτ ο

Πεο ρατατα.· Ηεο ποπ Πεκ: αρρΙΕοατέ αερεπέεπτετα

τ.οπο ποΙππτατε ἰοοπτἰπαπὶ. 1 6.”.

Υ . Ι Μεοίοι·ο.Μετ1τυπι... . .

Μεπβιτα πίτα ΠεΞ ε|Ϊ ατετπἱταο: 7 . τ...8'αο|!απτὶα αποε!έ .ο

απατα. 7 η Μ ρ μ ' 49 7. α.

Τετ τατὶοπετττ απο... ποπ οοτπρἰεττιτ τοττπαίίτετ :ταπε

-τατ Πεἰ. ~ ηἐ

Νεο ρετ· πεοατίοττετπ τοεπ/πτα. α. ' τα..

Καπο τωρα. ποπ τερπέπατ ατετπὶτατἰ.]ἄἱ/Ζ.#”άτ εἶἔτἰπ:

δώ ο......τ... 7.17.

Ιτττπτεπ/αταοέ|ε ώ· ὶπτεττπἰπαύἰ!ε ποπ /απτ Μετπ.πεο οπτο

τοσο £πίεταπτ ρτἰτπο το· ρετ β. 7.ο8'.

.πωρ... τατἰο ετ? τεπτροτὶ αοοἰτἰεπτα!ἱ.τ. ' η Δ 7.τ.9.

Μεπῇττα ίπατίηπατα εβ .τιποτα τετ]εδο είπτ, ω... :β α.:

ταττο. . ο ο 7. π..

Μεπ/2ττα οεατἰταοἰἰττἰ:/πρετπατ.ε_|ξ απτττττ: Η _ . 7. 27.

Μεπ/τττ°π ορετατἰοπἰ.τ έτττετπα Μετα απεεϋ επ Ξπ/τ'απ.έ

τετπροτ·ίτ αάτετί. _ . 7. 8 τ..

Ορετατἐοπἰτ ..παπαό? τετπρα: εοπτέτπιοπι .. το ττοπποπτ -'

@απο ἰπ#απ.τ αι]ετεττετττ. 92.. Ματετία π......ττ....·ρ

πι' απατα. . Ιπ οτοϋπε αέ πτπτατίοπε.τ.εβ τετπρπ.τ :οπό

παππο. 7.87:

Μεπ/ϊττα πττὶα: Χο!εϋ ποπ Μ' αποπτ α!τετίπτ. . 89.

Επττίπ/εοα .επί μΙπέεΙοτπτπ . εοττττττείετπά ορετατοοπτσττι

επ' τεπτρπ: πο/ττατπ. Ε.ι·ττίπβοα ἄἱβαπτἱα ππἰπ.τ απεεϋ

..ο α!ίο/απτίτπτα φ...ι. Ιοοιί!ΐ. 7. 5η.

Μεττβιτα εκττἰπῇοα ρεφεπ....τ. οπαπτἱτατἱπα ππέα.τ απ·

πο. επ αΙτετ παμπ.: . 7. οτ..

Μετίτπι £'Ιτττ/Η ποπ οπτττ/οΙα ροτεἄατερετεπ.ἰὶ άῇεπ/-α

τἰοπεπι α ρταοερτο. ττ..τ.3 9. .5'οπτ ...αρ ποβταρταα'ο/τΕπ.

π ;. _ο9.Νοπραπτ ααα/α ρταιίεΠέπατ. ΟἰττἰΠἰ. 4 ε,

Νεο πιτ/τω εἰεἐῖἱοπἰτ 7ττατεπατ ο... απο αι!εδίοπετττ..

ππἱτσ.τ ρτα α!ἰο. σα”.

.3'αΙτετπ 7τιοαιἰ βιθ.τ?απτΜτπ ποπ [του Μπα. ροβ πο..

ρεοοατπτττ|οίεπτία πέδοττί.τ. πο.

Οκτ ποπ ποπτετεπτοτ έπτετ εῇιεδἶατρτατἰεβἰπ. η. απ.

Βεροποίεπτοτ α τπετἰτὶ.τ Ο|οτἰτΪὶ [αδτα ε/ἔ ε!εδτίο αεία!το

τππτ ό· αποεΙοτπτπ αοί!!οτίατπ. τ;.6τ,

Ψαταπ!ί ποπ ε!ἰ!τιπτατ· αά!!οτἱαπι επ πτετἰτἰ: ίρ/οτπτττψ·ά

έί!απτ πτ ρπταπο ο....ο......... αοοὶρἰκπτ. Ιων.

Μοτέτα πο ρτατττίππι οατεβτπτ, εὶεοεπτ ὶπ/Ζἱεπτὶα ρταοετίετε .

ρτατπἱπτπ φπα οπο.. έ!!ισοίοαπ[ατε ρται.·οοπττα π: π.

πτ..τερ........ αποε.

Μετίτα ροβιπτ τποπετε πο! ίπ !επετε .....ωπ..τε.. πο! εξ

βοἰεπτἰ.‹. Νοπῇεπτ αρτα τποπετε ρτατπἰαπτεπο αοίρτ·α

τπἱιττπ ττἰοπεπεἰπτπ πἰ/ἴπτ επἰἔἶοττϊἰπ. η. τι!.

Εκ τττετἰτέ:(οΙοτἱατπ απἰ ποπ παοαἰτ Ποτέ/τπτ, πο. τη,

Ηαοπἱτέ Ιοτίαπτ οοτρ ί.τ. ό· ε:: ο.......τ.”..π.... ι 7.

τ τ 8.

Μετὰ.:ρεοσατο ίπτεττπρτα @πο ε.. ρτατἰεβἱπατο @Οπα

εἰἱαἱπα ρτατίε|τιτπατ. 0 η. ι ω.

π. ιο. παμε τἰσρεπτἰοπτετ ..ο έρβτπτπ πιετἰτ£τβστττ ρτααε/τέπατέ

απτ τερτοὑατἱ: . ιό. 71.

1.78'. ]πα|ερεπάεπτεταρτορτπ: τποτἱτἰτεἰεἔἶί π...» αοἔρτἰτπατττ

ετατίατπ. το. 7;

Μἱἴο-.



 

· @απο ποπ υἰἰοὶιιιι· ρπ[ἱυ πιά” πο @Μία πιο! πωσ! ω..

. . ο σ ο `. ι ιιοπιιοπ ΑπέΙΩ! πι Βου πιοἰοποπι ροη'οοϊιυποοπ οποιοι

._.. `

. ?τικ ο#ο ο·ολιιέιιοι ποπ[ποἱππο ΜΜΜ ΦοβνπρΙἰυἰ£οτ. 4,.8 . απ· ποπ ρυ·ῇἱυ ρι·οοΐιοοοο·ο ρπιοππἰτπιοπι.

'.

Ύ “-οπιιπποο/οππιπΙιιοι· Μοι·πιπ ποΐιοπι οιοοπιιοπΞἰ :απύ

κεκνΜ ΕΤ νεΒΒο11νΜ.
ΜΞίοτἰοοιᾶἰυ πω.. Βου ρο|ΙοοΞοι· οοπο2ριοποιο ..οποιοι Π

ποιω.πω οι! πππωπ ίπ ουτππιππι ο πο! Ξπιο!!οο!ιιιπ.

; . ι 6 οι.

Μψιάουτοϋπ πιιυιποοἰο ἰπ Βου.

Μοί!ίωσ οἰἰυιρπρβοπ,οΙἰιι πιυοιιΙἰ.ι. ιΜουπΪιζι υοι·π ιδ

πιο· ἰπ ..πιω πο”. ό. 4. Ρέιρπυοΐ ποτού ποπ ρουοβ

Όπου. ω.

ΜπιιιοἰἰἰΜιιΞ· Μιάν Μ'ρουοποιο!ίυπο. 6.; ό.

ΜΒττἱ._ΜΪΠΪΦ. Μοάιιο. Νιι!!πιποι·οϋ τπιποιιοπο πιιιιου·ιρυιο/ΐ Ποιοι. ό. η.

Μέπιοποπι ἐἰιιἰποπιιιπ ρου·βιποιο·ποπ οίιιο·ι οἰο ?Μοή. Εοπι Νοπ πιιιιππιιιι· ροι·βιπο άιιιέπο οιυπι :ποπ/οποιο οίο ποπ ο/Σ

πιι||ιοι ποο·οοιυπ.υ μεσαίο. μ ιζ7.ι. | ρ ρποοἰιιδἰι πάοβ ρ›·οοέιιοΉ. ό. ι 8. _

π.2άουοιρποήοοιπ .περι ορροί!ιοι·ιοπι.“δ'. Ιά ιυ#οι·οπι ιοπιο- Μιοοποιο[πΙοοπι ίπ ου:πιπβοο Φοω.. πο! πυιιοιπι απο -

τοπίου: ο/ἔ.. Η. πι. πιίπουίυποπι. οπο.,

ΜΜο/`πο οι: ο·πιίυπο]]ιουίροιο οιιἔιουοπροιἔι οι·οοιιιι·ιο·,ιοπ- ζ'υππυιοιέο ποιοι: υοὶι·ἱ ποοιιπ ι πιιιιοπιυπο πω. πωσ.

ρι·οροέο σο· πιο:ορποιάυο οοιπροιἰι έιιιίπιο ροι·/υπι.ι:Η.Π. @κι Ε. 4

οροπ........ιχ..πρ.. υπο ώ·ρι·υρι·ίο οι οοπιροοιο. :ικά- Μ).Π"Η ΕΜ·οΞπυπ[ιυπτοιιΜοπιοο οο!πο/ο£ο£2£ο πρι”.

ρ". ?ο 86Ω7£ΜΙ ο :τοπιο ώ· ιποι·οποιο .ΜΜΜ οἰἱοἰι ιοππιἱποππιπ ουππουυἰοποπι, “ποιά οιι.οπι .ού ιοριοιιοπο

ιιπροι]οδίοποπτ Μ. :απο/οἱροβοπο- ' _ 1. κά.

Ζά οοιοδιοποι υυπυ·οι ...ριοοποπ ποπ ι·οοιιΜιιιο· οιιὶοἰοπο

οορπιιίο[οφυποϊ.ι υοιοδίοπισπι . βυί[οιιιι ο!! π” :πρ/ἄ

ι·ίιοπι ποπ ορροποου]'παιοπι.ά πιο.: ούιοδιο οιιὶυἰοπιοι·

- οποο!|οδοιπι ουπιιἱπυπι οοπιι·ιο ροτἰοπυοπι :πρ/ΐοτίρ . Π..

Νιι||ιιι ο/ἰ ίπ ποιοιυ·υι Φίδι.: πιο! :πιο/ο , πιω οιιιοίοιιιοπ

ο.θοπέιιι υπ)/ΐοι·ίπβιροι·ππι.Γιυίιέ. ι. πο.

Νο.τιιτο οποτε. Βιιιιιιιι.

Νοπικοι ο..... οιιπι _πορροπιο ρουοϋ [απο οποιοι σουπ

> προ...» : .5'οπιοΐ ιιοἰοοιιπιθ ιοι·πιιποιο πρι: πΖιοιιιζι

π ἰπυοἔποβ!ιιιιιιιι· ἰπῇΙἔ ρι·οοοβυπο ροι·/υπο πιφυο. μι. ιοι·ηίππϋ. . ι·.:8.

!πο!ποίέο πποἰτιιοἰἰποπι ουσίιοτπιέπισιπ οροποποίιιπι απο Νοιιιι·υι ποπ ροκ/Ι απο” οποιοι ροπροοΐιοποπι ό· Πό|ΙΓΩ

πιέποπτοπι. Η. π." Π6 .πιο υιιπι οι ο/ιοποιοιούει· ουππο.τοι : ποοροτο.ἔἱ

Μι2βο οϋπιππι·ιιπι ρος|οπιιι·πιπ ει. που ουροοππιο οοπβ.δΐου. οιυί!οπο ροιοπιἱυιπι ώ· ποπ €2°ἰἔ27'£ οδΐιιι οἱοἰοπι @οποίοι

.` μ.Ε/! οοιιυρυι·οιΙιο. ' ο Μ πο. πιο· υυππο.ι:υ.ι, ρ π. μ.
-ο τ @ο οίιιρΖιυοπι ἰΜροπΜ2 ?ιποἰιποϋποπι πυ!πιέποποοιπ, Θ· Νοονπἱὁιιἰιρτυροπβοποπι οιιίπποπι, οιιἱπ οιἱοπι πιο..." σέ

Μέ@που οροποποίιιιπ. Α | ι..9.ιιο. πω... - 9. η. ·

@οΜπι οΠἰιιπ υιιλπιροϋπο υἰἱιιὶποτυιπι ροι·/οπου·ιιυπ Νασαι πω” ποπ ο/! ρι·οοίιιυίοίΙί1· υιυπι ὶρ[.ο ροι·|οπο!ιιυι

  

ιιι.ιοο.

03 οι ρι£ποἰρἰυ_πἰι.ο.

ΜΜΕ μια ροορι·ιο/ϊι έ ρ ι8.ι.ο.0· η.

Μῇι”ο ποπ! βο2Ρέι)ιβοπ,οιιοι·πώ· οιιοἔοι. Ωπυιιιρ!ο.ι: πι!

. 7 ο. ·

Μ@`ο οϋπιποι ποπ[υ2ιωιου· ἰπ /υ|οι οροι·οπΐοπο υἔπιροιοι!ὶ

:ποπ ποῷοδῖπ “πάω ποἰρτἰποὶρἰιιπι @τοδιιιιιυπ.!πιροι·

το: ι·ο.ο|οπι έιβιποΐϊοποπι πιῇῇΪἱοὶ πιίποπιο. .Μέ οπερπ

ο π! £πιρουροπβυπο πι@`ο. 2.9.ιρ
κ

2148.

Έ ' οβ οιιϊυ!ποιίυπο!ο. Β 28.44.29· ιορπυροοι· έπρπιιιιιοπι έρβιοι βιπρΙὶυῖιοι·. χ .2,8_

@πιο ...οι οππροο/υποβποοΜ. . . πο. Νοπ οποιο». ποπ οπιι!ιιρ2ιωπο ...ο ποι.ιριο............

Μοτο ποπ ροτοβ ?απορω ΠΜ .ἴρἰτἱιιιιπ δ”. .ρ ρποοοῇΐοιιἱιέῖιοί αἱιυπ Μοπιι|ϊοπιιιι· ἰρβρτοοοΜυπἰ υπ πιο

ιΜποοιοροκ/Ι «απο ρου/οποσ 4[ΜΜ οϊἱουπ|ἰ ἱ|!ἰ ποπ :οπι ρπιιοιοπι ἱπ οπιπὶεοποποοῇ. Ε/Ϊ ρτἱποἰρἱιιπι ρι·οοίιιδιέ

Η ιιιιπι @ο οἰοπυιπῖππιἰυπἰ.ι. 18.8 8.

ι.8.+ο. 60°βο. Νιιιιιο·ο ροκ μπι: οοιρἰοἱι ι.”..π..ρπι οιιοὶπι ρο·ορι·ιοιπιοι.°? παπι. _. ο·

ΜΒΜ. πω» πιυοἰο οπἰβοι·ο ίπ οϋο&'ιο ροι· ·υπΐιποιιυθ' Ποιό· τ Β 2

ο ρυοοιι·'πιοπι πουορτοπι ο ποί:2οπΙο. Η. Νοπιιι·οι οἰιπιππ ροκ/ο οοποιοι·ι·ιι πιο ρπιποοριππι ουπιπιιιπι

Πο!ι|ιο ού· οπυΜο ίπ οπο υ!π)Γοι·οπι. Π. υπιἱιυιιπι ποἰἱπυι·π κά ρι·οοίιιοΐ'ιυποπι Ποιοι (ο $`ρἰτἰιιι.ι

ποιοι»... Ποπ/Μι οι πο... ππἰπιο πιο $ροοίοι|οιοτπο.Μ [οιπΠ2. | Η. ω”.

π.. οποιοι π- ιο..ποιω. 28.”. Νπ£ιιπά#πιΪ|ἱΙπἄσήΒι2οπ ιποοΐίο ρι·υέιιο'Ηοπο οιουιριορποἐ

Μοόιιε ἰποἰο<οοιποἰἰ οϋπιπο. 18.οο οέπδίπιπ.οβ Μάο μου ρουάιιΠππιρι πρωτοι κορη/οπτο

ΜΜΜίπ Βου "παπι οοἰοἰἰ:|οι·οπιιΖἰτπιοοπ ΡΛ!ἱ0!Ι€οἰἰιυ€ϊ- "πο... ρι·οοι'ποοπι. ρ . 18.8 π.

ρω £ύ ου :Μπι οβ πιουίιι.ι , /ΜβΙπιπ πιυοίυβοιιι/πποι'ιο· Ν421474 ·ι.ιιιιοπιιιρι·.οιοι· οιιἰοἰοἰἱιοιοπι πιο;» οιῖιιπι ρτοποιο

πιοπιιυπι όπιι·οοοιπο!οοπ ροπ[οέΒοποπι. 3.ιο. ο ρέππιβοοιιπυίιοπι οροππιἱοπιιπι πἱιοΙἰιοπι πιω: ιιι.

Μαίου.: ποπ ροποίου ιι/ΜιοδΙυ ...πιο υοιι/πἰἰεπυο πο ου οίέ· Νπιιιο·.ο οϋπέπο α· οο,οιιέπ “ΪἱΜἱΙΛΓΔ οβ . ἱάοπιιρυιιιπὑέ

.|Επδυο. Δπροποίοιπ πο @απο ο°7οοιΕο πυοϋπ πω”οίί- ροιΕβδίΜπιπ Μοπιίιυιο οπιποπι ροψ2Ήοποπι , υππι μου

|Ππδΐέ. -`! μ ο .ό9. ορρο/ῖιἱοποιιο ποπ πποοι:19.88,Ε/Ι οποίοοπ..ιι."Μ...
ώ ΜοιιιΙΕι νἰττιιε. Μοτιιο 8ο:: :πιο ιπιιΙιἰρΙο.·.·. ο ο 9 ..

Μοι·οι!οι πἱπιιιοι οιιοπιυπ'ο/ϊπο ὶπ Που? ι .ιι.ισο. .Μπι υυπ- Ι.'.'υποοριο |ουιιποίιιυπ ι·οιιἰυποπι οπρΖἱοἱιοιπ ποπ ἰπιροποπ

Δ οἱρἰοπυἰο ρυβοι·ίοι·ο.ι πιοι·ιοπιι.ι Μπι οῇοπτἰοο υπ οοιπιπππἱ οπρἰἰοἱιο Μπι."ροορι·δίιοποι οιο/υλιοποι . πιιἰπ «απο

οποιοι ἰπιοΙΖοδἰιιι9 - Ο οι. Μπι οι·ρΙΕοιιοιππροτιοι οιιοοί ου.·ρΙιοίιο Με” υυποιρἱοπῳ

πο... ποπ @Πο-β υπ οπο... πΖὶοιοἰιιι πιυποΖἰι ·ιιπιποιο ππΜ ιίοοποιοιιι·: ιι9. !ρ/ι”υυπιιοπιιιπι πιιι!ιο ρπι2άζ0'οτ86, ποιο

"Μ, "ΜΜ,2 /πήροποπ' . ὶ ι·.29. Μπιοπ ποπ οοπιιοπίπποροι·/οππ πιο ρου/οπου οβ ῇΝΙΜΙΪ=^

@οποιοι υροι·.ο ποπ/παπι Βου οππ[οι οπο· πο: ρω Μπιμι· οπο ιι. ;. Τοιου οοἰοοιιοιο πιο"... Μπι /οοιιπέπιπ οποίο·

πωπω". ι5.ι9. ποιοι οπρἰἱοἱιπιπ . πιιοὶπιιιπρΙΙοἱιιιπι ποπ οβ ουιππιιιπέι:

ΜΟΗ” ,"<μωρω!...- αχ;ΜΜοΜο;;;ΜιοΜ_ · . ο. η. πρ. ῳ..π..ι. ροπιροι·οιιιι· ι8ζ τοΙοιιοποι π: οίοιοο·πι2πυ#

Μοιπι Μπα ου.·ι!οποίοοπ πυίροινιυπποπέιυπι ρω· οἰιπι|`πο ώ· οπο ποζάουοι·ιπιππιιιιιιιπ: η 5. Ιρβ πιοΙέπι ο/! «ιο ἰπ Τά

οοπιὶπιιοο/ἱοι μονοι. πι. πιιιιιοροι·/υποοιιοπ . οποιοι 6°[.ιο ἱπ οπο ιοιπιιιπι ισοκρ

ς2όυιιιπι ίπ «Μαιο οοπιπιππἰιβπο.οιοἰοπἱιιἰι. Μουισ.ι 2004- οι.. , ποπ ιππυοπ πιοἰἰιυ.ι :β ἰΠἰ ίπ ?οπο οποιοι ἰιι Γι

ά.: οβπιὶοΙἰιο›· ο.ιΤβουοο!πιιοι οουιιΜιἱυ ιρποπι 9· 59 . Μ. γ ρ Ι9.ιο;..

ΜιιΙ:ιρΙΜιτιο ευροεοοιι οιιοιποἰο Μ... πω» πιιι!ιιρΙί- ΝιΠΠ74 οὶἱιιἱπυι ἔποἰοροπυἰοπιοι· προοριέποιώιιι "πρεπει

οπιἰοποιοι/Ζιροι·£οι·ἰι π· οιυππέο ποπ. ι9..ι.ι. ΙΜδοιππο89Μέ ι·οοιιΜιιιι· Μ ροη'οέΐο οπί/!οποίιιυπ : π

ς πω...ιο πιιι!οιρΙέοίιοπ Με..." ίυι·ιππΙίωιιιπι ά υπιι·ιοιι- ποιοιιοπιοιι.ι ιππιιυπι που” πιο ἰπυυιππιιιπιοούἱ!ἰιοπ

Δ > οπἰβοτ: . οι .9_ Φ·ρο_

_;. 9ο. (“οπιρΙο2 πο!.πιυπο.ι,ώ· πο!πυἰυποι ουυπρ!οπι ποιτιιο·ππι. η.

=9- υ-ι- όπου

η. 56.

Βίκη ποιιοποπι οϋιοιποπι τοιιΙἱιοι· ρι·οιο υἰἰ|Ϊἱπ<€πἱ ..ο οι..

ππίτπυ.

ΜιιΙοπι2οποίιυι ροπή Ποπο.ποπ ιοιπιοπ υυπιροποιοι. ι·.:ο. 2ποπιουίυ ροβι άέοι ἱπἔ£Πἰῖι8.

4 Μιιτετἱο ο/ξιοοπβτιπ ..ο Μίρκα ρι·έιιοτιοπο οά[οι·οποποι

πο! υι|οι·πιπ ..ο ρπἰιιπιἱοποιπ ίπππιβυππι οποοι!ι. πο...
_ χ . .
Ή η· Ζιιιιιιιιιι·

ο

Μουοιι,ιμοοιιυιιιιι οβ.Ιρ[ο οι· ου πιιι·ιοιιιο , πυπέιέΉπ .

1.1

κι



1 “ε η Ν Β Ε Χ

πιοππιπ.:9..μ.ά· πι.πιιπέπιιοΙιιππιβι·ιιπιέπιπ ἰπιοπιἰοἶ

ποπι ποπ ρι·ποίιοππιιιι· π'ο/Ε ιππιιιο ἰπ ιἰἰιιῖπἰ:. Κ 29.58. _

Νοπ ι·οριιέππι ποιπιπ Πιιιιπ πιιέιΜίιπιιιιέ/!ππιοππι.
1ι.6. . π Β

Κεριιπππι πιΕπιοι·ωπ £ιπροποπ πωποιο , πιιοπ /ϊι :προ/Ζί

. ιιιιιπ πιιίπ'έιιπτιι υπ Μπι ·ιιιπιοι·ιοιι: . ποπ πιιιι·πι ποιοι

ριπποπβπιοιι:.Νοιποπ ?πικαπ Μπιπιπιοπ . ποπ π? πίπ

οοπἰθιι.ι ο.π.·ποι·ο_ΠΞιιιιιπ πιιιιίιιϋιπιί.σ υπ. _ ' ιι.9.
Δ οι:/ἰ κι πωποπ ὶιπροπο πιἰ οἰἰ/ἔἰπδῖἰὶι.τ £ππιροππέιιππ.

πιιππι ἰρβ· πωπω ίπιροποπο έπιι·ΙΙιέπι. Με.

@ποσα πιι!!ο πω.. οποιο-βιο , πιι|ιιιοπ πωπω £πιροποπο

ρ'οιοβι;.ποο πομποροιι1Μεππίοπιιιιιιιπ Πεο, η. ποιο

έιμοποιη· έ” [ο πιο πο πιιιοι|οι·ιιπι ρι·ππιοποιοπτωιιιπι ;.

22__?(ππ προ· ππιιιι·π πω. ο _;·.2.π

ί'οππψιππιιοπιίι ππιιιι·πιπ οίιιιιππιπ οι ρπιοι·πίτιποβιπιίπ

τποιιιιυπ ρι·ποοο πιιιιιι·π ιρβιι.τ οοτππιιιπιοπιίο[ποιπ Επι..

ποπ οοπιιπιιπίοπιιΐ ρπιοτπιτπιο .· ο/! ]ΐ|ιπιιοπο ριι-#ιιιοΐ

ρτοιἰιιοιἰο οιιι·πιπιίι·ιπ,ποπ ρι·οιίιιοιπ ππιιιι·π. 3.109.

Νποιιι·π ιίιιιιππ , πιιιπ ππιιέ ρο!!οι ποιοι.: ροι·ροιιοπϋιι.τ

ποια άι/ιίποιί:,Θ· "πω πιά ποιοι· ποιιι π'έβιποοπ ἐπισ

οεπιι,ιπιο πιίπιέιιιι £πιππ/έ ιππι ·οιοιιιπΙοοι πΜιποιιο

πωπ πιιπιπ οι·ιϋποιπ. · κ . 7 π ;.16ό

Νοπ ροκ/ι οοιπροποπο οποιοι οιιιπ /ιιρροβιο σκοπο. π.28.

.Νοπ ρπορι·έο οϋοίιιιι· οι·πππι·ι· π ποπ ςβο ποἰπιἰπο ρωριιπ

  

ρι·οοοποπιι: ..πι-πι πο!πιιιιιιιιι οιιι[άπιπ.. 6.22. _ πιιοπΌοποπ οοπιρποποιοπιιο οπρι·ίιππο. _ ι ο

Ρ”.[)ευε Θ· είΪ-επτἰιι ΜΜΜ. @ο οπίοιιιιπιιιι· Πιο ιιπροι/ιδιέ ιππιιιιπ Φ· οοπ(ιι:οπέπι

Να:οΙΉωε. Ν πω... . Μ Ε . πι.·ππιππιιιπποι πιιι€ππιπ: οπο. ποιπιπππι πωπω πι·

ΝεΦεΠἱτ:ιε ππιοαπωι: ιο ποιοι ρα πιοπιιιπ οπιι]π ποιοι·πιι- ιπἰρἰὶοι ροπίοδιοπο. · 1 6

ππι ππ' <υπιιοπ. 6'οπβ·πιιεπι ού πιω βιρροπιι ποπ οβο,ποι· Νοοοἰππ ποππω» ./Εοί πωιιιιι πιιι!ιοπιοπι έιιοιιπι ιπ

οἰοιεπιπἰππο πιά ·υπιιπι ρω· πιοπ'ιιπι πω. Ρι·πβίιιιπι π Μϊἰϊἰιιπι 7οίΑς'πιβοπιπ. 11.18

Όσο ποπ ροιι·β ποππωι ροιο/οπισ οοπ/οπιιοπιο, μισο?

ππιιι·ποίοπιο. _ α 5..ητ.

Ν οε‹:ίΓ:ιτἱει ε.. Ποοβιπτ ρι·ίοι·π ιιοπιι και ριΜΜπι

οοπβ·πιιοπιιπ. - . 26.ι64..

Νοει:ίΒιο.ε είἶειιιὶἱ ππέιιίι1)σιιιποβο ἰιποπιιιπύἰΙωπ πω”.

ποιο 7.ςο· π. Ξβ|ιι πο!πιποπιιιιπ ρ›·οπ·ιπιιιιπ πιω·πιιπιι.σ

. . Νοιἰο,Νοιιοικι!ια.Νοιπετιιε. ' Α

Νοιιοππ!ιπ ροπιίιοππιιιπ οιππωωιιι. ποποο·ιιι.ι.@πιο ·

·Νοιιο πἰὶπροππιπἰἱι,πἰἱπ ιοιιιιιιι.2. π π ”· Δ 2.4.2.

Νοιιοπο.τ ίπ ροι·|οπι.ι· πιίπίπι.ι/διπι πάοπίποποίι. 2ιπ.;. ό·

η _[οππ.ποι: ρΙιιι·ιπ πο; ρπιιοιοι·οι πιιππι πιιίππιιο. '

Πει. 7.24. Μέ ι·πιίοπεοπ- ποιἰοπἰ.τ πιιέππιιο οοππἰιἰοπσ.ι· ι·οπιιέπιπ.

ΝαΒειώιπιτπ πωποπ άιιρΖίιιιιι· ροκ/ι π|ιπιιίιέ ροπιιίιιιιπι 24!- .. ` ' _ _ 1. Ν Ι _

;η.”Μη-. 4 π* 49 Νοιἰοποι πιιωποιίοππιιἰῇποιἰιιπροπβππὑιιπιι . › ι ή)

Νεε:ιτιο ριιι·π ποπ ρουπία π Πεο. ο ;6.ιπ7_ Νοιέο ο/Ϊ πιιία'/ιιροπιιι.τ ποίπε!πιιοποι. ιπ..14.. ποπ ποπ:

-Νοέποιο οποιιιι @οποιοι πι! ἰιπιπιιιπἔἰἰἰιπιειπ. .Νοέπιιο [πι·ιο :β υπἱιιοτππιἱιιιιροπῇιππ. πρό.

ισπιροι·ι:|ροοιπο ποὶ πιω·πίτπιωπ. π. η. Νεςοπιιοπω

οπεπ[ιιι·π ποπ αριιοπιιιι· πιίαπιιπιο ι·πιιο πιοι·ποοπιι.τ:ι.π.

ππ πιππιιοπο ιει·πιιπί. 7- πι.

πιο ποιἰοποιπ/ιιῇῖοἱο ει: οποιέΜέο/πιιιοππιώ πιἰ ποιίτιππι

ροβιιιπρι·ορι·ιοιπιι.τ ό· πιέπίιπιίι ραπ/οπο. 19. Νοιιορ

πο: ποπ ππιπιιιιιπι π'ο_/Ε ιπιιίοοιπ ρππιίιοπιιοποπι ·οιβιοέ

Νομώ πιέπιι/οπβιοι ππἰιιειὴἴἶοἰοιπ ό' οο24ιβωπποπ πιο .θιππιροιιπούι ιποοπιιοπιοιιι. . απ.. Μ..

ῇιοἰεοιοιροιιππιιιπ ωπποπι ιποιίιιιπ . πιιο ιιιι οοιπροιω·π Νιιωετἰὐιι .ιπιιι.οιι πιω! ι·οπιιιι·πο. . π π 19.229

ροιοῇ. _ π 19.2ιο. 1Νιιπιοοπιιι οποιο ποπ ρι·πιίιοπιιιι· π'ο Πεο ππππιιπιέ.
Νοέπιιοποι· οι Πεο οοἔπο/ἔἰοοπιιιπι ο|ἱ. Υ ιι. πω. ιππάιοπιιπιθ. ιρ.ι.ι.ι.ςο· π,ο.9.π.58.ά·ρππ:

1)πο ι·πιιο έιπιποιίιπιὲ οοςςποῇιποἰι πεππιιοποι· ποπ ι·β/οππιπ ο οβἰοᾶυπι.8οἱεπτἱιε,πᾶιιε. Οοιήιισ.“ -

ροβιιιιπ. 2.6 ρ. ]ιπρ2ιοπι @σπα οοέποβοπ πεππιίοποπι ·!πιοι· ..ιιιιιιιπ ὁ· ροιοπιἰωπ ἀπὸ! #βροοροι·ιίο οι εοοιιοπί

ποπ οοπππιπροπιπέ ροπιιιιέ,ι.·ιιιιιι οι? ποἔπιἰο. ι 64. 8οποπο ·υίιπ. π οξ7.
Γοπιππ ροκ πιιπιπ ἰπιπιοιἰιπιο πρι" πιέπιιο ή οοπιι.π Έ Οοιοδιιιπι πθιι·ιππιο πποιιιω· Τποο!οἐἰοἰ ψ ιοβἱιποπἰιιπι_

πωπω, πιω ρου· ιιορπιίοποπι ι·οιποιιοιιιι·. Π.. ο. 67. Ποί , ει: ιποιἰι/ἰοπιιιοπ ππιισπἰὶ οοππέ.·δοπο οοπο!ιιροπί.ι·
Νοπ οποιοι: ποέπιιοπω οοἔποβἱι Ποπ: |οἱοπιἰΞ ·ιιΜφοπέι·, ώ ποοίιιΠποιιοπρι·ιποιρίο πιιο!πιο. μ”.

[επί πιέπιιππ οιιπποποπρΗοι ίπιο!!ιποπιιιΐ. 269. οοιιοπ [οτπιπιιι· ·οπιιπ.σ άοβιπιιιισ πιο ·οπίτπιο ι·πιίοιιιζι,

Ν οππιιοπιιοπ οπιι[π ὶποἰἰτοδἑ έ· οοπ/ι·πιιοπιει· πι' |ἐἰοπιἰπ πιιπ ροιοπιιπ τποιισιιιι· ποἰ ..πωπω πιο! ποΐιιιπ πω"

ιίιιιιππ. _ - 12.284. παπι. 1_84_

ΝοπποοΝοοοεπ ο... Οοιοδιιπι/οποππιο πΖἰοιιἰιιι πβπ|ιι: ποπ ω.. πιω/πιο

Νοέπιιιιἱ ποπιιιιιι ριιιππι·ι πβέππιππιίο. 2.5.5 π. Φ πωι.π...... οοιοδο οιιι πποπιίοι·. π. 88.

2Ν.*οιπιππ ποιοι.: 8ριπ£ιιιι 8.· ρποοιχ]ΐο πο.·ρίιοπιιιι·/ιιπι οοιπ-· οιι.ποοι πωπω πιιοιποπο π'@ππι π ριο;ιπο/πιπιιπ.

ιπιιπἰπ.ποπ ιιιιπ πιιἰἐιι.‹ Πω” ρποοοπιο. άπο. Μ 1.1:9. οι: ··

ποιπιππ ποιιιππ ποπ ρο/]_ιοπι ρι·πο!ιοπτι οι βπέιιιι.ι· ραβ οιιπιπ ποιο: ·ιιο!ιιιίροι·υπο/ρεοίποπ οοπβιιιιιιπο ιπιοοοΠιιπι

πἱ:_,ρο]ιιπι πω .ο οπιπιέιι.τ. 19.ι85.(ο· 29.19. Ϊ" Θ ·ιιοιιιπιπιι·πι πἰιιὶππιπῇιπιρος/οἑῖιοποι £πιιιιιιπ ριιρ

Νοπιιππ «Μάοβεπ%οποίοποπι|οκιππιιιι·. ιό.: ;. ἰιἰοπιῇΐοπιπἰπιο|ἰοοιιιἱ (ο ·υο!ιιπιπιι. 18.16ο.

Νοπιἰππ ίιπροποπ.τ πιιιά/ροοιιιι·ο ιἰοοοπτ. 26. η. Οοίοοιιιπι ὶπιοἰἰἰςπὶὑἰἰο πιω οκιπἰπ/οοιιπι ἶπιο|ἰἐἔοπιἰι π

Νορπ£ππ πρραορι·ιπιπ ποπ οίίοπιιιιιπ/οπιρει· ιππιἔιπι πιο πο. π ° ποπ ἰπιπἰπ/ἑοιιιπ. ι8,·7 μ' ι

επι πρρι·ορι·ιππιιιι·. ·· · 26.17. ΧΟοἰοοιιιοπ Ρπιι·ί: ποπ ι·β βίπ @οποιοι . /Ξοίαίπποροπ|οππ

Σέρρι·ορι·ιπιίο ποιπἰπιιπι πο πιιέΐοι·ιιπιο ρι·οιιοπέπ ροιιΠ·. ο

2.7.9. -

Νοπιιππ ·οππο _/ιιπιππι πω” ·πιπίιποοιπ ώ· επιιΖιιρΜίιππ

!ἰιπιο.τ. πο. πι. ό· ροχοοιιιοπποπ ο/|οπιιπίιιοι·π πω».

Ι οοπππιιιι·πιιιι·ι·. ` ο > ν “ 26.;.μΕ,

οιπποπ ππιιιωΙιιιι πιιιππέιιιι·π ροιοπιέπ ιπππΉωπ πο
η . ί" . . -πω. ι. · :.7.ιιπι βι·ποιιοποροποπ: “ τ 9. η.

Νοιπιππ παιιιι·ιιιιπιπούι ποπ[Με πο/οίιιιέ ρι·οπιιποιππ.- οιιιπιππωρπιπ έπιοΙΙοοιιιοοι·οποι επι :πι οι ίπι:Ιιιιϋο

οίπ Μι πιιιιπέ:.29.:6.διιπι ·ιιβιπρππιίπ ίπ διοτι/ο. ι.ο.18. ίπωεπιιιιπ οοἔπο/οἰοἰἰορσι· πιω, ο. ίπ.

'Ηωπιππριο/ιιππιίιιπ οοπ::ι·οοπ π. π: πο|οἰιιιιῖ ποπ πΜ-[π-· ' Ούιοοιιιιπ Μέσι" ιιιππ.ι. οχ·ραΦέ ω; ΜιἰΜ¦ ζ” πω. Μ

πωπω ρι·ποίίσππιιιι· πο· :κάποιο ραπ/οποιο : ποϋιδιιιπ - ιο!!ιέιοί!ιιοι·ιρβιω ι-χ-ρι·ιοποπιι·. “ ' 9.40

γ ριιιππ!ιιοπ π'ο πριι... ρπππιοππιιιι·. ο παν. @Εφ Οοιεοιο οποιο ποπ ·ιιπτιπιίο ποπιιιοι· , ·ιιπι·ΐπιι.ι· ιππιξιπι

Νοπιιππ Πιιιποβ. .»!!ιοπι,Επιππποι.Βιβοποπι.τ.Ριπιτπι|ι:, .0ιοι:ιώιω· _ υππὶπ””· ρυϋρ_ 44_ού;"·-"πωρρη “πι”,

Βι/οπορππιι.·,5'ορπι·πιι παιιιιππππ_/ιιπι ιπ πιιιιέπιι: 29.· ροβιιιιπ ποπ ροοι·Π ρι·οπιιοοπ/ροοικιπ ίιπρι·ε|ππι, ἶοἴοοπ;

30>~ πιο: ρω·/οπιυ·ιιπι οοπ/οπιιιιΜ :.σ.·οοιιιι'ιιπι.;1. '.Νιο .ποπ πίπι·ι ·οΜ'ο.ρ.Β.Οοίποοιιπι ιπρίπιιιιιπ ροιο_β πιιιππο

ρποιίιίιιπ πο” πο' Οοο πιι....ιιο. Μ. ποοιηθπίιο. ι · ή 9_ π 8_

.Νοιπιππ ιπιπιιιπιπιι ώ· ιπΪοπιπἰ: πιι!ιο ρπδι'ο Πιο οοποπ- Μισο· οοιοι·ιιιπι ώ·ροιππιιππΐποπ ψ ..ιιιι.ι.ι..ι.. ρι·οροι·ιίο

άΜά· . 4-3· οοιοπιοπῇινπιἰοπἐι οπιιιπιί.ε πο! :ιι:πωπω ,πιΜποϋκ
Ταέριο.υ. ΩιιοπηιρΙππ·, ΜιιΙιὶρΖα , πιιπιοπιιι Πιο απο: ιιιιίιπι'.έ ππ'οοιιπιπιιιπ. ' · ο · · · ·· ι· # ο χ” ο_

- ` - οικω».

 



ΜΜΜ ιετινεοΒοονΜ.

Οοίοδίιιιπ πο' ροωπιίπιπ οοοπιιπι·πιπο· 2πίρίίοίίοι· οι ί!!ί ί δ'.ι·:»·οι·ί:κί ορω·πίίοποβεί ίπ οι·οπ2ιιι·π: ...π..οποίο: επί-ι

ποίποιωιιιοπ.υο οίί!ίπππιιπο, οι: οποοοίοπ: ίπποι Μπάση ιππ.ιππω επιπηπορποιο ίπ πωι.π.. . 8. ιό.

π... Αοίίοι20ιοωροηΙΜίοιπ ούίοδίί. -··ξ ·` ·” 9.ι;3. Οοίίίοίίπποιιοπ]ίοποιίιπιί·ίοι:: οποιίίπεδ 'οπο/οποίιοΒοί ίπ

οίιοπορ.πιιοι .ο πι... ίπ ›·ποίοπο η·ροπβπιππάίφο:Έπ- πω: οποπίοιι:.' " ή τ ` ί ο. η.

Η.: πιπιιι·πίί: ίπ πιοοίο ι·βποίί. ΟύίοΠίβορείποι.ζ·Αξίι:: 'Ρετ οροι·πιίοποοπ Ποι:`:ίπὁπ`·ι#Π ίπ πω. ίιππέίποίι·ίο. 98.

βαρυ οΠ/προοππι.ποπροιοπιίπ. 9 - 9.ιζι:ι. ι πω. _ κ . τ .. . Π ί

Ροιοιιιίοι οποιίιοπ οοίοδίί/`ιιποίπίπτ ίπ ιοά”οποίιοπο κά. π. αοεκπ:ίοπο ίιπιππποπτο τω? πιοιιμοποοιιπι “υπ πο::·οοί
_ς;ι. ί ώ πιιοέβο/ίπί: ίρβιι: ομι·οοίοπί: ίιππιπποπιί:. Ψ `6. ώ. |

Οοίοίίιυπ Ρ7ίΜι27ίίΠΙΙ ·οίποπί: οι... απ· Ποιο: , βοιιπιίο- Οροι·ποίιιιιιπ |οοιβΙ.ιοτο/ίβοί·ίο9οί·πιίιιιοπί οπο· πίίποπ/`οι·-.
:ίπποι οι·οπιιιι·ιο. · . · 9.590. Δ πω”. *· “Έ” ` ο ί ί ί ν; 9.98.

Οοίοίί.οϋποπτοε. ίπ/ίπίιπ πο·έι:ιιπι οοἔπί:ίοποιπ οπιΜέοι·. ΟΙοοπ4Ιίοπιοπι ίπ Βοο υίρίυπερπιι:,ρ›·ίοποοπ οποοιιοπποοπ:. .

ίπππίιππι. · 9. μη. πιίπο ίποοπιτπιιπίοποίίοβοππίίπιπ οοιοπίίίιιππίίίἔο· “πιώ Ε

Ούίοδίπιπ ίπι.οίίίέίοίίίου οοπιίποοιιι· ίπ Τ/οιοο ρποοεοίοπω πιιιπίσοοίίο. Τοι·2ίπιπ1οπ Ζο·πιίκηπίππξιοποίο·οιίιοπιιπίπ.
ε.ι·ροο/κό?οί οπιι.ιοπ...ι..π.. - · 12.26. οποία. · ί ί ί __9__ι“..)

._ _. . . . . . ο . Ε· . ' ο ›τ ο” .$Μεοϊι--- -

Οοιοδίο ιπππιιπ ροβιπι ιππ||ιέι πο ιπίοίίοίίπ]ίπιιο/ίισαβ Οροι·ποιο ρι·ορι·ιπ 'Βοιωτοι μτίποίριο ρι·οκιοπο π: ξιίοπΜίο

κ..
ο

πιώ πιώ: .ιοί ίΙΙιι ο·οποπ:·πίιβοιιποίιοπι ο·πιίοπσ_ω ποιπο:... ποπ πιιΙσπι βιο/ίιοποίοίί ο·οοποιούοοππιππί .οι ρέηβ · _
ή υπίι:οι]πίο:,ιιοπ ίοποίιπ:. ·"·· Ρ· 9. 428. ° οι·οπιιιτο. .α ί Ϊ . β Π. Το: 61.1

Ούίοδίι:οπίοι·πιπΖορπίπιππίιοπι οίίι:ίπο υοίιοποπτιζ: :β ίΙο[π Ορἰιιἱό.Ο`βροίίτίό. ζ. _'Τ .η Δ

οοπίω: ίιιοΜ.4Μ. ο 14.6. Ορἱπἰο/ῇοοί/ἱοπιιίππ πικάπ ,οπο πωπω (ο οί:οίοι·πέ ·

Οσιι!ι1πιπιο”ά·/Ρίο·ίιπαποβρι·οροπίο ίπ ο·πιίοπο σιιιί:, πιο· ο·οποίιιπο. Β ί . “ η Π Δ.. γ· Ρ ι.Μ..α

ποπ ίπ οποιίοπο ροοεπιί.ο ό· οοίοίίί. · 9.7. ΟρροΠτίο ώ· έίβίπο:ίοίπίοι·ρι·οοίποσπ: π- οπ`οίζιιοίιιίπ“ίπ “

Οκ:ιπΙιιε Μέσι οοίοίίιιπιίπ/ίά ίπποι:: τοπίο: |οπορι·ίέ ίπιπ- οίίιιίοί: ποπ :β άο[ί4ιπίποίπ. οί.ι·πιίοπο οοοποπξιοπίοππ_έίη
οπο: οπρί·ι5βίίπ. ' 9.." Φ/οπ.· /ἑα' πο·πιίοπορποιίιιοεπ" "Ϊ ` . ί ω” ` ·Έί. ῖᾶ

. . . - . . . .ε ι .ταχ- ·. ο ι· ·.1

Οοπίο ποπ ούιοΠιιιο @πιο ποιιὲριοῇπιιπ . [ίσια /ιιπιβώιο- Οοοοπιιο οποιοι Μου: ροιάί οπο πΙοιιο ποίοίι.ίπι οπο -

  δίίπθ.·Ροι·οφίι .πωπω οοίοι·πιππο ποπ /ίιοίοίίίπί, βεί οποοίο οοπτίποπο. 4 1 Ἡ - - _ ι Δ 1932.]

οπίοδίι.ί:ο!πιο[ιπ ποινικοί? ·υίιίοι·ο οίοίσί?ποπ,πιιίπ 64768 ΟΙοροποπ μπορεί· ί2ίοποοποποίοποιοοποπ τοπιο ποποοππϊ
0οοίοίίπΡπο/:έ οΪιΒίιιὶῇ›οοίοί ακριβο, .5'ίο οποιοι/ίο- :απο ορροπιίοποοπ ίπωπκ. _ *` .ί ί ο; 93.5

ρσφοπτιιιιι .ιππ..π. 9. Η. Ορρο/ίιίο ίπποι· πίπιίοπο: οίίπίππ: πι.. ]ίοι·πιπίί:: πιο οπο;"

0οιιίιι: ίποιοίιίιιέ πιο... οοίιδίιοπι,οιιία0οοίο: .. ίπ πιο:: ·υί- πίίοπίί:,ώ· ίπ οπο πιώ:: Φ·οπιίπ οοπ/ίί?οπ: ί ν το. Π)

παω/ί πω· ιπορίίπιπ0οοίοιπέοπίω: - 9.`9 ο. Κοοίίοο!ί: /π]]ι:·ίοπ: :β :ιοί ωπιππιππ ίίωίπ2ιίοίί π:
. . . . . 4 . .υ π ί

Ώοηοοπιι: είπω” ποπ ποιο/ί πο πιοεπιίπιπ Ι).οππι.9,η8,9 ποπ/οποιο: ἄΜΜΜ , βριοοπιπ `ιπίποπ[οιποξιδορρο/ίοιοποι
θιπηἰροτεπτἱο.ορετοτιο. Η ° ` · πίοτίιιπ ΜΜΜ. ί Ϊ Στ ί Μή.ο:59.

Ο παπί ροποπτίο. Ποί ίπ "πι... αεί ο#οδΐιι:./ἶ4ρι·π παπιο·ππί Ορροπιίο ίπ οίίι:ίπί: :Π[πππ'ππιοπιιίιοί ιποοίπίπίι`ιίἰοπί
οίι]ίίπδίί ώ· ίπ ρω·ιίοιι!πι·ί οο!πο/Εί ποοιιίο. Α ·1.ιο |ίιοπί:,ποπ ο·οπιι·ιί.ί ” Λ γ Δ ί Μϊό.ζο.

_Νοπ ωπιίποι [Μ β ροιοποίοιιπ ρι·οοίιιδίίιοποπ .επί ίποο·π: Οοροποίο οίι|ίιπι·πιο ππ/ίιβοίοι·ιιι οπο ροπ[οπιι οίι]ίίποιίπ.3

ο.;.49. ` · “απο ιοίίιί ίπ οίίπίπί:. · ι° ° ' ' _ ο;7.ϋπ..

Νο;; ί:προηαΕ ιιπίροππιίοιοπ ρι·οοίιιΠίπππι πάοπιο·π. πο· Οκτώ. Οτάο ΟτἱΒο. ῖ Η Ν ' _ σ(

οπο· πί/ίκίοι:ίορι·ο οπιπίποιοπιίέ οπο Δ? ίπ Πω. 23.91 . Οτοτίο ·οιίίί: ε_/ί,οιιίοι :β ςβοιπ:ρίππο ο τοπίο , ό· πω.

απ· ίιπίιπίοι·επιοοπποπίοποπι ι...ι.... οπο: οο·ι·ποιο·ί: ρο[ί- /ίώ/Σ·πι:οπιί:. . ί - η μ..

(οί!ίοιι:,οππιπ :ποπ ι·οίίοιοί: ροι·β·ί?ίοπίοι:: ίποίιπιζ:·, οποία Οποιίο/δειπροί· :β ποοο]πι·ία' κά ίπιρρίο·πποίιοπι οι·πιίπιπ..ΐ

πο.: οιππίροοοπτίο ώ· £7€κιΗί7ἔ Μπιι.-.ρι οπο: οποίο- οποίο Μία.: οιίέίπί: , πω:: πω” βσιοποιίιιιπ .5'οοιιιιπ.
. ι ι · _ -Το π: ΡΜ:: οο!ποβ:οπτιση οπίιπι οί: έσποτιπίππ ώ· πιο..- 22.9. Ν Ν ί

: πο... πο. ι ω. Ιπ οίίιιίπί: Μι οποίο παπί: οπίοίπί:ίποιο·|οοί/οππ:ροοάπαπ.
. Οπιπίροεοπτίπ ίπ Πιο ε. .5'.ορίοιπίπ ποπ πί:ίίπέπίιοι·βίπ κ: ώ· ρτοάιιοω:. Δ 1- ί φ ί η.

ε.ι·οο·ίπβ·οοί οοπποιπ:ίοπο οοιοδίι |οι·οοίποιοιίι: ώ· έπη/Ζί- Οο·οίο ι·οοίί: πιιί:ῇ`ι.- Ι `- ο ο _ ιό

πιει... @οί πίπιπ ίππ·ίπβεοέ ι·ιπίοπο ρ›·ο/ίποροβιέ ίπ Οκπ'ο Μαριε: :κππίι/ἑοιιιππίίοιιπιπ ρτίοπίωοποπ, οπο.:
` Όσο. °° 3. 9 4. ό"βιπιοίΙΜ οτί!ίπιἔ:,ίπ`πιιο :.·οπ[/ί.οι. 'Α Α. πο.

Οπιιιίροιοπιίπ πιίι·ίοιπππι ίπ Όσο |ίσιοποίοιπ οαφίί- .Ωω οποίίπο οοποίρίοποίο/ίιπί οι·ίοιίιπ: ά· ρο/Η·οίοι·ίιπ:,οπιο
οίωοβίπ: “Μπα:β Ρο›·[:ο:ίιιι πατίοιπο ίιποποπποπ- ίπ ΑΠ:ο περετίιιιο·. - Η ί Μί ο. π.. ο ο.

Μ. . ο. ι ; ο. Οπίίππιίο ίίέοι·π οποοίίοι·πιπ προ... ίοπροβοίίί: :β . ποί
Ε] ίοπροήθοιίι:: πίτι·ίοι:οί: ίπι·οίίοοιιι: ό· ·υοίιιπιππί: .· ω? οπο ρίο)/ίο.ί ιπιπποίοποίπ ι·οοιι:οπίίππίί:. Μ η' 29_69.

|οπίοι· οοποίρίοποίο ίπ Πιο πίυ·ίοιιιί: ίπ:οποοιιι: ού· πο· Οποίοοίι·ιιιο!ί: , ποπ ποοιιπίί: :β ίποίο· πιπίπιπο οίίιιίππ;
ίπποπιί:. 167. ;.]6)·, ' ` ' . ί

Ροβει·ίοι· τιπω:τωιοτίτητο,οοπίτπτο. 3·ι66. 7ίο·οποίί:[ιοποίοι·ί ω.: ίπ οι·οίίπε ποοιω|ί. Μ' η κά·

Οιππίροωπείπ ίπ οο!πο|Εί ροποίοο ..ο οπττίπῇοο. 7.2.2. Ωράριο ρι·ίοι·π ίπ °?)σο οοποίρίοποίοιβοπι .πωπο»π , ποιο :β

Ρίοίοι·ίπούα οι: οιίοὶοππτπτίποοοπροῇίἐίίίπ: 9.348. ρπιίπιπ ίιππιοπ'ίπιίβοιοποίιοοπ ο:: ι·ποίοπο οοπ:οποπί6·

(.'οιπρ›·οίοοπ:ιί ποεο]ποίο σοιπρι·οποποίίιπι· οπο: :βιαία ίποίοιπιπίποπέ οοπ/ἑοιιππ:ιυ·. ν Ά μ 167,

Βοί. 9. μι. Ε:: ίοί: ρτίοι·π πιο.: οοπβπιιιιπιπο· ι·οπίοπεπι οποί: Ειππίο!ίοί
οίροτετἰοτιυππ ίπιιππποπτίιοπι ίπ ποοπίπο Βεπ: ποπποιο/ί οοπιιπιιπί: Πω ό··ση·πιιιοί:·, παπι» πι:: οοπ/Ε·πιιιοποιη·

..οι ρπίποίρίπιπ[οηποίο. :τ ο. )·. απ:ίοπωπ ακί: ίποο·οοιί ώ· ίπΐίπί:ί. Οο·οίίπε ροίοι·π οοπέ

@ροι·πιίοπο: ππέ..ιι ποπ οποπβι·ππωι· .οπο τ ΜΜΜ· Ι)οί οίρίοποίπ/ίιπι ίπ Πιο πίτπίίοποπ πωπω.: , ροβί·τίοοπ

π...: ίποίίιιΦοίίε: ε;" μει·οποποπιο: .· ίίοοι·.ε έπεςοίί/ίιπτ ·υοίιοπιπτί:. 9 . ' . ;.ιο9,

βιοοοῇιιπ. ' 7.4· Ο›·ιἰο @··οιιοοι·ππίίο οπίπη·π πο·έιιιιπι Ποιίπι .ρ ·οπιππ.

Οοοποίιοπο: πίπέ.σίι ιπίπιπ/ίο.2 σ· οποίο: πι:πῇι›·ππτιι›· π 4,+. ώ ' _ Υ _ ο -

#ο|ίοιο#ί Ιστοροοι: οίι/οποιί. 7.8 ι. Οο·οίο ποπ ππίί:,/Εοϋπιίοπί:ροποποίιι:ο/ί ίπ ίιίοι: οίίιοίπί:τ.

Ε.ι·πίπ/οοο τποπ(ίιπππΜπ ιοπιροι·ο οοπιίππο: πο. ώ η.3;. η ι . ” .. _· ζ ί

ίοοοπίπί: ίπτοι·π.ο οποπ/ίιπππιιιι· τοπίου: ώ· πιιπποίοοιιο οποίο οίοοπτοιιιοπ Ποί οίι·οπ ρι·οεοίοβίπ. πιίιιίτοι·ππι όρου

πιω. 7.86. ιιιιίοτιιπι. 1 .όδ.

Οροι·ποίο ·υπίι:: .νέποείί πω. @ο οπσπ_/ίπο ομο·ποίοπί: Οτί·έίπω απ” ποπ ἐί/ίίπἔιιιιπιιι›· ....ιίω.....π..~ι,

οίίοι·ίιι:. 7. 91. _|ίίποιίοποπι [παπι [ιιοπιοπο ΡΜ:: ρι·ορτίοίσίο: ρπίποίέ

Τοπι.Ι. Πο Πω. Ο ο ΡιοΜΜ



ο

1ΝΠΕΧ

ρὶοοιιπο ρο·οοιιοοποίοιοοο. _ ο ο; 1. Ζ.ἱοοο οπο.: οι' οοποοιιο· ποοίο. “ πιο:

Νοπ οίι.Τοοποο οοοποιοιοοο:οιοοιιπο οπου· β [πορ!ίοοοοο· οι... Ρο·ιιιο ι·οοποβοο[ποπο οβοποιοοπ'οοιοοπ οοοοοιιοοιροβοο!οο,

οιοοπο.οβιπο,οιιιο πιιοποο·οποιοο· πο ποιποοοιοοοοποπο οοο·. ποπ οιοποοπ @πιο ρο·οοιιοιο Ρ”οποποπ , μι... οο!ποβιοο

 

 

ποοποο·ιιοπ οο·οοοποιοοο·οιοοο,ποπ οπο πο. μ. Φορο ἰποιοιοἰο οποοοιιο·ιιο. . 26.1 ο οι

οοποοπιιποι.·ιοοοοποοπ ποοοιο·ιο ώ· βο·8Μιοοπ ροοοιιιδοοοποπο Ροοοο· οι οι... Βοοιο οπο Γοιοοιο,·οιοπο ώ' ροορο/. . Ροοοο· .οι

οι)ιρο/οοβο. 1.ο.79. ιοοοπ οοιιΈι|οοιου(οφο. _ _ 19. οι.

Οιίέο ιοο!οιἰο οιιοοιιιοπ .ο ρο/οοο·οοοι οὶΠἰπἄἰοποπο ροο/οπο- Ροιοο· ρο·ιιιο ι.·οοποβοο οο·οοοοιο·πο ρο[|ιοο!οο. οποιοι Ρἰἰἱιιι (οι'

οποιο. · ι ο. οι.. ὅρἰτἰοοιο οο!ποοοοπο ποιοοπο!ι.ποπ ΦποιοΙο. 2.6.1 47.

οι·ίοοπο.ο οιοοποοοο ροο·-|οποι οοπ|οὶοιιιοπο. ' εο.62. Νοπ ρι·οιιο ο·οοοοποι οποιοι οο!ποβοο οι·οοοιιο·ιοι ρο!ιοι|οο

οπο.. ροβοοπ ..οι ποοοοροο·βοπιοπο οοπβἱοοιἰο. πο... “Το ροοοποιο πιο"... οι.8.

πιο. :ο.ο;. οποιοι· Μ' οι Νοοιιο·ο οοοιοπο ο 'Ροο·/οποβιπο οο βιοοΐοποίιΐ

]ποοο· οο·οοίποο οπο... οι· ριοπίιιιοι ποροοοιιιο·ιροοοοοο.οο ώ· υοι,Δι..ιρ ρο·ορο/. ιό. 6.ι.

ροβοο·οοιοοοι. ι2..ο..ι μου· .ιιρ.οχι....ιο πιοπω.. ό;

Οο·οοιποο ο ο·ιοοοοπο ποοίοποιοπ οπο· οποοιιοιοποιοτ. 24.12. έ|ί ἱπ ΗΜ, 1οιιιοοιο ?στο ο ·οιοοο·ποιο ἱπ .ΐ'ρίο·ιοοι ό'. απο

Οοο!οπο ροοοιι οπο. οΙοοοιιο.ώ· ι1/ο |οποοι·ο,οιιοοποοο πο. ρι·ορο/ζ _ . 69.

[οοπο”. ο9.17 ο. Όπου/ο ποοοο @μου "απο ΗΜ οι κοπο ποοο|οοῇο σε

Οοοέο ίπ Πιο ποπ .οι οοοο·οοιιοοιπο. ' ο. 2.ο. οι οοποοποοποιοιιο. _ 17.8.

5°οιοι· ..πιο ιιοιι. . ποπ οιιο·ιιοιοπο οποοΠειο οβποιοοπ, Ποιο· ποπ οποίο ω... ο·ιοοοοποπο ΙποιοΞἱποῖι .πομπο Επ
οιιοποροποποο Γοοοιιοπ. ` ο 9.οο·8. οπορΙοοὶο. 2.6. 1 Μ..

Ροι·ο.Ροττοο. Ροιο1οιιΠ.

Ροκ οιπποιοο οιιιζίοποπο ρ.οροιιοπο ο·οοποποιοοΐοποο .ο ποπ

οοποποοιπἰοοοο. 1ιι.1η.' ώ· 2.2.3.

Ρι111:$ _πορο ριφ..ε1ιοοιιοοοιω ο·οοιιοπο οποιοοοοοοιο οποι

οι.·.%ι.οποοπ ροπέοποο·ιοοοοποοπ οοιπποοιποοοο, πιο: ποπ:

πιο. ο - . . 4 .

@ο ο·οοοιοο·οοοοπβοοοιιοπ Πιο; πο οποιοι..." .8'ρίοοοοιο

Ριοοοο· ροο·οοποο·ιοοίοποπο οοοοοοπιιποοιοο πιο» πάω οποιο 1

 

οι... ροού.ιοιΙοοοι· οοποΙιιοοπο' πο. 8. η'. ίπ πιο.οοιι .ο....ε:ι. _ . _ 4.28

οιιοποοοο ρο·οοοοοοπο. 1.16. ω.: Ροοοι·ποιοοο "οποιοι" οοβοπεοιοοιιπ ο 5'ροο·οοιι Σ.

Ροτιιι1ΠοοοοριοιποοΙοοιοοπ πιο ποο·οοίοιοοοοπ , πο:: ...ο απο .οριο..οιοοοροποιεωιο ...μεσω 66

οοοβιοο οποο·ιοιο ροιοοοβίπιοποοιο. 1)·.ιο; Εβρά" οοοροπο πιο.. ποιοοο·ιιίο·οοιοοπο ιρ-[οιπ φωιο.ιοι,

ν·πιοοοριο.-ιοποιο οσο [ιοΙοιοοπο ριοο·οοιιο Φοιιο ρου·οιοιΙοο ποπ οοιοοοπ οιιοοο οπο... ορ[οιπο πι......ιο. 8;.

οοπποοιιο. 1ο.;ι.. Ρι·οποίροΙοοιο |ρἰοιιο.οοιοοοπιιιῇἰτοο οι β, απο πο? 8όἔ

Οο·οο οοοο·οοοι·οοιπ 12ο ο... ροοοοβποοοοοιοοπ ρι1ι··ιιιιιο- Φο». ....οι.........π..... ;ώ· ροοποοριοΙοοωιοποομιοος

Π'.

Ροοοο· ά πιο. ποιοποοιοπ πο οοοἰποπο Ροο·/οποοιιπο ρο·οοιιέ

οοποοοιπο ποπ οοιιοβοι ·οποίοιοποιοτήιοτοπο.οιιοοποοο απο

πο! 89.'

Ροιοο· οποιοοπ ποοοιοοο /ρίο·οο,οιιοποοοο πιο” ἔ 9ο.'

Οοο/ο Κοροοἔοοἰοπἱο ροο·ιιιι!οιππο ό! οο·οοίποιο. 1ό.98. δ”ρίι·οο ρου· πιο". π... οποοιιοπιο Ι:Μο.ποιοοποοοθ :7.91ἔ

?οποπο/ἱο ροοοοοι οποεοπιο!ίο , οποιο ποιο ριοο·οιιιιι οοι.·οοιιπο. ?οπου ποπ ο!! οι·οοοπο ρο·οοο·οοποποοιοπο Με”. οι.. ω.

ποποίο' ο#`οἐῖιιο πορο·οοοιοοποο·. ο 16.6.ι.. οπο. "πι... ροκ Ξοποο·οοοοποοπ ιοδοοιιοοπ πο/ρἰοἰιΡοκ:: παταω. ο . Ιοοιπο.οοιοοπ ροο·|ριο·ιοοοοποπο ιιοιι"... δριο·οοοιπο δ'. 27ο

Ροοοο· οπο. οοἰ!ἰπο ποπ οοιο·ιιοοοπο οποοοοοίο ο]οποίοοπ, μι.. ρο·οοι·οοοοοβοοιποοπο ποιο /ρίο·ιοο . σκοπο Ι·”ἰΙἰιιοο

ποιοοπ 8·οποο·οο Ι/οι·οιιοπ. 9. 3;8. Ροοοο· ώ· Επι... ροἰοὶο πο απο ρο·οοοιοιιπο ροοοιιοποιο

α! πιο. οποιοι οιοποιοοπ οοοοἱοιιοἰποπο ..οι.πιο.ε . ποπ οο·ο- /οοιιποιιοπ ποιο οποιοι .$'ριο·οοιιο δ'. 28ο.

8οποοοιιο. 9. ο, η. Ρο!" οοοο·πιι.ι ποιο ω.. ιοοοοπ οο πω·.απο.ώμο ο·οοοΞοπο χιο/Μου Ποιο ώ· οπο”. δ'.

“απο /οιοβΙοο. 1;. ο.8. 4ο. .2ποοποοοειδποι Ι·'ο!ιιιπο 1.ιο!οιποιοοο οοιπρ!ιοοοπο

Ροοο·οπο οποοποοιιιπ οβο ρο·οο.οψοιο·βι Τποο!ο!. οι”. π.. Ω.

Ροοοο·ποιοο οπο· ποπ ρο/]ίο ρο·οοιιοι ο πιοοιιοο οοποπο. η. ο ο. Ιπρι·οοοι ποπ ο οοοειπο.ι ποιο ρο·οο·οοιο πιο... , ποππιο...

Ποιο· ποπρο/|ἰο .οι ..ο πιο ...οριο ο Ριοοοοποοιιοο οπο..- :πεπο/ο·οο ριρ[οιοπιιιοποέ οβοποιοοπ ,πο πιο». πιο".

Πο.37.'Ροοοο·πἰοοοιῇιο οπο ο·ποιοπο ροποίοιο οοπιιοπἱοο ώ· .8'ριοοιιιοπ δ. ποιοι·ιιπο ροηθδι'2 ποοιοοο ποιοι”. _ι·9.

Νοοιο ίπεοπίοο. πο”. ?άπο ροίοι·οοιοοο ο οιιο,ποπ ίπ ποιο ο.2οί/οοο, οποιοπαπο”

"οπο, · 1 οπο».

Μοοοιι βο!οιοοο οποιο Όσοι: ροποιοιΙἰο ορρΙἰοοοἰ οοροποοπ.

ο" ο πιο... ·ι.ιο!ιοποιοοο οιοοποποιπο. 'υοιοιποιοοο Βοπορ!ιο

.οι ιοποοοοοοποο πιο: Ποιιο ροοοιιιΙοο οποποοιι.ο βο!ιιοοοπ

δ 4 -

  

Νοπ Ιοοοιιιιιο· ροορι·οο ...ΜΜΜ ο 37. Ποιοι οι...» οποιοι Ριιιο... :..ο. 6ο.

Το·οποοποοοπ.οοοιιο οοοο/οιρβιοπ. πο. Ροοοο· «οι Ροιοο· πιο Επι". 8ἱ8°ππ#|ἶπιοἰἰιοο· . ποπ οο·ιέίπιο

.ΐἱ ποπρι·οοιιι·οο·οο 'Οοι·οοιποβο οιοπιιιπο οποοοίέοποι . πο ού Ιοοοι·. . _. η. 4,.

ἰρῇο ποιοι.. ποπ οοοοο·οποοιο· πιο... 26-73. Ροοοοποοοιοοποο·οο,οποοποοοοποιο2 πο”.

?απο ·οιποο οοοοο·οποποοιιι· πο έποιιοοιιιιοπι ποοιοοοπο Ροο·β- οπο. Νοοἱο οι? οπποβοοο!ιοπι ώ· Ροοοο·ποοπο. 24.13;

ποο·ιιιοι. 16.”. Ροοοο· οι' ροοποοροοιπο ώ· Γοπο οοοοιιο Ποἱοποὶο , ρπορο/Εοοο

]π ροπή οο·οοοπίο.ποιο απο., Ρ'οοοοιοπ ώ· .ΐροο·οοιι.ο ό'. ποπ

οποβιιπο ροοοκοοποο οο·οοοποο, οοι·ο/οιιπο πποοι!οιοοο οι»..

οοοπι.ο: 1 Οοο. Ιπ οποιοπο” ποπ ι·ο!ποιιιο πιο... ώ· Σρι· Ε/ἔ οποιο” πιο ώ· πιο»... δ. ο.5.19. ,2οιοποοοοβιρ/οιπο

πιο... ιοριρο. ..πιο οπίβοποοο: οσο. . οι... ώ· οποιοιιοιιο. 18.67.

οιιο.π..... βιο οοοποοΕοπο πο πω." οο!ποβοποοιπο, ι Ροοοπώ· πιο.. οιιιοοοιρ $ρἰοοοιι 6'. Ρο!" [προο[οριοπ

οποιοι πο κοπο ώ· .9ροποοιιοπ. οποιοι». οιοι·οοιοο!ο.ποπ οοποοποιο.Ροοοο· ἰποοΙΙἱΞὶο οπο οι.» Λ· ι/οποιο . ποιοοποοο

Μπι. Μ”. οιοο·οθοοιι·ροαζο .· ?που ο/ο[οροοποβφιοποιοεοποιο: έ·

Ροοοι·οο ποοοοοο ποπ οπο.. οοποποποοιιο· .ιο Ι/οι·οοιοπ πιο ρου- οποο]ο 1ιοι.οο.Ρ.οοοι· ώ· Με... /ριο·οποβ .8'ροο·οοιι Σ. 18.

οιιιδοιο έρβιιο,οιιοπο πιο ποοἱοἰο οοιι[οοπο . Ο' πο!ίοιιοο·ιιοπ 68. Ροοοο·ποοιοο οοποποοίοοο οβοοο οποο!!οδοοοποπο Μπ

οοοοΠοο·ποιο. φαι” οπ/”οροοπο[οριοποιοοοποιο. 1116. ποιοοπ ροο.ι·οποιοπο ο·οοοοποπο οοιπποοιποοοποο. 18. 90.

·Ρ.ιοοοο/πρροβοιιοπ οοπβοοοοοο οπο? . πιο! οι οἰιἰοἄιιπο ριο- Ροοοο· ο[οοο Ρ.ιω,πιοπο ποππιο". .9ριο·οοοιπο. ο”.

“Με οἰΙοδΪἰοιιἰο . οι. πο ρο·οοιιδοοοποοπ ποιοι ποπ.. Ροοοοποοοο οοποιοποι Πιο ποπ ποοοοο οοοροπο.·οιποο ποο[ιιρ

ο/ο οποιοι... ώ· ιιο[ποιο Ιοοποοιοοοοπο οοποοοοποο: 25.14.

οπο”

οοποοιο·ι·ίο πιποοπιιιοπ οοοποἰποοἱιιο , πιο! οι πιοοιιπο!ς.ο ροπἰο ιο!οοιιοπο ο·οοοοποποριιποοποί. ο 9. 7.

ῇιρρο/ῖοοιιπροοοἰο οφ. οοποιοο·οοο οποεοποοιιιο.2.6.14 ο. [Μου ποπ οο/ρἰοἰο .5'ροοιοιιοπ δ.Ροοοοοπἰοιοοο/οοποιιιἰοοο,_βο

Ρ.ιιοο ποπ ροοώ ιποοιο.· ο8.ο.1.ι. ο. . οποιοιιοοιιθ οιοοριο: 19-48

(ΟΠ:



Ρ

Π..

:‹ὶειινΜ_ ε;Μπε1τοοκνΜ;

Πο::::παπί:·ο: :παπι οο'Επ:ί::::: Γί!ίο /ο!απ: /::.·απ:ί:::π :αα

:_ Μπα:: :.ι·ρ!ίοί:οπ: Ι):ί:π:ί:. Δ Δ Δ; 3ο_

Τα:: μα:: οπίΔοίπ:· , οα:ϋποοπ:::: ΕίΙία::: οαο:::ο:ίο:ί:

οοιπο2::έ Οσα: ποῇα:|ἰΙίπ:ίοπ:.η:.Ρο:ο:·πί:ο: οβἶΕΔβ

ρω... απο: :απο ρ›·οοοπ:ίο. 19.1”.

ΙΜ::- ρο:· εοοπ:ίοπ: σ:: :ί:]:ίπδί::Ρ::|οπο ο Ι:ί!ίο ο ί:::::Δ

Ρ:::::· ο:::::·πί:ο:ο ο: Μακ:: ψπ:ί:: οπο: Γί!ίο,οπ.οοπ->

οο:ίοπ:ίο. Δ Δ . Δ _ 2ο_ Π

Ρ·"θ”ω#β #“β,°,#ία7° σ: οπο., αποο!”ο: :·ο:ίίοοΙί:::· ορ

ροπίδοί:·ί:αίβ', Δ Δ Δ ΔΔ Δ Δ Δ ΔΔ 20,4!.

ζωο: πο:: οοπί:'ί:αί:α:· ίπ :·:::ίοπο 'Ρετ/Μπραν ποίη:ίο

ποπ/ί:: :·ο:ίοπ:[ο:·π:ο Δ|ί:Μ.::οπ:ί: ::..ο.πωωο:ο.

ιο.48.Δ . Δ ΔΔ

Ι'ο:ο:·πί:::: ίπ :ίίαίπ:.: α:: ό· οαο:πο:ἰο οοπβοαο:α:·οοπο:·ω

:ίοπί.: ιδια:: : οαα|ί:::·Δβ: οοπ.δί:α:ίαο.ο:·:2ίποπ: ά::

Δβ:·οπ:.68.Ρα:::· οαο:πο:ίο π: ος:·ίο:·Δη· πω:: οπο: Εί2:ο_

π. Πισω:: ο:·ίοίπαπο ΡίΙίαπ: οαί::ίΔα:, .Δ Δ 10,7;;

?κατ πο:: .ορωα:εω:β μου· ο:ίοίπο. οαο:ἰ Μ. :ί ππ/ίο

|:':ά:ί οαο:ίβ: πί:ο:·ία:ρ·οάαδίία::.:. Δ Δ μη.:

ΠΜ.: Με: ρ:·ία: Δο:·ίο:ποΔ ω...: ·υί:·:α:οπ: .:7ίη::ί::ρπ:,

πο:: ::::ποπ :·ίί:: οπίοίπο απο: ::δα::: τύπω:: :βίω

:ία:,οα::ο: π... ΓίΖία:.ΔΔ Δ Δ Δ ο_7_χ οι,

?απο :·οο:οδα ·::ί:·:α:ί:οπ:·:::ία.ο ποπ/ὁ οπο:: τ:: ρ:·οο:ίο

Μ:·ία:,Γίίί:ο: τ:: ί//απ:·μ:.:. αν _ ·_ 27.χο.ο.

'Ρ.:::·ί οοπαοπί: Μπα: οί:·.::ίαα Απ. Ε22:οΔ.:51ζ.::Δ:-:. πο::

·· ποιο:: :ίοο:·ζο:οαο κά:: πο:: παεί: ρ:·οου·ίί ·::πίΔ,Δο:::::::

. :..α. Σ Δ Δ ΔΔ ΔΔ :,ΝΔο)·,

:πωσ ΡΜ:: ί:: οπ:::ί ο:·οουίο::::: |ι::·π:οπί: ή: πωσ::

Δ 2:ίποίοίαπ: /οί:·:::ίαα:π. που.

δαπωπαπ: Ρ:·:::οίοία::: /ίω·ο:ίαα::: . ο:.πωω. [ποίη:.

_ 22.ιιο.Δ . Δ ., Δ ζ

?ο:οι·:·απποποοΔβ: οἰίοί οίκο ρίποίοί:: οποιο: :ίαοΙίο:ο:

Δ 8οπο:·:::ία::::ι ώ·[οί:·π:ία:::::. Δ Δ Δ27Δ.ι_:8.

2:::ο:·ροποπο:ίο:π ποοί: ποπ π:ί::ί:α:·Δ. |ο:ί πω...: Ρίίίασ_

άδοί:·ί:α: 8. Μπα παω:: πο:: κούπα Είίία: ό· .9ο:.

ο·ί:α: .$'./ἑ:ἰ ο:ίοο:Ψο:::. Δ ο . _ _ ::.8.ιοο.

. Δ Δ ο Δ ΔΔ Δ Ροος:οιηι:η. ::σε:ί·-οξξίο. . °__.. . . _

?αποτο οαο::ίο:ίο Όσα: οοοποβο: ίπβίο/ο. . Δ ,μ Μο..

Ι:: ρ›·.οάοβίπο:ί: ρο:·:πί(|ίο ροσοο:ί πα::::::ιπέ:: :|ίΔ ίπ;"

. οβοδ::σο οε..:.... ρ›·ι:ίοΔ/:ίπ. Δ - Παρ.

Ρωα:ο2: οπο:::::ί ίπ απο . @με ό: οπο... ρ:·ο:ίο/:ίπα.:. ίπ

πο. Δ ΔΔ . Δ Δ . Δ ι:ἶ:ό:.

Νο:: ::οαοπο: οπο:: :ΜΗ ρο:·:πίάϊοπο::: ρο:::·:::ί ποποία:π

_ οποαάβίοπ:ί:ί πΜ:Ια:.θ. ΔΔ Δ η. ι η.

Ραοο.::ο::: Όσα: .:....... ρο:·π:ίβαθ. Δ _ . Μ. 36.

πω.. ροοοο:ίΔοο:·π:ίοίο :β :·Δβοδία: :·φ:·οοπ:ίο:::Β·. 16.63.

Ώοππροοοο:ο :π:ο›·:αρ::: βια: ο][οδί::: :υ·οάοβ:π. ::.ι 6 ι.

.Ρ::::πίπίο οοο:.ο:ί ο:·ίοίπ::Ιί: οαπ: οαο ρ:::αα!ί έσο::ία::: ποπ

ο# πορτούο:ίοπί:. 16.64.

Ρε:-ρ›·οροπ:ίο οαππ:οπα_/π::: :ίο:ίο:ο:. :σου

Ρο:ίε6Ι:ίο πο. :.Θ_απ:ρΙίοί:ποπ:οία,οίίο ..ο οο:·:απ: (α

ο πι:: ίίπ:ί::::::: ο 3.12..

ω:: ρ:ορ:::.οαο ίπ:Ρ:·ορ:ίἑ οο:πρ::::: Βοο. 28_.:2.

Ρ::[οδ::ο σ:: ::·ο:::α:·:σ :ί::ο!ο.ι· ο/Ϊ. Δ, 3.8.

ΝΝΑ: ρο/)ΐοί!ί: :/ί, οι:: ποπα: ίπ Β:: ::α:Δ[ο:·π:οίί:::· απ:

1 ο:πίποπ::›·. . ;.:1.

Μ... οοποοο:α ί:ποο::::::: ::Ιίοαίοίοο:· π:ο:ία::: οοπ/:ί:α:::

:ί: πωπω” οποίαο'ί:α:· .: το:ίοπο π:::ίοα:ί.·Ι:οπ:οπήο- .

Δ ίδο 126.,... μ.),

Ρο:|οδίοπ:: :παω[α::: οοβο:·ίο:·:: ίπο›·_ε:::ί: οαο:::ί απύ

::::οπ: . ποπ πεοοβ:::ίο οαο.::ί οο:ποίο:ο::: έί/:ίπδ:ίοπο:::

·οίπαο2ωπ ίπ:::ρ. Δ Δ Δ μια.

Ρ:ης:Πίοί::: ::'ίαί::ο οαο:πο:ίο οοοπο/οοπ:α:·. οπού. ό· ιο8.

Π): οαέ!ίθο: ρ::·[οδ:ίοπο: π:: :ἰίαίπ:ί απ: :ο:ίαρ!ίο.::ίοπο πο::

(ί:·:π:::ί ρου/ί οα.ο!ίπο:ρσηΐδίο .:ίίαίπ:: , :ἰα:π:πο:ἰο το·

ο'αο!ίοο:ίο ποποοιι':::[αρω: κ.::ίοποπ: α.τρίίοί:οπ:. ;.:.:.ο

Ρο:·ρο:ίο οίίαίπο η? ί:: οἰἰἐ π:α|:ίο!ίοί:ο:·. 19.69.82..

°Ρο:[οδ:ίο π:::ίοα:.:!ί: ίπ Π:: :ὶ ποοί: οοποίοί ρο::|:' :ία

Ρίο.χ. ο.Ι6 τ .

Ροςίο:9ίοπο: ίπ Βοο!απ: Επί:: :.α·:οππα έ, ίπ]'ΐ:.:ο ί:::οπή

- Τοτε. Ι. Π: Όσο.

α:.362.Ροώ·Πίο ί:: Οοο ω.. ποσο/Μία. οι:: Ιίέο:·π.

: 9:297· . Δ Δ_ Δ

Ρο:|::ΐίοπο: :ἰίαίπ.: οα::π: οοππα·:οπωπ ο..:.:...... :απο

ο:ππίρο:οπ:ίπ Ποί,ς:: οα:::α ο:οο:α:προβοίίε:. ο 6. ι Δ; χ.

Ρο::ίοΠίο ο/ί επ:ίοπ.:· οοπ::ποπΔβ:::::ο αεί. ι 9.οφο.

ΝΝΑ: ο:: ί:: ο:::ἐ ρο:·Δ/οπἄ,οα.: ποπ[: ίπ πἰἰ:?. 209.

Φο:]οδ:ίο:οποί: οΙίοαία:οο::/:' Ιίπ:ί::::·ί πα ::::απ:οοπ:::

·:::Ιο:·οο:ο:Δβπί:α:ίίποπ: . ο::οπο!" :οΕπ:ίοΙ:::: φρο

Δ. Δβ:ίοποπ:. . - _ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 19-28.

Ροποθοϊίο ίποτα.::α ψπ:ίοίί:::· ::'οοο: σο: ίπ:ΐπί::: ίπ ::Ιίοαο

Δρ:Ι:::::!οπο:·ο. . Δ _ _ Δ Δ 26.: :8.

Ροτί:ίτει:.οαο :β έ:#ο:·α:::ί:: καὶ.: ::έα:πί: οπ:ί Κ! ίποΙα.

Δ πο: :·:::ίοπ::π οπ:ί:. . _ Δ _ Δ 19. ν χ;

Ε.:φίίοί:θ ί:προ:·::::α:· ίπ ::::ίοπ:/ί:Μππ:ία : ἰΜβωω ί::

. :·ο:ίοπ: οπ:ί:. ΔΔ . Δ . Δ Δ Δ Δ

Ρε:ίςι.ιο:οπ:ί.πω π:: :ο οοπο:·αο :πο:ο›·ίοο[α:πα: η::ίοπο

. :παπί π:α·ί!ο. . κοπο.

Ρο!απ::α :·π:ίοπο ·::Ι:ίπ:ί. Δ . Δ 1638.

Ρυβα::οπ:ίοΔαοπαπ: :β ρ:·ίποίροΙ:.: οβί:::: οΙίαίποοομ

:ίο.ίΐίπο:ίοπί:. _ Δ ...ΔΔ Δ η. :_:ο.

ο Πάοκ:: ὁἰιιἱο:.ΡετἴοηοΙἱτοε.

ν!π να:: ροκβπο οίίαίποβ: ίπ :Μέ οι: ρποβπ:ίοπ:ονο:οπ

.. :ί:::π Ο: .π....:...... _ 2.9 88. ἀβοο.`

φτομ·ίο:ο:οφο:·/οπο:·απ: .4:ία::::·:: οαοβπ:. 2.8.ίπί:ίο.

.φο:ή:πο οίίαίπο ποπΔ:::ί οαπαί: ορυ·π οπί::απ:α›· : ::αΐοαο

Δ. να:: ίπ:ρ:ητοδίο::: :πί::απ:αΔ›· πο' πο: . ποπ]ίο %ποοΖί:

ο!ά οαί:ίρετΔβπο άίαίπο: :ιοί πο: :πί:ταπ:α:·. 2.9. η.

Ρ:·οοοοίαπ:οο :οπ:απ: ρο[απ: π::::ί::οπ:απ: Ρ:·ο:ία:οπ:α

μάπα: :πί::::ο.·μ.. Νοοί: οίοποπ:α:.ο:::προ:ίο. 28,

..:Ν-·όδ.. °::.3 . ί . . _

Ρετ/οπο οίίαίπα ω:: :::·οοία:ί:α:·,π::·:: :::·οροπ:ίο. 29. Μ.,

<:#::-_α°·-·· ο α.

Ρο:·|οπο :ί:α:πι ποπ|ί:π: ρίου: Ιπά:α::ία::Δβα ·υπαπ: . +2.

σ.ι9:42' α ν ° ~ 2 . /'. 7 ·

.απο οποίο οίίβίποααπ:α: :Μ ίπαίοοπ:: Ϊπ Βοο ποπ/ασίαπ:

οο:::ροπ:ίο::οτπ: Δ - . $.;.€9° 4.4.

6'α:π ::·οπβα:ί: έ: ποπώο:·ο:ιίαδί :τά σο: ρ·οοίαδίί πα|ίο

_ :πο:ίο :πα:::π:α:. ο Δ . 6.18'.

Ψοπ[οπ:: να:: ίπ :ίίαίπί: ·οί:ίο:·ίβπο ::ίία πο:: ροκ/ί. 9.;πἐ

Μ:: ίπ:οίί::::::ίο. Δ Δ 9.3·;ο.

Ροκ/οπο άαίπο ο... πα απ:: ποπ απ: :ποθ οβίΐίαο.[απο

_οβδίαο οπίοδίαο.; Δ Δ . , Δ _ 9- 356€

Νο:: 'ία:ίαπ:α:· ..ο οπίοδίο ο:·ίπ:ο:·ίο οοπ:ί:απ'ίπ:ο.- 9.

ο ι.

τω... ρυ/οπί:[απ: οοπ:π:απο: Η:: , προ:οο:ίοπ:ο:· :οί

. ο :ποπ πω.- Δ .Δ τω::

Βοοοπ:ίοπ:ία ·υπία: οπών:: π:: :Μία ποπ :β οοποο:ίοπα'ο

ίπ Θ”. η::

Ρ::·/ο::οίί:α::: ο:: οαίοί ίπ:::·Δβ έί/ίίποαππΔ:α:·. Η.

'Ροψπ.ο οίαοίπ:ρ›·οοαΠο σα: ίπποίίο:π: Ρ Η. Ροβαπ:/Μ

::Ιίοαπ :·ο:ίοπο ίποο:ποίο::: οα::/ί ό· ρο::ίο!ί οο::οίοί :ιο

. Δ/οία:::. η. 67.

Ροοβπ:: ο!ίο μα:: Όο:οα:π :αν ποπ αποφ:: τ:#:δ::ιπ: :Μ

::·οο:ατα:.υ: οίίδί::: σ· τοοπφ/:::π:ίπ:. Δ: 6.7ο.

Ρ::·βπ:: :::·οοίαδ:ο οαί:ίοαίά ποοοπ:,ποποπ: πρ:ο:!::οοπ:0

οαοιποοίο ·υο:·απ:. Δ Δ` 16:79

Ρ:ψπο: υπο , ο:: :ιοί πω:: ί:πί::::ίοποπ: α: Ρ:·ο:ίαδο.

26 πο.. . ο `

Νο:: απ...: ρ:·ορ›·ίο ί:ίοοπ:[::·ί. _ Δ Δ ή. ιοο.

Ρο::/οποίί:::: οαο:πο:ίο ίποία:ίο:::: :1]οπ:ίοίί:::· ίπ :·ο:ίοπο

|:ποοίπί:. 26. 2η.

2αίοίοαί:ί έ: ·υπορ::/οπο έίοί:α:: ίπ/Μο:α:·::, ο:ίοπ:π:ϋ

:απο παπι ρπ::ίοαΙ:: :.το!αβα:: , οίΨαπ: ίπ::|!ίἑί:α›· :ά

ο:::·:·ί:.·ποί πο:: ούαίο: :·οίο:ίοπί: οοοροπ:ίο. 27.38

οπο...: έίαίπο οαο:αρίαΔ:"οπ:πα!ί:.::. 2ο. 7ο.

Ρετ/οπο ρτο:ίαοοπ: ο:: οπο :·:::ίοποπ: ρ:ίο:· ο:ίοίπο οπο·

ά:ιδ*::: 2 2- 5 Ε·

Ρο:ρπο πω.: οαο:πο:ίοβπ: ποια! :ία›·π:ίοπ: π:::α::: :ο -

οπί:ίο::ο. Δ:ίοο/ίο:·ίο:·ί:α:οπ: οαίοί :·οοαί:·π::::·. 4ο.

πο." οπο :ἰίαίπο ίποία::'ί: ποίίο:Μ: ίπ:οπα:::[ο::ποίί:::

Ο ο ι ο ώ· αν·

_ο.ιο·7.Δ

2



ΙΝΠΕΧ
Δ :.ι1·ισππιιπ πἰπιππἰἰισι·· πι.31 π

Ωιιοπιοαΐο ποιίοπιππι ..ο ιππίαιπ άψιππππιιιι·. 24.1;

ι>πω.ιιιππ παπι μοο!ιιοιπΕΙΞ:.ς6· ποπ πωπω. ΔΔ . π 8.8.

Φου/μπι πιιΔΔβιρροπίΜπ ι: πω... μεπιπιο μοοπίσπιέπιπ

πσοιπ`ιιπΞἑι πιο. απο ιαπρι·οάιιέ?π.· 18.18

]ιπμοάπδι'οι ό· ι·ε!ιππιιπιιτπ μ·οιἰιιἔΪιο ιιἰιἶπ ποπ |ιοι::ΐ,

μπω Ψπιππ πω. ρι·ομοιπιο/μι·πιέιώ .· μπι” ιπ πι.

ποιπιο, που· ποπμιιιοιπ ίπ απο” 'ια/οπο οοπ.Ππιιέ

μπβππΙἰιπιπ/πἰπιιἰιιλ ά· μορι·έπιπι:μποι·ππή. 18.

ι 9 . · . Δ ι τ . . ° Δ· .υ ν

ι Ραμ” μιιι·ο: ίπ 'ΡΜ απο ποπμπιιπι πιιππι πω. 18.ξιο.

Ροι·βππι·ιοπι πιιιἰιἱμἰοπιἰο ίπ Όιο πκ:]πτἰὁ[ιιποἰπιἱ ιἰοποι

ίπ οτἰὅἰπι μοάιιαπιί: π· μοάιιδπί. _ 1 8.2.0.

Ροιπιππι·ιιπι έιιιέπιπιιτπ οποίο. _ 19.δ .ώ··/Ξς.

ι·..π..... οϋι·:Ππ ά/πι·άππ|ίιοι· ππιροπ·ιιι: π)ιμ/ίπππ,ιπέέοσ·

Πέ ό·· ιππισπἰπιιιοι· πιιιιιι·πιπ. ° Δ ω...

Ρεπβπιτ ποιο.. οοπ/Πιιιιιπ:πι· . ό· ιἰιΠὶπΞιιιιπ:ιιι· μ, μο

μισιπιο: μιπΣιππΙ::. Δ Δ Δ πο. ι π.

ΡεπιΕιππ επι· παμπ: οοπ/Πιιιιίιιιιπι ό· ποπ μππιππΙππο. Μ.

Ψι·ππιππι·πιπ οοπβἰιιιιἱο πιιοπιοοίο π: παπι:: , ό· πιιοιιιοπο

μι· έπιι||οδίιιιπ: Δ Δ Π.

£'οπ/πίιπππιιιι·,ώ· ιἰΞΠἱπΣιιππιιι›· ι·ε!πιίοπίπιιιπ _ 3 π. .

Δ('οπβέιπέρι·ορτιο:πιΕπιιο ππβΖπιἰ: . πο.....ι πιθπΞμο

μΜπιέπιπ πιπιέιιι: πο!ποπίοπιιπιι: μπΔ[οπι: ἰππι «τοπ

π.....ι. Μπι. μ·ομπιπιο: ..ιππιπ οι £πιρΙ:ι.·ιι9

2ο.;6. ο Δ

Ρος/πιω ποπ :οππέιιιιιπιπι· ι·ε!πιίοπίπιι:Δ πιο ι·ιο:ίοπο αίμ

ππ:. . ιο. π. π.

?επ/Ειπα Ρπιπἱ: πποοπβἰιπιιιιιπμι· απμ·ς]ιιιιί ι·πιίοποπι.ι

Ρπιππιιιιιι: π: ..........ππιππ π· ποπ οπΔοποπιιππι.

10.45. Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Ρετ/ποια @απο π: $ρ[4 εοππιιιιιιπιιιι· ι·:Ιπιιοπο π: Εππιτ!ιπ

ι.Γι'Δ/οι·ιππΙέιοι·: . πι”.

.Ειἰπιοι οπέμπιπιι:.9ι.ππέηιιπιπ οοποίμππιιιι·.οοποιρι οπε

ποπ: οοποομιι πι.πιπο. 6 π. Η οοπαμπ οοπ/`ιι/Ει άπι

Δ πιίηππιο.πποιιιοπο πομπο οοποἰμ. · ο..

Ρ:›·/ἱιππ!ἰτπι ἰποπιιιιι απειρα:Μπαοπἱμπιἰππι έπε:βιο·- -.

ιππ!έιπιο: ίπο!ιιοϋ:. ο πο. 7ο.

Ρσι·πιππ πιιοποί πιοιἰιιπι πέππΐπιπάι, ποπ πιιιιπἄ ι·επιπέπί

ποπ:πιπ ιτπμι·ιπι μηθπΉοποπι ππ/ο!πιιοπι. πο. 7 π.

.πιπιι.ιε ώ· ι·:/μίδιιέ οοπβίιιιιιιιι·. . 1ο. ω.

Φαρ" πι £πω!ΙοδιιπΙιζι παπα.. ἱπἔἰιιἰἄιΜ . βιπ/Μπιίπ.

9ποιποιἰο? . 0.8 1

Ραπ” οϋπιππ πποιιιοππο οπιπε: ππιιιΙ κά απο σκοπο ε...

ρπιοπιΕπ 6'οοιι. ι ο.. η.

!πιοι· ιἰὶπἰπἰιιιοι μπβπιπ :β καιω· ρι·ίοι·ιιπ: ή· ,ιο/παπού

τι:: οτιμπί:.ποπ “πι”. 2.ι.υ.

Ρπομπι.π ρπρπ..ιπ .πιο μιοοιίω.· οπιπσπι πω: μο

μέοιπιππ οπιπ π: μιιππιιι οοιπρΙεπιοπιππι που:: ίπ

οι·οίίπε ποπ ομι·πιίοπα οπιπο: @πιω η πω

?πρωι οϋιιιιιι.πιιέ ι·ιιιιοπο οϋοι·ιπιιιπ οπιιιέι·πιίπ ποππ πίπ

ι·ί. 2.8. 62

Νοππιιπι ποπἰ: μι· ἰπ/`πιπ έι·πιίπιπ /ὶιπ|ἔππιἰπἰἰιει· . /ὶιί

ιππιππι πι οπιιιιισι· μπῇπιο: :πιιπτ ιιιιι:πι/ιιπΠππιἱπ|ἰ

ιοι·ρππ/Επι:: ροπ3Ιοοίπιπ. Ε.ι.π μι· έι·πιιππι πϋοίριώ

πωπω ποπέ: βιπΠιοπιιιι|ιισι· ρπερπη: ρ·."[οηθ π...

ποἰἔΙοπἰπιπ. - 71.

Ωπορπδποποτί μβπ:[ι. ιἰοιπἰπι'ο ςπ·μ//οπιοπο εκπιιιι·π

ι·πιίοπιι|ι:. ή . Νοιι νπἰιιππιιιι· ιιοί πο: .πρ /ἱιμπππιιι

τπ|ἰπ ςπ·8ι·πιιιίιπ. · πι.

ι;πίπιιιπιπτ ίπσποπιιπέμι· πιιοάσπιπ9πε οποπιιπι/ιφυπομ

Μι·ππ8. · 28 .86.

'Οι κά μοοπιοι·επι .:ίοπο πιια·ί!ίοι·ιιιπ ει· οιΠιιιιιππιροι·

ππι.άπιπποπτ ππιἰοπο πππἰιιι:/ἱά:ἰ ώ·ίμί. 29,

Νοπμι· ...πιω πιιεπισπιιιιιιμπώ::ω. μοιι!ίππι :ίιπΙο

οπιιιππιιο· πιίπωιο:. 18.".

Μοππ!ιιοπ/πΙιοιπ πιιιιοπιιιπτ πο! ι·ιιιπ. πιιἰῇιἰιΐ οοποίοπιι

Ποπ: ω:ιτίιψοπ ἰιι/ἰωοπποπιιπ. 97 .

:ΗΜαι/πω απ οιππο: ππ!ε|ο: πω. οι·επιιοπί: 6ο· πω! ιππ

_/ιπι·ο: Ρτο:ομπ:πιο:. κ” οπιιιππΔ πιατα/ίπ: “Μπιέ

πιιο: Ψπιτπ:. 2.8.ιοθιΔ

'Οπα οπ@`οπο ἰπιιἰ/ἰπἰ|ὶ :τάπο: πομπο μ_/:σηΐπο πι.: 3 πιο

πιο. οπιπ:: ·τιεπίππι. 18.:01ι

Ροι·|πππιπ δριι·ίιιι: Σ. ιππιπε ποπμωβ πιω... τι: ι...

πιο. Δ 2.ο.ιομ

Ρ"ππ ο!! ιιριιοπιιΙιππι.οπ ό· πιιομδΐο ο :9.87ἰ

Ρυ|πππιππβο πι που: α!ισίιιι/ο!ί πω. ποπιμοί: ι·ι!μπ'ι:

μοι·ι:. Δ Δ 19.86.

?πιο ποπ οι? π. Μιάμι· ί!πιφβιιοι. Δ ΔΔ Δ η. ο...

ΡΕιιΙοίορΜπ ππππ. πιο.: οππι .ππωειοι ι·οιιο!ιπι: ποπ

οοπέι·ιιέι. 29.84.

Νικο μιιιιιι:[ιιπ Μιιιι·ιιιπ έπιιοπιοι·. 1μ.

ΡοΠείΠο έπιμτιπι πιάσω ώ· πιπι.....π π: μβο/2.

7· ι· . . .ι .

ΡοΙΠΒιΙο πιιοιιιοπο πω: ποιοι:: που:: Ποιιιιιι. ι·ιιιπ πιιπιβ

παπί πι 'Όσο ποπ... σ|:ο άσμα:: 2.3.3.

κά: πο. οποιο” Φ πιιοπεπε!οι·ία. Δ Δ πω.

Ρο::Μ:. Ρο:οπτἰε· Δ Δ . Δ

Ροτ:Πειε πο....ι.π επ.πιιέπιππ!ιοέιει· χιο/πισω:: ρι·οπ'π.

απο πάθω: Μπι..." επ"οϋπιπ . .ι....πο. πιω πι..

ποπ μ·οάιι.ποι·ίοπιι: : δοπβπιππ:Μ/π . πιω πιιπέ]θιδιΐ

πιρμπιίοπ:Με” ιἰιιοιιπἱππιἰοπἰ:Δποβι·π πο!ιιπιοιιΞ:,

° ώ· ππιποοάσπισι· ώ· οοπ/πιπιιοπιοι· πο: ιο!ἰππιιἱ: ἱπἄἄπή

παπι:: :Ιἄ νιπιιιπἰἰπα|ποιοπάιιτπ : Ρι·ιβιιππι π· Πιο ποπ

/?ιπροισβαιο/πΙΐιπι οοπ|`οπιι€πισ.. · . π. . Ι·Μ·Π.

Ροτειπίπ πιοι.ππ.. :σέ απ:: :β μηθό?ιο .ἰπιπιπ/`

θά. _ ΔΔ Δ. Δ Δ 26.1 ξ

Νοιιοπιι!ί.ι καπ: ἰπ Βιπ πω. η. π. Ρι·οπιιππ μοάιιδί

ιιπ.9ιιιι "πι... Ξ :.;..ίο..

-ΡτοπιιιΉιιπ απποσοι ίπ ?πο/ΜπιμΜ: ιἰἱοἰρπῇἄἰοπρπο

οποιοι...: ι:οϋπιι·π: :.3.;δέ

ΡτοέιιἴΪἰιιπ ηιιιιιοοιι ποπ άο/`ιιπιπ παιπ'οξιυ0π9πι _ριιι7π Μ:

Δ μι/:δπίοι·ο ιεππιἱπορποιἰιιοἱπἱἰἰ: Δ Δ π_;·.;8.

ΡτοπιιΠιιιπ πι! Μπι: ποπ οοπιιποιιιι· πώ ππππιοιοπιιπ

Βοξ. Δ Δ ' Δ Δ η.4.9

Ροιοπιιπ ομππιἰιιπ τόμοι: ι!εισι·πιίππΜιπ |ιιλυμπιί ομ

[_ ππιἰοπειπ.ιἱ μια μοπἰπιἐ !μοιβοπιιιι·. Δ :ρ . 7 π.

Ροιοπιἰπ οο!ποβι ποπποιοι? ποπ Δοοεπἱιο ιπιιιὶπο ιιοιι:μ

ιοπιιο: " μ”.

ππιπ...ποπ ρπ//ἰιι.·ι επ £ποΙιιιίέι μὶιιιπὶοποπι πιἰοιιἰπ:ροι·ζ

βίιπέοπί: : πἔἰἰιιπ ποπ :β ποἰμηῖοὶιπέιιιπ/ἔ. πι πι.. λ

β. ι / 3.18.

Ροιοπιιπ μιπΕπιι ὶπιοπὶμπἰΙἰωιἰ: πι Μπιπιπ επιπιπποπ

Ο· έι·ππιιππιία!ι:. ΔΗΜ.

Ροιεπιίπ μοοἰιιοἰπΞ|ἰιπιἰ: μοιιι π.. οϋοπΔ/ο!πιπ ποπ τοπιο

έπιοπιιιυπ πι! οβε,ποπ «πω... πσέππάιο 'Όσο. 6. π.

Ροιοπιιιι "πιώ :μέσα ιοδιιπι πώ.Μπι πο :παπι οπίσππιιπσ

/μιτπΐοιιπ: ιπΐπιππ. Δ π. π. ;.

Ροιοπιποιπππιιπ: παπι πω. ίππππισιοιπ Οποπια!οι·ο

πιιιιἱοιιπι τοι·πιίπί. 8::ι.

Ρ:: μιοπιιππι Ποπ: οι? μορπ:·ι·οπιι: οπιιιΙππ:. Ρηο/Ειιιέπ

σ· Επι»...μ·πβπιίπιππφμπΕιμπππιπι Οοο π. π.

ο... μτμιοπιέπιπ. 8. μ.

ἰπιοομιοπιἰππι ώ· οπίαπ?ιοπι πιο. π:: μομι·ιίο π. πο·

έεπιδοποπ «πω. π. π.

Ροιοπιιπ ππιπππιίαι· ίσκιο· πω...: π. οπἰ:ιἔ?ιιπι βιιιπι

πιο... π- ποπ ποπὶοπι ππΠι·.«Πιοπηιοπιππι. 9.:33

ἈδΪιι: Μπι: ποππω... οι μαμά ιποιἰἰἔ ιιΠἰοπι· .ιιπιπ.

θα. 9. 69.

Ροιοπιέπ οϋπίππ :μπι Μ' ἱπ ΜΜΜμιοπιπι ιιιιπιω.. ποια

ποιο/π επμὶιπἱ ..ο ·υπέΔ/μοιε οποπ:ἔ. _ 9.80.

πιο.. ροισπιέπ οοτμτοπ πιιέπποπμωβ Βοιιιπ. π. μη.

Ροιοπιέπ ·ιισμιιι:ίππ παμπμι· ιιδϊιιιπ ·ιιίω βππιέιωπω..

τίποτα οπ.-πι.πωριιι.. Νοπιιοβππιίιιπ μι· απΐιιπι νέ

ω έπιο!!οδίιω οπία·:ιιιπ ιπιο!απίπ:Η. ο. π: 7

Ροιοπιέπ ροπ/ιιμι·πιππι·πιιιπισιπ ποπ οπιπππἰιιιι· ι μποτ

μια ἰπ πιω πι. 9.1::.

Ροι·οπιέπ ΜΜΜ ἰπ ι·πιιοπεμι·οψισπάι οπἰοιΪὶιιοπ ππ ἰπιπἰπ

βοο εοιπρ|ειιι οβο πιο... σ·[οιππι ποιο/π οβο οοτπμοπέ|ι.:

ἰπ ι·ιοιιοπ,μ·οάιιδοπιικιί:. 9.128.

ινι.ιι..

 



Ώ

ο ιιιεικνΜετ νεκοοονΜ.

ΆίοΙί.ο @οποίοι οοο·ροπο πω.. οπο!! [ακί ίπ Μ” ού. . @οι Φἰἄοπτ ?ΜΗίπ καπ.... . . . . 9 ί 4 ί'
ίεδίποππικιππίο.Ε'οτροποπ σπίτια: έίΠπτ «ο :πιο πω- Φοίβο:: π..... σο: πωπω Μπ!πΠ. ι2..1.ι.9.

:ποπ ίπ ηπίοπο Επω, μπω ίππ||οιδίπ παπί:: ο Πω! Βψο·ίπποπρπτοπ:ίπτποπ ο. ρωοίίΠίπ. 14.124. -

ποπ ίπ ππτίοπο ..ίπποι άρο!οπίίο = ΪΜϋ° Ρ"Μω"π Ο' Ρο·οοίο!!ίππ:ίο επ ιπππ[ ί ιο αοποπτι οποίοποίί: ίπ[ίπποι

οπίεδίππί πποποίοπα'π :β ρ›·οροπίο οοπυποπβιο·πιίοπί3 πίτα πωπω. ί η χ ,

__ ΜΜΜίπί: Μ τωπίποίπ. .. 9.13ο Φπποφο2εω ππροππί .π....... πωπω ·οοΙππωω π.

Βοιωτία πο! ·ποποποοπ ία·οοποπ ποπ σοποπππίοβοππάποπ οπο· πίσω είσοου·ποποίί. Θ· ποσά.: ο!ίΧοποίο : πω.. μ·ίποίρπ

1 τίοποπο ξοεοπίσοοπβάρππίσουί. 9.2.6°ι. Μ” ..ποπ ίπεο!Ζωππ· πεπ......... παπί... 6. Τοοπ Μ

Ρο!οπ:ίπ ίπ π.. ποππω» οροππί π....π.... ·ο!ιίππυπ :ίορωποβίππππί πω. π... ποπ-πω Β.·ί Έοπερίποίιππο.

. ρο[ηθοπο ίπ Ροίηίπ. ` ..Η 9.ι3,6 η. 19.(ο· 16.48. Π

Ρο2οπτίσ Ποί ο/ίρο·ίποίρίπίπ 9πίπο7|ίοίο . .ιδια ποπ ρω-ιί4 Ορωο πιοί·πΖίπ ό· πω. ›·οοποιίο ποππω: Βου “Μι οπο·

οποία". .. ..._° π _~ 1 _ _ 9.348. οίο/ίίππποίί π... ρω πίπ:. Δ η. η.

Ροιοππίπ που... Δ? |πίποίρίποπ υ·ππ/ίππίππέί οί:ου·ποπ ίπ Παω· ποπ ρηοίοπίππο α· ποπο ·ο/π @πια απο πο... .οποί

Π θππποποπ πίου·ποπ. ο _ _ _ 17.1. 1τω(πίπτο. 15. 2.7.

Ξπ_/]ίππ ώ? ρπίποίρίποπ ....π........π ..ο Μισο . ίπ οποπ- Μάρποέ:Πίππ:ίοποοπ πριέππππίπ πω· ,πωπω οοποίίτίο

ποπ πω. ο/!δίίππ .Ποί ..ο ίποπο πίπεδπ Νοιίοπίο- πί: .ποπ οποιίπί. Π. 3ο..

ίἱποπ ω.. «ίπποι σ· ροορπίοοπ ›·οίίοπσιπροτοποίο. π 7. 6'οπ]Ιί πππωῇ‹π: οαπ[π ποπω π.π.π.π.π.π.. 39,
έ 1.ά· 2.;.2. ~ Δ ο . ί Νοπβιπι οππ[π ρωποβίππ:ίοπί: ίπποι: 6'πτί/Π.· 45.

Ρο:οποίπ πδίίιοπ Βοί .ιοί ίπ:›·π π.φοΠπ πδίίιπίπ οποποίοίίιοοπ Ν.. πο!ϊ'πι ο2:οτίοπί.τ . πππωππ: π.. π... οίι·αίοποοπ π.

ποπ ί.νούα ΜΜΜ ›·πτίοποπι ροποποίη, η.1.& π .' πίπσ.φω πω. η. πο.

ἐ|ί ίπΒοο ροποπτίπ οδίίπο ποί!ποίίππ πάο.ι·το·π. 17η,. δω· ποπ πππποπποπτ Μπα @απο οίίπίπο ρ›·πά:Πίππιίο

βία· ροαπιίπ ππίίποπ ίποίποίίι οπίίποπο πείσω ποίσκοπο πί:. η. πρ.

πιο. . · . .. ι 1 . :.

Επίπ'οποί .οποπ.. .ποπ/ί ποοποπβο·πο·ίίπ Βοο.6. ρ›·οιίι2δίί

πο .επί αυτ ποπ οίί/ίίπέπίτπσ· απ· παπά "ί ού Φωκά

οίίπίποί ότοίίππί.σ πτυίύπτί:. _ _ ν 17.7.

Ήπ Μποίιπι πιο.: οίίπίππ,/οκί οοίπίπ 7δίώ ποοοπτίπ ίποίπ

_ ..π.π.ιππ .πω;...... ν . ο 17.17.

Φοτοπιίο π.....πο... τποίοποπηθιτοππίσπι ...πς....... ποπ.
Ά οίίΠίπέπίοπί· ..ο ίπτοίίοδίπ ή· πάπια! απο Μ... ίποίπάοπ.τ

_ ..ο ίποίπβ. τ 4 17.2ο.

Ροτοπίίπ οοι·οοπτίππ ποπ οοπιρίείπ›· ίπ Όσο ρ›·ο.ο:ίοποροο·

@Ποπ ΜΜΜ·οοΙππιο:ί.ψέμπ ΡοΜπΙίιυπ ίπ .Μπρί

οποίππί πωπω. Έ ι _ ° η. η.

Ε.ά·οοποίπποπ ίπ απο οοοπρίπίπίοΙίοίίίο π: πδίο: .Μπα
. ππ:οποπίο.ηΏ -._ . __ > πω... ί

':)1Πίππ πο! :Μπι Με... :Π άίτοδίίιίπ, ορρίίίποίππ. οπο

'Ρπποίο/?ίπποίο σοοπρί:Μ άπο ίοπροωπ : ο!επίοποτπ ποἰἔίο<

. ο·ίποπ ώ· πτ.φπί·ποίοποπο οποιίίοο·ισπ. .ηπα

Ρο·ιάοΠίπποίο καί ας!οπίππι πωπω «β οιίεραπά:πτοπ ..ο οπος

. πο... @απο ίπέοποπ απο-β οποτίκοπία, 16.6:.

@οπο ισπποεοίίπιπΙίοα›·οπο ίπ οΖοοιίοποπο ππέΙοπίπίπΡη.

ποπ ο[ί ροϋ' έίπίσπίτπ.τ π. οίοοιίοπο πα' επ.τ·ί|ίπ επίσπ

. απ. Π 79.'

θππίο π'οοπίοΜπο Βεί ω... ρΜά.:ΠίππΡίοπυπ πάιιίτοοποπ

Μύ··ρπαππίοπποπ. ι χ. χω.

'Ρππππ!ί ποπρποἐοβίπππτπο· πιίέίοπίΜπ ω· πω... η.

. ι οο. .»

'Ρο·οιίοπίππιπ: ποιο/έτοιμο· οίι]Εππίίπτ οί ποπ ρποπ'ο/ίίππ

ιοροηα›·ίίπππίοο·ποίοοπ οοπέππποπ ,β=ά μ: π!ιΞππποπῇ.

πο!οπο. ~ Δ Ι5.1ο7.

τ!π οπλοβο·ίο οποιίίοΜυπ ΜΜΜ τοπ[οπίοπικο· π! ρποτπίπ ίπ..

· ο οποίο”, 22, .Ε'β ίπ]ίπίπο οπππποοβιοίοίίί, βιο πο ε_βζπ. . ποίίπ ροοοοοἰεποίπτπ.πο8. Οοποίίοίοπ:: ποοο!πτίο ..ο π..

.. τή άίπίππ· ' ` · - · 17..ο.4.. . [π.·οποπ πο·οοίο/ίίππιίοπίο. 0 ι 5 . η 3.

Ξ: σ.ι·ραπεο :οκοπίπίπποέκοίοίίίο.·. . . . ο ;'7..μί. οπ..ε.ποπ... οποίΧΖοπίποπ ω· πκ·»·ίιί: .ο οριο: που; οπί/π·ί

Επποοπ πο. τοοπίπωπποδ,οπίιπι ο.πποπποί ίπππίποίπ. κα._ πω:: ππποποίί π.....π...π...π. ο7.Β.

ππ.ππ... ίπσο»· ούίοδίππο μοοοποί.ο πο· βίοποίο οίίοοίπι.
__17.”. π ` ο ι . . π

Φοκοποίππίπίπ.π πο... ποππιο... Μ' απ: .ο @οί πίππι.2

ί _ποποπ.τ. - · ...Μ . 19.”.

Ναζί Ποπ... _.·7. Ποοπο2:|Πο .......π.πω ρο·οουί:π

ο·οάπρΙίοπτίκο.5'επίπεοίοπιίπἐ.61. Πίπίπί:ίο· ίπ οί·ο!ίππ- ·

οοο·ιίίο . ?απο ίπ πίείοπο· ρτίοπλφ·πιίποποοπίτι. ποπ..

_ωπ...ο.. δπίπτίἔ π: Ιποπππωίο 6··ί.π:/ίο οοππάοί·πυε/ππί

πιο... όποιο: πίπίπω ρποπίέοποίω : π. Φωτο πρπ|ίοποπ

πκαίοβίππτοβπί οήτεοιπ: έίπίπο ρ›·.ΜοΠίοιπ:ίοπί:. τ 34..

Ντιπ οπιπίπ π... ποίπππίπ[ππο ε#`οο:π.‹ οίίπίππ ρωππετ

ππεοπ2ω· "ο ~· ή· · _ η. το.68

.επ..ποπ επ οπο πω· οπο.ίππι πωπω” πο: είί!βοποίοπί.6 πό

έ!οπίπίπ' οοπβπποποίποπ οοπ[οπππτ . π.» πό π... ππἔπποπ#

κ. ίοιπσώ/ο!πίπππ _ η.6:.. ' πω. .-5° - ο _ Δ - η.147.

π...”ππωπ ποπ Ώροι: ίπ /ίππίο ίοποείπαίο. 8.4.4.. .Οπιπίποοππ|προαπποπππ!ίπ ίπ ΡΜοί88ίππ2οβίπο @απο
£'ο!πίπίππ οπο .ο |ίο·πίζίοπί.σ μου” ο!! , πο :οποίοι οί? ρ·οάο/ίίπποίοπίο. · ο _ ι ;. ιμπί “

οο8πί:ίο παίκο·πΙί: πίσω? ...ποσα _ 9. τμ π» ΡΜάσ.Πίπποίσ παππ]βο μεοπίί πιίπποππίπτ ίπ!" ούτο

Ώοππ:ίπ ππηιο·πίίο ο]ίποπί!ίοο· οοίοδίο ίπ Μαίου οποποίί , 4- απ: ρππάοβίππιίοοίί... ' τ ι ;.η ο..
' Νώε: ίπ ονί8ίοπο ο·ορ·οβπίππάί. 9_-η.μ. ·'Ρα·οπίπίο μπω ίπ υπο/προ ε|ί πωι..° ρο·ωπίεβίππιίοπίο

.9ποοποπίο Βοπ.τ ρ·οάποπο οπίπίπβοο.τ οβοοπ.υ. Μ. 8;. ίπ οπο. Δ - ο Ν ·· · τ ;.ι76.
ό· Μ. ' ν . Ρποπο.ϋίπποίο-ίποφίσ πρώππ_νοοποίοπε οοπο»·πο.ποπ πιο·

. Ρτεοίοδοί:ίο. Ρ:πό:ΙΊ:ίποτίο. - κ· - Μπα πρ..ο...ε... ποἔπ:ίοπο επί/πίσω. ι6.48..

ΡτετάοΒιιίκο Δ? πΙίππίοί ·πο!Ιο πιο ποβΙππίπω. ΡΜαίο- επ...π.π...... ίποΙποίίε :ία:Ιίοπ2οπ πο! ππίππ.οοπέππιέπιπ,

ί ππί›·ο αποοςεοίοπιοο· κά ππποπποπο Ιίουίπτοπι οί? . οιί- ποπ :Η ίπ πσ[ίο·ιί ροκβπτο. Επι.: ,|ίιππιππι π..." οίο

. μθπποπ ω.. παπί ππορο·οπω ·ιπ[ποποί π'οροπέοπωο·π αίοπεπι οποίοο·ί.οοπ. ο ·· · ο ο· 6.61.

. Ιίέπ.·ί ·ποΙππέπτο οποππί,ίπ ρ›·ίοο·οπέπο ο·π:ίοπί.σ άοοοο·- ο»....π. οποίοίίοο·ποπ ίιίβσπίπίίίποπ ρί·οοεπίτ οΙαπίοπεσπ -

. πο”. ο . _ ° _ 14.138. σπασω. . 5 · ἡ . ι2.ι2ι_

Ζ.ίοοίπποποππίοίο «πωπω ίίοοποπποπ ποοοπππίπ ποπ πο, Ρίο:«1ίωσκπτο(Μίε Πω π......ωπ ο`›πποπι Ρπορο·ίοοπτοπο

_ :ποπ Ιίοοο·οπίσ :οποία σκοπιά ποπ πομπο.. 14.6. Ρο/ίο.ί · σππποἱππίποπ ροποπ:: Α ' ' ;_4_ο_

Ξ ρποππίπί:ίοπο ΒοίίπιρΖίο.πορροπιππίπω. πρι”. οπππε..π.π, π.»πω.π.,επ,· ποπ οποίου: ·οπίι.οοίπί
ΒΜπίυποπ π... οοιπππι Θ· πω. ρ›·οπίππίιίοποοπ. η. «οποία. « . Π πο."

Ρτεοάίωτίίπ ...ίπ-π- ίπ τοπίο πίπίίροτοβ . πώ πποιί/οκ
· ?ί ευ . . _

. πωπω, Εποπ:Ρταιίίοοκιο ειδΠι·α&ο πωπω π...ππ....ΦτοοάοΓΗικιτίο ποπ π· ηίίπποέ πωίππιππι ίπ Όσο : οποίο

Ροπ/`οοτίοποοπ ίπ οποο2πο·.ί ο Νοππ ππίἰΜ φαω ρπιοΜ ποπ πω' ·- 5. ε ό.

- βίπ_η οπποπ ποπ ρο·πάο!ίίππη. 3.20. Ρί·οίίς|ίίπ._βιο /ἐἐ- . ποπ κοπίτίο :ΜΜΜ ίοίσ.°ΙΙΣίί[6·ππο ίποίπποπεππ 16.119

ή Τοιπ.Ι. Πι: Πω. Ι Ο ο 3 Ρωοίί.

Π



ΙΝΏΕΧΪ"'

Ρωαίοαποπο: χω· πωπω. αιιαπαοπαπο [αοἰππ8 Δβπ/ππι

]τοπ2παί:πι ό· :αφδσί:ππο. ι9.ι59.

Ψπαα'ί:ατα . απο: απο... Χ;!α:ἰοπἰο:ω· ατυ·ίοπίρο]ππο ὶπ

:πἰρ|ἰοἰῇιΔπ2 π· :π:πτία. . Δ 16.182.

επ...π......πω.ππ.... α:ποτπἰπαυἔ α: .Οσο ποπ βοιω

:Μπι πωπ,/:οί οποοίπππ πο/ἔππππῇἔπῇΐοαπιἰἰ. έ. ο6.

Ρτπαἰοαιἱο πιπιπα α'ίπίποτπιπ αππὶοπιοπππι :Παπ "α...

ρ!έοαιέπα αοϋπί:::παα :β,τποπο ....π.μ.....ε. ποπ ...ω

@μα πα2ἰοπ:πι :πρΙἰοἰταπι. Δ ;. πιο.

Ρ:α.ᾶἱευε. Ρ:::ττ›ἰΠὶ. Ρτ2ροίἱτἰο. Δ

ΡτεωἰΠ.ι πατατα!έ: απ· οοπἰππἄἱοπο :παπι βφ:τπα2ππα!έ

:Ζ:παιπ›· ααραπὶοΕραποἰππι αΙἰαπππ έτααπ;π Μ»..

αἐπἰ:[πρ:ππα:ππαἰἰ: ἰπ απο π... επ....π.. :Μή/βετ 2 Ι.

73' ·

Εοἐπἰ:α που· αερο.ρ.π πιο οοπο:πτα ίπ π:π:ἰατα επιδρο

::/ἰ ω· ο:Πέυποπίο απ»... :.φ|ίοίτδ π Δ/οποπαίέ:::· ,. πο!

ἰπφ!ἰοἰ:ἔ ό· πἰπ!παΙἰτ:›·. Δ μη..

Ρηνππ[α ρπούαὐἰἰπ απο οοπ:ίπέ:π: ποπ μωβ :π τοπίω

δἰοπ: οπππρπ:›πῇπ”π|ὶιρ:ππατππα!ὶ :Ι:πα»·2 απ ραπἰοἰ.

ραπαπππέπααπ:π πιαἰοτἰο ο:πτἰ:ποἰἰ›:π· , :ο ?ποπ ω..

ρπα›πἰ[α ρποἰυαοἰ!ἰ: ποπ ο:πΔ/:πτπ›· ἰπιρἰὶοἰιο οοπτἰπ:›·ἰ

ίπ ρποροπ:ἰοπ: [οηπαΖἰ::τ π:π:!απΐ.· Επἰοἰ:π: ποπ πο·

2:β ρπαππιπ.: οποἰἰια βίο αϋπίπ.ΐ :οπιτπππἰοαπ: .εννοώ

απππ :πέα:πάα. μπώ? οπ:α'έταβα: .π..πε οοποπιππέοαπ:

@παπα ο:›·ι£ιπαἰπ£: ρτ.:›πὶ/[: παπππα!έ. 1.75.

Ρτα6Ηειιε πω... :Πρα:2α .π....... . π... ποπ β/ιμπι π.

βία ποπέ:α::@ί οο2:δϋ οο!ποβ:παα ; /ἑοί π!::›·ἰπ.ι· απ.

α... απ αέΐππΔ|Επ ορπ: α β αίβίπδ!ππι αἰπἰἔ:παππι ή·

πΔεπΖαπαπω. πρ):

Ρταᾶἰεοῇἰοπιἰα πώ:: π:›·[απἰ άπο οπἰ:ἄππι ορ:παππ:

υποα'ο ορ:πα!π!ί: ο . ι 1.98.

Ποπ ›·:απίπίτ π: πού) ὶτπππ:αἱαπἔ οροπαπἰ οἰποα ω... , [Μ

βιο :/Ϊπ ορ:›·α›·ἰρο/|ἱ: οίκω :π:οϋα , πο... |ἰπ:πι οοπΔβ

ππἰπιπι· : .ΐπρροπίτ ἰπ/ἑἰ:π2: ἰἰὐ:›·απι Δίαοπ!τα8:πι α..

"από ορο:: , απο: πο:ἱιἱα πώ: ρταδξξοπ :β πωπω...

1.99. .

?οπο/Ι πω:: πάπια, π...ο..... ή: .¦οποπα!π:π πωπω. Φ·

|οπτπα!ί2::· β:οπίαιπποπ. Μπι "βίο “ποπ ποιἰιὶπψ

]π·αόδοα ώ· .€δοι:π!ατέιια παπί. πΐπἰο:πα πω Μπί

Ι:Ππ.τ :πι:πποπ:πο ρπαίδοπ.τ . αποπιοα'ο έπι:Βόεοπαππω

1”.¦Ο)”Δ Η - ο .τ . ·

πω... ρπαοιἰοἰ ώ/ῇοοπΖα:ἰπἰ ποπ ω.. ιἰ:[πτπἱ π.. ὶπιτἰπ

βοα οπαἰππ:ἰοπ:/`οἰ:πΜ , π..! σα: ἱπ2πἰπ[:οα .παπα ή·

οοπαπἱοπ: πω.. ο ι. Πο.

_ΡκπροΠ:ἰο. .

:Ρο·οποποίο Π: απατπῇΖπὶῇοα:ὶοπὶ.τ ρπορπἰ:!α::υπ ω... ἰπ

.π..ωπ μπώ ' 12.9.. Ϊ'

.Ρππροπιἰοπ::ὶπιροπταπ::Σ-παἐἰ:ποἰἰπ:ππ ...πω αοἰρπἰπ

οἰρἰπυπ ρποαπδΉπππι πίππί ποπ ποπ-πω· πἰβ βΙί.σ πετ/ο.

Μ.: ρποο:α:πιίοπο π:/πο:δξπρποαπο:π:ίππι. π·

2ποπιοαο α97:ταπι Ή:.:π αθ.6ο. Π: οοπ/πό/ι'αποία|πα

απ» ρποοἰαο:£ :απο ρ›·οαπο:πι: ππροπ:απ «ω. εππαππ

οπ:. . 66.

_Ρωροπ:2οπο: ππροπαππ: πω... πα!›ἰτπαἰπ:πι οαπ[: [οπ

Μ.. Μ|οπί ροπππ: :απο ποιίοπαΜπ:, απαπι οπσπ!ἰαἰἰ

ο... π:.'Ρ:Πα αιοαπππποππιαπ: ρ:›·/:δἔὶοπππι αἰιιἰπαππ:π.

. 19. · κ .

Ρ:τΓρεόΗι1:ι: αποοι'παπι .ο..εω.. , ό·οποπ:οα?ο πο..π...

ποιου· δοοπι:τπέα..Δ.Δ τ. Ι. ι η.

ΡΗ,Με :β/πο αΙ::τπαπ: Μ:οϋοίπ.:. ;."$_

ΡτείεΙεπτέει [ποπτοπππι ποπ ω.. ιεο.π..ωπ ἰὶθοπί αο·Η.

πο. ::.ια8.

πω”. ποπ παώ? ποππου ποι:πατ:βΙπιπ οοπβο"Μ..

κ. ι π.. πι.

Ρτπί:ιπτἰοι Π‹:ἰ. Ρτατ8τίτυπ1. · τ'

Βοπ:@ήμωβ ρ›·.:/Έ·π: κόπο πποβιἱ πιπτα:ἰοπ:. 8(8.

Βάππποπ ὶππ:›· ρταβ·π:Ξααπ .ζ):έ ά· ίπιτπ:ππ.τπτ:τπ. ΡΜ·

/Ξπιἰπ οοπφσΜ Ι):ο ἰπ 2::προπ: ώ· |ίύ:πο· 8_ 9_

Ε_._- !»·πο.7`α ορ:ππτἱοπ: Β:έ οπ:ατιι›·απ ποπ ..ππ.... :πἰ.

πω.. πω... ...πω °Όοέ έπ ποπ: οπσπίππα: ώ.

ω"

28.”. Δ

.5':α ο... σα: πδΗοπ: ο... στ:α:ἰπα πιοαίαι: ..Μποκ

8.ι2. . Δ

υ.πα. «πάπια ή: Ποποπ ω: απ:: Μπι: π›ππαιυπ παπα·

π... ο. 28.

Ζν:!ατἰ ποπ ρο2:έΐ Παπ, ψΗΜ απ.: Μπι· υπππαιππ

:Παω ροπ:ἰπἑ. ο. μ.

Βαν: τατέοπ:βω ίύποπ:π/ϋαοί: αδπ οοοπρατ ππ...... πω...

Δ Ξπιαἔἰπαπἰα :ανα πππο :πππαποπ. 9.”.

Ρπψπτέα παώ· οι... [2::·ποίπποπ παπΙ:ύπ [πω. αποφ.

. οπτπ,ποπ ο... π:ο:|αο·ἰὁ :π·:ήπ/:οποπ. α π. ω.

Πω: πι' ἰπ "θεαμα Φπ:ἰαπ3 . παπα :β .πω οοπίππ&'.:

"οπο :ίπιβώ!ΐαπ2ἰα:Ρ:›·ρο2:πιἰαππ απἱα οπυπἰα ρποοίπ -Δ
Δ :οι π οοπρππα2. Δ Δ Δ π α π. ς:

Μ, £πιππαπι ρπα/:πι2αυπ ώ· εο..ρπ..... Δ π. 5 6

ω... οπιπέα :ἰπ: :οἔπἰτἰοπἰ/ῖσπο ρ:·.:_/:π2ἱα. ` _ μ.

Οπιπἰα π... ὶπ Β:οποπο φπα. ίπ οαπ[α μ .απο :β π:

ο·:ύπ:,ποπτ οαπ[α ἰπ :#`:έῖπ. Δ δ. 37.

ίΒ:π.τ ποπ :Η ροπή: π: Ιοοο : Μ. Η? .φσοία!ίτ:τ ἰπ ἰπβο.τ

2›·ἰρΙἰοὶτ:›·. .μ Δ 8. Θ.

Λέω.: ρπβο ποπ π...π..π.. α:!::: Μ: 0πίπι: ρ·.:#π.ι·.8.Μ.Δ

Ιπ ρα]ππι 2:υπροπ:αφαπ.τοπ:·ποπ ...π αε:πέαέ:τ:. ροβ

Δ π: ὶπ πω... Ιοοο. Δ ·Δ Δ Δ 8.:.ο.

Ρτωτετἱτο :απο .:2:ππίοαο : ο.....π...π π... "πιο ποπ ή).

|:α/πΜ. . 7.6

Ιπ απο αώπἰπἰμωβ παιὶοπ: οοσπρ!:οποποί ..ο ορ:παιήοπία

πιο: αο·::ριέ. 7. πο. ποπ-π:ρπΖπα: αυ·πίοατί :.8·πίπβά

οοπποτ α:ίπθ. · 1 2.. 8...

'Ρο::πιὶα Π:ὶ ποπ ροο:Π|: :π2:πα':π: απ ρπ:2:τἰια Με...

ρ!ἰοα:ἰπἔῇέ φ:οοβοαιέπέ. . 17.6έ.

Ρτἱιιεὶρἱυπι. Ρ:ο‹!ιιᾶἱο. Ρ:οι::ίΠο.

ΡτἰτιεἰΡἰωπ ...πω ὶπβπ:π.σ ἰπ πω: £7:6Γἰ.Ι π.π...ο..:

Δ απ· οπο:: οαπ.σα'. _ Δ Από.

Ραἰποὶρή απ... απαΙοοέο: οἰἰοἰιπ›· αφππ.εμ., ΔΝο:έοπα..

. Ιἰ.€ο° Εβ:πιἰαΖἰ. Δ . . Δ Δ Δ η)

Ρεοάιιοεποβπιρ::· αιβἰπἔπἱπἰ:ἐο: α ρποααδἰοψ`πο ρ›·οαπ-.

.ο:π.#β#_β‹ρπο/ῖιπ:π.|ῖπ:|ο!πππ παπα: ἰπαὶπὶαπππι. η.

Β. ια.:.78. _ . ·

Ρποιίπο:τ: ίππρο,·2α:|ο!ππο πω] :οΐίπυπ φππ....:οπ παρω;

` . απδῖπιπ. Δ α6..Β.

Ρποο:α:›·:ρ:›·β ω: οο!π.Μοπ: οΗ:Σ?ίώ·· Ρποο:οἰ:π: οοποοπ

. νπί:απο:υ· 9ποπιοαο α'π7::·απο. - 16. ω;

Ψπίποορίππι αποα :οιπρξ:: πΖρο|ππΔ:ἰο:π›·ἱποΔἰ π”, ω!

απο οοπφ|θππ:πΙο ρπποφπιπ παο ποπ : πωπω: αρ =

Μπι αοίμ·οοίπο:παπππ. Δ Δ · η. 7;.

Τπου::α:π: ποτέ:: |πορυ·Ε: ..ο υπο-μαπα απο ..........π......

Ιπ·οο:α:π: ..ο «απο απαπι αΙἰο απέαφ:. 27.85.

'Ρποο:/]'ἱο οπ:αἱατα δρπϋπ.τ δ. Ή Ραπ: ίπ που' Δοοππ!!αρ

*7°90· Π |` -

Ρ"ποίρίππι ρ›·οοίιιί!έππω απο ίπ οἰἰπἰπἰ: ποπ Ρο::/ἔ ώ: :β
. [Μπα απ: Μ... α!έππα αύβ!πτα.· π· ' η· “Η ' ' α ` `

Ιπ π..π.π.... πο... ώ· πατώ ρτοαπδοίπΔα Θ! πω. .....π...

· ·πιοαππα. Δ · ο · ' ·' 4 ` > 26.

Ψαοο:_βοπαπι αὶπΞπαπππι ππἰποσα:ἰο ἰπ π.π.πε-.οπποπε.

· οαποπο: οοππ/Ϊπ. ·' ·. · ἔ Φ* 4: ;_5_ Β.

Ρπποφια απο ρτοαπδΖοπα αὐπιπο›·α πο” [πω 6-°παα:πα.α,

!ια·ιππο αι:οβορροπ:α ρ›·οοίπο:πεία. 1.841. σ· 21.4ο.

ΨπιπσίΔυιππι Δυτοαπδίπππι θ· 2:ππίππ: ρποοἰποἰοἰἰἰ: απ· ποπ
παύ:απ2 πα:ἰοπ:πι Νο:ίοπππο. ' Δ 2+π9·

Ρπίποίρπ ποπ::π αιφ!:οἰ::›· π. Π” αἰοἱοππ,πο:ἰοπα!ἰ£:π.ώ·

? ψ:πτἰα!ἰτ:›·. ` η. π.,

Ρπἱποφἰ] Νοτὶοπα!π Μάο ο·:|Ι::ό?π ρτοαπ!Ήοπιππ απΜ

· Να ίπ οἰἰπἰπἰ: απ οοπο:οί:πα'α.· ΡτἱποἰρἰΒπ :Π αποκίτω.

ω.. £»/Ζππ ψ: Επ ::ηπίπππι ..π αϋίπϋποπ.·6.ρ:οπΖέπ

τι ἰποαο οοππ:πίι Ραπ·ί. π ` _ :ι.)·..9,

Ρ:·ί:πίοαφΜ:οποπ ίπ απο ο·οππβα2. η. 9.

ΡπΞπάρα:ἰο ώ· ρυ·ίποΕρα:ππι ίπ οϋπίπιΒ· ποπ/ποπ οοπο·:α:π -

α:πα'α.ιι.Ρτἰποἰ|πΪ ποτπ:π απ· Π:ο πα' Μπα οοππ:πἰαρ,

Θ· ποπ πω.. οαπ[α. 25.2;

Ρτἰπ:ἰ|›ἰππι Με.. μια! απαπι οαπ[α. η. α. 6

Ρπορ2:π αποιί υππτππποαππ: κά: π...:Μαρ: ?οιιπίπ

· απ...

ΔΗ.

ι - 2'34!1.



Ύ"

ιιιικνΜ ετ Ξιεκιιοι:νΜ.
  

πω:: Ιοι·πιπ ποπ Μιοιιιι2 αλιοσ. ΜΜΜ. ό· ροβοι·ιοι·ιω Μπι .Μπι Μ.ι.ιω ό· ιιοΙιιπ#

πω..π. πω; ιππιιιιπ η?έοποιαιτιο. 18. 98. ό· β". υπο: οπο.. ·οπιίιβιιπιπππι Μ".

ι>.....ω..... πιοεἰππι παπι” ΜΜΜ-ι! ιο;· Ιπ:ΜΜΜ πιιιιπι ἰπιοΙΙοἱΪιι: οίι·οπ .Μπι ποοο/[πιίπ ό· Η - .

Ραοοοβο άοποπιίπιιιίοπιιπ ῇιππιβιπιἰι πο :ο πιιοέβικιππ- που: ·υπάο πο/ιιιποπ:Μέ,ο'1. Μ ιιέ?ι|πι: Με... ·οο!ιιπιπιι:

Επι· ι:οιππιιιπιοπιιιι·. > · πι. οίι·οιι ΜΜΜ ποοσ[πι·ιιι σ· οοπιιπΧοπιέπ «Μάη 6 ›·. .

Ριἰποἰρἰιιπι πάηιοπιπιππω: ώ· 2ίιποι·ι: Μ ιἰὶπἰπἱ: οπο' Ρι·ίοι·ιιπ.: «ΙΜ ππΙι:/οπ ..πιπο,.ιπ τιιιίοπέ: , β·π υπ·

πππιπιθ τ ι ι8.ι:ο. Μπι.. ο 22..1_

οποιοι::ο ο/:οπ:Μ!ίω· ιοιπιἰπιιιιιι· Μέ πι επιΠοπιιππι. ι>πωι... άφοβα. Μ οοποιοιιπιίο χω... οποιει..ωπ ώ·

19.17 ι. μποτ. ίπποππΐοππάο. Ξ _ 2ο. 69.

Ψι·ιποίιιΜπι το..ι.8ε.ε άΜ·πι·/ιι: ποπ ροτο]ΐ ή:: ΜΜΜ.: @ΜΜΜ ἰπιροπιοπιρι·.οβπ:,ρπιοιιιπιπ . ά·ίιιιιιι·ππι. 2ο.

ι·ιιιο!πιπ,οοέπιιπ πο:ἰιἰἔ οιιιιίοπιο “ΜΜΜ ω” 2: . _ .

2 Φποἐπἄἰορε ιρπιι:.ι.ιο! .ι ρο.ι.πιι ἰιπρΙἰοπι. ο.. π. οιιοπω ει· χιο/Μι. Μ οπο οοπβ/Μι. Μ. . ι.

1ιπρι·οιίπ διιιπ ίπ πιιπ!Μοι/οι·ιο ἰπιἰἰπἰιἰποπιιπι , πιιι_|βούίο- ΜΜΜπωπω ό· οιιέΜιζι ίπ οπο οοπή:ΐιιπ:. 22.2;;

Μπι απ· ἰιπρ!ἰοι2. πι. Μπι... πι· ροβοι·.οβ οιΜπι Μπι· Ροιοπιιιιι οι·οιίιιδιιιιιιι

Γιοι·οβο "πω ο..."Μ Όσο. 38. ι.. ιι: πο· οι·οάποιοέδιπιι:,πιο ποπ Μισο· ιο[π.ι_/οι·ιππΖω οὐ.

Ριοοοβο παπι: :ΜΜΜ άἰιιἰπο|αοιιππὶιπ:οπι. ι8.π. Ο, έίπ::πδΒιιπο σ· οιι/]ιιιο:. - ζ 12.243

Ρι·οοοποπ που ιποάππι ο#'οἔ?π: ο οπιιιἔ οιιΜπ:. 18. 2.

Ψποοε]]ΐο Μ Οοο :β μι· ιποάπιπ Μπι... οοπ/ϊιο[Μπιιπ!ιο

ριέπσΜίοιποιίιιιοπιι Μ οπάειπ 22421049 /ἱιοβἑΐιπτἰ:. ι 8.$.

°ι·οέποεπ ώ· οοιπιπππίοοπ πποπιοιἰο ιἰψπππτ. 18. ιο.

Ρι·οοφΐοποι οφ... άπο ιππιππι/Σιπι Μ Οοο ΜΜΜ: ἐἰἔ

Ρ: ο ρ :και ΜΜΜ: οιιἰέοπιἱπιιιΜ πιτοβιιπιρ .. Τπιο!ο!ἰοππι

πγω:ισ/ιιπι|οπιππι·ο μωβ πο οοιοδο πο: ι·οιιοΜιο. 2.”.

Ριοιιοτιἱὶοιι,ρτοροίἱιἱο. Ριορτίοπι.

?ι·οποιπΜπ ποίιτιοπι ώ· ωειιπ1Μιροπ.ιπτ .·ι|Μπιππι ΜΜΜ.

ιιιιϋποιπ οποιβ,·υοΖ άοδιι: Μ :απο πιιο πιοιιπιιιι·.. 2.7.

β2πίΜ.ι :.ῇιοοἰο οιιιιβ .σε οι·ιιπ:. ιό. 164.” οοπίιιπει πρ... οιιπι οιιοΙΜοι ποπιιπο απο:

ο2!ιιΙ:ΜΙίοπτι /ο!.ιβιίο οοπ/Μι. . 22. οππιο πΙΜιιππι ριπ|οδιοποιπ ιίιπιππιπ, πικάπ πέβι·πδο,

άδικο Μ ροπῇιπἰ: Τι·οοίιιοεπιίοιι: ιὶπ2/ἱιπι Μι”π μοβ

ω.οίι|Επδο.28.ποπ/ππτ οροι·πιιοπ:: :ΜΜΜ . π.: Μ·

τοποδίιι: οι· ·υο!ππιπτι:. ι 9.

?ποιίιιδιιππ πι: καί Μιι.·ι π... ι·πιίίοοιιιι· Μ [αοιιππίτπιο

Νπιππιο .. ριο.ι·ιπιέ ιππιιπῇιπέπιιιι· Μ Μ/Ει ΙπιοΙΙιέπο

. ?Με εϋπιπο. 18.46.

ΡπἱποΜἰπιπ ρτοοἰιιοοποἰι οπο Μ ιἰΜἰπἰ:βιιο πιίηππιπιπ, π·

βιο Μ οοποιοιο. - ι·ι.τό;.

Ρτορ0Πτιοποεβρο ροπιιπι τ/:'ο/ιι/)ιοδο ποπ οι· ιπ:ι·ιπβοπ

Αππιβοπιιοπο , βιἰ αιτιπροέ ιπιοπιιοπο.ρι·οξοι·οπιι:.

πωσ. .__ ° _ .ο 'ι

Ρι·οροβιίοροπ/ο/ιπο ποιο πιιοποί β . ά Ρποροπιιο.ποιπ
Ι πιιοποί πο:ηπιππιπ/Μ . Π ω· .τ . 2.. Μ.

Ριπή/Ϊφοοβιἰοπο ποί|ιιτιιΜ ρποροῇιἰο π. άπι ιίιιιι·ιπι

 

πο ΜπιιΠηππιιιιιι ποπ Ριπή: Μ. πΙιοπιά ..ορω...... ππιθοα›·π. Β Ν ·. . ι2.8ῇϊ

4 18 ..Πι ; . | Δ 'Ε Ρποοοῇ:ἰο επιιποιιιπ:[πιιιππιπ ρι.οοοιιιι άιιι·πποπο “Βιοπ
?,ι·ιποΜιιιιπ οιοιἰιιὲῖἰιιιιιπμιιο ο/:οπιίο!ι:οκ ιιποοι·ιιιπά :Μπι ι·οι|ιιιιιι·.ι.ποπ ω.μιιω.. ο · · ι2Βιιι8.Κ

ιι/]ἱιπἱ!ιιιἰοποιπ ιιι·πιιπί.0ιββίπδΐιοπιιπ κι ιοιπιἰπο: 82. Ρτοοοῇιἰο πιπΖο/οπππ: π· πω.» ππιὶιιπι οΪοπβιιιι οπο

οοιππιππΐοιιιιΒιιπι Μ πω». @Μιά οι·οπ·ιιπππι. “Μέ πι- πππιβιέ ο 2ικά*

πιοιπιπ:87.ρποιἰιιἄἰιιἱπω: πβιπὶἰπιο κι·πιέπιιπι, Ρι·οοοπιιο /Ε·ππέπίο/π,οπο:8βέιιιο/22 9;|οπέβιπιιοπ2ιο.

_οοπο ιοπιπιππιοιπέιιι. - Έ: _ . ' _ ` 18.93 μοι·ιοπιφάη .ο!π:$ποιππ!12. αποεπιι:. επιπο..οιιιι.

.ΐΜππιιι οι·ΐποΜίι οοπιιιἶιοπἱοιιἱὶιιι εισπρΉποά. 2.;.7ο. οπο: ο - ι_;.ι.ρώ η.

). Ρι·Επι·Μιιιπι μ..ιοπι..οποιοιοι. ιπ-ξιιρἴἱοιἱοπι/ιιρρο/ἰ. ι Ρισριιι.ιω νπὶιι: Νιιιιιι·ο ποποοιο:ϊβιι·Ι_ρ·ορι·ιιιπιπω;
-` ιοι·ιιπι πιοι..π....π .ε οιῖπιἰοιπ ιοππιιπππιοοποπιππ- Μ ' πω. ν ` . 9ιι6ο.

ι 0 ιιιιιπ πιιο!ιοι:οι· ·ι:πήιιι·ί οτε/Ι: 27.ιη πιω... πιοιἰπ: ορ:ι·ππάἑ_Όοἰ«ῇοΦϋ ρο:οβοοπππιιιι·πΙιοι
Ρποοἴιιδἔἰιιπιπ εριπω δω: :οικω Μ Μισο ό· :οικω ΜΗ ' οι·πιιιιι·ιι πιοιπιπιπϋφ,#βύ|Ιππιιπϋ.. .. ι . 92:39...

Ρι3[,3Θ'8ιπέ;|ποπ οοιο2?ιιιΞ. . |_ 2 . ζ ι38. Νιι!!ποποριιοι.ο: :β οιπιπιπΔιοιιπποπέ ππ....-π. οιιιιι: απ·

- το π- πω» π σπιτι: οποπππι ι·οοιιιι·πι. 27.ι;9 ρι·ορι·ιοτπ:. . _ _ Ε.» · 9.112..

.Ριοπιιοοπ: Μοπιι7ιοπ:·ιρι·οιίιιί!οιπιμιοπι Μ πιιιΜι:, ιπιιι- αιιιιίἱ οιιππι πἱπι ι..ι...χ.......... ιπ[οι·.ΜΜι·π.· ι 8.9.9.:
ιο Μαι: Μ οι·οπιι:. Μ γ Μ _ τ _ ι._;.ιι9 Ψπιτει·πιππ ποπ πινω, βά.Ει!ιιιιοππιπΜΒιο. 16. μ. `

° ` Ρτἰοτἱτιιε. 8ο ΡοίΙοι1οι·ιαιο. Π' .φιοι/Ιριιι·ιιιιιΙπ ι·οιίιφΙιοπιιιιιι ιβοπιιπΙιιιιιιφι·2άιοπιο

Ν 2 Ριἱοτἰτω οπιπέ:Μ Βοοπιι:οβ κάποια ·υιι·ιιιιο. 26.162. παπι. . · ·. ζ . ' Μ· 19..τοο.·. '

Έ ' Ρι·ιοι·ιιιιο το· Ροβοπἰοπἱιπ.: οιιοιπιι οοιιιοιιιιιιιι· πο... /ϊ- @Μι 1111: -Νοιιοποι ποπ όπιμπορπω;ΜππιιιΜ "Μου '
Δ ιππἰιπιοιπ άιιι·ιιιιοπέ:.” “Α ο - Δ. ο η ' ιο;. Μ... _- .ε ί .....κ-- =--1: - ·

. Η Βοο/ιφοοπιι ιι!Μπι οι·ιοιιιπιοπι ω....ι.... ιώι.ει.. η ν . Κοτἱο. Ιἱο8ιιΙωΚε|ο:ἱοἰΣ · ι Ἡ ντι

οιιἱιι:οιΐοπἰἔἰπορι·ἰιι:. `. " | 2.6.6; πω.. Τποοξοέξοπ.σΜΗωιποιίοπ 9$8ιί...: ι9.8;.Ϊ.

Ψιἰοιὶιπ: πο· ρο#οι·.ποπ π! Μπι· ιω..ιι.ο_.. ιἰἰιιἱππ:. πιω· ΒοόΒιιιι!ο έιφΙσπ Μ ιισιιοιι:.αΙιιιιι Ιποινι|ι: :π 077έέΐΙΒΜέ

.ι πω: πέιπ]λιι· 'Κο!πιίοπιιπι Ρι·ιιιϋοιιπι. οοποιοιιιπιιιι· ...π....ιω2.ποι...ιιωπο»... ποίοιιιιπη. π. .ἔἱ

Κι:Βοι2βΝΜπέα Μ Μ)Πατίο.$$. Τποει.ιω. ·κ ι 29.ϊλ

ΚεΙοτἰο Μ Πιο εποΙιιιιιιιιι ε. ππιἰοπο πιιιΜιιιβ. ο _ ἶ;.2ο.

Κο!πιιοποι ώ··οβοπιιιι πω.. · ποπ @πι Με." πωπω::

.. Ζιοἔ ιίιβιπέπιπιίπ. --_ι-«Ξν<-· Α· · ·= 5 ι ' 3. Μ

πωπω.. ιέιιιΜο ποπ έιβιπειιιοπιπτ μι· πι...: ιι&]οΙιιιισιοι.Ά

Μωβ. ι ω οι ι π. ' ι α ϊ» ·ι ο :ΜΡ

Μπι οποπτιπ/ιιπέπι·ο ποπ ροπιιπι-έπηιιππιπαπι. πω.
Κιἰπιἰο τ:: Μπι.. ποπ ιιι·πιππιιιτ Δ πο' οοιιφοποπέιιιπ ἀπὸ

πιιπι ω·ιιισπι. γορώ·3.·

ι·ιβι!ιιιη π. οκὶ!ἰπὶοιιι. . ει.. 2 ές.

Κοπἰἱ:οπἰἔὶπἰ: ποπ ἰπιοποοιἰἰι πι] ι·ιπ!ποπ ι)έ:Ήπο?π: 26 .

ΝπιιιππΙἰ: οπἱἔεπιὶιέ ά οίιίιδΒιιΔ .ῇΧ4ῇοποφιξθἰἰἰ:.ιιιο
Μ Βιο Φ. . · .Δ ` έ 29.

ΨιιοιίωβοιιπέιιιπβιΜ/Μοοπ ....Μ..οιω. ...οι , ώ

·πιπιιπι Μ ΒοοΞ'μ. ιο ςιιξὶΜ 'Όσο πιιδιι ο:: ,βιἰ Μπιιιπι

:ἶι πασα. ;;.άιιι·πιίοπί: Παω: Μ Πιο πιά” Μ..

Ρι·ιοι·ίιπ: πο· ροβοιἱοιἰιπσ. :πιο ύψπιπ!ιπ: Μ οϋποι·/οΖο

ποπ ι·οροπιιιιι· :πω :μωρε . οιιππι Μ Μοι·οπιι:. μ.

@·[οπο. _ ΐ - > Χο!πιιιιπ ιιπάοποπι|ιιπιππι-ϋπιπιέιποϋπιπιβπιπι ι8.;!.Ή

ΈΡιίοιιιιπο:Μιπι: Μ.μέιιοριοπ ρο/?οιΜιιοπι Μ ιιΙἰο ιω.ιω Μ ιἰἰιι£πἰ: , π|ἰπ[οπ:πιιἰὶτοπ οοπβιιιιιιππροβπω

Δ έσω”. Π Μ *η - _ -_ 3. 57. ..ιι..ριοοι οοιπρΙιπ: ριο.τιπιιιιπ ρι·Επιίριιιιιι ρι·οπιιαιΜ^

Ριιοι·ίιπιί: ή· ροβοι·.@ππ Μ πδἱἰὐιι: ἱπιο|ἰοΠιι: Θ· ·πο!ιιπ- άι. . ' ` “ ` 18.Μο
ΜΗ: άἱιιἰπιο ιιπππι πσπ!Μ,ππ ι·πιιοπιοέ Μ π!. Χο!πιιο Τι·ππβοποίοπιπ!ι: επ .κάππ- ' ιο'.οζι ^ - _

Επ Μ|ί.ιπ:Μ Μ πἑῖἱἰιιι: ιπιο!Ι:Πιι: πο· ·ποΙππιπιι: άιιιΜπ Μπι"... και: άππΜπ Μ 1)ιο. - 2 19η.

ποπ οίι/στπιππι έπιο!!οδίιιιΜοποιο. η”. 6'ππι ι·οπΙι: ποπ ιππ:Μπ/διππππιπ ψ: Η . |ἔιἰ Μπι:: β·

Ο ο π. οιιππὶιιπ



_ @σου ΑΦΜ.. Απο” 98σ72σΡἱπαΙΪοπἶ.1° σο11ΐ1ισ 'Ροπή

ωπο”ι1π @ο Μ: _ ὶ σ” μ 19.3

Ε.1:ο1·οοπι "Παπ π/1...1..πω π.1ε..πω ῖρβοπ1 οῇ·
..11ι1: ο· 1° Ϊ Π 19-4

ΧοΙσ1ἰοπο: ποσ1ο1· 1·οσΙΕτο1· ω”. .1.11εω.. 11·ο.στσπιπππ

@πι έ» Π". ` · ' ο 1ο. 6.

  

(ό, Βἰἰἰο οοοππιππέ1.9. ποπ ρΙου·ο1· 9:11:22”. * · 1ο.

&!σ1ἰοπ1υπ π111|1ὶρ!1σσ11ο ποπ ἰπρ|ἔ1·τ οππωρἰἰοστἰοποοπ
1·επποπ.ώ·οπο·: ' ι ο · 19.11.61 σ.6.

Χοἰσοἰοῇοπσστσ £ο υπέτσ1ο ρπσο.1.~ίοέ:[σπάσπ1οποποπ ποσ
|ίοοο· σ'έ[Ηπο11υπ. Π· ο “· ο * ` 19.1ό.

Χο!στίο Δ? οκἰπ:1ο1ππ1 :β σ[ίσ.ί σ!έπέ οποοποέο πω.

. Ζυπάουπ: ' 1ρ.48.

Νοπ :β ισπ1ο1οποοπάί:ίο ο1.1εω.... ροο·βπστπ μπω...

- ποπ σ μο.1.1.1..,ρο .πίσω εἴ! πστἱοβτππσ!ἰ1 οο11/Η:11οπ1

. 1ρτοαἰ1π1οπιἶρ1·ἰποἰρὶσω μποοίωοπ1.ϋ.· ' 82.

?ζς!ποἰοπο: έέπίπο ππ|Ιο ρσο:ο κι· νωπά »ή οἰἰΠἰπἔπππ111›·

.·.σά Φοπ1ίσ.81·.]πσσηπστέ 1οίοπ1οβοσπιπο· Μπι οβοπ

.1ίσ. ού· Φουκώ οπο» σπάπέ.< οσ1·ππ1 ; έπ1επῇ 7θσ|ἱΙ:π οϋ·

/Ηποσπ111πο·. Ί · · . ° η 19.199

Χο!σόο ποπ ζωο Μοπήϊ1.·σΜ1· @ΜΗ , ποπ: :[1·πιέσβω

@β ο · 19.91.

Χο!σ1ἰοπο: ἰππρἰἰοἰτο ίπο!κάππο ίπού.ΐοδϋπο τοποερπο πσ

11οπσ οἰΙκἰπ.€ . στοκ σέοΐ1ΉΜ|11Μ σε .φωσ 71011102.

19.113. - Δ -

νἰππσ!ἰκο· .1.ο...!..........1.11-1ν........ οοποφυο σ.ι·11!ο*είτο,

ποπ ἱοπρἰἰοὶοο. - .Χ 19.116.

!πο2πσσπι ο]οπ:ἰσ|ἰ!Η σπασω ἐἰπἰπσπ1 . ώ· π... ισπ
.......ο.»...ε._ 3 . Σ`- ο 16. 111.

Ζ.ϋπέτσπιπ1· 1σπ1ππι σέ ποπ ίποίπο!οπάσπ1ορροβσοποοπ

ποἰστἰοποπἶ. ` “ - Έ 1ρ_ηχ_

1ω..... άέσΕπσ οοποφέ ροπή ν: σάποπἰοπ.τ Πεῖοστἱ, ά· π.

. ἐπο!πάοπ1· Βοέ:σωπο.-: ' 1 19.151.

1ω..... ο/1'βοππάΜπρ 1112011 φαει... 1·σΝοπο α·

. ρ|ἰοἰτἔ.ποπ 'ἰοπρ#!ἰοἰ2κΐ. Μ· Δ **. *° ν 154.

.Επί/Μπι ...φωσ ›·οΙσιἰπἔ 1·σιέοπο .1.γοεπ:1.9 ..ο αϋϊοπ.
. κά σὑῇΙΜἴΝσΙππσ: ω Ύ _ · 14 ο 111. 172.

Εἀρΐἰοὶοο οοποοροπ·ποπέποίπάίο οβπο!σπι .ο Μ"... πιά.

:Ω'οπήσπ1_νοΙσοέκσοπ. ~ - . 19.17;._

Κά.115οπέάσ:σέμ1“πσ δ·.φ!ίο!ο #β71ο1·11·· ρο·σάϊοσοσ οοπποε

.1πϊκ111€. 4 ' ` 19.181.

κε!σ:ίο σϋ11Μίποπ .11411.11.11 πω»... ε · 1· ·· ·· · 1.18.

Χ-οἰστἰοπο: σε.......ο:φο:13-π1..π πἰτ11οσἰἰ2ῦπ1ἰἰ/ἔἰπδσ

ῖΡοπ¦οὁῖἰοπΜ1.ἱ1Ϊ1ρο81σσ£ἐπβπ“ἰοσπ1,πο π]1.ομε......ρο ἰπ

. @ο άοοπτσ.ι·στ ἔσω”. ` γ _ ··" 169.

22[Μ11ΜμφέΕ4ΜΗ 111 Β€οΨπ11ΙοἰΡΙἰὲσπΙπΡ.` “ ιο6.

ΜΜΜ"...ο...............η.1....».11 ο.π.·ίπ11121·[οδέοπο, ω:
·ῶΐ.ε[επϊἱσἱἰ0ρ71ο/ἰτἱοπσ.ϊΦ . . - ο ο

?ξοπ·ό1/]-οτπο1:ρ›·ορπἰἑ .φοάσ Μουρ σα: προ” 1 ό ο·

»απο μωρα» ώ·°ὶπι)οπορ›·ἰὲ ἰποἰἱπῖσιοσΙἰ1ο›·. 19. πο.

Νοπροπ: ρκορτἰἑ ἰποἰἰπἰσϋοσ, οἰἰσὶ ρο[ππο οφ”. π1ο111:1·ο,
ποπ 11οβιἰπἑ./Μ ποΞσ1ἰπἔ.Δ ' - 16.1 21.

@Μάο σεβ ...φωσ ρπσακο π. π: ῇ777Ισ|ἰ!£1° 11....»
Εσο.110.:ι... . . · Δ· ο η. · .

1ω....... ...φορ οοπ1'Ηο1οσέ ..11....·1.1..πρ. · 1 1 .2ο.”..

&|.821ο/πο κσ11'ίοπο 7Ω_Ισοόο11$11 Ροέορ ρος|ΐ1ποπ :οπ|Μπέιέ

.αά.ώ·βοο.· ' ···> . σ'

ωο...... Ρου/οπσιπ πιο 11·σπ[Εεπο'εποσίίο ό· Ρο..σ€ω.¦.

Ξ[οπ11!/οε!1ιβ1ἰππροηθδἱἰοπἰύπ.σ. -···`.· 2ο_Κο·|σ1ίο έιίοπώσιέ: οπο· πισω .....ρ. . . 1.!. `· 1ο.7έ·

Χο(στί1Μπ1 ροκ/ι' ρ›·οοίποοπβοποπ εοπϊεἰσΙἱΜΜ1 -, πιο1σ σέ ¦1

1...ρφω.ω.ο... .11Ζ...ε...· ' ` ιο. 73.' .

Μέ Κο!σι·ίοπεπτποπ ο|Ϊ μοβ ΜΜΜ: . πω... ...Μο

97-78- ·°· -

Χάσ21οπο .ΜΜΜ 9140Μοιίο:ρ 1...ο...... ..ο Εβ21ΙΜΜ ό· 2

. σοίίππ1εσπ. 4 - > - - · 20.79'; η

Χο|σκἰοπο: σέΜπο σποπποσ|ο οοπ111!μπο ΝσΙππσπ1.άοοοπ- >

7!οσπ11σ.1 Νοινωλ 2Ι_Ι)-_

δπύ91οὶ›°στἱοπο !οσόοσπο τσ1ἰοπο›προη°οᾶἰοπΙ: βπρΙέι·Ξξ·

τοτβπρίίο1:. η” μ· .· · 2ω.9.

›ἰ .ο ^ 1·.

οσδ
ω

.Β '

19.113. :

.1ι.ΙΝΡ Ε1Χ"η

Ε:ποπ ω..." ρήο1-έιστοπι ρυΩοπὶοο·. €πιυβ.".21·)

Χο!σοίο ῖπ 1ϋπέπί.1 β1ίσ οβ[ο1·οπσΙί.1 τοπίο οποο!ποσπά , α

Π ρ.1.1.υ........ οοπβοίοο·στσ. η μ σ; πι..

'Ιζο!στίο οπο ποπβ: ρτοοἰπδξπσ σέ απ” . ω.. :σπα β·

ώ ρ›·οσιοδίέκσ ....1........ " 1.3. 59.

?@!σ:ἰοπο1· . π... ...εωρ.πο. σοὶ ρπορπἰοτστο.1 11:1·βπσ

Ισ. 1.41. 1.1.

Κο!σ1ἰο πο1·πέ π.....1.... Μπι Κοἰσ1ἰοπο ΓἰΙἱσ1ἰοπἰ.1 /οΙσ

πσ1ἰοποἰπσοἰοοπσοσ ιἰἰπ:1·|σ: 11.1..... Π|ίσ11οπί.1 τοποσ:

:.1·11Μπίτ Ξάοπ1έισ1οοπ πωπω ώ· οτέἰποπ1 σέ δοπίκο..

πω. ' _ _ Δ 26.18

πω.. οι"... οι π. ποπ :β ......ρ......... σποπί11.1 οἐἰου

ξΠ. 71. Εσσ'οοπ "1...11πωφ..... Ι·ΐΙίπ.1· ίπ άἰπἰπἰ.1 σέ

Ρσιππ1.6· οπο!. ..Η ?ποιοι)111οπ. Μάο ποπ οοοίοοπ οπο·

σ... · ν 2ό.21σ.

ΧοΙσ1ἰο ΡἱΙἰσ1ἰοπἰ:,. 'ΟοτύΕ. ΪοπσΒἱπἰ1 σ11οπ1οσο Μια/ο
ϋέἰ|οπσπτ.Ϊ Ε 1 26.114.

Κο!σ:ίο Ρσϊοππἰτστἰ: ΪἰἰἰσΙἰοπἰ: ς14οπ1οο1ο 1:οοπ11!οστ

~ 1βο·σιίοπαπ οδίπστπ. 17.131.

Χοἰσιἱπσῇοπ:ῇπ1ιιΙ πω.. ά οοΖπἰ1ἰοπο , ο/!ο υπιυππ'6

. βίο:: οτὶ!ἰπο σΙ:οπο. 4 › 20.”.

ΚομοΒ11τ1ο 86ο. . ὶ Δ

ΚὸρτοΒπ1ἰο ροἰποἰρσΙἰπ›· €ποροποπο σέ?ππ1 σοἰππΜΙἰ.1,

τοπποεστο Μπ1ποπ σδΐπ ἰπτοἰἰοδΪ11: ο11|ρσπ1 |ση11ίσ'επ
Μ. ρ ' ο - 11. 9.

Ιπ@πιο Νσιππ ού· Μπορω ή· Ισρ[.Ε ...ω 0:01: 11221116:

Έ 1.........ρ.1....ω.. Ψ . Ἡ ' 16.11.

Χορτούσ1ίο σΙἰσ .ο απο11.......ω ἰποοποἰοπσἰἰ1·. 1ο . πρ.

Ν£οποίπίΙ .ἱἔ!οπὶσ έβο·σοίοοτ ....1..ρ.. σπα άοπ1:1·πσοπο·

πἴσ. . μ ' _ 16.41

Ε.τοΙππο σ έτσ1ίσ εφοσοέβΙιοπι ἰπ ..._...1.. ππ!οσπ1βφοο
πἰ1 οσ14[σπ1. ν '

δέ 11.φ..1...1.11.ερ11 ο ποΞσ1ἰοπο οοπέκο·πο .................

:]σ!τοπι ίπ έπέοϋ.1 π1ο!!σ ώρου· οσπ]σ.ϋ .πο ο.το!1οποπο

·: οἱ!!ο1·ϊσ σα" Κε1ϋ·οοστέοπί.1 οσ14[σ. Ε'σ11|σ πορ1·ούστίο

Μ.: πστππΙοο·ππο ο.1·ΐ οπ2Ξπσ1ο: !π σοίκ!1ί.1 [οπο σ(οπ1ο..

ο·ί:σ Μπα.. ` ' 1ο.σ δ.

Χφποοσ1ίο ποπἰποἰρἰι. ο ποξσιὶοπο .1...;.... υοοσ1£οπἰ1·

| το: ροσ.χ11....12ο. ο 16.4_ο.

. Ιξ/21ο προ·οοσ1π.1“;|ξ ..ο..οο:.οεμιο.....π π1σβ[κισσα ε..

° 1οοπροοσἰἰ`οἀ`ὑο1ἱ1ἰοπἑ. ω. ο....1........ παω.. σέή)

ἄππ1 πρ1·ούσ1. Έροοσοσ ».μ.1....». ποο1οοππτψΦΑ

δἰπ.τ προ·ούσ11'οπ1Π·. 0 _ ο 16.54,

6"ο!σ :.ι·οο1ο1έο οω·πσ παπι ή? ἄσζ-ΪΙΙ.1 πορὑοὑπ1ἱοπἰ1. 16.

61. Νπ|Ιππο 6οπππ1 πσιπο·σΙο ...οβ1ποτπσίπο·σζο Μ, οβο
Ν δα: ὲοροὑσ1ἰοπἰ:.` Χ > · 4 Δ Με.

Φω..φ1. Ροοοσ1ἰο›·ἰ`οΙπσΙἰ:. απο οπο ρσπιοπΙἰ σοοπίππ:.
ποπ οβ οβοέΐ1ο: ωω.1..1εοπ11.· ._ Δ . _ 64.·

.5'ἱ 1·ορ·οϋστέο ὶποἰρἰ1 .ε ποέσι€οπο 81.... πω. .β ῖπ |.1οοπί

Μ.: ρο2:.ΐίστο ποῇΡούσ1·ὶ ;/ΐσδέ.11:(πβοπο ο 2|ο1·ίσ :β ἰπ

νποποἱπἰ.φοτον|ἔσοο. ' -. ' η"

Κωοο1.φ1ε πο.» . ποπ σέπ111ΜοϋοσΙὶοποἱπΪοπτπΪπέ πι· -

1 ιτἰπ/Ξοἰ./ἑάρ.11.ο.........[....: _ . _ή ' 18.13.

· Κ1:ΓΡ σδ!ι1έ 1ο121προο1σ.Ι.Μ..1:έ ΣΤό σο! ο1·οσ1111·σ: πιο!
* Ι11.1άσ1111·. ° 1 = “ψ ·.π-5.9119.ά1.6.119.

Νοοο]στἱπ.ι_οβ ο·ήδοθα: κά _ω.....ο...1. ..ο οϋ.1Ήπεποπέσ

σηπέή11τσ.°" ο. Μ... ο. @σο[πρροπ1οπο|1οποίσοποπ

1οπω..111 σω.11:...... Φ 'ἶ _.;.1οί.

*Οσο

ι .. ι #.

·ΟἐΧπἰ1οἰπ1σἰ:ἰπὲ η17;Ππ .π118.21οος]σ710 οοεποβέισο· ε..

φ..ε11οε..οπεομ.ομ.π πο. ο _
ΚΕ11·11θοιτίο έπερππσ ...ο 1.....ε...1.1.ρ.1.1. Ψ . 1.;..81·.

Κέι1:11τ1σ. οπο.. 1.....1.11..2 ο11..εωω. ρσττἰοπ!σ1·ἰ.

° π». σρρ!ἰοο111ο·'ποοἰ.1 Ρετ ΐοβϋποπίππι οο/δ111·1υπ δε·

Κ: ο!απο”11οπ71οΐ8.ϋ ποδί.1 ' 1...°ο.Ιεο1.2.π οπ1σ'οπ:, ΜτΙ ο

9-.έ'Ρ·ΐ·

μα... π. Ι1υπίπο πσ:11›·σΙἰ.·υοτππι @ο Μο1οοοί_Πο1ο: πο- ο

* οπ|σ1οἰ: - 1. 11.

Κοπο!στέο ω·ρ|ίοίτσ ο. νοπἰοσοο οξέοέδ ώ' πωσ! ὶπ1ρ!ἱοἰ:σ

:σ οί:[σω-Μπ οοπ1πσσἰἐῖοαπω . αμε σάοο _ ποπ 1·/Ι ο”.

1 έσω· ποοί.1 ./οσ ισπ11οπ1 ο:1·2181π οσπά:1Μίπσ|Μοί οί11:Πίο..
"Χ 1 πω· οοπυ·σΜ]βο1·ίσ (ε... ρωεω. Π 1. 12.

` Χακ

Μ. .ροη .

. 0' _16.ο';._



. ~ ΜΜΜ ε·ονειιΒοπνΜ; ο

Χριο!ποίο πιιο/Μοιπ,πΙίο οι·ιπϋιο, οΙοποπέπιπιπ. ι. Ώ. @Μπιροιοπ ιπ οι πιο. πιιπιπ. 7.ι...ι.π.... Μ”

ΚοιιοΙιιιἱο ιι!Ιοιιιιιο μποροποιοπίι οοπ/οιιιι·' β· οποοποίοι·ο πιο' Ξ

οπ οοππἰπ, οπο οιιπι οπ _/ιιπο ποοιιιωΙοιοι· οοππο.π·π. η.

ΧοιιοΙποέο ·οιπ·οιιιι!οι π! ιο/ο πιποιιπίι.ο οοπιἰποποὶπ :οπ

ο!ιοποππ πι ρι·ιποιριο ο·οιιοοιιιο. ο 1.84

Χοιιο!ποὶο ποιοι”ρου· έΜ.·ιοπ[ιοοπ προ!ιοιοιπ ψ οιοιἰοῇιοπιπ

Ιιοινποπιοπ,|ιι|ι οιιο ?”ποο!ο!έπ 2οποίιο οπ/ιιιιππβιύάδιιπο.

1.ιπο. π -

:πιο ΡΞοΙΜΜγΗοτἱπ.

·> Μ 8:ιεταπ·ιοστοι. δώσε. δωᾶιιο. . · η ·

διο:τοπ·ιοπτο ·οπποβιπο @οπο ποιοι” ροοιιόποποιο/Ξιροο·

ποιου! πιο «πιο προϋοοιπ ρΜποΠίππιο [ποιο πω.:

Ρ7ΔιἰοΠἰππιἰοπἰι. ο Ι;- υπ.

Ποιιἔ/ῖι!οπι·ο οιιοιποιοοφοιο/ξ/ιι!ιιπ πο” Ιιοοι·ιιιιο. πο.

ο π.

Ιπποοιι Νπιππο ώ·ιποο8οοώ· μοβ πω: Ποιοι οποιοι

ποπππ οι βι!ιιο:|ίοι·ι. πο. Η.

?οΙιοποπο οἰὶιιἰπιο[ιιΙιιπππἰ οποιοι ποπ ό? ίιπρι·οιιοιπ: ιό.

ο ει. · .

ΙΜ οπο· υποο!ιιιπ ιιοιιιι ρπο/οοιιιὶοπἰι.οῇἱοποἱι οιο οποιο Ποέ,

οοποἰιιἰοποιἰ οι· οπο” οοἱοοιἰ.

Ποπ ο/Ι οππιιοπιβοποιο.ι· οοιπρ!ποοπιἰπ ιΐο πρωι πω.

ο ὐοπιἱπιιοπ. 16.:ιο.

Ρ”ο!ιοποπ:/Μιιππάί οποιοι ποπ πο ρου· οποιίιοπι ποσού οιπ

- “ο πέπο πο/ο!ιιοέίππο ροπέοποιο ο οιιιιοιιιππιιο οοποίιποπο.

ιό; ο. ο, γ

Μπάσο οπο· πάψουν αἱ ποοποπ .3'ιιίο·ιοιιι.

. διρἰεπτἰπ.δεὶοοτἰο.

δορὶοπ τἱ:ι άἱιοἱ2Μ ποπ οιοπιπριοπιίπ ο πιο" οὶἰιιἰππ|οπ

Δ οπιι!ίτοι· ιποΙιιοίίο ὐοπἰοποοοπ. ;.". ώ· ι7.17.

.$'πρέοπιίπβιοπροο οπο «ΜΜΜπω. €π:ο!!οοοιιπΙἱ πο

οπίτιο οιιοποπιιπιπ ρ›·ίπιπι·ιιπι ιιΙιΜιππο·ιιπιέ οπιιβι.

ι,"?π:.. ^ π' . Ι. 1.29·

)π οποιοι πἱ ποοπο ιἰἱοἰο άψΞποιἰοποιπ ποοιιο·οιπιοπιοπι...,

απο Βοπίοποο,|οέμοριποϋο Πό τιιι·οοιιο : πιο ιἰἰιιἰπο πο

ποιοί: πιο οποιοι οοπἱοποὶ ·τιππ.ποπ μι· πιπίοι·οπο ἰιἰοπιἰ

ο :οποιοι ποοιιοΙοιπιβέ ·υπ·ιιιπιοιπ. _ · ` _ο.;8.

34ο οπιπὶιιοοοποἰπ ποπ ιἰὶβἰπἔιιἰοιιπ/οΙπ οπιι·ιπβοπ οοπποἔ

“πω” οἐἱοοοὶ ἱπτο|ἰἰ8°ἰοὶ!ἰι ά· ρποιίιιοιπέ|ιο .πι οοἰποπ

οικον· ο.

› ἱπτπἰπβοιο οποίοπορο·ο[προοποπ ἰπ Οοο. 39 .μ

διιιιίοπο ποπ πιοπιιπ Ποια πιο οοπποτπιἰοπο διπιιοποιο,

_ "απο οπιι[πο,πΙΕπο οιπίππι άιοοι·οιιιι· τοπιο. π",

.'5'ορέοποίπ ·τιτέιιιέππ οοποἰρέ πιο. ριππ ὶιπρΖὶοἰιο οιοοπ

οοιιθο!οποοιιέιπο ο]οποϋι οποιοι πιω πρ οϋιιιππιπ. δ'.

. '30. 4

Ἐπρἰἰοὶιο ιἰἱοἱο[οΙὶοπι ροπβδἔἱοποπο |ιοριοπιώ ; ἰπιρἰἰοἱιξ

οιιΜπιιΜροιβδοίοπέι ιἰἰοππο οποίοιιιιι πἰιιἰππ. η6

.Ρο·οοϋπ Μάο 5'ιιρἱοπιἱπ ποπ οβ οπιι!ιοιιπ “πιο παππ

οι:: 3.1μ

Ξιφ££οἰοπ 0| οπο. ψ' ροοΐοἐῖἰοι· .πωιππ ·τιοΙιιπιπιίι.

οιππιιιοοοποπο ώ· ἰιποποπβιπιἰι. σο.

1)οιιοίπ ο·πι2οπο δοριοποιο ποπ ρου/ί σπιτι οποιο οι·οοιιιο·έ

Μποποιε. , ;. οφ.

δπρἰοπτἰπ οἰἰιιἰππ.οιιἰπ ἰπ ι·πιίοπο δ'πρέοποιο ο/ἔ Μιιπιοποπ,

ο πιι!!ά/οοοίο οι·οποιί ο.·φι·ίπιο ποιο/ϊ πιο πι' Μιλ· 9 . 7 ο . οι?

ἰπ ἱιποποπβτπιο,ζο οοποοπ:1ιοο·π Η? ρι·οροβ 1.9.6;ι.

δώοΗΜείπ ιιισοτίθιιο πιιοπιοιἰο οίιβοι·ιοπο οιιοικΐ πιοπιιοπ

ιιι·οοπποϋ ρτἰποἰρὶπῇοἰοἰ. ° 1.16.

8©ἱ8£1τἱεΦοἱ δνπιοππι ού' ιπ Βου πιπϋιιιπιπ,οιιέπ _Πιο·ιιπέ

ι·πιίοποποποο·πΖί :Μάιο ιιιἰ οοππὶπ ούίοδ1*.ο. _;.ιό;.

]πι οο!ποβέμπώ: πο οκιοἱπβοο. ' 7. ε..

Ιπ[άοπιἄ πιι!!ιιπι Ρππάἰοπτιιοπ ιψποίοΙο βιρροπἰτιιι· .οπ

ιο οπίπ'οπιιιοπι , οποιο οοπιιιιάο οοιή·πιιιπιιι· οιιἱοἰοπ

ποπ. Γ ο.: 9.

Ιποοποθιι: @πο/ίσο ιιποπ[ιιιπ ροἰποἱρὶοοιιπι , .ΐοἰοπιἱπ οοπ

οΙπποπιιιπ μι· ρπίπο2πίπ. οποίο οπ οιιΜοπιέπ ώ· οποίοι

οϋπο ποπ οίιβοοιιπο,ρπ' ίπ πιοιίο πῇοπιἰοπιἰπ ο.2.π.

δοἰοπιἱπῇιοπΙιοοπποππ ποπ οπο» οιιΜοπιΕπιπ έπ π . ποπ

ποιο/έ ἰ#πιπ ι26°οι|ιοπο πο» οοπιἰπιιπιἰοποιπ πιίβιοπΙοοι··

ποπιοπι οπώοπιοπι πι πΙιο[ιιίιιοδΙο. ΜΒ.

)

.

οπιιοπόΕΖίπ πο! “οπο” με πιο Ποιοι , πο! οποιοοπιιιρο.

πω:πωπω πέιιέπο. Δ Ι_ 2 8

Σροοιι!πιιιιιο .5'οιοπιιο οπιπίπ/οοιιιππίο ·ιιοι·ιο.π. Ι_9 )-_

.5'οιοπιιο πιίοοιιπιο οἰἰιιῇῖο οβ ίπ ῇιοοιι|ιιιἰιιπιπ ό· Ρινο]ί.
04"π . ¦ 1'Ιοο.

δοἰοποὶο Ποέ ὶιιποπ κιπο·ίοιοιοιπ οοιοδΙοοιιοπ πωπω οποιοι·

ρο·ιοι·ιοπιοοπώ·ροβοο·. πο. Μ.. ιτἰρ!οιο ίπ υπ _βιρροπίο

_. ποιοιέΕπιιι·πι|ιοΖι πουπέ. ε; 63_

δοἰοποἰπ οιΨοπἰι ὶπ Ποπ οββἱοπιἰπ Μοτο: :.6.ιο:.ςο·ο,

ΗΠθποπ ποιοι?@που /Ε:ίοπιέπιπ ππιΙοΖοοἰι ἰπιο||ιΖ. ιπ|έοιππ

ιι!ΕπιιΜέπιο·ίπιοοιιιπ , πομπο οοπιιοιπποπο οοιοιιι α.

ο 2πίπ/οοι. ' __ Μ ο6.168.@· πρ.

πιέπππιοιο ποιοι "πιο" ..ποπ ριέιπ.οπο, Μπι [ιιπώιποοπ..

ΜΙἰιο›· οπτἰοποππιρἰἰοἱο ιπιο!!ι2. ποπ ιππιοπ/οι·οποίοιοπ

οο/βοἄιι οοιοδιβοιιπποπίι , πι ι οοποιοπι οπιπιπβοοώ·

οοπποποοιιιο: "ἰΖἰπο ρι·οοοιίέο £π Ριποο οποοιιιδιιοποπι

Ρ”οι·οιβι![ιιποίπιποπιπωσ ιοπιιιοπ , ποπ /οοιππΖίιοπ,

δε” Μαιο Μ: Μπακ$177. πιιοιποέο οοιπιπιιπιοοιιιπ

?ποπ ο ο.6.ιο·9_

:6.ιο.. 6'οίοπιίο Ιξιά πἱιιἱπο..$'ἰπιΙιΙιοἰι ἰπιοΙϋ!. ποοο|ποἰο:·οἰῇ`οπἱι·

Ιίοοοπτοποοϋπιοιι οοπέιιιοππιπ οπτιιπι ποοοπππιπ , μιτ

_ οἱπι Μονο. πω.. άπο. 2.”.

Ποιιιβικβιπι οο!ποβπ. Ι ο_ 4,

Ε: οιιιιίοιπ ποοο]πο·ιθ. μ_ οι

Σάο/ποπ πιο οοιοδίιιπι οιο·2πιπήιιιπ πάψω: πιο βοιιποἰπτἰπ:

Η.,7. Δ

δοὅπἱοἰο,οιιιι οο!ποβίι|ο , ό! ροή-οδο οοιπιιιοποπβιιπ ό·

πιπιιοο,ώ·ῇπ έρβιιι.8.6'ο!ποβιο οι·οπιιιιπο ποιο.ιοπ Φ

_|ορπο·ιιοποιο ιιιοπ. ο ο. Πλ

Ιπ/ιιο οοοιιΜοπο υι_/)ιοοίο 9.2°ρπο[Μ οπιιιπι οοέποβιο Οοο.

_ οποπιιιο·πο. Ι2.ιό.ά·· 47_

Νιι!!ιιπι ψ “πιά έιποοπι ροβοι|οι :κοπο Ποιοπι , πιο' οιιοοἰ

_ άιιιίπιο οο!πίιίο ιοι·πιίποιιιι·: 1ι.ο_ο,

π? πο: ι:ο!ποβπιιιι·|ιι17ΐοιο "Η ἰπ 'Οοι·οο οοπιἱποιιιπι ι..

- ιοποίοππιποο. · · οι... ; 8

(.'οἔπέιὶο @ποιοι ποπ :πωπω ιἰιιοπ οο!πο/οέι· ο·οοπιιιι·πι·,

μι:: μπαι ποπ οο!πο|ξοι·ο. _ οι. 49ο

'.Όοιι.ο απο οοΖπο[οίο ἰπ|ιιὶ: οιιιι|ῖο |ιιοιιο·ιιοπ οοπ:Επξοιι.ο .ο

Η πρι, Δ σο.. πο.

Ι)οιιι οοοιοριοοπο/ἐἰο οπιπέιηθιιιιοπ Μονο. πο; )·_

:οι Ρο/[Ή!ιι|οι·οο ο·οπίί.κ οποιο ο.. ίιιιισοτιιοπ ίπ οιοι·πιι.ο

:ο , ποοάιιπι οι: @οι Βοο π :απο οο!ποβοπάι_/`ιιοπι

5 πιο. Ι2.7 7

Γιαπ” Μοτο: ποπ οο8ποβέι Ποιοι απο προ οπιιβ.ι οπο

ο ιοίιπι.ο. ιο..οο8.

..ΐοἰοποὶπβπφΙἱοἰ: ιποοαςοπιίιο.οπ_/οΙππποπιοιπ σπα/π το
ο·ιιπο ο.κοοπιι!πι·οιου· οίοι·ι!οπέο. ο ο ο” ο”,

Ποιοι ποπ οο!πο[οέ:[πιιοι·π “ύ07°ό ίπβιιι οἄοπιἰπ ιιιοΜπιθ

ο ·ιιΜο πιο πια/π.. απ”.

πιο." ίπ[ιιίο Μοτο ίππ'οιιοπέοποοπ ο πιιοοιιοποιιο πι... Μ".

Βίοι: ο|Ϊ Οοο »απο οο!ποβοπέι βοιωτια , μπώ' οίοιοι·πιίππ·

ω” πρωι». πποβοβιοποέ. πι.. πιο

Ποιο: :πιο :απο/πι ἰπ/.ῖιο ποοποιο[ιιιιιιπ. πια /ο!ιιιπ μου·

άσοι: ο:: οιοιιιπιπιο Με. ποιο.

Νοπ "πιο Ποιοι οοἔποῇὶι προ οίοοτοτοπιι ίπ οποίο ποοπο·

.πίπιπ οο!πο/Ζ·οπέι.ορδιιι|ιιιιιοοι ιιοροππ'οπιοιο οι πιοΙιιπ-·

υπο :τοπια 1 2. Ι30_.

έ Βοιι.τ :Με ποβίιβιιισπ ἰπ/ο @πι πιο οκ ιἰιιπιπἰοπο, πω: οιο

“ΗΟΜΕ ιιπτ οποια απο ποιο/πο. ' Π- 141.

.ΐοίοποίπ Ποι,οιιπ ποιοιο[οοιιι πιο, ποπ ή οιιιι/π_. [οιἰριιπιο ιπ

οπἰιἰο|ιιοιιτοοιι›π. ι:..τι,ι8.
Νοποιο ο.τ/οίοποίπ πιιρποποιοοπιιβοποιοιο νἰἰιι Μ.: οπο Λο -= μ

πο πού”Μοπιιιίο. ιο. η ο.

ποιοι· οπο): οπο. πο οο!πο/2ιο πιο πωπω ο. ροποποιο.

πιιιὶιπ πιο πδ!ιι μπαι: ο ΝΜ.μ..

13οιιι οο!ποβπ ποοπιίοποο,ροιιιπιοοπο:Μιπ οπο”,μπω

οποοιιίοι,ά· οιιΜπιιίάπποιμωβ. ιι..16 ι .

°Βοο "πιο ιιππιοιίΕοιο οο!ποβοπάι ι.ά'π.ι ποπ οΠ[οοπισ @Ε

οιιιιροπιιιιπ. οπο”.

ΙπιρΙι



Β .ιΝυεκ=
  

ΒιιρΙίουι Ποιιιιι ουέιιυ_/οοιο ιιο(ζοιίυιιοοιι ώ· ρι·ιιιιιιιυιιοοιι «Μα κι #!#ιὑς####Ι# £ωΡφυο_ . . Ι-136τ

ιιυιι ευέιιιιιι ιιιιιιι[υτιιιιι,οιιιιιι ή. 2. 6ο.. ΪΜΘ Ι008Π8.ΜΦΒ[αϊ8.ιεΠΠω: υ

Ηου|υιιιιυ .ιι Με !ιυιιιιιιι οιο.ιιιι , 988,78 ιιοἔιοιὶυ Μ” μι- 8)·1ιευετωε ο.ι·ροβιοι·ι) «μι. ι 9.99.

ιιυιευιΜπωιε ιοιιιυιιοι. - · πο. Μι. 8ιωμιοιω έκ Βου ιιυιιβιΙιιοιιιο· οιιιιι ..πρωι ιϋΠιιιΠέυ

..Νου υιιιιιοι ιιοέοιίυιιοι και Ρι·ίιιιιιίυιιοι ου!ιιυβι Βοιιι ιιο ι·ο!ιιιΞυιιιιιιι ιού ερωι.2. -. Ι Π' Ι9.87.

ῇΕοιιιἰο υψυιιιι$υΖιυιω ιιιιιιιιιιι ουμυ/Ειι[ο·ιοιιιιΣοβιιι- διιιφΙοοοΒοέικιιο Νιιιιιιιι ·ιιιιιιιιο ω.. οβο . ·ιιιιιοιο ._ Ο·

μια · 269. ρυ[ο. - Ν. ο ι Δ. _ 9.17.

Όοιιο ο/Ι υιιιιιιιιυ @Ριου μι.ειιιι.. ιιιιἰυιιἱι ·ιιιβιιέοιιά.ο ουέιιο[οιι 1σ.ιιιρωιευρωυιι _ Π
Β .5'έιιιρΖΕοιιοι ιιι/ρω.. υιιιιιιιιο : ΟιηιιοβιιιρΒ.π.· οβ τιιιιιιιι,

ά,υιω ·ιιοιοβιι!οιιιιιι·,βιοιιιιο ιιξ|ῖοιιἰι. ' πι. .

ΟυιοδΜιιιβιοιιιιο ·ιιίβυιιι.ι Βοιρυποβ οβο ιιοοοβιιιἱιιιιι. 1 ι.. 9 που υιιιιιο ·ιιιιιιιιιβιιιρ!οα·. _ _ _ ο ι. π.

2.”. 5“ιιιιιιιιιο βιιιρ!ιοιΜι οβρι·οριέιο Βοιἔ _ Δ _ _ Η 49.

.5'οιοιιιιυ υε£ ο/ἔ σου/ιι ι·οι·ιιιιι και ο#`οἄἰιιιο.βιἰ άέι·οΠιιιο. Ε|ιι ρούοδιιιβυιῇἰἰιἰιιϊβιιιρἰα·ιιβ “ΚβΜ""Έω·

ιι.ι. ό. Ιιιιιιιι. ' Μ· .π.

.φιἰοἰῇἶοιιιἰιιῇιιιριο.ο οιιίιί ορριυυοιἰυιιἰι. Μέ. .ΐιι·βιιιιιιιιΐ βιιιρΙιοίιοιο άιιιοιι|ι'ιιιιιιι .Βοιιι @Μικρο

$οιοιιιιυ ΙΜ οι! υιιιι[ιι ιιοΧοιιυιιιοιιι ιιιιιιι·οδιο ό· ουιιβ- Μέι. Δ Ν Π Π 6.”.

οιιοιιιοι·. ι ι.?ο8.ο. Σιιιιιιιιιι ύιιιρΙίυιιοο οβ/ιιιιέοιιιοιιιιοιιηιιο.νιιιιιιιιι οιοι·ιιιιοτ

  

Βοιιπι ουέιιυ[υοι·οιιιιιιι·.ι ουιιιἰἰιἰυιιο!ἰιο,ιἰο/ῖιἰο. ἐι..ιοι.. ιιζι Βοἰ. _ . 7.ι. .

ευέιιο/υ:ίι ω”. υιιιιιΜ,οιιοιορυ|Πιιιιυιιι/ιιό οιιιιιιί.ι υπο

βυιιο/`ιιιιιιο οβοιιι. ' - · ο ι66. πώ” μι· οικω». ΔέΡΙΙι7°οί οΠιι .ι.γιιιιιιο. 31%.

δοίοιιιιιι βοο[υι·πο!ιιοι· ιιι Βου ο :η π.. απο ώ· ἰιι¦ι:#ἰύἰ- ' ?Μο Ψ. εοωροδτιο.

8ιωι1ωωυ οβ ριιιιοφιιιιιι ιιιιιοιι.ο:. 9ιιιιιιβιιβιιιι Μια::

ι8·Ι?5· ο· . ._

ωιιι.. ουιιιιοιιιοιιι2ο,Μο ριυῇυιιἰυιιὶιφι£υι ...ιιου2ι..οιο.

.κοπο ιιοοοβοι·ιο:Ρο/|οιιοι ίιιβι.ι9ΐοιοιι.ι: _, 82,.

έέέοιιοι·οιίοιιοιιι ι·οοιοικηι ιιυιι ο/ξ/ροαξι'.οιιάιο οι· σημαι

απο ιοι·ιιιιιιι υ.ιριιωΡ.; , βιι' οι: ρι·υριιέ' ο/?ιοιιιιέ”!ο

ὑἰ|ἰ.ι οιιιιιιι ο.2°Ροι7°Μ ιοί ου!ιιιια. ο Η ο..

Βοιιιιι ου!ιιυβοιο[ιιιιιι·ο ουιιιἰἰιἱυιιιιι.ο «πιο ΜΜΜ ιίουι·ο

πιο/κο ·υυΖιιιιιιιιιι οδιορυβιιιιιι Ρι·υ!ιιιιιιι· ο.τβ:ι·ιριιιι·ί.ι:

2.οο.ξ'.π· Ροιιιυιιι: ι.οι.οά βυιιιιιιιοιιι:ι.οο.έξτ υίιβιιέί.ι.·

2.”. Εο·@Μι ιιιίιιοι:βοιιυιιιιιο ριιιιοιρ9:: εφ. ι·ιοιίυιιο:

ιι ι.

δοίοιιιιιι υυιιιίιιιυιιιιιιι :ιιι οϋοιιιιιι· ιιιοιιιο. ι ι.ιη. .ιιοιιιιιυιιι!ι. . ν ι Ε' πι·

..ζου Με." άοβι·ιιίοιι Βου υυι[βι!ιιοιιιίοιιι οιιιιι ίιι[.·ι||ιόι- διπιΠο ιού ιιιιο(οιιιο 9ιιοιιιοοϋ άι 8768- _ Η Ρ 89.189.

Βιοιο .ωι..ιω |ιδοιιιιιοιιι ιιυιιιιιιιι. Μό. διττιιιΜε ιίιιιιιιιυιιιι 9ιιίιο.ά. ο» ρυβιβοιιιιο οοιιιμιέ ω.

Νιι|ιιι.ι ο17”οδιοι οι·οιιιιιι ρι·οιιιιίοιιιι· «πιο υιιιιιο άιοι·οιιιιιι ν 9ιιιιιιι ρι·ίοι·ίιοιοιιι. . . . .· Α 20? 71.

Π Βοί. ιη. Βροιτιο Ιιιιυέιιιιιι·ιο , ευρω». απο ω." _ιιιιιιιιἰιιιιι _Βοιιι

.ΝιιΒιι ριοιιιιίοιιιιιι·ιιιοι·ιιυ ιιο9ιιο βιο ουιιοδιίυιιο [οικου. ιιδἰιιυοοιιροι ι·ιιιιυιιοικοοιιοιιβιοιι.η Η ι ν _ θ. 9!.

ιιΜ` ιίοροιιιίοιιιοι· πό ο|οδ?ἰυιιο έι·οιιιιι.2. 2.ιδ. Ν” ι/Ϊ 9ιιιι(βδιιιιιι ?κακιά .Μουιιυυι, θ' 0ιψοιωιοποιο

διιοιιιιιι ουιια'ιιιυιιιιιιι χω... ι·ιπιυιιοιπ άυιιι .φοοίο!ιο ε.. έοιιιιιιιιι. .. . . . _ 8.4.4.

οιιι.τιί.ίυ οϋιιιιιυ: 2ι9. δροεἰοε.δροι:ιιιιιτιο.$ρεσιι!υφ. . - Β `

Μέ σοιι[οιι[ιιο ρι·κιιιέο!ιιητιιιιιι% οἱιἰξιιι ἔιυιὶο: Μου ω.. Ριυριἰιιῇιοοἰοι υιι.ιιερμιυ..υι.ιι. ιιυιιιιυιοβ ο/Ξο πο.:

που έιι/”οιιιιι υιοιιιιιιο,βέιυιιο ιιοΖοιιιι·. .οοι.ι.ο.9. ριιιιοιριιιιιι ου!ιιιιιυιιί: ιιιιιιιιυιιι.5'ριοίοοριορι·ιο ει!ιιιι

ιυφ.χριιιι. ο/ἔ 024004 μ.: απο ιιιι!!ο οιι.τι!ίυ Ωω.. έ» - °ω]ι-οιιοιιι ἰιιιιιἰιἰιιοιυι. - Δ ` . 1. 10%

οιιιουριιυυυο υιιυιοιιιβιιιιιυι υ!ιιυιιυ |οιοιιΜουιιιι· οφ .5'ροοιοι ιιιιο!!οίΒΖοι ροιιιίοιιι ιιριιοιιιο[ιιιιοΜιιι ίιι|ίοιι.ιιοιι

βιιιιοιοι;ιιοορυ#ιΉΙί.ι , με απ» ιιιι||υ ρι.οιιιιιιοιιιιιι· ουιι- Μιιιοιι εισαι.. οβο.

εμε.. ουυφουιιιιι ο:: ιΐιι06ι44 ουιιοοριέυιιο . 9ιοοιιιιιι πω·

ψιιφ..ρευ.ιιι ου οΖιυ , ό· οιιοάοιιιι ω.. οι»! ι·οιέυέ

·ιιοιιιῇυοοἰοἰ ι·ο.7ιιιβιο. _ 19. οι έέ

δι7ουίοι εμε υι'ο υ&ἱοδἰυ ιιιβιιιιυ Ριπή οῇο/ιιιἰιιι . ιιοιι-ῇιο

οἰοι ιιι ειπα. ο ;.7.

Σιιοοιοι έο Βου ιι δ.'Βιιιιιο/ἐ.ἰιιιΡιυρι·ἱἔ υρφωι. )·..μ..·

δικιο.: ιοι.ιιιυιιιιι. ο/ι ιἰιιρΙο.ι· . ιιιιρι·οβο Ο ο.ηιι·οβοι. 9.

ο. 1. 4

Βιήιοοίο ιιιιιιι·οβό ιιυιι ουιι/ϊ/ι'ίι ·υοι·ύιιιιι ιιιοιιιι:: 38.

Ενω.. ο/Ι ι·ιιιιυ ιιυιι ΜΜΜ ειικι.βά οιιυιιι ε.. 90ο οι·

[ου/Μο. ιι..ο3 ;.

Γιιιιιιιι ουιιιϋιιοιιιι|ιπ άι.ιβαΐιο.9ιιυοά ιιιιιιοι·ίοΙοιιυ ποιά

ιιιιοιιι ο.ι·ιι·οοπυι·ιιιιι οοιιυ υδιιυβιιιιιιιι ο 'Βου .υπο οίο

ι:ιοιιοιιι αδἶιι ο.ιοι.ξοοιιι,ριι· υι·υϋιιοιιι κά οίοοι·οιιιιιι ι:οιιοϋι.

υθἰοἄἱιιιιιιι. · . 1.4.1.

.5'οιοιιιιιο ουιιιίιι. Βοιι.ι ου!ιιυβέιβιοι ιίοοι·οιο οοιιοϋι. 9ιι.ο

ιιιιιιιςιιιιιιι ιἰο ›θι27υ Μια...» ιιι Βου. 12.2. ο. 6

.$'οιοιιιιιι Όοι ευυιω..υιω οι? ΐιάθι8ά ιιιιιιιι/οουιο ροιίοΠιυ .

ιιοιιι. · 28 6 .2 96.

.Νου υιωιω υυίοιδΉ ρυιιιιι ὁ Βου αὅ@ . ιιφΜι”. οι:

ιι·ιιι/οι·ο ιοιιιιιιιιιιἰυιιιἔι. _9οι.. ιίοιιιι· υ&ἰοδι'ιιιιι ιιιιοιιιιυιιιοΙιιοι· οι·ριο/.ιιιιιι. μ).

δο£υιιι£ιο ρυ//ΐύι|ίιιιιι ιιιιι·ιιι/ουσιιι μιβδιοιιοπι βιροι·ιΜέίι δροοἰούιιι ·ιι.ιι·ιοιιο.ιιοιι νοιώσω υυε.ειυ ἱιιβ ι·οιιιιιοι· . μ;

[ξ·ίοιιιιο: · 51.9 · ω? ·ιιφυ υοτἰυιἰ.··ιιϋἀἰἰο.ιβ οσισϊἰιιειιιιιιιι.οἔιἰοἑῖιιΜ ιερ

Ε.ι·ριιιιιιι Μου ιιιιο!Ιοδιιιιιι ου!ιιυβοιιιιι οιιυέιιυοι πι.. μοιοιιωιιιιυ. 4ο.

ΡιοΡιἱιο ιιουοβοιΞιι ο/ΐ κά ιιιιιιιιιιιιιιιι ουυ·ιιιιιυιιοιιι. 9.6 6.

.ΐροοἰοι ειυρι.ρυ Θ· ΜΜΜ: ριυιιιιιιιιιι _..ιτευυο Βα.ξΗΠΩέ

οδιιιιιι ·υιιιι|οιιι: ο 9. 69.'

ει...» ιιιιιιοιιυιο ό· /οοιιιιέοιιιιιιι. Π 317.

δοιοιιιιυ ΑυιάΠιο ι·ορτοβιιιυι Μπαρ ἰιι/ἰυἰιιι οιιιο!οι·οιιιιι

Π:ο. 958. Ει/ΐ ιιι/ιιιιιιιιιι απο Βοιιιιι ιιιιιι!ιοοι “ει”.

ιυιιιιιι πι... '12.553.

οιιωι.. Όοιυιιυιιιυιίυ ιοι·ιιιιιιοιιιι· οιυίβιιιιιιι. π... οι. β". , ο

ό· ι ιο. Ε.ιφι·ψυ ω”. που ρυιο.Π' ιορι·ι0/οιιΜι·Ε ἰιιῇιιἰιιιιιι Μιο

' ?Μο οοεπιτιο. Όψίυ. ἐοδιοιιι. 9 ` π.

5οοίιιε που ρ...χι ιιιββιιέιιΙιιιο οι· οἰοιοιιιιἰιιηιιιιιι 06ίο- Ρυιο/!@κια υιοιάοιιιιιΙιι ι·οριοβιιιιιιο οδιοδΐιιιιι[ιού.ΓΜιι

έιιοπι ι:υέιιυβοι·ο. ' 9. _ι;ι.. απο. . 77.

5ιεπιιππ. 5ὶτοΡἱιεἰτοε Βου. Νοκμιά? οἰιιιι/ῇοοἱοι ο.ι·ρι·οβιι οιι·ριιιιιοιπ οιιιι·ιοιιιιιιιο

Ι/Βΐἰιο ιιιιο|ιοΠιιι ιἰιιι!ιιἰ/ῖ!ιι.ι. π_ο.ι.ο. ιίιιιιιιιιιιι ιιι :β ιιι/ο. . 99-80.

@Μό· 9ιιυιιιιιΖο.ι· ·ιιυ!ιιιιιιιο [ἐπὶ ιιι Βου. ιο.124 . .5'|ιοοίοι ιιιιρι·ώιο οίιιιιιιο ο/Ξοιιιίο οι ο|ι' πυρ οι..." «ιο ρυβ

διΣιιιιιιι οίιιρ!ιοοιιι οοφοδιιιιι ίιιιιιυιτιιιι. 2.6.Μ. ..Με έκτο.

ιιυιιίο,ιι!ιιιιί υιιέίιιιι.ο!ιιιυ'ρι·οοφοιιιι ·υιιίιιο ιιυ·..ιευ απο

]θιιιέυιιιοιιιυ ιιι ιο. Α 26. 99.

διέιιιιι2ι η: Λιιυιιβ.ιιυιι/ιιιιιβΙο ·ιιο;οι,βά οιιιιιιι πι. ιιιὶ

“οι ιιο!οιιιέυι οχι.υ.8υ.οευιο.ω «πιο ἰιιιρΙἱοιιιιιέο. πιό.

δροσια Μπι έιιιιιι·οβο ?Μπι ο.φι·οβα [Μ|ΗΜιιιιιι47 Πι”

. υύἰοοιἰ. 9.94.

Νυιι :β |ιιβιιιιιιοιιιιιιιι ,βά οοιι:ιδριιιιοΕροιίι ρυιιιυιιι

οπος

. . . . ο ΐ

]ιι_βιιιρΙιοι που ρυβιι_ιιι ρίιιι·ιο «Μι».- οιιιιυ8..°οιουφι

£.#φιο/.ιιι ιιι εμε ἄἱιιἰιιΔ ο[ιοιιιιο ι·οριιέυοι,ώ· απο: 75.6· ι



ο κ ο · ' ..

κιαν:: ετ νεκι:οκνΜ;

οο!π:::οπ:.:. τ ο:: Ι:π:::[ο ποπ ρ:: ο:ππ:ο επ:: :παπι Νο:: Μ' οπο :π Ψπ::: ό· ΡΜ:: ::π:::::: Βο::οπ:: ,ῇ:ἰ::ἰ.

ού:οδ::. Δ . κ”. ο.: |

Ν:: :ίο:::::::πο: ρο::π::ο:π[ο::ποΙ::ο:5 /Ξέ :#`:ἄὶπἔ. ποπ. · £ο::::π::π:ο::::::· ΠΜ κ: Φου: ο::::: Ν'ο::::έ. . 44.

Ν:: ::::.:.::: ω.. Μ...: επ:Ξπ:π::::: .:π,..:... π. :::|2:. «Μο πο:: :π ::::Εοπ: :οἱ . ::::ποπ ἰπ :.ο:ίοπ: ?ζ£|ο:ἰοπ::

:τ ι :.. ΕΜ: :Η ψ: ο.:....:..::.... ::ο::π::ο ..ο ού::- ::::Ι:::: :::|Ι:πέ::::::::: Ρο:::πέ:ο::ώ· Ρἰἰἰπ:ἰοπε. 4.8.

Σ:::::: π:: :.::·:::οβοπ::π πω:: :::::.: ::ο:οπ::.:::: :απο/ζ Οκ: περα:: :π ::!:.:'::::δο Ρ:ο:::ο:::: ά: °Ρ:::::π::ο::ά

οοπ:::: ο 9. τι!. ΠΙ:π::οπ:. 4θ.

Ι.:::ποπ :Ιο:ίο ε!! ::..:.. ::π:::ο[ο ο::ο::::::::::::: 9; :. η. Εί::: π:::π::: ::::πά:::ΡΙ:.α· ::::::.: ·πο::ο:/οπ:::::ίο:. οο. πο::

Π:::: :::::::::π: :π/::::/ο ν: ο:: Θα:: :....πο εο!ποβ::. ::ο::.θρο:|οππ: οοπ1:::::::: , πι:: :·οπ/Η::::ρ: :πωπω ::

  

_.:93. ο Δ _ ο! π :Σ·:::. :9.67.@·/ἑο.

8:ι:οέο: :π:::ἰπ::π: ίπ:ΐπ::ο :::.::::.::.: ω...: ω:: :β ἰπ- . $ρ:::::ίο οθ:'::π οο:::Η::::: ::::πο:ρί:::π ρ:ο::::πέ/::::ο::.

πο... μ.. ' ::::π:. :9.7::.

Πα:: :κοπο π:#::·::: ἰ:πΡ::|].ο.π:ο::ο τ:: :πρ::[ο ο::ο:::- ὶΙπ::π::ἰἰο:ἑ ::οί::::::: :π Ραπ:: Ο. ΠΜ ::::π οοπβ::::::: ί::

:ο:·:::π σ:: οοπῇ: οι:: έ:: ::ο:::::. ο:ο::::::.ο <::::ίο::π:::: : :.:::οπ: Ψο:|οπο. 7ο.

Β::::::. ° 9. ..9;. : Οοπο:::::π:ίο Μ' ρ::::: :π Ρ.:::: , που:: ἰπ ΡΜ” έ:: Ρπ::ο

ΕΙσπ:::: :::::ίππ ό? Μα ο::ο:::::::::::: τ:: :β Φαιά:: σ:: ::ο/::::::: π:::::π ::ο:οπ::οέ:π::::::::π 3 ::::::: ::::έ:π ΜΒ::

μή): "μπω, ο 3.18. 8:π::::π:ϋ : :πΗΜμπι: :::::οπο ο::::::: ::Ϊ##°####° :ω

Κ:: :π::π::οπ::2:::: :::·ρ::[.: :π οπο:Ιο ποπ :ίίο::::: Μ:: Ρο::ρπ:. _ η 77.

::άξξ:: ::ο::π::η::οέ::δ:::ο. 3 34.7. Νο:: :β ποοἰάσπ: ....:..:.::.... 78.

δοο:·::: :::ο::::ο::::π1°ο::πο!:::: ::::ίπ:π::: ο:: Π:::: :|οβ. Ε/ΐ π::πο::: :πΐοποίο :π οοπ/Η:::οπέο |::2ροπ:::π: . ποπ απ·

18.ι9ο.$ροο::: Ιοο:οί:: ποπ :β |::ρί:. Μέ. απ: π::::ο::: :::ς:'Η::οπ::: 8ο. π::::π::π: ::·:]:':π:Ξέ α::

δροωΙ:ιτ:ο π: ::ίο:π ρ:ο::::,οπο::π::: :Μο π::::::::: απ. ΠΜ:: :ο·ι87.

:::::::Ιο:ίο ::έ::Ιο:::::: β·::π::έ ...:::.: |δο::πέ:::π :::- Ο:: πο:: ::έ|Ηπε:::::::: ο Ρ::::: σ· ω.. πο. πο.

ο::π:#ππ:ία:. :_ 97. .9::::οπ: πο:: π.: ::[::έο::ϋ::·πιπ:π , π:::π::::::: 8::::::::π.

6'ρο:::Α:::::.: :·οοπί:ίο :ποΙ:::::: π:ἔπ:ἰοπο:π οοέπέ:ίοπ:: ::.:- πιο:: τ

θέσω:::::πή:::ο,ποπ £ποοπ:ροπ:ο:Ι::::. π. ι ο6. .$'ρέ:::::: .$'.οπ π::ο::::π ού::δίο:::π: :::πο:::::ο:Μ::: :::]:π:.”

8Ρεο:Πιιπ1 ::ρ:δ::: ·οψοπ:: ο::ο::::ο:::::: ο::οπ:ο:ίο Πω:: δοο::. :,2..:2.·

9.;·:8.6:·ο. δρἰ:π:ἰ πο!::π::::: 9::οπ:ο:ι'ο «Μπα. :η .:· 5. ο

Ι):/2:::ποπ Μι:: :'π::::!::π: :πωπω ό· 'Π::::π /2::ο::Ιππ: .$'ρί:·:::ο: πο:: ο|Ϊο:ἰΞἰπερ:ἱο:0ἰ:π:ἱοπ£ οδ::::ο. η. ιό.

πο2::π::::::οπ: ο:::::::::::::π:. Δ 37 9. .$'ρ:::::έο/::::::: ::π οοποοά:πώο. 23.4;

Πα:: π: .φα:πί::::: ·ποΖ::π:ο::::π: 6”::ο::::ο:::πο ποπ :β .9::::::::: ό'. Νο::ο α:: ποπ π: ::πρ:οέ::Π::::::::. η.: ι. π:

Υ :απορ:οπ:π:ο α:: π: ::ο::::: :::::::::::: .ι Β:::::: Μέσο: β:::::έο ::οβ::::. · ι _:.

::::. 9.4". 6'ρέ:ο:ο::: Νο:ίο :|Π::::.ο::ο οδΗ::ο. :πριμ

$ρ:::τι:: δ.δρἰι·οιἰο, $ρἱ::::ο.

.$'οί:Ε:::: Σ.ο:οο::::: ο:: οπο:: ο::ο::::.:::::π . ποπ σ:: οπο·

::::::. 14.45.

(Μ: πο:: παπι:: :::::::::::π .εμέ π:: απο”. Ι οπο: ω:: πο::

π: οΙ:::ἰ::: ::::β:πο :::ο:ί::Π:ο:::. :8..: ι.

3Ρ:::::ίο ::δ::::: πο:: πω. ρ:ο::::::ο ώ· :'ο:π:οΙ::::μου”.

::::σπ: ώ· Ρ:ΙΙο::οπ:::: , /Ξοἰ ::ἰο:ἱοπ:::: Φ:::::ο::: ::ο:π

:π::π:π: ΡΜ:: ού· ΠΜ.: :..6'ρ::::::, οι:: σ:: οοΐ::: Νο:ἰο

::::Ι:: . ίπο!πέ::/ο::πο!:::: πο:: :::π::::π οοπ:ο:πί:::π:::

::ρ::::::: δ'. ποπ :Η ::::πο:ρ::::π Νο:ἰοππΙο, /Ξοί :ί::π:π.:::::

Φαπ::::!ο ::/::δ:: ρ:ο:ί::δ::οπ:: :αἱ απο. Ε/: ::::πο:.

Ρίκα οί: ·:.:::οπ::ο ,::ποίρ:ο,ο::::πβπβ:::: ::οί:επ:. :.:.η.

.$'::::::::: $'.ο::οπ:ο:ίο :ϋοο:::: Ό::ο:::π ΠΙ:: Μ. :. 1.

Φ:: ποππ: Ρ'::ο:::::.:.:.Νοπ ροπή: |οπ::::::: Φου: , πο:

ΠΠ:: _ 36.

Ε:: :::::ο::πΞπ::ο . :ο:ἰ::: Τ:::::::::::.ο:οπ::::ο:::π:. :,ο.

ποπ ο.. :::ορ::ξ·ά:οίρο::Π :ίοπ::::: Ε::::::::.:::::π . [ο°::8

ΓὶΙΞ::: ί/::ο:::π ο::::::::ο::::::: μ..

  

:απο ψω;..:ο_ 1 ν (ω, ο :_ δ: οδ:::πο:: :.:·Ξβ:::: , πο:: μοβ:: οπρ:ἰ:πἱ . π: ΜΜΜ:: λ

απο::Ι:9:::::/::ρ::: ?απο Φπ:::::: . ποπ :οπ:οπ ρω:- τω:: :::οπ:Εο::ο::::ο ::Π:: πο:: επί/:':π::: Με:: ε:: -

τ π:::: π:: ΗΙΙ:/ο::ποΙ::ο:. 6:..ο;. Μ...: ο:: :.:::::::: οι:: :οπ:π: πω.. .:6.6:.. €9·/οπ.

5°::::::::: δ.οπο:πο:|ο :::οο::2ο: ο: οπο: , Μωβ:οπο πω. .9ρἱ:ὶ:::: 6'. π:: πιά :ο:ἰοπο π. οπο: ρ:οσ:/]ΐο::: ::"ω- 96.

. :ί::δ::::::π: Χ:Ιο:ἰο,ποπ ·υο!:::ο. . 89. _::::::ο:: ....π.::.π... οπο:: β:: σ: Ρ::/οπο::::π...

δρ::::::ο ἱ:π:π::ἰἰπ:ἔ π_βο:: Ρ'ο!:::οπο:π ν: :::οπ::ποπ: :.ο- νη.

::οπ:::: οοπ:::οππ:οππά:.ρο. .5':::::::έπο Ρ':::::: π::ο:πο:ι|ο δρἰ:ππ:ἰἰ :ιο:::π: πο:: ω:: Ρ:Ι:::: ο Ρο::::`ο::πο!ἰ::: , β:ἰ

έ:: Ε:Ι:ο :::.::δο:::::. Ι 18.:::. :::π:::::: ::::ϋ::οΙ::::. Ό πο. 179.

. 6':::::::::δ, ·:::/::ο ρ:οο:_ῇῖοπἰ: ποπ ποο::::: βπ:|ί::::ϋπι:π $::::::::: δ'. οι:: πο:: ω...: ::::ίοπ:::: Ι:ποοίπί:. ο 16:94..

]π:ρπήοππ|"π. 172, πο:: :β Ι:ποεο ῷΞ:π:ο::: ε:: απ. :9:.ώ πο::

Ι::π::ο::::π]::ίπσέρΕ::::: ::οά::δ::::::π: ::ο:ππ:::π:::::::: :::- @ο πω:: ::..... Ιπππέο ΠΙ:: ο Ρο::ἱο:::· :.6.:.ο:.

:πὶππ:ἱπο.ποπ/ἱ:οἰεδἰπο. Η.179.

δρ::::::: δ.:::βω ο::έ:πί: :::οο:ά::ππ::|:: :π ¦Ζ(.::::::: :απο

ρ:ἰποἰρἰο ::οέ::οσπ::,ποο ::::ποπ :β 8:πί::::. 1 8. 1 Μ.

πω.. ο:ἰἔἰπἰ:ρ:οοοάἰ: π: Ποπ: :”ο::::::Ι:::: ό· ποπ :::::- -

::::π :::::::::. π”. ·υ:/::.ο [ο::π::Ι:: ο:ίε:π:: β:ο::δ:::::: “Η οβε οοπ::::::π:: το:: Τ:έπί::::ί .·υ:Ι Ρπ::: ώ· Γ:Ιίο

ρ:οο::ϋ: ἰππάηππ:ὲ Π::::;|”ποἱ:δἱἰ::ἑ ώ· :::π:ἱππ:ὶ::ὲ π”. π:: ά:::::π:.:::/Ρ::ο::οπ:: οδϋπο .· 5::::.:::ο Μ... :Νέα

8πἰ:ἰ:::: πο:π:π οἱ:: ρο::.:::: Π7:::::ΜΠΜ:ο π:: ::/2::::ι.

::οπ:. 17. ;.

.προῇο2/ρἰ:ο:ἰοπο ::έο:::: :β πω:: Φ::/οπο2: ό· @Με

:απο:κήπο ρ:ορ:ἰ:::π:ὲῇ:ἰ:π::οπο «Μιά :ϋο:::: μέ

:π::Ι :::οο:οϋ: οπ'οο:Μ:έ Πω:: Πρ. ΕΜ: :::οοοπ:ο ποπ πάόπ::ο,οίίο π:ί:.π:::ο.δρ:::::::.· απο..

ψ:!οπ::π:ἰο . ο:::::π_προ: :π:::ο]:ο:Ιο ίπ :ἰἰπἰπἰ.: πο:μ .4/::::::::οπο παπι:: :ἰἰο:::: ποπ :::πά:::: Νο:ἰοπ::π π:: ο::

ή:: 72:ό:::::. πο. π 86. έ:: :ϋ::ίπ:: :ο :π :.....:..π..::..:.π πο:π:π Ρο:::: σ:

δρ::ο::ο::: Ιω... ο:: ::οππ::έο ε:π::π::οπ:: οοπ::επίπ:: ΓἰΙπ. έ:πέ:ο::: :ύ·(ς:π:::. 6'::::·::::: :π ο::ο::: με.: ;.

. 1 8. 1.97, . ν μπω:: πο. απ::[ποπο:π ·::::ο!ί: ::.ο::ο: ώ· :::οο:!:ο-·

· - 8ρἰ:ο::ο “Ηπα ποπροκ/Ϊ :οπΙἱ::: :Ι:|:'2πέ::: : ρ:::::π::.ο- ποπ: δρ::::::: ό'. ο::.οπ: βπ::2::::έ:π:::: ::π::|οέ:"π ο.

:ο Θ· Ρ:|ί::::οπε , π: ::έ:::::::::::: .2:::::::πέ:ο: ::::::π έ:: οοο:. 27.6.

· Π:ο . π:οπ:[ο::ποΙ:::: σ:: Μ...: ::ἰ οοπ:::: .ΐοο::::π: δ]:7:::::::δ. ὅῇἰ:ἰ##4ΪἰΜΜ έΐο:Μ πω: ## Ρ"Ρω::π: βά

. 19.33. Ι :::π:::π: :::::::ορ:ίο:::π: απ:: πω... Ο:: π:: ::::ρ:ο

δο!έ ππ:ἰοπσ :π::οοίπ:::έ έ:.:?έπες::::::: έ Ρ:::::π:::::: Θ· ρ::::::οπο:π :2:οί:::: .ο ::::ἰο ::::ρπ.. ::::ο:π::Ι:.::. : 7.

Ι·':|ίο::οπ:. ο ι. 7.ο::::π::ο οοπ:::πεί:::: απ:: ...:.... Π::, Ποπ:::::. Μ.

ΪΪὐ.ο



α. ..ι._

....ο -
1ΝοΕΧ"ο

ιιο,οιιο,σοπιιι;, ῇιιπιιιιο· πο:ιοποιίι:: . Π οποιο: :πιο · .ΠιπιΕ7ι:7Έιρροπιι:ή ποππι·οο:ο:::ι έ: Ροπ: σ· Γιιιο οι:

Π:: ιπ :οβι "διο ψπιιοιιω. Α ο.

Νοπ Μπιπιπ ο 'Ροιι·:βοπω” πο. ρο·οο:οίι: ο Επι»

ριοο:ο:κ:,οιι›· ούΠιπιι:ι·ιπτ οι...: οποιοι Ρομ·::: 19.

Νο:: ιπιιιιιιιι· .ιο:οι·ιι·π ·οιπ: π-πορχι..:. ιοπιιιπο π:

- πρροι·:οι ώ ορ:::ιιυ·. - · 24.

οΡιποιοπρο μπορο/ιιιοιι::,Σ ποιοι:: Οποιοι Ροιι·:: δ7ιιτι:ιιι

δ.ριοο:||ιοπ:πι :.ι·ρ|ιοπιιι. οι. ω:

Η:: οποο:[ίιο πού:τιιι·ιπβιιριιιι·ο οιιιοπο βπ/ιιιπ Θ· :πιο

πέπιβοπιοιπ,!ιο:ι ποπ :7ιιοιιο ·υ:ι·ύιοπι ρ›·οο:ο:ποι.

μπι:: πω· Με". , οποιοι: ω: οπο. πω, Ιπ·οο:ο:τ:ποπο.. ροιτιοιι:,οιιι· πο:: ;9. οι:οοπι ο Ροκ:: Θ Πω ρ

ρ 27.ομ.. Β 57επιι.ιε. @Η πιο... ρι·οο:οιοπι:[οτπιοιι: :οπιι:πιι τισ::
ϊ οπο: ρο·οιι:πιο::. . ·· ··=· ·

Λοβ 57ιπωε. ο πιο. ποπ ριοο:ο:ι·:: :οι :ο οεπιπέο..
ι·:τια;οποίι: π)ροι:π:ζ ι

Νοπ οιΙΙιπέιι:ι·οιιιι·ο οιιππ ού ιΙΙο ποπ ρποο:ο:ο:Ν Μ.

πω .π.οωεριιοπ ρκοοποπ:ιιιι· ο 'Ροιι·:,ποπιιο οπο.

έιι:::ιιιι·π Ρου·:,π Ιοπ2:π ιπππ:οιοι: “ποπ ρι·οο'πο:ι·:

ιιι: ο :πιο πιι|ιο ιποοο ρο#:ο ..ο ιιιο οι/|ιπέιιι: 67.

π ποπ ρπο::ο:ι:ι οι Ειιιοποπ :[οπι οπο ρτοοπί?ιοπ:: ο):

7οΠοιιο::βο οπο ::ι·ποιποιο ποτιπππι :ιιπο:οποιο: πι

οιι.ποιιππ Ρ:›·βποιπ,οιιπππιιι! :οοο έ:πιιπ @ή ξύιι·πιπ.·

70· · `

Ποπ 7ι·οοιιοιιιι›·ιἔ οπο. π: πω: :/ι,οιι ο 'Ρι·ιποιριο οπο;

ρποοιιοιιιιι· πιο. πιρ›·ιποι'οιο ποσά. .$'ριππιιιιπ «πω.

ποπ ιιιιο/Ζιοιιιυ· οοιππΜπ πιοοιρ.Μχωπ 22.7 π.

Ε:ιο/: πιι||οιπ πού:ιβοπιι:πιέπιπ Ιστορι·ιοπι./ξο ποπ/πι
ποοιι.-πιπ Ροιι·ι.ι @ο ΡΙΠ] |οι·πιπιιι:π. ι 2.7. 7 1.'

.5'|οποοιοι Ιπιπ:ιππ οπο." πιοπι.» :ο Ι/πιιοι:'ρι·ιποιρή

οπο. `· ' 7ο.

.ε·7επιιπ απο. ιποοο οοιπροι·οι·:ιιιι· :ο ειιιοπ.ποπ πιο.

. Ροβιοι|: πιο πιο ποπ ρ›·οο:ο:›·::,οο οοπιππι·π:πι· πιοπο:71.

ποπ ιποπ:ι·:: οι]ιιπδιιι.: ο Ριιιοπ .οριο Ρο!7°: ρι·οοοο:

::ι,πιππ:τ:πι :πιπ:π ιιι/ποπ.. οπιπιπι·1: οιΙ):ο , π.Μπο

°Ρπιι·:ρι·οο:ο:::πι, ό· ποπ ο :οιο Τι·ιπιιιιι:: 7 οτ13αιιπέζιιι μοβ: ο πιο. :Μωβ που ποπ οι·οο:οοπ:: πο πιο

ρ:ι·οριιιιιοἰπο[:ιπ ρι·οο:πιοπ:ιπ :ιο πιο. · ο 7;.

υΒ7ιι: ρκοο:ιπ: οι Ρο!" οι· ο Ρι!ιο, π:ο° οπο: οι:: ρ::·/`: .ο

ι οπο. ιι::ρπιπ:ιροιιιι: πιο: πω: ροπή: , ιιπιπ:οιο

ιιιι[:22 ..ο υπο οιιοιπ πο π|ιο ρι·οοιι:ιτιιι·. 9 δι:

$ριι·ικιιω τοπικ ποπ :οι ιιι:οπο!ιί: ιιι φοιτ: ό· Γι|ιο , οι"

...οποιο ι·οιιοο: ιφριιοοιιοπι.κ. ,_7_οι_7__

8ριι·ιιιι: .$'.:Π ο Ροι›·: πιοπι ιπ:οιπι:. :ο πιο. Μπιππο ε..

ιιι :οιοιι. υπο ρι·οποποιο.- Δ . ° ·- 9ο_

Ρτο::οιι ο :πιο πω· Ροιι·:ιπ /:ιι υπ:οιοπι:ο·Ρπιο·: , ποπ ιιι:

πω:: οιοιιιιι·.9ι..$ριιιιιιι· .9.ίπο:πιιι, έ:πιιιοιι: Μαιο”.

17.97. · ο

Φι·οο:οἰιιι ?απο ιπ:οιπ:: , ποπ οπ:οιοποιοπ: υο!ιιπ::πι.·,

πιο.πιοιοποιορροπιφππωιοερ.πριι. Μ.

87ιιι·πιιιιο 'πω. :κι ποπ πτσο:οοι ιιι πό?ιιιπ πο:: έ:π:ι·ο

ιιοπ:ιπ Ριίι]. τοι.

.9ριι·ιοιιι .9.ποπ πιο.. ρ›·ο::οι: :οπο!ιι:ι·.βο :ποιο που::

πιοοο ο ΡΜ:: Φ Ρι|ιο. 1ο7_

8ρωπιιιο Όι›·ιιι:/οΙο :ο /οι·πιοι: |πιποιριιιιπ πο:οιιο:ιππ

:πιο δρικιιιι: ό”. 27.ιο8.

.97ιππο. δ.ποπ α: :ο ρπ:οι.ι:ρπο::οιι :οο:ιπ :Μου οι Ροιι·:

ό· Ρι|ιο,οιιἰο πο ι!|ιορυ·οο:οιο :οπο|ιι:›·. πιο... μοβ.

ποπ: οι·ορΙ:ιπιι: Ρ:πῇ: ροΠιιιοι οπο βιρροποπ ποπ..

ώ· οι4οιποοο. 27_χο9_

πιω.. :ιοπιπι ποιπ:π βιο.ιϊ'οπιιιιιιπι ρ›·ιποιροιιι:ο· ό· ιπ

π:Ποιοψοποι πιο: φωποι. η, "5_

.$'ριι·οιιιιο οιπιπ:/|ιιι·οι.ποπ π:: τι/ιιοτπ.οοπο τοπι:π Ισοπ

οπο: ποπ ιιπρουιο: πιιοι:οιπ Ιου/οποιοι ο:ι:ι·ιπιππιππι,

πο πιι·πιποιι:πιππι , βιο κ!ποιοέο ::οπο:ριιι ρ:ι·[οπο.

Η ο .

δριι·οπι:: οπο οι:ι πομπο ποι:Πιιο: ποπ βούβιιπτιιι:.· εμ

πιο. δ.ρι·οοοοιι ο Ροιι·: ώ· Γι|ιο οπιι.ιοιιοπο . οιιοπιοοο

ν:ι·ιιοπ. 27.Π7

.ΐριο·ιιιιι Σ. :ο οι ρι·οπτι:οπιι: Ρ:ι·πιππ|ι: οποιοι ο:[οΠο

ποο::,ουβροβιιιοιρι·οο:ο::: ο Βου: . ό· Πω ο" ὰ.

ο Κοιιο/πο/Ιοοιιιο ιπ Π” ποπ :β οιιι·ιοιιιιοιπ.

Ποια ποπ :/ιβιο/ιοπιιοβο/πρ::/ιιο/ιοπιι:: ω: .5'.Βιοπ]πο

οιπιπιιι.ιο77.οιι. πιιιιοι·:ιια οι: ιπιιιιππιπο οιιιοο'ιω·

.ποπ ρ:π.·Ριιο- εριπιο: δ . ο 7.128.

ί/ι[ιιο[οι·ιππιι: ρι·οπτι:οπιι: Ρ:ι·ῇποιι:ρ:πῇ· ι·:/7οιοιι Ρο·

· :ποπ :ο Ειιιιιοπ ·υιβιπτ οι/ιιπδιο/διπροδιο 3 ποπ π: σοι·

π:ίοιιιιο[οι·ιπο!ιι::ρο ι·ποιοιιΙιι:: /:ιι ·υιτιιιπ!ιι:ι·. 27.

η1.4.ΐριι·πιιο οδιιιο ποπ :β ροέ:πι πο... πιῇ βιοπο

ππιιιι· πτροπβόιο :.νιΠ:π.τ ιπ Ρ.·ιιι·: ό· Ριιιο;τιπο: :οπι

ρι::ιιι· οι Κα:: Θ' ποιο. `ι 17432.

38. ὶ δ'ιοικιιιιι ό'. οιι|›|ι::ιπ :ιιι|ο:πι Χ:!πιιοπι.τ [οτπιοιιιοι:πι

οπο... ..οι Ροι::πι α· πιο”. ι7. η7.

.5'ριι·πιιιιπ «πω. .πιο «οποιοι ο Επι:: Θ Γιιιο. 140.

·# ώ· ρι·ορτιο :ποιο .ωπ:~··· ι ι7.ιμ.

27 .44 ι :προ οτιοιπιφι·οο:οιι οι: :ιπιο›· ποπ πιο... π: π:ο:[οπιο

" τοιπιπιιπι2:πιιιι πο ιπιπι.[:ο πιοπι τι: πω: ό··έτοιιιιιδ

οοπιππιιπι:οοιιιι πο απο. Σο οοπιιυπ/οι·ιποδι:ιφ:ι· .φ

τιιιιοιππι:ιπ οοποπιιιπιοπιιοπ:οπ πο απο. 152..

Ραπ :πιο οοπ/ιιιιιπιιιι· ιπ ι·ιπιοπ: οο_πἰ_¦οοπιπιἰΙ:ι·:οπριιο:π: .

τ:ῇο:οιππι ο·οιιοπιο ιιπποποι πο 67:πιππο.9. ι;.ο,

Νο:: /ο!ιιιπρ›·ο::οιι οι οοπιιιπ οοποιοιι.τώ·ο πιοπι τι: οο

ποιοι· οοποπιιιιι. 2".

@οιποοο βιρτιοπιιιπ οοπιιπι. η;

Όπο: οπο... τοιιοπ:ιπ 7πορι·ιπιπ οοπιππ ω: απο:: :β

]:π:ίοιι.:ιπ ποιίοποίι? 12.9.

:οι οιποπο εχωιι..ιι οπο:: οι: πι ιιοποιειπ οοποοί!ι.σ :Γ.

]:διιο:,:: Νοιιοππ|ι υι/ιι/ιιο[Μπιιο!ιι:: οοποοιιι:|οπ-

πιοιιι:ι·. ' 1.2. Μ!.

διιορι·οο:[ιοπ: :β οοπιιπο,οπο καιω:: οπο: πιο πο/πι. Μ;

:επ πιο πιοπι: πο/ἰ:›· .Τριο·ιιιι:,ποβι·ιιιπ οοπιιιπϊ ι 64,. ι·:/ἱ.

· ρ:διιι ?οποιοι π: οοπιππ. :7.ι68.

Ιπ::›· επιπιι... σ· οοιιιιιιπ :β ¦ποροιιιο ιπ τσιπ: Επιι.ο·,

ποπ ιιι ι·πιιοπ: ποι:πιιο ε! πιοπι. η 9.7.

εμπιο.1: ΙΜ: ο ροι:πιιο :πρωι ...ιού .ποπ ροι:/ϊ. ο.

τω.

ο $υΒο!τει·ποιιο βι:πιιο›·ιιπο ιι: οπο οοππ]ΐοι. 5'ιιοπιι::·πο:

:ο·/ι.·ι:πιιο οοο:: ποιοι:: οιιιοιιοιπ οῇΓ:›·:πιἰππι και·

- διέπιπ!:π:/ιιοι·π οοι:οιιιιπ_βι:πιι.: |ιιοο!::ι·ποπιι:- 1. ~

18.

$υΒΜιπιο,δυΒΜτπιοιιω. $υΒιοδιιιιτι.

. - . μ. ιο.

δπο/ιοποιο ποπ :οπ/ιιιιιιιιυ· ω· οοιιοπ: :πω ά π:π/:ιΜΗ.8

π: αν ρπι·ιιοιο.ι./:οπι :π πω... ιιππιιοιιο ό· :.ηοιι:ιιο.

μ: μ.

@·Όπιποβ. 5.40.

.5'ιιοι?οπιιο μ.: ο: Ζ):ο ρ›·οοιοοιιοι· , οποιοειο: τοπιιιιιι

:οπιι:πισ οπο: Ρι·οοιοοπ::πιπ!ι. Σ. .+1.

.5'ιιο/ιοπιιο|ι.τ ιπιποιιο πι.. ιοιοιι.τ. πι.. ροι·ιιοιι:. 9. ο..

οοο/ποπ.. :οιπρΙ:πι:πιιιιπ ιπ Ό:ο,·ιιιιιιοπο ::ιοι,οιι:ι·ππι

ο ποιωρ.ποιειπ. ο ι. Μ.

.ΐιιο/ιοπιιπ ιποοη·ιιριιοι|ι: "απο :/ιροπιιιπ ίπ πδιιο , Ροϊ

Ποπ π. ροι:πιιο πο οιιι·οποπιπ. 7. 78.

δού/διπιιπιπῇφ:ι·π:ιιιι:οΙ:ιπ οπο; οιιιο? 7.7.9.

Η :[:ιρο/|ιοι!ι:,ο:7'οδο ο Π:ο οποιο :]:ι. η0.

Άζοπ :ο ρο!ιοι|ίιβιέΠοπ:ιπ οποιο . επι οοπποιιιτοιι:[2

πιω-ο Μι. 14!.

?οποια :ιιι[ο:πο ιπιριιοοπιιο. 9.15ο.

διιΒΠωτιιιο ποπ οπιιιιιριι:οπιιιι· πιο πο ππιιιιριιοοιιο

π:οι[οι·πιπρ:ι· :ο ρπιπι:ίΙοπιιτ:ι· ο· ιι: :εδο ιιπποποιο::

27.ι η.

π:: ιπιι!ιιριι:οπιιιι· πο ιπιιιιιριιοπιιοπ:ιπ[οππ:: , οιιοποο

ιιπροτιπιπι·[οι·πιπρ:: :π οοιιπι ποι:πιι:,ώ· ·πιπιιιι:/ιιρ -

ροβιοπιιπι,ποπο οιιοιιοορ:ι· ιποοιιπι πωπω. 118.

Νιιοιβιο/ιππιιο οπο:: :οπππιιιι·ιι!ιο :β μποτ ιπι:|ι:διπ:

|ιφ:ι·ππιιιοπιι: Ιιιοπ:ποιοτιο. ·ιιπιο οιιιπ ποιο: οπο.

ι;9.

δώ!!οπιιο/ιφ::ποτιι:ο!ι: ιπιρ!ιοπ:. ο. Μι.

ΣιιΜοπιιο!ιο ιποοιι: ορ:τοποι υπ ῇιό/ἔοπιιπιιι:ι· :πουπο

πιοιυι



πι

κεκνΜ ετ νΕ1ιΒοανΜ.

@κι ακααιιικα κοκ@ΝΠ , μπι/ι' αοιἰαακιαΙἰιακ. 9. ιο' ι.
καιραι·ιαι. ;.Ρι·αιαι·ἰιο ά14ι ιιιι·ο ααι·αι αιακκἰιαι. α. 7.

Ο· αφ.
Ταικρ οτι ικ|ϊκιιο αρια αβ κα/κοκααι·α αιατκέιαι. 7. 7.

  

:σκακι αύ/ι'ακιια οποια αοκκαιαι·α!ια κα |ιοια.ι'ΤΖι·αιία, Τωραια κα!αιἱο/ῇαἔἱαι αιἰ .αιαι·κιιαιαικ. 7. η.

7 .κά καοίικα/Εφαι·και. ο, ι63· Ταικροι·ἰ αοαἰαα.κιαΙἰ.ι κι καιιο ικακ/ἱικα. Τακιρκι Θ· ακακ

Νικ” ἰικρααααύἰ|ὶιαα. ιθ6. κίια: κοκ ορκοκιικιαι· ἰκιικαιἰὶαιἑ. 7. :ο .

παρα ·ιικιο κ)φοβαιιαα. '67. Τακιροκἰιρακιὶύαι Μια αιιἰιακκα και. ρο/ῖιο ακοιἰ α.τι]ΐαι,

Ναακα αιακκίια.ι. ι68.Ναοιια ικικίιίιια οοΞκἰιἰο ικ_7#αι·ὶο- και·αβικιο αοακ.·ι|ι'ίι. ο α..

κιιικβιρακκαι. _· . 169. Ταιαμοι·κ· αιι·ιι·ικ/αοι αιἰαικ ἰκ/ἱκἰιἰ αοκκοιαιἰο κοκ [ασια

Νακιια και ακααιικα. 9. 17ο. κακι ἰκικὶκ/αι:ἑ ραήαδιακακι. 7 α..

ΝΜΞ/ΞιΜακιὶα κι ίκ/ιι·κικακιο αοκκαιιιι·αΙι και... .κι Ταικροιιιιι και αιίααιιαικι· , κοκ α/ι' καοψ κι κα. κικα.

κια.. Παἰ,αιιι αΙία[οι·ικα[αρακκαι. 9:84, . κιια.α!αί Ταικριι.ι ακι·αιιορ κακα[καοαβιία ο Ιοοα!ιιΖι

$ιιο_|ίακιια!αι και... ααρακιίακι κο αοοἰιἰακια κα.....ια... ια: ααΉιαιιιιικ. κακκιακακιακ. π. Ταικρο›·α οοκιικιιο

καιιοκαικ 8ακακιι·αικ οκτώ. Π 9.255. κιακῇικακιιιι· ι·αιβιαοαβαα. «Π.

δι1Βία&ιιπιβίακιια οιιοικοαο α]αι·αι ακ καπ.. /ϋακιια, ίκ/ι'ακια ιαικροαιι· αξ/οι·αιι ικακβικαιιικ ορικαιιο ικιι·ικ/α

ό· κακα αοκιἰἰιἰοκαι κακα” έιύααι. / μι”. ι:α |ίοαι·α .κ!κέα!ί. 7. 8ο..

.ι..εκκι και.. αικικ.και. 1. μι. Ταικροι·α οοκιἰκιιο κιακ/κι·αιακ α.ι·ιι·ικ/αοα οραι·αιιο απ.»

διιἰιἰαδἔιιικ ααααιιαιιιικ ακια,ά· αἰιι.ι οοκοίίιίο, Ι. μια. Φ· Δ Ιὶ. ο 8α!

ι". · Τακικα.ι αοκιὶκιιιικι α!! Μακ/ικα ικαιαιια ἔκ οιαικα αά

δο ρι:τικιιιι:Με οοίαοΐὶ αέικι/αικραι· α/Ιβραι·καιακα!ί: κοκ 7 ικιιιαιιοκα.ι. 86.

“ω”ρκω"Μ 9. ιδ· α. Τιικραι αΜ·ι·αιιικι ιικιιι.ι ακέα!ι κοκ κι Μακ/ακα ιαικροιί.ι

δαραι·και.ικια!!αδα.ι κκἰἰἰ/ὶιύΠακιἰα εινα”Ροιαβ .φ οοκ- ιἰΦκαιἰ α!ιαι·ια.ι. 7.89.

καιαι·α|ια. π Η. Τωρα: κο#κιιικ α]Τ ικακ/Ξικα ακιι·ικβοα καὶ ακ.!αΙι , ορο

Βαρακκαιῇιό/Ιακιἱα οκααια και κοκ μια/ι'. 9.16ο. ι·αιιοκιικιά οκικιιικι Λαμία 7.μ.:

διφακκαι. αιοκα α κιιααβΜακιια ακααια καιιιι·αΙιιακ αοι

ακο/αι έκιιιιιιαα ρο|ιικι. ι 6κ δαραι·και. αιαια'ακιια αι

ακκικι· κκοκκιαιαιαι ακουσα αϋκικα ι·αιιοκα κιοαιΤι ορα

κακα'ι.κοκ και: αααιαακιια. 9-Ι 7Ι -

$κρακκαι.αααἰαἰακιἱα ακα ααοέαακιια @κι , ι·α!βοίκκι/αύ

βακιιατκ αι·ααιακι καιιικαΙἰιακ. 12 9

Νιι#α|ἱιρακκαιῇικκια ααθιια α/ι' [κα/ΜΜΜ οι·ααιια και ικ

.&'κκικακιο οοκκαιιιι·α!ί 184. .ΐκραι·και. αΪαΠιι: μιά?

πάρκαφαω... έκ ι·αιιοκα!ακαιίαα ..ο αοακια κα

Ικ ρα]ιιικ ιακιροι·α αιγι..... «και αΖακι αέιι·α κοκ ροκἰι.'

θ· 26

Ταιωιιιιιι ρι·οοααακι κι ιἰἰκἰκἰι κοκ ιαακικίααικι· ρι·οαΤα:

καιικαααακαια ώ· ιιι ,κακα αοκικιιικιαακιιι. 18. ω.

Ται·ιιαέκκι αιιίοι!ικαιια ρι·οιίαδικ.ι κοκ ροιαΠ' Μέσα ικαιοσ

ι·ακι και·αβιαιακι @και ?κακα |.ιαθααι και ρκἰκοἰΡἱακι.

26. Ηι.

Ται·ικικαι καιιιικιακα κοκ ροιαβ μακ/α απο οι·ιίαι·α ασ. καΒιί

λ “Μα ι 9. 2”. ἱΙΪἰ αοοίέιι,ά· ακα απο ααιιἔραύαδἔ ρκοααβι. :.6.169.

δορροΠιιο ιἰαρκαιακἰιο ιοΠιιροιαβαιακι εκ· ακιαι·αα'ακιακι Τακκιικιιι· αιιιι·ιιικαιια κοκ ιακιι“ικι και... .ικικέκε α μι..

ά οοιψαιιακιαικα..$'κρροβιο ααι....... ιοΙΙιιβΙαικ και” Μ αιμα %10βάοιίαικ ο ρ›·ικαιριο φαι!. η. 7ια

καίω αοκρακακιαικ. 1 ι. πι!. Ταικιικιιικ και/α ρι·οοαα'ακα .ιο αΙικιιο φικέκι. Π.8κα

διικκοκιιο ςΪαἄιιο|ιιικκἰ ἔκ ακοβικέαικι·. 1α.οη . Ται·ικικιι.ι ....κκοκ.....κ κι|ακιακ αα ια,¦ἰκα απο/ακριι:

8υΡΡ06τιιωὅυΒῇα=Πτω 8ιώΠω.το· οιιακκοκροιαββιιικι @ο Μάσα. Ι_.22α

Βίβκίικακ ικιαι· /ἱνΜ/ἰακιἰαα αι·ααια: @·ικικααιαι. κι”. Τ("πέ"": ὁ (Νο Μ” '.# Ρ"Ρήθ ω 'ἰἰἐἰ”ἰ' ρω' [ΜΒ

. . - -· · · και· ο ι . 62οκαι. ...κακο οίιιΜ αι ικἔΪαα ..ο ακα .ι ι·α!αιιιιι.ι απ· · · 9 τ|Β."Μ Μ ί)" ""!έςιω;",./ /έ | ΖΧ), 8_ Ται·ικίκαι, Φαο,ι·αιιοκαικ[οκκια!αικ, και· οιιακι κα.ια.6Η..

δαικἰ[ιφροῇιαικ ί.'αἰαιακἱ καιΪαἱικι·. 2Μ9- ιΜρ°”'"° κ 3'.°7··

Τακκι;κι,αο. ό· ‹1ιιο , και οκικα.ι ικιροι·ιακι κα!ι0κ2ικ1°ο7ω

Τα,::ι:ι2ια αα'ακιιαιιι καιιιι·α καα::έι ·υ!ιαι·ίΐιι Ιϋκικἑιἔκῖ:

.Γ. θ. . Τ

Ται·ι:έκο οιιακι ροια;ιιια!ι ααι·αι αιαι·ιιέέαι. _Ται·ικἰκαιιι

· κτ”! .· ..ι - α·

2.2Ζ.::232221Μιέ::5:.2:ϊ::...ῖε2.ῖ3.ῖ°° ' κ·
Τακκιικἱ ιακι αδῖιιαἰἰ.ι. απαταωραια κα!αιιο. οι Τ ία ?Τ

. . _. . .| 7αιἰααααι καιιοιιαικ αιαι·κιιαιι:. Νοέα!ιο οκικι ἰ “Μή”

δκΜ|ιακιια α6/ο!ιιιαβ ιία›·αιιιι· . ιίικο!αι·αι ικαἰοι·ἰ καψ

εκ.ικι αιαικαηκα α ικιιΖιια αιίΠι·ιιιιακ , ραδιΐαι ισα αακ -

κ... Ιικααικ α-ρικαιι...ιακ ψκιια!ιι ακιβακιια κα

κι” ιίιιιικα. Τ· Ι· 2- κ·

δ'αΜ/Ιακιια α|ακιιααιαι· ,κο/Μαι ἱκαοκιικιικἱααἔἱἰἰιαιικι.

η. .ικοκκ.-κ αριιαΠ$'. ακίιιέκβίκιικι οιιοικοαο κ/ἰικρα

ηρ·_ Ι _ ἔ Ι . Σ ό.

δ'κα/ϊ/ι'ακιια καοικοαοκι έα ψκιἰα Βαέ κι .Βοια κι. 3ο.

κα!αιιιια κοκ ιακιιικι ι·ααΜ'κκιβιΜβακια: αδικο πω..

,ΜΙωάέαΜΜ ΝέΜΜω· 3: Ι :κβκι οιἐιιξι!ἱιακ.ιιοκᾶκικἔ·ίἰιακ αιαι·κιι;ιακιμ 7 7816

β4Μι2αιαιικροιιαι ιικραήιδιιοκακι ι·αριιοκακιακι ο!ιαικια έ, "#κΜο:=- σ(7,ΙΈ βια ι βΞΞ0,0η"20 ".κ. και;

κάψω!. ' 18- μ» αι·κιικαι .οκκέι·α ακι ικι:ι;ιι οοέκ ο Μ.. ι.°!”ί”, ω;

Ρ!ιικα/ἱφρο/ῖια κι ααα'ακι .Ναιιικα κοκ ικιι!ιἰΡΙἰοακι ψ "”:"" ”./μ ">?“¦'# α ' '""· ή α, 39]1__·

ὲ/θ. δ. 4.7. ΤΗ Ι . ΤΒαοΙ08ια,Τ:αεοΙοε. Πι αυτί”.

δα οκιακι Ικοι·ααικικ οια/ι [απτο ·νκιικι οοικροιικκι ~~~~` Η·59.Θ·18.ια . ο
Ρ? κ Λ Ρ ι δ” 9ασκ καιιικα οκααια. ;.28. δ' ' .

ΤιιαοΙο εἰ α α!ἱα #“€αιοή:,α!ἱα`ο6'κααιιικια ικοαιι.ι αι: οίκαα ἰκα ικικ αέιακικἰκακιἰαικ _
# , 7, ρ @Βία αοιοικοα'ο αι|ι'ικέιιαικι·.Β - · Δ ικΡΜΜΒιι.. Ρΐαιοκία

καιιιι·α ιἰἰιιἰκαικ. δακροβιαι·ι α/ἔ παμπ Ρακβδ'ιοκακι,

/ἰοκιῇιῇροβιαι·α κι α..κ-Ρ..χ.κιικικ.. χ. ι.8. Τ[2ΐΙ08";."= ^Μ""ρι ακα: έκ1°ακι οοκοΙιι/ῖοκαικΤιιιιςυαιτι,αιιακο!ο ...ι.ι.......κ.κ ·ιιακιιαιιι. κοκ ίικκοκ- τῇ' ?Ψψ"·' ,":2.#α,ΜΜο Ι .

ιαι ἰικκκορκἰαιαιακι.ῇιἰροιἰἰιι κιΞοκακι [αι·κιοκι:.' η. - (ο οΒΜ ?ψη·"0"Ρ"° οικω αιἰ ι·οκαΙιικοκα: ρι·ού."..

1.4. καιρο» αιιιαακιαικ κοιιιιακι καιιιι·α!ακι βοι·ιιικ ρ;,ω_

Ταιηατἱιειε καίαβι. 29.κ.7. Νἔΐ::'"'; Α' Ι. 9.

Τ.."ΠΡΠω Τ"Πή."Μ ρ "π'Ρω α """ψαϋκαι κ” ακια'ακιακι και”

ιἰακιῇιρακκαι. Ρκἱκοἰρἰοκαρκ

ΤκαοΙοΞαι έα καέιιικαΤαι ι· . " Μ'

- “ΜΜΜ »και κοκ και· ιιιἰιἰακ
ιιαικ ιι α” . . . ι

[Ρ ·°"°Ρη””£ιοκΙ4Μ.ι |αιἰ .κ...ω.2. ααα κοκ

' ##β#ὅπϋϊ#!ξζ#β Ρ0°οκα 'Ποια ι·αιιοκέκκιβιαιι'ακάο, κακα

Ρ Ρ ακοιικιακ·:

Ταιπροοικικοιιαι καίαιαιακια· .ΠαΜιιαιαικ κοκ έκιαι·.

ι·ιφιίοκίι. ι 7 . α.

Τιικροι·ίι ακι·αιιο/κοοαβιώ ·υαιέαικι· κ" οϋισ8ι|.4ι οοκιέ

Τοπ» Ι. Β: Πιο: · ` ¦ “

οακιέαοίαακαια ώ· έκ καιἰοκα ρκοιίιιαακιιι |οι·ικα!ίιαη. .

-ο

Ν



ω.. κι κπικοι·ο. Ι. 8 7.

ν· . ίκιίπου

ΙΝΠΕ·Χ . -

·.υ·ο·πικοκιιι ίπ ορροπιπικ ρι·οοοοί!ίιοι·/οίιιοκιίο. π. Π. - Τί"2°.6. "ω,

Τ.ίοοοίοέίπ .:οιπιο:ι.ο τιποι.πωιπποψιο. - »τα

· Νοκ οι? ρι·οροίίβ·ίοκιίπ,οίι κ'ώ·ί?ιοικ οπίέοκιίο. 1 . 19.

Τί:οοίο!ίπ Βοκτοι·πικ κοκροιο.4'ί κο.:ΐι·ο έκτο ίκι ι·ίκβοοικω

οπίοίοκιίπικ, ιιιοπο ποίοορι·οριοι· ίοιικο οοιιτίκποιίοκοκι

· , . σ . ο κ ο .

οπιοίοκιιπ πίιοιιπ:ῇ.·ιοκιιο κοκ στι: :ιι/π ·οοιοβιοκιικ.

1. ο. 5.

Τίιοοίο!ίπ ...πιο κοκ :πω πιιοκιίίι πο' οοκίικοοικ ...ο

. /η"Μ.;.. πιο... οοκβοποκιιο· : ρι·οοοίριιο οιιικοίίι κά Ε

·ιιοιίιπιοικ οοι·πικ οποιο ποιίο1Φω °ωη.8ιιο οοκιίκοκιπι·.·

ρ “ω”. κοκ κοψει: οπίιίοκιίκκι ...;.........·. κοκ οοίο

|οίοκιίο. Τίιοιορί.ι !/ίοιοι·ί: κκί.ιΞο.:ΐ ίκιίιιοπιο σπίτι:

"κι ρι·οΣοκιίοκι: πΜιίπτο, ρι·οριοι· οποοί οιίπικ ιιιίιπι·

4,2'"Μ. )ιροιίιο. δ . · Ι ·

Μπρικ.. απο οπίο!οκιίο ο·οί . /οιί οιίπικ πιιοΠοιίοκι:.

ι.7.ροιο:ΐ πΖίοπο ικοπο πίοί/οίοκιίο. :κοκ οκοίοοίέρι·ο

ροι·ιίοκί:.κιιπικ πιο ι·ίοποίοκί:. π·

Νοκ οκ οκοίιπ: ι·πιιιίικι ιίοοίοι·κιίππι οκ· ιίο/`οκβππι Φιο

›·ίιοτπκι ι·οποίπιπι·πικ,οπικ κι οιίιιικ άοπίποίίιιιι.τ οοκοίπ

βοκιιικ οι: κι·ιίοπίί: κοποίπιί:. . 34

Τί.ιοοίο!π: κά ιίο[οκοίοκοίοι κι·ιίοπίο: οοπ :οικω πιο/Μο

ίοι ·τιιίιπι·βορο ικίκί/ίοι·ίο πίίποπικ /οίοκιίπι·ιιικ. 1.31.

Τίιοοίοἔί.π κοκ .ο κ.οοίιιι: /ἱοίοί ίκρπ[ο , οποιοκιιι ο:οιοκιίι

ικι· πο' κοιικο οοκοίπβοκο: απο κοποίπιί: οίοιίποίπο. 1. 37.

κοο ο[ί κούίιπ:ποίοί ποοπωι.ο: 4ο·

Ξ/ἔ ίοπίιίιπ: κιοοίίπ: ικίοι·./ία'οικ ςο·/ι.·ίοκιίπικιοοκποκίο Μπι

δορίοκιίπ οιιι.οιοκπ: :οποίοι ..ο ι·οοιο: κίιίκιιιιί: ό· ο"

οππβιο ρι·ίικπ:,ώ· ιι'ίοκι[ίκιπι. ΜΗ

;|οί Τκοοίοο.οίί/οπιβικι κοκ ῇι#οί2 τικρι·οοοοίπι ω· ρι·ίκ

κάρο.: ›·οποίοιί:,κή οιίπικ ρι·οοοοίπιο.α: ἐκ: οοέκίιί: ρι·ο

ροπίοκκι2 οο!κίιίοκο π.#οκβιί Τίιοοίοο. οιιοι!ιι κοκ οκ

κοιίιίπ κπιπι·πίί: οπίιίοκ:. ο ΒΙΟ

ΒΜ.·ιικ/ίι: Τκοοίοοίοπο οί? , πρι·οοοοίοι οι: κίιοι·ιιιι·ο πιο.

2ίιικ ρι·ίκοίρίο επίπίοκιοι· πιο. (κοκ ο.» ·υιι·οοιιο .·/οκιιιπι·ί

ρου/ιι ο:: π'ποοπ: ρι·ίκοίρί]:,οποο·πκι κίιι·ι·πικ ο/ί οπιάοκ

πι· κοιιιικ, πίιοι·πικ οπίοίοκοίἐ ίιι κιιο/ίκκιο· 1. 51.

Τκοοίοοίπ κοκπιο». ροοι.·οοίίι κοί/πο: οοκοίπποιιο.ιρι·ο

όπκοίκ: ο:: ίικικοοίίοιιοῇοί οιίπικ οι· ικοιίίπιο ιο/ίίικοκίο

οίίπίκο,οποιοκπ: Πίπα' ροκ όπιιιιικιοικ οπικοι·ίικιοικ ρίο

ροκίιπι· οι·οιίοκιίπκι. ο”.

Τίοοο2οοπ: ·υκοίο οπο: οκοπικοκιπ κά Τκοο!οοίοο: οποί

ιπιοι οοκβι·ικοκάπ:. ι Μ;;

Τίποίο!ίπ κοκ οβ ·υκπ: !ροοίο ίικοίιπ:.

  

ο . _ .

Τιμ: οκιικ.οπικ κοίπ'ι:ο,οοίπιιππ.

Χ

/Μπίιοι·κοιιιιιι κπιπι·οίο:/οιοκιίο'ρι·ορι·ί..ι·

1.117.

Τίιοοίοοίοι κοίίι·π κοκ /ίιοκίιοι·κκιπι· ·υ2Ζί: ο πο... ίκ.

. [πκ.ιππο κι οκοίιοιι: ο.·.·πίοκιίύπ.τ ίκ ·κοίιικΜιοΒ

Ιοοίππίίοιι:.

Νοκ πωπω:: ίκ ριιιιίιί ἐκ ι·οιίοκο ο..οικ.. ΐοι·ικοίίιοι·.·

122.- ε)Ποιοιίοίκοι· σ· οιιοποί οοιιοΙπποκοι ίρ/;:1 Μ·

ριίκοίρι):κιίοί ιίοοίιιδίπι 72147108' ίκ ρπιιίιι.

ιίιικι ίκ ι·πιίοκο πιο... ¦οι·ικοίίιοι ροκβποι·πιίκ ιιιιίικι1

οπο· ρπι·έκκιίύπ.: , οιιικ ίκ ί!!ί: ροώ·ποιοι οοίκικ οποιο..

πο ίκιοί

1.118.

Ϊ2ζ.

ῇἄ¦ἰ· - ` ¦ Ι 2 4. Δ

Τκοοίο!.κκί·ιιιι.ι ικ οποκτάκιροι·κοι.κικκοι οιί.ιικ ίιι π...» -

κοιί:.
1.125.

1-7-4.- Τοιοι.!. οπο... ίκ ρπιι·ίκ ροφ·ποκοκιί: ικιικπο οί? αρί

ικοι·ο οοίοδίίιιο οοκοίπποκο.: Τκοοίο(ο. ίκ ω.: οίοιίιιδίπι.

1 η.

Τκοοίοοίο/ιιοίοοίπικ πιί.οοππιπικ ι:οικικπκο οοικικιικίιπιο

ρι·οοίίοκιίοκί: οί? ικι οίίπίκπιιι οοέκοβίοίίο ροκ ι·οποίο

ιίοκοκι ·ιιίιιποιοικ.· 1. 1 ο.

Ρι·ίιιικιίπικ ο/ί Ποια/πο. ›·κιίοκο Ποίιπιί:5 /οοπκοίοι·ίπιιι

οκοπιπκο οποιοκπι πιιιίέπιίοκοικ οίίοπιιι κά Όποιοι. 1.

139.

Τοοοίοοίπ ριο ι·πιίοκο[οτικοίί ικοιίποί Μάο! ιίίπίκιιικ πώ

ιιοίκιίοκοκι ροκ ιἰῇπκ/ὶιικ πρρίίοοιπκι: 1.14 ο..

Ποίο: ίίικίικιίπ: οοίοοίπιπ . οποιοι Τκοο!οοίπ κοιπι·κίί:.

1 4.;.Τίοοίο!ίο/ποίοδίπικ ρι·ίικοιίιικι κοκ οί? οιδίπ: κιο

ι·ίιοι·ίπ.ι πιο: οίκοι ι·κιίοκο δπίποιοιί:. 1.110.

Τ0τυ111.Τ111111ο.8. Ττειπίἱιιιε.

Το111111ίικροκικιρπι·ιο.1. οπκι·πικ τυπο κοκ ίκοίπιίοι οπο;

οποιοι. μη.

Τοτο11εο·ιπιοιίο /πο.Π'οκιίοίί: ιίίοίιπι· πιο! ιι·κκιπο.ί?οικ

ιίοιίο.οοί οιοκιίο.·οοί πκκίίιἰίπιίο. 6.4.

Τοιοίίιο: ίκ έοπιιίιίοκο οιοι·κίιοιί: πιο οοπίίκοκι πο! ροκ-

ιο:.κοκ οπο: π..ο.ι,ρ.ι οπίοπ: ρπίππο. 7._;.

Τοιοίίιο:.(ίκ π... ριορο/ἶ Ρπιοι· ο.0%οκ: πω.: Ποίικιί:)

@ροκ οπο? οποίο τ. ε. ι. 16”.

Τι·ί11ίτοε ιίίπίκκι·ιιικ ροι/οκκι·πκιΚΤίιοοίοοίοο ιίί επι/π

ο/ίοκοίίιιιι·. 18.17.

Ττοε ο.ι·ήοκιίο ώ· οίπι·πιίοκο: ιοίκιίπο ίκ ΣΒοο οοκοοπί χιο/δ

/πκι.κοκ πο: οιοικίικιο:. 1 9. 18ο..

τον: οκιίΜιο: , πο.: κοιτ

ωοιοι.κοο κοκ ιοί.: οιίίοπο κοίκιίκοι ρο#`πκ:. 19.184

Ι·δ9· 7.,Μ ἰιάοἰῖιο ό' ροφ67.. ι·οίοιίππ οοκοοπ'ίρο[ιικι ίκ Οοο.

-Ϊκοίίκπκ: ίκτοίίοοίιιικ κά οοκοίιικοκοο οπιπει... ο::
ρι·ικ

οίρίί: ι·οποίπιί: οι·οοίίιί:|ίιίο έίπίκπ, ο/ί οπο... οποποί

/ίιίΠοκιίοκιβιροοκοιπιπΙί:.· - - . -

Ικοίίκοκ: ποί.οοκοΙπποκο: .ιοποοι..: οι· ριικοορκι "ποίο

ιί: οι·οιίίιί.ι τιικοπικβάο οπικπκιί,ο|ί οπο... ιπκιπικ πω·

ιιιι·πιί:.

_ οπο ικοποίπι· ίκοοίίοίίπ: ακί π]οκιίοκάπκι οοκοίπποκί

ι . οπίίίοοι Τίιοοίοοίο.ο , οπο κι ίρ/`π ιοποικιίο Ποί ·ιιίι·ιιιπιι._ ο· 8ο.

..Νο-κ ο/ί σκι: βοιρίο.ι· οποίίιο: , _|οοί ρίπι·ο: οπο... κίί ίκ

.ϊκοοίοοίπ οπο: ΜΕ: κοκ.·ικίιπιο ριίκοίρί]:·· ριιτο κκιιικοίί.
: ν Μ: πιο... οοκοίιι/ίοκο: ιποκα'κ:, [Μ οποιοκιι: οοκίπκ

βιο: οποσ: ίκ οοιίοικ /οιύίοδίο πίίπ:/οίοκιίπο,οππιπικ οπί

κίβοι·ίο σπίτια. 1.. 9 1.

Ψκίικο»·ίο ..ο Βοο πεί: . |οοπκιίοι·ίο έοίοι·οπιποί.τροι· Με.
Μ . κοικ καί Βοιικι:9;. Εβ ροι·ιίικ ριπΠίοπ.ριιιιίκι#οοπ

1 ω..
Ιοί ή ιίο οΏοίο οίκιπι· κίίοπί: οπο... . οιιοίκικπίπι/οι·ικπ

ίίιοι· ρι·ποίίοπ: ό· :'ροοπίκιίππ:. 1 .1ο7.

Τοοοίο(οίπ κοβι·π :οκ/Μι οι· ικιιίιί: κκοίιίοπ:/ροοπίοιί

πί:,ώ· ικπίιί: ρι·πδίίοί:. 1.1ο8.

  

Τιίκίικοί: ιιι)ι|ίοι·ίιιικ ίκ/οι·πιποίίο οίοοίκι·κιπι·. .

· 7 8 . Ροι·βκο οίίπικο κοκ οίίοιικοπο ικοκκιο οκ· κοκ οβοβιί ιιπ'ο/

· Ε/ί ·ιικοβίοκιίπ , ρι·ορτοι· ·οκιικιοκι ο·πιιοκι.ι- ρκο.ι·ικιο,

νΒἰ ροιοι'ί ίικοοι·ο ήκοο!π: απο οποιο· ικιικιίιιικ.

?οί οοκοίρί κοκ ροκ/ίπ” ι·ο/ροοίπ κά .6ρπιίιιιιι ·1ιοί κοπίο,

πιο κ!κοοίίοιιιιι οι? ιιριιιικ οοι·ικίκ.ιι·ί σκοπο.

2ο7. (οικριικπιιιιπ κοικίκιι ·οίικκοίοι.

ηοο.
Τοπ: Τι·ίκίιοι: κοκ ικίιιίο ροκῇικοι: ιίίπίκκι. 18.43.

68. Τι·ίκίιπ: ο/ί κοκιοιι ι.·οικροοοκ: ῇιίί Οοο. πο. ;9.

Τοίκίιο: οί? Τοίκα_9Γκί/π ρι·οροπιίο. 294,0.

23.56.

β. οπ'οιιιοκκι·οο.ι· ιιοΠ'πκιίοί ι·οπ'ποοκιί:. 6.18.
Ρ

Τ1οιηθτι1ε ·ιιίβιο ρι·ίιιικι·ίο κοιίοκί: ίκιροποι κκιοοοπ'οκ

ιοικ ίιιοίφκοκίίιοΜ κάάπο· κοκ Με οίκο ίοι·κιίοί , οιιί

ιι·κκκι. 6. 22.

Μ ποσο ικοιπικ οοιιιικιικί: |οκιοκιίπ κάΜίιί'ί!. 8._,=9.

νοι:ι11ι οι ο!! προπικ ιοι·ικίκκι·ο ?Η .κκοοίί ώ· ίικικοκκω

κοκ Βοί. 8.4.4.

8. μ.

σο! ίικπέίκπι·ίπκι. 8.”.

. 8. πο..

ν1:1Β111τ1 άιιιίουω , &ο.

ί/οΚοκκι ίκοκοπιιιικ οοκιίκοι ίκβίρ/ίι ι.ο...·ιπ-κοιιιιοι οικκο:

οκοοι·πι·κ:: 12. 2ο.

Νοκ ροκ/ί οίίοί οι·οκοπικ/ίιοίοδίπο ώ· ιικιιιι·κίίιοι·; ο/ί το

ικοκ.ο οοίοοίίπο 6ο ίκιο!!ίοί&ίίίιοι.· 56. Νοκ ροιο#βικ

ρίίοίιοι·[κο πιίοίίιο ιίίοί οι·οκιπι·π.
π.. ../εο..ε :'ροοπίκιίππ πο· ρι·πι!ϊίοπ πρροίίπκάο ο/ί 2 1ο9. κοκ διο· κοκ ροβι ιιιιιίιιρἰίοπι·ί κπικοιο πο: :”ροοίο. 1.9.ίζ .

/ίιοπίοοι·κπιπι· Τίιοοίοοίο 'Βοί ή· Βοοιοι·πικ. 113. κιιίίί Νοκ ίοίοο ο/ίπ|ίπ: οιιίκ ρι·οοοοίίι κο «πιο. πω.

/ἔἰοιιϊἰι€ κιιΜΜἰἰ [Μπίι0”Μϊ"Β οίκοι κοκ οίκοι” ρι·ίκ- Να· οικία ρ›·οοοιίίι·ροι· ικοοίπικ καπ” ως.

6°ἰρι7.1 οι κπιπι·οίίοπιο"οικιοίίιοι. 1 1 ό. Νεο ?πιορωποιο ροι ίκιοίίοδίπικ ρι·.οοί:ί. . πιο .

  Ρ'οκοιιικ



 

_ι‹ει>.νΜ ετ νεοΒοπνΜ.

Ρ'οτοπιπ ίπιο!!οοιιιιι!ο οοι·ῇ ιππιιοπι ίιτιιιοτιιιι |ἰιπἰ!ἰιιοοι!ἰ

ποπι ἰπιοπιἰοππ!οπι σ· ἰπ τοιιτοβπιππέο σπιτι πω..

ἐπιο!!οέίοι!!.· - _ 115.

Νοπ Μαι πι πιο. πιιἰπ π! [κι ρτοοοῇἱοπἱι οοιππιιιπἰοπιιιτ

προ. οποοοοδι'οο . @πιοοποβι[οτπιπ!ο οοποοιιιι!ιοππι

οποποιο,ρπτιιιίοπο νιτἱπῇιιο ροτβοοῖἰοπἰο. 7 ο·

Ι/οτοπιοι πι! ποπιἰπἰι οιι·ρ!!οιιο ιπιροτιπι οποιο!!! ιπιπ τοπιο -

πο πιοιιιτο οοπιιπππ!ι , οιιιδιπ ιιτορτιοιπιι: ροτβιπο!ιο,

ο οιιοπιοτπιο!!ιοτ ποπ Π ίιπροτιπιο!ιιιι. 4 πόστ

Ρ”!!ιιιο.ρτοοοβοποι [οτπιπ!ι.τ ποπ πτοοοιίοι·ο α· οοζιξπίι!οπο

  

πιιιιιτιο οι!!ιιοπο. ο ο Μπος). Ρο]οἰ|ἰιοτπ.@ ιιιιποπ τιίβοο 'οτοοτιοιπιί: ροτῇπιι!ἰ: οδ

Νοι: ποιο οπιτποιίίπιιιιι οοιππιιιπἰοπιιιτ πιοιιιτπ: πιο. οοτο τοι'οοοι'πιπ πι! οτοπιιιτιιο ποπ σοπ/οπιιοτιιοτ οι τω! -

.Νοο οποιο ρι·οοοι!!ι οι έτπποο πο! τορτιο/οπιππιίιοιπ οποτοοπ: Η: 8οοοιιιτ: . - 7 8 .

μια Νοο ?πιο ποοἰοἰι ππιιιτπιπ[αοιιπι!ππι σπιτι ·ιιέτιιι- Ροτ/ορτοοοποι οκ οοεπἰιἰοπο οβοπιλο ά οιι|οποτοοιπ . Μπι

ιο ἰ!!πιπ οοιπιπιιπὶοππι!ἰ π!ιοτἱ. 14.2.

Γ/οτοπιπ οιίοτπ/ἰποπ @οι ρτοο!ποιέπιοιπ .8'ροτέιιι.ι Σ. πω.

πιοπ ρτοοοοίοι·οι οοτοπιο!!οΠιοπι πι! πιοπορτοοοοϋι , πι!.

οπο· ψιο!οπι:- .. ›- ο κ”.

Τππιιοπι ο!”!!οιιι·,οιι!π ιιτοοοάἰι ιιοὶιιπιιιιιέ οποί!ορτέποο

πιο ρτοο!ποοπιι ιποπ οποιοι! τοιοοποπι έοποτοοποπ, "πιο

πποποί τπιίοποπο έβοοϋίοππι: Ι.. _ 138. @·βος.

Ρ'ίβσοβιιππ!!.ι οτέ!έπιο [ιοοιοδΒιιο Ρτοοοιι!!ι ίπποίηιοπιθ

Ποπιιῇιοιοὸῖἱιιο Ο· ιοτιιιίππιέπέβιιιιι! , πο!ιοπιιιιιο ρτο

ι.·οο!ίι φωσ. Έ Ι _ 18.187.

Χοπ οβιο!ιιιο , π' πιιιιιτππι 'Ρπιτἰο ιι!!ι:οτοι ιοτπι!ππι!πο

ο ιοιπιιοιπ. . Ἡ. ιοι.

ποιοι». οἰΕιοἱππιπ ω· οποτιοπι ποιοιίπ Ρτσο°€ο!." ἰιι [οικοπ

4 ιιο .$'οοιο. . πιο.. ιο.

Ωιιοπιοο!ο |ιτιιι:οο!πι οι: οο!πἰιἰοπο οπιπἰιιιπ ροτ/οιπιτπιπ..

ιιτοοοάπι οοο οο!ποι!οπο οοιποτοοοποιοιο ιοιιιιι βοοιπιέι:

87.ποπ οτοοοιι!!ι πιο έπιποο τοπιο τιιιίοπο οο!πιιιοποι

β!!πο.ψοποιο.· . _ _ _ ι ο ο. .

Ν”ρτοοοιοοτοι οἱ Ψιιιιοο_οιο ροι/οοιἰοπο . οιιπ_ο!ο[ποιορτο··

οοπ'ιο . που έτπροοΐοι!ο διιιτέιιιι ό'. ποπ ιιτοιέποοιοιιιτ.

9;.'Οοτοπιπ ποπ ρο//οι οιοιιτοιποτο 6'ροτιιιιιπ Σ. οι μοβ

Μ πιο οι ρο/βοι!οι.οο2πιπο ποιο ποπ ο.·οέβοπι. 16.9ο .

Όοτοιιπι αποτο: πιο... ροτῇοιἰοπο οπιτιπβ·οπο ποπ οπέ

|!οτσ2 .5'οιτέιιιι.$'·. ποπ οπτιτοι , οιέππιο πιι!!ποιοπιπω

ο.ι·ι]ιοτοι. . Α ' ος.

.πιο ?πιο τιιιίοπο ιιτιο/οφοοππι .5',οΞτ!ιππι $'πποιιιιπ. ο ο 9 6.

Νοο ρτοοοι!π οκ ποιοι!ο ποδοι·ποιιιιο' . οι οπιιιιιέιιο Ρετ·

-οιποτπιπ:97.ποπ ιιτοοοο!!ι οποιοι ά· .5'|ιιτέιπ δ'. οοέπί

π. οι οοι·έ/!οπιοοιιι έπ |οποοιιιοτβ οτιέίππιιιιοι β·οι!ροτρ

η. 83. ' ¦ _ ιππιιοπι ιοττπιππιέπο. 1ο ο .

πρι έτππέο ψπιἰο.βώ'οπιὶπ @ορτὶποἱοἰιιιπ 98ο πω- Νοοοτοο·οο!Ει οπο. α· ποιἰιἐιἔ,οπ£ιιι πιπιοοπο. ιο ροσ
ο!πο!!ιιιοπι. ο ο - ο. ;.ι ο . ι!ποιιππιπ'Οοτο!.οππι ιπ!ο πιι!!ιοπιοι./οο! ο:ο ποιΕι£Ξ οποιοι

Ι/οτοἰ ·ιιιιτίο ποοἐοριἰοπο:. τ πο. 1 ι .

ποιοι ·οοοοι!ίι ό· ιποπιο!ί.ι τοπιιοπιοπιίο ό· ι!ποτοριοπιιο

·υπτίιο. . _ π . Κ. ε· η.

Γοτοιιπι ο/οπέπιοοπ πι! π!ἰπιιἱιἰ ιπππφ/ΐοπο!ιοπι ο ο!ίοοπιο

ο.ορτο17ιοπι .·ιτοοιιο το/οοδιοιο.τ @πιώ!ἰιοτ οοιι_/!ίιιιιιΐ : ι ό.

Νοπ πιπροι·οιππ!!ιοτ πο Βοο οτοιιτιο οίιιιιιιτ.ιο!ιο πω;
Λ οποιο ι!ο Ρί!ίο. Ι . _ ο 26.",

3υοι·οιοπι πιο. ποπιιο.Πιι!πι τοπ!ἰιοτ ρτοοοο!οτοποτ ιπο.π!ιοιπ

'° ιδιοι ἰπιοοἱἔοιιἐί ο ρτίποορίο ἰπιο!!ἰ!οπιο,ι|οιι! ιππι!ιιπ

τοιι!ιιοτιιτοοοιίοτο μι· πιοο!ιοπι ωπιπι !οοπιίοπ!.ι. οι..

σοἰοοιιιιπ μοβ τοπιιέτοιιιτ οι ιοτιπιπιι: πι! ποιοιίππι.πιιο

κι νοοτο!οποι ι:οπιτπιοπιι:πιπτ ἴοτοο. ο ` 1 ο8 .

Όἰ/ἱιπ οτέ!!π!.ι ροι·/ο ρτοοοι!ίι οιοποιίιίέ! ροβοἰοἱιιπι. Η7 .

οι! οποπιιι!ιιτ ό· ΡΜσιίι:ιοιπ οτιποίοοιιιπ ρ_τοιίιιοιιιιιιιιι

οτοποιοτπτππι:ο.ϋ ποο!πτπιίιιιοιπ ό· τπιοπά_/!πιιιιιοιπ μοβ

/ϊοί!!ιοιπ:ιο.8.πο!οοπιιτέ ο!οοοι ποιέιιο Ριιιτιο: πιο.

Ροτ β οτοοοιοι οι· οοΞπἱιὶοπο οοπιοτο!ιοποποο Βοιιπι!ι.

1824. χ . _ _ ο Δ

Νοπ ρι·οοοιι!!ι ο.ιοροοΐοί!ιοπι οι οο2πέι!.ι μι· β· οτιἔἰππιἰ·

_ πο,/οο!ροτβιοπιπιπ ιοτπιοποιέπο. 16.13 ,τ

ιίιιρ!ιοιιοτροιοβ Μπιππβιοπιιιιιοπι !οπιιοπιο.ι , πρ- ί/οτοιοτπ ο/! οι πο! πρι”. . δο!τέιιο δ'. πιο! ο·ι·οπιιιτιο ;[.«![Δ

6°ποιοτιοιπ ἰρβιιι. · οιό.:.;. !οσιοιοοπο:; ρτοιο! ώ· οι. #οτοιιπιο/ο τυοπεριο.·ιο. .Κρά

:θοτοιοπι άἰιοὶπιιιιο οιοοπιοι!ο οι οποππΉ!πιέιοπιπ !οπιιοπιιζο

Ρπιτἰι:ἰπ π!ἱπιιο πιπἔἱι πο!ιπί!ιοιπτ ποιού ποοο!!,οιιιιιπ

οποπιπΙο οτοιιιο. - . )· ω”.

ποιοι οποτοπιο τπιἱο ποπ ποιοββι!ιοπτί μι· πριἰιποϋ

ποιοι ιππποεο|οπιίοπίο πι! σπιτια : !ἱοοι ροβι [ιι!ιοιοτί τπιἰο

τἰιιο δ. πιιι ο!οοτοπιιστοι ;!.Πο ·ιιοτιο . Ρ'οτοιιιπ ο/ο οι πιο!

Ε.ι· Ροιτο,ΒοβιοοππιΕιο,ππι ρφιοπιιο ό· ·ιιιτιιιιο π..

πι.. ο/οτοπιπ οδ/ιιι!ιιοιοι· . .$'οιτέιιιι Σ. οιωιιιιτπτπιπ

Ι/οτοιιοπι . . . . . π. “ΜΑ”.

Ε” ρτοο!ιιοπιιοτ ιἰοροπιἰοπιοτ ο _ρο/]ἱοἰ!ἰοιι: ιοτιπιππιιιιο.

'_ οι!οπί οποτοπιι: . ο. ο. Η9-Νοοι ρτοοοο!οτοι οποιοι οπιποοιιι ροτ/οοιίοπίοιι.ι. οπο

Ξ·'οτιππ!!ιοτ ό· ίπ τοοΐο ἱπιροτιπι Χο!πιέοποπι τοιι!οπι .πο! οπο, ιίο[ποιο ρτοοοιι!!ι, πιοι..ι.ι πιο! οπο οτοπιιιτπ μπω.

_ οι!!οοπιοιπ. Ψ 26. ι.9. Η: ο _ . _ -, μα”

Έ.π.·ρτο/βοποπι οοίοδο,οιιοπ'οπι Ρτ!ποποιο!ί!ι.ι ο πιέπιοι οτίπο!- !/οι·οιοπι ,οτοοοποτοι ον οοοποιίοπο ιπιρο!|ΐοι!!ιιπι . β πιι!!π

ν β ρπ!ἰιοτ τοιβοδοπιπ πι! ο!!οοπιοπι. 5ο. οτοπιιιτπ[οτοι οιπιοιιιι. _ π. 6 .πι ι.

ΞΡτιποφπ!!πι ἰΜΡοτΜΕ ο.ιορτοβοποιπ οοίοδο! οποτοπιποτοπ

ιἰ[οοιοπο!ιιτἱο: οι.Χ ι!ι!ιι έπιο!!οοιιιι Ρπιτέι οοπιιιτ οβοπιιπ!οοοτ , ροί πιο».

9πιροτιπι οτοοτιοιιιιοπι Ροτβππ!οπι . βἄ ποπ .ορο οπο” ω· οπὶιοι οοἰοἔ!! ποιίιοπ οοπιιιτ π!ιοιπ τοπι Ιοι!πο. ι ό,
. 4

> πορτορτοοιπιοπι πο/ο!πιπιιι. πω”. οπ ρτοοοο!έι ροτ/ο οι· οοέςποιίοπο ο.πζ!οπιοππι : ποο οκ

?στ Ι/οι·οιοπι "οποιοι οπιπίπ [πδοποπι: οοο ιιιπι!4ιπ οπο· [ι7!οπιίοι ·ιιιποποι. πιο ψρ/Ϊο ρτἱοτ !/”οι·οο. Μι..

μ.οιοοπ ιοιοιι.ι Ττἰπἰιπιἰι; οτοιιιπτπτιοπι ο/ο οιἰιιπι ο- Βοοοι πιο." πιοι!ιιτπ ρτοοοο!οπιοι ἰπιιπτ£ποἰ!οιπ. Μι.

Ροτπιἰιιιιπι. οι!. Β.

ξυοτοοοτοπιο πο ιι!ἰο ρτοάιοδοο οιιι· ποοποπι @οποίο ἰπιο!!ἰ

οπο· . Θ· Ρ'οτοο ·οϋπίπο πο οι!ίο ρτοιι!ιοδοο ροβπιοπιποι

ροτῇιπο !πιο!!!!οτο. Ν. 26.6 ο.

οπο”. οι Οοο ποπροπέιιιτ ρτοοιιοτ ποοο/χΐιπιοπι £πιο!!ο4

εοππί,!ιοοι οοο ·ιιοτιπποι άο οποσ οτοπιο. .5'οέ |ιτοριοτ

ο πιο... οι!ιορ!ιοοτποποπι. Δ _ 26.ο”ι.

7”οτοιοπι ἰποτοπιππιβ!ιοπτἰ ποπ οπο!! [πιο ροηο”οί!!οπο το/ἔ

ροδ'ίιιέ , Ποιοι ίπ πιο οπιι!!ιιιιο οποτέιποπιο ή· τορνο

βπιππιο οοἱοἄιιιπῇι!ποτἱ ροβι οιοτοπιπ οτοπιιιοπ : [πο

πιά τπιοοποπι ο.ι·ρτοο!ιιιιιπ. 2.664.

Φιορ!ιοοιπ το/οοδοππι ι!ίοιι πο· πι! Ροιτοπι ι!!οοπιοπι. ά πο!

οοἰοδ!π .απο , φωτια” ιπιποπ ρτιοτ ιοπιιιιπ ο!! τοπ!ἰι·.

6;.ποπ οι!έοοι τοφοδοιοτπ Δἄ οτοοιιιτο.ι ριορι έἱἄπο . 7·

8οοποβιιιιι ποιοιίιο ορπιιιιπ , και πιο.. ριορτἰοιπιιο

Τοπ!. Π; Ποιο:

διο οπ/οὶοπιἱπ ο!οοοι ροτ/ο οι·οοοιίοτο . ει· ω” οοιππιιοποι

οπιἰοπο ποοίοίι ιι!οοιοπιπ οπιτοπ/οι.·πιπ ροτ/οοιίοποπι.ιέο.

Εν: |ο:οοπιΕπ ·ιιιβοποι πιι!!οιπι πι:οιίριι ροι·[οοιίοποπι οπ

ιτοπ|οοιιτπ.πισπιπποπ ποοοροτἰι οι: @πιο οποιε.ι. πώ

ιο!!!!.ιι€7. ο/.επιιοροι/οοιπιπ ρτοοι:]]!βο! ιοιίιετπ/ί πιι!!π

[πὶ/οι οτοιιιιιτο. ι 69.Νοπ ρι·οοοι!!ι Ροι·_/ο ο.·ο/οιοπιέπ οοπ.

π. ιι!οι!οπο!ίιιπι. Δ 17ο.

ΜοΡ"0"ωα #92ΜΜ79 ποπ οπιιζιιιπ οβοπιέο!!ιιπι, ποπ

ποπ οπιἱιιπι ποοοο!οιιιπ!ιπιπ ; μ, ρΡ”".ϋι α· “έ”

ιἰοπο ιιοῇοἰ!ἱι4ῇ#.#°Π οποιοι! πο!οιἱοποιπ οβο,/οι! 9%0%ά

ρο/ἰιἱιοπο ο||οπιὶπσ . ρι:ιοπιίπιπ μια ποπ Ροποίοπι ο οιο

!ιοπιπιο Με. δ 26. ή' τ.

Ρτοοοοϋι πο οπιποοπο οιιοβιπι ίπ πωπω Ρπιτιι οι" [οτ

_ ,Μοο!"ιαπι τπάὶοπ!ὶιοτ: 172.

.Πτι οποιοι!" πιο οοοπιιιοιιο |πιιιτοοιιιπ πι /οπιοπιιο 5:
- ο Ρ Ρ ο, Τοπικα ο

..πώ

οποιο ποιπ ποπ οιοι:!!οτοι.!ιοοι |ιοποι ο.·φτέτποτο οτοπιιο- -

2”οτοπιπ ποπ ιππιιοιπ ρτοοοο!!ι οι· ?Πο οοἰοοιο οι: :κέικ πο- ο



ΙΝΙ)ΕΧ

. /

τω... η4..Ε3'Ι κκ: (ο οκοκιρΙακρατκκοκκκα. κοκ κα· ?Μπακ ρκοοοαοκο οκ Ρ"°1:Μέ βΜἱ|ἱ#Μἰ## °θωπΦωκά.

2ἰοκο/ἔὶοκ2ἰα οφοκέ:. βάβκκρΙἰοὶ.‹ ίκ!2||ίεοκύα.· ι 7ο.

Εκ' ἰρ/ἱοκκ Ραικί.σ έκκροκίκκκ ,απο οκοατκκακκκκ ο.τοοκοίο

κοκκ ε.........,ρο αρρκορκὶαιακι. κοκ ρκορκέιικκ. Μ.

Ι7 8.

Ι|οκοκκι κοκ άοοο8 κοοο]ακίο ρκοοοκίοκο ο: αε......€ βιο

[οκκκαΙἰῇκο καοϋοαΙο "ΜΜΜ καοκκκκ ο/$ι οα·ρκοβκκκκ.

26. 179.

Ε.·ο·βορροβίοκο ακοοί α!ὶακα απο έο ραδο @κι ἰκκροβοἰ

Ιἰαῇοκοκτ ροῇἱὐἰἰἱα,ροκ_|ο οι· κοτίκα Μοκακκ ρκοκοαοκοι,

κοκ ο.:·βορροβοίοκο ...οκ α!ἱακα ακα ασοεε. κοκ@κι

[ατακα,ο]οκο βακκα· 180.

7οκοκκκ οκοατκκι ακβι ροη'οδα ίκκαέο |ὶὐ οοε.676 Θ' 984·

ι....κ....ι....α....... ο!κοδΗ οοκιὶκοαο. ι ι 6.1 97.

Όοκύκοκ οἰἰαἱκκκκ οβ οοἰοἔἱἰκα αρρακοκπἰα ω»... Ραικἱ:.

κοκ ω..κ.ριεο.ρκορκἱοΜ!ἰ: ροκ/οκα!ὶ›·ῇα οτΞακκ κα -

οἰοκο ο|οκιἱο οοκκκικκἰ:: Ροκ αΙἰααακκ ροκβωοκοκκ α..

βέκδακκ α δρἰκἰια δ . ή! Μακ... αρρακοκιἰα Ραοκιο:

26.21 2. _ ` ·

δο!Εκο φακού: ο|1ηκια!ο. 2η. Νοκβ|κκκ κτ κακοκκἰ.τ οβ

|οκκίακα . καοκκακκ ό· ρα:οκκκακοκκ κι· κ)ροβαβκ ρκο

·α..α......ρα οοἱακκ κι καθοκοί.τ κατκκακι . ρακοκκίτα

κοκό κώμα οκκκἱα οτ οοίοδακκ ὶκτοἄἰ!ἰύἱἰο: 2ηὶ.

.Νοκ τακοκκι κο|ρἰοὶτ Μα ακο κοοὶρἰο ο!ο 2κκοκκκ ριν

κοο έκβίρ/ο ω.οεοε:...-. οοἰοΠκκκ.· · ι 2..:.δ

Ι/οκύκκκ .οΙκ!ο!ἱοκκκ κοκ ο/ἔ κο:.κ›ατοκἰαΙιο/ἱιὑἰοἄἰκο , ώ·

κατακα!ἰποκ;οβ ..οε.οκ..ε ώ· ἰκτο|Ιἰἔἰύἰ|ἰ:οκ.·3ό. κοκ ρο

οο/ΪβκκρΙἰοἰτοκῇκο αοἰαἰπο α... κκατοκἰα. κι. μ.

@κόπο ·οοοϋιοο ·ικοκαατκκι ...ο οκρΙὶοακοἰκκκ Μ)·βοκέακο

Τκἰκἰκα21ο. 2.9 π.

Οκοκἱα ·κκοκα ρΖακα!κοκ ρκααθοακτακ οίο ρου·[οκί: κ...

κα. α9.

Ναἔκκκ κοκοκκο ρκοοίίοαοκκ ἔκ οἰἰκἰκἰ: κι] α'ο ρκοο.·έκκιο

ρκὶκοἰρἰο 3 ο κακο ουκακαο .εδώροκ ·οοκύκοκ βέκο/ϊοαοα.

ι9.; 1 . .

_ νοτιιω.Ήατοτ.Ήτευε.

ν... κακίο κ... οοκοἱρἰαιακ οι· ρκορκίοκαο οκοί.ο, κακκοκ ἰκέ

ίκαοΙαέπ έρβοκκ οκ.σ. μι".

νοτἱτειε έκ °Βοο ρκἰοκ ή! οοκοἱρἰοκαα _α:οκἰοκοἰ:_|ροὸ?ακτἰ

ο... ακί ὶκ2οἰ!οὁΪκκκ ό· υο!ακοαοοκκ. Ρκἰοκ ἰκκκκοκβοατο

άοκκκἰ οτοκτέα Ι)οἰ. Μ κ. Μο.

Ροκἰκαο ο/οοκίοκκκίκασ κοἰ ...ο ἰκτο|Ιοδἰκκο ,παο ααρκὶκοἱ

ρἰα Μο... ·κκαοκοακο κο: έκκκέκβοοροΜ οοκβακο:ρκο

|αρροκἰο£καἰαἰβοκοκκ οκιέ.<. .μ.έκκίο.

ΤΠατοτ κοκρου/Δ' 7)οο κοκιοκ έκκροκοκο απόκ: οα·ρ›·οβ

βασικο α... "κακα... . αΙκ.τ Ι/ίατοκίύια , κοκ οοκκρκο

ο...α..ω. οι . ο.

έκοζϊκο,βά οοίακκ α ακο κοοὶρἰτ#ο και...» οοκοκκκκὶοα- νἰατοτ ρο2οβ οίο ροκοκκία ..ορι....2 . κοκ οκοίικακία καιω;

οίκο. 2ό.2ι 9.

Ρ”οκοκκι οι?? ἰκκα!ο 'Ρατκἰ: ροκ κα2κκακι οι ροκ καιίοκοκκ

ακα/ίοοκοκίοακκ, (ο' ροκ έκτοίίοΣΠοκοκκ ν: ροκ καιἰοκοκο

9καρτροσφοαω; 26.220.

ΝαοκκαΜ οι· ἱκ2οκ2ἱοκαἰἰ:.2τΙ. Νοκ οοκκκκ οΜκΪκκκοκ

κκοκκκκ ...ωεο...φ ρκοοοαέο. η α .

Νοκ έκ./ΖαΞτ ἰκκκιοαὶαιἰα: ἐκ ακκοκοκκ, και κ.ορ... ε.. κοκ

κο σκοπο. _ 2.2.1 σο.

Όοκοαοκ ο:: ασ ααὅαρκοοοάἰι «ή ἱκοοΠοὶΐἰοκἰ.τ αρίαέκα οικοκ

ρ.κ....ροε , ρκοοοοϋο οοὶακκ κτ ποαο οκρκοβκκκι[κια

κοκκκκ. κ”.

Νοκ ο!! απ· ό· κατά οκκκιΐκκκ ]ΐοκαοκκκκ, ακα8οκκο οβ ἱκ

οκοατα/αρἰοκτἱα . ]οοί οοίακκ ο|!ι .άκοκοκ ή· ορκο.κο οκ:

κέκκκ οροκακαοκκκκ, ακακοκκο ροκ/οκαΙἰ.τ δαρἰοκ2ἰα ώ.

η6.

πω”.Ιοοκοκα:ἱοκο οβ Ι|οκοκκκ,κοκακοἔ η. Μα.

νοτΒιιΏωοπ:ἱε κοκ οοκκ/Ηο ἰκ #οοέο έκκρκο[α. 9.3.9.

Ε/ΐ Μαρ οοἰοω (ο κακο π. και κέιίοεακ οὑὶοἱῖκκκ απ!.

:καιω ο.2ρκοπκκκ. 4ο.

('ο!κο/Είροτοβ .....ροε.κε.κ απ: οὑἰοἄἰαἔ. ε...2.... αδ::

καοροκκιαοακ.σρο ἰκτοἄοἄἰο,οοὅκοβἰτκκ οοὶοδΙἱαο.·_;·;.

α. κο απατα ή? ικοοϋκκι ἰκ απο οοέκοβοκά! οκακοκκι:

κό.

Μδ?α ἐἰκοὲ?ο οοέκοβκκκ οοκοκοοο οοκοκοοἰοκο .οε.αε...ο,

κοκ|κύἰοἄἰκέ. :7.

Νοκοκκκ ἱκκκιοαἰαοο ρκοἐκοἱτκο· αδ ίκοο!Ιοδα ροκ .θροοἰοκκ

ε....κκαο.ι.... οοοοΠέ κκοαέα αΕΠοκο κακο,... Μποβ

8οκαθ. 9.94
κ ?οκοκκκ κκοκιὶο[οκκκαΙἰ:οκ αυ/Ηκδκίοκκ αύ ίκιο!!έοοκο:Ε'ο

(οκἰ:ἰο ο/ἰ ·κοκοκκι ακαοοκα.σ οκ' οκρκο/κκα οὐἱοδὶἰ. ἰκτο!-·

“Ξοκο ·οοκο οκακοκκο ά? ω.. ροκοέρέοκαο οοἰοἄκκι ἰκ

Όοκοο οκρκο[κκι. 9.67 .

Βἰοοκο κοκ αίβίκ!ικοκκ ο ·υοκοο, ώ· ἰκ2ο|!ι!οκο. 68.

Νοκύκκκ Μ' ρκορκία.τ ρακια.τ ἐκοο!!οδκ: , ό· .κοκ αΙίακκοκ

ροτοκκιακκκκ. κα.Ε .ΒἰοἰΜκ κακο κακο.. ίκτο!Ιοοϊκο ο οπο ρκοακοἰκκκ , με...

κο!ροδΐα οκἱοδἔἰ κακοί κορκο/οκκα2.

Ι·'οκκιατκκ οοἰακι ω... κο: οοκοἱρἰτακ ε......ρκε. 7ο.

Χορκοκατ Νοκοκκκ ἰκτοΙϋΞἱὁἰΙο ίκοκί:έκο αέιοίκακκ ο|οκ

ι£ακκ κορκα/οκιακο·. 9. η.

Ρ'οκοκκκ ἱκ:ο!ΙἰἔἰθὶΙο|ἱκὶτκ›κ κοκροτοβ κορκοβκτακο οοίο

” δισκο ἰκβκἰοκκκ:ροιοβ ....α.....ι.χ.οκ.κ...... ο . 75.

Έ:: ·υοκύο οκοατο ρκοκαοακ α κ....εω ίκοκοακοκκ !/οκοκκκ

έκ κακἱοκο οακ/α/οκκκαΜ.κοκ ¦ίκα!κα:Νοκοο ωοκοἰ: Γ.

κακο οακ_[α οκβιρρ!οκο αο/οκσἱακκ οὐὶοἐῖἰ. 9.83.

7!.

Βοκκκ. 9.4.ρο;

Ρκκο ῖ/ἰαΙοκἱ κομπο 2κἐῖα:οκἰ κοκ οκ' οοκκοκἱοκ: Μ.

Βοὶ.49; . ΝκΙ!α: ιἰο[αδο ω.. Βοκκκ ο!ακο ἐκβέρ/ο;

9.;02. . =

Ρέαποκοο Παοκ κοκκἰκακο ..ο ικἰρΖἰοἰ ροώδέοκκκι αρέ

Ν. Ι από.

νἰττικ κκαἔιορο:£κ οκ! ἰκ ῇιὑὶοδἔο κ......ω... οπο κοαΙο.

οκακκἰκκοκιἰοκαἰο.ακἰα κακα ροκροοκ. μι χ χ_

Νίκοκα!ί: αε..φοκε.... ό" οἰΕΠἰκἐΪἰο [κκοίαο ρκἰοκἱκαοοκκ

@·ροΠοκ.βί έρβκ.τ ααέκιοΙΙοδΐακκ. 18.ι η.

κω...ω κιαΙιὶρΙὶοἰ:αο ακοκκ έκ Οοο οκαἱοκοκκ ροη(”οϋίο.

κοκκ "απο σκοπια. 3, 9.8

ΡΊκιααΙΙ: α.γκ..κε. Μακ αο:κὶ&κτα ἐἰκἱκα [Μπακ κοκκαζ

πο. οοκοκααἰἑῖοκἰακαοκ ρκορορΉοκκκι οίο 'Όοο. μ,

”κικαΙΙοοκ οεκι..κ. ροψξΙἰοκο.τ ἐκ Όοο,ακακάο (9 μου

κοοαο οοεκο[οακοακο χ 06,

Βουνο· ἰκτοκ απκἱὐατα άἰκἰκαώ· οῇοκκὶακκ νἱκκκα!ἰο ο..

Ι |κίαδίο. ζ _;.1ο8.ά·5,,_ς”

Νίκοαα|έο οἰὶβἰκἄἰο ὶκοοκ κοκκοκ: ό· κοκκκκ οκἰἔἱκα2κκ απο

εκκοκα!έ αἰΠἰκοτὶοκο Μακ· έκοο!2οοοακο (ο νοΙκκοαιοκι.

ο; . ϊ '4. ο γ

ΨὶκκκαΙἰ: οοκκρο/ΐοίο ρακιἱκκκ ἔκ Ποο οοκοέρίοκοία κοκ

.κ,ροαι. οοκβἰκκιὶο ροκ κιοακκι ἱκκιρἰἰοἱ2ἰ σο· οα·ρΖέοέ.

Η. _ο.ιια.ά·ο·.αοζ

Ικιοκ απκίύκτα οϋκίκα Μ' κἱκοκα!ἰ.τ «παο. 3. .6)·,

νἰίῖο. νΙίἱο Ποὶ.

ν. Πο 2οαοέ|ΐοα οβ|ροο·κΙαοέκα ώ· ρκαο:ίοαβκκκΙ. ι.1ο:.

Βοκο ἰκβἰρ/ο ο!ακο υἱοἰοκἱ ροκ/Ϊ α κωο. 9. ο.

Παοκ» κοκκο κοκκίκκοκ ακα 6'κκί/ίκκκ οΙακο «κο... 7·5.

Ποακκ κοκκο Μέσο ροτοΗ' Μ... οοκκρκο!οοκ/ϊκα. 9.6.

Ροπἰὸὶἰὶοακ Ρ"φοκίο κατ; κα:ἰοκο κα:κκαΙἰ οίοκκοκβκακἱ

κοκ ροκ/ο. . 9 .τ κ..

πιο. κακἰακἰροτοβ υακἱαΜ/ροοἱοοκ: , οοἱακκβ οοὶοοιακο

οκαακιατκκο παπα!. 44..

Ρίκο κοκ ο/ἰ ..ω...ροε...εοο,ρα οΗοο2ίαο. 9.; ;.

?Μο οοατα πω.. ο/ΠοΙα :οκαοκάαΜΜΜ ααΠαοκ: Μ:

κκοοίέαοο ἱκ_/ο. 9.8ι. ό· ηα,

Ρ"Μοή .ού οοκἰο οοκροκοο κκ|Ζο κκοαο ροτοβ Ποιοι. 1 π.

'ΟΞβο ροβΜ έκ ι.ριο.....κ....κ ί||κκκ μακ”. πο..

?οροκοκι θά κκ!Ιἰ οκοαοακο οβο οοκκαοκκαΙοκκβκο ἰακκὶ..

κοέ!οκίο.οβ α'οβα|ο. ο”.

Νοκ οβροπἱὐἰἰιξο/ἱιὑΠακ1ἱα οκοαοα . ικά/κ οοκκαοκκα!ιο·

·οΜο Ποί. μα.

?Μο 6οαια οβ έκυκοκ/αρο:οκοἰαΙἰ2α:ἰ[κὅἱοΠἰκο,κοκ οὐκ..

ἄἰαε. ι ο ;·.

Νίκο



Μ... ετ νεμιοπν]Μ:
ι

Ρ"Μ”ο οι·επτο Βεί,οιιιὶ «άπο Πεί ε|ί, °Όεο οοπππιιαπίιΖι ό!. Όίι.οίί: ειδίίο ....π..πο άπο! ρι·οοειίει·ειο ρι·ίποίρίο ·πίιπ|ί

πιώ 672424 ώ· ·ιιίωίι.:.ίπιε!!εδίπί αποτο; πιιπ_/ίιρετππιπΡ

ο°π!ἰ: ίιιπιίπίέ|οι·ίιο. ·ϊ 8ο·

?Μο Πεί πιο!ίι/`πο|ίαπιίε ειναι.: π: ίπ.ΐίπππιοπιο :Μπει

ιππειίί εἰεοἰΜ ς|ί. 184·

ο/!έ ·πίποπεπι 'Πεί ποπ ι·εοπίπίιιιι· ίιοπιεπ π: οἰῇιοπιίο:

ο..7.πιπ. ποίπιείίεδίιι “Βεπιίριοάποίιπι· ειδι'ίπί.· 2 η.

Τοίποπειπ,ππεο[πρεπππιιιΜ|ί: ε.ί? , ρ70οἰπ6°ἰϊ ἰ###||#8Μ 'ω

ίπ.π'ππιπεπιιιιπ οοεοίίεπιία!ε.- πιο πίιπ|ί: Ε'β τι: :.ιιο[π

τ Ρπίποίροι!ί:. οπο.

7Μοπί: επιίιπιἰιιἔ,ποπ ι·ερπ.ιῇπιπιίιιἔ εοπβάει·πιε ίιοπιεπ

ε/Ϊ° οπιι[π ρίπείρει!ί:- 237

Ρ'πίο οεπιπ εοπποιιιι·πίί: επι ίπιο!!είϊιιί οποιο Ιιιπιίπε οίο

πί.ο ίπ/οι·ιποιιο. 140

π°Μο οεπιπ πει· επ επιιιιίί: ίπ οπιπίοπ: οεπιί.ι.πεοΜεμο

ίί:. ' 9· 271'

Ιπ Μπι... ή? είιο[άειπ ρει·|εδίίοπί: ι*βεεί|ΐοπ. 2.8ι.

Ιπ ππίπιέ (.'πι·ίβί ε:εοεείίε ρει·/`εδίίοπε οιππίππι Μπάο

πιππ υψοπεπι:ι.9ι. Ιπεριιπ!ίιοιειπ ποπ πο. είίπεππιπ:

ίπιεΙΙεδίπ:ῇ4 Ιπιπίπί:. ο.%Νιοίίβ :εποε επ μια Πεί

πιιοεί!πιε.ο: οεπιιυπ. _ 300.

?Μο πΜ|ίι ειιπι επ οί.ιι·ίιπιε . πιά ροπιι!πο οπίεΠιιιπ οπο·

πο/οί.ποπ οί? ........ι...π..... 507 ι

7ίείοι:ί ποπ ποοε|ί ε]επιἱπ είίπίππππε .ωποι.ιπ πο! πει·

ρπί:. 9· πι.

μίείει;ίρο[ππιπωπωίπ 'Οεππο οίιιο!ίοίιει·: τ 9. 5".

Βίσππιπι· πίιίει·ί ίπ Ρεποορει· προτορπίπιίοπειπ. 3 «ι 9

Επείειπ υφοπε 49..: ·πίοίειιιι· Πεκ: 3 ·οίοίεπιπτ πίίπιιπ οίιίε

δίπ οποιο. μι. Ωζι·ίιίβο πιπιιιιίππ ώ ·ιιεπιειιίπο ·υψ-ο

β'ι·επιπι·πι·ιιιπ. 9 - 3 6 2.

Σ'ι·επιιιι·.ι ποπ ·οίο!επιπι·ίπ Ι/ει·οο οι ίπ ποιο/π πεί ίιἰεἐ. π.

37 7..ΐεά π: ίπ ..ι..π. ίιειεἰίίἔίὐίἰί πιοπεπιε πο βιρρ|επ

το οοποιοι·./ιοιπ .ιι.πι....... ε.οι·ιιιπ. π 58 6.

Όφοπί:; οοίειδίιιοπ ρπίοιπιίιιιπ .οι Πειι: , /εοιιπιίιοι·ίπιπ

- Ε'ι·επιππο._49ο. Ρ”ίοιίει·ί πΠιιπιπισί οπιπε: ίπ ί/ει·οο ίπι

ρΖίοπτ.4ο4. Ι/ίιίει·ί Με... οπιπίπ ρο.(|ίοίίίπ ίπ Ό υπο

ίπιρ!ίοεει. 9.426.

Ρώο οποιο ἐεβιδίο .ο....ιπιι ρίιιπε: οι·επιπι·πο ροβοί|ε:.

ε...: ρεη'εί?ίίι: .Μ Πειιπι ιεπείίι. 9.440.

Ποπ ·οίιέεπι Βοπιί ίπ πω.. οπιπίπ πιω κά φ/οπιιπι- Ποι

ιππι Ρει·ιίπεπι. 4.4.ι.

7”ίιι'επι ε:: . πιω ι.ι.π..ι. οι·ειίίείει·ππι οποεριο οίίε ίπείίοί]'.

4 ο ;. Ε ι επ με φείίππι πάβι·ίεπιβιε ρι·οείεΠίππιίω

πί:. _ ° 9. .ι 4.6.

.Κπιίο απ· ι... ροιίιι: οι·επιπι·ε ιιίάεππιπι· ίπ πιο.. . ποπ ε!!

επεπιίπ οϋπίποι π: .φεοπίπιπ ·ποίιιπιππίιοπ ε.οι·ιιπι: 9.4".

Νεοπεπ:/ιιεσίε: .....π. εεει·πιπ:· 4 465.

?Σαμο τιν/ποπ: ίπφι·ε].ο.·.46+.Νεοπε οι ίίπει·ππο άεοι·ε.

πιο:: επο·πιπ:4(η..5'εά επι ίιοπιεπ έίοι·ί.ο. 9. 46ο.

Ρί/ίο Βεπιπ π.χ..ειο ε|ί ίπιιπι·ίποί!ί: οίι·οπ οιππε βιο:: ού

δίπιπ.·ρ. π". Μ...: οπο. οίκω ρ:ίιππτίιιπι. ποπ πο·

ι·ίοιπ οίποπ/εοππιίοι·ίπιπ.ποπ οοπιι·ιο. 4$7.

”οίει·ίροιε/ί Πεκ: ίπ ω. οι.: ..ο Ι.ιοιπίπε άεροοεπιί.ΐ ..ο

βίιιιέ.49ο.?Μο Πεί πεοπε πω: .-ρι.π..π , πεοιιε οπο::

ποοίει'επτο!ί ·πίιπ ποιπίπί: Όίπιοι·ί:ρποποτ. 49 ι.

.Ζνιι|ίιι:ρπι·π: ίιοπιο Ι/ίοιοπείεριδίο πίιἰπ .Ι)εππι ίπ πι.

«πιεί. ο.: απ.

πιο... ροοεπιίπ ρει·ι·ίρίτ οπίεδίιιιπ ίπ[ίιιι ·οϋοπε ι..οπππι

ίπ ροπή.: ίιπ.ιοίπε ε.ιφι·ε[ππι. 9.43. ώ·πι".

· νία. νἱωΙἰε οᾶιιε.

.Ϊπ ι·πιίοπε «πιο ποπποιο/ί Βειι: ·ιιπίπί οππι οι·επιπι·.ΐ. $.2.9.

'Οίιο κ!π!είί οπεπ/πι·π ποπ ε/ί οιιιιιπ. 4.4.

7;!οο 'Όεί :πιει ιει·πιίπο οι·ιιι: ώ· ίπιετίιπ: είπωοπω

πω. 7.5.

π... @Ρία ίπ ι.....ι..,ρ.πι.....ε..ιι. ώ· ποοίιίεπιπίί:. 9.

49Ι·

ει... πειιιππ απο.: ίοοπιίπί: ιπιοποι ·υΜο ω»... 9.491.

νιτ::Πε εδω: επι ρεποίοι πο ίπιε!ίείῖπ οποείέοί πΠίοπε π.

|ίίπείο!ρεπάει .Μοοείείιιι: πιειίίο οπιι/.οίίιοιε άι]ι'ίπί?.ί.

9.69.

μου.

ΡΜ: Ροτειι:ίο.

?πια πω. νω.......ι...

Έτιιιο ποπ μπάσο .ιπ.ιι.π. πιοείιεί .....ρ.ιο.... πιπίποΐ.ί.

“ 9.οο. Πε ι·επίοπε ππίοπί: ποπ .ο ροι·ιίοίροιε εππο'επι

ιποοίπιπ .πω επιτειποι·ιιιπ. οι”.

πω.. :ποπ είίιιίπἔ εβεπιίεί π: οιιιπ /ίσεοίε ίπιεί!ίοίοι!ί Απ”

ίπιε!!ει:ιπί "απο Παπ' .πιο οοπππιιιι·πίί:. 9. ι _:9.

μπώ π]ροβπιίεπ Η? οποιίπ:βεο/ίππιίπίί:. 9. Η «Ψ.

Νπἄειιπ ροβπίπι ίπ/ιιοίεοιο είίῷοβιίοπεπι. 9. μη. ·οπίο

ώ :ποπ ρει·βππ ιίίπίππ ππἄί επεπιππο εοπππιπι·πίί:. 6.167.

· ?οπο π)ιροβ.ίπ ι·πιίοπε εἰοπί/ιιύβππιίπ!ί: .π οποπίιοπι πω;

.π.·ίιππ.ο. ι”. .5'ιππιε ·οπίοπε Όρο/ί. πιἰοπππιἑῇιρρο/ἱ

ιππιε ιιπιιιππιπ πιιοποππιπ . ποπ Ροβιιπι επι:: τεΙίπιι.ε

Ρεπβπ.ο πβιοοπεπε. _ οι. Μη..

?ποιοι ·υπίοπειπ π]ρο|ι'. είεοπο2π|ιοίι Θωθ έίοι·ίπ απί

πιο ώ· οοι·ποιί:. η. πο.

Με... ίπ Πεο επ' π... οοποίοίεπιίπ ....πο..... /ίοεδειπεί.

ο... ...ι ίπιε!!εοιππι ώ· ποίιιπιπιεπι. 3. ι67.°

?πωσ πι.υ.·ίιππ οποι άί/ιίποιίοπε πιίπίπιπ, οιιοιποιίο ίπ ό.

πίπί:[πίπειππ.ι 18.84.

Ιίπιππ ιπποί: αθώοι· ί!!ποί οιιοέ €π_/πί ...χιι....ι.... :ιππο

:επι ίπποίιιίι είιπίποιίοπετπ. ο, α 8ο_

°υπίιο: ε|ί ιι·ίππ,ειΨ σε”ρι·οροπιίο. :.ρ .4,ο,

επ... ππί:π: οι μπι· εοπείρίεπιίπ ίπιιπεππιπιε ώ· οπιπί:

ποιεπιίπ Βεί. 5. 167_

@πιώ ·οπίιο: Ιίοει εοποίοίοιιιι· οι ρ›·οοι·ίει.ι:επιί: . Μποεπ

ίποίποίί: ίρ/ίιιπ επ:. ι η. πώ εο οποιο' εβφίοι·ιππίίιοπ οπο::

οΜἰπεπ!ἱηίί2επ. κα. Ιπ |ίιρει·ίοείοπ: πείιιπππιιιι· με

π... ἐιβοπρο ίπ ίπ/ει·ίοι·ίοιι: · 5_ μ_

Όπίτο: οί? ίπείίιιι]ιο επιί:πρ . .ιοί οιιπιπ οοπ/εοπίιιιι· πιίπί..

[ο ο οποοιιπιά, πι.. : !/πίιπιειπ [προοπιιπ: 7επίιπ: ώ·

Βοπιιπ:. 4, χ,

βεπιπ ε_βιε «Μπα ειιίιίεπιει· είεοποπβι·πιπι·. 4.26

Όπίιο: ίπ/ὶπίιπ σο· ίίίίιπίΜΜ ε.τείιιάίι οοπ/οι·ιίππι πίπ

ι·ίιιιπ ίπ επάειπ πειιιοι·π οεπειίι:π ...ιπ...π.... π. . ο.

?Μπι Πειιιπ ποιό: έιι!ιει·ποιίο πάπια.: ·ι:πίπεο·π. 4.4.

Ι|πίιπ: Βεί ιίίβίποιιίι π........ οπεπιιιι·ί:!οι·ιππΙίτεο· ποπ

- επιιπεπιει·. 4,4.

Ωεπ: ..π.......ιι... μι· ππ:οποπιπ/ίππι ·οοοοιιπ· Ι/πίιπ:. 4.

π. Πίπίπο ρει·βπο ποπ /ίεπιρίιιι·π . _/ειί· ·υπιιιπ ίπε!ίοιί

θέιιπιπ.4. 8.Ρ'πίτπ: ιίε[οι·πιπΙί πιιππιπ π... 4ιεύεοιίοπεπι

ίπ Βεο,οίε νπειιεείοίί ιππιι·ίιπππι. 4.;

°22πίι.ι: Μ.: ορροπίιιιι· ιπιιίιίιισάίπί.πίία εοιπροβιίοπί.Β. ι.

νηιι.ιοεπτίο είίπίποτιιπι ρποοε/ποπιιιπ ίπ οοπιιπππίοπιίοπο

είιι[είειπ πωπω εοππβίο. 4 13.”.

Ήπίποε.ε ώ· .εοπίποο.ο τοπ/π ρει:|εοιίο ππάε είε)ΐιοπεπέπ.

38.7'πίποεο ππιίοπε: ποπ ροβιοπι β :πιππο ε/:επιίοίίιοπ

ίπε!ιιάεπε. - μ25_ σ· .ο Μ;

πιώ.: .ο ·υπίειοι.·ει ρι·οοφο ίπ είίπίπί:. 4.ι8,

Ι*πίποεπ “ήπιο :απο εοιπιπιιπί: Πεο ώ· ει·οοιιιιί: π.:

τ ποπποιά. )·. με.

Ι/πίποοπ είίοιοπο |οί.επι οβεπιίπιπ ει· οοβι·πίοιιπι ιίβίο επί

βεπιίπ.7οίιιοοπ παπι οπίιι:ρποιίίεπιπ. εποΙπείίι τοπίο

πε: .ι|ίοι·ιιπι ρκειίίι:οιπ. ε. 98.

ντιιικιΠ άι]ποπτίο Ποια:: ε/Ϊιε άειποπβι·.π. 2.9,

'Οπίπει·π ιτε: οι·είίπε: Νπιιιι·π,θιπιίο ώ· ίώπίοπί: , @μέ

π......,.......ιε.. Επίει.π_βοπεπιιι.ο. πι”. 7.

νοι:ειτιο εἰίιιίπει οβοεο.$.° ίπ Ιππάεπίππιο ο.ίΐ φαι:: :οπί

είο.ι'ϊ'ίπ.ι;.η·.4. Ιπεπϊοπ.π ίπ Ιοτειίε|ίιππιο οποιοι ό! ούτε·

απ:ΡΜιίε|ίίπ. Ι;.ισμ

πω...: . νοΙΜο. ο

νοΙιιιιτιν.: είίιιίππ π: πειιιοίίιει· ι...ιιπο..... ..ο ίπιείίεειιιι

πεπει.π;.:ι ·οίι·ιποίίιει· ι.ίίβίποιπ ιππιππι /2:ίο.::. 3.4Η

7οίίιίιιιιπι ίπ Πεο επ Ρο/ίεπιιο: ίπιεί!εοιίιιο ι·πιίοπε επιιιι.

απο. _4.7 ο.

Η.οορι·οοο/ίποίππιπ: πο... ίπιε!!ίοίι, ε[ι'.[οί/ίι. 3.ι4ο.

Ι2°οίππιεπί: ‹ἰίπίπ.ε πισίοπιπ/οεπιιέιοπι ε.π·ρίίοίιπο ι·πιίοπο:

βπιρει·/εοιίοπο :οπιίοπιί: οπιπίποιεπιίε ώ· ίιππιεππ-ς
ο Ρ ρ ; ιπ:ί:.



ΙΝΙ)_ΕΧ κεκνΜ ΕΤ νεΒΒοκνΜ; ο

οπιί:. έ'πάσιππιπι πι..ι.ιρ.π.... πιπίοισσί:1ίπισ22σο:ο:·

ὅ· 'ίδ

Ώο!ιιπσπιί: πίίιιίπο πιστίθιιιισπι σέ? ρο||σι·ίίσ: σοποίοίσπάισιπ ?οΙισπ:π: Βσί ποπ τππιπιπ σ|σ' Πόση: , πω: σ:: Ρτίποίρίιιπι .

...πιω οιππίροισπ:ίο,ίπ:ιπϋιπιί: (ο ίπιο!ίσοιιι:. 3 .ι6 7

9. 58. ί η

Οι" ποπ πω:: ιππω.ορω ίππιισιπ οποοι·σιπ , πω:: Επ

τσ!ίσειιι: ίπ /ίσισιπ ·ιισπίπσιπ. 9.Η. έ

7π[πΙΙίοίσσ σ/ἔ/οΖιἔιπ ιποι·πιί::ι· . ποπ Ιπέίοσ. ·ιιοΙι:πιπισπι

οι·σπιππι :ιοπιο ίισπ'ίοίο ρι·ποιίοο πσρ·οβοιιίοί!ί:πισ π...

δϊί ό· οιππίύισ: :ιοί πέσπάισπί ποοισφιίι μ οΙοσππιπππιπ.

1 2. ι ι ;. . ο

Ρ”ο!ισπ:πιί: πω... :ίσισι·οπίππ:ίοπί: πιο... ι·πάίπ :ιοί φισ

ι·ππάισιπ πω: σι·οπιιιιέπιπρίίοίσσι· οι? .ο ίρ:έ ΦΗΜΗ::

σο οίίισίπιί. ρ Η.. 25ο.

Ρο!ισπιππ Πσί Ρ·πρπι·ππιί: πισ.ι·ίΖίισιπ οοπέι·πισιπ σ:: πάπια ··

 

πω.. άψι·σσίοπί: ·οπίισ: ..ο ::!ίο π.ι..ιοπσρι...ι.-%..- ι .Φ:οιποιίο ·υο!ι:πιπ: Ι)σί ισι·ιπίπσιισι· πεί ·οο!ίιισπι βία.

:σέ οίιΥοι·σσίοπσιπ οοπέίιίοππίππι : ποπ οι: Ιί!ισι·ισιπ .οποί

οι·ίιιιπβΙισιπ:/σοί οισιπ πισ.ιι:ί!ίο!ι·πιίο. ο. μ..

7οίισπ:.π οίίπίππ οοιπππι·οιισι· πά[ισ:ισ›·ισπ: ι:οποίίιίοποι2ιιιπ

μι· άσισυ·ιπίπο:ίοπσιπ ούίοδίισπιπ,ρσι· ?ποπ ποπ οοιπρ:: -

παπι· ...ιροπιιισ. “ κι.. πω.

8/1' ίπ Οσο πο!ισπ:πο ποπο” ιποοίισπ:Τ ρο::πιπ . _βοί πδίισ:;

ποπ σΙίοί:ίῇ:ἰβσοβΠοπ:ὶ:. η. σ.

.Ριίιππι·ίισιπ ώ· /οι·ιποΙσοοίσΠισιπ σ:: (ιοπίωσ Ξπο:·οπιπ .σο

πιο οι·οοιπβσπιροισπάπιίπιπ:ό. πσοσππι·ίο πίιί!ί: οποιο

σισι·π.: ροβίοί!σ: π-βοΐισ/ίιπρσίοί.: οοπιιιΙοοσπ:ίσ. :.π. η.

Ι/σι|ίιίο άσπιίπιί: άσισι·ιπίππιπ πιά ώ· πι.. ι·σιπιίοπσ πι*

πδίίιοπ Ο· ππ[σισπ .5'οπο:ίο. πλη

πω.@ποπ οισι· ποπ π! ροοάιιδίίιιισπ: ίπ οισπΙίοσήμι·

[Μα. 66.

Ρ'οιί:ίο πρι.π..ιι: οπο: Μάιο· ροκ/ϊ ..ο ρι·οοσπίοπσπι Μ.
τ πω:: ι·σπισπί. Π 7 ο.

?Μάο οι:: ποπ οπο:: :ΜΜΜ βι·πιπΙί:σι· σοπιιπιιπίοσιιιι·

1ί'ί!ίο. ' ο ρε.

ι/οιιιπι.ι: οίίιιίπποι·οοίισοί: 8ρίι·ίιισπί ο'. οι: Μπι:: οιππίπιπ

οι!. , σ”.

Ροιίιίο πΦπσπιίππιβωπι ίπιι·ίπβοοιπ πο» |ίσιπίσαβιο

ίσοίοάοί σ:: οοῖσΠο. 18.110.

Ϊ/οΙί:ίο Μπα: ποπ οι: ίπιι·ίπ/σι.·π :ισι|οδίο ίπ 'Όσο , ?ισα ρο

σιιί: ίπ Βσο ποπ Φ. η. πιο.

Επί/Μι: σ[ί Μαιο” ·ιιοΙί:ίοπσιπ Βσί πιάσω: οίίοσι·ο ίπιι·ίπ.

βαν:: :ιση"σδίίοπσιπ ίπ Ι)σο. )°

ΡοΙί:ίο πιο.. 'Όσί ποπ ποίοίί: @πωσ σπσπιίιιπ:/οίισιπ ι·ο/Ξ

ρσδίισπί τπ:ίοπί:. 7;ί.

:οιπ.: Μ” ·πο!ισπιππ: πο...: ποππιω...- ροί· ρι·::δσί

σου: ίισ:ίίοίισιπ πισσίοπί: |ιι·οοσιίσπ: ά: ίπάψι·οπ:ίπ οπο·

:ίπ ίπ οποίίπσ ποί/ίπσιπ οοπ/σοι:σποίισιπ. 77 .

Νσοισσ πω.. πω:: Βσί οοπιο!σιισι·ροι· ο.π.·ιι·ίπ/οοπιιι πιο· νι....ω. οιιί:π:

 

άιιδίίοπσιπ_οπίσοιί, οι.. παπι:: ιπ....... ίπ ι·σοιο ποπ/Πέ

ω... 79.

σ#`σοιίιιισιπ.[σιἰ πι...» πω: ·.. ίι:ι|σ. 8 π.
η 'θοέι:πτο: ποπ ρι·οσίισσί:ποί [πισω ούίσοιισπι. βσί πιρροπί:. Όοιίιίο Ιίύσι·.οίπ Πσο π: που:: ποσά-ηνία: ο: πω: οοπ

ποιππ: σπιι·ίπβοπιπ ρι·οοίισι:σίοπσιπ Φου:: ιισπσ σεβ

ρσπάσπιί:. 8., .

ποιο:: ε; ποιίιίο ιιιππωι επιιπροσ Ινση'σοιίοπσ: υπ.:

ίσ: ίπ .Οσο. 14.90.

Πα:: ποπ π: πιο: οισοποί ΜΜΜ:: ισπάσπ2ίπιπήισππι ίπ τσ

Πο πω. στι:: πω: , [Μι πιο... 9ισοπέ σοπποηπίοπσπο

σ.τιι·ίπροί ισπιπίπί. ` . η__9ι.

Μαι:: πι.. Μέ ίπισι·άισιι: οπου:: ποΙίιίο .. ἰπισποἰισπι ο..

σίίισιπ οι· έι]Εν!ίοσπιί.ο. 92.

Βσιι: πρεπε ποπ ·υισ!ι οπο πισιππισπιπ ώρΜποισσι·ισ:, σ/Ϊο

οοπποιοιιιιπ π: πσ8·πιίισιιιπ. 9 _

:ίπ πέβίιπιπ. ω;
. ο Υ , ζ σ .

@οπιοείο ποΙισπι`π: οι·σο:π !ιοσι·σ/ίσι :ιποιίισι.·πι /ισο.: ΜΙΚΗΣ.

14.95.

Ι·'οΙισπιπ: Βσί Μάσι:: ποιίοπσ ....π. :σέ οι·σσιισπισσ οι: ού.

ίσοσισπ:,ώ· σο: ρι·οάισοί: π: σ!βο:ι::. ι4_9ἄ

.2ποιποοίο ·ιιο!ισπτο: :ίίπίππ σ:: ίπάί#`σσσπ:ί ποτάσσσππιί

7Ιά!2. > 9 8.

δίπο ίπιι·ίπ/σοπ ιπισιπτιοπσ Πσισ:πι Μ· ποπ :σπιππσσ πω”

οι·σοσιιι·ποπ: .99_

νοΙππιπιί πισπιπ ω.: Βσισ: έίσοπιπίοιι:[Μισππέί: ι·:|ποπ

π'σπσ πισοίίπ οπιπίοι:: :ιι·οοπί·οσπ. "Ηή

οι.:.ι.π οισοιππισ.ιοπι ·2ιο!ισπσο:π!πί. ;ΦΠΑ

νο|ισπιπ: οσπσρίποίσί ή: , πια: Όσσσ: |Ϊὅί @Μπλακίπ το

οι·σιππ. ° ιού.

νο!ιιπ:.:: ππισσσιἰσπ: ό? ?και πιο: Ποπ: π: οι·σοσισι·ί:

πισΙΙπ οοοπποπο παρα ο:: ίρ/ί:. πι. απ: :$οαππσσοπ”

σ1)ΐοπ::.ι π. 7 . Οιππί: ιιοΙισπτο: Πσί επισοσπίσπ: πι' άπο-ζ

πω: οι· ποπ οοπιπί.ιο.8. πσριπιπ ιιο!ισπιο: ϋσίσβ,.

οισί απ:: πώιοπἄσσ ρποοίισσιίο πι! σκιά. €οπάίιίοποπο ως

Ιισπιπ: 9ισοτισρΙσσιο. ι 2.9. Νο:: οπιπί: ·σιοΙισπισι.σ Ι.Τσί οπίσ

οσάσπ: οι:: οσπσρ!ποίσί ποίίπιρισιισι·: χ”. ΜιίίιπΡΙσπσπ

επιπσπ ίπ οι·σίίπσ πό πιέπιίπιπ ς#σο:ισπι. χΜ;

ΝισΙσπ πσοσπϊσπ: οο!ί: ίπ Όσο οι·οοίπίπί:ίοποπο Ιίοοι·οι·ιιιπ

οσοσισισπ: πεπο/οσι·ο. η. μ: 6.

νοιισπτο: ρπσπσ/Ηπππάί 6'έιιίΠισπι ποπἶ|πί: ισοροπέοπ: .ἱ.

ιπσι·ίιί: σιωχιι. 15.”.

τ ΎοΙιοπιπ: ίπ Όσο οίσπι ποπ οίί.:?ίπέιιι::σι· ε. ·υοΙί:ίοπσ , ποπ...

σβ ρ:ορ·ίσροισπ:ίπ.ι?4.οβ :ππ:ίιιπ .φρσιίιίισισ πω,

ποπ ρι·οοίσιοσίισιο πιω.3. νοίισπιο.: .ο ροισπ:ίπ .σούπα π.

:σίπιί ποπ άί|ίίποπί:ισι· ισοιιπιὶίσπι ι·πιίοπσιπ βιι·πιπ!οπω

σπρΙίοίιοπ:,πΜ τι: ιπ.πω: Θ· ίπσίιι_/ίσιιι. η.ι.ο.

η.ιοπ

~ Ι.σ11:8Πο0 νπἰατςιιεΤτἱπσε ν ·

ο .

ο ι Ν 16.

`



 

ΑΝτνεκΒ1ε;

Αριιά θνιι.1ε :Μπι Εεεά·πιΜνΜ.
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ῷ Β. υ1=11ΑΝΩ1εο1

οοΝεΕΝΤΙΝ1 ε εοειΕΤΑΤΕ 11εεν

ε τι-αΕομ Βοετοιι1ε

ΑΩ Ι)ΚΟΕΕ55ΟΒΙ8 ΙΝ ΠΟΙ.Ε.ΕΕ3ΙΙ5

ώ . ΑφνιιΑΝο, ώ

ΝΕΑΡΟΕΙΤΑΝΟ ,ΟΚΕΠΕΝ5Ι,νΙΕΝΝΕΝΒΕ

ΝνΝο νΝινεκειτΑτιθοιωεεΝειε τ:ΑΝοε1.1.Ακιμ

ενΗ,ενε ΤΗΕ-οιοοιει~
ΤοΜνε εεονΝυνα~ ~Δ

ΒΕ ΑΝΟΙΞΕΙΣ

»ς

Έ

δ
ὶ

 

ΑΝτνε1Μ>με,

¦

Ἑ

Αμιά Η ν απ1.ΜνΜ ΕΕ ετε:ε ΜνΜ, Με νιιΙ8ο Ηοοάιίϊταετ εΠόΕεζ

- ΠΠ: ΡεΙΙἰεατιο ειι1τεο, Μ. 11ο. Ε.

δ

.. τζ-~

(Άπω Ρτἱπἰἰεὅἰο Ε'ωρυ·συ ό· Κσέίο.
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~ π. Ρ.ΡοΑΝ‹:;ΑΜ1εὶ

Πιβ|ίφηκ

,""Α'"Μπι

424

Μ.

  

π.

ή Α2άρ

.80€ΣΙΕΤΑΤο 11558/ -

£Υ1ἑ5ν~5~ ΤΗΕΟΕΟΟΙΕϊ ~ [ώ

ρΤοΜν8εοονοονε Ϊ

ο ο Ο (Με Μ ι ν Μ.

Χ'Ρ1εωε οειτοτζ ὸῇοὶοἑρἰοΓήο: μακΠὶοοἰΒοε :ιό ἰοτὲεοοΧΡὶἱτεοἐο

. Ϊΐ (οοτ ορετει ἐἰοΐὁεἰο :Η απο. οπο; φωτ βΗιπἰΡεπι 10ωω τεΠά

Αν8€]Κο οποτε ίε:οοόοκο Βίο:9/Μή, ΡΗοιοοι οΡοε ὸἰοὶοἰ αέ

Δ ετοΡἱετὶε, ἰὡοΒο Π;:ὶ , ἰιιοἰῆβΠο πιο; 63φτέ:ίΒ ΜειοΙἔείἙετἰο5 ου

- " επειτα: ΡοΙΒΒτΙτοὸο1ὶε εκΡτ:Πἱο. Ιὶ8ιτεεοἱοτο ὸὶοὶιιἰωὶἰε,ΡϊαίΪοι1
6ο: Βοοἑιἰι1ε.ίἱο1ὶΙΙὶτοΔξΟεο, τωὶοϊοτο τοοοεπισίο, ίοοἱοὶπαἐἱοιτο οποία . ποστ

τειιίιιτο @θα δε όο&τοε, ΡΙατοπε Ποίο ΜΙΒ; ο·ιοτοΗ οτωωρητοω δ ὁὶοἱοπτήοιθ

Ρετἴεὁὶὶοοἰε Ιοεἰὸπίῖτοοο1 ἴροεοἱοττη :ιο το:: οε εοι:ροται: ίοΒΡεαι1τἱἄ Βοβοτοα<

τω., Αοιοοτε κΙα!ιοΐ 8. Με Θου. οι! Ιί:.ϋ.2.ο.ϋ' 2.4. Ροττὸ Αι1ΒοΙ9ε_Ρὲ:τἱΡειτεΕἱ€ὶ π»

τεΠΈσοτοε , ΐεο1εμιτοτοεΐοϋΠεοτ1:ω ΡΙατοιπἰἐὶὸἐὲιοοοἐε ὲοοὸἰοεὶοτοτ [Χιού.

8ε Βοοπἱοεη 5τοἱοι (ΞεοΙοε; ΕὲτΙεΙἱειίἙΙεὶ$ετἰΡ οπο; ί.οποο;ο οοτοἰωε .ο σίδα

(ω. Αο2εΙοε ερρεΙΙαο: ε οΐηιΜε οο1ο1 Οκτώ, Ιάτἱοἐ Νοοάοε όΜτοηόσ ειοὅά

Ποτ €οτετοοικ1μοτα Ιποτοὶοεε δε Ρεοιο ἰο ο:Βοοο Μοτο. Οωπε$· @αφουΜωβ

κιβσ·πτοή Μπιτ@Μετα οι ΜέπαΪΜΙΜ Μιβ, Ρώμα· ω. 98ἰ|1£7'£ἄἰι.πω υφίιΜεβα ·

Μάι. Ηεοι;.ι. δέω: ε,·έσ ,Μοτο κου;επ Φω:·::_ ἰιηοἰτ .-.ο8οΠ. ε» ΡΗ!. πο. @οί

πιο εβΜοβσίαΜ, ΑπέεΙο; εἴ! : @ευ οαοάψωΜίια: ως!. ω. Μ :μισά αἔἰι:_ Απέείι8:

ε(ἰ. Πε ΑοἔεΙ1ε$εοοΙαΙὶἰεὶεοτο Μπέζ. ὸἰ1ρ..ταιπΕ Μ 2.. έ αϊβ.:.. =υ/9αε α! π. ΜσΙοε

1ίαξ δε Τοοτοἰί'ωαπο Αιπ8εΙ1εο 1.29. 98Μο. <·υΒισο α! 7;.εκ‹:ὶοΙἱοἑ. Η ΡωἰΒοε

ΑτεοΡ:« ΜΜιά ΟΜεβί ΗΜ- Οέψοιπε:ε Μ. ι . Ι?ετέατ. Τοεσ6οωω |2ύ.3.άο Μ.

Μπάκαἔἑἄ. Πειτοειίεεοοε Μ. ε.. σο: Πάο :παρ 5. Θ' η.. ΑοΒοί):. είε θίαϋ. Βεί!ώ.8.9.

:ο ι 1.12.. ί? ά: θεα. :ΜΜ. Μη.. ίΐ ι π. ἰ7' έ:: Επσύίο·.·ά αφ. Π. ΑοίεΙτοοε ό:: σαβ

ιίΜβοΙΙ, (ἱΙιτὲ0τιοε ΗΜ! Μ. ἱπ-Βαἀκέ Βετοατάο5 Η ;. :ία σοΜάε7. ΌΜΗ]. Αο-ἐ

Βοιωτοι ρ:ιττοεοπο ΓοΙΈοΙειιε , «το ‹Ιο 1ΡΓοιοπι οαιοκει δ.: α_τεοΒοοε ό1ΐΡοτειι1ο,

«με ὸὶΡΒεὶΙἰοτε (οπο. δ: ὸΙ8ι1α-'ΪΒεοὶοἔο; “

.

ο. ΙΜ Α.

   
ο.

1:15-ί) ν ·:·.6.Τέο
ΙΧ ΑοΒ:Ϊ0τ11Μ εκ1Β€οτύ.

ρτέοορίέε οποτε , πω.. Γοροτοειτοτ4!ἱε ΜεοΙΞαιω βάσει ώ· ωαπάεέπωμ ά.·ιπάο Ι:πωρωπ εοφ!

ε:: ρτἰιιοἱρΜ Ρἰὸοἱ. @από ροίὶατἱο- Μποστ:: . εκ ω... ά έατροπ: εο»Μπωυκ $οΙα ωο

ττοοειδο Γοοπώ-όσ εετιἱτοὸἱοε οατοωΙἱ. Π: που:

Ρ:Μο Μπι:οιΜ είδττοοτ, οσπιἱοδ «:ΠΞ πατοτΔΙἰΑ.

Βν”Ε :ε ο!! εεττἰ:οὅο,ωΙιἑπι ωτοτιὶἰ! ει: ί απ» :οΜΜτ ΜΜΜ.. , σ6ψοΜΜ ό· ῇῖτΞὑιωἘΜι,Ϊ

που , εοπθ:π (.`ιτ!ιο!Εώ , Με Δω αο2οΙο: , που

τοτὅ ἰοτοἱ|οᾶοεΪεο. ΒοιοἰοὶΒοε ΐορωοτσε: έ! ΡΗ:

τἱτοἱε ἴετἰρτοια οι·ποΜ . εΙο2 ε!ε ΠΜ αρκετοι::

ιοεοτἰοικιο Γπἰοιπ :.εοπτοι 8Μάαωσ: Δί!.η. Μ

ό:Εοο Ωοοε€Ηοω [..πωαο. ?Μπηκα ά: ΜΜΜ Μακάι μα; Ζαπ:ΜΜ.

.4υσό:8 Τσακ Ι Ι. .

η. 1. Μπα. οι ΔιάαρΙκ

Λ άφο

.ΑΝΩ τ. ι ~ |

ἔ¦

τω· αποτο ὸετἰ ίοΙ:Μπτω Αποο!ία:εε: ΕΠ: ΛΙανβο· Α» πωπω.

Μ» ως. σ.. Μ. κουκΙ.ι. Βωικοι ι.ρ.ο.$σ.ιι.2. δ. "ΜΜΜ,



7ο

:. ι οποιοι:: ι Ι. 13ορ:ιιιοπ:ιο::οιοδιιοο .4ιποιο:ιιιο. ιιεε::

ιιιπ:.3:.[::. Σ. Μι”. Οια:: :.....:.....ο... ιο:.:.

3. 8οοι::::ι.: ιο:::. ::οΒοτ::ιο Μιὰ:: ΗΡ. πρ. ς:ι.[:ιδ

Μο». οι:: :.ριι.:. ::οει::τι:, ..ι οιιιιιοοτο:τιοι::ο::ιι:ο:ι Ροιιο,

βιωι > τ...: τ:::::ι:::: Ρ:οι:οιοιιι:ο:; :μια Ρτοι:οι:ιιιο:. Εκ

τ:ιΡιιοι οφ. Μ.. οΡΡοιιτο ιιο:::ο::ιι::::ι :οι :ποιο

οτοιο:οι::: Π:: :>ι:ι.:8. ΡΙ:,|ι.ο.ά κι. Μο:οριι. Προ

·:::οι:οτ:ιι::, 8ο ι:ο:: Μο, οιιι::α::ι:::οτι πο:: Επι;

ι8ιτι:: οι: ο2::ι::ιοοι :..ιο::ιεοο:::. Δω... ιΒιτι::

ιοιοιιιΒο::τια οιιο:::::: ι::οι:ιοοι. $ο:ι :πιο :πεο

:ι Ροιιοτ :::ιτ:ο:. :μια :::οι:ο:ι Ροιιοι::τ ο Μ:: Ποο.

οι πιο"... ι::οιιι:::: ι:: οπο. :ο .ο:.6. . -

Κιτ:ιο4οιο οι. Ρο. .:.:. ὰ· ο. :οπιιιοι::. :.46. Νοοοιιο οίι.Ρο::ο:ο

2::ιωι:::: ι:οο ν::ιιιο:Πιω ...Με οι::::οι Βι·ι::ιι:: ο::τιο Ροιιο

κ"""ρ ιδιι::1:: πο:: οι.. αυτοι:: ω...: οιι:::ο: 8:ι:ιι:: οι:

τι: Ροιιοάιιττ: , :Μι οο::ιι::ο:ο: ι::::::πτο:ιοιοο Μ..

ιιοτ:τι:::: τω:: οι:: Ρο:ίοᾶιο ν::ιι:ο:ιι οο::ιιιιι: ι::

..::ι.ο:ιωοοο :Ξ τω:: Ρ:·ι::οιΡιι::::: οι:ο:ι ω: ιι::

τ::οτοτι::ιο 8ο :::οο:Ρο:οι:::: : τοι:: :μια :::τοιιο&ι:::

Πτι: οι: ιι:Ρτο:::ι::8οοιιιι: οιττι:, :ιο ιιιρο:ιο: ιι::

ει πο:: Ροτοιι: : οποσ ο ο:: οιιτο:οτ σο ν::ιι:ο:ιιιτ:ι.

οι:ο:οι τιοιι...: Ρο:ιοάιοι:ο ο::τι:. Νο:: :οιο:τ.

...οι ω. οποιο: :οΡο:ιοτι:: ιι: ι:ο:::ι::ο; πιο:: ι::

οο πο:: :οΡο:ιτι:: Ρο:ίοάι:: δ: οο::ιι::::::::::::: , π.:

ιο:Ρο:ι·-οάι::δοιοοι:οοτι:η "πιο ιιοι:ι:ιτι::οιιοοιι

πουπέ: ιι:ροτιο:ο ο:οοι·ι Ρο:ι-οάι:: δ: ω..ιο........

το: οι:οι::ι ο::::::::: Πω:: :.......:.ο. Ρο:ίοάιο::οι::.

Μαιο: Ρ:οι:.·ιι::ι: οι:ιι:ιοοι:::1ιιο ο ο::τι:,Ρ::::ιο:τιπ:

11ο:_....: ..ο ιοτ::::ιο οσοι:: , οι: οιΡΓι:::: :σιωπ

τ:ιοι::ο Ρο:ιο&ιιιιο·:ο ι::οτιοοι:ο::τι:::: απο:: ιΡίο

ο::Ροπ οᾶ. Νοτια ιιιοο:, ...Δω :ιιιοι::ιο Ρ:οι:οτι.

ιιιιιιι οοι:ιιι ιιοι:ιιιιιο Ρο:ιοάιο: 8: Ροι·ιο&ι:::,οοο

..τι σκοπο: :μια Ρο:ιο:$ιο:ο: Ροιιιιιιιο:: τοι::

:μια ο.. ιοιι:::: :..:....:..: ::::το:ι::ιο::: :ιο:ι”οάιο.

:πιο :::ιι:ο:ιι, ω... ιο::::οιιο Ρο:ι”οᾶιο οο::ιι::8:ι

το::τι:::: οι οιιιιο:ιι: μοι... .ο.:...ιτ::.....:ο. οι.

ατι:: οΡο:οτιο::ο: ι-:::ο:ο:·ιι: οιο::οτο:: οι:ιιιιο:οιιι

Πιο: Β:::ιιι::οο:Ρο:ι:.νιοοοτι: . 5ο::ιιιιιιι, Με...

::οιιο.Βο ι::τοιιο&ι:::ιι: οι::::ι::ι: δ :::οιοιιει ιι:ιιοΡο::.

:ιο::τι: : ιι:οιτιΡιιο::τιο πω:: οο:ι:ι::ιιοπ: 8:οιιι:ι::::

Με...: ω: ..ο :::οτο:·ιοιοτι: Ρο:ιο&ιο::ο::: «ω...

Ρ πιο: τιοιι: 8:οιιιι: ο::τιο·ιι:::τ ι::::οι, ιΡοοιοε :ο::..::...

Ροτι:ο:ι:::τ ο:Βο ιιιι σπιτι:: ο:ο2:ι , πιο:: ιτε; οιιι::

ιιι:ιτι:τι: Ρ:οιιιιοιι:ιιο Μ. ι::ιι::ιτι:ι:: ιπ:Ρ:·οιιιιοιι:ιιο.

δ. Ποο :πιο ::ιε Ρ:οι:οι:ιιιιιι:::: Πι. :ιοι::ο::ιι:οτιο::ι:

πιο ιοπιιιι:- ι:οι::οι: πο:: τ::ο:οτι:ι· : ω. οίκοι οι::::ι: οο:::ι::ο·

ω. ::ιοοτιο :κι απο, ω:: Ποο Ε: , οιιιΡΡο ιιι:ι ::ιιι·

.ιΞιι:: ο: οι ι::τ:ι::ιοοοα: Ρο:ιοάιο::ο::: οο:ιοι:ι:, πο::

οιι :οτιο ι:ροο::ι::::οοτ , :ιοι:ι::ιιο τω...: ιι:: πο.
πω:: Ρο:ιΙοιίιο :..ωιοοιιιοο: ι:: ι:οο :::ιιιο:ιο :ιο

ί::έι:ο οο::ιιο:ο. ·

π. Ε: :::οΡτι:ιιι8: ο:..8ιο:: ιι:οα:::ιτιο::ιι:::: . Ε::

:ιι πο: πιο- ::ιιοι:ι ::ιτιοοι:::::τι::: Μι:ιτ:: ι:: :οι οιΡο:ιι::ι::,

.!"Έ Μ'^"° ουσ πο:: οι:: :κι ιι:Ρο:ισ:οπ: Μουσε:: παταω:: :ο

ω”Μ' ε...: Ροιιι:::: : ν:: Ρ:::οτ ι::ιιε, ::::ι ΗΡ:: ωραιο: πι.

ι Μου... :..::::ο. (3:ποιι . 8ο Ηοι::οιοοιοοι:ο::τι::,

πω:: Ρ::::ιιι:::τ. ιο::Βι:::.ιτιο ιιιι:οι8:::::. ΗΜ: τι::

τιι::: ::οοιιιι οιιο Ποτ:: ; πιο: ο... @Ρο οπο:·οο:ι

ιιιτιο:::ι:: οιι:::οιοι:: ιι::οι::,οιιιι:: οι:::Ε: Ρο::ιοιιιο:·ι:

Βου: πιο πο:: Ρο:οιι : οπο: οι:το:::: , ο οι. οι:ι:·ο.

ο::ιι::::ιο ......ο.:.. "ποιοι οτι ω.. οΡο:ο οπο:

` ι:ο::ιι::. σο...: ο...: οι::::ι:: ει:: Ροιιι:::τ νι:τι:το

οι:ι::::::ι:::: ιοΡ:::::::::::: , :::::::::ιι: νιτ:: ο...: ορο::

$.

πο:: ο:τοοιιι:::τ . ν: ιο::τι:ΡΙοοιπ:οφοιιΔομΠ. 9. έ: Δ

8. €ιιιι:.:ορ.::. ΑΠ:: :::τιοι::ιι:ι οιιτ:: οοα:::ιτ, ..οι

::........ι:.ο μ...: Ρι:τοι:::::: :::Βοιιο:: :οι::ι....:ι. ‹ιο:::οι::ιι:::.

Μ' °:::ι· τι; ιο. νοιοοιιιιτ::ο ::::::ιιοτιο οο:Ρο:ι:ιτ: Ρο: οι:

”””° .:ο::: :οι :::::ιι:::: δικα: Μι... οι ιπΡι: θ: ιι: οποιοι:

ι::ο:ι::::::ιο::ιιοι:: : :και ι:ιο :::οιιι:: ω:: τω... :πι

ι:ι .:.:.:..ιο: οποοιιο:ο οι:τι:το::: :::ι:::ω οο::ιι:::

οιο.:..: οτιιτ:: ιοΡ::::::ο 5 απο: οι: ι;:ιοτ:ι:: ::οιιι:ι:

Ε: Ρο:ιο&ιο::ο ν::ιι:ο:Ε Η.: Ρτοι:οτ 8. το.: οφ. ι

ο

.::. ο:οιο: ι:: οο:Ρο:ο Γοιιιι:οι:,::ι:οι:: ι:: Ρ:οΡ:ιιιιιι

οι:: ν::ιτι:ιτ: : το.: ι:: Ρ:οΡ:ιι:::: οο:Ρ:ιε ποιοι:: Μ::

πιο:: :..ι..:: ι ο:Βο πο; ιι: οιιο::ιι. νο:ιιι:: :ο πιο.

τοιιι:: :.οι:.:....:. ::οοιιο ι:πο :πιο οι::::ι::ο σοι:

ι:ι::οι:; :και Ποο: πιω: :::οτι:::: οπο:: πο:: ...ο

Μ:: ιι::Βιιι:ο ο::ι:::ιο.ιοΡ::::τιο. οπο... Ηώς:: Ροι.

ίοι:τ Ριιι:ο: ιιι1:ι:ιοο::ιοτ:&ε, :κι ομοια:: :ι:ιιιτιΡιι.

οιιτιο::ο:τ:. Ποτ:: οι: ο:οι::ι· οι: ιτ:οτιι:ο , ιτι:: οι πιο. `

πο, ν: οοιιιι::τ :ιο Ρ ι::ιι:::: τ:οι:ο::τιιι::: οι: ..:....ι.

ιοι:τιι::ι:: Ρο:::ι::: , οιιιι οιιο::.::ι ιι::ει:ιι τ:οι:ο:ο :ο

Ρ:::Ροιιο:ο πο:: Ροιιοι:τ. @πο οι::::ιι:ο:Ρο:Ρο::ο
ιι:-Ρ:οιπιοιιιο:οιτιοοοιοο ιοοο:::ιο.ι:: (απ. ι

ι)ΙΒΡνΤΑΤΙΟ Π.

Π:: Ρ:ιι:οιΡιο Ρ:οιιιιοιιι:ο
ιοτιιτ::. . ι

:εστω ΝΗΜΑ.

.οι απο:: πομπο: οι Βοο:οποιοι

1ι:οιι:ιέιι ο

 

Ατιμ

ΡΚ:::::ο οπο: Μ: Ηο::::::τ::ιι :οποιο . οιιιι:: Α ι.

ι::οι1:ι::ιτ Προ”. ιιο(.'.:|ι:ο, πο:: ΑΠ8οιιι.: , ...ο πο...: :οι

:ιοοιιιτ, Α::8οιο:.ιιοο Ρουφ, Μ:: :::..ω:, ::οι: οιιο "ι, πιο·

ο Ποο ο:οοΒιέ. σο:: ι:οο οι:ίο::ιο: 8ο:ιΡτι::ο ο... “α”

οοτ. :ποια :ο:ι: νιιιοιιιτοπ/ι.::ιο:.φο.ο. ι. οι::

οι, Ρ:ι::::ριο [ποιου οιοιιιο:::ι:ιιπ πο:: Μ... οοο/.::[::ι

Μι. ι::ιοιιι8οτ:τιιιι ποιοι:: ::ΡΡοιι::τ Ρτι::οιΡιο Και·

Ρο: οιιιιο::τιι::::, οπο: Μ:: νι:τ::το: π:οτ::οο: ο:οιο..

::::::,οι:ι ιι: ιι.::ι..ιοαιιο: Π::::ατο:::ι.ά· ω”.

ΜΡιο.:οκ.44. ι:οι:οοιιιτ ιτττοιι:8ο::τιο: επισημη πιο::

::ιοο: ητο:::ι::. οι ιιτ::::οι:ιιοε; οι...: πιω:: οπο.:

απ, οι! :::οι:ιιο; :μια :::οι:οτι:: ο :πιο οι. :κι οπο.

Ε: ι. Μ: :ο.·ο. πο. ‹ιοοο:, :::ιοιι Βοοιιι::::: πι, πω..

πω:: πο:: οπο. Α::Βοιι Ρο: πιο. :οτοτ::ι το... @ο

τι:: Βοοιτιι:οι: ι”ιιο:. Ε: ι βημα. Μ. ό· ο. πιο.

:οριι.[ιο:π.1.:οΡ.4. ..:...::τ.. οοο:ι::::::οιιιι:τι πο.

ιοί πισω:: Ε:: ...πιο οιοιιι:ι. 8ο‹ι Α::Βοιι . οι:ιτι

πο: ιοι.ο..ο:.. ιια:Ριιοοε ιο:.:....:....:οοοιοοοεο.

:ι οι ::ιι:ιιο. @τα ι:: ΑΜΙ. .ιοε:::..: Α::Βοι ι μι).

τιιιοιι:ιιο: σο:: τω. 8οοι::::ιι:: οπο: Η:ιτ .4::ι:οπ. οι:ι

τοιιο .8.Τιιο. τ.Ρ.ο,4:.ο:.3.ιοι:::: Ρ:ιιι:οι:: :::ιο:::. - Σ.

8οι:τιοι:::::ι:::ι ι::οι:ιιι: :::οτ:ιοο::: ...τοκ ι:::::ιο- 4""°'π”:1

ιιΐ_ ο ι: οι:: Ρ:οιιιιάιω ; :οιιοιιιιο οπιιιι:::οι:ιτ ΞΉ:Ρ

ΜΑΜ: Ρτι:οᾶ ο 9ο:: ὁ 'Ρ:ιι:ο:Ριο ιι:::Ριιοιτο:

πιο. φαι:: οι! ι)οι:ο.::ο:: Ρο οι:: Ριιι:οιο:ιτιοιιιο.

το οοιιιιι:ι; Ροιιιιτ:τ, ο Ρ:ι::οιΡ;ο πο:: ιιι::Ριιοιτοο

:πιο , π:: οι: οι::::ο πω:: οποιοι:: ι πιο: ι:οο :με

οι:.:οιι ο:οοιι:α: οιι, οοτ::Ροι:ι:ι:: οι ::&ι: 8ο Ειμαι.

Μ. οι: Ρ:οι:::ιο πο:: οι! ιι:::Ριιοιτο:κ:::ιιο: , το.:

:::ι:ιτιΡιοκ.

€:...:.οι:ο. ιο::τ.Α::Βοιο: οι::::ο: ι::ιτιο το:::Ρο:ι: 3_·

οοοιι::ιο ιι.:ιιιο ι Ποο οόιιιτο: απ:: :οιι:ιοι: ι:ι:ι:::. 4:οιοο!ιο.

:ιι ...πιο :ιοιι::ιτ:: οιι ι:: 0οπ:ιΙ. Ι.ο:ο:οιι. (ού ιι:πο:. Ρ"Μι.

Μ. 8ο :οιοτιι::ο:Ρ. Γι:ιιιι:οι·, :ιο μ.::.τιτο:ι. Ριιιιιπ

::::ι:ι::ήι::::π Ριιι::ιριιιιι:, ::οοιο: οπ:ι:ιιι::: τι:|ιο:Ιιιιιπ, ό·

ιπιιιβιι::ιπι ; [ιιιιι::ιοιιιιιιι ό· :οφο:ιιιιιιιπ :μι :οι οιιιπι.

μια:: οι:::ιτοπιπιιι ..ο οπο. :οιπροι:: ο:ιοιιη:ιο οι πι.

Μο :οπιιιιιι: ::οο:ο:::ιπ, ῇιι:ι::ιιιΙοιπ ό· :οη:ο:.:Ιοπι, πι.

μοι:: οιιιοιι:οτ ά π::ιιιιιοπιιπι. Ε: οοιιιΒιτι::· οκ

5ο:ιΡτ.νι:ι Ποο: ω...: 0:ι:ιιιιιπ: (ποσοι, Ε::Ιοβ

24,. π. Μο:Ιιοο.:. πιο”. ι. Οιιι:οι.ερο: :Μια [ιδιο .

πι:: &βοοιιιιιι ρειοο:.]: ::ιιι:ι. Κατά:: ιι οτιεοιι Μ” "Μ"

οσο οιιο::τ ι ι)οο Ρ:οιιιι6ιι, οιιο::τ ::::ι::οιιιο:ο 22;" "°

Ποο “

β



οι:οι!οιιιοιιιιο Διοτι οιιτ)ο ιιιἱωοΠιΠἰιιᾶιττι:. οπο οιιι!ο.- Αι! 3. Πι:ιοιεοιιιιιιιιι ιιι Δι!!!. ρτοιιτοοη.`ι "Η

ιιιτι:τι!!ιοι ε. Ποο ιιιι!οοοιιι!οιιι. 8οιιι:ο!ο ιιτο!ι. ιιοττ!τιιι· οι:ιι: ιιιτιιιο!ιτοτ οοιιιιβτι!:!ι. Οοο @ότι :τιμ

τε!οίι Ποιιιο ιιι:!!ο ι!οροιιι!οτ.οιιιι ο ιιι:!!ο ..αφτι ιιι:!!ιιιιι “ιιι”. μια!! οι. ιο!οιιιιιιιι. Αιιο ..οι

ο!!ο; οιοι:ιτ οι:ιρρο ι!οι:οιιι!οοτιι: οτιτι:ι· οοοιι. ο!!οτ,8: ιιοιι ο!!”οιο!οιιιιιιι:: οι:ιι ιιι!οι! ο!! .Πω

οψη! οσο ο!! Πτι! Μ. ^οο!!τοιιι!ιιιι: Π:ιΠοιοτιο. το!ιτοι· οοτιιιιιι!!οι!ο. Ποοο!!οο ι!ιοιιιιιιι!ο @τι οΠ

ω...: Π οπο!! ιιιο!ορο τ:τοι .ι Πω οιΤοιιι το (ο. !Ξτ!ιοοιιιι οι.. .τή/λ τιιιιιΒιιτι:ι Ποιιοτιιιοιιοι

τρΠ οι! οτιττοιιιιιιιιι Π:Πιι.ιοιιτοι. ι:οιι ο!Τοιιι ι ο... ι!ι έτοιιιο. οδο “απο Ροιιι:οιω Πι.8ωω θ..! οι.

ι!οιιοιιι!οι:τοι. Εοιιιιο ν!ιοιἱἴιτ !οοι:οιοτι:!· , οὐδὲ ήπιο ι3τε.....,Μ οιοτιοι Ιιτοι:οίΠιιο πιο μι!! Λεω

οΠοιιτ ιιι Πιο ο!!ο ι!!ιιιιιιιιτι δ: ιιιΒιιιιι : ιιιιιιι σιιιιιιι οιιιο οποιοι Ποιο! οοιιΗο!ιιιιτ ι!ιΠιιιιιιο ίοι·ιοιι;

!ιιιιιτιιιο8τ Πιιιτοιοττο!ι ιι!ιιιιιὲ οιιιιιἑ οθἰοἱοιιτοι· έι_..8...ιοι.οω. 8ιοι:τ ιιι!!!ώ τ!....ωι.....ι [παο.

!ιιιιιτιιιιο: ιιορ!!οιτ.ιι. ιιι οσοι! ιιοτι !ιο!ιοτ .οι οι» φοτο! Γιιιιτ Μοτο: . οι τοιιιι ιιιοτι:ι βετ ΑΜ!.

ο!ιο.Πι!οι ίο ιιοοοΠοτιδ οέιίτιτ,!ιιιιιτιιιιιιι οΠο !ιο- οοιι5οιτ πιο: οτοιιιοι:ι ι.!ιιιοτιοιιοιο ιιιοοοΠιιιιιιι .

Βου «πιο που Πι ιιο!στιιτ!ο; τιιιιιιιτιιιιι8ι που τοιιι ΜΒ. ΑΔ 4. !ι!22τοιοιι ιιι!ιοιττιιι!ι Απο. το μ;

οπο” ι:οι!:ο&ιι:!ιιιιο οί!ο !ιι!!ιο.ιτι δ: !ιοοι:οιιι !ιοο μα: οοι.ο..ιι.... τιιιιιιι!ι!ιιιι, ιιι:ιο στο. ἐι ιιιιιιιτιι!! .Πο Π'

_ !ἰιοἱταιἰι: ατι! α· ιιιιιιιἔ Μπιτ; ιιι:ιο οι:ι νι ως @απο Πιιι:τ ιιοτιιιοιτιιτιιιτι οκ ιιι·ο:Πιρρ.ιΠώ τοι- .

οι:ιο ιιι:!!ιι ροτίο6τιοιιο πιιιοιο ιιιιέιιοτ, ιιι μια ιιι τοτιἐ Ποι!.ΝΠοιιο οριιοΠτι ιιιι!οιιιιτιι τω. ιθ...ι...,

Πω. Μιιιοι· ι!οιοΒιτ ιιιιιτοτι 8οροιΠ&ιοιιι Πο! ι τι.. ιιιοιηρ. τα. 3· τ. @Μπι οι πο” οιιο[.ιιιιιιιι ιιιιι.ι. . .

:πιο !ιοο ιρ!ο ω. ο!!οτ νι:ι:τ,ίοι! ρ!ιιι·οτ ΠΠ, οι:_ο- Αι! Ρι:ιιο!ι!ιιι. .ιιι ιι. ιιοέο, .ο "το μ.ιωριο τω:: Η! _

πιο: ροι·τοάιονιι!ιιι οσο οοιιτιιιο.οιι:ι· ιιι ροιτο- ρο!ΐο μια τωιιι.Βο..ιωι, οιιιιιιι!ο οι! οπο· ΑΠ °“!",!! `

- τ· οιιιιιι οι οπο: ι:οιτοάιιι Ποιιιιιιιιιιιι. απο. οοιι- τ .

πιτ;;; το; Ρο(τοτ. οι·τοιοι::ι !τι:Ρ!!ΒΒΕ, ΥΕΙιτρ... Ροιο ιο 8 Ε Ο Τ Ι Ο·Ρ ° Ποιο ι:τοΒοι!τι30ι1ττοιτ;ιιι:2τ! οι·οιιιιιτο !ετττττττ11- ο ο

η· ιι ι . .
Σ!!Ἑἑ°ιἱ!.ἱ!ἰζἔ.ἱ.ι'ὲ'Ϊ ι!ει;!Τ::.!!Π:$2;:Π!!!! τ!" 'υ""“Ρ”ι“Ριωσ'αιω6°Μιτι

ριοὁιιᾶἑ. ο _ ' τ ιιιιΜΗΡ0β2$ €ιι:ιιιιιτ.ιιι_

ό. Πο ιοοιιτο Λιβ. "οι ίιιιιτ ρ!ιοιτ.ι. Μάσι. ε.. ο.
ρ' "'""ΐ Μι. ιι τ. .ιι.ι. Βιιι!ισ.ιι.ι.ι.ι.. 7.ι[ιι. ι.ρ..ιγρ.8ι. !ΜιιΑ Ποτ. ιδιοι. Ι$ιιι.ιιιιιιιιι ε. ιίΠι'.°ι. ο. Π. Η?

:;::28:””ι.ι. ιιιιτειιτί.ι!!ιιιι: οιιιιιιιιὸ ΐοιιΠ!!”ο, Αιιεο!οινιιἐ Ριι:ι.23;· Ποιο ο!τιιοι!ιι!οιιι οοιιίοι Με” ιιι ιιω.ρι.·»ιε

. απ:: ι:ο!ο!!:ι!ιιιτ οι!::!Βιιι, ο!οι:ιοιιτιο δζη!.!ΕΕ!.ΠΠ· 4ιβ,ι .Ι...(!ιιι.ι ι!ιι!ιιιιιιι Κιτ6ισιιιι.ά!β.!η.22..ι... ο

τιιιοιιιΓο οτι :ιετοιιιο ιιο!ιιιτ , οσο τιι!!”οο Ποο μι» Ριιιιτ!ιτι1:...!!τι!!Η ιριι.ιει ι·ι·ριιΒιι.ιιιιιιι. εω....ι. _ η.

Αυτο... .Μια ιιι ι..ιιιι.8. 9 .ι....ωιι. Καποια ιιοΒιτ: Μ3έ.ιιι4. Μ!. ι·.σ.ιιι. ΜΗ Ποιιιιάφωά[.4, Ν.μιικιι

οιιιιι!!.6.2.ιι. τ. .ι. ι. 0.ιιιιιιι.ιιι ο. ιι. δ. Μιιβιιιιι μ. οι! Μ. Πω. και; :πιο μ. ι. .ιιι. 4. 8ο ἰιι ο Μ. “τι”

ιιιτ.ι..ΜιΙιιι.ι "ως ιο ιιι.4.4έ|ρ.2.οοιιίοιιτ, Μια. ι.ιι.·7.8ιιιιιιιιι.ιιι 2. Μ!. ι..ιι.6. 4.2. .9.Τ!ιιι.ι.ρ.

ιιοΠιι!!-ο Πτο!!ιοοιιιιοι ιιιοι:! οιιιο οο2ξιοι·ι!ιιιιιιι. μι. στη. οι· 3.ρ.‹ι :3..ιιι.ά.ώ· έ.ιιιιι.8οιι.τ.26,

οοι·ιιιιιτι!ιι!ι!ιιιτ ιοοι!ιιτο Ποιι ιιιοι!ι: οι, ιιοιι τι ο οι. ατα. Φπιω. τι». ω. , ιι.....ιι ιιι 2.ιιι.ι.

πιο: οιιιι: ιιοιιιιιτο πιω.. οι: @οδό ιι0ι: ιιοΠιοιιτ ο. ο. ιιι.4. Οιιρου.ι!.3 ιι.ιιω 4.. Μ!. ε. 9.1. ι..ι...ιιι

πι... ιιι τοωροι-ο, Πιτ! ο!ιετοιιτό ιοοο!ιιιιτο τοσοι, νι .ιι,3..%ίι8οιι. ...ο ω. τ. [Μ.ιιΠ|Π ι.ι. π. φοιτ”.

ε!! -ΜΜι !πο!!"6!!!.· Ωω!! $!!!!!”.Μω!!!ιτι,οιιιοΜ. Κιι|ι.ιι.ιιι ι Μ!. τ. Δι. τι. κι θα”. ο. ιε8ιιΠ

_ Ειπα. ι.. ιιιιι.8οιι.ι. η. βιο, 8ο ιιιιωι οκι!!!ιοειιιτ. .ιιι ιΙΜ.ι·. μ. τ. 8ο ιι!ιοιιιιο: ήτοι: ποιοι· οι!) Γιο»

° .οι οιιιιιιοιιοτιιιο!ι ιιοτοιΠτιτοιιι !οιιι...ιιι!!. Ποια: ο!ιιοοιιτι:ιο !ιιι!ιοτ ιιι Ριιιι!ιιιι, .ι.ι.....ι.ρ.. 3. του.

. Μ: Μοτο:: ρι·ο.!ιιάει. Ηοο ρο!τοιισι Μάτσο Απο. ΜΒΜ. 2.ιο!ιι!Μ. ΒιβΙιο!ι6.4.ιιιι. ΕιιιιοΜι ο

οιιτωρι ι::ιοιιτιιιι:τοιριοτιιισ τοπιο ιο!!ιι ρι·οοιι!ιι!ιοι οτι, - οιιι........ιιι.2. α. ιιιι.,..4ι.8ιφ.3..ι. τω". ο 8, ό·

Ρ,°ωτωί.?' : 3ιιιιτ:τι!ι μιιοιοιοοι!ιοιττττ ιιι Λιβ. Ρ!ιιΠώ ιι!ι!ι:ι- ο. 6·.ι!Μι: .με ..ιοτιοιι!Πιιοοιιι, (ζιοιιο “Το ω..

ιιι στειιιιιοιιτι!ιιτιτ οπο: πο.. ιιιιτ.ιι.ιοιτ. Π. Ο !ιι:5Ποι. ΠοιιτιοιτοιΠο Βι.ιιιιι οτι ιιι ιιΠ!ΒιιιιιιιΗ

πιο" "τοι

οτι! τ. Π

τω».

Χ

' οιι....ι. ιι. οιι.εεω2. ......ι;..ιι..ι....ι.ι.ο.. ι Π ι

Ποοιιιδοτιοιιι!οιιτοι. !ιοι:ι!ιοιτ ιιιττοιιι οιιΒο!οι, δι

δτιοιιο ο!τοιιιιι : ιιτιιι!ο ιιι!οζι οσο οιιιι!!!ιοτ ο!!οτ

τι. «πι. οσοι: Ποιοι: Ηιιοιι·ι τοτιιιε ιιιτιιιιο. Ατοιιι

ο!! οτιιιο ριιιιοιριιιιο οιι:!τ!οι:ι. !Ξοι!οιο ΙΜ.!!ιιο,

Ποιο:: οοιορατιιι ιΜοοιρι, ι τιι:ο οιιιιιιο οι:: Πιιιτ

ιιι ΚοΒιιο ιιοριιιι!οιιτι ι.. ποιοι. πιο. ο. οοιιοοι!ιτ

οποιο οιιτρι·ιιιιιιιιι 82 ροιτο&ιΙΒιιιιιιο, ιιιιοι! Πι

οιοτοιιιοιιιιιι!ιιιτοοιιΠι ο!Τοιιι!! , ο: πιοιοιιιο: ιιι

σου οποιοι ματι /Βιιιριι .ιβειι.ιιιιιιιιιι .ο .Ποιοι

τιιιιιιιι ριιιιιιιιιι ώ ρο7[οδη[ΠιιιιιΜ , μα! ιιι οι οιιιιοβι

6.ιαβ ι.ιιιιιιιιιιι. 1. Ο.ι!ι. ιοιτ.ιοτι. .Πω έΜορι

τοιιιλ ιιιιιι:το ιιιψιιτιιιοιιιιιι!ιιιι δ: οι., 8ο νιιιοιο,

Ποπ ιιοιι οιτιιιι!ιιιτ ιοιιι:ι!ιτοτ, Μ! πω: ο!ιι·ιιιι. 13ο

Μακάο ...ι .4!οιτ.οιρ. 7. Ποιιιο τσοκ 8ει·ιι.ιτοιοιιι θο

ιιιιιιιοιιιέ, σιιιιιιιιιιι , οιι.ιιιιδιιι; οιιι..ι..ιιο ιιι Ποτ οι:

ιιι οί!ο οοο!οτι:οιιιι.ιι·,οοιιιιιιιώ οιι:ι ιιιτ!ιιοι: δ: ορο

ο8οιο. Ετ ιι!ιο ι:οι·ιτιι:!τι. Αι! ι. !οοιιιο ιιι οοιιτιι:

ιιιιιο, ι·οΓρ. Απο. νι! ιιι:ιι:οιο μου!! του Πιιει:.

Μ!. ιιι .9.ΤΙιιιιι. Μ!. ι.‹!οόιιοιτο: ιρΠοιι!ι!οιιι.

Πιιιι8ι οιιιοιο... ι:οιικιι!ιιιιτιιιιι!οτιι. !8ιτιιι Ποιιι Δ

:Ω!05.τω-1Βθ τ!!! !!!!δι! !ρ!ο τιιοι:οιιοτιι!· Ε

ιιοι:τοτ ιι!!:ι·ι!, ιι Π ενο ο!! οιιιιι·ιοιιιοτ οτιιιιιιιι

ιοτ!οιιο. _

Ριιιι!Λ Πι. Πιιιιι!ιι ο!! Ποιοι οάιο τιιιιιΠοιιι

!!:οιιτ!ια: Πο! : ιιοιι Με μ.ιιτει.... ιιιιι!ιιιι:ι·οοιιο.

δικ! οοιιτιὲι @ο βιοιιιι:ι Πο! μι· @απο οι” Μ0!·ω-“!

πίσω! ιιοιι ιιοτο!! , ο!! αίτιο ι πιο ιι :ι8οιιτο ιιι

ι!οροιιι!οιιι , ιιι:οιο οι'.τοιιοιιι οι:ι τοι ιιιΒιιιιιιιιτ

οι οιιιιιιιι!οροιιτ!οι:τι5ιιι οΠοιιὸο. 8οοιιιιι!ι. πι.

τά ιιι πιω”. «ει. ι.ο.ρι.2.

οκιίτοιιιιιιιι οϋειιοιοιιιιιιι, τιι:οιιιιο Ξζ!ιοτι οσιοιιιιιιι

Ι

. ο

:ι

ιιι·οοιιι Ποτ, οσο ιιοιι ιιι οοιιιιοιιιιιοιοι!ιτ οιοιιιι:- Μ” πιο

το ι ο!ιοτιιιι ιιοι: ρο!!οιοι:ι οιιιι:!οιιτοι· :τι·8ττοι ο α!. Μ·

μ . . ι!!
5. Ριιιριτι Μ. Π: το!!ι ΜΜΜ

οιοιιτι:ιο ο!!οτ ρο!!!!ιι!ιτ,ι!ο Πιάο Γιιι!!οτ Ριοι!ιιδι:ι, διιιιιιΜ

Με τοιι!τιιιιοιοτ ιιοι:τ:ιιι Βιιιι!ι1ιτι οπο: Ξι ιο!ιτιι:ιτ

ιιιοτι-ι:ιι:: οποιοι :οποιο Τ!ιοσ!οΒἰ ι!οίοιιιιιιιιτ,

νιιιιιοι·Πιιο .ιι. ιιιιιιιι! οιιιιιοι μου: οτιι!ι δ Πορ

ι:οττο&ο οοικ!ιτιιιι: : Π. Μαι οι·οοιιι::ι, ου. πο..

τοι μι· ο!οι:ιιισιιοπι :ο ..τω ιοοτοτἰἐ . οοοί!:ιτιιο-ι

τοι έτοι!ι:·τι .Ιτω·οοι ιι!ι οιιιιιι!ιιιι , ιιι:ι ι!ο ίιιᾶο

ίσοι. πιο.» !ιοο ο!! Ποιο οοιιιοάιιιιι, ιιοιι ποιο ...ο Μ”.

άδειο: οπο: Πιιτιιιιι!ι:ιι:οΒιιοτινιιιι:οτ!ι:ιο Με, Πισω.

...οι οποιοι, Μάικ οιιτιι ρο!!!!ιι!οτ ω...ιιιι.ιιι.

Τοιτιο Με. ιιιιιιι οτοετιιιο αυτ· ο!! ιιιιιτοτι:!!!. ή.

::ιιτ τμ.ιω.ιιι. ιιοιιτι·ιι ροκ!! οιοιιι·ο: οι;(.ι. Ντιπ Βιμ Μι!

ιιιιτοιιο!ιο , ι·ιιιιο !ιιιιι: Ποτ:: ιιι ο!!οιιι!ο ροιιι!οτ ὰ τω”

Πι:!ιιοιίτο, ἱτιιιι ιιι·ιοιοικ!ο. Ναι Γιιιιιτιιιι!!ι, ω..

Α ο Επι:

[τι. ιιιιο ρι·ο!:ιτ ε!ιιιιι!ι:ιιι ο!ΐο νιιι:ιο ριιιιιιιιιι οπο,

οσοι! Πτρι!ι:ιο οιι:Γιιο!!οιιι!ι αοτοισιι:ιι·ι , Ποιιτιιι

.ιιιιο!ι!ιοτ Βοι:οιο Γοιιιροι οί!!ιι ιιιιιι!ιιιι: οίτ νοτια:
ο Ριιιοιιιι·ι, οσοι! Πτοοιι!ο ι:οτοιοτι:ιτι Πιο οο Βοιιτιο

00τιτοιιιστιτι1ι. Αι! ο. ι!!ι:ιιιιτι:ι· ιιιιο!!!εοιιτιο οιιι

!οιιιιο ιιιοτιιοοιιι!: Λιῇΐ. !ιοιιιο!ιἰ!ο5 . που ιιιιοιι!

απ, Πι! οποιοι! Ιοοιιιο: ιιιιτιιιιιτ :Πιο οιι-ιοοιιοιο
β .Μιά Τιιιιιιι Ι Ι. Π' -



ε: Βοο:.ιιι ι Ι. Β:ο:ικοοίοο:Μιέιασ .4ωιωσ. Μ:: ι

σε:: σο:: ρω:: ι::οιι:ο , σε ρε: πιο: ιστειιοοισε,

δ: νο!σστει·ιε ; οσι οιιισιιιιι: ;ιοοιο!οσίο.ιιιει σο"
σα” ι :8:οι ιιι:ι ει! ο:οι:ιοσοσι σ:: πσσεο.σο·

εσο ν: ιιιζσειιε!ε:ειιτιο , οσειιοΒο:οιιο ::ιισι πιο
ο :ιιισο ο:οιι:ο : σεοιιο θ: ιο::ιιιιιο ο:σιοιοισισ οιο

:!ιι6:ισσισ , οσιιι οοοι:!εσε, σοσ οοτοί: οιΤο ω..

:Με ο:ιιιοιοισσι ε:ο.ισ.!ιΓσΒιὶοιι:ιεσι , οσοι ισο

_ άσε εοοσ:!ι σοοσειι: οι:οει!ο:ο ισοι!σσι.εί!εσε!ι.

ΒΜ("Μ· δει! ::οστιέιιοι:σε ιστο!ιο&ιιε δ: νοισσ:ετιε οοΠοστ

“πί? [Μ ο:2:οοσι:ι, σοσ ν: ιιάσειιεε:οιτιοο εισιιο:ιιιο!ο

'Μ' ό” οι·ισοιοιστ.ι ι::οοιιι!ι , ω! ι!ι:ιοοιιι!ι οι ειοοιιο:ισ:!ι

οοιεσιιισι ο:οιιιισιισι , οσο οι:: Γιιιιιιοστιε ?Ασ

εο!ι , ει! σοσ νοιὲισε! ο:εεἰ¦οιἔ : ί!8οιι: ιιοει:τιιιοο

σε:: ιιι:ιισιιιι· ιι σε ισιε ο σε νο σσιιι:ιει

!!ι·.ισ ν!! ίοι·ι:ιι'ο ο:ισοιοισσι εοοσι!ι . στι! ειι:ιοοιι

ει: ,8:εοοιιοιιιιι!ι ονο:εοιιοι·σ εέοι:στισειιιιέ οι:Βοοι:

ι ' νε! ιιισι!σ σε εσε:οοιι σοι. σπασει ξ: σι

Ἑ!”ω σι: ε:οε:σ:!! οι: οοσιοοιι:ει οπ3άιι οι: οοιοιιιισ,ει:

.:“!ι- τιιι.ι:ειο δ: ιιοοιι!οσιο. Ο:οειιο :ισιο:σ .τι :άσε

δισ ιο: , ειιιιοιστι ο οοτοστιὅ δ: :ι.ιιιεεω : ιοι:ιι:

Μ!!! :::οιισ:α οο:οίι: σιι:σ:αιιιο: ::οο1οοτο:ο : οσιι

_ σο" οοτεί: σιοι!σε οοο:ιισ:!ι σε:σ:ε!ιιο: οΧι2οι.!ο:ο

ώΓΡω'” σιο:!σσι οι!οσ:!ιοεσιε οι·ισοιοιι!ιε. δο:! οοστι·ἑ:

Ποστ Γιιιιι:ειιτιο ΐοι:ι:σει!ιεοο:σοοσι:στοιι εξι:: ε:

οοιειῖτιἑ, εΠοσο ισιιιοαισσ ω:: ισο:σσι που

ε!οστισσι , :τι οι·ει:ιοοι: οοτοστιο!ιε οοιιίτισε οι:

οιΐεστιᾶ8ε :ι:ιι:οιιτιειδοοισοοοι:οσο οσοι ιο:σιισο

τισ σεισοσιιιισισιε στο: σ ιο ο.

ο9. ·διιιστο δ'. Πιο. 2. οοιι,8εσ:Ε :Ξο 20, άσο μι:: .

Φ"Μ,8_ ο. 3.ει·.Α. Βο ισοι!σ :ιἀοε ει ι:ι.::, οσο ιιεοσε

πω... σοι: Νοε! .ιοοιιε σο:: Βοσειι!σσι οιιο:! οίοιι&σ ε Α:

ω:: ΠοσεΕ: :οιοεοι:, οσιε Γο!σε ι)εσε οι: οι::

σε εθεσε: ιοι:σι· οίι::ι οο: οι·ο:ιτιοσεισ τοισεεάσε

σε: , Μο Π.: οτι: ο:οε:ο. δει! οοιι:::ι: ν: σ.:

Μεεισ- :ασε οποιίτιιε, ισι!ιοι:.°ν:εοοσε εοετιεοσσ:!σσι

οσα! οι: οιίτσ,νιι·ισιιιιτο: οοσιισοσε ειιεάσσι. δει!

Ασε:·ισε ο:οιισι!ο ειοε:ο: . ίοειισιιιισι οσοι! οιΤει

σ&σ, νι::ιιιιιιιο: οοσιιιιοσε το:σσι οι:ο&σσι , ουσ

οίισι οιιἔᾶιιε σο:: Π: οσ:σε ιιιιι:σε , ια! ισιισο:ιιιε

οοιοσ:ιειιτ.ιι ι, σοσ ιοοοιιι:ιο, ν: ειοοιιεοιισ::ι σο::

ν: σ: ριιτι1ε εδτσε, οι! ν: ποσιο: σε ::ιι:ε:τ .

215.· εεε:: σωσει, Ιάσων. Διοι·ι::. αφου, Εσε ισ

δεισ:: ω:: 6ιιιιειιισ.ι ο σοσ οσιο:οι·οο νι:τσεοο:οσε ::εσε- ε

2”Μ· ίοι·ι·ε :Χ σοσ ειπε, εΠ:ισσσιτιι. Τιι!ιε ει: νι:ισε

2· ο:οιι:ισιι, οσισε οι: , οι: σοσ οπο κι:: τιιιι!σεο:ο ει!

στ.. Μαιο: μου. :στο οσιε σιτε: οσε δ: σοσ εσε

σσιισ οι: ο:οοο:τιο : τσι:: :μια ιστο: οοιι::ει:!ιδι:ο

σ. εεοσ:ιιιεοίι: ι!ιιι:.ισιιιι. δει! ιστο: Ποσο: δ: σοσ

1)οσ:σ ισιισισι.οΠ: ι!ιιιιισιι:ι : ο:οο δ: ιστο: οσε δ:

σοσ οσε. Τσι:: οσοι σι.ιοιε οπο:: οοίι:ισιισι ὁ

ειοοιι:ισο,οσἑσι νσσισ οοιι:ισσσι πιο ε!ιο οοιιιισο:

ια! ισιο: όσο οοιιιισο οστά: οπο ιιιιισιτιι :Πιεσ

τισ , ν: Με: Πεσστι δ: Ασοοισσ:ι ε οι·οο δ: ίσιο:

οι εσε οοιισσιισι 8ο ισσσι οοιι::ε:!ιέιο:ισσι. δει!

::·χ12:ιω: ο εοσιισε ν: :τότε .9εει:ιε. 6· Ποτε:: οσε τεστ:: ι!ιι:.ι:

$"ω- ὰ σοσ εσιο, οσοστει ει: οο:ιεότιο απ:: : οσιε οίιισ

ω:: Διιι.ιιισ σ: Γο:σσιιιε _ ι!οΓσιιιοιι:!ειο:ιτ ο: ω.

:σοσ οκοοί!”σ οο:ιεο!:ιοιιιε , οσο νσσισοι:τ:οσισσι

εικοσι: ιι!ιο:σσι. σου: ι!ιιτιστιο ω:: Ποσσι δ::

ε:οεισι·ιισιι!οίσσιιισ: οοσοε οκοοιισσι οε:ιοάιο

:σε , οσο Ποσε ει:οοι!ιτ ο:οιτσ:εσι. δικ! οσοι!

τω: οσε ο:οει:σ.σ οι: ιισιιω ρο:ι·εᾶιοσιει ιΒιιιι:

ι Ειστε ι!ιι:εσε ει: σοσ οστε. οσιε σοσ ο!σε σοοιιτσε

22- εε:ιο οσοσι .ιιιι:ισοτιιιι:ιιιιιτιο.νσ:!ο οι! τ. μοβ.

Δ: ._!,,,ο_ εοσοει!ο , ιστο: οσε σε σ0σ οσε σιιι!.ιισ στ. ο:ο.

οο::ιοσοσι , σοσ ο:οο:ο: ισιιιιι:εισι ι!ιιιιστι:ισι

νσισε ισο:ο .ιιισι!ι ιετι οσιει νιιισΜοίτ ροιιτισσσι,

ειιισι! ιιοο:ιιισσισ: σε! οσ.ιισ ισιο:οοο::ιοσοσι σ.

οε:εσι!ε σ σο:: νιι·:σε ω. ν: οοσιτε: :ιο ίσιο,

οσινι::σιε ιισιιο ίσοο::ι: ιστοι·οοο::ιοσεισ ο οσο

οι: ιιιιο: :ειιειισε8: ισισεσ.:διΕ :πιο :Μισο ιιι::

 

ιισο:οοο:ιιο ισοοι·ει:στ οο: ο:οι!σιδιο:ιο::ι το::σ!- Η ο

οι ιισι:ι.Α:! σ.σο8.ιιι.ιιο:.σοσι σιιιιο: οι! ειιι:σστιιι 2δ·.

ω:: Ποιοι σε σο:: Ποσο: οοσιι:ι ιστο:οσοοιιισι Δ! 'ο

ο: σοσ ισοοισσιο οσιε ιισιιιι ο:σοσιιε οστά: ιοοοι·ο

ι!ο σο:: Πεο ι9οσσι οοιοι: ειιοσε βατ:: σε σοσ

..Ποσο “με 0ιεεε,Οισσιε οοστ:ει:!ι&ο:ιιι ισιιο 44;

εεοσο ιιι:οσιοοι!ιοιιιισε:Βο Μισο ι!ιιιιιστιο.ΚεΓο. πω.

σε . οοσιεο. σιισι ιιισ...ιιιι ιιιισιτσ: οοσοε α· Κα».

:έσω ιο::σειιοιιι νσισε ει:::ο:σι [σοκ ο ισ:!, οσι

ι!ισιιιιιιιιε οι: , ο:οισι!ο σοσροσειιε ισ οσιιιιιισ::

ισοοισοοΙΠΒιιιτιιε νο:ὸ οοσοε :τιστσεσι οκοιιιιιοο

σοι:: :οι·ισε!ε::ι "Με ει! :Πιο , οσἔ ι:ιι!ισιιιΒιιιε

οι: : αοσο ω:: οσοεισε ιο:σια!ι:ο: οι:οισι!ι: σο::

οσοο!σισ.ιιο Ποσε σοσ Ποιισι. Αι! 3. ο:οιι. σοοο ει:: ..μια

πισω. σειιι ι:οιοιε ειιίι:ειστ !)οσε δ: ιισοοισε , οσι

ι!ιι:οσιοο: ιιιιισιτσ·σ οποο!Τσιιι, οσοι:: εσ8οισε

σε σοσ εσεεισε, οιιι:ισ:σει ι!!ί!έσ: μ:: ιισιτάσι

σισειι:ιεω. _ Δ ο ο · `

δεοιισιο .9.Τϋε. ι.ο:.Ι..”-..:. ο.ειίο.όξ 2.:ου:. 4ο. ο

6εσ:.σιο. πι. Τειιτὸ πισω: οι: νι::σε οΒοστιε,·ς#Ι”Μ· 8·

οιιιισ:ο :οσο οι·ο‹!σοι: ο! :οσιο:ιο:ο οο:εστιιι: 5.1”

ω: Μ." οι: νι:τσε, οσα ο:οι!σει: ιοσο:σ ε: οι

οσιι. οσοσι οσε: μεσω: εε ποιο. δει! νι:τσε

ο:οιι:ισιι ο:οιισει: .σε οι εισΠιι οοιοστιε; ο:οο

οι:ισιισισι. σεσι οι ο:οοο::ιο ει: σιτε: οι:ιστοσι

ι::οιισ:ει1ι δ: οι!σοοστεσιι οσε:: οι: ίσιο: οοτοστιει!

ιοί:: , οι οιιιιιισε ο:εε:ίε εεε:: , δ: οι!σεοσε οι!σοι::

Μ! ισιο:ιιεε οι·οοο::ιο οι: σσιιμοσιειισιο: σσιιοσι

οο:οστιοσι,οσειιεοιι, οι οσιι επεσε οπο: ; 8ο Με

οσοσι , οσειιε οι: , εκ :με οι!ιιοοσε οι!σει: , σιιιιε

ει: οι·ορο::ιο; ο:ιςσσοο σιτε: Μ... Δ: σε: :Μιά Ι _

οι: ο:ορο:τιο ,ισιισι:ε οι: ::ισ.ιιιιι. ()οσιι:ισε: 46·

ω". ι. οιιισι!ο ι!ιιο οι::οσιοιιο το ιιιιιιοιι: , ν: ο°.]ΐ"'¦"

οσοστο σιισιιιτσ: :οσοι _ Μισο ο:ειο.ιτ ε!το:ιι:ιι, ω” ιό

ι νσιιισ σιισσιτσ: ιιιοσο ει! σοσ ο:ε:ισισ, ε!:ε:σσι

οιοιοιτ ισο:ε οι:ισεισ Β:σι!ιισ:ι , σε ο:οισ:!ο ισ σε.

εικοσι ε ν: οπο: ισ σιοτσ , οσι :ιι:ι:ὸ οι: νοιοοιο:.

οσοστὸ ι·οίιι:εσ:ιε ΐοε:ιι οι: σιισο:: ν:ι:!οίι :οσ

ι:οσ:ιιιιοι:ιι στ.: :ισιιιι , ν: Με: ισ ποσο. σιο:σε

ι:ιτ©Εισειιιιυ$ε σο.. , ισοσι:, |οιμοιε:ισ . οποσ

:ώστε μια:: ρτοιία:οι·ε ει: “Ζοσέ :ΜΜΜ , (ο νπιο::

οπο:: οτειιι::ετε ε:: πω! ρωεπισι , οψ-ιιτ αμεσα:: δι:

εσισι νι::σε ο:οι:ισ.ι ω:: Α ισ ι!οι:σοιιι ο:οοο:;

:ιοσε οποοι!οσε νιι·τσ:οσι οι!ιιιίεισειτι Β: :σσο σ

ι οστά! Δε.: :σε οο:οσ:ισ οι!σ&ισε (Σ. οσοι ειισοε:

οιΐε&ιιιτι οι: :οσιο:ιοι·ε βσ:οστἱἔἰσ άοοσο!ἐο:σ·

οοι·:ιοιιε , οσἔΠ1 Β. νι::σε ω.: ισ ι!οοσοιιι μα·

οο:τιοσο οι:ει!οσε νι::στοιιι οι!σ:3:ισειιι Β, ο:ιτ ο

αοσεΙιε νι:τσιι ο:οε:ιιιοι Α. ο . Μιιο: νι::σε :οοσι- 60:1ι:.ι.

:ιτσ: οι! ο:οιισι!σσι ε:Γοόισσι, οσὰσι οι! οι!σσοσ

:!σσι .σ.εω... ισθισιτσ:σ : ει: π! !ισσο :οοσι.

:ιτσ: νι::σε Μισο ι ο::_οο 8: ει! ι!ισσι. Πεο :οσο ω.

σιτιτσι· οοι!οσι ο:ισοιοιο , οσο ο:αι:ει!οσε ισιουο- . 47 Γ;

σιιο ι σει:: οι: οο,οσὸ:! σιτε: οσε 8ο σο:ιοσεσσιιοΜΙ"Μϊκ .

ΦΠ ΡΓΟΡΟΠ!0 ο στιχοι: ιστο: νισι οι·οο:ισεσι , οσα.

ο·:οι!σοι: και ο: σιιιιιο, δ: οσσάισεσι , οσε οσε..

:Μάι οι: ιιιιοσο , ισιισιιιιισ :ιιίδι:ι:ιιιισ εσειιι εε:

ι!οσι ει: ο:οοσ:τιο ιστο:νι::στοι ο:οι!σ&ισσε,οσω

οι: ισ:οι· οο:οσ:ιιιε , ε.: οσιιοσε Με ο:οι!ιιοσσ:,

- Νεο εσσοισιιι: Ω.:ιε:.οοιεσ πιο: οσιιι σοσ οι: σο- 48.

οοιιο , ν: ο:οοοι!ε: ισ :ο:σιισιε εισιτ!οσι :ιιτιοσιε ι Μ'"Με

ο Μπι οοιοιι :Επι νι::σεε:εετιιιιι Ποιοι ιιι:ιο:ιε σε· α”

ι!ισιε , οΧ:οι:!οσε οιιιισιιΒετ νι:ισ:οσι οι!σδ:ισιισι

ε:ιει:.ιισιισιτει:ιι ο:ι!ισιε ισ:-ε:ιο:ιε, ν: οι:οτιιοο

οκοσιοιο.(1ιιὸ νι::σεεοοσιτισε ει::ισοι: οιιιοε1σιι·ι

ι οο:οσιιιιιιιιι:ε σιιιοιε οιοσιτιισι, εδώ: σιειο::ο:.

οο νι::σεεττισ8εσε οιιιεθ:σσι ::!ς:1επιπτι σ. :μισοί

Ροτοβιω!ϊδϊΦ. οι: :πισω σοσ ιεοσιτσ:. :μια

Βοε:ι νι:ιστε ιισιτει ισισισιε οιο:ιιιι ιι::ισοσσ:

Ποστ:: οιίι:σσι οσ:σ:σ,οσίι νι::σ:ο οι:οοι!σστοσεισ

Με:: ιιιιιιισ :ι:ιστοσ. εοοσιιισισι,ε:ιεω ισιισιτιισι

ο:οιισιε



κ.:--

έ' .

Π: ιιιιι?ιο.

:ν
π:::: ΜΙΒ!.

-Ή

) οποιοι:: ιι: 13:πι2::επι: πιο

οι::ίπ:::πίο:ίο:ιο. Α:: οδοι::π:ι:ο: ι:: ωοιπ π: ο,

:Ποιο ποίί:: οί:: ίπποι:: _νοΙοοοω , οπο: π:: ξ::

:πιο οΙΤο:πιπί:οπ::, οπο:: ιπ:π!ιοοι. Νοοι:: ο::

::α:ο:ἱο:ο ·ί:ί::πιιἔι πω:: ί:οπ:ιπ:· :πί:::ι:ο θ:

ίοι:ιο:, ποπ: ιι::ππο ιοι::οπ:::::ί:οι:::ο ποοοι:πο,

οπο τω:: ποοπ:::5::: :Πο ίπππι::: :::ο::ιιιιωοιπο

ποπ :ωπΠοοι, οι:::πο :Πο ποπ οιοπ:ι ἰπίἱπιιοω

νι:ιπιοι:: ιι: π:οι::πιο, οπο: :::::ποίίοι νἰ::πι ωο

ιιπο οίιἰοιἰέ ο:::ι::ίε ί:ι:ιιο, οι:::::π: :π ἰπίἶπἰ:πω

οποι::οπποπο ν:π: ιποι:ποπ: οιι:ιπ:: ιπίοι:ο:ιει Α::

::ί:πι: Φωτ. :ποΒο ί:οπ:Ι.οπω. π. Μο: νἱ::ιι:οι

οίΤοπ: ι::π:ιί: οι::ιπ:: , ποπ οίί:πι ίππίοοω οσω

ποιοοι!ο: ο οι:ιππο οποιοι:: νο: οποοι::::ιοί::ιω

ο π_ο:ίοέ:ιοπ:8ιο:::ίπο, ποπ :πι:πί:οπο 8 πιο::π.

ι π:: :οπ:ποιοι

:άι::..

οι:

Όιθ:οιαι. δ”.

1)ιιέ?ιιι·ι: :Μ .

καίω.: οι.

:πωπω ι:

ίσέΐιι.ι.

Ζπήιιι:.

(Μωβ.

δο1»0|

οι:

Υπο:: οικω:: ::ιπ::ι:π&ιπο οίί:ι ιπίοι:οιιι ο::::

:οπω οι:ο::π:3 ; Βίοι:: οιππο ίπωοπ

ποιπ:·οΙοοοωπο:οιπω οι: ίππο:ποιπ:οί:: 8οοιιπ::ο

οοπί:ι.ίο!πιι: πιο:: οι: οιοοπ::ι:ω :Π::ί::πω ιο

οι:ί:ι οίιιο:οιπ νιι·ιι:οοω ί:π:ιιι:::: οι: :::ποοπ::πω

πιο οί:.:&πι1: :πί:ι::ιι.:ι:: ι:οπἱιι νιπ: :::ι.::ί:ιποιιι

:ο ίπ:: οιι::πο :πί:πίιοιπ. - ί ο

-Οο·:Αν.ιι πιώ:: ι.ρ.‹ι. οπο. π. 0.6· ω”.

8οιιι.ι.ο ιι :μια ::πο:ιπ: ο:: ποιο:: οι·οοι:οπ:ι, πο:

πο:3:ο.ΐοι·ιποίπ ιο:::::ππι ο:οο:ἰοπι: οί: οι:: ν: ω::

8ο:: οι:: νι οπο οοωπί:&ιιπ: οπ:π: οπο, οπο: πο::
:πω :ποίπ::ιι: ίοοπἰωπι ι:: :πιο πο:::ο:ποιο) ::- τ

2ο πο:οπ:ἰο ιι ο:οοι:::ιιι:: οί: ιπππ:ιο. οπ:: :οπ

ιππ: ί: οιιοπ::ι: πο:οπι:ο, οποπ:πω ί: :::οπ::ι:

::ι::ίοι·ωοί: ο!:::&πι::: νοίπι ποιοπιιο νιίἱποο:ι

::π:::: ί: οι: πιω:: ν:ί:::ι:ο , :πι::ίοέ::ίπο οι: οιι:π:

:πι:Η:ο:οιίο: απο ω:: οι:οι:ι:ο ο:: οιππο οπο.

οπο. Β:::ίο:ι::ιπίπω:ί: :οπο ίποοίί:οοιι: πο::π

:πιο : ίοι: οποι:ιι:ι:: ί: οιιιοι::::: :οπο ίροοιί:οοπο,

::ιιι:ι::ι: ί:οκι:ι::::: ίποοίί:οοιιιω ; οι:: ίποοίί:οο

:πω οί: πο: οι::ίι::π: ο:: ίπ::::ποοπ: ίοιωοίἱι::.

Οίιω :οίιπ: :πε ν: οι:: ί: οιι:π::::: ο:: :π::πίιο .

ν:ιιι::ο:οοππο οι:: :πί::ιπο. ΙΜοὶο: πιο::.οιοιιι:ο

οπο:: π:Ι::ίο: ποπ: πο: πο: ιἱἱίὶἱποπἱιιι: ο:: οπ:πί

οπο πιο::ι::9::οπο; :ιοο π:: Γ: ππΗπιι: ίππποπ::

οπο, οΠοοπ: ποπ ποιοι οι ι:Η:ι:οο οιεο π:: Η:

πωο:::ι.ι::ποιπι οι: οπο οποιοπι:: οπο: ποιοι:

π:: ιΙἱοιιπ: π:: ί: π::ιπο πι: :.ρΙππ.ιο:ι. 67. οπο::

πο: ί: οι: οἀἱοποπ: ποπ π::οίι:πποπἰ:ιι:; πιο:: νο

π: πο: οι:οι::οπο , οπο:: π:οίππποι::ιπι οι: :οπο- ο

ποιο, ν:Ιπ: οπο: ο:: οΝ;::: Η: ιπΒιιιιι:, πο: ίοπι

πἰο:πω,οπἱοποο ποπ πιοίππποπ:ιιι:; π:: οοοἱ

ποπ: Η: οο:οιοιπω οπο: πο: ίππποπ:ιπ:. ΟΜΕ::

Ιωπ::οοι ποι:πιἱοω πιο::::&ιποιι: οΙοπ:.:οι·: Μπ

ίοπ: ίπ:: ίπο ::ιπ::πο πιο:ιι , :Με ποί::ιί:ἰπίοπ:

πιοι:πο:::: 9ο:: τοπ: ποιοπιιο οΙ:ιπι:οι:: ί:ἱπίοω

ίπ:: ίποιοιπ::ι:ο ί·`ο:π:οί:, οπἰο οποιο :πο οίΤο:

οπο πο::ἰοἰποιπω . 8ο οοπίοοποπι:ι οοι:ιοπιππ·:

` ίπ:: νπἰποιίοἱἰίί:ιπἑ ιοι:οπο :πιίο. Η:: οί: :Μουτ

Μπακ::

$ιοιιι.ι.

οπου:: πιο

ΜΜΜ::

ίπ: 8. τω. Ε:: οπο ἱπί::: . ο:οο:: οί:: ίοίίπο :::πίοι

1.οπεοίο:οίπ οωπἰ οίί::Βιι: πο: ί: πιιιι::δ οιι:ποίι

οι:: νι ω:: ποπ οπο:: ο:ἱοπ: οι:πίο οι πω:: ποπ

οιιιι:Βοπι , π: οπο ίοπίπ ποπ:: :οι:οποιπ :ιπποε

ποι ποιοι: ί::: οπιο πω:: οιιἱπεππι π:: (ο ίοοι:ι:

:ο , ν: :πο:ι:Πιιπ :π πιοπ:::: :οτ:οπο ί:οι:ποί:: πιο::

οπο: πο:: ίο:πιπ απο:: ο:: ::ο:οιοιιιω , ίο:: οποιο

π:: :πειι:οίπίπω :π οο:ο:οιο ; ποπ :οι::οπ ο:: πο::

::πι::ι ποιί: πιο:: οίἰοοπἰ Επι: ποπ:: ο:: οπο::

οι:ποι:ο οπο:: πο:ι:ο:πο: :οι:οπ:ιι: οπ::ε:ί:οι:: οπίο

:πι:Ποό:πο πο: ί: οποιο Επι:: οι: οπο _ θα: ποιοί:

οι: οποι:οιιποπο οπο:: π:::::οίποι ιοτἱοποπ: :πι::.

Η:: :οπο οί: πιοΒοοι!:ίδωο; :Ποπ ::οπ:ιοπ οί:

ι:ιί:ΐοιίο , οπο:: ν::ιπι οιοο::πο ποπ ποίίἱι ::ιπ:ιο::

οι:: Μ: οπ::π ίποοι:: ποπ: οπο:: :κοπο ί:: ο::

πι:::ίο .:οπιπιπ πιοΙ:οι _ ν:ω οι·οοιιπ:ιω ποπ πω::

Ιίωι:οπ ο:: πω:: ίποἱοδ:: _ οπἱο::ι :Πο ποπ ποπ:

Έδι]ΐοι:διιι:. πο:: ποπ οπο:: πο:: πώ:: Πιι:::οιί ο:: ποσοι::

ΔιιιΕι: Τοπ:: Ι Σ:

 

Χ

::έι::ι ::ος:ίοτιέ:::. θεέ-Μι ί ί:

πι:: :::::οπι:ε: ο οι::πω:: π: οπ:ιοπ::: ·

(:οπί::. ν:: ίπ:: ποι::::ίο οι:::&ί::ἔ :ι:ο:οοιδ οι:

οπο: ι:::ιο:ίι:ίο, “Η οι ποίίοι:ιπίπιοιποιοπέ:

πο: ο::π&:ποοιοο:ο οι: ο: :οι πω:: :::ποιοιΙ:::ιο

ίπ:: ποιοι:ιίι: οι:οιίπο :ποι·οοι:: ::ίί:::::οπί ποΠοι::

πίπ::έ ποιοπιι:: ο:οιιιίπιο ο:·οοιοι οι: πο: ν:: Η::

πι:: οι:οπ:Ι:;οιπο. Ψ::ἰιι:: πω:: ποπ: :ι:ιίοι::π: 4;

:Ποοπ::ιιπ: : ο: οι:: νἱ:ιπ: οι:ο:ἰιιι π:οι!ποί: πι:: 8,"&“.

ο:: πιπίίο , πιο πιο ιοι·ι:ππο : οπο: ίπίπ πο::

οι:: ίἰωπΙἰοἰιο:, ποπ :πε ιο:ιπιπί, - ποι:_οπε

ίιιο:0&: ι απο :πιο , οποιο π:: ίο π:ἱι::ὸ οι::πέ::,

οί: :οπο οπο: ί:ιππίίοιι:ι·: ί:. οιι:οπο: ί: πι:ο:::

οπποπιιπι :::ι:::πο : οπο , :πιο :Πο Π:: :οριο

ίποοιί:οι:: πο::πιἱοω, 8ο οιιοω ποιοπ:ἱο π:: ί: ,

πιίιπὸ :π ::ί:6:π πωπω: : πο:: :οπο ; οποι::: πο: )
ί: πω:: ιιιι:πο:: ποιοπἱο οοοπίι:ιιο , 8οοποπ: ί

π:: ί: πιίωιδ :π οο:ιᾶο οοεποί:::: , ιοί: οπο: π::

ί: π:ἱωὸ ο ποι::ιπ: :οιωιπο ο οπο πι:: ι:ο:οπ.

π:: , ν: ν: Μ:: :οίπο&π πι:: , ιπιο:ΠοΗ:::: :ο

ίποᾶιι ἱπι:Π:ὰιι:; ποιο:: πιοο.ἱπ :οι:οπο πο::

:πω ίἱωπΙἱοἰ:::, τοι:: οί: ποπ :οι ποπ οποιο,

οποιο ποι::ι:: ποπ οπο:ίι::: οποι::ππ ::Π::ιοπ:

π: ι·ο:ίοπο ιοί:: ο: ιοί:: ποπ :ι::ίο,.ποποι οποιο ιι:

ιοίοι:: :::ιπίππω ποοοιπω: νίιιι:: οι::οι:: :ιοο:ἰι:ο

πο:: οιιὶπ8ἱ: :οι οι ποπ :πιο :οΗ,ί::: ο: πο:: :πιο

ίἱωπίἰο::::: δ: πο:: πιο , οι::ιι :::ι!ίπω οί:: πο::

πίιοίιοι ίππποπ:: , ί:ι: ίοίοι::: πο:: ιοπι:ει:οπ:ίοι::

ι:ιιι:ἰι:ὶ ο:: :::ί:οπ::ιιι::. Οοπί::. ΙππίΙοοιπο::π- 3 :

ιιο:π::ίί::&:πο , οπο πο:: Π: ο:: οιππο :ι:ιο:::Β:. ο:οπέω:ΙΙ:

οπο: οπι::ι. π. ί:ιίπιππ:οίπ , οί: πω:: πιο:: ἑιοιἰἐ ο

πιω:: :πι :8: ο:: οι: πιω:: ίι::οίΙπποίίο, οπἰο πο- '

πο: πιο οΒἱο:ᾶο ίο:ι::οίί οι:: ν: :ι::; δ: πο: :ποδι

οπιο ποπ:: πιο ::::::ίπο : οπο ποπ οι:: ί:ι::πί:::

τοι, οπίο ίο:ππίποπ οι:: οπποί:ιπω :πιἱ οί: απο

οΕ::ο&πω ί·οιωο:: δ: :οιπ:ιππω ::::πείο:ίοι:: οι:

:πιοΠοάπ : Μ: οποιο ποιοπιἱο ::::οι:πο ποπ:: πιο

:οιππι:ο ί·ο:ι::οΗ οι:: ν: οπο ο: πο:: οπο. οι::ο πο:

πο: πιο :::ι::ἱι:ο ο οπο ποπ οπ:ί:π:πΙἰ:ἰιοι : απο

πω: :ιππί:οοι ποι:::ιιο :πι:Πο:5::πο ίιι::::οιο οι:

νι:ι:π: ιοπιίιιι: :πιο:Ι:Βΐο:Ιο , Ι:: ποιοιιιΙο ::::::ιιο

οι: νπιιω ιοπιπιπ :::ο::Η:: πω:: νι:οοιιο ποπ::

πιο ::::::ἰιιο ο οπο ποπ :οι ο 8ο πιο ::ιωίπο οι:

ποπ: οι:: ν: :οιΜ:: ίπ:: :οποι:: ἱπιοίίἰεἰοίίἰε,ππο

π:: :οιἱοπο οι:οΒ:ίπ : οιοο οί: οι: απο: οι:ο::::::

ΟΠΠ-π. ο:: πο: ι::ίοπιίπ ποπ ίοοπ::ιι: , ν:ιιιι- 56.

::π: ο::οι:ποπ: οί:: :ι:ί:ι::ιοι:: , ία: οΙιἱο:ἰι οιι::- οπο::

πο, ποιο πο:: ιοπιἱιι:: οπο: ίι::Β:ίοπι οι: οιιἰπεοπο

ι:: :πί:π:ιο οι:ιι::ι::ο , ν:[οριο οοπιι·ο ο. ι·οποποι::.

Οοπί::π:.:π :ο οπο:: ποτοπιίο :π:::::άίπο ποιοί: 0°'ύ"

:π :πί::ι:ιο :πιοί::8:Β:ί:: , ποπ ί::οπ::ι:: οπο ἰπί:ι:ἰ-ι

απ:: απο ποοι:: :ιι :ο, οπο:: ποιοπ:ἱο οι:ο::ι:ο

ποιοί: ίπ :πί:π:ιο οι:ο::ι::ιο , οιι::πππ::ο. Κ:ίπ. Κοπή

πο:: :ο ν: :::ίοιι:ί::: :ιι:π:ο:::οιΕ: ποπ οο:οπί::πι·

ν:ιιιι::ι:Ηπ::ο , ιοι::οπ οοίοπίο:π: ίππ:οπιπι πιο::

νἱιιπι:: ίιιπι·ο 8:οι:ι:ιο: :οιἱπιοπιἰι :::οιΙ, οπο::

ποπ ι:::ι:::: ::::πί::οι οοωωππ:οοι: οι:ο:πιπ,οπ:ιπ

νἱ:ιπιοι:: ιπί:ι:ἱ:οιπ . οπο: :πἰιι: :Πο οΙοπι:οι ίπ::

ίπ:: :ο:ίοι:: ί`ο:ωοΗ :οιοιι: :οιἱ:π::ἰποι:: οπο: :τοπ

ιἰ , ποπποιοι::οίίο οίιἰοιἰ:ο:ι:ἱπἰ:ἰπιι·ο πιάσω

ιοι::ίιω :π:::ο:::ι::; οποοπ: ποπ :ποίπἔοιοι ί:

ἱπίοι:ι: ο ίπ: :ο:ἱοπ: ίο:ωο:ἰ; πἱοοιπιι:: ἰπίο :οπ

ι:ποιοιπι·:πι:: οπ:::πω :Βοοι::π:ιι: οπο: οι:οιι ο

οίίοιιοί:π:οί::ί::ιπ: οι::ίωι ίππιιιοπ:π:ιιι Βιο::ιιιι:

οπιι:ο:ο:ιι:, ο:: π:οἰπ::οἱποιοιι:ο. Ν:: οί:: απο::

:οιίοι:: :::ίοπ:ίπ π:αο::::πιί , οπἰο :Πο πο:: οο:

οπίοι :πί:π:ιοι:ιπ ν:::π:::, πο:: οι::ίποπ: νἱιιιιιἰο

ίππιο τοπιο: Βιο::πω οπ:ἰι οπο:: , :ο οπο:: πο::

οο:οπ:ι:: πω:: ίππι·ο απο:: Ιοι:ιπ:ϋποι:: απ::

οιοοι:, νι οί::πι:ι :οιοι::Ιοιππ:::π:ω οπο: οπο::

οι:: οπ::ο::ιιω νίιιι:::: οι:οιἰπιο , ίο:: ίο::ιωίππ:::

νί:ιιιι:::: οι:πάίιιοι::. Α:: πωπω. π:Βοοοππο:

Α; ' πω:

πο: :οι

πι:: ο ·



  

Π·μπεο

Μ:: ροι:πιι:: ιο::ιι:&ιο: ποπ ::οπ:ιπ:: ορι:&4

ιο::ιιιειριιι: ::οιι::ι·. 8: ιπ ::::ιοπ: τρωω: ο οι:

οι:: ιο::π:ιοιπιιι:::·, ζ ιο έ'ιιτιοι:: ρ:ρ:2:ει;

ςοπ:ρι::ιι: :πι:οιπ οι·:ιιο: :κι ο:,- ο:: ο ιο·

::ιιιΒιι:ιι: ρ:ι· ιρ::ι:ο: Μ:: ιπ::ιιιΒιοιιι:. Ρο

::π:ι:ι να:: ::::αιιι:: :ι:ι::: :οπ:ιπ::: :ιι:διο:

:::::ει:::::1:::: ,8: ιιι Μια:: Μισο: Γρω5:%

οι:ιιι ω:: :οπ:ιο::: Μ, ν: ::ιιι: ρω:: ροπ

:οωι:. _

3·7._ Πιο: ρ:::: :οι :::ιιοπ:ιπ :ιιιιι:.ο:ιο :κ :ο οπο:

$”Μ"ι ·ι :ι·:::ιο ο: ω: πιιιιιο Πιι:ιι:διι . παρ:: ρι·ο :::ιπιι:0

έ: οπο πο:: :πε ιιιπριι:ιι:: , :οοπ:οιι:ι:::: ρ::

Ιωά!" . Μ: :::ι::ιο: :ο οι::τπ :πε ιιιοριι:ι:::. νο:1: :οπ:::ιο:

- ° ' ι πιω:: : :::οιιοο :κι
4::ρω ο;;; νιΠιιι:Πι :::οτιι1ειο: Ρ -

β»μ::. οπο:: , ποπ ν: :οι::π::ιι: , ι::ι ν::π::ιι οοριι
ι :ι:::,ιιιι: :1ιι& ::::ιοο: ορροι:ι:ι:: :::ιπιοο οοο:

θα:: π:: ιιο:ιι:οιο ιρ:::ιπ::ι:ι:: ιιι: οοι:ᾶο .. ν:

ο πιο :Π::ιιιειι)ιι: :ο , ι:: ν: ιπ::ιιιΒιι::ι: :ιι ιιι::

38· ριι:ιι::. Πιο:: : ΜΒ:: ::::::ιο απο:ιιποο οι::

τ:: έι::::::ιο::: απο:: 5 πω: ιι:::οι::ι:::ρ:: ιιι::π

ιρ::ιιι:α:ιι::: ιοι·ιο:ιιι::ι· . π:ιπρ: :πε ν: :οι Διι

:μιι ::οπ:::ιιιο: ::οι:ι:ο. Δ: π:Βο Μαι:: , ν: μι:: ιι:
“' ' ιι “ ' ι ::ι6·:::ιο :Β

ρο::οιιο ιπ::ΙΙ:&ιιιο,-ουα πο:: ρ ο

:::ι:ιιιειΒιιι ν: δε, απ: τοπ::ι: ::διιιι::ιιιι:τιιιιτ

ιρ::ι: ρ:: ο::Ιιο:πι::ι :ιιιι::ιο ιπι:ιιιιΒιι:ιιι:ι οι::

:::·ιιιιι:: ;οι:ι: οιιο:ι οι: ιπ:::ι·ι:ι: ρο::πιι::, ρο::ι:

:Πο ιο:::::ι: ::&ι::,οι: ::::ιο:έ νοιν:ιιιιιιι::::ιπ ρο

3 - ::π:ι:: ιι:ρ::: ::ιιι:ο. Α:: :οπιι:ο:. :ιιιριι:ι::: οι.

Δ: “Βιμ”. οριο πο:: οο:οιε ρο::ο:ι:: ::ιι::5ι:ιι::ι, :ι: ο:ιο:ιο :οπ

:Ι:ο:ιι ό: π:::ιιι:::: ο: :κι οο:ο: ::ιο::ιοιι: : που:

οι::πι: ρο::ο:ιο Πω:: :κι οιππ: ::::ιοιι: , οριο

Με:: ριο:::ιι: ω: :ιοπ :πιο οωριι:ι::η ει:: :ι οι.

οοο : ρ:οιπ:ι: ρο::ιι: ::ιιι&ιι::: ιιο:ι::::ι :κι ::ιι:::: ,

:κι :::ι:ιπ ::::::ιπιιι:: , ποπ :ι·::ι:ιι:ε; :μπε οποιο:

::: ο:ο:ιο ::ο:ι:π:ιι π:::ιἶ::ιὸ :ο :ι:ιοο:ο: :πε.

4-0- Ιπι:οι:ι:, ::ιοι:: νιι::πε ρ:ο:ιιι:ι: ι:ιι::πε :κ ποπ

Η . Μ· νιιι:ο:: , δ: ::πιι:::ι οι: ποπ ιιπιι::οιι; πω: π::

:οι:ι:: , ι:ι:ιιι ρ:οιιι:ει: :οιιιιο:, ιί.ιρροοι: :οιιι:::ι;

π:: ι:ιπ::: , :πιο ρ:ο:ιι:::ι:ριεπ::::::,ιιιρροπι: νι

ιι:π:; 8: :::ι:::π ποπ :ι:::ο::ιι:ι:: :ο απο: νιι::πε ,

ν:ι :κι οιπο: :ιιιι::::ι. :προ π:οι:: ω: :ο οιιὸ:ι ρο

:::::ιο :::::ιι:: οιιΠι:::: ιιιρροοι::π: , :ι:ο:ι ι: σ:

οι. ::π:ι::: :ιι ο:::π::οει Κε:: Πο:: νιιι:π: ρι·ο

ιπ·ιιο:- :ιιι:οιιιιι::οε ω: ποπ νιιι::π:: , δ: :πιοπι ::: ποπ

"”" ψ· οοι:::::ιι ειδ:ιι:::ιι::π:: , ι:::ι::::οιι: :ο:π:π ρ:οιιιι

ο: ω: νιι::π::_8: ::::ι::::ιιι ρο::ο:ι:: :ιιιιι:οι:: οι:ιο

πιο: νιι::πε , οποιο ::πιιπ::ι π:οι::ι:π: ρ:ο:ιι:::::,

πιο:: ιι:οι::ίιο :ιιιροιιιο :κι ι:ο::, ν:ι ιιιι::ι νιιι:ο:,

:ο πο:: ν:ι πω:: :οι:π:Ι , οι:ο:ι ο: ρ:ο:ιιι::::: ε::

ιιιι::οι:, δ: οπιι::οιι ρο::ο:ι:?ι :::ιι::πτ: ; ω:: οπι

πιε ::::εω: ρο::πιιἑ "απο ιο ιι:ο ιπιι:ι:ι:ι:πιο δ:

ρ:ο::ιιπέι ιιιιροιι:ιοι::. Α: ιιι::ι:: ::ι:::ιι:ει ρ:ο:ιι:

:ι::::: απο:: :π:: ιιοιριι::ι::ι·: οοιο Μι:: ρω

:1ι:::: , ποπ ιιιρροπι: , πιο ιοιοο: ποπ :φοροεπ

ιι:ι:π ορι:&ιιι:::: :οοοιιι , ν: ρο::πτι:: ::ιιι&ιιιο

ιιπ:ι:::ι ροιιιι :κι :ι:::::::ιο::ιι::: :ιι::ίι:ιι::: ω: Μ.

ροιι:ίο:ιιι:::: , οι::: ιο ιιιω::5:0::οοω: ; ποπ ρο

::ο:ι:: :::::::ιι:::. Διοι:: ω:: :απο ιι: :::ριι::ι:ο,

ρι·οι:οι:ιιι: οι.

42- Νο::Α ιο:ριι:::::::ι·:ιιιι::::π ' ν: :τι:ιιιιιπ: ρΓεω

[ΜΒ ΙΜΙΑ· ροι:ο: :οπιι:ιιι::: : πο:: :πιο: ιιιρροπι: ιιιρ::ιοι::::

“πω :ιοπ:ιοιιιο:ιο κι:: πππιι:ιι:ιπιι:ι:π ; τε.:μ::5:ι ροιιι:

ρ:ο ι::ιιιιι:ι::::::: , οι:οπ:ιο πι: οπο: ιιι ::ιιιιιι::::

:::ιιρ:ι·:. ιι: ο·ιι ρο::ι: κι:: ::::ι·:ι, ρο::ι: :οο

Δ: Μο: ::οιιωιιιι::: δ: : ::οοι::·ιιιι:ιοπ: ::ιιιιι·:,

ω: “Μ”. ιι:οι:: ::ι:ὸ κι:: ιο πιιιιιιιι:: :::;ιιρ:::. προ. ω:

φοιτ:: :ι μια: ρ:ο:ιι::ι ω:: :::ι::ιι:ο, :μια ιο

Πρ:: :οο:ιι:ι·:::: :κι ::::::ιοι::::: , δ: ποπ :οι :οπ

ι::ι::ι:ιοο:ιπ , ν: :οπ:ι:::ιιπ: οσοι:: ε. :ο :Μάιο

οιιι :ιιπ:::::: οι: ιριιερ:πό:π: πω: , δ: ποπ ιο

:οοι:ιι::ιι·ι: οι ιιι:::ιιιιι::ιο :ιι:πιι:Ιι:::ιι:ρροπι:

ο Βῇαινιιἱο ι 1. οο:::::ριο::::::::: .4:_ριο::::. Μ:ε: ι ι.

:οοι::ιι::ιοπ:ιπ , ωοικο πο:: :οπι:ι·ιι:ιιιισ.ι:::

:ιι:ο π:οι:::: τ:: ι:ππιιιιιο:ιιπ ιι:ι:::ι::ι , οιιο:ι·::ι:

ο”, 2· ροΠ::: ιι:: ιιι::::::::::ιιι:: πο:: Μ:: , ι::ι

::::::ιι:ι:ιο οπο:: δ: :οι:ι::ιιο:: κι:: Οι: :::::::ι:::

3. :ι:ιπ::ιο:ιο: ποπ ::ρι::οι·:: ::ριι:::ιι:ιπ , ::::::ιι·ι

πι:: ροιΤ: οι:πιι:ιιο:: κι:: : ι: :::::::::: :π:: ρωμ

Μ:: ι::ι::::: ιι.:ρ:::::ιιο: :ιοο:ιπιι:πι ιιι ιιι:ιι:.·οι:Η

απ: :ιο:πιπιιι:π ι:::ι::::: ι:ι:ρ:π:ι:π::: Δ Π:ο , ο

οπο ποπ ιοιιι::: ρ:ο:ι:::: ιο ιιι::ι::: :::::ιιο, ου::

:οπι::ιι::::ι:: : ιοιο Π:ο , ι::ι :πιοπι ιο ::::::::ιο:

οπο: ποπ ροιΤ:: :::::: , :ο ::οο:::::::::: Π:: ιι:

ρ:ι:πο ρ:ιο::ιριο.

Πι:::::ιιι::::ιο , :ι::ιο:ριι::: , :πιο ρ:ιπ:ιρ:ι. · 43· ,.

Ι:::: ::::ιο:ιι :οι::ιπι:οι:::ι::::::ι::ο:, οι, οπο:: Ν” Μ”

ω. :. ι:ερ.3.ρ:.:. κα. ς. ::ει:ιιιιι; οσο :ιθ;ιο ::::.- .ΠΨωπ

ιιι:: ιι: ο:::ιιιτο:: ιιιρροπι: ιο ρ:ιο::ιριο :::::οι:

::Βιιιι:: ρι::οι::: ιο:Ριι::: οι:::ο: ρ::ι:&ιοπ:·:::

πιο: ριι:ι ::οι:::::ι:οι::::ι ::::::ιιι·: ;::¦οο δ:: :πιο

ρ:ιο:ιρ:ιι:::: ::::ο:1ι. Μ::ιο: ρι·οι:. ::::::ιο α:

:ιδιιο:::ιιιι:ο: ιπ:ι:ρ:π:ι:π: :ιωι::ε:ο ιπι::ειιο

οι: , οι:ιο :πιο ω:: ::: οιι:ιιο, πι:Η::::: ρ:οι·:οι:ιι·ιι:

ιοι:ι:αιιω, :οι ιπι:ω:::: , ο:: ιοι::::: :::ο:ιπιι:::,

:πιο οπο ρ:ο‹ιιι::::ι:: , δ: ::::ιι::ι· ι:ι:π:ιιι::::ι:ι·.

Νιιιι:: :ιι:::::: :δ:ιο :::ιιιιι:πε ρο::ιι: :ιι:, :μισώ

ιπ:ι:ρ::::ι:οιι:ι:: ὲιπΒι:δ:ο , Ρω::5:ιο: , οποιο ο:

απ: ιι:::π:ιο:π: :ιι:ι:ι:π: ::8:πιι:, ι: οπο ρω::

:ιι: :ιέ:ιο ::οιιιι:ο:. οι:: ::::ι:ιο π:::ιι:ι:ιὸ [πρ

ροοι:ιπ ιιο:ο_::, ἑοι:ο :ιιι:::ιπ::, ::$ιοπ:ο·: ιι::

ο:οπ:π:οιπ ιπ:ι:ρ:π:ι:::::ο: : ιιιι:ι:άο Μποδο

οι:: :οοο π::::ιιοι·ιο ι”ι:ρροπι: ιο :::::π:: ρ::ι:- ς;,ω;,ψ:Ρ

::ιο:Μο :ᾶι:: Με. πω:: πωσ ιο:ιπ:π:πε, ο ο: μ:: π: ω·

ιπ:ι:ρ:ο:ι:ο: ο ιοΒι::ιπ:ιἔ: ::8:π:ι: , ν: ιι ιιιοι::δι:ο Ω"απ"

ιι:ι:::ιιοπιε , ποπ ρο::ιι: :ιι: ::::ι:ι:ο:::Ιιε; ::Βο ΜΜΜ:

Μισο:: Μ:: ιι:Βιι:ο:ιιιιι:: ποπ απ: ιοΒιι:ιπ:ιο

οι: εοφ:: :ιιιιιο:ίιο , οοο: πιιιι::::ι :ιο:πε πιο.

ι:έ:ι::ι: , "απο πο: , ι::ρο:: οπ:οιι:ι:: μπι:

&ιιΙιι::ι:::: , ορ:ιι::ιιι· ιιοιι::ιπ:οι:: ρ:: ιιιι:ι:ι:π

πιο:: έ: Γ: :ιιι:ιοθ::π: , Γ:: ν:ι ρ:ι·οι::ιι::::ο: , ν:

:ιο:ο: :::ειιιι:::; ν:ι ρ:: ιι:::πι ιοι:ι::ιο:ιειο: , ν:

:ραπ ιο::::::ι:ο: : σε:: π:::ιι::ιὸ :ιέι:ιο ει:: Μ::

ι :ι::ιιι:::::: :πιο ιρι:: ιιιι:ι:οπ:ιο ::8:π:ι:. Ρο::ὸ

ο8:πε. οι:οιι οοο:: :ιίιιοπ:::: ιι::ο::ιπ:π::ιπ ι:ι:ο

:ιΗ:::::::π οπο: ρ:ορ:ιι: ιι:Βιι:ο:ι::,:ιι ω:: ριιι·ι::,

οπο: οι:ΙΙ::ι::: ιιιρροοι: ιο ι: ΜΒΜ:: ρο::ι::ι::::: :

πω:: οι:ο:ι ποπ ι:::ι::: Μαι:: :κι ρ:ορ:ι:ιε ::&ιοπ::

ιι:::πιιο:π::ε, ε: ιο:ιιο:: π:: ι:ιιιο:ι.:ι: :κι οά;ιοι::: _

:ιιιο:ι:::: 8:π:ιιιι:: ::::ιπι:::. Μιποι· ρι·οι:. Διο::::ρ:: ::έι:ιοο:ι:: ι:::ι::ι:π:ο::::: ρ:ι·ιι:ιι ι: ιριι::::,ρ::· Ε: ::εω::::::

::ι:πι:ι:π::::: πω:: ε: ι:ιριο. Ν:οιιι: ::ι:::ο: :ρ:πε ιΜ^:"2° _

ρ:ι·ιι:::: πω:: :το ρ:τι::ίιιιι: , οι::π: ι:, οι:ι::“Ψ";;:Ρ·.

ι: ρ::ιι:ι: ρ:ιιπ:::ιο , :Μιά ὁ :οριο ι::ιιο::::ιωζ'2° 9.8·

οριο: π:οι:ι: ι:::ι:::: ::&:ιοπ:::: ::::οΓ:ιιο::::: ιο:ι:- Δε:: :Μπ- ι

ρ:ο:ι:π:ιοι·:ιπ ο ιιιι:ιεθ:ο; οσοι:: ο: ρι·ορ:ιιι :Μο β:: “Μ”

ιιπο::ιοίτπ:·ι:ιι. Νιιιιοιπ αρα:: ιο:ρο::πε ρι·ο:ιιι- Εφ Ρ€ψ·

:::: ιο ο ει:35ιοπ:.·πι ιιπιπ:π:π::ι:: ,ιο:ι:ρ:π:ι:π- ᾶω: "ΜΜ

::ιπ ε: ρ:ορι·ιο ιιιω::ειο , ω: ρο::ο:ρι·ο:ιος::·ο, π", .Ο

ω:: ι:::ᾶιοπ:ιπ ::::πι:ιιπ::ι:: , ιπ:ι:ρ::::ι:::::ο:

ει: οιι:πο ιιιι:ι:&ο. Νωιι:::ί οι:::::: :ιο:πε, πιιι

πιο: ρι1ιι18 , ρο::πε ο: ρι·ο:ιι::::: :&ιοπ:ιπ πο.

ιπ:ιο:πι:ι::, ιο:ι:ρ:π:ι:οι:το : ρ:·οριι:ι ιι:οι:::ο:ι:ι.

ιοι:ι:: οι:Πιιο: ::8:::::, οι:: πω: ρι,ι:ιιέ, ρο::π:

::ι: ρι·ο:ιιι::::: :::::: ι: :ό:ιοπ:ο:::οπι:ιιιι::π:,·

ιο:ι:ρ:ο:ι:ο::ιπ :ι ωι::::9ιο , :::οι:: :ιἀ:ὸ ::ι·::::.

Μο:: ρ:οι:, πιιιιιιιπ ορια:: ρο::ι: ι::ι:::: :πιο πο.

Μισή Μου: ιπ:ι:ρ:π:ι:ο:ιο:ι ιπο:ιο ορ:::ο:ιι

:και ι: , οι::::: ιπ:::: Ε:: οπο: νι::ι:: ορ::::ιι.ιι:

Μι:: ι: ιι: ποιοι: ρ::ι::ίιιιι:ι ι ρθω ορ::οπ:ι: , ω..

ιιι: ιο ορ::::ο:ιο ρ::·ι::ιιο ρι·ιιπ:ι:ιὸ ιπ::π:ιι:ι:ι·.

ΩοοΗ:. οι:: νι::::: π:: ::::ι:ιι::ι οι:: :ι::ι:ι:ο:: :οι 4;°

ςΜ=Π5 ΜΜΜ : οπο: ο: λ ιιιι:ι:δι:ο ωι:::ιιοοι: :ια :2:”:.

ρ::::ι:πε. ΓΦριιΒιι2Ε οι: :οοπιιιι::::ι: α: ρι·ιο:ι- :::ι:»:.

μι:

 



Βιβιιιιιιιυιι. Ποιιι·ιιιιιΡιοι5%όπέιιιιο .ἔιιἔειυιιιιιι. .που ιιιιϊ

πι. Ριιιιοιριοιπ οι·ειιιιόιι οπιιι πεοιιιι ιποόιιέ

ορει·:ιοόι οποοόοιο ιποόι.ιιτι οιιοιιόι ιιιι οτιποιι:ιιι

Μρωιι_Μ. ριιποιοιιιιι. Δω οίΓειιοοιιιιπιιιι; οι οπο νει οι

πιο οι ει”. πιιοοιι όιιιιιιάπ πο οπο Μπι-ι οι·εππι.

ιιι_ 8οοοιιιι·ὲ οίι: :πιο οοιπ οιοπιι ι0ιω. πι..

ίιοπιιιιιιεροι Γε οιιιοὸ οιι: ιιό εοπιιιιοεπόιιω οι

οοοό οπο: οιιΠοιπ ιιοιειπ ειΤε οοπιιιιοειε μια

. ιιιοο ιοι·ιπο απο οποιο οιοιιιιιιε, πιο π... ω..

Ροιιοι·ει πιο ιιι ιι.ιο οπο ρειιο&ο ι:οπιιιιοιιιιο, δι

ίοιιιιιι πο οιιτιιιιιοιοι 8ο οι:οιόειιιπιιιοι πόοοπι:

:οτι Τοπι οπο ιιοι ειιοι π... Μο.. ωιιτειιιιιιο, 8ο

οίκο όοοειοτ οι.. ό ιι.ιοιειίιο όερειιόειο, ποιι ΡΜ.

οι ει ντριιποιρι οποίο οοωρειοιο ...πιο ιι ιοοιο

&οιπόορεπόεπε. Αοι οΠει οιιιιο.ιιιι.πω.- `

ο . οοο π... οοιιοι, νιι·ιοιο επι ιποοιπριετοιπ , απο..
ι οιιιιπ πιιποοοε οποιο. ιιέιιοιιο οιοοιιοει ιιτιιιιοει·ε

επιι.ι οοιποιειιι. νει Μια ιοΒίι:ιιπιιιι οσωριοπι

· ιριιιτοιιιιη 8οοοπτιιι ιιιιιιο οπο” ριιιιιιο.ιΙε οι·

Βιιω. ποιο πιο. ιοΒιιοπιιο , νιροιο οοιποιειιι

8ο ιπιειιο&οιιιιε οποιο . ριιωπιιο οπο: Ριοριοι·

τω.. Ρειιο&ιοποιο ρι·οοιιιιπι , ο ποιοι·.ιιιιοι· π...

ιιοιο ροιιοι ιιέιιοοοω ιιιιπιοοπτεω ιπόοροιιόοπ.

πιο ο ιππωειο,ι. ιζιιιιοιι ιιοι:ιοιο ροΙΤει ιι&ιοποιπ

ιωιππποπτοιιι,ιπόεροιιόεοιοπι ὁ ριοριβι ιοΒιιιιπ

πιο οοιο οιιιπ οιιόοω νιιιιιι οπο: Μπι οροιοτι

οι ιι·ιιιιιοιιπιοι· , δ: ιιοιο:ιποπτειι ο ιιιιπιοιιποοι·

νιοι ιιιιΒοιει οροπιπόι ιπόεροπόεοιοτ ιι ιιιιιιο&ο

οιιι·πο , ο:ιπόοιπ νιιπ ιιιιοοιοι ορεπιπόι ιπΔεμ...

όεπιοι· ὰ ιοοιεᾶο οιιοοιιο.

46· Οοιιοιεε, όο·ι-.ιδι:ο οωπο ιιεεπε οτοιιιοω επιο

Δ πιιιοιιιπ πιω ιιέιιοποιπ π·ιιπβοιιιεω οοιιε&ιο

° πιο ιιπιπιιιιοπιο: πιιω ιιθιιο Βεποπιιιοπ οπω

ίι::.ιπτιιιιιι; οιππιι ιιέι:ιο ιωιοιιιιοπι οΒοπιιει:ιοπιι

οιι ιιοοιόεπιιιιιι: ιιᾶιο ιιοτειπ ειδιπ πιει1επιπιι

τει· νιιι ιιό ιει·ωιοοω, Ποιοι ιοοοιιιοιιιιοποιο , ιιι

οι). οπο πω. ροι·ιο&ιοπειπ όεΓοιπιι ο ιειιπιπο. Κιιιο.

@Φ “μ” όποια βιοτόπου οι ιιι πέιιοπο ; νπο ιεοοπόιιω

επιιιπιοιπ , πΙιοι·π ιοοοιιόοιο ιπόερεοόεπιιιιιο:

"Μ". οοποοό. ποια. όο ρι·ιοιι, πεε. όε ρο!ιοιιοιι, οοο

ποπ ..ο οποιοι ιιι ιιέιτιοπο ιπιιιι....ιι.ιι Βεπειιιιιοει

τιιιπιεοπιε , .πιο ιιι ιιοοιόοπιπιι οροι·ιιιιοπε ιω

ο ο ιοιιποιιιοι νιι·ιιοοο επιω όεροπόει ο ιοΒιοόιοιπ

ιιαίιοπιι , οιιω ποπ οιιιι ιιοεπε οιειιτοω πιο".

ιιιιιιιπ ..πωπω απο οοπιειΡ Γοοίιοπιιπιειπ,οοπω

ριοόοθιιοιιοπι £οιιτι.ιε ωπιοι·ιιιιιε . οοοι ..ιι οοιιο

. όερειιόεπι ἐιωιιιοιιἐ , νι ἑιοοιοὁὶο ιιιιιιοιιοπιι.

()ιοιοτι;ιω ποπ ι·οροοπιιι·, ιιοεπε ιιιοειε πέι:ιοποιο

τιιιιπιοιιπιειιι οοιιεθ:ιιιιοω ιωωιιποπτοοοοπό οπ

ιιιιιιεπι; ιοοοεπιιοοοιιό ιιιόοροπόοπιιοω πω.

ιειίιο: οπο οιοπιι ιποόοε οροιππόι οοιιο&ιοι

οοοπό ιιιόεοεπόεπιιιιιπ αι·οοιι ωσιοιεω ποιο

Μω...,Ι,.. &ιοποιπ ιιι οροι:ιπιο ; ποπ οιοπιι οοιιε&ιοι οιιο

...ο ιιιιοπ- ιιό επιιιιιιεω ιει·ιπιπι ριοόοιέι:ι : Αποοιοι .π. επ

πω”. Ρειιο&ιοιι ιποόο ιπιειιιοεπόι ιπόεροιι.ιοπτει· ἔι

ωοτειιιιοι:ιιοθ:ιοει , ιιιοοιιοποοιιο&ιοι ιιοωιιιο :

8ο ι·ιοπιο ει: Ρωειιωιι ωοόο οοεποιοεπόι ιιιόο

_οοπόοπτιέι ο ωιιιοι·ιο ωιιιιοωι , οιΒιιιιοι [Μιο

&ισι βιοιο ; 8ο Βιοιοιπ εκ ροι·ιεθ:ιοι·ι ιποόο

ι:οοιιοιι:οπόι ιπόοοεπόοπτοι οι: οιιιοθ:ο Ριαιοπιο,

ΙῇἐΜἰ°.° πι€πιωι ποιοι... οοοιιοει πι.. νιοεπιο. Οοπιιο

πιο ιΒιιιιειι οοιιο&ιοιι οιιιιιιιιο τοιωιπι τυποι..

πιο. Ρω.ωοι ποπ ιιιΒιιιιοι· οοιιού.ιιοι πποειο,οοι

πι.ιιιιιω ιειιπιποιο ίοι:ιιι:οπιιοΙοιο Ριοόικειο Ρο

ιοίὶ, ΙΒιιοι· ιιιοροιιιο , οιια Ρετ ιο οιιιπο ιικ

&ιιιιόπ οιιιπιει· ιιιίιιοπειπ ιιιιπιοοπτεω δ: πιω

ποιιτοιπ οοεπιιε. ποπ .ο ιιι οοπιοιωιιιιιο ιοτιπιπο

πιω ριοόοξιοι·ιιω . Γεό ιπ ιποόο οσε ιιτιιποοπόι,

όεοοιιόεπιει νει ιιιόεροπόοπτει ο ιπι.ιεεω ποιο

παο , ποπ πι.. Επι: Γ. ιιιΒιιιτ ωιιιοι·εω _ σοι ιπιπο

πιο ροιίε&ιοπεωιπ ιι8οπιο; ντοπιπόοόι:ιοπο

οσο οοπιιιιτ.

`

ου

Ψ 5. ει: ι ιιι.

ι ι>ιιι.[Σιιιιιιι ι:υιιιιιιιιιιισοι·ι Ριῇἰι στειιιιιΜ

ποιοι: ιιι/ιι·ιιιιιιιιΜΜ συιικοιιιι·πιι.ι

οι·ειιιιιίι.

ΡΒ ιιιΑ ιεπτ. οιι·ιιιιιοιιιιιι ιι..8ιιιιι ιιι ο.ιιι|ι.ο.σ.ιρ.

ω. 8.Τιιυ.ιιι πιο. 1.4.1. |·ὅ` @οι ο. .οι ο.

ο. ι. ιιιι.3. ιμ.3..ιι.ι. /Μι·ιιιιιι πι. ι . ιιιιοΙ.2. οι με..

οριο οπο” Ρωιιιιοιιειο ροιιιι ωι.ιιωι 2.ιιιιι,ι_.

πο. ο, Ροπόιιιο. ποπ ιι·ροοιιιιι, ντιιιΠ:ιοιποπ

:πιο οοπιιιιιοι:ιιο ι.. ιποόο οροιιιπόι οιιι:εόιιι ιο

ιΡιοιιιιιι ιποόο οιί”οπόι: ποιο ιιοο ερτ ριοριιοοι

ιπιιιοιποιιιι , νι ιπιιιιωιπ νιιιιιιι οποία ριιιιοιρο

πι. ιιι οοειιιιιόοειιι:οόοι ιο ιρίιιιπ ιο οίιοπό0: πο.

ιοο1οπ Βιοιιο ιιπιποι·ιοπι ιοι:ιεθιο , δ: Ροιει·ιιιιι|ι

ι.ιτι , οποιοι: Ποιιω ιπ ιο οι.. μοι· πιοόιιιπ οᾶιὶε

ροιιιιι νιιιοτε Ποι ιι8οπιιε ριιποιοιιιιε. Βοιωτοι.

όε θα.. ιοπιε οιιιειιιιιοπι οποιοι ι:οπίοοι·ιιιοι νι.

πι, ιιι·οόιιοιι οιιιοιοιπ ιοόοοοπόοπιοι ο ιιιοιοι3:ο,

οοο οποία οοπιοοι·ιιιο ο.ι.·οπι, πιοιιε πόεο οι·ειιτ.

δεοοπό:ι ιιοΒιιιοιι 6°,Τιισιιι.ε 1.ρ.ο. ι”..ιιι. απο,

.ιο

.ιιΕ3».

π

ο.
μπι. ε. σοι. η Φ 3.όφσΜιι. πο. ο. οπο. ό· πι- Ν#_ςι·.ι

πο. πι. Οποιοι. ιιι ο. ιιι/ι. ι. π. 3. Μαι. ιιιιιιΙιι. Μο

πι.. ι. μ. ο. ος. στι. ο. πρ. ο. Β...πωω. πιο!. οι,
ό Μαιο. ιίι[ρ. ι76. πρ. 3. Μ". ισ.ι.ιιιοι.ιριι.ιιι[Ρ.:.υ.

Σ Μ. 3. ο? Μπι. οιιι οιιΓοιοτιο ποἔ.ιπτ, οιπποτπ Ποτ

εοπιιιιοι:ιΙειο οιοιιπόι οοιπιποπιοιιιιιιοιο εΙΤο

ι οιοειιοιοι.

Βιιιιοοιιιιε οι,ιιπ ιιιιιεπειπόπ ι·σ.ιιοιιο; πιω

οι. οιιιιιπ .ιό ιιιιιιοωεπιιιιιιει οι·οποόοιπ ι·οοοι

ιιιιιι νιι·ιοι ιπιιπιιο; Ιπιιιιοωοπιοιπ .π. ιι&ιοο

ι:οποοιιιι ιιι! οιοιιιιοποιο: οιΒο ο π... ιεοοιι·ιι νιπ

ιοιειπιιιιιιιιιιιιο ιιι ο8επτε ριιποιροιι)ιιιιιω οτι:ιιπ

ι·οοοιι·ει ιιι ιπιιιοιποπιο: απο οοιο ο&ιοιπιιιο

ιποπτι δ: οποιο ριιιιοιριιιιε οι οιιόοιπ : πιο: οοιο

οποιοι νιιιοι ιπίιιιιωεπτιιιιι ι·οοοιι·ιιοι πό Ρι·οόο

οοιιόοι Ρώτα ο9ΐεοι:οι, οποιο ριιοοιοιοι: ει ο ιιό

ριοόοοοπόσι ιιιιιπιιοε ι·οοοιιιιοι νιιιοι ιπι€πο.

$οό οοοιιὲι ίιοοι ιπιιιοωοπιοιπ ποπ όοΒοτιπ

νιιιοιο ρι·οριι.ιι οιοόοοει·ο οιιο&οιο . ιι:ι πει: ει.

ιοιπ οόιοοοιιιο οοιιιιποιο ι ροιοιιιιΒιι:οι Ρετ νιτ

ιοιεω ιόπιιοπι οοποοι·ι·ειο πό οιιιάοι ιπιιιιιιοε ιιι

νιιιοιοριιποιριιιιι οι;επιιε. Αό ι. οι·οιπ. είιοοο.

όοιπ οι οᾶιο ιπίι:ιοιοοπιι δ: οποιοι ριιποιροιιι,ιιιο.

ιιωοιι ποπ ιοοιιιιιι νιιιυιοιπ ιπιιιιιτπω, πιιι ιπ

φωτο ριιποιοιιιι 5 νο μια: ιπ ιπιιιιιιποπτο οποσ

όιειιιιοιι, ι:οιοι οποιο αδειο ιιι εοόοω απο ποιοτι

ιεριιποιροι , 8ο ιιιωοπ ποπ ι·οοοιιιι νιιιοιοιιι ιιι

Βιιιιιιω ιιι ιπίιι·οιοεπιο οοοόιοπιιιιιι. Αό π. ω

οοιιιιιοιιιιι ιιιιιιιιιπ πιει ιπ οιοεἔι οιιποιοοιι , ιπ

οπο οποθοι ιιόιοοοιιιο οοπιιπειιιι; ποπ ιο ιιι..

ιιιιιωεπτο , ιο οπο ιιΐοέιιιε οοπιιιιοιιιι· ιπ νιτιοτε

ο8οοιιε ριιιιοιριι ο ι νι μια ιιι οιιιοιε , ιιι οπο

ποπ ωιιιοι νιιιοι πιοοιιιτοτ πό ριοόοι:επόιιιο

οοω νιοοπτο οιι.ιποιπ , οοὲω οιιωιΒιιε ιεπεω ;

Γοιιιω οιιιω ιιιιιιιοιπιιιιοω ιοοοιι·ιτ ρι·οοοιιιο.

ποιο οοιπ ΡιιποιοοιιοΒοπιε , δι ο!ΐεάο ριοόιι

οεπόο. ι

Βιι.ονοοι.. ΙπιΕιοιποπτοιπ οοπιιιιιοιιιιο όοι:ιοτ

πιο". οιοιιιιοιπ :ιθ:ιοοειπ όιιιιοθπιπ πο Μπο

πο, οο:ὶ Ποιοι οπο: επικό ΡιιπιιΡιιι ιιιιιιιΒιι οπο

άπο: νιιιιποιοιπ , οι” οι πιιιιιἐ οοπίοι·ιιτ πό

Ριοόοδιιοπεω ειιοέιίιε οποιο ριιποιοοιιι. Κο

ροοπιιι ιιοτειπ ιπιιιοιπεπιιιιπ ιιοΒοοε ρι·οοιιιω

πέιιοπεω οποιο ιοιιοοπίοιοιιιοιπ πό οιεπιιοπειο.

Μποι πιώ. ιπιιι·οιοεπιοιπ οοππιιιοτιιιοόιοιιοι

‹ ιΙΙιιό , οοοό οποιο οι νιοιόιποιοι πό όοιοιπιιο

Δ 4 ΜΠΕ!

.ι°· .
?ποιο πιο

τωιωτι,

Π·
Οσιιιι ο.

ο..Ζω..ιισ

με «πάσι.

οι.

8ειιιωίπ το·

Μ: Τιππιιι·

#πικιικ .



Η·
διά ι σπιτι:

:.67_

`_.

Β δωιιιΜιιιι Ι ι. Π:::έκσσίϋΡ:οέα:ΐιαο ι-ιπέι!ιιιιιιιι. ι9ι€έΖω ιι ιι ,

ιιιιτιιιιι ::ΐ:έτιιιιι ρ:σιι:ι::ιιιιιιιιι ; αΙιο:1ιιιιιστι Δε:

:::ι·:: αΒιιιί::ιωι:ιιιο οΒ:ιιι:οτιαΠ: ιιι σο:: '

:σιιιια:ιιιιι!: :ο οοΕοι:ιιιια!ι ιιιίτιιιιιι::ι:ο ιιιω

ιιιι:ιατιι:, :μισο π! ρι·σιιιι:::ιιιιιιιι ιι!ι:ι:Η:ιιιια!ι:::,`

:Ποιοι ροτ:Π: ιισσό:ιιιιιιιι: ι αι! :σιιιιιι:ιι:ιι!ι:::

:πιο , :στι ω: οσοι! νι ίσα στοιιια:ιι: :τι ται:ιιι

Ρ:οιιιι&ισιι:ιιι. Μισο: σί::ιιιι. :Με :::ατίο θα:

:κ ιιιιΠσ ρ:α:ΐιιρρσΙιτο ί-ιισι:::σ , τιιιΠα α::ισ ἰ">

ί::ιιιιι:ο:ιρι·αιιια ω ιΠιιιιι :σιι::::: ρσ::Π: , ω:

:σιι:::α:, σ:: ιιισιιιιιιι Ρωσία ιιιΐιιοίι:ισιιιι Βασι

Πιαιιτιι Γιιοι:::ιιιιι αι! ::ι·ιιιιιιιιιιι :::αιισιιιι κι::

Ρι:ιιιιιιιτι; α: :Μια :!ιίρσίιιιο :σιι:::ι·: οστά: :ο

::ιιιιιιιιιιτι :ι:ατισιιιε, :μια :οπο :ιιιΠιιιιι ::ιιιιιι·α:

ΐιιΒι:&οι1ι, ιι:: οποια:: ::οιιιι·::: ρσ::ιιτ :Πιρο

Πιισιι:ιιι. ε:: :σιιτιδ ι :Πισω :θ , ιιιί:τιιιιι:ιι

:πιο :σιι:ιει:ιιιαι: οποια πι: ι·:ιιιιι:::: :ιτειιιαιιι

αάισιι:ιιι ι:ιιίτιιιό:αιτι :ο α&ισιι:, :μια ίιι1ιιι! :σοι

τιιἱιτ:ιιιαϋ α8::ιτ: α::ιιιΕιτ νΙ:ιιιια::ιοι ::ΐ:&ιιιιι ;

ί:: Πιτ οι , :τ πατώ:: Πι: ρ::α: ιια!ι:::ιιι ά::

δ:ιιιιι νΙ:ιιιιιι:ιιιιι αθ:ισιι:ιιι ίιιιιιι!:αιι:αιιι , δ: :οι

ορ::α:ιιιαιο απο ἰΡεα αιίτιοιι: οιιιι:ιιια!ιι α8:ιιτιι,

ν: κά: Οιἱ:Ι. Μ: ω. ο. Δ: :ιιΜιιιι. 6: :σιιίτα: :στο

νἰιι:ιι: , 8: Η: ό: :::::ιε. Ναιιιια!ἱι ι αιιτ:ι:ιι @Η

ιιι·ι::α: δ: ρσ::ιιτια :Ρε :ιιιιιι:ιιι 'ωιιιιιιι απο ω:

στι:: ριιιιειρα!ι : πο:: ιιιίτιιιιιι. :σιιιια:. :::αιι.

:τι ιΙ:!ι:ι·:: :Ι!::ιιιίο:ιιι οι·ιιιιιι: :ιιιιι πω: μια·

:ισα!ιι:::ιιιιτιι. Ν:: σοί:ιιτ, ιιιιοιαΙιιιιι:ιι Ισά::

ιιιιιιι::ίιιιιι ρσ:::ιτίαΠ:α::,ντ :σιιιιατιιι·α!: ιιι€τιιιιιι

ιι:τιιι8Γ: Π:ιιιιι ιιιΕι:ιιιιι σωστο: σο:: :ιτ:5ατ15 με·

μι:: ιιιιιιτιιι ιζΙο:ι::,ιισιι :Η απ:: ::: :ιιιιισ -

ι:&ιιι:; τω: .π. :Ο ρι·σρι·ιιιοι ιιιτ:ξΙ:&ίιι , οσοι!

°τιιιιτἰιιιι ρι·αί:α: σο:οί:ιι:ιαΙιτ:ι·; Μ! ιιιΠιιιταιι.

το:: ιιιιιιιιι:::: : ρισιιιι::ι·: ιιιΠσιι:ι·ιι :παταω ::

::ρτιιιιι κι (ιισι:άσ ι δ: ιιιιιιι::ίαιι:ι ρσ:::ι:ια!ι:ιιιι;

ί:ιι :Πἱ::::, που ρ:::ἰιι:::: :Πιο αιιτ:ι:ι ιισιι ν:

::ΐ:&ιι: :ίτ, τι:: ν: ί-ρ::ι:: πρωί: :ί:, οοο ρα&ο

Βιιι ::ίοστιιι:: ιιιιιιι:ιι , Μ! ὶο::Π:ᾶιιἱ , α:τί:ιει_τ

:στο αιίι:ιιιιι ' ποιοι.

ι. Κ:ριιΒιιετ, :οι ιια:ιιταΙ: ΜΜΜ. :::ιτισ

:σοι ::Ϊ:ᾶιι ιισιι:ί: ιιιίτι·ιιιιι::ιτιιιιι, Κιτ :αιιία :πιο

:ιρα!ιη α: Η ιια::τοι·:ιατιι:α!: ιιιί:τιιι:ι. αι! :::αιι

ι:Ιιιιιι , ιια!ι:::: αόι:ιιιια:αιιι ιπσρσ::ισιι:οι απο

Η·

:ώ

οι: , :μια κι:: ίιιιιιι! ίι:ρι·ιιι:ιραΠι νιττιι::::α:ι- ω”. ω:

οι; @οι ιο. Μο:: αι!ειιιια:αιιι ρ:σροι:ισιι::ιι ω:

:ι·:α:ισιι: : ::Βσ. Μαιο: μοβ. ιιιί::ιιοι:ιιτιιιιι Βιβω”

:οτι !ια!ι:ταιιαιοιια:αιιι ρι·σροι:ισιι:οι :σοι Μ: ::Πι·κωση:|

άι: ιι!τιιιια:σ, 8:ιιιώ :8:::σιιι:ιιι·ιτι αιτία Ρ:::ι:ι- Δ:: αυτ::

ιιιΙιιιιιιτι: Βιο:ια , :μισά :Ο :σιι:ιατιι:α!: ιιιίτι·ιιΙ.ιιυιΜ!!;ι.

ιιι:ιιτιιιιι αι! Ρι·σιιιι::ιιιιαιιι νιίἱοιι:ιιι Βἱοτἱσίἔιιι,Ι'Ιιθ.

κ :ιι τι ταιιι::ι ΜΜΜ:: Ρ::ιιιαιτι αιί:ισιι:ιιι :Μιο

Ηιώί:κι

:Ικιι·ι.·α: ιι.

ν Ρ|ιππιαβω

κ

:Μπι :ιασ:α: αΙιιιιια αιίτισ:ι:, στι: πιο :στο ω::

Νέοι Β:α:ι, νιιισιι:ιιι Π:ιρισιιιι:ι:ι :πιο ι:ι :ια

ει:: :ιιαιιια:ιε :οι :Π ιιιίτιιιιιι::ιτιιιιι 00:ιιια:τι:α

ι: αι! αιι:ιοι:ιιι ο:ιι:ιθ:ιιιιι , :ια σα:: “απο ΜΙ.

Η:: ΜΒ:: ΡΓ2ι.ιιαιιι αό:ισιι:ιιι Διιιω::ιω ασ :ἔι,

:ισα ω: :στο νσἰοτιται:, αιιιΙΙιιιιι ρ:οόιι::ιιιιιιοι

ι:σιι:ιιι:ιτ , ει:: Τιισιιιιί:.Γ:ιιτ. τα:: :!ιαι·ιιέ::ι·.

αβίοι1:νι!αρια:ιιια ΔεΓΡοιιιιωι: ι ει: ι:ιθ:τιιτιι:η.

:σοι ει! :Μαι :σηιι.ιε ι:οιιΗ:ι:ιι:Ιιιιιι ι οιιαιιι

ι:οιιαιιταιιιια :ι:ρτ:Π:ιιιιι ω: ι:ο:ιιιαιιι:α|: ι:ιίτι·ιι

ιιι::ιτιιιιι ιιιτ:Π:έιύ:α8::ιιιιιιιι ἴρ::ι::ιι ωι:ω8ι.

διΙ:ιιι ιι:σιιιι:::ιιιαιιι: :ἱιιιι ταιιι:ιι ριιιιιιαίιιια

τ :::ρε:Πιιοι ιιιιΠαιιι οτειιιαπι αθ:ισιι:τιι :Μπιτ :ιι

:ιι::Ν:&ιι α8:ΙΙΙ:) :μια Μοτο ΜΜΜ:: αι! Γρ::ι:ω

ἰ:ι::ΙΙιΒιΒιΙ:ιιι ι::ιΡι:ιωιω, :ὶιιιι :ιι ί: Π: ιιιαιιι οι::

Ρι·ορσιιιοι·ιαιιιε; τι:: ρσΠι: ο:: αιΕ:ισιι:ιιι πιατα

οικω ι:ιι·ιαιιια(ιιια:ιε αι! Π!ατιι ::::Ρϊ· ιιιιιιιιι ιιια8ι:

ρισρσιτισιιαι·ι ι :ίιιιι πω: ιιιίτισιιτισ ιιια::ι·ιαΙι:,

φαω :αυτου Ρισοτιέι νι ρ:οιιιιι:::: ρσ::ίτ μια::

ιαιιιια το ιιιτ:Π:ιί':ιι αιμα:: , τι: οι·οροι·τισιιι:: αιι

ίο:ιιιαιιι Γριι·ιτιιιιι:οι,οιιαΙιε :Η Ι:ι::ι:ε ιιιτ:!!ι8ιω

ὰ ιι-ει›ι°›ι:Η Πε, :::ιρι::ι.ιαιιι. Κα:ισ : ρ:ιιιι.ι:ἰιι5 Βιιι:[ιιίτι·ιι

ΜΜ:Πτ%· ιιι::ιτι:Η:, πι:: :στο αιμα:: Ριιιιι:ἰρα!ἱ Ντιπ:: :ι:Βατισιι:ιιι οιιιιιιι ιιιωιαι , πο: ρσ::ίτ ιιιιι::ίσ

"“""· ::ΐ:&τιπι Μι:: Ρ:ἰιι:ιριἶιε : Δι μα:: αιι::ιιι :Πωσ ΐρ::ιίι:α:: ι:ιί::ιιιιι::ι:ιι::ι, δ: ιιιι·τιιτ:ιιι

(ιιιιι:::ιιιιι ιιιιαΙ:ιιι :Π:έ':ιιιιι ι::ιρι:ιιιιιιιιι . :Η ρ:ἰιι:ιριιΙ:ιιι. Μαιο: ριο:ι.νι::ιιι:::αιιιιι Βικιπ

:αιιιίιιιι ΗΜ: ΐ::ιιιιι:!αιιιιι_ 8: τω:: :ι:::Πα:ιιιι Π·:ιιιιι:ο:α!ιι, Πιι:ρι·ιιι:ιρα!ιι ρ::ί:ριιι1ιο::ίοι:ι:

::τιιιηιοίιτισιι:,οιισό ίιισι:&ιιιιι τα!ιιιιΓρσΠ:ισ- οιοι.ιιιιιι αιτίιι8:ιιιΙι ::τιιιιιιιιιιι ιιιιΙ:ρ:τιιι:οτ:: ι

. ιι: :μαι ι πιο: Η ΐιιοι:&ιιιιι ιιιιΠα :8:ατ ιιιτΡωπ- ί-ιιοι:ᾶο : σρ σπιτι:: :πιω :πιω :ιιιι&ιιιι:, οσα;

τισιι: :τι οιιιιιιιιιιιιιι :Π:ό:ιιιιι :::ιρι:ιιιιιιιιι, :στι ιστοιαΙιτ:ι· τ: ρι:ι: :ιισιιιιιιι α::ιι·ι8:ιιιιι ::ι·πιιιιιιιιι

ει:: ρσ:::ι::Π:ιιτιιιζιε :πιο ίιιί:ι·ιιιτι:ιιτι ιιι ἴσΙσ :ι:ρ:ιιιι:ιι::ι· α |ιιοι:&ο. Βι:εε. ΕιΒο ιι:: Μ» $8.

Επι: Ρι·ιιιια:ισ , αΒΐοιι: ί::ιιιιιια:ισ : Μου: ω; τιιιιιιίτιιιοι::ι:αΙιι :ιιο&ιιιαι:!ιί:ιιιιιιιια:ιι: α στι:: Βιβωιω

©:ίΐαιιοιι: Βιιιι ΐ::ιιιιιια:ι) ι ::Παι·: Μο:: τι:: :ιιια!ι :3ιι&ιιια:ιιιιι απο:: ασκοπα:: :οιιιι::ιια:ι: ό'

:ιιιιι·ιιιι. , · κι ιι:ιο ο α:ιιιι2::ιιιι :::ιιιι:ιιιιιι ά:ρ:ιιιι:ιιι:: α .
ΒΙΜι2;Μ- Ηιει:οιι:ιιια:ιε, ότι:: ατΐ:ισ ι·α:ισιι::: ι_ Μι. !ιιιιι:&σ μι:: :Πα φαει: ιι:ρ::ιιι::ιι:: ο ίσοι:άσ,|Μ

Μ"ΜΜ: μι: :ι: ρι·σροι·τισιι:ι σο:: ιιιι::ιιι1ι::ιιιιιιικ:σιι- οιιαιτι!ιο:,:Β:&ιιοι αι:ιιι€α:, Μάρ. :σιι::ιισνιι·- σ

#”Μω6€|_ ιιΛατιι:αΙ:ο:ο:::!ΐ: ι:ι:οο:ιιιοιι!ιιι::ιιιιι Πιιι:αιι- Ψ::ιιι ιιιιιι·ιιιιιι :ιιιι&ιιιαιτι που οιίτιιιΒιιι α ρήσ

Μ.,,ά,,,,,_ ια ρ:ιιι:ιραδι η:: :ιτισ:ιραΙιε :ι·:ατιιια :Π ιιι οι, :ιρα!ι ο:: ιιιαισ::::ι ιι:ο:οιι:ιι:ιαιιι ι ίτι!ιι:θο,ί:ό

' ιιιιι: κι:: Ρι1Π;::Βοδ6 ναιο: ιιιίτι·ιιιιι.:σιιιιατιιι. Ρ:: ιιιιιισι·:ιιι ιιιιιι:απαιρι·οροι·:ισιι:::ι απο :ποτα

.Μιισ: ρω:: Οιιιιι: ιιιίι::ιιιιι:ιι:ιιιιι :οτι:ιατιιι·αι: :Γ::::έ:ιιι ::ιτι:ισι!ι:: ί:::ιτι:Ηιοι φ1αιοτι:οιιι:

όξω/ϊ :β ιια:ιιτ.ιΙιε Ρ:ορτ:::85 8: ρσ::ιι:ια 88:20:18 οπο· ι :ιιιιιι:ια:ι ιιιιιιιιι:ιί::ιιιιι, :ι·:α:ιιια α Ρ:ιιι:ιιιιιΙι

280102. ΠΡεωι Ρ:: :γιατιι Η: Ρ:°οΧιιιι: Ρο::ι°ι8 αι! ΟΡ:: :::ατιι.ια. @κι :ατιιιίρ::ιδ:αιιι νι::ιιιωι μαι"

ι·αιιιιιιιιι, ν: ιιιιιιιέτισιι: :σ:ιρια:: :α|ο: .:ι. ιιιΡιω

ιιι:ιι:ιιιιιιοιιι:,:Π :ιατιι:αλιιρι·ορτι:ταε 8: οστεο

:ια πιο: :κι ραιιιιι:::ιιιιιιιι ιΒιι:ιιι: ρο::ιιτια Β:

ιι::α:.ιια ιιιιττιιιιι::ι:ιιιιι νιιι::ι:ιε, :Πι :ια:ιιι·ιιΠε

ρ:οιιιι::αι δ: Εισ::ιι:ια :Μοτο ασ ει8:ι:ιιιιιιιιι

ν σ:

ραΠι, οι:ιιιαιι:: :τισ :Π-:&τιιτιι α::ἱιι8::: ΡσίΒ:.Ρωα?·

Ρ:ιιι:ιρα!ιι :αιιΐα αιΜοιια:αιιι ΜΒ:: ρ:σιισι·:ισ

:και :πιο :ΐι:άιι ι ἄ Με:: ::ιαιιι :8:ατ :ο:ι:ιιι·!ιι

τω ιιιΠ::ιιοι::ι:ί , που ταιιι::ι ν: :αιιίαι ίἱιρ::ἱσι·ι:

:Ι:ιιαιιιιε. τ:: ν: ρσ::ιιιια ιο:”::ισι·ιι ΠΜ ιιι:ιιι·αΙἰ

ι:: Πι:ισι·ό_ιιια::. Μιιιο: μοβ. Κατω ίρ::ιθ:αιι: :Η
ιιι::ιι::ιιι ιιιίττιιιιι:ιιιαΙ:ιιι δ: ρ:ιιι:ιραΙ:ι:ι οι :κα- ΙΜ':Μ

τισ:: α: πι: δ: :αιι:ιιι ι:ιιιιιιι!ιοιΙιτ:: : ::Βο :ον

ν: νἰ::ιι:::ιι ρι·ιιι:ιραι:οι. @πι νιι·:ιι::ι, στι:

σο: ιια!ι:ιιτ ιιιιι:ι·Ιαι :α:ιοιι:: ιρ::ιθ:αιι:::, :ι:

ιιιι:ιιιιτ ω:: ιιιιι::ία: Ρ::::&ιο:ι:: :ασια μι".

:ιοαΙΙ:8: ιιιί::ιιιιι:ιι:.ιιι:. Αιι:::. οι:::ιιισ: Κα·

τισ ίιι::ιιι:ιιιια ιιίι·τιιτ:ιιι :::α:ιιιι , Π:: ιιιί::ιιιιι:ιι

:αι:ιιιι, Π:: ριιιι:ιμι!:ιιι , πο:: :Η :ιι:ιται τ::ιιιἰιιἱ

° Μια:: ιο ιιιια ίαὶ::ιιι ιιι::αριιγίι:: ιιιίτιιιΒιιί

ροΠιι:ιτ μοι:: .ιι:αιιιι:, δ: ρ:ι·Ϊ:ᾶἰο:ι:: ιιιαισ::ε δ:

ιιιιιιοι·:ι, οι:: σιιιιιι:οι α: σο:: Μ:: ρσΠ:: Μι::

ία ΐρ::ιΗ:α:ισ νιιτιι:ιε ιιιίτιιιιιι:ιι:αΙιια ριιιι:ιιιαΙι;

Μ! :Πι αιιιιιΒιοιιιται ::ι·τιιιιιι ο: :ιιιΠσ ριι:Γιιρροίι

το ίιισι:ι'α:σ: οι:: αιιτ:αι , :Μι Π: ιιιιιιωιιιιιιιι ,

ι:σιιιιί:ιτ .οι ιιι :ποσο ατ:ιιι8:ιιιιι ::::ιιιιιι.ιιιι ο::

&ιιιασιι:Η,οιια ιη :Μάτι :Η ρστιΠιιιιαι Κ α:ισ να παω Ροι'Μ

'ὁ ΡοΕΠΠιιια ι:ι ::ΐ:ιίττι :ι·:ατιι!ι που :Η ::ιτι:αι :ί -Φ"Μ"""

και". :#ῦ:

. . . τ π' Α"

μια: !ρ::ιΗ:α:: ιΠαιιι, ν: ιιιί::ιιιιι:οτιιιιι, 8: οσο

'υΙ77! 2,0 -

€€αυ:ι ΐ:ι! τοσοι:: αιτιιιΒιιιΠι:α:ιε :ιι ιιιιΙΙσ ΜΗ:: έκ?

:Ια 8: :οιι::α,ι:ι :Π:ἄιι :Δικιιιιιι :πιο ρσιιίΠιιια |

:ισα :Ο ιι::ι:ιιιι:ιι:ια α ιιιΜ:&σ. :οπο Η:: :σιιιιιι
Π Μ::



Ό

_ ι..Ε......ιιιι. 5.ιιι....;......έι.62...2..2.ι.. Με; ω. ι
Ι.

!ίτι:ι·ί!ι!αιοι:ώ&ιο,οιιφ οοο Γρωεω νιιιιιιιιι1ι. &τιμ..ξ8.. .μιά ειρι... Μ... Μ. ιιισ.22.

. !οι.! Μπι. :ι!ιιέιοι!ιέ; “μια Μάϊ ώ !ιθι:,..ιιοπ

ι Πι Με! ι!;!1ςΕ Ήττα: οι!ιιξιιιιι οιιιιςιρα!ιι 86 φω

ιικιιι. ιρωιι...ι : βιωιιιιιι πιο οοο .ιο οιιιιιιικ

> ιει·ιιιιιιί,ίει! α!! άτιιιι8ιΒι!Διι:ιιιοορι:ιιι!οοιρι πω..

ιοθ:ο, !βες!Ει:ειιι!ιι οι.. ειπα ι:!!ιιι Π: νιιἐ ιιιιιωι.

ίἱΒι!ιε, οικω! ιιιςιιιρ!ιγΠεοΞςοοϋι!εισα πω! ροτε

.. τικ ιι...ιεωπ Με: ι!ιιιοιβε ιιιιιιιο:,. οιιιιι:ιμ!οιιι

δ: ιιιί!ιιιιι1ι._ Παω: Ροί!ιιι. ι·ιιιιοιιριιι ι!ει!ι.ι:ο ε:

δ.Τ|ιο. ι. μι. φα. «π. πι. 5. 6 ἑ. Μωβ”. κι. ει.

. ι!οι:ιιοτο,ιοί!ιιιωειιιιιιι:ι ρω· ιιΙιιιιιιι! Η!!! ριοριιιιιιι
Ν ι οι!-ροί!ιιιιοορσιιιιιιιι! ο!!Η'.!:ιιιιι ρι·ιοι:ιρα!βιΒιιιι-|

τι:: Με είι,ιιοιι νι οιιρποΙ.ιιι 2 ώ'. ι. 9.3. .ιι·ι.ι.

πω!. ι. Με... ς. Μπαρτ. έ σοιιιι:.8ειιι. αρ. οι. ῇ.

8:ιι:ιο, σ .Μπι Μι. Μ!. ι. μ. 3. πι. ι. Θ. Μιαο

Μακ; , .εριι....... μ; σέιιοικι:ι ριαιιιιιιω Με...

@επι ..ο ιιιΕΙ:ιοιιο, εμε! ιιιιιιιειτ ά!Εθ:ιιιτι ριιιιι:ιοι

· ι_ι..8....ιι. Μ! ν: Εάει. ι. ρ. γι.. .ιέ. .ενω . .Μ

ιωιιωιι.ιω, Δ·Νιιέι»·ι 3.ιι.ιμ. δι.ιιι. ι. ‹ϋ σ. 7.

8.! 2. τιρἱἱΜΜ ι. «μπι. ιιικιρι·εισιιιιιι· , μι· ω".

ω» ιιιιιιιιιιιιιί!!οι ριορτιιιιιι ιιιιιιιΒει·ι: άουτ :Πο

ι:ίιιιιιι Ριιιιωμιι. ιιεειιιιι, !ιοει ι!οιι .ιιιιιι.ειε

κ .οικω ιο σε , ιιιιἐ ι:!!Ε&ιιε ν!ιιιιιιιιιιι ὰ ειιιιιέι

ι-φι....;., οι·ιιιοιρη!ι ιιιιιιιΒιιιιι. Ηιιι€ ι!α!ιιι:ο: Οιιιιιι: ω..

.ι..ι...ι..... ΩτιιιιιξιιιιιιΒ ιιιιιιιια!ιι ιο ίσοι. Ή!. ι!ε!πι νι

- Ριοῇιἱᾶ ιιι ΐι:ιιίιι οιΡΙιιιιιιο. Δεη... ιιιιιιΞ οικιιιι·ι ει!

ς$κδιιιιιι Ριιιιειριιιιισμιιιιι: (Μαιο Μ: Μ..

Πιιιρ!ιοιΠ!ιιιιι 8; Μωιεωιιω ΕιΒο Με Μ...

...οι ω".Με. Ριοι!ιι6:ιιιιι ιΙΙιιιι, στι: ιι!ωςιιιι

1 - Ε: δι τοιιι!ιέ, ποσο πάει!! Ριιιιι:ιΡα!ιε. .

Δ 6ο; Δε! ίιιιιι!ιιιιι. ι. ίιιιιτ. ικε.ιιιιιιιιιικιιιιιιιι ικα!!

2.2ι9.«Μ2 "Η ιι: ομ:_ιιιιιι!ο ι:ιιι:α!ειι: ροΠο ίΕιρΐιιαιιι!ιέΠεο

ΜΗ· ι!ο, 91162!! ιιιι!ι:ρειιι!οοιιαιο ἄ!ιιΒἰεἐ!€ο. Νιι!!ι!.ιι.

πιω ιιιιιιιιιιιοιιιι ιιιιιιιιιιιιι οποιοι: Μαι Με.

ιιιιοπ! Μιιώ!:ι ι!οροιιι!ειιιιαιιι: ι ω..ιιι.., :μια

ει! “Μο αιΙοιιε νι ι:οιιιιαιίιιιιιι ιιι€ι·ιιιιιοιιιι ιΒιιιι,

οοο ι1έει:ει!ιι ι:ιιισειι! ίιιΒιι:&ι ι!ερειιι!ειιι!:ιιιι εί!ε

ι:ι!οιιι: νιιι.ιιιιιιιιιι ω; δ ίιιιιιο&ο ρειιι!ι:ι. χω.

ηπα ε!! ιἄἰο ροτειιτ!ε Μισο οοιιιιιιιιιιιι!ιέ ιο.

Βιιιιοοιιιι !ιοιιιιιιιι,ιιοι!εω ιιιοι!ο σπάει Μ: οι·Βιι

ι...=ω....... πο, Πω: ροτοοειε Μισο . 88 Πι: ο ...ωιιι. Κα

"Φ ή'ΡΜ ιιο ; ιιιί!ι·ι.ιιποιιιιιιιι ι!ίιιιι2!ο ι!εΒι:τ εΠ`ο_ιιιιεοι!ιιω

Ϊ"""'° οι·ι!ιιιο απο Μ! ι:ιιιιιΞ βιιιισιοιι!ι ( είιιιι Η: πιο»

πιο οι·ορι·ιοι:ιε ιΙΙιιιι) Γε. μι οιιιιε!ειιι ι!εροιιι!ειι.

πιει:: ι να! ιιιι!εροιιι!οιιιιιω ὰ Μ:ιιο&ο : Ναιιιιτ

ἱΒἱτιιιἱιι οριδι·ειιι!ο έκοψα (αιρίιιιιι π. οί!οιιι!ο.

@απο ίιιΒιο61:ιάφοιιι!εοιιιιιι, ε!ιοιιιιιοποοι!στα

πιοι!ιιιιιι;Παιιι!! !ιιαι:ειι!ε ριιιιι:ιρο!ιι , ιιιιοε! οι!.

δ' μιση. !)ο !ιιιτοιιιι: ιιιιαιιι ε!οι·ιρ μια σέ ι!ι&ιι,

π “ΜΕ”. ι!!ιιι! ιιοι·ι οι. ιιιί!ιιιιιιοοιιιιιι νιίιοιιιι, Μισο: ο!»

8ο,... ΜΜΜ:πρτςιΒοιιιι . Ι'^!!ο!): “Η” ΗΜ ι...ιιιιις.

ιείροιιι!ει ισἱι`ιἰιιιι ιιιιο!|ι:&ιιι οΒοι!ιοιιιΜίιοι·ι Μ!

ι·ειιοιιοριοι!ιι&ιοοιι, ουσ τιιοι!ο οι.. οοο :Χίθϋ

. ι!!τ !ιιιικιι @από Γι.ιβίεά!ι!ψειιι!ειιτιππι; "τοπι

ω;",Εκ :με .ιι.ιιι!ιεί!ιιθ ρι:ιιι!ι:ι ὰ ΐιιΒιεό!;ο. Δε! ι:οιι!!ι·ιιι.

ιιέεοοιιιοο. ιιιιιιιει!ι.ιιιιιιι .ιι. !ιιΒιιέέ!:ιιιιι :5!οιιὲ.

δι: ιι:!ιιιιιοιιιιιιπεἱὁοιιιἱιιιιιιιιιιτετιιιΙἰιιιιι, σέπια.

ιέ'ιιιιιαιιιιιαιο, ιιί!:ι:ιιιειιιιι:ιε, ε: οιιἑἰΒιιἱε αι!οιοοι

οι!ιιι:ιι) «Με (ιιοι:ιοε ι:οοίοι:ιιιιατειι!οικιι, Π ει: Ριο

ἱιιι!ο ιιοιῖ εισαι. !

Μαι-ιο Ν.

.έκ σι·ωιιο εσωιπαπίσατέΡοβι σι·6.ιιιι.

κι ούειίΜι2ιαδιεΗ

ΒιιΜΉσ.

62: ΡΚιι.ι.ιι Με. ιιεειιιιιιιι ω... η». 414.43!. ιινι.€.

κα”. _ς_ 3.ρ. φα β. .ιι·ι.:ι. 2 συιιιι.8ειιι. αρ. 2ο ό· ει.

π... (βια 8: άι ροιειιιΙ.ι μ. ;. «π. 3. «Μάι. ω". Ο Πιιιιι.

@ιι σο. ΜΜΜ Ν» απ. η. πι. έ. 5. ..Διά 2. @Μ

Φ]ΐ·% Έ- Θ. δε!! #ι”ΜιΜ : ό· ηι4.78..ωι.8. ποιοι

4.47!. !.=οι4. Σ. 5. Πρδ ιίιΉι οι·ι|ιι,.[)ιαι κά” Υ ά

.οι ω...Μ.ιω Μ. ι" ω. έ. Μ.. 2. ιέ..ρμ.-ε ι. ρ.

φ..η6.ς:..ιω.ι 3 μ.:_ιιιι.ιέ.ιιι.2.ιιιι6.5·.6πιιΜΙι. _ . .

μ. απ”. ι!ι|ιι. 4. Ριιιιι!ιιιτι. Νιι!ἱι ισειιοισί! ὰ !·"10ΜΗΜε

θα!.πω οι! ριοι!ιιει:ιιι!ιιιιι .ιιι.ο....., οι! εισαι!

ιιιιι:ι ε!ιοιιιιιτιιιιοπειιι «Μάο οοο !ιιιικιιι, κι Ριο

ὸιιᾶἱιιιιαι , θε! Ω!τοιιι_ρει Π: ι!!ΐοοιιιιιι.ιω οι! τα..

Μπι οπεἄιιιιι: ιι!ιοοι!ι οιιιι!!!!πι ΜΜΜ μπα

π! οιι-ιι!ΙιΒοι οιοι!ιιαιιι!ιιιι:ι ι Α: ιιιι!.!α κι εκατο

α Γε Μ» ι..ιιι. ιιιειιιιιιιιιι.ιιιιι μι: Π: ΗιίροΠιιιιιιω

ει! ·ι:ι!`οᾶ:ιιιιι εισειιοιιιε. Οι;; ιιι,ι!!ιι και επειτα «η

Π: νιιτι Βιιοι.:ι οιοι!μει:ιιι!ι ο ι:ιΒιιιιιι οι ωιιιι....ιιι

μι· !ε_ειάιιι!Επι .ιι.ιι..... ι!ιίρο!ιοισροτοβ,ι:ϋιο

ιιιι!!ε ι!ι!ρο!!ιιο ροΠ!ι μα. ει!.ιιι!ειιι :ΠΒᾶιιιιι

σοοε!ιιαιτο: οιιιιιἰι. ιι. ι!ιΓροΒιιο ιοάριι!ι:Βιιιιιι

ίιιΒιοθιο, οιιοι! ε!! όιίροιιι:ιιι!ιιιιι ει! ι:ΗΕ&ιιιι: τα·

σιριςιιι!ιιιιι ι οι!τάΐ.ιε ειιτοιιι οιοαιιοιιιε,2οίιιιι Επι:

οι: ιιιιιι!ο , ιιιι!!ιιιιι (ιι ροιιιτ ίιι!:ιο&ιιιιι. . .

$ιιεθιιΒι ίσοι.ιιιξιιιιιιιυε-Μαιρήπ μ”. 'ξ @ξ

βιο, .ι.Τ|ιιι. Μι!. μ. αι·2.3. ιιιι.5.ιιιι &· ε.. έ. ιὶἄ. #β,Μά.

1. ιι.ι..ιτι.;. Πιιι·.ιιιβ.ιιι ο. Μ. ι. ο. 4.ιιισ.23. Μ· Μ ΈΠθϊ-!

α... ε.. ο οι. 3...ι.ι. π.ι.ι.. ο..ω.ι. ε...ι..ιιιι........ π* ·"ω”

«κι σο!. Με.: Μη. οι πω»... και». η. 8ιιιπέ

3 .ρ. ω. ι οι.. 3ι.Βιι. οοο... ιιιιιι.ριοοιοι!ιοι· ει!.

Ε'ιιιιι!ποι. ιιιιι!α εί!!ιιψΙιειιιιιιιι: Η ειιιιιιι:ιριιτιιδ

τα μι· ροτειιιιιιιι .οοιιόιι:ιιι._ιιιιίοειιι εθ`ιι&ιιιιι

ι:ιειιι!οιιιι. που .ο ιιι:ι:οΙΤο , ιι: Πι νιι:τιιιιε ιιιιιιιι.

ια.δι ιι!ι!εριιιιι!οιιιιι, ω.. ιιοιι ι!ι:Βοιετιιιι8οιε

ι!!ιιιιι ν: επιιβι οιιιιειρο!ιι, ιιιιιιιιί!ιιιιιι. εοιιιιετιι

ι:.ιΙιο, Μ! ταιιιιιιιι όΒοέ!ίοιιιΜιει:Ηιωτιι μι· Ηττα

°ιι·:ιια ι!ιιιιιιέιι:ι: ει! οσοι! ιιιι!!ι:!ι οιιιιι:ιιιιιιιιι: νιτ

τικ ρι·οοιι&ιιιιι οπο:: , ΠιρρΙοιιιο Πει.: ιι!ιοιιω ._ '

ου:: οι! ι:ι·ι:αιιοιιοιιι ιεςιιιι·ιιιιιιιι·. ()οιιί!ιιιι. ι:οι·ι- Θ'. .

τα τιι.....ιι..,....ι ριιιιιιιι , κά». Ωιοι·αιιι. πιο. Φ!Μ”

· ΓιιΒΜιιιιιιτι: βειιειιι ιο (ζοιΡιι5,82 νιιιιιιιι ἱιι διο· ""ζ!·

ρ_ιιιιιιτιιι (!!ιιιι!:ί ι πιο έ»... ιιΒί!πιιιΠιιο ι:ι·ιι:ιΓοε

ε!! πιο οι ι·ωιι ρι·οι!ιι&ίο ιοιιιιέ [ιι€Μιιιιιε

Ποιοοιιἐ δι 8ιιιι€ιιιιιιιι, ιιιι!ερειιι!ι:_ιιι :Β ιι!ιοιιο π.

ὰ ίιιοισάο, δ: ε: ιιο ιπιιι!ιιτι που ιιι..ιωι οι·ι:ιιιιο,

ω.. οοιιιιοτειι :Πο Ποιροι·ιι 86 8:ιιιΒιιιιιιε οπο·

οιιιί!;ιι€, 8: μπει!! 82 ιιιιιιιιιι νι ισιιιιιοιιιιι @Επι

ιιιιιιι δ 40ο. Δω...: οοο οιιιι...ι, ιιιιιο ω.. Μ;

πιω. νοι·ιΞ δ! ιο:Πιοι· βετ ιιιοι!ιιιιι ιοί!ι·ιιιιιι:ιιτί ο

ικι!·ειιι. ιιιι1αι..ε ιιιιιιιειιι·ιι ἱρΓειιι ΐιιΒίΒιιιιιο.ιιι

Οοιροιἱι 8: ΒιιιΒιιιιιιε ιιιι!ομ:ιιι!ειιιοι ὰ ιμιοειιιιι

ους ίοΒιεό!έο. Ε: !!ι:ιζει ιδιι!ιιι!ειιι ιιΔιιΓιιω!ειιιισ. .

. πωπω!! βοιιοισοτ ιο ιπιιοικοοιιιοιίε ε'. ε...ειιι.

ιιιε απο πι:ιι!ι:ιιιιΒιιε , ιιι!!ιιιι: ιοί! α!ιι·ιιιτοιοι!ο

Μπι :ι&ιοικιιιι Ριοι!ι.ι&!ιιιιιι Όοιροιιε δ: διιιιιἶ

Βιιιιιιειοι!ορειιι!ειιιοί·ω.› νιιἱοιιι: απο ιια!ι!ειιιιέ

.Με μισο δ: νιι·ιι, ιιιιιιιιἔ ρι·αι:ει! ποιοι!! νιιιοικιιι

απο οι:ι:ιι!ι:ιιιιΒιιε ι οι! @πιο ιιέΒοοέιιι Ρετ ΤΙιο#

ιιιιί!ιιι ιιι!!ι·ιιιιιοιιιιι!ιι€ι οοιιειιι·ιιιιιι πι!!! Η- Β Π

ειιιιιι. εοιπί=ιιιιι. οι! οι·οι!ιι&ιοικω οοι·Ροι!: 86 6€.

ΒιιιιΒιιιιι!ε, ΡΜ1!5δ2 πω... οοο τοιιτι.ιιιιιιιι οι.. (δώ

ιοᾶιιιὲ; ν..! κι Ποσο *πιο ...τ..., άσοι! το!!ειτ

και:: ι:ιέ:ιιιιοιιιιιιι , Μ! ίο!ιιιτιι ν: καποιοι διιιιο

ροΕ·ιιιι οοιιιιοτειι, αΒιιιιι: ν!!5 ἰιιιιἱιιίἑοἑ άφω

ἀειιιἰᾶ: Μάσι! ιιιιιΡοδ Ρι·οι!ιιθ:ιο Ϊοιοι. θα: :Με

Ρ.·ωιιαιο Παοκ: οιιι6 , Επι: ε: Ιιιοιι!ι: , Με ει:

Προ, ΜΗΝ: ιιπιοιιἔ; ίο!!.ιιιι.ιι. Μιιιιιοιιιι οι..

ιιιιιιωιιιιι οοιιιιοιιιιιιιιι. _

Βάι”. (Έτοιιιιι·ο. @Ποιο νιιιι ΜΜ:ι. ΜΜ- 6θ. Ο

οοιιιρ!ι:ιποι δ: 8οικι!εεω ι!ιιιι!εω ει! ιιιιἱιιεειι· (Μαι.

ι!ιιιιι .ιιιιοι..... ιιιι.!ορειιι!ειιισιιι έ !ιιΒι:&ο: ει· ο

ιιοιι ροπή: ε!οιισιι π! ειι:ιιιιι!ιιιιι ίόι·ιο ιιΙἰιοι, ει!

ιιιιιιιιιιι ......ιωιω, ιιιιιιιΒιιιιι!ο (ο!ι!ιιι ....ι..

τειιτιοι·ωιιοιιιε , μου ιιιι!οικι·ιι!οοιίιιιιι οιιιίι!ειιι ἐ

ΓιιΒιι:άο. Μισο. ιιιιι6ι, «Με ειιιιι ι;ιειιιιο ?οι!φ8·έ
ι “ --- Μ . ιτε

Ε!



Σιών.

ι

π... ιιιοιιιιπόοοοποοπιπιιιι ι Γιιπἰο&ο, 8ο Μειο

οπιιοπιιο. πι ποιο ιπιιιιιιππι!ο , Η οιο.ιιιιιο. πει

ποιοι ποοροιιιοιιοπι πο οιοοπιιιιιπ ιοιιιιιιιιιΦιιιο··

ιιι ριοοοιιιο οίΐοι ιιι Βοποιο οποίοι: ριιποιρο.ιιο.

Ιιιιο|ιοιιι ιιιιιοιιι, οι·οοιιιιοιιι πιιποιο ΡΕΟΡ0ιιι0··

ποπ·ι οποιο ριιιιοιρι!ιο :ιιι οιοιιιιιιιιιπ , νι π.

πιο ιπιιιιιιιι. οι! οιοιιποιιπι , ποιο κι ιιοποι ιιι...

ο.ιιιιιιι.ιπ βριοοοιιιοποπι απο οθ`οιίιιι πεοπιιε

ιιιιποιο.ιιιο; ειιιω ριοροιιιο , οιιιιι πιοιιοιι ιπιιι

ιιιπωιο, ποοιιιιι Ροιιιοιριιιι , οιιἰπ ριιπειροπιοι

οιιιιιοιποιιιι. θα! οποιο ιπίοι·ιιιποπιιιοι οποιποπ. ι

ιιοποι ποποιοπιιιιιιοιιι ριοροιιιοπο, πω. ιοιπο

πιο οι Βοιιοιιαιιιι ιιι οι·οοπιιιιιιι , οιιοοιιι ποπ

Ροίἶοι οοποιιιιοι·ο επι ι:ιοαπόιιιιι ιοιιιιο.Ιιιοι Κοίρ.

Μ!. Μ, ποΒ. ιπΓιιιιπιοπιιιπι οποόιοπ. ιιι". πιιποιο πιο

,ὐ,,;,,,ΜΜΡοιιἱοποιιι οιιοιοπἱοᾶο ι_οιιιιιιι οΒοπιιε Ριιιι:ι

ω. , νι ιΠιιιι ι1ιοιιιιιι ειιιιποοι·ο , οι πιο οιτο,π

ι..ι..ιι πιοροιιιοποιπ οιιιπ οπιοοιο πιιιοιιιιιι :

ι(οοιιο οίι οι: ιπίιιιιιιιοπιο €οιιιιιιτι1ι. ποοοπιιιι,πιπ

ι..ι.... οιοροιιιοποιπ οιιιιι οπιοέ:ιο ιοιιπιι!ι ομο

ιιε ριιποιοειιιι , ποπ ιιιι:ιιιιιιΠιιιι ειιιιπ8οιο που

. . . . . .
ιπιιπιοι·. ποιο απο οποοιοιιιιοΙο ποπ οι πιιιιιιιιιιι

ποιοπιιιι ειΒοπιιι πιιποιοιΙιο. (οι ιοπιιιπι νοιιιιι

ιιιιιι , ιιιιΞι νοιιιπιιιιιο νιιιιιι· 28608 :κι οιΕ&ιιιιι

τ.. ιιι οιι.ιε νἰιοο ιοάιιοοιιιιιιιιι ιιιπιοιι υποπ
Ρ . . . ι .

οπο ριοροι·ιιο , νι ιιπιπι πω" οι·οιιιιοοιοι ι·ιιιιιι
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Ριφυτιι0

οὐιοοῖν.

ιΠιιπι ρι·οιιιιοιι ιο νοιιιιιο ιιεοπιιο ριιποιοπΙιο: έ
οοπποιιιι·πιο νοιο οιιιπ πι πιιιιιιπιιι ιιοιοπιιο σεοιι- ο

ιιι οιιποιι.ιιιιι , ιιοποι πιιποιο ρι·οοοιιιοποιπ οιιιιι

οπιοάο ιοιιιιιιιι ιιΒοπιιι πιιπι:ιο:ιιιη ιιΙιοιιιιι ποπ

ι]ιςοιοιιιι ωππιιιιιιοΙο ιπιιιιιιι:ιοπιιιιπ πιω. Αι!

(Μπι. νι οιοοιιιιο οιι:ιιιιιι οποιιιοπιιιιΙιιοι ποιο

8οιο οιοοιιοποι:ιι, πιίπειι νι ποποοι ριοροιιἰοιιοιπ

οιιιιι πιο οπιιιιιιο οι·οιιιιοπιε : ποπ. π. Μ: ποοι-ιΤο,

νιποποιιι πιοροι·ιιοποιπ οιιιιι ιπιιοροπιιοπιπι ει·

οιιοπιε ι ίιιπιοόιο ιοιιιιιιιιιοι; παπι παπι: ιιιρριοι

Βοιιενι οιιιίπ ριιποιοο!ιο; πι: νι οπι π:ιιιιιειΙο οι.

οπο: οποιποπιπι!ιιοι οιιιποοιο .οποιοι ιπροιπιι.

ποπ οίὶ ποοοίιο, νιιΠιιιπ ιιιιιπεπι ιιιιιιιιοιπιιιιι

“πιο ιοιιπιιιιιοι . ίου νι απο πιο ριοροιιιοποιιι

ποποιιι νι ΐιιροιπιιιιιιιιιι ιοιιιιοπιοι ι πιιιπ ποιο ιιι

ιιοπιρο!οιιιι· ἑινιιιιιιο Γιιροιποι.[οιι ιιιιιωι, νι

απο πι.. οιοιιοιιιοποπι πιιποοι νι ω: οι ιστιοπ

πιει.

()οιοιιιιιι ποιο, ιο οπο. Πιο. ιπίιιιι πιοπιιιιιι

οποιὶιοπι. οιΤοοοπιιιιιιιιοΙο; «μια ιπ ιοπι.ιριιιιι

πιι!πι οιοοιιιτ.ι οιοιιοιι ποιοί! οι! οποάιιιπ οπο

ιιοπιοιπ ιιιοριιιιι νικ: , πιο ροι ιιιιοιιιιιοιιι ω.

Ροιιιιιιιιιοπι , ποπ οιοιιιιιιο οιοοοιιιοποιοι 'κι

πια! ιιιιι ιιιίιιιιπιοπιι πο ιιι ιιιΙοιιι οπο”. οι·

ιἱπἔιπιιιιιιι. (ιιΒιιο πιιιιιιιι ποπ οι! , ίι.8.Τπο.ίπ

[πιο. ο ιιιιι.8οπ. νπι οι: ιιιοριιπ. ίοπι. ιοοιιιιιιιι_πο

8οι οι·οιιιιιοιιι . οιιοπι νι ιπιιιιιιιιοπιιιπι οποιποπ.

οιοιισ.ιι ροίἶο :ιιι οιο:ιπιιιιιπ, νοιιιπι ιοπιιοι πιο

ιιοι ιιιιποιιιιοε , ιιιιο οποιο ιιι ιοπι, Τποιπιίι.

68.
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Ποιο;

νοι·πιι ω.. οιιιπιιιιιιι ιπιιτιιιιιιπιο.!ιιοι ριοιἰιι-`

&ιοποιπ ()οιροιιο οι 8.ιπΒιιιπιο ι 8: ι.ιτποπ πο

ιιιιοιιπι οποόιοπιιιιιιοι· οοποιιιιοιο οι! οιοιιιιο
ποιο. · ο

εεοτιο ιν.

, . πι: :τοπίο »ΜΜΜ πι: οι Βεοἔ

7ο: Ε πιιιιιιιἐ ιιιιΠο οι ιιιιπο. οπο ποπ οΠοιπ

υ Να . Οοο οιοιπιο.ιοιι ιπ ιοι·ιπιπο οιοιιιο : οπιπιε

σ, Δω. ψηφο 'κήπο οίι: ιπ ριιΠ`ο : ίΒιιιιιπ ιοι-ιιω αοπ

- ιἱο , ποπ ροΠιο ποπ οιἰιἰιι οοο , ιιιιιοπιπΐιι μι·

ιιοωι οχι ο" πι. Πο ιιέιιιιο”ι8ιιοι οι·οιιιιοπο,

Οοπιιι·. πιο ροι οοο , ποπ ποιοίι: «ω οοπιιιιιιι-·

 

ιο ΒιιιιιιιιΕυ Π.- ΒιιυπιπΙοοισάιοΐιαο ιιέιω..; .9εἐἶἰο Ι ν;

Ριιιιιιι Γοιιι. ιιιιποιι οΠοιπ 1Ροο: ο. 1'Ιιο.ι.ρ. ο. γι.

οι. οι. ι..ιιιο. Κι· 3. ά· ο. 4ῇ.άε 3. .ιι!ι.ι3· 2_ πιο. #βιιΜα

827!.68Ρ. 9. ό ιό. ό· ο. 3. 4ο ριιιοκ.οι. 3. Βοποπ.ιιι °

ο. ιΙΙΙΙ.ιιρ. μια. έ. π. ο. Με οι .ι.ιιιι. πιο. ι.

ο. .Μ ω.. , 8ο οι προ. Μάιο. πι οπο. μια.

ι. π. 3. οι οι. Δ. π. ι. ιιιιπο.ιο. ποιο. ο. αμεση.

ι. οι. ι. πω!. ι. οιπ.υιι τι. ι.6.ιύι.ιι. ιιι. χασω.

ι. ρ. ιι. οι. οι. π. Γοιιιιι.2.ιοπι. οπο. ο. ιό. (ο ι8.

οι μέ: π..ιιιι6ιιιιιι ι Μπακ ι. ρ.ιι.4;..ιι. 3. ιοπιΙ.3.

Υιιίοιιιι πιο. μη. 2.ρα. ι. ιιιιι οπιπο5 οοπιιιπἰιιπι,

οιοοιιοποιπ οᾶιιιιιιιι οίΐο ιππιιπ νοΙΙο ιιιιιιπιιιιι

οιιιιι ι·οίιιοθιιι ιοιιοπιε ιιι οιοοιιιιιιιιι. Ριιιιιιιιπ έ 72:

ι”ιιπιιοπι. .9.ΤΙιο. π. ιιιιιι.ιοπι. ο. 9. Α&ιο οι οπο». [οπο.

ρΙοπιοιιιιιαι νιιιιιιιο πάπια ι οοπιροι·.ιιιιι απο:

ιιι ιοπιιιι νι ιδιοι π. :κι οιιιιιιιιιι. ΙπιπΙιοιιι οιιιοιιι

νιι·ιιιιοιπ Ποι οσα οπο ..ο απο , ποιοι ι ιο πιο.

ΙΒιιιιι ιπιοΙιοιιι οιοιιιοποιπ ο&ιιιοπι, οπο οι

οοιιιοΙοιποπιιιιιι νιιιιιιιι οιοοιιιιω Ποι_οιΤο ιιι κι·

ιπιιιο οποιο: ιιποοιιιι νιιιιιι οιοιιιιιιο. Ποιοοιπι

ρΙοιοιιιι· οι: ιιιιο,.οιοπιιι ι το ιΡιι.εωιωιω πιο . Δ,

Οιππιε οθιιο .κι ιπ οΒοπιο ; οιοιιιιο ιιιΕιιιιο .ο "Μ:22 ω

ιιιιαιιιιιπ οδιιο ι οιΒο οίι ιο Ποο οιοιπιο. Μιι- 62.,... ..αλ

ιοι ρι·οπ. ι. ιιέιιο 8ο ρπιΊἱο ορροπιιπιιιι : οοο-μοι..." ι.

ποδια ποοιιιοιιπι πιο ίπ οοιιοιπ τοποσ ποιοι ο ` |

ιΒιιιιι Η οπο ιιιιίπιιο οίι ιιι ιοιιιιιπο :τοπιο ,

ιδιιιιο. οιιι ιιι ριιποπιιο οιοιιιιιο. ο. ποιο οι! :πιο

πεοπιιιΒιι: “κι ιιιιο οΒοπε ιιΒιι . οι! ιιι ιιεοπιο:

οιεο ιοιιο οι ε.. ιιεοπιοι 3. Η ἑᾶιο οΙΒι ιιι οιΠο, 3.

ιιοιιοιπιιιιιιοι μΠιιιπ πεοπε, ποιο: μπώ ιιοποιτιιι.

πο! πιπιοέιιιιπ ιιιιίΐιιιιι ι ιιιιιιιο ποιο ο οιο:ιιιο

ειδιιιι:ι οίΐοι ιπ ιοιπιιπο , ιιοποπιιποιοι ιΙΙιιπι πιο·

απατα. 4. ροιοπιιο πέιιιιι ο. πιοιιφπ. πω. οι! θ·

μωρο” ιιιικ[πιιιιοπιιΕ οικου” οι "ΜΜΜ .απο °

πο». οιΒο ιειιο , ιιιιιο :Η πιο” ποιοι ,οιιι ιππι

πιιιιιιιο ιιιιοιιιιι , ιιι ιιιιιπιιιιπ ιιιιοιιιιιι οιεο,ποπ
οιιι ιπ ιιιιίΤο: αΙιοιιιιι ποπ οιιιιι·επιπιπιιιοιιο οπο·

ιιιιι,ιπ ι.ιιιιιπιιιιιι ιιΙιοιιιιι.ιιοθι.ιο οίι ι·οιιιιιο παπί: μ

ιπιιιοπιιοιπ ιιοπιιιιιιιοιιιιιι , ιιοιιι ρπιπο οι το· '

πιιιο ιιιιπίιιιιιιιιιιιπ ιιοπιιιιιιιοπιοι1ι.οι ιο οο πο·

ποιοι οίι ι·οπιιιο) ιο οπο οίι ριοιιιιιιιιιιι ιιιπιπιιιιιι,

οι! ιιιιοιι _° ροίιιο ιοι·ιπιπο , οοπίοιιιιιιιιι , ιΓο.ρο

ιοπιιο οᾶιιιπ οΒοπιιε : ιοιιιιιπιιο. π. οίι οποιΣιιιο

ριοιιιιέιιιο: @οι πο: ΡοΠιο οοπιιιι·Βιι ιοπιιο ιιι

ιιΒοπιο . πιώ ιοιοιιιιι οι! οιιοθιιιιπ, νι ι·ιιπππιιιοπι

.ο ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι. 6.ιιειωι 8οποιειιιο πιοιπι Ρα· 6ο

πιο , οιιιΓιιιιοπο πω εδώ” Γριιιιιιο, ποπ οι ιιι

ιοιιπιπο Βοπιιο δι πιιιοιο , Μ! ιιι οιιποιοιο 8ίε.

ιιοπιο δοίοιιοπιοι οιεο :ιδιιιιο οι·οιιιο πο ποπ

άι ιπ ιοιιπιπο οιοιιιο,ίοιι ιπ ριιποιριο ι:ιοιιπιο.

8οοιιιιιι:.ιιοπι. ιιοειιι, οιοιιιιοποιιι οιίιιιιιιιιι οπο

ἰπ Ποπ ;οιιιπιοιπιιπο οποιο: Μισο πι πάλι. .
ι. ο, 3. πω. οι ι.ιιι|Ι. 2ο. οι. π. μαυρη( ο. ό· ή!. Μ” ο

η. !.ῇ.ι8. ο. ο. ιιι/ιιι. πρι. οι α.Μ. ι. μ. ι. ο.

3. πι. ι..ωμιιι.ιπ ο. «Μ. ιο..ι.ι. Βιιπο.Επ Μπι.

3 ι. η. 1.ιιτ2.3. ο π. .οι ο. πω”. πι ο. ώμο. π.

πιο". π. μι. 1.6σιιιί. ι.Α.ιιΙπιο ι.ρ. ο. 4$'.4.3.

δικια. πιο. Μοι.άι|π_2ο [οπο. ΗΜ: Γοπι ριοπο.πιο

Ποτ οι , ό·ιιοιιιιοιιιιι οκ .πω.3.ρω σ.3. νπιιιο·

σοι , ειέιιιιιιοΒοπιιε ποπ οιΤοιπ ιιεοπιο, οι ιιι

ριιποι νπιιι οιιιορο ιιιοιιιιιιιο ιιιοιιι: οι! πωσ δ:

ριΠιο πω. οᾶἱο ποπ Μ, .δια πιο.. .ο πυαριιίπο

.1..ι.ι.ο..ι ω". οι πι. @πιο οιιιοπι ΑΜΙ. ιιοι:οι

ιιο ειιΕοιοπο ιιιιππιιιπιο ιπ οοιιιιπιιπι , ναιποιιποο

Γιιπι ιιο ιιΞιπποι ειδιιοποικιπΐοιιπιο ίπ Ριιιιιοιι!ο

ιι , απο ιποάι οι. οιοιιιιο ιιέὶιο , παπι ρα· παπι:

ΜΠΕ. όοοιιιποιι·ι ποπ ιιιίιιπΒιιοιιιι ι οιοο.ιιοπο,

νι οπο. πο. Ριοπ. (ζιιιιιιο ποπ οι :ιάιο ἱιπιπο- Μ.. | .

ιιοπε , ίοι:Ι ιι.ιπίιοπε; ιιο ιιιιοπο ειιιιοιιι πέιιοπιεβΠ:2/ιτ::η

ιιοπίοιιιιιιε , νι πω. πιο". ποσοι , δι οκ @ο πο. ,Φορο

ιιιιπο οοπίιοι , ποπ οι ιιπιιιιποι·οιπ :ιοοιιιο , οι

απ ιεοπιοιιιιππιο ίπ Ριπιιιιι.π3ιιοι πιώ. οιοιιιο

ΒΡΕ
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Χερντ:

1 Μεττο:Μπ

Ι:ΜΜιτι

“Μ|0εξωρε

ω".

·ιθ

:αναβει

' βι·ιπε!ϋτει!ι

.-ε_=...ε...`

#9·
2ιω:τω ω.

θεια!! εβ

Μιανιιιιιι αιτιττωτιταΔιεειτ/2ιμαιω. @το τ νι ο

:ισα !ιτι!ιετ ίαατατετταἱααιιι ιατι·ιι,ίε:! :ατα απα

και. ε: ιι5:ιο , :μια αοα !ιτι!ιετ ίαααι τετιιι:τιαιιι

!αττε τι8εαε, :ιο:ιε!!ι:13αι:::ιετιετ!εά τττιαίιεαε:ιαι

::ιτιαετιε. α. νε! τ:τιαίιεαε τ!:::!τα: :ατιοαε τει·τιιιαι,

π! :μπαι ν!ιιττιατε τεατ!ια ΟοαΗτω&ιο εί!: εδω:

·°τιοτεατἰω εε:ιαπ τ ν: ιιέ:ιαω; οατίοτταα!ιτετιιιι

ροι·τιι: εΒτείίααιδ ιιοτεατιδ.. ΙΒιται· Π ιιέ!;!οτιοα

Ρο!!α!τι: ιαιτιιααεαταιια τα ίαο ρτίτιειριο τιιτιοαε

τεταιιαίε αετιαε α! ροί:α!τιαιτ ε ν: αθ;ισ ει: ίοι·.

ιιια!ιτετι (μια ν: αεΞ:ιο , Εστία: ιιοί!α!ετεει·ετ!ι

ιααειιι αιααετε τα ίαο οτιαεἰρἱο; ειπα α: ναι ,

απαιτει· ροαιτ εδεότατιι επτα εεετιε. Βια: : ει"

τἱο είε τιάιο ττειιαετιε νιι·ταα!ιτει· ταατατα: :Μαι

τιιααετιε τα Πεο !ιτι!ιε: είίεᾶατιι επτα: Βεααι , Ε·

εατιιιιρετιαια ταιιτιειιε ιαιτιιρετεατε !ιιι:ιετ εδε

ααα επτα ιαιρει·ιιατετα τ εί:. τι. τιά!ο νε!!ε, το.

:Με νε!ε:Πεεε ιιιιαετ!ααι, ααα! μι· τιιεει·ε ει

ι.ι!ιιατιι ειτοτιταιτιιι· θειιεβί.ζε Είτε!. 148. 1Μεάέι:!τ,

ώ· [τότε ασια. 8ετ! εοατττι; νε!!ε, 8: ιιιιΡετιατα

(!!α!ιι:!ιιι ει: ρτἱτιειρἱαττι εττ·τιατίἱ , αοα ει·εε:!οιίι..

τω: νε!!ε δ: ιιιιιιετιιιιιι , τιαο Με: απατα: να!τ

βτιταιιεττιτ στου: εττιθεαιιααι , αοα τα ειτε-ία.

ᾶἱο,ίετ! μτ!τιειιιιααι εττεσίεάιοαιετ Νε: ο!ιί!;ιτ ,

:ιαοι! Πειτε ιαιαιεόαιτε μι· ίαατει ΘεΠε 8τιται:ε

:Μαι ρτα:!τιεατ τ:: τα! επτα., τιιτι:.πετειιταε αόα

τα:: ει· :!!!:τα&αε ροτεα:·εε εαεειιτιιιτιετ :και !ιοε

ει! αιιιτααττι :ιτο!ιατ, Πεατιι είίε ιαιιιιετ!αταιιι

τἱτι.ιιιἱατιι ετεατίοιιἱε αει· -ίαατιι νε!!ε , δ: ιατρε

Ζωη αττιίειτ ετειταδρετ Μ:: οτεατιτιε επειτα

- ιιτιε!νο!ιιτιτετε 8ταιτεΠεό:α φταιω: Όοτιίιι·.

πωσ :!ε!ιετ Ρι·οροι·τιοαατι ρο:ετι:ἰΩ α ::!ι!αε ε!!

ίιιιταετ!ια:α αθώα δα! τ:τ·εττιο αοα εί:ιαιτι·ιετ!ια

:τι εά!ο ίί!!θ!!τά!!ι δ: νοΙαατιτιε τ!ιαιιι€ ι :μια τα -

τε!!εθ:αε δ: νο!αατεε εί: ίοταιαι:ετ, ία! αυξ μα·

κατι: επεεατιατ ε!! : ἰΒαατ :και μια!! εοαίιί!ει·ε

ία ο·ο!ιτ!οαε 8: ιαιρεττο τ!ιαιτιοτ Μαι !ιω ίἱιατ :αι

τιιετ!ιατα ετΕ:ιοαεε ιατε!!ε&ί!ε θ: νο!αα:τι:ι: . ααα

!τιτε!!ε&αε 8: νο!ιια:ει ίατιτ :οττιιιι!ιτετε α:: :ιο

:ιἰιε ια τιό:!οαε τττιαίειιιιτε, :μια ιαιιιιετ!ιατε ε:: ται

ιατε!!εάα 8: ντι!ατιτιιτε ἀἰαιτιᾶ . ντι:οτε:ιτια ειτε

::ατιαε ό!. τ

Ρι·ο!ι. ε. ειωττω είίετ τα Πεο . ετιατα :αίτι

ᾶἱο , :ιαεεεειι!εατιτι , δ: ταετεται!εε ίοι·ιιιτιε αε

μι, ω; τα Ρετιόει·ιτετ ι ία!ιιετ$ο ρι·οτίαει:,είΤε: Ια !)εο.αετιι

@Ω ί! Βεαε ετεα: ι:ιιιιιετ!αιτε ρε: ίι.ιααι νεΠε , δ: ια

ω!!ιεει·ε μτιωεατιιι εταιτια εὸαεἱτ Ρετ ίαατα νεΠε

δ: ἰατε!!ι8ει·ε ιιιαάιεααι ; είται αοα ττιαιαε Π: τι.

Βεαεια:ε!ιεάαα!ε ι·είρεό:α ναιαε ,#αἑιιι ίαίὶπᾶΠ

α!τε:ἱαε . Η οιιιαιετιᾶιο τ!ε!!ετ ε ε τα τιεετιτε;

:πιατα ετ!αθ:ιο ει: εά!οιιΒιται·τα: ί! ετ!α&ιο είίετ

-ἱτι Πεο , ίετιαει·ετατ , τιαετιτίο ααα ίοΙο το"

ίετατιτ εί·ίεό!αττι εὁαᾶατιι,τιαετιι ί!τιια! ειπα :Με

ε. τιτοι!α1ι: α ταιιττιτί εάα&ίοαεττι εάιαετιι ία

!)εο: απ:: μια ετατριιτται!ιε ,:8ε α Μ! Με

ί!ειεαε τα! εοιιιτιιιι αιτ:αατ!ατα είίε είίεᾶα! τ ροί!:ε.

πιο: "το τ!ε!ιετ είίε :οτε!ιε , τιαἰα Με: ίαρρ!ει·ε

8ᾶἱα8:ιι ετ!ιι6τιοαειιι τ:τιιία ε. Παει , Ματιιτατ

_ ε&ιο ετ!αό:ιατι,τιαπ ε!! τα !)εο εοατιοτατἱαε τω.

:ατα , ατα: ααα:: ::οααοτετ είίεάααι ο :ο:τι!ιτετ

α ίε :!ερεατ!εατει·α_ :και τιατεἑ εοααο:τι!ιατ μι..

απατα τεατατιι α ίε 3ερειι:!ετι:επι. δα! εοτιτττι τ

νττιετω , :με ε!! τα Πεο εοιιαοτατἱαε ιιια:ετατ,

ίαοροαετε :!ε!ιετ τιιατιιτιοαειιι :τι ετετι:ατίι ατα =ί.σ

ίε&α; είται εθ:αε τ!ιιαααε αοα τιιατετατ ια ίε :ίετ!

:ια!!τιιιι ίαρροαἰτ ιιιατατιοαετα τα είίεότα , :μετα

ίο!αειρίε εοαίεταετ _ :μια παπα αοα ει:: τ είται

ι:!εττι είεάαε ίἱτιια! ἔιΌεο 8: ατα!! ι..ρι·οιιαι:ε

_ ι·ετατ. αιιττιια ίεατ. ταα!τοταιτι α:!αετί.εά!ο αεί:

ααα , Ρει·τιαειιι αιατιιι·εται· τει·τιιιααε, εί!ραι·αε

εείιιεάαε ττταίαια:εττ τα! ::τιαίττιατεατε.αι,εσαίατε

 

έ Μα: ίιιιίίετ ιει·ετιτοι·ι

@ατα νε!!ε , εατιι ι·είρεθ:α τα! τ:τεετατεε τα και:

  

`

επι: !ιι τεταιι:ιο μι:: αεεερτατα εΠε ει: ιιἑεϋτε;ίε‹!

τεττιιἰτιαε βετίεαεττιτ Μετα τα εΒιιίεταετι ίο!ο

!)εο,τιαι ία:: ια τότο:!!ιεί ι Πεο ίιτιια! 86 ἑι εεαία

ε.σἱιαι τα Μια: βαττ Ρτιιιιετ τείρει.ΐ:.αι·τι εοαί:ιτΒειι·

:ετα , 8: εί!!: τρίιαττεταιιαι α!ιαΙιο εεεεεταιιι Με

!ιι! !τι:εττιιετ!ιετ.!ττιΡ!:::ετ οικω: , ::οτιία:Βετε ασε

ααα: :είοεί!αιιι , να! αα!!τ ία::ιτιοαιται· αοαε αιαε

κατω. Ι ἱτατ αα!!α ετίτ τιιατιτιοια τει·αιιτιο εο:ιε

ίεταετο ειί!α:ιεαε στ! τα!ε:1ι ι·είρεθιατα ίαατ!τιαε

τ!αιτι.Νεε ία!!ιτ:ιτ,ντ :Μάο τ:!ιοιαα :τιΠΠο!".:]:!!)Δ
?Μ Σ Μετα :εττιιιαα! αοα ιιιιιτι!ιίιε τ3εατ!εατ τ! “Με

εΒεαε τ:οιιιιιιααιετιτ είίε είίεθται , τι: ρτο!ατ!έ σα· . ε. ίετ! τιιτι:ατιι Με: απ:: ν: τεταιιαατιιε:ιτ!ειιτα

Πεο τοτε!ιτει·, τιατ αατεὲ ρεατ!ε!ιατ ::ιτι:!1:1ιμ.:

τιιι!ιτει·, τ!ε!ιετ τα ατα μια: Πεο τι: ιριιτε,τιαοι!

ειπε! πιο!! :Μαριε ε: τ ί!τιαττ!εια ιιατεὐ τι των·

ατε ριεττωτε τ ται! ι Πεο ρι·οτ!αεεατιιαα αοα :τα

εἱιιἰε!ιπ τοτι.ιαι ει!ε: ντ @ται ααα:: το:ιιια εΠε δ

Πεο ιιτ:ειριετ . τ!ε!ιε: τι!ιᾶεᾶἱατιε ά!τιί!απα :οτι

τα!! τι Πεο ιιτοτ!αετ; ιτε ρτοιατ!ε ἰα ίαο :τα πιατα

τι : α! !ισε αατετιι :πιο ίαΒιι:!τραταε ι·είρεέταε

εοιιίετιαεαε πιο ατ!αετίτιτιιτ εοαΗόταε; :μια Μ::

ίαριιοαιτ ίαατ!ααιεα:ατα, τα! αμα! εοαθοαατα: ι

ααα! αοα Ροτεί!: τι:: :είε τετττι:ιαε,τιαιτι :Πε πιασει

ιιτ!ιαττ!αίεεατιι εΠε :αστεια ιαατττιιιταε, 8: Μετα

οιιιαιαὸ τμ! πατε!. ι _

!,το!5. 3 αοα οτιιαἰε τιᾶἰο ία!ιιεθτιαε εἰ: τα τι.

Βε:ιτε , ία! ίο!τι ιιιιττια:ιετιε. Α!ἰοτιαἱ ν: ιιτεαιτ

.4ιτιετιί.αοτι ΡΘΠετ εεεαεττταίαιατιιι·ε τι!ιατ! , τιαἰα

μα” τττιαίιιια:τι:ετ ίειρίατιι ρει·τι.&ιοαεαιία ίε

ο οτοτ!ατ?τατιι , είται ατακα ὁ: τιιτΙοτιε :ιοτεατιτε

ιι&ιατε ντ Πε, αοα ί!τ ττετιίαιατατε :ε ιρίατιι , ία!

α!ιατ! α' α: , ντ στα ι!είιαιτιοαε εοα!!τατε ν!:ει·ιίιε;

"Με α&ιοτιε: ιιτοτ!α&ιαα ία!ι!!ατιτιεταττι α!

:ι8εα:€ ίαιι: ίαΜ:εατια!εε _ νε! εεει:!εατα!εει νε!

Με ττιειαεατ ια εεε:ιτε , ιιτο:ιαθτο τεταιιτιο, νε!

εοιι·ατιιιιαατατ. αοα Ροί!”ατιτ τ!ιε! εοττατιιοι τ είται

αοα Ματια: εοα::ετιατιι; δ: α!ιίατι!α:ιι ε!! , ροτ

αει·ειαιιαο!ι!ιετ εεειιτε , ααα! τιια!τοε απατα:

ιιτοτ!αιτιτ , το: εατιτατεε Γε:: τιιοτίε!ι:ετεε. (Μαθε.

εεττ:: εἰ: ίοτι:ιτι!ιε 8: !τατιιετ!αιτε εοαιαιααἱετι:ἱοΦ

ααα ιι€εαε εοαιιιιαα!ετι: ετ!ε εί!ει.ΐται. Ωοτιιιιια

αιεατιο τιατετιι αοα ε!! ια εοτατιιααιτατιτε _ ία! τα

εοτιιαιααιεετοι Ρ:ιττετείτ σάιτ: ε:: ι μι· @στα

είίεᾶαε εετε:!!τατεπ νιττατε δ: ροτετι:ιε! ε τ·ιιτιε ;

ει·ΒοΜε εΠε ιαείίε6:α; :και ε:έτε!ίαε τ!εεε: :Με

ειπα τει·τιιιτιο εετττ!ιεατε ι αοα εαιτι ριιατιΡιο, δ

τιαοεατεα!ται·. Ρτο!ι. τι.: ει ετετιτιο κατω απ:

Η

Οτιται·αττϋ

Με[φοιτ

θα

ετα Ματια·

αυτ.: ε!! τα

4.820:

Μ·
:!ιαιαααι νε!!ε ετιαι τεί!ιεό!:α τατιοατε ει! ει·εατα- Ρ °ί,·4.

και ία τεαιροι·ε οτοτ!αεεατ!ετα ,τα 2:0τ:ιο Πω:

ααα τα στειαο !ιτιοαΗΤετ

οο!·εσιτοτ!αεεατ!εε , ίιεατ Ρ·οοτει· Μετα νε!!ε

Πειτε :τα αιεττιο τ!!ειται· νοιαιι!ε ετεετατεε , :μια

τιτατιιε ?διετα τιεεεΠτιτιὸ τ!ετιοαι!αετ ία!ιιε&ατιι.

-ιατιαοεΙΙ.ε ε: ΡιιττεειιιιίΠτα ε!οεετιτ, Πεααιἱα

`τειιιιιοτε :Πτι οτειτοτετιι. Ντιπ εί:ιειται·ετετι.τιο

:ειτε !α Πεο , ία! ἰτι τεταιιι·ιο εκατο , πειτε

ετα!εττι απο ετεατιοαε οαί!!αᾶ: :μια ντ τ!!ειτ τττττιίζ

εετιτ!ετιτα!ετιι τείοε&ατιι τα! ρ:ιαειριατα ετεεαε , τ!

_ στα:: Παω! ειπα τεταιίαιι ειιιααετ , τΗεἰτατ ετειτἰο

εᾶἱαα; ν: τ!!ειτ ττταίεεατ!. ι·είρεό!:ατιι τα! :ετω

αααι ει·ειτατιι , εαιαε ε:: ί·-οιτιια!ιε δ! ιαιαιει!!τιτα

εοττιαιατιιετιτιο , τ!ιε::ατ· ει·εατιο :Ματια , Με, ν:

ι·ετιιιιαι ε Δτὶβ. πετ, ντ :β Μάσα τ!! Με,Μαψ , τι:

α! Μια:: τα αυτ, τιεί!!ο οί!. ·

Δα! τ. ίαατ!. τι. Πιο. εοατ:ετ!ο. ει·ετιτ:οαειιι

εΙΤε :3οταΡ!εαιεα:απι νιττατιε ταατιιιε, Μ! ει:

ττιαίετ:τιαι , ν: ιδια ετται Ανῷ,3.ρὐ7ῇτεε.:.τ!ε οτα

αἱ εάιοαε :ται εαα:ε τ!οτ:ετ, :μετα εατιι ΡὐΙΙο[.

τ!είιαιτ , ΜΜΜ ε! ιιχειι:εϊα τω; 8: εο!!ιετται· ε:

τ!ε8ιι. :ιο:εττττα !έ!!!ας τι:: Δι·ώ_τι!!!Βατιτα τ @Ξ
α ° ε τ:

€τεΜέναντή

ε!! νε!|ετ ·

ί

8 τα

θεσιτΖτι/ω

έ τι.

εινα!

81%”.

!)ε!!παιτι

ιιτιι'επττε α!

Λίδρε



ι

Χ

ιιι ν πιπ....ιιι ι. 13ιιικιιιφοιιιιιπι....ιω.ιππ. Μιισν ι.

ιιι: ρι·ιιιιιριιιιπ ιπιππιιιιιιιιιιιι ..πω π. ιμωιιιωι @Μάι

12ιιιιτ ιοιπ Ρ.ιππιππιιι.., .ιι , μπε ι:ιετπεετε

πιιιιιι πι.. νετὁ ρετιιεετε επ εκτιιπιεειι πειιε

.πιο ιππιιε.(ζοιιπτ. ποπςι;ιιιιίιε πετιεξειο Ροέεπιια

πωπω .ιι ιεττπιπιιε ρτσ ιιι9:ιιε , ιι ο: το ιι&ιο

πι.. ειιιπιπε π. ιιιιιιτιιιε πω. (ιιιτιιιιΕ πω..

δε τπιπειι πειπο πι... , ε: εο πιιὸτι ιει·ιπιππερτο

πω... πι ρετίειιλιο νιτιιιιιππόιιιι:τ:. ιιεπετε ειιε

ιιι 88ειιιε; ππιτι ειπ π. ρετιεθιιο πεειιιιε, ιπιτιπ

ιεεπ ιπιτιεπ ποπ επ . ιειι ειιιτιιιιεεπ. Νεο .ιι π.

παπι.. ροτειιιιπιπι ετεπιιιιπιπ Πει ιπ τπιιοπε εικ

ιιιππ... ιιεποτπιιιπιιοπιε ποτποιετιπισ ιριπ εκπ

ιιοπε επιτιπιετπ ; π... πεε επ πιππιτιιιιιτι, νοιιιπ

ιπιειπ Πει ιιι τ.ιτιοπε ιιιιει·πε νοιιιιοιιιε , εοιπριε

86. τι ρετ ειιιι·ιπιεειιπι ι:οπιιοιπιιιτπ. πό π. ι....π.

:μ 2._εΓπω ΜΒ. Μιιοτ. ω τ. ρτοπ. πεεο.πδι:ιοπεπι ά οπι

....ιη..ι_ πω... πι" Γε ορροπι , ευιπ πω: Πτι: πω: τετ,

τω ντιπ τσιπ ιιπριιει.ι·ειρεάιι ιτπτιιεεπιι.ιιιισοτιιι

ππτο , πιιετο πει πΒεπενι πει ρι·ιπειριιιιιιιι μορι

ιετο πι! επειΕιιιτπ ιιι πει τει·ιπιιιιιιπ ιιι ιΙΜ ; που:

Ριιπιιι: ροιεπιιπ ιιππειτεπιεθειιπι π: πι! ρτοπτιιιτπ

8,70 · ιιισιεέι:ι1ιι,ιιιοποειι, 8: πει οπιεθειιτπ, πει πιιοπι

Ζω ρ(Μ_ επ. Απ π. πω. Μπιοτ. Αέιιο πι, πιιοπεεπε πειι,

ω., π:τιι:ιιιιιιετ δοπι:ειιο; επεέι:ιιιεπεπο: επ: ειιιιπ

επιπιπι.ιπιεπιισ πιο π.. δ: εετεΕπιπειιε&ίιε π επι:

π. , που ιπει·ιιππτε πεεπε. ίοιιππιιιετεοιπττιιτπι

ι:πιειιε πιτ.ειιιι. εειειιιιε πιιτειο ποπ επ ιπ ιππι

88 ειριοϊ, ππιτζιόεετειιιιοτύ πι' ΙΤ ιετιπιποά ειπι

· ε τε ιιιιτ. 3.πε ο ε ιτε. ιε τ. π.π ιο ιι
Μι ι' ιε 'πιο, ποποιι τπιπιἔπ π: ιποιιιτιπ πω... ειπε.

ιιιειιιιτ 88 ειππιπππιιε πι: πιο, ιε‹ι ρε: ιποιιιιιπ ιοτ

ιπιε τεεεΡιπι ιπιιιιιιπ ιιι πιο. Ροτπιπ π:ιτειπ ποπ

ιιεποιπιππι ιιιιιισειιιττι, πιιι ίι·επιιιιιιιπ πωπω::

οπο τεειριιιιτιπ πιο : ιτπ πω. ποπ ιιειιοιπιππι

οειιιιιιιι νιιιτιπ , τω νιιιεπτειπ; εοπιτπ νετὸι, εο

πω... νιπιιπ . ποπ νιιιεπιειτι , πιπιπ πωπω.

πιτπτιιτ πι! ροιεπιιπιπ, πιιιετ πι! οι.ι.επιπι. Οιιτπ

ιΒιιιιτιιετιοιπιιιπτιο π8επιπ, ποπ πω... ιιπροι·ιετ

(οτιτππιπ ιιεποιπιπππιειιι , τω ετιπιτι τποι·ιιιπι :ιε

ποπιιππιιοιιι:,ρει· ιποιιιιιπ ποτΠιω πιπιιιπππτιε , δ:

εἐτειιἱεπιιεπιτιιιο, πιιοει ιιεποιπιππτ, ποπ ρο

τειιιπετιοττιιππτε οπιιιιιπ πεεπε . πι.. ιο ευ τε- ·

.ω89· ειριπιιιι·. Μι 4,. ιιεΒοεοπιεο. πιτιπ ροιεπτιπ ιιπππ

°ι° ιιιπιπ: επειξιιιιὲ,πειιοιοιιτιπιιιετ. Ωωιετιιιπ ρι·ιιι

ειριιιτπ επι:έΕιιιιιιιι ειιιιιπι.ιιτι πω. πι: ειιεειο,

σπιτι πιτιιιιο:ι ειπειεπε π ιΡιιιιτι ειιἰεειε πω.. ποπ

Ν). πιιιειπ Ρτιπειρι-ιιιπ ιοι....ι.. Απ ι·..πεεο ππιει:.

Δ” ποπ ειναι “πιο επ τει:ιιιο·, ιεπ τπτιο ιιιπιιπιιιιι ,

ποπ ροπιπ εοπίοι·Βιι τειπιιο ρτιετιιεπιπ. ιπ ρτοιιιι

εειιιε πι! ρτοπιι&ιιιπ , π εποπιι π. πω.. πιιτειπ

ιιτπιιιπιιι ποπ πετειιπτιὸ πιπιιι επ σπιτι Μπι..

τπεπτο. Επιτειιιιτι π8επτ πσπ πεττοτπιππιιιι· ιιΒεπι

ΐοι·ιιιπιιιε.· π ι·ειμέιιι ριππιιιεπι1ι. πι· π εοιιιιιτεεπ.

τε, ν: ρπιει ιιι ι)εο , πω ιιεποιπιιιιιι.ιτπ8επε ετεπ

τι.ιτπτιιιπ, ποπ πι› ιπιιιπιεεο τειρεέιιι εοπιιιιπεπιε,

ειιιιπεπριικ ποπ πι, ω επι ειιιιιπιεεπ .πισω ιιι

1 ιετιιππο ρωιιιιιΕι:ο. Απ ό. Με. εοπιεπ. τιπιππέιι

Μ? ° ιπι 8επετιιιιο :Βιεττιι Ρπι:ιιι , ειιιιιιιιε πε Ριιη πέ.Ει.

' πο. ιριι·πιιο . επ ρτοιιιιά:ιο ρετι:&ιιπιπε ιιπττιπ

πεπ‹;‹ιε ειπα. τιιιιοπε .ιι ρειι.επιπω ππιπππετε

ἱπ πιο ρτιπειριο ρτοειιιι&ιπο.πι πωπω .τι ιτπιι

Μπι; π. :οικω τ.πιοτιε επ , ι ν: πι;» πιο ρτιπειριο

ιτ.ιπιεπι πει ιετιπιπιππ ρτοιιιι&ιιιτι.

ε ει: τι ο ν..

Απ :ται/ο τι πρ. ιι'έπιπέαπτιιτ π Μαι.

πιο απατά ? *

Μ.
Μρ"" μπι ιι πω. πεοπιιιιπ,Βοπ.ιιιικι. ιιι 2.66'. 1. ρ. ι.

«πι. π. π. Κιιιι.ιι·.ιιι. τ. π. περι. Μ. τ. π. 3.

π πι! ιπιΜπιι. Βιιιιιι€2. πρ. 4.4ς..π. 3.ῇ. οικω.

.παπι Πανω. π. τ. πι. π. .4ι·8ειιι.ιιζι. στ. ι. Μέσι

πρ. τ. π. 6. ιι; ι. απο!. πι... π. π. ι. Θ· π.. Μπιτ. π.

π. πω... π. τ. πω”. ῖἔιῖ". τ.6.ιότ. π. τ. πω..

Μπι. τ.ρ.ιιιι/ρ. τ”. ..ρ.3.=πι.πει. π.ιωΙ.ι.ιμ Μ.

.ιιι πω. ποιπιι.ιιπιιιε πω... ιιιπιπειιι ιοτιππιι

ιετ,ιπιπεπ ποπ ..ι.......π τει , νιεοιιππι ει: πιο...

Ρτοιιπιιοπε, π. __

Οπππ πιπιιιιιιιεειο ιππρπτπι:ιιιπ,πεπιιειιπιε28 93· '
πιιιιιτέι τει σιιι:ιπειιι: ιιοιιιιιτιοπιι ιιιπι ετεπιιο8£ 2::';2”Μ“

τει ετεπιπ :ιΒιιιιτ. Μπιοτ 'πιει ; (πιω Μπι ε8 Μ· '

τσιπ τει ιππιπόιπ , ροιπιπι πιππιιιι.πιιιεω πρ...

τπτι ι πιιιεπιτε ειιιιιπιιίιε ροιειι: ι:τεπιιο πρπτπτι λ

τε ετεπι€ι ; ιπιπιιεπι. τι,ετεπιιιτπιπ ποπ περειιειετε

πιιιο ετεπιοτε; ω ετειιιιο πιιιιι πιω πι, ω...

ιιερεπιιεπιιπ ετε.ιιιιτω .ι πιο ετε.ιιοτε: ετ ο.ά. 94.

Οτεπιιο, ιεπε 8. τω. π. ρ. π. ι". π. 3. επ τειπιἱο ?··α 8·"°ξ.

ιιερεπιιεπιιιε ετεπιιιτιιε πΠεο; απο π ιιιιιιπειιε- -

ι·ειιιτ π ιετπιιπο·ειεπιο , ιιι:ιπετει πιιιωεπι τειπιιε..

πε τεπ:ττι πιι ΜΜΜ: ππι13οιτιπιε τα ετεπιπ π...

ιιπτ ειιεπιιιιιεπι `ι=ειρεέπιπι ι;ιερεπι1επιιω ..ι

ι)ειιιπ . απο Η ετεπτιο πι" ιιιιιιπέιπ π τε ετεπιπ. › .

ειιπιπ πι. πιπιιπτει πι.ιιιιιεωπ τειρεέιιτιπ_ (π.

ρωπωιιπ πι! Πειιιο , 82 ω... ι.ιπιπ. πι.. π...

πω. πιιιιτπ τειρεέιιιι:π ιιερεπι:ιεπιιπε τιιιιιπόι:οπι,

Δ: π. ιπιπππιιιιιπ_: π... πιιιεττι επ πιιιι.ιτιιιιτπ: ετ

Βο.. 3. Νιιιιπ επειι πεεειππιε ροπεπιιι ετεπιιοπεπι 96

ιιιιιιιιππω π τετιπιιιο ετεπιο: ππιπ νει ποιιετειιιτ π"...

ν: επιιίπ ετιιειεπε , νει οι πω. ιππιειιπιιε τ ποπ τις

πω.. .πιππι.. Μπι π... .ιι Μπι πω.. πι ..πιο

ιοιπιιτει· 8: ιιπιπειιιπιε ρτοττιππιπι οιππει τε;

ετεπιπε. Νοπ νι πω.. ιτιπτετιπιιε , ιιιιιπ ετεπτιο νι

Ροιιι ριπιιιιεεισ οι πιι·ιιιο ιιιι:ιεθιι , ιιιΒιειΕιο ποπ

ιπιιιέει. Οσιιιιι. πω τπιιοπε ροιείι ετε.ιιιιο πω.

ιιπιπειιιπιε . πιτιιπ ..πει πέ.ιιοπε τπειιιιιι ειππτιπτε π

Πεο , ιιπ ροιετιι ιετιπιππειριε ετεπιπε, .ιι.ιιπ π..
ιιπ πέιιοπε ιπειιιπ ,ι π Πεορτοπειιει. 4._Ροιιιιπι ὅ

πω. τππιετιπιπ8επιιιππιιειειΡιζη ιιιιιιοιπιετσ 2η;

εειιεπτε πιειιιο πιιιιιιιεω τω... πωπω "υπ... (1

ετΒο ειιιιτπ ..υπ .ιππω.. ε, Βιετεπιιο τειιιιιπ 97_

ειιπιπε.ιιετειιιτ π τετιπιπο, ειεπετει τιιιιππ.ιι ίπ ων»...

ιετπ·ιιτιο , ιιι πεεπιεπε π. πιι:ιε&ο , μι: πω... π:

πιιιιιππτεπτο: Α: π... επ εοπιτπ τιιιιοπεπις:ιεπ..

ιιοπιπ. επιιιε ει!. πιιιιιιτπ ω... ιιιι:ιε&ιττπ. . Α

ωιιιι. επιιειπ ετεππο ειιει ρτιοι· ιετιπιπο , ν: ΟΜΕ

ριοπιιαιωιιιιπ , δ: πιω Ροιι:ειιοτ. ν: πωπω.,

νει ιποιιιττειιιπιεττι. ιιπριιεπι πιιιει1ι, ν: πωπω·

έι:ιιιιιιπ π... ιιι απ, πω: ιιι φαιά Ρεπιιεπι ε. πιο

ρτοιιιιόιο. Α

8εειιπιιπ πω. πιιιτιιιιιιιιιπ Σ. 'ΗΜ. 1.ρ.ς. πε. 8.

πι. 3.ιιι!3.·άπ. 3 ιιοριιιειι.πιπο. 3. πι”. Δι·ιιιισιι- πι Μ.

πω. π. 4. απ. πιτ. Με* ΔιιπυΙιπι ι. πι!. 27. ρ. τ.

πω. ι. π. Κεβεπ : π.πω.ιιι π. πι. π. π. α. π.

αφου: π. πω”. 1. ιιι πι: τ. σιιιιτι.0.πει.ι. ρ. τι. πι.

.πωπω π/ιο. .κι π. ΠΜ". 1.60ιι.8επι πιρ.ι8. δ.

(Μαι: ` '

ιιιιιιιιι.Μπιιιιε τ. μ. π. ικα. 3. ιπιιιιι.ιιιιι.ιιιρ. π. πα.

μι. ι. 8ιιισε:. πι. τ. Μετα. πρ. [πο. πι. π. έ”. -

Π.εο τ. ετεπιιοει πιω τει ιιιιιιιιειιπιιι π Ε:97'·
. - . _ φ πωπω

τε ετεπτ.ι. Αιιετιιο μοβ. ορροπιο τω. οπο· 2:[ΜΜ..

ιιεπιιππιιε ιιππιτπ (ε πω... , νι ιπιπιτιπιο νπο, ° ·

ροιπι πιτετι.ιιπ ιιπιιπτι , ειιιιιετιπ πεπιτιπ επ πω,

ειιοπιπ ει: ππιιιτπ τει ιπιετ ιιιπ: ιιπ Γε ιιιιι;ιεπι

ειειιιο δ: τεε ετεπιπ:ιτπιτι ποιειι Πει:: εππιιειπ πιτ

τπετο ιοτπιπιιι τπιπιετίπιεπ·ι , πιιπιπ ρτοιιιιειι νει

Μπι... πέιιοπε ειιιι&:ιιιπι :ιερεπιιεπιετ πιιιι.ι..

&ο,τιτοιιιιεετε ...ι εοπιει·ιτπτεπέι:ιοπε ετεπιιιιπ ιπ

ιιερειιιιεπιετ ?ι πιπιεάο,ντειιιιιιεπι πιιτιιετοπιιπιν απ>πιπτ

τιιπιειτπΒιιειιπτιπιεπτπ πω. ό: νιπι ι:οπίεετπιι; Ε'22|'^';ξ·

τυποι ροειι:επικιειπ ιιιιιπετο ιοτιππιπ τππιετιπ.2ώ::"

ιετπ . οιιπιπ ρτοιιιιι:ιι νει εοιιιετιιπι πάιοτιε ι:τεπ- ..,..ΜΜΜ'

πω. ιπ.ιερετιιιειιιετ π ιιιιιιεάο , ρτοιιιιεειε πει

:οπ

 



ΒῇΡσ:Δ::ιι Π. ! Β:ιιινισοπρισσ:οάα&ιτο έυέτσΙο::ισ. Μέϊπυ ν Ε σ ή:

ἔσυί:τυατσ :ι&ιστι: :ὸυ:":ἰυἑ ι!ορ:υτ!:υ::: :σου ίσοι :::τυιπιιέσοι:!:υι::ισόιι !ιο!5ου:!Βυ:. υι:ιπιΕ:

θ:ο, ν: έΔΠι!ΗΠ υιιισ::σουου:ιτοτσιτι Εσε!ια:ιιίτι:. τω:: ἄστυ: ::.σσυσιιιιυσπίσ πτωππιι. ππιπροσιι.πισ ι

β φοτο :ιιι::ἐ :συίἰ::ιι:ι!ιἐ: έσω: .::ϊ:ιι!!υέι :ξτ::ι αυτ:: :θ , ν: σώσω >Αυιου: :ουυο::: :ι!σι!πΒ Β ;

ι !υσι:&υτυ, :σ:ι!::ιιιι: ιιό:ιου: ::!υό:ιιιέι, :!:ρ:Μου- σφι! αυτώ σου :συυσιάσ:ιτ, Α δ: Β :ο_:!οιοτυσσσ

τ:: ἑ ιο:ιτ:τισ. . συ.ιυτ!σ ίσαμε :ουί:::::α Μουτ:: σου: δ: ου:::ὲ ί: !ιεισ:υ:ι!ουε: σ: ίτι :οί!!:ιυ:_ο!Γιουιιο

· ττο.υ!ιιιι:::ιυτο: :τι :Ποιο ίυσί!;ιστιο::ι. Ι8ἱ:ιι: Ρσ::ίὶ :ι:τιι!!!ε Η: ::ιι::Ατισιυ :ί!!:ιίΕυ , νδ! ιιι :ιιιιεἐ .αυτι

::τ:τιτιο νιι:ιιι:ι !τιυει:ια:σ ἱρίἱυ: :::τ:ιι:ισ.. οι:: ΗΕ · Π δ· · σώου: τυο:!ο ν:τιιτυ:ιυ: ί: _!ι:ιο:::!τι::τυίο::: σου:ρουτί: αιτίου: :ιυτυο:σ :σε τι:ιο:!σ 8ο:: , ου: :ουίο:- Μ" ·

δωσιέδι 2. Με: 00ιισσιωοτ :σιιίιιι ν: :σσι:ιί!:::1

σου :ιᾶἱσπι::τ:ιιτιυἑ , τοσο:: ::!ιι:Η:ι:”ι, ρο:στι: ν:: τι: :σ:!:π:ι τουιροπ: , ν:!!σοσ :τησ :!ΐσά:υ σου (ΜΒ .

@α :ιοτι:::οτιο ιυιυιτιστσιρίιυε :::ιτι!:ισ. δεισ Μουσε ίὶ:ἱ:. ν::ί!-:&υ: σωσει!» ι!!ἔιιυ οι: :ΠΕ ρ::ιο:στο ;

Βια:: Μοτο:: , :Μοτο πόσοι:: , σο:: Π:11$ ρι·στ!υ::το:, σου: ροί!υ:ι::!ιιο Ποιο! ::::ισστοιο !σ:σ :ο:ι:ιί::τη

μ νο! :οτιί::ιιειτ:: ίσ:τυο.τυ συι:::ιο!:τυ :!όσουά::ιτ:: δ: τοποσ:: υ:ιι:τιιτιι!υ ίιισ Μ:: σ:υ:!::: :ο :ι!τ::σ2

.. __ σίυ!ικάσ, ρ:σουάυ:υτυ π! :συί::υ:ιτυ:υιυ!!!ισι ία! υ:εοΙΤ:ιτιιι ο!! :στιιισ:::ισ Ρο: Φου"... Ρι·Ξης!.

` ΜΡ· οπο:: ίυοι:&υσο. 8::! :ου::λ :ο απο ΙυΒιοθτσισ οι! ιιιί!ιι:ιι:ιε δ::!:ιιι:!ει:Πο ι υιπτωσου:ντυφ:Πι
!):ιιε ίυσρ!::: οσο:: :ου:ιιτίιιτυ :ιιο:::ιο!:τυ , ουσ άσσο:: τι::!ρι: :ίΤ: ::::ιυεει. Αυ: ἱεἰ:ι:: συου:!ο ίσου: “ί

@άστο ?σπιτια σ:πι_τ!:σ:ι: ο ι:ιιιί:::ιο; 8: . :στο Μ:: ιιιιιυ::σ οί!”:&υ:ρ:τιι!::δ ::ιτισ, ο σου συ::5υσπι ο

..πιο , :πιώ ίοι·τιι:ι ::ιιι:::!ο!!5_:συί:πυιιτ::ιι: αυτ: ρ:τι::!:!ιοι:.ό:τισμο σ::!ρ!τ :Πέσο τω, ειι.π:1οηος; `

!υσι:::ιιιιι,υου ὁιἑρ:τι:!ὁ::_:ἑίυΒἰ:ᾶσ. υου οσί!:: :!ριτ. 8: σου :::ιρ!:_ :τ€ο σου ρ:ιιτί:: :ο !!!τι τ::

:Πο @στο , σου τω; σί!ΐ:πιτιο!!::: πιεί: σου. :ίΐ:&ιι: ὲ:ιιυεἑι: ίιιισσιρ::, π! ιι::!ρ!:υουυ:τι στ:

άσοι, ἰυιο!ἱεο::ῇυσ :οτιίοι·υο:ί στι: !!!ο . ουσ: Π: σου:: :ο::υρ:σ. ει: ρ:σιτι:!σ πιο:: πω:: ἰό:ισ υ::

ιι&υ:ι!ιτ :!:ο:τίι!σιι:ιιι :Πο !!!σ: :του πι:::!!!ι:ίο σ!:- απτο :ίΐ:ό!:υε; νε! υουυο:ι :ί!::_ί!υιυ!υιστι:υ: :υπο

η !:3:::::ίΐο Με: :!ιί:!υάιισά!σΡ:: ί: υου οιιἰεουείυσ ρ:!στι:ίΤ:; δ: σου: σο: υσιιυιιι ::ί!: :::!!::: οι.

ιο!. ι:ό!Ξιιιυ,ει:ου: σου ::::ιτιο.σ. Ρσ::ίὶ Βου: οιιυι!:ι1ι ί!!υέιύει:υ: τ! Ρτισ:::ίί: . υσυ ρο:::ιτ ι!!::! , :μου
ΚΦίίωίτ· στου:: :::υιι:ιιιυι ν στου:: αυτου:: ιατροι:: τω:: :Πο. :μου :ιπιτ:ὲ :ίίσιί:υ.ι σώου:: :τι σ!ιἔ

::::ιιιυι: :συί:τι:ει::: ιοι:ι:: :πωσ ΔιιιωΒιπιτυπι :ουεὲ, σου: !ιο!ι:ει: ο!) :Μι ίο:!_ρσ:!υ: :μου τισ-_

:::τ:ιιυο ::::ι:ο. @ευ σου: ίσο: :::!:ιτισυτσ::σ , οι:: :ί?ώ!:ιι€ που: Ρ:οτ!ιι:ει:υ: :ι!ι!ί::ΐι.:ου:5 , σου.

:::ιτι!!::: πιιυ!τιρ!ι::ι:ι νιιυσι, σου τυυ!:ισ!ι:τι:ο Μ:: &ιιε :ο ουσ :ί:::!:ιη νο! ποιοί: οπο:: ρι·σι·ίυ: :Πο

:σ. Ατι:::::!. ρ:σσ.οσυιπιισ!ι:::,:ιιου:πυ Μαιο. :ο στι: :ου:έι. :μου αυτώ :ιυστρτοβιωπ Μ.. α;

:ο ιιτιο:!υτυ ισ :!μιο:ίι:!σ:ιε τ): Όσο τορ!ιοι:ι. Α: Η:: !ιοσ ίιυ: πιουὰ σώου: Μεσοι: , σιιέιιο:τιι_οίίε :το

::ρ!ι:ο:ισ :οτυυισ:!ιο:: νι:ΐ ιυ::!!ιΒι υου μότο!! . πω. :σιιεἐ ιι:::ρ:ιιιυ, :σί!ί:ετιι::ιι: δ::ου:!υιι:τυσ

~ · συὲισ :ισιιἐ τι:Ήου: σ:σ:!ιίᾶἰιιἑ σιιιί:!οιυ :ιπ·ίο:!!ιυ ε!) ἰ!Η . ιτ:ισσίΙισι!ο οί:ίπι::!!ιεστ·σ; πιτισπάπωιΩσ

ι

!

 

 

:!!υσι·Πι !σ::ὶ:. νου: σ: σου :ο :τυπου ο: (ζου :Μία ::ρ::ιο: :σ:υπιοίίο Ρ:ο:!υ&ιισι ειδ.:ι!ι5, σου.

μπω: ι!!υ:! Μοτο ἰ:::ίιιυ ρι·σ:!υ:::: . Ε:: :Μουτ

:σιιί:ιτυ::: , :μου Επι: υσυ:?ι α&ισυ: ίυ::!!!ε! πιο!!

φαω .- . π. ο ,ι . ' π. Η

Πωσ σ. Ότέ::ίσ σου ι!ιί!ίσου!τυι· :::ι!ἱ:::, ω” :Με

το.υτιιτ:ι τυσσει!!:::έ ::::υιτπο σωστο. Μο: μι:: ΟΨιώ :απ

ρ:ο!» ο!!0ου! ΡΟΗ:: :::ά:ίο :τουτου :ουίοτυο-βΈΨ”” 'ι

τι οιιίου: :::::ιπυο; :!ιτιι συιυΞ::υτ!υιε ιι!:ίο!!5. ι!!-.22:2!_ τ

ΜΜΕ: ρσίΠ: :!ιυιτιι:ίιε :ο:ιί::ι.:8:!; :υ:ιι:ι::ιΞι ί! τισ!- πω.

Ισ ο:π:υ!ι:ιι·ι ίυθυιτυ ρ:υ:!::: ο ::::ιιιιισ :::α:σ.__ Μ!. ν

ἑίο!ο!)ἐο , ν: :::ιι:πο ί: ίσοι του: :οποιοι δΠ:ο :

!ιο:ιιι1::οιιιυρίι:ο.:;ιι!ίσου! του σ:ιευι.σκωο Ευ.

:ιτιο!ί:: σ:: :Μοτο :::ει:ιου::ιι, δ: ίπ:ιτι_ἰπιίἱυἰε

:σαι ; τω:: οιι!:ου!:! :σου :!!ί!:!υ:%τυ :ιι:ιτειτ:ι:ο;

θα: Ρσ::ί: σ:: :::ιι:ίου:πυ ε! Ποσ,νιβ:.9 :ουΡτιι!σιμ · . σ.

οστιθ:ιυ. Ο::ιι:ισ :ί!: οιι:ει!οτυ ιιάιο. Νιι!!ιι 106"

σ.&ισ ἀιίὶιτιΒυἱ:υἐ ::οξ!!:::,_ί:τ! ιιιυτιιιυ ι:ισσα!ι:ε: δ

:::τυ!υσ ρ:σ‹!ιιᾶόι Νπτυοεπιυι: :στο οί: του::

Η: τ!:Ρου:!:υ:ίο :Ι!!·:έὶιὶεὲ ίυἔι :ιιυε:ι: σου Μ:: οι::

ατο. ί! ::.ι!ιτστ.τ!!ί:!πισιπ:τοτυ: ο :::τυ!υο; σου.

.τι ΗΤ:: :ί!:υ:ίει!!_:::ου:!ι&ει νπιι::τιιιιτισ , τι:: ντι!

Μιτου:: ::ιο!2. Ε.: υσίί:: :Μου υιισιο:σ :!:ρου:!:υ

σέ: οίί:θευτ ίιι:::ίΒυιξ σ:υ:!:τίέ ὰ σου:: :ιιυ!!:. -

Ροί:::ίο:Ρστ8 ί:τιι:::ιι:: ί:: :::ιτιου:ι1ι σου: :δ·)ε

ιιἱ ὰ το:τυιυο, ::ιτι:!ι:υ :::ιστίτι!ιτ:τ ; ουσ: σου Βιίϋπτ”:#

ἐτ Μ:: τ!!ί:ίυέ:!σ οι: σποτ:: κι, σ!!! οι:: :::ι!!5 ,.°ω!!"·

συ: :υσὸοΙιε.ἶ ` - . .

Ε:: οι: :Ια!ιιοι:υ: π. Οιτοιιτίσ σου Η: σ:: :ι!!ο:13 ΙΟ8'_

σκοτώσω:: , Που: υυ!!4 :ι&ισ τα:: Μαιο ο&ἰσυ:τυ: 0”°||'”

:μια υυ!!ι τουσ. ουσ οί! σίΤ:ιι:ιτι!ιπ:::έ!ιτ, οσο: :Μι

αυτου: «Μπι, ν: Η:: _:ιι!ιε. Βίου: νυισ πισυ 68ο:

ει!ἰἔ νπιιου:. ν: πω:: σο: :ι!οσόοει!ιο:ι!σ:οιυ::

ν:‹!:ο!!ι::. Οιισιιο!ιιι: :τοπιο Π: :Ρίο υπιιτυιι:

:πιο ::::ι:ιουιε, σου εε:: σ!ἰὁ:ι·:ειτιουἰε, ν:_:τ:::υτυ Χ

σ. (Σιιιιι:!ο σε:: ί: ίο!σ ::συίστιι:ιτ :ί!!:&οτ:ι . ίο!!·

τιι::σι Ποιο! :στο αυτ:: ε. ρ:στ!υπ:ἱτ, :σππίσ:υστ Π; ο!"'Π·'·

!υτ:ι οικω:: ιι&ιοτι: σ ράσα; στι:: ρω: “Μο

σο:: απο: ίσο ω:: ίσ:::ι:ου: ίιι:υιτυ:ιιτέ!ι::: :σ

Δ ιι!ι:τι:ο, ό: σου πι. · ς .. .

102. Τ:::ίο. Ιπορ!!:ο:, Μ:: ::συίἰτυτυ ο: :συ:::ι:!ι

Μίω")!” άσσο !υ :συ::ει!!!ίΕο:ιυ_::ι , ει!ιίοι:: ν!!ειιιιυ::ι:ισ

:πατώ-ικά
. υ:: ::::::τυο:υιυ τ ::ττ:ι!πιίε .:ι. ιτιυο:!:ι:ιε Μου::

:ου:π·σπίιδί.
τυπο:: :πόσοι :!::ιοιυιυτι:!ο; έα! ίιιιέ!!σ σου :Πο

ΩἰυΒυ::ο:υ:ἔι :::ιιι!πισ, Βου:: :τουΒιιιε τ:: :στι::οι:!!

:Μάο :πι :ου::σάιθ:σ:!υτυ ώ, ιι!5ίσσε ν!!& υιυ:ειτιου:

:2:τ:ιιισ:υ:υ. Νιιτ:ι ρσ::ί:ιά:τυ υιιτ:ιοτσ:ίΐ:&υε

ιυοι!σ :τι ίιισποίίε Ρ:υι!::: :ο Με!! :Μάι , :Ποσο :ο

ἱ!!ἔι σου ρ:υι:!:::: ν: !τ!:::ι υιιιυ::σ !ιιιιι:τι , :μισό

σου: ρουτί:: Δ ίσ!ο, :ισ ι!!σ υσ::Ρου:!::: . Μ! :ο ο

!!Ξ :ου:Ξι, νο! ἑίσ!ο Πω : Η::ιιου: υιιτ:ι::σιευι:,

. ::ιι!!!:ισ:ιτ:ιο!!υί::ιυτι ίσα στο:!ιι&ιου!ε μου:: ει::

ι πιο,ι::ιυι:άια::: σο!! :τι :σ:!:σι σου Ροιι::!:τ . Μ! ι

@ο Πω. Α:συιιιι!ιἰ: σώου: ιιυ!!ο Η: :1ιι1:ο:ίο

:τι :ίί:&ιι οιιοο:!:!!:!ο!ιιτοτ:ι :υ:ι::1::τυ, :στο τυο

υ::ι: :σου ιιιιιυο:σ !υιιιιτισ:ιιιι: μου: :υ εαυτο;

σοὶ: :ι8:υ:!σ υιυ::ι:ἱο σου Π: ίυ σου:: , τι:: ιιι οί::

άυ; τρίο .υ. οί!. οι:: αυτου ά:ροιισ:πι::ί!:σουο

:ισ ι!:ρ:υ:!:υ:: ω: τι:: :!ου:υ:!:τιτο :τι νο:: :.ιυεσ,

Η: ό: υσιισ σου τ!:ρευόου: :το :ίιιίι:τ:ι. Ισί:υτ τυο

υι:ισ σου: σου Η:: :υ :τι:τω:: :ίἶ::ὶίῖ: , Ποτ! οσο:

- οι: :τι Νίουε! :το τει:ίοτιο. ί:. σωστη: . σου νιιπἰοτἑ

! ·",3_ οΒίσ!υ:ᾶ ουσια:: :ίΐοΕ!:ίιε. Ρ::ίρσυόου: , οι! Μ!

Ιαπωπψ3 ιιιιυι!υαι !ιυ!υίσιο:!!::ευίιτιιιυ, ίυί!!::::ν:!”!ειρίυτυ

Φωτό τ:τ:ισο:!ι , νο! υου:ιιυ :συυστ:ι:ἱσυ:υι ιιι :ί!”:&υ:

σστ:ί!: ουιτιιίόσω υυτιιστο :ίΐε&ιιε σου: :συσσω

:: :!·ί:ιιι&ου·ι ::Δι1!ουι. ὁ συἔ: σου:!::ιτ , σουτ:: στι::ἑ

, σου :συυσ:τι!πι:, οσίου: !υ:τιπιί::έι τουτ:ιτισυσ Μ.

ύ::πν::Μπτ δα! σουτ:: :.::ίρ. !ιισίο:::τιπρστί: :Ο ίτιάιίΐ:τοιιε,

έ. που!. ν: ιιι :ο τω, νε! σου θα:!ιιιιιιίτυο:!! ::ιιιυ!!:υη τει.

τι:: ίσ!υ: σου ο!! ίυίΒρίσπισ π! σου: ιυυτιι:ιο:ιοσι

€8ι1ίου:!ουο; :ι!ισου!ί:::ισ:: ι!!ουι ::ιιιίστο:: :τυο

οί!!8τισυ:!ει:::: 2!ι:1 ουσία., στπ:::τουιρο:ισ !εισ!υτυ.

οι:: :ι!ισυουάσ τί:: τπουίιτυ5 Ηιι:,ιι!ιουιιυοο σου υπ.

. ο

"η" (Ξσυ::ιὶ σ. ::ίρ. Μου: σου: :συτισ:οτιο ιυ:ο!!ι· οι:: :ίίευ:ιιι!τε ::!εσ:υσουιιέι ο !):σ.8: ὸ:ιυιἄ σ. Π: Δ'

σου” σ. ειρσ::ίξ , ασίστ:: :ιου:Έ οιυτειτἱσυσ :::τιιιυι:οιιτισ- πιο! : ροί!:::ίο: πιο :Η σ:Ρου:!ου:ίει ὰ ίσ!σ Πω:

' "·πίΨ”· οιιυ:ιε, οι:: :οτιτιστιιτι : ίΐουιι!:οι τυου:υ:ισιιε Π! ισιτυ: σου οστά: :ΠΕ :Μοτο πω). _ ν -

__ Ι· β ω:: που:: Ι Σ: - - Α Β Μ!

`
.
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κ.ί'.#Ζωπ,έ

ει”. οΡΝ#_

Μ.

πι.

πι..

Μέ.

«πω.

ιί3.

:Η ευη?

- · π...

Α! 4,.

1ιΐ.

Λάο

ιι..ιι.ειω

ω..

Απ ι. ά:οσιο. ριιιπιειεπτεπ:. ΜΒ. ιπιποτ. .ω

πιώ. εοπεεε!ο, πσ!!επι ι:ιεειτσι·επι ρι·ιειειπιιει·ε ο

...Με π. ιι!ιοσιι .ιφ.ι.σ...ιιι ιι Βεο , ρ0ιιε “οπο

π. Με, ωιιι_επι Ρει:ιεσ!ει:ι. Αι! ε. (ιοπεειιο ›

ετεε:ιοπεπι πι. ιε!ε:ιοπεπι :!επεπιιεπιια ἑ Πω,

ποπ ια::!ιεειιπεππι!επι , πε :ι·επιεεπέ!. ΝεΒο π..

“οι σπάει:: ιιιιιιπέι:ιιιπ τε!ει:ιοπεπι ι!επεποεπιιο,

εσπι πω. ιοισιιι!ιε :πιο .ιι-.Ρ....ι....... . οσε ιι·

ω. ειιεπτια!ιιε: πεπε!ε: ὰ !.)εο. Αι! 3 Νεεειιι:πε

ροπεπε!ι εεε:ι:ιοπειπ ὰ ιει·ιπιπο ιιιιι·ιπε:πιπ , :και

πωπω. Μ μεσο. ροπιισι· ε. :ει·πιιπο σιιιιιιο..

πω. ν: νει, οι ιοι·ιπο!ιαεοσιτπσπιεε:ιοτετιπιπι

Μι (Μπι ..πιο ιο.-....ιιι. ει›τπ·ιπσπιειιιο ιιΒεσ:ιε, ιεσ

'πως. ..μπε .απο ὰ εισαι, ιπει!ιιιπ:ε οσέ ει

πάσι αμε πι., ποπ οσιιιειπ π. Βει:ιειε εεισιιιι πιο

ειεποιε , οι :πα δε €οι.π.ιπ εοιππισπιειι:ιοιιιε.

Απ εοπιιι·ιιι. Πι·ε:ι:ιο , είιιπ π. πι.. ειιεπιι.ι!ιε

ρτοιισθειο, ιεσ επι:ιπ.ιιιο ξιΠεο, ποπ ε8ει πιο ρισ

ιισιξι;ιοπε, νε! επ:ιεπε:ιοπε , ν: επισπε:: :εε ειεε:.ι_

ειιιπ ποπ π: ιριιιειιεπιιε!ιε ρι·οσσό!:ιο , νε! επιιιπιι

τιο, :πει €ωι.πιι ριοιισει:ιοιιε νε! επιππε:ιοπε , νι

επιιιιιει:. Μ... Νεεο.επιεεεε!. πιο: εισαι εεισιιι

ιπι:ειιιι!ιε 8: ιοι·ιπ:ι!ιε εεεπ: ιιιιιωειο ειισιιι!ι:ι:ε, ν:

ισο8·ειιι:&σε ε.ισ&πτ,οσω ει: νπιο.Αιι ε.Κειρ.ειεα

:ιο ισι.ιεεωπι ισ :ει·ιπιπο, ποπ ν: σεειειεπειπ Με

διο ιπ!ιαιιοπιε, ια! ::ιπιισ:ιιπ πιο:ισειπ ιι.ι.ιωιο,

ιεσ ισπειιιιπεπτο ιι!επιιιιεε:ιοπιε. Ναι:: εποε!σε τω.

:Μαιο .π .γι Με: ιι!επιιιιειι:σι· οσοι ισπ:!ιιπιεπτο, ι..ειις... νπιιιπ

ιει·ωπ.!!!.

116.

πω; Π

:ειι!ιιι:ειπ εσπιι!!ο , πω... ο ιιιι!!ειΠι ι·εε!ιπι:ειπ

ι..ι...., ω :πωπω π:ιοι!ιι!ι::ι:ειπ, Νε8ο. ειιε εοπ

:τα πε:σπιπι ει·ειιιιοπιε, !ιε!σει·ε ισοιειδι:σιπισεπ:ιιι

ειι:ιοπι<, ...ο εοππ.: ιπι:σι·επι ιριισε στ, !ιε!:ετε πι.

που... ιπ!ιεειιοπιε.

επιοπιιιιιιει·ιιπιιιιιιση οποσ ισοιεό!:σιπ ιπιι.επ...

πι: ει! ισοιεεισπι ιπε:!ιιιισιπ ι ισοιειδι:ιι: .πιο πάιο

Μπι πιειιι.π:ε ιοτπια!ιτει· :ει·ιπιπο , οσειπ τιιι·ιιίιπι

ιιπιιιειιι:ι:ε ισοιειίι:ιι: ; πιιιι:ειιιι επιπι ιιπιπεε!ιειε

ισοιεέιει ιοτ:ποπι πω., ειισσε πιειιιέιιεπειει&ιο

πει:: , οσε ιιπιπειιι.ιιε ιοιππι!ιιει· ι·εειριισι π. ιο:

ιπΞι ιεπιε.ειοσε πωπω πιειει·ιει : ν: πο. 3.6.7.σιω

:σε σε ειισάιοπε ; εισαι ιπ :ει·ιπιπο ειισέξο ιοι·ιτιιι!ι..

τετε!!,ιπ π:ι.ι:ει·ι.ι :εε!ιιει·,ρτοιι:ιιιεπιιιιειιιιι τειι!ι:ει

ρειιιοπι δ: νπιοπι. $σοιεέισιπ νειὸ ιι!επιιιιεπιιοπσ

ει: ισοιεδ.Ισιπ ιιπιπειιιπισπι ; ιπιιπειιιιιτε επιπι :ει

πιιπσε ισοιεάτι: ει·ε.ιιιοπεπι ε εισαι ποπ ει: νπιο πεε

νπιιιο :ετιπιπι ει.ιπι ισιιιε&ο ) ν: .ιι ε:!ιιέ:ιο; ιεπ

ιοτιπει!ιε :απο ιπι!ερεπε!επιιιε :ει·πιιπι ὅ ισοιεό!το,

!ιεε:ιριιι ι:ιεπ:ιεε: ιπωεπιπε λ :ετιπἔπο. Αι! εοπ

Ποπ. πσ!!σπ: :ιι ε!εισπισιπ , ν: π. ιιισει·ιο Βεπεεε,

"επεσα 8: :ετιπιπσε ειειιιιοπιε , ισ!› ιιισειεἐ ι·..ι.ιιοπε

Π ιπσισὸ πιρι.ππι, ν: οποιο 8: ρο!ιεειοεα; ιιάιο

Ριιοι·:ειπιιπο ν: εεισιιι!ιπιε ιπιοι·ιπιιπε ιρισιπ, :ει·πιι

οσε οπο: ε:ισιει!ιιιιιε, ν: ισι:ιεθ:σιπ ι·εειριεπε πιο...

νπὲ εοι!ειπ ιι8πο ..τριει...ι.. εισιιισι ει·ειιπ:επι ν

ρτιο:επι νι:οπιιε ιιτιιΡ!ιει:ει , ε. πω! Πωσ! εμε

ε!ισπισι , εσιτι ιπσισει εεσιιι!ιιστε ισιρει·ιεε.!;ιι. νο

οι: πεεο , ιπιο!ιειιτε ρι·οε!σ&ισσπ: ν: ιμοει!ιοσδ το

:ιοπε ρεπιιειε ι οι·οοσθ:ο ..πιο ιιππ!ιεετ, ρ:οι!σθι

οσοι ν: .μσάρεπόει·ε ὰ ρ:οι!σ&ο. (πι. ιει·ιπιπσε

ποπ επιπιπιιι δ οι·οεισέιισο ν: πω, ιεε! :ιριοιισθ;ισο

ν: παπι: ιε:πιιπσε επιπι ποπ επιιιπει: π. ιιόι:ιοπε

εε:οσιισι ιι: , ω ε. ασια πιειιιοπιε ιιδιιοπε , πω:

επιπ ιεπιιιποιριο π. ιιοεπιε εοπιπ:οιισειισι·: τω.

αστειο εεισιο, ε. ουπειιε&ισε επιιιπο: :εππιπση:επ

ι!ει·ε ποπ Ρωειιε ισο ειι:εόισ , οσιε ειιιπ π...: σ.

Με: πειτε πιιιπσιπ ειιε ιιιπρ!ιει:ει· εικοσι , ι!επει

ιιτπο!ιειιει ριεειιιρροπι οι! ι!!ιιιπ; ε: απ.. , ειπε

ποπ πι... π... ριιιπσισ ειιε .ιπειιιι ροτειι ιπποε

τε ὁ ισο απο.. ιπ πιο εεπειε ι!ισειιο_ π. οσο ι!!σιτι

` ειισιιιτ, ν: εοπιιιιι οι: πιιι:ετιΞι οι τω...

(1ιιοι!ιπ εο ε :πικαπ ιιιεπιιιι-.

οιο..ι...20 Ι τ. Βιιιι·ίκεπίυΡεοάαοιιαο .ιπέειοεπιπ. θεό” ι ιι

/

ιιιιοτιο νιι.

οι...: ο π...ιπε

_ Κιιιιιιεπ:. ιιοι:ε: , πι. ιιεει·εΒιιισιπ εκ Πεο8ε

°Ρετε:ι:σι·ε.. π. Οτωιιι” ἱποσι: Πιι!πιε!. π. 2.

Μ!. π. πι.. π. απο. εοππ. 3. π... ΜΜΜ .ποιο

ώ "ΜΜΜΜ ιωπρεπεκιι·υπ απ... , ,πι μπώ πο... ει.

Μιά, ά πιει.ιω : οσοι! ισπιριι:α ΟειΜπισ ισ 2.

σα. π. δει! εοπι:ὲ; ν: [πριλ. ε. ιεπ:. .ιιιιι.....ι.

ιε ιε!ιι:ιοπειπ :ιαπιεεπειεπ:. ετειι:σιε σε! Πειιιπ .

ε:ειι:σπι ιπιερει·οοι!ειπ: ΕΠ .9ςυιι π.. Ρσπι:!ιιιπ.

Οιειι:σ:ε .π...ιι.ιιι.. ει! επι ι!ερεπε!επε ιι Προ;

ι: ιοιπιο!!:ει ρε: εεεε:ιοπεπι : :πιο ε:ε:ιιιο ει! ..ο

ρε&σε ::επιεεπιι. ετεε:στε π! Πειιιπ, ιισε πιο

ετειι:σπι, ν: ε!ι`επ:ιιι!ι:ει· ιι!ερεπιιεπε ὁ ι)εο. δει!

εοπτιἑ; ε:ειιτιο .ιι ειιοσιι! ιιιιιιπό!:σιπ8ε τ.......ι

πω :ει·ιπιπο ετειιιο. Νε:: πεοπι πο:ει!:, :εκπι

πιιι13 ει·εε:σπι, ε:ιιιπι ν:ι!ιι!ιπε!:σιπ ὁ ετε:.ιιιοπε, ει- Αερ....ωπ:

3:οιι.εετε ειιεπιι:ι!ει1ι ι·ειρεάσσι ι!ει:επιιεπιιοε ι !)εο ,

δεσ: δ: εισειπ!ιοετιι!ισιπ επιασε. ι !)εο Πωσ!. 8ε

ιι πιο ε. 2. ρ:οι!σέ:σιπ .η οσοι! :πισω εοπεειιι: Βασ

πει.ει:. (1σιιιοσοε!!ι!;ιε: επεει·ειιτσιπ :ειριει:ειιεπ- |

.πιω Πεσιπ ν: ρ:ιπειρισιπ ειτ....ιι. ιειιρ!ιεε:

.π. ειεε ειιεε:εε:σι11 . Βεποπ εβε ὁ Πω , οσε: τε

π.. ποπ ιπι!ι:ιι: π. οιππι!ιιι: ειιεό!:ι!ισε ειισι:ιτιιπ: έ.

.ειμαι ισπτσιπ εεσιο:σπιι, πιο ιεπισπι ιπιιε.εισι

ειεεπ:ιε!ι:ει· οοιιι.ι!ιιπ: ι..ιππιιι. ...ο ε. ν: ισπέ

πωπω ιι&ιοπεε , @στο ισπι πόι:σε!ε: περεπε!επ:ι8

ειι..ιιιπι.π. Κε!ιι:ισι ειιε&σε, :μια ποπ ισπι ει6

ιεπιιο!ιιει· ..ποιοι νπι επιι& , ειππ ροιιιπ:νε! π..

πι: Με.. νε! Ξιιο!ο Πεο πω, ποπ ι!ιεσπ:εΒεπ

.ιιι!ειποιειιπεπι ει! εεσιιιε , 5 :ισι!:σε σε Μάιο ιστο

ιισεσιι:σι· :.ε!ιοοσι ποπ ροιἑεπι Με; ειιωιιπιι.

:ιειπ πσιπειο ἐι ιο!ο !)εο πω: πω.. ποπ ποι:ει!έ

!)εσεειεεπιισ.ει·εισιπιπστπι·ε, ο @Με εΒεπ:ιει::ι

Ποιο ειιε&σσπι επι:: , πι... πεπΠ:επιι. ι·ειοε&σιπ

πι εεσι.ιισ π. ὅ πσιοσε ισπ:ρι·οιισ&ι , ποπ ροιιε:

ι)εσε ειΒιοσε τιι!ι ι·ειρεέισ επ: ρι·οι!ιιεειε; θεση

οσοι .πιο ειισια ε. πιει: ει:επιιε!ειπ ιειρε&σιπ ει!

ειισπιτπ π. ποπ ρο:ειὶ ειιιπ_ιιπε ...ιι ι·ειρεέισ πτωσ

«Με. (ζοπιιππ. νε! !ισιιιισιοι!ι απου. Πεσε πιο·

εισεει·ετ εσπι .π....ι.ιι εειρεέιτσ οι! εεσιιιε π. νε! π..

πε εο. οι ιεεσπε!ιιση ετεο ποπ ριοιισεετε:εοι

ιιειπ πσπιειο ειιεάσε. $ι ριιιπσιπ ; ετεσ ειιειπιὶὲ

ρι·ιπειριο ριοἀσεὶι ισιιιεπι ὰ ιο!ο Πω, οποσ:: ιστο

.πω ιιιιιιεπ:εσιπ πσισ_ιιποε!ι εειρεεισ , εισαι ιπισ

ο!ιεε:; οσοι πεοι.ιεσ.ι .ποιοι ειέεπ:ιιι!ειπ :ειπε

άστο πιεσε ει! επιιιειπ, ιι πιώ σε πιο.. ποποιοιιιι.

απ... ιεπ:σπε:ιι!ε:ειιεό:σε ποιιισιιεεπ: μπάσ

οι παπά π. απο ποπ οοιιιιιεειι: εσπι “μου Δε!

ιιιππ πιοιισει.

Οοιιειεε. ι. ει ιει·π·ιιπσε εεεειιοπιπ .πιο ν: σε..

πωπω. ειεε:ιοπε , πι... ει:επιιο!εσι ι·ειΡεάσιπ

...ι πω... , ν: :κι ριιπειρισιπ ισι εσε , ιιιιιεπιπεσε

επ: πι... ιειρεᾶσε εεειι:!επ:ιι!ιε , οσο πω.. :εκπι

πσει·ειριεια:Βεσιπ, ν: ρ:ιπειρισιπ εισιιιειπ οι ει·

ιο, ειιιπ Μπι.: παπι: ι·ειρεάσε ει:επιιιι!ιε. π.

οπο! ει: ειεεπ:ιιιιι:ε: ιιι!εποπ εμ: ισρειιιιιειιιἐ

ιο:ιπΞι ιιεειι!εππι!ι,οσ:ι 6.ιισιω.ιι.....ιε. 3. Κεβ

ρεέι:σε ι!ερεπε!επιιιε ετεπισιο ο ετειιτοιε οιοιιισιε

ισπε!ιιιστιπ ιιέιιοπε ετεε:ισιι: δει! ν:ιι·ιιιιο ρι·οκι

πιο ισιιόπεσεπτο , νιι:ιιι:σι· :ειπεόισε π. :ο ισπιιιι

πι:: ε:8ο, "πιο ιι&ιοπε ετειι:ισδ, νει·ιιιισιιιιε

ι·ειοεάσει!ερεπόεπτιο: ει! Βεσιπ, δ: εοπιεειι.ιεπ

:ετ ποπ επ: ειεεπιιιι!ιε , Κι! εεειιιεπ::ι!ι:. πω... :κι

π. πεΒ. ιεοσε!. Νοπ επιπι ετε.ιι:ιο ισρειε:ιε!ι:στ τετ

ιπιιιο , ν: πω.. ειιεπ:ιιι!ι:ετ ι·ειριειεπόι ι)εσπι,

ω ν: πιο, δ.: :πιο ιιιπι!επι.ιι ιε!επι ..πιοι.....
ι πιο:

ὰ ι..$'επτ.6`:αἔξ

:πιο.

πο.

 

Μ...

ιιοἱ

@κι

Με.

.πι ι.



ο ο. $ικο οποιο. πο ο οι·οοιοι·ο πω. π! ΐοοιιι οτοοτοτοιο. Η

Βψέποτοτιο Ι Ι. Βοοποτφιοοι·σάοπιπο «Υπεοποποι. οΏοίο ν Ι Ϊ. ι;

οποδ ποοποοτ οι·οοιοιο το!οπι τοΓροοτπάι Ιιοποιοιπ,

π @πιο οι·οοιισιιο , νι πο ιππποιποιο οοιποιοπο

ο, ο οοπτο οπο. Απ ο._ οοποοτ!ο ,_ οι·οοιοι·οπι ποπ οΒοιο

οι·οοτιοπο ποιοι , νι ιοτἱοπο Ἐοιπιο|ι ιοπὶποἰοπὸι

οποπτιοΙιτοι 1)οιιπι, οι νι πο οοοπιιοπιπ οπο , οι:

πο ο οι ι·οτιοπο ΐοποοπ‹π οποιο ιοΐοοδιοοι, Δε! 3. ποε.

ιπιποι. Νοπ _οπιπι "οπο, πποιι·οπίοοπο. ποο οπο,

οποοοι. ιο ποιο οπο οπο" , ο τοτἱοπο πππππωι,

π;οιοοιππι ἰπ ποπ ο οι οσπίτοι οι "πιο οι·οοτο,τιοι

ιοπιποποπι Ροιοιπὶτοτπ πιο: οι!. Ποιοι , οποιοι ποπ

τι·οππιάοοι Βοποιοιιοποοπ Εεοτοι·πτο ΜΒΜ Μο

ποιοι, οπιιοοιπ ιοΙροοιποι ιπιπΓοοπο. ἀοροοᾶοπτἱοο

ο , οιοοτοιοι ο Οοο ποοΜοπιο!Ετοι·-ττοιιοτι,ποι·ιοτι:οᾶἱο,

ππιοε οτοοποπ πο· ιποοιίοι ιοίροᾶοε ριοτποπτο.

πο, τπτ το. 6 ποπόἰπἱποποιιτοι οι: οποιο :οι ποπ

οο&ο τι·οπίοοπό. πιο @ο ιοτιοπο ροκ· οοπποιοτἱο

ποσο οσοι τοιπιππ, πι ποπ! ποσοι ίο Βοιωτοι κι

ζ " ιοτοιιποιπι , ' , _ ο Δ Π,

ο η. Τειιι·ιΑ ποοοτ, οί·οοιιοποιο οπο ιοπιἱοποτο που·

κοπο ιπππικοι ἔὲἶ οπο ἱπ ιδιοι πιο. Ποιο τις τοπο

πο οιέ1ιοπίε οί! , οι πι οποιο δ; απο οἑτοΙπο οβ

ποιοι ο ΐοο ασεπ , δ: πιο το οοοιπιοπἱοοτἰσ , πιο? ,

πιοπτοοπο οιΤοοΙοε φοιτ οπο ο!» οοοπτο. ποι:οπ.!ο ; Ξ28·

ποιο οποιοι!. ιοποποι μ·ρροπεοπιιι πιο τοιπιίπο, .ΐΜΜτιο·

ιπ οποιο πιππω πιο πι. πο: τοπιο οοπιιποπἱοοτοτ κ'

πιο «πιο» , σοο!ιοοπτ τοι·ιοιππε , ποιου: οπο.

Μι ιπποποο; Υποοπτοιοιιποοοιιι Γοϋποπτιο , πι· ο

ποποοιοτἰτἶοπποπιιοἰἰτ; τι οοοιποπο, οοοιι|οπτοπε, ."α"ω;

Νοο οβποτ , οπο.: πωσ 8ο ροίπο ροποπτοτζπ πιω ο;

πιοοπιοιιιο οοοἱποπτο : ποιο ιποοτιοποτιτπι οπιπιο,

οπο. Ϊοιιτ απο .οοπτορτοοι ιιπποπο ,Π οτἰοπιπ ο

'Μοτο τοι πιο ΐοτιποπτιο, πιπιππωι πιω οοοἱὸοπιἱο

ιποιο_ρπγποο2. οπο ποπ οιο;οοποποπ ιο πιο ο πιο,

οποιο. Οοιοιππι $.Ποο,οιοοτιοποπι οποποιτ πο: το;

Ιοτἱοποπι ρτοοιποοπι.ντ σοι· σπιτι @ίπποι 8ο ποτιπεξ ο ο

Βοὸοοἰτοτ. 1,_ (:τοοιισ οι ι·οίρο6ιοο τιοτιιίοοοεπ -- 'ή.

τοκοι οι! πιιποποιοιπ οι·οοτιοπιπ, οιιοπιοτ! τωπιποπι ο°'°#·'°

οιοοτοπι: ιντι·οιπιιοο οπἰπο π: ἴριοιτ οΠοπτἱο|ἰτοι·,οίπ

οπο νοΙππ οποιοι πωσ νιιιοΓποο. Εποποιπξ στο

νττσοοο Μο οιοπο μπω; ο @οποιοοτοοτιοο π.

ΐοβιοο τιισιιιιπτο ο ο ιοιπππο πι οτοοποιο. οπο». _

ιοδ'το πποπιππο. π. Οιοοιιο ποπ ροτοίτ Έοποοτο ι ήό_`

ι·οΙοιιοποπι οτποίοιιτπ. Ροποοιπ. οο τοπτἱιπι_Ϊοο_ο απο. ο.

ποιο ποίπιπτ τοΙοτἰοποπι ρπποιοοπιοπτοΙοιιιροποπτ οποοοπι τοτπιιποιο τοπιιποοπτοι επίπε

ιο ; ,οίκοι ο πι ι·οιίο πο ο!τοι·οοι . οι πιο ο οι

οβοΠο πο ιοποποιοποοποποοοπποποπε. πιο·

ΡΙἰοοτ οπτοο5 ο πιο: οποιοι·ο οι·οοιιοτο$Φι Φο! ποιο

οιἰποἱρἱοτο οιοοιππιπ, πο! οΙΕοοιτοι·πιιποτπ σου

οπο ι·οίοιοοτο , ποποιοοοιιι πο Γοἄσ τοπιἰοἰτἑ πιο

  

8· οτι οιἱποἰρῖοοι Μ οπο. Πο ο. ΤΙΜ (9 Τπυιπιβοπτοτ

ο " :οπ.πίπτίτοιί, Γοποοπο. Οιοοτιο πι οισοο&ισ το!

ππο πέστο οι ἴοππτιοᾶο οοτοπι οιοτο ο ρτοοοωοπο,

ποπ ιοτιποποτ ,ο !ιοπιτοπο ριοοποοιιτο οι! ριστιο·

ᾶππι , ἄ πιοόοδιιοπ ρι·οτ!ποοπο: Ι8ἱτοι·_οτοοτισ

οοίππο πι οι·οοτοιο ποπ οπι , πιπ ι·ο!οτιο ρισοιοδπι

:ιο ποιοι οτἶποἱ. ποιο ρτοποοοπι: ποοτοι·οοτιο οᾶι

το , ποπ έα πιιξιοιοτιοριοοοοοπτιο οι! οιοοοδτοπιι

οσοι ποτέ τοπιοπ τωοιιπιιπο, οποιο σκοπο ποιποοι

ο!! ιοοπο , οἀἰπο ιοτἰοιπι ο οιπιπμΠοπο ποπ ο εο

ροπ ι·οπιοοϊπο ιοοπο οι! οιοοιοι·οτιι. Μοιοι οοπίιοτ;

, πιο πο τοποπο πιοτοιἰοπο πι, νι π:!οπι οπτοι ίο

πιο" ποπο, οοπ !ιοΒοοοτ οπιοο. πι οι·οοτιοπο οπ

οπο, οππι τοτοπ:ι οι·σοποοιοι:, ποπ οσιοπιάμπ πι

τοι· το ποποιο ποσο , οποιο π: πο!ιοΒοτ ,οπτοο: το

ιστοπι οι πιππο το τι·οοπτ :οι τοτοο1 οποπή8. Μι

ποποιοπ. πωσ ο: ροίπο οοποοπιοπι πι ωοποπο

οποιοι , 8ο οιπ'οιοοτ βοτοιοοτΓοε ποτιιιοτπποε οΒοτιρ

ιο οι! οέ.οπιπ, δοιι&ι οι! ο8οποι Ιεϊιοιπιπιιο&ο πιο

το δύοιοοτιοπο,ποπ ι·οοιοποπτ ΜΗ ποπιτοτπποι οιοοπ

6,,,]ς π: Απ οι·οοιοτιι, 8ο οι·οοιιοο οιοοπτοπι. Οοππιοι.

πω ιο ὰἰπἰπἱοριοὸπᾶἱοπἱποε, ποπ ο!! πιο ιοΙοτισ

ΡιοτΙοοοπτο οι! ριοοοάοπι) 8ο στοοο6Ει οι! πισώ

χ η" οοπε,ποιο ΐοπι οιοᾶο&ἰοποι οπποπο οποιο. Σοκ! οσο

Νομοχω πο ο Οτοοιιο ποπ ο!! ιο!οτίο οιοᾶἰοοιπ. οπο οπω

“οπο” οποιο πο: ίο πι, ω ίοοιροι· οσοίοοπἰιοτ οτι βιοπο

"ω" θ &ιοποπι οΙιοποι ο οι ποιοοι ι·οιβάτ. το°ιιιιἱοοτο,

πιο ποιο ιτοτίοπο τοιπππι: σκοπο .π. 8ο οι:: ίο Ετ ,

οποι πι ἰρίο οιοοο&ιο τοιοιιπἱ ;_86 ποπ ι·οπιιοιτ

Ποποιοιοοπτοοι, Μ: πιο ι·οιιοιιο_τοιιπιπι, πιω

ιοτἱοπο ριἱποπιπ πιο οοοπτο 8οοϋιοοπτοοπτο οπο.

«η. Ε: ποοτ σκοπο οσο πι οιοτοτίο, ποοτοποι 03ο

Μτ οπο· ιοτἰο ἰπι σποτ ΐοιπο&οιπ ιπποποππ, σποτ! οπιοι·

ποιο: ίο πω, ιιιοπο οπτοο ; οοποοπίι τοπιοπ οποι

οποτοττοπο οι οο , ποσά οι κοπο ιπποιτοοιπ οπο·

άποι : σοι ιπ πω.ποπ οι ποιοι τοΓροάοι ο!ΐοοιοε

οι! οοπίοπι , τω “πιο οοιποιοπίοοτιο οιοίοοτο οπο

άπο ο ίσο οποιο, δέ ροτιπιδοποοιιιοπτοπι τοπ: ιοί

παπί”. ποιο :ο οοππι·πι. τοποσ, εποιποι οι·οοοίπο

° πω οπο τοπιππι οπιοι τοΓροάοι ρι·οοοιοοιοι πιοτ 8ο

ιιοπίοοποοπτοΙοτ οι·οοοοοιιιιο οι! οι·οοο&οπι , 88

τιι·οι!πάι πο οι·οοποοπε, οι ι.το. πρ.ιο.[Μ.3.

126· @καποιο οπἱπποι, οι·οοτιοποοι πιο τοοΙοιο ιππο

4·8ΜΜ,'^· ποιο υπ οι·οοπτιο ἰπτοιιπἰποτιο οιοοτοπι. Ιτο οπο,

Μ, οποιοι, ό· οΙῇ πιο. ._Αιπιπο ιοιποπ οοπιιοοοι

ίσοι στι, οπ πιο ιπποποι πι ίοπποπτιο!ιο, οπ οοοΗοπ

1η. οπο. Πιοο : οι·οοπο οι τοοπτ8ο ρποποποιπποποι

οποιο"π' Ποι οιοοπτἱι ιο ιοι·ιιποοοι οιοοτοπι, ποπ οοοἱ

ΡΜΏΜΜ° οοπτοπο , (οτι πιοίδοπτιοπε, πιο τοι·πιίποο οποιοι

που” οι
“"”ΜΜ, πιοοοοοπο, Ριππο ποιο 'ποπ. οιοοτἱο οι «πιο.

Μποξ Ποιοι Ι Ι.

 

,ο εοποπο οποιοι οοποπο οίτ, οι πι @οποιοι

παο ποπιοιο οι·οοιιο πι πτοποιο ποοοπτ;|οππο πο.

ιο: ποιποι·σ τοι·οιπιι ο Ποπ οιοοιιτο: γιι_ποο πο.

:ποιο πιο ποποότοπιι|Ιο οπτιτοππο οποιο :οποιο

οοιο, οποιο που πο Βέτο ι·οπιιοιι: οι: ιποπτοιοδ

ποσοιτ Γοποοι·ο ι·ο!οτιοποπι Ρωιιοοποπ,,πω,

3. ?οι €τοοτιοποτο,οιοοτοτο οοοπτιοπιο!!ιοτ 8ο πο· ο; Η

οοπιπιοιιοο τοπτὶιπο ι·οίοττοι· οιι οοπο,οποππιποι (Μο/π ο

πιο “έ ιροπ Ρτιοι· ,πιο πιοποιοτ , οιιῖ οτοοιἰο οι

οποπιιοΙο ιοΓ οθ:ιπ πο ποοιοεεω ποπ οι ιοπιοπ

οΙΤοπιἱοπ8 ερ οι·οοιοτέ , απο Ρο ιτ πω· οποιοι πο

τοοιο οτοοιἱοποοι τοπική. 8ιοοτ ποιο οι τοπιοέτοι

ιιοπίοοπό. οο "πιο : νοιτο πωπω ποπ πο,,,,οιι,,ο

ροκ νιιιοποιπ πιπιοὸ πιιοποπι, οίιπο ροΙππτ «ω,

ποιο οποιοι μι· οποιοι νπιοποτππιοτοο τοΪοιιἰ.

Εσποτίοτ πο” οσππιοι. ποοι οοιιποοτίοε οτοοτισ.ι

πο! ιο: οι·δοτο ποπ οιοτοτ ίπποι οπο ιπιιιοΐοτποι,

ποσο Μπιτ! οοτ:οιπτο ἰτο ποπ ίπιτΙπποποιο κοποο8

απτο πομπιποπω οι! Βοοπο,οποπι ιο τοπ .ο ?οπο

ποιπο οπο. Δ ,

Πιοι:έ: Ροτοπ πιοπι οποιοι·ο ιδι·πιιποιοο! ο πο

[πιο Ποπ οποιοι, ιποοποπτο ο!ισοο πιπτοοιοιιτο οϋΜ"·

οοπίοι·οοιι ο πο! ο Ποο, οι Επίτι·πιοοιιιο ποιο! οπο·

τοι, ο ίσιο Ποπ ωποπιπι : οτ ιο ιπιοοοο απο οιο

τοτοτοτ ιοίοοοιοτττιπΐοοπο. τοιοιἱπι οιοοτἱ οι! ριἱπε

οιοιοοι οτοοποοοι; ποιο ιο ο. ιποίροι·οτ πο ποοο

ιοΓρίοοιο πιω οοιιιρπποπιιοπι , ποσό οοτοὅ ποπ

τοίρἰοἱοποτ; ἰπ ο. οοπποιοτ ιοΐριοοιο οποποο οσπι- σ.

οιιποἰριοιπ, ποσό οπτοἑ τοἴρἰοἰοἱιοτι οπο. πι ποιοι Εξω

τισ οοίο τοι·οιιππιπ οι·οοτοπι οιοτοτοτοοι πιστωτι

ιππΓοοοοι ποίρο&οιο οπ Ποποι ττοιιίοοιιὸοπιοΙἱιοτ

8ο ΙιιιιἱπΓοοο , ία! τοπτπτο ρτοιοτοοιπ. 8ο οπττἰπίἔο

οθ. Νσπ ἱπ οποιο μι· ποοοπι οοπἴοιποιἰοποοι οπο..

οποιο οοροποοιιιοτ ιιπ ιππ:ι·οοιοπτο οποοποπτ. τοι·

οποσ: ποπ οιοτοιοιοι ἱο πιο οποιπιι·ιπ:οοο , ω πι

Ποπ πιω πιοποιο οπο, ποσο! οπτοο οοο0ροτοτ ο ἴσ

Ιο Ποπ . οοπίοιοιιιοτοι· οποιο οτι ιππ:ι·οπιοπιο πο.

οποιο Νοο Ιπ 2. οσοι ποποι οπο&ο:,ρι:οτοι οστ,οοι

ποοο!ιοτί ίπποπο ποποοπτ ο οοοπτ ο. πωπω: :Ποπ

πο!οπ:ι τοἴοοᾶπιπ, οι! οοοΓοπι Σ. οποοοι ποπ ,πιο

οπο: οποιο οποτποι ο Γσ!ο Βοο πω. Μπιοιοτ ιο
! Μ" ω -- _ Β ο σ Επι!



.: τη;.......: ι 1. 25ω.ισο.τομ.:.οεω .4....ι....... σο.. ν τι Ι.

οι: οπου. Ι:: Βου". :τι υ.τ!!!!.26ι Κίσίιατά. αυτ:

μα. Λαοσ:: στ. ι. πω... έ:: ο. .ιεχ::.. μ. ο.. ο. απο.:

ι]:.:ιττο:::ι. Φοροι!. 4.1. στ. 3. .το οπο. Μπι, σουτ:: 3. ι

ωι::Ι.Μ τ. ό·ι>..ι...:... του::Μ., ° ουδ”. ο". ι. απ. @ο

πω. :βιο .Θ::εστ. :ιι ο.. @τι ο.6:.οττ.:.:πτ,Μο .

απο. ωπ:ι.εοπτ, σου. ή. @..9ιιιτ: “στου” δ: τουίο: .

τι:: σ. ΙΜ!. το. ο. πο. Μ. οι Μ μνο: τυπο: οτα:

:πιω :τουτι. Ευ:ιόου:. :τουτου ίοίί:τπ τ:ΡυΒπο:.

.ιο.ο...ιωτι. ὰ ρο:οπ::ει υυ:υτοΗ :τ:οτι:τα. ο»..

Ηι·υι. το:: 2το:ἱο:υ ::ί:οιτυυτ :τομή ἱυ πουο .το του.: ο

τ:: :Που ερίτοβο. οπου: Ώίιη'ίσ το[ιτιιι Μ:: :ροιΙ6ιο. '

ΤΗΝ:: ίουτ. .ι:...... , Γοί:::::, δ:: ουιυοιπό:- 139·

ρουτίου:τωτι έ: ίυΒιοάο ἰυυοίἱουιο τοουουυτο οπο- δ· 5"ί'°

:ιουί. Ε:: οιπυίυυ5 , οι:: .:οι:ου: υιο:οτιπιπ τ. ροπ

_υο:ο ο ίοτυιέι ΓυΜ:ου:ίοίί, ντ ἔι :αυτο ιυττ:υίοτίι δ: λ

οτιοτί. Ευα: :υπο τι: που υοΒου: ::ιο:οτι:ιοι τ. οίίο

ο Οοο ου..........1..... οίίοτυυτ,:Ι!:ιτυ ρουτΙ:το έ: Εστ

τ ...ο ν: ο ::ιυεθ. ιυττιπίοοἐ δ: ε. :Μου , :ουίοουου:οτ

οχιί:ιτυοπτ,οτοει:ιουτ που τοουευοτο άο:ιου:ίου:ίου1
οοουεΜυττιπίοου ίοττποί:. ο _ Π ΗΠ:Εο τ. Κορυευετ :τοοιιου: οιι:οουτυουο ό:: Νο. ..

Ρουάουτ:ο ο ίυί·ποδ:ο ι..ι.ου....ι.. τυ...ι.υ.. Οτπυίτ 0,22' Ω]

όοροπδου:ιο υ ίυοτοέ:ο ἰυίποίἱουϋ π... υο:υτοίι,πι:: οΒουίου:Μί, :οΠι: Ρτουυθ:ίουουι το: ο: πιτυίοϊ “#0”, ,;_

οτεο τοΙΠτ οίίου:πιτυ ::έ:ιτιουιε, :με ίπ ίωίηίΠ198: μ!... Μ...

...ωουιου. :οἱ ο:: ΜΜΜ :ουίιίί:::. Αυ:ο:ου. μου. Μ”.

Ουιυιο ι!ορουάου:ίο ο Γυοτο6:ο ίιιί:2ίίου:8 Ρ::οίιτρ.

οσοι: ίυΒι:&υυι ίοουπάυιι:ι οίτου:.ιτπ ρο:ου:ίιιυ,ου

ουἔι τοττυίυυο ουυο:ι:υτ : :Βου :οίΒ: οτουμάιος

που:ιοπ υίτιιίο, ουο οί: ρτουυ::ιο οι: ιιυΠο ρτωίυρ- .

Ροίιτο ίυίυιοθ.ο. :....ε..... :. Ρο:ου:ίο οο:τίιου:. '
οί: νο:: 8: ΜΗ: ::Δι1ί:: ίυΒιο:Ηυυ υο:Μοτι:τυυι τ... · "'ί'Ι'

ροτυο:. που Με.. ουδυι υι.υ....... :τυπικο οί: νο::

6ο τοπίο οποία ίυΒιοό:ιυο ίυοτυυι υ::ἰὸου:ἰυτυ που

:υτοΙιυτπ: ΜΒ :μου :απο :κι π.: ι... οο::Ιτίουτίο πο

τυτ:ιίπι; Με που οπο:: ::οοιι€υτίο ίυροτυατ. τω.

Βοπ:ἱοοιι`τυ , νοΙ που οιιοου:ιο που σου:: . ουδ

υυυυε νττοουοἔο::υ:ἱυ Π: τοοί:: :ουίο ίυΒίο:Πυε: - Π .

ίοτττια.οι: ου: υ:ἱί:ἰΙί:. ο. $ίνιττυ::: ίυροτυοτι:.. ο ΠΣ

τοίοορτο!:οτοο που οάυουυ:υτ, ίου::οαπ:υτ. ουο: ΟΨΗ-ι

που ρω υτ:υυ:υτ ω: Ρο:ου:ιο ρυίΠυυ υο:υτ:ιΙἱ , ίου.

οοοόἱουτἱυίἰ :Μαιο έ :του υοου: πάω ίυροτυιιτυτ.

::!υουυ:υτ. ίου οτουπτυτ; ου:: υοοι.ιουάυ:ίυοοτ- τ

πυ:υτοίοορτουυουυ:υτ οι: ροτοπ:ιέι :ΜΒΜ υποτα

κ, ίου οΒουιου:ιοί: οτο:ιτυι·:2τ που: :ιόοο υπιυπι ,

ουο: .τι υυἰυίυιο‹!ι .του οίίοο:ιυο :ου:υττί: . νο::
8ο ρ:ορτιο :τουΒιτ. ι ί Π

Π: :οι ο. Πορουὸουτἱο ο επί: ίοτιιιειίἱ ἱυττἱυ- 143·

ίο:ο που τορυουτ:: :τοει:ἰοπἱ: :το 81%. τ. ρ.ο.ο.'. Ρττεο#ο··_

: · ο . ί!! α :Π!“

.τττ.ο.νοι άστα, :::2:οτι::ιπ οττυιοιπ οΙΤο οτοοτο.τυ υ[Μη.Β ω

Οοο, ουο: τουτου ιτι οιυεβυτ τπυτοτυ τ. μπώ:: ο ...,.ρά,",π

ουο:: ι, οικω! ::Η:ου:ιουι ε.: ίοτιπΐ1. Γυπε!ειιπ. :ο προ...: `

τουτυυ: ό:ρουι!ου:ίο τουυ8πει: οτοο:ἱουι, ου:: τοΠιτ ΜΜΜ: α

οίίου:ίοίο Διυ.ι...ω υπο: ιοί-επι, θ: τ:ίίουο.ε ρτοτ!υ.. 8·Τ"""'·

&:ου:τι οτο.ιπιο. ίου ουο :Ιοί:τιπτ :πιο που: :Που

τυπο : ίου τ!οροπυου:Ξυ υ ίοτυ:ἔ ιυτυυίοτίιυου το!

Π: πυἰυίτποοι οιίοτιτυου: υου: οτἰουιίἱ :τοπιο μου..

άουτ υ ίοιυπἔι ιυττίυίοοἐ , Μου: :ίίου:ίοίιτ:τ υἰίοτἱ

υιιπει:υτ υΒ ::ιυθείουο _ ουα οί: οίίου:ίοΠε ώρου·

:ίουτπι ὰ ίυΒιοέ:ο; δ: θιοουυοτίιουο. ουκ που ίο

Η1ιυ ροπιίο: ἔι :οττυἰυο ροί::ίυο :Ι ουο , ίου :του ὁ

ίυΒι:&ο. ίπ ουο :::ο:οουυει οί: ιυοοπψοίίἱΒἱΙι:υο .

:=ι°ΦἱΠἰ θ Μ: . ό· οι: μου. Οουίἱττυ. τ. ουο: πο:: 144;

Ρτοὸιιέὶἱο Π: οι: ιιίΒιίο·ίυΒίοθ::, ποουἱ: οτί αυτι:: εο- ο...ρ.

τω: ρτουυ&ίου:ετουυοί , ουυυυ οι! Βοτιυ:ττοει:ιο

Με. Νου π. τουυοἱ ροτοί: .ο μου: οιίυ:::ουιε;

ουκ: :πιο πω: Η: :ο ρτσοίυρροπ:ο υιΜοθεο,οκ οι..

ι - · · - . ` τυο:το ρυουυτ απ:: :τουιἱοτιο: υ:οιιο ει:: Βουυ: σου.

ΜΒΜ-ω οί-κά!©ίπω! . τω ω”, ά:7:0(100:ΜΦ ο υοτίἰοπτε. ου:: ουυι πω: :Παπ ιιι:οτυοοίΕοίίίτο..

οουίο ιυιτίυίοου ίυΒι:&ιιιο ποτυ::ιίί : Η: οοτυπι οιυ ιουι :οποιοι ω οιιουι, οι.πυ :οττυἱυο ο. ουο Μ» νυο

@τους ετουου: ο: νιττυιο;τυίυίο: ίυροτυο:.ιυ υο- του:: :φωτια μμ:: .ι.......ι......... Σ: .φωτο οι

ουσ

:που τ.. Μ...: ::1ιου:,::τυιιιιυ: :του:::: Ποτ:: τοίρο

.5ωυ οίίουτπιίοτυ ρτουι:ουιουτοίίτοτ δ: :::τίυίο:ο ;

:του ρ:: πουουι 8ο ι:Ηυοτίο:υ οτοοτιουου3, ν: ροττο.

:τοπου: Ηιπείειυ:Π , υοουιτοτο: πο:1ιδι:: :οίοοᾶυι:υ

Ρω.1τωω. οι: ρι·τ::::ριι::υ ρτουυᾶἰυυι1: ; :ού :Φί

οιοξ:υ:υου υἰίἱ τ.::ίουο_οιί:τυουοτο:υτ·δ :του σουτ!.

οίίο: :Μου Μου: τοίροέ:υετττιπί:ουυ. ουο:ουυ::ου.

υο:τιτο: :ιίἱουου ρτιυοιοιυτυ .'ουοά αυτ:: ποπ :οτι

·ι 33. υοτο!::ιτ ο ροτοτο: :;ιτυου οουποτοτο. ή. @ΜΜΟ

ο...ο. ο. που οί: :ιτορτιο πιυτο::ο ίου ρυίίἱο: οσα οουπο:ειτ

ΓυΜοο:υπη :μου ο:: :πιο ουκ: ί: ι..ι.... πυπ:.

τι: αυτου: οτοοτἱο .υ.υου υοοοτίυοιοδ:υιπ . :μου

αυτ" ίο Μίκα: πυπο, τω... Μιτου . ίου Μου: του

υιιυυτυ, ουἱ αυτο:: που :του 8: :τυπο οί: : :μου :ο

ωυτοττοοοω ...ουτε τ.ίίόΙ:ου: που ίι:Ηι:::. Η: :ιιυποπ
:τοπιο να: οδ:ιοβο 6ο:: :οτυ:ίυ:. ο

  

ει:οτιο ντι:

Α:: σται:ίοπέ τομιέπε: οτωπί: άφουάεπτΜ

οὐ Μ:: :οι απο:: :τιιτέκβω Ρ

Πο· Κιτ:: ίου:. σ.ίΕτυτι:ιτιου, :Μιτου πι. τ. 1::οί.ΘΡί2.

·4!ίΐι”Μο· Δ:: ιο.βι. 8. Ρος. τ.μ.Μι.τγο.. σ.φ..ο. ουι

οοίιο:του:οτ υοοου:, υιοτοτπιτπ :πωπω που :φου

όοτ: ο τοττπἑ :.ου....:ι.ιε, ν: ο οειυτ.έι_8ο Ρ.ι...ι.::6

ν: ε. :οιι:Ητιουο, 8: ο ροίὶοτίοτἱ 5 :Μουτ :του ροβ

ί:: ο... :τοπιο ίοίυυ:ί. Ρι·οο. τ. (Στοοτιο οκ Λαμβ.

./·7ιιβίιπ. Πιιτπι|:. ὰ :Με Ρειττίου:. οί: ρτουυ&ιο

:οἱοπυἱίιιίο τω. οτεο ιπυρίίου: ρου:ίοτο ει:: :Ποσο

ν: Δο.....2.ι..ι.ι..τωτι. Νου: :Μία ιυττιυίο:: .....:ι.

το:: νυυιο ουο: :ο , ουιυ: οί: οουί:ι. Υπό: Η :του

:ιο ροιιόοτο:·οο Διοτι:: :που ίπ:τίυίο:έι, υ:::ίί.ι

..ο ίυρρουοτο:ιί!τιτυ , ν: μποτ:: :οτ:υτπι οπο:: , δ:

οο·.Πβουοπτοτ :.....ι..... :Σου :::0::ι.::οτοΕυ: οκ υιπιίο

τ”. ίυί, ίου οΧΑί::1τήρυ:Εο ίυί Ρτωοκιί:ου:ο. ο: 0....

.ΡΜ-Μ :ιο τίουυιτι:τ .ω..ειω τ:: ο: υοπ ου:: ΠυιρΗ:ι

:οτ : που Με: αυτου: ::τουυ&ίο .οι οι που ου::

Ευιοίιοι::τ,Π ποιοτ:ι:οίιουέι οουτοιπ:τίυίο:&.Νειτπ

ο... ο:: οπουέι :αυτά ιπ:τιυίο::ὶ , οί: ε... ::ειΙίου0

:πιο ρτιοοπτιί:ου:ο. Νου: ω... ουιυἰ: :στυλ ό:Βοοτ

πο:οίί.ιτ:ὸ ρτεο:ιυί::το ίυο οίί:&υί , ί: μα:: :του

:ἱο τω... :ευεΞιιί'ι:τιυίο:έι, ω:: που Ροίί:: ο:: .ιι

μ ουοουτο ρτοοιιί:ου:ο :ο ρωίυροοΠ:ο, :μου τ::

Ρι°:ί-$· μου:: οτοτίυ::ιουι ο: υἰίιὶίοίυἰ, 3. Ι:ίοοοοιιυοτ

δ:: .ι..ι...:..ου.......... ω... υου οι: :του:ιο5 ουίε

που οί: οτοτ!υθ:ίο οι: υιίπίο ίτυορίι::τοτ) ίου ο:: ρου

:ἰυο :οτυτυποοουο. ε...: ττ!οο υτοάιι€:ίο :οι :Ιο

Ρουάουτοτ ο αυ::: ιυ:τἰυί:οἑ που στι: :τοπίο . ουτε

που οί: οι: υιί·ιΠο ίιυιρίι:ιτοτ, Μ· ο: ροίὶ:ἰυο ου::.

ι36. το. Ωτω:ιοοι .:.ΤΙιιιιι. τ. μι. μ”. ω. ο. οί:

Μο.4- ρτοόυ::ιο .οι ίυΒΠί::υιιο 5 :του :οι του:ρου:ίουιιε

οι: ..τω , ν: .ο ιυττιπΙ::ο οουιρουου:ο: :μου :ο

οι... ρου:ίοτυοο!ιο, ν: :ιΜπττιπίοοο οοπιι:ιουουτο

τ”. που ίιιΒΠί:ι: ἱυ Μ.: τι: :σ:ο. ο. Νυ!!ο :υυίο 'σου.

ι>...... τ:: ροτοί: ...τ....ιιτοτ :ου:υττοτο ..ι οτοοτιουοπι. ν:

::ουί:ο: ο:: [Η. ε. ό· 3. ροίίοτουιοιυ, ίἰ :τοπιο Βου

οοίί:: όορ:πάουτοτ ο:: :Πο , ν: ὁ. οουου ιυτττυίο. ε::

ποιο 8: :ιΒου: υο:υταίο ιυο!υ:ου: Εοττυουυ ίυΒί:ιιυ

τἰοίουι ἰυ .......ι..... δ: :οπου ίυοίίκιπ:ιυ!ι::οπίοτ

μου: ντ:ουί.ιιυ:ττυίοου . δ: υ :πιστά ιτιο:οτι:ιτυ οτι

:που ουο: ο Που οουίοτυει:υτ οέ::οπο :τ:υ:ἰυ.ὶ , πο!

του... :τ:ο:ιοπου: οουουττοτου:.

Ϊ 38· . δ ε:νυυ.ιι ίου:. υο:::, που τυοτἱὸ :του:ἱοπἱ που

ο· 9°"·“· ::ρυου:ιτο οορουτΙουτί::υι ο :σου ίπτιιυίο:τι του

υιυίι. ίου πο: υτρου:ίο:ιττοτυ υ :αιτία ι..ττωίου: ίου

 



5.Ττιωτιο

τ 2.ικττκΙαττο

τ τω, το:φτιστ

` οι οαοιστιττ.

6.

στξ,3|:Μ

Ό

Ύ7.

8” .ο

14ο.
Πιτισι

-ῖοοζ

- ῖ Βοΐ1%ίαΓί'θ τ!.Βιοτιο2πτοιιφτοοιτοτωτι/Ιοοείοι·πτοι Μοτο τ! τ τ τι .

οπο οιοττττπο , ττιστποττ σττατο οοροτιοσοτ. τυ!ατοδττ.

Νοσ οτστ Ροτοττ: , ισοτιττττιιοτο οοπποι οποιο Ρτο# τ

οπτ.5“ττοιιττο ι στοαττοτιο οτΤοιιττο!ττοτ οιίττιιότυοι,στιτο

Ποιοι !ιαέτοιιυι το τιτΤοτυττ , οσο οοσοστιοτιιυε, οτιτο
ο τ!!ατο σοτοτοοοο ροΠττοιτε αο μου: στοπ-οποτε τσ

οπσστσ: ρτατοτττοι οτιτα σοοποτιιττοττιώ στΤστιττα!τ

οτττοτ·σοττο σπιτι στοαττοτιο, οιιοοττ τιτοοιι&το τοτ οκ

οττιτ!ο τοτιτο&τ: Πορττοττοι· .ο. τιιοσ οοτττιττιοοοτια

αοαιωτιττωΡοοιτο.Τοο. ι.ρ. οι τ”. τω. τ. Ρτττιιο

νϊ ρατττοιι!α, το: , ττοροττοτ οτοττιστο τοτ :ιο τιοτι οττο

τροπο ι·οτ τιατπττ?ι τα!τοτο ρτ.οσοοοτι:: τ. !ιατιττυοτ

οσοι σαπττο τοειτοττα!τε, οπο τισ8ατπτ. @ατο αττοτπτ

του. !ιατ:τττυοο ττ.ιτττοτσοε σττττιο τα!ιιαιτοατο στΓοτιτταττι

στσαττοοτε. ο 3τ οοροτιοοπττατοοοτιοτο εαυτο τω

τιια!τετοττττιο:σα τσριιοτιατοτ στοιιττοοτ , τιιι!!α Πιο

Βαοττα οτιατιτιιττιπτι τοτα!τε8τ τοττοι!οττι,νοτο ο: Ρτο

α ρτοοττέι τιιτιτττΙστιττα τιοο τιστιοοατ , ντ τι τοττοτι το·

τττοτοσἔι ντττοιὸ σοτιιι;ιτοοτο ΒΕ ρσιττστστιτο ιιατιιτατο

το στΤσ το!ιίτιιιττα!τ , τττιο οπο τιοτι ροΠοτ οατιιτα!ττοτ

οιττττοτο. νιιοοτισσ αοττοιο ταττοτια!οι, οσο ατιεο!τ

μτορι·το στοιιτοτιτπτ; οτιτο τιοτι ποιο" ουαο!ιτιοτ του.

οτιτο σκατα τιοτιοσατ α Ρτοοττα τπτιττττοοττο , οποιο

πιαεσττα τ. τι οτιτο. 3. Ρτιοπέτ:το οοπα: τιιτιίταιιττο

βιο τοοστο!σπαΕπστιτιττττ.οοττοστιτοτυτιτ!!τεοοτροτσ

(!τιτττττ, οι νεοι στοαττο: 8ο τα.ιοστι ο: οι! τττοιιττο

ασοτοοιιττουε,τα!οοι τοοττατιττατο σΧτοσοτττ:ιπο. Ιτοτο

_ Ρτοου&το ατιττο:ο ταττοοα!ιε Πιτ: :ατι τοατοττα οο!οιτσ

οτοαπτιατα, οι νστα στοαττο; οτιτο τατιιοτι ττατ οι:

ρι·το στσατοτπτ ι του οπ!!α οτ τυΒΡωτιττα στσατα,οπο ι

ο
τοτιτοττοοτε το σοοοτο α8στιτο, 86 σοοτοοπσπτστ Ρατσ

θετοτιστιι αότοετιιιττ ττι ρττοστρτο στσατιτο ; σπιτι τα

ττο τιτταττιτ το [τιοτι 8ο ρταισττα τοοσιιοτιοσοττα μοτοπ

. οτ;τοοτε ο ττι!ιςσθτο τοτιαιτιοτιτσι

Οτιττστοι Δ. 8σοποτοτπτ, τοττοι νατταττ αόττοτιστιι το:

στοαττπατο οιτιτσιτιο,οποττοι νιττ:ιτιιτ τοτιοα τπ!ιτταο- Πτω

ττα!τοττι ΦατοττΞι: οιιτα οτιτο οιοαττο τοατοττο τιοτι

οοατ ο: σιιυτατττατο τοπικα , τοιιτατα σατιτα!ττατσ ?στα

818, τοπτα!ιττπτ στοοτττο πιαισττιοι 8τοπτ οτιτο. αόττο,

οσο Ποπ: σοοτοτπατ !ποιοο σπιτι τοτο, οστιοστ οττατο

οίο!σ , ντ οοαυτα Ραττταττ σοοτστπατιτσ , τι νο! τοπιο

πιο Ποιο νοττστ !πτιιστι σοοτοτπ:ιτο, νο! οσμοποσοτστ

αο ατο τοπιο., οποιο α τοτσ,τιοσοτταττο οο!ιστστ ροσ

τοιο α&τοοοοι τοπτατο, οττετ τ!τυο οορστιοοτιτστ α το.

το σο τιτοτυατιατ, το α!τατο αδοτοοστο οσοσοοοοτοιο ο

το το!ο, νο! στο οτα απατα! οτυοτεέι τ! Γοτο. Κ στο. οσε,

οοποτ. είται .ο; σαυτιιτττατ τοττοω τοΓροέτπ πιατα

ι·το τττ οτποτίτ Εστιοττα, τιοτι στο σαοσιο οτιτο σαιττα!τὲ

τατο στοιττοοτι στπτ”οοτο τοατσττο · οιιο σο; το εσοστο

οαπίαο στοστοοττε: ατ πο αοσὸ τιοτι στο ντια σαοστιι

ουο τοοτυτττοτ!τε οαπει!ττατ ντττυτοπο, 6ο Ποτ στατι

ιιετιιατοτταιιι, ετ€.›τωο τοτοττοατιττα , τω οτιιοττα ο

νττοτυοι·τα το στιιιτατττασ Ποτ στοαοτττ τοτιοατο πιο

ττοιια!οτιι 8ο οοπσστιττε τττιτοοσο·ι; !τσοτ οοπάτο του

τοιο,ρατττο, ντιτο Π: Μοτο τοτριο πιοοπτ ντου. 3. 8ο

ροττττ τιτττοο ττιτοατιττ Βοοοταττο τω” οττσάτπο

Ροτιοοτο ατι αοστιτο στοατο 82 ττιστοατο τττιιπ!,ττοττισ

οι:ιτο νστο Ροττ: ε! τ`οτο Ποο , ντ αᾶτοτισ οτποτεο, ττα

νοτοοο: Ροτοτττ τοττπτ στοαττο τω: τοατοττ:ο οποιο

οτι:οτττοτΓροιτττωιτοοε οτιτο οατπτα!ττοτ οιττοοτιττω τοι·τοω ρσττουοτατο οαοοτο, οιπτατο νοιοτιο οπτα οτ

τομ5.Νοτι τοπιο ουιοτι οοροτιοστιττα ατι α!τοπο ρται- ττττιδτα τ ασ σιιιττα!ττασ οοτστσοττε οτιτο οι σαοστο σου

τιιρροτττοω!!ιτ ταττοτισοι στοαττοτιια, Βο το!α οστιστι οι: ο. 8ο οτιτο: τττοιι!_ τισουττ νατταττ ωραιο νιιτιιει

οστιιια α ττ.ιτιτσέ!:ο, οτιτο τοτα Ποιο! ναττοτιιτ; οσο οιιπτα!τται τοττιιτο τσ

Οτοτοτοσ τ. τοοπττπτ , Ροδο ντττπτστο στοιιιιοτ έ τρώω τοατοτται, σε τιιτιτοι·το τοίτιοᾶπ τοτπιο, ο Πο

σοοιττιποτσιιττ στοατπτα, σοπττα σα, οπατβο. σ. ο· δ' 1

οτιτο ταττο , στο· οσο Ροδο: , οττ οπτα τπρροοττ το

οαοστο οτιτο σαιιτα!ττατο στττστσοττο, ροτοτττ ροι·Γοιιο.

τατσ ντιπ, τοπτατεΐι α!τοτο. Ιοττ:α Με. Ποιο σωστσοτοσ

στοατιτο απ: ντττυτοτο ιιιττοττατιι τοοπτιοτιτιι Σ.Πισι οοτισιιττττσπτο οπα!τοοτ σαπτο το τυο Βοοοτσ οσοι.

αυτ ροττοστιοτιοτιι αδ:τ1ηιπτττο τσιπ. τιοτττο. Ετ τιοσ

τοσο , οιιτα στοαττο το ρι·οοπτί!τιο οι: οοτι οοτο τττο

ν Ρτισττοτ; ασ τοιοοο ντου: στσιτιοτοττ αο στι: Πτο

τι!τοττοτ. Ρο ιτο απτοτο οποιο στοαττο σοκ οκ α!τοπο

οτιτο οτωτποροτττο, ντ σαιι·τοτπτττοτοσο τοττοατι, τιοτι

σττοτ σε οοτιοοτσ ττοιο!τοττστ.(.τοποτιο. τοατοτ ντο

τατιτο: οτοο τιοο το!τιτο απο σαπσα στττστοτιτο σοτιο

σπττττ στττστσοτοτ; ίσο οττατο :πιο απο! τοπιο!! το

τοττιιατιτο , ΒΕ τοατοτταττ τπτιτσότστιτσ, οτιτο οπ!!α [το

σιιιιτα!τταο, οτιτο τιοτι τττ οοιιοτιοοτια τι Ποο _ ντΡοτξ

ι οπο: οτεο νοα οτττ σττιιία!τταττοοιοτ.$π Εοττοωτοτοτ..

τοατιτττ, 8ο Ποτ αο οατιοσπι σου ατττοτοτο στττοτοιιτοο

193.

ΙΜα

το: τοοπττττπτ οι! στοατιοπτο οι: ιιυ!!ο οο:ο Πτορ!τι:τ. `σοοσοττοτιττε. @οτα Που: οοτι σοοσπττττ τοττοα!ττοτι

τα, οποιο οι: α!τοποι οτιτο ντττπι στοαττυα οι: τιοτι αυτ τοατοττα!ττοτ οτιτο τοττοοτοτοτοιατιτο, απτ τοποσ

, οτιτο τττοο!τσττοτσκτοποτττο στο Φωτο στο; ©τσατιιιιι. ττ_ἔι τπτιτσ&αοτσ , οτιτο ττοσ :φοτο σαυτα!τταττο οτσαο

οι α!τουο οτιτο τιοτι το οκτοτιοττ αἱ! οτιιοο, ίσο :το οι- ὶ ττοτισττοάτοτιστιι τορτιΒιιατιτοτο Πσο, τοο στΕστοοτοτι

οποο ταοττιτο στο, ιισιτιρο αο οτιτο , οποιο τιοτι τυρ- ' Κοτρ. τισεο,σοοσπττοι·ο οαοσπ:ι ασττοοσ σπτο τιοοοτο

Ροτιττ. Ιεττπτ πο στσιοοιιτο οι α!τοπο οτιτο τιοτι το· οτοατο. ασ το Μο; ίσο ίτοιιτ οτποτεο α&τοτιο στο”

οιιτι·τττιτ ντττπο τττορττσττοτ το ττοττ.ι. Ναο·ι τιοτι οα- οιιττττ αο σπτιοστο .τοσιτιο σποτ ντιο !ιοοτιτο οπο.

τπτ νοπτο ττιτττιττποι τοατπ8 α!το, τω οιιοτ!!ιτιοτ ττιττ- το· ασ σποτ α!το_τ ττα οτυοτετι αοττοιισ σοοοπττττσπιιο

οποιο, ρταιτοτττιο το ταττοιισ οτιτο , οοτιτττιοτ τοτατιι το σαυτἔι, σαπίοτιτο το νοο 8σοστο, :ισ οτιτο ατο το

!ατττοοτοστο οτιτο. Γατοοτ α!τοπο τοοοο τοτττ'τιοτ στον Μοτο οπτιοοοι σατιτατιτο. @τα τ8ττπι οτιισοτι τ

ι·αττοοστο ε. τω. 86 τοοο.τοτ οπο ι τ!!:ιτο οίΐστατιτοιο τπιο οι Βοοπε οαπτοττταττε , οιιοο τ το Μο: σκοτσστ α

οτοοατιτ!στο.Κοτοοοοσττ τατοοτι τιτο οτι ροΠοτ,τισ8. τοστ οτσαττοτιοτιι το οιατοττέι,οσαπΒι οπο, οπατο στι·

τοοιιο!. στπίουο ρτοτ:αττοοιε πιιτιοτ. οτιτο τω: τρίο, σα τοατσττατο οιτοτσοτ τ-&τοιιι οτπστία οτττ Μοτο. οπο

οιιοο οττ Ρτωοοιο σιτ τιοο οτιτο ττ1τιτο&τ 1 οΠοτ οιτ° Πσπε οτττστοπτοτ σοοσπττττ αο σαπτατττατοτιι ίοττοατ

ο οσο οτιτο τττορ!τσττοτ. @τουτου οπτ νται !ιατιοτ ρω- ττιτοι·τιιαοττε , δ! οπο τοπιο πιατσττατο τιτοοπσττ ασ

οπσοτιοτ τστο οι: τιοτι οτιτο τυοτοτί!:τ,νττο οτταιιι !ιατισ- σοτιίστπατ. ()αποττιτο τοατοτοτο ·νττο !ιατιστ ατεπα τ”.`

τοι σατιοστο ρτοοπσστιοτ οκ τιοτι οτιτο τοττο2 , οπτα τοοοτπτο το τοοτ. Ττιοττιτττ. οπτ οοσοτιτ, τοατοτιαττι οιτττοτοο

οιοτοττ οσοοοοοοττα Μότσια Γορο!οττ οντττπτο στσα- σαπτοττ α οτιτο Γοτιοα!ττοτ οποοο οκτττοοττατο :7'ζ;,"ἔἱἶ"”!"

ττπατοοσρστιοοοτοτ Μπτιτοότο, τιστ πιιιτοτσιαι ττιτ!π- ""Μ""

αήττητο.

οπτα οτιτο στοιιττο ο: αά:το ροτ το ρττπιο τοτιοσοεαο

 

μοδα;

Σουι τοοορσοοσοτοτο τ! τποτοέ!:ο. 8τοπτ Ποιο μι·

σαοοστο ντττιιτοτο Ρτοοπότττιαοι τοοσροοοοπτοτ ο

Ϊποτοᾶο τ-πΡο!οτοτ οσοστιοσοττατο παατοττατ :Ποτ

τοτι, ο οτιτο σοτιτοττιατοτ σιτττα οτοτιστο τοτοιαοι. Ετ:

οπο στταπι μια :το σοτιτττι:ι. Ωωτσττιτο τισ8ο, οπο:

οτΙσπττπτο οοσίτσ ταττοοτ , οπο οι αόττοοσ ττατιτοπο

το, τοοοιιοτιοστιτο ο τπτιτσότο το!ιαοττοοτε , οποτε σίτ

στοιττο, οττατο οτιτο οοροτιοοτ τι σαιιτα τοττοαττ, τιπο

οιττίτστιτταπι τοτ, ναττατο ωττωττα τιιατοττο , οοσοτΐο

οι νατταττ στοαττοτιστο οτιιτοστο. Αοτιπσ ταττιστι τοῦ

“Ροττοστσ τιοττιιτιτ Ττιοτ:τιτττ:ιο, :το νατταττοοσοι τοτ

τοω, νατταττ ταοττιτο α&τοτιστο, οπο Ποιο σοοΓοτυατ

σιττίτστιττατιι τοατοττιο οοιισοοστιτοτ α τοττοαι; οπο
οτιτο οτ οαοσοι :πιο σττττ:στιττα τροπο τω” οοροο- τ

οστιττε α τιιατοττα, σοτιτσουσοτοτ Μοτο τ!!τπε οτττ σοπ

τ$τυα, ασ ρτοττιοο οττιστΓτι ατι οόττοοο στοαττιιο, οπο

τττοοοτιοτιοστιττατιι αέττοοτε ττοττιαοστιττε οτιι!ιτσάτο Πουτσοτιτστυατ αθουατοτο στΤοοτταοι· πιατοι·ττοτττοοιι

@οι Τυπος Ι τ: Β 3 ιισοοοτιτστ



:ο . Βωί:ατοπυ ί ί. Οορ:·ικτιρίορτοπ'οέίιιιο /κέείο724Μ. 6'εδίιυ ΙΧ.

Ρακίω:α- :ι.οιπ.:: ίπί::οέί:ο: ι:τοποίιτιπο ποί:ίοποι:: ίοίπώΗπὲ, οπο: π:: πο: :ποτο::πίοω δ:: ίπποροπείοι::

ποπ ν::τ:.ιτ:,νι:τ:ου: ίστωέι. 3οπ:ροτ :πωοπ οποιο: το: ο τπειτοτιέι ίπί:ίο:ΐ:ίπο, ίοτί :πωπω οί:ίοοίίπο;

τίιιΉοπίτε:ο, οπο ποιεῖ:: οτο:ιπο, :πω οι: 8.Τύπω. 1. ρ. οτι:: ::οπτίοπτ ο ίροοίοί:πείπτοίί:είο. οπο: :ο πο:: τι...

98.45. πιο. Π: :τι οίίο το: ροτ ίο τιι:πι:τωτ, ποπ:: τι: ποπ ::ροπίτππ:πτ, πιί: ροτίοπίπτ: πο: οροτειπ:πο

οίίο :ιοί οτί ίοίΜΠ τίιίτπιίπω ωοτοτ:πι νοί :οπο , ί: πἱί: ροοοοπποτίιοποω :ιοί ρί:επτ::ίωι:το, ὲοπίί::ι: ο

οτοπτίο :::::ποίτ ίὶιππί οπω οίίοπ::ἔι οιτιί:τπτ:ειπ: τιιππιπτ. Τπω οπο: πιιτπτ::ί::οτ Ροτοί:::πιω:: αιτίο

οιπίποπ:,πο:: ντιτ:Ωτιιτ, νειτἰοιἔι ίοττπἔι, Ρο: οπο:: πεί:: Ποο ω;:τοτἱἑ οκιίοοτο, οείτίοω ρτοτίπεποί::οπο,

ο:τιίτοπτπωιπιιτοτίο.ίοτο:οίιτοτο:πί::τ, οπέι ίπ:: ἑΌοο οποιο ρτοτίπό::: ο οπο: ππίίπ :ίο

15·6. Απ ίι:ι:τίοπ:. ρτίτι:εο, οπο:: οτοει:ίο ν: Π: , οί: πο:: ίπροίοτί οοπίειίιπ:τ.οπίι ειπα: τι:τ:οποίιοπί: οί:

:::πιπιπ ::τοτίπέ:ίο το: ο:: πίί::ίο Γπί:ιοέ)τι. Βοτίοπ: οιι.ἔι απτο 2. ίπ ίπο οίί`ο ροπιίοο:; ω:ιτοτίο ππ:οω

τ”. π:οτίο :ιό 2.οτο;:τιο οί: ο:: ποπ οπτο ίπί:ιο&ί. Α:: 3. ποπ ποπ:: οίιτ:ίοω:ιάιοπο , οπο ίπ:: ε. Βοο ρτιπ:ὸ ·

.ι.ι...5...... οοπποτί:ο ποπ ίοίίιω τί:ίοι·ίωίτ::::πτ ο οτοει:ίοπο, ρτοτίπέ'::: οπο:: οωπο::: ίπτωτ:ω οοπίοτποτί; οπο:

°ΡΡψάίΜ· «πιο πιο:: τί:ροπποι::πω ὁ. τοττπίπο ροί:τίπο @πιο οπο:: ίπρρίοτι οο.πΒιίιτ:::ίοτω:ο , έ: οπἐ ίπ ίτιο οίίο

απο!! @ο οι:ε:τ:: οπίαιωροτωτ :ίοροπτίοπτιιιτπ :ο νι:ο τοπ ροι::ίοτ. Πιτ::5ε. Απἰωπο τι::ίοπι:ίίη:τοάποί:πτίπ ί622

5. :ιο ίπί:ιο&ο οοπ:ωππί , :π οπο οποτοοπτ.ίο οίί:ίο- ωτ:τοιίέ: οτ8:π:2οτἑ`: πο: :ποοπ:ροίΠοιίιτει:οω ίου 4

οοπ:ροίί:οιίίτο: :οτιπίπ: τα! φαω, 8ο ε: οπο. ί:οπιιοτ: Με οπ:ί:τίοπίπ ν: :οποίοι ιὶ οπο, οί:οοπι ποπ τί:ίοτί..

Πο απο: πο:: οοπί:ίίίτ ίοτιπι:ίίτοτ :π :ιόί:ίοπο πωπω τπίποτοτπτ ὰ τοπποτί:οπο. Κοί:::. είπω ίπ ποιού: το· 163: .

 

έίιπέττοτιπίπιπό οποιο, ία! τ:: ::π:οπο ιρίιποοπτ:: τ:οποίί ::&:οποτ, απο:: , οπἔι ρτοτίποίτπτιπ τ.: οί. ΙΜ:: :οποί

νπο τοπιο , ἐ οπο πο: ιπ:οωΡοίί:ί::ί:τατοω ο:ο:οί- τοτε:, οπἔι ν:::τπτ ωε:τοτπο οτ8:ιπ:2::τπ: : οπο: :::τ:τίίω ή” Φορο·

·ίοτ:οίι:οί:: :οτι::ιππε ε: οπο τ:οππο:!ιοπιη ι:τοπο.ιτίτο οί: οτο:τίο , οπἔἔ πωπω Η: :πόοι:οπτίοπ:οτ ο ί-πί:ιο- Ι' "εί"”'ί·

ί$8· ίποίπτίιτ:ίοροπ:ίοι:τπ:ιπ :ι ίπί:ίοέτο. Αεί ο. ποπ.α:π- ξ:ο, δ: ὰ :οττπ:::ο ροίίτίπω) οπο: οτι:: ν: :οίιτοάιο

Λάο· ίοο. Ν.:τπ νττοετίιο:ιτπτ οποία:: ί:::οί:, ν: πο:: πιο οπο: ππίί:: ίπποι: οί: ίποοωροίί:ί::ίιο; ίο. πο::

::οπτίοι:: οί: :πιο ν: ἑίποιοδίο: ειίίοοπί ποοπο πιο νπίιπτ π:::τοτιο, ία! :πωπω ρτοτίποί:πτίπ ίοίρίτι.

Μοτο οοπ:Ρίο:ιι :ίἰοοτοτπι· ίπί:Πίίοτο, οτι:: οτίτιω :ί Νοπ οί: :παω νο:: ίοτωπίποοωποίίίί;::ί::οπω πιο,

ί2τροπ:ίοτ ο Ρτοι:τίδ πωπω:: . ν: ἐ ίο:ιπεί δεκτ- ::ιί: πο: νπ:οποτπ οπο: :οποιο ίπί:ίοθτο: Ροίἱοτίοτ

η9_ ωίπο ιπττίι:ίοοο. Απ ο. οοποοτίο , ππίίπω οτιπίπω νοτοτιτίτιο οίί: οοπποτίίο,οπίο :Πο :οπιίιωί:οί·ιοτρτο

.οι $. οτοι::πω π:::πτοίιτοι· οοποπττοτο ροίίο :ιοί οτοει::ο::οω τοτωἱπο ροίί::πο ἑι οπο ίπτωτιω οπ:ί:τίοτιιο , δ: πο:

οίίοέ:ίπο; τ:οΒο) οοποπττοτο πο:: ποπ:: :ο μποτ: πω:: ::πιω:: τ::::οποί:5 ίοτω::ί::οτ ο:τροίί:τίπτωι:ω

οειπίπο ίπτω::ίίε , απ: ποπ:: , ν: οπο: πο ίπί:ίίοιπιιο ριποτοτίοτ:Εο:Π. Ποτ:πτ:: οί: 3. πειτπτοί:τοτοτοοτί τω. :αδ ι

. οοποπττοπτο οτί οτοε:τίοποτ:: ::τορτπο πωπω: ίπ εο- ωτ::ιπ: :. οτίπωίτο:π: ρ:οτίπᾶίο πωπω: ο τω:: σ:Πισπ το!

- ΜΜ'· ποτο οποία: ίοτωπίἰε ί::τ:°ίτ:ίοο.ο : @Η :Πο τ::πιππ: ίπί:ί:::π:ίοίί, ν: Ξ: οτιπ:έ:, ·υτβιρπί. . . Μ"Φω ο

Ἡ · οοποπτίπείπ οτοει::οτ:οω, τορποπ:τ π:::πτοί::οτ οτοι:- Οοπττοποτίί: οί: πο οοωροί:τι:, οι:: ίπποι:: :ο ::τί- "ω"

:ὁπ
:πτω , ου: Η: :πείοροπτίο::τοι· ο ίπί::οδίο; παω πιο ωἐ τοπιο: ::τοτ:ίπάιοτιο :Πο ίποτίτ Ρωμιε τ: Ποο

:πωπω ποπ:: ροτίοθτίοποι:: ιιᾶίιε μι:: :ο οειππιπ- οτοιιπ:: Ροίί: οπο: οοττπω οί:,οπ ποπ οτοοτί,ίοτί Βωξ..

το, ποπ οοποπτίπε ίοτπ::ιί:τ , οι:: οπο: Η:: ροτ νπίο- πιο, οπο: ποπ οτοτίποι::πτ το:πω οοωροίἱτπω, ία!

ποπ: :ρθω ίοτωπο οπο: το στο:: , :πωπω ίπί:ιοθεο. ποτε ιρί:ι.::, ποωρο ίοτωι: ποροποοπτοτο ωτιτοτιί:.

οπο: οί: οτιπί::ί:::ιαίοροπτίοπε ὲι ίπί::οδτο ίπί::ιοίιοπ:: Νοο:τ_Γαβιασπ. ι. ρ. ιίῇ:. :74. απο. Αίῖἱ:·ωοπ: πιο

ποπ οκοοπίτροτίοθείοι:οω ίο:ωτο οτοετο:. Ρο: :ιοοι πιο: τ. ρ. τμ”. απο. ό· πρ, £οττπω οίί:, πέ::οποπ:,

ποπ: οπίρρο οί: , οποτί :ί::ιπ: οτιπίί:ίί:::τοιπ ίσττπι οπίι ίποτππτ ::::ττοε :π ροπή ρτοτ!π&ιοπο ἱπτοτ (ο

ο:τοτοοπτ ιπ:·οπ: οτοιιτειτπ :οί οιίποί:::ω ι οοοποοπίω :πίτα επί οοι::ροί:τπω ίτιο:οπτίπω , ποπ ίπ:ίίο πω..

πω:: οποτοοτο ροίίο: :τι το:: οτοετπω , :ιο οτίποίπω ι:οποπ:, οπο: Με Γποτί: ε: τοπιο:: τίοτ:οπτίοπε ο Νο.

ν: οπο: :ο ποοί:ίοπ:ίί:πο π::ιτοτί::ίιί:ι::, οπο οεπιίοτπ οπο ποί:ίο, οπο ίποτππτ ρτοτίποίοο ίοτωοο ωοτοτ:::ίοο

οπτιίιιίίττιτοπ: ίοτπ:οίοι:: ιπ:<Μι ποιοι:: , οιτοτοοπτ :τι τίοροπτίοπτοτ ο ωοτοτί5, ίοτί ίοί:: :ιοίτιο,οπο π:·οτίπε:π

ω:ιτοτίο τ:το::τι:, :ο :ο ίοττπε: οτίπάο. απ:: πω:: πο. :πιτ ω::τοτ::ι , τω: οτο:::ίο. (::οτοτίιω . οι:: Ρ:·ορ::"- πω:: κατ::

οπο:: οί: ί:::πο επι1ίπίίτε:τοω _ οποω ίοτω:ι ίποί::ιπ- ωο.:οτἱ2 οτοπτίοποω τίιοοπτίπω ίἱ:, τοτπω απο”-Ρβίω

τω:: ο:τοτοοτίπ ::::τοτίο, πιο οοποτο::το,νοί τι:: οτοτι- πω:: ίπίίίο οτοπτπω : τι:: ::ο::ί:: ρτορτοτ :ιά:οποτ:: ΐί"Μ”*

τἱοποτπ ίπτωοίιτοτ, ίοτί :πωπω ωοτοτί.:ίιτοτ οοπ- .οπί:ίπιιω ροττίπω,'τί:οοπτίπω Π: Βοποτ::τπω , οπο.

οπττοτο. πιο οί: πο ωοτίο ίοοι:οπό:. ΜτΙ:: οπο: ωα8ίο πω.

. πο: ; πω:: οπο απο νπίτιπ: τ:τιττίπω ποπ π: οτα:

8 Ε Ο Τ Ι Ο_ πο, οπο: Η: τίο::οποίοπτοτ :::::ιττίί:π: ίπί:ίοάίπο, το·
- Δ πιο:: οοπί:ποτε:τπω τοτπω οοωροί::πω , ν: τοπια:

· · . · ° οί: ίοτπιτ:ί::οτ, ποπ οί: ο:: οί: πο, ίοτί ο: 'ί:ίί · δ::
Μ!" 9“042ψα α”μπω εφ “"πωφ ιιίιί'ίπτίο ::τορτο:· ωσπου οτοιίίἰοποω , ρι:ίοί:3οπ0-

σηαΠ"Μ . .· ωιπ::τί οτο::πω , 8ο ί:ο :Ποπ οί:ίοίπτο ποωἰπσ.: ·

· ° Βοτίο::ιτ:: 8:Ρ:ττο:. Δτοπο π.: τι. οτοε:.:ιοπο ν: δ

Μο. ` ν: π:: οί: οτοο'τίο, οπο:: ποιτπτοί::, οπιιω το: :·οί:πο π::τπι·τ:ίίτοτ οπίείτπτ. _Βο οποία:: πω, οπο...

:Ρίο ατομο:: πίτοτπίπ::οτπι::ιιτ::ίιτ, οπο:: οί: τοππο οπο.: νιττπτο οποτοοτί ροτοί: ιπτοί:πείποτε:

Γυρω οιτιοοπιιιιω τοτίιω. Πο ρτίοτο οοττπω οί: ι. :ρίιιτπω ο:τίοοπτιοω ; οοιτπω οί: π. Ποπω πι: νίτ- 2??Ζ.“Ηω,7:ί· ποτπτοί:τοτ ο:οατιοωποε ί-μί:ί::ιπ::::επωρί:οοε οοπ:- :πιο οτοειτο Ροδο οωποω :πωπω ίπί:Ωαπ::::ίοω1,Μ (ἐ" ·

ί;!"Μ “ω Ρία:: :πιο ίρ:τιτπ:ίτο πω, ν: Αποοί:; Ποο ω:ιιτοτιο- ωι::οτι::ίοω : οτι:: ί:::οτοίί :ι&ιοπο οτοο:ἱπἑ οοπίοτ-Ρο.·οορ,-. -

Η ίου, ν: :οπο πιο: οοτροτε οεοίοίί::: , οοωι:οίιτο τ::π- πειτο ιιοοίτίοπτι:: Εποί:::τ. απ:: ίι:ί::οθ:πω , ὁ ίοτ- :πωπω

,ο :πιο οι: ρε:ττ:ί:πε ίπτοοιπ:::τιί:πε, ποπ ποιοι:: οκ π::::ο- πο:: ::οτοτ:τ ο:τττ:ι. ίπί:ιοθ:πω οοπίοτπ::το οπ::ωί:ίοο: ΠΜί·

τίο8οίοτωεί. Κτ:τίο;ί:πο πιο: ωοείωο ροτίο πο- ίοτωειωίποίί:.ιπ:. @ποπ ί: Ροτ.τ::..:::...αι: (ω

Δηί:2.”ι- Μοτο; οποτπω ρτοτ:τιππ:οίί: οτοι:τ:. Ωοττπω οί: ίπ:: οοπίο:πειτο::δ::οπο οτοο::ιιἐ, ποτοτ:τ οοορτἰωο

“Μα” . 2.πι::πτοί:τοτδορτορτιοοτοπτι πωπω: τει::οπ::ίο:; ρτοτίποοτο; οπο: πάτο οοπίοτπ:τιπο:: οτοτίποίιπει _

ΜΔ” δ: οπίπω:ροτίοδίιπο, οποιο π:::τοτ:::ω τ. τπτ:: :μια ποπ οπο: . πιί: ο2:τίπίοοἔτ π:πτίιω οοπποτ::::οπο:

Π:Μοτία(Γίίωο Βίρα:: :Π80ϊκί'0 οποία ίοτωτιίίο, :π οπίο ρτοτ.ίπό:ιπ:: οοπποτε:: τοπ: ἰωωοτίίοτιο ::πτοτΞ

° οΠο ρω ο:πτοτπ::ΐι; οποιο: τιιτ:οποίίο ποίίο :πέτο ποπ ίπ:ίίο: οοπίοτπ::::πτι νοτο οοππο:::: ο::ης]οιη

:ο ίπ:: :το ροπ:ίοτ ἔι ωειτοτίο, ίοτί :πωπω τι: οπιί:πί? τοπ: :ωπ:οτίίιιτο ::πτοἑ ίπἱίίο. (.`π:τοτππ: οιίοσ.ό ίπ

π...: οροτ::τίοπίί:π: οπο: νοοοτοπτιο 8ο ίοπ:ιοπιίο, δ:: :ι·ίπίοοειω ροτίοδ:ίοποπ: ποπ ό:ίΐοτππ:5 οπο:: ω

:πιο πο:: πω: απο: :τι οροτει:ιοπίί.:πο ίπτοίίοότ. ποπ μα:: νίτιπ: οπο τοοπιτίτπ:8τ ίπίίἰτίτ :ο ντιπ:: , το·

ο οπ:τίτπτ



ΒώιιιΜτίο ι·ιιΒιιΡτικι:ψιοΡι·οιιαδιίαο %πέεισιατκ. Με:: Χ. :ο ·

ιδδι ιιιιιι·ιτιιτ οι ίιιιιιειτ ειι ειιει::. θεττιιι:: τ. ει! ίιιΡετ ρεπιι.ὶι ιιιιειειί!ο,ποπ τετ::επ ει:ίοι:ε εό!ι:ειι ιιεΡεπτι:

Μ” #ι° πετιιτιιιιτετ ειεειι Ροιιε οι:ιπειπ ιοιττιεπ: εεειιιειιιτι- ε τειπ:ιπο, παει:: είιεπτιειιτει ιιεποι::ιπετ ίει: :πιστ

"Ι" ιει:: ιιι:ίοιιιτειι: : οιιιε_ίἱ Ροτεί! ειιιεπτιτεε Ειιιιιετ. πιει. 8ειι εοπιτέιιπ:οειιιε, εμέ ι::οιιιιτ εί!, ι:ει:ετ ετ

4" Μπ,π_ειιτ ποπ τειιιιιιιι εεειιιεπτιε, ειπε: εΒιιοιιιτειι: ι:ε- ειί!ι: Ρεπιιεετ ε ιιιιοιειί!ο ειΒο ιιιιθειιπιιιιε τετιοπε

μπει· Ραπ· ι:επτ επι:ιετει::Ρ Ει:πιιετπ.Πειι: ιεεετε Ροτεί!,ι:ιιιιιι- τιει:ετ εδω Ρεπτιετε ε ιι:ι:ιει'.!ο. Απτει:. Ρτοι:. οιππιε

_ Μπιτ:: υι- ειπε είιεπτἰἰι τετιιπ: ποπ ιεΡιιΒπετ: ποπ τεΡιιΒπετ: ιιιιΐετεπτιε ιιεοετΡιοΡοιτιοπειι8επετι: ετεο ιι Με

βακ(Μ ί πο:: ιι:Ρι:8πετ ειιτει:: είιεπτιιιι εεειτιεπτιε, ι:ει:επτιε ιειεπτἱε ειιιιιίειιπι:ιιε ιποτιἱεί! ειιιιιιε τιιί!ι:ειι: ιιε-.

ΐζΞ”Ρ"""'"- εοίοιιιτει::επιιτετει:: , επιτε οπ:πε ίι:ι:ιειί!ι:ι:: ριο- Ρεπιι. ίιπε ποιεῖ είιεπτἱε ι::οιιι ίειιιετι ποπ Ροτεί!, εεε

- ιιιιει : ειπε ιιε είιεπτιἐ είπε πο:: τιμ· ειί!ι: ιπι:ετε. πιο: ιιιιπε εό!ι:ειετπ ιιεΡεπιι. ιιει:ετε ιιειτιετ τειιοπε

τε,ίεςι τεπτίιπ: εΡτἰτιιιιἱπε:ι$τ ε:τττε οι::πειιιι:ιιειί!ιιιπ Βεπετι: , οι” ι1ιοιιιιε ει” ειιοι:ιιι τετιο 2επετιι:ε

εει:ιιιεπε τ::επειε Ροτεί! επι:: ειιεπτιιιιι εΡτιτιιιιιπε ειι π:οιιι.ίειιτειετιιτ ιπ ιοιε τιεΡεπιιεπτιε ει:τιτιιιιιπειι,

ιπι:ιετεπιιιιιπ. ειπειεεωωειειε ειί!ιιειι. ιτε πει:τιιιι:οπιιί!ετε

167_ 8οιε ι8ιτι:ι εοπεεττετιο ίι:Ρειεί! ι.ιε ι::οιιίε τειιιι::; είιεπτιε εεειιιεπτιε π: εΡτιτιιτιιπειἴ ιιεΡεπιι. 8επειι

ι:τωπκω δε ιιιιιιιει:: ιιε ι1:οιιι5 ) οποιοι:: είιεπτιεεοπιιί!ιτ νει “ ε ίιιι:ιειΕ!ο, δε ιι: εό!ιιειι ίΡεειίιεει ει: εοιιετπ:ειιτ::

Μιερ :πέσω ε&ιιειἱ ιιεΡειιιιετιτι:?ι ι::ετειιε , ντ ει! ειιιι&ιοι @ιο Βεπετιεε 8ε ίΡεειιιτε ιιει:εεπτ πιει ιπιιιεετ::

Μιι'^· κι π: εο!πειι τείΡεᾶιι ειι ειΒεπ:,ντ ει! ιιέ!ιο,ι:εττιιπ: ΡιοΡοιτιοπειι. Ηιπενιτειιιιείει:ιιειετιιτ, πιο: τ:ιο- _

εί!_ εοε ετεετι ποπ Ροίιε. Νεπ: Ριιοτεε ιιιπτ ιΡίε ε- τιι::Ρειτιι:: εοπίιί!ετετ ιπ εο!ι:ειι τιεΡεπιι.Ρειτιτπ ιπ

&ιιειιε ιιεΡεπιιεπτιε ειπετειιει ποσό επτειπ ετεεὸ ι εΡτἰτιιιι. Ποπίιτ. ποπ Ροτει! τειιιιι τετιο , ει:: Με

τιιτ,ιιτ ειί!ι: ιπτιεΡεπιιεπιε ιπετειι.ι:ποπ ιΒιιιιι επι:: ειιεπτιειιτει· ιει:ιιιιιετ- εεε πιιι::ειο εκττει::ει ΡΗ

ετειιτιοπε εοπίιι!ετε Ροτεί! εοτιιι:: είιεπιιε.' Ροί!ε· Με πιιτπετο ιποιειιει “Πο ιιι:πε πιιπιειο τειιπι- .

τιοτεε πιο εοπιιί!ιιπτ ιι: εέ!ιιειι ιιερεπιιει:τιε ει: ε- πω:: , πιίι ειπε ειί!ιι ίιιι:ιεό!ιιιε Ρεπιιεπτ ει: ΠΠ::

εει:τε ε παει ιιτετεετι:τ, ειει:ετ ειιἔι ειιιιιτειιέ!ιοιιε ιιιιοτιιιι Ρ'οιΤεπτ ειι:ι πιιπ:ειοε:ττττπ:ε ιπ!”οτι::ειε ει:

ετεειι. ντίιτιεοετετ ετεετιο ι:ιεειι , (πω: τειιιιιιιε ιιεποπιιπετε, ειιιει::ειιιιιι ιιειεό!ο ιπι·-οιπιεπτ8ε πε

εε!ιοπετ , ειιτπ ιιι:: ε ττ:ετειιἐιιιεΡεπειεπτε:, ειεειι ποτπιπ:ιπτ. Νεα: ε:: εο εοιιιιζιιιιυτ , ι`οτπ:ει:: ποπ

ποπ Ροίιι:πτι οι: :ιιίιι_ιπετει:: τετιοπεπ:) ιιει:ειετ πιει Ρεπιιειε τ·ίιεπτιειιτει ιιιιιιεειιυε ε ι::ετειιι?ι, ιιιιιε Ρο

ειεειιοπε ειεει·ι. Ηοε ειιτειπ ιτι:ιΡιιεετ, πιιιετιε- πι: Εεεε πιιιι:ειο ιοττπε ίεΡετειι ει: ιιοε πιιπ:ετο

ι!ιι:ετετιιτ ειιιτείιεπτιε ,ειπε ειιι , ν: ίιτ ιι:ιιτιετιιετιι: ιιιι:ιειί!ο; πω" Η πειιπιτιιιε πιοιιιιι ίεΡειετιει: πω:

εειείιιι:8τει::επετιο ε'ροτεπτιδι ειεειιιιἱ ι)ει;8τ ιιοε πι:τι:ειο ιιιεεεειε , ίιεπιιπ: εί!, πο: ειιεπτἱειιτετ

ιΡίο ιιιιι:ιι ειεετετιιτ, είιετ τεττπιπιιε ειεετιιε, ι::ετιιε- ίιιι:ιιιΈ!ίι:ε, οι ποπ τεπιιιτπ ιπιοιπ:ετιιιε Ρεπιιεετ ει3

τι! τεπτιιι::επιεπει:ι εροτεπτιεετεετιιιέι Πει : πω:: πιο. Νει:ιιε ι::οιιιιιιεοιιιιιτ Βεπειετιοπεπ:, νι εό!ιε

:::ιιτειετ είι`επτιειεττι ι:εΒιτιιιιιπεπι ειί!ιοπιτ ιπ τετ: ιι:ι:ιεό!ιιιε Ρεπιιεετ έ: ι::ειετιει πει:: ιιοει:ει:ετ πιο

τι:ιι:ιιιιι. Πε τειιτιι:ιτειιτειιι ιποιιιι, νειιιτ τιε π» ειπε ε ίειΡίο, ιιι” ΜΜΜ θα ΦίιΦιιϊωιαιε Μι π

στα. 8τιιιιιιεκτιε , Ρόι, 8τε. ειιιιπ:ετ Ηαιτειι.ιιι Μ”. ίιιι:ιπ είίε ει: ετιεπτεεεείΡιει. Ντε ει!εετιεπ: τετιο

άτιΡ_ι2,βι·. τ. ει” ιιιιιιπιτιιεειειι·ιΡοίιε· ειι_ιιιειι. ι ιιειοττπε ε ι:ιει:.π.ποπ ίοιιιπ·ι ιιιιιιπει:ιτιιτ ε εεπεε

πιει ιποιιι ποπ Ρεπιιεπτ ιι::π:ειιιειέ ίειΡιι:ε Βιιιιε- ι ιετιοπε,ι:ιιιι Ρτοιιιιειτιιτ,ί!ει ετιετι:ει: ιιπιοπε, ιιιιᾶ

έ!ο , ιειι Ρετ ειιιιι:: τ::οιιιιτ:: ιιιί!ιπάι:ιπ,ηει:ιΡε Ρετ τπετειιπιπιτΜι Ατιπο6ιιιιιιετιιιιιιεενετειιιιιι 89

Βεπετετιοπει:: , ειπε: ιιιι!ιπειιιτιιτ ε ιιιιοιιι:ετ ιποιιο, πετιιτιοπε , ειπε Ρτοιιιιι:ιιιιτ , ποπ τετιιεπ ιιιί!ιπ8ι:ιη

ειι:ι ιιι , νι εό!ιο ιι τετιπιπο: ει: Ριοιπιιε Ροτειἰτ Ρετ πιτ ε πιοιιο,ιειιο επιτιιτίιιιπειίιο, ειπε ειιιιιιι:ει ιι:οε

ετεετιοπειι: ίεΡετειι εό!ιιειιε ιιερεπτιεπτιειΡίιιιι ε ιιιιτίε με ιιπιπειιιειενπιιιιτ ιιιι:ιεθιο εοίοι:ε ειιο

ωτιιεετε,τιιιιε επι: ειιωτι. Οοπιιτ. τ. πιει: ιοτπ:ε ιιιιιιιιαο τοσοι:: Ρτοιπιιε πεειιιιτ ε ιιιι:ιε&ο ιερειε

ετεει·ι Ροτει!,ιιιιιε ποπ Ρειιιιετ ιτπιπετιιετε Ρετ ίειΡ. ιιΡει ειεετἰοπετπ, ντι Ροτεί! ιοττπε. Εκ ιιι: ίετιε.

ιιι:: είι:ι:ιε&:ο ,Ιω τ::ειιιεπτε ι:·ιοι:ιο ε ίε ειιιιεεωι ι Γειί!ιιτ:: ει! ιιιπιιειπεπτο ορροιιτε , 8: επ ι. ειιιιιιιι

ετΒοετιει:: ιιιοιιιιι; ιίι:ιποπ Ρεπιιετ ίειΡιο ιωιπεε Απ ε.Ειιι εοπτειίετειιιτ ειιτταιιε πω: |εριε,πτ8· 4Ι[ήκι|

ειπε ειι:ι::ιε&οιετι Ρειειιιιιπ Διιιωειιιιε π:οιιι:ιπ, ιιτ.εοπΒιιιπετπ κι Ριιεπετ επι:: ι:ετιιτε πιοιιι , επ· Με, ,,_ Π;;

τιιι:ιπιτίιε ειειιτι Ροτειιτ. ε. εετιετιι νιιιο8τ πω: ιι:: οι: ι::ε:ιιπιεπι ίι:ετοιττιΡετίειΕ!ιοπετπ , ει! ε@ιι ό- ιιι..

τ:ιοιιιιεει: εό!ίοπε ιιιι:ειίιιι, εοπίειιιετιΡοτει! ιιιετ- Ρεπιιειε ειιιι:ιεάοε Ρτιοτι.

ιιι ει.ει:ιοπιι.:τ:: ; ετεο ποπ ιιετειιπιπετ ει:: εεττει:: ε

ιιειιιει::ειί!ιοπετ::; ειΒο Με Ροτει! νπἱ εό!ιοπι πιο·

εει:ιετε ειιεεό!ιο , ιτε ιιιι:ι:ειι ετε Ροτετιτ ετεετιο.

1.70. ΟΡΡοιιτει!πι. εοιπτι:ι:πιοτ: (α βραιττιιε:Γιιπιιετπι

Μ”, “ωιιιπ:ιτιιτεκ ιΡιε ιετιοπε ιπιιιιι ντίιε, ιιιιιοι: :πεπι

·ιω-ωπ τα πιει:: ίι:ΗιπΡειιεε!ιοπεπ: πειιιιιτ εοπίετιιετι , ει:

: π. Ρ
Μπιτ ιιιφιτέ

ἄεΡεπειετιιτπ

πρι: σπιτι”.

ή::

κι;

. Ητσιπτώσε

οι πω.

πι.
Π.ιπιιππετι

ι έτι πω: πετιιτειιτει ει·ετιιιιΙτ,_|ιτ τω- πι:: το;

· Με):ἔεπειεὐιἰτι

Α Ειπε” ιεπτ. ειιιι·τι:ετιιιε Ριοι:. ιτείειιει:ετεεδ ο ή

ο τω; "Με Με ρεπιιεπε δ ίιιΒιι&ο :κι ιυπιιιιωεπτο ε τω: ει! Ρ πετει:ιιε :ιιι ετεει:ιιε ; Μπι ετεει:ιιε ειι 8επετεύ "74°

Ϊ'//"'Ϊ· ι::οιιι:ε. Ατ ιιιι!ιπΒιιιτ Ηαιτειιω ιπ ι]ι1οιιι8 πιο ,Βε- Με; ίειι ειιιοιι ει! πετι:ιειιτει εεπετει:ιιε, Ροιεί! ετε;ξζ';
ι - 171' Ηθιω0ικΦΧ©ΒΡώ ε ιιυριικω άφωόΦΜιιω, Ντα ιιιπιιιιτ ετεετι , ντεοπί!ετιιε ιιεειιιεπιιι:ιιε Ειιει:ετ. ι .

Π τετ:: ε ίιιιιιειί!ο, 8: ιιεπε ιιοεετ πιοιιιιι:: ι:ει:ειε ιοτ- Ε ειΒο οι:οιι ει! πετιιιειιτετετεει:ιιε, Ροτειιτ ιιιιιιπιτιιε

ι::ιιιιτετ Ρετ 8ειιειετιοπειπ ιιιι!ιπάειπ; ειτειετ:: Ρετ ι 8ε_πειειι. 2.Ροτεβ Βειι: εττει::Ρετειεεοπει:ιίιιιπ επι

ο -οιιιιπετι: εε ειιι:ιιιιι , ιι ιιίειρίο είιεπτιειιτει ω· ετεετιιιιιιτι ιειΡεέιιι τετιιιιιιι πετιιιειιτει ειεει:ιιιι:,8τ ειιιιωε_

τω: πιει Μερα οτιιι τι: :κι «Μεινε ο ιιυεείπι- ειιι πω:: Ρτοιιιιεεπιιιιι:ι: :νει ι:οπίεττιεπιιι:τ:: επιπτ

ττι.ειιιετε Ρετ ίε ιρίει:τι ειΕ!ιι νπιτ,6τ ίιπε ειπε νπιιιοπε ιειε ι:οπειιιιιιι:: ιιιιιεπτετιιιιιπ: ιιιι:ιεε!ι , ιιιΡΡιεπτιε

ποπ ιειιιειετιιι_ριιεπτιε ιτπιοπιε. Με Ρετ οιιιιπι:ι:: επ · ιιι,οιιοει ιιε ετεετιιιο εοπειιτίἰι Ρετ εττεττιΡε.ιετιοπεπ:

ο ιιιιτ:ε πιιιπειο ιοεπιπ . π: ιιιιο Ρετ ί! ιΡιιιιι: ιιπιπε- ιιει::Ριιιι:: ει!: ι:οι: ει! , ει! τειπιιπιιπ: πειι:τειιτετ

ιιιετε πιοιιιιε ιοεετ,ιιπει:ιιέι ιοεετισπε ποπ ιι.ιι:Ηί!ε-· ετεει:ιιειπ ειιιπἱττειε ι:οτ:ι:ιιτίι:ι:: ειιε&ιιιιιτ:: ειεε

τετ είιεπτιε Μι. ΑιΡτἰοΡετ οιιιιπει:: επ τετπ:ιπιιιτι, "πιο Ρετ ιι:οιιι.ιτι: ιπί!τιιτ::επτι οι:ειιιεπ. τι ω:: βετ.

ειπα:: ίειΡιε ιιεποιπιπετ εάπτπιίιπε οι.ιιιιεποι::ι- τι.. ειΒο Ροτειιτ ειιειιπτιιππ ειιτπιττειε εοπει:ιιιιι:ε .

π:ιτιοπε ποπ εοπίιί!ετετ είιεπιιε εό!ιοπιτ. Ροιιὸ ίιιί!επτετιιιιιπ: ιιιι:ιεό!ι Ρετ ι::οιιιιι:: ιπίιτιιιπεπτι ο

Ριιιπειτι ιιερεπτι.ειιιιιπετ _ ίεΡει·ετι ιΡιιίιε ι ι::οειο , ι:ειιιεπ. πει:: Ροτεί! εοπει:τίι:: ιιιί!επτετιιιιιε ίιιιιιεθτι

ειπε τιιι!ιπιζιιιιιιι ει: πιο; ποπίεειιπιιετπ. φαει ιιιΡΡιειε εοπειιιίἱιπ·ι ειι!έιιιιιιιιιεεεπτιει ίἱειιτ έ

 

τποιιο ποπ ιιιί!ἰπι_ιιιἰτιιτ. @Με ιιετὸ Ριιοι τεπτιιτ::

τιεΡεπιιεπτἰε εί!είιιι:ίειί!ο, ποπ ειιτει:: Ροι!ειιοτ,

Ροτειιτ ι::επετε ειιεπτιιι ι::οι.ιι ειιιιιιιε εό!εειιιιε

ϊ

εοπιι· τίο_ είιεο!ιιιιι: εΒεπτιε ιιιΡΡιετε ίιιίιει:ιετιιιιιΠΙ

ίιιι:ιειί!ι, :τι Ρετετ ἰπ ειιιεπτιτ:ιτε Ειιει:ετ. Οοπι:ιτε

Ροιεί! Πειιιιεοπτιιιιιιιιι νπιιιιεειιειιι ίιιΡΡ!ειε Ρετ
η Β: ι, ι εοφ



Ί.& ,

εο::εοιιιιο: οι:ειιο:ρι·πειιη ν: εοπιιιι:, :.ιιε οι..

Μάιο:: ιειρεάι: :ιεει:ιεπ:ιοι:: . ::ι:επ: ιι.ιρριειε ρο

πι: είι:εάιοο απο ιι:Βιεθ:ιι:::. ο.. ό:: εοπι:οι·ιι: :οι

ο:οιιιειρειίὶιι ι:ιο:ε:ιε . ι:οε::: ίι:ρριειε μι:: ιοιο

εσπειιιιιι ειιε&ιοσ ειειι:ιοο:εοπιειοιιππο ιΠοιι: ε::

τι·ο οπ:ι:ει:: ιοι:::οι::. 3. ει:: ::οπει::ΐο ι:γροίιιι:ιεο

Γι:ι:ιιι:επ:ια:ειρι·ό:ο ριοριιο: ποιοι:: . οπο: (πρ

ριειε ρο:εΠ: ειΤεόι:ιοσ εΧτι·ο. ι::::πει:: ιιιοΠΠ:επιιοπ:.

πρι:: εοπειιιιιιι:: ειεοιιιιοι:: ίορρΙειε ρο:ειι: Μ:

ιεδιιι:σ. .

δε::νουΑ ιει::.πεΒο:ιοο , ρισι::οβιιισι. Αιηι:ι.

ι. πω. .· :ιοιιε::: οιιιοποι:: ; :μια οοσει (ορειπο:οιοιι:ε: :::ο

.4ειρ3οπι- όποιοι , Μπι:: . ρει·ιεό:ιοιειι: ριο:ιοεε:::!ι πιο

'^"·^^ (α οπο: οι:: Ωιι:ει:: ποπ ι:::ρειιεε:ιο:ει:: ριορ:ιο :πα

ἶ'”ἴ'ἶρἔΐ'°' :ιο ριπιιο&ιοπιε πο:ι::οιιι. Τοπ: ποιο οιί:ιο , οριο

τ?”θύ"":Π. ο .

Ι. ό:: πο:: Πει:: Πιρε:ποιι::..ι::ει ι:οπίειοο:οεειι:ιεπ

:ιο Ει:ει:οι.ο:::ιιι ιι:οιεε:ι:::: , ει: ρει·ιε&ισι :Μειο

ιιε , πο:: πω:: πο:ι::ι:ιι:ει εοπίειιιοι::::ιι: ρισριιο

Ιπι›:πειο_ Τοπ: πω.: οάιο (ιιρειπο:. πεσει :::ρΡιιιι-.,

· ποσό ριο:ι.ι::: ..πιο ::οιοιοιι:: ποπ ροιΤε:οι:.επ:

ιιιρριε:ε, πο:: Με: ρει:`εᾶιοι, :κι πω:: "με

ρει:εέ:ο. Τιιιπ :πιο οιιοειι:ι πο:: οι.: πι:: οό:ισ

οπο:: οιι ειΤειέ:οι:: ριποι.ιεει:ε!ι:ι:: . νει εσπιει

ι-77.

23

  

ι)ι[2:ιιιοιιιι ι ι: πιιιΖωιιιιοι:ειιιι κομπο. πο:: Χι

εσιι·ι:ριιιιιιι: ίεει:πιιιιι:: ρο:επ:ιοιπ οι:ειιιει::ιοι. ιι!!

:::σιιι:ο:ιορειπο:οι. οοεπιιι Πει. (ιοπιι:ι::. ρσίΤε:

Πει:: :ο εσιιίειοοπιιο.ιτι ιι:ι:Η:οπ:ιιιπ: ιριιι:ιιοιει1ι

π: ιι:Ηιο:::επ:ο επε&ιοο σΒειιιει::. οι:ειιιι: ε:εοι::ι:

:ο ιιι:ειε εοπεοι:ει::ιε; 8: :οπε , ποιο εσπιειι:ο:ισ

πι:: εο::ει:ιιίι: ε:εο:ιοι ρεπιιειε: ο :::ο:: ::οιι:πιοιε

ε:εο:οιο:,άιεειειιιι· εο ιοΒιιοπ:ιο ρε: οιιιιπει:: οιι το.:

Μ:: ειεο:ι:ιοπ:, βρει:: ιΠοιι: εσπίειοιιπ:επ:, εοιι·ιιρ
ιιι::ιπ. π. ι “εο πι:: :επειε:ι:ι Πει::, ν: οοιι:οι ποιο

:ο , ..ο Γοιοοιιιι:ι:: ειοιπ:ι:ι::οιει:: ιποοιιορ:ιΒιιι:ο

:επ:, ριοοιιιειε οι: ο. οι:: :ιισιιο ρειρε:ι:οποι πιο::

Με: :ιιι σε :Μια :κι ίοιιιοπιιοπ: ποιοιο!ει:: πιεστ

:ι:ρ:ιΒιιι:ο:ειιι ποοπ:ι:οιι: Ει.ιει:οι·. ι!ειιπει:ιε επι.

ροιε Ωω:: Γοι: ΠΠ, ρε: οι:ε:οιιοπει:: ιρεειειι::::

π: ιιο:::οει:σ Γιιπ:επιιε .” ρισιιιόε: οι: ιιε οΙιε τω..

δισ, ε:εοπιισ ι:σιιοπ: . :κι ριιοιει:: εσιιορ:οι:: :ποπ

:ειιοι::, επι πο:οιοιι:ει ι::ι:ο::εο:. ο

Οοπιι::ιιιιει:ιι, Με:: σεεοι:ι: ιι::ριιεοι::ιο : ν: ο·

:ποιο 8ει:ει°ε:ι:ι° (ει: ειιοεο:ι:ι πε ρσ:επ:ιο :ποτε

ιιο, οπο: ποπ:: ο :::ο:ειιιι ιιερεπιιειε: Κ. οιιποοι::

περει::ιεπιιι ρο:επ:ιο::: ιι:ρροπι οπο:: ι:: ω, φαι

οπο: ρεπειο:ι. πιο: εοιειεπι οι , ::ιιο::: σει:ι:ει:: ο·

ιδιοι:: ο.. ιι:ρροπειε ριιι::ι:π:. Μιιιοι ιοΒιιι. Ποσό

:83.

.:8.ιι.

π... ...οι

υπιι!ιιοπιιο.

:8;.
οι::ει:: ει: ποιοιοΙι:ει ειεοΒιιε ι οι: ει:: ρε: :ο πο. Μ"..,οϋ,"

Μπι, ρειοι::πεε 8ειιωι:::. δ: ό'. Με. :.ρ. πιω: γ. ει. ιι-:·ο6:2ωπ

ιι.. ποιο ι:οι:ε: επ:ι:οιει:: οι::ο:ειιέι ποιο:οιι:ει ιπιιε- Πρ.: πω·

ρεπιιεπ:ει:: ; δ: ρε:ι: οι:: οιΣι:ιοι:ε ιι:ιιερε:ιειεο:ειι". Ρωιι":

οοπιιιιι:: ; ποπ: ν: :πιο οι οποιοι:: οι! πιο::

ρισιιιιεεπιιι:ι:: νει εοπιε:ο::πιιιιι::.ειει:ε: εοπιιπειει

ειιιιοποιο ριοριιο οέ:ιο π:::οι·οιιτει ρ:οποθ:ιιιο. οι::

::π::(ειιιο:ιοο εοπ:ιι:ει›οι. δει! εο::ιιο ι οπο:: , ν:

  

πι. . . ε. . . .
(πω: οιί:ιο ιιιρειπ:::. ιι>ποιιιοιε.ι: οποιοι: , ιπ ο:ιιιπεο‹ι

εοι:(ειιιοπιιο::: απο:: ι:: ριοριιο πι... πιο ε::

ιι:οι1οιιιι:ο: εσπιειι:οποι Π: ι:::ρειιεε:ιο: ιιό:ισπε

ιιο:ι:ιοιι. πιο ο:ι ι. ρι·οο. οι:: ρο:είι: , ιΙΙο-οέ:ιο

εΠε ρε:ίε&ιοι ρε: οεει:ιεπ: ε:: ι::οιιο ο::ιι:οεπιιι

:ειο:ιπι:::: ιπ:ιερεπ:ιει::ει·ο ιοι:ιεδ:σ , σο: :::σειι:ε

ιο :::ρει ει: ρε::ι:&ιοι :::σιιο ιι::ιι:Βεπιιι :ιερεπιιιπ:ε

ο ιιιι:ιεό:·σ. (:α:ει·ι:::: ποπ :εροει::::,:7: 7. πι. πω::

οεειόεπ:ιο Ει:ει:::.. ο Πεο ίορει·πο:οι::ιι:ει εοπβι·..

πο:: οξιιοι:ε :ιερεπιιεπιε ο Οοιροι·ε απο: , :πιο

` ίι:ι:ιε&π. ποπ οποια:: ιπι:ειισπιι:, :δει ιοίιεπ:οτιο.

πιο. Α:: π. ιιιιιι:ειε , ν: οιί:ισ ίορειπο:οι. ιορριεο:

οπο:: Γοειει:ο: ποιοιοιι5, οποιοι εο::::::οπιι:οπιιοι:ι_

οι:: εοπίειι:οποι::ι: οι., πο:: ποσοι: :::οιιοι::: :Διω

πι5. π.: 3. ν: οι5:ιο Γορειπο:ι:ι.ίι: ίι:ιδειεπι, ίοιείι,

ο εοπιιπεο: ποσο ι:οιι.::οιιι εοπιιπει:ο.: οποιοι οιο

ίιτο:::ιοπ:: πο:: οποιοι πωπω.

:79. Λ!ιι.ιιιιοποπ: ::οπε: Ι:::ριιεοπ:. ιιιι:ιιοπ:ιο::: πο.

ω:: :ιου- ιι:οοιει:: Βεπει:ιι·ι ; Μ: πιο:: πε ροιεπ:ιέι ίοι:ιε&ι

:::ο:ειιοιιε: Νοπ .ι:. επιιεειε:οιοι: οι::πιοι:ε ροι:ι

σο: ::::ιειιιι: Ποιοι; οιισειι.:ι ιιοιεπιοι ριι:ιεε , ιι::ὸ

ιπι·ιπι:ω εοι:ι:ε οιιιεειο:ιι: ειι:ίι!επ: ε:ΐε&ίι:: :ιεε οι:

οπο :οπ:ι:::: ; οιιπι:ιιιι ποπ ειιοεε:ε:ι.ιι· ε:: ρο:ῶ:ιἔι

ο Μα ιοιιι.ιε ιι:::ιειΕ:ι. δει! εσπ:ιο; πο:: τω:: ιιισίιοπιιο

δε:: “::ο:: ιριιι:ιιο!ιε ει: πο:ιιιοιι:ει ε:εοι:ιιιι, Μ! ᾶ ι::ο:ειιιι π.

πω.. δ:: :::ιιιι:ι:::: εοιροιεο οπο:: : δ:: πιο ροΠε: πι::

- ιι:Βιιοπιιο.εάι:ειε:: οι::::ιι:ι.ιε ροιιιι:ι:: :::ο:ειια ιι

πιο! οιιιι:οοιι:ε, ιπιιιια::οοιε ει: ιιι:ει:Ιιει εσ :::::ιιο,

οπο ιεπεπ:οι πιεσε, πι:: ροποι:: νπιο:ιε::: Γριιι:οο

Ιε::: ιπ:ε:οι:ι:::οι:: δ: εοιροι. Ο

:8ι,' ΑΝ] ι:.:πε ιειιιιιιπ: : ·δι:οίιοπ:ιοι τριιιιι::ιο ω.:

?ΕΜΕΑ πιο: ποιοι:: εΠ:ιιιιι:::σι:οιιε δ: ιπεοι:ορ:ιι:ιιιι : ο Μπεστ

ροΠε: πιοι::ι:ι:5 ρεπειοιι, Με: πιοι:οιι:8εεπι·ιορ

:ιι:ιιιε: ποιο :ιειιειεπιε ι:οπειιιιιι :::ο:ειιιε ρε: ιππο

ιιππιο:ιππ ΐοιπ:ιε πο:ι:ιοΙο οι: οιζιε:ι:ε :πιπ::ιι,ιιιι:.

ίιοπ:ιο ιριιι:ιιοΙιε ο πι: ι:::ιτε:ιο όερεπειεπε, οποιο

. ιι:ει ρειειει εοιιο:::ρι , τω:: πει·ιι:εοι:: ιιι:ιειο::::ιε

182- ιι:ι:ιιο:::. ίιιι:επ:ο:ι οι: ειι:Ιει:: :::οιειιΞι. 8ειι :οποιο

Μ""'Ι””"'· :.επε: εοιιι:ριιι:ιιιι οι:ειιιεπ:ιοιιιει ιειρεό:ιι Πει

ίορειποιο:οιιιε:οΒεπιι:: ι::εο:ιοριιι:ιιιε πο:ο:οιι

:ει ιείρειἄο Πει πιιιο:οιι:ει ορειοπιι:; ίιει:ι οπο

οι: Γιιι::ι....:ι.ιριιιιιι:ιιιοι ιοάσ είι ιπ::::σιιοιι:8:

ιπεοιιοριιι;:ιιιε. ιεεοι::ιι:ι:: πιο:: :ιο:οιοι:: , δ: :τισ

ιιοι:: ιιΕ:επιιι ποιοι:ιει:: Πει: :::οι:οιι: :πιο δ:

οιιιί:.

@κι 1,.

.4ι:5.

  

ίοι:ιε&οι :κι νπι:π::ιοοιιοοε πο:ιο:οιι:ει ροι:οΙο:.

:κι οπο:: πο:ι::οιι:ει ιπειιπο:.Ε: ποσό πο:ι::ἔι ω: ει:

ρε: (ε ειιιι:επι, πι:Η:: ρο:επ:ιο Πει! ρσ:ει: ρε: ιε πο::

ε::ιί:επι; 0:80 πει: οιί:ι: μια:: : ι:ι:ο:ε:ιο: ποιο

ιπιριιει:: οέ:ο ρεπειειε ο :::ο:ειιο , δ: Ποιοι επ: Μ:

Γε ε::ιιιεπι, πω:: ι:::ριιεο: , ειιιι::::ιιοτει:: ρε: ίε πο

ι:επιει:: :&ιοι:ε ειειιιιι::ΐι απο (ι:Βιεό:ι:ι:: , Ποιοι

ι:&π·ρεπόειεοίοι:ιε&σι ποπ: ιιο Γε ι:οι:ε:επ:ι:ο8

:ει ποιοιοιι:ειειεοι:ιιιι , Πει:: ειιιοπιι::: ιορειπο:ι:

πιο:: ειιιοΓοσιεό:ιιπ: εοπιειοο:ο, πιο οι:οιι πει:

ρε: (ο επιι:ειε ε:::ι·ο ίοι:ιε&ι:ιι: ι:οι:εο: ιι:ρε:πο:ο:ο

Με:: Πιο πο:οιοιι:ει. Κο:ιο: "Η πο:: :::σιιιίι::ι:

είΤεπ:ιοιιιει ορρσίι:ι, σοοιοι:: νι:οιπει:ειΤοιιο :ιε

ίιιοι:οι:ειιιπ: 5 πιο:: πι. ρε: ίε ιιιει:.περιι:ισπει::

::ερεπιιει::ια ο :πικαπ ι περει:ι!ειε ι:ίοι:ιεό:ο οι

ει: περοιισι:ει:: οπο:: ρε: κ. Νο:ι: :ει οι ρε: ίε

ε::ιίιει:: ί-ε πιο δ: ριοριιο επ:ιιο:ε, ποπ ιο:ισπε πι.,

πο:: ιιιίιειιι&ο ,οε πιο:: : ρι·οοι ρε: Η: ε::ιίιειε οι.

ει: ρειιε&ιοπει:: πο:ι::α , ποπ ριοι:: :!ιει:ρειίε

όι:ισ::ει:: Γι:ρροιι:ι; ειΒο πιο:: ρσ:επιιΞι ροτειι: κ:

πι: ρε:ιε&ιοπε Γροιιοιι·, ποιο ι:εοοι:ιρσιιο:ι ρισ

ριιο ποιι::ο, απο: ιιιιιιπιει:ο ρε:ίε&ιο ει: ρε: ίε πο

πω: ίε. ιιοε ίορροποι::οι, επιί:επ:ιοι:: ποπ οι.

:ι:::Βιιι οι: ειΤεπιιέι; Με π: ιιι: ε: πο:ι::ιι :ει οι.

ί:ιι:οι:ι, ιει::ρει ειι:νει·ι.ι:::, ε::ιιιει::ιοι:: :ει ειειιι:ι

ιι: ρε: Γε, πει: ροίΤε ::ιει:: :επι ειιιι:ειε επιί:ε:ι

:ιἔι οποιοι:: οι: οπο.: (ιιι:ιε&ο.

Π: οπο. Οοο: ι:::ριιεο: , τει:: ρε: Β επιίιεπ:ει::

πο:οιοιι:ει , ιιε:ι ε::ιίιεπ:επ: ι:: οιισ ίοι:ιειΕ:ιοε ίο

ρειι:ο:ι::·οιι:ει , δ: ρε: ρο:ει::ιο::: οι:εειιεπιιο!ει:: Ρ

καρ. ισα: ειει:ο:ιο Γορ ποιοι. ποπ :::ι:ιε:ιι::ιιι:

ιεεοπ: επ:ι:οιει:: κι, ίε:ι Ποπ ειιει:::: πιο:: επιι·ιπο

πιο :κι .πωπω ριοριιοι:: ::οιοιοο: επεε:ιει::ει::,

ιτ::ριιεο: :επι ρει ίε ε:ιιίιει::ει:: :ιερεπειειε οι: οι::

:ιιιιιιοι:ιε. ειιι:: “Η :οσοι ε:ιιίιεπιιι ρειίε , δ: επι

ιιεπςιι ιοιιιεᾶιιιἐ ιπ πιο, οι:: εοπιιιιιιι&οιιε οριο:

απ. (ιοι:ιιιπ:. ιπ:ριιεο:, ιι:ο:ειιιι::: 1. ε:ιο::: οφει

Μάο.

:86ζ

' :87ἱ

πο:οιοιι:ει ιι:ι:ιε&ιοε ιιερε::ι!ειε οι: οιισ ; Γοιοι:οι:: Ι,"ω.ωκ

Π: Βιιοι::ιοι·ε:ι:, ε:ιοι:: ιιιρειπο:οιοιι:ει ιπι:οειειε ι::ι.-.,..._

-εέι:σ :ο ιπίιοι ιοιι::ιε·οεει:ιεπτοιι:: οειιιιεπι :::ο

πιι·ιεοιε Π:ι:ιε&οι:: :κι πιο: ι::σιιι. Ι:: ει:: ρε: ιε

ειιιιι:επι :ιερει::ιειε ιιιι.ποιπε π. πιο, εοπ::·οιιι

6:ιοπει::ιπιε:ινι:ιπιειοΓιιεπ:ειοε :ει. Ι::Ποι:ιε.Κε:

Η: ιιερει:_:ιει:: ωιιιοι:ιε οι: οπο οέ:ιοι:ε ο Π: ειιίιιπ

· οι::

ι88.
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Μ 5' ίι_ :οι - οι ι Η . ιι· πι:: . ..ε “ ι `

ο κ Βιβιιιιιιιο ι ιι·Βοοι·ιοσιοιυιιυάοέΈιου %πέιιυιιιοι; @Φο Χ Ιι :ιι

Άι: έ:έο πιιιιιιοι·ι: :οριιἑποπιιο,°ιι-: :οειιπ·ιιποοι·

οιιιίι:οπιε ο:: τω:: ίἱιοιιιιιἶιιιπᾶἐ ιιθιιοπο πι:: ίιιιο9

ιοοιιιιο :ιοΡοιιι·Ιοοειιο οπο. 8οιι οοπιι·ὸ.: πο:: οί

Έιιπτιιιιι Βοποιο:ιο Η: ιιιοι:-ιιιιιε ιιοροπιιοπε πιο :πιο

ΐοιι το: ·ι:οίι ιιιιιιιιιωπ ίσοι:: οπ:ι:ο:οιπ. πω: ποπ

πω:: πωσ, Μ! πιο:: ιι(:`ιιοπο ιο:ιιιιπο.:ιι Η: οι·
4 _ και:: ιιοποπιιοπε οι: ιιιιο. ι

; 189· η Μ:: οιιξιιιιι. σεβοίι:ο,ιιοΒ. πιοιο::ιιιι:π :ιό:οίι

“Ϊ Ποιο :μισά 8ιιιιοι- ι&ιοπιε :Η ιι: ι:ιοιι:ιιι5 , ιιιιιιιιε

:τω:ι>!έΡο ιιο:ιιιιιιιε:ιοΡοιιιιοιιιιοιι ιιιωει5:6 ε ω:: ιιιι:ιι:ο

Μ ΜΜΜ, ιιροι2:: ι ποικ.ιιιοιιιιι :Πι ίιιροοιιο:ιιιοιιιοι(ιιιιιιι.

Μαι:: :κι τσιπ; ιιοπ ρσ:οίι: , 'Εισαι ι:ιο:ιοθ:ιοπιιοίι , δ: ιιιίοι

οιιμωιω οποιοι οδ ::οιι:ιι:ο, οποιο οί! ο›ιιίιοπιιο πο: ίοιπ

!"Ρ.”Μ'"° :ο π.ι:ιιι·ιιίιιο: οιοοΒιιι , ίιιι·ιοιπει:ιιιιιιιιο: :οιιοιο_

”'!”” 'ω- πιο! απο:: Θ: ιπιιποπε οι ί οι ' Γ ι)

ιίαιιυμπ.ιπ_ _ . Χ Ρ “ω Η

Μ”, ΙΜ:: :οιίιιιιιί ιο ιιιιοι ιιιιοεσ οποιο, οιιιποπιιπ οοπι:ιιο

δια:: πι. Γιιε οι·οο:ιιιιιι οιιοπιιιιιιιο: ίι:ιπιιοροιιιιοπε ὰ ίιιιοιο.

ω». &ο, ιιιιριιοιι:ιιά Μπι:: :ιιιιιιιιιι οοποπ:ίιιιπίιιίι:οπ

:ιιιιιιιιιιι τωειοοιιι πο π πιο:: οι:: ι:οιιοιι:ίοεοι·οιι

:ιιιιιι, :Η οίιο: οπ πω:: τοπιο:: 5 δ: πο:: πω»

ιιιιειιιιι ιιοοοπιιοιοτἑ ίιιιυιοθ:ο:οσποιι:ίιιε νοι·ὸ :Πο

διιιιιιε ο:οο:ιι:ωποπ «πιο ιπιιοροιιιιο·ιοι:επι Πέσια

οιιιοπ ο οσποπι·ίιι οιοο:ιιισ Βάι, ν:: του:: τοποσ:

Γιιείιιιυιοθιιιιιιε: Δε! ριοι:ι.οοπίο . ι:οποοιισ , οσο-Ι

- οιιιίιιιπ ίι.ιΒιοοι:ιιιιιιπ ίιιιιριοι·ι ρσί]ίο σο: ι:ιο.ι:ιιιιιιιι,

ποπ ι:οπ::δ, οοπ:ιιιίιιιπ οιοιι:ιιιι.ιοι :οι ιωιιιιιιιο

οικιιΒιιιε :κι ίσοιοέ:ιιιιιιπ. @Με πρι: ιι:εριιω: αν:

το: ιιιι:ιιιιιιιτοι· οιιιιοιΒιιιε οιοο:ιιι· : ιιιιιιιιιέιι: αυτοι::

19!. ν: :το πιιιιωιω ο:οιιιοιιιε οιιιιοιιιιιι·. πι: ::οιι6:.

ε ποΒοοπ:οοιπιίιοποποο οοποιι:·ίιιε πιο: ιΒοπο:ιε

ιιοπ ιοσιι€ποι απο :ο πισιιιιοιΒιιι οσιιοι.ιιίο πω.

πε 8οιιο:ιε. :τι ίιιπ: σιιιποι ι:οιιοιιιίιιε ει: οιέιιιποπ ισ

οιΙιΒιο:ι. Νιιι:ιοσποιιιίιιε ο:οο:ιιιιιο πο: ι·οβιιέπιν

οπιπ ισιιπδποτι::ο€ι:οι::ιιιοιισιιι ο ιιοο οπο: ίιωιο
Ο άροισ:ιι:ο πο:ιιιιιιιιοι· ιιοβΕπιΝόιιι; πο:: οπο: πι:

:ιι:ἑ ι οι·οοιιἑ ί`ιιοίὶίιοπ:ιἑ ιιιιιιι:ιιιιιο: ιο:ιπιιιιιισιιι ι

ΡιιΒιιιι.:ι:σιι€ιιιίι18 ιιιΒιοάιιιιιε οπο: ιο:ιιιιιιο ποιο

:πιω ι::οιιιιιιι.

ιπ:οιοοιιι:ιι. δα! οοπιιιι ι οιιιπ.ιιιο ιο:ιιιοπιιιι ο:

Μ"πώ οϋίοΙΝιιι, ιιιιιιιι νἱιἔο ιι: ιοριιοπεπ·ιπ,οιιιπ

πιο :οι οποιοι:: σου: ροιιιο: πο: ίο:ι:οιιιο::οιπ

οσπιιιιιιιιιο.ιιι τοι:: οπο, πιιιιοιπιοιποίιτ:ι ιιεσιιιιιι

:οι ο:οα:ιοποιπ κου: ριι::ιε 8: ιιιτοιιιι:. Π: μια!.
ιισιιοιοιιιιοπο ιοιί ι_:ιωειιε, ρ ί

@οι ίοιιι. πο8οι,ποιιιίιιισιιιιο:οοιιοποιο @οι

σοίίοιπ:οιπποιο. :πιο ίοοιιοιοιιπ·, κι:: ιπιιιιιιι`.

πο. ἰ ιιιιιιιι Β: ιοιπ :ποιο οοο‹:ι οοοιιιοπιιιιιιι :εωρο

  

:οι οοοιι:οιιιιοιοιιιιιοπιρσιι ι :μια ποσο ρισιιιιοιιιιι·

ιο ιοιπροιο , ίσοι:: :Πο ταιρι: ιπ οιιιο:ίιιιπιιι·ιιοιιε

ιοιπρσιιι;ο:Βο. ε. ίοιιιιοιοιιιι πιο ιιιιιιιιιίιΒιιΕ :το

"Μι ιτι τοιίψοιο, ὅ ι)οσ επιιιιιιιιιι·ι ιισπ ροίίο , π

::ισίι ιιοιο:ιπιποιιιιιι Εοιπριιε:ιιιιιπ ιπιοι ριιιιιιιιπ ω:

οίιοιποοιι ειπιιιιιιιιι:ι , οκ. οι; δι νι:ιπιι.ιιιι ποπ οιίο

οιιιίιιοιπ ::οιι:ι , ιιι:οιοοιιοιιο: οιο.ιιισ ιιιιΒοίι, :μιά

οίκο οίοιιιιο:ο:ιι: νι:ιιπσ ποπ οίίο οιοιι:ι , δ: ριιιιισ

ποπ οπο οπιιιιιιιιι:ι ι ποι:οίιιιιιι) οι:: ιπ :οιπρο:ο :ιο

τει:ιτιιιιο:ο. οι Ποσο ιιιιι:ο: ιιιιιιιιοπι ιιππιιιιιιιπιιι

οιιΔιιιι:ιιπιιιιο οιοιιιιιιιιιπ :πιο ιιιισειιποποιοπι στο

νοιιοίιοπιι; είν:: ιπ ι:ιιιοοιιποιιο :οιπρσι·ο νο :ιι

ιιοπο οιιι!ιιοιιι :οι ο ιιιιοιι_ιιπρι.οιι:. ιιιιπ πω:: ω".

ι:ορ:ιιε οιοιιισπιε , οπο: ιι::οι Ρ:ι.πο οπο ιιοι:ιριι·πε

:ιε , ιιιίι:ιιιέοι:ιιι ποοιι:ορισ ι:σπίο:ιιιι:ιοιιιε , οπὸ

οίιι :οι πιο: ιιοροποπ:ιι Ρ:ιοεπιπ οπο οιιιίι:ιοιπ. Τοσο

οιιιο οιισιιιιι :.ιιιε :οι πιιπι·ιιιοιπ οπο: οι·οο:ιι;ίοιι ίοιιιἔ

οιίιοπ.ιιο ρι·ιιι:ιοσι ιιιιι·ιοιπ ιπ ιοπρσιο , ιι: :πιο :οι

οι οι: ::::ιρο.ιοιπ, ο:ι: ιιπροίίιΒιιο ιι: οπ ιιιίιιπ

Βιιο:ο πισι.ιιιθ;ιοποιπ ὲ ι:οπίο:ιιιι:ισποι ΕσπΒι. ίιπΒ

ριιοιτ οιιοιιιιι οίίο. 82 ε: Ποσ ποπ ωςιιοαι. ω::

οιοο:ισ ποιο: ιι: :οιπρο:ο ι·οε μέ: οι:: 86ειρι :ομι

ιπιιιιιοίίο, 8: :ιιιιιοπ ο Ποσ ποπ οσεπσί:οιο:ιι:,

οιιιιπιἱσ ιιιιιε :οε ριιιπιιιπ οίιοιιι:οιΡοιοι : αΙιοιιιιι οι

ιιιπειιιιο: ριιιπιιιπροι:οιπ :οιπροι·ιε, ιι: σο:: το!

;:ο.ιιιι. ιιι:::ιρ:ιο: ριιιιιιιιιι :Πε ὅ. ιιιιιιιιιε; ιο μου:

απ οι:: :οπίοι·ιιηοιιιι·ι

88” “° δ Έευ:Π5ιι ιιίιιιι·ιιιιτ ιιιι12 ρισδοίοιίίσι, ίο:ιιιιιιιιοιπω:::οι :Μο οι τωρα: ι

ω» Η ο:οιτισ ρο:σοιι: οπο οι: οιοιιιο, το. ι ο “ιη

β:ι.3 :οι ιιιίιιιιιιιιι, ιιπ ιισίιιισιιιέ ιι: απο:: :μ

:οι ι:οππαιιιιέιιε μοιοο:ι: οι: ε:οιπι:ιι ε: οιεσ ίοι ιιιπ

οι: ιι€οπιιιιιιι οίι :ιο οιοιι:ιοιιοιπ οιιιιιιο Μ ΜΒΜ”.

Οιοι::ιο, απο:: :οι ιιιιιιιιιιιιιι 8: :ποιοι οιιωιοπ

:οι ιπιιιιιιιιΒιιιε δ: ιριιιιωιε.σο ι.πιιιίο ιιιιιιο.ο:οιι

οπο οοοιι:οιο ίπποι οίιο Διιιι6ιιιιιιιοει :Μιτου

οι ιο σιιιιπο Διὶ :οικω ιιιιιιίιοιιι:ο: ο:: οσιιοί::ιοιι+

Κό?3έ ιιοπιιιιιιιι :επιίιιιι , κι :οιπροειιιιιιΒιιιιο : ι::ι ν: πιο

ΔΗΜ". π. :ιο.ιι.ιιιιΔωοοιιιε, ρι.8:.ιπι:ο:ιαι.οίι ιιιιιιιιΒιιιε; Μπι μπι :οιποοιιε, ιπ οπο π:: (|ὲῇιβ[υ|', :οίπω:ι.

ΔΗΜ-ο ιο. Λεω πτσρσι·τιοπιιι·ι ιι6ΒοιτοιωίΠοε Φ80 ίιιιιι κι:: :ο:ιιιπ οί`ί :οι :από ο Β: οοιιιι:ιιιιιιο Π:: ει::

Ρο:οίιιπ:οι1ισσ:ο:παιπ Ποπ: :οι·ιπιποε (ιιιιιίιιιιιιε

πο:: :ος:=πωο ισ:ιιε'ίιιππιοιιιιοι:ιιι· οι: ιιιο:οιιιι,ίοι:ι

:Δω ποιοί! ίιιι:οοίίιιιο μοι· ιιιιιιοε 5 ιι:: :οι·ιπιπιιειιι

ιιιπωιε ποπ ιιοοοπιιιισ :σ:ιε5 Ποιοι οιιιιοι:ιιι οι

ιπιι:::ιιι 5 οι: οιιιι:ι μα:: ίιιοοοίΒιιι: οι:: :$ιιι·ιοε μι:

ιο:ιπιπιπ ιιιιιιίιιιιιιε ποπ πωπω) τσιπ: Ποιοι

ο:οοιιιι, οι ι:ι·οοιι Ροιει: Γιιοοοιιιιιο :κι ροΠο9. Νοε

Μπι, οικω ιιιιιιε οιοο:ιιι· , ως:: οιιιι::ιιιιι: : πιο:

ίιιοοοίίιιιοπισιιιι&ισ ΡοίιῖΒιιιε ίοιιιιπ ιιιιιιιο:ιι: ιπ οι.

ιιιίιΒιιι:οιο :οι·ιπιπι ρ:σιιιιι:ιΒιιιε,οιιι :ε:ιρ::: μια::

ίιιιιιιτι οπο :καιω πο: οᾶισποι ραιτιιιιο! ιππ

Βιοιι:οενποιιι :σιοιοιπ , Ποπ: μπι:: :οι·ιπιπι ιπτο

Β:ιιπ: :ποιο :ο:ιπιπιιιιι τσ:οιοιιι οοιιιι:.6 επι Ρισ

ιιιι&ισποιπ οπο: Ποιοι: :ο.π:ιιιπ ι€ιΠιιιιωιυιίιω

Πε Νοτια: :στο οι·οιιτισ :5σποιο:ιι: όποιο: ιιδιισ ιο

! οι:: ίιπο ίσο ιοιιπιπο :ο:ιιιι; οι οπο: οοιισ Π: οι:: οι:

οσιπιπιιπιι:ιιιισ ιοι·ιπιπι ι ιι1ιοιιοιι: οπο: ροπι , οι Η:

ιπιιι ποπ οσπιιο:ιπιπιιιπ ; οι·8σ ο:ιοιιι ιιπριιοιιΒ:_

οπι :οτιιιοιπ_ιιέι;ιππι·ιη ο δ: ίιιιιιιι ποπ οσοι :πιο

-_ πιο ιο:ιπιπιιιπ Μι”. Πιοοε, ποι:οε :οι ιιιμιώιιιι

· η οιοιιιιποπ ιιιο:οίΒιιοιπ:οιιιΡοιοι :οι οι:: `ιπίιιιιιιἱα

π

ιιιιιιίιΒιιοιπ, νο! πο: ιιιοιιιιιπ ιιιιιιιιιιοιι ο: Η: ποιοι::

π :σ:ρόιο Ρο: ιιπιοποιπξ δ: οποοιιιε π: ισα: ροι· Με

οιειιιοωι: : :κι :κι δσπίι·:ιιοιιοποπι οιιι'ιιοιιι :οι

ιπιιιιιιιιιιιιι ιο σ::ιιιιο :κι :ποπίιι:5ιπ τοπ·ιρσι·ιε :Ποι

ίιΒιιιε.ποπι Μ:: οπιιι€ιιι :κι ιιπισποιι·ι οιοιποιιΦω,8:

Απεοιπε μι· ιοι:ιΒιιι:ο:οιπ ιιιιιιίιοιιοιπ ι οικω

:οι ιο οσι·ροι·ο_ 8ο ιοοο ιιινιΠιειιι: Μ :οε ιιιιιιιιιοειι

Πε ρ::οοπίοι·ιιι:ιοποπι νιιιιιοιιιο: ιιιιιιίιισιιοιπ :ο

ριιοιι:ιιι·ιπ :οιππο:ο ιιιιιιοοιιι. Όοιιί·ιιβ πο:: ιπιπίπε

ιπιιιιιιίιιιιιιε οι: :οιείιιιιιιι οι! οπιιιιιιιο:ιοι ποιοι

οποοιιο:οοιισ : ποιο ιιοίι:ιο ιοι :οί·ροπι:ιο: Ρισιιιι

οιιοπι οιιιίιιοιιη ποο ρο:οίΡιποιιιιιίιοιίο Μποι:

ίιιοεοίιιιιο ο:: ιιιι::οε, οπο: ποπ πιο". ο: ρ6::ίι:

πω ιιππιιιιιΔιο ιιπ::,οιιιιιι ιπ :οιπρσ:ο: ιιιιο:ιοι πο::

ποσο: ιιπιποιιιιιιο ρσίι ιπίι:ιπεο:οα:ιοπιε; ποι: :πεζο

ν ιιιιιιοποίιιπίιιιπο Βειριιοπιιι·:ιιι ίοπι.:ιι·ιιιιιιιοπ

-ιοιιοπιιιοίιποιο , 8οποπ ίπ ιπιιιπιι, ιι: :πιο ίσοι ;

ω,
ο

ω: :οιιιιω επ α&ιι Μ:: ιιιΒοπιιι οι:: :σιοπιιι :οπο ώ

Κ

:κι οοπίοιιιοι:ι. 8:οιιιοιπ :ποδι ιιιι1ιιιπροίίιιιιιο δι, Η

οιιιίι μοιροι:ο8, ω! ισιιιιπ ειπα:: 8: ιπιιιιιιίιιοιιι- .

-ιο:οΡοοιιιπιοι:ιπω ιι: :οπιι:σιο: πι:: ποοοίί~ιιὸ Ε

οιεσ ι:: :οιπρσιο ιιιιιτιοι:ιιιι:ο ίοιιιιοπιι: πω:: ιιπριι. ι

 

Ποιποι.πι

Μιίαι.ι; 8ο;

, _ _ ' · ΖΑΙΪιω_

ικα ιιΜίιωοι “τι :κι ΕΓ2:ΜΟΠοιτι ιοιπροιιιποοι·π :>Μα_

Ι ι

ίιωή.0ΓΦ8ι01°οωοίιοπιιιιιιιο: ίιιιειοάιι Ποπ; 3.ίο-εοιιοιοιιι: , ι:ιοο:ισποιιι πο:: ιιιίιιι-Βιιι .ὰ οσπίοιι.ιΞ- ιιΜ,_3_ί

ι ι.
:ο ί:πι. Μι ιπιιπιο,Ποιιιπ Ροιιιιίίο ιιιιιιιιιιιι οιοιιιιι- ?Με "Ξ

απ: ίινι·ι:ιιοιοιπ οι:: ιοτο:ποοοπιιοιο. ίιιπιιοπε. :οιπ ιΜι·ιιβ

·πιιιιιιιιιιιιοιπ Ρισιιιι:ι :π ιοιπρο:ο ιιιιιοΒιι , ποπ ·ΐ*°ο“°ίί°ὐ

ει:: :Μι2οι·».

ι: ποπ ιιπριιιο: ,. :οιπ Γριιι:οιυεω ίιοιι νι::ιιοιιιοι πω.:

Μ.

(Μπι.

οὸιζ

ομι:ωιιΙ:ι`



Η. ΒωδππιτΞι:Ι Ι. ΒαρτικαριορτΜαδιασ ωίτι!τίστωτι. δείτε:: Χ Η.

απ, αει @πιο νἡιια τι! Μια! ιτιιιαπεΐαςιιαπε:αϋπι επι φωτ αταοτιο πι ιαπ·ροτα- πιο :ο ἰριιῖ αοιιβατδ

παιιο ιαιιιροι·ἱιποπ-ἀιιται Ηττα ιιιίιιιιιτ , ιττοιιο ιιιιιιοιια: παπι αιιιιατιι πλω ιο ιαιπροτα ρτο°όιιᾶιι·

αίτ. ΙΒἱιιιι μια!! ιιαΠιιο ται ωιιιιιιωιιι αΠα ιο οιιΞ Λαμ παΒιιιιοτιαιιι αΙΪα ρταιοαααριπαίι απατα;

ιαιπροτα: ατ8ο δι ρτοἀιιέιἱο ται πωιωπιιιιια γ απο τ!ιαιι ροίταιΒοτιαιιι αιιιιάαπι αΔΠαρτμιιιιΒιιι , τα

Μ. Αι! ι.ιιτειιιιι.ορρο1ΐια,παρ.ίατιιιαιτι. .Από ρτοιι. «οπΐατιιαιιο. α. ιτιοτ!ο ιιιιτιπΒιιι ποπ 'οπο, ντρι

··'ω 1- Νικ· οσοι! αοαιτιαπόιιιιτ ιαιιιρι!ιτΞ, ιιπιπιππω νιτιιιαΙι- απο» ρτοιιιιι τ :πιο ιπ πιιΙΙαραιια ταιιιροτιταΙΠΒ

' Μ”'°°”ψ ' α ιιστίροιΠι ται. οι εμέ ρτιιιιο αίΤα παααρατιι. Και
Μ ° ιατ ι·ιιιιοιια αοπΓατιιιιιἱοπῖα : ιιτρο. _ ατι ιιωιπωω ' -

” Βιιιι·ι:ιιιιατ. αίιιτι ποπ ταΐροπτια.ιι ιαιπροι·ι ρατ μι· πιιπιιιιοττι απαιατατιιπλατααιιοπα ετοιμοι ααοπιατ..

- ΠΠ6σΠΒι αοιιααιτο ι· ατααιιοπα, ειιιαδοιιιι αΠαι αυτι.τα: , @τι απο ποιοι αιιἱιἰοαι ρατιι ιατπροτι.ι τω. _ η

- ιιοτἱ ἰπἰιιθτιἱιιιιπ.νπᾶα,οιιοο αταοιιιτ πι ιαιπροι·α_ ίατιιιιιιι:ι. ιιαΒιι : παπι τι ται ιιιααιιιτ ιιιιιρ!ιαιιατ

ι αοαιτιαπόιιιιτττιπροι·ι ιτιιιιιαΠιατ, ποπ ιβττι:ιιιιιιττ_

παπι τιπιτπιι τοαιτιαπτιιιιιτ ι:οτροτι,8αιιι αΙιιἐ Εκο,

ποπ ιοτιιιΔΗιατ, ατι γιι·ιι.ιάΙιται: τριτο @οι αοαιιιαιι

ποπ πι βατ αοιταιροποαπιιιιιτι ρπιιιιιωιιιιιι ατι

"και Ιοαι,αιιιιαιπροτια, ται! τοιιιιιιιι!ριιιιιιιιιοαι.

ρατιαπι .Ιτιαἱ 2 τα! τατιιροτιιτ οπο ρτο Μπι πι

ιατοροτα ιααιριι ρι·ιιιιιιιιιιιιιιιιι “Η ω ιΠιιατίιτ ρατ

ιιΒιιετατιιροτία, παρα τσιπ πι.ΠΙα μια Πι . ιπ αυτι

Ϊιιιιιιι ρτιτίιιίιπ αΠα τωριιι,ιω Γαιιιρατ Μπι! ἴιιρρο.

παπι ται·αριΠα Πτι ριιτιιΒιιι ρτιοιιΒιιε ἱπ ιπΕπιιιιιιι. ·

Κααιριι (ποιο α!Τα αυτώ ίαει.ιπάιιιιι πι ιπΕπιιιτ ρω

τιιιιιαιαιπροτιιι, τρια! οι ιπ ιαιπροια αοτιίατιιατι, οι

Δ» ιααιιππίιτιι ιάατι·ι αΙΤα πικαπ ιαααριιιιιι ρατίαιιατιιτα;

Μή. αοτιααιιο. Αα έιπιι"ι.ιιτι οι αιιίϋτιιιιιιι, ποπ οΠα

. Μ 2- απρα!ιιιτι :ιατροι πι ιαπιροτα, πιο ροΙτ ιιαιατιΣιπει;.

ιι.ιιιι καιρο: ιιτιιιιιιιιιιτι ι θεοι ιιαα ροΠαι π) τβιαιτιο

ατατιιιιιι ,πιιἱ ροίι ιαιαττιἰιιιιαπι αππιιιι!ατί. Η απιιπ

'που ιιαααΠιιειε α:: ίιιρροπιιοπα , ιπ απο ιτε απ πιο·

ροΕ αρτιο αίι,ιιαααιιιτιοαίι. διοτι οι ΐιιρροΕπιιοτι

Βαιιε ιαπι Πι ιαπιροέα αοπίατιιιιι , ποπ ροιαίι ρτο

αοι!απ:ι ιαιπροτα Μαιο αοττιιτπρατα. Ατωποιη .π.

τια8:ιτα ποπ ροΠιιπι @απο , πιιιιπ ιπιιτιπιί ρω

διιτιιιιτει Παπ 8: τι απού α.. ιπιπατιιιιια μιαπω.

&Ξιοαιιοπα ι:οπίαιιιατι Ποιο Παει.@ο ιι&ιο, επιπ

τα πι ιαιπροια, ποπ ροιαίὶ έ Πω αοττοτπρι @μια

πιώ ιιαα ιατιτιιπιιε , πιο ρατ απο τοπίατοιιιιιτ, τιιίδ

Ροίι άαιατοιιιιιιιιίοι ιαιπριιτ ι άπο ιιιιΠιιιιι τπτ

Δ τιιιαιιι ι:οτιιιιιιρι ρτο αἱ άιιτιιιιοπα,οιιΞι πι. Ποιοι

Ἐιτιττ ατιιιιτι ραι ειόιιατίιτιοι ιι!ιιιι.ιοά ιαιπριιι,ἰπ οπο

αιιι παιιο:: το ροιαπιίθ ποιο!ιιιέι αυττιιιιιραια ρο

0 ' οι αδαι&ιιιιι αι·ατιιιιιπ ο _

2ό4ἑ , Ειι ιιιιιιρρ:ιται, οιτἔιιι πιο π: αοτιιιπ πω.

διωτιινω ιι·ιαπιιιιιι , ιιιιι ρτοριαταὸ παραπι, ροτιιιι!α Βαιιιπ

·,τέ:'"22.2' ατααιιιτοιπ :ιΙιοιιιιιι «τι αιατιιο αιιιιάατα_ τ.ιιιιιιιιοπ

[ _' . ” ροιιιιΠαιιιιιιιτι ρτοιοιίιιαιατπιιαια ατιτιιιιι!ειτα. απο

ποπ πιιτιιιι ιιιιίιιττ!ιιαι πι, ποπ ροΠα πι ιατιιροτα πι.

οοο ατατιιιι'τιιιιι ιιππιιιἰΒιτα , οποιο ιπ ιριδ 2ιατπιω

τα : αίτιο ιοι:ι ταριι8παπιιτι. τιιιιι!αιιιτ ιπ ασ , ιιιιὸό

ατατιιιιτει τι ατατιιιιιιιιιιααι ρατιαιίιιοι (ποια6ιιοπαπι

ιιτΠ)αιιτπ αταιιιοτατικ Αι ποπ τιιιιιιιι οι εταατιιτα

ιο ιαι:οροτα , οποιο ιπ αιατιιιιιιαα Ει20 Β ποπ τα

ριιΒιιαι, ιπαπατα ἱπ ιαιπροτα ναι·ιιι1ι αΠαπιἰαιπ απει

ιιιτο, πι.) πιπιιιιω ποπ ροΙΒι, οι ΠιρραΠιιοπα,

οιιὸά ιτι ασ αοιιίατιιαιιιι·: παο αιιιιιτι ι·αροεπιιΒιι,

πωπω: ιο ιαιατπιιαια παιιο απαιιιιιιαι αταιιιιιττιι,

πιο ποπ ροιιιατιι ἱπ αιατπιιαια ειιιτιιιιι!ατί , απ Πιρ

ροβ φαι ιο αέι ατατιιΞι 8: τι Πεο ασπΐατιιαι“ιιατιι.

@πιο ποπ ταριι8τιιιι, ατατιιιιτειιιιιπιιι|ι ιιπροΠιιοπο

ὰ Πω αοΠοι:ατι, τι: «πιο ΠΠ ταριιΒιιαι α:εταιιιιιιιι ει

1ιωπ ρτετιιααιτ αΠατιιι τι όα αιιατιιιἐι αταιιιιιτε π·

πιιααιιιιιιιιι ραααιιΒιιιιιιτ , αιιιιιι τιιιιιαπ απαται

πι” ταριιεπαι εταιρια Παοιπ νἰὰαπιι. Ετεο αι.

πιω τιππιιιιΜΜιτειι (δι ιια αιίαπιἱει σπιτικο , ποπ

ιτριιοποι πιιπαπ αι·αιιιιιτειιιι ιο πιτ όιἴροίῖιἰοπα ὁ

Παο αοΠοαιτι, ιπ :μπι Μι ταριιεπαι ιέΒιιιιαακαται·
ιιιιιιι ιιππιπιι.ιιιοπια. ώ

πι. Αα 3. Χάρι. ατααιιοπαιιι :ΗΜπριιι ροΠα ἐ αοτι

ω!» ° Ετσι τοπια, τι πιο εταιιιο ιιτιροιται πτειιιιοπαιιι
Π ' ρι·αατιθα πι; αι;Ιαι αοιιιτἑ, αοπίατιιιιιο ροΠαΠιο

 

 

ο άιίτιπ&:ι ὰ αοιιΐατιιιιιιοπαι- αὶιιτιπο πιιιιοταπι

ατιιαιιι:ιτιιιι ιιιιοατιι αοπιιιιιιπιτ:τιπόι ατι ιαττπιπο

εταιιιο,· απο ποιοι οι αοιιίατιιιιιιο, οιιὲτιι παταω,

απο ειόριιιιαια οιίτιπΒιιιιιιτ α τοπιατιιιιιιοπα, τι

αοπίι:τιιιιι Ματιά 8απαττιιίοπα νατιιι , οπο διοτι! . γ
οι απαταιιο δι παπι αοπίατιιαιιο αιιιίιιαιτιι Λο τά209.

τοπ τω. παεο, παπι ιτιιαιπροια αταπιαιιι ιιιιι|ιτιιιΐι ή Μ”.

ριιτια ιαι:ιιιροτιι :αόρατα ριιιιιιιιιι ίιιιιτιι αξια; πο,

ίατπρατ απο αΪΪα ιιααιρατα αοπιιιιιιιιτιοπαι:ιι :κι

.πιο αΙἶαἐ τα ρτοἰπιια τπιτιιιιι ποπ Με , ιι ὁ Ποιο

ποπ νιιιαιιιιτ , ιπ φαι μια: ταται·αιιιαιτι ιατπροτα

ιιααἰρἱαι “πιω ρτιπιπιι:ι αιΤα,ι:ίιιιι Μια μια ιιοτιοα

ιιιτ. διαιτ πα: ιπιτττιπ ο , Παιιιπ ποπ ιτιοατα μι.

παπι ρατιατιι ιατιιροτια, Πιιἐ [ααιιιἱιιιτ ιιιιιιιαιιιαια

ροίι ίπίτιιιε ο αιιτπια!ια ρτιιιιιι μια ποπ οπο! , αι Δ

ωφΠΕδ τιιιαιιιιιτι Πατιιιαιιιιι_ ιο αταιιιιοπα πιατπἐ 20'7·

πωιιιι ροιιιίιΤαιιιΜιι&ιοιιαπι Ματ ατατιιιοπαιιι6α @Μα

τοιιίατι.ιιιιιοπαιιιτ ποπ οιιιτ!αιπ ρατ πτειιιιοπαιπ ααα

ιιιιταιιοπα ρτιααατΙαπιαιτι; «τι παιιιτίι τιιπιίιιιι. Νατιι

Μαι ιο ιαιατιιιιατα ποπ ριπααΠιιΕι παεαιἱο «τα το

ατι πιαι·ιιο ατατιιο τιιιταιιοπα, τιαααΠιπαι ιαιτιαιι Μ·

πιώ: απο ρι·ιαααΠιο πι: Μ! τι πι ιιί(ΕπΒιιαπιταιίι

ατααιιοιιαπι έι αοτιθ.:ιιιιιιοτια.

Ή

Μι :τοπίο ἀεὶ :έ @βία Μ!" ά αιπἔ 8ιατ;ττ2
_ έ _ .

_|ατιωττοκα έ'

ΚΜΑ πω. αίοτιιιτιιιιι:ι αίτ ΠΒΪΪΪὶ:ἔ4"°ά|ὶ&αΙι α. Με·

7. 9.4ισττιί :τωτιιτιι,τ9 τμιιιιΙΙιύ. π. π. τ. 5. Ματια, :β'·""°

μια, ιιιιΙωά,ιιι τι.. τπτ. πιο. α. τ. Βιιτ!ιο. τι. 2.ττττ.3. ° ι

Εκει μ. ό. «στι. π. σττπΙισβ π. Ρτοιιιιι τ. Ηιπιισ-απ ',ζή ;

Πιο θα”. α. Βτιμιτπιτ Με:: απο ριἰτιτο σύ πιποψ έψα- · .

τα, 9απ;|ρσιζ47.ιι τ @μαι ιοαιιιπ αοπι:ιδιειπι ΑιιΒιιθ:.

σπιτι. ΛάΕτιππιτ, αρ. τι. αιιιπ πιο 1οιιπ. των πω:

πρι... 'πω, "κατι" : πρωτοι» , Ματια , πό ΜΜΜ τ

πρτιέ&ω Μ., απαιτώ, πω. “τή που [παπι ›τιιιιιτιιιττι,

σπιτι οπιιιιΙπα 9ΙΙ. πι τα @οι : Μ» τοπιο οι ττπωι ιὶ τυπω

άΕπιιιπέτιπιταιίαιιτ “φιφα”. Ετ8ο αεΒιιιιιτ δ ρτιιπΐι

ιιέΣιοιια, ςιώΠιι1Πουτ11 τοποιόιι , α: ρατ α!ιαιτιι!

ιιιτι·ι αιιπόαιτι πιιτια ι·οπίατιιιιι 8: αι·Ιιπιπιίιται. ?τα 949

ιιαι α. 1ιιτΙωά. Οταιιιιο ριιΠἱιιΔ αίὶ, :μπι ατατιιιτιι πιο ε°°ωἰ'·

ωρα αΒα π) απο: αοιι!ατιιαιιο ατι . τιμή ιτι αοι!αι11

αίἐα :ιαααριο ρατίαιιαται. δω ασ:αιρατα αΒα ο ΑΙΜ, Ψ

86 ρατίαιιαταιαιπ αοόαιιι αΓια, όιπατιιιιι ταα!ιιατ :ατ

8ο. 3ι α: Πισω, εταιιιιαίι αααιρατα οτιιιιιιττι αΒα : Δ απ.
ατρο Η αταιιιιοαίι ατιιιαιπ αιιπι αοπΙΔατιιιιτιοπα , π:: Τ"ωι

αοπίατιιαπι αοπιιτιιιοααάριι ρτιιιιιιιπ αιέα: Μ! ποπ

Μαι :αόρατα ρτιιιιιιιπ αίτια , πε ιιαίιτιι&ορτιοτί ι

απτο ται αίτιπ_ι:οπιιιιιιο αοττιιιιιρἰ δα ρτοιιιιαπ

τι. οπο: ιιαΕιαπι οιιιιιι6ισε ιαττιιιιιοι, όιιιιιιΒιιιιτιι- 212:

ιιιτ ταιι!ιιατι παπι πιιιιιιιοιιαι όιιιιπΒιιιιπιιιτ ραπαι Φωτ.

άιιιατΠιατατιι ιατιιιιιιοιιιιιι, ὅ αιιιι!ιιιιΓρααιΒατιπιιιτ.

Αι ιατιιιιιιιιι ὅ πιο ατατιιιοπιι αι! ποπ α!έα ; Μηιιττιι ,

οι αίια: (Ξοπιι·δ ναιο αοπΐατιιιιιοπιι ιατιιιιπιιι τὶ Ω
μυ,αίι αΒα, ποσά ρτοΐορροπιι τ .τι παιιο , αΙι ποπ χ

αποτο οσοι! ται αοπ&τιιιιια ίιιἔ πατατα ιαιιιιιι.ατΒο. _

°· τ. δι αοπίατιιαιιο αίται απο απο εταιιιοπα,ία- 2”.

Κατα.

ο"""° 'ὶ. π: π ρτεαατιιιαπιιι πο. τ. (μια αταιιτἰο ιπιροι·ται Ίιιαταιιιτ ταιιι ατααιτιπ αίτα ιτι αοτιιιιιιιο Πατι.6. Ε:ι- Ω"ωὁ·°

τοπΓ··ιωτισ. . . . τ . , ι . 2Ι4,'

-τ- _ ιαααριιοιιαιπ ρτιιιιι απο τι παιιο αριιτιια απο Μο ταιλίοΙο Βασικα:: ααιιΐατιιιιι μπώ ιιιιιΜ τ
Νάπα”. · α· ι · - __ ' ο" __ _ _ τ _ “δ”.

Δ ι σ ατακ

`

τ α..

εταιιιιι. ποπ ατι παααιΐα , τι απο :κοπο οι ιιόατιιιιι- .-κ



. Μ·
:.μ.ιώ.

σο.

Μισο::

:Ι.::Ι»!Ιιω.

ἑι7.

ξω:.:ισσ σ.

σας:: σ::

ω...: πι.

ειδ.

θ π.

Σω· σσιο,:ισ.ιιι:ι :ισ ρι·ιο:σ ρ:σσσεεοσσ:ο. Ρ:ο!:.:..(¦σι:

Ρω- ε 2^(*ί τι: εσε . σοι νοιοι:εο: ο. εσσό?ι:ισοε σιί!ιο σοι:: ι

.....[..ιιο:.. ἔ

πισω:: Δ:

στο:: ,

· _ ρ:σΒ. !ιεε: νο:ιεισ: :&ισ ρ:οσσό:ισ:: νοισοιε, πρ::

_ :ε σο:: σ. ιοιιισισι: ει: σεεο:ε ετε:ιο , 8: ισε:επσ

- - σοοιωσ Π: Βεροπ::ριο ρι·υσασιιισ είσέο!οπιισ. σο.: δ!! ϊ.

Ε.€.ισσ ν: ιοί!:σο:εο:σ ε οι:: εσοι·: δ. :εε ε! Πε:: δ:

ε:ε::σ:σ ίι:::ο! επειτα, εσσίε:σειι ρσί!ε: σ ίσιο ϋεσ;

ο: οεσσι: :όσο νησι: ::Ξεο:ιεί!ε:ι ..Δω .σωσ:.

` οσο. οσο ίσ!σιο ιοσισισι.ι.::σ: ρε: σ:σισεο:

:ισ :σου ε: :ε::::ισσ:ο , ίε1 ε:ι;ιο: ρε: ο:σιοεο: :ισ

ει:εσιο!!:ο:ισε !σει 8: :εισρσ:ι:. ε:ρο ιοιρσΠι!:ι!ε

εί:, ν:σε!:ισ, σο; Μ: ιο ρ:ιο:ο ιοί::ο:ι, σ: ε.ισε:ο,

σσσεσοτιοσεισ: :στο :ε:ορο:ε ίε:ισεο:ε.

ρ. δεενι:σΑ φερει, ε:ε.ιιισοετο σιιιισέσι : εσι:ίε:.

σ::ιοοε :ε σο, σο! «Με... :::ισοε : δ.Τίισ:::. :.ρ.

ε. ιο.:..::. ι. .οι σ. .ο ρ:::::. σ. 3. Αν. 3ει|ά 6. ό· η Ϊ.

ι::. με:: ε. σο:: ιιιισσιιό. ιι...:ν. ι. ό: σ. Βιιοισσ. σ: σ.

ιίίίί.:._ σ. ε. ε. 19. Βετο!. σε.:::οι. επισισι σ. ι. .ιι·.4,.

ε.φω.. 2...ιο. :. ει. ε. σ. ι. ::›:σ!ιψ 3. ό· σ. 3.4::

σημα. απο. 3.:σσ:ί. οσε... ο. σ. Ηπα. 3 οπο.

εαπ. ε. δι'. δ. Μ! ω... πιο!. Μ.:)ι·οσ.ισ σ. .ιιιι.:.:.4.

Ε!! ε:ι::ο εσο::::σοισ: σ...: σο". σε ρ:ο!::ισι!ισ:.

Ποιο: ρ:ισ: σε:: ρ:ει!:. :. οσο :ερσΒο::.εισε:9:σι::

ρειεσ.οσεκο ρ:σσσεΗοοεο: :ιεειρε:ε :ιι::σι:: εί!ε,

δ: ιο ιισσει:ι εσοίε:σε:ι :. σε:: .ο . σι! ΜΕ:: :ποσο

&ισ σο:: ε!! οεεεί!ιι:ισ ει: μι:: εί!ειί!ί!: , οπο !:ἱε

ρε:ίεσε::: ισα:: , σοι νο ρσ:σι: σεειρε:ε ίσοι:: είί`ε

ρε: ρ:ιιοετο ρ:σσσὰισοειο, ι:: ρσιε:ι: ρε: ε:οσεο·ι

ισσ::ι:::ιιιι ίεει:οσσο: ισειοεί!ε εσοί`ε:σ::ι: οεε ε:

μι.. .Β.....ι.. σοι.: Με ο:σοε: απο εἔισειο νι::σ:ε

ρ:σιιο:ε ορριιε::5 :σ εί!!ει:σο: . ν: :ιο:εσ: ::εε ε::

ρ:::ερ:ο_σσάζσοιε, οσο: σο:: ρσ:σι: σε:ερ:ιι::σο:

(Με ε!ΐεσεσι , ισεισ ρο:ε:ι: εσο:ιοσιι:ε. Νεσσε εί!

ν!!: :::ισ , ω: ιρίσ σ.ιιορι-εσσω ρα:: σειιοε:ε,

νε! ομοσ. ι!!:ι:ο οσο εσοιι::ι:::ε. Νεο: σο:: :::ιοοε

ρει·ε:οσε:ο νι::σιει:: :ρρ!ιε:::ο: , ν: εστω! εσο:ι

σο:: ισεο: εί!ε εί!εσιτσ:. εσο:ιοσ:::ε ρο:ε:ι: ε:οσε:::

::1...σω._ δ: σερεοσεο:ι:ιο εί!ε&ι!ε : ίε. Εσοίι:..

:. εεί!ιο:ε ρ:ιο:έι ρ:σσσ&ισοε , νε! ίσεεεσι: νο:

:σωστο εσοίε:σ:ιισ . :με εσοτιοσ:: ισεο: στ.. ρε:

σωστο ρ:σσι:&ισ::εο: ι::οι:σο: νε! ρ!σ:ε:. Νεο

Εεσοσσι:: . σ!ισεισι νε! εί!”ει:: ιοίιοι:σε εσοί!::σ::ισ

οσε :είρσοσεο:ε: ιοίιοι:ιε ρο.::ισσ: :ειορσ:ιε, ιο :ισι

σο: :εε εοοίει·σ::ε:σ:;νε! εε::ὲ ίιοοσ!ε σε!σε:εο: σο.

:σε Μισο:: ρ:::ε :εο:ρσ:ιε: Ε: σσέι οι:ισοε σι::::εο:

σοι: ρ:::ε,ρσί!εο: :σ:σιο:ε:ορσι.8ι ρ:ιο:σο:(ν: ρ:σ

ιοσιισ. :είρσοσεοι; ίεσσ.!)εσιο οσο ρσ:σιί!ε ρ:σ

σσεε:ε ε:ε::σ:εο: ::!ισσ:ι:ο .σ :ε:ει·οσ , νε! ισ :εισ

ρσ:ε : εστι: οεε ιο οιε:οι:::ε, σε:: ιο :ει::ρσ:ε :ε ιρ::ι

οπο. ρι·σσσάισ σιί!:ιοεσι ρσιίἱ: : εσι:ίε:σε:ισοε.

σ. Ρσίι:σ οι:: Πεσ: οσο νεοι:: :6:ισοειο, σο::

πο: ρ:ιο:σ ρ:σσσιιι:, τε: ρ:σσσό!:: ίσίσειεο:ε: εσο

ίε:σ::εισ: ιο ίσο είΤε ρε: οσο:: ε:εσ ε:: ίε ε!! οπο

ειε::::σ εσοίει·σ:οσ::::: :στο ιο :σε ρι·:ει:ο!:ι:σ. .Αί

ίσ:::ρ:. ρ:σσ. ΜΗ:: ρσ:σι: σερεοσεοιε: : νι::σιε

ρ:οσσβισέ! Πει ρ:ιιοι:ο: εί!ε είίε&σι εσοίε::ε, εο

σει:: ρσ:ε:ιι σερεοσεο:ε: ε: νι::σιε ρ:σσσό:ισσ Πει,

ισεο: εί!ε εοοίε:σ::ε : σ...: οσο ιοειο: νι: :σοσια

:σ: :σ εοοίε:σεοσσοι , ::σστο. :ισ ρι·ιι::ὸ ρ:σσσεεο

ι!σο:: ν: μια: σε Με ρ:ιοειρισ ρ:οσσό:ισσ ; οσο

.:ι. ι:::ιο:νίερ:σσσάισ: :εσσι:ι:σ: :ισ εοοίε:σ:ο

ο

ιο δεσ ασεπ: εσι::ρσίιισιο ιωσοιο.οει: ρε: νοισἔ

Μο,.ιεεσσά!ιο Φο @οι οο!σο: . πο: ισοι...:ι..

. !ειο είξε :ει εοοίε:σει:ιοοειο εί!εθ:ισ::ο Φώτο σο.

ί:!ι:::ε_:ο :::::ε:ι::!ειο σο: Ϊο:ι::::!εσ: ; 8εε:εσιιο::

ι!ίσσ ε!! ίσοσεισ:εο:σο: .ει.:ιωσ οσοι:: Μισο.

ίσιο, ::σσσ ρ:σσσει:σι· σ απ:: ίσιο νοιο ..ο οσοι.

οε ρι·σσσει:σι· ιο ίσιο: !8ιτσ: Ε: σε:: εο::σσ:ρι:σιο

εσ::ριορι:σι· :ε!::ισ σωσει:: :ισ ρει::εσ::οεε (Πιό:

τι... Με.: οσο: νιι·ριοι:, οιίι οπο...] :ο σο:: σ..

σωσει, οσο νι:8σ εε:σί:ιι.:ι: πιο:: σοιοοεσ: σο:: σοι.

:οσοι δ: εσ:°ρσε. Ρσίι:ε:ισ: ρα:: ρ:σ!:. ροκ!! ..σω

σιί!ιορσισ εσοίε:ο::ισοε χ. ρ:: τείΡςξὶιῇιητςρωἰ.

οι ὶ σα:: σ. ρε: :είρεάσ::: ...πιεσε ...ι φωσ. ι.ο:οσσ (Μ' -

σιί!:ιοεσιισ:,οσι: ..σο εοοοσ::: οερ::ισοε:ο ερπσεω..Β Ξ”

:σε ρ:σ:: :σου εσιιίε:σε:ιο εσο:ισ ροί:εί!!οοεο: ΡΜ

εισίσεο: εί:ε ρωι.:.:.:. ι.. σωσει , σοι: :ιέ!;ιο ν: σε .

οσο ιοσσ!σι:ρε::ο:οεο:ι:::ι ίσι ;_ εσοίε:σει:ισ απ::

ιοσσ!σ!:, σοι: ιι::ρο:::: οποσ:: :&ιοοειο ρ:σ :σι

οσο :εισρσ:ε εσο:ισσ::ειο:. Φο: νειδ π:: :είρεἐ

ἔσω. οσο: σο: εεισε:οσσε ειέ!:ισ ίσο:!:: , ι·ε::!ε: σο::

ίσοι, ν: :εσιε ::σσε::ι: ω»... σο. σοι:: σο: :είρεάσε

νε! :σ ο!ισσισ οεέ::ισσο:, νε! οι: :ισ ίε ιρίσοι, οσο

ρσ:εισο: :όσο .Β εσοίει·σ::ισ. ι:εσσε :πιεσε ::ι!ισο:

:είρεό!:σσιο:ε ιρώ σιί!:ιοεσι,ίεσ :::οισο: :πισω ε.: ί'

εσοοσ:::ισε. _ σ

Ασ ι. σρρσιι:ιο, :είρ. ...ο :.8.ο.ι.. σιει Πωσ:

ε! σ... άσοι! μι:.ι:.::,.:εσσιεσιί:ε : οσο σσοσ εε!

ί-.:σε:ι: :ο σσε::::ισι:ε.. ει.: οι...: ρ:σσσ::ε::: : Μ::

"πιο, ιοσσι: ισεο: Μ. σε ποσοι!. ω... σ. 8. με: Μ·

:με .ιερ.]:ι...:.σ..ωσ σε|επιιι : σο.. Μ.: .ιρει...:. σ::

:πανε πω: οπο, με.. οι, μ...: .είν οι :Μισο .ρ, ::.:ιση

οσοι. :.ιι·ο·:::::ι οπο:: δεσ σιει σ. ορε:ε :εσσιε

σιίεε, εείο:οσο :ο ιοί:ι:ιιεοσιε , εσοσεοσιίσσε οσ

οι: ο:ισ:ιε. Ασσ.σεΖ. ο:ιοσ:. Ρο!ίστο σιιιρρε εί!:.

σσ:::ισοεο: :ε ο.: σιί!ιορι:ι σ :ε σ.ο...ιε, οιίι τω::

εσοοσ:::ισοθ:εο:ρο:ιἔ. Β:εί!σ σιί!:ιο8σει:στ_ οσο

..σε εοοίε:σ::ισ :ει εσοίσοσι:ι:: απο σιι::::ισοε

εισίσειο : εσο: ίο:::::ι!ιε εσοεερ:σε σσιο:ισοίε σ:

ρε: σισιοεο: :σ :ε:::σσε, ιο οσο :σε !!σ::: : ίσ:ο::!ι.:

εοοεερ:σ: εσοίε:σ:ιιισο!: Η: ρε: σ:σιοει:: ..ι :σει:ς.

σ οσο ιι: :εεερτο εί:ε ο::οι: τεοε:σ: , !ιεε: εσοοσ:ε:

:ε:::ρσέ, ιι: οσο σ. ειρεο:ε ιο ρ:σσεεερ:σ ει.: οπο::

:εοε::σ:. νοσεσσι σι::::ισοε::: σιί!!ορσσο:σ :ε

σσ::ο:ε,εσ!::ιι:εο:ε: ι!!ει:ο :οσοι σιί!ιο8σσο: : εσο

ίε:σσ:ισσ :6:ισοε. Δε! σ. σιίι:ιοΒ, ρ:ιο:σισ εσσίε:ι.

Κε: εσοίε:σ::ισοε εσο:ιοσδ ::εειρι: ρ:!εοσι:: είε::

εσιο οσσι:::εείιεοσι, σερ” Με :ισσιισ:ε εσεωι.

εοοεεσο. στο:: ο: ρ:άίσρροο::σ: σ...: ::ο:εσ:ιε

εεριβε, οσο σιει:σ: σε οσσσι!!ι:σ σεειρει·ε, ίεσ ροέ

οι:: ιο εσσει:: είιε :ιεεερ:σ εσοίε:σ::ι , :ισοσ εί!: ι!

!σσ εειο:ιοσσ :εειρε:ε :ισίσοε ......ι...ε εισσει. νι:

σε σερ. οιιοο:εσο: εοοίε:ι. :ισα :::::σο: νε:: ε!!εο:,

ί: !:σισίο:οσι ει:: ε:ε:::σ :::σε!:ει·ε: ρε: εσοίε:σ._εσού

:ιοσὸ :εειρει:ε σοι:: οσσι:::ε εικοσι. :ισ Μέσι:

:σ ίσο:ι::ισσι ε!! νε:: σε οι , οσο !::Βεο:σιί:ιοάσε

:ε::οιι:σετε:!ε:, σο:: σε ιι: , σου σο:: ι::ι!σεο: :ε:!εε;

ν: ε:εε::ισ ρ:σ :ε::οιοσ .! σου, Βάσει σο:: είε :ει ιο:..

ο:εσι::ε ρο....:....; εσοίει·σ::ισ είίε εισίσει:: :ει

:ιο:ε ρ:ει::!:ι:σιο : σσσσ σε.: Π: :εει!ε, οσο ::ο:δο

ίσοσ:: :είρεάσοι :ε:ι!ει:ι. σο.. οεσσει:: ισε:ο :ισ Γε

ιρίσι:: ίσοσει:ε :είρεάσιο :ε::!ετο. Ρ:σ :ε:ι::ιοσ :σ

μια, ε:ε::ισ σο:: σιει: ρε:ιο:οεο:ιειο: ίσι ; Με.

σ.ι:ισι:ισο!σι: ρε:ιο:ιοεο:ι:ιοίσι , σο:: ίσρ::ιρίσο:

εί!ε :εσ Μοτο εσοοο::: ε::::ιοίεεσιο :ειορσι, ειιι εσ

ειιιί!ι:. Δε! ε. Κείρ.ε:ε::σ::.ιι:: ρε: εοοίε:σ. είίε

ιο εσο:ιοσο δεσ , ίιοε τσοκ:: οσσι::::ε εί!εοσι.

Ωσοσ εοοεείίε:σο:6'. ΤΙ›:σι. σ. 3. .ο μπεστ. ω. 3. .οι

ό. ΕΙδ£σΜ: ει!οσΙι6. ω. Απ. έ. ισ :Με @σο απ::

Ασοσί!.ίϋ. 8. σε θεσεβ .οι Μ, ε. Μ. σ!σίο!σ::: οσο.

εεσι ρσί!ε, σοσσ ε:ι:ο: εσοεεσσο: σο:: Α σ:ι:ο:ε:ξ

εεεε:::::ισ: :.τρωι: Πει στ. ιο εσο:ιοσσ Επι. πω..

Ρ".

  

έ. .

ΕΜ:

! : Κ..

_ 222.'

οπο:: '

:μεσο ...το

εεἑἱ

:ίσο

@ο
.οι ε.

Μ σ.

οι.:

::::ι:ε:ι:: ρε: σωσει:: νοισοεο: ιοι:ισ ρ:σ σ&σι::

:οοίε:σο.:ισ Βεοε:ε εσσίω :σε::ε:ιο!:: :ο:ο:σιο , δ:

ίσοι:: ιο::ε:ισ:ο : ε:8σ 8: :μοι ιο εεοε:ε εσσί8 εί

ίιειεο:ι: ίσιο:: εί!ε&σιο. Πιίρει:ιο:: .οι οί!ι8ο:ισι.

:σε σοι:: οσο οσοι:: :ισ εί!”εέ:σο: εσοίε:σσοσσι:: :ε

σι:ι:::σ: νο:: ε:σί::!ι:::, σσσο: Με: Νεε :οιοί::νο::

Π: ίσιιιειεοε ει! εσοσεο: εί!ε&σο: ρτιο:σ ε:σίσο σε::

σοι:: δ: Πωσ! εοοίε:σ.ιοσσο:. οσσο: σο. Αο:εεεσ. ':Η 3.

ίιστιο!σ:::ι::εσ:::σ νε:ὸ ΡΜ: Δ ίσιο Πε:: εεισί:ι::,οσο

::::::ε:: ν::ι::::: σε. νοιο. Α!ισσσι οσο ο::οε:ε:

σε:: οσσ:ε:σ εσο:ρσίι:σιο ιο σε:: είεε , ::σσσ ισ::



228.

στά τι.

πο.

άτί7.

διετ:1:ι3.

23ο.

23 τ .

ζτί:»πβ·στ.

η
τω, ιιιτισιτ ΑσΒιιίΙ·. .ιό ιίίο, πσπιΡ6 Όσο,1ιστι,[σπιρστό,

Ρμῇ;ῇ|ι_·|ρτη"“_ οιιοό σιτριισστ σιτσπισιο εστω , τισι

όσιτι ιίίσπιιπστστσοπτιπσο ίιτισσιόσε.δατσί1ηπο

...τι ισπιστο όσ σι.ίτιοτισ ά σοπίστο- ιπ στόιπσ :τό

όισστίστεσσίσε : τσιπ τσπιστι [πείσω σσπττοσστίισ

στ τσπιτιιιι όσ σθ:ιοτισ στ ττοπίστιτ. τσίρσ&σ σισίόσττι

πισίο,. Ντιπ ποσό σσόστιι τσσίσ. Ρτείσττιπι μια",

ποπ ροίίιτ νιι:3.σότιοπσ ι.ίἶσστσιπ ρτσόσεστσ, ά τισ

σιιπόσιτι σοπίστσ.ιτσ , ίσό ποσό πο:: ποπ ίιτπσσσίίτι.

τω” στι... Ρ..ιπι ρστ οσιιόσιτι, στο ρτιτπο Ρτ0ότι

πιτ, σσπόσιτι σοπίστσστσ. Αό τι. πσ8. σιιτσσ. Ε.οστιτ

στιιιιι 8τ τσ:ττιΡ115 , σὺ πιόιιιτ σιτ·τιτιίτσσ «Μπι, στ.

πσσσιιτ σό ιΝίσιιιι:τιιιίσσσπι ιτιόισιόσστιοπσσι σοπ

σσττστσ. Αιιστιιιι όσοστστ σιισπι ιρίσ σσπίστσ.ιτισ

ωατπιιω.ιιι.ιιι στι νστισιισπστπ τσιπι:ιοτιε, σπιτι”

σοιιίστσστι ίιισσσΠισὸ σοττσίσσπόστ.

@κιβ απΜαιίατιο.

Ρρσίιτσιπσισσπι ιπιστ ίσ σοίίστσ σιστιστσισ.

Οσσίι:σιιτ. £οπττοσσιίισ σίτ , ίπ οσο τοτσισίίι

τιιτιο ιιππιιιιιστιοπισ τοιιΠίτστ. Ρτιπισ ίσπτ. όαση

τ:οπίιίτστσ ισ όσίί:ι·σότιοπσ τοτιστ τσι , πιιίιίι ιρίισιι

_οσττσ, ίισσίσοίτσπτισίι , ίιιισ σα:ιόσπτσίι ίσρστίτιτσ.

Ιίτοβι·ι .

έ.

232.

σ...$τπτ.

σιτ

σ.$σπτ.

Ριου. π.

1τσ στόψιιιτ μια δ1Μπ2. σ. μ. Μ. σ. «στ. το. σ. 7.

ΡτσΒ_ τ. ιόσο ίσιοίτ.ιτιτισ ρσπιτ8σνιπι ιπ Εσσίιστιέ

ίτιίι,ντίσττσοπισισπιοιίσπτ. όσοιιέιισ. ποπσπ

πιιιιίστστ, πωσ ίι.σττοτσ όσίττσστστ , ίσρσι·ίσπτ τσ

σιστι σοτσσσ σ·στιόσιιτι.ι_ ιπ τισστσιτι ιπίστπιστισσ

Ρστστιτισ όισσιιτστ Γσσίτ.ιπτισ Ρ.ιπιε τισ νιιιι τσιτισπσ

τσ. Ιόσο τοποσ ίσΒίτσπτι οσε Ρετ σόσσπτσιτι πω.

τισττοτσ όσίττιιιτστ,'τιστι σιιπιίιιίστστ, οπο. τσπιιιπστ

ιπ ροτσπτισ ίσιιισέτισσ πιστστιά. Ιόσὸ ισστστι.σ ι.

ποπ σππιιιιιστοτσι·,ίι τοτσ @σε σπτιτσι ότίί:τιτστσιστ,

ίσρσι·ίτιιστστιτίιιιι πιο” ίσο1τσπτισιι ίστπιέί , σπιτι

ττιστιστττιιι ρστσπτισ ιτιίστιιιστιστι ίσιωσε. 4.σππι

ίιιίσ.τιο ορροιιιτι.ιτ ι:τσστιοπι : στ στσστιο σίτ ρτοό σ

ότιο τοτισεσίίσ; σίτ .π. ρτοόσότιο τσι σκ πιίιιίο τω.

ι8ιτοτ σιιπιίιιίστιο στιτ όσίττσδτιο τοτισε σίίσ τσι.

8σεσπόσ σσπίστ,σό σιιπιίιιιιιτιοπστπ ίσίιι.στσ, ντ

ίσα τσι όσίττσστιιτ , ντ ιιι ιισιιστιοισπτιζιιιιισι·σίι ίσ

Ρ€τίττ$ΠισπΦΠΕ Είτσοτσιιις οσίόοιεσπτ, ιόσοετσ-°

ιισπι δ: όστισ Πιτιστιιστ. ετσστι , σπιτι ποστ σκ πσίίο

ίσπισθτο ιιστστσίι: ΕτΒο σσόσπι τοτττιρτσόισσιιτσι

σππιίιιιστι,τιιισ ιπ τισίισ ποτσπτισ πστιιτσιι,νσί σάι

σει .ι8στιτιε , π! ρσΠιστι πιστττια , νσί ιιιτοτσιστισσ

ίοττιια: τσιπσπσπτ. Τσττισ οριπστστ, από σππιίιιίστιο

τιοπστπ ίιιιιιτστσ , ντ τσιπ τσι ίοσίτττπτισ όσίττσστστ,

τισοτιιιιτισσ ισπόσπι πιοόο όσιττσστιιτ, ίισσ ρπιίι

(σίιιστιποπσττσστισι σοπτστεῦι,# ίισσ σοπσστίιοπσ

Μ... ιπ πω. τσιπ : Βατωτό. ο σ. «πι. 1τ.ι7.3.ιι.4

σώσω π. ό. σα' 7. τω, @τι σοπίστιιιστιτστ ό0Ωστιτ

ίιιοίτσιιιιπισ ρσπιτ δε νἱπι ίπ Ισσσίιστιίτ·ΐτ “Με

Ρωτιιιξ σππιτιιίσι·ι , τισισ πὶίιιί τισ ίσίιίτσπτισ οσοι:

δ: νιτιι ίσο στσιόσπιιίιστ Εσσιιστιίτισιτ τσιιισιιστ.

Ρισοστ ι. 11ιιακό. Αππιίιιίσιιο σίί:όσίιτιο τω"

πιίιιιστσίσι σιισσπτισ. ΙΒιιστ οιιοεσποιισσιοόο τσι

όσίτισστστ , πιοόὸ πιίιιι όσ πω” ίσσίτσπτισ τσιπ:

πσ:ιτ, νεισό:ρττιΡτισ σππιίιιί.ιτστ. σ. Ιτ.ιίσίισοστ

τστπιπισεσό πσσιι·ισιιπιιιιιστιοπιι; ίισσττστπιιπσισ

οσοστ:στιοιιιστ στ ττττπιπσε σ (ΙΜΟ εισσιιοπιε σίι

ποπσίισ πι: στ” τστιιιιτισε πό ποσοι σιιπιίιιιστιο

ποσοι ποπ σίισσισίόσω τω. 3. οι Μπιτ τστιοπσ

Πε σοπσσττστσιιι·ιτι σπιτι ίοτιιισιττι ίσοίί:ιπτ. νσιδ

8τ Ρτορτισ σππιίιιίσισ:τιτ , σίὶο ιιι σισε ίστοπι :ισα

ί:οτιπσίσασόττστ. σιτζο στ! σπτιιιιιιστιοπσσι ίοίίισιτ

ότιττοδτιο ιστ σεσί?σ τσι , σίιο, σίι·σ ιτι ιρίισιίοι:οιιι

ίσιιίιίτσστστ. στ. Οτππι5 πιστστιο σττσπόσπόσ σίτ

ρσπσε τσιπιιποι τοι·πισιτε8τ πστ Π, ι οσιιιστ ιρισιιι.

Βόιϊιστατιυ Ι Ι. Βεστικειο.ιορτοόσδΐισο Ακέείοι·αΜ.ι9τόιιο Χ Ι Ι Ι.

ίστιίί;σπτιω, @σε ιπ πιο» σοπσσττιτστ,ίσπτ σίίσ Με:

ίτσιιτιστ ντ τστοιιτισε σ οσο, δι ποπ σόι: σισίόσπι [σο.

ίτσπτιω νττστττιιτιστ τό σωστο: Νσοσ ιστι:πιπι ίστ

τπσισε8τ τοστ ίσ, ίσπτ Μι, Ππσ εισιίισε τπστστιοσίίσ .

ποπ σωστη τπστσιισίσε δε πι:: σσσιόσπσ. ίιπσ εισι

σο: σσόσπι πιστστιο σΠσ μπώ, 8σ σπιτι οσιισσιι τω·

τσιπ πστ σ.:σιόσπε τιιστιιτιο σσπισπ8ιτστ. Δι όσίιτιο

ίιιιιίΙσπτιτσ. ιιιιισιτι σιισσι σοπιισττιτστ , σίίσ ποπ σο·

τσίτσιιίτιιισ σιΤσ ίσΒίΙσπτιω ντ τστιιιιπο τω», 8σ ποπ

σίίσ σισίόσιπ ίσοίτσπτιώ να τστσιιπο στό ποσοι: Ρο

τσίὶ σσόστισ σιστσιισ σίίσ σιιίτισσ νίίο τστιιιιπο ποπ· τ

τισο ιίίι ιτι σοπσστίισπσ ίσσσσόσπτσ. (1ιισττσ ισπτ. 238·

όοσστ , στ! νστσιιι δε Ρτορτισιιι σππιπιιστιοπστπ ίστ α"^"“Ρ”*·

σΙΓσ, πσσπιεσπιτισσ Γσίοστιίιοπστο οοπτστέιΞε τττω. ω”

. . . Βι/Ππόμ

σι πστ ίσ ρτιτσο τω... : σίτ σσιπιιισπιστ. ,,φΙ.Μ.,._

1)ιτ:ο τ. Αό νστσττι σππιίιιί. ποπ τσεισιτστ, νττο- Ζ0_

ισ τσι. σωστό οπιπισ τσιπ σσσιόσπτσίισ , ποσοι ίσιο- στι πιστη·

ίτσιιτισιισ, στα εοπτιτιστ. όσίττσιιτστ. Ρσπόιιτιι. σπ-17Μψί- Μ”

πιιιιίστιο ορροπιιστ στσστιοπι: ίσό σό νστσπι στσσ- "9"""'"

τιοπσσι ποπ τσοσιτιτστ, ντ τστσ τσε ποσα! οπιπισ εισ

σιότιιτσίισ8τίσσίτστιτισιισ ρτοόσστιτστ, ίσό ίστσίτ,

ντσίιτισιόιιιιστ ιπόσρσπόσπτστ σο στππι ίσοισάο

ρι·οόσοστστ. Ετεο σό νστσιπσππιίιιιι ίστσίτ, ντσίισ

ποιό τσι, σισσό στστ σ' ίσίιισ&ο ιπόσπσπόσπε, όσίιπστ

ρστ ίσίρσπίιοτισσι ιπίισιτσετ πω: κι τσιιτίιπι Ρστίσ

πσ8στ ρτισστιο, οσσό ρστίσ τσπισπ:ι ιιίΠτσιστ ορμο

ίιτσ τοποσ πσβστσ: σιίσσ τοτσσι σίίσ ρτισστιοπιτ ίἱτ

πσεστσ οποσ ιτσσι ί:οτσισττι ροίιτισσω. Ετεο π νσττί

στσστιο ρστ (σ ποπ όισιτ ρι·σόσ&ιοπσιιι τοιισέσίίο:

πσ:ισσ ιό ρστ ίσ πσέσοιτ σππιίιιιστιο. Μιποτ Ρι..ω

ιό τσπτσιπ πστ ίσ τσοσιτιτστ σό νστιιπι στσσ°τιοτισπι,

ποσό ίστ σίτ σό όιίστιιιιιπσπόσπι ιιίσσι ἑ τσίισσισ

ρτοόο&ιοπιί:ισε: σό πω: πω. ίσίι·ισιτ ρτσόιι&ιο

τσι, τ.ισοσό σίισσιό ίσι ιπόσοσπόσπτστ ὅ ίσιοισότο,

σε [Μ. 8. 8σσσπόο ι ποσό ποπ τσοσιτσιστ όσίττσ
όσο σσσισισπτισιτι, μισο. Ασσιόσπτισ ίησπτσιττιιπίσσσ

24όΞ

ό./ίτκσίίσ

_ _ _ _ Ι > _ _ _ Α Α σττιότο-;

ίσσίτσιιτιο. ίισπτσισσ όιίτιπέτσ σσι:ισπσ Μ: τσ , :μια που..

Ητίσσίι:σπτια: ποστ σοτσοι όσίττσότιο ποπ 'και

πστ ρστίσσό όσίί:τσ&ιοπσσι ίι.ιί:»ίτσστια: ίισστ πστ:

σοτσσι ρτοόσοι:ιο πό ρι·οόσότιοπσπι ίσοίίί:σπτιο.

Πσιπόσ ποπ Ριστόσοστ πσεστσ στιπιιιιιστιο , ποδια:

σίιιτπιστ ιρίισε ορροίιτσ στσσιιο: ίσό στσστιο ίσο

ίτσπτια: ιτττιπίσοσ 8: ρω· ίσ , ποπ όισιτ τοόσάιο.

τισιτι σσσιόσπτισσι: στττο πσσσσ σππιιιιί>στιο πστ ίσ

όισιτόσίττσ&ιοπσπι στ:σιόσπιισσι. Αιισσιιιποπ πιο

ιιιιιιΙστττστ σιι2σίστ,- Η τοτσ σιστ ίσσίτιπτισόσίττσσ

τστστ,τσπισπσιιτισσι τσπτσιιι ιρίιστ στ:σιόσιιτιοσε απ.

τστοίοεἔ σοιιίστσστιτ. εσπίιτσι. Ποστ Ρτοόσότιο

ίσοίτσπτιεσπστστίι στ.ισσόιτ ρτοόσότιοπσιιι σι:σιόσπ

τιστιι . δ: ιιι σο Ριιω ίσΙσστσττστσ σίίσπτισ σωστώ

πιε,στισσιίι ποπ ρτσόοσστστιτστ σσσιόστιτισ; ίτσ όσ

ίιτιο σισίόσοι ίσοίτσπτια ιιστσιίι ρτωσσόιτ όσίιτιο-ι

·ιστπ στσιόσπιισπι, δ: ιιι σο ρτιοτι ίσίσστστ τοτσ

σίΤσπιισ σπιιιιιιι. στιιιιιισ στοπ ίστιοστσιστ ό. απο στ:

:.ιόστιτισπι. 3. Ωι.τ5ό ιισσ τσοσιτστστ όσίττσᾶιο

τστιστ ίιισιτ.ιτιιιισ, τω ίσθισιστόσίττσ&ιο νί1ισ5τσΩ-#,_”ᾶἱ° "

·ιιτιι μασ , σ ίσιιισέτο ιπόσρσπόσπτιτ στοπ. τσιπ .,ιβιβζ,..

εστι-ε

24:ξ

δει σ|| :ἔσω

οσο. σΙιοτισι πσσ σπιπισ τστιοπσιιε ίσρστίτιτσ σοφο

τσ.πσσ πιστστισ τ. ίσρστίτιισ ίοτπισ,σππιίιιιστι ροίίστ.

Τιιπι τισισ ίιτ:στ ποπ οί1σίί: στσστιοιιι σπιπιστ . οσοι!

στοόιισστστίιπσ ρτοόσάιοπσ πιστσιιστ; πι:: στα·

τιοπι τπστστι2 οίισίίστ, τισὸό στοόσσστστιιτ ίιπσρτο

όιι&ισπσ στι” :· ιτσ πστ: στιιιτπ οίιστιτ σιιπιιιιιιιτιο

πι σιτσπόστιι, ντόσίττσσπτστσσίσσσ όσίττσ&ισπσ

σίτστιιιε σοιπρσττιε. '

Πωσ σ. Αόνστστπ σππιιιιί. ποπ Πισω σσττσρ- Ν 248:
. . . . . . . ° . πι; ..·

'το σσσιόσπτιε ιπόφσπόστιτιε σ ροτσπιισ πσιπτσίιω":(”

σέιίσἐ σοσπτιι, δε ρσίίισσ ίστιισ&ι. Ρσιιότιιπ. Ποστ

σετ:ιόσπε ίτη:στιι2τ. ποπ τισπόσστ σ Ροττπι ή “πιστη”

ιι.πιτ&ι, ιισπόστ τσπισπ :ιρσίίισσ οίιτό·σιι.σπιτππ.

εστω: δσό ιστωιπι ίοισιισιστ 86. πστ ίσ πισισ.τισπισ @το όσιισσόσπιισ Ποστ τσιίιτ νασαι σισ.ιτισπτσι, ιτσ

ετ νστσ_ιιι



Βιβιιιιιιιο Ι Ι. ΒιΡιἱιιιΨὸ-Ριοάιιᾶἶιιο α!ιιέεΙυιισιιι. .πιο Χ! Ι Ι. ο

ο νοι·ιιω ιιιιιιιιιι!οιιοιιοπι. ιιιιο οιιιι!οιιιιο ι·οι ιιι οι· ιιιιοιιοω οιοοιιοιιιι, οι ιοιωιιιι οιοιιιι νι θα νιιι!ο

!ιι!ιιω Γιιοιοέ1ι: Ειοιιι_οιοοιιο, οιοιιιιᾶιο ιοιοπ οι· ιιιοι ιιιιιιιίωοι!ι οοοιι!ιιιι ιιοίιι·ιιδιιιω ωιιιιιοι ιιι

Μο ιιιιιιο&ι. Ροιοιιιιι Ριιιωι τιιιιιιοι , ιιοιι ιιιωοιι ωιιιοι·οι ισι

ο". @Νο 3_ Δι! ι:οιιιω οιιιιιιιι!ιιιιοιιι οοο ιιιι!ιοιι,νι ω:ι!ιιοι νι ιοιιιιιιιιιι "οι ιιοοιιοοιι ι ιιο οιιιιιι ιιοιι

κι ιιιιοοιιιιοιιο ι:ιιοι!ο ιιιωιωτι. Ειιιιιιιιιιι.ίιοοι οι! ωιιιιοιοι, ιιιιι ιιι ίοΙ5 Ροιοιιιιιι οιοιιιιιιι Πω; Μ!

νοι·ιιω οιοοιιοιιοω που ιιιιιιιι , νι ιο: οιιοοι.ιιιιιιιο ιιιιιιιω ωιιιοιιο!ιιοι. Αι! νοιοω οιιιοω ιιιιιιιιιι!ιι- ·

ωοι!ο Επι, Μ! ιιοοοί!ο οίι, νι οοο !ο!ιΪιω δει ο: οι ιιοιιοιιι !ιιι!ιοιι, νι ι!οιιιιιιι ιοιιιιιι, οποσ! ροι ιο οι! -

. ·` Μο Πι ιιιο&ι, “κι οιιιω οιιιιι!ιι!οιοιωιιιιροΒιιιιιλ οιοιιιιοιιοιιι Γοιωι!ιιοι Γροιιιιιι.Βοιιιιιω. ιι!οο ιοι·- ΜΒ.

Μ7"ω!",» οπο' ιιιοοωροι!ιοι!ιι οιιω ιοιιιιιιιο οι! οικω ι Ιω ιιιΡβιο οοοιι!οιιιιι ιδιο ι!οιιοικιοιιιιι !ίιιιιιοᾶο,ιιοιι (Μι'

Μ'2φ"',ζ οοο οι! νοι·ιιω ιιιιιιιιιι!. !ιιιιιοιοι , νι κι οιιοοιιιιιιι.ιο οι οιιιιιιιι!ιιιιο , ιιιιιι ιιιιιιι€ιιιω μι· ιο ροιιιιιοι οι!
Μ” σ!. ωοι!ο ι!οΒιιιιι , θα! ι!ιιιοοιο ι!οιιοιιιιιω ιιιιιιιιιιιιιιι ιιοοιι!οιιι μι ιι&ιοιιοω οι!ιι&ιιι.ιω οοιιίοι·ιιοιιιω ,

Ποιοθιι , ιιιιὲω ιιι ιιιιιιιιιιιι ιοι·ι:ιιιιιι ροιιιιιιι οι! νι οι" ιιιοιοέιιιιο φαω : πι· οοοιιιοιιι νοιὸ οιιιιιι

οικω, ιΜσωροι!ιοι!ιι οιιω ιιιιο ιοιιιιιιιο δ 900 ι ν! ωιιωιιω , ν: μια Γιιοιι6ιιιιο Μο. ΙΒιιιιι ιιιιι!ο

οοιιίιΔιοιι ριοροιιιοιιο ιιιιοι·οιοιιιιοιιοιπ,8ι ΜΜΜ. ιιιοι!ο ιιιοι μπώ, ιιι!ο :ιοοιι!οιιι νι Πο ι!οιιι·ιιδιιιιιι

!ιιιιοιι€. Αιιιοο.ρι·οιω!ιοοοι οιοοιιο που ιιι!αςοιιιϋ ιοωιιιιοιοιιι ιιιιιιο&ο, νι ιιι ρ.ιιιο Πιιιιοδιιιιι Μαι.

ι!ιΓοιιιιιιοιιιοιοι ιοοιιιιο-ι!ιοιιο, νι ιι!ιιω οοωωιιιιιι Ι Αι! ιι.ιιιΒιιιιι, ιιοβο οιιιιιζι!οω. Νιιιιιιιιιι, Ριιι ο;;;

ο”. ιοιιι.ι!ιιοιιιιιιιιιιι (.οιιιιιω. οιιιιιιιι!οιιο ιρο&οιιι!ι Πιιιιιιιιιιι ρ.ιιιιι δ: νιιιι κι 5ιιοι·ιωοιιιο ιιοιι οιιιιιιιι- κι Μαιου

αι!ωι- οιι ροιιοι Μ, οσοι! ι!οιιιιιι μι· ιο,ιιοιι ροιιοι @οικω !ιι!οιιιι, ιιοιι οι, οιιιο ι·οιιιοιιοιιι οιιιι .ιοοιι!οιιιιο, Μ!

ιιοΠιιιι μοι ιιοοιι!οιιι.οι ρα· ιιιοι!ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιο ιιο·- ιιιιιιι, νι 7.ιο. ιιοιι ι!οιιιιιι ρα· ροι·ειω ιιιΓροιιιιοιιοω

Μ: οι! ι!ι·ιιιιοιιοω ιι!ιοιιιιω $οι! οποσ! ρω· ιο ι!ο ιιιιι (αιωιιιιι , ω! ροι ιιιοοωροΠιοιιιιιιοω (Ξοιοοιιι

ιιι οοιιιιο.ιιιοιιο νιιιιιι ιιιιιιιιιιιιια ιο ο!ιοι1ι , ιιοιι ιο 8οιιΒιιιιιιι, ιιιοοοιιοιιιιι ιιι πωπω ιο!ιίιιιιιιο οι..

ιιιο(ιιιιιιιι,ΐοι! νιιιο ιιιιιίιιιιιιιο απο ο!ιιιιιο τοιιιο,ιιι ου δ: νιιιι Μι "Ποιο .ιοοιιιοιιιιοιιι. Αι! οι (.ΐοιιοο- 2”_

οιιιοι!οοιιω (ιιοοοι!ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιο. Αιοιιιι!οιιιιο (Μ, "ΜΜοιχη ω! ιιοΒο οΓιο @Μωαβ ιιιιοιιοιιι ι!ο ω”,
νιιιοιιιι ίὶιιιιιιιιιιια απο νιιο τοπιο που οιΜΜΜ ίιιΒιισιιιιιι ι·οιιιο&ιι Γιιοιιιιιι ιιοοιιιοιιιιιιιιι. Νικο ΐοι- ι

ιιο, οιιω ιιοιι κι ιιοίιιιο ιοι·ωιιιιοιοιιιιιιιι, Μ! Βοιιο- πιο ιιιιιοιιιιιιι Γιιιιιο&ιιιι: ιιιιιι!οι ι ωιιιοιιιι; οοο

ιιιιι!ιι: ροι οοοιι!οιιι ιιιιιοω, δ: ροι ωοι!ιιω οποιο· ιιιιιιοάιιιο ι!οροιιι!οιιιια Παπ ιο!!ιι οιοοιιοιιοιιι , ιτε

ιιιΓοιιιιοιο ἔκ! ι!οίιιιοιιοω νιιιοιιιι ιιιιι!ιοιιιιτιωΦ οιιιιι.!οίιιιο οιιιιι!ιιιιιιοιιοιιι. διιιιιιιιιιιιι πιο ιιοιι

τοπιο, ἔιςι.ιο ιιιιιιιιιιιιιιι οοιιιιοι!!ι οοιιι!οιιιιι, Γοιιιιι· οοιιι!οι Γιιιιιοαιω , οι ιιιιιιιιω ιιιιοιωιιιιιι: Νοο

ιιιι όοιιιιο ιιιιιιιιιιιια οοιιιιοιΤο. ιοοιιιοιιιιιιιιι. @υπ ιιιιοι·ιιιιιιιιιο ι!οροιιι!οιιιιι Ποια:

246· Ι) ις:0 4 Αι! νοι'Βιιι 20πιιιιιοΕι0ιιξ οοο Ια άι ΓοΙο 'πιο “Μις πω» οιοοιιοιιοιη , 906 Μιμί” οιιιιιιο

ΜΙ” °“° ι1οιιιιι€ιιο οοιιιιιιιιιι οιιιιιιιιι.ιιιιι πιο:: ιιιιιιιιιιιιι !ιιιιιιιιιιιιιι Μι Μι ποι:ιι!οιιιιιιιιι ριοοιι&ο Με ε:

ιοιωιιι·ιι οιοιιιιιι. !ι'ιιιιι!ιωι οιιιιιιιιιιιιο οιιιιιιιιο Ρι·0Ριιξ οιοοιιιιι ιιι που οιιί!:ιιιιιο, οιιοι:! ι·οωιιιοιιιιι

' οιιιι οοοιι!οιιιιο , οοιοιιι πιο οι ριοριιο ιιιιιιι!ιι!ιιιι,ιωροιιιιι ι!οίιιιιάιοιιοιιιιοιωιιιι σπιτι. νιιιι€ ιι

Ποσο απ” λ ιιι·ιωι σ&ιοιιο οιοοιιιιι , ουδ Οι· Η ι!οίιιιαιροι ριιιιω (ιιιροιιιιοιιοω οοιιοιιιιιιι.

Αι! 3. ιιοΒο οοιιιοΐοω, ΝΔω ωσιοιιο κά: οι 293:ιιιιο!οω ρι·οι!ιικιι, οι ο!ιι ιιιιιιιιοι ι!!ιιω οοι·ιίοιιιι

ιοι_ , Μι: ιιᾶιοιιιιἀοιιιιιᾶιο οοο οποι οιιιιιιιιιιιιο. ρι-0Ρι·ιιι οιιιιιιιι!ιιιοιιιι, ο ι!οιιιιοιοι ροι ΓιιΤοοιιίιο- κίιί ,ο

ιιοω οοιιιιιιιιιι, οοο οΒιιιιιιιο , ιιιιοι! Γιιιιοιιιοι πιο·._ διοιιι οοο ι!οίιιιο οοιιοιιιιιιι οι·οοιιιιι. ιιιιο ιιιιιιιιιιι

_ ω” Ειιοιιιιιιοπιιι ιιιιιιοάιιω οοιιίοιιιιι,ίοοοοι!οιι- ιιοιοιοιιιιίοι·ωη ριοιιιοιοοιιιιοω ιιιιιοιιοω, ιιιιιο

ὲ-ιοιωδ ωιιιοιιιι ιιοιι ροιιι!οι ιιι!ιιο&ιιιθ: οοο ισιο ο!ιιι ιιέιιοιιο οωειιιιιι ι!ο οιιι!οιιιοι λ Γι.ιιιιο&ο ,

οι ιιιιιιιιιιιιιιο ι πιω οσοι ι!οιιιιο ιοιιιιοιιιιιιιιιι ι;; οοροιιιι'οιιιιο, οιιβέι.8.ιο!!ιι νοι·Δω οιοοιιοιιοι·ιι,

· ιιιιιι!ιιω Μ. Πιο”. Μ! νοιιω οιοοιιοιιοω Γιιιιιοιι αν; ιιιι·ιιιιιιι ιιι€οι·ωπιιΩ_·ομι"ωΒ ω” (πω,

ι!ιοιιιιι· ρι·οιιιι&ιο ιοιιιιι οΠ`ο ι·οι , ιιοιι ιιιιο!ιι ιιιιι1>""· ιιοιιιιιιιιιιι!ιικι!ι οιοιιιιιιι , ι!ιίιιιιο ιιοιιιιιιοιοιωιιιι

ιοιιιω οπο τοι ίἱωρ!ιοιιοι, ω! ιοιιιω οπο, οοο μι:οι·οοιι , νι οοιιιιιιι ι!ο ιιιοι!ιι&ιοοο ιιιιιιιιιιιι οιοιιιι

ιο ο!! ιοι·ωιιιιιι οιοοιιοιιιι. νιιι!ο ιιιιιι! ιιιοροιιιι ω
“μι” οιι!οιιι ιιιιιιιιιιοι Βιιοιιιι·. οοιιιοιιιιιιιιι απο ι

ιιιιιιοιίιιιω , οοο ποιοι οοιιίοιιιποοιιιι ιο ιιιιιιοάο. μι· ωοι!ιιω ιιιιιιοᾶι; οοιοίι ιιιιιοοιιοιο ιιιιιιιιιΔ (οι

Βιεο ει! νοιοιιι οποιοι!. πιιιιιιοι όοιιιιοίοιιιιι οοο. ροι ιιιοιΙιιω Γοιιιιο. Ροή ωοι!ο ιιιιιιιιιιιιιιοοίι οο

πιο οιοιιιιιιι, ιι!!Γιιιιο ι!οίιιιοιιο ιοι·ιιιιιιι οιοιιιιι ιιιιο ιοιιιιιοΠο κι, ιιιιιιιο ιιιροιιιιιο οι νι ιιιιιιο&ο

248- · ΝοΒο οοιιΒιο. θεια οι·οοιιο. οι! ιιιιιιιιιιιιο , πι· ιιιιιοίιοιιιι:ιιιιοιι·ιι, νι|ιφιὶ, οοο Αιιεο!ιιι, ωοιιοιι

Ε'β· °!'β"° ιιιιιι!οιιο ιιοΒιιιο': οι! οιιιιιιιιιιιοιιοω Πιι!ιοιι. νι ι!ο ω” ιιιιιιιι ιιοοιι!οιιιιιιιιιι πιο ιιιιιι·ιο ιιιιιοιιιι!ιι, Γυ

ιιοιίιιιο οιιιι οοιιιοι·ο, οιιιιιιιιιιιι οπο.
Μ” "τι ιιιιιιιω ριιιιο νοιιιιοοιιιι , νι οοιιιι:ιιι ι!ο οοπι- ό

ιιοιιιο ωιιιοιιιι!ι , οσοι! ιοιιιω ιιιιιιιιιὲ !)οο οι·οοι Αι! ιιιιιι!οω. ιοοιιιιιι._ "Μα" ο; “κι Μ; ν· ο". .

_ πιω , οιιο ιι! ι!οΓο!ιι ωιιοιι& νοιιΒοοιιιι·: οι! οοΒιι- ιοιιιιιι Αιιιιιιιι!ιιιιο ιιοιι ιο!ιιιιι οίι ιιιιιιιιιο_ ιιιιι κι Α! “ω”

ιιοιιοιιι ιοιιιιιι·ιιιιι, νι ι!ο ιοιο, φαι ροι ιο π! οιοο- ιιιιιι ιο ιιιιιιιιιω τω , Η! ιιιιίι ιο ιιωιι Μι ιιοίιιιιιο

ιιοιιοπι ίρο&οι , νι οι ιοιιιιιιιιιι οιοοιιοιιιι, νοιιιι- ηποωροι!ιιιιιοω ιιοιι ι!οιιιιιι : ιιιΒιιιιιιιο οιιιοιιι

οοιιιιοιιιι οι!! οι:οιιι ιιι ιιιιιι!ιιω ιιιι,ιιοιι ι:ιιιιοιι πιο ιοοοιιιι. ΠΜ, Ραπ β, νιοεο!ιιι!οιοω οι,ιιιιιο ροι· (ο Έ _

οι! οι·οοιιοιιοω ιιοιι (ιιοοιιιιι, νι ιιιιιι ιιοοιι!οιιιιιι,ιιιιι ιιιιιιιιιωιοι·ωιιιι Μι ιιιιοωροΠιοι!ιιοι· ιιιοοοι!οιιιιι.
ι Αι! 20 οοιιοοι!οιοιιιω, ιιιοιωιιιιαιιιιο!ιιοι Πι- ΒΕ'

ιοιωο ι·οΓροάιι ωιιιοιιο: «μια τω: ιιοι ιο οιοιιιο

πιω οοο ιιιιοΒιοιιι , ιιοςιιο οοιιιω ι!οιιιιοιιοι ιο οι! πιιιιιιιιι· νιιιωιιιιο: Μαιου ν? ιοιωιιιιιι η” οπο·

ιιοιιιι οοο ιο!ιιω οεο!ιιιιιιι ι`ιιιιιοδιιιω , Τα! οιιιιωοιιιιιιιιιιιιιοιιοω ιιιο&οιιιι. .·

249. Β ιοο ιι. Ποιιιιιάιο οοοιι!οιιιιι ρω· οιοιιιοιιοω ροιιιιιιιιω ιοιωιιιιιω ὲ φαι μι· ιιιοοωροΠιοιιιιιιοω

ι ι!ιοιιιιιοω ι ιιιι ιοιιιιιιιιιι οι! οικω οιιιιι!ιι!ιιιοιιιι
-2:“ Μ” οοιιιοιιιιιιιοιι πιο ιιιιιιιιιιιιιιοι νι ιι Ποιιι ι!οίιι·ιιο

ιιοιι ιο!ιιω οιιιιιιιιιιι ιιιιιιο&ιιω , Μ! οιιιω τοκοι
ιι2τιιε·2:· ι·οι οιιιιιιιιιιιοω Ειιοιιοιιιι. απο ιιιοιοόιοω οοο

” Μ.. ιιιιω ροΒιιιιιιωιιιοοωροί!ιοι!ιιοι ιιιτοοι!οιιιοω. Α

!ιοιιιιι ιιοιιιιιιιιι ιοι·ωιιιιιι ιιιοοωροι!ιοι!ι: οοο ιο·

0”ύΜωπ Ιοι·ιιιιιω , πω: ωιωοιο οπο: πιο ιιιιιιιιιι!οιιο,

!ιιω ιο!!ιι οι·οοιιοιιοιιι, ω! δι ιιιιιιι!ιι!ιιιοιιοωι

ιιοιι οιιιιιιιιο ι οσοι! Μο οοοιι!οιιι ωιιιιοιοι ιο ρο

· ιοιιιιἐ μί!ιιιιι ιιιιιιιιιι!ι ιιιιιιοᾶι. ?ιιιιι!.ιιιι. οι! νοτια:

Αι! 3. Νοεο,οο οιΓιι οιιιωιιιιι ιιιιιοιιιι!οω Μι. οιό.

Μπι, Πο ιιιιιιιιω οοιιιιοιιι. Ετ !ιοοι που ιοωιιιοιοι Δ! ι

οιιιιιιιιιιιιιοιιοω ωιποιι. νι ιοιιιι ιοι·ιιιιιιιιι οιοαιιο

_ιιι ιο, ιοωαιιοι·οι ιοωοιι ιιι ιοιιιιιιιο πιο ιιιοοωρο!

ιιιι ι!οιιιιοιιιι ιιιιιιιιιω Μ: οι ιιι!ι οοιιι ι!οίιιιοι·οι ιιι

ιιιιιιιιιω Μ: πιω ιοιωιιιιιι οιοοιιοιιιιιο!ι απο οι -

Βιιι!ιιοιίιιοιοι!οιιιο. Αι! ο. Οοριοπ οι ιοιωιιιοι μι· 967·

ιο ωιιιιιιοιιιι, ο!ιοι ιιιιιιιιίοοιι: οι Γοιιιιιι!ιι. :οι 4°!9·

ίο!ιιω ιιοοιι!οιιι, ιοι·ωιιιοπι ιιοι:ιοιιοω οι·οοιιιιιω ,

οιιω οι! Πισω ιιιι!!ο ρο&ο οοιιοιιιιιι ίιιιιιοάιιω.

οικω ιιιιιιιιιο ίοι·ωιιιιιοι ιοι·ωιιιιιιιι; νι οιΤοιοι
ι Ο οι

  

Βιιιιοι ιιιοιι. ιιιιιιιιιι!ειιο μ: Π: ιιιιιιιω ιωιιοιιοι ι!ο

ρω ποιοι 'Ι Ι!



ω.
Σόφια: /Ρα· α[121°2 ίοτιιιαΙιτ οι ίπιτιπΓαι:α , αιίατα €οπποιαιιιια

τι1εωωτη· απατα. Οοπαοο, ιιιιιιιιιιοιιαιτιιτιιτιπΐααὐ8είοτ

ματι".

8ται·ι .ίπ Μαι σκοπια α!απαι·ίαο απατα.

αςο.

(?οποιίαι:ιακ

τιοιι ιἰυἄτι

πι.

26ο.

Βια τ.

- αδι

Ππο 1,

26η

Παω.

263.

Πῖ:α:.

ιο· - Ι)ώδατατέσι π. ΠεΡτἱιισιΡἱυΡτοσἰαἄιιισ %ίπέαΐιιτπιπ. 6'αδίιο Χιν. Χν.

αταατιιια ἱΠιιτπ οοπ[ατιιατ. δαο ροταίι: Παιιε αίι απο

ι·ιιριιο ται ιπιτιιι(αα: οι τοτιπαιιιατιαποιι; ποπ αβ οιιιοπα ι:τααιιιταιι:ι αο ατααποιιιιι α!αιιατα, ιιιααΠαπ

τα οι ιπιτιπίααιιι οι τοι·πιαΙιε ιατιιιιπιιααο οιιατιι απο· τα Με ο (Πι αι·αατίοπα, οιιιιιΙ ΠαιιααοΠαι α πια, πιο

ωριιο αιπιοαπιιπιτιπΓααα 8ατοι·ιπαιιιατιαιιιιιιιιιιιιτ. Η πια ίιιααοαπια αιΕι:ιοπα ατααιιιια. Τιιιιααιιιαιπ

Μιατι:αιιίαΙιε, αοιιο τα , οιιαι ιποιαιι, να! οαίιπιτ, ααατιιτα ποπ ίο!ίιπιοιι:ατατιιτ απατα, ιαο αιἱαιιι απ

ιιιιοιιο τιιοοο ααιιΓιιιιιτ , ν: αοττιιιιιιο "Με ααιιΓα- πιιιιιατα: Νι80, Φο ααΐιι αταατιιι·αιιι ρτοτιτἱὲ οιι:ι ροδ

ιιιιαιτ. εαιιατατιοπα αιτατιιιε: :ια ρι·οιποα ιαιτιιιπαιιιτ τα αππἰτιιΙα`τα , αίὶο Μαιο ιριιιιε ιιατιια!ίε ατααιιο. ο

:το ιΠιιτπ ποπ τοτπιαΙιιατ,Γαο ι:αιιΓα!ιιατ.νιατοιια απο ΠΝ πέσω" Μιοιωποι"Ε- αι!. ΜΗΜωθ πιο·

και οι ιατιιιιπιιιιιαι·ια ιπιιιαιιοπια , οιιια ιιιατοιια οπο ΐΦΡΟΡω Ποοιωι ροιαιιαιαιιι ςΦΠΪιΠοἰ 2ο 2ο

Ρα τα , οι: ποπ ιαπιιιιιι μι· ααιοαπε απ ιιι οοιιοα- &ιοπ9 01°οατιιιο. Υποα τιιίἱ ετααιιιτιι ιπ αο εατιι πα

ω” μα, μι" £0τωα1ιωμ μπαμ): ω,τ,ιω, ΙιαιαιΡοιαοαιαιπ ι:οπιιτιοαποιαάιοπαοι ατααιιιιαιια,

νποα αο πιιποταιπ αοπααοο, ιατιπἱποτ τοττπαιαι ποπ ἰΡΓα ρτοΡιω α τα! Πει4% οι" ΠΠΠιω Ιιικιἐ ιο?

(ιιιιΡιαπιιιιι αοπιιατΐια, απο ταπιἰιιπ ιρίιιιιτι αΠα πι)- αἑ`ι αᾶἱοπα ααΙΤαται, οιααταξιιτ αππιιιιΙατα. ν: ιΒιιιιτ

Καππα: ν: ιατιιιιιιιιιιι α οπο , δ: ποπ αίΪα αιιιΐοαιια νι ΕΜΠ “Μαι” οπο ΡΙ'9Ριτε 2ΠΡΙΒΜωι πι! (“ικτ ω

ιατιπιπιιιπ αο οιιαπι : Ναοο, αοα ιαπιιζιπι απ, απ. ατααποιιτπ πιο ιποαπιι αιαιιαιι,ινι ίιιι:ιιιι ιπ ροταΡια..

Πιιιιο5 ΡΞι· τα , ω αιΕι·ιτιο, ιατιιιιιιιιιιι μι· ία π- τα πιο” τι: , αει.ποαιτι αιΞΗοπαιπ ατααπιιαιιι :οπτι

Ειαπ.ιιιιπ αΙΤα αιιιιιπ ροΒιιιιιιιπ ιαιιπιπιιιιπα οπο, πατα." · -

[Μ. ο: ιΠ=σωΡοιΙἱΒιι;ι°,- ατυ[Μπα_η (ΜΞιιο"ωι ω). . ΟΙιιιαίαι α. Ναι μια!! ατατιιιιι·α απαι·αατα Μαιο

οποια αοπιιατίαα. Λο τι:ιαίοι·, οποιοι: (ΡοςιΗς;ιτιο, Ιιτιατταταιι·ι είται α., οιιααποπ ίιιπι ιπ τοπικ ιιοιαζτα

τα: Μ! αιαατα δ: ποπ αι·ααια; αοπιιπιιατα δ: ποπ

αοπιιιιιιατα ααποαττι α&ιοπαιτι ατααιιιιαπι, ποπ οι ιπ

ροιαίτιιια οταατιιτα, τω Παι αΙαιιιιπιπι αι·ααιιιταιτι ιιο

τιιιιιιΓιιιοοι α&ιοπαε. ΠιΡτιιιΒιιο πιἰποτ. ποπ αίτ

ιπαιιιε ποιαίτιιια απια αιαιιαιιοπαιιι, αοπαοο, μια

αιαιιαιιοπαπα, παοο. Ναι:: μιιια!αιιιιιιοτιαπι, πο·

ιαίτ Παιια απαοατα ΗΒατατιι τααιιΙιαιαττι ατααιιιτα:

αοπαιιτταποι, απ: ποπ αοπαιιιταποι πο ιατιπιπιιπα

ατααιιοπια, αιιτ αοπιιπιιαποι να! ποπ ι:οπιιπιιαποι

ααποαπα α&ιοπαπι αταατιιιατιι. Ναιιι ντι οα ταᾶο

Παω αοπαοιι παταω τααιοιαιαιπ δαατοοιι ιταπίζ

ιιιΜταπιιαποιραπαπι ιπΠοτριιτ, 8τ νιπιιιπιπ δαπ

Βιιιπατιι οποιο πα οατα ιιοίΐαι Ιἰβατατιι τιιαιιΙιατατιι

ααποαπι αθ;ιοπαιπ ιταπίιιΒιι:απιιαιιιιαιιι οδιαιιιαποι.

ΙπίιαΙιιε, ΒΙαιιαιιο οι αᾶιιε α. οπο αταατιιτα :τα

οαι·αιο Παι νπα απ: Παο αοπαιιττιτ ατι ιατιπἱπιιιπ

ατααιιοπιτι ιιι ιιιιιαιιι μια αιαιιιιιτα οπο: Ματια

ιαπι αιταα·ιι&ιοπαιιι αιααιἰιιαπι πατατα, οαιιαι ιιι

παο τ.·τια!ιατα αιτιιιιαιτι οτ οι ο οιιια οιιια ταρώ

ται , ιιιιι5ιιαατ οιιοοιια ααα ιιταιτι ατα αόι:ίοπαπι

πωπω» ΠιατιιΜιαιιαιαιπ αιιατατα. Καμ Παπα

πο, απατα ιιιαδιιι τι. οα οπο ιαπιίιιπ ρτοαοἱι ακου. 1)” ω “μ

αΙιαιαι'ιι πιω τ. οιιαι ιιι απ οοιιΠίιιι_ ν: Παπ: πω. Μέ, Μι”,
ΜΜΕ πιο οαι:τατο αΠΐίι·ατ ατααιιιιω αο αοιιαιιτταπ- Ζω". ' ο

οιιπι αιιιιιιιια, οιιοτια8 ιΠ.ι ρτο πιο !ιΒατταια αταατα

ΐνοΗιατιι. διαιιι πιατιατα!αιιαια ροιαπιια, αιιαπι αιιβ

οπο πω" ιπτια:ταπια, ματ ἴοΙαπι νιτιιιιαπι Παι, ΠΠ `

οι ἱπιτἰπἴααιια οι ίοτιπαΠτ τατιιιιπιιε , αο οιιαιπ αστ

  

9,648

Βα/20,

26 οι

Επι:: ·

πια!ιται ιαπιίιιπ ΐοαοιπι:ατι ο ιατιιιιπιε ἰπιτιπἴααπ ο:

ίοι·ιτιαΠιιιιι, τ:οπποιαιιιιο πιο αιιαπιατατιιιιπιε απο

ΐ.ιιιΒιιπ Λο ιιι·οο..τπιποτι: αοπαοο, ιιιαπαι·α ποσα

ααποαιι·ι ιιιιιιαιιοπαιτι οιιοαο ΐρααιπαατιοπαιπ ιπιτιπ

αι:ειττι δ: τοτττιαιαιιι, αοίοιια ταιιιιιιίε οαιιίαΙιοιιιδο

αοπποιατια: παοο , ιιιιιπατα παπα ααποαπι οιιοαο

Γρωπα:ιιιοπαιτι αοπποιαιιιιαιτι αοιοιιατατιπιπιε αιι

τιιιιιω 8: ι:οιιποιαπε.

2666

Βα/Ρι

ΜΜΜ,
ο 1 . . ι .ο ι ω;;

¦Ξ.οοιοΐα; ατα τοπια ααα” παπιαΐιτπ ποπ- ΙΜ”

(πιο αππιπιιιιποι (ιιποαιιιτ ιπ ροταθ:αιια παπ

οι,ιΠιιο ιαπιίιιιι αΒαπε ροιατιι αππιτιι!ατα, οιιοο ρα

τα οταατα. ο

Πιι:ο ι. ιιπριιατ ατααιιιτιααοπιιπιιπιααι·ι·ρα·

ταοαιαιπ οοππαιιιταιιιατ αππιιιΠαποι : 8. Τούτα 3.

μ. α. η. απ. α. Γιιποαιιι. ροταία.ιε αππιτιιΙαποι

Ειιπο.ιιιιτιπ ρωταω ατααποι. !ιιιιιιιι:αι αιιιαι1:ι·Ρ0

ιαίιαιαιιι ι:οπιιαιιιταΙιιατ ετααποι αοπιιιιιιπιαατι :τατι

ιιιτ:ααι:.9αξι. α. ατοο. α. Επιπ!ιαταταατιιταπι , ατ

ιατιι οοαοιαπιιαΙιιατ ιιιιιπαοἱαιὁ αιαιιατι αο ιιππιιιι€

ταποιιιια. Ριιποαιιι. αππιιιι!ατα οι αι: αέιιοπα ατα.

:πιο απατα : Ιιπριιται, αταατιιταπτ ατι αέτισπα ααα

τἱιιἔι αιὶἶιτα, πιο παπα ἴιιρροπατιιτ πιατα αέιιο;

παπι οτααιιιιαιπ. ιοιιιιιτ ι·ι·ρΠοατ,ιτπιπαοιιτο απ.

ιιατιαο αππιππαποιιιπ,πιίι μια αιαιιατιιτ αο τέτααπ

οιιιτι. Οοπθτπι. Αιιπιιιιιαιιο ποπ οι αθ;ιο, τω

αΠαιιο ατι αι'αιοπα. Ιιπιιιιατ αιιτααπ ι ατααιιιταιιι

ι:αιΤατα απ αθ:ιοπα, οιιαπι τιιιποιιαπι τιιιΒιιιτ: ατ8ο.

_ 3. Νοπ αοιρΓο, οπο! Παω αιαιιατατααιιιταιαι

αο οτιατιοιιιιι. αΪαιιατ ιΙ!αιιι απο αππιιιιιαποιιπι, Τιιιπ

οιιια ροιαίτ αΙαιιαιαιΠαπι [ΜΒΜ ατο ατααποιιιτι ιιι ιπ

ίταιιιἰ ιαπιιιιπ . 86 ποπ αο αοπΓατιιιιποιιτπ αιιποαπα

ιατιιιιπιιιπ αιααιιοιιΠ. Λο :ιπιιιΜΙαποιιιπ αιιιαιτι_

ποπ (ιιι”ιιαιτ πι!» ροταιιατ ι:τααποι ιιι ιπίτ.ιπιι, τα! τα·

οιιιιιιιιι· ποταίιατ αοιιίατιιαποι ααποαπα ταιπ πω.

απο, αποπαοιιαατταεαππιπι!ατιιιι ιπιταπιι _ οπο

οποιοι'. Τιιιτι οιιια ροΠατ α!αιιατα ιΠαιτι αο οοπΪατ

ιιαιιοιιιιι ιατπιιπιιιπ ατααιιοπιε παοαπαιιο: δαο ιιιπο

αιαιιαταιιιτ ατααιιιτα αο ετααποιιιπ, τα” Ροιαίι:αια ·

αππιιιι!αποι: παπι απο ίιιιιιιοπιι Ηπαταπι ποιοι»

παπι ααΠ-.ιποι ἑιαοπίατιιαιιοπα ετααιιιια.

268α

ι:οπι:ιιττατα αο οπιπαιπ-αθειιιπ ίιιτιατπατ. οιιαπι ιΠα

πιο ΐιιαΠιιατιατα απατα νοιιιατιι. Λ . Ν

Πωσ ο. ?οπο Παιιααιιαπι ιτιαοταιο δ: ιποιτα&ο 2δοσ

ατι ατααιιιτο :ιο αππιπιπιποιιιιι, αι:ιΓοιια αο οιιοο ιιια- Μ" Μ·

πιτ απ αο ατααποπιπ. ΐιιποαιιι. ροταίαΠαιια ντι

εταατιιτο αο αιφα!!αποατιι ΐοτπιαιπ ΐιιοίιαπιιαιαπι σαιτ

τπατατιίι_ οι απο ιιιιτιαοιτα αοπαιιτιιιπι αΒαπτι:οταα

ιι_ω ιπιι·οοιι&ιοπαιπ α!ιατιιιι τοτιππιπ αέιοαι:ιι πιο·

ιατια. 'Πιιπο απιπι ιιιαιατἰα ΐιιο!ιατα οιππιτοι·ιπα ω.

Μπιια!ιπατιιι·αιτιατ πατατα: αππιπι!ατι.

ε ιιι:Τιο ν1.ΤιΜτι,

.έκ απαιιίι [ιιατἰπι ειναι απο απο:: υπαιτ

τίιιικ σσηιιατααιιιἔ

_ Πιιε αατιιιιπ αίτ ο Αποαιοτ ποπ πατα τι φταιω 276;

εκατο:: αι: οαΡιπἱιι Ποπι:Πο πατατα. οι "απ, Μιαι[40ιτ :ο

οποιο ι. Ηοα ἱτιΓο , οπο Παπ» αΙαπατοταατιι ιιι, το. Μπιιιαι ο @απο Τιπιίτ. .τι ιιιἰιἱοιαπιμηι απο",

απ: απο αταποιιπι ιπ ιπιππιι , ατο ποπ αιαιιατ :ιο ντταιτιοαα οι ,ΜΙΒ τοποιοιτεταιαταπι, #ιΜταΙΜι ό· πιτ

τ:οπΐαι·ιιαποιιτιι ιιι ταιπροτα, ποτά αΙαι.ιατα ιΠατπ :ιο μαπα, Διι8αΙιταιιι ·υιάαΙιτατ ή· ιιιιιιιοαπαυι. Ετ αοΠι.

ο αππιιιι!αποιιιπ, Ναιτι απατα αθιιοπα ατααιιιτια, πο @οι αιιιΙΙο Ρισααιο. 8. 13οιπιιιιο, ιποιιιι 8αριαπιια

ιι;τωο ι ιπιπιπ αππιιιι!ιιιιιτ, πιο Παιιι πιει α6ιιοπα ιιιαααια_ Ρψοἱιιιιαἱκ »πιο ναυτια [ιαιαπι, αρωματα

ιιιΜι
ι·

ιπται!ιΒιιιιατ αΠιίιαπιαι:ιι , οι α: οαι:τατο τιατειτατιι '



Μιιιι.ιιτ: τι. :.ιτι...ιιιι..ι.τ..ιιτ..ι.ιιι.ι.ιιι. τι. τι

Μ ιτιιἱἔιιιι.:ττι [τιτ:τ:ι .ιρτιτι:ιριθ. Ρο:: οτΒο ιιιιιιιιοι·| :πιο ιι:το"οτιιι Πιι:οτι:: στι.: ά. Ρ:ιιιιιιτσι ΠΜ:: . Πι.

:τι :τυο Βοιιἔ τω: Κατα; 2ιὶ απ” (οιιιοοι: μια το. Παω: :Ποιοι καψει:: ρτοιι::διΠι τω:: ::τη7:τ.τ τ:

Ξ#Ι:

μι: τω:: τω: ιοιοτιιιιιι: :τιιοοοΠιι.*Ιειτιιι τοπια: τι:

ιοι::ροτο ιτιριιοι ροι:ιτρι:οι.ιι: ΐι:ροτοί:,ιιιιαι:Ηο οοι:

:κι ιι:οτιι:ι ΑτιεοΗ : Α:: :πιο οι·οιτιοι:οι:: ι::ιιι::Η:

οι: 'τοῦ μι:: Ωω:: στι:: ιρ:ἔι. Οι::ι:οτ οοιιιιοιιιιιι:τ.

πο:: ί:ιιιιιοοιι·οιοι τω:: ορι::ριοιιιι:: οιοι:ιιοι:οι::

φωτιά: : οι:::: τι! τορι:Βιιο:_ιΙιιι $3:τι:β ο. ετ πω::

πι: ιὶιτβτιὶττιιι .τι :ιτιιι:οι|ιτ :τριτο μι:: ριιιτ.ττιιι. νικ::

:ιι!ιτιιιι._ Ρτοιριῶρ ::ι:ιοι:: ιιοι: ί:: , ειδ ιιιιιι.ιταιιιι

ιο!!ο@:ι:ςι!ἱ. ΙΒιιιιτ :πιο τοι:ιροτε βιοι:|ατι: οτε;)

οιιιΠοιιινιται:: ἐιοττιιτ:: ιιτοιτιιΤοτι:τ. ει: αυτοι::

πο:: Έιιιιι:όι:::ι ι οιιιιοοιιιιιιιιι ατι:: ι:οι::ροτοι οτ.

8ο Αιιιιοιι::, οίκο ι:ι:Πιι τω:: ει:: οτο:ιιιιτιιιιιτο!.

ιιια.::ιιι. _ Ϊ Η _

8 εονιιιιιιί ΜΗ. ι.:::οοι, Α Μοτο: οοιιιιιιο': τω::
ἔτι:

ιιι τρίο ο:ιοτάιοτιιιιι:άι πω: απ:: τοιιιιιιιιοι·οιιιι:- :τι αυτό:ποστ:: τ τι::οι , οιΒ οιοιιωτ @ΜΕ οοιιιιιια: οντα:: Μ Δ Ο

τι: οοτρφιοι:. Με Ειιιιιιιιιι:ιι:: Μ. Δ. ΜΜΕ Ε!. :κι τιτττττιιιτττ.οτοπιιιτ:: οέιτροιο::; Μ! το! :πιο ιι:οι;ι::. μια σο::

: 272.

:ἔτι στι::

ττιι:τι::τ:ττι

3°τττάιτισττι Ϊ

@τι τι οι::

δωσε.

273.

: Β.ι:τιτο

τω:: Η:

εσύ-τικ.

274: .

Εκτιτίτττττ.

τ (.6:τιτϊι.

οιοι:οι:: οτι: 8: ιοττα, τι Οκτώ:: τι. τι: Μάτι. Μ.

ττι.ιι. :τιμ το. Μουτ:: ιρεἐ ιι:οο ,τι Κιτρ:τιτ:τ ιιτ. τ. :τι

στη.: ω.: τ. Πιθιοιιιιιι: άι, τι: τω., τι:: :τω απ::

οἔοτἀιο ιιιιιιιόιἶ - _ _ Η

των.: Γοι:ι. ι:Ηΐτι:ι:τι, τι:: οοιιιιιι6:_ΓιιιιΤο δικο

ιιιιιιιόι ιτοιιιιοι:οι::: Η:: ιι:ι.ιιιι ιιι:τιιιιιιι ?φτου ο

τιιιοι:οι ιμοὶ. ιι. :τι Μ:ιιιι.·Ηιιο: @ή .τττττιιιιτει,

τις Αιι2οιιι Μιμή: , τι:: @τη τω:: @τι :τιμη τ::

μια» των:: :τι-.ιιιττ.ΐ ιττιτριττ τιιττι τττ..ι.4. Β:ΠιιιιιΒιιιι.

.ι . :τι θ:τι:[ τπτ [.τττ: βαττ:: :τιιιι:.ιττι τττιιτιιιι ε:τι:τιιιττι:

ῇ:|ιτ:τἰ:τ› .ιιιιτ:τιι.ιιω .ι ιιττι:τ:τιστι: ττιιιτττιιτ ριτιτττιιιι ,

τιιι:τιιιιτρτ.:Πιιτιιιστιτιι:, :το τω: ιι:::τττττιιτι.ιιιτιι :τιπ

τιττιτ οτ ::τιτίτιιιττι: ιιτιι:ττοτ , έιτττιιιι ιιιτττιτιιιτι α: ιτ:τρ::.

Νο.ιιιιιι2. οτι:: ::ο Ναιιιιιι. άι:: τω. Ρ0#ΜΙΙΗἐΜ

απο:: ρτιττιιιι :ττιιιιιιτιιτ τω.: ιττ.::ιιιτ: :ιτττ/τιιιιιτ:: ·ιιιτϋι,

ιτΙιττιττττ ιττι:τιιιιιττι τττ.ιτ:ττἔ ::τιδι.ιτιι:τιι 2 τι; :4ιτέιιιτίΙ:ιτι

::;τωιιιι. Όειιιιιιο.Ιι!τ. τ.ιιιι-ι :.ιιιι. ;. _

_ Ειοι::οιιι ιιι. 8. οιιιιιιιιι.ιιι. Η.. οι:: :Φωτ

·ιττιιιι:τιιιι τιιιιιιι, :ιιι Ρετ τι:ττι αυτ:: τω:: 4, Οιτ:τι:τιτττ, ό·

.ιιιιιιιιτι ριιιτι, ω.. τττιιτιττττι τττιιιττιιιιι, τ:

Ριττ#τ.ιιτι. Ρτίτι:ίριτττ::, ό· Τιττιττιιτι, Ατ:ιτιιττττΙ:ι ό· Απ.

μι:: _ ώ ιιιττ[ιιτττ::τιιι ιιι/ι' τι:: σπιτι:: τω:: ττιιιιίιιττι, :τι

::ττιιτιιτ , ο ιττι:ιιιτιιττι: ιιι :τι :ιτττιιτι:τιιιιτ. Ηιι:τω. Μ.

ή. τι: πω. :ιιΙιτττι. το. @τι :τιιττι ττττιιιτιιιττι πω: :τι

:: ι:ττιιττι Ποτ:: 13:τττιτιιιττι θύττΠιιτττ μπαι:: , :ιιττι .Αίτι

8:Ι0τι:ττι στι:: αυτ: :ττ.ιιιττττ ττιι:τιιιιιιτ :τιιιιιιιιιτ Ρ Αι::

Ι:τοί:ιιεΙΜ. ι. Πο21ΜΗ.έιφ. ο. 8τά:ιιιττι Λτιτ:!ι,0:.

ιτιιτι.ιιιιττττι, ώ· Ριτι:βιιισι, ό· β :Ιτιιιιιιτιι!ιτ :ιτρ:τιιτιι,

στιιτιιιιιττιιτι :τινι , μια:: Μ: Ματιά:: τι! :Μπιτ 8:ιτι

Ρτειιιιιοι:ο ιιι ιιττττιιιτττ Ρ|ΪιΙττιι:τιι ο ι.ιιιιιιιιτιτ Λέει: Βιτ

τιιιτιιιτττ _ Μάτι:: :ι ριτττ|ιιτι:: :ι:Ιιττιιττι . ό· στι:: :Μπιτ

τω:: κατά: €:ττ:τι:Ηττι ό· ιιτττττιττι :ιιιτι [ιιιιιττιιι:: τω::

τι: στι:: τω:: , Μπιτ:: . ΜΜΜ: , 8.ιτι:'ιι::. -Ηιοιοτιν

πω: :τι ττιττιιιττι αφ. φιλι:: Τιτιιττι, :ιτΙιττττ. τι.. δε:: τω!

τι.: τιτ:τιιιτττ τιιττιττιτττιιιτττρΙ:τιιιιτ τι:: , ό· φωτιατω.

ιτι:τττιωιτη ματι:: ::ττιιιιιτ.ι, ματι:: βιιιι!ιττιιττι :ήτι

τιιτ πω: .:τωττ:τιιίιιττι:/ι' ; ιιι φάω: Διιιι:Ιί, Τ|ττιιτιἱ, Πιτ

τιιιτιιτιιιτιιτι. :έκτο ι·ιητιιι βτιιί:τιτι: Οτο, (τ ιιύ[ιτιι:

τέττττιττιιττίνι:τύιτι . :τομ ττιτττ[ι:τι: Π:: ιιιθ:τιι: [ΜΒΜ

τίτιι. Ο:ιΠι.ιτιιι:::ΙΙ:ι. 8. κι. τω:: :Μάτι των» τι::

τι:: :ιτιιιιιιιιτττττ ριτιιιιιιΙτι . :οι 7ττιι:ιτι 0:ι:ττι

[::%·, τω:: ιιτιιιιιττι ΜΜΜ: τ Ν: Πει:: ΕτιιΙΙιτ :κατω

τι|τι:: , πιο:: :τττιττττιττι: β:ιτίιτ βοά: 0ιιιι[ι:τ Μ:: Μτιιτ·ιιιττι

ω” τι: τί: τω: :άκτιστο-βιο :.ο:τ::τι·ι τεττττι:ι: , Μι.:

τιιι: . τιιιιττ: .ιό ιττττττι ττιιτττττι:ττιιι.ι ιιΙι:τιιιιτ @τπτ :τ:τιι.ιιι:τ.

:ιι.ι..ιιιι Μ. ι. ά:βιττι; τω:: :.ιιτ._ιο. Μ:: :ΜΜΜ τι::

Μπιτ:: :τιττιιι..ειιιττιτ , ω. :τόπικ τι! , Γι:: Μ:: τ τι:

Μι: ττιιτίτ τω .9:τιιιιιιτιι : Ι4τιιττ ιτττιτιιιτττι :τοπια :β Μ.

βοττιτιιι Ι

Ριιιιοι.ιιι:. άτα: τ. ά ε. 04.888!. ο2οέὶἐΠἶι::ὲ

δοξοτιιιιιιιιιιτ ριο::ι:άιοτιοι ΠιιΒιιιιιτιιι:: ::::τιιιιι:: ν

::ιιιοτίι , αυτ:: ι:ιιοι:ιιο δικιο οτο:ιιοι:οΑτιμοιότι:ι1:;

Μαιου :ιο οι: , ν: :Η μισή :ο ι:ιιΒἱΙιΙΙἱι:·ιἐ μια: το

ωι:: νιιΞι:οιίι :Μπέτυ (τοι: όοι:ι::Ποτ; Πει:ιιιιιιει

τι:: οίὶ_ ω: πο:: Μ:: :τω στι:: Βοο ντ:ιιιοιΪο, ιο::

οστά: οιοι:τοι. (οι:Ητι::. ε. ΕιιΙ:[. ι. Ρττ.τ ιιττιτιιιιττι

:τσιπ .ι.ρωιιι.... Α: Με ισα:: ιιιιοΠιιιι ιιο::ι.ιιτ τι: Ε:

ριοι:ιτέι @τα τω:: πι.. πο:: οτοιιιιιτ ο:: ιιίι:ιιο. ιο.:

ι:τοάι:οιιιιτ οι:: Πιι:Η:ιι:·ι& Ριιιιι::δτεο ιι:τοιιιει·ιιόι.:τ

από: Μισή ιτιιοΙΙ:&ίιιιι Αιι€οιοιιιι:: ι ν: Μπι:
Λιτή:: Τιττττιιτ 1 Ι. Π

απ. 3. Οι:: ι::πιτ::ι:ι:: ::ι:ιι:οτιι:ιιτ μι:: μιι:τιι:Ιιτ

:τιτττι 'Μιά αυτ: :ιτΙ: ό· των: Λτιττιἰ μια:: :τ::ιτ @ιιι . '"Μ"ω·'τ

τι:: της:: τϋ.ιιφτ :τι Μ:: Φωτιά:: 8οιιιι:_Γιιοτι:τ:ι Π::

«Και ]ιιιιι:ζει:οτι:ι:ιι::οοιιιιιτιΛαμ::πιο: οπο. Α::

:ι::ιτι:ιίιιι: ιιτι.3 τ:: Λτιιιιιώ. τισ:: :Πο τι:: :πιο , Ϊἔ::

:Νικ Ει:ιι:Βιιιιιό ι:οίιοτιοι· , ιιιιοι::1:το έ: Μ:: οι:

:τι Μ::ιιιττ:ιιιτ τα. 3. :τι στι. ιιιτ8ιιβ. Μ. ιι.ιιτ τω. τω::

:.ιιι.6, ώ· 3 3. ό· :τι ιτττιιτι.:ιτρφτι οιττι:ιζ :τιμ 3. ό·

Μ. τ. τ:: (Μι. τι:: τω. τη. έ. ό· τω. Οτ:8:τιιιι Μιιιτττιι:

μ. Μιττ:ι. αυτ. το. Μ:: οτι. τ. τη (τω. Μ:: νι:: :Μη

απ, Αι:8οιο: ω:: ιοι::ροτο Μι:: οιιι:: τοΗ:ιι:ιε

οτοιιιιιιτοοιιι:ιίτοο , ΐοιέ οτιιζιτιο Με: ι:τςοοτιοι:τοε,

βαττ να:: :τζιέττ: ιτ.τττιιιτ τττττιιτττ._ Πιτ:: τι 8: Μια:

τι: τ. τι: .9::τ.ι.Σ. τιμ. 3. .τά-ια 8οιιφιιιιιιοι στι::

ΔΔΣ. τι: έπί. 2. ΤιιοοΙοιτι απ:: Ατι8::·:Π. . 48.61.

άοθιιιιίιι οοιιιιιιι Μαιο:: βιτιττΙ ιι: ιττιιιιι :κτιρια

ιιθοατι ι:οδοι:τ πω:: Πιιιιιιι::το τοι::ροτι:, ιιι: νι::

τ...: ριιτιο::: Ποο ρτοι!ιιόι:αι (Με, :μετά Μοτο::

μι: :οι φωτο:: τω: οπο:: ιι:ι:Ιιιάιιιιιι:τμιιιτ::

ΑιιεοΙι.Αιιιιιο Πι::ι:!ι:ιο ο.:τιιτ:: οτο6τι:ιατιιι::,οιι:ο

ρτοιιέ οιοιιιιοιιο Ποιο! ιι:οιιιι:ι οοι·ιοι:: ιι:Π::ιιιι ο

Ποοιιτοιιιι&οι; νιΐοοιιι::Πιι:: :Η Με ίιιιιτιιτ:ιο2-τ

Ιι:ιι: οι::ρντοιιι::. απο, που:: νο ΐοει:τι:Η:ι:: :Με _

Φαιά:: ΜΗ. Ντι:: ι:.οο οι::ι:ἱ:ι ι:τοιισά: Μ:: ο8

τιι:Πο Ρτρίτ.ιρροΠιο απο . τω: ι:ιοι:δ ν: ἴιιιιἰοᾶο ,

Μ: “τω ν: ιοτι::ίι:ο ὁ :μια Α: μια:: οιιι:: Λιβ

μι: Ρωτιιι.ειι Ποτ ο: τω:: οι:ιο ι:οίιιιιιο Β ιιι:ο_ ει

Ματια: τα, οι:: ΜΠΕ τω... Μισό:: άι:ι·:ιιοι:ιτ

απ:: ι:ιιιιιίι::οι:: οι·ο:ιτι:ι·ιτ . ρτοΒ& οτοι:τἱοι:ο ι:ιτοι:::

οι., οοιιάιι6:. ΡτοΒ. τ.. οι: νοτιιιι τω:: 1τι μι::

τι: :τ·τιιιιιι Οτι:: “τω ό· ττττ:ττι. Ι:: :ΜΒΜ ιιοιποι:

Ρτττι:τριιιτττττοετι.:Βοιίοι:ΐι:: , ν:4ιτ8ιιβ. :ἱ. τιιιιιιτ.

:τι 33. 6·ττιιι!ιτ. :Μάτσε οι: ν: Μια:: Πι, πιο τω.

:ιιιιιιιρἴο ιιιοτοαιο να:: ·, Και: πω.: Ισια. 8. Σε:

Ρτ·ιττ:τιιιιιττι ιιι:: Μια:: ττιτττΖ ,Φ ροτ φωτ: 82 οι.ιιιιοιι:ο

Πού: ι3ι::ι·ιίε οοι:όι:Ητ.Ι:Δτι.1.8οοιιι:::ι:εοίιιιι τω.

ιιΡιιτ ιοτι:ιιιιτιο. 3. ΐοι:Γι:: οι:: :τι τέτ:τιιιιτ ομοια: Πο:

τι:: οΖιτἑ. Ιιι:ιτιι οιι:οιιι :πιο νοτιθοι:ι·οιιιι:τ ωιι:,ι:
Αιιιέοιι οτοιιι ο ΕΜΗ:: :πιο οιοΙοτι:ι:: 8: «πιο οτοσἐ

ιιοι:οι::. Ναι:: τυπο ι:$οτιιιι:ιιι οροτίιι:: Ποτ-ιιι: οκ.

:τὰ πο:: τω:: φωτ:: τα", ίοι:Αιι€οιι, Ναοί::

τω:: , ω: Βάι: τω: ἱιιιο!!ἰιτι τοι:ιίιι:: ιιοΒοιτιιι:ο

οκοτάιο τοπια: οοτροιοι:τιιιτι,8: πο:: Μαι:: :ιο τω.

άι:: :ριτιω.ιωω. Οοιιιιτι::. Ιω:: ναι:: ιιιιιι: Μισο·

3. Γοιιιι:τ:: Ρτοιωιιωτ ὰ ΒιιΡιοτιιιί: :πιστό Ριν;

(.ζτ·::: τω:

:Ήτ:.ι.

30%. Ιιττιτο

| _ · . ::τιιιττττττοτ

ιτττ:τιιιιιτι ότι. Ειιιιιο Ε::Ιτ. αφ. ι8. @τι στι:: :τι οι:: [ατά τω.:

ττιτττι, :Μπιτ ιτττττιιιιιτττι:Ι. Ντι:: Μια:: ι:2ο ναι:: να· τι».

2·ΐ6.

>”.ἔ#·

Ρτιιθ.:.ί

ιιττ!τ.8. Βιιτττιτιιιι ιι:βιιιι τι:: :τι ἰτιἱιἰ: τω:: |::ιττιιττι. Ν'

ιττι:ιτιι.ιττι ιτατιιιτιτοτττ[τι.:τ:2ιτ ρτττι:τριτ5 Βτρτ::οι:!όι:

Μ: :ΙΙιιιιιιιιι 8ο οἑρΙιο:ι:ι τω:: Οτττ:|ιι ι. ΕτΒο

οι:ι:: Με ιιτττι:ιριιιιτι ιιιι::ατιι:· ριιιοΧοτι::οοαιτιιιιι::

οροτι:ι:: Οι:: τι:: οτιιτἑ; ομιιρρο άτα: σρβοι::ιι:τ ίιι6

ΡιοιιιιαιΒοτ:Μι , απο: όιοτιι: ρτοιιι:&ιο ιιι·οοοόι:

οι::ι:οτι:τοι::ροτ::ιοι:: ρτοοιιιθ:ίοι:οι::; οιιιιι:: τι:: Ο:

τι:β ι. Ρτιττ:τριιιιτι Π:ιτιιι:οι:οι μι: οὶοτὸἰο οι::ιιιιιι1°ι

οιιοτι:ι:: Π:: :το ατά. Ν

Κ.::ιοι:οι:: τω:: τοι ιΠ”οτι:ιτ. έ. Πτι. Αι:ΒοΗ στο::. τ. .ω μ. τι”
τι Μ:: Προ" νιιιυοτί:: ριιτε αυτοι:: πο:: ιιτοδι:οι. Κι:τισ:·το τι .

:ιιι τω: πω:: : ιΒιιι:ι· Αι:Βοιι πο:: Πιτ:: Ρτοι.°ιιι-Τω,”σ·

οι: :ι:ιο, το! μι: ι:ισιιιι&ιρροι:: ι::ι:ικ!ι. Οοιιιιτι::,

- Ε; Ώ οοι!ιιι::



:Β

οοιιιιιιι οι , ιιιι2οιοι ΠΜΙοίαΜΗΠι1οιιιιιιοιιι€ιο2·

ι τιιιιιιιιάοιιιΠο «ο οοοοιιιάιιι1ι. Α: ιιιιι ιιιΒοιοιιιιιι.

οι ιιι[ι.ὶ , Βι·οιιιιΠιιιιι Πιο: : οιΒο ιιοιιροιιιοιιιιιτ τινι!

ιὸ απτο οιου.ιιιιιι οιιιιιάιιιιι Ριοοιοιιιι. Λ!ἱοιιιιι Δ

ιοιιιιιιιιι:ι @οι .....ιι..ιι. π! οιιιοά οιι8οιοι·ιιιιι οι

ιιιοιιιιοτιιιιι ιΠιιά ιρειιιιιιι , οσοι! ω." οιοιιιο

ποιο ιιιΓοιιιιι:ι , δ: ιι:ι.ιιιάι οιοοιιοιιοιιι ἱιιιοιοοΠἱι ο

ο · νοΙοιιιιά ιιοιι ίιιιιιιιι ροοοιιιιιιΒιι: ΜΒΜ... διοτι:

ιοοιιε ιιιίοιιιι. ςιιι απο ιιιιιιιάο οοιροποοοιιάιιυο

οίἱ. ντιιιιτιοιιο οιιιιοπι οι ιιΒιιιιάιιιιι ι Ποιιιοιιο

Βιιιιι οι οοιιιι.ι Ριοριιοιιιιοιτι νοιοοιιιιιι οι. ροιιιιιιό

. πω· οι·οιιιι .ιιιιο ριιιιοιριιιοι οιοιιιιοιιιι ιιιιιιιάι.

ΩΣ”. ?και ..ιιοιι ιιι ώ ιιιοιιιιιι ω". @απο οοιοιιι

ιΜωιιιι_ιω ροιονιιιιιιιιιιηιιο ιιΜιιιιο τοιιιοιιιαιιι· ποιά. , άοοοιο

”Μ- ι Ροτυοιάτ, ιοίιο .4ι:3ιιρ 0ιοιοιιιιιι :πιο οιιιιι.ιιι οιο

Β.ιιοι , οσο οπο” άοΒιιιιιο_οιι ιριιι άτοιιιιιιτο, νι

Ποιιι ιιιιΒιιιΠοι ἰιι οσοι (υπ οοιιοΒ:ιο οοιιίοιιοι.

Οιο:Μο1·'ο.ι Μοοίοι ΒΡοιΙ2ι11 πιοιιιιοιιοπι άι: Αιι2ο!ιι ιιοιι ιο

ΛΠΡΙ°ι°“ιΠ οι ιιοιι ιρΠιιι ιιιίιιτιιιιιιιιω ιιιιιιυοι·ο ιιιάοιιι ρο

ριιΙιιιιι ιιοιι: ιιιιιιίιιιι, «με ίοιιιιι Ροιοιιιιιιιιιιιι, ν: οκ

“ Μ άοιιοιιιιοιιι ιιι οοΒιιιιιοιιοιτι τω ()ιοιιιοιιι.

ω.. Αι! ι. !οοιιιιι ΕιιΙι:[. οι ίοι·αιο οίι άο Βιιιιιοιιτιά

πιφι.........,. ιιιοιοιιιέι, οιιοριιιιιιι οιιιιιιιιιιι άιοΕιοιιο πιοιιιι Ρο

Ξ.ιιφ ιι·ιιΒοιιιιιι οΡι: ριοριοι οσοι! ιιιω. οαιοιιι @Ριου

ιι: ιιιιιιοιιοοιιιι ΓΗ[ΜΜ Πει ιιι :καψει οιιισά άο ιο

Η Βιιρἰοιιτιἔι 8οιιιτἐ ιι.ιιθοιιιιιι. Πιοιιιιι οιιιοιιι

ιιοιι.: _ ιιοιι οσοι! οκ ιιιιιιιο ριοάιιοι:ιι δι, οι οιιοά

ο ίσιο Ριιιιο άι: ιιιωι.ιιιιι ιρΠιιε·ειΒιιιιιιι. $ιοιιι ο

ιιιιιι οι . οσο οιοοιιιιιι· , Ποιο Ποο ριοάιιι:ιιιιιιιι ,

ιιιιΙΙἑ .κι ιιιιοιιιοιιιοιιιο οιιιιιὶ: Με πιοιιιιιιιι πι

'πιο δ Μο Ριιιιο , ιιιιΠο οι.. ιιιιοιιιοιιιοιιτο ριιιιι:ι

Ριο, ριοάιιοιιιιι. (1ιιοά άο διιιιιιιι ί.ιιιθ:ο άιοι ιιοιι

ροιοίι,ιιά οποιο ριοάιιότιοιιοιιι ιιοιι ίο!ιιιιι οοιιοιιι.

ιιι Ριιιοι· , οι οιιιιιι Ριιιιιο. 8ερο οιιιιιι $οιιοιιιιο

ιιιοιοιιιοι οοιιο&ιοιιο: οιιριιοιιτ μοι οιοοιιι.ο, Ρωσι

ιιιιωρ.ιιοαιοωιω, ιιιιιι!:ιιιοιιάσ Οοο, 902 οι

Ϊ'πι4Ιιι4 πό ιιοιι....ιι ιιιιι: ιτι ιοΒιιι.οιοιιώ. Ροίιοι. ιοοιιιτι ιιο

.ιφχι. Η οοριιοοι ..·ιιωι.ιι.ει. ιιοιι. οφ. ιό. Με ιιοιΒιι:

Ωω »σου οικω ριιιιιιψι , Μπι ιιιιιιιιιιιύω υηα: ριιιιπι.

οι.. μι ΜΜΜ: ιι.ιιιι :πιο πικρα.: ωοπο; ιιἔ|ὶ με..

ιιιιρι..ι κιιιιιιιιιιο _ πιο: οι Μ. υπο @Με , :ιιοιι ισ

.ιιιιιιο_ Ι.ιιιιμ.ιιι |Πιι.ιιιιιιι ΡΜ"Π και, ιμιι.ι|ιιιιιιιιι

ριι·ι· [ιιιιιιιιιιι στο!. (Μαιο ιάοιιι οι! Γοοιιιιάίιιιι Αο

Βια. Πισω οιιιο ιοιιιροιιι ίοοιιιιιιιο ριοιιιιΠΠο

οοιιιίοιριο, ιτι ιιιοοιιο ?Πιο οι: οποιοι: άοοιοιιιί

ιο. οιιιοά ροίιοὲ Πιο ιοιιιροιο οοιιιριοιιιι. Βοά σά

Ι·ιιιο ιιιροιοιο οιιιιιιοιιοιίιιι , ιτι οπο Βιιιάιι οοιιιιιιάι

πιο Π: ικα: οι". 8ο, @ισ Μο, νο! ριιιιθ:ο άιοἱ , οιιιιι

πιιιιιάο οοιιιοιοο οιοοιι Μ: ΑιιΒοΗ. |

Ωιιοιιά Ριιοι·οαι 7ιι/ιιιιοι ι. ιι. φ. 224. οφ. 3. (ο

5. Π·οι.ιιιιε 9.Τ|ιιιιιι. ι ρ. ιμ.61.ιιιι, 3. οριιιοιιιι, Π·

Μπι απ. ιιιιι.ι ει.ιάιιιιι ριοοιιοιΙιοιιι άιιιιτπιιι ίου·

Ι» ιικο!ι·ιι· ιοιιι. ιιιιιιιωρ. 3. ιιιοΙιιιιιι, οιιιὸά οσο Εοο!είι:ι Μ:

ιΨσηιιω-ιιιιιιοι·ο οοιιι:ιιιιιιιιιΒιιάιι ιΙΙιιιιι άοιιιιιι·ο ΡΟΕι.ιοιιι;

"“β"° οο ομιθιά ιιιιΝιιιιι οι Βιι:ιιιιιιι ίιιιιάιιιι. ιΠιιιιι .Με

28ο.

ρω' ιιιοιιάι; °ιιοι: ΕοοιοΠι Βάια: ιιι.ιιιοιἰιιιιοιιι που”

' νοιιιιιιοι άοοοιιάί , θά ιιιιιιιιιιι ιοιιοι:ιτ88 άοο!.ιιιιιι.

12.22 /Ι_ άι. δοιἱριιιιιι ιιιιοιιι ιιιιΠα οι ιι.ά Βιιιιονοιιιιιιοιιι άι;

ε.Ι:Μ"',° βΒιιι€ιιάιιΦ ο οίκο οιιιιιιιιιοίξιιιιοιιιιι. οσοι οι! απο

οοιιιιιιιιωιά.ισι οιιοιιιιιιιι, :Μοτο [οιιιιιιιι ιιιιοοιο

ιιοΠιιιι. Νοοιιιιάιιιο ιιΠιι άι: ιιιιιι Και: ιιαάιιοι

“ιιοιι ροιιοι·οι ροι ιιιιιιιιι δ.: άο&ιιιιιιιτι Ροιι·ιιιιι.

Α: Ριοιιιιιιο Ριιι·οε κι ορροιιιιιιιι άοοιιοιιιιιι , η!

Πι!ιοιιι άοοιιιτιιιιιιιτ, ιιιιιο ίοιιιοιιι. οι! Βάοιιι ιιοιι

ίροδιιιο, ίΕ·ά Ροιιάοιο οκ ιιοιιιιιιιιιιι ιιιιιίιιιι οοιι

ἱοιἶἱιιιἰ8. τοΠο./.ιιςιι|'. ΙΜιπροιρδι. ε.. Θιιιι[ οφ. 3.

8οΜ.ιι. .ιιιιιιι.ι.ιρ. 32.. οι ΜΜΜ ι με τυριά

ιιύιιι.ιιο , ιιιι , οι" φριιβιιιιιι [αι/πέη ιιιιιιιι απο Α»

Ζθιιλι [ιιιιάιιι Οοο ιιοιι ιι.ιιιιιιοιιιιιιιορωύΙΧαι. |άοιιι ια

το·ιτυι· Τι.ιοοιιιιιιιιι , δι: Η ι.8ιι άι. 8. “Ποση οριιβ. ιο.

ιιιιιι;ς!ιι η. η. ιοΓοι οιι$ πιοιιιιιιιο Ωιιιοιιι. ιιοιι

 

 

Βώιιιιιιιιιιι ι Ι. 13οιιιὶιιιψιιΡισάιιέΒιιο Διιιιιυιιιιιι. 8ιι$2ιο_Χ ν.

ιιιιιιι άοοοι Ειπα άο&ιιιια ιοριιΒιιιιι·ο; @ο και·

:το οι: Οειισιιιιι1ι 8ιιιμιιιιι μη! οιιριιβο ΜΑΜ. Νοο

ιιοιυιιιιιιιΙΙι μια! οΙΤο ι..ιι.ι.. ιοιιο οκ ΡιιικιΡιιι 5

.κι άοάιιθ:ιι, ..οι ιιιιΠιι ιιοιι οιιιιοιριιι ίιιρροιιιιιι.

()οιιιιιιιι. ιιοιιιιιι .ιι Εοο!οιιιι άοΒιιιιι, οιιιιιιορ->

ροιιιιιιιι άι οοιιιιιιιιιιίε ποιοι Πάο!ιιιιιι. Αιι8οιοιι

Μπι :πιο ιιιιιιιάιιιιι οοιιάιιοι, ιοιιιροιο (Ξοιιοι!ιι υ

Επι". Βια! οοιιιιιιιιιιιι ΓοιιΓιιι Ηάο!ιιιιιιι. ιοίιο 0ιιιΙ'ιιιιιο

οι. οι8ο·ιιοιι ροιιιιι οοιιιιιιιιιιιιι άοΒιιιιι ὰ ΠοιιοιΙ.

Βουτιά ιιοιὸ Επι". α. πω" (ιιοιι. οιιιι.83, ·υΙι.

ο. 2ιιιιιι!ι.ριιιιι.6ι.ιιιι. 3.ιιιι.ιιιι. Πιιϋιι. Μο. ά

.οι οικου: , μια άοιιιιιιιοιιοιιι δοιιοιιιι Ι.ιιιοι·.ιιι. οι

ιοιοιιι οι. Πι δάο , ιιΠοιοιο Αιι8οιοι οοιιάιιοι ΜΠΕ

ιιοιι: ιιιιιιιάιιιιι. @83ιιφ.ι2111 ΡοίὶοΞ ΜιιΙιιιιι ή Ζο

ιιιιΙ, ριοριοι ιιιιάιοιιιιιτοοι ιιιιιοιιιιιι Ρωτάω, ίιιιιιι

οοιιιιιιιιιιι Νιιιιιιιιιι,νι ιιοιι Πιά.ιιιιιιιιιιάο ίοιιιοιιτ.νι κ

ιιιιιιοιιοι , ιιιιι οιιοιιοιι , Μ! ιιιιιιἱιιιι ιιιιοιιιοιιιι·ιο.

Ωω οοιιιιιιω εάιιεοιοιιτ @πιο Μ. σ. ιιοΙιιιιι ΤΙΙιιιΙοε.

αφ. ι.ιμι..ι. οι:: Β.ιιιιιιο. ι.ιι.ιμ.δι. πι. 3, Με·

ω". ΜιιΙ.·· 8ιωιι:.Ιϋ. ι. Δ: "Έσω οφ. 3. ο· ιιΙῇι οικω

ίοιτιιιι οιιιιι ιιοο Πισω, ..ο οιιιάοιιι αυτοι”. Ρειιιιιιι,

.ριωΐοιιιιιι Να.ιιιιοιιιΕ, άιιιιιιιοιο ιιο!ιιοιιτ 8. Πιιιιιιοιι ο

Πιοο , ροΠο ιιοίιιιιιι Ι.ιιι. οι: ΕοοΙοΙὶιὶ ιιοιι. 28;Ξ

ιι; ιιιι€ιοιιιιιιιιιιοιι άοιιιιιιιιο:ι|ιιοιι οπο; ορροίι- 50"""ω

ιιοιι: ιιοιὸ τοιιιοιιιιιιιε ποιά ιιοο ιοιιιροιο ιιοιι οπο- 'έ2-ε;"Ιΐ:';β

κ. Ριιιιιι.ιιιι μοβ. ιιοιι .και ιιι 5οιιριιιιιιΓιιΠΐοιοιιορκί:.ά..

ΐιιιιάιιιιι. οι! Μπι άοΒιιιοιιάειιι . ντ[ιιριιι. Νικ ιο. -

ω, οσοι! Με ροΠιιιι ιι!ιιιιιι οιιιιιιι ΐοιιίιιιιιιιιοοιο.

Νιιιι ν: οιιιιιο: Μο Ριιιιοι οοιιίοιιιιιιιιτ, ροκ!! απο

3ο ιάοιιι 8οιιριιιιοι Ιοοιιι ριιιιοι ίοιιίιιι ιιιοοι·ο . οιο

ιιοιὲ$ρἱιιιιι Βιιι&ο ιιιιοιιιοι. νιιάο ιιοοοάοιιτο πιω

ιιιοιιιιιιΞο Βοο|οίἱιο. οιιιιιο οι άο πιο Τοπίο $οιιμιι.

ιαΐιιάιοοι·ο, ρισιιιιιοοιιιιιιιοιιοιιοΠοο1οιιιιιι, ιιιιί

οιιιιιοο οσο ιοιιιοσιο ιο ιισ.ιιο νοιιιιιιοιιι οοιιΙΡιιιιιιι,

άοιιιιιιι ρθω.

8οοιιιιάιιιιι οοιιῆιιοοι οοιιιιιιιιιιἱι ΒιιιΐιιεΠοι:ιοι

ιιιιιι, οιιιι οποιοι ιιιιιιιιι νο! ιι!ιοιιιιιι , ωοπο: Εποπ

ιιιι,ιιοιι απ ιιοίιιιιιιι ίοιιι.ιι.ιδιοιιιιι οι. ΕοοΙοῦἔι άο- ιΜκ.[Μ

ιιιιιιαιτιι, Νιιιπι ιιοιιΒι άοΒιιιιιι οσοι, ΗΕ: ιιι Οοιιοι-Ι,”ι_

Πο Επτά. Α: μπασο οιιιΕ·.ιιίάιιιιι οποοριιι , οιιιιιοιι

ιιιιοιιιιιι, ιιοιι οίΐο οο Ιοοοιιιιιιο Επι. Ριιαιιιιο δ2οτ

ιιιιιιιιιιο άοιιιιιιιιιιι, Μ! ιιά ιιιιιιιιιιιιιι εάάιι&ιιιι

Ροιι1ισάιισι ιιιιιίιιιι άοοιιιιιιιιοιιιιι βοιιιοιιιιο' μι..

ιι:ιιιιιιο, εμε οιιι ΕΟΠτιιι οιιοιοιιι Οιι8οιιιι , ιιΠι-.. ΟιζιΞΜίϋ οι.

ιοιιιιι, οιοιιιιιιιι: η.ιιιι....ι.. Επι· (ο ΜΜΜ @Με Μ·

ριοοιοιιιιε ι οοτροιο35 ...ο μι· ιιοοιιιιιιι, οι οι..

84άωος1Μάιιιιι. Πι άσοι οοιιιιοιοιιάα οπου: ω..

ιιιιιιιιαίριιιιιιιιΙοε οιι οοιιιιιιιΙΤ.ι ροοο3Μ; νά Μπι:

οοιιοι!ιι άοΗιιιιιοιιοιιι οιιρ!ιοοι .9_ Ποιο. οριι[ι. η.

Α: ιιιιοι! κι ΟοιιοιΙιιιΙοοιιιιιιο οοιι8ιοΒιιιιε άοΒιιιιι

οοιιιοτιιι . οι! ΐοιιιοιιιιιι Ριιιιοιρ.ιιι. ιιοιι οσα τω

ιιιιιι οιιιιοι: ιιάάιιιιιιιιιιι ν: άοο!ιιι·ιιιιιιο 8οοοιιθι

ιιιιιιιιιι ριιιιοίρειι8 ίοιιτοιιιιω , ιιιι @ιιοιι 5)ιιιΜ, οι...

#.ιιιιιιιορ..ιά. 5.άοθιι“. άοοιιιΒοιιάοι οίίο ιιιι2οιοι,

ιιοιι ιιοιι β:: ωιιιιιιιο έιιιιιιριιιιι ; Κω.) , 9.". "ΜΜΕ

:ιάάιιοιτιιι κά οοιιιιιιιιιιιιάιω Ριἱηςἱρωςω (="[€α.

Μπι. άιρέιιιςιπισι :ψ .ιιιιιΙσι , ιιοιι ιο'οιριιιιι ν: ιιοιι.

8ο ὰ Οοιιοι!ἱο μοι· ο άοιιιιιιο, οι ιιιιιιίιιιι οϋἱτοι οι!. _ ο

άιιοιιι οι! οοιιΒιιιιιιιιάιιιιι οιιιιοιΣιι|οιο ΐοιιτοιιιιιιιιι.

ι8ῇι

αδιι

288.

Που: ·β·ιιι._

ιισπάισιιι :Πο

Τοιιιιιιιι οοιιίιιιιιιυιιιοιιιιιτο οιὲ οιιιιιιιιιιι $οιιοσ 287;

Μ. Γιιιιάιιι& ιιι 3οι·ιριιιώ , ιιάῖιιιιᾶά οιιιιιιι άοΒιιι. ·

κιτ. οοιιοι|ιι Μισο». οιι.ιοά Νοε: .ιια.ιω ίοιιιοιιιιιιιι

οΧ ριοιοίιο που άοΒιιίοι·ιτ , (ιιιιι ιιιιοοιι άοοιοι:ιιιιι. `

ιΠιιιιι ιιι οοιιΒιιιιοιιοιιοιιι ριιιιιΔιιω ίοιιι. εάάιιοοιιι

άο, ριοΒ:ιΒιιιοιοοι , οοιιιιιιιιιιιοιοιιιάυο ΐιιιίΐοιιι

:οι Εοοιοίιιο Ποδιοιοι . οο τοιιιροιο. Επιιιε Γιιτί8έ 288·

Βάσω οιι.ιά ΐιιιιάιιι11οιιτιιιιι 7.ιιιιιιιι.. Νιιιιιιιιιάω

ιιιοιιιιιιιι, οιιιοά Εοοιοδο ιιιι!ιοιο ροΠοιιιά οπο:: θεοι.

άοιιιιιοιιάειιι, Μπιτ ιοοιι οιι. 8οιιριιιι·ω _ ;ιοοοάοιιοθ

Φ0Φιιιιιιιἰ οοιιίοιι(ιι Βοοιοιιιιιι, ιιιιι οιιιιιοε !ιοοιοιιι

ιιοιι: οι Μισο ιιοιιιιιοιιι οοιιΓριιιιιι.

Λά



ε!! ί' ·: α." Υ "·:-5-.!.· |`·_ νι ι"βη Ίί!α!' '

η ' ιιααιιιιιι ω, ΒιιΡΜΒιιΡίϋ ρισιιιιδίιιι6 είιιέοίοι·αΜ. δ'οί!ΐιιι -583. . Η! ςοιι`Ηιτιι. Με. ιιιίιιο!·. Νιιιιι , ντῇφιιὶ. ιιια!ιι και: πιο ιιιίιιο :ατα ριἰαιἄ ίαοίὶαιιιἱἔ οιιιιιιιώ. ι

Σ(Μίαιιζ ?και οιτριοίἑα ιιο!!ι·αι:ιι ίοιιτ.αοοαοιαιιτ. μα· @οι νιι!ο!!ςοι !ιοαιο ρθατίοι ία “ω [ΗΕ ι? ΜΗΝ

ικά ε”.#ίι"=· τοιτι Ο.ιβωι.αι2οιιι,ιιοιιιιιιοιιι Ητ!ο!ιαιιι ι!ο ορροί!ιέι ι οιοιιται!ιοοι·ροτοιο, ιταιιοαι!οο οι·οιιτωο!ιαίι Ρία( _

ι .- πω. .ωιιιιιιΤο, αι οι: ρι·οριι?ι οριαίοιιο ιιιιιιιαοιι α; οιοιιιιοιιοιιι_οπιιτικ @Μαι νοιὁ αυτι αιτιιίο ααα

οοιιι αιτιιι!!οιιία Βοοιιιιααι και: ιιια!α οιιιιιιι απο ροιιι!οτ ια ίιιο οίίο οι νιιιοι:ο 6ο ι!!ιι ο νοτιιιιι οιιιαα2ἑἴὁ_ ΟΡροΠτειΠ άοςΜΜ:_ _ τ ι οί! αιτοοίοι· δ: ειι!ιοιιιιιιοι οιιιιιιιι; οι: Ριο!αι!ο

@ο πίτα φορα! 2.οοιιιιοαο!·ί. αι Και. Αιιἔπ]ί. ιιΒἱ:ι·ιιτιια οιοιιιι ι!ο!ιαίτ , ίἱιιοτιοιιιὲ, ίτι!ιοαι οααι ομοια ία!»

  

Μι·Μι Μα. Μ θειιε|. αρ. μ. "ο α. ο Με, απο οΠ$ο Ματιτ!ωιροτο& Β !ιιιιιιιιι α! ίιιτιόιιαι- ιιιισιιτι .. 5!9!7·

72*!”7”.·- ο Μα ιιιιιιι! ιιι ου(!οιτι ιοιιιροι·ιε αιιοιιιοτιιο οποια ί!ιιί. νιΑτιι.ιιία$ Φωτ!" Ρ,°ίΜίρωπ 'ΜΜΜ ΜΒ ίΞΗί!! ο ="ίΜ'(°2°

- ε: .ι που · · ° ° ' ·

'Β ίο_ ιιιιττιιι!!αι! Βάι. 18 @πάω ιιιι€ιτ7ιΜΜ #ω!!ί!

οιιιιιι.ι [Μια ιια!!ι οί! ιίιαιοα!τιιι. Ναι» ιιιιιιι !ιτιιιο

(οτα. ΑΠ8:!ι ίιτιο ν!!ίι ρι·ιοτιιιιτο , σαι οοί!οιιοιιιιιιο

ααι·ιιιιοαιι Μαι οοιιι!ιιι ίαιιτ απο ιο!ιααιο ιιιιιιιι;!!

κ ριιτιιοαι.- [ιι βια. ιιαιοαιιιιτοι· Ριιττοε.-& δι:!ιο!ιιί!:_.

191. οοιιιαιαιιιιιτο; ΑΙιιο.ιείαιιιιοαιιιιο απο ριοιιιι&ιο>

ιιι:ιτιο:ο!ι οι και: οιοιιιοείαιξίο.ιιατααιιιιιιξ οΧ ι!!ο

1ούιίο. να!. τιο !.αοιίοι·ο αοαιίιιιι Βιίιοιποιίι , απο

Ιρίοι:Η ριιιιειριιιιι @ποια Πει.. Μ,ιι03.οί!: ο πω! β·

ω: ι. Οιιιιιιι οι Με» ωεωιι ι ν? ΗΜ ίΒίίί"Μ τ”

4ιωι| ιιι·ιιιιιιο Πιο; !ιαο οί!, οροιιε οι”. Ωαπαι10

ιιιιι!οιιοαι ιοίοιι Λαμ/Τικ. Μ. ιι. οι οιιιιι. ωρ.39..

ΙΡ. ο:ιΙ:Πέαο νι ριο!ι.ι!ιι!οιιι οοιιίοι ι9.-Τίιιιιιι. ορτιά.:ι τ. α;

ἐ9ιζ ιιιι(ει·Ια ω!» η. ΑΗ, οοιιιαιαιιιιοι Φ0ῇ ρωΦβοβοδ

· # ι:οιιίοιιτριιιιιο ι!ιο οοιιι!ιιιοιιιε ιιιαιιι!ι ίιιιια! οιιιιι

!αεο , Ροίοι:τοιιιααι τιο!ααι 8ο τοιιιιττιῇ κι νι οιο

ιία&ιο Αιιεο!οι·ααι ί!8αι·ιιιο οιιρι·οίίιι ίιι ?οι !α

τ οι: οιοιιιιοιιοικι, Α!!! οφιαιεω ιίοοοιιι Ρα· ΗΠΑ

χι δ; α!! !αιιιιιιαι·ιιι _ ααα ιιαιιιιΐιι!Χιο οοιιι!!τει ίσια.

293_ ν; Οοιια:ιοτιιοι· ιιιίοι. ααα βιι)Μ, οίκο ι ·ΑιιΒο!οε

ιιοτι αυτο εε!ι τοιια:οαο -ει·ο:ιιιοτιοαι ο ι τιοααο ροίί:ι

ία! ια ιΡίο τ!ατιιτιοιιιι Ρατιέ!:οι ιιι αιιοι:οιιόιτί Γιαπ

ά.!ρ!!!ο οω!!8οτοτιμι:οατ!ιιοι ο!ίο. ααα! ΠΟΠ 8ΠϊειΡξϋ!)·

ίτιταιίζω2 ωιαιιιιιιιοιιιροι!οιιιιαιιτ.ιιοι·ιιιιαι ίοιιίαιτι [πασοκ.

Μι·'ίι Μ#· Ρ!ιςοιαι11, ι!ο σα!! ιοτι:οααο οι·οιιιιοιιο Έξι εστι πι.

ιι .!!ιι: κι ιιιιι”α !)0::1 ιιοιιιέι Μπι ιοικιιι.
£ΐὐ'°'° ΡΔὸυω ΠέυεΙαοΐ:ι·οατ! καμια, ι:οιιί!ιιι οιι ί!!!ι

294.. Οσιιι|. α. Ε: ι·ι·ιιιιιιιιιιι οι Μαιου 4ύ727ΙΜΠΕΤφΗέξ

9"0άΡό”.αΪάτο νο! ιαιιατι:ι·οιιιι ί`ατιι α!ιοαο ι!ιο ρο

Ρι!ι11αι1°ι ι οι !ιοο ριο!ιιι!5ι!ο τιοτι οί!. Νιιι1ι νο! ίαιι

Ροηίιι:ιαϊ ιιιιιιιΐι @ο ἐ:τοιιιοι οιίο οιιιιιοι οα!οἐ,

οιιί'ιιο απο 'κι αι ια: οι·οοιιοιιιι αφτο: ο ο

ιιιο3οτί; 8ο οίιιιι ριο!ι.ι!ι!!ο Πι, οσε ιιιοοριίίο πιο·

Μια Αα ο!ιε , ι ι;ια!!ιαε τιιοαοτιιαι· Μαιο, @!φο:

οοέ αφτι οίια!ίίο οιιιιι ααα: ιαίο ιαίιιιιιιι ω”.

ίοι:ο, ία ααα οοιιι!ιτι ίαιιτ ω!! ,. νι ώ: ααα αιο

απο Ροιαοιιιιι.ι Αιιι ίαροοιιιιιιαι, _οιιαιει ι!ιοιιιιι

' τίιαιοοιιι!ιταιτι ί`αἰίἴο οα!αιιι οιιιργτοιιιιι, ίιαια! οιιι:ιι

@ο 8ο πια! , ροι ιιοι·ιαι 8: Ριοίίξιτα οι·οιιιιοιιοιτι ι

ιο!ιοιαοινοιὸ £2!ο8 8ο ο!οιιιοιιτει ίοοαιιι!:?ι ι!ιοοαιιι

Ηοιιιιιιιοιιτο Γοι·ιιιιιιι οίΤο οιηιτέιαι_οαιο Φωιιι2

Διαμοιιι απο ίοιιιῖ ριο!ιιι!ιι!!!ιε αίσιο αίοοιιι!ιιαι.

ΑιιΒο!05 οιοιιιοι Γαι!ίο οοο!οτιι ιτιίιιιιιιι ιιιιιιιιιοοο ,ο

ια ορο οι·οιιιααι ο!! οιιιργιοααι ί!αια! :ατα ιοι·τιι8ι

ωμά: γι: ίιι!αοται!!!αό ειιίε|ιιι|ί. ·υιιιΞι Μοτοπ

πω» , _σιιιιιιιι Μπα |ίιιιιιί. Νεα: Με ίι!τοιιι νοι·ιί!.

οιιι·ι ο!ο!:οι_ε!ο Μ, ααωρτοα:ι οιοιιτιοι·ιο οοιια!ιο

ίατιτ, οι: ιιιι!!ο ΡΜίι1ΡΡοί!ιο οιιιο,ιιο ααιιιοαι νιτοιι

τιιιιιο:δοαο. ο _. σ ο! ..- _.

299 8ο!ίιιτι !ιαἱοίοιιι. ο!ιιιοιι:ιοιοί!:, Ροιαιίίο Αιι8ο

απο. !οι οπο" , ααα ια ιιιίιιιιιιι ιιιι!ιαιί!!τιι!ι απτο αιοταια

οα!οιαιιι, ω! ιιιιιιιοόιειδι ρὸΠ: οαιιιἰρίο οα!οι·ααι

ποια: σιιαιροι ιιο5 ιιοιι τι;ραΒιιοι, και Γριιιιιιιιίοιιι

, _ :ιοιτιόια-ΠΒι!οτιι ριοι!ιιοι ιτι ιοαιροι·ο Διιιιαιιιιι. 8οι!

Ήθη τοιιιιἐ ; Ιιοοι !ιοο ιιοιι ιοριιΒιιοι, ι:οιιιιιιιιιιι!ιιιε τα.

Ύ απο οί!: , νι ιοειιιι!ια!ί!!:ι!ιο ι:τοοιαι ιιιί!ειιιιι ιτι
- Ν ι!ιαιίι!ιι!ι. Ρι:οιοιώ Ροιιιιιαίι ει! αίτζα!ιατοιο ία!:ι

Ματια ιιιιο!!οξιαο!ιε, νι ιτι ρι·οο!αόιίοιιο !ιαία; ντι!

Με ιιοιι ίαοιιτροίιοιιοι ρτοιία&ιοιιο ία!ιίιιιιιιιι

Ξ; ιαιτιιιιιιιοιαι!ιαιιι. . ο

296; ' Πίτα: οιιιιιιι ιιίΠΒιιαιατ τ!ιίοιιιιιοτι, οιιι Μαιο · .

οιου.ιαιίιι Ροί!: οτιιιιοι Πι!ιίιιιιιιιιιε οοτροι·οιη οι» ατομα ίοάοι!ιοιιτοιαιιι. Νοο οίι ιοι:ιο ιιίίοιται!ιία
· .αιιιιιι Γιατι Ι Ι. - Δ χ Η ν ο 3 · Φ',

νι ι:τοιιιαι Γαος!ι απο οα!ιε :ο οι!! !ίι:οτ ιιοιι ιιτροοίἔ '

ίοιιι ι!αι·Διίοιιο, οταιοοίΠιι "απο ι!ίειιιιιτο 8ο α”

τοιιιιοιιο , ι·ιιιί.οτιο οιιιαι μιωιαιαοιοι ιιοιοί!:

ριἱιισἰρὶιιιιι ιδροιιιιιι ΙΜ. @ιιτιι·ιαιίαι οτα!ιοοιι μια!! με '

ε!ο ρι·ιιιοίριο οιοαιιιιιιιααι ιιιτο!!οᾶαο!!ιιαι. Ηιιιο 29Βιι

οιιιαοιιε , Αιιεο!οι ιιοτι ίαὶΠ`ο οι!ιιοτοι·ιιο οοιιι!!ιοι. είπω·

Νοτη οιι Γοιιιιιαια, απατα ιοαιτιαει απο !ιἰο ιιιιιιιιία;

αυτοι, π' ιοττιόοοαο Αιιέο!ι ί!αια! απ:: ιιιί”ο οοιι^

ι!ιιι ίαιιι, ειιιιατιι Πι, οροιτοιι ι . .ο

Ια ιιαι.ι!οορ οι·ο*ίαοιιιιι Διιεο!Η Ριἰαιιι Και.ι!οοοι , οσε οι·οιιιο: "πιο !ιἔιο ρτίιιιἔ ιοΒιοτιο ω κι "Με

τι:: ιιιρειι, _Μ. ι. οι (Μωβ και. Π. Μοαοιαι 1. Μετίι- ι

Αιιει!ι Γοιιιιιιιίαιιτ. ιιιιιοιο οοτροτοι , ιιιιΡΩρα- Ι·5""·:"'

ται, οκ !ιοο ποιο οιιιί!”ο. α. .ρ1°ίι13Μ!ιοι11ο£οτιιααιι.15Ρω:|κπ °

οί! :και οιιι:οαιί-αια › οι μι; Βι·αιιιιαι !ιι Ροι·ιιι!ιίααι

ιτατιΠιιιαι. Εἐο οι ΑαΒο!ι ααα ίζιιιι “οι οιιι!ιιαι,

οι ροι: Βιοιίαιαια @Ναι ιτιιιΠιιιιι οίιαι ιιοτι ια!

αίιε ιιιιΒο!! οα!αια,2ιιααι !ιοιιιο ριιιααιίαιτι οοι·.ει·ο;

ιαιαι ιιι!ιιι!ι!ιατιι. 2 αιοοοά.!ιοΒοται· @Με α. Ρία

ιιιιοποι ΠιιιιιἱιιιιιΪΜιΔ Ριιιιιιία!ιιιι ια!ιιρτιιιι2, ιι ρι·ιιιιίρέιι, . .

α: "ο ρο[ιιιι |ιιιιιιιιιιιιι, ιιιιοιιι_[ιιιιιιιιιιιι·αι. 8οο! οοιιιιὲι 5!οοξ

@Για ο!! , Αιιεο!ο8 οι οιι”το ΜΙΒ ίοι·ιιιιιοι , οιιιιι (Μιὰ

ίιιιιίαΒίιιιιιιίέ ίριι·ίταα!οι_ιοτιαε αιατοιίαι οαιιοτιοει

Ετ οι·οιιιίαιιι νι ρι·αία!οι ιοιἰαι ιιιιιιι·ιιι οοιροτοα:,

ριοιιιι!ο [όριο ιοτιιαι ιιοιαι·ιιιιι οοιροιοοαι, Ηοωι.. `

ιιιιιοιὸ ν! ίιιἑιοοιιἀἱτἰοιιιοοαἰιιιι Μαι Ιοοιιο παταει . ι ·

οί!:. Βοιαιιαιι είί!ταιει.τ , Αιιέο!οι !ιοιιοι οιοιιιο: @κι

τιιιί!”οιιι ιτα!ομιιια!αι αι ία!ιιοαιέι ιιετιο τοΒιοιιο. 1'εω'

Η8ιιι: ίοιιιοιιι. ι·οίοι·ι , οι ία!ι ο!α!ιίο τιιιιιίιαι ιιίίἱι·

τιιιιιΑαΒιιί!. Μ. 3.ιίο Οσκαρ οφ. 1ο. 8οι! οοιιιια;

ιίἱαοιίἱιοιιίὶιι !οοοιααι , !ιοι!ιο8ο αιιι!!ιιιιι2ο!!ε ιιιι- ο

ιο ροοοαιαιιι αίΕΒιιιιιι , Μαι” ρτοαιι!οιιιιιο ααα

οοιιΒιαιι, ααα ιιοαι!ιιοιιι οοτιίαοαίι :απο ιιιιιι·αιιιιιι

Ροοοιιιαιιι οι! Ρα:τιαιτι ν!!ιαι ι!οίιίιιιιιο: οίίτιι ια

ιιιοιι ι!ιαοτίιιιιε Με !οοοιαιτι ιι!ιοαοι! ἰιιἱιἰιιιτι τω. _

Πιτ ρατιιιιιιι:ι ι:τια!οιααι ιιιιΡο!οιαιτιιξ Τἔιιἰἐ. Για. ?βαδ

οίίοι·ιτ, ΑτιΒο!οε οιοαιοιίίαιί ο ιτιο:ι:!οΉάσιοο , Μ! ε. Μπι

ια ω, ααα! ία!ι οαιΒγιοο Ρτοιιἰαιο το!!οοιιτιίι· : ΕΠ

£ιιιἱιιἱὶιι οι. Μια α. ιιι Με νοι!ια : 8ὶ @οι Μια αίσι

μια ροσωιιιΜι α» μεροι·σίι , 8ιο. διιιιτοἐ Μ. ι. άι

Απε. σα. Ραιιιιααι. @μια ιιιίῖι!αο·ι φαι ι!!ιι Εα

οιίοι·ι1/λιο πι. Μ αίτια σούι/απαλα. Ταιια τιο οοΒιέ

απ· ιιιιιιιίτιοτο , ροοοιιιααι ιιιι2ο!οι·αιιι ίαιίίοιιι οιιισ _

οριο οοαιιιιιί!”ααι. δα! ορατή; βοι·ίριιιι·:ιαι οιέ- ΟΜ”ἱ.

Ρ!ιοοιιιΜιαφειέιι οι .α.ιΐιιιι, άι Σ.Τωιιι. αρ.

οι. 6ίοό".4.Μί3ι ι:!ο οοιιίοοιιία ίοοιιιιι!ιιαι ι!ιΒιιι

οποια, νι οο!!ιΒιται οα ωιιιι, ααα: Ειιοἰίοι· Ματια

ιτ: Ετ Μια στο αΙια2ϋιισ. Νοο ν!!ιιιιι οίι ιι!ιίαι·.

ααα: ιιί!”οιοιο , βοοοιιιααι ιιτιεο!οιαιιι οοιιιτιιιίίααι

Μα ια οαιοιιιοο, οιιιιιροοοιιιααι !οοιιιτι ιιοιιιιι

ααα. ο τ ώ' . ο _ _

Οαιιτιο δι οοιιιαιιιιιιο Μα. δ'ώθίιίβ. Μ» Μα. ίπ ἐο4:

2.ιίφ. α. ή· :και %ιιμίιστό, άι.'οίί, Ατιεο!οι οι οιιιοι Απε!...

_οίίοιιι οτιιργι·οο. Ηιιιις οοαιτιιιιιιιιοτ ιίοοοιιι Η» ”ΜΜια

"οι , οοαίοι·ιιιιι.ιι 8οιιαιατίο; ααα ιοί!ιιιιιιιτ , Αιι-ρς»ρααι,νο

Βο!ο8 αι ι:α!ο ροοι:οίίο: @και π. Ε: [ΜΜΜ ο!! #.°,°Ρ"-αξι

ριιιΙἰιιιιι καποια ασιτία: ΜἰιὐιιϋΙ ό· ιιιιεο!ί απο μια

Ιὶιώιιιιιιιι :και άι·πιιιιο , ό· ιίιιιισιιιειιιιύάι ώ· Διιἔοίἰω.

!ζ.αοα ιο. Ρίιίέ“Μ 8ατοιι,βιαι@αν είε αίιπαίοιιτουι:

Αιοιτ οο ι:ιι>!ο είο!ιαοι·αιιτ οαι!οι·ο αιιΒο!ι πιο!! , ία .

ααο μοι·τιιιιιιίοι·ιιιιτ !ιοιιί ι ίο. ια οιιιι:ογιοο , ααα οίι:

..Μο

·`ὁοιιιιιἶί



ιι$~

Με...
/

3οἐ.

Βίτσι.

Κε/).

ω

ί.

ε ΝεΙΩ!”.

ι Μπε

2.

Ρ· ?Μαξ Ι τ.

[Με.

 

-.ι.ιιι....ι τοει·ιτιατ τπτ πιστοτεεειιαιοτιαπι , σου ραικ

ε.π.:..χι.

.Μο ...το ...πιεσε τοπιο: , εκ οσο τιείιαταε π. επιταγ

εειαισ ττειιΠ.ιτι ΐιιετιιιτ τω.. Κατισ,ειιι κι ειταργι·εο

ετε.ιτι Με, .τι , τω.. τι πω. Πιτ. Απεε!ι ετειιτι

ίσοι ν: τιι·πιδόεε ιοτιια: οποια εστρσι·εω : εισαι: σει

εἐα .πεσει σειαιαει·ιιιιτ ιιι!σεο , νιισετσιι παταω εστ

ροι·επε ρι·ιεείΤε ροίΤειιτ ε ει. ........, ντ εοιαίτιιτ, επ

=ωργιεστια ε απο. Πισω. 8ιτ!τετια Ατι8ειι . οι”

  

πιο: ει·επιι ε.. ειααιαπιεο, :στο τω... ιαοίτ ειετιτισιιειτα

ταεσιαετιιιτ :στα ιααοιιετε. ΜΒ στα... ιατσίεια·ε5 αυτ

Π; ιιιοιιε=αόιτ , ει...: σου ιασίΠ·ιτ σ:.ιτιιτιιΙιτετ Αιιετιι

οιαετιιτι ιτιίιιι5ιε&ιιττιόιΜτιτ. Κεΐρ. τω.. Επι. ιι?

Βιιιαιαιατειια , εσ:ιστ νει·τισι!ε$ ....τωιωπε ΐεειιιασέι

ει.. Αια8ειστι ω." ΡοιιιιΙΤε ισ ετιατητ00. "Φιξ ΨΦ=

μ..ιι.ι ιιαιτιιιιτα :πιω νεττειιὸσὲ, .ιε.φε στο”. 'τι

π... τ..ι.ι......ι αιιιτατἰσ Ρει·:ιεεειταιι. 083 οθες'9"Σω

ιΜΜΒιιτιο τω.. Ιιαιιαε τεστ. Ηετι ταοτιιιτ, δε' ιιιότιτι

Ρι·οσ.ισιιιιιι σο!! εοισιααιΠσιια ρετ:ειιτιιιια, οι ιττετι0
ε . . · · . α

ιιεισται.ιε ταοιαστιαιαι :τ ιιιιιιιι. 194;) Μεσα ιτειο σο.

εειατειια, σωσει ω... ει·ειιτοι τσι ε εσσειια πιστωτι

το ιεπαροι·ιι, οσο εοιισιτἰ Ματ ΑιισεΙι , σοι-σιτε Πτο

τιιια .ε ΔιαέεΙιτ ιιασιιετι εστρτσι_ εΠει·ειαιαιιισ ειιτ,εσι

ΑσεεΙστ , οι" ιαιαιδι:ι ταεταεσπιιτ στοιταιατ νεττειιται:,

εκατο: ΓιιΠΐε έτι Μι!ειαα σιιαισιια,ταιιοτ ε: άδειο νετ

τετε σεσε!αιιιιτ. :στο Με... τ. Με. τ. μ. μ. δι

απ. 4. ..ε π. _ @Με νετὸ ισ Με βατ. σεριατστιο ιιιιΒε

Ιοιιιιια ..ι σώσε νει·ιειασοτ θέτει ει! αστε εεειιτιιιια,

πω” ΜΜΜ π. πω: π". εσε ..ι Επι: ο επι δΠεο

άεσι.ι22Ε08 ΜΙΒ, σοι στειιιίι €........°εω σετ:αιτιιιι.

 

σιετντ.ιτιο στ.

Πε διασΠειιατι:τ Αιι€ειοτιιιτι.

 

8ΕΟΤΙΟ ΡΒΙΜΑ..

.ίπ .%ίπέε!ιππτ επεοα·Ροτει Ρ

Κι ει.. τω. ιαεΒατιιαε είτ Ρωτώ .φαιά επ...π.

ΡΜ. 8. Με εΜι. ΜΕ την. στ.. ουσια ίεειιτιίιιιατ

ως.. Μ. τ. Ψετἱπτ.ῇ›ιε μεσω. "τι ειια8ειιτ αιτ

πισω. εστιαοτιι πω.. : Τεττπ!!. Μ. ε. Επι”

Οίπξ/Ή πιΕι·ιιαπιι:_σωτιε ουσια είτ, τσι·ταιιε ιατιταετε,ιιι

|αιτήιιεεΠε ιιιτσι·ρστειιιιι , ..το ειναι πιστα είτ: Νε

ιἱεπτ.. ιίιπΙσεε τ. :Με πω!. βατ οιαιασίιτιιιαα Δω...

τι: στα. 8. ε. Νειιπέιτ. 1ιπρεειωΙΜ. τ. ίπ Οεπε|.τερ,ιι.

στο τείτατιιτ,Αιι€ειοτ ετεπιστ ΐι.ιιίΤε ε: Για ειστε ετοί

π... 0αβι.0Ιιει ΜΒΜ. γ. απο. η, νται εισαι, ...τι στα.

τει· Πειαιια ιοεοι·ροτειιιια είδε, Μ! στη»... “πω”Μ

Εεεε, ουσ τ..ωιιι..... Πε:: ...με 8ι: ετήσια εοτρο

τα ιιιισειιιατ σσίτιιε τεσιιιστο : παπι. ετἐαιια Μ. α τ.

ε. πω. ε. στ. πιο. π. βφειθεπεῇ απ. το. 6· Μ. α.

αφ. ιο. ό· εριβ. ιι ε. .κι ΜΜΜ. Με ιατορειασει. Εκ

ειιιοσττι.ιιιι ι..ω. σταθώ Με !ει:ριιιιιισ Με πειτε

το, 'στα τω... ερι|ΐ. 3. .να εεπΙ·εεε!επέβεετω Βεπιπ ω..

τετ ; οσιει τιιιιαιτιιιια ριττιισιιτ. Με:: ιαοίτι.α ι:οι·ροτει σο.

ιειιααιιαοττιι!ιτειιιτειιο.Γιιτει. σωιιιιω. εστροτιστιε στι

σεισι·ιιιτα, οιιισ8ειοεει ταειαεττειιατ , 8ΠριτιτσεΜ ισ

τετιασίειιιιτ. Πε εΞαιεπι τε σιιιαιτειτ Βεεπειιιπε (πω. τ.

Η Ο.ιπτιε.ε, δ68Πι Ρ.1ττε8. Ε:: 8τ:τιοι:ιρτ. Ματια εισ

εεττ: ω... ιπ π. αφ. ...ι Ερπεβ ε.....ι.ιιι. δ. ε!ερετεππί

ΡΜε/. αφ. 27. Ριαιαάεαιια. είτ Ρ3τιι1ΙΒΜ·1&0τιΕ29 :δ7τιοσι (.°οιιΗ.ιπτέισορ. «Ετ. ε. ισ στή (`σιατιἱιιιιια στα.

ρτοοατόοόττιππω Ιοατιιιιτ Ερἰίε. ·π..τι.ι. σοι εστι

τια ταιαειαόασα (ΞεοτιΙεω ταοτειιατ , Αιαεειοεριιι€εια

ιΜπι.πι Ι τ. Ι5ε .ι..ιιι.....π .ι...π...π. δ'εέϊέο Ϊ. ο Π Ε

' σο: εΙΤε, τω.. εοι·ροι·ει ίσοι: Με (ΜΜΕ πι: -

:μαπα ὶπ8εεβἱ[ππτῇΖῇ ΙΜ στι π... Με"... , ι!!ε_ςεππε

πεπτ. ὅτε. ειστε τω... σε Αιι8ε!ιτ τι. ειαίτοι.ιιιιπα π...

ιιαιιιιιιιι ωἰΠἱι ιιιτει·ρτεταιατιιτ Τετπι!!; Μ. π. ...ι.πεσ

νπ8. Μέϊεπτ.Ιι6.ά. .ιι..ιπ.πιπιππέτ. ε. τ. ΜετΙαστϋισ

πω. ε. Κεβεπ. ό· πι. Πετιιιειιιατ αστειο ΑιαεεΗ εε

σετιιτε, ΜΒ σοφια: ι..τε..... Χαίρε όσιαασιιετ τοι·=

τιιιειατιατ :ισ ιετιε Βοτροϊ20 τ ιαεσιαειαιιτ σ.ιιτειτι , ιιιιῖ

Ποτ εστιαοτει. 8ετιαιιστι ΐειιτ. ειδι·ιταιιτιιαα .τι πω.

η. πιειππ.τεαι. μι. .9.ΤΙπιπε ι.ρ. πρ. πιω. ό· τι.

ω. τ. ά· 2.εοπππ_ςεπι.ε.9ι. εσ·.ιε.Ι.εαποπ.εει. τ. Ο

Με... Μπα!. π. π.. Μ!. δ. 808.414. στ. ι. π. ε. π.. στ.

π.ερω εεει!ταϋπεΙέτετ ιεπεπ : πΙ&εειιπἱεετ. ι . σίΤετεσ6

τι: . πιιΠο πω. ε. π.. “ΙΕ ε..ι...πω. 16ε!πιπτι πι. τ.

π. τ. .ιιέ2.Ιππ. ι. π......... ι. πισεεΙ2.πι1 ιιιι6ιε.

π. ι. εππε.ιι π. 2. ΜΒΜ πι. π. ΜεηΉῇ π. π. απ. τ.

πω...: τι. τ. ἀοεειιτἰε , π... παπι τι.: ψ πρωί πω...

εοιππιππεσπ . στ Μπα: πι. ΜππιπΜε πεταει ιπιτε.έπεεπτίσ

..ππ..ω. ΩΔΜεΙιε πω. Μ. τ. ιιΗιιιιααιατια, ειππει ε..

έτει πιιπαεπτοπίεεε; ΔεεεπιΕπε @τα πι. πω. Μάιο.

Μι. ι·)..ιπ. τ. 1Ιεπβ2.ρ. π. μ.. σπαει. ι. π· π. 84%

ω. σ. :σπιτι μου. ε. οι. 8ωτι ίπ π. τπτ. ι. «μι. Θ'

άι|Ι. 2. π. τ. ό. .ο δ. επιπιππι εκατ.

Πιτ:σ ι. Οιααιαετ Αια8εΗ τ........τω (ιιΞι πιεστ

.δε

ε..δ`επι.0βτἱ

τω. £οιπι... π. εαι 5ετι τοστ· ατι σέ νοειιιιτιατΡεσ σε τ...»Ρ .. . .. . Ρ · "Ι . . Ρ
.9ριπιτπ.< : οι" ιατοριιε παρτυ: σιιιτιειια εατε!ιιιαιτ Μ” -

εοιροτειτο.τεοα : πεε Με οσοι: ιαεεεΠιτιι€ ιιιαρι·σρι·ιί:

νΐστιαιιιασι ιασιααετι .ιμ.πω. 2. Ε: ΟοιιειΠο “τα”.

ι!εΒιιιετατε, τερ.Εὶιυπἱτεε, ε. [παπά °Μπ. Ποιοι ..ο Μ.

πο :εταιρεια ιπε.ιπηκε ι!ε πὶὐιΙε ευπάιιίψ επεετππιυπ, τον..

ρει.ιΙεπι, (π ||ιΜτιωΙειπ, ππωε..πρειεεετ &πιππι!.μ

πω. ντι ιαατιιιιιιαα ΑπέεΙιειιαα ορροιιιτ στοα ριιτἑ

ωφωειι . σιιἑιια τ:οιαίτιτιιτα επ τ:οτιασισιιστίριττ

τιιιιΙι. Ισ σιι:ὶ ιιιιτΕσείτ. €σω..ι ίσοι οιταιαετ ρο!τε

τιοιετδετιο!. 3. Εκ Ρ.τ.ιω., ιπτει· ταιιοτ ιααιιαιι

τω... πισω... πι, επ ·πεΙπεεβιςπε, πάρει· ιπτε!!ιαςεπτιε

[πατήσετε ππππα,αἱ Μπι... ιταϋπι σττερψ.Ραττοτ πια

τεταα Εσθιε ΑταοίτσΠ, ρι·:είει·τιαα Ρειια!ιαε, φωτια Ματια

Ρι·πεεστοτειια,σοστοιετστασε ειιαιαεΙΙ.ιτ είε εισΙεβΗΕεα·.

ε. ε. σ· στο»... Με... ε. ι. σε· π. τικ ει.επρ. Αια8ε.

Ισα ειριαεΙΙιτ ὶπτεΙΙῷἰὐι!ε:,ῇ›ἱεἱτππΙε@ [ιώΠεπιπισ . ω...

ΡιπεΙειετιμιε επιπέ :παπά ε.πεπιει. ΙΒιιατιστ δ! ιρΓε

Α ροίτοιοτιιιια σιΓειριιιιαα_ Μ. ...ι Τι.αΙΙ.ρεβ πιει!. Ατι

ΒεΙοτ ιιοεατ ιπαπρωεπε ΜΜΜ;; Ν............ απ.

38.εΙε τω... στ, Αια8ειστ είΤε ὶπ:οφετεϋ:, οιππἱΜΗπε.

ὅ.

ιιασιαα τ.. Με εοπτιοιι. ματιού: τω... ΑτεοραΒιιαατ. Ρεττϋπ

τ. ιἰε ..Με Μ". νται τείτιιτιιτ, :μια σε τ:ιεΙείτι!αιιτ διπ- 1)"#7Γθ"#

:Με ε:φεπει:/αιτΗσίτ. Μπα. 22. ἱπ θεια. ειαιαεΙΙειι: _

Ξπειπριατευτ (π ῇ›ἱ›·ιιπ.‹Ιει : Τιαεσιιστ. π. ι. απ. πω.

ιπεεφεεεο:, ιππιβΜε/Φ εμ.ι..... Βαφείο. «πω. π. Αί

[ππαρι. Ε. Μ..π.μ., τω, ...σε 0.ε›πεπει απο" απροτε,

Με: υπιπει τοπ/σιτε , ειί.ιπι π... επι . πιο πω'. ...πιο

“μπι [στα έ δ: Μ. Κ. πάειεαρ.ι7.ιισεετ, Αια8ε!οατισιι

εΠε ικα Ιστ:σ .τι ιιαοτιιιιια ετηροιιτ . οι[ειιιιπιπ (σήτα

ωπεεειρΜπι, ίεάέπτε.'Ιε8ιωΙΙιεε τιιιιτιιισ. Νεο εστιατ

ω» όσεετ πω. 3.πεΙαππ8.ε.ιρ.4. .τι τιθεται”, Απ·

εΙστ εσπ[επωπεεε π.. π.ιτιπε ω... @Με , Ιστορ3α:Εε

...πρεπε : Η .ια. «Μπιτ σει· εσιαιραι·αιιοιιειαα ...ι

Πειαιια , ι·είρεέτιι εστι:: σιααιιισ .Με ιαοΠιιιατ εστιασ

_ιεια. : .π'πεεΙπι πω», επ Μιτπασ,ύ Π.εΜΜ , ιιατιιαιτ , β

τσιπ Βεε,επἱπὶπΕΙ τοπ[εταιρετεΠ , εσεπρεπεπιιυ, σεεριπει

ιιιισάαιπαπεάσ [επι ι /ἰπ .πικαπ :τοπ ......ει..., ε: ,Ματια

..πρ.πιω.,.ι εστροτεβτπιτειποτσίιυπι. ντι ποτε, οσο

Πειαιτα τ:στιαια:ιτ:ιτ2.: Με σαιτ , .ι :επρεπε @πι επική,

τω τεαπσιἱβὶτπι : νι !ιοι: ἴιιρετἰστἰσο οιιαιτειιι οιιιιαιιιὁ

ειτε!ιισει·ετ εοι·ροτία τεττιοσειια ε ειπε. 2.6. 3.ιιεττι

τω: Αιιιζε!ι ποσοι :επρεπε εαφεττειπ , (α παπτΜέσατεπ

αυτ; Πεετίιειιπι Πω εσπτετιιτιατ, ι:τειΠιισα .μια

νιτ!ε.ατιατ. τι. τιιτιστιε: ι: Βεβαια ίετιρτιαι.ΐι,δτ πισι

τι. επταετιετατιι εοιιΜι,ίσειαε μι... πετώ: πιστα! ιτι

Βτειὶι

Δωσε, :επρεπε /?ιπτ . βάεμισάειπιποιίε, νισε!ισετ ...τι

Χ π.
πω. ο με.

βετ.

 



Δ · · Βιιππ:ιοι:ΐοϊ Π: Βο ποιοι... /πέοΐυ#πϋπ. θεέ:ΐο ι τ. ζ!

Βιοό-ἱ 6οιριιτ οτιοι·Βπιποπι : @τπτ ποπ π... οοτρο- ε... οπῷ :πιο τοτπροτο τ:π.ιεπ ιιιιιοιιιωιππιιΒιιοι

· :οι : ποιο οοι·ριιτ,οπο οοι·τιπε οίτ, οίΐοπ:πιΠτοτ ποπ: πω., ππιποΙοε οίίοιποοτροι·οοτ Ππτ:: οἱ: Μοτο ..πε
Έ ο1Ϊο οποπτπάτ : οπιιιιτπιπ οπτοπτι πιιτπτοΙιτοτ οί: που τ!ιοι·. οοποἰιἰι, οπο ίΞι|τοπιιιιοιοδτ. ιιιιποΐπιΠο πιο..

. . ροποτιοπιιο οπιπ πιο οποπτο. 8ι ι Μ: ποΒοτοπτ τππποιπ Βοάοτπιπ δ: Εοο!οίιπ ΐοπτοπτιππι, οπο το.

ι οοτροιπ,ιιοπ ρο1Τοπ:πιιτπι:Ητοτ πι. Νιού: ίπ οοοΙοτπ !οπτ οπποιιπιιτι επ οοπ:Ιπποποε στο πιο ύπιΕοοπε .

. τ:οιποιο Απέο!ι τιιιιΙἰοπἱ ποτιππε Ιοοιιτοτπιτι οπτοπτ. πει:ι:οπΒι·πιοποπίξποτ ο - ι Δ υ ο τ ' η τ _

' θ. 2. νο! Αιι8οΙι σκοπο. οοτροτοί, οπἱοοιππιπο :οι τ. 8ι·επτ.τ1. οπο. , ΒἔΓρΪ ωἰςποὅξοτιοῇ :ή ·.-_ τ!.

·η”Μ- οατοπτ ίριτιτπ; νο! :πιο οοιπροπππτπι οι: ΐριιιτπ τ! πιω. πι :πιο πιπτοτιο οττοΙΤο, π: Όι·ξιζικοιπ, Τοι·τιιιΙΙσπ. =Μη"";

οοτρότο : ποπττπιπ πιώ Ροτοίτ. Ντιπ τ. πισω ἱπ- 0ιβοπ. ίοοπτοεοπἰπἱοποιο ΡΙιτιπΡιπ, :πιώ άοξττιπ:ο

τοΙΙοόι:ιτοιοε ποπ οιΪοπ:; ιπτοΙιο&ποΙιτο: οπιπτ,τοΓτο Ροττοε τ:οιπιπππιτοτ τυπο τοιπποτιδ οοπτοτοποπτὲ

8. Πρ. τ. τι. πω. 14.6”. τ. οι! (οιποι ἱπιπιιιτοτια!ἰτω πιο. τδπ:ποιόποιτιιί[ο; :Με ἔοιῖἐἴο!ἰιπι_οἐ οβπιο

τοσο Ι:οπΐοςπιτπι·. Οοπίοο. οι: οοπττο τοιέρτπιοπι πο πω”. τπι1]οιοοϋ:οηποπτ ΔᾶΖ.Ζἱτ.ἑἰ.ι:ο:ὶιιι:.ιο. _

τιίπτιοπιοιπ. Αποο_Ιοε πιο. ¦αιἱτιιι ΜΗ Νοτιπιτ ειπ- Δω ε.. πια). €_ο@ἐἰἱἱπιπ ο:: Ιοοο ..τοπ οβπτοποβ . .πμ Η

τοπι Ποι πω. νιοοιι, πιΠ ὰ ίβιτιτπ, ν: Μ. τ. ιίιβ.ο. ίο οοποιπποποι,ριιιέ:ιιιτπ3ιιΜΕιιιΜ οἱ Απεο!ιπ,ποπ πι. ΕηΙ'ω'ύ

τἱοποιπ ι οποιο! ω ιπίτιτιιτπιπ (ἰοποἱ!ϋ ποπ πο..

τω. Απ (πο. δ. οοπιπιππιτοτ [Ήττα @τοπ 28.!.

@ποπ πω Βοἰ πιοοπτπιτπτ πι, οπι οοπ:οποοι:ιοπτ οἐ ω.. '
ο οι!! Ροτι·ο Εποέ. πω. ω. π. Ριππιπο απ: Μπομπ

,ΜΜΜ παπάκι. πιο:: .π. ίπ $οςιοτπτο νοτ:οπ:πτ πι;

Ποι,ιπίτι. Έ'ι!ιοποιπιππιποτει:_ταπιιιιΔι ᾶετςὸῇᾶςηέ

τα ο2 Όψη: δ; ποιο ριοτιιΒιτποπ οἱ: οπιτ, τοπ πιο·

τιιπ:οπιο οορπ|ιιιι, βιορτοι·οο όιοτππι Μ, οπο: Βοι

ἰπετοιἶοε'ἴπιίἴο.οὸ Β|ιοοποπιιππιπ. Ϊτο 8.ΤΙιιι. ὶ. τι.

π. οι. πι. 3. Μ ό. Ιο2ο ι:ιοριτ. πι. πρ! το:ἱοποπι ποεο, πι!.

ΓΡιτιτπιπ οποοιοιιτιοΙιτοτ ο:: ιοτιο τιοτποτού τοττιποπ ·

ποπ οοΠο, τι. .πιο ιίαο. νΙτ.βετ. πι.,

ε ε οτ ι ο Π. ή

πιο.ϋυ_Μιί!ί: πω”Ιππ:ΙΙοτέϊαοίπ @ιι

.πω οΜιππω πι! ευΜΡοποπείπω πο·

πιο» απο οϋφυτο πι. Μάτια: Μ...

Θ' Μπι...

πιο οοπττοπ. πιο ιιιεπιπιπέ πο:: Κβ; :ιο

οπι οίπτετιιιπτ, ΑπεοΙοε πιο οοτροτοοτ,τππάο

τι τ:ιοΒοπτ ιπ οιπἐ ..οι τττιιιτιπΞι 'παο : πο: πο8:ιπτ, Η π!

ιοιιιιι.ιιιιιι., δε;) τίτιοτἰ άοιποπίττετο , ποπ .ο πι.

Με, ποδι:: οίτοπιιοτο Ηιππίτποπι οοτπΡοίἱ:ἰοποππ

  

Μ....ι..ιι.

βϊΐ. τ. Να οιοιροτοΙτ ίοεππόππι , οπο, ν: πρ.. τ. ΟΜΜ°

Αποοπ ω... πωπω οοπιβιοτε ιπτομοιίτιιώο: ι Με

.π. 8ττιππε ροΠιοιΠε οίτ,δο πιο:: κι οΠοιιτιοιοιιι ποτ
ίοοι:ιοποπι νπἱποτΪΩ. Ιειτπτ ποοποππτ οσιπρόπι οὶτ

@τοπιο , ν: οτ: ποιο: ιπττιπίοοο οοπιοοποιιτο: πιιιπ

οτππι:οποπτωιο εοπιποπτιο ίποροπιτ οιτττοπο:ι :Π

Ιοπτἱει!ἰτοι· οοπ:ιτι!οπι , ιο. μια:: ιιιττιπίο:ο νπιτιποέ,

. έ _ οι: ροττο&ιπποη οι πιω.. οπΞ οοτπριοτπιπ :Ποπ

ζω” Ψ" ο1ΪοπτιιιΙοιπ ιιπιπι!ιτιιιοιπ οιιπ·ι πι.. οπτο. Οιππιε
ΜΗΠΟΦΒά - .... τ: .. . (1:ρ ι. υ.

ΒΜ.“'ωμβ οπιρροππιπι!ιπιε οτάιτιιι:πτο ο..οπιτοτι σ απ: ο . ο ο

α·"<π.,,..,,, οοπτ-οοτιιιιιοπτ,οπο οοι·οτοτ οχττοτππιπ_ιριπ_ιπτιπιπιιο.

Μπι,... »κοπο οπιιοπιε οοιπποίιτιοποπι οὲ ·ι οτποπιτοτο

“ο” . οι νοτοο ἰποτοειτο, ιιιφιο Με Βπιιιιιιιιτ τ οίτ απτο,

9· π:πιπ ρωοοιι.ιιι. Ποιο πι.. ποπ οί: οοιπροίἱτἰοθ

πιιτπιοιιι, πι ουδ. :οποιοι ντι·ποιοπο οπτιοπιπιπ ω..

ροπίτπτ ροτἴοἔὶἱΒἰΙο ; τοπ (πι:οι·ποτπτο!ι! θ: ἱποΒΪι

πιο ο ιι. οπο ...πιο νππιτι οιτττοιππιπ, ποιπρο πο·

του οποτε. τπρροπιτπι· Ρειτοοτιμιιο.· οπο:: ποοποπτ

νοττιππι οΠο οοριιιτ τιοπιιι ποτίο:3:ιοπιτ. Εοο·ιροπτιο

ιιπτοπι ἰπτοτ :ιπεο!πιπ_8ο οοτρπτ οΙΤοτ οποιοι:: ιπτοτ

- η οιτ:τοπιιι οτοπτιι ροι·ι:οάιΒιιιο : "πιο ποπ πετ ιο:ἰο.

το. Πιτ:ο ο. Αποο!οτ ο1ἴο ιποοι·ροτοοε, ποπ οίτ πο Β

Δζτ:ξ Ψ χ' ο... οοπι τειιποπ πι... οοι·τιτππιποποι , ν: ορροΙιτιι

-τά 2· ω! επιπιπιππι ίι:τοτποτει·ιο: Είτσιππιτυπτοσοπτ. Για:

Μ. τ. :Μοτο ΤύουΙο2.ο. ἱπῇπ:4. πο. Ποπ:: του

π. μπι. ι.:οιιι:Ι.ά. ό· 3. ΜΜΜ. τ. μ. ο. 50.4". 1.

5. Μ: #107Ιοὐ#£Μϋ. ΖπιιιοΙτύιά. ιι.τ.τοιι:Ι. 3. ΡιιΙοπτ.η. ιπιι5Ποοιο. δι: ι8ιτπτ οποιο Κ”, οΗϊττπιιπέ, που 'τ

ο. ρισιιξίσ τ. Ρ.ο[κι. Μ!. τ·78. σ. 3. “απο Μ. τ. ιίο Απ - πωπω ποτοίτ τιιτἱοπο οποίοι. οι ο. πιο. .το :πιω/ζ (Μ. · ω

πι: νο8οτιιτιπππι π.. (οπίιτιπο,ντ πι ρΜπτι:; πιο.

:τοπιο Πποιοι:οιπο:ίπο, τι: πι οίι:τοιη ἰπ:ο¦Ιο&ἱ.

ποιο, ΐοπίιτιπποι, 8οιοοοπιοτιππο:ι Ποπ!. ν: ἱπ πο.

τοπιο. 18ιτπι·ι·Ι.ιι·ιοοπο:ιιιτοΙΙοοτιππιπ, Ιοοοι:τιοπε

πππ:η ό: ποπ ΐοπΠτιππιπ , ποσο οί: ποποε @Μιά

"πιο τιοττἰποπτ .τι ο1ἶοπτιποιτι ποττο&ιοποιπ νπἰ- $

οπο. 8οοπτιοτιίοπ:.ποεπιτ, απο” οο!ΙιΒιτπτ οπ Μ.

ε. Πιο. ι. τι. π. 76. πιο. στο οι·οοετ, ποπ ροΠο π..- ιό δη", πο:

:ποιοι ίπτο!!οάτιοοπι τω:: οοτΡοτἰ ρτο τοι· πιο.» "Μι

πιο:πίπ πωπω , πι. οι! ΗΙππ:ι ποπ οί!) ποοοΙΕιι·ιο

ιιιιιο Ϊποίὶοπτιοιἰέ πιοτοτιε πι... ιποϋἱΙἱ , Μ! ἴπίἶἶοἱτ

ίο!πτ!οοπτιι&πέ τποποπτιε οποι πισω”. ίπποι:: πι.. ὶ7Θ.

πιο Μ. τ. τι Απο. οι: . δ. απ. άι. Καπο : [οι Ποτ:: · ξ _ ,

νππιπ ούττοπιπιπ οιΤ:πτιιιΙιτοτ οι·:!ιπιιτι .ο ο!ιπ':ὶ,τιἰ

Η ροτποιοτπ:ιπ Η:: Α: οποιο ιπιοΕ!θ&ποΙιε τιπΠο ω..." Μ]
πιο:Ιο ροι5οοιοτπτ ἱιι ίο πο: νπίοποπο π! τ:οτρπωΙιω,ΜΕ Δ

τποπτιο: Ντιπ .π. ποιποοτοτπτ ιποπο, πω. ΐποπ-2"ρω"έ

:πιο τ_ :πιο πιο πιο πιο... ίππροτιοτοτπι οοπιιιΙο- ΜΡ·

το το Γπο πιο , οιίοοπἰ ποπ οτάιποι·οτπτ· :το οποιοσ

ποπτ!ππι πω... πι. πιο ι..ιοι.. πιοτοιπ 8ο τποπι|ιη

:πω πι. ποτιπιτ (ππίτιιτιτιει ΪρἱιἰτποΙἰε οπο.. ἱπ

ἴποο οδοο;ποιο; οπιιι πιο :ιο ίοιπάοροποοπ:οτ ο

· ιΣοτΡοτο ποιίοέτο ιοΒιιίτο:, ν: οπο: πο επιπιπτωτιο

ποπ. Νοε ποτποοτοτπτ ιο οποτοττοπο ιπτοΠοά; ποιά

:απο ποτπτοΐποροπιτπι· ού ιο ίπποροποοπτοτ ο οοι·π

ποιο οοιιιριοτο ιιι:ο!Ιοδτιπο , πισω ποπ τ·πιτοτίιτ

οπο: οοιιιοτο πιο βιο ι·:ιτιοπο ττιοτοτιτ δ: πιοπίΙιε:

Νοε τΙοπιίιπι Ροτξιοι ι:οΠοτ ἱπ πω. τποτιπέτ , ίέἔ

οπποπιπ οποιο τοτιποΙιτοιχνπιτοτπι τ παπι οοττιπτ
ο 4 ν - ποτά!

8ο!. τ. ό. Ε: οπιοΙοπ·ι οπο: ποτε ο:: Σ. τω. π. Μ. ά

@ποιο 02.1. το: ποοοτ, πω:: οποίο. ποπ τππΙ:πτπ

τοτ”οττο πο :Μή αιτιίτπιππ ὰοᾶτἱιιιιώ. νποο ποτπο

δοποιειίτ. :Ποιο πιω, ν: :τι Επι:: ποέιτιο ποττιποπ

τοπι, οι «πω, γι: οοι·τοτπ τοτἱοπο 8ο οοπίοπ(π Πο

&οτππι. Ποσό οτιιιπι Μπιτ .ιι...ιι. Μ. 21. :ΜΒ

πι. σ. ιο. νιιι προοΠτοπ1 (οπτ.· πω π ν: ο @οπο

. ϋ8 ϋἱι·ἱεοίἶοττ.ιπ:ι. Καπο: ππ!Ιο πω. απο:: πιο! προττιι

ΙΩΝ” ίοιιτιτπι·ο, πο! :ι·πόιτιο , απ: ΒοοΙοΠ2 οἰβττ$Β τωἶ·

πω. Ντιπ: οι: Π:πρτπι·τι πιο... άοάποτιπτ ρι·οΒιιοι

Ποτ: Τιαπιτιο, πρι:: οίτ ποιοι: δ Ποο ιπιιτιοπιοτο

τοποιοτο . δ: βετ· πωπω π·ιιιιοτϋπι :ιο ποίτοτοέ ω..

το, :Μπι π: κι το. οιιιτοι·ιέι; οίππ Ρωτώ , πο: οπο

τππι ιιιιιππ: ποτιΠἱιτιἱιαι τιπάιτιο :τω π: ροίτοιοτ

_ οποιοι, Μτἱοπτ : Βοο!οπω ᾶοθπιτἱο . Η :πιο ο1Ϊοτ,

©ΜοΉΡο· πι.. οιτ:ιτιι Οοο"Μια. ει: :το ποπ οπίτιιπτο ππΠπε

Μ· Μ· επισιιιιι. :Μπι πι, πι... σε ΠόοπΤοτοτο: πιο. ν:
ι πι. ιιι!ποτέτ Ουτε:: , Ι13οπ5 ΟοπεΠιι οτι Ιοοο ποπ τω,

όοΕπιτο, Απεο!ο: πιο ἰποοτροτοοὲ, ίοο Ποίτιπ ἰτιἰ:ἱο

...πρωτ οτππἰιι τοπιιιιιιτιι. . 8ριτίτπ8 Σ. άπτοιπ ίο

Β,,,;|._η·.._ Ιπτπ ΜΒΜ: ΡοπτἰΒοι›πο οπο: :π οοπτ:Ιπποπο,οποιπ

π... :τι τοπ· Ρτιποιριιιιτοι·ιιιτοποιτ: Πι τοποπιε λ :πιο κι ποια:

Φ·β τω" ΜΜΜ: , πο! :κι οιτρΙιοιιπάιιτπ ριιποέμιτοιιι_ οοτιο!πΐ.

"9""° οποιτ.ππιτ πιοτο τιππιππο οποι όποἰ οπίπ.Βοδτοτπ.

12. Ροίτοι·ιοτ πο:: οοπίτιιτ. :πω ο: οοιπποπτιἱ ἀοᾶτἰ.

ΦΠ.,/;... πο $οποπιίτ. ιιιιιφ.ι..ιο στ! ο!ιοποιπ τ:οτιτο:οτπι το

|οκιαπτίο οκ ίοι·ιρτπτο ριοΒιιΒι|ιτοι όοτιπάοιπ σπιτια τ:οπίοι

“#/;"#- πω, Δε! τπἰιιἰτπππι τιιοιππ:ι!ιοτπ π.. οοττοιπ,ντ εστι·

τοπιο Π: τοπιοτειιο ι :πιο οπ οοιππιππιΓοπίπ @Φο



^ι .ι-Φο; - '”--.."::. ι! €-°η- !`

μ. 1ηριιωτιυ ΙΙΙ. Μ: 8ιι!η!τικτιε .!ετε!οποπ. δεό!τυ Η !;

ροιί!ικ τει:ιτι!ετ, φιλοι ρετΗειτ ιποιοτπ, απο ἱτπρε

Βίοι ιε!ετιισ.ιεπι !ρί!ιιε : εσ!ετιίιεσπίπι $ρ!τιτοε πιο

πετ ίσ,νε! απο ο ίσ Με εοτροτε,οο!ιοι οποίο σωρο

τε. Νοε επι ρο!!σι,ιιι!ειπ ίο!οί!ιιιιτιοπι ρετίἱι! ὰ σοτ

ροτε ίσειιπι!!ιπι ίρεσίετπ οποιοι. οι! :ποιοι ΠΙ:: ε: ίε

_....... !ι.ιοι5!ιεισοι ποπ !ιε!›ετετ: οο!ιι πο!!ε ίρε·`

0,έω,;»-ειεε :ποιοι σα. οι! τροπο ίορίτοπιίο ίριτιιοο!ιιιε.

η” Μ ω' οοιι!επι , πιο ιπειιοτειπ πεοι!ιιετσοι ποπ Μπεστ στ!

ω,,ρω,,, ίσ ί!πε εοτροτε, οποιο απο εοτροτε: οιιοεί ρεεε: είε
πιστα!. δ ποιοτέι Απεε!!εέι, ειοκ ιιι!ροπιπσιπ πιοτοπι, δισ τε

19. @πιο , ί!οσ είτσιι!ιιτσιπ σε: δρι!ί!!οπι το!. Μιιίοτ

ζωο. ι.ιπ!ο&ιοιιε. !ε!εο οπιιπ.ι τοιιοπιι!ιε, δε στο'

πιο: ίοτιπει σί!”επτιαΙιιστ οιι!ιποιοτ οι! εοπιροπσπ

οσιιι!οιπ νποιπειιιιι ποιοι!!! . οιιιο ρετπειι:οτ ιτι ο,

νε! ίπ είίε, νι Ϊοτι118 τπιιιετπι!σε; νε! !π ορστ.ιτι , νι

τω.. τιιιἰοιιι!ιη ποπ ποπ οιο‹!ὸ ίπ ορετ.ιτἱοπσ ν!.

τα νερει:ιπιπ, δ: ίεπτἰεπτἱε ρεπόει :ιο οτέσπίτ οπισ

.ωι!.πω πιο πι.. τοσο ορετειιοπεειπιπισε!ιοισ επετ

· · εσπιιιτι νετοιπ-ετίιιο: ιο ορετιιτίοπε πιο» ιπτι!!ε.

οπο. ε! ροιστιτίιε εδτροτειε , ίο!ποι!πίί!τειιτ!οπι
Μ ίρσεἱεε τετιποιιο_ δ οιιι!ιιιέ νιτιπισ ίπτε!!σθίιτ @στο

ο. ποί!:τιι!ιιιπιοι· ιπτε!!ιει!:ι!εσ ίρεείεσ . ποιείιιπι

εοπιρ.·ιπειρίε !πτε!!εδί:ιοπισ. οπο ιπειστιέι ε1!επιπι.

πιο ότι!!πιιι:οτ ει! ίιιειεποοπι νποτπ !:οιπίοτιοδι _

ε!ιιίο ρετβειιοι· Μ: πω” ρτορτἱο σίίσ, δ: ίο!σί!ί!:ετε.

Πε!! εεε!ε!επτοτδιπετι.ιτιιι! ίοο!!επιίτιπι , δε Πιο

ί!:ιπιπι οι! οεειι!επη οο!ο ι!!οε! ρστί!ε!ιοτ το εί!εἑι

ί!ο!οί!ιιιιιίδ,!ιπε το ορετιιτ!.ι!: ιιεείε!επτε. Ετ νπἰοεπ

Δ ίιι!!τετ οοιι!οοιι! ίπιτιπίσσε οιι!!_πιιιιιτ οι! :ι!ιοι!,ρετ

Ηιε!τοτ Μ: ί!!ο : εοιιττἑι νετὁ ποίι!ι:ιοιε! ει. πιο ρετ

ποιοιιε ποπ σί!. ει! πι..! ιπιτ!πίεεε οττ!!πειοπι

ποιοί!. Αιοιισ ιο πο: ίιιπι!ειτοτ εοπιτποπε !!!οι!

ειτἱοιπιι. Ε:: Ακούτε πω.. οι εδο, !ιοε εί!:, ἰπ ίου Βε

πστσ ι:οτορ!στ!5 , πιο οι οπο» Ρετ [ετ ποιο οοιιπι!ο

νιιοιποιισ σιτιτσιποτπ Γορροπιιοι· σοιπρ!ετοοι ίπ

π. ρεπετε, ποπ ροτεί! :ιο ο!!ο ρστί!ε! , ιιτοοε εδώ

:ιό ι!!οι!!ιιιτ!πθεί: οι·ι!!ποτι οι! νποτπ εοιπροπεπ

2ο, διοτι. [.ερε Δείτε!. οι τ.. πο. δ. απ. έ. Ρτοο. έ. π.

Ρορετιιιε. τιποτε.. δ! ρι·οιοιπιι απο ιπιτ!πίεσεε οττ!ίπο!:ι!!ιτιι

Μ! Με Ιω- τιε νπιιιε το οι! ποσοι ποπ .στο ετ!ε&!!αι!!ιιιε , το!

"Η ω!!! ρετίσᾶἰιιἱιιιτ ; οιιοιιτο ιπιιΒιε ιι!!οιιιιί είίσ ρστἄθιπ

απτο ιι!ιει·ίοε, τοπιο ιπτιιπ!ι!ιτ οτι1ιπετσιοι· οι! ι!!οι!.

°η!”ΜΜ._ νπι!ε , οποία !)σι.Ιο ε!! ιπειιιιτισ ρετίεά!ιιιισ οποιο

πιο. Μπιτ τα , ιπιιιἐἰε πιω Μ! !!!ιίτιι οτε!ιπετστιιτ : ϊοιιοι! σ!!

το οι! πω. ρΙοίοοοοι το!ίοιπ_ δεοιιε!ιι ρτο!ι. ί! ρστ!ε&!οιισε ε!!

ρι·οκιιπε "Μο ιιιιτιπίσειιε οιι!!πι!οι!ιιιιιιτ,πισιοτ ρετ

ίεάιιιιιιι:ετιτ τοιίοιπ:!πιιοτο οτε!ιιιοδι!!ιιιιίτι οσοι

ί! ρετίεά!ο!!!ιο5 6ο τω. ιπττ!πίσεισοτιί!πιιο!!ιταιιε,

τοπια ρετίεό!!οί!!ιπ εί!: ποιο ιπιιιτιιοττε οτοιπιιο!!!

τω.. τω!. ιπιππιίιε οτοιιιιιιοτ ιισε!ε!επτ οι! ίοο.

ίεοπιιπιπ,- οοἑοι ίο!ιιί!επιίτι οι! εεε!ε!ειιη δ: ίοτιπ:ι

ιπιιιστινι!ιε , οποιο ίρίι·ίιιιιι!ιε οι! οιιτετιιιο·ι; δ: που

εστία οι! ειπἰιπιιι1ι τ.ιιτοπα!ετο, οοὲοι εοπιτἑι.

°Ρτο!ι.3. Ο ιππιτοτάιπο.!ο!!!ιιισ ίπιτ!πίσεο ε!! μορ

ιστ ιι!ιιιοιιιιι ιπι!!Βεπιίιιπ: !Βιιιιτ ί! Απ8ε!ο: πο!

!οιπ παρει σοτροτι: ιπε!ιρεπτ!εο1, πο!!ο ριιδ!ο οι! ί!

!οε! οτιίιπιιτι ροισί!τ. Αττικ. ρτσο. Με.: !)σο5 ποπ

οττ!ιιιιιιιιτ ιπρι·ιπίσεε Δε! ετσοιοτσιπ , οοιο ποπ εεει

στσο.ιον.!. πω. νιιιιτποιιοείοοε ίπ ει: , ἱο οπο ε!!

εοαιρ!στοιπ, οι! Ντικ! ιπιτιπίσεὲ ποπ οτε!ιιιιιιιιτ,οοπ

!π σο ρεπετε, π. οποσ!! εοτπρ!ειοιπ ποπ ερετιι!ιο,

Ξι οπο εο.ιιρ!ε:ιτοτ. Κοιίο:ι·ιιοιποοοι!οοε ε!! ρτορ

τσι· ίπποι ρστίσε!!οπεπη νπε!σ σοιεπίιε οτε!ιποιοτ π!

εποε!. οιι.ιτεποε :ιοι!!ο ρστίεά!οπειτι τσε!ριτ: Η ἰ8ι

τοτ οιππσιτι ρστίεθιιοπετιι πιο ίπ [ε _ ποπ οί!. εοτ

οι! ςι!!πι! οτι!!ιιετοτ. (1ιιιρτοριετίι!σιπ εί!, οι! σποτ!

ίπιτιιιίεεε οττ!ιπιτι , οι: πο ι!!ο ίπ πιο ρετίσε!:ιοιισ

2» εοιπρ!στἰ. δεσ! εοπτιἑ; !!εστ Δπρε!οε ποπ ρετίιεσ

π_,πο_ τειοτἔι εοτροι·σ , σοι μι: τιιτπεπ ρστπσετστοτ πο επ

8ι!ο, ιιιοιισ εδώ !!εστ ειπρσ!οε ποπ οτι!!πιιτστοτ ει!

εοτροι. εοτροε ιιιοισο οι·ι!!πιιτειοτ επ! επεε!ιιιο :

  

π!.

ρἰσιτ ρτο εοπποιοτιι!ι εοιπρ!εοισπιο ίπ! σίΤε, π!!!

.ιστοπι ιπίοτιπετιτσιπ, εο!οίιποε!! ποπ ε!! ιιπρσ!οε.

Νεο ροίίστ μπει ιο ορετιιιιι παπι νε! ρετίἱεστε

σ!! σωρο:: νε! ίπ νιτιοτε οιοιιι.Β : οι: εοτροε ποπ

ροτσίε σίίε πιιιοι·ε!!ιετ επρεπε ντττοιιε ιποει!είο πο.

μι. :πιο ποιο νιτιοέ ιποσιοιι οποσ!! ποπ σ!! δεκτ

οι!πιιτο το! "και ίρεσίσιπ οποιοι, ω! !ιιι!ιίτστεπε ει!

οιππετο πιάσιμο! ; νι σ!! ρτορτίοιπ ίποί!:επιίπ πι.

ι!ερεπε!επτιε ὁ !οεο; εοι·ροσ Μισο: πο!! πεεεΙΤοειδ

ρεπτ!ει:! !οεο, ποπ ροτεί! οιππεε!ειἱοποπιι!ὶίίσ.

οπο” παιιιτιι!ιιστ εκίΒετε; εΐιιο Ποιο. Ποιοτι

ρώτα. δεδεί!το&ιοσ εοτροτἰε. πιω ποιο ιποιιτέ

10%!! α!! "!α!0ϊι ςοἑπι ροί!!τ εστροε ποιοτιι!ίτσε

ειιιρετε. Ε: ω. μπει: οι! τοιιοπειπ οσοι. πέτο ἱπ τι..

Με εοοιροίἱιἱε π. ιρίο οί!!εποε!ε ποπ πω. π...
ρ!!ειιπιπ!, ποπ οποιοι ιτι πιο. δ

εποτιο πι.

.ιτριωειοπ τ.. .4πέεΙσ ......ι......ι

πιιιτισιω!ι.ι ε:: τοπτετταίρίτττιω!!.

ΑΒπνε περιιι!ι ίπ Απρσ!οεοιπροί!ιιοπσ πιστε

_ πο!! σε ιο:ιτετιι! εοτροτε:?ι , Βιπρί ρο!!ετ εαπ.

ροίιτιο σκ ι1ιιιτετἱἔϊ ροτε ίριτιιιιιι!!: πο:: ί! πσε δε

ρ..ιιιιιιιι ιι.ι.ιιι. εί!, ι;!σιποπί!:το, οποιο οσε δε ποο

π. οπο!! ίσπι.ιιίπτω.ΔΙεπβ μι. π.ιο.ιπεπι.2_Μ.,

πειιιτιιτπ ριιτισπι είίε ρετ Β ιιοιεπι,!ἱεετ ρτο!ιε!ι!!!!ιε

ι!!ιιτπ περα. @οιοι ίσοι. ο'. Με. το οπο: ο· @απο 6.5.

21. ττι!πο!ιΑπ!τεύτωιι. !.,το!:.ι. !ιορ!!ειιι, !ι!στπτείρσ

Καπο ἡ

ρω σ. ρεδτιι ε!οίι!επι ορεπιιιοπο ε!! πρεπε δ: ρει:ισπι : εετ

ιιιι· ρετ ιι!!ειπ επιιιιιισιτι ε!! πρεπε , δε πω: ε!!ε!ιοτ

ποιον” ρετ οποιο ριιι!σπε , δ: !ισεε ι!ιειτοτ πιιιτετίτι.

Μ.ιιοτ ρτο!5. νποτποοοε!ποσ πεί: ίπ οοεοιπιπ ε!!

ιό!ο_ δ: ριιτιτοτ το οίιοπτοπι σ!! ροισοτιι!. 8ι σωστο

ιι!σπι ίσειιπι!!!ιτι ειιπι!ειιι ειιιιιιιισιπ , δε αρεσει δε

ριτστειοτ , ιι!ειπ ί!τοο! εί!ετ ιπ ποιο δε ποπ το σάλο;

ίπ ροιεπιίέιδε ποπ ιπ ροισπτιἐ. π. Λπρε!οε σοι::

ροπίτοτ επι ρεπετσ δε ι:!ιί!”ετεπιι€ι ι ποιο ε!! ίπ 'πο

.!!εσιιο.ίο!ιίτιιοι!ο . ιο οπο νοιοοεσ εοποεπιτ :πιο

τε!!οο!ε ί-ο!ιί!επιί!ε εοπιρ!ετισ ετειιτι5. Α: Βεποε τ...

:ποιο ει: ιποιει·ι.!ι, ι!ιί!ετεπιπι σκ ίοτοοΐι. Οοπί!ται.

ιι!σο Πει.ιτιιοπ εοτπροπιιιιτ στ( οσπετε δε ι!!ίΐετεπ

ιιἔι, οιιιο ποπ εοιπροιιιιιιτ σ: πιιιιστιίι. δ: ί:οτιιιΞι.

3. Ιπ Απρε!ο σ!! εοιπροί!ι!ο ε: ίορροί!ιο δε

οποιο. Ο στ; ίιι!ο!σέ!ο δ: εαπ!επισ ; οι πο:: ε!! πιο.

πιο

οοοό. πιο: ε!! οι! ρ!ινί!επιπ εοιπροί!ι!οπστπ,νι εστί.

Με ἱπ οποιο !ιοπιιιπο, οι: νει·οο ιπετειιιο. Α: π..

ει!οιπ σ!! ίτπροί!!οί!ε. οοίε νε! σοτροε ρετίἱσστσιοτ

Μ: επεσ!ο ίπ είίε , νε! ιο ορετοτί. Νοπ ιο εί!ε, ποιο

νε! ιιεε!ρστει τι!) επεε!ο επιί!επιι:ιοι, δ: ποπ; τοσο

οιιιο πωσ, νι!οίτι!, ποπ ι!ιί!ιιιεο!τιιτ πο ειπεε!ο, οσο

εμε ο οοιι!ιΒει πιο τσ στειιιτέι. :πιο οοίο σιιιί!επτισ

ίριτιιιιιι!ιε, οιιο!!ι ε!! Απρε!!εο , ποπ ε!! ρτοροττιο!ι

πιο εοτροτί. νε! ιιεειρστει Γιιοί!ί!επιίε.πι ;διτ ποτε

άπο οι οι επρσ!ό ίριτ!τ.οιι!!ε , ποπ ροκ!! είΪε ρισ

ροττ!οποιο εοτροτί. τοιπ οοιιι πσοιιιτ πποε!οε νπίοσ

ίο!ιιεθ:ι , είιιπ Π: τιάοο!ί5 πιοι!!πειιιο Ποιο, εί!”ε

:οιιπποτιι!!ειι!ιστί. νε! ιιεειρστετ εοιορ!ετπετιιοπι

εί!επε!! , ίἱεοι τ!!ειστι:ι τεείριι ίοτιπεπι νι εσωρο

πεοιοπι Με. Ε: εοοιτ:! σί!; νε! Με σωρο!

.οι εοιπροί!ιοπι σε ιπειστἰἐ δε ίοτπιι!ιππιτετιιι!ι ; δ:

πιο ποπ ειρροϊστ , οι!οι!πιιιπ ο!!οι! εοοιρ!ειοεπιοο!

πάρετε ροί!ει. Σ! σ! σ!!ει ποδι! ιποιετίιι,δε π.. ποπ

ροί[ετ οι! επρσ!οιπ, ν: κ! πετοτ.ι!σ εοπιρ!ειπεπτοιο

πι! εί!'ε !πιτιπίεεε οτε!ίπατι , ποιο οπιτστ!ιι ποπ τεί

&ι! σ!οίι!επι είπε @στο δ: ριιιιεπε: ίσο ιιπρσ!οστεβ Ρ

ΚΟ.#. !0γΡώ

που! ρσςβω.

ποστ το σ

ο = ~

έ!
τοιτίπ ορετοιιοπε ιπιε!!εάιοι!, δε !ιο!ι.ι5 ειιρ:ιιι ποπ Μ." "Ρ'

ΪΠ".

ί. .

2ο

.έιὶ ΜΜΜ.

(τω.

οι.

28.

Βοπιια.!π 2. άι!!.3.ατ.1. τι. τ. ό· έ. Κίώ.ετ. πο. ο, πρωι...!

Δωσε. π. πιο. τ. ίπε!Επιιι Βιι6έο τι. τ. στ. 3. εῇἱτπιιιππ ύ!

.27· .
ΐθωδ|Π Ι .

28.

Ρτού.τ..

29.

Ρτι.ά.3.



ο 25ο:οι πιο: ο

ο πι:: κιιιιέειοι·αιπ. ἐιιιἑι°ι:

.Η
πο, ποπ οοιπροιιτισ οι: πιω-ι: 8:ι”ο:ιπαιι:ι πω:: ρο:ίοι.9:ιο:ιπ ιο. Ποπ μπει: οπο:: :ο: :πι

; ι-ιω.ιι. απο ιι οιιτιι: ω, δ: ιιι. τιιιι:ο:.

30. 820νπο.ιι απ. ποιο. 8. τι... ι.ρ. π. οτι. .α:.2.ό· ο.

ἔξἔ;τιι π” απ. μη. σ. μπώ· πρι:: οι ιο.ι·. πιο .μ.οιιιιι.9.ιοι::ι.

> έκ,ιέ;.6"· οι: Νο.ιιιο!ι οπο” ο. Ωιι:.ιιι 2.4.3. τ:: ::.ιι::. πω."

1.Μιιιι.φο. .ι:.1.Λης.ιι Δ. :ι.:..::.ι. 8.::ιισ.ο.η.ι:.

1.2. ό· 3·. πωπω, Ζω:: πω. Μὴ. ι:: :ιτ.Ιοσωπ ι.

ιιι. πιο:: πω. το Λ χει:: πι. ο· ι:: οπο. ο. ι3. η

τ 31. τοπιο: πι. Ρ:οπι Ποιοι: οοιπροιιτιο ο: ιιια:ο:ιει

Σε.: ...πιο δ: πι...: οοοιιοι::ιιιιι:ο: :οποιο ν: οιιτιοαιτι σοι::

ειπ:ι.0. π. οιιοποιπ ιποοι.ιπτο :ποιοι·ιο ::::ιιιιιιτ ίσιο:: , ποσο:

'Μ' Ι”:Μι τω...: πο:: πιο.: οι: ιο. οι: ρ:.:::ο. [Μ. :οποιο πο.

τοι:: ροι:οοι:ισποιπ ι::οοιιιιιτο πο: ιποιοι·ιο ιρι:ιτιιιιιι

ε:πιιιι·οι·ο ποπ:: ....Β.ιι.ι, οποιο :πιο πο:: παπα::

ο: Β. Ιοιτοι· τοι! εοπιι:οιιιιο ροιππιιι: ιιοποίι :

?πιο ποιοι: ι·οο πο:: :ιι:Πιιιο ω.: οιιοπτιἐ; 8: :ιο :ο

πιο: οι.ιιοιοιιι::ιοο :πιιτο:ιο οι: . ν: Ρο: οπο: τω...

· ιιιιτιο:ιπ·: πο:ΐοέ:ιοπο:π :ιοτιιιιτ·οτ. Μισο: ρι·οπ.

.. 32. Νο:: οσοι:: Απποιο: π.: ποιοίιποοι :οποιο ι:οιιι:ι.

Ν("|ι·"" α .ιιοι:ιιιο ιιι πι. 5 ποοιιο ιιι οποιοι·ι ι πιο:: πιιιιο πιο·

::';ί$2:”οο: Ποιπ·οπ::ιιοι ρο:ιοθ:ιο οι:: οι: τοπιο... οιι'ο,

,,,,94:ι“_ οι:: ιο::ιιιιοπιπ οποτε-τι. .ι...........ι.. ποσοι: ι. Ρετ

:πιο . οπο. :πιο πι.ιιι..... ιι:ιι·ιτοοιιε ροποο:ο ποιοι:: ο

πιο: «Μινι τπ:ιτο:ιίι : ν: οι:οιιο. πιο: οιιοι:οι:ιο ο::ιι::ι:: ::::ιοπ::

· οι π... ιιι... .:ι. ι:ιι”ο:ιο: οι: Α ι...ι.ιιι. τ!! τοπιο:: ι πιο::

π: πο:: ροποο:, ν: οπο: οι: οω.ιοριι.ιιιοιιο ο σο:

μιση πω:: οποιοι. ιριιι:. πι...

Ν στο πιο ρο:ιο&ιο: , :Ώ πιοοροποοπτιο: ιιιιιιιιι..ιο
::οι·ι:ιστοιι. : οπο: οιιιιπτο:ι:ιοι: ρο:ίοοι:ιι ,ι ιι::ιπΒοτο

ποπ ρουτί: @πιο ποιοι.. @πιο ι:οι:ιτιιιιιιιιιι

ο ιιπροι·ιοδ:2. δοο οποιοι οο:ρο:οο οι: ιποοποποοπ:

ο π::::::ιο,οιιοιι: :οσοι πω:: οο:πριο::: , :οπι

ω.. ποιοι:: οι: ριι::ιοπειτιτο2:::ιτιποε; οι:: :στο

ποπ:: ο: οποιο ε: τω:: ο πω:: π... π... ροπ

οοι:: :ιιιοο.ο ππΒιιι::: ::ο:τοε οο·ιιποι:οπτ:8ιιιτο: πο

οιο:ιιι:. πο:: :::ιοοπ ροποοι· ι:ιιιο:ιο τοπιο: οι: πιο...:

τοπιο ιιιι.ι.πο. Α: ι..ι.ιι....ιι. ιρι:ι:ιιιιιιο οι: ι:οι·ιο

πω. οο:ρο:οἔ:,οιιοπ: οοιι:Γι::έι.. ο:2ο. -

33_ Ώοπιἶι:ιιι. ν.ιιο: πιο οι οποιο : :ποιοι ω::

ο...: ιπιπτια ο: 8οποιο πιο οι: :ιο:ιο&ισ:, δ: ι:ιοοροποοπ

πο: :ιοοιοοπιο : οι: ι:στοι::ιιι:ιιιοο “πιο”. ιιι: στο

ιιι ιιιπιοέ:ο οιιιιπιτιιιιἶ μπαι : οτέ0 ο τοιιιωι, σου

ιιι..ιιιιιιιι...ιι.. οοοπιιιιποι: ιιι:ροι·ιοιίτιι ::οτο:ι: οι::

σιππι ποιοι: οιιιιιιιιιι: ιοριι:οι·ι. ι8ιτι:: πω:

πιο οπο:: (1ο:Εοιειοπίοοπτιο ιριπ:.. π.. 8οπο:ο ο".

£οιί:ισι· πι. 8: ιποοροπο:π:ιοι· οσ:ρσ:οἑ: ο οι οποιοι

οο:ρο:οιι οι: ιιιιοροποοπε ὰ ιιιιιιο&ο: οι·Βο απ.:

ποπ πιιμοιειριτιιιισιιεοι·ι:ο ιιιπιοέιο ιποοροποοιι5.

Ι 384.. Π::::ιο. Νο:: νοιο: ιιι. οιιοιι:ιιιο: οι-ισοιιικτ

σι..ιω. ιιοοιοοπι Ιρι:ι:ιιοΙο ποτιι:ἔιι`ιιιι .τι ρο:ιοδιιιιε εστρω

ι·οο: π.: :ιιιοι:οο :ιοοιοοπε οο:Ροι·οιι::: οι: ιιοτιιιοιπ:

ι2ιτο: :ιοοοιιπο: ιπι:ιτποιο οτι: πό:ιιιι:ιι: : πιο:: οι:

πι: ιι:ι:ιτιιιιιο. :ποσο :ιοιιιιιιι:: ποπ πι. ν: οπο:: πιι-.

ιιιιιι..ιι. δ: .ι....οι..-. Με:: πο: πιο: πιο οπο::

οποιοι ιιιπίιοπιιιι πω. ...πιο πιο: ρ:τιοέ:ιο:

ου:ρο:οο :Νίτρο οοι·ρότο: οι: ιιιοοροποοπ5 ο ιοπιο

οι: : πιο:: ιιο::ιιπο: ιρι:ιτιιιιιε οι·ιτ :ι ιιιπιοδ:ο τω..

3ο. ροποοπε. Μι... ι:ιοοροποοπτιο ο ιοπιοδ:ο ιππικ

ΕΦ. .πιο πιο"... ι:: οπτιτειτο :οι : οπο: οπο: το: οι: οπτι

πιο: ροτι-οοιι.ο:, οὸ οι: έ: οποιο.: ιποορο:ιοοπτιο::

πιο:: ::ι.ιιιπτο πιει: :οτ ω.: οο οπιι:οιο, ..πιο ι::ι

πο: οπο: Γιιίιοποι:ιιιο ςοπ::ιι:ιιι. Α&ιιιιτο: να:: πι..

οπο: ιπ:ιποοιιιο ροπιισιπ οιιιιιι:.ι:ο ροι·ιο&ιοπι: τ

:1οιιπ:ιτπε οπιπ::, ὰ :οποιοι ι. πω: μ: :ίοό:ιοι·ι:: πι::

ο:ιιιτιιτιοο οιιιιιιο ιιτοιοοπτοιιιΒιιισ , ..πω τοπιο::

ποιο πο:: πι... Καπο: :οποιοι ποπ οοπιοοοιιιι:

ΐοι·::ιιιιιτοι· οπιιτο:οιπ :οιν: οι: :οι ιο, ιοο ν: οι: :ιο ο·

Ποτ!. ::οιπρο :ιο ι·ιιιοιίιοτπ. Ε: πιο:: ι:ο:οΡ: π:: ιι:ιιιι:ε

πιιποι·ο οπτιιιι:ι:ιπ ιο, 8: :οποιο ο:οιπ::ι ..τι οιιιιο.

πι:: ροιτιοά:: οιι:ι:ο:ιοο ιιι ιο , οι:: ιιιοοι:οποοπτιοι ο

.ιο οπτι:::ιιιο ροι:οοιι.... ιι: ιο. _ ο _

Ρ:οπ. επτα. ποσοι! 2.ρει·:οι::: οοριιοοπ: προ. . `58; _

. :::ιοποι:: παπι:: οποιοι. ιιιτοιιοοιιιισι1:, οπο: :πιο ΝΜΡΦίωϊ

οοπιοπεο οποιο νοιιιιιι:ιιπ ; δ: Πιστο:7:: ιοτ:ιιιοπι : ε: Θ*

ρ:οι:το: ποιιττιιι:: ο8οτ ι::ιιτο:ιιι τοοορτιιιῖ: ιι.ιιιιι6:ι. ' |

οι:: πιο: ντ:ο:ιτιο οι: ορο:ιιτισ ιιππιιιιιοπο , :πιο ..ο

ιοπιιιιιι:οι· Ροιι:οι:: :απο ι:: Βοοοπτι ρ:ιιιοιριο,:ι πο:: .

οιιοι:οι·. [.οποοι·.οοιι:ο:ο ιοοιιιι . :ιοι :οοιριτοι· ιι:

.ιποοιο; οπο: :πορτα ιπστιι:π, πιο ιιπιιι:Βοιοιπ:

ρι·ιιπιτο:ιπ ειιοπιι::ι τιιι.ιπει...... ιοοιτο πιο.. Γδ·:

ιιοιι·ι:ιι: ιιιιιιιιοπ :οποιοι ιπ ...πιο : οίιοι:οι:ιριει- _ Ι Ψ
οπο: ::ιιοπο οπο... Α: οοπιοποι: Μαιο π·ι::το- ο ο

πιο:: Γρι:ιτοι:ιοπ: :ι:·.οιιιιι π. :οποιο , ν: :οοορ:οοιι- οιιιτέ

ιοτπ ιροοιοι·ιι::ι , ποπ ..ο ιιι:οιιοάιοποτπ Ρ:ιοιοοιιι#

πισω: : πω: ι·οοιιιιι:.ιιι· ιπιιτοι·ιει οο:Ρο:οπ ι:: ποιπιε

πο, Θ: ι·οοορτιιοοιιιιτι ιροοιο:ιιιπ ιοπιιπιιιοι::,οι: πιο. ..

πι:: :ιπιι:::ιπ::πτοι· ιροοιο: ιπτοιιι8. 8οο οοπι:ο: νο! 38.
π... τρωω. πιο: ιπτοιιι8ιπιιο: , :οι ιοπιιπιιοει οι: Και

ποιιτιοε :οςοι:ιτι::. Μιπο: οι:οιιο π. Ρπ:τοπ: στοπ. Ν... @ωχ

ιροειοειπιοιιι8. οσππειτοπιιιιιε ποιοι:: :απο ι:: Μ· ω... Μ”.

τοιιοιί:ι: . :ο :πιω ιι:τοιΙοοι:ιοποι:: ιιι.. οοίοι·ιιιιιπ: : τι:: Μοτο

ν: οπο: ιιι επιι1:πιο:::::ιο. που :ο :οοιριοι:οι:: :Ρο. Μ' ""Μ^ιι'ι

ι:ιο: ι:ι:οιι:8. πο:: οπο: :::::τοιιέτοιιι:ιπολιι, ω: ο:: πο:

οιριτ ιέπιποοιιιτοιι: Ηρώ: τ:οιοοιιιο ιιοιιο:π::ιι πιο

Βιπτ ιπ Μέι. Καπο : ιρο:ιο: ιπ:οιιι8. οϋποοι:ο:ιτ :ο

ιιι:οιιο&ιοποι:: οοτοι·ιπιπ:ιποσ ρο:οπ:ιιιπι ο οι: :οπ

πετιι:οιιιι: ιιιαοο:οι·πιιπ:ιπτ ρο:οπτιιιιπ , ..ιππο

οο πο·οπτιο,ιιι:οιπ ι::::ο:ιιο οιιιι:ιέπιπ

Π: ο εε.Ειι·ο πι... οσιιιιιιτιι:οι ιιπι:οοιριοιιιο: ιι: :ια

τοπιο. ι..:οιιο.9τω.πωω μου:: οοππστο:ιιιιτο: το;

πρι π: ιπιιτο:ιο οιίι:ιπέι:ο.: Ιέιτιιι.° ποτά: οπο: ἰιιἔτ 89% ,Μοι

οοιπρσποι·ο που: πο: ιο: Κοίι:. πο8. οοπιο:1. πιο::

:ο ν::ιιιι: πο: ιο οοιπροποποιιιπ οΠ”οπτιοιι:ο: :οποι

πιο: , ν: οοιπποποπ:ιο. ιι:ίο ιιιιι·ι.ιιιιιπ ρο:ίο6:ιοποιο

ποοοιι·οπ:ρο: οοιι:ροπτιο::οι:ι , ποπ:: πο:: πιιποπι

οιτιο : δ: οιππιοιιιτ:ιπιοο:ι ο:οιπ:ιτισ ιιιρροπιτ οι:

:οιιτιιιιιι ιιιιοιιιο: ροι·ιοιΣ:ιοπι:. Βοο οποοιιιε πιο..

ιιιιι1:οοι :::ιιιο:ι:ιιπ πιιιιπιπ ιποιοιοιπ, πο: :οποιου

:οιιο:οιι: ροτιοοιιοι:οιπ ιιοποι:οι·ο:, οπο:: οι: ιο ποπ ι

πιιιιο:οι. Μιπο: :ιοοπο ο πιο:: ρτοπ. :οι πω:: “Ψ :οπο

ι....ιιιιιι... πο:: πιο: :πιο ποιοι , ι.ιι.... οσπιιιιτιιι·ιι- !”Ι"*

ιιτοι·, ιο ιοπιοέι:ο ιρι:ιτιιαι:; πω: πο: ιιεοπετι:ιι:ο

. 35ιι

:ισ

πι.. ο :πιο πιο προοιοο οοποιοπτ ι::οοιιοι , π: πρ.

:πιο ::2ο:ο ι.. τ ιι·ιτιιιιιο : ιιι:: :οπο ιι πιο: προ: :ιτι

οι ιπ ιιιι:ιοδ.:ο ρι:ι:. ο:ιιπτ πιο:: οπο:: ιιπ:ι:οοιιι:ο

ι·οοι::ι ιιι οποιοι: επει:ιι: πι... ποπ ιπιπο:οπι αι.

ροοιτει:οιπ :οοοο:ιοοιπ πιιποιι: τ..ι.ιι....ι.. :ποιοι ιι..

ποιο: :1:::τοι·ιιι ιρι:ιτιιιιιι:; δ: ποπ:: οιιιιιι::ιτοε ιπ ο:: οι; Έ

68...ιιιιιιιιι , :πιο οιΠει:ο:ι ποπ πιο: ι:: ιοΒιιιιπ:ιι: ο :μμ

απΐοιι. Νο:: οι: οι:: :πιο οο :οποιοι οο:ρο:οΞι,οιιω ω:

ο: ο::ιιτει:ιιιπιι: ιπτοιιοέ:. ν: :οοοριοοοιιι:ιι ΐροι:ιο- ΜΜΜ

:πιο ι πιο.. πο:: Μπι:: οι: σΒιοέ:ιε π:α:ο:ιιιιιποε:

τω:: φοιτ:: οιιρ:ορο::ιοιιιτιιπι ιιιπιοόι:ιι::: :πιο

:οιροι:ἄο ι-οιο:οι·ιιιπ ιοπιιπιιιιι:::,οιιιιε :οιιι:ιτ.ποπο:

τοιι:οέ.ιιι ι:εοπτι: ιι:ειτο:ιοιι: , ο :ιο :::ιτιτοτ. Τοπο

οπο: , ι:ιιιιττ·:ιιι οοιέ:σ:οιι ποπ οοιιτοι:οπια:π ιπτά

ιοθτιοα :οποιοι τοποσ ιιι: ιροοιοε οιιοι.ιι.._.ιι.

οι·ιιοι'.ιι$,ιοετο:. ιπ::ποοιιτο ιπ:ριοΠιι: , π.: πω::

=οιιπιιιιε. ο ρο:οπ:ιι: οποιοι. οιτρ:οιΤοε. Νεο: ποσο

ιιι::ι:οοιοτο οοπτο::ι: οπο: ιπτοιιοοιιι οιεοι:το :ιο

ρ:οοιιο.ι:ισποττι ιι:οοιοτιι::: ιπιοιιιο. πο:: οι: πω.:

ιππιπ:ριοΠιιιι·: . π:ο οη::οιιοιπι ι::::=ιο, 8ιτποπιπ

:πρωτο νι:ιιιι:οι· τοιιιοο: οπιοᾶοο3 π::ι:ο:ιειο-; ο:

.πιο ιπ:οιιοόιο: “πιο ιιπιι::ιιπι: ιποιοοιτ.:ιοττ: νπιιιο:

πιο... Ηοι:;ιοτοιπ ποοοΙΤο:ιο ιορροπι: ι:: πστπιπο

ι:ο2πι:ιοπο ιπιπιιιι:,.ιιιιο ιιι :οποιο :Πο πο:: ροτοί:. η

Α.: ι ιιι·ιζιι:::. ι::ι:πιπ_ οιιι:ιι:8. :ποιο:. ιπ:ριιοιι:, 4ο.

ποπ:Ρο :ιο οιιοθιοπιι πιο ρσ:οιι πι:: :πιποη:οι ιο ν: ιοοιι: ισ:τ::ιιιι:ο:. :οιροάιι' οιιιΓοοιπ Π: ιιΒοπ: , Σω927:.ιω

θ:: οπτιτο:ιιιο ιιι π. :Πο οποιο οοιιιιιι.τιιιδιο οι:: οι:· ιια:ιοπ:. οοιι:οο9 ποιο επειιιιιιιιο, ποπ:: : οπο: ιιι Γ”

Χ

πι:: Μ”



Η ΒτΠΜΜΗ0 Η Ι. Πι: 8ποβοπτιο 2Ιιτιο!οιιιοι. 8.ιέ!ιο ιν.

ιιιιοΠ:&ιι, ιού Μοτο οπιἱιιιιἱοὲριοὰιιοἱι, δ.: ιοοἱριι

ιιιιοΠοο!:ιοιιοιιη ποπ ιιιι1ιοπ Μαι: τοι....ιιιο. ποιοι

...ο , νι νιιιοιιιιοι·οοπιιποπο ιπιοΙΙοιΣιιοιιοτπ ι οι·

Ντιπ νι τ.......ιιιοι οιιιοπι οπο. Αι! πιώ. ι!ιοο, Μοτο

οοΙΤο οίΐο το ποιο νιτιοιι!ι , δ: ιο ροιοπιιέι ιοιιιιιι!ι:

νι ιπιοΠοάοι ποιο! .ο ίπ ω.: νιιιοιι!ι τπιο!Ιοέιιοπιι,

ποιο οοπιιποι Μαιο νιτιοιιἰἰιοι , δ: ιο Ροιοπιιίι ίσι

πω, ...οι οιιοι ποιο ΈοιιπιιΙιιιπιο!Ιοάιοπιι.

.οι ο. Πιιι.ιιτάωινι ο. π. 3. π. ι.ποΒιιι ιποιοι. ατο

φαι ιιι ίιπιρΠοιοοι ιόοιπ οι, τιιιοΐοιιι, αποω...

που οοπιιοπιοπι. δι που όιΠοιοπι. δα! πιο”, ποεο,

Βοποι όοΐιιιιιι οιι ιποιοιιἐ. . οιΠοτοπιιιιτπ οκ ίοτιιιΞι.

Μιοποι, οκ 8. το... οι :πιο ό· επ. σ. 3. ποπ οοΙΤοι Βο

ποι [.....ιιιιιι 6ο ιοιο; οιιιι ποοοιι μι: ρι...ιι...ι

ο. ιοιο; τω απο Βοποι άοΓοιοιιιιι οι ιοιο , οιιἑι

οοπιιοπιι απο οπο. ...πω ιιιίΐοτοπιιο, οτιἑ όποιοριι

..ι.ιιπιο.... ι>..ι ιιιιοπο το π.ιιοιιι Βιιιρ!ιοιοοε εο

......Μο..οι..ωι ποιιιιἔι, τμιἑι οοπιιοιιιι απο οπο;

.οι .....τ...._ ιιιιΐοιοπιι5 οι οοιιοιπ, οοὲ ι!ιίοι·ορ.ιι ..ο ιΠάοιπι ω

Α4' πο!» οοππιτπ. ποΒο οποίτι!οιπ. Αι! ιειιιοποιιτι Μουτ. οσο

  

ιο&οιπ ιιοοιιιοπιιοι ιι!ιοποι πω, 8ο ποπ οΠοι πο.

πιο .ειο.ιιοι το!. 5οροτοίιιοιιιιι , οι Ποιό Ιοιοοιιο

τοι.τ.ατοο το @πιο ιοιι!ιιοι .ιιοποι π. οιιιΓιοπ.

οι. , ι·ιιιιοπο οποιο οιοιιιιιιι ποπ ίοΗιπι οίι τοοοριιιιο

Ρτοριιι πο, Μ! οποιο ..ιι........ ποίιιοπιιοιι:ι.

(.οπιιττπ.οιι οο .πιο τοι.ιπωπο .τι ·ιΙιιιιιοι τοι.

ιιιιπιιε ιοι.πω.ιιο . ποοιιιι νιιοιιοιἰ ιοιιιιιπο τσιπο

πιιιι ι οιεο οτι οο ...οι οποιοι. ..τι ν|ιιοιοι ιστιο

πιο οπο ιιέ!:οιι!ιι, ιιοιιοιι ν!ιοτἱοιἰ εδώ ειέιιιιιιι ι τοι

τοι· ιο.ριιο.οιι , Η οιιιιιοπιιιι ποπ οιΙϋποοιιοιποοβ

ιι...ιιι.....ε., νΙιοιἰοιι ιδιο σοοιι.ιοπιτι!ι ιι&οιιι.

ε. Ωιοπο ..ο ιιιοοοιιιοιπ οι ιπΕπιιιιτο ΠοιοΙιοι

43

.4ιτ' ι..

Ετιςο ποΠιιτιι απ· οιοιιιοια .τι ιιτοοοριοιιι ι οιεοι!ιο

πι..Βοτιο. ιιοοΙΤοπιιέ οιοιιιιιιο. Μετα Ριοο. Οικι

πο οποιοι .ο οι ιππιιιιοιιι Ετπο!Μιοι. Οιπποοβο

τιτοοοριοτιι .τι ροτιιτπ οι... απο οιιιπο .ο ιιιοοορ·

,Μι ..ω το π...ριιο.ι.οι Μοτο οΠι: @απο ι·οι , που Μπι, ώ πρτιο.ι.....ι., οπο ποπ οΠ: ροι·ιιιιι . τοι! Μοιά

8ι μια Γοπι ι που οοποοπιοπι, 8: που ιΜιοιιιπι; πο. :πιο πειιιιτίι οιποιοιιιιιοπιο!ιοοι,ιιιια Πιιιιι:ιπι Ποιο

8ο ιιπιοπ πιο Μοτο ι:ιτιοποι ομιοιι Ποιο .τι οι! οοτο· Μ! “κι νο! απο πι. πω... Η ιιοριιιιιοιοτι τοπιο

ροϋιιοποιο οΧ Βοποιο 8: οι!Τοιοοιιΐι, ποιο οτι ιιιπ- τοιοιππι Επιιιιιο οποιο, ιιιιιοο οιΙοοιπποιιοτιι πιο.

Μ" το... τοιιοπιιι:οιπ το...ι..πωιο το ιο. Α ο 3. πο80 _ ρ!ιοἰιοι. Μιτιοι [ποπ. Ε'β ποι:μπι Πτοιιιιτι μοι οπο.

.οι ο. οοιιιροπιιοποιο ο: ίοροοίιτο οι π.ιιιιιο.,ίοιιιο&ο 8ο κού" Ρ01°Φ4'<#. @Μι 08 Διοτι ιτιοτ.ιρΙι.ιι.ο.ιο. οπο

ΡιΙΜ- ποοιιιοπιο οπο ιπιιιοιοτπ : πιο: Με ..τι ποιοι , οπο ποπ ιιιιι:οι .ιιτι..-....ι.. τ... όίοιίιοειο , οτεο Πτπιιιιιιι·

μι· ίοίοοριιοιι. - ΞοιιΠιτο. ι. .Ή όποιοι Μπάρ 'κι

.το τοπιο". το πιιΠο ίοΒΙοὁὶο τοοοριο , οΠοι ιπθπίιο

το ιιιιιοποοΠ·ιοιιιπι5: οιΒο Η ιἰοιιιι @β ροτ ἴο πιο.

Ποπ: το πιιΠο ΐιι!:ιιοδιο τοοοριοτιι, οιιι ιοΒπιιιιοι τι.
τιιιιοπο ε#ιο. Απτοο. ριοΒι ποσό .τι οσοι ίο Μο, τ...

Μι οπιιιοπι Ρ..τ.αι...... ροΠιοί!οιιι ιτ.ιΜποιοιόέ

πιο: οιοοιι οι μοι το Μο, οπο., πιο ω: ιο ποιό ...ο

οίι. ο. .Ή όποιοι ποιοι: Βοποιτοιι νο! Γ οοιιιοιι π.

....ι.οι. οηι:ιι·ιι!:ιοε ιπιιιζιι ε..." το οιιιιι.6ιο. ιππο

1·ίο δ:: ΐοιτπο οποιο ιπιοι ίο ιιιίιιπΒοοπιιιι , ποιο οἱ

Μποιιοπιιιι νι ποιο [ιιοιι.ιπιιο: τοιι!οι_ ιιιιἑιιι ίιιρρο.

Ποιοι 8ο οποιοι τοιο.ειοιο 8οοοοιιιιοε: πιοιιΙΙι

ιιιίιτπΒιιοπιοινι πωπω 8ο οποιο ι ο... ιιιοι.ι..

:""Μὲ· - &οιιι 8: κάποιο. π. ποιο οοπᾶο. ποιο ο!ιο οικο

...πιο οι πιιιιοιιἐ δ: ΐοιιπ:?ι Πι πιιοοι. οι ιιιιποπ το

οπΒοΙο ιιιιοοίΠοιΙιι ; το οπο ιοτποπ ιιιιροίῖἱΒἰ|οι

ποπ Γιιπιτο!ιποιο οι ίορροιτιο 8ο πιιιοιἔι , (ιιιιιοάο

8ο οοοιοοπιο. ,

εποτιο τι. Η

α!» οίκω τω!τικι· συικΡοποπται οι :εφετι

π.. Θ' ....τι...ιω.

Ιοοιιίιοπε, ποπ ροιοτιι οποπίπ ποιοι. Αοιοο. πιο!»

οποιο οι. ποπ ρο$Ϊοι οίΪο «πιο. Ρετ ιΜΐοτοπιιοι, ο

οιιιΒιιιροιίο .ι.ιιι.ο..ο: οι2ο ποπ μποτ «π. ..το

οπο· 3. (1οοτι οοποοπἱι οιοιιοτω ἰπᾶοροπὸοπιοτ εἴ

εαυτο οίΐοᾶιοἐ . όιιιιπειιιτοι τοιΠιοι ..ο ω, ομιοιι

πιτ οοποοπιι άοροποοπιοι ιο οι. : $οιΙ οΠ”οιιιι:ι ι20ιι*

οοπἱι οιοοιοια ιπιιοροποοπιοι· ο οποιο οιξοθιιιιιι;

οιιἰίιοπιἱο ποπ πἰΠ ιιοροπιιοπιοι: ποιο ποιο πο.»

οπιίιοπιιιιπι . ιιοιπο .τι τιπιιπι| ιιιιιοπι|ο : οιεονι

ποπιο Πι απο .ιπ...ι.. , ποπ πιιοοτροι οποιοι άο

&ιοοιιι. Οοποιο:ι. ιιοοριοροί. Ποιοι ή! Μικτά το.

ιιωι.ιΙο, πο. βτποοι νοτια : ποιο οιιιοιιι, ΗοιιιοΜ, ποπ

οι πιο" ..το ίπ ιοιπροιο. ο. ()ζιοιιοίοιιποοο π...

Μπι πιο.. ιοπ|ιιοι, ιτπρΠοιιι οι .......ιι...... ποιοι

ριποιοοιιιι οι: ι|ιοιο ι ιι!ιοοοι οι: οοιιοιιι οιοιιιοιιιι

ιιοίΤοπι οοπιιιιιι&οιιιι. Αι ορροιιιοιιι οιιιίιοπιπο

οιιοιποοιιροιοίι ιιο οιι&Ποοι οίΐοιιιΠι οι·οοιει: πο..

ι·οιΘ ποπ οκιίιοπιο ρτοκιιοιιιιιι ποπ οιιιίιοπιιο : οι-.

ιοι οιιίιοπιιιι ιοι!ιιοι ιιιίϋποοιιοι ..ο .ιπ...ιιι. Οοο

πιω. ιιι...ι , πι. τυπο ομροδιο ιπιοΠιΒι ροιοίι ο(

(οπιιι πι, ποπ οίι Μοτο οπο: οΠοπιἰἔι οιιιίιιοιιι : Ρο

ιοΠι ιιοιοιπ οΠοπτιο ι:ιοιιιιιια τπιο"ιει πιο ορροπιο

οιιιίιοπιιιο. Ριο!:ι. ο. (ζιΐ ιοιιιροτο ΐοροιιιπιιιι .

τιιίιιπ8οοπιιι.ι· ιοοΠιοι: ο οπιιιι δ: οκιίιοπιιιι οια

Κ: οι τοπι. ιιἱἱιοιοι,ιιπεοΙοι, 8ο ιιιιιιιοΙιΒοι ι·οοι

οτοιιιιιιιι οοιπροπι οι οποπιιιι δι οιιιίιοπιιξ , οι

οι: τοοοετοι!ιιοιόιθιιπέιο: ε. Μα. πρ. π.3..ιιι. ο. π.

οσπ.8ι·π. ο. οι. .ο :πιο ό· ψ. σ. οι. οι· ..πω , Πτι. οι ο·

ιΜ'.3 μ. πο. τ. πι. π. το .πιο : .4ιμπι.°άτ]τ..3. μ. ι.

.οι ο. Ο.τριοπσ το ι. Μ. 8 πο. ι. 0..ιοι.ι.ρ.πτι.3..ιιι.ιι.

Θι!οοπτος9· ή οφ ο. πιτ ο Θ το. Επ·ιοι.2. 608.86".

ΜΡ 52. ΠΜιἰπ. άι: Π.οπώτοιιι4.ΜοιοΜ.4α. 3, ο”. ο..

δυισιπ τ.. 4. ›πιτ.ιριι. ψι.Ι2.Β.ιιΜο2. τ. ποιό. 87!.4.

.πιο ο. Μοτο! πω... ιμι.·οιι. απο!. ο ά ».ιεφωπιο.

1 . .ε Τ!ιο»ιιΕΠ. ΡιοΒ. οι ΟιφιουΙσ ό· ο..ω. ι. Οτππτε οί.

1”|;°·ὸ°ἔ'° Ιοιιιιι ι°ιο:ιιπ πω." ιι!ιοιιιο πιο ιο:ι!τιιι·ιι!ιοπότιοτιι,
μ” 1 Μω”ιιτειοι Γοιιιπ οΙΤο. Ν·ιΠιιπι τοπ ιιιοοοριιιτιι ω... πι

. ποιο πι.. οιι·ιιποιοοι. οποιοι βιρίοιπ : οτΒο πιιΠοιιι

ο]οιτιοι:οριιιπι οίι οιΤοπιιιι οιο:ιιιιιο. ΕτΒο οπο ετοι

ιιιιοοιιιΠιποιιιιιιι:ιΒοΙἶοπτιιι τιοιιιιιια: ποιο Η ποπ

ιΠιιιιιΒιιιιοιοι, ποπ ρο!Τοιτοοτρι το Με ;οιοιιο ιιι!

οὸ οΠοι ἰιιοοοριιιπι. (πιο πιιΠιιιπ οπο ιοοτρι ροΠιι το

τομ... πιο... Ποιοοιι οΠῖιιιἱ$ ίιιοίιιιπιιιι οποιοι

Ποιοι πι. οωι....ι.ι.. ιιιιοοιοποοοτι οι.. πετάω

ιοΙο ίἱοι ιιι:!ιιιπ& πιο. Μἰποι μοβ. Ποιιιίιοπιιο του.

τω” οιο.ιιιο ποπ όιιΝποιιοιοιυι ..ο οιοι οΠοπιιπ,

πιιΠοπι πο... ροΗὶι οπο ποοίοιοπιιιιο Ποτ Μπιο

διοτι». Νιιπ νο! ιΠοό !ιοΒοτοι ιιΙιοπᾶοπι ιι!οπιιοο:

οι οπο ιπ:ριιοοι; το. ιίιπι ..οι ιοΒιιοπιιοι ιο ἱρεἔι

ιο....ιπο..ι οι. .ιι...ι...ι.. οίΐο φωτ...τ., διο. νο!

τοι.ι.ειι..ε , :μια οΠο ωοιο...ιιο οι (οοιοθ:οοι το:

ο
ΤΜ. Οι.

46.

ιο .ειο..ειο.ιι..ιο οι1ε...ι.. ιοοιοοι ..ο ιοιοιπο,οιιιιι

ιιιτποπ οι: ιιιιοιπο ποπ ιοοιιπτ οποιο οιιιίιοπιιιο: δε

οἰιτπ τοι ΒοιιοιιιοΠοε οοιιοιπριιπιοι, ιιιιιποπι οιιτιιτπ

οιιοπιιιο, ποπ ιποποπιιΒοι οποιοι οκιίιοπιιιε: ΡιοΒ.

:.ιπτοο. ποπ ροιοθ ιιΠιΒπιιιι τοιιο , τοι οι: @απο

ρο!ἱῖοἱΙἰιΪιιοιἰι πω... 8ο ......οι.ι......., πιο φτου.

οίΐοπιιιι οοιιιιπιιιιο οποιο πιιοοιι οιιιιοιό , ιιιιιοπο

οιιίοε ποσοι ΐοποειιο ιο!ρι&οιιι ροΠιοι!ιιο.ιιε, ποσά

ποπ Μουτ: .ι.ι...... Με ιιιιιοιιι ποπ ροιοτι οίΓο

ροιοπιιο
`

.

οποια, 8ο ροιἴο τοι.πιιο..ι, ποπ οσο-οι ο ο ΜΗ οπο. α” α· Δ'

Ει2ο ο ι!οιοι Εβα ο τοπιο... ίοροιιιιιιιιι , 8ο ροτίομ”

οορτιοοιπ ιιοοιιιοιιιιε: 8ο ποο οποιο ἰπιρΙἰοιιι; οοἰά
οίιιπ .ο οι νΙιιιιιο αόιιιι!ιιοι τοι , ιιιιοΠοιιι οι. πιο· Α

Η
. Οοπ|Μπ.

48.

ιοι. ΝοΠιιιιι ψ ι:ιοιιιοιο οίὶ ι..τιοι..... Βιιιρ!ιοιιοι: ΡτιΜ1 .

ιοιπ οίιἱπθιιἰιιιιιι πιίιρΙιοιιοι. Μιιιοιοθ; ποιο; πι. Ο

49
Οοιι|ζιξ

ο;

με

Ρι·.τιθ.ι ε

μ.
τω»...

Οι»!

κι.
Ρ70ύ. ο, ό

. ..οι ...πω

το τοιοποιο ίοριιτόπιιιιι ποιο οποιοι οΠοιιιια επι-βω

.ιο.ι'



. ΜΜΜ ""· ·ιιιιι:ιπ&ιοποιπ οι πιιιιιι:Ξ ιοι ιπιοι οιιοπιιοιπ 8: απο

/

ι

Βωριιιιιιἰιο ιιι. π.. οι8τωιω .κίιιέειιιιΜΜ, .ιιετιι ι ν.

βοιοπιιι που τσιπ ποιο ροιωιπ ι)οι ιοπροπιι ποπ

ιοριι€π.ιπιιοπι ιιι οιιιοδιο; πιω απο: ροιοιι παπι.

ποιπ οποιο, ποπ οιιιιππιπω, .πιο ιιι οίιοπιιπ πω»

πιο ποπ οιι κορπ8ποπιιο :ιιι οιιιι:οπιιπιπ, «πιο οιι ιιι

οιιιιππιέι: πιο: ποιο ιι ιιοιπο ιιιοθι·οιιιιροιιιιπιπ,

' ποιοιπι)οο .ο ι:οοιοπιιιι πιιιιιιιιπ οιοιιπιιιιιπ : ρειιι

πιοιιο πιο”. ι;ιιοοιοιιπ ιιπροιιιοιιιε,ιιιιιπ ιπ Ποπ

ποπ οι ποιοπιιο ιιι ιιωπ οιοοπιιιιιπ. Οοπβοιιοπι

πι €..ιι1ιω ι παπι πωπω ροΙΠΒιιιιστίε ιπ οιιιιποιἐ

ποπ ιοιιιιοιιπτ ίπ Βοιιιπ, οιιιι οποπιιιιπ οι ιο, οτι ιπ

πω.» νιττιιτιι.ιοιι ιιι ι:ιιιπιοιππι ερωπ. οιιι ιορπιζ

πιιιοιιιιοιο. Τοπι πω” , οπιιιιιιοοπι οοιπιπιι.

ιοι·οιιιι· οιιοπιπ:: ιιιοὸ ιιοιπο οιιοι ροιιιιπιι8, ποιο

ροίιέι Βοοε ιιιιιιπ οιοιιιο;__ 82 ιιιιιιιι Μάι Ποπ: ποι

ι-οι ιιιιιιπ ετοιμο. @πιο ροιιιιιιιιε οιι. Οοπιιιιπε ποπ

ποιέπιιοποιοιιιιιπαπι : οι ποπ ι·οοπ.επιιπιια ..ο οτι- . ροΒιιιιιιιπ ..ο οιιιο ροιιιιιιιο τω. ΑΜ οοπιι5, οποιο

ο
νι το8 8ο πιοοιπειπιιιπιοοπι οιπιιιοιπ , ποπ ποπ π..

ιιοπιιιιποιιιι5 ηπιιιιιιιοιοε : 8ο οποτπιπ νπιιπι παρει

ιπιιπιι:.ιιο, απ: ιοριοπιια ιιπιιιι ιιπο ιιπιιιιο. Ατιπ

οιοοιιιπέι Μπι οκιιιοπιιιι ..ο ιποιιιιιιπιιιοιοοιιι οιἔ

ιοπιιοο , ποιο ποο ιιοι:οι ιιιοοιιιιπι τιιιιιιιιιιΔιοοπ π»

οιι'οπιιθι, ποο οι.. οἐ πιο ποοιοοιι: οοποέρι οιιοπιιο·

ιπ ιι‹ιοιιιι Ποιο οοπ πω..

οιιιιιπεποιοι· οι πιιιιιι€ι ι ι οι» οιιιιιοπιι5 πωπω π:

ο. απ· οιι`οπιιο ροιιιιιιιιι ιιιιπΒιιΔιιιι· π. οποιο ιι

ιειωι, νοι οπιιιοπιιἐ οιιιιιιοπι , νι ω. ροιιιιππιπ .ο

οπιο ριιιιιιιιο τω. Καπο ιππιιι ιιιιιιπΒιιππι οιιοπ

Θ παπα πάιιιιιοιπ πιο πω. ποπ ιιιιι·ιοπ οιιιοιιιιοπι Ροδο·

υπ ΠΜ

ΙΒΝ πωπω.. ι ι. ...ι οίιοπιιο οιοιιιιι πόιιιοιι5 ·

ροιιοδιοοοποιοιιιπο οπο, νι ιοριοπιιο πω"ΠΜ ι

6ο.
ι!ισιιιιιιιιι

@ο ιιι πιω °

ΜΜΜι

ιιιιοιπ π. οιιωιι.ι .ιοιππωοι οιιιιιοιιιι5, νι οπο ποιο

πωπω ιιιπιιιιιο πο8οιιοποι: οι·Βο Διιοιπιοι πιπ- ι πω: Ροιιιιιιιωι ιιιιιιπΒιιιιπτ ..ο οπο. νι ι:τι5 τοπιο·

φαω- ιιζιιιιι· ιιοιπο ροιιιΒιιιι πιο·ώιοιπο ιπωιι οιι- ι

ποιοι ροιιιιππιπ, φαι ποπ ιπι...ιι πιω”. ιιιιροι- πω: ιιοιππω π. οπο. ν: πιω. ιιι.ριο[οιιιιιι «μια.

πω.. δ. 8ιοι·οοιιιι·π οιιιιιοπιιο ποπ .ιιιιιποποιε. Μ.9 πιο!. 5. !”:ο_ι:Μ|ιάοΐ. _ _ ·

ιιιιιοοιιιοιο.ι: οιιοπιιπ) "πω... ίοιοι τιιιοιιιποπ ιπ- πιω π. Βιιοπιιιι ροιιιισιιιι το ιριἐ ποπ ιιιιιιπ

ροιιιιππιπ οι: οπιο 1·οοιι ποιιιιιιο , ποπ ιιιιποπ οιι”οπο  

,διι

ιοι· ιιιπριιοιιιιιοιπ Πει ε: ιππωιιιο οποιο ε οπο μου. π. πτωιΔωιοπιιοιι πιιιωιιπ,νι ω: τοπιο Ε#Μ##Ρ#β

ποπ τοπιο. ρω· οοιπροιιιιοποιπ ποοιιιοπι ο; ιπισιο- ροιιιιιιπιπ πιο οπιο ι·οοιι ροιιιιπο . ω ν: ποπ οπο

@ο 8ο ποοιιιοπιο, οι οιιιιιπ ρω ιπισιιοπιιοιοιπ οι οιϊ ιιιιιμιοιιοι ιιιοπιοιιωριιπιπ. οιιι οοποοπιιοϋιοι·

@Μιὰ 6ο οπο. ιιιιοι·ιιπιππιπι· οι: ιπιιπιι5. ιιιιιριιοιιιι.. ιιιιιιποπΔιπι·,νι οιιιιοπι ιτε ροιιιιππιπ ΡοιφιιΞ ο”.

το ι)οι. εοι.πωιι.. οποιο ιιιιιιποπιιιιι π. οάι- οοριιι Μοιρπ ιιι που ροίιᾶ. επ οοπιι·ει Μπαρ. ώ·

. . ιιοπιιπ : οι·8.› οιιπιπ οιιιιιοπιιιι ιιιιιιπΒιιοιυι οι: οι» ΑΙΜιιιι. ιιι οι» Μι.ι..ω.καιρ.Μικρ.ι. μ. ι.ωιιιΙ.

ιοπιιέι. δ. ειιωιιιιι οποιοι πισωτοι·πο ιποιιιπι ποιο ι, ό· έ. νιιιιι0οοι, πω.. ποστ” οπιοοιπποπ1

οι:ιο&πιπ ιιιιιιπο οοεπιιιοπιη οπξο πιό ιιιιοιπο κ... οιιιιι:οπτιπιπ, ο: πιο οιειωπω ιΜιοπιιιοιιιοοθ:ποιο

ισποι·ππι τοπιο πιο οιΤοπιο : ποιο οϋιο&ιιιπ ριοιπρο ποιοιιιιπιπ ςπιοιιιιιιιιιππιπιπιι·ιιιιοοπιπ , δ πιιιιο ια

Ροπιιπι πι! -οοΒιιιιιοποιπι Απιοοι σιιοπιι. οιιοιιιι.ο απο Βοιιι13; ιποιοροπιιοπο οι. ιΡιο Ποοιπ μποτ!

οι·οοι:ο, οπο ..ο ιοιοιπο που... ιοιιπιπι ιιιπιπιο οόβ "ιιοιοπιιι , πομπο. πιιοπιίιιιι ιιι έοποιο οκοπιριο6

πιιιοπιι, ποπ ιιιοι·ιιπι πω ι επι “πιο οποιο , ιο‹ι Με: @πιο ο ποτ ιιπροιιιι:ιιο ποπ πι... Πω”, πω,

τω. , .πιο νι Πο ιιιοιππι @πιο π ιιιπιπο ιι·ιιοιιο- ιοιοι οποιο. ροιιιιοιιιε ε πω: «πωσ. οιοιιιο. οιΕ

«Επι. διοτι ροιοιι εικοσι οοιιποιοι ιι :οι τοπιο. ποσοι Ραι·ιιοιβπιει ιι1ιαΒο ιποιοοια.ιιπριιοοπτο οιιιοιπΡισ.ι

ιη Γι: ποπ ιπρροπιιπι οπο ; οίιιπ οο8πιιιο ιιιρροποι

οι:ιοάπιπ ιοοπιιιιιιιιιιιιιιιι πι., οσοι! ιιοΒοιιιιππ

' · ωι·ιηιππι6.

39, εοοιιππ.ι ιΕπι. @κι , ιιι ιοΒιιε οιοιιιιι οιιιιιοπ

πι... πιοιιοιιιοι, ιιιιο ιιι πι. ιοπιιππιιιι· , ι:οιπιιιιιιοι

Μοιἱππ, ό· ξεπιιιιπ :ιιιιίπειιι ι.ιΒ οιιοπιιίι: Με”. Ι.ρ.ιμ.3- ω.

οι ΙΜ άω· 4, (Μια. πιο ουδ. οιιιιι ΜΜΜ ο πιο πιο:: Ρ...ωιιω.

ω· 51,2” πιο”. ιιιιιιιιαιο ω" οΒιιιοπιιιιπι δι οιιτπιιΜ'ι

οιο.ιιοπο ποοοιι.ιιιι3 .ΔωιιιΜπ .ο , ιι οιΒιιιιη ρι·ο

·1.ιοπι. οιιοπιιοπι: ιοιι ω.ποι, οιιιιιιπ πιοιιιιιι:,οπο

ιοι·ιπιιιιε ποοοιιιιι·ιο ποπ πι. 'Παπ απο: οπιιιοπι

  

οι .ο ο. οιεπιπι πιο ι. ιοπι.ποιιιπέι:ιιπι. ναι... πιο

ιιιιπο τω. ιο ιιπο πιά ι·οιι·ιι&οπιι , ορροπιιιιπήιιο

ωιιτωι. ι.ιό. οιιιιιιιιιη οιππ απο πιο πιοιιοιπ,°

8ο (ο: ιοριεπωιο.ιω..ε. επιιπ απο ι:οιπιιιοπιιο.

πιτ, νιιπ 3. πι. πιο: ιοπι. οι Μπι” οπο. πιπροο .πιο

.ιιιοποιι οπο τοπιο πιω.. οοποοιιοι οιοιιιιιιιο ιιωοο

ροιιιιοπι ιπ 8οποτο οιιιιιοπιιε “πο (Ξιοιιιοιο. σαπι

πὸ πιιιιιιτοιιιι. ·

πω.. μπω μι: ..πω νοι πω: πιο ποιο ωω..ιο

οπιιιόιιοιιππιπ, 0ιιοπιιιο οιο:ιιο πιο ποιοι;» ιιιιιιπο

ιππι απο Ποιιπι, οπιπιπὸ οι ιει...προπω.ιπ ο

Οοο; κι οιιοιπο ιποοιο ιιοροπιιοπιοι ὰ ι)οο. Μ

ποιοι ιιιιιιοιιιιιιι ποπ ιιιιιιιιιιιιιιιι : 8ο ιποιίιὸ , πω:

οιππο πιο φαι ιιπς;ιοπιιοπι ιιιιιτι πι, πιιιοπιιε δ

πιιιιιο ιιιιιι·ιπέπιιοι·.ριιιπο.ιιιοιιΒιιιοιπ ιι.ι οπο οιοιποι

ἑι Ποπ . Ή ἐ ριι.ποιοπο τοιιυ: :Πο $ο‹ι ποο .πω

απο τω. πω. Νιιιπ κι ιιοπο οιοοοπιιοπιπιπι

ιιιιιιιιιιππι οιιοπιια· ο Ποπ, νι π. Ειιιοιοπιο. (ιοπιιιιι

..πιο πιο πι πιοιιιιι ιιέιιοπο. οπο οπωιπιιιοι τοι;

48·

ω” Δ!! ΙΜ' οιοιιιιιιπ, ὰ ι-οιοιπ οοποοιιιι ι·ιιιιοπιε ; οι: οιοιπι:ιο ιι

.ι..Βοιιιι.οπ :Πο οοιπροιιιἰι›πιιπ ιο.ιιοιπ οι: όποιοι

8ο απο πιο ιιιπιιιιπ ιοιιοπιε: πιω;" |ι:Μ."Γ. Η

48.4.. Φ πιω. Ι οι". πιο. ΟιιΜιι.ιιιι άἱβ. δ.

μ. οπο. Ποιοι. ιιιιιιιιιιι=.ι9. ιιιι.8. πω. ιιι ι. Δε” ρ.

π 1.ατι.2.6.3. πω... πως. ῇ.Ηιι Μ.. Κ.ϋ.ιιι 3 πι.

6. μα. Βιιιω.ιμ.ι·π. ω.5..Κιιιιή.ιμι.ο. «κα. Μιιιι.

οψη. .9ιω·σιοιπ.2. πιω .ιερ.3ι. [Μπι. °ν..ιιι.ι.Μ.3.

[άΜι 7οι·
Μ” ΙΜ

“ω” αδ μ

...οι

ιοιγρο,ιιπριιοπι ο2οιοιιιοιιιιιιι_. Ριιιιιιο.π:. Διιιιιοο ·

πωπω

ι·οιπιέϊκπ

έ.Η

Νικο προ!.

νι απ: "πιά

ιιωδιικισπι ιδ

τοπιί Ροβι,

ο;;

59- μη. Ηιιιιιι. ιηιοοιιρϋ.ιιΕιρ.8. Μη. Πιιιιυιποιι πο ιπἱπειιιιτ ...ι ιοπι οιιιιοπιοιπ νιοικιποπιοπ:ι: νοι δ

Εἶ2'"“'Σ'Ω Φαιω -Μιιι αιωΦ , Μπι.. οιι·ιιοπιι.ιω απο π Οοο ιιι ποιοπιοιιιπιπιπ οιιιοοιοιποθειι 1. (;οπιιλο

ωἱἔἄὶ°_ ιο:ιιιιοι ιιιιι:ιπεπι πο οπωιπ.ωι απο. πιο” π” ποιοπιιο @ποπ ι)οι ποπ ροιοιι ποιο , πιιι οπιιιπιο- ο

Μ”, ,Μα °ιιιιιιιπι Απ ι:ιιιοπι Μια οπο οοποοιιοιιιιιιιιιπάιο- .και ιιοποοιἰπιιιοποιπ ροτπωιιιι ριωιοι·ππο.πι Με

πω, ποιπιποοιιιοιπ, ιιιιιιιιι·ιποιοιπ, οιιιιιποπι Μπι. πο· ιποπ ιιοιιιιπριοπι ἑι ροιοπιιίι πειι.πω, οιιιιοι·Βιιιι

τ ειιπι απο οιιιπ πιω.Μο οιπειπιοι·ι:σιοιο οι »Μι-ιο ροπππι ιιι πιο. ροιιιιιιιιιοπι ιπιιιπιοοπιπ @ποιο

4.1. 6.οιωκω. 8ο ς..ωρ ιιιιΔι·ιιιιιι_ ιιιοοποιπιπι ι&πιιιο ππιιιιιιιοιιο, γω πω· πιο ιιοι:ιιοτιιπι Δ..

° οιιιιι;οπιιπιπ οιοιιιιιπι ιιι ιοπι. πιο ο; ιιιιιιιιἐ τοι οι. .......ι....... ο Οοο νι ιι 008Ποια...ο: @ΦΜΑ ; "ω,

Ριποπι):ιι:ι οιι”οιιιΕ3. ποπ 5οι·ιπιιιιιοι· ἰ.ιιπι πιιζιιιΙξιοι ΡΜ οοεπιτιο πιιιιι ροπιι απο 068ποιοοπιοιπ, πιο

ο πιο ι ιιοι, ο νι πιο απ: ιπιιιπ οιπιιπ οι ο οπ- ..πιο ιιοποιπιπιιιιοποιπ οο πιιι: οιιιπ ιιιιποπ οι
_- - ιιιιι.οΡ...ιιιιο....· Έπιπιιιιπ.μι Μια 8.ιμι.:ι @οι .ποιο πω.ιω ροιιιιιιιιπιπΞέριοιοι ςιΠ οοεπιιΕπι

@ω υ, . 2.ιιτειι.ριιιιιιρι 8ο οι: Μοάιο.ιιι. οιι ιοπιιιιπ πω. ιιι ιποοιο ιιιιιιπέ'ι , ιιιιΒιιοιιπι ιπ ωρα. .β @Με .

€2ύ:2:2, 8πιιπ:ι.π· π..ω.ιιωι.. ιοπι. 6°ιοιι,οιπ:ο ιιοιιιοπιοιιιιοι- οπιιιιιιιπιπιιπι ιιιιιιπέιπιπ Ξ οοι;πιιιοπο ιιιυιπ:!ι

Ρ,_Μ',“,6 π.. οπιιιΔιιπιοι ιιι τιιιιοπι οπιιιπιο ιιιοπιιιιοπιοι5οπο- νπιιο8οοιιιι, οι" οι ι. Με 3 ο. 5. Μπι Μι. ό· Μ!.

  

ι·πιπ πιο ροι·ιοθιο οοιιοιρι ροτοιι ιιπο ιιιιπ,νι ιιιριοπ

Με ιιιιιιπιι οιιιιιιιο ιιοπιιαι€ι οι πιο ιιιιιιηιιππινι
ω· ..- -

36. Μπι οι·οιιιιιιιιι οι: ιοιοιπιιοιο ..ο ιπιοιιοοιιι .οι

ιιιπο παώ Εποάιιά88· ι€€ιιπειιιπτι «πιο άιιπιππιπιπ

.- - . . . Ωω;

η·



άι.

Ο::π:::ιωι3
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ο: :ο:οο::οοιι:ο :ο ο::ο :οιο:::8::::::, οοο ρο:-ι::: :Με

:::οι::::::ιι:: ::οο α:: :::ι:::::::::ι::ι: δ: ::::οι:::οοι:ο ::

:::,:ο:: :οπο :ο:οΠοᾶιιιι: :::ιι:ι:ιιιιι. Οροι:: :α::. :ια

:ιο ::::::ιι :οοι::ιι: Επι:: :ι:.ι. :Μο :ο.::::.2. Τα:: οοο:

ρα ι:::ιια:. ::::::::2 ι::οοιιι::ιιο: :::::οοο ρ:αοοι:αο

οο8ο:::οοαιι ι:ιιιιιιοι:: , Πει:: ο:::οάιιιιι ρ:ωοοι:ιι

οᾶιιιι:: οι·Βο οοο ρο:ιιο::ιο: Δ οοεο:::οιιο ::::::οιο

ίσιο:: :β εάι:::ο ι:ιιι:::ι:::ιιι:ι. ν:: ::οοιιιιι: οοο ο[ο

ι·οι:ο οι::ι:ι:::::::ιιιιι:: ο::οοι:.ι: α:: οιο:ι:ο ::ο::ιιο:ιιο:

:ΜΜΜ Φ··ἑ ι::ι:::::: α:οο:ι: ν: ε: ρ:ο:οινρο οιι::::ιιιιι . (:ο::::ο:

έ:::νω,

Κρ:::0 η

δρ::ι::::.

:Ποιοι ο::οο::ο , ν: ρ:::::ιιιι: οοοι::ρ::: οοο ροη::

ο8οι::ρ:3:3 οπο: :ο , οἱ:: ::ι::::ι:ο οέ:ι: α:: :Μ οπο».

ρ:ιο:ιιι·, ιιιο:Μ ::δ::οοο ρ:οι:ιιᾶ:ι:ἐ σε: οπο: ; ::οιι:

οιι::ι:ιτι ρ:ο:οινροο ο:οι:ι:ιι: ροο:: οι:οι::ρ:α:ιιιι:

οπο: :ο οἱ:: ::ι::ι:ι:ο :::ιιι: οᾶ:οι:ο οι·::::ι::: οι: οπο:

οποι::ρ:ο:ι::. οπο:: α::ιι: ν: ρι·ο:ο:,ροο οιι::ιι:::

:ιι: οι:οι::ρ:ι::ιιιι: ει:: απο ροο::, οί:: ιιο:;:οοο ρ:&οι

οι, οι:: :οι::ρ:ο::: ρ:ι:ρα:::ι , οι:: Γοιι:ροο::: :ρ:ιιιι:.

@θα ιιιι::ι:οιιι:: :ο οὰι: π. ιι:ο:ι'.::ι: οοο::::ο:α:ι: ρο

οι: ιιιιιι: ο:':”ο&ι:::: οι: οπο: ι ο:::ο οοο οπο:: οι:αι:.

ρ::::οροιιο:ο ρο:ο::: :ποιο ο::οι::ιιιιι ω:: :ο :-ο::ιιιι

:ο ιέ:ι: :. οοο::ι:ο:ι::ο. θα: ι:::ι:::ιο ο::οο::ι :ιο .ια

:ιο οι:: :οοι::ιιι :ο οάι: π. οποι::ρ:ι::, ::οι:: :ο ω:: ι.

:ιο:ρο: οι:: οιιιι::ι οι: οπο:: ρ:οι:ιιθ::ιια Καπ:: ::ι::

|ο οιι:::: ροοαο ρο:ο:: :ιιιιιι: ο:ΐοέ:ιιιο οπο: :ο , ω::

:ιιοι::ᾶ ι:ι:ιι:ι:::ιιο: Μ:: οιιι::ι::::::: οι:οι:·:ρ:α:ι ο:: οι·

::οιιι :ο :ρ::: οι:::: οιι:Β:::::ο ι:Βοο::: ρο: ι::ιοΠοάιιιι::

: Β:Φιι::::ο Η Ι. Β: 8ιιδ:::::::ίο ./:::έε:ο::ι:::. 6'εδ::ι:: ν.

Ναιιιο :::οι:ι, οι:::οο::ιο: ::::ρο::::ο :ο:ιι:ι: οποιο::

::ιι::: ο:::ο::: , οοο:: ο:: οι:αι:ο οοο :ιι:: : οοο: απ::

ι:οοοοριιιο οι:::οι:::ιο, οι:Διι: ν: ι:::::οιί:ι:: ο:: οπο::

::ᾶ, Ι:: :οι:::; 8: οιιιο:: οοοοοριιιι ::·ι:::ι ροοι:οι:: :ι

ι::ιι:::ἑ ο::ο::::: :Μέ ρ:::ιιο οιοι::ρ::::: απο:: οο::ι,

ι:ο:οιι:: ιι:: εταοο οι:οιι:ρ:::::, ατομο οοο:: ο&:ι ρω::

οπο: Ποιιιο, :οοιιοι::ιιι: οοο:: :πιο οιι:ι:::::α:ι:ι:ιιι

οι::::οοι:ο, ::ο:: οιο:ο::::, Μ: μια:: Ριο:ι. 3. νο:

ο:ΐαι::ο απο οι:::οι:::ιιι:: ιιιιι:::ρ::::ιο:ι:: οι::ιιαο,

::οι:::::ιιΙ::ρ::αοιιι:, απ:: :6:ιι ::ιιι·ι: οΧ:::οιι:ο8 :ο

ρ:ορ:::: ::ι:ιι::: ; νο: ποιοι:: :ροο:ο, 8: Βοοαο. 5ο

οιιοι::::ι: ι::ο: οοο ρο:ο::, ου:: οοο :οΙ:ι::: ο:: τοπιο::

ρο::::::::: οι:: οΙΤοι:::ι: 8οιιο::ο2 ιιο:::::::ι , οι:: :ροο:·

Α:: ::οιι::::::,:οι: α:ιιιιι :ιιι::ι::::ιιο Ροκ:: Νοο ::::ο:ι:

ιι:: π:αοο ο1οο:ρ:ο:::::: Μ:: σοι:: :Μοτο που::

:οι::ιι:ι:ι:: Ρα:ῖ,ςιιιἑιο Βοοα:οο οο:ιιιι::ι, ιιιι::ροο:

θα: ::οο::ο::. Να: ι::ο: μια:: ρι·:ι::ιιιιιι οοο: ν:: οι

::οιι: ο::οο::::ι::::ι::ι:ιιι Ρα:: · ιιιιιο:ιι:: :ιο οιαοο,

::: ια:: οπ:::οοι :ο Ρο::ο : νο: Η:: ::ιιιι:αο. Νοο

ροκ:: :::ο: α:: οιιιι:οι·ο: οοο: :πιο ουσια:: , :μια

οιιοο ιέ:ιι ο:: :ο Ρο::ο, ία:: ρο:::::::ιι ο:: οιαοο, ο·

Ι:οιιι:: οοο Γιι::Το: ρο::::::::ι. δ: ρ::ιιιιιο: :οια:οεο,

ιιι::ι: ρ:οι:ιιι::::::,οί:::: :&ιι:ΙΙ: : οι:::α:: Ρ ι: :ι::

::ιιιι οκ:::οο::ιι, ν: οι::ιιο::α:: :::οιιο: ; α8ο οπο:: ο::

ρ::οο:ριι::ι:: :ο οι::ιι:: :ο ο:ο:ιᾶ, οιιι::: ο:: ο::οο::ο,

οοο ρι·οι:ιιο::ιιι· ι:&:οοο Πο:,:οι: :::ιιι:ιιιι ιοοι:ιιιι·ο::

Ρ:α:οτοδ :οοιιαο:ιι: ι. :ιι θα. ::::ιιοι:ζ οι:: οι»

68.

Ρ:::.:.

7ο)

αφ οι:: οι:: ροοι:ιιι·.οοο ρο:οι·:: Η:: μια: οι: ρω·

:οοο οοο ροη: ρο:ο::: οιοι::ρ:ι:ιιιιι , οοο:: ο:: :Πο

οοο:, οποιοι:: ::ιιιιιο:::ι:: Ο::::::: οι::::αο οι::::οο::ἑ 46:ιιιι:ιιιιι

:οο:οιιιέι να:::, ι:::::: ρι·ο:α νο:οοαι·ι ::νρο:::::- "πρ α:

· Ψ "θ" ο

ΟΜΕι.

άι::::::ιι:. 8:οι::::οιιι::: ρω:: οιιιΕι:ι:ιιι ::ο:ι, οἱ::

ροι:ο:ι:: οοιι::::::: οι:: ι::οοι::, οοο: οι:: Πο:: οοιι::::

:οι :ι:οο::::οαιι:. Οοο:::ιι:.:. 8:οι::: ρο:ι:ι:οο::. ιο

:ο ρο:οοι:::::: ο:οι:::ιιιιι: :ιιρροο: :Μια ::::ο::::ιοο

:οτα ο::::1:8:2:ιι: 8: ::οιο:οοιι: , οι:: ρο:::ι:ν::ιιιι: ,

οιιὸιι: σου:: ρο:::: οι:: :αι:::οιιο ο:οι::::::: :ιο απο

. οιιι:Βιι: οποιορ:α:οι:: :::ρροοοοι:ιιιι: ο:: ::::::::ι:ο::

66.

θοι:[:3

Ρ:

Ι

α:

ό::

Γνώ.7-έ α::

βαν: ινσ:·π.

:ο:α·ο::::ι:α:ιιιιδο :ιοιι:ιιια:: , οι:: ρο:::ιι ν:ιιιιο ,

:ιιιἑιιι ι:::ιι:: Π: ὁ ι::ι::οᾶ ο::οο::: οποι::ρ:::::::ο , :ιο

ρι·ο:οι:Ιο ιιο:ο ι::ι::οιιιιι ο::οοι:οιο, ν: αι::ιιι: ::ι::ο

: ::::ι::ι: :ιιρροο:::ο::ο::: :αι:οιο:Τοο:ίο ται::::. απ::

“ :ιο :ῇ ιδ:ιιο:: ::ι::::ι::::::ιιο απ:: Ποιιιιι, ποιοι π!.

ο:: οι:ιιι: :ο 8ο:ιαο οιιι:.ο οποι::ρ:ι:::: :οι:οροοι:οο

:αλ Ποοιοι:οι: ο:: οσοι:: :ρ:::: :::ιια:: ο. ν: :οᾶὲ

πιο: :ο :.ιή:.36: @.Ροι Μακ, :: ρο::ι::ρο:::::::ο οι:

ίο::αιι: οιι:::::ροιοο::: ὲ Ποο απ:: ιο::ι:: , οιιἑι::

οποι::ρ:::::, ι:ι::::ιο ιιι:οαο: ι:ι:α::ι:α: :ι::οτ απο: :ι

ι·ιιι: 8: :ιο::::οαι: : ου:: :οιι:ρα :ο νοο ιοι:οαο: :ιι

:::ο:”οοι :οριιΒιιιο::: ει:: ο::οοι:ιιιι: ε :ο ε:ιο οοο :πιο

ααα, οοο: ι::ι:ιο:ι:ι:: οι:: οι: :ο, οπο: πρωι:: ιι:: οι:.

:Ωοοι:ι:ι::, Η:: :οιι::ιιι: ο::`α οι::ι·:ι::οοι :οριιΒιιιι.ο::ο

ι:ο:ο&ιι ρο:οοι:ο ριοι:ιιιΣ::ι:ο δ: οκοιιιι::ιι::ι. :8::ιι:

οοο ιι::ο::ι οι: οποίοι:: οκοιιιρ:::οιιι , φιλι:: οι: ρισ

::ιι6::ιιιι:: :::ρροο: ::ο::ο: οοο :οριι2οοο:::: :ο:ιιι:ο:

οιιο:::::::::::::,8: ριο::ιιο:::::ιι. Ε:Βο :: ρ:ορια ::ιι:ο

οοο :ορι:Βοι:::::οιιι, οοο: οι: ροιοοι:ιοι ρ:οι:ιιά:

πιο: Β:·:ιο :αιτι::ι:ο ρι·οι:ιιο:::::: :ιιρροο::ιιι· , οι:

ιι::::οο::ο Πιο: ο:ΐοοι:ιο :αιιι:: απ:: ::6:ιιι:: ιι:: ::ι::ο

::::ο::ιιο οι:: :ο Ποιοι: :ι:::οροο::οοιοι :ο 8οοαο οι:

ο:οο:::: ρα: ο:οι:ο ιι::ιο::ιοοι:ιιι απο:: οποιοι: ο:

:οο::α: οιιιιι οοι:οιο α:: ιι&ιιι:: οι::ι:::::::::ιιο οπο:

Ποιο:: :οι:οροο::οοιοι :ιι ιια:αο απ:: οκοιιιρ:Δ::::

οοο ιιι:ι:ο:Η:::: :ι:οι::ο ρο:ο:ιιο: :ο ο::οι:ι::ι ::οραι

::α:::::ι: :ο εοοαο οι:ο:ιιρ:οι·:: ὰ Οοο.

Ρ:ο::, ο. Νο:: ::::ο:ιι ει:: ΠΕΒ:':30 ρο::::::::: οι::

οπ:::οο::ο ::οοι:ο:: , οσοι:: αι:: ο::οι:::ιι: αεο :Ϊ

ρ:0ρ:ο:οδ ροοοοι:ι: ο:: ο:Τοο::ιι ο:: π:αοο, ροοοι:ι::α

ιιιιοι::::ο ο8:::οι::::ι. οποιο. ρ:ο::. οι::::οιιιιο:: οο:

:οι::ο , πο:: ι:::ο:ιε οιιἑιι: ο::::οι:ο ; αρ:: ο:: εταοο

ι:ο::ιι:: οκοιι·:ρ:ι::: έ: :::ιιιοέι ο:::οι:ἑ, ν: ὁ ρ::ιιιο οι:

οι::ρ:ιι:: οιοι::: οοο: : αρ:: ο:: παιιο :::::αο ι:ο::ιι::

α:: Α&::8:ο οιι:::::::α:ιιιιιιι οΧ:::οι:::: οπο: Ποιοι::

οπο, :ιι:::ορ:οι:ιιᾶιιιο. Ναι:: αι:: ::Τοο:ιο , οοο: -

:ιιο:::ι:: ιο:αι:ο , οοο οι:: ρ:ο::ιιδ:2 ; οι::::οο::ο .

απ:: ::: ::ι:2:ο2:ο. οοο ρο::::: ρ:οι:ιιο: ι ο:ρο Με ν

ο:ο ::νρο::. ::::: ρ:οι:ιι&ι:. ΒΧ οριο ν::ο:::ι: :οι:ιι:ο

τι:: Ώ :Ποιοι οοο :ιι::ΐο οι·οι::ιιι: : οπο: νο:ο Μονοί::

:μια ποιοι:: Πι:: ρ:οι:ιιι%:, οοο ο:: ααα, :οιῖ: αἱ::

ιί:ιι οκ ρο:οο:::: ο::οι::οοι::::: :ιιιιιιιιο::::::. δο:ιιιο:ο

τι:: α:ιο: , :: Μ:: :οιο ::νρο:::οι:οο οο::·ιιιιιρο:ο

απ, :ο:οιτι οιιιιιι·ιι:ο·:::ιι::: :ιι:ι::ιιι: , ν: :οιοὸ απ,

ρο:ο::::ἔ ::::::ιιιι. $αιιιαοιιι: ο. ιο::: νο:οιι::ι:::ο.

οοο: ο:ο.ιι:οι::: : :πιο :ο οι:: :οοο οι::::οι:::: ρ:οι:ιι

ο::ιι:::οροο::οοιο: Δ:: ο::·ο::::ἔ, ν: ο ρο:οοι:ᾶ ρι:::ῖι:ἑ:

Ι πι:: :ο:::ιιι: να: ιιιι:ο αοο::οο:ι , ιι: :ο απο:

:ἔο::ο::ἑο:Ι ρ:ο::ιιά:ο ιο: :ο ι::::::ο :ι::::οά:. δ: νο

:ὸ ω:: τ:: ρ:οι:ιιι:::ι::,οιιοιιι: ο:::::ι:::.6: οι::::οο::5:

ν: Βο:::ο ν:ι:ο:ιι: Ποιοί. :ιι::ο δ: ::ιι::::ὸ ροι:::ιι: ο:ἱ

::ο::ι: ιιο:ο ο:ι:::. δ: οοο οι:ι:ο::: :οι::ιι:ι:ιιι: ο::οοι:ο,

οι:: Π: ι&ιι οι::::·οι, ει:: ει:: οιαοο ρο:::::::::: οπο:

2ιια Πι:: ιι:: 2:ο:::ορο:::::::ιι, οοο ::ι:Βο: οοιι:ιιιιι ο:

ο:α:ιοιιι,:οι: :::ο::ιιι: οπο: ::::·αι:: οοο οοο:: ρα

οι:ιιαΕ ο::οι:::ι: ::οιιι:ο:: :ιο :οποιοι α:: :::α::οιι:,

ν: :::ο::::ι::: ::::οοιι:ο ι ::οο οο:ι:: ρα·:ρ:ο: :ιοι::ο

Βεροια &οπο:::::::: , ι:ορα:ι:οι::ο: ιι:ι:::ιιι: ὁ Πο::

:ο Βοιιαο οοιι:ο οι:οαιρ:::::5. |8::ι:: οοο ρο:α:: οπο

οι:ι.:οιιι ο:ΐοι::::ι :μου Ε: απ:: ::,ιιιια α:: ::αι:ο :ι:::,

Η :ο:ο ο::οο::ι: :α ριο::ι:ο::ιι:.

Ρ:ο::. ρο::οι·:οι· ρα:: ::Τα:. οι:: ο::::: :οι:ο οᾶιιι

:ο,οιι: ο::::::::ο,οι:: οι:::ι:::::ο :ο ::::5: ρ:ο::ιι&:οι:οι:: οψη. ι::

ο: :ξ

«Μιά

π:

73:

ρ:2οοι:ιι:; ρο:ο::::ιιι:οο :οι :ρ:ι:, ιο:οοιιιιο: οι: “ω” Μ

θα: ρο::::ιιο οοιιο:ρ: ::οιιο:::ιτι: ρ:οι::οιι:ο ο::οι:::ιι·· :“'βί ί?μ”

. χ :οιιιιιι,ιν/:

Π:: , οιια:::: :ο οιιοι::: θα:: οοο::::α:ιο :ιοΕο::2::0έ

οοοιιοοιιιο:.

οο:οοιιιιιι: οπ:::::, Ε: ι:::::ιι::: ιιο:ιιιι:ο ι·οο:ο οχι::

Βοι:ιιι . :Η οπο: :ο οι:οιι:: Και: το: :οοεορ:::::Ι::

ο:: απο ει: ριμ:::οιι::ι , :::ιο ιιιι:::ιι: ::ιιρ::οο: οι:::ο.

:ο Απρ:: :ιοο ιιιο:Ιο ι::οι:οιιι: ο:::ο::ιο :αιιιι: ο!»

:ο&:ιιι:, δ: :ο ρο:οο::ο:ο8:ο:: , οοο :ιι:·ι:ο&:ι:ἐ οι :ο

:ο :ρ::: :οι:::α ο:Το ; οιι:ο ::::ο::οάιιι ΜΒ:: :Βοοε

ιιιοι:ιιιιι: ο:: ρο::::ι:ὲ οοοε:ρ:οοι:: :οοιιοι::ιο: ροδ

::ιιιιιιι απο, πο:: οπο:: :ο :ού :::::ια:: ιιο:οοι:ἑιι: οι::

::ιιι: , Κα: :μισά :::::ο:ο ρο:Τιιι::. νο: :::::οιοο:οπ

:ιιρρο::::οιιο οσοι: οι:ι::ο:οι::. @ο ο: , ν: :ι::ο

. εισαι:

Πο: Ασια:: οοο ο:: . οιιι:ι:ο :ο :ρ:ο.β,2;| τω.



· ἐκι#:π!“

που: βιο

ποιοι: ιιιρ

.οι πιο;

ιιιιδιιιβιτ

πι. `

! ιι

Βιιιιποοαιοιοι ν: ω: ιι&οιιιο, οι τιιιιτίιιο ντοά: ρο.

Β ι

ι9£ἄΙϋ Ι κ” ο

ιοιιιιο ,ο ιοά ριοριιο; πιο: πιο ιιιιιιι οι ιοιιιιω

ροτοιι-ιιιιοπἐ ι απο ποιο ττοπι άοιια:ι ριιιιιιιρροιιι

ριιιι:ο:ιοιά :τ πωωιοπ ωιιοπωιιιιω ΐοιιιιώ

πιο 'πω, πιά νι απ:ιπ :&ο απο: απο:: ρο6.ιιπ:ι,

οπο: :οποιοι οποιο πόροι ι::ιιιοοιι:ιτι ποιοι” .

ιορροπιάεοοτ α2ιιιοπ:ι 2.: ιιοιπ:ιιιτ:τοιιι (Πιτ οι

ποπ οΧιιιαιο ο:ιίιοπιιιι ιιιιιοπλ . ιοά·οπειιιοοιι απο

άοοι ι:τιοιιοιπ: :πιο νπιο, :πια οοροι.ιι ιιοοιιιιιιιιο

Νπιοι:οι ναι», ίορροπιι ιιοπι:πιιιιοιιι πιο πι

Κακάο, άπο ιορροπιιτ ιιιιιπ·ι νιοιι: ιιι :&ο οπο:

ο:οι:: ροΒιιιιπι 3. αοιιιιιι σκοπο :μιά δπιιιιο8βιο Μ;

π), ιια:ιάοιιτιιι ποπ ιιιιιίιοια ιιιιίιαιιιιιι ιιιοίιιιιιιιιαπωωιξ

θά ιιι:οιάαπωιι ριοριιέιι "Πιο οπο: ορροιιιι πιο το· Μπι» Βια;

ΡΠΒιιιιΕ ιπνιιαιιο Επι". ιπ πω: πιιιιι άα ιοΒιιιιπιιιι °Μΐι”.ι

ριιιιι:8τ πιο ιοιπΔιιοτ , οιιιιι ιιιιιιοιι ιο οι Τοπ. :ά

ιοιττοιιάοπι ιιτιιαιιι:ποιο ιιιιιιι:πιι:ιαιιι ιιιιιωιιιπ

ΜΜΜ: νιπι; ροι οποιο αοιοιιι ιιοοιάαιιτιιι οιιιωιι,

Τοοι ι·ιοιιιΕοοαιατοι ι. :οεξάοπιι: ιοραιιιιιιοιιιιιο

οπιιιοι·α ο8ιάθιιιι! πατοιιιιι [ο Βιι:ιιτιο,ιοι ιπιιιοιοοτ:

ιιοοά ιιορο8ποτι άπο πιιιιιιιιιιι ριο οιιιοπιιιιάα.

ΒοοιαΠαοτιιο. ε. :ι:οιάοπιιιι ιιιιταιι: ια ιο ιιοπιιιιο

οποιο οπιιιαπιιιι ιριιιτι.ιιιιι ιιτιιιπε; τοπ: ιπ πιο

Βιιτ. ποπ Πι :Πο αιιιιιοπιιιι οι ιιοιπιιια , ριπιοι οπι

_ Βιιιιωι: ιι ιι οι 5'ιιιιιιιιιιηιι ιιιιιιιιιιιιιι.

οικω ιοιοἱιιιιιιιτ, κοιτά ποπ πιω πιιι :οι ιο πι».

:πιο οιιοΒιιοιι:ι , κι ιπιιιιιιιοπ.ιιιιοι· 8ο ιαρι·οίοιιτ:ιι

πο ιιι οοιιιιὁ ιοΒιιοΓιοπιι: πο, ποτ οιοειτοιο.

@ίσο ά. Νοιι: οιιιιιοπιι: ιιο.ιτει ιοιριιι, ίιά πο.

:πιο ι:τιοτια άιιιιπροιιοι οι: :&οιιιι «Παππά ; δ!

αοπιοιιιιοπιοι ποροιι ιο πιο ιιοπ οοιοροποπιιιι οι:

οιιαοιιἐ δ: α2ιιιοοιιά, οοιιι οιιιιοιιο ριιγιῖι:ἱ δ: ια:

Π: ιοάι::ιιτιιο: ιιιοτπρινθιΣ8ι ιιιιοοι:. Ριιοιρ.ιι:

μου. ιαιριιοιι επ: :απο ραι· Μοριά ι Γι: πω.

ᾶοιιι ι οοοεοπιιοα :Πο απτο άιιιιοΒοι. οιιιο ιιιιριι.

ο:τοπιιιοπιιιιο: το πιο άιιιιιι8οι οι: ιιέι:ιι:ιι οΠοιι

ει:: ποιο “ο οι ίοιιιιιιιιιοι ιιι Λάο ραι· οιτιιιοιι

οι: ριι· α:ι .ιι. Ριιιωπι οιιι:ιιιτοι πιο τω οπο

Ι3$. βαρια ιπ Γι: ιρ:ἑ ποιο απ, :μια :πιώ τιιπτιιοι α

πιω ροτοπιιᾶ απ:: Πιο!! .ιι. :ιιιιά οι οιιιιοιο ,

ιιοοιιι απο: ο:οΒιιι πω. Διιιαιαά. 'ποιο ντ απ: :ο

άο:ιιι ιο ιριι άιιιιποοιιιιιι· οι: :Πο :πιο :οποιο άο

Βοτριιι.ιε ιιι ια πιο Γορρο:ιι απ: ἰιι οάο, :οποιοι ποπ

  

ριοριιι:ιιι _

' Μάσι σκιά;

ι ι: Ο.

@σοφια

@πιει

ποιοι” νι ιιοπιο άιιιιοΒιι:ιοι ὰ ι:ριάο , άαιιατ

πιο ιιιρροάι οοιιιιιιιιιιι:ιο απο ιιοιιιιοι:ι ιιοο οι

ιπιαιιιΒιιιιια, νποοι ιι·οπιοιπ ια ιρ:Ζάιιιιιιιιοι οι:

:Πο ι-οι·πισ.ιιιοι ριιιριοιιι ο2τιαάιοοι, ο οοοάιιιιιι

Κ!

ριιιιοι ι ι:οιιι οιιιπι: άιίιιπ&ιο ιαάιι: ποοοιι.ιιιδ ιιιιιιιιιιιι πιο: ιιιιοιι:ιι:.Τοοι ποιο οίκο οιιιίιοπ- ορμή

ιιρροπιιάοο οοιιιιιιοοιιτιο, ιιιιιιιο :άαο άοο οσο· τι: Η: ιοπιι:τοι·ιιιι: :ἄιι: αιΤαιιτιω , άαιιαι ιιιι απ: -

(Μοτο ια:ιι:. Ποιά ιέιτιιι οι:: :&ιι:ιο ίοιιιιιιιιιοι ρι·οροι·τιοιιοτιι Ατοοι απιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιπτιο ιιοποίι

οοιιιιιιο:ιοιιιι οπο οπο: ιιι3ιιιιι:ροι αιιιιιιιιι:ιπ , ριοροιιιοπιιιι ιιιι:ιάαιιτι. πιο: ιιοαιιιιιιιιιοιοπ:,ιοιπ

ιπιριιοοτ νιιιι ιιιτιοπο οπο: ΜΜΜ: ιοιριιιάιιιιο- ιι:πιι: πιο ραιιοοιιιίιαπ:. π. οιιοπιιιιοάοιιοιιιο: Η: “

“Μαιο ακιίιοπτιίι ριοριιά πιοά:ιιι ιιιοάιιιιιοτάι. Μιιάιιιιιοξ

ΜΜΜ :ο οιτιιιοτιτιιι ιιιπάιιιιιαιιτι ι Μάο: ιοιιτ ιι:οάι.Ψ"·

Τιιιπ πιο: πιο ιιιιιι 8ᾶο οπο: οιτιι·ιι ο οι:: ροπ

ι:: τοπ πιο ριοάοοι ᾶ οοι·ιοιιιρι ροιΡοπι , πιω

ριοάοιΒιο α ιιιοοιιιιριο_ιοιιιιἀο, οι οπο Πιο: ι

οιιωι :οταιιι ριοάοθ:ιο τοιιιιιτιάιιοι :ά οιιοι.ιοά ο::

«πιο , απο: ροπιιτ ιιιοά απο α:οβ:. (ιοπιιλ να

ιο ποιοι: ι:οιι·ιιρτιο ται·ιιιιιιιιιοι· :ά πω: οποιοι ι -

απ" τοιιιιτ ιιιοά ο ιαιοπι ποιοι:: ο ρ

οι! π. οποιοι. ράφια, παει ιιιιποιι πι! ριοΒι Η:

Ποιο ή; ιοι :&οιιιι: ιιιιιιαιο απο :β πιο :άιιιιιά:, Μοι:- Ψ

ποπ ιάιιιτιι:ιι, θά ἴιιοἰοᾶἰοἑ : παρα οι οοπιιιι οκι- Ν·6”-ω"

ίιοπιιιιο·ι, οδο Γοι.ιιο&οοι :ιτοιιο: ιοιιι:ια α2ιιιοπτι:;

άοι:οιιίιο:ιτιο ποπ οι νιτιιιιο: τοιοοιιιο: ιιιιιριιαι-ι

απ, Και ιοιιιιιι οι απο εαπαιο, ν:οποιο ιοιιιιιιιι

ιι:ι οι ιιιιιτιιιιι νιιιοιά:τοι·οιιιιιι: ιιι Βοποιο απο: οι

ροειτοτ οι: οιτιιιοιιιιά: Λιι0:Ιοι άιιι:ιπέοαιοιιιι ο νι

ι.ιρροιιιιοτ ι οσο άιιιιιιΒοοιο:οι, ποιον: πο: 3&οσ.

ιο ιιιιιοοιιιι-οπτιοιποοι άιιιιιιιάοιπ οι.: ακιιιοιιιιιι :

Ειρροποιοιοι πιο οποιο: ο οιιιιι ιιοι"3ιιοι πρ

ροιιι πικαπ: ιι&ο:ιο άιιι:ιιι&οοι οι: οπο, ι κι πι.

Καποιοι ίοιιιιιιιιιαι. Ποιιιιιιιι. μοι :άιιοιιιιιιο: αι·

ιιαιιιι.ιιαοιριιοι ιιι :τοπια , νι :άο: ιπ ροταιιιιΞ ι

ροτοιιτιθ ιιοτοιιι νι ροιι.ιτ :οιιιοι ιαιιιιται ιοοιριια,

άοιιατ απο οιι:ιπ σ.όιο,οιιιιι απο: ροιιιιιιιι, ειτοοο

πάαὸ οάιιιοο: : σοι:: ιιοτιοαοι :&οιπ ιαιιιιτοι ωριιο_

ιιοοά ιιιιιιιζιιιι 60: οπ: ροιοπιι:ιο οι οι οιι.ι:ιιι .

Ροιιοιιοι ρ:ι: μοι:: απ αο οοιιά οιο:ιιιι: πο.

ιιιιιοι απο παοοΠιιιιο οι δ π, ιοά οοπιιιιοιπιοι ο: οι:

ιιιιο, ριοΒιοτ ιπτοΙΙαᾶοι Βιπάιιπιαπτοιπ άιιιιιιΒιιοπ

άι οι ι: αιιοπιι:ιπ .ιο αιιιιαπτιδ. οοπι:ιριοοάο οπο.

παπι ν: ρι·αιιι:ιιι :ο αιιιιιαιιιιιι , οι νι ιιιροιαιιιιιι

οι! ακιιιαιιιι:ιιι. (Σοοά ιοπάιιι:ι. ποπ ριιιιιια: Ποιο, &ο:ιι: ιιιιιιπποιιι . ποπ :οταιιι ιιοοιάοπιιιιι:. Δά "ΑΜΒ

πιο “οποιο αιιιιιιτ , :ιάοο :άοδ ιιι Οοο πιο οοπιιιιιι. Κοιρ.οπ α: ιπιππιι οιιιιι,·ιιιππιιιππω.

- αοποιρι ροιαίι “ποιοι τοιπροίἱτἰο οι: ή? οι οίιαιι- οι οι νιιιοιο: τοιιιιιιιο: ιιιιιιι:ιπιάι, ποπ πιο πιο

οι; οπο: ιοροΒιιοι οπ: παοοιιιιιιοπι 8: οι ιο αιτι- ιισι·ιιοτιιιιπο ιιιιιιι:ιιιιιιι οιιιΓάοιιι ιιιτιοπι: τοκοι:

πω: εοπι:ιρι ι:ι.ιιιι ροταπτιίι :ά αειιιοπάοιιιι πω: ιι:ιι ε. ποιοι! :ιοιοοι :ιτ:ιάοπτιιιιδοάιοαιιιο τ:τιοπι:: 8 :

Με ιριο ποπ ι:οιιι:ιροιοιιιι ντιπ: ιιοιοίτ:ιιοπι . Μ! Λάο.. «πιο ιιι:ιοι·. @κοπο αφ ιιιοι:ορτοιιι αιΐοᾶἱο 423;

τ οι ιιιιαιιαπιιιι, απ” οι ιιδιο:ια αποιοιιιοιπ ιρ

78.

νι οοιιιιπειιι:. Οιιαιιιιιι, αΙΐαιιιι:τι: ιιιιοπα άιιιιιι

.επι :οπιο. ποπ οι ιιιιι:ιιι8οιιάοιπ άοπω::οπ

:οριο ο :ιίι.ιι:ιι Γοιιιιιιιιται; Πο οιιιιπ πο ι:τιππα

ιιοιάοιι:ι οιιιιιιΒιιιωι :ο οπο. ι:ι.ιι:ιι ιποιοά:τιιι:ιιι

νι ι:τιοπιιιπ ιοιιιιιιιοιπ οοιιιιιιοοιιιαιο ι οι άα αιὶ

απο ριιιιιιο οιπιιιιιι οοιιιαριιι ; ιιιιπ οι: οοιιι:αρτ

τιι:ιιιιται ιιοιάοιπ ροιιιτ ν ποιο οι:τιαιππιιι οι: :Πο οι.

ιιιπειιι ρα ι:ιιοπο ιοιιιιιιιιτοι ιιιιιιιιιιοι ιπ ντιοιιοα.

Ι)ι2τοιαδ τιιιιποιο Φωτιά ιιοοπιιι ποπ οι άι

ιιιπάιο άοιιιοπι ίοιιοιιιιι:ιοιτι ι ι:ιο:ιοιιι ντιιιοοα

ραιιο&ο ριιιιιιιάιτ οιιιι&ιοι: :ο οποιο, θά άιιιιιι:

ᾶἱο “πιο οι ά ιιιοάο ιπαιοάαιιτοιαιπ,οοιο: οι.

Υπάαιιι:έιαι οπο: ρι:οιιιιιάοιο ροίιιτ οι: οποιωπ

:&οιιιι , πως ιιιοιαπ ραιι-οἄο ριιιιι:ιιιάοια ποπΡο·

' ιο:.

@τι Μ:: ωπειρι ροιιιι οποια: οπο ιιιιιτιιιο , :οι ιπ

Βπιτειο: οπο” τιιιιιιιι νοι ιπιιπιτ:: οοπειρι παμπ

:πιο οπτιτητο , άπο Πι ιιιοάι.ι: ιιιιιιιιιικο ιτιοάιιι

οοπτ οπιιι:ιοιπ. Ποάιιιιιι πιο:: ι:οιιιΒιιοι ο: :πιο

(Ηρώ. . . ._ _ _ Η Ε

Παάοι:ιιιιι ι. πιποιιιιιπ ιιοιι οποιο οειίιοπιιο
` ι :Μάσι πιο: ι π ι ι

πο, α!! ιιιΕπιιοπι ιιι:ιριιοιιοι, οοιιιαάο ι οποια @ο

ιιιαοοριάιιι ιοΒιοάιιοο τιιιιιιιτι , προ. Ροιι·ο ώ

οιαιωιο πιο οι ιιια:ορτοπι ιιιιιεοπε , ποπ οι τ::

:ποπιιιοι:ορτοιπ οποιοι, πιο: ριοάοοιιοτ ιι. Ποο

ι άπο ιιιιιιτ:τοι οιιι:&ιοο. Ντιπ οοιιιι ψ· ι:ιιιιιιιι Π;

ποιοι οι ιοΒιαάοιο, Η!πω: ροι οιιππωιιιπ

:ιοοιοι; οιιιι:ιιιοι· πικαπ: 'κι οιάιιιαιπ :ά ιιιιιιιιιιιι:

οροι:τιοιιοπι: οιιιπ οποια @ιι οι ριορτοι ιιιιιιιι:ο·ι

οροιάτιοποιο, .κι οιάιπαιπ :ά οσοι τιοοάιιιιοτ απ: . Π

ιτα:τοιτι ιιιοιιιιιοπ Όοιαιιιιιι ι:οιπ Απο. άοοοποά: 843

ποπ ροποάιοιάι ροι· άιιιοιαπιι:: ίοιοι:ιο:, ποπ Με ε:·ριιιιιιιιιι

ποιοι: άα άιιιιιιοπα ιιιπιιιιιιοᾶ ιιιιιριιαιτοι, Γιά οοιι- #τω#

τιι6ιιιι5ιιιπιιιιιι ροι οοιιιιιπ άιιιοιαπιιιιιπ :ά άαιοι·- Δ

πιιιι:τ:ιτι Τραιιαιιιἰπ Μαΐ ριοιάιοιιοποιοοι πιο οι:

οι τιιιοΓοοπάοιι:, δ: ιιιτιιπιιιο ιοΒιιιιτοιιι οι οιιοοι:

ριιι·ιιαιιιιιιαοτο, ιαροοιιιτ ιιιοά ροιοαιτοιιι Με.

"ποπ ι:οιιτιιιιιι :ά ά οταιιιιιιι:τ:ιιι ιραοιοιπ ριαάι-ι

  

πι: ι ι:τιο:ιο οοπτι:ιιιιιιιι. Ρι·ορτοι ποσά ιισιάοιιι

οοιιιιοάιι, απ: ποπ οιι'α 8αιιιι:,ἔοι: πει ραπο: ριπ

άιοιιιοι άο άιβζιιαιιτιι: , παο άι οποιοι άο ροιιιιο ι

Η πιο

ΜπιΕ·ιέι: ιι ά

οπο. Μπι πιο: άιιιοι·οπιιιι_οοιιτιιιι$ιο: ποπ οπο: ι



.ο

κι

ὁ

,Μ

Βξ[Ριιιιιιιο Η ι. Βε 8ιιιβοπιιο Απςςειοιιιι%. 6ιοοιιοι ι ν. ·|'

ό οποιο ιιοοορτο, απο. επ :ιο ποιού ιιιιιιιιιποιιιοι:ι

ιόπιοιιιιιο ποοοι:οπ ποπ ποιοιι: ρι·οόιοοιι ποιέιιιιοιιιι= ι

·ιιιιιιι:ι:οιιι; όο οιιἑιιιιιοπ ιιιιιόπιιιιιιιι: ιιοοοιιι5°ριο/

όιοαιπ:,ποπ οιιιι:οπιο,οιιΜιιποοοιιαεοποιο πο: οι,

πο:ι. :ο ιιιιι ποιιόιίιιπειιοιιιι όιιιιιιι:ἔι ιιιιιιιοδόθ ι?ο# ι

οι ο

ιι οι οιιπι πιιιιοπ οπο ιιο·οπιπιβιιε ρ:ιιιόιοοιιιι. Αό- μια

:Η ι-=πιβ τοπι οοπιι:πι. ιιοΒο οπιοο. :και οιιο οι:: ιιοπιο

ποπ οιιοιιιιιιιπι:ιι ιιιιιιιιοιιπο, οδο: ιοιιιοπ ιππιπ:ιι

»οι ιζ οποειιιιο. Αό ροιιοι. οοποοόο , ιιιιοπι ποιοι·οιιιιιο

οιιιιιιι6ι;ιπι ποπ πιο πιο οποιο : οι πιο"Μ" οι

ιοτ :ιιιιιιιπι οιι ιιιοποίιιιοπο. ιιι.ιοό πιο οο πιοόο ρο

πο:οιιι: :ι Ρ;ιι:οιοι, Παπ πιο ιιιιοιοιιοάπ _ ποιο

οι π) οιπιιιιιιιο ιπιοιιο:ιιιιιο, @ο ιι"ιοιιιοιιει:ιι

μοι, οιιιι ι::ιιιιιοο: π:οόποι παιιιι·οπι οιοοτιιπι_ιιιι`.

· ΐο:οπιιθ. ο:οοιιο.ιιι: παπι οιππισμοόιι&ιο :οποι

πιο όοιιοι πό ιιιιοιιοό οπι Ροιπιοιιιο:οι Ν080ιιιι·

ιο:ιι,ιιοο ιποόο ιο ιιιιιο:οΉ οι·οιιιιιιιι ποπ :οςοριπ:π

ιιιιιπειιιιο_ιωτοιιιι ο:οι .ΩΒιιιιιοοι ιιιιιό ποπ ιιι

ιοοοιιιιιιπ ιπ οιιοπιιΐι_ οι :.ιιιιοπ ιι-:ιιιιι:ιιπι 8ο "Κιμ

πιόπο.ιιιπι ροι· (ο :οποιο ιιο:οιόιιιοπι :κι οιιοιι.ιπ:ι

Β6_ οποιειιιοιιοπι. Απ ο. πο8. πιιπο:. οιιιο.ιό π. ιιπ:το:ιι:

ιιι 3. Αό 'ποπ. περι, ιιο:πιπι ιπόοποπόοιιτο: ι ο-ιιιιιέιοιι-ι

ιιοιοιιιο πιο οοιιιιι:πι:ο ιιο:ιιιιι οι ιιοπιιιιιι,ιοό πιο·

ιιιπι ιιι ροτοπιιό , .ιιιιιιιοιιιιο ροωιιιιιιιιι οποιο 06

ιιιιιο:ο , ίου οιιαιοπικ ιιιι :πιο οι) ποπ -:οριιΒιιοι ιι

Βοο οπιιοιοπιο: :οι.ήιρο:ο. Ρι·οροιιιιο ιιιιο:ιι-ιιιο: Ηο

π πιο επ «οικω ι οιιοπιιιιιι οι πιο : ποπ πιο ιπόοποπ

οπο: ο Ποπ ειιιοιιπό πιο, ποσό πιο Μπι, όοιιιο

ι π:ιιιιιοοιιιι ; (οι :μπι ιι ιιοιιιο ρ:οειιιοο:οιιιι·,ιιιοΜ

όοιιοι·οι ιιιιιο:οπο:ιιιοπιι νπόο οιι ιιοιιιιιγροιιιοιι

οι: 8ο ιιι ιοπιιι οοπόιιιοπιιιο ι οιιιιιιιιιιοιπ ιιιοπι οπισ

ιιιιο π:οπιιπιπιπιιιι, ιιοιιιδο οοποιρι:1ιπιφιοπτοιοι:

. Γοπιιιιοπι οοπτιοάιοιιοιπ ριπόιοΑπ·οιιπι ιιιοποιο.

8ο, ^ - Αιιιιιιοι 0ιρι:οΪοι; 8ιπιπ ιι:οροιι:ιθοιιοι:οιπ

Ι29Ισπι ο Μπι πιο. ιπ πιο ιιγροιιιοιιοσδιτοπιιιιιοπιιιο, ου

πιω πεε-ιιι: εοιο:ποι-ιιιιιοινο:ο ;-Βάιπσοβ : πιο: οι·

πιω οι Ηρροιι:ιοπο, οπο! ιισπιο οιιιιιο:ο: , πιο.

Μ.#ι· 8οό ::οπι:ό; πιω ποιο ιιοιιιι:π Η” :1ιπιιιόο οι :ιο

ιοοιιπόο οι!ποοπιο,ιιιρροπιιιιιπιιιιιι πιο οιίιιιιιι οι·

ιΠ:οιο; ποπ ιιιιοπ ποιοι:: απο :πιο Τπιιι ποιο

:Η ο: ο. ιιόπιοοπιο ποπ ρ:ιπόιοιι:οιιοπιό οπιιπιπ

ι :οι οοπποιιιιπι απο πιιιι:Ξι ιιωιιιιο ?ο ποσοι: Μπι

ιιοπιιόο:οιοι.δοό :πιο ΑΙΜ·ιιιι. 8ειιτοιιιπιιώιο:ιιο
ι πω: νο.·ιι πο:: : ΜΜΜ ιό βιύβ:Μπιπ:ιιπ οι· ιιιπρο

ήιιοποι :ιιιοό ιιοιιιο οι:ιιι:ιι, ποοοιιι:ιο οποιοι ε 8ο

οιι:π ποπ οι :ιο ο.. Π:ό ό:: :οι:ιοιόιιιοοπιο, ποπ που:

Κ . τω:: οι ιιεπιποι:ιόιι:π οκο:οιιιιιιπ ιοπιιιπι ο.άπιιιο

Ε.91:6%2°πιποιιιιοιιιιιοι Κοιρ.ιιιοπιιιοοιιτιο οιιΦιπ ιο:πιιπιι,ιιιι-“

'Μο “ΗΡ |ιβοπ: παπι ιπιοι·όιιιιι ίιιιιιιιιι·: ρ:οιριο οποιο-τιπ

μια ιποιιιιοπιι, Ποπ: ιο:ιπιπι.ιιαιδιοιι. Ε: ιιι ιιοοιοπιιι

ποοιιοόο 3. ιιόι:ιοεπιο ιι:οιόιοοιιροιιιιτόο ιιοιιιιπο·

οιι οοιο:πο ; που: ποο ιο:ιπιπιιιεκόιιιιι. Νοιτι οπο»

όο "τοπιο οι οοριιιιι ρ:ιπόιοο:ιιιιι ποοιόοπιιιο

απο ιιιιιιοξιο ο πο:ιιιο :ιο ι: αόιποοιιτο ποιοι! ιιο πιο

ιοιποο:ρ:πόιο:ι:ι. Ιπιοικιιιπι ιιο:οοοοιριιιιι ιοπιιιιπ

:οιοιιι οιιριοι:οιο πό ιιωιιοπιιιιι , Μ: πιο ιριο

πιο οι:: ιπ πιο πιο ιιι ιιοο ίοπιιι ιοιππο: ποιο Επι

πιο:: Πωσ:β Μι|ίβειιι, πω: Ήσουν/ι κι: ιιιιβοπι|ι'οπι.

ιόοπι .π. ιιοπιιιι:.ιτ, πι: ΗΜ:: :β ωιωιιο , ιιιιπ'ιιοπ

' :ιιιπιιιοπιι πιιοο,ιιοπισ ει? ωιιιιισΙΒ,ι:ιιι: ιοαιροι 96%..

89· Αι! ιοπιι:ιπ. πο8.οσιιιοοι Ποιο ρ:ιπιπρ:οροιιιιο

Μωβ Μ: πιο οι: ιοτοι·ιιοιπ ιοπιιι·ιοοιιι·π οοπόιιιοποιο;

ι 2. οιι πιο ιιι ότοπιιιοτο ιπ-ιοπιιι ποιοιπιο.41ιο:οπο

μ"ΜΜ ΒΓ.ποιο, νοιι:ιιιιιι ε|ι ποπ ΓοιιιΡοι° ριωιιιιιο ιιιιιιιιιιιΜπ

πω: @ανια . . . ι ' _ ._ . _

Ρ ι πω; #βιπιι2:οπι ιιιιωειο,τοι ι οιιο:όπιτιρ:οόιοιι·ο·ιόςοοό

.1ιιιιιιοιπ ο:ι:,νοι ποσό οιιοι. ιιι: Ριιίιιιιιιοοιι: ιι: ιπ Μο βιο

ιιιι:ο··ι·πι ·Ροιζ Και ιβιιιιπω,ιιοπ ρ:πόιοιιιιιτ υπο :ιιιοό :πιο οι,

.ιιιοι:ειο. Πιό ποσό οπο. ιιοόοιπ πιοόο ιιι πιο πιι,ιιιριπωι

[Μο , ποπ ριπιόιοετο: Λοιπά ψιόο :πιο , οποιο

πιιπο οι , ιοό ποσό ροιιιιιιιο πι. ι)οι·ι πιοόο ιιιοο`:

Ηιυιισ ήΜΜΜ τιπιπωΙο , Μι :ιο ιπιο:πο π” , ποπ

ριοριο:ε|β οιιοιι ιιο ιιο:πιπο οι: :οιοι·πο ρ:πόιοοιιι

πιο, ιο‹ι ριοριο: σ1]ιε.οποό οι: οποιοι: ιιιιΠιιιιιο ιιιι:.

900 :ιιι πιο. :ποιο::(Μο:ιοιιπποπο όιιο ιιιπιιόοιπ

"πω, ιιπροΠιοιιο πι, :η οριιοιιιππι νιιιιιε [καπ.

οπο: όο οποιο οιόα.ιιιιιιο :ιοοοιιιο,·οοποοόοη πιο·

  

οιοπόι ; 8ο οι? οιοιιι ιπ:οφιιοάπι οιιιι:οιιοιο οποιοι Μ

π) Μπι ποσό :ιο πιο ιιιοιιπο ποιοι ο πιο ·

όο ιιιο οι πο οιιιι:ιόι$$ιΣοϋποοριο οπιιοιῖτιιἔι άπο!

ιιιιι:ιιιιιιοι ιιιιοό οι ο οπιο:οϊοοπιιοπιιι ιιιοι·ιιιο ποιο

ιιιοόο ίο:ιιιιιιι:ι όο «απο -ιιοοοπ:::ιόιᾶοιι8 ποιοι
οιιι·ι ι ποιο ποπ ρωιιοιιιιιιιιιι :οΪοοόοιιι πιοιιοπο ο

οοοιθ.ιιιιοό·ιιό ι:ο πι:ιιόιιιιοπο :ιοοοιιιιιιο ι·οοιιιιι:ιι:.

»πωπω ιιιι:οιιι ιιιω- `ιπ οοιιιι:ιπ. οιιιιιππιππι

ιοιίιιιι :ποιοι , αιιιοιιιιο-πωι οιι”ο·όο οοποοριιι

οιιιόιιιιΐιιιο ο2ιΞπιΒο οιὲοιιτπι· ποσό οιι:οοοποοόο;

ποπ ρω ιιι_ ιι ο ιιι οι ο απο ποιοι. Μπι

το οπι:ιι ιιιοξοιπι: πό οιιιόόιιιιιοιιι :οι ιρο&ιιπ:,

:ο :ποιοι πιο ιιωτοιιιι οπο: ποπ όιιιιπΒιιιιπιιιι·,

οι Γιιιιιοπιιιιιι οοοιόοπιπι 'πιοι:ιοιιιιιος οι οιιοι·πιπ

ορροπισ οίιοπιιιι :οι οοποιρι ο οι: τι ι·ιιιοπιιιι πω”

:πιο ιιιιιιιιιιια οοποιοι ποιά ιιι οριιοιιτο ιιοοοοι- °

:ιιι:,ηιιιοιπιποιι ι οποιο ιιι οπο, πι ιιι ιιιο ποιοι

όιιοοιιιιιοπιο ποπ όιιιιππιιιιιιι·, πό ο 'πο8. πιω;

ει: π:ιιιιιιο πιώ. πιι:ιιιιιιππ οπιπι οιιοπιιιι οποιο ιο

ρ2::ιτι1: Μπα. πιο :οι ρ:οόιιοιι:ιιι, ιιιιο οοι·:ιιπι

οπο:: ιοό τ” :στο ρ:οόιιοι:ιιι· :μπαι οιι”οιιπιπι 8ο

οπο. 8ο απο οοιι·ιιιιιρι:ιι:οποιό οπιιιιιιο,ιι οπιιιι
$οιππι ιιιιιο:ιι όιοιιιι: :οι οποιοι! οίιοπιιοπι, το! πιο ι

πιο:πο πιο, κι οπο· ιποποιο, οποιο ιο :οιιιιιοι:
8ο ι€ιιι απο Ποιι:ιι , οι οοποοριιιιιιι:ιιι·ι8: ιιι πο

τοπιιίι, οιιφιιοιιοθιι€ μπα ιιιο:π πο: ιιιοόιιπι οπ

:ιο "πιο οο οποιο; δ: ποπ ιεροΒιιιιιιιπρ. (ιιι:

ιο ιοιιιοΣι&ιιιιο ποιόόιιοιιιιιιιιιοιιιιιι_ Ποιιπι,οιιοό

ποπ πιο οιιιπιππι; οίιιιι ¦οπιο πιο. πιο ποιου.

@διοοιΡιΦ`ω::ι ιι: ιιιπριιοι:οι· ποπ οπιιι:ιιιιι νασαι

:ιπο απτο έπί!. Π: 'πιο ποειιιιο : ιοό ποιό ιιοπιο ιπιο

οποιοι ιιιο:π οοππ©Χιοποιο ρ:σόιοιιοιιι:π,οιιοιιιιπ

ν!ιιιπι Μιώ ΓοϊιοΜ7Ε0ιω3ιι ποπ :ιοιιιιιιιοι:ο:ιι:π ι

οιιι:ιιιιιιιτ οοπ::έι,ιιιιοιιι ιιιιιιο:ιιι οοποοιιοπωπ Ριο

όιοό·ιο“ιπιπ , οιιο:ιιι::ι.νπιιιιι ιιι “οι ι·ιτιοτοΓο:ιπιιιι

όοιι::ιιιιιιιοι·πιπ. Ει πιο :πιο οοπιιέι:ιο πιφόιοο.

τοπια: οι·ιοιυρροπίτιιι· ιό οιππιποιοπιπιιτι Ποι,ποπ°°

πο: Φρόπιπ απο :πιο απο Ποιιπι , ιοό ροτοπιιόι

ιοΒἱοπ`8ο οιιιωιωι οοπιοόο οπο ιιιρροπιιπιιιι· πο

Βιιιιοποιοιιπι πι: ιο:ιιιιπιο πο8ιιιοι πιο ποιο απ..

ποιοπιιοΜ πει πο: πιοιιππιοιιιο&ι ιι:ιιιοοόιι πιο

ιιιιιιιιι·ιππιππ 8: ι:προβιιιιιιιοι ιιιιοι·ιιιι. οποιο παπι

Μαιο: °οιιἐπι οιιι:ιιιοιιι ιιιο:ιιπι πιο ιοιο:πο ιπ ιο πιο

πιιιιι δ: μια ποοιιιιοποι, ιιόιιιιο ιιιιιοπ ιιι ιο:οιπο

ιιοιπο όιιιο:οιι:ι: :ι οιιιπιππι :Διιοπο ιο::πιπι ιιοΒιιιιΪ

@Η ΜΒΜ οι: ιο:ο:πο οτι: ποΒιιιιο ιο:ιπιπι ποπ Με)
ιιοιιιοπιιι ι·οοιιεπιιπιιιιιτι ρ:οόιοαιο:ιιιιι πιο ιο :ι

πω” απο πομπο τοι·ιιιιιιι ιπιιοιιιοπιι: :οποιο

ποπ:ιοιιι μ:οόιοοιοιιιπι ἱπιο: ιο; Ε:: ιιι: μια επι

οοπιι:ιιι; ποἔοιἰο :οριιεπιιπιιο,οπ: ιιι πιο:πο ι:οπΔ

;ποπιοΒιιιιιοπιιπι,8ιτ ποπ οοπιιοπιοιιιτ οιιιπιο:ιε,ποπ_

ιιιι::ιιιιιιιιιιιοιιιό , ποσό ποιο Μάιο: ιιοπ·ιιπι , Μι

ποσό ποιο:ιιι ιιιοΠιι. Νιι:ιι ιιι όποιοι: πομπο ποπ(

οιόοιιιιιιπ ιιοπιιιιοιιοπι @οποιο πο; πο Μέι-Πο θέ

::ιτ,ιοό ιιιιο:ιιιιππιιι ποειιιιιιιιιιιιιι οι: αιο:πο :ιππι

πιο απ. ι·ιαο ιοιιιτιο οοιιιΒιιιι: οι: 8ισιιιιιι π. πι.

36ο 5.Ρυιάουι. Αό άπο .ιοπιιοι. Μπι οιιιιιιο «πιο

πιο πιο" ειΠοο, ποπ :πιο πο: οοιπποιιιιοιιοιιι

οοοιόοπιιιο:π οι ιιιιιιοάο 8οιιοοιόοπτο , ιοό οιι:ι.πι

Ρο:ιιιιιιιοπιιιιο:π οι: πειιι:5 8ο ιιιρροιιιοι πιο με:

ι ρι.ιπι οι: οποιο 8ο οπο. οπο ιιοοι ποπ Η: οποιο

δ: :οιιιιο,οιι πι:ποπ :πο:οριιιιΓιοπ δ; ι·ιιιοΠιι ιιι (πω

απο, ποιο ποπ οι πι Π:ο, οιιιιιε οπο οι οι: οποιο

' ' :ιιο

ιιοιιιιπι·πο:ι ιοριι8ποιοιιιιιοιο, :οριι8:ιο: οιιιπιπιιιιι, Μ

ποπ οι: ιιπιά“ιιοπιο απτο οι:ιιιοπτιιιιιι :πιο ιιιιιιιιοό σ,,ιΜΜ

πι. Καιιοπ οι·οόιοι:ιο πιιιιιιιι :πωπω οοποΐ- Π τ

πιο οι

:πιο .

92.'

 

Ε||Σ·πιιι οι

:ποιό

πιο

.ο

οι ς ει ο ”



9δ.

ιΜποπκιι

:ΜΗ οι

Π:: πιο!

μου"Πι

97
£ιί7.

ει.

Δ .ο @μπήκε ιιιιιιιιέιιέ ἱιιεσιτιιιιιἱἔιιἰει?

θ

Ιοί.

ΙΜ|'"ει ώ· οεπιππι,Απεε!οιπαπά: Μ:επειι:εοι·ιομ·Η::!ει οι:

οιισ (.”κί' · °

Μινι”

- Με,ι:ει:ει ποι:'ε π: Ε: :Ρίο ιεεἰοειε ::Ιιοπ::|,ι:ποι! οι

βο2.

ζώ: ό· πω: ι:ιοει·ε οποιο ωιωειιππω :οι πι. _ ειει.:ει·ει ιι: επ

πι.

·.ι

έ.
,“ΜΜ .Μ_ειιιιἰπί πεεπιιι. π. και:: εοπιιοπ. οι: Μπι Αποε

2τιικει|ί4. Βίοι:: πι: ιπιι·ιι:ίεεο ιπεοιι·οοιιοιΙει,οειπεριιοι

Π Βει:ιει:: πω:: πει: Δια: ιπεοιπι::πι:ίεεωει:: πει·

_ Μι:: ι ίε Διιοπειω. Α:: δ. πε5ο εοι:ίει:. ειΪει:ε

.ε πιι,ιιοπ ι:ι·οοιει· Μερα! ε ε ι·ει!ι:, ηπα: :ο ε πιο:

ή απο Ι)επι::::ΑΒεοεπι, Γε ρι·οιπει :β ι·ε:ιε, @Με

.Μακ :δε ιπιει:ιιοπιι!ε, ποσο :ο Πεο πι: απο: Μ.

ι Βι:ειπι:ι. Νεο: Πεπε, οι εισαι .9.1°ϋιι. Ι.ριψι!4.".ς'.

. · Ι > _ ε

Βιβ:Βιιιιιο ι Ι Ι. Π:: 8ιιΜιπ:Ιιωίπέι!ιιιπ. πω: ν. . ε · . ει::

Με :δει μπι:: ποπ ιποιΙο παρω εοπειρΠοι: πρι: πει:: ιπιιιπΓεεπ ποιεί:ι:ο :κι ιοιωριιοπιπ, οπο.

ι:οί:ιο ειιιίεει:τίο . :ποιο απο: πεεεπιιιιο @πρι πιο: οι: ιι:ιιιπίεεο ιπ.:πι:ιιιι!ιιοι!ει _ πει ιιι·ποποι:ει::

ιιεοει επι:: πιο:: επιθει:ιιο. @ο πι, ε: π.. οιο- ιπιιίι:Γεεε ποιεπιιο ει! αππιιιιιιι.:-.ι:επ::

ι:οιιιιο ποπ οι ιἱιπρΙιειιει εοπεεοεπιιιι: οποιοι οι

οπο:: εβε. ν! πε οι:: εοι:ειιιιιιοι· ε πιο: ποιο :απιστ

ι:ι ι:ι·αι!ιεειιοι:ει:: εΠ”επιι:Ιει::, ειειιπιπ ιιπιει:: ::ο

ειοεπιο!ιιει· ποιο: ιοι:: πο:: οι·οποι::επ .που π:

Πεο πο:: πιο... ιι::::οιιοι ΡοίΐείΠοι:επ: ιοι·ιπε!επιι

π.: απο: ειιε!πι:Ηι ε:ϊει$ιι:ιιιι: οι πιο: μιιιιιοιιιιιη

ποιοι: οι ει·ε:ιιιι·δ, ιΙ:Μ [ιιιιιπ ι οι.ο πει· παπι::

ιιιιιιοπει:: επεθιιπε ι:οίΠοει, πιο ποπ ροιείι. Αι: π.

ποπ. εοι:ΐειι. πο:: “ΜΜΜ ει: :πιο , πιώ τι:: μι·

πιο Η: επι :π ιᾶπ επιι·ιι οπο” ιι:οι:Ιιεπι ποιει::.

ι·επ: ρι·ιι:ιο θεά ει:: :π :άι:απ:επί:: μι· ιιιιιιιιιι

ο [ε ι!ΗΗπάπι::.· Βοοβιζει:ιιιι πιο ει:: , πο: πιο:

πιο: ροΠιιι.8ε εποε οποία: επιιΕεπι, οι: ε|ιει·ι ιοεοι::

πιππιει:Βιιιι. Ποπ ι·ερι:ΒιιοΒ πω:: τει:: π... ει!.

 

 

οπο: εππιπιιιιοι!ιιιιιιι π. πιο: ειιιθεπιεπι.·Ρι·οοαι_ ο

:που .πωωι. ΔΙι·πω.ρ.π.4.ιιιι.3.Βιιιιιιι.ιιι ι.ιοι..8.

ιιιι..ι94.6. μια πι: πιο, πιο». :πιο 9..ιι.1.ιιι 2.

ι:ιοποιο πι. η. ει:: παει . ιιππε!οι θ: επιπποε πω:

εΠε πεινά [πε , Μ: μιιΕιἰἱιιιιὑιιιιιιιΙε:ε Πει:: ι·Ιοεει

Ηὶειιιιι.ιιι ι.ι.ιιιιιι.ιι ΤΙΜ:: παιδι::

εειοεει·ιιιιι ιιιιιιιιΜΙα , Γοιπι·ι:οοε Ποιο: ίπποι::

οποιο εΠε ι_ιπι::οι:ιπει::. 3. Οπιπειι·εΕ ιιπιει:οιιιπ_

ω, ι:ιιοιΕπι ι::ιἰππι:: ι:οτει:ιιιπ: ιειι!ει::, ποπ· πιο.

- επι::.ίει: Ιοοιεπιπ,ίεπ ποπ ιεροει:οι:ιιι:Η: οι: ει:

ιἱρ .ι:. :ο πιειι:ο ΐιιει·ι.ιι:ι οπο: :οιπρ ε ποιο

οι::ι:ει ι·ει.οοεπιιοΐοπι,Βιοεπι πωπω:: ροιει:ιιιιι:

ιειι!ει::, ποπ Ρο:Πεπιπ 8ε ΐποιεό::ιπει:ι.ίεο!οΒιεπιπ,

πει· πο:: ι·ει:ο8ι:επιιπιπ πι: ποπ Με , ι·ιιιοπε απο:

τω: ιιοίΤοπι οποιοι:: ιΜειοεπιιι. ζζοι:Ηι·ι:::ι ι.

ὐῇ.εΜ.8ειι.ε. ει. πει· Μπι:: ιπει·επιει:: ειΤεπιπιι:: είε

ἴιιεεἱεειιιιεἱἱἰειϋιΙἱι,ᾶ ιπιει:ιιοπ:Πε Πιι:ίΠιοιιο πιο·

ιιιοι::ι·ει·οπ: ι ι:ιοιπιιε ν: ει: ιι:ιεΗί8:ι, ΐεειιπι!ΐιι::

οι·οριιοι:: :πε ιι:Ηι·πι::,ι:οπ ι·ει:οιι·ιι ιι: πιο: ι:Ηι:οοει

ψστι:: π:: εππ: Μ:: π: Γε :ρω π: που ιπιεΙΙιο:Βιιι,

ειπα: :κι ι·ει ιι:ιε!|ιεειιιιιι: ιιιπιί1ι:: ι·ειιοΜιιιε ι:ειίο

&ιιδπ:ιε εοπτιπεει. Ηιε ιιιΐριιιοπιιοι:: επειιιε ω..

Ποιοι:: εοι::ροπιιοπε οποιοι:: πιο οΠι: :ποιοι

οι ι οι πιει: ιιιιΕιιι?ιπ ιιιοπιιεπι Μια:: .οι π: πιγ

Μάο Ιιιο:ιι:ειιοπιι.

π:!ι:Μ:ιΙιι εΧ Γε; :Βιιοι είΓει Ξπιιππι!:ΙΙι:Μι: ε: :ε ι

απο ποπ ροΠει ιι.ι:ι:ι!:ι!ει: ζ Πεο, πο:: οπο:: οι: πιο

ιππιπ:Ι:Με ει: ίε, πει· πιιΜι:: ροιεπιιιι:: οποιοι::

ο ποιό!. 8ιεπι.ιιοιι: ι:π8ε!πι είε ιιι·οιι'1ιοιιοι!ιεε:

Η, πει· ποΙΙιι:: ροιεπιιιο:εοι·ιπο:ι:: ποιά. 2. Απε

μι: εοι:ίειο:ι:ιπι έ: Πεο _ πω: οπο: πο:: ιοπι Με.

6:ιοιΙο επ Η , εμ:: πιω πω: είὶ ιὶεΪεάἱΒἱἰε επ Η,

πο:: επει επιι_ιι:ΐεεο εοι:ίει·π.ιιιιε έ ει·ιξο πο:: :Με

ι!ε&άιοι!ει ε8 Γε;ειΒο επι::οιΙ:Μει ε:: π. ιι πε

ιειπι, ΑπέεΙο:ειΐεει:ιίπι:εεάΙΐιιιιι ι ποπ: οπο ε:ε

:ε ει: ιπιππιππιοι:ε, ε: :ε ίπε!ιιιιιι ι:εεειιιι:ιει:: .ο

εΠει:ι:Ιοι::. ο θπιΙἰπει ποιεπιιο πάπια ιειροι:ι:ει

ριιιΠοι ι Πεοιπποει οοιεπιπιιι: πιέξιοπι:: ::ππ:Η:Ιιιπ

οι Αιι8ειοει ι Ποτ ΑποεΙι ι::Πιιιε ιππιπιπωιιοιιι.

$εεποι::: ·ι:::ι, Α·:8ειοε εΠε πι: ιπει·ιι:Γεεο ιι::

εεοΤΙ0~π~

ΙΝιοπιιρι5ύΞΙι ιΙιειιιιι· ι:ορΠειιει·. :. σε οι:οοπιιπι·

ιιωιμιιιιι ι:ι·οοιιε τπιποιο ι ποσά ιεθε ΑΗΚ. εε

8επει.8.3. ε|,ιιΜ[ΜΗΜΙιε οι απο: ω, π: πι: π: μια»

πι. αποΙοπιι|ποιει:: ει! Με ι::οιἰο ι:οινο,ιέΜε,οε

εε(Πιιο εοπ: οπίτιιι· επ ιιιιιιειἰἐ , οπο ιι·ιιπΓιι:οιπρ

επι, οι ιοι·ι:: , π: απο: ριιοπιιοι:ειι: ιι:ιιἴι::ιιιιιιπ:·.

ο. :νι ορροπιιιιι οιιιί!ιΙΜΕΙΙιιιιι, ε: πιο εβ ωιιιιιοπ

πει· Γποοιιι6Βοι:επ: ιπποε·:: πωιιιι. Οι::ιιει εσπ

ά 2.60ιι.8ειι.ε. ”.0ιιιει.ειι Ρειιιιι·.ι:έι. 0ιιι.ἰιι :ποιο

πω:3,0ερι.ιι.3. Βιιιιιεκ. ι.ρ.ιι.9.ιιι. :πιο ιι..ι·ο.ιιιε

πιο; πι. Υποπτη. ι.?ιι.`.:. 5.Ρει:·ι:,8ιμιεε Μ. :Με Απ·

μι:: Απ. Ποιό ίει:ι. οι·οΒιοΠιοι· οι , ει:: οι ο. ποιο

π:οι:ο Ιοιιοεπιιι ιιιίεεριιιιο. Πει::.νιι·ιπίοπε Γε:ιιι

ι.π&οι·εε εοποεπιοπι, ι:ειιιιειπ επεει::, ι:ει::πε ιι: π:

οι:: ει·εειΞι ει:: ιισίιτιπει:: ροιεπιι.:ι:: ει: Γι:: ποπ ει.

:ε , οι: Μπι:: πο:: ιει·ιπει::πιιιιι: , :νι οπιΠι ε!Τε πιοπιο π:οιΙο ; επι:: ποπ εοπίεειιι ε: ι::Διειιί , ε: πο::

ι::ιππι ιιιπιι:ο ι:οτει:ιιέ επι:Η::!πι:ιι$: θεοι πει: ιι:ιι·οπίιποιει:ιοι· ..8ε ίοιπιἔι , ιι: απο: οιιοπιιοι:ει::

ιιιιπιειιιιι ω: οι:: οπ:ι:Ηι:ε: ΐιιΒιιιιιιιι€ πεπιε πι.

ιΉιει:ιειέ νι απο: :βοριά Η:: Με ιι:οι·Ιο εοιιιιοιι- Η: Μεπο:: ι·εροποποι::, οι ποιοι Με ιει·ι::ιποι οι

πιο; ι:οιει:ιι. ει·εει:ιι:. Α:: οι·οοιει· Επι: πω: το.:

ιιιιοπιιι:ιιιιιπ πιο: ιιει:ειπι επιχειί,82 τε: επι:άπε αει·

:οι π: ιιιιιιπίεεο ο δε :πιο ιππιίιιι:ιι!: επιι·ιιιίεεε πιο.

απο: Πει, επιιιι::Ι:οι!ει2 πω: ...πιο :οποιο Με.

ιιοεπι:: :οποιοι τοι:: πιο: :Ποιο θίοι·ι:επι Ρπιι·ε:,

ειιι:ε!!επιε: πποειο: ο οι επιπ:οιποθι·οιιυιΜνωει,

:οπισθια Μπι: . :Μονέ |ιά επιωιιιαιο ι 4 :πιο οπο.

πει: ειιι!πι:: ιιιειιιιι· Πιπο!ιειιει· ι:οι·ιπι:ιιοι!ε_ριοριιε

:πωπω ι:οι::ιπε εοι·ιποιιοπιι,ρει· Μπι:: ποπ αμπε

ιιιιπιιεπ:_ι:οιιι:: 'πιπες ει- :ιο ει: οι·οιιι·ι: ΐοι·ιππ πι...

πι: ι:οιΠι ι πει: ιει·ι·ι: οποιοι ίοιίοι::, ὰ. ἰεπἱι πεσε

πιο: :οποιοι . ρι·οριει· Μπι:: πο:: ιερπεποπιιοι::ι

οποιο ειιιιιιιιε Βιι:επι ι Ι εοπιι·ει·ιοι ι::οιοι, ει Με

ἱεῷο Πεο: δ επιπει·Πιιιτει· πιο:: εεε ι!ει:οιιιιι:ειιιΕ

Πι::ρΠειτει· οικω: πει· ΐοιιιι:: πο:: ι·επιι8ι:επιιιιι:: ,

ι:είο·ο&ιοπι:: ίπιεπε; ει: Η ιιεθπ. ειιιιπριέΜ:Η

ΡΙ:Ποί. οιΒέπειώ. Αι νι οι: ει ιιπαειο: :π ίειι:ΐο ιι!

ι:Ηειποπι ιεεεριιιιοι:: ἄ οποιοι:: ::ειοιι:ειο ἱιιιρ!ἰ

απ, ιεεεριιιιπ::: ι·εειριεπεΙο ίοι·π::Ηιει· ιιείει·πι:εΙιΞι

εοφ:: ιεειριεπιιο ο εδειει ἰρΪοι:: ιωριιιιιιιι εαπ

Με : ποπ ε!ϊει, πο: ιιειιιι:ειειπι·. Ιι::οΙιεει ιΒιιοι·,

ει οπο: ι·εεεριιοπιι: ειοΒι, καμπ::ειιππωι. ι

οπο: ιιιιοΙιεει, οι οπο: εΠεό:::ι: ειιιίδιοι· , επι::': οι.

!ει·οοιπι·. δει: ι:ειιιιιι ιι: ιποεΙο εεε:: οποιο πιο.

επι ε: ειεθιπι::ΕΙι ι ω... Π: Πιπο!εκ ίπ Ή::πιἱι εει·ει:ι

μιιιοπι ω:: εΠειιιιιι!ιοοι, οποιο ίπιεει·ιιιιοπι ο”.

πιο. Ειεο Απεειιι: άι Με ι:ι:οι:ο ιπεοι·ι·πριιο:Π:.

:πιο ιπιι·ιπίεεε μα· ι·ιεεπιιοι:ειπ οοιει!ιίέ ίπιιιπΒεπ

πι: ι:οι·ιι:ριιοπει::. ιι::δ:: επιι·ιι:ίεεε πει· ροτειιιἱιπ:

.ιειπειιπ:ιιιεεειεισιιππιπ. π! οπο:: ι:εωιιιιιιι

έπη: ῖιιιιιιι ιι.. ”"“ - ° Ε” ο “

«πέη π. Κιι:!ι.ιιι.2.ιι.ι. 8ιιιιι π.:·.5.Λάοιιψ. ω:: .ιι . ` '

πω!. ό. 8εεππι·Ιο επ Ρειι·ιοπι ΡιπΓει·ιιι:: 8ιιρ!ιιοπιιι, .

απο: επιίι.ιεειιιιι. Μι ίπ δ. πω: πι. ι ι. οι ιιι:-..

ιιοπε επιπείοΙ:ΔιροποπιμιεπιΜ ι“ωεπιπ. :απο -

.ιιιι·ει:Ιιιιιιι έ.ιιδ/Ι.8.ρ.2.ιιι·.π. 8: :οποιοι ποπ εΙΤει πιο ο

οποιο ι::Βει . :τι ίοι:ιε&ε Πει:: @πιο ι:εποι::ιπιιι:ει ·

οοιεπιιι, ει:: ιἰεποιιιἰπιιιἱο ε: Έοι·ι::ιϊ πιιιιιι:Ιι, ροί:ιιο έ

Ειιι:::!επι. Μ.. Ι.ιο. πι:: :Η πο. πεοιπιι.ι, Απ... . Γή:

οπο: είΤε :ο ιι:ιι·ιι:Γεεο ιπιιππιπ_ι!:Β:!ει_. _ίειι μου: 8εψ.ι.ιού.

Με ει: ιιιιιιιίεεο ιιππιπι!ιοΠε: ρει·.1ι·ει!ει:: -ροιειι- "φ -

#ΪιιιΪ. :Ιω 8:Ι',ΔιιΔ -.

4ο.

.ιι36.:.

ιππιπιιιιιιιω ι :Με τ:ιπ:ειι οι:πι!:ι!ιο"ει πιο εΣιι·ιι:ίε.ι_ :.3επιΜΜ

εε ποιεπιιιὶ Πει ι 6'.ΐιιιι. :πιο οπο. ό· ο εο.ιιιι·..”*"" σ

πω: , ιιι:ιει:πει:: Επι: ,° ει! ρ:Πΐπε ροιειιιιι ει! εΠει ·

ιο#7.

6.

πω" πιώ -'

πιο: Ζοπιιεπιδ

ΏωΜω!.

ΪιιἰιιΒἔΙε

πιο

ΡΟφωι



οποοιω ποθ!

 

_ [κιμά σο”

βο·

ροιοπο ιοι! ποοιιο οι οποο!ιι, ποοοο ιπ το πιο ο οιι πιο νοιοπιιιιο !)οι , οποιο οποιο οι οοπ!οτοοπιο

ποιοι·ιι!ι: οοιοπιιο ιιοιιιιιιι: ιπι:!ιποπιοι! ποπ οΠολι

οτοο οιι!ιο οωεο ποιο!ι ίιιιιρ!ιοιιοι·, οι πιιιιιιίι οι

ιππιιιιιιιιιοτιο ιιιιιιιιιι οι: οιιτιιπιιι:ο ποιοπιιθ. !)οι.
ι !)ιοοι. Τοπ: Ροιοτιι πιο ι!οποπιιποτι ποιο!ιοιιοτ

ο · ' παπι οπ ιιιιιιπίἶοοιι ποπ τοποοποπιιο,οιιοπιιο :οπι

πιο: ποιο ιιιρροπιιοι ποιοι οοτοπιιο οοιιιιοέ ιπ

οποιοι οι! οροοίιιιιιιι: ποιο οοοπιιο ιιιιιιοιίιοιιι πο

πιο: ιιιιοι ΐοιοιοεοορο!ιιοε , ιοιποι:ι ο!οποιοιποιοτ ο

Ροιιοιο. Αιοοι ιπ ι:ο:!ο οοπι ποπ τοοιι€ποιιιο οο

ιιτιοοιιοποιπ οτορτιο ίοι·ιπω , οι ιιοιιοιι ποιοπιιο

ροιιιιοιι ιποιιποπε οι οτοοτιιιιιι ιοιοιοποι ιπ ιοι·ιο,

82 ιοπο απο ποπ ι·οοιιοπιιπιιιι οι! ιτιοιοιιι νιο!οπ

ιιιιιι , οι ποιοι: ιιοιοπιιο οοιιιιοι: ιιιο!ιιιοπι οι ορ

.ποιοι πιοιοιπ πιο οοπποιοιιι!οπι. Όοιιιιλ νοτὸ

ιπ οπἔιιιε, οι ιπ οιιιιοι: το οτοιιιο , απο ποπ τοπιο

.ποπιιιι Μ ποπ οπο, πο!!ο Γοροοιιιιοι ποιιοο ποιοπ

ιιο ρο!ϋιοο ιπο!ιποπι οι! οπο; οοιο ο” ποπ προο

ποπιιο ιιιπιιοιοι· ιο οι!”οπιιο οιοοιοι·π . ιπ°οιιει ποπ

'Μια οπο ποιοπιιο ιιοιιιιοο ιπο!ιποπι οι! οπο, οοιο

οΠοπιιιι, οι οποιοι οι οοιιιοπιιο , ποπ οι ο!ιοοο

ι οποιοι ροιιιιιιο, ιπ οπο ιοποιοτιοοί!ιι οοίιιιοο επιιι.

πιο. ' πιιιιο οι! οπο. πιο). π. Με. πιοιοι. οοιο οιιιιι ποπ

ΐοβι19:σιοι ι·οοοοποπιιοπι ποιο ποοοιιο , ππο οπο: οἱ οι σοπ

ιοπᾶο ποίιιιιιο Ροιοπ_ιιο οι! οριιοίιιιοπ . πω: ποπ,

ιιοποοιοι ποιοι·ιι ι!οποοιιποι·ο ιιιπιοΕ!:οπι οποιο

ο τοι· οιοπι: @πιο πιο: ι!οποπιιποιιο οιΤοπιιο!ιιοτ πο·

Βορ.ι.οιοι. πιο» ποιοπ·ιοιιι οοιιιιιιο ιπο!ιιιοπιοιοι. ο. τιο8. πιο.

προοιιοκ πω· ποιο-ο.. ριτιοοιο οιια!ιοοι οιιιοι ιο: :ο οπο

#·"Π·ι€ω"π οοο οι , ποιοτο!ιοροοιιιο ιπο!ιποι οι! ΐοοιιι οπο,

'ω"""”" ποπ πω· οιπιποιω ιιοτοπιιοιιη οπο: πο!ιο οοιοπιιο

οοιι_ιιιιοιιιιιιπΒιιι οιιοοι οι: ιιιιο οίΐο πι, ιο οπο οπι

πιο ποιο ι·οιιο ιιοπιπιιοτ,ιοιι πιτ ιο ιΓιοιο,οο ιιιοιιο,

οιιο οποιοι πιιιο τοο!ιι ι!ιοιιοτ ιπο ιποιο οι! ιο ο».

πιο, ποπ τοπτιιπι ποοοιιιιο , ιιοτοποι ποπ ιιιι:!ιποι

οι! ποπ οΠι:,ίοι! οιιιιιιι 'ποιο ,οιιοιοποι ιο ι οι πο.

ιιιιο!ι οοοι!οιο ριοροοιιιι οι! ιιιιιοι οπο. Α ριοπ.

ιιιοο, ποπ τοροοποπιιοοι, οοοι:π οοποιο τοι οποιο,

οι ιιιιιιοδιο Ποο πιο:: οι! ποπ οπο , ποπ ?οποιοι ιπ

οίιοπιιο οι·οοιοτο, νι ιωιιιοιοι οπιιιοιιιιιι,ιοιι πο·

τιο: οι ιτοπιτοοιει οι! οοιιιοπιιοιο : οιιιο :οπι ποπ το

ροοποπιιι οι οι! οι!πιιιιοπιιοοι οπο ,-οιιοι! ποοοι:
ι οικω ι!οποι ιποιοι!οιο οίιο, οι ροι!ιι ιιιοοτο ποπ το

ποοποπιιοπι οι! ι!ιοι! οπιιιιοοι!ιιιιιι Μοιοτιο οποιο

ποπ ι!ιι:ιιιιτ ποποιο ποτοπιιοοι οι οιπιιιοπιιοιπ ?οτ
ι ιιιοπι, οιιοιοποι ιιιιιιπό!:ο οι ο ιοιοιο , οι νι ιτιο!ο

ι.!οπι ιοι·πιοιι·ι :οποιο ποιπο ι!ιοοιιιτ ποποι·ο ροτοπιιοιπ

οι! οιιιιιιοπιιιιοι οιιοι! ποπ ιιοποι ο οι οοοι! πω.

(ῖαιοιίιιιι ο” ποπ ιοροοποπτιο , οποιο οποιοι τοι

ιιιοοοι οι ιιιιποοιι Ποπ ποποιοι! ποπ οί!ι:πι!ιιοι,ιιοπ

ι=οπιιοποι ροιιιιιι:ι: ιπι:!ιιιιιιιοπι, ποιο οι ιο ποιοτι

!ιιοι·ποπ€ι οι! οι!οιιι!ιιοι : ποιο ι! οπι ποποι, νι οπο.

ι!ιοπιιοιιιοτΓοπιοέι:ο Οοο ι πιο: πιο ιπ οιιιιπο οι!

ποτιιι·οιοιπ οοπιιιτοιιοποοι: Πιο οίι ποιο ποπ τορο8.

τιοπιι:ιιπ τι: ροιιιιοο ιπο!ιποιιο.Νοοι ιπιο!ιοοι,οιιοι!

οι ποπ τοοοοποι οιιοοιι!. οι οποιιιοπιιοιιιοτ Μπιο

θα Πι·οοοοι! οιι.!έτοροοποι ιοι:οιιιιιιοι ποιοτο!οιπ

-οοιιιιιιοιιοποιοινιοοπίιιι ι:!ο ιοτιο;ι:οι νιοποιιιοιι

ιιο!ιιοτ ωοοιιο Οοο πό ιοιιοοποι τοοιιι5 ίοι·ιιι,ι:οι

ιοοιοπ τοποοποι ποοιιοιπ ποιοι·ο!ιι ι:οπίιιιιιιιοικιο.

Αι! κ. οιιιιιιι, πιο. ι:ιιοιοι $οποιοιι.ίοιιιιιι πο·

ι:οτο,οπιποι πιο οτοοιοι οι!ο ιποιοπι!οι : οτι οιιιοοι οιι

[ο,.ιιοι οπ οιιιτιπιοοο ρτιοσιοιο,ποποποιιοοπτ.ίι·οοιι

οοιοιπ ιι! οιιιιιιοοι . ιοιοτριοτοπιιοι οπι ιιιοιο ποίιιο

ιιτιποιοιο. Απ ε. ι:ιιπι Ροιτοι ι!ιιιιιιι,οποοιοι οι οπι

ιιιοι,ποπ ποιοτο,ιοι! οποιο οπο ι.ιπι1ιοτιο!οε,ποπ ιο

ιιιοπι ιιιιιιιοιι.ιΙο Ρτο οποιο ποοοπτο ιιιιτιιιιοοιι Ρτιπ.

οιοιιιοι ι·ποτιο!ιτοιι: , ιοιι οποιο πιο ποιοτο ποοιιιιο

οιιιτιπιοοοπι οοοιιιιιι οοπίοτοοπιοιιι, Οοο ιποο!ο ρω

[πιο ιιιιιοοιιοΙιτοιοιιι !ιούιι, Μι Τοποιο. νπι!οετο

οι οι ποπ ιιιτοιιιιτ Ρτο ι!οπο ιιι!ι!ιιο οποιοι ,πιο

οι οιιιοπιιο.

ιι·οικι·ιοοιι.

Μ.

ΧΠΟΏ

απ).

Πιιι.οιχο.

ῖ!Ζι

ο 2ο

ΕιφΙιοοπτοι·

?και οι.

-- οοιοοοιι Ι. Βο.6°ιιΒΕ?οοιἰο .»ίοςοΙοιιιοι. οιιιιι Υ.

.

Ό

Π

ποιοιιι, οποιο πιτοιιιιι οι οποοιιο,ποι!ιι οιιποοιιοπ
ο ι ο ο . ο · ο ·κι Η

οπο: οοτιι οιοτιιιι,οιιι οοιιιιοο οιιοοπιιο, ποιο οι!

οι·οοιιοποιο πο!!ο ιιιροοποιοτ οιιιοοπιιο πο ι:τοοπιιοι

οι τοιιοποιο,ποεο οπιοι:οιι. 8ο τοιοιοοοο οιοοιοο πιο.

θεοι οπιοοιιοιπ τοι Επι, πιι!!οιο ποποπι τοιι!οιτι Ρο. οι· οπο.

ιοπιιοοι οι! οΙΤοπιιοιιι , οιιιιιοπιο οιιιιιοπιιοοι πιι!!ο Μ" ""”ι;'

ιιτο:οοι!οι οπτιτοι οι·οοιιιτε, οι ωο ποιοπιιο οτι:οιο- ”ρω”

το, απο ποπ τοροοιιοπιιο ιοπιιιιιι οι! οιΤοοοοιιιι ιτο

οιιιιπι!ο τοι (οπι, πιι!!οπι ιοοιιποτιτ τοο!οτπ Ροιοιιιιιιι·ιι

οι! ποπ οποοι!ιιοι, ία! ίπποι ποπ τοροοπιιπιιιιιιι, ο

οπο ποοοοοπι ι!οποοιιποτι ιιιπρποιιοι· ποιοπιοι οβ

ποπ οί!”οοι!οπι: ιοοιοιιιο ιιοποιιιιποιιο ροιοιιιιιτο

οοιτιτ ποιοπιιοιιι ροιιιιιιοπι ι τιιιο οοιο τοι οποιο

οιιοτιιοποτπιποτιιτ ὰ οοιοιΒιιοπο πιο οοποιοι·οιιιοοπ

ποιοτο!ιο πιο οίι οποιοι ροιοπιιο οι! οίιο,οιιιο οιοιιιε '

ποιοι: ίοιρΓο ροιιιιιιιιιποιιποι οι! :Πιο Μ! 1.οοπιιτ. Νοε

ποοιιιιτιοοπιοο. Δε! ριοπ.οοποοιιο, οοοιι οι ιποππι- Δι “οι

πιιοπιιο οκ ἴο,ιπιιοροπι!ειοτοπ οπο, ποπ Γοίΐο ιο ο 4

οπιιιπι!οι·ι. Νοεο,οιιοι! οι ιποππιπι!οπι ο α πι, οι·

ιιιπι!οπιοι· ιοιποπ οπ οπο, οππιπι!οτι ε! Ποπ ποπ οπι· ι

ιο. Αοροι·ιιοιοοιποοο ι:οπίοο. Ποιοι οιιοοι ο: πιο

ιποοιι·οριιοι!ο,οοιοιροιιιποι ; οοοι! οοιτοιιιι·ιιιοτ ο .

μια: ποποτο οροι·ιοι. Οοοιι πιο οι Γο οι ιιιοπιιι

πιιοπιιο, οιιτοτ ιοπιοιπ ποιοτο!ι οι: ροπιιιιο οοιοπιιἐ

οππιπιιοπιιιτοιιι: οι ποιο! ποποτο οοιοιι οιιοι!ιοιιιι

ιιππιπι!οπιιιιοιιι. Ποιο: ποπ ιιοριιιιοι ο τιτι·οπι οποιο

ποιιιτο!ι ροιοοιιιι οι! ιιιοιιιιπ ιπιίοιιι,δε ποιοι οπο.

τοοοοι!ιοπτ. ιιοιοπιιοιιι οι! ι!!οιτι. Λο ο.οοπιιιιοι .“?$
Μο» Αποο!πει:οπιιιτοοιι ι Ποπ, ποιι οοιο Γοπι Μπι:

ιιοποιοιιοι οι Μια επ οπιι·ιιιιοοο οτιποιοιο Μια

οοποιοι πιο. Νοεο, οοοιι οι ποοιιωιοιο ο: Η:.δο

ι!οιο6ιιοιιο οι: οοιιιπιοι:ο οιιοοιοιο , ποπ οεοτο οπο

πωπω οοπίοιοοπιοι [κο. αρτιο!. οφ”. Αι! ο: "6_

:οποιο τιι:8ο ιι:οιιο!.ι!ο οπο: ποιο!ιιτιιοι· ποι:οι!οτιο. οι οπο?

Νοιο ποποτο ποι:οιπιοιοιιι-οΙΐοποι ίιοιρ!ιοιιοτ,οιι ίο

!ιοι Ποι: Οοποοι!ο οι: οπο: ποοοιΤοι·ιο :ο ίοροοιι

τιοπο: ποι: οπιο·ι ποπ τοιιιιοποι οπιι οποιο, ν: πιο “

8.Τπουι.2.οοιι.8οοι.3ο. Νοπι ποι: οι! οι πιο οι, οποιο

οι·οοιοι·οπι τοι:ιροτο ιοιοπι”πιιοτοοι ι !)οο,νι πεπο

ιιιιιπ ιπο·ιπίοοι οι ιιιοι πιο ίοοᾶοιο, ποιοι ίοιοτιοι· οι·

ο, 8ι·ποποιιοιπ ιιοιιοοτο ι οοιο πιο: ιιοποι πιιιιιι·οιο

:18οιι8 οιιιιπίοοοοι οοιτοιιιροπι, ποο ποιοτο!οοι πο.

ιοπιιοιο οιι (οι ι!οιιιιοποιο,π:ι! ροιιιιι πιιιιτοιοπι πο. ,

ι:!ιποιιοποοι οι! οι ι:οπιοτιιοιιοποιο. !πιιοπιι.(ιτοο. 117.

ιιιτο ο: Ε: οι! πιπιι ι ιΒιιιιτ οι ο ποπ ροτοιι οποιο- !»!ιοι

!ιτοτ ιπο!ιποι·ο οι! οπο. πιο). "οποιο οοπίιιιοτοιο 10%·

ἴοοοπὰιὶιιι ιι! ,. οοοι! οι ἔι ι`ο ιπι!οροπιιοπιοι· ο Ποο,

οι ποιοι δ: νι οι: ποοοο ιπι:ιιιιοι οι! οπο, ποοιιο οι!

ποπ οσο οοιιιιιιο, οι τοπιοιιι ποοοιιοιι, οοιο ι!!ι οι

πο πι: οι: τοιιοοποι οί!ο. πι:οοο ποποι'Το,ιιι! ιπιιιιΐο

τοπιο οι! νιτοιοοιιο : οι ίοοοπιιιιιιπ ω, οοοιι ιιοποι

ι !)οο, οι οπι τοο!ο ροιιιιιιὁ ιπο!ιποιιι οι! οοπίοιοο

ιιοποιο ιοι , 8: οι!_οι!`ο, οιιοὸ οο!!ιι!οι ; οοιο νι πι:

ιιιιιοπιιι ρτοι!ιι&ιοποοι ίοι , ά ιοοιιιοιοπι οι·οοιιιι

οπο: ι!οοοπι!οπτοι· ΜΜΜ ιο οοο οι: οιιοπιιοιιιοι οι. _ ο ο

ο!οι!ιιοι·ιιιο!ιπιιτιο οι! οοπιιτοοιιοποιιι οι οοτροιιιιο _

τοιοιπ ιιιιζποπ οποιο οποιο οι ιοττἐ οιιιιπτιο!ιιοτ ιο· .τ _ι -

οιοιιιιοι ιπο!ιππιιο οι! ιποιοπι ι!οοι·ΐοιιιι Νοο πω- '

τοι , οοοι.! ο το: οιιοπιιοιιιοτ ιοοιιποι οι! οοπίοτοο

ιιοπιιιπ ίοι, οοοι! ποι:οποτιοι!!οοοπίοιιιοτοι·. διοιιι

ποπιοοιιιιοτ, ια οο οοοιι ιοτιιι οποπιιο!ιιοτ ιπο!ιποι

οι! ·ιιιοτιι_ιπ ι!οοιιιιιτι,οοοιι ποιοοιιιο ιιοοι·ίοιιι πιο.

 

οοοιιιι Νοιιι οέ.ιιιι :ο ιιιιιιπΒιιιιιιτ ο ριιιιιο,8ο οπο..

τοτε οιιοπιιοιιι ποπ οι. Αι! ο.. οοπιιιιιι. Με. οπι· Πε· .

ιιοτιο!ιιοι· οιοιοιοιιι ι οι .οι Πιο τοπιιιοι πιο οι: πο- *ω4°"'φ

ποιοι οιιοοιιοι, οπο νοτιοιοτ οιι·οο ιιιπιοθ:ιιοηιιοπ ο
ι!ο ι:τοοιιιιο, οσο πιι!ιοιο τοοιιιτιι ιιιπιοθιοιπ,ιοι! (ο. ι ε;

ιοπι οπο τοοιιΒιιιιιιιιιοι ιοτιιιιιιι οιοιωιο. _

ο ο ι

.8ΕΩΤιο



. . π. . 13ι[ιιιι.ιποιι):··βι .9ιιΒΙοιιιο .ιιιιι.Μ.ξιοπγ'ι. ό. π ι..
“μ · 3 Ες: Τ π· ἐ δ· 8οοιι==ι.π.ι οίὶἱπθιοιιὶιἱο. οσπΕπιιιιοι

οΙΤοπιιιιιπ οπο. ν: ρι·οοιίοιπι-ίοιι ..πιο πιιιιι·ομι.ι

τ ~ .οι ..ιι€.ι.1ι.ρι...ρι........ως 1

τ - - .π.ιι..π. -`

  

ῖΔΙἘοιἶιπᾶἱΠΪπιιό. πιο ΒΕ ο1.ιιΕπιι€ι: π.ο:οιιμο ιιι ρ|ιμ

τ

Ω ·ιπΔιπιοπο._ιιιιοαιωριιοιι._ _ .. .. .

._. τ 5ιιο·γπ`πλξοπἱτ. Απποιοι ιποίιίο!ΙοοιΙποπΓοΒο

ι

πο.

ἱ πιέ..ιι: ω. πο. ιιιιιιο.ιιι 2.τι9[3.9.1.67.2. @πιο μ. @μμ

ΡΚιιιιιΕπ:. ποοπ ο οπιιπι ο ρ.πωι.ιιοι..ει τοιωιπ.... ιιιιοιπ!ιιοι·, ιιοΠο Ιοροιποιοι·ο τοπ . .

. Γ

¦Βο. πιο!. .ο 3. Ροποοπι. ε. Τύπ. Ριἱπειρἱππ·ι ...πωπω ροΐὶιιιιιι οποιοιιι ροι·[οι'.ι;ιοπο

ι·,..,,ι_5_π._ ιπιι!ιιρ!ιοπιἱοπἱι οί! ιιιιιοιἱο:ἰπ ππ8οιιι ποπ οίἱ ιππ

,οιΜιιιιιιιι. .

ΕΜΠ.

4 οποιο οοοθιτοιι, :ο οι . ροι·οιιοο ιρΐο οοο!Ηιιιι- ή

ιιι;

,,”.όπιμ

' Ϊ23.

Γι:ιθ.ι.

!,4ο

Πώς.

πι.

Ρρέ'ο Σο

“οι ο· πι... οαπο ο .ο ο κι 9..9οιιιδιι. ιι.ιιιιιοι|ι.

ιο”. 0οιπιιιιωι Ι·"ΜιΜ.ιω μπα ιι:9.ιι.8.άς,29.

οπο.. πιω. και. η. «Με 4.6 ο. ό· οι οφ. πι. ...οι .οϋιιέιιι. ποιοι πιο”

Νιποιῇιιιιἱι.ο.ιο.ιιι.ο. ύ' ..ιι.... δ: οοπίοτοι· ίοπτ. σ.

.Τὐσ.ι1ρ.‹ι.;ο.πι..ι. ο ο ρ.‹ι.77.οι. 2.._ ω.. 8....._93.

ό· οι οπο. "απου τι το. οι.8 ώ· .ο :πιο ό· ο!. .ιω

πιοι οπο: @πιο ..πιο πιιιιοιι.-ιι.ό·.ι.άβι2 π. μη; ι.°

πιο: Νεο. Μ.ιοιοιι Μι. ιο..ιιιιι. π... 49.29

σιιιη·ιο, ιιη..π. [πιο ιιιιι!ιιι καποιο. πιο π... ΜΜΜ.

οι· ο. πιο, πο. 1 ι. Νιιιιιιιο απο βιιιι,ιιιιοιιιιιι ποιοι:

οπο; @επι οι" πωπω ι.ιιΙονιι.ι. πω. ιιω.ι οί!

ρι·ιποίοιιιιιιποσποιίοιο ιπιιιιιι·ι!ιοπίοπϊι , ποσο οίἱ

ιοιὶοοιίοι·ἰιιιἰππιιιϋ οποιο οι: πι.. πιιιποιοι πιο

ιππιοι·ιο οι ιππο οιίοι·ιιπιποποι νιιιιπι :ο π.. πο. ώ

ιποιο.: πιοιίοι·ωο.οίιπι Π: ιοπι.Γροοιοι κι, ποπ οΓι

ποιο πιοπωω.ποι ιοππ.·οοιιπ ωπιπω, ποιοοιι

ειδ; Μ! ίροοἰδοἐ: μοι κι .π. ίοι·ιπι .ιιπιπιππ και

πι: ιιι Θ, ΐοι!ιοοι που ιιιιιοποπαΐροο.Βοοιπ, ποσοι.

ΩιπΒιιιι τροπο. Μιιιοιἰι, πιο ποπιιι ηιοοπ ι·οι

οι ίιιΒιοιίοι.ιιπ ρι·ιιπιιιπ, ιπο6ιποπίοιοΠο πω, οι:

οιιιπιπιιι πιο: πιιοποιο.8ο οπο. ἱποοιιιιπιιπἱοποιΙοπι

οιιίοοποπο .και ί.οοίοάο: οπο οπο πι.. οι απο.

πο ι.πωοπι οι π.. οοιιθι·πι. ιιι ιιποο!ιι ποπ πω

ο ΐοιοΐοιοιιι ι (ποιο πάωροή .πωπω ...πιο
Πιοτοίοοιοτι. Ει·Βο ποπ οΠ: πιο οἱ Δ οι ΐοι·π·ιιι.

Μ;; ποιο ιΜΐοι·οπιιο Πιιιιιιοι π. οπο ιοἰ : που

ποπ ..ο Διπωοω ίοιοι.ιπει οπο: ίοιιπο!ο πιο...

ῇιιιπ, 8οοοοΜιπιιιιιιω κι π... ιι·Ιοπι : ο ποπ ...ο

Γοι·πιο!ο οοπθίτιιιιιιιιοι, ποιι πιίι ιοι·ιποΙο οιίΝπ&ι

ιιιιιπ. Λι .οι ποπ πι., . πιο ίο!ιι πιιωοω οδοποι

Ιιε_ οπωιοπιιπιπ οΠ`ο ποπ ροιοι·ιιμώιπ ποοιιοπι

πι. οπο... ίοιιππ|ιι Μο απο. Ρι·οο.π. Δημ...
οοι!ιοοτ οοποποι :οποιο ροι!”οθ.ιοποοι π... ΐοοοιοι .ο '

πω: πιο ποπ οι.. ροτίοιΕ.Ι:οι Μια ίπποι ίροοιοι.ιι :

οι8ο πιο οοιιο&ιοπιι π... ίροοιοι Η!! όοοΓι : ποιπ Η

ο!ιοοι ροι·ιο&ιο ιπιιιι πιο... ίροι:ιοιπ ΠΠ άοοΠοι ,

ποπ οοποποιοτ οποιοι ροι·ιο&ιοποπι ω.. ίροι:ιοι .

ατομο πιώ ποπ πιο ἱπιι°ο ίπποι @οποιο οοιιΕ&ιιι.

ΕιΒο ποπ ροτοΜπ οιι6οιπ “ποιο πιιιποιο ιπιιΙειρ!ι

οιιἰ ι οιιἱιιΙἰ μποτ, νπιιι ποπ οοπιἰποιοι ιωεπωπι.

Μο ροιἴοᾶἱοποιπ ιι!ιοι·ιοι. π. ι..ωι.ο...πι. πιο..

άι: πιο.. οθ "ο ίσοι, ·δηιιΜίίιπι. ΙΒιιιιι οίί?οιοιι

ιἰπἱοᾶἱιιιοοοΜ ιι·.ιππίοεοω ποοοπ.ιιιοοποπιιιιοπιμ

_.ι. Ιπιοι· πωπω οι·οποιοι πιιΝιι ιπ.ιΒιι οοοοάιι οι!

οπιιιιιιιι σ&ιιιΠωοιπ . ποδι-π οποιοι; απο π...

Ποιο οἱ, Γοιιιιπποι Μ α&οπΗιοιοιπ, ποπροιοίι πο:

Ϊ απο ιππιιιρ!ιοπτι , ποιο πιιοιοι·ο : Μι Νεο: οπο ο

ιδιιιπο ο&ππΙἱιοτο ιοοοο-ιι. οιοιιιο!ιοιιι·ι 'ΜΜΕ πιο:

οπο. ...ο ιοιποπ ιοΉΙιιοι ιπιιΒιι, φιλοι οωιοι·οοιοιι-

:πιο οοοοιιιι, ποπ ποιοιιι ιπιι!π Ρ!ιο.ιιϊπιιιιιοιό.

ο. Ι)ιΠοιοπιιο οιιιποπιιιιοθ Μιιππι 8....ιω οι

:οι πο..Ρι.7ες.... οι8ο οοίοιποποιοιι οπϋπί·ιιπο

Ροι·το Ριπποι,οπ.. οι πιιιοπο ο.. ἴιιοἱοᾶοιπ Νασο·

8ι·οι!ιιι π.....ι..π.ι νο! άοΓιιπιοπιπι οι: οοι·ιιπο·

ρπγίἱοἰι, το! οοιιοοοποπτ ιΙΙιεριοροιιιοπιιι. »πιο

ίοιπροι ποσά ποοί!πιιοίο ιιι "ιδου .οπο το,ορρο"ιι

πω; (οριποΙο;οιιοπ ιεποοι!ἱιιι,οιοιοιιο!οεοιΒο ιο πιο

Ωιιιιιλ. «πιο οι μια ίοοπιο, πιο :το πιίΠοιπιο!ο.

· Ι' Φ πιω τω. Η. · ·

 

 

ιι.ιΒοιοι οι ιι: πι. πιο!. Με. ιπιοι οι·ι·οιοι .ο .4ιι8ιΙο

παο ΙιιιοΙΙποιιιιέ'.: πο. πω.. παιιιιιιιιιιιιπιιιιυπ . π... .

ιισιιιιΙιιιιιιι, 8ο ..ιιω..... ορροϊΙ:ιι ΚοΒιο. ιιιο[ιιυφιιιο- τ

'Με Βοππιιοπιοι·ο .ποίὶιειπβ&ιἱιιιι οι 0ιιΜιοιιιι ;

«Μπι : ΝιιΗι οιιιιΜιιοι .πιο οι οΠοπ:ΜΞιοι· πιο

ω.

Μιθ.ο,

' ποιοι !ιπποιε ο; πωπω.. οι! ιἰπεπιοςοωἱι8α .

.ιιιιοο!ΠΒιιο Μο ._οιππιιιιο Οοβι·ιο!ιιροποπιππιοοεπι ο

ιη. ·

·'ΞξἱάΪ°Ϊἱ^ΟάΙ·ἔἐἔι7-.Β9Β 0ΡΡοβιιιιιι ποσοι Μο.άιθ.οηΙΨφιι8ο;

ιπιιιπ·οο

ιοπ:_ιθ. π. ο!ιιιλ ροΠοποπ τοπιο: ο(Το 8ο ιιοιίοαιο.1

ιιοπι (οι ίροοιοι ιοοἰοοιο,ίοιἰ !ιιιιιται! π! οοι·ιιιοι πιο..

οπο: ι!!πιι:ιιοιπ οιιοι!ιοοι :οι πιιι.ιιιιιιιοι οιοοποι

, @ποιο ποιοτιιιΠοο

'πω. ι Επιποπ [απο Ποιο πο ροωπ .ποιο

οιιππιοιιιοοιιο ιῇοιπ_ιπτι·ιι ίπποι ἴροοἱοιπ πο :οποιο

@οποιο ιιοιιἶβἱοπιιΐοπίι:οπιίο!ιι_!ιιπίτιιιο ο παμπ

οποιο το: , `ποποο ιιοποιοπι€5 ..ποιοι πιο", ω...]

Γ οοἱοοι ιπο!ιίοΙιοπιι , ο οοιιιἱποι :ποιοι πι.. π...

ροοίοι : ποιο πωσ τοπια: οιΤο. π. ..πιο :Με !ροοίοι
_ ιπϋ!ϊἰρ'ΐιτοιἰ @πως ¦Γιιρροπἰιοι· πιο ι:οιπιποπιοιιο

σποτ κι ίπι!ιοΜιιο. Αι .ι.ιο;....οι Ι)οιιι οπο απο.

€ποπιοπιοι τοπιο; πι. ίοοοἰῆοοιπ "ο ίποιοιι!ιιο,ρο(

οι :ι!ιοιπ έιιι!οοι οΠοποι οίιιΐοοιπ ποιο πιο π..

οποιο εοιπιποπιαιιο. -

ΓοΙο πιιιποιο πιο οέιόοπι ιιοοι5 Γροοιο ιποΙιίΡΙιοοιι:

~'Τιιιιι· ι ιι ίσοι. 5πιο!ίοιτοι· οΗιι·ιποι:, ροΙΤο οπ8οἰοι άπο..

Μπιοιιτίι

ΠΜ!

Μωβ ο ρ.ιμο.υιι.6.ιι.ο. “ΜΑΜ /ιιιι.π.μ. Μάιο.. ΜΒΜ.

Μ. Ηοιιιἱ.αιισάἰἱύ' ο 8. Θ· <ιιισά!ιξ.ιι.ο.1.Βοοιιι.ιιι ο.

απ”. ρ. ι. π... μ. ο .οι 9,47. ωι.ο.ι. απο 4.7. ό·

οποιίΙιύ.2. 5.'ΡιΜ.ι ποιοι, και". οι” 4.2. Βια. 4.3.

οιιιιιιιρι.3. Μ φπα 1Μι.ιι.ι.ιι.ο. Κιώ.ιι.4.πι8οιιπ

οπο. ο. ιιιιβι.ιι. 3 πω'. 0.ιμου.ο.ι.ιιι·.3. ποιοι ιο.

οι @ιιι ο. Διιιοι.4ιι.9.‹;. ;.ιι..ο. ΒΜισ. @Κι ι.π.ο.5.

ιι. 6.ι&ι.ιΜΙ.3 ;.ι.ιιι.ο.σιιιιΙ.2.0ρίωι πιθ.2.ο Ι.ΡΑ¦.ι8.

οι ι.ιιιι.3.ιιιι.3. (οικω. οποιο. ο”. 5. πι... οι·

:οιιιί. ΕΜΗ. Ι ;ο.ιιι.4 Ζωιιρι ειιι_.μ.ιιιιπ,ιμω.

ο ι .ριι.3. Μι/ο.ιιιήι.ι8 Ι.ι.°.3.διιοι.ω.ι.έο οιιοιΙ.οιρ.ιο.

ο οι.ο.άο ιΜεά.6. ι . π. ο. ΗιιιΜ.ιιι πι ιιιιιιιι!ι. Μι». ι ο [Μ.
οι .9ιηι!ι.ά.·Βιι6.ιιιιι;ρ.ποο.οι·.4;ι!ωιι2. ω. βιο. ο

πιο. °

ΙοοΒο μοιππιιω , απο: οποοπιο οιιποιιιιι επ ο ο ΟΡΡώ."'

ἰιοπιοποΕ Ποορο πω. οιιιπιοτἔι Αοιἀοιπἰἄ. ν:

Ηοπιιοπεπιι!Μάβιβιψι&ιοπ ι ο..ωπειιοι ΜΜΜ

πο” ιιιιιιιιι.ιιιι|ιιιοιπέ Ιωιοπ οΠοιοπι ι·οτιοπιποι ,

πο:: ιΙΠΒιιο. Μ... οίὶ πιο.. π. ιιιβ.3 οιι,·,.ῇ

οπο.» οοιπιιτποιοοιιπι οποιο ιπιιιιϊμιοιιοι|ιι ο!! πο·

+·ιιιιιοπι οι μ·οοιοιιιοοι οΠοπιιοΙο ε οίιπι παο μι..

προ. ι 3.17ι9.' πο πιιιοπο Ιιποο!πι·ιιιιι. π. οπο 'πο- 4

...Μο ...επι πό!!ιο!τοιιρι·οοιιππι ποιι ροΙΕι · οι

οπιπ·ι πηΒοιοιιθοι πο.. @ο Ροτιπιι!ίι ....πιι....ά μ..

πω.. οι "Μις οΕπιίοι·οιιιιιι οιιιιιΐοιιιι πο ο!ιοιιιιιι_ ζ

πιο ιιοο!ιοοι·οποά οι “οποπιιιιιτοι @επ πιο. ΗΜΜ- Δ

›!ιοιιιἱ : ποο απο”. πιο πιο δπεπιπιο ποιοί-ο, πού

'ποπ ππΒιιιιιο οἱιιἰπιιἱιι. Νπιπ ποσό οι .ιιω..ιι. ο
ιο·ιιοΙο,ιιο πο πίοΜιο<Ποιιμοιο0ποπΜο: ποιο Δ

Μπακ

οσο/Μο.

'Η
· ?οδικη οποίο

%$'οοιέ. -

··Νισα.ι 9ΙΙίι(- -

- Η . _ - διο: οπο!.

οπο. Νικο πιω. οι" ί οοιοιιιιιοοιι ποπ οΠοι πο· .χι πω... .

_πποιο πιο!ιιρ!ιοιιπι!ιι, οι .......ι.ι...ιοι....π.Επι.. Μ" Μι- π

Ποιο! του οι ά έ πιο.. οΠοι, ον8ο πο: ιρΐο , ποσά _

ποοιοι ..Μπι μού· ιο ίΐποιι!πιιι οοππποπιαιιοιοι π., `

ιοι·ι_ ποπ οίιο€οιποιόπο ...πιο . πιο: πιπιττοιοι οποσ

.παταω οποπτίοΙο,οιιο οποιο :πιο οιΠπιιι ιοιιοΙ

Ιοιοτιιι. Αιιιοο.' Μ.. ι. ΜΜΜ ψιιοάίτοπιοιιτο οι

” “- δ) ο πιο

Γιοἔ:.ι..

πι. π. ο. πω. ιιβϊποΒιι , οοιιιιοΜρ!ιοιιι μιιιο.Ιοιο Μ(Μ" )

ποιποιο, ρ....ιοπ ιισιιιιιιιιι·βιιιι, άψιιιιιάιιιιι Μπι: οι.. Πω.,
· - _ Δ _Φμιοϋπι(ιιΒοοπτιο ΛοΒο!ιοι. 128. Η

τοπιο. άμτοάιαο4. #7.3.ΟΜπ.ι.Ι.ιι.σιικ”οιι.7.άιρή. ΪΐἴΚΪοΕΦειΒΩιι_&ο_6οιιιιωοιοι·ιοΙιε, ιιιιιιιιοΙιιοι πο. ιι.....ι.."_

οιο ιοτιιιποΙΐο πιέ[ποοιοι , π... ώριμο

'ο

Ή



 

< πομπο, οπο»

τῇ.

- κ$ἱ1$ἑῖΡίἴπ€πἙαἐἱτοταπάΙοα απο οἱμἶπἰῷοζςπτῇψπἱῳ

Νοκ τω!"

<#οταη=

0?"'"'ό οποιο τοποιοτ .ο πο;

Γ

τ

·_ μπτοποοίςοα νΙὶἐ°αι8α<τ› αϋπττᾶἔῖὰίϋΙὶ# ῆω Ρο.Π'-π εθωΦ

δ· ε .

Λ @οι

Μ: πορνο.

α. Δ $σου.

«μ.
ρΪπιΞΒο ΪκΔ

ο_οοοο1ῖἶοἰΙἱα πιο νπο ΐραατα Αποα!!αρ,.π_οποροτοάβ πο.

τ - --ίαπταΙΤαἰπΒπἰτα ςαταεοταπποτἰαθ ο οωιτοκοϋπο ο

ΗΡ·
οπο: τα

'·#α

ΝααἱηΐπἰΜ

Ιωπααμπ

:Μικροω . . . . _ τ - π. .ο

"Μ /,Μ· ΙὶπΒοΙπ ιποιοιοο5ποπαε ποοοπτοαται·τπιπατοπραι·- . ιπΐοΠ "τ
προπποπ ίαδτίσπατπ ίροαἰχἱ ; οα-ρτοἰποαοἰπἱἱπξτοε οοοαταπτ .ο οΜου:Ι

@Μισο

η,6
,οι ι_,,6;,π_ρώΕιτπ αλ: οατίαοβο ίποξοίουεοΐ8 οὶοροττἱοππτἱ

'Φα 4 ο

Υ

_· ατεοποπ ροπή: ωιαιτω1τεοτο στο-Μπα]

ω)Φ Έ'οπΗτππ.'Ρατίαωο ἱποἱπτορ:[ἰε τα οπο"
ψ ?Β οπο" πτκωπο: ΩοοΙβααἱΒααμΙοο αιππα αίτἰπ

π, 1δομτητΙο Π, το Βα δ'αψΜα .οκααΙο,·μπ._ τοπον!ξ

@ο :Μπα το αίΐαπ.τἱοΙῇ_τποοπ›ἱτ`τἱ_πεοἱπτἰταταιϊμ@τα οεπετ,_ποιο ΓοααἱΙὶαει αἱοί-οαπτ. Εατατιδτπ το ΚΜ:
ςοοοαΗ όαίΕ·· ' εΕπτομο [κτ οοπαέρτοπίοοίττω ηοΠοτοπο, πιο οοααπτ, παο ίοααἰατπ ΑπεαΠαοτο ποπ

: ` ' ο ;ροπα οποτε ο πποΙτἰρ!ταατἱ, ουδτα!π πιοΙΕἱΡΙΙαατΕο
ΠΊ.Ί

απο 'Ηπα πιτ ζοενττοο[&δοπα · .
τ “ακομα μοα1ϊ ηοΒΙΕ:Βα:_Γοαατασ οαπα αοοπεπ ;ταιρ!Εαατ ατἱοιπ οα ροταππο ποίοΙοτο , ατεπιπαπτοιπ

ο · ' 'ο ” ο ο.: τοποποεα#ρατεαοςοπτ ππιπποοπο ποπ τπιοατοτ

@ΗΠΕ- ποιοι ύ"οοὶα:πποο'-ἱπ τοο°ασπααρτμπρπ προ! 2νι:Βατα; αΐισηα[τε Μ”. παπα; παπα" οατταᾶἰοπα:

οο!οἰτ αοποποίάϋοπαπη:πταο ετοεπομ 5αῇἱ,· ΞἱποἰοτοοοΙαε Πιο αοοατο τοααΐα ροΙΗΜΙαε; ποιοι::

/Ήδοπα ποίοατοπτορ·ίστίττοαὐτ (Μαξ. το. _ου-απ_τρί ήττα εοπεαοπτ:τπ:Φ ε_ωΙΜΠ» αποτο τ.ιτπαιτντεςστί

αοποαοοποο ροΠα @απο ο"εαιεςμοαόΠετρμο.ο ποτά ππιπτοαο με αοε ποπ α(τ, ΜΒ νπιππ Μο».

;.·πωοσφ ΜΠοΒοτααίτοτα, πιο 8ζαοποποπέατοξ!απν- Μοοπιπ Μο ατομο ὶοΗπήἴΡααἰα ροΙΗΜΙα, φπα

οποσ τοτπαπ Β-βὁΠο.ΪΩ`ἱΡ·`ἑ τ;οποιεοππωωτοοοπ. εοπττοαττοταπι Ραατα&το- ΜΠ”ΜΪ#·

Εατϊ2Νακπ Η ποτέ @απο«οπ·αοποιαπειττω·τωΜπ._ πατποοιποὶ!απτ_ἰοα Φααἰαἰ. Αι Με ίο!ωπ παμπ το· δι'""·

` οαι·ΐαάτοπαπι ἱποπιἰοοαΙαοι :`·ἰοαὸ·Παοα

ε ω: (Στο ο·οοετωπιιππω οτππἱΡοται1ξἰἀ`Ιἱτ,ππΙοΕ οξ;τατποπ :τα ωοΜοΠαποΕΜ τ. πιο: α!τ ἱπΒπἰιοε πι

@ο Ροιιτπιο66τίοπαω οοπίπποΙοϋτ; Η .ο ο '_ ο ροή!ατ):οο_ἰραρματπ€τατἰα ροίΒοἱΙἰε : παοαΗ μπα·

τ · απο. 5οατπ απταδίοο απο 8ἰ _ΓΡααἰατ-Α`πε-Π, Βιβή_ο Μο·α.ππιπατο ΓιΙΙοα Παὶ, οπο ἰπ ι·οοοπα Ε

Βαΐτοα ποπ αΙΤατ αοιοτποπ1ααποζέ υπο!τΒ, πα α1ἴαπο- λἰατὶοπίαοτιτἰπρ αοτπποΙτιπε: πω, ποπ αίτ τροπο

απο2·"επτο ροεαττοπο ε. Ώοπΐαοοαπ`ταίττΞΙίπω τ. Πέ απο; πτππατο 8οπ·ιτοε8τ πιο; το ι·αποπα οτποτἱ$

τοπ-αμα @πως ἰπῇπἱιτἴΦ`ἑταοτοοι : τοϋ] Ψ! ΪἘΪΐ=ϊἱαίττπῆπΙ£οπ ατεο ἰοαο οποσ ἴραεὶαττοπΒα!ἱ

Ραἔἱἔᾶἰο ἱποἱπἱἀπαΙἰ: απααοατα ποποαοατ Ροπξα-_ αοΣαβ1ποτοτοοο!ξται·πιο!πο!ιααοΕ!π, ποπ Μ Μπάστια __ -

αϊΙοθΤατττ Μοτο-το; 4°[οτα τομΒαττοαβ Βπττο ραπ-α Ρατἴαᾶ€οπὶα οπτ1τοττιπιτ_τ στο Σπππίτει. Οοτίθτω. δἱ σ""π""*

απο· Φωτ' οαταττπ€πατο οοδο_οξιοτ3α. 8αοπατ.μ οΞιῇατος ποιομοΒαοαι·ταο,οπω ἱοαὸ ποπ ροίῖατ βοά. ν

ΜΠΕ· σωωπο ἱπΪαπτ; .αεπαΪαπααοοεποαο_οα Βοξ ποιττρωτοπ , ποπ αοπτίπατατ οπαπαιπ μάτια

-1 ᾶο πωπω τοατ:ταπϊ'ατΡατι ρποπτατε _ὶποἰοἰοοο

- 1 3 8ο .ή

κρυο· :ϊ

οπο: [παρα

τ

.__θ

Ί &ἰΦπαπιΡοΙῖζοοςππΙπἰΒαπατία.παααππ·το τοταττπ.

Π | ἱἰπἱτ3, ποοοο4.»ατξαατ€οποππ ΪρααἱΒααιπ. ατΒο Η το.

απο: τοτοραι·ία6Εοπα ἱποἱοἰοιποἰ οοίΕοΕ!ι α αστο: τοαΐοααόαα“οπο οοαο ἱποἰοἰοοαΙἱτααπαο!τίοΗαπή

πθπίνι1ὶτἱτπτπ νπο ιποἰιποοο οωπαατ!|ατοατταθ;Μ. ποπ οπο: @οι αοποπατ.οιππαιπ ραιτ'α&ίοπαιπ
πα: ἰπο4οἰοοοΨαε·, οποιοι” ροτιπΠαα το ἰπῆπἱτἱα ΡοΠἰοτΙαιπ (ιιοΓρααταύ, παοααἐιτὶο απο ιπΗπὶπι απο.

ἱιιοἰοἱοοἱεροίΠΒἱΙΙ απ ΑτϋΙΙεαΠαπτἱπΒπἱτ:α: απ: οορατταᾶἱοπαο; τωιτποποαο.. νποαοποπαππ ω

8ο π” απο "τα €πΗπὶτε. πο ποαατεπιπτ ταήτοιχ^· θπἱτοταιπαοποαοπ 8.1°Ιπα_ πρ. τ”. οι·.2. ππΒα!ἱ$,α8

_ οαι·α Ρ0Πατ Επι!. οπο. ιπ6ποι·. οοοποο ἰποἰοἱ- οοοοοοοπτῇιοεπο!τῇρ|ἱαοπᾶΜ ποπ:ατο, πααταπιπ

οτ ἱπῆπἱτατα;π ίααοπο ἱπο ιμἱο. ο

δθΦωα τοπ Ε! αοατίὶο τοποοτπιοπροδτΩ ἴαπτ. Ι 39:

ζοι·ππιτππιπαπαοχοιο!τΕΡΙτααπο Παπ οαπατ_ραι· πω. ""#αία·

·τατἱαιπ,να! ραποκοΕπατο απ! επαται·πιτπ, Ρππαἰρὶοοι "ω”""' σ”

ΐα!Γοφ.αΩ,-π οπο πο- μι· παατοπ τπτα1ΨττοαΡ”ΜΜ'

ι

Ω . Σ β

> ο > - " μ Π _ π:ιοταιοι ρτιιπα,Επα αοιπααατο οοαπτἱτατα 8ο ω. κ

παπι τμωτταί:τιποοα νἰττοτ, αϋτ_οατία&ίο π. οι αλ °
Γο

_ · > ι · ΠιτοπααΠ_ότ αμε ποτααπ @πατα νοαατοι· ,- πο:

τοτε Ποιο! ἱπ αᾶο, δ: ο οϋπα!ατ_€ποπίτιε οατ_ &ἱο- μι· ία οπο ο μια.. Αα τ” ποπ μπώ ΜΕ "τὶ

ποστ ἱπ ΡοταπτΕο . πααα απο α[Ετι1επττετ απαΒοτα- _ πατωα ροπαιπι

· αποτο; αίτια Μο” 'Μπιτ οοσπτκτοτήροταρτφβα

πιο οπιππποιοαοοπ ιποΙτἰρ!ταατὶοἑ

' ε Δ Δ · πο; ατμτατ ποπ τποοδιπ οοατατἰοπὶοοτποτοι·.

οπο: ἰπ _αό.τττ; παα αποτο έΠα ΡοζαΒ, α|ἱοοιπ ποπ οι:: "πιο αἰο(οακπ 'πα απ8α!ί , οπο: αοΐοοαΜΙοοι·

ΜΝΗΜΩΝ! Ραι-τα6Ειππξοπτ ΓΥποαταΒοααιπατἱεὁΞἱπ;ο -

οπο;; Πωοταϊ ΜΜΕ, ·οσππαετΠαα 1π1ῖπἰταε πο

οἰπα :το ιπει.τατίππ ΝΉπ8οοπτοι· ίπτατ ία ποιπατο;

' νατἰιω απαιπέο οραι·.ιττοιιτοοε ΐορααπειτ, οτοατΐο.τ

τποποτύοπατ αΠἱεαι·α «Μοτο ἶἱποίπἰοοατἱοπατπ ῆπο

απο α ποστ ραι·ιαεΞπίἱπἰφοιιοπτἰτειτἰα πα!ωπή,ε απο

πιω απεαΙοτιςτπ ο: _ποτπίππω. Βταπἱππ τοπ: βαστα

_ Ι ?ΜΒ ΜΒ” ποιωπταπ Γοααία . Π:ο Μο πωπαι·ο ο

-αἱοπτ "ποπ ακεαπΠοπαο:ι οπο." ρο!κπατατπ. Νιάτα _' γίδοπα Με ο!ταήπο ππ8αΠ, να! πσππιππ. οποιο

ΝΜο8αϊίποπ πτΠ;ποπταπο οΜζτοπτ πιο.

ΜΒΜ ο!ταΠοα οπΒαΗ, να) ποπ›ἰπἰπ οέςος'_ή

ο ίσταται ἴορατποτ.αοοοτἰτταποα ?στα Φααου

τ δε: οΜίπόΗοπατ οτοἰπαπτ το οπται·ίο: ΐρά:τα πατο

τοα οποία”, ἰπ μου: τααϊρέππτιπ·, οικω, πιο σα!

ει!τατο ακααρτο, ντ πω. «πω, βατ, τα. οΩαποῇ' Μ.. ο

Φο Τ'Ν0'· =ἀπτἱττἱταναΙ ραι· σποτατίαιπ ποπ ταπτίππ ο

παο | ἱπταΙΜΒἰ·οι· πιοται·οτ Ρι€πια,ΐαο οποοὶἰοατ Ιπωααπω

παπ::ϊ Ππεο!πα οτίποίοίοοπτπ , ἱπ οτοτπαπο φοτο €ποἰ.

τοπ πο. Ι πἱοοαπτοι· οιοπαεορατετἱοπα:. 8α ίοι·πιπ ηςατοαΜο.

οπ- οιΜπ- α τα ἱπ ασ ταααρτη, ςιιοο παπα νἰοατοτ σ. απο. τ.

ἴ_αοτ.34. «μ. απο νϋἱ-ρτἰπαἱρἰπω Εποέιποοαπα οπο.

απο: αοππποπατπ. δα ιζατατιπἰπαπε Μοτο πο πω: του

εο!ατα, οτ αΙΐα πτεται·πιπι , να! α!ἰοπἰο , ποσο 'απο

= πτεται·οα ία πώατ. Ε: Βοξ αοεοπτιπ ποαοοτπἱττατα

ΡἐοπατΒτἰῇ Η πιππατίααπ: ππο!πρΙἰαατἱοπατπ ύπΒα!έ.

χ αατοωορατοτίοποπτ ωοατα ναΠπτ. Βτεο οοπααΠ'ο

οτῷορπποἱρἰοαιπ ποτπατἰαπ τππ¦τἰρ|ὺοοτἱοπἱα ποπ

παααίΓαπὸ,ατἱοπ› μα: αοιιαπξΠτ ωατατἰα απο οποο..

· αοϋϊποπίαοι·ε. ηοτεοα` αᾶο οπο ἰΒατοτοοοἄπ

ταταΒοταιποτἱαοΧ ο. παο. ασιτία? Α απ: οιππααὶΙΙα:

ρατἰαέὶἱοπαε ἰπΗππαεἰποἰπἰοοα αε αοπττπατα τω"

απ αΙοε'ὶπ·νπο πωπποοπ, ρααραττα&τοπαππ απο

οἱ οο!απι Βπἰταιπ οποία οι·οιπίε.° (Μπαρ τ. αίτ_:

ο

Ρεἐξαᾶἱοπεα. ?Ματ να. ο αοπτἰππἴ8α ίΠοΒοΗ:οα- Ρ τπται· πο

τατιπἱπετ.ιιπ αοοατ·απτακταποοπαπμ, απο” πιτπαπ

αοοατοπτ ιπ!ποταπι ἰπ”ῖπΗ:ιἱτμπι Ποιοι! ποπ αΠατ

οι; πωτο ἱποἱοἰοΜέ μοσπιπιεππ. αποέ, τα.

 

ο ω . υ ' . π - · ο

-οαοατ ΐρααιοααα. απο νπο αοπτοιπ.ιτ·αΪτοπτ, ντ ο °
τ ία&το ἰηΪατἰοι· ίδραήοτατο ἱοττοαυποαπχοτοί

(ἱἐΙπἱα!α, απ. οτ. τ:οπέτοτέι οατξαῷἰοπα πωπποοαπ

ροΠῖΒοἰ . αττατοΙοοπ οποπο, αα·ξ·πῇ![ατ,_Η οι·οοο

θεο ποπ αίΤατοπιπ τού Ρατΐαᾶἰοπααἱιαοἱπἱοοαὶί ΡΟία

που : @το ἴπααἰίἱφι ραεΪαοτἱο, ΠΜΉξοπα ίραεἰδαπ
πακξαθαἱοπὶε, πρι; #ξτίααπα απ αο._οποο ἰπονπο_οα! πι

Ρ1τωωπ πωεοποπ μ·οοοοπτοι·.': (απο τοπια ΐοίΠατ

αἱοἰοαμποτοἱπἰτατιτή οιίο!απατ·οατίαάζοπα ἰποΕοο- π.

ουσ": 88ο αφτο πω. Ν:τη οορτδα(αππαιπα οοο_¦,αοπποα ροΙΠτ παππ·αιπ αοιππιππατπ πιο πω: οποτε.

ιοττωτ·ηπ 86 ἱ_οι;_πτ τα, ἱοιρΙἰοοτ τπται;απ.απα οτο1πἱαἔ οποσ» οαταππἰποτα; ταἰρ!ἰαατπ α!Η8πο ιποοιππ πο ο ο

οτοαςΠωατπ. αφτο Π ϋποἱιποοα!ἰε πααία&τοαΠ τη ΡοΠἰτπατππι ἴρααἱῆαα απεαΗ Λο πο: απο ωἑιω. “

ποίπ'οα Μαιο ααςιππ ΐραατ5αέι ρατταέΉππα ΟοΒτἱα-_.οζτονποοαταττωτποι·ἱ.- ο

μα· τοπιο ο65οϋ9Φ.9π ο Μου·Φ» ΐ9ΡΡ°ῆωΦτπα=ῖἱ› τοσα-ι
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Βιβοιοιιιι! Η. Με .9ιιΜοοικο /8ἔο!07αῦ$. Θεά!!! ν Ι..

Ώροι· ό: !:ιἰοικι οι, απ ἱπ οπο. οιιο.ιιει ΜΜΜ κο πιο ο οποιο!

ί;"#!Ψ. ιιιι8οΙ!οιόι!!:ιιιΒιιιικοκ: ποιο ω. 4.3.οι·.3. όοοοιι1

!ιιό ποπ όιί!:!ιιΒιι! : οιιοιΙΙίύιο.ιι.α.οι.ι.. οι 1.!ικιι οικ.8ι

,Ι"Μά ω: ιι!ιοι ΪΔτοιοκ όι!!έπειιιι απο οπο: ρκοο:ιοι!ιοι·οφ

7109202” πι· !ΘΗϊ-!!!!!ό Ρο Ψ!!! (Μ!!!τεο!τοϊ έ ιιιικοκὅ οιιΒο!!ι:ο:

όιιιιόιΜΜ. Πο Κι Βιιο ο Ροκοί!: ιιιιιιιιοι ωιοπιιο_ ποπ οοίκιιπιο

ΡΜ”Μ· οιοοό οι !οκιπο Γι.ιοί!!ιοιιο, Ροκ οόοοι°β ποικιοκο πιο!

ή!" ' κιρ!ιοιικ!;οοιιι ροτο!! ριιοόοοι Ροκ οτόιποιτι πό !ιιιπο,

_. νο! ι!!οιπ ιιιιιποκο ιιιιιοκιιιιιι, οοκιιῖ ιιοοπτικοιο 8ο

ι °- $όι!!ροπιιοιιο!ιιιιο, νο!°ι!!ιοπ!ιπο ορΕΜΜΒ; Γε. ποπ

“ο ροκ πω, ιιο!!!!:ιιιι ποκιιοιο ικιοκοι·ιοιιι βΒιιοκιιπι ο!!

Ροι·δοάί!ι!!ίι,νι ροκ ν!ιιιιιιιιιι ίιιοιοδι:οιιι , ω! οσοι

ιιιιιιιιοιιιοι· . οι μι· ειπα! Π: οιιιοοιιιιοο ο!ιοκι !ιιΒιο

Έτο ιποοπιιιιοπιοιοι!ιπ 8οόοκιιιιι @τοπ οποο!ιοιι

ο!! ι.ιοκίοξ!:ιΒ!!ιε οἱ: !ιοο, νο! Μ: !!ιρρο!!τ0 ιιιιΒο!ιοο;

ν: :ο ν!κιιτιο ιοκιιιἱπο ΐιι!ι!!:ιπιιιι!ι , ω! οοιιιιιιιιπἱ

οπο» , 88 ροκ οικω οι οιιιοιιπιιιιο ιι!ιοκι ΓοιιΡο!!το

!ιιοοιιιιιιιιπἱοιι!ιι!!ιι πει: ιπιπιι: Γορροπιιιιιι οοκι!.ιι:

Βιιιιικοιιι ιιιιεο!ι , οιιιικιιιο ιο:Μικ οιιι.οποπο ε!τοκι

ιποοιιιιιιιιπιοιιοι!οιο ι βιιδιιι κιιιικοκιει ίιεποιει απ!.

ικιιιιιι κιιιιοπιι!οιιι.οι·Βο πο: ιιιοιοκιο όι!!:ιιιιιο!ι: τω.
Π ιἰιιιι`πιιιιιοκο οποιο οιιιιιι!ιπ .οι πιο οιι!ο.ι!_!!!!πΒιιιι:

νι ν!κἱιιιιιικι !ο!ιιο&ιιιιιιι:οιιιι οίὶ ι!!!!:ιιιΒιιοκο καποιο

ιιιιοιοκο :ιτε !οιιιιοίιιιιικι ποιποι·ο επιιιιιοιό!ί!ιο·

@οι οποιο ιιιιιιικΔιπ οπΒο!ι ο!ι Μέι , ιιιιἰιι όιίκιπεο!ι

οι ν!κιιιιοιπ ιοΒιοέΕοιιι ιιιοκορ!ιγδοοιιι, οιιιοε ο!! πιο

-ιιιοι·ο κιιπι!ι·π όιίκιιι€ιιοκο. _ ° Δ
Π δοοιιιιόοι κιιοκιοι κπιι!ιἰο!ἰοιιπόἱ πιιιιιοκἱοἐ οπο·

8.""Μισ πιο ιιπΒο!ιο:ιιιι·, ο!! ροκοι·ό!ποιιι οι! όιοοι!ιιιιι πιο
ΜΜΜ ο! ο όιιιιιοροοιπόι νο! , 8ο ποπ ..και Γοροο!!ιο ιικο

Μι"ιω”»! ιιι·ιιιιιι. Νιου ν: όο ί.ι&ο Ποπ !ροοι!ιοο ιιιιι!ιιιι!ι

Ή';";!”” οιιι οποιοι οπ8οΙιοοι ροκ οιόιποιο π! ό!οοιίιιιιι ορο- τ

έ:;.Μ.. από! ιποό.ιιιι,ιτπ!,8: ποπε!τοιι Γροο!οιρ_ι·ορκιοιπ;

κ; π. ιιοκοι·ικ οιικιόοικι ιιιιιιικοιιι !ροοι!!οιιιπ ιιοικιοκο ιαπ

. κ!ιικι ιτιιι!τιιι!ἱοιικο ροκ 0ιό!ποιτι οόόἰοοκ!οιιι οικ

κοκιόκοιοόοιιι "π, 8ο ποπ ιι!τοκι !πόιοιόιιο ιικο

ιικιοικι. Νεο: ότι !ο !ιο!ιοι ποκοιιι!”ροοικιοιι οι! όι!ΐο

κοπιιοιιιιόιοιόοο!οι ; Βοοιεοποκιοιι πό όι!!οκοπιιιι5

' ΐοοο!!!οιιι : ΐοό μπώ Όσοι οιιπόοιιι πιιτοκιιιπ οοπο

ἰ!οοιιι ροιόιοοκΓιιοι!ΐοκοπιι.ιι !ροειδιοιι: ιπιι!κιο!!έ

οιιιζο ιο οκό!πο οι! πιοόοι 0Ροκοπό! ΐοοο!!!οο όιοοκ·.

ω.. 5 οι8ο ροτοκικοιπόοιπ ποιοι·ιιιιι ίκιοοιιιοοοι ροκ

όιιιοι!Ξιε όι!!”οι·οιιιιοι ἰπόιιιιόιιο!ο: ιιιοιιιρ!ιοιικο ιιι

οι·ι!ιπο οι ιιιοόοι οροι·.ιπόι ιπόιοιόιιι!ικοι· καποιοι

όιοοιι!οεο δοπιιιιπι. απο Οοο: ιιο!.°οιη ιοοιόο_ιι

ιο!οπι Το!ο ποιποκο πιο!ιιρ!ιο.ι··ο ροτοκόιποιιι τοπ

ιίιιιι πο! όιμοι:!κιιιι οροι·.ιιιι!ι πποόιιιπ ι ποιο εποε πο

, _ ' οικω !οπιιπιε @πιο π! ο!ιιιιιιιιιιι ιιι!!ο!'οι _ !πό!οί

όο:ι!ιιοκιιιιικοοι όιΠΕκκό!:ι οπο !·ιιιιιιιιι !ιιιιιιιιιιε!ο
ό πο, ιο! ο!ιοκικιιιιι_ιιικιιιιο , δ: ποπ κι!!! ροι·-οιόιποικι

· ο ο πό οιιοι·.ιπό! κιιοόοπι ιπιιιιίόοο!!κοι·όιοοι!ιιιιι.Νοπ
-. ό .κι.ιιοιο!! ω.. πιιιποιο :ο απο !ι.ιοικο !ιιοι!ιιιιιιιο·

ό ` πιο. π! ο!ιοιηιοιιι !ιδ.ι!8 οικω" μοποι οπο !ιιιιιο

· &ει οπο οι ιιόοοκίοι.ιιο παο μοι· οι» !ροοιο ό!
Β ο Ρ . . .

' ' ' ἔίοκιιπκ: ποο ροιο!!: οιιοι! ἴροο!ο όι!ΐοκτ πο οπο, ο!!ο

κοπο πιιιιιοκο ιιιιιΐιιιι όιέ·ι·ιοι!ποπόι οποιο :ο πιο,

πο" οοοποοι·ΐο, ποσό πιιιιιοκο κιιιικὶιιπ°όιιἶοπ ώ ο '

!ἰο.ιιοιι ροκ!! οπο ποιο ι!ι!οιιιπιποιιόι πω. οποιο

@πιο ο!ι οπο. Οοο @ο όι!οκοιιιιιιιϊι οοπτιιι·ιτοκ οι! Μ.

Θ!

Ροι·κο οι: οπο; Μαιο! Η όι!ΐοι·κοκ ιιιιιιι!ιπ (βοο!ο.ποπ

ρο!Τοι πι!! ιιιιιιὶιιιι !ροοιο όιί!:ιοΒοοιιι. ποιο ροκ ιι!

όι!!!π8ιιικ οποιο πο ο!ιο,κιοκ ποιοι! ι:6ι!;!κοικοι· οι !ιέι

Λο !ιοο ποιοι. ι·ο!ροπόοκι ροίΓοκ,ιιιιὸό Και όιιο

ΓοΒιοᾶι ιιιΒο!ιου. όι!ΐοκιι·ιι !ροο!ο, ιιό!ιοο κιιιιιοπ

απο ό!Ποκοπιιό Γροοι!ιοι! !ι:ι!ιοιιι οποιο πιιιιιοκἰοοι:ιη

φοτο αόιιοι·ίοι·ι] ιπ ιιιιεο!ἱι ποπ ιιο8οπτ , οι ιιοιξειπτ

κιιιιιίιιτι ποιτιοι·ιοιιιιι, οικω !1ιι!781°ο ποπ ροποπκ, πιο

ο ροκ οκόιποιιιβό !ὶι!:ιο&οιιι: οποια ιιιικοκπ απ8ο!ι

σοι, οπο: !!πκ Ροκ ΐο-!!ι!ιίιθοπιοε Ξ πιι!!ιοι.ο (ο!ιιοέΙο

οόιιιοιιιοιιοι!οι.ποποοιιιιο !ο!ο οποιοι:: ιιιο!κπι!ιο.ικ!ι

δοό ι:οιιικέι: ιιιιιι πιο: ιπ !°ιἔο Επι. !!πειιιοι·ιτιιε

νιιιο.ι οπιζο!! ποπ Με" πιιιιιοκο , Μ! Τροοιο .ι οπ

βιιΙιικικαιο ο!κοκιοι, ι:!ιιιι όι!ΐοι·οι οί!οπιι.ι!!ιοι· . οι

ιπιιο!ιιι·ικοι Ποι ποπ ό!!ΐοκκ ιιΧοπιοκο ο Ππειι!:ικ!κιιτο

οιοιιοκα. Κιόι:: Πι Με !οπτ.- !!ιιΒιι!ιικικοι οιιἑο!!

οΙΐοπι:ιιι|ικοι· ἱπο!ι.ιόικ ιιοκκοά!οποικι ίροο!!!οοπι Διι

Βο!ι; θεοι ΠιιΒιι!οι·ικιιε Ποιοοκίοάιοιιοιιι Ποιιοιιι.

Υπόο κοιιιιεπιιτινκ ιιο!!ἱκ οοιιοιικκοκο δόιιιόιιι!ό ιιιιιι«

όιιιιιι,οι.ιιπ ποιο! οκιιιοι οοποιι:κιικ οι! !ροειδοιικιόοοπ

.Έσω οριο ΐοοοοκοιιιι·, ποιο Ω!ιοοιό:ποι·ι·ο,όοοι ε..

οικω Γοροιιιιικ. Ρο!ικοι ιπόοο!ιοι οποο!ιο, οποιο ἰπ

$ω0!)08 !10ιο!οι!ιοι : άπο ρ!οι_ό!!!οκιπτόιιο ιιιόιιιι.

όιιι οπεο!ιο:ι,ιιοοιιι όοο !πόιοιόιιο !ιοιιιοπό.Ακ !ιοο

.οικω ο!!,οίιιιι οιιιιο ρο!!ικ Ποιο !ιιι!ιικοιιι_ιππι!ιιιο

πωπω !ιιΐοπόοκο-οπεο!ο, 8ο ὸοοπτκὲ. Τοιιιοιιίιι

οίκο πο !ιει!ιιιιιι π... !οροκκιιικιικι!οι , ιπόιιιιόποκιο.

ιιοιιι·οοίκιι!ιιπτ οποιο !οροι·πιιιοι·ιι!οιπ Δ: ποι:ιιιοοπο

@τοι !πόιο!όοιικι ο όἰοοκΠι!ιι!:ιἱοο!:ἰε επεο!ιοιι , νο!

!Ή.Μι2ιι!5; ποιο [Ντικ πιιιιικιι!ιιι ι !οό ἑόἱιιοκ!!ο ιποόσ
οροκοιιόιιοροιποιοκο!ι. · .. ο

Τοκιιιιι ικιοόιιι ιιιιι!κιρ!ἱοοπό! πιιιιιοκο ποιοκοι κο

κιιπι,οίκ Ροκιικοριἰοιπ 86°ιπικιιι!”οοιιιιι !ιαοοοικοιοοι.

Νοιπιιιι πιο ιιι.ι!κιρ!ιοοπκοκ !ροοιο ροκ ρκορκιιιιιι οι

ιπικι.ι!οοιιιιι Γοπιιιιιιι ίοοοι!!οιιιιι: ικα ιιιιι!ιιρ!ιοοιι

  

πιο.

ιιιἑοιιιιι όο !ο ιιιι!ιιιιόιιο οι 8ο οπεο!οι·ιι.8ο ποπ ροκ

οκόιποιιι ιιό .Μι οιοτοκιιιιιι, νο! ίο!ιιο&οιιι , άπο

πιο δ: οτιιιιιιιιι ἴοοιοᾶοιπ, οιιιιιοιιιιιιιιο ιι!ιοκι Γιι!ιίοο -

έ!:ο ιποοικι πιιιπιοο!ιι!ο. Νοο ροκ οι·πικιοιτι πό ίοικιιοο

οπο ΓοοίΕοποιο!οι, βιο οοοιόοιιιο!οι ο οιιπι πιο δ:

ιπόι!!!ικοπι ο!! οιιοκιιοι.ιιιιιιιιο κοι·ιιιοικι !ἰι!οιοιοιι

οπο. ΟοπΗκιιι. ιιοτο!! Ποιο οποιο ιι!ιιικπ ιιιιιιιοκο_

ιιι.ιιοκιιιιι .ο οι!. φα Μπι: ο!!: Η! ι!!ιι ποπ ροΠοο.

ιό
4 Δ Όσοι-Ζ!.

!ιτι.ιιιιιικοκια.πιι!!οιιι οποιο ιικιοΐορροποπε,ποπ μι.

@ο ιπόιιιιόοικ! ροκ οι·ό!ποιιι οι! πιοιοκιιιιιι ; οοόοοι

οποοο κιοικιοκο ι:ιοοπιιιιο !πό!!ΐοκοπιοι· κο!ριοικ

ποιοι , νο! ι!!.ιιιι ιιιιιιοι·ιιιιιι: »ω οι ιπόιιιιόιιιιπιιιο

μι· οκόιποιιι οι! - ιιιιιιοι·ιιιιιι ο :πιο κοΓριοἰιιιιι όοκοκ

·πιιιιιιο Μπι. ιιιιιιιοκο ιιιιικοι!οικι , ι:οκκιι οιιιοοΐιιιιο.

όι!ροί! :!οιι!Βοοί!Επιιοπι,8ο πιο ριορκἰοιιι οποο!:οικι.

8οό οιοιιπτικοι, οίιιιι Η: ρι·ιιιιιι όιΓροί!ιιο πωπω.

ποπ ροκ!! κοΐοιοοκο ιιιοκοποικι απο ιιο!!ιιιΐοιιο όιβ

Ροιιιιοιιιοπι δεπιιΜκ1ι, !!!ιιιιοο ρκορπιιιιι ο!ΐοοοιιιι.

ιιιόιοιόιιοκι, κι!!! ροκ-ρκορκιιιιιι 8ο ἱιιικἰπΓοοοπ·ι !ιαο- ό

τοίκιικοτπ. α. Ηιιπο ιιιό!ιι!όιιαιιοπιι ιι·ιοόοιπ ιιόιι·ι!κο Π,

πιο όοοοπι ιπ ποοπτικοτο, κιοπ οίκο Πι οποιοι όι!ρο-ιιιιο.

ο

πιο.

Οδσιο.ιο:.

14ιδ

πιο.

ι46ἔ

Τοπικοι οπο;

ό.ιι.ι »πότι

Ρω.ιωε πισ

Ι'Π"'θ Πλί!ό·

:οι ποοιοκο ροκ οκορκιοπι 8ο ἰιιικἱπ!οο.ιιιι κοιιιιιιιτι τα τυπο”,

!!πεο!οι·ικικιο. φοι11ι11ο!ι!Ρ!!οιικ!οιο8 ι:ιιοόιιιιι πό- ΘΕΕ” Μ·

ιιιικτοκο όοοοπτ πόι.ιοκίοι!! , χ. ἱπ ιιιιἐ ι1ιοιοιιιι Ρι·ι-!””!"" “Ψ

' ' οσκΜιοΜ.

Ιω πιοιοι·ιολ

Φο!.

πω.

ιιισιισιίΉ

τ ._ ·οοιποποοιωιιοω .ιι ι!ιο_ἰιικκἰιι!οοὸ, π! οοποιιικικ Άι! πω: ιοΓοοιωοτο ΡΦ!!!οιτ ο ηιιιιπιικιιιοικι ιποιοι. ω!"!"·

· ιο Ροικοικιοκοκιιι ΗΒιιιιιιι ιιο!$!!Γοοιποπόιικιι ι!!ιιιιι ἑ. όοπἰ Ροι·ιικόιποιιι οι! Ποιο ρι·οριιοιιι οιιιοπΠοιιοιπ ό

ο . ι>ιοικι_5°ιιοςοχιιι..ωοοιοιωωποε, ιιι:ιοιόοιπ !οοο!οι1η δο-κιικἴιιιοιιιοιιίἰοποιιι !οοο!οιπ ροκ οι·ι!!- κά

@Μαιο Πειιιιιο οόιίοιικι·ιι ιιό όι!!ιπΒοοπόιιιιι οποιο ποιο οι! ιιοοπκοοιοοι,ι:οιοι ο!! !οοιι!ιιοιιιοπίιο. δικ! . ”
·ωωι"Π 'δώο"Μω”ι2Β-8Η05°οπ απ!!! ω “Η” οι αιπικοι Το!ιοιπ ποπ οποιο κοκιιιιο κοοοριι!ι!!ιο πι. ; -

- @ιοΒιιο!ιοπιι·ι·οοπςιιι·ιιικ οι ο!! πιό οιιπιοἐ ιιιιι·ιπί ο ιιιοκοιιοιπόιοιόποιίοπιι οι·ιποιριιιιιι οΠοι πιο κοπο

(ο αιιιιροποπι , οι ν! οικτ!π!!οοε τοκιιι!ιιι15, πι στη ι·ιιι ο 8ο ι:οιοιιιιιτοκοιιικ οίκου!ιιε ε ποιο ιιιιιιιικικιιιιπ

_ απο οι! οποιο !)οπι ο!ΐοἐὶι=ιι.ἔ ρκοόιιοἱκ ι!!οιι·ι απο όιιι!όοικοκιικο οι·οοιι!ι οπκοπΠοπο!οοο!! , δ: ι·ιικ!οι- _ '

_ Μοιπόιοιόοικιππο. ροκ οκόιποιιι οι! ποιοι ποιιιοι·ο οιιιοιι!!ο !οοο!ιο λ ιικοοκι!ι κ1οιιπι!τοιο. · Μό·

ι _ κιιιιτοκιιιοι !!ΒιιοΕΜΠ ,οπο ιιόιιοκί, όοοοπτ; !οΑκι·ιο : ,ΙΜ ιιιοπιο οιιιοικι Αποο!ιοι , όποιου: οί!. αποΡοκ οποιο οτι: , ν: όι!!ιιιιί!:ιοοιιι ποιοοκο κοιιιοιι (!"&"Σ.ιιοι!ιοκικαιο ΤΙιοπιι!!· Ροτιι!ιοιιι απο πιο " ° '

  

ι!!!!ιπΒιιιιι "που οι απο ι όο!ιοκο ίο!ο πιιιιιοκο ιιιο Ποέοοιοιιι όο οποιο καποιοι. δ: ποπ όσ ιιο!Ποι

Π ο. πως

ι. οι »οι ω.

!ιι·οιιοιβι.



/αιιι.

_Βοιιιιιιιιιο ΙΙ Ι. 29ο 8'ιιιβιιιιιιο .4ιιέαΙοιοιιι. 6'ιάιο ν Ι. ο

οιο οπιιιοπιοι : ιιοιι; ιποιιιτ, ιιοιι ο ιιιοιαιι;Φι Μ! ιιι

ρι·ιιιαιριιιιιι ιιφειιιιιιιιιιι ι :οποιοι ιιιιιιιαιιιιιι ιιι α.ιιαιιι [ρα

ν.

ιιοπο ππιποιιοοπι πιο!ιιρ!ιοοτιοιιαιιι ιπ οποο!ια πο.

οπο: ιοτιιοιιο ιπιιιι ιιοπο ι·ποπιαιιι οοριιιποια ιιιι!α

Βιιιοι οιεοπι. οοιιιιιιιιβ. ιό. ιιι Μι. ο. ιιαβιιιιιιιιαιιι,

οποιοι Αιιοιτοιιι. ποιοι: πιο “απο ιιιιιιιαι αιμ

ιιιαιιιοιιιιιιοιι οιιαιιιιαιιιιιιιιι , πιο πιο Μπα ιιοιι ροιαι,

ο μια[οι ιιιιιιιι ιιιιαιια8ιιι αιιι[ιιαιιι μια, αιαιιαιιιαι οι ιιι

αιιιιιαια ιιιιιιιιιιιιέιιιιιιαιιι. απο αιιιιιι πιο ιιοιι ερτ ιια ιι.

ιιιιιι ιιιια!ιαίι·ι.ι,ιιιιδιι ιιιιιιιιιι!ιαιαιιιι, ιιοιι ριιιιιιαι ύπ ιιοιι·

ιιιαι , οιιιιιιιιιιαΙιαΠιιιιι ιιιιιιιιρΙιοαιιιιιοιιιιαιαι :Μποϋ

πιω". πιω αιιιιιι ιιιιιιιιιαι .ιιοιιιιι ιιοιι που” οι [οι

ιιαιιιι.ι ιιοιι/Ζω απο , οπο! απο» ιιώαι ιιοιι οι: .οι

2.ιιιιέι |ιιιιι8ι·οιια πιο οιοι ποιού μι.: ιιοιι οι [ιιι

|ιιιιι : ιιιιιιαιι (οποια ψ βιι·[ιιιιι ιιοιι ιικιιιιιιι τιιιιιιαιιιι'ιισ

ιιαιιι ι χει οπο: :πα |ιαΓί10ιι @οποιοι πω" ιιιιιιο·οιιι σοι

ιι·οιιιέιιιιιιαιιι ιιιιιιιιιαιαι. Με αιέιιιιιιαι!αθιιιβιι.ιιιιιοΙιιαι

α]Ει οπο: ιιιιιιιιιιιιι , μια ιιοιι ιιιιιιηαι ιι.ιιοπιιαιιιιιιιι|ιωι

ιιιιιιιμιωιαιιια , πο” οωπι ριιιω πιιιιιμιωιωιαιιι οι

ιιιραιιιοιιιι·οιι ὅἄπρί, και: @ο ιιιιριιιιιιιιι αοιιιιοιΙιέιιιιιιιι.

νοιιιιπ !ιοαι οι οι·οοιιιαπιαιοι οοπιιιι Αιιοτι. οιιι

ιιοποιοοπτ νπιιιιι ιιιιιιιοπιιοιπ ιιιτο!!α&πο!οιπ πο.

ιιαπιοιιι οπιπι!ιοτ !·ιοιπιπι!·ιοι , οπιπα ιπιο!!οιΞ!:πίιπ

εο!ι !ιοιπιπατ οπο! !ιοαιοπι, νι οσπιιοι αιιιιιιιιιι ιψιι[

"ιιι ο τοπιοπ ι:ιιιιι ιιιια ι:οιιτιο Απο". οιοπιποπιοιπι·,

ροιια ιι!ιιοπο ιιιιι οοπτιοιιι&ιοπο. ιπια!!ο&οιπ πιο

πιιιια πιπ!ιιρ!ιο:ιιι, ποπ !οοιιιιιιι :ια πιπ!τιρ!ιεοτιοπο

ιπτο!!οιξιιιο ιοποιοιι, ιοιι οποο!ιοι,ιοι! ιιππιοιιι ο ποιοι

πιο οιοτ ιοοριπ οοπιιοποιιιια , '86 καιω ριο!ιοιιιιο,

ι1ιιιω πιοιαιρ!ιοοιι ιιιτοιιοόιπιπ ιιιιιιιιιππιπ ιιι οπο·

!ι!ιατιποιιπιιιοο ιιοπιιπιο.

Α!ἰι παπι: !)οιΕιοιιι πιοπτοιπ ι:ο!ιιοππι οι αο,οοοιι

ιιι ι.ιιοι.34.ιι. ι.ιιι.ι. ποιοι, ιιι οιιιιιιοπε ιαι:οαοιαο

τι: ιοπιι!ιοπτιοιιι οιιι:ιοιο ο!ιοοιιι ιιιιιιπέι:οιτι ο ποιο

· τοι οιο πο ιιοο ιιιιιιοι·ο ιο ιιοπιτι πιοτοιιο!ο, οοπτιο.

ιιοιι: ποιοιοπι οοπιιιιπποπι :οι απ ιιποο!οιο, ιΒιιπι

ιο ιοπι. οπο. !ροοιαι Α ποο!ιοιι οοπιπιοπιι, οι οσο

τιο!ιι!ιι!ιο πο πω: ιπιιιπιιιοπιιι ιιποιο!οιο μι· Μοδ

Ρτοπιιιιιιι οι ιιγροίιοιιπι , νι μι ο!ιοοιο! ιιιοταιιο!ο.

δα! ποοιια ιιιο!οι:πε οοππιιιι:ιτ : τοπι πιο ιπ οι:

ιιιιιιιι. 8, &ιιιιιι ιιι». ιιοιιιπιπ οι , οπ ιπ οπεο!ιο ορροιιιοπι

πιι.ιιιιοιιΜι ιο ιριἔι οιιιιποποιοι ο οποιο , οι /ιιριιι. Τοιπ οοιιι

Ψ ";“·°# απο ι:!ιιιιποποτπι, ι!!πιι ιιιιιιοιι ιιι ιαπτ. ιριιιιι οοιιιι

2252':';'δ οι ιπ ιριο οπο, οοοιι ο!ι οΠαιιιιιι ιιιιιιποοιιιιι ει: ιπ
σ! οπιιοπιοιιιπ πιο, οπο οοι:ι:ιππι οποιο ιιιιοο!ιοο, οι

ιιοιι ιιοιι..- ‹ιοοοι οιιιιιιΙιά ο.. ιι.ο. οι·.2.·Ε$· οιιτοιο ιπ ιαπι. 9.Τύιι.

  

ιο Γοιιιαπιιο,ντ παο ι.ι!ο ροτοπιιο ο!ιιο!πιο πιο!τιο!ιαο··

ιι Μπι ππιποτοοοιιαιπ ιιιαοιοι οιοιιιο οποιοι.

Λο Μαιο. οποια, πού νπιποιβι!ιιοι· πιοιοι. οκ

ιο ω!ιοιιιια!αιιι οιιοΠα, ιπτοι οποσ οίι απο ιιι. @πιο ι.

πιοιοο!ιγιιο5, οπο οι ιΡο ιιιιεο!οιιτοο, ιαπ !ιαοααι

το: ται , οπο οι!οπτιοιιι οοιπιποπαιπ ιποιοριιγιιοο

ι:οπτιιιιιιι οι! Με, να! ι!!οιι ιπιιιιιιόπιιιιι: :οι οποτι,

απορώ ριιιιι€ίιιιιο!!ιοοπτιο, οπο ίσιο οι αΠ”οπτιο!ιο

ιοι πω: , πωπω ο!ιοι ιι.ιπτ ιιι ροταπτιο ο οιιοτι ιιιοιιοα

οι Οιιιιιιιιαιιι. 3.ιια οιιιιιι.ιιιιιι. 18. οι ιιιοι:αι , ίο!οτιι

οιιιποιιι ιπτο!!ιΒοπιιιιιιι οιΒ !ιοαιοιιι οιι ποιοι οικια

ιιιι!ιτοια, δι ροτοπιιιιι οοιο απα οι ιιιιιοα οπιιιιιιιοτ ο

οπιιιοο πιο ο!ιοτ ι:!ιοοιιιιιοοιι ιο οιιιιιιιιιοτο, ο:Α!ιι ιιοιιιππι , ιπιοιοποα Εαι·πιι. ι!!πιιιαηι!ιοοπτ οι:

ριιποιοιο ιπτιιθ.ιιιοοιιοπιι Γοπιι!ιι!ι 86 οποιοι πω.

Αι! ο.ιιιοιι. Με. Μπος'. Δε! πιο!» ιιιιι.οπτοι:.ι:ιοπ

οι Γοι·ιποιι.ιιίοιοιιοο τιπιπαιιοο ιοοππιιιιιιι Βιοιιοπι

ιοαι:ιιιοππι , οοποοιιο; ιοοιιπιιίιπι ιπο!ιοιοιιο!οιιι,

οικω πιο απο τρααιιιω αοπιιποτ, πο ο. @ορο τα

ιιαιιτπι οιιιιοιιιιιι οοποοι!οιο; οοι οι ι παεοπτ, ποσο

οοπτιοιπ ιιιαι:ιαιι:ι οποο!ιοοπι ο!ιοι·ι ιιιι!ιοιτιπο οποι

ιππιιιοοιι, ιιοιι τοιπαππαοοπι, οοπιιοπι οιιοιιιπιπο

το ιιπππιι Αποο!πιιι οι» οιιο, ποπ ιο!ιιιπ ιιιαοιο,ιατι ατ

ιοπι ιιπιποιο ι 8: πο: ποπ ιοοιιιι ιιπι οιοιιπιπ ιΡαοι

παπι, οπι ποπ οι οπο” πιίι οι ατιιιιιπιιιο ιιιιοαιΕ

οὸ, Μ! ίο:οιιιιιιοι ιπτιιοιιιοο!απει, οποιο ποιο! απο

Τροοιιιοο οιΤοπιιο!ιιοι ιιοιιριοο ιπο!οιιιι. (ιοπιιιιιι.

Ποπ: οποιοι ιδιιοιιιιιιποτ οποιο ιιποα!ιιιιι οιι ο!ιο ιρα

πω, ποπ ιαοοπιιιιοι Βιοιιππι οαπαιιαιιιιι, οι οιο

ειιιοοιπ, οποιο ποιοι οπιιι 8οπιιιιαο ιπι:!οιιιτ ι !το οι.
ιιαπι ι”ροοιοα ι.ιιΓοιιιιιιποτ ιπιιιοιιιοο!ιι ι οποιο οποια-Δ

ιιοιι οιι οπο, ποπ ιοοππιιιιιπ οιοιιππι ΐροοιιιοοιιι,ίοει

ιπιιιοιιιπο!αιπ, οπαπ:ι ποιοι οιιιιι Γροοιιιοο ιπο!ιιιιιτο

απο!ι!οοι απιιιι ιιιιιο ιιιιιιιοιιιιο νπιιοππι οιοιιιιιιια

Γοιιαιιοιιιιπτ ιπο ιιοιι ο!ιοποπι Βιοιιοπι ν!ιιιιιοπι ιιι

οιπιο!ιιο!οπ·ιποοο οοπί!:ιιοοιπι ιιι ια ιρίο ίιπ8π!οιιι

36 Πιο. Με παπι οποιο ιποίιοπτιο οπ8ο!ιοο,ριοι

τοι οικω: ιιιιιοιιοιοι, ιπο!οιιιτ οιιοοοιιι ιιιι!ιοιιιπο

πιο.

πιιιιιιαι οψι

,οιιιιιιιι. ποπ οι ιιοιοιιιιιποτιοοιπ οι!οπτιοι οι! πω, νο! ι!!οαι !απι νιτιπιπιιιι 90οαιωιϊωΕπιιιι ια !ριο-διιεπιιιι8

ιπιιιπιτιοπιπ , θα! ι:ιοτιιια ιριιιιιι !ιιιιιτοιπι δ: ιποιοι θα ιιοιι; δ: οπο ποπ τοπιι)ιιιι ἴροοιο, οι οποιο ποτιια-ι_

οποιοι· :ιιι οποιο. , νι ι Γοιιιαάο ιπ οπο ι·οοιριιοι. ιο τιιιιιιιοποιπι πο οωπι πιο ιιιΒιιοπιιο οποο!ιοοι

. νπιιο ποπ μια!! οΠο :πιο ιποιοιιιοιτιιιι .ιι.ι.ο.ι... ατο ιιιοιιοι ιιιιιιοιιιοο!ιε μι οι!οοιιζ οι οΠοπιιο!ιε πο·

Απ: δΈ”. Εκ :πιο μια 8.Τιιιιιιιοιιι ιιιιιοιτα. οοὸο! παο :ιο μι- απο Ιρααιιι σε. Λο οοπιιιιιι πο. οπιοι:. ποιι οι ιιι

_ τοπιιιι οΒιο!ιιτί .ιποο!ι οοιιιπι πιο :Μαιο ιιιιιιιιἔι (μ
φαι ρι·ιοιιιιι . . . . ` . .

α·Π”.Μ φαω πιπ!ιιρ!ιοοιι ιποιιοτ ι. οποτι ιπ ιιοο απο ι!!οπι

μριιφ..[; ιπιο!!οιιοι·ιι ορο. οροα-διορποποα οπιιι τοτο Μπιο

πιι6 ι>ωσαιιο, οι οι ω.. 2.οοοιι ππιποιιοοιιι πιο!.

τ!ιτπιδι οποπιιι ω, πα8ο ο απο ιπ οι: οιιιιιιι οι (πι.

8ο!οιιιοι,οποοιι: νο!πιι ιποιαιιο ιποιορ!ιοιιι:ο , οι. .

οιιιπιποπα νιιοπι ο!ΐοπιιοιιι οι: ο!ιιι ιοιιιιιιιι απτιτοιι

ιιιοιιιιιι Α!ιι στ .Λιιιαοιιιιι!!πιπ απο!ιοοπτ οι: ιιιοτοιιιιΡ

οι
τιο!ιοοτιοπαιπ οποο!οιππι :ιρρο!!οΚιι11ΡΟΦοι!οιιι,οΕ·

ιοπι Γοεππιιιιιιι ι·ιιΣι:ιιιποπι πο!ιιοιιι ι οι “πιο Απο·

ικα, ιιιοιιιτιιι. Ισια ιια #ιιιιι. ι:ιοοιοιια, αιηοιιιιοπιιιρω

«πω. ιι ιιι.ιταιι.ι, ιιιιριιβιύιΙα α|ι αιιιιιιιβιοαια, ιιοιι! βιο

Ριι"α:.ιιι8οιιτιιιιΔ.ι"ιται!ια 3. ιιι οιιοπι α!οάποι νιιιατοι

αιτ ριιποιοιια ι πιο. ι. απ· ο οιοι·αιοιο!ιιαιιο , Ρο!

διπιποιιιτ.ιι οιιδιοι:ιο, ποπ ροΠοι οιιο πιιι απο. οι·Ιοο

απο: οιιια!ιι:›αι Γο!ιιιοπιιο οποο!ιοιι ιιι οιιιιιοδιο, ποπ

ροιοιι ιπ ιαπι. ιριιπα απο πιιι ιιι οιιιιιιιιιιιαοιο πο.

2. πι: ο ψ θΙΒΜιιιιι οπο οιιιιτοο!:οιπ οι: οωπι πιο.

ποιο, ποπ ροι!”οτ αί!ο πιο ιππιπ. οιοο οιιιιι οοοπια

ιροοιοιιοποο!ιοο που οωπι Γπιιιαάο ο!ιιιι·οάο, ποπ

ροτοι·ιτοιια "ο ιποποοιιοιοοιο οπο. ο. οι!. οωπι

νιιιοπο ιπι:ο!οοτ, ρι·ιποιι:ιιπιιι ιπιιιπιτιοοιιοπιτ απο

ιποιοιιοιπ ι ιιιαοοπο ιποποο!ιοποπ μια οι. ιοιοπι

ιπιι!ιιιι!ιοοιιοποιίι ππιποιιοοπι , οπιιι ποπ οι ιιιοτο·

πο. Εκ οπο ιιιιποιοιο ιι.ο. «μια». οπο. οο!!ιΒιι_ιπ

ιιιπιιιιι ιιοιι απο ι:!πτοο πιιιιιαιο ιι!ιοτ ιιι ιιιιιοιιι οι.

ύι.ο ο

!ιι|ιαιιιιιι

- . _ _ __ Αιιιιιιπισ ά

πι. Πο ιοιιοπαα_ οοιο αι·πιο (οπτ απ ρτιποιοιια τιιο- Μ” ο

οπο, οιιιοοοιιια ρατιοιιιιαπτ, $. Ί ιιοπιοπι ιιοιπείοιιἱ ΤΙΜΜ.

πρ.

πω. Λο ι.ριο!ι. ο!ιοιιι πιοιιιίοιια ιοτοπιοι ιιι Με διΜιιιιιιι

πρι”. ιιι

πιοβιιι.

ι;ο.

ι;οζ ο

αορ

ιαο:'

ιιιιοοιια πιο ι-οιπιο ιποι.ιριιιιιοο, οποια :Η ποιο οπιιι- Δι “ιοί

διιι!ιιιιυιΜι

ιιι Διιοαιιο

"οι

ο 8: πιοιοιιιι!ιιαι·. Νοπ οι ιπ οποο!ι: πιιι ιοι·ιιιο 8: ,....ι..ι.. ,,,,_

οι.'.ι.ιια ιπ!ιίιιιοπτ,απ!οιιοιια οπιπαιιι ιποιοιιοιιι τοιχο- ιιιιιι)βιιι.

οοιιι , οοπι:οιιο: οππι ι-οιπιο οπταιιι οι οᾶιι πιο.

ιι:απτο ποπ τορποποι πιοιαιιο ιποτοριι7ιιαο.Αιι τοπ.

οπτοα. οοιιι:οιιο οι!οιπιιτοιπ :ιο ο&π ποιο δ: ιΕοι·ο

το )ιποται·ιο 'ποιοι. ιιοΒο ιιο πιο οιιιο δ: ιαοτοτο

Βιιιοιαιιο απο πιοτοοιιοπά Αι! ο. οοποοιιο οπ

τοο. οποοι:! ιοτιιιιι ροιι”οι;!;ιοΔι

οι ίοι·πιο!οιπι παοο οποοο! οποιο ιιοι·ίαοιιοποιει οι

τοπιιποπι δ: ιιιοιαιιο!οιιι. Ατι οι·ο!ι. ποοο, οποο!ι.ιπι

ποπ οίιο ιπτιο ίπποι ιροαιοπι ροτία&οιπ,οπιο οι! πο:

ιοιιιοιτ, ν: ιιοιιοοτ

Μπι; δ: (οποια ο ιραοιοι ; νι μια ιο ποιοι

πο, οιιι οι ροι·ι-οιίι:οι !ιοπιο, οτιοπιιι ιιοιι οοπιιπαοτ

τοτοπι Ραι·ιαο!;ιοποπι πιοιοιιο!οιπ 8ο οκτοπιιιιοπι οπο

οιοιιιππ:ιοπα. Αι! ο. οο απο ο . ιια ιιιοπτιιοτα

ι·οο!ι δ: 'ιιι-ιιοιι ο παοο ιι _ οπιιτ ιοιιοπιι8: πια

τοιιιιιιιοθ.: Ποιο πιαιοοιιι·ιιαο οι αοτιοατιιιιιιιιιοι.

° ° :πιο

Γροοιοι ιπιοπιιοοπι ο

ποιοι ροι·ία&ιοπαπι οποιοι-

ιού.

«Η ο. -



πχι..ι.πι ι π. Βε5°οΗΜιεπ πωπω. ι.επ ν ι ι.·

οοπι πιποοπιοπιο ἰπ ιο, ιπ οιιΒοΗι οΙΤοπιιπ ΓροοιΒ.

οι οιιιιιιεοιιοι ΜιποοΙοι·Ιιοτο, 8ο οοοΐοιιοοοτοι οι

πιο πιο: οι» :ο πιο! ἴοπτ. Αν! 4. οοοἰοι ..ωι.π_

α ο· οποιο ι..ιοπι ιιπεο!ι πο ιΠοιπ.ιπι ι&οιι!ιτιτοιο, ποπ

τ οοπίἱίτιτ ιο οο ι νι ποπ οοΠιπτ ιἱιο¦τἱο!ἰοοιἱποπιο

το; Μ! οι ω, ποδο Ποτ :ιοοι.ιι οιιτοιιδ ίἔοιοιἱ, δ:

. ιπτο!ΗΒοποο ροιἱοιοι ατομο οΒιιιΔωοιοι, ποιο οι

· οιοριιοτπε ροι ιο ι:οπίοιιοοπε ίιιΒΙὶοπτἰοπι €ιπιποιο.

ιιιι!οπι. Δι! ο. ποπο οοπίοοι Απ ιοΒ.οιίτ.νιτ.οοπ

το". :ο ίοοίτιιπιιέι οπεοΗοπ πιο , οι ιοιππιο

ο!ιγΠοοπι. οοπι:οόο ι ποιο πιο οὐ ιο οἱι ππι·ιοιιιιΙο

πγΓιοοιπ , οίι:ιπιποπ ιο Με πιοιοιίπιο οιοτποιιγΠ

απο, Γε. ἰπάιπἱποοτἱιιἔοο ποσοοιτοι, οποιο ποο οι!

οοιίΞιιιιποοοπτι ΙΕ. Αποο!οι οιΤο π. τιΜττ388ζιτιο

οποίοοοε,ίοο ιοπτίππ ποεοπτ, ω: Ρο ο πιο" ἱπἀἰι

οιόοαΗιοι ι:ΗΜπβοι. ΗΜ: ποτοιπ τπι!ιοιι!οιτιο,ποπ

οίὶ οοΐοποποο ροι οιι:Ηποπι πι! 'ποσο ἴοΒιο&οιπ,

οι νο! μοι οιοιποιπ οι ἴοοροἱἱτοπι. νο! ιιιοι!οιπ ο

ΡοιπποΙι νο! , 8ο ποπ οποιο ιποιοιι!οι!ιιοι πιππ'ιιπ

η9_ ριοριἰοιπ. Μ! δ. Χάο. Μοτο οιΒοοι. Ποπ ροίΪο

. ..πιο οοπτιοιιιιοοι·ί. Ποιο πποοοιτει: ποιοτοπιιπιο ιοιιο^

παπι , Ιοποποι ειδ πϊοπιπω πιο ιιιιἱι›ποΙιι , νι

ιιιοριιοτοι ίιιιιιπ ο1ΐοπτιπιπ : "ερ ιιπροΠἱοΗο πι, στ

:Μαιο ι.ιτιοποιίι οοιπιποπἱοοτοι οποιοι επιιωιοοπ.

Νοεο πιο" Μαιο. πο"οε ποιρρο Βιιτιοι πωωι

οοπιοοιιιιιιι Ϊοροιἱοιοιπ : ἴΡοοΗἱοοιοπἰιπ ποπ αοπ

|οποιτοι Βοποιιοοιπ : απο ποο ιπο!ιοιοοι!π ίοοοιή

ςιιπ:ι," πιοριιοιιιι!!ιοι, πιο οιοιΙοοιιοι ο Οοο , ι

. 40ο οιππιι ει:ιτιοι οπτιο απο οιποιοπιοι Ιιιπιιιιοι,

- τ . οι ποσοι: Βιιππΐο. ΙΞὐ.ι..¦ἱΜ απο. 3. @ποιο "οποιο ὶ
Ε 0ιπιιοπ πρ 0ιιιβιιιιοι άοιοιιιιιιω.·ιιο3,

οπο. Αι! ίπποι Γοοοποιο. πο8. ιιπτοο. ΑΔ ρισΒι οοποο·.

!άβοιτο- πο , ποοοιιιοοτ και οι οποιο ρο!τοΙπιο οιοοοοι

ΡΜ· :πιο τοτο ροιιοέὶἰοποἰπτοπίῖοἐ , 8οοπτοποοο ροι ἴο

οοπίοποοπτο οιΤοπτιοπι τοι , νει ἴοπτ οιπποι ριοριιο·

ιιιτοεπιτοιο!οπ ποΒο οι οποιο ροτοιο ριτωοοι απο

τοτίι ροιἴοέτιοπο_ οιιτοπποέι , δ: ροι ίο ποπ :σοβ

ιιοοπτο οιΤοπτιππι κι ι «πιο .οι ροιιο&ιοιποίοι

οοιι!ίι , ποπ ποπ οοπίοοιιἱιοι μι· το οΙΐοπιιπιπ κι,

οι Ριοιὶοοἱτιιι ο Ποπ ιιι€πιπο !ἱιπίτππιο ποιοι!ι.

οοιιοιπ οιοιιιοπι πιο: Τοιοι ίροοιοιπι @οφ ροιι`ο

πιο οίκο ροΠἱι Μπι οιιπι:Ιοιπ (ροσιοπι οι ιπππιτοιπ

οιοίοοιο, ποποιτ τοτιι απο Ριοι!οοι, ο!ιοποιπ πο

οοΙΒιιιοίοιοι ιπΕπιιο,νιοπ τοπιο ποιο οοπίιοπ '

ειοτιοΪνππ

· .έκ άο[οδϊο οποιοι πιω ιὶ@ι°κιπι

Ρ _ ~ ποιοι π. ει

° οι” οοπτιοοοιΠιο. ποιοι μι: ροτοίτ οοττὸ

ι!οΕπιιι; οποιο Ποιο ποοἰοιπ ιο!ιπποοπι Διι

8ιι!ι.ιιι Ειιώιι.ι. 88. υπ πω" (ο π! ιοποιοιο,δο οοπ

_ ° - τω Ριέβι!ισ.ι.ι.τ. ποιο 13οιπιιβιο.ΙιΙι.ι.άσπάιι.3. ποι

#62· -τιοι οοπίοπιιτ τα” ι!πρ.ι8ι. σ. 3. το ιιιοοιι. Ριιιπο

μα” (οπο. πιπιππιπι $.ΤπιιιιΙ. ιθΞειι2% προ. Οφιοιπ0ρ!ιιιι,

Βιιπιιιο._ιοι[ιιριἑ;ΖιιπιιΙ η π.)·ο.ιιι·.4 (Μ. Μ” πιο.

Ε·πιοι!οποιοτ οποοπιοιπ. Ρ'οποπιπ. παπα· ροιζοάϊο

νπἱοοιίἱ «τι τποΙτἰρ!ἱοπιἱο ίροοιποπ. οποιο ποιποιι

οι; παπι ιιιιιοπ πιο· (ο, πω: ροισ.ιοΜοπη Με ισι

α”.ΜΒΜ ιποΙἰι,ππιο πιοιοι·ιππε. Εοπιιιιπ. Τοτοπι πω: νοι

σ """"""""' οοιίοοι τιιιιΠοι οοπιιιτ οιο!ιπο οιοιτοιπιοιο, ιππιπο

ε» πο: ιππ

:οψη

ι οι.

τι

1ς8.

οίἔ 5ο

οι

ιδι.

οποιοι , ίοριοπιο ἱπτοΙ!ο&οο!ἰοτπ. Ιππιποι οι: ίοἰ

οοιιοριιοΗιιοιοπι ι:οπι ιπο!τιρΠοοιιοπο οποιεοι ,

ιποΙιιρ!ιοιιιοι οποιο ποιοοιιοο. Μοπιοι οι;» ιποοι·

ιορτιοιΙιτοτοπι ιποΙτιπ!ιοοτιιι ιοπιίιιπ ιρωποι ; οιο

Ή οπἰιο ΒΕ ιιίτιο,πο.·ο Ϊοπτ πιο. οιι|ιπιι. οοιπιπ πι.

· τοιοπτ!ροοίο.. Ειβοπ ιοιτιοιι ΐοριοπιοιιιιοοοπ ο·

Ιοιίι οι: οι ιποοιιορτιΒιιιτοτοοι,ιοτοιοικω τι: ι

Μέ

Ι
  

Βοποιοιοι!ιοιπ δ: οοιιοριιοιΙιοπι, πωπω ΐποοιιορτι

έ!

πιο πο. Νικο Ποπ ιππιποι οπο: πιοιιιρΠοΔιδοπο ο

οποιοι πιοιτιο!ιοετοι οποιο ποιποιιοθ ι @Μοτο '

οοιιοριιΒιιιι , Με παμπ νπιπποηοο ίροοιοι ιΠο πι

νπο ιοπιι)ιιπ ιιιι!Ποιοοοοοπίοιοοιι :·οι·οο άπο ίοριο.

πιο: πι τοτοε ιποοιιοριιοι!τι, οι οποιοι Γροοιιιε οι 96

πο τοπιποι ιοιΒοίοτιο μοιροποο οποίοιοοιι οοίπτ.

ποπ ο8οι ποιποιιαι ο ιπο!τιρ!ιοιτιοπο , ποπ τιιπτί.ιιιι

οιοιποιοι οι! ι:οπίοιοοποποιο ΐροοιο!. 8οοοπόιι(οπτι

πο8ιτἱπο οΙΕ ιοΙιοποιοιπ, πιο ιπιποπ ΜΜΕ (πρι:

Νιιπ ΜΜΜ, Βιιιιιιι..οπ Αμικο ο. πω: ΜΜΜ άι .οὐ

Μ;;

ν Κυρια.

πιο σ. ι. π. .ι οοπίοπτ. οιποοι οποοιοι οΠο οιοίι!οιπ·

ΐροοιιιι. ?οποιοι ιοιπ οπιπ..ιἱτοι Ροιιοο·ι ο οΠοε

ιοπιἱπω. δώιθΜ|: ίοροι· πο @Μπι ...οι ιπιιΙΕΛι παπι;

:που ιιιο!.6· ε» μπλα .ιιιιὶι.π.ο.8. ΝΜιιιι πι. απο.

Μιιιιί.σ.ι7. 8οβΙ.Μ 3.4°οπ.ΕΙΜ0πι .ιιι|ιΙ.Ιι!ι π. απ· Ωω.:

πιο”, που ριιιαΙι. Τοιπ ποιο (τοπο:ιιο. Βδιπιι.) οιπποι

ροποπτ Γιιιοοιι μι· Μαιο ιππιποιωιο ποιποιἰοοπι;

ποι: «Με οοειτ ιοτἰο ιπ ορροΠτοιπ. Οκτώ πιο πο.

τοπτ,ποπ οιππο:,Μ ιιΙΙοοοιιιιτοο·ι οιΙΐοιιο ποιοοιο.

ΟοοΓοιιτ.ριο!ποιιιοι πι, οι νι ι;ιοΗΠΒοτ ίοοοἰοι

οπεο!ιοιι οι πιοΙιιρ!ιοιιτο ποιποιο. @πιο ίοπτ. πο· διιιιι·πιπο .

πιο ιιιιοπο ρι·οπο, ι..9τοτι,ιιοποι οοΠιειτ οι: Διιιι|Ι. Ι"'θύβωΙΡ,#

πι Ειιτωι. σ. ο πο Γο.ιοτ οπποιοιοιπ ΐοοοιοι πο: ιιιο- “ω” "ω"

οαιοΒιιιιοι ποιπιια ι πιο: ο Οοο: ποπ οοιο:Πιτ,

οι τομ Γοοοιοε ποιπιιπο οοιιιοτι ι ΐοιτιοιι οοιιπἱττο

ιο ποπ ιΙοοοιι,ιτ τοι ποοιιιίΠιποι ιιποοιοιοιπ ίροοἱοι .

ι8.ιΞ ·

ιοιοΙιτοιοοροιιιοπτ. πιο πιο ιπόιοιι!οίι ποπ ροι:- ο ο .

ι:οπιιοοε ί.ι!οοιοπτοι. (Όποιοι. απο οι ιοΒιοποιί

πιο ο!πτοιποοιοιιι:ο πιο8ρ|ιοπιιο νιιιοΐοιποίοοοο

οπο ιροι:ιοι , πο τοτο πιο οι οι νπο πωπω: ιποίοίο

οπο οιιιίι::πι οομιάιτοι: οιι·π ποπ πιίπίιε ροι μια

οποιο ποιοιιιΐροοιοι απ ο!ιοο ποσοι! οΙἴο ωΡΟΠΗπ - .

ιοιοΙο οικω. οι ΒΙοιι Γροοιοτ πιοιοιἱι!ἰι ,

οποιο! πι. ποιοιι|ο ο οριἱοποο:ι οιπιττοποο

πιο πειιοιοιο : που: ιπι ο οι! ροιτοοποποιπ νπο

ποιο οοπίοιιιτ Γροοιοι ιο οΠοο ίοοοποποι οπο ίπποι.

πιιιιιιΙο οι οοιιιιποοιπ, οιοἑοι ΓΡοοιο: ιππτοι·ἰι!ιιΓο

ι:οποποι πιο ποτοιιΙο. 5οι:οποπ ιΜΜιβοπΙΜοΙσπιιιιι. Μ;) .

σ. τι.. οι ωι1οτιιτ Ροιίοιᾶι οπιιιοπιιι., ποπ ιοιοι οσι- εξω” το·

πιω 8ρἰιἱτι1: π1ωποι. Αωεπιπ οπἰπι, οι ιιιιιρ·· ΠΜ-ι=

8ο 06.”. ψ ι ι. οι: οι οιιιιοέΙ:ιοι,3οο ιπιοι ποιοι

!οι νοιίοιοι. παπι ίοροιιοι οιοΒἰι οποιοι: παπι,

.πιο οποιο; νοὰο4ιπἰοιιἰιοι ΚοΒἱι .ο ιπωιιω. “πιο ε'

Ροτιιι πο ε1ωπ. ΒΕ νπιοοιίοΙιιοι ἴοροιἱοιἱιω ιπτο._βοιιιοψ -

ιἱοιοπ:π οιιιΜτιπιπ τοποιοιπιπιπιι:ο &ο οποοΠοπτιπ "Μ" 9”

ειρροΙΙοτ πιο. ντ ίπποι ιπτοι “πιο” $ριιιιοι μι·

Μπι πιπιι:ιτίο οποιοο:ιτοι, ποπ ποπ ΜΗ ἱπτοι οποιο

οιοοιΙοιοποιοοπ παπι: οι:Βοοιοπτ ιο ιιο5Ιιτιοι ιικ

οι. ρΙοιοι οιοοιι. Νεο οΒΙτιιτ, ποιοι! ποιοιιι.. ἱπ απο

ΒοΙἰι ποιου ίρο&οποπ Πι οπ πιοιοἐ. οοιπιποπἰοο- .

ιοι3ο. δ: ιιοΜιτοοιπο ιιοποιοοι ἴοοοιπιτ. ποιο πι·

ροιπειτοιιΠο ποπ οιοίτιοοπτ ποτοιο!ιο,ΐοο οο ιοΡΡο- _

.ποπτ οι: ροιΒοιππτ. Αι! πιο ποιοι οοιιιοοιι! οι 166.

οι: ιοποιο ροιιο&ιοπο πο οποιοι «ο ροι- ιΜ -ο····ι

το&ιο πωπω νπωο ίπ οοοιιιΠιιπο προ. Μή"

οποιο οίι.οτο!οπο,οτιοπ οποσ πι, ττιιπΒοΙἱποπ ίο-ρυ'

Ποπ ιτιο!ιἱι›!ιοοπτοιίροοἰο,ἴοιΙ οποιο πιπποιο ἰπ οδο

ποιο ιποοιο, Μπα οι: ιιιτιοποι επι.επιιιιιέ Μ!! :οπέ

Βιιπ. π. ποοο_ οποιοι οιοΙοι, δ: αίτια οποιοι ίβοοιο;

πιο *Πο οπο: οι, πιο!ιοι ι:αιο8,88 Μια οιοίοοπι

οΠ`ο ίοοοιοι. α. οοΒο οοπίβπ.ιπιιιιοτπω οσο ΠΠ

Πτοπτ ιοτἰοοοι , :μια ιπι!ιπιιιτ ιο οπεοΗτ. οι πιώ.

πο8ο οοπίοο. ποιο ιο οιοοιιιι·ἱιιπτοΙΙοάοιιΠοοι πο..

το!! οίΐο πιο: οποιο ” η ιποΙτέριιοιτιοπο, οοιιορτι

Μπιτ τιιιοπά οίἱο ΐ ιπιιτοιιιΙο Βοιιτιίιοοοιιοοο ποπ
ροιτ'ο&ι Ιοοιοτιι, άπο οποιο ιοοιιιπιτιοπο τοποοτο ο .

οι ποοιιιιιιτο οοιιο&ίι οποιο. _ >

8οοοποιο ίοπτ. ιιιοιιτοποι ιιίΠιιππτ, οπιοοιιιποο!ο3

οπο οιοίδοιπ Γιιοοἰοι, σο τι. Μπι @Υπο ,.ποζιιπ

ροΙϋποο Ροιιο&ιο πιο , ποπ ποιοΙιποι!ι πο..

.τετοιο ίοοι:ιοοιιοι ιο οποιοι οποιο. οπο 2.τοπι
Γ β Δ . διοοιιο

  

 

  

ιθ7δ



ΜιΜισΡι4Μ

:τι λαών.

πιο: απο;

ί:ασιτ::σιάιπ:ποι α: ιισπ:διππιπ: ο ἰἶσι ίσοιαά:

πιαι·:ιαπιζι, α:αοιιαπτἰι Ιππτ α παα_πσπ ρσται::: Π::

π:σσι τΙ::πιστια:: ν”ιιιστέσσ: σαΠ:ιπ:τ: οι: απ:: πιο

εισαι Μ. σπαΪιιοι: π:τσιπ ασι·ισιπ σα:: σπα:: :

πσιπιπ:τιοπιοιι: τω: αι: ροται:::οσπ:ιπ:π ι οιππἰ

Βιι: σοι ωιιιιαιι: . 8: :σπιτι οι:: Μ:: ι·:ιισπα σταθ

οσοι π: , οι:: :ο νπιιιατί:ιαπι Παι πισσιτιαπιι:ιπ

Γρα:$ιπτι

απσι·ι: ιιισσιιιιπ αι: , :Ποσο Μ:ιαισιι :Πΐίια:α, ιιι

πιο.: ι:σσιπσ: οαιρατσσ σαςσιι:ι·ι ο α: σα: που:

:οασι ιπιαιι:ὸ οποσ: Π:ο :οπαι·αι·α. νοτια οποσ

:ο αεααΠσ :ιποι·ι: , :ΜΕΝ Γσπτ $αι·:ρπιπι ; δααιιποι

:τι απααΠ”ιιίαιοπιια, (Πιατιισιπι ι πιο' :ο απἔαΙΪιι

σωφω

Μαι· Μ· «πιο ΜΜΜ. οι σα». Ιιασιι!. Μ. ιιι ι:ιιιιι8.

ό» πάσι"

:πιο πιο”.

ΜΒΜ·
πιο” ιιι ή::

μι: «οπο.

Π: ΠΠ,Ιάθ

ι αν νδ »πιο

Γ”.

η ία&ισια: Έ:ασ!τ:ια: πιιτσι·:Ια: , ι:ιιααποσιπαθ , αφ.

τ· 168.

πω:: πιω πα τιπιτ:τα φωσ ισο:Πατπ:,ποπ ίσααι:|ιίΠιππ.Ασ

9α°ω°'ἶ° α· ι.ά:ιι: πι: ::τισπέ ασπαιι·σαπτισ λ οσοι: :Πιππ:τ:ιπ.

αὶιιαιιιἰι.

ι σο.

· . πιο: σισα:,:ό οπο: ιποσαπάσ: :πεα!ι α: Ατιθ.ΐαιιτι
Ο

ΡΠ7ιζ ρ!":

ιιι Μπιτ:

Απχόπ

- τω:: ιπ:!ται·ιοιΙα:, 8: ιιπρ:ΙΠΒιιαι, οστιτπ:τπ οι σα:

.> σα.

Θ:

Μ:: ιπιιπῖ: :ο πσιπιπ: , στι: :ποσο 8αιίρτσι:,

. ξιιιιιίιιιιαι·ιι· δ: Ρ:τια: :ιΉεπ:πτ. νιπιιατί: τισ σπα :πεαιοι·σιπ

#ω""6° πισιτιισάσιπτια: τ!ιιιισιτιιτ· Μαι·σιοπι::ι Μικρε

οσα :σταιπ πιαι:ι·απι: ιπ σα: οποιοι Πισω: αι: δα

::ρπιπι, σπαιιισιισ, Τπισποι·πιπα 5ατ:σππο: Πο

ιπιπ:τισπσιπ,νιττστσιπΡοτασ:τσιπ; Ται·τισ: Ριτσ

αιρ:τσοιπ, Αταπ:πεαισισιπ , ΑιιΒα!ότσιπ. ΑπεαΙι:

.ι!αι:ι:πά:ι: αι: απ:: ρτιπ:τσι·σιπ πσιπιπσιπ,ΑιαΜο·

866: ροσΙιασιστπ, :τι «Ρτιπαιρσιπ,_Βαεσπι, ?σιωπ

απο, πααποπ νιΒιιιιπ, :α ΚαΒιοποπι ι Ρι·ιπαιπ:ιι

πο: σιιιαί:::ισθι·σαπσι, δ: ιΠσπιτπ:παΙι Αποαιο:, οι

€ιαπ:πιια!ο: ιπ ιι: η σο:: :τι πιισ:τ:°τπ οι μισιιαιω

_ Μπι παιιιττστα: οι: Εκτιιτ:τα: π:τστιιια:; θα απιιπ

Βιισιιισαΐο Η ϊ. Β: $'ιιξβιιιιιίιι Αιι€αίοι·ιιιιιζ τΐεἄἰσν Π.

ριπ::ισ:π·ι ιιι όασσρισ ριορσιτισπα σκααιιππιπσπιι€

πα:ρ::ιόαι:ιπ:το:: απο ποτπιιια: Μπι πω:: οσιιιιι

:φαι ω., ποστ:: . ΑιιστΙσ: αΧααοαια ποιπιπσιπ

πιιιιιατιιτπ , οοΝιεοπτ: σου: σπιιιΒατ Μαιο πιο::

(οπο: ασσσόαιπ: Μ: -ασθοιια: πσιπιπσοι ισπτ οι πιο

πωσ :πιω :απο :τι τπιπιιπστπ τσι ποιο! αισπτ :πα

εαπ ποιοι στάισι:,σσοτ !ιιπτ πσ.πιπα: αοι!οιπ τακτι

ποια ίπποι α:ιίταπ:α: , ιιι: ιιιισιοσιισιια ίσοι:: :οθο

παιπ Μπα:: ι:οιΠτ.Νοπ σποτ :ιιταπ: , στ ΐαιπραα

ιάαιοσπΕαιτι:, σοι Μ: ασίτο: ντιπ:: ιιοιπιπι: ίιιοααίο

σπα π:τ απτο: :Και το; Μ! :ιιι οι :ιιι α:: αστιαπ:

ιπποιο'οτάιπα τοπια:: ίσσιοπαπισι·.είιιπ αιεσ 'πια

τα: ιπιῖτπιιιπ σιτιιπαοι ταιπ:παπτσ&σ πι; , · πω

“Μέσο π, οσο :ιιΒα!ιίτιπτ ισπαι·ιοια: οι πιο, σε:

πιω: «Πα σστπατοπισι·α:, Ε·οσιτστ ΙσπΒα πιστα: αβ

ο :πΒαιο:.οσποι πσιπιπα:ι δ. Τιισιπ:::Μπι πρ:

Φ ι..ιιιιι μα. 82 ιι|ιοι,οαπίατ :π αισιιιι ιππιτιτσάιπα

απααόαιαοιππα: ιπ:ται·ι:!αι ω πωσ». Ν:ιπ οσο

πω:: :πιστα ιιισι ι:ιαιι-α&ιοτα: γ :ο π: οι Μπάι

α, να! ιπιιΙτιτστ1ιπα ,. α:αα‹.ἱσπτ ιιπραιία&ισια: , ν: _

ασπί::τ σα αοτιισιιιιισ: απΙαπωσ:ι πιω σοι: Ρώτα:- °

απ:: ίσπτ ΓσοΙσο:ιισσ: ι Ισπιιο ιπτα:σι!Ισπιισιά

ιπ:Βπιτσοιπαπι ισιιαιοπι ισιιωπ:ιι:ιεοπι »Βίτσι πι:

Βα!ι Ποτ οτσπἰσιπ ιιατίαὰἶΠἱιπἱ αιττι:τιαιασαοαπτ Η:

ιπσιτιτικιιπα απο:: πι:ται·:ια:- ισοί::.ιτι::. Ιπτα"ι- ·

ει: $.ΤΙιι. οι: απααΠ`σ σιπππιπι οι:ται·ι:Ηιιτπ ισοί::π

ττ:ι·ιιοι, ποπ οποιοι πι: παι·σπ: , Μ: φωσ: @οποιο ο

ι2οιιιιιι_.ντ ιΠοιπ ιπταισι·.·τ:π·ιιι τ ΑΜ.ΕαιιισΒιιιιιιαΜ

δα: πο.: “πισω ο α ιπσαιττα .ασπιαοτσιπι απο: η3ζ

τσι: τα: [Μαιο : οπο:: ιιιπι:τα οι: , πο:: οπο:: .€ιΜοιια]ϋ

πω: ιπποταίαιτ . πιίἱ σα: σα!:τισπαιτι α· παο πιτ: Αι; ψ"ω

οι .οι Ασεπ: Επι ισ πιιικιιπο πσιπαισ, α: Β:πιαΙι:"κ""ψ

7 .ιιιιιιι ιιιιΙΙιιιιιι ιιιιιιιβιιιιιιιιι ιι , ό· πο:: πι:: ιαιιιιιιο(Μ.“3"“#

ιιιιΙΙιιιβι|ιιιιιιι ιι. !π φαι:: Ισαιιτπ Ηιαι·σπ. Ν:: σ::

Μ: ιιιιιιι|Μιιιιιιι ΙΜ κισσα:: Μισοσ, β·ιι πιο σωσει:

οιιι!ιιιιιιιιιιιιιι ιιιισιιιιιιιι βιο: ιιιιιιιιιι·αιιηιιιιιιιΕτ. Ε: Α·

ροα:Ι.α. Ε: :Μι ά ιιιιιιιιιι οικω Διιει|ιιιιιιιι ιιιιιιισιιιιιι οι

ιιιιιιιιιι ι|1ιιιιιι ό· :ιιιιιιι!ιΞι' ει· [αιιιιιιιιιι, ώ· απ:: ιιιιιιιαι·ιιι

απο πισω ιιιι!!ιιιιιι. ναι Απίαι. Νιιικιιιιιππιιιιιιιιιμ.

πι, πιο: 0αιι ,Μαιο :β “Ματια «πιο Με: σούι: ιιιῇιιἔ

ιιιιι Ε: ΜΜΜ :6. “μια πιο ριΒιιιιι νοιμιι Ρι"Γ""

Ματια, ό· απο οσο ω!" »ιού μι: ιι·ιὶ·ιι ιίιιιιιιισιιιι ία8ισσα.ι ι ·

ιιιμωιιιι,ασπιτ:τ :ιιταπ:ι τι:: “βιο 6οσσ. Οεταιἰιω ΕΦ· “Μ”

:πιω ποπιιπισσ: ριιιιαἰσια:_ :η ετιιι:ια: , :π :απο “”|Ι"'“

πισια: , Ηπα ια3ισσ:ι ατι:.π στπ·ισ: ιπ:τατιιιαι ω.

ίπποι: α80αέσπι, οσοι: ασπΙΙ:ια ποπ πατώ. '

  

σιπιπι: ωσταιπ ιρα&:πτ. Ροιαιτ:τισιιο αοιιοαΗ: οι

η::

Καιιοπι: ναιστιιοσ: οποιο πιαι:ιτπισ

ιπιαι·ιοι·ιι ροιιτ:ιι: , δ: :Π-α&σι.ιιπίαά:ιιιιπα,Τπτω

πι ; πιά: οι:: οποσ:: Μ:ιαί::τικ ΙαΒα σε? ι ισ

οπο

όπιατΓ: πισπἱ: ,. τ!ιαπιτ:τα: α!ισαι·ί:: Πιρροπιιπτ π:

:ποα!ι: Ηατστα:. α: πωιπται, :τοσα :παο τι:τσι·:: :

πιιι:ιπ:ατ ΡσΠιτ Παω τΙἱσαιἴ: Μια:: ασιππιιιταια

αισίοαισ σποτ: :πιχαΠ: μοΒαπόσ ΠΠ: οσοι πιο::

Η:σθΐαιι: ι!ισαι·Β: Έ:ασιτ:ια: Γπρατπ:.τι στ μια» ιιι

ποπιιπισιι:; ταιιιαπ τισι: ια:σΠιισιιιτ , ποση! :οι

ποτά, ασππ.ιτοι:!ιπ:; ασππ:ισι:!ισ: :π:αιπ =Π; νι

ποπ ιπσοσ :οσοι σσισιι:σισαιί: αοιππιιίΪ: ίσοι οι:

ει:: :τι α: τιιήιοπ:πιστραι· σοι:: Γοραι·πιτ._ [ασ ατ

Βασ: σα:: ισραι·πιι.ιπ :πεαιι: οιί.ραπί:τ,ί σει: μαι·

ω::τω: πω: αοιπιπιιἱ: ίσοι πισιιι:. ποπ ω

ιπιπιπ Γσραιπ:τσι·ιιισσ:, ω! παπι:: ιιι π:τσι·ιιισσ:

ιιιιϊωα. οι Ι.€ΠΠ61: Καίσι Ρ:τια: απο!ια:ποο: σπα

ί οποσ! πσιπαι·οπι Α ππα!σι·πιπ Λιφ: “απο τη.

48. σε ιιι έτσι:: Μι τιιοπια :πιο πρ. ιι.ι·σ. 0.3. ο

ο. ί0Π:εθΙΙ: ι 91. ποπ πιστα: ροΓιιιι:, τιιι:ιπ ίιπταο:ιο

 

ι›ιει>ντιιτιο πιο

Πα :ΙΤσισμιοπα οστΡστσιπ.

οιοιποπτιιι·. νατίιπ·ι πιστα: ιπταΙΙιεαπτι::,φιλιπ στα .

Ισπιπι ιπστιιαα:, .Μιλ οσπααΠἱιΙα ασΙΙιεΕτιιι· α: :ως

κα.ιοο. :οι στι:: σωμα: το:ισ: πσπίτσσ:ίο:πι π:

' νοτιιστι Απ Αποαιι:ίΐσιπ:στ αοι·ροι·:, στα: α)

οι:: ιιι:ταπ:, οσοι:: νιιτστα , θα σα: στοπ: ν· Απο: πι.

- πιοπαιπ!!!ι: υπ :πτιιι·. @ποσά π. ορισισ ω: [°°"°"°°'°°';'

πιω. ιαΐαι·αιιτα έιιιιισιι[.ιιι ε. Μ.8:4: ι . πτ:ιπτισ:πιμ” "'<ΐ'"°

Απεαιο: :ι;ιρ:τσιπα ιι: αστροι·ισιι: :Ππιπρτι:, [ασ ω

οι:: π:, οι:: :Ια :πρ::ιτισπα 8αιτοτσι·: π:τι·:τ, ποπ

τιιιι1ΐα μα: ιιπ:Βιπ:τισπαπ: 8: ίαπἴσ: ιιαΙσίιοπαιπι

ἴα ίσθΐαιαπτίΠιιο:ιπ τι σαπτα: νιτ:τπ , απο ποσοι::

πται·πσ. απο αοιια!·τιππα:. ποπ ροίΤιιστ πώ :πεα!ι:

αοπιιαπιια, ντ8.Τι·σ ειιι.ιιο.:ι ιαί::ιιιι ι :οι ασπ

τι·: ΑΜ. τισιπ.ι: ασπόιτισπα: πρωι σα αα"5.ιιι0·

ραπ Λοβ. σαι· π:τιιτ:: ορτιοι:ιπ σε Τσιπαιαπτιίδιπ:ισ

σώσω:: "τσιπ , ιπταΠιΒατα ισπΕ:ιιτι:: ἴαρ:ιοτιι:.

Ν:τπ α πιο ασα!ι Ροπιι1ιστ :πιοι:τι, ορτισ::τπ τ:

πιαπ Ι 88 ΐσπιαιαπιιίΠιπ:ιπ :Μπι πι” ποπ ποἴ

ίσα. ιιιραι· Ιαρ:τατ. ΑΜ , ΛπΒα1ο:οιιοοπ πσιπα·

τσιπ ποπ αει:ατιαια ιισούπα: , σι·σο:πτ: Τσι Γιιι:ιι

ποιπιπα: ριπατξει:ιπ:τι! ποστ ἔσω ιιπεαΠι·αρισσι, :ο

πιισι·ιιιι:ι ιατια:ταία:σι·:πό:: Μποστ ποιπιπα: οσοι.

:τ ιαΐβιτσι· Διιειιι?. οι ιἰιιιιιιἱτ. 0αἱ 6.1. ζωο :πιω α:

61.8ααΙ τισιπιπα: ριιαἀαίἱιπ:·ἱ ιπ όσοι: ι:πτίιιιι ρισ
ἰοιτἰοπα Πιρατιστοι:σ :οποιο παπι:: πω: :οσοι Η

:επι οποιο τ:πιἰιιπ :ποια ίσοι :ππαιι: πι:Η:; τα:

τι: .π. μι:: ι::αιιι:τ; Απ:: ι:: δισ: !ιοιιιιπα: ιαοισσἱ_

α

απο μι”. τοσιπαι:!ι :πρι·σιι:τσ ιιι 4: @ποσο εα

παι·:Η, σ. σ ιι. ισ σου τ!απιστσι , α: :πιο αοπτἱπΒιιπα

ΜΜΜ ποπ ια:Πτα:8α ισ αοτροι·α,ίαι.! ιτπ:Βιιι:ιια 8:

σα: ιραόΕισι1: ἱπ Ισιππἰι ασπτιπ στα, απο ιὶ :τι ,

απο: σιασπτσι· :ππαιι :πιο ιιατίεπιι :σσ:ι·π. οι ι

ΟριιοΒι: τ:ισαπ Βπτ. παιπρα Απσα!ο: ι·α:Ιιται,8α 2:

σα: :Πσπισα: αστρο:: νιίιοΠα: ο ποιπιπισιι: απο ω". «πο.

ΜΜΕ, σιππιπὸ απ: το , οι ασ;ηηημ·ή: πιω- πω. πω:: Μπι,

ω. ἱιι Δ: ιίιβ.8.. :οι :Με ια 8τα. Μεσοι Κ:σι·ι:αΙ

ο ` . σα:

,μι

Ριιπο:ιπ.Π:πσσ Εριβιιιιι26.ιι.α ίσπιστοια:Εοπ- ?ιρι|ήιιΞ' α

α'.'



3
ιιο!ιιιυποτ

.απο

τι;

οιποοιι τον:

Ροτο#ω οι

πιο” Μάιο:

[πιο βγώ

Μα!"

(Μοπι ιιι

6°οφοτύω

τροπο _

και ποτο#ξ

το πω,

56

[ο

_ ισσπι τιο!σιιοπο ιισπτ, ποπ τι!» οττιπι!:ισπντ ι.ρ.π.ι·ι-ι

οπεο!οε οκρτιπιοι·ο Ρετ ιο!ιιιιι οποιοι ειΕτοπιροτειτιο··

`_ ιριπτω νοτοπι οιιτποιιι,δο οιπιιοπ οποιοι, ποπ ιππο

ππιπιτπ το οι οιιιπρι2οπ οπωιιι.° ο π

ο βοι··ιιιοιται ιιο!ιτ!πιποοπ τοτπιτοτσεπιο ΤοΒιιιι;π,

πιο ποπ ιιιιιιιιο πιστίιιιιι, τω ΑΒ οπιπιΒοοει!ιιτ ο ' ι

νιτιοΒιιοι·:· ποπ ιιοιοττι πιο ιι:τιππιπιιιιοπο , 8οιοιτ

[οποιοι ποιο. ο πιο ποπιιι ιιιιωιοπ το που π! ‹. 20
ιοποι οιιπο!ι; πιιοιιιοΕτοιιι οοπτιοπίιτο,ι!!οπιπιιο πιο έ! ΐ/[Μ °

@ποιο ιιοπιιπιο , νο! ιι!ιοτισιτροτιοοιι πιιιτπειπτι:_ιο:ΜέώΞ

τιιΒοτο, προ: οιι·Γοιιιο: νιττοιιτ ιιιοιτιοιι ο ΜΜΜΜ;ΜΜΜ

ιο: ιιιιιιοτ ροτιοᾶοπι νιοι _πιοιτιοοπι Γοροτ. €ιπιπιππ»!ι2:ι.

ιο!οιποπτιι ; απο Ώοπιιτττι.οιιιιο:ι όιοτποποι.οοτροετα ιιιιοτπστιτ το! οποιο ιιιιοτπ , οι: οΧ ιιιιιοιιιιοοπτι

Ποτ: ιιοποιτ:οιοτοπι Ποσι οιιτι·ιιοτιιιπιιιιο οοιιτ:οτιο '

πι! οποσ πιιι!σπι οοποοττοτο, ποιο ποποιτ πιο οποίοι

μιττιοσ!ιτιο, οι: μ·ιποπιιιτι οροτιττπιιιι. 8.Τιιοτποπ

οιτο!ιοοπτιο: οι πιο νιττοτο ποιοι, οττι-ιποπτο 8ο ιιι-Ε

τιεοπτο·; ποιο ιοπιροτ παπι: οοι·τιοτοιπ οΠοιοιοτιο-3

ποσι,ιι8. Α οποιο ιπέι:ιιιπ,Βοοι οι·τιιιιιιτ πο οἄοιξιοιιιΪ

ιοροτπστοιαιοιτι, οι ο2 οποοτιιιιοπιιιοι @πιο _ '
@ποιο ποσττοττι, οιιιιιιο οποιο τσιπ οοτσιπ,ποι ο ει

τιιοο!τιιιτιτ, οιπέο!οι οιιστποτο οοι·ιιοτιι ροτνπιοποιο

οποιο ντιπ ια:: ΤοιιιιΙΙ.1ιΖωιε πιιο_σωπι :πιο πιο.
ο τοπι οστοοι , πσι τιιοο!ιοπτ, επποιοι ντιιτι οοτροτιοσι.

ιιιοπιπιπιιωτ ; νττοπιππο οπιιτι ιτπριιοεις νι οοπιιοι

08 ττιπ.ι.ρτω. τσιπ οι ιθ.6.ιιππ.ι.ρο.ωτ. :τιποτα

οοτιιιι ισροτοιι , ιιπ ιο!τοπι ποοοπατισ ίιτ ιι!ιποει ντιιο_

ιιτοιιιοιιοι!ιο: οπεο!ι οιΤοτιιοπιιι οσοι οοτροι·οοι· ,

ιοπιιπο. ποιοι: ?κι/Φ άπο. πιο. ποιο ποπ με Ε""'βζ,'ι.

τοπ πιριιωι έ ποο τω.) ιιππο!οι οτ ιιι οοι·ροτο πιο Μ·
ισιπρτο,πιιι Ροι·ντιιοποτπ ποιον οσοι οοτιιοτο; ποπ ι

οτιιοι ιιιιιιπι οοπιοτιάιο ροι4°ποπι πιο ιιτοριπποι

ποιοι ; πιω !ιοιι:οιοιτ τοιροθ.·οιιι τιιιπιπιπτ ἐ ποπ.

άιιι·ικιτ, πο· οττιιποοι επι ποιο·οοπιιιτοιιστ οπο”

ιιιιποιοι ιιοι·οιιι, πωσ! οοτροτι νπιτοτ,ιιστι ιιιιιοι.ι·οβ

ροόι:οπι οποιοι ι ιιοπέιιι πιο, ισπιποιο πο!!ο το:

ιριι·ιτιιι!ιο πωιπιπιιι ιο !ιιιΒοτ ι·οιποθ:οτο οι] τισπ&ο
πιο, :πιο Επι: ιιτιιτοβι·ιποι ἐστι πιο ποιιπτι , πιο

ποιο οιιιιιοπτο οοὸοτο σοτιιπτο, οι:τιροι· οπποιοι "πιο

πο: οοτιτιοτπ πιοτιοοιοοπισπ&ιοπιο οσοι πω , οιὶο

·νοτιοιστ τιιιι:οπτιο οοτροι·ιι ο !οι:ο ι 08:80 ποπ ντιιιστ

ι!!ι, νωιιιππιο ιιι !οοο,ω νηιτοιοιπτιοσιι ο πιο»

Οοπιιτπι.' τ:οτποι ειωπι νπιτοτ ιιοοιτιοπτιιιονΕο

πιπιπ. νπιοτιοπιινιιοο; ποπ τοπ !οτ:ι ρτοπιπποιιιιι-

το; ιπιτοτ 8ο ιιππο!οι οοτροι·ι οιἶοοιρτϋ. Νοποπτ θα· _

Μο!.ιπ“τω” πιο. ο. ειπιτ.Ιι5.4.ιιο ιιιιχτ!.τ. 36 .8: πι! Μπιπι:

πι; , ποιοι:: ιιιοΒιι ιιίιοπιιοτι πιο ισιιιοιτ Με μα:: “Μπωρ

  

οι: 2ο τιστστ8ιΤΙιό. οιιιποιοιιιιοτ νιτιοπιστ. Οοπιιτοι.

ιιιοο ιιιοιιιοπ ιιοτοιι οοεπιιιω, :οι ·1ιΜτιι.4, ηη”

ποιο ποιοι τιιο!ιοισο,- ι:ιιττιποο ιιι Ριππ:ιοο!οπ:ι

τοιοριι, πιο ισ οποοιιιιοιιιιοπτοιπ ιιππ πιο. Ποπ

οπιιιιιιοοοιτ, οιιπιιιιιιι τι πωπω πιο ι, ν: ποιιτι

ιο!πιτποπιποτιοπο εοποτοτοτ, Ειιι·ιιισο ιι:ιι!ιτοτ πιο

ποιοτοτ : σπιτι οπο: οποιο ν! τοο!ιτοτ ποιοι ιστοτ

σιιπποπι δ: οπιιο!πω $οι·ιρωτιι ιιιιττο0. ω Ποπ-

ιιοΒο οοπιοπ. Ποπ οπιιπτοποι!ιοπι ω !ςιοοι νηιι_ωι·.

Μπα ποσοι, οποιοι πιω μι· ιιοισιπιοι!ιπΡροτιτισ-'

που ιιιιο πιέ!οι·οοι , ιισο· ιιοποτιιιιι ειππο!οιιιοι απο

ιισπτ, 6πιτοιο ιτποΒιποτιοτιο, πο πωπω πωπω

ι πιιιΒιιιοιιοι πισ!ιοτοο!ιο ι!ιι πατατα, τοπικ οποιοι

πιοπ ποιοι οπο οοπιιοτιοι. ·

αποοιι· οπιιιοπωτ οοτππισπιο οπο. πι, !ισιοιπι6

οι οπτιιοτ:ι πιο οπποιοι οιι.οτιιιιιτο ο2 πέτο ιισιτιοτιβιο ο

το 8ο οποσ, νι τπο:τίοιε νιτιστιε τοιιιιιξιο ιιι !ιεστποι

οοτροτιε !ισττιεπι , νο! α!ιοτιοι οιιιοιππτιο , ·ιπ ποιοι

οοτροτο οππο!οε πρι” τοτο νο!τ, ποστ!- ΡτοΒιιπτ απο

ιιι ι.ιιι.8.π.ι.ιι.π. Ηετιιο.π.ιοτ.ιιοΧ οτι; ποὸτι ο!-_

ροτιοπιιἐ 00ιιιΡ"τοιτι οι , π_οπ μισο ιιοιοιπιοόι

οοι·ροτιι ε!πιιιο Γοιιιοιι,ποιτι οιιοι πει οι Ποιιι!ιι, ΜΒ

Γιο Μοτο οοπτιιιοπιστ. Νοπ οτιοττοτ;ισιοιπ ντοσ

!οτοι, ποιοι ου πρριιτοπτ, οι Με, τω τιιπτιιπ·ιιιιι.

ιιστοπτοε, οι: ποθ. !οπιι!πιο τοιιοιτιοιιο, ντιπ Μάο;

ΒΧ πιο όιιιιοο!τσε,ποοιιι πιοσοτ Αοποιοικ Επι».

:ή 8ο ιπιο!οτιιτο το!ιπππιτ,πο:ι ι·στιοπο ποδι: οστι

Ρσι, :ιιι "ποιο τιιισιιιριστπ,ιι οέ ιι€τοοιιοτιπ:ιτοτ,ιιτι

Ποιοι· Βοσκοί οοτροτιιοοπττο&ιιτι, 82: πιππι , οπο:

ιιιέτ πω !ιιιιιιισπι οπτιιιε πιο!!ιτιοπι . Νοε οιιιε οστι

ιιοττι,τιι&οι οάρτιοιοτο ποοιιι. Κάτι. Με οποιο πο.»

Ποιοι 'πιο οοτρσε, οι: ιιππο!ο οιισοιρτοτο , τιιδτοι

προστοπτοτοηιτιτποτο τ ν! οπο: ιπ !οτιοπο ροτιοτιι

πισω Δημ!. οι: Αιιτειιιιιοι ποιο θα. 19. δ: ιο ποπ

Αππο!ιοοιτι1ποοιιΒοπ.μ. οορτιιιιιτ ιιστοττι οποιο

τοιιτοι· πιο πι.ιιιιιτπιοι, νο! ιοιιπππω,- δ: νι Γοιι ιιιοιι

σιι ιιτιοπιποτειπτιο ιιιοτοττι οοι·τιοτιο τιιπποπιιε) πο

ρ!ιοπιιπιιίνο ροποττοτ πο οοι·ροτο οιΤοιπρτο, ποἐπι

οι ιοοτιτ στ! πιο!!ιτιοιπ; νο! τιοι··ιτιοπι ιιοττιοσι οστ

ροτιε οοπτιοιοπτιιιοι τ νο! ποστ! Ρτο!ιο!:ιι!ισε :οπ

ιοο, τοιιτοπι ιι:ιιιοοιιτιο , δ: ι:οτοιιιιιιιιιτιο το το!ιποιε

ο!οτποιιιιε ιο οοτροτο οιιιιιιιρτο, ποιιτιτστιι πιτ ισο

τι: , :κι ιισισιτποτιι ποο!ιτιιτο8 οιπιτιοιοιιώιπ ποοτ!

ποιο. Μοτο: ιιοιιιιιτιι τωροιιι τοπιιπτιοι:τι ποποιτ

απο οοτροτο ιιιιοιπρτο.ιιιιιπ.!ι2ο (ποιοι: οι! .ιπσπιιι, %:$3_Σ

ποιο ιπποιοι οιιοτοοπποπ ίσοι ιιιοοοτο οοτροι!οοιι- σ"τή;", π. '

!ιτοτ; οοπτιποτο πο ιιιιιιιιιιτ ; μι· ι!!στι νοι!ιιι μοτο- ›ιπ πω»

το : οι πω: σιππι.ι. ισπτ οιιΕοιοι ποτοπτιω τιιοττιοιπ Μ” ιοφω°

πι ποστ οικοτοοιιτιοι ιοιιιοιτ ρι·οΓοπτιο !οοιιιι:,ντ τοπ- Μ "-0”"'Ρ
θα ιο ποιοι, ποι,ντ οοιτροιὲ οποιο οιιιπιππω πωπω'

οοιιο·ιοι,ποτ ιιιιιιιισι, πο τιιιιιοπι , νο! το”. τυποι

πιωιοπιιιι !οοιι!ιι : οιοοοτοτ οπο, νο! Πιιιτοτ ετοιμοι

μι· ιππροτσοι ιιι οπ ιιππτοιιοπι : ρτοιοττ ιιι οοτιιοτο

ιιιισοιρτο οπεο!ο5 νοτια τποσοπιιο οοτροι , δ: πο! `

τοτπ οιτοοιπιιοπιοιιι. Απ ιιιπο.76[40το.,ποπο σπάει ω.

οιοιποο ποιο ποιο τοι ιριπιπιω ποπ τιιοοπτ τοΓρο- Μ"“”Μ

&οτπ τιιιι:οτιιιω νο! ρτοπιπποιτιιιιι, πιο ιιιιοτ ιο, τισ: "φ"

πι οοι·ροτο Σ ν: Μιλ Νοε ρτοριππιιιι:ιι ειιιποιι :κι

οοτρσι ειιιοιππτοπι,ροιιτιοτ οι: οτοριπποιιστο πι! πει

οοτροτο, ποιο: ροτοίι νιιτιιιτι ποιο, ποπ πιω Μ. ο · !- _

Απ οοπιιι·οι. ποπο οοιιιοπ. πιει οοι·ροε ειιιιιιι κι

οι: νι οοσσοτιιοπιε ίἑοτω,·ιι.ιοοο‹.ιιι :ιοειο!οπτιιισι Επι..

οποιο ιο τιιοτιο8 ιοΒιιιιπιιιο μπι: 8: νιπι ι ποπ ποπ

οτει.τ ιοΒιιοτ:ιτιοιιιιιιοι ρτοοτιιιροτ ιο!ατιι ιιτοιοπιιαπι ·

Ιοοο!οπι, ω τπτ ντιιοποπι @ποιο ; ποιοι 8: οσοι

πιο ::ιιππι ιοοοοτιοπο ιιι πωπω ιι!ιοι. ° ι

ο Ατ!ιιοπιιιιοι οι , ίπποι επεο!ι ρτιοιοπιι:ιπι πιο ιιι

οοτιιοτο οιιοπιπτο,ιιοιι οι οπο, ντ πιει ποοπτ οοτροι $οιπρτ4·ιι€ .

οιιοτποιο ;Ήιιτισ.ιι. παπα :τι αο!στο,ποοιι ιποοοιβω ω! Μι

πω, πιο ιο οοτροτο αποτομο ιιιιιιιιιοοπτ ποο!ιτιιτοπ

ποπ ιιοτοιιπι οοτροτιετοοιροτοπιοπτσοι ροιιιπτ η»

Ρ2.τοτιτοτ ω”. πέσει τιιπιοπ τιο!ιιτο, ποοτιιιοτι

ι.ιιιβαιοτ.2.2.ς.95 .ωι;.3.ροποποιοίοιοοι οοτι:0τιι πι:

πι, πσι τιι!ιποπτοτ οποοττοπ:_ Μάιο πιο ο πιο οπτ

ροτιιισι ιπτοτποιοι , ν: ποιοι :ιο !ιοπιιπο ο οπο.

Μι!. Μοτο , ποι οιιοι τοτο !ιιιι:ιοτοτ οσοι ιιοπιοπο

Βάσω, ?Μισο πι, ιο ι!!ιοτ οιιι:ποτιι, νε ε!ποιο το ίι!ιι

πιο!οίιπιτπ οιιροιιστο €πιπο. ποσά οτιιιτιι οοπιιτττιιιπτ

πι! υπο πο. Ρο!ριτο, ό· πιο", πιο φωτο τωιευτι,ό·

οι.. υινπωι!ιση που πιο @απο Με”. ποπ ιιι·ιποοι. κι

ιπιτειιπιππ νοτιτοτοπι Γσι οοτροι·ιι μτοι·ιιτο : ποιιτ

οι τιι&ο ροτοιοιροΠιπτ.· Ροττι.ι·οοιιιπ ειιππιπ πιο

τσιπ πω, ποπ οποιοι ιιιιιιισιτι , ποι πο!!ο_τιιοιιο

οιιιο&οιπ.τοδτίο πιο ροτοιι, ιοτιι”ριτιιοπι, ιιι ιιέστιι

οοι·οοι·ιι ειρριιτοπτοττη ποιο πιο οοπιιιοσιτ μπω;

τειιπ.ιι ποτπιπ:ιτι ,. ποσο Εισιιι!ιοπτ Α @απο οπο.

ιὶοιιπ οιιο,οίιπι ι!!ιε τοτιιοιοοι ιιπροι·οιτ.

Οποιοι @πιο διΤιιοττιιιι ι.ρ; «πιο οπο. .ο 3.

νισ.ιοτστ, άιοιπέιιι νιττοιοιιι πιο τοποιτοτο: τοπι

τοσπιτ ποιοι: πω. οοτει,ρπιπιτ πατατα!οππω κι Γοπιπτι;ποι·ιοοιιοποπι, σποιοτιοποοι" πιπιτπι;;

` ' ο ο ι

οιιοι· ιιιιοπιοτο; ιο. οοτροι οιιοπιοτο οι πι! (ο ιπιοπιέ::22:”22:·

ω ο

ιοπτιο ισοιι!ιο τιοτ ιπτιττιατιι Ρτοριπποιτοτοιιι ιιτιεο!ι ΡΜΜ οιι.ιιι.

στ! οποτεοτποποι,ποοτ ιοτποοι; πιιοι τοπιοπ ποπ οι-"Η °""-')° ι

ισοιοτο :Με οι δι! Ρτορτιοιτι ιιιιοιιιιοπτιι , ποπ ιιι-Μ7Ειικ ψ .Ι ·



η.

τω..

τι.
Πωιαιαιτιιι

ιτ)

π.

ΜΒΜ::

απ!τιι π:

τπιτιτ.ττἔ , , .

,,,,,,ι,,,,ρ,,_ αρ ιτιραιι: ρωτιααι : ιιτιιιιν:Βωωτ.ιτι 2.τιι|Ι_8_ μια::

τι τα: τι» α. τι. τ. ό: Η? Μ:: «στα. τ:: τι. απ:: αστρα:: ταααιταιι: , ιιτιιτιιια. Νοτια: τιται:,ιτιτα Παατ:τι ιιι: τιοτι :Πατρα

ρπαιτιιιυ:.4- '

·τ :στα ριι·,ι··

άστατη,

48 ,

τιιιτιι,ν: :αυτια ιιι α.τιγΙ.8.4.νιτ.5 τω. τω: ναυτια:

ιιιιαταριιτ ιιαιαιιιιτα:ατιι , :κι τιιαιιιτιτιατι:ορατατισ

τα:: , αιατιιιι ιιατιιατιιτατα ιιοιιιιιιιιια: αιτιιιιιτιιιτιιιτι:.

αραι·τατ ιειται, ν: αατρα: ιιιιιαιριατα ιι: ιαιιι·ατιιαα

:ατα τιιιααιατιτι:ιτι ταατιιιαιιιιιιιιιαι ιιιςτιωι αραι

τιοτιατιι ρω @τα ιριια: ιιιιιιιιιωι: ,ωρα ιαρττι τα.

ραδιατιι πιο ιι: .τα τιια:ατατιι , ατιτιιτ ταιραάατα τα

ρτ2ιατιττιτιτι: :τι ταρτταιατιττιτατα , απ: ααα που ω.

Ματ ττιτια ιιι`τιτιιρτιαιιι:. νοτια ατι:ιααι τιαατι αιο

ιια:α: :ιιι :ωραια , ιιοτι τ.ιιαιτατ τιιιατιιρ:αττι ιιι :ταρα

ια ; αιαιττιοιι.τιιιιιιιαιιατ ορατα:ιαιιααι ρταρτιααι ατι

Βαιι. Νατι :τι ρατατιι :τι ρττ-ριιτιτα τιιιααιρτιαιιααι

τιαααιιἶι τιατα , ν: αοτρα:αιια τιιρταπι ιατακτατ :ιι ει·

ιατρατιτα, ν: ατα Βττντιιιτιιιτι 2.ιιτ(ι.ιΜ.ι.υ.2. ιιτιαι ΠΓ::

ιατιιατα τιοιι τω: Ϊαττιιτιιιτατ αιιιαατα , τω :πατατα

αστρα: αιιαάατιι ει» ντιιτα, :τι ρταρτιτιτα ρατίαόι:ιατ

:και ορατατιατιέττινα τατιιιιίαιιατιτιιτιι. νται: ροταιιἔ

ια: ναι·ιαατιι ιιααιτιτιι:ατατιι ρτπαιιιιιατιτατα στα "τω,

απατα: ιτιιιαρατιτιατιτατ ει: αιι-ατΞ:ιοτια , ναι: δ: μα·

μια ιιατιιιιιιτιτααι~τιιιατιιριιιΤατ Νατρια «τω» αροτ

τα:, ν: α· Βαια: Π: ιιι αατρατα τιιιαιτιρτα :ιτι1τιττω ν:

:ικα ιιτιτΙιτιοιιι ττττ.τερ.8. ω. ο ω.. τι.» «τι. 2. τω.

ιδῇιττττττἱοι ν. Β: αΙιιτιστρτίοιτα ται·ρατιτικ.

ιιιααιι ιιι: αυτ:: :κι ιιιιιτααι αρριιαιταξ ι·ατιιιιταιιΕ

4 @τι ιιιιατατα τ:ατιιατιιααι αιαιιιταιιι ρτιτιαιριιιτατ

. ααατιτιαια, ιιααιια ρα: τιρριιαιτιατιααι ρατατατιτ

τα: :ιιι ωραια ρτατιααιτ ·

Πιαα τ. τιιιααιταιιτ Μια αατρατι τω:: ιρριιατιω

τιοιι: ρ:°τιρτια.τααι αιιαιατατιι οι: ωραια ρτατιααι.

Οατιιιτιταιτ ιατιτι.ιιιατο. έ! ιτι τω: :τι ρατιιιιτααια

τιιΓατιαιατι απ:: απο , 8: ταιιτιαι ιαιρατιαάι αστρα

ι·ι: ααα αστα ρι·οτιααι τιοιι ραιι-ατιτ , :τα αριορτια

τ:τιαιι: , ιτιαοτιτια τιιιιααα ιιιιτααι αρριιαα:ιατια Βιετιι

τιατιιιαατιτ: Με να:ὸ τιοιι ιαιαια τιρταρτιι:, τω αν:

ιιι:: ιταιιιι1ιατιιι:ιαι 8: ντιιαατιτιιιιια: αυτ:: ρτατ:ιααι

ραιιαιι: τ τιαιιια:, ν: τττ.ιι.8τιττ. τιιαιτ, ααααιττιαι νται

:τι ιιαιαιττιατιι ιαιρατίαέι:ι ιτιιτιιτιτιτἱι ρτοριετιαατιιτ

τω: ιταριττιιτ. Πιαα α. μια:: αυτια μια::

αστρα:: ιιτιιτιιιτι:ιααι ρατ αρριιαιτιαιιααι ρταρτιτι

ιτατιι αιαιαταπι :τα ατιραιαρτατιααιτ παταω. ατιαιε

ι τιιτατιιια: ιρριιατιτα α: ια ρτατιιιααιι: αιιαα:ατιιι αιιαι

ιιιωτιι τιαα:ιι:τια ιατιστατιιιτατ ρτατιατ:ατι: : @τι ρα.

ω: ωραια: νι ρταρτι.ιι αρριιωτα ατιαιιιιιατααι αστ

νοτατιι ρτατιαᾶτιαα:. Ντιαι αειαιι τα:: αστρα:: τιτι:α.

τιιιτατ ρτατιααατιτ , .τι ιαττιατι πιατα ιιι τατι:τιαα ίσοι

 

 

 

:ατα :μια νατιιιιττι τιοιι :τι τιαιιτιιτιαα ιιι ιττττωρ ι απο:: ταααρτααι: ραται: Διαιτα: ωραια: ιττιρατα ια

ιιατιιιιιι:ιτα: :ατα τω: τι: Βέτα ιιαιαι:ιιι αια: πιει-τ

ιαταταιιιιιατ ιριιττιτααι ιετωιιωτ , αιιδαι ιτ αστρα:

αατιτι ιιιαται:. αρα τιοιι ταραρτια: αρατατι αιτττα τι.

τω. ντιτια ροΠατ ιτιαι:α ωραια: ιιιαττιατα Δω ασ:

ρατι πατα. αυτ: τιοιι αιταατιιτιτ ιριιτ:τιαι ι&ιαιττιτιι

τιτιραιι ιτττιωτ ω, ια ιι @τα ιιαιαι αραττιτι. σαι: οι·

ιααιατα αατριιι. ιατιιιτιιιτατ ιαιίιαι ιαιρα:τιτ, ιιιατι τι·

ιιι ντιιτα :τι αιιααιτιι αρατι:ιαιιατιι ρταρτιατα ταιρι

ιαιιιιιτιτιτα. ντια: τω: Ματια τιοιι :τι ντ ιιιααι στα

ντια:: :τι οτατια: αρατιτιοτια: ρτορτιτιιι α:ιατιιιαίιιιτι

απ; ιιι ααα ν: ιιιι ατιταααατἐ ΜΒΜ::

.›·ίκρτιβιτ ΔαριαΝτι.: αυίτταττ[υτιιια. ι

τα αστρα: @σταοποια , αυτ! αιτεττατραι··

Με απαιιαπτα τ . :

νι>ι.ι:8 :τι τιτιἰτιιιι, Ραιττατιω , :ματι μα»

ρτιτιττι τααριιιιτ αιαβτα, α: :ται Βιετια:τιτ τ ὰ _ρταρτιατατιι ααα

;::"ι""ιωρατιαόιατα,τιαααι ΗΜ ιαιατ ααραττι. α: ιιαα “τα

τι :τι αιαιιιατιι, τ.Ιαιτι ιιατιροιιιτ ιιι: :ωραια ν: Αττεττβ.

3. τι τω». τ. 7. τιοιι φωτια: ιτατιιατιιιττὶ ιιιατι ρτα

τιααατιτιο , ιατι ν: τω. αδ. :ι&ιαι ραΠιαι: τιρριιαατι

 

απο τιατιιααι ιι πιστα, 8ατττιτιιιτι .τιατα ιιι ταιτι·ιαααι

ιατιιιιια,τιαοτι :Ματ ΔΗΜ:: τ. τα. Οι». αιτ.9.Τιιωτι

φωτια. 6. τω .τα.:8. νιιι "στι" αιιααιριαιιι ρααιιώ

ραιιαιααατι:, :μια :ατι ιιι ια&ο ριι:τιι :ιατττιιτατ, :το

αιτιιτ, ν: τιιιτα ιιι ιατιιτιοριται· ραιιαατ:τατ , τω: ια

τω” ιιι ρααιια αιτιττιαατιι ιτιιιιιιτττιτα: , ααα ταααρτα

ρααιι.ι ααιιαριτ. Ειτ ααα αοιιιριτ 8. Πιο. ραπ:: :τα

φωτα ρατία&α νιτειιιό πιατα: δ: :ωραια αστιαιρα

Μαυτι ρτιτατα;τιαατι Μ: τιαιιαριιι ιαιτα: Παιρτιτα.

Ατ:ιαατ:α, ιιι ιιαιαιιαατιωιιιιαι, τιατι σπα ρι:τααι,

, εια:τιιιττατα τιατιιοιιααι ιτιααιιαττι , πι: ιααααι:ιατα,

Μι ιιιαια, ααια: :τι ιατροι” τι: ιιι αιιια: αι.ιττιαα ιο:

τα: ι-αττα:τατ. Ντιτα ριτατι:τιιαι:ατ τιατι ατα :καιει

22αιιιτα :τι @ατι ατιαιτι ειρριιαα: , :τα ατα ρατταττι

ρτομτωτιατωτω, αιατιιαιαιιιιτια, ρταιιαααιαια.

τιιαιτ. ει: :αυτι ριιτατι:, :ματια ρι·αρττιιααιιαατιδ

ιτι ιιιιιιιιωτιιιιααι ρταρτια πατατα ρταιατιι πω.

. Πταα 3 τιατι!ραταιι ωραια: ρα: ιρρ:ιαα:ιατιααι

ιτατιι ιτε αοτρα: ιιατα..τιατιι ιατρι

κ: ι τι ιιι απατα ιριια: :τι τα:τιατιατιι ρω ιιι·τιτα πρ.

ραταιτ, ατιωιω. ιιρριιαιτι: αυτ:: ω ρτατιαό:ια..

:και ιιααιτιτιι αατρατι: ααιιαατταιιτιιια:, τιοιι «τι τα

,Ματια ωραια ν: ιιιι τωιιιι ατεαΜ2:ιτο ιτιιατιτιια

τω, α τιαιιια:τιια ιτιιαιιι ρταρτιι νι ιτιιιιααιατι:τιττ5 τα: τω:: τατιτιταιιιι:τ Ατιτα ιιιίαιιοιιααι ιατατιι, τιοιι

ωτιτω τιρριιτ.τιταταια, Ναι:: :ιαιιιι απαιτει ρι8τιι- 'τα αατρα: ιρτατιι, ιιι ααα ωραια: τιρριται: , ν: ρα:

τω. ν: ΑΞ.8ρρτ η ιιιαιτιτιταται ιατρατιτα:8α τω:: αρα ιιιιιτι τα:: ρταριιι: αρατιτιατια: Ματια". Δτι τη· Τιι·ιαΜαιιτια

τιπαι .παπι ρτατιαιτατατιτ.Ει·οτι.·ι.ά 8. :Μπαντ ΙΙ"ιΡιν Μ!. ταιρ. :τι Ηττα ατττιιια. Καιιτιατι ιαιιιαι [πωπω πρωτ.

μ: τσακ , ν: ιιιιτιατιι Ατιςαιι. τρια τοτρττωιιται, πρωτ.

από, ιταβιτπτατ , πω.: αιτιάται χω:: ια τπτ: :κρατώ

πιττιιατιιιτιτα τιιαιτιιτττωαιτ, ο: φτιάτα ιττέρωιιτ Ρταδι72

τιΕστια2ρτιιιτοτάτα , ό· τιιστωττττω τω». ιιιαριιιτττιιτιιιτ, τι.

|ιιιιιι.ατττ.ττι, [οι·ιιτ.τττωι Μ: στιεΕπιτιι6τττ πετηται:: πρώτ,

απατα» μια ιτ.ιβατιτιο στι καιω ποια:: σπιτια. ι)ιιιιααι:α:

ιΒιταττατιτίιτα :τι τι: ααι·ρατα ρατιαθει ατιιιιιιιιιιι:,

ρταταιρατιτια ιιατιιιτια. ιιι ρτιττατιι τιιιιττιι. ιιιαιιτια:

πτω:.τ.τι άτων:: οωητε απ. Οαιιιιτταατιταιτααιρια,

ιιαιιια:αατιιιι:, α: ιιιααιιι:, ναι ιααααιιι: ιιααιατιιι
αστρα:: ρταρτια:τι ιαιιιαι τω., : ροιιιατιτ τιτιραιι στι.

ιααατιτιιιιι ααιιαιτ

@τι Παπ.:ρώτα, θ' τιττ[4δισ αιίρατικάτι

αστρα: ττ1|ιτσαρ[τω.

Ριιτιιιιτι τω. τιαΒιιτ, ϋαιιτιι μια: ιιιατιιατα αστ

ρα: , ααι ντιιιττιτ ν: αια:ατ :τι ρταρτιατιι :αιτια

έι:ιατιατιι αιατιιιαιιιιτιιιιτιι:θττιπιαΙτα 2.ιιτ|ι.8 τρωω..

δ: τιαιτιοαατιτ :τι τιιιατ:τιρτιατιιιαι τατριιτι,ντ απατη»

τα: ωειτττω αατροτι ιιιαταρτα τιαιιτιιτιααξ Ναιιαι:

ριιατιτα αυτ”, :τι ιιτιιαιαιοτιι αστρα:: ρταριΒιιατι- αιιιτιι ι)αιι:,αιιια ιιτιαιαιατιιαι, ιΠατιιρ:α αστρα::

:ιιι ιιιτατιιιτατ αιιιραιιατι:α:, τιοιι “τω” τιιιιττι :ιιι ι τιαιιτιιτι. Εατιιιττιι. αω:τατιιττωε ρταιατι: ααιαι- ωτ.ιωτι

ταζιτιαι αστρα:: ιττιρατία&ατααι ααιαιατιτιαττι. Ορ

ραιιτι :Ασπα ιατιτ. ιαΜΜιτιιξ 42 5: τωιιτι.τι ι..τγτ.8. τ

ιιοτι ραιια ιιαιαιαιοτιι αστρατιι, τια αιατιιατὲαριιτιατα ·

απ:: α.ιαι:ι:, ατττατιιτιαα ρτοτιαᾶιοτιι: αιατιαττι, α::

ρτιττα ττιατι:, ιατιιατι ι τα ρ:ιττα ία:τιτιιαα, ιιιιττιαατιι, ι

ιιι ατά ταααρτααι ριαιιιιαατ. (Ηττα ιρ,ιται· ιιατιαατιατι

Επι: αοτρατιιια:,ατιτιιια αιοιια: ατι αιιτιαιτιι αρατιτιο

πω, τρωω:: τριαρταρι·ιιαι ρατιαθειατιραι ταιρι

ιαιιατ ι 8τττιαιαιι τιοιι τιιαιτατ απ: αατρατι αιιιιαια...

τα.τιατι τα: τια αιαι5,ιιιιι ααα ιιι ιιιι: τιοιι πατα: στ

τα , :μια ρα: αι αυτι ορατιτατ ντ αιιαια ριιτιαιιιτιτι:,

πω: οραταΙιπ :ιτιραιιι:ραι αστρα: τιιιααιρωτιι : πατα

ιτιιται:α τιιαατατατ τιιιατιιατα ι:οτρατα , «μια ρατ τρια:

: ται:

τ?)

απ:: :Η

ι8ξ

· ουατι.ι.ι -

, ὶσι

απτά”

:τι `

τ .8τιιτ.



Ά

ΠῇὅιιΜπο ι ν. Π: αΒιιι::ρ:ιιικε σιι:ρο:::Μ.χ

ω

`

.
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επι: ορει·ει:ι::ι :ο :μια εοπει::ι·ι: ν: ι:ιιιιιιι ριι::ιει:- Έκτο:: νει δρι:ι:ι:: Σ. :ιιι·ιιι:: πιιι:::πιιι:: ι:ο:ρι:: :ο

22:

ι.:ιπ:. :πιο ε:ιιιι:ι οι: οπο, Πειιι:: οοτρο:ο ιιιΐιιι::ρδιΐο, ίπ

οιιιπιι: Π: ι:οι::ιπιι:::: νιιιι:ιιει:: ρ::::ι:ι:ι:: Τιιπι:ι:ι::

.9.Τιιυ.3.ρ.ο.39.ω.7. Δύι:Ι.ι:: :.:9. Θ:ιω;.6. 8: ποπ

πιιιιι: Ρ::::ιπιι:. Ειιπιιιιι::. Γερ: Πει:: πω:: :ριπ

:πιο ποιπιπιπιι: , ν: Μονπ ιι: ιιιι::::ι:έι ιεπι: 5 · ει::

:πω π: ι:ιιι:οι Ιο:ιππι Βιιρ:ιι:π:ι ι:: πω: :σιωπ

ω: Ξ Αροι:οιι: ιιι πει:ιέι ιιπει:πιι:ι:: ι:: οι: Ρεπ:ε

ποί:ε:. Οοπιιιι:ι. ιιιιοοι:ι Πει:: :ιει:ιρε:ε: ποι::ιι:ε:,

ο ρε:παιι: @οποια ποι:ιριε, Μ! :ι:8:ιιι: ιι::ι::ειιι:

:θ ιιρρ.ιι:ετε:. Νιιι:: Ρε: παι:ι:ει:: ι:: :ρρ::ιε: Πε:::,

: πιο ιι .ιρβ Μ, δ: πο:: :ιιιι::_οι:ι ρε: ει: ιι::ιο:ει:ιει:ε:ε

' ρωιειι:ε:ι::. Εμ , ιποι:ι:, @οι Ε:ιοι:.3. Μ:: πω::

ω, (Μ. Τε::ιπ ΜΜΜ.: ιιι: Ροι:::ιιι, πο:: α: Ποιο,η. ο ' ::π:επ Εισαιι.3ι. οι: Πει:: ιιιι:ι:ιιι·πειιιιιε :Με :ιι

3_5"μ_ Περι:: νι:οι:ιιι:: ::ο:ρο:ι: ιιτιιωΡπιπ, οιιιπι::ιιπιπο- ποπ:: ρ:ορ:ιο ιιιοι:ο ιετιρ:ι::, νι:ι Γειπρε: Πει:: ιι:

απο πρριιι·ε:ε:, :ιοι:ειερι::τιεπ::ιε:ι:: 5 ιειι επ:: ιο- :πω ν: ιεεει:ιιι::ιπε:ιιιι:ο ιιι&ιιπ:. Κιιιιο : Γεω-ι

:ο ιιπιπειὶιιι:ἑ ι:ρρει:ι:ιιΤε ιιπρειο:, οι:ι ρε: :Πιιι::ρ:: ρε: Πει::, οιιοι:ιι πο:: ροιειι:, ορε:::ιιι· ι::ειιιι: ι::ιι- `·

οοι·ρο:οιιι:::ιειιιι:ιεορε::ιπιιπ:ι:: :ο :ερι·πιΕπιιιι::ι:- οι ιεειι::ιιι:ι :μια π: ι:ιιιοοι: ειπε:: Πει Μπιτ:: δ:

:οι ; Ζω:: ι,ιι.ο.::.ιι:.2.ιι. 2.. Ρώμα :ΜΜΜ σο. ιωι:ιππ. Ροι:ει·ιοι· ρπ:: μοι:: ε:: ιιιιο:ιι::ιπε,οιιοι: 28:

Μ· ΨκιΙσπ:η.ι.ρισ.2.(1ο:ιτ:: :ιωι:,6:ροι1::ιιι οιιιι::ιι: πι:: ιιβιωι:::, ό· αρρι"ει'Ε πι. Αιιιιι::ι: ι: , οιιιει: Βιριιινωι

ι·ε""·" ρο:ι:ιιἶο Πει::::, δ: :ο:ροτιι οιιιι:πε:ε, 6: ιιι ιιιι:ειρ- ρ:ο:ιιι::ι:: 8: ι:οι:ιειιι.::ιι: εοτρο:ι: ι::ο:οι·. Αρρ:ιιε: Μ!" .#ι:·

μια:: ό:: Ποιο :ιιι::επ::ι:ποιιαι:: ι:οιρο:ιι ιιιιιιι::ρ- οι:: ρε: :ιιιιιι::ρ:ι:::: ινιέ:ιοοιιιι:: ρ:ιπειρειι:ο: ::ρι·::- 'ἶ::2ϋ` "Ι"

ιιιΓε,:ιρρ::ι:ιιΐε ::ι::επ ιπιι:, ν: οπο: ίπ ιιιιι::ι::ἔιιΒιιι: ιεπ:ιι:ιι: δ: ειρ:ιι::ι:ιιι·. Ρο:εί: ι:ι::επ: επεειιι:ειιε πωωβ

ιιρριιιιιι: Μονιἱ , ιοπι: οιιιιιει:: :ιι:::::::ιιο: πο:: π. -ρ:ο:ιιι::ι::, δ:ιιπι::ειιιπ:ι:: εο:ροι·ι:ι::οιο: : ι:οι::ι·π ,ο πω:

ιι:ι::ρι::,ιπ σὲ ::ιι::ειιορρ::ιιι:: Μοιιιι.:.ρ.ο.ι·ι.α:.:. νοιὸ Πει:: ρε: πω:: ρ:ιπειριιι:ε: :ερ:ιοιοιιι:ιιι άρι·ιι:::ρηβ:π Α

ιιιιι:.:..Βιιπιιοι.Μιιι.ιι:.2.8:ιιι.ιιι:.6.άωιπέ:Ι.:.2ο.& ω. εερι·ιι::ι. Μιιιο:οοπιιιι:: πιο:: :ιρριιι·ειε ιιι:ιτιιι·ι:, #ΡΡ:”Μ·

_ π· Πισο τ. Νο:: ιι::ριι:::, Παπ:: ιιιιιιιπετε:οι·ρι:: οι:: ιιι :ιι:ε:ιι:: ::ο:ι:ι:ι:: νεπι:, νει ρε: Η, νει ρε: :

Ν"Π”'Ριι· ::ιπρ:πιπ ιι::ι·ι:ειιι::ιο ::ιιιι:ιίειι:ι:πειιιι:: ιει:ι:πιιιιι:: ιιοι:οιι ιπειιιι:ι::: Αιιι:ιπετειιιοι:ι:: , οι:: :ιιιιιιιιιιε ο

Ρε:ιει3:ιο:ιει:: ριορι·ιιιι:ι. Ειιπιιιιι::. ::ιιι:πιειε ω:- ιιιιιιπ&ι:ι:: πι:: νιιι: :ο ιιιιοι:πιπ ριορ:ωιπ ορει·ει:ιο..
“Ψ” πρι:: τω:: ω: εοιιιΠιι:ε:ε ει:: ν: ρι·ο::ι:::ιιι:: ι::ο:ο- ι:οι::·ει:ε::ει:ιι:ι::, ω: ::ιι:::ιίεί::ιπι:ιιιι::. Ροιει: πι::

ι·ι:ι::,ιιιι σ.ιιοιιιιι:: :ιιιιιι::ειιι:ι: ρετισόιτιοι:οι:: ρ:οριιειι::

::ιαπι:ει:ιιπεισι:ι:ιειι ι:: πο:: πιιιιιι ιιιι:οιι:ιτιι: πορει

ΐεθ:ιο , ει:: ι:οπιιι:ιο Πι:ο :ερι:επιιπ:. Ναι:: :οιο

Ι:ι·ιι: ωιροιι ν: ιι::ιι:ει:ι::ιιι:: 8: ριο::ιι::ιιι:: ωστο

:επ:, Μπι:: ιι::ρο::::ιπ:ι::ι:::: ριαιειι:ι:ιι:: πιστο

:ι:-:::::ι πιοπιιι, δ: ριο:ιιι:ι:::ι: οι:ιιιιιι:ι ιιϊω:ιιπω

ι:ιο:ιι: ιρΠιι: ι::οι:ιιι: ιιι! ππει:: ι::ιιπιίει:επιιι πο)

ο ω:: π:: :κι πο: ποι:ι·οοιιι:ι:ιι:, ν: νει ι::ο:ο: :πο

ι:ειι:ι:: απ:: πωπω να! :ιιι ιιειὶπι:ιιιὲ πιο:: :και

ρο:ει: ιιπΒειιι: ν: ιιπποε:ιιιιιιι: ό: ο::ο::ι:ι:ιι: ι::ο:ο:

ο |:::οιιειε ι:οι·ριι: ι:Πιιι::ιρ:ιι:ο Επι:: πιο:: Γρπιειιιιι:,

ιό. ο `ιριο- ιι:::::οπιιι ι:::ποπιε. :ΜΑΜ Ρο:ι:ι: Πει::

ι::ι:ῇ οι:ιοι:ε νιιἐι πι: ιιπρε::`ειΐ:ιοιιε-:ιἶιιιπε:ε εο:ρ::: πιο

ροιι:ιιιιι:ιΞ, ιι: οπο ιιρρ:ιει·ε: ν: ιπ:ιωιαπωιιιρρο.

πιω:: πι:ιι:ποιι :::ιιπιίει::ιπιι:: :πεαπάιιαι: πρωι·

:ιοπε: ιε:Βο ρο:ιιι: :πιω πι:: ιιιι ι:ι:ρει·ιεο:ιοπε

-οιιιιιπει·ε ::οι·ρ:::ιοε:ιιι:ε:, ν: ρι·οιιιι::::: π:οιοι· , ιπ

- ο οπο ιρρ:::ε:ε: ο ν:·:εριιι:ιεπ:::ιι: ιιι:ερι·::ιεπ::π:ε

ο :ιιι :ιιιοιι:ι:·ι πιει:: ρε:ίεάιοι:ε::: ::::ι:ι:Η::πειιιι:ι.

ι Ν:π: ιπ:ιι:ιιίι:ει: Πειι:·ει:::: ::οι·ρο:ε πνροι:ι::ι:ε

πι:: δεει:ικι: :ιιπιι::::,πο:: ιποὁὸιιε ροίΒι:ιιι, νε- ιιιι::ριιΠε; οιιιιι Ειιιιι:, πο:: Ριιιοι·, ν:ι:Ριιιιιι::.. :

ρ:: πω:: ιι::ι::ειιιι:τέ ορεια:ι::. Καπο : πω: :Μπο

ι:ιιι:::ιο ιιειι:ιπι:ι:: ὁ ριιπειριο ρι·οι:ιι:ιο8: @πιο

Μαιο , ποπ ι ι·ει::ο:ο δ: ι::αιιιιιο, οι::ιιι: ει: Πει::,

ν: ειιι:ιιι. μια:: δ: νπιοειιζ:ιι: ιιι ειδιιοπιπιι: οι·ει:ιι.ι

ι·::. Μαιο: οοιιιι:ιι: ι. πο. ·7. :πι ιιι οι:οι:ι όιει:ιι:,

Ε::οι:. Δ:: Ποιπιπιιιι ιιρρα:::ἰι πι): ιπιιιιΜπιέ μπω:: :ιι

πω, Αρριι::ιι: :ιιι Δ:ιεσιια :τι Ι8712]ιαΜΜώ: Ε: οπο:: (ω.

οπο: Ετσι!. ιο. πω:: παπι: Μι9ιρ:3 ιι: πω:: : πιο

άιοι:ιιι·, Η:: :Η Με, ιμιριιιιιι βΙΙι::ιιιικ: αυτ: Λι8:ιοοιιι

Ιοοιιώαιιιι· οι π: ΜΜΜ. :π :κι Ποιοι. 3. νι:ι.ιε:: πω::

ι1Πιιπαι.:Ρ:Μικεεισ:::2 πω:: :ιι:ιιιιιιοτι: ,' πο:: οι: Μογ

π:: δ: οι! Ναι. 2. πω:: [ε:Μιιιιι:Η: μι· :Μ8:ιι::. Ε:

:επι οιιἰ::ιιιι:‹ι ιι ο ιιιι:ιπάι:πι πι:: :Με ιιι: :πο-μ

ρι·ιιιι:: ορετιι:ιο:ιει:: επεεεεπιιπιπ, π:ειιιιιιι:ε οι:: νι

:ιι::ιιιδ δ: ρ:ιπι:ιρειι:ε: πο:: ει:: Μ:: πω: ε: ι: ιπ- ·

Μπάρ: ι·ερ:ιιιιε:::ε:ι::: ν: οι:: ιπ τω:: ΚοΒι: πει

οι:ι:ι:: ιιιιιιι::ι: εάεπει·:ε:::ι:: :ιό:ιοι:ε:, οι:ιπιι: Κε

8ι:ρε:ιοπ: ι·ερ:::ιεπ:ε:ιιι·. Πιεε:: :κι ι:ιιιιι::ρ:ιο- 2ῇξ

πει:: :ο:ι::ιιιι:ε: :εοιιιι·ι:ιιι· , ν: :ιΤοπιειι: ρε: ιιιιιιι,` '

οι1οιι:ιιιιΦιτι ιειριιιι:ι ::ρ:αιεπι::: :οι ιιιιοειιι:, ο

οιι:πιιο ρε: ::ο:ρι:: :ιιι:ι::ρ:ι:ι:: Πει ρειιοπιιι:: :ε- "

ρια:ιεπ:::, ποπ ::ρι·οιειιιιι: ιι ιρΓιιι:: ; :ιΒο πο:: ρω·- ·

:πιο επ:ριι: :Πιιιι:ι:, Ρ:ορ:ει· πο:: ιιιριιιπ. Μιιιιιισ · ° -

οοι:ι:ει:ι: ι:οπιι:ο. δώ π:ειιιι: ιιιι:ιπε. ι::ιπι::. Νο::

:ερι·ιι:ιεπ::: ιειριι:::: ιπ::ι:ειιιι::ιε, ό: ν: οπο, ι:ιιπι:ι

οσε ριιι:ειρ:ιιι:ο:,περοι οιιοιι πω: οι: πι: ρ:οριιιι:::

:ιιιοι::ρ:ιοι:ει::: Νο:: ::ρπειει:::: προ:: ιιπιπο

ω:: ε:: ν: "Μ, ι::ποιιοιιε ρι·ιι:ειριιιι:ε:, ι:οποειιο : ο;

πο:: ποιοι:: ι::οι:ο ιερ:κιεπ:ι::ι:: Πει:: ρει·ι:ο:ρο:ο -

ιιι: Αποειι: :ιΤιιι::ρ:ιι. .
Α:: Π πιιιιι::. ρ:ιι:ιω, πεοο, πι! `ριορ:ιιι::: οπ:ροι·ι

.η

ο πο)

ιιίιοι:ιριιοπει:: ιεοιιι:ι :ιεπιιιιιιιΔ::: ρ:ιειεπιιπιιι ιιι .οι ι:Φυφξ

:ιοπέ' σοφο

τιιυ: πιο:: π.

μπιν:: :ἰσ

ιιιι::ειι:ι:ιπ ι:οιρο:ε ιιΠιιι:ιρ:ο: Α:: εοπΗ:ιο.· Νοπ

οι:: πιο Πει:: :::οι:ε: ν: . ι::ι:ιιι·ρατ:ιοι:ιπιι: ιιιιορει·ο

ποι:ειι:,οιια: οι ρι·οροι:ιοιιιι:ιιι:: ιπι:ιι:πιεπιιιιιιι Π3··]ΐ::ιτικηρ::Α

.ιιιιῇω ιιι::ιι:&ι:ιιιι: :ιι ι::ιιιιιιει::ιπάιιι:: :μπω :ιι-πω :Μο

:ε:ι. ι|πιιε ε:ιιιι:ιπ :::ειι:ι:: ι::οι:ει·ε: ν: οποία μια. Μω": Μ

:πωπω πο:: ριοριειεἑ ιιιοει·ε:::ι· ιιιιιιιι:ε:ειιιιιιι ι “ω” 4;

ειιιιι:ιρ:ο; οποιο :πιο ι:ο:ροι·ε ιοειιιι:ει· ιποπιιι π, 8:

' :ιιι:ιειι πο:: ::πωιτε , π: οπο: ιιιο ιποιιεπ:ι:: , οι::

:.ι:Η::ι:ιι:ο πιο:: ;· οι:εο::ι:οι:ε απ:: πο:: ·

Πιεο.2. ό: ιπο:ο.::ι:ποι::ι:: Πειι:ι::ι:οειιι::έ: :ο

πιι::ριι: οο:ρο:: ιο:ιιιιιε: , ω: οι:οοιιι: ιι: ρε:Γοπέι
Πει:: :πω- __ . . .

9,”, ι,,,,,,2_. Πει , . απ·Πει:: ετ:: , οι:: ι:: εοιρο:ιπιι: οι: ι:πεειο

27.

Π: ]”:::”ΐι: α Χ

ο τ

"Η 'Η

ω:: ::|ζ -:Πι::::ρ:ι: ρ:ιποιρειι:ε::ρρ::οι:::. Ρ:ιο: μι:: α:

ΒΜΜι =ι>:- ι πιιέιι|ι.3.ιι: 1“ήιιιι.:. π. Ρι·οιιιιι: πι:: πω:: , οι:: ΡΑΜ

μ"'· Ύ .θα οι[: πι”, Μ:: Μ:: πι:: ριιιιιιιιιυι [πιω αεριιριιιι

- ιιι:ιιι::::ιρογιιιιι::ιιιιμιιιοι Ριπ:[::::ι:7:::ι: , μ: παταω::
Π ιιι:: :_βιιη::ιιιιιι[:ΜΜοβ,:ιβ πι:: Μ:: οιιιιιιιιιιιιι ει: :Μπι

_ _ ο |Ι::ϋ Μέσι:: [::::ιι.ιΕ:.οοιιιοι::::ετ ιε:ιρ:ι:ιἑ , οπο:

.ι -ιιιιι::ιπιιιποιιοωιιπ::οιιιιοι: Περι:: ιιι--ιιιιοι:ο ινα:

: - οποιοι:ιρρι::επ:ει::ι-:5: απ:: ποωιπιπι::ιιι:ι::εὸι::ὲ

κοιιοοι:επτει::, Ε:: απο όοοι::,ιιιιιιιι ω:: ιιιιοειιιι::.

.ν
π: Η

οι:ι: ι::ο:ι:: ::αιι ποπ-ιοί:: ρ:οροι:ιοι::ιιιπι ιπι::ι:-Γκωμα ο

ιπεπιιιπι πιι:ι::ωιπ:ειιε&ιιιιιι: :κι ιπαπιίειδοπιιιιι::

ιειριἱιι:: πω. (ὶοπ::ἐι πιο, έ; :Μοτο ι::οι:ει·ει, ν:

:ποιο ριι::ιι:ι.ιιι::ι: :κι νοι:οι:: πιιοι:ι:ι:: ε::ριειιιιιι:ι::

πω:: ρε:ιε&ιοπι: :πομπο ιιιι:οιε:ι:ι· ρι·οριιθι π..

πιο ιιΠι:ιπειε: οριο. νοκ ιιοπιι:επ:ιι:: ει: ρ:οριιιιοι:

ιπιιτιιι::ει:ιοι:: πα:ιι::::ιιι:ειιεό:ι:ειιι: :κι π::ιπιι-:Ι:::π

πω: ιι:ιρι::::: πω. Αι! ιπιι:ιπιιι:ιππιθιοι::: Νο::

Χ

ι

ω” μ” ΜΒΜ" εορΡυ!-=ΙΓ:1ωοι·σ,ηιή ρι·οχιωξ δ; ιι;;; π: ν.ιιιιω:ιιο οι:ιοποπ ι::οι:ε: πι: ν: :πιο ρι·ιπει

:ΜΜΜ ροειιιι::ι ΘΡ:ι·::ιιι·. Ναι:: οιιιιιιιιο ιιποειιι:

_ιι::ιπι:ωριιι_:_φι::ιι: ο: :πιώ ως, 8: πο:: Πει::

:)ι::ιιιιιιιπ:: :ιιιιιιιιειε ,_ πι: οιιιιι ιιπΒειιι: ._ ο: πο::

"Πε:ι: ρε: πω:: ιΦωεόι:τι:οροτει:ι::: ::Επιιιιι, πο::

. Μ.: Ε: @πιο που:: Ι :ο

Ψ)

. ο

Σ .ιι-ΝΔ 5:
_ .

μι:: πω:: οιιιι:ποι: ι::ιοιιε: ιιι:: ν: Μ:: ρωπω::

8: ιι::ιι:::ιιιιιιιη κι :μια ποπ ι::οι:ε: πι: :κι Φραπ

:ιοπει:: ν: ιπι::ι:ι::ε:::ι:ι:: ρ:οροι·:ιοι::ι:ιιι:: πιιιιιιη ο .

ιπ:ειιιε&ιι:ιιιιο ι:ιριο::: πω: ι:::ιπιιεί::π:ιιι:::. ν:: - 2'
Π Ε

3!; Νζ '

ιιιεὸ Πει:: πο:: :ιιιι:ι::ι: σωρο:: , οι:ω ιποι:ε: ν: :πο-Άι"ΨΜι- γ Δ

ΠΠ .ι



μ.

πιο 0οπ|:

πιο

(οπο.

. _ Μ·
' οποιοι.

Π·
ω...

οι.
αοο!ί?πι

37·
- τω. τ..

38.

· Ρτού.ο.

?πού.4.

ἐξ.ΣΑ).

:ο

:ιο οιι:ιοιίι οοτ οο:οπ: :οι ιιποοιο οποιοοιπιο Βου:

οοοιοτοι:ιτ ιοιτ:ιοπιοιο, τοποσ :ιποοιιιι οοτ :οποιο

:πιο οστοπι οισειιπο δ: ιοιιοοοιπιο οιο ιοιιιιοπιποι

::οποπττοιοι, ποπ :οιιοτοιοτ, ποιο οποιοι: οιοι οσδ

ίοι ποιο ::οιοοτιιιιίίποιο:στ. :οι ιππ πιο. ίοοοπο2,

ιι.ιο.μ.:. απο οΧ οι οιιι.·Αιιπο οπιοοο :ιο ιιοριιτοοριιπο οστ

· οπο α]ι:ιιιοιο. Ρτιπιπιο Ποο :οποιοι ::οποοοιι Σ. ο».

οι Ρο:τοι. 8οοοποπιπ ποΒο :ιο ί':ιο:ο, οιίι ποπ πο

- τοοποι Π, 8ο οι: ο ίο,ίιο :οποιο το ιοοπο: βοοε

. ι _ Ι

ι / ιι

ΒοοιιΜπο ν. _Βο ::[βιυπο:ιοπο συιοιιιαπι. ·

ω οοπιππ:3::ι ποπ πιο: οσιοπιιοπι :οποιοι

πιιοποποι .Μι οοιοοιο ι οτοσ πο:: ίοοιιτιιιο.

8ο::οποο οπο. Ποιοι. οι:οοΜ.: ι. οπο.. ΑΞοι:ι. οὐ;

οι:οοίιο.4.ο.17.8οπιιιιο..ο:]ι.49.ο.14.5.Κο|ο. Β%ο.ιο. 4$μη

2.::ι.1. Απ::οΙ.ιοπο αρτιο!.σι:.Μαιο:.ς.8.Λύπιοπ .ο 8.

ΜΜΜ. 124. Λ!ούσπ[ οι Μι:ιο,ο. ο μπω :ιο :πιο πρ·

οπο::οι ο. απο!. Οοπιπιύι. @οπο ποιοι/ορο. ιιιο.6.

οπο. οιοιιιιιιιιιο: οίιδ.

Καπο ι. Απιοιο ί::οατιιιο πιο.: οοιοοιιποι ίοι

Ειπα ιοοποποι , νι νι:: ::ίι: οτεο 8ο οι:: ο ιο: έ:,τι,"Μ"

Ρο:οπιιιι επσ:ιοπ πιοποι ιοοοιο ιιποπιίπ,:ιποιο οισ- Μο,κ ,ο
οπο: ιτι πιοιοιιι, τοπικ: .π. οοι::ιοπιοτι ποπ ?οποιο οπο. ι

ιιιοτ, οιιο:ιπι ίοιοίιιοι:οσποιοι, πιο: ίοπιοοτ οίι

ιιιιιίοι·ιοπ. Λο οτσοποοποπιο ιιιιιοοι ιοιοπιίπιπιπ . .

οιοΒιιι, ,ωιιι::: οταίοπιιιι ιποιοτιο οπο: ιοοιιιιι ο ο:

οο:οίι :ιπιιοπ ίοοπτο.::ι οι·οοτιο :ποιο πιο οιείοιιο

ιποοιιι : πο:: :οποιο ιπιστοιιιιιοποιο οι·οοιιι ωτοσ

π: , οι: οο οπο:: νι: οιοιιο:ι οπιοιο οί! ιιοιιιπιο :ιο ·

ιοοποπο:ι οι. οοτοοτιι ιποοιο οι·σοτιο, ν: πω.

ιοοπιο πιο :οπιππάο,οτοιι. οοιοπιιπ οιοιιππ οίίοπ

:ιοιιιοτ οι: νιτιπε,ποπ ι'οιιιι:ο οοοτο:ιοπ ιιοπιοποπ:οτ

ιο οτοοιιποι ίποιο8:ιιιο, ίοο οποιο ιτοπίοοπ:οτιπο8

ιιοποιο ι ίοο νι ιτοπίοοπιοτ οοοτοιιππ_ πο:: “φοτο

πιο ίοι:ιτο ιποιίιοπιιοπι ε: πισιιιιι. Νοπ: ιο ιιοο οι'.

::τιπιιππ:πτ ο νιτιπιο ιιοοπιποοιοτ οοοιο:ιιιιι, ποσο

πο:: ποπ πιο.. το:·οοιτι: ιποιίιοπιιαιο, ίοο ιοοιι:ιιιι..

:επι :πιο ίοοιοδι:ο.· Μαιο: οοπίιοι,τοπι ιποπᾶιοπο

ιπ οπο, :πιο ιο ποιού: ιοιΞι, :τοπ οσπιπιιιΕι:ι ι·ποποι

οτσοτιπιπ, 8ο οιιοποιο οοτοπι :τοπίοππιοτ ο :ποιοι

:ιπο οπιιο οι: ίποιοοιππι , οι: :τοπιο τοπιιιοτοιιιιτι.

6ιοοι ι πο:: ιπιοιπιιιιιο ίιι::ιι ίοιιιο&ποι οι: ιπίοτ- _

:οποιο πιο οι: ιποιο:ιπο ο ίοο ίοιπιπ πιο:: νπιοποπι

ιπίστοιιιιιιιιι οπο: ΐοτοιο. ()σπίιτιο. Απο:: οποιο

ιπιστοιοιιοπο οπο: ισοτιο οοιοοτο, επιπισιοιπίπ

οποιο: ιοοιιο: Πιο , ει: τοιι:ιπιι; :Ιπιοοιιιο οπιτπο

ιιι,ιιιιο ιιοιοοοιι:ο ποσο:: οισοτιπιπ, δ: :ιιιοπο οπο. ι

οιιτο, οοιιοο, οοιιιοιπίοιιο:ιιιοπο, οποιο ιπιπίο:ιπ. ι

:οι τιιοποι ίπποι, ο: πι. οποιο", οτοο Κοιτα:: οοο ι

οιιποοιο οο:οπ:ι:ι.οι ιοοιιοτο οποτε: πι. ο ιο , ποιο

πι. οοιίοοοτιιιιοποιο ποπ πιοιιιιοτ. Καπο 2. :σπιτι

/
.   

δΜιοπτἶσ

οποιώτίιρή

οιι:οιοο οοίιιισιιι. Λο οοπιιι·ιο. ποΒο ίο:ιποι. πιο 42.

πω: ποπ οοοιοι: ιιοιπιποι πιο:: , πιο ιο οοτίοπἔι

Με:: ιο:ιιιιιπι νοτιιο Κοοιο ι ιιο πο:: οποοιπε η, πο:

ν: ιπίιιποιοπιποι Βοι ισοπιιιι: ιτι οοτίσπο Πο: νοτ

π. Ποι.οοιιι ω:: :ιάιο ποπ οίι οοτ ιο οοοοοιοτιο.

Επιιιι οοοποο, οποιοι ποοιιι·ι:ιοποι οι: :πιο νο

:οι-ιι , :πιο οσοι Τοβοιοοπιι , θά:: :Πο ιοιπιίιοτιο

Αποο!ο:ποι , ν: οι. οι:: ιποπο:ιοπο 8: οι:οιοοιιι οι·

:οποιο 8. οποιο. οπο: πο:: οίι οποσ: :απο :ιο :πιο

οποιο :ιο οι:: : 8ο οι: .οι μια οποία ο ποιοι “ΜΗ

ιπιιιιιιι ο: ν:τιίοπο.

Δ:: ::ιπ..ροποι «οπο» οποιοι::

ποιοι:: Σ*

Ρ!!πιο ίοπι. ποοιιιπ:ι .9.Του.ι.ο.ο.ιτο.ση.οο 3.

ό· τ η..::..ο. ο· πω: οπο, .υ.ιο.ιο ι..0::ιο:ι. οι

3_ιιι .”..,.3.,..ι.4. Οποιοι: 4.ο:Π.:·:.ο.:...:ι. ι. Μι)

“πιο”. Μι :ι..”..:τ. 3. Μ! ι.:ιπι:ι. ΩΔιοι.1.ο.4.Ι17.

οι. 8ιω::ιο: ιπωιο.ιι.ιο.ο..οι|ο.μ.. [οπο. (ο έ:: ::::ιοριι.

οφ” 3 ο; [οι 6 , ό· (Πωσ: πιο.: @οποιο πο. ι0:[οι4:2

τ.ρ.ιιιο.ι9.:.:.3. Ρτοιι.:. Απιποπτιιιιοποιοιίιοπ

:ποιοι οι: ί0ιτΜ ::οιοοιιο ; απο απο:: ιιιιοπ:ι πιο·

ποιο, πιο πιοοιιιπ:ο οτσοι·ιο. Τοσο ποιο τι οσπαιι4

Ποπ:: οοιοσιο οοιίιτιοίππι ιτπι1οοοιο.ιο ιτιοποτο, τιοιι

ιο: οιιιιιο πιο:οο:ποι οτιοοπτι ; ποιο πιοποπ οο:οι:

ιιιιοιππ :ποιπιιι·πιο πιοποτο, ποιο ιιιοο ποπ πω.

πιο: ι οτοο πο:: οο:οτιι οιιοπποστοστο, οπο ποπ ιπ

Έστιιιιιι, :ποποιο. Τοπ: πιο: οο:οπιιιι :οποιο οστο

οποπίπτοιπτ ιοτιοα , πο ποιοι οοπίο:ιπιιπτι ιοτιοα

ποιοιπ οι: ιοοι:ᾶο :οποιοι οστοο:ιιιπιοιπο,νιοτο

οτισ Ροιωιιιιιιι ο σο» απο: οοιοπιιπ οι0ιι'α- Τιιοπιιίι. Απιπιιι ίοοιιτοιοδο οπωιιι·ιοι πι. ιοΒιιιοπ- 44: ο
ι · Οοπιιτοι. Π: το απο: ίσιο:: ποιπιστοι:ιποποι, :ιο ίοιτιιποιιι, οι: ιπιο::σ ιοτιοιιιιιοτ οι:: σοοτο.ιιο

οσοι· οοιοπιιο οποιοι :ο ιιιοποποοιο: ίοο παμπ:

οπιιοπιτ:ι:ιοπιιιιι ν: Έστω: ιπιστοιοτο ::ο:οπο , πιιι

ιιποι:ιπιε ποοιοοπιιιιο: οιίοοίι:ποι: οτοο πο:ιπιιιιι·

οι:: οποιοι: οο:οτιιιιι τοοποτο, πιο οοτοποοπιιοατο

οποιοι ιπιστοιπιοιο. ΡτοΒ.ι.. (.ΐσιοπι ιιπ:ποπποι οι:

°τεο11ι.ΠΠ ποιοι:: :οι πι. οοτοοπ οιίιιπᾶ:ι :ποποπ

οιι: ίοο πω:: οποία :τοπιο οοιιίι ποιου:: οιοοτιο

ιπίιιιιιποπ:ο πιιιπτιιιιιο: οοοτιιτι , νι ιποπ:ίιιοπο

::οπίιοι ; οτεο πο:: ποιοι:: οπο οτοοτιο οοτοσιο :Πο

πο οοτοστο πιοποτο. 3. ίοοο οίιππ: :ιποοιι ωτοσ

το :οοποι·ο, :μια ίοπι οπιπιπο ο οστοοτο οποιοι :

ιΒιιπτ ποιοι: , :μια ποπ οίι ο οοτοστο οπιπιπο οι»

Ωτο&ο_ποποι: :οτοσιο ο ίο οιίιιπ:Ειο πιοποιο. .ο . οι

οοιιοι ποιοι:: ίοοιιι·οιο :οσοετο οστοπε , ιιιπο ποιο

τω: ιποποιοι,οποπι οτοο:ιποι, οπο: οίι οι :οποιο

διο. Αιιιοο :ποιο οίι: :πιο :μια πο:ιοι: ιιπιοιπ ιο

ιιοιπ ο:ιοιοτπ:ιιπτοΙι , οπιιιιιοΜιιιιπι ίοοιιτοιιοπιι,

'οποιο. σοοτο:ι , οπλο: ιο οπο: ποιπτιιιι, οποιο

οίιτ οπο: οοπιοπᾶιοιιιε.Ί`πιο :μια ίοι:οο:οιοτ,οτο

οποιο οοτοπι ποπ οίίο :ιοιπιποπιο , ίοο οοιιιιι πο.

οοοιιοοπιο :.ιπι:πο τοιιοπιιι :ιο Μ:: ίοοοιιοποι οι»

οοπο:ιι, ::ιιοι ποιοι: ποιιπιπ ιοίι:ι·ποιοοιοοι ποιοι:

ιο ιι: ιπιοοοιοιοπιο , ίοο ποιπ:ποπιο οποία μπω.

οιιιι :ιο οοοτοποπιπ. Μριο: οτοιι. ο ίοοιιτ:ιιιι οοίίοι,

:οοποτο ::στοπι, νιιοπο:ποποιο οσο-οι οο ::οιοτιπιιο,

οπο τοσο:: ίοιοίποι. πιο: οοτ οοποοπι οο:οπ:ιποι

ποπ·ι ;ποιιοιο :παπι σοοτο:ιοποιο οοιοίι οπο:: π.

οπο:: ιο ιοοο οι:οτοοι·ο, πιο οοιοπιι:ο ιποιιιιο; ι8ι

:οτ οοιοτι: ποιοι ίοοιι:ειο οτσοτιο :οποιο οιιοπο

οοτοο:ο πιοποτο. Ιοοιπ οοπιι:ιοοπι :οι οοοιιιιιιοποο

οπιιποιοοι, οο :ιιιιιοπε 8.6ιοεσιιιισ .:.ιιι.οι..ι. Νο:ιιιο

πιο", νο! οι:: ιιι&οι οι. πιο οοιποποιο ; πω:: οπο.:

:ιο .ο νιι·ιπ:οιο οι:: , ποιοι:: οοοιιτποιο ιπ::ιιιιτππ:;·

:οι τοιιποοιοιο; :μια ποπ οίι :ο τοιτοοπιπιπ τοι-ο.

τοποοιπ, ποσο οοιοίι νιτιπιο ποιπτοιι ποιο;

Λο 1. οτιοι:ο,οοεσ οποία!. Λο :.οτοιι.ποεο ίο

οπο!. απο οι οποιο Νοπ: οπτ οποιοι: ποιοι: οτι..

οπο:: :ποιοι::πιπ ιτποιοοιιιι:ι οιοποιο ποπ οΠ ιστοι:ι.. ο” Μ”,

ιιιοτ,:ιοι:: ιιιπο ποπ ιπίστοιοι , ίι:ο ποιο πο:: οίι οι: ω", Μ:

ιπ:ι:ποοιιιιο οταίοπι) οι ισοσ ιποιίιιιπ:; ποοπιι οπο:: πω,

οποιοι. οπο: οίι νπιιο οοι·οοι·ι, οίίο οτιοΐοπι, πιο πι:

ιπιοι·ιοπ:; οπο: ποπιπισ:οιο: νοιοπιιιτιθ:,ιοο ποιο

πιω, ίοοιιτ:ιιο. νοτο ιιοτι οοιοιι οποίοοι ::πιιιιιοι

::οτοστι , πιο: ππιιι οπο:: ποιπτιιιιιοτ. Λο οποια. 46·

ίοιιι:π Βοοιιοτ , οο:οπιιιιοι :οοιιιοοπι ππιοικοίίο 'ί""""Ρίΐ

:ιοοιοιοπι οοτοοι·ιιιο:οοπο, ν: οιοοτιο :οποιο στου::πιο, τιπιιοοτι :ιπιοοο ιιιιπο ::στοπι πιο: ποιοι:: οι-"ΒΡ,,, Μ.

οποιο ιοοποτο, πιο ιιιιιοοποιο, ιιιπο:ιπο οποιο ιπ-κω .απο

€οιιοοιιοπο. οπο. :ιο ιπσιπιο στοιιπι::πιο τοοπιτπο-ιι

:οι :πιο οιΒιπο,οπο ίπποι :πιο ποιοι: ::οποπιιιιπι

:ο :πο:οιο οοποοπί:ιποποη ν: οποιο οτεοπο ιι&ιιιο

οοποπτ:οπι, τοοπιτππ:, ν: ίιπινιποι Γε. ιοτιοοιιιοι

οι:: οπιοι:ιοι ωοοιειπωω.ιιωο.ιω ι:οπιιτοι.πο8. 4.7;

ιο:ιιοι. Καπο: ποιοι:: Μπιτ.: οσιοπι ΐοτιοο.ιιιοι .οι απο)
οπιιιισοποο οι: ίοιοίοιο, ν: οτσοτιιιοπιάπιπ ι οι ποπ ο

:ποσο

4 $”·
οι:: :σκοπο

οποιοι::ω

οι . οποιο ::σπιπθ::ι ; οτοο _ ο. Νιιιιοιπ οσιοπιι:ιιο

πιο:: :οποιο ίπποι:: . οποιο ποπ πιο:: ιοπιποθι:ο



·..δο_

· πατριορπππτ,8: πΙἱαποαοτροπι;8τἰὸαπτ :ορττπ0%

· :ἱοΪετἱρττιπτ,οπτπ ὁαΕιιἱΒα:ὶοπΔίοἱτπι· απ πἱπτἱππτἰο.

ξεσοποτ:σ

.Μωαβ

που:: επ

"πω":Ιο

ύὶ°βο

Σεξ.

το

ρ »το οοτροπτ πωπω: ρττττοιΙττοτ· , οοποπετοτττο 'πο.

1ο.Βοτιτα ίπαοἰπο, τοτττ.ττο,ρο!οαίξπο ,τι το παττοττ

Π

Β@πτᾶ2ἰο Ι ν. Β: α!απρ:Χοπο ποτροπττττ.

οποόΙτττατ ίποτα&πτττ ,τι :πρωτ οπἱπΐοπποπο τοι·

Π·,8, κουτιά: τοττπτ,ντ αυτου ττττοττττοτ,οοττππτ Πτο

το&ππτ,οοΝοτ 'πο τΠίροΕποπαε : @απο :απο ατο

πρ., τοΜαάπ τροπο:,πωπωοποιο τπτ π!!τη

π:·ττοττ ωιωο τ:οιτρπε Ιττττπιππιττ _το.ι·φω τροπο

Πω ,τι ωρα: πττρπΙτίιη προ ποπ ίοΗτπτ π·ωποτ·ο

ροταίτ ρτορττππτ , οττοτττ πο. Ε. ΜΜΜ· ει:

τ:τπτίππ :που , οπτιππο·αππΕτ ρπποτρεπιτ ποπ οίὶ θ

ΜΒ, ττΒίοπατπαι·ιτιοαπτο , πωπω: απο&οπτρτο

πικαπ; ττ:°επτπττττοΓοΗ τοπο,,Μο, “πα οοτ·ροι·ο,

ἱποτεεπἱαπτττ πτοτππτ ρι·οοποατα. !.πί:ετττπ. Είτο

ροτΠτοατ.ττα οτε (πΗτατοπε Ηπα ρτ·ορ:το ιπίττππτοτττο

πτρίοἰρτρέ οροτοττ , ποπ τπιτταττ οί: (πτττοτα:τ: Ηπα ρω

ρποτπ τ·πιπαπτο :τροπο-ε το οποιο [ποταθ:ο; πω:

ἱεπἱτ ί-πττἱοἰοπε το "πα οατότο ἴαὶρΪππτ οπττοιιπτ :ίπ

απο, ποπ αεττ·τττίαοοπτ Γποἱοᾶπτττ ; ατ·έοτταα: ροΠἱ:

απίτπα(αρτττοτοΗπα οοτροτοίοτρποτ οαοπαι·ο , οπο·

::τιποπ ,το Μα. Καίρ. Ι8πτε πο Μ: ροτ· ίατρίππτ το.

πτα:Ππτο απο οττοξποατο,τοπ οτα το αποτο, τι: απτοτ:τ

μποτ: ρου Μοτο ροπ:ππτώ πτοππιπτ ἱκππτοἀἰατο ο,

Π: πτοποτα ; ποιο τι. τοπ οοπτππότττ οοτροπ :ΕΟ

>" Ι

τα: : οτΒοποττ τορποπττ , απο ἰπ ττΠ”ποτρττε αοτροτἰ.

πο: οροπι απο ατ:ακοτο. Ωοτπτττπππ ττττττοπ ο: οπο· ο;;

πω: ί”απτ. 8οπο!αίτ. ίπ ωϋΠ.8.ά 8.τὐο.τ.ρ.ς. μη. 8.-›ττ.»«ζωή

· 3.οίο, ποπ ροπο :ιποο!πτττ το οοτροι·α οΠπτττρτο ο-!."Μ*·

ραπτ πω: οττοταατοΕ @οαπτπἱτ ποοππΗ:τ πα τοποσ ΒΔ

ποποί π: οτΠοπίτο, απ Μπάο, εαυτο|ω, ρηοποβ:ο.4Β- _

ΡοΙπτο π, απεοΙο τπτ πτΤοπτρτο οοτροτο Βαττ.ροΠΐπη = τ

οπο; :Μτοπίτο οκ ποί:το τπποεπτ. που: οπττττοτπ:.

Ε'πποτιπ. οι! :τριτο πω, πιο. ρα: τπποπττπκπτωοτ οποτε οοποπτ·ι·οτα ίποἰατῖτπτττ, ἰπ οπο προ:

Μοτο πτττττο:Πατο ττοτ:ΐρττπτ. το :το πΩΠπιπ οκ 'πο.

απο μα::απο δρ επεοΙο απ.τωρτπτττ ροτἰπ,

παταω ροτοπποπτ ,πιο οοκιαπττοι·α.πττπτ ππ!!ο ο!! (νά ρω..

νΜΜ δ: ππτἰττπ ροτούττετ το (οποτε :το ππροτο το π, π,...

ίπτπρτο, το πττοπττ.πτ το: Με ορατ·έττοπτοπε, πο: τἱ- τ!ητοτττω|

πιο οϊοττπι·.α!τοτοπττοτπ. ουτε ΜΗ ροτοπτττ νττττΠτ τα· "Ρξ'5"Ρ·

ροτα!! π4:οπτΙττοτοοπία:πττ·τ οὶτπϊ επίπππτ τπτ”οϋιπιτπ:απτ,οτττπτ απ_οοπτππότππτ τπίτπτοτοπιππτ. ντε, ω, 4,. '

:Τα πωττττπτωπε τοπττιπτ προ:: πο: οπο", ο!.

ρατττοτ ίπ :Ππτορτοοοτ·ροτατ ττ:,ττοπ οΒ[απτο προ

πτΠααπίτ Τώρα το. πω, πω, : Μπόστ @Μοτο "το

πω: τττππάκωα_ (ο Μετα. απο τττἀττκζπτἰττἱοοίξ έττττττο

στο τω:: νπ·τπτα ροποπτΜαοπτοπίπο , οπο το :οτ

ροι·α :ττἶπτττρτο ποπ οι τω. πω: οπο”, απρο- @ΜΔ

το: οοπτοε, 8: πιο! ΜΒοτα, ρω· 66.8 πιπτοπ, οπο: πρ· Λατώ" ό

  

π.

“τοπ ρεκορ α!τοπττοτ ΗΜ: τποπατ :οτα π., τ .το

ρι·το οοι·ροτο ν: τπβτπτποπτο οοπἰππτᾶο. τω πο

ρο ττπτοο. ποιττ:τοποπετα :απο , απ: ττπροττ οίππτ

οοτροπτ πτοπατο. ποπ οΐτ,τῇττἱτ_Ϊτττττ οπτπτπο ο απο

Ροκ ,ωι,,ω :πιο αποτπ ωτο.πωετ πωπω ν:

ρΙττπτω,τηοποπτ οοτροι·α, ,πωπω απ ία ετττ·τιπαποο,

δ: ποκτο ο ..τ αττρα!τοποο;ΐοο οπτα πω: ντποπτοε, :το

τοποτπτ1ο οπτικά ποπ ττττπτ.15 το τττοττοτοΐο,οιτὰτπ :πιο

ο τοπ! ρι·ορττο πωπω αοπΐοτπ::5, παω, πιο; πτπΙ:τ

Μπα απο :πωπω οποιο ταου: Μάι α.ι:οπττοπτ, ν:

Ντιπ ἰπ:οΙΙἰΒἱτ,οππ: ποο!ΙοουοπττΒπτοτοποτππ πω. νω""τό”*

τα οὶτπτ τοοπτ υπ·Ιοττττ·,οτπε !οοπτἰο ποπ οι ο ροτοπε

ιἰἐ οτοετπἰοπ κά: Ϊοτττταττἱαο , το (στο απο τ·αποτΑ

ποιοτττο , δ: Γοπτττ ρπτωοιπ οτ , οπὶ π: ποπτἱπα ω,

οποπτα ρτοπποττπτμ Ιοοπτ τω π:Ιππτ πιο :¦ο ωεπτε

οιπππ .π. :το απέο!ο Ποπ: πτοοἱο ἰοτρπ|ίπ 82 τττοτπ

τοααΠ , οποτε :φώτο αοποπττοτττο οοι·ροτα ετίδ

Μπορώ. νπιτα πτο!το ιπίππε ροτα!Ϊ έττρα πεἰπ το

Γπωρτο οοτροτο Βαττατ·πτο τ :μπι εαπαι·οττο ταοπἱξτ:

οοοἱίἱοπαπτ ρτορι·ἰο ίποίτοπτἱωνἰποπτἱτ, οποίο ἰοὅ

τοπιο ἱπ τπαττἱοο τΏιπἰτττο τοαορτο, βτπ:οτίτπτ- ΜΗ ξ7:

πωπω οοποαπππτ , ποπ ροΙΤα ττπροτοτττ ,τ,,ιω ει· #ο:Μοττό

άτυπο ραιτοτπποπἰ: ἱπ αποτομο «πρεπε εχω-ο;" :Ρφτ_'

απτο:: :τιπαπ αοπττ·οπαι·ίπτο πι, στο Μτοπτ ροΙΕτ: απ·

ντττΠ βαττ πΙἰπποα ποττττω , ππιπττπτττττ ρωταω

ροποπττο. Ετ οπτοατπ οαι·πττττ πι, ποπ ρο!Πτ πατρο

ποιο Γπαοποποτ ρα: Πτοτοπ πρωτο. ττ!τπϋπαττττπίδ

Μοτο ρτο!οπτὶπ ίατρΓο αοπετρατα.·ποπτ οτεορἱιατἱο

ττππτΑπἱ οοτροτἱπ δ: οπίπίαπποπο αττ”Ε&τ ττπὶτπεπἐ

τπ,τοοπττ·ίτ ο!α:οτττττπ:πτ ίπΠ:τύπτοπ Δ πω. δ·ηπτοπτ

Γοπττα:πτ δ: ροτΠατα:πτ·: οπο τττίτττττττοπτα ποοποπτττ

νἰτ:πτο απεο!τ ἴπρρΙοι·ἰ τ απτο παττπαο: π:: :πρώτ

ἴπρρ!οτἱ.οο|οτ τΠο π,,π, οπο :τή !αίοπτοπ Μάτ το·

ιτττττΒ ττττττποοτο πομπο τοπ:ττπι·,ρι·ο!τποε:,8ο το

ττπτπαττἰ οοτρότττ πεπτετττ οττ'οττπατπι·. ΝττπττΙτα οί:

οποιο' ροποατ :ο προ: 8: τροπο.: νίπι!Ητπ:,

πο: απο @ΜΜΜ αστρο: οοπΕ:τ·πτιττ παοπαππτε

Υποα οπδο ἴποοπττἱ εαπποτἰπτ , :οτ θ: :αποφ τω.

ατοττοιττπ οί:: να! οαττο ατιρΙίοοποποτ,οπδο ποπ τρτἱ

το Β ρι·οτοπτ τοι·πτττποτ·τπτ, στο τπίπποο τοτ·πτοπττττ Π;

τττπτοτταττπτ. $οτατρττπ: ἀὶθἱα, οίτ, απ ροίΠπτ τποπτ

το ππιποππιπ ί”απτοπ πωπω αΓροι·πτποο , τιιπαέπε

πω". Λο 4. Νοεπ πτειπ.ττπτω μοβ. Νοπττο

τττοπαπιτππτ ο, ππΠα :τα οττΠίτττ οπττπιο,οττπτ πάρι

τίτπ:τΠη :το ιποποποι οοι·ροτο , οΐττὶίτἰτ πττπταΙἰτ

ρι·επίπτε, τω, ποπ αἐ ΦΙαπττττο,οπο τροπο: ΠΕ, στο

πατ οοτροτ·π ; ἱπτο παο οποο!αι·ττατα, πώ τττοποτ ρω

:Μοτο οστ `πτ,Έπιπ πω πω,@το ρ:ορτπτιττ πτο

πο: τρίο ο τπο:πτποοποπττ·οοτα ροτ πατιτο:, π”.

πωσ, οπἱ τοπ: ι·ορτπτ ἰττίἱ:πτπαπ:α·πτοτπ:, π. να

:ὸ τποπα:,οοπξοπτα οοτππτ πεττπτ·ττιτ ρτοπτττττα "ο

:τα ποπ οποο!ίττο: οοτρπτ ροτοπ: :Μοτο Ϊορττατα ατο

πατο, Μ! ταπτίτπτ τΙΙπό , απο: ρτοπιππ ποπ “τω”

"το ππρπτίτπιπτ τρππτ ; ππΠιτοτ ππτταπ :ποπαππο

πα ρ:ορττο: :Μοτο , οπο: ἱπ οοτροτα απἱπτπτο πω:

τρίτττπ:, οττἱ τπ πτοποττττο αοπΐππτππτπη :πιστα απ

ταπτ οπο: Η: τποοτροται ο: Ιρττἰτπτ!τ:, ποπ ροτοίτ

οἱπτ Παπ: το πτοποποο ττττππἰ ; ποτε ἀἱπτἱπιττἱο τορ

ροπἰτ οοππρποποπτ ρπ:ἰππτ, οπο ίπο!τοπτια Γρτττ·

.το ι·ορπετττπ:. ΗΜ:: :Μάτ ιποοΙππτ , οπο "τοστ

Δώστε ίπ οοτροτα ε!οποίο οοτοπτ ορἰΙἱτπὶτε-οεατοο

τα , !ποίξπτ:%ιτ πππττ·πιπ ττππτοττοπε , οπτ οοι·ρτττ

ροποοι·οίππτ “οπο”. 8: ΐοΕττπτπτίττπτο οϋπτπττπτ

:ΜΒΜ ί-ρἰτἰτπππτ οορτἔ,ροτοτἰτ ττπἱπτο ρα: τππτττοπτ

:πιο τποτττοοπτ,_οατοτπΜια Η!πο τοοποτα,ττο ρα· πατα

Μ.τται·οτ @απο .τωτ.ά:. 8: ποθπ·πτττ ῇ.τὸ.άτ|β,α·[ιᾶ.πο. ἱπ ιπ:ττττοοπτ ποπττππίπτωτττοπδο , εοπτττττο. Νοέ θ·

Λο τ. Πορτο πτἰποτ·.ποτττ ρω· οτποοπτ ροτοπτττττπ ποπ: @το το νττττττο απέο!τοέΝται·ί ροΠτ·. (τοτε: Ο:

.ΠἱΦ3 προ"=τ ΡροΡή["Β. α αΗξῇῇῇ ς°[Ρο¦¦· ίοτ1τοττ ττπτττοτττττττ, ττττττ10το Α'",τ ο.τἰοἔῦττοαἀτ.απἱτὐτ.ο.

τ. Π: τστοππορτ, ρίΐτοατ ἐτίρτττττοπτ δ: αποτο πω.

· - ` Η: οἱ πω, π ' ίΙτ ποτ (ο «πω, οπττπατοππτ. ›π .
έ" έπέάφΜ απΡση όιβωΡ3) 0Ρ2,% ΙΡ$τ·ιτταπ: τ:οιοτπτππττοτ 2:;το!αβ. ο π. απο. 6 8. Β ΕΖω

φωτ: 8%0'α" φάω: · ΤΜ. προ.: ι.ο.3.ιά6. οι» οπο: ΛΙ:28β,!;. Μιτττττ. Ωώκίύω

οι; ἱττφιιιἰοττἱο πι, απ, που: περιτο , :πιο εσΙοἱυττἱτττϋ,,,π]ε,,ἑ

[ΜΜίττ, ιππττοτππτ :οίττπτοπίο πωπω: το οποττττττ @Μοτο

στα πστπω,ωπ ποπ .τι _Κττπο τ ποπ πο Μπα:: ττπτττττ- ο!ΙΜτ·"° Π

ποιο ροποοτ δ ίρἱτἱττοπτ ππιττω Ηοτπίπτε ροπο- ?'Ι:""'ωε'

ποπ: ,το ποπ πιω πτπτττρατ απο ρι·ορττο περα-Μ Μ'

ο οοπΕπιτπί 5 Θ: οττραπαππ5 οοπτρατττττττ απ, πι.

Ε τ: οπτπτἰ9

ν Αφτο οπο. ΑποαΙτ ἰπ οοτβοτἱΒπ: εππτπρτί:

Β τη(1οπτ , 8ο. ττποπτπτ οτ , οπο αἱτοπτπίὶαπτατ

:Ιτοππτ ; τοίρἱπτπτ , ετ!!ο:.ιπππτπι· ; ρτορταόπτιττπτ,

πω: , οοιττοοππτ, εαπατοπτ, @ο πο:: οπτπτο Γππτ

ορατα πω. αποτο. ΑπΒαΙτ (πο: ραττα&α :τοπι

ΜπτΜ πω: Η.

'πωπω :αποτο πω, παο ντοατ, πο:: :ττττττ, πο το· Ι°°Ιω”τ ω ·



μ. Βζρα:.ι:ἰσ ν. Βειο:οιιπέειο:::Μ. θεόΐίο ι.

οι:ιιι::ιο :.....:...: .ωι:.ριιι. :ιι νι:ιιι Μπι:: ιι: Μ!

:Με ::ιιθ:ο,8: ιι: ρ:ορ:ιιιι:: ι:::::ι::ι:: :::::&σ.Η::::

58ι:ι:: ι::::. ριοΒιιΒιιιο:.

  

 

6ο· 0ωι..ιω. 1. ::ι:ιιαι:: :Χ ω.: Μ:: ορ::::ιο::ι. · 7 · ' .

Βι:ερσίι: ιιΒιοιιι:ὲ ::ιΒιιι ::ι:8:ιοι:: ::ο:ρο:: :ιιι”ιιι::ρ- Β Ι 8 Α ο γ"

. το: πω: σι:::ιιΒ:: :ι Μ: ιι::ρο:::: ι:ιρ:&ιιι:: :κι - . `

δι. ρ:ιι:ειρι::::: ρι·σπιι::ι:ι:: πω, ὁ οπο :ιι::ι::::. 2. ω· ΠΟ ιΟΕΟ ΑΠ8Βι0Π.ΙΠι.

Ο..." ει: :ι::ιιιο :Μαι ροί: ::ιιι:::&ιοι::ι:: ει:: να:: :οι:::.- Β
 

 

ω” Οι!! Πιο :ι .ι..2..:. ι 3.4: ων..." δ: .9.ΤΙ::.:.ρ. ς. :ο στ.

"Τ"”Μ"° 3.:: 5. πο:: ορια, ν:ορι:ι:::ι:: .πωσ έ:: :..:ερ.8.:.ιιιι.

δ. Ι:: :ο , :ΠΛΩ Οι::ιιιο ιι:ι::ρ:ι:: :......:.ι... :Πιο

ιοΒιιαι::ιι:ι:: (. ω:: ιι.ι::::ι::ιε , ω:: :σ:ριιι Βιστω

Επι: πο:: Π: :πρωι .ω:......:ι. ω.: σαι:: Μ: ::::ι:ισ

ω:: ιιι&ι: νι::ι::: ρο::ι::ι:ι: :ο::::ιιιιιο. Υπό: πι::

σρ:::ι:ισ :ιι::Β:: ::ιρ:όι:ι:ιτι: :κι ρσ:::::ι:::: ::::ι:::::·ι

ω. νι::ιι:::: ρι·οιιι::: ορ::.::::::::. 3. Αι:8:ιι:ε :τι :β

_4.,έ.:...:.. ιι::::ριο :ο:ροι·: νειιιι: Βερ:ι:α:: πο:: ρο::ιι:,:οι::::ι

..73..νιμο Μ". π: 4. Μ: 9.1. :μια α...: :τι Βιιρ:ιιι::ιιι:: :ι:

α”Ριω Μ" ::ι:ι:::ι:ι:: ν::Βε νιωι ι::οιισ ρ:οι:::ι, δ: πο:: ροιιι:

ι"“μα(”" ει:: :ιι:: ἱι: εισαι:: :ο :οι σ:: ιι::ι::Αι::ι ν:ι·Β:: νι:ειιι

-υ..:..::. Β ρ . . Ρ - ι

ι:: ρ:οι::::; ποσοι: ιι: Μαι:: :ο ::σ:ρο:: ν:ιιιι:

Θ. Βερ:ι2::::. 4. ω...: :οιρι:: :ι ιιι:8:ιο ιιιι:ι::ρ:::ι:ι.

ρ:: ρσ:::::ι:ιι:: σΒ::ιι:ι::. ι:ι:: ::σ:::ι:::ι:: ..ι ισα:

:ιο:ι:ιτι, ν:ι :ι:ι Με:: :Χ Πιριὲ :::ι:ι::::ειιι:ορ:::::ιο

::ιΒι::. ω...: πο:: ροιι: Με:: :ιι:ινι:ειι::::; πω::

Ζυσιιιισ Μ· ι:ι:: :ι:::οι::ι:::ι:ιο :ι:ιιιι::ι:::: ::ι:::ιι::: ὁ ρο::::ιιιι ω.

Μ Μή! “έ” ::ι::ι:ει: ιιιιιιι::ιιι. νω. ισ:::::ιο ω.. Β..ι πο:: ει::

ρω 1””'Ι"° νι:οιιειο:ι::ιο,ι:ει ίσια ει::ιε::::::Β::αιιο. 5 .Νοι: .ιι

64'_ πι:: νι:Διι: ιι:ο:::: :ο:ρο:ι νιι::ι::ι ει: :::::ιιιι::ο

ιι::ιρ::ιιι:: . ::ιιι :κι ιιιιιι:: ΜΕΝ:: :οιι:::::::: νι:::ι:5.

νι::ι: πο:: Διώ... νι:::ιι::: :::ο::::ι αι:ιι:::ιι)::ιιιι: ι::

ιιι:ι:ι:: ::.ιι:ι:ι:: ...ι ι:::::ι:: , :κι :ι:ι:: :ι:ιέι::οι: σκι::

Β:: :::::ει:ι1::ιιι πισω:: ιρισ ::ι:ι::ι:::. ό. Νο:: μι:

ἴ::ιι8:ι:›:. ρ:: :ιιι:ι::ρ:: :ο:ρο:: :ι::::::ιι ν: ορ::ει:ι

:Π:&ιι τυρι. :::::ι::::::;Α::8:ιιιι .::. ρ:: .ι:...........

:ο:ριιε ιιοιι Η: :κι ορ:::::ιιι.:ι:: ρσ:::::ιο: : ::::ιι:: ει.

τω.: πο. .π..:.::: Π: ιιοιι ΜΒ:: νιι:::::ι:: ορ:ιιιι:ιι

.ι:.::ι.. (ιι :ει :::::ιι:::::: ιΒιιι:: π:: ιιι::ι:: ι:ιιΒ:Βι: ιι:

::ο:ρσ:: :ιιιιιι:ιρ:::. απ:: πο:: ροι::ι: ιιιιιιιτιρ:ι.ιι::

:ο:ριι: ::ριι:::::,σι::ι:ιιιιε ροιιι: α:: ιι: :ιι:οΒι:: :σι

ρο:ιΒιι:ι::::.: ριορ:ι:::: ιρι:::::αι:: :ιιίια:::ιΒυ:.-Ν:::

ι ροπή: ι:ο:ρι:: ειι:::::ρ:ι.:ι:: απ:: :Πο ::ο:ρο:: ρ:ι::.

::ιι:: , π:: ::::ρ::ιι::, σοι:: :ο:ριι: οιιιι:::ρ:υι:: ι:::ίι

ι:ι:: ι›Βι:ᾶι:ι:: Γιιι ίρ::::: :::::ιιι:ι::ει: , ω:: ν:ι ω".

ρο:ι::::ισ Μ:: :οιριιιιιιιιιι::ρ:ιιι:: , 8: ο:ιιιιιιι: νι

.ιωιιι.ι:ιι...ι σωρο:: ν:ι ιο:ιιιιι:: :ιιι::οι:::::ιο ὰ :ου

ρα:: ::ιιιιι::ριο ...ω ::οιο:ι:ι::. Ν:: ροτ::ι:::ιιιι

::ι::: :ο:ρι:ειιι:::::ιό:ι::ιΒιι:: ιι:: ..ω.ι:..:ι. δι::

:..:.ιω:.: : ροιΤ:: πω:: .ιω.:...:ι. ὁ Γι:Βι:&οιιιιιι

ω.. τ....:..., ::ιιι.ιι:::::. Κιι:ισ : ιιοιι ΜΒ:: :ι::8:ι:::

ν::::ι::ι:: ιι::ι::ι::::::ιιι ι::ι:ι::ιιι:: , δ:: Μι... 2. Μ...:

_ ι:::ιι::ιιι ::ρ:::ιιιι::::. ναι: :οι :::::ιιιι: :ιι::”:ιι:ο

` ρ::::.ιι ρο::ι:.::::ι ρ:: :ρριι::::ιοι::ι:: αιιιι:ιιι:::: ι::

:ι::ιιιιι:::: ρ:οιιιισι ροιιιι:::.(ζι:::: ρο::::ι:ι: ριιιιιι:ε,

δ: ν:ιι:σε, :οιιι::ι::ιιι.ι: , δ: ΐι:ιΒιι:: :::ει:ι::: ; τω.

:::::: ιιιι:ι::::ι::.ι:οκιο: ι:::ιτιο::: :::ρ:ιι:ι::ιο , δ: ει.

σε:: ρειιιιιικ ειρριι:ιιιιιιο , :::::ιι::: :ιιιιι::ρ::: :οι

Ρο:: ιι: ι::::ιιο σέ:: Μ". , οι: ιιιοι:::: ρ:: ιι::ριιι···

Πιο: ιιιρ::::ι:::ι:: :::::ι:::ι:ι:: 8:αιιι::ι::ι:: :σ:ρο:::::: 3

ιι:ιιιι:έι:ο:ιι::: :ο:ρο:: :ιιιι ιι::ο:ι·:ιρ:ιι :οι:':::ια:: ,

::ιριιιιι: ι:ο::ιιι::ρ::::ιΒιι:, δ: .ρριι:.::: :οιιι::ι.ιιι::

:ιΒιι:.

Ε: ι:ιερ:::ιιι:ι :ιι:ιο:ι:ι:: ω.. Α.: :οι:ιιιιι::. ιι:

εο::ο:ιι:::. πω: :κι οριι: νι:ιιι: ::σι: τ.: ω, ν: ρ:ιι:

::ιρει: αρα:: Η: νιιι:::ε; ::ιιοσυι σ:::ι:ιε εδώ:: ετ::

:: , ω:: Π: έ: Πεο ρ:ι:`:&‹Ξ νιι.ι:ι::: , :Ποτ νι:::ιι::

ία! ::ηιιι:ι:::: ρι·α:::::ι , ν: ιιι:ιι:ι:: νιι:::ιε ιριιιι::ι

ρΞ::::ιι::ι:ι:: ριιι::ιριιιι:: , δ τιιιο, δ: ιι: σο:: Μ::

ιι :ο ::::ι·::::ι:..

::στιο :::ιΜΑ.

Α:: έ:ιςοβ κει:ςπαυ·ιδ ή:: Μ αΙι9:4::::2:::

· »Μαιο Μ:: βσα:ΜΜπ ρπορ:ια::: βύ

ιΜι:Μω ι · .

·ΡΚ:::Α Γ::::. ι::8::ζ Α:: :ιο::ιι:ιιιιο::: τ...

ορ::ιι:ισιι:ι:: , ι:ι: ν: απ:: Μ.. :ιι:ρ:ιι οικειο

:ιοι:: πο:: Π: Πωσ! Ρι..ιω :Με ι:Βιιαι::ια :

πι: σιιο:ι:ι::ι:ιι: ::ει.μρι.:ι ω:: ι:: Σάβ. Ξ”, ιΙ.3,

ω.: ::::ι:5:ι: Γ:::::ι νι:ι:::::::.4:ιπι:Ι. ε.. :..ι.:ι... 4.3.

.....::..., Η::::.:. ι::ι.:ιιέι.37.ιι:.:. Ιιι.::ι.ά: Νωρ. 4.2::

ρι:.4. 8: :ιιιιι:ι μια:: :Π: οριι:ιισ:::ι:: .Σ.Τύυ.::2. νΒ:

:ιι ι:ιι:. Ν.::.ωι:2.. :ιο::::, Αιι8:ιο: Δώρα:α:: ι:ι ι..ω,

δ: η. ει. μ. ισ.ι.ι:Ηι:ι::::, "πιο σα: ....ι...:ε. Ψ

ι):οΒ. ι. :ιι ΑΜ!. 1 . Μι, ι:::.:οο. νΒι ιοοι:::::::ι:

:..ι.::...ιιι. Βρ::::ιε , :μια :..Ρι: α:: ι::ιο:::ι::: απο

ιιι:ι::::ι:τ @ταρω απ. ω:: ιιοιι :Π: ::ρ:ιι8,ν: Η:: ι:: Ιο

:ο. Ε: Μάι:: :οι:::::ιιιι::ι:: ιερι:ι::ιιι:: :οι:::ρ:ισ

:και οι: :Π`: , ω..φνωι. Μ:: ε σ έ:: Μο. :μισό ::ι:::::

:ιο:ι:ιιι: νι:ι::ι:: Μαριώ. Μ. 3. :μωβ ιι. 2ο. 8:13.:

υ:ιβ.Μ. ι .Με :.:·7. ουσια:: Μ: :ιιι::::::,οιιισσι:ιιι

:οιριι: πο:: .::,.:.ιω :ιι: ιι: ισι:ο; ω: :::ὸ :ιο:::

:::ιαΜΜάι::: ::ι::ι:::: ::::8:ισε οι. ιι: ιο:σ.

ΡιοΒ.2.:::ιοι::. ι?ι·ιω:ι.Αι:ε:ιι:::ιι: ιι:::ρ:ικ :πω

δ .

..(πρ:ιε:4 ε»

π'αι::πρ:Β

:σ:ροπύΜ

. ::::1:48:::ρ::

Μ:: ορ::Α

βρω: ΜΗ!»

πω..

Με. Νικ:: ρ:σρι:::.:ι:ι:ει: . δ: :ιιιι.:.:::ιο. ιι::ι::::ιι:::

::ιε, δ: .ιιιιιι..:ι. Πιο: ρ:ορ:ι:τι:::ιι ω... ::οι·ρο:ι:,8:

ι:ι ιιι.::.ι.ιι., ιι:: ιι:::ειΒιιι:. 2. Ιπ.υι :Η ::οι::ιι:::ι ι:ι.

Ι:::ριι::: ::::::ι::, ειι8:ιι:::: ::σ:::ιι:::ι ιι::::: Βια:: ::ο:.

ρσι·ιε :ιι::Βι:ι::ιη απ:: ω.: :ιι ρ:ορ:ιιιιτι ::ο:ρο:ιε

σιιιι::ι : ιει:ιι: ιι:ιριι:ι::,ε:::2:ιι:::: :ιι:ιοιοι:ο Και::

ω.. ρ:Ό;:ιαι:: τω.: ι:ι::ι::::. 3. Αι:8:ιι:::ιο:: ρο

::ιι :ιι: ι:: ισ:ο , ω: ρ:::::::ι::ιο ι: :ι:ι::ιο:ο;.Επι

οι:αι::ιο ιιιισ Μ: :::ι::ι:ο ρ:ι:::ι:::: , πο:: ιιιι::ί:: ν

::ι:ι:: :ιι ι:: :ι:::ο, :ιιιὲαι ο ::ι·ιιι:: ιι: ::ιιο: ν: :ο:ιιι:::

Δ: :ιι:οΒιιε ::ο:ροιιΒιιωιι:: Γριιι:ιΒιιε :Μισο ω. ρ:

ι:::::ιι::ιΒιιι : ::εσ πο:: :::ιι:ι:: ισα:: ιιι::ι::ιι.:: στ::

ιι: ι:::8:ιο, συἑ::: ::ι:8:ιι:ει:: ιο:ο.

5::ι::::ιιι ι::ιτ;::, Αι:8:ιο: :::::Π`::ιἱ: :ιι: ιι: :ιιισι:ο

ι:ιιιοι::ι::: .9.ΤΙ:ιι.::: ι..:::.3·7. ι:.3..ιι.ι. α! 4. Μπι.

:ι:.8:ο:2 ε.. ....::ι.. 4.6 Θ:: ριοριιβ:ιιι:ι, Εορτεσ!. ::.:.

αν. 3. κά α. Μ. α”.1.ου:ισι.Ο.ιι:ι.:.μ.4.52..::.:.Β.Διι

Μ:: μοιρα; Επιπ.3.ενι:.8::ι.:.68.5.;3οπβιι::. 3. Β.ι::.

κα. ι.ρ .Ι.μ..ι.ι...ι 7. Ζωα:: :6::2.::.2 ιαβι.::ι[ρ.:88.

σρ:::::ιοι:::::ιιΒ::::::, ν:ι ρ:: ιιιι::::ι:ι πιο.: ορ:::ιε

:ιοι:ι:, ν: ιορροι:ιιιι:: α.: ρο::ιι ::ίιι:ι: :Β ο:::ι:ι

ορ::::ιοι:: ι:ι...: προ ρσ::ιι :Ποιοι ιιΒ απο: ιο

:ο ::θ:ιιιιιι. Ναι:: :ΠΕ ι:: ιο:ο , :ιι :ιι:&ι:: ιο:ι::ιιιι:

ορ::ι::ιοι:ιι; ι:.ι.ι.ι: πω:: ω...: :οιιιιι:: .πω:ι..

ισ:::::ιιι:: ιει:ιιι· :..ι.ι.:: οιι:::ι ορ::::ιο:::,ρ:: φαι::

:ι::ρ:ιι:ε ν: ρ:: ιο:ι::::ιιι :ιιιι: ισεο, :οιιι:ι:: .ι::.ε:..:

δα

:Η "::,άιώ.

ιιΒ::ὲ ι: :οιιοαι::ι::ιικιι:ι απ:: ω... : τα: :ιι :ο

::ιιιιι.ιε :Η ισα:: : ::2ο ροπή: :ι::8:ιιι::ίι: :::ιιιιΒι.

τω:: ι::‹ἐι: . Α ::8:ιι:ι::ι α:: ιι: ισ::σ :::ι.....ι....·

το, α.:

:..ι..ι...ωι ι:: ιοαιΒιιι:::::. Αι:::::. ρ:οΒ. ρ:σριιισιιι- ι

ι;

:ιιι::ιιισ: ιοΒιι:ιιιιιι:ι::: . :ιι Με...: Π::ιιι::ιι:ι:: ιι8:::·

Ο

:;

ρι::οι:ι:ι::ι: 8: .ιιιι.ιιιω ω:.ιι. ; ::ρο δ: ιο:ι:Βιιι::ι. Μι:: Η
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1Μοτττεττο ν; Πε Με τ...τ..τ... οπου τ τ.

απο: επε,-νοτειτποοε ορετοττ Ροτεττ:: ορετ.τττοο-_ είτε ...τω ρτατεττεττττεττΒτ, τοτττ·τοτττετ ποπ τττ.;τω.

τεστ ροτείτ το ττττοττοετ εοτοοτε τ τοκοι· οτττεΩπε επ Ιιοτἰ,οοὲττ:τ οεεορετε οττοττοτττρπππω τω.. κατω;

Η  

κα πι2οττοετ εοτροτε; με Πτωτττ.τττ τ. τττΠη·7.ρ.2.7.ττ ττεττππβτππττοπτ : ίτειτ:Πεττ3 τττεττιττ ττεττττετ Μοτο

2ττ.[ο σποτ] ττεοτοοετπΝοττοε.Ιοεοτ ει: τττττοτ· τετ ττττοπτττε ττπποτποτττε; πω! .το Μωβ ωοττττπτεπτέτ ' ι

ο: ετοτοποετο, πες εττειττπτεττοτοοτ,_πεε ττεττπτ:τ- :το τττττπττν1 ωττ.πτο. Οοπ6πττ_ τπψΜπ ....8τω... - ττττ

ττο5, οποιο: ττττο·ττττεττεττε; τεττ πετρα εποετοτ εττεει τττε,8ε:τττετττ :ετττροτ·τ ποπ τετροπ:τετε : παπι στοπ: απ.τττ°,#ϋ

τοεοπτ ορετοττ,πίττ τΙττ τοοροπ:ιτοτ τεετττετ οτοΩπε: ποοττεττ. πιτ:τοττττο οι, ττει:εττζιττϋ το το:: είτε ττοττττ,

ειτοτ ετΒο οττετττττ Ροίτἶ: στα οπτπεπτ το£ιττττ , εττ: Ρετ· οττττττεοτ :το τετπριττ, Με τετττε Με ττοποτΜ_

οοτπτ τοτε; τεετττετ Ρτεττετττ; ποπ μτ·ατεπττέι οπττ_τω τττττττ. Α: τττεοοετοοε τετ τω τε τοεττἈπ τροττοττἶ (το.

-· οττττπτε: ττειτ: οιττττττο τοττοττ:τ_ττε είτ τετττττετ μάθω τπτ Η τε_ττ:τοττἐ: ετΒοττεοτ ποττο το: ττοτοτοτ οπτεττὰ

ποττττοοτοετ:τοοε εοτοοττε. Μτττοτ ετήσιο. σου» τετηροτε, τπτ πεε τι τττττττο. Ν ττετε εἔὸετο πε:·ετ”Πττττε,

το: 00ο Ροοττ , οτ τττρροπττ ρτατεπ:τοοτροεπτττ. :τοστ Πειτε οεττε:ετπτω:ετττ τετοοπττετποττττ τεοτρτ,..

δε:: πιο ροτεττ:. οποετοττ1 ττεττ ρττετεπτεπτ εοτροττ, τττετΙτ νετ ττττττοτττοττό; Ρετ ττττττ:τεπΠττττετττ τετ-ροπ

1Ποτ10ετ οι ο!ρετοτο-τονρετ τττο:ττοτ τοεοτεπ3 , "το άετοοτττττοεττο :εεττ νετ τππτοτποττο. Καπο : τ.: :εε ττΡ'ξωτ

8. πρι: το, τποιτττ. τπτε!!τοτττΙεξπττοτττττέεΙτττ [ετωτάεπτ βιετττ· ο: ρττετεπέτειπροττ τ .πττ_;τττττο τεττοττττοτ. φοτο ν:

*απ εφττττετττοττττεττοτ. απτο πω.: , Αποετοτ ττεεεττ.τ` ετπττεπ:ε τετιτροτε εοεττττττττ τεΞ_Ιτε ν: τετ Π: ρτπεΓεπὲ

. . τισ είτε το ατομο τοεο πετεττπτττε:ο: Α-ττττ.τττ ΜτΙ!. Με;» το! ττττοο τοποτττ:τττ ,_οοἐτοτ ν: εἔτττεπτε Ιοεο

-37.π.ι. .ττοεττ.ατ.2.σοτττΙ.τ. Με)τε.τττ ε. ε.π.6.Θ. εοεκτίτπ:$τοτ ττττ:ττττ:ποε .τ τοσο. . ν

τω! ττττ."Μετττττ. 3 τ. τω· τ. π. τ. ε. Φορο, το οτττττττττττ, _Ρτοο._ςοο:τ.ο 2.ρττττετττ εοπ:τε τ3τττ.τττ.ντεο 8εττρ- τ ἔτ

πιο οθτττοεττττ, οσο-Μο: εττετπ τοεο νετ ττπιτρεότετε τοτ:μβε Ροττ·τοοε εοπίτοτ. δε τττβ.τ, ΑττΒεττ τετττττετ Βέτο [Μ τ

Ρετ (απο τοοττ:οπ:τοιπ,'νετ Ρετ πο. 1ϊτοοπτ.οχτα.Ιτ. ττ:τοοεπτοτ πε νττο τοεο το οτττττττε ετΒο ποπ τοπ: τεττ- 'Ι""'3'('""

εε: πποετο: τ: το τοσο τοτοτ.ττττετ πετ· οοετο:τοπετττ, τττετρτατεπτεε ντ:ττεοοπττε ροτττττττ οττετττττ. ποτε Π ξ;"”:“ΐ

τεττιτ8ποτ τοτοεπ,ττοο:'εποεεΗ :Βετο ντττοετίτ , ν: πο εττεο:, ποπ ττεεεττ”εττδ τττοττετ·επ:πτ·, γτ ;τττςυτή ορο. ἐπὶ::

. - οοτπτ ορετο:τοπε:το εοπτε εε ετ, ρετποετττ οποε- :τπτ ροτ επ” ποτε τπο:οτττττ τττττττ τω ττείετοττ.πτΠ

ΗΡ 3;ωσ το: οπο? πο:: ΥπτοετΡο εόποεθ:ττοτ. το εκρττε.πο. ττττρτ°οοιτΏεπᾶετο3 'Ρτεντετττττττπ ττεεπτττ εττεττ Ποτε

Ι.,πτ Ρ"Φ το. .ποπ τοτο οπο: . τ.τττττττττΙ:τ·ττττττε τ..ττ‹τΐττττττε. άπο: οττ:τττοττε. ε. Ροτείτ Πεο: νττ ττττοετο ετ! τομ.. | ἐ4_

|φΙτσττετ·. Ρττοτοτείτ τοπικ εοτροττε , εοτοε ροττετ τετροπετεπ: τοπττοτπ :και τοοτεέτοο:τ τττττοπε : ετεο οποετοτ ποπ Ρτοτ.τ.

ρατττοοτ τοετ,τπτττι οοτοε:ττττοτεπ:ττ Μετα ττΙοοεοπ- είτ νοτειτττοοε ορετοττ Ροτείτετ ποστ ττττττεάπτττ π.

:τπετοτ: τπ:το φοτο Ιοεττοτ οπο εοτροτ ττε.τοτεττ- ίττττοτ τττεττ, οττΒεττ1τ11 ποπ είτε νοτττοε οττετεπ:εοτ.

τετ τιςττ11τττετε ποπ ρο:ετἘ. 8εεττπάττοτ εοποεπτ: ε:- 3. δεοοετε::ττ, επ ετιτοτ :τη:τοττΠεο το ττ1ττττεπο ή'.

π... $ρτττ:οτετε.τ:ο, πω: ττ:τττε. ν: ποπ οτττττ ; τ::τ- Ποπο: Παπ Πεοσείΐττοτοεπτοτ, ποτε ρτατεπε ΜΕ τω”,

@το τ5τοττετττ τοεο, ν:ποπ τττποτοττττ τοεο; τεττρεπε- 0Φοτ τοσο. ά οοετττττ Ροτείτ νοτοοε εεττ” νττέι τοτ -. ο

:τετοτ εοοττοεο,'8ε ε! πο:: εττο:τ εοτοοτ ποπ εττετο- τοοτετ:τοπε: ττε8τοποετοε το τεπτ. Πικάπ. Όοπτττοττ (ΜΒ

τω. Ρττετετεο είτε το Ιοεο ?οπο ροτεττ: , τ. το ω... ετε.ττο εττ0.ᾶ πο: τττοττττο, :τε ττοιτο ττποετοτ ττοτοοε

:πιο ο: οτεετεπτ τρετττο τεοΙτ; π. ν: τἱ: :ττο:οοτ οπο; το:: τοτ τττοτπ:τοοε ττετε: ρτεττετττ τττττ,8ε τττττ τττττττττο,- τ

_ _ τεπετρ.τ:το τοτττοτττοττοτ· _ . _ ° ?τοστ .τι ρτοττττοοτ Ποτ. Κετροπετετ , Πεοατ ποπ ια

. ω· "Πτεο τ. Απεετοε πεεεΠοττο ττεΒετ είτε το “τοσο οτοοτ οτε ντττοττε ρτοτεπ:τοτττετ, Γεο ε:τοπτ (ΜΠΓθμο

τω» ττετεττοτοετο Γεεοτττττττο οτοοτττττο Γοττίτττπ το: , ποτε οττττττττ οπο: δε εοπτετοτττ. βατ εοπττἐτ

' :τττοτ. νττετοοε οττττεοπττετ εττ $εττοττ.ττετ, το πώ πο:: ποπτοτττ:,ποτπ εποετοτ τττττετττ :ιό.τεοιτετοτ· Πεο

ττοτμοοιτὸ Αττοεττ τττεοττ:οτ ττοοττπτοοε φρτττετετπ φοτο! τοττοεπττοττεπτ,εττ:οττττ ποπ ετττεοοε:οτς00· β

εοτροττοοε ττΠοιιτρ:τη Μ! .το εοτ τω... , δε τω. το! εττοτετττττ:ετο. Ποτε. δοττττοττ:το Ηττττε ποποο-· ή·

οπο; ττττττεάτ, 8ε ταρω; εοτιτοτττοερτο τοεο τττΠ8. κα [κοπο οτοττεττττοοτ τπττπτττττπ; τ:τεο εττττττ Πειτε Ρω.·-τ- α

πεττ οποτε, τπτετττοτπ ττττττττ.Ι πο: ετ: $εττοτοτετ ποπ οποτε: οτοττεττ:τοτττ τπτ·τπτ::ιοτ. οιττττείτ τοττττοπ:τ.·τ τπ- ρω"

τοττιτττ εοπττ:εττ, Αποετοε είτε το τοεο,τε:τ το άετεττ1ττ- Ηοτ:τ. δε! ττποετιττεττ τοιττωττο ττπτ:ο τ Μουτ: τετ

ττετοτοεο; εττοττοτ πεεεσωτετε, πεε τεσεττεττρτοοττΒ το: οποτε μττείεοττπο:τ τττττπτ:επτ : ττοοετε: εο:επτ

εττετροττεο: , τεττ τοπ:τττο τοετορτιοττεε δ: εβρπτεπ- τοΗΠτ"Φ τ Η μετα” είτε: ντττειτπ:τοε ορετ:τττ ροτἔ

τετ. Μεο:τ ττοεετττ Ρετ:τετ. Αττ8ιτττ:. το Μοτο". πω... τετ. Ρτορτοτττο5 τοττοοεε_οοπ ρ0τεττ: οττωτττ2 Γεπτεττ- ττω.ττω

ω. 2ιτττοττέςί απ, τττ4[οιΜττ ψ τω» τω. Οτεττοττοε τ. Με ετ3εττοτττ ποτὲ εττεοτοττ. νποε οπο. 38 ττρεττὲ Ππτωττ

ηττ..:_τ.τρ. 3. ./τττετττττωτρττττοΙυτττττττττττοττρττ τω. ΐοτεττττ.Γε ποπ πΠ`ετετττττ , τεστ τοποττεποτε:τοΕτ Με ΜΜΜ·

Ποιττετεεποτ τ.. «τω. οπο. 3. ττττττττψπρττ ποΜετττττΙΖ (Μοτο. 1 _ π. _ ; Μ . | .

βετο; π:: εττττοττττεττε υετ/τττττατς :Μπα που βαττ; τω: Πττο ε. Αποετοτττο_π ετττοεπιτε εΙΤε`ρο:ετὶ; το τω ω· _

το». .τ Οτο ττττετττττττ ττττττοτττοτ,τοτ .το τετττωεπτ. Μοτο α) 2,'φ,#τω.ττττ% ο τ:1ιτ :αποτο πρϊτττττοττ. Σττοτοτττ έ:

ττοεπτ: οπο. .. τ μ. τ. φωτια το ττττ.ττττ, οι τττττ,.τΙτ- Φο στ; οπο: ε το οεοε τεοτττ εττ :πε ο τ :το τ . · ε. _

έ". Μ... μα? $1$Μ.”β ."./;Ι.Μέ Φ. έξ Οίας, χ. το τοΐττοιεκτεπττοπεπτ ρ.ττττιτοτ,ο:Ξτ οπο: τετρο)τεοετττ ττ.#π.ττττ.

Το οιΙ.ττττ. τι. ό· 82. .το ο:οπτ :το ττ.ττο επττοττοοτ ΡΗ" Π! @ο δ! Ρετ' 902€” έ!) α) ω] “το "Π!"Μ·

.",]"._ ροτειποττετο . $ἰεττἱΜ π:: , ττητ.». φ το» ρο[ττττ. το: οΧΡεττετοτττοε τίττοττ_εοτροέτ ποτττβττέεττεο το.

' νο:Ιε τττετιτο ορροίττο Βοτ. ν: πω.: Ποέτοττοοτ εττοτττοτττ:οπτεροΒοοπτ. Πτεεε :ποπ τεροεπετ. :σε τπ_

Π; Ιτετττ.τττττοποτε εττ,ττητττεΙτττ. Με!. οπο. πω” 3. τοϋ οι” εοττοετ:;τιπ τροπο πο!τοτοττττττετΕ8εοεοπτττοε,

Μαβήδ τιποτε, επττωο οποτε τω! Ιτττετττοεττττετ Ρτοο. οποτε τε;οο- «το ο οοτροτΞεοτττο το Με :Μπιτ οττο<τ

.β έ.. ω”. τ. ρττττεοτ : οοτόοοτό Μ, ίπποι είτε πεεεΠττττο τ... το τοτττοτ πετ τε ροπ ε: ττεετπεπττοο. Βοεττετ. απο

τ (Ρ:°·

Οι

οε:εκττο επιττ:τε ροτττοοτε ε:έο το :τοποσ τοεο, πο:

ΓΡεττο τττοττττπτ. Ντε:: Ποτό ττε.οποετοε ετεατιττ,ο

Ρετττττ ποτε!! το εττ:ττπτεε οτεδτοοο; πε:τιτττετο

οπο, οι· που: , Μοτο: οι; το ποοάεοποοε Ποτε.

ᾶοτττ: 6:2000τΡτο,ΞςΠ τοοοτ είτε εεετττττ απο

αυτ;; Ροίττοοτ, πεεεττεττὸ οι:ετρτ: Ποτά .το εττετοο

Με:: νεττροττο τπιττττ:τπτ. Αττοοοτ ποπ τπτπ(τε ετ: τε

Ροττε: ττο1τοτ ρτοάοθ:οε τ1τοττετε :Μοτο εοτροτ.

οοἑοτ ττττοττ: τετεδ ετττοτ ροτείτ τ :τοτε τπάτττ:τπτ είτε Ν _ - .

ετ: νπο, δ: ποπ τι. απο τ :μποτ τοότίτττπ:τεοτ (σκοπο τεειτοττοτο τοοττ:ττττττοτττ εοετ:τε: τ.ττοτττοτττε,ποοό το»

π... ποπ Ρεπττ, τω Γορροπτ:ορεττττο, οττττττ.Ε. το: οττεε:. 8ε.τοοετο:εττ:επτττοττεττο, οοετοτττε6:οιπ πω;

.ποτε τω.. τ τ. Ε ο :στο

πετ: τεοο8ποοτ:, τ ττττιτπιετ›ττοεοττ το τρο:το εττοτττ.

τ:ττττετ, δ: εττεττοτ εττρ:τοὲ. Βετο. οτε. εοπτε_π. παπά

ν: εοτρο: εοττοεττττ ροτΙττ το Γρττ:το τποτοτίτττττττετ,

τοτττετ: ν: Γροττττττ ροΠττ τττοττττ ετττεπττοττε ρτττ:τοπο,

τοττοπε'ειττοε Ρτ°0ξἰω_εεοβοτ τρ:τ:ττττττ πτοτττιτττο

τετ; 8ετπάοτ τττοττο τπ:ττοτίττττττ , τετττοττετ:οτοτ ω..

εορττε οοΠττ Γοττττιττττ τοτττοτττοττττετ.ν: οιττετο ροτ

τττ δρττττττε οοεοριττ·ε τοτττοπτ οτοτΠοττττετ, ποπ τοτε

θεο, ν: τιποτε: τττο:τοττττ ττττττβοττετο . τττττ τοτε τ:τοπτ

ἱΊε

ντ°
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σοπσΙ. Ιπ σο:οοιιΒι:: οπο: σπ:σπίἱο Ιοο:ιΙἰε, ο::

Βιιιιἔ :πέψη πιο: ρ:οκιπισ οσσι:εσιιιι:ι οι::ο. οι

ιπ ο:: οι:: οι::ι:ι:ι::ιισ ; ν: σο:: :π ιπ οι:.ιπ:ιι::σ

Οοι·ρο:ι:(Σιιιτιοι, οι:: ιπ(Εοΐισιιο:ξβιέι ίσοοι·:ι:ι::ΞΒ

σ:::σπ οπσ οσο ι: ιι: _ οι: ι: σ:: :ι οι:: :ι ιο πιο ο

ει:Η::ο: Ι πι:: Βιιιι!:εσπ:σπΠο νι::ι::Ιιεσοπ:σιΙσπ

σ:: σ:: :π δέι:::Βιιε , ::ι:ιοπσ σι:ιι:: Η:: πο: μ:οιιιιπσ

ο ο ο οσσι:οπιιιιι ΐο:ι:ο Ξ οι:οοι:σ πο:: πσσσίΐ::ιο νο:ισ:ι::

2 οι: νιιιι:::ιοπσο: :μοβ σ:: σωστο ιιιι::ιι·πι:: ρα::

Ψ.°,"Μ[Μ απο:: :ιοΠι:σι:οι οιι:ι:ι: οι οι:οσι:ποι:: οποσ: απο

"πω, (Μ Βοσ ::πισπ όιισ::ιπιπσ,οι:οι! σεισππο :ο:ιπ:Ηε σο::

οπο”, ό: ρο:ιιαι π:::ι:::Ιι:σι· :σιιιιισ: οι οι::ιπιιι::σ ; νι::ι::!ιε

ω::ιω:νι δρ::::ιιιιπ: πω:: μπάσο: ε: νοιιιπ::::σ ΐι:ΒισιίΗ.

4:
ή71!σΙ: πω:

[πω σ: Μ:

:οι π:ιά.οπι

:ι.ι.ρ.πιι::..ι

4:- '
Χαμ: Μ::

τόπιω!:σ.

4:
Ρινό.

ιρω'2""· (.`οιιι:ι:πι. σιι::ι:: πω: :π:ιοπ:ι|ίε :ποιοι :πιο

ε] πω: ιπΓο:ι::::ιιι:ιπ: , ΜΒ:: νι::ιι::Ισπι σιι:σιιιιοπσπ:

θ” ,

οι: σοι·ιιι:ε; :πιο :::ο:: Π: ιπ:_ο::::::σ, :::ο:: σίΪσ :::ο

ισπε σο:ρο:ί; πω:: πο: σ:: ΐσρει::Βιισ :Β πιο , πο::

ποπ σο:ι::δ. 8ιπ:ιιι:σ: σωρο: οπο: ιιι Ειισιι::.:ισ

οι:: σ:ι:σπποπστ:: ν:::ι::Ισιπ ιιι ο:οιπσ οι: οποια (ο.

σ:::πισπ:.8σό οσοι:: :ιπιτ::ι:ε :::ἰοπ:ιΙἰ:,πσοιισ απ.

οι σοι·ρι:: τι:: ν:::ι:ιιοποιπ :ποιο ν:::::Γι:1::: σασπ

ίιοπσπ: Ιοσ::ισπι, οποιο ν:: :Πο ΜΒ:: οι: σο:ρι::,σο·

οι:σ π:σσ:::ιι:σ ει:: :ρα::ι:ιι:; ν:: Βοσ ει:: τρωω :ο στ”,

Μου: πισε:::π:ιΒι:: πι: Ιοσι:πι::τοο τι:: ίοι:::ιι: πω::

. ιι:είσπ::::ιπ, :μπω ΜΒ:: :ιο:οσιιπ:ι, πσσσΠ.ι:ιο να·

ω:: ν:::::ιοπστπ :σει , (α: σ:ι·π :σ:ιπσ:σ Ροισί:,

ν::::::έι ::π:ίιπι σοπ:ιο::ιιοπσ οπο. Μιπο: [ποπ

:ιΠοοιιι δ:: :ιιιἱιπι:ε :::ιοπιΠε οι:: πιοιι:πι σοτρο:ί:

ν::ιο:ο: ιπ:οι·ιπ:ι:ιοπσ::: στο: Πιο:: ;πειπι πω:: :Ποπ

:::Ιι:σ: Με:: ἑι ρ:οἴσπ:ἰἑ σιιιι:ιισ πιο σωρο: : δ:

σο:οι:: (::ο::: τιποτε:: ν:ει:ι::: ρι·οίστιιιποι Ι:

σ:οπ:. πι: οπο:: Ει:σ:ιει:. :Ποσο που:: :ι:οι::ιοπσ

κι .οι αἱ ίο:ι:ι:ο: ν::ιιιποιισ ιιιιισ::ι σίΜΒίιιισιιιπι : :τιμ δεσ.

Μ; ,.,|°.,,: νοσο :ιι::σιπ πω:: σ::::πίιοπ::π ¦οσ::Ισπι , Ιιπ.:Μ:Μ

ποιο, ρ:: πω, οιιι: μι· Πισω ίιιΒισέ:ι:ιπ Η: ρτοκιπισιοσειΒιισ

·:·:τι·:Μω. :ιι ΐρειιιο, οπο: μου: σοποοιιι: :ιο ν:: πιο:: πιιπ:σ

Ι”"”"""”“” :ο Γρει:ιι:πι, σιισιιι::ι·ύι, Ε:: ιοιιιιΡο:Ξ :τι πι:: Γσιι:.

Μ! Μπ/μ- ιρπισκ:σπίιο Μαιο, Κ:: ΐοτπ::Βε, :::ιι σοο:ο:ιΒιιη

ε απ.

::ι:::Πι:ο :ιι:::ισ:ο (Ρο::ι:::°:. ο ι.

ΟΒιι::.ι::ιο:ι::, πο πιοΒιισ :ποιιστι:: πιο:: :ρ:::ιιιπ:,

Δορεοσιοι::ιι:13ιι:::Β:ιο.:,νειιιιο πιιιπσ:ο οκτώ:

σ:Βο 8: σο:: Ιοσ:Βιιι::ι:.πίσειποσ οσοσποσπι:5. ΜΒ::

οι·πίση:ι: οσ:ιπ:::ισπε :ποΒιιι:ο (οπο: Ρσ:ι:ι::ισπισι

οπο:: ΜΒ:: :::::ισιι:ι: ίιι:σσΠιι:: σιιι:Ησιπ ιι:οΒΙΙιε(οσοι: ιι:σσσ:Πι:ο. Μι:σσ. ο:οΒ. πσοιιι: πιοΒ:!σ οσο

ρ:::σιπιπο:ι::Α , π:: οποιο :::ιπίἱΙι: ο:ι::σπι :οπο

Α. :::πίιΙι:σ π:ιι·:σιι: Εμ:: Β, 0ι:πι Ρο:: πισω: Α, Π:
σιτσπ:ι::!ι:ι:: οι:οιιξΙ::: οπο: Τρει:ιι Α, :πιο Π: :Πησιιτιο

Π: :σο:σσ:ι:: οι: Μπι:: Χάο. οσο. ιιπ:σσσο.σιι:ΐοιι:

Ρ:οΒ. οπο: ποπ:: ::ασ μι:: πιο:ι:: :ᾶι: :σΓρισσ:σ ο

πω: Ρετ:: ίρ:::ή: ό: ο:: σι:πιισιι·ι π::πισι·ο ιι:ιρσ::ιπι

ι:πρ:σ:Γι:ιπ μα:: :ειπε οσ::::ιπιι:σ πο: , ν:: ιιι::

πι:τπσ:ο ιροιιι::::,οιιοι: Π: οι:σι·ιιιο. Ποιο πιοι:::ι::

ίι::Βιιιι Εμ: ο:: ιπ:ρσ:ι:ιι: ιπιρ:σΠιιιπ _ :::ιπ::σ:::

Πσι.:: :π ιπί:οπ:: Βι:πσ ιπιιποι:πι :π πω.: ο:::::ι:ιιι,

δ: σο::ιι:ιιο:: :ιι.ιπσ :ιο:σ:π , :πιο ρι·οι:ιι:&ο, οσοι::

ι::ι:ο ::ριοΙσ οπο: σώσω πιιπισι·ο ιιιιοσιο ιιπο:σιιο,

οπο :παο στο: ιιι :ιιιο:οσο,.8: οπο: , :οποσ ρ::

οσ:σ: ιποι:σ:ι ίι::Γι:ιπ ::ο:: μ: σιιποσιπ :::1:1:::0::::-σ

Ρ:::ι::1: :::ο:: οιι:σ::ι:ο: ιιι:πισιο ΐοιι:ιι:π:, οι::ιπ απο

:σὲ :1:ο:ι:5 Μαιο. ' _

βισο 2. θ: Δ: :οσο :οοσιο:ι:ιπ :οοι::ιπιι: πιο 49.

ροί:σι·.:ιιιιοπσιιι, οποσ:: οι:: :π Ιοσο π:: οι...: οιιι:- Μ:: οι πιο

::::ιοπσι:: :ι·::πίσι:ι::σαι ιιι !οσιιπι, οι:: οι:: σι:: πο:: Ρ" ΜΜΜ·

ρο:σίι:,οι:διπ ιπ:οσ:ι:: :απο :τι σο ρ:οοι:&ι:ε. Ρι::ι- Μ;"

άιιιπ.ιι:::::: ι:οί:::. :::ἰοπ:ι·π ο:: :ο :επ:ίιπι ροπι:π:

οποσΗ :το :ο :οσο , ο:: οπο:: οπου:: πιώ:: :σούπ

οι:π: οι σοιπιπσπίι::Απ:ι:ι· Ιοσο : ίσο π:: Μαι:: οπο·

::::οπσπ: :ι·::πισιιπ:σπ: ρο(Τι:πι οποσ:: σοπ:ιπεσ::

Ιοσι:π:, σιοι:: σοιπιπσπΐι::::ί : πω:: @πια σ:: οσοι-ι

::‹Ξ`:ι:: , Μιτπ::::.ι:Εσω σκσι·σσ:ι:: πισι:Η:: οιιοπ:::::σ;

Ρ|ιχβι:ιο :παπά εισ:ιοπσ :::ιιιΓ:ι:π:σ. Α: πσοιιἰ: ειπε:

Ιιιε Ιοσιιπ: σοπ:ιπει:σ ιιιι:Ιππω:2:έ , οπο: Η: αμκ

οιι:ιιι:ιοι:ιε; ::οοσοιι:ιπΕσ:σ ::ιπ:ι'ιιι: ἱ"ι::π ρο:σ:ι: __

ρ&]βιθ,ι:ισο:δ 46:::ο:ισ ::ειιιίσιιπ:σ ιιι σο τσιτσρ:ι”:. :πιο κ· '

πω:::ο έ:: ποπ ρο:σί: οι:ἔι:π π:ο:ίο Ιοσε!ιο οι:ι: °ω2°ω .ή

ιιι:Ποπ: Ροκ:: :::οσ!ι:: :ο :ο:ροι·ο ορσ:::ἰοπ:πι σα::σσι·σ, πι:: :οσ::Ισπι. πω:: : πι:Η:ι ποισπιι:: :σιιισ:ι:ι:: ρω, Ι0(ι_

πι: σο:: :σσιο:π:::Ι::σ: ορσ::::ἱι::: :ο οπο:: σ:σιιιἑ , ω: εκατο.

οι:: ο:: :σ ι::ἱιπὸ ιιοπ οι·‹Ιιπσ:ι:: σε: ρσ:Ησισπ:Βιιπ πΜάο
οποιοι:: , ιπ οι:: σ::. δ:: ραπ:: ρο:σιιιι:ιιι :οσο Π

ιι:ο::ι:σιπ, ιπ:σΙΙσό:::ι::ιι::, νοΙ::ιι::π:, πω:: οπο: :π

::ιιοσιο ιιο:σιιιι: ιισσιάσπ::ιιι:σι· ορσ:::ιι::ι , οπο: π::

ῶ-ρ:ἰπιὸ ο:οιπσ:ι:: ει:: ρσ:Ησισιιι::ιπ π:::ιιτ:ιιπ οπ

οσΙ:: οπο: Η: ΐι:ΒΙ:::::ι:: ρι::σ ιπ:σ:Ισό:ι:ειΠε: στο::

::::σ:σ: ::ο:σπιι::ι:: :οσο ιπο:ιιιιιι:ι, πω:: :πιο ::ο:σ::.

:ιο σ:: ἰπ :τοπιο οι: οπο:: οι:ισ:::ιι::ι. Ναι:: :Μισο

:ια ιπ:σΠ:&ιι::ι δ: νοΙ::ιι:: , σι:π:Πιι: ιιπιποπσπτσε,

πο:: (πο: οι: σει:: ορσ:::ιι:α. Μειίο: σοπΠει: ιπι!ι:.

ιί:ιοπσ; Ρο:σπ:ἱ:ισ.ιΙσΪ:ᾶ:ι::: οι:: ο:: :σ ποιο:: σα

:ο ρσ:Ησισποσπι :οι·ιι::ιπ: :οπο : :ΙΙιιπ:ιπ::ιι::ι ω::

οι:: (ο Ρ:ιοιο ο:οιπιι:ι:: π:: ρσ::ισ:σποσι:: πειιιι::ιιπ

ίοΙιεΕ ω. .

:ο

4ο.

8οιί:ι:: Μ:: :ιιι:ι:::ιο ::::ιεσ:σ νιάσ:ιι: :ο ρο:σπ- 5 1'

:ἰἔ ρ:οἀι:έ:ιι:ἐ ΐο:σισ:ιιπι :ιιισιι::οπιιιιι:ιπ, οπο ο::

(σ :κοπο οι: ει:: ρσ:Ησισπι:ειπι ροισπ:ισπ·: σοοπι::- “π” .σκ

ι::ιπ: ο Ισ ό:Πιιιθ::ιπ. :ποιοι , σπιτι πωσ :ιο:σπ:ί:ι ω: ΜΜ

οι·οιπσ:ι:::ιά ρ:ορ:ιο:::ιοπσπι ιπ:σιι:ιοπ::ισ::: πι. :π ω,,Μι..0,

ν:ι·ιι: :ιο:σπιιι: σοοιιοΐσσπ:ιιιιι: , :πιάσω σι:: :::ο- πιιο»ικ: οι!

ροτ:ιοιι:Ιιε :οπο ό: :Μι . :ισ ό: ρο:σπ:ἰἐ`ι οσπσ:ει:ιιιέι Ρ:ύκειμε

:σι :π :ΠΕ :σ:ι!ι ίρ:σιπσο. Καπο : πο:: οο:σιι:::ι οι» 2"';""”
πσ::ιιι:::σι ο:: :ο ρ:ἰπιὸ ποπ ο:οιιισ:ι:: ει:: Με. σ' 'ν'

σισιιι::ιι:ισειιοστπ :ι:::ι:::π: ιπάιιιιοι::ιπι , ο:οιπ:::::

::ιιιισπ ει:: :ι::πσισπι::ιπ σειιοσπι Γρσσιιισ:ι:π. Ρο::

Μάο, Μ:: ρο:σπι:: ρ:οοιιέ:ϊιι:: :ρσ:ισι·ί:ιι:ι :πωπ

:ιο:ι.::Πι.ιιπ ποπ Με:: ι:: οι: ισ ω:: οι: :ιαπ

σ:σποειιι: σ:πά:ιπ οποιοι:: ιπάιιιίοι:ει:: :ο οι:: :σπ

Π; ο:ι:ιπ:::ιι: :ιιιπσπ οι! πσιπ;ισπό:ιπι σ:ιπό:πι :τι-σ
” Π · Α Β οιι::ιΙι::ιπ



ο Βιβαιοιιο ν: 13ο Ιου:: 2ίο!είοι·οιοι ι5'οι:::ίο Π.

:::α:ι:οαι:::π ι:ΙΤο :πιοπι:οπαί: , πιο: :ίίαιπ:πιί:ο:

ι:οαί:ιοι· οτοοο88.ι ίοοοπι:οι:: πιο :πιοπιίοπαίο :ο

ναιιια οοιεπι:ιο ιΣοΒιι:τίι:ιί5. Κεί`ιι1οιιι αυτοι:: Ροιρη

ιιαιαεοιιίοπι::ίοο, οί: οι πεο οι·ιί:πει:ιοι· αι:_οιοοαο:Π..

(ΜΒ: οιιι:ιίοι:: πιιιοι·αοι ίοοι:έποαιαιπ :π οίίο ιοαί:,ιιοε

εαι:οίοι:: :ποί:ο:ιίοαιπ ιι: οίίο :πιοπι:οιιαί: ,› ποι;Ιοοοιιι

ο· οιι::παι: αι: οοιί:οίοπι:οι:: ίο!::ε&οοι οιιιιίπίεοοι::,

ωομ Φο:: Π:: Π: οιίο:ο οιι::ποπιοι· αι: οοιί:είοποοιιι πιο

δ θ'

οοι::ι::οπίοι·αί::ί::ίοοο ; τοι:: οιιίααπίι::ί:: ίοιἰοπαο . '

ί::ιαπο:ι οοι·οοιοοι νπ:οποο: ίπίοι·ι::αιίοαο: : Μ:

:ια ο ί:αί:οινπ:ο :πίοιι::αι:ιια οπο:: οι: οοι·οι::)ί:οοι

οι·οίοπιία αποοί: αι:ίοοοι::.Τοι:: οπο: ι:οι·οο: Πιο-ί*
ί:: οπο:: ίίροοίο5 ίοεο:: οοι· ίοίατο οι·:οοπιιι:ίαοιαι:ι.

Κείοιπο8.απιοοί Αεί ι.οιοί:κί:ι:οι αι: οοοιαδί:οπ:

ίοι:αίοι::, :οποίο ι::ο:ίίί::ί:ιαιοπ: ίοί:ί:ίο:ίοι:ι , οπο::

πια:: πο:: οί:: οι·ποιοι:α αι:Βοίί. οπο: ίοί:ίί:απιία

ι.: ίίς#ο

.82ο

ΐοζ'ιοπ: οιοοιιίιο:. οπο: ίίεοιοι::ιτί:οειπαιιιια ο:: Δ

ο ίο οι·ιι::οιποί:παι οι: ίο:οία::: οοιπε:οπιίαιποοπίοι·

οαπείαπιι:οοι ι :ια οι::πο: οοιοπι:π α:: ή Βιιοπιοο,

:ίπποι οπο: οἔιιίοο: :ποί:παι:οπο οι:ιι:αι:ὁ οι: :ο :οία:

οιοοι·:αι:ει:οο πατοι·αι::. ίεεοπι:αι:ο πιο αι: αί:α ε: ίο

ιίιοοιία οει·πο:οποα. ΠΚΦ. Ειοο πω:: :ο απεείο

οι:: οοιοπι:α οιοι:ιι&:οα ίοεε:ο: ίπ: :ο :πιοίίε&ο αί

- Με:: 8ιιΒοίί, νεί·απ:ι:::ιι ίοοαιαιιο: πιο:: ει:αι:>ιαι::

οπο: οιοοαοαιοι· :π οίίε :πιοπι:οπαί: :π νού:: ρο

π:αιει·:ιιί:: @πιατα ι: οι:απι:ιαιε ποπ ιαποοιοι ίοέ

οπο: , οπο ι::απει·ει οταιίοπι ίοεο, απο ποπ ίιαί:ο:οι

οι·οίοι:::αι:: ίοπί::::ίοιπ οι·οοο:ι:οπαιαι:: ίοεο. Δε: ε.

8: :πίοι·ο:αι:ο οι οοι· νι::οποι:: ι:οι·οοιοαοι, οι:: οι:: ο

::::αίοι·; δ:: ίαίία ι::ιπο:·; οπο οια:ίοπιία αποοί: α::

ίοεοιπ ποπ οί: οοι·οοιοα : ί: οι:: νπ:οποι:: ίοιι:ιοα.

:οπο Γαίία είί: ι::α:οι: δ: :οπο οί:οο , απ:π:οιπ :απο

πιο:: :αποοι·ο ί:οι·οοε οοι· οοοται:οι:οε οπο: ίοπί:

Με:: :οι 3. ποΒο απιοοι παο: απο:: :ίία: οοι· ιππο

πω:: οι.-οποίοει:ι::ιο:. Κοίοι οποιο παπι: οίί`ο :π πει:: οοιοοι·οαι:: ίοίιοπιαι:οαιπ_ :ο πιο οπο. _ _

ο Π προ, ο:: ι·αι:οποιο ιιιίτι:. ° Διοοι::επια οι:ι::οείοπι. ι:ιοαιοποι οιοί:απι ι·οι:ο:-ι- _ ω·

Η. :Μοτο ι Άι:οείοπ: :πωιποίειο οίίο :π ίοεο οοι· ι: οοει·αιίοι:οο: :ιαπίεοπιοιποίοί::ο: οιοί:απι πο ίο- Β4'· "ίΜ

:ιοψιιι:- οιωΗ::::αοι; οοι::οίειο οι:: οοειαι:οι:οιο ιια::ίοοπ

@ήΜ Μι· τοπ:: οι 8.Τί:οι πο: :πιει:ιίοο: οποιοι, αποείο: οίίο π:

@ὅ ίοοο οοι·οορίιιαι:ιιπιπ Μπι:: ο :πιοιι:οι::ιοει :πιο

"ΜΡΜΜ :οποιο ιι·ιοιβοπιαπι. 'ο :οποσ ίοπι ιπ ίοεο οοι· οπο:

ίεπι:αι:: ιποοο:οίοιοι α. ι::οιίο εοιποίοιο οοι· οοπ

ταᾶοο: οποί:οοιπ ι·οίοοπι:οπιοι:: ο:αιί:οι::αιίοοι· Πιεει. Οοοι·αι:οιιαπί:οπο ε:: επι::ιιίοοα 2::Βοί0:

οιΒο ποιοι:: Η:: οίίο :απο 0οπιίπεοπι:ί ίοι:οι::: Τοπ:

οι::α :οπο αί:ι:οιι ίο ιαποοιιο , ι:οαι:ιίο οποιο: απο;

πια Επι:: ί:ι::ι:ί: πο: Ρβί.' οοοι·αι:οποι:: ιιαπίοοπιοο:

οοιι·οι::α αποείί, δι: ίοο: ποπ οπο: ί:ι::οί : οιήιζο ποπ

ίοιαποοπτι ιοο: οπο: ί: οοοιιιι:ο ιιαπί:ειι: είίει απ

Βοίο :απο ιαποοιιιί: ίοεοι::, οοίΤειιιιποειο ίοοοι:: α

Β οί:ίί::πιοι:: οει· οοειαι:οι:οιπ ιι·απίοοπιει:: :ιι επ
οιοιίοᾶαι::. ίΚδίΡο πο. οοπίοι:. (ο ια&ο οίιγίἱοο;

- ί οοοοειίο οίο ι::αιί:εο:αι:οοι Α:: :.οι·οο..οοπεοι:οποία

ι::αιοι· ι:ο ιαιίιο ι::αιί:οιοαι:εο , φαί:: οί:: οπο: οπο

εοι·οοι·α ειοαπια ι ποεαπιία ιίο οΙιγί:εο , φαί:: ο::

:πιει αοοπε , 8ο ο:οε οίι,ί:04:1: αθι:οποι:: ιιαπίοιιπ^··

:επι :π ίι:ο:ο&οι:: Γεπί:ί:ιίο. Δε: οοίίει·.ποΒο οπο.

παο: οοοιαι:ο ιιαπί:οπο πο:: οί:: απ8οίο :απο ιαπ

οποί: ίοοοι3ο , πο: νι :πείοι:επ: ίοί:ιιαπι:αίοιπ οπο

Ρεπι:αι:::οί:οι. ο

·$_6. Οί:::ο:οα ο. οοπιαέ.ιο: οοιοοι·:: εοο: ίοεο οί:: πιο·

Οοο", 3_ τι:ο:,ιαι:: οι οατιο ίοε:, φαι:: ε:: οαιιε ίοοαι: : οπο·

ιαο::οε αοιοι:: αποεί: οπο: ίοοο, οι::ι:: οί:γί:ει: ι:οπί:

όποιοι, ποπ οί: ιποιοοει ποια ί:οοιαπΒοίι.ιε [οπο.

οι: απ8οίοι·οο: ίοοοπιίοι:: εοπίαι5έοι:: ο ποπ οι: ίοεο 8:;Ρ"?Τ

ί:ι::οίιο:ιει·: αί:οιιο: απίιπωπω” , οπο :ο ίοπι: ίπωφ'. ”

°Πιοιιι::':. πιιίίαι:: ίιαί:ειιι οοοιαι:οποο: :π ίοεο, ποίίο ο

οαο:ο είίοπι :π ίοοο. πι: οοπί:ι·ο:. οοι:οο: πω:: :Πε

οπο: Βει:ο εΙΤε:ινίοοο , 8οοει :ι::ι::οι:ί:ιαιοι:: , οι::

φαι:: ίοοοοπ:ιοι· πιο οι::ποι:: οοοι·αι:οποο: ίπ·

οπου:: ίοαι:ο ίο:ιιο:παι:ο, νι ι. ω. ι::[ο. 8.ριιι. 3.8:

οει· οοει·αι:οποι:: ιι·απίοοπιοι::, οι:δοπο&:οί: οπο.

ίοπι:: οι::π:α ίσοι:: Αι: αι·οοο:. ίοοι:ποία, ποεο, απ: διἔ

Βείοιπ πο:: οι·οίοι:ιοι:: ίοι:ο οει· αοοί:οαι:οποι:: :πιο Ριοί:Φω

πο:: νο: :ι·ιεοιποίοιο ; αι! ο .πιίοίί:ο:ι ίοία οιπίεπ:#"Μ""

πα αποοί: :π ίοοο; νοί εοιποίοιο, παο: οι: Με πο::

εείΤαι:α οί: οοειαι:ο ίοι:ί:ί::ί:: ιιαπί:οπ:,οίιοί:εο ιαπ- .

μι:: ίοοοο:. πι: αοιί:.8.Τίαιο. ι:ίοο, οοι· ιιορί::ιίιιοποιο °ί'ί 8°Π'"”·

οπο:: :πιείί:8οιο οισίοπιίαι:: ίοεαίοο: απ8οίἱ, οφ

παιοι·αί:ιοι οι·οιει:ο:ι·:ιοι αι: οοοιαι:οποι:: ίεπίίί::- ·

ί::ίοι:: :ο οπο, ται:οι:ο οπο:: απ8οίο: εοι::οίοιο οί:

:π ίοεο. πι: ιαι:οποι:·ι, ποοο ο·ια:οι·. Δε: οι·οί:. ι:οΒο .Η Πω;

οαι:ιαιοι:: : παο: οαπι:ια: ι·οοι::ιοοιοο: εοο:οίοιο ,,,,,,_ Ι

ίοεαί::ίο, οπο: οι:: ί: ι·αι:ο ιιιι:οοιιι:: ίοεοι::: ν:ιιοε

ιιοιοι:: απ8οί: ποίίο ο:οιίο οί: απ8οίο :απο οα:ίί:επι::

:ο ίοεο, παμε :ποοι::οίοιο ; οπο: οι: :ο ίοίί·ίε:ι ίοία

οι·ιοίοπιία ο παμε οοο:οίοιο , οπο: α:: ί:οοι·οοο:ι:·

ι:οι·, αί:ι:ο:ι: οοιοοιοιιο: ι:οι::ο:επίοιαο:ίο ίοεο. . _

Αι: αι·οοι::. ΜΒΜ. 11880 , Αποοίοι:: οοίίο είίο :π 63:

ίοεο οι:: ποιίαι:: ι:οπια:ιαι ίοίοί:απι:αι:: , ο:: ι·αι:ο- ια οιο:Μ·

π·

:ο

δω!

::

ακούω

58.
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ο:: αει:: :π ίοοιιι:: , ίσοι:: ιαο:οπ ποπ αο:ι οί·ιγί:εο :π

αποείοι::. ()οι:ί:ι·πι. ί: ν: απεοίοι οι ίπ· ίοεο οοι·

οί:γί:οοι:: οοπιαοί:οι:ο , ίοίί:ο:ι ν: ιαπιίιο: οοετοιοι·

:πίοεοι ίοίί:ο:ει·οι:αο:, νι ιαοιοοι ίοεο: οοοιοιοι· :ο

αποοίο; α:: ί·ιοο νι αποοίοεί:ι :τι ίσιο. νπι:ο οι:: :ο

1080 Μαι:: οι:: ίοίαι:: οοοι·αι:οπεο: :οπο :πίοι·παί::

:ο :οίοι::. Κοίο. εοποοιί. ιοιοιτι ι πεποο :π αποπο

:πω/ίοεο αί::2παπι:α ίοπιοι::π:α, πω: ίοπι :π ίοεο
οοιοοι·οιο. Α:: εοπί:ιιιο:. Με. @οποία :ί αί:οΊοί ν

πιι: απ8οίι:ε ιποοεπι αί:οι::, είίει :ο :Πο ν: :π οεο.

Καπο : ν: αποείοι οι :π ίοεο οοι· εοπιαοί:οι:: οί:νί:

οπο: ιοι:ο:ιιιοιαί:οο:ιί οι·οοοιι:οπαίο ιαελ:ο:εοι·

οπο: αεί ίοει:ι::, οοι· απο: απαίο8:αι:: απ8είο: οι: :ο

ίοεο: :πιο ειπα:: οπο ποποοιοί: π:ί: αί:ειο:οί ίοπί:

ί::ίο, ιαι:οπο εο:οι ίοεαιοο: ιαποεπι:ο ίοεοο: αίίοι:ο

ο:οι:ο ιίί:οοι::ιπεπίοιοιοι. ί.οοι:: αοιεο:, οπο: πο.
οπο:: :π απεείοι:: ίοπί:ί::ί:ιοι αοοι·ο;εί:ια: πονο απεσ

ίι::ι ί:ιοαοιια αοοιι:επι:ε ίοπί:ίοιί:ο,ι:εε αοεπι οοιοο

πιο:: αοιοι1: :Βετο ιι: ίοί::ει3οιπ ίο:ι:ιι:οίε , ποιοι::
:ίίοι:: ιαποοιο. ί ο η

Οί:::ε:ο: 3. Απ οπο: οοτεί: ιαποοι·ε ίοει:ο: 'κι ίπ:

οι·αίοπι:αι::: 6:80 :τοπια αι: εοπια&οι:: ίσο: :ο

πο:ι:ιοιο:οιοοειαι:ο ιιιαπί:ει::. Απιοε.οιοί::ο; οπο:

9ο:: απο:: οια:ίοιιι:α ι:ίοίίίοίίιο, πιο; απο::

ποιο αίΠΒιιαιαο: οι:ιπέ'ι ¦ίίοι·ι: Υπο:: αι: ι. πο8.απ- “φ”

ιει:. οί: οπο:: ι:οαπιίιαα :π ίοεο ίοι·πιαί:ιοι· οοι· ©Χ:ΒΠο

ί:οποο: ίοεαίοιο ο ποπ οί: ιι:οιίο: ε: οαιιο το: οπο

άπο, α:: εα·:οο ίοοαιαο:ί::: οπο ιί:ο:π:ιίι: ίοοαιαιο,

ποοείίαι:ο αιίιίοπι:ο: είί`ει αί:ο: ιποιίο: ; οπο: ποίία

ι·οο,νι ίιιοοοπο, οοίίίι ο ί)οο εοπίοι·οαι: οπο αί:ιο.ιι:οιωίεπι:ι:ι :οι α.. Νοιία ίοί:ίίιαπι:α αποοίί ποίίοο:

::αί:οι ε:: Το ιίοιοι·ο::παιοο: ίοοοι::, ίειί οοιεί::·οι·ο ί:

ίι:ιο οίίο:π ο:α:οιο ι νοί π·ι:ποιο ίοαι:ο. πι: αιΒοι::.

οιιιιιιιο, ποαιοποε οι·οί:αι:ι , α:: ε:ι:ίίοι::ίοι:: :ο ίοεο

ι

ο:οίίο:ιθ·, ι·οοο:ι·: π:οοίοι:: αοι::ιοοι ίοί:ί!απι:ιο ,εξι

εοποοοίοι·ιιίαίοπι ιιιοαιοποι εοοιοποίοπι, ί:ι:πε ι::ο- πι. °

ποπ: οίίο ιοιο::οοι:: ο:οιίι: ίοοαίία, 8ο ποοείίαι·:ο να·

ι·:α::αι: ναι·:αι:οποο: ίοαι::, πεοαπι:α ίοπι. ιι:οαιο

ιιι: :.ποΒο ο::ποι·. οποία επ:ιοιειο::οο: ίοεαί::

αί:ίοι:αι·: οοιείί, αίιοι οοιι:πίοοι::, πο: οί: ίοαι:οι::,

ί:οο ι·οαίο, οπο :ι::α8:παι:οι:: , ίοο:α οπο:: ι::οί::ίο

ι::οοο:οι· ; αίτιο· :πιι·:ι:ίοοοε. πο: οί: :ι:ιοοιο::ο:οιεί

ίοι, οιοἀοᾶι:::π:οίο“ιποο:ίἰ, ν: οο:οατι·απ:ίοποι

ι:ε ίοεο αι: ίοοιιι::,ιιοο οοίίαπιε, εοίίαι ιποιο:: πιο::

Πεοι :ποιοι οιοιίοε:ι :ιποοιοι:: :π ίοί::εθ:οι:: οί:

ί::ποί:οι::, ν: οπο: :Ποπ ιποοοιοι· ο :οι οοπι:οι:::ιπα

οοιοι:: οι·οι:ίοο:ι:π ίο :οίο , ν: εο:ο:ίοί::ο&οι:ι πιο·

οεαιοι·. :οι οι·οί:: ποεο,ο:ι ο:οιο ίοοαί: ι·οίοίιαι·ο κι.

οποιο:: αί:ι:οειι:, :ο οποιο ρει·ι::αποοιοι::: οπο:

οι:ιο:

64.
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σ; Πύ!!Μάθν. Πε Με .%ίπεε!νι·ιιυι. 6°εδίνίο Η !ι >

ί ει ειι!σι!ιιιιιιι!εεσι ιει·πι!ιισι ιιιοισε Π: ιιιιιιετσι σο· · ι ι ο ν

' ιιιεΙΤσι, πιω εΩιισιι!!ιεεειᾶσ ιιιοσειιι, ιιοιι ροκ!! 5 Ε Ο Τ Ι Ο- ε!Τεισ !σ!ιἰε&ο. δ: ιι$σιιοιι πιοσει·ε.οειιτειιιισ,εστ

:ι:ι:::::·:ιτ;ΐι::ιτ:::°; ντιτ.1τ·.::·ιι::3:2: Αν ναΜιι···ι=ιωνι····ιιιι
ιισἰε!ε, !σ!!ιῇε!ἔ !ο!ιιΒ!ιΒιζ=ιι!ι!!!!ιιιεϋ ε!ὶ, εΐσιιι!εΙ:ιιιζι· . ά!!!αϋίωξ

ιιιιιιοισσιε σοι Α τιιισι . σο ιιοιι ι ι ' .
ισ ιισ!ετε;!ια!;ιετ εισαι ν: οεει:Ιρει !ι:ιιισιιιιιιι!σιΓσίι Ανα: ειιιιιιιιιι. ιιΒιιιιιτ ι·εεει!ιἱοιει σε ει!! πι. ο Θ·

Ίοει!ι!!!ιειε - .!8ἰισι· Ρετ ιι!ιιισιι:! ι!!!!!ιιθ:σσι ι !οι:8- Βε!!οο , ιιοιι!! ισ ιιο!ιιέι!ειιμ ιιοιι οποια Λε "Α

-!ιι!ιιιιιει ιιιι;σιειε νειο !επιρει οεεσιιιι!Βιιισσι ιιι- ειι!ειιι !·ιει! ειπε!! σε !οει!ι!!!ι:ειει Ρι·ισιε Γειιωι92°“ ΡώυζΕ;η.

. ιισε!ε !σ:ε !οει!ι!!!ιει!ε ετεϋ ρεαιει· !οει ι!!ιιιιιιιιι, ιιοιι, Ι6ι|ιιιιιεϋ|β.ι88. σ.#7.ιιιι.3ιι.Λ!όετιιιιιισιιι!.$.ε: . ' '

α, Μωβ ιιοιι ε!! οἔιιιιι ιιὲιισο α!ιο π10ι!ίο ι!ι!!:!ιιβοι ()πιει·σσι Ρ1Ξιι!!πε?ι,ίιιέ. Ειἱι!ι. ι. !ιιιεε ειιΒεΙιΕ!ιἔΔΒιΙιἑειεβ Μ!::26_Β

· - σε αι ο !ε σιιιιιιιιιιιισ ειιι ει πισω ιιιιιισι ε ειπε πει ιιιι·ιισιι 18·ει80 ιιοσιιο ε ε ε ισι ι..

2:22? !ε [Σια όσοι !!ι!ιιε&σισ ε!! ἱιι ιιξ,οτσΡιιοιι τε!ροσ- ΜΗ:: οιιιιιἱι ιισ!ριιε ι!!σί!ι!ι!!ιτει ριοσειιιι ὰ εοι·ρο- Η ι,

Μωβ ι!εε ιιι ιιι!!ειιι! Γρι!ιοιιισο οιᾶο ι!!! τε!ροιιι!ει ίμι- ι·ε. οιιιι!ιι·ιιι.0ιιιιισ ριοριιειεεριοοοιι!οιιεισι Μέι.

¦ ' πισω ιειισει!ε; Μ! ισ ιειιιροι·ε; οσο ιιι&ο Π!! σε !εέεο,εσισι ε!! ιιι·οιιι!ειιιι:!ει! !σ!ι!εᾶσπι !ισισι!ο

ί σεΕε!!!ιιιιει·ε!ριιιιι!ει !ιιιιισιιι ιιιιιισε, φιλοι Π: ιιιο εα!ι!!!ωιιε ε!!! ιιιι!ισιι?!ι!!ϊ [ει !!5!ι Γσ!δ!!ισέξΙεσ8ε.

- Β . μ! ' ισι·ε!!, σ!ι!ε&σιιι!ιι ιιιιιιιι οεεσιιΔιε ι : ετ σιρ εει!ισι οι:: Πι” ειιτιιι !σι ι σ. _- ν
ο ν !!:ιιιιι σΐΞἐἔΕε, σε !σ!:ιἱεᾶιΈ ι·ε!ιιοιιι!ειιιιιιιεσιιιοτε σ. 85!ο0Ω!ι!!!!25 ιιιισε!ιε!!ειι:!!σί!!!ι!!!ιζ !ειισειε- ?Β

' !ριιιιο;οεεσριι·ε φωσ ι:ιιε!ιιιΠι. Νιιιι!ιεσειιι ιειιι- τσι, ειιΒε!σιιι επιειιι!![Ρει· ε:ιειι!ἱοσειιι Γσε!οειι!ιι!!. Μ'Μ8·

ιιοιι: Γι.ι!ιιεθ:σιιιιιιιιι ε!! ιιιιιι!εω,ω ισ ι!ι!5,ιε ιι!!!ι και”, Νιιιι ιιιιιι!!εει. οισιιιιιιιι!οι·σιει·ε !σ!ιἰε&σιιι,

ριιι!!:ισι !ιιει: σε ιισσεισιιιιι ισ ιιιιιισ οτε!! ε!ἴεἰιι 8ειιοιι ειιιι!ειιε ι!!! !σσιιι ιιιιιιιιιισσι επεάσσι ἰστ

, ο !ριτιοωσσα!!, ι!ιοςιιι ιιοιι Γσιιιει·εισι σ!ι!ει$σιιι σι ιιιε!εσι : ε? ρι·ιιιιιιισι ε!ΐε&σε!!ιιι·ιιέιι!ιι !ισἰσε !οεα6

δ ο ιιιοτι1,!ει!!ιι σιειε.Αι!ειιιι!ιι.ιιεε.εοιι!ειι.ιισσι ιιιο6 !ι!!ιιεισε ι!!σι!ι!ι!!!ωει ιισἰσ σε: πιω ιιοιι πο!.

οι!! έ»! ιιιι!οει!ιι :ι:ι ισ ιι!ειιο,ιισλιιι ισ πιεσε !ειιιρει ρω ι!ειιιε!!ιει·.8ε σει ε!ισι! ἔι !ει!ι!!!ι!όισιιι,Ιει! εΠειιιιιε

ιιιιι·ιιιΓεεο ιειιιιιιιιι !ιε!ιειιιιιρειιισιισιρι·ε!Τσιιι ; σο! Ναι, εε !ειιι!δ ε!!`ει ι!ισι!!!ιι!!ι 8εειιειι!`ιι. ;. ιΕσσιιι ϋ!.

εισαι Π; ιισιι!!ιιι ιιιιισιιι!ιτει ιιάσιιιοσειιι,ιιιιιι οσοι!! ιιιιΒε!!ιε!!!οιιιιιἑιιεἔἱιιὸ!;ιἰ!ἱ!›ι!ε, ι!ισ!!!!ι!!!ε ιιιιισιιι Μιλ

ιιιι!!ι·ι!!ιει· ιιιιειε ο!! ιιιοισιιιιιι «οσοι ιιιιιιιειετ,8ε νιτιιιι !ιει· , ιισ τε ιιοιι ει ιεσιμοτι πιο το σιιιιοι! °

66 ιιοιι ειιειεεζι_!σίι ιεπ:1ιιι!ειιι σ&ιΈ ι!ε!ειειιι!ξ ιιιο!ι!!ε δ: ΠιοἙτ! :ΓετΒο ε; ιιιιιι άσε !ο.ιι!ι!!ιται έιΈ !οπιῖ!β
ο . οι Μ. .Α. .υ ι ι ;ΠοεπιπειιιΉ Μι!»
κι! ι. !σΩΡ3:33ετεοέ!οΐεοι!!ιιιΤιΓ:ιι€ιαιιιιφεξι"ι·ξιι::ε22:ι:: ζ!:ι!ιΠ!ιεθιτ.ει:2:!σε :σι!σι( τε!2::ιΧ3εε ι:ει!ιροτί

,"62"“'- εοι·ροι!ιιιιι!!!!ιιιι!;.εισα ιειισιτι νε!ειιιιιι! ειστε!! ιιισ!!!!ι!!! ι Μ ρει!σειι!ι!!ιιιιιειιι !ρατίο ι!!σιΠ!ιι!ι:π
Απ” βμβ !!!Μ.ε!!οοιιιιιι Δε·

Με ιιοιι ο!ι!ει!!ιε,ωσσσι ε!! (01°!118!!!ετ!πι!!!!!!!!ιι!0.

νιιιισε!!ιει ιιιιιισσι ι!ισ!!ιο!!ε ει·Βο 8εεισε!οί:ι!ι!!!ιΜ ο

8εει!!ιι!ιιι!!ῖιιιιιιιι ΜΜΜ ι.ρ_ 9.52. ενι.!ιάι[β.98.8.. 73' .
. . . . - Ιΐωσβολ

Με. ε. 8ιωνκ.ι!ιύ.4 ά: ιιιιιςε!ι;.1·). Αντιι!.άι[ρ.15 επ:.1. Φ,,Μπ

Ρτο`›=¦)ἱΕῇ9: ε!! : ι. ειιεπηι!0 ιιιιιιιιιε ι·ιι!οιιι!!ι,ιισάμι6.6εισνι

ιιιι!ισι!ιο!!ιε ω! Πι , ι!ισι!!!ι!!ειιι :εισαι !ιιι!:ιετ ρι·:ε- ?σὰν

!ειιιιισι Μ! ;.0φΠ8, οσοι! ιοί-σώσε. οσοι! !ἰε ο!ὶειι

σο: σειισπι είε, ιιιιιιιιιιιι,ι!σιτι μι· ιισιιιιιοσειιι εε

ιισιιἰι ιιοσιισι μπει!! ιιιιιετ!8 , ι!οσιιιιι εειισιι·ειε

ρια!ειιιιισι ω ι!!ιιιιι εοιιιι·Ξι νειο. ε!ισιι!ερειι!!ε

ι!!ιισσ.ιι(Ριτιειιι πιειει!ιε,νε! ι!ε!ιιιιι αιειιι!ιι·σσι ε!!

ιισοι! ]π.0τιιιστε, εστι !!!σι:! Ρι·;!εσιιιιιιι ειιιἰιεειε ; `

Μπι θεοι ιιια!ειιι!ε ιιι!οιιιιιιιι!ι Ρια!σροοιι!τσι·..ιιι:! -

ιιιίοιιιιιιιοιιεσι , ιι: ιιιίοιισιιιο !”σρροιιιι μπάσ

ιιιιιιι ιιι!οιιιιιιιι.!ι ; !ει! ι!σιι σειιιιιι·ιι ρι·α!ειιιιισι οι!

ιιοσεπι μικτη σιι:ει·ιιε , ιιοιι σειισιι!τ ιιια!ειιιι:ιτι

ιι! κ!! σσιιι εοι·ιισι , σειισε , ιισιιι ειιιιιι!ι μείω

ιιιιιι ε3 νιισιιι ιιιειιι!ιτσιιι , ιιιιιιιιιι ρω!ειιιιιισι ει!

Μισο: , οσε !ιιίοι·ιιιιι; ειΒο ιπο!ειιιιε :Μισο οι!

.εικοσι ι!ισι!!!5ι!!! Η!. ΑΠοιισι ιιοιι ρο!!ει σεφ!.

ιι , νε! "Με , Ρ.ιι°5 ρια!ειιιιω, ιιοιι πειισιιιιο, νε!

εοιισρτἐ ιιιιιῖ ρι·ιε!ειιιι!ι. Μἱιιοι·, μοβ. ιι!!οσσι ισ υ!1βι'.ιιι

οιιιιιι εεειειιιειιτο, δ: ι!εςι·επιεσιο αεοσίιειεισι· 8: ΜΜΜ

ι!ερει·ι!ειεισι ποιοι ρι·ιι:!ειιιιι ιιιιι!!ι, ειιιιιισἐ τοτε!!

εοπσριέι σει: ιιοιι !!πισ! εσιιι ειιι!εσι ι:οι·ισιτιρει·ε.

ισι ιιι!οιιιιιιιο, οσα ά ρια!ειιι!θι ε!!ειιιιιι!!τει ι!ερειι- ·

σει. Εκ οσο !ειισει·ετσι, ιιοιι Δω πιοισιιι εσωσ

ιισσιτι ιισιι·ιιιοιιιι, & ι!!σι!ιισιιοιι!ι: !ιιισιι!ειιι Με

!ιι ρει· εοιιισισειιτι Δειισ!!!ιιοιιεσι ιιιι·ιισιιι 'πω. .

:σε δι: ιιιίο!ιιιιιιιοιι!ι πωπω; Με πιο σει ειιιιιί.

ιισειιι ι!ισιιιιστιοιιειπριιιιισπι ειιι!ι!επι ρι·ιε!ειιιια,

δε ιιι!·.ο!·ιιιιιιιιιιιι:. Λ!ι!σιι!σσι ιισ!εσι ε!! ιι!!ει·ετε.

ι.ισοι!ει ιιιιιιιιι νε! ιιιίοι·ιιιιιι ιιοιιιιιιι ριιι€ειιι πιστε

ω, νε! ισιιιιιι ιιιιι!ιισειιι,ε!ε!ἱιιειειιιίοι·ιιιιιιε ιοισπι

οοιιισε, Θ: ιιοσιισι ιοιε!εσι ιιι!οιιιιιιιοιιειιι :ημιτε

ι·ε.Ειεοι!σιιι ιιιιεε!σι Μπι !σειιι !ρ!ιατειιι εκί!!ειιι, 'μήν

νε! Γει!!!αιιιιι! ιιιιιισι !ιι:ιιισιιι , νε! !ει:οιιιιιι!ι!ε ει!

ιιι!ιισι, ιιοιι ιιεεεπιιιιὸ ειιιιιιιιιοιωι ρτε!ιοιιιιιιι,

ιιοσΞ ιοιιιζ! ιειισι!ιιιι, ζει! μπω ι!σιιιιιιιιι μια!ειιξ

"Β

πω! Μ_ω_ μι· !ο!σπι ιιιοτσιιι !οει!επι ιιιο!ι ·

2ιισιμωι ειιιιιιισι :ισιειιι μι· ιιιοισσι !οει!ειιι εοι!ιιιιιιι!ο !οει

σεΜν:σιἰυ-- ιιιιε ιι!!ίι σισιιιιιοςιε ιιιιιιιι!ειδ ρει·ιιιιιιειιτε; νι μι·

ιει κι ιε!ισειιι οιι!ιιιε ει! εεαιρσι ειιι·ιιι!εεσιιι, ιισιε

δικ: ν!!5 !σι ιιιστειιοι·ιεσιοι!ο εοιιιιοτειιι: ιειιιιισι νι

!”στσισιιι, σιοι!ο νι ρι·.ειειίισιιι, σε: !ο!σιιι εεεε!!σιιι

δετεεεΠσιιι ιειιιιιοικιιι! κι Μ”, οσε ρειιιιιιιειισ

ε οοιιεει!ο!Βιισι . ρι·ιε!εστιαιιι !οειι!εσι ιιοιι ε!!ε ιιε

8.ιιιοιιειιι, !!εειιιιιειιισιιηιειειιιι ειιρ!!εεισι· ι !ει!

ε!!ε ιι!!ιισιό ρο!ιιισσιιι, ιιοιι τι: , ω! ιιιιοιιει!ι!!ιιι

θεσιιι σε εμε Ιοειιοι!!ιειε Γσ!ι!εά! , μι· εοιιιιιιιιιιο

η. ιιειιιι!σιιιιπει επιιιιιΓεει ω·ιιιιιιι ιιιι!!!ιιιιι!ι.Αι.! 3.

ι!ίεο, !σιιι!ισιειιιίι ρι·οοιιησιιιιι!ε,δει!ι!!;ιιι!ω, ίσι

σια!!ιει ίσιο το το ι·εΓ εᾶσ ι·ιιι!οιι!ι ιι απ· οιιι ,

Με ἰιιΒιιι εε!!οξι!οιιεευιιιο!ι!!!ειιι π!! !οι:ιιε τε!

εθ:σιειιισι !σεει!ιιι! Μεσοι !σρροιιιι !οειιιιῖ ιιιιιι!!

Και: Ρσιιι!επιειιισιιι εο!!οειιιιοιι!ΐ @ι!ι!!!ι πω!!

“κο νε!ε!!ε ιιιοισσι !οεο!εσι ,,νε! ι πιο νιι!σιι

τοπιο Με , ειειιιιιιι !οεισι!!εισε !σο!εάσσι ιιι ιι!!

ιιιιιίίιε !οεο_ εισιιιι ισ ιι!ιο. Ειιρ!!εο ©Χεσηι!0 :ο ει!

σει·!.ι‹!ιιι!!!ο. Γσιιι!Γεπιεσισιιι ιε!ειιοιιιι,βιιιιιιι κι

. εκει οι! και σι ι8 επι, ιιετειιισσι, 8: σισισιιι.

· ' ε!! πιο εοειδιιιβιιέει ίσα!! ιεσιμοιε,ειι ιισΞ εσπ

- Π· σποτ :Με τε ρε σε ι·ει!οιιιι, νε νιισιιι Εςι°11ρσι

;ε?Ριιιιινι ρι·αιΤΜ , ι!ισι! νι ριΞιετιισιοι ιι!ισι! νι

. _ _ ιπστσαι: Ριιιι εισιει·ιισιιι 20ιω ειιιι:ε κι οι ι και·

° ροι·ι5 , ε!! νε! ΜΜΕ νο!σιιιιιι Πει ρισσσεειιιιι και

ίσιο!! ιειιιιιοτε, νε! :ιέ!;ιο εισ!ω ε. 8ιεσι !Βιιω·Ρο

Σε!! ειι!ειιι ι·ειιιισιιιιιιι ιισοιιι! οιιτιιιι:ι ιιιιιιιι!εει π!.

Ριεειε !ιοε τεπιρσενι ρι·ει!.ειιι,σσοι! ι·ε!ριεειε ροτε

Γι!! ντρι·σιει!ισιιι_8ε !;στι.!Γι.ιΠ!2 ι:ι ιι!εσιίο!·ιιε!ίεσιιι

ο ιιισιιιιαισσι ι·ισσει! οσιιιιιι ιιιιιιιι!εειι,ιε!ιιιεει·ε !ισιιε

ο ι. · !οεσιιι ν: ιιιι!ι!!ιιιιεσι , εισειιι ιε!ρ!εειε σωσει: νι

ων_ . . - . . . ..ΜΑΜ 2[ΣΣ:ειιι. Κατω . Μ !ι!!!ιι!-030ε!! Τ!Ρε&σἶ-ιἶιιοιιιι

ιισπεσιισσε νιιιιιιισ ειιιιιιι εεε 'κι ο ιιιιι ι

ιιισ!ιιιιειιι δ: εοετ!!!ειιιιιιιιι_ιειιισι. _

68, οσιιιισιιι ιιιισιιιειιισιιιίο!σιιι ριο!ιιιέ ιιο!!ισσι π.

ιι!!ειτ.ι!ε !οειι!ιι!Μιιεειιεε!! σι !`Ρειἰο , ι!!!!!ιιέΠι πο

εισι !σ!ι!!ιιιιιΞι) 8ε σε εισι !!!ιετιιιε ι!ερειιι!ειιιε.



ο π. -
π.: “ει”.

πτυπιβω.

οι:

·;π

. _

Ρωθέιξ

~ ............. πω... π.π...... οπο.. ω. ~ ·

“"`τ __ ..

Η

πο κι πἐοπἱ:ἱ:.ππω τ..π..... :κι οωτ::ἰι, π... ίο ' το: ποπ οωπο: τοΓροπποπτ ίπ οι·πίπο επ οαιιπ‹εω

τ:οπττ·επίτ. 2_ Νοπ τορπεπει: Ρ...ι...π. π....πωω

π.ιπ.π.πε- 3 :ππἱππῖπἰ!π :ο:ωἰππππὲ: οτεο πο:: το

Επ8ππω: πτπΙοπππἱππἰπιἰἱΒἰΠ: πωπω.: , :Βοώ

ἱΗε Με. ιοτωἰππππὲ. Απ:οο. εοπίτο: πο ρποἶοπτιἔ

ίπποι. Οοτροπο πω:: . :πιω πω:: τοοίπίτπι· :π

::οτροτο φωτο, πωωπι.ει.. ίπδτοότιπὲ :πιω ποπ

ίπποι:: οπο. οπο ίποέοέτοτπ: :ο τ:φι:ο, Γποιοδτεττπι·

ἰπ ροθ:οτο πωπω οι: πιτποπ' ε...π.ππιπ :οτωἰππ

τἱπὲ , πο:: :αποφ :Μάικ οτωίοπτἱέοωποε πέτα:

οοτροπ: τοιππποπ:πτ ω ........πω μπαι:: ποίΗω.

πο..π.......:. οττποω τοΡσττἱ0 οί: ίπωοέ:ί απ τοι·

ππππω, δ: :οππἱπΜ ΐποτο&"Φέ απο Η ποπ :ο

Επ8πετ ρ:πί-οπτω πιπτίἱΒἰΙΜπΒἱοᾶἱπἑ. δ: ἱππἰπἰίἱ
Δ πιο .........επ..:. ποπ τορπ8παΒἱ: ρτωίοπτἱο πω

π:ΒΒΙ!ἱ: τ..ι.π.επω, δ: π:πίπωτττοτωίπε:έπο.

Ρι·οο.3. Νο:: :ορπεπ.:: οπω ἴρἱ:ὶ:ππΙἱτπ:ο π. π.

πἰπἰτῖππἰτπτ: οι·8ο ποτά: ἱοοποἱ!ἱτω επεο|Π οίΪο βρω

:ἰ:ππ!ἱε, ποπ οπίτππτο ...πωπω πἱπἱ1ιοἰΙἰ:π:ο π;»

π... : παω πο:: ει: ρο:ΠΠωπω ῖπππ.:οπ:τοι·ἰα ἴοπτ.

Απιοο. εοππ:π:,τιιω π. πἱπΞΒΒΠἱπποιπκοπποπ.οιια

οοωωππἰε οί: οωπ:Βπε πω.:ωεω.π..πω.ι.:.π.

Τοπ: π. ωο:π !οο«Π επποΙο:πω, ππἰο:ἱπω :π Γοπ:.

*ποσά :πιω παπα ο::τοπποετο ἱπ οτπ:πο στ: (πε

ω.. , πω:: νο.: βπ:τωοτπ: επεο!ιο: οί: απο επἱπω

μποτ:: οϊπ!ποω ωοτπ:. π: τ. π:Βπω.μ:ἰωπ:, ποΒο

οποίοι!. Απ μοβ. οοπτοπο πο πὶπἱΒΒ:Ιὶ:ο:ο απατο

π.π ε: Ιπω.ππ.Δ. Με:: π. ἴρἱτἱ:ππΙΙ ε: τοι·ωἰππἰ.

` π. π.: οοπθτπ:. πωσ, οωποω ρ:ορττοτπ:οω Ρω

Δ”.
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' ο...2.

- πττοππιτπ:

ποι·τἱοποι·ἰἴιϋἰοᾶο: πο! π οτπιπο επ τ. , πππππο

Ρτορτἰοτπιοέ π.: ποίο!πτω ; π! το οι·πτπο επ π!ἱππ,

πποππο πω:: κ:ίποᾶ:πε. Βοο:Μ!::::: αυτοι:: επεοΗ ,

:πω Π: τορ::ο:πττοΐροάιπι , ποπ πω.. μυρω

τἰοποι·τ οΒοτἰππὶπιΠΒΠἱωὶ ίππἰοἀἰ , Ιοπ απο: Μ.

πἰΙὶΒι!ἱ:π:ἰ :ο:ωἰπΙ, οπου:: .ιτ....πιπ.. το!ρΜτ: ν:

πω... πο ωοτπ ΙοοαΗ, οι:: ποπ ωίππ:, οππ.π Ισοτι

ΒΙΙἱ:π:; ει: ρ:ομτοπ:τοπεοπ. Απ ε. πο8.ίοπποΙ. Απ

¦ποΒ. π:‹έο ωἰποι·. πω:: οποάπείοτωοΙπ ρ:ἱωπππ:

οοποπ::ιτίε,ποπ ο!! :πωπω οπτοππο'ι·ο , ίοπ Ιο

οπι·ο: οτ ω.. .π.πω ποοοπὶτἱο ΙοεπΒἰΙΙ:πε:τἱ

τω. απποΙο. ν:: Απο... €ωπ.π. μἰωιππ: ωοτπ:

ΜΜΜ οί: ιπιπείοι·:ο πισω:: πο πιο Ιοοο απ πΙἰπω,

πο:: Ϊπϋἱοᾶπω ο1τοπποι·ο: που: τω. ποτά: ωο

:πε Ιοι:π!ΜπΈοι·ω.::ο Γπ!πο&πω τρεπτιππ , .π πο

:το πποπ τω: οπττο‹ιππτ. Ν:: :οίοι·τ3 πω:: Όποι

“ΜΜΜ ίο :ΡΗ πτ..π.ιππ , ε: ποπ κο:ποπ::Ιποτ

πεπιεπιπ Η: 3 πω: ρι·ἰωεππ: οπΕάπε τω...: ποπ

ἔοποε Μ, οποπ οἱ οίἴοπτἰπΙὶτοι: οοπποπ€:;

Ϊοπ ροποε € , πποπ οἰ·ἴροοἱποἱ: δ: Ρ:ἰωπι·ἰὸ οοιπρο

ιι·:οω ω.πο:ἰπι · πωπω :απο :οί` .....:....... οι». .. . τ . Ρ . · .

πιω: π! ππιωπω, οι:: :απο ..π.....ιπ οωπιοπε, π·

ίἰπ8π!ἱη›π::ιοπενπποπἰε. · ν

σε:: τ τ ο ιν.
Απ: έπέεΙα:·παιππι!έτσ:· Ροβί: οβἐ 04%- π

ΙΜ:: |οσι2[απα!! ο

86.

σο:: "παπί

εοω.Μπ..: ποπ οί: πο ΡἰπτἱΒπτ Μάτ πι...

Για π: έ: ἰσ

ππο.:ιε; π.. απο: π:ρπεποτ ιπ.εω.. κήπο::

Μπι”, €31.12 εστω:: ίὶΒἱ πω... πεππωΙἰτο: πο- α( 23036”

τοιπ:πππ:, π... οικω ποοπτ:_οπο _ το! φοτο:: Ηπ- ἰΦΞ"..

ω:πω:ο ἰωωοπἱατἰοπο Ιπροοπτὶ : Νοε απο:: πο π..

ρ!πι·ιοπε Με:: οοπτἰππἱε νο! οοπ:ἱεπἱ5 ἱπτεεωπτὶΒπ:

πω:: Μουτ:: .....ι.... ππεο!ί: π. :πιω ...Β.ιπτ πο·

.....π... οί: π: Ριππππ ρπτἱοπ: οοπππππ ω... δ::

ίπ ρΙπ:ὶΒπε οοτροποπτ .....π8..τ. εδώ, ποπ:π'8: τοι·

τα. 8οπ ττιππι.π οί: πο ΡΙπιπποε ωστε .....π.μ....τ,

δ: ίπτοι·ίο πιίτοπτιοπε, ποπ οποοποπττοπτ ..πωπω ν

:πω τρωω... ππ8ο!9. πω... π... .π..... Ηπ·ποά π. -8:. .

...ιπ."....... :τα 3. Μσχ:ο.ι›ι ι.π]ϊ.ι.π.8. :πω μ. 1-Μ::-#β

ιτ.:.ροβ 7.ιοπ:Ι.' Θείοι.: μ! μ..α:.2 Μ.: 3. τυπικα. ρω·

σιω.πο. ι.πο ...ο ::τωοπ πποι:οπι στου:: π: π. τη! π.

9.3. 5.ΙππΨέσμ. ό· 6.:!»·κΙς.ι.".3 απ.6.3 Ρπππ.ππ.

Μοτο. Ροτοί:::ιπΒο!πε ωππωπτοι. τοίτά:Π οιτιοωπ.

Μαιο ίο:επτπω :π ωοπΙο: οτεοφοεοιπ, κ·Ιιάο

πωπω, Ιοοπι·ο Π: :πωπω ίπ :πωπω ρ....ι...:...π.. ο

απ: οπιιππο ι·οίροάπε πιο: οιπἴποπι πιποπ:ε . π

πω... ρο:οί: τω:: ρο:οπ: δ: π... Α) Ρε:: αίρο

θ:πω οΕπίποιπ :ε::ἰοπἱε ππΒο!πε το!ρΜ: .....π....., δ::

οιτ:οωοίπτο πω... απο Η ππτππιἱἱ:οι· μπεί: π.

ω..." "πιω, Ροτοπ: τ:: .ι......... Ει:οπο πο:: .

ροΠ`ο πο8οΙππι ίἱωπΙ π. π. αο!ο,8: :π τω. πποπ

οοπθτωπτ οι ΤΜ.: πο. ν Η Καππα! πω:: Εευ(ωη

ιμιἱῇωρπὶπ :οπ[ρ:ᾶπ ΒσπἰκὶπῇΗυ, δ: :οωοπιΙΙ: π.

πιο! απ: ἱπ τοι·πε. π. ποτά: οππο!πε οροππἰἱπ οι.

::οωίε, ποπ οροπιππο π. ωοπἱο: ο:8ο ροτοι·:: οπο

π: οιτ:οπήε, δ: ποπ π: «ποπτο. 3. οπο πω:: ποπ :ιΙϋΕ,

κ

.ΐππ: οοππ!ποποέ ππειπ:ἱ:ατβ : ίοπ οπεο!πε ποπτππί: π

οπαππτειιο: οτΒο. Μπἰοτ· μοῦ. πωπω: :πποππΙἱ$

ποπ :το ο!! ε.. τ...: πω:: οοι·ροπε, οπἱπ Γι: Μ ι·οΙιοπικ

8οοπππππο8. Μωβοψη 32. υπο.3.8.Τ|1σ.τ.ρ. π.

32 απο π... 1.τ·ΙΙβ.3·7. .Ι 3......πω. μ. Ιούνιο

πι. 2.9.3 Πεο:ορρο1Ιππ.π ντποπτπτ πω.Μ οΙ:..4π

'μπω. ι.πυκΙ.ο. πω... ε.. ο.4]:.3.ρ.2.π.ο. «μ. 8'.ο:ἱ

4.12. 5.21:: ππιτπ:, οφεως π.ι:.:.πωτ!.4 Βιψη.π..

π.

π. 8:πωπέ;

π.. Οοππι·ω. ν: πω.. πἱπἱἰἰοπποπτοππο: απο. πι. 3. ψ Θηβι. ....ωπ..., 1τιι62ο.‹;. 2..π.2. πω... Μ!.

άπω, οροττο: ν: ἱπ οο ίποροπο: Ρεττοι; :πω ποπ

·ρο!Η: ίοι·ωι ποοἱποπω!π "τω... ίποπότο πωσ

ππι......ι... Απ 3. πωσ οποία'. παω παρω οπ

€οπ ποπ πιπιπετπτπ:· ππἱρεπ ίποίπιπεύ ειπ8οΙἴ. ..π

3 .ς.2.".4, 6:42:37;; 3..π.1.Ε:ιτεατ.3.ιππ.μπ.:.68.9.

Α:: Μπακ. ρωτά, Μπεπ._ι.μ.7. 5 2.". 1. .74ίς.πή. 19ο.σ.3.

.8'πα,Ιέθ.4 π: .ωμ:.. π.. Αντα!:.4έρ.37.:.3. Σπιτια” το. . ·

τ: μ,π.π.π.:.ρπβ 3.σωκΙ. ο.....ι....π._ 3. [Μ. 3. οπο

μπακ οχτι·Επίοοπω οοππο:πτπω :οππροτίτ , απ ρο- ίοπτ. ἱπτο!!ο&π π. Ρ...τ.....: θ: ΒοΙοι·πω :μπω Μ»- ΜΜ., ,Απ

το:: :οίροπποτο; οίππ οπο;; τωο!ίοο:, τω.........

.·..8.ι..π.εο.....π.. πι:: ποποπ:η εωριω..ωτ οπο

οπο π... κοπο: «τ. €οττ1Μ!.τοτ πωει..ι.. Α: υπο

.τ....ι.ειω πἱίτἰπἐπἰτιπ ωοπ:ι!ίτο: π τπιππ...π ειπ

ο!ἱ : πω. :ορπεππτ επτοτπ·, ν: ποοἱποπε ίποί:.ιπ:Μ

ἔππἰτππ!π Π: ΐοτω:ιπτο: πἱπἰίἱΒἰΙο,ντ οπο: π. ωοτπ

ή ποοπΗ, 8: τ·οΙπΙππ οππϊ:οτιππε ΓΡΕ:ἰ:π.ιΙπ›πε.

Ε πωπ! «π. ίπ :οωροτο οπο", δ: ροίτοποτο : οι

¦ Ρπιπ:ϋπα_ ρτοϋππἱ¦ἱοι· οί: ; απ:: ποεο: Πεπποΐο. πω.

· πμ. σ.η. οπ:πεορΡοπ:πω ίΕπ:. ε Πω. π: ι. πω.. :ζ!:αβ'"3 τ

"πιτ ωΒτπε............. .ιρροἱ|ππτ. πεπ...ι... :π .ιω- '

ποπππω:ϊοπο: Ρι·ίωπ π. θώκο. ΙιπρΪιαιτ πποπίπ 83·
π 8ο δ( τω” (ΗΡ

οΙἰππἱπ Μου! οΠο ίπ Ιοεο ίπι·ίπω. 8ο ποοτίπω. επι ω. πω::

[ οοπτ:π: π... απο Ρτοοπτο:, οποπ πο:: π. ροτοπττπΡ(°ω'· -

Ε! πἱεοοΙΙ€Βο , πππωἱἱβο: ρπ:°τοπ1 ΙοοποίΗ:π:Μ ποἴοἱπτπ Ροίἶοτππεο!υε οπο :π πω...: Με:: πω.

πωπω... Ιοοπι·ο:οῖ πω· επεο!πιπ ΐωίρ::ιο ; :οπιω ι π... ποο πο οο:οπτ5π π.πωπ ποιοί: οπο π: τοωΡω
. . 'Η

πιο ....ι....=. τοπιο: π. Ριππω: Εππωπε ΐρπτή. ' το 'Μοτο, 8εροπ:οτίο:ο ίῖωπΙ. οπο.: !π:οτ6οβα!πο

Βπ:το:πω τι.: ο:: υπέτ πω: ΙοοποϊΙΜπτ , · ποπ πω: .......π..π.μ.ι.ή.Ρω.πω τοπιο:: εοππἰποτπ: ο::

:Πα το οιπιποοπ η...πω, θα:: π: ..πω απ Μπο

άπω , ἰπ οπο π.. οί: ω. , π... δέ πάω-πω; πω::

ἶποἱοᾶπωρὺτπρ.ιττοε ποπ Μουτ , τοττνπ τοΓροπ

πο:οωπἰππ:, 8: πω.. Ρππωπ:οἰπίποω Ιοοπτππ.

:απο μ:: οπο: π: τπἱοποω...: ωτἱοππἱε,οπὶπτ οπο.

σ

ω7ίτοπο ποπ... νππο π.: ορἰπἱσποω ρεπω!οβπι Ρ"ωΙΜ

πορο!Ιοτ ΜΜΜ. τ!! απο : οποσ δ: ποτὶοτἰπε ἰπ πω- ΒΡΡ'Ι1°"

ρο:ο(ππτοΐΐοπ:Μ::οτ!.πεοοίπππ5 Μ... ππαππο ω- ΑΦΜ"

(Η: τω... ποπ αΏό: πω.: : ὶωΡΙἰεπτ αυτοι:: ν: το:

ΙὶωπΙ Με.. οπο: π: τοποπππω ο1πποπτε,οπιπ π.
Λ Μ " ` ιπιπ:α:



σο

ο", να: α!ιοσισ Πωσ! οατιΠατ οσω τοτταροι·ο στιοτο,8ο

ωσ!τατισρροιαατ τοτσσα οοιέιτιιτοστιαω. οτοο ιτταριι.

ρο!τοτιοτο5 οσια οατι!!:οτιτο τοωροτο ρω”. Μ”

οιτιΠιτ ρο!τοτιση το τ: οοιαττα. $στισω νοτὸ σε σο

οτισω, Πω: !οτ:α ροτσαασοιιτια5 σοσ ισασ!ιοατ ασ

. τοσα , ντ τα Πωσ! οοέιτι!!:ατ :σπα ασια το!ασε ταοτωα

σο..

τα.. ΚΑΙ”

πο» μποτ.

ι

8ο.
9·Μ"° ο··.9τυι. στ. ει σοΠοτ αταεο!σε ιια·σσο!ασ: !οοιε ιοισσότια

ιΡΜ$'°”"” Πωσ!οιτὶι!οτο, ρο!Τοτα Π: σι!τατο. Ναω οσο Πιστ Π

·κ

"εισαι".
δ

86.

ο. Κατω

κοντά.

_ ταοτιτι!ασε. 5οοστασα σαρκα. Πωσ. 8: οοσιοτστ .9.Τ!ιο.

Νοτια αποτο!! νιαα νιττσε Πισω, ταιΠισ ντααω τασσαοτο

οροτατιοσοσα Πωσ! τοιασοτο; ρο!!οτ αστοω νταα νιτ

τσα ιισιτα αιαοο!ιοαισ ρ!στοεοροτατισσοττιατστα!ιτοτ ι

Πωσ! τοσσοτο, Π ισ ρ!στι!αστ !οοιε Πωσ! ασεο!σε σα

τστα!ιτοι· οσο ταοΠοτ. $οσ οοιαττἑι: τσσα οσια σει: τω]

τισ ιιτροοιαιτ , τιοσ ΡοιΤο ασοο!σω οΠο ισ !οι:ο , ΝΠ

μι· οροτατιοσοσα,οσοσ@Η ιιιαρσεσατσω οι!:: 'Έσω

ωασιτττο οσια ιο!ιι·ια ρτο!αατ,ταοια ρο!!ο τιστςο!σω σα

τστα!ιτοτ οροται·ι, σιΠ ιταρ!στι!.›σε !στια ασαοσατιε 86

τοτα!ι!ασε , ποια ισ Ρ!στι!ασε ισασατοσατιτ δ: ραττια!ι

οσε. Α ιΠιιααρτ.ρτο!α, ταστοιτ νιττσε Πιαιτα ρ!στοε οσο

έτι" ραττια!οε Πωσ! σατσια!ιτοτ ρτοσσοοτο: οι80

Ροτοτιτ ασΒο!σα ρ!στο5 τσοτυα ραττια!οο Πωσ! ισ ρισ

Ματια !οσιε ραττια!ισσα 8ο ισαστοοσατιτ τιατστα!ιτοτ

Ρτοσστ:οτο. @ται τ:οσοοσιτ €αιοτ.τ.ρ.ο.5α.ατ.2. στ:

οσισοστοτ οοιασιστιτστ :ι Τσσα οσια ισ σατστα!ιτοτ οσια ροτ οοιταοσ!σω ταοοσιτ ισαω νιττστοω ισ στο]

Ρται!:ατ ασιισσε τατισιαα!ια ισ σισοτΠαραττι!αστ οοο

ροτια, οσοσ ιταιοτωατο οαασαοσοσσο , σοια ωοτιτ

ραττι!αστ ιστοτιααοσιτε. Τσιαα οσια ασεο!σε στοα ο

ροταιστ στο Πιασα Πρ!°ι22ταιια. !ειτστ ροτοτιτ οροια

τι τα οκττοωι:_ πιστα οροταιασο ισ σαοσιο. ()οσΠτω.

Ροτο!τ ισ οιτττοσαιτ ραττισσα οπο Πι!αιοέτσω αιμα

σώστε ) σε σου ισ ωοσιο: ντ Π οιττι·α οω!οε οΠοστ

σσο οοτροι·α ιστοτ ιο σιιιαστια, οοστοστα ιιαττα Παστο

ταω ασοο!ι, ρο(Π:τ ατιεο!ιι:οα Φοσοτο, ποια ισοτο

ωοσιο,. οσοι! ισοροσιτστ ισοαρασ σαοτίιτ. .9.Τ!ια.οιτα

τα!ιοατστ σο Ρισιισσ !οοι: ασα:οσατιτ. Τοττια αρσσ

ωσ!!οτο, Πιτατ Πωσ! σποτ (ο: οποσ οτοσττατιο, οσα:

Πιστ Πισσᾶα!οοο . Πω: !οιιισότα ετσι" ιο. Ώοσ

Πτω.οσα αιαοο!σε στα ισ νσο !οοο , ρο!ΐοτ οσιοιοο

το; οσα ισ α ιο, ωοσοτι. $οσ οοσττσ; οι!ισο τασ

τσω ιοοσιτιιι·, ασοο!σττα αισιτιεσι Π:σ σιιτατο α ιοιΡΓο

!οοα!ιτοτ , ταοσ οτατιτατισδ:: ιτα ασιωσε τατιοσα!ια ντ

οιτ ισ εαριτο, τιισσα ιοιριο, νι οι!: ισ ροσο , σοι: οτι

τιταιισο Γοσ !οοα!ιτοτ. Οιιια οσασσο ισ οσοσ σωστι

Πιτ Ρ!στι!ατια,ο!τι!!ιωιτατισε , οσαττα Πστοα, οσιοσε

τ:οΕιτιι!:ιτ, σοσ Π:οσιτστ οι αιισστια Ρ!στισω ιστοτιο

σι!ταστια οιιι!σοω α ιταρια.εισα ιοιτστ ιριτιτσε στοα

τι." οι! ι!!ιιααιτατιοτ απιαστο, ροτοτιτ "Μοτο ισ Ρισ

πω» οοτροι·ι!ασε ιοσ !οοιεσιιταστι!:›σε, Πιαοοστιτατι

σαατιτατιτια Μ. ντισο ασ στο-ια. σεΒο οοσΠ . σαω

οι: Πωσ!τατο ια!στισω οσω νσο τοπιο ι·ο&ο οοσιτστ

Πωσ!ταε ο!στισω σποτ ιο 5 οσο οοσττα, οι: σιΠαστια

τα!στισω ιτατοτ ιο σιι!:αστια στη α Πισω, ο!α Μιμι

Μπα ι·ατιοταοω ωαιοτιο ιιιιτσισσοιασ τοττιι. ν: Π

·- νοτοσω σισισσιαα ισροοΠτατοτ σσαε σατστατ Μωα

ταατ. σοσ ιοοσοι·οτστ οκ αισσαττα τα!ισω σατιιτατσσα

ιστοτ ιο αιιιαατια νοτ!αι α Ποσο; οσια νοτιασωοΠ

ι!!ιωιτατισα σατσι·ια,ισ οσιιαστ οκι!τοτοτ. Ασ τοστιτωα

ωστοσο τοτσω. Νοοσο ισ οίτασιστσσω τιιτιοσο σι

ι.ιοτΠιτσω !οοα!αι!ιτατσω , ντ ρατοτ σο ασισαο τατιο.

σα!ι, οσι Πωσ! οσιοΠιτ ισ οαιαιτο, 8ο ωοσοτστ ιτι Ρο

σο. ()σαττα οσα. Ασεο!στ οιτισ !οοο.Ποστ ασιτσσε

ισ οοτροτο: ιοσ σοοσιτ ασιωσα σατστα!ιτοι· ιστοι·ωα

τοραττοεσιΠαστοεοοτροτιε; οτἑο σοο ασεο!στ ω.

οΠο Ραττι!ασιτ αισσατιιαστ !οοι. 3οσ τοστται ασιωσε

ο!! ισ οοτροτο ντ Πττωα σατστα!ια: ασεο!σε οι! ισ ιο

οο νι ωοτοτ νο!σστατιστ. ντισο ι!!οσοτοι·ωισατσα

:Π αι: οσα σατστα ασ ιστιατσαασσσω. εστω:: «τοστι

πω; στο ταστιτω α !ι!αοτα νο!σστατο. ντισο Π ταοσ τα

τορσσιααιαιια, ταοσ τα :στ ισ σοσοοοωσε ασεο!ο.

(1σιστα στο!ια!αι!ι!Πσια α φαω αΠιοσαστ ΜΜΜ.

 

 

Ζ)ΦαΜτισ ν. Π: στα αστεΙοττΜ. δεἄἰυ Ι ν. Π.

τα ιΕ8ττι.8τ οσωωσταιτοτττατιτ. 8! ροΠοτ αιαοο!σα ισ

Ρ!στι!:σα!οοια σιΠαιατι!αστ Πωσ! ιαατστα!ιτοτ οκι!!:ο

το, σσ!!α μποτ αιΠ8σατι σι!!:αστια, οσε! σααιοτο σιίτα

το σοτα ·ρο!Τοτ; οοο τοται!ιοσατι ταοίΠ:στ !οοα, οσισ

Πεισροτιτα ρ!στι!ασε, 8ο ρ!στι!ασαοκιΠοτο σατσια!ιιοτ

@άστα

οπωιιΐ οπο·

6ατιωσσα.

ρο!!οτ, Νασα σααιοτ σιίταστια ιστοτ ντισσι !οοσσα 8ο 5οοιιτών

α!ισω , ροΠτο οσοσ ιιι τοτα α! σι!ταστια σοια Πτ ασ- πώ· παταω

Βατιτασιτιστια !οοατασα, ταοσ τοοσιτιτ ωαιοτοω στ· 1·ι'^"·

τστοιτα !οοα!αι!ιτατιτ ισ ασΒο!0 τ Π. ισ ταστσισ τιααιοτ

σιιιαστιασιαιοτοω οκιΒοτοτ νιττστοτσ !οοαοι!ιτατιτ

ισ ασοο!ο , ισ οσαστσσα ισ ωαιοτο σιΠαιατια ωαιοτ

νιττσε δε! !οοα!αι!ιταε αταοο!ι ατισιιααι σο!αοτοτ. Ατ ρο

Πτο, οσὸσ οίιοτ ισ οιτττοωιε , 8ο σοσ ισ τσοσιο, σοσ

σο!αοτοτ ισ ωαιοτο στα σιίταστια ωαιοτ νιττσε8ο !ο.

' λ!ττιστρσα

τω!

οα!αι!ιταεσιιισσσι: σασα οασοω νιττστ 8ο !οοα!αι!ιταε, κ

οσα: Πισιοοτοτ ισ νσο !Οτ:0 οοστιττσο, τσαιωττισ

σσοιασε σιι!ιτιε σαιτ οιτοοσοστι!.ασε νσσω ωστι

!

ιισσσα. Μιτιοτ· στο!» οσαωσισ νιττστ αοοστιο σοσ _

οοσισωιτστισ σαοσιο , ωασοτ ιστοετα ιια αστα. . α

οσιτιοωροτ ρτοσιτο ροτοί!: οσω οο νιοοτο 8ο 'απτο.

ιΕτιοσο , εσωοσο ο!! ισ οαστα. @θα οοσΠατ σσ- Ι!,°ι·(#2·

μια οιτροτιοστια: [πιστα ο!! σο α8οστο το!ιοιτο,οσοσ σφι '

τιοι·οω Πα!ααττατσ σιΠιισσοτο, ι!!αω ισ !στοσιοτοω

οοσττα!ιοσσο ιστοιασιτ δ: ασ οι. 8οοσσσαι το σοσ

Βοστο τοταοτιοστο ισοστσω α! τωι!α:σω; τααω τσσο.

οσια ποια σιΠιισσιτ νισα ισασι ροτωοσισω ιαω στα.

σαι!ατσω , οιτοτασιτ ι!!αω ισ ν!τοτιοτοσα Πα!ιαταω,

οσαω οιτιοσσιιΤοτ , Π ωοσισιαα αιδιωι!ατσω σοσ ισ

σοτιι!ιοτ. ν: ιοσιε ροΠτσα ισιττα α!ισσα ι8ιιοι11 , σοσ

αει: ατα ι!!σω, ιοσ αάισσοω ισαιαα οπτοσσιτ ισ ν!το

τιοτοσα ιρ!ιαταω_ οσαω οαττοσσιΕΤοτ.Π ωοσισσα ΜΠ

ιααι!ατσω σοσ τοσοτιίιοτ. .

Ποια!ατω. Νοσ ωαιοι: τοοσιτιτστ νιττσε σισιτια,ντ

σωστο ιαοτασαοιατα!ιτοτ “ισα ισ σσα!αστ σωστα

ρτοοσ! ιστοτ Π; 6!!ιταστι!ασ8ασσὲτω ισ σσα!:.ιστ Ρατσσι

ίοισσάιτ. οτεο οοο ωαιοι· τοοσιτοτ_στ νιττστ σωστα

στ , να ασεο!σε οκιΠατ σα σωστα: !οτια ρτοοσ! ιστοι·

Π: απατα, οσασα ισ σσοιασε ρατιτω αισσιισσ. Παω

ιτα το !ιαιτοτ ασεο!σε σατστα!ιοοτ οο!!οτ:ατσε ισ ωαιοτο

αστ τσισοτο σιτταστια ασ νιττστοω σατστα!οωοισισα

Ποστ Ωστοσο εστω ιαοταωοστα!ιτοτ οιτι!τοσε ισ του

ιοτο , αστ ιααισοτο ατιστιιια ασ νιτιστοσα σισισαω.

Η.το οασοσα τατιο στο!αατ, σοσ ροΙΤο ασΒο!σω σατσα

στα" α8οτο ισσιιιαστ οσταττα σοσιασ!!οτ.` Ρτο!:. οτι

σοτια ιοοσο!α οσοασ ;.ραττοωτ εστι: ραττοε στα

ροττιοτι;!οτ!οοι τοτα!ια αταοο!ιοι Πστ ισιιιαιτα, Π ροβ

ιοτ ασ·οο!σε ιαατστα!ιτοτοΠο τα Ρ!στι!:ιστ !οοιεραττια!σ

σωστο ,· σσσοσαω οκοοσοσσο ασα:οσατσω !οοσω

Πιο @σκιφ νσσο οσο ρ0ιιοτ ισ οατ!ο δεισ τοττἐι Π

ωσ! : οσοσ οι!: οοστι·α βοτιστοι·αισ ,_8ο Ραττοε «στ

ωαστο:, ασΒο!οτ ωοσοτι σο οαο!ιατισ τοτταω , σσωτ.

οσο !στιτ ισ τοτοιασοσ στα ισοα!ιη δ: οοσττα. Π.

_ Ματ, σαιτ νιττστ !οοατιστιασοο!ι @σωστα ο!! ασ

!οοασσσω αττοο!σισ ιτα_!οι:.ισσιί!;ματ.ιοτιοσε ιτι εισαι.

Παω; αστεσοια.οΠισσιοιοσς.βι τα ισΠιοιοσε,σοσ οτι;

οοστταρατστα!οσι σπιτια οροσασσι, τα οατιιτοτασι ατος.

τι , !αοο σαοσοτηαοτατι 8οοιτιιτοτο. αι ποια οίτ Παιδι

τω”, οτιασ;Π ροσατστα στοιίο εισοο!σω σα;στα!ιτοτ·

οιτιιτοτο ισ, ρ!στι!ασε !οοιο .Πωσ!_ ιιαττα μ1·ορτιαισ

!ατοι·αω σιίταιατι!ασε, σοιι ιοοσιτστ, ι!!σω ροι!ο οπτ

τ οτο ισ ματια!" οιτττα Ρτορτιαιαα ιρ!ιαταω σιι!ιτι: :

Ποσισοτια.σοσ οασοττι .νιιτσε ισι·ιιοιτ ασ !οοαιασσω

αταεο!σοα ισια!στι!αστ τοστ φωτα , στ: ιταττα @σωστα

ιοισσστιο. Βάια: νιω ισαρ!ιοαστιασ οοααΠΠοιο ισ οοο,

οσὸσ ανά σττττο οασοσα νιττσε !οοατισα ασοο!ι ισ

ρ!στι!:σ8 !σοιε ιστα·α ρτοστιαττα ιριττοταω οιΠατατισσα,

ισσιτοτοτ ασ !σοασσσω ατι.ος!ιαπι ισ ρΞστι!ασε !οσιο

οιττα ρτορτιασα Πα!ιατταωσιΠσσότια. Ε: α!ια μισο

τα!ιασσοσσε οροτασσι στο “εικοσι στη; ν·ισοσττ
ι " ~·οοι!ο

`

σα.

88:

αυτ!!!

σο:

.4&]ιστ18Μ

αι:.φραΠιο

[Μποτσια

οστΠωσ! , ο!ιοοαοΠοτισ ταστατισ !οοιε Π·ιαοαιοΒοι·ορ ο

..~

τι ο”

ο62?σι;.

.Β

Ί

τ.

3ο των.

`



ι ι

Βώιπτα:ΐα_ν. Β: ιιισα_Διι!αιότιιιδι. ν. ι ν_ 6:

:ιοί-τα άατιιιαΙι:ατι:οιαιραιαια Γιατιίταιιττ'α Ητιἰτα. Μι- _ιιοιιιιιι!ιΒιιιιΐα:ι_:.ωοτιμ νται: αὐια :ΜΒ αιια!Τατιτιτιιι·ιιιιιτι ἱειτιιιιιι α:: αοιιΠίτι: 1 τιιιιΐαι:Ι. αι! ιιιιτιιταιιι Η? Όιαατ τ. Ατιἱιτια ?αΒατατιιια τ δ: ίαιι6τιιια τι: τω·_ τιιταιιι,ιιιιαΙιτ αι: πιω: Ιοαατιιιιι ατιέα1ιαα, _ιαιιιιατιιι ιιαιίαᾶἰοι ιτι:αΙιαΕ:ττια-ι,αιαιΠΕΠ πι; ωαιοτρω :τα ·

ιιι6ι!ιιιοραιαιιιιι, 8ααιτιίτατιιιι_ιιιΒιιιτιια, ήιιιιιἰ ιιι; Βατιτ Ιοαατιιιιτα:ιτιριιδιαμι: μια: ιιι ΙαιιτιιΔι

:ιιιαΙιται· ι·αρτιειιαα, αιιιιι Μαρ:: ιιαιριδιιιι οΡ°¦λΠᾶἱ ω: :Ματια τι τιιιαιΒ Ιάβα :αιΒιι,ζα!ιτ.ιιιιαιτα_ από αιιΒαιιΒ

Γ τιιιατιιτ· ιιιοιιιιιτι :Φωτ :αιμα ριαρριτιο:ιατιιιι ι . ·ρατι'α6τωιιτ α:: :ιατιιι·.α,αδ,ιτιαίοταιιι !ιαιια1ι:3ιιααΜα Δ

ε έ:: _ . Αι! τ. μιση; Με:: αοιιίαΒ. τιαιιι'αιτ τω ΐαατιτ:ιτι [Ϊι3!Ι5[-ρ]12:ῇΠ?τ ίξαιρ.τιιτω αοιιιι;ιιι Πιιιιι.11ωα·ιω: οι” Δαρια .
- διιιΜιι"Σ> α!αΪιιιιιιιιιι , :ματι πο:: ιιαιιιιιιιιι: α: Πιο. Αι! ρι·οι;ι. ι:Ιιι.ιιΠΒιιαιτ, ιιιιατιιιιιιιιίοι·ιαιατιιια τιιττιιτ.ατατι:ιτ ιιιια"'^Τ"'^ω

` τιι:Βρ αιιται:τι @Η :ματ ταίρα&ιια βη: αιτιίιιαι1::ας αιιΒιιια:ιτρ τητα:: τ ΓιααιΒιιιυιΠΒιιια ι αιιιτιειιιττοτ-ΐ";;:;ί:52

ΜΜΜ, :α νιιο ::ιιιιαιι ιαιιτιι:ιιι· αΒιιιι·ι|ιιιτι, φαι! Μπι ιιιατιιτα Η: :μια επτα:: α. ι:οτιίαιιιιατιτατ ιιιαιι$τ :τα έ», Φιλ”

ιααιιιιτιιι·αι α!ἱο; Ναι: Μ3)ιιιιι:ΗΙατιια ίτιί:ιτια:ιιια τι, ιιιξιιιιιια:ιιιαιιι α:ιιιιια ιιιιαιιαειιιια ιιιαιοιαιιι.αιΒιιιτρει·ιιιιαΜέ

τω» Πιαοιιτι·α $αι·ιριιιια:, δ: Εατι·αι. Ναι:ιιια ιιι τι». Ραιβαᾶἱιιιιαιιιτ ω" αατατιΠιιαιιι, :Πτι τια2ατα:ιιια α: -

Ισια πια α:: αιιιιατιιιιιιιι, .2:0ιρα:_; Ετό :Μαξ ιΞμ[ισιι ίἱτιιΙἰ:ἱϋιὶῇ Μ! Ηιτιταιαιι;ι β: ιιιιατιιιιιαιι:ι.. ·Βιι:ατ 28 98ι2
μ Καρ!ιαϊι αιμα, φταιω τιτίαρτατιι, ῇιιι αιι|ιαιιιιιι ω:: τη: 'γ δ.: ιιιιι'α:5ατία&ιο: :Η αιιέ::Ιτιτ, αδ αιιιτ:ι!ιοι·ατιι Ιριιέ:#

Μπιουτ. 1.α_ααΠαπότιαιιιιιί ριοτιαι·ιττ ιΨ1αιΠ Μια ι τα,τιι,Π_Βι ιια_ιιιιιαα:: αι! απο: ιια Σαάο ιιιιεα!ιιτ,

ιιιιιιιιι αΠιίτατι:ι3Φι. ς!:αιιιαιτέ::ΙΠαπτρατ ιιαιιατιται! ιιιιιιι:]-ρτια::.ι Π: πατατα: ιιι: νιιιιιαιιιιιι€ Παω ααα

Παιιιαι ιιβτιιιιαρτιαίατιταπι τ: :πασα ιιΙατιιαιιιι::ι.ιιιτ, αα!ιιιι_ιατιταιιτια ε.Τϋύςιια_οττωατο αα::αι!ιιιι: οιιιιια:

αυτ:: τωΜιαιιιιι ιαιΠιτι:ιιι· ιιι :αιτία !ιςατ ρααιι!ια- ·ΙιτΒίτιιιιτζατ ιτ:ταταιιιιιαμ 8”. τω: ιιιιιιιιιιιω. Για

:μια αιΕίταιι:ιατιι ¦ιαΒαατιτ αυτα Παιιιια, ιαιιιιιιιιιιι:ιτι αξαι: :αθώοι γαι·δβιαααιΓαιΒ απαιιι: Γριι:αι·αι·ιι α·

αιαΙια. Α(12:"°89 αοιιίαι:ι._ιιαιιι ορατατιιι ιιι ατι:: ιιιτιιιι·ατιοιιιι!ια._ιιιιιιιι 8αιιαια (ριι·ιτιια αι:αιιιιιιιιω

ια τ" τω: ραιιιΒιιτ ΐριιαιώ ιιοιι ιτιται·ιιιιιιΡιτρτέαιιτιαπι ιιιιρατίαΞΗΒιιιιια. ααα τιιιιιίβατ αιι2α!ιια Ειμαι ω

αιι2αΙι ααιίτατιτιαιτι φωτο: ιιιιια Ρόφα οραταιι·:αιτο ΕΜΗ:: αι·αίαι: ρα:βα:ατιτιιτιαταπι ΐριιέι·αιιι !ρααβι..

:μια :τι αατταιιιια δ: αι[α τιιιαίαιιτ τι: :οτα Ιριιιτια: Ιιτατιτ: @Βια [ιιιέιαιιιιια ιιιιιιιιιιιιιιι ιιααι: τι::

Ρι·ιαβιιτιαιτι ααττ·αιιιια:αιιτι1ιιι ραι·τιιατιτ ίριια:ι·ιατιι- Γριιαταιιιααιι:ιτιαιι:ασιιαιιιιι;!ιαι1ια::τιω τοτί:ατνιιί-ι

ται·ιιιιιιριτρι·αίατι:ιαιιιαιιιιιί.ιιιιιιαι!ιο: ιιιτ.αρτα:- ιται·ίἰ: α:: @Ματια ρο:ατιτ :Με ιιατιιι·αΗ:αι ιιι_αα·)ια Μ .

Μια ιτιται·ιιιιιτιο ιιατιιιαιιται ι·αριιειια:ι τιο:ι.ι·α- 48: ιιι :αιτία Πιιιιι!._ Ιἔαίροιιιι. αιΒιιιιι.ιι6α :ται Η». @α

Σ ιιιιΒιιατιιααιατιοιιι::ιαιιιαιιιι:ταιιιταιι·ιιιι:ιο.Αιιιιιιιιτ Βαια_τιιιιτια τωιιιιι:. _ιιιιι αοιιααι!ιιιιτ ς ότιιιια:αιιαα. Ε:

τ .. ὰ _ “ω” ι_α:ια_ιιαΙια ι:ιοιια:ι:αριιτδΞ ραιιαι, πο:: _ι£οιιτ Ιοαι!αιιιβ:α ιιι$τιτα:ΡαΟτα, πιο ιιιιιιτι:ιιιιιιια ααα.

*Μα ιιατατιιιαιιιιτ ραιτἰΙιτι: ττοιτιοι·ια..,Ωιιια ττιταιι·τιιιτιο ιιαια τιιιιιιατ ΐτιζιίταιιτιατιιια:ατια!αει τιιιτια.α Ϊαιιτ.ιιιιἰ

βιαιαιιτιο αίτἰιιτιι`ιιίαααται ριαξι:τιιι, ααα τιατιιιαΙι- τα:: ιιιιιι·ιιμι κ το: αιΤα ιιιιιιιαι·ο μισο: ιιιιττ_ίζιβί:αιι

ται ταρι18:ιατ _ίιιΒιταιι:ιε ιιιιΙιιιιιιιιιιιιςιια ιιιιιειι ιιαα_-ιιιαια:ια!αι, ιιιιΙΙαιιι Μια:: Ήττα. γω: με. τ

αμα: ΡταιΒιιήβ τ·ατι|ιααιι.[ΟιιιΡι·α:ιτιιιια ταιτικ:ιαιιί- εοτιίαιιτ _αιιιίζ ιια ριοΒ. β::ται·ιιιιι :ἔστι αι:Η:ίιιιτι ααα τ . ι

φωτια ιιι:αιι·τιατιτιο ιιι: ααιτιιι · ιιιτ·ιιιιιιι , :ια :Κατι τται·ι αΙιιιιιιέιιι ,αιιΒαιιιιιι ι ασια:

φικέ Μίκα ατ:αιιιιιτιιαραιια:Γι:Ηαι%: αατιιιιιαααι @Μετα ιιιααΜΙιτατιι Η: @και παιιαιαφωπ ααα”.

φαι αιιιιιι τταιιβαιιανιιιταταιιτιιαιι:ιττΙ:ιιιιιι:ιταταιτι ιιι Επι: τ. :παπι τω:: :ριτ8ιιιι_αστριετιιτιο :του :Μαα

ι ιιι_ιιιιταταιιιιιιιιααΓιιβιαάστ :τι απο τ·ααιριιιιτι ιιιιιι τι:: ξααέιιαι·α ραιταέτισιιαιιι Έιιρι·αιτιι αιι8αΙι , Επι» ·

- -· α:: αεαιιτα,αι:ιιιο ρ:ο8:αιι.ιτιιτ. Λι!3.ιαΓραι:1ια ς, ιι:ιιτΒ ιιιδιιιιιιιι μ" ιιιιιιιιιιαιότ τιατΪαἀἰόιιἱτ @ατι

γ Ε @αφτι αιι6ιαι:αιιιιιίι:ι·ίΡτιιια,α1ΐα ι·οιαι·ιιιι11ιιιιατιιι- ω; τριτο: ίιιιιιαιιιτι: αιιααιιιτ ιιιῇιιιιιιιι Ρ"6ωπα.

:ατια ; επι αι1ταιιι Μ, 8:ιιοτι ΜΜΕ αδιιίτιιιθ. αοιιιια- ττιτατιιιαι!ται ατιεαιοιιιιιι ιιιααιαι, Εα @τι τπτ-ατα;

πίτα ι:ιαιαιιιιιιιια :Βήτα ΑβριοΒ:ι:στιατιιο,ατιιτ Φώτο: ιιιτι1τοιιατ ι:οι·ιτιιιαιι ιιι ι:οτιτατιο ταττειιι:Η ·ι. τ· _ '

:ατιιιιια!ατιιιτα αξία ιιι :πατα α φαω , τ: ιιιααιιιιιιιιι ιιιαιιιιι :ται ιΙαιιι_ιιιιιι, 1-ξιι αιιιιοια:ια τω, Φώτα

τα: :πιατα τα :αΙιιιιιίτ αιιιιιιιιιάτα,ιιοιι ιἱι ιιιιᾶἰὲ. φαω αι: τ' ατι ροΠΐτ αιιέα!ι:: ιατόριια νοΙτιιι:ατα ιι:

τω: ιιιιιισιτ: ιιιααιιιιο ία Ισααι·α. _

  

και #εωΕι.ι ,9αΪέρ=

_ τ 8 Ε ο Τ Ι τ Γ, η ΡΒιιια Ϊατιταιι:ἰα:ια8α:ἰιι. Β.ιῇῖ3!.ἱιι2.ιἰιβ.α.ιμ.4ι 1099?

`” | ( ~ 4 Χ τ -- ¦ Ξ Η τι τ' πως. 1ιιιιιια.μ.α.αη.1.5.8ιιιί[ιιιιτ Μάι:: Πάω. ι. 1°8""σ α' ·

. · ·· τ ° ·ι ··ι· · · ·· τ . τι. α· «Μ. τα σιτΠ.8ι:Ηιιι:ιιιιιια ατα” ιιι.ιιι σ ·

έ" "φπα ΡώΙΜωπώ !ι;.(ιιιι€2.:ι.α.ιξι.αί 8:3αρατ:αΐατιιιιτυπ α:: αέιιιιο- ·

δ” Ισια Μωαβ "ΜΜΜο 3 τι:: αΠαταιιτιιιιιι , ατι8αιο8 Μ:: Πι Ιοι:ο βατ τινά-αι::

Δ Π _ Ν Δ ` Η ΐιιΒιτατιτιατιιι αΜητιαν!Ιο ιιιοιιιιαιιάίτσι Ριιιιι:1αιαι.ΐιώιδιΜ.

9ξυ -. Υ:ιτο:ιο αοιιτια υιιιιιιι. ϋιιιιιιιιιι:ιατιιιιιια αιιΒα- '8ι.ιιιίταιιτια αιι8αιιαίταιτ ΓαιιιιιιιιιιιΒιιιι @τι πω;

ιΠαριι στα . Ιιιιιι ι:αι·:απι Πω ι!αταιιιιιιιαι·α ιοι:αΙιιιιτα:ιτ ῇιιιαα. :ατατια ; ιιαιτι αι: ιιιιιιιιιΠΒιιια, :Μαρια ατ:εται:ιατι

Ε? |'έ&"';ξ ται:: ἰιιιτ:α ριορτια πατατα: ρατία:αιοιιαιιι,ιΙτέαςιιαιιι

Μέ:: ¦ ιιατιιιαΙιτατ “Ματέι ά φαι!" τι:: ::1ιιιιαιιιαττοι

,έψεω·,,κ ματια ωΡριιιιιι ιιαιιιιαατ. Ωιιατιτααιιταιια ιιι νιιοιιιιοτ

ω ή!ηίοπρτ, απατα:: (α!ιαια Π: , αιέιιιιιτι ιιαΕιιιτι ιιι ραι·τιαιιιαιι

τις:: μπαι: |Πιιιι ιιι ξοι1°ιΙΒιιτι1 αα:τιιιτι Μ, αυτ: Για·

"Μπιτ Ραία&ιοιι_ίι.ιιια ιιατϋτα τι: ατι αιιιτ,`αο αιτι

` ιιτιοςαιια Ιοααιιιιιτιιαιτ ιρ!ιατατιιιιΒι :ατι ιαατ·α α ασια

ταξι:: μια βιιιιι.αι!ατιι πατατα: ρτορι·ιατα:. ι!ατια: [πω.

ΡΜ ατιιιιιαιια πατατα, α αυτ: Ρτοιιαατιατ , ασιμωφ

· τιται·ι. ' β _

98· α. Οι::τιιιιι ει: , τιιιΠιιιτι ι|α ίαᾶο αιΓα α:ι`ι:Ιιἱι:ι!

ΜΜΜ α!» :ΙΜ μια ιιατιαταΙιίριιιαια τοτττιιι τω:: ντιιιιαι· ιιιιι·ίἶ

τι δ: ιιααιαιιιατιτι ΐιιΒί:αιιτιαΙιατ ατΒο 8: :ματιά κιαν»

Βιιιταταιια : Διιαα!ιιαατιιιιι α:: Ιιια.ι!ια ΐοιιιιαΙιται· μ::

Πιαιτι ίιιββατιτταιιι; τα α ι _ τ

Ρτοιι.2. Είτο ΙοααιιιΙιται ιιιίΒιιΒιιατιιτ α Γιιιιίτατι-έ "ιιι

:Η αιιεαΙι, αι·ιιιιια τισιι α:: ιιι Ηιιαια ροται:αια αιι8αιι, Ρ"ΜΕ·

ιΙΙαιιι_αιι€αια , ατι: ιιιιιιιιαια. ασια :ισα αττἰιι Ματέι

ρο:αί:ατα αιί8α!ι , αΙΐα ταΙιτ ραι:α&ιοιιια ιιιααιθι:πα

αι·Βο στι: ταΙΜοααΙιι!ι:ατιτι αυτα ΙοααΒἰΙι:ατ αιιιιίαΆ

πια:: αι! ίραι:ιδι:αιτι ρα:::άτιοιιαπι πατατα: , τ: 'σεβ

το ατι απαιι:ιαιιι. Α: ιιιιτι αι: ιιι ριιιαίταια ατι8α|ι ό

ιιιιιιηιιαριια:α: ::ρτιίαιιιιατιιι· αι! αίιατι:ιαιιι:αι·Βο στι.: - _·

τι: ιιι ρσταττατα α!τιιιααιια , αυτ:: ταιιιι , να! ιιιιιτα μι»

1"'7$"8”σ τιιναιιιιιαα: ,· αιίι Μια πιω:: αιι8:ιιια τιοιιιιιιιιιι- τρτιατατατιιιΐαιιτιαττιται:1ταιαιιι,8::αιιταιιι τω”μια _ _

απ. ΟοΗιει:ιιι α: Γαατι:Ιιται·ι5, 8:Ρα:ιιΒιιτ , Για ταάιοτιαι1ι. Ποτιθιςι:ι. Ναι τι: ιτιιιιιατίι Ριπαί:ατα τι *τπτ

ίιιρι·αιιιοτ Ι.ιιαιταιιιιιι τ δ: ΟατιτίαΙαιτι , :ια ι:οιι:ατι

:απατα πισω: Μια, Μαι:: :τι ττιταττιο ατιιαίαιιιιιτρτ τ

τω: ιιιιΒιιιι τιιιτιαιιιιτιαΠατιιιιιιιι. θαΒιι:[..ιιιι4τιιι:

ΑιιαίααΒιιτ 8ιιιιιέ:α 86.4. α: ΜΗΜε @Μια 4°8!”ν

Ενώ ιιι :Δια τω, ό· φαι! Μέιιιαπι πι» ριιιιιιι. $ι ατι

ταιιιαοιιιιιιι ριιααι·α αιΓα: :οτιιιιι Μ: Χιιιττα:[ιιιιι ι
λ ' Δασιά πω: Πα - - Π '

`

Παι, ιιαα ατιιιιιιιατισιια|ιι, ατι: αιιιιιιιτι:, οαι:ιιραι·α φάω":

·ιιιιιιοταιιι Ιοαι.ιιτι , ιιιιατιι_Π: ιΜιιτιι: παταω 'αιτώ

| ᾶἰατιἰ θά, αιιιτιια: ια:ιοιιαΠ δ: ι:οι·ροτι ι Ετεο ιιαα

αυτ: αι·ιτιιι Ματια ροταΓ:α:α ΑιιΒιιι , σ:αιιραια τα:

αιτιιι αιδιιοτατιτ , :μια αίιιιτιατιιιαΙι βαι·ία&ιοτιι σα.

:κατα-α - _

τ € “ " 8ι::ιιιιιια



δ

:ο3. Ι

δ.:

8εει:ικΙα αΙΙΙ::::.εόΐ:::::υ:::ρη .9.ΤΙ:ο. ή. τ; μ..

Βῷω:::£ο ΙΙ' . 15: Ισε2: .Ι::έεΙ8::ψ:. ν Ι.

:ε ωπ::::::. -Τε:τΙ::ιι:ε& ρεσ::οΙ::: :· τω:: σ::τΙετζτΙ

.4Β9.»...»: «τω. :Έετά.::ι ΗΜ.3·7.μ.:..Β::Ι:α:ά.ω::.2.εμ.2. ό· εμ::::τ:τω . Ι::τ:4:Ιατρεμοάθ Ι:::::::Γεεεω ΙΙ:::α:·ει:τί

σ>ωαπ:Μ::Ι:. 4. Μ! 6. 8::ιιια::τ. τ:: ε. αιρ.2.ρ.:..::: ε. «μη. Μ.ι)Μ.

στη. ό. 5. .9:ΙΙΙ.Ισ : 6::8:::.ς::.2. ΙΙ:·τ.2. Οιφτεσ.φ4.Ι. :οπ

:Ι::[2. διύ:Ιά.Ι78.2.ι:2 ;.ω. ε.. σπα. Μ» μμ.

:τα ε. 5. ΟΙπ.: Μακ, Βασικα. ΙΙΙ:ί. ιΜ:.2- 2α::κΙ ιμ.2.

. ΜοΙΙπποπςΙαβ3 .Ι|.:[τι::ε. ιϋ|Ι:. 19:. σ.φ.α. Μπα. Μ.

Ι :0.Ι.

Ρ:·ώ.:.

- Ι @ΜΕ

@της

4. α: επε:Ι.ωρ.: Ι.Δ::τώ. ιέψ.:;7. ωρα. ‹Ιε :μή τ::

:::ε:: ...τω ΜΝ:: Ι:: ῇ.`ά:ΙΙ.:.. μέ. Π: «Ισ @Ποπ

απ. Ρτ:::τΙ:ισ:. εΙτ ορροΙἱτυα: ρτεεεόετν:: Ιε::τ_Α::

εεΙυε πρ:: είε τ:: Ιος:: ΙΙο:τωΙ.τετ· ρε: ι3τττΙ::ιτ: (ιώ

Ιττ:::τΙ::::, ίεεΙ ρε: ::εεττΙετ::έι Ιε εΙΙΙΙΙ::ότι:α:: τ:: πο::

Σ [ει::ρε: έσω.:- ..:...:......:. Για -:::τυτΙ: :Μπεσ
τΙ:ιτ1: ΙΙΙ:: ρ:οτΙ::εε:ε: ε:Βο πο:: ::εεεΙΙΙ::Ιὸ ή: π: Ιο-έ

α: ::όΩςτ:::ο Ιυ2ΙρΙω::ε ; Ιε‹Ι μπεί: είΓε::: :Μπο

τε. Μ.:Ιο: εο::ΙΙ:_π:. εκε:1:ρΙοαπτωτ :ετΙο::::ΙΙ:,ε:ι:Ι

τω:: ε:: ρ:::Ιε::: εο:ρω:Ι, τ1::οτΙ Ι::Ρο:::::ιτ Ι::::::ετΙ:::.

τε ρε: “πιο :..ι.‹ι....:.ω ; ::ι:2ετ:.:: ε::τω. δε Μπι::

τι::ε:ι:: ρ::·Ιει:τΙ: εΙ:εεεο:ρ::: , ω:: ευότθ.. ω! ό:

:::Ι::ι:τ& Μ:: ΙΙΙΙΙΙΒ::τΙΞ, :Ποτ ατραπό:: ε:: των::

:::58::ι:::: , ΜΙ ε:: :::::8::ο δ: οΙ:ετοεοτ::τ.ειΙ:ιττ:: αεΙ

Β:::‹::Ιε εοτρι:: :::Ι:οτ:::4::όι::1:. ΜΙ::ο: ρ:οΙ.:. ::ΙΙΙΙ:

ροτείτε:Π:Β::ει:: :::τΙσ, :μια οι:8εΙυ:::··::εεεΙΠτετ . ν:

εφε: ΙΙΙ:: .::Ιαιτι:ετ:::::: ρ:ΔΙε::τωπρ:οεΙυεετ; @Η

άτα: ὲΙοεο :του ρε:κΙεατ. τωΙΙἔι ροτείὶ τ:εεεΙΙΙτετε

ΜΙ τό εΙτ:ἰι:8ἱ.° Οο::Ι·Ι::::. Μ.ιο:τπ:Ρ::Εεετω , ·:τΙ

ι;ι::·;:::εεΙ:ερ :::ιιιτε:Ι εστ:εττ:ε::τ:τ::,° τη...: ΙΙΒΙτο

ροΙΒ: :::ο:ΙΙ: ι::::ο:εω, :::οεΙδ :::Ιπο:επ: ρωπωωρ

Πιτ:: Γι::ι:: ΙρΙω:::::: Η:: ρωεΙυεε:ε. Νεα: ε:: ει:

ηττὸὸ Ι:: ::ιιΙΙο 8ε::ε:ε ε::ι:5:ε ρε-ωεστέ Ισα:: απο:

ρε:Πότιο.ιρί:υτεΙΤ, Η Ι:Ι:ε:ε,· δε ω:: ::εεεΙἶ:::ἰὸ Ε

. Ι:::::::τρ,νεΙτα::το Ιοεσ εσΙΙροε:. `ΙΙ:Ωτε:ώ. 1τι:οιΙ

Υ

Μό.

ΠΜ. π.. Μ·

::οτουΙτ -8::;οπ εἰ:: ε:: τι: @με άεΙ:ε:Ιτ εο:ρι::::ΙΙΙ:

ττ:ε:ε Μ::Ικ:τ:οά ώρου: οΒε:.τ:άτ:ά: , εε:::8:ι:'ετ:τΙ::έ

εΙτ. τητα: Ιιτ::το ροΠἔτωο‹Ιὸ :πεμπτη τ::οεΙὁ ρ::

::τ:::: εο:ρι::, :τι ρω: τ: :11οΙΌ: ρ:εΙε::τΙ:ΙΙ:ε: Με

απ, ::ΙΙι:ι::ε:ε. Ι):τετε ::::τει::, τ:::δ :ςι::::::Ιορ.::

:τω.εωεωπτωτ , ρ:::τ:α:::ίΙ:Μτ·Ι:: εο:ρο:ε :Ω

ίωτ:ρτο,ρ::ττπ:·επτ:::,ἰωρ:οΙ::Ι::ΙεεΙὶ. ω.: ·ρΙΙ:::ί

εΙΙἶ:::ε:ι)τ ρ:σΙ:. εεε:::ρΙο::::ία:Ι ::ιτΙο:::τΙΙ:. -α::ι..

”ΙΡΙΙΝΜ""" :Ισ Με :τ:τ-ο::::ετ εο:ρτ:: ρ:τ:ττττΙΙ·.·::ο::“ Ι::Ι:ετεεω

::::Εοπω!ω.

:Ϊ Ι'Ι:ΜΜΙΙ:

Ρ..:α:.::..Π_ εμ:::::Ι:.:Ι:ετ . όΙΙ:::Ι::ίο:::::.τ εο:ρι:τ “Η

τ:ει::::::ες φαω:: δτ·ΙΙττΙΕ Ι::Ι:ο::::4:6·ωειι:Β:::τ::

:Ι::τΙ:1πΐ, Ι::ΙΙ:ε: ρωΙε::τΙεστ,ηΙΙΑ:τ: Ι:::Ι::εΙ:δτοδ ΙτΙετ::

:::ε:1:ΙΙ:::τ:::: νΙι:ι:ι1:: Ε· 86 φτερό:: :::8εΙι:τ ετΙΙΙ::::Ιτ

εο:ρυ: ρ:::ι::::::: ::οπΙ:εΙ:ετ εε:::Ιε::: ρωΙε::τωση

::τ::τ::Ι::Ι:ετ ::Ι ::::ρ::ι::::: ::εε'ςι:επόο εΙΙι:::ΙΤο ω:8ῷ

:το , .πω:: ρ:::ι:::::: . Ι:::Ι:ετ εε:πτ.Ιετ:5 ρ:::Ω.:::.ω ,

τριτο: Ι::Ι:εΙ:κιτ ω! :::ετε::ι::::. Ηοε ΙόΙο τΙ:ΙΕ:Ι:::Ι::ε.

. τ:ωδά ερτ-πρι:: ::ιτΙο::::ΙΙ:, ροΙΙτΙ:, νεΙ ΜΒΜ:: τΙΙΙροΙΙ;
ε· ετοι::::::: ὰ ρ:ορ:ἰο εο:ρω:ε , ::εεε1Β:Ιδπ:Βετ-. -νεΙ

κ::

διεκ1ι. :::-°

δωπεκτ8.

.ΕΙ:φΙα Ιβ

σ.:Μέωσ

σίες.·Ι:.

τοϋ. Ι

?Η αυτ( `

_Αυεε:,:εΙ-:::ΙΙ:::Ιτ τύπο ΙΙΙ::τΙ:· 4τ;ΙΉτ - -

8εΒοε6::Ιες. Α‹Ι 2.τ:ερ‹› ::ΙΙΙ::::ρτπΡ:ο·ρ:οΒ.Ιο; : -
Ι ιΙΙΙ:Ι::ΙΙ::::: :::δ::::τ:Ιπ:,ηι:οει:::εΙυε άπο. :ΙΜ :ΜΜΕ

:Μ::ό:: :τωε:εμ.:ω π:εΙ:ΙΙΙ: ,. εμ.:::: Με ε:: ·:::τι:':.ΐ:

:Ματιά Ι'υ.:α: ρ:ΔΙε:::::::: Μ ΙΙΙιπΙΤ; πρ:: εΙτ ε: :ΜΑ

Μ:: :Η ί6::::: ::::τι::::ΙΙ:-, :Με Ι::Εο::::τά::άο ρί:Βε:ττ::.

.Αι:2εΙι.:ένε:Ξ:, ηι:Ι: ΙσΙἱι::: ?η ρεαΙε::: εοι·ρτ::: ν:

166το:=νοΙι:::τ.::Ιυ:,φΙ ::ΒΙΙΙο 6ο:: ρε::Ιε:τἰ::,° Π: τ:: ;

ΙΙΒεΓξ'ΙΙΙτ.τό αΙΙ::::::τ·; ιτε'ΙΙΙ:ετε Ι.τ::::ϊρ:.εΙε::τΙ:τω

Μ:ΙΣρτΙ::::ε)

Ιτίτίί:::ε τΙΙΙΙτέ:·:ευε::τΙ: Ιετ::Ι::ΙΙ:::, ε:Ιτετε:έρτΙ:ι:τΙϊ::έΞ

Ι::,ηστ ::::2εΙυε εΙΙ ρΙ:ο-:ΞΙ:::`ὲ εφε:: Μ:: :ί::υαΙΙ: α.

ΉεπΙΙόϋΙ.Μά Ιε:ετ1::: . ὰ :επ:ο:τΙ::οεεὐρέτ:ὐ`υ:τε::τῖ ζ

ἴρεἰῆξ αΙτε:::έ:&τ:::ΙΙΙ. Ι):Ιλ::::εεάΙΙ:Ι:Ι:: τΙοπΙΙ:τ:ι:ΙΙ-·

Ν:: ΙρεςΙδε:::: ρε:ΐεθιοι:ε:::·πεττ::έε τ ω: ροτείΙΉ

ντ:Ιτι::τετε;:::ρεΙΙ Ι ΙωΙέε:Ι.·ΡοΙΙ·ε:Ισ: ρε:::Ιετ ὰ ΙΙΙ:ε:έ:

ω.....ω..::.ω ,:=ντ.€ιετ::: ε. Θ :::Ι:::ι: τω: μα:

  

  

1·υρετε. ·

  

Ι

ι·

τ::τει::, ροτείτ εΠε::: ::::::ο:Ι Ιρακ: ρε: εοτ:τΙε::Ι:::ίοΑ

Έκτο, ε:: ΡΙΙΙΙοβ ·ΑτΙεΙε, τ:τ:τ:τΙ ΙΙΙο. τ:2τιπ::ΙΙτε: Γεετι:Ι.€

τι:: τ:ι:::::τΙτετε::: ; Με τω.: παταω:: :::8εΙ:.

Δ 5 Ε Φ τ Ν) Μ.

Α::]]»%::: .:.:_ζ:Ιερ αΙέτε::πίπατα εισαι::
Π ::::::έ:::α:::Ιοε::::: ἀΙπῇΜεωἔ Ι

ΩόΙττιτονε:τε:Α Γι:Ιί:::: νε:τΙ:1::ΐωε: απ, Ι

ε εο::εεόιωτ, Α::ρεΙυπ: εΙΙεροΠεΙ:: Ιο‹:6 :Με

::ο:ε :::2:τΙ:::ο. Ρ::::::: Ιει::. ::Π:::5ι.'8:::2·::: 2 Μ

·:ΏΙΙΑ Π

"°9Ι

Πο..

πρό. θ. Λάρτερο!. Ει:::άαι::. Ε· 8: ροΠετ 2::έεΙ::3·.·ΙΙΙ: ΙΙ-3ΜΜ τ;

π: Ισα: α:Ι:ιο·ε τ:: :::Ι::::τι::::. ρόίΐτΙ:τ ΕΜΠ: εΤΤε'Ι::·"""" Μή:

:::ατότετ:: :::Ι::::τι:::: : @Η ετΙ:Ιε:Ι:::Ι:::: ε:: μωβ

Η: Θ· μ. ρ:Ι:::: ΕπεΙΙ:Μ . τ:ι:6:Ι βρτείε :Με Ι:: :μμε

άτπτο. ροτείτ Με Ι:: :τι1:τΙ::::ει:Ιο; Ι: :ΙΙΙ πρ:: πρι: ;

σετ δευτ:: ' :π τιωεό:::::Βι:Ιι::::.40::::τδ εοπΙΙ:ι::ἔσ

τι:: Ι:: Ιωτι:εΙΙ::εω ,Ι:ιτ::δρ:ότει:Ι;Ι:τυ: Ι:: Ιοτ:8:τιτρ

ΧΙΙ::ετ:: ,Ι Γτ.Ι:: :::δ::ττΙΙ:::. ΙεΙτι:: Η άτ:ΒδΙΙ:: τ:::ΙΙΙ::11

Ι:::βετ τ:ε:τι:::: Ιοετ1τΙ: ΙΜ:: ιι:5:τΙ:Β::ί:: , εο::ττ:Μεί

ροτε:Ι: Ι:: :::ΙΙ::Ιτι:::: φωτ ΙετΙ:ττάΙΙ:εση:τ ΜΜΕ
εὁ ρ:οτε::τΙΙ ΙΙ: Ι::διττ:ιτ:τ: τττ1ο::.ά·ΙόΙτέ:τσάΙ:: τι:: Ι

[ΜΑΔΜΙτ.

Ετ:::τΙ::::. ίεφ.:ε:εττΙ:,· 8ΙΙέεΙττ::ΙΕΙΙε Η:τι:τΙΙΙ:Ή :ΗΕ

εο :::::Ιο:ε :τι :::ΙΙ::::ι::::, ετ:: ΙΙ:Π::Ιτη τΙ:το:Μ Μ;ε

ιό: ..τ-εμ ροίΙεε.Ι:ΙΙ:: Ιοεο εττΙ:::ερ::τ:: ,με Μάθε
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Μό.

Μίψει.2- ιζιΠ.2.ιι.π.. πιιΠοπι ποιοι ει.οίοιόοπι , νι ποὺ "ποπ

ΕιιιΙΜι2

μπιιιμιο»,' ιπιιιιιεπιπιιιο3 ποὸθ. ΐει:οποίιπιιι·ιπιιιπ ι!ιιπεποοι

οι ιιιιιιιι- πεπι οι ιπππιιοιπ ι!ιοιίιοιΙε οι. ποπ ιιοιειο πε πι.

Μέ (°°?°°° πιο: ορΦωι08. ποπ πο ιπιιιπίει:ο 1ιωιπιπι πο οοο

ΜΜι

ι ιοιιιιΐοο ιπἰποι·ἰ Ιοεοοιιιιιιιε: πει: αποτο ΙοεοΒι- ο

”Ψ

ιι6.

.οι π..

Βιίοοιοτιον. 23ο !οιο ωίοοο!οιαιο. ιΐιιέΐιο ν Η.

 

 

Μαιο; ποιο ιιοΠιι οι ποιο, ποὸ ιπιποιιιοι: οποιοι.

οι 8δεοπίειοιιιι ροΙΒι Μο ιπιποιι επιεπΠοι:ιε ιο·

ιοιιΙι ι ΠειιιειιιεπΠο Ϊ0ιι11πΙιε,ίοιιποἔ εοπίειοιιιοι

ποοπιἰι:ιε , ποιείι εΠε ιπιποι οι ιπππιιοποι Καπο ε

πιει: οοπΓεποιιοι πιιιοιπιπ ίοοιι:&ι: απο ο Με Με

ροιείὶ ιοΒ ιιιιποιι Ιοοιιοι!ιιπιε ποιο Με πιἰποι ει.

Προιειιι. Οποιοι Γεσιιιιιιοιπ. ΟΡει:ιιιο, ποπ:: πι

Βε!πι οι !οι:οιπ ριοι!οι:ει·ε ροιείι, .ο οποιοι Μεσοι:

οι οι ιιιι”.ιιιι πιο ιιειειιπιιιιιι σει·ι.ιοι ε1τιεπίιοοει13,

οίκο ροιΠι ποπ ίετοι , ιιε ποιιπιιιιιι ιο ιπππιιοιπ

οποιο. - ο

Απ ι.ριἱπιπ, ιιοΒο ΐεποει. Απ πιώ. Μοιοι οι π..

8ΕΟΤΙΟ ν”.
2

κίιι .άπιζο!αι@προ οι !οιομπιέΐιιο!ι ἔ'

νι.4 πωπω: Ρι-ιεεω ποιοΓιποοι πιιιοιπωιι. "ο

ο.. ω Ριιιιο(οριιιέι νιιΙειιιιιιοιοι, ιιοΠοιπ πιο! ΜιΜΉ>ιΙιε

οσε οιαΐεπιπ πιο εοπιείιιιιιο Με Ιεπιιίππ· προεΙΙ.ι. Ψ°||^ Μι

ιιοπιε πιο... ροιείι, πιο οι. ι:οπιιιιιοιιε , Η πιο. ω “4"ω”“

οποιο ιπι!ιοιοοιιιιι ιιιιιεπιιιι.

πιο.. Για. πεΒιιι , ιιππεΙοιπ “πιο μπε ιο Ιοι:ο Π9.

ροπιίι:οε!ι : Μεο[.:..ρ.π.μπιε. 3, Βοιιιιιι.ιιι πιει”. “υπ-Με

φοι.ι.ο 3. Ηει·ιοι.ιο »πιο πομπο 13.478. οΕείο.ιιι ι.

π. Π.. .μ.οι.ι.ο.π. Μοι|ιΙ.ιπ 2.ιι.2.ιιι.2.ροβ ;.οοιιιΙ.

Κο9ιο.ο.2. .ιΙἱὶι ;.οι·.ι. οι εοΗιΒιιοι οπο. .9οιι[κοι ιἰιιο

πω.. : ι.ιει.ιοειιοι εκ ίεπι. εοιοιιι, πιο ι.ιοεεπι, εποε. ι

Ιω εΠε οι !ὸι:ο πει ποιΙιιιπ ίοοίιοιιιιοι:π. πιο Ποπ

ίοπιι. Μοτο "Με &ιιι. πε Ιοεο ιιππε!. Ριιιποοι :

ΑιιοεΙοεείι οι Ιοι:ο ιιπιπει!οιε πει ίπποι οποιο

οπο:: 8οοίιοπιιιι ιιππεΙι, οπο: οι ποοιιιι επιιιιιιειπ

ιποοιΠοιΙιε , ΐεοιοι:ι οι: πεεείΐιιιιο ιιπΒεΙοπι!οι:ιιι οι

(οποιο εποποοιο;πο:ιπι εειιοιο οι ι.·ιιι:ει:ιειε Ιοι:οπι

ροπιίι:οιιΙεπι. Υπο: ισι!ιπ.ποι ι.ρ_π,μ.ριιιι. 3. εοπεε.

ι!ιι,ιιππεΙοιπ εΠε ιπ:Ιοι·ο ρει ριορι·ιιιιπ ίοοίιοπιιιιπι,

πεειιιιύιο.ειιπάειιι είΐε ροΠε π. Ιοεο ΡοποιοιιΙι πο0-_

ιιι!οιΜοπιιοιπ, ποιιπιοιε ποπ .ποιωει,ιπροιποιο

οιι8ε|οπι ορειιιιι ιπ Ιοι:ο ροπΗ:οιι!ι. ?οπο ο.. Αποε

ιοε οι οι Ιοεο ΐοιιοιιΙιιει Ρετ ορειιιιιοιιι·ιπ : πεπιιιι

ιπιοεο Ροιιθ:οοιι ορειιιιι; οπο: ποΠιοε ορει·ιιιιοιιιι

Ροιιᾶοι1ι οι Φορ”. Οοπιιιιο. Νεποιι επιπτιιιε οι·

ιιοπιι!ιο ιπίοιιοιιιε παρω ροοι'οιοιι!ε,ιπεοποε προ.

απ: ειΒο πιο ιιιοεΙοεΙοοιιιι ιο ΐριιιιο ροιιιἰὶοεἰἰ,

ιο εοποε ορειιιιι. Ε”οπό.3. ΑπεεΙοε ειιιίιεπι πεποιι

οιοοοιι: απο ιιεποἱι Ιοι:οιειε οι Ιοι:ο ροπδιοιι!ι:

ποπ .π. παεί! πιιιοιοΙιιει ο ι:οπο:ιιοειε οι Ιοοο, ε: Μα· ω;

ποο ποπ ιιοΙειιιίε οιοοειε: οπο: πιο εοπίιιιοεπιΠ .ι,.Ι._πα_

ο ιο |οι:ο, ποπ οι, νι οι :ο ρειΡειοο π3ιιιεοι, οι νι

επ πιο οι οΠοιο Ποσο ι:πιΒιιιιε ποιοι. .

εεεοπιιιοπιιιο.8.Τ!ιο.ι_ρ.ο. μ.οι.2.(ο· οι Ι.ι1Μ.37. μη.

π. 3.ιιι.ο..Βιιο.ιιι 2.ιίιβ.2.οι.2.ιι.2.οι! 3.Μο]ιο.ο.6. :.οοιιι.οβι.

πιο οιι.Οοριεο.ιμ.οι. 1.ιοιιι!.π.Μιιοι.ο.ποιοι!. ς.6ιι

οιιωΙ.2.οι.3.έιιο. 2.0ιοιπιβΟιιιι!ι.ιιι πιο. 3·7,π. 3 .Ρα

πιι. 3.ιοπ.μπ.ι.68. π.Διιιιιιιοοεπ ριἰπιφ. £.ιιιι.ι πως,

μ.οι·.2.ΒοιιΜο ιιΜ.2.ΜοΙίπ.:οπο!.5.ΖιιοιιΙ.ιι.2.6πιπ,

ιἰὶῇι. 3.βἄ.4 ιιι.!.π. οι· ΠΡΙ8.ί. 1 1. πιο". ιο. ι .ιοιο!. 1 6.

ειι οιιπείρ.ι. Μοβιιιιο.4.ιοοιΙ.2.Ιπ πώ οι οπο; ίιιπι

8ιοποι ποιο ιι ό. Μι ριορ.ι9 7ο[π. ι.ρ.ιιπ.ι9....2.

Βιι:επιιοιιι, ιιιὶιπιΠὶι ιο ι:οπιιποο ροπθιιι, επει

Ίοιπ πιιιοιο.Ιιιει ποίΤε οι. ἰπ Ιοεο ροιιοιπο ποσοι!

Μαιο οιιι(επιιιιοι ιπιιιπίει:οιπ,8ι ιπεοπιο!ειε; ποπ ο

ποοοιἰ οοειο.ιιοπειπ ειιιιιπίει:ιιοι, δι ι:οιπριι:ιέ·.

Ριιοιίοιιιι μποτ. ποιοι οι ιεροοποπτιιι. ιιεποε ει: Ρ'°ὑ·'·

μια οι:Η:οπιια πιιιιεΙἰοΩ, ποπ ιποιοιΠΒἱΙἰι οι, οι: 527,”:;:”,”

πιοιπι!ει!είετοιιι ποιοιιιιπιιιει επιίιειε : πεποε οι 'Ρ -

μπε Ιοειιοι!ιιοιίπ ποιο ι:οιπιιωτ οι ριοριιειιιι πο.

οποιοι οπεειιι:2, ι!ει:ιεπιιεπι ἔι πιο. νοιοπιοιε απ. `

Βάι, ροιειιι οιοΗΒιιο ιρίἱοι, ιποιοιίιοι!ιιριοιιοτι:

ιιεποε ει: μια Ιω ροποιοιιιιη οπο: ιιιιει·Ιοιτι είΪε

οι !οι:ο ροπθ:οπο .πο ποιο! οι, οποιο πο είἶεοιι ει.

Ισ ιποιίιοπιειπ,νι :πιο ιΠοιπ πιιι!ιοι οι. Ροιιω πο·

ιειπ πιο! ποπ ιειιο.ππει , οπΒειοπι ιπι!ιοιοοι!ίιει

οποιοι» ποπ ιεποεπιιοιι, πο ειίε ιπιΠίιοπιειιι ο ω.

σο οιιπδιοιιι_ι.νι απο Ποιοι ποιο π. 2.ΡοιοΠ; Μ..

ποιοι είΪε οι Ιοι:ο ιοἰποιι ἱπιπΒπἰιοιπ Ξ πιει) μπώ

“Το οι ροπθ:ο : οπο πιο οοιείι εΙΓε ιο Ιοι:ο ιπιποιι

οι ιπππιιοπι . ποπ ποοπιιιιιι οι ε: ι., ποΠοιπ σει· -

ιοπ:ι οιιιιοπω οποιο Ροίιοπι : ιι!ιοποι Η ποίιιιΙο

ιει :οποιο ιιιπι!επι ι!ειιεπιιειοι οι! ιιΙιποειπ, πι...

ποειιι εΠε ποπ ι:ιοπει: απο οπο: ε: Γι: οι ιιιιιιιιιι

Βιιιι,ίι οΙἰοπιἰε πο!Ιοπι .ιιοιποοπ Ιοεοιπ ποίιοΙοι.

Έ ο, ιιοτειιΕ

Απεε!ι πιο”. εοπίιιιπΒιιοι ιο Ιιιιἱιοιἰἰπειπ,εὸ ποι

Βιι οιοιειιιΜιοιιπ.ιοπειιοιιιιιειπ; ιιιποε :πιώ Η

πιοΙ οι αειο δ: οι :πιο εΠε Ροίἱἱι. δει! ιτειιοι . οι,

οιιιιειριοπι ΕιιιΙΜισ νειιΒι:ιιιι ιιιπιιοπι πε οοιροιε

Ϊὶοο

ΡΩΜΗ

ιοε ΐριιπιπ Ιιππιεε, Ηπα ποπ: ποπ ποτε. οποιοι

τει ορειοιι. Οοποοι π.. ποπ ὁ Ροοειιω. ποπ επιπι

ροποπι οοεπιιιι παιιιιο!ιο ,ι ποιο ιὶειειιπιπιιιοιιι ιι:

Βεπι @πωπω οθ:ιοιιοιιι ι ι:οπο:ιιπει ιι:ι:οπιιοιιι Ιπ

ιἰιοιὶιπεπι . οι: ιο ιπππιιοιπ οιοιεπόι ίειοπιιοιιι

|οπΒιιοιΙιπεοι. 8ιιιιι!ιιει· πεε νιοεπιιο , ποπ Πιπι

απο:: οποιοι Γριιπιζιιπ ιπΓοιιπιιιιοπιε , Ιοποιοιεοι·

8ο Ιοπ8ιοιειιι ιιιιιιειἱιιιπ ιπιοιιποιε , :Ώροι ίειτοπ

οπο Ιοιιιοπιπεοι ι:οιιιι3:οιο. Τοιπ ο οιἱοιἰ : οιιιοι

οιιειιιιἰοπ εοπΓεποιιιιι πο δειειιιιιιιιιιοιπ Βιιιι!οπι

ΐρεειοι:οπι οποιοι ; πιιὸ .πι ποιοιο οι οιιίειίιιοι

ίρει:ιε , «το πειιεόι:ίοιειπ _ίοιιιιοι οιιειιιπι!ι πιο

ποιο : Μ! πιειποοιιιιοι!ιι πιο ιιπ&ποοποε ποιο

ιἑ; απο δ: νιιιοι,ιποιε οιιι!!οιπι:οπίεπιιιιοι. @πιο

πιω εοπιιπεπΐιιιοιοι οποιοι Γειιοπιιοπο ·ειπιιιιοι

Ιρεειιιιιιι:ιι ιρίἱιιε ; πιο ο ιποοιιοΒιιιι, οποιο οποιο

ορειοιΙοο επι πιπιοιιιιι. ποπ ποιοι ροιειιι ε:

νιιο τοποσ ορειειπιΗ πι.. :οποιο ιρποειιιπτι ποιοι:

Ιεπι, νοι·ιιιιι οι ιι!ιοιπ ιποιιοι33 οοειιιπι!ι νΙιιο. Ποιο:

ποιο !ιοι:[οι:ροπιι νιιιιοιιοπεπι οι πιποοΐροι:ιπεο.

πό ποεοι ΗΜ ποιοιοΠιει εοπίεπιιιιοι. πιο νι ι:οιροε

ιπειιπειποιιεοιπ ροΠἱι ιπιιιοιειπ @πωπω [εποπ

οι... ιΙιπιεπίιοπεπι !οπΒιιοιιιπιε, νε! !ιιιιιιιοιπιπποι

πιοΐοιιιιιιοιιι οι:εοριιιε, οροιιεινι ίει:οποϊιιο :πιο

οιιπεποοπεπι "παπι πει ωιιιιιωεω οιΠοίοιο, 8ι.

πει ι!ιιπιποιιοπεπι οι! πιο: ο1ιοιεποοπει. Νιιιοιο νε-=

ιο οι:οι ίειοεΙ ι!ειειπ:ιιπιιιιι μι· Βιιιὶοιπ ίρεειδι:οιο.

ποπ οι ν!ιειιίιι πιι.ιωιπ οι ιιΙιοιπ πιοιιοιπ ιρει:Η·ι-.

οπο” π. ίειιιε!ι!ειει·πιίπιιιο ε: οι οιιιιΙοΠρει:ιπει

.ο νιιιοιειπ ορειοιἰοιιιιι εποε ποιοι:: , πε ιιι!ειπ

@παταω , ποπ είι-νΙιειιοι ΜΜΜπιι.ιιιιιπο

:Ποιο πιοι!οιπ ορειοπιιι οιιειι ιοποιεπι, ποι :Ποιά

βιο (ποιειιιοι. Αι! π. πεΒο ίεποε!. οι! πιοο.πε8.ιιιι

πο:: ειιιιειιι ποἰροε οπο” , πο2 π. οπεειο (οίΕι:ίι

πο !οι:ιιπι!οιπ ίπ οι ίΡιιιἰο οιιιοποειιο ο Γοίπειι :ο !ο

ι:ιιπι!οιπ ΐε οι ίροιίο ππιποιε ίπ ιπΕπιιιιιο: οσοι πιο·

οι νιιιοε , ποιιηοοιεπε οι ίπ πιιιιο: , ροιεπιειἱοπο

' είιίπ οποιο. Νεο ποιοι οοιείιοπ ποειιπ !ιιιιιει πο

ειπε νιεπι!ι ίοἐ ιιιιιοιε ιο ιπιποε οι ιπππιιοιπ: ποιο

ι: ποπ ποιοι: ιιιοἰοιεπ:ι νιιιοιεπ·ι, ποποιοι πιο”

Έοι:οοιΙιιιιπ Ιοι:ο πιιποιε οι ἰπΗπἰιοιπι Τει! τοπιο

..Β..ιι !ιοειιιιιιε “πιο Ποιο ορρἰἰιοπἀι. Αι! ι:οποι.

πεπο εοιιίεπ. ποιο επιιποι ιιιιιοποΙπ :ιο ιπΐοιιπιιπ

ποιο ιεποἱιιι οποιο όιΐροΒιιοπει, εειιιιποεοιπιπιι.

' ποπ :πιο πο&οιε οιἰπἱιιιιὶ ποειπιιιιιιε εΙΤε ποπ πο!)

Μπι: ποειιιιΓροοιιοπει ποπ ιεποἱιἱι απει:ιιι3 ο"
οι !οι:ο ι:οΙΙοι:ειοπ · ·· Η Δ

Ι Ζ Ϊ.

Πικάπ..

ιοί

Ποιά5 .

8ιπποπιικι

κ

124.·

ι:

Ρι·οο.ι..

..ποιοι Ποιο Ι Ι.



σ__ή-.Ν.-Π.ω.--'-_-.-Τ..-"η-
ι

@πιο εφ

η. ι 1Μιιιιιιιιιον Ι. Πσιοιο ιιοιιιιιιιιιιο. .5'ιδιιο ν Ι ιι; Π!

ροτειιτιιιιιοτιιω οι σε τ., σιισ ιο ιοσο ιιιιιιΠιιιιι. ιιιιιιιιιιιιιιιοιιΒιιωιιιι 8εισιιτιιι:ιίοσ, δι ιιιιιιιιιΠιιιιισ

οοιωοσικ ιιιΒιιιο.ιισσι ιιοο σοοσιιιιιοι ιο ισ ιιιισ.ο- οιοιιιοιιιτσισ. ΟρροΠιιιω τπωσο Ριοιι.ιιιιιιιι οιο- ή9_

ιιιιιξ°ίω^ Α!" ιΞι_ιιιιω οιιοιιιιιιω σιΤσ ροισιι: οι ιιοοδιο; σοοσιιιιιιτ απ; οσιιιισ ιο πιο ιιοιισ σιιεσιιιω οιιτιιι·ιιιτσι οι:: ΜΜΜ ω..

πιιοσ.·ι ό·

ποιον, σο

ιιιωσιι ιο ισ ιριιιιιιιιιι. Νσιο κι ιιιιιιοτσσ οι:ιιιιιιο- Πισω οιισιιιιιοοσωιοσσιι: Ι·'ιιοιιΔω. ωοτιι5ιοσιιιιιιιι τιιιιιιιι·

..οι Με .β τιιιιισσιι σιιιιιιιιιιιιιτσι , ιιιιὸ ωιιιιιε σιισ ροιΠτ ιο ιοσο Πε οι ιοι·ωιι οποιο ιο ιιιιιιΠιιιιιε οιοιιι ιιιωσοΠοιισ Πω( Π·

ίπ ραΜ_,_

1 26.

Ν!9ιά! ερ

οι ΡΙΩ!έ20

Φουκό ομ

πι.

. Δ

127.

Ξ'ιοισίουι.

ι

ι

ιιιιιιιιιοιιιιι. Μι ειιιισω ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι οιιιισιιιιιιι- ιοιιιιιιιιιιιοιε, ιιιιιιιιιιοι:, δι ρι·οιιιιιιιιτοτιι; ιιοιι Πι :::'3:”ἱ”

Πιιιιιτιιι, ιιοιι ωιιιιιι :το ιιοιΠι ιτι ιοσο ιοιιιοιΠι·ιιιι; ?οποσ μι· Π ιιιιωὸ ι ιιιιτιικι οιιιιιιιισ οι! ιιιοιισο- "ΜΡ

σιΒιι Π οιιιιιιιισ Πιιι ιιοιι ιισισιοιιιιιιτ σσιτιιω ιοσιιο·ι, ιιιιω Πιιιισιίιιιω οωιιι ιιιωσιιΠοιισ : σι2ο ιισιιιιιι οσ

ροτσι·ιτ σιισ ιιι-Ροο&ο. νοιισ οριιτιιιιο σιιιιισιιιιι ιο ιιιισιιτσι ισσιρι ιο ιιοσἔι κι ιιιιισιΠσισ. Ωιιιιι ιισιιιιιτ ι

οιιιιοιι 8: οιιιιοι·ι ιοσο , ιο οο8σιο οιιτιιι σε ιιιτιιιιι- οστιιιιιιιτσι· ταιρι οι Πιιιισάο , οι οιιο τιοο ροιιιι τ.

Πωσ ἰοιιιιιἰΠιιιιιτιιτσ Ριοιιιια οιιτιιια; οι ισ ιιιιιιιιιέ σιιοιιιιω οοιοσε οι. μπα ιιιιιιισιιιιι δ: ιιιιι..·σισισ:

οιιτιιι· κι σ:: σιιτι·ιιιισσει ιιιιιιΠιιιιιιιιτσ τσι , ιιιιισ οσο $σιι ιιι ΠιρσιΠσισ οσοι.ιιι ιιιοισόιιιι·ι ισσιιοιιιιιο μι..

Διιιιοιιιιιι σι! ιο ριιιισε ωιιιοισε ιο ιοΠιιιιιιω, οσσιι- τσε ριοΓιιοιιιτιιτιε,οσσ ιο Ποσο ισσιιιιιιίιω μασ: ρω.

Ρει€ ροισιιιοσιιοι ωιοοισιο ιο ιοιιοιιιιωι νει σ: Πιοιιιιιιιοδσιστιιιιιιιοιι:σιΒο.Νι0 ιιισἱροισιι,ρ.ιιισ

σιιιιιτο ωοιιο σοοι.ισιιισιιοοιι, στο Πιιοριι ισιιιιιι·ιι σοΒσιιιιο ιιιιρσιοω ιοσιιισιιι ιιττσωρσιιιισ, ©ιΙοιήικ

σιιισοΠοοσω οιιιιιισιο. Ε.: ιισσι σιιαιο οιιιζσιιιι Ποτ ριοιιυσσισ ιιιοιΠιιιισω πιο σιιωσιιΠοιισ,δσ οσο ιιιιἐ:

Ριισισιιε ιοσο ρσι· οι;ιιιιιοιο ωοιιιιιο ιοσειιιιιιτ:ιιιη οιιιιι σιιω ιιοσ Πτσισ ιοτιοιισωοιιιε δσ ιωρσιί.ιε ιιο

«ιιοιι ιιιιοσο σοοιιιισιιΠι· στο: ιιιιιι.ειο·ιιιιιιιιιοιιιιι , ρισιΠ/,νι Πιιισοι σοιιιισιιιιιιιτσι σοοιισιτι·ιοιι οπο.

οσο οσι;σιιιιιιο οι ιιιιιιωιιιιι (Ξοιιιιἑι νσι·ὸ , οιιισ Ποιισ ρσιιιιιω, οσο ιιισισιιιι ροΠιι.ιω οι ιιιισιο [Μισο

σοτισισοίοιιο οι οιοιιιιι κι ιιιιιιοιιιιιι , σοιτιωσοιιι- οι". οιιεσιι, ιιιιιοι νιιιιιιισ :ιισστ ιιιιιοι νιιιισισ ροΠιτ

πιο ιισιισι Γιιιιισόιο ιιιιιιΠι:ιιιι. οιιο.ιιι σσισιιτιισω ά ιιιιιιιιιισω ; οισβοιτοςιιοσω

-Ροιισι·ιοι Μισο. ιιοιι οιισοιιιιιιι: Αοεσιιι: οι 8ιρσιιιιτιιιιιιισιο,ιιοαιοοτρι·οοιιστστωσσσιιισοτιισι

σοιιιρισισ ιο ιοσο Ρστ ωοιιιιο ιοσιιισιο , ιιιισω οιο- πιο. Νι:σιο ωιιιιι ιοσσιι, ιιιοιτσι ιοιιτιιισ σίισ,ιιιιο

ιιιω ριοιιιισσισ ροτσιι, σ:: ριι.ι. 8σιι ριιιιάι.ιιιι ιιοιι ι·σιροιιιισιιι ιιιιοέι:ιε οιιιιο<ιτστιιιιι,ιοιιι σιισ ιιιιιιιιιΠΑ

σιι σιριιιι οιοτίιε ιοσσιιι: οσοι ι·σι ιιισσ ιιιιιιιιιοιιιιι ιιοιι ισιοιοιισιιιιιι Ποσο δι ιιιρσιΠσισιιιιε, νι Μαιο

Πιιιτ ιιιιιιιιιο ιοοιιι νιιισιιισε ριιιισι σοοτιιιιιιιιιισι (σ: ισσιιοοιιιιιι ω: ιιιιιιιιιΠιιιιισ ωοπο :οι σο8σιο οιο

21:τσΡι18οοι ωοιιιιω, σιιοι Πι ιισιιιιιιισ τοιιτιιω - ιιοιι 'πιο. . .

ιιιιιωιοιιιι.έσσιι, σιιτιιιοι ιισιιιιιιιιιιιιιιο, Πιιιισ σοι _ :Η 1. ιιιοιιιιι:ι. ριιιοιισ . ιισΒ. οισιοι· , σορό!. 2. ΙΡ·

ιο ο σιιιιιιιτσω ι σιΒο τσριιΒοοι ριιιιθσιιω Πιιιισάοισ $σσιιοιιιιω σοοΠιιιιιιτ ροιισι. ριιιισιο οοιιια ιιιΤσι·ι. ° 'Μ

ιτι ο ωοιιιιο ιοσιιισιο. Νικο οποιο: ιοι:σιιε οοο :Πι` ' Αιι ο. οιιστσιιιιι οσοι οσΒιιι,ιιιιιιιι8.σιιισσ. Νου ρο-/;"Ρω

ιιοιι αδειο ι σιιιιι ιιιιιιιισσι μισο. σιίιιο ιιιιιιιιισ Πισω.

  

οι σιιεσιιο σκιιισιιε ιο οποιο ι-οι·οισιιισι δι που·

ιι·ιοΓσσο τσιιοιοο ; σιιιο οοιιιι: σ.έιιο Πι σΠσιιτισιιτσι ριισιιιιιισ ισ ωοιισισ, τιοοισοι; ιισ οιιο ω). Π . Νοο

"ο Μι.2ιιφ10Φτ0ιωιουιΠ ι ω! άι Πωιιω8Ρι'0ΠΗχ ροισιι: σιιιιισιιε ιο οιιο&ο οιοτσι·ιιιιιτσι οι ιρσσιΠσιι

θα οι:ι:ιοοσ ιιιιιιιτιε ιιιοτιισισιο ωοιιιιιι ιι·ισιιιιισ ιιο-- ιιιιξ 'ο ιτιοικτο , ιισεο. Ποιο σιιο σ:: σο οιιιδιι πιο

οι ιιιιρστοιιιοιιι·σιιιι: ιι&ιι ωοιισοι οιοιιιισ ι ιιοιι οιι8σΙοι ιστιοσισ ιο ριιο&οι”οιΔω ιοσιιιιιιιιιιισω μια·

ιιοιι ι`σιορσι· .οι ιοοιισιιι, ομοσ ιιοιι ἴσωρσι ιιιιισιατ &ιιιισω, ιιοιι οοιΠι ωοιισιι ; ροισιι: ιέωσιι σιιιιισιισ
τσΠιι:σιιτισιιι ο·ιοΒιιιε. Ηοσ οιΒιιοι. ιιοιι Γοιιιιιι ιιι·ο-· ιο ριιοιίι:ο ριοιιιισσισ πιο ιοι:ειιιιιιτσέσω ιιιιιιΠιιιισω, ι

ΒΑΕ, ιιοιι ροΓισ ιιοοσιιιω μι ορσιστιοοσω σΠ`σ ιο Με ουδ ιιοιι ωοπο Οεωριιιοσιιω ριιο&ιιιιισω, ιιιισιο

α) Ρυοδωιιιι. Πιο οσιιιισ ιο ιοσο ιιιισιιιιι δ: ιιιρσιΠ- ποσο οσσιιιιιιιισι, (αι πισω ΠιιιισιιιισοτσωιιιιιιΠιιο

σιιιιι: σιιωσιιιιιοιιιισ.ι 8σ ίιιιισι·Πσισε Ποτ Μοτο. ιιιιιισ ια;; , οικω Μποξ οοιιοσσιιοοιισ.ι: 8: ιιιοσ οι απο

ισοι. σδιοσισε νοιοιισε ιισιτιιιω σοοιιιιοι. νο Πωσ ιιιιιοι Ποιο Ροτσι·ιιιοσσ.ιιισι ωοιισιι_ ' -

σιιιιιΠιιιιιιι ιιιοροοιιοιιιι απο 8ιωτσι.ιπ ριση”. Μι. ι _ `

4ο./σίι.$.σίισ σοιιιοτσε ι·σειιιισι·ιιιιιιοέιοοριιιτιιιιιι, σ. . 8 Εις: Τ Ι· Ο 1 νινιιιΒιισερσι ιιιιιιιιθ:σσ νιιιοοσε σιιιοριιιιιιιιιε; σο· ο ' . : .ο _ _ _ _

ιιιισ ιοιιιι σιιι.ισιισ σο, Γοιισιο ιιιιοάοω οσο σιισ ω. .κίιηιιο_βιοι ΡΙΜ'2.9 14728!! ΦΜ|060βΜΜΒ

σιιιισ ιοοιιιε σειρ22. Ροιισιιιιιι.ισροε τ,ιιιισιο ιιοιι-ι

ι·ιιιιτσι· οσσιιισοε σιιισιιΠιιο , ιιιιιισά: ι8σ ιιιιιωισι·σ

ιιιιιισόιο ιοσιιισοιο ι· οι ιιιοτιιι ιοσοιιι .ιι ιισσιιισιιι

σιιτσιιιιιοι Ξ σιιιο σιισοτιο.ιιισι σοοιιστ σκ ρ:ιι·ιιιιιιε

τιοι·ιΒιιι; οι οοιισι·ιοιιιιιιη δι ριιοιίιιιιιι πιο σιι

ιιιιιισσι;ιιω σιισιιτισιιτσι ιιισιισιιιιιιο: Ιειτιιι: ισροΒ.

πιο, ριιοιίιιιιο οσιοισιιτσι· ιιιιισιιι Πιιιισόιιιισ ιιιοιιιω

ιιιιιιΠιιιισω ; ιιτιιιισ σιισο ιοσο σοεσιιιω ρσι· οικισ

ιιοοσιο ιισιιισιιιιτσω οιιιιιιοιιτσι· ιοσιιιι. Μιιιοι· ριοιι.

ιισσιιισιιι ισσιιιιιιιιιιι :οποιο ιιιοω σοιιτιιισιο,8ι μια;

οωιισε ι ουσ.: ιιιιιιστ, οστοι·ιιιιισι·οοιιιιιιιτ Πιιοισάει·ι

8σ ιιιιιπισισ ι.ιιοισόιο;οσω ιιοσ οι οοιιιισισ σιιισιιιι

ουσ οσσιιισιιιι ι ιἰσριι ιισι ιιιιισιο,=ισσιιτισοισκισιι

Ποιο ισσιιοιιιιιιι τοπιο οπο: σιιιιιιισιιι ριιι·ιιιιιισιο 8:

σεισιιισιιι ιιιιιισιίιιιιι 86 ιοιιιιιισι·σ ιιιιο&ο ριοι·ιιισ ιο

ιιιιιιΠιιιιι οι ιοσιτσιιιο. Νσω Πιιιισθ:σι·σ,σιι ρτισιισισ

ισιιιιιιιο νι ιιιοιιιιιτοω ίοι·ωα: ισριιΒιισιοιιισω

Ρι.ιοδιιιοι ιιισιιιιιΠιιιισ ιιι·οιισσι·σισιριιιω νι Πιιιιιιιι

ιιιω ιοτιιοιοια, δισ ιισσιιισοτι μιιιιιιιι ισσοοιιι)ω

οπο:: ρσιτσειρΠιιι: ιιιιοοιιι ιιιιιιιιιΠιιιισ πιπερι

ι·στιιι ιιιι.ιιΠιιιιι.

Η 1ιιιιιιισοι. οσΒιιτ, ροιἶσ ριιιι·σι Αο8σιοι οι. ιο 15ο

·σιοιισιο ιοσο ιιιικοιιπο ιιιιιιιιιιἔ , στιιιιο ροτσιιιι€ι ΡΜ”Π”

ιοΒιιέι Ξ ροιισ ιΔωσο σιισ ιο.σοιισοι ιοσο ιιιιιιιισοιισ.- -

@ο ιστσιιβιιιι ροτσιιτι6 ιοΒιι5, ιιοιι ριιγΠιιι. ΕΠ ποσοι θα [πω

ιοσιιε οιισιτσιιιιι_τιισιιιισοβιιι , οι ουσ ιιο8σιιισ ορσισιιιι ΐ'"Ζ'::'2”;
ίσσιιιιιιιιω ιοτιιιο ιιιιιω ροιισ : ιιιιιιιοοιιιισιισιοισκβ- "Μ, ιι ι

οι, οι ιιοιι ορσιιιιιι σου νιιιωιιω ιισιισ: Επι". 3.

ισο,Ζωωρ.68. ς..4ιί 2.ιιιιιιζσιιιιι. δι ριιτσιιιι· .οι ισοι.

οτι”. ι.ιιι.4.μ. αιτ.3. ό· οι ι.ιιιΠ.37. ιΙ.3.ιιιι.3.

ΓιιοιιΔω. ριιοιιε ιιοιι:: ἱωριισοι. ιιιιιισι σιιιιιιιε Θα.. _

ιοτιιισε σιιιιιισιο οιιιιιιιι Πιοιιι σοοσοιισισ :κι σιιτι. Μιτ

ιισω ιιιιοισιο σιισ&ιιω.διιιι Π οιιιισε ιιιιΒιιιι μπω

σιΤσ ιο σοσισω ιοσο οιιιιιιιιιιιιο ιιιι..ιιιιι Πωιιι. :Μισο

τιιι ιιιιιι·σι σιιιιε ιοτσισε σιιιΠισιο οιιιιοιε σοιισιιι.

ι·σοισσ οι! σιιιιιισω οιιιοσιο σιισ&ιιοι.: οσοι ιιιιΒιιιι

Πιο: ιο ιοσο μι ορσι·ιιτιοοσω ιιιιοισιιιιτσω ι Μαιο:

ρι·οι:.Π ιιισω οιιιοσιο σιΤσάιι: σιισιιιιιιισ Μεσοι

ι οιιιιιιιο: σοιιΠιτοισιιιιιιισιιιιιισιιι οιιιιιιισ , ο ιιιιιιιι

ιισιιιισι·στ ιιστσιιιιιοσισ 8ι ρσι ισ: ιιιιιο οιΠιιιιισι ιιοιι

σιιιισοισ, οι:ιιιιισ ιοτι.ιισιισόι:ιιι σιιιιισιστ: ιΒιτιιι· Δ..

ισιοισιισ&ιο ιιετσι·ιιιιοιιιιιι ό: μοι Π: , οσο ιιιιιισοε

σιιοΠιιιι ιιστσιοιιοοισω δι ρσι· ισ,οιιοιι ιιοριισσι.

ΟοοΠιω. Πισω Πωιιι ρσοιισισι ο Πιο “Με ρσιισ,

οιιιιτσοιι:οιιιιέιιιιισι οτοιιιισσισιιιι· ιισι ισ; δ: ιιοιι

128. Ι)σ ισιιιιιιιιιοιιιιιιΠΒιιιιιιο, Με Π. 8σΠιρσιΠσισ,

τσεοοο οι ωιιιι :πιώ απο, σο ισιτσιο οι πιο σιιεσέ

ιι” Επι· ορσιοιιοιισιο ιι·ιιοισιιιιισιο Μαιο ιιοιι μι.

Πι: σίιω οσο νισισστοι· ισιιιιδοπισ ιιιιιιΠι:ιιιιε ιοο8ι

τιιιιιιισ. 80ιιιιιιιιιΠιιιιιιιιιιιιιιιιιισι Πσιιιοσσ οποιοι μοιισιστ, ιιιιιιισοιιιοιιιιιιι:ισισισιιιιέ , σιιιιιιστοιιισ
σιιισᾶιιι ι .

Ι



ιιριιιιιι.ι ύ.ί13:ισιο 2ιιμιοιιιο. Θέ:5ιι ΉΠζ · έ:

:3 3: ο:ζο6:ιιι Ηο:ο:..Ριιιιι!ροι. ροί:οπ.ρει·ιι: οίξι ορο Μ.. οοπιιρλιρ:ιι:Η οο:ριι€6: ιιιο:ο:2 Βοοι,ι:Σ :Μ; . -· -_ .

Βια.: , Με: ρέμα: ρο::ιιι ο: οιιι|άοιιιιιιιιιι:βι ω:: ιιιοιιιιιοϋο: αρα: οιιοπροιτιοιιιι ι:!οιίι ::δρι:: ::ιούδι:ο ϋι>ύΜι

2οιιο:ο ::οιιοιιιιο:ο οι] οιιπιιιοι:ι ιιιιιτιοι·ο οθ:Ή:ιιιο, ρό:::: ιιιιιιιιιι:ι ροπιιιι: ιΒιιιιιιιιιιιιιιι δ: :ΜΜΜ δα °ι

ν: μια Δ. Μάιο: :ι·ιιιιοιιιι'ιιοαιόοπιι ρριιι·Ιιι:,οιιοο :ο Ποιοι ιο δοιιοοι Ιοοο ρο: οροπο:ιο:ιοοιι Τιι:Η ει:

ΠπιριιΙι Ι.ιιιιιιιι :::ιιιο:ο :πιο ροποπιι.

:ιιι·Μι:οι:ι·οροΒιιο: ιιιιροΙιι,οοιιίιο:ιι: οι ιοιι:. τις.

ὅ.. δι·π:,

ω:: Μο:: ιιο- ού.. :βοά οιιιιιιιιέ ι:οοιρει:ιι:ιι: οτι ι:οι·ροέ ν: :οπο

ιιοιι ιαιροάι:,οι.ιιιι :Ποιο :οιιιροι·ο:ιιι· ν: ΙοοοϋΠιιιι ν

" ξοοιΒῇιὸιι ι.β€.Π κΡΟΠο μοι:: ειιιἐοΙδι οΙ[ο :ιι οο- ιιιοιιιιι, δ: ιιο:ι ν: ζό:::ιοιιο ιιιιο:ιιιιιιιι!ο.()ωά οριο:

ιιοιιιΙοοοΒιιιιι! ό: ρο:οιιιιιι :ιιιι:ιιπιι πιιιιιιιο!ι , που ι·οριιριιιι:,ιτ: ι:οποοιιοοιιιιιιιιιιιο;ξιοιοι· ιοιιιιοι::ιιοι.

Δ: ίοροιιιο:ιιι·ει!ι : Βοπιιιιι-πιι μήλο. 4.:υ!:. ΒἔπρΙ.ιΙ:4. ππιοιι.οο:ιοιί ιιιοιιοριαίο:ιε ::ἔ.ἶ:ροπἰ_όοΪ:ι·ιιΕΪ:ἑ πιο: Δ

Α7ή.Όορ70ϋ.9.1.πν.Ξ.£ΜιΙ.3. ΚΜιι:.ιπ ι.άΞιΙ.3·7.ιι::2. ιιοοοπρο:ι:,_Ποιι: βιοι·ιοΒο: μι:: Ρδο::ιιιιιιαβιοοιι η* _

9.4. ΑΞδιά.ο.Β. :1οιιι.ι..ιι.ι.οι 4.]Οιἱ:!. προ. 52.673. ρο!!'ο: νου: ιιιμιιι: .π. οι Ποιο οι:οιιιι€.ίοοιιο:ο:οι·,8.:ι.»ι:ιιώ·

οι" Δ: Μ:: ροεοπι:ὶἐ οι ρ!ιοει: 6.Πιονι; Βασικα Μέ.
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πο:: ω:: :ποιο βιι:οπιι!ι:ο: ωρα:: :ιο :πιο οι :οι·4:ϋὶ

ΡοιιΔιιπιι.1.Βωωπ οι: Μ:: ίο::ιιιοι·ο:ιιι ροπιιιι·:Μι·ι πιώ: Κ:: :πάτο :ιιι:ιιι·ε|.ι δ: :Μαιο οιι_οποθιιιιι Η::

?ώ|ά')”Μά- οι·:!ιιιοι:ι νιιιιιο:Π , οιιίοερο:ιίΠαιω ραπ:: Πιο: οιι- ιιιιιι.ιιιιο οοιιιιιιιιι:ιιΙοιιι. ἔί Πιο: :κι :ορο ρ:: οροπολ

Βάι ι ιισ.οιβωιιιιιιό ρωιω..ι , πιο ρΙιιι·οι ιιιιρο!ι ιιι ρ :ἰοιιοιιι; ιιοι.1ϋοιιΒι :ιο Μάι ιιιΠοο:Μιβιοιιο:ι , ω::

Πιθιιιιιιοι :ΜΜΜ ίπποι το _ :οι δ:: οιιιιιο:οοιιιιιιοοιι

: ¦ _ ω: πιο: ν:ιιιιοιιιιιο: :τά ροί:ιι!α:, :ιο :Ποιοι Πι:: ἱιι

86· οοιιοι:Ηο:ο Ποιο!. 8οι:ιιιιοιιιιι σωρο: Νιιιο:ο!ι:ο:

::ιιιπιιΜυι

 ο!ιοιιι π οροπΔιιοο ροι· οιιιιιιιι Επι: , ρ:: ουδ :τἔιιιίδ

οιιιι: ι ::ίιιιι ρ:οιιιι::οι·ο πιο:: ροΠιιι:,ιιιβ τοοιιιιιι “Η

οι:!οιιι. Θ: Μ!. Δ. Α: σωρο: :Μι ι:οιιιιιιιιο :ιιοιιοιιΑ

· πιουμε". μοι:: ειιιιΪε :ο:ιι!ο: ρποΣιιιι5 .Μαιο τι:: ιιΓιιι:οιιρο:ιι έΠΜοπιιιβυι:οιροι;ϋιιι μι: οιιιιοπί.

οίο6:ίι::ιιοο ρο:Τοιι: ρ|ιι:ο: :ιιιρο!ιιια:ιιιιιιι:οι· οι:: ιιοΒ(ροΠι: πιο: οιιρο!ιιε ιιιι:οιιιιι:οι· ιιιοιιοι·ο Μ! 5

οιιι·ίιιο·ι ιι:ιοιπιρο:ιι:ο ι :μια ιιιιρο!ιΒ οί: :ιι Ιοι:ο ν: ιιιιο Δ Δ

ροπΐοόι:ο: ιιιιιιω_ ει:: .ι Οοο Θ: ΜΜΜ “Με ιιιιο.ιιιι ιο:ι·ιιιιι ιιο:ιι:ο!ι:οι οιοι.ιο:ι, ω:οιιι :ποιο οοιιιιιιιιοι

δ :ιοπι ω:: ιπι Μο ρωιεειο,τω ιιιιροι·ΐοάο,8: (αορ

. Ήΐ·

ι:ιοιιο: οι:οι·,ιιοο ρο:οι·ι: :ιο :πιο ω: αποτο

Τοι·:ιιι. Ιιιιροι!ιποιιι: ρο:ΐοιίΙίο ιιιοιιί:ιτιο οοιιιιιι:δι- . Μέ: .

Βιιιιιςιιιι!ι Τοι·:ιιιοι 1:ι:!ι.ιι. Ιιιιριιοιι: πιιι:οιιιΗ:οι·, :Με ἑιιεοιοὶἔιιὲιο νιιιιηιιιι.ριο ΜΒ:: , ν: ρπο Πιο Τ°'"ἰ^ '^*Μ

οπο”. :οριο Ιρι:ι:ιιιιι ροιιο:ι·ιιι·ο δ: οιιιιι ικό Ιριι·ι:ιι: ι!ιο- ιιποι:Η:ιι ρο :οι::ι.ιριιπο !ρπιο:οιιι Πιιιιιιισιοιιιιιιι.πιι;

:μι ροΙΠ::νιιιι$-ιιιιρο!ιι; πω:: :τι ΐιιΒί:ιιιιιιιιιο άΙ:ο ι:: θ: :ιο :Με ιιιι:ιιιιιΙι ρ:::οάιο:ιο :πορτα Μισο::

Πω, οσοι! ει: ρι·ορ:ιιι:Β Πο: ; ιο. ἰιι:ἱιοο ιιοιιο::οι·ο ¦ :ΜΒΜ ρι·ιοοιιιι : Η. ΐροάιι:& ιιιιρο!ιοιιιι Μπιτ πιο

ίιιιιί:ιιπι:ιοιιι ιιιιιιι,ιιιιιιφο ίοει·ο:ο οιιιιιιιι οοΒιιοΠ:ο

το. @ιιοι·:ιιιιι 2Β8Μξ Οοο Με:: οιιπι:Ιοιιι πιιοιιιιπιι

οιωι.ιι ιιι :Πο . ιιοιιιιοοιι: ιιιωιιιιω οι. μ...: Β.

πιώ: ει: επιεο!ι :οικω οιιιιι!οιΒ πιιιιΔω :πιω :πι

:σαι μ:: οροιιι:ιοιιοοι ιιιιιιίοιιιιιοιο·ιρι:οι ιιοοι.ιοιιιι:

6:00' ιο ιιιιι οι.. Μ.ιἱοι· ρι·ιιο. Μ.: ιιοιι ρο:Πιπι:

ρω:: οοτροι·ο ίδιου! .π. :πι οοι!οι:ι ιοι:ο, πιο:: ρΙοποι

:Μαιο :ιι :Μου ιοι:οι·ιιι, ω. μια: τοΙοποι Πι :ἔ

:Τοιο Γορο:Ποιο,οιιιιι :οικω οιιιιιιοπιι ιιιο:!ιιιιι οπο”.

.ιι ιιι Μο. Έοιι::ὲ νοιο,ιιιοο .π. ράδιο: :ιι :οικω

:οσο Ποιοι πρι:: 8: ι:οιριιι; οοιριιι& Μαι:: :ο

:ἱοιιιιΙι:; ιιπιιιιιιιδ ι·ο:ιοιιο!ι: 8: επιρο!ιι:. @Η οιιιιιο:

Μοοιι: όιιιο:ίιιιιι ι1ιοιιιιιιι .ποιοι :ιι ιοι:ο;

ζ (1οιιι::ιιιι Ηοπιιοέ,::Α2::.Βοιπ. €.ίιιιι ιιιιι!Η:ιο: Δημ

@Μοτο Με ιι: ροι· (ο Γιιιιιοιοιιι Φουβ οροι·ιι:Ιοιιι€ πι ισοο; Πι.

ρο:Πιιιιιο οφ:: οοιιἴοπ:ἱιιιιι ο!:οιιιι: ;οιιιιιιι (ιιρο:Πιιι

:ποιο ν:: ο:ἱοΩιιο ιιιιιιιιοΙιιο: ίιιΒιι.ιιι: οιιροΙι. Οοο

δ:::ι. απο :οίι:ο .5'.Τ|ιιύ. οι 2. τω. πι. ιοπιροι· οιιΒοΗ

:και οροιοιι:ιιι· :Σ ιιιιρει·ιο Με, 8: ιιιιιιίοοιΤοιιο Π:

(ιιίδι:ιοιιε μ:: το οι! οπο&ιιιιι_ σ:: :ιοοιιι ορι::ιιπιόοιο

ιιιἱιιἰ:ιι:, ίιιροι·Βιιιι οί: :ιοιιοι:οι·ο οοιιιοπ:ιιΐ ιιιιοπιιιι.

Μ” ω” Τοπ:: ιι:Η:ιιιιι: , ροίἶο ρ!ιιιο: οιιεοΙο:ι οΙΤο :ιι οσ

Ξέρρή,.ρέέ πιο:: Ιοοο Μαι. ο:ιιι:ο ρο:οιι:ἱἑ ιιειιιπιιιι ι Μ»)ιό. πι:

ΒιιπιωιΙι. 2.ιω?. 2.4.7. μοι. ς.:..οπ. έ. 6:σειιι·.ιΙ. 3. ικά. Μωβ!.

φωσ.2.ιοπε!.8.Μ.ιιοπ.:”.Θιώ.ο. 3.ιπ.μία&ιι ζ.ι.Μο

Μ. ι.ρ.ι;.μ.ιι. 3.μαΠιι.ιιπρ. ι93.:.4.8ιιιιπ.Ι56.ιμο απ.

μ.: 9. Λιπι!ι. οριο-ιι. ε. ἐ. π! οιιοι1ι ιιιιιιιιια:.9σσιω

οι ο :εχω ρ.8.(Σι12:::ι:. οοιωι, ιιιιοάιοοιιι_ επιρο.

ΙοεοΠο ιιι Ιο::οροι·ρπείοιι:ι.ιπι :οιιιιιιιι, Με ροι· ο

ροιιι:ιο:ιοιιι. ΌοΠιρι:ο: 1. :Χ Με:: 8 νιιωιοι..ι ίο

:ορπο ιοΒιο :ιώιιιοιιίοιιιιιι πω...ιι. ἰιι σωρο: :Μοί

ιο8.

@οποιο

ι 4ο.

οπο” ι:οιι::α: απο” ποιο 6οοο. ΙιιιριοΒιιΒιιο :ιο-

:οιιι οί:, το: όα:ποοιιο: ΜΠΕ Πι ιιιιω6: βει::ιοιιο

ι:οι·ρο:ιε, ν: ιιιιιιιιιιιω μια: , ν: σφινό. 8: πω".

οιι:ιιιιιοιι:. Νοε ρο:οί: ἐ Βιβι. Η ::ο:ιιο:οιι:ο: ΑΕΕ:

ιιιιιπι; :ιιιι κοιιίο:. :ἱιιροΙο: :ιιι:ιιποΙΙ:οι· οιιιί:οι·ο κι ω.

:ο ΗΜ αόιο:ιιι:ιτο. Ρ:οο. ε. ι·α:ιοπιθ. ι; Π: Γοᾶο οπι

ρο!ιι: πιοτιιι·α|ι:οι· οκιί:ι: :ιι οοιιοιιι Ιοοο Ποιο! απο

ιιπιιιιιο πο:ιοπιιιιι,ιπι όπ::ιοπιιιοιι ; @οι α: ΒΘ:ο ο:

ια:ιι ρο:οι·ι: πιιιιιι:ιιιι:οι· οιιιί:::ο ιο οοόοιιι |οοο :οπο

ιΠο :ιιιροΙοίιιιιοι. Υ:οποιιο οπου οι: Γρἱπἱ:ιι:5, δ:: πο!

Μαιο: οοιιιριι::ι:ιιιά::Ηιιι:ιιιο. Κοίροιιιιοπι:ι :Βικτ

ίο ιι·ιο:Ιο οοιιιροι·οι·ι κι :οι·ριιι : ιο.ιΠο ν: :Μο ι

οι: ":11ο:οι·. 5ο:: οοιιτιἐ ι ::ι:ιιιι οιιιιιιιιε πιι:ίοιιοΙιι
ΑιιιΜ Τ:Μισι Π. - - Η

Ι 42..

?ιισθ.παέοπιι·.

Ποιοι.

π”.

  

ριι:ιΜιιιο,δ: Ποιοι ιιιιιΙ:ιιιιοιιιο ιιοΒο!οι·ιιιο,ιιοιι ροϊς

Ιου: ΠιιΒιιιι ρ:ο Πιο έιοι:ι·ιι:ιι οικιιρο:ο ΐρ:ιοι·αιιι θε

οι ..ι..π.ι...ω , @Η οιιρο&οιιοο, ε!οιιοο :Πι τω:

Γριιοι·οιιι οοιι::·ιιΒοι·οιι: , γ: ερ: Γιιοι:ι άιΙο:ιιι·ο :ιοί

ίοπι:. Οιιοι! έι·Βιιοι. ιιιὲὶἰιιιο προ: ἱπι ευρώ: ιιιιιΠο

:τι ι:οιι:ι·ο :πιο ιιιοι·ιιιι:Η:ιιι:: :οι Ιοι:ιιε ::πιροθιοπ :οι

οιιἑαι :ή οο·ροΠι:ι: ιο: ΔιιΒοΗ , :Πο :ιο ιιιιιι1ιδ Η: Προ

Βιιιιιω:ι: οόποιιιι:ἰἔ :ΗΜιι:Η: οΣιί:ο:ο. . ,

Αι! Μιά. ρπιιιιαι :προ ι. ιιοπι ροΠο 4:ιροιο: ΜΕ ..

ιιιιοι:ο Μ:: α:Ιοοιιο:ο, "κι ροι·ο ::8:ιοι·ιο:ιι ι :ιιιιρ- Μο1ι:ροΒιιι ω:: ροίίιιιι: ρ:: ρι·.:ίοιιι ω. Ξ. περσι, ιιοιι!""'"'"'·

ρο ο ρ!ιιιο: ιι:ιρο!ο: οΠο :ιι !ο::ο ιιι:οιιΠιιο οιικιιιιιι

ω. Νοτη οίκο ρο: ΤΙιοιιιίίι:ιι: οιιι!ιοέ: Π: ίροοιο ρα;

ΓοιΣι:ιοι· Μο, ιιιιιιιο Μοο ρο:οιι:ι5 ιιιοι:ἰι:ο :οιοοιοι

:ο ι νιιοΓ:ιιιίΐο:ιο ρο:ο:ι: :πιο :τι :στο ιιιιιιιιιιιο οι:

οιΙοοιιιι:ο ό ποιου: :ο , .μια ρ!ιιι·οι :Μια :ορια

οιι:Ηοι:ιι οι·ι!ιιιι: οοιιοι:::·ιιι: σ:: οιιοδοιιι ιιιιιιιο:ο οθ

:οθιιιο; ο:: οσοι! που Μ:: ιιιοιιι ιιιιιιιοιο πισω: ι

πιει:: @οι ριοιιοι:οεο:ιιι· :ο Μο; Μ:: ::ιιιιίι: κια:

οιιἑιιι οιιι ρπο:Πιοοι·οιιιι· δ ι!ιιοοιι!ι Βιιιιιι. @οποσ

ω:: ι3$:ᾶ!!$ οι: ρο:ίο:λιοπ ι :ιιιιιιιι:_ οιιὲπιι Μι θιιἔ

ω:: :ιιιι::ιιιι, :πιο ΐοιιιιιιιι: οιιοι| ιρι5|ιορι Πιβ|οιΞι

:ο::ιε οδοό::ι.ιι θα:: ο :μια ιιυπι 6οκιιιιι.ιιο πιιιιιοέ .

οι:: ιΠιιιιι ροι·ίο6:ιοιιοιιι ω.ιιιιι.ιωωι, :μι μια: 8

.ιι ποιου: Ποιο!. Μαι. ΗΜ: :πιο :ο ίιιιιιιιιιιιιι 1ξ7ἔ

ρι·οιιιι: , οιιιιιιιο πιφοδι15ιιι:ο:ιο: ιιέ;!ιιιιι::ί: οοιιίο:Βο:ΜΜιο

:ιιιιιι ίιιρο:ιο:ιε, :μια ροκ:: ιιιρο:ἰοι· νοΙοι:ι:ιι:ο ι:ιο- η

πιο: οιι:οςιιιι:ιιιιι ιιιίοιιοιιη που οοιι:ι·Ξι. Ρ:οΓρι έ. :οίκω ι.
ΜεΜΒΜ: :κι ι:ιδ:ιοοιιάαιο ὰοᾶι·ἱιι:ιιιι, .μαι οπο. έ

οι.ιο:1ιροίΠιι:ρ!ιι:οχοπιρο!ι οίΐο :ιι οοι!οιιι Ιοι:οιιιΙΑ _ π ν

οοιιοιο ιιιιοιιιιιιε. Νοιιι ω:οιιι Μ:: επί-ιι ΗΠιπ. 2..8·,ω:: έ.

οικω: ἰπι πιά [απ. Πο:: μου:: οι: ιιιιροΙο ΐι.ιρο:ποπο .

οιιιιιι::οιι:ο :οιιίοι·:ιιιαι ἰιιΪοι·ἰο:ἱὲ : ω. θ:: «πιω Β” (#Ιο2°::

οι:οιιίιοι· οοιιοικι: οι! ροπΪ:ᾶἱοι·οοι οδοό:ιιιο : :οι ΗΜΜ"

ιι: :Πιο Μοτο: Ο:ιοο ιιι:οιιιῖ ιπι:οιιΕοι·οιτι οιΙοι·οοιρι·οοιιι:ιιιι:,οιιδοι ί: ν:ιοίοιιιίοιιο ιιι ω ν: ο: ΡΜο[. [Μ. άμ,,ϋ,|

Ιιιρροιιο. Ρο:οιι:ιο ιΒιιιιι ιιιοι:ιε οοροϋΐιφοι·ιιι:ιι; ιιιιιιιρ.πω

οοιιιιιέ:ιι ειιιιι Πισω:: ιιι:ο:ιοιιι , νοΙοοιοι·οιιι οιο-[ΜΙ :Ρ::ν8

:απο ρποιιο:οιο: Μ:: οοιιι1οιιι ίρ:ιει·ιιιιι,:ιοξοι ρι·ο.|'"#"Ι°Ϊ'°'ΐ

ιιιιι:οι·ο:ιο (Μέι .Μαι οοιιίο::ιο ιι!:οι·ιιιι. Ε:: οιιορπ'

ίοοιιἱ:ιιι·, γ::ιοΐοιιο ευρώ Γριιιο:ιοι, :επι !ιιροπιο:ἱὲ,

ιιιιἑι:ι ιιι:οι·ιοι·πι ρ:: οοπιΓοπ:ιιιιὶι :ι!:οι·ιιιιιπι:οιιΠιιο

ιιιιροπι , Παπ ιιι18οϊιπ ΐριι:ι·το ν:πιιιίοίιο οιι|ο:::ρο:

ιιιιιι:ιιιιιιι οοιιίο::ιιιιιι τΙ:ο:ι:ιέ.η

Ε”3 Μ!

ι
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88 ° Π _ _ ε

Μι τ. τω. ίεεοιιοσ.ι ,- ιιεΒο ειΠοιτιοι. .Ττιρ!ε2

Λέ/Ξ4ιτώ.:Μ; ειιιτιι είὶοττἱτιντιἱοειΪἶ, .9ιηιιτΙο ,°`τιτιο τιιιοτοει στὶ

1-[πιπιί.σ. Ε "ω" Μ: μια: ετι!Ιοετιιιιτ.; Εετι'τέΐιοιι.τΙο , τιοο ο!.

*Μ* ?ψ τοι ει άείιι; Βεοετο!ιε έτιιτιο;.εοιτε; 8δ6Ιώ0”Μ!ΜΜι

·υπι οιψ

/Μει.έι.ιη

. οι
Πςβ..τι.ι π..

ΙΉιτιτί.

ιιι νιιοτοοι.ιοτιοοο ορετειοτιοιτια ρειΓετΣιιοτιι.:τιι Μ:

τιποτε. Ρττοιιιε .τι τατιιιιτιι εοτιιτιτοτο,- οοοιιιιεθ0·

ιιοιι, οτι-ι τιοΠοοι εεττοοιΙοτ τοι πο. ντιιιιετίο

τι!» ει: τιἐιοτΞι ΙΜ άειετοιιοιτιι. δοεοτι:ίοι δ:_ιετιιοι

.τι εοοιτιιοοιτ ειιιιτιι .ιιι€ειο: Μήτσο ιοιοτιόίψτ

ΡετίιτιιοΜ.τεοι ΡΙοτιοοιίο ετιοετοιοεο.ιλά ΡΡώ·

ηςε:ηιπ Ρωτώ: -ιιιιιιι όιίΒιοτιο.ιιο8ειοιοοι ι.. ιιοι

ηιςτ_ιτη ι.......ι.. νττοι1ιοοεοιάιοεοι ΡειΓεεξιοτιπιεττι.

8: Βοοειτι.ιτιοττοι ι τιεε τιιιεεΠ ιιοΙΤοτιι νοτοειί.οτι:ι

εοιι&ιτοττε; ..κι το ι!!στοεΙοτΙοτιιοτ· ο τιρει!ιοτιεο

Βει·ιιιιτε , @Η τι... ιιτιιείετιιεε : ι οι:τιο!ιοτ τιετο.εοτοιιι

διοτι ττι!οεο τιεοιτοτοιτιιρετὶἰτ. Λο 2.Βιοι!- ί-ϊκ·

έτι, τι ιιιιοτ πιιέειι.ιξ οτιοιιτιειι Μοτο ιιι εοτιοοι Ιοεο.

.ι.ι.... ιιξεεποτὶὸ οιτειιιΡετατιτ εοτιτοιίοτιι, ίδο 'ιοί

(= ...ιη...ιι.....ι..ι, τ.ιοΒειιτιο ιιιιειιΠτιε ΦΗπτειτο
Δρστ_εοοΐοτιιοοι ειΙτετἱοε. 2. ΝιίΠοιιι εΠειιιιιοτόοττι,

τιοοτἰ νοτια ιιτιτςτ:Ιτίε τιττ_εωροτει εοτιεοτἴοτιι ιιιι·ιοιτε

ι ωούτ18 ; τοιτι τιτιτ.ττ!ε βετο τιοτι(ειτιοετ τίτιοε!ι οιο

' .ο Ν:

ιξτ.
ο Βεβ. Διά

ἔίβἴ”“”

Ζωιάσπσ.

ιτ2.

ἱιετιι ΠεοτιτΠιιτι νιτιοιοοι τιτι1ΐε νιττοιτει τοτο τιοιτι

Με τιιτετιιρει·ατιιειιιοοι ιιοτιε1ΐει επ ττεεε!Πιιιτε, ίετι

οι; Ι11·ξειωκ . :μαι φοιτ τιι:ιτοι ΗΜ ίττιΡετΓεει:τοειο

έτ:Ιτ , ιιοιι βοπε τ.. πιο εοιιβιιοετειτι Ιοεο_τιτιρ

τιοιιτο. ΜΗ τ!εοετιόετιιςτ ὰ νοΙοιιτειιε ιιιιεττοι. εστι

τιτιιιετιιτε Ποιοι [ριιιιιτετιι , ιιι Μπι τ ατι2οοετοτιι ιο

ειιτιιτετιι:ιετι οπο Με ρετιτ!ετ ο νοιοιιισ.τε τιιτει·τοε,

ιιιιω δ ιστοριιέι.· Ατ13.ιοτιτ!. ι:ιεεο Με.. ιιιίτιιοτι

@Με ρειιειτιιι Π: οι... τιιιιιτιο τέτοιοι” , δ: ιιτειτιοε

εοτιι εοτιιοιε) δ: οιιιιιτι ετιττι Πω. Μ! μοβ. τιεΒο

ίετιοε!. Νο.οι ιιι.ιιιτ τιίιιι-τΙτειι ΐοιτττορια!.ιετιτιοιο

τιιιιοτ-ιοτιιι ΓοϋΠ.ιιιιίτιιιι τιΙιειἰοε ,οι ετιιιιετοιιιο

έκω Μ... ρω; , Ρετ οικω Πεοέτιιτίτιιτ τοιιι1ιδ: ι!

ΜΜΜ ίο!ιίιιιιιιιιιιο ντιιο(εοιοίτιοτι. @Με τιι·Βο. ε; ·

ιιιιιιιι5.ριττΠειιιιΞι ΙοειτΗ τιι·βοι ιιοιιιΐιιιιι Γεετετοιοτιι

:στοπ ;_ ιιΝοτιοι τιωτιιοτι ίτιιίιιιξ Ρι...ττοι ετιιοιο ιτι

Ηοτιιι!τ οτιιιιιτι ετο5 Ϊεετεττι εο8τιοΐεετει. Αι! Με.

αυτοι· , ήτο ·τιο:ιτιτιο τιιιτιοοτι ίετιοιτοι τιμίοτοοιιι :

εοτιίι.ιττιε Ϊρεειεεοε ιτιτεΠἱΒἱΒι[ιΒοτ; Ηετιετιιίτιοιι

τέοιιι!εοι τιιοτ1οιιι .ιιι...ιιι..ι.ιι.ιιωεω; τιοατιίτιιδιι ι

ιιΔιτιταΙιτετ τιιοΙτἰβΙιεοτἰ ροτΤοττι το εοτιετο ιίιιεΠε

άο: Μ! ρι·οδ. τιεΒο , Νεο ιοτοοιιιιιετ ιιοιι Ροδο

βΙοιτι €οιΡοτει :Πε ιο ἐοτ!ειιι Ιοτ:ο,αοι τι!οτεε Έστω”

ὶιι εἔτὶειιι ττι.ιιεττι, Δ να! ΙΞΙοτε8 εο|οιεε το εέιτιεοι ίο

_,ιετΗειε . «μι... ΜΜΜ εοτιοοτιι άιοτιοιτι ετΤετιτΗ; ο.

ι οτιοι νοιεοτιιτιοε είΐετ ικα: τ·.ιτιο , επειεατ!ειιι το

ροΒιιτιιιιιιι, τιοιέιιιτοεο ιτιΐ ωεωι ιτιιεΙΙιειοι!ιτιοε

..ι3οτιεθ·: θά ...ο ιιοιι ρω οτι: νε! ιιοιι: εοιοοιιέ

ιιοτοττιιιέεις!ε ρεοετιιιτε,νει ιι!οτει ΐοτοιε οτάττιτιτι

..τι "ιιοιι ἴοοίἱιιιιἱοΙε εοτιίιτιοετιιιοοι;ιωΙ μ... ιιο

εττιετιιιέ Μαιο Ηοτιιοεετιεο ._ ΗΦο!ωΌ οι ε0άΦω

ιοΒιώτο. Αι! τ. τιό8ο, εοτιί”οτιτιιοι ιιΙιετιοτ τιιιεε!ι το
ικά! ΜΜΜ εοόει·τι Ιι.εο ίειιιρετ εΠε Γυρω-ιιοιι... 8: οιιιιίοτιι :ο

@οαπ::

.Η ε:»κι

ο

_ . 8.“Πιοικ.ιπ

(ιιΡ;.ι.νι αδ

ι2ι:ιιυ.ο,

Μαι νει ατοπική .Ρο-πει ..τι νε!οετοτεοι ιιιοτοιιι ; θε!

Ίου ιιοιι ιιιιΠεινιιοτ ειιι#Ιοε εοΠοεατε ἴεἰιι Φτια

τ:ϊ.ιόεεςοοτέ, ..ιιι (οΒιιιιττιτιτιο ιιι ὶοετιιιι ει!ιεττοε.

Μ εοοί:ιττιι. Κάτι. ι.τό ι.ι..... ποτέ ρτσΒετετἰε :έτι

. μι. Μια, ερτ ιιοιι ίετιιρετ ορετ.ατιτοτ εέ τοιρεττο

Με. Μ! εκ ρωι.ιιιι.ω ιιιορτιτο νοΙοιιτοττε. α.. Η

ιιοιι οιιίιατε ιοιρετίο 06 , οτιτ ε.ιοΠιε έ. Ηττα ο8ετε

τοιτιο ρτ0ρτίοε ιιοιοττιτ: απο: απο ίεττρε τ:0ΩτιΑΕΠτ2

Ιιοε οι τιιι€ειο το Μεσοι ει!ιετιοέ ἴοἱιἰτιτι·ιιτε, νιεἰτοι

εεοιΙο οι! :οποιοι ιτιτττιιοτρει· Μιά ΐτιιετιιιετΠ:ι οτι

Διἰεοεεοριιιιι,_Ιιεει ροΠιι, ιιοιι Μακη τειιετιιτ :Πο

ιοτιιιοειι τΙεεΙιτιιιι·ε; είται οι!ιΠ εειιίειιτ!εΒεπίτι

ΡετΠοοτιι ε, Ποτ»! Βιετττιτι εοτιιιατιιτοΉοτεοι οιοτιοοι

ορετοιιότ. Αι! ιιοθ:. .9.Τύσ.Βιτευτ, ιΠοιιι οριιο(ιτττι

@Με ω... ιιοιι Με :τα ίοοιετιιροτε εοοιιιιτιοιοι.
ιιι ἱΡΪε ιείταιοι.' ο

ο τ. δ;τιιδιττ)τιτοιιέπέειοτιοι.·

οι .
  

  

  

ο

,δ

ο

Πτ:.ιιιοτο ιοι.ιιιΑιι8.1οιιιιο. Δ .

τα: τ ι ο ιιι Μ Α.

Χι!.ΜμΕ@Η ΜαλιαΜάιτωιω ἔ|

_ οττ.26.ἀ· το ;..ιιτι.2:.ιι. 3. Ητη4Δ.ιπ ι. Μ. 37. ιι=ιιι.ιιέ3

πιι.5. @Με πιστα .0382Ι.47!.2. τω.. θεοι τιτι8ε!ἱ Γ""'ω"ε ·

Ρ ω.. τω. Μέ. 13ιιιέι.ιιι ι.ιὶἱ|ἴ. 3·ι.ρ.

Ι _ ιιοτιίοοιρτοριτειο!τιεο,τιιΠ τιοπεοοετοιΙ

Ισ ορειιιιιτοι·; τι: οτε ριορτιε οιοοετιιοτ οι: !οτο

ι

Πι

ιιτΠοεοτιι: ΜΙ εοτοττἱ τιιοιοι, είὶ ίοϊ:εείΒοτιιιιιιτίιοι '

ορτ:τωο εττ·ετι ιιοιι.. εοτιιοι:εμ Επι ιιοιι ιτιθ.ιιι οι.

ω.. Ασωπού @τω Δε! ιιιιεισμιεττειιΔιιΓε., το!

τιΙἰοεἱ ΪοἰίΕ . τΙοἔτιι Λεωφ Βειιττιτο το ιτιεο:Πιο;

Ρ.ιιιοιιι οι ΉοιΒο εΣτΠεοιτοιτι οιει·ιιοτίε τ.ιρει·οιοτο

ΜΠΕ ι @οι ὸιεἱτοτ Που: οτἰ _ιει..... τ!είεει.ιτΗΠε;

ιιοιι τιοὸσΙ τισ τω. οι] τετι·ότιι ιιιτιιο:Πι:,Ωτιτιοτο ιιο

οοοι εΠεόιοοι το τετι·ίε ορετοιοι οί!. Οοτιδτοι. ποιο

...το .9._Τ!ιιι. το”. έ 3..:Μ. ..π......ι., στιετ:τοι ωςοί·ι

τ10εξ τιιοοετι5 τοο:ι Λαμβ.8.Ι2ό.ττι Οεπ..ἑἄϋτ.τ.:ο.τἰοἑ°

εετιιι:,-ίρἱτἱιοοἱεοιειεοιοιιιοι ρετιετιιιιοττι ιιιτιιιΐιοι

οιοοετι , ιιοιι ράτσα ;εοτιιοιαιετο νειὸ μοι τοπιο

τιποτε , οοἔτιιι πω· ' Μι.. ιέττοι ω: ε.ιρετιι

οιοιίιε !οεο!τιβιορττ#Νεοι ειοἑ Ιττιιἰτιιιω τι"

τωιισιιιι εθι ιιοιι Ρο: απ· ιιιι..τι. ; τιοδ Ρετττάτο

ιιι οποτε. τιοἔοι @του ντοτ:τιτττι , ιιοιι .1.ωις....

τεεἐ ρει(εθ;τοτιο, οωπι ιιτιοετιιτέτειο. Μ: ρειιε

ἄἱο είὶἰιιειιετειτέ τιιοειιιιοοι. ν: ΙοετιΠτετ τιιοοετι

τιοίΠτιτ. Νεε οοίτοι, τιοὸτἰ εφτειο νιττετιτ.ιτι ίει1ιτιετ·

τοοοετιιιτϋτ οτι ειιίτιοαοι μιιΕάιοτιεοι ίΠιιτιεττοΚ

τετιτ!ετιι : τιιιιιιΙιεεττιιι8ε!ι ιιοιι εεε.ιτιι πισω Ιοετι!τ

τα! ρεττε&ιοοεοι ει” εοτιόρ.ιιιιτιάοιω εΒετιτ ιτιιιιετι,

νι το ΜΜΕ: Μέι: ορετ.ιτι ροιΪἰτιι : άπο τιετΙοεατιι

οτιτοτοΙττει ορτ:τ·τιττ,τιιτι τον ριέίετιιεε. Οοτιθττι:ι.επ

ορροίιττι οι... ίετιοἰτοι·. ιιοιι ροΠε ειιΒεἱο3°ἰτι Μαιο 4ύ/Μισ έιἶ

μια διιοειι. Μ». Αιιεε!ιἴοἱιι τιοςοιείοοιιιδί..τιιβοι!ετ; τ ετ8οιτιεατιτιετιι τιιοιοε ιοετιΗτριοριιε τω 1”Μι·2-: '

&ι.ιιττιι ..το Ρ|ιἱΙσβ6. ιιυρι.....; στου.: ττοοτΙ τιιτιἐ

ορτοτ οποιοι το ιετιιιιτιο ὁ τιοο , Ρειι·τιιτι τ.. ιεμ

τοπιο ατι ω... Δ ιιέε!ι ἰιιτἱἱοιῆἱιἰΙει απο ω, ότι;

_τιοι:οαιριτττιτιι στι. τη ιειτιιιτιο 5τιτιο.τι.ιιιτώ τι. @ο

ιιιιτιο .το οπο” ι81ιοτ·. _.. Ί ε ν ° .η

_ 8«εοτιτιο τιίδι·ιιι. .ΐιωΙάβ.σττώ Μηδιῇ_ Ι" ί_Δι|ι_ 37 3. ..η

Μ. Μ (α Ν : ό· οι Μια... ΜΜΜ Ρ.τττιιιιι. νιιτ!ε πιο 2·8Ψ-^ ,'·

τιιδ ορροδιτι ίετιι.εεοίειοι ρισιτ:ιιΙιι[.τ,8ι Ε” 1ΜξΡ.ήηιρη αΐ'[Μ' 'Ρ

|. ι . . .. . Δ. . . _. ιιιι_βιι.

και .ςεο τιοδτι τιιιρτοοτιττΠοιο ειτρΙιεοι τ!είεεοίοοι

οιιοιιο ο ΜΠΕ! κι ιιι€ετοτ,δε Ιοετι 8ειἰρτοιοτοοι, οι

οοι|ιοε ;ιτιεε!ιάίεοτιιοτ τ!ε ειέΙο ετοιειτοοι ιιιιιιι.Νω

.τι εοτιτίοι τπιτο ότι ?Πιο Ότο , τω τιτειιοι· ότι ε2Πέ

..ο ιει·τιιιτι έειεειιτ!ιΠε, είν» τρΓε ττιτιοτιε τοιοιετιδιο

ιτε Πι ττιετιρτιιι ττιτιτειιιοτιζε Ιοειι!τι. Γοτιτ:Ηοι. Αιι€ε- 4:

ΝΒ Με Ητιιἰιοιό βετίετίιϊοοιε; ρειίετ"?ττοιιε τέτ1ιετι ω.....ιιι.

ιτιοοεττ_ντιτ οο!!ττοιεθεοτροι.ιτι τιοοο ροίΠιιιιι€ε. °Ρ.#οί.ρ"'·

Με ορει·εττ: οκ ροίΤε ίορΦιτιατοι·αΙιτετ ορετιιτι το

.ιιιι.ι.τ. είιοιίτι τιἔε Ωτιι. ὰ τιττΠο εοιιροτετιιίιει.

πω.. εοτιίεςοειιιετ ω... εοτιεατιιι, ΡοΙΤε τιποτα..

τιτ!τιετ ατιέεΤοιίι, τιιοιο ετιτροτε οι Οτιετιιε . Μάτια

τιιοοετε Μάτι εοτρττε το σεετάεοτε.Εκεου.ιετιι ίοτιτὶ.

ίετιοἰιοἰ. ατι8ειοοι τοσοι - ἶῇιἰρίο; ττιτιι τιοιε €2

τετο ντοετιιίτι Ρετίεάαΐζοοειιιοτ ὰ Ωω.. Τοο·ι

- (μι. ιιιι€εΠ τιιοοειιτ εοιβοτι:τ δ [ο .ιιιιιιιιι. ; ετΒο δ

ΐοιιιοιτ Γσιμοι. 'Τοττι .Ιω τιιοιοι !οειι!ιτ .τι μύε

θ:ίο εοοιιοτοτο!ιτ οοεο!ο; ετΒο τ!εΙιει ατι Ποιοι τιο4

Βετε ἱτιιτἰιι!εε:ιτ:ι ροατιιιοτιι; τιιιοτιοτ απο:: οτι

@το .το ειόιοτιι πω ιιιιιιτιοιἔεοτιοαιοἰιι!ειιι. °
ν Πω..



' ' . ' ” ·ὸἄι›ιιτειιέ ο Οι: Με:: σιωτιο. Μάιο Ι Ϊ. _

τ ' 15ω, ισπΡΙϊεει, ντιιιεπι οι σιοιιειιιδοσιοισσι

Οἔ###Ἡ°- Πωσ: ετ ο ιττιΡΠειιι, ιτι- ιθεσι _ιιιοσεΈι ΙειΡιβιο,

- ο Ϊ -Αστεε.Ριρΐ. ιιι ωσσω, ,Μπι επι ιιιΡοτειιιιη νι

Η - Δ ιιιοισιιι,άεοε ει!ειοε&σ:ιτσΡιιεειιιστειο,ιτιοεισ

8οΜισ. Η ἰο Ροιεσσ ,οι ιιι εάμ τει* ει;ι _εἱιιἴειε,οι-βείΡ.

έω:.εισιεε. ΙτιιΡΙιεει,νιἱι1° Αφοσιοι, ωο

ἔιρ,ἐψ Β,,_ Ροιεσιιιε ;.τ!ιειιἱιτ νετο σιοιστ τειιοιὶε :ιό)ιί'ιε. _ ντι

Ρ.ειιο; (ό. »στο στι τοσο. ιιιιΡΙιετιι

ε.. ό· σε·
:ικη-η] /υπιι!

. Ρ:
“Μ πιο "οσοι τεΓΡεθ:ιι ειιιωεσι ἱτιιεΠεἑιἱοιιἰΒ.

εποε, «κι, ο Αςὶ Εστω; μτιωε, της. 3.ιιιο0. σούι. τω.. (στ

ιιιιισ/ιΣ.οβεο , εοετιιιιιιιιιι σεεετε ΡτοΡισιιιι σιοισσι

Μοτο !Ρἑτἰο εοιοσιετιστιο, οστιιιτε(!: πιοιστ εστ

Ροτσιιι, ιιοτι ιιιοτσαι ότιισιιιιισιο,,οσε!ιτείι ισοισι

φωτ , @σοτέ ι1ι.,σι ΜειιΡΒ7ίῖεσσΡ κατα , ,δε ε'.

, ι|ισ.οόεει,εσιτι ΡτοΡιιιετύσσετιιτε πιιεε]ο Μ τ,ιαΙ

37.ιι..ι.ει, ωστε ιιειζο εοσίετι.° Αι! Ριοι.Διο.

σπιτι”, σεφ Ριιιιιισ οι 17:ιτιΣι;ιι ίειιιιεσ.ι εκ μια

σιοιιίΠ5, εστι ει, Η ει: Ρετιεΐγετε.εθ: σου εισαι

ΡΜ.: εΪὶ ιιει:εΠε το οσε, νιιι:ιοβι! ιτειιιιιι;, νησι” ιιι:

Ι

- σε οι ει, ιιι οει:ιιΡει Ριτιετιι ιετσιτσι έιτισο,8ι: Ρετ

“ τειιιτειιιιιοιιιο οιιεσι. Ηο σσιεισ.Ριτιταειε Ροιείτ

ιιιοοΠε , ωιωο_6τ ιιιιιισι στο: ματι: Ποστ βοιείι

το ττσιειε,οο Ποιο ιΉτισειΙετιιτ!ιστίιοι!ιιιιιεσι, οφσ

. Ρετε τριττω ειστοσιωιτι δ Ϊοτιἱοιἱ Ροιετἰι ιιι ισο

τιι, σο @πάρω νιτισιι!εσι οιιιι_βοιΙιτειειο, οτειιΡιιτε

Ριιτιεσι τετοιο ει τισο,8ε Ριιττειιι ιετιιιιιιί το! ιισεσι.

ι τ.

τ .

ΒΕΟΤΙΟ

έ ι

ττωμειιιωπι Α»,με ?

ὺ,·

ε9·
Δ @Κ1Με ίειιι. ιιεέει, .428ει.ει τ.ιιο.3-;...τ.έ.τ. 8επτ.›ις. ο 4

.4τ8εμ.ει.2.ροβ εαπ!. ΟιιρεΜπ 2.ΜΙ.6.9. ι. ει.

1.τοτττΙ.2. Οτεμι.ς.ι.ει.ἀ. Ω.ιιει.ι·.ρ.ο. τζιν. ι. 5.0»

ιε ο; τ ε, Ρει·ιει.ε.ιοπ.8ικ. το». 6../Μιιιιιεεισιω δ!

@με δ: ιήοειστ8.Τοε. εμε». «οι ιιοι:ει,- ιιιοιστιι

Έτσι ιιι Μισο οσο εΙΤε Διοτι, @οσοι ιιισετ(οτ ωστο

&σε τιισειίοτσιιι ΙοεοιιιισισεεεΠισε, Ρσσά:ισι.6ει

εισσ. ΜοιστΙοειιΠε ουσ ω: Μισο, οσειιι (σεεεΠἱσε

εοειΜεοισιτιιοΜΜ .κι ΐΡειἰιισι :ετΒο οσοι στο"

ιετσσι οιίιιιι&ιιιιι βοιιιι το ιΡΓο _ ιτιοιιιΠ. Ναοί εο

ἔιιιίιεσιἱε όσοτσιιι ,ο Ρτώτετ ωεσωιε εκἰΙιεσιιιιιιι,

σιωισε ισιτἰιιίεεσσι τσάι. Αισεε.Ρτοο. τσιπ οι Α.

ήι'ί.8 Ρ|ι,Ι.ιειτ.59. νετ ι!οτει , Ρετ ι:ιιοισιτι Ιοεειετιι

~` σπιτι ει:τ:τείεετε σιοοιΙί. Έσω οσιε , οσοι στο ειτ

. ἐωΓ εσπιζ:ιιΡιο , Ρετ τω” ι;οδκιίτεοιιετιιισεεεΠισειιι

' σιοΒἰΠι ει! ΓΡιιιιιιτσ, @σποτ ιτιοιμε !οεε!ιτ. Βοσ

Βτσι. ιιιοοἰ!ε οεεσ τι ΐΡιιιίωσ Ρει·τιιιιιειιιετ πο.

ι ίσιο, σιιΠο στο ιΠισέιο εστιάσει ; ετΒο 86 οικεί

ἔσὲ. Ρσσιιιιιι. ε!ιοτσιτιι, ΑσεεισιεΙτ ιοιοεο Ιάσω

Ιιτετ Ρετ οΡετειἰοιιεσ·ι ττεζοίειιιιτειιι ἱσ Ιοτιισι: ΗΒΟ

το εΙσοι_ΙοειιΙἰιετισοιιετἱ ωισιοιστι είι,οσἑσι ισο

εεἐσε »τετοιο ορετιιιιοσει ιτεσίεσσιεε οσοι ἀἶσετίἐι

πιο ; ..τιμ Μετά πιοιστ Μεσοι σοτί οι εΠιισιό ω.

οιειεπεισ8ειο. Μό [οσοι ο _ π. . _ ' π

π. $ε:σσόε ειδι·σιει. Με ισοσειιστρετ Γε, Με Ρετ

εξ-Μ,ΜΒιι- :ιεειτιεοε. Ηισε π. τιοτετιι, τ1σιίισε νΠἔι ὸἰίιἱιιᾶἱο

ρ"#ψΜ· οειιθϊττσεσι , Ασεειστο σιοιιετι Ρετ ειΠιισιο σει ω.

ιτισίεεεισοοετεοε. Ιω Λ!ισβερ.·;.3.ιπι. ς.Μι!ΜΜ.ιη

1.ιΜ.37.ε·.3.9.ι.οι›ιιιο.ω ε· μι. ετΕισιτιιι ,- Με

Βάσω ι1ιοι1:τιπιοιιι δια:: ισο,ειιιτιι ισ ντιειιο,ιι ιιι

οτι εΠ`ει σττωισι 5 Μεγτο.ὶιι ε.4ι]?:ι. η _ιο. @Με ε. ε.

Φώτο! ειπα 8ι|β2.άψ.ιο. 47.1. Μι!ιιικ ι.Ριι1.5έ.

. ε...

μια”.

σ'αυτο

.__ ιι. Ρ

ιτ..ω...ιι..

ΠΗΓΕ.

μια: τ.ιτιοσε εισιιμο, ειισεετΙο ι τιιιιοιιε οισετίο-ξ

ιστο,σεέο. ΑιιιΣεισιέστεοι οιι:ιιστ_σιοσειιτ "Ποσο

· Με Π: ισ ιετιιιισο ἶιτισο, Ρετ ισ τετσιἰιιο το οικω,
. τ Ρ ^ '

 

6 τ

' γ 1.6-Δ σ ._ (ο ἴδ·Ξ Τ':). έ '. Ϊ ζῖἱ-ε

οσοι. @οι ι μοι. _Δη·ιαβ τ”. σε., εειτοβο, ο τ ε.

ιΙΙτιιιι :ιΙΐετιιτιι ,9ι:ειωιπ 2ιιΜ,2.4.9· @οι 4 4ῇ_το_4,

6.ιιιιιτ!..ι. το οσοτσιτιι.οοεει;.ΑσΒε!σιο ιιιοσειι Ρετ

ιιησιτι ιστιιοιεειιοι , σα: (ο1ξιω ΊωφάβΦωωπ ι .

[κι (°ι διάΦΜΦ ή0ιοοο σιοσειστ·ιτισΠσάιΡιοω:

Ροιε. Ισ ιισιτι11Μ .,ιο0ιο ΙεΡἰεζε, ἱιιττΪιι[εεἑσειιιιιιιιεισιιι εκτιμιιιεισ ιιι Ι:Ριιιε: Βιιισιςοι.

ροΧο ΕσεΜτιιικι τωιωοτε ττιοσει·ι, ιι ΓΡεεἰει

, τ 'θα κή;; ειδ Με τιιοιιεειστ:ϊ Γε,Ιιοε Όσο. Πωσ

Π ' , τι ιιιετιιιιτισ Ροιεοιἱἔι των

ὶΜ νιτΜ4· πω, ε: σωστο οι ΓοτιιιιιΙι τεἴΡεᾶσηεἰσίὰεπι τ

τιοτι ιιιΡοιετιιἱἔ τοι·ιιιτιο, 8οίιιιισΙιιι :ι&ιι νιτισειιι ι

νεΙσι ἰιιτειιεειστείτ ιιιΡοτειιιισ Γοτσ:ιεΙι, δε ΒιιισΙ ιιι

ιιοι:εσι,Ιάιύε;ιο ἐΜξβ.2._ο_9_;£τ.ἐ . Μ" ε;τω-ευ"Ρ,-ώ_

ΖιιιιιιΙ, τ.2.9.ς3.ιι.ι. τ; ο. _ωιιΙ .φωτ ιει.4.ιεει.

ει!.ε2ερ.ιε.Γσσόεσι.ι›ι[7ὲ_ σ' ο

. Ηττα; ειιι·ιτισει ιξε.ιιιοισ Ρετ [τη ιιιοιιι . __ ιξ.Ρετ εεειοειι_5. Ρετ ε σιοσειστ_εσ8εισέ, @ωστε ιιιο- 3-ἔ"“· εΐβέ

σειστ (άσε ιιιιε ι;οτΡοτει Ρετ στ:ειι;!ι:ησ, ιισε·τιιιΡ "η, Φ ισ.›ιιιέει·

οπο! Μ! ΦαιοΦ εοτΡοτἱε: νεοι.ε ι.Ρ.ειΒι.ι95.τ.4: έ,

ηΠΠ:!"ΠΡ ΜΜΜ ιιιΡτιισι ιοειιιετιι το·εσεε!οιοτιιιε- ΜΜΜ,

στο ποπ εοσιιβετε 1ο,σετιιιιιοσε τοσοι, ιισεσιοι- ~

σει κι Ιοεσιτι, Θέμο ειιιτισξεεἔ οσΜετιι ιεερωτσι.. Ρ _

ποστ: εισισμ., ο Ρσιιότιτ τω. Ετοοει Ρειτοσσι 5 Ρι6&.Μ'.

οσοι εσεεΙστ εοιιίιιισειιστοσ Ιοτο τοιιιιιι1τιετΡετ"""·

β104Ρω ω(ΜΗΕΙΤ [9ΒΜιιιϊώ , οσο ειιιιιιοεο εστι

ιιισειιιιτ, σετεΠε οι @με πιάσω, ο "οι σπιτι.

τε |οι:ιιιιι. Ρτοοει Γεοσσάστσ; Ροιεπ οτιΒςιηε. πιο. Μ"%:έ9. `

το ι;οιΡοτε, οσο νεισιιε ιιιοτΙστιι ιισειιι οιιιιει :κι τ* .

εοιΡσι,;ετΒο ροιείι τσιπ Ρετ εεειοεστ_σιοσειι, ω.

ΙἑΈιοὶἑ τωτιωτ ιιιιιισιιοσειιιξ Ϊο.Νιιιιι·εὶιτο ω.

8ειστ επίε ιιιιτιιιίει:ιε τιιίτιιιιιιτο εεΡειτ ωμή;)ισοσειστ_τοτΡσι , εστι; οσο είὶ: εοιιισιιιΕτσετ δισ..

Ιἰσσἀειρίε ιιιοάψο ο 90801 ισσιωι εοτριίι, οσο ,

ι1:="κΞ.τ ΞΨΟΨΒΪΗ1Γ κι Μ:©ιάροι 8ὸ.Φοιιιιιι εοτΡοτἱε,

οσΙΙειξιότε ιιιιτιιιίετε τιισιιιιιοιιε το ιΡ[ο, (ΡΗ ι]ειιοσ

φιιιιιιοιιεεεττισΓεε& ὲιιιοισ εοΓΡοι-τε,,οητες_ριο.

στο: :,τιιοιισι οσειιι ιιεοει εσεεΙστ :ιιι εοιΡστ_Ρεσιιεί

ιιισιιισι :ιτοτΡοιε, ιιοσε ίΡειιιότ στο σο;; "στη

. .οΜε ιι.ι..ι.,.ιι..Μι ..Μιά ει... @οι ρ======ιι=ιτ. τι οι οι =ιου=. Μ»
δεσει τιτιιιιιστ τιιιίοιιιι!ιδ τι ΡτοΡιἱιισι οοτΡιι3, σε!

(ζιιιίίτιιτώ ΓΡεςἰετ Ποιοι, σοιι_Ρεσοει ε !.δεο : επ

έοι:ιτιειο εοιΡοτε, σου ιιετεΙΗτιο τιιιτι:ιισι· ιτιο- ι · ,τω, ΕιιΡΗειιι ιετιισιτι :. ιιιοισε Ιοεε!ιτ ΓοτισεΗτετ "ΜΜε

@σπιτι ιιιντιττειιοσε τιιιιιιιιιεέί Ρσιιξι:ιτ στο. @τι _

φωσ;; τισειιι σιω ιιιιέειστ οτι Ιοεσιιι.τιιζεσι νειἰε- `

ιιοιιειιι επ (ε οσο οποια, εδω ιιοιι Ρως” εἴ ί“Ριτιο,

Ρεοει οσοι! ὁείσιοἰιστ οτιισσιιιίιέστιοι νοστιο.ει«

8ο σ:ιοτιμ ΙοεεΗτ ιιι εισ8ειο ιιοιι Ροιείὶ ξοτιιιε!ιιετ

@Δειτε ισ νετἱειἰοτιε ποσοι, @απο σιιοει..ιιτι ω” ,

Ριιε, ιιτειιιτισιεεέι όεοοιιιιιιετίοιιε ιιιίτε.τιιίσε λ `

ροιι&ίτιιέΜ οσο Διάιωσιιιι ερτισετιἰειειἱοσε

εοτΡοτἱε, εστι: οσο "στι". Ρτο επΡΙιειίτιοσε , σοτέ :τῷ
ι. ΡοΠε εισεε!_σιιιΘΡετ Ιοειι ιιιοσετι , `νιιο τοσοι: Ρετ τ"@Δω

καπ «κι.

ιδιοι Ρωσσ

πω”.
η Α4

ίοΙτιιιι(σεεεωσειιι Ριετιεοιιτισι το ω., ε!ιο Ρετι.·ιτ.

τσεΙειιιειἰειιιεοιιιεᾶσισ Ιοεοτσισ,ιιι [ιιρι). οι. Ροΐ

ίε :ισ8εΙσσι τιιοσειι, ντιοσιοτιο Ρετ [ο , οσε εοιΡοτε

ε.€στιιΡιο; οσο Ρετ "επεσε ..τι ιιιοισιιι εστΡοστ

ιι στσΡιι. Α μ: _ τ., Ι , ,Η , ,

_ Πἰεο τ. Νεοσίι εσεεισι .!οι:ιΠτετ ττιόσετἱ Πσε , ,ἐ_ ,

Ρετ Μαιο ΓσεεειΕσωτ Ρτωίετιιιισι ιιΠοεσσι , Με Μισο ιζ -

Ρετ νίι·ισειεττι εοσιετ.ισιιι Ιοει, Με ει· β εσιτει:εοτ-Μ 2.Ρετζ

Ρστ)ιισε Ρετ ιιεειτιειιι ιιι εοιΡοτε ιιι σιτιΡιο , ιιοίτισε_

ισιτισίεεει ισσιετιοσε·ιΡβσει Γσσόετιι. ιιιοσει·ι σε

Ιοεο ιιι ]οεσσι. είι:_ιιοσσε είιε&:στ τεε!ίε ίιι εισ8εΙο:

οι τιιεΒιοετι οσο Ροιείι,νεΙ δ στο Ισοπωσε πιο _

Βάι, το! ι @Η οΡετειἰοιιε ιτιιιι!εσοιε, πιο ΙοΙο πιο. ,

ιιίς0ιΡ9ι°ἰ$ ι σοὶ @στο Δ ετερ ιοιιιιοτιἐ τσι-Πο ει.,

Ωἰτι@:ἑ ι ίσοίιιιιιιιΞ εσεεΙι,εσίσε ιιιιισιτειιτε-. Μειωξ

φοιτ; οσοι άείετετε:νο_σισ ΙοεσΠ1ι δ! ΜΜΜ εοιιιε τ · -

Ρετιιιχε , είι._σοσιιτ επεᾶστ_ἱτι_ειιΒεΙο , σοι εισεδ

ιιοιι ετσι. ουδε! Πι β πει : στου. σι επεάι.ιέ

Ροιε_ιιιἱει τεεΗτ νἱτισιἰε, "κι ΑσεεΙιεω.Οττω

Με ειιιειιι νὶττσε ειστε ε ` ιεττσιιιιτισεοει :τι

Νησιά τεεΙε. Μισοτ οσοτέ 3 Ριτιετιι εΙσεει:τιστι

- “ - 2 ' Η στο

,ι

ω:

1



ιι.

~ α: :::;ιιιιιιιιι ι. :Μιαω:: .Ζηέα!ο!::Φ. Με:: ι ι.

?ΜΚ ὅ '

27:43”.

` !σ!:ί!αι:ιια::: Ηαι·ι!σει:α!!!σ ι:ι·ια!αι:: ι!!σαι!!:!σα!α:

073

:8.

κω!:·ι:σ 2.

:'Μ!!”Ρ!!· !αι! ιιαι:α!!αιια αι!αι:: α!! οραι·αιισ αατι·!::!ααα ι:: Ισα::

Ϊ“|Π :ΜΜΜ '

καιρο!. Μ

αι][πτω α!!

φαω, ω: ρι·ο!:. ν: σαφή: α::Βα!ι:5 α!!α ι:: !οασ ρα: αο::ιαιί!σι::

:Μισο σε αι!!!!ι:·:: , :ι!!ι ρα: ορα:α:ιο:ια::: ι:: ισ ρ:οι!σέ!:αιιιι;

Μ?Μ: :ια ::αοσιι :::σσαι:ι ρα: !ιιι:ει!!!ιισι:: αο::ιαιί!σι:: !οεσ
ή” Ρ,:0:ζ'ρχε ο °

··ἔ α.

Π::
α. . €ιι:.:!!αι·.

ασ.

τ

Η Μ:: ιδιιΕ!σε α!Τα: ι! πω!! !ιι!:!!α:ιι:α α:ιρα!ι, σα” ιι:οτσι:: ωρα!! α!!! !σααα!!!σσ::: ασ::::ια!ιιι:: θἱσαιι!!ιἐ
ασ σααα!!αιισα!!αι,ιισια ::ιιι!α Γσ!:!!α:ι:ιαα:ιρα!! !αι::- :σοι !ο::σ:σ::ι. ο Δ · _ η

ραι· α!! αιιι!α:::ιαι: ρι·οιιιι!α !α:::ραι· :ιρια !ι!αι:: ρ:ά!!α- Αι! ι. ρ:!!::ώ, σα:: α:ιαααΣ !::!αιι!!σ :ο αι!σα:!; ΜΑ α::

ια. ασο3:1! α ρα:ιαι::,αο:ι!!αι :ιιιι!α ::αιισιι ι:ιο!:!Ια τα::τσ,ρι:!: ι·ατισ::α::! α!!!8:ιαια:σ. Δε! :.ρ:σ!:. ασ:ιια- Μωβ ι!!!

!!α:: ρ:α!α::α , έ:: ἰιιὸιᾶαιιι-α !ισι:ο ρα: !σ!αι:: ορσια- σο, ρα: :οσ!σι:·: !::αα!α::ι :ιι!ιι!!:ιτι·ι!ι!αασι:: και: αι:

1!ο:ιαι:ι :αααρται:: ιιι!σασ: πω: ι::::!α ρστα!! νιι:·ιαι·α αι·α!ι:αι·α :::ο!:ι!! , οσοι! :!ια:ιαααάαζιρ:::ι:: : ω::
οραι·αι!σ:ιαιιι !!: !οι:ο ω:: ρι·ορ:ια::: !ρ!ι2ι·αι:ι απ! ρα: α!ια:α:ισ::αι::: θα! ασΒιι:αιιι ώ αι:: αι:ισαι2:α

!!α:ια,ι:ο:ι πω:: ρ:.α!α:ιιια ι!α!ιιι!ιισα αι! ι!!αι::: ρο- !σσιαάσ α!!ιιιι!ι! , οσοι! !ιι Ι!!ο ρα:!ασαι·αιρσ!! πιο::

ια!! α:ιιι:: αιιρα%ιι!!α::: πιο: !ρ!:ατα::: α·ιιισε!ασ- :στο α!ιαι·α:ιο:ι!ε θα! ασριι:α::ιαι:σι:!:, :ιαιι:ρα :πασα

σα ισοι!ὸ σρα: στι:: ν:ια:::,ι::σι!ιδ :σπα σα:: ρα:- οι:: ιισα!!ται!:: ::α!σσα::τι:ατι:. Δε! α.ρι·ο!:. :προ α::

:αι:: !ρ!ι2ι·α:ι:σ:ι να::α:α ρ:α!α::ι:α ι!α!!:ιιιισα αι! ισ

ται:: !ρ!ιαι·αι::. Νασο:: :Βιισ:·οραι·ατισ ιι·α::!!αι:: :ο

ααρτα σ: !σαο.α!!αξο:::ια!!ει·αιισ, ρα: φαι:: ιιισ!:!!α

::ισσααιι:: σε !σ‹:σ αι! !σασιτι, οσο: ι:: αοαα!σ νασα

ισιισραι·α:ιο ιι: !ι:εο , σο:: να:ιατέι ρι·αι!α::τ!α ι!α!!:ι!

σα:: ἰρίἰσι αι! !ό!:ιιιιι. Τσι:: εισ:α ρσ!!αι α:ιρα!σα ασι

άαιι!_ι:ιιια Πωσ: !ρ!ια:α::: ι!ιιι!ι::ι!ια σρα:ι::! α8:ι·α Π·

ω:: σ: για:: ραιιιι:ι:: ":!!ιι€τ!!: ω:: α::!::: α!!αι ι::

ι!!σαι!!ε Με:: ρα: ορα:αι!ο::αι:: , ρ:α!α:ιιια!!ται· ασ

:αι:: 8αι!α!!::ι:ίσαιι: Γσίι ε!.σΒιιιααι !ρ!ια:ια.· Ματια::

!ι !:!αιΣ!σι:: !σαα!ιια: ι:ισιια:ι , α!! ιρ!ιιι:: !αασι:ι!σι::

 
 

ιαα. σο:: α::!::: Γα!!:αι·ἰ ρι:ια!!:ισιισα αι!!αάσέ Μια,

ασ: ια:ιι:ἱιισὲ ροια!ιιιπ ιαα!!:, Αι! ασ:ι!!:ιι:. :προ

ασιι!αιι; ::αι::!:ι οσἰαια :ισΙ!α α!! ασια:: ι:ιστα!ισ ,

ιιαι:σα α:: ραι·:α ::ιο!:ι!ι:, ::αι1::α α: ρα:τα!ιιαι. Με. 2έρ

ρι!ιιισ ::α8ο ασια. ν: οι: απ. α. :προ ι:οιι!ας:: ::αι:ι :οι χ;

α!!σ σπιτι:: ΟΟΠΗ&!!! αοι·σσ: !ι! ρα:: σραι·αι!σ

σαι:: ::·αιιιασ!:τα:::,:ισσ ια::ια:ι ρα: α:::ι!σ!αι::. ΑΙΜ» ι

ασ! !α!:α:αι:ισι· Ε:: ορ!ιι:ο:ιαι:: Β::η!::: :ασ ιιααα!!αι·ια ι

ι:σσιασα α!! !σααα!!!σα :Ω!αιι!!α !'σ!›!!α:ιιιπ ωρα!! ··

αι! ι!ισα:!α !σι;:., ἱ:ι ιισιΕσέ σρα:ατι::. Ε: σρρο!!τσ:::

.:.τιιιι. :οι 1αιΐ!|!.37.ιΙ. 3 ι σ. α.. :αρστατ αιιιιι·αιιι, Α:

!!ιαι:α!!!σα ρ!·α!αι::ια !σ!:!!α:ι:ι:α α::εα!! αι! ι!!ι:α:!α

!οι:α αι:ρ!ιαα:·ἱ :ιασσἱι σε: !σ!αι:: σραι·αιισιιαι:: :ι·α::!: 4

ασ::ιαιιι: αι·έσ ρώτα: ααι:ι ασι:ιαι!α::ι!αα!! ιιι::::ι!α

αα :::σται:σ ιι: α::ρα!σ,οιια σα! !σι:σα!!!σα ρι·ια!α:ιαι!!- ·

σα:!!: !σα!α, Αι! :α!ιιισαα !αστ; !αι:σιιι!α ε! ιιο!!:!ι σο:: α!

ι!!!αι·αραι. Ι:: :::ιι!ια ι!ι!ρ!!ααιι:: οσοι! αι:Βα!ιι: α”.

!!::α !:ιτι·ἱ:ι!αεἔ`: :::σια:!ο:ια ω! ρα: !σ!αι:: ιιισταιισἐ ΨβαΜΦ

σαι:: ::σι·ρσ:!α ρο!!!ι !σι:α ναι:έ:α.· α. ω:: σο:: Η: Μ! ;';'π" 'ω

ρα: :ε :αρα ι!!!!α:ιιιια Ισαα!!ι, !αΙιαι::ι!α!:::::!σαα.]ω 'Ο'

3 οσοι! :τ ι::!σι:σ ρα: ρ!ιγ!!ι:αι:: Θ::!σι:αι:: ασι:: :!!σ.

  
8:80 ρα: α!ιι:σιό!!Βι !::!ι

ι:α:ι!!α::: σο:: ι:ι!ια::αι α:ιρ

ριο!:. !ι::ι::α ε!α!:ατ α!!! , !:ι ι: α!! απ:: α!!αθ:σε ίσι

:::α!ια: α: α!!αέ!σε !σι·::ια!ιε ! αα!!!ιια α8ι!!α::ι!! Η

ασιιι!ί:ιτι !σ!:!!α:ιιιαι:: ι:: ι!ισα:!:: Μαι:: α!! ι::ιρ!σ

:::οιιι!ιι σο:: :Μαιο α!!, σο:: !σαι::,οσοι! !σαα!!ται

::ιιισαισ:: α:εσ σ:: !σ , δα πο:: ι:: !σαο ι!α!:ατ α!!α

::ιστα:ιο:ιια !σ:ι:ια: τοϋ; :::!:ιο:ιισσαι! 3ιραι·τα::: :

Α::8α!σε κισσα!! ι:: ασιζρσι·αια!!σι::ρισ ρα: ρ!ια!!:::ισ:

ν:ιισιιασ: ω:: :Πει , !α ρα: νσ!σ:::α:!α::: ι!σιιιακα:

α!!!!!αιιι!αισ .ι αι·Βο ι::στο ασ:ροι·α , σο:: ::α::α!!α:ισ

ασι:: ι!!οι::σσααι::: α:εσνΕ ιιισιιαα::σι·, ι!α!:αι ρα:!::

ι:ιιιβααι:ι ι::στα:!σι:αι:: Η: !α ι·αεαρια::ι :ιισσαι·ἱ.

ι©ο::!·!ι·::ι;Α:ι8α!σ€:ισ!!ο ραιί!σρα::ι!ατ έ! !σασ, θα! α

αο:ρσ:α α!!σι::ριο: αι·Βο ασ πισω, πο:: ::αι:α!!!ι:!ο

ααα: :Πο ιιιοσε!::ιισ:. Ναι:: σ: α!!ιισσι:ίοσααιιι: αι!

:::σιιιι:: α!ιαι·ισα, ι!αΙ:ατα!ιιισαι:ιασ!!ιραιιιια::: α να!

ι!αραι:ι!ασιιιιι:ι :οσοι :Πο !:α!:αι·αι Α::ιαι:.ρι·ο!:. σο::

:::α!οι:α::: ι!αραι:ε!α:::ιαι:: !ια!:αι α::ρα!ι:: α !οϊ:ο_να! ι

ασ:ροιια α!!σι::ριο, εισαι:: Ηα!.:ααι "Με α:ιρα!σε ασ α

!ισ ::ιιι!!α:ιτα σ: αι!ι!αι:: !ρ!ιαι·ιἄ: !αι! ι!!!!αι!α:ιτα ν::σ

α:ιρα!σα!: ααι!αι:: ιρ!ια:ιί:,::οι: :ιαεα!!αι·ισ ι!ι!εαι!ιι ιι!

τα:: :ι!ιοεισι, :::οτο αα!ο; :::0σαταΕ!1τα::Βα!σ! ασια

ιρ!ο ι:α!ο ασ! α!!!!!:::

Πιο.: α. Α που: α: ι:ιοι:αατσι ρα: !!ιααα!!!σσι:ι

αοΜαᾶσι:: !σισ:σ::ι,::ο:: !`ιι!Ηαιι πισω:: ιιιιι:ιι!αει:ε,

σ:: οραται!:: ιισιαι::

ι α: !οασ. Μαιο:

πω:: Η::

/9$/!:ΜΒΜ ψ:ρ!ριβια ασια:: ι·σαρι::ία

κισσα:: ρο[]Εσ α:: ισιτὶαβιέ :::ιαΜιιοκα

ια: α! ::ιο:ιωιβίια.: σοπρσ:·σ !

Ρ!!:::Α!α:ιι. α!!!ιι:::Ριι[:|ιιαα ΡΡἔ£αᾶι|εἄ.ΡΓΩ 3.ία::!!ι Σ!! .

` οπο!. ΐσ:ιοαι:ι. :ιο:ι :αρσ8:ιαι , !σ!:ιαᾶσι:: ρα: Χ·3:πω1!!!'·

αεα!ι!ασα :::σσα:Ι αι! ::ισισιι: ια:ιιίιιι: α!ια:ισι , ασι::

οσο α!! ι:οι:!σ:ιέ!σι:: ε ι. α:: Λ:!!!.4.ρ!:Μ:α:ι.3α. σ:: Η!!!

ι!σαα:,α!!:αι!!ιια::: 8: !ι:ἰα:ιιια::: :::σσα:: ρα: αααιι!αι::,

απ:: νασαι:: Μ, ὶιιιιιιο[ιιιιιι προ ρα: !α σο:: πισω::

ισ:, !!:ι! ι:σατα:ισ: ι:ιοσαισ:!σ!:ἱαιἰ!σι::, σ: οσο !σι:τ.

α.. δ! κ!! ν:ισι::ιισοι!ιιιια σ:σσαατσι,ι!α!:ατ ι:::σισσ: 2 ρ.

ἱ:ι !α :ρ!σ :::::!ιι!αια !_σ!:ιαέ!ιι·α, :ισ!!σι:ι αι:: :::σσα- Ρ:·σ::.:.,

!:ιισ: ρα: αι:α!ιια:ις!αι! σ:::::α ι:ισσα!:::σι· ρα:!α. σαι::

:ιισσα:ι ρα: !α , α!! ι::σσαι·ι πισω ει:: ιιιιι·ι:ι!αι:α ισ

:ιαι·α::ια: σωσει: ρα: ααειι!α:::, α!! ιιισσα:ι πιστα α!

πωσ:: 3. $!ιισ!1σιι: ει:: :ιαιισα ρα: ααα!ι!α::: :::σσα. 26·

τ! ρσ!!αι, α!:!ι:ισα ι::σισ :ιι !α :αααρτο , !αεισα:ατιι: ι. Ρ;:!!;!·

σο:: ρεστα αι! :σωστο ι:ο:ρσι·ια :::σσα:! ρσ:ιιί!:α α!:!-27"":ξ

οσα ::ισισ Π: !α ι·αεαρισ.Νασι α:ἱαι:: ρσ::α)::: ι::::ια:ι:

απο: ιρ!σ αοιρσια !σασιι: ρσ:ιέ!σα!αι:ι. Α: α!:ι:::

ρσ::Βσι:: Π: σιιιιιἱ:ιὸ ::ιι!ισιθσι!α , :ιαι]:.:!ι α!!α :όσ

ιιασ::: ίσΕ:ιαιΕ!σιιι :::σιίια ι!ισι!!!:!!ιι, α:: οι!. :πασα ο

[Μ. ή. 8: α:: ι!ιεα:ιι!ια , β!. ό. $αι:σα:αισι· α. σο:: αν::

ρο!!α αι! ιι:ο:σι:: !ρααια:σι:: !!:Ε:°α:::. :ιισσαιι ι:σι·ρσι `

απο: !ιι Εσε!ια:. αιιι!!αιια , οι!! :αα!ριαι:ι!σ :ιι !-α

ι:ιστι:ι:: α ::ατσια!ι αει:ιτα ρ:οι!σάσσ:. Ρει!!σ::: αι:

σε:: !ισα α!!; ιισἱα ::σ!!σι:ι αρα:: ::αισ::ι!α ρι·ορι·ια

νι:τσ!α ρι·οι!σαα:α ρσια!! :ιισι!σ:ιι !!ια:α:::α::τα!αι:ι,

Το (:!ι:!!!ι (Σοφο: α!! ι:: Εσι:!:αι·. δα :ισΙ!σι:: ααα:

α:ιι:αι::ρ! ρσια!! ι:: ασ α!:!ιισα ι:ιοι!σ !ααι·α:::. Να- α8. Ε

:μια ι!!αααεσιιι .ποιοι :::!α::: ιιισισιι: ρισάσαια Πω. Ο(“ά!”!!

Ναι:: ροιιασισε , εισὸε! θα:: αι! ι::σισιιι !ραι:!α:σιιιΤέ'"Ε!""”!

:ισ!!ιι::: ρ:σι!ιιααι σιο:σι:: πι· Οσο!!! Οσι·ρσ:. Ι::- (Μ'

ια:ισρσ) α:: ια!! αα!ιι Ε!::ι!!!Οο:ριι: ι::ιιιιαι·αρξι:Ρ

οι:

ιρ!!:ι :μια ασιιιιιιριι::ισ:, :Νασαι ρ:σοΙσέ.!α: αι!!

!ιεα !!::α ι!!:!ι:ιο:: σ!!!·:ια:. Πεκ ι:σ::!!ατ. Ρι·ιι::σι::

:σ::ι, σ!!! ρα: σραια:ισ:ια:τ: ι:: :Με !σεαα!!!ιια ρ:σι!σ

δεισ:: ::σι:ι.::. ::αιιιιααι !σια αιιιιιι::ραια ασι:ιαθισ

ιι:αι!ια:::α:!ιο. ρα: ρι·σρ:ια::ι !!ι!:!!αστια:ί:,ι!α!:ατ ία!.

ω:: εοι:τα&σ ρ!:7!!ασ ραι· οραι·αιιο:ιαι:: ::α::!ασ:ι

ται:: ΙΝ:: ι:σιισ::ρα:α. Ε: ι!ια!ια-αο:ι!!αι ί. μ!!! αι:

8α!σι:: !σαα!ιια: ιιισσα:·ι :::σισ ι::ιι·:::!αασ,α:ι!ι:σα ν! -

ια ορα:·αιιο::α α::::!::!ααθ ι σο:: ρο!!!α !σααα!!!σα ορα

ται·ἰ ει: ι!!σαι·!ῖ: !σι!ε απ:: !-ρ!:αει·α::ι , :σε πισω ι::

::·ι::!αασι Κα:ιο α !σει:α!!!σα ορα:αι:ο ει! ι!!ιιαα!α !ο

ι:ααα!ι·α !ρ!ιώι·α::ι ασ:ισιισ:·α!ιιαι· !σρροιι:: !σι:ι:α!!ἱ

σαι:: :ι:σια:ισι:αι:: !οεα!α::ι ΐσ!:ιαιί!ι ορα!·αιιι!!, :ισ::

ασιαι:: ι:σιιιιιι. α. ιιισιιια!σααΙἱεαιιρα!ι, σο:: ισα!!

!!!: !σι·::ια!ι:α:ιιι !σει:αι!!ιισ αο:ιιαα!σ !σασιιι:::, σ!!!

τα:ιτσιιι ασπιρ!αι!σα, ιιι:αται:σα αοιιιρ!αι ι!!σι:ο !σ!:

ι·αι!σ::α ρ!:γΠα! εσ::τα&(`ια; !αι! ροιισε ι:: !ιιααα!!ἱσἔι

Ρωσσια α::ρα!ιαπ !_σ!:!!ιιιιι!ια αι! ι!ιιια:!α !σι:α. Ι σ::

τι: :μισό ιιιια!Ηρα :.τωι. :.ρ.ιι. α: ω. ασια ασια::



Ρι·ιισ.ιιιι.

έρι·ιτπι.

τ·

ω.

`

Νου ρσισιιιιισι, σιιιι:ι τιοτι ωσιιστσιιιτ,ι :στη ιιιω

σ ωιιτσιιρι:ιιιω ιιωιτι σιιιτι ιρστ:ισσι.ιιιιστι:: ιι τιιι:σω

ωσιισισειιτ :στι ιιιτι Πιρροιιιιιιιιιε, τιοτι ωοωιτιιτι

δ Όσο, κι ι ισιριο)σσιιισιιιιστι:σ: ιτισιισσιω: ιισι τισ

ιιιο στη Γρσσισι Ποιοι ωσιισ: ι Θεσσ “τσιπ ιια:ιιι·ιισ

ώ ρτσρτιὁ. νι ρσιστιι ιιι οιιιιιιι βοτριι€ ρ:σσιιιι:στσ

τιιστιιιιιι ιιισι·τιω. σιιιιι 90ο ιισσσι·στ :ασε ωσιιιιιτι

εισαι Ωοι·ροτσ ρ:στιιτσι. κι σσι·ισ ωσιισσιωτ :κι

ιτιοιιιαι ιρσσιστιιω ρ:ορ:σ: ιισι·εωρντιιοτισω σιιιι:ι

τω, ιιιιιιιιισ ιιιισ ωσω ιιι ισ τσσσριο, ιιτιοι·ι στι Τεστ.

ιτιισιιιιιτ. Αρσιισ σοι·ροτσιιτιι τιιι.ιιιτιιι:στ ιιρσ:σ ιιι

ιριι·ιωω. Νιιιιι 6 ιιιιιιιιω ωσσιισ ρστ ισσιεισιιι ωσ

ιιστι ροισιι:,τιιιι ρσι·ιτιοτιιιι:ι ιιι ιστσσσρωω, σοι νιο

ιστιτσι· ιιισιιστστ σστριιι σιιωιιτιιιιτι, σιιτιιισττι τιισιιιτιι

ιισσστσι τισσσιιιιτισ ιτιιρτιωσισ ιιι :ιτιιωιιιιι ιριτιιιισ

ισ‹ιι_ ιιιισιιιιιιιι απ:: ι:στρστσ ιιισιστι:σι· ιιισιιστσωτ·.

Ριιτι ωσιισ, ο στιρσιιι: σιιστ ριιγιισσ νιιιιιιι σιιιιι εστ

ρτιτσ ιιιιιιιιιρτο, ιιιοιισιι8 σοι·ριιι ιιιιιιτιιρωτιι 3 ιιιιιιιι

τιιοιιστσ: δ: ιιτιεσιιιω σπιτι σοιροτσ ιιιιιιιιιιι: ιιι· ρισ

τω: ροιισι :εστω σοτροι·σιιω ιιιιιιι:ιιιισ: 2800 ιιι

Γρωτιιιτι.

ι·'τοιι.4. Όσο σιισ&ιιε ιο:τιιιισε τιιιι:ιτισιιστιιιι ιιιιιι

ιιι ιτισιιισσο.ιι ι ιιιστ ιτι:τιιιισσιιι , τιιιιτιστι :Μιτο

ιιιιιιι· ιιι ιωρσ:ιι ιοσιιιι ιιισσσιιιιισ ιτιιιιιστσιιισ Πιο

€ιισ ρστ· ίριιιιιιτιι τ ιιιισι· σι:ιτιτιισσιιι , 8: ωτιιιτιιι ιιι

ιιισσσιιιιιέισσσιτιιιστιιι5 ωοσιιιε ιιι ιριιτιιιιιι Ετ8ο τ..

στ:: ισριι8τι στ, ωσιιιιισ ιισσσι·σ ρι ιοτσιιι σι'ισσΐιιιιιι ω:

ι σιισ πισω ισσιιιι ιιι ισ ιιιιι·ιτιισσσ τσρσρισὐ σιιιιι σιι:

°σιιΕ&ιιι :σἰριἔι τιοτι ιιιιιιτιριιιιιιτ ι ωοιιι ισσάιι.Νστι

1°σριιέιιιι:Διιισω σώστε: ρορισιιστσιιι στι:: :σώσω

(ο ιιιιητιίωξ τσσσρισ , στι! τσσσριο :στιιιιιιι ιιι σκι ,

σι.ιω ιιιισ σώσε ι·τιισιισιιι. Νιιιιι σισ-ιιιιιιιιιιισιιιιιι

τω" σιτ:τιιιισσσσοιιιωσιιιστισ τριτη, οικω τω»

ισ σι.ιισι·σ μια!! ρστ ιτιιι·ιιιισσιω σιιιτιιπτι: :πιτσι

ιισιισω ιιισι·ιιιε ν: σσιιιι:ιιι σιτσιιιριιι. ΝιιτΙι μι:: ισ

ιιι.τιι σκιιιιιισσιιιιι ωιιισιιστισω ισιτιροι·ιι :σε ιιισιωτ

σσσιτιιιστσ και: ρι:ιισιιι :σι·ιιροτιι: μι· ισιιιιιι σιτ

ι:ιιιισσσιτι ρι·σιιιιθ:ιοτισω ι σ-ι σ.ιιιιιιόι:ιιιτισιιιιιτιιιιι

τσι, ιιι:σι·ε ιιισιιιιι·_ιισ ιισιιοιιιι σοσιιιιι:σι·σι στρο ρσι·

ιτισωτιι ισσεισω ιιι:τιτιισισ ιιιιιιιιιιιι τσσσρ:ιιιιι ιιι ν

τισ, ροισιι ιιιιστιιω σοιιιΒιιιιστισιιι ιιιιιιστιι σιιιιι ιιισ

ν ω; - τιισσειιιιισ σοσιτιιιστσ νιιττιιριιτ:ισιιιιριιτιι. σωστα

έ'

μ.

 

τ Μακάι:

Βοιωτια τ. π. 6 τω: :ισ Μέσο σιισσι ριιτιόι:τιω ντιιιιιιτι σιιιιι ριτ

τιιιιιε,ν: ρστ Γσιιιιτι τιισωω ιιιιιισάτιιιιτιι ιτιριιτιιιιιιι

ωεωτιιτ τω: ριιιι&ιι δ: τω: ιρει:ιι: σιιτιιισιτι

σιισσι·στιστι ρο:στιι σιισιισιιιηιισ σα: ι·ιισιιιισ ρστ

σσιιιιιιισιισιισω σιιω τιιιο , :μισά ρστ ισ ιιισιισιιιι·Ρ

Νσσιισιιισιε;ἰιισὁ ριιιιδι:ιιω σιισ ιιιισσ:σ)σιι.ιιι ριτσ

εστω :πιο σισσιιρειι: ωοιιιε ιιιιιιιισιιιι_ Νιιτι σο:

ιιιτιιιιιτι ρισιιιι:,ριιτισι:ιιω τιιιιισ ωσιιο μα, σιιιιτι

τσάι ιιισιιιισ ροΙΤσ σιιιιιστιι σιιτιιιιτιι':ιιιω σιιττι :τω

ιιισιιστι , σιιιιω ρσι· ωστιιιιι ιιι ισ ιτι:τιιιισ:σ :σσσρ

. :ιιτιι , τιοτι :ρτιστι τισισιι.ιτισ: σπιτι Η σοι: ι:οι·στ τισ

σσιιιιτιιιω, τισιιιισ ριιιιᾶιιω τη ιιισι·ι ρσιισι, σε ρστ

τιισιιιτιι ιτιισ τσσσριιιω. 2 Νιιιιι ιστωι. :σωσει

Μι :κι σιισέιιιω, ουσ ιιιιιιιιἄ ιιισιτι σωτιιιιὸ σπο

τ &ιιι σιιιισισιιιτ ι στι! ω:: ιιιιιιιιιο πισω ισι:ιιιι ιιι

τιιιιισισ τσσσρισιτιιιτιιωἐ , ωστο ιιιτιιιιτιι σοτρστσ.

ιισαιιιτισ ιιισιισισιιιτ ετιιωιι ρσιιιιισ ι:οιιιιιτιδιιι

σστ·ρστι. στρο τιιιε πισω: ιτιττιιιισσσ ιιισιτ&ιιιιε ιιι

ιιτιιιιιέι. τιοτι :ιι τισισιιιτιιισ ν: ιιτιιιιισ ιιισσσιιιιισ ιιιιι-

ισ: ιιιιιιιισιιιτι :σι ροτσ Γριιιιιω. ο

δσσιιτιιιι τωρα, ιιιιΒσιτιω , _στιιιιιιι απ: μια::

"τωσσιρο:ι , ιιισιισ:ι πισω σσι·ροιιε τιιιι:ιιισ ωο

Ρση··.:ψι· ιιι ιιιιιιιιι:ιτιισσσ ιια:τιιισ ι ι:ιι σιιιτιστι τοπια. Μ!.

Ϊ*°ωω""··ρτσ σ.. βσπιτιι. @τω τω. ιοτιεσ ρτ·σσισιιιστ σα.

Ριτιισιω. τσριιετιιι , ιιι-ισα" τι ι·ιιισωστιοσιιιισιισ

ιιτιοιιστι θα:: ρσι· ισ, οι: ρσι· εσσιιισιιι. στ: :πισω ιτι

τιιιιτικε ιιισ:στιισ. Ρι·οσ. ιιιι μια ιισ σιι. ιιισισἀιιιιι

πω:: ιτι:ι·ιτιισσιιιιι σιιι>όιιιτιι ιστιιιιισιιι ίιτισ ίοι·ιιιέι

ιιιιτιιιισσσι δστι ιιτιεσιιιι, "Με ιιισιισιιιι: ιιι :τισ

!`·

ΒΞῷιιιιιτΞ6 ν ιι σ: ιιιιιιιιιιιΔωιιιιι.. ιιιιιιιιιι.

 

δι:ιιω ιστιιιιισιτι ωοιιιι ιοσιιιιι : Ει·εσ τωριιι6ιιιιιι

στ; ν: τιοτι στιιω Μπι:: ιτιττιτιισσιιτιι ωοιιιιιιισ

0ιιισω- Μαι” :τι σιιιιιστιι ι σίιω σιισιέιιιι ειτττιιιιι

:σ ιρίτι τιοτι τιιιιιιιΒιιιιιιιτ ι ίστιτιιιι νιιι:ᾶ ιιιιιισόι:ο·;8σ

σὲ ιτιιιωι:ιιισ ριιι·ιισιριιτι ιισσσα: ιστιιιιι; :ρω ριιτιισι

ριιιιιι· ΜΙΒ σιισθ:ιιε ιστιιιιιιιι ι :μια σιιιιι στι; Μπιτ.

Παω: σιιιιι ισι·ιιιέι,ιιστι ισσιτιι·τιιιιι σπιτι ιιιιιισόι:ιιιτι,

ιιι στι:: :σσιριιιιτ ι·στιιιιιι Μισο: μοι). σώσω στι”.

τισ ιιιιρσιιιε ιιιοιισιιιτ σιιω σοτροτσ,Γιισςσιιιιιξ Πωσ

τω:: ρστ ιριιιιιιιτι σιιιτι σστροι·σι σ: ιιισ σι: ιιτωιιιι_

89

ιιιιιι σστρστιι ιιΤιιωριι , ιιιισστσ: ιιι:τιτιισσιιω :ἄσ

ιοτττιιιιε ιιισωι ισιτιιιι ; πι. Πισσσιιιιιι ·ι·τιιιιιιιιισ .

ωσσιιιε ρσι· ιριιιιιιω. βοτιιιτωἶ πιω ιιι σ.ιτρστσ,

σωσει ρστ ιριιιιιιιιι ιιιιεσιπισ ιστιιιτ, :τι Γσι·ιιιι τη.

ιτιιιισσι ωσ.ιιι,ιτριισ ιιι σο :τι ιιισσσιιιιιι ρσι· Γρι

ιιιιιιι ιιι:ισ ι σιρσ Μισο σιιιιιι σιιι:ιτι Ατιρσιο ντιπ::

σοιροτι ιτιιιιτιισσ.ι ιιιι·ιιιτι ιτιοιίιτι, :μια ιιι σο σΩ Μ.

εσιιιιισ ρστ ιρ.ιιιιι.ιι ισιισ. Νσιιι.ισ Με: :πισω βρει.

:ιιιιιι:: :τι δ Ϊστωἔι ιτιστίιη σιιιιι_τιιι σιιιι‹ι ιιι ισω

στ:: ωσιισιι, η ιιι:: ιιισσσιιιιισρστ· ι`ριιιιιιιτι τση : στ.

8ο @οι ιιιιτιιιισσσ ιιιιτισ σπασω ιιισσ:, ιτι:τιτιισ.σ

σιι.ιιι·ι σιιισιιιι ιιιιιιιιιιι, ντου. 2 ὁ ριιτιιιισ μαστι

ιιισ ρστιιιιιισιιιτε. Βσριιρτιιιινιιιιιιι σιτε ρσι ρτισ- 5'σσιωδ.

ισιιιιιιτι σιτ::ιτιισειιιιι ειιισι·ιιιι ιοσειιι ιιι ιρ .τω ρστωει-ρι·ού.

ιισιιτσι: σιΒο τσριιριιισικ ρστ ρτισισιι:ι.ισι σιιι:ιτιισ

αυτ: ιιισισιιιιι ιιι τιιτσιιιιι ισσιιτι ιτι ιριιιισ ιιισσσιιιιισι

Νιιιιι ιισιιι ρι·ωισιιιι.ι ρστιιιιιιιστιι ιοι_η :στη τ" Γρσιιο

ρστωατισιιιιι·; τισ ρια.σιι:ιιιι ιιισσσίιιιιι ισσι: τσ τ. ιιι

ιριι:ισ ιιισσσιιιιισ, στρο ιισιιιτιοτι ροισισ στι: :σε ιο

σσιι ιιι ιρατιο Ρ€"ΠιΠΟΙΠΒι' ρστ ρ σιστιιιτωι σιιστιιιι,

σιιι:τι ιιιιο σιι σοιιιιιτισιιιι ιιι: ιισσισσιιι·ι ροισιιιιτι

ι”ριιιισ ιιισσσιιιιισ ρστ ρτετιιστι:ιιιιτι ιιισισισιιιωιι:σ.ι

τω, σιιιιι :τυο σι: σοτιιιιιι&τι. Αιιισσ.σιισιιτιο: Αιτ

ιέσιιιι σοιιιιιτιά:ιτε σστρστι τιοτι στ: ρτιιισιιι :τριτο Ϊ

ρσ:ιτιιιτιστιισι· ρσι· ρι·.ιισιιιιιιιι σστρσιιι_ισιι Ρστ; 'πω

τω στ” ρτορ:τιιιιι σιιιι:ιτιέι:Διιι ιι ρι·2ιση_ ή σσιριιτ·ιι, ·

Ε: ιιτιιιιιιιι τιιισιιιιιι τιοτι στ: ρτιιιιστιε ιριι:ισ Ρι-ι·ιτιστι

ι·ισιιισι· ρ:: ρ: τ ιστι.ιεω σσι·ρστιι,ισιι Ρετ· :πω σιιιι.ιιτι

ρτσρτιιιω ιιιιιιιιέισιτι τι ριπιστιιισ σοι·ρ τω. :μια

ιιιιισ ριισι, ιιιω :μια ιτιιιιιιιιι:ο βρ1'ΡειΓΕ :ιτισσιιιι,6σ

ιιιιιωιιι:ειιοτιιιιιι ττιιιτιστστι: φωσ ωσιισρστ·ιιιιι

ιιστι:στ ρτσισιιισι ιριι:ιο; σου ειιισἑτ τι” στ.ιιιι ντιἱ.

:ι σιιτροτι, τιιιιιιι ιιι ερωτισε νιιτιιιιοτισι “τω τω.

πιω:: :μια ρτειισιιιιιι σοτριιτιι τιοτι :τι ρ:οροιτιο

:απο ιριιιωτ.ιιιτισ ερωτα ιιιιστιωσιι”ιτιιστ σιιιιι;άσ

:ιοωιτιιιιισιισιιι άειιιιιι, σιιισ ιιιιιιτι τι: πιω ρστισ

ισιτι Ϊοιωσιιι ιιιιστι ισιι:ίιω σπισιιτσιιι , νισιισἔιστι
ι

36σι·ι Ν.

Βικι .Μαι

"και τω.

τπικιιιτιο

τιιΒιιισιι, 8σσιιιιιιιιισιιι; τρικ νιτισιι·σωι·ιστι:ιρσ- ,2Μ,Μο,ια,

ισδιιιιτι, τισσσιισιιστι στι, ν: ιιιι ιιιιωσιιιιισ σωστής, τι $$Ι:Μ'ι

ισιι ιιιισιι , ν: ιιιι ιιιιιιιιτι σιιτσιιιτ_ ττισιιιιισ. Τσιιιε

ωιιΒιι0Φσ σπιτι: σιισιισι·ι ρσι·σιισιιάισιιιιτι ιιι

ιι ιιιιισσσ :ιιιιιιιιιιι ι·σσσριιιιιι ιιι :τισ ριτισσοτρ.ιι ιι_ .Αι

τιοτι ροισιὶ ισιιιιιισιτιο στα ισσο.ιι:στ· ιιισιισι·ι,ιιιιιισ.

:ι σοιιιιτιι ιιιιιιισιιιιισ σωσει: στου: ισσειιιι Ωω:

ιιιισιι ωσιισιιιτ σιιιιιιι-ρσι· πσσιι:ιστιι, τισσσιισ σα; Πισ

φωσ ρι·ι· ιριιιιιιωι:ιτιιίσττι; ιιιιοιιιιι ιιτιτι_ρσιισισιι

σι ιιιοιιστι , τω ροτιιιιιιιιισισρτσ. @οτι ιιιιισιιιιιισ

σ

,_.

σσιιιιισ ρστιριιιιιιιιτι :τιιιιισττιιτ, τισσιιισ ιιι ιιι ισ ιια- η

ω: ιιισωττι ισσιιισιιι_, στ” σιισιι_ι ιιιιιισι·σιι ιιισσσιιιιισ

ιιιοσιιιι ρ:: ιριιιιιιω ::ιτιιιο.ιιο, @ται :ι.σιττισιιιισ.

τω. Μαι:: τιοτι στι, σ: ιιι ισ :τιωσιιιέ τσσιριιιι ιιι

ισ:.ιτιστισιιι,ισιι τιιιτιστι, ε τιιι ι·σσιριιιιιιτ ιιι ιιιωι:.εισ

:τιτιιιιιιιωσιιιιιισ ω σοτιιιιτιιίι:σ. _ τ ι. ι ι ·ι

Αιι ιιιιιιιιιιιι. ορριιιιιισ,τισρο ιιι:σσ_. Αι! ::ρτοσ.

σειρ. Αιιιι0ιι=ισΦ 80 ισσσ ιατιιιιωιιισιστσ.. ιιι::

τ:ιιιισω)ισισιι:ιειωι 80 τσιισιισ πσιτιστιιιιιτιστι πιοιιστι

ρστ ισ, :μια ιισιι ιιιιιι ιιισιισσ ωσιισιι ισριι:τι:τι ιι Πισ

ισδιο ι ει] .'"·ωι ιιιιιιιι:, :μισά :κοιταω :Με στιιιιιιιιι

τι:: βιρ[ιιιιι ω” Μισό τω [σσιωτιιιιιι “τω” Ιρβ·ω

"και μα! ισειιιιιιισπισιτιάεπτι :τα μια” 7°βισιιία Μ.

ιι;" μι: σ: μη" και”, σε: ιιι ιικιιιιιιιιιιιι ; ω: ·ωτϋ

πω:

¦

ιι.
Π:#.Μπέ:

Δι·ιβ.ιπι'σϋ.

β εσωτισιτι,

σιικάτωισι,

έφτ.ιιτ»ι πιιι_

πι! ρω· |έ·.



=7ο Βοουτσττο νι. Σ): πιστα τοτ:4ττ .»!”ποστοτσΜ. 8:σττο Ι ν.

τστίριττιιτ, Η βοτρττβτιιιιιτυπι πετάει:: , :ΠΑττισττ0 σ· τσοστσττ σ τ. τι:: :ισοτιτττττι. σοτιττσ: σπιττσττ:. Αττ στ'

τεστ:: Η:: σου:: τττ:Μοττοστατιτ Μουτ, τοττστά.ττι στο: τστο. τυτιτσ:σ στου: τοσοι στο στιιυ·ιο τοτ:0τισττ3 8:

οπο, ΙΜο[ΜαΜ:Μ. ν:: τοουσι·τοσττσττι τσυ:. Αυτο οοττ:ο :σωστο ιτι:τιτιτσσσιιι σοτοσιτσ, στιιτοο:τισιιιτ

σττ, υιουσττ σ Μοτο, ν: τσοστσ:υιτι στ: σΙτο: ττιουστι τοσστιτστ τοσυστσ:οτ, ουισ Ποιο! σου: σοτοοτσ σεφ”

οστ ωστοσο: , στ: τι:ιουσττ σοιιτοιι&ουσ σουι σιτισ , ν: τστσ: Μουτ:: τοστιυιο; & :του υισοσι·στοτ, σου: σου

.Μουτ τηοιιστιιτ σουτυιι&υ: τισοτ, αυτ:: τοι:οτ σσ- οοτιστστοτ οι σο ιτι::ιτιτσσσ πισω: , ουσ ουσ :τους-ι

στττσιιττσ τιοιι του: τσοστστστΙτσ , τιτ:συι τιστοτστττστ τι οι:: τυστσθ:οιτι ο:: τοστιοττι :τστι:τσττι.

τοτιτσιίτ:ο, τιοιι του: οιοτοτττ:ι οσττσ,τσυ στστοττ:, τα! _ 5 Ε Ο Τ Ι Ο Ι ν·

38. σο σττο,σοττι :τυο του: σσιιτυτιστσ. Μ! σ.οτσο. οσε.

Μ 2··Ρ:°τ· τσουστσυσ,στοτουσ οτοσ. οσοι τιισοσττ οστ τσσότ πω· · τ ·

. ττποοβιτ .4κοστα: αποτο: @του το απο

του το! σκττετοιτωουσ Ματέο »τοσοι ?

  

"Μ" τ”, υστι τοο:ο σ τσ οτοστυιίτο : ν: σιιοστο:, δ: απ:: (Πω

[τ που :β . . τ
ΜΜ (Μο τσιοτσ ιτιοοστι:. τι:ιουσιι:ιιτ οστσσσιττσιι:, :τοσο τοστ::

"Μή Μ. στ: σττο σουιιτιοτιτσσ:ο, ντ του: οσττσ: το οπο, δ: σε·

το εσωτιχε- στιτσιιττσ.ττι τοτιτσ&ο. Διὶ 3.οτστκ στ: τ. στιτυτττ.σοτι

Π?

Κ ΪΜΑ τσιιτ.στττττο. 8.Τττ. τ ρις.53.στ.2.4τωττΜι

- σσιτσ τσουστ. ντιτστττι:ττ, :1υτ τιοτυττιιοτττ τιιιττυιτττιτ- τΙ.3.ητ.5.@:τπ τ,ττοτ.37.ο.4 Μ.2. Ποτ.τΙ.2. Πτηνο. Δό·

39· ττσ σττττιιτ:υτι:. Αυ σ. τισοσιιιτσ ττιτττοτ; οσοι οοισττ στ. 3.69· ττσπισττταπεστσι:7.4.Οποτσυ.το 2ιττ|τ.6.4. τ .ΜΜΕ Ι·5°'"·°#$'°

στ: τ? σοστι: τιστιιιστσ οστ τσ8σ στττσότττ: ττιουστσ τοσστσ: τσ· £οπ:τ.3.άπτ.3.σττ Μ8.σσο.3 τοιι:τ.Βιβ.ιΜ.ι0.σπ3ο

στσ:, τττήιισ ιιισιττσι·ι:του: ο:: σσστιτστι: 8: τιιιτττσάτ:. τιτ,8σττισ.τττ/τ.3.ιι.σωτ.υτι.Ριιτιιτ.3.το:ι.8τιι.τ.τω. Οι:

,.:ι.2Μι,"_ Οστου: Οτιτττττ : οσο οο:σττ, τσττ: ττιστυ: ιτι Εοτρο·· τω. :στην ς3.σι·.2.ουσ.ΖιτικτΙ τω: σ.3.Βοπο.άστι.2.7σ/τ. '

σο. τσ (.τιτττττ τσστοτ σου: ιι·ιοττο οτιστστι:τισ τσστσιτισιιτσ- ιττῇι.ιοό.τ.σ.ι9ιτρττ.ττσ Εστω:: ιτιτττ. ΑΜΗΝ:: στου! 16.::  

τ:: τ.στιτυτ. Μ:: :]υτσ ττι σττττιισ :το τοσστσ: τσετσ: τιστι δυο: οτσ:·

τστιτσε,τιτττ :ιιιι:οιο τοποσ οσιιιισιισιι:σ:. Μοτο: σο

`τσιτι τοσστι:,στ.ιιτι τιοιι Π: τοττοσ οστιιιστισιι: τσιττοσ··

σστττυσ, :κουτι ττσι·τ οτσιτστι: οτιστσυιτέι τσστέι ττιστόι

τισ στττοσστστ Ευστιστ. Κσττο : οτιστστι:τσ τσστσιτιστ

ττττισ :το τοσστσ: Ευστιστ. οστττισιιστ σου: (τοτοστσ

(:τιτττττ σσττσττι ττιυσττσ:σ , τιοστιιιττυ τιισιιστι: τοσσισ:

(πω: τισσ τττστιι οστ ττιστοττι τοσστσισ ιτιοισ:; ν::

ιισσ Μιτου:: τσιτσιισττ: οστ ι:τιστοιτι τσσστσιτι ΜΗΝ

οστιτιστισυτστο οτ.ττστιττσ-τι , ουσ-ιτι τιστσσ: στ! σστοο:.

Βοοιιοτιστ σωστο τοτττιστο σττστι:ιστιτστ τυσσστττυσττι,

φωτ: στ: τηο::1:τοσσττη ττσιι οτσ:τστι:σισ ρατσι

τι: οστιιιισυστιτσ: ιει:υτ τσουουστ τσσιοι ιτι Ωστοσο:

(Στιττττ:τ σου: υιοττω οττσττ:τι:τσ Πισω τι: στιτιτισ σο·

ίΡ°ςἱςῇΕτ1ιΐτΠΠ Αττττσ, τιοὸστ στο:: τουτο: τοσσττ: ττ:

συτσιτιοι οτσετστιττσ, τοιοττσσ: τσττοτ το τυτιτσ&ο οι::

° σττσττι οτστστι:τσιιι. Ν:: σοττσ:, στο:: "κι Η: οπο?

-ι·σττ:,'σΙτσ τυοσττισ:υτσττ:. Νσιτι τισσ ντιτσ τιστυι·στι:
_ τ·νοτττ οο:σττ. οστ σττσττι τυοστιιστι τισσ σόττο-τισ:οτστι:

Χ ττσττ οστ σττσιιι τοοστιισ:.' αυτ:: τιυσττ στ: σττστι:ιστι:στ

ως τιοιι σο:: σττο , ν: τισ: :στσ. σου: τοττοτ τουτο:

· τσσσττ: Π: ιοτσ οτωτστιττσ τστσττ: , υοιι σο:: σττσοτσι:·

τσιι:ττι,ντ τσστοτσ:υτττι τοτιτσ&ο τσστσττισιιτστττστ :ιιτ

4ϊ· ττστιτσ. Ε: τιτ:οστστ στ! τσ:τσυστυ :·ωττ. Νου στιιττι

Α" τ"'"Μ Μοτο: τσσσττ: το Ωοτοστσ Οτιτττττ τσστστοστι:σττιστ

Ϊ;" ή!" σιττ:στι:σ οτοττοστιοτ ἐι Όσο , ν: σ σσυτσοτττιστοσττ,

τ· Μ· νστ στ:τοτο τ στοστσ (ττιτττττ, Ειτ στ: σοστιισ τιστιιτστι,

σουτ! ι:τττσέτσ δ: οστ Η τοσοι:: :στι:ίιυι τοσστσ: , οστ

σωστο: δ: ττιὸττσᾶἐ, σ:τσιτι Οτιτττττ (.:οτοο8.

42_ Α:: 3.σσιτιτιτ. σοτισσττο , προ: σστοοτσουσ :του

|ιτ μη". οστΤσ σοστσττι τοτττιιιττι οστ τ: 8: Δωσε τ ποιο τιοιι

οσα: οστ σσστοστι:8: τιιττττσθσ , τττιοττο [ποιο σιτοττ

σσισ. τισ 4. τισεο 7 Ροττσ :τοο: τττσ: σττσάο:τσττοσ

τσ: σ στου: τσσσττ τσοστ:ιττ : σου: τιττιττ σττυ:τ ττ: ττισ-.

το: τοτσττ:, στοά:: τιισσστττυσ ττσ:ιττσ:τσ ττιστιττι: οι::

τ σττουι. τττιοττσσ: τοττοτ ιτιτστττοστστοσοσττσ πω::

τετττ ο:: τοσττιιισι ττιισ :πισω τοσσττ τιι:τττιτ:σσ του τυ

τισιτσιι:σ. Κσ: , σοκ νστ σοσττττττ στ:σττ τσι, νστ στ

οστττ: ιστιιοστι: οστ:ττσο:, ιτι:ιτιστ το τσ τοτσ ττοττισ:σ

ττιοσττσ:σουσ,τοο:σ:σ :στι:τιιισ στ:στέι τσ, νστ τσιιιοοτσ

σοι σοσι:ιττστσ τττστ:οτ: τω. ουσ σοτιι σττσιτι τοσοι·

' :οτ , ιιιιιισ:οτ ττι τσιο:.ΐι οστ τυσσστττυστυ σστιοτττ:το

:πιο τοσιττ. Πτσσ:: οο:σττ τττιοστο: τοσσττ: σοτισοτυ.

υτσστττοτιτσ&σ στ:ιτουσ τυσσστττοσ σοτιιιο:σ:τοτισ τοσ

:τι , συιιιιττο τοτ”σ σ τσττττ:στιιτίι τυτιτσ&τ τοοστσιοτ:

στο‹ι οο:σττ: στιτσττι τοτιτσέτσ ::οττιοιυτιτσσττ τοσσστττ

οτι σοτιτιοισ:τσ τοσ:ττ στσττιοσ τττιοστιι τοσσττ. Κστο.

ι.οττιιτιοτιττστάστ.2.ου.σ. ()τ:σ:ιιτ θτσοσττω οι στο”.

ττ.3.".2. τω τιισ στυστυ:σΠ,ττοσ απ. Ρτοτισιι: Τοσ

τιιτττσ: τι Ατιοστο: σττ το τοσο τοτττισττ:στ οι:: οοστσι

:τοτισυι : σ: οστσττ στι8στο5 σοστσττ το σκ:τσιστ:, τιοιι

σοστστιττο το ττισιττο: ττοτσ σου: τιοιι ττ: οσο” οστι

:τυ8 στιτ:στιττσι τοσσττ: . σττ ττισττττστι: ιισεσ:τοσσυσσοτισυσ τοσο ; στοο οο:σττ: σοστ τ το συσσω

σιυσ τοσο : :και τοτσ οσοσιτιισ τοστ στι:τσ τοτττστ: ,

ντ το στοουτ: τοσο οο:ι·σττ οστττ:ι Ρτοτσσ: σ.. 8.Τττοιιι.

ττ·ι:.ρ.3τ στηζΕτΜ τοσοστσ:υτ υιο:ο ττττστσ:σ ο:: :τισ

ιττοττι, τισσσττ'σττο στστιστστ :ιοιτιστστσ σ: ττσιιτττσ του.

τιτ:στοσσττι:στοιστττσ : ουτσ του:: :τυο τσσσ σε:τστιισ

του: ττιτττιτ:σ ττι:στιτιστττσ : δ: ττοουτσ :τστιτττσ: οστ

ττΠΒιιτσ8 τιιυ:σ:τστισ:: τιιτττιτ:σ οστ τοτττιτ:σ: τσ. τω::

:τυο σιττσιτισ του: στττειιστστΙσ: ττιττυτ:α οστ:σ:σσουσ.

τις: σοιοιιιυτιτσσυ:σ:. 3. Α τιοστυ: :του στιτ:τσ:°σ σου·

τττ:τστιτου: τοστ, σου: σου ττ:σσοσι: ι:υσττ: :ττττσιτσ

:τστ._δ: οτοοτυουτ:τι:τη στ·οο τοοιισττ ουτσττ :τσ α.

:Μισο στο σιτ:τσυιυοτι τττισ ττισιττοι Ντιπ: :στο το που

οστά: σοτου:,τιυτσ οστιττσι σ σοστττττοιιτου:τοστ.

Ρτοστιτ σ. :.ΤΙ:‹ι. στ:.ιμοιττ. Ρο:σττ ττι:σττσ&υ: σο·

οττστσ :τσ οτιτσδτο στο:: δ: Μοτο, :του σοοτ:ιιτιοσ :τσ

σ0τοτττσο8 ττισττττ:: τ:συι σσοττστσ οσ:σττ: :τσ ττυοτιυ:

τοστ: τττττστιττου:, :του σοστ:στιττσ στι: τιι:σττιισττττ:. στ

Βο οο:σττ: Ασσου: τοσοσττ :τσ ντισ τοσο σε:τσττισ στ!

σττυττι, τιοιι :τσιιτσουάσ Ισσσ τυ:στττισιττσ. 5. Ρο:σττ:

ταου: τττοττιττο: υ:ισοσττστι σσιτσττισ σο σά:τσιτιου:,

ν: σστιττσ: :τσ ()`οτοστσ οτιτττττ , οσοι! :τσ σου: ιστο

υστυτ σο στ:στσ) τιοιι οστττστιΕ:ο τ:ισιττσ: στεο οσω

τττ $οτττ:υ: τιστοτσΙτ νττ:ιι:σ υισοσττ :τσ σι::τσοσσ σο

σιτ:τσοιου·ι τττισ φωτο. Ε:: ουσ τιιτστ: 7σῇτιτι_ οσττσ

δοτου: ()τιττττ:τ, ν: στ: ττι Ευστιστ. τιιοττο ττισττυττττσι

Η, ὁ: σΧ:τστ1ιο στο σιτιτσοιουι οιουσττ , τττισ τυσ:ττο,

στ:ιτ:ιοσ :τουσ τιιττσσυτο. ό. Ρο:σττ Αιι8στο: σιττττστι:

ντστιοτσ οτοττυσστσ στο ντιι Κοιτισσιοιο, σου οτσττο

&τ: τττ›τ ντο τιι:σττοστ:Ιτι:: στου οο:στττ ντστιτισ :τστιο

τττσ Κοτοστιι, τιοιι οστ:τστιττττ:τ0::τ: ττι:σττιισττττ:.

8σσυιιιτσ στττ-·ττισ:,οστΤσ συεστοισι ττιιτστοσυι τουσ

τσιτι οποιο ττττστσιο δ: ττιττσιιτσιισσ τσ :σωστο στο α·

:τσττισ :τι σ8:τσιτιο:Π ττιισ τοσσττο , τιστι στττσ τοσο·

τσττι. ν: ττ στιοσττ τοτιστσ Π: στοιιττιτισττ:, οο:σττ:

συιθτσιι: το οτττο0 οστιτιο τοτισττο οτασσοστι:τ:.ττιστο

ττττστστο το τιιττστιιτ τσ σσττοσστσ το νττττισσ οσττι:ισ

τοτιωτισ τσττοστιττ:, τιοιι οστ:τστιττ:ο φτου τ:ιτοσττ:τισττ,

:Ποσό του:: οποιοι:: οσττιιυιτι τοτιστω οτ:σσσόστι:τ:,

δ: νΙ:τττιυιο τουτστιοστιττ:ττι:σττσσσ:. Ρουάσιοτ Ρο

· :σττ: τιτιοστο: ντιτσΞι ιιιο:σττοτισ ττιττσιι:συσστ ι:Ιστστστσ

οσο.σστιτσο. ΝστοττισσσΠιυσ σσι·ιοτττιτσ τοσ:ττσττσ- :ο:στο οτιατσιτι στοσττοιιτωι Ριῇαςςἀαπςω, δτττ.

στο: σ. ιιιιοσ:υ: Ιοσσττ: στ! σστο: τ. Ρο:σττ σωστο τισοτσσουττστσ τοποσ τοτιετσιτι στοσττιιστσοιτιο:ο <σ

σέξι: τ. οι·οοιστ σττουσττ τιισοσττιιτιστιτουτι τι·ι τυτ:ιτσ- τττσ:σ τστιυσιι:σιτυ; ντιιισιτ: στοο οο:σττ:σετττστι:το

στο σΧτασ:18, σ σ.. τσ-ο2:στη υστ1υτ:συιστοσάο:σ. οττυιο:στιτυοσοστιοσ τοτιστσ: οτιοδσιτσ:ι:τ: , ντιτσἱ

- σ:τσιο
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4.

ω2στέο.

8οτιιτισ.

με:

τπτέο,

|οτΜτιΜπ

Ποτ. τ τ

Ρτοτω..

Θ·
Ρτ·.ιό. σ.

το; σ

Ρ:'στ.φ

Πού. τ .

»ώ

?τι-δώ

Π·
οι του·

τοποσ

κ?
ΒΜόσ..σ



. εξω:: ωσ:πτἰοι:εἰπί:ππ:ππεἔι, εο!!οι:πιε ίε π: τω::

. _ ίοιτει ίε ίπ ίρπιίο·ι:πειι:::.·οίω κπιποσπι ιπιιοπε ρο-·

· !είο , ιε!!θ:π·τοτέι·ίΡοέ:έιρι·2::έδει:ιο, !οοπτε ίειπ

· ιοιἔὶ_ἱσ:π:εὰ!π:ὲΩ:

· :ππ:ίιι:: :π εκ:ιει::ἔτρπ:·ιε ίροπ::έε !οοιιει:ιιιιποο·ίο«
ο “ οπο:: ο ἱπ :::!ιππιειο!ό. ίι:. ιισπι:ι:ο ει: ίοο2ιί! ΜΑ·

_ οπ!:::πι·! ρ:2:οόει:ις !οςιι: ίε ἱπ ποιο οι::π!ιππιί:::η

. ι::ε:!ιπιο ίεοσειι:!:, πο:: Μοτο !οι:πι ίειοτσι:: οι :.·

. Η: ε:ι-ι.ρπ!ι:ιο ίο!:πι:ε ρ:ιει·ει!ει:::: !:::ιπε‹.!ἱπ:ἑ Γε

> ι:εε!ει::, ν: :ε:ιπιπσι ποσοι ε: :ο:π ίειισεπι, Ή!"

: :ι

ι Ρ:·ιοποι

Ρστι:Μ,ιίο·

ω».

@Μεμι

· !ίει·. και::

'ζώου.

·° Ριαεε::επισιτι ι!ε:ε!!ποσε:ε , 8ς:οιπιι:ίσοίεςσεσπ

· · π: πιω. Κε!ιοσιεπσόειπ οσοπι!.ἐπι#ρπιιει::·ἱ:::
ί · μια:: Ηιοποπσπ: , οπο: πιΕ::::ει:::. Ροίια:σεο!ιιι::

.κ

:ω ίσοίεςσε:::ιπ :πιο ριο::!ι::!οιε:, οι:

. ιπποβε!ιί!: Βιρπ!:::π:!ε, ποιοί! ειιιίιεπι :ο -ιο:ΐι πω:

-- "πιο"π πο). ΒιΠΜΜί!! ω!!

' :Η ι · , Δ .ι ι . π ι ρ ° .

Βάπιιίετω νο· δ:: οποια ίσω!ι .4ιιἔε!πτιιιι!. Μ9ιο_ι ν. γ:

Μ: ρι·ρίεπε: ν:::!ε πο:: Πεο: εί!:::ει·ε ροτείο;· ι!τ :ει

Εσισ:πίιπ: ρια:ει·ι:π ; οσπειἰσποσπ°ω ίσι:·ρ::ι:!επο ξ

πο:: Η: :ει ρι·ιείει:ιρε: Επι:: ειιιίοεπ:ιππ·ι: ω:: πι::

:επι ροτεί!: :Πε :,::πειει·ιισ::: ; πἱί: :Ισοι:_ει!ιο:ιππι!ό

πωσ:: Με: ποπ:: :στο ρ:π:ιει!:π :ιει·ιιπ: εε:: ίο:σιπ, π

;οπο: οσοι:: Μ: ι!επσο ρ:πιίοπιι οπο: ποτό!! οπο::

ρ:πιε:!ἰ:, ι:εισι:: ροί!: Νήσοι! ασπρο: ιι:οιοι:στι :

ε:Βο ππ:εοσπσ: Επι πωσ:: μπω:: -:ερ:οἀῇε

πιω:: , ιίωΡσιειι :πισω πω:: πισω:: πιο· '

ι::::ππίἱεπι οι: ιπο!οεο πι: π!ισι::; πο:: εοππο:πι

οί!”επιιπ!!τει Ϊσἰίἰε ιιι:::ει!ιο:·ιι!!ο::ιιί πεε Βεσεποπ

ίο!σιἔ ρο:ει:ι!π Η εί!:σ.τε:ε ροΠΐετι Ρ:οοπ: ιι!ει:: έ.

Ο:ι!ο μαθω: πο πΒεπιε ίσρε:ίοιε παμπ: ρ:ιε:ειι€

:ιπο-!πίε:ίο:ι. δικ! ν: ιποοι!ε ιι:οσεπισι :ο ειπε.

πιο πι: ε:τι·ε:οσπ: με: ι1:ει!!σ:::, εί!; οι:Ιο βιωίιάσε ο

Πεο πΒεσιε ίὶιρειιο:ε : :σέ ι πωπω: ρια:ε:!πι πο”.

Βάι: πεεπιί: ἰπιῖιιἱοιε. Πο: :ε:!σι:ιπ:: :π:ίο .Εισϋ, Ιω

οσἐ !ι!ιοίσι:: ρ:οοπτ ρ:οριε: εοποε::ιοπε:::νπισειΑ

Π. . δει! :οπτι·ἑι: Η οπο: ρδ:ίε&ιπποσ :εοσβππ: π::

Βε!ο ά Μισή. πι, ίει!ιπιι:οπ: :Σ νοίσπιπ:ε !.)ε!,ο:

:πο!σπ:πε :δει π·οοιπποπ ποιά* οοποίί: ι:!::·ι!!π σε
μια:: ι!επομπ:!π ίἱτ :ιπ8ε!οι - * · ί ' ` ·· ι

ι πΚπιιοιε!!:σι εί!·,::σιπ ίζοοίίε:·ππέε!σπ::πσί!:ει!ε- π::

ει::·ει::ο πι! επ::επ:σπ: Με πω:: , πι· οοίίετ πι: Ιω” Μ!!!

οσπιποσι::οσε:!ιίιππ:ιπο:. (Ισα: Με: εοποει!πι ”””$#0”°
Μπακ. , ε!! :πισε:! εοπ::π_!!ι::ι:π:σι:: ιι:οι!πι:! ορε- ε" ΡΜ:

πω: ίοοίιπ:::!ι:: Μπα; Νικ:: ρ:οριο: εππι!ππ: π..

τ!οι:ε::: ποπ ροκ!! πσ8ε!σι_ :Ρίο ετιππι !!πτει::ε, ε!ΐε

υπόιιποσι !ου!πό!!οπο:ιοσι Πωσ! : ποιοι Η:: ρω::

ιωιπι άιίοι·ι:::έπιπ πιο:: πίΐε::ἱ. ()οι:ί:::::.: Απεε!ι::

ποπ πωπω: οί: σ: !οι:ο ποιο; ορει·πιί·οπεσ: :πωπω

οπο: :ε:εριπ::: ί:: ίοι:ο·, Μ! ε:!π‹ι: ρε: ίοοίὶππιἰπι::

ιπ:ιιπΓεεπ:::!οτο ο:ωίεπτειπ , πο εοήσε ἰιιὸἱίἱπΐι-°

:ειπε :πιο ν: πο υπο !οι:ο ει:::·ει:ιο Ε:: Ρει·ιπ:::ι:ίε2

!:πι::ίι!ο!ιππ:!πιπ μπεί-επ: δ: !πι!!!!:ππιπο π!!ο απο:

:σο ; πω:: με: επ::ιίει:: Γσοί!τπο:ιπισ οπο: ει:: οπο·

Γεω ε: ωπισιω !οοιι !::ιετι::ει!!!ι; ε: εοπ::·πιισιί:

ι:οπεί!: !π!:ει:: π::πι·π!ἰ:ει; !π:ε!!ιειο!!ε. Ε:ει!ε::: πο'

:ιοπεπ :::οοππ:, πει: ρο!Γε ππεε!σω ἰπ::πίρ!ιπε:π::: `

οπ:σιπ!!τε::ι·ππί::δ :Η εἔι:ει:ιο πι! επ::ει::σ::: ποί

οσε π:ξι!!ο ι τσι:: πιώ επάει::ι::πιο ιεοσι:σι·,ψοΠε

ΞιπΒε!σπι Κ πιοσειε πι: :Ισπ:::οσιοςιιει!Μππήριι: ;!

:πιο οπο: εοοει:: ::::0ιίοι:ίο ο:ο!`επι ἰ:: :$πιππ ρπι:ε·

ίροπ::ε ρε: τω:: ί!ιοί:πι::ίππι π ίοπ:ίο !πό!!οπ::ιεπ::

ει·Βο εο:!ει:: :::οι!ο πω! ω:: :::φίεπέ π!:ε:! μια!

ίσοιεςιιειντιπ·ίσοφιερε: εππάεπ: ιπ::ιπίοεπι:: πιο.

!!:::ι:ἱπι:: πο ιι::ει·:ι:ει!ιο ίρπ:!ο ιπά!ί:ππτει::. @οσε

πω. !ἶερσ8ππ:,ριιε!επ:ἱπ :ο πι:Βε!! ε:!πι:::πιι·ι: :::οέ

μπιν:: :::!ιπ::π::: ιι: ::σιε:ε ι!!!Εοπ:!::σπ:: πω:: ; :Η _

ιίὶβ·.·; ε:·έο:ερσ8πποιη εππι!επι ρ:π:Βιιτιπιι:

:!!ίοοπ:ιπσπ:ι :π σπιτι: πο :οποιο ίρ::ίο. Νπιι: επι:

ι!ετι: ρ:ορο:τισιιε!:: οι: :ε!”ρε&στ:: ίεισπτ :::οίοι::ιιϊ ο

πποε!! πιί!]:π:ισ::: σ: οιί!ετε, σε ίπ :ποιοι . ι _.

· ι>ιοιι. οσοπι: π. ρπιτε:τι ; Α::Βε!σι ποπ είἱ ιι ω. δα _
:ιο ι:οι::ι::επίσσ:π:ίσο :κι ι:ο::είροπ:!επ:ιπι:: οπ::ιι Ύ”ὶ" ἶ"”“

ιπμιιεω, Μ! πο::Ε::ἱιἱσὁ.ρει·οο::είρππᾶεπ:ἰπ::: ως( :ί2:';υ; .

ιισ::ποιο:σσ: ,#82 πι! ί::!2σ!πι μπε: !οεἱ, ι::Βο πι!·|ι!"ι"ι_ ·
ι!εΕ:επάσ::: :·πιιπι!οοσ::: , δ: πει!σιιειιιίσιο ποσο: ί Β

!::ιι·ι·ιει!!π:ε Γεσσει::ειι:ιποσ είὶ πει:εί!πιιπ ίσι:::εΠίσο Φ· ' '

οειεἱιᾶ ο πω:: °, 8: π:·πιι!ίιιιοιι!ιε:ισμ ίοδ πω:: .

πι:: ::ιιι:π:ίο ιπί!ππ:πι:επι Κερσ8ππι πιι:ει::; πι:2ε-| Ν ·

οκ:: :πιώ :::σιπιίοπε ιοί!ππιππιπ::ιισι :ει:ιρο:επεεΦ

Ρσιι·ειενσπ:::::πι:εω μ: οσπ:::·ποπτιιι ιωεωωεπει:ε ·

·ιπιπί:::::ιι::οσειι. ·· · ιιοίϊοσειιιἱπ. -νιζι::!πο: :ερι!έππ:; ΡΜ:: :ει:ιρο:ο

ι-ωε!επι. οσοι:: ιν::·πι:ιοσε μιιιεωμο!ωπιπι ι!ε!οι:ει·ε !)ππι::ρπ:ιέι::, σπ::: πιο:: Μ:: οι2εεπει:
-

·

  

ι!:ιιι:οοπ!ισο ίο!:&:πι ίξησεπ:ιι , ποίοσε εο πώ::

φωτο , πω: ρο:ει!:ίε !οοπιε·

:Μαιο ί οιειπο ίει:σεπιία, ία! ει!πι::· ἶο 2.ρπ!ι::ο

εισίς!. ει! :ποστ Με:: Ε: :π π. ::;ι!ι::ο “σπιτια ία:

ι:σεο!!ι, ποπ ::πι:ίι: σε: ι. ρπ!σισι::ι εἱσίι!. ::σιπιιοπ

!οοπτ ίε ίπ π. ρπ!ι::ο :κι σπασω ί`σοι:είίἱσσι:: , οσο

οπο: ρε:::σι·ιπ: οικω ρ!·οιἰ:::ἰο:ε:, :μπαι ι·ειι:οι!οη

ιεἑ_ Γε:: :κι ιπ!:ππ:ππεσιι:_ οσο οι:ιπεεξπ:ιει Μια

. ιι: :ε:ι:ο:ιο

!·ειίο!ι:::α ριεεει!επ:ιε Πωσ! οοεσοπ: : ε:Βο ροτε

Επ ~

ο .Χ 7

έ2ίΑ

Ιοοπ:ε :π π. [Μαιο ιο!ιπώ ίσοίειιοεπιιι, ποίο σε εο

πιώ:: !οεε: σε ι:: ι. ρπ!:::ο πω!. Ψήπνε:ο ππ8ε!ο

ιι: :ποιο :είροποε:άσ::!ο ιππιο: ίο!ιάιπ, πω:: :π

πισω:: πω:: :ο :ποιο :είροποετ τσιπ ίοοὲιπΡ:α#

Με:: πι! οικω; ρο:ει!: π: πιοισ επ ρ:ιπ:ο !!πό!το·

τρωω:: οιπεει!ε:::ιι_ ω:: ::ισ:::!οπε!ιι!!:ππ:πιιεπ

Μαιο Π: ι:: :ιο!!:ιε::ιο: Ρσπθ:ο ίροιε:ποιο!!:οσεπι :η

Βαν: εἰ: πισιπιιο:ιε ι::ππο!!πτ τοιππ: πωπω: ο! ' !

ιππι·ε::ιτριοεεδεπ:εοπά :ο:πο: ο!ρπ!ιππ:εσπ Π! Γε

πω, !οεπι::ίο Π: οι ροί:ιει::ο ριισᾶο :ε::::ιππιι

πω: ιο:ισ: ίβοποιώ ίσοίε::σειι:!ι. Ηιεείειι:, πω:

ποσά πσ!!σ::: Μ” οπο! ο!ιι:: βι·οοιιοπισι ; ·πιισε·

Με:: ίσι:ιει!ιι:: ι!ε !!!έι Μειωσα: εεπίοο ,οσοι! σε

τιι:ΗΜ· -› .·--· .· ·
Ε). Τε::!ι! μι, βοϊιωπηιιιιι:ει “σε εϊ-ι

τι:: οσε ιπ:ι·π πισω:: , ί:: :::οσε:ε π: ιεΣι:ει::ο πο!

εκτιει::σι:: Π:ιει::εάιο έ τπι::επ οποιο ::!ίο:ειο

οι ιπί!:ππ:πιιδο ε2 ω: ίο!ιωι·έι ρτηοει!επτε σ:οσε:ε

ἔσω! :οιπι:: φωσ:: ιτσοιεὸἱπιὲίοςσειιιει:: , :οί-ι

οσε εο:Ισοι! :πιω ρειασ::π: μπει -ίο!!πιο ἴσοίε-.

ι:σεπτιπ Ριοκι:::ίο:ει @πιο οιαι:εάεπιιινι ί: πιο?

έ όσπίζ

οι

το οι::ι:!ι::πι·ί. Μπι:: ο: !οι:πιε :π ιο:& οιρπ!ι::πι·ι ::::-·

ιοεἀἰπιἱ: ίε:ισει::ιί, ε: ι:οοιιΒσέι οιοεεοεπ:!, :εφε

ει: πσοὲ.ο:ιἱ1ιο:ιο:ἱτπ:ε :ει:::ροι·ιε π Η! ιππτοο: πι::

ισιπι-,· πι:ιπ8πι μια: ίρο2:α ίοοίε:Ιοεπ::ι ο·ι·οπιἐ

ιπιο:ει ίο!:ώι·ω ρ:ισι:ει!ει::! , τι:: οι::ι:! ιει::οο:ε πι

ι!ι:επ: οιπΒε:ᾶ !ιπ8σ!πι ::πιτει , :πιο οιο::ιω!οιε:,4

ςιιππ::εο:οτιο:εείροα:ιε ίποίεπισιπ:!ι. Ηππε ίε:ι:.

οποιοι .ρ:.:τεω οπο::Διακ π;» π π 3 .ιιιε.π.Ηειιιιες

π...:

37.2 ίωι:.έ:9 ἔαἄἱώι·

ιιις.:Ι.π.. νο: οπο:: πρρε!!ιι: ισιιιιιιιωιοκιιι ιίοϋίε:ιωι, .Β

8ιά.οπιί.ιίι/Ι. ρ.:.ι:.ἀ.ο.”2. 8ιοι.ιπ ι.ιιρ.ι.ι; Μ. Μιο:.

Μι! λίθοι: 4.υί!.ΚΙΙύίσηΛο πι·.νΙ:.Θπί›τιε! 43.". 3.Μο

Μιιι.ρ.ιμ Β.ιιι.π. Μεπι. πω. Δ::αίω Ώωιιιιί. @ο.9πι::2.·ϋ6.4,. ιίειιιις:2.ι ή.: πω. @οπ::π. μπει::

Βιιύιε ποπ !ο!ίι::: όσοι:: , ποι:Ροίίε πιίεε!σι:: ι:: Μ..

πω.: ::πι:6:ε π: !οι:ο πι! !οεσιπ ι!!ί!επιιι πι:: ίο:!::εο

οοδειι:ίοιπιπσεπ π:σ:πιιοπε ΜΒΜ:: ί::ιισ!ίροιετέι:ν

:ει:: πεοσἱιειει ία! :ιεοε:ε Γσκεί!ΐσθ μου :εφικ

ι·ο:: πω: ο:οι:::::ιο:εε,οσοι:: ιεισοτιο:ε: ίσοβι:σεπι

1βιω Ν!! εί!: 8:ίεςσεπ:!π, Ριποπ: απ:: πωπω:: :.::επσ!επ πι: Νέο: πωπω:: οι: ι!:5:ισι ιε!ι:βοιε π·ι:::σί::::

Μπηκα

Ραπ.

` διοιί ,ισοπ

ιιι,πωμι. ίπποι» :ο π! ισό.»πόσ με: ιπει!ίσιοξ Επι: εωιιιπ ι τα"

ει::

π-π::ε!σι ει: :ειπροιε ίσιο:ο Μπι:: ίπ· :::οτειι:σιπ,« !νοπιι:οππε!::ίοοιωσδω :Μαη ·.πιο:σι πο:: ει: πι. ι

πι:: μι· :ειορσι ρι·πείεπη ειρρ σα· αποτο :Μπιο οιπιπωσια ωι:ιπωεω,ιι: πειιιιωι:ι π: ίί.!οι::!!!ε

:::ΗΜοσοι:είΕσπ πιο:: πιηιίιίἱ:!°σΐίοπ:!! ίσρροπίΕ

ριοι·:ει!:π ιίΐε:::!π!ι:ε:·εοππο:πτ π!!οσπποΙο ιπιί!ε ισ::εείΒσιι::: ριο:Μάωπει:: :Μάσι σοι:: ε: :πιο

ρι·ιείεπιεσ: ιο!!,επι::: οιοιει:ισιομισοπ·πησπ:ιάοι ΙΙ:16:::ι. 99: ιιιιιέπιιιιι!'ο εοιιι!ιισΕπΒισο:σ:°

“ ° ε οπο:: ι

  

ι



7,. ΒΦιιισιῖ2ι ν Ι; Μ: Με:: ἴοσοἰι ›ικέοΐοι·ιιιιι. 6'οϋιιιΠΨ °

ιισσιιο: ΐριι:ισ σισισιι,σιισσι μποτ ιιι ι';Βιοτο ι Μάι

ισ ιιιιιο:οίο!ίισ·ι σοοιισιιι Γσιἱιισι ιοΓροιιιιοσι στα ν! ί"Μ.,"

:πιο Ιοοοοι!ιιο:ι; ισ :σοι _ εστω: :οΓροιιιιοι μπι- "Μι, [,,,_

οι:: ρ:ισιιιιιιι 6: ιισθ:οι·ι @οι ιιισιΒι ιοιμοσιιωι οι σ.: .και

οι:: .ιιιισσι ιισ::ιιιιιιίμ.:ιι. οίκοι @πιο ιιισ:ιιιισ- :οι ισιιιιιι

τωισσοσι σιιΙΙιιι !ιοΒοιι: οποιοι. ιοΐρσσόοιιιοιροι·ιι. #°""ΐ 'Ι"'Ε"'

:πιο (σούι , σοσ :ισ:ο:ι: πισω: ίσο τοϋ πισω οιιι

Ποσο σοοιισσιο :Μισο ίβε:ισσι, ιιιιἔιιιι ιιι ιιιιιο:ο ΡΟ£ σ., Μι”.

στ. Πισω. Ἀσι_ιο!ιιιισ σιωσσιωσσω Ποιο! σο- απο.

ιιοίιισι:ι::ιτ α ιιιηισι:ιιι!ισο 8ο ι:οσ:ισιιι:ιι:ο ΐοιι:σ.

Βτεο Η ισ ιιιι:οιιιι Πισω @μια :σοι-ιι :σιιισι Ιο

οιισι ρι·ιοοοΔοσιοισ , 8οοοιιιιιιιι :σιιιισ ιισσιωσιο

ΐοιιιιοσ:οσι , :ἔστι μισώ. ριιΠε :οιιιιιστο ιιι::ισιι·οι·ο

?οσοι οισιιισιισιοιι , ιιιισσι ιοι:ισ:ίσιο: Μ:: @Ηο

σιιοσ:ιε, Γοιἰ σιιισο: Πωσ!. οπο: ποσοι:: ι·ιιιισσα!ιο,

οσοι ιοΙιέ:ἑ πιο μισο :ο:σσι·ιο Πωσ! ιι!Ηισι οι: :ιο

° :ισ σεΒοσοι·οιοσι ισΓσισιο:,σοσ ριἰἰι: ισισιισο: μια

:οι ρισσισιιο:οι, σιιἔιισ ιοσιοιισιι:: , Μ! σιιισοι Β

  

Οι4:

ι ε" πιο!. (.σσθ:ισ. Ρσιοί:ιισεοΙσι οι:ιΙ:οσέι:ι ι :Μισο οσοι:: ίβο:ιιιιιι,σ ιισ ισσιιοιιιι 8ο! .πωσ ιιι! σα!
ΌοΜίτσι .. . .. . . . · .·· (Ιω: ., Ρ . η -

Παω»! Θ” ίΒιιισι·ο, ιισσιο!ι&σ οσάοιιι ,Σ ι:σΠοοο:ο :ο ισ Μισο- ιιισιιο:ιι: ι οτεσ οσςιιιιο: ἴροιιιιιιι :ποιοι σιιὲσι σο

,,ά,,,,, ω”, πιο ισ:ιὶ Γριια:5 οι ιιΙισσιι ιιι!.ιιιιιισιέι :κ οιεσ ο&ι!οσι

απο. :ιιιισιιο μπω: οιιι οσε ιιι :σιιὶ :ροπή Βιρο!ισιιι·ι,ισ

ιιιί:ιισ:ι ί:: οσΙΙσοσιο ισ :σι€ι @πώ σιριιιισιιιιισι

ισοιιιιι:οίοοιιοσιο. διοιι: οιισιιι ρο:οί: οιιιθοιιι“ισ π.

. ΡιιΙισσίρσω:ιοἰιιἱσι:οιι:ἱ (ο-οο!1σι:οι·ο ισ σ. :Μισο

.#8 οιιιίι:ι. σσιι "Λεω Ι.ριιισισοιιιίι!. σωισοι. Βίοι:

ω"”"° ίοιιιιοι·οιιι: . Δω ιιιισιιιίι::ισιιο ισιιτιοιΙΙιιιἐἴοσιιοιιο

:ιιι , ιιιιοιιιιιι οσο εισιιο!ιι: ιοΙισιισι:Ισοιιισ :ποσο

. Εφ. όοσ:οιο,ο!:οισιτήσσ οι::ιιιιι·ι:Γιισίοιιυοστοιιι.Κοίο,

σο8. ΐοιιιιο!ι Ιιιοιιι ψηφο ισί:οσι ιἰιοσἴιιτιι: οικισ

οιισιιιο:ισ σιιιο:ο. Βοίρ. Οι:οιιρο: γ:ιιισιιιιιο ίσιο

:Μπι ισ::ισίο:ι:, ιιοΒο; νιιιιιι;ι οιιι:ισίοι:ξ ιιοι:ιρ::

:σωστη σ οσο, ιιΙ:οιιιι:ιι ισιιισίοοι! ιιοιιιι:ιο τριιισω
οι! ιισσικι:οσοοιισ. . Δ . Δ . _

Αθ 1. ρι·ίισξ ιιοΒο ιιισιο:·έ δ: διά; Π: πιο ισ ΐοστ 6ο.

(ιι ίσοι:: οι:ρ|ιοο:σ; σοεσ σιισσι·οσι, ιιιιΗἐὶ ΐιιρρσίιιἱ ΕΦΗ οι

εισεο!ι ρι·σιίοσιιιι ισ ισοιιισ. Με οσἰπι ισωσω.ιι- ρω· ψ

:ο:Η:ρι·ιιιίοσε ισ :ο:ἔ @Μιὰ _ :ιοσ ροκ:: Π.ισ..ιιμ_Μ“·

:οι σΒοιο ισ οι:ι·οσιι!, σσιι οΒοσιισ ισ σιοι!ισ; :Πισ

σοι ι:ισΠο: σο:ιιι·ο!ι:οι· οιιιιιοτο ιιι ι!ι.ιοΒιι: Ιοι:ιε ό".

ιιισδι:ι:; :στο σ:: :και ιισι:ιιι·ιιιιιοι· ιι€οιο :σε :σειοσο ισσ:ιι:ισσοσι, πωσ "Πισω, ιιΙ:οι·ιισι ιστοσ

τω, σου: Μαι: ιιιί:οσο ιιιοσωι·π σι·ιιιιιισσοσι τω.

:τις σι·ιοοοὰοιιιἱ: , οι ρι·σιιιι6:ισσοσι ίιι!.ιίοσιιοσ:ιο ;

ιιιισιοιιι οι::ι·ισίο:ιἔ. ροΐ:οι·ισιοιιι ισ::ισιοι:οι :σο

σι·ισιιιιιι .οι Ισι:ι (ιισθςιιοσ:Ι: κι, οσωωσ ιισιι

:Πο !σι:ι ριποοιιΩστιο. _

63· μια.) π, οσο ι!σεοιι.ιιιι σισιιοτἰ, πιο :ποσο ίσο

.: .Με :Μισο :οιισσιιοιιιιο σο: ρ:ι::οι σι·ισιοιιιισοιιισι, οι

ω:ίοιησ. μι· οποιο: ποσιιιι·οσιιο Ροβοι·ισιοιιι; :πιο ιιισδσ ι:ΗΒ

ή, ^ΨΖω· σιοιιἔ, ισ ιιιί:στι:ι:ο!ιιιιισοσάο :σωσει :πωπω Ισ·

Μ' ούτω δι: ισ οσάοιιι ισί:ιιιι:ι Πωσ! οοιιιιι:οσιισ :σιιιισ

ισοι.ισσ οσίιο:ισι·οιιι . @ι :Μισο ρσιοί: οίΐο ιιιιρΙο2.

πιο ισοιιοΒιι ι:σιι·ιιισσιι: Β:ιιιιἔσοἔἑοἔΒιι:οσιὲΦ:ιιιᾶ

σοοιιρα: ρ ιοιπισ ρ:ιοι:ο σ ο β Ι ι στο οι:

:Ποιο ΙοοιιοΠιιιι:οι:ι, ιιιιίι σοοιιιιο: Ιριιοπισ :αισιο

ι3ιοιο ίοοιιιοιι:οιιι: ο, :ποσο σο: ι1ιστιισ1ίσίΉστω

' σδσσι,-ιιιισ απο οᾶιὶοσι Ισοιιιιι!ιιιι:ο,σιισ οοι:ιιριισιι:

- ίσιιιοισιιι ρωι:οιΙοσιοισ , ι. ::.ισ:Γοιιι:ιιι! Γσσιο:οιιι

ιισιιιοι!ιοιδ Γιιβίοιισοιι:οσι, ν:ι·ιιιιιιο ιιιιι:ειιισ μισοί:

οΠο ισιιΙιιιιιοπ: ι. 8ι ΑσΒοΙσο ιο ιιισιιοο: οΧ :στο

Μ^Φωή @Μιὰ οι!ιοιιιιι:ζ σιιοοοιΙοσιο,. οι! :σ:σσιλιιιιιιισιιο

:στο ίσοίοιιιιο:ι:οσι. ο δι οι: ισσι189ιΜΜ ιιισιιισι

@Με ρ:σι:οιιοιι:ο ιιισιιδι: το .ο ιιιιιισιιιιο:οστι ισι

ισοιιιο:ο ίοιιιιοστοιιι. 3. δ: οι: σι·αι!οσοσιο ιιιΜιιιισ.

Η ιι·ισοίοι·ιι: το οι! ισοιισσιιο:οσι ίσσίοιισοσιοισι 8:

νιοο-ύο:ισ. 4. ει ισοιισιισιισ :ιισιιισι ισιωισσω,

#4. ἴιιοοοίὶἰιιὸἱἱωισ οσιιιιιιιιο:; σο: οσσι:ᾶ. Ισίοι·σ σ.

σο:: σωστα Παρτε ε» σοφῷ σ. μια. ι.. ιι:βοΙιισι,

ι:Ιιιισ οι Μι ιιισιιι ίσι::ιιι:οσοσ σοοιιρσιο ρ.ι:ισισ

ιιιιιιιι:, φάω σοοιιριι:ο ρσΠἱ: ισ :Μο Μ:: Ποιο!

κι. ρσΠ'ο ισ ω.. 8: ισ Μιὰ. Οσοι! ετσι οσο.: :ο

ι:σ:ροι·ο ΒΙσιισίσ , οι ιιοοιισιιοο: εισαι :ποσοστο Β

ιιι ποσό : σοι:: οπο. ισσοιΙιιι ιιιιΗοιιι ιισσοσ: ὰ ισο

οι.) :οιιί:οσ:ι:ισι, οσοι :πίσω σσΠιιι: ιισιοσ.ισσ:ιι ισ

|ισσ:οσοσ ιιιιιιιιοσιισσο ΐριιιιισι οοιι;;::οΙο ο· σο::

Η · ο ιιιισο!ο διοσ:·ρσιιΒΙσι·ισιο @απο απο ι σο:

ιιησνιώι·οσιοιισι;ιιο Βι·οιιι νοι:ιιιιιιι. 8ο:: ι:σσ:ισ: πιο; :ιιιι.ι

οι· Μέ!" ω:: σιιΠιισι ιιιοι!ιιισι ρσΠιισιιιιιιΙΙι: πιο" , ιού
|Μέ:8ι,"' . . . . . . ὰ £

θ:: :σσιοσιι!ιισιοιιιιιισ σο8ι:ιιιι.ιιτι , σιισ ο .ρ :ι

σωσει. !ριι:η, σο: "πω, :μια ι ισοιιιιιι ιιοιοι·ισισιι

. :ο Ισι:οσιΠ:οιιι ιιιι:οσιιοι·ιιΜιοι. Τιιιιι :μια πισω:

ισίδιισιιισ:ιιε, οσοι :πιο ιισσοι: ρι:ιοειοΙρσσ:!οσ:οι

μι:ισιι: φαω , θ:: Π: :σε ιιωΡιωσσι..ισσιιιισσο

ιιιι.ι:ει:ισ,ιισσ ροιοιιι ισοε:οισσοιΙο Μι ισιιιστι :ρο

ιισ , ιιιιιιιιι ιιισοιΙο ιιο:ιιιιιιιιοι· οι:οιιριιιο ροΙΠ:ισ

ιιιιιο:οι Νικο ισοοιισιοί! ιπσσι|ο ισ :πωσ ὁἱσἱίἱσἰΙἱ

σοι:ιισσιο οσοι:: ΐριιιιυπι , σιιδΦ.ιά @Μαη @ισα

ισοισιάιιιιΠοι!ιε Μισο: μ::οι:οίροσάοσιοι Ρδί'"ο

Πι·οοισο

πυκιιιιιυ

οι:: (οιιιἱι, σοι οπο: πισω; ιοίρσσιιο:·ιιίοοιιι :στόκ

-.ο-ω ο

Με :Ρ.ισ. Ισά: οι: σα!. Μη:: ιοί

ν ·

δ

ο

ΐιιιιίοοιιιωι:οτ 'οι' ἴοσι. δωσε οίι·,6 [ιιρροσιιιιιι· Πιο

ίισσ:ιο!ιιοορι ιοιιιισ :στἱοικω ι :και :οσο ΡσΠο:

σεο1°ιΒιι1 οιιιιξισιέ σοσ ιισοσιισ ιιι ισοιΙίσ ι Βι:ιι::ισέ

:οί:σσιι:ιιο ο8οιο ισ οιιριιο, δ: ισ 'και, ιιοιι σεΒιιιιθ

ἰιι ισ:οτιιιοι!ισ :στρσιο, ισ οσο οί: τιιιιισσι.ιιιοι ω..

ΐοι:ιιοσι. ΐιι·Ιΐιιισ οιιιιιιι άι, ιιιιέι::ι.ιπι σοι:: .ισ :ο έΞ

και οΜισστια ΙσοιιΠο ΕΙ:οισ ιιοΠιιι:ιιιιο: νδ! έ::

εοσιιιιιιι Γιιίδοο:ο ίσιιίΠοσιισσι σο8σιιιιιιιιι .ο .σε _

ιιοι!ιι:ἱιι ο2ρΙιοι:ιιι:ι. Διά ε. σοιέσ ιοιισοΙ: ιιιίιιιιισσ 86,

σρσι:ο: ι ν: οιιεο!ιι:_ ιι.ιιιω σώσω σε. ωιεισο. .οι ο.

ι!ιο, ιιιιω Πιο: ι ιιιισΗΒοι ριισιᾶσ :πισω ίιιιιιοιιο, Διὶ _

ιιιισι!!ιΒο: ιιιοΒιοσοσιιι μι· :οιιι1οσι σιιι:ει:ιοσοο , ο

Μ! μια:: σο: "πιο ισιι:ιι:ίσσοσι ισίισσιιισοοσι ροι·ο . φ' ι

:οποιο οισιιιο!σι:σ οοσιιιιιισιοοιι:Μ Μ! σ. οσιιοι:-- δ ο

σο ισέο!ιιιιι :ιοσ Ρωσσια ο ι:σσ:ΠιισιιιΒιι: Μο: οι. “ά Ρ

οιιισΐοι·ιοοσ:ιη Ροσιιο: ::ιισοσ δ οσσάι:ισσ:Βιιι κι...

οι ὸοΗιιἱοιι:ιε, οι: οσἱιιι “επ ίοιιιιι:ιιι· ιιισ::::·ιιοΙσ

:ο οι! Ιοοιιισ σο: ιιιιο:σιοιιιιισι·Ιριι:ισσι . Πιιο Μια, ή

δυο απο σι·ορ:ιοσι ΐρΗ8:ιιισ. Αι! οι. ποσο ι:οσΐοιι. 68;

Νιισι σ:οίὶ: ιστό!ιοθ:ιιι ::ιισίιι·ο οι: νιιο σΒιοιί:σ σο. .Μ ι.

@ασ ο ισ .πωσ , ιισἱ.ιιι·ισίἱι Ρο: Γροοἰο: ἰσ:οΠἰ8ἰ

Μο! . @υπ σιιισο:ίιισ: στου! ρισίοσιο:·ισιοΙΙοι':Μια

Νοσι.ιι: αυτοι:: ιιισΒΠο ιι·σιιίιι·ο :ιο :σσ·_Ισοσ οιΙ σ·

!ισσιι!ιΙ:σσ:οισ ιιοΓιιιιο οποιο; οιιιιο Μαι :πιο Μι:

ιισιιιιοιιισιο ρ:ιοἴοιι:ἰιι ιιισΒιιι. Λο ιιοΒσ ι:στιίοιι. οι

Νιισι ριισιιισιίιι ιιιωιοσωιισ , οπο: ισΗσι:ἐ οι; σ;

ΐοοιισιιιιιιι θι::ι1ιοι:ιοοιίι , ιιι: ρισιι:οι· δσι:ιι:οσι δι:

Ιἰσιἱ:ο:ἱο:ιοσιἰιι οιΤοσιισ 8ι σιιοιιισάσ Μι: ΜΜΜ::

ι·οοιιΒιιιι:ι Αιι 6 ποσο ασια. Α!ιοιιιιἰ ρσΠο: Νικ! δ- 'Ν.

οι ρ:οιιιιοοι·ο ισ ιιιιιιισι:ιιιισσο ιΙιθιισιιιιισ.Νιισι σοι: :οἱ ε·

ιοί:: εισαι ι:σσι:οιιιιιιι· ιισεο!σ νιιιιιι ισοιιοσιιι ιο ιὶο

πιο οι::ιοι:σσ οι: Μισο 5σο ισοιιισ , σσσ οι: πισω·

"σο, οι:: οιι!οιιι ιισσ οσιιοοόι:ιιι·νι::ιιε :σσιιοσιιι Γι:

ιιι! ι:ιιισιισιιιιιιιιο οιι::οσιιιιτι. @σο ιι::ισο: ιό ιιιι::ι. 7 ο;

8.·1°Ισιο. σο:: ιΜιισ:, σο: :Ποιο σηι!ιοοιι: σα:: :ισ- ε_Τ;.Μ._.*.. ι· ·

Ποιοι ίσιο οι ισσ:ιισι σοΒιιι·ο νσιι.ιο:ι: :ιο Ισοιιισ- μίοιο::ιο.

:οιισοοϋι ρσ::ιοιριισ:ιΒιιο, :μια "πιο σιιι:οιισσο ισ- °

Πιισ:ιισοίι Εισσι σιιιιιἱο ροι·:ισσίι: ιισ8ο!ιιι, σιισσιισ

οι Ιοι:ο τοσοι:: σι·οοοάοσ:ιο ::ισείοι·ι ιο ιιι!!σοιιιιι

Ιριια:ιο ισιι.ιιοι!ιοιιο Βιιιιοσιι:. Διὶ Γιισιιιιισ. ΐοοιιιι- 72;

ιια.σοΒο εστία!. :και οι: οοιιιισιι οιιΒοιιι: οκ ίση. Πο/ιδ. ιοί

ή ρι·οοοι!οσιο :ιιισΠι οι! οσσιΕ8ιισσι ιισιιιοιιιιιιο ιο. [ιω- Ι:Μοι

ιισοσιοιιι, σιιΠο δ: ιιιιεο!ιοα ρ:ιο!οσ:ια ι!ιΓοσσιι-άψ'":

σιιιιισ ισ σιιιισο .ο Ιρο:ιισσ ι θα:: ιιστοσι, Η ωιω, °

Μαιο :σιτε ρισρ:ιιισι Ϊριιει·ιιισ , τιιισίιτοι ι:Ιοοπτιο

:σο οι! ©ΧΚι οσιιιισ οι:ιισσο ισοι!ισ; ψηφο σοι οπο:

ἱσ :ο:ισισσο σο διοτι ιιιιοσι, δι σσσ ισπιοι|ισι ξ

άσσο :πιο σοιζιισιιι ιισιιιίισσόι:ιοσύ- . ·οσα οι: Ροή

ιιιισ.ισ οιισοΙσ, :μια ιισσ Ι::ιιιιιο: ::Ει:$ σιιιι;,φω
·- ω ` - ·- Β Β σο:

 



οέριωε.ιν Ι. οι ιιισΜισαιιέ .#ηρει07πω. 6'ειΐιο νι . β
Ή

χ·

πε!!ε Λιβ. δ.ρ!ωι :Λιγο ΜΜΜ οποάρτιωρετοεἔ °ι!ειιεπειιι ιΙΙσ ιιιιι·ιο!ει:εσιιιειοεπΕ: ειρ:ο ιιιιρ!ιοιιπ

. Με εροι·ι·επ, @Μι οι [και. 0. Ι

·εεστιο Μ

@Μέι Θ' οποτιοριεκο σκοπο .έπρε
Δ !ισικ ἔ Ι

ι

νρ39 !Ι:ο`π. !)ορΙεπ ε!! ππιοπι.ι5 .ιι€ειιιιιι. ΜΗΠ

Βιιιιιαρχι ΠΠΠ5)·ά οιΓεπεποι: .8.1°οοιιι.ι.ρ.ο.π3.4ιι.ι. ύ

»και Με πιο. .9:Μ.ι]!. εσωιιιοπιιι. Γοιιι.Ιειιι. ροτειι· ιιιιεεΙοι

ΡΙΙ"ΐι· ιιιοοεπι, ι. ἴοεοεΙΪἱοἑ 86 ρεπ ροπιεπ,ικιοιπι Ιοοοιπι πε

!ιιιοοειιι:!ο, 8: ιιΙιοοι επ:οοιι·εοειο: σ. ιπι!!ειοιιιοΦει

8οι·οιιι !ιποο! ρπποεοεοπεοι πε!ιιισοεπιπ!ο , @ποιου

ιιιπιο! ιο!ιθοοειιπειιι οϋι:οροπισ.Ιο : οιοποι ρπισπ

ρι·ορτεπ οοιιπιιιοιιοπεοι ρ:ιι·ιιοιπι ε!ιοι!ι!ιι!ιοι·πι Πιο

πιιοποο !ιιαεοειιιιοιιι . ι:οπιτιοοοπ ιιισιιοπ: ρο!ι€·-_
πιοπ σο ιιιι!ιοιιιΙιιΙιωεοι πιιοπιιπιοπιοιιι ,π οιιι!ιοι

_ . οσοπροπιιτοι, ιιι.ιωι οικω. ε πιιιε περιιΒιιοπ οιι€ε>

ι Ισ ρπισπ; ι·ιιιιΔιιοοπ ι!Ιι ιιοιι περοΒιι4.τ ιπισιοι ι!ιιιιιι

!ιιΙιε ιστοιι!ιοε !εσοιιι!ιπιπι α!ια·ιιιιοιιειπι ; ιπιιεΙ!εάιο

εοιιιι επιπ;ε!ιοο ι:οπιιιιιοθ πειιιιπτι ιπιπεπιεΙιιιιιε ροπε!ι;

Π: οι:: ιπιοποπ ιιιοι!ιιι!!ιπ εκπειιίιιιο Εεοπιιιιιιπι Επισ

πιει·ιι : πιει: ροΙιειιοπ, παπι ιιπιρεΙοπ ε!! ιτι Ισεο Μάι

οιίιιιι!ιτει· ι επΒο μια!! ιΙΙιιοι ιιιιι!ιοι!ι!ιιΙιπει· πιο.

πρεπε, 8: πιεσοιπεπε: ω... πιιιιιιιι, οοιο ιιι.ιωιαιιιι

οι" οποιο.. εοπροπ, ροπε!ὶ_ποποιιι ιιιι!ιοι!ι!ιι!ιπεπ

ιιι€σπιπιιιπέ, έ! τοτοιπι Ποιο! ιιιιιιοιΒΒιιΙπεπ ε!ειιπιεπε

οι οποιοι. .

έ? ι σ οιιιιειο π. οιιέι:. .9.°!"&ιιιιι οι πιο . . ο. ..ιι·π.ι.

·])ωά ο πιεροιιπιπ ιιιοπιιιιι οιιοε!ι ..σε οοιιξι3ιι)οιζιι4α. «μπε

5· οσοτιιιοιτοπ ποσοι; δ. ρ!οβιαι. 39. ιιοπι Ιο!ιιππι δε
!οιι·ιιιοπ ε: σ:σπιτιπιοιπιπε !ιροπιι οι :πισω εκ εοπιιι

πιοιοιπε ιοο!ιιΙι:. Α: επιρε!οπ ιιοΙ!οιιιΙιειΙ3επ ποιοι

σ..! Η ιιοιποπετι:ι. κ: . οι! ι. ω: 8.Τ!ισιο:ιοι πιιοποίιε ίσιο

' πεπιιιοπιι, ω σ!ιιω ιι.2.ιτε τοπιιιιιοιοιπειπι ι.Χ ριιπιε

οιοιιι!ιε,0τ οσοι:: Ραπ!. σειι.8επ.παρ.ιοε. 9..Μ σου!

ά!! Σ· #70!. Αι! Σ. πιθΙρ. !ο!Βι:ετε σοπιι!ιιοιτοτειπι !ι):ιτίι; Μ·

οι οι! εοιιιιιιοιηιτειπι :ποιοι ιι!πεπιιπιοιιι: τοπιο. :οπι

πιοοιιοπ πει·ιπιιιιι οιι!οοε οσοπιοοιππιπειοΙ:ιεθι.Απιθ.

' πιοπειπι Ιοοιιιιιι πιιειιιοπο εσπροποιο. ο

?β Πιεο ε. Μαιο εσπιτιιιοοπ ιιιιρε!ιοοπ π:οιι!!ιι: εά

· μπορω ι!ιιιι!ιιιιΙιΙιοπ. ιιιίεπεποι πιο εκ.ιιιιιποιιοπιι.

!ιοπιιιιιιιιιΕ!ιιΙιΙοοε. Ρι·ιιιιιιιιι εοιι!ποΙ:: ιιΙισσοι οσο

οι.. εοιιιιιιοιιη εσιιτ!πιο:ι επιιπι ίου: , οοοποοι

οσοιροοεπιπιπ Ιοπιπιιιοιιιιιι!ιο. Οοπιιιπιπι. ιιιοιιιΙοιΙι

/ πιο ι1ιστοιωσι:ε!!ιοι Ιεοοιιοπ ..ο οιιιιιιιιιΙιιιιπ.-πιι Γρε

ιη: Η! Γριτιοιιι εοπιβετ-ε2 ρει·πιιιοπ ε!ιοι!ι!ιιΙΙΒοη

76. - επροοπ πωπω. Βεοοιιιιι1ιο βπσ!ι. ρεπ οιοτοοιοιβ

επειοπιι πιιιρεΙοε οι ιιι!!ιιιιπι ε!ε!επιτ νπιοιπι !οοοοι οι

ει:οοιπιπ ιιΙιοιιι; ειρο μοι· οιοποιισιιεπιιι ιιιιιισιιιιιι.

!ετπι : ισιρ!ιεπ επι!ιτι ιο ιιιΙΙ.ιιιπι Βεπι οιιιπαπισιιειιι

ι!ιοιίιιιι!ειπι. πρωι ρεπ οοιιοι!ι!ιεπ οποπ.ιπιοιιειο επι

Βε!οποεσοιπιπ !σοοοι !ο!ιθοοεπιτειπι ιπιοιιιι!ι!ι!!ιιεπ:

ει·ρο!ιπιΒιι!ω ιιιοτιιτιοπιεπ Ιοπιπ ιπιιιιι.ιιιιιπιε2, στπιιιε

...οι ιπιπ!ιοΙΙιοιΙεπ,εσωροπιεπιτε: "πιο ι:ιιοποιπι απ.

σ..! ΜΙ”. επεποπο. δοπιπ οοιεο: οι!. ιιιοποππι ιιιιοπεποππι @η

·Ψ'"Μ !ο!τειι·ι οιοτοπιοπιεπ πιει·οΙΙιιιιο; Μπι τοοποπε!!ειι

:::::.:2β πια!ιπετ .και ρπιοπ δε ρο!!επιοΕξ ε!!έπιιτπι ιοπιάΔιπιεπιβ

ρω1-Μ. ποιο πεοιρσπι6, οιισιι πεί!ε !:›ιΙιιῇ .. μωβ πιο. ποθ.

ο!! ιιοοιειο: :ποιοι ιεεοιιπιοιπι ρπιοε 88 ρο!ι:επιοι:
Ι ιιοσιεποπ ιιοτειιι οοοε οι! ππιιιιιιπιοιιι πεοοιπιπ νοικι

πεπ. Ρι·οιπεπειι ιπιοπετιοπιεπ. εποοι!ιοε εοπιιροιιιτοπ

ππιοποπ ιιιΓεπεποι οιιρε!ι, ίοπιπ ιιοιπισπο οπο. , τοπ ,

οοοτ !ιιπιπ !οι:ιι ιιετεπιι·ιιπιοι.ι· πισιι τοιιιιιιοπιιεοπιπισ ,

η Σια ιιιάιοι!ιΙ:ιι!ιπεπ ρεπεοππιπ : οπο ιιοπεοι 6Πιτο

Ε". ·

π”. ο 0ιιιιειει π. οιιι!ι.8.ΤΙιιιω. η. 4.; ο. οι. 3. περιο

τιπ, πω.. ιπι!ιππιπι πεπποιπιπτιιισ οοι:τι8όρο!!0 .πιρο

!ιιιιι το0οεπιειπ πιο Ιοι:ο πι! ιι!ιιιιο, ο οεεε!Τιιπιδ
Δω πω! η. Ι

ι_Π8.'!Ι.ΝΠ, σοι ρεπ ιιιιςοοι! καιρο: €]0ι€οιτ_ ιιι!!πιπι

:ειιιιιιοιιιιοσ ι!Ι!ιιπ Ιστοιπι ιπιιιππιε. Κε!'ρ. 8ειιιιι: πιο

π.ιτιοπιε οιιιεπιπ ε!!ο, θτπεποπιπιειοπ ιπιτπιιιίεςέ· Μισο

ιιιιι...ιι ιεπιιιιιιιιιιοσ ιειιιροπισ ρπικεοειιιιη ουσ

ροΙιτοπιπέπε, οι εσ Διιρι:Ιοπιι πιοοεπι ρο!!ε: οοιπ ι!ιέ_

π.ιτιιιιιο @υψώσω οτ σιιιεΠ:επιι ιιοιι ιι!ιτεπ Γε ΜΜΜ:

Ι ιιοοο,πο Β !1ει!!ιε!τιπ ιιιιτεὸ: πιεριιιιιι!ιειιι , ρσΠεειιι-_

Βε!οο·ι ιιιοπαπι ιιΙΙΒιιιιι επιπιτ!ιεεο πειιιροιΙ:,ιιοπι Πιο

επιιιΓεεο Με ιιιιιιιιπισιιιε. ωιωι.ιι ιιο!ι ωιιιιιιω (Ιωο»ιωΕ

πιει:.Πιιτιοιπι , νι οιιρε!ο5 σοιεΙοοπ νΙοοε οι! ιιι!!::ιιιδ Ρ"ά!!: @οι

ιιιιιιιιίεειιιιι πεπιπιἶιιιπιιιιιιιι ιιιιιεπιε , οι μπε .ο !ι- ·2'Ι'; "θ" “

Βιιο.πι νι ω.ιιιω ιπιππιιιιεειἔ ' πο! εκτπιπιιεεἔ: βη μ" ~
(μπ · . . “να ζώα!.

οιιιειοει·ε ε. ετΠ Με πιετεΙΐοιιιιιιι Πε, ιιοοπιιιο ιιισοδ·

πι σ!ε!ιεπ Ιοοοε!!ιοι:ι προ: οισιοπιιιοι:εί!ιοιιέιοειριΕ

ειπππιιιίει·ὶ ρει· νΙιιιιιοιπι ιιιιιισπι ε!ιε. . _ .

ΟΙιιιειΕε:.. δι πιπιρε!ιιπι ιι:ιοοεπεποπ ιπιοποε!ιιι:πεβ ;|ι

πο, ιιοπεποπ "που ιπι!!οιιπ ρ..ιιιιωιιι Με Μπεστ _

ιιπιρ!ιειιπ; ιι.ισσοι εοπιιιιιιι!ιιιι εοιπιρσιιει·επιιπ ει; οι·

ι!ιοιίι!:ιι!ιΙ:ιοπ ?Ποιοι ρπο!ι. ποιο σο. ...ο ιιιιιοιιέ

πεπιιιιιιισιιοοοι οοιειιπ ρο!ιεξ εσει:ΙοΕ ιοιωεάιοτε

ιιισοεπι. Τοοι οιιιπ σιι.Ιι!ιεπ ιιιοοιτιο ειιρε!ιεο ε!!

!πι!πιπιπασειι π επεο!ι πιο ε!! ροίὶ ει!ιιιιιι ι νιιοιπι ι!ι-.

!!ιιιιπιπιιιπιειιιιι:ε ίδιοιιιιοπ οι! ιΙΙοιι. καρ. πιο. ...ο

πω. !ιιιρΙιεει: , ιπι πειιιροι·ε ι:οοπιπιιισιο!!ιιιιπ Ποιο!.

οι! ιιι!ιιιιιπ, εσιιεεοσι !ιιιρ!ιειπ, ιο πειιιροπε ειιίεπε.

πο, πιερο. @οι ιιιιιιιιιιο ιιοπι ρο!ιοπιτ Βιι:επε πειπιροε ΜΗΜΡω

οοπιπιιιοοιιιῇ ποιοι ε.ιιιιιιιιιιιιιι πιεςοιπ Ποπ! .το ε: Μ ";"'"Ή.

ι:οπιιιιιοιπ: ιπισιοιιι!ιι!ε ιιοτειπι πια!π!ιιοιπι ιιιιιιιιιιιιι.ι::έ ;,·(Ζω

Ιιπισπι Έκι: ιιιιιι!ιΙ:ιΙε) σου πιοπι μια!! Δω , ι:!!ιοι! ΙΜ “πρ”.

πιοπι ΙιαΙ:ιεπ; ε!ε!ιεπ :πιω π:σπιπιπιοέπε νιιοπιι ιπιι!ιοι!ι

!ιιΙε απο οι... επεο ...πιο ιιεΙ:ετ ε!!ε ουσ: νπιο ισ

ιιιοι!ιιιι!ι, ριιιπιιο απο: Πιο: οοοιι ει! οοιιτππι·ιρίιοπ |

ιιιι!ιοιίιΙσιΙιποποππη ροκ!! ειιιετιι ?ποτε πειπιροι .πο

οποιοι ι (μι. !ιοο πιοπι όεΙιετ πιο: "ιοο:_ιειι προ;

Ζατοο1 ει: ρΙοπιιιοπ οιοπεπιοιι!!ιιιπ, ειοαποπιι οοὡΙιΙιεΕ

.οι ρεπ (ε. νπιι!ε π! πι ρι·ο!ι. ποια. ροτειιιιιειρεπε ·

ιπιοπιιιιο ιο!!επιτοοει Απιρε!ι ροιι οοιεπειπι ; ι. Μ·

πιιιιΙεοι:, Μι υπ Μι... ιεπιιιιιιοιιοοοι οιιιεπιπ “τι

ρπιιιιοιιι ε!!ειοει !-ο!ιίοοοειιτιπ' δ: ρι·ιιιιοιιιιισο Με

Ιω! ρπιεσει:!ειιπιη Δ. εκπιιιιΙεεε, ν: πιει:: ιιι!!πιιο

ιει·ιιιιιιοπιιιοοι πιοιεπιπ Η: 8: ιιΙπιιπιοοι εΠε Ιοει μπε.

οει!ειιτιπ, 8: .Μισο οσο οι. Πι!ι!ει:ιοεπιιιπ-: ιιειι..

πιο :ποσο φραπε: ιιπιρΙιοοιιιιο, οι!οτι βο!'Ιιτ οιοπο2ιά!.

ισοιοιίιΙ:ιΙιωιιρεΙι·επ πείρσπιπΙεπε ιιιιιοιοοοπτε τοπιο

ροι·ι οιοιΙι!ιιΙι ατι·ιιιΙει:ο ιιοι!ιο. ΚιιιιεοΙο οριο;

οι ιι!!επεπε, οιι€εΙοι·ο ιιάρειΕΜπε ιπιιιιιιιὲ ρι·ι ιπιισω - ,
ΜΙΒ, ιι!ποσοειιποι ιιιιιτιιτισιιε ιιιιιιοιιιιιιιι. επ οσο °. Δ

!'εοοιτοπ, ρο!!ε ιιιιειπιροπε ιιπεοιοπι ιπιιιι!ιοιτοποι

ρεπ ρΙοπεπ ππιοτιιτιοπιεε ιπιίιιιιιτοπιεπ πιοοεπι π!ε ιπ

Ισ οι! πει·πιιιιιι :μια , οίκο Με ιιιοιειιοιιεπ Ποπ πο·

ιπιει·σ ιιιιιπιπι, 8: ιιπιοοΙα ιιι!ιιιπιπειιιεο . σκοπο: Ποιο! '

πειροπιι!ε!ιοιιι πειπιρσι·ι Βτεοιοπι οι ιιι!!ιιιιοιπ:ι ι ιιι:οιτ

ιιι!απεπιιοπ ρΙοπιιροιι&:ι νιιιιιιι πιο!! 4!ιοιι, οποιιισ ρ

ΠοιοΙπειρσοιιεπεπιτροπιιοιΙσοπιιιι ιπι!ιιιιιοοι. ιιι» <>οω.

εεε. (1οαΙιιιεπ ιιιιιιεπισιιιρεΙιεΔ πιο!! ιιιθ.ιιιι οιιιεπιπ

ιε!ροπιάεπ εΙιεοι μπι πεαιροπιπ: ία! ουσ ρΙοπεπ

Ιοιιπιοοιππιοιιεπι εὸ οιιεισπι ρ.ιι·πι'πεοιροπιπ πεῆισο

ιιειιπ ι επρο σωσει οσο πειροπιιιεπιπ πειι:ιρσπι Ιιπε- _ Μ

οιοπι, ω! Ισιι€ιοπι. ως.. σωσει ππιοπιιιιοπιεέ πεί; ΕΦ!

ροιιιιεπε πεππιρσπι ιπιιιιοπι ν!ιπα ιπι!!επιπ πιοιεπιπ , ι.. ι

οοο ειιτι·ιιιιεεε ιιιπ:ιριιιιιπ, οι ΒιιιοΙ !πεοιοπισιππιι

ιΙ!οιι ιιι!!·επιπ,ιπι οοσ, ι:οι1ιρειι·οπο !οεο , οιπιιιεε πιο- ._

ρεΙΙ ιιιοπειιοοεε ι!ιιοΙοοπιποπ. Κπιπισι ω." υιιι. 2

ππιοιιιιιιιιοπιποοιεπιπ, δ: α!ιοι! α!!ιεπια!ιιΙε, ΐοιιπιιι!ι·

οιπε .ιΕ8...ιιιιιι., οοιιιιιππειροπιάεπε ροΙΤοπιτ ρΙοπεπ

ιιιοπιιιιοιιεπ ιπιιιιιιιπαιιεε ιιιιρεΙι 5 επΒο οιπιπιεπ πε!

ροιιι!φππεπιιροπι !ιπεοιοπι ιο ιπιιιπιιτοιιι, ειπα Με

ιιιιιοπιε ο!!ιριιιι!ιι!ε , ειπε οοσ‹! σ.ιιρεΙοε ειιίοΙοιπ

ιοπιιιιιιοπιιιισσειιι οιΙΕπεπιιιιι. !πι!ι·ποιε. Επ8ο οιο- ο.

πιο ιιιΕ:πεποπ ποιοι ιιιιρειι ιισπι ιιιθ`επποιοσιιιιιΙΙϊ π.. Μ...

Ο οποιο· ·”° ·

ο



Χ

Ή
ι:ιιιιο :ι.ϊτο_ι!ι:: :π νο!οι:ἰτοιο ι πιο: ιιι::: :πιοπι ο!!

ν :πιοιποοιο Βιι:ι:ίο:ι δ; οποίοι: Είπε :::ί!αιι: :Φο

οποιο ; :πιο ου:: ντοιοι!οοοι:ί!::τ ο:: :::ι:ιοτιοπιοι::

ιιιιιιιπι:πιι:. :Χάο πο8ο ειιιιίοι:. Αι! ι. ριοιι. οι.
ι οΒ οο , ιποιι:ι:: ιιιι!οριόιιιπ: πιο: ι:!!ο π! τοι:ιοοιι: Μέ

:ποιοι ι:ι:ι:πι :!τι:ιἱι::. Αι! π. οοπ:ιιι!ο , ιιιιιι::ιιιιο

"ιιιοιιιι:: οοπί!::ιε οι ι::ιιτιιιιοπιοι:: :πίιοπιιιι:οιι, [ιο

Π η :::ι:ΠιτΤι::τι:|Ι;ίωιροΙοε.ιιΕ.έέ.0::ιιιιι|ιιιιιιιι: ιιι: Π!. .

ως

@Ροδο ο!!

:σκιά ιιωιιποιιπι ποιε ι:οπι:οιΙειιιιιι πιο: ει. ο

·νΜηι0:.

πιοιιιιπ ιοΙοι::οιοι:: πιο: ι:οιιΙΙ:ιιο οι οιιι:ειο:ιΒιι:

ιιιιι::οιο ιιιιιιιιιοι:ιοι:έ, πολι:: ιποτι:ι:: :ι!ιι.ιιιι:: ι 8:

πω: Μο, πο:: :πεο!ι!:Γι:οοιιοι οσοι:: @ποιοι !ο

ι::!οιπ :ιπο!ιο:ι:ι:: , :ποσο πάει: :κι Βιι8ι:Ι:: :πιπε

τιοποιοοιοι:::ιι !::2τιιιιιι ιπ:ιιιι, ιιιι:Σιπ ιπθιιιοι· : :ο

οι: Ρ::ι:ι:ιοιι!:ι:: π:τιιιιτιοπιοι:: ρε:ιιιι::ι: !ι!οι:: πιο

τιιιι::_οοὲιπ απ". Νοο-:::ιι:ι!ιοοτ πια αποψε: πιο.

ιίι:νι:!οςιιιιε πιο:: , οι:ιπΡ:τιο: ι!οι:ι:επι, 8::Βο!ο8

οι: π:ιτι::ιο οοιιιιιίι:ίτοι:: ι:ι:Ι::ι!ιπι: ν Μπι:: ι::ο!!δ ι!.

Γι. @ΜΩΡΗ ιιπει:Ιοιι:οι ροτιποιτιιτοι:: Ε!οεπ:τοι οι

Πο:: Α::2ε!!, ό· ι!ωιιιί!ιι : πιο:: ΜιιΜΜΜ ούιιιιιι|ιιιιι.

η· ΤιιΜ4 ιού:: :Πο οπο! Μ:: Μ. @ά Μπρικ 86ΜΙ:"ΜΜ

ίιι.ὶι'ἑ· [ιιιιιιι,ιμωιι: "πιοΜπιτ. !Ή06:!ι!! @σέπια σει!Ειιιη

πω:: [ιιὐβιιιιιἱιι ιζιιιιπιιιιλ Ετ Ν92. οι".34: βι:: "ι:ιμε

Εφφέ ιι:[ιιιιι, απ:: οι! πιέιιγΜι] ρι·οιιιριέιιιιιιιιιιιυπ πιο:: :ο

πιιιιιι.ιιιιιιωιιω. Α ι! οιιπι!οπιι:ο!οιιιοτοιπ ο:ιοι!ιποιι>

οπο: εποε!! πω ι!ιοιπΒιιπΕι::,ιτι τοί!ιιιιιι Μωβ

_5ΕΟΤιΟ·ΜΚ

. Δ .ίπ οποιοι: ιιιιιιιιιοΐο σιιιιβιιιιια.ιιιιβι Π

Ιο·αι!ιιιιτ παπι:: ἔΔ

οι”ού::1ιει:: ιιι οι πω: πι:: :::!!επτ:::οο,

οποιο ιιιι:οι:ί!!ιιο. Ετ ι:ι::ι!οι:: ι:ι:οιιι!:::!!ιιιιιο

ι:ι.ιιι:ι:ιοιιτ ,ο Ροδο

ιι::Βο!υπ: πιστη ι!ι!ι::οτο ιιοπί!ιο ό: ι8τιι:ιτιο ει! ο:

πωπω:: ΗΜ ι:ιοι!ιο, οποιο οι:: ιιι· θα”.@απο

οποιοι:: :::.:1°ιοτι: ιπΜπιιιιιεο οι:ι:ιιροιι: οπο::

:πιιιιι:, οιιὲιιι οι·ςι:ρι:ι ι:: ιιιιισιο. Ναι:: οποιο: οι:

οιο:ι:: οπο:: ροί!ι:πτ, οι:ει:!ι:ι:ι ι:οπθιιιιιι:ιπ :π ροπ

οι: , πιοπι ιιι0οπτιιποο, ροΙΐο !ο ιι:οιιο:ο ιιιι!·:!ιι:ι!

Σιιιιιζιιιιιι ΜΒΜ:: Βοί!ι:ι:οιωι·ι:ιο,ια :πο μπώ:

ΡοΠιι πιοπι :πί::πται:οο ςρ!!οι:ιιιο!ι: ιι: τοπ: !μ:ιιο

ιπτοι·ιπει!ιο νίοι:ο οι! ο!ιι:ι! οι:ιι&ι:ι:: οπο”. Νεο

"Η ι:!!ο ροκ!! ιιιιιι: !:::·ίοι:τι ι!ιι!!ε::!-ι::: ;ει:ιιιιι!!.::

- ο :ποιοι ιπίι:ιπτιιικι::, :φοτο ιιιι!ιοιίιΒιιι: , οπεο!ο
οι. μ'

ριιιιαι::-!>ιτο:οιτ·ιβοπιτποπ :ορι:οποπ Επι:: πιοπι:

ισιμο:ιώ ί· Ρ:ιπι:ιοπ: οι πτΒ:π°ι!ι::::, Ρι:πε!:ιι::.ι::οτιι:·!οι:ιι!ι:ο!

0ιοιιωιρσι-ιοπιι:!ιιι:ιοιιιιιιιτ :ι!ιοι:οιπ ι!ι:Ηπιι:ι:: :::ιο:ιο:ι:::

ίίδ'ΡΙΕιδ Ήθ"ΟΓώη10Π1 ὁ

:β βοο_ιιι·.

24:23. _

Επι:: από.

οπο.. οι:: :ο!ιπιιτιιιοι , 8: ιι:ι·ι::ιιιι:::: οι!

οποιο , οι:: ιιι:ιιιιιιιιιιι; ι:ππινοϊι:ι:!!π τοιι:::ιιο:ι:πι

ι!ιίιιιιιτιο, ιιι:Ηι:: ιι:πΠιιι:!ει: Γι::τιμι·ιιιι:ι%ο: θα!

:πιει οι:ιιάιιι:·ι, ε! ι:ιιο Απεο!ι:8 πιοπι ιπί::ι::Διιιιο

«πιο :οοοι!ε:ι:_, οι: !οοιιιπ ιιιιιποὸιιιιἐ !οοιιοπτι:ι::,

ει:: οι:σιοι!ει:ι:ι πι2οοι!ο:ο, πιώ:: :πιι::.·οοι!ιτ ι!ια:πτιοι
Β νι ι!οι!ιιι:ιοι ο:: ι!ιιοΒι:: οι·ιπειριι:, ιι:.ποπ ρο1ἴο οπ

' ιιοΒιιιοποι:: :ιιιιιο::: "=°-ῇ°”ἰ=ο`Ε¦Βο οπο: οπο: πιοπι,

εο!ι:Πι ιιιιπι|ιιο ι!ο οΧ!ιοι::0 οι! ι::ιιιι:ιπι:::: ιιι:: πιο:

Δω πιο :ποιο ιπίιιιπτοποο οι:ι:ιηιιιι·ο ι::ιιιιι:_ΐρο

ποιο, οπο:: οοΠιιιπ οιιιιτιο. ·ΝειΠι ιιιιοοί:ιιε ,πιει

ῳιπ :ο οι:πόιο οοι:Μιιιιι:ι πιοπι: ιιι!!:ιιιοποοιι::

:::ει!ιιιιο ιιιιιι!!ι·ι: οι! :Μιά οι::ιάιιι:: ι!ι!!:απη πα:

οι:: :::οιι:ιπ :::!!.ιιιτοποι:ιπ οι:οι:ο:ιο ιι!ιοι:οι! πιο.

ω:: ι!ιοιι!!:.!οιιπιοοι!ιιιιο Κουα:: ::ι:::&ιιι::, Μ!

ποοιΠο:ἱὸ ι!οι:ιιιιι ιιι ρι:::έ!:ο Μαιο !ο :τι μια πο.

ιιιι:ι!ιοιιΞ ιοπτιπι:::·ριιπάι:: Μ! ιπιοι·ρ::τοι:: ποπ::

'ι!:οτο ι:οιιιιιιι::ιο οι:πάο δ: οι:ιιιίιιιιιιιιι:1Μιπι::ι:ο

ι!Ίι ιιιιιωιπε πιο: πο:: οιιπ&ι:ιπ απ: οι::πιπο.ιπο:ι-_

:οποιοι :πιο τοπιο: μια: ν: ίο:ι::ο!ιιιιι ι::ιτει:ιο;

ιιιιοι:ι:ι ιιι!ιιιιιι::ιοτιιι· :ΙΜ Μ! ν: :οτιπιι!ιιοιι!ιοι:

ω

π

οπιιιιιιον Ι.ι έ:: ιιιιι-έιωι ιιιιιι!όιιιδιι. $Σιδιιιιν Ϊ.
ω

έτσι:: 86 ο.ιι·ιιι:: , ει:: ἰιιιοιοὁἱιτὸ νιιιιι:ι· , πιο ν!!!

ι!ιιτειπιι: ι οι: οι·οἰπιιἔ: πιο :οτοι!οοιιι:: ιιιιποι:ι:ειΙοιι:ι

οποιο :πει:Ιι::ιπποπ :Με :::Ι:πι:ι:ίι , δ: Ιοοοι::ιι::ὲ

πιοι!ιιιιξ:ίοι:ι:οπιιιι::, οποιο ιιοι!ι:ι::: ε σοι:: Με ι:οβ

Π: οπεοΙι:ε ι!ιΜπιιο:οι:: Ιοοιιι:: οοιιιιιιο:ι:, πιο πιο

Ισια:: οι:: ι::οτιιπ: :π!ιοπτοποι:ιι: οσοοιιΔιο , πολι::

Π: Γρα:ιιιι::, οσοι! πιτ:: ιιιιπάιιι::, ιι::τοιπ,ι:ιιι πιο·

«επι νιιιιι:ι: , ιπτοιι:ει!ιιι Τσι:: πο:: ιι ου:: οπο: οι·

ί!ιιιπι::ι, :Μπι άπιστοι απορια: ιιιοιιιιπ!!:πιοιιιο

Γιιιιοιιι:ο: ιιιμοι:ιιτιιι:: ιι!!.πιιι!ιιι:: ρο!!ι:: ἰἔιιιιι·.

Πίσω. !ιιιιι: ίο!:αι·ιιι:: ο.:!ιπ::οπι οικοιι!ι:πτει::,

οι! ποιοι:: οιι!ι:::ιιαι:: ἰιπιιιοὸἱιτι`: !ι:οΓει:ι.ιοπιιιι:: ,

πο! ι ιπιοιττοι!ιιι!ιΜπιπι , 8: τοπιο:: μιά:: 8::εο!ι:5

:ποιο ιπ!!ιιπιιιιιι:ο οι: Μ!! ιιι ο!ιιιι::·τιππ!!ιοι [(°[Ρο

πιο. Πτ!ιιι!ιι:ιτοι :11:!ιοι'.ι:ΗΠ Ηι:οι πι:Η: Π: ι!ιί!:πτια

ιπιι::··ι:!τιιπι:ι:: ιιι:ιιέΙι:ι:ι ιοι·ι::ιπιιιιι.ιιια: πιο::

οιοεοι!οι:ιο, οι ρ:ιιπιιι:: :πιιι.ιτιι:ιιι:: ίμια:: ιππ

ιιοπιι:, ο!! “πιω ι!ιίι:οι!ε έ ιιιιο!!ικι απο ::ι:πιθ:ο

οποιο ριιιιικι!ιοιιι οι! ιιιιοιΙιιικι :Μο :πιο ιιιιοπο

ιι:,·ιιι:οι! οι! :ι:οιι.::::!οι:ιι!οι:: ΐιιιΕι::ι. !ιιι!::!ιι:: οι

Βο ίπποι:: :ι ιιπεο!ι:: εοπ(ιἱιι:ιι:: :π οποσ, εστιν::

ιέι !οοιιιι!Μια Ριιιιέ!ι::!ι : ιιι·οι!ιια:οιποι ιοοιιιιιι.

απο: ι!.ιιιιπι::Ιοι::,ιιώ οι:ειιοοιι:τ Ιοιιιιιιι:: ι!!ι:ιθΙ::

Μ: ιιοι::οι!ιιιο ίοι:ιιοπι οι:ι:&ι:ι::, οσοι! οπο! οπο·

'ΜΒΜ, ι::οι!ι:1·:τιιι: ριορι·ιο ι::οτι::πΜπτοπιι: Χάο.

πιοπι: πω:“ο οοιιιιΞΗ ιιι!ι:ει: π:τιιι·:ιπ :::πίιιι!ι:

!οε:!ιε ,·ιιιιι @πιο :ι::ροι·τιιτ ι!ι!!.ιπτιοι:: Νέα· ιοι-_

ιπιιιιιιπ! οπο, 82 τι:ι·οι!πι:ι:: οι! οσοι:: , 8τιι:Η απ:

πιιι:ίοιιι:τιιι·: ποι::ιθιωιπι:Ηφιο, π: οι τιιιιιιιιο

:οσοι οι:::έ!:ιιιιΙ::,πι:!Ιο ι:ιοι!ο ιιιιω Γριτιο :τοπιο

ὸιιιιἱ: ίΕοπιιπιτ, ιιι::οί! τοιιπἱπι:: οι! ιιιιοι::._διοι:ι:.

_ πιο απ: ροτοί!: οιοριιιιε πιοπι: Μπι:: ιπιιι:τιο, ουδ

πιοπι:: επιί!ει:: ιιι !οι:ο ::::ι!ει:ι:ειο πιο !Ρ!:2:2 :ο

ιιιτοπισ αιι:πι!ιτ Μι: ιι!ιοι:οιοι::Ιοι:ιιιπ ιιιΜι·οιιιιι=

απ» Ναι:: :ποιοι !οι::Ιι: οι ν! ρι·οοιι:: ποιιοπι:

ιιιιιοοι·ιατ ιΙοι·ιΙ:&ιοποι:: Ει::ιιιιιιι ι οπο ι ζοΪοᾶι1

θ: τΞοιοι:: Η: ιι:αΐοι:: :π Βιιι:!ι·αι·:ί!ιίι: οπο: πο:: θ:

μπω:: οι: οι:ιο!ι&ιοπι:::: :::·ι::ιι:: Ξ: οπο. Μ::

πο: απο: ι!ιι::τιιι ιποι-ιι:Ιοοιιιι: ι:ιοι:τιο, πιώ πω::

ΜΜΜ ι:οιιιιιι ι!οϋπιι ι!!ο πιο ΐοοο:οοιιέ; οπο. ο:

ΠΙ:: πο:: ι::οι:οτιιι· οι! ιιοι:ιπτοπιιι:ι:: Διι::ιο!ό€ι1Φ.;
Φαιά :::σιι:ιπ κά: ίιιι:οοι!!ιιιιι:ι_ μ

Ριιι::οΓοπτ.πσε:τ επει:|ιιι1: ι:οπΠιιιιιτιιπι :π Ρο::

&ο ίι:οει:ίΒιιο πιοπι:: Με οι:: Ιριτίιιιιι. °Ειτ οι::

πιι:πι Ροιμι.ι:ι:ιο Λήι.6ϊμπ[ιικι.7.οι μ. :οι νι::

ι:ι:τωιιοι πο8:τ, ιπι!ιιιιιι!:::!ό ι::ο:ιοι:ροι!ο. ι. πο::

πιοπι: ι:ι:οι! ι::οι:οι::: ριιι·ιιι:: ι!ει:οι οι: ιιι τοςιπιπο

οοι:ο, ρ:ι·τι::: :π τοιι:::::ι: οι! οποιοι Κορι:επιιι πιο·

ιοι::;ιπι!ιιιιί!οι!ο :πιοπι «Η ιιιτο:ι:::πο ὰ οπο, :πιο

πι:: :ιι ιι:ι·ι::ιιιο πι! ηπα:: . πο:: πω:: :πω οοι·ι:ι·:.

Μ::οι ρ:ο!:. ιιι:ι:ιπι!:ιι ι::ο!::Εο ο!! ιιι ιο:οππο ὰ οπο.

πο:: :::οι:οτι:ι· , Μ! οποιοι” ι:ιι::πι!ο κα: οι: π:

τε:ι::ϋπολοι! οποιο , πο:: ::ιοι:οτι:ι·' οι ι::οιιιιι: οί!.

ο.. ιποι:ιΙο ι::οι: ο:: , οι! ιιιο!:!!ο !ικαιΒιι€ οι!οιιι::::

::πει:!:: ρ:ιτιοι:: Ι:::ιτ::: 08ο ί! !ι·ιι!ιιι:Ηοι!ο ι::οιιο
ιιιι··ιι·ιίρ::ιο ι!ιιιιΕοι!ι, :οποιοι Μιά; :τουσ πόσο Δ

ι!!ι:ι!!!::Ιοοοπί!::ιοι :έπι!ιι::ιιο:Μιιιι. :Μπα οι·οο.

ίοι::ροι ιι:οι:Ηο απο Γι: :ο ΐροιιο "ποδι αιΒο

ίοιπροι οιιιι&ιιι:: ι!ιτοδιοι··ι:Πο :π Ιοοο ρι:πό!:ι::!ι.

Θ. Οι::ι:ιε :ποιοι θ: ιιι τειιιι:ο:ε: πι: ιιιιοιιιιιιιι::ι.

μια οπο, άι:: :ιοιι:ίΓιιιιιιι::, :π ιιι:ο πιιιιιιιι::οοι!ι:

ιοοι:οι:ροτεί:: οιΒο ιιιιοΗΒιιι -·ι:ιοΒιΙ: οπο, ι!:ι!

ροκ!! ι::ιπι:ι. Ι:::ριιι:οτ ιΒιιι:ι ιιιι!ιι:ιί!!:ι!ο ιιιοι:::ι;

οπο: οι: οπο. ποπ ::οιοί!ι!ει:: ι::ιπι::.

8οοιιπι!: ο!!!ι:1:, .ποιοι 2.ιιέ|Ι.2.ιιτ9: 5.Αι!η:δι4Μι

οι 3.ριιιιιιριιΙι·, Ζω:: προ. ι·3..ιιι.:.ιι. 3. 5.8:: πω: 8_δρ.ι·· ,_

πο". 7ιιιΖιιι. :ψ ιο μι;» 6.8ιιιιι.ΙΙΙι.4.ιιι Μάι Ι.ιιφ.2ο.

[πιο ωΝύ:::έ:ιιιιιιο!!.:6. :ιι ριἰπιἱρἱοι. ριιι!ιι|ιιιι!:. ιιιώ.4.

8ιο..αιιι Μαι:: ι!οεοπι οι: ιιιιιιθ.ο @ποιο οπο»

1" ι'

· ει::

(πιά-ΗΙ:

$ο!ια:ο;

_ 8 ο

Ι:ιβιοξιο;

:ΜΜΜ

απο: ποπ ι!ιι::τι:ι :ποιοι απο:: ι::ι:ιιιιιοι ςτ:ἔ απ. ·

ιιιιιι!»:οζ

ιΤ:Βι |:46°ι:ψ

πιο”,

84.

Ιδωι.οο!.

ΡΜ. Ι .

2ο

η.



 

· Βώπ5πιοιππο γ ο Πε »πιο ΙσωΙἰ .κίαιέεΙοπαΜ. 8εδπισ-ν π. ι η” ·

86. Όποο π. Ρποοποππποποίπ, ο ρι.ιπόποιππ οιι:ιπππποππ·

@ποπ ποιοι ροπποπ ο οοιιιιτπποπο ποροποποοποπππίποπο , ποπ

ροίπο πο!ποπο οπιποι·πιππποπ ποοοοππ. ΕΠ οοοππει οποιο.

πιπππωπ Ριπποπ. ποροπξπ:π, “οπο” οίιπποπιποιο παππιπ·πιππποπ
° π "οποιοι ππ πο ποιίπο πποεποπ ο: οπ ο :ορο ποπ,

ροποποοπ ποοοοΠπιιο ποοοοτπ.Φπο πο8οποπ ΪιιοἔοΠπ

πιο οι οοοπιποπεοπιποπποππ, δοίοοποάειππ ιποοοποπ πο

ριιπέπο ιποιπποππο, π ιοοοοποποπ ίορπιποποιο ο οοπππ

οπο. Απποο.ρτοο. οοοππποπε οιπποπΓοπο ποπιιππιππποπ

@απο ποίποοποππ ἔι ποοποθ:ο ποοοππππιιο οποοοεριιι·

τοπίο: οππποπίποπποπ ποιο πποοοιποπο οποποερπιπποε

οι ποοππποπε: πορι.ιοποπ πιοποιο, πποποοποπ:ι οποπππὸ

πποκτοοποιο 8ο ππόποπίποπΙο Γπιίποπποπο πιοοππποπο οπ

πωπω Γοι:οπιππιπι οιοποπ Ρπιτποπ πιο: οπιποοίποππ::

οπο: ωιπωωπ ποίποππο.π @απο τπιππ"Μπο ο

ποπ ποοπιποοππ : Ποιο πιοοπεποπε Γοίποπποπιιπ ο ποΕποάο,

ππποποππποποοοποπιιο 1οποποιο ίοοποέ.πο. Νοοιιιππ

. · οιιποπο οιιο&πιποίοοίποποοι·ο πο ποππ 'Με πωπω:
Απ οπο: ποο ποππ μια ποοπίπε πποει·οπο ροποίπ: ροπάο:

. Κ οπποποπ πειτε πιποποιποποποπ ριππόπο, 8ο ριππ&οιο μπι·

~ 87.· π, Μο, παππιππΙπποπ. Απ ιιοπιπποοπ οποιο Γοροποπιπο

ποια, Ροπιποπ οι: πιο οπο. οτι ριπποποπο ίππ οίποπ

ποιοι οποιο”, πιο οπππππιε. οι οποιο οι ποοππιιπ, πιπ

¦ οπποπιπ οποιοι ίοροι·ππιποι·πιππποπ ποοοοππ : οπο ποοιιιπ

_ ποοπποε , πο Γοροπποποποππποπ οοπιποοπ οπιπίπ:οπο ίποο

οποιο. 8οοο:, ο Πο οπππποε. Νεο οίποπιπ:ποιο πατώ

πιο οποιο πιπποποπποππε: ποιο πο: ποπ .ποπ πο Ροπ

ιΞπο , ποποποπππο πο ποοοΠπποπο πποπιπιπππ ροπποεοιπ

ποπιπιιιο; ποοιιοποποπππιιπιπ πποροάπιιοπ, οπο οποία

πΙποποππο ποπ ροΠππ ππ Ροποπο. _

88- Νοε πιπιπίποποππ π. πιο ππποιπππ. ιοοποιο ποοπιποπι

Μωιοπ ΦΣ πο ροοιίπτο ποοοοποπο πιο ππιπποπίποπποπο ποοποοπποο,

Ε”ά'ΐ'ξω'Ι. οποπποπποιο τοππιπππιπποππ. Νειοπ ο ππποΠποποπ οπο·

ρωοπ.2_ . . . . . . . . . .

έωβιω,, ποιο οΠο ππππιπιπποιποπο ΐοοιοθ:ιοο, ποιο ποοιοιποπ ιο

οπο οπο- ποοποοποππιπιοπΠοιππ, πωπω· ρι·ιοοιριιιιο; 8ποοτι

ΜΜπ,πΝο πιο ποπ: που οππΙπππιπ οποιοι” πο&ιιε. 8πποποπππ

Ρ" Μ· Βοππ οΠο πποποπίποπποιο ποοπο&πιιο , οιπππι ιοοπιπε οίπ

πωπω ππιπποιίποπΙπε , οι ίοΠοιο , είπω ποιοοπ μπω

οοποπίοε , νππτπ απο πιο” ο πιο ρποππιπο οοίπ:οποι

ποοπο&ιιοι οποιο. (1οοππ(ιιπποπποπο οι: πωπω

8 _ Με: οποπποπι ίππΒιι!ιοοποπ ιιππιοοε. Νοε πεπιε

Ν“ @ο Βιοποπιπ π. πιο ππιοπππ, ιππο_ο οπο ο οοποποιοιποιοιππ

μππωπι οι Μο Γιιοπο&πιπο οποποιο ππιοιίποιποιο , ποιο οποιο

πω” απο· οποιο ποιο ο!! ίπ ποοπο, οπ:οιπριιπ Γροπποιο :οποιο πο.

ΙΜ? ΪΡ“'"ΐ Νοπο οι: πω: ποπ πο, οποσ! ριππόποιοι 8ο οιιοιππποοι

,Μ"'φ· οπο; ίποποοπιιιο πο αποτο, πιο οιπποπίποε οοπιπ:ιππιπο,

(ποπ ο πο Ε; πιιοππ ππιιοοπ ποοιιπιππιππ,νπ Ροποπ:ιπιπ

οοΠππ Γποπο&οπο πιοοππποπεοποπίποππο.

9ο. οποιο π. ροποίὶ: ροποποιο ποοιιοππ πο οοππππιιοπ

οπωπ π. οπεο οποιο απο οοππιπιπιιοο. @πιο οποιο ππ οοπππ

. ?ο ποο ποοοοποπ πιο: ποοποιο πιο πππι.οποπτοπο. ο. Ρο

ποίπ ππππποπ1ποπποπο "πω" οοοιιοοπΓοποπι οποιοι»

ο 3 Ιποοπ ποπ οοΠππ ο ποποπο. οι οοπιο οιοοοι·οποπ

@ποιοι πορτα ο!πιπιππο, ριππθποιο Γι:·π181°οποπτοοϋπο

οοοοποπίιιππιποποπ Ρποπο οποιοι. οπεο πποποίπ

Ριππιόπ:οποποοοποποπο επ ποοπππππιιο , ο ποοιιίππιπ πιο

πο” ποοιπποπι οιπποπΓοο:,οίπο που ροΠππ πο οιπποπο.

9π_ πω!). @ο οοποοιπιιππ πιπιπιπίππιοιππ ριπο&ο. ποΒοπι

«ψο»ποποι οοπίοπ. πιο μπώ. πο8:ιππ, ροπέπιποι ππ οοππιπι.ιο

οποποιώιΜπ ιοοιποππ οι:: ποοιιπιο πιο ιιοποοιπποπο ππποποπποοπ,ποιπ

ιποποοπ ππππποπίποππο οποτιπε, νο! ρα· οοΠπεποπποπο

οοιπ ρ:ιππποοε οοπππποπ, π π οπο” πποοιοιπποπο οπο.

"""ΡΙ""",° &πιπποπ ρπιι·ποπ προ τ11οτι15. $οππ ποπιππο απο. οπο

ποπ ποπ ρι·πιοο , οπο μι· πποποιίποππο ποοιίπε πιο

ποοποπι ποπ ιοοοοποπ, ποπ οιιποποππ : οιππο ποιππιππίποπ

πο πωπω, ποπ οι ποοπιπε , δ: :ι.οποπίπππο πω; ,ω

ππιπππιιο ιοοποποιο οπο ιοοιιπε , δ: ροποππι·ποπποι πο

πρπιππο. Νοο ππιπιπποοππΓοοιππππο: ποιοι ιππ οοπίππιποο

μι. 3. ποποππ ι·οοποοοΙπιοπ οιοιποππ ροπ πποποιο ποπ

ππιπο ππποππιιο. Νοπο που: πιπΠο ποπ ποιπποπίρπιπποπο

μι· ιοοππιπποποποοιπππιππι οΙποι·πιιε π ππο πιιπποποεπο

παπά ΤοΜππ Ι Ι.

“πιο ιοοιποποι· πο: οιοπιππο ππιππιπιιιο πω” : οπο:

οποιο οπποποο ο ποοο!πποπ ιοοοοι·π, δ: προππιιι1ι πριν πυρ. ποπ ο

απο. Οοπιι·ο ιπππποιπππιπΙπ , πιο ροο&πι οοποοπποππ,8πευω?Μ

πιο ρπιόπο πιιιπο οπο5ιιιο. οοοιιππιιοπ. Απ 2. Οοποο- "4ῇ”°°ἰ' `

ο πππππιιιίποπΙο οοιοοποπποποππ ροπΤο πππππίποππἱροπ 2

οιππποποποιο ποποππποπποποιο ; οοεο,ροπππιπιππποποιο 3άποβποθ:πποοοπο: Νοο ποπ-οπο @ο ροποποοι ο πο

ππ·οπίππιι; οπο: οποιο πο πππιπίππο οι πποποιεπιιο, 8ο
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ιι:π:ιι: πιο:: :::ίς:::ο . πο:: ποιο:: :::οι:::::::: :π ιπ

πιω:: δ: :::::::π πι.: ποπ Γ:οι::::::.:οε ειιι::::: :Π`: ,

” - " ν:ι·:ι::::,

ΑΠ *δω* |

Με.:

.:'

· Νερού”

ι π.

Ούέαΐΐ. ι.



ΐ

δ··.'Α..ι “μ'· · ·-` ;'ύ_..ι- Ι. ι·.ντ' Ρ!.

] πΦωτ..·ινι Ι. ·Πε·ΜΜΒΜ ιύοί$ιια νιδώοαΜ. π τι).

·ν Νττιατΐτ πω... ἰπτοι· Β τ «επ πιο ΐι:ςπιτιιι· , δ τιτ τόπικ ἱιτ ιιει:τάεπιιβιτι ΕπιπιιτΕΠ. ἱΐι Με..! ιΒιιιτξτ

ηι..τι νοΙοι:ιτιιτπ Διπππωπιιιι 'ιπιπτιι τιταείΠιτο. πιτιπτιπ πισω: παπι: διδτιπτ, τ!εφτΠ&2 ιτοτττιπ

ε...ιι.... τα? Ιιιιιιτι:)ιΞΙΐπω ιπιττιτἔ ιττιππ(!πιτπωτ';- πίξαππιι. ·διΣιιπι!ίιζρτ96. τ(;τιπεξετέ ιτ13ετΕτατε απ»

'ΜΗ να οι:ἰ π: τ_ ιιιττιπτ ιι έτι τ. ε σπιτι ο ιπιπ , Μπιτ; τοτε ι πιτ πιο ιτ τι πιτ τ, πω: πι!.
?πι ι........ι...ι ιιιζιιιιιιι ιΙΙιιπιτπήιιτπ. ϋι·Βο πι.. τΗΒιιιιιιπ ιΜιιππιπτ ίπτοιβατιπ ιΞοιι!·τιτα. Νεα!

αιτι.τπιτ Ειπεττπιπ ιποιίτι τ”πει:οϋπιπειώ πω” Ντ ροτεπττα πωπω ποπ τοπια: ορετατιιτ Βιτιππιπιπτετ.

ιιπΒιιΙιτιπμφεΙτιμ ροιι·πιιιιι πιοτικιϋ. Ψ ' Γι:ι!ι;τιιιιπ ττιπΐιιιιπτιιτ ι ιπτοΙΜΒιτι πιο 8: ιιο!ιττττβ

_ Κάιν. πϋει€οπίι:ιτ. Παω ιππτιιττιΠπΜπτΔΜΗδ

ζΙτέτιιι: τπτιοπιε δ πισω Ισα" ΐττι:ι:ώΒιιο, φάω»

_ ί1ιιαΙιτπτΕιπΓιτώ ιροιΓτ&ἰοπἰι πι›π ιΜπιπιτ τί ιππιιι.

. το, το! ιπἰττοτοντε!οεττ:ιτε, θα! πΧ ιππἱοτ€. π! 'ιπἱιτοτιτ .

_Ϊριτιο . πιει»! ττειιι:ιτ. δἱοιιτ πέιτττο ίπέςικΙττιι"

|ιττπἱπ πτιοπιι δεΓιτιπτιπι· α πω.. κι ΜΒΝΕ να

τωι.ω, ιτι1.1Ρτοι!σπιτιστ , ω ιιέπειτο&!στιτ των"
πο. δι πιει”. ΪΡ8τἱ0,Ιιτιὶ ι:τιτοό ι1ιπιτπι!ιιιτι·. Ποπ::

"τὸ ω:ι:οίΕι.ιιιι., Πω ρι:ιτιιΜπιτιιιππιτυιψτιτπιπ

ι1τξυέι! ιιτοι!πιπ,ποπ ροκ!! ιὶ¦_ἱππι!ῖτἀοἴιττῖτιτ;.ιτι5ἔιιπ

ιιι ιπιἱπτε το! Μπακ ἴ€Ι0ἔι!2τ0. ἔτι παο @τα ει! ι

ι ι;οττπι·ιπ.ω. . οιιτιςπι π. Μοτιιτ ΜΒΜ πιιττιω Μπιτ τιπ

ωιιἰΜ. (τιπτιπιπ, πΕπιιε επ μια:τρ.πωφε τί μη: πιο.

ΜΙΒ: πατώ: πικαπ τιιτι!ιτιιΠιι ωρα: ι·.2 Λητώ τεθ

ΒΦ. Ωι:πτιίτρτσπιπιστ οροττττ: Κείμπι·Β.ιπτππτ. Κε.

ΜΜΜ· επιιπ πω.: απει:Η τπΡδτιοιτι . τι πιτππτ

ρπιιπ!ἱἐὑ6Ιοἱ:ἰτετἱ8 παπι πισω ίιιρετἱοιἰι ,, :τὸ ι..πω.

Ιει:5 ιιιτιπιο ιπτωοπι , φαω παπά ΕΜ Ηιπιιιιιιτ

πι! τιιπτιιιιινι:Ιοειται:ιπ. 6: ποπ απώτατο. Επιιιι

μια ιιιΠιιπιἱιιιτ. ίι:ι:ιτιιιΜ ι ότι» Μι πιστά; Μιτου

β τιιτἰππἱι , ποπ Ηι:ιτ ι:: νποπτ8ιιιτι: ιτΙιτ.τιπ ι πω:

ιιπιτι ε1ΐειπτώιιιιτ ριιιιτ ποτί τι: τπίτιιπιτι Ντιπ· ἱπ

"π5Ροτε ; τον: ΜΜΜ Μπιτ -τ3ει·τιτη ιιΙιι·τ σε 'και

Βιιιι:οπτροπιτιιτ ἱπ“ἰιιθπἰτιιιπ Δωτιιτιττωι. Ψπι·Ιο

πι. 'Μπόστ τι!! τπιάττιι, ώ πω.. πατώ: ίρβι:Ττο.

3ιτιιιπιιιτἱπ:ᾶι!ειπ ιποτθ-τοιπροτιάι.πιιιΒ τοι απ,

οι; πιιιιιτἱοτστ. ΒΠ:ατήιπ νδιικιτπιδτ τιιτόιτιΜπ πιο

ω, Ιἶαιιτ`ᾶεπΙἰτιι88τ Με... τι. ςιι.πιιι.τε.

@πωπω 2. Απ ρπτεπτἱσ πω... ι·ΙιτΗΠ «πω

ΓπΒΙΕππιἱἔᾶ τοιιιιιιιτροΕεπτ!ι8 πι1εοΠ_Ρ τ. «Μπι.

Ζω;; πιτιιτἑ τΕτιμίτιπΒιι! τ ΝόιιιΕπ.ιίιιιω νιἰἱττῇτ'Δΐ

πι... πομπτἱιτιπ . ριποπτιάτ Η πιτιιι·5 κι ιΠΜπ ιιι

Μιτπίτιτπιιι3 κι Μικτό: ΒιιΙ:Μπ 2. ιϋ|ί.Μ. ιιιι.5..ξιο.

- Μάιο. ίπ Δι άββ.τδ..ιιτ.4. @ιωϊ.”. ιιττ.νΙτ. 0 πρ. π.

ΐ'ΜΜτι @ια τω.. δι π" ρΙιστιτ, ποσό ποιι μπώτπτ μου·

·“ πισω Ωοπίὶτιπ. πιι|Ιιιιπ ε!! Πειιιτιπ ...κι ι!Ητιπ

. &τοπισ ἱπιετποτιπιἱιιπ ιππτἰιιπιπ , 82 ΐιτΒΜπτιπιπ
Έ ιιπΒοΗ, ι·ττΙιιιιιαίιΙιτε π... βι:τοπτικι 4 τ ιο

° ' δτετιπιὶσπιΒπτ,ποτιτπιἱπιπ ιπιστωΔιπιΒΜπώτι-ιιΒ

 

 

ή.

ιιιιιτ-ι·ΒιιΙττετ ἱπ τττιπϋπιιιτι ι πωιιαι.. _δ: ιι:Ιιτπτω

ποπ ωιττω.η..πωωπτω π. τι:τιπιππιπΜπό τω'

Μπιτ ἐιιωιπιιἱωΙἰιττ-ἰπ`ΦΒἰτᾶι. Μπι πω. ρο

ιοπτιπ τω. ία ι!ιίτιπ&ξ π: ιιιιιδέιΓιό πι... οΕιππι!τ.

· Όἱικἔ ,° τω. ι!!ιτεί·Γοτ ις1ιτέ Ϊιτβοτιἰῇπέτι έιιισιίτ

πω! πι... ωτω.ιι._ εξι! ιὲοπτιἑ: πιτιιπιὶο πάιττ

ίιιπτρΕι· Ε: Ρτἰιπὸ Οι: τοπτ·Ισπάι Διαιτα; , Μ. ·

ἔιιιτιτπτ ΐιιΒοιι!ιπ:τιαίι!ςτυ βοτοπτιψ, [τά τοΗτιπ π.

ει:: ίιτισβεπτια ο εεωι, ν: @παρε ι:ιιιτΓιέ με ει.

ιιιτΜρ6τεπιὶιι. Χ‹Ι πιω.ω.. “ ι·τιπέ . ' :ταά δὶ

ι'):ϋι »κι ωιιωπ. ιιιδοίίπτ επιιιπροτι:πτΜ ιποιιΜτΜΒΜ .τι ει... ΓιΞΒίΜπτἱἰ, τά άτα

θἰιτάἱο ροτι:πτιιε ιτ5ι5τήι:ιτ τ.. ΜΤΒ ΓιιΒίταπφτ , απ::

ΦΗΜΗ ...Β.ι·ι.. νπἰιτπ:ιἙ ιοιωεπττ. πι! ίιιίτι!πιπ.Γ6.

θ

ιπάιπέτ Ρτοροι·τίοπιιτο ίπθτύιπιτπτο Διὶ [ειρίττω, δι:

πι. ιϊΒ ιποιτι:πι!ιτιπ. Νθιιιιι: Με τη$ιιέπετ πωπω

ματιδιπτπ!!ι&ιιαΙι ω... πι! α...ε.... επιπεδο απ·

τοέ. .πωσο Διιιιιι6τιιι οτἰτβτ ά ριιι:ιιΜτι τπ·ιρετΓάρ

ι%οπιε πατιττεΕπίπττοτιδ; Με. , ψ12ττζοω8Μια .

.αι ι:ιέιπιιτιιπι τιτὶππε . .π...ι_ ι:οπιβιετἱτ παταω

ίιιῇετἱιὶτι, ιιτ·ι:ΜιιπωτιςΜτιιτΩ ιπτό"€άι·Μ8.

ϋ πτ8]ΡΕΥπτΤιιιτιο. πι.

Με

|ιί!”:Μ|Διπ.

*ΜΜΜ

¦εδ.0Πίσ

- . -

»ντιεπτέττ°ιτι.ϋ μτιι τ τι Α4 .

κιΜπιπωιιιΔι .ιεττωμ.ιιιιι Μαι.. .
- τ βαφή καιει ἔ '

κ

ΜΜΜ

Ωιπάίοπτ:Β2:1::ώ:

π..ιωττ_ιωωιπιπτωτιμ.ιωιωιι... ΓπΙἴτιπ οπς6 π . 4

Ί

τέ
ποτάιιι&. Μ....Με ω.. εεωτιισιιωτιι.οω«ιιιι. π

Με

π.

ι:ιτττόέ. πι€οφωτ” πιώ Ηι:ι:τ πήΒιι!ιτέ Ετ μιά ιπσΡ:Β·

τιι!!ε&ιταΙιι, ό! ιαπιεπ ΙιωἱτπτιπΉ;τιιιΩ, Μπιτ: πόσο "...#6 '

15: ιἱᾶιι ά πστι:πτωπιιΠε6τιιιιι Δεν η τ Δ

Εξω ἰπτοΠιᾶιτ δ; νο!ιιπτιιτι: ιιπΒέΒ: Παπά ε.. 5.. @ξ η. ΝιττΠ.οε ι:1Ειπτι:!!τάτωι:τ . ττιπιίξτ τιιτισ. Π

πιω'. ΜΒ” 4.2. Δι·ι.2.Βιιωι. ιἰιβ.^).π. τ. 02τισ.ιμ. τΑ"Ψ °οΠααβ.Ρτιπιι.08 @τσιπ ιιπιπιιιιιιπ· Και' Β

_ 632.!. Αν8Επί.άφ.8.40-.ΙΑ ΪΜΔ7.ἑ.€οττ.8ο0Μ. ι. 6.Δι1 · · μια: , ειπα-πιάτα οι! ιπιι!!!πάιιι!ιιιιιι.

·- :τι . Μπι Μ.. τω». τ2.ιιιιι.ιριι. 4.3 τ. ΖιιΨι:Η τι. μ". ` · επι ιιιτι·ΞΙ|ιθ:ϊιτιιιτι, πι. Μι(0|:3.ιτι μπι.

τ 9.ΐ.να|ι'.άφ.?.18.ι:ιφ.3.θτΔΩΜιὶ.Επιἄ° 9.ιἰἱ¦ῇ.Ι. απ. η.·.ττιιιτι πιτ βαϊιπιπιέιπιιΕωϋιΙΙι. ΥΜϋ!έω 8ικΒ"Φ

παπι· ω”. "πρ ;.ι..ιιι.ι·. (Μ: πρι” 9.16. πω. ιιι ιιιιτιιπι σωπι6«ιι_.ι.μ.ι Με ιβπΙἰΑιιιιπ δ πιατα-Γ
_ _ .ιι η. (ρ ΜΗ Α. πωσ; ρι·οΙππι!ι:ιπ ρι.ιιιιτΩ.ιιιι. τ. το. τω; παπι φαω! ι:σπτάιιτ 82 !!ιριτΑτ .τι πισω, πιώ

Παιδι». 6,". στη. Έ'ιτπι!πιπ. ω... απεο!ιτι Π: παώ ΜΜΜ- είὶεοπιὶιτιο·ιἔμβο¦ῖτιι'.Β(€ππθί'Έ' Η Τιέω ωἔΜῶ

· &ιιιιιι, πσςιτιτἱττ ιπιιΙΪιπ`ιΒ ΡοτσιττΠ ιπτεΙΙ:&πι!ιι, «πιώ πω!. πω επ ι ει: Με · ιι . ο ιιι :τις πεις

ότι; πωπω οιππιμ @Ρι:τ3ωτ, ιΔιπιτιΠπττπ ό ιιπιππιΙ ιππειπιτπτεπττοπ5!πτ δ .0°):ιτέτιζιδπριιτετατι ° έτει;

απο, Ωοπθτιτιστι.408επι. πω: Πιπτ ι!Πρι: η τι: τι.. ριιπι:τριπιπ :οεπι:τι:επάι ιιι ιιτιππιιιιτιιΔΙιιιιτ ι πω

Ιξιιικιβιιι, ω... "πω" ΐππειτοιιΒιιιτ αιΒο!!οιττιπ ιιπειι!ι, ιιι ιιι:5 οιπιτι ιπιττειι€ ιιΒΒΜιππι,ιιιπτ Μπιτ ΐ

Ιιπιπιπιτ ροτεπτἱιι ιιιοτιιιιι ι:ΙίΙτιπ8.ιιιιιιιτ ΑΒιπι;"ικ πιω !σότπ4!ιιτι 8ς:ππάιι ι·ιιτιπ ι!ιτίιτιπιτυτδ·Φω “ΒΧ Ξ

@τι 8ι_νοΙππιπτο. ποπτιτιπρπἱπ ιιπΒιΙο, ιιιιι τα τι.. τι: Μπιτ!! ι ΜοτιιιΙοαΜ δι18:Ιτ τι!! ιπιΜτικπτω " ; _
@πι (ιιικιιπι·. π. ~ . ^ _ . Δ - ¦ τοπτππιπΙ`ιιτἱοπἰτιὶὶΠ`ετ:πτἱρωι έτει: πςιεΙΤιιἱὸ @κι

η. _. Τοι·ιιιι ιΙἙἱιιπατ_,.ροτεΗτἱΔιΞι ιπι·5ϋιτσιπ ιτΠΗπειιι ι:$ιτπιτιπ Απετιιοπρεοπτ!πιπ ΙΙΒστπιπ ...πια έσω-ι

;.$ιπωιβι- τιιιπ λΓυΜεπτια ,[ιτιιΔω π. ιιιτςΙΙιτιΕτιι δ: γωΙππτιιτι.: πω:: οι! Μπι: ροιιιΜπιππι ςιτὅιτι ει! ιιΙιιιιιι. Ρ·0τ·

"#8 ω» απ8:Πι ΒιιιτιιξηιιιΜΙιθ 13.ι;.δ. ΚΜπτυ·ι!. ιιι 2.ιιιβ.η. ιππτξα 8τττω!”ϋ6Η "Φωτο!!ι:&τιεεω, ὰ ώΦωθέ

μ' ω” 'ὅ .ιιι.τ.ιι.6. Βα!ιο.ιζ|ΐ.ιδ..ιιτ..'. Αιιτθιτ.ιίι]Ι.8.4τ2.3. Μι)- ι%ιιΒ ειδ τη5ειππι·Ιιιιπ ι¦€ϊ©ι°ΦΪη€ωΓ. Νικ! πΦω .ή

|'ώ||."".Α: . . - Π Ο . . . . π.. Δ τ · ὅὁ €

Μ,,"ω,._ η. ιιιτ.ιιιβ..Β.4.;.8ιιπ.Ιι6.4.ιιι ιιιέιΙ.ι.ιρ.η.ό· 29. ροπιιιτιιτιιι."σωπιιπιιτπτι τ!! πιτπι:ιρι π: π ι ω' .ο `

"τω" ει. @πιο π... ρι·πωιπι!ιοι ιιι ι φωτα ιιι :πωπω Γο- 6ιιΙπιπΡιιιιιτιοπιπώω ΜΒΜ: απ, ρι·ώΐετττιπ Φώτη "ιιι

  

μ!ιιιιω,6τ ρι·οριοτομιιιιι : ΜΑΜ πικαπ :οπΒιικπ.
Ποτπωπω ππ8ο¦ἱταΠῖ8πειιι·ῇπτείἔ, @δω ιΠτξ"€ξ

Ματ ι παπι Με ιαπτττιπ οι! Ριπξ ΐπιι·ιιιιι!ιι @Β

- - Ο 3 αυτώ

·ΟυΙτιπιπιτ. πιιιιιιι· ι:.ιέιι.τ.ρ.ιιι. ΡΕΜΒΗ πω. ..πιω ὁ Ριτ$ιπτε

π· :πισω πωπ.τιπω, ἱπ ιιιιιΒιιτροτιπτιπ πιατα; οι

πιτπι·5. κι ι!ιΙΙ:ιπΒιιιιιιτ ει: πιώ ιιΒίτοπτΙ5 πιὡἱΙἰ$ τἔ

' ' Μπι πως Ι Ι. ὶ

Ν".



'€Ϊ'$- - Διιπ

"Αὶ· ειπα” ςπιεπιιοπιλ τιιι.πωιιω Ϊππι_οΒιειᾶ€ ππιπ30-.

κ

κ

  

ί 'ὅ.
πεπιεε; 8: ποπ ε!ιπ ειπε, πωπω ἱπιεΗε6ΕιπΞι; πω» εάπειε νΙπιπἔ ιιιέΕπε!ιεπτε. ειΒο ἱιπρ!ἰεπι επεε|πε. "Μ

. . . . . - = ι - . . . _ . . . . Ρεοε |
ι1πεΐ2ει πω: ίππριμπει ιππτει·ιιιπ,ι·ιπλ ι:ειεπι, ν: βι- επιπειπιεηε&ιπ Π: @ειπε !”πΒΜπιιε. Νεα; "Παπ π. ' π.

πω!! πο:_εοπΗ:πέ πει:: π.. ρειἴεᾶὶο ποαιρειιι ᾶυἴτπ8.9ἰιιι1τι8ι:οΒπἰιἱμρ .ιι ἱπἔε!!εᾶἱο. επτα.

Μι ΔοιπήιιοιίΒιπεπεεΙο:: ει·εοποπείε ι!επε8οπ- πιο Με ιι:πιττειιιιιτε πιω ποπ ιιιπιι·π πω. πει;

ι!:ι ιιπΒε!ο. Με. .εσιμεΙ.ικ ι.πέβ.53·.ρ.ι. εαε.ἔ.ρπορ. Έε&ιππειπ ει: ΐρει;ιειπ επ ιπΕπιτπιπ ρειΓεάΙΒι|ίε;

ρ· π» ;..Μ.ιι. π.Σ.!·ιοι: Ροίἱιο πωπω. εΙε , επ πω: ω. πιω πω: εΠει ιιᾶικ ποιοι, Μιεπτι Μπι;

1 | επ ιι1ιεπιιιιι8.πιτε, 6επΠε δ !επίπιε1!ειίξιοιιε ι.ϋ- εππ:[πε πετιιτε!ιε ρεείειΞΗοπιι, επι:: Μπα 8επιιε
.. Β . _ - _ · ἔ · Ρ _ ι ι ο· :. ~ . ε »γ ι . . <

«ε. | ΜΜΜ. Ρι·ιιππ Ε”. Με. .ωΠ.ιά. υπει.πώ. εεε”. ἐεπειπι·πΙιε ρειΙεεΙ:ιοπιε ποπ ΜΚ: Πιετά:: ρεεε-ε.

ε$8επι.πιχ. δι_ξωπιεπε. ισπιπι. 36. ιεπειπ|ειππιιπι· 1ητιππ. ίπ ε. Με' Η 2 δ _ ' . Έ. ι . _ _ ί - , .
ε ω! 3_ «ψ 9πεπιπιπ :ιό επεπιιίοπειπ. 9ππιπ επεε- Κ” Βειἰιὶειιπι· ιιιει·α_ριιι: Γειιτ. @τη Βπ:επιΙ.-ςπὸιἰ Π: ¦

ε πω Μπα ι!ε ίεψΓο, πι” ιιιΜπι ππΒεπι:|ε @με τεΒιιιι Με τείβεάιι Π" μπεί! επεεΙυε Ιωδαε ει;8πιιιοπειπ πιω... μ..

επιπξπε νιρι·οΒιιΒιΕεπι-ι!ε5επι·Ιιι Δειτε!. @π π.ι!28.ιι. : ριΐσ!Ε:$ . ,φιδι! δείπ ρπιεπιιπ πι! ::ξ···ό'κίω

#_5_η)·μ3, Ετο.34ι τ. ΡύιζειπιιιπιπΝι ιιιι8ιπεπιπι· ι:ο8πο εεπ πι:: πω! ι ιειιιτειε,ετιιειιπππιπ ο- ”""πέτ

. επεε!ι.ΠΐειΡΤπερετρεειώ ιπιε!!ι8ει·επι ιπιεΠειΕ.Ειρ- ιεπρεπιζ :εμε εεπι1ππτιειρΐπιιπ .παπι εΠο τε ρε-.“»περ;ω

πε ι!ιίΗπι&π. :.Νοπἰιπρ!ἱεπι, Ριοι!ιιι:ι ετεπιπι·πιπ, θεα Μ Π; (επιπει επ _ιι&ιιιιΠπιπιιιδ π. εἔι. ιπιπεπ _
ι ε επιπείπιεΙΙει*Μο Π: ειπε ίππίὶππιἰπ. ; η Δ ' ροπή ιἱἰιιἱπἱιἰιε ι:είΤει·ε : Η εΒιεΒιιΞ .;πειψ.9 πε πι.!Μπ

ὅ· · 5εεππι!επιπι·ιπ. δ.;!”|ιο. η.ε.;.ι.πι.ι.αιωιππ που. πω!. Ιπηιι"πεπε ελα @Μεση εσεπσβι!,ρ|ημεεήε

2.ΐεπι.π1$7. “6°ω;, μπι πι”. έ» Μπι. π. δ: εοπιιιιιι:ι ίεπι. ππ- ψπεππῇ[πε π εο2πΕπιυπ πιεσε _ @εφε Με π!.

1) _ _ ιπει·ιιιιιι ω"ανετα πε @με ιιεΙιπι:εΙΙ2επιπι,ιιππιιιο- ΕιεπεπΙειπῇὐιἰρβπε[€ιὐιἔπἑ επ:ηκευηεΜει ρε

ιοε ι τοτε Δεξιά. ΗΜ: επΙΜΜ. Απε. [επι. Ει εμπ- ποικμήμιοπ σε; πι επρεπε |ειρ[ειπ που επειτα; Κ”

· ει:: ιἰε εο πιιἰοπε[π ειπα.*ΙΜΜ. εκει ω πεί εΠε ίιιἔ πξι,ιπέ άστατη; Μ! εκτιιπΓεεο

πιω ΙΜ. πάπια ἰρίἰιιε ειιι!ιιο; (ει: εο8πἰιἰοπειπ

`Βεπιπώ .Β ειιίείππίξειπιίπ ιὶιἱἱἰπειἱἰ. Επι:!ει:π :Μο

θα ιίε ει5έπίποίιε ιεΉιΪιιοτπιπ οϋιε&οιπι11 ω".

Με; 9ι!2 επεειιιε πετιιιἔ πι πι5π ροβι!Ιπεπεποί.

σ' ω.. έ Πε ιοεπιιιππ”ε οΒίεελιππ πειιιι·ι!ιπιπ. Νιππ

ΡΜΜ- απ' .,ωω.., πι.: πειτε!! εο8ποίι:εεεμππιιπέπιππ ι επ
"2,πωπε Λεπίιπ οιππε ιπιεΙΙι8ιΒιΙε πειιιι?πιε , παπι! ποπ Πιπι

θἔ^ᾶ°ς“Μ :πιω ει! εει·ιιίι·π Βεπι€5 Με, ει! ι:οιππ!εεπιπι·οιπ

Μ”ΜΙ'"Μ° πε επι ὶἱἰιιιι οιιὶιπειπ παπι:: ι:οπι€πωω.

και δικ τει·ιπίπο π: ιιίΕπίιιιώ βειΪεἄιι1: _πιπ!ιίΡ!π

·ι:πιζ. 1ιιιΡΙιειιι @Με , ωι.π.πιιιω ει·επιππι πάω ε:

πωπω ω..ιπΒιι.ιι_ιιπ έιει:ι·ίιπεπεΞ . Με πι» ιιω |

ίαΒΑεπτιιι ετεετπιίᾶιἱἱι.ἰἰπἰιπ :_ Μ τα! πω: @θα ε

επιιιαπωπιι.. ῇπιπ εοεπίτιο πΒἱεἄἱ ίπΡιπίιι,

ιμιππι|οεέριπιπίι5!!ιιι! ντι·.ιιισιπφά, πεεείιιιιιὸ ε!!

ἰπῦῖπἱιπ: πω." .π. ἶΠιιιΪ .ιππω.ιε εοπιἱπετε Κωπ

` πω» είΓεἱπιεπιἱοπε!ε, Ιει.ι αιΙπππιιιιΒ ιερι·Μεπιπι·ε

ἱπιεἰἱεἀπἱἰεειὶπιἱἱἱιπ οιππι:αι ρεείἔᾶἱππειὶι οϋίε

επ , πι: Η οι.Πει'.ϊ:πω ρεεωρίιΙιπ πιᾶπι ΡιπείεπεεΙΙει

ιππιππιπ. Α: Πεπει!ικ ρε: πιω ΓιιΙ:Μπιιπιπ εσ8- π Οπα, ι πω: πε ι·εωοιπ)ποπ Με ποπ· Ι Ι

πι;Γεειει σιππἰε 0Βιει&ε πωεπτΜ _ .πιω πεεείϊ4- η · ιιοπειίἱπ,εἰιιπ Πι ιρίπ πωι.πππι επεε!ι. Οιπ6 πω.. ό

ειδ επι επέιιιιτιω με ποιἰιἰπωἐπ πιει, πιεσε ιιι!εό _πιε.π. ιιΒίιωιιιι :απο επι ι·ειποπιώ 8: ι·ει!ιεε!εεωωπε.

βετπόιἰιιΔωἰπΒπιιΔω; πεπ:ιιιιψΙππιιπιε!!εάπω ριἰπεἰρἰπιπ @παπι πιω... ομι-βω;""ω. Φω,_τεπεπιεύε. .

ι ιεπιιει·ε ἰπ οι.ιωιππωτιπι ρει μπω: ποτιππιπ ιι·οιιετΠε νπωππιι. είε οπιπί ριϊπεἰρῖο ριόπιιπο

έ. με, πιπε πω. ιειιιπιπι! ιππειιιιω ιπρι·ορήθι.πε- Εορετεπώ-ΜΜππτώ επειτα πι. :επι1ειίι! ω” εις

. ” #1 ειπεεκιΠεπΈ1(έ;.ιιι1ε26&6Βιεειπππ_πσπεπ ;π1ριο. πωιπιι.π_.ιιιωικ " 4

μπι πιιεπιπε Λ επε, ε _ιπριιιιιιΡ ο π” επ ιπ- ν .

απ οΒιεέει, π: ειιιω Ισα: ΜΒΐξιιιιιιππ,8ι πι πιά οι:- `

ἱειΕἱπιιἰ, ε: πι ρἔπριὲἐέ ὶιππεἱπε πω. Θ: ππι ε: γω;ιιπειιύ. 3.ῇ.14.|ἰπε, κιιπώι.Ξπ πιώ!. ........;.ι.π.ι·

Βίοπ)β ιεΙ.Η2εω.ε.ιρ.3. ε. ΑπεεΙι ιπΕεειοι·ει πιέπι.ιπ π. 447.34. ι·.οώΔ.Επ π_ε.24.6ιεεεωφ.ιό ε;

ΠΙπιπιπππιπι·ζ ἴπρειιοειϋπι, δ; ΓιΨειιοιεσ @πιο όπιι.5· ΨΙύΟκϋ#.37ε47.Φἰ8.Μετ|ἱἰ.ἱπ ι.ι;.·¦.ει.ῇ.ὶπιι^; _

ιΠεπι: ἐιΒεσ. Πιππ:ιιπαπιιιτε8ιεω πω· πιππ1ΪεΩπ Ξκιιιιιο.ϋπ :.ιίφ.1ζ.9.2..τόπεΙ.3.6· Μείω·.ι;.ί ιεπεΙ.2.ά °

είππειππΙιεπιπε πιμπώ νετίιπιιε, πικαπ .Με ι8παπ- €3. 64όυ·.ιμνπ.α.:. π! επιΕεοι·ει σε! εεριεθε πε επ! .

Μπι; πι:: παπά πι.» ππιπιπ|ιε Ψ.102ι| Για!» ν ειπε», εεΙ.ι!επιππιππ ωεοιππι πωπιιιι ιό

ῆεπιἰπιπ. 1Βιιπι· πιΠε ειπέπιΠρ ποπ ροτειξεπεεετ πει, ιπιει!ειδιιωπε ·ποΙππιειεπι-ι·ειρβ ιίι!!έπειι!Η;

έθπτειιιιίΐπΕΠππ'ιιέιππ8επι!Ιπιπἰππιἰι εΠοι;πίποπ επίιποι·Μοπιι!ππεΒέε,επι-ι!ιΜπΕπίιπαπέεΙσαπό· -

3 ·:- εεωής;Μ'ΠΠΠΠ εοέποίεεπόπωιΙΙπιπίππιιοπε απο ιιιιιδι!,ιπιππιπππιιππέεΙΙ πᾶπε εσιμωι,ιιωιεπαι·

” Αιί€εΠ_Ππί ιππιπὸ ι·επι:'Ηπι !ει:ι·ειε €00- _δι;νοΙππιτππ ιιοιπωπι πάι1ε'εϋύΡθι·ιέι επέειικ πι·

κει είΈ ι!εδάε, Απεε- πω· ποπ ρεωι.ιω νίΒιιιεκπέιπέεΙπε περιπω ' α;

πι. π Ιε £9809Γεις: ίει·|_ π!ἱπ ἔίειΗΩἰπᾶοπἄιι οσε· _ `°

...πω ι πει: πω. ΙειΡΓιι_ιπ..Ωπο Η: ,. ν: 1ειΡΓιππ. °

ειπεποίεειε εοεπιποπε ΜΒ ιιιππ, @πιω Πεἱ

ρεπρι:ιιιπ;. Υπιἰειιι! Γιιδι!.πιπ6_πι·19. ως. ίει!πε! .

Μ. .Φ ιρππἱΕ-είξε ρπιει7ἱπ ι:οεπίιιοπε 69..[5,|ιας"=Βι ι. .ε.Ι.ι»ει7η.

8ιιιιιι· ιιπεε!ιιε. @Με εοέπιιιο με ππαιιπέ βειίειΈΗιπ πω”

επ8ε!ἱ; πι! επιπ:ιΙπε ει·οι!ιιεεππωιιοπωιπε οτε:

πι›? ει:: ΦιήιίΒιιε. ιπιπΒιι: ἴπΒίἱιπιἱπ.πω ιπιππιι.

ως. Μ! Εοιεπιἰἐ μπε ίπιε!!ε&ιιε!ι, πω: ιι€επιω

ποπ ι!είπε!επιπι·. πι! π.. ειιπΜι επ @Με

εἑοτισιπ

π....ι.ι..... ρωεριππ έ.ι..ιΖ);Επιπε ι

ζ @β ιἰζἱἰπἔπειιιτ οἱ _πειρωι.ι .πω
/ εάι.? . Ε π -

ι1ποιί Ρο

(

.

'Ρ.

“επι είιι11 ποπ Η!! @Με ειάτροι·ιε , ΐδό με: Π.: τω;»

β:επε ; πι: βππρΠειειειπ ΜΒεποπειππι!ι παι;ιϊπιπ . °Τΐ .Σ

ω» ίπ ει: ποπίΐις ιιΜεοεπιππά υπΙιιιιηείιβ Μ· > ό

ιεΙ!εάπε 88 εο|ἰιπ:ιιἱ ποπ ιΠΜπππιιιϊι· .ι Ριὸρεἰἔ

ε - αδ_ _ι; τ πΕ·.ζ. Μ.`

πρ, νε Επξά. ιέΒο ποπ οιππίε εοεπῖιἰθ πειιιιΞΗ: Με;

ἴιἰεπιιἔεπιπ επ°ἱπ ΐπΗΙ·επι€Μπεε!ι.: πΙισπιιἰ ποπ ία.

σε: πόωππ. πιι`ιπίπιπιὶἱ ίεειειοεπιπ πιιιιιιίείδιΜο,

ε] ι-"πιππιωπεῖ επ ιιίιΣιει·ετ πι Ρι·ορειδίπϋπ.ιπτιδ%, 1ίιιΒίιππΕϊπι . Δ

ριεΠιι...ε, Ιιι·ιρΠεπ ειέπιπιξιι , επίπε πωσπιει.. . ΡιοΒ.ιιεκ δ-πειιβ.9. πιει». πρ, ε. πιω ζιἔήἱιε` -· _ _ ι

βέπιπιπε : απο ἱππρἱἰἔιι'Ε εεεπτπιιι,ειιἱιιε ἰπιε|ἰεᾶἱπ_. ι Μπάεππιιθε ζ |οεμπιιπ π. ροιεπτΜεπιιπιε )ώβριέ=Ήώ·ρ"·μ ε

π: ΠιωΗΕΜιιΙίε. πω.. ποπ πι ιπιιἱοτ ιπϊιόιιε. "ή, ωιιι.ιω .δ[επιει-ιρβι, ό· πω... εενιιΜ|Ρ,2πΙΜ Μέι) °” ὶ '

πιώ:: πε πω Απιεε. ρτο!:. :Εοι;πι Μι. εεεπιπιφ ήιφεπεΕπ επ, .”Μπ.....ι. τω. [ιιΜεπιὶ.ι να ι|επιιεΗ

επειί”ιιέπειιιι5 πι€ιρεεεεπίπιε Με επιειπ,_ νιῖπ|ιιὶι Ειπωιο.ε.ει. πι" πρι" ω., ιι.πω.. ιπι.ιωπιε.;ι

· Ρο!ισπΙζ.

.'-.ι·

Η

9: .εεε ;
Σ. εε. ε.

.Ο

πιω ά ρεί·πειιιδ ιιππιειπππι!ι πιι Ιππιιιιιπ άι·έπει-)τκώΌτ > '

ω



Μ .. ` .ΪΉΪ#ιπι : . Ί-;τ··“ -.ΐ .Θ -. 4 Ή Ή 1
ω¦ ι: 4·.·π . '··'1*ιζ°'·ίο····· ι. ι

' _ ώ Μ ·Βι[]›ιιται;ρ ν! Ι Ι. Βε ΜΒ ΐ.9'Ρυτεποιη ιπ:είΜ!ιαα .ιΜέάιι 8ιι€·ΐια Γ πι.

· · ;σΙΜάι, :μαμα υιριιβιιτἀτει-υὶω , βά ΜΗ νέα; π::

μια πωπω, βιξυπα Μάι ι σσπ/Μαριισ ώἱφω οι:: :κι

[κύβιιπτέ.ξβικιφά κ” ρώ/Ιωιέιι. Ετ !ιβ,ιάσ 8,ιιιέ:.6·

ριἱσιι. ε. !οιιιιοιιε άς ιιιιιιιιά Ε· 0ιιικιι.ππωιμιο |Επ[ιιιμ

ηιι.α2ιωΕφ,ι·έειο,Ει;τοΙΜιιιισ@ιιοΙ!ιςιιιιι.ι: ά με Μπέκ Μ

- . με” πἰὐἰ! σ!ιαά[Μ2. τρωω ιιιμ_ιιιι2 ωιειριιιιμι.ιιιι

Εκπιικε ρισιτιτϋτ “Μ εκριἱτἱἐι-βά στη ηβιιιω ιωτίαπω,

· οι" ΜΒΜ. Ετ ι:.:13. άΙσόι·δτ, ιιΔυιιῇιιειιιιὶινὲ ε!ιΜ νε

' ει·ιιιι, δΡἱ7ΪΙΦι πι» τόπιευιρβοη , ρπ[ισ ἄν" Με” ω.

:και Μπι /.Ξρέτ ΜΜΜ ιιι:ιεΙΙάι: Μ. , :Μπι ιίίβαιω:τιάΜ

- @κι τεσότιίΜαν ΜΜισιιιι, .πρι ωιΙ: υο!ιικωι. Μ.: “πι”

και ωβιαιδιι η: Λιχωιωι, ηισσιωάικοάμωιη·πο»ιιιέ6ια,

φψιέπιυιδΜιιιΒιβιι ντιπ "υηα Μ· Ετ ΒιιΕώρ. «Μι:ιπι

Βιιἱι θιι·τιιώιώ Μισή. ν(Μ:ατήιιο ιισσιάωιτιειιιιΖωι, ἐ

:μή τεσπα Ποπ ὸἱίὶἰιιΒΒἰτ ρώτειι:Η:: 8ιώ·μιτει αβ,

'θα Μπακ: Μη Ν” :ΜΧ Ψ|ισησταάήιιι, [ία πω·

ρΕμιιιΙα,[αι 19ιτιιικάο. @αΪπ|ξι8π8. Πιιις!αιιιι ίιιιιιιιιιι
·ά Πιο νιι!8ιτρ ρκἱτισἰρἱο ι Επιβιωῇι@Μάη ,Δ :χω

ῇ.ι-5 Με: ρζ22όπ;ιστη. Α: οπιιιιιι ίιι!ιιιιι ροιΠιιιτ Με

'και ίιιιοἀἰ βοτίιιιΜέτυαι όιίδιιιέΠοάιο: ιῇιιἰα ιιοπι

· ι·η;ιιιΒιιατ ,. ή; ειιιπιιι κι ?πρωι μι· ιιιιιώΐϋιιίΜι

“και ιιιιιιιάΠιιτέ ιιικοηιΒιιτινοΙιτ,8ι ι·ς:οι·άσειιι· ; δ:

γ -_)!. ἐιτοιιειιιω!!ιει;, 4ιε6.ιιιι·ιιιιοΠε&υη ρι·οιήινιι!ε,

ι , ιτοιιιιιτ4η μα” τεε:οτιιιιτιιι·, τιισιτιοι·ίο.. Πιπι ετ

· · Με Με ροτδιιτιιϋ άι(ΒιιΒαειιιτυι· λ1ϊιιιίιιιιτιιι:ιιι

· έιιη·ιωι ιιιιίωι:, ειΠιικ: άιιεθιι€, θα! :ΜΙΙ111ειξ ι!ι:Βιιι

ν: Πωσ: ιιι·ίιιείριιιιιι ωβίὶατιτἱἐἱς, ρω· τω» ΓιιΒίἱειι

τιιιιι ιιιωες.ιιιιε ςοπισιιι·ι·ςι·ς :ι“ιιιέιι!ρό “Επι ω.

;; Πει. ·α:ι·βο ΜΜΜ @μετα Ρτἰιιεἰβἱιἔιιι |ιιζ;ιθιιιιτιαΙέ κ.. -

ἔ Ύ? τ ιιἀἱιἰμιι· .ιιωμ ιιέοΜειιωιι. Ωσιιθι·ιιι.χ. ΦΑ πω. 622 ροίΕοι·ιοι· οοτιιιιιιιιιἱφι·_8ς ιιοίξειε ΡιιΠειριεΔιοικ

αΪἰ"”°'° ιισβόιιιιιιιιιΜΜιπτια ,πώ πέ!ιιιιιιιμ ι·ιιτιοκιιιΙΜντ εδ δοπξοκαιώι·; Ρι·θ.ιΒ. 1. οιιιιιἰε Γιιβίβιιιιιιιι ιιιατε

ι ` _ ·_ ζωικιοι!Μ:ιιιιι ρτἱιιοιΡἱιΞιιιριμιἀιιᾶιιιωτι ιϊιωιιιιιμι- κἰοΙΜιιο#@εφ σιιιιτειιιι· μι· ὰἱβἰπᾶιιιροτοιιτἱιε

σεισι·; (μι ςιιἱὸἀἱτο:"ω που εΠοτ ιιΐε[1ΉΜ8μβ -

τοιιιιε; παω-νικ ιιοπι όι:Βιιικτιιτ μι· ιδιιιιιιιιιΕφ

:ι!ιατιω : αεφ ι:.ιιιάεω όιίΠιιι%οιιοπι ί"0Π148|003 δ;

φιιάόιωειωιιιι , ιαιιιιΜ ιόωιιιίι:ιιτο ςιιιιηιιιἰιιιδ 88

ιιιτοςΐιι: Μπι ἱἀφτιτἰωἈτἰο @κι ΜΗ; ιιιιιήε!ιωοε

ιε!οιιιιΒειι:οι·ιιω. Εκ @κι μιικιΡωιιι€ω, ιιιιιιιι ω

ὸιιιἰιιἱε κοιιιιίοιιος ίοτιιιιΙὶωτ δ: φήάκ:!ι:Διιυΐέ ἀἱίὶἰιι

Βι1ἰἑιι8τ0Γἔ άιιιἱτιὅ; δ! αὶττἱΒιιιᾶἰὶικιι ΜΕ. Σ ·

€ τω. ιΒιτει::ιτ , ιιιτε!ις&ιιω εΠΚΜΒιιι τοπιικει·δ

  

τιιήοιιαΜ ει ιιιιτιιιἐιἰιιτεΙ!εᾶιιψ στοιτἔι: Μωβ 29.Β5·.ιιιο.ι.ά ά. 8.Ψ1υ.Χ.2.4-. 3·.μκι·.3.6· φ.7·7.ιιιι.ιΖ

ό· (Μία, τηιούές. ΒοπιιαΜ ξ. Μ!. 3.4.1.. απ. τ. η. 3. ό·

ὶιω.ἀΕΙἙ.ἑ4.Ρ.1.πιτ.2.9.ι.ειυπωμιεοΒΐευι·ι·:: Ηεπώ.

ιιι·1.άψ.5.4.4. Λάσπη.;.αι·:.2.ι:οιισΙ.ι. ηιιι “μπι ειἐἐ

:κι ΖΕ;ὶά. βιριασ!.ιωά.9. 3.ιιπ.1. αιικΙ. ό· ψ :.ι.ιωϊ. ῇ.

4.2 σσικΙ.2. Βιιιιιιος 1 μι. 5·4.πττ.3.ΜοΙιπι Σα Μ, ΙΜ

Μπ. Μέ. Μιβμαιιι :πρΙἰπ.ιι;. Θωμά. ι·τιιά.2. .9:ερ!ι. άι

Μό. ΜΜΜ” ΠΠΠι!μΙ. #0. 18.β«3. 5· . (ρ ψῇι.3 ;:|οδ.4..ό9

Μ. @Δι Μ!Χά-ΜΡ. ι ι ΦωιΕπιότ.ι.άο 67”Μιθ'όρ.3. μ.. απ. ·

ί. @και Μις. ιι·ιιιζωι1[Ε νιά;τιται·Διεόρα, Μ. ιΙσαΙι

πιω». ω. ιιιώ·.Λιβώι. ιι: κέ)ΜΜ. αρ.8. ιμιοι·ιιιιι

ι!ιος!ιί!ιιιΒιιΜιι ηιιεοΙιι!ιασμ·ι:., ωωι.Πωι, Νικ»

τιιιααι τ ᾶ οικιΜοιιώι: Με: εισαι ι ιο!ιιιιακώ

π0ιι;Π:: ΓιιΒίΕιιιιτἰ:τιιριιΒεΙἱ ι Ν:: νη1ιιιιωουι ΜΜΜ

Μπακ σὸιιἑεύῇοιιριῇ_ @ο ιιο:έπέρψ «Μια ΜΕ, Νικ

εφ που [σιιΞε [α!ιβώικ-Μκιωικ ρΓοδ47ϋάψ _ άσπη

ψ@Μιά , ιμιώιωσι ωΈωισίΒιι:Έ!ι·ιιι·ει· ΗΒΜ,9.β

ρΪ°Ρϊιἑ άΜςιιτ [ιι6|ιδικΒιιι._ οοἱίἱο σε Ωω: 'κι. ει:

ιό.

Ρωιβωκυπ

|ιριά.1ϋπτ.

πς2Μ28;

Ό

ω:: εώιιδΔ: Ξ

ιιιικαι Ρει·7(Εοιιιιέιέιδ μυικής ι·οΓιι!τιιιμο:, δη::ιε!;Κοι

Φάις? ιι€ιεςειΔωτιω ἰιιΠιιοιιιιιι: , ν: Επι· βι·ιιηιαι;ι

ιιιιιιιι ιιτόὸιιάἱιιιιπι ίιιφ:ιιαιιιέΕιιιίω ἔἰΕΦΙἶΠΦφὐΦ

που ιιιιιιιιι Μ, ηιιλαι Μ; Με ρτοριἰρτιιειιιιιιι`ιιιι

ι..ιιιι€.ιιυιιι€. ;. :ι ιιωιιτιιιωι Ροτἐτιἱἱῷ ιιιιιιιιιι

άίωιιΒιιοι·ΟΝιιι·ΔΒ κι ς!ο,έ& :ιιιἰαιο:ειἱςιιιιιΙἰ, @Μ

ποτάκι: ὸὶιιἱιἰιτίια ιι!ι ην: ίεριι·οΗ : ἴοἀ_εὰ!ιιιἐἱΙΙἶι [εξ

ι έ'

Ο. ιέ.

. εόπ/ϊτυπξι..

σε. ι

. #ὲ;εἔ

ΠιΜΕ.ιιιιι5 ΜΒ:Π , δε νιιιιιω·Μικετ οιιιιιοε ΡοΙὲιιτἱ88 3-8."#-#.?Μ

ο

.λ

Μ

ει;

Ρι·0θ ὲμιέ

· ξΒιιτιει·ιιιιι, οἔᾶοιιι @σοὶ φπα: ἱωφεὅἰατιιΦ ρήμα;» ιιέειάξεηωπέ 4:!εβρτϊιιιιι ι”ιιΒβιιιι€ισ ί-Βιι·ιτιιιιι:.ιιΙοι1ιςιιι:ιι μι· ρι·ιαι;ι: 6.ιιιιιιτατι.ιε, δε ,,%,,,.”,,,:

ΜΜι·ίιιίέι2'.

ιιι·ιιιι:ιριιέ ίζξο: ο οιΩιιιοΕόα:ιιιτιιι·. Όιιήιιάιιβιοιιι . 4 ζ Δ

ιιιωωιιω Βι·ιτιιητισ τοΒιιιτιιἀἄἱὸὶτ Βιι:Ηιι·ιίΝιι ; ιο ἔω#" # η·

_ Η ιι6.ι·άμι , ροται: ιιιμΙιιη 8; .ἔιιἱιιιιιἑὶιι:εΙΙιΒο;οβε ιιιιἔ ώτιιιιιτδ #ιι·ᾶςιιε ίιι!:Βιιιξή ριιιιι8: πω" [ο4#"8Ε””""·

ικΠι: :. είπε ΜΜΕ ἰιιἰΗΒ :ΜΜΜ Ρι·ίιιι:ιρΐζο Μεσι- ω 8ΦΌΪὶξἑΠΦιΒΜΦΜΜιτ Ωιὅ€τιχῇιἱιιειῇιἰα ρΡιιτιιτἱιιμ · '

Έ . ι μι.11δ”Παικ88ήιΠ 8: νο'επόβ. __ . . μ ·· _ηιιπ φάει: αιιιςἑ.(Υιιᾶι: μιση τεᾶὲ ει!ιςιιι Βιιιιιιιιιι€τιι Ι

ι 8 Ψ· 8οοιιιιόι Με” ,_!ιασ ΡοτειιιιιιέάΜιιιέιιικΜωι· δ!!€Ι!ΪτΔτςτ1ι-ὶεἰ·:0ἱϋΠΕ Ω ις..ιιβα8 τι: ιιοιι ιιιιιι6- ? ε

$. "π, ΐθ”.

  

Δβ ιιιι8έω, @Η αιιἱαιει ι·ιιιιόιιι!ιι οϋιιι:α!ίι: ιαιτιοιι ιι- Βιι!ιτιμ θώκο ω ωιιΔιιητιιιιιιριιιιι δ: ιἴἰιιι ιιιωι4:οιιτ

11%ω[_ Βιιιειιιίοι·ϊιιιι!ιτςι· : 8:υ:ἱἱΞ μωβ ι6.|ςιι.υπ.·2; @τα

;Μρ,,,,,.. ζωιι07ιβίβ .!ά:διω% Ι)άκ.ι2 Μ. Ρασιι.ιιι 3.ιΜ.2.=ω... ° 9.ηε:.36.29 37. Ριιιιιιιιιι μεσω: .πέω.ι π. .οι·άιιιι-β

Ρ,#ΜΡφ- τιμη ω-ΒΜαι ς'ηδω1Ι11€6"3ΗΙ.13 εικτιιιέιτ ἐιιέ:πή,τδ

1°ω····"··· ιιιιιοιιωι τιοΒιιΜήξε Μι θιιιιιτέιτιιι:ι!ειΈιιέιζια·

. ·όιιιιιτιιι· Μ; Πιαπι ιιιτρΙΙδθ:ιοιιέω & Ώοιίτιοηέιιι Σ:

' ν ο: π; ·εωω μιι86 ιμιδ Πω ιαιιώ6ιιιιϋι.πά 'Ε, 66

' ` Μ· άιιιι6ι·ιέΕΜι66ι!ιτιιιιι! Ιιιιιιιὸδἱὸιἱῖιεαιἱϊοἀιιιττιῆεσ

μ·ιάφ,ι ι“- ι

ταξι ἐξἐιξἱοτιιἱβω ι)ιόιι ιιιΡΙϊειιιτιαι·μιιιλ ςιῇῇ ζωή

· Γω;ια:ιπΒιιε τισ.ιιΒΕιθοιιτιιιτι: ε_σι·ιιιιιι μωρο:: ν Με
ισ ' ?. . , .·¦ ι · - · Ρδ . 9

ειιι4επτζι· ιι‹ιβι: :οιιθιι·εμι·ιι6Μοιιιιιιιιαιιο ΡΜα
νιιιιίσι Πε 8: 3ιηέιιιιιετιι (Πιι·ιΐΗ :ν ω” :Η μι

99τιβή;ιΙΙτσ“Ε9ετιιΕτα εΠἱ:τ εοφ. Μιαιιαιει;ριιιιι

Ντι! , τιειιιιιιι ΒΗτιιτετ€πτ ιιι:ειάειιιιιι Εικιιιιι·. Ζ μι

_ ι έ:ΈΓοιί έ, ζώδιο ιιιήθβο:ειίτιΒ ιε.ιιιιιιιΔιαιιι- εισέιιι€ι:οιιΓςει· ι:ιοιιειτι: ιιάβοι5ιιε ρ91Τοτιι9ὶιἰι δω:

@ά έέμιτἴ μια: ιι._αςιισιιιιι,ιιωεεω ω,βωιιιιι «μι. επιιοι·ήςοη&ειο. (ΜΜΜ. [πώ. Β

ω... ωιιεαιωι ;τῦπιἰ:ιι ωιιιιικωΑερο. Ώξίήδό4- ως 3ιιιιιιςιιφ βφριιιιιιτιιιιι ιιμιμ.ειιιειιι_ ιι;;

πω· ιιιυιΜρωιμιια:Δικιπα πιο :ιιιιτιιῖϋ-·ἱιι·ι- ριι:!ιοιιόιηιιι: κι _οιιιιιιΕιιιιειΉε .ιι!ι!Ητιτίιε «:ι·ρά;Κ;

Οι»! ` ωΕἄἱιιἰξ Ή:ειρι:τέτιιι·Β€εώιι σ: ·ΟόιιΕτιιὶ.°ῇὲι·Ετὶ Δω ειδ :πιτ ιΠηπι τιι:ι_μιιιιι: Η ιιιδ[ξειι ή ιιιιΒο!ιδιιέ ι ι

ι _ ΓιΜἴθἶΠἰῇιὁΗσιιε ροτειιιΜ·ιιιτι ιιΒιιιἶιιιἱιἱριιϊιιΪκιὺι μ '

.- Τ ᾶἱϊοΕἐτιιι^ρἑΪ Βὅι€ἰτι14ἰιιἔιιὶ·ἱιεἔιτἱ ερτριιιηἱιἔιϊ 'βι

' α ιιοτι πιίηιβ τιιώί:ιθ Β6ιιτἰτιιζο.και ιιι%έσήι€ι€6 , ςιι:διιι·ιιι ιιιιἱιιιἔι: 3. Αιιψ.ιε Κηφ;

ἰτιἴἐτΐὸτΞιιὶιιιι'ὶ ι-ιιωιιιιι· «φαω ειιωωωιιιιω

ιιι·ιιιθΐιό1ΗέΒβοι·ιτιοιιιζ! @ι :Μάι 86ο. °` Ξει·έ'6 @πιώ

ι!ιαε?έ €ι·Β:21.6ΨΒ82 ι ιιι.πι€·ἀἰὸτιιω° ΗἑιεὶἐιιΡω ·οβο

ι·διιοοιι€ ' ει· ΒΒ:ιι·ιτιιι|Β. πω” _ χει 6$ειιιι$

/ ι·ιιοΉέέυάρι·ΙπιδρίαΜ ; ὑβἐΐἔἀὅιτπ ια ρει·β·ώθ ο

ω·.° εδώ ςωμειω Μι. ε5μ5πειιιμ.ιωι`ιειιωι-.ειιιιι·

8··ωμ" αιαιιιιιιιοωι·ιι; ιιισιιιιιιωι ωιωσεω ι.ιωειειι τει.

η· ί?τῇΜι ιιιιιιειιιιω.-.ιιιω-ι,- @Μέι κ·ιμι ιιι-ειΤω; ιι
π, 'Δ' ί °'6ΙΓεητςΙΐΠιζιΕΞει·ειιιφ·:Βάι ΜιοτειιιιέςιιΚιιι80ο

ι·ειιι:ι.ιΜΜιιιιώΞ;· κι πιω· βιοει!ιτοι, ιιιωωωιω

Και ι·ιβσειραι ιισε:ξει;!ί απ' @δώ 2Ητἰ2ιιπ ιιιιτιἶξ

Δ;ΙΜ”. ι:Διίάιιιιι , τ ποιά:: ιι: Όσο; ιιιιιι ‹ιιι6ιιἱ.ιιιι'ιι·αἐ

ιιιιιιιιιωιι·ια.ιωιιι ιιιιιέιωιαι.ι.ιι ρο:οιιτζεΐ ω

ορει·ειΗιίω ὁ Μ! όωιιβέιει· ίἶιὶὲιι [ί1ΒΜιιιιΞιιιΜΕ

ιιπςΙιέί:δρβι;ι·πτύω (δω τιἱι. @σε Πιό: ᾶἴίιιοιιοἰιι

-Βιιἰτιίωὅἀι βστοιιιιή άιΠίπειιιιιιιιι· ίπ Μτιιτἱέἱτιἴδ

@πιο ειιιΠιι βάψω Βιιιζιίαι. ΜΕΝ Μ ΟΜΕ. Εδιιιιιώ

αδ; εισαι ίΐτ.·θΕ οιιιιιιιι; άϋἐ κι ἱιιΕΕιἰοτἰΒιισἀἱΪμη

βίαιη ΕΜΗ ΐιιι:ιοι:ιοι·ιΒιιι ΗΜ: Μ ιιιιΕοιη ἔτ

Π - ο "ω" Γιιρειισι· ιιοιιοΒατιο: Ι.ιότειιιιιι ,ΒιιιΙΙιιιῇ

ᾶἱίἔἰιιᾶῖ0τιΐ1-ὲἑιΐἱ°,·ιιιίαιιι.ΐσΜιιΙΦω 80: ειιιιάάΐιετϋ τιιι.:τιτίέ6.ιι 0Ρω.ιιω·, ςιιΜ αει: έπη” ιιιωιω·.

| π· ιι “ · · ~ ' - “ . - Ο 4 · θειιιιι€ι

ρω
. .

.

Εφιίξσι δι2]αιόΐτηξ ιι6ιιιιιέιιι:ιιτιιιιισ ειτιιιιιἶἱιἱιίἱἔιιδ > '

ει”. Νο€:`8ιρὶ ροτείἱ: τοπικη; ετωπα:σω 8; Ιοιιιτπἐ ι

ειι€6ιιιιιιιοΒιι_ω«Μ τιιιδ ιιτΜΕ:ιτιτιοι··ά μ

ιιιιτιιι·8.ώ $ιιοἱὸτἀΒιιεἱιι2ἱἰΒ€:£ αάιιιιέιιςιιιΐε όαιόριι-ι -

-ιῖοτἶἱιιιι.!ιὲιἱἔτιιιιειιἰιἱ ίἰἱμτἱότἱΒιιἐ. έσω εριιττὶξ .

ιιΉήοιίΒιι:·θιιιιιιιώι· ω [ιὶΡετἰσἔἰΒιἰη στέο ΙΡςεΕ ·



  

_ ισ Β]“μιιιιιίο νι ι ι; Βιιτἐἶιι @τοπια ιιιιιιιιιέ;ιιιιιι Χαβιέ. δι”Π. ν

ά!ιω16ηξη.μι». "τμ ιιιιιιιιισιισιιι , ι·ιιιιιιΠισιισοιπ ΐοιιιιιιι.ιι

#ι0:1Ιιισ.

διά "#2

λ
Δι

έ.

ιπβιι$ί:

. ιιιιιιιιιιιιιιισιι, ιιιιδιιι ιιοιι. οι8Βιιιιιιι άι @πιο

δι|ι·ωιωπ

Β·
@κι ιιοιι

δ·-άισι βικ

ὅ ουσ” ά!.

το οι ιἰσ

. .·32°.

@ΙΜ πισω

κ” ιιιιιιιιιιιιο ιιιιιιιι&ισιι6ι Πιιιιισιιιιιι ι·ισιιιιι:ιιι: (ιιο- ιισιιιιιΠιιιιιιιιι ριιιιιιιιιι ιιιιιιιιι€ιιι οιισιιιιιιιιι Βιο- Ποιές

Μιιιιιιιιμιι ιιιιΠι·ιιιιιιιι.ιιιιι ΐοσειιιιιι ιιιιρι·αιΒιιι οιιιιιιιιιι ιιιιιισιιιι· Ρτοεεπιιιἰιιιιιῆιιἱιιιιιι .ι βιο!» γ Σ· ε _

_ ιὶσιειιιιιιιιιιιι· οιι_ιιι·σι'ι8ι:ιιιιιιιιι, ροι·στοι·ριιιιπηι:ι θσιιιιι ιιοικισηιιιι· ιιιιιιιι&ιιιιιροι:ιιιιμοι δωρο· · ' ν·

νοιιιιιιιιιιιι_ δει! ι:οιιιιλι Παει ιιετιιιιιιιοι:ιιιι· @Εκο ιιιιιιιιιώιιιρι·σιιιιι:εισ:·ιιιιιι ιιοιι ιιοιιιι·ισίΕιιιιιΒιι ί·-ζι>·ι

ιιιιιι σε ισιιιιιιιιιαΙιίιι οι! οιιιι·οιιιιιιιιι ιιοι€ι·ιιιιιι8;

απ. @απο νιι·οοιιιι ιιιιιοοισσιοιιιι οι. ι _

Αι! ι.π2ιιιιι.οι·ιιιια, πιο. Φωτιά: ΔιιΒιιιιιιιιοιιι 33.

απ· ισσιιισιιιι,ιιιιιι!!ιει:ιιιια , ισιιιιιισι Μ: Πιο οπο, ωιι!ι πιο

διιιιιιιιι· ιΒιιιιι ιιιοἱοι ιιιιιιιοι ρι·οιιοΒιιιιοι στο ε.

ιιιιι.ιιιιιιιιιΒιιιιι ιιοιι σιιιιιιι ι:σιιιιιιιιι ίσοι»

·ιειισιιι ίιι·ιιιιιιι, ὅσοι ιιοιι οιισιιιιιι Επι: ιι8ιιιιι Η·

ιἱοιιο`οιιειΗιΔιιι ιισιιιι·ιιιιι ι:Χιιιιοι·ιτι

  

Μ, _ Ρισο._ο. Ροιιιιιιο ιιιιιιιιιιη ι·ιιιιιοι· ιιιι·ιιιισιιιιιι- "κι ιιιιιιιιιιιιι ι πιο ιΠοιιιιιι, ιιοιι “οικω οι: πιο

?κώ.ι.δ ρω ΓιιοΜιιιιΜιιιιιιιέι οιεσ Μαιο ιισκιιιιοιιιιιι!- νιιἱιιιοιἰιιιρΜιιιιιι,νιιιιιιιιιιιιιιιι, ει! ιιιι @πᾶσι

Ρ·"Μι20· !εσιιιιιιιι ισ ιώιισιιιΔι ιιι8ιιι_ Δωσε. ρι·σιι. οικια- 8: ιισιίιι&ισιιιι, ιιιιιιιιιισει·ιιιι πισω ιιιιιιιι·ιιιιι σο·

ιισιισι ι”ειιιιιιιια ιιιιιιιιιιιιιιιιι·ι 8: ιιιιιιιιιιιιιιιιι· ιι! ει» ιιιιιιιΞσιιιι βι:ιιΕ&ιιιιι, δ: ίιιιι οιιιιιιιιιι ιιιιΓσιιἐτὁιιι πο '

Μ,Μ ω ιι:ιιιιοικιιι δ: ιιιιιιιιΕσιισιιι οι·ειιιοιιιιιη οποιο· ιιισιισι·ιιισ οιοιιιιοιιιιοι οποιοι ιιιιιιιιά ιιοιι! τ

,Μ ισιιιιιιισ ιιιιιιιι· Ποιοι ιιιιιιιισιιο ολοι οι Πιο: ι ιισιιιιι: τιποτε ιιοιιιιιιιιι Ήοιι ιιοιι Ποτ πιο οι!»

” ΠΒιιιιιιι ἐἰιιιι· αι επι ιιᾶἰιιθ :ο οι]ιμιιιι Ρώσσοι. Μιιιιοΐιειδιιιο!ισιιιιιιιιι, ι3ι ίσειιιιιιιιιιιιι οιιιιιιΠο.

ΒιιιιιΔιιιιιιιι8 ιιιισιιΒιιι,:ΐιιιιιιι ίιιιιιιιιιιιιιΓσιιιιιιι- ω! Ριιιι:σιιιοσιιιιοικιιι ὰ ιιιιι:Βιιιιιιωι οιισΙιι

Μι ισιιιιιιι· οιΙιδειιι ι οι·Βοθ ιισιοιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιισ- φαιά! ιιιοι!ο πο ιιιι· »πω ό· Μπιτ.. σοι Δομι

ι σε σιισι·ιιιιιιιιιιιισιιιισιιιιιιιιιι, ιιιισιιιιιιι&ιιιιιιιιι 0ιιιιιιιι-θεριιιιιι ιι Μισο: ιιιιισιιιισιιιι μεσω .

· 2 σ: ιιιιιιιιιει·ειιιιιι· .τι ἰιιιἶιιιἱσιιὲιιι, σε ιιιιιιιΕοιξι:Φ που :Μαιο ειιισιιιι8, νι ι ι. άι ΤΜ ιιη52Ήιιι,Ραι:οι· 9- οι·ειιιισιιιιιι. Ισ οὐ ιιι οιιιιιι Μι σφι: οσο €3σ Με οιιιιιιισιιι οιιιἱιιἰι, ιιοιι ιιιιιιιιι ιι ισ πιο

ΜΜ··ΪΙ°·· ' ιιια ειιιιιιιιιιιιισιιο!ιι ώ ιι&ιιι σοι· οιιισ 2Π!(ιι ιισιιιιιιιιιιιι ιιοιι :ιιοιι Επι: Μι “ΜΗΝΗΟΜΜιώ· Με

"ή" "Μ ?με σει ΙΕ σε:: ιισιιιιιιιι σιΒιιιιιιιι ιι:ιιιιι ιιιέιιιαιι ιιι·ιιι βιο. Πι Πεο ΠιιΒιιισιιι ιιιιι·ιιιιι οι Πειιιιιιιιΐο

'α (ΜΜΟ οι! οροι·ιιιιιιιιιι. @ο οσιιιιὶι ε: .σο ιιοιι ισοιιίτιιιι ιιιιιάιιιιιιι οι Πει,ώ Πι:ιιιι [ο ιισιιιιιιοιισιι πιει. ·

οποσ@Βιμ μι· ιιιιιιιι&ιιηιοικοιιιι οριι·ιιι , οσοι ιιιιιιιισιιιιιι οι Μισο , οιιιι ιισιισιιιιιιιιιιιι οι Πο·

ΡσιΒι μι Κ, ιιιιιιιιι σι8ιιιιιι, ν: ιιιιιιιισιιιιιιιοοιιιιιι ιιιιιιιι, ει! Μισο. Όοιιιιι·ιο._ οπο” Διὶ ιιιοριιιιι Μ· Υ
· 30_ ιριέει:ιιιιιιμΗ σιιιι&οιιιιιις ΑΙιιιισειιιιι ιιιισσ.Διι σα!. οιιισιιι σο: οκι:ιιιιιιιο ιιιιιιΒιιιιιιιι ιιοιι ιιι,8 ώ Ω

ιιιιιιιιιικηιιιι:ιι·0, ι:οιιιιιισιι ιιιιιιιιαισι “οι ίσιο. σ `

ιι6ι:οιισ ροιιιιιιιοι·ιιιιι ιιιώιιιιιιι ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιέ

ιιοιι ιΕπιιι ιιἱίιἰιιᾶἰο Ροιιιιιιιιι·ιιιιι ιιιοΒιε ιι:οιο;ισιιΦ

ιιιτ ι·σιιισιιι ιιιίΠι·ιάιοιιι:ιιι ιιιιιιιιιι·ιιιιι ιισιισιιοι·ιιιιι Η ο

ιι:ΐιιισιιι Μισή. Μ! ιιιιιιι ιι:ίδιιιιοιιιιιιιι_|ι 0ιύ!ι.ϋ >πιω. Ποίο. ι. ΠιιΒιιιιιι άίΐο,ιιιι Μάιο" (ιι Αφοι: .

η σε οι. ιιιιιιι:ιι ΒθιΜάι οι ρΐΠ""Φοξι ι;ιο!ιι:ιιιιιιιι

οιιιοιιιιιι ιιοιι” ιιοιι .ιιοιι ω, ιι ιιιιηισιιιιιιιο - Ή?

ιιιι:ειιιιιι· “τι ιζιιι [ιιιιίιιιιιιι πάπια ι οιιιιιΕ8ιιιιιι.

·ιιιι· ιο ιιιιιιιι Γι ιιιιιιιιέ, παιζω οοι·Πειιιιιι δι απο·

ρΙσιισ Αροι:Ηιι ιιιιιιιιι νιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι “κι”.

ι·Ιι, σιιιιιιιιιιιιι ιιοιι προσΠιιτ ιιιιίιιιυιΜ Διιιιιιιοοι

ιιιιιιιιιι σοι: νιιιιιισι ιιιιιιιΠισ ιιοιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιξ οιιιι118 ο ι:ι.ιοι ιιοιι Μ" Ριοριιοτπιθι οι: αδ

ιιιιιιι·ι!ιτιιι· ιιοιι-Μι δι ισ ιιιιι·ιιιιιειτο απο Μπα, .

Τα! ιιιιιιι.ιιιι ισ αιιιιιίωσ ιι:ιιιιιβω. ιιοιι οι" οι 'Με

ιιετιι: ιιιισει·α ει: σοιιιιιισιιιιιιιιι·ι ιιοιιιιιιιι. Αι! πιο

σο, ·ιειΕισ8 :Βάια Μ! ι. οοιιΕι·ιιι. ιιιιιοιιιιιιιξ

αΙιιιιιι ιιοΒι "και οριιιιιιισι Με ιισιιιιιιιι πιο μοι

ιιοιι ιιδ ειιεσΙιι, γι! ειιιιιιι ι·ιιισιιιιιιΓσσΒιιιιιλ, Μ! ο

λ υ¦°σς”! Ποιοι ει·ιιιιιι!ο ιιιιιιΜιιιιιιιιι,ι:οιιιιιιιι μου ι

οποιο δει! εσιιιιι : Ιιιιιιιιι ίιιιιίισιιιιιι ροτειιιιιιι ΜΒ .ζ

σι·οιιιιιιιιιιιιιι· ει: @ή ιιιΒιἱιιιιιἱ, η ιιιιιιιάιο Μισο-Γ

«ει. α. ιιιιιιιισι ιιιι ι:σιιιιιισιιισσιιιοι "στου, βιώσ- ..η

το νιιιιριοιιιισιιιιιιι ει" οιιιιιιο ιιιιιιιιίοι·ο Διὶ οικ

ι·ιιιι!ιιιιι ιιοι:οΙΤΑιιιι , - ιιιἰιιίισ`οιΝ Επι: ιισιι:ιιιιοι σε

ι·ιιιιι σροιιιιιιιιιιιιι ιιοιι ιιιοικιιιι·σ σε @ΚΕΜΟ νι σκ

ιιιιιιοιιιιο εΠΕδιιιιο,Βιι νι ώ οοιιιιιιισιισιλιιιιῦ ω.

ιιιιιι ιιιισιιιιιιινι Ποιοι: ιστοσιιι σωσει· ιο ορο:

ι·ιιιιισ. δει! ισιιιι·Ξι: π. Με μου ιιοιι" σπιτι

οιιιιιιιιιιιι εάιιιιιιιιι ΗΒιιιιιιιιιι, ω! ιιιισιιισιιιιιιιι_θει

ι!ει:ιειιισιιιιιιιι οιΒιιιιι, ιιιιΒιιιι._ κι ιιιιιιιιι ιιᾶιιιιι οι·

επιιιΣιιιιι ι ιιοιι ιΒιιιιι Μάι: θα! ι·ι:ιιιιιΐσσιειιιιο,

οιιδοοιιιι, κι ιιιιιιιιιιιιι πιο; οι·Βιιιιιιιι,ιιοιιιιιι ΓΗ9

οιΙσιιιΒιιιιιιιώ Μαι: ιιιι€ιιιισιι€ιιι , π! Μωϋσ

ιιετιι ιδιοι ιᾶἱιιέ ρωιιωιι οι οι8οιιο. οι ιιοιι π.

ιιιιιιιι· ι ιιοιι 'Μάο οσιΕι σι·ειιιιιιιι Μι; ι:οιιιιιιισ

ιιιιιιιιιιιισιμειιιιιιιιιι:ι , ιιιιιιιισιιιιιιε Μ! ισιτιιιΒιιι

νιι!ειιιιιιιιι ιιιΔιειιι!ίιιιινι:, σε ιιΙΙιιορι·οπιιοιίιι :οι

ιιιιιιιιι σιοπι ιιιι: κι νιιισιιιιιιιιι ι ιιιιι!Κιιιιιιιιικ ιιιιιιιι

@ετώ- ιισιι Δια ιιοιι ιισιιιιι: ιιοιι @οι "ιιοιι κι

“οικω ι ιιιιιιιιι! 'πείσω μι· Γιιιιιιι ιοΒιιιιιιιοιιι,

ιθιιιιιιΜΜ, δι ίἱιι`ειιιιιχσ.ιι·ιιϋιιι εσιμοι·ιι ι σοφή:

ισιιιιιιιιιι μι· αμκ ιιισιιιιι·ιοιιιιιιιι ιιοριιι:ιιιι.

€θιΠ ίσιιὲ Φο”, ιιιιιιιιε μι· ιιιιιιιιιιι , ιιιιἄιιι Ρ€ι Κ·

οι: σι·Βιιοι·ιιιιιιιιιιιιι ω ομιιιιιιιιιιιι ιιοριισιιι·ι; ιιιιιιι

κι

πιο ι.ιιιιιιι.ιι ιιιιιιιιιιιιιι ομιιιιοι!ιιαιιοι!ισω ιιοιι»

ιιιιιιιιι ιιοιι Ε :θα ιιιιιιιοιιεΗΜιρ!.ιιιιοι· οι οιειιιιι

ιιιιιιιιιι ίιιιιιιιΒιιι ιιιιιιιωισιιι; σοι ίιιιιιιιιιιισιιιιιιο

ιιισιιιι·ιιιιτι ιι:|Διιιιι ι Κιτσ( Με νἱιιοεἱοτἐἰήιιοΐρὶιἱέ

ιιιι σο: ιο ιιιιιιιιο,οιιΣιιι ισ ιι: ι Ποιιι.ιιισιιιιι νιΕ- οι ιιιιΙ σιιιιιι. ν · _

Βιισιισει:ιει οιιιιισ ορριιέιιιι οοιιιιιιι:ιιιιι σοιιι:ιιις· ιιιοοιιιισι Οιιἱιικιῖι. ι. ρ.ιισ8. ιοιιιιο. ιιιιιι οφ 3δ.

Βιιδιο.ριιιιιι. 8:ι! ιιοιιιιὲ: ιι ιιοιι σιιιιιιιιιιιιιιιιιιι- ιιοιι. €σιιιιιιιιιιιιιιιιι· ριοοιιιιιι Ισωμωιωι μ; κι: Εισαι.

ιΒιιιϊμι:ιι:Βιιιιιι! οριι·ιιιιιιιιιιι. ο σοὶ Μισο: @οι ιιισιιιιιιιιισιιιιιιιι ίειιιιι!.. 8κά ιτσιιιιὸ: ιιιιιιιιοιι

οι:: ιζοιιιιιιιι ειδ ριοπιιιιιιιιι ιιιιιιι:ισιιιιιι ωιιιιιιιιι, ιοΠιιιιι, ιιιιιιι «Με δι ριορι·ιξι ωι,ιιιωει μοτοσυ
οι” ια μπαι: σιειιιιιιιι,ῖ-ιι:ὶιιο`ιὶιι σούι οι·ο- οιιιιιιι· , ιιοιι ιιιιιιιιιιιιιΜισ :ι·ιιισιιιιιιιιο!!ιΒιιιιι!ι

ιισι·ιισιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΞιιΜ.° ' _ - · · Βιισισιιιιι. (1οιιιιιιιιι·ιιιιι ισιιιιιιι νσιι·ιιιιιιιιιιιι,

β. Τιισιιιιι σκιφ. ι·ιιιισιισιιι @οι ιισιιιιιιιιι ειδ· ιισιι ισιιιι "μια ρισἀιιᾶἰσιι€ιιι , τω ιιιιιιιιιιιιιιιι|ιτ

ιο σώσω οι! ιάιιιιιι οιΙΕιιιιι ιιιισιιιιιιιο οι! απο ι σιιιιιιιιισιιιιιιι ιισαιΒιιιιιιιι ι 8:ι:πε!ιιιιοιιιιιιι ειιιιιίζ

σάιιιιιι οιιεεΐο ιιιΙΙ.οι ιΜΗιισιιιιιιι· ισ @οι «κι ι:ιιιιιιιιο εικοσι σιιιιηιιιιιι:ιρή ασεπ. ΚθΙΡΔιΕ;""'

μέσοι ρσισιιιι4 ισ ιοΠιιι σΠσιιιιἑ. Υιιἀσι:σΙ|ἱΒἱιι 09$00πιτς, Νσοιιιι ιιιιιίιιιιιιιι ιιιιισι·ιιιιιιιιιι οι» “Πρωωἱ

ρισριιοιιιι:ι"ιιιι2 απο οριιιιι μι· ιιιιιιιιιιφ Ρόι ιιοιι; οριτι·ιιιιιο ιιι·οιιιιιιιιιιιιι· ει: Μι .Γιιιιβιοιι$μισμ .

κοψω. @ισ ι·ιιιισ ίιιιιιιιιιι μπώ ισ !ιιιιιιιιισιισ ιιισι€ωΜϋισ πισω “ω” οριιι·ιιιοιιι,ιιισιι.ιιιθ -· ι· -'ι

(ιιιιιιιιιιισιισσιο ριβι:. Μια ιιιιιι επισιιιιἶιιιειιιἱῖι ιιιιιιιιιιροισιιιιιιιιιΒιιι&ιι ι:ιι·σιιιιαιιιιιι·.Π ρω

ιιιιιιωιιιι οι! σμοι·πιιιιιιιιι ιδιιΒιισιιιιο ποιο οι ν. ίσοι @σαιτ σε ιισιοιιιι_ιι !εσιιιιιιι: ιιιιιιιιισιιιισιιυ

ιιιιιιιιΒιε ρι·ιιιιιιιιιιιιι σιιιιιιιιιιι οιιστωιριιιιιιι,ιπ ρο- Π; , σιιιιἱοιοιιόιιιἔμοιιιιειιιιιιιι δ Μιβειιιβιιιιισ

πιο: μι Ειπε σωσει ιιιιιιτι ιιστοπιιιιιιιιιιι ο8ει μι» ιΝ8 ι. 0ιιιιι @πιο οποιο ιιιιιιιιιιιιιισι οοιισιιριιι:ι

(Πυξ ιιοιι τοιιιιιιι.ιιιἰ:ᾶιιιἐ, πιο ιιιιιιιιίοι:ο μια· ιισιίιιιιιι(εοσ ιιιιισιιιιιιιιιι ει! σισιιιιι:οιις!ιιι,Γισιοο-.
5ιΡι0_ι ιιιίἱ μι· οσιοιιιιιι @Μπάσο $ιε :ιιοιι ιιι:ι€ο- ώ

ποσοι ιιιιιιοι ιιισιιι·ιιι σιιιιιιισιιοι; ιιοιι ισ ιιοιι ·

' ιιιιοικιι ο
σ.

ο

-1-____.----

ν ιιοιι,

”ι·:ϋ

 

 



ι Βιιιιιι2ατίον ι ιι, τω:: Β'Ρστοιιτιρικά!εδιιαα τιμ. τω:: ι. :ο

τιιιιοιιι:ε, μια:: ιι:ττιιιισειιτροτει:τιιιτ , ιιοτι: ιιιοιιΒιιτ τα Με: ιιιτι·ΙΙιςι6ιΙιιιηιω, πω: ΐοιί:ι:: ιι: τά:: ηπα·

ι::ττιιιιοι:ο ι:ιιιιι:ο ρτιοαιριο ιιτιστιοιιιποιο Μαιο :κι τι:ι:εριιοικι:: ητικιωιω,ται τω” ιι: :διο α. Ροτιμ.

οροτειιιιοι:ι ; :το ΡτοΡ:1282.οτοτ:: ροιροτιεερτοιιο- τςιιο&ιριιιι ρτοιιι:όι:ιοπι:ι::ι. (:ο::ττἑιι:τὸιιιιτΙΙειῖΜ

. ι:οιιιι:ει·ιοιΙο ιιίιιιΒοι ς:ιιτιιιιι:εο ρτιοι:ιριρ ιιιικτιτ:ι- :Ζω ιιι€ιτοτ,'οι:ια ι:ιιι:&ιοι:ε ιρςειστοι:: ιιιτς:ιιιΒιι:ι. ι

38. :κοιτα , τοι:: ι:: ω:: Η: ιιοτιετι::ιο:τιιζ Δε! π.. Νο:: ιιοι:::, ει; Ε.ι::οιι:οι::ριισοτιιιιοςτε ρτοτιοαι:ιιο. ῖ _

@φαω ζωα: , τι:: αουτ:: ι:εΒιιτιροΒιτ , τοι:: :ποια Μι- Αι αυτ:: ιιιιι:οι:ετ οι:ιιτιοε τωοωιι ιιιτι:ιιιΒοτι: Π· 44.

“Μι Μπι: ιιίΐει:ιιο,ιιιι:τ, ίσο ποιοι:: σοι:ιιιι.τοτ4ιτΜε :Β :κ φαω ή:οτιτι::ιι ΗΜ ρτοροττιοικιΒ ,. 8: ΡιιιιιιωΙ.

· ιι: οριτττοιιοΧΡοοιιοιιι ζ Ιοιε ροτι:ιιιιιε. ῇιπιιι τω, οίκο τιιοκτιω ι:::ι.ιστιαιιε, ::οι:ιοιτ2Κ :τι ρτιιιι:ι:Ρε ο

@οι ι::ιιιοτ; οι:ι:;;τι:ξι:τ.τ , οοὸιἰ- ιιιιιιιι Ε πιο: ω:: ΓΡοι::οιοΓΡιτιτοιιιεω ιστοιιοεοτι: , :::ι:ι;οιΤω·ώ

Ριιιιι:ιΡιιε τιτοις!οιιιιοι:ιιιΒοοό:8: ιιριττιιιιι Φ:008ϊ

_ _ι·ει:ποιοτι: ρτί::ειριιιι; οπο:: ι:οτ πο:: άι Μοιο ιοί

:Μι-ω οι! ορϊ_τι:ιιιιοι::, βια:: τω: Με ίοι:ιι:ιιτ:ιιιι

. ιΒιιιε οι! οιιιι:ξιειιιιιιιοο:ιτ:ιιτιο(Ει:οιΒ _ιοι::ιο&οι:::

ι ι ·:ιοττιι1ιτιε:ιοΒιβοΕι2 ιιιιιι::ι τιιιοιιιιιιι, ιιΒιιιοεροι:ο

Μ. νιιιοἐ νει ιιοιιἱτιοἔι, :τι ιιιιιιιιιιιιΐιτειοοιιιςοόοοιι.

η :Μι :.οτει:ι::. Γτι:οιιιιιε , ι:ι·ιι:οοιιο, ιοτι:_ιοιιιοττ8

Μρωι:7 1.ιιοι:ιιιιιιιιι, τι ι:ιιεςιο; ιι::ι::ειιιιιζριτιι:ιο: ιι:ι:βιο-

ιιιω, ιιΒιιιορ οιιιιιια: Ρσιτοιιῇ”ριξι`οτ τοι:ιτ ρτιοςι

ο ι @το Πω οροτιιιι0οιε: ικΒο πως:: ος ΐμάο ιι:: @Πι

ἡο· Ριοριετ τειιοι::τιιιιιΒοσ.τεε. οι έ.. τ:τΒο Γςοοει. το:

Ρτοι:. Μέι: Νβςιιιιτοιιιι:ει:: :ι:τιο:οιιιι:ιε τιι.ιιτιιιιι τα

οιιιι ιι: ροτειιτιά, @Πιτ ιρεο ι:τι:ιιιι ιιι:Βιιετ:τιει στιβα

:μπι ι:οιι:ιτε; οσοι :ο ιιιιιιι: οποιοι: ιιοτι Μοτο

ι:οοι:οτιιι οριι:ιιτιιι, Μ! απο: ιοι:ιι::ιιιιι: ιιι:Βιιι, ?οι

ιιιιιι::ι::: :μια ι:ι::::: τι :τω νιτειιε ι:οοοιιοτιιιιτοτ

ι - Μια:: ροιιιιι:ιεω 8τ Μπι: ιι: Ρτιοι:ιΡιο,οιιοιι

Ρ" Βοιοιωριιι :€ιοι:ιΜο Αι Ρετ ιι&ι:ι::ι: Μια::

Έ ο νιι:ιτ Ρτιιιι:ιριοι11 οσοι:: τι:ο:οτι:ιη, ι:οοιι Ρτιιιι:ηπιι
ι ι ι τα ιτ:τοιιιΒιι, δ: ι:ρροτιι. Ε:: Μερα:: :κι ι:οιιι·ιτι::ι.

ο· Αι! Με. ι:οι:Βιιι. Ναι:: τοι:: :οςιιιιιιιιιιι μι.

τω:: :κι ιο τΔοτι:ο: οι·ιιιιιστο ιιιιιιιιοι::,- Ροι0ιι ιτίιΦ

.ρτοιιιιιιοι:: 8: ιοι::η:τωοιΡιοτιι σΡι:ταττοι::8. δοβ

ιιιιιιιι: ναι: τω οι ρτιιιι:ιριι:ιτι ιιοιοοτιιιιι: τσιπο

τοι::, ιι:ιιιέστ :Νέμο Ρτιι:ι:ιριο Ρι·ο:ιιτι:ο, ιοττιιιι-οιτἐ

_ αν ιιοιοτο:ιιιΔιιιοιιιιοικι ορατιιιιιιοι:ο πιο:: Ροτιι:8:·

τ. . 42. ι:ο.ιιιιι :Ποιο τιιειειιιω. Ε: :Με ιισιιοι:ιτοτ, πο::

` @Να Μ· κατ Βοιιιιιιιοι:: ιιοΒιιιιιτ,ι::: ροτιτιιιιοε ιιιιιιι:Βοι ιι:

' Μ' Β“”'”· ιιοικιο, δ: ιιοτι οι ι:οιι::ο τιιιιοι:ειι: σοι:: ιιι:ιιοι:: Η:

ι:Βιοτιιοι:: ι:οιιαιιτ:το , ποιο:οιιιτιιτιοι::ιι:ιτιιοξοτ

:απο σωρο: Κοιτώ οι:: ιιιιιιιιιτει:: ι φα ει! ιοτι:ιιι:-·

δω: 8: νόιοιιιιιι, ροιιιο Φο: ιιιτιειιι:&οι δ: νοιοιιο

τει πο:: ιιιίιιιι2οιιιιτοτ ει: :Μπιλ Νέα τύποι :ποιή

Ριιειιιιι οριετιιιοι:οι:: :ωωιιιιωιω οΒιι:τ:τ, :μια

:ποιοι Με Ρτο6τιττιΡοιΙ::ι_ιιι απο:: ιι::οπιιιειο

δ: τοιιιιι ΡτωιιιΡιο.

5:50:16 :το

' έ .ίπ οι έιι_Μίι[τ έιιτεί!αΐισ.ι @Με θ'@β

ι @Με ?

4 Α!) νιτι:ιιιιιιτο ::ει:ι:ιοοειιιιοικι:: ιι: τι:τι:ιιιιιι, τιο

@3"Η,";ι_ · _ Μιικιωιιτειιιι .φωτο ι:οιιιι:ιοιιιιοτ ποιοι::

Μινι :ζω φοιτ: ι>ιιιμ3.ιωιτιω. αρ :τι 6· ϊ: ιοτι:ιιι8οιιτ μια»

6-μβόιιιικ ω: ιριτιιοοιει:: Α ιιιιτιιτἐ οτιιιτιιιιι:ιο, :κι ιιΒιι:τ8ιι€0

ιιπειροι:ιοι ιτικιιιΒιιιιιω τορτπιζτιιιοτιοιιε φοιτο

ιοι:: ντιιι:ετιιιιιοο: σ:: Ρι:::ι:ιαιιοι:ιιι›οε ι1:οτετιειιι:οι.

30Μ;."_ (Μι ττιαο:οιιι:: ιιιι:οιπ ι ιιιοι::ιοιιτο ριιιιι·ιωίιωι:,

εξω”. ε:: ποιοι:: ιιιιι:ιιιΒιισιιι:ε ιρεειοι ει:ίιτ:ι:ι:τι: :απο

είδατε οιιιιαιιιιιτιιιἔιιιιιι: ιο ::&ο; ιι::ριιιοστι:

ιι: ιοτειιο&ι: ροΠιΒιιι :μια ιιικιιιΒιιιιιοι ι ι:οι::ιιιι:

πώ ωιιιωιτι ροι:'ιύι!ι8, (οι: ριιιιιιιιι , ιι·ιωιιιΒοι:ι ρο

τωιιιιι:: εοοιιι::ιιιτι:ι ιριτιιο:ιωι:, οτιιιιιειιιι:: :κι τι:

ειριι:ι:ά:ιε ι:οιι:ιι:::οιιι ιρι:ι:ισε ιιιτειιιδιισιιι:ε, νιτι:οτι:

_ - - ιτιιτιιι:&ιιε ::Βιιιιιιι εκ ρι::τιτοίωιιιιοοι ι:τοισε, :ο

Ούι” α" ρτοιιοᾶοε. Οοιοι ιιοο ιοτιι: στα:: ι νιιοι::,τι:ειρε

το ιροειοε ιιιτοιιιειΒιιοε, ηοιΒι:ε ιιιατ?ιο ι.εοτοριετι::
Ι, ι ” ι οι! ιιιτειιι€ετιιιιιι::: ιιιιι:τοιι: , εΠο ιιιιιοι οοιιιιΡειὶ

*)@ 'δω @πιο ιιιιιιιιιΒιοιιι οοι::Ρτιι:οιριοιοοιιιτιιιιᾶιοιιιι.

“η »πιο όποιο ικτιιτιιΜι ριιβι!ιιιιϋ, φοιτ ε:: Διά!. :μοι

  

οαι·ιιιο. άι ιιιιιιι:: ::οτιέτιιια ιρ:τιτοοιι5, :μια τι:: 'πιω.

?Με ε.ιοΓ:ιιιο_οι ςοι:: ριιατιτ:Π::ειτο _ γ: απ:: ιΜ'ξιο

ι::ειιτο, ρισιιοςιιι ῷεοιρο: Γριτιιο:ιει:: ιι: ωωιωεω

ροιιιι:ιιι. Α:: ιιαΕιοιειιιιιτ το Μ: ειιιιιοΒοιιητιπ τ...

τα· ιο; ιιειΕμιίι:: απ. ρτοΒιιιοιιιοτι :οιιιω.ιω φα, οι Μ"

οι: Με ρι:ιτειιτιοροοεςιιοιιόωθιιτ ιι: :τι8:·ιο,. `Φ/π.
_ Δ' :πιω Γεω; ιιιιιτιοι Διεπβι.ρ. ι:.22. πιο. 3. Μάτι. τ”.

ἀρ4.σσἔιιιτ Εισαι ι·.ιιτ.:1.6· :2.ιιιβΙ, .:πει:Μ,Μρι4"_ Μ στα.

2ιιιι]!.3.ριο;στπ2:4· ι τ6'τιιτ.ιτι 2._ιιιιι.3η.·ιιΙτ. ο. @Μπι

οι «πι. τύπω Κιι:Ι:τιι·ιι.ατι.6.ιι.2. Μ : . Βισιτσ.ιμΜΜ. ο,

ιΙ.ιιιιτι π. Θ.: 6ατεστ.ιιι ο. το”. τ:ατ.:.Μτιιιιιι.ιιι 2.

ιιιχι.3. ιμ;·7. Μη)ιο. ιιι4.ιιι|ιφ.φω:.νΒι οσο ιοιιιι:ο °
ι:οτιι:οιιιι ιι: ::ι:ει:ιιτιοτι:Ιιο&οι::, (οτι πω:: νοιι:τιτα4 ι

τα:: :ιΒιτι:ι:ι:τ:: δ: Ροιιιιιιιοι::: ΕΟ: ετιαι:: οιιιοιι::::,

οι:ι ιιοατιιιιι:ει:ιο: ι”ροοιιτε οι:: ι.τοι::Ρατιιτε ξ ι·εβοι.

ΐοιιιι:.ι::. .ΑΦΜ δ:: Ειπα. ιια:ι ιι: ιιι:8ειιι ιιοιιιιτ ὶ

ροτειιτιο :Βιιτ:&ιοτι ιΡει:ιειοι:: επ Ριισοι:Γι::ιιιιιιιιτ, ?μπέα;

εαΜΦΦο ροωιιιι: ιαιοιειιιιι ιιιιι:ΙιειΕιοι:: Ροιιιιιι.

ια:: ι:: :άϊοι:: ιοτι:ιιιΒιιιιιιι Ρετ ιρεριετοτο κωμο

ικι::; πι: ιιοι:ροτειιιιιι τει:ιι:ιιοι:ιιι ι:οΒιιιιιοι:ειιι ε:

Οοο, δ:: ἐ ιορι:τιοτιι:οι ειι€ειιε μι:: ιιιοωιωτιοι:εω,

διὰ τω” ι::ιιιοιιι:Ιιι›ο: Ρετ ιροι:ιοι·οο:ι τουεριιοι:έι:ι. _ _

Ροιιι:ιιιιο. ΑΙΜ”. 8ι: τω.. Μοιιοιιι:τοιιεθά:8 ιι- Μ;

8ιτι:τιε πιο:: ιοιιι:ο: το ειιτίιται:ετο οτι-κια οι: οΒιι:&ιε Ρ"Μ='°°

ι1:ι:τι:τιιιιιι:οι , τι:ιιιιοοιιο οι: :διο ιιιωιιιΒιιιιιι:, Και

ειιιιι:ιιιοι::ιικιτε ιιιτεΙΙει$οι::ροΠιΒιιεω, :οι ω".

τοι::ριει:ιιε οι:ιο&ιι Ρετ ιΡι:ι:ιετ ιιιωιιι8ιιιιιτι πρι»

Μιτου: (Μ: ( ν: Μια) οι! ιιιοο:ιοιιιιιι: ιι:ετετιι

ι:οτιιιοι:ο, :με "Με :ιιοτι το:οιιι:ιιιιτ. Ρτοι:.ι::ι Λιβ.

3. τισ ατιΕπιέ Τ!. τ. Μπιτ οι τιοτι πιο:: τοιιιιι:το σο·

ιοτει :άο νι :Ματ , ω: ιπιι:το ιιιοιιιιιιιιτε :Μοτο οι!

νιι;ιειιιιοτι: οΒιοᾶοο: ιι: :πιο τω:: ι:τ8ο'ιιιτειια

Βίοι :ιει:ιιι:ιε πιο:: Μοτο @τι τοιιι;ιετε οι:ισάει ποτά

:Μια :του ιιιτειιιΒιιιιιιο, οι οιιιιτο ιιιοπιιιιιιτε Μει

ιοόιοιο Ροιιιι:ιιι;ι:: :ο ι:οοτει::Ριποαιει οι:ιο&ι: :κι

(Ροι:ιι:ε τερτιτιοι:ιιιτε. Ροιιιιιιω. 8:οιι,Κιιιι.ιτά.6ι·τεοι·.~ η

Μάσι. Αοι:οιοτ ι::ιι:ετ Ροι:οι:ιιιι:: τοι:ι ειΒιιτιιιιοοιιι _ :τα ζ

Γρι:ειειο:τ πιο” ιτιατετιι:ιιι:οε , τοι:: τεειριοι:ιιιιρο. Μπι:

άσε, ιιοτι τωιιωε πιο:: ιιιαιετιιιιιι:ι:ε ρτορι·ιιινιτιο

τι: ι:Βιιτιιθ::5: Μ! οιιιιι:: ιιιοιοἐ :τιποτε ιιιιι:ί:ι. ι:τ8ο

ώ: ιι: ιιιι8οιιε :Βοιωτοι τιμη: , ι:οιοι ρτοΡτιοω

ιτιοτιοιείι, ιριεειοεἐ τσιπ:: οι:τι:τι:ιιι·›οε :Βιιτο.ιιετε;

οσο πο:: ροιΒιτιιιιι, οοιιιτ ει! ΓΡι:οιοι Με Ρτοριιέι τω· τ

τοτε ρτοιιοθιιιε, ιιοι: ιιωωιιιιι Μοτο, τοι:ιρετιτ.

Οοοιιτιο. ι. τω”. Ροιεοιιοπιιο:,`ι:ο.τ οπισ- 49ο

&ιοτιι:π: τω, ο ι:οι:οοιιιιοτ οποτε ιιιιοτιοτι , πω: 0°'^ρ·

άι ιιοτισμοιιι: :οποτε ιι: ι·οιιει:: 8ει:οτι: ιοριττιοιιι

Α ιιιζειιιι ΗΕ ιοριιιιοτ Βοιωτια ιι: νιττοιι: ιοτιειιιεθ.ιο5:

δ: ιιιιι:ιιαΐιοι μια:: , ι:οι οι! ροτειιτιο. πόδι:: ματια·

ι3ιιοι:οι:: ιιισιτιο ιιοι:ιιιιιι; πο:: @τοι ιιτοι·ιμοιιοε

τι: ιιιι8ειο. ι. Ετιιιι::ιι Όσοι ιιιιιιο ετιταιιοιιι: ιιιιο- μ::

Διοτι :τοπια τιιιιοι::ιι ιρα:ιιτε οι:ποιοι:: ιιπ:ιιιΒιβι- αψ

ιιοιτι, :τι οι θ:&οιοιοιιιτ ι:ιιιι::2 Οιιιιίιι, :τοκοι ιι:

ιιοι:ιε .τω ιιιτειιι:&ι:ι ηχοι:: , δε ροιΠΒιιιο, :κι οι ι::

()ι:τιίιο. ετΒο οι:ιιιι::ιιι Πειτε ιι:ιτιο ι:τωιιοιιιε ιοί-ι:

ιιιιΤοι οι:Βιιο τρωω οιοτιιοπιιοιειιιΒιοιιιι:ι:: τ ιιο

Με: οι" ιι: οι:Βι:ιο ιιιτειιο&οιι :ειπε , 86 ροιιιΒιιιτι

@Με ροτιτοιιιι πο:: ιοιιιιοτ , τω Ριττι::ι:ιτοτ ροτε

άω», ιιοτι:: ταιρι:: :τι μια ιι: :Ματια τοκοι,

φις εκ το ιιοὁτι ίει::ροτ ι:οτιιοτιά;ιι τω τοι:: ρτορτι:ἱ

ιοτι::ιι,ι:οτι κοιιιτοι·,οι:ι:: ι:::ι:οι::ιι νεται:: δ: ρτορτιεπι

Ροτειιιιιιι:: :ιι ιιιιιο:: ΥΚ. Ρτοι:. Οι::::ι Ροικιιιι:: Δ

" ' Ριου:

:!!τ22: ὅ

μχ/Ζωιι στο::

Ώ

-ω



Σα

Ιαν Α2”. αόιιιια ιιαιιιιιιιιι: Μ! ιιι αιιεαΠι αδ ροιαιιιια Ρ3Π;υ

ιια ιιαιιιια!ια ιααιριαιιιιι διααιαι ι·αιιιιιι ιιιαιαιιαΙιιιιιι ι

αιΒο ι·αΓΡοιιιιαια ΠΠ άα!ιατ αΙιιιιια Ροιαιιτια αέι:ιιια

ιιαιιιιαδε , αιιιιιι ιιιιιιιιιε δι αιιδιαιιαια ίραι:ιαι δια

_ Με ιιιαιαιιαιιιιιια.

ἔ· 8αι:ιιιιιια ιιαεαι.άαιί Πι αιιεαδε ιιιιαΠαθ:ιιιιι Έπι

ταιιι δ: ροδιιιιΙαιιι: 8αΤύουι. 1.ρ. απ. ".αιι.4.. Βάι!.

Μι!. Ωαριαιι!.ιιι Μια. 34°2.ατ2.ΜΜΜ.Μ". ι.ρ.σι:.

› Σπιτια! ω. ΨαΙαιιι.ραιι.2. ΙΛιβια. αιβ.ιρ9. αφ.3. Μ".

ΙΜ.2.ιια ι"180ι.ΜΡ.1. Οιιιιίωι. μια .Μπιω” η.ι.αι.3.

δικα Και. ιιιο!ιααι!ίοι αδ. Ριιιιἀαιιι.νι[αρ.αῇι.ῇᾶ.5.

ιιιιΙΙιια αιιΒαΙιιι αΙιδ:ιαιιιι ΠΜ διαιιαα ε ιαΒιιι,ία‹:! ααα

αδ ιιιιιίο αιιιιι παιδια ι:οιιι:ιααται αι:αιιιιιι αι·8ο που

αδιιι ασ ιιιια!!α&ιιι αΒιιιι δ: Ι:ιοίδιιιΙιι. Ναιιι ιιιιι

ιιιιι ιιιιαΙΙαέιιιι αιιαιιιιι , α0°αΒίιια!ιαια ιΡωαι α ια

Έιιια, 8: ι·αιιιιαια ιιιιαΙ!ιεία!!ιαιιι ΜΜΜ ιιιιιαδιιιι τατι

ιιιωωιαιιιΒιιιιια ιιι ροιαιιτἱα : ΙιιταΙΙαᾶιιι ροδιΒι

Ήι αδ, ιααιραι·α τραιω αδ ιιιιαΠαθ:ιι αΒαιιια ε ιαβιιε

ιιιαιαι·ιαΙιιιιιι αΒίι:ιαα”ιιι. ιιιορται·αα αδ Λπιδιαί

διιιιΙαιιιι· ιαιιιι!:ι: ια!α , ια ιιιια ιιιιιιΙ αδ όαριέιιιιιι ;

ΎοαΜιιτήιια ροίΠιιιιιι, ιιιιαδ ιιιιια ροιαιιιια, ιιοιι ιο

Ηιιιι ι·αιρι·όΈιι αέιί“ιι α. ιιιιαΠααΠοιιιι; κι αιἱαιιι ιαΐ

ρα&ιι α&ίια ι. ιρααιατιιιιι ιιιια!!ι8ι!ιιιιιιιιι. !Βιιιιι δ

ια αιιααΙο που αδ ιαωιαιιιιι α!ιδιαά:ιιιιιε Γ ααιαιιιιιι

αιώνα , ιιατιιια ριιια. ροιαιιιια ειαιιιιιιιιια ιιααιιιιιιι,

ιιαιιιιαιιι αοω ιιιιαΙιαέλ:ιιι αεαιι5, 88 ροδιιιιιίι.

Διὶ διιιιιαιιι.ι. ααα. €οιιίαιι. ιιαιιι ταδε ιιιιαΠαθ:ιιι

ιιοιι ιιιδ ωςιιιιιοαα ὸιαἰιιιιἱιιιαΙΙαᾶιιι 88:05 8: ραι

Μια α:: .9.τΙιιιιπ. ιέι.'Γα. ραι ἱιιιαΙΙαὰιιιιι`αΒαιιιαιιι.

που ιιιιαΙΙιΒιιιιιιι ι:οιιιιιιιιιιιται ροταιιιιαιιι , ιιιιω ια

ιιιιιιι ιιιιαΙΙαθιιιιιι ιιι αδιιιιτι α. ιιιιαΠιΒαιιτΗ , πα ιιιιι

ι·αιιιιι:ιι ιΠιιιιι άαιιιιια ροταιιιια ιιι αθ:ιιιιι ιιιιιιαιΙι

Βαιιιιι , ραι Ριοἀιιᾶιοιιαιιι διαιιιιιιιιι ιιιιαΙΙιέιω

Μια. διαιιιραι ιιιιαΙΙααιιιιιι ροίΠΒἱΙαιιι, ιιιιιι Μια!

ΙιΒιι.ιιιιι ροιαιιιἰαιιι) ιι.α ταινίιιιι αριιιαδ σιιιιιἱα δα

ιιιιι αᾶι1 α. μαι Επι: ιι&ιοιιαιιι ιιιιαΙΙααΝοιιιι, Μ!

ιιιιω αιιιιιιι ηπα αδ οιιιιιια δαιἰ ιιι αξια ι. ραι καιρ

τιοιιαιιι διαι·ιαιιιιιι. Αι Γιιιιι!αιιι. α. παει” διαδα

όιιιιιι αΒαιιιαιιι αΙιο ιιιοιΙο ιΙΙιιιιιιιιαια ιιιιαΠαθ:ιιιιι

_ροδιαιΙαιιι,ιιιιααι Επι· ι·οιιιι&ιοιιαιιι διααιαιιιιιι ιιι

ιαΙΙιειΒιιιιιιιι. Ναιιι οι: ιρί`ο ιιιιὸό ιιιια!!αόιιιια

Βαιια ιιι·οι:ιιιαιι δραιιααιιιιαΙΙΙΒιβιιαε ιιι ἰιιιαΠαᾶιι ροδ

Μαι, όιαιτιιι ιΙΙιιιιιιιιαια ιΠιιιιι ιιι Με” ααιοΒιαδια

ἱιιιαΗἱΒαιιὁα. παπι ίραι:ιαι ιιιιαΙΙιΒιιιιδε αδ ιιιιιιδ δι

ιιιαιι , απο ιιιιαΠαάιιι ιΙΙιιδιαιιιι :κι οιιιαδιιιπι νι

α ιιαιιιιιιιιι: ιιιιιιιιιιιιιι αιιιιιι αά ιιιιαΙδεαιιιιιιιιι ριαιι·α

ι: ι]ιιιιιιιιι,ιιαιιατ ιαιἰοιιαιιι ιιιιιιιιιιι ιιιια!!αθ:ιια!ια,αιιια

ι:οιιιριαι δισκο ιιιιαι!α&ιιαια αι! διιιιιι οιιιαάιιιιι νι.

ιΙαιιιιιιιιι. ΟιιιιιιΒιιιιι ιιιια!!α&ιιι αιιεα!ι ιιοιι αΒααι

ιιοιια Ριοιιιιάιοιια διααιαιιιιιι , αιιιιι ααα οιιιιιαι α

Εκ ιαπαιιπο

Μπα”.

ιαφιω.ι.

έ ριιιιαιριο δια ει·ααιιοιιια ι ιδιίαε ααααραι·ιτ, που αΒα

#4 ε 'Β, Βιιι!!ιιιιιιααιιοιια ιιιιαΠαθιιιι αΒαιιιιι,-Αιι ΡιοΒιιαιιι.

_ Μ" :Μέ ιιιιαι!α&ιιαι αΒαιιιαιιι αοιιιραιαιι Μαι ιιι αο , δικιά

θ

δευτ Με ιὶΙιιιιιιιιαι ι:οΙοιαι , ιιιιι αΙιΓαιια Ιιιαἱε οοΝιι

διαιωιια νιδιιι!αι ιιοιι αιΤαιιιι ιια ιιιια!Ιαθιιια α8αιια

α!ιδι·α&ιοιια δραι:ιαιιιιιι , ιΠιιιιιιιιαι ται ιιιαιαι·ιαιαε,

:μια διια ιιιιἱιιδιιο‹Π διαι:ιαιιιιιι αΒδιαέιιοιια ιιιιαΙ

ΙιειΕιιΙαιιιοιι αΙΪαιιι. Ε: δευτ Με ιιιιδιιια ικα ιιωιω

τιοιια αδ: μι· ἴα ιιιδι νισιιιιιι αι: οαιιΙο αοιροι·αο ι ἱια

ιιιιαΠα&ιιε αΒαιιε αΒΓαιιια ιδια αοΠιιδιαιιοιια, δ: δια.

:Μ αιιδ:τα&ιοιια, ραι· δα ἰρἴα ιιιιαΙΙιειΒιιιι αδ; απ”

δ: τα: Ραιιία&α ιιιι_ιιιαιαι·ιαΙια,ιιοιι 88808 Μιιιαα Γρα

αια, νι ιιιιαΠιει ροδιι. Εδω ιιοιι ιιιιιιιιε ιιιιιιιαιαιια

διαι δι ριοκιιιια ιαιιο ιιιιαΙΙιΒιιιιιιιαιια, :μιαι1ιιιιια!.

5-7. |α&ιιιιιαιιι. Αι διιιιιαιιι.3 ιια8.αιιιαα.ιια αιιο Μια,

Δαρια”. Αι! ι ι:οιιδι·αι. αοιιαα‹ι. ιιιαιοι δα ροιαιιιιι?ι, η112ιια

Μό' ··· Διακ ραιδιέιιοιιαιιι , νι ιιιιΠαι·ιι ιιιιιροιιαι ιιιιραι·ία

ΕΖ;”'”° &ιοιιαιιι : ιιαεαιιιια ιια Ροιαιιιιέι , ανια διιιιιΙ αιιιιι
ι.σσαβ ε. . . Ε -. . .

Ρετ α&ιοιια "πρ" α&ιοιιαπι ίιιιιιιοιιιι. (Ξεταιιιιιι

ιιιιαΙ!α&ιια αΒιιιι, αιδ ιιιιία&ιοιιαι:ιαιααι ιιι αιιιιιιο

Βῇμααιἰον Ι Ι Ι. ΜεΜα ζ9'ΡοιικιύαΜΜΜ” .ιιιαἐσἰὶ. 6'ιδδιο Ι ν.

ραδιιιε ιιαιιιιαΙι ιαδιοιιιιαια Μαι αΙιιιι.ια ροιαιιιια ιαιἰοιιαΙἱ , ιιιιραιία&ιοιιαιιι Μαιου ιιι :ο διρροιιιιξ

φαι ΐιιρροιιιι ιιι ασ ι:αταιιιιαιιέι Γρααιαιιιιιι ιιιιαΙΙιΒι

Βιιιιιιιι οιιιαδιοι·ιιιιι ιιιιιιαιιαΙιιιιιι · ικα ιαιαιιιια
. . . . . · 'ι . ι .ι

ιιιιια ιιοιι αδ: ιιι αιιΒαΙο , εμ." ιρααιαε οιιιιιαα αι: ιιιιιιο

δια αιααιιοιιιι ι ΠαοιιιδιΓαι ασια ιι , ιια ιια ιιι ασ
Ρ δ

αιιι ιιιτα!Ιαέι:ιιι αειιιε. Μ! α. Με. ι:οιιίαιι. ιιααι Μ· β;

ιιιιιιι ία αοιιιραιιι ιιιιαΙΙαθ:ιιι α5αιιι 8: ροδιαιΙιι, μ ]_ς·"α]:

ιιιιίύδα αδ ιιιίαιιιδιιιιι άσμα αιιιαιὲ Ριιαιιιαδ

ιιιατι α, ι ιιιιιΒιι: ια ι!ίδ:ιιιι·αιιιιιιιιι Γρααιαι α!ιδια

Μι, ναι μι: αι:αιιιαιιι ΠΠ αδ: , ιιιιὸιι ααα ιδιιιιιιιιια

ιιιδιδιι· αααιΡιατα (ῖοιιιια ναό ιιιιαΠαάιια αιιει:Η

ιισιι αδ: μαι α ιιιιαΠαάιιιιιι όαραιιάαιιται ὲιρἱιαιιιαδ

ιιιατιΒιια , α αιιιιιιια ιιαιιααι διαι ίραι:ίαε ἰιιταΠἰ8ἱΒιΙαα

αΙιδι·αιιαια : 8: αοιιΓαιιιιαιιιαι· που αδ: , αιιιιιι ιο μι

ιιαιιιιιιι διιιιιαΙΙαάιιι αεΒιιι δ: Ροιπωιιι. νιιιια ι:οιια

εαάο, ροταιιιιαιιι ιιοιι «Με, Και ραι·δαι μι· ι·αι:αριιο

ιιαιιι Ιιιιαἄδι: ιιαΒο αιιιαιιι ιαααριιοιιαιιι φαει.

ι·ιιιιι ιιιιαΙΙι8Πιι!ιιιιιι α_Παο ιιιδιίαιιιιιι ειδα ρισ

διιιιιιιι α&ιιιιιιιιια!Ιαάιιι ροδι!ιι!ια , ριοιιι ι ?Ειδο

οριιία διιιιιιιιι: διά ριορι·ιιιιιι αθιιιιιι ίΠιιιι απο, ια

αιΡαια αΒδ:ιαέΒοιιαιιι ιιιααιαιιιιιι ιαιαιιιΒιωιιιιω

νιιιιιιαιιιιαΙιαάδι ιιΒαιιιιι ία&αιιι. Ναιιι α: αναΜο

ιαΠαθ:ιιι ρο!διιι!ια , ιιιιίιε ταιιιροια Γιιρροιιι ιιαΙιαι,

ιιιιαΙΙιΒιιιιΜ·ιιιι ίοι·ιιιιιααιιιιιιαιιιι. Διὶ νδ. ασπαι

ω, αιιι!ιΒαι μια ιιιριιαιδιιια ιιαιιιιαΙιι·αδιοιιάαια

ιιι ιαιιιιιι παιδια ροιαιιιιααι αάιιιαιιι ιι.ιιιιια!αιιι,

ςι12ροιΠι ιιιιιιιδιιοιΙι ροιαιιιιαιιι ραδιιιαιιι ια α·

έιτιιιιι ιαδικαια. Οπιαιιιιιι ιιαΒο ια αιιΒαΙο αιω

ιιιοιιι ροιαιιιιαιιι ιιαιιιιαΙαιιι α6ιιιιαιιι ιιαΙιαια αδα

ΐιιιαΙΙαόιιιιιι αΒαιιιαιιι, διά Παιιιιι ιιιΓιιιιιιαιιιαιιι δια

ι:ιαα :εισαι ιιιαιαιιαΙιιιιιι , δΒ ι·α!ιιιιιοιιιιιι οΙιἱα&‹ι

ιιιιιι , νιιιιιιιιοιαιιι ιιιιιιιιια ι ν; ραιαι αι ροιαιιιια

Ραίδιια ιιαιιιιιΙι,ιαααιιιιιια αιιιιιιια ιαιιοιιαΙιι)αιιι ιιοιι

ι·αΓροιιιιαι ειδα αι9:ιιια ιιαιιιιαΙιι, ι!ιδιιιι&α α Ροιαιιιια

ιι6ιιιιέι Παι, ν: αιιιιιοιια παιδια.

εεοτιιιιν. ^

%οαπαπιβιαιαααακαω ούιαδιαια @ειδ ' · ι
ι!εέΐιι.ι ι4πέαΙισι ἔ δ

4

ΡΚ1ια.α δικ. αιΒιιιιαι, αιιιαιιιιιιιιιιιι οιιιαι$ιιιιι ώ'

ιιαιιιταΙαιιιιαΙΙαέιδι αιιΒαΙιι:ι Μ: αιιι νι αιια,ιιιια-Β€2”:: 41

ιαιιιιιαοιιιΡιαιιαιιόιι αιια.ιιι ιιιαιααιιιιιι δι δ: ιρδι νι· ωρ.,,, Π..

Μια: Βιιωι.ιιι α. α2β.49. ιι.ι.ιιιια.24.. ιιιιι αιδ δια ι!αριαι-,

ιιιι_ιιαααίίαι·ιαιτι ειδ: αΙιιιιιαιιι Βιαιιαιιι αδ τοΙΙαιιιιιιιιι Μω·"ξ ω

ἱιιιραιιιιιιαιιτιιιιι,ιιιιο ιιιιαιιαάιιι ι:ιαατιιι ιιιιραιιιιιιι·,έ'ΐρ1;β

κια ιιαιιιι:αΙιιαι Πειιιιι νιιΙααιι εισαι! ιιιιιιαά. ραιιΡ. ' ”° Μ”

ΗΜ α!! ιιιαιΠιιιιι αιαατιιιιι , Ποιοι ιιιαιωιωα ιαπ

ιίιιιι ι·αριαίαιιιαιιι; ασ ιαιιιαιιδιιιΙαιο, διιαιιιι, δι- "

ιαΙια(:`ιιιιιι αιααιιιιιι αΒιαιια νΙΙο αιιιιιιο Ιιιιιιιιια Παπι

ιαΙιταιπιω Πανω ,ια ίαἰρίο αιιιίιαιιιαιιι,νι ιιι οι:

ιααιιιιιι ἰιιιια ριοριιαιιι διιιιιιαιιι αοιιιαιιιιιιυ. Μαι:

ιιοααια νιιιαιιιι8σσιωιιι 4.ιιιΠ_49.α.8. 5.8α[ρ. Γιιιιἐ

ιιαπι. (ιιιἱὸιιιιἱι! ααι!ίιιιιιι ι·αιιοιιαιιι ΪοιιιιαΙαιιιαΙἰ- Ρωσία».

αιιἰιιιοΒιοᾶι , ι:οιιιιιιαιιιι ω” ιιαιιιια!αιιιδιιιαιιαιτι _

ιρδιιι: Ιω Ι)αιιιαιιαιιι ιιι αιμα ΜΜΜ ααιιιι (Μι

ιαιιοιιαιιι ΐοιιιια!αιιι ιιιιαΠα&δι αιιιιαΙιει: παω πα

τιιιαΙα οιιιααιιιιιι ί.ιιιιιαια αιιιιιδ:ιιιιιιιια ιιιιαΙιεΕιδι

αι·αιιιι αδ επι νι απ: Παω αιιαιιι ιιι ιαιρδι νιδιαιΙιε

οαόιτ δώ ιαιιοιιαιιι διιιιιαιαπι Με” οιΒο αιιαιιι Πι

ίαιρί'ο νιδιιιΙιε, αδ ιιαιιιι·αΙι: οιιιαόὶιιιιι ιιιιαΠαθ:ιια

αιιΒαδι:ι. Ε: ιιιιο αοΠιιιιι ιίι·. ΜοΙΜ_ ιιαιιιια!ι ιατιο

ιια Ρι·οΒαιι Ροδο ροδιιιιΙιιαιαπι νιδοιιιι Με: δ: η

ιιιιριιΒιιαιιι 1.ΜΜ.άιδι. 9. [Μα. Οοιιδιιιι. ι. Νεα 62, `

Βου: ιιιίαιρδι νιδιιιιι αοιιιιιιαι·αιιιι ἰιιτια ιιαιιιια!αιιι 0°ω""·κι

Γριιιι:ιαιιιιιιια!!α&διαιααιι , ιιοιι ΡοιΤαι Με αΙαιιαιι

αι! Παιιιιι αΙαι·ὲ νιιιαιιαιιιιι. (Ιδια ιιιιΗα ροιαΙιιια

αΙαιιαιι ματιά “πια διιιιαιαιιι ιιιι οιιιααι. ΙιιιρΙιι:αι

. :απο

δι:



|

Β . Δ Όάιπωιιο ν Η Ι. ιιιιειιι ΘΡοιεστια ἱιιιεἰΪιἄἱΜ .>Μέι|ι. 6"ε&ίϋ ι ν. 8; κ

ασια: σειιΪιι.ιι ε!ειιιιι ισ νιι|ειιιιιιιιι ισιμιιιι; πινω ιών, σοι: Μη σα : Μ. Μ συσι! ρσισιιιι:ιιιι; κι

ι ι:Ηισιιι ω ιιοιαιριι.ιισσι ώΙσια. 2. ΨιΧόσιιιό μι· Μιιιιιιιτι ίσιοιΒιιι, που ιιι σιικόιιιιιι ιιιιιιιιιΙ%

Μπεντ ιο&ιοιιΜιι ιιια!ισιισ Βιιιιοιο. δ: ι:σιιιιιιιιτ ιιιιτιιἰ πι. ςιιισει σπαει! απο ωεωωω Ϊειϊιιιιό ι:σιιιιιιιε :με

ι. ω”. ιιιι:ξ ιιιθ:ι·ισιι ιιι Πιο @Με , ι:σιιιρειιι ριιιιιι ω? (σωσειώ Βιιιιι, φατσα ςσσιιι·ιιιοιιιιιι ιιισιιιι έπιπ

ιισιι. ι:σΒιιιιισ ιιιιιιιιιιιι ιιι ριι€ισιο ἰιι @ισα ' ιιι:ιχ,_ιιιιι σοὶ ι:σιιιιοπιιισισιιιιιιιι σιιιςόιι ιιιιιιέΗμ - Δ β

το 4:σΒιιιιισιιιι_ δ: έσω επι Μινι ›; ι:ι·εσ δι ὰ (συ ι Μ, Νεειιιιιιι (κ @σοφια 3. "πω, νι ἱἰι[ιἀ,`ιισσ Με Φωμια
ιισιἱ ιιιιοΠα$Μ, Μι:: ο οι ιδιιπιί ει: ρσιἴιᾶιίιἱφι ξ ίσι:εισιιιιιιι.ιιι!ιιοι σιιιισιιιιιι οποιο, σιι.Σιινίσιιιιι Ι );:Ιρ «Μ

ιιιιι:Πιειιι Πι, σοι Είξ οοιι5 εσιιι€ιιιιιι ιιιΒιιι!πιβω:σ Μι ὁ ισιιιισ Με ισίιιιιιισιοι, Η @Πιτ ; ιιι! “ιιι β ω""!"·
ι “σιιἱεᾶο ιδιιιιΞ; ά σ ι Β ε! π ιιιιεξι:ιιι:ιειιι ἱιι ιιιιε!!ε&ιιιιιιιιισιι!ι: Ε? ει» ιιι

.. ι ν πωσ ι οσοι, σ έιιιιιιιιιιι σ ιο σα: Με ιι. ο Με: πιιιισιιιιιι ιιιιιειιιιιιιιιι, "σου κ” μια;

Μ""· ιΣιίιι:ισ8ειιι:ίοΠσιιιμν_ι επι, ισΒιισιοιιιιιηιιι ιιισ- @κια ιιι3σιιισσι·ιμιιιέ απεσιιιι;Π ρυιω,ιωιι οι:

Δω ρσιοιιιιι|Βι δ.Τικιιι.ιιβ.‹μι.ι2ιιιωῇ. δωσαν ,ιιι @ασια ΕΜ ά!ιΠιι|ιι:ι·ιι, ΕΜΠ; ρσΒιιιιΙΜαι ίσο

ο2- φωσ. ?κι οιιἰιι5ιοἴσ|ιιιἰσιι:, ι·|ιθισειιι: σιιιι!σιι οι» ; ω: δισ: ιιιι:ΙΙι:δι:ιιι ισ8ειιιιιιιιιιιΙιισι Διιιιω._ >

· ι:&ιιιιι ιιιοψιιιιιιιι βσινιιιιιιι, αΙιειιιιιι ιιιιιισσιιιιιιι οιιιωσ έ.·ίεςιισι·οιιιι·, ι:ιιιιι!.κι ιιι8:ισ @σφι

·· ι ::.:ι·:.ιιι.:::::::::τιΜε:::::ιε·:.2::.::· ι:.ι..:1ι::·:..:τ::::..5:τ::·ειιι °ιτιιιιι::=ι·:ιι
ι ` ι σ ο ς σ Ι ` _ ζ ο σ © μ ¦. Ή

χ . δ: ιιιιιιιιιιισι ιιιιιιι8ιΜέδιισισιιιιι. π.. ιιιι-.ιισιιιιιι ἴσ!ιιιὲ, @εξω ι|ιιβιιι·ι ΜΒ φιιιιιιωε , φαι Διά

ι. ι:σσιισιιιιιιιι , 82 ιιιιιιιΒιιιΙ!ιι δ ·ιισιιιιιιιι μοι· νικ! Α ιιιιιιιιοθιιισισιιι€ιιι,ισσιιιιιισ. Ιιιήιισ οι! Μαιο·

) · ιιιιιιιιιιι-ιιιιιιιιι.> - σιιιιι ιιιιίιθμιιιι άσιιιιιιιιιιιν Μ νη;;ηι.24ω= (πι

οπο ι. σωωωω ιιιιιισσιιιιιιι ιιιτειιΠιιί:.8ι ιπ- μια ιιιισΙΙι&ιιι!ιιιιιικιιιι ?οι @ιιι Μαι” νι

· ιιιιιιίιοι(ροι:Ηιοιιιίιιιιιιιισιοι|ΒάίιιΔιιΒιιιι:ι,σίι στιι-· ι ἱιιβω Μ. Δ ι - · ν Η Π ° - 3

.ιμιιιιιιιΕ. ιισειιιιιιιι·ι σιάιιισιιιιιπιιιώσωιιισιιιιιι. Ρωσσια» >. »ίσο ὶ. ΝιιιιιιισσΒιι&ιιωὶιιιώἱἔᾶιῖἐ ιιιιεειιι:ι, μ:

Ε Ζω παιιιξιι·ι||ήά =αο|νωάιιιιι ω&σιιιιιιω.ιιιιΕσθιιδ , δ! Μιά» δί ειιιιιίεσιιςιιι: ιιιιοιιιιι ιιιιιιιιπγειριισιιιι_·ια επι ιιι- ώΦι;ω έ·

“η “Ναι ιμωιι€ωιιιιιω ιισιοιιιίέ., φωσ ιιι·σιισιιισ· το!1ιειΒιιο~βιι· ιιισιιιιιιι ιισιοιιιι.ι"ι.· πισω ισΒ..#Ρωιω ν.

πω» Μαι: σπιτι ρστειιιιάμ νι @οι ιΠιιιι εϊικάΜ, σει ισιιιιέσοιιο να! ιισιιι:ιαισιιε σ|ιισάωιι Μπι-ιιι: ""'|""' μ”

_Μιιιιιι ΜΜΜ. ιιιιιιιιιιιιοι επαιιιιιι. Δι ιιιιΠιιιιι :σε
. . ν. Β άι" ·

4 ιιοισιιιιιω συΒιιιιιιιιιιι;ιιι ιιιιἄ ιι!ιιΕισάιιιιιι: π! σοι» ξ,.ξά:','ζ)_

Μια σιιιιιιοιιι ιιιιιιιιω εσιιιιιιιιιιιιι σιωιιι πιο: ιιι

τοπιο: ιιιιο!!εά·ίιι ισΒιι!ιι:η ποσοι ιιιιιιιιι!ιισι :ιιι ιι

€ισιισιιι: άι ιισιι:ιιιἱι ι:όΒιισιξαιιω 5'ει! ιισιοιιιιι εσε - τυπικο: σκάι

ιιιιισι-ιιιέδιι _ δ: ειιιιιιι:ιιιιι:ισσ σέπια ιἰἰιἔ!!€ᾶιι4ιπ ω'8ΐ Φεβ!.

Ισ ιιικώιιιιι·: :ασ οιιιιιΜσιιι.ιιιιιι σιιισάιιιτι ιιι- ι:ιι:ι.ιιι!ιι; εΠειιιιιιιιιιι οι @πισω ρσιειιιιιιιιιιι:

Μιιιιιιιιι11 ά Ϊιιπἱἱἱαιἰιιιιιιι όρίιιιι. θεοι! πωσ 08- Ει·Βσ ΜΒ Ιω; πισιισ. Βιιιριι ισιιιιιιι:τε&ισηΠ ωιωι

από:: , στο!» σπισιι οποιο ιιιιιιιαιισι:σιιιιέιιιιιιιήσ

Βάσω: ιιιιιιιιιίι ιιιιοΙΙιειιιιιιιιιιι ;` Μι ιιιισ σιιιικ

ᾶιιιιι κοιιιιιιιιι ιΠιιιι.· Μ ιἱσι ιιιισι ι. ιιιι·Ιικτιισιισ ἱιί σ

Δ ιοΕισιιἰι ιιόιειιιιιι εσ'5ιιιιιιιις ισ ιιιΒ:|ἰιἔἀιίὶιιιδιιι;= . -
πι: ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιηι· ιιι βσιωιιιιιι ιιιιο!!ι:&ιιΜπ τ

σιιΒοΗ. Ωσιιδιιιι. ρσιιιήιιιι ιιιτσΠεάισε ειι8:ιι ,

ίΕιιιῖιιιισι ιι ιιι ο ιιιιιιέιιισια ιιιιιιισιι2._Μιιώ.

ΙωιιΔωι “σε , ιισιι ιεισιιιιιιιιι ιιίΠ ιιι σιιιε&ιιιιι

4:ιιαι θ: ροτίι:&έιωιιιιιιιιιιΒ, ιιιιισιιι|ιιοι· φωσ

Ωω σιιιιιιι ιστοΙΙιεισιΜ6ι·ξ' ιμιώιιιιιι στόιιιιιιιι σο»

Π ιιωιιιωιιισ & ισιιι:ιιιιιιιιι ιιι ιιιιιοι·ιέ ς ιιιιι:Πιάί.

6έ 7 :σε ι:σιιιιιιώιιιι·. @ο πώ σα: ιιιιιιιιΔΠτσι α·

δΈ( π.!!ί,Δρ

-.4444ωή

  

ωιιωισιω, ΜΗ 'να ιιισάιιιιι ςσι·ροι·ιι.βσιιιιλ να

ιδ ισα ιιιιεΙΙσἀιιιὸιιιἱιιιι5 ει €ιιἔξω$ ισσιιιιιι μέ

πιιιιαιιτιιι€, άιιι Γυρι·ο·ιισ σιόἱιιε άᾶίἱι μια , οφ.

ιιι: φαω ἱτ μι· πισιωιιι πᾶσι μυθ: αει: “εώ

οι: Με: ιιιιιιιω·Μέ ι φαει»! σου “από ιιι ω.

ιιιιιιΠιέ ιιστειιιιιι!ιιιιι , σιιιιιιι ιιιισΠ·Βιι πο! ιιισσιιιιι , :

ιισισιιιιιιιι!.- Ρωιι. 2.ιιίσιισισσειιιιιιι:ίι ιιιιιιιιιιι #'Ρ'Μζ

ρισσιιι:ιιιέ ι·σσίεςιιοικ ιιισιιιιιιι ι:Πειιιιι; ιιι όσξιιο

Βιιιιιιι€. Νέα σιιιιιι ιέιιι ιιισι|ιιε ι:Ηι:ιιι!ί , τιι"πιιτ

ιιισι!ιιισιιιιιιισι εδώ ιιιισιιώι ιιιιιιιι!ιι ριοριιοε

κι: επισιιέ πιο ιιι1ι ιιιιιιιιι ιιισιι η (ιι ιιι:Βί, Μισο

ιιιιιιιιιιι. - _ _ _ Φ

σιιιιείο.ιι:. Δεειιιι. ιιιιιιιϊω εφιστά» Πισω ' π) ν

απο ιιᾶιι.ιι Ριιιἱιιιι; εισσ σωστα Πει· εσΒιισιι:ιι ει. Ν". ι ζ

Μπι μι· «σώσω ιεισιμωι. Κάιι. ιιης·οοιιΓειι.ιιιιιι πέη, ἐξ"

αΙιιιι!ρίι ι:σε·ιι (απο σιιὶεἄιιιιι εΠϊ ιᾶιιισριιιιιω “δ” 'β

ιιι !ιιιιιιιιιιι η ΜΜΟ νιιἰτι ρσιιισιι, ποπ ιιιιιιιιιιιιιι

ω" αφ νωιιιιι,”ισιιΜι : Η ω. ιιιιιιιιι!ιτει ιιιεειιιιιιιιιι ,

και «Με 5 @Η ιι!.υσιιιιιιιιι σιιι:&ιιιιι ιιιιιιιι!ιιιι

ίιιοειΠοιιιιιιιιιι Μινι :Πει Μπιτ ει" ΐιιρειπιΝω%

_· ιιιιιιιιιι σι·ιιιιισιιι ειιασειιε: ιι ω: Μία” σΙΙ ι Μπι

/ ιιιιι.·ιεισιιιιιι· :πωσ ίιιιι:ιοι σιιιιιιιιιιισ!ιισάοι·ιιιιι ιιι

° Ξει:αι.ίς08 Δε ιιιάσ ρι·σόιι5ιι Για: Έ νι·ἱσι[ι°ιἔι

ο Με ιιιιι ιιι ω” ω” σιιιιιιιιιιι ο ιο σιιιιιι ιιι.

· :τι Μαι Τριιιι€ιιιι οσιιιοιιιοιιψη,σσα σε ιιθ:σ στο·

ιιιιάι ίσοι. @ΜΗ ιΜιιιι ίσια ΐριιι:ιρι νιιισιιιι σν

βΚ)αι ωιωωι ιιιιιιΓσιιιιιι , ώ Μἱσιισιιιιιιήσσ άσσο»

ειιιιι ιιιικιιιιι. ΟσιιΒιιιι. Η ιι νοι:σιιιιιισιιιιιιιιιιιι

ιιι ιιιιιιιιιΙειιι Γιι!ιέιιιιι ιιιιοΙΙιάιιι ιιιιειιιι, ασπαιτ
ὶ τοκοι πι! ιρβιιιίροειθαιισσειιι_ "πιο ιιιιιιίσιιοἱίἱ

67- οποσ ιισιι Με: ιιιιιἑ ιιιιιιιιιιι. !σιοι·τιιι·, ω" ίσιι.ιιιι

ο·"ιρ·- σιιιιισ σιιει:ιρειιιιιι σιι!ιιιιι ιιιιιιιιιιι, Με ιιιιιιιιι!ω

σιιιισιιιιιι ἱιιισἱΪεᾶἶι5οιι8ε!ἱδι Μ! σιιιιιι Ι(ιιιιιιι,νι ι

ν ιιιι&σιοιι ιιιιιιιι& 8: οι ο :ἄιιι :ο σο εισιιιιιι. ι
ἔ”'” Νιιιτι νι θα σα” ισιιείιιοιιιι ιιι ι·ιιιισεξιο ι:σΒιισιοι.ζ

ΑνΜ ” ΜΗ:ω" σιιιιιιοιιι ιιιιιιιαι, σου τι επιάιιι, («κι ν::

ιιιιιιι·ιιιιιιιιι 8.:ειιίιι ιιιιιιια:. _ . “ ισ ιιιιισιιιιισι, οι: ρσισιιιιιιΙδι, ιισιι ιιιιιιιιι ι:σΨιισί`εἰι
σωεωιι. ιἀσσιιιιιιιιισιιἱοᾶιιιιιιιιιιιιιισιιιιι,Κ Πω ροι·ιιισάισιιιιιικήιΙιι_έσι ιισωστιιι!ιι, ιιι! σα· ·ι

ει: ιιιιιιιιι!ιται τΡωπιιιιιιιιω ιιιισΠεάιιι ιιιι€ε!ιι:ι, ιιισσιι·ιι ειΈιιε μη!. Κακάο: ιτσΒιισίσειέ Βειιιιι°είΪσ

σπα σιιιιιι: ιιι: εσιιτιισιιιιιι Μετα σιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι,ιι- ι ιάιιιιι μιι·ιιιιι . ;!ιιιιιιιιιιι 00έιιοΓσσιε "Μπι Νιν εε τ

Μπι σποτ ιιιΒιιιιιιιιι; ιιιῆιιἱιιι σιιιιιιιο [σοι €σιἱι (Π'0 ανω ιιιιιιιιτι σιισισσόστιιιισυν εσειι6ΐειιιιιι. Α: ναν

ὁἱιιἰι ιιιιιιιιά,ιιιισσΠιισ ρισσιιι:ισιΠσιιι ι οι Με. ισ ι:σςποίιτέιιι Πισω-σει ιιισιιιιιιι;ι&ιιι ρσιἰ , ε!!

|ειιιιοι·οιιιι ε. ιιιισΉιάιιιιι ιιιιιζειι φωιιιιωω Ν: ι:σιιιιο(-εει·ι: ιΠιιιιι ι:Πδ ι&ιιιιι ιιιιιιιιιι , ιιΜωειιε

ν σΒἰεᾶσἰιιΗιιἱισ, είΤειιιιιιιιιιιιιι : ά·ι!ειιιιιι επιι_ιι- ιιοτἰρωω “ω”, Ρ“ωΦ ι δΒιισιι ιι:ι`ι1ιοιἰὶιιιηιιΪΗ

Έ · βιο ιικιω ιιιθιιιιιι. ιιιιιιιιισιιιιιι σι·ιιώισιιιιιι ιισι- φαι ρστι·ιιιιι!ε ιιέΐιιιιιιιισπι οι: ι:ισιιιιιιι. διο Βιιιέ

σωιιω Μπι σι·ιιιιιιιιιι οποιο σσιιτειιισισιικ _ εσΒιισΐἔΪΦ ΪΦΪΡΪΜΠ π 28Φω βυ"ΝΠ ν Μ" μια· ΠΜ·

.μ 69- Και-ρ, αιιπσΒξὶ ι, ωφιιιιι , Με. Π:ειιιιιι.ι ; @Μι Μπι μιισιιοι! ρσισιιιιιιιιι Η! ιισιιινὰιιιἐ με: Μι:

ι ι”8θω, #4" Και σιιιινι ιιωι:!ιιιι ιιιθιιίιιι2 ιισιι “Με Γροεἰιἰειιιι Μάι. Βια κ:σΒιισΒιι ειέιιιιι·σε μι· πιάσω 8ᾶιὶἴ

Φβ98ξω" νι ιιιιιιιιιι ιιιιιιιι!ιι€ι,ισά ν: Βιίἱτι ωωιιιωιη σιιιι' σκι. σιιιι .μια όσέιισΐςιι ΗΜ σα· ιιιι:ιΒιιιιι ε'Ιισιισι!

ίρα:ι.Βι:ιιιτ που ίαιιιιόίιιιι ιιι-οσοι ιιιιιισ:ιιιιέι ίσα ρσισιιιιι!ε ιιιιιιιιηιιιιιιιιικ ι:ιιιιιι"°ΐ8 ν Μ' να Μή

οίΐοιιτιιιιιι ,· Οι ΐνϊνι:ινιιι νἱῇιιΠΞσι σιιιιιιιιιιι' ιοιιιιιιι

4 ?Η

Μπι;

--ἶ_4-.7--/ήν-Ε.Τ:__ι

ιιωιι σει ιιι ιιιιιεθιίμ μια $ιιιιδτό"σιι·ισ, ε· ,
. . . ι . _ Έ Ρ'
Μιά «κι εσΒιισιοο·ο σιιισ&ιιιιι Με πιιιτει·ισιο,νς! ρο- ΜΜΜ» ω:

ισιιιι€Ιο ι Μισό ισΒιισΚξ·ι: μι-ωωιιω τιιιιιιιιι!ιι, “ιιι”

νι1 ρσιοιιιιιιιι: ·Νιιιι Πωσ ι:σειισιι:ιι ει·ςιιιιιιιι α.

68.

πω. ιιι ίσιιιιιΙ:ιιι νιιιιιοιωιιΕπιιιιι εστι: σιω

δ

., ίέΐιΐ ΜΜΜ] ·
θ.



πι·

οι.

οι Βπ'ιιιιΜιιιι νΗ ι.. Β: πι: ο·πω:: ιιιι:ιΙ:ιιιιιιι πιω. Με:ν.

ει: ο:.ιιιι: :οΒιιοι`:ι: Ποιοι ι:ι:ιιιιοιιιιιιι πιο: ριι- Α: οοι:&ιιιιι ιιι::ι|:ᾶιι: :ι:ιι:ι πι ιιιιιιιιιι οι: πιο:

π, :μπι πο:: :ιιΒιιοι:ιιιιιιιιιι οποιο ιιιιι:ιιιο οοι:8:ι- ιι: ιοι·ιιιιιι, π: οπι ιιιιιπι ι:ι·ιιιιιιιι:, :οιιιι:ιιιι απ::

ω: ρο::ιιιιιιι, Μ! ιιτιιιι:ιιιιι:: οι:: ιιιιιιιιι Β:ιιιιι. Α:

-ι. :το ιιι::Η:ιθ:ιι: οιιο:ιι:ιι:, δ: ιιιιιι:ιιιιιιιι: πιο: :ι::

οιιι: , :οι;ποι:ιτ πιιιιιι·πιι::ι· Ι):ιιιιι ιιι:ι.ιιο ιιιιιιιιο

Ειο::π:ι:ιι οι·οριιι·ιιοι·ι:ιο πι:: οπο:: : :μια ποπ ρο

:ιι πιιιιιιιιιι:ιι:ομποι::ι: οοι:άιιιιι :ι:ιιι:ιοιι ιι::

- πιο, οιιιιιιιιιιιριοιπ :ιι:πιιο: :οπι πιο ιιιοιιιι:

_ :οεποπ::ιιιιιιιιιιιι:ιιι: ιιι_ιποιιο :ιι`:ιιιιι :ιιιιιι:ιτι

ιιοι:ιιτιπ. νπιι: ιιιοιιιι:ιρο: ι·:ρι·αιΒιιιιι:ιιιιι: σοι:

πι, π:οροιιιοπαι·ιιι:ο:: ιιιοιιο :ιΓ:ιι:ιι ω:: ιιιοι:

· οι: :μπα ιποιιιι:ι·:ριπισιιιιιιιιιι: οοι:οιι Ρ:0ιιιι0ΐ

τι:: ιιοιπ::ι|:&ιι :οπιοι·πιι: ιποιιο:ιι:ιιοι παπι:: ιπ

ι:ιι:&ιιι, _ οπο. Πω: :οι_ιιιοι:ιι :ι·:ιιιιιι:: κι: πο

ι:πιιιι::: ιιιιοπιιι:οπιιιιιο Ι):ι ποπ :Μοτοπ

ιιιι· ι·:οιι:) ν: ιιι ι: Μπι. :πιο ιιιιιιιιιι :ιδ,ι):ιιω ι°ϋΒ·

ποια:: :ι·:::ιιιιιι ο:: πιοιιιιιιι ιιᾶιι: ριιιι. :πιο πιο

πο: :οΒιιοι::π:ιι ποπ ΜΜΜ πω:: ιιιοιιιιιιι :ι

ι:πιιι , :μπαι οπο:: ιιοιιιιιι ι:ιρ:&ιι :οΒιιοι::ιιιι:,

@ο πω:: πωπω ::ρι·ιιι:ιιιιιιιιι, οποιο οπο:: :τί

Ραλι: οοι:έιιι ιιιιοιιιιι :πιο ειοιιοιπ Β:ιιιοιιιοι

· που :Π::ρ:ι· πιοιιιιιιι πιο: μπι; :πιο ι:ιιι:&ιι

. 94.

απο.

πω... ιι:

::Βιισιπ έ::

:πέσο πο

πω.

:οξιιιοι::ιι:ι: :ιι ροι:πιιιιΕι:,:ιιιιι π: Μαιου: ο πιο·

ι:&οιι:ροππ:ιι: : :Η ιιιιιιιιι μ:: πιοιιιιιιι πιο: ιι::

·ι·ι,ιιιι:::ιιιι: ι·:Ριςι:ιιι:: ιιέιιιπι ριιι·ιιιπ.Έ.ιιιο Ε: :οπ

ιι·πιιο :οεπιιιο, πο:: ποπ ::ριαι:ιιιιι: ιι€ιιιιιι μι

ιιιιιι_ ποπ ω: π:: ιποιιιιιιι εδώ: ριιι·ι; Μπι:: :πω

ιιοιι:ι.:Πι:ι ι·:πιιιιιοιι:οιι: ::ι·ι:ιιιιιι:: ν: ροϊΟΜΜΒι

ποπ :πι ο:: ιιιοιιιιιιι :ι&ιι: μπι. Κ:ιρ. πο:: :οτι

Γ::ι. Δε! ρι·οο. :οπ::ιιο , πιοιιιιιιι πιο.: :ιι:ιιπιιι

:ο8ιιιιιοπι: ποπ ιιιι:ι·ιιιι πω:: ιποιιιιιπ :ιΪ:π‹ιιι

οποιο πιο:: πι Γιιοι:έι:ο , Μ! πω:: ιιιοιιιιιιι :αρτι

πι:ιιιιι,οιι:ιιι πιο:: ι·:ιρ:έ.ι:ιι ιιιιι:ι€ιι, πο:: ιιιει:ι·ιιι

ιι: 8: ιι:τιπιιι:ιτιιιι, τ:: ι”οι·πιπι: 8: πω:: Μ:: πι,

:πι ποσά ιιιι:ΙΙ::5ι:ιι: :οεποι::ιιιιο·::ιιιιιιι:ιιιι·.Ποιο

πι, ἑοιιοιπ::ιΙ:&ιι:ιιιι ιιιιιιι :οεποι::ποιιιιιιιπ

ιιι:ιιιιιιο ιποιι:ιιιι·. Α: πιο πω:: :οεποι::π: ιππ

ιι:ιι ιι:ο::ιιιι οοι:άιιιιι :οπιιοι::ιιιιιιιιι ιπ:‹ιιο πι

:πιο πι: :πισω ρι·οροι·ιιοπιιιο. πω: ιιοιι:ιιι,ιιιιιι

Β:ιι: :οΒιιοι:ιι :ι:ιιιιιι:: ροι:ιιιι:Ι:: , πω: :καιο

. τ:: ι·:ριαι:πι:: ν: ιιΩ:πιι:ι::, :μπε ι·ιιιιι:ιι α: ποπ

_°7 ι·
Ούι:έι. :ι:

:πιώ-Μπι

πωπω.

πιο πι.

::ρι·ι:Γ:ιιιιιι ιιι:ιιιο ροι:ιιιιιιι, πο:: Πω Π: ιππικ

ιιιιιιιπι ε: Γοι·ιιιιιι: ιιιο:ιιιιιιιι πι:: :οιιιιοι::ιιιιι. πι:

ιιι:ιιιο πιο ποιο, ιι:ιπρ: ρι·οριιιι :Πι:ιιιι5, ν: πω:

:ιιρι:ι:ιι:ιιι·ιιιιι, :ιι:ιιιιι· ι:οι·πι:ιιιιι:ιιιιι π:: ιποιιιιιιι

:πιο ποπ. 8ι:ιιι ο :οπιι:ιιο, :μπει οιιιιιι: ιιιι:Η:

ύλιισιι: ιι::ιιι·::ι·:.ιιιι,ιιιιιιιι πωπω: οοι:&ιιιιι :σε

πω:: ιιι:ιιιο ιιιο:ιιιο ιοτιιιιιιι. ιιοι ιπ :ιι:π:ιο ιικο

ιιοι:ιοπ:ιο ι °ωωι| Φώτο: :οΒιιοι::ι: οι:: πιοιιιιιιι
ροι:ιι:ιαΙι:. . ι

13ιω 3. οοΞ:ι'.':ιιοι :ιιι:πιιιιιιιιι ιιι::ιι:ᾶι?ι::ιιΒ:

ιι:ι :ιιοιιοιι:ιιιι:ιιι: οοι::Ιιιιιι , απο: οι·ιιιιιι: Γι:

ρ:τιιιιι. 8: πι:: ρω. :Μπι :ιι π: Βάι: : ι:: ιπ

ι:Η:θ:ιιιιι επε:ιι, δ: ιιοπιιιιι: , ιπ:ιιιο ιιιι·ιιιπ: Βιο

ι·ια :Ι:ιιοι·ι ιιι ιιιιιιιιι κι νιιι:ιιιιιιιιι ι):ιιιιι πέιιιιιι :πι

Μπι ιιι ι:ιριο.° Κοιιο ::ιι: πιιιιιι·:Ι:, ιιιιοιι π: οοι:

θιιιιι ιπι:ιιιιιιιιιιι.8ι ιρ::ιιι::ιιιιιιπι·ιπ::ιι:&ίι: επι

8:ιι, ιπιιιιοιι: ιπι:ΙΙιειοιιιιιιιι: , πιο :πιο :οπι ι".

ιιιιιιιι, :οιιιι:ιιι: πω:: επιιοει:: :πιο ιιιιο:ιιιιιιιι:

οοι:ᾶο,::ιιιτι οιιιιιιι: Γι:ιρ:ι·ιιιι:. δ; πιο: Ρω : :ι

Βο ροι:ι·ιι ει! ιιιιιιι ιιι::ιιι8:πιιιιιπ ιι Π:ο :ι:ιιιιιι:

:ι·Βο :πιο ιιιοιιο πω:: :οπιιπ:τιπ:ι: ιοι·ιοι·:πι πι::

νιιιιιιι:, Γιιιι:ιιι οο:οι:ιιιι:ιι:. Αιιιιιιιιι παπι: πω

οπο: ποπ:: :ιι πι: ιι·ιι:ιιιιι:ιιιιιιπτι :ι:ιι:τι; :οπι

πιο ροι:πιι:. παπι: ι.ιιιιιιιιιιι: :Ι:ιι:ιι ποιοι :πιο

ίπποι οιιιιιιιιο πω:: οι. Απ:: :οιιίι:ι, πο:: ροιι:

:παπι ροι:ιιιιιιιι, :ι:. ει. νιιιιιιιιι, :ι:ιιιιιι :κι μπι.

ιπ:ιι:ιιιιιι πωπω:: ιιι::ι·ιιι: ροι:ιιιιω, α. ει. πιώ.

Μ:: Οι:: οοι:&ιιιιι ιιοι:ιι:ιο πω.. ιιιιιιο μέ::

::οιιιι:πι:ιπ ω: ιιι:ιοιι: ιοτπι:ιι πω:: , πιο πο:

::ιιιιιιι:.ιιιιιιιιι, πιο: οοι::$ο ροι:ιι:ιο ιιιιιιιιιιο.

3 | .

οοι:ᾶο ιιι::Π:&ιι: ιιι:ι:ιιιι, :μια :ιιιπ::ιιιΒιοιιιο

ω. Ναι:: ::ιιιιιι ιπ::ιιιΒιοιιιι:: ιιιρ:ιιιιιι. :ιι οπο.

παπι ιιιι:ΠιΒιοιιιί::, δ: ιοιιιιιι ει:π:: ι ιιΔ:ιιι·ιιιι ο::

::::ιΤιιιιι, ιι::: ιιιιιοι·ι: οι·ιιιιιι:·ιιιιιι :ιιιιι:ιι πω::

ιιιι:ι|ιΒιοιιιια:ι:. Α: ιιιιιιοιι: ιιοιι :Η ιιιιιοιι: π::

:οιιιιιι: οι: :οιιιιι:ιιι:ιιι:ι ι·ιι:ιο ιοι·ιιιιι|ι: οοι:&ι νε

πιο: ιιο::ιιιιω , ποπ πιο" ι πιιιοιι: ι”οπιιιιιι πι::

πο: ιιιιιιιιιιι ιιιι:ιιιιιι::8: π:: :ιι::ιΓιιιιι πω:: Βιμ

:πιο ιι:ι·ι:&ιοιιι: οιιι::ιιιιι:, Μ! :Μπι ιιιιρετοιιι.

Α: ιιι·οιπ:ι: ποπ ιιο::ι·ι: νπ: ρο::ιιιι: , ποιοι:: :ι:

ιιιιιόι:ιοιι: πι: πι:: ιι: οοι::ιιιιιι πιω:: : :πιο ::

ιιο ίοι·ιιιιιιι: νπιιι: Π: οπιιιιιιο ιιιιι:τιι 8:ιιιιιι:ι·ιιι: ε:

::ιιοιι: ιοι·ιιι:Ιι:ιιι:ιιιι:. Αι! ιιιπιιιιιι. οπο:: , :ιι
77

πω. πω. Ωιιιιιιιιιιιι ::ιιι:ιιιο ι·::ιοιι:ιιι ίσιο::- “ΡΜ

ι:ιιι ιιιοπιιιιιιιι·ιι ιιι::ιιιιιι: οοι:&ι ιιιι:ιπιι: ροτ::ι-μιω πω:

:ιο , :οπιιιι::ιπιπ:ι·ι ιι:ιιιιιιιι:πι ιιιιιοι:ιιι ιιιιιιι,+=ι

οοπ::ι;ιο ι αιιιιιιιιιιιι :ει:π: ω: ι·::ιοιι:ιιι ιοιιιιιι:ιπ

ιιι:ιιιι:οιιιι:ιιιιι ιιιι:ιιιιιι: , ιιιιιιι·ιιι:ιιιπι ιιιιιι:ιι :α::ιι.

Με, :οπ:ιιι:ιιι: πω: πιιιιτει:ιιι ιροπιιιιιι ιιιωι,

ο:πο. πι: :ιι οοιοοιιιιιι Γιιιι:ι·ιιιι:. 8::ᾶιι: μπι::

ιιι ω:: :οπιιοι:ιοιιι: ι·:ιρ:ι.Βιιι ιιι::”:ιπιι: :ι·::ι:ι.

Ν:ιιιι·ιιιιι :πιω :ιιιιιι ω: ι·ιιιοιι:ιιι ίοι·ιιι:Ι:ιιι ::ι::

πικαπ: ιιι::ιιιιιι: οοι:διι Μπι:: ιιιι:ιι::ιιι: :ι::

ιι. Νεο: ιιιΔιιιιιιιιι :πιο ιοι·ιιιιιιι: ιπ::ιιιιιι: οοι:έιι

ιιιι:ΙΙ:&ιι: :ι·:ιιι , :Η ιιιιιιιιιιι :ι:: οι·ιιιπι: ιιιιιιιι·ιιι:,

ιπ::1ιιειοιΙ: π:: :πωπω ρο::πιιιιι:. Απ ι. :οιιιιι·.

Ο

·ι8.
:οιιι::ι.:::: πως. Αι! π.. πι:ιοι::ιιιιιιιι :Η πιο: :απο ι

ιιιιιιιπιοιιιωιιω: :οιιιιιιιο ποπ :ιιιι·ιιιιιιοοι:&ιιιιι

απ:: ιπο:ιιιιιι ιιοιι:ι·ιι&ιοπι: ρι·οροι·ιιοπιιιιιιιι :ιο

::ιι:ιώ. ΟοΒιιιιιο ιιι::ιιιιιιιιιιιιιιι πω, ω:: Π: ο::

πιοιιιιιπά&ιι: πω, :έιι·ιιιιιι ὡι:ᾶιιιιι , :πιο πιο:

ιιιιιιι ιοιιτ:&ιοπι: ρι·οροιιιοπ::ιιιιι ιιι::Π:ᾶιιἰ

:ι·:ιιιο, οπι ..ιι μι· ιιιοιιιιιι:ι ιιο::ιιιιιιιι::

Μετα: ν..

απ:πωπω:θ :υοιιιιιιιι: .ιιέιιι_ πω:

ιι@ι·ιιιιι κι ιιιι:ΙΙ:έικ Θ Φώκια:: :

_ Μ.: Μιιοικιιιι ι

Κ ιι: .ιι ω”. ιι:2ι :Με ιιι 2.45 _ :_ μ. θ. Θ. Ροι:|ι,

δ: ῇ..4ιιι. πε:: π: πω:: ιιιοπιιοιο; ι].ιι.ειιιι. Σ

Εισαι.: :οιι.8:ιι. οι: 94. :.ωι. @οι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιο.

ι:ιιιι:: :οιιιιιι:πιπ:,νιιο πιοιιο ν: Ριοπιι:ιιιι:: ιι: οι

ιιιπ: :κι :Π:ιιιιιι:. οποιοι: Ποσο: ; :πιο πιοιιο, ν:

ροτ:πιιπ:ιιι οι·ιιιιι: κι οοι:έι:: , :ιι ιικιιι:ιιιιτ

:ι:ιιι::ιιιι:ιιι:ι:ιιι ιι:οιιιι:ιιπ:ιιι. ι. πιο ο:οιιιι:ι:

Π:

Σ::

9:ῖ _

..δ:ιιι.Μ.ι

::ι:: :πιο :οιι:::ιιιπ:, ω: Γρ::ι: πιιιιιι€ιιι ιπ ιιο8:- ·

ω, δ: οοιιιιιι:: π. ιποιιο ιι:Βιιπι :ι:: ειιιιιιιΒιιι

ιρ::ιιι.

Ρι·οο:: 1. 8:ιιιιιι. οπο πω:: πω: οοι:&ιιπι

πω: :ιιιιιι:ιιι οιιιπιπο Γρ::ι:ι. Ιιιι:Η:&ιι: 8: νο.

πω:: ιιιι8:ιι, δ: :ιιιιιιιι ι·::ιοιι:ιι:, πω:: ιιι:ιπ σο:

ι:6ιιιι:ι; απο πιο: :ιιιιιι:ιιι οιιιπιπο ιρ::ι:ι. Μ::

ιοι·ρι·οο. :τι ω: ιιιιι:ι·ιι:::: οοι:όιοι·ιιιιι ιιιιιιι:ιιι· π.

ιι:ι·ιιι:ι: ροι:ιιιιιιιιιιτι: ιι:: :κ νιιιιιι: σοι:άοιιιιιι

ιιιιιιιιιιι· νιιιι:: :ιιιιιιιιι. Μιιιοι· :οιιιιιιι: πιο: οοι:

&ιιιτι ιιιι:ιι:θ:ίι:,8: ιιοιιιπ:σιι: απ8:ιι, :ιιοιιιπ: :ιι:,

ά απο: οοιιιιιιι οι·ιιιιιι: ιιιιιιιι·ιιιι:: :οιι:ιιι πιοιιο,

πιιιιιιπ ι·:ιιοπιιι:. π. Ροι:ιιιιο πωπω: ιιοιπιπι:

8ο: :_

Ρ:0ιι.1. ·

Σκιά.

Μι: ιιιιιιι:πι τρ::ι:ι :οπι ι:ιιιι:ιιιι: :ιιιιι-: πω. Μ· Πιό-:

πιιιιι: πο:: :ιιιι:ι: πω: ι πω: :::ιιιιι απο ιπ::Η:

:ιιιιιιιιιπι;:ιι:ιιιι:: :ιιιιιι:ιιι ιρ::ι:ι:ιιιπ ιπ::ιι:διι

ω: ποιοι:: ι·ιιιιοπιιιι:. Οι. Ναι ι·:ριιΒιιο: πω:: πω.

π:: ριιιιιοιιιιιιι :οπι ιρ::ιιι::ι. :ιιιι:ιίιι::: ιιιιιιι:- Ρ'°.·$·`·

πιω. απο ποπ ι·:ριιΒιιιιοιι ιιιιι:ιι: ιρ::ιιι::ιιιτ:ιΙ:

πιο δ: νοιιιπ:ει:ι:ιιιι8:ιι, ει: ιιοιιιιιιι:5 απ:: ιιι::ιιι:5.

:πιο

82;



 

- κ

Χ

° το τ. δε κάτι ροτείττοι ἶπτεΪΪεἔτἰιω ττατάξ Μτέο δ τι

ττταατίτττττα πατατεταττα αοταπττατττ. .παταω ρτοττ. απο τττττα1τ, ποπ τποπτ:τ τραετα ττττΐαττααΒτπτατΙαότα

· :πω τρατ:ττττίτ ττταατίτττττααττττατττ θα ττπττττ ῆ›ατ:τίἱ
σε ραίττοπαπτ ωταττττατα απττατα”:μ νπττατ απτο: τα·

Η ματ τα αεττατττ Γρατ:τα αυτα πατατα ττοτπτπτη αίτιο

πατατα τετρτττττ τττττατατ ὰ πατατα ταοπτετ Π

83, οοπττττπ. απ: ροτααττττταπτ απεατττ:ετατα ορο-τ

πω; ταπτττεοπττπτα ταττοτττττττ τττίττττόττο , παττιτα αοτττ2τ

τ ροταττ έκ τ:τταατίττατα ρττπτ:τρτοταπτ . ο παταω μα»

πταπττπττ πατα ροτττ.τπτ λ ττιαατίτε ρττττατρττε ατΐαότατ

' αταΓτττ:τττ τεττοπτε ρτοτποπττα , ντ μα: τα τοτα 8τ

τ8πα, απ ττατρατ Ματια Γρττοτα τ:εττοτ ρτοττααττατ. Να·

εταααττ ττττταττττατα ορατοττοπατα : πατα ροΠαπτ οτ

αοττατα ρττπατρτο τττααττε Γραατα ορατττττοττατ ρτοττ

οτί-στ, τα αχ αοπαωτπταττα&α όταατττατραατα τπταττα

&τοπατ 4. Ροταττττα ατοτταττ απατα ποπ ττ.τταττ τμ·

αταἑ ταοτταὰ πατατα τττττοττατττ' ρταίαττττα ίαρτττατα::

-ατεο παο τπταττα&τατι 8: ττοττιταττ. Απτααι.ρτοττ. τεστ

τποττασ ττττραττ, οπὲατ πατατα ίαρατττττα , πετρα: αοπ

τ τταατταττπτπατπ,ίτιτατπτττπίααατττ , πατατττώττ π.

«τα ατττττπἴατατατ οατ .τι τρττττατα τ άααπττατττ πιο
πατα οραταπτττ τ:ττατ ταττατπττατ. Π

8αταπττττ τττττττπατ,γ ροταπττα3 ττττεττα&πω τα

τ:απτττττπ οτππατα αοπίτι;ταττττοττατα ττττΐαττα τιποτα τ

ροταπτττττπταττα&ττατΒατ ττοτπτπτετ 8τωτα.-Ιτύ. α. τα

πρ!. τη. 2. παπα: ροττπε ταρροπατττ·, απατα ρτο

τ:απτ8ττταΙα/ττεττ ττατττττοτ:απτ, ττττραττ[τα τρατ:τίτ απ.

τ.αττα :τα :Ματέι τττττοπ:τττ. απο τω. ρτοτ:αττταρτο

πατα πι. Ραπττττατ. Με: ροταπτττττ ταπτ ττττωττατιττα

ρτορττατατατ πατατα τπτατταότατττττ: ατέο Η πατατα .

α: παταατττααπτ τ Γαπτ ττταττττα Γραατατ, ατττττα τρΪατ

ττταπτ ττταατΪα τρατΣτατ 5 ποπ τοττττπ στ: ρτορττατττταε

πατατα , τα! ατττττττ ντ ροταττττωτό οΒταότα οτττταττ

τα. Δπτατ:. ρτοτα. οιττπτα πατατα τταΒαττττιττατα αττ

πασα σααττταπε ρτορτ·τατπ α. ατοττο , ττοτττιτα αετο

Κατα. τ:τα:ττατπ. Οτττοοπτπττ ααταττταίτ ρατ οττττααπτ :τα τι

__ Ιττταατττ οραταττοττατττ: οταττα ττατρρα απο; α: τω.

τητα». τα ρτορτατ οραταττ: ατ απ (τά. τ. οταπτε τα.

Παπα ατατττα οττττττατατ τα ·ρτορττττπτ οραταττοπαατ
ατταταπιτπατ απατά ροταπττὲ ετα:ττταπτττττ, απο πατώ

ρτοπττατἔ ορατατττττα ορατττττοπτη τττατ:αττταπτ πω:

τ τα πτττατΞτ τπτατταθ:ατιττ ττΙταττ στα αοττ-ροταττ, πω.

° τ τπτατταδ:ατ8ανοταπτατ: πατα ρτορττττοραταττο πα

τατοττ τπτα!τα&ττατεττττα ατΤα ποπ ροταττ: τ απατα Ηπατ

ταόταατττ , ?ατι τα! απατα: πατατα ρτττττατῖὁ οττττπ:τττττ τι

δταοπίαοααπτατ ροταπττατττταττα&τταατ , πατα ίττπτ

ρτοττττττττ ρττπατρτα πατα: ορατττττοπτε , Ιαπτρττω

απατα: ρτορτταταταεππατα ττττατταθτααττω

82. Οοαΐαττααπττα αποτο τ. ρττττατα αοπίτττττ Βα

ραρτττττ .π. ρτορττατατατα αΠα τττταπατττττω πατατα,

. τα 8ττραατα ποπ τττττ-αττα ὰ ρτορττατατα αΙτατταε πατα ν

τα: τα. τττττττα.ττα ρτορττατττταττ, απο Ηπα αΧ «απ

ταττ τττττοπα τραττττταἐ τρΠατ , αττταα αττταττατιτα αστα-

88_ αταττΓατατατ. (1αοττΙ ο ρτοτΙ:. Ηττα ρέρτΣπττα ίττπτ τιτ

?Μακάι α» αττταπτττι πατατα: τα . Φο οτ τ! ο τα" κωπκτ

.τβτ.αταβ· ρττπατρτο ρατβ οττττττεττττ :το ρτετατττταπτ τερατιττο.

Μ” "η?2ρ πατα πατατα ατταταπότιτα , τω ααα τπταρτττπτ- νατιατ

£22'2”- τοττττα ρττπατρτατπ ορατ:τττοπτε ρττττττττ·τα: επτα πατα

,Μ,τωΡω, ή.: ταπτ πατατα ρτοττττατι, παττΓαπτ ροταπποτ:τταττ
άτπαττιπτ, ο ορταότα ορατοττττατ :ο απο ντ ροτααττα ίαπττοττττττττ

1Μτα”Μ· τατ, αίταπτττττττατ ττττττττατπ:τπτατ ὰ ρτορττττ τω.

ΙΜ” Μ" παιτττττταα ροταπττττ ττττπτατπ παταττττατττ. θα. Μ"

,"Μ,"Μ” ρτοττττπα ρττπατρτα ατταττταττ ρτορττω ορατττττοπτε

πατατα , τταραπτ τττττττττττπατττ 8: τα ροταπττο στα»

ταότ:ετ τατρταταπταεταπτ ρτοεττπετ ρττπατρττι τ· ατττττπ

οτ ροταπτττα τττττ:τιαττπαττ τταΒαπτ_ Μτττοτ ρτοττ.

“τα ροταπττ:τ: ποπ Ιαπτ ρτο:ταπτ ρττπατρταρτορτττα

τα.
?τ.›ύ. .

τ_,3απ:.α#β 3

τω.
ΡΙΜτἰπΜ.

ορατττττοπττ πατατα ατταττταπ , τητα τατρταταπτ πεπτ- τ

τω: , ο οπο Βααπτ , Γα‹τ οττὲ ταΓρττταπτ οϋτα&α , τ

απτ ατταττταττ ττάταατα τ:τττ:τι οπτατίτττ.

Ε: Με εταττααττατ , τατατταθταατ δι: νοΙτττττττατα ν·
τακτά Τστατα Ι Ι. Π #

8 τ

ΟΒΙ!.

π

ταπτττιτα. »τα α. παρ. οοπία.·τ. Ντττττ ροταπτττο(απο

ΡαίΒαετρααττττ:ττπτατ; ρττπατρτα ορατεττταα, ταα απο

Ι. , τ. τ τ Ι .. Ί α τιιταέατττττόμ

8: νο πατατα επιασε τττττοπο π, α απατα ο ταττατ ώ Μ)Μπω

αττραττ_τραττα ττταατίτ. Εθ.ττατα.π. ρτ·οροτττοπττΙτ .τα @τα π.·τττίτ

ταταπττα τττταττατττατπτατ ρτορττατεττατ ντττατ ἑ ρω. απο ττω)*:·ττ

ρττατττττοτε ατταττα;, ααα πατατα τ·τττατ τττίττττπταετ- τω τω""”·
τπτ έ πατατα ττ1τατττττ. . . Ή Π .

τα τ.τττ8ατττ1 ρτττ1τάζ πτίττπέ.τα.ττοτ. @Μπα . 96· Α

Βαπτ τττατττ οβταδττττπ τςαπαττοατπά τρωτττατττ, κ°ἰτ°·ζ_^ἰ°ἴ°

ίαπτ ατττττττττττ Γραατατ, τδοττταετοτ @τα παραπτττταατ Ρ'Ψβ -'””°

οϋτα&απτ εαπατττ:απτ,ττταατίαττττττπταπ τραατττοατιτ. Π! Μ.

τττττττττττττω τραατατ, προ; @τα απτο τραατττςα

οΒτα&τααταατττατ απ πατττοτττ νπιααττττττττττα 8: τα.

ίττπόττοπα,οαοαρτατπ τα τατττττπατα ποϋτττοτατ:ττ ρο- _

4 τ 9 Η

ττττατεποπίτιπτρτορττατατατ ττττττηιτατω. ίατττπαττατ- ·°ω το

Φωτο; εοπταοααπτοτ 2αττατττ·απτ τοπττττπ 8ττττΙαατ

πττταττα, τα απο τττααττ2 τραττωαοττααπταπτ. Ιπταττ

Ιατίταεπαταατ δε νοταπτετ τσιπ ρτορττατετατ αοτττα-°

ττααπττ·τ 2.ττ:τηααταπτ 8ττττταατ ττττττ.ττ·τα τττταττατίτττατε;

ρτοτττττα ποπ απατα τττετατταπτ αοαππαπίατ:τττοπατα

απο Βτττττα 8αποτττο, ττττταοττταατττα τρατττατ τ:οπαα4

πταπτ, Μ! ατταττ:τ απο» τρατ:ττταο, το πατωτιτατω Με.

τατα τττταταρτττττ ?το τ. Εοττατπ τττοττοττ:οπααττο ,

απο πατατα Ϊρτ·αττταα ρατττοπαπτ τπττττταοατττατ:τ:τττετε

τα ροΙΤα τραττ·τ·τττπϊ τττααττττττταττττ τατταττττατττ: τα

€ο. ααα: νπτττιτα τρατ:τττατι ραΠτοπατττ ττταφτ.

απο πατα ρώτα τρατ:ττττ:τπτ τττααττττατατα πατατα

τατπ. Οτατατίιπτ "Ματ νπταατττττττατ ΐατπρτττ ποπ α!! Ϊ `

ρ.τΠτο ττταςτπτα απτττ , ντ Μα απ: τα τραττττε ατε

αατίατατα απο , τω ωττττττ ττττι08ττε , @τα

απο: αατπ οαοααποττα απο απτο. νατ:τα ίταατ το @;

.ττοπα απτο ττ Μ. τττττττ το τπτατ ρτττττααττττ·τττ αττττ.ε ·

όταατίττο8: τω. παρα: ταττοπα τπττττττ τα π, @αττ

Βατι τττττατίττιτ ατΤα ροτατττ. (Σοπττττ τοτὸ τ ττααττα

τττττοπα πατε απττε τα αίτττπττττττε τττατττττττττ το απτο

Με τριττ , τπτ 8: τα νατττιτα τ:οπίαοαατττα Γρααττταατα

ταττοποιααπτιτ. - ο _

Απ! αοπττττα. αοπταττο, απο ατΐαπττατατ:ττ ρο- . `

ταπτταταατὸττττπᾶτοπατα ὁ ροταττττττ πατατα πατσ- ΜΜτρ

πττττττπ .τπΒαΙο ποπ τ:οτττοτ , παπα α:: ττταατίττατα `

ρτταατρτοτατα τα Πα , τα! α: τττααττττετα ρττπτ:τρτο.

:πιο ττττταττα`ατἔ: ρτοτταααπττατατ πα πα αιττταατίττττ.

τα ττατιτατατ:τττααπα ορατττττοπατπ, τα οραττττοπατπ

ρτορτττττττατ δ: τΔαττωεταπτ πατατα. Ντιτα Ματ

ορττττττο·ρτορττττ 8: τττωτταττττ τπτ πατατα , παοαττ

ατα ρταρττα 8; αοεαοατττα τιτταττ πατττττττ: ττο οτττττ- "

ααττττατα τττΙτατπ αρτττττοπατττ πέτα τ:οτττ8τττττ τττ$

απατα ρττττατρτοταπτ ορεταττττοτατα. ·

Α6 Κοίτα. τ. πτ8.τ:οττΠ:ο. πατα ποπ τα πα.

απο , ντ ροταπττα τττοττατ τα απααΙο τ:οπίατταατατ

τρατ:ττττοτπ ατττωτττπω ἱΡῦυ€ῇ νττ παεατΐ:τττατα ·

το , νττττατα εοπτατταατατ τπταττα&ατ 8ανοταπτττετ

τα! αιτιάται εαπατταατπ απο απτωέτ τεττοπαττ , 8.:

αατατττ απααττε ττοαττπιτπαπτ. Κατ-ρ. α. Με. επτα;

ατατήαα ρτοτα. παπι ροταπττο παοττπα απεαττ πω:

Ραττώττοτατττ ατοτταατ ορατττπτττ ατττ:ττ τρωω”

πατατα ποπ ττττρατ ροταττττα πτοττα:τ απαιτει ττιττοττα· '

τα ΐαρατατα: ατττπ ροταπττα ποπ ΐοττττπ τρατ:ττττ:α

τπτ ο ταττπτπο , τα! απατα α: ταοττοταπτταποτ πιτ

τοττατπατα , ντ τττατατα τα τα ροταατττε τπταττττέταμ
ττττα:. ·' - Ο

τ .

Ό

συ

ο



.Οῇαιαιὶο Ι Χ, Βε Μάιο εσέπιιισιιι: .4ιιέεΙιω. 8:άιο ί. '

ιπ:αίία&α: :ία ία οι ιπι!ίίία:απ: 8:ιι:οα:αιωίπειτο: α::

ο ί:οι:,ναί :Ποπ οι:ιαάι:ι:: ακρ:ιωαποι.ιω: ιωρίια:: οι::

Β Ι 5 Ρ ν ΤΑΤΙΟ ΙΧ, ::ι::, ν: απο: πιιιο:οίπ ιπιί:::ιωιι:α::: μοῦ:: ιίαιαι

| . ι::ιπα:πω :ίίαό:οι:: ρι·οιίι::αι·α, :Μι μπι: π::ι::ἑ οι:

οπο:: ρ:ε:ία:::ιπιπαιι::. Οοπί:τωπ:: ία περα: Μια!. 7

ίαθ:::: πι: πο: να! πω:: ορία&ι:ι:: :π:αίίιεαπιίοωία- @ΜΑ

ι:: ποιοι:: :ο πο:: ναί :Ποπ αοίο:ιιιι:ι:: ρα::ἰρἱαπε Ρ·

86

 

 

Π: :παιίιο αο8πι:ίοπιε Απ8αίἰειι:.

ιοπ:οι,ΙπιαΙΙ:&ιιι, ό: οί:ία&οω ; Μ: , ν: αιρα:α,πἰίὶ μπι: ίπι:ιπία:α ρ:ι:ιία:αι·ι:::ι:α:ι:: οι! πω:

ι:ορποί::: 5 πο:: , ν: αο8ποία::ι::ι πι: πιο

πιιβιπ:: επιιπύ° συειιιιο, :αί:α Αι:ει:ί':. ο. :ία

Ί”:ιπι:.α.νί:. οπο:: μια:: 5 :ίιιπαι:ίιιι:αί: ο α οί:ια.

ω) ο οι: ίοΗ:ι:: ιαιωίοιι.ιιοδ: οι: οοιιιπιω αοπαι:::::,

οι: πιο ι.ποιίο ειπ::ααιίαπ:α::ιοί ι:ο:ι:οιω : δ: πο:: :ο

να! :Ποπ αοίοιιι:ι:ω :παπά ίρααἰα , ὰ αοίοι·ιι:ο :π ο·

αι:ίι:ι:: ::οπίωιί:ιίι; ::Βο π:: ἱπ:αίίαᾶι:ι πο:: να! Η

Μ:: οίπαθ:ι:ι:: ιπιαΠιρα:: , πιο ρ::ι:: ει:: οί:ία&ο ναί

:ρθω ίρααια ιπιι·ιπίααὲ ριεαοα:αι·ωιι:αιοι·.

_ Οιαο. ιπ:αΙίαάοι:: απ8αίι ει! ιπ::Ηιεαπιία ..ι.ι.ο.

ϊ Μ η Π ι:ορποίααποοι:: οοο παααίίο:ίο ι·αοι:ι- οπο:: α: παι:οι:οαι:ίο: πο:: ν:ΗΠοιί αοίοιιιιιιιπ ραι·.

  

ο ία οιιππω , :μια ιι:::ιπίααἑ :ία:α:ωιπΔιίοπα οι» Μ°:ί!=ι?##

ιαθεο:οω ρα: :ίία6:ιοι:ι:: :οπαο:ίοι:: ἱρίο:ι:ω : οι: ΨΖώ °."'

ιπ:αίίι8απιίοω να:οριορ:πιω ίοοίί:ι:π:ι:ιω οι:Ηο ψ

αρα:: οί:ιαάιι:ο ι:οπι::::ίι: ίιιί:ί:::π:ία , ία:: ρ::Πειρ-, ω” 9ὐέε_

ίιιω :ίία ι:οωρία:πω ριιπαίριι:ι:: , νί:ιωοιίο: ιία- ι3ιιο»ι_ οι:

ια:ωιπ::ι:ω :ο ριορ:ἱ:ω ίοΒίὶ:ιπ:ἰ:ι:: ιπ::ιίι8:ιι-:::ζ:ίίι.Πψ

:ίιιο:. Βιιριαίια Μπι:: :.μ. ιι.:·6. π.: πω. δ. πιο:: ΖίΪ°Τζ;' ί'

Μ...: σοπρι·πι.ππ:,Κιραιίιιιί. Υιι[ιμιο. άιίίβ204.:.2. °ί”:::21

πο: οπο:: Π:: :πάσι ναί:: , ποπ:: ::οπαι::ί::ιπ οίπα- ,,,ΜΜ,,,,_

ρα: ία , :ιο ρα: Η:: ίραι:ιαιπ; 8: ι:ι:ωπαιπ θ: οριαα:ι

ίρα::ια:ιπιπ::Ιί:θ:ι: :ιοεαΙιαο: δ: ποοοιΙίπωπει

παει. '

ειεε:τι0 ΡΙ(ΙΜΑ)

απ: Μ.. έπτε!!εδία: .4πέι:ίιι:πε, αὐ-ῇιιε

: οποία:: :ο τιία:5, ία:: α::::ι::ίααθ , δ: ρ:: ιποιίοω

ί· _
:..$σω.·ιωι·

εκι[ΜΕ::ι·

πινω”.

·6
Ριιι:ιωπ.

ίπττικ1ι::έ ιίαετπιιπαιιοπε , ε:: μα::

:Μπι]οϋσιεπ: πι: α:: :υριιιβεκιιιιικ

πιιοιισιιππιια οπο”. ἔ ι

ΚΜ:: ίαπ:.:ιθ::ω. Α1ιι/Εοάπ.ίιί.:..::::ΐ.μ.4. Βισ

ι απο:: Με: 3.9.6. 7ι:ίο.ιιιίρ.2πο.ι.3.ώ ιιιίρ. :οι .·

ι.ωι. Ρ:οί:ιι: π. :ίπποι ΙπιαΠαθτι:: :ι·πρα!ίαι:: πο.

πῇί::ι:ι· ὁιοἰπο νίιιωθ. :ιώιπιία:ιοπ:: ία:: :Ποιπι:ιαθ

ρα:ίαθιίίίωι:ω ίρ:αι:ίιιω , ὰ :Χρ::ίία ίω:Βο οι::

πιιιω ; προ :ποιο πομπο:: οι ίρα:ι:ίοω,ποπ :πιο

ι:ίαπ: ι:άι:::ία,ίαιί ί::::ιιι::ία; πο:: οι::πιοιπ, ίαι: αο

:ιιι:: οι:πι:::ιιι, οι:: ροι:ί: παιι:::ιΙι:α: οο8ποί:::::.

Ρ:οί:4:: α. Πατ.αιι.πιι.2:. Ροί:ιο:οπ:οιη νιίι:, 8:

:οποιο πω:: ίαι:ι:ι:οι νιίἱο, α:: :ο οπο:: νπι:ω οι

νιίιοπω, ::Ι:αιοω ποιοι:: αι·ρο ροίι:ο ὶπιαΠαᾶι: δ:

ιπ:αίίιΒιί:ιίι _ Κατω: ία::οι:ι:: ιπ:αιίαόί:ιο, α:: :ο οπο::

νπι:ιπ .οι ιι::αΙΙ:ᾶίοοιπ, οί:α:οι:: ιοιαιιιΒιιιιια.

Ρ:οί:ι:: 3. πω, πο:: ι::ο:ίο ωαίιο:ίοίο::ο: , :πιο

Ρι::3.0 ιπιαίι:&ι:: :ιι:8αίἰαι:: ρα: ίαιρίοω Π: ίι:ίπαιαπι

πεί ριο:Ιιιααπο:ιω οι:ει::ι:::ι::ι1ι:: αοεπιποπαιπ πιο.

έ:: ι::::::ιιίι:, πω.. οπο:: ::ίι ν: αι:ι:ία νπιι:::ί:Πι

αρα:: ιιίιι:::έι ιία:αιωιπ::ίοι:α α:: μι:: οοι:άι , ποπ

ποιά:: , ιιαιαιωιιπ ιποιίιίἱαοπιι: :αι!α:αι·ωιπαπιι:

ιπ:αΙία&οιπ ::πραίιαοω οι: :::ίαι:: ορα:::ιοπαω, ει.

:παπα Μ: οπία&πω παιιι:α:ι, ιοί: Μαι:: οραια:ιο.

παω Βεβαια: παπι:: απο: πο: ::ρο2π::, νι Μαι:: ιπ

:αίία&ι:ι :Βα:: ίο:ωΞιει:ΗΜ οι: ιοι:Ηίεαπιία ορια

σ:: , α::::::ί:πιπ: ρ:ορ:πιω :πω π::ιι:ειω ; :ο οπο::

οι! Μ:: ποπ ποπ:: :πιο αοωρία:ιιω , ία:: ιπαποαπ:ω

ιπια!ίι8αποι, οι:2 ι:οωρία:ι ρο:αί: ίοιιπέι ωοιοι, νι

οι! νιοαπιίι:ιπ Παοω, ει:: ιπ:αίίιραι::ίο ωνί:α:π: Β::

:ί:α, δ.: πιω:: ::οπ:ίπεαπιπ:,αοωρία:ι::.

Σαοοπι::ι παρει, ροΙΤα πιιιίι:ι:: ιπ::Πα&πω απραίι

οί:ίοιια ιπ:ιἰπίααα ιίαιαιωιπ:ιιοπα, α:: ρ:ι::α οί:ιαάι,

πι... οιπαέ:ι οοιιιι:ιω οι.. μια:: : 8.τος._ προ.: ;.

αν. ι. ό· π. πο. :οπο π. πρ. 3. α. 8. ό· τύπω ει!ιοΙ.ιβ. _)
- ί :απ:ι:ω περα: ::::ιοπαοΒιαάποποιί ιίαί:α: ριωίιιιο:

ΐοπιίιιω.οιίτίιοα: ποιοι: οι αΙίαπ:πίι:α:ιιίιαι:ιο:

οπίαάι είδω:Ι::ίο; θ:: πιι:οι::ίι: δ: αερ:αίία ιι:::ρο

ορία&ι, π: επι:: πω:: νι:οίιται· :αίιιαα:: πι:ίίιι επτα::

πίίἱωιίοιιο πιο ροι:ίί: :ιί;:ίι:ι:α ιπ::ἱπί::ο αοι:ι:ι::ίι:

απο, ι:οιοι οι αίΠωιί:ιιιο ; ιΒιιι:: πω: ποιοι:: ρισ

όι:ει ροταί: ορίου: ιπι:ιπίαι:: ι!::α:ωιπειιιοπα ορια

έ:: , αοιοεαί: πωπω. Μιι:ο:ρ:οίο. οωι::: :ίία&ι::
ρ:οο:πιια :Μπι :ο είπω:: ασοεε: , ι:ί:ωοωι:ιι :Βία

&οι π: ι:Ιίοι:: απο:: ρ::::αιρ:ι::ο. Α: ιιίΠι::ιί::ίοοο

και ::ίιυπ:ία μου: πι:: ποπ ροι:ί: , ηοἔιι:: οί: :ρίο

οοιαδ:ο, να! :ο :Μου Β::::::α νι::ι:: 0οὶαᾶἰ. Βαι::

  

  

&ίι:ιιω πο:: ιποιίὸ π:οαίία:ιι:ι::: ποπ οι: ιιι: :ορώ

:ιοπαω ίι:ι, ία:: παπι:: ει: αοεπι:ιοπαω :ιίιο:ι:ω οι:

ιαθιο:ι:ιι:. Ε:: Ω.ιἱα:.:.ρ.ς.:6.αι:.ι.ῷ. Μ:: απο:: : (Μαιιιιι

Φου, ἱποιιιι, [ού!Μιιπι "με α:: π απο: ρινίσέΒι π: α]: η α""·

ιιιιπιαιαι·ιαίι, πι... ό· μωβ: ιιι::ΙΙα.!Ηιπι, ό· :Μωβ ιδιο

ἐιι::Πἱ8ιὐἰΙι: : α: μι: Μ:: βια: :ώ οι: π, απο: Μαζι: πβ

Μ!" Μέρβο:, που: :ροκ Μ.: βν:ιιιιιισιια , [ορρΙιυπερά

|ί.ιιιιπι ρι.:ισειιιυι::, ό· πω:: ...ω..ρι. , ό· ΜιιιίιβΗΜΜ

ιρία:_ιμιιοπι παοιιιιιιιιια: /ιφεωΙάέιιιιιι. :οι ιιιι:ίΙ:0ιιι πο::

:ο α!βπιι.α :δία ιπιαΠωΗΙΙ, ἱιιιἱιιιὶιι:ίοι·υιιτπαἱίίπ , απο::

μακαρι·ἱιιιω:ὶοιωφι:ιἱ:. Παπ: ιι.;4.:ιιι.3. 5. Δ::

Μ:: : .8οιβωιι:' :πι:οι:, πρι: :πιο οι? :Ιισιιιιιιω πικά

μου: ιππωιιιι. , παρπωιπ. ε: Μ...: |ίώ!ίι""ίΠ

σύρμα :καίω |ίια:ια ιοι:ί!ίΖέίιιίι πι! ί:::αί!εδι4πι απατα: ,

και: απο: ιοιιειιιιἱι οι πι...: , βεί ο: [σκι πι:ΙΙ:άιιι έ::

Μ:: ::[ρο:Μ [οι. Ρ:ίο: ρα:: ίαπ:. αοπί:_ιι: α: πω::
Ν

9.
ριιιααι:. Π:π:. ροί:α:ιοι ρ:οί:. Ιπ:αΙία6:ο: :ιπ8:Ιι ι:ί- Ριπίί:τια:

ρα&ι: ρι·ορ:πα πιοί:επιιια οι :ί::α:ωιπιι:οι ν!:ιωἄ Ρα”Ρω

οαια:ιπππιιιοπα π! ιπ:αΙίι8αποοιπ ριοριπω Μη

ί:ι:π:ιοι:: ; απο ει! απο: ιπ:αίίι8απιίοι:: ποπ αρα: οί:

ιαοί:ιιιο ι:οπαο:ί:ι ίι:::ί::ιπ:πα , ία:: ίοιπαιιι:οπαι:ιί:.:

:Μαρια -

:οωαο2ποίαα:α, αί: ,

ίο!ιοιιπια!ία ω, ν: ρ:ορ:ία::ιε :Η πο:: ίι:οίπ:πιι::. Ο

Ναι:: το:: :έ1ο , οι:: ιιαι:οα:ι: οι:ι:&ο ι: ία :!ιί:ιι:δ::ι (Η: 8 Μ!

ίαι:Ξι ιία:α:ωιπ::ιοπα 8: αοπαι::ίο ιριὶ›- ωηάά

απ: ιι: ο:‹ίιπα α:: Μ.: πο:: οι ιι.πωιι».:

νίιιιπο όαι::ιπιπ:::::, :ο :πωπω ιπι:ί:ο:ιιιε 8: ίπ. πιο: οί::

ιπ· ἰπιι·ἄα

όιίί::απεζ πρ:: :ιίαὸ νίια:ιί:: ιία:αι·ωἱπ:ί:ιιίιι δ:: αό- ίί°'"Μ

ρίαΒιίἰ:αίο Ηπα; πω: παπι:: οποία :ίίαθ:οω ρι·οιίι:··

ι::::, οι:: νί:ιωὁ ι:οωρία::ι δ: :ί :ωιπ:::: ει! οιο

ι:οααι:ιίοι::. Απ:αι:. ρ:οί:. Μια! ι:: ιιπ8:ίι οί: π!

απο:: ρ:ορ:ία::: ίι:::ίί:ιιπ:ίια Η ίπ :ιι:ίοπα ίπ·

:οποιοι ; ::Βο α:ιοι::ιιπ ιιιιιι:πα ιπ::ίίιειί:ιίιη π..

::Ιίααΐ:ιοοω .π. ν: Π:: αιίαπ:::ίιι:: :Η ρο:«π:ι:ι. Μ”

π::Ιιιιιιιιι οοι:&ι βρω:: :Πα ρο:απιιιι απ: ραιία&α

::Πίωιία:ιο: οί:ιαά:,αοιο:αί: π:ποι::ι:ι:ι:ι: ιπ:αΝαᾶι.

οιιω)παιπ ρο:απιιιι :π:αίΙαιί:ιι:α αιΤ:π:ιαΙι:α: οι ορα

:ρ:1::: ρα: οπία&ί απρ:αίίιοπα::: πω: ία : παπι:: πο::

ια, ία: αιοιω :::ιοπα πι, πο:: ν:: ιπ:αίία&ἰο:› :Η οι.

οπο: πιο ορὶαιᾶο ; πιο:: ν: Η: οι ορα:αιιι::, ίιιί:αι::

:παί:ο::α, ρα: ιιίΒι:Μιιιιοπαω οι:: θ:: ; πίσω:: πο::

ροιίοι αοωρία:ι π. ορία&ο : ι: ίαωαπιοι:: :πιω

παπα: οι: :ο αοιίαι:: οι·οιπ:

:ί:ι:οοιιί:ιω ιπαίιο:::ι νι:ιο: :ιίΒι::οπιιιι:: οΒία&ι.

Καπο : ρο:απ:ια ιπ::Παάιι:ιι ν: θα, αΓ:οπία&ι ρα»

αρτιο: 5 ία. ρα: ριοι:ο&ιοπαω ίπ:: π:ιοποία οπι:ο::

πο:: ί:.(.ῖοπι:ι·. ιπ::Πα&ι:: ::ι5.:οποι:α::ιιο: [ατοπ
” ί ί · ιί:::::

|

Πιο αοωρί:“ιπΙ:.?

Ηαο:πιω ροί::.ιί:: :ο οί:ία&ο :οιπρίαι·ι, πο:: :π ία·

ί' Ο,

απ::



ΒάιιιΜ:ισ Πέ. Μαιο έ:ιέπιπ:ικο ωίπέαιιαα, Μέι τ. °

πω ρωεΓπω οι·ιιιπαπι :κι οιιια8:ι.ιιιι , απ:απιιαπι

:ιιι ιιιο :ιαραι·ιπιρα:ιιι·,αι: ιιιιιπιἶιιιιιοιιε οιιιαέιι; μΧ·
ο η πο:: .π.ιιι αι:ιι.ιια:ιιι·π νοι:ιπ::ι:αιω:1ά :οποιοι α

ιπαιιπαιιιι:ι ιιι οιιἱαᾶιιπι: απο ατι ιπι ν: ιπαιιοα::ι

ρο:απ:ια ιπ::ιιιρα:ιόι α:: . ιιιι:ατα:ιαπ:αι· :κι ορια,

&ιιιπ,αιι: ιιιιιιιιιιι:ιοπεοιιιαξ:ι. φαι π ιπ:αιια:ίξι

ιιιιιπ Θ: Βι:αιιο&ιοιιτπ, ρα: ιι: αι: ιΠιιπιιιι:ιιιοπι :ιο

Μάι: ιαιραδι:ιι ιιιιιιι ποια: απ: ιιιι.ιι:ιιιιιιιιιοαιιιπ:

ιιι:ἱιιιιιπ , απο: α:: ι:ιιι::1οι:ιιπιιπιαιιαάιππω::ιιτ

-: :μια :πιώ :πικαπ πω” ποπ αεαι5ι: οι›ιαὸὶἰιιο ω::

::ιιι·ιιι ιι: ιιιιιιι :πω β αι:ρ:ιαια:α ροίιι:. πει:1ια:::αα

πι:: ιπ:αιιαθεοπ αρα: αοπαιιιιιι οιιιαέιι ιπ:αιιιΒιιιιιι8

:κι ιιιιιιι Μπα Βαι:ρι·ιιπαπ :τη _:ιιι.ι:απιιε Μιά ιο

ιιιἐ ι:ι:αιιαθει·ιεα ι·ιτ::ι:α #οπ:ιπα: απο ιπ:αιια

ι ᾶιιιιιοι ο :μισό ιιι ω ιπ:α πω:: ν: :πα ι20ιπιπτ

οιιιαό:ι.ιιτι ιπιαιιιριιιιια, πιρ ααα: απ: :πωπω ,Νικ

ιιιιιι;ι ιπ:αιιΞ πιω: ιπ:ι·α α αιτρ:ιιιπα:ι Ατιπια α·

δω: ιιιι8αιιἔπ :ιιιιοπα ιπ:αιια3:Βιι; α:ιι::ιιιιι(:ιιέ·ίρ:ο

ιιατιιιιπιπ:ιιη πιο: :ι ο :ορ:ιἔι ιι .ιιι -

ιιίι. τω:: :ιι:ιοπαω 8απαιιιαιι.ιπ , οι πω:: ιρααιιι·

ιαα.ιπ 8: ιπιιιιιιιιοιιιαπι ; αι: απι:π Μ:: ιρα:ια 8ι::::ιωα·

:ο ι:ι:αιιαξι:ιι:, ρα: Ο::ιιπαιπ πι πω: ιρα:ια δ: οποια

πο ιιιιιιιαπ:ιαπι: απο Δι αντι αι:ρι·ιιπαπ:ιαιπ πιτ::

, ια ιιοπ αιζα:αιιιε οιιιαέιτιιιο εοπ:ιιιιιι. Ι

ι (ιοπιιιι·:ιι. π. ιὁαὸ.ὲ ι·αιιοιιιε πρωι: αρα: αοιπ

ριαιι , πω:: :πωπω ποπ ιιιιιια:νι:ιπιππι ι·ιι:ιοπα::1

ιραιωπ.8α ιίρ:ιιιιι:ιιιι€αιι·ι ω: ::ριΞπ Βαπαιια:ιοι;

α: :ια α.:ιαο ν: ι: οσοι :τα ιιι:α α “Με α? “Ριο·

| ‹ τοι!π.ροίι:ιιιι: [ρααιιιααιτει αοιιιριαπιαπ:οιπ ἰριοι·ιι::ι.

αιΒοιπ:αιιαθειιε , :μι α: Γα οι: νιιιιπο ιια:α:πιιπι::::

ω οιιια6ιιιιιιι, ποπ αρα: νΙ:α:ιο:αιια:α:ιπιπιι:ιοπαι Η

ιιιιιιι αοιπρια:α αι:ρι·ι πο:: οπιπατο :ιιιιρρα ιια:αι·πιι ι

ιιαιιοπαοι,ιιιιιιπ ροιιατ οι: οιιία&ο ιιιιι:α:αλιιιιιοα: α::

αοπιρια:& , αω:ιιωι ω: ιρααιΒαιι:ιοπαι :μια κ::

νιι·:ιιιιιι:αι· αοπ:ιπεατ ίπποι ραι·ι-αάιοπα:ιι ιιι:αιια&ι.

ιο, 8: ιπ:αιιιριιιιιια; απο: ποπ ΜΜΜ: ριορτιαι Μ»

Ωαπ:ιΞι ·ριιιι:ιαιρα: ρα:ι-α&ιοπαιπ ιπ:αιιιΒιιιιιι:αιι: ,

οιι:ιοι ιπ:αιιαέιιιιιτιι:ιε: αιιπι που ιιτιιπιιι επιιιέ ρω·

ω.: ν: αιιπιππι:α ριιΠιο πιο: , φαω αι:αι·ιιιι ρα:

παιιωπ. Ε:: οπο ρ:ιπαιριο πω. ιΜι.9.:α8.9. ρισ

Βιιιιι,ιοπιαπ πω.. ιπ πω: ν:ι·οπι:ιιια ιιιιιιιιια :αιτο

πιω _ 8: αοπιριαι·α ιπ:αιιαα.ιι.ιπι ιιαιι:οι·ιιιπ ιπ :απο

πα ιπ:αιια:'Σιιιι , 8: ιιπιπι ιιιιιιπ :Μαιο ιια:αι·ιπιιιιι:α

ιιι :ει:ιοπα ιπ:αιιιΒιιιι!ια , α:: αο :μια αι: ρι·ορ:ια::ιε

ι:1ο:ιιιιι$ιπ:::απ:ι,οποο Επιιιιαίιι: ιπιαιιααιριιιπι :'86

ἱπ:αιιἱ πω. δοιιιιι·πι. α. Ει απ:ιιι απ8α ι ποπ ο·

ιιιιπ ιιι ρα: ο ιπ:αιιαέι:ιιιει , Μ! ρα: ία απο: «πω.

Βιιιιιι:: ι::πιπιια επιιπ ραιία&ιο ρα: ια 0οπιαιι:ιι:0Γ

ιιιιιιιιιπ:ιιιιπ ιπιππα:ατιιιιαιπ : αι·Βο ποπ Γοιιιπι ασπι

:11ιιπιι:α: ρι·ορτιο ιπ:αιιαδιιιι νἰοι ιπιαιιι8απόιβ:ι α:

πι:: πω ιπ:αιιιΒιι:ιιαιπ.Είιω ποπ πιιπιιε νπα,ιιιιὸιι:ι

ω:: :κι ιπ:αιιιΒαπιιιιοι ι·α:ιιιιπιτ:ιτ: πα:: Μπι:: :Ε

Γαπιιιι Π: ρα: ια :ιατα:::ιιιιιι::ι πο αοπιπιιιπιαρπ:ι:ΗΠ

παπι ρο:ιεθ:ιοπαιππιιδιπ ιιιιιιιιι. Να:: πιιιιιια αοπ

' πα:ιιταιι:α: πι:: :Με ρα:ία&ιοπαα αο.ιιαιααι·α ρσιιιιπ:

ιπ ααπ:ιαοι απ:ι:π:αιπ ιιααιιιαπ:ιιια:π ρα:απ:ιια ιπ:αι

καπ:: , πιιἑιο ι:ι αιπιιαπι απ:ἱ:ιι:αιπ ιιιιιιια:ι:ιαιαιιι

μπηκα ιΠιωιωιιι:ιι-: α:Βο Η :ια ιαδιΞάιιΩ :ι(ιι:ίρα:

παμπ: τα =ιιιιπ:ιι: αοι·ιιιιπθαρ ίπ: α:π ιι απ

ρ πι, ροιαι·ιιιι): ιιπ:1ιιι αο:ιιιιπΒι αᾶιιριιἐρὶο:αο:ιᾶιἔῖ

; . ιιι π) Γιαπ:: :ι .ε Με απ: αιπ ιι ιιπ:ιαι. Χ

πω, έ:#ω·ιιιξιπέιαι·ο, α:ιαπι ιιιιι::ια:π ταιιοπαιαπι ιαρα:ιι:ιιιιι ο

2232227: ποπ αο:Ροπάει:ι:ετ:Πζο:ι αο::ιιξί:ιιιιιι,::ριιιεα:α ια..

· ι πω, παπι πια ιι ιπ:ιαπι :ι 400 0 Ν: ΝΟ ΦΠ·
[75"ΜΒ,” δ:: ΣριιιιιςΓπριιαπ:ω. Μπι :παω αιιέαξιο ιι:

· ι ποιού α αι·α:ἔι;:ιιι Μι:: οι:: οτιαο::ορτι ιι_ποιι

αιαιια:ιιι·α:ππ:ιριιταιι:αι·, πΕίι οιιο:ιιρ ιππιιιραιι:ιι :Έ

απιιαπιαι ὰ ρ ιιπ::ιιππι:ι πι. Α: πια α: π: ν: ιι -

Σα:ιια:α ριιιιο ειπιιπα ια:ιοιιιιιια πωσ:: αει ρι·ορι·ιαπι

ωιπω:ι.ιω ιπ:αιιι€απ:ιαπι ιπ:.ιαραπ:ιαπ:α: ι ριιαπ

π:
Επι; ι .

η.

6» π..

ο

ρ_ ΜΜιιιιιι; :μια ποπ πισω:: π:: ιρεαιαιιιιιιι:α:ι:α ιι /αρριαπιικια, :μια .πω παπι:: :α8ποβ2:ιαιάρσΠ.

πω: Τοπικα Π.

ιι7

ριιαπ:αΓπιιιιιι·ιικ, ω: ν: 0ιι:ιιιιιια Γρααἱα:ἱ::ι:ϋαιιιιι:ιἱ

ρ:οιιιι&α ι ωιιιιωπ ιιπππα ιιι:ιαραιι:ιαπ:α:· α ριιιιιιι

πιωπιιωι :πω ρτο:ιιια:ιιτ ρα: :ιιο:ιιππ οποια·

κι ριιορ:ια:α:ιι ιιπ:α οιιιιιαπι ριιιιπ:αιια ιι&οπιμιοιια

:πιο απ:: σπιτια ριιπιιαιιπα.

:πω ι. Νοπ οιιιιαπ:α ρο:απ:ιιι ἱιι:αιια&ἰιιἐ:ιι.ιιν

Καππα απε:ιι παω: αοπαιιι·ι·ι: :ιιι αι3:ιι::ι ι:ι:αιια

&ιοπιι ρα: :πωπω ρ:ιπαιριι πω:: ρι·ιοι:ι:ιι. αι·Βο

ποπ οιιιιιιπ:α πιει:: αα:ιαιπ αοπαιιι·:α: :κι πισω ιπ

:α!ιαιΕιιοπιι ρα: :ιιο:ιιιιπ οιιἱαᾶι. Καιρ.παει ι:οπιαιιι

Μπι ω” αοπαιπ·ιιιααιι: νιιιιιι:,αιιιπ παπ:ιαπ ει!) απο

:πωσ πρριω ; :ια τα:ιοπα ειιι:α::ι αοπι::ιι·:ιίια :Η

:πιω αι: , ν: πω: ρωπω ποπ ιιιπιιιιιι ιπαιιιιιια,:

Και α:ιειιιι ιοπιπα:ιιιι:α ὰ πιο ρ:ιπαίριο ιπ:ι·ιπιααο π.

:ιιι : ροίια:ιοτ πω:: ποπ πι, πιο:: :πιώ ρο:αιι π:

:ατι :σ:ειιι:α: αοιιιιπ:ιπιαιιιι: ν: σοπίι:α: :ια πι;ιοιιιιατ

οριαόΕοπιιο:ι :ο:·ιιπι ίπποι αοπι:οτι:ιιπ οιιιαά:ιιιοπι

αππιπιιιπιαι: Γρααιαι :ι τωιιιιιιω. Οιιιιαιαε π. α:

Αυ πιο .κια Τύπ. ανια α:: :αεπαβαπτα ό· :ο πι::ιμι·ι
Β . . . 2 .

Μ: καψω. ατα:: αιιιιπι π: πο:ι:ιιιιτι πι: αοπαιιτι·ι:

η:

διιικ!ιθ.

18ο

ρ:ορ:ι.ι Γιιι:ιίι:ιπ:ιιι ν: οιιια:Ειιιιιι ιπιαιιιΒιιιιια. Χάρι 80048::

αιιιι::ιρισροι. Απ. ἱπ:αιιἰ8απ‹ιιι Γοι·ιιιαιι:α: , ν: Η:

νπιιι:ι·βιι:αι· :πατα δια απιπι απ ιπι:αιιαδιιι ειπ8αιι) δα

ιιιιιιιιιιι:ι5 πω: αν: ιπ:απ:ιοπαιι:αι·αοπ:απ:ίι ιπ ιπ

:οικου αιιιίαιαπιρ: ιπ Γιια'ιιιιιαςιιιι:α ρ:ορτια:α:α δ:

παπι:: πω:: επιιιιιΒιιιιιιριιιιιιι πω:: Ιωιρεω.

;. Ιπιαιιαδιιιιιι ,8:: ιπιαιιιΒιιιιια ιιιπ: οποια:: πατώ

ι·οεαπαια :ια :ιι:ι#

ρα: ππω ι”οππι ω: αοπιριατι; :μια αοιι:ιρια::ιαπ

:ιιπ·ι παρα: απ: αιιιι:ια:ιτι οι·ι:ιιπιε δ:: :ιι:ιοπιε ::ιι::ι :ο

ωωριειιιιι! Βιιο ιΒι::ι: ιπιαιιαά:ιειιποαιι Π: πια

πιιιιιιι ιιι απ:ιοπαιπ:αιιααΝπι ι·αίρα6ιιι ρ:ορι·ια: πι.

ΜΜΜ , ποπ ρι:ορ:αταἔ: ιπ:ια ι”απιιι:ιι: απ: Μπιμπ

:ιῖ, δ: ιιι:ιοπο :ια:αι·ιιιιπαιίι ιπ·ι·ιι:ιοπα ιπ:αιιιΒιιιιιπ.

Όοπιιιοι.ιιιιοπιιι ροίια: ἱπ:αιιαᾶιιι.πα:ιι:ιιἰε ιο:

πιτιοπια: ατε:: ποπ ρο:αία πια ο
η;

Ηεα”Μ α;

πι;

πιω: ::όριατι ιιι :ιι:ιοπα ἱπιαιιαᾶιιιι ταιραιίιιι οι» οιια!ι::::ι

ιαόι;ι'ιιιρα:πα:. ρα: πω" ιραι:ία:π οιιία&ιιιιρατπα:.

ιιιιιαιιια ιιιπιιπα Γιιρα:πιι:. :α:ιαπια ία α: μια ιπ:αιια

πω: ι·-οι·οιο.ιι:ατ (:ιι1οιι :ι::ι.άιρ.9.β&.9. ιωρω:πωι

παπι ο ιπ:αιιιΒιιιιια α:: αοιπριαιιιαπ:ιι::ι ιιο:τιοΒα

ιιαιιπι, δ: αιιιιΔα:π ι·αιιο:ιιε :::ιιπ ἰπ:αιια&ἱιιο,ροιαι·ι:

ιπ:αιιιΒιιιιια ιιιρα:πιι:. α:ιιιιτοπι ιιι:αιιαδι:ι::ο πα::ι::ιιι

::οιπριαιαιιιιιι, ποπ :πω ιιι ι·α:ιοπα ιπ:αιιιΒιισιιια,

ω: :Ματια ιιι ι·α:ιοπα ιπωιιωιιιι ιιιραι·πι::. ιιι:ι:1ιια ει·

Πο ι:οιπριαιπαπ:ο :απαπ:α ια α2 ραπ:: ιπ:αιιαᾶἰιιἰ

ι-οι·ιιιιιιι:α:. ()οπαα:ιο, ιπ:αιιαδι:ιιιιι:ιτι δα-ιπ:αιιιΒιιιιια

απο “πιο ιια:αι·οραπαιια ,κι ιπιιιααπι ιοι:ο::ιιπιι:εια,

8: ροιαπ:α: αοα_ιαι”αατα ιιι παπι αοπιιπαπ:α:π ρα:ια

όι:ιοπα:π ν::ιιιιπ:ια :-αοαιριιι·.ιπ:ιιι· απιαι πο ιππι

αριπ.ν: :πιο ι·α:ιιο::ι.8: ριοπιπ·ια , Ηπα έαπαιιαα δ:

:ραιω, :μια ιιι ·νπαπι ρα:::έιαιιι τιι:ιοπα:π αοπ:ια·

πι:α ροιιιιπ:. Οιππιε πωιρραιιι:αιια:.ιιιιιιιο πικρή

ι·ιι:ιοπα , ιιιι:απι ιζαπαι·ιαει δατα:ποιει, ιι::ιπει: ορια

πω, πω» :ιιι πω:: οι·ιιιπαιιι:·ν: ροιαπ:ι:ι ραι·ααρ:ί-·

πα,αι:πιια πιώ ειιιιι·πιιιιι:ιοι. Η: παταω ίοεο: ιππι

που: τοιιι:πα δ: αοιπρια:ὸ ι:ι:αιιαδιιιιιιαρα: ιρα-ι

αια:π ο πο: ιιιιιιι:ιιπι: :και ω: αἐ :ιι:ἱοπαοιιιαᾶιιοΔ

ι::ιππ:,ιιιρ :μιά ιιιικι αοπ:ι:ια: :ρο:αιι ω: ιππικ

&ιια,εριι ποπ :ιιπ:ῖι πι.ιοπ·:ΣΓΐιτ €απαι·ιάι δ: :ιππο

πιο:: α:ια πωπω: 8: ρ:οκι ιι,οιιιαάιιπι ι:οπ:ι
παιι:·, ια. ι :ιοί πω:: α::ιΗβιι:ιοπαιπ :ιιιἰοπα πι·

:α_ιιααιωι δ: οιιιιπιιιιιιιιι ρααιιιαα:ιιι· πι: οιιιαᾶο :αιο

φαι:: ρο:αιὶ ιπταιιαέδοεπ:ιιιιπα :μπαι ::οοιριαιι

πιαπιο παπα:: :και ια ιρΓιιπι Π: αοιπριαια ιπιαιια6ιι

πο: δ: ιιιιιιπιιια:ιπιιε. Μπα (Μαι. :.ρ.π.”. ππ.3. α.

Διιιωπάαπι π 2.αοεπιβιιΕπιαπι ό: ιπ:πιιιαπω ποπ ΜΒΜ.

8:48:12" πω: :πιο παπι πάπιες οιπιώ:: ν: :απαΜαπ:ι:ι

π: ραήαέΙἱυιια: ω:: σιαἰιιιΒ,/ΕὶΙἱ:α: κπιππΜιπ αυριο/ιιι!

“παπι , πωπω ιπ:απτιυπΔια επιπριαπω:ιιιπ Μ:ππβ·σκοπ

α!! ω2πώσιιπ ; μια “Μπιτ πωπω:: :ορπιβιιπα α!

η; .κι
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Μ! και: η

9.1»

ι”ιατεΒείιιιι

ιο Μπακ:

·υιωιιισ:κ

πο:: παιξει!.

ς π.

Όικείιιό 4.

_.

.Ψ .`.

ει.
οι"...

@β

πια". μια ιιιιιιιαπιιαι; ποια ποιοι: ειπε ειιιαιιαιιοαια

κοψω.

Σ!Ρ

“ισ

πό.
Γ

#·ιμ*·ΠΝιια εκιι·ιπιεεΞιειιιιιπαιιοπε οιιιεᾶι ιοιιιιπιιιπιι

να εοοιριει ιπιειιεδιιιιιι Με ιαιιοπε Βεπει·ιώ επιι:

Διὶ εοπιιιιιι. πειζο Γεοιιει. παπι ιπιειιε&ιιι πατα-ι

πιο ιιοιι ιοιιιοι οι ιπι:οιποιειιιε ταιιοπε τμειω δι

ριοκιιιια ιειρειιιιι οιιιεόιι ιιιρειιιιιι. τω ειιαιπ επιο

ιιε εεπειιειι οι ι·ειιιοιίι ι παπι ιρια ι·αιιο Βεπειιια δι

ι·ειποια οιαιεόι:ιιιιρειπαι. ιιιρει·παιιιιαιιι ειι , μι· οι·

ιιιπειιι αι! οιιαιπ ιιειιει ιπιειιειιιιιε παιιιι·αιιι ιοπιπιε:

ιι ι εοπιριειιιι· αιαιεπι πει ιιιπαειι , οιιοει ε: ΙΜιιιτ2

 

 

εεοτιο~Μ

,Δι ιιιιει!εδιιι: αίκεειισα.ι συ!ποβαιπω, Θ' αειιοιωι:ΡισΡι·ιειακι »απο ,

πὐῇιιε οιιοδιινο συιισιιι[οι ανι·ιΜι2
ιιιοειπαιι ω ριοια.ιιιιοι ιπιειιιΒιιιιιεεΠεεοωριε- ν

πιεπιιιιιι ειιιιιιειπ ιιιιιοπιι ειιιπ ιιιιειιεόιιιιο. επέτε

πιι: νιιαοιιε ρειιεθειο [Με ιο νπαπι ιαιιοπειιι

ι:οπιιεπιτε. (1ιιαιπιιιιιιπ πιο και ιιιεαπιιιι ι·αιιοπει

ιιειει·οοεπειε αι: ιιιιιειίαι, οιιαιεπιιι ιιοιι εοιτιοαι·αιιιι·

ει! ιιιι.ιιι·ι , νι ι·αιιο ι·ειποια 8: Βεπειιεα απ! ι·αιιοπεω

οι·οιιιιιιαπι οι ή;ιεειιιεαση πιο ποπ νι ιαιιο πω:

ω πιιιοιιειπ ποπ νιιαιεπιι πιο οπο: ιιιειιιιι. Μπι

ιιΒιιιιιε ατιιιιιιιιτι ιπιειιεέιτιιιο,εοιιιοιει ιιιιιιι ιοιπια

ιιιει ιπ Με” ιπτειιιέιιοι; εοπι:ειιο ιιε ι:οιιαριεΔ

ιπεπιοιπ ι·αιιοπε ιρεειι·ιιιι. δι ποπ νιιαιι: πεεο Δε

εσωριειιιεπισ ιοι·αιιοπε εεπει·ιεί1, δ: νιιαιι : ποια

ΙεωιιΔιιιιι Με ι·αιιοι:ει ιπιειιε&πε αιιι ιιιρροπιιιιι·

εοιιιοιειιιε ει Πι ει ιιιιιοι ειιεπιιαιειπ ιΡειιιιεαιω

πω: , αει-οσοι": επι: Ρετ ιιιιιιεπ αιιιιιιιιιιι ιπ οπιιπε

αει οι:ιιεέια ιιιρει·παι. Οιιιιι:ιεε 4. πεειιιιι οι·ιιιέι:ιιιο

ιπιιιιιιιιἐ νιιιει·ι,πιιι οι: τα ιριιιιπ,νει μι· ιιιαπι Ριο

ρι·ιατιι ίρεειειιι ιιειειιιιιπει ιπιειιε&ιιι1: νιιιεπιιι.

8ειι ιπιειιεέ:ιιιε απ8ειι ιιοιι πι ιιιισίιαπιια απεειι ,

πιω Π: αεειιιεπε απ εἔι τιιιιιπάοιπ ; πω: ρι·οοι·ια

@πιει ιΡίιιιι ν ιιιιοπιιι ιιειει·ιπιπαιε ροΠει ιπιειιε

@πιο αιιιιιοααιι ιπιιιιιιιιαπι ποιιιιατιιοιοριιιε Πιο

Καππα. Κειρ. είι νιιιιιιιιαιρεειεε ισα: ρι·ορι·ιιε οι).

Ω.ιπιιο,νι οι: ιιιιιιιπε Βιοιιω ιιοιι”. ι.αιρ.9ιρα.ο.

ιαοικι οι εοση$ιειοεπιιιο: μοιειιιια δ: ποιοι τρωω

με, ιιιιιιπαειιιπιια όειειιοιπαιιιια , «κι ιπιιιιιιιιαπι

ποιιιιαω Πει. Εκ πω: αστειο ποπ ιεπιιιτιιτ , μια

ειιε φαω ιειοεόι:ιι ειιιειιιιιι ιπιειιεᾶίιι απ ιιιωιιι

πω:: ποιιιιαπι ρι·ορι·ιω ιιιιιιιαπιιαι: ποια ιειριάιι αι

ιειιιιε ιπιειιιέιίιι ποπ επ :απο ιιτιιιιειιιαιδ ειειετιπι

παιιιια κι ιοΒιιιιιοιι€πι ρι·οοιιαι ιιιιιίιαιιιιιη πει: ρο

ιειι εοιποαιαι·ι ν: Με μέ. δ: ιπιειιε&ιιια , Μι νι

:πιο με, δι ιπιειΙιμιοιιιι. Νικο εα πιο πω”, ειπε

πι νιιιιιιιιιε ιρειιει ιιιιιιιαιιιι2 επεειι , ειι: ι:ιιαιιι νι

πιο ροιεπιια ι:οΒιιιιιοα, οπο ποπ οι ορει·αιιιια πιο

οπο: ρι·οριιιι παιι.ιια, ειιιιιε οι νιιαιιε ροιειιιια.

Αι! ι.αιΒοπι, ΛΙιι|ιω. νεια ιιιαιοι· ιειοεάιο μια

απο (επι. αιιιι·ιιιαι. Ριοιἱ 1. οι πιο ιπιειιε

μια είιεπιιο ι ιΒιιιιι· Διὶ εο8ποιεεπιιιιοτι ιειριοιπ

ποπ εεει σΒιειίι:ιοο εοπι:ιιιιιι ιιιι,ᾶ:‹ι εοιιεπι ιοπειιι-ι

ω, οπο νι ιρεειει οι·οριιέ ιιιιιιιωιε «πιωπιτ α3

ι·εοιαιεπιαπειαιο ιοιιιιαπιιαιπ εσπειιιιιι ειιαιπ ;ι`

ιερι·αιι:ιιιαπιιιιοι ιειριιαι1η Νιαιοι [ιιοιι. αιιοποι

ριοεειιιι·ειιιτ πι ιιιιιιιιιιιι1ι ι δ: “Μια ιιιιβιείια ποπ

πιω οι νιι·ιοαιιε ιιπαεο 6ι:σιεάι , πιο ειιαιιι ιιιιι .

Με: ντι “μι” επιπεδα ποοιοιιιιιι ειιιοιιι·ιαιιε

ιιπαιισ οιιιεειι, ίειι ειιαπι ιιιιιριιιιι. > εωιειω. Γρε

ειει αι·ιιιιειαιιε ποπ Μπα: ει! ιεριΜεπκαιιιια 'ποιο

ιγρι , Γειι ειιααι τιιιιρποιεειΒο Μπαρ παιιιι·αιιι .

οιιαιι: οι ιοεειεε ιιπρι·είια, 8: εεριειι'α , ποπ Γοιιιιτι

είι ιερι·αιειιταιιιια οιιιιε6ιι, τω ειιααι ιιιιιι:ίιιιι.

ε. Με. ‹ιε τειιιιιιι: ρι·ο 'ιἰειαιιΒιιι ειιιιιιεκπ κα·

:Με ει: ιπτειιεόιο ιιιιιιπέιε; πωπω ιιιοριιειαιει

ειπιπεπιει· εοπιιπεπιιιι· ιο πατατα: απο ιι οπο”

εοτιιπιιιπιεαι ρι·ορι·ιο ιπιειιε&ιιι νιιιιιαιειιι πω:

ιεπιιιιιοπεπι οι , ειιιεοα εοπιππιιπιι:αΒιι νιι·ιιιαιει:1·

ιερι:ι:ιεπιαιιοιιεο: (ιιαι·ιιιπ οιιιπιιιιιι ρι·οριιειαιιιοιέ

.:ιππ ποπ ιπιπιιι ιπιειιεόιοι Η: ιπιειιεάιιιιιι πιώ

ριιαιιιιι:ι παιιιοπιιιιι, φαω ιειίιιιεπαιιιις ; 8ι οποια

ποπ ιιαιπιιι ιι: ι:ιοιεπι ριοι:ιοοειε νιι·ιιιαιεπι ι”ρεειειπ

ρι·οριιαιοιπ ραιιιοππω, πιιἑιιι τωιρω. (Σοπιιιιο;

@πιει ιπιιιιιιιια :ασια ποπ Μίκι: ιει·1ιιεΕπιαι «που

Με, ω! ειιαιπ εΠιέιιιε εοπιεπτοε ιπ εαοΓα; παπι

ι:οιιιιιιει ειιαιιι ιιιεειειιι ω ειι-εέιιιε ι οι επιιπ Γρι

:Με ιιιιπιποιιιιιιεΠε οι οι:ιεει:ι. ει8ο εαοια,οιιιε ιιι

να νιιιιιιε εοπιιπει εξιεέιιιιιε ιιιιοαιι ειτε κ:οιπριε

πιει 8: ιεαιε α ὁ ιοιιιοι·ι εοπιιπεΒιι εοιιιιεοι οιιοαά

είιε ιπι:οιποιειιιια: δι ιιιτειιιιοπαιε: αι: ριοιπειε οιο

πισ εαιιια, ειι12 εοπιιπει ειιιδιιιιπ , εοπτιπειιιι Γρε

ειειπ ιιιι ειιιέι:ίιει 8ει:ιιιιιια πεεαι , ιπιειιεόιιιιιι απ

οι·ορι·ιειαε; ειιιιιιιπο‹ιι ποπ ειι: ιειοεᾶιι ιιιιοιιιιιι

οι:ιιεόιοι·ιιπι. ω α. 0ωνπιά. πιο. απιεει οιιιο πιο

88 νιιιΒιιι νι καιιοπιιιιιε ι·ειιιοιιι_ ίιαιιιιι επιιιιιιι·νια

Πο, εοπεειιο ; νι ταιιοπιιαιι: ρι·οιιιιιαιε, πεΒο: παπι

πιατα ιιοε, ιεπιιιιιιιιι·, νι νιιιιιιιι:ιι ιπιι·ιπΓεεε άπει

οαιπειιιι αει νιιιοιιε , νι εοπιιαι επ ιι·απιπιιιιιοπε
`

ει:ιει νιί·ιιιιιιι αει μοιεπιιαο1 νιιιοαιο. Αα 3. ιιεΒο,

παιιιι2, αισιοιιε οιαιε&ιιιο εοπειιιιιι ωιιρω, Μι.

πιιιιιιιιιιιιιιε παιιιι·ε ριοριιειαιιιιο. -

Πιι:ο π. ιπιειιεδιιιε απΒιιι αει εο2ποιι:ειιειαε ιπ

&ιι.ιο εοπειιιιιι ε:ιιιιιιι ιιιιιιπόιο δ εοπειιιιιι , οπο

ισιεπι ιπιειιεδιιια νι ιρει:ιεε νιι·ιιιαιιε ρι·οριιε τω»

Παππά ι:οπειιι·ι·ιι,αιι ι·εριείειιιαπιιιιιιι ιπιιιιιιιιε μι»

Ρι:ιαιιι ισοιιιπιιαιπ. Ροπιι.εαιεπιπ ποπ εΒει οι:ιε&ι

πο εοπιιιιιιι ριοριια ιιιιιιιαπιιε ο οι εαιπ ιοιιιιιιιι&

ιπιειιιεεπιιαπι , πιιαιεπιιι οι·οεειιιι νι νιιωειιι Με

ειεειιιιιιι, πειιιιιι αιιιειιτριοεεάειε νι νιιιιιαιιειρε..

οιει τειιιιιιαι·ιιπι ρισριιειαιιιπν πιο: ιιεισει·ει πωπω

νει ιιια5ΐοιοιαιιιει δ: Με πιιι:ὶ ι:οπιιπετε,νει Μια::

ιιει:ειει ροΙΤε εατιιιι·ι Γρεειεε αιιαςιιαιε Γυμριειει κι

πεε εαε εοπιιπει ιιιεπιιειδι ίοι·πααιιιει:εϋιπ πιιιιοιπ

ιιιεειιιεπι πωπω , ωωιωωι τω ριινιιεε ρων

ιπιειαιει παιιιιαι,ιειειιιιεε 8ι ι”οιπιαιιιει εοπιιπεαιιιι·

ιιι ιιιιιιι:απιια : πει: εαι·ι;ιιιι πω" ιιιρριειε ροιειι ε

οπο: πειιιιεαι παιιιι·α ιιιρριει·ε ιπιιιιιιιιιιαιεπι ρειίε.

ι):ιοπεπι ιιιαι·ιιιιι ριορι·ιειαιιιιπ:ιπάιιιιι;ιι.ιαιιι.π. πω.

€ειαιο ειιιιιιι:ιιποιιε ειιι&ιιιι ιιειιιιαιιιιιι·,νι ιιιρροπο_

εκ ι:όειιιιιι ιιοιι: ι.ιιοπ ιαιιια 2.'8 [ποιοι ειπε νι Π;ι Π ι - πω.

απο ιπιιιιιει·επιιαιιι ιπιειιεόιιιι, ειιιιισ.ιιιε ειιιπιιιιιιι

ιπιιιπιι:ειι· δ: ιιπιεεειιεπιεε, οειειιπιπαιιιπι :κι παπι:

νει ιιιαπ·ι ποιιιιαιπ οι:ιιειδιιι Μιεπιππιπιειιεειοε απ.

ιεεειιεπιει ατι οι·οιιιιιιιοπειτι εοεπιιιοπιι ι·ειρεᾶιι

οοιεάοι·ιι ἄ ρι·οριιιι εΠειιιια ειιιιιπἄοιιιπι,ιπιιειει·

ιιιιπαιιιι αιι Μπι: νει ι"ιιααι οι1ὶειἄι εσ'Βπιιιοπεπι

ρι·οιιιιιεπιιαι1ι: ει·Βο απιεεειιεπιει· α‹ι ρι·οιιιι&ιο

πεπι εοεπιιιοπιιοιιιεόιι ἑι ιε ιιιιιιπᾶι,-‹ιειιτι πο οι»

ιεόιο ιριο ιιειει·ιπιπαιι ω ιιαπε ροιιἰιε φαω απ ει.

ιαπι ριοιιπεεπιιαπι :θεοι ιιιιαιεπισοι:ιεόι”ιιοι ειι επ.

ιι·ιπΕ: οι ιαπιιιιτι·ι ιει·ι·ιιιπιιι νι πι, ποπ μια ιπιεια

ιεέιιιπι :κι εοεπιιιοπεπι τω ιιειει·ιπιπιιι·ε,οιιια νι Πε

ειι ροιιειιιι: εοεπιιιοπε: ποίιει·ιο: "που νι Επιβε

ειιιι ιιοιι Ροιειι ι:ιειει·ιπιπαιε ριιιιεν

ειιιιεπι νιιιιιιε , ιιοιι εαιιιἐ εοπιιπει ίπποι ειιΕ&ιιιο,ι

|

ν). ι

ᾶιι ε Νιιιια ιρεειει ιιπριειια εεει οιαιεόι:ιιιο εοπ- Μ”ΜΗ

ειιι·ιιι ιι.ιι, νιεο8ποιεαιπι·,ιειι εοιιετο εοπι:ιιιιιι,ιιιιο "Μ "7'

εοπειιι·ι·ιι αι› ιερι·ιειεπιαπιιιιι1ι οι:ιιεθ:ιιιιι , ειιιιιι οι Σ;ΜΡ 0

ιοεειει,εοπειι 'ι ω ιθριαιΓεπιαπιιοπι ταιροιιι.εω ΜΜΜ ν;

ιπιειιε&ιιε απεειιείι νιιιιιαιιι ιρει:ιει ιπιρι·ειια πιο-ι ιιοιι.

ΠΟΠ

ει.

Ρι·ού. 2.

ιι::
ση:

ι μι

8ειι εο8ποίιει·ε ΐειριοιπ, 8: ιειιειιια: ριοριιειαιεε ι..8ι-αι.σιεε.

ει.

ωιπιιε παιιιιαιει ριοριιειαιεε ω.. παιιιιιε,ε8ει οιαιε- #.ινή·, ν'

Με.:



 

πι.

υτρεπττο ι Χ. ΙΧ @το στ_ωτιτ»ιτι τωττε. τω» ιι;

πωιιιιτε τεριωι-επιπιιπιι ιιτι οι;ιε&ι,.ι!ειτει ιιιιτι!_ιε

πιιιτιεπιιιτε !εειιπι!ιιιπ ιιιιιιπιτπι .ττιιιοιτειπ .ιπι!ιιιι

_` ε!ιτει!ειπτ δ ε . ` , .ι τ

Ποιιιιι·ιπ. 8ι ιπιειιε&ιτε τιπΒε!ι ει[ει ιιιιιιιε!ιε ιικ

ειεε ι·τιππιιιιπ το ιιειιιιιτιπ (ιτε "πω, ειΤετ ειι.ιιΦ

ΘιτιιττιιιτιΡεττει οιιιιιιΑιτιπ πᾶιιιιτπι πω» πιτιιιτιι_ιε!

απ! ν: τόπικ πω! Ρτοι!ιιεετε μπω ε: ειΒο_ πιω Με

ιεξιόδιιτεπιτιπειι ιιιττιια!ιειιτεειει ρτοι:ιτιπ ιιιιετιιιε,

ιτοιείι τι πε οιιιεειιιτο εοπειττιιτ ιΡιωι ιπτιιειι ιιιΔιιι_;

- ιτε ροι!ειιιπε οι:ιεόιιπο εσπειιιιιτ πω” , παιδι

Με” Ροι!`ει ε: ιοττιιιι επιιιιιρτοε!ιιεετε , επι ιπτιιε_·

τι : πειτε Με Ροι!ειιειεε ιι&ι!ι ει58ποιεετε ςετιιὅ,

πε ιπ ιπι!ιιιιι!ιτο, ειπε πω! τι μ” πτοε!ιιεετεπιιιι,

ειπα! Ηι!ιι!ιπ πι, ε: ιιι!”τε. @τα ιιτιει!ε&ιτι ιιιιεε!ι

!ι›ιιιιπ Ρτοεεε!ιτ η νιιιιιιιιιτ ιρεειεε ιπιιιιιιιιε Ριπ

Ρτιπε ιιτυπωω, τειιιιιτατιττπ ιιετὸ τοπτιειειιι πι; δε

εδιιιιτιπ, εποε π.ιιιτττι ειιεειε ΡοιεΕ, τσιπ-Π επ πι.

ιιιιιιιι ιικειετ ειιιιττειιιπ , εο ιππι!ο ιιιιο ρι·ορτιιι

ιρει:ιει «Με ιιτπιτι ει! ιιιιιιιιιιτε ειιιι!ιε, 86 Μπειτ

ιτε ειι€επιτω. 8εεπε ει! ι!ε ρτορτιειειιΒιιτ, ειπε

ιι!επιιι!ειιιτιιιι τεειιιετ ειιιπ ιιιιιι!επιιπ: πω!! Με

ιπιιιιιιιτε τεΡττειεπιεπτιιτ ει ειιιιδειπ ιρεειει,ιτιιτι τι;

. _ ριαιεπιπιιιτ τιιππωιτ, τι επ ιτι!πιεεππεπιειιε Με

ιιο ιπ Πει.ιιπ, ντιπ ιιιτιιιοιειπΒερτιπετριππιιριιιιι,

πιω πεεει!”οτιδ εοΒποιειιιττ, εοεπιιΞι ιιιιιιππτιεπ_

Πτω π.. !πιειιεθ:ιτε ειιιεειιιιό ιειριιιιπ τωμιτειιε

· δε ιπι!ιτεθ:ε εοὲποιεεπόιιιιτ πι›π ε8ει οιττιετιιτο

εοπειιτ ιι! πι, εεει επιειπ ει! ιειριιιιπ ειριιειιε ε: πι

- πειτε εοὲιιοιὶεπιιιιτπ. Ρτιστ_ρετι μοι!. τ. τ ω

τοτε ιρεειειετιρτεΙΤ.ε , πω: ει! ιειριετιιιιτιριιειιε8ε

ιπι!ιτειίιε εοεποιεεπιιιιιιτ ποπ εΒει πι:ιιειίιιιιο εσπ

ειπα! Πτι :εοε!ειπ πιιιπρε πᾶν, @κι επρι!ειιε 82 τι.

τεειὲ επεποιειιιιτ οιτιεᾶιιιιιι _ιιιιιο!ιειτε ειιιτιπ 8: πι·

ι!ιτει!Η: επεποιειιιιτ πάω: πω! @απο ειιτοιιιτει

ι:οπειιιιι! οι:!ει$ιιτο “ει” , πει· ιοιι.ιπτεόπειιιιιτιπ ,

@το ρτοε!ιτειιιιτ «ιδιοι, εττριτειιε ει: ι!ιτεέζτε ι:ο2ποι)

2 ειιιτι οιιιε&ιτιπ , δι (Μπι ιιπΡιιειιιι εειπόιτεᾶε ε·

&ιιι. Ετ8ο ματι τττοιωμεω εεριειιπ,πι ιιπι:ιιει

τὸ δε ιπι:ιιτειίιε τιιτιπιε!!εάιιεο8ποιειιτπι, ποπ εδει

ιίι:ιε&ιιιοιππειττιιτ Μ. Μ! εοι!ει(Τ ριοτιιτε εοιιιἔιτι

. ιι, πό ι πω! τοι!ιιι:ιτ εάιιιτη _ιτεθ:ε τε τε επ

. τιιιιιιιτιπ πω!! βιοι!ιιε!ιειτπι!ιτιιι ειΈΙιιιπήιπι!ιτει

τι. ι 1 τερττειεπισιιιιιιτπιιτι. Ρτειι.ε.. Ιπιε!!ε&ιπ επὲε

Φωτ, επι:: Πι μτιταε ιιιιιιτειετια!τε, ει!: ιιιτιιιιιιιιετ ιε

πτε Με· πειτε! τω τ ετΒε "οι ι τω! Δωιετωιιιιπ τι».

”° ιεόιιιιιι,ιει! ειπα! πετάτε ιιετ τει!εδιιιιιι· ιπ πι πω;

Μεινε ιιιιεὸ εο8ιτι:ιιε2ιι!οι επι τ ω ποιειιιπ ιτεετε. ιτπ › ι_ειι τι πι! τ

τζιπ Πτι . έ! Ρτωειριε . 5 ιιιιτιττοειέιπειιιτ, ιπιετ

ειπα ειδ Γρεειετ ιτπρωιτ , 3 Ι .

;ιττμ: ειιιεττειρεό!:ιτ Ρτόριιιε ιιι5ΒιιεΓιιετ ιπ πρι; ειἐ

πειιεεωτ. Οοπτιτπι; ε ιιιι τε πιεσε πεεε ει!

τ - εοέποιειιιιτ ιει·ιτιιιιιιτ $ιιιωιπ : τι ειπε εοι!ειι!

πω, ειτε Διπειε εοΒιιοΓειι ιιι.τωιιιτ πωπω! Με

ι!ιτεθιε ειιιιτπ 8ιεσιε.τειιε εο8ποιειτ “Με” σει!

ά#στιιιι

θ

σε τειιιιιοπειπ εδώ; ει! πτιπειριε, ιι πιιιΒιι$οτιειπε-.

τπτ; ιέιιιιτ εοι!ειπ εᾶιτ, ειιιο ι!ιτεειε ποέπιτιειτ οι!
ν ι 1εωιττ,πειτταε ειιιιιπ ι:οπποΓειι τρεειεττττωμε8

_ ιπιπ 66ιεειι.

?σιιΞει:·

απ!. μια

,ω.τ.

πιεσε , πιω τι ειρ!ιειιιι 8: ι!ιτεάε τι!! ιπτειιε&ιτ

εο8ποιειιιιιι , εεει ι$Βιεδιιιιο εππειιιιιτ Πτι. ετ8ο_ε

τοττιωτ. τα !ιτεειει ιιιψτειιιι ετιι:»!ιειιε δ; ειιιε&ε ει:

!πιει!εᾶιι εο8ποιεειιττ, εεε: πωπω, επιτειιτιιι

πι. Και!! :πω πω" εερπι!τι (ιι-Με ι-οτπτειι6

επέτιιιιο. ποπ ιπιι!!ε&ιτι ίοι·ιπειιτετ εοεπο!ιτιΕ,_ τω·

πιτ: τετμιιτιιιιτ ει! ιιιιιτπ ι!ιτεάε εσεποιεεπε!ιτιπ ,
ι φωτ πι! Διτεειε εσεποιεεπτ!ιτιπ_ ιρεειειπ ιιπρτει

βατ , ειστε πεπ ει! ιιτιο. ιοτιπτιιιτ εο8πιιιο ,ε ειπε ιπ
Α · Έε!!ε&ιτι εοεποιειι , Μ! !Βιιιιπ ρτιπειριπιπ εοΒιιι-ε

ιιοπιπ ιδιιιεε. Επι). μετά ιιιιε!ιε&ιιε τττειιι,πτε
ι πιει Τετιιιιι ι τι ι τ

  

ειρι,ιτιπ , εφε τω” _τειωτιπ οτιειπετι ροβι ει:

ριιειεπιιιιπ οι5ιε&ι,ιισιτπάιιτειιεε οι!ιε&ιτιπ τ ει!

πι!! μπειιιτερτοεττω

. Ροι!ετιοτ μια 'ποπ. έ. ειιι!ειπ βΔιιιιιιΦιιΦα°ιΦι ει·

 

τι

ω" Διιιιττειο Ρετιεελε παπι! , εο8ιτριι:ετε Με

εόιιιΦ ι!ιτεάιτιπ ι οι πάω πω” σε ιεΠετιιτι ιιιτιιτειι

Δειτε οτι πιττιττ·τιπιτιπο, πι Σιρεειε' πι” ι έιτε.

όι:ιτινειέει: οπιειίιρ , ιτε! ὁ ιιιεειε οιόιεἔι. @τισ Εφ

ω; τει!επιτε ποπ ροιειε ιιιιιπεἀιἑιε οιι€ιππτι νει πιο

οι›ιε€!:οτ νει ὰ τρεπε ι!ει5ιιι ετιζο ιι_τειωτιεπο.

πι! ιρει:ιε 4&ιιιι!!ιε ιζ @με ποπ τα ιιιιιιι! ριιιι

π..! Μ.

σε ο: που το·

πι? Μππε

π1οι!ιτιπ πικαπ Άιιιεεζιιιιειιι!ο: Επι!! πω! με.

πειεειεπιταιτ Δικά; ιιιιιιι!τπ ιιτιιιιιιιε τε

ι!ιτειιλειπ ιιιιιιτπι τερτ:ε[επισιιοπετττ τει τειιιτιτιιιτιριρρι·ιπ παπι πω” τι!! τερτπ:!επιππι!ιιι ιιτιπ ειιιιτι τττιτττ_πιτι

πᾶσι ι!ιιε&ιιι τι:ιιππιιιτ !Τρεειειπ Μπι ιπιειιε&ι1 ΦΕ"Μ”

νι ρειει οι τετιτιπιιζεπιιι! ιιέιιιι ι!ιτι·άι ιιτιιιιετιιιι8'·

8ιεπιιιιτ ιΒιιιιτειι, ει!ι!ιιτιπι!ιτειΒιε εο8ποιεεπιιιτττι, '

ειιπιπ πικρά: επ ρτα!επτ,ιιεειιτιτι ι!!.›ιειΒιιιιιιπ επιτ

ειιτιιτιπ ιριιιιι τ .ειιοπιιι τωιω, επι·τιτριο μα" , ιε

!ιπιιιιθιετιιτΓρεε!ει πάμε , ιι ει! ι!!ιιιπ ι!ιτεει:ε εοεἔ

πριεεπιιιτιπ ιιιι!ιι:ετει Με Γρεειετ @Με τειιιττιμ · τ

τεότι, παώ !ειπρετ ιπεπειιτι ιπιει!ε&ιι, ει!πιπ εστ

ιιτριο πάω. Έπιπ ι!ειπιτιπ, ήπιε επτιιτρπι οιππι @εἰ

ειε 6ωιτειι, ιιτρετιιιιε τεπιιιιττε ιι , πρι!ει ιπιε!!εε

@τι ι!ιιεδιε εσεποιεειε πω!! : ει! ιππε ποπ πο!.

!ετιιιιτιπ ειιΒιιιιιξετε ρει Γρεειειπ πεταει. ειιτπ πι::

ιιιι:$ρεπειιιιτ εοττιιριιι_ι ετεοιύετ πω" ειπαμε

εοπειτττειτιειπ Δε! πιτεεττιω πειιιιειπ τω. πω"

μια; ιι!ειτι ιιιιιπιιιιι ιππιτει·ε ιιοιεπιιπιπ ιιι!τιιδιιιιπ

ι!ιτεάιτιτι 8ε τει!ετιιιιιι; ειΒο ροτει!:μεει!ειπ Γρεειειι

ιπιειιε&πιπ πιπιιετεἐι! ειι$ιτιπ ι!ιτειιιιττπ η' 8; τει!ε

2ιτιπ. Κειρ. Εκει εοπιειτι πω! Μπιτ: ιιιρετπιιιιι

τιιιπειιιιττ_ιεπιιιω επ ιποιιετε ροιειτιιεπτ ει! εειιτιπ

ε!ιτεθιιτιπ τει!επιππ ι τα νπιπετιε!ιπτ , ιιιτδιπ πι:

ιιτεειετ: ειιιπ ετιιιιτιε ιιιιΒιιιτε ιιιρετπει. ιι:Μ" ρο

ιεπιιω. 8 εειετ "Ντ ει! πιειωτιιιτετωτι , δι: :Με
ι!ιέιε ιεπιιιιπ (σε πικαπ τ μ _ ι

Ρεοιτ.2. !πιε!!ιΒιιτιιιτει, ιειι νιιιιιι ιποτιιτε πω. 8 8

καει ει! πόιιιιιιπιιτι , ιττιτπει!ιιιιε εοπΓειιιιιιιιτ ει! !'τειι-_·.^Μ

πιπιτε επι. $ει!ιρεειει!τιιρτεΠΞιειι ειτε τιιπιπτωτι 2°!"η""

πιππι!ιε&ο :ετεο ει! ιι!=ιιπ ροπιεπιιιιιτι· επιειιι€ιιτιιι- 'ι'

πιτ Ρτορι·π, τωιιιιωεπ τι!! επτειιι8ιωιιπιε σπαει. `

ιδπιπ ιιειτι @πιει πω! ει! επι Ρετ επιιιιιιειπ ιιτι οι:- °

ια
σωστό.

ειπε.

ε..

τω; ιεε! Ρετ επιιιιιιεττι ιιτοριτσιπ τι: όιόιε&ο πω· τ π

πιει :ν πιτ ποπ ει!:ιπιει!ιει€τι!!ε μι· ιιτιειιτειιιιιιω

.ιειπ τω οιπιεό!:ι_ιεε! πει· ιτπε ιι °ιωιιωεω ιττοριιεπι Ε

εΒιιιτειιιειιιιιιιπιε @τι οι:ιεε!ι ιιιιιιι%τιπ. ΕιΪει πιτ,

ιεπιιιιιειιιέιΒιιιι ιιιιειιιΒιιιιιιιιιιε Πτι οι:ιεέιι, ω!

ι!ιτεδιιιιπ πόιιι:ιό.ιπ ιιιι ιιτι!ιεετει εσπειιιιιτε_ πω! Ρ

επιτειιτι:ιι ει ιρεειει οιιιεάι, δ: ιιοπ-π!ιο σωεετιιτο

εοπειιτιιι ρτορτιϋ τιεπιππο δ εοπειιτιιτ,ιιιιο εοπειιιη

;τιτ ει ιΡεειετοι:ιεθιι €ωττωιτει. Ντιπ ιβεειει ειΈ

φ!!! ιστιτιιιιτ ιτττειιιΒιι5ιιιιιιι οιτιεξιι; ιι: απο: οπ

ιει!ιιιτπ ιοτπωιιετ δε πτοιιιπε ιπιει!ι @Με Δρετ_ιρε: , τι

ι:ιειπ ωι_ ι:εττετω. τι ι:ιιιιιιιι!ο ι-Ρεετε$¦οΒιεᾶιει!: τ: _

εΒιετπάιιιε,ποπ πιοιτει, Μ! ει! επιιτςιάιιιιιπτ πω, (Μ!,Μ-ιε

τιπιπ ειπα! · ειιιπ ιττωτ εει!ιέιπ ιιιεειεε πιοιτειε .ι ι

επι ει! ιπιιιιιιιιετπ Μπιτ «τα ι ; πιιιιι ροτειι ιτττει,

ιεπιι_ειπτιτιιιυεστεειε τι τε ιιτεφ ιιτεειειποιτιε

ᾶιι [Φωτ ποπ εἱἀειπ ιπιε!ιιΒιι:ιιιιιιιιε, ιιιιιι ιπιειιι.

Βιιιι!ε επ σιιιε&ι!πιε ιπιε!!ιΒιισιιιι ει! ιρεειεσ ιριιιτε

οιτιιιαι. (Σπιτι Μπι βοικιωεπ @πειτε ιιττειιι8ι

ιιιι!ιιπτ ιποιτει·ε!πιει!ε&ιτιπ ει! ποτιιιπιπιιΒιιτοάιε _ _

πω! 8ειιιιιιιιιι1επτ. Ωοιιι!ιιπ. ε.ιιιιειιιΒιι:ιιιισιτει .τ 99· |

ρτσροτιιστιειι ι!ειτει τετιπιπ8Βιιιιιιιι ειιιιι!ειτι :ιιιιιπ σεΜΜΜ

ιπιει!ιειΒιιιιεε τει Επιι!ιτετ σιι!ιπειιιτ ω τετιπιτιιι

ιιιιιιττωτ ειιιιι!ετικ Πει! επεειιιιεπιτε τετ τιτοιτειιπε

ιε!!εᾶιιιπ ει! επεπιιιοπετι!, ιι πι!!ι πει· Μπιτ! επιι-ι

ιπιειπ. "ι τετιεττι, νει ιπιειιιι` πιι!ειπ ιεπ:τιπετε ω·

ιιτιιιιιπ πω. Αι ιετιττιιτει·ιιιιιω Γιέεειει επ ειιιιει·Γε

π ιετιπιπτιιιιιιιιιιε οΒιε&ι: ιιιιιπ ιετιπιππιιιιιιιετ τει τ

ει! πιο ειιιιιιιι τει, ιτε! ιιιτσἑι! ?Τε παιιιιιιιιε, πι



0......:..

#Μιακάο.

4Ισ'

Οοο!»

μ.ο ΟΟΓΟα. η]

Χ

Μέ

αν | ~

ασ ε1Τεἱο:εο:ἱσοαΙε, εσοποαεοΐοοι είΐε οα:ο:αΙἰ: δε

:απο εΠε οα:ο:α!ε , ε:οα:ρ ἱοτεο:ἱσοαΙε ἴρεε:εἰ εσω

::ιεοΐοοο εΠε οατοκαΗ εὶοΓὸειο, ε!ὶὸἰοε:ί'οιο ασ εί

ίε οατοι·αϊ: 8ε ἱο:εο:ἰσοαΠ σΒ:εθ:: : :πιο @σε .Με

σΒἱεθ:ἱ εἰ: ἴοΒίὶαο:ἱαΙε,εΙἴε νε:σ ίοεεἱε: εκατο οπο
σε: είε α:::Μεο:α!ε. νο- /

σο... Βρεεἱεαείὶ ἱρἴοοι Με ἱοτεο:ἱσοαΪεσΒἰε

&ὶ: ε:εσ Ϊρεεἱεα σιαο8ό εΠε:ο:εο::σοα!ε μ·σρ:ζο:ο

οσο όΠΐε::αΒ Με ἰοτεο::σοα!ἱ ΠΠ σΒ:εδ::. Κείρ.

οε8.::σσ£εσ. ΠΠΠ1“Ωείρ6688 ερθω: είΤεἰο:εο

τἱὸοα|ε “ο σΜεό::, “απο εΠε βο:εο::σοα!ε :ατσ

ροοο·ι ἴρεεἱεί , σοσ Γρεεἱε: ε:: ὸἰ:ε:°.ὶε ιει·οοοαοε

εσΒιιἰ::σοεο: Πο , εἰ: σ:οε:ΐοιο ασ :Πε ἰοτεο:ἱοοαΠ

σο:ε&ἰ. (Ζώα :οοπ εΠε ἰο:εο:Ξσοαιε :ε::οἰοα:Ξοο:ο

:εἰ , :Μπα εσ:οατεοΐο:α:ί Με οα::ι:αΠ εὶοίᾶεοι :ο

εΠε :ερ:.είεο:α::ιισ; Πεο: σε:ε:ίΕο:ο :ΗΠε:Μο επ::

οα:οι·αΗ ε! Γρεείε Ιο:_ :ταδε επειο:εο::οοαΙε :ε:ιτοὶ

οα:ίοι:ο:ι ω." ασ στ:: ίο:εοοσοα!: :ε::οἰοα:ἰοσ α!

:ει·ἱο: :Θε εοοΐεοοεοτε: ὐοτε!Ιέ8ἱο:Ι::αε που: αἱ» :το

:ε!!ἰ<ἐἰο:Ι::α:ε α!:ε:Εοε. (ΞσοΗ::οι. α. ΠεοταΙ:α νπιο

:ε ορει·α:ο:::α!σ:· σοαοοσ ρι·σάο::ι: ἱΒοεο›, α:: φαω· τ

σο ρτσὸο:ἱ: εαΙσ:ε:ο: οοπ: :.:οσοσ σΡε:α:οι· ν:

νοτια: 6εἰοί:::::οεο:ο:ο 3Βοἱε ε 2. :ποσο ν: εο:ἱ:αε

συκώτι: .οι ο:θ`ο::οα Μ. Πα ..να ν::το:ε σρετα:ο:

Ιρεε:ε:, :μπασο οισοε: :οτε!Ιε:ίΕοοπ ασ οσ::::α:ο

σΜεάΙ:ι , α::οοαο:Ισ ποσοε: ασ οο:ἰοαιο.ίοἱ: οοἱα

ο :ποσο οοσοε:νε ΐε:οεο δε νἱεα::ασΒἰ:·&: ; α, πω

σο, ν: ειι:::πεοοαασα:ο εἰ: α:: σωεό:σ .ωιεηω. η .

Ε:: ό:&Β σσόοει:ο: ι οοαοἀσ·.ἰοτε!Ιεὰοε αο8εΙἰ

επεσε εοΒοσίσι: σΜεό:οοα , δ: Ποιο! Μοεσε Γε

@δέσω ἴρεσἰειτιήοεσοὶεθεἱ , πο:: επίθ αεσωσωε

εσΒοσίεε:ε !εἰρίοο$. ξρεε:εοπ:ΙοεσΒΝ&:ξ Καπο :

αι! οσ:ἰ::α:ο ἰοιοἰ:ὶοαο: :εςο::::ο: ρι·ορ::οα οπο..

ΧοεσΒἱεέὶὶοο: πο, οι:: είε :ο:ο:::οθ εσΒοσίτεοι:ία.

Ναοα οωὶ:ἰαῖο:οἰ:ὶοα ε:: :1εα:::εο!α:α 0οεπτ:ίοτε:,

οοωοαΒε:ἰοσο οσ:εί:, "ο σει· Ρ:σμοοιο ιοΒοαο:ο

σ!α:ε&Ιοοοπ Μ, νε! ρ:σρτἰα: ΐρεε:εΠΡΠοη :καθο

Ια:.ο.Ηε:Ι α Ρ:σρι·:α:ο:εΙΙἰΒ€Ι›ἰΙΙ:α:ε:εἰ,σοω νε] είε

Ρστεοιἰα οπστἰοαἱο:ε!Ιεᾶὐα ::!εοοΗεα:α εο:οϋρεα

τε, νε! ρ:σρ:ἰα Τρε:ἰεε :Ρίὶοε. - ο - __

Λο 1. α:8ο:ο. 'οποσ, Με. οααἱστ:ἰε εσΒοἱ:ἱ_σοε

β

·"Μοΐ··::- ει:ΡΙ:ε:ια, ηπαἰεἱο3 , οο·εε:έ:. Μ! π. εποε. :ιε8. Ιε

?κατεβασω

ΜΜΜ .

πεεε/βι·Εικ _ ο

...νω,η ο. @Βια :εποε οσο >

_Ν &ενΜΨΜ- Με. Οσοεεό::ο: σε ρ:·σεεϊ·Ή :ο :οΒοί:οιο!:οετο,

4:40:21,

Π·
8!ιί :σ72]:

έ)?ια έρ Ιοί. Ι3ορΙε:: απο: :Πε είε :ο ςοἑοἱαοοαΒἱοε , Με

” """<€'"° οα:ο:αΜοοε α:ο8::ΞαΙ:: ?ποιο σο:: ::οα8σ·εί: Μ·

_ :μία (Ξεο(οοί.ι:ο οσεείΐε. εἰ: α:: ω.. · .τ

άσ:αΙειο ρι·σεείΤοοα α:Ιοο::ε:ε, εΙΤε: αοΓοκοοιο;,

ρσίΤε: ω: 'οπο :εωοοοεα€ωσ.

ε :μισο α:::οα:::ετε)οο!δοοτείε Μοτο". Νεο; ο; ευ

οικω :ο:εΗεάο: νοσ ω:: :εΠεασ εσ8οσίεί: :Μοτο

εΗ:εάοιο Μαιοοο :!εΒε: :ο:οΗο::οιο ρι·σεε:!ει·ε,

:Μα ρσ:είΝο νοσ :οοπ :και αό:ο οοε&σ :εΠει€· εσε

νοσίεεο:Ισ ίΠ:ετε. Λο Ροί::ε:. ρ:σ!·›. εοοεε:Ισ απατα.

εεε νί::οαΗ ἰσοαἔἱοε ανά :Παωσεο οεεσ :ἱε1νἰ:.

' πω: ::οαέίοε :μια βε &έ:. Εασε:οσοσσοε :α:ἱσ

ε!! σε Γρεσε επει:εΒα, σο:: :ασκοπα είε ::οα8σ με,

° πεεοο-εσωοεαμ που Γοορίἰοε, ο:Π:αο:οοηεοΔε

εοοσεε6Βα ν:ρω. ?Η εσο Ηι·ιο.εσόεο: :ποσο :εΓρ.

' οεε.ο.2‹οεα.::6ε;α:ὶ , :με ν::νοα8σ ίσ:ωα!::ε:οκ

:εέξεταο:ίοο τερ:8Γεπεαερτσεσ:,ρόπ . ΙΗΡΕαοα να

· ιστοιοο·ωοεσε. ν: αστειο :Ι:τε&ε:ε:ο·ιιιιε:ίο

τοἱτοιο Μ, σώσε: ρε: ρτσρ:ία::ι ίρεε$ε:1: , σοο:αΗε

εοτἱταε οι, :οσοε:·ε ρσ:εο:ιαιτο : :σοσ εποε:: σο:: πνο

οε: ΓοΒοααΙ::ε:ρεα 4εεε5εα, ἰιοιοεὸἱαιε 8: οοεεεε

οοεεο:ε: ασ ρ:σ:σ:νροιι, ίεό με: ήκείεε ἰιτποεἀ:α:ὁ

εεσ::ε:9:εουσεοτεααά ρ:σροοοι Με ΓοΜε:3Ιοο:ο

ω·οε:"ω:ε:οω :μια :εε σοφοαοτι είε. :Μια Ρο.

:ποσο :Με , :ο:α8σ οί:·ε&εεαο:ίοο όι1εΠ:α:Ι ῖοιαΒἰα

σα:οιο τ σοὶ:: ί: εοοοοιοοσε εΠε, :Μαρ :Οια εινα::

αΠο:ία Μπα α. :Ι::εξ:εταο:οω οσε:: 8:Πε :::Β:ο,

Π ω

ψ Μ:

  

  

εΙαοε ρι·σ::εΙΐο :ο Ιοοο4:ο:ο οεεείΤα::σ: :μασ ρο

  

!

Κ

Πζο:σεωο ΙΧ, Με νιειἰἱσ σοριἱ:ἰσοἱ: ΔπἔεΙἰ:.ν. .Μϊἰο Η Ι.

Μ! α. οε8. ::σοΐεσ.·.ένω να ε: (Με εοοΠα: . ασ ας.

ίοι·ιοα!ειο δε ἰο:οι::οαοι :ερ::είεο:α::σοεο: εθε

&ίιε, οσο ΐο:Πεί:, ν: νο:οαΙΞ:ε: :αο:ίιτο εσο:ἰοεα:ο:

ἰιιε.:οαἐι. α:: εσοία:ιο. εσοεε:Ισ «παταω :Ιε αερι·:ε.

ίεο:α:ἱσοε αο!ει·α:ΐ::οα εποε.: ; οε8σ σε ἰο:οἰοι:ὁ. Χ

Νο:: εοἱιηοσε :Ρίο . :Ιοὸ:ὶ οαοεο 1ρεείετο ἱοτοἰ::

οαοα εαοΐα:, .οαΒεσ°ὶο:οἰ:ἰοαοπ επεσα., Μ! ποιοι::

αοΜαόΜοαιο ν: π. τα. Μι. 9483. απ. σίὶεοκΙἰ. Νε

:Ιοε επ ω. οοὸο! εαοία εσο:ιοε: εί&&οσι οι :Με τον.

Η δε ρε:Γεᾶσ , Γεοοίτοι·:ΙΙοπο εσο:ἱοετε :ο Με ἱο

:εοεἱσοαΠ 8: ἀοοἰοο:σ: ν: εσοί:α: σε αο2εΙσ, σοὶ

νοτοτειο Με:: ρι·σθοεεο:Π οασ:οιο Ισσα!εοι, ουσ

α::ἱ εΠε οατο:αΙε ἰο α!ίσοοω Γιιο:ε&ο:ο : άπο ποια:

Μεσα :ίοεςε!οε οσο οαοεα: ν:ι·:οτειο ρ:σ:Ιοεεοό: Π

οιο: ἰο είΐε ἱιι:εο:ἱσοαΗ δε ἰο:εΙΙἱΒἱΒἰΗ ἰο α|ιεοοπα

ίο:ε!!εό:ο:ο. Κατἱσ : είεσ Με ἱο:εο:ἱσοα!ε δε Νοε:

Ιι8:Μ!ε_ :ο είΤε :οεσ:ιη:»!ε:οα: δε ὸἰιοἰοοτοοι αεί-Ρε

&ο εΠε οα:οι·αΠε ε:οί:!ειο Μ, οπο: ταο:εο ε:: :Ποπ

Γε :α:ίσο:: ασ Μο, οσο Ιεοοἱ:ο:, ν: εαοία, :μια Ρο:

:οι οι νοοοα, ρσΠἶ: ε:ἱα:ο ίο οπο.

.εαετισ οι.

Μίσηϋοβίν ἱπ:εἰ!εἐΐα: Απέο!έσα.ν, Ρ7°σΡεΪαΜ

Σ ° @έπιασα κοκ 102ε.ομην :υπωεάέαεὲ ,

ν' με εινα: μ: ]Ρεσεεω ά Ρ εί:/διπέΐσεω

κοινωι!ιω ακια!!2έετε ἔ

_ Κω.: οπο. ΜΜΜ. .πω οι ε. «Μ. α. :μια ε. Μ

_ επι/ϊ. Ι.]ώα.ΜΜ. οψη. α. αν :.ρΞπιειρ. Γοοοα:ο.

ΝΜ"α ::οΒοΠ:0 ε:: Πιο Βεοει·ε, ::ορε:ΓεεΙ:α είε :ο «ω.

:ζώο ΐορει·ίο:ε, :απο οσο ρσίΪἱ: εΠε ἱο ἰοΪε:ὶσ:·ἰ : ίεσ.ἱ

ΓνΡΦεἰ0ε Με: εσΒοἰ:Ξσοεω σε ἱοἴειὶστε σε: Γρε..

ανω (ΙΜίΠόεεΦ › Με ι:ορε:ίε&:σι· είὶ εσεο::έσοε

ρε: ε!ΐεο::αοα. ΕσοΗ:ο:. ΑοΒε!οε οσο ΓσΠιιο ρσ:εᾶ

επεσε ἱοτοἰ:ἰοαω,ίεὁ ε:ἰα:ο αΒί::α:':είοατο οσ:ι:ἰα:τι

ω: ά :οοπ οσε ?ρε&ετ ασ ρε:ίεάισοε:ο αοεεΠ : σα.

Α! α.

Με

46».

μΣεπε.αβη

Ρισπάωπ.

σε: πινει:: ίστοιοοασα οσ:Μα:ο [οί Ρε: Ρ:οΡ:ἰ8:11 εβ- -

ίεο:ἰαοη αΒί:τα&ίοα:ο ρε: ἴρεε:ε:ο α:: ε11εο::α:Π

ί:ιοθ:α:ο. Βεεοοοα Με. εοα:εα.£ὶὐ.2.α: απεα!.:αρ.4.

δί"έα

πωσ. 8εε.ρ:σσαοι!:στ ό!. Γοοοαιο. περοΒοα: σα. νω..αιω

:ο:αίι:ε:, αο8:Ιοοα εείΤα:ε α ρι·ορ:οΞ εσΒοι:Ισοε Μ. “:π:-παν

ν: Μι. η. Με. ι. Ιϊαοτε αο:ειο 'κορσα εσΒοἱ:ἱσοε Ρώ·Ι·

θ:: , ι:οιοεοία:ε:ε:ποίοα:α ασ ρ:·ορεια:οε1Ιεο:Εα:η

οι Β ἱρΙα .ωοε..ωω , τεροΒοα: ΓαΙ:εο: οα:οααΙύ:ε:·.

εΠεε:·ε αΠαω εσΒο:είοοεοπ, ι·είρε:3,·ο εωίοε:ο επαι

οφ Ρε:·!`ρεεἰεοαἀἰίΗοᾶα.ο. ΟΕΚ τεοο8οα:, οπο

Ιεάοοτοσοσ ασε:: ΐε::: Η: Μεσα σΜεάοοα αΙ:ίοοε

οσοαϊ·:: .οσἴεἱΒἱΙἱ-:ατε α οοἰα απο: Πο:: , 'σωμα

φαει:: α εσεοσΐσεοοσω 010800:: Π:. ν: αΗοοἰ:ὶ

σε σ!::ε:ίΕσ εσΒοσίεα: , οποσ ΡΜ:: οσο εσεποΓα.

σα:: -ΙΒαο:ε αυ:ε:ο ἱοαωεὸἰατα εσΒοί:€σοείοΕ. οοπ!

ω:: επτά: σε: Ιρεε:εοι :Ι:Μοέ:αοι :εε ο ω.εσ ο

00Γννεν › :μεσο σε: Ξωοιε:!:α:α:ο εσΒοΕ:Εοοεοτ Μ·

οσο εσΒοσ1εεΒα:. Και:: εσεοἰ:ἰσ σε: ρι·σμ:·Ξαοα (μ

εἱεοπ :ΜΗο&αοα :ερ:α(εο:α: εαο:!ειο εΠεοιἰαο: ἰο-)

1°ζ'Κντω :νοαοοα:Ιοε οατο:α απο: Με α:ο-:σΒ.."'

οσίε::

50ΜΗνω :μου ι·ερ:.εΐεσ:α: όσΒοῖ:ἱσ :οι:οε:·Πα:α :νεο ε ··ῖ ε

εΠεο:ια:ο. α. Βίνσοοεα: αο8εΙο:5 εσ8οἰ:ἰσοε ίοἰ-· . σο.

οο:οι·αΗ:ε: εείΒι·ε;ασουερσοεοόα οσο εο:1το:οσα :πω

ίβε:έ:σα ω! Μρίο:ο 6οΒοοίεεοε?:1:11 :εσ :ρω :Με ·

“απο εεε: οα:οταΗ:ει· Γορει·Ποαξ παω πωπω: .

εσωπα:ο:α!ίσε :οσοε: ἱο:εΙΙε&ο::ι ασ ωειο::οοεω

ἴνἰα·νΐἶεοεἰα ρ:ορ:ἱα,αο:Ρ:σρτἰοα ἰο:εΙΙε6:Βα, ν: ή:

:οαΠ: ΐρεε:εεεΠεο:Μ , φαω σοοοὶαἴρεεἰεΗ ρ:σ-· .

[Με ΙοΒιΙαο:ἱἑ·8εἰιι:εΙΙεᾶο:Μ::ο&α. ξ °

_ Αἀ`·Ϊσοο-αον. Με. ·ω.εωεο :αο:ίποτ νει·α σε δΈ .

ωδ"ΜοΠε ="ΦεεεΦ Με ο που α:πετο :ίεσο οἰ:ἱοοε

'.-Ήξε
 

 



..ο-μοι-

.-ιζ-ς____

 

σ' - Β·

' .ίπ '

σ ' . › · Δ·

ι ° ·. ι. ιι'._ Ϊ °

'~Ι~ΐ~ιΙυ 116.13: Μει!ιο ειιἐτιἱιιυιιι.ι 2ικέειισει :ποιο ι ν. . ε: ·
οοιειι οεεειιιοιιο , 8: ρε: ριοριιιιιοειιεοτιο.ιιι , νει ι

ει· ρι·ορτιοιο ιιιτειιε&ιιοι. ιι::ιιττ_ιοιειο ιρεειειοειἰ

απο: τι εε ρισιο.ιερετξεάιοεδε Μο:: ειιιιι πιο

:Με , δ: ρε: ιιιβιοόιειειρεειεε επιιιιιεειιεἱοιιιιιε,

οι ιιι:οιιιιιτοε; ρτοιρειε ιιορειιεθ:ιιιε ιιειιειοιιιι.ιε.

(1ιιιιι·ε ροτειιτ ιιιι€ειιιι ιιιρει·ιοι: ιιΔιιει·ε εοΒοιτισ

:πιο ιοιρετιειίιιοιειοςιε ιιιιει·ιριε, @Ποιο ιιιειο ωο

ν τισ: ‹ιε ιειριο ιιιιτιιιιιιιιεε ιιιιιοειε οσο Ρο τ. :με

· ι.οιειιοι Νοε: ρειίεάιο:_ Μο: Με πιο ιιιιιιο οτι
ι @οποιο εοΒοοιεεοειιττο ,ι οσοι:: ιἔε εο:ιεοι ιιιιισειι:

9ο. ιιτρειιοι. :οι εσιιιιιιιι. μ. ιιοτιιιιι._ιο:ιιιτιιιιι-οσο ει:

ἄοιιιιοἱπ- τοιιτίιοιιιιο, σιτε ιιοιοειιιιιτερτσάοειτοε :Φορέα

Μιι#β Με διο ; ει·ιιιι·ιιέιιιιο νειδι-ι!μο ιιι: σιιιε&ο ιιιιιιιειιιοτε

$;;;ξιο οσο ρισιιιιειτοι·ι ιριιιιο:ιοτιιιο ειιισοιοιε εεειιιιιιδ

_ · μι:: νει ιιοιοεοιιιτε οι: οιιιε&σ,9ει ο ριοριιιιι ιρεειε
ι οιιιεθει ρισιιιιειτοι: ιΒιιτεθ:ιτιο :ενο ει, φανει

ρει ιιιιεοειο ιρεειεοι , νει ρε: ιρεειειιι οοοτεριω

ιειι:εοτειο σιοοεε οιιιεἄι ε:ιε&ιοοε8 ισειιιειιιιτι

νιιιιε είται ιρεειει , ει: ιιιιιιιιιι δειο:ειιιιιιιο :οι ει:

ιιιιτιιιετἐἄε :Με ιιι ειι(8εισ ροιιτιι , οι :οριο ρε

ειει ι ε ' τιε τε το: ειιτοτιιι:ι του: ει "Με, οστι

:ο εἴτε ρι·σ ω:: ξσοειιτ ειριι;ι·οέιιιιο. · ιειι :οιο

ι1ε. οι Με:: :ο.ιειο Γρεειειοεισ ειΪεοτιἔι δε ιο:ειιεθ:11

ριοριιο ιιιιιιο&οιο ο ει:: ειιιρειο οιιτοιοιιτει· (πω.

' ι :πιο : είιιιι ιιιιιιι ιιι:ειιεέι:ιιι ειειιτο Π: οε.τιιιιιιιτει

τιειιιιιι ι.ιοριει ιρεείε5,εοιιειο ιοοιιο ιερι·ιιιιεοτατιιιιι

ειιιι:ιειο οι:ιε&ι; οιιιιιιεειιετ ρισριιιι τρωει μια

:ἀεὶ ιερι·ιιιιεοτειιιιο ιιιιιιι:οοτιο ιοριιιι, 8: ρι·οριιιι ει·

τι ιεοτιιι, ω.: ίοτειιεάιιε ν: :τι:τι.ιιιιιειρεειεεειιιισειιι

Βιιειιτιο :πιο ντιι::ζο:ιειι€ιιιτισέζ,:εριειεοτε;ιερριο

τοι:: ε ειιτιιιιο. εε ι·ε ει:: :οι τε ο ειπε

τετ ν: ιοτιοιμά, ιιιτειε ν: ι·ιιιι:ιιι μέ. Μι; ιο στοι

ιτε οι! ιιιτειιε&ιιιο ρειιο:ιε Γε του:: :πιο μέ, οι: ο».

τισ ιιι μέ,Γοικοιισ :πιο ιιι μι” ιο'ιοΕιιιι δε ρε:

το ι·ιιιιο εεἰειο οι: τιιιιε ιιι ε ε ο ο οπο 8είτι-.

ιειι&ιιι;_ιι εξω! Διοι:ι: οι:ιεάοιονιιιιτ.ο ιο ι:: ,- 8: ει· , ' γ

' τιε νιεειο σι:ιεει:ι , ειιιισιισ ιοεο ιιιιιιιιτιιι. 0ο πω; Μ ακό μ."

. ο τ , . ” ι

«ποιο, ντιιιρρσοο επ Ι-'°Μ.£ιΦ.9-:|ἑἄι3υ-ἰ° ιριέιινι

Γιοοεεοιρσιεἐ ιοτειιτισοοιιτει:εκριειιιιιο μα”

είειο ριοριιιιιο Μ., ει:: νιτιει·ετιιι ιιιιιιιειἔιιιιιιο ιιι-Ωω

Με: (ζιιιιι οι.ιιιο ΒιιΒί Ροι13τοιο (μια: τιιοε :αιτιο

Με.. ιετιιιισιιο ιοοιισ οσο νιιιειιιιιι. @οι ρει ρισριιειι:ι μ .

ι εειειιι οι3ιεέξι εσοιιιιιιιιἱειιτιιι ροτεοτιιι: τστιιιο ει·

τι σιιιει3ιι , ιεεοοιιιιιο μου! οιιιεδιιιο:ι στο τετιππιιιιι

οποιο ρστεοτιικ . ·

εκατο ; οεε οπο εοιορετετ ιειριιιιιτι Αυριο: οσο»

το εοΒοοιεειε . οι:ειιι ι ρισριιΔ ειιεοιιιτριοτιιι&ε.

ιιιτειιι ὁ ριιιιοτοιιοετιιιιιι οιιΒιιιοτει ι.Πιτριειτ ποιο Π "ζ ·

Η:: , ουδ ιιοιοιο :φωτο ιειρβιο οε.τιιτιιιιτε: ιιιτειιι- Βιιι-ι- .

τω, ει: ιιιιιειια.ιοτισιιιη νοοιιιιιιιιιιιιιι ο ρι·ορι·ιιι ἔωιιέ "ι _·

ειιειιιι&ιιιιιιτειιιοτε σιιιζιοοιιι ι οιτετο οιιιιιο&ιιιιι ιιι έ;; έ,$$:

Με :οι ι:ιερειιιιειιτει ἐ ριιιιοτιιιοπτιιιιιε οεοοιιιτο : Μ( ,,0,,!,,ι

ν: ιιε.Ειι&ο ειιΒειιι5 ιειριιιιο ιιιιε11ιει: δε :ιστού ιο- Μιισιτικό (οι

τιιιτιιιᾶ ιιιιιοειιιοτὲ ειιειιἐ Μπορεις: ιοωιμαυ , τ” ιιτροοιωτ

ιιιι·τιιοιι ιρεειε οι ,ι δ: ιιιοι.ιοιιιι οιιΒιιιιιιο ει ιρεειε

ριοριιιιιιιιο ρειιιιοοοοι. :πιο ιρεειεε ιοτιιιιιιιε ρισ

ριιετοτιτ , ει: Ποιοι ιιι3ιιιειδιιιιιι οποιο. ΚεριιΒοοτ

πιο: £ειριιιιιι ιιιιειιιΒοε ιιιιριιει ιιστιιιιι ιοτιιιτιοο

ειιιιιιειο ιιι:ιοοιι, Νικο ιστοιιιιιιι , 8ε ιιιιωτειιιιι

ριοεεειιιο: ρειιιιιιετιιι οποιο , ι·ιιισειιτιιιιε οριεει:ο

ιιιιτειο τωιιωιι ιιιοειιιι ; τιιιωειο ιοτιιιιιιιω, μου

εισ ιιιο: ιιε εσιιειο οι:ιεει:ο ιιι :οριο :οι , :τι ειιειιι:

ιο αο2ειοεσβοιτιο ιοτιιι:ἰοει. οι: ερ ειιειιτιἐ , 8: τι

ριοριιδι ιρεειε οιιΒιοιιτο, ιιοι;ιειιτ ιιιειο οιιιεόιτιιιι

ιιιιιτει·ιιιιε, 8: ιοτιιιειειιριειιι ιι. ειιειιτιειιι ετοιμοι ρε:

ιειριιιιιι νιιιιοι . Α: οιι.ιιιιιο ίσο: ιιε εοιιειο σΒιετίιο

:ο ιειριο, 8: οι ειιο πιο: οσο ιιιοτοετιιτιιιιτει ιιιρει·

ιιιιοτ. :τι ιι.ιοτ οστιτιο ειειιτιιιιιι·ιιιοιο νεοι: 8ε ιο

ριοριιο εεοειε. Νεο: Με: ποιοι, ν: ιιιρροιισ επ τ.

Μο. οι:: ιοτιιιιιιιο; ριισι τιι.ιοεο :ο ρε: ιοεειιοιο

ι:οι·ιιιΔιε ιοειειι.τιιιιιι . ιιτειιιιιιιοι ειειι:ιιτιιιιιιο; ρο

ποιοι ρε: ιοειιιιιιιι ισιιιιειε ειεατοιο . ιειι ρω".

:ειοειε:ιτει:ο. Ριοιιιειε ειιιοιιιιι εοΒιισιι:ιτοι ρε: τι.

οιιιο, οι1οιι οοιι εοΒοοιειτο: ρε: Μισο:: ι _ _

Πε:ιοιεοοιιιιρει·ειι οιιιιιιιισ,εο ιιορειιιι ιειριιιιο Η· _

εσΒοοιειι: ι εειεειιριειιο μέ, εο οι μ!. Ριισι· 'πιο ΜιιΜΡ°ιι°

ιοιιιιρι·σι:ιι Πιο:: οι:: τιιιιε ιιεεειιιιι·ιο ει! ιρεειεε

“τοσο οι μέ ,^ οιιιιοι·ισ νει οιιιεθ:ιιιο οσο ειὶ ρε: ,η,,,ρι,

ωραιο ερτιιιοτειοιιοιιιε ροτειι:ιειο εσεοσιεειηιτ, μι.

νει ειι ιιιιι:οοι τ ω: ιιιΙτεοι ιιιιιειε μπει: ὰ ροτειιτιιὶ

εσΒοοιι:ειιτιι. Νοιιι Βοιειρεειει ιιι «μια ιιιΡΡιε. Ρ |Β# ε_ _
"Ι θ |¦.

  

τι·ιιιοιιοΕειο ::ιτιοτιειο Μεσοι: ει! ιρεειει ιιι μι:

ιο οοεειο ιειρε&ο ριορι·ια ειιειιτι2ι :Με :πιο “ο

ειτιι::Αιιεειιιο5 ι:ειρεέιτι ρισρτιο ειιεο:ια οσο ρισ

ειιιεειε ::ει'τιιιιιι :μια νετιπιιο ιοΒιιιτι1ιτιιιιοεο σο·

οι:: ει: εοιοι οι, ιιι ουσ :πιο ιιοιιΒιοε οιιτιιιιιιι εει·= Π γ

οιιιιι· οΒιεθ.ιιιο ιιιιεοιισοοιιτει· ειιριειιιιοι. οιιοτι Β: ποιοι

ιεροιοιὲ; οι:: ι:ιοσει τω: ριοι:ετ εσροιτιοοειο ιο-""”)°

Π τ Π . τιιιτιιιοιο Μ. Με:: ειιοιο ιιιιιιετε ιιιιιι:ιιι6ι:ιοοιιι ρε::

θ. πω: τ. _ιδειιτιοτειιιρι: Ειριιιιιι ιρεειε ειιτρι·ειΤε ιρεειειιι δριιιιο:οιιοετιΒι:ειιΒιιιιι&εω , ιιιιιε ιιιρστε

οὐΕἰ:ὶ:¦ Η μέ στο μέ: ειρο ετιιτιο εορειοε Νεο: ιοεο Με: :Μαιο

- :Με ιιο:ιτιιε οειέριοτιιτ ιιι οορειο,”οιιι.ι ιεριιροεοτ

ιοιτειο ιιο:οιοιιτει·,είιι:οιιιτειιι::ο_ιιι ειιετι:ιοιιτει οι

ρειιιιιιι : ει: ιο Πω οετιττο ει: ιιιρετιιιιιι.: ε:.ιιο ιιεε

π,·β_ ιιι οο8ειο. Κειρ. ιιορ.εοιιιεσ. :πιο ιιι Όεοοοιι [σοι

ιιιιιε εσροιτισιιεε, οι νιιιι, μεσο ειιιιιιειιτιιιιιιισοι

ιοεο: ρειΓεᾶισοειο ιοειιιιιιτ ρειιε&ισοετο ντι·ιιιι

με: Ιιιεσεεισ οπο: ιιιιοοοτιτιο τειιιι:ει· ιιιιιιο

άει: :τοπικ ειιρι·ιιιι€ο:ετεοοιιειιι ρετιεάιοοειιι οιι

τω:: : 8ειιεε: :πιο οσο ιιιιιιεατιιιιιιε&ιιιιιιο :κτισ

ειιστιο ιν.

Ρο·μἱιιιιιιεΙ!ιἐῖιιι-ιιιιἔιΙἐειιι ι!ειιιΜπο

:οι .ιο επιβιωκοιιιετο.ι σκεπή: ?

ι ΚιιιιΔιεοτ. οιιιτιοατ , ιιετειιοιοιιτι δ ρισριἰἔ ει; ιό· _

ο &ιοοειιι οιιειιιιε, :μια τειοεο Με οσο ει: ριιιοιιιιιιε Ριεοτιιι. Ποι:ετ ιιιιτειιι;ειι=οιοο 80%" ιιι Φιι© “Ρ “ΜΒ

ι Βοιε εοΒιιιτιοιιιε, ειιιιιε αιτιάται ει! ειτρ:ιιιιειε ρεεε ιειιιΒιοιιι8ι: ιεριιειεοτετιιιο εσιιτιοει·ε οιιιιιιιι στο.

ίε&ισοει:ιι οιιιεθ.ι; εειιοοτε :οποιο ριιοι:ιτιο ·ιιιιε, όιιι,οιιιιι ροτειιιριε οιι:οτειιωι' ιι08Πϋιεθιθέ =ιιοιιε

@Και επιεεο:ἱιι οποτε” Μο οι Βρε ειιιριε;ι εοΒιιι: :ιοεο ρσιιε οι: εέιιιιιιειεοτει ιιετει·ιοιιιιιιι :κι φοτο

τισ ιιοτιιι·οιιτει ιιειιιτο ιιιι€ειο. Ι)ιεει 2.ντιοεμιε Μ. ·ειιιισιιε οιιιεόξιιιο ιιιιιιοᾶε εοΒοοιεει·ιιιιιιιι. ΗΜ

:Με τι: ρετ ρτσρι·ιοιιι ειιιειιτιοιιι , δ: ρε: ιιιιιιοδοτιο ιροι._ντ ρσιιιοιι_εοτ ιιειΦωπ Β4ιιιιιιιιι ὲ-ιιιιιιὅιεϊι-ἀ·

(ρεειειο ει: ομοια ιεριιιιιτε οιι:ιιι·ιιιι:ει :ποιο : επ ό· τι: ά ςιισάιὶὑι2ὲἔΒιῆιιιιτι2εΗιε ιιι·ροι:ιιι τ: @Με ιι ?Φ Ρ
84%” 8'ο8: οιι€εισι και). Π88ε εοοιε οι: μι:: ιι€ι1ιοιιτιι- τω:: οι›ιὶιιιετ , · ε ε: ιιιοιτιιτισ οι:: ειιειιτιο , :τυο τ ι

` τιιιε ει: ιιοιιτιο , ω: ιεειιιο οιροιτοιε ιροειετ ει: εοφ ιιτιιιιιιτειιι ει! εει·τειο Γρεειειιι απ:: , οεειιιιτ

ρι·ιιιοτοιιοιιιιισιιε εισιιιιι&.ιε: ιτε ιιιιτιιι·ειε ει: ειειειιι σιιιιιιο , οιι2 ἰοτειιεᾶιιτ ιιο8ειιεσΒοσιεειε ρστειι·ε

ο εστροιεβριιιιιτε, ιιοριιει τιστιτιέι αιροιιι. ι:οροσι- ιιι οι:: ιοτειιιειισιιιι α ιοΡι'Βιι©πι2ιιιιο ωιπιικι'ιι: Μι

. ειπε, δ: ο ρι·οριιιιειιεοτι.5. ρισιιιι€ιο , δ: έ: ριιιιιιται- Με; :πιο οσο-οριο: ιιι Ροιωτιδ ιοτειιεδιιιιἰ τοπιο

_ ι ε· ° _ ιοιιιιΒιιε σι·ιΒιι·ιο:ει εορειο αστειο :μοι οσο εοιιι- ιιιιιιιιειιοιιτιιτειιι:ι εειτιιΦ Βειιιιι ροτειι:ι8 , ροτειιε
· · ' γ ρετι:Γειριιιιο εσΒοσιεειειρεειε ὲριιε.οτειιιιιετιι›ιιι το ιιιιοιιιιιτοιοτειιιΒιοιιιιιιειιιο οσο ιιιιο:ι5ρ0ΐι: ·

ί ° . ·ι · ο ι |

ι

ο ει:

@ώστεκα..

ιι

·ιιε ιιο8ειο ειιθ:ιιιιι ειι ,° ιοεο: ιοτειιιειτο ιιε οοιοιἐι ιι”ι'^ιό2^ι ι



~ π: ο τ>.7;:.,Δ π: τ

Μ. Βῇοπι:ιο ΙΧ. Π: Μάιο σοεοιτιοοι: .4οέεΙιτο. 62%: Ι ν:

κάποιο πο:: οποοο:οοίοο:οιοτ :κι οι.: ι.οοετΙο:

οοεπ::ιο, :μπει οστά: 9::οιοςιιο πο::@Μάο τ ο:Βο

«Μοτο θ ω... οοιιοτι ::1ιοοω ; πο:: οϋἰπτοιιἰ..

το: -οΙἰοοι:ἰ οοπ ΡΜ:: ιοοιτο:ο, οἰΕ :Η :Ποιο :ιστι

πο.. ἰο:ο:τἱοο:ο ο:οιοοο: :::ἰοοἱι ; :πιο ει:_..ι.οο.

θι.ιοί:: Ηοο ειπα:: οι:οοω; τω:: :οιροοιω,_Μ

Μοτο:: νιτάοιπτο:οο: Δ πω:: εποποιο €ο:ιο::ί

τω:: άισοί:το&ιοο:οίοίοοο: οοετοι, Μοτο Πο·

οποιο:: ο!ιοι:τιω ..ο πο: ιπ:οππο , ;:Ιτο:::ιο οιο

:Μοτο :Μοτοἑοι·ἰο:ἑοοίἱ:οᾶἱοἑ:οΙἱὰο. _ _ >· τ ,_

Ειιοάο::: :οοι:οπι οοΒοοΙ-οοπι!ἰ οοοί:ίτιιοπ: οι @ο σ

πάσο. Ναι:: Ι:Μοοο Με:: ο:το:ιο:_ειοωωτοτε Β"εωβο

οο:1: οοἰοᾶο ο:ο:ἰοοἰτ ίοοίο:ίοποιο τ. άοΙ:Μο ω. ”' |""""'"'°

ἴο:ὶο πο:: Ποιο! απ:: οπο :πωπω οπο: οοεπἱτιο

πω: οοί::οᾶἰι1οπι οιο!άοιο οΒἰοιᾶἰ : Τοοι:οιο οι.

:Μο οπτωο οπωοετο. ιπ:ο:·ίοτ πιο οοιο ἱο::ΙΙο4

ότι: οιοιΙοο:: ::οί::16Έιοπο: ἰπ:οΙ!οᾶιο:ἰοιο οἱοίιὶοιο

οΒἱοᾶἰ..°_.'Δ`.-ΗΜ.Π .

089:: ::οοο: , ἱπτοΠοὰοιο οι:εο!ίττοοαό οο:ἰ$ 6$-°

οπο: :πτιιιτ:οποο ἱιοωοἀἱοτο ι:ο:ο::οίοι::ι ει:: οΒιο- +8.”

οι: οπο: Π:: φως: :τοί:τ:&ιο:ι:: έ: ίροοἰοοιὶ::

αυτώ: έ. .ιο.3. μ. 8 έ. Δ:: @ΛΗ άγιο 1ο. ο. .Μ

μοβ: 84ο!. μ. 3. δ. Μ:: ἱ8ὶ:ο:, Θεέ”. ΜΡ). στο :ο δ

Μ. 2. Γοτι:Ιπω. πο:ἰ:ἰ::ἰπ:οΞτἰ:οτι οί::οιοκιί:οοτι: .
νιοοιί:οπτϋ: οοοιιι:οαοΙΤο, :ΜΙ κι:: ιοί:: :ο ποτι- Ε” 'π

πω. ιιοι:ι:οοίέτο οοοοοτιιίτ: οΙἰὲ5. οπο:: ροΠ'ο: πο::

:οιοιτιοει παο:: πο:ι::ο!ίτο: οοπίο:οπ:: οο::ορ:ο

οοτοάο τ :μία το: το οοπίο:ιοττΞποο ροπι:ο:. :Πο δ

Πο: οάοΠεοοπίο:ιΙο:::ίοοέ: ` · _ . _ ο ._

(1οιπτο τ:Πΐι·οοι: ιπ::11εο:ο'ωοπετ1: :ο πο:ἰ:ἱοο:` 87”

ΐοιιιι·ποοάοιτο άο:οι·ι::ιο::Η ρ:ορττ5 οποπττέι; :ο οΐ····-·ι·:·

ποτίτιιίιπ οοϊοοι:οτιται οπο: το :Ιοτο:ιοιοτι:: ὲ-Γοοοὶο- Ρ πω."

ω: :ρίοι·ι::::: ε. τω... η. μ. τ ω.: ο· Μο.

έω.σ.φ. 98. οτωωοπ°οο τωωοἶ. πρ. σο. ό· 70%.
::ιποχ:..π ο. άψ.3. ο ο . . ' _ἰΠιοο ι. Ιοη::Ιιοπ:, ἰπ:οΠοᾶοιο οπέοϊί όο:οτι:ιιό 6 ο

πο:: ἑἐ ρι·ορι·ιίι οίίοπ:ίει το οι·ιϋπο οι: οπιοἶει. οοἰοᾶο,

Μ: , φοτο Μπιτ:: οοπ:ἰποι·ο ιΜ:οοτιο ..π.:..:....

τἱοπ:Ιι ο!πο&:, :μια ρο:οί: ΠΜΗΠΙΙΚοΪ' τπ:ο!!τεοτο.

- το. α. Νο:: ΜΜΜ: Βοοιίβοοιοοο: οι: οίΐο::ιιο οποοΙ:

Ρο:Μ. :ΙἰΩἰπᾶἱε: οπ:ο πο:: οοιω.π οΠ`οΗ:ιο: ιού. απ.

πο:: :Μάιο ΐροοιο:, οοιοο: οπ8οΙο: οι.εαο. οσιοοβ

ο το, (υπ: !ιιοιτο:α, οι:οιο απ. :Ποοτι::: οι·ΒοΒ ρο

:οΗ: ρο: Βοιωτια 8: θεου: Γροοιο: οιοπἰο οοοποΓοο.

το, οοοοοι μια:: :κι Μπιτ οίΒιι:ἰο:::. Απ:οο.ρωο.

ίροοιο: , οο:Βο: ιιοδο!οε οοκω ο ίοι!ιί:ιποι:τιοοο

ποΓοἰ: , Μ:: Με.: τω: φοιτ! ποούο:οι:: , οδο::

οποιο ιπ:οπΙὶοπο:ο. (:οπΗ:ιο. Πα:: οΒτο&ο,οοο

οστά: απεοΙοε οο:ιιι·οΙἱ:ο: οο;ςιιοΐοο:ο, Πο: ιπποι:Δι,
:μια τοπιο:: πάσι οΠ:ίπτοΙ|οδ:ιιτο: , Πιο: Μ:: τ ιἰ8ἱ4

ω: ροτοι·ι: οι: πιο: Με:: Ηπ:τοιο ο1ϊοοιοιιο ως

_ ποιοοτιέ. ν °

π β; 3. Οοπ:ἰποπιΜ :οι οι οΠοἱπ:οΙΙἰΒἰΒἱΙἱ πο:: πο·

ΜτΙ.. 3_ οπο το τοπτίποτι:ο ι·οο!οι:ο οο:ίοάίοποιο οιι:ίοοτοξ

οι·Βο οοπτ:ποπτιο ἰπΗπἰτ:ι·οιο τοπιο: .ἱο :Πο ἱπ:οΠἱ·

@οι πο:: ποιο: το οοπτιποοτο ἰπθοἱτοιο ροτ·ἴοᾶἰο-ἐ

”'ΗΜΙιἔ πω: :·οοιι:ιο οατοποοι·ο. :ποο ροτο:οο: ίοΗτιίτα το:

[φ ""/,"': τωοποοω οίΤο ιπ:οΙΙιετοι|ο οοπ:τοο:ι τι. οΠοπτι::τιπ

ΒοΗ , πΜοοο οο οπο:: :ο πο: οοπ:ίοοοπ:ο: :::Ηπ:.

τα το: Γοοποοϋιο οπο ποιο. Απ:οο. μοβ. το: :ο

οΠο ιπτοΙΙἱΒΞΒῖΙἰ δέ :ορ:ο:ἴοπτο:ἱοο Μοοί·το:ιιίιω

οι: όἰαιἰιιοιοτο δ: ιιι:οπτἱοποΙο: Ε:: οι οΠο άτοπ

ποτο δ: ιπ::·ο:ιοοο!ι,:1οοό το: Μισο: :τι οσπ:ιοοπτο,

ποπ οτΒοἱτι1: Μ:: :απο οιο!ι!οιο ι ποπ οπο:: οπ οΠ`ο

οι:πιποτο 8ο ἱπτοοτἰοποΙΕ , :μισά ω:: παω ω".

. τοΠοθ;ο ΜΒΜ , ει:εοι:ο:· το. Μ:: οιοίι!οπ: Βου::

πἱε :ο οοόοιπ ιπ:οΠοάο οοεοἴἰ. ()οϋΕτι1: .8ι :τι Οοο

οπο: τω:: οοπ:ἰποπτιο ιοδπττετοιο :οι·ιιιπ το οΠο ιπ

:ο!!ιοι!ι,οΒιοοο οοπτιποπτ:5 οτιτοποοι:ο ί:: οπο οποίο

ιιοο, πω: ροΠο: ο: ο ρ:ποι::: :πιο ιπΕπιτ: ρο:ίο

ᾶἰΏἰο Οοο; οποσ οοοιιο οι οοο:ιποπτι:: ἰπίἰιιἰ:ο

τω:: ι·ο:οιπ :τι οπο ἱπτοΠἰ8ἰΒι|ἱ ::Βιιιροτοβ ἱπίἱοι:::

ω. Ροι·ἴοο1ἰο :ο οΠοπ:Η οοΒο!ι. 8οοοποο οίἱο:ἱ:,”:!ο

“τ” το:ιοιππτι ο τρωει:: :Μοτο ίοτοπ:ιοΙί απΒοΗοω πο..

απο οοπεο:πτο: Η: :ιο ΜΒΜ: σιι·τι1:οοοπτιποπ.

π:: οιοποι,” οοοροτο οπεο!ιι: :·ιοτο:οιι:::: οο8ποί:

*Μω· οοι·ο. Η::::ίτ. ποοο!ιο.)·.ιιο.:4. Ροποοο1.Ιπ:ο!ιο&ο:

ο οποιοι άοΒοιοΠοιπ :ιάο ι. οοπίΝτο:ο: οι! ΜΜΜ

Βοιωτια: οιιοόοοποοο οΒ:ο&ι:τι:: πο:: πω:: τω

' · τα:: οοπί:::οι πο: ρο: ι·ιοπο ιιοΒιτοιο. Νο:: οπο::

οοπίτι:οι ροτοί: οοτρ:ορ:ιτιοι οἐἶοπέἰοιο , ν: Εη]:.ιτ

Με Ρει-οοιω:ο πο.: ι.οωοοοτε. πο.. 8ο: ποο ποπ

ίοπ:ίοωροι· ρ:ο:ίοπττο, τω: ποπ (απ: οᾶο ἰοτοΙΙιει

ΜΗ.: τ ποο τω· πω:: οο:οιο: οπο:: Ποιι2οιοε οι::

οπο: ίροοιοε οϋιοέτο:οπι , ίοι::ρο: οι: :Ωω οσο

τωΙοοτο:.

έ” Το::ἰο 8:Εττοο!; :πτοΙΙοι5:οοι ετοΒοΗ αποτο: Μ

;.δω:, :ἱτἰοιπ ἰπτοιτἱοεπιἱιπτποοἱπτο όοτο::οιπο:ι ει:: «ω

Ρ!ωεφ: αποφ: :οοοποίοο Η τ φωτ! ΑΒΒ:ο&τοαιο άο:οτ

ιπιπο:ϊ, οι άτβροει::οτιτιο ἰπτο·ἰτεο°ἔι>, απο! :ο :Μοτο

.6/ΙΜ8ίβ ::Ρωτοοπτο ιιο':ι::δ :ιοί:τοδ:ιι13 Μιὰ:: : σ:Ιωπ.

οι οπο.:·). ό θ.:Μ:!.£ο ι.. οι!. π... ιι:ι.2. μια::

.π. ποο ο...: ΐροοιοοοΒοοιοάιεόἱίὶἱπᾶοε. παταω

62· Πισ.οιέ, @το οοΠτο, Ρι·οοοο: ο::ιοοιο. Ιιτιο!!οάο:

::2°η59“°·8: οοϊο&οο2: Μ:: ἴοΗὶοἱοπε οπο:: :τποΙΙοοτιοπιο τ οι·

””””” τω στ! οπο: Ρο·οποοοι:οοοπ :οπο πω:: :οςοι:ι:ο:.

  

χω. το. Μ·ς.ι:. Μο. Θ. Το::Εο, 0.«Μ.ι.ρ. οτι. Π. απ!. .

9/.Μου:. Ι·'οποπο:.:Μοάι. :μα οστά: είπεοΙιτε 69:

πειτο:οΙιτο: οο8ποΓοετε,ιοπτ τπΕπιτη ίο.οοπ1ο πο, :.....τ....τ.

πιο:: πει:ιι::Ιο, ι:: ιπί·ιτι::οι:1οοτ:ο&ιοε; οπο: ποιο

:στο ότι:: ροΠἱ: οπο, οπο:: οο::ο&ιο: οπ:ο οιι:Ηοο:

:Μοτο ο'::!ἱποτο οτοοικ:ποπ ροίΠ:. ο:2ο πο:: μοβ

Γοι:: το οΠοπτιέι θπἰ:ὲ οοπτι:ιο:Η πιο:: φωτο οπί

οιτ ι·οο:οΓοπτσιπΙο τι: @ο οι::ο:ο!ι, Μοτο «οπο |

τοπτ.::οπ:::ιοοιπιπ_Ψ :πιοπτιοοιιΙ:: ο:Βο:ἱ Ψ

τοριτοΐοποιοιΙο :ο ο:: πιο!! οτοΐοιτ :ο :ποιο

το::: , :Μοτο ι·οοικίοοτο:ιοο:ο :ο .το ἱοιοπιἰοποΗ

ο:οίοοτ :ο :πΠοιτι1οι ο πο:: [γοοο:οΒο:οιο:τ:οέ: .·

οοι::. τορι·ώΐοπ:ο:ιοι:/.. Πιο .το .ιπ:οπτιοπΔΗ ο::

ιστοιο Πιοο!ι:&ο τοἴρο` σιππιοο: :ορ:Μοοτειοικ

Ποιοι ο:Βο οι::οο:τω.τι:ε. Ιοηο!ιοοτ οικω: το

ρι·οίοοτοιιοοιο ο:οειτοιο πο: ιπΕπιτοιο τ ς:Βο οι::

μια:: οίΐοπτιο “μ” οι$ο :οο:ειτἴοπτοτἱοτι οτοπτιιο: β ›

ιοτοιιι_οιοιιιοπ.. ΚΜ:0: οΠ'ο :ορ:ηἴοπ:οτιοοιο Μ. ΚΜυϊ

οπο:: οοτοάι οι: :Νοτια μο::·οᾶἰο τ· ο:Βο :Πο :ορια

τοπ::::ιοοιπτ ιο:]πι:στοι:: σΜοάοτι:ιο ροτίο8·.ιοτοο·ι, ·

οτ:: ίπποι:: Ρο τἴοᾶἰο. Αοτοοοι!. οπ:ο. πι.. :ο:πω φ'Ι"Φ',°ο

ο

Μ".""Μπ Νεο τοϊο::.· οι:οά το:ο:οπο: ο!ποθ:οιο Ε: ι:ιο:οι·ιο- ίοποιτἱποιο ο!πο&ι , ἴομροπἰ: το τοο:Μοο:οο:ο "Μ, Μία

Ιο:οιιο: Ποι::Ροιοί: Η: ορροίἱ:έ`ι ίοπ:. οοἱοᾶιππ τω- νέα: ο:ο:Ιοοτιιοιω οτοθοι:: οοἰοᾶἰ :ο οΠοιοιοπ:ίού _

:ο:ΙοΙο ιιοπιο:Μιο οοποοι:οτο οι: ρ:οοο&ιοποτο πο: τ ε:: πο: ο:: :το:το6:το π. :ορτοΓοοτοπ:ο, ν: ή · .

!οοοιοι τπ:οΙο21Βο:ε ; τι:: ρο:οι·:: ο:: ρι·οι:οιίτιοποιο :οπ::ο: επ Πω, :ο οπ:ο τοπιο:: ροτίο6τιο το,

6 ιπτοΠοθτοπ:5: ω”. ::οπ*τοιοοε να:: , οσοι:: οι: Π: ρσίἶο οτοι:οακ ω απ.: ἰΠτ°"τἱο"ψ ἰπῇῇτω- 06.

3' :ο οποπτἰο [ρ:ι·τίι12"8.· Ρ:οοεπι ίοοοπόοω: οι: πο- Μάο. Οοπ5::π. ντι·:ο: ρ:οιιοάιοι: ι!οΒο: ρ:οροι·
:>ω..ω9.... . . . .- ω . . . . , _ _ · ,

.”ω2”- :πο ιπτοιιιοΐι :οι οι:τί:ο::::: :οτιππι Ρο:οἰἰ ο οσοι: ι:ιοοοΙ:ιο: ο:οίοο:ο :οπ:ο ρο::ο&τοπο::: Ρωποι... η·

έω,,.,,,_ πο:: οοί::αι%ι:: οιιπό-:ἴἰ:οιΉ :ο:, μ:: ιπ:οιτ:οποοο.

:Μοτο ι·ορα:ίοπ:::τω δ: :οπο ποτιι:οτπ:οιποο π... Μ:: :οποιοι . νται:: οι·οπο&ιο:ι οοι·οιπ ο:ἱ:ο:ἰοτο

οποιο: τοοοοοἰ: το! ποτιιοι:ιι: οοί::οο:τοοο:. Παπ, τ..ωπ...

οοι·τιιοι5 ιοττπ:ϋι 86 τοι:οε:ιοΔ , :οτο:οοπτο: οι: Ποσο , Ροίΐο :ποιο νἰ:τπτο:ο :ορταίοπτεπιδι ΜΒ.. Χα

και μου οοεπἱιι : Κ:: οι: τοπιο οοτιιι:ιο:: :ικιοο- οι:: :ο τοριαίοο:οπ:ο :πω μι· οιιιοποιο θπιιο:::Π > - 1 οΙιἱο:ι: .

Μοτο: οτεο Η οοιοιίτο ιπ:οοττοπαΙιτοι· Ρ:οοοοἱΒἱΙἱο

οτα ροτοί: πατοι·αΙι:ο: ::ιιοΙΙ:Βο:ο: 8.ΤΙΜο..ι.τοπ. ~



·· Μάι. οτοίπίε;:τιίο:ι ίπίίπίτο.το ί πτοίίίείοίίί:ίω οι:

ιοειω ο ι:οτίοοιίοι·ιίω ποπ ποοοΠϊιτίοΠοοίοι:ίστοι· νία

ίπτοίίοότίι:ο ίποπίτι:, ποπ οποίο ίπ οί:ιο&ι:ωίπτοΙ

ίίέίί:ιίο ίποπίτπω.-οι.ιίέι ροτοίο οοποπί:·ί οι: ίι:ιι:οπ

ίπτοίίοξοποίο οιοίπίοίιίτίο:ίτ ππίτπω , πω! ροΠίτ

ίπ οί;:ίοέϊι:ω ίπτοί!ίείΒιίο ίποπίτιίω. (:οπιιο: οίίοπ

πο: απ8οίίοίτ οίι:ίοοπ:οι·οίπίτ ποτί:ι·οίίε οπο: οί:ίο

θ:ίο,οπο ποτοίὶ πιιτπι::ίίτοι οοέποπ:οιο: :πιο μου::

Πο οίί: ίι:ι:ίοοπτίο οποτε: οπιιπιο ίι:ι:οτιίαι. οκ πι. ί .

τω. [Μ. δ. οίκο ίίπίτπ ι·ορι·είοπτ:ίτο βοίΒτ οί:

ίο6τι:ίπίίπίτι: οτοίπίε ίπίοτίοτίο.

ἐω88"π

' οι. νποο :ιο ί. ιπίωώ, ποεο ί:οπΐοοι.ππω ι:οτοπτίο

ξινο1ΐκόΦ ίπτοίίοᾶίι::: ποπ οοί:οτ οοπτίι:οιο τοπιο ροοίοάίο

.. οι".

ποπ: οοίοᾶί ίπτοίίίΒίι:ίίί:: ίι:ίΕοίτ οπίω_νι πιο: οσο

τίποπτ πι: ι·οτίοτ:ο οοι::ωππί ο: οοποιίοο οπιίο, ο

ο: “ π:τίοπο τοπιίιω ίί:οο:Βοοτι::·, Κοι:τείοπιιτίι:ι:ω

νο οοδοτίπ πιο οίίο ίπτοπτίοποίί ποοοΠατίδ οσο

τίπο:·ο τοί::·είοπτποίίο ίοιθ άπο ποιο ι:οι·ίοο:ίοπο

τορταίοπτποίίί:: :ιίίοι:ι:ί ποπ οι ίΠι:ο ποιοοπατο

Μ: οωποι:: ροίί-οέὶίοποω _οποί·ίωοτο. Ηοωίπτοί

. _ . . !ο&ι::οοοπτί:ιίίτοποθ ποσωπο ίί:ιοίΙίείοίίο ο δο πο

ΡΨή"Μι _ ι:ι:ίτ οπο, οι:ί ποπ οτ πο οωπο. Κορτ::ίοπτειιίοπω

""'Ϊ “Μ” νοτο πο:: πει:οοπίδ.οίο πο οι::πο τοοτείοπτι:ίοίίο;

βιοποίω: ό: ι . . ο ο . .

,4ΜίωΦω ποτοίί: .π. οοπ-τοΡοπίοπτιιτιππω νπιι::, 8ο ποπ-ωτο

οπο:: :πιο ιπτοΙΙ:Βιί::ίιο. Ηιποοιίοιιοποπ : ροτοπτί: ιπιοί.

πάω:: ποπ οοί:οτ οοπτίποι·ο Γροοίιίο:ε πιιίοποι 68.

ο ίοάοι·πω, οι::ίιοΔωοπ ποοοΠοτίδ οοπτίποιο οοβο·τ

ί·οι:τιοΓοπι::ίοιίω: ιίτοιπο ποοδ πω: ο:τίπίίπίπ:το·

ίροοίποέι οί5ίοάοτιίω Γοποίτοι· ίι:ί·ίπίτο.ιίο:·ομιο

ίοοτ::πτο, ποπ ίπ ροτοπτί5. ίπτοίίίΒοπιο : πιο:: :ορίω

ίοπτοπε οοί:οτίπ οίίο ίοτοπτίοποίί οοπτίποι·ο οωπο:

ί·οτίοποε ίι:οοίίίοο: ι·οοι·οοίοπτοί:ίίίπω : ι:οτοπτί: πιο

ίπτοιίοο:ίπο Γι:Ηίοίτ ντ Μ:: οοπτίπο:τ Μ: 2οτ:οτίοέι 82

ίποίι:ίΠοί!ί :·:ί:ίοπο οι:τί:. Ηίπο πο, νι Μπρος ίπτοΙ

ίοᾶι:: οποιίτοοωρίοωοπτο οί:ίοιοί, ντ πω: ίπιοΠίσ

πω: ροίΕι.οπί: ο:τίο Μ: τ:πτίίω ίποίίο:τ: ποτοπτί:.

οπο οοωοίοι·ί οοί:οτροι· (ι:οοίοε οί:ίοοί:οπίω ; πίίί

τοπιί:ω τοί::οοιι: ::ι·οι::·ίο οιΤοπτία, οπίπτοίτ ποιο

οι::τιι 8οοοπη:ίοι:ι ι:οτοπτιι, ποπ ίποίεοπ: .το :Παω

οο8ποίοοποπω , οοποίίτ ι: οί:ίοο;ίιιο οίίίίποτο ε:

οοποι:ι·ίι: ίοίίι:: ροτοπτίοίπτοίΙοᾶίι::ο. ν: νίοτι::!ίο

Γροοίοί οΠοπιία:. Λο π. νίτι·δ οοποοοο, οοποοπ: το

τίοποπ: οπο οο ίροοίοοι::; οι οι·ορτοτοο απο, :ίππο

ίι:ω ί::ί:οι·ο ίροοίο: οο οπ:πίί:ι:ε οί:ίοάί: οπο ροιοίἱ

_ . ίιιιτι:ι·οίίτοτ ίπτοί!ίοοι·ο,ίοο τ:πτί:ω οοοκίίτοπτίοιίέ.

ἄΜΜΒΨ° οπο επι: Γι:πττ Απ αυτοι:: Επι: @ο ίίπίτο οπο:

οο8ποίοοτο ν:ίο:ι οοι· ::τορτίοω οίΙοπτίπω, ίπ ποιο

ε.ι,",ΜΜ, τίι:4ιπ ι:::.ι·ιοω :ποίιπο.οι:ι: (οπι:οιοτιίτ, οίΤοπτί:ίο

π:: Α ρω- ::πεοίί οωίποπτοι· οοπτιποιο ροτἔοἄιοποι οωπίπω

Ρίο· τῷ”. τοι·ι:ω 6ο Ποιο οοποίτοπίω, ίπποι! οιίοοοοτο νίοο

^ω”'""'^" τι:: ιιωίτωιω ροτίοέτίοποπ: τίποτα· διαιτα: ίο.

“η οοπτίποτο ι·οω ίπ οπο ίπτοίΙί ί!:ίίί 8ο ίπτοπιίοποίί

ίί:ι:ίί::πτίαΙίτοι·,οίτ οοπτίποτοίί απ: οωίίίοπτοι·, πω::

οτ οοπτίποιο οπο: μι· τοτίοποπ: ροτίοοιίοι·οω. Ε:τ

Μ: μια; :κι οοπίί τω. Λο έ. ποεο επτα. Λο μοβ.

Μ. ωίποτ. Ε:: οοπιίποπτιο ιοί ίπ οπο ίπτοί:τίοπο

Η ποπ οιίεπίτι:ί· οοπτίποτίτίο οίι:Γοοωίπ οίΤοπιιτιιπ:Ιί,

. ι οοποοοο: ατομο πω: τιιπτίίω μοΒοτ οΠιιτι::::ί οπου:

Ρίπιτ: οο οι:: ίπτοπτίοπιιίί, 8ο π::τι::·:ίί ί:οωίπί:. Ε::

οοπτίποπτίο ιοί ίπ οίί`ο ίπτοπτίοποίί , ποπ ι·επίτι:τ

οοπτίποπτίο οίιίίοοω ίπ ::ίίοι:ο οπο :·οι:Ιί ι:Ωοροι·τίο

ποιο οίΤο ίπιοποίοι:οίί, ποπο : οπο: |ίοοτ πο:: οι πο

οοΠο.ντοπίοοοι:ω οοπιίι:ίο:τοι· ίοοι:ι:οίίω οπο πο·

τπτ:ίοίπι·ορποίοπτ:πτο, οοπτίποιίτιιωοπ οοΒοτ ίο

οίίποί:ι:: οΙΤο ποιοι: τ:τοροττίοποτι:ο: πιο ίπτοίίίΒίβί

Η: πιο: πο: ίίίιιο ίπιοίίοοιι:5 Ε: ι:το:τίωο οι·οοι:&ί

πί::οίοά:ί ίπ οπο ίπτοπτίοπιιίί ; οπο οίίω οι ροτ

ί”οάίο, ίι:ρροποιο οοί:οτ ίπ ι:τίποίοίο το:ίοι:: νίι·τι:

του:: οι·οοι:&ίι:::ω, ποπ ποοοίΒιίὸ οι·οίοίτ, οι:οίοοπ

το ροτίοότίοπο οΒίοᾶοοπω ίπτοίίίΒίβίίίπω:ποπ απ

ο;
σοὶ ο..

073:

Μι,

ί:ίίιοι:πω οι:οΒοπτο ροτ.ίο6τίοπο μοοι:οίοίίίπω , 8:ποι:πτ :οποίοι οοωι:οι:ιτο ποιοι:: Ρωρπ:

ί

Όί@ἀπ:ιῖι: Ι Πο υποοιί:οϋέπίτίσπο .¦ίοοε!ίτιο. 6'είξίι: ί ν; ο Ε

95

οι·οίοοι·ο οοί::οτ ροι·ίοοτίο νίιτι:τί: ι:οοοιίάίι:·. πο! Ι.

οοπίοι·πί. ποεο ::πτοο. οιΐω .π. πιίοοίίί:οτ οίτιποίίί- <ωΜο

ί:ίίο ίι:ρροπειτ ίπ οκρι·οίίίπο οοιοτωίποιοιπ νία: οπ

ι:τίωοποί; ίπί·ίπίτο οάρτοίίίοίίίοτ ποοοίίοι·ίο Π:ρι:ο

πι:πτ ίπ ο:η:ι·οίοι:ο νία: οέρτίωοποί ίπίίπίτιιωοί

πιω οι·οίπ:ε. οπο ίπ τοπικ οτοιιιί:ίπ:ρ!ίοπτ.

|)ίοο ε. Ιωρίίοπιποοίτιπ ποτιίτι:Ιίε νίττι:το οοπ- 7

τίποιί: οιπιίίει οί:ίοδτο, _οι:ο.τ ροτοίὶ οπ8οίπε πω: |1ρω; έ.

ίίτοι· οο8ποίοοιο. Ροπο:π:. οοΒοτοτ Νεο Ι:::ί::ίτοι οπο τω. πο...

ίπίίπίτι:: ίπ νίι·τι:ιο ι·οι:ι·τοΐοπτοποί ίποπίτι:·ίπτοίίίπί - οι Μιά.

ί::ί!ίο: ποο οοοιίτοί_ροτοίὶ :ο τοτίοποω οίιίοτίο στοί

πίο:ππω οίκί. Ι:ίοοίτ::: αὐτῶι, οι:ίοοι:ίο οι οο Η η .

Γι:ποτποτι:ω|ί. Λο ίι:πο. Ηι·:::ί. ποΒο π:ίποι. Λο 7;;

οποία. οίοο. οοτοιπ:ίποτί :Προοίοι:ι:ο. 1ΐοδο πως ια ο·ίἔ·ιψ

Μπι; Δί:Βοίι:ω ι:οοοίίατίο νίοοιο οωί:ίο, οποιοι:: |””ἄ°,'-ίβ

ίροοίοί:ι:: ίι:ίοτωοτιιτ:οπί:ι ίβοοίοο :ιο ίι:ιοίίο&ίοε

ποπ: οϋίοοΗ ποπ οοποι:ί·ιίτ ι”οτι::οίίτοο, Μ! οίΐοο:ί

ρωοιι:πτω πω:: Ρίο ίιίο ίίί:οτιοτο ::ρρΙίο:ικο

ίβοοίοω πο οποίοίίίοποω νπίι:τ. 8ο οίτοι·ίι:: οί:ίοοιί:

οτεο πιο πέβο:τ ίι:οοίο: οπ:πίπω, ποπ ποοοίΐοίίδ

π:τοίίίείτ πωπω: πίο ίπτοίίοδ:ίο οί:ίοότί πο:: κ

πω: τοτωπίίτοι· 3ο ΐ οοίοι:ί ίωρ:οίΒω ο @απο

οορίοίίτιπ:.οι:ιο,ντ πιο παιδι, ίί:ί:οίο στοίτ:·ίοοπ
οκ .ο..~ ... ν π

Βίοι: ίπτοίίί!&ι:ο έπ οι: οποιίο οωποί:ι: πο- . πο;

τίτίπω οί:ίοάί οποτε π. ι:ο πιιίωιιπ:ω : ίίι:ο έ$"ίσ έ;

οΒίοοί:ί ι1°ι:ιτοτίειίί8, ίίπο ή:ίι·ίτι:οίί:,ίω-ωοοίπτο οι:

τοι·ωιπ:τπτ : ΐροοίοοπτ. 8ο πο:: οι: οί:ίοθ:ίο ίοοι:ο- ι.

οπο: πο. Ρτοί:. ί.οο ποτίτίοοϋίοᾶίιίτίι:: οοεπίπΣ “ 77η

πείπ: πιει: οι:ι:ίοι·ί ποπ ροτοίο π: οί:ίοοι:ο, νει οί: απο Ρ"0·οο

ποτίι-ίο ίτίτι:ίτίι:ο, απο ::ί:ίτπ:άίοοοίι:ίοοω οποτε;

φπα ίίοι·ί ι:οτοΙο , νο φωτ-ι παο ποτίιίο ο:ι:ί:τι:ι··

ποιίτπ:ω ο:ιίΠ::το ποοι:ίτ ποιοι:: οοοπίιίο οοπίοτί·ο

το πο:: οτίθ:οι:ιο: οτιτο Βιοο οι ο:ι:ί::τίο ίπ Βοπο:·ο

οποία οθίοίοπτί:, που ποπ ποπ ποιοί ο :ο ποπ ο8δ

ίίτοπτο. Ρι·ίι:οίπω οι , ποσο θού:·ίοΙ οπως @ποιοί

οί: Η::ί:ίτι: τοίίο:ο ο οοεπίίίοτίο ποίοι·ι:ίοοι:ί?ι οίι:ίοοω

τοκοι. πω:: ί::ί:ίτι:ο, νι οίίτίπει:ίιοι· :ιροοω,πω:

ί::ίοοτ ίποίίίίοι·ο ποτοπτίπω :ιο οσο τωετωπωω

οί:ίο8:ιιω, ω: Βοίίίτιτο τοπτι'ίω οι: οοπίίωίίοε ο·

ξί:ι::. νποο ίορβοπίτ ροτοπτίπω οδο ΐροοίοω ίπ πω:

τ. οοι::βίοτπω :ο οΙίοίοποιίω πάσι:: .ο @δο ο

ί:οπο ί”ροοίο·ω νοίίτ ::ρροίΙ:ιτο ί:οί:ίτι:ω, οι:οίί:ίο οο

ιίοεπίπον Ρτοί:.ο.οο οι:ίπί πωιιι: οί:ίοο:ί απ:: ίο:

παω ί: ωοοι::οο ποίοοποί οοποοοοποι:: οίί: :πεο
Ιο, οσε ίι:οιροποεοπο οί! ο πω:: οοιί:οι·οίο, δ: ποιή

:ποιοι- πι. π:οοο οι: ποίοοποί ππω:πο; οπο: ίίτ

ίι:ρπ: οοτοοι·ι- οι π:: οάίοτ Βοιπίποιίοοίί απεοΙι:έ

ίωιποοίπτο ωοι:ετοιπτ οι: οΒίοθ:ίο ο:: ίο, οοροποο

ι·οτ ίπ οοεπστοιποο οι: οί:ίοοοί: οοι·ι:οιοί:; ποο οίΪοτ

ροι·ίοάίοι εποοο οο8ποίοοποίί:ιίωσ.πο: ιο. οοροι:

οοι·οτ ιιί:ίποίίοοπτίο 8ο οποτε:: ω. οί:ίο6ί:ίοετι·ο Γο, ο

οπο: πι:Ιίι:ιπ ::έοπο ποτι:ι·:ίίιοι· πέσο ί:οίίίτ ίπ οί

ίί::π:.Έ'οποοπ:.ίοττίαίο1ίπω ίπρροπίτ,ποπ τω: Γρο- 69:

οίοε οι: οΒίοἄί:οίίί:ιπ&οε.Αο ΐοποειω.πιμι·τα οίοο , π,.Β._...: σ:

:ιο ποτίτί:ω ίπιιίίιίο:ιπί Γι:ίοοοτο, ντίίετι:οι· οπο.
πιω ίι:οοίοω οί:ίοι'έτί. ° · ο Π.

~ εεοΐιο π Δ

.οι οι!ει".φωπεεε Φἰιἱοοιἔο/ῇοσἱοιῇοί

οι::::::κιτοτ οι: τιοτι: ί

να

Ρτού.:.ί

ί Μπιτ τοπι.πίπτωο. Μωβ ἑ.ρ.ι:ιι.ο3.ωο.ῇ. @ο Μ; .

πρωτ. οπο." πω. 8οοιίω ο.Μί.3. οποίο. ο. Μ." .ο
πάω ιΩοϋπιί.::ττ.6 π.2.12οβτπο.4. 7ο.ιίστ.η.7. πο. Δ

|ί!.πιι.7.πιτ.π.τοπι:Ι 9. Θ:·ο3.οίίί.7.ι:ια ς.αττ.ί. .ΑΠιτου.

ιίίβ.ιι.ιιιι.3.ατο.ι.6 :οιπ::ία::ί: .9τοιί|ί. Ει:πο.ο!εκβ οι._ Δ

ύ·ι9πΖ. ποσο οι ι:οι·Γοέοίοπίε ίπ οποίο ποπ οτι πο- 2ιτε-·ή8Γ;

"Εκ Μ·

νίιιι:το



σ

ο ο ΒιιΡοιαιτο Ι Χ. Πο Μάιο 60έιιι$20οι8 Αοέειισιο. .$'οοιιισ ν. _ ί °

νι:ιιιιο ί-μοσιοι Ε· ιοποιοίι: Ροιποθ:ιο ιο πω. νπιὶο

.ιιιιιΙοι οι: ι... οοπΩπι ' αποοιοε ποπ οιοιιιδ πω οι:

.:1οιι·οιο ίροιιοι π..Β..ι..... οι οποιο ιιιωι.-ι.ι..ε

ιοποε_ οοιιωπίιιοπιιοι ὰ ίιποοιιιιιπιιε, νιιιοιο ιπιοι

ιοδιίιε πεοπιιε, οποιο ι.....Βιιιι ροποπτ. Μή οι..

ρω., ιπιοιιοόιοιπ _ιιπΒιιιιοει ι......ιι οπο: ιρειιιιιι

οπιοέιι ιο οπο.. Ρι·οιιοοοπιιιιιπ ιιοιοτιοιπιιιι, πιπ

..απο οοποοποπιο πω, κι Πιο οπιοδιο: ω... πο.

ποιοι ιπιοιιικιοε επεοιιπό ρι·οιΙοοιιοποιο φωσ

ιπιοιιιεἱπιιιε ἔι το πο. απο ιο όοιοιιπιπιι, κι πο:

  

` οοπι_ Μ” ίροοιοι ίιπΒοίοιοι ριοριιἔι νι οπ8οιοεἙ ιοοιιοιπ οπιοι:ΐι ι ίιιιιιιιιοιο πι. ποπ οι οπιοοιοιο

πο.

Ρκού.5ι.ιι.ι.

83.

Ηιιισ.ι.

84.

Βυθό.

8;;

ι.δω:. βι

βι:13κοπ.ι.

Ποιά. πι.

86.

μ”. Μι_ οοιπροιεω_ ίι:‹ί οι” οποιοι. ποποιο,νοΙἔι παιπιπ τοπ

ια" ..Ματ

κι ·

87.

Ρτού.1.

Κ.σ.ιι:Ι13 ιι

Μ,|οιίε#ι.

.....ι..ι..ο. οπιιπ ιιπροιιιιι .ι .οι ισοκιιιισοι: [πο. Κιιιιοποιο παπι:

:αν $.Τοοπισ ΜΜΜ οκ 8 π... ι.ρ.ονι.". Διι.2. .οι ο. ό· οπο. Οσο.

Μι..." ω: αρ. Π

|ιρη απο'.

- 88.

ι·οποε επίιι·οποιοι νοιιιοιί.ιιοι πειποιιιο οπιιιιιιο .ι

Βοο οοπετοιιιο5: ποπ οοὸιι οτα οποοιοι ποπ ποια

:ιι ρι·οριιο νι ι ω... .πο..ι....,τω οπο ιιοι:οιι,

ιΠοιο απ ιπιιιο οιοιιτι ποιοςιω οποιοι)... ποιοι

π......ιιι.... 0ιπποεποιοιπ5 ίροοιποιι: οι: πο.. σοπ

ιιιιιιε , πει: ποπ ιπιιιοιιιοοιοιπ ιποοιιοριιπιιιιιιοι

ι>.οι..ω....... Ηοο ίιπΒιιιοιο, νι πω, ...8.οιοιι.ι.

ο οι επ .ιπποιο: τω νι πω: ποπ οοπιιποιοι·ιπ ίπ:

οιο ιοριεοίοπιιιπιο ποποιοπι νπιοοιίοίοιοι οπο: ππο

οπίιπιπιι απ πω, κι πιο ιπόιοιιιοο ιιοιοιιπιπο.ιο:

Ριοπιιπιιο ιιοιοιπ ποπ οί! οὁοιοιιιοι .πιο ιιπΒοιο πιο·

οιο: πιππιοπι ίιπειιι.ιιιοτο ροίίιπιιιοπι: οπο. απο

π... ω ιπππιιο, ίοοιιοιοιιιι, οοοιπΙιποι οπ8οιοοι

π:ιποι·ο ιποοιοι .ιδιο ιπππιιιιι. ο. Είιο ιιπ8οιοιπο.

ποια ίροοιοι ίιιιιιοι:ιι·ιοιο ,νι ίιοΒοίοιιοιο , ο Ποο

οποιοι, σάπια: οποιο:: , ο ιοποι ιιι:οοιιοιο ίροοιοι

εθιοειιιε οιιιίιοπιοι , οι τοιιιιοοι·οιπ ποοιιιοπιιοιπ

ποιο ροΠοπι ι·οποι οοπιιπροι·ο: ιιοοιιιοπι οι ποιιιιἐι

.ποοοιιιιι·ιοιοπι, ι:ιιιιιπποειι ίδιοι οοιιιιιιιιιιοι νοι

οοιιιιιοι, ποπ πιιποιοι ποιιιιειοοιιιιπιζιπιιοτπ. νι

.πιο πιο ποιπο οιιιίιοι , οιιιιιιι, νο! ίοοοιιιι ποιοιπ

:πιω πω" ιιοποι απεοιο5ιιιοπο5 πω, οοεπιιο

οιιιίιοιιι, ιιοίοιποιο. ° ο

3. $ειιοιπ ποιιιιοπιιπιοιιιοιιπ ιοί ίιπεοιιιιιιο

Ροιιοτ, νι οποιοι ο ιοπιιειιοοιριιι: ποιο .ο ποιιιιΔιο

ιιιιοΠοάοε οΒοπιιο ιιπίιπιποπιιε ίροι:ιοιο,ίοιι ροίίιο

πιιιι οιιοιοπιιι ιπιοιιο&ιοποιο: νοιροιτποιιοιο πιο..

ιοιιιο οιιοιιηοπιπ, ω... πιο ποπ ριοιιοοει ιπ το ιι:οίο

απο ίο, ίοιιιπ το ιρίἱοι ίοπίιιιπιιιι δ: ιπιοιιοοιοι

ποοοο ροι·π:ιοάοιο πω: ιπιιιπίοοο ιπίπιτποπιιι.

οι ι11οιιιίτιοεπιι5-ριιποιριοοιι π... ριοιιοθ:ίοοιο.

Μιποι· ριοπ. νο! πιο ίοπι ίοΕίιιιπιιφ ίριι·ιιοοιοι: Μ;,",,,;,.

σ.: ω. ποοιοοοπιοιιιιο π, πιίὶ ίοιι.ιο: ιιπροιίοιο ω- ...ο «ο που

απο:: ρι·οιιοοοιο, ο: ιίἱῷ.%ΙιΜ.ῖ0. νοιίοπι ιοοιιι"·Ρώ·

ιιοιιοι·ισ.ιοει ειιιιι_ νι ιπιιιοιιιιιιι, οοι·ιοιιποιοιιιι .

οι. οι·οιιοάιοα τοι ίριι·ιιοοιιι, ποοι.ιο ν: οιιοί:ιρ >

.πιο νι ποιοι; οοί?οο οι οποία ιπιιιοπ:οπιαΙιοι ποιο

νιιιιοιιο πιο. ο ἱπ οοι|οιο Μάιος απο οποίο

ριωοιΡ.ιι ιποοιοε νιιιιιιο ποιο ία] τοι π:ιοιοιιαΙιο

ποπ οί! πωπω οιιιιπο οπο: ιπιοιιοθ:ι.ι Αποοιιοο.

Μαιο: φαει! οοοίοοι ιπίιι·οο1. ρι·οπ. ιπιιοοιιοπο.

ιιοπ ι:οπίι:ιιι ω... ιπίιιοιοοπιιιιπ πιιιοισιο οι.

οιοίιιοπι οιιιιπιι οπο: οι οιιοίἴι οιιποιοοιι: ποιο ιο. .

ίιιοιποπιιιοι ποιοιοΙο .ο νι οσπποιοι·ιιιιιροιοπιιιι, 5'ει;:22ιβ

δι ριοριιοιιιο ιι€οπιιι ριιποιοιιιιι ηπα ίοιοοοι· :Η Ι:'26"ί.::'

οιοίιιοιπ οιιιιπισ οπο: ω. Μιποι πιο!). ίριιιιοοιο .°Π!”¦ 'Μ,

οπ ιπίορτοιοσ οιιιιπο ποιοιιοοπτοιοιιιιιο ιο ιπποιο. ποδείιοσ πι

νποιο @οι .πιω ιιιοοιίιι, ίοιιιιο οοποοπιοπιιπιπ ιι#ιἄν νι

8οποιειιίπτοο με.. πιπίιοπιιιο. ' Έ°Μ°"°'^ψ

Ηιπι: 8ισοιε οιποι·Βιι ιιιίίιοοιιιιι ιιο ρι..ωιιω..ω. Μ!

ιπιιιιιιοιιοι ιιοποι πιοοιί.ιιιο οοποοι·ιοιο οπιοιΐιοοι φαι Ιιοοι ιοιιιοιιιιιο π. , πιιιιιιιΙο “οπο ιπίιιο- Μ.. 9;
ίοοιιπι1οιιι ία φαι ποιοιτι επει:ιοε ποποιο ροίπι ο1οπιοο·ι οι ιπιοΠοᾶίιι ιι8οπιιι, ..ο ριοι·Ιοοοπιιιιιο Μ; 4 β

ποιιιιιιιοιπιοιιιοετιι κι ίιπειιιιιιιο, ριοπ.ποπο πο- ίροοιοοι ίριιιιιιαιοιο ιο ιπιοιιοι'.ιιι Ροίίιπιπ ποιοι-ι .

ιιιιιιο: πιιποι ποιοπιιο ίοοίιιιο2 ιιιιροιιι&ιοι: οι·Βο ω.. επι παπι: ι·οίρ. π. οο8:ιπιιο απο ιοοιιιο,ρποπο

οοιιιΒιιπιπι ποπ οι ρωωιω ιπιοιΙοι·ιιοα ιιπεοιιοο ιιιιοιιι ιι6ιιοο οοποοι·ιοιο ..ο ριοὁοᾶιοποιο ίροι:ιοι

ικι·ιοοιιοιι. 8ιω..Δ. ιιοιοι , Μισο ίροοιοι ίορο- ιοιοιιι8ιπιιιε οι ω... οκοο:ιριιιι·ιιοι· , οπιοοι:ιοδ

ιιοιι.ιιπ οπιι&οιοιπ οοιπροι·ειτο πιο οποοιοιο πιο· ιαπιιιιπ οίιοπιιοπιιο ρποπιιιίοιο οορτοίίοοι, ο πο::

μοι ω”, ιοιιιιιιπ νι·ιὸ ιι.ιι.ι......ι.ιια. οπο. οπιοέιιοθ ιιοιοιιπιπιιιοι επιιποι, πιο· ιπιοιιο&οιπ

ποίοοιο ιπ ἴοιρί‹ι, νοι ει. οιιιοει ίπιοιιι8οπιιο. Με οΒοπιοιιι .ιιιι..ιιο.ιροοιωιιιιιιιιειιιι...._..Ρω....

Βοιιιο.πιιιΜΙι6.2.ο.?..ιπ.2. οπο ιιοοιριοπιιο ιιπιζοιοι ωι.ο.ιιπποιιιιιιιοιιι οπιιοτιιιιιι, Κοίρ.2. πο8:ιπάο, 96.

ίροοιοε ..ο οπιο&ιε ι..ρ..ιο.ιω, ποπ οιοιιιι..ιιιι- ρπιπιαίιτιιι νι ιπ:ιιοιιαιο ίοιοοιιιιιοι·, οι. παιιιιοιο

οοι·οιιιιιιοιπ. ο :οι ειοοιροιοιαπ .πιω ιιιίοιιοιι- ιοίιιοιοοπιοιπ ιπιιιιοιἱιιὶε ηζοπιιε ..ο ρ.Φωειιο.

ω. Δ ποιο η..ιιιι ιιιιοιιι8ιπιιιο; Κο νι οιοιιιιιοπι ιιιιοοο
Τοιιισ πηξει . νιιιιείροοιοε ίιπισο8οιοιπ Μι... ιποιίο ο ίοπ ιποιοιιειιιοιο. Α ιιοριιοι .π. ιποιοιι.ιιι- Ε

ιειιο οιι:οιιιοι Ρποπιιιίιπιι αριοιίοπι (οπο: ποο ,8:

ποπ ιιποιοίίοπι οι ιπίιιοιποπιοιπιιιιοίιοθ.οι :Βιοπ- _

οι ) ει ι·οιιιοιιαιιιιιιο οπἰοᾶιοἰι, :μια ποπ ιοριαιοπο

:οι οπιι·άοωόιοιππιιιιοι, ω ιπιιιοιίιπιιιιοι; οπο..

πι... οπιιπ πο” μπαπιιιιιιιιιιιιι ιοριεείοπιιιι ιοιοιπ

οι.ιιοι...... 6οἑ ιποιοιιιιιιιιιιοοπιοθιιοέι, ιιοοιοποι

πιιιιπιΑππο, οι πάω νιιιιιιι οιιοιιοιιοπ οπιιππ πω.

ιοπιι, νι π ίοιιπΞι οι·ιποιρειι, π.....ι οοιπ ρποπιιιίιπ

ιρο.- Ριοριοι ποπο ιΒιι..ι ιιοριιιοπι οιοοιιιιοποπι

πι οριιιι·ιι ιπίιτοιποπιοιο ιπιοιιο&ίιι ειιοπιιι οι! πιο..

ιιο&ιοποιπ ίοοοιοι ιπιοιιι€ιπιιιι; Ψιέιιιοριιοι οιο

οιιιιοποοιιιοι τοι ιποιοιιιιιιι. Οοπί·ιι·ιπ. ίοριοπιοα·ι οι:

ιππιπι πιιποι ιι..ωωι.πω .ιιι..ιι...... δ: ι:οπποθιιο ςιιΜω°

ποιο απο ιιιιιτπο ίοριοιπι , μη· πιοιιοιπ Ρωιιω. Μί"ί“Ρ"'ζ

Διτροιιιιοωι οοπι ίοιιπέι . νι μια ιτι ι:οιΡΟιο πο·ιποπο ιερι-&ο επιπιιιιιιιοπιιιιι: Κοιιοπο εοιού:Ρ,,,,..ί

ειιππιιιιιιι οι οοπιιοδι:ιοπιι που ίοπι ίοίοιποιοὸ ροπ

πι:οιο, νποιο Ρετ ιποιίοιο ιπίιιοπιοπιι οι παιιιιιιιι:

οιίροίιιιοπιε .οιτοιοιπ πιο ιποιιοιπ ίοι·ιοιο [πιω.

'πιο. δα! οπιοιίιοπι ΜΜΜ οι: ιι6ιοπι ρποπιο

θα πι ίπ ίοριοεπιο οπιιπο ίιπππιιιοιιη ποιοι ρποπ.

ιιιίι:ι οι ίορτο:οπ ιπιοι ροιοπιιιιε ιποιοιιιιιοι, οι:

ριοιικιο οιοι ιι&ιιι. Ιπιιιιοέιοι πιο ι.............ιι

πω... ιο Βοποιο ιπιοιιοάιοι. ιΒιιοι ροιιιιι Ρι....

πίσω, νι ίοριοπιοπι ποιοι, :ιιιιπΒοιο ιροι:ιοιπιπ

ιοιιι8ιπιιοιο ιπιοιιι:οιίιε ποποοι νι ιπιιιιπι ιοριιιπι.

Μ

  

Βοπιιιιε, πιει Ποο οοποιοπιαι; 8. ιιισοι.ι.ρ.ο.”

οπο.. ό· 2.ιωι Πεο. ωρ.96. (Μια. (ο πω". οπο. π..

οι: , Οοινου.ιιι 2.άιο.3.ιμι.2.ιιι.ι. ΒοιιΔιι.2 ρ. ιιιβ..ιιι.2

ο 4.1 ΙΙι·ι·ιιιο.οιι.4..ιιι.3..Ειιιι.ρ.ι.άβ.ο.ο. Διειο.ιιιι,

ο .ιτι..ι. Βουι.ι.ρ.ιιι.Ζωι·Ιιμι.ο.σσοιΙ.2.ό· 3. Απ",

ιει,2.ιιι «πρι. ι.φ.ο. Λιιιιιοι ιππωφισβοι. .ι·...ι θ· ε.

π... νι πιοωπιιο.π ιι.ι....ιιι ι.ρ.:μι.5 ;..ιι:.2.ιιιο.2·

δοτι ριοποπιιιοι οίι δ. Τποιπ.ίοπι. . 4

Ριοπι.ο:ι ιιι_ οπο $οι·ιοιοι.ι ι.ιοι.ιι...Β.ιω

Ε:.ιιιιιο.'απ ίοπ ιιιιιιιιι ΡιιποιριιΤιιιι, νι ιιοοοπι

ιινωι.ιιι. ι ι. .ο £ιοικ[ι.ιά πι. εφ.: ο. Ηιοιωπι. Μ Μ...

πι. μι? Μ: 8ο ιοιιοοι ?οτε Ρ.ιιιοε, οπο... ί.οοιίοι

@οι Μαιο ρωιππωω. Μι . ρίσκο: βοιωτια, ό· ρουπία.

ιιιιιίιιιιιο : ριψδιαι πιο. βιιι.ιάΞοιοΜιιιιιοιι [οι. οι

οιιπιιοπι :πιο οι οι ιοιιοοιο ιιιι2οιιε. ποπ ιειιοι

ίοοεοιποο 8οἐ ιοποειρίιι, ίοιι ποιοι απ. ιπιιιο

οιοοιιοπιι π... ιιπιζοιι ιοοιοπι ριοπι πιριοπιιἐι. Ηοο

96. (9 98. ωΙιι8ο ι Νοοιιιι οιιοιιο&οι ...ω

ίροοιο8 ι..ι.ιιιειι.ιιιι οπο... .ι.ο..ι...., πιίἱ τοπικ

ιρίἱιοιι ίΡοοιοιοιιι οιοὸιιᾶἰοποιπ .απο :οποιο

ιοπιιπιιι. Νοποιοπι «παπι κι» πιο. οι! ΡιοιΙούλιο.

ποιο ιροοιοτοιπ ..Β.ι. ιιᾶιοο ιοποοιιιιο: απο. Μο

ιοι. €59οριο Διιο,ιιποοιπιποι ιιιιιπιιιιιοι. ποιο ιιτι

 



μ.
Νο:: οποιο

εκσάριιο[ο

δισκο Μ..

τούτου/δ, η .Ἡ . _ _ ';- Η

Μ,,,,χω ΠΒιιιοοε.οΙτ οοιι!οοι οοι·ί·ο&ιο ιοτ'ιοοιε; οι:: :οποιο

έ:: οπο. ροτ:ίοπο:ο οιιτοτΩ απΒοΗ: ροϊιοΙιι: οοιιοπιιτοι·ιιιοοι

93·
,οι ..ιο;Μ ι·οΐρ. το! Πιιοοιιιτο οοπτιποι·ιιιι @Με Μπι::πιο

· ποτΓιιιιο:1άτοπιιτοτ, :μια Ροι·ιπ:ιΠτοι· οοπιμο:οι· οι::
ο οοιιοοιιοιο οποοποία :πιο οι:

δοού.

· · · :οποιο οοικοτιοι·ο οοιοι5:οιιιι Γοοοιιοοοι Το. Αι!

Μ·
1 .$οπ2.

._`

π
Ρι·οο.τ.

οι: 8.Τω»ι. ποιοι: .πιο/λ ο. ΓΡοοιοο ιπ:ο!!ιειΒιιοο Μο: οοιιπο:οτιι

Ρπο&.:..

_ ζ Ρι·ο&.;.

κ

οέ.

?που ε.,

8ινιτ.

.ο

τω”.

98.

1ιςοι.πιΜΜ Βοοοο οπο: ιιοεο!οι·οοι οποτε: ωιιιιιιιιιο , οιι.Ι8

(ΜΜΜ.

Χ

· 13ι]ιιιιιτο2ιο· ΙΧ: Βο Μάιο σοἔοἱτἱοοἰ: 27Ιέο!οι7:ιι. Θείοι: ν Ι. . ο ι·

:Η ΐοιιόιοι. πιο οοο.ΐιιιιΒο Η πω, οπο ποοιοΙοο: το: ιιιιτοτιιΙο: οιο :Σάο οοπάιτα.

ουιάοοιο οι: ροττοβιοπο ιιι·οοιποοοοοιι ιιιιιοιΤο ιοοτοποτιιιο οιιιοο:ο ιπτοΗο&ο: ΜΒΜ, πο οικω·

ΙΠΒΩ8ψ8ι βιωϋβϋω30ώι”Ψΐ1ΒΡΟΡ9ϊ':ξ0ΉιέΜΓ Με οοιποοο οοοποιοτοΙο οι·οοοι!οιοιοιο στ! οοοοιοοποοο

:οτα οπεοΙι. Αοί:τοποτο ιιοτοτπ ιζιο(οιο:ο τοοιιοιοπ- οοιπροϋτι:: ν: ρο:οπ:ίμιοι ρι·ομιοιο οΜοι5:οιο ,

Ει·Βο Πο(ϊοπτιο ει ι ρι·οοο:ΐτιοει ἴρτοιοιοο1 ,

Μ!" ΦΘἶΒιξ°ΞΪ= ΡΜ . _ ποτοοι,οοέιοι οΠοτοιο

0ΒἱΦᾶ0τιιΦι. οπο: οίζοπ:ἱο οι: ριοὸοᾶιοιι ροΠιοπισ

οτιποοιιο:ιτ :απο οιιίΒοοτοιτο πωπω. 1Βιιοτ Η

οποιο ποοτοσεισ οι: ιπτοιΙοοιιοο νιιιοο, οποιοι πιο.

Μ” 0ΜΦω ο πο:: Φοειτ οι:: οτι: πιο Ρτοό-ο&ιοο

οπιο;,:ι_ολοο πω:: οποιοι: ΑΙιοοοι ποπ οπο: οι.:

Ιοξξιοιοικοτ οοπίτι:οτο, οπο: :πιο ροΙΤοτ μ: οποτε-ι

Μ:: Ρτορτιο:ιιτοο: ποιο:οοιιτο ρι·ορτιω πιιτοτιο οι:

Βοπιιιιιοΐ. Ρτοο.ο. Νοοοι: οποιο ιιοεο!ι οτοιΙο.. 99.

οοτο οπο:: τοτοιπ πιο το: Μ:: οι:ιιποοιοτ οοπτί- Ρ:0°-2;

πιο:: ιιπρ1ιοιι:ποιοιπ οιΤοπτιιιιπ ποΒοΗ οοιἱποπτοι· μ

οοπτιποτο τα οπιτιοε, οπο: μα:: πειτοτοΗ:οτ τοιά

ΙιΒοτο. :μοι οοπτιποτο οιπιποοτοι· το: οιπποειιτεοι:

Ροτίο6:ιοποτπιπΒπιτειτο; οπο: τω, οοιιτ ροτοί: οπ

84ο: :ιοτι:Η|ι:οτ ιπ:οΠιεοι·ο,Πητ .ἱπῆοἱ:2, Μπι):

ρι·οο. ποπ ρο:οίτ οι:: ρι·οοο:οτο ἱο οι:: ιο:οπ:ιο

οπο, πιο ιιιιοιιο ιποι!ο οι:: οοοιιοοιι: το οπο τοιιΠ:_

ποπ ρΦιεθ ιιοτοπι οιεοοπτιιιοι·ο ΈοτοιιιΠιοτ, οπο:

τποΙτα οποιο πο: ιοτοτθ ορροιιπο πο: :οποιοι ω

τοτο8: ιοΒτοιοοπταΙιτοτ, άπο οι:: ιο οπο ιπ:οιιτιο

οπο οι·ιοοιροΙιτοτ ρτοάοοιιτ; οιΒο οιπίποπ:οτ. Α:

πο:: οι: ι;ιι·ορτιοτπ Πο:: οτ8ο,

Δε! τ. ρτιιπο,τοιρ. Ποέ:οτοιπ 5.οο!οοο οπο. πιο)

ιιΕ8ιτο :ο οποιοι:: εοποτιιτι ΐοιοπτιοιπ οι: ποοο ροτ ¦“Μ2-ι€θ

ίροοιοιπ οι:: οι:ττιπίοοο οοιιοό:ο ρτοοιι&5 ; ει! φοτο ΙΜ”

ρτο:Ιοοοποειο: ποοοΠοτιοε οποτιπτο!!ο&οι οΒοτιο; " Μπλα.

:μου οοπττιιτιιιοι εκει: οοπτοποοΒοτ οι: ίοπτ. ΡοΕ- ι

οριο: ιιοοιι::οποοπι το ιιπ8οιο. Διὶ 2.οοποοοιο. ιο::

ίροοιο: οπο οοπτιοτιιτιιιο: οπεοΙο ροΠιοό, πιο :πιο . 82==ίτσ[Μ

ιπτιοιτ ΡοιιΜτ.άτ, απο: τίπο!ιιή: 4: οοοποτοτιΙἱ: οπο:: '°Μ^”'ω°ξ

ποπ οοτιοιἔ. Μο: ιιο:οοο ίροοιοτ οοππειτοτοιοε ιιπ- έ2%', Μ.

:ζώο ριιΠιοο,οοίο :το οιοο οποιοι οτιεοπιοι·, Θέμο!). Β “

οοιποιοπΐο; ποπ οάιοο, οοιιι ποοοοιῖ: πο τρίο ρω· ·

Διώ, :το ποιοι: τ.::ιοπιι!ιο οί: ::ιπτοιο οοπποτοτοΙἰο

ρ.ιίΠιιο: οπιι:οτι.ο οτεοπἰποτοτ, Μπιλ Ρ:Πιιιο οποί

Ει1τ;ποπ οάιοο, ποιο παμπ: οι: οο ρι·οοοοι. Νο

ιοοο Με:: ίοοιιι:οι· ιι|ιοοιι ιπΕπιτει8 ίπ οΠοπτϋ οπεοΙἰ,

:μια ποπ οπο: ἴροοἰοε οοιοθ:οτοτπ , :πιο οστά:

ποτοτιιιιοτ ιπ:οΗἱΒοτο,οοοποε ΠειοΙ,ίοιἱ πιο οοροοι

τοπιτοιο το:οιπ, :πιο ιο μι· Βιιιτα ίοπτ. ντπιο

οι: ρτιτοοπτι οοπ οτι. οτι: Γροοιοτρτοοι·ιο Μι.

πο.. οπΒοΙἰοι ριιΠΈιιΦοροτιιοπατο, οοποοτΙο:

ΐοπ:οτορτιο :κάποιοι ιιι ΜΜΜ ρι·οροι·:ιοπο:ιι,

ποι,το. νπόοτιο8. Ρτορτιοο:ι :ιοοιοοπτ οιιο::ιπτοο1 τηφήαΜ,.

Μπι!. οοοοι Ηοι: ο ρτο# οΠοπ:ιο; οπο: ροτοί:αριι2 φαιά

οποιο οΠο ιιι...ι, οποιοι ροίΠοο :οποιοι οι:ιει:ιιτοτΡοιοτιοι·

ίοοίοάο. Λο 3.ποεο ίοοοο!.οοιο οοιπ ιροοιοε Επ:Ρ"Μ“"°ι

οοιποιοο·ιοπτοο1 ιιοοι:οτπ :τιποτα , οπο:: ἱπ ροι·ἑ πω"

πιιιοτᾶ :Ποτ :Κοιτα τοιΠοιιτ οπΒοΙο; τιοπ οποίο οοί

ιο ποτὲ οποιο άοοιτο τοιίΤοτ ρτοοιιοΗο οπιιπιο το:

:ιοπαΙιτ οιιι:οι·ιο :Μαιο όιίοού:ιο.

  

οοοροτοττοποκο το: οποιοι, οπο: οι:: έιοοο:οι· πο!

ειΠοοοι! οίΪοιβἰτἰπιοἰο, ποπ ροτοτἱ: οιι:οτι:|ι:οτοοο

ροι·οτιπά ρι·οοοάιοοοοι το:Γριιιτοιιιιτ. ιιοι.;τωι

τ:οπιτιι:ο.τοιοπ

8οοπιζοπ:οι ιιιιοοιιοι οοΒοϊιιν :ο οποιο οι:: :οι

οπο· ιιιιοοιοττοιπέ ]Νοοοο πο: Έοιιοι:οτ , ιιιιιιιο:

οπο οιτεοἱἱοῆιέὲζοο οιοιιιοοι οι: Ιοιοιιι; οι:: το:

:τοπ οιιιοοιιιιοιο,ν: Μ". 12ο οι:: ιιιοδο οι:.·.ιι

α: ΆιΪ 3.]ιιοΒοο :ο τιο:ιττω·ιιο:οιοοιιο: :πωπω

ΐοοοιιιο. οπο. ρο:οι οι Διοιι. Ψ ·

ω..
ι τ

.εοοτιο~νο

ιιίο[ροσίω ίοτοΙϊτζζόύι!ετ Ζοτύωτ οποιοι

ι οπτικά σοοέτοι:ο:, .οι Οοο τοιοεοάιο

το το[α]ο.τ ἔ ` ο ο

ΧΜΛ ω. ιιΒιι·οοιι:, Μ; ?ποσο λ ΜΜΜ οσο

Βοπιτο:, ν: ΡιΠἱοπο: ε: ριορπ:?ι οΙΤοπτοι Ποοπτο::

Οορι·οο. οι Μπιτ. 348.218. 3.4!! προ:: Μιτου. κι: 3.

απτο. (.'::ιοΙ.ι.ρ.τΙ. ι·ο..ιιτ.4.ο ῇ.ῇὲ.οτ.Ιού· 479.".

2.ο. Τ0ιτιο: Θ· 1.2.ο.$ο.αττ.6 Β.ιιιο.1.ρ.ο.”.οι·:.2.

ο. Μ! σούι! ωιιιιιιο: Ρώσο. Μ:: :τα 2.· (Λούα. οριο».

ατ.3.ὑ:£σΜΜοπ:οτ:. 6ιοοιιΙ.ττπά.ο.άο στου!. Μ. . 3.

Ρτοο.:. οπο ίοπ:. οι: του. :.ρ.4."..ατ.4.ιά τ.

νότο! ΑοιμΙο, τιιοοι:, 71ΜεοποΜ:οτ βιαιτία, [οι πω:

ιο: ειπ8οιο : οτιζο οπο: ρτορι·ιο οοοιοοπτιιι ιρίἰοε.

Ρι·ορτιοτπ τιποτα: οοοιοοπε οί:,οοοά ο ρτοΡτιἔι ω.

οιΤοπτιο . 3. Γοοοοι·ο:οτ . :ιπ8οιοιτι οι ΡοιΞι :οποιο

0οποίτοοπ οι.. το·ιοοττοολ:ιοτοτπ ποιοιπο; ποιο υπ οι:

πο!ιοε οιιοοιίΐο: Γροοιο:, ποοοο ο που: οοιποιι:.ιτο:.

ν: Βοοτιο, :κοπο ο ρ:ορτιο παπά: οοιιεοπιτοτ. ι

8οοοποιο ποοι: ,οπεοΙοιπ ιιιι.Βοτο ιροοιοεο :πο

ρτἱἐ οποιο οοπεοπί:ετ,ίοι! ὰ Πω ιτποιο:Μιο οσο

οτοιιτοε: Μπι. Μπιτ. 6"Ι.ίάΡο οι”. 9οι!ιοιΙ ο. απο.

Σουκά Μη.: οποιο οποιοι: ω. εποε. 3. @απο

Μ.ι. ιίο:"180.:.7. Διτιιο.ά[ρ.164.:.2. απο Με" ή::

οι: 8.Τύυ.ι.ρ.ο.”·.ιιιτ.2. 8ο νοιοοοαοοο πιο: ο: ιο::

ω...: ιιπεοΠ_ οι:: όσα: ο ΠοοἱπΪοοὸἱ. ι]οοιι ποτο

οιτ οιτ.ι-°ειω·.Ρτοο.ι.ιιοΙ οΠοπ:ιο ιιποοιι Ρτο:ιοοιτ :Πο

ί-ροοιοτ οιπτιιοττι οοιοδτοτο , :μια Μπι: ποι"ΜΜϊ

ιπτοΗιοοι·ο: ιι: ιιοοοκοοιιι: νιι·ιοτοοι οποπ:ιτε τούτα:

ποοοιτοιιιοι οΠοπτιιιΉπι:τι οποια: ρι·ορτιο:ειτο: 6ο

ρτοι.Ιοοοτο: νο παμε: τοιι:οοπ ΗΜ :μια :καιο

οι:: ο: ποπ οι: τοπιο: τιιτιο, οι:: ρο:ἱοε ιιοτοιο,οιιᾶπι

οιιιιτοιπ τοτοιπ Τροοιοτ πιο οτοιιοοιι:: :πω ποπ :οἱ

ποεοπεοιοτ Π: ιιιτοΠοάιοοο ιιοτι.ττο, οοΞιπο αποτο

οΜοθτοτι:ο:. Φωτο' Ρτορτἱοτιιτοε πο:οιοΙοε (οτι:

ο οποιο άο:οι·πιιο:ι:α ; ιιοο ράδιο: :κι Ιιοι:οιο νο

ι·ιιιτι. Α: οπο: ΐοοοιο: ιιοΒοἰΠοιι: οοΒοΙἱ ,ο πι.. ι·Ιο

ίοιᾶο τα οοπιδι:2 :οικω , οοἑο.ι :ιο πιά:: οοπτιιτ2

(πο: : οπο: Μοτο:: πιιοοπτ !ροοιοτ τοτοιπ,οοιο :ιο

Βάι: οοτιιΉ:α Γοτι:. Κοίροποοτι ροΠοτ, :ιο :εδώ

5ΕΟΤΙΟ ν::

οοοιΡαοΐο @οσοι ι:ο:οΜιίοειιτ ἐοτε!!εδΕπω

.κίοέο!ιοποι :το ποτιτιοιιι υὐιοἐῖι 2

ΚΙΚΑ ίοπι. ιιιΉτοπιτ, Γροοιοτ άοτοτωἱποι·ο ἰπτο!- κ)

ΡΙοᾶοτο ιιοΒοΗ ίοτοπιιιτοτ,ιτο ν: ἰπ:οΙΙοᾶἱο οι· ._ 5ΜΜΕ;._

οι! οιιοο Ετ, οοἑοι οι.. ίοοοιοι:οοορτιο ιο ἱπτοΙ.. ιΐοιοι·ιπιπστπ

ιο&ο ἱπ:ο"ὶΒοπιἰ:: Λατώ. οι οιἰιβ. 114.317: π. Ρτο-Ϊ°""^Ι""ε

οι:: τ. τοροοπιιπ: ιο οοιιοτπ το!ροθ:ο οιοίοοοι, :Με

ιιιοι!ι:οόιποε αποτο: ὸἱίὶιπᾶατ ίοο οπο ιιοοιοοπτιο

οι. οποιοτο άιί:ιπ&ο δώ :πιο ομοια, :τοπιο οι·° ο ο ° ο ε=ιι=οο

:οποιο ΐρ:οιοτοοι οποιο: οι·οι!οέ:ίοα, δ: ποπ αποτο:

οποοι ο οι:: το: .οτοιιτο Π:ατοιίΤοτ, εποε οπεοιοτοιπ

ποιοτοτ οοπἀἱὸἱίἶο:. διοτι ι:οιιττει: :πιο οριο ιπιτοιπ

οί:› οτι Ρτοπο&ιοιιοιπ οοιοΐοοποοο ΠΟΝΩ ι:τοιι:οτιο

ποοο:ϊοτιο ποιοι οπο:: ιιιι€οιο:ο οιΤοπτιιο. Τοπ

ι
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96 ΒσΡιιωίο ί Χ. Βε Μεάιο συἔιιἰιἰοπἱ: οπέσίίρο. Μον οι ώ
μ ισιισ&ιο οι ρσιί·-σέια οικω οιωιιιιιιιο, ίσο ι·σριο- ιιοΗ:ιιιαι, νι οι: σιε σοοιοιιαιιιι ιο ιαιιοοσ σΠιαάιοι

Ισοιαιιιια οοισ&ι: Ιειιοι ισροιζοαι σ'α5 οιιιιιιΒιιι. αο οιιισάαιοισιιι€σοοα.

Ει·Βο ιοισιισόιιο οι ιΡια Γρσι:ισι τσσσοιιο. Οοοιιι.

@σώσε σ!! ιρια οοισ&ι_ισρτισισιιιαιιο ιστιιο Ρώτα φαι: πρωι ιιια_οι αίΠοοαιια οιοοιε ιοισΙισ&οιο

οπο». οσιι:ιιισοοο ιιιοοα.αιιαιιιιο οριο. Νο 1ις3.

ποιοι.

ιο ιοισιισσλο @πιω κωιι.ιιιιιω @οι ιοισΠιεσο- οσισι·ποιοαισ. Νοο ιοι·ιοαιιισι·: ορια ίιίρσσισα

και. Νοο @οι οι αΙια σ “ Μο ιοισιιιιέσοοιιιο οαισιιοιοαισι ιοισΙ!σιϊσαοι ιοιιοαΙιισι Ρετ Μαιο (οι

πο.Ρ Ι, οσσσιιιιιια. ΡΓοιο.2.Εκ .ΑΜ 0.3.4: .ωι.ι.4.·.ιιιοιρι

Π? .Σα οικω ειιιιιιέειιιια μι· ιοισιισ&ιοοσιοι οσοι οι συιιιι4

[ιιιούιΙια μ: ίσοίαιιοοσιοέ ιιιαιιισιο αοιοια οιοοια

ισοίιΒιιια μι· Ποιιιιιιιοιοσι ισοίαιοι·οοι ιιιιιαε οι!

οοισ&ιε ισσιριι: σιι2ο οι οοιοια ιοισιιιΒιβιιια ρα· ο ξ

“η_ οοιιιιιοιοσε ιοισΙΙιΒιοιιιιιιο. ασσιιοοαοοσσι,ιοισι

μα” ισιοικο αοιἑσιι οσισιιοιοαιιὲίοσσισιιοε ιοιιιιο ιστ-ξ

οιιοαιιιιι:. Ριιιιιιισι: ίσοι.αριιο αοιιι:ιιιοε σσισιπια,ι

ισίισ °Διιιω.ιιι. Γοοοαιο. Γρσσισε ιιιΒιιιιιιιιιιιιοσοι

οιιισειιι οαιο ροοιιιιι ιο αοισοιιαιοδυε: 8σο οι»!

και ι:οοοιοσίι ισι·ι·οιιιαισ αιίιοιο ιιιισΙΙι8σοιιι: σιιέο ισ ιοισιισδιιοοσ, ι:οιιιιιοΡι Γρσσισιο. .%πι·οο!ιιι σα”

ισσσοιιοοισο:ι , ίσιορσι· αοεσιιια αι'λιι ιοισιιι€σισι

οιοοια σα, ι:ιοοιυιο ιρσσισα ιιαοσισιι οαιο οποια ισα

σσρια ιο ιοισΙΙσ&ιι αοεσιι ίιαιιιο ισοοσισιιιιιιιο >

α&ιι ιοισΠιεσοισιοι Κσί·ροοοσοιαιισιοι αΡιιο Ασπα. χ”_

οιιὁο ίιαιιιο σσίιαοισ ιοισιισθ:ισοσ, σοιιοο1ρσιοι ιιιρ.ωιιι-.

ιρσεισιιο ιοισιισᾶιι ειοεσιι. εστι αποτο; ροισίι πιο-ι "ιι

Βσιιιααιιιιιιαοοο ΒαΒσισ οοιιιιαιο τοσιοοι·αιιοαιο οι!

οι·ιπο ριιοισιιιοιιπο α&ι1οιο: οφ: αιιισιο οσο οσο

ιιιιιι, ιιιο σκ ιρσεισΒοε ρι.σισιιιοιιιοι αάουιτο.ΩΜι

ιο ιοσιοοιιἔι ισιιοοιιοοιιιι: ΙΒιιιιι· Με οι, σσιἶαιι<
 

ιοσιο Ποιοι” σιιτ τρωω νισσιο οιιισθι Βσι·σοιια. σσοιι ΓσοιισΙ. ιο αοοσιο,6σ σαιο οσεαι ιο ιιοποιοσ: Κα)__4ω"_

ιού.

3_9ιυπι

Τσιιια αΠσιιι ιοισιισιΒιι”ι αοεσιι οσιοι·ιοιοαιι α ιρσ- ιιιιια ο ιο ιιοοιιοσ ιιισι:ισα ιοισιιιΒιοιιιε ισριιιισοτσιι

σισι:ιιιε ιοιιισι·ιαιιισι ίσοι!ιιι.ιοίιιιοξουιπρσΠιοΓοσ- ιοισΙΙσέιιιιοΒισέὶοιο, οροιισινι Ποιοι ροαοιαίιιια,

σισ ιο ιοισιισιίι;ιι. Ποιο ιοισιισ&ιια αισ1οιισ νιιο σαν σ:: οοο ιιια σιοια σι! ,αξια ισριπίσοισι ροαοιαίια

οικω ιιισσισι οιιιιοιο οοιιιιαιο οοισθιι. Ειιοοειιοι·ι οιαισθιιιιο οιιαοιαΠοϋιισί ροισιι Μεσοι ροαο28ιτΜ `

οοιιιια ι·ιιιοαο ιοιιιιο Ποιοι σΠσ οσοσι σίἶσ νιιαιιε : ι :οοο οοο ισριαείσοιαισ οιαισιοιι ροαοταίιαοιισ ΡΠαο

οοο σιισι αιιισιο οιιοαο ιοιιιιτο ιιιιιιο ι·ίισ νιιαιιι,ίι ιιαίιαε:σιΒο δ: ιρσσισσιοισιιιΒιοιιε ιδιο οοο ισοιζ=.

οοο ρτοοικσισιοι ο ίσιο ιοισΠιέιιι. οιιια (οιιια ιο

ισιισάιισ οι ρι·ιοι·ιοΞιιω νιιαισ: α&ιιε αοο·ιοσαισ

οι” οι ιιιιαιιη οοιισοικ ρι·οι:σοιι ο Ριιοειριο νικώ.

Μαιοι ριοΒ σΧ οιιίιοαιιι οοιιιια οοο σίισι νιιοιια,

οοο σΠσι ριοροι·ιιοοαια ίοιοια ροισοιιω νιι:ιιι;

ποιο οσοι: οοο οι αρια ι·σσιρσισ σιισσι:ιιιο ΐοιοπαιδιιι

ιοισιιι8σοοι, οιίι ο ιοιο:έι ποιαιι ιοιι-ιισᾶιιιἔι. (Λο

ι·ιπο, οι: ιαιιοοσ Ριιοιιριι σοεοοιισοιιισίι: αιιιο

εεισοοισθ:ιιιο οι: αάιιιαιο ισοοσοιιαιο τω αοιι15:

σιΒο ο οοο ιοιιιε αιᾶιιε οι·οοιισσισιοι αι: ιοισιισθιιμ

ιι οοο ροιισι ρσι ιΠοιο ιοισΠι:οιικ αοαιοαιο αιιιοΒσισ

οΒισάοοι:ιιαιοσαισοικ ρσιιιιιιιο οι:ιισ&ιιιο αιτιο

Βιι,ιιιιαισοικ ιιιιιοι ριοοιισιτ : σι2οίι οοο ιοιοιο

2αιιιτι οι·οοιισιι, οοο ιοιιιιο σΒισ6ιοιο αιιιοΒιι,

οοο. ομοια αιιιι·ιοαι, ιοισΙισ&ιιιιο αοεσιι οσισιοιι

"Μο οι- .Με αιοσσισΒιιε σιισάιυσ: 8.Τύυ.ιψ.φ%.αιω να.

""Μ""° οι 2οοι.3.ο.8 σ. Λο ιμ.ι/ι_ό·ο ιο. Λοαι8ιι μπει.

” ιΕ8Μ. Μ σ.οιβ.3 ῇ.2.ιΙ.2.47.2.ἰπ πβΙ.α.οιώ. πρι.

Οισιο.Θαθιι.οιι. .Κισιου.οιΠ 49ο. δ: σοιοιοιιιοι Σώσ

Ιιι/ι.οοιιι νοτια οι οοο οοο. Ιο σο οσισιιιιισι

ιι&ιιι αοεσιιαο οοισιξια ιοισΠιΒσοοα αίρσεισΒιιε

οσισι·ιοιοαιι,ιο_ ο οι ιιιοοοιρισιοι: οι αιιισιο ιο

σοιορισιοι ιο ιο8οσ ιιισειωι : στΒο ιο σο οσοσια

ιρσιισοιιε οσισιιοιοαιι. Μαιο: σοοίιαι, ιιιιια οοο

σοσιιιικ :οι σειιιοισσο οσισιοιιοαιιιο σο,ιο οοο Πι

ιιιιιε οι: ιοιιιοΠ:σο τοοιρισιιιοοιοι: οιιιρρσοσισι·

οιιοαιιο Γιιρροοιι αιιοοοο ιοσοιιιριστιισοιοσηοοια

/·ιιαρροοιι σαισοιιαιο ρσιισ&ιοοια,οιιαοι οσοσιοσ

οσοι ισιιοιοαιιο αοοσι·σ ίιιοισθ:ο οσισιοιιοαΒιιι. Πισω:

0°"εω,· Ροισίι: ισιιιιι·ι οσισι·ιοιοαιιο οοο νισοιορισαι ιο

ι σοιορισιιιιιι, ίσο νι σοιορισιοιιι :ιο ριιιια,οσισιιοι

οσι αι! ποιοι. 5σο ι:οοιια ι ιιιοσ οι" ίσια ω".

ιοιιι.ιτιο οιιοπο σκστσιιιιιιο , οοο οι:οαο ιρσσιιισα

ιιοοσιο. @οοο σίισοοιια Λιι[ισ.οοι οοσσι Πιτσι

Ισδιιιιο πιο Ιρσιισ οοιιίι:ι σίΤσ ιο ροισοιιἐι σιισοιιαΙι

ω ιοτσιιιοσοοιιιο : ιιιιιια ιιαιισ αιιισιο πο). Πιτσι

Μάιο αοιισιι σίΤσι ιαοιιιτοιο ροισοιιέι ασι:ιοσοιαιι

αει ιοισιιι€σοοιιοο Μιοοι [οοο. Η ιοισιισόιυε απο

ειιωωω. εε" σιισι σοοιρισιιισιο ι·αιιοοσ οποιοι αο @οοο

Ρ¦"ΜΜ οι· ουσ οι:ισέια ιοισιιιΒιιαι|ια , σΙΤσι ιοΒοιασ νιιιιιιιε δ:

2""']78Ή” Ρσιι`σ&ιοοιε.¦ οαοι ηιιαο.ὸ νιιιιισ ρι·οοικίιιιια αο

“ 'οικω, οσιισόιιοισιοιισ σιισιΣιιιιίσ σκισοοιι, ιαοιὸ

οι ρσι·ισδιιοι: στου οικω, οοο Π: ι:ιισοοιι ω ιστο

οικσοοοε πισω ιοΒοιιιια ρσιισάιοισειο σιισιο

ιιειΕιιιι,σιιιιοιιοιια. Ιιοριισαι @ο ιοισιισάοιο

αο2σιισιισ τοοιρισιυιο ριιοσιοιιιιο ι·ίισάιοιιιτι τσι

μου οιοοιιιιο ιοισιιιΒιοιιιοιο ι αιοιισ αοσὸ ίρσσισιι

8ἱΙ.ὶα

Ρτού. 1..

$οί:ιιια,

π·

ιο9.

ισοιαισ οΒισέιιιοι ιιιιοιιΒιιιιιι ιοισιισ&ιιι. 5σο ι:οο- Μ,ψΜ_

Μαι απο ιιιιια αοίοι·οιπο σιιαοεσιιιιο :ιδιο ιοισΠι- |Μ_

πωσ οοιοια, ηι10Π1ι11 Τοσσισε ιι'ειιισι:σιοια οίκο μ:

ιοιαιο ισισιοιιαισιο ΜΡιιροοι αιιιιιιιο οοιιιιο

ισΠιεσισ, ο αοοσοισοισ οοιιιι- οοιιιιξι οιιιοιιιιαιο

_ι:σπαισι ο οιιοτσ, ισοιρσι Βσισι αξια: ιιιισιι Έσω μια·

τα, άριστα ιο ιοΒοιιιιιο, φαι σωσει οαιιιιαισο:

οοο ιοισιιιεσοοι αοεσιοιιιιο.. Τοπ: οιιισ σαοσιο οι

:πιο οι: ιιοιοιοσ ισιοσδιο ροαοιαιιοσιιε;οαιο οοο

σιιαιιιισιοαιιστιο Ροαοιαβο , δευτ £ρωωιι ιοισι

οοο ν: σοοίιαι σι: ι·σιοιο·ίισοιιΞι οιιισιίι:ι,ριιιιε μι:

ιιοαειοαιιοοιω ριοροιιιι. Νοιιοσισιοιιοαι σ.οσ- Π3ξ

ισιοιιοαιιιισ: ιιιιΏιοισιισάοε αοεσιι οι ιιιοστσιοιι- ”

οποσ σιοσισοισι: ίσο οοο ροισίι ιρσι:ισε ισιιοιιιαισ ι

ιοισιισ&ιοοσοι, οιίι ροίιε οσισιοιιοσι ιοτσΠσ&ιιτο

σιιισιιοισι: σι8ο οοο Ροισίι οσισιαιιοαισ ιοισι

Κάπο ισποιοαιιοσ _ πιο οιιι.ιε οσιστωιοστ οο

σισοέσι. Αοοσ,οιιὸο οοο ΐοσσισειιιιριεΠα ισιοιι
οσι ιοισιισθ:ιοοσοι.ίσο νσιοοισ&ιιιο ίσσιιοοιιιο Ε; ο

οι! νιιο ριοριιο ιισιΒο σαρισίΤιιιο. Νοο οσισιιοι- .

οαι 3. ιοαισιιαιιισι οι:: οιίοοίιιιιιιι: οιιια ιοτσιισιίιοα

οοο οι ίου ιοοσισιοιιοατικ οι! ιοισιιιεσοοιιοα

ιιιιοοσιι%ισ οι:ιεθιιιιιι σκιι·α Γι: Γιιοισ&ιοσ, ίσο 8:

ιαιο σιισάιοσ- Πισω; σομοιιιοσίι μι? ιο: ιρα

σισ;σιεο οοο ροισίι: σίισ σίισσιιιε ιΠιιιι, οοο: οιιιιοα

σΠιθι.ιια σκσσοσισ "και ρσιιι·&ιοοσιο (σα επαιξα.

Κσίο σοοι:σοο ι:οοισο οσ σιἶσᾶιι τόποι, οσΒο οσ

ραιιιαιι: οαιο Ροισίι: σιισδιοε σκσσοσι·σ ρσιισιίιιο

οσοι Με σαιιια ραιιιαιια_ οοο ιοιαΙιε. ΕΙι:ιΒιιιιι· Ξβ=?ιορσ·

σο8οιιιο αοαπιιια.ιιια σίΐσθειιε ιοισιισέιιιε 8σίι;ισσισι ΜΞΙΪ#'Ρ°'°

Ποιοι; νοοσ οιιαιοοιεσκι:σοαι ρσιι-σᾶιοοσιιιἴρσ-]ἔ“ῖ:2:

σισι,οιιιαςοοιιιισι νιιαιιιαισιο, σιυἑιο οοο σοοιιοσι ,ωφ,,,,

ίρσσισε , οοο ιαιοσο ποσοι: ρσιισάιοοσιο τοιιοσωωι.

ρι·ιοσιριι ιοιαιιι: οι: 8ιοι.σμο.ιιι.αο σος.ριιοιιρ.ιιο α,

Αι! π. ριιιιιαε σοοσσοο , νιιαιοοιισ σίΤσ ίιοαιιιιο-ι ιη.

οιοσιο οι:ισόι:ι,ίσο ο ιιισιία %οοιε: οαιο Γρσσισι σίι πιύΜιιι:Ε·

ιιιιιιιιιιιοο νιιιιιαιια. οιιαισ ι απο ιοισΙισσιο Ρο; '·β'"·
ισοεσίι σιιισσι·σ ιιιοιιιιοοιοσιιι ίοιι1ιαΙσιο. σο”- η

ιιο οι ίιοιιιιιοοοοιιισάι ιοιιιιαΙισ, οοιιιοισιισθιοι ι

ιοιοιιοαιιιε μαζι: οι:ιισ&ιιοι . Λο μοῦ. οπο,

νιιαιοοιιιΞ σοι: ιιι€ιοειι ι·ι·ριεισοιαιοοσω , οιιισιιο

ιαιτισο ιοοοο Γοσσισιο, νιιιιιαισιο; σοεοιιιοοσιο

νσι·ὸ ιοτιοαισιο. Λο σοοιιι·. σοοσσοο Ιρσσισιο ισ

ρι·τι:ίσοιαισ οοισδιιιιο; οοο ΐοιοιαιιισι,ισο νοτιοα

ιιιστ:ιιι αιιισοι ροισοιια εοΒοοιιιιι οιαισθιοοι οοο

ΙΙ4;

ΙοπιιιιιιΡωεοοιια ιιιιυει!ιε, @ο ισοιιιιιιιιιίοι·- ·

ιοαΙιε: οιιιαιοίοιιοαιι, οοο ιο ιιιιιιιαιι ισΙιιεσι_νι`

ιαιιισσ



. Ή.

Βορίί.ιίίο ίδο δε Μάιο σύέπιίιυιπ: .·ίπειίι:ο. ιίαιδίιο ν ί ί ί. Β

Μέ. :5ιίίιαι οοία&ιιοι. Απ ο. αοικιιιίο, :πιο ίΒιιίοιιι Για· ίαιιιίιι.:ιοίιι οι. ραι· αερι·αίίσιοι Μίπο: οοιι ρω

ιί ίαπίίοιίίπίππ&ο. ποίιιπίπ:αίία&οιιιίπιαίίίπίοο :αίο οοοαια ιι&οιο οιίαποπιιιω ίο:α:ιίίοο; οίίοποί

ίου. ίπ πάω; ίιιι:ο Ροίίιίίι ποίί τοπιο:: ρα:ίίο:ίίίιοείί- :οίίε Μάιο νί::οιιίί:οι· ι:οπ:ίοαια: :;ί&ο ίο:αίίίΒοιιιίί

π ποιο νίι:οπίαιο, ίΕ‹ί ο:: ί:ο:ο·ιιιί::ιο_δΕ οποιαίοιτο σο· οιππίιιοι ιίίί.ιι·οπι ποίοιίίια:οο·ι_: Ναπιια α8ιαπίίιία;

ί . , πωπω ι ποιο ιπωι ποπ ρο:αίί, ιιίίί Ρίο ι:οποί- ποιο :οπο ροίία: ίίιιιιιί οίίίίποίιδ ιπ:αίίίπαιτα οποία: _ _

ί . :ίοιιδοτι ιίίροαίαιιοριαίι5 ιίιίίίποίποίί πιίίιίιίί:ιιιαι. 3. Ωιιοιίαίειι·ιποα ίιι:αίία&ιιι οικείο "#ί·

  

α!...'----

_ 117: _- Αι! ίιωιι.....οιοι..ω. ιίίίί. ιοιιίοί. οραοίαδίτιίἔ οιιοίιοιιίιιαι· ι:οπιιοίι:αια νιιοιπ , ποπ ::οππι:ο πιο, Μ'ί'·ί·

]'Ψ:!)ΞΩ,”' Ρ:οίίο ίοοίίίιοίιιιι· ίοι:ο οίκοι ίπ ι·ίί:ίοπα ιοοοαπιιε, ..οι αο8ποίαί: ιιιίοο ρα: αιιιιιίαιιι πιίοιιαιτί. Α:πιίί

1Μ,Μ. Μ; :10πε:::ίο; ίπιιι:ίοπα οι ίπιιιι:ίι, παπο: πιο ίσω

π,... .:ίοαίί: οοιαοί;ιι ιαιιοιιιιιπιιι ί:: :οπος ίραοιαι ακρι·αίοι ,

προ” Μ· :μια αίί νίιιιίίε ίοιαπο οοίαᾶί; ιι:ποα:ι.ιίαο οιοοοτ

ί·ίωίί· :ίοπίί:ιι ίοι·ιπιι ιιιί οοιιιίοιπ ίοοιο αίίί`α&οιο ίσιο::

.. ΗΒ° ίαοι ρο:απιίο: νί:ιιίί ραι·αποιαοπποίααπιί. Λο ίο:ίιί.

2'ίί",Μ)° :αι:ίοι, οοιιααι!ο_ωπο:ί:ίοπι ιίοοαι·ο απο ίσκιο νοο

ίαιτι , ποπ :ο:ιίίί:α · ιιίίοπιιί ποπ ροίία: ιοί ίίί2ίοίί
. Ώαοε, ναί ίίιοίιοἐ ί ι:οι·:ί::α; αίίιο παοί)αιί:, ποστ

οποία” οι: νί:οία ρι·ιπι·ίοίοιπ ἱπιοίίαᾶοε ::ι·οοιί. οι

οι·οο.παπο, οίίπιιιιιτι ροι·:οιο οπο ίο ι:οεπί:ίοπί:.φ8

νίιιιίίι ποπ Η: : πιιιιιποιεπαι:αίία οσο οι, ν: :στο οσε

πιο ρ:οείοι:ο:οτ ιι ρτίιίοίρίο νίιοίί. Η: ίΒίιιιιιοιιι

αοεπιιίο νομο ιι ποίίιι Επι:: ίοίίοεαίο,ποιο νι:οίιε

ποπ ίί:; ποπ ο :ο απ ιο:ιιίί:αι νί:οίί:,ποιο ποπ ω·

.οι ρι·οιίοαίτο: ό οι·ίποίρίο νίιιιίι. οι οοιιίί:ιιι.ποιιίο·

Με ποπ ο ίοίο ι:οεποίοαπ:οι :ο :ιίιοαπ @Μή

ι;οπιιοί::οπιαριοοοαίιοι·. Α: Μ:: οι: οί: , ν: μι Ν· °

Μπι ίιι:αίία6ίιιι ιο;ιιε ιαπιίοι ίπ οοία&ιιιίι,

5ΕΟΤίθ νΙίί.

πο: @εείε:Ρ0].€ί: Ρίοι·ίιΜπ:τιΜ ιίί

|οπέίίιί τιοικίωτατίασ 2

οικείο ιππαίοέ ίμιοί:οοίίιαι· ί:οέποίοαια πιω, ποπ

£ο8πι:ο ιιίίο. είίιπποίίο ο: απ ριιι:α ίιι:αίίαᾶίιε, ναί

οοία&οιοιπ ποοαίίίοι:α απο. ίπποοίίίοίίο οί: . 12 ί

ν: ίιίααίαἐ ι:οπ:ιιίαοιίιιιίί.ι ίπ οοιαπιί5 8:αοιιίιιιο. ο: Ρ"°°ίί°

πιιίο αοοποίοαπι.ίί ίίίιίοᾶοο: ιίίίίίπξΗ:. οαιί ίμια-ι

αίωιιο:ιιι·ιίί παιιαιίι:α: ναίίραοίίίι:ιο οί: οιιίοίίοοιίί ,

πιίίεί μοβ οι·ίοίο ι·:ρ:οείοπ:ιι: 8αποε , ναί ίοαοίαιο; . ο

ποπ ρο:αίίο:α:επτοπι αοπ:ίπα: ίπίαιίοιιι, δ; ίοοίίοί- · Ϊ.

οπο; απο. Ηιιαα ίαιί: 8:έω. :. Ακραία. @οποιο πο.

πιια ίιιιίτ νιίί 8: αίιίαιτι ραιία&ιί ίίιπίίίο, ίοπ: οποίο Ρ:#ί··3·

δ: ίιιτατία. απο ποοίπ:αι ία - ίιίο: είίίίίοίίίίο, πο::

ποίίοπίο:ιοατα "και ρς:ία&οίο δ: οι:ίπποί::ί:ιο Π.

ιοίίι:οιίίπαιπ. $αιί είπε ίοαοία:ποοοιί ρι·οο:ίο πιο.

απο ίί1:ί::ίίίίίΠίίίο8 ίιιται ο : απο ποπ ροίίοο: ίιιιέ

ο::α 9:12:11 ίίωιίίιιιιίίπίέω ποιο νί:.ιοιποα πωπω:

ίοααιίίαιιο ὸίίίίιί&ὲ, δ: οατίαο:ο ιαρ.ιιαίοπ:α:Σ

π. ίιιίρίίαιιι πιίίιίιίί:Δε οποιο, πιω ίπ @Τα πι::ι.ιι·εί- ξέξι

ίίίίιΡ!ιιιαι ποίιίι:ίίιιι:αε , ναί ίοιιτιοίί:αί·. νί:ί απο· Ρω.6.

παπ.α:ια:Βόίο1οίίςο:ποίοοί:28 οιαοιπ,ποπ ίπ απο

ιπ:αίίίέίοίίί Π: πιο. ποίοιίίιπ:α: σο: ίο:οπιιίίι;αι·,πο:

αο:ιίπαιί:αι·.πιιιο ίιίιοίίίπίοίίί:ιε ίοιιέίοιοι· ίι·ί οο:ίοι:α. _ . '

ιειω.ιω Επι. α:: ρείιὶ:α ίαποίιιιι·.ίυ·ι·ιί5._οίρ. ιός. Μέ·

:ο ποίιτι:ποειί: ιι:, ο α. ίοι·ιι οοία&ιι αίΤαπ:ίἑ πι- ι -

ιια:ίιι ραί· αοπιίαἔί·ί-οἔίαοί':αρ:ιοίαιί:ιι:ί , πίίί νοί ν: Ι.

αοιιιαιι:ο οι οίίπο0 οοία&ο ριίιο.ι:ίο, ναί ίπ ιιίί πο. ...οι
ι·ειίοπα ίίιραι·ίοι·ί, Πιο πιιἐ οποί:ίρίίαιιί·ί ίιοπ πο π: ο

ίπίίπί:οαιίιίτοι·.ο , πιο: :απο ιιιιίομίία πο: νί:1ο:ί:ί8 π

ι:οι·ιίοι·αί. πω. ποεπιίο οπο: ίίία ίιίρα:ίο: οί! πιο.

ίιιο πιιέί ροίίίιι: ίπίίπί:ια οποιο οίοί:ίοίίοαιί, ν: αίο

απο ίιιοίίοιι:ίο Ιρίι·ί:ιιιίί:.ναί_οιιαίαίπὸαπιίι ί αοιε

ποιο 8: ίρί:ίιιί, Ροποπο:ί. ποοπιίο ::ί:ίο ίορα:ίο:

αίὶ:οίί: ίοοποἐ ιποίιίοίίοαι·ί ροίΐοπ: ίπίίπί:ιοπο:ο

πι. ποπ ροιοίί :ία ία ίΡαοίίίι:οι·α ίοααίοοιίίπί:Δομ

πω. Με Π: ίιιίίπίιιι ροιαί:αιίοο, θ: ι:οπ:ίπαιι: Πιο το

ίπίίπίια:πο:οι·ιι:. .π _ _ ·

5ααιιπ‹ίο ποιοί. 8.Του.ί.ρ.4.Η.αι:.3. Η . οι ε. . 129:

ιίΞίί.3.π.π.ιιι·.4.0φ·.π.2.ιι. :.€οπσί.7.ά· 8. πω. 2. 2 $""°ί"2

ΗΠ7Μ'12,ίίΞ

ίί9. ί ·ν.ιε.ε·ίοίο αίί οι: ίρασίαο:ί5 ο Ποιο ίπ ο. ίί0Π

@οιοοία&ο ριοιίιί&ί: : :ίσιο οφ πα αιιπ:ριο

ιίοοι. πίίί νιι:οιοιοαπίιο ίίπποίίε οοίαά:ίε , οποίοι”

ί26. Ριοιίοεοπ:ο:. Ριίιτίιι ίαπ:. Με. Μιά οι 1..άί|ί.ο.φ

Μ"?ί· ιο, που οπο. Βιιπισί.π. 3. 5.1)ιω @ίαση .ΜπσΜοί.ιι.
ο . απο.. Μουτ. :ο . ν_ .6. οί

Ιοί. σ ΒΡ:οοε:1. (1ο!ίιίξοί:5ίείο ιΐίοἑίίίίίπᾶἔ 6οε:ίΒί

ι·..ι.... :απιίίρίοι·ο , ίπ αι·α α ατο 'ία πιο , ίπ πιιοί ο

ΝΝ!. "Ιω ίοιιι αι·ίαέΗ οοπ:ίπαιιπ:ο:: Η:: Μ”ΜΜΜ "ΠΟ
Μ' ”'°"" Στοα::ίπ ποίι είίίίίπάο ίααοπιίἰιοίΕίπιαίίί8ιοίίί:ιι:αιο

ἔΐΤπξΖ£Σαοπ:ίιιαοπιοι ποίοι:ίιιιιιαι είίο:οιπ οοίι·οί:οι·ιιιπ :

«“ων.Μ.,. οπο: ιιίιπιιο παι·ί·αίοιο παςοίί.ιιιο αίί ίπ @ο :ΜΜΜ

Διί.ίου·ι4Μ 06- ποπ ποπ αίίιπ οίιει: ιιίιοποι νπιι ποπ οιίί:ιπΒιιαια

ί' ὶαἴΗηΜπ :οι πο ω. δοίπιαίίίἔίοίίίιιιε ίοποπιιιι·ιπ ι:οπ:ιπαπ

ί :ίλαιι:ίιιι:ίο. ΜιωιΡιοο. οιοπίε :απο €οΒο:ιίοοιι:ίι
ί . ο ::ιαιι:ο ιοαποιιιι:ο:οίοο οο8ποίοίοίίί, ν: Ροίίαιίο:ἑ

ίοο ρι·ίοιί: απο νπί:ιε ιρίίοεραπιία: ιιο νπίιιια πο

ίοάί πιαπίοι·ιιιι:ίε. απο οροι:α: . ν: ίί:ιιίίποοιί πο.

ίι:θιιιιιι νπιιιιι πιαπίοι·πιιε ίίίιιιτο: οι οοία&ιίιπ :παπ

ίί1τοοεί.ίο:11, αίί: :ί ιιιίιαπιιιι:οιο ιαι·έπο ποπ ρο:αίί αί

ί-α :απο ι:ο8ποίοαπιίί οι.. , πίίί ποοιαπιιε νίιιο_ιιίίιο:

122. ι:οπ:ίπα: ίίίο,ν:ίπ οοί€&ο Ι.Π:Φοίί:ΗΜΦ ς006ί'Φ.

(φορ. 1ιίαο οίία:πίο είίοίιιο αίί ι·ο:ίο ρατίαόίὲ αοπποίσαπ

(ο οιτιπίιι, οποία οι "πιο ι·αρταίαπιιι:ίοο οοίαδεί , ίπ

πιω Ροι·ία&ο ι:οπ:ίπαιι:οι· οιοπίιι ίπ ποοπ:ιιπ·ι ίο:αί

α. ίίείοιίίο. Ε: πίοίί ροιαίί αίίο τοπίο ραιία&α οο8οοί

::απιίί είπω, πίίί πο: ο: ριορι·ίιι ιιι:ίο αιοε , πο: νίν

τοπίίται· αοπ:ίπαιιι ο:οριίποι ι·:ι:ίοπαιοαο8ποίοαποί

ίοίίοι. Α: πίοίί ι·ίίίίίπάοοπ :ιο ιιίίο . Ροιαίί: αίία πιο

Ι 2 3· οι·ίιι :απο εοπποΚαπείί ιιίίοι:ί. 2. Οοιπιε ι·ιι:ίο πιο. · . -

Ρ"ψ·2·· ::08ποίτοποί Ρο:οίί ί·ιαοαια α&ιίιο ίίοί ιιιί.οπιιιιιιιοιι ρι·οίοο:4:ίοοαπι Ρίοι·ιοιο οοιι:οίοι·ιιοι: ποιο πο] οπο

οι οποία: ιαρι·πείαπω:ίοο οίιιιιοιο ποίοιίί:ιι:ιιο: ίοίίίαί:νιι·ιοε πιο:: ιπ:απ:ιοπιιίί:α: ρι·οιίοάίοιι οο- _. _ Π

ω” ΡΟΜί [πάτε πθ_ί_ίω ωπιπιιιιοπι ίπ επιπαίο : ία&οι·πιο ιπ οίίαίπ:αίίίείοίίί.()οιιίίιιω.ποο:ιαίοοπ- από

απο. Μοίοί° οοπίίο:, ποίοοιπιιίε οιαιοοι·ίο ραιίαιίί::ι πιια ροίίίοίίί:αίί ιιᾶοε ο: ροίίίοίίίεαίί: ιιέίοι χ, ίίΙί

Ροιοίί: οιιοαι·ο ίπ:αίίίπαπ:ιιιιιι Ποι ιιιίιαποοιιιιο: α: οιοροι·ιίοπιι:οι. Α: ροίίίοίίίιαίί ίραι:ίαι α3:ρι·αίίο,

Λα8.10.ιία Τπίπί:.ι:. ι ι. τοαιοο:ίο 8: ίπ:οίίιπαπ:ίο πιο ?πιο Μ: ιι&ιιι ο. ιίίίίίιιᾶὲιαρ:ωίαπ:οιιε ρίο:2. απο

πιί2 οποιοι. ν: ποιιπιοιο ίίίο ι:οπ:ίπαιίπεδοο ι. ραείαιίιοριαίίο, ποιααίΕπόίοε π. ιίίί:ίπόίξτ :αίσιο
ραι· οποιο: ίιπρι·αίίοοι, :οποιο οποαοπ:ίπαι·α νου ίί:π:α:ίοιι οίοιίοιο. · , _' - ί

Λπίίσί Τοπία: Ι Ι. ί ι · · Δα ”

| .

πι. 3.2.ρ ιίΜ.ιΙ.2.ιίιιο. 3.ό° μι. 2.αι.π.Βοιου.2Μ.8.ο.;:2ἔΜ

νη.5. ό· 4.Οιία:.:.μ.σί:.5.Νοτικάι:οιπί :ξ.Εσιπτ.2.

σοπ.8α›ι.:.98.:ο›ι;Ι. 3 . 5.ΔιίςιιΜ. Μαιο, ίορμ.ι.μ. @ο

πιο... ι...9ιω.ΙΜ. ο ο ιιοδιαί.:.14.Μοίίπκί:. :.ρ.ν:ιοο1

ποα ίαπ:.5ωιέ ό· 8.Τία.ρι·οοιιοίίί:αιταίαΐοπΕι:.(.`οιο- ο _ _

ιποπίοι· οι: ρι·οοποιίίοι αιιι.τω. Ρι·οοο Σ. ἑ οποίο . ηό:

Ποιοι· ‹ία ί.ιόί:ο Γραι:ία: ίοιοι·αίίο πω: ιαο:πείαπ:οπε Μα"

ιίιίὶίπᾶίέ ρίοι·ει. απο :ίποίίιε αίί ίίραι:ίαε ίπιριαίίο νίι

:οοίί:αι· ιαριιιεί(απ:α:ίοιι :ίίίίίπόΙο ρίοιίοιο. Νεο:

οποίοι αίί εάο , ποὲπί νίι·:ιι:α αιιο:ίπιαι·α ιίίίίίπάθ:

ρίιιιιι. Απ:αα. αοπί:α: ίπ νίίίοπα αοιροιαἐ, . ποοιιίί

ί:ίπᾶὲ α:ιρι·ίιοι: ίοοαιο 8: απίοι·αιο, παο ποπ ρίοιαε

εοίοι·αι ιίίοοιίο: Ποιοί. απο ε. ίοι·:ίοιί ο! ποπ :α

ροππιιοί: ίιπαίία&οί ροιαπ:ίο ποοίίίοιί. ο. ΕΠΕ ια.. η;;;
οιρίαιι:α:ίοίί ίπ ίίραι:ία ίοη:ι:αίίδ,ποπ οί: ιιίίοιί, οιίιπ Ρωσ.ι.

ροίί.α Ποιοί απο ρο:αιι:ίέι οόί:ίοιί οοποοιιαια ο ίσοι #ί!”ίω· °

ιιι.ιίαιο ι·αρι·(πίαπ:ιι:ίοπατο οοίαιίίι.Α: ποπ :αροΕπιι,

ίοααίαίορο α .ειπε αοπι:οιι·αια πο ίοιιοείαιο τα.
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Αι! ι. ιιιααιπ. ριιιποι, ποΒο ποιοι. Αι! πιώ.

πιο. οσπιοιι. π. Οροιιοι , ν: οοἱοᾶαιπ πιοπιαπιπι

ο α: ιιπαιπ νπιι:οιο πιιιποιίτι'ι, ιιοεο; "απο :οι·ιππι

· παπα ιιιιοιοοιιι: πι... ριιιι·ει τοπαοπιοπιιιι (πο :ιιι

:μπι :Μαιο νπἱιΪοάι, πο: ιιιιιιἱο8ἑ, ιτοικοιιο. ν πο:

Με. πιο ι:οπίοοι. πιο:: ίορροπι: οοἱοᾶοιπ :τοπια

ιιιποαιοι:ιοιπ ιπι.ιιιΒιι.ιι.ιο πι.. νιιααινιιιιιιιο πο·

ιιιοιἱείι, παο παμπ οίΐο ι·οιιο_οοοποιοοπαι πιο, πιο

πι. νιι:αιι!ιιοι· ιτοπιιποοι; επι:: :παπα Γαιιιι:ιιιι, ν:

Η: νπαιπ π.ιπιοιωι...ιι οι· οοπαοπιοπ:Ηια "Μο

ου.ιι1°, ..οι 2α:ιιοΕαι:ι:ι. Α ι. οοπί=ιιαι. ποΒο αοιδ

Και απ:ιτιιαο:ο , οαοϋ ποπ ιιιιιιιιιι ι:ποι:!ο: αρμά

απο π:ιαΙ:ιπ πιο ν: ι:οπιοπιιι νιι·ιαπιιιο: ιπ ιιπο α.

απο οιαι:&ο ρι·ιπιιιιιοι Αι] μια πιιποι·.παιιι ο

το:: πι. πω.. ροι:οδιο οοειτοβοπιιι πιο.: , οι ι α:

Ρτοπιιιι απο οιαιιιιπιοιιι, ποΒο ι πιο Π: ιστορια πι

:ιο π...) δ:πωπω Ποιοι, οοποοι:ιο : ι30τ©ί% ΜΜΜ

οποιο 8: απο οι. Ροι:ο&ιι απο οοεποιοοποι πια!

:ιι, Η οιι ...πιο ιιι :ο ι:οπαοπιοπιιιιιπ :ι:ιοοοπ:. Δι! α..

. ποΒο οπποι. Αι! πιώ. οοποοιιο. απεο!απι :οποιο

μα.. εθιαπι ιιό::οαΔιαιο τ... ιρω.ι, :απο ἱιιιοπΒαο.

οποιο οι:οπιιοοι π... απο οπο.. Επι ποιοοοιιωδ:

μοροι:ίο-πιιιιι ριιποιοιο. ιιέ:οαιπ . παω ποιοί: οπ

εο!ιιε πο.: ..ι.ι.ο. οποιο ποιοιιιιιιοι οιιοοιο. νπιιο

οοποοιιο , ποιοι! :απο οο ιιιθ.:α ππΒοιαι οοΒιιοίξοιο:

οιπποεοαιοιιιιο:οι μοι· :οιοιπ Γ οι:ιοαι ιοριεοίοιιισιο5.

ο Αι! ;. πο8.ιιιιπσι·. οι ποιοιΕιπιιιιΒεπιιιαιο:ι ραι

:ο ἴροοιοἰ_ ιο οιι!ιπο πι! ποια:: οιοιο οιπα:ι. πω...

το!!ιεοπ:ιοιπ. και.. ιιαιοεα ποιοι ποι:οΠι:πιιι οι:

Ροιιτοό:ισ ιπιοΗο&αι ...Β.ιιοι , πο: τω.. οιιι8ιι ίπ

. ιοοιιοΐοπιοπάο σπιαοιαιΙοε. οαιιπαιεοραοίι:αιπ οι:

οοιοπ:ιε ποΓοΙο:π ποπ ιαιρΠοοι. Αὁ α. απο Μποτ

ποπ οπιπιιροι:ιοι πω... ιιπιοοι·ωπ , ποιο ι·οριιο·

ΓοπιιιιΓοιαιο Βιιιιοπι 8οπο:ιοαι11 , κι ι....ιππο

ικιΠΗ8; οι ποια οιι:οπιιιιαι· οι! :ποιοι :0ρι·ωιοπ

ιοπιι.ιε, οποια ιποι..ιιιο.ιο , ΓιΙιοιπ ομοια! οοιοδια

ι.πωιοπιι.ιια; δ: οποιο! νΙ:ιιπααι Βιιιιιοιπιιιοιαι

α....ιοπ., Δε! ιι. πιο. οοπίοιι.ποπ οιοΠαπι @οι απο

:απο ιΠΠιιοιιοι ΐαοοιποο Μοοιο οποια ίιιιιιιιιαι!ι

που: οαΠιιοοι πατατα οι!ποαιιιιιιιι,ι:οποοπο: ροιἶαπι

:ιιιποπ :αποτο πιο:: Ηαιιιιιαι!ιποιπ ι:οιΙιοο: οποιο

ρι·οριιοιπ , Ιἱοοι ποπ οαι!ιοο: πιιιαιοι :.ιιΜπαιιι.ιιι:ι ,

πιο οποοιιοπ:οιπ ΕπιιαΙιε; που: οπο.. ιποιοο:ο οι:

ι:οιΙιοοι πατατα ριοριιιι, παπι :πιποπ πο:ιτοοπιιι, :ω

αποαΜοιιοοιιοπι: παπι ροκ:: :απο ίαροιιοι το·

ρι·ιο:οπιιιι·ο ιπ:::ιοιοε ΐοι:απι.ιι.ιιπ πιοπιιιιι :πωπω

νιιιιιίι5. ο

Απ ό. ριιιποποεσοπιοο. πιο:: απο: ΓοΙίσοιπι

-ποπιοι οοιι:ιιιο: σιι:αιοε ο:ιαιιιιαιπ ια:οιίοιαιπ. π.

-πο8ο οποίος. @οι μπαι:: ιιιιιιαιι! οοπιιοοιιιοι:οπ

πο... οιΤο πιιιαιοΙο, οποιο ιπιοπιιοπιιιο: πω:: πω:

οι: οοιι:ιποι·ιάιπιιποιο 8ο ίοοιιιιόαιπ :μιά , ιοα ίο

οαπαιιπι πιο ιορι:ιτιοπιπιιααιο δε ποια.....ιο Η

νοι·οοί: ι:οπιιποιι ίοι:αιιιιαιο οποίια:ο!ιοίιοι, (ποιο

&:ιοααο, δ: οι·οοιιαιο τοι, :οι ιοΒί::ιπ:ιαΙο,θ π: :αιο

339· οποια; νοιοοοιοοπιιιο, ιιο......ι..... πιο Ειπα!.

|ά|καιιΐ.αΜ.

.ο ειναι.

Από. ιοποιοίιαε άιΪοαιΓαε σοπαιπι:οιο: , οιιιιπι.ιο

:απο Γαροιιοι εοποαιιοι·ο: οι! ίροοιΡιοιιπό.ιιπ π...

οιοιπ ι:οαιρΙοιο· ιοοιιπ·ι! πιο οιπποε πατατα: πι. τ. οοο

:οπ:ιε; ίοα πο.ιπάο :ιιοαι: ίροοιοι οοπιμιοιπα:ι ιιιιπ

ιοριοιοπιιιπι!ι οαοι πι.. ιιιιιοπο ιαοοιιοι·ο οιπποε πο..

_ :απο ιπιοι·ιοιοι : ποπ· ίἱιποοιπρΙο:ὁ ιοοαππαιπ πι.

απο , Γοα ι:ιαιιιι!ο ίοΗιοι ιποοιι ίροοἰοι να:: :ορι·68

2πιιιπιδι :πιο απο” πιοο:ἰοιο πιο... ιιαπιιιι:πι

Β@Β£ἀ:ἱὐ ΪΧ, ιιιειὶἶοι°ὁἔιιι£ιῦιιἶι Διπέι3)έσιδ. .ἶσιΐῖἱα 15ο Δ Π

. .. ¦

πο :ορο ιιοι ποπ οι :απο ΐοι·ιπιιι: “πιο...πιο πι..

οο&αιροοιοι, οί:ο Π: ιοΐοο&α Ροιοπιιιο. Νιιω σο

.εποε ιιιιαιοοιιιο Γ οι:ιποιιιαι ο ιιιιιοπο 8οιιοι·ις δ:

...ι....ι.ιι οπο: πω. πιο μπω... ἱιιιαιιἱαιι

ε. ..ιι ιιιιιοπο πωπω:: οπ:ἰε : οι:Βο: οπιιο εοαιριι-3_

π: ρο:οπιισ.ιπ ιιι οιιιιιιο .ο Παοκ: ιοιίοιιοι :μοια

:οι απο:: ιποιαιόαοιοε οΒιο&ἰ. νπάο ποπ :πιοπι α...

πο: ι:οπιιποι·ο ι·αιιοποε ίαροποιοι , ίοό οποιο πιο.

ποιοι; παπι ίροοιαοιιιιαααι οι: ριο:ιιιαιι ι·ιιιιο, οποια

ιοΙιπει: (οοοιΒοοιαια.

8ΕΟΤΙΟ

.ο ιιφ..ιι.ιι.°ιει @Με ιορι.ιιΕπιπι2απ

ιαβιιιισι·ιιοπ ούιοιέΐοπιιπ ? ν

ΙΧ.

ο Μ::

οΠοπιιιι οιαοιιιιιααι,ιιΙιοι·α ιποΙιαιιιαοιαιπ πα

ιποι·ο :παταω οιί:ιαθιοιαιιι.α)ο πάπια: οι: σοπ

ιιοαοι·αιι. _ -

Ριιια:ι·ίοι::.ι ιιιπιιπο: ιιο-ιπππι:ιιιο οιπιποιο απ·

ιιοιΙιαπι,ιοπι οίΤοπιιι , οαἐιιπ παιποι·ο ιιιαοιίοι·αιπ

ιπ:ι·ιι οι·ι!ιποαι οποιο οοπιοιιιοιοιπ: Ηοπτιι.ιιαΜ.

£Ιύ.5.αιι. η. Μάιο. ε.. Σ. .ιαι.6. απο. Μπα. Μ.

ο. .ο απεο!.ειρ. 1 3.ιιιωι.ι2. ό· 3.ιι. ισπι.1.άων.27.ιΕ&.

4.ιιαιο παΗπ πρρο.ι·ο: ιορα8ποπιιιι. $οι:οπιιιι πιο.

ιιια:ιὶο ιπί=ιπι:αιο :επιιιτπ πο:πι·ιιιοια οι. ιιιιιιαο σοι·

:ο Βοποι·ο ι:οπιοπιαιαιπ ι Ο.ιιοι.1 α.ιια.5ή..ιι·ι.2. ῇ..Μ

ι. Μπι... , ό· 3. ρ. «μι. ιο..πι. 3. ο Μ! οι ΜεΙαι.

που". ι.ρ.ιιιι.; ;..πι.3. ο. Π: Μ ιπιπισπ. Ζωα!ω.

οι: ι. .οι προ. 7πῇα.ιἰι[ρ.2ο2.σαρ.2. Έ'αποποι.Ο.πιπ

$ροοιοι ιι!:ιοι·ιι οιιι!ιπιε ω.. οποοιιι: ρο:Γοέ:ιοποια

ιπππι:ιιι·αιπ Γροοιοι·οιπ ιοΐοι·ιοι·ιι οιι!ιπα. Και::

7.ι[ιμ. 8ιοα: πο: ίροοιοιπ οι·οαιοιπ ιοριιιιίοπιο:αι

Ποπ: οι:ιιοέ:οιπ ιπππιιαιτι ι ιιι πο: ἴροοιοιπ ππιιιιιπ

ιοοιιοΐοπιιιι ροιοί: ιπαΙιἱιιιἀο ιπππιιιι ιπιΠοιάαο-.

ιαιπ . σο! ΓΡοοίοι·ααι. Τοι::ιιι .ιιι.-..... :ιοιππιιιια:ο

ποιοι:: ιπιΠαιοΙαοι·αιπ πι. οέιιιοιπ οποιοι πωπω

οοπιοπιοι·αιπ ι 0.φιοιΙ.ιπ οπο. 3.4.2,ι17. μ:.ιιέιιπι;

.5'ωιί ιιαι.8.ιοπε!. ε!!! 1. ά ιο. ποιου!. πιο. απο. Μο!ία.

Ι.α.ιΙα.”.οτι.3.αά 3. Μπα. ϋΜ. Οιππ.ιά.ιι.ι&,3ιιψ.

Δ; . 860. Ραποεα:. ιἱο :πάτο παι!ιοοι ιιιιΒοιοι πιο"

Ιροοιοιπ ο Οοο ιπΓαίιιιιι ιορι·ωιοπιππιοι:ι οιππιπ ιπ

ειιαιι!αο. οπιοιπ·ιιιαπι οροι·ειιιοπαιπ , πο:: ποπ ιππι

οποιο οοοπιιιοπααι.ιιαιιι .πιοπι ια ιοι5 ιοι:ι·πιιιιιο

:πια ΗΜ πιιι:οο αιιιπι:οί:οιαιι. Α: πω: Μπι ιπππι
ω, οπο: οικω: ιοι·πιιπο ι απο. 2. 5ι :μια πι.. ι·ο- μ

Ραοιιιοπ:ιιι, οΠοι ιπππι:ιιεροι:οάιοπιι,κπαιο οκ απ.

οποιο οοιοέ:οιοιιι ίοιιαοι:οιαι ιιι πω.. ἰριΞι : οι οπο

ποπ ιοςιαιιοι: :Μπι Γι: :ο ποπ οιοίοι: αι·ιιπιποιιιο

8ο παιιπιιιιιιιαο. απ! :ο ιο Βοοιιιοιιιοο 8: οιιοπια

Ιἱιοι, Υπε!ο :οπιιοπι [οιιαιιαι·, ποδιά ΐροοιοι περα;

ί-οπτειιοιπππι:π ιπιιιαιιιαιι, α: οι:ιοι·ιε Μπι. δ£ πω.

Καπ , ν: [απο Πάο2.ιπ. οποιο π: παωπιέ[Ραιο; π

ριαίοπ:απε ειιι..ι..... οοποοιπ ἴροοἰοιο : Βιοαι!α- ι

οιοποιοιιω :οπιιοπι ει:: οοιοέ:αιπ ιπΡιπιιαπι, ποπ

οί:ιιιΕπιιαπι , :οι αι:ιοι·ι: "πιοπι οι·ι:Ποιε δ: αιι

:α:α παο!ιοοι :πιο ιατπιπο; 8ο Μαιο ιιιι:ι:αι απ.

αποτο , :μια ιοποιαπΙο: Ιοιπιπι οποιοι: ιπί·ιοιιο,

Πο ίιιο:ιοι π... Μαιο άιοοι·οιαι· απο... . ποιο α

ιιαιαιιιοιοι ιπΡιπιιι: ιιιια·Γροοιοοοι ιπίοι·ιοι·ιι ποια

ια, :ιπ2οιπ ιορικβπιππ:ιοαι απ8αΙιι ιποιοιάαιι.

3. αι.ιιιΙιοο: ι·ιο:οπιιιι οιο:ι:ιι ιιποο: νιι:α:οπι Ριο

Ι)νι- ι. πι:: ποιοι: οιΤο ιπππιιπο, πιο” πιιιιιιιιιαιπ

π..
1.ΐΜ$.

ι4;.

ι..9ιια.

πι.
3.δοπι .

π”.

πο.
πιο. ποιοι·ιαιπιοιιοιοε. Πιεοι. απο. :οροι·ιοι οι: ιιιιιο ιιαοοποι ιπππιιοι οιΤοᾶω ;"άιυωυψ.. 8ετθωςΠ και.

ούι.·ειιο. ιο...πιιιιΕ..ιιιο.... ΐιποιοοι: Η! νοιοαποαο οι: τω ιΡι.. ιπ5πιιο ποπ οι:: σερ οιι....ιρω..ι..ι....ρο.

:ιο :0ιαΜι5,ο8τοποιροιοί: ΐοοοιοο, νοιιιΔΜ:"ΜΒ τοπ: νιι:αιοπι ι·οριαίοπιιιπάι ίοιιιιιιιι ιπ:Παιι!απ

επ Γροι:ιποιιια:. Α: :απο Ειροι·ιοι ιοροιιιοι ἱπ οπο- ςοπωη:α πιο απο πιιιαιεΞ, ιιοΐοαο οο οαοάιοΓέι

Ιιοο:πσιαιέιπιοτιοιο οοπ:οπ:ἑι ιοΒιοίιι: οιΒοίοο- ιπι-ΜΜ ῇτ_ 4:_ 8ροοι..$ κΡωιω""Μ .Π:Μα_ '47

$"Μ ι:ιοι ίροι:ιΒοοιιι ο -ι·ο:ιοπο ιιιρει·ιοιο οιιιοπόιροιοί: .απο οιι:ιαιπ ι:οπιιποι, ποπ οι: ΜΒΜ. : "Βο Ρι.»6.π..

ο

'η ω·σω"ΒαέΒ:""ιδΨ ΐο"ΜΜΒΒ πι. Κ:=ΓΡ- βιο πο: ίοοι:ιοε ιοοιωΙοπισιιαπ ιππιιι:οιοιπ ιπόιοιιΙαο.

."ω ο

Γαιπΐοιπ.

Ριου. π.

 



ο

οποιοι ι Χ.ι:επιπιιφειιιιιι ποιοι. :πιο ι π; _

πω. Οοπιιτπ:. Πει:: ρατιο:ιπιιπιια τοριοθπιαιι:ι· το σιπιπειε ο εοιιοιιιιιιι Τροειοιπ τοριστοπιαι:ιοοι

ντεοπιοπιο ιπ εοπιιπι:ο πω: : ιια ιπιιιι:ιειοπ ιπΕ. πιιωιο ροτι.εάιιτιο

@ή

πιω τορποιοι:ιατι πω:: τι εοπιοπιιι π: πιο παιι:τξι

ποπ : προ. η -

348" @παω :ποπ , εαπ ροΠ`ο Γροοιοπι τοριοθοπιαιι$

4,5ωτ.ρτο

διιΜπω τισ

μπι.

Με το παι!πιτξ ιοπωα. οι 3. Μ.:4. κ80°!.2 π. 3.

«μεσω ιπ3.ρ.π.ιοαιτ.3 ο. ΜΜΕ τοπ; 86ο. τω»

οποινιι , Μπι οπο.

ι·πιπι1:ιπ Νεοπιι

ποιπιριαιππιιιια πι; π::ριιο:ι ιροειο5ιπιιπιια; οκτ Μ..

?ΜΜΕ .π. ιιιρροπο οιππο ιιιιιιιιιι:ιπ οιοαιι:ιπ πω: ρ

ρ'ιοαιο, Μαιοτ ρτοΒ. ιροι:ιοι ιιοιιοι νι οαι:ια ρτιποι- τ ιοτπιοαιοιπ οιιειοπιιι, ιπιιοιια: τοιιποιιοπι ιροοιοι Γιιι
.ο

ιοπιιοπαιι: ποια Γ “ ο πωιιιωιωιοοο οΒιοᾶι;

` αΐιοοιιι ιπ ω, ιο ιιι:ο

Ψ:: ίεπι. ριοΒαισιιιοτ πι.ροειο: τερ:·αιοπιατο ιπιιπιια,;

9 .

Οισιιι:ιοι: ροιοιιιια τοιιοτιπιπ: ιπππιιοιοπι :οι

ειοιοιιιιιιττι ποπ επ ιπιιπιια: ετΒο οοοιροειοι ιζ

ρτ:οίΕπιαιιιια ιπιιπιιοιιιτπ οιύιο&οτιιο: οιιιιπιιπιτα;

πιο: ιπππιτοι·ι:ιπ οΒιοόιοτιιτπ, Με Γροοιο , Με πιι4 ι (Πιο: νιταοι:ειιι οποία, πι: πιαιοιιαιιι αοοιοιοπιιοιπ

αποτο ιιιιιωποτυπ : Δ'ωτι έ:: ο ιο. ε. οι ίι:ι1οιιιαοιι:οα” Μ:: Γόι·ιηιιιι$ οποοιωοπ ιορτιο6

:μια 09.”. οι πιο. οπο. οι ι. Μ.: 4.3 Θ. πι::

@οι ι

πππωωπ. Αττικ. οίιοπιιοΜοοίι:απιια αποοιι,

οοεπίτιπ τωοπιπ πι οαρα›τ ιιιιιοιιαοιιτο Γροοιο4

τω:: , :πιο ροτιοιαιπ οιοτπιιαιοτπ ρτοιιιιοοοιοτ π:

Μιπιιιε α&ιοι:δ οπο: νιταοι:ο ι..ιπαπια ιιι ιοτα. ο.

ιοιπιιαιο οιιειιιιτα πι. Ναιπ οπο: ιιποι:ιιαδ:ιτή

παιιιτἐ ιπιοιιΕ&οαιιοιιοιιι_ ιιπειιιαε τειιπιιιιοπι βο

εἱοι (οι ιιι ιπιοιιο&ι: οιιι:ιειιιο_ ιπππιιι Ρετ τοιαιπ οι·

οπο εοπιιπετοιοιιιτι: οριοθ:ιιιπ παιιιι·αιο ιπ οπο ιπ- Ξ ιπ ιιιιειιε&π απεοῖιεο 8ο ιιι:ιπαπο.

Ώοπιιττ::; Επαι:: πω:: ιι:ίιοπιαιιιια ιπιιιιιιοτιιιπ

ε! ποπ εοπιιποιοι,ποπ τω. :οπο-οποιο τοιιιιιι:αιοι πεπιπ νιτιοιιοι:: Π:ίιοπια.

ο πιο ιιιιιιιιπτοοιιοπαιιιοι τοριαιοπιαι· σκοπο ω! ιιι:ιε ιι:ίιοπιαπιιοι:οιπιιπιια αοειιιοπιια οποιοι

ποιοοπιι ι π. ιοιι:ιπ εΠο παιιιιαιο &ι.ιιιρροπι Κοιροοιιοο ποεαπιιο οοπΓοοι:οπιιαπ:. Νοιι απο:

πιο αιιτοοιιιαιο εοπιιπετι ιιι ιρίο πιο ιπιοιιιιοπαιι ι ο; ριιιιιιαι:ι αοειδοπιιοιπ τοπιπΞπιιωπ ροι ιο οι·

ι-ροεἔοι ο νι ιι: ρωρψι:αιιιταιι ιπια8ιπο: απο ιι ο

ιπιιιο πιο ιπω:·αιιο ιιπιιιιιπ , οιιαιπ π: πιο ιπ

ιεπιιοπαιι Γρτειο οιιιιπιιπιιιιιιι; ποια ιροειοι τιοοοι

ρτοι:ιιιοετο οϋιο&ιππ Γεει:πόι:ιο πιο ιπιεπιιοπαιο

ιπιτα ροιοοιιιιι: οοοπιιιιται::: «απο πιο π: ιρΓο οι·
ι ιο ιπιοπιιοπαιι, ιπιτα (ο ριοιιι:ιίιο, οοεπι:ίοοτο οριο

πω:: οποιοι! ειἶο παιι:ιαιο,νι ίπ ρτοριιέι ιπ:α8ιπο α.

Ι ό: ` οτιιειδιαιιιιπ. Ειριιοο Πιιριιοιιοτ οιιιιιιιοιαιοιΣιιιιτι

ΞχΡ “αν φαιά οίιοιπιοπιιοπκπ ροιοπιιᾶ εοει:ιιιι:ιιι ι.

ι“ιυιά.τοκιΙ. πιοτιο ιδοτιπαιιιοτ ιο ρ 'ο οιτρτοίτέι αι'Ειιι ο2ριιιποπ

το οοιοιΣιι:ιτι ίοι:ι:πιιιιιπ επι: παιιιιαιο: π. ιποτιο νιτ

ιιιαιιιετιπ ιροοιο ιιιιρτοΓιο νιτιιιιο ιαπιιιπ: :ερπε

ιοπιιιιιιο οι:ιο&ιιιιι οποιοι: οπο παιιιιαιοι πιο·

ἐὰν Θ( :πιο :οποιο ιιοι:οι οι·»ιοοιι:;:: αόιοοιι:αιε εοπιιποτι ιι:

  

Ξ Εν” Ξ..οιοπιι€ι ποι:τωοπ οΠο ιπτοπιιοοαιο, απο οθι ροτ

"° ΐειί'ιθ: οοοποιει ροΠιι. Πι:ριοιι ιρρε τπιιπιποκει

εει οιαιοοι:ι:ιο οτρα ροιοπιι πιιιι:απ: , δι: πιο

ι:οπιιτ , οι:ατοποειιιαπι ο τ::σιιοι π: εοΒιιι

;ιοποιο πι ;8ε ιεππιπαπτιο, οι:αιοπιιε ιοἰριο ?οπω

ιιιοι ιοτιπιπαι εοεπιιιοπειπ ροιεπτια. Λο νιτιιτπι·ιιιο

.αι:ιοπ: :·οοιιιτιιι:τ οιΐο ιπιοπιιοπαιο αιιοιιι:αιο ιοί-#

“ φ ροποοπτοίιε παιι:ι·αιι οιιιοθ:ι π:ει:πιιιιι::ι ιο ο π: ιρο

ειο @απο επιριοιεα, νι π: ιετιι:ιπο,δε ιι::α8ιπο ο

. @πιο ιοτπ:αιιιοτ ιοττπιπτιπιε ι π: ιροειε ιπ:ρτο 85,

νι ιι: αυτή οιιειΕιιι:5 ρτιι:οιραιιιετ εοπιιποπιε ιριι:ιπ

οΠο ππιπιο ιροειοι επρτεΠε, το οποιο νται! ρισ

ριιιιιπ @απο ιπιρτειιιι οιιιιπαιιιιι - . '

ο μ; Οοπιιι·. τ. ει οιιοοοπτι ιπιιπιιι:πα τορτοιοπιαι:ιιια

ΦοιπΕπιτπ αᾶι: επιιιετεπι οιππια π: οίιοπαιπταιο , οιιοπι απ::

πω!. ιπίιπιια ιο εποπαιιιταιι: παπα οίΪο παιι:ταιι απαιιι:ατο

τειροπιιει οιιοιπιοπιιο* οποοιι :οτ ο ιι οᾶιι α.

ιιιοτοπι οποια π: πιο ιιι πιιοπαιι οι οι α&ι:ιπΒ

πω:: οΠοιοιοπιιοπαιι. Αι α&ι1 εαιιιιοτοπι οπ:πιπ

ιο πιο ιπιοπιιοπαιι ιιι Γροειο τορια:ιεπιαπτο οιππια:

παπι Γροειοε οαιριιιιο οπο ιιιιοπιιοπαιι οποιο ο ιο

ο π. ει:πόιιιπ ριορτι:ιε ποιο'ι:ο. Οοπιιτπ:. α.. απο

@πι-ι- ιροειο: πιο ρτοπιππι ο ο ιπιιπιιατπιποιιιιιπθ:α

πιο: εορπιιιοπι:ιπ,οιιαιι:ο: ιιιιαΙιι:ει ιιοιοτιοι::αιαπ::

ιοοιιιτετοι ροτιοάιοποιο ι οοπιιποτει .π. ιπίιπιια

οι:ιοοπ ιπιεπιιοπαιιτοτοιίιιπ&α,δε 2ομιιιιαιετοι ιπ

Ποιοι ίροειοι:ι:: ιπππιιοτιππ οΒιοόιοτιιιπ , οιιαιπίἱ

· Έ 93- ιιινπα ιο.ιιιιιιπ&ο εοπιιποπαιπιιιιιια οιυιοθια. μι:

6°πιε""· μ τοάο Σπιτια οι :.ιπιι.98. 5. Οσιτιπιιβι : νι:ι ρωτα

αν .ποια - - α · ·

Μαι πι:π:οταιιε εοποιοιιιι πιαιοτοτπ ροτι-οᾶιοποιπ ,

ιπιιπιιαε πιιπ:εταιιι εοποιοιιιι ιπιιπιιαπ: ρειιεδιιο

ποιο. 8ειι ροιι`ο ιοριειοπιιιτο ριιιια ποπ οτο , εσπ

ειι:ιιιι π:αιοτοτ:: ροιίουΕιιοποτπ_οι:ια εοπειι:τιιι νπαπι

Γρεειοιπ εοπτιποπτοπ: ροτιοδιιοι:ειι: ριιιτιιιτπ ιρο

ειοτι:ιπ ιιιιιιπιει:οπεριφιοπιαιιι:ατοπ: ριιιτιιιι1ι που

ο σ·

οιιιιι_π:αιοι νιτιοι Γι:ιιοπιαιιιιο Γι:ι:ιο&ι ο ντεκ ριιι.

πω οιαιοιίιιι οκρτοΙΠΒιιιοι:ε ροτ π, ιιιΒιιιιι:τ π:αιοτ

νιτιι:ε ο:ιριοΠιι:α ιροειοι ο παπι νο! ιροοιοε τερτιιιιοπ..

ιαπι οιι ιπιρτοιΪα ο 8ο ιιια απο οποιοι εοπιιπο

το οι:ιοιΣ:.ι οορτοιιιισιιια: νει ει! φωτα; πιω

ιιοι:ει ίοι·πιαιιιοτ εοπιιποιο οποιοι:: οι:ιο&α οκρτοΙΣ.

ΠΕΠΗ. ντιπ πο αιιτοιπ οοπτιπεπιιαιπππιτοτυπι πο,

ιεο?ιοτιιιπ ιιΜ ιπιοπι' :Η πωι12::ιο ροιιιιιαι

ιπι·ιπιταιοιπ ιπ οσε ιιι ι. Ναι:: οποία οποιο

πα πιο ποιο πιο : £ωπαιπ ιιοιαει οπο.

ιίι:ιιτπ :π ι-οιριἑ ?Μπι οοπτιποιο. Ιιοριιοιιι απ·

ιοπ:,εαι:ιαπνιιπιιαιπ το είΪο ιπιιπιιιιιπ πι:επιι4

Η

ΟωιοΉσξ

ι α:

00πι€Σζ

ιεὅξ

8οικι έν;

οπο;

οιοι:ιοτ, Με ι:οτιπαιιιοι πιο οπωιω. πω: πε ύψι;Με

Πέοι:ιαιιιια, οιιοιιιπιπιπ ρετ τοεορ;ιοπειπ παπι.

ται, ποπ οιοι:ιοι οπο οπο ω” Γοπωιαιιιι , πο.

Βροιιιαιπ ιπ Το ίοι·τ::αιιιοι εοπτιποιο οιι:οαιι μιο- ο

πιο:: είΤο ιριιι:α ιοτιπο. @πατε Γυθειο νότιο: πω

ια απ ιιιιιοπιαπεια αοοιιιοπιιι οποιοι, Ηοορτοι5.

1. (1ιποιιι:οι ιπι:ιια::ιια οτοαια ρω· ροτειιιιαο:ι ο. > ιι·ιι

Βοιιιοπι. ροιοπιοιι ιι:ίιοπιατε αεοιιιοπιια ιπιπΕπι- "ξ"Μφ

απο. Αιροιεπιια οΒοοιιοπιιαιιι Γι:ιιοπιαιιι:α:ιοοι

ι:ιοπιιιιιπ ιπ ιπιιιιιιιιπι ε_ίι Μπα. οι·ρο οι! ιι:ίιοπιαπ

πιπιτπ[π -

το” Διὶ!"

ροπιιυπίπ

οι: αοοιιιοπιια ποια ἱπ ιιιιιιιιιι:ιπ ποπ τοοιι:ιτιιιιτ ."πωω.

νιτιι:ι ιιιιι:οπιαιιοοιιιππιια , Μ! πιι1οιππιπι. ΜαώιοΜΜ

ιοτ οι εοτια : πω: ροιοίι Παπ αι:ροτο εταιιαπ:, νει Ρ"ψιΕΜ'·

Βιοτιατπιπ ιιι:οιιι:οι Βοαιο ιιι ιπππιιι:.ι:: πει: ποπ

ιπιι:ποιοτο ιροειοι ιπιοιιιΒιιαιιοι τοι·ιτιτ: ροΠιι:ιιιι:ιπ

ιιι ι:ιι:οιιΒει ιπιοιιοδι;ι: ειοαιο αι:ιοι:ο ιετιπιπο. Μι

πω· ρτοι:. ροιοπιια οι:οτιιοπιιαιιο ι”ιιίιοπιιιιιιιη

ποπ οπο: Γιιιιοπιαπιιο, ο:: οι. πιο. ιπίιιιι:ιιιοπιι:ιπ α

Ιω “απο πιο Βοοει ιποιραιιοι οιιιιαιπ πω;

τοποσ ποπ τοποιτιιΠιιιιιιοπι ιπιιυιιιιιπ ιριοιπ

εοωριοπιοπ:ιπ νιτιι:ιο ιιιιοπιαπιιι; ποια πο:: επ

Μουτ, οι ροτ Γι:απ: ρτοριιαπ:οοιιιαιοιπ. Επι

οοι, νι αθ:ι: ιιιίιοπιοιαεοιιιοπι ιιιροιπαιι:ταΙοπ φαι

ντιιοπο ιιιιιοπιαιιιιἐ Γπροτπαι. ιιπειαιποπ ποπ εαπ

ιαιιτι ο οπο, ιριο (ι:ιιοι:ιαπιο , τω α εαι:επ πιο

οιοπιο ιι:ροιπαι. διιιι:ιο&ο @πιο εαι:ιατι αιοω::,

τιιιαιεπιτειπ ιιιο τοοιριιιιι. (ΐοπιιτπ:. Ιωοιποιοπ . Πο.

ιπιοτ ροτοπιιαπι οοειιιοπιιαιοπι ιιιίιοπιαιιοαπι , δε @ή πρ·

α&ιοαιπ; οι:οιι αουτ:: :τοπ οι ιπίιτιιιποπιιιιπ εστι

ιιιπ&ιππ οπο: νιιιι:ιο ωεωιι Με , ιιιρριοπιο Γεω

ροτ τιιαιοτοπι δ: ιπαιοτοπ: νιτπ ιιι οπιιπο απ] ριοιιιι

εοιιτιοι οποιο: ροτιεᾶιοτοτ ιπ ιπιιοιιι:ι::: @θειι

ποπ ποπ ιιιίοοπται .νι ιπιιιποιεπιιιτπ ωτιιι::ι..

άπο: οπο: νιτιιτιο ιιιιιοπιαιιι:έι Ποι , ιι:ρριοτιιο

ιπαιοτοπι νπο ιιι Γι:ιιοπιαπιιι: αεοιτιοπιιιπιο ριπή

Με ιι: ιπιιπιιιητι. ορια Ποιο ποπ εοπει:ττιι οπο:

ΓιιΒιι-ᾶο , £οποπ:πω ιρίιιι:: αεειιιοπι ιιτροι·παιιτ

ι:ιιιιιοτοιοι οιεο ροπο τερταιιοπιατο ιπιιπιια οποιο ται.ο , @οι οοιιι:ιιιιιι ειιιιι νιτιιιιο οι:οιιιοπιιαιι

Λοιπά Τσοκ: Η. ! ο :πιο

απο· .



ιι9.

[Μο-Μικί

μ..ιικι.
Ό

Ιάουτ :ιππο

τι :πω πιο·

ωιι3εωω

.οι ..ο .πιο

| 16ο;

ΟΜΕ

πιο ι πιι......π. ι Χ. 13ο πιο.. :οἔιιἰιἰοπἱ: .4.2.2ε... Μΐιιο ι Χ.

..πιο οοιποιοιιοοοπιιοιιιοοιοπι ιπροιιιιιιπισιοιπ.

οπο.. Μαι ίδο” ποπ οοποοιιο.ι οδιπ ροιοπιιἐ

οιιοιι. ιπιπ..ι.ιιο.ι ιιι 8οποιο οποιο Γοιιοπιιιπιιο,οοπ

απο; πωπω ιπ πιο Βοποι·οιιιοπιοοπιοιοπτιο,ιπ οι·

ιιιπο ..ο οιοι·οε .οποιο ιοποιοιιι. ιοιιοιιιοπιιοι. διά

οοπιιἐ : ποπ :ιοριιι·οι , ιπ οπο πιο Βοποιο οοιπ ιιιἑ

ι:οποπτι:ιι, Γοροιοπιιο.ιιοΓοάοιιι νιιιοιι: ιοιιοππιιι

πο. Νοπ ιπΒοποι·ο οποιο ιοι·ιπιιιιι: ποιοι ποπ οπι

πιιιοοιιοιπ οι, ι)ι;ιιπι ιοτιιιο.ιιιοι·, οποιο ιπιιιοιιιι

ιιιοι ποπ ωποοιι·οιο οιιιπ πιοδιο ιοιι:οπιιιιιιο παι

ποιο ιιιποιποι Νεο ιιι ποπ οποία οιιιοιοπιιε, Ριο

ιιιιοοπιιοιπ οποιοι πι ροιιιΕ&ιοιοιπ, οπο

ιοιιιο&ποι ιοπιποι ποιοι ο ροιι:π5 :κι πιοιιι παι

ιιοπ:ιο ιιιιι:οιιι:ιπιιο._Οπισ. οιιτπ Πιο ιποιιοι ιΒοιιι

ιοιιοπιιιιι) ποπ ιπιπιπ οοειπι ιιοοιιιοπε, οι: ιοί-ο πο

οι οιιιιιοιιιιοι , οπο 'ποιο ροι·ιοιίιιοι· ιποιιιιε οι: οο

πω. ιιιι·ιιοδιο ιοιιοπιοιοι·. Απ μι· ιιιιοιπ ωσπου.»

ιποιιοιπ , δ: οι: ε.. ιπι·ιπιιοεπι Απ ιπιπιοιιιειο πο:

ιοιριοπι; δ: οι ιιιπιιοιπ οοποοιιιιοι , Ροιιοιοι:ιο

οιοιπ νιιιοιο ιἱιιιοπιιιιιοἔι οπο ιοιι:οπιιιιο ιποιιοιπ

·ροι·ιο&ιοιοιπ ιιι ιιιιιιιιιοπι. Νοε ιο Βοποι·ο οποία

ποτὲ ποιοι”, ιοιιοι·οπιιο ιι:πιροι· οοποοιιοιπ πι..

οιιοοιπ ιιι οποιοι: οι! ποια ποοιιιοιιιιιι ἑ Γοι:ιοδι:ο ιο

οποιοι... Ν.ιι1ι κι πι. οοποοι·ιο: οιΤοι οιοιιιοοε,

ωω..αιοιπ $ιο<οοιιποι; οιεο ποπ οιιιιοοππιι

ιοι·ιιιιι:ιοοιιιοπιι , Γυίιπειιοιο ροιιοιιιπιι οοποοι·ιοπι

ο ι1.οοεο. ιιοροπιιοπιοιπ, ει οιιιιόιιοοε; οι·Βο οι.

ιοπιιοιιιοι· ιοοοιιιι οοποοιιοιπ ιιιοποι. οι·Βο οπο

οποιο :ιοΒοιοι· ,- οὸ ιιιιιιοι·οοιι ι·οοοιψιπι ιοιι:οπιο

ιιοιιπι ιιιιιιοέι:ι: 8ιππιιιοπιἔι Ροιιιοι· , οποιο “οι

τοι ιιοοιιιοπε; οιιιπ οι ιοί-π οιιοπιιιιιιο ιιοποπιιοπιιο

Μοιιιοέι:ο,ει πώ ποπ ιπιποι ιιπριιοοι ιιοιοιοι, οοὲιπ

ο ρι·οριιπ οποιο. Ποιο ι8ιιοι· πιο ποποοπι πιο α

·ιιοιποοιιοπιιοιπ ιιιρριο`ιι , πο ιπιπιιπιιοιπ ρι·οοο

ποιοι; ιι νοι·πιπ πι, ποδι ιπειειο ιιοει:ιοι· ιιοοιιιοπι

ιιιοποιο, ι:ὸ οποιο ιιοι:οιο ιιοΒοι·ι νιπι ιιιιιοπιιιιιο:ιπι

ιοι:ιοάι ι ο ιοιιιοιι που:: πιο, οοο ιπειειε ποΒοι:ιι

ιοι πιο οοποοι·ιοε οιιο&ιοοε; ώ ιπ:ιΒιι ιιο6ι:οπι ε..

νιπ:ι ιιοιιοπι:ιιιοιιοι ιποποι. Ι8ιιοι ιπ ποιιοΒιποι·ο

οποια: οοποπιι·ιι Ποιο οοιπ ιοι:ιοέιο ιοιιοπιππτο ,

ιορριοπιιοι.ιοιοάοιπ νιι·ιοιιι ιοίιοπιειιιοιο τοιοοδιο

ιιοοιιιοπιιε ροτιοάιοιο ιπιπιιπιιοιπ: οι τω.. νιιιιιε

ιοιι:οπιπιιοπ οιιοιιιοπι. ιιπιιο οι ποιοπε ιιιιιοπισ.ι·ο

ιιοοιιιοπιιιι ποιοι ιιι ιπιιπιιιιιπ. απο ιιιοπ:ι ποιοι·ιι

ποιοπιιο πιίιοπιιιιιοπ πιιιοιαιιη οιιοι· ι:ιοο π. πο

ποπ οιιοπιι, πιο οιοοιι ιιιοι:ιπιιιοπι πιιιοι·.ιιοπο ιπι:ιι.

ιιιιιιοπι:οπ :οι ιιοοιιιοπιιι πιιιιιιιιιιιι 5 πο οποιοπιπ.

ιοιπ ..ο ιοροιποιοι.ιιιο.

(:οπιιτιο. ποπ πιιπιι: ποοιιιοπιιο ιπροιποι. οοἑιπ

πιιιοπιιι:ι ω.....ι....ιιι.ι ροιιοιππι νιι·ιοιοιπ τοπιο..

ο ιιιιιππιπ , ιο πιώ ι·οοιριεπιπι· ι οιιιπ ποπ ιπιπιιι π.

τοι.

Μι...π.. .ὅ

οι·ιοτι,-[ισβζ

ΚΡΥβ οποιοι·

οιιιοπε ιοοοι·ποι. οποιο πειιοι·ιιιο ιιι ποοιιιοπε πο...

οπο. οι·ιιιπ.ιιοιπ ..ο ιπιιοιι·οπιιοπι. οι·Βο ο ροιΤοπι

ποοιιιοπιιαίοροιππιπιπιιο ιιι ιοιιιοάο ιιι ιπο..ι.πω

ιιοΒοι·ι, ποπ .πιο νιιιοιο Γοιι:οπιιιιιοει ιοι:ιιοά:ι :ρο

ιοιοπι απο: ιιοοιιιοπιιιι ποιοι·ιιιιο. ιο ιιιιιιο&ο ο ιπ

Βπιιπιιι ποι;οιι , ποπ πάει νιι·ιιιιο ιπιω.ι.πιπ

οιοιιιοιπ.

?πιο π. 8οι·ιιο&οιπ οοποοιιιι πό ιοιιοπιιιπιιοπι

Λοοιιιοπε, τοοιριοπ:.ιο·ιοπιιιώ ιιιοιι. οιιιπο ι.. πιο...

ποποιο πω· πιοιιοτιι ιοοοριεοοιι, ει.. οπο ποπ Ροιιοι

@ΜΒΜ “ο ποιοι.. πιιιιπ:ιιιιοι· οπιιιοιο“; νι οοπιι:ιι οι: οι·οριιέι

[..ι.......ι.. οποι.ιιιιιιιο πιο.π.. δώ οιιιιοπ·ι νιι·ιπε τοοοριιπιι

...·.:ι.ι...ιι..

εποε”.

ι 162.

"ΜΜΜ

...ο Με..

Έ

ιοιιιο.'3ι , ποιο ιπιιιοιι :κι ι·οοιριοπιιππι νιιππι οικι

πιω, τοποιω τοιιριοπιι.ι ριοι·ιι, νοι πιο.. οοιιο

οπο:: ο·Βο .ο ι·οοριιπιιιι οποιο , κι νιιππο πιο.

οπο Ροιεοπω, ποπ ιοοοιιιιοι πιο" ι·οοοοιιοιι ιιι.

οπο. Ωοοοι π. οιιοποιο : πι. νιτιοι ποπ ι·οοοιιο.

ποιοι: οποιοι οιιοπιιοιι; ποιο ροιιοπι οιοι·ιι.οοοι.

ιιοπιιι απο ε.. οοιιοπι ιοοιοέιο ιπιιιοιιιοιιι: οοο

οπιιοιιπιοπιιοο 5 ποιο νιιιοο_ καποιο ποπ «μπω

  

ιοι·ιππιπ, οποιο τοοιριι, ποσοι! ιπιιιπιοοιππ πι. πι;

πο, οι φαι ιιιιιιιιιο ι·οοπιιοιοιοι ποιοι· πι.. οπο:

ιιιιοπιιοπ ιιιιιιο&ι: οι ιιιοοιπροοιιιιοι· οοπιιιιοιπ

ὰ νιι·ιι.ιιο οιίι:ιπει :ιΒοπιιε , οιιοοοπιιι οποιο ιοι·ιπιιιπ

οι: ροφπιιιι ιοοοριιο:ι οποιοι. Νοιιοο ο... οποιο

ιιοι «ο ιοίιοπιιιιιιιο ιποποι τοοιιιι·ιιοι· οι ω, οοοιι

ιιοοιιιοπιιιι ιιιιιιιι ει·οοιιοπι ιο £οποποι 8ο οοπΕ·ι

ιιοοπτοι·. ιιοπιοι·ιι ιο οι: ιοοιπιοπιιοιππι , :ο ίοι·ιιοι

οπο.: ο ο .πιποοιππιπι οι :ο ιοιι:ιποποιο.. Ν.ιιπ

ΜΜΜ. ιοοιπιοπιοι· ιο ΐοιιιοοιο , νι ιιι ριορι·ιο

οοπιιο δ: ιοοοπιποοιο. νο ιιοοιοιοπιοπιιι π. μου

οπο ιοοο ποπ Βιιιπιιιιπιι ιι οοο ιιοοιιιοπιιο ιο πιο

πιο: τοποσ ποποιοι·ιιπι : δ: Ποιο οπιιοιπ νιιιιιε απο ·

ιιι ποιο οι! ι·οοιπιοοι;ιοιπ οποιιοοιπιιπο οοτροο

οιοπιι:πιιιι·ο ; π. οιιιιοιπ νιτιοε ιοοοριιιιιι Εποποι

ιπιιιοιι οτι ιοοιμιοπιιιι οοιοοποποιοο ποοιιιοπιιο.Ωιιιο

Ποιο οιοιιπιπιο ποπ ροιι:οιιιπι οοπιι·οπι, ν: ..ο οο οοέ

οιριιιπι πι., Μ! νι π. :ο ιοπιιιοι οοππιιιοιπιιιοι

οοπιιιιιιπι; επ οοοιιιοπιι:.ι ποπ ροιιοιιιπι οπο.

ιίι:οιτι , ιο αιιῷιοοιπιιπι πι. , οι νι π. οοο ιοπιιιιπ

οοππαιιιιιιιιοι·οοιιιοπι , πι.. οπο ποπ οπωιοιιι

ιιι π. ιιΒοπιο πο.

νπιιο ποπ νιιιοι οι. ιιι·8οοιοπιιιοι οιιιοοιοιοιιοπ·π

ΚΠΣ”.
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.οι Γιιιιοπιοπιιοπι οιιιιοοιι οι:οιιιοπο ι·οοοιι·ιιοι· πι. (ΜΒΜ ^"°

ιοι : οι·Βο ει! ιοίιοπιιιπάοιπιιπιιο, ι·οοοιι·ιιοι· νιι·ιοι

ι.ιε..ιο. 8ιοιιι οοο πιο οιιιοπιιιιο ναιοιοοοοπιι·ο

τοοοριοπιο :ποιοι οι ιπειιοι οιοιποπιοιπ : οοο δε

ροιοπιιἐοποοιιοπιιιι.ιιιοιιοπιιιπιο οιπιπ , δικ οπο..

όποιο ιιοοιιιοπιιο : παπι οοιιοιπ , οπο ιιιιιιοιι οι ν..

ποιο, ιιιιΕοιιιιι;ι οιππιει. Με .ποιοι οι 3_.ιι|ι_ 9.._2_ ο,

οπο, «οι ιιοοοι ποιοπιιοιπ οιιιιιπιι πιοιροιοι ιπππι.

το: νιιιοποειιι το, ποπ ιοι·ο.ιπιιπιιιιπτι πιοιιιο:ιπι πιο·

οι πι. ιοπιιι·ιτιπιι ι)·ιΙπ.ιπ 2.ιιιβ.3°"πιι.ιο. 9.848. ό·

7.ιιιιο.1.2.4ιπ.8 @πιο πι. ι

πω. οοπιιἐ ντΒοπι οπο: ι. Εκ οο οοὸιι [ως.

ιοπιι ιποιοοιιι νωιι ιοιιοπιαι·ο ροτοιι ιππωω πο.

ιοπιε οποιοι, και ιοιιοιιοι·, οπο. πιο". νιππιοιπ

ιοιι:οπιιιοιιιιιιιι·πιιιιπι. απο οκ οο ιιοὸιι ιοιιιεᾶοιπ

ιοιι:οπιιιι·ιι μια ιπιιπιιο ιιοοιιιοπιιιι, ιιο&ιι ιοοιιοτο

πιο ιιιπιι ιιεισοτο νιιπ ιιιιιοπιιιιιοοιπ ιπιιπιπιοι,

ο @ιο πιο” .καποιο Ποπ: απο ιοι:ιο&οοι

οοιιιοιο.ιιοι, οὸ ιποιοτο αποοοποοιιπ Ριοι·ιιιο(.

'πο οοιπ πιο ιπιιοοιο. οτεο :πιο πο... Μι.ιωτι.

?πιιιοθ:οοι ιοίιοπιοι, .ο οι.ιιοιοιπ πιω ιη (ο ι..ικα

θιοιπ: απο ιι ίοπιοᾶι”ι οοο μου ι·οοοριιιοι ποοιιιοπ

ιιι, π. ριοιοε οιιοιιιιιοιοοποοι·ιπη οπο πιστα (οι.

ιιοπιιΠοιι ιιοοιιιοπιιιι , οὸ ιπιιιοι·οπο νιιπ ιοιιοπιοιι.

οπο: ιιοι:οι·ο οποιοι” οπο: πι:ιιοι·οοποοιιοι ιπο_

ίπποι:: ιορροπιιινιι·ιοιοπι οοποοι·ι·οπιιι. Οοπιιι·πι,

οι ποπ ιπιιιοι·οπι οοποοι·ιοπι ιιιιιοπιπιιιιοπι οποιο:

.κι ιοιιιο&οιπ οποσ πιο”, οπιιπι αει ρ:ιοοιοι·ε οικι

ιιοπιισ.ι πι:ο Ποιο πο θΧΗ'8. ιοοιοδιοοιοοπιοι·ιιοπ

οισ ιποιοι·ο ιιοικι·οι ιιι οοποοιιιι οι8.ι ριοπι , οοἑιπ

οιΒιι ποποιοι·ι.

3. παω οι οπιιπιιιιιο οπο.ιεπιπ ιιι·8οιιοι·

.μ..ειοι.. 8ο ροιίοοιιο νιιιοιιεοιπιιιιπω, πιο πιω

ριοι·ιι οποιοι.. ισοιριοπιοι ιπ ιοΒιοιιιο , οο ποιοι:

ποΒΒΕ11ιηΑΜπιιιο8 8ο ροι·ιοάιο οιιοιιιιιιιιιιεοιιοι:ιι

ιιι οιιοι.ιιιο.ο, 8ο πι... ο. ιπιιοι; οι οιιοι·οιιιοιπ,8ο

“Με π. ιορροπιι πιο... π. πω οιοοοιιοποιοιπ:

οι8ο.

πιο.. :οι π. ποπ. οποιοι!. παιιο οοιιοπο ιι.........

πεποποο οι·οοιιοι· οκ οο.οοοιι“ιπ ιιοΒο1ο.ι.ιι..

π. ροιιοόιιοποι ιπροιιιιο.. , οπο, ιιηΒιιιέ Μ.,

ροιισιοι :παιιο ιιπ8οιιι (πιο ριοιπ:ιιι παιιιιιίοοιπ

ι`οιιοιιι.

ιιοι:οιιιι. Ντιιπιιιιιοαιο Ποιο ιοποιοι·οι οοποοιιοι·

οποσ ιο ιιιιιοιπ ιιοοιιιοπιιιιοπιιι:οι οποιοι πιο.. ο

το ιπιιπιιιε ιιιιοπιπιιοιιιιιοειορριοτο 'πιο ποιοι..

ποπ ποιοι : οι! ιιιιιοπι:ιπιιιι πιιιιιι , ι·οοοιιιιοι· ιππ.·ι"""'""”
ἔ οι ο.. πω:

..ω...ιιι.

164:

πιο... ι.

. Μ!.

μ ει”. 2,

.α

.ἱ οσπιι·πιιο;

ιόό. . ο

πω.. ι.

02 : οι·8ο οὁ οποιοι πτ8οιιοι· νιιτοε ιοιιοπιιιιιοπ του.

πο.. Μ:ιιοι· πιώ. οιιοΓπιιιιι:οιι οιιοιοιιιοιπ »πιο

το .

.Η ι.



ί - οι: ΓοΒιοδτοπι ποπ @πω οι! οι οι3:ο ι. ιοΙοοθ:ο πο·

- ε

πο· .. τ τι ιο? ο Ί ·3Ψ [κο - °

13©αοττιστΙ Χ._ οι παθιοεσριΐοσπο .Ζπέα)ιατ. ιΜῖῖι› Ι $ξ. Μ!

ΜΪοτι:οτι 8οοιι:&ποι νοτομι· οοτοποδοτιο(τοπιπ- οποιοι , ι·ζωοοοπο “χ” @ΜΠΕΙ “Βιικτ ωΒΜ50

οποιο ποπ οοο ίοορισιο οι ί·ιιιοοιιι ποοιοοπτιοπι, ο Πιο φωτο ι:ποίαππί πιοιιο8οι:τ ιιπιποοιιιωπ πω*

ἰω% οποίοίτοπτι1τξτιπΒο!πιτπιιοποιοοι·ι;ξω, οτι οποιο ι39τοποιΣιΓοιωωφημμ ως °ιφ;ω; ©9968 Μή"ο,

ΒΦΜΑ ι·είρι:ιβο οιππιοιπ. @οι οοιπ οπο· πιο ι:τοατιι οτ Μπι. @πιο οίο-οι4:ιιο:ϊι οδο πιο, ώω ο: _ Π

:”|Π./φ ρι·οοι·ιοιπ ποτποΙοιποπτοπιπμοι·οδιοιπιο,οι ποπ οπτιοπΐε:πιοοηιπΒιιοοιτ _ ιιοτο οπο ιποΓοιπιππι ·

Μ7__,,2ε, ιιιτι:ι·ι ιΔοιοπω, νιιπποιοποο τοπιδιιιτ οι·οοι·ιοπι οπο @πιο ιοΒιοάοπ:ι πιοοπ:_ΜΡδςοοω”ιοω

,ἴοτε$ποίτι- ΐορο1οπιι:πτοπι. πωπω οοιίοπιιοπιιπο μι· οπο· ιιοι:Εορπιιιιιπ @οι οιιιΙτιο!ι:επτοτ ωιωιιο , οο8

το Λυρω οοο: ίπποι ιποι·ι:παιπ: οπ.νοίξποιο _Γοοριοπ:τ πιο τοιποοοοοπεοΗο: οι ο”, ποπ ωοιημιΜΜ,, ν; _

φοιτ ; ποἰπ πιο ΐοπτροτώ τοπιο ο: Μαιο, ποιπικ π» '
2°:"ε:”Μ όιοι:ι·ίσε ποροίτιι&τ ι:τιεπτοτ,οιισ τπιποο· (ιιοριετοτ;

Ηρ' “Μ” ιτοπτριιοτ οι Γοέ'ιιποιοπιο πγροΙΜΠ επιιπτπτοτ απο ίοιπ ίοΕιο&οιπ :Μο Μτοπιππι οπο. Δοςιορπιἰιι.

Ι'Ββ||ηφ. ιΙτι:ΜΡ€τΪοᾶιοπο5 οιποιοοι τ:τοπτοτοιπογρ'οΜΣ

ἐστι. .Αι πιο @πιο οποιοοπτιιι μι· Η! ποπ των

ι·οπτ ιΒοοι·Γπ τοιωαποο ιιοΠοπτ @οοο ι:οποπτιι

ι·ειΙιτει· απο οι οπο, πιο οποιο πω νοοιιι πο:

ο Η ιοάοπι ωίττπτοποο πιστα οι:οιοτπΜ ΐοοριει βοι:ο+

 

 

τ .ΙΝ-εοποιππρωτοτ: οσοι ποπ το:: β, ΡωΡΜ- α,

ιέοπτιιιιπ οτι:ιοοπτιοπι, Μ! Επι· οποιοι, οι·οοιω

ιποἱιἰρ!ἰο;τἰοποπι οοπτοιίοοπτεΠΐοιεπτιοπι πιο

ν ποεοπιτιο ιπο!Προοοπτοι· π! ιπο|τἱρἰιι:πιἰοπι:πἱ

ετΐοάοοιπ, ο·οοοι·έτ τοποοτίοἔ :οτποΙοτἱοοε ιοΒζ _

|ιπι·οοοοτίο6Ηοποι οποιο, Μ! οπο:: ι:οιππ·ιοικιπ πιο ποοιρτοπο ω έ.ι:οποοιι. οποία, οποιο - 1·9Σ ο

' τοιἱοποιο ίοίι:οπτποιοτοτο, ιο οπο. οποιοι ι:οπιιο·· οξοβ είδι:ιοπτιτ,οποέι επο!ιι!ιςιιε τΒοἰρἰτ ίπποι ο “τι τέβ

'θα :ποιοι Δε! α. Ποοπιι!!Ι ποεοπτ,ι·οοοιι·ιοιπιοι·οιπ ιππΐποοπι:1Τη πεΒιιποπ ἀο!οΒἰεᾶἰοἑ,ἔι οοο πιο·

έιὶ ωφ, οοπι:οιΤοιοςΙΕ&ιοοπιπά οοπΓοποπιιοοπ5 ωιοπιι Βου” @οποιοι ποπ ποι:ϊριτΓοοπι ιπιι·ΕπίΕι:οιπ πιο

ο1ττο,.ιιο ιο Γοοιο8ο. Μῇ Μἱτιπππτ ζβ€ΙΗἱτὶ; ά πι: οορτοπο5ιπ πο ι·οοΕπιτοι·ι Δε! μοβ. οιΙτιπ8.
ωιποιιοι. Ποιοι οεπιίοιιτ. ποπ. οπο. @ο . ο η Δ ο

Καπο Ποστ π] οοπίοι:οιιοοιπ ποοἱοοπτ οπο: πιο

ιιιέτοιπ ιιιπΞοι οοπι:οτΓοιτΠΞ&ιποτ τοοοιι·Ατοιο,

τοπιο: ποοικι·π μιπιπιπ «Ντ τοΦΙ:θ;ο «πιο 'Φωτο

ξοοο ιππωιπο @οι απο ιππιπΓει:οιπ απο με

_ Ρΐσ|ᾶ"ὰἱσ"°ω έ οοο ΗΓρι:βο :ιᾶο5Ρτἰιπἱ , οοοο

οποιο στο ο, :πιο ιι!ιτιπ ιιι:ι:ίοι:τίτ οι ίοΒιοι3ο :στο ποπ ιωριοπο τοϋ τιιιιιοιπ @ο ι·ι:οοριιοποπι Ϊ:: Μο;

ίοτοποπτοτ , :πιο Λεω" ΐορρΙοτι οοποοιΓοε φαω Ωοπήι·.. πο: οι·οοιπ. ποπ οοποΙοοἰτ οι οποιο οοο;;

(οΒιοθ:ι: πομπόιτιπ τπιπι:π «οι οδριοτό @εώς ποιο!! ο. ΜΒΜ οοοίἰτ!ἱτοἔ_οιἰἶεἰοπτἱε, πιο οι α;

οοπιἱπ οάτιαίοοιο6τοεπ ι:οι"στοπιί τ, αδ ι1Μοτοπι οπο οπο"πιο οποίαΠτοιο Βπἰὲ. Ποπ οπδο Πι·

| οοπι:οτΓιιιπ :Πο6τιποιοοει· (ΜΜΕ πεπιτοιω,πο· τοτε οσοι-έ: επιιιτεριω ποιοι: πωωι οπο: οποιο

μι· (ο τοπιιζιιπ ΐοιοι:οτε υποοοοποιοιιοπ Ρι·ο οετ-οειιιάσπι οροιιιοο_οοποε πεσει” πο οι·οοιι.

> οιποιοοι , (πορ!οιιτοιπ ι ιοΒιοξοιο μι· ΐο :οποιο οποιο Ρει·[οβιοτι:Ηπο :Πάτοι @πιο

'89 ριοίτιτιΠΕτι Πρ, μι ποιο ροι·4:οιοοο;, οοο πεποοιιι:!οιιοτ ιο απο οποιοι. (1οιιιποοπιπ· ρ]οτε πι:ειοοπτιπ οπο Γοϋιο&ιέπι ι:οπίοι·ποπτοι·έ πιω οποζπΙΙτοτο·δοπιριστέι ντο.σά οι·οοετοι· πιπἱοι·

οι ιπιιἰοιιοοποοιίοτοΗἔ&ἱοο: ἱἱιοο!οτὶποβ·ίιὶοἰο&ἰ- @ο ωοιιιμιοι βι€ιΐι:&ιο οποιο πιειτοτιιι|ιτ ποπ οὐ _._

πιοοιτιτοι·: πο” .π. ι·οοοτοιι ΜΒΜ! οοποοι·Γο5 ιπΔιοι·8 ΒιοίοΙιτιιτο ιποοιποΙοιπ νι πιο Ε; οταει· ο Ι7_δ .ο

επέτειοι , ποιοοι οποιο οοοἰὸἐπτὐπ , να! Ποέο!Ω μπαμ! οπο. ριἱποἰρ. Αι! ποοπτ.ιιισο, ΐροι:ιειιι &ο;4'Ιιιωξ

μπει ετοιιο:Ιι:5 οιοίοοπιοοπΓοτοεπτοι·: ποπ οπορ

τοι· οκιεοπτἰοοι ἰοίοτοιπ, οοο ρο1ΐοπτ οπο ?ασπαιτ

Γο Γορο!οπτο «το πιο τοκοι οοπίοι·παι·ι,ίοο με

ικι:Μαι: , ι·πτιοι;ιεΙτίο!Ει:πτι ι:οπποποι ίπ ι·ΙιΙτιπ ·

ᾶἱε ποοιοοπτιΒιι τ πΙοτοιπιοοιπ ωειοοιοι, Με

Γοπτ ιο ιιοι!επι τποιεεω, βοπει·επτοι'ίο ι!ιοε π,

πιοΙτιρ!ιαιτ:τοι· ι:οποοι·(ο! τοοκοιοοι πιει αι:οΜοπι

'θα ι·ιιιοπο πιοΙτιρ!ιωτιοπο ίοοισ&οι·οιπ. ΠΜ:: Ετ

οοο». Μο οι:οιοοπτιιι, οοο ίοπτ οΜιπ&πιπτοι·Ι6, τοοοι

σΜΕ τοπτοοοοιίι:ίπάοτι:οποοι·ίο: ἴοίτοπτπτιοο9. απ..

:Πο ι:οπι:οιίο ΓοιΕεπτο.τοι οιιωσ, :Πιο οπωωο :ιο

οοόοπι ΐιιΕπο&εο; απο οοο οΙοι·ο οι:οίοοπτοι ίοπτ

ιπι:οι!οιπ Ιοοιωτιπ εοιποιοι·, ιποΙτιρΙειτοοτ ω ΒΔ

Μι, ΐοίτιπτπποπ κοοἱιἱτοτ ι:οποοι·ιο:. εοπι:τοο,ριοι·π

ποοἰἀοπτἰο ἱπ οοιιΕ: ίοοΐι:ότο πωπω: ιΠίδιπέτει ιπιοι·

Η : ποΒο τπιπι:π τοποἱιετο οΙοι·ςει:οποοι·ίοι Βιοεπ

ιατἰοοι, ν: οπο( ο ίσο κι οιππιιι Γοιοι:οτε οποιο τοπ

ποτίοπ: ίοίτοπτιτιοιιιπ πιτ ποσά ι οοο ποιο: ιοποι

ἴοοἰοᾶοιπ απο «πιο» ποτέ:πΒ ἴιιίὶοπιιιτἰοἔέ ω.

Ρεθει.ι οπιπἱοπ3ι Αι! εοπΗι·.οοποοιιο, :Πο επικοι

το ΐιιιτοπτειιοο τι πιο ίοίτοπτιιτι πιοι:οιποιπ , ιιΙιο

όοΙοοι·Ι!ποπι ι ποπ τιιιποπ π!ἰο οτ μα! : ποιο ο ,

ποσό ίοί!ποτιιτ οιππιοι δ: Πο οΜποι:ίοοπτιο οτ

οποιο οι ἰρΓοιπ ίοΜ:&οιπ μι· οιιιπ οπτιτπτοπι οπ

η!. ωςοιοιοι Ηοι: :οποιο ριοοοπἱι οι: οιωιωιωποι

Βφή"" ι:οποοιίοιπ ίοοιει€ι:ιοοπ: , ο: @Η:&ιοοιπ . οπο:

ω”:οπ:0π···©€Ω_ᾶἰΠΜ οίτ ιοπιιιιπ ποιοι! 8: πι: οπο νιττοιε Μ.

|ω/Μτω·οιοπτε οιίτιπθτοε; πι: οι·οιππιτ Μωοι·ιο οι:Ι·ιοτ πιο!.

"ΐ"'ό"βιιοΙιειιτι πι! πιο!τιο!ιωιιοπετιιεπειίτοπιπ. δυο

ΜΜΜ' πάψω ι:οιορ!οιο ίιιοορτοε, ποπ Μ: ο Γπο]τ&ο

ιἰἱίΙἰπᾶοε,__Γοιἱ ι:1ΕπτΜιτοτ ιιιω ιποιοι!τπ:. απο·

τω.. Μο @Η Γτα:τοιοπιιωο ροοιοει!ιιτ ἱπἱἱπἱτἰε:ΖΐΞΈἔἐ

τΓρτοο _ ο τοοτειι€οτόπιιοοε _ωεω :ποιο στο

οπο: ποπ απο; οει;ιοοωωπ ίἱτοτίἶιιι τποιοπι

μτπιθΙπι:τιε @ασια οποιοΠ.ι. ι·Βιιοιιιιιπτ νοιοτι:ιπ

08βτθίωοϋ ἰοΒπἰΗιο, πο οποιο πο υπἔ τοπτίιιο

ι ποι:!ο αρι·οίΒ ι σποτ οβἰοᾶοπι ίοι;οποποι εΙΤο πι

ποτϋπαΙο ορΒεστ εΙΐοᾶιοὲ ριοοοοοι·ο ο Γροι:ιο οι

οιοΠο: οι: @πιο ποοπΕοπτ ἱπῆπἰτο οιπο&ο β?

εοποοπί ο ο ἱπτππτἰοππ!ο οποιοε οτοέ:οοοιι: ξ

@ποιο Ππίτπι 8οοία&οιπ ποτοπι (Μοτο πετ ἐπὶ·

οπ5 , 88 πητοι·ίοΠτοτ ώοοιιΜετ ιιιιωιο νίι·τοτιοιιο

ίσωποϋπε φοποπο Βιιοιοοτ ιπϋπιπέ »πιατα

ίοίτοπτπτιοω "ΜΡ οποσ ίοϋπιτπ πι:ι:Ηοπιιο Ιοοτὅ

πω. “απο πω!ΗΜ Ποπ Ρτορτ:ι·ἱοΒιιἱτιπι ντιπ

ΐοίτοπτο.τιοποπ, οοο: οι! οποιο ποϋἱιἱοπτΜ ΐοίτοπ.

οπο τοποιτοιοτ , Γιο! ρι·ορτοτ οπίιιιτοπι ίοοΞεο!.ί

ΓοιΒοοιιτο π! 'που ιαιοωτο Ιοιωιποιο. δ

τω τοπο.ρτιιπο,οετοτ: Αι! τυπο. Ε:ι:οποιοΜ[τΒ. ΡΗ· ο

ω τοιωποιο Π[ιμε:Ε, ιιοΒο οποίος. πιο: Ποπ: μι· “Μ"ΡΜ

ι:οεπιτιοπι€ιπ Βι:πιοιπ ποπ οκοτἱιπἰτοι· , @Η ποπ .

τ:ο8ποιώτοι ίπεο. πιο ίοἔἰοιοΒἱπο , @ο ιο Ηρώ.

ΝώεΜπι:: οι πω. τοιιιιΙππιἱοὸ δεο2τι·ιπίτοο.

Οι:ιε&π νοτοιπΕπίτιι οοο Πωιοπο αριιπποπ-

ιἱπ είΤοπτ 'κι ι:ο8πιτιοιιοιπ ιπττιπίοι:ιϊ ιπΕπιτπιπ δ

ποιο ΜΒ: :ο8πἱιἱο ίοτ:ι:οι!ει·ιέτ Ιοι:ο ιπΕπιτοτοπ·ι σο· .

ιοάοι·πιπ ποπ όπιιτοπτΙοιο : οπο: οπιιπ Με ποπ στο -

ἰίἱοτεπτἰπ ία, πεοειοπτο2ἱίτειο ιπ·Γοίι ιπιπ8ιτιο, π

πο ἰπτοι!οᾶο »πιω μοιἴεπτ. οιΒο οο8πιιιο, ντελ@Η

ο” ιερι·πιππτοπι ιΙ!π,ποεοΠοι·ιο οποτ ιπΠοιτη ποιο

οι:οοι·οτ ιο ι:ίΐο ἱπτοπτἰοππϋ ιιο2οοπο απο.: απο .

πετοιιιΙο ἱπΗπἱτοτοπι οΜοάοτοπιτ πΗοοιιἱ ποπ _

μπω: ποιοι: οΒἱπᾶιι ιο "Η άϋτιπάιδ νἱᾶοιἰ, Λο · 17 Ϊ· η

ΐοποπιπ.τοι·τΜ,· ιΙίΜο2. οποία. οιιι|ἰοετ απ8οιοιι "4"["'"Μ'

πιο" ίοοοἱοιο ιεοτΩΪοπτππττιπἱἰπἱἱοἱτπ ἱπὸἱοὶᾶοπ

ειιιοπτιο, ια! ἱποΙοτἱἰτοι· ιο (πο ιρίἱοε οαοωιτιιτο

πᾶοπ!ἰ, οοπτοποι πέτο όεοετίοιμίοιιι πτωοοιο τι

ΐοΕισάοιπ ιοεοΡτιοοπι πι::ἱὰοπιἱ . οπο: &οοιι|ο.

ΐοτιπιι!ιι πέτο ιπι:Ιοοιιπτ ιπ Μι ἰοίἱοο οποίαΙΜτο ποοιᾶτπτἰοιπ ιπι:!·ιο:ιιδ82 ι·τιποιέ; οο"ποοοοδιοιπο

.οπο Ϊοπιοκ Π, _ ' ι 3 ο ο μα;

;ι·οοι·μΐοπτεπτοπι ΜΜΜ οΒιοότη απο 4:ΠοιπΡιπι- Φ(ΜΡΜ“ 95· .



@Μαπ

Ναουρο

π!Ι ,ητ.: -

1Επίπτε ίπ-|ί-_

οί π: ίπιί:πί .

Μ.,

ίδο

ποπ βεποποο. π=επ= Βοίίπί= ποτά τοπίο

προ; οποίο ίπεπίπ ίπείί.ποίοίι. απο οποίο 'πορί

πιο ο; οοίποίοτί: . Φοτίοοποπ ίοι·οιοίίκοκιποοίπο

ίποίπίπμοποποπ πίπο&οτοπ:. απο :οίποτο-8τ ίπ

εποπε , ποο;ίπεοποπιπίοοπι :οποίοι ίπίίπιποοίπ

ίποίοίοοει;ίππομπί ίζοοτ ίοπο|ίο_ἀοε τοιποπἔ δ! Με

οπροςο.οοπ Ρπροξιπξο οοκορίίΜΒοποίποι ίοίίπίπ
ί μπαμ ποπ ι:οποπει οι.. ί·οπίοεί,ίιοι·, ποοποποί

ο _ "...ο πο; ί]κοίοε οποιοι οπουρίοπ- π! Μπι.. ποίο
2 οίοίίιϊείίίποποεπ Ιοί ίρο ί οπποίίοοοοπιιποπ πιο.

πο; ποείςίεπιίο οΡε;ο~ο‹:|ἱοοίἰΕοτ. οιοοΙο0ίδε

ί

ιγβτ

.έιί α..

πιεί) πο: οοποοι·ίοιπ ο ρίοίί πί-ίίο8οίο οποί

5επτίο .οποίω ποιοοι·ο τορίαίοπποποο. Είί: ίεΜΗ

ίπ ίοοοίο καποιο απου:: :απο ίπίίπίίοποίο.οοπ

οπίπΡίεμ @ο οί·οίοίίπη. οποίο οί:οιόοοοΕ ροπί:οι·..

. π.: π.. προ, οποιο. Αεί ρι·οο.οίοοί ο Ν? Νέα·

- το οποποποιίοο οι πίιίπποποο. ίί8πίποοιοτοΗ:οτο

-%"·ί9ίωί ίπ οποίο;; εοπετε πεείοάΧίοπίε οποία οπο. οποία·

πε:νε|ίπ

ίοίίσ οι .χο ·

πιστοποιώ:

° ίοπεπο, .....ο.πτΠοί.ο ποπ οποίοοπ: ποοποίωιι·

.ο επίτποποιίοο ο:: οποίιίιοπίπο οπίοίίλοί·οιπ , ίο‹ί

"Μ... χ.. οοιιοε (μποίοίί·ίεοβο ρτοοοι·τίοποίίτου. δί πιο

οπ. ί)πί:ί πο: «πο με ποοπτι:οιίοε 8ο οπτίιοποτίοο. ίίππίίίοοτ.·

'ο Φ Μ· ίποοίετο :πωπω οποίοοι·ο ίπ πιο οπίίποίπποπιίοποσ

""'""'Π· Π, ποίίπμοπο οπίοοΕοοι ίπ ίοο οποίπο ποτοτοίί..οοΠε

Π

τη.

«πο. ίροςίπο ποποιίοείοίί οι οιίιπωεπεο οι·οίοοκο

πο ίποίπτοπίπε οί:ίεθ.οτοοί: ποπ πωπω οι·οίοίτ

οπο:: τοοτιοίοπτοιίοπ ίροείοί ίπ Με ίπιεπποποίί;

ς1οίιπιοιπ οι·οίείο ποίοο.€ίοπι ίπ οίίο οποίοι; απο

· απο ποςίοᾶίο οί:ίε&ί ποοπίοπίοποίο π. πω” ίρο·

οἰοί. νπο νίοοιποε. οπίοοί:ποποιοι·ίοίίο ρι·οοοοοι·ο

2:οοίοι ίοπίιοίίοέ @οποίο οποία:: πωπω ίπ ίπ. Δ

εοκίί!επτεοπεί·Βο ο Εοεείοι·ί Γπορίεη ίοτείίί8ίοίίο:

ίπίοίά ο ροκ; οι τορι·οοίοπτοποπ ίπτοί:ίοο οπίοοίο,

πεποπτοοπτίποίο Με ίεοοποίιιο πωπω ροπίο6Είο:

πεείπ ίίίίεοπίίξοπίο8 ; πίἰοοΒί ποπ ΜΒΜ ωΟΨΗω

οποίοί?ίίοο οίποίοιπ, πο:: πιο: ίπ οπίοι5ίο.

. Απίίίω "πο, (μπεί οπο" , Ροδο οποίοιπ Επί!

οποίοι:: οπο; οίιίοι·ί:οι·πίιίοι·ορί·βίΕπίπεο ίπί,ίπί;ο οπίίπίε ίω

2ί“Ψ Μ; · ίεείοι·ί.ε, Κείο. οπος: πίίςοίοί ίοροποπε οπίίοίο ποπ

9"'έ "ω" τιποτε πίίποίςίοεπίπίε ίπεο;ίοι·ίε , ι. ποσοι.: νίι·τοτο ;

1ίπουίσνιε

σοπίίπποπ
οπο; νίίοζ πομείξο;τίο8οτε ίπίοηίου: π. οποίο οτ

Μ” ...ο πιποςοπτίππ δ; ίοποείοπίηιο ε οπο. οποίο είί Μίκη

ω. προ. τίο8,ειίίοο ίιιίοίίοη ποσό, ποσοτοίπωωποο ποθ

,'80 οπο: ίποπί:ίοο,ποπ:_ποοπ: πτίπποτ, οπο‹ί επίπείτ 5

οίιοπ:Γοποπίος. @οποίο ίοροτίο; οοπιίποτ ί πίοι·ίοε

π. οποίο , ποίβο βοοίτοι· οι ίπίίπίτοιε οπου"... .

τοίοί:ίοάοποπο ίπίοι·ίοι·ίε οπίίπίε οποιοι” πίκρα οι·

ίπίε ί.οποπίσηί8, ποπ οοαπ‹ί0 2. πωπω απο οποίο

@ο ίοροτίοε νίποτο οοππίπετ ίπίοτίου . ίπί;ίπίπποτ

οίκου: (οπετιοτίο ε; ἰπίὶπίτπτο ίπί:οι·ίοι·ίο οί: ω..

τοπίεοι επποπεπιίποί ίίίίοέ; ποπ ποοπείο οοπτίποτ

οποιο οπίίπο_, ποιο ποπ ὸοΒοο:ίίίο‹ί ίπ το κοπο

το οοπτίπείε ; ποο ίπίίπίατοι· ποοπί-ίπτοπίίοπείπ ,

Μ! οποίο! επτίπιτειπ δ: ροίίω:ίοπΦω ίτοορεάο:

ΗΜ! ι·ερι·οίοομοπο οπο οίοίοᾶο. ι·οποίτί:οι· νίι·τοε δ

οί:ίοτί: οπίίπίε: απο «ο τφι·εοίεπτοπείο οποία,

οπο: Επί:: οί:ίοι:ίσ οι·είίπίε: :τοπ π! ι·ορταίοπποπ

.ο ίπίίπίτο. νίι·οοε ίορι·οποί ...απο Β.οροΒοπ «πω' Κυριακη

Ρω.#ίΡβ ποιο ίπ οποιο: ίοι·ίε, ίπ ποπ ίοπτ ίοί·ίπίτο μ·οοοοίπί·

.ρω*"Μ π., μοείοοί ίοο_τοιοοιπ τπίίείἱοίοί: οτεοοποί ίπ

.το π.. Ι? τά

[οιοποία

‹

ξ τοιοκίίποίπ οποία ίίποίοίίπίτρ θι·ίοεοι·πιποιπ το

;,.ρ......,._ ποπ , ίπίπίίοοτ , ν: ίπ ποΞιίίοο: ρι·οποοετοι· ίορι·ο

οπο.. οποιο ιπίίεΒιίεί. οιεοίίποίίομ, νπίπίοτίο Γροοίο·

χοοποπταίοποοπίίοπι πίοτο_δο Ρίο;οποίοοί:ο, ίροοίο

πο! ποοίοι·οοίίΕίπάρ , μοποποιοι· ίορτοιοπ ίπποι

πω ίεείοί. Ροοπο τοίπρι·. ο οποίου... Νηπί

° πρ: ίορι·οιπο στοοοπτο ίπ ιποο,ίοπο οι·οο;οί·ρι·οίο 'ιοί

ίί!.›ιίίοπη ίοροοοοοίπ ίποίοίοποιο ίπ ποίιίίπει ίοι·ίο

ο ίοι:ίίοίοοοι·οοι πεποᾶίοτοπι ε ίοοι·οιπο οίκω: ίπ

ίοπο νίι·;οποιοοποίοοπίω ε αποοποίοι· ί.οίοίίοπτ ίο

π==== οοποίοτπ=ί«=είωπί======. πο:

ιοὶ

οποποιο. π.Μί.

  

οίίξοαΜοίε ιί88οίισο. δ'σέ?ιο Χ.

ρίοιπο οοίοίοοποπο ίοίίπίω πο. οίίοτ ίπίίπίτοπί ί

οπο: οι: οείοοία:ίοποίοίίπίτπτοςπ, ίοπι·ο :μια οποίο

το: ίορι·οιποοτ πο. ίο:ίοί ; ποοοίίππο επί-οίκοι ίπ

ατι·οίπο οπίοοίο:ο είίςοπ ίπίίοίω οπ:ίωίο.ι 8ο πεί·

οπωιί.. $ί :ποπ πο ι·ορτοίοοιιππιποο πίποάί.π

τοποίί·ίτοι· ίροοίο8 :Με πειίοόί:ίοπίε & οποίωτίε; πεί

ι·οοι·σίοπτποπο υπο ρίοτο τοποίι·ίτοι· ίροοιεε Με.

πω. οπτίωτίπ : οτί κορτοοίοιποποίο ίπίίπίπο τοποί.

:απο ίρεοίοο ίορτοποο ροτίοάίππίοδο οπτίωίε: Ιείε

του απο οποία οτί: ίπίίπίπί ίπ οετίο6ίιίοπο 8ο οποί

πιτο, ποιο ροι·ϊο&ίοι· ίπ τοτἰ Κτίο ίπίίπίτποίο ίρο

οίοτοοι μα! οοί παρεα. Πίοοε. Βοποί ίοιποπ είπ

οποίο ; 8ο πωπω ίίίοι:ί ίπίίπίτοπο ποπ οι: οίΒο ποπ

ίωρίίωτ .πο ίορι·οιποιο πο.. Κείρ, ποεοπτίο, ίο

τοοπ 8ίοτίω οίίο ίορτοοίοιπ ίπ π.. οποίος : οίκο

ίοιπροτ πιο ποίίίτ Ροτίοάίοείοοποπ, ίοί:οκπίπείίοί

ποοίίτοι·ίππο οοπιίοιπ οτοίίποιο. Πίοίκοποοιοιπ ίο

ρι·οιποπο ι·οίροοίο τείίςοοι·οιπ Ιοποποτπ οποία·

Ποιο , απ! οπο: ποπ οοοίροι·πτο: οι ίοπτεπιππο πο.

ποιο οπίίπω , ία! ιίίοοτίί: π.. οποίο Δίοίιοι· ίππω

απο οτοπίοτο ιοίροέίο ι·οίίποποοι οοτροι·ο.ίίοτο. Η

οοίοπι ποσό ίτορίίοο: . οι. ντ ποιοι· ίοπτοίποίπίο

ποοίίοετ οπίιπο α ίοι·ίο ίπί·ίοίτέι.

Μ! π. ποσίίίίοτ μοτοπιίο οποία οοπτίποτ πω.

πιο οίίοόί:ο» ίποίοί:ίοπίο: ίοίΐιοι καποτε θα ίποίιοπο

ποπτεποσ οοκορίετί ροτοίὶ πω· οᾶοοίοίπ οοποοί·ίοιο

οποία π. ποποτοπίωο δε οποίοίοτο . ποπ πεδίο πο: °

πίοοκί. “οποία 1°ΩΡτΩίοπΜτίο2. ίοίίπίπποιο ποίο

έί:οι·οπ: οοπτίποτοε οΒίοᾶο ίοίίπίτο.

Α.: π. ποΒο οποο:ο. ποίπίπ οοπτίποο ποπ :οποίο

οποία .πιο ιίιίοίπάα, ία! νπο ίίπιρίοπ οποία; ίίπίπι

πίοίί·ίοίίί: ίπ οποία ποπ τω. οοίπ Ρίοι·οι. Με οπο.

τοπ ίπίίπίπο ίπ οοπτίποο ίοπι οποία ποτοι·ποίπίίω

οκτοπίίοπίε, οίίοποί οποίίοοτοπι ίπ ίίπίτπιπ οικοδο

ποιοτιπίποπο ροπί··οοϊίοπίε. Απ οοπίίππ. πο8. τοπ

τίποί,ποπ οι ίπίίπίτι,ποίο οποία: ίποίοίείοο πρι»

ίοποπο οίΐοπτ ίοίίπίτο, οποία: ίροοίοε οποίοίοιο 8ο

ὸίίἱίπᾶο "Η εορηπίοποίω ίσο:: ίπίίπίτο. Κοιίο;

ίροοίο: ίπποι ροο”ε&ίοποιο ποπ ίοΙοιπ ποίοοπιοικ

οποία , ίοίο ποοίποίοίσίοπ ι·ορτπ:ίοπτοτο οοπτίποπ. ,

ΝΒ ίω ©8ἱρίίε ίπιίίοίοίοίε ι·ορτπ:&πτοτίη πωσ ποπ

ίοίὺ‹π περποίοπτιτ πίίίίπάθ: πετοι·οοπ ία! .ππωπε

οποίοι δ: οποία ίπίίπίτο ίποίοίοίοο- νποο πιο

ίροοίο: οποίοοίοι·οτ ίπίίπίτίείρεοίεΒοο τοπτ:οίοπτοπ

πω.βπΒοίί8 ίίπεοίσι ίπείίοίοοο οπωπε 8ο πατώ»

οοίοιο.

8ΕΟΤΙο Χ.

«ίπ παίψιμί·ίοί· ο! ιίπέεί24$ , οὸροί· οποί

° Μίπίέοποήποίω ίπτοίίίεατί

Κπω. ίοπ:. Με. Μείπ 2.άι]ί.3. 9.19(5ί|ίσ Μ.

5 πο· ε. οπο!. ιίί|ι'.ιι πο.. πω.. Ρι·ίοποπο ίοπόσπ·ι.

ι·οποοπο: ίροοίοε κορποίοπτοτίοο ρίοι·ίοτπ οίποίπε.

.:τΒο 8ο νπίοοτίοίίο.οίίπ ίπ κορποίοοποποο. π. οπο:

νπῖοοτίπίίωε ίροοίοίοιπ πωπω οποίοι: πο! Μπω

ιία.πτ ίοροτίοτίτποίο.οπΒοίί ίπεοίίίΒεπτίο: ία! παο

ίο.ίοατί ΡοποίΕ ροι·ίπτοίίίεοι·ο ποτίοᾶίοε , οίιίο:. 8ο

ίίπποίοίίο: . οπο: ίίίιίοι::ι ίροοίοοοε. ;. ε: προοίίπί

ί-οπτ. βοοοτειο:, :απο ροίίο ππΒοίοο1 , ποί οιππίει

ιποοίίίΒο:οτ πο: ίπποι οίίοπτίιπ:: παπί πωπω· Γ...

ρι·οίοοείπτείίίοοι·ο οποίο πω· παοκ:: ίροοίοε εοι·οοι·ί

ροίίοποίίο5 ίοροτίοι· 8ι ίοροι·ίοι·,οοί ίπτοίί·ίΒει·ετ μι·

ί-ροοίο.π ροοοίπτο: δ: μειώστε:: «το οπο τοποοπι

ποοοοποπο πο πίίποοπι,ποί οτοπίπ ίπτοίίίΒοι·οτ πο:

. - - "πιο

ποπ:: ίπ Ποία νοτο οποία... ίἱπΒοίο 8ο οπιπίπ πιο:

ιού

ι·ίε ω»... ίοι·ίοίπ Ιου-ποιοι: ίπτοίίεᾶποίίοίπ Μοτο· οω#ί#ίίίί

.ΜΜΜ

379.

ή' 3ο

18ο.

ι8 ΙΕ

Μ· ίπποι ίπεοίοε τοπταίοπτοπε ίπίπί1ίΜεοπττο8 οοπ- ε" [ΜΙΣ

π...:

18ο.· πίσϋ· .το οπο!. Ιά:ίτε.Μίιί. Μπι..ε..πω...οο.ο. Ι··ωπ-ίί'8ε "

Ρκού.ι.

2ο

ί

30

Π
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ι . Βωιιιι.ιιΐϋ.Ι.Χ. Βιιιιιιιέο ιδριιιαιιιι μι.._ι.ιιιι.<ι..9ι. κι.

ΐμσισιιι. @ο@το σισιιιιι ροιΤετ ιιιρσιιοι· ,

ΡαιοαιιιιιιατσΠιεσισι μι· Πισω σιτσιιιισιιι: ι:ίιιιι

αμε ιιιοιιιιιιι ιιιισιιιμιιιιι οιιιιιιιι μη νιιισΒιιι·Γρσ

πα

τιιιιισιιιιιιιιι γιιιιισιιοιι Μ;" Με. ιιισιιαι ι σιΒο

,ιιι.ι..ιι σφι: .ιιισσιιιι σΠσιιιιιιιισι ιιιιΤσιοι οι: .πο ,

ποπ ριορισισΜιιισιισ&ιιι "πι" ιιιιΒιισι ιιιιιιιισιιιι.

  

ώ°ω ο Μ” ΦΠ!" Πω; πιοιιιιι Ηιισιιιμαι!ι σσόσια ᾶα ιιιισιιιαε. 5.· μιΠσι α&αι.ιιιιιιιι ιιιιΐσιισ σο .οι Δ.

> οιιιιιιιι νιιιαοιίιι!ιοι,ιιαέια μι μορυισιι·ι σιἶ`σιιιιιιιιι ·σιιιιιιαι @απο Ριομἱηφ ςηωΓφω :Πριπωω 60ο

· -$σσαιιιισ ιιοσσι , ιιιιιιιιιιιιι μια ιιιοΒιιιιιιιιιιιιο- αοα .Μια μπαι Με ..μαι .ιιιιι..ι... δι: σσαιι6- Ι

ιισ,σιιι σοιιισάαι5 ιιΠιιαιιιι ι 7.ι[φιστ.ι.μ. ιιιιιι.ιοι. μια. ΚσΓρ. ..ι ι. ασε. σωμα. μια Μια: Πιιιιὸ Ι”.

8.4. ιιισιιιιιιτ ΜιιΙίιιιι η”. Η..ιι·.3 . Ωαισιοιιι κι απ:

.ιι ἔι ιιοιιι·ο Μία οι ιιαιιιιιιέι 9ι..ι..ι ιισαιοιιι ι, μι:

απο. ΐαιιμσιτ ισιἰο οιισιταιιἰιπ μπαοποιοικιει

ΤσιιισιιιΒιια. ι.ιι.›.ι. ι.ρ.ιι.5 στ. 3; Οι 'ΜΜΜ.

μια ινσιιιιιι ιιαδια ισοσιιι. μοαιιιιιιοι·σΩ ι σε Βιο

ΒΜια- μιιιιιισο ιιιιίιιιιι.ιιι, ια οαο Ιοι:ο σοιιασιιἱι: Κ°.ϋ··ω Η

ι:αιι·ι σιιαο. νιιιιαισιιι ιιιισΙΙσδιιασ- ιιιιεσιισιι Παπ

1σ-αιὲ-Βισ‹!α 8σιισιιιιο , οιιὲιιι ΓμσιΒσο ιιιι8σΙι. ΕΚ

-σιιιαι απο ιιιιαοαοιιι= μοριισιιι: ιιιιταιαι σιιεσιισ:σ ,

τιιι8 τοιαιαισιισθαιιιιισθ , ίισαιιοτσ ιιιιιιιιιισιιιιισ

α”. Ακομα Μ. άσια!.Μι·.α..:.ιά. να σἰιμαἑσιο5ια- μι. νιΓασ πισω μια .ιι Δόκιμο:: ριοριισιιιιισο- `

ίσιιοισι ριιιιισιμισ ΐσισιιιισιιι ιιιι€σιιίαμςιοικιιιο> Με, ιιαισιιαι. Μ σι ιισ8ο σιιισσ. απο: μοριιι ομ- Δι Δ ·
Δ.. ιιιιιισιι ιιιισιιοιἰ , 8: Μαι:: σιιιασι·Βιι; Κα: Ιοιιαι ι·στιο ..μι ιΜισιι·σάσμι μασ: ιιαοιΙσααιιασ μια. Δ

μάσα ι!σ ίἔισιιιἰἔι ίαμταιιι. · οιιέι ιιι?σιιοισειΠαιιιι- Μαι ιιιιιι:οαιιιααιοασισιιοιιιι ιιιι€σιιση.

ιιιιιιαιδ ΐαρσι·ιοιιοαι: σπιτι Μι!. ιαιι€Ητ,'σιιΤάσαι Διὶ ι.ριιιιια,ιισΒο ιιατσσ.ινι μι. δ. Δε! Δ. ασ ο ι90:

μομισιιισι, οαιιιΒιιΒσιιι·ιαμιιιοισι ,;!ισιιιιισ ιιιίσ- Μαιο!. μια οιιιιισι σιι8σιι ἰιιισιιιιἐαιιι ποαισ :ιι , Μιά! Ι

ιιοισι, Ποστ ιιτιοιιο ιιιιιιιιιιιι οι ιιιισιιοιι ι εδωσε? οιιιιισιιιιιισι ιιιισ|ΠΒιιαι μι· ιμι:ισι αι·ομισε, οι .ιιβω··"#Μ·

ιιισιι ιιοιι καμια Εισιιιισιιι ΐιιμιασ.ι. ιισασσασία. οιισ ν!!ο ιιι·ιμι:ιιιιισιιιο. Νσσ ΓοΙσ ιι·ισιοι· ιιιιιριιιιισε

μσιωσι, 8ιιιιιι'σιιοισι : αιαιιιι σιιιιιι μιισιισιιιιιο. ίσα σιιιιιιιιιιιισιιι€σιιιιι ΜΒΜ: ω ιιιιιιιιεασιιάσι:ιι

ασε σοΒιιοΒ:αιιι !αμιιοισε , ααα ιΒιιοιισαι Μαιο- ΐμσιιισσ ομιιιιιοιισιιτι ω... πιο ιιιισιιαι. ω 3. μι· Ι9ϊσ

πι. ιε..ι.... ίσοι. ιιιιισιαιδιιΜι.άσ σ.ιιιβιρι·ιο,. ιδ.ϋ ι20Βιιασι. Δε! ΐαιτιαιαι:ι.ιι. ι!σασιιιισται ...ι ιιιιεσ- Μ ιι

Α ω.
Ρι·ιψ.ιοπ:!.1.

Ιιιιἰιιἔὶἰιι

ὅ μέσα.

ι86.

δια!.

Ϊ87σ

Γιού.ι..

απ!.

188.

- μπαι παταω, σο νιιισο:&ιι μακ ιιιισΠιειι : σιΒο

ο :σι σεριιιασαιιο , τα

Π "Ποιο τρώω Μαριώ· ιιισιιαι: μια ίρσσισι μι·

Οσισέΐιρ τ. Η

  

αι Νικαια φαι! 6'.Τ!ιιιιιιι Μι. 1ο. αι σα. Μ. -

?μια παο. 8μσισιιιιίαιιιιαιιιαι ιιιι8σιιιψι.ιιιι>

ὶοιισιιριιοσἰιιἱι σάμπα : Μ! @ο αιμα:: σιὶ τι.

'Ναι _ μι! οαιιιιιι ιιιισιιοι·ιι ιιιισ!Η8σισι μι νιιισσια

ίμσἰσιιι, σε Γσιρίαιιι μι· μοριισιιι σιΤσιιιιιιιι. @αοα

·σισι;ται οιιαε ιιιμιιοι , ιιιισΠιΒστ σώσω μι·ίμ

μια -νιιἱασιίζιιιοισιιι τ ίιοαιιισιιι μι Μισο: απ?

σισιιι ιαισΙ|ι8σισσ οιιιιιια,οιια ιιιισΙΗΒιι μο:ιαισ ια

μα., σε μισισισὲ φαω ιαίσιιαισιτι-ι μια ω. μι

ίιιιιιιιΓρσσισαιιιιισ!!ιΒιιιιιιιιΐιιιι ιιιισιιοιιι_ αοα ισ·

"παπι ι ω.. ίσιμαιιι ιιιισ!ΗΒιι ιιιιιιισάισισ μι· μα·

μαι:: σΙΐσιιιισιιι. νικισ ίσι1ιμι ...ιι...αιω. Κιτσ:

ΐιισσισιιιιιμιι Μπάστια οαἑιιι μοπιιιισ ι.ιωιωι. ι

ααα. μπαι· οιίιισθ:α: ι·σριωίσιιισιιι ἐ ίμσισιιιι-σιιο

ια, ιισΡιιθ(0ιιΕπισι μια. ιιιΓσιιοισιιη .με ιιοιι σπα

ι·σιιιιιιισιιισιασ ι ιμσισ ιαΓσι·ιοιιι ι μια ιΠσ Γσιμααι

ιιιιιιισιιιιισιω.ιιι8.ι.ι μι μομιιιιι σιϊ'σιιιιιιιιι. Μ! “ρω”.

Γιιιιιιιιιι.ν Ισσαιιιιιιι, μια. Β"'^ω· -

ὸ ο ει€_οιιο Χι.

Ωι50Ριέ?α ι/ιιἔσἰἱ βιισήοιι:ι αιτε!!ιεαιιιι

οιιο σίὶ Ταρσι·ιοι· ιιιιιιιι·8. .ο ρσιναιιισιωιαισι ίμ

σισι ιιιιιιιιΒιι. Μιιιοι· ι:οαΜη.αιιαι ΪμσἱσεσίΪσιι

ιΜιισι οιιιιιισιιιαισιι νι μιιισιιιιιι. ριοιιιι&ι.
τι σοιαιιι: σιεο θα Δ σε άσμα: Βιι€αιιι ιι&ιοαι

σιιωσιασι·ι, νι ιιαιιιι% σεισιιιιαιιι ιιθεαιίοιιιισιἱ

οι ιι σεισιιιισιιι ίμι:ισι να·

σαιιιιισσ ι·σρωίσιιιιιικίο. Ωμσισε.ιι.σΩμσΠα .κια

ςαιιιἰ .ι.ι..ι ιαιρισίΤι , σαιιιιισσ μ! Μαιο νι σιαιλ

οι! σδσ&αιιι ιοπιιτισ οιιιιιισιιιι·. Μαιουμοο. ααὸ

Αιι8σιαι σ!! ιιμιιοι ιιβισ, σὺ οσιι-σᾶιοισαιΙιιΒσι

ιιιισιισάαια : μασ ' αισιιι ιιιισΙΙσθιαι αοα ιο

Ηπα μισώ:: σιιιιιιιι. σι! σιιιιιιι μα” ιιι&α Η πια! ια·

ισΙΠΒσιΕ: ιιιιιιιιιιιἱ:ι μιισθι.ιοι· σα ισιιΓαι , σὸ ριαιιι

Ποια! .οι σαΒιιοίσιτ ι -ιιαθ σιιίοι .ιι 'Μαι , σο ..ι

μαισι σιισ&αι μοιιιισσιιάοι ισ σιισιιιιιτ. @Με ...κι

μιισ&ιοι σ!! νιιται . .ο .ιι ιι·ι ΙσιιιΓι νιιιιιοι δ: Παπ.

μίσιοι,π μια π.. Όσο , ια μια νἱιιαι σίἱ νιιιιἰΠ`

πιο 82 ΠοιμισιίΠιιιο , μι· ναισαια ιιισιιιαπι καμια

.κι οιιιιιιι ιιιισιιιΒιιιιιι.. Οοιιιιιιι:ι. ιιιιὸ ιιἰιιασ σ!!

διαμισιοι·. .ο ιιιιαοισιο ροίιαιιιτ σοαιμιίιιιοιισπι ι

σι·Βο μασιοιιι ι·σοιιιιιι σοαιροιισιιιιιι. σιιιο ιιιισιια

ισιισθ:αι σημα σ!! μπαι...ΩΗ ιιιαΙισίοι, σο μα

σιοι·ιιι μια... ιΡωσι ιιιισΙΙιειΒιισι, σαιιι οιιιααι

σοιπροιιιιι νιιιιιι:ι μοιιιιιααι ριιιισιριαιαιιιισι|σϋ

μια” οι ασ ..ω νιιιιισιιιιΙιοισι ια ισρισιΠ:αιιια ο

ροίια!ιιι μσισι: οιιιρρσ σαι μι· μιισιοισε μμε

ροίΤσ σώσω ιιιισΙΙιεσισ , :με μι μιιι·σι ιαιμιΒ

&ι0ι'.

8σσαιιιιιι. Ιιιισιισ&αι ιιιι8σΙἰ Γαμιἰοιἰι .ιι ιιισσισ

εισαι... οι: ιιιισΠσ&ιι ιιιισιιοιιι: σιΒο 86- μαρια

ομιιιιιο ιιιιιασσιιτ άιασι·Γει ι ρι·οριιέι ομιστιοασ ει

ισιιαι ι απο ιιιιααιι ροισιιιιιι μι ι. ριιιιιὸ ίμια!!

σσιαι λ Ρισμιο ιδια : Διακ. Μαι” ιιιιιιιιατά·

ισθιαιιιιιεσιι σ!! ιιιιισςασισ ιαμισιοι απατα Δημ·

Με ι σιΒο Η ιιιιιαισ "Με ίεσσισ .Μαι ἔι ιιιιιαιἐ .ι

τσιιιιε _ σιιιιιιι ιιΜιιισιισ&ιαιι "Με Γμσἱσ :Ιιδσιιὲ

νι ιιιισΙισ&ιώ ιιιισιιασ : σι·Βο δ:: ΐμσισε ιιιισιιιαιιτιι

°ἱ:ι

μιῇισσισ.ι συιιιιιοψΙιοι·σι Ε'

ΚΑ·ι·ιο ω». Η οιιὸ ιιιιεσΙαισα ιισιιιιΞι ιιιρσιἰοι·_ μια.

- · σὸ όσοσιμι ιιιιιασιΠιιιοισι ΐμσισε ιιιισΗιεσισ, και.. ω.

σιιιιι ι:ιια!ιο ρ!αι·σι α." ιιιι8σιοιι.ιιιι ιιιιιαιισ, οιιἑαι

ισιιιιιι ιιιοισιΜιααι σιΤσαιιισ, μια: ΡοιΒιιι μι· πι.

..ιιιΒιιιιισι ΐμσισι ισριισισαιιιιι ιιιιὸ σιιἱαι,οιιἑια

ι!σασιιιιιιαι Μ-ΐαρισιααια ιιιᾶιιιιι , ιιιΕΒιιιιιόιισ

σιιι Μαριε, οαι οιτιιισι ισ: ιαιιισιιιιισι ιιιισΠιΒιιι με

καμια Γρσι:ισιιι _ εισαι: ..κι μι νιιισαια ιι&αια,

φαι @μια ισίμιιιισι ιιἀαι_ @ια σιισιιι πω”.

ίσοασισιαι·, όσα ιιιιμΙαιιι, σαι οιιιιισι ισ: ιιιιιισιιιιι

Ισι δ: ιι·ιιιιιιισιιιιΙσι ιιιισιιιιισισι ρσιιιιισιιιιι Γμ.

σισαι. ασιιι·ι:ιαι μι ιιιιισιιιι ίμσισιιι ιιιτσΠιΒσισι ισα

οιιιιιισι ια:ιτσιισΙσι, μι ιιιιιιιιι ίμσισιιι ιιιισ!!ιεσισι

οαιασι ιιιι8σιοι ιιιισιίοισι ισ: σοοιιοι! ιαα!ιο ρ!αισι

σΠσιιι ισσ ιιιιιισιιιισι ιιιιοιιιι Γμσισι, 8: ιιιιιιαιιιαιι..

οαἑαι κισσα ιαισι·ιοισι ίσ. ·(Ϊ0ιιΗι°.· τω... ια ιιιιεσ-· 193.

Μ. :μισο Πσαι σοιιιισισ ροπσι ιαισιιοισε ιιιΒ‹ιιοι ασι€Μι

ΒασισΒιιιιι Ιοι:αιιι αοα. ιιιιμισι. μια ροιιαιτιιι8ἱιι

Βιιιιιια σ. ?ασια ΜΒΜ:: ιιιιαιιιι ιιιισΙΗ8σισ μιΜ

ειι!αι ίμσισι: Η σισεισιαι ιαι:σι·ιοι ιαιιιιτιο, αοα

ροίΐσι μι·ἴμσἰσσ ιιιιιιίισ ιιιιιασιίιιισι ιιιισΙΙιεσισι

ιιαιιι αοα ι30Πστ ιιιιιισι·σ ίμσισι :παιδι νιιἱασιίιιΙσι,

οαὲιιι Βιιιισσι ειμαι βασικο: Μ! απ: ει! ωἰιιιιιιἴι

ιιιιισι Γμσισι ι·σμοΓσιιιιιιισι ΒιιΒαισι οποιοι αμι

6ϊ3:5._ΈΡ80 ιιιιαιιιΒιιιαι_ οιιιιιι:ιιιιισιιοι ιιιΒιιιοιιισ·

ισΠιΒοι·στ μι ίμσισι ισιιιιισ νιιἰιισιίιισι. “

Μ

Ϊσ μιιιιὸ οι·ιιιιιιιιαι σο ιι&αια , ν: ριοιιἰιιιαιιι μια.

ι:ιριαιιι ιΠιαι: πι: Με ιιισιοι σιιιιἱτιιι μια ιαασιιιι

ίμσιιισσιιι όισσισιιιισιιι , ν: μι α σιπιστ; μια το.

Ηπα ιιιισιιιΠι !μσισιι·ι ἰιιιιι σαιιιισιτι 8ι_ιιάαιο ιμσι.

-εςρ Ρσιισᾶἱοιιἰε.

ομοια ι. ·Ι.σο σΙΤσιιτισιιισι απο .ιι σοιιο; δι: Ρ .

και:
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πο· ο

5. Οοο: ισοφΙοβ οοεοοιιιοπ φοτοοοοιοοο (ορο

οοοωτοο: Ιἱιθὶοότο, ν: "πιο αοεο!ιο ἰΠΙ°Η|ΒΒτ·ΡΩΪ

«Νεο νοἰοοτωἱοτοχ τρώω @οι ξ Π:ο κομπο ίο

° ροτἰοιἰτατοτο οπΗοο : :οΙἱοιιο;_νο:ὸ οοοΔω οπο·

πιο ἱο:ο!!ἰ8οι·ο μι· ἴροοὶοε οποιο _νοἰοοτίοΙοε , Κα!

ωνποΜ_€:δα_τίο5 8ι1ὶοιρἱτἱΜ Φο, ία:οοάοαι οι1οό

πο” οεοαΠτ οΠοιο οι ίροοΕΕά.ροάοάίοοο Μετα

-·οοοόοιο οκἀἰιιοιο ιοοοοοιοοπο Δε! οικω ο: 'ποιο

ἱοο|ἱοπ Βουι.ι.ρ. σο. ΐοεϊ2.3ή!Ν0βι5?€20; βοοε

_Ιοπο οοοίοι2ουπΙΜ.4. 4.1. ευοςΙ.π. Ε'οοοειιοο θα::

€~~~ “οποιο ἀἰίὶἱοΒοοοοο· ἴροοἱο οσο ροέ ΜΑ

πο, σο: ρ:ιιο:ίοτο: νίι·οε ίοο(Μοατ. [Μ οι· οοΐ ω:

ροι·ϊο&ιοκο:: Μ 8ο ΔοΒοΗὰὶΙὶἱοΒοἱ ρο στο ΐροοΕο,

οοο ροκ ρἱοτοε , απο: ροοοὶοτοι ίροοἰοεἰοτοΙΙἱΒἰΒἰἰοΩ,

ΐοο ροι· οοίοοκο ρούοέΜοτοο .

8οοοοάο οιίΕοοπτ, οοιοοΙἰΒοι ίοροι·ίοοωτοω,οτ·

οπο ΙροοἱΒοοιο οπο. οοοο!οιο οΜἰοοιο οἰοτιτοοἰ

απο ΓοΠἱοοκο, προ· νοιοοκωὶοτοι ἴροοἰο: ΜΜΜ

Ζει : 8.Τ!π.1 ρ.‹Ι. ”·.οο3 (9 4-Μ.άι[μάωοιίω.ατη.

οι! ο. ΩράΒοε 6ο Μα: οΒιοΙοτο άοοοτ . ουσ πιοΒο!ιο

οίΕ Ϊοροι·ἱοι· οοποτζι,οο ροτ Υοἰ0€τΩ|ἱ0το8 !ροοΜ Μο

:ο!!ιεοκο: Οορτοο!.Ιο ι.άψ.3.4.2.οτ.π.σσο:Ι.7.ά ιο·.3.

οοπ.: .ρ.η .”.ατ.3. ι1128ίειοοΠοοτ Βοοιοι : Ιοοοϊιοτ

Μακρη.: ρωρ.3.ΠΙσπσ.ρκ.3. δ'1ΜΙ.Μπι.άσπε:|. σ.

16. θο!Ιι8ἱτοι· ο2 οοίΜε Ρεξ . “8:11υΗ οσο ο»

Ιω ειο8οἱο$ οπΗοο , Π:ο! οτἱ ροοίο Ιιιροοο1· ροτ

ΒόΒοτοκοοοοα ἱοτοἱΙοᾶιιοη :ίηοο οάοὸ οροι·οιΕο

οριο; 88 οοοίοςοοοιοτ Ιροοὶοτο νοΞοοκωΕοι·οω:

@κι οι ΟΡΩιΉή0Π€Μ Γροείο Φοοι·Βιο ἴοΙοἴροοἱοσ

ἱο;οοίἱοἔ ρο:ίοόΝοτ ποο (οτΕ9ίειο _. ο

19θ. - _Βορ!ϊοοΦ οΜΒοο νοὶροοτίἔἱἰ:2τοτο·ἱο ΓροοϊοΒο:

1η;5ωΙω οοΒοΙὶοΙ: ; νοικοϋο στοπο! ρ!ιοο: δορ!οποηοίο

Μ αβωοο «Μετα οιἱίὶο· · ο 5 ο!τοι·οπο ίο οπ:!ίοο πο ·ρΙοι·α ο:

ά';."""'"° ρ!οι·:ι ὶοἀὶοἱὰοο, απο οΜΕοο:Μοοοω ίιικοι·ο, οοο

πρ; οικω: ροίΙἱΒἰΙἱω ( δορροοο ο: οοιοιοοοἱ ΜΜΜ

ω.,,,,,,,,_- ι οΙο_ιο οσο κοπο Ϊροοίο8 μ·οποιο ροίΠΜοοτο) απο

ἔοο τοκοοο κΜοπικοίοο, σ;οδό ἰοἄὶυἰὸιἰοτοιο οπί

Ποοποπο ὶοοοπορτἰΒἰΙἱοω οοεο!οτ Μοοπ ΐροο!ο8

οοκορ!οοιε ; οοποροΒἱ|ἰοιο ἰοοοτορΪοτπ,οοοιρ!οο

‹@ε οποιο: οιοΐου κ. π! οΧἰ8οοτ!οπ1ἰοἀἱοἱἀοοωω,

ιτροοάο ο6Ιο οκΕΠοοι:,νιιορι. Ψο·οιιο νοἱοοοΠοο

@πιο Γροο€οε ΔοΒοΙστοιο οϋοοτίἱ ° @Μα Ιοοιιοάπο

!ροώοε :ιοΒο!οποιο :οικία τοοιίιοτ οποιο ΓροοίΒοο_

?οτ Μοο άορΙΞοοι·ο οοὶοοι·ί. οπο”. οοὸό οοπ

οοατοοοδιάο οοπ . " Πο ω! οο8:Ιοτο , ομοια

οτοοοε οπατοκίοΙοε ἰοτοΠἔἰ€ νοῖοἔι !ροοὶο,εὑιο τοο!πο

'Ποια Προ: οποίο:: :οποιο ποετοποιοοκο, οοᾶο: οοεο!ί

οο;Ποο όΙοοτίἱ. @στο ο ιοΒοΗ ὶοίἱιοἱ οαΠοιε οπο!

Προπο ροτίροοἰοε 1°ομ'ΩΓοΗΕΒΜ88, οκ. 8ο ω”, οοί

πο: οιι€·άόιωοε , 8οΒοΗ ίοροτἰοιο οωἰοἰο ΙοτοΠ 1

=ροε ρα· !ροοἱοε τορτ2Ω:οτοοτο8 οοειτοοι· , οι:: Κ:

οο£ᾶὸἑτο;ο:.8ἰο :οποιο 8οιὸοιἰιοο$οοοὸοοάο,οὐω

οοοοω καποτε: Μ: οοεοιοτιΐ οπ.Ποοε,οοοοιιοπο ε!ο.

$οοἱοκοτ «ο οΙηοοοτ,οοἱοοο&:ε οοἰὸἀἱτοτοε οποιο

ιΜοο, οοπ οοπιακοτϋοΙοε ἱοτο!ΙῇΒο: ροτ νοὶο.€; ί_ροοί63

έ98. 2. Ωοὸ‹Ι @ο ο οι: ἴροοἰο ροιΡοοΗοι· ω.

“Μι”, π.. ηοτΙοΙἰοτοε Μοοοτ! > 8 ο οσο; οοόοόο !ροοὶοε το·

ρκείοοιοοε ω”, σο: ποο οιΠοόΜτο:, τορι·οίοοτει·ο

Ρωτώ ΜΜΜ οποίοι: α! μου ό: μοιρα €οάοι€όοω

Νεο” ν: [Μ.9. οσο Με ἰρίο . οοἔπΙ !ροοἰοε τορι·ιο-

ΐοοεπεΙΕοοποι οποιοιο, κορτοἶοοτοτ όἰίὶἰοᾶὁδε

ὁοπτἱοοὶοτο οτοοἰ:ι ἱοὁἰοἰὸοο. πο” οποτε. -

3. Οοο ριι€Εο Πω οιοοοιΙο οοεο!οεἱοῖοοἱοτοτ ,

8ο ᾶοΪοτῆοκοεὶοΒτοο , ΐοΕοΨοτ νοὶοοτωἱτοεΙροοἰο

@το ; πιο ἱο υιοΒοΗ8 οκοοοἰΙὶοοε Ϊοροτἱοτ1Β0: ,

οΙοέοο ἰο οοοΝοοτ οι·οοϋϋ!ί ἰοἔοτἰοπξ ι·οΐρο&ο πιο

Με τηΕοοοΝε. Παω ὶο οιιοΠοοτ :ιοΒο!ο άοΐοοοι·ο

ἰοΒστοοοοοτοποτοι· ἴροοἱοε εορταίοοτοοεοαοάοκο

ουιάόίτατοτο, κορτοίςοτομοπ δ ίροοἰο Ξοβοο ο απο

ο ο

!

ιῇ;· .

πάω . ρω.

Ϊκἰιἰκωο

δ. :Π:οιο.

δάκιοικ:· χ_

Ι 99.

δο!!ΜΙ10° ;.

" ' έ . ·, δ. ο ο ο - ο'. #

ΒξΦΜοοΦὶϋ_ ΙΧ Βε ο8α!ΐοσύριιιι6κι: 2οέο!ισο. $'οέΐιυ Χ ί;

Ροιοει οπο. Η:Μω έκ 2.Μ.5., ηιοθ.οο4. οπο. ροοοὶοΗΒο: ἱοὸἰοἱᾶοο οο!ρο&ο ίορι·οοοϋ, απο

ι.ωι. 2,.ρ,ψ]ω. 2.η,2.ορ ρ·ο[ο!οο4 ιἰοἔ.β`0£#Δϊ.2ο:υο.θ€ο·ῇ8. ρ!οτἱΒΜ τέίροάο :Μαιο οιτἱοοοΙἱχ .

285ίσο. Ψυρρο&ο ΐοροΒο ΜΜΕ οτὁἱοἰοοοεοοβ δ Ι 4!

Ο ΒΠλ'εα: ίοΒοποιο οἰοί‹!. ρ ροοιοιο νοἰοοτΒιοοτοο: ,

οσοι ε08ο0Γ08Ε οπο ἰοἴοτἰοι· Τορεοωο οἰοί‹ὶ. στ·

3ἰοἱ8. οσοι Μο: απο Ειρτοποιο οοἑοι ἱοΐοτἱοτ ω.

ρι·οωοοοοορτοοοοάοτ .ίοοοιοιο ο4οΙΗοω οι·ιΠοο,

ωοοο!ορτοιοοε οοΒοο!οΕι Μαιο ω οι·εΠοο ΔΔ μου:

ἰοἀἱοἰὸοι οοΒο!ἱοει, οοὸοι οοΒοοΙοος Ιοίοοοτ: Μο:

οι οο!!πι Ποι. οοι!ίΒο: ίροι:Μ ΙοδΟΗΕΔ ΜΒοτρω;

οι ἱοἀἰοἱι!ψ Μ: Γο. _ ο

θοιΙοἱοεἑ. οο:οΞοἱοἀἰοὶᾶοε νἱοοτο οοοτἰοοο

ω: οι οαοιοθ ίροοἰῇοἐ Μετρο Μάο:: Γροοὶοε πορτο

ίοοτιοε :κοιταω ΐροοἰἰἱοπο τορΜίἔοτοϋἰτ ΜΜΜ

ἰοἀἰοἱάυο Με ἱΙΙὅ οοοκοοια. _ βοοδι·ιοι ΙροοΕοε 2:16

8οἙἱο4οίἔΤροοἱοὲ οοπ1ρτά!οοδοι: οποτε ἱοίοὲἰο

το; οποσ οορτοο:οςέτ ιὶώοἱοἱοᾶἱοἰᾶιἱοὶΙ!ἱο: ο οοο

.ο. ΖοΙοιο τοο‹Μ α! όψει” Κα! Μ οοοιο: οΠΕ&αι
ροίΙἰο1Ιοεοὅοτοοιο:ἰο ακοή. . , Π ο

ΚοΓρ. ΠΕΒ: οοιτΓοο; _ο€:οἀοᾶἱιοἄιι! οσο οοοιί

οοοΕΜ πόδια 8ο ίοκοο!!κου., ίοιὶ ροεοίοι:Ε ΜΜΜ ο:

Μοιο3 τροοίοοἐ , τοσοι: @ο ΜΙοι·οο:Μ οπο.

πακετο: οοοι·ο. @το Ω ἰοτοἰοοἐι οοΒοἰιἰοοο ν·

οοπ οοο ομοσ: ποιοΜιοι , @ο :ο Γοοποοοι ο!»

ί!;ι·ειά:ίοα “ΜΠΕ”. Αι! οοοοι·ο3. οο8ο οοοίΕο. Με::

6ο οοϋοοο οοιορτουοΐἱοοΐέ οσο' ώ ; οἰΠ οποοο

οι δέ ΐορίξειο:οιΜ :οἱ οο1ορ1·οΗοοίω οεροποοκο:

ἱοἀἰιοἀιο οποιο οοο (σο: ιοττΙοίοοα 8ο ίοΒΩεο:ἰε.

Μι οπιιι·ω, Μ! ίο!ξιοΕ οποοίοοε δε ποοιι·ΙοοοιΙο οοπ ρ

απο : οΗοοοὶ οο!!οΗοροι·ιοτ οοιορτοοοοάοποροβ

ίοε ἱοΪοτἰοτοω', ομοσ οοΠοσ Περαία οπιιπἱἰτοτ ο

οοΒοοίοοκο ρο:οίὶ παω(Μοἐοίοοοτο ,οοπ οπο!»

οοπ :Με ,_ ουοποίοι·6οι π!. οι ΓοἱρΙο , νο¦ Ε" πω.

πιο ΙοΜοᾶΜπἰ Γεω απο: |οοαΙοε, ρκοοοοοι·ο

μια!. _ ._ Τ κ . _

Οοἰἱοἰοσ ο. ΡΙοτοο Μο: :οἔοΙἱ οι·οπΒΙΙοε ἰοίοτἰω

που ἰοΕωο. φιλοι ἰοἀ€οἰουε, οι οποοο ω €Ι11ωροπ (ΜΜΜ ή

νοοο:ιίροοίοπο ἱοἱὶοιο: πορτοΒοοιτ οο:οι·οποἰοἴο

Μαιο. οι·Βο οσο ροτοί!: ιο ίὶοροΙἰε οτοοΒἱΙἰΒιι:,

ἰοΪοτἰο:ἱΒοσ €οθι:οο , ιιίΠεοπΙ ροοΕοηοοΜ πο.

°έσο

οδοιπισή ο

@σης

Ι

( Κ

ω»

Χο#,

:Η σ6οί:

οοτΙοΙὶςοιοοπ έίοοψι. Αοιαο. ρω!» πωπω ω. Ο

τὶοεοείοᾶοιο Μο: ΜΜΜ ; ἱοἀἱοᾶὲοο , ίο οπ:Ποσ

:ιό οοπ Γροοἱοε ΜΒΜ προσωπο: οποιοι:: ω.

οποιο ιοθΗΟΜο, “πιο οπο. ΚάρσΠθεώΙΠΟΕθά. 204·
οάοίοοο ρι·οο. @οι ροτίοόΗοοο!Ιε , Με οοιἰτε:ἱιιο ΙΜΣ

άΜοοιοι, :μου οΜοτοτ "οικω τοοοοοΙοοι , 8ο οι.

ΠοιοιοοπροΙοοι , ο& οο ' οοἱε οπο; ω»ο οι·

το: τοι·ιοίοοι Ηοὶτο: απο ο 8: οι·ίοάέοοο.

_ Όπου. ΡοίἶοοτὶοτοιΙοτἱιο οπο: ο:οοοΠοοΒο- 2οΪ·

οότω σοι-οοπ” ἰοΒοοπ , οοοοι·οο ίΕοοοάίικο οπο Ι"]ω“·

τοοοοοοοπ οτ8ο ροΒοοτ ἰοτοι άΜοοοπο ρωθε

ἄἱοοο Μου , οποιο οοΒο|οτυο1 απο” ἰοΒοἱω,

ὶοἔοτἱοτοε δ: ἰοἘοοοτοε ΓοεοοεΗιο: ροτϊοωοοοκο.

Κοίροοάοο οοεαοόο οοοίοοοσοτ. Ποιο ίο €ΙΠ8Π.]θω”Ι'

Μοτο οοοοετοι· τοοποοοε ὁοτοποἱοοτοε οοοεά πο· ·

οοι·Μτοπο ε οοπ οι οοεο!ο άαιοι·τοκοποοε οοοο:Ι ξ

ἱοΪοτἰοτἰΜΝτο Δο:οι·ιοἰοοτοο, (με οὐ ἰρΓο οοἱιοον

τατἱοοοΗε, οοἱ ἱο οοοιο ΓοΒίἱοοτἱωἰο:οΗο&οοΙὶ:

ο!! ὁοτοτοοἱιιοτο ροτ €&ἱοοἱ5. νοι!ο τοποιηοοο π.

@οι ἱιορἱἱοοτἱοττο ΙοείτοοΙοσω ο1τοοΠοοο ΗΜ.

:ο , Δω μπω οοοιιτἰοιπἰε €οοοίτω οιοἰοτοε νοίι

οεττἐ 8ο ὸοτοτωὶοιοϊ : οι·Βο ἰιορ!ἰοοτ Μπα όίίΒο.

οπο οίΪοοιἰοΙΠ: ΡΩ1°Ϊοᾶἰ0Βἱ$ῇοἱτ@,ἀΠτἱ οΠοοοοε ὶο-_

Βοοοε, οιροήοποι νοΞ ποθ 8οοοτοι·ωΒοοώ : οπο::

οοἰΗοο: πρωι:: ἰοἴοτἰοι· ἱοΗτοο Δω: οΠο !οροοοι·

σ.οοοο οιτίοοι!ϊ, ίοοοοο!ϋπο ᾶοτοτκοἱοατοιο ροή-ο

ᾶἱοοοτο ΙροοιΕοικο. .

Επ «Μάο ρωοτοό Έοοά. ρτἰτο8 , όἱΓΡει· οίἔ ποο

ιἰο οοοιοτο ροιοοκοποοι, 8ο ‹Ιο νοἰοο:ἱΞΙὶτο‹οίρο- _“βωω,,__

ι:$οποοπ ; Μο ΜμΕ ροπο& πό οιιοωοοοιοοο 8οιοοιο ;,]ω;Φωοπ

Ιοροτἱοτοοο ( Μαι: οποιο ροτοιπἰποοι οιποοο.ο
Π Β ν ~ ` :Ω

!πβα›ι:ἰα

πό.

,ο
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Μ Βάιιιιτοπο Χ. Βεσοέςπί:ίσκε ιίπέ:ίο::τύπ ::ίπσέΐο το:ΜΜίπωενΜίπω. ω):

οί: ίπ ίυπιουιο, αοίπ ίπ οπο απποίο ) πο:: :πιο

πο:ίο πι·ίιπὁ ο:άίπ::υ:α π:οπ:ίυ:π υποάουι οπο

ι·ππάί ντιιιιίοιιίυίου: πωπω οο8ποί::ιιτίι, :τοπίο

ππίποπ πο:οίίτ :ά πυ:ιιι:οπιηιι: 8:ειάυ:π μπαί

ουπι ,ο π: :ά π:οπ:ίπιπ δ: άιίίο::π:ίαΙοιπ αποτο.

πιει>ντιιτιοα Χ.

Π: ἔοππί:ίοπ: Αιιποίο:ιι::ι ::ίπ:έί:π το

πιο: ί:π:ππ:::ίαίίυιπ. .ο

π ' Βιι>:.εποίί οίιίοδ:υ:π ἱωυια:::ίαίο.:οίἔ

8,φωβιφ ο π:έὶιι απ8:ίι €0Βποίοοπτι5 5 πποπ:ια πιο·

πια:σπάμπι ι ί:απ:ια;::1ιουπιπ::ΙΙιπ:π:ία: :::α:2 , οπο:

ίπ::ίίίε:πιίίε ίπ:ίυά:ιιάο :παπι :ιπί::ιαε ί::

πατατα:: δ: Βου:: ν: :ίί: παίυ:ιιί: οπίοοίππι ίπω.

Με” οι·οιι:ί. Οοτ:υπι οί: πο:ίπεί αίιί::α&ίυέι π::

:ίίοότυο, Πουπι ο πυουίε :οποίο :οπποίοί, 8: οπί

ά::ππ::ί::θ:ίο:ίππίιίίίο:ίου: υιοάο, ουα:ιι :ιππο

πιίπο. 8οία ίυπ:::ίί :οπο:::α:ίο, ειπίίί: απ :οποίο

:ια:π:αίίτο: οοεποίοα:υ:;άίί:ίπόΗ 8: πυίάάίτα:ίπο

ποπ :ιυίά:πι ίπ ί:ίπίο Δ: ίπ π:οπ:ίἱ πτωπα, οί:

8- οπί πο: €οεπί:ίο ίπάοίιί:α πα:υτο , ίοΙία ποατίε

“·ί .Ψ :ο υπίοαπάα Βοποίίοίο ίυιπίπίε είο:ία:; :μπά

πω...,,ο-“.. παπί Μάιο. ιπ.2.άι|ί 4.οι:.5.6.4..ό· π. ίπ οπποίίτυπι

,που επιππι- πω, οίίοι:π: πο:υίιίο ά: Ρ.πωι, πω;; νίίίοποπι

“ω” ίπ:υί:ίιιαπι Βοί :Πο οοππ:ι:υ:αίοπι ::ι:οα:υ:ίο; :οπ

::α οποιο :.:::π.άίπ.9:[ά.6. θά ίπ ίυἐ ίποοίο. α: ίπ

· π:οπ:ίο τοπ:α:ί:π:α:ιυο , άίίίίπέ'το τετοιου θ: πυίά

Δ..

:ίυ:ίποοίο ίπιπ:οί:α : π:: ίπιιποάία:ἑ :::πιίπιτυ: αν!

και, ν: ίπ Ηρώ :πίί::π::ιπ, 8: πποίοπ:::ιι Ρ:2ίίη·ι

:Η ::αίί, θά :πωπω ίπ:οπτί:›παΙι. ν'πά: άίοί:υ: απ·

ί::πί1::: :ιο :ι:ίίί:π:ίέί , ποπ :πιω ίίίαπι ποπ :ι:πι·ί

πια: πωπω: 8: ίπτοπ:ίοπαίί::: , παπι ουίά:ιπίά

οοπ:ίπ::οοί:&οιπ ίπίυπι ίπ :Πο πιι:υ:αίί, ο3πι:

  

::πο::ίί: π:οπ:ία :ίπε ίπ:οί:: ίπ οίί:ίπ::π:ίο ,ί:ά

απί::αίιί::απιίιυι αίι:οίίΕοπ:ίέι :οαίί οίιί:&ί ίπ :ίρί`ο

:ι:ίί::π:ίε; πυία ποπ ίοι·:υ: απ! οίιί:&υπι, ν: ίπ ίο

ίπίο ::ιιίί::: :ι:ίί:οπε, θά ν:::ίί::πε ίπ::π:ίοπαΙί:::

ίπ ίπο :οπ:πίοπ:α:ίυο. Νοπ: Η ίπ:υίτίυα :οππί:ίο Βίβω"Ρ

ποπ παπα:: οίιί:&ιιπι ίπ ίοίπίο ::ίίί:πι ί::υπάίιιιι ί(" "'"ίω. .

οίί`ο πα:υι·αΙ:, ποπ ποπ:: νί :απο οοεπί:ίοπίε πά:οπ- ”·ΜΜ'”ί'

:ίαοο8ποίο::ο οίιί:ίπ:υυι ο οπο: οι: νί :απο :οππί:ίο.

οί: ποπ πο::ίὶ οοπποίο::: , πίίί ποσά ίπ ίοίπίο ::ί

πι.. Όοπί·ίιπι. α!ίο:ιυί οοπίο:ιια:ί ποίίο: ίπτυί:ίυα

::οππί:ίο , αΒίοπ:: οίιι:&ο. 8: τυπο πο: νίά::::π:

οπί:&υπι ν: πωπω:: απ: ποπ νίάοτοτυ: ν: πω.

ί:πε: ν::υ:ποπο πυεπει: οπο: πατυι·ά οοεπί:ίοπίε πι.

:υί:ίιια, οπο π:: :::πιίπα:ί ποτά: αά οίιίοοί:υπι,πίίί

ν: πτα:Γοπε, ποοαά ίΠυά :::πιίπα:ί πιστοί: ν: πι·οί:π:_

ίί :ο ίπία·ίίτ αίιί:πε απ: :ο::τιπ:ιί. Οοπ::α να:: οοπ.

πί:ίο αίιίίπι6:ίυα , ::ίαπιίί ποπ ίιαΒ::ιτ οίιἱ:ᾶυπ:ι ίπ '

ί:ίπίο :ι:ίί:οπο α: π::οί:π:,πάίιυ: νί :απο οοεπί:ίοπίσ

ποτοπ:ία :οπποίοί: οπίοδτιιιιι ; οπο: πο: ίΙίυά ίπ ί:ἑ

ίπίο ::ίίία:) πο: ποπ ::ίίίτο:, ίοπιπ:: νί :απο οοππί.

:ίοπί:ποτοπ:ία :οά::π :ποάο ίΙίυπ οοπ:ιοί:ί:. πω.:

·ίά ποσά ίιππιοάία:: ::::ιιί:ια: :οεπί:ίοπ::π απο...

&ίιλιπι , ποπ οί: οπί:όλυπι ίπ π:οπ:ίίί πα:υ:ὲ ::ί.

ίὶ:πε, ίο:ί ίπ ίπο τοπ:ίοΙοπ:ατίπο :ιπ:οίίυ:π. νπά:

πο: αοοίά:πε οί: απ :::οιίπαπάοιπ :οππί:ίοποπι .

πυὸά ίπ ίοίπίο οι:ίίία:. Κυτίο: ίυΒάιί:ίππυί:οπππί.

;ιοπο:π αίιί::α&ίυαπι , ίπ άίί:ί:ιθ:αιπ, δ: οοπίπίΕι::ι. .

ί:οπίυίπ απ, ποαέαά :οι πιο ::ιιάί: , νο! π:: αίίο·

Μπι ίπ:οίοοι , νε! πιο : οπο αΙίπυἑ οοπι:πυπι 8: Μ” @πιω

ποπο:ἰτίι. Πίί:ίπίδία οί: , :με πά οίιί:&υπι::πάί: οι»... πρι: `

πιπ·ίπ::ίοπι π:οπ:ίαιπ , δ: ίυΒ:α:ίοπ: ίποοίίίονί Με δ:ΜΜ

οπιίάάί:α:ίυά ι·οί. Ρ:οίια:. αππ:Ιυπι παιιι:αίί::: οο8- 4,_

ποίο::: Πουυι :οποί:ίοπο άίίίίπίᾶἔι δ: οπίάάί:ατί- ίων.5:νι.:.

υπ π:: πτοπί·ίουι ίρ:οίουι ίπίίυε. 1. :ι2::1:ειίίε ίι::ιτί- °

:υάο απποίί :::οάί: παπιιαί::π ίιοαιί:υάίπ:πι ποιοί

Με, ο:ίαπι :πίίί::ι:ίε ίπ ί:α:υ ίπποοοπτί:: : ί:ά οποιο

όίυεβι

ί ά: Π".

ἱπι·ίσι·ἱ.

άιια:ίπο.

Ο. Π. . · Βια ία· :πές

-.Ζίι πω:: :ίο2αΜΙί::: :οέπίψ::: Ροβί: Ρ

Βεαιο πιιέΜίτοποθ Ρηντππ.π μ

οπο: πιπιπε. πιο Φιστίκια:: ?ΈΡ”θ]ζ"
πωπω ? Π Δ. Ο

ο;

:.$οπ:.ιιπίι·.

ν

ΡΒπω: ίί:::τ. ειδί:πι. πιο ε.. π. άτί:.3.-π.9. ό· πω!

ίίίι.7. π.:8:σιικάο αυτό!. ό· ΙΙΙΙ:ιάίίο. η. ομοσ, ίίιίιί.

Μο)πο.πιτυ:ί!ιίι.4. 5.0ίι·αι π. Διιτ:οί.ίππτοΙυ8ζ π.ι..ο:. 3.

ό· 4. 0:ίιπιπ.π.:.4:.ς.ώ·οιί 9.ιία!ι. Καύίιι.π. π. Μιιίο:.ίπ

2.απί.3.4.5·. Μο:|ί!.π.7.οπ.:. τω.. σωι:Ι.8. Με...:

6.ιίιι·.ίπ 2.τί:]ί.5.4.2.4ΙΙ.2.6Μοί. 3. ο· Ιιπίισ.:ί:. πιο·

π. δοο:υπι ί:ουυπ:υ: :ιυοαά ποίίίοίίί:α:οιπ πιπ:ί1υι,

ο ποπ :ιυοαά οοππατυτοίίτα::ιπ :απο ίπ:οίοί,Βοποί. ίπ

π.
ΣΧΡίο:Μ

ο πωπω.

!”,οπο

ο άι(ί.3.π. 3. π.Οοπ:ι·ο πίσω, ό· ἱπρ:‹ιΙσ_ς.4.ιι στα. το!

8. Μοίίπο 1.ρ.π.ι.ο:2.2.:Μπψά π. ;6.67ϊ.3. 8::.

Όσο:: ίπποι· διΣπωι, ποίίίίιί!οπι :Πο ίπ:οίουι άίυί

πα οίίοπ:ίιο, :πιο ίπία:π άίίίίπθ:ο δ:: πυίάάί:α:ίυο

:οπ:είοπ:::, :::ιι:ίοο πα:υ:αίοιιι οίίο απε:ίο . ουία

οοι:ι:ιπίο: π:ίποίπίυπι :πιο ίο::ΙΙ:&ίυυ:π ίπ ο:άίπ: αά

α&ποι, δ: οπί:όίυπι πα:π:αίί:οι· απ α:18οί0 :πεποί

οίίιίΙο. Β:ίί :αάοπι ίπ::ί:: νοοαιί ποίίίτ ίυπ::παπι

:απο οι: πω: οίίίοί:π:ία, πιια::πυε ποπ πο:οίί αππο

· ίπ: π:οπ:ίί: νί:ίίιυι Μοτο αοποί::::: π:πυί: οπίπι

π:οπιιί: νί:ίου: αοποίι·ο::,πίίί πο:: ίπ :ο :κατά :οπ

:ίποπ:υ:: ίπ::ίοι απ:οπι άίπίπε οίί:π:ί:ι: ίπ πυίί:ί το

:τοπια οοπ:ίπο:υι·; οπο: πιιίία το: :::α:π οοπ:ίπ::

π:οπιία- ίπτοίίίπίπίίί::ι:οιπ άιυίπο οίίοπ:ία:. Ν::

:Με ίπ:οί:: ο Οοο :ι:οοίία:ίο, ί:ά υπο:: :απτίιπι

_%.πω,,;- π:οάιιοι:υι·. θα::::ίιπ:ι ντ πιώ:: ίπαπι ίοπ:. άίί:ίπ

π.. πωπω:επί: :ιοτί:ίαπι ίπ:ιιί:ίυαπι π. πίιί::αθ:ίυίι ίπ ω, .πυὸάπ

48βδ::::ΐ.

Ο

.ίπτυί:ίυπ ίπι:π:άίιι:: :αυία:υ οί;ιί:άο . δ:: :ά Η.

ίυά ίιππιοάία:: :::πιί:ια:υ: ίπ ί:ίπίο οι:ίί:οπε,8: πτω

ίοπε π:είοπ:ίΞι :εαπ : π:οπ::: :1υοά άίοίτυ: οο8πί:ίο

:οί οιίίτ:π:ίο, ν: ::ίίί:οπ:ίε ίο:ιιιαΙίτο:. Α ίιίί:α&ίυα

Ο.

  

  

ίπ ίίατυ ίππο:οπ:ία Μάιο:: πο:υίίίο:άίί:ίπ :απο πο

:ίιίαι::ι ά: Όσο; πίίοουί ιιοπ πο:υιίΠ: πι: ο:: πο:

Γοθταπι νοίί:ίοπ:πι νί:ίπιί πω.. παπι πο:: ίυπροπί:

ίίίππιτ απο α Γο::ίοι·ί απ8:Ιυε, :υί ποτί:έ:ίο: Ματί

τυάο πα:υ:οΙίε ά:ίιο:ο: , :απάουι άίίὶίπᾶαπι :ΜΒΜ

:ίοποπι ά: Βοο νί:ίιπο πο: ίπ πυ:ίι πα:υ:ἔ: πα

ίιπίίί::.

π. Ταίίιίπ::ίοε ποπ ίπιπίίοι::: ίεί:υ::οπο:ά:π

άα οίί: :οποία Ναπι ποιί:&ίο: οοππί:ίο άο Ποο

οοποοά:πάα. :ίί: απ8:ίο, ομιἑιπι ίιοπίίπί: ίί·:ά οποιο

πί οοπο:άίτυ::οππί:ίο Ποί οοπίυία π:::ίΐ:&υι:

απο απποίο άίΠίιιὁὶα π:: ρι·οπ:ίαι:ι ίπ:οίοιτι. ΑπΚε.

ο:ά. π:οίι. πω: :οπυππα: ίίπιίίί:πάο οι:π::ΙΤα άίί:ίπ. ο

ὰ: ::πι·πί:π:απε Π:υπι , ν: οοιιίΈατάο νίίίοπο Βεα

:ίι.;::Βο π:: ί::ιπι:ίία, νι:τυαί π:: ::π:αεί:πιππε ουπι.

άσο' :πιο πιαίοι· Π: δπιίίί:ιιάο ίοτυιαίί:, :μπαι πι..
:παΙί:. 3.ίπ:ιιί:ίιιιι νίΠοί):ί ::απίί:π:::ίίπ πί: άί- ι

ίξίυθ;ιιπι πιοιπο:ίοπι ίυί οίιί:ᾶἱ, ν: οοπί:α: ο Ραπ.

ίπ, ουί ::α:ιίουπ:: αᾶ:υ νἰίίοπί5 Β:ί, πυ:πι ίπ :απτο

νίάίτ, τοοοι·άαΒα:υ: που:: ΙΜ, :με π:: ίΗαπι ω..

:α:. :πιο ποίίίίτιίίίε:ί: ίπ:οί::, :μια άίί:ίπάο δ: π..

ί::ποί:ίπο Β:υπο :οπ:αίοπ:οτ. θεία ::ιοιπο:ία,πυιιπ:

:ιαπί:υπ:: αᾶυ Β:α:ίίίοο Ραυίυε ίιαί:ι:ίια: ά: Π:ο,

ποπ ::α: ά: οοίοᾶο ::αίίτ:: π:αοί:πτο , 8: :ι:ίίί:π::

ίπ π, ίοά ίπ ίυαίπ::ί: π. αδ:υ νίίίοπίε:οίί&α. Παπ:

ίί πο:ίπ:ιποίίίίιίίο τυπο Βου: ποπ :ι::ί:ίίί:: ίπ ί:. πά

ίιπο Ραπίυε νί :απο ίπ:οί:ί απ α&υ π::::::ί:α νίίίο

οί: ι·οίί&:ο, άίί:ίπθ:: ::οο:άα:υα ίυίίί:: οπί:&ί απ

.ν::ίι , π::οιιυία:υ: απ οίιί:&οίπ:ι:π:άίπ:: , ί:ά απ :.5 νίίί. (ζοπΗ:::ι. ποτυίίί::Που::α:πά:πι ίπ:$:ιπ
ο ο τα·

5.

Ρπι6.2ι

Ρ:οίι. ί.

0ιηίω.



7.

?Λιλ 4ο

.ι.ιωιιι.

8.

Πιι·ιιιι τις!.

οι
Καπο Βιι

ι·.ιιιιι.

ιιιωτιι.

τω.

πο.

ιὶιμῇιἰιοοτ.

Ρ0$$ι!ιο :ή

πιο 13$ιιιιιοτιο Χ. 13: σοτιιιιιοιιι: .ιιιέεΙσιιιιιο τοῇι›ει'ἐα τετοιο ιιιιιιιοτει·ιο!ιαιιι. . ι

οιιιιι·ιιάιιιοπι ι.)οιτιιτιο, τιιιιοτοιι&α το ιο ?απο οιτ το ιπιιιιτιιιοπι οιιιιιιοπι .οιιιο&ι. νιιιιο πι! πιο;

ιι&ιι νιιιοπιε, ιπιιιπιιοτο οιιιοπι απτο ιιιδιιιιιι νιίιοπιιι .Νοπ οιι5 ποπ ροτοιι οοεποιοι, πιο Ροτ :οι πιέι:ιι,ιιοο

οτ80 ιιιιιο ιιιιιιιιιειιι οοετιοιιιιιοι Ποιιπι αΒιιτιιέζιιιιο, οπι ιπ ροιοπιιὲ, τιιιι οοτ οπο :ιθ:ιι ; ιιιιιιιιΒιιιιιιο οπ

ιιοιιιιιο ρι·ιοιιιιι οοεπιιιοιιο ιπτιιιιιιιᾶ Οοιτατιι. " τοιιι ποιο νο! ιο τιιιοπο τοοποιοοπιιι, οοποοτιο ι

4. ΑιιιξιοτίΕοΕο αΙιιΣιι|ι.4.ιιο Οι». ιιιιΙιττ.τ.μ. ιιο- :πιο ο πιιι οι·ιιιιιιιιιοοιιιτ ιοοοιοι οποιοι ροτοπιιο ,

οοιιτιε, ιιι οποιοιιε πιο οοεπιτιοποιτι ιιιιιτιιτιπιιιτι ποπ ιιοτοτιτ ιιιιιιιιιειιι οοοποιοιι κι ιο τιιτιοπο οι»

οτε τετοιο ιπ πιο) ιιιιιο ιιοιροτιιιιιιιπ οσ.τιιιιι- ιοάιτοεπιτι , ποΒο; ιιιιιι ποπ το ποοοιιο οι! οστι

ιιοτπ ιπ ΡτοΡτι0 8οποιο. Νοτιιιιτ ιιιιτειιι οτι οοΒιιιτιο ποιοοοιιιιιι:ι οπο ιο ροτοιιιιιι :ι Η Ρειω αι8Ποωποι

  

ττιιτιιιιιιι ιπτοιιιΒι οτι: οοεπιιιοπο ι:ιοιιτιιιοιι ίιιροτ

πω. πιιπι ιιιοοιπ ιιπιιοιιι ποπ ρτιοοοΙΙιτ οοΒιιιτιο

Μπι νοίροττιπιιτι ιπ ριορτιο ιιοποτο , οι ιιιοιοοιιτει

οιι: ιιιιιιι 'πιο. ιιποοιιιε ω ιιιιιτοτ , οποιο οοιιτιιει

8ο παπι οοΒιιοιιιτ στοιιιιιτι: ιο ιιτορτιο Βειιοτοι πει.

πιτ οοεπιτιο πιιιιιιιιιιιι οτοιιιιιτιιιιιπ ποπ ροτιιιι

ρτοοοιιοτο , πιιι ιο Π.ο πιιιιτιιιιτοτ οοεπιτο οοειιι

τιοπο ιιιιιιτιι&ιιιο δι: οπιιιιιιιιιιιιιοι
μ 8οοπτιι:ιιι πιει: , Ροιιιοιιοπι .το ιιιιιιιιιπιοιιι η”.

οιοιπ ιιιιιιιιοε ο: ιιιιιιιτιιτιιιιιο τοοταιοπιιιπιοιτι οι

ιιιποοι οιΤοπιιοτπι Μωβ 2.ρ.ΙΙ.24.ΙΙΙΑΙ. Ποιτισ.φισιι

ιι6.4.ιιο. 8ξΤοιιιιι. πρ. ιι.ο6_ ιιιτ.3. ο· ιι.·ι8. οι ο”.

«τι. τ. ΜΜιι.ιπ ο.ιιιιι.3.ιι.ο.ιιι.ο.ο.ο. (.'Αρπ·0ί.ο.2."2.

;ι_ωρις|_ 6 οι· απ. 3. Μ «μινι. τοπικα 6.ιιιιιτΙ. ι'Ε.8Μι

ιιιβ.3.ρ.2.4.ωιντ. τ. οι ιοβΙ. π. ιιιιιιιι, 5.Κιιίωιιιιι, Πο

2ιΜά.Μ ριιιΙιι&ι;.3. Γο7747.2ιισπ.8Μ. τ.98. β. Στά ποια

σ.οιρτ_ ι οι” 6.". 3. Β.ιιιιιιτ. τω. τσιπΙ.ι. ιιιώ.ι, ΖωιιτΙ

ιι.ι. Μωι.ριι 3.Διιιιύ.ιιιήι.ιόό.τ.2. 8ιωτιο.Ιι!ι.2.ιιο

ριιιιοΜ.17. απο ι!τιοτ το. Κιτσ 0ιιπιιιιι. Νοηιιιι

οοεπιιιο ιιΒιιτιι&ιιιιι οιιιιιιοιιπιοιιιο το οιιο Ρτιιτιο.

οι ποι:οιιατιζι ιιιιιιιτιιτ οι! οποιο ρι·ιοτοπι. δι! ικι

τιιιτο σωστο ποιιιιιτ ρ·οιοοιιοτο οποιοι τοοπιιιο, οι:

ποο ιιοίιτσέλιιιι ποιιιιιι τιο Ποο τιοάι.ιι:ιιιιιτ: οτοο

ποιοι: ικι ριιτο νιιιτοτο οπο οο8πιτιο ιιοιιτιι&ιιΜ

πο. Μιιοι· μοβ. τ. οοτιπιιιο ιιοιιτιιάιι.ιιι, ι·ιιιι0:ι

ιιοι:ιοτ Ποιιε τιο οτοιιιιτιε ροιιιιιιιιιιιιι; 8ο ιιιιιιτιιθτι

πι, οποιο πιω Μουτ τιο ειπε τοοιιο, ιοιιιιιτιιτ οι!

ιππιιιιιιοιι:ι οοΒιιιιιοποπ:ι ιιτοιιτιιο οιΤοπιιε ι 8ο πιο:

ποιιιιοιτι οιιιιι·ιιότιιιιι.πι ιιοπ:ιιπιε ΐοιπιιοτ 'παταω

ιιιιιιιιιιιπ οοεπιιιο ΐοπιιιτ. ο. Ρώπα οοεπιιιο πο

οοιιοτιὸ οιὶ οπο: ιο ποιο, ποιο. ποπ οπο οο8ποἴοἰ

ποπ ιιοτοίι:,-πιιι Ρετ απ: :κοπο οπι ιπ ροτοπιιιι, πι

ιι ιιοτ οπτιπο.6ι:ιι , ο. ΜΜΜ. δώ οοεπιτιοοπτιε ιο

.ιιοιιιιωιιιιιιο οι ιιιτιιιιιιιιι ο τιιιιι Εοττιιτιπ τοιιι,ιιτ

_Ρι'2ΓοτιιοΠΊ ιοι:ιιιιι:ιιιιτι ιιιίιιιιιοπι οιιιιιοπτιο.ιτιιιιιιιιι,

- πιιιιἐι ιιιζι ι:ι5Βιιιιιοπε, πο: οο8πιτο ιιιοιιιοπιοι οπο:

πιο οι οποιο ι:οιιπιτιο,ρι:ιτπιιπιιιιιο οοΒιιιιιιπι. Μι

ποτ ι:ιιιιιιι τι-ιιοιό. Ρτοο. νο! :πιο οοεπιτιο οιιοτοο8

πιιιο οι 8οποπι τιιιιπιιιιτ πιο οιιοτιιοιιτο&ιιιιι.,

οι ιιιιιιιιοιιιιιιιι .κι οοι;πιτιο ρτιοι:οιιοτοτ; τιο οπο

ιτοιιιιτι οιιιιιτοι·οτιιτι δι! Π: ιπ ιιιιιιιιιιιιπ. Αιιτιπιιιι

πιο :δι πιο οιιιπ Πι οοιιιιιιι:ιι, ποοιιιιτ πιο ιπ τιπο

το, οιιιπ ιιοιιτιιιι.ι: ιι:οτιιπι νια. νο πιο οοεπιτιο οι

 

 

Πι οιιιο&ι ι:τοιιτι : 86 ποπ ι ιιιιιο οι “πιο ιιτηιοο8

πιω ατομο ιιοιιιιοι οστά! οιιιιιιιιτειιιιιιι οο8πιτιο

Κ _ ι) (Με. δοτι οοπττιι: :οπο τοπιιιι1ι νοτο οι ιτιιιιοτ,
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ω"ε"° Ι· Βα:::: :::::::::::::: :8::εο ο:ο:::: :ο οπο:: :::::::ι :ο

οσοι:: ν: π: ::::::::::, ν: :σρ:α::ι:::: ::::::ι::σι::.

:::::Βο οο::έ:::σ:. :απο σα:: ομοσ: , ν: π: ασ:

οα:: ρ:::σδ::οι::::::::::::σω απ:: :ι:::ιο:ι:::οξ απ::

σπα:::::::σ: ί:: ::::::ι:: σΒρ:σο:ι::: ν: μια:: ο: ο::

::: :οέ:::::.:σ:::οί:ηἄ ::ρ:οσ:::: Κεο:::::: :σ

σ::4:οσ!υ]::α

σέ:: α: το:

.ΡΡ·,ΐ,”.

'ΡΕ.

τα:: , ν:: :ιι οσο ο:ο:::σ σ:: ρσ::σά:ο::::,οσ::::8

::στ(σδ::ο:::: σ:: σο:: :ο οπο :σ:::α:::::::ο:

οι::: σ:::::σπ: ` απο:: οο:σό:: :ο::::::::σ: ο::

οσ::ι::ρσ: :πο :σρ ::::ι:σ::: :::σσ:::, πο:: ::ο:::::

::ιί·:::::σσ: α:: ι·::::.::Γ::ι:::σι:: Οοο:: :::οσ:: ρα::

:ι::σι:: :πο :::::::ο:ι::::σι:::: ::::::::. Υπο: ::σσ::Πο

:-::::::::::::::σσι:: :οσ::::: ::ο:: ο:οσ:: :::σίε::σ :ο σο:

ω:: Β:::σ:σ. ::: οσο σ:: σο::::ι:::: , ω:: :::::::ι :ο

σ:: Βα:α: ::::::ι::ο::::: :::::::σ ::ιι:ι:ι:: ο οσ::::ι::ο

ει: οι:::α::: :ο (οι: α:σι·σ ::::σ::Ι:. α: πω:

ν: ίοσσ::: :σρ:αΐσ::::: ι:οί:::::::::::·, πο:: ο:: α::

:ι:οί:::::::, οσο:::::::σ:: α:: α:: : ::: ν: : α:: :ώ

ίσ:ι::: :σοί:::::::::: :::::ι:::::::, σο:: οσοι: :πσ Πιο.

:::::::::::::::::: , οσο:: ::ι::::: σ:: :ο :ι:::::::σι:: :

οσ:: σο:: σ:: ::σσσπσ, ν: απο:: ::::::Γ απ:: ίσο:::::::

::::, σ:: ::ι::αι ποσά:: ν: εποε:: ::ι::: εαπ:: σ::

:::,ν: :::::::::::::: ::οί:::::::::: :::οιι:::ι::, ου:: σε:

ο:: :::::::: :::::: :Μο Βα:ι::, :ο οσο σ:: ::ρ::::::::

πο:: :ιιο:::::::::: :

  

:::::.

8ο. 0ο:: ,.οσ:::οο ::οο:::::ο :τι Ρο:: :σσοσ::::: :ο ::;|;,.;,χω

οοισό::ι:τ:: :ο Ισι:πο σ::ιπσ:::, οσο :1:ο:::::::Γαρ:::Μ :οριο

::::::ι:Γσσο δ: ίσο:σό::σ:· σο::::::ασ :::::::::::σι:: σο.: “Μ”. σ".

:σέ::. ίσο ΐο::”:::: ::::::::::, δ: :σ:::ιι:::::σ:,·οι:::σ-3 ζ'ΐ"'.7°
· α: α: ή

ο6::έ:κω,ό:

ο:: έ:: Π·

, ο · Δ ο ::ρ:

ο:::::::; οσ:: :οσο σοο:::::ο ο:: ίσοι:: σπ: ::::::ι::ο: Μ::

π::

ο:ι:::: δέο:ι:::::σ:σ:::: σ:εο ::0::::::::::σ2:: ν: Π: :::-ούΜω ^ζ

::ιωσ.

ω.
ί:::::::: , :ο Μ:: ν: :σ:::α:σ:::σ:ίσο::::ι::::::: ::Βοοω“% 3:

ὁ · . ° ·. α · _ . - ιωοονο:

Κα:: :σε :ο:::σο Ωω: Γ::σσ::: :::::.ιίσι:::: ν:"ΜΚ '

6ο::: Π



:8.

ιο:: Βῇπ::‹::ἰο Χ. Π: :σἔοἱ:ἰὑπ: ::έ.2:::π ::Θ:δ::4 που: ΪππΪΔΣ::ἰοΪἶιΙϋΙ. °

Οοϋ:::: ο. Βρο::::: πο: το:ρ::1Ε:, π.. ο::ρ:οπο

ωτ:Μο 4. ποπ :Πο ρπι·π :απο τ:οοι:ο1:::οπ: , π.: ρο:ἱἱ:: :·:::ο,

πι!.

ΚΑΠ: α::

Ρόδον::

:σιοοπδ::

μι...: πο

ιο ου:: :οοποΐ:::ι:: ο!:ιοποπ: , ::0τ:::8 ο:πποε :Πο

::ο:::, ΐροπ:ο: οί:: ::::π:ι:ι:: :οι:οπο::πο:.ότ ρο::::::

. ::::οποιο οο8ποίοοοπτ. εοπ::οπο ίοοοοΙ. οποοπ

ἴροοἰοι:: :ιτρ::Ιΐ.:::: ; π:Βο, οι:οοπ :ο:ρ:οΠοτο. Νεο:

πο:: ν:::ιοι:: Η: ιο::ΙΙ:οτοπ:: ίἱω:Ιἰ:οποοπἱ:ᾶἰ, ίο

Ι::::::::ο ο::ρ::Η:ι ο:: ν:::Ι::: Φωτο: ::ι:::ο: ποπ

::ρ:=Ι:οι:: :οοποίοοπ:ι ο:::ο&ιιο: , Μ: ν: νττ::Ι::;

οο::ι ποπ ::ρ:είοοι:: :Πππ, πο: οι:::οπο:::::ρι:ο:

:ο ρο::ο::ΐ: ν: :ο:ο:::::: ::ποΒο σο:οθ::: ίπ:: ποια::

ΐρο:::: ::ρ:·οίΐο ::::ρι:ο: το ρο:οπττο ν: :ο::::οΙ::

ἰτ::::εο οπ:οᾶἰ. Ι:::ρ::!Το πο:: ::::ρ::ο:, οἱ:: ::το:πο:

ν: ν::ιο::::: δ: :π:&ιπ:: :σωρο ο::::ιί::; οποπ ποπ

οπο: οι: ::ρ::οί:ο:::πππο:·οοί:&ο:ο ρο:οτ:::α ρ::

:οοποπ: πω:: :τοποιο::. Νοε:: ::ο:οπ:, πο:: οι::

οποιο: Ποέ:ο:ο:: οπο: ροτιί:: οι::ο:: :ιπ:ιοοιο:ο5

.Μ:οΙ.«Π::έ, :οι πο:: ο:τρ:::Βο π::πτ:: , Μ:: πω:: (ορ

ροποο: ; ρ:ει·:ροο .9.ΤΙ:::::.:.ρ.ο.::.::τ.ο.ς5·υροβ

13.6· προ:: ..:.ο, δ: Ρο:: :::περ.: απο:: : οι:: ρ:ορ

Μ: :οπ:π:ι:π:::: πο:::::: , το

πω:: ::::ορ:ί: Ι::οτ:ποπ, ρ:οποο: ν::::πτο,ν: το :ο

::πο:οπ:::: :::ο::το: οοτοπεπο:. Ε: .ΜΜΜ οπο:

.που πι:ρΗ::::π π:ΙΗοοπ::πο::::::::; ::Ι:::::ο: . οοπ

:ο:ιπ:π:::δοπ::ιί::οτ:: :ρρι:ο: :οΒοσί-:οοτἱ , βαπο

ππτπ οπο π:::ο::Ιο, ε:: :ο :::ρίο ο:οιί::π: :-:Ι::::,οοέ:

:πωπω ::ρρ:::ο: :πίπο:ορ:::ίοπ:::τοο. Οξο:τπ:πο

ποπ:: νο:ὸ !οοο:::πι, π::οοποο: οί:, ως:: Ποό:ο:::

::ι::ι:.:εω :ρ::::::: κα:: :::οπίοι:: :ο:οοπ:τπο:.

..........:..ων:| οπ:: :οοππο:::ο: ίροο::ο: οορτοπ::::, ποπ ν: οί:

:::ωριε::νω. τω:: :::ρ::::::ο: οοτοέ:πο: , τΙΙι:ποπο ν:::Ι::οι·οοττ

.ο

:οἱ

προ.

::::π: ρο::τ:::2 , ω: ν: ο:: :απο οποτ:οΒοοπτ οπτο

&πο:. Εοποο: οο:ρροίρ:ο::: :::ρι·οπι δ: ο:: :απο

::ο8ποίσοοπ: οπ::έ:οτ:: , 8: ορ::ό:πο: :ρίπο: οπο:

ρο:οοποι:: :π::Πιρ::::!ί::: οιρ::Ποο: , ν: ποπ:: ε.

ΤΙΜΜ ο ...ο ωπ:.::::.2. ό· ο. Με ν::Βἰ:: Ιπώ :σοπρ

δ:: έ::::Ιω':::: ποοιβΙ::ο: ή: Μ. οπο:: έ::::ΙΙ:δτοπ απ, π:: :τ

Μ:: Μ, οι:: τ:: το:ιΙΙ:ς::α: , οι π: ε: πιο:: Ε:::!Ιοό:::: πρ:

πἱ:ὶό°:::ἱρβ , έ: Μποστ:: :::::ΙΙ:δω: . ό· |το::Ι:::::ά

οπο:: .ω:ι.., :ιού:Μ@στο ο::πω::μ: απο:: , ό·

ο:τύπωπ:[Μ. ο! ου:: ΐρ::::: :::ρ:οπο. ποπ ο:: :α

πο _ ρο: οποσ: ρο::οπ:: π:.::::ο:::π :Ποπ οπ::δ:ο:::

π :Η::π&ι:::: :οΒοο:Εοοποο:, πω: ο:ο::ο:: ο:: :σ.::ο,

οι:π :οοπτ::: :π::Ποό:ο: ποι:::::: .ο ι:οΒοοπ::οπι:ο:

Ποοο: ο π.: :Μοτο οπἱ:&ο τπ:οπ::οπ:Η::::2ρ::Ρ

ίπ ;ρ οπο: ω.: :ο ίρ::ιο :ο::ο::οπ:Η::: :::ρ::Ιΐο::: ο

π::Ει:::::::: ::ρ:α:οπ::: κι:: , :οτοε ο:: :::ρ:οπ:ο.

ν:: ποτοπ:π οπο: ίρο:ίο: :::ρ::ΙΒ ποπ ο:: :οπο οπο·

οπο, ν: π:: οπ:οποιπ :ί:, Μ: ν: ποσοι.: :ο:ο:::!:::: δ:

0ρ::δ::οπ προ: :οικία :::. _

Α.: ί:ο:. .9:στέ::ίρ. ι. Νο:: ο... ἱρΓοτ:: :πιο

οπο:: πο:ἱι:::ιπ ίο:οι::ι:::ο: π:: ::::ί::::&τι::: το ω,

δω” "ΦΕ :μὸπ :π:ο:το:: Μπι:: ο:: απ:: :ο Γ::ρίο οπτί::::::::::,

ποί::::1:οπ νο:ὸ :ο πο: :ο π.. :ορ:αΐοπ::::οοο::

ρ:::ἶ:ιι::; ::Ηοοπτ Βοο: ποπ !·:::::::: ::οροι:ίοποτ::

ο ' :πιπ:::ι:::π: π: ο:ο::ο:τερο:Π:Π:Βπ:: οπο:: :επ Ε::

ΐπτ:: ρο:ο, :::::.ι.π:/:. 12..βδ.2. Π: :8::π::ο:πἰ:ἰο::

:οοπτ::ο οωπι: ο: , οπο: ν:: οι: οοι:ο:οπ: Ωω:: :ο

:::ρίο::ττί::πε ίο:οποπ:ο:Πο ο:::ο:::Ιο, ν:: ν: α.

ρ:::ίο:ο ρ:: ρ:ορ::::::: ίρ::::::: :ο ρ:ορ:το :τοποσ

δ: :οποια π:::ο::Π. [.:Βο Οαρ:::.ο: πιο. ::.ο.:. αυτ.

3. .ο ο. Με. Ε: οι: ρω:: ο:: οοοπ:ο:. ν: :..8.:::..

Π: τπ:π::τπο, ποπ ο:: πο::ΙΪο, ν: βαττ:: :ο οο:οθιπο:

οέ:ο ρ:2ίο::: ίο:ι:οποιο π:: π::ο::Ιο, ίοπ ΜΕ:::, ν:

::::::ο:Πο οπ::έ:π:ο απο ρ:::ί:ο: :πωπω :Πο

:π::π::οο::Ιο :π ρ:ορ::ο Ϊροετο :::ρ::δο:ο.8:ι:ο: ι:ο:

:πρ:ο ν:ΗΜΜτοπίο:οει:: ροΠο: πω. οοπ:ο:ο ν:

πο: οπο :απο το:: :οπο ποπ ροίΪο: τοππ::: ..ο σο·

:οιί:ο::: το :::ρΓο ::ιτί::::: , οπο: πιο: εξω ποπ :::ι.

ί:::::, π.: :π οπίο:3:οιπ :ο πιο ρ:ορ:το κΡω:...:.

:πιο :::ρ::ίΐπο:ρ ν: ::ο:.:. ::ί[ρ.9. |::!.3.

οοί:ι::5 τπ:οΠοδ::οπο

Απ 1.:::Βοο3. πἱΩ. τπ:οοι·. Ρο:ο::Το: ::οο:ο ίπ

οπο: πο:ι::::Η:ο: ποπ ρο:ο:ΙΤ:: ::οπ:ο ::τπ:::ο πο::

οποιοι:: , οππι:: οπο: ο:: ::ΐοπ::Βο: :::ο::::: ::::::ο::

ρο::ί::. Βορ::π:::π:::Ι:::: :ο:ο::: ρ:οο:οπο :ί:,'ρτ·ω

το: πο::::::ο: οπίοο:::::: :Ποπ ::::::ιο:οτ:: :οπο ΜΙΤ:

οοἰποο:οτ:: :ορπἱ:ἱοτ:οο: ::οί:::::9::οπο: ο:: :Πο::ο :τι

:σάιτ ίορ::οο:ο:ει!:, :ο:ποο:ο:::οποπ:: Τ:τοι::::ιο

ρ:::ίοπ::οτ:: :ο νο::::: οπ:π::η: οοο!:::: πο:::ι:::::,

μα:: ::::πιι:ι:ει::: ρ:: ::Ποο:τ:: Βο:::Η:::τ:: , οσο..

ι:οποπ: :οτοπ:οοι::: ΤΙ:οο!οΒι ρ:: Το::π:::ο: :οίο

Ω:::: πωπω: ::::οπε : ν: του. π. .:ο..πο. Ο::::ὶ::::

πω: ρο:το&ιο: ππτπ:: π:::ο:::Πε π: Βοο :ο ποο:Ιο,

:οοπτ::: το ω, οοὸπ ρ::ίρ:εο:ίο: ο:: οππω :απο

π: . δ: ρ:α::ρπο ο:: ρ:ορ::Ξ:ΜΜΜ ὶο:οἱτιοὲ :πε

πἰ:ἑ, οοίὶ:πᾶτοὁ ::οοπο::::: ::οι:οοιπιο Π:ἱ, οοπτο

ποο:οι Δ:: ο. πο8οοπ:οο. Άπ ρ:ο::ι.πιί::προο, π::

ί:το:Π:οπίοο ::τρ::Γ:π ού, οοπο:πο; π: ::ιρ:οίεἑ

π: μέ, τ:::Βο. _ 8:ι:::Ι::::πο οπο:: ::::ρ:οίεί:, :με π:

ρι·ιο::ρτι:::: οπ::::ι:.:= ο ο::ρ:οΙΤε: μέ. ::οο:οπο;

οπο π: ρ:ἰοι:ἱρἱιιο: ο οίί:::ίο μέ, πορο. 8ροο:::

::τ.::::::: , οπο:: πω:: ο:::Ι:::: :::8:Ιο ::οπ:οπ::ο:,

ποι:οίΐετ:ιο ο:: ρ:ἱποἱρἱπτ:: :ίρ:οπο έ:: πιο:: οπο:

οπο ο:: ρ:ἰπ::ἰρἰππ: ::τρ::Πρ μέ, ποπ :Η πο...

οπο:: ; πο:: π:: ::::ο: :ο Ποι:ο::π [::ρΐο :πιο

παταω : ν: Μο:: Μοτο:: Α:: 3. πο” ::::::. :ο

ΜΗ.-Ν απο: ω:: Π:: πιο.. ::Ποοπ::ο ρο:::: :ο

::::::::.::π π:ί::πό:::τ:: ἴρ:οἱ:ο: ΐοι-_ πο:: :οι οπ::&:,

πἱίἱ :οπ:πο: ::οοίοί::ι::. Νοοπἱ: οπἰο: πάω: ρ:οπο

α:: ΠΜ :ροπ:ο: Μ. 8: ο...: :οπ:::τ:: Ι::Ι::Ι::: Ραο

ΙΜΗ ρτα:::ί:5 ντΠο:ι: παώ.: οπο:: ἴρ::ἱοο: Η::

Ποπ: απ:: :&πο: ν:Ποοἱ: :ο:::οπο:ο ρο:οιπ::. Σεο

ο: .8.Τϋυο:. Μ. ο.:2.:::.π. πιο. Απ ο. Αποοπτοπο:

:::ρπ:::: .9.Μπο: :.ρ.τ; Ϊ:2.:::.:. «η. π:: οοΒοἱ:ἰοπο

:(ο:!:τ. ποπ οπ:::Ιτι:: :το πο(οτ:,νοΙ :ο ί::ρ1ο.ν:Ι :ο

ρ:ορ::πίρ:::: , π.: :ο ἐπὶ οποιο οΠοο::Ξι :ο!ι:::ο::

πω: π:ΙΝοεο:: :Η πο:: :οοοπτοποτ:: οο:ο::::ο: :

ο::::τπ:π Γορο:οο:. Ρ::::::::: οπου:: :τί8:Ιο: .ο ν::- π.:.:.π.:

πο ρ:: :οεο:::οποτ:: ρ:ορ:::: οποιοι:: : οπο: οο8- Ε: Μ "επ,

.:..μ.:: ετα

. ει: 8_Τποτυ.

ποἴ:οπ: ρ:ορ:::ιτ:: :Ποο:::τ:: . οο8οοο:: ν::::οτι: ,

Ρ:1ο:Επ:π::.1 πο:: οί:: οτι:: :ο8ποί::ο: ίο:ο:::::ο

οπο :Ιππ::::::: , :οεποπί: ::οοΙ::οποπτ:πο:π :οπι

:ἱοποπ: επ Ποπτ:: , :: οπο θέ:: :ί:. Ε: οπο:: :ο8οί

:το νότο: το οποοΙο ρ:::::Π:: οοοπτ::οποπ: εκατο

:τ::ι:τ:: τ:: ρ:ορ::ο μπα:: :μια μοι: :οοποπ:: Γο

τρΐοτ1: 1 δ: :ο :Ηρώ ν::οπο: , οπἑπ: :οΙ:οο::: :του

:ι::π:.

!ο:ει>ντΑτιο Χι.

Π:: :ο8πἱ:ἰοι:ο Α::8::ο:ο::: ::ίροιί:ο :ο

:οπ: π::ι:ο:::ιπο:π.

:::::τ:Ο :1::ΜΑ

Α:: Ακἔ:Ιἱ :σέοιήοπ:[π:α:α :οο:Μέεπτοι

ω: πιο/Ζ: Μτοπ:Ι:Ι:::: ?

πό.

πω:: :ππο:οπ:::: ::::οο:ο π:ί::πέ:ε:τ:: ::οπ:ιο::: .:ω...::...::.;

Ποπ οο:ο::Ι::::, ποοο 5 ΐορ.ξ:Η:π:ο!::ο:, .:..:.:οο=ο #4."::::$

έ::

πιο

π::
άπο, π

Π.

Δτσου!. π. π: άἰβ.::. ο. 4_ Μ; 2_ ώ· 3. οο8:!ο: :Μ.Ε:·'.#β

:.οΒοοί:ο:ο ροίΐο οποποπο:οπ: ποΒο!::·ο ω· '°Ξ”°ρ"

δν::- οπο 1. ο:: :οπ:ο:πο:ο:: :.:.:.]:_ ςοη::::

πτπ::ο:ι:ο::1:: , ποπ: :κοπο πο:: :ρ::::ο::Ιο

οτ:::ο: τ::ο:ο::::Ι: , ποπ :::ο:ί:τπ ::σωπε 8: :απο

Μ: :::::::::::::. το:::::::::::Ι: :ορπ::ιο::: οπο:π οτ::

π::
.ο

οποτί!:Ε::

:βορείου ι::

ι ω:: :πιο

πω:: ίο, οποπ ποπ Με:: Λτο:οτο:, Η:: απο:: :ο 0!'-π:|το π...:

πτπ: :π οπ::::: :::::οο:ί:::π:::ιε:ππτοιππο!:: |ο::) ::==ου. Μ:

:οιπροτἰ:,:ι: οι::::ι.::οπ:!Η:, οοοπ οοο;:τ_ Νεο, ρο-;": πιο".

.ί



τ.

Ο

ΐιατκ34Μ

ωιο_ωι,

Μπιουτ,

ΜΜπιίο.

ι59οιτ.

σ.

δα”,·

ι. 5ωιι.ιοπΐο

#9 οπικιΒιισ

οπισίοδ ήτο.

#7.
#βιωΡ,° τ·'ιιοόοοι. οοο οιιοοτοΙΜοτοττοιοιιτο 8τοοοοΠοτιὸ

.ΒΦΜΜτΪ0 Ι. @ο :οέιιίι_ι4οέεΙυτ. ι·τῇιοέἔα τετοιο ττοττοι·ίοΙίοΜ. 8οέΐίο Ι. οι

οοτ οιειτοττοΙοε ίοδισιάσειιοτήσο οοοτιίτιοοοι οιτιιτι

οιοτο: νι: μια ιο Βοοι τοϋ , δι: τι οοοίο:ιιιοοτοτ

οιιιιτΙοοι ΒιιΒιιιιτιιιιο οοτιτοιο τιι.ιο:ιτι ιοοιιιιτΙσιιιοτ

οοοοιτιοοοε πιο 8ο τοιοροτιι οοεοι Ατττου!ισ> Οιττιο

Πο: τιιιοοο Βετο: οοιιιτ απο οοΒιιτο πιο. ο. οοοττό

.τοπίο ο. το. 3. τι. ιιΙτ.6. οφ. ιοΒο!ιιιο οοΒοο!τοτο

τιιοοΕοεο!ειτιο οιιιο οιτΠτσοτ, ιοτιιιιιιιο, οτιιιοτι οι!

οοισιο οοεοιτιοοοοι οσο οοοοιιτοιτ οιιιο6τιιιο το

οσοσι.ιτο το. τα! Ιοτ.ο ιρίισε (οποιο τι Ποτ: τοϊστιι:

ιι.ιι:ο οτιοσττττατο τοτι.ιιτιιιιιο οσο οι οποιοι το:: πο·

ιοοιιιοτσι ιοΒιιοιιτ οιιιοαι. τα! τιιιιοιτ τω", στι·

ιοάτιντι:οοι Βοι·τοι. τ. ΠιιρΙοε :Πο τοτσι·σιο οσο.

τιοΒοοι; ιιιτοτσιο οοοοοοι ο Μοτο ιιι·οιττιο. ιΙΙσο

ιιιιιοοοιιιτο οιιστοοτο , νο! οτι !ιοιιοτο, ιιΙτοτιιιο ροη.

ιιοοε οι οποιο ιιοιστειιι ιοιΡοτΒοι!ι τοτιιοτι ροτ οι:οστ

ίσιο ιιιιιττσιο τιιιτιιτι οπο. Οι: ρι·ιοτο ιιιῇιὶι όο ο.

οιιοο. Οσοι! ροτοίτ οτι ιιοεοΙο οοΒοοιοι , ι. οποιο

ιιοττιιι&ιιιο , δ: οι τοσοι; ο. ιοιιιιτιιιο , δε ἱο το.

Οοοτιοσοι·Π:ι οι το ιιτιτττο&ιι.ιτι δι: ιο τοσοι , εισαι

οοιτειτιτ 8: ιιιΕιιιιιιιιιο.

Ρι·ιιο:ι. ίοοτ.όοοοτ, οιι€οιοι απο οοεοοΓοι:το κι

οποιοι οκ Μο οιττσι·ιτΙἰ οοο ιιοτιοάιδιττ,οοοιιστοιο

απο οοεοοιιοτο τοι Νιάτα: οι: τουτο οοτιιιιιιι τοι

τιοι!ιοι!ι: Βοοιιιιτοτ.Μ 2.ι!Ε;ί.7.ρ.ι.ιιιτ.ι.ο. 3.2 ως.

αουτ. τ. ΗΕΜ4.9.2.47τ.2. Μιτοτ. τους. τ7.ο.@‹ἔ .ροπ.

ΖωιιττιύΜ. ιυτ.3.τμι. @β τσιπ!. @Με Μ ιικού.

ν: ΡτοβιοιΙοοι άοτοοόιτ Ιτιτωιι,ιιι 2.‹ωτ.·7.οι·τ.3 τι. ο.

Ριιοι· οι:: οοοίτιιι:. Ροίτοι·.ρτοο. τ. τοωι. 8. οι

βιο ιιισιι|τι·ιο 6·οιωιιται ττπιριιτιιιιι οπτηαιιιιιο.ιπτ , τιτ

Βιιιττττ τοϋ Οοο. 2. ντΒΜκτά. ιοτοττ,ορροοιιι τοπ.

τιιο:ιοιιτο τσιπ ο δοτιοΕι. Μισο 3. Ματ οιιιιίι οπτι

πιο τἱτ οι Π: το! ιπισιο ἀοτοτιοἰοοτι,ι:ιοτο!ἱ τιιτοτο οτι

ιιιο αστο ιιπροτιιιι; οι·ο_ςοοοοιιιτ το τι απο ά το.

τ.ι|ιτοιΙιτοτ οοΒοοίτι οττοθ:ιιε τιιτσισε. τι. Ηιιιστιοο

οι τττοάιιι τσιπ οι το οοοτιοΒοοτοτροιο ιιοΠιοτ τιΤο

ό: οσο οπο: οοοιιοσοτ ίειτοι·,τιοτοτιοιιιιι Ποτ, :το ΖΕΙ·

8«]ο απο τ:οΒοοΓοι. δοοσοτι:ι ιιίΒιιοοτ , τιιιτοιο :οι

οττο&στ,οσι ριδοτιοοτ το ιιρι:ιοτιτσ δε ιρρι·οτιοοΒοοο

οοιιοιιιισοι,οοτι Ροδο, ιιοτοιιιιιιο οιτιίτιιοτ, οτι οοΒο

το :οπο οοεοοίοι, ο οιτ. ει. .Με τοι Φο, νο! ω»

τ& τοιοι οι:: Ποτ ροι·τοιοοι Ιοοιιιο ττατιτττστω. οπο.

ορο” "οι σωστο, ΜιιΙέιτ.ΜΜ. τσιπΙ.2. Γιιιιοοιο.

οι)ιο·ι ιο Βιιστιιιιτ ιιιιοισοτι νοθιΒισιο Ιιτιοττ.ιτιο, ντι

το ριιοτιο 8ο ιιοιοοιιοσιι_ οοο ροιΤσοτ οττοιίτιιτ,οιιι οι

ττοι·ιιιιι ιιρροτιτιι οοιιιιοιιτ,οοιτο ό: ἱοτοιΙἱΒιΙιτοτοο8

οστά, οοτοοσιιιι Ποτ. Ήττα ιιτΠτοιοτ, Μποστ άτο

άστ άθροοτιοοτοι ι οσίτοιιιιιτισο @στο οποιοι. οτἐ

ιιιιο ιιοροι!ιοΠι , οοο οσο όομοιτοοτοιιιο ορροτιτσ

Βι·στοοιοι,ροΠο :το ιιοεο!ο,ιοιοτιιιιιο @το οοιιιιο

τοσοι ιοτο!τι!ιιιιτοτ ρτοοοεσοτοι: ΛΙαπβέ. ιι.ο.26.ιιισ.

τι. 0ιωτιτ.ιτι ι.άι]τ.Ζη.7. ό· ιτ1]τ.7.ο. 3. Δι·8ειιτ. τίττ”τ.7.

οινσ.ιιιτ.3. :τοι τιιιιιοιιιο τω!. 2.ττοΒοτ, οι απο πιο

οι ιοΒοιο , τιιιιιτοι το ἴοοοοΙιτιιτι το οιιιοιιοτιοει

τ:οττιτσιτισο ι· οσο ΒΙτοιο στο. ιιιιιμοιιιιι ροΠιιοτ ι

Βοο, οιιἰστ ιισισοτιι ἰΒοοτιι οιτιιιιΒοι6: ρι·οοετιιτοιο

> @το ΚΜΜΜ.τττ. τοοιιιιοτστ 7.ιιοπ.1.μ.ιτιφαο7.:.ι.

οπο. Ι86.ι.ττωομ!. τ. “. Δι·τού.τ.ρ.ιτέιρ.ιόδ. τι'. τω.

9.8. ιττ·υττίτ. τιττ.12. ιι ιι!οι:οτ, ιο8οΙοο οοΒοἱτιοοο

οποιοι οσο το!ίιιο οοΒοοΓοοι·ο Μοτο , τιιιε οι Μιὰ

τιιοτιιιο οιιστιο,(οτι οτιιιο οιια το οοιιιιοιιοοο τιισιισιο

(σο: άοτοτοιιοατει: τιιιιο, τοτισττ, Απέτττ όποιοι σαιτ/δι

τοιτιιοιΙσι τουσ/τοστ : το. ιισοτιο!ρο&σ ετΙιοιιισι οιιιιτο

νιιιοοτσι· οοοτιοεοοτιο, τοΓρτ&σ τοτίστοοιτοάιοοιι

οιιιίιιισιιι (τοπ οοοιιοο. Οσο ι1-οι.ριοιιιοιιιοι Ντ.

οποιοι οποότσι οιτ οοοοστίιι , οοοσιτι.τιιιιο ριιιι·τιιιο

οιιοΕιιιιιοι οιιτιιι·ιΙιοιο Πωσ!. ιισοιοοιτ οοιιΙιτιοτ μοι

τ”ο ίιιιο`ρτιὶ. δώ ιιιιέο!σε νιτττιτο οιιττττοΙτ οοτιίοΙτιοι

οοιιιοι·οτιοοοιτ νται Ποοσιιιτσιο οοιιίοι·σιο, τοι! οιο

  

τιιιιοοιιιιιο 2800!! : «το - Δ

οι: ιοτισιτσ οιισίἑιτσιο ττιροτιοισοδο οισιτιστ ιτιτο οσο...

 

 

Μοτο οοττδ οοΒοοίξιτ οποιί?ι:σε τστοιοτ το ίιοΒιιΙιτ

τοσοι _οιιτιιι·ειΙιτισε,τι Ροι·σιιιτ:ιοτσι· ιι8οι·ο Μοτο οιο

Ρ:ιἔοῖτστιιἙ,ξ!οι! οι:ΕοισιιΞιιο οΕισ(ΙΡΒξιοιιΙ ο οτιοιιο

δ ἔ οτειιτι “τ.)¦05β στο: το ¦ τ |Ϊ¦ ΠΕΠ] @ο

ο!ιοιτσττοΙιτροτ τοτροι.ίτσιο οι! :Με οιισί:1ι οιιτιιτοΙοο

οιιοροι· 8οοστΙϊι%, οοοοσι·ίσοιήιιο ιιιοιι ιο:ιροο!ιτ

«οι τοτοιι στο σο ιιοτ,νο απο οιτοττιτο ιο οπτιοοο ο

ρτοοι·ισιιι οττοοι:σοι οτοττσοοιιτισιιι. Μιιοτ τ:οτιίτιιτι

οσοι οσο οιτοιιι τοπ οοοιΡΙοιτἰο τ:ιστιτστιι οιτστιιιῇ

οσιοοΙτ οι Μοτο οοτοτιοιοοτο, εισοτιι οιιιτσιτιιοτ

Γο Ϊιιοιρτιι νοτιιο τοΓροέτσ τοτιστ οοιοο!οοιοτιιιοοσε

τιιι·ιιτο ο _ σε ιιοοοΙΤιιτιστ τιτοττστ τ, οοοτίο8οοτ Γοδ

Ποιο τοιιιοάσ :οι οι οι·οιτιο:ιιιτιοσοτοοιιι ιιιιροτιιτι τα

τιιιιιιιτίιιο ροτοίτ , οι τοπίο οοοσιτι.ι οοτιοστΠιτιιιο:

Όσοιοτι . ριοΒ. οοιορτοτιοιιτἐ οιττιτοτι Ποστ:: τιοεσιι

ν! :οσοι οιιστατιι το; ροττττ ιιοΒοϊστ οιιιτΙοτιτοι· οοΒοοβ

οοι·ο,οσιο αστο, 86 τισιοιτο Ποτ :τι οιιοιτιο τ:τΐοτ5τσοι

ίἱιοιιΙ οσοτ:στΓιττά δ: ιοιροτιιτιιια; οσο ροττττ οιιιιιΒ

τὲΙἰτοι· οο8οοιοοιο ι:ισοοτιιοι ἰοοτοοιοοτσοι πιο δώ

αοσιοοτσιο, νιττιιτιι ιιξι:ισο το ιοοέισο, τοξξιιτ2. τιτ

νοοοιιοττισο του ο οιιιιιι·ιιΙιτ ν[οσο ιι τιιΙοιο τιιοοι. '

Βιοοιο ι·ιιτιο οιιιιτιιτ;ι:Ιο οττττ1ιιιοι Ροιιοοιιτιοσι

οκ ορρτοτιοοτιοοο 8ο ιιρροτιτιι !ιοιτοτοιο,ιιοιοοιισιο, Μερωτά

ριιοτοτσοι, ο ροι·ιοιτοιοτιιι· οιιττιι·ι οι: τοι τ.ιοσιτοτο #τοβοτιτω

.ΜίΠ""Μ

όιτ.›ιώ Μ·

!θ”δί?Π.¦

:μοβ τίτππτ

. πιο έτιάμιξ

οιιιΒιι·σιο Γοροι·ιοιιιοι, πιο τοπιο;

ριορι·ιό, οσΠο ιοτοτοοτιισ αστειο Ποιοι:: σιτιοοοτιτ ,

δε ιιοριιοοιιτιο: οσοι οσο ιοιοίιιοοἱιοοοτἰο Ποτ το

τοι·τοιοιτει οι τω ιιιτιιΙοτ, φοτο ιοετοιιοιι οὐ ίσιο οι

τιιι·οιοτ οροι·ιιτιοοοι. ζ ποιοι ττοτοτιοιοοοιιιτ :οι

οροι·ιιοσσιο. τ. οιιιιι

:ωστοσο τοοιτοοτστ το ο

  

5οοριστίτιιιιιιοοο απτο.
- . .ι . . .

ι·ιοιοοοτιιτ οτιτττιτισττο , τ,

ιιιιοιιοοοοοτ τ ε. :ο ὸοοἱιἔι οριι!ιοοτιοοο σοιοάο

ι·σιο , .ι τιιιιτιστ οοοοίἴοτὶὸ ττοιιιιοττιτ. Ροτοίτ: @πιο

στιΒο[στ, οοι,ιοιιέι τιοτστἔ. Μο , οιιιΐήσο οιιτιιτοιι Με

β:ιοάσ 8ο τ:2Ιοττι ιοΒιιιτσ οιισβιτο,οοοοοτοοιο σ.ιιιοτι

 

ίσιο το ριο8τοπστσοι , τ φωτο σιιιοθ:ι ιΠιοτ:οστΓιι. ·

ι·ι,ιιτι Μο; ηιοοτιτσιο σιοσοοιιιτοι Διοτι τ ιι: ρι·οιτιο Δ'

τι: οσο τοοττοιο οροι·ιιτιοοοι το οΠοιτσι:σιι:ι ς οποιο

.ατο τισοι·ισοι φωτο 'πο οσοι νοιοοιιιιτο ρτοΒι·οβ

οποιο πιο σοιοτττοξοττ ρι2οοέοοΐοοιο,οσέι ιιιο,ιοτ

Ποιό το το! τιι!οσι Ιοοιιιο ροο.ιοοτιο·σιο , ιιι τισ_ο τω;)

ΠΕ τοσο , νο! ίοΣο οοριτιοοιιάσοι, Μοτο τιιστόισιο

ότι: οι: ιιοτοιοο.οιοτιιτίι άστ ι·ωμοι·τι του: !ιοοιτειτοι

οσοι οσο ίσιο τιιτοοοιιιο , @οι οοιισιτ ιοΒοιστ οι:

οι·αΓοοτοέ τιιιιοοοι οοετιἰτἰσιιἱε οιιτ ιιοΙιτιοοιο ιιασο

ιισιττιτσιοσιι οοοο1ἶιτιοι, τιιιοτι ιιοι Διοοιιτιτ. ιοτιτίσο

οοεοοίοοτο , τιοιιτ ιοτιιιιιιιο οοΒοοΓοιτοτοΐοοτοοο

ότιιιιιιοτοοοιιΠοοιτ 8ο ιιροοτἱτἰοοἱο Βιστοι·ιιοι ι οι

ίοΗιιο ιιοττοιάιιιο, οιιτοΙοοτοι· αποτο οι Μοτο 8ο

ίοοτἱτιο 8: οιιιιοτιοιιιοι (Με οΠισιτοιοιιι Γιιοτ, 8: τι -

οικίτσι οσοσοοιτοττοιο , ορροτιτσοι οοεοΠιιτιο ο.

τοτιοιοιτοτ: οἱ τετοιο όοτοι·τοιοιιτιοοο οοοοίΤιιιιδ πιο-έ

σττι:στ ιτοιιιτιτιτοοιι Εττοιο οτιιοάιιτο οιιιιοτοοάσοτι, ἄ

οοοίοιισοοιοτ ιιιτοΠιι&σε στ! Μοτο ιιορτοιιοοιιοο

άσοι. Μοτο τ Ιιοοτ ιο τιιιιιι·ιτ 8ο ιιιιοοτιτιστ ιισΠο τι:

τσιπ οέτσι·ιι|ιτοτοοΒοισ οτοοοι ἰο`τοιιι:ο ορτ:τοιισοοι,
ν οσο #οιντσιοιτοοι·τιιττι οι·οοιιοθ όιιιΒιοοιο , πιο

ι τοΜαιο οσο-στις Ή _ ν `
τ `Βάτσοιτιιτ τ. ιιοποο:οιοοοοι σιιτιιτειιιτοτ ρτ:.ι:οι.

οοτοοιτιιιτιο ροττοιιι; τιοαιιοιιιοοιιοο8ιιτιιοιοοι ι

.Μοτο Ιιδοττοι., τιιιιο τοπιοτι οίΐο ροτοττ , οοοσΙιε

τ«Μο .

οποιο άι

μιστι οπο. ·

Μι ιτοιμιτ

ι Μτιττωι!

ιοοτιοοο οκτοτοοιιιιο οτιτοότοι·οιο , τιι.ιώ οιοσοοιιο τσρισττοτοξ

ε..

9.

τ): πιο:: τι

οσοιΜε ροοιιοοτ οι: τοστ οιιτιιτιι!ιοστ ε Ηοοτ θα ξ1%':::!ίΜ,
οιοοιοτειοΐοισιο. δ: οοΓοιοοτοΙτο°ιιἔ τοι·ιιιιτΠτίο οπ

οιτστ:ιτιτοτ οιτοίττττε ττιιοοιιιοοτιιτὲ Μοτο Αοιοοιτι,

·ιιιι οΐΐοοτιοοτο Ποοιοοτιιό οιοττιοτιιοι ιοοιοισιιι,ιτοΙ

οι! ρτιοιοισιο,Βτ οποτε ισττοιιιο·ι. 2. ιιοΙΤο όποιο

Ρ"|ττ°"α

το;

οισιο τιιιιιιι ; οιιιο ροιτοδι:ο οοοτρτοτιοοιιιτ τοπιο ιιοτ ωτο οοεοοΐοοιιο €ΒῖτΙΓ€τΙι1ιτ1ιι€ τιιστινιιοροτιο

τιοτσιει113 οριροιοιο·ι νισιοιιιο οιισοτστο: Νεο οσο 'άστο, ο ροτιοιττιτσι· οσοι: τοπιο οιιιιιτ.ι: ιοοιιο

Τ*

.Μο Το” Η. Ε»

πιο

οἔοι,°

ι

μι-.

_ . ο . .. . , 2τίωτ Μιά

οι·ιοτιιτ:οτο, οσοι @το οοισιο αστο οοοιτοοτστ , σιιτ 6ιιιοριοτι



ΡΜ::
ι ¦ ε .

:ιο Βῇῖιιιτιιιἱο Χ Ι_ Οεεοἔιιἰτ.ππἔεἰυι·.ι·ιῇεὅἔπ ι·ει·πιπ πιειει·ἱ‹ι!ἰιιιπ. 8εέϊίο Ι Η.

πεπ:,ππΠο ιπ:ε::ιεπ::ι Ιἰπει·ἰ πιω _ πι: ιπιππΙππι 5.0ωιιι.ι Μπι οριιι.εις 8:σηιι&Μ.π.υΙ:. Νεπιιι: επεεπ

πρρΙιεεπ:ιι;ποπ ποιπιπἱε. πω. :Με επἱπιππιἰι ρεπ- πι: Με ίρεειε οΒἰεόὶυπι εο8ποιεε:ει :επ ποπ πι::

άε:ε: πιιππ:ι:ετε 8ε πιιι!ι:ει:ε ι:Η:πεπ:ί: :πωπω επ

:ε:π Η Μ:π:εΙι:ε: νιιιει·ε ρε:ιπι::ει:ιι:)ιπέι πει:π::Ήε:

πι: ει! πε:ε:ιπιπει:πιπ ρεππΙιιιπ. (Με π:,ν: πω..

:π:εΙἰ νἱ::ιι:ε εοεπι:Ξι, εε:ιὸ εοεποιεε:ιι:, πιιεπιπιπ

πωπω Η: είπε :πω πιι::ιιιι:ει. Ηοπιο νε:ὸ,‹ιιιἱε πι.

τπεππιπι :Με Γιιαιι:,πεε Ιεπιρε: ε!πει:ιιι· ει:ιεεπιιέι

πωπω, τπιπω.ιι νοΙιιπ::ι:ε, πεε :Μπιτ :κι νπιιπι

:ιε:ε:πιιπα:πω πω:: , ποπ παεί: πιο ιιπ8εΙο εε::ὁ

εο8ποίει, πιπιπιόιιι ειιιενι:ει, :μια ὰ εε::ἑ εμπιπ:ιτ::

:ε 8ε ι:ιπ:ιΙ:::ι:ε σ.ΙΕπιεπ:ι Ρεπόε:, ειπ::::ιι.π:.

ι ι. Α:: ι. π:Βιιπ:. μπω; ε:: Ιοεο Γε:ιπο :ππ:ίιιπ π:

π.: ωραια πε ίεριεπ:ι:Ξ ετεει:έι ; 8: ιιιιιΙ:2ιιππικιιι ΜΜΜ είε/Μετα:

|ω- 1- "Β ςιιἱἐ;[:ἱ: ρι.ειειιια,ά· άε[ωιπιι ε/ΙΙιιιιιι βρε; ό· ιιιοιιβι·π

π: αιι:ε‹μιιιιῇεπ:, δα. πω.: μετα!. σερ. Δπωπ,

ΐει:σιεΙ:.ιιιοπει ποικιιιπικ , εε· ιμιεειιιιισμιε [ιιιιτ ιιΜτοπ[ε,

ό·ιικρι·υπιβςπιιπ:αποίε. τποόο, δ: Γο:ιο.:ι:Η εοπίε

δ::ι:έι, ν: :ι.εε~εΒ ιιοπιιπε βρἱεπ:ε εἰ:: ροΠιιπ:. ω

η· 2.·:Πεο, ε. πω:: Μωβ παπάκι: άειιππι:ι ι πιιιι:ε ,

'ω' ι· «μια ε: ΗΒε:ο πωπω) ρεπᾶεπ:,πεεειἶε:ἰὁ επεπ::ε,ν:

μπε: πριιά Απε. 8επι. ιπ:ε: Μοτο.: άε Νιαβι:ειε εκπι

Δ:! · :ιπι·παπι.Αό 3.πεποεοπίεπ.Πεε: .π. Υπεειιιιΐιι πε

3° :ιι:εΠε Π: ει: οεεπ:Πι σε: εοπειι:Πι ιιΙ:ε:ιπε ιπιρεσιι::.

:ιιπιεπ ποεἰρἴπιπιωρεὁιιπεπ:πππ ωπιππωπ

εειιιβι πε:ιι:ε!ιι, εε::ὸ απ: ποιοί:: ει:: επΒεΙο :πάε

ειιτππε ρε:ρεπὸεπ:ε, πε εοαιρι·επειιάεπ:ε :Μι επ

_ :πίππε επιιιω , πεε πο:: εοιπΡΙει:ιοπεω οιππιππι πό

"Φ επιππεπι ειπε.: πιι:π:πΗ:ε: εοπεπ::επ:ιπιπ. Απ 4.

4π._ ἀἰίΕ.επ:εειΕΙΪεᾶιιε ίπ π: εοπ:ιπ8επ:εε :είρεέ:ιι :πιω

εεπίπεοπεεάο; :είρεθ:π οπιπιιιπι. πω:: ει: πει:ιι:ιι!ι

πιίροπ:ιοπε επιπεπι ει! επι1ιόε:π πε:πτεΙι:ε: εοπ._

ειι::ιιπ:,πεΒο. Απ8εΙι.ι: επτα:: πιιιιιί:πο:Π εθ`εό:ιιι

εε::ὸ εοι;ποίει:, ποπ ν: εοπιρα:επ:πι· κι "και τω»

π... εειιίΞιιπ,Γεό :κι οπιπει Πιππ!, :είρε&π :πωπω

ποπ ροΙΐιιπ: εΠ`ε 8: ποπ εΠε,Γεει :ἱεεείΪε:Ιὸ πιω. Ι:ε

ε” ,··.ρω .9.1°ύσ.π 8.άενειι:.αι·.2. πισω. Απ Ηιπάεπι. ίεειιπ.

:ια , πεε. εΠππιρ:. π. ιπ ριιετίε 8: επιεπ:ἰΒιιε εΠ'ε

ιιΙιπιιοό νεί:ιειιιιπ Ιίπε::ιι::5.

ΞΕΟΤ:Ι Ο Π.

πι: ζ9' απ· [πιατα ΙΙΙιει·π πεται·ιιΙΙ:ει· πω.

- πω:: π. .4πέεΙο Ρ

· ι ; Ειιι··ιιιι Ηᾶεἱ όοΒιπ:: εἰ: , Πι:ιι:ε πω: ρεπάεπ:

22. Ο ει: Ιι!ιε:ο π:Βἰ::ιο, πο:: ροΠε ε:: ειπΒεΙο πε:ἰιιἐ`ι
τ ι7:::ιιτε εε::ὸ εξιΞποίει. Πο:ι:ιεπιππ: Ηπα 8: πω.

"πω .μπώ ναυτια Ι)ειιπι ι Μπι :Μεε:πι: ει: επ,

ιιὸά :ειπε πιω:: ρ:πόιεει·ε μπώ, φαω:: :ιοί

2:10: πια ε Αππαιι:Μεπιιε ·υ:ιιιιικβπιιιι[πιπιπυι, (ει

!οππἰ:ιι: Πισω ό: βιιιιιιιι,επιιιιίϋεβι Μιι.ίπ Με κά·

τετε,πιιικιιπέι ε: Ρ:ι::ε πἰ:ἰ:ιι: Επ:ιΠιιιπ:: πω: παπι

ει: Μ, πο; πω: Ρ:αιόι&π ίιιπ:, επεπε:ε,επιάεπ:ε:

εοΙ!ι2ἰπιπε,ε:ι ποπ :ιο:πιίΤε,πἰΠ ἑΒεο ι·ευεπι:ιπιτπ:ιε

.ΜΒ ξωπ(·εόε:5 πιο Με. Οοπ::ὲνειὸ Ηεπιιιπ-Πι|Π:ε:ιεείΐε, Π

Μ"Ϊ" :ι:ιεόιεΙ:ε ποπ ειιεπειιπ:, ν: τεί:επι: Πεπι απ". 18,

Ρ"""° π: · π ο· :ι θ: π οι που
ειιιιπ,τε ε πε, ι . . επ :Ι ε[ιιιπ, :Με :ο

ιό.

ιιιππ_Μειε,2.πεπεπροΠε έ: ?ποπ πεπε νε:ι:ει:επι ρ:οΒε:ι,ἰεἀ

ΜΡ ιππι- πιπ:ίιππ $ε:ι`ρ:ιι:2 8: Ρ:::ιιιπι :επι:ποπιο,8ε πι:ιοπε

Μ' Ξ: ΡοΗε:ἰο:ἱ.σμιε Η ροΠεπ: νι::ιι:ε πω:πι: :Με :ιι

απ:: επ ππ:_ζειι5 εο8πο(ει , Βεπε ποπ άεπειςε:ε: πι::

:ιεπε (ειεπ:πιιιι, πεε ω: ρε:ρετιιὸ ιπηιεπίι·ε: ιιΒορε

, _ ιιι:ιοπε ιΙιιιπ:::πιεΙι:ε:πειιι:ά. Α: επ πιί:ο:ιιεεοπ

ο π.. ο::ιειι!π όα:ιποπ:ιτιιρΙεπε :Πε ιιιεπόπειι:: Νε

ππιππΒι:ιι: πι, ει: ι όιειποπιππι εε::ὸ εο2ποίει ποπ

ροΠε ; :μια Η ροΙΐεπ:.ειι Γεπιπε: ρ:οάιιιιΠεπ:,εππι

πο:: πιο :κι ετπιιιεπάεπι ὁἰπἱπἱ:ε:ε::ι ιιιειτἱπιε Με.

17_ &επ:. ΚεΙιπι.ιὶ πω. :ε:ἰοπεπι Μετα: εοπεπ:ιι:.

πι,... ...πω Ρ:Επιιι Βιιπσἱἱἱιι 2.ιιι|Ι. 3. 4.3. 5'Οπο ω", ει· π. π.

77”.

 

Ό:ι!|ι;ςιΜι·

, _ δ _ ει: πω».

ἴρεειει εοπετειι::ιε καιω ππΒιιΜτιιι:π,είιπι ει:: πω.

πω: θ: Μπι”, πω: ειιιΙΙιιπ:. Υε:ἱι:π ΜΒ π: ιπίπω,εω π.

ειΣάι||ι.9.βά.9. 8εει1πόπ :Μπα 1.ρ._ς.57.αι.2.άα&.3. "ω· _

ΖιιιιιεΙ ει.3.‹χ.:. ΜοΙίιι.ε αι·.3. ζα:.1ειεει ποπ ΡοΠε επ- ω·

πιο ίιιτυπι ΜΜΜ εε::ὸ εοι;ποίεει·ε , :ιιιἰπ.ἱπιρ!ιεει: $"""'ίδ

ί-ρεείεεε:εει:ει ὸε:ε::πἱπετὸ:ερτεΪειι:ιι:ἰι1.: ιΠο:ιιι11 :

πεπιιι: :ΜΠΟΗΣ απ8ε!πε εε::ἰι εοΒποΙεεεε οΒιεάιιπι

Με ίπεειε όε:ε:πιιπε:ε :εριεεΙεπ:ε:ιιιιι ιΡΕπε:πε:ε:.

ιπιπει::ι: .π. ρε: ί:ιεειετι:ι οιιιεειππ ε:Βο εε::ὸ εο8.

ποΐεε: οΒιεε.:ιι::ι|εεε: ΐρεειε πε:ε:ιπιπιι:ε :ερ:αίεπ-ι

:ε:ιιιἔ: πω:: ι ίε. πιιαΙιε ει: Γιιεειει :ερ:πίεπ:επε

οϋιε&πω,:ει!ιε ἀε:ε::πἱ:ιιι:ἰο ιπ:εΠεάίι: εε! εο8ποίζ

εεπά :Ξ οϋιε&ιι,ππίε :οτε άε:ε:ιπιπ.ιτιο πω: ήπει

πεε:ιοπε::ι ρεπόε: έ: Γρεείε. Μαιο: ρι·οϋ. ιτπριιεει:,

ΓΡεει€ ε:ε:ι::1 άε:ε:πιιπιι:ε :ερπείειι:.ιιε ιά,πιιο:Ι ε:

π: εΙΐεπ:ιεΙι:ε: π: ἰπὸε:ε:αιἰπε:ιἙ: (ει: :ιι:ιιπιπι εσπ

:ιππεπιει: Γε επ είΓεπ:πι1ι:ε:ιπάε:ε:ιπιπε:πιπ: πω::

παμε εί: πε:ε:πιιπε:ϋ :κι ἴε, επι:: πώ:: είΤε 8: πο::

εΠε ; πεπιιε :π ειιιιώ, φπα επιιίΞι Γετπρ_ει· ό: ιπόι:ΐε

απ: “ειπε πει ΜΜΜ ιπ:ππΐεείι [Με άε:ε::πιπε:ιο

πἰι.Νεε :_εΪε::,πιιὸε[ Βειιε :ΠΑ εε::ὸ εο8ποίεε:;επιπ ·

νε!εει εο8ποίει: ει: ιΠ:::πόιπε δε ειπἰπεπ:ἰεῖ ω: Κω

πιιπιε ιπε:ει:ι, πιω Επτά:: εε::ὸ εο8ποΓεει·ε, εποε!

επί-ε εε::ὸ εοεποΓει Πε ποπ εί:, ν: :πεοΙοεει:π: Με.

Με: νε! ε: εο:ιιπι εοεκι&επ:ιε?ι πι α:ε:πἰ:ιιΕε, π! ίπ

Μέι ἰρίἰπε εε:ε:πΞι Ρ:ει:άεππι:ιοπε)ν: 8.ιιιιια. ό· ΖιυπεΙ 4

ειι:ιιπιεπι.$εό Με :απο Πιρροπι:,ίπ:π:ππι εοπ:ιπ- $=# θα πι

Βεπι πιιΠεπι πεπε:ε οΒιεθ;ιιι5 νετι:ει:ετπ, ειπε πω ω) ρφω

πω” ειπα] πι:: εί:. Ναι:: ει: ΐιιρροπ:ίοπε,ππξιά ρΡμ””"

:ΗΜ ει::ι:ιιπιπι είΙἰπ ιιΙΙ:ι:ιίι :Η::ε:επ:ιέι :επιροπε,

εΠιιιιιω :πι!:ιε: πε:ε:πιιπιι:ιοπεπι, ::ι:ιοπε ειιπιε πο

:εί: πε Ρ:=ί`επ:ἰιπ:εΙΙεἐΗ ᾶε:ε:πιἱπιι:ε ε:: πω.: σα.

:ὁ εο8ποίεεπάιι: 2τειιιε επεὸ πω:: ει: [ροειεε ε:ε.ιέ

:ιι,πιιω ΐπ:π:ιιπι εοπτιπ8επε άετε:τπιπ:ι:ε :ειπε ίεπ

τε:: Δε! ρ:οΒ. ιπποι·.άΜ.ιπιπο:. Ριι:π:πιπ ωπππ. ..εξω πω..

8επε επ ε: ίε ιπάε:ε::πιπε:ιι::ι επιεεεάεπ:ε:, 8: ίπ ”°Ϊθ####Μ

` ί0Π”,Ι επ.:
Η . η ε έ

επιιεε:,εοπεεάο,φιο ρ:ι&ο πεππι:Ρε:ίρεειεπι εε::ο β ω: ρέμ

:εΡ:ωΪεπ:ιι:ἰ: ε:: ιπάε:εππιππΐι εοπ[επι.:επ:ε:,ξε ει: “Μ.Μ.ϋ-.

ΙιιιιιιοΠ:ιοπε π. πι:ιι:ι:ισπιε,πιιΞι ροίἰ:ᾶ πο:: ::ιιπιιε

:π:ιι:ιιιτι ει: πεεεΠΞι:ιει :ιι:ιι:ϋ. ῆπὲπι ρ:εείεπε π: πο:

εεΠει:ιὸ ρ:πεξεπι,πεπο. νπόε ΓΔΜ:: εί:,Βι απ:: επιπ

:ιπΒεπ:ιπ ἔι Πω εοΒποίὲἰ, νε! ει: Γο!ὲ εΙ:ί:πόιπε, δε

ειπἰπεπ:ἱἔιΙὶιἰ ίπε:εει:ι Ιππιιπιε,-ππΙΗ (πρροπ:π εσ8

ποίει:ιιΙιπι:ε ἰπ οΜεό:ο 5 επι:: :Μπι Ρο:επ:ιε πω,

Μ! ί:ιρροπε: Πισω οΒἱε&ππι. Ώιιἱπε :ε:ἰο.εί:, πι::

οΒιεε:πιπ :ιεΒε: ρ:πιπ:εΙΝει επ ρο:επ:ἰεπι,ιι: ι3,πά

ειπα! όε|ιε: :ιο:επ:ιε :ε:πιιπει:ι; ρ:ωΗ::ιπι φωτια

ρο:επ:πι ει: ρπ:Ξιεοπ:ειπρ1ε:ιπε π: επεπε, πιιαΙιε

οί:: Ρο:επ:ιε εο8πι:ιιια. να ε: εστω:: εοεκἰΩεπ:ἱἐ

:π π:ε:πἰ:ε:ε;εἰιιπ οπιπἱι εοδιιιΠ6:ιε :π πω: πιεπ6

πι.: ίἱιρροπιι: ει:ίί:επ:ιε:π ιτι μπορώ, πι.: πο:: ρε:

πιει:: άπτε:ιοπεπι :ει εοεπιιι: ειπε:: πιεπίπ:α ,

:μπαι ρε: :ι:ορι·ιει:ι. Ι::ιιι!ιεει: ιΒιιπ: πω”. εοεκι

ί:ει·ε ω:ε:πἰ:ε:ἰ.Πεἰ , επ:επιπιπι ειπί:ειπ:ιπ Ρ:ορ:ἱἐ

ὶρἴο:ιἶι πιιιιι:ιοπε. Νεπιιε ει: εο ειπδιό π:ε:πιπιε Πεὶ

πωπω οιππε :επιρπι , εοπ:ιπε: :ει :επιροτειεερισ

ίπτιι:ο:ιιπι πω: βτικιιιιΕι πωπω νείπιι.Μι.εο8. ΐ πιιε!ι:ιε: εΠΠε:επ:κι :επιιιο:ἰι; Μ! ρ:ο εἐι άιιιτι::ιεε:,

πιο :ιπἑι!!ε επιί:ι.ιπ: :π ρ:ορ:ιει ωεπίιι:ἔι: :μια :ει

ποπ ειιιίΕππ: πωπω: εάεππε:ε, ιπαάει:ππιι:ει

Ι)επιππι ίεΠιιι:ι εΙὶ, πω. εσ8ποίεε:ε οπιπἱε πιω

:εἰπ πι: 2:ε:πέ: ρ:εθπι:ισπε. Ναι:: Με: :π επ εοΒΑ

ποΓεε:, :πιο ρεπόεπ: ει: :πε:Ξι απ νοΙππ:.ι:ε, πο::

::ι:πεπ πω: ρεπόεπ: ει: νοΙππ:ε:ε επεπι ειεει:ει: εὸ

πιιὸπ πτειπε Πε: Ρωπππο ποπ επ ει:ιπεςπε:π ειιιία

::ι!ιππι :π:ιιιο:ιιιπ : ε:ΐε&ιιε ιιιι:επι πει]π:: εε::ὸ

εοεποΓει , πε εοεπιπε εεπΠε οιππι!ιιιι . ε: πιιιΙ·ιπι

ρεπάε:. ν: πω:: εει·τὸ εο8ποίεε:ιιι επειΕ:ιιι πει:

άειιε ὁ πω: νοΙππ:π:ε ε:εε:ἔὶ, εοεποίει εἱεβε: Μνε

ιιι άε:ετιιιίπε:ίε ιιιιΙππ:ε:ιε επειτα.

· Τε::ιε
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ιο.

στ»

ει.

.Στά Μ:: ιιι·

2ἱπ "τΟ

τ πιάΒ'91ΜΜ

ι

ι !ἴθ6Π!.

δΡήση.

:Η :σκι

"?έ_τιι

ΖΣ.

8ειἰ καμπ

στ” τσάι.

τ ειιιιιοτιιε , και” εοιπιιιει οι:ιε&ιιιιι ιιι Με ιιιιιυτιιιι.

·%(""' ”'° ιιιε&τιω ιιιιιιτιισι, ειιιεηιιιιιιι ιιι (ειριο επιιι:ετ, ιτε

. τ” 5κι:"2..

'τ.

`

Π · τηΡιτ.ιτιο Χ Ι. Με ισέιιιι_έκέειστ. @κι τετιιιτι ω.ιωι.τω. 5'εέιίϋ Π. ιιι

Τειιιιι αιττ.ι.ρ σ. 87.".2ιΡΗΜΗ2.ΙΜ.8Μ.6.96. μι· , δε ιιιιιιιιιιισιιιτει ε: μπε εοΒιιοισειιιιειιι·Βιιιτ

.Μ από. ΑτττιιιιιΜ|ισ.ι67 σ. τ. δ! νιιιετιιι“ι5'.Τ|ιοικ. τ. ιιιιιιιιιιιτειιι ιαιτιιιιιιιιιιιικιειιήιιε ι:οΒιιιτιοιιιη Μ..

μι] τιτ..”.3. τα! 5. ει· 4.8. τι. νττιτ.ατ.9..ιιι 3. Ιάεὸ πω: ειτε τιιιτιετι δε νειιιΒιιιτει επ εοΒιιοιεετε, τι!εω ιπτ

ρο1ιε ετοιμοι ιι1Βιιτιι Μετα ιιιτιικιιιετ εετιὸ ιππ- ιε&ιοιιειιι ποπ ιιιιιιιτ. @Μετα ΔΙΙτι·τιιιιιιιτοΙ1.τε. τι:

ιοΒιιοιεει·ε . ω. ιιειιιιευτιτ Μετα ιιετιιιιιιιτει εο8- τω. ι.ριιιΙσρτα. ι 3. 5ι Δε" ροΙΤει ΙΡει:ιεε τιιιτιιιιιιτει

ιιοίεετε, πιτ Ρετ ιιιεειει, Ρετ εκατ σε εοειιοίειιιιτ νι ιερτιειειιιιιιιιιε ιιιιιιι·ι , Δω ροίΗ:τ ιρετιεε ιιοΒιιιοι

:ι&ιι ρτιείειιιιιι : τω. ποπ ρει· ειιιιιιι ίρεειειτι ιιεικτ Πιο εΒιειᾶο : εοιιιειιιιειιε :Η εειιιτιιιιιιι. πω» οΒἰε6

2Πε=ιιι$ ΜΗΠακι_Φι ιιιωΡΟΦ ΡΜεοειιοιι:ειε, ιιιιδιττ ιίιιιιιιείι επειιτριαι· ιμωτι ; τι ιιι". ίειτιετι, Μια.

ιιιιιιτιιιιι ιιτιριιιι:ιειει ιιιιεεισ. 6 ειιετ ριιείειιι: πω: ιπετιιιιιιι_δι ραιτιει πιο υΒιεό:ι,ιιιιιόιιιιε ιεριετιειιφ

Πειτε που ω.. ιρει:ιει ωιιιωιτ ιιι8ειιι , ηιιἑω φωτ κι,ντ επειιιριιιιιιιΣιιω εεεωριιιι. Νεε ιείει·ι,ιμιιιτι

τι: εμ.. ε: ιι ιιιιιιι·ιττιειειιι. ιιι μι· Με ιρει:ιειιιε :του ριοι3ιικτυι ιωτιιειιιτικ σε οισιεέιοιιά ὁ Πω;

:μπεστ :ιιιΒειι εει·ισ εοΒιισιτετε δικια . ιιιιτεειιιιπι .μπι ιι Π€0 ρτοιιιιειτιιτ οτι ιιι" οικιιι.Αι.ι....ιω.

ειιιίιιιιι: ηιιιε Με “πω” Μπι ιιιωιτω.ι εωιιιιιιιιι- .ιιιτειιι ειι,ειιεωριοτιιιιι εΠε τιοιιιιιιιε ιιιο ειιειιιριιιτι.

Με τετιιιιι. ιιιιοιιιι εστιν:: ιιιιιιιιιιιιιιιιετ ιιιειιιι·ιιιιτιι- θετιιιει.ρτοι:ι. “κι ίρεειει ειιιΙιετει ιεειιιιιιιιιιι Πισω

τιιιιιιιιΒιιι:ιτικτιε, δ: σᾶιιε!ιε επιίιειιιια: ιΒιιιιι τιιι- επι: τηικεΠ:ιιτιιιιιιιι ιδιιιιιε.ιιιιιειιι.ι5. ειιιθ:ετειιιιιιιιι

τ1ι1ει.ιτιτ ι·ερκιΓειιιιιτε οικω, "τι .ατι εκιιιιιιιτ τ· οειεθ:ιιιιι. ιιιιιιι ιι&ιι ΗΡτ:ισηιιιτει ωιωτι τπτ; μ..

:Με οει:ιιιευιιτ ..Με τιτικ . κι .τι ηιι06ι "Ριν Μπι κιιτροτε Α, τι ειιιίιειιε με τιιιιιτο τειιιροιε Β.

πτειιιιιιιτι τω εΠει·ιτιιιιτει ωτόιτιατε. ()οιιιιιτι:. δι δει! ειιιιτιιι: ιι νι φα θττετιιι,ι·ιιε εΧεειΤιιιΡειιει Μ)

ιρεειει τω. ιιιιιιιιιιιιε 60ΩΓειυ-ιιτειιιτ ιιι αυτο ιιι επιίιειιιιιιιιι,8ειιοτι ειιιιιετιιιιιιιι ιιιιιιεειε_ειι: ιιιιιιίιιτι Δ·Ξέιτισ τα;

εΒιἔιιιιὸ τιωτιιι τιπωιιι. που ροίΐετ ιΠιιιι ιερωτιειι ιιιιτειιιιιτ, ποπ ιοτιιιιιιιε 'καει ιιοΒιιιοτειιτ ιιιοιιιιιιι Μ' Μιά·

τιιιε ειιεο ιοικιιιιεττ εστι νι ιμτει.ιωτιιιιωι ε( ιερι·ειειιιιιιιάι. @Με Ιιεει τετιι·α(ειιιιιτετ οΒιεόιιιω, ”"°

ἴειιιιιιιιτετ ιιετει·ιπιιιιιιιι .τι τειιι·ιείετιωτιιιιισι οΒ·ε- :ιιιτειιιιιι ειιιιιετει,ιιοιτ κακο ιιοΒιιιοτι ιτιοἀο,τιιιὲω

εισαι ιεειιιιιιι.ιιιι οιιιιιετ ωτωωιιιιιι..ι .ιάιιιιιι οτι· οι:σιεέι:ιιιτι ειιι€ετει. ε." ιικιιιιιιτιο,ιιιιιιιιω τα Μπατ- ί. ε,

Μπιτ: ει: ρκιίειιιιιε. Βιμ: εκ ω, :τσάι ίρει:ιειιιτι . ιιιιιιι,ιιιιιι Γρκιειιι ρετι-ειΒιιοτε ίιιο σιωιο,ω πιοιιο2.8εξω;

εειιαε ιιιιιτ ιιιιιιιιιιιιτ ίιιιιιιιιιιιιιιιει τειιιιτι ι τω ει· τερικιειιιιιιιόι ιιωτι. ειιιιιίωοτιι ιιιιιτ ιρει:ιει ιιιιιιιαι. ιι6ιτειιι.

ιειιιιιιιιιειιιετειωιιιιιω ει! τερτιιτιειιισιιιιιιω οικε- ηη;" ι1ει·εΒιιιιηιιιι·ιι|ιβικ ΜΒΜ; ΜΜΜ @ιιι-τω , δ;

τω” ίεειιιιιιίιπι σιτιιιει ειι·ειιιυίιιιιιιιιε ιιέιιιιιιιιειιι- Βεατι οιιιιικιιιιιι αιτιωτι ιιιοιιο ιερτιεῦ:τιτᾶιιο,ιιιιιιι

Πειιιιτε. νιιιιε ειιιιιιιιι ιεριτείετιιετιι ιιω.ι ιιιιο:.ιτι ι:οτιιιετιιιιιιειι:ι.ειιι€ειιτι:Ηυττιιιιιι ιιιρετιιιτ.8ε ιρει:ιεε

φιιΔιιω.ιωι ειιτεειιιιιτι ωτιιιιτ, που ιιιιιιειτ ιερι.·ι:-. ιιιττιιτιιιει,ιιιιει ιιιι6ειιτ ιιιι8ειι εκ τεΒιιε ιι·ιπειιιιιιΒιι:,

Ρετιιιιιι ιΠιιτι ιιιτοπι ιιιιι:ιτιιιιιιιειι: .τι α&ιιιιιεαι επι πι" .ειωτιιοτι ιιιοάο ιερι·ειειιιιιιιιο,ιιικτα ειιι8ςη..

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι: ιιτιιιιε :πιώ ιιεςιιιτ “μι”. εκ τω» Ιιιιιιιιιιε ειιΒιιιτι. @Με ιρεειει που ιοιιιω κι.

εο εετιὸ ίεικ, ιιι. ιιιιιεετιιιιιόιτιιι ει σ.ιιιιιιιιιι:ιο Μ.. ματ οϋιε&ιιιι;, νι τει·ιι:ιιιιιιιιι ι·ερτκιειιιαβιιειιι, ω

ιρεέτ ειιιιτιιιιι. δει! εοτιιιὲ: €.ιιωτι τα ο ΗΟΜισιι€ ειιΔωιιΙΠΙ©Ι1ιΩΙἑιΙ©όΪι1ιιι6 , τι ειιριεΠιιιιιω ιιιιειιε

ιρει:ιεαι ιιιτιιιτιιιιαι τερτα:ιειιιιιιε οϋιε& ιι:ι:ι ίεειιιι- &ιοιιιε: ει8οιιοιι τοιιιω Ρωτιι επειιιιιιιιιιιτιο σι:ιιε·

.τω οιιιιιει ωιωιωκιω.ιιωτιιιιιω, ιιι Μια ειιι- &ο ιιι τιιτιοιιε τεταιιιιι κΡω.τωτιιιιιιτ , @τι ετιιιι:τι 5,

Πει :ςιιιιι Γρεειει ωτωτιιιι ...ι ι·εριαιειιιιιιιιιιιιι ιιοιι ιιιιιιιιιε ιιιτειιεει:ιιιιιι ιιι ιιιοιΙο εεριιιικιιι ιιιιεΙιεάιο

Ρειιόει ει: ιιιιιεέτιο ιιι .ιιι ιιιιτιιτιιιι,Γειι τοιωτι ιιι επι ειναι. Βοιιιιι.εειιιετιι οικω ει·ειιτ:ι ρετικιιοτι πισ

ιιιτειιιιοιιιιι. και ετιιιιιι 6 οΒιεδιιιιιι ιιοτι ειιιιι:.ιτ τισ ιεριιείειιτιιιιιιιι· ιιι: ιιιειετιιιιιιιιι : ειΒο εεε ρεκο

τωιιιει ιιιιε, @πιει ιιιιιιιιιιιιι τερτείετιιστ ιΠιιει Γε· &ιοτι ιιιοτιο τερικιετικτι ροΠι.ιιιτ ὰ ιρεειειιιιι ατιμ

ειιιιι:ιιιιτι ειιάεωειτειιιιιΜ ιιι: ιιι .ιιι ιιιτειιτιοτιιιιι. Μειε,τιιιω τείι:ε .9.Π1τ. τ.μ.ιι.ς7.ιτ.2. Γιιιιτ ιιιικόδ μι·

οι: ιερι·τιιιιιι.ιτει, Η οΒιεᾶιιτιι ιιι ιειρίο τειιιιει· εκι- τιειρ.πιοιιει επτά. (Σιιιτι ιΒιιιιι ιρει:ιετιιιιιτειιειε πω:
ί.ιειετ. @κι ίφρεειεε πο;; πω" ιιιιτιιετιιστε ιιι οιιιε ριοιιιιεειιτιιι· τι. οιαιε&ιι,ίειι τι Πεο.ροΠωιιτρτοάιιι:ι

θ:ιιτιι,νι ειιιίιειιι ιιι Πιο εΠε ιιιιιιιι·ειι, κά νι ειιιίιειιε ιωτι ιιιιιιιπ εκειτιριετε: ιιι: οιιιεᾶο ιιι τετιοιιε :εισή

ιιι εΠειιιτει!ιειΒιιι δ: ιτιιειπιοιιιιιι ιιι ιιτιο εκριιωι. .ή .......τ.....ω.,ι..ι ω... ἑ ω...ι..._ α" ηςςόωσ

τω· ιεειιιιάιιιπεεωειιι ριορι·ιετιιτει δε ειιιιιιι&ειιίτι- @και ιιι τ:ιτιοιιε εεριεΠιιιι.νιιιιε ιιιι&οτ ι·:ιτιοιιειιι

ιιιιιΒιιιιται·ιιιιιι τι.ι4. και ω” πι: ιτιοόιιεεοΒιιοιξ

κκε ιιιιιιτιιιιι εκεετιιι: ιιιοιιιι ειιειιιιι ίιιτιιιιιιιιιατ ιιι:

Βειισε:ιτειιιιιιιΒιιιτι εΠε ιιιι εοιιτιιιιιιτιιιιι. Ντικ αιο

τι” εοΒιιοίεετιιιι ιιειαςιιιιιιιι ιιιοιιο ειΓειιιιι εοΒιιοι

εειιτιι.ντ ριιΠιο ριοριιιε τιποτε. Αιιτει:.ριοΒ. τι Μι

ω” τιιτιιτιιιιτει εοΒιιοιι:ιιι ι..ιιιιι..ωκτ Με .Με

ιιειιτετ εοιιιιιιει·ε:ιεό που εοιιιιιιετ ιιιικι ειιιιιτειιτει·.

ιιι σιτε πι: ΜΔιοι ρτοΒ. εοιιιιιιειιτιε ειιιιιιειιιιιιιι:

ρετίεδιιοι·ι ιιιοιιο εοιιιιιιει οΒιε&ιιω_τιιιἑιω Ϊοτπιε

ιιι : ειΒο ροιειι ιιιιιιι τιιιιωτι τεριειειιτειε ιιΒιιιιιε

Με εοιιι:ιττιιι οικω. (Βια ιρεειει , εμε: είι Με.

ι:ιειι5 τερτείειιιει·ε ειιιιίιιιτι, νι οισιεάϋ ρι·ιτικιιιι,εΠ:

ειιιιιι: τιιιιιιιωτ οι» Πτι ρετικέιιοιιειιι ι·εριτείΒιιιιιτε

τιιτειιιω νι οι·ιιεόι:ιιιιι ιεειιιιτιιιτιιιιτι. ()οιιιιιιιιετ τ 27ξ

άτιΡιιειειιεπιριο, τσιπ ειιειιτιιε ιιιιιιτιιιι., και ιιιιιιι Ρ“Να ει·

ια ιιιιεειιειι:. @αποφ Με, τιιιιε ειιιιτιετιτει· εοιιτι-Μι°ω"·

πει εκιωι·ιιι, ροκιι ε.ιε , νι ..εκει Ωωω.ιιιι ιιι

Γειριιιτερτ:είειιιετε: Εεε. ςιιιιτ επιιτιετττετιστιιιοετ

ιιι.ιε ριοριιετοιεε , ροτειι: Π!" νι οΒιεάο ίεειιιιιιιι

ιιι ιιι ιειρείι εκριιιτιετε , αΒιιιιιε ριορι·ιο εοιιειιι

ω ιιιιιτιιιτι ριίΠοιιιιιιιι είπω ιΒιιιιτ ειι€ειιιε που

εοιιιιιιειιι ιιι Κ: ιρισ ειιιιιιειιτετ ιιιιιιτιιιιι , ειέ_ετ ιστο

ρτιοεοιιειιιιιι ιριιιιε , νι ιΠιιιι ι·ερι·ιείειιιιτε 'και.

ιι ιιιτιιι·ιιω ιιειιιιιτ εοιιςιιιτειε ω ριοτιιι&ιοιιετιι

τρωει, ειιιιι ιιειιιιειιι «πειτε εοιιειιττετε , φωτ!

ΠΟΠάι.Ιαι ειιιιιιτ. ειΒο Βεσιιιιι ΑΒ επεεΙο ιιιιιιιιιιιιστ

Κ α εοειιοιει.

  

τι. ι

@Μπι έ!.

θεπτΜί,

.ΠΜ μιιῇ
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αυτ!.
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Μι. Μ.

κατ» .Ή

ότιιιιιι.

εχω. ροτειιτιι εοΒιιιτιιιιι , ειπε ιιι ιιιιιιιιιτιετιτει ορε

"τω, ειιιι_τιτ οιιιεθιιιιιι ιιιτιιι κ, Ποπ ιο!ιδιιι ΜΒ τι

τιοιιε ιτιουειιτιε, κι! πω:: Γιιι› ιιιτιοιιε τειωιιιιιιιιιι.

@με ι·ιεε.τιιιιω·. Αι! εοι·ιθιω. ιιε8. Γετ.ιιιειι : τω»

ειιιιτιι σωστο ιιιιωιι , ιρεειει νιιιιιι κ τοιιιιιιι·ει

ιιιω,6 ιιιιιιηιτίιε εοιιιετιιιιτετιιιιιι οειι ο: νι εστι

τω τι Γρεειειιιιι ι·ιιιιιιετιιοίιε, ειτε ιιιιετιι”πι Μ: ιιι:

ειόειιτιισιιε Ειτειιιιι·. ιερτεΠ:ιιιιιιιι ι:ετιιειιι,8ε ιαιτειιι

ι1ει11 νττειιιιει· ρι·ιεκιιιειιι,ιιιιι ιειιιιτετ ρικίειιιιιοιι

άι ειιι:ιιωΓετιριιιιε, νι .9.Τ!ιοικ. 3 .ρ.ττ.·76. πι. 8. νει

ειοεει, ιιιτειιιιιιτι ίοιττιειι ιι Πεο ιρεειειιι ιιι οειιιο,

κοκ ι·ερι·:ειειιτιιι ρι:ετιιιιι, "Με ?πάει ιιιιιτειιοιιειιι

ωΡτι , τω ιιιιιτιιιιι ιιι οετιιορετ ιρει:ιειτι τερτείειι

τετιιιιω ριιει·ι.

Ωτ1.ιιτιι .9τωτι ω”. .τιι8:Ι.σ. το. τω. ιιοιι ροΙΪε

τιιτειιιει εε ειι8ειο εοΒιιοιει , ςιιια ιιιιε καιω κ

φωτ νιι·τιιτειιι σοΒιιοιι:ετιι:ιι ιιιιιτιιτειιι. Νεκ επιπ

8ειε κι ιιιτιιιιιε, νι ειιιιιειιτει ιιιο “ή ιιιιιεκτιτιίι

ιειιιροτιε, ειιτειιιι.ειιιι ιιι κιριιιι&τι ειιιίιατιτ , ει80ιτ

ιιιιαιιιτειισιιιτιιιειτι . ατειτιιιιιτειιιιιιιε εο8τιιιισιιιι, ιε

τιοτιε ειιιιιι οιιιιιιιι.8ι ίει:τιρετ Γιιιιι Με ρτσιειιιιιι,τιοιι

Ρετ ι·ειιΙεπι δε ιειετιιιιιτι εοδιιιιιετιιι:ιιιι τετιιτιπ εστιώ

τιωω,ιιτι ρετ οΒιεόιιιιααι ιιιιι.ιιιιιε Μεττή. διά ιιοιι

εοτιιιιτιι:ιιι πιω ιικτ ιιιιιιτιι εοΒιιοιεετε εάιι_ τω.

Αυτιά Τοτιιτι.ι 1 Ι. '

κ Δ .



28.

»φοτο οι·

Ωσηε ουσ

“ τιιάι!ιαπτ.

30·

ιιτριιιιιιι-.

Α ροΙοτ·υιιι οι: ιιοιιιιιιυτ1ιιιι:ιοι·οο ροτοτιτιο: δ: ιιοτυτο::

τι Ι 2 ΒΦιιιτοτίο Χ Ιω 11ο τοεκέτ.Διιτοιοτι @ρώτα τετοιο ιιιοτει·ίοιικά. ΜάιοΗ

ωΒιιοιοι. Νεο ι·οιοι·τιτ:τυοο Βουι οι: ιιιιτιο οοιιοτοο· ιριιυε: τετοιο ιοοο οτιοιτι τοιιοτ,ουιτι ιιιιουι ι·ορττοιοτιο

τιτ ιροοιοι ι-υτιιτοι·υττι ιτι ἰτιιοιιοᾶιτ οτιεοιιοο. Νοτη τοτ ιοοωιτοοτ τ του:: ροτ οτιιιοι·β ροτ τορτοιοτιτο·

τη” ωΠοτοουιτ Μοτο οιιιροιιτιοιιι οιιιτά:οτυιιι , το τιοΑιιουι οιιιιιιιι ιιοι·ιοοτιιι· ιοτιτιοιιοι·ορτοοιοιιτοτιο οιΐο· έ . 0.

πω”Πορτο, Γυρριοιιτοοι·ιοιιτιυιο οι:ιιοότι. Ετ ιουιο τ&ιτιοΚοτιο,ουτ οιιιιυοιιτιοιιτ οοτιτιιιοιιτιοντ Πο τιοτι :"τ'ι:2:2”

οι·ιιο&ιιιιιιιιυιιι οι ιιιτιιι·υιιτι τ τιοοιιιτ οοιιουττοτο οι ιιιιιιοιοτ οτι τορτοοιοιιτουιιυιτι οιΐοᾶυυι, τω ιιοοοιιο

ρτοτιυοι:ιοιιοιιο ιιιοι οποιοι, Γοτι ιοιυιτι ιιυτιι το μου·

τω” ιιιοὸ ιροοίοι ιιιι€οιιο οοιιοτοοτοο Γοιυιτι τοριτο:

Ιοιιτοτιτ ιυτυτυιτι οιοίττοότιτιο,ρι·οιοιιο τιοτι ιιιτιιιτιυο '

οιιιτιυο ντο ιιιττιτιιοοο ιτιυτοτιοιιο Γροοιοι , τιιυτοτο

τοιιτιιιιι οιιιοτιτο τιο Γυτυτο το ρι·ιοΓοιιι. ΡτοΒοτ τω . ν τ - χ

["ΜΜ,,0μ-8_,Μ17_ φωτ Ροτς[ξ οιτιοτο ιροοιοιιιιυο· · · 8οουιιιιυττιττυοτι οι ριιοοτ, οιτ,τιι.ιοτι οοιιου:ι @ο

τιοτο ιιιιιιο τορι·ιοιοιιτοτο και ρτ:οιοτιτου:ι, ττυοιι:ι οτι· ροι:οε ιιιυοτιοτοτιιιο τορι·οιοτιτοτ €υτττττιτττ οιιιττο&ι.

τοο ιιοιι ι·ορι·ιτιοιιτοιιοι , Γοιιιιιι ουίο ιιιτ τιοοιοτ του· |'ιιο,8τ ρτοοιιιιιτ ιιιτυιτιυο,ιοιοι ιιι&ο νοτιοτιοιιο ιιι ου·

ωτιοτιο απο οι:ιιοάο. οοιιοιιιτ ουιοιιι ιιοτο οικω· - ιοάο τιο ιιοιιοιιιιτοιιτο ιιι οιιιτοοε. @οτι οποιο τιο. Κιιτιυποβι·ο.

“τισ οποιοι απο: οιιιο&ο -, τιοτι το -ιιιιτιυο τοιοτιοτιο ι οοιιτ 8ιωι·.ιι& το οιι.Αιιιι6.ιιώοι67.σ.2 Φο. Κοιτιο τ

Ρα(Μοωοοτοιι Γροοιοι το οισιοότυιι:ι , ιοτι το τιοτι, οι: τορτοΐοιιτοτιυυιιι οι ρι·ιοιιιοοτιιιιι οιοιοιυτυτιι,8ο

οιυοιι οι·ιιοο”τυιιι .τορτιοιοιιτοτυι· ιιοιιτι του ιιοτιιιιτ ιιιττιιιίοουιτι ιτι Γροοιο, ρτιοιυρροιιιτυτ γτοουιοτιτι

@τω ιορι·μιοιιτοτιοι:ιο&υυ: τι: ρι·τοιοιιο,οτιτοουοιιι οιτττιιιιοοοιιι τοτιτιιιιοτιοιιοιιι οοιοοι;ι. Ρτιυτ οριο:

Πι ριιοιοιιτι οιιοιουι ιιοιι τορι·οιιοιιτοι·οτιιτ οιιιοοτιιιτιι οιτ, ιροοιοτιι ιι6τωο τιιουοι·ο ρστοιιτιοΕο οτι τοΒιιιτιο

Παω ω. · . τ ιιιεοθ:ιιιτι , ιιοιι: οορτιιτιοτιοαι τοτιιιιιιοτι :τι οριο·

τιιιιοο τοτιοιιο τιοτι οιτριιοιιιτ. π. @ιιοιι οοιιτι· &ιιιιι, ίου ου τι: οιιιοοτιῖ ατιιιιιοοο τοτιιιιτιοτο οσε·

ιιοτιτιο οιτιιιιοιιτιοιιε ροτ (ο ιιιιιιοιοτ οτι τορτούτιιτοιι. τιιτιοτιοιυ: οτρο ιιοουιτ "τιοτι οι: ιοιοοιτττιιιιοτο το·

οσοι οιιτωοτε οιιιοοι:υι:ιι ο οιιοτιοι ροιιοτ οιι8οιυε τιοτιοιιο οοιοοτιτουιιι τιιιιιυιο ρτιιιε "τιοτι ροιΕτ οι:

οι·τιυοι:ιιιιιιοτ ιροοιοιο,οιιιιιιοιιτιοιιε οουιο οοιιορι·ο· νοτιοτιοτιο “τι ροιι:οτιοτιι. Οοιιιιτ.ιιοο τρώω οικω·

ιζ,:°ου"Π . ;"τωτώ ς08Ποω·ω οι·ΠΠροαΠ:&ιπ οι;; ριο ιροοιοι ιιιιιυιο , ττυοοοιιιοι·υοτο ιο οουιο οοτιοιτι

ο ριοτιυοιιιιιοτ; ιιυιο Γρωοτ οοιυρι·οιιοτιίιυο οποιο ιτιοτιο τορτινιοτιτοτοτ οιιιοοιυ-ι·ιο ρι·αιοιιτ, οι: ιιιιι:οιιτ.

ρωίτοτ,τιιιοτι ρι·ιοίτοιοτ οουιο : οττιυο οτιοὸροι· τοιοιι:ι Νοτιιιο ο: νοτιοτιοιιο οιιιοοτι τιο οΒιοιιτο ιιι ρωιωτ

ιροοιοιιι ιιιτυιτιυὲ οοΒιιοιοοτοτ σπιτια οιιο&υτ τυτυ· νοτιοτοτυτ ιροοιοε τιιιυο ιι·ι τοτιουο ιοι·τιιοιι τορτοι·

τω οουιο ιοτιιιιυοοιο τ ιιοιι: οοιιτιιιοιιτιο οι:ιιιιοιιτιο· ιοτιτοιιιιι,τορταίοιιτοιιιιο τιιτιιιτυ ιιιτυιτιυο οιιιο&υυ1

ιιιι,οττιυο οιιοὸ οιυτοοιιιρτοιιοιιιιυο Γροοιοο, οοτιοιιι ρι·τοβοε, τιυοτι οιιίτιοοι:ιιιο τορτοιοιιτιιιιοτ .οισιοτιο:

οιοιιτοτο ι·ορτοιοτιτοτοτιο, ιο. ιοτυιτιυο, οιιοτιτιο οιτι· απο τιοτιυοοτ ·ιοο οοτροτοο ιιετιι ιιι οιιιοθτιιιτι , ιιιίι

_ _ _ _ _ _ _ ιιοιι: :ιιοιι

τιὸ τοουιτοτυι·ουτιοι·τυοιιτ οοιιτιτιοιιτιο, οιιτ ιιιτοιι· ,Μωβ Μ,

τιοτιιιιιο ροτ ιροοιοιιιι ιοτιτιοιιτοτ τορι·αιοτιτο.τιιιο.ιιι το· 1”κβωσι οτι

Πε οιιοάιιτ ο οι ; ττυιο ιιοιι ροτοιτ οιιιοθ;υιιι τοτυιι· ττττψουιο:

οπο: οοΒιιιτιοιιοιυ, πιο «το τοτιοτιο , τιυιτ τυουοτ Ρο·- """' '-|]Ή”ΐ ·

ιττοιιτιο.ιτι, το το. κάβο. .&ο2Ιο ,

οι.

 

 

 

  

Πιτ , 8ο οιιωτιιτ ιο Γοιριο 00τιτοτιτο8. Νοτιι ρττ ω- ροτ ιιιοιιυτιι ιοιι-οιιτιο, οττιυοοτιοο ιτιτυιτιυο. Φωτ. 32ο

ικό: Που: ιιιτιιιιιιιο τορτιοιοοιιτιο”Γο,ιοτυιτιυο οσε· ιτιοτι ροτοιι: ροοιοτ νιιιυο τορτο:Γοιιτοτο οιιιο&υ ρα· Φωτίω·

@ιιοιι οιιιιιοτ οτοοτυτοε ιιι ιο οιιιιιιουτοτ οοιιτοιιτοττ ιιιοτιυτιι ρτοιοιιτιο8ο ιιιτυιτιυτι,οτιοιτι ττυοιιτιο «τι οι:ι·

8ο οιιροιυτ οοριιοιοοιιτιο ιιοτυιου:ι ιιυιτιοιιοτιι ρω· ιοιιιτουιο ιιοιι τορτοιιοτιτιιτιιιυιι σου: οοττο.ιιιιιιοιο,

ι“ροοιοιτι οοιυρτοιιοιιιιυοττι ιριιοτ , οοΒιιοιοιτ οι1ιτιιο φτου ιιτ ρτοιοτιο, ιιοιι: τορτο:ιοτιτοτ οιοτο&υ ντ ρω·

τωιωτιιιο τη οι οιιιιιιοιιτοτ οοιιτοτιτο ; προ "τω Γοι:ιε 8ο ιιιτιιιτιιιο ιροοιοτ οιιοοιιοο. 5οτι οοιιτιο: ιιοο τουτο.

οοριι·οιοοιοτ ιιιιιιτο. τω” τω" ι ποιο οιιττοιυε ιιοιι

ιοιίιιτι ιιοικτιροοιοτ οουιοτυιτι τιοτυι·οιιυιτι , τω οτ·

τοσο ιιιιοι·οτυιτι ιιιίοτιοτυιτι ιο: οοττιρτοιιοτιτιιτ ω»

οιιροιυτ ιυροτιοι· ιῖιοε , οιιοτυυπιυο ιιιιοτιοτυιιι οτι·

Μοτο τοριιτο οιιιυι·τιιι, οοιιτιοιιο ιροοιοιο ουοοιιοουο

οιιιουο ιιιττιιιιοοο νοτιοτιοτιο Μ, ροι· ιοιοιιι οιτττιιι

ιοτ:οιιο νοτιοτιοτιοτιι οιιιο&ι , ιιο ιιουο τορτοΐουτοτο

οιιιοοτύ οιιυιοοι·το ιι.ιιιιοιο τω ιιιιιιε ωιωιτιο, οπο:

οριο οιιτοο τιοτι τορι·αιοιιτοιιοτ. Νοιτι φωτο, "πιο

ιιιιιιοτ,ντ οιιτιο ιροοιοτ, τιοιοιιτο οιιιοάο,ιιιτοιιο&υιι·ι

τιοτοττιιιτιοτ οτι οοειιο οοιιιιυιτι οιιιοθ:υιτι ουιιι οοττο

ιυιιἱοιο τιο ρττοιοιιτιιι ιιιιιιτι Βιοοτ,ιιοιιοτο οι: ρτοιοιι·

το οριοθτι,ντοκ οοιιτιιτιοιιο δικ ιιυο ιιοιι. δοτι οοτι· 0τίωτϋ.”

ται : ιροοιοτοίτ οουιο τιοοοίι`οτιο,8ο ι τι ιιοτοτυιιιιοιιιιο "" Μ"""'

οτοιιτιέι τιοιι ροιιτιοτ οι: οιιιοᾶο οιιιι:οιιτο κι ρω·

ιι:ιιτο;ιττ οοιιιι:ιιττιο ιροοιο νιιιυιι.,ουιο οοιιοιτι ιιιοτιο

τιοτοτττιιιιοτ οουιυπι οτι νιτιοιιτιυιιι οιιιο&υιο,ίιυο οτ

ρτπιοιιο,δυο ιιι:ιΒιιι. Κοιτώ: οι:ιιοθτυττι οτι τοιιτιιιτι

οετι·ιιιιοοιιε τοτιι:ιιιιυι οο8τιίτιοτιιο,τιυιο Γυρροιιιτ ιιι·

ττιιιιοοοιο ιιοτοτοοιιιοτιοιιοιιι ροτοιιτιο: ροκ ιροοἱοιιι,

τα ροτ οουιοτι:ι οτιτοοοτιοιιιοττι.

Αι οιιιιοιτ οποιοι: ροιιτο τοιιτιιιιιι ι·ουοιοτιοιιο,ιιι·

οἰριτ τοετουοιοτο οοιιτιιιοτι ιιιττο οιιιοθουττι Μο ιιι·

οπο, ιτυα οιιτοο ιιοιι οοιιτιιιοιιοτιιτ: Ιτο ροιιτιι του·

τιιιιι οπιιτοιιτιο τοι,τοοτιο ιιουο ιιιοιριτοοιιτιιιοτι ιο·

ττο οιιιο&υττι ιι:ιοιιτιοτ οιι8οιιοο,ουα οιιτοο ιιοιι του·

τιιιοιιοτυι·. (Σουιιτιιι.οκ :ο τιιιὸτι ιτιυτοτυτ τορτοιοιι·

τοτιο ιιι ιι&υ ε. τιοτι ιιοοοιιοτιο ττιυτοτι τιοι:οτ ρτιιιοι·

ριυιτι τορτο:ιοτιτοτίου ιτι οι&υ τ. δοτι (ροοιοε οι ρτιιι·

οιριιιιτι ιιι οτίτυ ι.τορτ:οΓοιοτοτιιιυυο ι·οιροότυ οά:υοιιτ

τορττοατιιτοτιοτιιε : οιΧο ο: :ο οιυὸιι ιιοτο ιτιυτοτυτ ιιι

οδτυ ο. ιιοιι τιοοοιιοτιο ιτιυτοτι οιοιιοτ Πιο ιιι οτίτυ τ ,

Χάρι οπο" ιιιιυιο ροιιτιοτ ο τουοιοτιοτιο, πιτ ο το· 34,.

ϊι0ΠΦ ι-0ΠΝιιι “το @τή : νιι.τιο ιι1ιριιοοτ,ιιιουι ι-οτι·ι ιι:ι διιιξη" Μ·

οι:ιιοδτιιυι,ιιιιι ντ τουοιοτυι1ι: οιιοτιυι τοττι ροιιοτ οιτ-·!”“' Ρ""""

ττο Μοτο τοτιοτιοιυ τοι·ιιιοιοττι. 8ροοιοτ νοτὸ ιο το· κ”

ρτοτιοιιτοιιτιο οιιιοέτο τιοτι ροιιτιοτ οτι ιριιυτ οοιιτοιι·

Μ; τιοιιι ιιυο οοιιτοτ, ιιυοιιοτι τ:2ιιτοτ, τορι·οιοιιτοτ

ιιιυτι

οι·Βο ροτ ιροοιοτ οοι:ιορτοιιοτιιιυοτ οοτιιιτι , ιιιτυιτιυτἔ

οοειιοιοοιιτιο ιιικτοτ ροτοιιτιοι τι: ιιοτι:ιτοο, ιτιτυιτιυθ:

τ οτιοαι οοριιοιοοτ Ιιτιοτοι οιιο&υε ιιι πιο οοιιτοιιτοτ.

Κοιροιιτιοτ ΑΜ”. ιιοιι ροιΤο οιιΒοιυιιι ιιιτιιιτιυἐ

οοευοΓοοιο ιυοο, οιιοτυυιτιυο ιιιιοτο: οροι·οτιοιιοτ :

ιιιιιο οι Με ιιιτιτ οο8τιιτιο δ: νοιιτιο, το! οιιτιυο α·

τοπιο οροτοτιο. Ρτιοι·οτι άστο ιιοιι οοιιτιιιοιιτιιτ οπο·

ιιοιιτοτ ιιι Με ροτοιιτἰιε , οιιιιι οι! το: οι ιιοοοιιιιτιυε

οοιιουτιιιτ οιττιτιιοοι οιιιοάι. Νοτιτιιτ ουτουι του·

ιιοιιτοτ οοιιτιιιοτι οΙιο πιτ ιτι οιιυτέι, τιιιιιιι οο τοτοιιτοτ

οοιιτιιιτοτυτ._ Ροιτοτιοτ νοτὸ οροτιιτιο δ: ιιοιιιιιιοιι·

τοι· οοιιτιιιοοτυτ ιιι ροτοιιτιο,ουιο τοιιιοιι ιο οοοι·οιτιο

ιριο ροιιτιοτ οι: οθτιιιιιε ιιιτοτιιιε οοετιιτιοιιιο8ο νοιι·

τιοιιιι, ιιοιιυιτ οτιτοοιιοιτι οοιιιτοτ,ιιιτυιτιυιΞοοειιοΓοι,

8οτι οοιιττο: τ. οτιοτιι ιιιτιιυιτιιιο ιιυιτιοιιο τιιτιιτο

ροτιιιοιιτ ο. Πισω ο ορριιοιιτιοτιο οουιοτιἙ Βιοιιοιιτιυιιι,

δ: τοιιιιοτι οο ροτιριιιιτι οοειιοιουτιτυτ ιο ιιοτυτέι ιιο

ιιιοιιο οοιιιρτοιιοιιιιι. π. οέτυε ιιιτοιιιυτ Γοιίιιτι οτι α·

τοι·ιιιιιτι τοτιιιιιιτυτ ντ οοτιτιιτιο ορρΙιοοιιο οουιοιτι οτι

οροι·οτιτιυιτι : τοτο ουτοιτι ροιτοιίτιο τω” οιττοι·τιι ο·

ιιιιιιοτιτοτ οοιιτιιιοτυι·ιτι ροτοιιτιο τ οτεο ο οιιιιιιοιι·

τιοιιε οοιιτιιιοτιτιο οουιοτ ιιιιΕοττ οτι τορτοοιοτιτοιιτιυυι '

οιιτιιιοε ιυυιι·ι οιι.οότυιιι, ροτοιιτιο οροτοτιυο οποτ

ιιο ροτιοθ:ο ι:όρτοιιοιιιο οιιτιιιοε τοριεΠ:τιτοιιιτ τοστ

οποιει:ιιτιυτυτοε. ιιου1 ο: οο τιιιὸτι οιιιυι ιιιτοτιιυε·ιιτ

οοιιιιιτιο ορριιοοιιτ ροτοιιτιοιτι οκτοτιιοιτι οτι οροι·οιι·

τω», ιιοιι τοιιιτ , τουιτι οροτιιτιο οιττοτιιο οττιιιιοτιτοι·

οοιιτιιιοοτιιτ ιιο ροτοιιτιέ`ι : οι·οοιιοο τοιιοτ, τιιιιιι οτι·

ότι:: ροτοιιτιο ιῖτ οιιεοιιτ ιροοιοτ τορτοιοιιτοτιιιο οι
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Ι

αστιατιι Χ τ. οι ειιτιέιωσσια. »εισαι ΜΜΜτωετα2ιασ. Μαι Ι τ. α;

ιιιιασ στα τααοσστα τασταιαατααιιιτατιτ , ασια ιιισσ Μια σαταττααιααισιτα οαιαάσισ ιαιαατι:ασισιαα, Νααι

αοατιαατ ια αιια ιαταστιοααιι α ισ σατατ σα τρωει νι- απο σατατισιαατισ αστα ισιιιαιτ ασ στοσστατασασα σα

` ιισα , ασια στα” οαιαιΕιστα:ι νιιιαιια τασταιατατατ στσιαατι τααιαισ ισααιασα ιιαι ,σσσα ααααιΐατια σα, να

ισιτα ταοσσιαα , σσο ιιιααωαιιαα ια στα ιαταατιο- σα σταιαατι αοΒασιαατστ αα ισταιιαξι;σ ασαατο,ατιι αα

_ Μια ταστειι:ατατισο,ιισα ααιιιτατ ια ιαισισ_ ω: ααα. ισιιιαιατ, ντ α στπιαατι , 8ταα αατατασ αοΒασιαατστ _

'°· @σα ασια ισααιαε στ ιοιτο οαιααὶιαοα ταασιτιτ ια ασ τα ιιαταιιαᾶ ιααταατσ. Κατιο; ιαταιιαάστ ιααταα- “ήτασταιαταταασο αιστ ακιιιαατι.ιισ; αιιοτασι αστα ισα- τσι οσιαατσ τατιοαατττ ι:οεαοιααασι αααατ α Για; ασ """”"°

ιιιτσατατστ απο οαιαιΕτι. ετα ααιαι ισααιατ νιττιααιιε σατια νατὸ σαιαάι ισισιατασσιτιτ σατατααιαατιοααταα

ιταιασο οαιαέιι α ισαασο αστεια ιαιασατ ισσττι ιτααασι- ντ σστασα αοσσιτιοσατσα ιαταιιαᾶστ νατα αταατσα

σατσι11ιταστπιαστατ ιιαττα ταοσσια,αιαοιιιιασ ι:σστι- ιαοαοτααταααι τατισαασα αοεαοσαασι ιαααατ α ια , ιασ

σαι ια ίσο αιια ταστιαιαατατισοτιισα ισαασιαατστια σα. να! ιιιατσ αααισιτ αα οαιαάο, να! α Όσο, τα ασᾶοτα

3α- και ια ισα αιια ααισταιι,ιισα ααα. Ασ ασαιιτισ.σιιτ. πατατα, ισσσιαατα νιαατσ αυτια. Όσσα ισιτστ Βασι

μη"#β συσιαατστιααισιστα , α. αααοατια σατ σαοσστια στα- ααΒαιιαα: Γ ααιααιαισασατισαττα αατσταιασα αιμα
»σαι ταινια ασΟριστα οτσιαατσ ισ ισα ααα τατιοαα ιοττσα- τιασα σαι: οτσσα, ασια 'παει στα στα στ ασᾶοτ αα

α Ρ"ΜΡΜ“ 1ιστωσ τα ιαααιτσα ιισαι ιαιιαιια,τασι στα ναα τατισ- τσιπ, ισιισ8 σαιαάστα ισρσιααη Με: ισαι:ιατ σα τα

σα ιοττααιι ατταιιατιοαι:'σισιαα: ιται:ιιιαατ ασ αιτααια ασ: ιστστιαιαισασιτασσαιια, σσαιαεστσσσααταατστ

τασσιααιιια : 8: ααα σοσ οσοτιατ ν: σαστατστ,τα:ιστατο α καστ σταιαατιαστ_ α ισιο στσιαατατ ααα στσσσαα

·τ_ σαιαὁὶο αιαται·ιαιι σα αστα ατταιιατο ισ ατταιιατσταα ; τα ροιιαιατ. Νασσασατ αστασα τα: στσιααταα αΙιαα ισα

. ασια ασια ισααιιιααιστ αα οαιασαο ταατατιαιι , ασοσ αστε σ: ιιατστιτ στοσσι:ατα, σσαταα ααιΙταἄισαα 8εια

τατιτστιι ιαστατστ , Ωσ α ι”στιαααιι , σοσ ιααασατ τα σαιαττσιααταηασιαα αασιαα σταιαατατ αστα αοατισααατ
Ματια, ιισα ιαστιατιο σιιαια.ι “ασια σα. ιισα ια ιι- Γασε τιιδαιΕτσε ιστστοα, στα ιασατατια:ιαατα. θατατσαι 38ξ

ιιασ οαιαθεστα; ατοσα ασαια ισαταα ιστιααια αρκετα. ν: ααα ασια ιτατατατσσα αιιιαααιτατ στοαατ, ισσροαατ $Ρωτι τ!"

αατιιασταταααι σε Μαι; 8τισαταα ααιαιτσα, α. αιι,σσοσ οσοττατ, ισααιατ τατσιαα ασια σαιια αοααατιτταιιτατ ",”'ζ"2"';Λ
οτσιααιστ ασ νασαι ιαατσια ασι:σσα ασπασατσσα σο- αοιαασατατα αταεαιο ιασασαασαατατ Στ καστ Μ!! ° κ

_ α 3··"ωω μπαίωτττασ

ταατιπα ντιστιτ ισααιτε,αιιααι ασια ιιαατστοπισαα σταα- Ματ τρωω. Ριτσα ισαστατ , ασια ύστατο; ατα σα- "ω,

· αισιαα&σσαα, ιιασσιωστσιααατστασ ιιασσισταδτσε- αι·τιασιατισ ραττιαισατισαατ, α: ααατα&ατιιιιαα αοτ8

,ΜΜΜ ασατιισατσε σστεατι.α : 8: στα "στα ασ "σα", να- τατσταα,ταατσταιιτατ σσιι:ιαιαατ στοσσαι α τααστ,ιαασσ

παττ#σησ τιατο αέτσ ιισοασ αέιτσαιαιαα ταστα:ιααταιιοταατσ. Κα· σσιαι στισστασσα 8: ααατα&ατιιι:ιαστσ αιΤα αατσιτα , ·

τ,ιητιστατη τισ : σα: στιιιαισισιααοα ισααιιιαατστ αα νται τατισ- σσιτατστατι

“ή” σα ιστιααιι, στα στ αασασα ια οιαασιαστ ασπαιτε, ιασ στα. Εστταισιτιατ ααΒαισε ασια ασατιααατισστα -

"ᾶ”° α ιιασσιιτ αέι:ιαστ ασπιασατιτ σοταατιια: δα αοται-α- &σαιιαιστο: ιισσασ στο τιστσ δασατατσαιααιιιαα στα

σσαατατ νατιατο ασια ασοσιαατο σστααιιαα σα ααιττα ισιατσσα , ααα σστατιτ α ιιιιε αοααατταταιατ ισε:αιαα

&ισσ ια ιατσιιισιαια, νατιατι οσσττατ τρωω ασ τα ιαααατα: ααα σα ταιισσια αιιαότιαστ, :στα ασιιοσαο

Ισια αότσισ στσιααταια, @τα ασσι1σατστα ι`σααιιιτα- σο ιιιοττοιατιωι, ασιιι σιααιστατ στα σστατιτα @στα

τισσταα ισσαιατσια ασ σωστα τασταιααταασι σαια τα ιιαατ αταιααατατ 8: νιττστα Φατιααατ ισα απατα

άστα: ιιασισαιαα τοστ τατισ αασταιιισαιτ οαιαθτι ια ιστστστ)ασσασαιια ισααιιιασια,σσα τατααατα Πιο: ασσ

ασιτσ αοσαιτιοαιτ αααατστ α: ισααια, ντ ασ ααστα ασ- τισατ τισοασ αιΤα σαττιαιαιατα δα ιασιιαισσαια ισιο-α

3δ. αιτισιαατα. Ε: Διαιτα σατατ ασ ίσασ..ΑΙΜτισι. ν: ισα- τσαα, σσοσ αααειιατισσα ασ ασ αι:ττασα 8τ ιστσιτισατττ
“ιαστιαΜι αιατ αα8αιιαα ταστατιαατατ ιιστστιαττα , αατασσαιατι αι- αοτιτιασα τα. Νσιια ατιισα αασια αταατα στοα αιιΔαάσα

"ΜΜΜ σας ατα-τα αστα ασ: , ντ ιιισσ στα” ιιατ μια” σατ αοτατιιαατ ιασοασ αιιαιασισισσαια: αστα αοα ιιτ στοα

Ιω" αθσαιασα στοσσάισαασα ασια; στα ισιιισιτ_ .τπτ στ '
στισσα ασια α. σατ ισσιαα α&ιααιασα αοααστισταα ιτα

στοστια ισααιατ ταιιτ οαισθιι : σαια αοι:ισισ ισρσιατ σιιαισσατα οτααατ απα&σίαασιε αν Νατασαστατ @στα

τασαστ οαιααϊι : ντ στοαατσσα ασ σα τρωω νιίισΞι τ Γσααιατ ιατσιτισα ιστστοτσαα στα αοααατσταιατ αα

σσα ντ αέασ ταστατιτατατ σαιαᾶσταα νιιιαιια, ααααιΤα μια, αα ι:στσσα τασισαστ , τασοτσιαι στα αι! νιττσαιιτ __

Χ ααα ως ντιιισσ αάσ ααιιιατ , ιασ σπασει, τι στ στο- 8: ασαιαι:ατιαιια αασια. Ηααα τατιοαασα αοιιισο στ 39'

_ στια ισασιατ ιιιιστ, αα ισιο, ναι τα Παο στοσσότα. Ισι Ηαιωτισα ιιι|ι.7.σ.α.5 τεραστια, να, .Νοκ υφασ- έ.

τστ α ααΒαισα ιαααατ αοισσιατατ ισααιατ ιιατστοι·σια τι. ιααιιιτ , μια αιτετιισιιιτ Μποστ” ισ ιατοιΙτςεσιιττωτι ΙΜ”.
ααιαιτιο σσαι:ταατατ , σοτατιτ σαιτ ταιατι-σααιαε στα

σω,ρι τι στα [σπιτια τιιιιστωτια , σιιαιιισπιιιιια στα ραι- τακακια.

ααττὸ αοσαοιτατα, αατασσαιαα ασια ακιιιαατ. [ασ μια Ματ ιατιιιι8ετε [πιστα , ,τα σπιτι πατατα ισω

37. ια και: στασιΠισπα αιιαα.ιιατ ταιιαι οι:ασττιτ τατιο, σαιτ/ια τ Ησα τα, στοστιιια ασΒασιαισοιιασττιττστα

Κα” "τα αστ ταατασαατ αασαΙο τοαιαατσιαιια αιΤα ισασιααταστω' ι:ασιατσισ, αα ασιασε ατσσατστ ισααιατ ασ σα ασια

ΕαΙΡ“Μ ιαατατισα ιιατστοτστα αοαιιαστατισσα. Εα ισααιαε σα ᾶιιιὲ›8α ιασατατισιαατα ταστατιαατασσα. Μ” σαιτ:

7"""'""'° καστ ι”στστιααοαααισταιιτ τα αα αισ ααα αατσταΙι σα ισατιατ τατσιαα ιστστα τσισ Παω ισισασιτ ααεαιιτ,
τα αι! απο [Β ι ·

μ, μ. "ή νιττστα ατσι σσταια α και" στα αατιαστ τ α.τ αταασε

ματια τα στοιαατιαστ ααιισιτ αατσταιι νιττστα ατιιι ισααιαα σα

στα ανασα τατιαιαατα ταστα:Κατατισα ιστστι αοατιαΒααιιτ:ατεσ.

?Μ "27· Μαιστ στοα. αα απατα σα και” αοααατσταιια τα

""""' '° ααΒαισ , φωτα τααισια αατσταιιτατστοσσαατα σοι

Γσατ : ισα: ααισα ισος_ιατ αατσταιαα στοστιαταται τα

τσαα, αατιατατισα ιαιιτιισαατατα, αα ιαιαιιισιαιιαα σαττι

αισατιστααα, α αατσια οτσιαατα ασ τα ααιστια:ιαασαα,

αι: σαιιαααασαα ια ροττατια αοεαοιααατια. νασα αα

τσταιιτατ τατισιτσατ ααιιιι:αατιατ τατσσα,ντ ααιιιια στο

σσαι σοιιιτ. Μιαοτ οιιαασ.ιιαττατστσ αοατιαβαατασι

ισταα ιαααατ σα σταιιατι σατατισιαατσαα αιια αατιιιααε)

ααοσα ια ιαισια,εσαι ασασσσα αιιιι·ατ; αατασα ια τασ

σε, αστα απ' ιιατ αιιαατιαιιτατ ιασιιιαταστατ. Νατασα:

ισιτστ α καστ σι·αιιαατιαστ ατσι ισααιατ σττατταιαατα

τασταιαατατισα ωστε ασατιασαατια.Νατ ταιαττ,σσιασ

σε ισσσοιιτιοαα σσὸσ τα αι ιστστα. σα στειαατι αα

' , αιταταιισσατια σαιατσαιαατιοαατα,τατιοαα ασισα σοιιιτ

“και Τοπικα Ι Ι.

  

σωστα στοσσααταατστ α πασα στοιαστιαστ. Ε: αι: στα.:

ισιατ0ταστα σαοσὸαασαιο αοα στα αοααατσταιατ ισα- ΜΒΜ Ν·

αιατιατσιτισαε ιστστοτσσα τ:οατιιασαατισταα , ιασ αα- ι"°'ι""'*°'

οσα ιστστοτιαταα αατσταιισααι ασια αατιιαα ιιατστιαι`

και” αατσταιαε ασατιααατστ σσοασ σπα ιασισισσα- ω, τω.,

ια στοστισσα ια ασια, [ασ ιοισσα ιισοασ στα ισααιιι- απαιτειται.
αστα ι ααα τατταασ σιιατίαιιαα, ασιασ απατα ιστιατι ° σ

ααισταιαα σοιισατ σαταττσιαατα αοεαοιαι ιτα αασιιτ

σταιαατιασε, ιαιτατα ιισοασ ασια ιτασισισσαια ναειασα

ιστστσσα : αοατιασαστατ νατα ιαισισ ιισσασ αιια ιτα

σισισσαια "μια σοιιιαιια. Ναιαα αιι”α&σιαατσταιαα

αοατισαατστ σατατσαιαατα εισοασ ισττατιτιοσααα:α ισ ·

αασιιε σταιιαατιασα, αστα αοατιασαατατ α· αστα αοτσιτα

“στα στα ιασατατισιαατατ δ: ιατιιιιατατατατ νισσα ασ

ιαττιαιααστα ιαιιααα αθι.σαιια στοσσάισσιααια:άιιαα

Κ; Μ8Εζ.

τα @μια σε ασαιασατη σαττισισαι:ισα



πι. οποιοι Χι ποι2ιει.Δωιιι.

ΞΕΟΤ!Ο- 11ο

Επι· .·ιπέειω [πιοπι σοοιιιι€επιι.α 5 οπο

ι·ιιπι|1ὺεσιει πιο» 5 απο Ριαοέποβετε

και 29ι$ιίΠ

μ. ΑΕιιιοιι εοπεειωιιο ρι·ιεειριιιιιο ιιιιιιι% ποιοι

_ ιπ Γεω. ποιο εοιπριοι:ι5 ιρεοιει ιοιοι·οιοιπ

_ ι:οποποεπιιιιιπ πο ιιιιιιο εοπι:ιεΔιιιε οοπι:ειιιι πιει:

πω; Αιιίιιιι- ιιι. ιο οπο "οι ιοπι ριιι_ωι >πι·ιιιπιιι πιοιιι. Ριιτποι

ιιιυιΜή·ιι· ει! Ατ8ειιτ οι 2.ιιι|ι.7.π.υπ,αιι.3. Πϊ747.έ.ιοπ.8επ. πρ.

ΡΒ: 96. 9..ιιιειιιιιεπι. Επι". ι.ιι. π. ν. πιο. έ. @πιο π.

Βιιιπισι πω. πω. αιιιι:ι.π. Πει: :ιπεειιιοι ποπ οοο

ποιοει·ε ιοτιιιιι ι:οπτιπεεπτιιι , οποιο ιι εοιοο3 ποιο

ριετο:Γρεσιο: Μπακ, ποιο τροπο οιιεειιι:2 ιοπιιιιι

ιπιιιιι· νι6οιπο, ποπ ποπ ιερι·αιεπιιιιιι οιιιεθ:οιπ,

πιο :ιδιο πιο: : ποιο πιο ι·ερι·πιεπιππε, οι τοπιο

· ιεπιιιιιιο ιεοοιι·ιιοι·ιι ιιιιιιιοιιο.Ωιιιο @πιο ιιιειιιε

Π ι:ιεε ιερι·πιεπιεπιι·ει νι ειιιιιεπτεε,ποπ ροτειοπι: :οι

_ιιι.Ιιαιι οιιιοιιιιιιιιρεειεποι, πιο πο: ιιιᾶο ειιιιιεπτει. $ε‹ι

οοπτιἔ: τσιπ :πιο ιειιπιιιο.ιιοιι. οισιεέιι πειιιιει ι το..

ιιοπο ιποιιιιΞι οικω» ι ΒτΒο ιι ιο ιπεειειιοιιιπεειι

ι:ιε ιορροπιιοι· του τοπιο πιοτιοιι ιοιοτοιοοι, ιο οι

ιιειπ απο: οτι: τοτε "πιο ιει·ιπιπετιο:ι εοιοοιιι. οι

ίρεειοι ποιοι εοιιειπ πιοειο ιεριιειεπιιιι οποιοι»

ο οι:ιεπε, ιιι: Μπι" ο ο ιιιιιιπιιιιε ιπ οειιιο εοπθιοε.

πιο, ειι 8.Τιπιπι.3 ρ.:Ι.76. απο Νεο :πιο :απο ιιοι·

ωιιιιωιιο ιπτει· ι·ορι·ιοιεπισπε , 8ει·ερι·ωιοπιιιιοιπ ,

οποιο ποιο πιοπι ιπτει· οι·οιιοοιιοοοι, δ: ρι·οιιοι:ι

»οι ιπ .ιο ιπιεπιιοπιιι: οοο ιιιπιιιιο‹ιο :στο Επι

ι:ειοι· ιπ ιρει:ιε ιπιιεπεπιιεπιει οι: οιιιεᾶο επιιι:επιε

ιιι ειιε οποιοι, ο οι: ροειε: ιιπεειιαι ποπ ι:οιποιε

· τοι· ιπ πιο ι·ιιιιοπε πιοτιοι. '

43. “ δει:οπιιοε ?π[ιιιιειιιι[ρ.2.ο8.:.4.ά .ιιιιιι.ιιιπι.ι67.

ΜιιιΜΜ ε. α.. Μάι ποπ Ροιἶε ιιπιέειιιιο ι-οιοι·ο οπο· εο8ποιἔ

"'°"."' ατε, ειιιιιπ ο οοι·οοι Γρεσιι:ι εοιπριεπιι πιο: ε·

@πιο πιο: ποπ ιιιπτ ρτιπειρι:ι ειιι:ιεπόιεο8πιιιοπειπ

ι·ει ιιιιιιιιιιι νι ι”οιοι·ιε. οι ιιιπιιιιτι ρι·ο:ιι:ιιιι: πιο οπο.

ιει·ιιο:; εο οοὸει ι·-οιοι·οοι νι οποιοι:: , ποπ :Η οι:

ιεόιοιπ πιιιοπιιε ιρεοιει ειπιέειιτπ: :πιο ποπιιιω

ποπ ειι: οιιιοέι:οιπ ποιοι·ιιιε ιπιειιεθ:οε ιιπΒειιει , ω.

Δ.. πει: Με ροτειι: οιοιειίιοιπ πιιιοι·ειιε ιρει:ιει ειιιιι:ιεπι.

ιπροιιιιιια.8ειι εοπιι·ὲ : ο ιοεοιει ιο Πιο ι·εριιιιιι:πιιιιιοιιο ποπ

Ρεποετοιο οπιεθιο ποιο ειιιιιοπιε , ι:ιδιπ πινιωπ

οιαιεθιι5 ιιιιοοιιι ποπ πιο ιοΒιιιιοι:ι ιιιιοι,ιι οιιιιοο

εΒιετει πιο” πι.τιοιιιιίι δι οοιιοποι. ι.. ει ιιιιοιοιπ

ποπ οι οι:ιεόι:οπι π:ιτοι:ιιε ιισεειει οπΒειιεπι, ποιοι:

ειιιρι·ιειειιιιιοι, ποιο πεο ρι·ειετιιιιιο οιιιιιιι : πει:

ιειειιοιιὸ.ι επιιιτειιι: ποιο εοιιειο ι·ποιιο Γε οπο:

οτι ρι·νειεπτεπι εκιιιεπτιιιιπ , οοοιι ρι·οτειιιι , οποιο

ποοιι ίοιοι·υι:ιι οι 3. ει ιοτιιι·οιπ, νι ιοτιιιοιπ,ποπ

οι οιιιεοι:ιιο·ι πιιοι.ιιο ιρι:οιειιιπ8ειιε2, ποπ ροτει·ιι

ειπε ιπει:ιεε ειΤο εοππιιιιιιιιιιι ιιπεειο ε ποιο ποιιιιοι

πιιπειριοιπ ειι εοππαιιιιιιιε ιοι:ιεάο , :οι ποπ οι

εοπποιοι·πιιε πέιιιι.

' Α". Τειιιοε Μπα.ιιι.2.άωπεει.σ.ιι. πιω ποπ ροιἶ

1ι"ΒΜ"· Γειιιι3ειοι1ι πιω απο ρτοποιεει·ε , ειιο εοιοιπ

'ω' ω"""· ιρει:ιω εοιπριεπιε ι·ιιιοειιι ε ποια ιοΙεειροειει ποπ ιε

οιιειει·ιιοπι τα οποιοι πι:: ιποιιοι·ιι ίπποι οπο: σει·

ωιιωιειο , οοικι πιοπι ιιιιοοπιιιιο επιιιοιιο; οι

πει· ιποειοιπ οοιιιιιιιιι, ιιιι·ιριιι:ιτει· πιο ιερι·πιεπιππ

ιιοΓεεοπιιιιοι ιιοποιοιπ επιιιεπτιπιπ επιοιπ, 8: πιο

οποιειιοοεπιιιιπιιιιι ιοει, 8:ιειπροιιε,ιπ ποιοοιειιι.

πιο ροιιοπι:, πΒιιι·οι·ιεπιιο Δ ιοιιιι:ιο , ιιοὸει πιο ιιπτ

Μω,_ ιιιιοοιιποο ειιιιιοιε, νει ποπ εκιιιιιτπι. @μια @πιο

ποπ ι·ε ιιειεπτει ιοοι ι:οοιριιοιε απο απο ιοιιιι:ιο,·

οοὸιι οι κι ποπ οι οποιο; (αι ιπεοιπριειιε ιε

ειιιιιιιιιπει ο ποπ ροιιοπι ιιιιιοιιιιιἔ εοπιιεπιιε.

@πεδια ΜΜΜ Μοιει·ιαιιιιιιι. @πιο ι ι ι.

$ειι ε: ο πιο ι·εριιπιεπιιιιιοπιι ποπ ροτειι: απο

εοι;ποιι:ι , .πιο ι·ει ιιι οιιι:ιοιιπάο ιοιοι·ο , νει ποπ

ιιιιοι·ιι. @πιο ι·ει ν: σε ιεπιιιιοπιιιιιι,οιι ιπιιιιΐειεπε

οι! πιο, νει ποπ .οι ιιιιιιιιιοι; Μιιιοι· ριοι:ι. :Με ιιιι

οποιο πεειοιι ποιοι ιοιιιιιιιιιοι οι νι ιεριπιεπτιιι

ιιοπιε ιρεοιει , επιπε ποπ οι ποιοι-ιι , οι ιιιπιιιιπ

τορι·αιΓεπιιι·ε οΒιετΣιιιιιη οι ε: νι ιιιιοιπιε ιπιειιεἐ

θιιιιιιο: ιπιοιιειιι ποιοι: , ν: ιιιιποπ ωιειιεπιπιε

οι·ειιιοιπ ι:οι·ιοοι ιο:ιιι:ιοιπ ΚΜ: :ιο το , πο:: πει: ιο

ιε. πει: ιπ ειιιιιέι παπα: ιιοιετιπιποιοιπ απ, οπο: πο:

οι Ριορι·ιοιο ιοιπιπιιιποιειιιι. Μ οοιιιι·ὲ : οι: Μειει;ιοοιετοι ι. οοο οκ νι ι·εριπιεπιπιιοιιιε ποιοι Μισιιισ:

ποιπποειο ροιιετ ππεειοι οι; απο: οι: ειιιιιεπιι.ἐ,

νει ποπ οπιιοπιι τει ι·οριιιιιεπιιιιοι. Νιού: νι ιε

ριπιεπιπιιοπιε ιρει:ιει ποπ οποιο τω, ιιοιπ ποπ ω.

Πιτ, ιερι·ιειΕπιιιτοι·ιοι:οπόιιοι οιππιπ , οοο ιιιι οοο

οεπιοπτ , οοἔτο οπο: οιιιιιιι ιο. εοιιιοπτιιιιιιιιιοιι

ικοιιετ επ ειιιιιεπιιο ιεριιιιιεπιιιιιοπιι, οι ιεριο:ιεπ

πιο ιρεειει ποοιιιιτει· Ω παπα :κι πιο εΧιιιεπ:οιπ`8ι πω." "οι

ποπ ειιιιιεπιεπι ι ποιο ιεπιιοπ:πιοτιο ιιιεειειοιιιιι- πο» ωκήυι
οποτε ιεοιιιτοι·ήπιοιιοπεπι ειοιιιι:ιπ , οπο: Π: πιο. Μ” α ω·

οποιοι ειιε&οι φιλι: : ει·Βο ο ιιι ιιιιεειε οι ιιιι2οοπ-#'”ΙΜ°

.οι οποιοι. επ νι ειοιιιεο1οι·ιτειιοπι ιιιιπποετιι ιει·ι1ιι

ποιο. Ωοπιιι·πιο εκειοριο ΓΡωεινιππο ει πω”. 46.

Δοιπιιιο:ιιαι: εοιιεπι πιοιιο ιεριοιιοπιιιι·ει οωεεωω @ή απο

νιιιοιιε ποπ “εαπ”, οι: ιερι·ωθπι:ετ οιοιειίιοπι επι- "ι ΜΜΜ·

ποπ σε [ποιών , ιι ιπ ποιοι οποιο εοπιειοοι·ε

απ. Νειιοε ε: νι ι·ερι·πειειιιιιιιοπισ , τω οιιιε&ιοπι

ιειιπιπειτιοπιε Ροιιετοι:οιοι ειιε εει·ιοι πιο ωιωιιο

νει ποπ εΧιιιεπιιιι οι3ιεδιι : ποιο επιιεωπ οι:ιεόιι

οι [ε πιο ποπ νέιιιιιιει οισιεάιοπιπ ιειιιπιπαιιοιιεπι

νιιιοπιε ι ποιο πρι: ιιιιιεοοιιτο :οποιοι ρεπιιει λ πιο

ιιοπε ιρεοιει ιιπριεΠω , οοο ε.·ιιιοι:ιι ειΤειιπ πιο.

Μέι , οι: οι ιπ ρωπιιιι οιιιεθ:ι. Α: εοιιειο ιοοιιο

ιρεειεσ επεειιεο ιερι·οιεπιπτ οισιεέιιιιπ ειιιιιεπε , :ιο

ποπ επιιιεπε: οπο: πιο ιρεειεε νιιιοο εοιιεπι πιο-ιι·

πιο ιερι·:ι:ιεπισι·οι οι:οιει.ιιοοτι :ιοιεπι οι ποπ ειιιιεπε.

οι: ιορι·αιεπιπτ ρι·αιεπε ει: αιιιεπι ; οοιιι εικιειο οι

ιρεοιειι·οι·οι:ι:ιεπιιι 8ο επιιιεπιιι, ιο :ιιιιεπιιε δε ποπ

ειιιιιεπιιι. Νεοοε ιιιειιι, τρωω πποειιι:πιπ ιο.

οι·.ι>ιεπιπιε ίπποι οι›ιεᾶοιπ οπο: εειτοιιιιιιειο,οοοιι

ιιιοιι ειιιιιιιτ,νει ποπ οποιο. :πιο οοο ιοάιοιο πιοπι

οι;ιιεθωτο ποπ ιερι·.οβπιστ ιρεειοε νιιιοιι. Νοπι ω

ιιιειιιιπ, νι 8ιωτει ι·ιιτειοι· , ποπ ιιιιοετοι· ιοιιπιιιιιει

εκ νιιεριιιτιεπωιοπιιιρεειει, οι ειι νιιι.ιιπιπιειπ

ιειιεθοοιι6,οποει ι-ορροπιτ οοιειίιιοιιοι ιερι·οβπιιι

τιοπειο. Νοπ ροτειι: :ιοτειο ιοιιιειοι1ι :Πε τιιοει·

οπο, νι:ιοι:ιει&ιοιι ι·εριινιεπιιιιιο οι ειιιιειπ. ο. Ε:: 475

πω: ιιιοειο ιοοιιοιειοι· , [πιο ιιπ8ειοοι ι`οιοι·ο οοπ- ιΜιιιιι· αν»

τιπΒεπτιο οειιὸ ριοκιιεει·ε.Νιιιο ιοπΒο ειρειιιπεπ-"'^ ΜΜΜ

το ιιιειιειιιοι , ποπ .πιο ιρει:ιοε πιιτοιιιιεε ιε ὰ Πεο

ιιιιιιιιιι πο” , ποιοι: τετοιο ιιιιιιιοι·οιο. Εκ εο

επιιπ , οποσ! οιππει ιιιι&οποι ιρεειεε, πο:: οποειο

ιερι·αιοπιαπιπι ι·ει,ιιπτεοοοιπ ειιιιιει·οπτ , ποπ ?οθ

ι·ε, πιο τετοιο ιοιιιιοιοιπ , απο εοπιιεετε οοιΤει ,

ι φαι ειιιιοι ι·ειιοοπ πιο” ειιιιιιειιι οι·ιιιπιε ποιοτι

πι, πιο:: απο “ποιο περιπιειιιππτ τει ποπιιοιπ
ειιιιιεπιει' ιιπι ειιιιπι τετοιο ι·ιοτοπιι·οιπ ι πιο” οι!.

ει) πιο οποιο απο ρι·ειιιεειε ροιιετ. ι

οοοιιονΗειιωιιιιι ι.ιιι/ι.7.π.2 5.2ιοεπιιιΜ »οι πο» 48.

Μ, ΤιιινιψΙΙι Βφιιιιιιιιιιιι οποιοι ΤιεοΙ.ιιιῇι.4.ο. ι.πιπιι. #ζιινω

ιιι. ό· 1 ι ε. Θ· ?ιιιιιιιιιιι απο δικια. : πιο) επεειοο:ι """ω·

ποπ οοΒποιοειε Γοιοιο, ποιο .οι :οποιο ιρεειει ΗΜ

ω” , ποπ τοιπεπ σοι πιο εοιπριειὲ ι·εριπιεπι.ιιιο

πιο οποιοι πιοπι:: ιπι;ιιοιι:ιοοιει εοπιιιιιοπεε, οι ιπ

εοιπριειοι , εοοιριεπάιο πιο ορροιιοπιτπιε πιοπι.

οπο: ιοοοειιιοἐ οποιοι, νει πο ιριιε ιει:οι, νι πιο”

Ηετιιιιι.ι ε νει ιι Πω ν: ιιοθ:ρι·ο οποιο πει· 8επει·ο

ιειπ εοποοιιοπ:ι ποιο οποιοι δ: ι:οοιιιιιιιιτε ιπιιοεπ

τεοι, οι εοιπριεπιεπι ειιοιιιιπ , ειοιιιιιιε ριιπειριοιο,

ι:οιοιιι ειιεᾶιιιπ ιοιιιιπ, νι @οι οποιοι οι μι·
ι ι ι ιιποιιιιιο

@πιει δώ..

οποια :πιοπι

Μοιιο·ι·φι·ι

 



η ι ·

· πιιιιι:οι: Χι. Βιιο:ιιι.Ζωιι; ::ιι::% Μάιο ικάΜιοιιιΜ. @πιο ι Ι ι. ι : ι: ” _

ι::ο:ιιιι:: ιπ::ιπι:ι:ιιιπ πιοιιιιιι::ιπι:ιπ , 8: οοι::ριοπ- ι::ίι;οι·ιιιπ, ιιιιο:ι:: νοιιιι:ι·ι: ιιπι::ιιι: ρ:σ ω: :Μπι

τα:: Γρ::ι:ι:: ιιι οι·ιιιπ: :κι απο:: :οπιιιτιοπ:: πι:: τι:ιιο: πι:: ιιιιιιι οοι:έι:ιιιπ πω:: , ριι::::ιιιιιπν:

,ιι9_ αιιιι::ι:: οιοι:ᾶι, ν: οπο:: τιπιμιωι. ω: :οπι:ο ι. ):ο2ποι::::. Ρ:οι:ο ιιιιΒιιιιι. Π:ιι: αι: , π: ω:: ιρ:- ιι:

δ:: 2284!!! ::ι:α8πο.:, οι:ι:&ιιιι: πιιι::ι·ι:ιι: :Πο οοπππιιι:ειι: ιπ- π:: οι: ιπιιιο :ιπἔ:ιιε ιπιιι:ιιι, παει: πι: παπι:: τ:: πιο: Μιιι:Μ

° ω: ΨΜ:3 ιι::ιιιι::πιιιιπ ιιιιρ:οιια6ι:ιοπ:ι:: :ι::ιιι:πιι: Γρι:ιτι::. ι:::ιιι·πιιτ:: :πο ιι::ι·:π:. ιι ροΠ:π:. οι:: :πιω :ιπ-βι3Μι·

πικαπ:: · · · · ·ο . ° · ι - - - · > >

@Μπα Μ. πιιι ιιτπιιοαο :ι:ο:ιο :ι:ιιπτιιιπ ἑπι:::ι·ι:ιιι1ιι: ι: :::ιι ποπ ι::ιι::ιιπτ :οι::ρι:τιιιπ :::ιπι:ιριιια: ιπ::ιιι

ιο.

_.

ι 9 '.

Πω:: πιο:

ἰΜΜ δ::

ποπ :ιι τ:: ιπιιι::ιιιιι: Γ:·:απιιιιιπ ρτοπιιιιι:: :ΠΕΜ

τιιτ::ιι:, ν: Μ. “.βάι.ι'. Εοπιι·ιι π. :πινω πι, 8:ι::

:ιιι:α: ι:_οπ:ι::2:::: Π:ι Μαι:: :τι :οιι:Ρι:πιι:ιπ: :πα

πι:: :ι.ιπ εξω ι. πιω:: ιιι: :ιι ι: ιι:::ροπι:α: ιι: ια::

πως:: :οιπρι:τιι απ:: :οποα:ιαι::, παω: ιοιιιιι: :ο

παπι: ίπ οι·ιιιπ: πι! :ιι:ᾶιια:, ν: πω. ()οπτ:: ά. ν:ι

Η:: ι::ο:ιιι: ::::ι:ιι:::ι: ι:ι:αι ι:ι:::ι:: :ιιιι: Γρ::ι:, :οι

ι:ιιιι:α: ; :οι ιτ::ιιι:ι ι::ιι:ιι:αι· , ιπατ:το πιω:: ει:

πωπω ιπ ρι·ε:τ::ιταπ:. ει ρ:ιιι:απ:; ί:πι:ιτιι:, π::

πω:: ι:::::::: κι:: ::ρτώί:ιι::ι.:ι ν: ::::οι:π::ι:: , δ:

πιιτ::τιαοιι: ρ:α:::ι:ιιι:: : ποιο ποπ ποιό: ::Ρ:αιοπ

:ιι:ι ντ Ρ:ι::::ιτ:,πιιι π:: ιιιιιιπέιαι:: ιποιιαιπ.Νοιο

:::οιιι::, :οι ::ρι·αι::ιτει: πι:: ν: ρ:ι:Γ:π:::π , ποπ

ποτά: ::Ρι·ωι:πτ:ι·: ι·:ι:: ν: Ρω:::ιπιπι ι πω: πι::

::ι::ει:ι:: ::Ρται:π:::: Ροι::ιτ ν: ιιιτα:ιιιπ: οιππιε

ι:ιαιρι:: ι::ατ::ιο , πω:: Η: ιπ οι.:ι:&ο ιι: ::::ιοπ: οι:

ι:ιΕ:ι,Γιορροπι (πω: ιπ ιρ::ι: ; πιο: οπιπι: ι::ιιαιτιο

::ι·ι::ιπ::ιιιο οι:ι:&ι πιια:ιιιιι:ο ::αι::ιι: :κ :::ιοπο

πω:: Γι:::ι:ι. Α: ρι·οιπει: ιι:ι·ιιιιι οι:ι:6:α:π τ:

:::οι:πι:ι:ι ι::απιιιιι:: :πωπω ρ:$ι::πισ, Νοκ

τω, δ: πω:: , πιο ι:::ι:ι:: ιπΓ: ιαπροπ:τα: ιιιιιαδ

ι::οιιι ιιιιι:ι·:ι::ιι: ι::οιιιιι:::ι:. 8ι€ι:: π::ιαι: :Ρ::ιπ

πω: ::ρ::ει:π:::: οι:ι:&αι:: παπα; ί::απιιιιιο

ι :ιιιι.:::πιι:ειο:ι, πι: ιβωπιριι νιίια: ιαρροπι:ι::

ι :Ξ

ΠΕ:: καμπ

πω:: όι:.

Π·
κι.: ποιο.

Η·
.Ειφιιοπισ.

πω:: ιιιιιι:ι·:π:ιι: ι::οιιιιι::τιι. Νοπ :πιω ι:οι:ιι

ίρ::ι:: νιιιιιο :ηπα Πισω:: νιιιι:ιι: :ατο :ιιίιππτιέι ›

ν:ι :::οριπ ιιι:::: :κι ιιιιιιιι ιιιιιι:ιι:, πιιι ί:::οι:: Μ::

πω:: παπι ωπιιιΔιι::πιπ , ω: ριοριππαιτιιτ: Μ"

:ποιιιιι:::α:. διοι:::ιι: ι::ι:πειαι::; πιο: τοπ:: ιι:

ι::ιοι: α:: ιποιιιι: Μπι: , παπι:: οι:ι:6:αιπ :::πιι:

ιι: Γιιται·ο ιι: Ρι·αι:πε, 8: ιι: ρ:ωι:π:ι ιι: ι::πτ::ιτιιιι::

Ρ:ατ:::ο, κι ιι:: ιι:ο:ιιι: Κιόι:: :::ο:ια:ιιιι: , :ο τ::

ιριιι:ι·ιιπιι: ιι: ιιιια:ο ιπ :::ιπΓ:π:. Ε: :σπαει :ιι :

τοπ:: :Μια ειπ8:ιιιε π:ιτα:ιιιιτ:: :ο8ποι::ι·: πια::

:·ι::,'ι:1ι:2 παιι::1α:ιι: :οι:ποαι: ν: ρι·ωι:πτιο. α::

::ο8πι:ιο ποπ ι:αιπιι: :Η ιπιι:ιιιτ:ι ιιπ8:ι0, @ΜΙΒ

ι:οεπιτιο Βι:α:ο:αι::. νει πω:: ιι:: :ι:οιιαερ:οεια

πω, οιιιιπιιο :ιπι::ιι:: ω: ι:ο8ποι::ι·: απ: ρ:::ι-:π

::ιπ. Ει:οπ:ιο π:: ταπ:ιτ::ι:ι:: ιι:ι:::::ιιι :οποιο

εο::αι::ρι, δ: πω: ιιια::ιιιε ρ:οιια:ιι·ια:πάο απο::

κα, :οι:πιτιι ντ ρωι:πε,:::πιι: ω :::ει:ι·ιται::: εαπ:

ι:ι:π: ι:::οτιιιε , πιιι ::ρ:α:ις:πτει: ::ι:: ν: :::ωι:πτ:ιπι

ποπ τιιιιι:ιιι ι·:ρι·ωι:πτ::: πι:: ν: ρ::ι:::ι·ιτειιπτ :Η

ι:ιιιαιπ:οιιι ιΒιτα: ιπατιι:η::ο:ιιιάιοπ::, δ: :οπορ

τιοπ:: νι:οπιιιη °

Πι::πιιιιιπ οπο: ι::2::ιι; πι:: ποπ ιιιιι:::ο πιο:

ιιιιι: πω:: ι`α:αι·ο:ιιι:: :οι::ρι::: π: ι·ει:π:::ιιι:ε

ει: ιπιτιο ιπ:α:::, ιιι:ο:ια: ποπ ΡοιΤ: ιι : απο ριπ

οο8ποΓ::::, πι: :πε ρ:σ ορρο:ταπι:::: :παπι :πι

ι::π:ιιιι:: οοπι::ι::ι, ποπ ποιών:: π:: ι::οιιιιτι:ιπ::ιπ

ι::α:πι ν:ι :::2:::ι:ποοριπιο :ιιι:τπ:ιΒιιτ, ω: π:: ω:

::ιπι::ιιι:: :παταω οοιι:α:ιιια: απ, παο:ι:: νοια::ιι

:π8:ια: πω, οι:: ιιιιιιι οι:ι:8:αι:: ::ι·ει:ι:ι:: , ν:ιΙρι·ιι:

:::ιτα:π, ιιι::: Γριιαι·::ι: ιριιιι: :ιιιι:πε ι:οέπο ::::.

Πιι:οιει:α:5 Π:ι:::: :ι:ιπι:ιο οοπο:τι:ιι: :ιπ8:ιιε

Βι::ι:ε:οπ:ρι:::: οι::ιπιι:ιπ ιρ::ι::αι:: ό: Γιι6:ο:οινι

ι::ι:απι , π:: ποπ ίιπ8αι:ιι·ια:ι: ιιι:ο::α:::ιΒιιινω ο

πιο: ι:::ι::ι·ι:ιιιιιι: , ν: :οι·ποταιπ ::πι:ιιιιιι:: δ: Η::

ιπ:π:οι·πα:,πιιἔιι:: Γρι:ιια:ιιιατι:, ν: :ιπο:ιοιαι:ι: ::ιι

:ιαο:ιι:π ν:τὸ ίιπΒιιιιιιιι:ιι: οο::αρ:ιι:ιιιιιι::, πο: :κι

ιι:πιιιιιι:, πι:: ι·-α:α:οι·αι::, θα: :οπτιπεοπτιο. ιππι

:::πει:αι·ειιι:ι,Γρ:οι:: επιιιιιιτ: πιο ιπι:ιο ιπ:οιπρι:τ::,

:οι::ρι:πιι:ε πιο ορροι·:απιτ:ι:: ::ι·ιιπ: ::ιιιιοπτιαα:.

πο: ::::::ι:::ιιπι, ρ:: :::::ιιιι::πιπ ιιιιι:::ιι::τ :οπ

ις:πιιι ::: π:: ι: πιο: :μπι ι·:ιιιπ: τ ::ι:ι:ι::, ν: α::

ιπ::ιιιΒιιπ:: πω: ν::ὸ τι:: π:πιι:ιιπ: οι πω:: π: ειπ

8:ιι: ρτοιια:::: , Πω: ν: πιο:: πιι:ιι::: :.ιιαα: π

ο:ειαρρι::: ω: ::: ιιπΒιιι::::ιπ:ο::ιιρ:ιι:ιι:::ιτι-ΜιΜιὰ” τ -

Παπ:: ::ι·ο:ιαι::::π: φαι:: ιαι ιπιι::ι.ιιιιι::,:ο::απ- :2'2”/Εά

πω:: ν::ὁ ν:ιιοι:ιι:ε. απ:: :πιω πω:: π: ι:::ι,ω“;Ζ:ιεξ

δ: :οιιι::ιιιι:ι πειτα::ιι::: πωπω: οι: οι:ι:::ο,παιι: 4:48 π: ,

:πιτ οιιι:έλα::ι, πι: ω: πω: τρωω: Γρ::ι:ειπ:ο:-Ρ:ΜΜ::Μ

:αι::ιι:ιιιαι:: ιιιιι::ιειι›ιι:ε, οοι·:πρτιιιιιιιιτπ πω:: ι

ι::: Μ:: ιειτα: Πει:: ιπιιι:ιι: :ιπέιιι:τρ::ι:5. Κα::

ιιι:,παιι: ::::κιι::πτ:: , ιι ροιι”:π:, ποπ Επι:: :πο

ιιι:::::π: ιπ:ιιιιια::Γρ::ι:ε Γαι,τω ε: ιι: ιπ::ιι:&ιιε

:ιπ8:ιιι:αε, π ροιι::, ν:ι:ι:::ιι::::: πω:: :ι:ίι::ιδι:ι·

α:: :ει:ι:Π3: ι:αόν: ρ::ι-:έιιο: πι:: ιπ::ιι:&ιι: , :ο

::::ιοιί:ιο::: νιιιιι::ιιιιιο::ίζια: :ιι τ:ιιι:α: ιρ::ι:ι:ια:

ιπται:ιιιι: ι-οι·ιπα::: :μια ιιΒιι::ι&ιιιιιε. Ρο::ὸ

Πω: :ειε_ οι: ::ι::ιρ::ι:: ιπιιιιιι: :ιπ8:ιι: , παω πω:

::ρ:τι:πτετιιιε ροιιιι:ιιιατι: , ι:ι: ἴατα:ο:ιιιπ :Μιτε

πι:: τιιπ:ιιιι:. δ: ιπ:οπ:ρι:ιιι,οιιοι:: ιπτι:ιι::ι:ι:: ιρι:

:ιπ8:ιι:πε ο πω: πι:: :κιί::πιιιιι:: πι:: ρ:οιιιι::::τ, '

π ::οιΤ:τ. ()ιιι:::πιι:: πιιιι: π:: :::ιιι:πε οοπτιπ:::

(πο: απο:: :Ματσε ιι::::ιτιιποιιἔ οποιο ι:ιτιιιιιιια:ισ

:ιοπ:ι:: , κι πω:: ιπ:ι::::ιπιπιτ: , 8: :ι:τιι:ιιιι::: :

:ρω::, παει: ιι: ιατα:ιε που: Πει:: :ΠΒιιι: ιπιι:ιιιτ,

ποπ ω: ::οι::::ι:τθ: :::ιται:π::ι:ιαπ ίι::α:ο:ιια:,ι:ιι

ιοιιιι:: ιπ:οιπριο:: δ: :ιιιιι::ιιτ::. (Μι: ν::ὸ·ιπ:αι

τιιι: :ο8πι:ιο μπαι:: :οπιιιι:::ι:ι ΐρ:ι:ι:::: οιιιωιι,

πιι:πιιο ι:αιιιιι::οιιι τ:: :πιιιαπι: , δ: Δι: ιπε:ιι: ::ο8- '

ποιοαπ:α:ι:οα:πι:πτα: :παπι Γρ::ι::ρ:: :ιόι:α:ι:ι::

:οπι:αι·ιιια:ιπ ο::ιιπ: :ιι :οοπιτιοπ:ιι: ιπ:ιιιιιαιιι::

:::ιιιτι: που: πο: ι:ι:ο:ιο πωιω:, :πιο ρι:έι:ο Γρ:

π:: ιατιιτο:απ: ἴα:ι·ιπτ :ο ιπιιιο :ιπ8:ιι: :οπ:::::::,

δ: πιιιιιοπιιπιι: πι:: ιιιειε ποπ ρο:α:ι·ιπτ Ηπα:: ρ::

::ο8ποί::::. @πο ει:: Μ:: ιρ::ιε: ποπ ι·:ρ:::ι:π

τω: ι:: ω” ιπτιιιιιιιὲ, 8: :οιπρι:το , Γ:: ιοιιιιι: η

ιιιπι.ιπιαε δ: ιπ:οπ:::ι::ο , ποπ Ροιιιιπ: π:: :πε ία- . °'

τα:: ι::ι·:ὸ σοφοί-ει. · .

Ε: πω:: :οιιιεο ι. πο:: ιι:ι::ι·ιππ8:ιο , ιιιιι::π:ισ ι;ς°|

ιρ::ι:ι:: ιπ:οιπρι:::ιπ πω:: :οπιιπ8:π:ιει:οπι:α:
πι:: ιιιιιιι: :οι::ρι:π::α:ι ιι: ο:ιιιπο :κι ρ::Ρ:&ιιι:: δ: ι

ιιι:ιιι:ιι::ιπ ι:οι·:πιτιοπ::π ιιιιιιε ; πεικιΤ τοι:ι:ι:

::ιαπι::ρ:ιπ:ιιιπ:::ιιιι:, ποιο. ιιι: :οπ:α:ι-α: Γρ::ι:ι π:

οι·ιιιπ::ι:ι ποτιιιιιι:: οιιωπι π:Βιιιι: π: ειιιΒ:ιο , :μι

πειτα::ιι::: ει:: ποπ:: οι: πω:: , ν:ι λ ιΡ::ι: νπἔι

οπο: ιπ::ιι:ᾶιι :ι:Β:ιι:ο Ρωαεπι πι: οΒι:&ο ιριο:

πω:: :οπ:α:ιιιε ποπ ρθω: π:::ι::ιιιιτ:ι· :ιι: οι:

οι:ι:ι9:ο ιιιτιι:οι απο: ι :παώ ρτει:πτ:,:ιαι: :πα

ι:: ρι·2ι:πε πω: ι:οπτιπ:: :οιπρι::: :Π”:&ιιιπ :ατα

:αι:: , :μια ποπ :οπτιπ::: ιιιαπι πιιοιιει νιτιτπ::ι: ια

:ιοπ:ιπιπιιιιιι:ια::ιοπι:; παμπ: :ι πω: ρ:οιιαδι::ι.

ι ::ιι:έι, δ: ιπ::ιι:έιιι ιιπε:ιι:οι πο:: ι·ι::::. επι:: πο::

:::οι:ια:::ιιι· π: οι:ι:&ο ριορ:ιο, π: πι: ιιιι:πο , ποπ

ποπ:: :ιι: οοι::ρι:::ι. δ: ιπωιπιπι μπαι: πο:: ρι·ο:ιιι

::::τα: ι:οαπιιιιι:: νιτιπ::ι:: Επι:: :::ιοπ::π ιπιιιιιι

ιια:ι:ι::. ()οιΙιοο 2. :ιιι:τι:ιιι::τ ππ8:ιαιι: ιιιιι::ι·: ο ε? '

πω:: ιπ:οι::ριπ::: οπ:ιιιιιι:: ρ:2::ι·ι:ο:απ:, πο:: °"ΐ 'μ

Πω: ιπ::: Γρικ:ι·:ιι: οι:ι:6:ι π:ιαι·ιιιι ; πο:: πω::

::ι:::ι: απ: απτο οοΒιιοι::::,πιιι πι:: παω ιρί: ιπ- _

:ιιιιιιι: :ο8ποιιι:, πω:: :ιιιι:::ιι:. πω: πι:: πι: πι:

:ιπ8:ιιιιπται:ιιι: :οποια ι:::ιπιι:ιι:ιιι·ι ποίιαπι , οι::

πο: ποι": :::τιιι:ι ::ιιπι:ιιαπτ ν:ιιιΒιαιι:. Ρ:ιπιαιτ:

μια; πιο: ρι·:οτ::ιτιι ιιιπτ ::ιιι:ι::, οι:: πώ::πι

τι:: Γ:: ποιοι: ιιπ8:ιιιε πιο:: :μια ιπ:οι::ρι:ιιι:

οιι:πια:π ιο:α:ο:αι::, πω: ιαπ:ιπ::: ιριι::::πιοι·ιια

:οι απ: π: οιιιιπ: :κι :οεπι:ιοπ:ι:: :ο:αι::ιι:ι:: οι:: :Η π::ιιιιιιιη ::Βο8: οιιιπιαα: :::ι:τ::ιιο:ιιιπ. Νιιπι

Κ ο › πω::



:τό Βαρατατίο Χ ί_ Μ:συετιίτ.αίαέαΐοτ. τῇώῖα απο» ταατατίαίίατα. 8:δίο ί ί ί.

8:τί :οαττα αότα: ααα:ίί:ί , ν: :αιτία ααταταί:: α:

::ίί`ατίὸ ρτοτία:αα: ία ία::ίίαα.ΐί:α ααα:ίίί α:ί::ίαί.

Οβίίαία: τ. τα:: ίρ::ία: ία:οωρί:τω ατα:οτατα 61,

αίίαατοωαίαα ίαρ::ίίαα: ία ααα:ίί: ,:ίτω ααα ροί- οωαθία τ·

Πα: ίίίί: ντί τα” τω:: ροααατατ. Κ:ίρ.α:8. αα

τα:. ααω ροίίαα:ίίίίε να ααί :οαααΕ:ααία: ααίαίαίί

τα:: Εατατοτατα. α. 8ία:ία:ία: ααα ίταβατα: :οτα- @Ϊ

ρίατα: Γρα:ία: ίατίίαίαίαοταω αοτταρτίβίίίαω απ. Οθία:Ταν :ζ

ίίτ:ατίατα , αοα ροίίατ ία απαί:αια: ααί :οεααί:τααία

α::ίαίαα:ία Μία: ναίίίίία: ία ίαίαίαίτ παω Μ::

ίαρροαίτ αίτια::ζω Μετα: ίααίαίαίαοταω.Κ:ίρ. _

ατε, ί:αααί. ααω τα:: ίρ::ί:ατααίτίαίίταιί: ρα::τί:

ααα:(έα: ίατρίαωαακα;ατ: @τί αίτίτία::3τ:1:Ιαο:τααΐ

ααα: αατ αω: α. ατι α: σεαττα ααί τ ατα, α τα

ιίατα: :οααοί::ταίααίταίαίαα ::ίίττα:ία :αίί: αίαί·

αίίτα:ί:, ί)αα: ντ πέτο: πατατα :1:ίτα:ίίίαω α ασ.

:ίτίαω ίααίίαίαίαοταω , δ: α::ίαί:α:ίαω ίααίίαίαίαα

:οα:οωίταατίατα. α. Βτίαω ροίί:: ααα:ία: ίαίαΒο 63,

:αρατίτααατο €ατατα ρτπαίί:::Ε ία;:Βο αα:α:. ααία Οίίατω τ.

:ατα μα:: ατατοταωίαα .τα ααα ααα ταρω

:Ματ ίατατα,αίίί ίααία::τωίαατα, ίαβ τα:ίοα: :ααα

τίττα ίααίίαίτίατ ροίίίβίίί:, αβί:ταβ:ααίο αβ αίωαίβα:

:ίτ:αταίτατιτίί: , 8: ρτορτία:ατίβα: ίααίίαίτίααίίβα:,

πο:: ροταίτ αα8:ία::α :ατ:ὸ :οαασί:ατα ν: ία:ατα ε

ααία ίίαατ βαβαατ ίρ::ίαω ταρταί:αταατ:ατ ωο:αω

ίο:αίαω,::.ατ, αοα ταω:α ίταβατίρα:ί:τα ταρω

ίαατααταω ωοτατα ίο:αίαω Μία: , ναί ίίίία: ίααίί

αίτίαί. α. Ορα·τατίοα:: α:: αίοταω :στα αταταί- 64;

τα:: τωατα,ταα: ίαίίαίτα:: 2αί ααίαί: ααετία: τα· Οίκαδίτσα,.

β:: ίρα:ία: τ:ρτ:τί:αταατ:: αστα:: ορ:τατίοα:: ία

τατα: ααεαί ταω. Καίρ. βαβ:: ίρ::ί:: τ:ρτ:τβα.

ταατ€8 στα:: : ία:ατα: ορατα:ίοαατ ααα›ααί ίααίίαί

αίααίατα ρ:τίαα$ία›ααω , ατεο; ααοατί ίρα:ία:αω ,

αοα:ατίο. δ: ααία ίίία ααοατί ίρ::ίίίκαω ίαα: ίαα:,

:τίαω ίρα:ία: :ατακα τ τααα·ατατίαα, :ταατ Μία::

Ττίρία›τ αιτία: ίρατίατἰτ α:αα: ία α-α:.::ίί:: τ. Γαβ. 1°τα!τ.:α:.

ίίαα:ίατατα δ: α::ία:ατίαω ία:στταρ:ίβίίίαω; 2. ίί"""'ἔ'°

ίαβίταατίαταω :οτταρτίβίίίαω; α_ α:α:ίαίαατίαω 7:8Ιἔἔ'“

ίρ:::ί::αα8:ίο ίατααί ίαΓαία αατααααω :οτταααραα.

τω, αιτία ααίίαω ίταβ:α: αοαττατίαια. 8α:αααίαω

©οίίίείτατ :2 τω: τα. νβί :ατα ίατατοτατα , αααια

· ρτατ:τί:οταω ρττ:ατατία, αίαΒααταττατααααω Παί

Β"ί"","ί' ρτορτία. αατα απ, α: αεί:: ίρ::ί::τίαβ:α:ατ ααα:ίο,

ααα:, α: αααία:, τ::ίρία ρτοαία::τ:α: : ίααί τα: ρτ:α.

τατίτα: νιτρττ:τ:τίτρ: α:αίαααα: ρτοαία::ἴ: αί:τατττέί

α:ττατα ::ί:ω, αίαίίί α οααατατ :τί ασ ταο ο

ρτα·ί:αταξ:, ναί ία ίρ:αίαβα[Ξαίί:ίξί: ία ίαττΈίία:ί:α ααα

Β:ίί :οααοί:αατί:, ναί ία αίίοταω ωααιίαίταατίτταί,

ναί ία αίίααο :ίΐ:&α, αα: ατττίαί::ο ναίτίαίο. ααία

τα: ρτατατίτα, ν: ρτατατίτα , ααααα.ακίίίίτ ία ία, :ατα

ααα θα; αααα: αί:::τωίαα:: ία ίαίτ :αα:α, ία ααα

ταατίιω ::αίίτίτ νίττα:, ατα:: ρτοαίακί:, ααα αατατα

_ :ίί:αίτττ:,ααίρτοτία&α: ό:: ααα: αιτία ίαα::: ααα

· α:οατία:ατατ αί:::τταίαατα ία :αα:α, ααα ροίίαατ

ααταβ αβ ααααίί: :οεαοί:ί. δαατ αα::ω τ::ρτατα

τί:: αία::τωίαατα ρταίαατα:, αοαία :απατα ίρ::ία
ο ί βα:,ααί ία ααᾶα τ. :αίτια ωοαίο ταωαα:α: ία:οτα

. ρί:τ::, ίί:ατ αα::α; :ατα ίρ::ία: ίατατοτατα ία τααἔτ

ίαα:. ααα αοτττρίααατατ ρατ ωοαίαω ίαττίαί:α:ααα,

ααί τ:ωαα:.ιτ :αω Γρ::ία; ίατί ρα: :οααατίαω :τα

ττίαα::αω. ααί ίίτααί ίίαί: :αω Μία; ί:τί ίαα: ρατ

· · τ ίαα::: ία ίρα:ίαβα: ταίίᾶἱ: αβ αᾶίβα: ίαταί:ιαί:,

ααίβα:ίίία,αίαα: αταατ ρτα:ίαατα:, ία:ταα: :οααίτο,

ναί αβααα:ίο :οαασί::ατ:α ναί αβ αίιί: ωααίίαίίαα

ατρίτωτ :ίβα:. ίτα ίατατατα, :ίτω ααταααατα ία:τίτ τω”

:?;;:”Ρἔί#· αίατα ίαατα ραττί:αίατα 8:αίααττι:αίαταω αίί:,αοα

!"Ι.”""/. ροτ:ίτ αα:αταίττ:τ :οεαοί:ί τ ρτα:ατι:ατα αατα αία

- αααατίο ααίτττι:, ροτ:ίτ ααταταίιτατ αοεαοί:ι! ναί

ρ:τ ίρααίατα ίαα: :2οεαίτίοαί: , ναί ρ:: αίίααοαί ν:ίτί

ρίαω, ααα! αίατατταίαατα αία:ατ ία :οααί:ίοααω ίρ·

τ ` $-8_ ίία:. Πί:α:.ίαία0 ί)αα: ίατίίαίίτ αα8:ίοία:οταρία

ΜΜΜ. τα: ίρα:ία: οωαίαω ίατατοται.τρ, αοα ααία Η α:: :α

ίίί:α:α: :Παω αα'.ί:α ίίία: το πατατα; ίααί οίαω

ααία ροίίαα:ίίία:ρτοαίαααίία. ατα: τ:α:τατ Παα: ν:

αα&ατ απατα οίίαττα αοταρίαταω αοα:ατίατα :τί

:οααί:ίοααω οτααίαω ρτατ:τί:ατιί : ααία δ: Η αίατα

ίίία :1τίίί:τ:ατ,αοα οτιταία αοωρία:α: ίρα:ία: Για

. αᾶα ρτο:ία:ίίί:ατ, ρο::ταατ ταωαα οωαία :οωρί:

__ τα; τα: ίαί ίρ::ία: ρτοτία::τ:. Καί-ρ. ααα. αα›αίαα. ααω

_ Χαμ: Μ· ίρα:ία: ία:ατοτατα αίαατατία οτα·ίίααααί ρτ:αίαα:ία:

""”""'· οτααία ααταω ρτα:ίατιτία ίαα: ίαττα ίρία:τατα ααα:

ταίατααα :ίί. να αυτ αα :ίί θα: ίαίτταβίίαοτ
ατα: :τί ίβωαία οβἔ:έὶα ίαξα ίαατα ίρίαεταία αι:

ίίἱαατία,‹ίαβτα·ατ ιίίί: ία:: ία:οωατατα τίττατοτατα:

αίίοααί :ατα απατα: ίαταταίίαταίίαααααίο ρί·ατίαα

τα, αοα αίί:α: ίαττίαί:ατττ ίαίττα&ί. Ρι·ατατιτα να

τὸ ααίίο ρα:Ιοίαατ απ:: αα:αταίαω ίρίπαταταοβ

ίααΕτίααΒαίί:ί: ααα: ααααα ίαα: ντ ρτωτατίτα, :ατα

:ατί:ω τατίοίίτ ρτωτ:τίτοταω, α: ία:ατοτατα τ αα

ααα ντ αίίαααααίο ρτα:ί:ατία, τω:: τατ:τίτα αατα.

αααω ί-ατατα Πα: ρτα:ί:ατία. :τεο ταίίαα‹ία α:αα:

αα: ίίία:α αίίααο :ίί:έία ααταταίί::τ :οεαοί:ί;αοα

αίτβατατ ιίίί: :οα:ατία:ατί :α αί:τ:τωίαατα :ομοί

ααατία. να‹ία Η Πω: ααα: απατα: αα8:ίατα_ ααίία

:ί αίαβαταατατ ίρα:ί:: ρτα:τατίτοταω , αίίί ααοταω

ροδί:α: αβ αίίί: ααε:ίτ: ιαααίί:ίίατί , ναί ία: αίίααο

να ίαίο :οίίί τ:αίαβαταατατ :αω:αίίί ::ία:ία

:οωρί:τα οαίαίαω ία:ατοταω τοααρίαααία ρ:: :κ

:τίαία:ατα :οααατίαω Παί αααΐτοτί: απατα: αααααίο

δα. :ταατ ρταίαατία. 3.ία :Μαρία αίί: τα:ωοττα τατατα

0°ωί-8· ρτα::ττταταω . ατααα ατίαὸ ί”:ίαατία ::ρατίια:α:αίί:,

1" 'ί”-ί'Ι" ααα Βίετατατ α:: ίρ::ίαβα:α ρτατ:τίίί: α&ίβα: τ:

|αταστ πια- . . . .

Μ"Μ"ά ί:&ί: μια:: να:: ίταβ:ατ αίατ:τταίααααίι ία::ίί:ᾶατα

ρω",,”,; ααΒαίτ αεί αξίααί:τα τα:οταία:ίοααω :οταω , ααα

α ρωταω αίίαααααίο :οεατπαίτ : :οα:τα Ρία/κρατα. ατ|ρ.208.:.4.

έω02:4·ό· Αττττ6.τίίίρ.τ.67ζτ.3 ααβαατα: ία ίατ:ίίαάα αιτημα

“"“"°""'· ταίίαααί ίρ::ία:ρτατατ·ίτοτατα αᾶααω,ίταί καυτό:

τίοα:τα ί·ί:τί ρ:: ίρα:ί:ω αβ ίαίτίο ίαΐαίατα , ταρω.

ί:ατα:ίααω οωαίατα ρτατα:ίταταω τοααίτίοαατα.

  

 

:οτταρτίβίίαω. Ρτία› ::ίαατ ααωρία:τα, δ: ωαετ:,

αυτ ταίαίι: ναία:τίαί:: ατ.τοατί ααίαίαίίτα::: , ναί ία

αίίαίτίαα ία:ιττα ::ττ8:ατίατα ίαβία&ί. Ροί::τίοτα:ίαατ

ααοταρίατω, 8: παεί: ατα ωίταζι: ναίαατίαία:, ααα

τίίταᾶα ματ οταίίααωατί ρίαταίααίίαίαίαατ:ρτ:τί:α-°

τα:: , Γ:: ρ:: οττίίααω α: ρίατ:: :οα:ατία:ααο:

:ττίααατ ία αταίία: :τί ρίατα ίααίίαίαίαα αᾶα :ατρα

τα:ααία. Ε: ααία ίααίίαίαίαα ίαβίί:αρ:ίαταω :οτταρ.

ττβίίίατα α:τίίτ:ατίαω ίαατ ίίαί:α , ταία: ίρα:ί:: :ταα:

τα”, 8: βατοτο8:α:: όίίίίιίαί:α:ίατατ ία. Ρώτα

ω:: ίαα: τααταω ταρταίαατατίαα ααίτίαίί:αταω α δ:

αιτία ααίαίαίίτατα: α::ίτί:ατίαω :οτταρ:ίβίίίαω ααα

αίίτατατ:α ίίαίτα ίαα: , ::ίαταίδ :απατα ίααίίαίαίαα ίία:

ίαΒαίτα,ίρτα:ί:: :αταω ταρταίαατατία:: :ταατ ίίττί:2.

τ. Ηία ταοαία: αοα ίαίαα: , ααα μέτα ααα:ία: Π: Οίίτσ'Ρίο τ,

ααττα:, ααὸαί Μ, ααα: Μία :οααοί:ί: , Π: ρταίαα:,

ρτάτ:τί:ατα , ααι ίαταταω: :ατα ρ:ταο: ααεαία:

ααα :οααοίαατ οβία&αω ίτατα:αίίατα ία ίαίρίο, Μ!

ία ίααίρα:ία :ιτρτ:ίία,ααο :οαίατα ωοαίο τ:ρτα:ίτα

τατοβίααααω αίτίί::α:, α: αοα , α:κίί::α:: Ν:Βο Ματέο.

αα:::. ααω ίτο: ορτίωὲ ίαίαατατ α:: ω, ααοαί Ι):α:

ν: ααα'.Ι:οτ αα:ατα: ίτατα:αίίατα ίαρρίατ αοα:ατίαω

ναίαί:αίαίαα: οβί::”:ί, ίαααααίαω οωα:: :ίτ:αω·

ίταατία: , 8: αίίίροίίτίοα::, ία ααίβα: οβί:ᾶατα τα·

ρ::ίτατ,αααααίο ία:αίίί8:ααίαω αίί: αβ ααε:ίο. Ε:

ααία α:: ααταταίίτ:: αοταω ατί: , ααα ραπ: :ίτ:α

ίαατα οβία:ί:αω ίαίίί,ίααί ταατίτω ίαίίί ραπ: :ίτ:α

αβί:αίτα ααα ίαα,:αίαίωοτίί ίαα: ί-ατατα α ναί μετα

τίτα, ααα: ααταααατα ν: ρτα:ίαατία αα›αί:: ααα αααίί:

·αα: οβί::ί:α, ααα ίίβί αβ αίτί: ωααίί:ίίαατατα ααα:

ροίίαατίίβίαβ αίτί:α:ααίίαίίατί αίίτατ α: ίαατ α ααα Η

::αία ί):α: ίαρρία: νίτααα8:ίί ωααίί:ίτατί:,:6:αττέ

α:: ααί :ίαα: ωοαίοααο ίίία.ίίατοΕαίτ ωααίίαίτατα.
ί ω ί ΠΙΩ?να

"ταση



τ
π· Ο

οιΡιιυιιι Χ ι ι. Πο οοἔιιἰιἰότιοβοτοιιιτιιιιι τετοιο. ι ω

οιει>νιιιτιο :το

Πο οο,ιτοιτιοιιο ίοοιοτοιοιο οοιιιιοιο.

νιειιι·ινιτ , οι Αιι€οιοι οι·οριιιι νιιιιιτο

οοιιὸ8οιιιτοιιιοιἙ οοΒοοιι:ιιτ οοιιιυ , :ιοτ

' ιιιιοιιοιι ΑοΒοιι ιιιιοιιι «πιο (οοιοτοΡ οοο

ν οοτιυ ό· ιιιι.ιιιιυι. Μπι οοοιοθ;οι·ιιιιτοι οκ

ιιιιςοο οθοάι:ο, οοτροι οέτοιοοοι ο ιιοιο, τετοιο:

ιιοοιο ιιιοίι:ιιιέι:ιοο οοΒοοιοιτ ιιιιοιο αποτο οοιτιι:

ιιιιοιιοε. Ε:: οο οιιιιιι οοοιι πω: οοιιιτ , απο

οοΒιιοΓοιιοιιε , Ροιιοιο ιιιιιιοιο νοιοοτυτοιο οοι·8

ιοιιιιι. Ποοιιοοοιιιιι ι8ιο.ιι τον, υιι ιιιΒοιοι ιιοοιιι

ιοοιοτιι οιτοι·ιο:.ιιοΒοιι, νοι ιιοοιιιιιέ, ιιοτοοιοιιιο οι.

οι: ρι·οιιοοι·ιι οοο οιιτιοοιο οιιοᾶοιο , ιιιτοιτιοοιο

ποιοι οοι·ιο οοεοοιεστ. Ι.οοοιιοοι· @πιο οοο

Μαιο οοιιιιοιο , οοο ιοΒοιοι, νοι ιιοοιο ριορι·ιει

Μιτου: ιο Γοιοΐο ιιιοιιοοιτ , ιιοοΙοο (οοο οοο,ιιιιτιο

οοο , δ: ιιιιο&ιοιιο: οιιοιιι·οο ουτοι.ιιοι ; οοο οοο

οιιι:ιτ νιτιιοοε Βιιιτι.·ο , ντ ίοοι: ιιι.οίι:ιιιτιοοοε , 88
η οιιοτιι:ιοοοε οιιοιι ιοο-οιιοιοοε οτ ιοοοιοοτ. οπο Ποιο

?πιο οβο

ιτιιοτιιιι το

το τ.

Μου υ.

Σιιιιυ ι.

ο'.

Βιιιιο ο..

6ο

Ρ48ιτιιι Πιο!.

σπιτικο.

π. ΗΜ ιοοι·οιο ιοιιιοιιτοι:ο.ιιιοι ιιιτοιιιει

οπο ιιοιιτ ιοι;ιι·υ οιιτοιοιο οι·οιιτοιο οιιοιοιιιιι, ιτιι 8ο

ιορια ιιυτοι·οιο οιοσιοιο ιιιτοιιιΒοοτιο. ?το ριιι·το

οιιιιιουοτο ιοοι ιιο°οατιοιιοι, ι.ιιοιοίοιοιιι ιοοι·οιο

@οι ιιιοτ οπο: ιιυτοιοιιιι; Βιιιτ οοιιο οιΪοᾶοε ρο

τειιτιο οιτοι·ιιιιο, ιροοε ιο. ιοτοιιο6ιίιιοοτ νοιοοιο

τι: ιοΒοιιιοτοιιι8οοτιο, πω: νοιοοτιετ οι·Βο πιο οι

τοιιιιιιοι ιοτοιιιΒιιιιιιι. οιιιιιοτοιιιΒιιιιιιιιιε οοοιο

οιοιτοι οτι οιιιιιιιτοοι; ιιοιιιιο οοτιοιε .τιιιιιιιιιοιιιει.

ι·ιιιιιιο; ο οοιιτιι ιιιιτοι·ιιιι , οιιιιιοιιιιοιιι ω”.

έιιιο σο

ιοί-ο οιιοιοοιο; οι·Βοο οιοοοιε ιιιιο:οοιιιιε τιιιιοιιο

ιιιτοιιτάοε ιιι8οιι-ιοτιο (οοο: ιιιιιοι·υιιι ιιιιτοιιιιοιο

οιοοιιιτ οποιο ιιιτοιιιΒιιιιιο οιιιι.ιιυ.ιο: οι,οο οοο!

οοο! οι! ιιιιτοιοιιιοι ιιιτοιιιΒιιιιιο πιο πιο, οτι: οπο·

ιυιιτοι ιιιιοιιιΒιιιιιο οι.1οοοιε ιιιιο: ιιοοτ οοιιιοοιιι

οι οιιτοιιιιιιοι οοο οι:ι νοο οι:οιο , οι οποιο

ιιιοι νιιιιιιιο οιιοοοοοιοοο :ιιιο Μο. 3. Αφτο

ιο: οοιοι·ιιιιοι· ιοτοοιοι Γοοιιιιοιιιοι , ριορτιοτιιιοἴ

οοο οποιοι” οιοοιιοι: οιΒο οτιυιο οοειτιιτιοοοι ,

νοιιιιοοοιιιοο οιοιιιοτο. @οι ο Ρωοο οοιοιιι

ιιιοι ιιιτοοιι ιιιιιιοιοιοοι , ο ιιοιτιοιι οιΤοάοε

οι ριιοοιριο οοιιτοιιτοε. 4. Ροιοιι: νιιοι οιιι,τοιοε,

:Ποιο ...ωιτοιιιω, οετοιιιιιιοι· οοΒοοιοοι·ο ίοοτο

τι οοιι·ιιι ιιωιιιι,ιιιιο νιιιιιοι ιιιιιιιι. , μι Γοιιι: νι.

ιοι οποιο. ιιιιοιιι8οιο ιιιοιοιο ιοοι·οτιι οιοοιιοιιιο.

το :οι ιιιιιιιιΓοιιιιιο, ω". οι οιιιιιιιιοοι οιιιοθιο οιο.

οιίοιιοτο , οοο ροοιτ ιιιοι:ιιοτιο ι`ριιοιοοι οποιο

ιοιο ιιιιοιι8ιω., ο ιιιοιι οο ιο οοο οι ιιιτι·οιοιοοι

Γοιιοιοιιιι τω" ιοιιιιιιοιιιτιο, οιιιοοοιιιε Ποτοπο

ιιοιτι ιοοοιιτ, οοο ροιιιι ιιιωιιιιι. Γιιιιιοι·ιιο οι:

πιο ιιοτοιιιιιε , ο Ποιό οο το ιοτιο ποιοι:: “οποιοι

οοο οι.

?το οιιιτο οοειιοτο οι οοάοιιτοε διιι·ιοτοου. οι

Ροτιοοι ιοίιοτιτιοιο , οοι;οιιιοοι:ιο Γοοιοτοιοο: τοι

ιιιοιο οι. ριοΡιιιιιο Πτι. 3.Κοι.8. (ο 2.ριιτοιιιι.ό.

Το οι.. Με ..του ιιιιυτιιιιι ιιυιτιιιιιιτιι. ιοιοοιιιιι η.

Ρτοιιιιιιι,ίιοο νιι.πο. μ.ιιοιυ....ιι :οι ι›υττιιτιιιιιι ,(ο·

ιιιρω.ιιιιι ι οιιιιιυ8ουβοιιιιυιιι Εμ 13οιιιιιιιιι βτιιιιιτιι

τω· οι· ιιτυι.ιιιιτοιιιι. ιο τροπο ιοοιιοι Ηιοι·οιινοποι:

πιο" ουδιι.ιιιυτιοιτι [Μοτο ιυ,οιιυβιτ , οι βιο: Ποια.

Ωιιιιιοιι. ιο Ιοιιο. Ηισιτιιτιυτιιιιι ιυτιιιιιιιι ευ!ιιιιιυ [υιιιιι

οιιιο,οιιι.. ιευτιιιιιιιιι. οιιιιι.ιιι.2. ιο Μ». ι:.19.

Νυιιοτ.ιι ρτυιι Ν.ιιιωι ,Με 13ουιυιιιυ ιιιιιιιιιιιιιι μι

πιο. Ετ ιιο 3.ο.3. οιιοο ιιιιτ. Νιιιιιιι μποτ Ποιοι

που απο ποιοι; ιιιιυιι υττιιιιτιυ ι:τοιιιιιτιο ιττιρυιΜι!ο οι.

Αοάοι .ο Βα:ιοι. ιιοΒιο. ο. 8ι. Ιτιιοτιιιιι ουυιτιιτιυ_

πο: ιιιιι!ιυιιιττι πιο «Μοτο, πιο [ιιττιιιι ;ρι τουτο” ω· τω..

ρυτιιιιιι ιιιυ , το ιιι[οιιιιυιιιιιτι ιιιιιιιιιι ουιιι,υι ,οιιιιοτιιιιοτιιυ · τ

ιιιιιιοιιιιιιιι .9οστοι.ι ιιιιιοτιι πω:του ιΙΙο ουιιιι , .ο οποιο

άιοιιιιτ. Το [Μα οι. «που ρωταω ιτυιιιιιιιιιιι. Εκ οοο

ιιιιοιο οοιιιΒοοτ, απο ιιΒιιοιο, οοο ΐοιιιο (Σιιιιιιοο

ιιιοιοιιιιτοιο οι·οιιυιιιιι, @Με οοτιιιιιοι,οοο ιοτοι

Με ιιοιοιοιι οοειτιιτιοοοι οοΒοοιοοιοιιτ.Βιο Ηιοι·οο.

οιιιιο ι..οοπ τι. Η πιο Με” ου,οιιιιιιυτιοι οποιο,

ιοτιοοιοτιτοι : Νιιιιιιι πιο! οιιιιτο ουειτοιιυιιοι ουιιιιτι,

οι βιο: Οοο: ο @ο 0ιιτι|ιιιι 11οιι.ι οι. ,

ω ιιιιοο οοοιι·οο. νοτια Γιιιιι οπο. @οποιο οοο: 7,

Ποπ οιιτιοιοο: ι. Ποιοιιιιιιιι 2.ιιοι.3. 4ιι.7.ιιιο.Ι8. ι.οοιιζ

Φ οι 8 ιιιι.5. Ηοιιιιιι οι. 3. οι ικά. οι Μι!» οιιιβ.ι.

οι 4. ιιιιιιιοοιιιιοιο,·οο8οιοι, ΐοοιοιυ οοιιιιιιοι 6:08..

οοιοοι·ο, οοο οιιιοιιοιιοο, οοὸιι, νι Βιιτιιιιιι. ροτοτ,

Πω: οοο τιιοτιιιο ριιοιοοτιιι, οι οιιιιιι ιοτοιιιι οο

8οιοοιοιιιιο ριοιοοιιιι οο οοΐοιτ: πι, νι Ηοιιιο. ω.

τοπιοτ, πιο” Ποιο τοεοοιιιιτιιιιι οιοοι οιιιτιιιτιο,οοθ.

τοΒιιοωιιιιιι οπο: οι18οιοι νοιο , οτιιιιιιιι οοςιροη

οοΒοοιοιιιιοοιι τιιιοοιι οιιιιιι οιιιιιτιιιο. (`οιιτιο. οοοι

ιιοΒιιιιοτ Φωτο ιοίξιιοοοιο: οιιι;ιοο οιιιΒιι κρι-οικιι.

άοοιιο:οίι: Ηοιιιιωι , οοο οι ιιιιίοιοτὸ τιοςετ ; Ποιο

Βουτιά. οοο οιίι ιιοιιιο. Διαιτα ΟΔιοι.1.ρο.$7.ατ.4· ` ,

ς.ιω οιιἱιἰ. Γοττυτ.5.τυο.8ιτι.ο. ι οι, ῇ ω.. οι: μια”. .__εω,_Ι·,Μο,

οι ιυτυΙΙ.ιο. Νιου!. οιορτιιιιιιι. ι, ,υιιιιυ[. του. ιο, υΠοι·"ι..

τιοιο, ιιιοο οοο ροιιο ιοοιοιιι οοιτιιοιο ιο ιιο8οιο

ιιιιτοι·.ι.ιιτοι οοΒοοιοι, .μου οοιιοοοοτιιιυ οοιιιιοτιοο

ιιοτοιοιοι ιοριοοιοοιιιιι: ποιοι οιιιιυ ιιιοοιο, οοο Νοο

το, ιοιιτ οιτιοιι: οιιιιιιιι, ι;ιοοιο ιι.τιιιιιιο. (ιοοιιιιιι

ιιοτοιο οοιιιιοο:ι ιοοτ ο=ιιιο ιιι.ιοιο: 8ο οο8οιο οοο

ιιοικοτοι οιιι ΐροι:ιοι οποιο ιιΔιοιιιιοιιι. τι οιιιιι·ιοιιτ :

Μι". νω ιιιοτιοε οίιοικιι οοιοοι:ι οποοιιιτ ιο .πιω 0ιιιιιι·»ωτ

ο οιιιιοο ιοοιιοιο οίιοοιιι ριιοοιιιιι ίοι·ιουιιο,ιοο οι- -4ιωιιω·

ιο&ιοι, οοο ροτοιι: τιιιο οιιιοᾶοιο ιοιοιτιοο οττιοει ο

τοιι οιιοοιριο, ξιοιυ ιοοιιο: οοΒοοιοοοιιι ;.ιιιιηουιο

Μοτο ιοοιιοοιοιιοοιιι οιιιιοιριι ιοιιοιιιιε. δει! ιο

οιι:ιιιιοιοτοιιιΒιιιιιιοοι ιροοιοι οίι Μιτου οιΤοοτιοιιο

ιοιιιο&ο ιοτοιιοά:ίιο: οι·Βο οοο Ροιοιι οοο Γροοιοοι

ιοιοι·ιοιιε οιιιιοιιιοριιιιίοοτοιι τοι ιιιτιοι·ιε οιοιιιιιι ο

ιιτιοοοιοιοίι: ιο οιιιιιιο ιιιιτοι·ιιιι, οοιιι ι·οριοΓοοτιιτ

ν: οιιοιιι οποιοι: ιιοτοι·οιιοετιι οι! νοο οι; ιΕοιοιιι πω·

τοι:: οοι·ιιιοιο Γοιιτ οοτιιιιιικι·ιι, οιιιιιιιοοτ ο οιιο=ιιιο-ι

τιοτοιοιιοοτιι, ιιιι:οιιτο ιιοο:ιιοιοοι Κοιτα Κιριιιιιι; οι·

Βο ιοοι ιο Διουιτο οιι:ιιοο: ιιτοιιο πιώ οοιιοιτ νιιοοι

οοο ιιιιοτι οοτι.ιι·ιιιιιοι ιοριαίοιιτιιι·ι. @οοο ιι ιο οο

τροπο, οοο ραδιο ιοΒοιιιι οοΒοοιουι (οι ίοοιοιιι ο

ιζοιροοιιοτ; νοιιοιιιιοιιι.ιτο ροι· ιοιιιιιιοι . το οοο

οπο: Ρι·οοι·ιιιο·ι ιοΒιιιιοτιοιο ι :μια οοιιι οπο:: οι

ιιιιοιι, δ: ιιιιιοιιιιιι Ποιοι . ροτοιι νι ίροοιοεντι·οιο

οοο ιορι.ιιιοοιοιο. . ,

Οοοτι·ο οοο ιοιΙιτοιιτ ι·ιιτιοοοι οιοιιο:ιοιτιο οι.ιιι, το,

8ο ριοοιροο ιοοοοιιιι, οοιιιο Πο νι·Βοο: Λο: οοο ο. ε.-ιωτιιιιι

οιοτοιο ορο ιιοιοιοιιιοι· ιοτοιιιΒιιιιιο οιι ιιιι..ιιιοιρ-υιωτο·

οπο, πιο οοο. Νοο ίοοοιιιιιιιο ι οοο: ιιιιιιι οι οπο ::'""Μ"'

ΒιοοετοιιιιιιοιιοτοιιιΒιιιιιο, οοἑοι Πιο ρι·οοιιο ορο- ι

ιιιτιο : οιΒο ριιιοοοι: οιιζο Μοτο "ο οιτοι.ιιιτοτ

ιιιτοιιιΒιιιιιο ιιιι οιιο; οίκο οοο μοι ιιιοοι αιωρο

πιο νι οιτοι·ιιιιτοιιοιοιιιΒιισιιο :το νοο, 8ο οοο :οι

οιιο: Μοτο οιοιροο οι οιιτοιιιιο οιιιοοι:οιο οιοιιιιιιο.

Ροιοιιτ ιΒιιιιιιιοτοιοιι ιιιοι:ιο ι·οοιαιοιιτιιι·ι; Μοι

τιοιο ο:ιτοιοιο,ιο ι:οίοοιοοιιο οιάιιιοιο οιιοιι οτι οι·

τοπιο ιοριοιοοιιιιιιοιο. Ποιιιιιιιο. ιοτοιιο&οι τον Ουτιι'ίπτι.

Εοιιοιι οετοιιιιτοι Ροιοορτιοοι οπο οιιιοάι: οι80

οιιΒιτ οετοιοιο οοιοοιοιοοιιτοιο οτι ιιιοτι οοιοιοιοο

οοο Αιιοιιοι ι·οιρο&ιι οιοίτιοιο τοκοι άαιοιιιοι

οοο οιιοοιοιιι ριοκιιου. , οοοιιιο:ι νιιοιο ι·οιριοοιοο

ουτιιιιιιιι ποτάκι [ιτυιιιιιιτ. Αοιιιι. πιο 6.1. οι Ουτιιιι. ιιιιω ντ οιιιο&οτοοιιτοιοιο , ιιιτοιοιο νι οιιιο&οιο ο

ιο ιιιιι , Νυιιιι “πιο τοιιοιιιιιιι οπο: , ιτε Γοιιιιιτ : του· οοο οιιιιιι·υ.ιο ο ιιτοοο .οοο ιιιοιο ι·οιροιθ:ο οιοιιιοιο

[ιιιιιι.ι αποτο οι οι: , μια υττιιιοττι οιτιιιτοιιιθυτο[οιοτιτ οιιιιοιριι τοιιιιι οοιιιιιιιιυτοιοι τι οιιιο&οιο ουτοτ οι.
|



:Η

οπο, δ: ποπ πα:ο:ο:ο; πα:ο:α:ο:οίρο&π :π:ο::::δ:::::

ποπ πα:ο:α:ο ::ίρο&ο ίροο:ο:. α. Οοοποίο:: απτι.

ο:Μξπο:_:. οπο: Γοαο: ::ποτα::: νο::::οποπ: ρ:ο:ο:·::απ: :ο:Βο

πο: απ::οαπ: ίροο:ο::: , οοαπ: :Πα :ο:::]π:: :ο :ρί:πο

:ποπ:ο::α. Ροποπ: :8::ο: οο::::πο: :οο:ο:α :φτου

ίοπ:α:: πο: Ρ:0ρ::α::ροο:ο8 ::α:ο:α:ο:; :κοπο α::οὸ

Π' οπο” πα:ο:α:::ο:· α:: απ:: απεο|:: οοεποίο:: Κοί

- ΒΦ·,Ι/;) ροπ::ο: οπο.::::::: νο::::ο ρ:α:ο:::α :ο::::οίοπ

ά::,ω,ω_ οπο: πο: ρ:ορ::α:π ίππί:απ::απ:, οπα :ορ:αοππ:απ··

το: ο:οπ:α αοο:::οπ::α, :ατο ::πο:·::, φαι:: ποοοί:α::α.

8ο:: οοπ:::: π. πο:]π:: :π:ο:::ε:, οπο ραδιο ίοπί:απ

τ:: απο:: :ποα::α:α, ο:ο::ο :ορ::::Επ:ο: νο::::οπέ ν:

ρ:α::οπ:οο:, ποσο:: ν: :::ο:ο:::α:π. ε. ί: ροτοί: πο

:::π::α α:::πίππ· ίροο:ο: πα:π:α::: ::πο:α ί::ο:ο:α οσο

:::ε :ορ:.::οπ:α:ο, ρο:ο::: 8ο :ροο:ο:: οπο: ποπ π::

πο5 :Πα πα:ο:α:::ο:· :ο ταίοπ:οπ:::: :ι ίοοο:ο , ποπ::

: ίοπί:απ::Ξι. Νο:: :ο ο::, πώ:: :οπί:απ::α ί:: :α:::::

ΜΗ:: Ηπα:: οπ:αποπ :ορ:α:ποπ:α::::οπ:, ν: :α:::::

οί: ::πο:τα::: , (α: ν: ίροο:ο: πο: π:ο::ο::: απο: α::

Μ:: π: ::ο:ο:::::πα::ο: ί:οπ:::ο:π ν: Γροο:οε·ποπ ρο:οί:

πιο: α&ο: ποπ :ο:::α:Επ:α:ο; παο:: :α:ποπ ν: απ.:

ία ::πο:·α :οπο α:::οο_ποπ ρ:·ο:::::ο:ο. 3. Απεο:ο:

παπο: :ροο:οπ: :π:ο:::οαπ: ίππί:απ::α: α::ο::πε: ο:8ο

· πο: :α:οπ: :ροο:οπ: ποπ ίοΙ::π: ::ο:ο::: οοοποίοο:ο

ΐοπί::απ::απ:, ίο:: οποιο ίοο:ο:α από:: α::ο::οε. παο:

:ποσο :π:οπ:οα π:::ποπ, :·ο:ποπ::ο: :ο οί:ο το·

:::·ο:ίοπ:α::οο, :οπί:απ::.:: πω: ::ο:ο::πο: :::οο:οε:πο

:π:::οα οπ:ο:9::, ::τοο:οα:ο: :ο οπο :ορ::οίοπ:α::πο:

οπ:ο:ί::ο,οπ::: ίππί::::ο::ο: :οοο:Π:οε. π. ::ο πο::

::α:ο: ίποο:ο: αρκά:: πα.:ο:·α:::ο: :ο:::α::π:::πο π.

πο:α::: νο::::οπο:π ΑποοΙ: : ν: οοπί:α: ::ο οοεπ:::ο

πο, ::ο::·οο8ποίο:: ίοαο: ::πο:`:::: νο::::οποπ:. Α:

ποπ :τοπικ οκρ:οΠα, ::ο:ιπ :π:ρπ:::α οπ:ο:'.:οο: :ο

ρ:·αίοπ:α:. ο. ποπ :ο:ρΙ:οα: Ιροο:οε ::πρ:οίΐα :π

:ο:::οα ίοο:ο:ο:οπ: οο:·:::ο:π: (α: :απο ίοοο:ο:ποπ

πο: :ορο:πα:.επτο οπο: ::ο οπ:οέ:ο πα:π:α:::ο:· ο:: -

ποίο:π::::ο:Βο. 3. α:·Βοο : α:ί::οο::πο: οοπί:::ο:α::

ρο:οί:: νπο π:ο::ο :ο ο, α::ο:π οαπ:α: παο: :8::ο:

Ι:ψ:::::κ»· π.

α:._

9ο

1 3·

:. άκρο”.

έ:22:;""| ποπ να:οα: ίροο:ο :π:π:::οέ: :ορ:οοίοπ:α::,ν: οί: :π

Λεω ω" °ο::ο:α: οπο: π: :Πα ποπ παπο: οίΤο ::ο:ο:ο::πα:οο:,

,ωω"”. ίο:: οοπ::π8οπε : ποτά: ταο:οπ :ορτο:οπ:α:: , πο::

::ώπω:::::. :π ίο πο:: :π :ο παπο: ::ο:ο:ο::οα:πο: πο. Ε: :ο ·

::οί:::οπο οπ:π: οπο:: οί: , ποοο:Τα::ο οί: : αΙ:οπο:

πο:Ια ::ο πα:π:α::: Ροί:ο: :π:ο:::ο:ΐι :::οο:ο τοπ:είοπ

τα:: , πω:: ::οο::πο: το: πατο:·ι:::: Ροπή:: Βοο ποπ

Ρτο::οο:. Νο:: :π:π::: οπ:ο: ίοπί:α::::α αππο:: Ροπ

::ο: :Ι πω: νοΙοπ:α:ο Ι)ο: ρ:ο::οοοπ:::, ποπ:: ::::

14_ το: : πω:: νο:ππ:α:ο ::ποο:: ο::ο:ο::::8. @α:ο πο

8ΜΜ::». πο: ίο::::·:α οο::::ο:π :ο α:::ο::: ο::::π:: , αΙ:οοο:

:::ο-ααα _ ποπ ο:Τοπ: :π::α πα:ο:α:ο::: :ρπα::α::: :π:ο:Ι:8::::::

ρΐἶἶΙ"'”" :α:::::οί:οο, απο: π:: ίοο:ο:α. Α:: :::οπ. ποεο, :ο

'”' Μ" ο 4 οκ:: οο:·:::: ο:: ::::ο:α :ο:::πίο::ὸ , ίο:: :::π:::π: οι·

π:·:::ίοοζ·5οοο ρα&ο οπ:π:α οπτ:α ο:οα:α τω:: :Π:ο

:α ο:::::π!οο:: α:: ο:::::πίοοα νοΙοπ::::ο Βο:. ΝοΒο

απο:: , π:ο::οπ: οί:'οπ::: :οο:ο:ο:ο::: οο::::::::: οπο

::ο:·ο :::ο::οπ: οίΐοπ::: ίροο:ο:, οα :ορ::::ίοπ:απ::::

παο: :::ο ίροο:οο οί: οπ:::πίοοδ: ::ποτα,8: :π:::πίοοο

ποοοίία::α α:: νπο:π ::ο:ο::π:πα::: ο::::δ:::ο::, οοὲπ:

ίοο:ο:α ::ο:·:::οπ: ίου: οι:::πίο:ο ::πο:α _ 8ο :πεπο

:οοο ποοοΠΕ::α α:: νποπ·: ::ο:ο:π::πα:α ίο:ο:α:::ο:.

”_ Οοπ::ποπ:: :οπ:οπ::α οί:,::ο:ο:α οο::::ο:τ: ποπ

Μ:: ο". πω:: απ απεο:ο οοοποίο:, πο:: οτορ:ο: ρπνί:οπο:

"Δω- αποοο::: οποοπο::·: , απ: α:::ο:·οο: ο::::πο:π οπο::

Ηικ°ρ% Π:ρ:αρο:οπ::αο: :08::0οο::::,::: :::οπ::ο, νο::

Μ ω”. αο:οπ: π:: :απο ::οίππ:οπο:α: να:οποι 1. ρ.ά:|:.

209. ωρ.ο::. ποπ α::οπ::ο οποιο ποπ:: ο:: :οί:::πο

χ6_ οἱ:: 8':ο::ρ::::α α:: Ρ:::οπ: ν::απ::π_:. 8οο:ο: :ο α.

-:Μ.9.::. ο ;.:::α8α.:.::ο·:: ::·ρω. οπο. ο· ο: 4.,

ΜΙ- πο. ον. 8. Δ:: "Ζουμ που ::ο/::ο π:: α. (:·:::δ:. πο,

π::.υί:. Δ:: ::νέου:.-2:19:ο. :ο π.άοΙ.9.::::.:.ο. 8ο:Μ::.

:::::'::.α.Β.::β!.φ:.ο.ῇ. 8ο:: τοποσ, άπο: 0:οι:π.μα.ο.

Τ

ί

11:(Ρ::22::ίο Χ Ι Ι. Βοσοέο:::οωβστοιυπω σ:::·:2:πω.

Μ. Σ. , οπο:: πο.: ω.:.:ωπ ο α:: π. :::::οποπ:

α 18παπ: πώ:: νο:οπ:ατο Ποπ νο:οπ::: οπο: :π

:ο:Ιο:°ὲο απεο:: οοποπ::::ο α:: πο::::απ: :οο:οτοτο π:

α::ο::πε. 8ο:: οοπ:::: π. ποεα:ο ίο:11ρο: ω:: πα::::::: Η:: η”

::πποποπ οοπο:::::: ::οπ::ο:π , απ: ρο:ρο:::α::: ν:ο- Μ”Ρω'“

Ιοπ::απ: π:: :πί·ο::ο,οπα:π Ποπ: ποπ ίο:ο:, πο: το:

πο:: αεο:ο :απο πω: :::ο:οε. α. 8ο:·::::ο:α: δ: Ρα

::ο: α::οπ::: α:πο::οο ::::::οαπ: , οπο: ::::οπ:, πο:: `·

:::ο ρ:οπ::οπ: 11ο:: οπο: :::ο::::οπ: οί:, οπο:: :τα

οοποοπ:: νπ:, ν: απο:: οοποοπ::ο ποπ ΡοΠ::: απο»

πο: ποπ :πιο οπο: ρ:ορ::ο:π "πω, οο:::: οοπ:ο:::ο

πο π:ο::ο:οπ:. νπ::ο ποπ ίο:::ο: ::::ρο::α: ποΒα::ο

ποπ: α6:ί::, π:: ο::απ: αρ:::ο:::π:: :ποὺ πα::::::προ:·

:α: :ίΪοπ::α:::ο: , :Παω :απ:πο: αοο:::οπ:α:::ο:: :::ο:α

ρο:οί:·, οπο:: ο:: ρ:ο:::::ο:1: "οπο, αό:;ο :::οί:ο α::ο::, ι

πο:: αρ:::ο:::::ο. Ηοπ::οο: ς:::::ΙΙΙ:.3.ο.:3. :Εο:::. η.

π: α. ::π:. 7. πωπω. ο. Α:Εοπ. ο:·2.2. Κοπ:ο ο: . Μ(“' Η":°

9.4.4.:οπο!.α.. παπο αί::8παπ: πο:: αποο:πο οπο:: Μ"

οα: :π:ο:πο8 αά::: αΙ:οποε απεο:: , νο: πο::::π::,

::οαπ:πο: α:: οπο απεο:ο:ο:::-, οπο:: παποπτ :ο ίο;

ποπ :α:ποπ οο πο:οοπ: ο:οαπ:οπ: α:: οπο ::::ροᾶ:

οπο:: :μπι νο ποπ οοεποίο:: οπ:οᾶοπ: :08:τ2

τοπ: . απ: νο:::ιιο: , ν: ω:: οοπίο:: ::ο:α οπο: οπ.

:οδ::::ο: ί:: οπ::π:οοοο: α:$ο:, ποπ ποοοίΤα:::δ οσε

ποίο:ιο:, οοεπ:το πάω νο: πο:: ποπ €08::ο:ο:Ε

α:Ξ:οε :::ίο: ποσα:: α::οπίππ:. ν:: :::::οπίοοα , πω·

ίοοπ::οποπ:, νο: :προ , ν: 2Ε8:::. οπο:: οπο: πο:

οαπ::οπ: οοεπ:::οποο: , απ: νο::::ο::ο:·:: :ποα:::::α:::

ροί:::ποε φρούτα οο8::α:ο δ: νο::ο : νο: :::ο:α πο::

οο8ποίο:: ::ποπ: , α:: οποιο απ8ο:ο: ίποο α::::οε πιο.

επ, ν: Ποια. ο:::ί:::πα:. οπο:: ::::·οά:οπο:π νο·

:οπ:α::: :ΡΒ :π:οπ::οποπ: ορρο::α:, δ:: ίοο:ο:οπ: ω:

:::: ίο::Ποο,8: πα::οπ:: :ρίπ::: πο:ο:::: 5ο:: οπο· 18)

::ο :: :::ο::οπ:: Ι:::ο: οπ:οθ.:: ί:: οπ:::πίοοοπ: α&ο:, Μ: ΜΗ:

ο:::ο :α:ποπ α:: οπ:οό::: οί: :π:::π:οοπο α&ο:. οπο· ”2:.:2”'
οπο αο:οπ: ο::::πο α:: οπ:ο:9:ο:ο, ποοοί:α::ο οπο· μα”. [Μ

ποίο::ο: απί::α&:πο οπ:ο:ΐ':::. Μα:ο: ::οπί::α:; παο: ·

αό:πο ίρο:::::οα:ο: α:: οπ:οέ::ο: ο:ίζο :απο :άπο ὰ

τα:: οπ:ο&ο. ο:Βοί: 0ο2πο:ο::οτ α:Ε:οε ν: οπο, ποπ:

ποοοΙΤα:·:ο οο8ποΐο:::οπο: , ί: :π:ο:::οο οοεποί:::

πιο ποπ ::ο:οί: ποπ απί::·α&:πο οο8ποίο: οπ:οό:οπ:

οο:οε οί: α:ΕΕοε. Οοπ::α π. :::ο::οπ:: αί:οπίο: 8ο

:::ίΤοπίπο , Ιποίοο::::ο δ: (πμ, :ο::: :π:::πίοοπ οπο..

Γο:Εποποε α:: ::::'ίο:οπ:::ο ::ο:ίι:, ::οτο:ο::παπ:οε οπο::

α:: οο:·:α::: ΓΡοο:οο: 8ο οΙΓοπ::αο: : :8::ο:·ί: οο8ποί

ο::ο: οί:`οπ::α οάοε, ποο:Π”α::ὸ 0οΒοοί:1:::.::, α:: :::ο

ί:: ::τω:::, νο: :::1:οπ:οε, :ποίοοοι:ο α:: :ο8.ι. π::

Μ:: αι::οπ: οί:·, πο: οπο::οπ: αᾶοπ: :ποα:::::οπ: πο:

οπ::οί::π οο8:τατο, απ: νο::ο. Οοπ:::: 3. :::ο::οπ::

$ο:·::::ο:ο δ: Ρα::οε νπ:οο:ία:::ο: πο8απ: , ποπ::

::οπ:::οο α&οο: :π:ο:·πι: απ απο , οπο:: ε: Πο:: ο::8

::οίο: ροί:ο. ν:: :8::ο::ί:α :π:οπ::ο ο:: αοΐ:οε ό:.

ίππ&ο: α απο: ; 8ο ::ο:::ο π:::::α: οι:::οπ: :α::ο:

νο: οί:: :οίρο&οε νο:οπ:α::: , @ο τα::οπο α:: Η:: :::

ί::πάοε, ν: οοπίο: ΙΜπ::::.ο 8: πω: ίοροοπ::, οο:α

:παρ::οα: νο:οπ:α:ο::: ο:°οα:α:1: ::ο οποσ :π:οπ::ο:ο)

πο:: ειπα:: ποπ:π:οπ::οπα:, πο::ίι:οα:: π:ο:α::οπο

24ο:: :π πο. _ ς

Βοπαοοπ:ο:α:π απ::|:.8.ρ.π.::::.: (76. ΚἱςΒ2ω. 200

ά:Π.8.α::.πη::.4. Απ:·οο:. ά:|:.9.α::.1 ΟΓοεο:.:Ι.1. ΚΜ" ω”

πο:ο: το: παπο :ο::::::: :α::οποπ:: οο:α ::πρ::::α: οο8- κ” -

ποίοο:ο οπ:ο:Ε:οπο απίποοίροο:ο , νο: οοποο:ίο:ρ

π:: : ία: Βετο:: οστά:: νπ::::αποο:: πο:: οπ:::::.:π:

ίροο:ο:π π: α:: α::ο:=ο:π , πο::πο οπ:οά:οο οοποο:··

οπο: ::οπ:·:π:ο::οέ::ο α::ο::ο:, απίππο :::ορ::ο πο·

ρο::ο νο:οπ:α::: παποπ::: Με. 'ν1:πο:·οο: ρ:οπο: ΜΜ,Ρώ·

Δ::πο,:.ποπ οπο:: ::οιπ:π:οπ: παπ:·: νο:οπ:α: ίορ:·α μ

ρο:οπ::::π: π:ο::οα:π , οπἑπ: ίορ:·:: οο8::::::οα:::;

οπο: πα:οί:::π::π::ο: πα:ο:·ο: :π:οΠοάοα:: , οοὲπ:

Π:ο: π:: :Πα ποπ Ρ:ο:::::π πάω:: , πο: ο:: ::::ρο:·:ο

νο:οπ:α:::: απο πο:1οο παο. α. Νοπ ΡΜ: ίοπ:-ί::
Ρ:α:3.3.:

"που



Το"

Μιά.

ι δι
Διι ι. Α".

·π·α!ι,ύ α..

26.

Χαι.

π.: α..Οπέ.

ω. τοΗοιταιιι ιπιιιιοάιοποπιοΙιοιιιιιιαπι. Δε! τ. τιιοποτ

νοιππτ:ιιι Γροιἰοι ιρια ιπτοιιιΒιιιιιιι ι π ιποιιιοιια ω

(Μπι. οποιο ι:οΒιταιιο οι νοιιιιο: ται ιΠα ποπ πιο

ποι: ροτοιιιιαπι ατι ιπιιιιιεοπιιπιπ , πιιι οιιιιιιροτιο

νοιιιτιιαιιε : οτρο πω: πιο ιιιοπιιοπιιι αι! ιροειοε το
Μ] ριοιιποοπειαε , πιιιοκιιπροιιο οπο. ι

νοιππιατιι αι! ιιιοποιιιιπιιι ιπιοιιο&ππι ρα ιροι:ιοπι,

αιιι οοποπιἔπιιι οιιιοιρ:]:ιπιιιπ οι , «κι ιι:5ποπαιει

ιιιι πα ο ιοιίιππι ο νι α.. οι πω: κι ποια
ροιοδι: παπι ιιιωιπ ιιιπιπα ιτι ι·αιιοπο οιιιοθει ποπ

ποι:οιιαιιο , οι ποιο ιποποι ιιιτοιιοθιιιιιι :κι πιο

ποιο ίπι. νο ιιορποπαιέι ιιιι_φα ειοαιπιπ οιιιοάιιπι

ώ: 86 ιιοιιπο πω: ρι·οιιαιιιιιιοτ αιΓιτιροιώ: ποια

_ στοαιπιπ αιιιιιτ ιοιαπι ιιιιιιιαποποπι_ ειπα; ποπ ιοιιι

ἔ3`- πιτ, εκ ι.το ποιο ιπιιώ:νοΙππιαιιιιιπροτιο. π. Ριο

ιιαι θιεποπ. ποπ ιπιιιιιε ι:οΒιιαιιο 86 ιιιιωιιοιοικο

ιιπροτιιι νοιππιαιιι :κι ιποποτιιιππι ιπιι:Ιιο6ιππι πο

πω, φαω ρτορτιππ:ι; οίιπα_ποπ παιππειιι εο2ποιοι

πω» αιιοπο,. οπαιπ α ρι·ορτιο: οι ρτοριιππι ιπ-

Μπα” ποπ τροποι: πιτι οι ιι:ιιρτ:ιιο νοιιιτιιατιι ι

ιι :μια ο ριορτιιιιιι ιπιο!ιο&πιπ πιοποιοι ιιατιιταΙιιοι· ,

1 ποι:ώαιιο οαπιαιοι'ι·οΗιδαπι ιπτοΙΙοόι:ιοπεπι ιπι ι

οι πι. αιιαιιι, οι ποιο ιιιιιπιτπιπ, νπιιι: α&π αιθο

τοπι ιιιιιπιται ιπιοιιοδιιοποι ι·ώο::2 ιο ποοιιιαοι ιπ

η” τοΙΙοιίι.ιι απΒιιιι:ο. δώ ι:οιιττα ι ειιπι οιιτροτιοπιια·

πω.. πρ!. οοιιιι:οι . οπιπο οΒιοᾶππι τ:τοαιππι παιιιταιιιοι· ρισ

τιποοτο ιροοιοιιι Ϊπι, ποικιππι απ οι απ &οιιι·ιιιε απ.

οαιιιοι· ριοΒατιιιιι ώ, βια Γοι:ι·οια εοι·ιιιε ιπι Γροι:ιοπι

ιιιιοτι: ρι·οιιπι:ει·ι:. α. ιπιιατιιι: τπιιι .απο ιιιιι πο

, τ:οιιατιο,ποπ ιιιιοιἐ ιροι:ιοτι:ι τω ι·οιιιιιιπππι οι ιπιοι

που ρτορτιοι οιΒο οιιαπι ιπ ιπιοιιοοιπ ιιιιοι·ιπι.

τπιπ ποια ιπιοιιιΒιιιιιιιιιι εοπιοοπιιιιι· αει οπιιιατοπι

κάθε: οι οι: ιπρροιιτιοπο. ιιποιι αιίιπε ιιιιιι ώ

ρι·οιιπέι:ιιε , ποι:ώιιι·ιο ώ: οι·Βο τιοι:ώατιο ώ ιπ

ι ιοι|ιειιιιιιε , αιοπο απο ποοοΠαιιο ιποιιππε αιωρ

, πιτιοτιοιπ ιπι; παπα απ οποιο πιοιιοποπ ποπ ο2οι

ιιοοι·ο ι:οιιοπιιπ νοιππταιιι ι ποια ποπ ιροποι, νι π.

Βοι·, οι νι επι ώ ιοτιπαιιιοι·. Νεο ώ οαιιοπι ιατιο

οι: ροτοπιια πιοιιπα , αιιι ππαιιιε α!ιἔι νιιτπτο ιιιιιιε

ορεταιιπἔι: οπια νι πω: πωπω” @οι ι:οτιι:πιιιι

Γπιιιιαπιιο,νι οαπια ρτιπειραΙι: ,-_ ποσοι ι:οποπτιιιιιι

ροτώ ιπΒιιαπιια ποπ ριιοιιοτο. Εκ ιιιιο ρατοι αει ι.

οι α. ΜΜΜ: παπι @οι ροιοπιια_ πιοιιπα . παρω

ιροοι:ε ιιιιοΙιιειιιιιιε ροιώ ίπποι ειιι:ιίιπιπ μια”.

π: Ηπα αιιιιαιι ιπιιπ::π ιπο[ι:απιιω : αέιιια απτοπ:ι π.
Π Ντι. ρτώιιιιαιπ ρι·οιιιι&ι ιππτ, .Μαι ι:οποπτιπ αι:

τοι·ιπε ροιΪπιιτ @καιω Γπι ρι·οιιπι:οι·ο ,Η νιραιοτ ιιο

οπο» ιειιω οι οποιοι ρτοΐπτ:οπιιιιπτ ιπ ιπιοι

ιοθ:π ρτο τ·ιο:ποπ επιπι ντιπι οι:ιοπι τοιιιι παπι,
ιπιιιεοπτ οΕιιπι:πιιιι αιτοιιπε οαιιιαζ Αι πιο , €ιι ρο

· “πιο πιοτιπα ριοιιιιααι ίπποι αέιππι, ι·οιαπιτιτ :οπ

οιιι(πιπιπιιιιαπιιο νιι.ιοπιι:. ΟοιιιιιιιιΙιτοι, νι πιο

-

ι ή '

πιο οοπτοιιοπιια οι: ριοςιπειιοπο ιιιιιιιιιαιωιιι.

Ετ πι! ριοιι.τιο8απιιιι ιοοποια;παιπ ωιιιιιιιιο ποπ

ι:απιαιιιτοιρι·οοπθ:ιοπο ιροειοι , οι οι ιιιιοι·ο νιπ

ιριιοι οπο: ροτοπιια. Ε: ποια ρτοιιπέιἔι ΐρει:ιο πιω

ιπ ιπτοΙΙ:διπ , ροιώ ιπιοιι&πέ .ει ποπ ντι ατι ιο- _

πικαπ: ι:οΒιιιιιοποπι αέιίιε; ποπ Π:τιιιιιιιι· , ο πιο: μ ο κ

ιιιωπι-ιο ιιπρι·ιιπιι :Μοτο τω ,ιπταΙιοοιπιπ πο·

ιιιιιιιο οιιι:οιο τοΓιααπι ι:οεπιιιοποπι πιο Μπι::

ποια αι! π. ιιιιιιτ:ιι αδειο: απ! α. τοιιιιιιιιιιι προ:

ι:οιιιοπιπε ροτοπιιο. ' ._

_ Βαπτιι:α ι.ι.ιι.”.αιτ.4.2ππιοιΜιά. ιμι.α.Μαιιπα, 28ι

ναιιιιι. ρα 4.Αττπο.ιιι[ρ.ι69. 8παι·.Μ. α. α: «πω. Κ"“° Μή·

σ.α3.6·αιι. οι πι; παπι. ιιαιιο αΠΐεπαιιι: κι ποια οι ?φ ό” 'Μ

ΐαθ;ο ππΠαι ιιαιιοπι πωπω ιιο πιο αι: ιπιιιο ιπίπίαιιωπ'

πι ι:ι:πι:επτ ΜΜΜ @Μο νει Π ιιιιιιι:ιιι, πα ποπ τω.

ριιοιοπτατιι, πιο ροίιτο οοπίοπΓπ απΒαΙι νοιοπιιε ιο

ιπαπιιώατο: ιτα οιιι8οπιο οποια ιπτι:ιιοθι.παιι ιιιιοιἔι
ριοριοιιιοιπιπιππι, ιιποδ Γυρω ιποι αποοπο, ι ο '

πιω 1. ρι·οιτιπια ιαιιο,οια οπαιπ.ποοπιι απεο- 29· .

Ιπιαιιοτπιπ ιι:ι:ττ:τα παιπταιιτοι· ι:οοποιοοιε, ποπ πι, #ίβιωΡω

ποια οοιππι ίροοιω ιιπιριιοιιιιτ ποπ παπα. νει πια Μ' Μαΐ'

ταιιιιπα ιροοἱοιιπε κ.ιι:περατπι· επποπιώπε, ιιοπιτο :ΒιανοΙιτ ιο ιπαιιιι”οιιαιο; οτι ποια Ιιι:οι οοιππι ίροοιοι αι: 0

ιιιιτιο αι:ι:ορι:ι·ιι, ι:αι ταπιοτι τ:οπιριοιαε ιιοιι αεει:ἐ

ριι ία! ιαπιιιπι ιιιι:οιπριοται, ι:οπιριιιιιιαε ιπιτπι:ιιιέ

.το α Οοο , ποπ μι· πιοιιππι ιπιιιπιοι:υπι, οι ρ::

ι:οποπιιππι οκιι·ιπΕεπιπ απ οκιοιιιιιαιιι ιι"Βιιωι..

Με ιο πιαπιιιώατο νοιοπτιο, νι ‹ιι[ρ.ρι.τιι‹!..ὶ πιο".

ό· Μαιο”. Μι” πιοώ έ. Τποιιι.φο.ιιινιιιι.ω.τ. 3ο.
Χ

Βιβαιαιιυ Χ ιι Π: σοέκιιιυπεβσιετοιαιο.
  

3. ει τορποπαιοι αξι:πι ιιιτοι·πο τοπικ ιιπρηιο

ποιο , αρ ιπιιιο αεοοριιιι:οπιτιοαιροειοι , @πιο @οι '·Ρ^"' ?ι

ιριοι:ιΙ.ριπ οιιιο&ιαρτοιιπιιιΠοι,ιι ριοιιιποιο σαι πιιι3·Τ|°°°”°'·

ροτπι οι; παπι Ποπι ιπ ιοιιποοπτιια (ροοιι:ιιιιι απ..
Βοιιιιιιιιρριοι ιιοιοθιππιρπαιπι·α: : Για ποιο ιρο!ιοα

πιο ιπιιιο σπιτι οιιιοέι:ιε ριοιιιιιιιιιοι, ιι οι; ΠΜ

ρτοιιικοτο ροιπιίιοι. Αποοιπε .π. Ποιοι ιιαιιι.ιιι αι:

ιπιτιο Για ι:Καιιοιιισ ιροι:ιιι: ιπιππιπαι αιιοι ε, οπο·

αει ιριοιπιπ ιιιΒιιαπιιαα , δ: ροιοπτι.ιει 6ιΕ.οΧ ιππι

ιιπαι:οεπιιιριιο ροιοιιιιαιππι ιιιιοιιιιιι Μπι ρω

αιωπιιι ιροι:ιοε αιώπρέιιπαι ιπιιιιοέιιοιιπιπ , δ:

νοιιιιοππιπ "πιο νου οπιι πιο ι·οοπτ:τ:ιο οπο”
ιΐτπιοαΓι;ιοιιι πω" ιιιαιιι:ιιςα Πεο απόιοτο Β2ιΠ1τ8·

α ιπιτιο οοποιοαια:. ο πιο: ιι·ι 'τοπ. ι. ποπ ο ι;

Διώ ιροι:ιοιι ίπιιι·πτιτ οι ιπιτιο ιιοιιιιαι αιιιιζι:ιο, .μια παπι-ξ” κ

ιιπαειρίο οι ο :εποε ποιοι , ο ροιπιιιδει, ι. οιιι- Μ" α/|ιιέ

πιπδ οτιιρ1ιειΙέο ιιιιιιοπι, ιιτιπΙΙο ιιιοιιο ι ια απεοιπε·22::ι”ι'

νιι οιιιι οι, οτιοι;ιπαπι ώειιιιιε ι:οπΓοπίπε αοι:οι- '

ιιΠξι. Κοιιιιιια πιο ρατιπιειιιι2[ρ. ρ7·ι:ρά.

Πιοο έ. Καποια δ:: ταιιιααΙιε :απο επι ιιοιιποατιτ 32.”

απ8οιι αΙιοιππι ιιιοτιτα παι·πι.ιιιιι:ι εοΒιιοΓειτο, οι ά//<ιιιι>2_έ

ροιίοόιππι ιιοπιιιιιππι, ειπα! Γυρω [πω αᾶπε Προ· ΜΙΨιψω

:οι οπ:αιπια ιπτοιιοθ:παιιι παρει. Γπιιιιαιιι. ετοαα""")ι"'ΐ',
τπια ιπτοιιοέι:παΙιε ποπ Μπι:: ιιαιιοτ ριινίιι:ιιιιι ,ω,"""Μ

βοοιιαπι τοοιαιο ιιοπιιιιιιι ιπρτα ιιιο5 αόιπέ:ιιποιι
ώ ει:: Ροιιιια ταιιοπο ιιοπιιπιι: οιοο ιιοπιιοιιιπα

τιοποιοκιτιπιιοι·ο ριινιιοππι, πιο οιιαιπ·ιοταιο ιω

ρώιιποπιππι; ποπ οιιι:ιπιιοι·οτ απιοιπ πιοταιο ιπποε

ιιιπιοπιπιιι , ο ίι:αιιτιι αε ιιιοι οιιιοι·οι, ιπαιιιιώι πο

τοπτ πιο. πα περι στοαιπι.ι ι·οιατιιαι·οιπι· Μπι: πιο

οπεοιιοιςπιιιαι ο Μαι, ιιαιιιιι σο: πω: απ αιιιισορ

ποίι:οιιιιοι, νι οοιιιιιιΒοτ ιιι ποιαιέ οποιο α&ιιε ιΧ<

ιοι·ποε, :μοι Γκρι: ειιι:ειτ οπιιιιιιππε, πο πιαιιιι-ο- .
Ι. .

ι:ιοτ ιπιιιιιι€ιΒιιιι πιοποατ ιπτώοᾶπιιι αιι ιιιτι:Πο

Ειιοποιτι, τι:ι:ιπιιιι αιίιιππιπ εοποπτιππι, ιππι ιππι

Ιει$ίιε , τω:: ιριιπείπιιιιαπτια:ιπιοιΙιροπτιε. Δε! α.

ιοί-ρ. οι ιορπρπατο οιιιοιᾶο νι Πι: , ροι οοτρραιατιο

ποιο ται:ιιι:ιι :το ίπποι ιπιοιΙοοιιπππι ι·οροιτιοτια
ιππι. ΕΠοπτια απτοπι ιιιπιπα ποπ ιι1ΡιιιιιιιιΒιιιιι

ρι·οροιιιοπαιπιπ , πιιι αρτοριιο ιπτι:Ποάπ,86ιιιώ

Μοτο ιιιιιιπ πιοποι παιπταΙιιοι: ιιπιπιτ πιο αιίιπε

ιιιτοτππε οτοατιιι·π ώ ιοροιτιοπιιτπιπ ιπιοιιιΒιιιιιο

τοιροθ:π επιπισππιοπο ιπτεΙΙι:έιιιι: ι2ιτπι· τοιροᾶπ

οπιιιιι:παιιιιιο παρει απ. παιιιιαιο πιοτιπππι. Λο τι.

Οιι:Βοι·ιι τοΓρ. αιιπιι πιο , ι:οΒαιτιοποπι πιοποτι: αι!
ιπιπιπιιι τ:τοαιπτ.ο :Πο ιιιιοιπιπ α ι:οαόιιοπο ριινιι- ,^°ἱ^[°ά°°

ιροοιοοι οι ιιιιοΙΙι:οιπ ιτπρτιιιιοπιιαιπ , αΙιπει αιι ιιιι άι, πι: ριινιιιιὶ ; ια! ειιαπι δ ιποιαιι, πι: πιοι·.ιιιιοι , ,””””,”'

ρτοριοι· αιιοιππι ίοιοπιιαπι τοιατιιαιι ροιιιτ. ΗΜ: 33_

ιοπιιιτ ιατιο ι'. Πιο. ειπα ρτοι:ιαι, πιο ποπ ροιΤο ιο- πιο» @στα

επτα τ:οτιιιε πιο; αρ αιιο τοΒιιοιι:ιιιιπια νοιππται δ Το02,”ικ

στοατα πωπω ιιιισιο πι : ποπ :Ποτ απτοιπ Μι /

Πεο ιιιιιιιοι._π ειπε ιι :τα εοπιιιια ροιιοπι απ απο

ι:οΒιιοΓοι. ΝΔιπ-ροππι οιιο.ιιιιιπ ιιιιιιιιιωπο ώ.

Ψ ποπ

παιπι·αιιιιι·, ποια τιιοποι ρα· ιι:ιρίαιιι, νι επι ώ, ίιπο

ιιοοτο ι:οποπτιιι ιπιιιιαπτιιο: ατι α.ιιιιι:ιο, ποια πιο

ποι ιιι:ροπιιοπιοι· α Ιιροι·τατι: ιοΒιιαπιιαι, ιιι οπο” ρο

ιώαιο ώ, ντι 88 ποπ ντι οοποπιιπ Γροι:ιοι, κι πιο

πιο. Νοεαπεια·ιΒιιπτ ιιιιτιοτ ιιορι·οιιπδιιοπο ιικ

4ι ΙΦ.ἔ9° οι οι! Η. 8ο [ποια. ι:οπιι:.ιπτιιιπι ώ: απ- Ρω- μι”

ίιοπιπτ πιο. οτεο ποπ ιοιπιιι ιιοιιοι ροτιοιίιππι πο:ιο,ιιιπ.6Ψ
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Π.Ο

ποπ ρσ!!”ο Πιο: οέ!;ι:: ο!!ςο:ο, τι!

τοι. Ηο!:οττοι:ι:τ τοττοιιο!τ: οι·οοιι::ο τι:εσι:οσσοτιι ;τττττ:.Ιτύο.στοπ8ο!.τ.

Ι)στατττττοΧ Ι. Οι: οσέτ:¦:τοπεβστε:οταΜ ετ:Μίτττττ:

Η :στο ι:ιοτιιτο!ιοτι- Η [τ2τττ.ο σ· 3 πω». τοϋ». Πάτοι. ΑΜΑ σί[ρ.:7ο:

οι . 8.Τ!τωπ.: μη. ς7.ιιτ:.4..ν!:ι
_ . , _ _ τ ` - . τ . . κ ·'

χιοττη·οΙο (ος:οτι οιι·οο ίσο: ο,&ι::, σο, ιιοιι τι:ιτ:το_ ο!ι οτι, πιο: ::έττο:τοττο: μα:: [ττττττ:ττττττ!!τέτα,φτουτ Ί#!ἄ!°_

στι: οσΒιιοΓοαι::11:. Ετ !:οο τω: , ποιο Ισριοι!!σ: τττερττιτι[ιτττττττ ΜΙΜΜτι:, ο!ο!ο!)οοοποπσίοτ. Νοο

ρ!οποιο ποσο: σσιοττι!ιτι:ι. Ε: οσο :τι ο:: ::τσίοο πο!

οι:ιτι·, ν: πο!!! τιστι: οιοοτιτ:ω ποτσιο!ιτοι· σο!ιοοπτι:ι·

οστ:το!οτε τιποτε: ιοοιο:στ·σσι οσι·στ: ο!ιοττι::,ο!οΐσιτο

τοίτσ:οσπ!οτιίιτ. τ. @το οι::,' τ:: :ο!ο: ίσκιο: στο.

τοοΓι:τιιοποοΙι:) οπο: το:: πο! ο το!:ο: ποιοτο!τ!ιι::

ιιτσσι::ιτΠοπ:: :ο!ο: οιι:οτιι ίστι: Γτιοοτο: τπ:.σιιιο!ο

το. ο. Νο τττιροστο:σι ροτιοέτι:τισ σσιοιπτιττι:,σι:οσ

νποιισειιιτο`οτο.ιιιττο το::οπο!ι:!ιο!ιο: τι: πιο !οι:ιο:οι

Ε:: οι: ροτοι τισ το:ιοι:ο: σιισ. σο:: ίο!ίτι:: ρισ

Βοτι:, Μοτο:: οσιστ: ντιπ:: ποπ οίΐο τοπιο. πο: ι:τοΙοτο

ντιπ ττιτο!!τΒοπστ ο!:ο:τι:: : ποπ :οτοοπ οτσΒοπτ , ο

!ισπσο ποττροί!”ο οστιττ:: πω:: οσιιισ!οιο: :το τπ

σο!ιιτο: οιιεο!σ , !ι:. ο:: ροτίο:9:ο σστοιιιτοι οποσ ω

στο πιο: πιο: !!!ιοτ·σ: !το!ιοἴοτοοτιττο ττιτο!!οιίτιτο!!:ι

Πιο:: Ριο!ι:: Γροο!ο: πιο: ποτστο!ο: ; στι:: :Μοσο

τι:: οι: οτιοο!ο. ΚοΓρ.στ!τ. οστιίοσ. οιιοσπιστ τιστι

:σ οοιι!οπίσ ο!:οι!ι:: , οσιιοοσο: ιιισοροπσοτιιο:σ

οοιι(οπίσ ο!ιο.·τιτ:, τιοεσ. Ντιπ οπτιο σιτισιιι:ισ ο!!

ι:οτιι:ο!ο, (τοπιο οιιτιοτιτττ :το οιιεο!σ, το!! :τοῦτο εσπ

σττιστιο, ιτ:οστιίτο: σο οστά:: :-στι::ο-; οπο:: οσοι

'Μοτο ίσκιο: :τοπ σο!ιο:ι:: οιιΒο!σ , :το ροδ:σο:ι!

ί:οπ::έτ το! πιστα.

ο _ - .

έΜουσοττι-/ίπ:βστο:α τοΜ:: , οι:: αθέ8Ι%$

ττο:τιτοιίιτοτ τσεττοβττο του:: :ιστεί:έ'

Οοο:: :1οπι:οι:!ι:::τ,ι:π8ο!ιτο: τιο:ο:ο!ττοιοσε-τ

πσΐοοτο οιίτσ5ποοο!!οιτο: ο!:ο:!ι::; οι:!!:ι::!ο·

:πίσω τιοοοΠοττὸ ι:οΒοο!!:!ι 8ο στ!τειιτ ποο ποσοι::

τ:το: !οπ!`.ι:!σπο: τοι:: οι:οιπο:, οποιο τιι:οιπο: ποπ::

:ιτ:,ιιι:σοσ ρ!ιγ!ιοοι:: οπιττοτοι::. πσιι σιτσοσ Μοτο!!

τοτοιο , οι:: ο τω: νσ!ι:τι:ιτο !:οπιτ.!: Ροι:σο::ϊ.

(Μεσσία: οποιο !!!ο.: , ποπ τοπ:ί1ιο!π οπο! : Μ!

οποσ: :τι οδοί:: , :στο στι: οὰι:: οπο:: τ:οιοτο!ο::

Οοτ:ι:τι: οποιο ο!!;, οι:Βο!ιτοι ποπ οσοτισΤοοιοοϋοιτ::

ο!ΐοιίττοιιο: .ι!ιο:!ι::: ποιο ίο!:οο: πο: ποιοι:: ποιοτ

πο!οοτο:στιτττι, στο: το!! Οοο, 8ο!ιο!:οπιτ τρίο, πο::
τω, ν: ρτοτττΙ.[τ:τ. 8ο!ο οοποο::οτισ οί: σο οᾶτισμ:

ἱπιο!!οο`τΐι:, δ: οισττοι:: ιτισο!τοοτι:::: ιτσ!ι:τ:τοτἱ:, οι:

  

οιιτι!ισοτι οστά: σο οοετιιιτσο!!:ιτ:. στου: σοροιισοτιτ

ο ν0!ι:τιτο:ο; στο:: στ!τττι8στ: οσοστο:ιστιο:.ρ:σσ: στο:

:τι το:ο!!οοτι: τ 8: οσ τιιοσοπο8ο:, οσο:: τοιο!!οέτί::,

οσο οιΕττιιοι, Μάι:: ορροι!ισ: !οτισιτιο, στο ωοπο!

απτο: τι:: ::ι:εο!οτ στο:: τ!!ο:Πτιιιι!ιοι:ο: ποεο:, πο:

Πιορ!ιοτ:οτ οΗττοιοι: οι πο: οποιο:: οί!`ο οσεπσΐοι

:στο ίοοιττισ οι:: ίο!ιίτοτι:τοιι: τ :οσοι !!!σ: το:: οπο

οσΒιισίοι!ο!!ο: ίοοιτιισοιο Γι:Βίτοπιιοι:3, δ: ποπ :οπο

:στο ίοοσπσίτοι ττιστο!τ:οιοι:ι. Ρτο!τι. τ. οτ δώρισ

το δ: ?απο σιιτ·οσσοπ: ι::σσσ!οι1ι:ι:πιι:ι σο οο8ι. τωτ.ι.:::ιτ;

τοιτοπτ!:σ: , οι: σο οιἶοᾶἰστιὶὶιιτ:. Ν:: Ποτ: ιτοτσο '

8οττριιτ:οτ το!ττττιεο:ο τοπ:ίτσ: οι! ιιοιι:: :το!στι:οιτ: ,

:στο Ριοσσίττισπο: Ποτ τιοΒοι:ιτε 82 ντι!ι:ο:ίτι!ο: ο

ο!τσοι:: ποπ ι:ο:!οο: :ποσο ()!ιττ!τι:: (ιιοιι: σιιιιι:τ:τιο

τοπ: Ματια", οσΒτισΓοοπσσ!ιι:ο!!οᾶίι: οσει:τιτο

πο: φπα: οοισὶ: οίἴοᾶἔσπο:, οσοι:: Ητττοττ)υ:. στ.

ε. δι ρσ!!`ο: οι:Βο!ι:: οσιτιιο!οοτο οσειτοιτοπο: ,

ποσο: 8ο ο!!!;οέ!:ιστιο:. Νο· σο! ττιτι:τ:τιτο οσΒιιοίοι:

:τέτοιοι ο!σίττο&τι:ο!ο!:οτο οσοποιο!: σ!οιοδ:ι:τ::, οτι

οο:τιιοσ το!τ: οι5!:σι ιτο:!ζτ:σ:: οτ·Βο τπτοοι:σσ οιιοο!ιτ:

ποιτ:τοτιι, :πιο ο!:ο: το! Ρ:0Ρι!τ:ι::, πο! ο!:οτισ: οδο

  

έ::

Ρτού.:.ι

ωοπο:: στο τ·οι:ο!οτοο: οσοποίοι:,ίτιιιι:! οσί::.ιόττιτο '

οσοτιο!τοτοτ οπο&τοποιο ο!:οτιι::: Ε:: :πιο πω::

Ϊο?.ι:οι°ο:ι::°, πο:: ρσΠοοπεο!ι:ιο (οπο: !οοτο:ιττιι πιο

πτ οίτοτο οι!! , στο:: οιοτιι:ο!τοιοτ στ::πτ!:ι::; σοι::

σοιπο: οσί!!τιτ πο:::τοιο, στι:: Γιτοτο !οοιο:ιτιο σπιτι!

πω, πο:στο!ἰιοι οσο::οίοοτο. 3. Μσ!:ο. Επι: ρ::

οτι:ο, οπο: ::σπ!ιτιοιοοπιοι :ι:τι::ο!!οέτο, ν: !:!οΓο!:ο.

οπο, σοσιιτο:το, !ιοττοί::, 8ο οο:οιο τιιι:σο!ί:ο::: οτι

ποσο: οτεσ πο:: ίο!τοο: πο:οι·ο!τ:οτ· οσοσοίοοτοπ:ι::

οι: οποο!σ. Νοο τοσοι: , οσοι! ν: στο:: οι:: ροοοοιο,

.το

Ιστού. τι

οσπίσπό!:ιτοι!ιο!ιοτο σοΒοτιο: οΠοό!:ιτιο, σο:: οπο:: Α

οο1σ:τοποιοττ οπο: !ι::!ἰοἰ:τ!!ο ίσοι:: ο οιί!:ι:: , σο:

τοιισιιιιιττ :ισ πο:: οι:οποο τι:στο!οι :”οττοοιισο , :στο

:οτιοοοιιτ:!!!:ι τιστι τοποο:ο. οτΒο οσο τοσο τ οσοι!

οπεο!ιτ: ιττσοτο: !:σττ:ἰποτο !:ι:ισίο:οστ τιιστοτο πιο::

!ο ιο:τοτ:πτδιοοΒοο!οοτο: τ!!ο ιτ:ροοοο:ο τοττι:ο1ττοτι

ο. Φισσιτισ σο: το ρτ·οιττιιιΞ· τοσιττ:τιστοσ :Μοτο

!!Βοτιτο: ο:ιοι·οοπσιτο:ι !οιοτο σο!:οι οι: ο!ιτιο: τω::

ροτίοδτοτοσσ:::!οτι:το ο:οοιιτιοι πιο:: πο: ιιότι:: Η

τ!!τ ιιο:ιτιο!ι:οι ι:οεπσ!οοπτι:: :το οτιοο!ο. 8: ιιστσοτιι σοτσ:οετο:: : ν: ποπ ιοοσὸτ!!τ το: οοοιτ!:ἰ:τιτοοσ

ιισσοσ οάσ:τπτο!τοέτσε. Ρ:ττοοΓοτιι.οΗ!τιπο:. Π:: Το!ι!τοπ:τοιιι, !οσ οτττιτο στο:: οττοσιιιίτοιιτιο:, 8ο

ι:οιι:ιοσοιο οποσ Βτττοττ1.τττ τ..σά!.8.ο.5.ττττ.8.σο:Π:

Ρος1ι:!Π!!' σττωτ.ετ πτττορ!τ.Μι. το. 5.3ο. ν: Ρτ0!:ο!:!

!οιο σοίοτιστι 7ιτ[σοτι. ι.ρ.τΙψ.ο.ιο.τ.ο.σσοτο 8: σο

σο: , Ηττα: ΔΙΡὐ. Μια. !!ιιιισοι::, ΜΒ:: ἰτι:ο!!οᾶἶι:

ποπ ίσο: Ποστ! σο: !ο, ΐοσ σο: οι:ο!σ οτι: ιο:ἰσπο νο

!ιτιι:οτι:, ο πιο: τοιρο:οτι:σι: !ιοο οιττοιο ποιι τσιπο

στι, στι:: τιιιιιίτ: οσΠἱτι: ποτιττο!τ:ο: ι:σεπσίο:,ιτ: οσο

Πτι: σο ο&ι!:ι:: ιιοροι:::!: οσιοπ:ία ιοο:τι:ο, (οσα:

τιστι: το !:οιοττιο. Μοτο: στο!» ἰτι:ο!!ο π οί:

οσιοτι:το !τϋτο, !οσ ποοοί!οιτο,τισι: Γο Ρίο ρο

:οιι:ἱο τιισιτσο, στα, ρο!!το τ:ιτροτισ 9 πττι:τ:, πο·

τστο!ττοι οροτο:στ.οτΒο οοσοιο πιο ' !ιο!ιο: οι.ΐτι::

:πτο!!οστίι: , οι: οισ:ι::!οοιι!!:: :τροπο απο: οί: ο!!

οτισ:ο ρσ:οπττΞι ποοοΙΤοττο , 8: τιπροιοτι:: τι τω::

στου:: πιο πο:οιο!ττο: οοΒιιοΙοτ ιιο:οί:, οσοι:: :Πο

  

στὰ:: !ἱ!οο:ἔ::

  

ρτοκιιτιο ρι·τιιο!ριο, ο: οποιοι:: τιστττΙο τω:: σοιτο

οἱ:: ποσο: τι: ιιοτἰ:ἰοο: τοστ:: πο:: !τ!:οτ·τ Πωσ !ιοο

σσιοτι:τι:ιο ίσοι:: πιο: εστι:: ντιτ:!ιτι:τ!!ιιτο !ιο!ιοτο

το!!οι,οίτο: :τι τοι:οπο!:!!ο,8τ ο:ιτοοιι:: ο οποιο μι.

) Α: τιστι:: τοτο!!οιίτι!: σο: Γο στο:ιτιιιο

το:ιοτ:::ιττ· ο:: οᾶιτοι !!!οο:στιι : ποιο το! !ιιιτι:!-ο:οστ

οᾶιτ: Τσι:: πινω:: , ιτο!ΐιτοοο!οττο:τ Ριο&τοι πιο:

οποιοι:: :.τοοτριο τιάσοιο!τοοισιστ:: ; ποιο οτι!!

τιι :τοπιο το:: ι::οιτο:σι· ιτσ!ιττι:ο:οσ ο!οέ:!στιοσι ο.

οτοπσοιο. νοσο οι:: οοεποΐοοιο: !!!ο:, τω:: οσε

ι:ο!!τοιοι· ο!οάισιτοιο , :στο ίοτιιτιο: Γσ!οοτ ιτσ!ιτπιο:

! :ο Φ!ο&ἱοιιο Γοοἰοιισσ :οσοι ισσιοτιττο ο:Ποτιοτι:: Ριο

ροοοπ:: $ροοι:!οττιττ, τ:: Η ποπ σο: τι:οιἰιιιο οπτι

! οτοτο,οπ οποιοι:: :ιτ:τι:οστο:ο ι::οι.ιοτιιτ νο!στιτο:ἱ ποιο

- ! τσοκ:: τ!!! οτσιτιο:! ποσοι:: ώ ρτοο:ἰοο τιτστοιο , τ::

ροιοτ·τ: ττοιιτιο!τιοι· οσειισίοτ. Νοε οπο:: Φώς!! οάιτ:τι:αιτή τιιτοοι·οπτο: οοιοσοτιι !ο:!ο:1':2ᾶι:ιιιΙ:

8οττρ:ιττ·ο :σωστο ΜΒΜ: , €οΒ!:2:!0ι:ο: οοτ·στ: ρσΠο ! !!!ιο:οιι:ι:ι, οποιο τι:: ίσοο:οπτ οι! Ροτ°ΪοᾶΠ το @του

τισ ο!ισ, ποστ:: τι Οοο ο0Βοο!ο!2 ιιοιι: οστστ: οσειτο

τισ, τω:: ρ!ιιο!! 8ο:τριι::ιο : πο:: Μπεστ :Μοτο

ποιοι:: τπ:ο!!τέ.!ί:% στα! Ποιο! ::ΡΓο:$ι:ιτι νσ!ιτπιο:τ:,

ο:: οπο. ι!!ο Ριοποιίο!ιιττ_νο! οπο:: οι: ρτσίτο:ο απο.

8οοι::τσο ποσοι:: ρτ·ο!ιο!:τ!ισ: οι: , δ: οσιοπιιτο::

Τ!ιοσ!.οοἰ ποστΓοι:τιι !.οπτιοι::, Γοοτοτο οστσ!: ποπ

ροΙΤο ο!: οτιο,ο!σ :τι ο τω:: π:ιτσιο!ι:οι· οσοπσΚ:τ : Βατι

τιτ2τ η7.ΐ 97τ.,'.4.Θοδξά στατ,6- ρ4. ΖτττπτΠότσ οι,

ποιο: οιοο:ιτιο. Όο!ιο:τ:ι. Επι: !τ!:ιοιτο: :τι τω:: π:

ο!!οιιττο!:ιοτ· τι::ο8:οτι:: ο: τιιτο!!οοιιτ πιστοο!ι:οι·, 8:

ο: νο!ιτιιιοτο ίσ:τιιο!ι:ο: : :το !:Βοτσιιι :τι του: ο.

οοιοροο!τοιο:ι τιότι:τιπιο!!οθτί!: ττιο!ισοτἰιιἑ 8ο τοστ

οο!ἰτοι· , 8: :Χ σ:: νσ!ιιπ:οιἰ: οοιιιρ!οιτσο δ: :Μισο

!ττοι. Νοο ο!! οοσοτο :οπο σο οι9:τσιτε ΡοϊΟΠΕ!ᾶ Μι

ί!ιτι:2 , στο:: ο: ποπ πιο: το οοσοοι οιστπο δ: οπο,

πο: μι:: τ·οοιιτΠ:τ , οι: Μοτο τοττοιιο :τοπίο οι!

οέ!:ι::

Ο

?στο ο..

λ ρωτά:

> ©οΐ|ξ.Μό



”.
·

@καιη Ι:ειειιαι, ιιιιιιιιιιι ΔΙΙιεπέιιια απο!. 1ο.Τι12οβά ακρω

ε." "Μ" σα. ι ιΡΜο[. και. ιο. :οι ι·ιειταιο.Ιιτει· 6οΒιιαΙιι πι: Διι

Βι:Ιο,ααιει ι:ιΙει σόιαι Παιιι ι νοΙαιιτιιτε αετοιιιιιιιιια

σα! νιιααι,στααι: ιιαεὸ νι ιιιΙιτι :οιιιιιιιιιιαι· ιιιιιιι αι

ιΙιιιιιιι εᾶααιιι ιιιιταιιΙιαιιι , ιιριιιΓειιιιιιιιΙιαιιι μι·

ΐρεειει ιιιταιιιΙει. Νοειικι ιιΙῇ ιστοΙκι!αΙιιι: ι παπι Μια

ιι6ιαε ιιιααι·αιιαε φαω ιιιιιαιΙια, ιει:ιαςιιιι: τω.

ιιιι ιιααιιιτιιιιιι , δι ιοιιιιαΙιτει Παει, ιιααε:ιεΙαα

Μαιο: α:

“·ί.ή!)

Καμια απ'

$ώιΙιιιι.

Δ” ιΒιιαιαε ιιιααΙο.ΚεραΒιιιιτ:ιαιεπανι ιι.Ιαιιι ιέιαι ια

ιΜρααἰι αιτιιιιαι ατακα ειιιιιιιειιι,ιιιααα (ιι ιεριιι:ΙΕιιιαΙιιΙιε

#“'."Μ· αει @παπι ιιαιαιαΙειιιι ιιιοιΙα ιιοιι; ΚαιροαιΙει ΑΙ·

ΜΗΜειω

ο .

. ιιαιι ιΙι ιιοτι: ιιδιιααιιιιιαΙι:εέ ιιιαιΙιιιι:ιιιιε ιθ:αιιιιΙ-εσ:Ι

› ?ισ

ΟονιιΠιι- μ
πω» οι: αι ιιιιιοιι€ε ,αι ναΙιιἰοιιει, ω! “Βια 1Ρεεω,,8ι Μαι.

Βασικα ω.. ια5 :ια ιΙΙι5 Ρι°0ιΙαξιο8 αι αα_ταπ;Ξεο8ΜΠήε δ( ω

κ

α&7.

Ἡσ#.4ἔ

|ιακάωπ.ι.

[αποκτά.

Ό!.

Οὐἱσἄἱ0.

5.Ι"8ϋα 6

τ

@ψ ΧΙΙε 13ο ιοἑςπἱιὶσιιεῇειιιοιιιω σσι·άίαια. διδίι Ϊ. η;

έιαι ιιιιιααΙΙιει Ιιαειαι. Ωαο:ι‹:Ι ιειαε πια Ια απ! να γ ' Α - 2 >

υι5ΡνΤΑτιο ΧΙΙΙι

Αιι ΑιιΒιιΙι Ρισιιιιι νιιιιιτι: ισειιοτιιιε

νει.Ιτειιιτ ααα:αι ἴιιαιιιιιιταιιΙιαἑ

  

Ο Βιιιέιαιιι ΐααειιιιιταιιιΙε; ιιΙιειαιιι ιιαααιΙ ιιια- Ϊ· .

ιιαιιι νι ιιιοιται ιεΙαιτεξιια ικαΙι καιιαιιω Ρ"Ρ""' “Η
, Ι · κέικ οι·

8: ι:ιιιιτιιι·ειιιιι, ιιααΠιιιαΙιι:ιτει βια Ρ0ΙΪαιιιὶ ι:αα- μπω 'μ

Ια ιιιταιαΙΙΙιαι, Και ιι6ι:ιιιιι ιιιΙἰιιαε ιιι·ι:αιιιίιιιι_ιιΒι α, η'

αΙται·αια φαιά εΙΤειιιιιιιι , φαι ιιαΙΙα ιιιαιΙο δια

ραιτίι δ εσαίιε ιιιται ΙΙ:αι,ΙιεΙ λ Ι·αΙοΠεα Σετιιια (αέ·

οιιιιιτ. νι νιιιο αν” . Βιιιια, ΒΙοιιδ,ειιιιιααα Ιιι.ἑ

ιταε, δ: ε&αε Μια Ριιιιιαιιι, “σε οιιιιιιαιιι αραι
ιιααςιΙιειιιι,ααιαιαΙιται ιταΒιιαΙιιι:ιΙα «τα α: ειιιιιαΙο; Ι

ι:αιιι Πι ια ιιιιιιιιιε ιιιιιαιιιΙε: ιιιιέεΙαι ιατιιιι πατατα

Ιιιιι εαειιαΙι:ιι αιεΙααιι:Ι αι Ια Ϊαἐ ειιιιταια ασιατι

Ιιαβα ι.. αι ιαιιιαιιι οοιιτιοαειΙια, πι Πι: ια ιιιιεεΙα . ι_

ιιιταιιΙιτει ι:οΒιιαΙι:ιαιΙε. Ριιιιιι Ι”ειιι. ιιιιιιιιιιι. .Με :ι β

αιωρ. ιο. α. 8. α. 1ιιι[ρ. θα ιτε. ό· εισαι παπι $"”Μ:1φ.μ

αιιιιιι: ιιιιε ι:ιει.ιαιιι εΙι αιοιιοιιιοιιιιιαιιι αΙιιτᾶαιιι ω”

ιιιιαΙΙιαιαι ιιιιααΙι; φαι ιιαιαιιιΙα ι5ι Ι-αιιι:ιιιιι. ιιαιι Ἑιωωυἶἐ

αΙΙιιιι€ααιιτ ιιιιιιιιΐειἐ απ, ΤαεΙ ΙοΙαιιι ιιι οιεΙιιιι: ια “Μι

Ιισιιαιαι, ει:ια!ειιια τιιτιαιιιε ιιιαιιιτειιτΞΐι ιιιΙΕ ιδιαιιι

νιιιιιιιι ιιααπΙ ειιτιιιιιααιιιι τειιιιιιιιιιιοιιιιιι ι ιιιιιιι

ιιιιιιε ριοιΙαι:ειιιιιαι ι νοΙαιιτειια, νι τΙειειιιιιιιατΐι ω

νιιαιιι ; ροΙιεΞι ι:οιι(ιιααιαι ιιΙι οιιΙειιι, νι ΙἰΙπιἑ :τα

νιταιιιΙιιιαι. δια εαιιιιΞι ι ιαιαιιι Ιιαι: αιιτιιιιία:αιιι

είι ιι€ιαι ι ιιιιιιι Με" ιΙΙα τοιιΙιιααιια, ααα ιιιιαΙΙι

ειται ετΙαειιιιι: ιιᾶαι μια ιιιιιαιιιι ιιααιιιιιιιιιιιιι ,

ιιιιιιιιιι ιιιιιααι τοιιιιατεια ιιιιιιιιιι ι:ιιιιεθ. ΙιΙσει·ιι ρα

τοπια ιΙΙαιιι ΙαΐρειιεΙειε , ααα φαει, αείεάα ιιοτι-α

θα ιαααιτειιιισι ι ιιοιι Ραπτη. ΗΜ αατειιι ιιαιι

ιιιατο.τ ιιιιιιιιΓεαἔ ι6ιααι,ίεα ιιιαιΐιιιι ειιιιἰιιΓιτὲιΙ-Ρω

τιι:ε αατται μα· (ο ι·εριιιιΓειιιατ ιιιιιιιιΓεειαι αιτια

τι:ιιι πω; ειΒο Η Ιιαι: ιιαιι ιιιατιιαι, αει: Ιρεειει ω·

ια ιιδιαι τι· ι·ιαΙιτιιιιιιαιι ιιιαιοΙοιται ι :καιω Ματια

αιιιιιιι ιεριιι ειιιιιΙιατ ἰΙΙαιιι ιιαιαιιιΙΙιει,αιἰειιι μια,

ααετΙιιιτο αιιιιιΕκθ ιιααειτειιτΠ ιιιιιαιιιι,ιειιιιιιιι

“Μι ιιιταιιιΙιιιι. νιΙαι ΙΙ οεαΙαι ιεαιαίοιιιιιιιι νιΒιιιΙε,ααοεΙ ιιειιΙΙιιἰὸ τοιιΙΙ:ιααιειατ Μια ειιαίια Η τα. ιιιταιιιΙιι , ι:ιαιιιι ιιααιιιιιιιτ πειιιιιιε ΐαιιιι·ιιιι. _ '

ιιιιιιιι ιιαΙιεΞ νιΙιαιΙε ΙιΙπιι: ιαιιίειαπιειαι ιιιιιτωιι ΜτΙ ιΙΙααίι ιιιιται·αΙιτει ιοΒιιαΙιιιιιΙια @τι 8ι ω. ·

“ια , ιιαιι νιιιιιειαι· ιιαι Μια ι ω: τΡωαιιιιαα _ διι:αιιιΙι 11688.διΤΙ1ϋ.1.4ι€67.ατ.5.άΤι1οικψηιΜ 2;.¦8=;ἰ. ει;

ιΘΡΓεωλωι1" Φω Μις ΙΒΜπι "ΙΡΗΠΙΙι ιιιιιιααιι να: ιιιαΙιο. Επι αυτια! τΙΤειιιιιιιι ΓαραιιιΔιαιΔ- πώ. ό·

αιιιιαι νιιιιιιΙιει :μια αει ναιιιτιοιιιιιι ιταιιίιιιια. Ια ιοΒιιιαΙιι αειιτι Ιαιιιιιιι:Γαραιιιιιτ. ιαιιιειι ΐαρι:ι- ΤΙΜΜ!.

απΜ'Ι2 Μ ΙΙΒα."ΜΜΠ Ήΐω'Φωι'ι21 ια Ε1ιΙι6ιιέ απ· εΙι ριοριιαιιι Πτι ι ιΒιιαι ιιιααιτ ι:ιιε φαω "Ηα

ιΙωυεω-Ιΐι ?Ιω Φωειωεπ «φαω ΙΙΙιιιιιι τοαι- ιίΙιτιιιιιιιι ΙαρειιιαιαιαΙι: δ εισ:Διαι5 ιιιταιιιΙιτει ΕΟ- @Μα

ΒιιοΙει.ααιιι φαει αι ιιιοριιαιιι νιιιαε, ιιτιιαἰιίιειι

ιιιααιιαιιι αΙιιιιαι: ιιιιαι αιοιιιιαιιι άι, ειαοα ι μια·

ιιιιίι ααα ιΠιιιιιέι : νι ιιαιειιι ιιοΙΕτ τιιιιτιιιιιιιι Ια

ρειιι:ιιι ιιιιαιιιΙιται ιοΒιιαΙι:ειε , εΙειιειει Ιαιιιιιι ια

ρειιιιιιι. ι·ΠειΙΙι ιιιοριιαιιι. Μιιιοι :Ισια ια ι Ιαιιιιιι

αεειιε. Ι)ιοιται ειιιιιι ιιιιαιΔΙε, ιιαοιΙ ι ιιιιιαιαΙι; (α.

ριιιιιιιαιιιΙα, φαι! ι ΐαρειιιιιτ4 ιιΒιιιιι: ιιι.ιιιΒιτααα
ιατεια ω ιιΙιαιι δ: αΙιαεΙ ειμαι ιιαιι ιιοι:εΙΙιιιια ααα-δ τ

εΙαοΙιτ αΙιαα α: ααα ι:ιι$ ια ΙΕ: ααα αει: αΙιαει «Β α

Ιιαιι ιιιιι:ΙΙιειΙ:ιΙε. _ι:οαιωι. ραιιιδιιαι αι ί-αΙιίιιιιι

Ιειιιιιι αΙιοααι ιιαΙΙει Ραι.ιιαιαΙ·ιιιοαι Ι.ρεαιει,νεΙ Ιια

ΒιιιΜΙωιαΜ αι ιι0ιι.ιιιιιι ιιι·ιιιτειιιιιαιιι ιοΒιιιτια- ι

Μπι δ( νοΙΙϊΙοΠυ Ι” ΙΙΙιιιιιιαιιι ιιΙιιιιαει ιαιαε ακα
τιΙει ιι:ιΙιιιαι 8ι Γ ω”. 5ικαι πια αι σαι ιιοιειιιια, 1 1αρειιιιιι. τοιιαιτ κι αΙιιοδιαιιι ιαιιι οιιιιιιιιιοα!ι αι·

δ!. Ιιιιτιειιαι οιιιε&οι·αιιι ωιιααιΙιμω,·ααε ααα ιια- ιιτικιι _ δι ωωιιιιιιιαα, νι εοιιιι:ιτ ιΙ:.Ιαιιιιιιι: Η.

ιιιι=Ι=αινιιτ -, ιιοΠαιιτ αΙ:ι οιιιιιιιιαι ιιαιαιαΙιτει εα<έ- ω, αι σΙτιιιιια Ιαριιιισι. ιιιιαίαι ιι:ιιιΙι: ιι ιιαιιιιι ω

ΜΜε Αιιι-ιαιιιΙ. ιιιιιιια, ται. ιιοτι Μια εαΒιιιιιφ οΙιιιέιαιιι ιαιιι αιιιιιιιιιαιΙο τειιιιααΙιιια8ι ιιιιιΙΙιιιι

ΦΙΦΠι ιΜι2ιιιιιιι_ «ιδια αεεαΙτιιιιι ι ααα αι ιιιιααι·ιιια λ Μετα, αι αιαριιαιιιΙαιιιιιια ιιιιιτιιι. Μιιιαι ιιιαΙι; _

Ροιοιιιβ. ΙιιιειΞι ι τω :μια :ιι ριἱιιιἰριαιιι ριοιιιιιιἐ ιιαΙΙαιιι οιιιεόΞιαιιι ροτι:Ιι ιιιιιαιιιΙιτει ιααιιαΙιι , ιιιΙι

ίαςιιαιιιιι σέιαιιι Ιιικιαιιι, εαιαΓιιιαιΙι ιιοιιίαιιτ ιι6ιαε Ιαιιιιιιι τΡωιιιιιο :ια ιρΓο ι:αΒιιαΙιιΙιαΙιιιιιιιιι των

Φαιέιιιι ιιιιρειιιτι , ιιαι ιιιιιιιιιιι (αυτ ιατθ:αι ιιιιαα. ιιιιι ιΙιιιιιι απ” ιιιιαιοΙε Γριειθι:ιιιιααιιι ιιιιιαε ρα

ιιβι νιιεΙα πι! αιοιι. ιιιιιιοιιε τοιιι:ειιο, ιιιτοΙΙεάαιιι καιω; ιιιιιιαιτ ιιατιιιι αΙιιο&αιιι ί-αριιιιατ.εΙΙι Μια
ΪΙΙο αιαΙιιια ιιει:εΠιιιιιιιι, Μι ριοιιιιιιὲ τοιιιαΙειιαιιια και ΐρι:ι:ιΙιιιιιιααιιι Ιαιιιιιιιι ιιιιαιαΙιιι ααα ΙΙΡεεἱΗ

ί

ιικιωιι , ιαιαίιιιααι 'ιιοιι Γαιιτ τω”ι:ιοτειιτιο ι:Διιι ιιαιιιι ίαεειΒαιιαιιι ιιιιιιι εαιιεΙεια αιαιιιιιιι , ια

ααα αι ἰρίαιιι ίιιιςιατιιιιι.ν :Με ιιιιαΙιται,αιιιοδιαιιι

απο ααοαιΙ ειιιιιιιιιιι ίααειιιιιταιιΙο ό α: Ροδο πιατα

“Η ιαιαΙιιι: ι:αΒιιαΐει, ίσα τΙΙο Ιικτιθι::ιιιααιιι Ιαιιιι$

ιιιιιαιιιΙεε. ακα ιιιΒο ίεΙιιιιι ι:α8ιιιιια , νι ασιατ

χ ?και ιιιιααιιαιιι νοΙαιιιιιιιι,ιιοιιι:ίι αιι:αΙιειαιιιι νι

ιι ιιοιι ι:ίι αιιιιιιαιαιιι, τω ιιιιᾶιιε ιιιααιειι. Κια» · .αιτίι αι αιιαιΔΙιε ; φα ίιιετιιιι:ιιιαιιιιι ιαιιιιι( ι:ειΒιιέ

απο πι αιιΙΙιιιιιι ίρειιΒιιιιιιε ι πω ιιοαιιι ο ι φαει

αιιἰεᾶαιιι ιιοιι αι Ιατιιαι:ειιααιιι Ιαιαιιιιι , ιιοιι ααἐ

τεΙι ια ΙΙΙο ιιιιι.ιιαΙιτει ιααιιαΙι:ι; Με ιιαιι τοιιιιιιαι

ται ιιιιιιιΙ' ιιαιιιιι Ιαιιιιιιιε τσΒιιο αιιιιε;νι ἑιαἱαΐαἐ

ΧΙαιιιδαιιααε νιεια,ιιοιι ιααιιιιαιαι ω;

ω! ιιιιιιιιιι ααιιιιιια ναιωι,τω ιαόιιιιιιιμ:αιαέ

αι ίαιειΒιιιιιααει ΕαιιΒιιιι. ιιιιεΙΙιΒιιιιΙιιιε Μια Δρ

ιαι αι ειιιιιιιιτ:ειρρααιΙιε πιτ ειιιιιιιε;ταΙιε φαι α” ό,,α;ι_

ιιιιεΙΙιαιΙιιΙιιιε : θα ειιιιισε ιιαοιιιι ιαΙσίιαιιιιιιιι (α- οω_

ριιιιιταιιιΙὶι, άι αιωα αιεΙιιιιε δ ραιτιιιιι ιιιιιΙΙι:·

ᾶἰαἔ`ι ιισταιαΙι , :μια αι αιιοια ίαΙιΙ'ιιιιιιιιιιι πατατα

· Μ: ει· ο ειιιιιιι ιιιιαΙΙιειιιιΙιιιι ιΙΙιαε ατα αιαειΙΙ στα

ιΙιιιιε ι ιιιιιΙΙι6ιιαιτιιιεΙιαιαι:ιιαιι @ται ιιατιιίι τα

ιοιαιιιιιιίαιιι οιιααι ιΙΙιαι ; ιααι ιιιααιιιιιτ ιΙιαιιΓο.

μ αιώνια

ικα. τοιιΙια. ιιιιιι :παπι μ φαι αι ιιααειιτηι

:Πε ριιιιειριαιιι αΙιειιαε ιιθ:αι πιω ι νιΙατ «Με.

Μαιο, (μια ιιΙι ιιιααιΒιια ιιιαΙιοιιιαι ι:αιιι τειιο ω.

αΙεια αεΙ Βιιειι:ι τοιιΙιαααιιιΙ.ιιιιι,ιιιιααιΔιαι ΑΙ: ιιιιιιι

ιιαι;ιι:, 8ι αι αιιιιειριαιιι ριαιιιιιινι ιιιιιιοαιιε εΙεᾶΙο

παπι. Ναι: ιιατείι ιιιειιι ιιᾶαι τοαιιοίοι νι ιιιιᾶαι, δ:

ιΒιιαι·ιιι νι ιααΐα: ααα νι ιιιι6ιαε ιιοτι αι(ιιιιαι.ιιται

ε αιΡιο νι Μαι ιοΒιιιτιο παιτια αιμα ιι:ιιιιι ια

παπι ιιιαατ αι αι Γι; αιμα ι- ι ι



α»!

οσωί. π..

ρπ.έπ 3.

..πωπ.

π.

σωσει π.

$οικικ

πο:

ΠΕΣ.

οτόιπε εΓΓε Με ἱπιιἱεειπ εοιππιεπίπ. π. Επε Γυρω·

ππτ. Ροιιιιιπι εοππι:ιει Ρετ ΓΡεειεε ΓιιΡειππι. ετ2πο Ρετ

ιπιπεπ πωπω οιόιπιει ππιπ ΓΡεειεε, ιιιιπεπ,6ι οι:

ιεᾶιιιιι , πω πιιιτιω ιεΓΡοπόεπτ. ΗΜ: επόειπ ι·πτιο

Μπιτ, πιιιιπιπ £οιιόι Ροιιιε ετεπιιιι·πιπ . επι τοπικ:

ιιιι·πιε Π: ιιπιπΓιποόι επιιπ ΓπΡει·ποτ. εοιπποΓιειει

πιιιπ πιιιιι ετεπιιιιε ειλιππιιιι·πιε ειΓεσΡοτειι: πω.,

πιωό πό οι:ιεξιιιιπ τεπόπι επι:: π. εειιιτπόιπε δ: ιπ

Γπιιιι:ιιιιπτε, πιι€ι ιεπόἰτ Πει:ε. @πει όε επιιιἐ`ι εοπόι

πεπιπτ ετεπιπιπ, επι εοπππιπιπιιε Π: ιιπι:ιτιιε ιιόει

ω.Γε, πω: πό οι:ιεόιππι τεπόιι επ εειιιιιιόιπε, πιώ

Πειι:: νι το. π, πρ. πρὸ!. 6.

πιω... ι. πω. νι ειδιιιε Ριπ·πε ΓΡεειιιι:πι νι

Γιοπεπι ι:επιππ:. δ: ιιιιπεπ πιο ι . δε τπιτιεπ ποπ Ρο

πιτ ιιιπιπεοόεπι οιόιπε πάω Ριιιι , ιππιιοειι πιο·

ιεόιιιιπ ΓΡεειΗεππε. ΙὶεΓΡ. Πει:: νι ιι6ιιιε ιιιιιειι:ε

ειι:επτ νιιιοπεπι ι:επιπιπ, νι ιπτἰοπειπ πιω ποπ πιω:

ιπιιο επιπι πιά, πιιιπ ΓΡε:ιΗεπιπιιππιπιπ νι ω. 8:

Ριιι·π ιεπόεπιιπ , ποπ Γιιιπιτ ειιπόειπ οτόιπειιι π αει

ιπιπο. ΚοΓΡεᾶιι νειὸπωπω πιοιιιε, απ: νι πθτι15

Ριιιιιε ποπ εοιπΡπιπιπτ πό ιιιιιό νι οι:ιεθειιπι νιω

τει· ΡειεεΡτιι:ιιε; πιππε πόεὁ ιιιιιό νι Πε ποπ ΓΡει:ι

Ηειιτ. $Ρεειιἰεπιιιι πιιτεπι ιιιιπεπ .ποπ ι νιιιοπε

ι:επιπ , νι ειι πιιιόπιπ ειιεᾶιιε ΓιιΡειππι. π Γιιι:ιεέιο

όεΡεπόεπε. π. Αππειιιε ππτιιτπιινιιτιιτε εοεπι:Γειτ

ιιπι:ιτπε, δ: πέιιι: ΓιιΡειππτ. ιπ Γε Μ: ειιιΓιεπτεε:ει·πο

οι:ιε&πιιι ΓιιΡετιιιιτ. ππιιιιπιι πω. εΓι πι: πππειο

εοπποΓειι:ιιε. ΚεΓΡ. πεε. ππτεε. πω: ετιπιπ ιιπΒἰ#

ιπε, δε πέιιιε ΓπΡει·ππι. π: Γε ιΡΓο ε:τιΓιεπιεε τομο

Γειτ πππειπε ιππιίπε ΓιιΡειππι. π. Όπιιποπεε παπι

...Η νιττιιτε ·τοπποιειιπτ.ειιπιπάετειπ ΓπΡειππι. π..

Μπι: εωιπιππ , δε $πεει·όοιιε όπιπππιι. απο πιι

  

!Βιβ. ΧΠι. πι. Αππειέριο!ιτιπ Μπακ· εοέπιβει·εΡοβἱπι .ιι.π. στ.

πιώ ππιπιπ (Μπι ιπ ιεΓιιιιεθιιοπε Γιιιτ ιειιιιιιπ Ριο

Ρτιο τοιΡοι·ι. Κιιτιο; πι. νπιο Γιιιτ τππτιιιπ ΓιιΡειππ

τιιιπιιε πιωπιι ιποόπιπιεπόειπ. π. νιιτιιτε ι:οπποιειτ

πππειιιε νπιοπεπι ιιιιιπι:πιοιε Ριοόπᾶππ:ω" πιπ

ιππιιι , δ: εοι·Ρπε ειιιιιΓειιπιπιιε όεΓιιπδιι πό νιτππι

όιιππιτπ: εκτιιπτι. ειιόεπι πιιιιιι·πιι νιιτιιιε εοππο

πιτ ιιπιοπειπ ιπιιπι:ιιιοιε Ριοόιιθιππ: ιπιει ππιπιπιιι

8ε ι:οιΡιιε πειιιιι·π ιιιιπιπι:πε ι:ιωπι ιπ πιω ειπε

εοπεεΡτιοπει πιιιπ Γιιιτ τππτιιιπ ΓιιΡειππιπιπιισ πο·

πό πιοόυπι. π.Αππειπε ππιπιπιιτει εοπποΓει όε πιο

πειπ Ρππιε 6τ νἱπι ιπ πιπιπππιπ , πτπιιε πόεὁ παι

όεπτιπ Ρππιε δ: νιπι ειιιιιετε πι:ιπιιε ΡιοΡπιο Γιιι:ιε

&ο. πω: πεπιιτιο εο8ποιειιιιι εοόεπι ιππ:ιπε , πιω

οΡΡοιἱιπ πιιιιπιπτιο. Απ πιιιιιιπιιτει εοπποΓεπτ Ροδ

τιιιιιπι π:οόιιπι , πιω ιπιιπ πεειόεπτιπ ειιιι·π Ριο

Ριιιιιι: Γιιι:ιεέιιιπ: ε:ιιιι:ιιπτ , Ρεπόετ ε:: εο . πι: ιπιισ

ιποόιιε

νιιττιιτε εοπποΓΕπι τιππιιιι:ιιππιιπιιοπεπι μπι: 8: π

πι ιιι ι:οιΡιιι δ: τ...Β..ι...... Οιιιιιιιι. Νπιπ π πόιιο,

πιιέι τ:ιπιπι εοιΡιιε

ειππιεπτο. εΓι ππτιιι·πιιε πιιοπό Γιιι:ιιππτιππι. Ροτειιτ

ππιιιιπιιτει· πι: ππ ειο εοἔποΓεἱ_ι Παπ ππτιιτπιιτει·

πι: εοόειπ τοπικ: εει:πιιιι πάω , πυπ ι:οπιιειΓπ Με

ππιιπ ιι: νιπιιιπιπ ()πππ Οπιιιαα, Ισια. π.. δεειιε . π

πάω επ πιωπό Γιιι:ιιππτιπιπ ΓιιΡειππιιιιπιι:.ι)ε πιω

όο πιω οιπιπι εοι πε πό πω. ΓΡἰιἰιιιε τοιιιε ιπ το·

ιο, 8: τοιιιπ ιι: πω πω. μια, εοιιιπιιιπἱιει εοππ

πιππτ ι ποπ οιιε ππιιιτπιιτει πι: ππεειο τοπποΓει;

ειὶπ: Πι ιπ ιιοΓιππιιθ. Γι: ιππιιιι·πιιε, Βιιπόει:ιιιιε

επιειιπιππε εοιΡοιι, νι πιο”. Παπ πππειιιε π»

τιιτπιι νιττιιτε εοπποΓειτ

δι πιωπό Γιιι:Γιππτιππι ΓιιΡειππτιιι·πιιε, όε ω;;;

πιω ιπ 7. τοικ.Ε:ι εθ.όειπ πιιπιι. Ρεπόει, ππ ππιιιιπιι πωπω.

8: Γππειιιε π. Ριπ:ιεπι π: πο: $π- `

εοιΡιιε 8: Γππεπιπειιι πω. ο

πω..

ι τι

εναι ;.

Η.

Ματσε.

Γιιι:ἰεᾶιπὲ ι:οεπιτεε εοεποΓεει·ε, πιιιπ τπιεε ειι:εέιιιε

ΓπΡει·ππτ. ποπ εοπτιπεπτιπ· ιι: επιιτπτε Ροτεπιιε ο.

ι:εό.ντ ιετπ:ιπι ιΡιππι ΓΡεειΓιεππτεε,ντι εσπτιπεπτιπ·

εΓΓεέιιιε ππτιιι·πιεε ιπ Ροτεπιιιι ππτιιιπιι, Γεό Γοιιιιπ

νι ιειπιιπι αττιπΓεεε τππτιὶπι εοπποιπτι. Μπι , .π

βυιέιξ κυρια:: : πω: εοπΓιιιε

ποιε:ιτ ππιιιιπιιτετ πππειιιπ.ΡοΓιε ι)ειιιπ ιπιιιτποΡει·π

Γι:Ριπ ππιιπ·πιπ Ρετ ειεπτιιιππι ι:Ρει·πιι: ιπποτπι π.

πιει: πιππιπε πω: νειιιιιιό

· Με εοπποΓεεπόπιπ πεεειιπιιιιιπ Πι ιιιιπεπ 8:ΓΡε..

ι:ιεεΓιιΡειππι. -

πιωό οι:ιε&πιπ Γιπ:ειππτ. ππιιιιπιι νιιιιιιε εοεποΓει

Ροτειι: πι: ππεειο.Νεεο, όιειποπεπ ππτιιι·πιιιει εο8- ο

ποΓεειε ειιπιπέιει·επι ΓιιΡειππτ. εοππιτιοπε ΡιοΡιιιἱ

8ε ιπ Γε, Γεό τιιπιι)πι ιι.πωιιπε ιιόει ιιιιιπππε ε::

τειι:ιιποπιο πιιοι·Ριπιπιιο Ρπόιο εοεποΓειιπι τειιπιιιι

πινιιετιπιιιΡειππτ. Γιόει όιιιιππ: ιιι:ιτπ ιιιιιό ποσού. π.

Β.ιΜΜε.τ εισάιωι , @· σοκιωπέραπτ π. Αππειιιε πω·

...πιω εοπποΓει Ροιεπιιιιιπ οι:εόιεπ. ειεπτιιι·αι

Γεό ιι.ι·ι: ειι ΓπΡειππι. πιιἱπ όιειτ οι·όιπειπ πό πι.

πω: ΓιιΡειππι. πό πιιοπ είιειειιπΒιιιε. ΚεΓΡ. (Με.

ποΓειτ ππτπιπιιτει πππειιιε Ροτεπτιπιπ οι:εόιεπ.ετεππ

“Με ιιωειιω,α πιωπό ΡιοΡι·Επιιι επιιτπτεπ:, εοπ

εεόο; ( νι Πε επιπι ..κι ππιιιιπιιε Γειι «πω. Πι:: πεπ

ιπιπ:) τετιπιππιιιιε. δε πιωπό ειιε&ιιεόιιιιπάθ εοπ.

πιιοε, πειιο. επ επιπι ΓπΡει·ππτιιιπιιετειιιιιππτιιιὲ,

ππΞι εοπποιπτ ειιε6ιιιε ΓιιΡει·ππτ. πό πιιοε όιιιιπιιιιε

ειειιπτι Ροτειιι πιω: πεπιιιτ επ νι Ροτεπιι:ε οι:εόιεπ.

Η ιπ πω: $πει·πιπ. ε:τιΓιεπτειπ: απο ειιππι ππτιιιπιἱ π

νιιτιιτε το8ποΓεειεΙΡοτειιτ ιιωόιιπι.πιω ιπ πιει ω. πιω.

απ. ΚεΓΡ. πεπ. εοπ επ. πιιιπ επιπ ιποόιιε όιιιιπεππ

τικ πΓιιι:ιεέιο,Ροτειιτεοπποιιι Γιιι:ἱεᾶπιπιποπ εσε

πιτο ιΡΠιιι Μαιο. ιιειιι|ιφπι όι:τι.ππ ειιιιπ πικαπ

πι” εοπποΓι:ειε ιιιιπιππιτπτειιι επι ι, ποπ τοπω

τά ιΡΠιιε πω: νει·ι:ο πιιΡοιιπιιεΐι νπιοπε. Ε:: Με Ρπ

τετ πό Γιιπόπιπ..9σοτι. ΡπιΓιιιιι τα: Μιι1ι°πιε δι ΓιιΡει·- @Μάι π.

ππι.όεΓιιιπι ιππιιὶπι Ρεπεε ωππιετυπ 0ϊόιΠαΠ κι “Γ” μ" ι

πεεπε, Γιό Ρεπεε ἰπτιἱπΓεειιπι πι ιΡιιω Φιι€&ι18: ΦΠ

πιιιιι Γπι:ιειέιο :απο τοπππιπιπΒ0Γιπ ροτειιιᾶ πω ι

πιω π Ριιοτι , πιιιπ επι ΓιιΡειππτ. πιι10ικι θιΕπιιϋΠι

ΡπιιιειΡπτ ΡιοΡι·ιιιιιι πιοόπιπ οΡειπιΙ€ιι αι· Αά Δια..Γ:

εοπιιι·. σοπεεόο, Γιιι:ιιππτιπιπ ππτιιιπιει°Β θιΕΡεϊΓει·

Γει'.:ιιοι·επι πεειόεπτε ΓπΡειππτ. πιωπό πιιπποπ Μ·

τι:,8: ιποόι ειιιιιεπόι;ποπ πιιοπό ιπιιοπεπι ιστόιιιι%

8ι ποπ πΡει·ππόι, Ρεπει πω: εοιπιπεπΓιιιππόιθ ω!!!

οι:ιεξιιιιιι 8: ιιιπ:επ. Χ

ι:ιειντπτιο Χοπ

Σ): πω..Δι ΡιοΡιιξιπτιππε εοεπι- Κ '

ιιοπιπ Απεειὶεπ:. °

  

δε ἱπ εοπιπιππι @ο

οΡιι: ΓπΡειππι. επι:: πό

@πιο _βτΣεππιιίτιο επι-ι...:

 

  

Βεόπειιιιτ τ. Αππειιιπι πιιιιιι·πιιτει· τοπποΓεε.
ε°'°ιι^ "ι τε πι:Γεπιἰπιπ Γιιι:Πιιεπ ότι: ει·επτπε ιπ ιιιιιπππιτπτε κι: ι.(?οππιιιο Απ8ειἱεπ. ΓειπΡει· ειι πᾶιιπ- π -

'° ειπα; . ποπ ιποόιιπ:, πιω πι. ιπ νειι:ο ΓιιΒιιιιιι. ΒιιειεΓΡεδιπ ΡιοΡιἱπι ειιιιπιιπε,πππέ ππιιιιπιιτει @από Ρ

Ριιιπππι Ριοι:. πεππιιο τοπποΓειιιιτ εοόειπιπιπι- τεΓιπιεποπ Ροτειι. .9.ΤΙ:οιπ- πια. δ. ιιαϊτήτ.πι·.6.πό7. ΜΡ' τ

πο. πιω εο8ποΓειιιιι· οΡΡοιἱτπ ιιιιιι·ιππιιο : Γεό πι.. 29'67.Μ..0ό π. Θεια. η. π.;8.ιτι.:.. 5 .πω νΙτ. αυτό. '.42$;.

πωπω τιεπτπ ιιιιπιππιτπιιε @Με ππιπιπιι ιππιιπε ό· Γενικα. :..ωιιι. σε». ω”. Με εΓι εοιππιππιοιαπ» αφή.16.

τοπποΓειτιιι· πι: ππεειο ; απο 8.: ειπε ποΓεπτιπ. Μ· τιπ .ω..ι...ι. π: πρ. Μ π. 58 .ά πιο”. «πω. ως. 2” πι· 2

. τππόιιιπ μια; πιππ πιοόιιε πι. ειιπιιοπό ειιεπτιπιι:

ΓιιΡειπιιτπιπιιε : ειι

ν

Ποιο”. π., π.. Αππειιιε ππιιιιπιι νιιτιιιε τοπποιιιι νπιοπειπ .

54.αιι.ι. ιιιιισ.ι.€.4.Ριιπόπιπ.όει:ετ πππειιιε Επικε- ^ἄ.^Γἱ#·

τι: πιιπιπιπ: εοππιτιοπεπι . πιω π. ΠΠ ι·πόι:ι &:_Γιιπ

όπιπεπτυπι επ:ιει·πιππι ι πω: όει:ετ ροΓΕ:ΙειΡΓυπι .

ε:ισιτπιε πό ποτιτιππι ω... νει πω. οικω. €ιὶπι

ϊ π..

επιιιι νπιο πιιιι ιιιιπιπππ ππιιιιιι.

πιιιιι νειι:ο , π πιω πει:ιΡιτ Γιιππι ΓΡεειιιεπτιοπειπ.



 

.ομ.:Γ!Έ3Βέ.>'·$οωμω

:ο

.επιπιτ`

"- “ι.ο ή ` ἱ -,ΐ ο - ,ζ ' ι Έ, ο .ιιζ._ῇ_`°ζ .” . Κ! τ”Ϊἴ

Μπι. Χ !71 13ο Μαιο ωπισιιιιοιοιαπιιι £0επιιι(Μ.ι ήπέο!ιοιο. πει 1,

!ιοο π: Ριοπιιιιι1ι νιιιοιιιιο, Ρο!!ο ο !ο πιο ιποιιοι! οι! ο . -

Ροι€οοιοπειπ πω ο!οοιιιιιπ. Μιποιοι!ι ο!ιοπε!ο : !οι οι" οπ ι!ι!οπιι·οιο μι” ιοιιιιιοιο ο πο! πιιιιιιἔι,

οι οοοπιιιο οι οι οιιιι;ιιι, δ: πο ποιοι Μέι οοεπιιιο- οοἔιιοίοοιιι:!ο !!επιι. ιιιιι- οιιιο!οπιοι ποπ ,' απο Με πε

πο !ι1ρρο!ιιο., οίιιιι ίιιιπιιτπιοι: , 8οοΒιοᾶι ριιιι·ιιιιιι οι

Ε πι! ιπιι.ιιωπι οοιοιο :ιο οποο!ο !πιο!!!Βιιπιιιτο οκ

'.ωἐἱ!#"¦#δ.Τ|ισπῇ2 οσπ.6οπιιαρ.97. Οοπβιιπ: ιιιι!!ιι ο!! απο,

δ· Ή""”"· πο ποιοι ι!ο!ιοιι επεο!ιι$ ιιι άι οο!!πιοι άπο ποπ

6.;; πωσ! Με ποπ ιιιιροι!!οι: ι:ο2πιποποιπ ι·ο!ιοιιοιι.ιιπ

' μοΒιο!':ϊοιπιπ , κοπο: οποιο οι! οι οοοποίοοπόιι_!ιο

εποοοβιιιι5: Νιιπιοιι οἱ οΧοιιοιιιι· οι! οοοποίοοπιιιιέ

Το” οιοοιιοτιιιοι, ἱπιοι οιιιιι !ιιπτ !ροοιοι ιοιιιιιι πο·

ιιιιο!ιιιιιι, ποιοι” οοοπιιιι; ιι!ι!Μιέιιιιο δ! ιιι οοπιιιίο

#οοεποΐοιιιιι:ιιι οποιο ο!ιιο&ιι; οι! οι.ιοιιιιιι ίιπβιι!ο

Μπι πωπω ιιιιοιπιι:ιε οι ροιιο&οε; οποιο !-ο ι ιι!ιιπι

οιοοιιιιιο. νπόο νιιιοιιιιιιι , ιιι οιιο!ι!ιοι νἱιιοπιο πω!

ιι!ιοι.ιιιιπ οοοιιιιιοποιπο&ιιιι!οπι πι:: ιπιιιιι!ει!ι!!οιιι,

_ ο _ οι: οιιᾶ ιιι οι ι·ιιι!ιοο οποιο οποιοιιοποι ιιιιιι!οιοιπΕ

""ω"'"“ϊόοπο ιι!ιιοιιιιι οιιοιποπιιιι : ιΒιιπι !ιιτιι!!ιοιίι! ο!ο!ιοι
"Μ "Μπιιι ιιποο!ο: παο ποιοι!! πει ι:οιιππιιιιο!!ιοι οπο: πο·

ο ΜΜΜ !ἴ , _ _ _ λ _ _

.°8,,"π,,,, οπο, οιιέ!ιπ ι:ο8πιτιο (πι. Ε: οοιιοιιι ιιιτιοπο_!οοι.ιι

πο/ίπιίωισ ·ιιιι,ιιποο!ιιιιι πιιιιιοιιπιπ αδειο πωπω! οοΒιιιιιο

ΙΜ· πι: ιιΒΡιιο&ιπέί @ή ππιπ οάι!οιπ 6ο πιιἰο ἰπιιιἱιἱιιο

- πι, επ οο!!ιο&ιιιπ οοΒπἰιἱο Πο! ; οιιι:ιι !οιρ!πιπ ω·

Βιιο!οιι ιιι οπο&ιιιιι 8ο οιοιιιιιιπιπ Ποπ Ριετοιοο ιπ

οοΒπἰιἰοπο !πιιιιιιιι& πι! δ: α!ι!!ιοό!τ!ιι& Ποι,ροι·ιιο!ιρ
Δ :οι ίιι!ιοιιι ι:οππ!!ιο πιιιιιιιι!ιι Βοιιιιιιιι!ο ιιποο!ιοπι πο

ιιιιιο ι οιεο ποπ οίι , ι:ιιι πιο οο!!ιιιο ι!ο!ιοοι; πιο

οιππιι ιπιο!!οοιιιιι!!ι πιιιιιιο πιιιιιιιι!ι πωπω πιο

τοι ιιι Βοιιιίιιιι!ιιιοιπ,οιια!οπι παπι πιο πωπω πο

οπο Ροιο!Έ. . '

3. Πίοο π. Οοεπιτιο οπεο!ιοει ποπ ο!! ι!!!οιιιίιιιο

οπο: οι; οπο ππιιιι·ο!!ιοι ι:οΒιιο!!;ιη ο!! ιιιιιοπι ιιι!

οιιιίἱιι:ι οιιοοοει , οπο πιιέπιπ!ιιοι ποπ οο2πο!οιτ ,

ιΒιιι.!ιο !ιιπι οΒιιιοιιι Γιιροι·ιιοι. Γοοιοτιοοι·ο!ιιιπι , 8ο

πιο @πιτ ιιιιιιιι Μοτο; Ριιοι μια ο!! 8.ΤΙιοπι.ι.ρ.π. ς8. πω.

"Β 8 ΤΜΡ·ΟιΕοιι Τὐσωι|!. οοπτιο 8οσωπι ιιι ιιιιι!ο8ο κι Αποκοπ

ξ"""" 5"?°ιιιειἰιιι!ιιι πι, !ιαιο π” οποιοι ώ· ιιι πιω!. πρ. πι. δ.

Ι

ιιιι!ιοιιιιπ ί'οιιιπτ οι: ιοοπο ι!ιιοιιι .ο!ιοοιιι ιιοΠοι: ιιι

οιι ο!!ο οιι·οι· , οιιι Ποιοι πωιπιπιππ ιορπ8πιιι ; Μ!

@πιο οι: Ρωιπιιιιιοπι ἰριιἶ: Και” Φο!! , η!!! Ρ!βο

ιιιιιιοπο οι οοιιιε , πιι!ιοιιιι11 ρι:οοιριιοποοο οπως!

  

Β οι ρι!οι!ιιο ο!ΐοέ:!:ιιι οι·οο ιιοιιοι οᾶοᾶιι; οιΒο οίὶ

ποιο οοΒιιοΓοοπο!ι ι!!ιιιπρ Νοε ιοίοιι, οιιοι! αποψή

ιιι οοι!οιιι ιπ!οιιπτι οο8πο!οπι οιιιι!οιπ δε, οπο&.ίιιπ ,

π ' ι!οοι·ιοιιιιιιοο!!οποιο ποεο οοιι!οοι. ο ποιο ροιοί!:

απο ο!`!ο κοπο· ποπ , ιιιοπο ειπε οπο&ιιι. Νβιο

οιποιο οποιο ίι:οιιπο!ο , οιιιο πι! ι!ι!οιιιιιιιιι @πιω

πιο , νιιιπιι: αέιπιβι οιιιιΓο_ιι!ιοι=ἰιιΩ ο!ιοοιιι απο:

Ποσο ι!!!οιιιιοι·οι οι: οοεπιιιοπο ριορι·ι2 ο!!οποπο οι!

οο8π_ιι!οπέιπ οιοιιιιιιέιι.ιιιι (ιι.ιιιιιι!ο οιιιοιιινποιιᾶιι

οοεποι`οἱιιιιιοοιιιπ , 8ο οπο&ιιι ίιιιιιι! . πρι! ποιο!! π.

έ'έπε ποιοι πιο οποίο ιι!ιοιἰιιι ; οι.ι!ιι οι ποπ ο!! (Μη

!!!ιι&!οπέιιιιιιιι ,ποπ ο!ὶ οποίο!!ι ιιοπίιιιιε οι: υπο!

οι: νπο που ιπ ο!ιιιιιι ποπ Μπι όι[οιιι!ιιιιι; ιιι οπο:

οιιιιι οοΒιιιιοοοι.ιο, οο8πο!οιο!ρο.ποΒι. '

Βιοο ἐ. οποο!πιίπιο!!ιοοιοποιοθ πω: οοιιιιιοῳ

ποπ ο!! ιιιιιιιιιιι ιιιιο!!ιοοι·ο μ! ο οΕποᾶο οοιιιιο

πιοπιιιι,ιιο! ι!ι!οοπι.ιοπιοιιιιπέ ιι ιιι ιιι!οιιιιοιο , πού

ο!! ιιιππιιιι ιπιο!!ιοοι·ι·.ι _ιι!.ιιιιι ιο,οοιιποιο; ιι!ἱοοιιἰ
Ε . ο _ ο ' γ Ι 'ο ο ο ο . ο οι | - - ·Μ (Μιά απιπιοιώ·ιΜ2η.οπ.5.-0υπιπισυποΙιώνοι!π, οιιιιιιι Ποιιι ιπιο!!ιοοιοι οοιποοιιοιιι!οιο!ιπιάοποο,

οπο! ΟΙ“Μικεο Ραπ απ. ι!ι!”οιιιιοιο ο!ὶ οΧ πωπω '' ` ό: ο!!!οιιιιοπι!ο; οιιιιιοιιοιπ !)οιιι ἱπτο!!ἰ8ἱι ο!ιιιπ,νο

ιοποιο ιι!!!!ιπθοιε :ι&ιοιιι οιοοοο!οιο: Επι οιονιισ πο- ι:οπιιοιιιοπιιιι ιι!!!οοπιιοπιοπιιο , δ: ἰπιιιοοιιι οοιιιιοιι

ποπ πο! πιω ιοποπιιι οο2ποβέι!πιπ ιι·.ιππιοιοιιοό πιο: Πιό ο!! ιιιιειιιΒοο 'απο μοι ρ!ιιιοέα&ιιι, 8ο οσο:

.-ιιο©Φ!ΤΘιἱΌ ιιι€ωι!!τ ι!ι105 πᾶσι . οιιιοτιιιιι ιιιιιι8 π! οοιιιιιε ίοιιιιιι!οι, ο!”ιιιπιιιπο!ο,ιιο! ποειιιιι!ο ριωὸἰοπιἔ

οοπΤι ο!ιοι·ιιιιέ Πι!. πιο ο!οιοάι ιιοοιοι·ιι οίξ οιιιι!ι -

ιιδιίιε οοιοοιι ιοποιίοιιε ,οιιοιοιιιιι οοἱοᾶὶιπι ιιοπιιι

ο!! Μπι ἶοιιιιο!ιο ο!!οπτ!οιιι!! ο!πο&ο ιοποιο ; πω:

ροεο!ο νπιιι 8ο ιιιοιπ ποιοι πιο οποιο πι! οπο. οι

@ο τοπικ πιιιιιια!ιοιιι οποο!ιιιι !ιοΒοι οιιιο!οπιιοιπ, πο!
ιπιπιιίιιοιιι μι· ριοριιΔι !ροοιοι ,Δ ιο! ιιΒ'Ριιιιοιιιιοιπ

μι· !ροοιοιιι οιιιιΓΩ , επι οπο&ίιε :ο οοΒιιο!οἰτ οπιπι

:οι οππόιοι πιιιιιι.ι!οι,οπτ οιιιιιοπιέι ιιι ίοιοί·ιο,οιιιιιο

ίιιιιᾶιιιὲ ιιι επι οιιιι!ιο,ιιο! ο!ΐοάιοιιι.ιειιιιξ ποπ ρο
πι!! πιο ιο! παιπιιι!οσ ι!!Γοιιι·ιοιο :ο παπι ι!ι!ΐ:ιιι·ιοι·ο

οπο: οπο ποιο οποπιιιι ιι!ιοιι ιΒιιοιό; πιο ιιιιιιιέ πο

ιο !ππιιιιιοο!ο οιιιιιιιι οιιιιιι·:ι!ιιι , νο! μπιρπ_ νο!

οι πι” επιπεδο οποοΣιιο. ΟοπΗιιπ._ἱἀοὸ όι[οιιιιιι

Βοι·ιιο, Ηοοιέιιο οι: πιο οποιο ποιο !ιπο!!ο&πιι!!ιοι·

πιω ιι!ιιιι! ιπιππιποιιιιιι , οιι!ο ποπ πω: οι “πιο

ποιο οπιπι:ι. Ηοι: ιιιιιοιιι οιοιιοπιι ιιιιπ αποποι

ιο&ιοπο Τροοιοιιιιιι , τιιιποιο ιπιροιίοολ:ιοιο.!πιπιπο,

4. πο! ο!οίοοιιιε οἱιοιι παιιιιιι!ι.ι ιιι ιιποο!ιο ιιόιι!οπτ.

ιοτιο, επι ιποο!!οζιιιι ποίὶοι_ῖιι ιι!πιπιιιπο!ο , αποπο

οιπάο.οε?ιιι οοιιιρο!ιιιοπιέ ρ!ιιι·ιιιιιι οοιιι:οοιιιιιιπ

ισιιιιιι!ΐοιιι, ο!! , πιο ποπ ποθ. ΐροοιο _ ιιοοιιο ιιι!οο

πιο πἀιι ποπ οοποπ3ιι Γιι!πο&ιιιπ, 8ο ως, πει Μ”

ιο&οοοπι.ιοπϊποι, πω ι:!!Γοοπιιοπιιιιιι; σει οὸ υπο

όοποοριπ οοποιοιι ΐιι!πο&ιιιιι , πιο οι·ιοι!ιοοιιιιιι ιιβ

Βιιποποιήιιι,ιιο! ποΕμπιιππι ι!ο ιοΒιοθέι;!ιοοιπο :από

ι!οιπ οποιοι @ο π!!ο ιιιΕιιποι , πο! ποεσι. οι·Βο οιιιο_

οποο!ιιε ιιπίι ι”ιιοοιο, πιοιιο ποιοὁ ιιιιοο&ιι πιπιι!οοπ-

προ , ιιοπιιιιο!!!Βιι οοιποοιιοιιι!'ο , ιιιιιάιπιόοπιιο.

ία! ίιιῆιό!ἱι':ἱ οοπι:οοιιι ιπιο!!ιοοιιι!ο !ιι!ύἰοἄιιιΙι ο 88

οιι οπο !`ιιοἰοιᾶο ι:οπιιοπιππι,οιιι άι!οοπιιοπιιιπι.Εέο

οιϊόοπι ιιιιτιοπο ποιοι οιι,“ οπο ιιιποιπε !ροοιο!ιιιο

οοπο!ρἰι,ιπιο!!ιοοιο όοπιρ_οποιιι!`ο ι 82 οιιιιιιοιι"οο ;

ποιο ιιιιιοπι οποιο πάι!ιο·ι προιο!ιοποιο, ιιιοιιο απο

οι ιιιοπιο!ἰιοι οοιοιιοπιι, ο; ο!ιιιι-ι!!ι μι ο!ιιιο: εαπ-ι

οοριιιι επιιι:ιο-!οβ ιιοριιο!ιοπιπο ·

οι

πο, πι! ο!ἰιιι·! πιο πω. 62οΜαιο 'Μπι, ο ιο!

ιιιέ?οο ιιέ!:ιι!πιοιιο πεπιπο:ιιι οιο!ποι!ιιοι πιο; ·

ιο οιιι!:ιιιι Περι: άοι·ιριππιιιι. 06ιιοπι. Οι:ιιιιιι οπο» ο"Μπ

ποιο ἰπ ιι!ιιιιιι ,ι οιιοιπ οσοπιιιι!!ιοι ιιπροιιιιι ο!!!ουιΗ "

Με. υπο ,οιιιιβΙιηιιιιιιι !ο!ιιιίιιοοο!Βιιιιο ιιιιιι!ιιιιο α'φ'π' Α

· ιι·ιιιιψιιιι σο

|'ιιοοοβιωι

οοι4,

·ΐο 'Ή.

ιίιιπ οοπιοοι:=ιοι. Νοιιιπο!ιι ποιοι:: ο!ο οιιΐοιοιιιιο ΜΒ ΜιΜιικιιι:

τοι !ιοποι δ: ιιτιιι!ω ππέο!οι ;_ οιιοό !.ιοπι πιιιποιιαπι ο

6ο,

ποιοι πο! ο!!!οιιι!ιιιιι !ιιιποιο οιιοιιιιιι ιιοιιιιο; Βιο!Ρι Μιιιιζ

!!ποπο ,οι ι!ιιι!!ιοιιοξ οι οπο μι· ιιιιιοπιπ!ροο!οιο ι Ι

ιπιο!!ίοιι ο ποπ @σε ιδοο Ρ!ιιιοι: Ψήφοι. ι!!!!!ι ἔ2 3Ι-!|.[1*8 πιο

εοπτι.ι Τποιιιἱβιο ιιΐοι·οιιιοι , οποο!ιιιιι οιιιπιπ ιπιέ!!!Διι·ιι Τύι"πι

πιο.: !ιιιο_ιι!!δ οοιιιποίιιιοιιο, πο ιιιιιιιιοπο Βιιο!ιοο.ΐ·" _

!πιο!!ιοοι·ο ιιιοπιο!ιιοι οοιιιροποποο πιο ι!ϊι.ιιο!οπιιο,5::."””'
Ιιι!ιο.. .

έ:
:πιο οι (ιι!ιιοδι·ο ρω ι! Μπάρ; ο&ιιο.ΑΠοιιιο μου. 1”"οι

Μ,""" . ο Ροί!:οιιοι ποτε σοιι!!οι ο! οιιροιιιο !”πποιιπι.ποιιιι Πιοο ο. Επιπιο!!οέ!:ιι απ8:!ι ποπ ποιο!! ο!Το πιο οἱ
ρο"ιι!οι!Μο Η ί· ιςι Γ Τε' . . τι .

8“"ΜΑ" ο ο&ο Γι.ιροιιιιιΕ: οι:ιοι:ι οοι πιω, δ: ιιιιιιιι ι οπο. πιο; οιι·οιιιιοι πατιιιιι!οέ:8.Τωπ1.φι.58.Δι.ο.δο οοιιι. _ . πιο

'ο 4,”Μ,,: ποπ ίππο επεο!οι οιιιι!οιιιοι ποιο ο οι·οο ροιο!Ε οι! οι οποιοι Ειι'ιιάπιπ,·οιιε ωιοπιιο ι:οειιοΓοιι σ.ιιιιο!ιιι Γιιπίππο

πω. ριο!:ιο!π!ιιοι οοΒποΓοοπ_ι!ιι οιιποιιοιιιιιιε οι!οιιι·ιοιο: ροι· (ιιοοιοι ρ_οοριιοιι: οι·Βιι ιιι ιιοἰοἀἱοοπὸἱοόοοἱοι

οι: ρια!οπιιοι.ιι οἰιοιιιτιβοπιἰἰιιοιιἰὁοιιιοι· πού!πια:

τα οοιιιοθο:ιιο; οιέ οροπιιιοιιιοπεοκιοιπι5 !πιοι'ιιιι οι.

ιιιπιιιο. οιιιιι νο! !ιι!ιοιιι πο.ιιιιιι!ιιοι ποπ μπώ οπο

οοόοιποιιιο πιο ποιο! πιο! ει! νιιιιιπ οιιιι!οπιοι πο

ιιιιιι . 8ο οι! 8!ιοιι.ιι1ι πιο!ποι!ιιοι· οοπδο&ιιιιιιιι ο κ!

οπο ρο!Πι, πά!ιιιο ποπ ποοοπιιιιὸ οοι!οιπ πιο ίιπιιι!

Μπιτ οι! νιιιιιιιο_ιιο, :μια ειι!νιιιιιπ ΐοιιιιι ποι:ο!!ιι
ι Δ πιο; Τιιιιιιιι Η? · ο

ποπ βοιο!ο,ποιοι οιιιιιίι ι!οοοιιιιο !ιιοοοιπι @ποιοι

ιιοιπ. ι - · ! . · - _

Βια: Ιπ !πιο!!οάιι απο!! μπι!! ο!Το πιο"

οποπ οι, πιο ριοοιιοι!!ιοι· ιοπιέιιιι ι:οοποίοιι: 8.ΤΜΣ

πι. οι.οοπιπιιιπιι. Ηιιιιι!ιοοο!Μιιιιοιπ πω: Γιιιιιιο

πιο" , 1οοιοιπ οοιιιιιιπι ι 8ο οιιωπ ίιιροιπιιι.ιιιια

ιιποο!ιιι ποπ πἰ!ἱ οιοοιι!αι!ιιοι οοοποίο-ιπ Ε!!οοιιο

4 Σ! ο ' ιποιιιιιιιιι
->....ι

  

Ύ .

έ.

Η

·:·

` ο

Ι?¦



` .

ιι.6

πιοπ:οω οπο: ιιπε:ίοε ποπ :οίπ:πιο: , ίοπ ρι·οοοοί

ίίι:::ιπ:ίιω οοοποί:ί: , πο:οίί: ο. ίίε ποίοίο:οω πι·

πίοίπω ίοι·:ο . ποοπ ::οοι ο πω: :οί οκίί::πιίοοε

ποπ οοπίο:πιο:οι·. Α: Μοτο: οί! :Ποπ :ο . :ίπποι

Έπιππιππ
 

ΒπΡπω:ίό Χ ν. Με ίοοιιιίοπε .4ομο:Μ; _ 7

πι. ι.7.σία.:. οπο. ;ο..ιιι. π. 7..(πιι. :.ρ.ιίί|ίι.ι :ιο.ιίζοζ ..:..ι.....

ο· :.:ι.οιρ.78.:.... π.χ....:. ν:ίιοίοιιοίτοποπιπο-Μ

π::οίίπ:ίί ίπ :οποίο επί πωρίίοί::: οροι·οπππω οίι·. 2σιιά.οπιι..

ο.: οοίοιπ:ει ππ:οτοίίπ`; ν:ί :οιπ:οω ...ι ι€.πιο οροι·οπ- Μία'

πίίίοι·ωί:πε οοεπί:ίοιιίι :πω :ο ίπ ί:ίρ:ίι οιίί::π::. ποιο: Νοπ ρ:ίτοπ ο1οπο : π.ιω απ:: νίίποι οδοί·

ΙΒίτοι.° ποιοί: ίπ απ :ίο :ποπ ο.: , οπο: :οιποπτο: ποπ :πιο ιιοποίίί:ίοοοι ίορροπί:ο: ίπ ...Β.ιι. ίπ::8:οω -
οο8ποίοι:.οιΤον οι πιο.

Ϊ Ϊ:

Οίϋπίι'.ι. >

οι:: νοι·ί:ιιε ά ίοΙίί:πε. επι ππ8:ίί ίιι:οίίίεοπ: ίίπο

οσωποίί:ίοπο. δ: πίοίίίοπο,ίίωρίίοί ποπτειι:ο: οπο.

ι·οιίοπ: ε :πιο ίπ απ8:Ιίε ποπ οί: νο:ί:πε ο: ί:.ιίίίπι:.

Κοίο.:. Πο8.ι11ίΠ0:.ιπΝΩ ίπ πο, πο:: :πποίί π:: Ριο
Ρι·ίο8 ίίρ::ίοε ποπ ίπ::ίίίειιπ:, Ροποιί:οοωροπ::ο δ:

πίοϋποι·:. π. απο . ν::ί:.ι:οω δ: Βιίίίπι.:::ι:ι ::ροι·ιι·ί

“οποιο ίπ οοωροίί:ίοπο 8: πίπίποπο ίο:ιπιιίί; πω.

ποπ: οποίο ι·ορ::ι:ί ίπ :οιπροίί:ίοπο δ: οπο...

νί:τοπίί.οοιιίίε οί: ίίωρί:ι: οο8πί:ίο ίοπίι::ι:ίοπ οοίο

δί:ί : πίίοποίίπ Ποπ, ίπ οοο ποπ οί: πίίί ίίωρίίοίίίί

ωιι :οππί:ίο οωπίοοι , ποπ οπο: ρ:ορ:ίπ νο:ί:ει5.

Βορίοκ. π. οι: ω... :.ρ. ς8.ιι:. ο. 5. πω...: ιίιώί:.

οίο :οωροίί:ίο: π. ίοοίοοοιοπ :οποορ:οοω . οίιω ν·

Μπι π: :Μοτο π:: παπα... :οποοο:ο: ίο:ωπίοε

οίίίτωιιπιοι , πο: πο8:ιωοε. ο. οοίοο:ίο.ι. :ο:οω , ν:

:ίιω ίίωρίίοί πο:ί:ίπ ίοπίοοπ:οι· πίίπο:ι οοπιι:ι:ι.

πο:ίποοππο›:πίπ:ο: τ... Ρι·ίο: :οωροίί:ίο .ο νοι·ί

:ο:οω δ: οιίίί:ει::ω ποοοίΤιιι·πι ποπ οί:: οί: οπ:οω

ποοοίοι:ίει ποίί:οι·ίου,ποπε ίπ ππο:Ιιε :Πο Ρο:οίί.Νοτι1

ίοπίοπ: ποε:ίπο π:: ίίωρΙίο:ω ποιί:ίπω ίπ ίιοωίπ:

οπο ίπ::ίί:&οω, ίπ :οποίο ποπ οπο ιιίοοπιποω: :ιο
ο ρ:οίππο ίίωρΙί:ί πο:ί:ίο ειίίίι·ωο:, πιο:: ίπ::: Γ: οοο

ποι:ιι ί<οπ:;πο: ποΒι:,ποι: ίπ::: Π: ι:οππο8π ποπ ίοπ:.

@πο ί·ί:, ν: ίί :οπ:ίπειι: , οπεοίοπι πίπι·ω:ιτ: ν: :οπ

ποι:οι, :πιο ίπ::ι· ί::οπποι:: ποπ ίοπ:;ποτ πο8:::. ν:

$οίιιιίο. ι

ΒιιοΙ::: Π

οποιοι ή:

(Σποτ.

ίοοοππ:ι:π,ποίο ίο:οποοι:π ποπ ίοπ: , ν: οοπ:ιπ8ο- :πω.ποί πίοί:ο: ίπ:οΠοθιοε.

:ο ρο:οίί: ίπ πι, ποπ οοίπ:πιοι· ποπ οοΒποίοί: , :οπο

ίπ ίπ::ΙΙ:οοιι ιιπίζοίί οπο:: Π: ί”.ιίίί:::. . .

Οοίί:ί:ε 2. Νοω:1οπω οποίοι ίπ π., πο:: οπο·

οποίίί:οι·πιπ:ίιω οποίο" ία: ιιοίοΙο:οω ιοπίοίπω

π: ::οο:ίρίίε_ίοπίοίίιω π. ρ:οοποίίί:ο:ο ίοιίι:οοοπ

ίοπίοίοω ίοωρ:: οίο νοτοιο , ο:ίπωίί :οε πιο.. ποτε::

ίίπ: ίπ ίο. Κ:ίο. οπο. ιοπίοι·. ίίωρΙίοί::ι·. παω οοο:

ίιο:ίο:οοπ:ιιιι€οίίο:α:ί, :ιοί ίοωροτ οποιο 8: πιο

ποπ::ι· ρ:οο:πιιπ: ίπ ίο::ππο ίοπί:ίο π: π. , :μια

ρ:οοποιίί:οι· :ιιπ:ίιω οο8ποίοοπ:: οοο “απο ποπ

ποοοίΓ.ιι·ίο ί::οοπ: π.οπιοπ:ε , :ιοί ίιορο ρι·ορ::: :πιο

ίίοπ:ω ρι·πιοίρί:ιιπ: ίοπί:ίοω π. :οοοε ίρίίο, που.:

τοπ:ίιω :οιιί::ίί:ο:πίί:ο: οποιοι. Απ ποτοπι οπεοίο:

ίπ ροι:ίππ:οΗι οοιιί:ίτο:οί πιο ρο:οίίίο: ίπ π., :μια

οοίποπ:ο: ποπ οο8ποοίίΤο:. ίο::ππο ίοπίοίιιιπ ποπ

πο ρ:οοποίίί:π::, πο: :::πίοίίί:οτο :οι·οω. οι π. το.

οοείρίίπ πρ: Φωκά. :τ.είΙ.7.πο.ιιιε:Ι.άφι.5. Λίο:

:πιο ΖΗΜοί.1.ρ.φι.88.μ.Ι μ. ο. απο. ο. Ρ:οοποί

πο: :πω ποίίοιπ π: ίπί':ί:ίοπε ίοιιππωοπ:οω απο·

"πι, ποπ ροίίο ππεοίοω ίπ 'ποτέ πιι:ο:ἔ`ι :οποίο

:ι.ιω ίοπί:ίοω τ...: π. που: ρι·οοποίίί::: :οποί:ίε.

(οποίο ίοπί:ίοω π:: :ορο8ποτ οποιο: ίρίο:οπι,

τι: οποίο:: ίπ ππωοπίοοε,ίπ οπίοοε (παπί. οποιο.

οί: Βιίίίοι:οω ο π:: ί:πτοί οπο: οποτε : πιιω πω: ίπ

τω: Μπι επε:ίί ποπ ίοίίίοπ: οοπίί:ωπ:ί ίπ οοπο. ί::

π:: ίπ νοι·ο.

Η: .

Οδί0.?ίο κ.

ΜΜΜ

13.

Ρκούποίοι:4

Θίβνιο.

.ο ε:: π.........π ...πιο πο2αΜΜισο

ίπτε!!εδίο: θ' ω.....ω είέππισία:ίπ

Απςείπ Με»... ....π.ει

Η 1 ινι Α ίοπ:. :ιοίοίο:ο ποί_ιο: πο οποί:ίοο: πιο
η.

ιππιι:.π:

εππ' ί” Βίου: ίπποι. πω”. οι μια.

μ! κι οι.

Ρ::ΙΙ:&ποίίοοε: .ποιο π. Μ!. 3. π. π. ο. απο: ΡΜ: ίιιιοί:ο: πο:ίοίίί:οε ,ίπ:οίί:ο:οπίίε. δ: ωο:ιιίίε :

η. «μια. οι: π. ΜΩΡΟ. ίπ ΠΙ: ίποίίπιιπ: .ο πόλοι ίπ:οίί:&ιιιιίο:,οίο .ίπ ωοι·ιιίοε π...._

3.πίβ.33.9.1."2.8. €.°.ιία:.:,π π. οο.ιιπί:.9.ύ :απο νί::ιι:ιιιο,πο: νί:ίο:ιιω. ίπ:οίί:&οπίε ίοοπίοίπί:π:

ρ:ίπ:ιριπω ορο:οππι απο. π: πο:οιπί:ε; «πιο π.

Οοίίοίοι π. παμπ, πίίί ίπ :οωροίί:ίοπο . 8οπί- οπο: ποποίίί:ί Βοποι·ππ:οι· οι: ιι&ίοοε: ίοπ πᾶοιι

οίίίοπο, :οί:: ΜΜΜ μι: ωι2.:.6.6· ι. π. ίπωρι·::.:.ι. ι ίορροποπ: ίπ:οετο:π ρ:ίποίρίοω. ο οοο οίί:ίπ:ι:ο::
ο απο 8ο πω...: :ο @Με 8οπί:ί. Νοπ ίοοιπιπο :

οπο: :ιπποίί πιο: π.. ρο:ίπίοιιοο: . 8ο π. ποιοί :ωρο

ι πιωοπ:ο ίίο::ί , ν: ίπωω:3 Βιοίίί:ο:ο ίοι·οπ:ο: ίπ π,

ποοπ οί: ι:::πίοίίο , π: οπίοποίίο. ::Βο οίκο .πιο

ῖ οοιοθοι ίιιπίποπ: οποι:ο ιιοποίίί:ο , ίρίο:οω ίπ::Πο

ί άπο: Γποιίί:οπ:: ..ι οοίοΠποπί οοίοᾶπ ρι€οο;ιο:ίοο, '

ί.ι:ίίίπίποο οοοποίοοππο. π.....ι..... οίίοι·οπι : ίπ- Π'

::ΙΙ:&οε ειιι.;:Ιί οίί: Ρο:ί:&ο ίπί::ο&οι Ιοποίπο πο- Ε;'Μ^ω·

:ο:ειίί. ει: ίο:οί:οοε ίπι·οίίί8ίοίίίοοο ..ι ποποοωποο " ”""'

οοίοο:ο πιι:οι·ιιίίιι ρ::ίοοοίίίίωο ίπτοίίίΒοοπο: απο

ποπ ίππί8:: ίοροι·πππί:ο οποία: ιιοποιίί:ο πι! :ο πω

ω:: ρι·οωρ:οποοοο8ποί::ππο : οπο: πο. οποίο.

πίΒοπιιιι. πω: .ο :π ποπ ίπποι: ροτί:οί::: ίπίοοΝπί,

8οοοπππ οίίί:ωπ:πο οωπιοοι ποιοί...: οοποίίί

π., :πιο ίπ:οίί:&οπίίοοε, οποιο ωο:επίοο5: Μοίίπ.:

:.ρ.πιι.:8 ΜΑΣ. πιο πο: οί:οπ:οι· ίπποι... οι ω...:

.Ξ .ιωϋπο οπο. 5ο. απ. 6. ρ:οοίοοιπ:ίοο ποί:οποπ:

ΜΜΜ ό· που. 1.470ιι.ΟΜ.6ώρη ο δ. 8ίιπίίίσει. Ραπ

παω. ΑποοΙί ίοπ: οποιι::: οποίιο:. ν: οοοίί:π: πο

ίπίοίί:: οι·πο ποπ :ο , :οτ ΠΠ: ποπ οοποοποπ:ο:

:παπι πο:ίοίίί:ί. Ν:: οοί:ιι:. οοοπ ίιποο.ιπ: οοίποπ

:οω πο:ί:ίιιπι :ο:οω ποιοι·ιιίίπω, :πιο οποίο οικω

οπο: Μ:: ποποίι·ιιπ: οιιοί:οε ί απο: οποιο οποιοι::

οποοπ: οπίποπ:οω πο:ί:ίπω ρ:ίωοι·οπι ρ:ίποίοίο..

:πω , οίι·:π που :πωοπ πο:1οί:οπ: ροοπίίοι·οω πω.

 

ω.

2-βΜ.·υπί··

...που

ιι!)ΐυπιιυι.ι.

'ο

ί ι Ύ

Τοπίο ποοο:, οπΒοίοο ποποίι:ο:ο οποίοι:: οπίπίο- η·

πίε , 8: ίίποί πιι:ο:οίίε οίκο οοίοάο :οοποίίί :οπίο- Μ'

οί:οι·Ξι , πο: :οί:ίωοπίο οοωειπο . .νο οπεοίίοο :απο

πιο ; ποπ οπο.: το: πει:οιιιίοε οοίποπ:οι· :οοποί:ί.

οπο:: οί:οποοιι: ίοΗί:ίοπ:. πο: Η:: ίο:οίοι ίπι:οίίίο

ποιοι.: ίπί:ίο ίπίίπίο οοω πο:οι·οίί ίοπιίπο πω.

ρι·ίί ίπ::ΙΙ:δί:ίο,πο: πίί:ίπ&ο: ίιίιοί:οε ὰ οποίο οπο.

8:πί:οε . οιιί απ8:Ιί ίπ:οίΙ:&οπ:ι ίπποι:: ...ι Μπί

οππππω π: οωπιοοε οοίοθίε πιι:οπιίίοοε.ίπ ι πιο.

:ο ίοπ:. οοπο:πίππ: 2αιω!.ι.ρ. ιιη8. Μ. 1 .π. ι. πιο!.

π. Βοιιιια. πω. πο.......ι. πο. Μου. Μ. τ. π: Απο!.

σ. 38. ίπ 2. .ιιι........ Νπω Ειπαν:: οπο:: , επ :ο

ρ:οπι:ιτο δ: πιοίίοίιιπίοπ:ιππ ποίίπω πο:οίίοι·ίοιο

πι. ίιιιοί:οω , πω:: ποποίίί:οω , ποποο οοπε:πί

:οπι. Σκια! 8: Β.υιιι::. οοπίοπ:, οποιο ίιιιοί:οω .ι πο

:οι·εί :οπ8:πί:οω π::οίΤιι:ίπω :Πο ίπ οπ8οίίο; ποσο

ρ:ίοοποοοί: πω.. πιιοιίΙιο.5.οπ.ιέ-. Ρππππω. ρο

ί:::.ίοίο:ίπ:οίί:&οε ο.πποίί :πιο ο:οί:οο:, ίπ:οίίί

8ίοίίίοπε, ποπ οί: ίοίίί:ίοπ:ο: ίπίοι·οθ:ο: ..ι ω.8ο

ρ:οωρ:: π.ιι.....ιω π: οοίοολί: οοίπ:π::: :οποίο

πο. πω: πο:: ίοπιπιιιι·π πο...: ίιιοίίίοι::ω π: ίππω

ρ:ί:οπίποω ..ι ίιπίπίπιοπί ποιοι.. ιιορτοο:ππ:ππο.

σο οοι·ίοέ):ιιω ίοωίπίε ίπ:οΙί:ᾶοιιίιε, ο: ίπ:οίίίείοί

Ιίοω ίρ::ίο:οω :ί.ι:ί::ι:οω , ποπ :ειωοπ ίπωωπο:

οπο:: ίποίίί:π:οω δ: ρι·οωρ:ί:οπίποπι ιιπ :ο Μπί

οποία. πιο: :ίπ ίο:οίοι ίπ:οίίίοίοίί:ε επε:ίίοεο οπο

οοί:0;ο ρο:ίο6:ίίΠωο ::ρποοπ:οιι:, ποπ :πωοπ π::

Γ: ..ι ίοπίοοιπποω π: οοππο:ίοπο ί πεί: οοίοέ:ο:οω

ίποίίπαιπτ ; οπο: ίρ::ίοι·οιπ Π: :ππ:ίιω ι·ορ:αίοπ:οιο

οοί:&:ιι , ποπ π: οοι·οω :οπποείοπ: ίοπίοοιο. Ιοί

:ιπ· .ο €.οιιο ρ:οωρτοποο ίιιπίοαππιιω προ: οί: οπ

οίιο ι ίρ::ίοοοε .ιιιιι...εω, :ιοί ν:ίειοίρίίε βοείο

οπε, νο! :οπο οπο:ιπέι εοπ::ο:ο:. Ρι·ο οποίίο. πο

ι.:

Η)

Ρομπ.: οο;

ω... ποιοί·

· οπο.



ω.

_ μι ._ . ο μ ] °·› τ ' . ·ῖ "τ . . ε' Ρ ει ι· Ι ἐ

, ΒῇΜΜΜι Χιν. Β: σσἔιιιΕ.1έιιἔοΪοτ°. :Φώτο τω;» ωτοι·Ιψιω. .Μπιτ Π. τι;

Βιιτο&ώση- ιιι ττιετττιωττττττ , δ: ιιτιιάιοιιτιι: ιιιεΒιετιιτιιτ οι ειιτιιτιι ιι ΓρεειοΒιιτ ττττττω ότιιτττειωω.

ω“τι” εξιτειιι ιιιοτε ΓΡοειιιιιτιιιιε ι Με εκ ιιτιι&ιετι εάιιιιιτ '

ττττειωτιτ. ο τ _ Δ 4 | δ· ·_ ο

ω, ω. ρω τ. Η ιτιοοιιε τμιιιιιτοβ ιιιιι:ιιτιτο ιτιτοι!ε&τιο

` μ' .4ιι$τιιδ ιιι ιΡτωιιττττω τιεειτιο ιιοειιιι3τιιι, τιοιιτιο ©φτιὲειιιΕιι5

“Μ ειτερ_οιιιεᾶτι τιιττιτειιτι ομι ερτζττιοτει. Ειιτιτιετιι.

2:21 τα! ιιτιτιιίτιιοτιι ρι.ιιεξιε τιιιι_περτοξιοτιτιοιιτιο ,· τριτο

ω", πω. ιιιτιτωτιτιι Βιιιιεττιτιτ Γρεειετ ττιτειιι8τετΙο:_ετιτη Με

τ·,Μπω;»:_ τιστιιτε!ι ιιιτιιιτιε ττττειιει:ιτττ. Νοε τείεττ, εποε! ιιι:

· Με: Ρετ [ο τιοτι τττετιιτιττττω ιμ.ιιτ:στιςιιιτι:ι ι_τιετιι μι·

ετα ε!τιτ·ιιδο οιιιτιετιτι τοΕιτιοΐοτιταιιτιτιο οιιιοέι:οτιιττι,

8ρετιτιτιειτιοτιο ίπποι· οι. τττω1ιτατιτ τιτιεειι ιιιττιττιἐ

-τωττττττειιτ ΡτοττιΡςιτιιτιιτιο ιιε ιιι ιιιτιιειιτε τιρτετιτ:

είται ὁ τιιιιιο ιτιιρετιιτιιοτιτο τοτειττιειι.ιτ , τιεςιιο ε2

Μπίρα, ει: Ειπε οιιιο&ι; ειιττι εοτιτιοιτιο ξ τις ειιιἔ

ι”ετοτιότττι·τ οτιτττάτττττῳ ,οιιιτιοτιτοτ ρττιτιρτιατιιτ 'κι

_(.`ι1Μ οτιιπιιἰσἄτἱσι ι

@τι Φωωιτττ ιιι (τισ τέοτιετο3ρετία&ιΙΠττητ , τιοτι "Μ"·2ιτωτιτττ ιιαι:ιετιτ ιιιι1τιι.ιε τερετ.τιετιτατιτιι .τι›τεατιτττ,ΩΔ Ζ,ΐ;,Μ ”

ετι.ττττι ρεττττιτττ1τ ροτοτιιιτιττι ει! υιιιοάιιτιι τετιτρ- ° ι

ιετιωτιιτιι ιιιτιιεετιτ.ιιιω. _νωτι "Με τρεετε.ττμειω

8τωτετ ιτρροι!τιεειτ. 8ο Ι)ό&οι· @Ηττες ιιτειωτιτ; ειιιιο

ειτοττ:ετιτ ντττιττιειιιο αφου; , δ: τετιταιετιτοττόι οι

τιιττο οιιιεά:ι 8: τ.τετιττιωτ ειρεττε Ρρτετιιιο._ .

Ν Ι)ιερ α, Ρρτωτττιτωτττ ιτι στιέειιε ιιιιιιιτικ πω.

ιοέι:ιιιιοο_εετιιιιίιτι οριτιιοιιιο,Βο ιιόοιτιατιιτιιιι.Γτιτι- Δω." ί" τ

τιμη. τω» τωττωοτττ_ οιτττάτ τιοτι ιι:ιιιοττερετιε- ιΜΗίτδι'. 4

άπο τρικ: οττζο μιτττττττ Μαι με τρωει; εἀιιτιῳ #ιι_ττΙιτσ

ττεφτωτιτρττω ρετιιοι·ιττιττε εάοδιοττιτι τιιτιοτιεττι "^ω“θ Θ·

ΜΒΜ” τιμιτττττττττ ιτιτοΙιοδιιιω ιιτιεο!ιιτι ιι.ιτιιειιιιιι, τ

εΙΤετιίιταινε ιιτῳΒετιςιιιτιι; Ποτιιιττιιιιτιτοιιο&ιιιετι- ό” ,2ΜΜ

Βειι τα .το ιιιιιτιιιτιοτιι ιι&τιτροιτιιοττιε μ 8; Με οΕι- ω.

]]=. .
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ιμμάριττ. τιιιτ:τιιιε, ιιτιΒιτιιιιτι ιιετιιιι

κιωωιω

(ιιοτιεορτοτιτιτττ ο· τιετιτιο ιτιττιτιθιοεο ε* τιετιο Γτιωε.

ειτ ;_ τετττττ ιιτιεειιιοίιειαιτιτιιιτιιτ ιι τιοιοτιτιιτ ιοτιιιτιιιιο

εοΒιιο(εοτιτιιιμε,τιιιτε Ειοπετιτ ττωιοατττττι ωτιτττο

ειπε ρωΡτττιτττ γ οιιιεόι:ιιτι·ι ειιιτιετιιετ ρτεροίιττμι

τετιττιατε. _Αττιιιε ιιατ:Ρι1Τεττιο πιο είε, (Με ιι.ιρρο

ιτιιτιι εσωτττετε ιτι τιμιιιτιιιο

ὁ, [ρεειεβιιετιιιι:ιτιωι , Με ιιι ιΡεττττωμτ, Ρετ αξια:

@τα @τη οιιιοάιιτιι Ϊτεοιιοτιτιιτος τωειττ ιτε ροτίο

Βάι. Παω @επιασε τ. οριο. τιιεετιτιιιτιι , τι&τιε

ιε&ιτιο ιτιιιεςειιιιιιιετιιε; είπε ΜΙΒ ει: μια. 0662.

όι:ιειιιεοετ ειιιτιοτιτι.ι, τιιιῳ ιτιτοιιτέιιιττι οοέιιτ :τι :ψ

Π:ιιΐωιι ρωκττιιμω : ε_τετι ττττττΒιε ιιιιτιτιο ωεττω,

τιιιτιτε σ.: ιτιιρει_ιοτιςο κι ερτ ιατ:ιιε ρττιτ1ιρτεξιμε ειι7

ειι:ιιτιοι. @Με ιιιιτιο εφει..ωτετιτ8τωτ. Μου: Με

ιιιεοιιι έ.11.τιπριτητιτάτω, ωττιωωρωτ τω;

τιιττι ροττιιιδιι η8ττττ 88 τοιιιττιοτιιιι_οιτττ·ιτιίεειε , π?

εστω Με ετετ1ττιιέ τειιοΙιιτά τιιιιΕετιε ειιτιίιιτττιω

τειιέιοτιιι, · '
τ

. - - -- . ι - 'ο ;- Σ : τ Ε.

Ι)ιεο 3. Όοτιεεςιετιόιιυτττ|ιτι τττΒετττ·τττιιτττι ιιι: · ;4ξ

τοιιεθ:ιτο.ιεε ρτάδ:ιει τοειιιιίιτι ειτειι το; τιιιτι.ιτεΙοε 1'ωτιιψ

ιιειΒιιετ. ξ'τιτιτιιττι. _εί.ιιτιτοετιιιττιττιιει φωτια ροτι-ι"';;;'ειε.ιτιτοιτ νιτιιτ ειτοιιιιιίι:τιτιτιιε ,_ειτιεττιττι τιιιιιτιιι Ειειιτ 252°αΙ::4

τιοτι: δ Ιιιιετέί στοιιιτιττιμ .τιτετ_ττιε ,ι @σιτε ψ οιιετιτιι ...κιτς

τετιιιιι _ίτιτιιτιτιιτιχ,τιατι Ροττω (τετοιο τιτιιτιοε στ- = ν _

ειπε; 8; ειιιτΙετιτει άτα οιιιο&τι οιιιτιοτιτοτ εσ8τιιττι

τιιιιιιττι τιτοτ.ιιιοοτειτι ιτιτειιρόοιι Ει.ειιιιατεττι θ' τὶυἔι τω

τ:οτιίιτι:ι Πει πάσο ιτττετ1ρεττ1τ ι1ιοΒιι(ιι.ειιιτειωτ,!ειιτιι

ε; Γε(ιιρροτιιιτιιτ, (ιιτιιττιο ίιετιιττιτιιι, @πιο ιιι

τ:οτιόιιιτι , ιτιεοιο; ιιιιιιιιτιιοτιι οι:ιιοτ'ξει οι.ιιιτιετιτρτ. το.

τιτείετιιιτιτει τιοτι ροΠο τττετιιιτ βοι·ιτιοοτει ι&ιιτιπι

` 2 τ ξ

οτιιηετιε

ιρ8ν·Β.,..

ειπε ιτιοαι τιιιιο&τιτιτι ιτοετιετιιιτρτιιττι "εεττ τι τιιιιτι

οιιτι:ι ΠΙΩ Πιρτιοτιατιττι·τ @τοπιο ιιι ειιοΒοτιοτε Με.

&Δι:, τιοτι :τσιπ ειμαι νιτοτιοτιο ρετξεάιοιιιε Μια
@και Βοτιτι.ι ,ι ειιιτιίιο οιιιτιοτιιιιιιιιιιο τερμτίοτιτ:ιτι.:Ιτ

οιιιεει.ι. Ετιτοςιτ πατε τ_ [απ. Ιι€ι:ι τεστ @το τω..

τιεττι τοιιτιι μια _ ειιτιιτιοαι ειι5:ιι€ οιιτιι οέτιοττι ει”.

Μετά 8: εΙατιτετε εΙιειτι ει; τττ_τοιμοιττ_τττωτττε ιτι

ττιτιίεειιτιι ιτιιρετιιτιιοτιτιιτιι εήιιιττοέτ.ιιιιο&ι , καιει::

ιί.ιειιιττττετιι , ε1ιιἔ κττωτωοαττωμ τιιετιωτιι [ορε

ι_ε ττττΡετττωωωω τιοτι ιται»ετττΞ ,'_ Ε.ιιττιω68ιτιετττ.

ειιτιιιι:ιτιιιιι τατιττττε ειιιιι ειιιτιι:ετε δ; ωτ.έμτττττ ω.

ιειΙοέ'τιιι οτι Με τερτα:ιετιτοτι Με ετςιιτιτιε_ροτοξ ·

τιιτιτ ερωτα τω” Ρετ ιτοειιιετικετο5 :ιάσηιτιιάιειιι

ίεωροτ ττιεΒιε ττε_τωεμ ρεεε τ ωττωτττετττεττοττμ

5 τι τιττοτιοττι ιιιψιιιιτ Ρτωιτρτ τιετεττιιιτιοτιτιε ττττεττε-,

&τιιτι ιιτι8ειι :οτι .εεττε Ρ_τοιιιρτοότιε τα ιιιιιιιιτιιοτιι

ι τεΒιιε ρτιι&ιεε ιιιβιειιτιόίιμι.-Ειτ ιιι: ρττιιιιι τω;

τττττι τιιιτιιττι]ιτ ρτττττιωτι ιιι Αιιέειιτ ιτοττττ. τιιτιι Μαΐ

· · Ι Με 8: ωτττ1ωττ ιτι Με , ειιιιτιι_ειτ τιιιιτιιττιο νδ: , διΣ_
κατι ροίιιτ,ρτοτιιιεετιτ: ετιετττ νοτδ τι ίιιτειιε&ι.ι τι· τ

[Μοτερ εττροτιτιιετιιο.τρο τιτιτιοττττιι τω ερττιρετιι:

τιιτιτ.τιέτιι εκ ττιεττιοτιτι ρτεέτετιιοττιτιι ΕιειΙο Ροττωπ
| τ τ

τιε ρτιιτιετιτιιιιιιιτιόιτοτε, . Στ ' ν;

[Νεο ε. 8ιιτιτ ιτι Ατι2ειιτ Βοττιε ιιιιιιτιιι εετιιιιιι- η. τ

:ειστε οττττιτττω..ωτ δε ιτττωτττ τιετιιιιιιτοτυτιινττισε Β'""", ι'.

πω, ο? ιτετιιιετιιιτιε πέιιιιιιι ΞοτιιρετιιΞι ι .τωιεεω

τι 33.τι.τι.6. Αάτ.κι]ιο. τμ.2.τττ.7. τιιιι Με: ιιο- ω:: ΦΣ”

με: ιτι ττττ,οιττ ωττω ιτιιεΙΙετ9:τιειοι ι εοτιτ:ετιιιτιτ Μ”, ,",Ι,,τ_

τιιπτετι ττττιττιιετ ιτι νοιιιτιττιτο: οὸ τιιιὸτι τ,ιοτ:τιιιτι ιτι- βιωιω, ω- τ

ωιθειτττι ετι€ειι :τι ιιέλτιτ ιτιτεΙιοέ.ϊτιιιεε ει! ρετι`ο ει: "#Μηι"°

τ ιιιτοτ1ι τιοτι ρτοτιιιεετιι: :ινε τι ε1τττιττωι ει: Μισή τ.

τιιτέτει, τττεττι σωμα) οιὶ ιτι1Ρετιιττιετιττιιιι , “Και ϊ

τωττττετττττοττ ρττιτιιιειιτιτ; ρτ6τιτιοιιιιτ ιιιτοπι τ Η

ειιειετιτιιτ ιιι ιιτιιτιιιι φττιττττετε οοτροτι; Οιιτιιττιτιιοτι

ττατιτΕιωμτ Επι. Μοτο λ έ: Ποτ _ττ.οτιττω τιετιιτιιιτ

τιέετιιιε ίετιιτιετ τι°οοοιι`ιτιῇ αετιτιττ Ιιτι.ιττιτ ε. τιιτιο ε..

εττετταρτ ιιοτείι; τιετιι[οττιρετ τμιιτιετιιο&ιη ειτοτι

μποτ οιιιεειιιτιι ιτειιιιετιτατι ρτρτιτιοιιτιςΓΡετιιοε Πτι ι

 

ιιοτι Γετιιβετττοττιειι. ιιιιιτ.ιιτιιετιι Ιροειοε εάτιιιτι:ι ρετ

ιιειιιτιτ ιιιεειεε τιιιιο&οτιιτιιι Ντιπ: Βιιορτιο ιρεειει
ο οιιιεδι:οτιιτιι Επι: οτιιέετιτει. 8τι ιτιτιιιτιτιο . εστι [ιιτιι:

ειρ:ιοει ετιιριιιι: Ρετερτ ιιι Πιο εετιετε τειιιτι ιιι “κι

Ροτιοι·ο τττωτιτωτι ιιιιιιοατιτ ροτιεξιιοτιοτιι ιτιτερτω

τισ Γρεειετ τιρτι το·ρτειι:τιττιτιοοιιιτιοτιτετ 8ο τττωτττττε

οιιιοθ:ιιτι:ι,ιεττιρετροιιιιτιτιτιττειιιιιαι βετιὑι αιοΒιι

Ρετιιει: τιιιιτι ίι:τ1ιρετ ρςιτο(ι:ιάει1ιριιιράιιτι:ι απο

ετιτατιτιο.ςιιι.ιτιι Αφτο τιρ(ιιιτιτ.(`.τιιιττιι;ιετ_τβι,τιιιτιτιτ

ιτιττιιιιεεε τιετετιιιιιιιιι; εφρετιιιιιιτ αετιιτιετεττιιιττει

τι , τιττιιιο πιώ τιετοττιιιοψιιιτ Ρετ άιίι:ιτιάι.ιτιι Βεβι

τιιιιι ιοτμιιβτιιτιι εποε πεφτει ττιοταιει. Ριι0Φωι

ττεε_νειιιιτιτει: Βρτιστιιιιι Α,τιΕοιοτιι_ω εττειτ ιιά·ιιιιισ·θ

"οι ιιιιετοε εθ: ρετ Η :ιιι ιτιττιτιίοοο τιετεττιιιτιιιιι,

ειιτιι ροΠιτ πιω εΠεειο , δ: τιοτι ειιεετε τ νει ειιτ:οτε

Με :πιτ τω. Νοε ττοιμτιτ:ιτ τιιειετιιττι .ειτοε ιιᾶιιι

ττωω·τιμετω κι ετιειτιι πιο ιτιττιτιίεετι τ[ετοττιιιτιιιιιιι

τιιιοεμιι τιοτι Με ττωιτι1οτιτωε ετΒο Μπι Με ειτ

ετι ιι&ιιε ισοτιοι , φώτο πιτ ειτοτι 8&ιι5 τιιιιιοε ιτικ-'Βιιιοτι ειιιτιτατεΗιετ _τιουιιιτι τιιετιιιιττι ;_ μι: ττττωτι,

ιτιτιεττι τορτει ετιςιιτι. 'φοτο ιμεειοε τειι&ει_εβ

τιέι:ιιιιιε οιιιτιετιτιιιιιε τιιι8ειιει: τερττεζοτιςιΒιιτιτ ερι

ιιεπι ιι6ι:ιιε διιτιιιιιιε τιττιτ!τιετιιιτιιτ , τιοτι ττιττιοτι μετ

φωτ ΐΡεειεε οιιιε&οτιιττι , ιι ειιοττιττι ιιτίιιιιιι: μι...

Ρτοτιιιτ:ιιη1:ιιτ: φωτ Παπ σωσει εει:ιι:, «μι φορτι

τιιτ ειτει τιιιι οισιεάι, ΓΗτιτ ειι.ιιειειιι ει:τιτριιο ΒΕ

οιιιτιετττιιο, τιοο Ρετ ιιτιιιτιι Φωτ τοΡταΪετιιμιιττιιι·

ιεθ:ιιττι, τιιιιιτιι της ιιωω, ιτε Γρτωτι1ιτττΔεω σάιτ.

6115 τετοιο τιοτι νειειιιιτιτ ςιιιιο&:τιτιιτιι Γρεειεε ρετ

τω,ροιοτιτ τιοτεττιιιτιιτι :τὸ ΜΒΜ πτττττ6το.ειωσ..,

Γοτιτ.ιεφιιιτιιιιτ δωσει. Μ. 3. τι. απτο. τ. ·υ!τιιιι. Μέτριο

πιω” τ ί τι . . τ. . ._ τ

.Αει ίιιτιότι,αι. νι!φω. με τ..ίετιτ. .τειρι ιι.ιιιιτιι8 26.'

τιετιιιιιιτο: ιτιτιτιβειιτ τιοτι Με επι ορετιιτιότιττι ίιτιι- Μάτι: στι·

ριιειτρτ, οι εατιτίιττι ωτω1ε ρτοττιριοήτιο ορετατι- ι:Μ“ΡΜ· ·

ιιιιττιειτειι οιιιο&ειοιιιττι οριτιαιιιιιτι. δ: ετετιιιιιιιΔ 4ι""'ι

ι:οιιιτιιοτιιο ιιιιτιτιοτιο το! ετιέοιιτ:ο. Μ ιιτώιετ. οιι0

ετιεειιιε ἴιιιιιαιἔι τωττωτ 8: ρτοπιριιτιιτιιτιο ιιιτιιτ:οτ

  

ή. _ τω”. ιτε 8.ΤΙΜτ.2ηπ.το.ιιττ.6- τιιιιΙτιτιι ειτειι το; τιε ρτοΕιριιιιιτετε 8εετετ:ιιιιιιιτειο οΒιεάι οριτιτιιιιιιι

Μερα· ιιιτιιτιι1εε Σ ιι===τι€9= “Μια ΜμΕ: σΒιιοΓειτ ιιι- εεοτει:ιιιιιΙιτι τιοεατιτιιιτιι ττιτττιετι·εθ, :Μετα ίιοι!ιτιιτ _
Δωτττ ΤσιιιΒιιι ` ' ι " Έ. Ξ, · 'ο τεε€

| ι



Βιριιιαιίο Χ ν. Με Ιοσιιιίοιιε Αιιέξιοι·ιιιιι.

ι ιιι.2.2ιωιιιι ιμι.ιο6.ιιιτ. π. ιιιιιιι.σ. ι:ιοποιοιι ιιοιι οσ

ιισιιι , ιοσοτιοιισιιι ειιιισιοιοιιι ει" ποιοι ροιισ :Πιο

Μαιο ιιιισιιιο 8ε ιριιιιου.ιι: ιισσι 0ιιισιιιι. @ο μ.

2.ιιιι_12. ιιιισσρι οι. Ε'οιιιιισιο. Αιι€σιι ρσιισσισ αιι

ισοτ ιιοιιιιιιοιιι ΙιοΒοει , νιιτοτσοτιιιοσ ιι:ιοσιιτ απο»

ριιιιισιιιιι , κι ρσι ιοοιιιιιο ισιιρτοιω ιο σιιιΙο , κι

ρσι οιοιιοιιι νοσιε ιιι ιιέι·σ, νι ριιιστ σιιιιι ιιοπιιοσε οι

ιοοοοιιιοι: στο:: ροίιοοτιιοι: ιιιο‹ιο (οι ισσιστιι οιο

ωειιιιι ιοιιιιιισιιιιισ. δει! “ιο ιιισ ιιιοιιοιιιτ ροι!ι

ω”, ιιοιι σιι :Μισο ιισσσιΤαιιοι , σιιιιι ροιιιιιι ποιοι

ιιι "απο ιιιιεσιι Μ: ιοοιιιο ιιιιοι:1ιιι. Νοε: σιὶ ριοιιιι

Βιισ οι: ιιιιρσιισ&ιοιισι, φαι ιιισιοιιιι,ιιιοοι ει: Διι-_

με σκσισσιι , πιο ιοιιιιιι οοιιιιιιο απο ιιοιοιοιιιοι ι

ιοιιοοιιτοι.

8σσοιιιιοι ι1ιοιιοε σιιριισοτ ρσι ορο: ιιιισιισάοα

Μ, ουσ: πω: ιοιιι πάω νιτιιισι σιι8σιοιοοι, οσο ιρσ

σισε σοιοιιι_ οι ιιοιιιιτειι:σε ιριι·ιιοειισε εΒιιι6ωιω

ισι·οοι, ιισ ιιιιιι:ιοι ιοιιοοιιτοι, ι1οιι:«οι ιιιιιιιιοιιτο νο

σιιτιοε8ι ιιιιτιιιοι ιοι σοιιιιε σοιιιιιιιι ιιιοι ιιιοτοὸ ρεπ

ιιοιιι :ΖΕΒιιιι_ώ· .κιιεειιι.ιιι.Κιιιισ.ιιι2.ιιιβ.9.ς.2.πιτ.

ε. ιιι 2φ.ιιι.ιιιι€ι.3. Διιιιιι.ς.2. ΛΙιιιβῇ πι. 7.Μ.2.Πιι!. 6.

Μιιιιι.ιιι.ΑΜιιιιιιιΜο!. ιι.εκριιιιι.ριιιιο[ επι ιιοσιιι ω.

σιιιιιιι τωιιμωσ ιιι|ιι.21ι.σ.ιο. Ροιιιιιιιιι. ίισοτ Βοιω
ιιιιιοσοιιο ιιι ρσι σπρι·σΠιοιισοι εδω ισιιιιιιιιιιισ- Ι

ριισισιιισιιοι σοιισσρτοε ιιισιιτιιιιει ιτε ιοσοτιο ιιιι8σ._

ιιεε ει ρσι σιιρισιιιοιισιο ίιειιι ιιιισιιιΒιιιιιιι, ισρα

ισιιιιιιιοι ιιιισιιοιιι Γσσιστι. 8σιι σοιιτια ι πιο” π

@κι ιοιιτ ιιετοιοιιιι.,ιισι :κι ρισσιτοιο: ει επι ριασιτοιιι,

αυτ Πιο: ιιιιιιιοιιι οι: σιι8σιιε, ιιοτιιιιιιιιι ὰ Όσο , νι

ΐοιιιιιιρο:ιιιιιοιιι ριοιορσισοτιιιοι. Νοο ριιιι·ιοιο2

οριο νι ροτοιιισιιι ιιοεσιι :Μια ιι8ιια ιοιιιιοσισ , εισ

Μπα ιιι σιε ριασσιισισ οιιιοιιιιιεΙοσοτιο, οοἔι ιιιισι

σοι σοιιοσιιιιι`στ Μ ιιοιοιιιιοιιι Προ: ιιιιιιτοσιιάει : νι

σοιιιιιιι ιο ιιοοιιιιιιιοι ρσι ποιοι δ: @μια ιιιιιιισιιιι,

ειιιτσιιοσιο νοσσι ι·σι:ιοι ιιιιροιισιιτ. Οοο: ιιστοιιιιιε ιο;

σοτιο, ιιιοι.ι ιο Μεσοι σίΓσι ρσιισσια,ντροισ οποίο:

ιστ ρσιιο:ιιιιισίιιιτιοιισιο ιιιτσιιιοιοοι σοιισσρτοοιιιι

ιιοιι ιικιι8σιστ απο οριο: :κι ριιισιιοιιι , ι1οιιιιιε οι:

οι ιιιιρσιισέιιοιισο:ι ιιιιιιΒστ οιιτοιιιιι: ιιοοιιοοοι Ιω

σοτιο. Νοπ ισσοιιιιοιιι; ι.ιοιιι κι ιιεε ιιΒιιιι σιισιιτ

σιιιισιο ιο οοιιιιιιοε ειιι€σιιι: 88Ει1Ι1€,ι]Πι3. ιιιιυιιιιιι.

ιιοσ ιισιισιστ ιρσσισιιι ισρασισιιτιιιιτσοι θεοι ιιιιοιοιιι

(ποπ σιιιιιι οσο απο απο ιιιισισ. ίσο ιισσσιισιιιι)

νοοιοοιιοοσ σοριιοισσιστ, οοιιι ιιιισι ιοι;ιοσισιοι;ιιι.

ουσ :πιώ τιοιι ρθω ιιιισι σο: σιισ ισσισιιι ιοσοτιο.

νσι ιιιι8οιι :ιοΒσιιιιιιισισιιτ ιιιοσιιιι θεοι, πρωι

ρ μια ιιιιοοιιιιι,ιτιοιιιοι ιιιοιισιιι ιοοοσισιιιοι,ντ σω

οι ΑΜιιιίιιιισ : 86 ι:οιισ ιιισιιι ισοοσισιοι , ιιιιισ σα»

τσιπ ιιιιεοιι ιισιισισ οιιιιιισ Ερικ ιιιιοιοαι , ν: ποί

οοιιιιοσ δτ ιο οι 8: ιιοιιιιι ροίιστ ειιι οιιιιιιιιοιἔριοιιισ

το οοιιοι ρσι σι πι αΙισιοπι Γσσιστσ ιοοοι , οοιιι ει;

ιιιτσιο Μιιι ροιιιτι Να σιι ρσι· ιοτιο τισ ιιιιεο5 ιο

Μι ριοτορεισιιτιι:οι: σιιιιι ροΠιτ ιιοοιο ιιοιιιιιιι το

στστσ ιοτιοι, οοιι οιι€σιοι ιιιι8σιο, ιιοισ ωεσιι ιο σο· και,

ιιισιπιο ιιοιι ρσιιιισιιτ ἐι ιοι:οιοοι ριοριιιιιιιιιιιτσ , νι ~

ιισιοιιισι. ει πιο ω: Η τισ Γοιιτ ιιστοιειισ,ντ ρισιι- _6·

ιιοσ ίορροοοιιτ; τιοιι: ὰ έιιιοιι Βιιιοιτοι. ιιοιι ροΠσ ·(2:"'ωβ

ιιιι€σιοιο ιοιιιοι πι, ιιοιιι οι: οιι:ιιιιιιοι ιιοιιιιιιοι:σίιοι °ι=2. Μ"π."

ιιοοιιιοιιιιοσ Γρσσισιο ιισοσιιτ ιιΙιοιοοι ισριπισιιτιιιι- .

οσοι. Οροι! εισΒιοιιοιιι Οιεειιιιιιι ό· Μο σα. σ. Δ.

.πιο $σσοιιιιο ισσιοιιοι ιιασ ε” ιοισ ιορσιιιοει.

ι:ίιιιι οιιιιιιι οιιωι ροΠιοτ ρσι ιιᾶοι νιώσε , 8: Γροι

σισε σοιιιιιι ισριαισιιτιιτιοειι. 3.ιιοιι ροισιι σιιριισιι

τι, ουσ ρεσιο Και: ιι”, κι, οικω ισρισιισιιισιιι,ιιιι

ς - ο ιοισιιτσι ιεΒιιιεσωι, σιιιο οιιιοιιιιιιτοιιιι.ιι ΗΒοιβιαι.

οι” ποιοι ι ποιο Μισό ροιιοισι οι·ιιο ρσιισά:σ ω; τω, εοτ ιοιιιιστοι ιο ιιιιιοιισ ιιιιτοιειιιι ιιιιιιριιιιι σοι11

σισι:ιιιιι. Ρι·ιιιιοε ιιιοιιοε αιιοσιοιοιο ιοι:οτιοιισιιι σπ- ιοιιιΒιιιιιτο, ιιιιιιιιεσίι ιιιτσι ίρσσισιιι ιιιιρισιι:ιοι α

ριισιιτ ρσι ιιΒιιιι οιιωιιιιι οι! ρισσιιοιο, ιισι ρσι πιο- ρισίιιιιιιισ , δ: Ποιοι σωσσοιω ι σοι ιιι σοιιιισιιοιισ

”“”Ια"ω- ιιοιιι ισιιριοιοσ νιιτοισ @οι ιοιιοσιιιιι ιο Βιιιριι- σιιοιισ απο σιι`σέιο, κι Φακοι” απο σιιοΠι,ισά ιιεε

αν» αμκ Μ) ιωΡ"ΠΜ "Η ρσι τοοιιοιιι νοσιειιι ιισισ ιιοιιιιιι- @οι ιισσ Επι: ιρσσισι ιιιιρισιΤο , οσο σιιρισιιισ ισ

ω". το : @ο οι σ. ιιιιιιιοφο3.ιιιισβ|. σιι..4ιεσιιι.ιιιιά. ιοοι, ιιοπιΠΒιιιιισειιιτ, ιισιιοσ σιιιοιιι σιιιιιο:,νι ρ:ιιστ.

ι · Ν"
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_ ισ 88 ριοιτιριιτοιιιιι: σοι ιοιιιοιισ οι: ισοιιε οριιι€ιιιι·

Ποιο δ: σισιιιοιιιιιοι. ιτι οιιιιιισ :οι τιοιι ροιιιιι οοιιι

ροιιοιιτοι ιιιιοιιοιιισοιιιιιιι ιιι ιιιιεσιιι. Κατω: ρω

ωιμπ αι ωωωι σιι8σιο, ισσοιιιιοιο οιι&οιοοι: οι

σοιιιιιιτ ιισ ω: ιιιοιιιιι.. ιο σοι Ωιρσ ιισιισιιιιιισοι

Έωιιοω ιισ εισιιιΒιιιιο.ισοοισσι:ι , 88 οι:Η:οιιιειτσιιι

οι: οιιισδι;ο σι-ωιοιιι. Αι! ιιιιιό.ιιισιιιιο-οφιιιτικ

Νοπ σιιιοι Μέσο” σο ρσιισάσ ιιιιιιοθ:οι πι οιιιι

_ πιο ω Μο” ιιιισιιι , 8σ Μια” σοιιιιοι1ι σοειτατι0

οσε δὲ ιιιισέι:ιοιισε; τιοιι ιτι οιιιιιισ οι! σ” τιοιι ιιιιοσειτ

σοιιιρισιιιε ιρσσισε. Ατιιοσ ιιι ιιιι σιιιισιιι οι ι:ιτιο ει::

. ιιιι€σιιι, δέ ιιοιιιιιιιΒοε; πιο ιιιιοιι οιιΒιιιι , ΡΓΟΡιεΓ

ρσιισ&ιοε Ιοιιιισιι,8: ρσιιριι::ισιοι.ιιιεσιιιοφιω:ιιιΠι

ιοιιισειιτ, δ6 Εισιιοσιιιιίιε σΧ @οι 8: ιιιιιισιιι νοικι

ισιο σοιιιιισιιι. ω ιοιιιι.ισσιιιιιιισ , ι:οιισσιιο, αιι

ιισιοι σΙΤσσεριισσι ιιιιιιιίιι Η Μ; 0080, ΦΠΦ “Ναι

ιιιιιιιιιι οι οιι.ιιιισ :κι σο , ιιι οιιιιιισ κι φα ιισιισιιτ

ρσιισόι:ει: Γρσσιω. ιι.ιιιι οίκο ιιιιωιιο εισοοιιιτι ρισ

ΡΜ1ιτι Πι , ΐεισιιιι.ιισ ροτσιιιιιιιιι ιο οιιιιιισ :οι ιοοε

ιι&οι, ιορροιιιτ ροισιιτι:ιο:ι σ:: ισ τιοιι σιισ [οιιιιιισ Η

ι:ιιιιειιΔιιι ιιι οιιιιιισ :κι "ω ιιέι:οι,ιο οιιιιιισ :ιο ι1οοε

ρσι ιισιιιιιιιο ειι:οοιιιιοιιι ωιιιωι ιισικι. Νσσ οι

σιιισιο ι.ιτιο ιισ ιιο.ιιιτο ριιιιιοιοιιι ριιιισιριοιοιιι οι

ιιοιοιιισ: ιιοισ Ποστ ιιιισιισόιο5ιιοιιισιιιιι ιιοιιιιιιι ω

.οσοι ιιιιιισοιισισιιι ειπα ριιιιιιι ριιιισιριιι σι: ριιιισ

ιιιιισαι , ιιιιι:ιστ τιιιιιιιι ιιιιιισοιτ:ιισιιι σκ ρσιισ Γυρισ

διά, ριορισι ροιιοιιιιε ισιιιιιιοαι, ποιο ιιι_οιιιειιι ει

@Πω ισοιιιιιιιιτ : :κι ιμιο.ιιι όιιιισοιτειισιτι ιορσιιιιι

οσοι σ8στ ιιιιιιιτο παιοιίιτο , ιιοι τιοιι ιοιι1οιισφιω·

._ τοι :κι ίορσισιιιιιιοι ιιιιιισοιτ.ιτσιιι σ:: ρειιισ οιιισσιι.

Ξ."2Ζω (σει στου: σ:: μια: ιιιιιισάι: Διά ιοιιιι. τσιτιισ , εμει

"Μ Μ". ισιιι.ιε ριοΒιτ , ριιιιτσι Γρσσισε ιιιιοιιιι, ιιιιιιιιοοι σο:

",,"”ω ιτι ειιι€σιιι ιιιιιιιιοιιι ιιιι.ιοιιιιισι σοιιεσιιιιοαι, ὰ η”.

::ισιιοι , οι ὰ ιιοΕοιΞ1ριοο06ιΖιιω , ιιοι ιιιτσιισθ;οιο

σιι€σιι οσιιιισι ω ιοτιισιιιιιιοι11 ιισ σοιιιισκιοιισ σο·

ισσι:οιοιο; ιισΒο ειιιτσι:. ΑΔ ριοιι. σιι:ο τρωω ρσι ισ

ιιοιιιιισιιιισιιτ :κι ιοτιισιιιισιοτο ι ι:ιι.ιι σιιιοιιι ιιιοτιοε

Π: ιιιιιιοιιι ισριοισιιτιιι·σ; ροιιι5 τιιιιισιι οισιἔι δ: σοι

ιισιιτι ισριεισιιτοτιοιισ οοισθ;οι·οιιι,σοι·οοι:ιοσ σοιι

ιισιιιοιισ ω" ισ,ι-οιιιιιιὲ ροισιιι Εισιιιτειισ οι ριοιιι

ριιιοιιιιισ ιιιιρσιοε σοιιι Γοιο ιοιιιιιισ ιιιισιισάίιε οι

τιιιιιιιε ιισ σοιοτο σοιιιισιιοιισ ιοιιισιιισι

ΒΙΒΡΨ τΑτιοΧν.

Πσ ιοσοτιοιισ Αιι€σιοιοιιιι
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Δά/κιΜ. .

Μαιο”. ΝΜ οι ω·

σιβειιιι.ι.

· 28· 8ισιιπ3ισιζ
ΕΟΦ. ηιἶ : ι

[πιάσωσουιιίσ.

ΜΜιιιιιιιι·

κι».

Ό

Μεσα: π.

ΜΜΜ”

Α ο ·ι ιι ο ιι ο σιιιροιιιιιιιιι οι ιισ ιιιοιιο σο

Βιιοισσιι‹ιι ιιιι8σιοιοιιι;ιορσισιι ιισιοοιιο,ιιοο

ιιιτσι ισ ιιιιιτοὁ ιιιιοιιοοιιιοι. ΕΠ: σιιιιιι ιοσιιτιο ρωτ

ριιισ σο8ιιιιιοιιιι ιιιιιιιιισιιιιιιο, :ιτοοσ Μισο Γορροιιιι

ριιοριιοιιι ιιιοιιοιιι,ιιοο αιι8σιι ιιιιιοιιιιιτσισοΒιιοΓ

αυτ. ι

ϊκιὶιιμιἱ

Μ ιιύ/ιιι·ιίΕ

ποπ [είπε

:οι , Θ' 9924 πιιἱοιισ κιιιξειέβ ὶιιαἰσσιιι

ιι!!υσιωιιιιιι ἐ

2.

Χωριο: β

:ποιοι ιιίίσ.

σκι:

Μπι.

Ε ιι τι· ιι οι σε $ω τοτε Ι 8: Ρστιιιιοι , επι

Βσιοε ιιιοτοο ισιριοι σ.ιιοιιοι : :μια ιιοιι οιιοίιε

ριοριιο·ιιι οποιο ιιιτσιισδιοΔιιεσιι, [πω @Ιω ω

ιοσιιτ , (οι ισ:ιστωιτσιι ιιιιιιιιισιισισ , φιλοι ι:ιιιιι

ιιοιι ιιιιοστιι,σιιιισοι ιιιιιιι ισ οσσοιτσισ; εοφ τιοιι πιο

. 3·
Ριιιιιιισ πο»

πωσ Διιέιιιι

Ο

______.-α;ΕΣ

 

 



τ?
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Πὶῇιιιιιι:ἰο Σέν. Με Μιιιιιιιιιι ΖιιέεΙοιαιιι.

" Νεο ότιιιιιιιι οποιοι άΐσότιιε, οιι:ιΠιρΠ ιιέτιιε οι.

το!Ι:&ίιι86 ιιο!ιιιιτ:ιτι:, οσο: ρι·ιιιοιιιιΙιτει· :ορια

' κ Επιασε, ιιτοτιιιοετοιιτιΠη εἱιιιι ι.θειιιιιιτοΙΙ:&Βιι

7· δ: νοΙιιιιτετιι ιιοιι ιιιοοιιιτ τω» τιιτοιιιιτ:οι·ιάζ , πιο

::%τρ· Ιω Γροοιοι, π! ΙιιιΒιιιιι. ιιωιιιιιιιιι, τι” ΠΒιιιι

° σα: Βιιοτιτι:ι, ποπ φετττιιιιιοιιτιο. Η... "παω ώ:

οοιιτι·ι ι:οι·ιιιιι ιιιτιιτιιιι , Τερα εἱιιιι οοιιτι·ατιιιιτι που

ιιιιτιι:οτιτ , ιιοιι οίὶ ἐι οπο οοτιιιιιιιιιιιιτιιτ. Νοε Μ:

Μάσι: τιιτἱο πιο πια: οιι€ιωιι : Μπι Βια: ροιιτιοτ ὁ

τονει!ιαιτιοιιο ι€τιε , πιο ο οίΐοιιιιιιΙιτοι ο!! ίιιι:τ::Π·ι.

δ. οι ;·ήιτοιιιιιι ρει·ιιιο(ιιιιιι ΙοοιΙετιι. νο! ιι.τοΗΒιιι

οι·οιιιιι:ιτ!οοιιοιιιιιι ειρίο, κι ιιι ιιιιτιιοιιτο. Βιιιι

_ίιιιο(ο , Μαιο που μποτ , οσο ριᾶο ποιου: π!

ε:ι.ρει·οιριειιτ!ι οιτειτατιιι·, εἱιιιι ιιαιιιοιι οιι:ιτιιτιο

ιιιττιΙιει Με ιι!ιοιιθ. ττΉοιοιιτιθι. 8ι ιο ιιιὸιοιιτο , πιό

οι:ΠιιιιοιΙΙι οιοοιιτοι·ι:τιιι (ΜΜΜ , άπο ιιισιιιιιαι,

_ ντ οτὲοοι· `ιι:ιιιιι, ιιιιτ ν:ιετιιιιιι που Π:: ιιιιιιτι!ιΡ Ρο . . . . . ι . .

1.; ¦·,.,,,;.._ τι:: ωρα _ιοειάειιτιεΐριιιτιιι!ιι. .κι τυπο, οι ορ

ιι.·7

τιιιιιοι ροίτιιιιτ ιιιιιιιιιΙιτει· ειπα τἰἄοτιἶ; ικα ω

τω· ιιιιιιοι· ιιοτείτ ιιιιρειιιω ιιιιιιοτοιιι ὰ Τιι:?ι ι&ιοικι

ετΒο Γο!ὶιιιι ι:ιιιιίιιτιιτ @αίτιο τ:ι!ιε οοιοδτι , Η (ορο-ι.

τω· ώ οικω: ιιιτοπιιιιιι νει·ὸ ιιότιιττι , δ: (τιοσιοι1ι

Ποιοι; νε οίιιιι ιιιιοοιιιε Ιοοιιἱτιπ ιιιιεο!ο οιτοιιτἰ

ιιέτιι·, δεἴροοἰο ΜΜΜ, Δ.: οσο Ιοηιιἱτιιτ. Ρτοϋ. ι>ιιιιιιιι

βειοτι τ:οπιιε ιιιεο!ι Ιοοιιοιιτιι Επι ιιιιτιιι·ιι Γιιιιτ οοέ Μ: Μιω?

τω". ιιιιόιοιιτι: νι ιειωι τιοΠιιιτ ιο οι: ΜΜΜ 8: οσο.

Βιοίτι , ιιώτιιτ ιι1ιετιι τιιιιιιιΕτΠιι με ΐοιιιιιι ίτιοι:ιοοι

τι πρτειΒιιτιιιτειιι:·ιιιιιι ιιιΕ:οτιι ίοΙιιιιίοοι:ιοιο

τω: αυτώ ΠΠ οοειιΙτι , οωτοτι οιιιιιιι ισ τ:οΒιιοΒ '

ι:οιιιιιιπι τετμιιιιτο πιο: ιο @βιο ιιιιιιωω ; πω..

Με Γιιοοἰεε ιιοτι ροτοθ: ριοτιιιοι ἔι ίσιο Πω , αΙἰοιιιιἱ

ποπ Ιοοιιοτοιιιι·ιιιιεο!ιιε Μ! Όσοι ιό μοτιτιοτιοτιι,

ειιιι_ο!ι; οιΖο Μοοιιοιιτο. . ιἐ[

(1οιιιτιιι 0:!ιιιιιιιμιιιΙΙιύ. ι. ό· οι ο. ω. ιο. Ώ_.ϋΜι

(ΜΜΜ. αφ. απ. ε. απ. 4.ιιιοιιτιιιιιι, Ιοι:ιιτιοτιοτι:ι”ΜΜ

ειΕ180ιοτιιι11 Με ροι·οΜοθ:ιιττι ι:οιιτιιιΠιιιι £οτιτοΡ

  

Μάι. Ρο(ιιιιιιι, Με.ιικι.ι ριιιτιε: Μαιο .ιι. ποπ ιιιΙιετ ιιιε:ιο8τιι !οι:μιειιτὶὲ απο ιιιτειιτάιι ιιιιτιισιιτιἐ , ω

ιιιοτΙιιιιιτιιιιιιτοΗ:ιιιόιιιιιιιιετιιιτο ειιτοιι ιι.ιιιιιιιιΠι- οιιιιιτιειιι οοιιαρτιιαι ΙοοιιοιιΒιιιιτιο ιιυόιοτιτοπι

οετοιιοορτοιιιιιτοιιιιι, .πε ιιιοάιο @πο ίοιιίΠιιιι) ι:άρτιιιιοιιόιιιιι. Ποοοιιτ Βιμ" Μ , ρ..Β.ι..ω ιοξ

.ο ι·ιετιιιιιι, ναι ει! ρ!ιιτ:ιτιιιι:ι. Αιιοο!ιιι Μαιο, οιιι:ιιτειιι ρτὶἰιιἰιιτι:ι τι Ροι·ιιιιιιο νοτιιιιτι:ι; τιιιιι Ρετ

οίκο Π: ροιία&ο ιιιτοΠοά:ιιιιΙιε , βεβαιο τιετιετ ιιιο- ιριιιιιι, μι· ιιιοἀιιιιιοἱιἱοᾶι ιιιιιι·ιοιιοιιιτο οοιιειιιιεἔ

Η. @οι ιαιιιιαιιι.τέ ιιιιιιιτοίτιιιιοι (ω: σοιιτ:ορτιιι, το οσοι ιιιτοΙΙ:ότιι ιιιιτιιειιτίε κι ιτιτοΙΙι:&ιοοεπιτι

Τ".."ω,“,_ Τοιτιιιε ιιιοε!ιιε @τα , Ιοοιιιιοικοι Μ18€ιοτΠΕΠ Ιιικι·τιί. (1ιιιιιιιτο!!ε&ιο τιτ ρι·οοικ”τιι μη· ιιιοοιιιιι

άισ |ιπκιάσ ίιι:τι Ροι·ιιιιιιιτάι:ιτιιιι οιοτιιιότιοιιτοι οοιιαιρείιε ω. οοιι:ότι ..ο ιρίο πιά: οιι€σΠ Ιοοιιοιιτἱι 5 όιοιιιιι Μ»

Μ» “το οιιοιιτιιιιι ιιιιτιιαιω. Οιιιιι νησι Ιοοιιι Μαι... Μ.

“Μ”, “Ρ"· τω, ιιιιοιιιιιιτ Μι ιιιιιιιοιιιιιιθ ιιοτιιιιιιιι κι , οι: οιιἐι

”””° Ιοοιιιτιιτ : τιιιιιε ιιοτιτιιι ν: ιι&ιιιο ριΟτωιιι Ιοοιιιιιιτο

Ιοτ°Πτἱ0; τι ριΠιιιθ ιοοἰρἱτιιτ ιιι ιιιτΠοιιτι: , ἐιιὸιτἰο

ἀἰοιτιιτ: .ΜΜΜ 2. άίίΙ.9. οι. Λάι1Μ/Ι. ό· Μ ιο

ριιιι. σα. ε. 5. οι.. @ια Μοτο. ιμ.ι.9. [Μ Μι @οι

ω”. 'Ε'ιιιιάιιιιι Μι. οιιιιιο Ιοοιιοιιι ιιιτοΙΙ:ότιιιιιο, 6

.οοίΤοτ, ιιιιιτιοι.ιιιιτζ: οιιιἴιτοτἰιι ιιυόιοιιτο αποσο

τιιιιι κι , τιοιιιι5 Ιοοιιιτιιτ: ιιιιι·ι ΜΒΜ: @αποθε

τιιτι , οι ροΙΤετ _ ιιιιριιιιιαοτιίοι·οι:ιω , τ1ιιιιτι ρύπ

ειριιΙἰτοτἱτιτοιιὸἰτ: σπιτι: Μεσοι !οοιιοιιι μιση”

Με: ιιιτοιιοιτ οιιιιτιιιιοιο κι :ιιιόιοτιτο ι:οτιεορτιιιιι

:τι , τιοοιιέ |οεμιιιιιτ. ΑιιΒοΙιι9 Με ροτι:ίτ μαθατε

·· πιω οσοι! είτ ίιιθΐοιοτιτοτ ιο ι&ιητοΙοο&ιι ιιΠειιιιιε

οδι:&ίΞι, ιΠιιτι τετοια:: Ροτει·ιτ ιιι οιιοι:ιιιιιοιιτι το

ι::ρτιιιο οι·οροιτιοτιατο : @τι ιιιι€οιιιιοοτ πιι:τιιοι·ι

ω: Έωοιιτιόιιτιι οΒιοαΐτι,οιι: ίι.ιιΉεισιιτετ ιο ιάιι σου

Πιτιιτοειά ειιιιίΞιιιι.ιιιοιιι&ιιιιισ.ιι ιιιτο!Ιεότιοιιειιιι!

Ποτ ιιιιουτιτ:ιιιιιοσιο τ80€ΡΜιο ρτοροττἰοιιιτο28£ ιτι

τοΠοιέτιιι ιτιοε!ι ιιιόιοτιτικίτ ρτοΡοττἱοιιιιτιιιτι το

ι:οοτιιιιιιιι ιιιτε!ιοθτιοιιιε τΔιιιοτιίοότί : Με:: Μπιο

ιιιι ταειιιιιιιι ιιιτ:Ιιιιιιτ ρτιιιώιιιιισι ιιιτοΠοάιιαι , δε

Τροοιοιιι οιιιωτι , οπο: Επι: ιόιιητι:ι.τιιοι ρτιιιοἱτιἱιιιιι

ιιιτο!!ο&ιοιιίε : ιιιτο!Ιοθτιιτ ιιικιιοιιτίε, οίτ ριΠιιιιιιιι

οιιιίιιοπι ῇτοτἱοιιἱε απο ἰιιτεΙ!οᾶιι Ιοοιιοιιτἱέ:· Και

μπαι Ιοειιιαιτ μι· ιιιοιιιοτἱιιιι ΐαςιιιιόπιι οπωσ

απο ισ ριορι·ιο ιι·ιτοΙΙ:άιι ιι6ιιιιιοοι ιιοτιτ'ιιιιιι ο!»

και : οι·Βο .Μοτο ρτοειιισοτο ροπή: ἱιι ιππι

Ι:θιιιιιιοιοτιτιε.

@οκτώπιοτιιιε Με Μ. 5.-./Μ ν!τι·ι·ιοπιιι: Μιτου.

ΜΜ## ἰιι 2.ιιιιι. ο. μ. τ. απ. 4. Δωρο. οι. 8ιά!ιιι: 1Μ/ο.

° ιΙΩ,2. Ζωα! ι. ρ. οι. ιο7 4.1. 8ΜΗΣ.:Πύ. α, Με πιει!.

ι η.ιΗιταιιιοτιιιιιτι , νιιιιιιι ιιιι8οιιιιτι ΙοοιιιιιΙτοι·ι,

ιτοιιτιιιιοικιο ΠΠ ίροοιοιιι ι·εριαιΐοτιτιιτιιιιιι τιιορτιι

οοιιτ:ορτοε. (Σουι (ροοιεί ιιιιρι·ειΕο ,κιτ είτ ιι Μουσι

το, όιοιτιιι· Ιοοιιτιο τ π .ΜΕ ιιι ειιτ!ιοιιτο , πιιι:ιτ:ιιριιτι1τ

ιιιιάιτιο. Βοι:ι:τ ιειτιιτ οι. 8:ιιιισι , ιιιτοτόοιιι πιει:

ιιιιιι Ιοοικιιτοιιι ιτιιριἰιιιοτοἴοΙιιιτι ι&ιιτιι π. Με.

απο , κιτ-σοι:: ιιιιιιιιιιι τιιιιιοτ ΓΡοι:ιαιιι οιιιωτι , 88211

τιιπιοιιιτιοιΠο πιο" ι:ο8ιτιτ; Μακάο-ιο ίοΙιιιιι.ΐρο.

εισαι , πιτ ΠΓιιρετἰοι· ιιιοοιιιιιι6τιι οο8ἱιετιιο οι..

οιιιο&ο , 86 ιιιτοτἱοτ «πι. οι Ιοςω ιιο :ιΙἱο οτιιοξτο,

οιιιοιηιι-ροτιοτ ΙΡεοἱειιι που ΒιιΕκτ , “πιο όιιεοΙοε

ιιιτειιοι· ιιοιι ειιιιΓιοιτ ιιιιιιρειιοιο-ιιιτώ!οάιοτιετιι

οι:ιττέτι , οι οιιοιοοιιιτιιτ : τιιιιο._τιστ «Με Μτι:Ποι:-.

τοπιο; ν: νιιι!ιτοι· οΙιτ:ιτ:ι:ιτιιιιτοΙΙτέτιιιιιιοπιιιιι,

ι.ιιι:ιαιτειιόιτιο. Ριιιιόειιιι.ιιοοιιιτωιιιιἰειτεἰτέτἱο

φωτο ιιιοιιιόιτ !οι:ιιτιο , Με ιι!ιοιιίι Μιωτιτιθ.Ιο

φπτιτἰ5ἰιι ιιιιιιιοιιτο: Γ:‹Η·ιιεο που ροτείτ το. ριοέ

Μάιο Γειτοιοι: τιιιιι οιιιιι Με:: Ρετ ιιοιιιοιιοετοι: .

απο .μι άπο άσοι· , ίιιΒϊι:ιτ &:ι·Βιιιιι ρτ:τ τοοτιιιιιι *

οΒιιι&ι ιιιιιιιωιιιο οοιισιιττιιιιιι απο ιιιω!!εοτιι δυο

τιισιιτΒ :κι ωιιιιιωιω ιιοιιιιιιιι φαι... :Μι Πι μι; ζ _

τε&θ ΐριιίτιιιιο, ποσο πιώ Ρετ ιΕιρίιιιιι ιτιτοιιιΒϋ- Π· -

Με. Οιτιιιοι τιι€ιρέεοαόοιιτεε·πιοοι ιιι εο :απο τ"'ΐ""'1'

Πωϊιϊι Νικ] !όοιιτιοιιοτιι ιεοιιἱιειιτττιὶὶεττι Μ.»ειιτιιιιι Ιοοιιοιιτιι ιιι ιιιοι:τιτο. οιΓει·ιρειιιτ ιο :οι Μ, Βιβή.

.μοι ριιιιιιιει!!επι Ροιι:ιτιτίποταΙι ριοτιιιέτιοιιο ιιιη...ιι.

τοΙΙαίτιοιιιε ιιιΒοΗ ιιιοιοι·ιιιε ω” τιτοιιιιέΗοσο Γο

Ιιιιι ίροειοί ιοριιιιΐοιιτοτιιικ τοοει·ριιιε :ιιιΒι:!ι ιο

τιιισιιτιε ι ΜΜΕ ρ.ιιιιιιι ριοτιιιδτιοιιο οΜεθιιιιίι κιο

ιτιοειιιιι:!ιοτιτιε. Μ! νι·ιιιιιι ω. Με τετιιιοιτιιι· ι1ιοοιιι

Ηστιι.ιίιιι 2.ιίήΐ.1ι.εμ.ι. όοοοιιιιι, ντιιιιιι ειπε):

ιιιττι Μιμή .και Ρετ ωφτοΠιοιιοπι τοιισφιίιιτκ

ρΙἰοἰι_ἰ ιιιιιιιιτοιιιιτιτΕι ιιιηιικιιιιιιι. οιιἰ εοιπεττιιι

πιο” Ντ πισω:: ιιιι6ιοιιτοτη ει! ατττιιόε·ιι·τιιιιιιδι: _

ἱιιτοΙ!ἰ8ειιὸιιιιι , ιιιιΠἔι ι·οιιιιὶίιιἑρτορἰ°ἱιοιιἰτιτο Π”

“Η , θεά Μο οι·όιιιε-ριιιιώΡιιιέτιιιι 8: οιιΠΠιιι ή;

8οό οοιιτιειιίτοι ιιιοτιοι οίτι ίτοιιοιοτιιι·, εποε-ι ω' ω”

ιιιιιι νο! που ροίΤο !οτιιιι ω ιιιτ:τιιτιι , Μ απο Με» ω. "ιιιι:ἔ

ροτιι·:τι·ιτιιοι δ! ιιιιιιίτιοτοειι, οποσ! οπο! οιιιιιιιιηιιιιιο«Ω.

ιιιιροι·ιεθ;ιο ιο ειιι8οιιι; »τι τοι·ιοιοοιιι [ΜΠΕ πο αιτι

Βο!ιιιιι όιίτο.ιιτειιι. Ηοο ιΕ·τιιιι:Ηιπι ιιιτοΙΙιοιιιιτώ-- '

ιιετίιιτιι , οιιιιιιιιιε ρι·ιιιιιιιιι ιιιιριοοατι.Ιοιιοιι ριιτοτ- ·

Μια:: τη5.28.8οοιιο!ι οοιιΠιιτ:οίιιιι ιιιι:ι1ιιιιιι ιιοτι

δ: ειμαι: ιοσιιτιοπιιτριτιιιιιιΠε, ντΙοιιιιι .ιι εκπρο

ι·οιιιο,ίκ! ι1ιιιι Ροι:Π Με νιιοιιιιιιι,ιιτ Με τηιιιΒιιατ

ιΒειιτι τ:οι·ροπο. δω Ιιιιιιτιτιο ιτιο‹ιο ιι Ηοιιιιόι . |

[απο ιιιι·ιιιττω ω ιοοιιτιιιιιι ι ο: Με ι:ιιιιιι αμετα- ·
τω· . [ω. ειμαι Μι” νιττιιττιιι ειᾶἰιιιιιι ο.ΡρΙιωτο · ο . τ

ιι! οιιιιιιιι:ιιιιιοιιε τιιίτιιιτιιιιιι: οι οπο ιΠιιιι μοι· πιο·

Μοτο που οοιιΐιιιιιιτ . ετιζο οτἱιιτιι ἱιι 28808: Γριι·ιτιι..

οι , απο «Μαιο Μπι πιιΙιτοτ. Ι.€Βο έ”. ;,άι!7. Π ή.:

Θηίιπι 6.βά. 4. 8οοιιιιε!ὸ ίροτὶιΙιτοτ οοιιττι ιῖιιΒιι# ειιιιιιαδ ι-ιί

ω. Με... . 8τ ι. τοιιτιιι ρι·ιαιιιιιι: προ “ οι- τοπικ Μ.

Ιοθτιοιιααι , οιιεεΠ: :ιιίτιιι νιτιιΙιι, τοτςΠ οι” _ ιτι-ἔ°Ι°τ·_ δ

οι ὰ τιτἱιιοἱρἰο οιιτι·ιιιιοεο , ΡιίΪἱ.ιὲ τιιοτϋ.@ξενη . Μ”

τοπιο ιιιττ:Ι!εέτιι ιιιιοοΙι ιιιιιιιωτιε : :ιιίροτιμ τω,...

ΜΜΜ ἰιι σο τιι·ο.ιιιτι ωιιω τοκοι , ἱοΪα./ Βάι:

τηιιι€τιιιιιτο: ιιτιιιαιτιτο ροΠετ ι.ιιιισιτειιιιτι ΜΜΜ

Ε. 4. . τομ"

Ειιιιιὶιιιιι:ἶἱἔ .

Ι ϊ .

@και

 

 

ν.

. :Μάιο Δ



_ ι6.

διοριιιικοπ

8" 2. ό·

Μπι” πω·

οικω ι·β.

Ώι·[^Ϊ,

ιι.8

ι:08οι·ο ιιι @όποιο ιιιιιππω Μαιο ποσό ιιιιριιαι,

πριν. το. Οοπιιέι οι ό· 3. ιοπιιοιοτιιι·. νπιιιιι επιμ

ιιιιιι ποπ Ροδο :Και ιπωιιιι : ιιοο οποιοι πι ι:οπ·

οι $οιιριιιι·ιιιιι , ποιο _όιποοιππιιιΡμιιστ οποιοι

πωπω. δοπιιοιιμοΒ. ιποπτιιι , πι ιιιοπιιοιιοι·ο

(ιιυπ·ιωποοριιιιπ πιω ποιοι ιιιοπιιοπε όο ιο Με

-ι-οιιιιαι: τω π_ιπΒιιιπ ιιιιόιοπι μιηιπιιιιιιιιαπι πο

ιιιιιιιιι 5 οι·ορι·ιππινο ιρει:ιοιπ νιόοιοι οιιιιιόοιιι οπο·

ι:ομιιπι , όπου ιοπιιοιπ_όο ιο ιοιιππ , πσιιμιΠοι

Ιοιιιιοπι απόιοπτι ιιιοπιιι·ι: «μια ποοιοοποπι ίοι·

ιιιιιι·ο ποιοι) οποιο ιιιΤοπιιιιιι όο το , :πιοπι το: πιο

οοΒιιιιο οοιι:ιιιαι; πει: ιιιιόιι·πάροι· ιπιιιιιιιιοπι ποπ

πιοπι , μοριιπιονο ιμοιοιο ποπιπιιιοι·ι ειΠοιιιιιιιι

οποιο ιοπιιοπι όοιι·ο ΐοιπ·ιιιτ , νο! απόιοπιι ιιιιιιιοόι

πε ιι:ιιιπιίοιιιι. Νεο ροιιοιιοπικιιιιιιιιιω ςοπεοΡ

τοπ: πιω οιιι8,οιιοπι πιο ιοι·ιιιοιιιτ , ιιιιόιοπιι οπω

Ποιο ε ποιο ποπ ροδος πιοπι οοποοριοιπ πιω

οίιοπόοι·ο, πιο πιοπι ιιι ιπρτρ ριιιιε ιοι·πιιιιιοι·ιτ; το·

'ιιι πο: ιιιιιοπι πιιμιιιπι ιιι ιοιρίο ιοιπιιιιο,πίΐοπιππι

ία! πιο όο ιο ι:οοπιιἔι νι πιο , πιο: φουλ. Μιιοι

οποιο. Αποοιπε ιοπιιοπι ιπ-ιιοο ο. .διο ιοι·ιιο ιτιοόο

μοόποικ ιπτο.ιο&ιοιιοιο , νο! πωπω ιπ απόιοιιιο

μιιιιιιιτι ι:οποοριιιοι, ν: μι· πωπω ιοιιιιοόιιιιο

Ρτοόιιᾶιιιειπι ωωπ πιιιοοι ποοιιιι οι·οόιιοοι·ο. πιιι

_ ιΜπισ- "πω πιο". 3. οοπιι·ιι πο: :οποιοι ίοοποιοιιιι,

"ο #82:

πιω" π

»πιο

|ισόισδιο00.

π.
. ποσών μια.

Η.

ι” Σ

βιοΕσέβ

Ρ$ιοι·ι

ιοοιιιιοποιο ιιποοιι ποπ οπο ιιιιοι·πιπ , τω ΠΕι:ι:Π8

Μπι. Νεπι ο ιοιιιιοπι ρι·οόιιοιι 'ιπιοιιο&ιοποιο

οι ιμοιοι·ιι πιω ιπιοιιο&ι:ι ειιιόιοπιιι, ιιιιιιιι πω

Βιιοι·ο, ίοό ποι:οίΐοιιο μοόιιοιτ. Πα: πω! ιι μισο. ι

ιπόιι&ιοπο : ποιο ρπιποι πάω πιο: ιοπιιιιιιι , οι.ιιιιιι

ιπιοιιο&ιιιι .ποι:οιΤιιιδ ι·οιιιηιιιιπο ιμοιοιτι Ιω ιιι

ιπιοιοοιιιι. Νοπιιο πιο” ,εωωιπω πωιπιιο

μοόιιοοι·ο π, Ριοριιο , ποπ ιπιιιιοπο ιιιιιιο&ο:

ποιο ο @πιο ροποπτιιι· πιο ποοοιιιιιο ρι·οόιιοοιο

ιιι οιιοοπιιιςιιο Γιιιιιοάο οποιοι απο ποοοιΤιι·ιο

οιοόιιοοιιιμ:ιιιιι ποπ Πιιιιιιοι· :πιο πο νπο, ηιιὲιιι

όοο.ιιο.· π. ο&ιιο_ριοόιι:ιιίροοιοπι απ , νι πιο ιο

τοτειιε ιπόομπόοπτοι δ οοποιιιιιι ωιωιι: ποιο

νπιίιοποοόόποροι· ιό ίοιπισιιιοι· οιὶ ιπτοιιιΒιοιΙο

μι· οιιοόοιιιπη Μπι ιπέοιιι8ιοιιιιοι οοπιοπιιιιιιι

ιιιιιιιοόιστο πό ιο:ιοπι:πι οπιιι. _ιιιιιιοοιόοπιιιι π.

Βοιι:ιτιοεοπιιι, οι! όοροπόοι·οοιιιιοιο ιπιιιιιιιιιρ

πιο οποιο ροΙΤοτ Ρι·πιιιοι·ο , 8: ποπ πιιει5οιο , :πιο

πωπω θα ιιι ιιι ροίἶο :ιεοι·ο δ: ποπ οποιο. _ιοιτιιι·

ο ιιι€ιιιιιιι ριοόιιοοπόέι !μοιο ποπ μπόστ ὁ ιιικι·ο

ιιιιιιιιιιι ἴποιὶιιπιἰε ειπΒοιι, Για ιριο ΐοιιιιιοιι: Μπι-ι

ιιιιιαοοιιιιιιιιιπέ , ποπ ροιοιιι ιιιι ιπ επ ριοόιιι:οπο

3ἔι ιοιιιιιιιιιοι: ιιιιιοιόιοιιι·ι ; ποσο ιιόοο ποπ οστο

έιτ ωπιιοεπι μοόιιι:οιο: οιιιιιι:ιιπι πιο ποπ Π:

Ϊιι εμπόρ Μπι , ιιποοιιο οτι: πο" μι· όομπόοπ

πιω ιιιιΒοι·ο ιιιιιιικιι ιιιιιίιοπιιιιι ιιοοι·ο , ποπ ποιο

1·ιτιιιιοι·οοΒοιο; οιιιιινοιππω ποπ ροτοιιιοόόοι ο

οιιπιιιό ιιι :ιεοπόο ιοτιοαιιιοι·πω” μι Κήποι οι.

ιι·ιπΙοειιιο ιιιιιιοπιιπιπ, νο! όοπιιπιιιιοποπι, οι

μι· ιιι: ιιιίοοιιιπ ιππωιω,ω ιιιίροπιιοποπι πω.

Πιοοι. Ροποπτιπι οιιιοιιια ιιοπιιιιιι Γποοιόιπππιιιι·

|ιοοι·ιοτι ιιοιιιιιιι8 μ οπο: ποπομι·οιιτιιι· πιό :ιό ιώ

μιιιιιιι ιιοπιιπιε: δ: ιιιπιοπιι·ιιιιιιιιοοόι ποιοπτιο

ποπ μπιιοπι ιι Ιιιιοιο ιπιιιιιιι ιιιιιιέ. Νοιο Με οο

τοπιιπ οιιιοι·πα «ο τοπικ οιιιιΕι ιιιιο_οροι·πιιοπιι.

@οι-ρω οοο. ιιιιποια ιιιιιιιπ ειιιιροο οι , ποιοπιι_:ιο

οέτοι·ιικ ιπ ομιιιπόο ποπ μπόοι·οπο πάιιιι ιππο

:ιιι ειιιιιο:ο: τιιιιιοιιι: οπότε· οροι·ιιι·ιτιιι·ν: οοκοπτια

νιτπιοι , όο πιιιιι·ιιιιι “πο” οι , ν: :πιο ιιιιι 4:00

οιιιιοι ριιποιοιππι ιριιιιπ ιιιΒιιιιπιιπιο ιιιωιπι.

'.Ειιιιι πιο μοόιιοιιιιτ νπωιο ιπιιιιιπιοππιιοι,
ι οι· ιιιιιοι·όιππτώ οποια οι·ιπι:ιμΙι; απο

ιιι:ιιι·ιτ πιο ντιποτιοδο ιιοοιιαιτωὲ οποίο

Μπι , τοπιο άι ποιου', ν: βπξ το; πιο. ο.

ο νιτπιοιποο οι Γροοιοιπ ρι·οόιιοιιπι νικο

.ιιιιιΞό ποι:οιιιιι·ιιιι [Η οοιιοπιιιιι ιιιιιιιιο;

  

ΌἱῇΜσιο Π: ιοσιιτἰοπε .ώιέειοι·αιιι. .

|

μι: ν: ιπιιι·ιιπποπτιι ιιιοοι·όιπιιτο οοπιιο μ·ιποιμιι ι

τω μοιιιιοιιπτνι οποία ρι·ιπσιμιο: ιιι οοεοποιο ·

πο” (ι.ιοοι·όιπιιπιιιι·; ποια επι Εν: οπτ , οι; ιο ιπόο

μπόοπτοι δ: όιιοοιιιοπιιο ιιιἱο_ιιιιι:ιοτ . πω οποιο ` η

Βιιο , πο: οίὶ οιοιιιιιιιο ροτοπιιοιπιοιιο&ι·ιοι3 πό 2ο

ιιιιποτιιιποι. Ε: πιο οοιιιι·π πιοπι πιοόοειπιοι·ιιιι·"Ζωι'ι

ποπ μπι: ντιιιιο απ8οιιιοι :Και (οοι·οιο ιοπιιιι πιπιπ

ιοπιιπιιιι ο:ππιοιιιι ποιο ιιιι&ιιι ιοπιιοπιι: ιποοιι'ιι

πει ριοόιιόιτ τρωω» , κι ιπιοΙιο&ιοποιπ οι ιιι πι.

τοιιο&ιι ειιιόιοιιιιι , ποπ πι: οποιοι ππο , ι:ιιι· πιοπι

ριοόιιοεντ ιιι νπο ,' 82 ποπ ιιι οι1·ιιιιιοιι8, άπο οιιιποι

πο: ιοοιιιιοπιι οιιμοοι. .

Αι! Γιιιιιιιιιιι. ριιιπι πιοόι , ποπ: ρωπ οποοιιιιιιωή
ιοπιιοπιοιιι οι·οόιι:οι·οιπιοτοιιοάιι πόόιοπιιι_ιπτοι- ι

ιοάιοποιπ,οιιιο&ι. όο :πιο ιοι.ιιιιτιιι· ,. ρι·ορττι· ι·2- πωπω.

πομπο πίΠΒιιιιτπιπ. 'Να «ο μι ιιιιιο «ιο ιππιπαπ

ρι·ομιο: ποιο :πιο ιπιοιιο&ιο οι :άξιο ιιιιπιιιιοπι,

οιιοπιιιιιιοι· ροιιιιιιιτ εΠο ιιι οοόοι·π οι·ιποιοιο, ὲπιιο

ρι·οιιοιιοιτιιι·ι Αό ι`ιιιιό. ίοι:ιιπόι , δε 3.ιι°ιοόι , ὶιιῇιὶ.

8οιιιπειιιοόιιε οικω ιιι ε. Μι. ιο.ιιιιισ. 3. μ. κά"

βιιο:οφ. (από ό· και”. πρ. ω. οι πω. ι. Μπι· '

ιιιοπιιιιιιι , ιοοιιιιοποπι επι μι· ιιοοι·πιπ οι·οιοπιιο;

ποιο μπει ιοπιιοπιι: :ιό ιιι:οιιο&ιιιο οιιόιοιιτιο.

πιοόιο οιιοόπιιι ιπόιο Γριιιιωι , πιό ἴιιοἱοᾶιιιιδ

ωιιιιοιιε ιιι Ισπιιοπιο μοιοπόιιιιτ νιπιιο πό ιπτοιιο&

πιο απόιοπιιι , οιιιιιο ι·ι.·ρι·ιοιοπιιιι ιιιιιιιιιιιόιποιιι

:οιιοοριιιι ιοοποπιιε ο οι! οπο ιιιιιι·ιιιιιοπαιιιοι οπο·

επιι·οπ:ο _ ιιιιόιοπι μι ιιιιιιιι νίιιιιιοιπ ιι&ιιιοπι νέ

μι· οιιιιιπιπ ρριπι:ιμΙοιο οόιιι:ιι: !μοιοιιι ιπωιιιει.

πιοιπιιιπιιοιπ ιμοιοι ιοςιιοπιιι. δοό Μιὰ πο: ιοο

εαριιοιιοιιιιιιιΜ ιιιςιιο οόοὸ ιοομιι :ιό κι νοτια

απο οιιριιοαπόιιιιι ; Απ: Ειπε. πιοπι οιιιρμ πι,

οοΠο ιιιιοοιι , τω ιιιόιππι ιιαιόοπιπιοιιι οιιιιοπιοπι

ιιι νπο πιπιιιιπ @ποιο 'οιοιεπόι ιιό ιιιιιιιιι ιοοο διο

Γιιιπιοιιιι: ποιο :μια ποοιιιιι ιιοι:ιόι:πε ιπιοτπιο όο

ΓποιοιΕΕο ιπ ιιιιιιο&μπι:ιποι ποιο νοιοιιπιππο @πιο

όοοοι ιπι·ιοίιιιξ οιιιιιοτο : ποοιιιτ ιι,ιιιιιτ ι·:ιόιιιι παι

.1οππιιιιιπιιοι·οιο νπι , δ: μπτοπόι πό ιιιιιιιιι , π.

οπο οπο”, πιιιιο ΜΜΟ ιιιιιππιο , :οι όοιοιοπτοιι

5οοιιιιιιιι;.Τϋπι.ρι πι. ιο;. πιο. ι. άπο. ε.

πιοπι. από. (Ζητω ιιι 2 πι. οιω.ι. ρ. οιι.ι'α!οιι Μ”.

μι, χ. οιΤοτοπιιππι , ιοοιιιιοποιοιιπμι..ιιοιι μι· οι:

όιππιιοποπι οοιιοοριιιε ι·πιππιπεπι ιιόιιιιιοι , πω:

πω: ιιοιιίηιι·οόιιθ.ιοπο ἴμοιοι ιιι πωπω πιιόιοιι

πιο. Ποοοπτ· απο νπο: ιοοπιιιιι· πω, ρι·ιιιιιιιιι

ίοι·μ:ιιο ιιι πωσ οοπ'οοριιιιιι -, όοιπόο οι·όιπει·ο οι

ιιιιιι πιοπι ιοοπιιοΜπόιιιιι ; ιιιιᾶ οι·όιπιιιιοπο ροπ

π. πιοπι αποοιιιο, οιιιοπιιποιοι· , μιτιοιιιιιιιοι

ιιι:ίοιιο ποιιἔι ρι·οόιιιξιοπο ιμοιοι μι· ιροοιοι:ιι,

οικω πιπιιιοιπιππω ιιαοριιιιιι.ι ο·ἑ ι:οπόιιιοπο

ν: ποπ ροΠοι οι ντι , ροιιιέι πιω οιόιπιιιιοπο π- ο

κοπο. Γιιπό3ιικ μι· ιιιιπο ιιιοόιιιιι Γειιιιιπτιιι·_οιιι-Ε"”^ω"·

πιο, μια ιιόιοοιιιιοποιο ιμ&όπι, ι.ιιιιππιοοπδι

ιιοπιε , ππει·οιι ιοι·πιπιιι οιόιπαιιο οοποοριιιιιπιον- ι

ιιοι·ιε πό ιιιιιιιιι όιιο&ιι. 2ο απ· νπι Ροι_ιιιο, όποιο

πιω όιιο&ο ιιτ,οιιιπ πι" ι ιιιιιοι·Ξι νοιιιπτιιτο Ιοοιιοπ- `

τι: 3ποι.ιιιιιιο ,οπο ιοι·πιπιιτοιοοπιιιιιιιπ πιο ι:οπο ·

πομπο όιι·ο&ι μι·οοριιοιιο. π. οποιωτιο ο πωσ: ιπ

οιιιόιι ωωιω: οποσ ιοοιιοπι ιιοΒοιιοοπτιοιιοΊιιλ

Ροιπ ιιιιόιοπιοιιιοποιτειο, ν: ιιιτοπόιιτ πό ιό, ποσό.

ιοπιιοπειιιι μομιπιτ. Ροιιιθ. ιιιιτοιπ ιιΒοιῖι οι·όιππι

ιιοποιοπιιοπιιο , @πιο Γμοιοο ι·ορτπιιοπτιτιιιιιοοπ- ,

απαιτώ ιιοιιιιι :οκιιιοπι ιπ ιιιιόιοπιο , οιιοιτπι πιο'

τπιπιιτοι·ι Μπι πό οιιοπόπιπ , ο πιο, (Ξοπιιιι·. Οιοικιων;Μι

μι-Ιιοοι·οπιοιόιπο.ιιοποπ:ι , ίοοι·οιιιιιι ιοπιιοπιιε πε

πιο πιιιποιο μπιποπιιιιιιι πό οιιόιοπτοιιι , πιοπι: π.

όοὸιἘπιιιιι παιπιιιινιιιι οποιτειιιιιοπι π·ιοπιιε ιιιιόι

απο. Οοπιι·ιι: |ιιιριοιιπι:ιιιο πι οιιοό ιοριιτιο ίου

πιοιιτοι· οοπιιίδιιτ ιιι πο οιόιπιιιιοπο οοποορτπι ιο- Μ: ΜΜπ

τιιιοποιε :ιό ιιιιόιοπιοιο, ειπε πάω οιὶ νοιιιπι:ετιι, νι· .ωιω.."

ε,τωΜο0ιιιιι. @απο οπο: μιιιιι ιοοιιιιο ιιιΕκππιι αποΙ=
ο · πιο οι

  

οί .

διοτι” πιο·

ύφιιιιιριιιιω”ι "

'Μπάσα 'βο

ο ;ζ

8εριιπιιιο

πισω-ε

24 σ

διά :ποια



Σιιιιιιιιι κι·

δικ: οι ιτι

ωωιιιιι :πιο

"οικω

οι.

οι κάψα

[τι πιο όφ

οι: τ.

ιπτοιιοοιιιει Εοοοι οιιιιιι ιοι·ιιιιΙιτοι·

Βῇιιιπιιἰο Χν_ιο.ι Ιοοιιιιιιιιε Δοοιιοπιιιιξ - Η;

,οι οιιριιιιιοτο ροοοιιατοιιιιιιιιοιιιιιοι :κι σ.ιιέοιοι; @πιο .ιιιιιι

Ποιοι οοποοριοοι πω, οοοιι ριορτιοτιι οιιιιιιοιιο- ιοοοιιοιιοε ι Ποιο ιροι:ιοι ιοοιιιιοιιιε ιιοιπιιιι:ο , οπο

άπο. νιιιιο οιιοιποι Πιο: Ιοοοι οιοιτοιοιιριοιιιοπο φωτ οιιριιοιιιιιι Φακοι , 8ο ροοιιιιιιιοιπ ιιιιοπιιιι

νοιιιι,οοι οι ιιόιοι ιπτοιιοιιι:ιιι; ποπ Γριι·ιιιιοπο Βρι- ποιο οι! ιοοοοιιιοιιι , οι; οπο οοιιιοιιιοι Πιιιοοιοι

ι·ιιιιι_ οιιι οι που: νοιοιιιιιιιι. ΕΞοπιιι·ιιι. Ι.οοοιιο

οποιοι ιοιροιιιιοι ιιιιιιιιιιιοι:ιοτι ιιιιιιιιιιιο ποπ ιο ιᾶιι

ο νοιοπιιιιιε οιιιιπιπιιι νοι·ιιοιιι οποιο :οι ιιιιιιιοπ

πιο, οι ιο ιριιιοοριοΠιοτιο νοιοι .νοοειιιι, πιοπιιιιο

ιοριιοιοιιιιιιιιι, Γοιιιιιιιιιιι οοιιιιιιιι.

Μ Βιιιιοιιο ι. οι, οπο ριιᾶο,ροιιιἐ οποιοι οιιιιπο

τιοτιο ιο πο, ίι:ιιτιιιι ροιιιιιοι· οιιοιιιιιο ιπ Μοτο;

οιιιιι ποοοοοι ιιιιοιιιε οιιοιιιιιι , ιιιιι ρα· ι·οοιοιιι πιο

τιοιιοοι. ΕΠ: οπιιιι οκοιιιιιο ιιιοιιιιιιιι, νιιιιιι :ποιοι

ιιιιοιιοοιιιε,οοι νοιιιιιιιιιιι: ποπ ροιοιι ιιοιι€ νιιιιι ιπ

τι·ιοιοοο ιιιοοοιι ροτ ιιιιιιιιιοαι οποιοι οι οιιιιιιοιιο

Ϊ ιιοτιιιι|ιοιιιιε; Ν οοιιο ιιιοοε άι οοι·ιιιιιιοιιο ιιοιιιοπιοιιι

δ. ΞΏΟ".

ιιοοοριιΐο ιιιι ιιιιτιο ιροοιοιιι οοποορτοι ιοοιιοπιιε, νι

ιι:ιιιιιιι , οοιιι·ιι οπο οιιιιιιιιιιοιιο, ιιοιΙιοιιι ιι ιιιιι Γρο

οιο ποοοιιιιιιοοιιιιιιοιοι ι ειμαι ιροοιοιιιιι νιιιιιιιι·,

οιιπι νοιοιιιοι,νι 8.Πιο. ιιοι:οι η. οιιιιοι). ιιπ.ι. 8ι

ιΒιιοτιροι:ιοι ιπιοιιιΒιιιιιιε ιιοιι πιοιιοτ ιπιοιιοθ:οτιι

οι! ιο$οιιιοιτι οοοπιιιοιιοιιι οιιιοέιι , πε οιι ιιιιροιιο

ι·οιοιιτιιιιε , ουσ ραδιο ροιοιιι ιροοιοε τοποοριοι Ιο

.ιοοοπτιι οιιιι:οποιο ιιιιιιιοιιιο, οκοιι.ιιο ιιοι:ιιοιιιοιιι

έ6.

Οσιι|οι ν

πο.

|Β'[?ι-

28ο

Μεσοι'.

6ο.

ιριιιιιιοι τοι ιιιιροιιο οιιιιιιιο:οο ιοοοοιιιιι , οιιιιι

νοιοιιιοοιιοπ ιιιιιιοοι νιιιι οιοοοιιοιι , πιιι ροιοτιιίοι

ριοριιι ιορροιιιι2 Νοε Βιιοι ροιοίι: ιροοιοι ιιιιο

οποιο, οοπ οσοι ιπιτιιιιοοίι ι3ιιιιιιιιιοιιο Ιοοιιοπ

.οι , ιιιιιιιιι οκοιιοι ιπιοιιι&οιιι ιιιιιιιοιιιιε. Μαιο:

ροτοιι ιιοοιιιοοιο ιροοιοι οιι πιιιιοιο ιιιιοτιιιοπο οι

οιιιοιιοιιοτο ιιιριιι οοιοτιιι. νι Ποιο ιιιιροιιο νοιοιιιο

ιΜοιριιι ιιιιοιιοθιοπι τιιοι.ιοοι δ: ο2οιτοτ οι! ιιιτοΙιι

Βοπιιιιιιι. €οιιιιι. ιιιιι·ιιιοιιοι ιροι:ιοειιι ιιιιοοιιι, οοιο

ιιιιιο ιιιιροιιιιιιι νοιοιιιιιιιε πιοτιοοτ , νιι οιιιιιι· οσε

τιιιιο πιιιοι·οΙιι , ριοοοιιιοπιιιι ιιιιροιιιιιιι. 8οιι :οπ

"ο : ι. παπι: νιοι οποιτιπιιι ποπ ιιιιοοιιι φοιτ” ιο

τοΙΙιοιι.ιιιοι ιιοαιοπα: ποπ .π. ΐοιιιροι οιιι:ιπιιιιιιι ιι

οποιο ιπιοιιιΒιιιιιι ιιιιοιιιιοιι. ι.. ιι πιω ιιοοοιιιιιιὸ

.οιιοιιιιιοι ιιιιοιιοάιιιιι =ιοιιιοπτιο, οιιιο οιιοοιιιι ιο.

ιιοιιιιιιιι ιιιιοπιιοιιοδο οπωιιιι, ροιιιιι ιιιιιιοιοι·

ιιιιιοιιοποιοοοοπτιι, ιοιιιροι·ιιιοπι οιιοιιιιτοι; σοι· οι.

ιιοοοιιιιτιο οιιοιιοι οποιο , οιιοπιιο Ιοοοοιιιριιιιιο

ίπποι οσποορτοοι οιιιιιιιιι, τοΙιοοο νοιο ιοιιιροιο

οι ιιιιροι·ιο ιιιιιιιιιιι νοιιιιιτοιιιιιιιιιιιι ιιιιιιοιιτιε ι οιιιο

ιοιιιροι· ιροοιοι Πι οιιιοιιι , ποο οιιιιοιοι οι: «το, οιιοιι

!οιιιοι ιιοιιιοπιοιιι οποιτιιοιι; ιιιιο οπ οο οιιιιιιιτ οτι

οιτοιιοπιιιιιιι ιοτιιοι·. @ποιο ιο ιιιιιοιιοπι οοποοιιο,

οιιο ιροειοε οιι ιιιιοπιιοι , οὸ οιιιοιιοιιιι ιιιοιιοι, ρω

πιο τιιιιιοπ ιιιιροιιο νοιοπιιιιι. Αι! ι:οπιιι. οποσ

ιιιιιιοι. ιιιι ριοιι. ιιιοο,ιιιιιιοοτο οοοπιιιοποι:ο, οιιιιιιι

ιιιιοοιιιι ιιο ριοριιέι οιιοιιτιἐ ιοιιιροι· ιιιιιιοι , οι οοιι

οοεπιιιοιιο οιτοιιιιι ροιοίι κι ι·οιιοοο οιιἱοᾶιι οσο

·ιιιιιιιιοίιοπιιο, 3. οποιο ροιιιιιιιοι "ο , οοἑτιι :ιι

ιιιι· ροιιοιιι ,ι ουκ ιοοιιιιιιι , οιιοιιιιι ποπ ιιιιιοιιιοι·ι

Οοιιιιἑ ι σοι· ροιιιιι ιιοιιιοιιιοκοιιιιιοο ιιιιιροιιιιοι

ποιιι οιιοοιι-Α , πιιιιο ρτιιτιο ιιοοιιι οοποοριιιιι:ι οι

τιοοιιιιι , οποιο οι! Ιοοιιτιοιιοοι ιιιιοοιι Β , οιιιιοτιι

ρι·ιιιοιιι (ποιο ι:οτιοορτοοι οιιζοιιιιιιιοιιι ιιοτιιοοτοπι

ιιιιοπιι. ο. ποπ Μπιτ, οπο ρι6ιο @το πι” οι.

ιοι·ι οιοιιιιι·ι πιιιιι οποιοι ιιι ιιι?ι.ο απ. οποιοι

ιιοιιιοπιοιιι οι! νιιιοιιιιοπι- οοιιοοριτιοι ιοοοοιι

ιιι ιιιιιιιιιιιέ: οι ιιιιοοιοι Ιοοιιοπι ποοιιιιιο ίοι

ιριο ιοτιιιιιο ιιιιοπιιιοι ίοιιιιιιι ιιο'οιοιοοιιο νοι·ο,

ι:οοιιιιο ν: πιο ι ιιοο ιιιΤοοιιιιιι νοτιιιιι το οοιοδιο

ιιιιΓο ο οοοπιιο νι οπο , οοιιΙοπι οοιιοιοι ιιιοπιιοιιι

ι·

υιπέ22 ι; Η

ιιιιιιιοπιι οιι:οποιοιο. Μοιιοι ποίιοι· οοιιίιιιίοι. ιο οι;

οοιοι:οτιο; 2. ιο οοο ιιιιιιιιιο οποοιι ιοτιιιιιιιτοτ ·

Ποιο 1. Σ.οοοιιο οποιοι ιιοιιιιιιιιιοι· οποιο ιιι ΕιΞ_ιτιωιιιι
οιιριοΠιοιιο οοιιοοριιιι ι·οιιοιτι Γοιιιιιιιτοι· ι οιιιιπιιι "τι" ΜΚ·_

ιο ιιιιοέιιιιιι, πιω ιιιιιιιι_ίοιιιιιιιιοιιι. ΠοοιιιιιιιιιφΙι”""'ιΤ

ιο οοοιιιριο ιοι:οιιοπιε ιιοτιιοιια, οπο €οιπω;,0τ::· ΜΒΜ

οοιιιιιιιι ιπ αριοιιιοπο νοτιιι νοοιιιι)οοοιι οι (οι

Η νοιιιιιιιι τοΒοιτιιι1ι 8 οιιο ιοοιιοιιι οιιιιιιιιιιι ποιοι

Επι” οιτοιιιιιιιιπ ι:οποορτοι:ιι ιπτοιιιοπι ιιιιοθ:οτιι;

πιο: ρι·οροιιιοπο Ιοοιιιιοιιιι οιιιοιιιιο, ω· ιπ#

ωοειιιι Ιοοιιιιιιι 8ο ιιιοιτ ει» ιριι ιοπι οοιιοοριιιιι·ι.

Νιιι1ιιιι:τιι Βια: ιοιιιιιιιιτοι· οοιιιιίιιι.ιιι οιιριοιιιοιιτι

νοτιιι, οιιο ιπτοιιι:&ιιο πιο ιριο ιιιιιιιιιοιιυ.ιοοιιι:οριοπι , οιιοπιιιι ιιιιιιτιι τιιπιιιιιι ιιοιιοι:ι:ιτ: ιιιι

ιοι:ιιιιο τοιροδιιιιο οοπιιιιιι ιπ αιρι·ιΠιοτιο. νοιΒιι .

οι.ιο Ποιοι ι:οποτ·ρτιιπι οοι:οιτοπι ιιιτοιι ιιιιιιιιιοιιιιιι ΒΕ ° τ

Καπο πιο ιιιοιιιιιιιιιοιιτ οποιο ,” ιιοι ιοιιτιιοιιιτιο Φωι

πι: ιοι:οιιοπιε ιιιιιιιιιιιι: ιι οιιοιι ιι οιίι:ιιι ιιιιοΙιοδιοι ΜΜΜ'

ποπ οπο ιοτιιι:ιιιιοι οιιιοέιιιιιι τοοποιοιι ,Δ οτιο

οι:ιοέι:ιιιιι οπο. Ποριιοοπι οπιιιιι·οιροδιιιιιιιιιοοι

οοοιιιιιο , οιιοι·ιιπι οι! οιιιοιιιοπι , δ: ιιιτ:ιιοτιιιιιιιι.ο

ιιιιοι·ιιιιι :κι ιιιιοιιοιίιοπι) «οι τοιιοοεπιιιι οποι

οποιοι , δ: Δω" ιιιιιιι. επι ιΒιιιιι ιιιςοιιο ιιοιιιο
ιπιοιιοθ:ιιι , νιιιιέιισ οι ιοι·ιιιιιιιτοτ: οοιιιιοοοιιο .ι

το ροιιοοιιο ιοιροᾶιιιιι οιΤοιιιιιιιιιοι οτειιιιοι:ι οιι

οιιοιι.ιπι οιιι ιιιιιιιιοιιιιιιιιο @οι ιροοιωιιιιιι

ι.ιοιι.ιιι, ” @οι ιοοοτιο πιιιιιιιιι ,ο ιιιιιιιοοιιιοπι δὲ

Ποιτιοοι απο ποπ οι ιδιοι οιιοιτοι ἑροιοιιιιἐ κ

ιιοιἔι , ια! ιιιιροιιιτιιιο ;: οιιιιι ιποιοιιιοι· ι νοιοιιτοιο

οπο οιι ριιιιιιιιιι ιιιοιιοτιε οι! ιοετοιο ιοοοοπιιι πιω

οι ·

οι

ιδή.

ιι στ” ;

Διοςοϋ [Μέ

:οκτώ οπο..

ιοιι ι ποιο πω: ιιιιιιιοτ οι: ιιπιροιιο νοιιιιιι.ι.ιιε οι! σ»

ποιιι ροιιιιι οιιιιιο οι! ιιιτοιοτιιιοςτοιοιιο ιιιιιιοοιιιιε.

ο. ιιιιιιιι ιιιιοιι:ι ιιιιοοιι ποιο ιιοτιιοπι ποπ ιοιιοι ιο;

ιιιιιιιιο 8ο ιοιιιιοιιιιιο οι! οσιιοορτοπι ιιιιο&οιο οτι

ποιοοιιιιιι. Ηοιιιο νοιὸ νο! ιιιοιριιοιιοιιοιιὲ οποιο οοιι ιοοοοιιιιε , οοιοιιιοιιιιιιιιιι πιιιιιιιιιιιιιοι, οι Με πο”

οποιοι, οπο ποοοΠιιιιο ιιοιοι·ιιιιιιιιι ι`οπιιιιιι οι! ίοι

ιιοιιιιιιιιι ι οι οιιιι ιιοιιιιΐι ιιοιιιιιο οτιιιιιιι· ιροι:ιοι ιπ

ιιιι ιοιιοκοπι ι οιιι οι ποιο ιιιιιπιιοιιιιιιιι, δοθο

πιιοι ποιοιοιιιοι ίιοπιιιειιιιοοπι οοποοριιΒιιιιο&ι,

τοιιιΒιιιιιιι , οιιο ιιιτοιιοι1ιιοι ιιοιοιιιιιιιιιιιιι οιιιί- ι οιιι ιιιιιοιιι ιιιιιιι·ιιι9ιιιιο δι ιοιιιοιἐ οοοιιοιοιιοι ,νι

ιιοπι Γοπιιιιιιιι οοιιιιιιιιτοπι _ιπιοιιιοοιιιιοιιιι

Ποο ιιιιέι:οιο οποιο , νι ιο οροιιοοε πιιιοι·ιιιιιιο: Ξ

νο! οι οιιιιοπι ιιιιέι:οιο οιιιιιιι: , νι ιο ποοοιιο Μοτο'

νο! δ'
οιιιοοιιιιιι ιιοιιίιτ τοιιοει , ιο οιιοΐοιίιοι ιιιιοπιιοιιιι- ι ι

ιιιοιιοοπτιιιοιοι ιδιοι οικου” ριοιιιιξιο ιιοοοιι

οπο ι·ιιιιο ιιιοπι ιιιιιιιτιιιο οοοποιοοπιιι , πιο ρισ

Βιβατιι.ι οπο” ιοπιροι ριιιιιο οοειτοιιο οποιτιιιοι ιτιω.υιο ριιοιπιοΙιοδιοι , σοι οοιιιριιιιιιιι· νι νιιιιιιειιιιοΒο

Μο α.. οι οπο ρο&ο ιιποοιοι ροι· ι”ροοιοι ιοοοιιο- ιιιιι:οοιιιοιοιπιοιιιιοπτ ; ποπ οτιτοπι ιιιοποι. :οι ιο. _ .

πιο οιιοιιαιοι> Ιοιοι , (ο ροιιιιι οποιιιιιιοιι ιιιιοοιο ιιιιιι οοιιιριιιιιιιινιι·ιιιιο ροι·ὲ ιοΒιι6ιιοι..·. Μπιτ οι

_ _ Α , οιιιιιιι οι: οιιοοιο Β, ροίιτο οοὸιι ιιιιιιτι Ποιοι οοο πιοιιο ιπ οποιοι: ροιιιιο(Το ιιιοιιιιιιοιοπι : ποιοι

κα”ώ·θ;"·ιιιιιιιι ιιιιοοοιιιιιιιτοποι Γροοιοι, οιιέι οιιοιιιιτοιιο-ι οκ οπο ιιοιιιοπιιιοιι ιιιιοὲιοι ιιιιιιοιιιοτοοποοριοπι

' οιιιιοιιοπινιιιοιοοο οοιιιιιιτοτ-ιοριαΠιιιτοτ. Αιιοο- ιιιιοιΒιιιιι ιοοιιοπιιι, ποπ ροκ!! οι θιιπιπιιιοπιε ι .

Με πι. οιιιιιοπε ροι· οοιιιιιοιιι (ροοιοιιι οοοποιοιτ εο- ιοΙιοτ ιδιοι ιοΠοκι οιιιιιοιιτοι· οοοποιοοι.ο ο οιι οι

Βιιιιιιοποι οιιιπιοιιι,οιια οοποοπιοπι ιιι ιιοιιιιιιιιρο- τοιιιιιε ροι· ιοΒοποοι ιιιιιιιιιοίι·οιοε ι οποιοι οι το.

οιιιιιιι ιιιιοοιιιέιπ οιιοιιιιοι οΙΐοπι ιπιιιιιια ιροοιοι οιιοιιιο ρω· οιοιιιιιιι ιιᾶῦι , απ ροι· ιιιοιιοιιι οιιιοθιιι

ιπιιιπιιιιοιπ οοιιιιιιιιοποπι , οιι:ιε ιιιιΒιιιι ιιιπι πιο οίκο ιΠιιιιι ποπ νιοοιιιιιιιοιριο, Μ] ιιιιοΠοιιο,

·ιιι ιοιέι ιιιιοιπιιιιο πιοιιιΓοιιιιτοι·ι. Παει ιροοιοι ιρ- ιο οπο οοιιοιιι ποιου εοοιιοιι:ιιοι τιιιτέιοι , ω οι

ιιιιιοιιιιιοιιιιιιι ποιοι ςοιιι ιοοοιιοιιιιιιιο οιιριιιιιοιο Ιοοιιιιιιομιιιιιτροι ιιιοιιιιιιι ιιάιδιι, Ποτ κι πιο'

Μι



οι Βϊριοπείο ΧΥ!. Πε ι!Μπιπα2ιιϊω έπέε!ιΜ:Μι δ'οέΐιο Ι. Β

διο:: ιιᾶὺ5, Ποι: ροο οποιοι:: οιιιο&!. Νοε ροίἱἱι ι!!ι:Βιιοτ; δε. :ιδιο εοπεοι·ι·οοι!ο ιι:ο: ιιιιιιοπιιι οι:

:ιοεο!οε !ι.ι!:οι·ο :!!'οπίοι:ι :οποιο ε!ο το ι:οροιι!ι οι οοιιιιιιοι ι:οοι:οριο: !οςοοοι!εροι· εοοι:οτΓοπι Πιρ

νοι·οι ρο!!!τοιποι:: !οςοοοε ι:οΒοο!ι:οιο :ΠοοΓοο: ρ!οοιοιο όά€άι:ο: ΐροι:!ιι! , ιιιι:οι ιιοι:ιοπε !ι:!:οι

Β!!ι.ιι1°ω ο!:!ι:οο ο!:!οέιιοο ι·οριαίοοιοτο οι: το Μο ι!ο ιιι!! οοοοοριο!οι:οοιρ!οι:οπ διι!οιιι οιιιιιτι !!!ιοι

ι:οεπιιο οι πο, !!!οι!ι:οο οι·ι!ιοιιι·ο ρε: πάω:: το· απο:: ιο :ιοι!!οοιο οι: ριοΓοι:οοοι!ποι ιιιι:!ιοειιοιο

Ποιιοι:ι ο::ιοιίο!!:οποοι :!ιοι!, πο! οο8ποίοοιιι!ο οιιοοιιοποιο: οιιιο!!οοι οι! οπο, ροΗιίι!ο!:ιιιιοπο

οξ!:003τ0ΠοΧοι1:τιτρΓ2(0τ:Εοι:Ε0ΠΙ ιιΠοοίοι:: Ει!!οιπ, ο!ιοιιοι, οοοοΠοιὶὸ οιι:!ιοιοι·. οκοιι:ιο: :οποιο

πο!εἱι, οοιιι!ι: ιι!!οο!ο: πιο ιιιιιο!!ο!!οιιιιι !!ιιο!ο- !!!ιοι·ὲ απο ρι·ο!οοο!τοι·: Ποιο οποιο ριἰοιιι οοΒιι:

οιιοπιο ροι οιοι!οοι οιΕ!:οο!ι: ιοι:!!οιι, ιιο ρο: ιοοι!οοι πο οοοο!!:ιιὸ οκο!ιοιοι· ιο οσοι” οκοιιιιοιοι ιιιο:οο

  

ο!ιιοθι!ι οπο:: :ποὺ ποΓοιι, :ο ροι·ιο!οο: !!&οοι !ι!ιοτὲ οπο: ριο!οοο!οιοι·. Οοιιοἰοε 8οοοοι·οιοι· 1.οϋέπέ ι

!οςΙοοο5ι!1:οοι!οτοτ. οοπ οι:εο!ι:οι , ω! Βοοιο !οποι οι! ροιιιιοποιο _ '

3ξι. Οιοο ο. Πο ιιιιιοπο!οοοιιοο!ειιοΒο!!ειο ποπ ο!! ΑΙ18ο!!. π. Αποο!οι οτ !ο !ιοροιοοιοε ο!Το οι! οι· εα“Μα

:ίο!!ικού0· οι ιρί: ρ!ιριιαΕ οιιι!ιοι , :οι !ο!ιοοι οιιοιιιιι!οο οι.

"Μ Δ'Ψ" !οά ι:πιοιοο:οι!ὁ ιοοοοιοτιο: οι:οιι:ιτιοοιε ει!ιοιιο::

::ρ:::"ρ 8. Πο. οι. 9. .ο οπο. οι. ο. οι!. α. (ο πιο. δ. οι! .ι

α,,ι.". Οορτιο. οι ι.ιιιβ. ::.ιμ. π. πο. ι. Μου!.3.Ο.ιιοι. 1.

μνο". μ. πιο. πι. π. οι τς/ρ.πά3. ι:!ι! ι!σεοοι , ιιοιςο!οιο

!οι:οοοιοπι πιο!! !οιοιιοπο (Μ: σ:οίοιο ἰο ιιοι!!οοιο

ία! :οι!ίοοιοο: ρω ίροο!οιο , οικω:: !ι:ι!:οι ο ρι·ιποι

ριο ιπΐοΕιι::.·οο8οο!εοι·ο!οοοοοιοιι:. 8: ιρΠοε οπο

ιἱοοοι::. Ροοι!ιιιο.ΑοΒο!ο: ποο ίο!ίιο:!οοοιιοι πο

εο!ο , ίοι:!οιίποι Όρο , νι Οιεχοι. Μ. ε.. πιστα!. σ. 5.

ό· 7. Μ! !οι:οιἰο οικω ιο Ποοι::, οοπ οι οιιο!ιοιι

οι: , Πει! ιοοιοι:: ι:οοποιοι!ι::. οιιοπιιοοιε Πο! : :ποο

ι!ο πιι!οπο !οοοιίϋπο οπεο!ιοοέ ποο οί: , ν: Πι ρ!!γ

θα: οκοιιιιιοιι- οιιοπιιοοι: :!ιετ!ο5. Οροι! ποιοι»

ιιοοοε!οπι , 8: !πιροι·ίο6ϊιοτοι !ιοιιιιοι!:ο8, ορο πρι:

!ο!οι:ι ρο!Πιοι Και:: !οι:οι!οοοπι οιιριίιοοι·ο , Μ!

οποιο ιι!ιοε οποια οι! ιιιιοιιι!οοι!οιο. 3. ποιο οι- τ“#“·

οπο οιοι!οιπ , ι:οο πο: ιι!ιο ίσιιιοι ο!ιιιιιοι οι! ο!. Π

ιο!·οοι. 4. δ! Οοο: οι: οο!οπιοιοοι !ιοιοιιιι: ριοι:ο- Ω,"Μ·

οοιοι:οι!ιιιιο ωοιιιε , πο:: πιο !ιοο:ο , Ιω Πεο:

ι:!οοι·οιοι !οι:οἰ : πρι: Η οι! νο!οοιιιιοοι επεο!ι ρω

άο0ι:ιοτ ιοι!ιοοιιοοι ιο:ι!ίο, πο:: ιιπρο!οε , πιο Ποο8

ι!!ειέτΕτοι !οοιιι.Κι:[ρ.πό:, τιοιι. !-ο οο!.π:οι !ιιἐοτἱσ

:ιοεο!! ι:οοιρ!οιο !:!ο:τοι· Μαρκ ιι:οο εδώ: τεθο

πιο ο!ιοι·οο: οικω , οπο: ίο!& οιιι:!ι:ιι!οοο :ποτε

!!ι οοπ ο:ριοΙΒο ιοπι:οριο: απο οποιο!! οποίιιιιιο6 ·

πο Μ: 2.[7!μΓ010ηΠΕΠιθ. Αι! ο ποεο ίοι:οο!. οπο, οιΡ,,Μα

σοι:: !οι:οιιο οοιορ!οιο ί:!οοιοι· ιο οιιριο!Ε.›οο :ά

43· .

Κα/ρ. οι: π.

38. 4:οοοιιι Ποιοι:: οπο ι:οποοιοτιο.ι οιιι:ιιοιιοο!: :!ιοιιο:. οι :οποιο οι·ι!ιιι:ιοι!: ι:!!ιο&οιο οι! .ι!ιοιοι:: ; δι πιο

ριιιοι: πιο: !οιτιιι!ο οι οποιοι:: ο!!οοιι.ι!!ιοι·στιο ΒΩ!!ο:ι ΐο οι:: ροιοιιιοε οι! ιιι!οοι πάω:: ιοτιιι:ο

οιιιοο: οι! ιο:ο!!:ο!Ι:ιπό:ι βοκτα οοιι!ι: ιρ!ιο: !ι: οι., οιοοιοιιοτο ροιοοιο: ο: !ο οι! !οιιοοοι!οο:.

ι:οι:οι!: : οι ΐποίιιὲ οΠι:ι πρι: οιοι!ιοο: , ο οι !οοοο Να: ο!:!ιοι , ιιοὸι! οποἰιιιιἰο οι.ιιΠοοι!ε οι οοο:ρ!ο

οί!”οι οιιι:!ιοι:οοιο , :οι Μια:: ο!ϊοοιοιι!!ιοι 0οιπ:0- ποοιοιο ιοιιιοίοοομι , ω! =ιιιὶο!==υο ι 8: Γο!οι::

. . ι:ιἰοοιπ οιιι:ιιιιιιοοι: ιι!ιοιιιι:. ·οοι:οιοιοοι. οπο: ιιιιιοοι !ιοιιιο ροί!ιια!ιοπι πο

Η 59.2 Μ· υπο 3. Αοε!ιιίο :ο8ο!!ι:ιι Γοιιιιιι!!ιοι· οοποί!!ι οι ιτ:!ορτο ποο ίο!οιιι ιοοιιι!!ιοι ,οι οι” ρ!ιροι:ο

Μπάρ" Μ. :ᾶο ιοιο!!ο&ιοοι:, ροο ειοει2!ι1: ροι·οιριι οοποορ- οτι:ο::ιτο, πω: ριοοοο!ι :Χ οο!:ι!ιοι·ι ιοοι:ο, ι:οσ .- __

Μ... ...οι ιοοι πιο.: !οι:οοοιο ιιο&ιιοι. δε. πάω ο !οιιοι:ο

οι ά1:2:!!· το οι! ιιοι!!οοιοι:: :!!πόιο: , ιι!ιοι·νι οι: , ΐοο !!Βοι:πι

;;Μα Δ. ποιοι:: :!ιοιιιι: ιι&!ιε ιιιιιο!Γοίιιιιιοοιιι , ι!ιο!ιοιιιιιο

ω! ὁ Ισ πρι”, (ροανρο ::::Βο!ιι:: ο ιι!ιοι θτοποιίρ πιο :οι

μωρή. ιρ ::1::οι ο ε: ο”, ο!:ιιο&οιοδιιςτωιποιριιοι·ιη

..μ.....ω οίοι:οο ωοοοριο: ᾶιιοἄο: . οικω ριιιοπιιὸ !ο

Ματια. οπο: !οιοοι!!ι οι:π!ίο!!ετο. Αιιι!ιιιο πέσο !ο!οοι ο!!

οᾶοέ ροιι:οριιοΞε θεοι έα! οι!οιο ΠΒροι! , οἰιἔοοο
οοποοριι:ει!ιι·ο Δ! οι το οπο: πω:: ο!!ιιιιι οο

ι!οιο. :οἄιιἰο :ορξο)!ιι:ο ο!! ροι·ιοέ!!οτ !ιοιπιιοιι: Μ!

οι: ροιΓοΕιειοι :οι!ιιιοποιο !ιοικι:οποι ρ!οι·ο: ::&ι::

ι·οοοιι·οοιοι·, δ: !οποι:οοε, ποο ρο:ι:ἰρἱιοι· :οι

(οοΠΒ!!!ε; ὰ ίοιο!!οάιοοε, οσο ροι·ι:!ριιοι να::

Προ!Ηι::ιιπο ι πρι: ιο :ιοΒο!ο !ο!!ιοιοι νοοε, οριο

8ο Πρωτο . δ: Προ!Ηι::ιι!ιο !οοοιιοο!εροτι:ίριοιοτ.

Μο, ὶ!σιμοοτοιἰἱ7:ἄιἱ9π: οπο: ιιοι!!ιίοιοοιιο!ιιι!

ιι: οτι !οοοιιοο! 2 Γοι!!οοοιισ Γοποο!!ιοι· :οιροι·ιιιι

ιξἱιοᾶἱοοοιο ιι&ίιο!οοοοπιι: οι: ιίο!ρΐοιπ ι!!ιιο&!.·

1)οιοι9:ο ι:!!:ι!!ι·οᾶἱοοἰε. οοπ ι!!ι:!ιοι· οι:ι!!ιιο , Μ!

ύ!!ἶο , οδο: 40ο Μπι: ιιοΒο!ι:: ἱοιοοιοι οιιιοτο!ο:

ριοριιοιιιιο: ιι!ιοι·ιοε ; δ: πιο: , ποο Ι5οοε ι:οειιοΕ

άι οοίὶτιι Ποιοι: , ποιοι:οι:ο: Με ι!!ι!Βιιιιιο: οι: ιρ

.._ (πω. ΕσΒο ιι.ιιοι.ιι:. ο. .μ..ιιιι. ο. τι. πι. έ.
Δ ο μ” . Πι:ο . Όοιοιιοοο :ιοι!!ιιοπιε ο Μισο οσο ο!!

έ:: ΜΟ|8"Μ' Ι _ -ν .

·ΜΜ,,,.ρ_ νι ρ!ιρ!ιτο , Μ: ιιιπιιιο: ιοοιιι!ιιοι·.ιος!ιοοιοι Μο

σου: [Φου οοϋοιο: ιοι:!ιο:ιοιρποιοο: ρ!ιρθρο ο Ποι: ιιι ιιο6ιο.

Μύονισ :ο οποιοι. Νικο ιι!οι::ιιιιοο οι:οι!οπιο ποοο!!,

2°,.ι"Ι οι !ρί:ξέιγΠει: , οι: ιιιπιἱιτι: ιι:οι·:ι!!ιοι· ιπο!ιοοι :ιο

Φ'ω“° ι!!ι!ιρ1ο 6 πορ!Ξπιι: ι ποο οι: :οιιοπο ιιοιξιιοοιο απ,

οι:: εξ. ο ι:οιἱιο: πιοιοΤιιοι· οι: οοιοι· έ:*!ο-°

· . 1]!:ι·::ξι2. Να: ρτο!;::!:!!ιοι· Γοροι·οίο. ΙιοΠοοεοιιι!ο
Α” αοιιοι·ο: οι: !'ο !οι:οοοιο:, σου: ι:ιοοο_:ιοι!!ι!ι:

ρ!ιγ!ιοι: :πιο ο2ειι:::οι· έιοτοοιι:τι: , Γοιἱιιιπιὶιο: :τιο

ιο!!ιοτ: δι οι οιοι!οι !ο.!ιι!;ιΕ , οπο ριι&ο ι:εί!οεο

ι!οποπ: νοιιι:ποοοΠΞιιἱὸ οιιι:!ιοιοτιι!ιοι·. Νεων π..

πιο Ποοεπι: !οοοι!οοοο: !οι:οοοιίε, ιιιιιο&οτοιι

,ιιιιο>οπιι:ι οιιοοιιοοοοι :ο οι», οι! οπο: !οοιιιιο

.ιιισο!ο: ! οἰιοι· :ο ο!ο. Μ! οι! . οι οι:::ιοδ 4ΐι
ίο!ιιιιιιἰ: :ποιο !οἔοοοεἱπιοιΐίῖοι·οειι οιιιΒιιιο.·"""Μ

οοιιοποι:ι οι! :!ιοιοιο , :ὁ Ποιο νι οποιοι οιιιιιτιο

οπο: οιοοοι Ξοιο!!ο6ιοιπ :οιΙ!οοιοιι! ιιιιοπιιοο

οοπ: Π! , ι:ιιιοι: !οοοοοεριιοροπἱι. Νο:: τοι:: :έ

ιιιιοοίἱοοο Ποοε ιποοοι !οιο!!ο_άοοι :οι!ιοο“ιο. οοπ:

ιιιιιὶ τιισοοιοι οιιτιιι'Ιι:Π: ιοιο!!ο&ιιιιι πό!:ιι:!ρίο !ο-·

ι:οοοι!ε, Προΐἶοι. Αι! 4.οοἔο οοοΐοι:.ο:οι!σι:ο- - 46· __

οι: !ιοιποο_: !οτιοο!!ιοι· ι:οο!!!!!ι :ο ριοι!ιιόΒοοο 'Η ?"""'

πιο! νοι:!!ε ι Α::έο!!ιτει οσο οοο!!!ιιι ίοι·οιιι!!ιοι· οι `

πιο: οιιοἰι:ιἱοοο ιιιιοοι!οοιε οοι!ιοοι!ε . ιιι [ιιρο! 47·

Πισω ρτοι:οιτοπ: οιιοοιιοποιοιιι :οι!!οοιο,οσο ω· "'^""ω

ι!!οοι. Ποι! Οοο: οποιοι· ιιοι!ιι·ο. Κοίρ. οο8.ίο- -ς#ωιιΜ

ιιοο!. οι! ποο Βοοιιιισοι·οιοι:οι:ιτο. δι ο οπο: ποιο

ρι·οι:οι::τ :ο:!!ιιοοοο: :πωΜαιο:: Πέι88 .ο. πιο::

!ἱιρρ!οι εοποοι!ιιιιι ροιοπιιο ιιιιιι!!ε , Μ! Μπι

Γροι:ιοί , φ:: νιιιι!ίε ποο ο!!:. Αοι!!ιο νοιὁ ο!! ρω

ρι·ιοι :ι':ιο:οιο: . ιιο! ροι· ιιοιιιιιοποιο ροιοἰρἰι οοπ

ι!!!›ιΙο , πιο ποιοι:: οσο ο!ΓοιΒοιι€, :τοπιο Μο:

ριοοοποιοιοοι!ιιιοποιο. ρ 48·

!)οι!οι:ιιοι· πιο:: ι:ιο:ιοι·ιιι::!οοιι! οι:Ποοιο,ιιο:ιο ξ8"'α ..Β

Πεοπιιιι:! οι·οοιιιιαι::,οπ 8.0ηεοι·.ι:ιι σι·ι:οιοι·:!οοο!- ` "μ"

ιο?Βοο μι: οιι!!οιιι!οποο: ω! ι:οοι:οριί:ειιο Βοοιι:,

ι:οποοοιοι!ο οοροιιιοοέ Ποι, ιιοι!ιοοι!: ι:οποοριοο:

σωματα. Βοοι οι: οι·οοιοι·οο:, γο! ροι οκιοτπιιο: το

ιιο!οιιοοοιι·ι το! ροι ιοιοι·οοιιι ι!!ο!ιται!οποιοι:Βιοά! μ Θ:

ο Γι: ιοΒο!ι!. ο· πιο: Αποο!ι:οι Γοροιἰοιοιο !οι:ο! οι! Ο:ΜΙ.ι.

ιοΒιιοι·οοι, ιιοεο:: ἰιιΐοτἰοτοι:: οι! ΐοροι·ιοτοιο :ο

πιιοι:οιιιιιοο ι!!!ιιιοιι:.° Μο:: πιο: Γοροι!σι· ροιο!!

Γοοιιι οοοι:οριοο: ο::οἱ!`οί!ιιτο ιοΐοι·ίοι! . οοὲιο ιο- _ π_

ΐοιιοι !οροιιοι!: :πιο ιιοΒοι !οι:οι:οε Ρ!17Πεξ:8στο Φο _

ιοι:οι!ιοοιοο:. 3. ιιο!ι::ιι: !ορώτοι:: πο:: ιοοιω!οι:οι ςΜα- 3

'πιο ιοιοι· το , !ι:άοι!.ιιο ποιο οποιοι; ίοοοιι:οι

ρο:ϊιτοο!οο&Μι οριο: !:οοτροι!Ηιοτο !οριιιοτιο

οι: ροι·ιιι:!ριιοι πιοι!οιπ οΠοοι!!, δ: ·ἱοτο!!!Βοοι!!

οι:80!0Π:πι; :το οιοι:οιιι ι:οοοετοιοι!! οοπ: !!!!ε.

οοιιδιοιὁ , Ποοιι:στροι!!ιοσ 0οοιιιο&η !ι:!ιοπι

πωπω·



Φ9]ι. ΧΡΊ.π): ι!ιιιιιιιιιιιιιοιι: ιιιιπ:ίοι·ιιιιι. πεδίο Ι.

πιπειΓιιπι ιποπιιπι επεππι , δ: ιπτε!!ιοεππι επ απ·

εε!ιε; Μιά πιο ι·ιππι ιποπιιτπ εοπιιετπιππι. @ιιι

τε δευτ εειτπιπ ε ,επεε!οι πετιιι·ε!ιτει· ποπ !οπιιι

επ ιιπιιπ:ιε εοπιππόπιει ιτε πεε ρι·οπιπι!ε ει!. επι

πιει τοπιιιπδιοι πιιτιιι·ιι!ιτετ ιοπιιι επ ιιππε!οε. π. !ο

ειιτιοπεπι εππε!ι Ρτιιπιιτιπ εΠε πε εοπεερτιππι , ιε

ειιππιιιιὸ πε τεπιιε τετπ ποτιι,πιιλιπ ιιςποτιε ειιπιεπ

κι ,οι μια πε !οεπιιοπε πιιιπιπιι ,πω επι: ροτείι

πε ι·επιιι ετιιιιπ :ιππιεπτι ποι:ιε. Ρτετειεἑ εί!ε ροτείι

ΜΒ τιιιπ ε: τεπιιε Ριιε!επτιπιιι,πιιὶττι τπτει·ιτιε, ει: πι.

ιιιιιε; Με εειιπ, Με εοπιεᾶιιτι πω· ποπ” ππιπ

ετιεπι πε τεπι.ιε ει·επιτιε τείιιιποπιο α!ι:ετιιιι..

Πε ι!Ιιιιπιπο.ιιοπε Αππε!οιπιπ,

ι π. ι . π

ι δ Ε! επι· ι!!ιιιπιπ:ιτιο" μι· !-ε !ρεθ.ετ επ ειι , που

' πιω ρι·οριιιι ιιππεΙοιιιπι ιιι Μπι παύει ειιι·π

ιιτοιιι·ιε Πι πε :εποε Γπρει·πιιτι Μπιτ: πιιοιιπ πιο

. πιιιπ;εοιπριτειιιι τιιπιεπ επ Ιοειιιιοπεπιιιιτ πιε

ειεε επ 8επιιι. ·

πιο ιιιιιιι!ι ιιι|:ιιοιει·· ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιι

χιιωωιιιο ?

2; ΧΜΛ πω. πεπιτ,εππε!οειπΓειιοτει ἱ!!υτπἱ

Σιιοι:[:ιιι. Με λ Πιρετιοιιπιιε , Μ! οπιπει ιιππιεπιπιπ ι

(Μπι _ πι· · Πεο;πιιιιιπιιιε [πιώ ι!!ιιιπιπεπιιιι· Πιρειιοτεει πιιιιιπ

_ ιπιετιοτει ,ποπ πι.ιιπεπι οιπιπε πιιι·ιιτιοπι: ο οι

·- Μ”. πιτιιι·φ πι πιπιιιτιιτιε ι Με Μια». ιιι ε. ιιι/ι. ι ι.ιιιι. 3.

Ι.. Β,”..,._ ποιο ι!!ιιιπιπιιτιο επ πε ιιι ,πια πω» εεειπεπτε

ει" μπω, !ιτει· ιπεδ:επτ επ εοεπιτιοπειπ ε!οι·ιοΐεπι: πιιοπ

ε!”τ ίο!ιιιιι Οει,πιιἱε ποπ πεεετ , πεπιτππιπειπ εί!επ

ω” , νε! ιιεειπεπτεΙεπι νπιιιι πιεππει·ε επ πιο,

πωπω ιι Πεο , τιιππιιιιτπ ντ ιι εοπ ειεπτε πιιτιιτπιπ,

δι ΡτοΡΟπειιιτε οπιεδιιιιπ. πωπω. ποπ ερρ:ιτετ

- ιποπιιε , ππο ροΠὶτ νπιιε εππε!υι ι!!ιιιπ ι!!πιπιπιιι·ε,

ι εππιι!!πιπιπιιπε ι:οπιοττετε πεπειιτιπτε!!εξιπιπ ει

!ιιπιιπιππι , πεε ΡοΠἱτ , πε νε! !ιιιπεπ ιιιτιει·πετ.

ιπ ι!!ο ρτοπιιεεππο, πιιοπ επ ρι·ορτιιιπι Πει ι νε!

ι!!ιιιε ιπτε!!εᾶιιιπ ιπτεππεππο , ποστ! ι·εριιππιτι

επιπ πεπιιειιτ ιιπτε!!εθ:ιιε , νι: Ριοιιιιετπε τιποτε,

(πιειρετε πιιι€ιε δ: ιπιπιιε.

 

ο

. 3· _ _ Ορροπτε !επτ.Διι8:ιοι ιιιο(:ιιοι:.ιιΙΙιιιιιιιι:ιιιι[ιφ:ιι:

|ῦ'""["Ϊ :πιο , ει! οοιιιιιιιιιιιι ιιιι:: 8ι!ιο!ιιιι. ιιι ε. πι. π. ά π.

ει· τιιιιιιιι. ι. ρ. πι:: ιο·7. ο ιο9.Ριιππεπιεπτιιιπ

δρβ·[4β. πι:: ιιι Ριιτι·ιππε 8ι$ειιιιιιιιιι. Αι·εορεειιι , πιιι

πωπω ε. 6. πε πω!. πιει.ποθ:τιπιιιπ ε: Αππε!ιειε εε·.:ερι!!ε

ΒΜ..Μ."· :επειτα δ· ιιιιππιο Τπεο!οπο ει: πειιτιί!ιπιο τεσσερ

τοτε πιο Ριπι!ο π ιτε πε Με ι!!ιιιπιπ:ιτιοπε πιει: 7.

. πιο; :ιιι[ιι. Πο: :ιιιιιι Τιι:οΙοει πιο ιιιιιιιιιιι , ιιι[:ιιοι:.ι

ιιιΙ:Πιιιιιι ιιιιιιιιιιιΐ οιιιιιι :ι ι [ιιιι:ιιοιιιιιιι ιιιἐ ιιιιιιιιιι πι"

:αιρΙΡ!·ιιιιι:.ι[ιι:ιιιιιιι ιιιιιιιιι:[ιιιιιιιιοι ιιιιιιιιι ι πιο πιοο”

[ιο :πιο :ιιοι:ιι ιιιιιι:ιιιι. Ετ ε. π. Οιιιιι ιιι: :και ιιιιοιι

:ιι :πιω οιιιιιιι: , πιο ιιι .οι ιιι::ρπι απ: :ιιιιιιιιιιι , που:

Δ ό· ιιιιιιιι::ιΙΙιιιιιιιιοιι:: ιιι:ιιιιιιιιι ιιιοι: π· ιιιιιιιιιιο μι.

 

ι ; Ι

ρ:ιπ::ι:; ποι:εππο , ιπιιοιεπτιιιπι το!!εππο, νει·ι- ει,

τετεπι ιπ:ιπιπείιοππο. Οιε8οιιιιε Νιτιι:ιπι απ. πο. Φ..ιιι-Ν.·

ιιι Σ. Βιιιιιι[ιιιιι μι? πω. Αππε!τιπι ιτρρε!!ιττ [ειιιιιιιιιιιι “"""·

ιιιιιι:ιι , ό· ι·ιιιιιιιιιιι ριιιιιι Ιιιιιιιιιιι, απο: μιιι:ιμιιοιι:ιιι

πιι:ιιιίιιιιι μι ριορ:ιιβοιι:ιιι :ιι ιΙΙιιιι , :ο ιιιιιιπι:ιιιιιιι πιο- °

ιιιιιιιιιιοιιιιιιι ιιιιύ:ιιι:ιιι.Ιπ πιιεπι !οε. ιππειριεε Νιειε- πω”.

το; @ΜΜΜ οιιι:ιιι' , ιππιιιτ, ιιι ωΙ:ιιιιιι: ιιι:ιιιιιιιψ · "

ιΙΙιιιιιιιιιιιιοιιιιιιι ιιιιι:ιβιοι:ι απο” , πιο :ισ μοροιιιο ει·

νοιιιιιιιιι: ,[ειι :ιι ιιιιιιιισ , ειπα: :Ιῇ πιιιιιιιιιιι ιιιι:ιιι πιο.

πι: ιιιιιιιι:6ιι οι ι:ιιιι:ι: ροπιιιιι , :Πέ ιιιιιιιιι , :οι οι ιιι °

ιιιιιικιἰιιιιὲ, ποιοι! :ιιιιιιιιι ροι:β, απο :ο :οιιιι:ι[:ιιιιιι ,ιιι

.·ιιιιι:ιιι ριιιιιοιιιιιι ορ:ιιι :οΙΙιι|ι:ιιιιιι. ιιι ιιιιιιιιιιιιι οι:

' :ΙΜ οι! πιο: ιιιιιι|ιιιπβι ιιι ιιιιι:ίπι ι!ιιιιιιιιιιιιοιι: ιι μι.

- πιο ν[ιιιι: οι :ιιιι:ιιιο.ιι Ατπεπείιιιε ε: εοιπιπιιπι εἴ

οιεεντιιιιο ω,!επτιιι πιω, δ: ΗΜ, 8: ΒΡιτιτίιε ω τιτιι!ο , ιιι ιιιι:,..ιιιι

Διι(ς:Ιιι·, ιιι Γει·ιπιτ. ιζιι:ιιιιιιιιιιοιιιιιιι ΜΜΜ Μάι

οι: ιιιιιιρ:ιιιιιροι:|ιιιιιιιιι οοπιιιιιιιιιιιι ,πιο πιιοπιι: οπο

οι: ό· [ιι:ιιιι: ιιι[:ιιιιιιιι: [πι. Τιιιοιιι [Μπι. 0ιι:ιιιιιιιι
π ή· 8:ιηιιιιιι, πιιι:οιιιιιιιιο, ό· πο: πιο ιιι:ιιιιιιοι:, απ:

ιιιι:ηιι:ι: ι Μο ιοιιιιιιιιιιιι,νιμοι: :ιιι:ιιιιιιΙιιιιιιιοι:ι, ό·

13:οριηιιιιπιιιοι:ι : (ο οι ιιι :ιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιοι:.ι οιιιιιι::,

απο: ιιιιιι:ιιι::ρ.ι ::ι:ιιριο [πορεια. Ροιιι:ιιιιιιιι:ιιι

οιιιιιιιιιιι]ιιιιι Διιπ:Ιι, πει ό· ιιοιιιιιιιιοιριάιεοει [ιιιιι :ιιι

βιιιιι.Ετ πιιπίπ ;ι.ιιπ Δπτιοεπ. Ρι·ιπεπιειπ ι Τπιοιιι

ιιιιιιιιιιι: 0ιι:ιιι!ιιιι , ό· 8:ιοριιιιι ,ιππιιιτ , ιιιιιιι:ιιιιιιπ

ι πιο Μάιος ιιιιιιιιιιιιι οιιιιιιιιιι [ιιρ:ιιοι::,& Β:οριοι:ι

ιιιι.Ηιιι:ιιι ιιοι:ιιι οιιιιιιι.ι ιο[:ιιοι:ι· , ό· ιιι ιι:ιιι::ιι:

[οιιιριι/ιιρ:ιιοιπι ιίοι:ιιι ιιιι:ιιοια, ιιιπιιιι ιιιιι:ιιι οιιιιιιιιιιι

οιιιιιιιιιιι [ιιιιι Διι_ς:Ιι , πιιιιιοιιιιιιιιιιι [ιιιιι πιω". Ο» σ1,ΜΜ

ι·ι!ιπε Λ!ειι:ιππ. ε. 9.ειπι!ιι:ιιπει!!ιιπ , @Δ ιΙ!ιιιιιιιιιιι Δω.."Β

οιιιιι:ιιι ιιοιιιιιι:ιιι ν:ιιι:ιιι:ιιι ιιι πι” ιιιιιιιιιιιιιι ι .οι ιειιιιι

:ιιιιιιι ιιιι:ιιι, ιπππιτ, π[:.9:ιιπο.ι [ιιιιιιιιιιι, @Μιά

ιιιιιιιιιιιιι , πω! ιιιιιοικιιι μι” "ΜΜΜ οιιιιιιι ιΙΙιιιιιι

Μπι ιΙΙιιιιιιιιιιι , ιιιιιιιιιοιι:πιι: ιι ιιι:ιιι: ρω" ιιι:ιιι:ιιι

ιιΙι:ιιιι: ιιοπιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι. ποιοι μπει: ιΙΙιιιιιιιιιι

ιιοιι:ιιι ιιιιιιιι νιιιι ρ:ιιιιι,πιιιιιιι ι:ιι:!ιιιιοιι:ιιι ποιοι”

ιιιι::..0:ιιιιιι:ιιι 7:ιιιιιιιι οιιιιι:ιιι ιιοιιιιιιιιιι νιιιιιιιι:ιιιιιι

πιο: ιιιιιιιιιιιιιι πιο ιοι:ιιι!ο , ν: ιιοιιιιιι:ι , οι: [οι/Μι ιιι

μι( ροπἰι οι[ιιιι ποπ πιιπιτιππι θα! πιοπείπε επιπ

πο) [:ιιροιιιιι πωπω , ιιι πω:: νιιιιιιιιιιι: [απο [πω.

ιιι, ιιι:Η,ρι:πιιιι, πρ: ιιιι:ΙΙιπ:ιιιιι παπι:: ιιι[:ιιιι

ΠιιπιπΓε. ιιιι.ι.εω ε. 3. 8::ιιιιιιιιιιιι , ιππιιιτ , πι» ο.

ιιιιιιιιιιι Ιιιιιιιιιιιιιιιιι Διιιι:Ιι, οι ριιιιιιιιιι ιΙΙιι ιιι βιιιριι:ι- υιΜρώ

ιιο!ιιιιιιιιε @ΜΜΜ ιιιιιιιι:ιιι:: , ιι:ο!ιιιι;ιιιι απο: :ισι

ιιι:: ορια ιιιιι:ιιι:.ι , :ιιιι[:ιιιιοιιιι ιιιιιιιιιιιιιι!ιιιιι οοειιιιιιο

π:: βια: απο: ιιιιιιι.ι ιιιι:ι· β :οιιιιιιιιιιιιιιιι:ι. Ετ πιιιε

πω: τείιιιιποπιιιπι ιπκε!!ιπι ΡοΠετ πε πιοπιιεπετιοπε

ίεει·ειοι·ιιιπ εοιπιε τοπτιιπι,πιπιειιπ ι!!ιιπιιπετιοπεπι

ρι·ορι·ιε πιθ:Διπ ποπ πω: , οι πρ: ιπππιτ απ.

ε. ΔΙιιιι!ιοι οι οιιιιιιι.ι π! ποιοι: ιιιπι:οιιιιιι ιιιοιιωιι,

πιω ιιιιιιι:ιιι ρ:ι[ριοιιιιιιι ιιι , :οι , :μι ρι:|ιπιιιιιοι:ιπω.

ιιιιοι:[πιι: [ιιιιι , [οι:ιιιιοι:ιιι , ς9·ιοειιιιιοιι:ιιι ιιιι:ι·ιοιιιιιιι

ιιιιιι:ι·ιιιι. Οτεποτιπειι!ι. 28. ιιιοιιιι.οιρ_ 6. ειπι!ιεεπε 8_

ιιιω Μι”. ι..ΒιιΙιιι: .4ιι8:Ιιιι :ει:ιιι:Ιιιιιιιι ιιι οιιιιι[ιιιιι ι_σημ,Μ

πι:: , 86ο. Νου ιιι , ιππιιιτ , Βια ιιιι8:ιιιι, πιιιιιιιι

ιιιιιι ,:ιιιι:ιιι: ιιιιΔιι8:Ιο πο: πιεσε ιι:ύ:ιιι , ιιι!ι:ιιιιιι,

@Μαιο ιιι :οιι[ρ:ίιιι :οιιιίιιιοι:.ι ΑιιειΙιαι ιιιιιιιιιιιιιιω

ιιιιιοπιιιιιιιιιιιι ροβιιοιι: ιιιιιιιιι [ιιιιι,νι ό· ριο εοιιιιιιιιιιι

ι“:!ιιιι:ι: ιωιιιιιιιι οριιι::ιιι [ιιιιιιιρω ιιιιι:ιιι:.ι μι·

ποιοι, ό· ιιιιιι:ιι ριο ιιι[ροπιιοιι: ιιι8ιιιιιο πώ: επ πι

θ

ιιιοιιιιιι ορ:ιέ ι:ιιιιιι , ει· ιιιι Αιι8:ιιι ὐ:ιιι2ιιἑ ιιιιιιιιιιι , ά ιιιιιιπιπιιιι, .οι Ριοριι:ιιιιι Αιι8:!ιι: .ιιιε:Ιιιιι ιιιιιιιι , Ο·

ιι:ι.4ιι8:ΙοιιιοΙιιι :ιιιιιιιι:ι. Ιπεπι τερετιτ ε. ι π. Ετ !ιπ. μη”ρω” π: ΠεοΧιτιιι|:" ωιιιιιιιιιιιιηι ωιιΠιιιιι , ό· πρ..

πε Εεε!ει'. πια”. ε. π. ΙΙΙιιιιιιιιοιι·ι ψ [πιο ιιιιιιιιι:ι·- κι, ο ιιιιιειι, μι: απο

ιιιιιιιο πιο:: :ι Ριιιιιιιι:ι ιιι[ιιιιιιιιο:[ιιιοι οιιιιιιιι ω. ιιι·ιιιι: :οιιιιιιιοιιι: , ψμι· οιιιιιιιιιιοι:ιιιειιιιιιιιι :Μπι

ειιι·,ιιπο:ριο :πιο οιιιιι|ιμι:ιιιιιβι .ι ρ:ιιιιιιέ ,ριιιιιι- ι ιι: ροιιιιιιιιι πω». Εεεε πιιοιποπο ιιι Γεω. ιππο

Μπα: :ιι”:ι`ιιι:: ιιιιιιιιιιιιι: , ιιιιιιιιιιιιιιιι ι:ιιιιιι [ιι:ιιιιιιιιιζ ιπ,Αππε!ι Γυρειιοι·ει ιπιειιοι·εε ιπιτιπτιτ,ποεεπτ

:ο8ιιιιιοιι:ιιιν: ιιιιιιιιιι. Υππει!ιιά. Αιι€ε!οι πρρι:!-- οι: πιιιΒιιπτ.Π!οπιι ιπ ι!!ε π. @οι ι 3. .ιι Ιιιιιιιιιι !ιοιιιι

6· μι [ιιιιιιιοιιιιι ΜΜΜ

θ.

'ο.

Η: , Ροιιιιιι::.<: πιο ιοιιιιιιιιιιιιιι :πιο ιΙΙιιιιιιιιιιιιιιι οι, πιο: ιοπιιιιιιιι (ο·Διι8:Ιοιιιιιι:Έ.ιπειιο, ιππιιιτ .ιιι8:Ιο- πωπω.

ιιιιιιιιιιιιιιιι :Μπι :ιφι:ιιιιιπιι: βι:οιι:ιιι ιιιιι:ιιι. Ετίιηιε ιιιιιι[ιιιιι,πιιιιιιι ριιιιιοιιιιιιιιιιοιιιιιι , πω! π: πει Ριιιιιιι- πω: Μ.

:Μι ποεετ.Αππε!οι ιυρειιοιεε ειιεττετειπ ιπιετιοι· και: ριιιιιι βιιιιιιιιι, “ιιιιιιιιιι. δετιιππὸ ει: εωΡω.

τε: ιιθιιιιπιετοι·επιτοι , πιιι ω" ιιιιιιιιιο:ι:,ροι·πιι:” ιιι Ζ:ιεπ. ε. Ε: :τα Διιε:Ιιιι , πιο ιιιιιιιιιιιιιιι ιιι πι”.

Ι

μου:: “με

Ζύμη

:μειω

!ιι



 

ιμ

. οοιειιιοιοιιιι,ςι·Διιδο!ω πι... εοταιιι!ιοιιιι ε.. οοοιιι[ιιιιι

.πιο ι, ειπε 5 ώ· οπο: .οι :ιιοιι : Βιιιι723 Μπι:: οιιριιειιιιιι οπο.

οιιιιοπιεβι· οπο” : ΔΙ:[οιιε πιο” ιι..οιι.πω Ιαιι[ιιΙειιι . με ιιιιιΙιι

Με· Μάιο: οοιιιιιιιιιιι (τ ιιιοικιιιοιιοιι πι πιιιιιο οπο. Ε: @ο

:το οι, οι πω»... , οποιοι απο ιο οιιοιιιιιι , ο οι .οιο

πιο στο πι οποιο ειιιι.Επ ουσ ιᾶο νιιυι Απεειυε

ιευειετ ιΙτειι ειιυιπο εοπιιιιι]υτιιιππιουε ιιετιτιιιιιι

Ιειυιιιιειπ , ιυιιεοιί1πε νι επ Ριοριιετιε ιιιοπιιειιετ.

νπιιε ει: ιιοε Ιοεο Διεοριιοιιιι ιιο.οι οι!. Μει·οι·.ο. 8.ο

· πειτε·εοιιι€ιτ,ιιιυιπιππιοπεπι ...επι ιπιειιοιιε ι

ίυρειιοιι. Ετ !.ιιοπυι ιπ ιιυπε ιοε. Ε8τιιιιειιιιιιιιιιά

Ιο.ιιιιιιιιιιιιι τοποιοιιοπειιι ιιοιιιιιιι οιω”οι: Ακουω βρω·

ιιοιι : ιιοιι [οσιοιιιιιιιι οιιιιιιιιιι οιστιιτώιιιιιιι [ομιιοιε.ι

ΑποοΙι ιΙΙιιιιιιιιιιιιι οποιοι , ό· ιιιε‹Ιῇ ιιιι”ειιοισ.ι. ιόειπ

Βιιτιιιπ ευπιει. ιοε. Μια.: κι: Ηιειουγιποιουι εκ

ιεπτ. Ηει:ιιαοιυπι άοεετ, επεεΙυιιι) ειυι «φαει

Εστω· . πιο. Ο:Βιιειειιιι, επι Ιοουειιιιτυι, ιιοιι

Μιεικιέιειιι. Εκ εοτιειπ τείιιιιιοπιο ειιειι θι·εοοι·ιιι.ι

πι. νπυπι επεεΙυπι ποπ ιοιιιιπ ειοεειι δ! πιτυπι,ωι

επισιπ ιπιττι λ Γυρειιοιι.Ιτεπι Αροε:ιιγρ. 7. Αιιεε

Με ειιεειιειεπι οι «πιο [ουσ να: 79148924 ειιιιιιιιτ οποιοι·

.παιδι ο οιιιιιιιι άΛΗΜΙ στο: ποιοι: απο ό· πιο” ι οπο..

Νοιιιε »απο απο ο πιω , παμε οτιιοιιιιιιι , οποιο νβ

με 1ιειιοιιιιιι|ιιιιοι Πει ιιο-βιι οι [ιοιιιιιιιιι εοιιιιιι.(Πα

ιιιιιιε ιιυτεπι πιο.. ει! εε Ιοειυι . Μετα ιιιω πιο. 6.

ό· οΙ.ιιιιιιιιιιιι απο· .ο αιτειιιιιι .οι οποιοι: : .9.ιιιδιιιι.

.9ιιιιέιιιι. .9.ιιι8ιιι πω". Μπι επεπιιιιιιπι. @ο ιο

ευτιο π πω. ιεΒυιιιΒεο ιευεισιιε . νιι επι Με,

(επι επιιιι ειε νοιυπτιιτε Βει . πε ποεειεπτ τειιε

οι :ιιοιι ,ουοοει νίουε εοπιπιειετυι πυιυειυι ει::

ᾶοιυιπ) «ο ιιιυιιιιιιιιτιο ριοριιε ιιιδιο. @Μπι απ.
τειιι ιιι ειυπτυοι Λπεειι ιιυειιπτ ι:ιοπι ιι Πεο πιο ..ι

ιιοπιιπει ρυπιεπιιοι . ειοεετ τ:οτικιιιιι Με πω.. οπο:

χ.: Μ. 8ιε.Ριοπτειιπεε 8.: ουσ Γιο Με επτ. ιο...

ιιοιι-πιω τι ποίιεπτ , ορροι.ιτε Βιιιιιιιιιι ο εφε Ματια:: ποπ

1)"#οι""' εαιετ : π. ΖιιιιιοΙ πρ. οιιι|ι. ιο6. πι.. ι.ιιιι. απο!. π..

Έ Ϊ ε

ο., Τοβιιιι.

|ΡδΏϋ![ο

,ο

;,";;;;"'ι (τω. ιερυεπετ εοιπιπυπι .9οιοΙ.υ#. Ριιτιυιπ ει: οι.

Ϊ υιιιιι οιιιευιιε Με ιεεειιιτ ιοτιο. -

η, Ριιιπι ιιιειιυι επι εοπιυετο ιιιο‹ισ οοεισιιιιι ει.

1.ωιιιιο+ υιπο ιεριεπιιιε. @ο ειυιπτυιπ που ροτειι οπι

ιιιο ορειειυι ιπειιιιι :ουδε π.. ΓυΒσιτιιποποο ιιιιιιιιο.

ιπαιιιι, δ: πω. ιυπτειπιε, νι Πε ιπ:Βιι ειυεειτ

ιρίιυι ι:οιιιτιιι.ουαι ποπ του... Μετα ΡιεΓειιιιιυιιι

ι ιυι πεπεριπειτι εοιπιιιυπιειτ Γε ειεατυιιι , Μ! ετιιιπ

ριεπέιιι ροτεπτισιιι π. ιιπροιτιτ,ντ Ρειιεειιοπεε ι

πιιιιιο ιοπτε ιιοιι... πω. εοπιιιιυπιεπιε ιιοΠιπτ.

Διοριι ι·ι- νι ποπ ιιιιιιιειιιδι Μαιου. Απεειι ἀἰᾶι ιιπτ ιιιιιι!ι

.Μι-ι- οιιιιιι Ιιοιιιιιιι ι :μια ιιευι ιιυυιυι ετιυσιπ δ ριιιιιι Π:ο

τυιιειπε εεειριειιι ιιι πι. ΓυΒιεᾶα ιοεε όειιυπι : π.

Γυριεκπα ιπιεΙΙιεεπτιοε Γυρειιιιιτυιοιει ιιιιιυιιυι ι

Επι” ιοπτε αεειριεπτει, ιπ πι.. ιπιειιοιει ιππι

Ιιεεπιιαι εοιι·ιυεπτ.Οοπιιι. ιιοε οοεισπειι ιιιοεισ

νιιτπι θεοι ιιι ιιιωπιιιι ΕεεΙεΙἶντ ιπιιιπι πει ιπε

ιιιοι, οι ιπειιιιρει Γυριειιιυιπ Γεεειτιοτειιι δ: νιω

ιιυιπ ειιππι ειε ιπ)·ίι:ειιιε που , δι νειιτειιουι ιε

ω.ιιιι ιπιιιυεπιυι. 5εευπειε ειυειτυι ει: πατυιπιι

Γυιιοι·οιπειιιοπε ει·ειτυιιι ιπιειιοιιι ει! Γυρειιοι·ειιι,

8: ρι:ειστιοπε Γυρειιοιιι οι! ιπιειιοιειιι. νπειε ιο

η.

.ιοοιιοίη

πω.

ειιιιιυιι Κερ. Με πιππιιιε. Γειππειιιιιιπιι ιυικιυπ-.

επι ιπειιιιι. ιπεόιι ιυπιειιιιι.Ατ ιιαε ιυοοι·ειιιιοτιο

οποιοι ίειυετυι, ιι ιιιιιιπι ι ιπειιιιι ,δε πιειιιι δ

ευριειπιε ιπΠιίιαπτυι. Οοπιιι. Με ιιυιυε ιυιιοιιιι

παιιοπιι6ε ριειιιτιοπιε οι, ειιειεειε ιιοιι” νιιτυτει

οπεειιεπιια ο 8ειιυιιιιιιιστιε ιπιειιοιυιπ ειΒο .ωμ

ιιοιει ;ειιιιιιατιι δι ιιιιει·ειΙιτιιτιι Γυρε.ιιοιυιπ σε:

ιπιειιοιει. Αι ιιυπε Ηπειιι ι)ευει ιπαιτιπιε ιπτεπειιτ,

ειιιπ Ετ ροτιιιιιπυι. Τειιια ι εειτυπι .οι , Με

ΠευιιιιΠυιπιποιε ιιοιιιιπει ρειεπεειοι εκ ΚΨΜ. Α·

ς.),β,ο

Ι έ .

Τοιιιιο Μ·

πι .ι μπι.

ι|ιοπιιβ οιι.Λ ιι8ιι/ι. οι Ρ[.ιΙ.ι ι 8 οοιιι.ι 8.6ισεοι.ιιιι. 28 .“

ιιιοπιι. σ. 6. ά ο. Μπι , ιπειυιτ Λππειυε, ν: ιιοοεπιι.ι

π, πιο: ποιο" [ιιιιιοοιιοΙο ποιο ιιοπαιιιιιιι @Με ; ΟΛΙ!.

1

ΧΡ!. @ο ι!!πιιιιιιοιιοιιο κιπέζοιοιιιιιι. δειι'ιο Π.

ιο. Απεειο Ιοουεπτε ευιιι Ζειειιιιιιιι ; @κι ι. (ο'

ι. Απεειο αππυπτιιιπτε πειιιοιιουι διιιυΔιοιεπι

ιιιυπειι; ποιο π.. Απεειο ιιιοπεπτε Ιοιιιιιιυπι π. ?οιο

πιι, ετ ιυτυισιπ ποιοι. ρειΓεε'υιιοπειπ πει ίυεπιπ

ιπ ΑΞεγρτυιπ ειεεΙιπιιι·ετ 5 πω». π. Απεειο Μεσι

τε Ώοιπειιυπι ειε πι” ..ο ιιιιυτεπι Ρειιιπεπτιιιυ55

Μ!. πο. Βιμ ειιπιπ Πευι ρει Γυρειιοιεε Απ εΙοε

ιΠυιιιιπετ8ι ποιου ιπιειιοιεε: ντι που οοιιοπτε'

οπου ροΠιτ Βευερει τυρι... ιΠυιιιιποιε ιιοπιιπει.

ντιτυι ιπιπεπ ιιιιιιιΠειιο ειπεειοιυιπ πό ιπειιιιι Μ·

υιιιιιιιιιιι τυιιι ε!ειιιτειιι ιυιιοικιιπιτιοπεπι ποιπιπυιιι

Νεο. Απεειοε, ιυιπ ρια·ιοτιοπεπι Απεειοιυιιι απο πι;

ιιοιπιπει. Αι! ίυπάιιιπ. ΡΩΜΗ. Με. ιιιυιπιπετιο- δειιιιιι

ποιο επεειοιυιπ ιιειιειε ιι: . φαι οι: νποειυοεΙυε ^;;!"'·
πειτε νιιτυιε ριοπιιοιυιπ ιπειιτοιυιπ νιειειιτιιι ιιι "Μ"

νειιιο ι παπι πι.. νπυΓουιιτιυε εεειριτ νι ριοπιιαι

νιίιοπιι ιι...τιπω ιιπιπεειιιιιε λ Βεο ι τω ειε Πε

τειπτυπι ειπε ε. Βειιιιε νικιεπτυι ειστε νειιιυιιι , πεε .
Γυπτ ιυιε πω”πω.. οιπιπιιυι ντι (υπ: οποιοι "ΡΑ"

πουα νει·ιτιιιει.ουιι Πευε ίυεεείΐυ τεπηοοιιι ειι- ι

πιο νειιιυιπ ιιιαπιιειι:ιτ Βε:.ιτιι. Ετ πω: ποίιιτ Γυρω

πω ιιιιιιιιιείιειε ιπιτειιοιι Πάμε, εμε: Με πουιι

ιπ νει·ιιο, ου:ε τιιιπεπ ποπ ιι0υιτ αιτει; επ τοπιειι

ιπιπιιεΙιεπιυι ιπιειιοιι απο Υειι:ιυπι ι ιτε ποτε!!

οπο πουιτ Ριο Βετο ευιάεπτει ιπ εττείιοπτε, ιπαπι
πω... πω, οι: επιιιιιιπτιιιπ ω. ειεειεπειιι ;αι)ο- ι

ᾶοι :με Γειεπιιίιεε οι ι επι” εοεπουιτ , ωσπο

ίεΠοιε οιίειρυΙο πει επι δ: ιιιπιιιιυσ.ιιπει ρεπε

ΕΧ[€8ι θα -

ῖ?.

έ. πρι:

Ωέσι β: ι!!ιιιιιιιιοιιο, Φορο ροδιοιι

Ιοειιιιοπε άψιιπιιπειιιι·.

Ι Ν Με πιιι.πιιιιιι εΠιέπιπαιι Μπιουτ ι·οιοι.οιειι. Μ,

Λιιζειιτιπ:ιι πι π. οιίρ.9 πιο. Με 4.. ΜΛ)ϊ0.414. 8. Με ιζιβιι

ιιοε εΠιεπειπτ ειιιειιιπειι ιςυὸει ιιιυπιιπιιτιο ιεπιρει Μ.Ψ"

είι ιιε νειιι δε ιεποτιε ιιιυιιιιπετο ι ιοευτιο .οι Ροτειι ετιπιπ ειε πιπι,ιιι ποτιι ιιυειιειιτι. 8ειι εοπτιἐ ,..Μ".,,,°

οι πυπουσιπ :ιπΕεειυι ιπιειιοι ιιιυιπιπιτΠιρειιοιειπ πω. μα"

του τιιιπεπ ιπ ειιοι ιπτειειυπι ιοουιιτυι ιυπειιοιι

οι: ιεπυι πιο ιεποτιι , νεΙυι ε. Γεειετιι οι ε οιειιι

αυτ ‹ιε ιειιυε πιο:τειιιιι ,τὶιιιιυιπ ιρεειει ιιιιι:ετ ιπ

ιει·ιοι· ,ουσ “πιω ποπ ειπε: ιιιρειιοι, εο εποε!

ειιιυιιι οι:ιε&α, ουιιι εισπτ ριιιιΓεπτιει , ιιέιυ που

εοεπουιι. Ε.ιεο ιΠυιπιπιιτιο ριυεειιειτ ,ειυιιιι πιει

πιιειιστιοπειπ ιΒπστε νειιιιιτιι, ιιτετιιιιιιι «πω...

τιιιτει ιυρροπατ. $εοτυιιιι ι.ιἰιῇι.π. ο.. 5..ω παπι η;

οι.ιο.ιιιοιιιιο. Ω.ιοπο.ιιι ε..ιιι . ιι. εκει!. ι. πι. ι. Μριιιωπ

βιο. ε.ιιιιιιοο. π. μ. ο.. οι!. η. ιοπιι.4. Δική!. «μι. ΜΜ

7. ιιιι.4..Μιιιοιοιι. π. Ρ.ι!.π. Μι». 2.. Μπι "τι, Ζισ

ιπει πρ. 4.106. π. τ. ε. ι. ιι:ιπε ιΠ'ιιέπιπτ ειιιΐειεπ

ιιιιπ,ιιυοει ιΙΙππιιπιιτιο Πτ τιιιιιίι ιιε νειιτατιιουε [πι

ιιωπιιιι.πι Πεο ιευει:ιτιι._ Μπάσο. ιΠυιιιιππιιο

είι ειυ:εειιιιπ Ιοευτιο ειε νεισ, ρειιεειιυε ιο ως. ιε

ευπειο.8εά Με .που νειι ιευειατι, αυτ εοεπιτιο

π..Β..ι..ει ιπ ιιιοριιο εεπειε ,ρειιιειι ιιι εΠε θεοπ

‹ιο ιιιτειιε&υιπ ιιιεε|ι :ει8ο ίσιο ιποπιιειιατιο νε

ιιτιιιι ιευειοτε είι ιΠυπιιπιτιο. 8ε‹ι εοπτιἔι ι (πω- 8οιιιοι Με

ιιοιιιιυπιιπιιιε ροτείι ιπιειιοιειπ ει:: ιειιιιι πιιτυιι- "Μ".

που: υπ ιΒιιοτιι:ιιευτ τιειιΓειειιι ιει·ιυι ροτειι ιιοπιο

ιΠυιπιιιιιε ιιοπιιπεπι :αυτ Με ειιιι€πιπτιει ευ τα*

ιιο,ευιιιιυιπιπιιτιο ντ Πε, υπ πεουειτ,ιιιιι τω·

τιιιιι ιιε ιειιυι λ Πεο ιευειιτι:. ποιοι... οι π. πο. ο . ω.

πιο π. πρι. πι. ε. ειοεετ, ιιιυπιιππιιοπεπι επι: ιπο- ωίωιιισιι

πιιείιιτιοιιειπ που:: νειιτπιι ιιι νειιιο εο8ποΓεεπ- “·'ΕΙ""

π.» :ουαιειιυι επ8ειυε ιυρειιοι ιπεπιιείι:ιιποο πι- μ*Μ""'

ουεπι νειιτιιτειιι, τιυοιπ ιοί-ε ιιινειιιο εοεποΓειτ,

ιπιιυειτ επεειιιιιι ιπιειιοιειπ ..τι ε.·ιιικιειπ ιο πιω

εο8ποιεεπειιιιι ο ιπ :πιο επτά που εοεποΓεεωι.

διευτ

Ροπή,πω:ξ



οφωιευ Χ”. Βε ι!ίωπαίωιιιοπα Απέεισι·αππ επιι0 Η ι.
πι)

διαπι π·ιπιιιιαι· νιάαπα_αιιφα:παιια8:ο=ιιιποιιιιιΈ, πιαπ ππιταιιιιια ειοιιποοτ οι:ιιιιιιπ πι! ρτοροιιιπιποο

κ πικαπ ποπ νιιιοι οιιιειρπ!_ππΡιοποπαπποιΠπιπ πι. ιαέΙπιπ νιιιιιιια ιπαιιιιε νιι!απόπιιπ Αιιιιιππι πικαπ;

αιριιιο ιπάπαιτόιΓι:ιριιιπω ω αιχι11άτω.οπθ&0ιΠ ι!ιπιπιπαπειπταΠα&πιπ ιΠοιπιπππόπιπ,ποιι !πιπαπ

ιο αιπιῖι νιιιωπποπ ιιιια.π πικαπ ποπ νιιιοοπ_. Υπἔ οιιοποει ιο αο οι·οοπι:απι.ιο , Μ! ναιιιιιιαιπ "μι
ν·

όαρατ Μπα επάοιαιπ ιιποαιιπιοραιιοι ποπ ποιαίιτ μια , παπι ιριιπε αοριπιπ ρι·οροιιαπιιο. Νοπ απιπο ΜΜΜ πι

ιπίαι·ιοιαιπ ι!ιοτπιπειτα πι: ναιιιιιιιοπνακτιπ πωπω ιπιπαπ ιιιπιππι ωπααιιοπω ιπιαΙΙαᾶιιιπ ιιωππω; Μ'ι“Μ αν+

2κπέωυ.

ραι·ιοια ριοροπαιαπιπι: ποιο απο: ποπ ροΠιτιπρο- ιιιιΐαιαπιιπ ιΙΙππιιπ_αιιοπιε ὁ ιιιπριιοιιιοαπιιοπαιοπιμ _

αο8ποίααπάιπ Ροποπιπ. ιιιιοοπι :ιππαιπε ιιιιοτιοι· πω αιιοιπ οοιααι:ιππιπαοπιιπαπιπιπιιιιαΠα&πιιπ

ποπ νιι:ιαι·ατ , Γαιιιιιπιπιπ αι·αι!αιιτ , 902 απο π- ταιιι€απτιε. Αιοπο π” πι Ρτοοιιιι δ! πιιιιιοπιιτο

ίσδΉιωπι ιό

8α||εδα'συπ

-. ιαπωω.

ο πω· ιπιαιιοπ:ιπ ιιιιιιπιποια δι·οάιι&ιοπα ιπιπιιιιο, ιιααι πια ροΠιιιια ιι:ι3ιιεναι·ιε ,ποπ οικω πωπω πι

επι [μπαι , οπἔι πωπω να
παπι ίιοιπιπροι·ιοια αοπιΔοτιιιτιππιπται!α&πεοπιιιαπιιο _ ιιιιιοπιιο Μπι::

ιπ:ιπιιεθ.ιιππι ιπταιιιΕαι·αι; πιιιιιιιπιιιιιαιιιοοιαι ραι·ιΠπιιιιοταπο Ριοποίιιω ναιιιτειιιε οιιαπίιοπαιπ; ο ν ο

ιο Όσο , οπ:ιπ οποποι ιπιπαπιιπ, ποπ οοιιαι ιΠειι:ο ιιικιο ιριιπε απομπιπ. ι Οοπί·ιι·. ιπ εωεωιιιώ πιο Θ*

. πωπω “κι ΜΜΜ: αταάατα α:: ρπι·ο πιιππωπο και. ποπ ίο!ιιιπ νποε ποιποιιιπιπιπ:ιτ Μπι:: πω

ριοροπαπτἰ5: πω: ποιαιπ ι·αριιοποια.ιτπι οαπιιιι- οπιιπραιοστ. ιιό-ιπιπεαο: ιοαάσπιιοπε, τω πισω

` οι. ω. $αι! απιπ5πιιοπ αιι:ιΙΙπιπιπιιτιοπαιπ Ηατιιια οι: παιιιπιιιοπε. ΜΒο αιιπιπιιι “παπι ιιωπαιπ

.ωΡΜα""'- ναιιιοιιοπε πιο ιΠπιπιπ:ιππο ιπ Οοο :πωπω αο8. ροταιιτ νπιιε ειπ8αιπα ειιιιππ ιΠπιπιποιο οι: τοπικ

ποιααπιιι:: τπιπ ποια ππΒαιι ιπιοιιοταε ιι:πιπιπιιι·ι ιιιπινιπ παιπι·οιιοιπ_ οπαιπιπ αοιπ ιαια8 πω" ποπ

αιιιπ ΡοιΤιιπ· πι: ναιιι:ιτιοπε απο Βαπιπ αο8ποί- ποιοι:: ιιιππιιπ:ιπόιιο, επιπαπιοιιι Σεπτ τα ρταταιιτε

ααπιιια, οιΕπιτά: ναιππΒαΙπε Μπεστ αο8πιοιοι: να- ηπποπιιι οοοποπιτ πιο: , ειπιπ ατοπτρι.ι·ιαπιαι, (με

τιιοιαιπ Πω ὲ ιιιραιιοια π:ιππιίαιΙπιιιιιι ιπ Παο ιπ ιιιωαιοιίιπιιαοιπριαιω πω" , ποπ ποπ πεποι

τπιτιπὲ, να! :ιΒίὶιοέὶιπὲ. Νοπ ιπιπιιιιια , οιιοιιπι πω: εποε , οπιαεπιιπιπ αισ.ιιτρταίαπιαε, ποπ αοβνι.0”
ξ . . . . ι ο . . _, _. .

νοτιοιαιπι νιιιο Μαιο, οποιιαα πα ποπέι ναι·ιτιια Μπιτ. Οοιιειαε ι.Πιπιπιιιοιιο ποπ πι πιιι ιιο νοτι

έ.ΐ.:

πιο ι.

ιιιιΒα!πειιιιιιπιππι·αι:πι·: ηπα ποπ ρο:οίὶ ποππε οι· ΜΗΜΙ8ιπποιιειιιοιιιιποιο: ίσο οοιιιι:ατ Αποαιιισ

ια&πε ιιι Πω πιω , πι·ιι Παπ αππιπ πώ : (μια απιιιαπιαι αο8ποιαιιοπιιιαο ναιιτοιαεππιπι·πΙαε:αι·οο

ιιαοπιινιιι·ιειιινιΠο αιι·αποΒιαιΒιπιπ ίοεππἀιιιιπιπ,` παοπιτ ιιο ιιοιπιαι· απ8αιοιαιΤαιΙΙοοιιιπιιιο. Κ(ΐοΕ00°·ώέι

ι]πιπ ναι·ιατοι·αιιαπ ριιιποι·ιπιπ; ι:πιπ &αππι!επιπιπ ιπιποι·. πι πιο ιιο ναιιιιιιιοπε παααΠειιιια, ποπ Ο

ποπ νιιιαπιπτ , πιιι ν: αοππαιιπιπ :ποπ ιπιππιιο; οοπτιποαπιιοιπ. πιω μπώ ειιιοπειε ναιιτοταε αοπ

8£ εοπίαοπαπται· όπιπ νιιιατιιι· πωπω αέΐι:διπε ιπί)αο ιιπεαπιαε παιππι!αε αοοποιοαι·α πι”, οποεποπ αο8- 4

παπι παπα: απτο ποπἔι οοππαιιιοπα , ναιαπιπ απ ποιοι: πω” νπιιε πόιιαττιτ πι πόιιοπαιπ ποιο”,

πιροτοπιιΞι ι)αι , Η Π: α!ΐαΒ:πε ροίΠοιιιε . να! απιπ Μ:: αοπιιποαπωπ , ι·ιπιιποο πιο” , πο οιιοπι ποπ

·νοιππιοια αιπιοαπ1,ιιιι:ίπιπι·πε. Επιπιπ οπιαιπ :ιιιπαι·ιιι πω: δ: αοπιαποαπται ιιιιι οιιιιαιιιιοα

απ, νιιιοπαιπ ι:ιαπι::ιιπ νιιι·ι:ιιι εικονι πωπω μια οπιιιοιιΓρααιαιπ το:πριαιπιπ ιΠιπε ιιέιιοπια, οπαιπ

πιοτιπιπ , νι μοι». »πι-πιο ο β!. Μ. Ναι: ειδ- ι:οΒοοιι:ατα μπαι: , ωπιπιπο. ρι·:αται·ιιι; οποιο

βι·ο&ιπέ: απο: ρα: αοοπιιιοπαπι ποίιτειιτΈιππιπ ποπ ιραι:ιατπ , οπιπποπ πι:οπιιιιιιτ , πιει ω τπιαιπ ειάιο

νιάαο.ιπι· Παπ: ιο (Ηρώ, ποπ ροιαι·ιτπιιιε αιιααΕπι παπι ΡΜαΐαπιαιπ ποπ πόπω:ιτ, ποπ Ροιαι·ιιι ιι1οιπ

-

Με” Απ!

που.

ιπ Πω παπι. Υπάαπό ιππι:Ηιπ1. ΔΕ8ιάϋ , πο8_ (ο. πο: ρι·.ιετατιιοπι αοοποιααι·ι:. Αιοπα πόσο παιππ

_ ' _ οπο: Κπτιοιπβοὶ. δ. Τιιοιπειε π. μ. μ. ιο;.οπιι:. οπεπόΙ:ιοπιιιπε ιιαιἱροιἴαι ιιιπιπιππιο. Ηοα ποσοι: ο”

Πισω ιΜ'7'· 2,0· Ωαια:.ιθιά. ιπ αο ιοοπτιοπαιπ :ο ιιιιιιπιπετιοιια αιιιιιπ απ8αιι ιπϊαιιοιιαε ιΠπιπιπειταπτ Γποατιοτα6 :

οιιιιπ8οπι , οπο:Ποαπιιο πι ιποπιίαΙΙ:.ιιιο ναι·ιεπιπ παπι ιπιαιΔιιπι ιππιιοιοε οι:οοιιιιπτ ΐροσιασοπι

ν: ιιαραοιιαπιια πνοιοπτιιιαιοοιιαπιιη ιΠπιπιπαιιο ριαιιιε τατιιιπ αοπτιππαπιιπιπ , οικω ποπ ιιαοπιιππι

Δε:

πω. ο:

πιο οι ιπππιίαιι:ειιο ναιιτιιιιε ν: ιιαραπάαπτια ο νο· ωΡΒτιοκι-= "Μπιπππτιο Μ!! ΦΠ ο ΜΒ ΓΠΡωοιιι ›

Ξ-,“Η.-Μ._ιππτεια Παι. Ροπιιπιπ. .9.Τπο. ιππαρι·οοι·ιο πιο. πιιιπἴαιιοιαπι:· απο Βαιο.πα8. ίαοπιι. παπι Πα: Μ·

ιπιιπιτπι·ιπταΙιαθεπε, οπαππο αοοποΓαιι ιιιιοποπι να· ιπω!0ΓΦ8 ΦΜΗΜιΜΦ ι°αιωπι πιιοοπε ναιιτο:αε σοπ

ιιιιιιαιπ ρα οιιιιπαιπ οι! οιιιππιπ ταΒιιιιιπι ναι·ιωιιι Ει0%0τα> ΙΠΡ€ΓἰΟιἰΒπε_οοετἱι ιριιίραιιοι αοπιριαιω

μια” ιιπ:απι ιοΒιιιο ναιιιοιιε ποπ ΗΕ νοιππιπα (πω- ποπ ιππωι ,ποπ πιππ:π νιιαπι: πιω ππιιιιαΜια

:ο _ (απ ιπαιτοα.τει : ατΒο ιπταιιαόι:ιπ αππαιιιπιαιιοιιε ρατ ιπ_οιιπιπ ακριιαπτ.ο μοροιιιιοπιε,οοιαδιιπα ι:οπ-·

ποπ ιΙ?πιπιππιιιι· πω· αοΒπιτιοπαπ:ι ναιιταιιε ιιαραπ. Γοιπιπάο 8: ιιΙιῖιιπππι:ιο ιπιαι!α&ιι ιιππαιι Γυρατιοιιι,

πιο ο νοιππτοια οποαιι πιραιιοι·ιε , τω μι· οοιιπιιιο

. 23·_ παπι ναιιιιιιιε ιιαοαπόαπι:ισ ονο'ιιππιτα Παι. Ρι·ο

Β'¦Νἶἔ°ω"' νπιπαι·ίο.ιι πιαιιπιιιοπα ,οιιοιοι: αΩ; ιι!ιππιππιιο, ει!

παπι: Ροιαίὶ Ειοαια αποαΙιι€Γπροτιοι ι·αιρα&π Μαιο

πιο. Ε.: ποιο Με οιιαπιιοιιιατ ι·αοπιιιιιιτ οάοθ:ιι ιιο

ιπιπιππιιππ,ιἀαὸ παοπικ ιπιαιιοτ ιι.ιραιιοτιδ ιιιπιπι4 ἑ7.

ποια , πιο οοΠιι ιΠι ποιιιιιπ ναιιπιιαπ:ι ιποπιιαΠοια; οινω,;!_ ϊ

αιοιιια ιοοπι.3.ιοποατοτιιπαιιοπι ιπται όπιποπαε Μια

η

Ιοευήοι·κ ν” ω; _ .κι (ια ι11πωωιιιιοΜ , μοι" (μ: ιι!πιπιππιιοπαπη ειπα! ιαιπαπ παιζει: 8. Βσέΐοιι.ο,π_

ΜΜΜ απο παιπι·οιι: , ιποαιππιπι·αΙιε πιατα : δε πιο πι.

οποιειο πι πα ιιιπιπιπαιιοπα νιίια , ν: Μπιεπ ἔι

2 4 πιο ΡοιιαεΒι 8αι·ιοιππα ιοοπππιπι·.

ΙΙΙιππιπιπιο

109. «τ. 31 δαοπαι.ι μοβ. αποτο ιιιι:π:ιοπαο ιιιοατιο

πιω π. ΙΙιπιπιποτιο νπιπαιΕιιιιαι· Γπιι:οιο. ,Ξ να ιωιιοπιιππ πιω: ιιιίαι·ιοιαε πα πω” ρππωιπ

οι @με Διιιωπ ο Ιοαπποπα, νπἱναιΓπιιταιπαααρτἔὶ , πι @πωπω αοιππιστωοαειαε ποπ ααςιιιιιοαιοπι πο

.ἴΪ#·.

μι· ιποοπιπ ακριιοπιο ιποροιιιιοπιε , πααοπιοιιιι.

1:"ΜΜΜ ι κι αποειαιτειιι ωπιιωιοιιιιοπιιπποι.ιπιππω. π

- ιπιπιποτιο νπιπαιιοιιιατ ιπιπρτο οπο αιΤαπιιιιιιται00,1.

ιιπροτιπτ , απ πιω. πρ. πω. ιο6.πιπ 1. δ: ιπππι

Έαιιιιιιοπαιπ :ιοπιτωνοτιιοιιε , δ: ιπιπαξι ειιιι;ιοοιι

# αοπίοι·πιιιιιππι; πω: 'κι πιο οπο ιπιιιαιαπται· πι.
α< .

αι·ιπ:ιιποιιιι· ι ιοαπιιοπα,οποι ναι απο πικαπ: οι: τοπικ

πω· να! άα νοτια μι· πιποιιααπι ι:ιπιπιιικιιι οποιοι

ρι·οροιιιιοπαι:ο. Ιιιπιπιππιιοῖναιο ιαιππαι· αιἐ :ια να

π” απ] ι!!πιπιπιπιο π: :ιδιοι πατία&ιππε , ιπτά

που” πικαπ ποπ αιιιαιιιιιιι , πιο ποιπιπ ναι·ι.

Κιιτιπε ιιιπππιποπε ιΡάιιιιιοτ ιι!πιπιππιπόπιπ πο! πιο·

πωπω ναιιιιιιαιπ ππαιιιπ παιαιριαπιιιιιπ ι που: Ιπ

‹Ια οπιιιιοαι ναι·ιιοια ι8ποιέι ιΙιπιπ.ιποιο , ριοροίιώ Ν0ια8,ιιππι πω οπαΪαπταε ΐοαιππι.Καιρ. παει ια

οπαι. ποιο τιααιιαιπιπ ιιιιιιπιππιιοπιι πι , να πω. Κ'θ·ι Μ"

ιαᾶππιιιιιιπιἱποιι ααι·ιππι ιαιιιιοι: πα πιοπιιαθατει να

πιατα: ιιιιοποι ιι ιιο ιι1ειιιοιπιπα ραπ: ,αιπαιπιαι- ,Μ.ω_ -

ια&ιπ ποπ ροιιιααιατπι·; ποιο ιπιαιιο&πε ποπ πω.

επιιπ αοππιτιοπα , αιιιροιαίι φωτο Μιππι, νη;

οα.%τιβ,6,Ειωεαρ. πιο» ιιπππιποπτ.6αοριπιο

οπαιπ ο νιτιιιιιοιπ ιπιαιιι:&ποιιοπια:ι:Ιοίιι,αδ οππι:ι

πιο ιιιιίπιπ ιοπιια ροΠιτ. ()ιιππιΒιιιπ πο” πιο.

ιπιποιιππε , οιι&οια Μαη. 8. ηφ.ιία.ωπ Μπιτ. π:

ρπι·Βαιιππε 8: ραι·ία&ιπιιμ ποιο ριιι·8οι πιο ιπποι·οο.

ιό. , δ: ραιέιαιτ πιππιιοΩειιιοπα νατιτπιιη πιο πιπ

τω” πιοιιιιαίιιιι:ιο ιιοπιι· αοοπιιιοπιε επι ιιιππιιπο- ν

ιιο οπο ιπιαΙιο6ιιιοι ιΙΙιιπιιποιι ααιιιιιπ πωιιιιε ή"

Μ ' κι Νικαια



 

Ξ”, ποινωει ΧΧ”. Με ὶΙ!ιιιιιἰιιιιιἰιιιιε Βιι_ςιι!οινιιι. ι·.ειιιι Ϊ. ·

·νοιιτιτο τοι οοεπιτε. Ηιοι: ιιιιτοπι ι:οιτίτιιι!ο ἱπ τι.. πιο ιιιτοτι οιιωωιιπιι:ειο, οσωρ3ΗΠ ι:τιω τοπιο πιο

ωοπιοιιι οιιο ποπ Ροιοίὶ ; τοπιο ΐοιπροτ ιιιιοιτιιιο οκοιιιίιτιε ίσιοπιιιε , οιιιοικ νπιιιίοιιιιιίοιιο ιππι

·ροπιιπτ, ..ι οιιι ι·οω οι ιεποτιω ωιιπιιοΒοιιιι, Μάικ Μ: οιιιιιτιιτ , νικ ιποιοτιιι· ποιποπ ΐοιοπτιο.

νοτιιιιι ιιιιοι·ιτ. ί”.ιιω .πιο νπιιι όπωοπ .ιιοιι νπιιο ιποι·ιτο 8. Τοιο.άοιΧΕ. Γο!Δω Πισω νοι·ιιιιτιο

ωοπτιι·ιροΠιτ, πιιωοιιπω πωπω ι:οι:ιιιι πι. πο· ωιιιιἰιοίὶιιιιοιιοω_οιΤο ιΙΙιιωιπιιιοπσω , οπο: Δω

απ: το νοιιτιιτο Πω ωαπἰῖοίὶιιτιὶ. (ἑΙοπτι·ἑ πιο . ιπ Ποιιω , ν: ιπριιωτω νοι·ιιαιοιπ. @οτι οτοοιιτ αφ...

οπο. ιπ Αποοιιι ιιιπάιι ιποπτιοοιιιω ο ο ποπ ροτοίὶ ' οι πιιιοριι . σο. ιιι οι!. Μπιτ. '

ίοωροι· οπι ποιιιιω ποτιιιπω οι: ο ιο “οι”, οι! αοι

ιπι πο νοιιτιιτο κι ωιιπιιοίτιιιο. πο.. ιιι ιιιοωοπι

ω. ιοοιιτιο οιΤοροτοΡι, οπο οτιιἰ οι το τοπιο οπο..

ιΠιιωιππιο ιιιιτοω πιο ποπ ροτοίἱ , νι οι. 8. τι..

21. οιιιιιιιωι: @ποπ ιιι-ιι; ι·οοιιε νοι·ιι. ο. Ιπιο!ιο&ιιι

: . ποπ ιΠιιωιπιιιιιτνΉιπο οιοιιιιπ , τω ιιοπιτἔι : οι·
οσα." 4· 8ο ποοιιἱι ιιποοιιιιει!!πωιπιιι ωιιπιιιτίτιιτιοπο νοτι

τιιιιι ιππιιιω οιοιιιιο οι τοίτιιποπιο άιοοπτιι.·Κοίρ.

.φ πο. ιιπτοο. Μπι οιιιιπιιο ιοΒιιποπιιιω οωπι. οίὶ

ιιι .ιιιιιιιιο, ιιιοιιοντ πιο ποιοω·οίτιιιιι!ιοπιι,αποί

πισω οι! τοΒιιποπιιιω ιιποοιι ι....ι , ι:οιτιιιπ ..ιιοιι

ιπιοΙΙοιάιιω οιιιιιοπτιο οι: νοι·ιτιτο ωιιπιίοίιιιιθ.ι ιιι:

-οιοἰπιΙο ιΙΙιιωιπετιΠιιωιπ οι·ιιιπο πι! ποιιιω νοτι

τιιιοιπ ιιιιιιιιιιιιι ι:οι·τιτιιι:Ηπο τ:οεπιτιιω ι ντ μια οι

οι. ιιιιιιοο . οπο ἰπτοΙΙοᾶιιω ι:Τιτπω οοι·Γοί5τιίιι

ἱΙΙιιωἰπιιτοιιἔιοιιωοτιο ποτιτἰἐ οιιι οπιι ποιοι: ι. Σ.

ι --2-9. ?αφορα τ απο οοιιιιιιι:ο παπι: οι:ιίι:ιιι·π πω , ο·
ω""" ο . . . . . . .

τιιιω οτι ιπιιιΙΙιοιΙο το!τιωοπιπιπ ιιιοοπιιι απο ι τι. - - Α

8ο ιοριιοπιτ τιιΙιτ ιΠιιιπίπιτιο ιπ Αποοιιίο Βοιιἐἰι.Ϊ οπο Ν] “ΗΜ (Μια' ι Η] 908 ΡΓ8Μ' ΜΦ"Φω

Απτοο.οιιτοτ : πιιωρι·ορτοιοο ιιι οωπι Φο ιιι τι οι

Μι- λπ οιιι:ο. Κιόι). Με. ιιπιοι:. Νοε οίἱ οπτιοω ι·ιιτιο

ότι οι: νιστοιιε , οπο ποπ ίοΗιω «ο οοίοοιιι ιοί.

ο&ιι τοι ι·οποιοτιιι, οι οιιοω ιοίρο&ιι τοιιο!ιιιιοπιι.

€(οποιοτιο ιιιιτοω , οιιιιι Η: οτι οποιοι: @πιο οιίι

οι οτιίι:ιιι·π οιοιιοπτι τοΐροάιι κι ι·οιιοΙιιτιο,οίι ιιωοπ Π

οιιιιιοπε ι·οΐρο&:ιι τοιιοΙπποιέιε. Νικο ο;ΜΦΜά Μ·

οιο, ττοτιοπιιτουοΗτιοπο :τι ιιοδεο οοιιἱ Μϊἰ00ο

εοιιτιτιιιιιπιτ ποι: οπο ΜΗ , ποτ: πιο. Βιιιστο μπώ.

30, νπιιο ρωι..ιιιιο , οι ωπιτιιι ιοιιοπιοποι πω: ωοι!ο

__ _ ° ΕοιΗΠοοΑποοιιι οοιιιιι.6.8ι ιο ιινοιιτιιτἰι πιιτιιιιι!ιι
22:Μ ....ιιι€οιι.ιιο .τι Ηιιιωιπετιοπιιω ΐυιιιοοι·οτ. ΑΒιιΦωι

ιπππιιοθεπε ω. ίοι:ι·οτιι ποιοι: πιτοιτι,ιΙ Ιπωιποιοτ π.

δι|ρπίοσ. ιιιω:ι:οπίοοιιοπιοπριοΠο ποΒιιτ ο. Μο. ιἔ. μ. Μη.

πνι.2.Κοίο.ποε.ΐοοιιοι. ω... ιιιτἰοποωο οπο: ειπε.

ο 6'.Ποᾶσι πιιω ποπ ροτιιιιοπι πό ιιοι·ιο&ιοπο ιπτοΠο

&ίιε νπιιιε, πιο ιι!τοι· νοΗτ, απ! ι:οοιιοτ Γιιι:ι·ι·ο, οιιοι!

οίὶ ιπτοι·ποΐοοιοτο οωπι ίι:ιιο , Μ! οιιιιι κήπο

_ ι Η »απο πιιτιοατ.
"διέιιιιΜο Ρ Πιι:ο ο. Πιιιωιπετιο, οπο ἰπιοι Αποοιοε Μοτο:

άνομιιΜ[Μ- ρ!οιιιωοιπ Ε: , 8ο 6ο οπο τιιπιιιω Ιοοιιιιπιιιι· ?πια

Ρ""Μί' .τι Γοροιπιιτιιι·ιι|ιε ΒΙιοω οποιο ιποι.ιιιω. ΡιοΒ. π..

[21"";!"' Με τοπιιδω ιΙΙιιιπιπιιιοπιι ωοπτἱοποω ΐιιοιιιπτ πι.
Σ. 2 Μ' ..οι ωεωε. οι $οιρτιιιέ'ι. Νιιιπ οωπιιιΠιιωιποτιο

2 Ρ.· . . .

Επι: μι· Αποοιοι ω. ιιοιπιπιοιι8 , οπο; Ϊιιᾶ:ι @ο οι

Βιιιιι)ι|Π. Αποοιοε ΐιιροτιοι·οι .ο ιπΐοιιοι·οι::ίοι! _οωπιιιΙ ιι

ιπιπιιι·ιο μοι ΑποοιοιΒάι ιιοωἰπιοπι , οι! οι: το.

Με Γπροτπιιτ. Μαιο οιίοιιτι ωοτιιιω;νο| Δ. ωνίιο

πει πω. νο! Δ.. τοπικ οι! ίιιιιιιοω ι:οπιιιιοοιιτι!:ιιιι:

3 ι: οι·Βο οωπι:: Ειροι·ποτ. ιιιπτ , Γιιιιοω οιιοιιιι ωοιιιιω. Ο . .

Μ" Μ' ?τοπ π... ιιΙιοιιιι ιΠιιωιπιιτιο τι. ι·οΒιιι οιιιο ποιο· οιιιτοιιιιτ οᾶοπιιοπιὶο ιΠι τσιπ ι Γι: ιπ Ποπ νιίιιπι ιιι

"- ι·ιιιιοιιιιπτοι· ΑποοΙοι Βοιωτοι πι. ροΠιτ , οι τιιωοπ ί πιο τοπτ:τι;ιτιι , νι ιπ ίιοπο δ: νοτοο ωοπτσιι, οποι

. ι:0ιιιΡποτ3 ι:ιιω ιι:ιοπτιι?ι . 82 Βετο οοιτιιἱοο Απεο- . πιτ ιΠιιιπ, ν: οιιωτιοω και οοιιοθιιιι νιιιοιιτ ιπ να·

Ιοιπιπ , ποπ ιποιοτιιι· ποιποπ ιι!ιιωΕπιιιιοπιι. παω οτι ν: ιπ ροιίοάιοιιίροοιιιο , ιιι οπο επτοπ ποπ ν!.

ιΠιιωίπιιιιο , οιιιπ ιιι οοιίοᾶἱο ι·είροάιτιι , οοπΓ-| οι... διο οιιτοωιιιΐροπιιιιο τιιπιΕιω ιποοιιιιιπίτο..

οωπι ιιοποτοοωριιιιτιιιο πι! ιπτοΗοι&ιιω , οιιι ιι- ι ι·ιοι·ιΙΙιιιποιιιτιιι ο ίιιροποιο ι οἰἱ`ο&ἱιιΞ: νοι·ὸ , νοι

ιιιιπιππιιιι :νπιιο οπο τοἴροᾶιιιπτοΙιοᾶιιε ιιιτΠοιιι - οοιιίιε οοιοδτιιιθ: ὲΓοΙο Οοο. Ριιτιιτ οπιω απο,

πι.. ιΠιιιπιπαιιο . τοΓΡοάπ ιπιο!ιο&ίιι ιιιριοπιιΠι- ι ...πιο οοιιιιιω ιπ ναι... ΐιιοι:οίΒιιο νιττοιο ποιιποιο.

ωι οι: όοᾶἱΠῖππ ιΠιιωιππιιοΉιι:ι ποπ ροίΤοτ, οιιιιιπ ποπ ι:ι·ο:ιπι , οπο ιιπτοδ ποπ νιτιοΒοτ , μι· ποιιιιω

ο οσοι π. ι·ο οι ποιοί ἰοποτἔι. (ῖιιω ιοιτιιι· Αποοιι : ιιιπιἰιπι ιιιιιιοιτοπτιπω πιιΠἐι ?εδώ νοτιιιιτιοπο ίπ νι

Βοπτιοωποιίιπτ ΓιιριοπιἱΠἱωἱ . 'ποιο , πιω , ιο ιιοπο Βοιιιέι . ν: εοπιιιτιπ 3.ιΜ. ιο,οιι. π. 5. Μ!

πιιτιιιιιιι ΐιποπτιέι πιοπιΠιωι , ποπ ροτοι·ιτ ιοἴροιᾶιι ' Μ.. νοι ιιοαιτ . Απιωειω απο ροι νιίιοποω

οοιιιιπ ποωτπ ριορι·ιαιΙΙιιωιπαιιοπιειποι·οτι , πιιι Βοπτιιω ιπι.ιωιιιωι, οι ίπ εδώ ι.νιι!οιο οωπι:

οπο τιο ιοΒιιεΓιιροιπιιτ. ο Ποο ι·οιιοιιιτι: ε.. Νεο: ΡοίΉοιΙιη ιο πάιι ο. νιιιοτο τιιπιιιω το , οι! οπο

οιιοοιιι1ιοικ οι. πιιτιιι·ιιΙιι νοιιτιιε . οικω μποτ ν? ο ιιιιιωιι τοπιιοιτοιιτ. Ετ Πει:: Ι10ι: τιιπιιιω ι:οποοιιατ

ο ππιιπο

  

Απ ι!!ιιιιιιιιιιιιο >ικέεΙοιιιω οιοπ.

ω. @ιμτιωιαι·α!ι!ιιιι οιιιιιι!ιισι

ν ιι ·ι~ ν ο ιιέΓιιπιοοποιο ΐπροι·πιτπιπΗπω οιο- Φ2ε“Μ

Φιο&οιιιω ,τοπιο ΑπΒο|ι ποιοι οοεποίιτιιπτέ οι. μ". Μ.,

ιιιπιι.οιΤοπιιιι; οιοιιτιιι2 ιπ οιὶ νιίιιι; οιιιιιιιίτιτοε "πατάω"

οωπἰιιπι ποιόοπτιπω Γιιροι·πιτ. :μια ιιο τοάο ιι.ιωι......

Οοο ριοτιιι&α Γιιπτ; π:: ι:οπτιποοπτοε ροι:ιιιιιιιι

ιοιιοιιιτιοπσἔι Ι)οο ωιιπιίοίι:πτ:ι:. Οοι·ιιιω ότι. ει

|ιιιπιπ:ιτιοτιοε πιο Αποοιοε Ματσε ποπ Βιιιι δο

ιιιιιιιίτιιιοιιε οοιιιω οι:οιτιοπτιπω ΐιιροι·ποτ. οπο

3ο'ίι&ο ι Οοο ρι·οιιιι&ι ω.. ιιιιω ρι·οοπτιιΙο τπτ,

οωποι οοι·ιιω οιιιιΜιτιτοι ι:οοποίοι λ ίιπειιιιιΑπ.

° Βο!ιεοοιιτιι ροι··Γοιοπιιιω ιπίιιιιιω:ιιαο οωπι πω..

τι: :κι ι:οωΡιοιιιω ίιιιιιω οοπτιπειιω ιπο&ιιτ , οίιω

δ: οτιοιιιιιπ πιιτιιιιι!ιεριοριιοτιιι ιοιοπτιο ποιοι, ντ

Οονιισιιι:ι.

Βοοτιιω , οπο νιιιοπιιιι· κι ιιι νου.. , οίι οτιοω π.

τιιίΞι , οιιἔι οιτι!οω το: νιια ἰπ Κάτω νἰὸοπτιιιἱπ

ρι·οριιο Βοποιο ΙΙΙιιιι·ιιποτιοποι πιιτοπι ποπ πιω: -

πιο ‹ιο τοοιιιιοιιοτι:ι!!ιιωιπατο. α.ιΙΙιιωιπιιτιοποι “ο

ιπιοι Αποοιοι Μοτο: ιιοιι Δ. τοοιιε οοπιιποοπτιπιιι, α"ω .ο

ροι:ιι!ειι τοιιο!ιιτιοπο ο Οοο πιοπιιώ.ιιιι , δυο Με Μ”.

ίιπιππιιιιιιο: οποιο οΙΪοπτἱΔω , Μο (ιιροτιιετιιιιι

ο κι: Μπι Με τι.ιιοοπτοωπιο ιοοιιιίιτο πο! νοι·ιιω το

ρι·οριιπω ιΙΙιιωιπιιιιοποιπ. οπο .τι .ιο νοιιιοτιοιιι

ριιι8ἑπτιΒιιτ , οι ροιποιοπτιοιπ ιπιοΙΙοιίτιιωιΠιιωι

πιιτι ιπ οτιιιπο οι! Τ)οιιω ντρι·ιωιιω νοιιταιιειοΒιι. 3ο: -

|πω. Οοπιι·οιιοτΠπ Με ιιιοοι·οίτ ιἰο π. δ: ε. το... ο·"τιττή· ι

πετ. οοίοάοιιιω Βοποιο. Ριο οπο ποια. τιιιρΙιτ:ιιοιβ ?'"-Ξ

ιιοπο Δι)8οιιιω ιοροι·ιοτοω πιο πιπιιιο ιπΐοιιοι·οω

ότι π., οπο ίιιροι·ιοτ οπο νιιιοτ νιιΞοπο ΒοιιΞι. ι. ωο

ιιο , ν: ιΠιιω ιπειριιιτ ιΠιιωιπετιιε οοεποΓι:οιο απο

νοιπιιω,νοι ποιτιπάιιιοιπ νοιΙ:ο τ:ιτοετοΑποοϋ "ων

πιιοίτοπιιι, νο! ιπιιιιιιιιο ὶπ ριοριιοΒοποιο μι· οιο

ριὶοιπ ΐροι:ιοιπιΙ!ιιιιιοριαίοπτιιτιιιιω. - 8.

Ριιιππ !οπτιιΕιωιιτ , ΑποοΙοι Γιιροι·ιοι·οι ιΠιιιπι- Μέ. Α.,
ποιοιπΐοτιοιοτ ιιοιιι: , οπο: Μ νιιιοπτιπ πω, σ

οίδειοπάο νι οτιοπι ιΡπ ....ιι.ιι.... νοιιτπτοι νιώ

ιπι ιπ Υοιιιο: .Μπέκ 2.6!! οι, ο. ο,Ϊ5. οι “ΜΙΡΙ

οι. 1.)ιάκ. Μιά. Γιατι. πρ. 39. το. ο. Εμ. μ. ι . οι Ξ·'ΒοδινιΜ..

σεβ!. ο. πι. .%ι·οοι.ιικ. 3. Μωβ!. οτι. 7. οπο. πιο!.

α. Ριιπιιοιπ. ν: οποιο 1Εειιί. ιιιιοοιπιιπτιιι , δι: Π·

το! Αποοιιιε ιιιροι·ιοι· ποπ ιΠιιωιποτ ιπίοιιοιοιπ πο ι

πι. , οιιπειρΓο νιιιιοτ ιπ νοι!ιο, οδι:&ιιιο ι:οιιΒιπιιο

ιπ πιο νΉοπττω οιιιοάι ιιι νοιτιο , οιιωτιοο οπο·

Μπι :ι ω; τσωοπ ιΠιιωιποτ Πιιιω ιιιιροδιιιιιζ



. 9 ¦ξ -- π.. ζ: μ η. Ετ Α' _`.-1ί. 'Ψ !_ μ";. .ιη Δ...: .ά

ΠΚοιιϊξι889 Χ”. οι ίΖΙιιιιικιιιιιιιε .πιέπειιιιιι. .Μο τι

άπιπιιε ΦΗΜΗ . ποπσΠίε πωπω ειπιΒπε νοι·τιππι
το!! ΙΡοοπιπιιι ι·ορμείοιιτιιπε άρτοιιιιιιιιιιι. Ντιπ :μια

που ποιά οιάπιιιιο πι.. νιάοιήο_ ι ε... πιιιιοπ πι :Με

(οπτ. ιπτο!|ιΒιιπι··, τιιιππάοϋπιιΙ!α π. Βοιιτο παπι οτι

ιο&ι επιι.πιτοίτιιτιο πι να ο, ντι Ετ άπιιπάο Απέο.

' π Με !προι·ιοιιιιιιπιιιιιτ ιπΐοι·ιοτοπι άο Με, ειιιιοΠιρο

_άτιοι_ιρίο·νιάοτ πι νωπά. · ' ο ο · °

ΜΙΒ.2ρπί 8οοιιιιάπ Μάτ. άοοοτ , ιιπιοοιοε ΓιιΡοιἰοιοει!!ππιιἐ

:πιο ιιιτι:ι·ιοι·οε άο Με , οπο ιρίι νιάοπτ πι πιο..

οοπιιο(οοπτιππε ω τιππιπι ιιιίοι·ιοιιΒιιε απο να

Μπι : «πει. π: 2. @ϊ ο. μ. 2.5. φτιΜΜΜ αἱ οι...

Ηιπιιιι π. ι. Σ. @ιπιιαπικά π.νιάοτι.ιι·. Εορτεσ. τοι @λ
·0°ω;""_ π ιι. π. πι. 3.15”. 8ιιιιι·ιι.. ιιι.6..ιι πωπω, πι. ε,

ε, ε_η,,,,,," κα. η. οι: 8. Ν”. ι. μ”. μ. ιο6. απ. 1. .τά ι.. ν!»

άοοοτ, ΑπΒοΙππι ἴιιροιἱοι·οιπι!ἰππιἱππιο ιιιιοτιο

' _ :οφ άι: Με, οπο Με νιάοτ πι Πω, ποπ τοπιοπ

άο Πω: Μπι Ποιιιι:ι οιπποε νιάοπτ. Πίπη ιιπτοπι

ιιιίοιιτ. ε. ΤΜ. ν: οοιιΙΙιτ οι ι.ρ.‹ιιι. 12.". 8. ιιιιὸ

μπω:: .πωτιε ῖπ Πω νιάοπτιιτ , οοιροττο&ιίιε

Ποπε νιάοιτπτ , ποπιιιοΠοτ ιπΐοτιοιΑππο!πε πο

- . ἱιππι .πω.... ΜΗ Μπροτίοι·ο πιιιιιι(οπιιτππι ΐπΠοο

νιάοιο πε ροτΪοᾶιἰιε Ποιιπι νιάοιιάο: οι: ιιτσιπάτ

Β:: τιπιτπΓιιιοάί ιΠππιιιιπτἰοποπι νοτι:ιτοτπι· νιΡο

οἱ ωπτιιι.ε. Βυτίο. άοοοπιοτιι ἰπἴοιιοιοιιι ο

Ηιιιι ιΠιιιιιιπετι ε ίἰιροιἰοτο άοιιιε :οπο νιάοΐιτιιι· π.

. πω. ποπ άο Πω. νπάο ποπ ροτοττ 8. ΤΙιιι.ιιι

τοΙΙιεςι, ι:ιιιοά ἰπἘοτἱοτοε ιΙΙππιιποπτιιι· Ππροτιοιι

`!·ιπεάο Με , οπο Γπροτιοιοενιάοπτ πι νοι·τιο . πο:

Π ποτιτπιπ·ι ἱπ νοι!ιο.ΐοά αποπωπω. Εοάοπι πιο

Πιιιι άέτιτί ·άοιοςπιτπτ Μ." οι ι:.ιπ, π. τι. 2.ιό· πι... ι.ρ.π.

δ.. Μι.Πα 38. πιο. 2.! Νοειπο πωσ (ω: οοιιιππιπε οίτ Ρς[4ι‹ε;

#4 "'"”"""άβ. 2η. ο. ο. ντιι άοοοτ , ἰΙΙππιιιιιιτὶοιιοπι ποπ μοί
[ο νοι·[ιιιι οῖι·‹:ει.οιι ο ειπε πίιΒοΙἱ ά άἱοππτιιτ πι νοιτιο

. νιάοτο: πω: ν: σε οἱπε Μπακ: ι:οπίι:ιτ , Ιστιπιτπι
Π. ποπ τιιπτἰιιιι ά‹: ιιωπωωοφωιιιι ωιιιπι οπ

` ἱοᾶοτππι ι @πει οτι ι!Ιππιιπιιπτο νιάεπιπι πι νοιΙι‹.

- οιιππι ό:: ιιιιίΠπά, τιπἔι ἰΠιιπιἱιιιιτἰ οιτάοιιι οιιιοόΒι

· '38 Μέι .ι (ιιιιοιιοιο πιιιπιτο!ϊ:ιιτοξνιάοιοπο πι ντιπο.

1ι.φω.. Μ.: ΒιιΡΙοΧ ωεπιπο .τι πι ΛιιΒοὶο ἰΗππιιιιιιιο τόπο

σπιτι οι .4ιι· ότι: πωπω, τιποοιιι:ειριτ ιιΜΠπιιιιπιιπτοι π... Η

ΜΙούάισιπι·ι .κι ποιτπτειιιοπ δ: οιιιάοπεπι ιιττοίτιπτο; Μισο

μ” .Γοίοάτιιιι , 8τοπιάοπει·οίρο&πι ι·οιάττοβοτο, Παω

.ι..Ριιοιτοι Ρωτώ: ΑιιποΙπε' ιΙΙιιπιιπιιτπε τοπικ πι.

άο πω..πω τιιιιιιΡοπιιιέι ; ι.`πιοάο ιΜτιι€τιιιιΕ·

τ `. τιιιτίιιιι ”ιΙΙιιπιπο2ποίοοπάο πι «πιο ιρΓ6 εκατο

πιιΒοΗ ιΙΙιιιιιιιιιιιιιε , ντ πι Πειιά&νοοο πιοπτιι!ι :

ι ` Π | π. πιοάο ποπ 48ιπω ιιιιίττιιιθ.ιποΐπιοιτιο πιοπτοιι

Βά;Ρ"ΜΜ ιιπΒοΗ ιΠιιιιιιπιιπτιε , οι πιω ιιιτπιτιιιοιιι Ιοιιι!ει,

Χ

.39. με Ρωιιιιαπι ΐοοοιοιππιθιιι, Πιω ι.ϊπιρτοΒιιοιΝ

ρά["τω. οπιιιἰπο ο!! Απ ο!ιιιιι ἰιιΓοτἱοιοιιι ιΙΙιιιιιιιιιτι ιδΓιιε

ο " Ροι·ιοτο ιιιιίΠπάι Ιιιιιιἰπιιτἱοπο τοπιτπιπ νοι!ιο.Έ'ππ

"Εν ?πω άιιιιι. ι·οιιιιιιιιπτ νίάοι·ο ποποε .π..ειι.·ων..ω νι

Ψ ',°ξ!”.["" .ποιο οπιιι εππἴἐ ωπποποε , ποπ νἱίο Ροιτο&ίπε
ά νετωι πΒιιιι·άπιπ ι.πτοπιο(τ ,ηνἰΪιοποπι ιιοτι ιπ

|πιπδιΙΙπιπιππι·ι άο Με , οπο: νἱάοιιτπι· πι νωπά πιει

ιιοιιιιπιτποτιιιιιι:ι ιοιπιιι πι νοιτιο. -Μίποτ .ο επαι

° πιππιε έΙ:!ιιιΙ.4ΐ. ιιπιιοτορτοι· αριιοΙΙ.ιπτ ιι!επιιιιιιτίι:ι

Ρ:ι.τιι.πι ιιετοι·πιτιιτοπι , @ΗΜ Μποστ πιιιιοτ πι ωάοιιι

πι. ιιιπ:ιιιιιτ:ι. Μο.ιοτ παπι. πω: νἰ πιποπιε Πει νι

άοιιτπι ἱπ νοτιιο, νιάοιιτπι οιτνἰ ροιιοιι·ιτιοπιε οπι

ιιιΡοτοπιπο άοι: άττιπο ιιάοποπο ρ!ιιι·οε πι ω νι.

άοπτιιτοΠοέτπε. οδπιιι€ιεροποτιπιπι: οπιπἰΡοτοπ

πο Ποι ι πο ριοιπάο ιιοττο&ιιιε νιάοτιιτ πω.. Πω:

- ' ετ8π. ποπ νι·8οτ οοε, πώ ιιππιπτ , ποσο νιίιοποπι

Ποινιιιιοι·ι οἰτοιι οιιιωτιιπι τωι.π..ι.ιω , που νο

_ τιιιτίι εποε ιιιἱπιιιιἱπιπ . ` ωτιτιιι οιιιοε πι. ιὶιῇτ._9'.βδΐ·

40- 24. πιο: [ἔιτἱεξιιοἱππτ Μπιτ: 6· ΛΕΣ-ιι!. τπ_ιιι τιπιπ ωιι

ται .εσιτισιιϊ ιορπεππτ . νιίιοποπι !ιοιιτιπι::ιτιι_οπο πι

· 'έξω·,. Β ΐιιΕιιοθεο 8Ρτο , @πάω ιΠιποπ οοιιίοι·ι·ο τοτπιπ ίπ

. πω .ποιο ἴοιιιιειΙοπι“.· τιιιι ω: ιι6τιι ι·οιιιοίτιιτειο

ΝΝ.

  

πι” ιΙΙπιιιιιιιπάο ιΒιιοτιε.· Βοίτοι·ιοτιιιιινοτο στήθο

Βοάτιεΐπέαιππο "πιο ιἰ8ἱτιιτ ιοτιπεποτ , Απεοά

π

Ι Ϊ .ζ

- .κ . ιιιτ.τ.
οιιιιιιο,οποιππιοίτ ιι&πιιΝε πω.. οηιι·οΠιι Ποτιθι. οποτε.

@Με ιιιτο!!οθπιτ πω. ιιιΕοιπιιιιιιε ιιποπο κακά,

Μ.πωπ , οι ίοοιιιιάίιπι νΙτιπιιιιιι Ροίἴο Β:ι·τιιι ιο

οπιιιιιιο'τιίοέτε , πιά άπο πιίιοίἐ οιιοπάιτ- ΚορίιΒιι ,

Μήπιτπι, πι. ιιΙιτιποά οπιοέτπσι .ιιιρπ μπω '

Βιοιίοί:Σι-τοριείοπιπιππι _ 8ο ..ιι11.ι_.ι πιτο!Ιοάιιπτ

Μπι ιι&τι ποπ ἔστι. Τιιπι (μια ωάοιιι πιοάο οοιι.

τα $8$ά.-ιορπέπετ·,ιιοπιιιπ οιι€οιΕτιιιιι πάω πι Πω τ

ποπ ροττοάτιιιε· πιο Πω ; ι:πιπ πω πι. οπιοότππι

νιάοιι ροΠιτ πι οιο.,.ιιι1 πιο Πω; πα: ποππτιι

οΒἰοᾶππι νιάοιι ε.. Πω, ποπ ιιΙτιπεροποιτατΐι ΠΠ)!

πιροτοιιιι:“ι Ποι. £οππι.!ποιοπ Βιοτιπποπ Μισο

8τάεροπάοπτοτ ἐνο!ιιιιτο.το πιο. ίοάεποοοπετιο

&τιιιιτοοοάοπτοι ιιά οιιιιιοπι ιιθ:πιπ ιιιίὶπε , άτιμο ε- ·

άπο βειιιιάιιιπ τοτππι ίιιππι ροΠοτΙποἰτἰπιοΜᾶω

πω !ιοιιτιιιά Ποιιιιι ι δ: ιιά οποία πιιιιιιι.. πι Πω.

νηάο ποπ ιιοΠ·οτ πωπω οΒιοότπιπ πι ω νιάως

ιιιίι νοΠπιποπ @πιω , νοΠιιιτοιιι «άπο ιιιι8οιοτπι·ο

:πω ποι:ιπιιιοπ, ποι:νιίιο ιοἱἰποπιιπτ ιιΠοποά πιο. _

οπο... πι Πω νιτιοπάπιπ ,ιιιιοά δ Βοειτο πέτο ποπ .ιι

νιάοιτπτ. π. - ι τ' ο ..τμ - - ι·- .ι· _ 4.1. χ

Πιω 2.Ρι·οΒιΒἰΙο πι. ιποοΙοε ειπε..." ιιοτι θεεΜΜ

ιΠπιιιιπ:ιτι ά!προιιοποπε άι: Με , :μια νιάοιιιιιι ιο '#"""ΜΡ°

πω. οτιππιίι π ιιιιιπιβ:ιπτπι·ά ίπ οτἰοιιΙιπε Μ' έ'.!”η
.ς_ 8Π1 _ .- Ρ _ ) “πιο”

εο8ποίι:.ιπτιιτειά ιιιΪοιὶοιιΒπε απο νοιτιππι . μέ.. Μι.. ;

ριορτιοε 8τ ιπιπιτιιιιε πω" πωπω: ..ιι μπω

ιο π. , άι: ἰιΪάοπιιΙΙππιιππιτρττποτιιιππι ποίτιπᾶἱ- '

παπι , οπιάοιιτοπι ΓοΙίιττι πι οττοίτ:ιιιτο , νοτιίοπιππι

πιο ι·οίροότπιοι:ιτιοίπιτε:. Ριιπά.ιιιι. [πισω ιιίΐοι·τ.

άπο Βοποιει οοἱοιἱἶοτιιιιι ίοεπιιάιιιιοι·πιπ νἱάοπτ Με..

.τι πι νοι·Βοι πω” ωτππι δ οπο τιιιΒιτιι πάοι π.

ο νἰἔι οιοάιάοιπιιτ ι τ ιι!τοτπιποοιππι.. ποιο νιάοπτ πι. ι

οι ροποττιτιοπιε άπιιιιιε οιιιπἱροτοιιτἱτιντ ίἰιπτ τα

ροΠι!ιιΙοε , (Ιπιιιιιπι ω Ρωτώ _ ρπιιοἰοιόἴνο :μπε π.

άοτ [τι νοιτ·ιο_,οπο @πε πιιππ_Γνο Ροποτιιιτ άιπιππιπ

ο...πΡοι.ιιιιπ- ΡιπιτειοΒιοέίτο οπιπέε τιοιιτἱ_Ωοῖἰαζ

Ιιτοι νιάοιιτπιιιο οιπποε οιιπιάοπι τιιιτιιτππι πάει π...

Ιιιιοι·πιιτ ι.. πι. νπάο επι οπιοοπιιι πο ιπνίτοι·πι ιο..

ιιοΙιιιιι Π: οκτοπάιτ ωτπιτι πε!ιιτιιε πάτε πι πι. οιξπ

τοιιάιτοοιππι Ιππιοπ Βιοιί2 ἰπ ρ:ιτιιεϊ; οο41ποά ω.

πιιιιἰ Η-άοἰ ίιιοοοάιτΙππιοπε!ότια: δε ι:οπίοοποπτοτ

ποπ Ρ080τιιτιτ άο Με ιπίοι·ιοι·οε ε! Γιιοοτιοι·ιοπε π...

ιπιπιιι·ι : εδω Γοιιιιιοι ιΙΙππιιιιιιιιο πω; άοτιοατ άο το.τοιππι ρι·ορι·πι πι: άιίΕἰιιᾶει ποτἰιἱπ , . οἱιπι ίΐτ ά: το. =

Ειπε τειπιππι ΡοΠιιιι!ιτιπε , ππΠι οπττεινοτοποι άοΒο.

πι: πιο πο ειιέάιίππόπι ποτιτπι, πιο νοΙοοιιιπι ο

άπο οιιιξπιιτ , νο! οιιώ :ι!ιοιιππάο οι: τιτπι·ιι Γππτ,νοι

·ιάΓππιπιππι ωπιιιι ροΠἱΙιὶΙιπιιι , ειπα νιιιι[οιιιίοπο

ρτοβιιΞι πω.. ποιό ποπίτ πι ναι». Ι2ῖιπτ πιο.

1:ιποπτιτ άο ?ιτε ιπΐοιίοιοειΠπιπίπει.τι ά ίιιΡοσιοιιΒπε

ροτ ποτἱτιππι ιιι·οβι·ιιιιιι οπτιπνοι!ιππι. πιιπιρι·ω

μια ποτἱτἰπ ι·οοπιι·ίτ ιιτοριι;ιπι οπἰοᾶἱ Γρωιο-πι:

πιω ιειωι πιιΠι πεοποπ άο!ιοιιιιτπτ ριορι·πο ειιο-_

πω τοιιιπι Ροπιιιιωπι > ΜΗ οά (ππιπιππ:ι ε1πιι1°πΠ3

ιιιίο ιπιπιτιιιππιποιιτιιιπι πιο.. ίπ νωτι , ποπ πο,

τοιππιιιιίοι·ιοιοε ά: ιΙΙιετοΒιιε ρο!Πϋπιππε,".οπιιτ ι

Πιιιει·ιοτοε ιπτποπτπτιπ νοι!ιοξ. Ρι·οτιιίέι ...πιει π. · άτ

ιπιπιπιιτιοιιτι.ι νοι!ιπιπι ΜΗ οαι·πιτι τοριἰιοἴρο- Ρ0|ιέ3;!ώί

π” οιε ιπτιιπάιιιιιπτ.. ΡοΗέι;ιοι·ιε ο οτι. ΐιιπάειτπι Ποιά. Π·

τιιιιΙπιοτ ΑιιεοΙπε πιοπΙτιιτοιιι πι... , (σπιτι ωποορ- Δ

πιω ..ιιοτι οοιπιππιιιαιπάι , ι:ππι πο:: τιποτα ιιά

ροιξεᾶἰοιιοιιιιοτιἱιιίοπτιιοιιο πετάω ιιιτο!!οθτπι!ιε.

18ιτπιι ροϊοτιτ πω". ίπροτιοι·ιπίοιιοιοπι ιΙΙιιιιιι.

ποιο άο Με, :πιο νιάοτ πι Υοιἱιο ΠΙπιπιπιιτιοπο σου

τει ,ο δ: οπιάοπτιτιιπτίιέι,ιππ ειττοίτιιιτο , ποπ τοι στι.

τοΙ'τπιιέ.ομιιιι μια!! ἴοροιἰοι· τοιπιιιι·ο ι:οποορτππι άο
°ιπ

:Ώ

το ροίΒιιιΙι_άἱίτἱιιἐτπιπἔιτοποορτπ, οπο οαπάοιπ .ι

ι·οπι νἱάοτ πι νικώ , 8:ίΠππι οίτοπάοτο ἱιιίοιἰοιἱ._

ίεἱτιιι·_ροτοτιτ ἰιιξοτἱοι`σο8ποί`οοιιάο ἱτι¦τιιΙἱ σοτιι:;ϊει-.

επ Γιιιιοιιοιιε,ντ το νοκ 8: ίἱἱιἐο ιποιιταΙι τσιπ ρο Α σ;
Δ - Β Δ ο πω..



( τ

1ημτπτω Χν!!”. Πα τουΙαπωτα Απέα!υταΜ. δαέϊτιι( (.

πιατα ι·Ιι(αιρα!! ααε!ιαπι(α αεριια!πιιαα: : πι... έτι Σ

απ!. ιο.ιιττ.α.. ααα. Και:: α» τ.ιπιαπι !οιιααιιιτ ε!α απ.

Βα!ο ι!!ιιιιαΕπιιπτα !ιοπιιπααι 5 Εμ!. ε.. α. ιΜ!.9. α..

τ. (τι πω. ω. α. Απρ". .ιττ.5.Βιιτύο.φιοπ (Μ. 2.48. ι2.

Μί.Ι.9. 2. αμεα. έτι α. ιϋβ.ιι. πιι,α..ιιι. 1.τοικ!.α.ά·

Μ'Γ.3..8ά ι. Μπακ. ΜΜΜ ι.ρ.ιτ.2. αοπα!. (πι. απο;

παπι (τι τ. πιοι!ο (ααα: αααι τ. (απι.ΜατῇΙ. ἰπ α. απ.

(7.ιιττ.4.ταπσ!.2.ΡιΙα. ι!! 2.άι|(.9 απ. τ. απ.. 1.ρ. πρι.

ιο6.ατ_ι. Ζαπια!!Μ.π.2. Ρώπα ι.ρ.ι!![ρ. αι6.τ.$-_

Οτιπ.τ.ιτ.ιδτ.α.άέ[ρ.3.[Μ. α. @ατα (απ. το!πι(›(!ιοα

α!! , (απα!ιατι;αα οι πο(!:ιι:ρτἱπαἰΡΕἰα . α !ααι.ιτιοπα

Απεα!. !!!αιπιπιιτ!ο. π. ποπ (-ο!αα:ι π: α!: απ8α!ο (α·

ρατίοι·α !!!ατα!ποπτα!πίατιοταια , πωω.... ἐΠααι
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απ... :παπα , δ: ααιι(απταατι ποτ(ιια.αι (ιι αττα(τατια

τα. ιιιιιιι ααιι!απεα(!: Απεα!ο ι!!ατα!πιιιο , ποπ ρο((α

(!!παιιπαπταπι (π ια , απ.: (τι νατ!:ιο αοεαο(α!ι: ,τα

!! , παο πιο; ιιιαπιιατκ!ο ε.ιι..α α ἱΒιιιιι· αι το!! πιο·

τιι(α(!:.ιιιοπα Μπα: αιια(απιαιπ ποτιιαιαι αι ιιιια((ιιπ

τα , φέτα!. ...ιρι. πιαα!(α(!:ατει Π: . (ὶαιιι ιιΒ ιιιτα(ταπ

τα ι!ιαιιατ, ω. νατὸ ρτορτιιια: !!!ιιι8 (ραα(αιπ ποπ

!ιιι!πατ , ποπ ροται!αι!α Με ριοριτ(αιτι 8: !πτιι(ιιααπι

αοπααρτπαι παταω: ; @τα ααιιι ααΜαπιἰιἱ (π αιτια

(!τιπτα ι..ω.ιι ο!:(αιιτ.ιιπ ιιοι!ι!5 τα! :ιττα!αιια. Ναι:

τα!ια απατα σΒ(τατα τα( αττα(!τατ2 . 8: ααπ!απα (τι πι·

τα(Βιιιια ταρι.ιππιιι απο! (πωπω. Παπ: ...ια πὸτἰ

α. (πιτ απ! ρατ(αι5Ιαππ αοαιιααπἱαιιιἱοπααι (απαισ

ταπι . παπα (πτατ 02!Ε((Ξ8ε π.ι.ιωι α((α«ω. δ: οσ

αιιι·τιιιιτ όι!Ηαιι!τιιι , παιδι! Απεα!!α ποπ ω..ιι..

απορια: ι·αταπι(ρααιαε α!α!πιτε , ααἑιιι να! ααταπι,

παω αιιι((απτ,, επι: α:ιι!ιατ.α α!!παιπόο(απτ , να!

απ! (-αιπαιαπι πικαπ: , πω.: (ΡΗ (π ν`αι!:ιο αοΒιιο(

ΠΙΝ".
Π Ε: Με ἀαὁααἰται· , ποπ ιποάσ απεα!ααι (Παραπ

Σω”, Β""οταπι !!!ιιαι!πετα ἱπ(ατἱοταιπ :Ια Με, :μια νιι1ατ!π

;.μ.π........... νατ!:ο , απ( α. Παπ ιααπιία(!:ειπιι(ο Π!! . (α Ραι(α&!.

τω..! π... οτι αιοι!ο νιτ!ατα Παιια:, αιια:α(αα (πιαατ! να ααα(ιιιπ

Μ" "Μα-α τω, πω: :οι ο(!!!πι!ιαια. Ν:ιιπ να! σα! πιαιιιὸ ασια

"("'4(° απαιιιααπτ (ξπΒα!:.ιταε α((α&ιια , πασα ι!α (αΡταπ:α

Μιι!α(τιια (οτιιιιιιιτ να π... .6. :Παπάκι ..ι......ι “τα

τιοτι , δ'κιαάΜ , ΜΜΜ: , Μπότα: , δα. (τα ό: Παει»

45.· !αι·αε αοπααρτιια,.ιιαοε ‹!α Παπ, τι ὰ (α τ!(ο (οτ

Ζω!”Μ. Β απατα ρο(ἶαπτ,·(ἱ!:›ι αοαιιπαπκατα ροταταπι, μαπα!

α!απταιι: ποτιιιααι (τι ειιτα((απια, Εκ ι!ιάι: μια ει!

π..ι.... ρτἱαιια. Αιιέ!οι!τα.ε 8. Μέι!. 8ατα!!παοταπι

Ρτο(αι:απι(5. (ααα. !πι:α!!ιΒαπα(α α(!: (ακα ρο(!ατ. ιι(

(αττ. ι!ιά! α. °

  

Π: , ©ΧΡ!!02Πι(ΔΟ!!!.

Π!αο τ. Παπ: ι!!ιιια!παι απΒα!αα: . ρτοι!αααιιιδο

(τι (Πο αοπααριαιπ ωεπιια νι α (α αιτια(τιιια. @αἱ

αοπααριαεροια(!α α(ΐα απι.ιε δα ιι!αια . απο απΒα!ιια

Επιιιιι!πα αοΒιιοΚατ και ι·αιια!ατιιιπ ματ ρτορτιέιαι

(ραι:!α!!π ·, απατα (αρροπἱται· !ια!:ατα , (ισα: (πασα:

ρ!αιαπι ; αοιιιρ!αιιιτ ιιαιαιπρατ αιιιι!π(ααιιιπ αοπ

αι.τ(αιτι Πα! , δ( Παω! ιιτια(!ιιιιοπαιπ ιρ(αιι:ιξηιια πα

ω. απεα!ιαί αοπααρταε πω.. , ιιααταπαιαα!άαπ.

ιατ ο(ι!απαιτ σ.ότιαιιώ τααα!αιἰοπαια Πα! , παο ταα1

Μι τααα!ιιτ ιιαιια!ο ,δευτ ακα αοΒιιο(αίτ (τι (α. @ια

εαια!απτ(α :ιᾶἰαπ ταιια!ειἰοπἱε ποπ α(( ίπ ιιπΒα!ο (πε

ιαιτιιια,(απ αΒ((τιιά!αιι,αιιιια α:: ν! Ρα(Βαα!!!απαιπω

ι!οπιε ποπ ασΒιιο(αιτ ιιιιεα!ιια ει Παο ι!!αιτι!πιιιαα πι·

Μάικ !ι!›ατιιπι α&ιοπααι Πα!. παο ιαπι να ιι (α ασε

α(τα α αιτα(ταται.οοπ(ιαι!!! αιοάο νιἱιατ Παω αααπ

Ρτοα!·ιαι!αρτοι(αααπάο (τι (Με αοπααριαιπ α! ταααει

(πω, 8: ω..! αα!ι(απι!αιιι τααα!ατιοπια,παοά πι. Π::

Ποτά.

σας. Π. . . . .·

τ . ο Μο απ: (π: τι πω! :Πα τω::ι 2" Ρ “β ι 1 Ι τ Μ “Μ” Πα!ἰρ(ἱ αοπααριαε,παο: ΠαααΡτορααιιιιπ(απι:!(τ)

ιαιιααι!!ατα !!!ααππιιπτα ειιιΒα!08 (-αραι(οταα: ιπτιιιιαα Π

!!!αιπιπαι!ο- . 8: πικαπ: ὁ Παο,8ιτ ιιιιαα((ιιιΒ ιιιιΒα- .

έ Παπ. Ρτοτύωα απο ΙΜ, (ταμία θιααοτιαε 28.”τ(4ΜΕ
-ποττι!,α. 2. «μια π.υπόιι ·υΜαπι(ιιπτ απατα ικτ!:ιι Η.. δ. Δ

. . Π! .Ζωέ8(Ι.$'; ρυάκι (π αυτή: . φωτα επιι!!απτ , παιβΙαςατιται “ΦΗΜΗ”

366 σ · - . νατΐια: (π Ρι·ορ!ιαι!ε ποπ (απαρατ αοπααριιιε τα( τα· ω|ω..".

Ιω.. β.- Μ!!!ΑΒ(00ϊ- άΙ0ςΐ ο ε-α!!ΡΦ(°βα!ΙΦω Ρϊ0δα&!0α αα!ατια α(τ ιπιιιιτιιιιιε ρτοατιατιΡ(Ξαε ται τααα!ατο .."ω."ΜΜ

"Μ... πατα α Απεα οι αιπιπαπτι ια ι! ιιιαιπιιτο: τω" α.ιω..α...... δ: ρατ(`ρααιαπι α!ιαπειτα : (π :ιπΒα- '.' (ΜΑΜ'

τα π. Μ!. 9. ει. α.. 5. Μ( π...» απ. δ: αοταιπ,παἰ άο

ααπτ , !οααιιοπαω επιτα!οτααι βατ! Ρετ ταα!αιτι ρτο

ᾶιιᾶ!οπαπ:ι π. απεα!ο !οπααπτα (τι ααι!ιατιτα : παπι

α(α αιιι!αιτι απο α. ι!!ιιιπιπαιιοπα 8: !οααιιοπα , ..κι

πασα! !οαιιτιο Με α. ι·α!ιατ πιιτατα!!!:αι , !!!παιιικι.

πο ι!α (αρατπιιιατα!!!ιατ. νιταπιια ι:αιπαπ ἰπ πιοι!ο

11πιπ!ία(!απαι :Και ο!:!α&αται:οπααπΠ. (τι Επι: :α

αιαπ Ρτ0δαι92(008 ποπ σπιτια: αοπι:οτάιιπτ. πω: α

!!! ι!!αιιπτ α(ΐα ρτοι!α&ιοπαιτι αοπααριιιε ...πα τα!

ιαιιπιία(τιιτια. Α!!! ρτοπιι&(οπαιτι (ρααιαι, τι επι..

νιι1αωι πω. :μπι 38.Μα. 3. 8α όοαατ8ιατα2.Μ.

6. .ι.·.....ι. 47.13. @τ τα.. Α!!! ιστοι:!α&ιοπαιπ Μαι!

τιἰα, ιπια!!αιίτιιπι ι!!ι.ιιπιπιιτιι!! σα! νατιται:αιπ τααα!α

και αια!ιαι !πια!!ιααπόιια·ι ι:οπ(οτιεπτια. Ηα!!.18 ρο

(ἱτααπα (ατα. τιι!αιίιτ α(Τα 8.Τ!ιο.ι.ρ.πιι ιο6 ω·.ι.ν!›ι

ι(πααι, απΒα!αια(αρατιοταιιι ι!!αιπίπιιτα ιπ(αιιοταιπ,

8: α:: ρατια νιτιιιτα ιπια!!α&ιαπ ἰ!!ιιω αοπίοι·ιαπι(α,

8: απ μια (!ιπι!!ιαι!!πιτται ίπια!!αάω , ρτοροπαπ.

α.. Π!! νατἰτατααι Μετα απ... ααριαπι.Ραιιι(ππ.ααπι

ι!!ααι!πιιιιο πετ ό:: νατ(ιιιτι(›α8 !Βιιοιια ι!!αιπιπιιπι(ο,

τ(α!:ιατι!!αππιπαπαιι: μια· .!!!αιπίπατίοπαιπ πααιρατα

αιοι(ιιιπ αο8πο(ααπι(ι νατιταιαπι (Πτι ώ ειπΒα!ο (α.

.πάστα πιαπι(α(τατιιια: ω. ιιιιταιπ ιι!(ιια α((α ασπρο.

Μ!. παει;; να! αοπααριαα τα! αιαπι(.α(!αιωνα! ρω

'και Γραα!ατ!!!ιατ, να! (παπα α!!αιιιοι! Ηπα!! ροεαπ·

. α Παπ: αοιι(οτταπτ . 8: ιτιιιπι(-α(τειτα νατἱτατἰε ο!παιΠαπ

2122)". αφτι (απταπε. 8ατ:απα!.ι ιι(ἰἱταιιια , (·ϊατι ματ 0Πι€

““ω,. ᾶἱαιιατ απαιτειται ρτορο(ιι!απαπα τα! παιπι(α((απ -

α... (απο αιιρ:ιαταιαπι επειτα !!!ιιαιιπαπόί, πι! ααπι

αποα(απα . παο ι·πη;!((ατ ι!ια!τατ ι!!ιιπιέπετα Με!...

!παι, με (ο!ειια ο(ααθ:ι ααρ!ι·αατίατορο(ιιιοπααι. ιι!ία(αο.πιτπ. ταιρι"... αοπ(5τπιαι:όπ Καμπά α. απ”

:Με

(πρι: Ρι·ορ!ιατιι ταιια!ιπτιιτ πη!!αται ε!α Παπ . να

παπι! (ιι :ήπια δα ντιπ” ιιιιὸι( π. απ(ατιαοτα , Μ·

πιεπιια, οπιαιροταπε, ιπαετιιαιαε,

Με, παω (βια νι(ιοπα Μπα , παπι Παω ιιιατοτ(.

(πιτ ποπ (ιια!!αιτ:οταιιιαπιαιιτ, ιπτα(τΞαα ι:οΒιιο(αί

ποπ ρο(!ῖιπτ: απαα!ια πιατα !ια!αΓα:οι(( τααα!ατα

ὸπαι‹!α Παπ ποπ παπα ,α αιιιιι !!!ιιπι οαιπαιιτπαΜ

Παω ι!!πιπΞπαπόο ατα.ιτιιτιιτ , παοαι! θα! ροια(τ.

α.ααοιπιποι·(.ιτ (α πικαπ: δ: Μια! αιιτιιια: δωρα

πατατα . ά απ... ναιιοτιιαι α(ὶ . να α!ι!!τιι&ιαα ασε

πο(αιιπι ταε Γιιρατπιιτ. αοπττὲ ναιὸ !ιαατοταπ: ιστο

ρτἰιιιιι .ιι , ν: ατα !πια!ι!αα.αο8πο(ααπτ α, κα.. Παιια

ι!!ιιιπιπαι Ριορ!ιαταε ραι· α!:ι((τα&ιασ8 τοπααρια:

κατω: τααα!ατα.ταττι; Απαα!ικ ραι!!πιιι!ι(ιιοτ αοτιαα

απο `αιιταπιι(αιτι. (Με (ααα. ποπ Μο ιιιοι!ο 'στο .

Μ.» πασα! οτα!αια (α!ιιατ.πιιιαταια ι!!ατα!πιιτιοαϊτ

ι!ία!παα.

Πιαο ε. Απεα!ιιε (αρατἰοτ !!!ααιἱπαι (πίαι!οταια

ρατ (ο!ιιπ ιαρ!!απἰοπααι ο!»!α&ι; ιιααοωωω!παα:

ααραι:ιτι ιπΐαι:(οτ!ει α: 8. Τύπ. απ. 9. πα υαττἱτ. στα.

Σ. (ΙΜ ι(οαατ ,ωω.ι-ιπ Φ? . £περβωττ ώ ΑπΚα!ρΜπω!.

κατ! , πιω" ἱπταΠαἐῖιυπ Αααα ὶυι[ατιοναιτσιι¦αττατἱ ρωτα

ςιιἱάἱπῷαἄιω πι|ιφατιατί ...ι ω.. αα:πσβ:Μα. ΕτΒο ποπ

ραα!π·ιιιπιε ταα:ιπ!οπαιπ , τ..! ρατ από!! !π!ι:αι5ιο.

παω (απ ο(!:απ ιοπαιπ απεα!αι!πΐατιοι· ι!!ιιπππαιιιτ

ὰ (αρατΐοτα. Ωρα! αοπτίπα!τ , παιπ:(ο!π(-ατιοτία

(ριαια!παοποαρια (αραιιοτια, αι ια πι!» δα(!επσ

  

Πα Ματια (απφατ πι !πιπΜαιιε δ: ρι·ορτ(ατ. ί. παω ω.

ίδ

ιπαπια!ἱ, ρτοροπαιιια δ: αΧρ!ἱααπια νατιταταπι ακα α

να! !πι:ειτπαπ- (°_'^ωξ α»

Φυσικα

πα ν!α!α:ιπτ , ω ι!α πω: τα!:αε α Πω αι(!:!πά!τ. 2. α......ι..

Θ:

Ποατϋτου

$. Μ.



Βτ[ι›τττοτἱιό χ”. 23ο ττττττττττιιττε ττττεειοττικτ. δοτου. ι 5ῇ

Ρετ Με. ιιιιιιιιτ , φωτ @μινι ΑιτςειτττιττττΜ τιμτττω τιποτε ι Μι τοϋ ιιωτιιιιιι οιιτιιτττιιι νι ιοειιιτιιε

ιιτειιΔιτντιο τζειττοιιβωτ , ττι.τωτιτττιτι τσιτιοττττττιι· .τι απο ιοΒττιιο τιιιισιιιιιιτεοιετιιιιιιιιιιτιιι: ιιιιιιοιοιιιε

..το ττειιιβτοιια, τμτ.ιφτιττι ποπ τιιἐιτοῇτὐττι. Ε: τι τττττι ετιιιιι .τουτο ιιιιιιοιιιοτιιιιι, ΡτοΡοττειιτιο πιτ οι”.

ιιι ΑιτςτΙο ιι!ττττιιιωτιιι ιιιιττττινι ιιιιττινι κατω, ιιιιι8τττιιττ,βτί άσοι ιιιυιιττττΠιο μι· ιοετιιιιιο, δ: εοοεεΡιιιιο απο..

ιτττττωτ , φωτ Ρτιττι ιιτττ.ττ , σσιτιοττ.ττττι μι ιιτιτισιτ τοτττειτ- τ1τεοιιιοπιιιιιωιοΜιτιο. Ιιιιιτοιιι.ιιιιιιιτ νετὁ ιιιιιτοι

τω” ιιι το8ιτιτο ρι:ιιφττ τ ΜΜΜ ΑτιΣεισ. Ητεε6'. ΤΜ. Μινι'. τιΡΡιιι:τοιιο ιιιιε1ιε&οιτι οι! ίοι·ο·ιτιοτιιιτο :οτι

τιιιι ιιτιοεο ιιΡΡειιιιι οσο τιιιοιιιο τι ιιιΡετιοτε ιιι ω. αριιτιο τεΐΡοοόεοιειιιεοοεεΡτυι το οιιιΡετιοι·εο- -

τοκοι: Ρτοιιιι&ιιοι, οι ιτιετιιιιτοτι ίιιΡετιοτε οι..- ιι:εοίο. τ.. Οτοοιι:ιιε ί'Ρεειει:ιτε ιιοΒειιειε τιε τεΒιιτ .° Η-^
ίιιιτι ιιιιει·ιοτι , τιιιι:ετιε ιιιιιιο ιο εο8οιιιοιιειο οοιοε ωοτιιιιζειιιιΒιιτ ιιεισιιιιτ ειὶ εξοτιειιτιιιτ,Βιιεπι :μοτο- ο8Μ” 2'

 

 

Σπιτια -' . . . . . το _ _
,..πή::'. νετιιιιτιε. Νικο ο 8. τι.. ει: οτι. τι. πιό. το. τ. οσο τιο τη.. του ειιιιιιιοι: : .Με Αιιτέειιοετιιι ιιειΒετιτ

5. 1°ιττωτιωοιε νετιιιιιιτ πιτιοι€εΡωτιοόιειτοι ιιιιοετι, τω.. ιιιιιιι ιρεειεε τετοιο εοοιιο2ετιιιιιτο ΓιιΡειιιιιι. τιεοιιιιτείΕ ι

αττιτίτ κιτΕριττ[. τ. 0ιτιτττ φωτ ιιτ.τιιιωι.τττιτ . ιττιττιιι ιιι. Ει τη ιιιιτ εοοειιιιιιι, @Μάιο το.. ειιιιιιιοι. ειΒο οσο .τι ° -

οΡιιε τεοειιιιιοιιε, ν: πιο. εοΒιιοιετοι,ιτιτειο ιιιιιιιι- · Ι

σο οάιι ειιιΡιιιιιι. ΚειΡ. ιτε8.ειιτει:. νοιοειι:ιιιιετι Βιιιιττιν.

τιιιτ11ιιεετιιιιιό θ: νετττιο τιε :ιόιιοιιιοιιε £0ιπιτιεεη

@το ειιιει·οιε . ιιοιι ότι ιοτειιιιε νι Ποπ οΡετιιτιοοεε

ιιτΡειιιιιτ. τιιιιιε Βειιε ορετ:ιτιιι ιο Βοοιιιτι ειεέιοτιτιο

οποιοι ιιιιτειο ιιιιιιοιιιιιτιοιιεε οπο: , νει οι: ει"ΐε&ι

οτιε τιιιιιτιε εοιιτιοει·οιιιιοε , νει ιιε.·οΡετοτιοιιιοιιε

Ριτι:ιειιιιιιιιε ιοιετοιε > ιο ι:οιιιιιιι Ριεττιείι:ιιιτιοτιιιιτ

οτειιιιιιτιε. _ Ρ

Βοιωτοι Ριιιιιιιιο τι". ιΙΙιττοιοτιιιοοετΑιιΒει.Αο

(τοι τιιττιιτιιιτε Ρετ ιοττιιο ωτεττιιττιτετοΡ τω.. ου”.

“Μ” ΝιοΝιιο1 τις” ιιι τιιειτι ιιιιιιι:ιι : Ροίὶ οπο: . .
εείΪτΒιιοτοιτιοεε ττειοτιοοεε ° τ. πι' ° ι ΙΖω””“"ο

ο 1 Ρ τω” ο “Με”, Πυ2·ω νττ·τι.άτηιτιτυ

ιιτιεοιοι·ιιτο, ε1ιιιιι·ιιιιιιι οτι οτιἱειιι ιιιιιοιιοοιιιιι ,Ρττε·· :πιο τί τιε

ιιτιειιόι, ειτοετοιιοιιι , Ρτοιοοοει·ιτιι , 8ιΔιι:ιιι:ιιιὸιρτιτωττ.ιτιτ.Ϊ

οοο ιιιιιιοιιιιιι :κι όιίξιοδτιοοεοι μια. δι απο στι- “ΜΜΜ

οιιιι ιιιετοιειιιε:ιτ. ΙοιιιωτιτΤιττιιτττττττττ Διι[τι.1)ιττττττ Δ

ώ· Ντι Μπιτ: το τω. Μ. τ. «τι £ιιιιιττ. τ Ρώσο Μετατ

ττττιτ @και Ριιτττιριτττττττ Θ· Ρτιττβιτττπτ , ό· 7ιτττιτειιτ.

ΜΜΟ Φωικ5 Μ2 ιιιιτι1ιιΜιιοιιεε ίσοι ει: αουτ ιΡε·

δι:οιιτιοιιε :κι Εεειεί. ιιιετοτειιιιιιο Ρτείετιιιοειε πιο..

ιιοιιιττοιιιιοοιιιιι .τι Γοιιτο ιιοετο εοοιειιιιεοιιιιιιι ε

ουτε τιιιιο εεΠιιΒιι Ροιὶ τιιειο Ιιιι3ιειι. ο °'

8τεοοιιυτο : Λο ειιιοτιοεειιε ιιιτειιεΙοτιο . θα: Β"ΕΖ';| α·
οιιιιιιΒιιι θ Βετο οεΒιιιιιτι:: ειε ιογίτειιοιοε:ιτοοιι- Ι Β

οπο, ν: :τουτο (ιιΡοιιιι Βιιιι.τιιτ. ιιιιιιι αιτιάται αιτο

ι:τιιιιο Αττικ θ.ιοτιειι, ιττιιιι.[ιτρττ Μ@ιι οι, το νειτιιιτ2

Μ? των. τι Πεο , ιοοιιιι , το· :ιιι »τι ιιτ.ττετιιιττ @ιτι

τττττ[τττττττΙ3ττιτ τττττεττττττιιι ι·.ι_ττττ Μιτει.ιβε μια” ωτι|ι|ιαΜ

ετοιμο ΛιτιιτττιττΙο στιτττττ. Ετ εοοίι:ιττειτ Βιιιτισιιι ιο._

νιτι Αφτο. Ρετιετιιιο ιΒιιοτιιτε νιιιεισιιιιιι.οοιεόε

Ροιιιιοοετο , Πάτα ιΡ6τιωιωΡιιιι εαΡιιιο: Βιίι:τιτο: ιιι:εττιιιοοε ΡοΡοιἱ τωειιιτει Αιιιζειιιτ Βοοιειιε

?το τω- ετΒο Ρετ εοιοτιεττι οιιιεθιι ΡτοΡοιιτιοοειτι , ι-ιιιτιο ιιιτοιιτιιιιι Ρτορι·ιεττε. Ιὸβιιι εοιιιοιιιιι ει: τηιστττΙ.7,

8"ωε- 6ΩΡΕΠπι ιιοττειιιιιιιιοιοιιιιάι ιιτρειιο.ιιιιιωω.ιιιι το· τι» οι πιο νοιιε Αοεειιιτ ειιιιιιοιΤε τιιιιιτιιοι πατάτα:

Β· ίετιστειιι. $ορΡοτι. ιο ...βιο οετιτοεΙΤε ΐΡεειειιο- Αττεε το, οιιιιιιιε τι.ιτιιιοετοι ιιοι:ετε τεττο: 8εττιτιιι. ·1

. ?";::' εοιοριετιιτ.ειιιιιο νετιτειιιτο ιιιΡετιιιιτ.ιιε οιιιΒιι8 ειι- ο Τετιιιιιιι. Λο ειιιιε ιιιιιοιιιιιιιιο θα: ιοιτοειιιιιτε ἔν α!

7. ρ ειι ιιιιιιοιοοιιιιιτ. ΩιιτιοτιοιΒιιιιτ νοιι$ σ.ιι8ειοειι- Πω .. το ιι€ιιτιίιοθ ΙΙι:ΐρ. ΡτοΙιτιοιιε ειΤε ιιτιτοε

Σ! ο "Μ ° τω. ιιετι τ ατο... οιιιΡΡς ωτττωτ 4! τωτι.μ.ι.ιι...
ό... ιιιτιιιιιιιι'τιιιιτιο . Ρτοροοιιιιιι ίιιιιιιι εοιιεεΡιιιοι ω.

Ρετιιιιτ. οικω τιε νετιιιιτε Γιτρειι·ιοι:. ιοτιοιτείιτιοτιο το :άσο (9 τ.. Μια. Μ.ιιιιι.··ιιιτ. (Ζοοιιτ. φωτο. οσο

ίοιιοιιτ:τιττιε Πειτε νι: .τοστ ΐιιΡετιιιιτ. ιο.ιωιωιει. τω... τω"... ιιοιιιιιιιιιο , νετιιιο “ω” Αιιεει.
. . . . τ . . . , τ τ . .

το ιιιοιιιιιιτοιιιιοι, ν: Ρεττιειρετ εοοεεΡτιιτο ιιιιιιι·ιι τα! Οσιτ_β.:.ΓΡε6ιτιτ τιιιτειο το! ειι€οιταιειο ετΡιτιι.ιιτι

- . . - · - . ο ν | ε . _

οποτε , το ετσι: εοοι:εριο ιοίετιοτ τιιοιιιιιι .ιιιιττωτι. τοειιιιιιε ιιι ιοεαιοτο. ιοτιοετε. $9τ
.. - Ζ

έ.

12ε[ρ. .τι το. οετζιιτ :ιιιΒειοιΙιιιιοιο:ιτοιιιιιιοι!,ι οουοε

ΓΡεειεε , τω Ρετ .πάτο , οπο: Ρτιί1. ιιιιικοιτ , «στο

σ' Ριιιτιίιτο εοΒοοιειιιιιιιιιι.Ρτοο. τ. οτε Γεω. οι: Βιο

Ρ.-.ι..ρ,.._ °τοβ τι. τη. ιιττω. οφ. 1 τ. απο: πιο!. νει ιτ10ειι1ττι.Ε.1ι.10

ε:: 8. .Βιο- ιοΡετιιιτ ιιιιιιοιιιιιτ ιιιιειιοτειο , οι: Με Ρετ .ιιιιιιιο

τιιιιτ- Με , Ριτιιιιοιιειοειιε ιιιιιιιι€ωιω , οικω ιΡίε ιι

τιιιοτιοετ:τι οι: ιιιΒιιιτιοτε ιιιοίιτοιιέ ιιεειριι: , ιιι τω.

οι εοτιεεΡιιιι. ιιι οιτοε ριθωτιει νιττιιτε όιι.ιιιιιι, οτα

Ροοιηιιε ιιττωοτι, τω. ετΡ:ιειτοτειοιμΠιιι. α.. εκ

τα (:ντιιιο Μ. 1.ιττΙοτιτ. οφ; 9. στι". τ. νισιιιιιΒοτιο:

τι: ενιιιι.. τιιΓετιιοεο , ιιιτο ετεπιιτο ειετιιιιτιιιιι , δ: ουσ Πειτε

οτειιιιιτ:ιοι ιιιιιιιιιιιιιτ : .το @του , ιιιιωτ , .πιο Μουτ

ειτε 8τττὅιοι[ιτττ›τιττ. Ετ τ!ιτττι τττττω., τμτιιιιιτττιττωιτι τινι

άουτ τιεττττττώ σιτιιιιιιΙΙιτιιτιιι.τω ιιιιτιπιτιιιτ , τιτττιιτιοιτητττ

.ε οποτε [τα ιιι πττιιτειιτ τιιετιττιιιίυέιτιιττιιτ ττττττιττιιτιτο

@αυτ τιιιιτιωτιιιιτοτωτιοιισιττ ττρωτι σο” ρτιΕιτι , μπι

πιτειττιιιιιττιιτ πυιτττττττττιττ.ι : 1)ειαιττττττ ι'ει|ιτττττ οτιτττι:ιιτ ω

τττιττειιι νεττιετττττττ ιιι ιιτττττ τιτττιιιιττττι , πιο Μακάυ οι Μ»

Μπα, ατττ[ιττβιο Μιμή ι11οιιείιιοε αυτ'. ..Μαι τοτ

ίτιο ) [τι ροτιτττ Μπι οι Βι·τιι τιιιιττιιιιτττ [ετττεττ[τριττιτιο

τι :β ριεττττιτ , κοιτα τιιτιιιιωτιτ..ττι·ι-. ιττωι.. ΙΒιιιιτ

· .ιιιειιιιτοιιοοιιοιιειο ετε.ιτιιττο ιιι Ρτοιιυθειοτιε ιιιιευ

ο ιιιειοιοιοιε, Βετο ιιιιιιοιιιιιτιοοειιι Πει, οοο εοιιο

εεττ τω ιιι «το τιοαιωε εοιοιοιτοιειιτιοοε Ρετ Ρ_το

_ __ Ρτιιιι:ιι τοεοτιε τιε τιιιτιιι€ωτ.. εκριιειιτιοιιειιι Με”

ΐ2τ ττιι%ιτο. εοοί,τιτοιτ. 3. Με τοοιιιιε ιιιιιιοιτιιιοιιι

Τ"ω Ρ"&· εοιιεετιεοτιοε είτ :ιτιεειιε , οιιι Με τετοιο τοιιιιιΡιι

“Ιω” ειιτιοοειιιιιτει οποιο Ρετιειᾶο ιιιι.ιιοιιιοτιοιιιέ του.

είτ Με Στ ιιοΒιε ιιιιι€οποε:οοιο Βετο τοοι·ιοτ Ριττωειε

Μακ ιιιιιτοιοιιτιοοειο Ι·ιοιιιιοιε ιιοι:ειιιιε; Ποᾶοτ

ετιιιο ιιιυ.τοιοατ ιιιΓειΡιιιιιιτι Ρετ [οιοιο τοκοι Ριο

το.

Βοιωτοι τ.

Πιτιίιττιπ 3:

|

' ..τι , 8.: Μοτο ειιιιιειιτετ ιιι οττείι:τιοτε, εοΒοοίειτ τω. @ττι6: Λο πιο ιτιοτιι 'νει τω.. Αιιι·τειι ιιοιοε- Β"ω""·

τιιιιτειο τειιειιιιτιτιι.νοι!ε Βετο τιοτι ιοιιιιο εποε Ρετ άΠώ ιιιιιιοιιιεοτιιτ ο Ειιιιίι:οΡΚειιι.ειτ Βιιικ)|ιτι τετο

εκτιιοιεειτοπ εοτιεοτΓοοιτεοιοριετ ιο ειιιτιιεοιε το.. τω] ιιιιικω05. Φιιιὸει ιοεο. ιιττιττ«ι›ωιιιιιτιιιιιιι

ι:ιειιι ιοεοι1ιΡΙεττιιο ει: εοοεεΡιιι ιιιΡετοοτ, ιιιιιιοἱ- Πιιιι€ΠωΗΒ ΑΠ8=Η$ Φωιπ5 σιωω ια) Α08ειιτ (ιτ

τιετιιιε , τω τω.» ίΡεειειο ιιιΡετοατ. νετιιιιιιι, Ρετ Ριωτι Ρτοϋτιιιιιε ιιοτέ «τι Ριετιιιοή; οτοττε5 Ρτιιοι

εοοεεΡιιιιτι ιιτρετιοτιε οι:τοιιεθιιτιοϋοπ νετιτ:ιτιε τε- στόιττιι ιιτρτειοτιι ιιιιοτειιιιιιε ιιιιιιοιιιτιτι ὲι£ιιτιιιοειῖ

οειαιοι , Μ! νετιτοτειο Μ... ΡτοΡιιο οι: ιιιιιιιιιιτο 0ιιιιι08 Μι ιιιτιο0ιιιιιτε ..τοκοι Πω. Βιιι ριττττττηττε

εοοεεΡτιτ : οιιιτιοιιιιι'ιιοε :ιιι ιιιοτοιιιιιιιοοειο οσο τι οοιειιεεείΪετιῦ το" τεμ. ιιιιιιοιτιοτιο Πτι: οι! 6οετ. η

Ρετ Γε οεεεΠιιι·ιοιο ει: ριτττττι.ρτι. ιο ουδ ιειωτιροτ οιξιοτιτοττ Λο ιοτειιιιιιτι ιιιΡετιοιετ ιιιιιιοιιιεο- @ο _

τι: ιιιΐετιοιειο ιιιιιιιιιοιιτιέι ιιιΡετιοτε τιε τι. , οσε ιιι. ιιιττιο ωτωσιιιιιιτι Νιιιτττττ τιιοτιττττπιτττ 8ἐὐτ!τ_|ι. ιιι ε. Β"Ι"""' 5*

Ρει·ιοτ νεται.. νειΒο Ρετ εοΒοιτιοοεοτειιιιιει:ιιετιι οι. 9.ἀ° Π- θΤιτττττιιιε απο .ττετιιιτιιτ πρ. ττ.τοό. τ

441 τ:ιοτιίιτι ιο οιιείτοοιε , οσο το σ.ιτειιτττε. ττι·.3. ΙΜΗΟ τ. ιιεει ιιιίει·ιοτ τοιιιιιιείξοτε ΡοΠιι Ποτε-Β

οι;,ίω `οοιιειεε τ. ιιι Με ίεοτ.οοο ιιιιιιιιιιιτ , ιιι-οσο :ιιι
τιοτι οιιοιιιιτο νετιι.ιιειο , φωτο ίιτρειιοτ ιΒιιοττι.τ,

εειιιτίιιΡετιοτ εΗ-εᾶιοὲιιιιτιοιοετ ιοιειιοτειο;ειιττι Μαι “ιοεο ιιιιιτο ιιιοιοιιιιτεριορτιθ: Ροτείὶ : οιιτο

ΜΙ"Μρχ ιιιιιτοιοτιοε οιιιιι;ειΉειοτ ιο ιιιοιοιτιτιι:ο. Κείρ. στο: .το ΡιοΡτιαιτι ιιιοτιιιοπιοοειο οσο θα ερτ οοιιιε νεο

σ..τ.Μ.,_ Οτιιττ.ιιιιιιοιοτιτιι τττωιιτε ι:οοειιττιτ ειιτο ιιωτιιι.
τιτιιιιε ιιιοοιιείιτιιιομ Ετ! Μετιι..ι. ειιτιο το ιιι(ιι·ιι

οπο ει! ω... ιιιιιοτιοτιιιοιτειιι·, οσο Ρετ ιοοιιιιιτι 05ο Ρετ οιοτιιιιιι τοτειίιττιιιτ ιιο&τιοω,οι.ιτε εοοιιιιιτ

ο - 4 .- ` - ' ι η το 3' ιιι ...το

των τ. Ρ



Χ

Ι 5 8 ])έ[Ραπ:2ιο ΧνΙΙ. Με ουοΙιιιιωτι ΑιιέεΙοιιιιιι. .9εέϊίο Π.

Υ :ο οι·οροίι:ιοοο οοιοδτι ιιιυιω:ι μι: οτοΗ::α:ιοοοιτι

άοοοιι:ιε :κι οαρ::ιοι αιιόιιοοοιια.()υο:ι ιοΐοιιο: οο

ουι: ΜΜΜ: ριαΙ:α:ο ιυροιιοι·ι , :μια ίο:οΡοι· ιο.

Μο. ποιοι: όιυιοοε ιοθυιιυε αοοουιο·ιο:!α:οι οιο

Ρ:ια οαραοια:ι. Νο:: οθ οα:ιοιο :οοο :ιο ιιο:οιοιουι

ιο ουιου:ρο:οί: ιο:ο::ιιιοα Μαιο: όοθ::ιοξ πω

ουο ατο ι_ορο:ἰοι·οοι: :μια οπο: οοοιιοοι οοο διοι

Ροι· , ουι ιυο:οιΒιιι:α:ο 8ο :ιοθ::ιοΞι Γυοο:ιο:οι,ίυοτ

:ΜΒΜ :ιο ποιου: ιυοοιιια:. α Οοο ἰΙΙιιιοιοα:ἰ: α:: Ριο

  

.κίιι ιιιιέεΙα: ιιισεβιιιΖὸῇἰΡβιιιι_ιιιἰἰἔάΒ

ουσια εαιεισιιιιιιιι.

. :ή

ο ι ι: ι ουσια αιιιίιιιιιιι : οαιο :ιυοα:ι ΓΡο::ιΒοα- α.

:ιοοουι , ουΠι ό:.ιοιυιτι οί:: ::ίιοι οοοιο (οιο

Πιο: οιιιο οαι:ιο:ο ΡοΙΠ: οι ὸιἴρ!ιοοο:ια :υφή οΠο:

ιοάοίαρο ροΙΤυο: :Ιούι:ιιοΣι 8: όιεοι:α:οπυροι·ιοι·ο: Μαι Η ιρωΦ 0ιω1ώ Μ? . €100ίηιο οοιιιιιιοι οι.:

ιΠυιοιοα:ι ..ο ι:ιίοιιο:ιου: , :ιιιιουεοο :οοο Μαι- σ1οττοιιιιιι€οτι.10Ε , οοο οι·ια:υιλοι: άιιο!ιοου:ια Ριο

:α:οιο Που: φαει: ιο :οιοιουυιοα:. Ιου:: ΑοΒοιοι Επι; :Πο , ίοό οι: οοαιρΙαοοοιια δ: αιοο:ο.. 9"Ρ ω·

πώ “ω”. Πω(Μοτ ἰΙωωῇΠπῇο ςοΠἱηηξζ;α .ο ουο: ρο: οιοι:οιο αριιοίοο:ι ιιιαΙο Ιιοοιιιιι ουριυο:.

απο ιτιαιοι·ο όιεοι:α:ο; ουια οπο: ΔιιΒοιοι , ου: ΙΒι:υ: ιοΙα οοο:ιουο:Πα οι: :ιο οοοοΠα:ια ειιιοέ:ιοοο

ίυο: ιο σου:: οα:υ:α!ιου:ρ:ιοί:αο:ιοιοι , ίου: ο:ιαιο :οι ς"Φω α"ωωιΠ ι Πυξ ΠαξΙΠΒ8)"εω(ω Μ·

,Ωω ρω,,_ οι ιιιρο:οα:υ:αΙιουε ω ΒΙιιοἰο:οε. α. τω.. Σ. ΤΜ. ν: εοΐΠΜΜΒ (Ηοω ίβε'ΒΦωφΦω , ΦΠ ωΠΠ"Μ·

οι α, Ϊὐσπι. ιο:ιιο:υ: οαιιιιαιιι ο:οιο , ουι ιο φαω:: :Με :οο- α(ΜΜ “ΜΙΒ "ΜΜΜ ΠαΐεΐΠΗΜΠ Ρϊ0Ρ"Μοικω ω

Φωτ:: Καμπ). ...Πω οι:: @ΜΠΕ ' “το .ιώ."_ Ν..- οιιιο&υοι : οοο οοο::α; :υπο 'πιο νοΙιιο:αε οοοοί`

:υ:αΙιε αυ:οιο Μάο ροΓοἱ: . ν: βουχ: ιο:ο:ἰοι·ο: Π:α:ι;ουοαά ήζοοιιιοαιιουοιορΒιοάι , οοο οιιοαό

` :ιοοοαοιυι δ:: ιιιίι::ιιαοιυιαΐυρο:ιο:ιουε: οιΒο οοο οΧθω"Πω2&Π5- . Ν - ,

ω."ωπ ω"ΜΗΜ Μ. ι“Ρω)_ οι): [ω11π“” ω; Ρ:ἰυια ίοο:.οοΒα:, αο8οιυιιι·οοοοίΕιιιο ΐοιρΐυοι ?ήπια μι.

Μάο. :ιιΝεοιο οιυοα:ι οιο:οιιιιιυι. Ρο:ι·α:ι. ι:οο::α (Ξοο:οι ιιςμιιι.

ο. ιο9.5. Μ Μάιο. ά ῇ. Μ! ιιιισ.ΐυο:ιαιο. ου!!υοι ΗΜ·

οι ε ο ν ταΤιο Χ πιο.
οιιιο&υυα αφου: οοοοΠο:ιο όψει: ουοα:ι οποιοι.

@ο νοιιιο:α:ο ΑοΒοΙοι·υοι.

π

ιιο:ι: , ..ο :ο ουο αρΡα:οτ ιιιοαιο.ι :α:ιο οοιιἰ: α: οι

ουΠο οΒιοόὶο , οποιοι· φαει:: ιο ·Ι)οο άπο οπο, αρ.

ραιο:(υυιιιια "πιο οσοι : οιεο ουΠιιιιιΞ οοιοδϊιιι11 ,

οιαι:οι Ι)ουιο οιαιἐ :Μοτο , αοεοιυ: οοο:Παιιιο οι.

Μ:: οιυοα:ι οιιο:οιτιυοι. Μαιο: ΡιοΒ. Αοιιο!υε σο.

ωο:υω οοοοΠα:ιο :Νιου ουσια: οαο:ι:ι:ιυ:ιι , :Ναοή” Η ω.. ουο|ιικιιιι :ίπ .οι οι.: έ'
9 `β έ :ιο ιο ΓυΓροοβοοο α:ί:ίιι οι:οα ιαΙο οΒιο:Ειυιο ου!!α

ι. . . . . . . .

Μ Φ:_ςιω ο ε ο ιο ΑοΒοιἰ: νοΙυο:α:οιιι , °ΗΒήΠο Μκ_ αριζα:ο:ο ρό:οί: :α:ιο οσοι : ιοά ιο ιΠιυι:αο:υοι ι

..,,ι,,,Μ,,,,, [ω] , Μ" Φωὸ :α (π ωβ 8 @ή απὸ ωΠ_ ιθ:υιιυΐροοΠοοο ουΠα αρροϊοι-ο ρο:οι: :α:ιο :ιοοι,

ψ :ποιοι απ) δ. ΒΦΠοεΒιοΣΗΜ δ. πως). Ραππω Ρω_ οι σου: ορροίιιιαθ.ιιι οιιο:οι:ιο οιυοο: νοιυο:Γα :α

22:2ί::ί. ιοοιυιΠο , ουο: οο:ιυοα: οι:: :ιιο:ί:υιο ο οιίι α :στο "ο βΟΠΗιίαι ω”ή "Φωτο :ιδιοι στα Πουιιι οια

:ο νιΓυοι : οι.<ιο. Μαιο: ρ:οο. :ορυΒοα: , ιιοΙιιιι:α

:οιο ορο:α:ι αοΓουο ρ:ορι·ιο ιοοιιυο: (κι ιιιο:ιυυοι

Νεα , Ιου οοιία:ιοιιια α:: αθέυ, οι: αΗουα :α:ιο ιιιαΙἰ

ίου ιιαιρο:ιιιιιοο:υυι οιαιο:ιε οοο: , :μου ιο οποιοι

:ιο α&ιιε αοραιοι.διοιι: οιο:ιυυιο ρ:οίοου:ίοοιε,ίω

ρο:οιαοοο:ιιο ιο αέ:υ , οι: αΙιιιυα ια:ιο οοο: , :με 3.:

ιο ρ:οιοου:ιοοο Κυ ροτιοαοοοιια ποιοι οιυοο:. 8ο- διοισιιιίιί α:

ουοιια αιοιυια:)αοεο!υοι ίοιιιοοι οιΤο ιο αΙιοιυο αά:ιι β"πιιιιΜ68.

οοο :ιο:οι·ιοιοαιο , ω: Με:: , ουο ΐοιρΐυοι οοοοιια.. "Ρε

:ο :ιιιιΒιι ουοα:Ι οι:οιοιιιυιο: .9ιωιοιΙι!ι. α. :οι .Μέσο

σ. α. Ριι[ιιιια ι ψ. σα. 6ο. ει. ι°οΜΜοΜ. Μ. Μ... Οι.

Μισο. ιύιά. Γυοόαι1ι. οιιΠα αρραι·οιο ροτοί:: :οοο |:ιο-_Β"Μ

οιιο οοΙΤα:ιοοο αο; οιοοία&υ ιιιιο&ιοοιε Γυι ι οοο ·

αό:υοιίιοευια:οοι 8ο ιοάιυι:!υοιο :ιιιο&ιοοιε οτε::

Π: :τα οποιοι:: αοεο!υε, ν:αΙιιΠοΙιοοιο οοΠ`α:ο οοο

ροίΠ:: ορια ουΗυ:αθ:υα ιιιΙοέ:ιοοι: ο:Βα Γοιρίυιο

οι: ιο:ιρο:ιίοιοοτυιο οι: αΙἰοα ο:Βα α!ια οΒιο6:α οι:

οι·οοα:. Ε: ουιυιι α6:υι Ρα::ἱουΙα:ι:οί: :ιο οιιιο&ο

:ιιο:ι : ι:οιο αιιιοι·ι ουο :ιαιυιοοοι αυτο Ροοοιι:υοι

τ:: οα:υ:αΙι:οι· άιΙιΒοοαο: , οτα: οα:υι·αΙι:ο: που: δ::

οι·:ιιοα:υι;:ι:ιο μι: ροοοα:υιο ιο :Π!ιευο: , οι: σοι.

ουο: 8ο ιοοιόιοα:υ:: οο:1υ::διΒι:υ: :Με Μου: ουιιιοε

:ο αθ::ιε ίιοιυ!, 6: ·

τω. οιοοο: αοεο!ιιτο Γοι:ι·ιροι αο οοοοΙΤα:ιο ουο Ρ..ιώμ.,.

αει οκοι·οι:ιυοι ιο:Ρτυω :ιιΠεοιο α&υ ίιοΒοια:ι δ:: :ιο-οι” οι».

:οιιιιιυα:ο: ευρω». οι Μαι. 4. α. ι. οι. α. .ο προ. Ωω Μ”

σου. 4. Μιά. :οι :ιιίιιο8ι:υι· «Μαιο , :πια οα:οιαιιι Ϊ' ΜΝ' °'Τ

οι: πιο ιοοιίοα:ιοοο οποιοι , αΙ:οια Γυροιοατι π. οι: Μ*

αυιιιιιο εποε: οοοοπαιια , α. Ποοια, αερα ιιο:ι:

Αο8οΙυε οι: ιο :ια , οοιΤαιο ρο:οίι: ι Μπακ. ι. ρ. απ.

6ο, π. ο. ιιιιιι!, ι_2οιιιιΙ ιι. 3. ἀπὸ. :οι :οι :ο ορια

οιοοοιο Πωσ. οι:ιί:ιιοο: Ρ:οι:ιαβι|ουι , ουα:ο π. τ.

ριορσ[ ι. αι:ιίο!υτέ αρρι·οοα:ιο:α: , οπο: ιαιοοο μπα:

ριοΒιοι|ιο:ουι 8ο οοοπιιιιοιο:οοι: ΡαΙιιι. πι. ι. μ.

ο. μι. ι. (ο απ. πηρα. α. Ναι". μη.. οι. 6ο. οι. α.

ΜΜΜ". τω. Μ:: π.. Πωσ. μ. βια ια, ω. ι. .ιβ2ιι.8.

Βιιιιιιι

Μ.. ,ι...,,ω. οριο Ποσο; ιιοι·Ειυα ο:ίαιαι ο8Ειιι°αι ιιιιιιιοο οοτυοι,

ποιου. α:ι διΒΠ:αο:ιαιο ιο:οΙΙοέ:ιια!ο:ο ν: Πο οοοΐο:.μιιρο

:οο:ιαοι νοΠ:ιυαι::ι: 8ο. Αό οΠ3ιιοι11 οα:υται:ιι:οοοοί

οοο οοο ίο:ιυι:υ: αΙιουιιαρρο:ι:υ: ι οιιυι οπου: ο»

Ντα ιο::Πιιο: ατι ρι·οριιααι ροιιοθ:ιοοοιιι: που.: ασ

οα:υ:αυι ιο:οΠοάυα!οιο ::οοίοουι :ιοΒο: αρροιι:υι

ιο:οΙ!οέ:οαΙιε; οι:: α|ιυε οπο οοο :τοπίο , :μέσο νο

Ιυο:αι, Ναι:: οι1ιοἰ8 αρρο:ιιυι ριοροι:ίοοα:ιόοοοι

οποια: . :κι :]υαιο οοοίοουι:υτ : ιια:υ:ει αυτοιτο οι.

ιοΙΙ:&υαΠε οοο :.ιο:ϊι:ο οι: Γυυιο ουο, Μ! ο:ιαιο α.

Πα , :μια ιο:οΙΙιΒοοόο Βο:ι ρο:οί: , ιυι::α ιΠυ:Ι Πιέ

ω: Διιιιιιιι ιιιιιΙ!ιειιιέσβι οιιιιιι.α. ΕιΒο αρροτι:ιιε οοο

Γοοι:ιοοε οα:υιαιο ιο:οΗο&ιιοοιο οοο ίοΙὶιιο ιιο:ι...:

ου ριορτιιι οιἶο, Μ! α:: οιοοια πο, οριο οα:υια οι..

ιιι:ο!!οέ::ιι:ιο:οΙιιΒοουο οι:: Ρωτώ. Ναι:: αρρο:ι

το: ἱοο!ιοα:ο ιιο:ι:: .ο οιιιοοιο Ροιίοάιοοουι, οικω

:ρθω οατυ:α , αιι :ιυαιο :οοΐο:ιυι:υτ . ορια ου: Μ.

Βο:ο; αΠοουι οοο οπο: ΠΠ α:ιιοοιια:ο οοιιιιιιοοιιιε :

· ο νοιοο:αιαυ:οιο οποο:ια!ι:ο: οί!αρρο:ι:οι ἰιιο|ἰοαο:

Η"Π2ρβ αι! Βοοιιιιι ιο:οηοέ:ιοου αορ:οοοο!υιο. .(Συο:ι Μ::

“ω” “ω"7 αρρο:ι:οι,ίαι:οιο ιο α!ιουιΒιιε αάιουι,ίι: !ιοοι·,ριοΒ.

9,ωω,Ψ“ ί:ιτρο ιο:'οι οοοα αροι:-οοοία νουιο οοο ρ:αεροοάο

0βΡ,ρβ. ια:αΙ:ο:ι,ἴο:ι ν::υιουυοιορ:αἴοο:α:ο: προ οοιιυιο

νοΙυοια:ι : 620 ίαΙ:οαι :υοο!ιοοιιιιιι οτι: νοΙ:ιο:α:ι

αι:οιυ:ι·υο.ι Κου: : :με :Μουτ Μιο::α8ο:ιοαό Φο.

οιΕοα:ιοοοοι·ίου οοο::α:ιο:α:ιι. Κυτίο: ρ!ο:οιο:]υο

:ιοοαρρα:ο: Μαιο: :α:ἱο οσοι ιο ρι·οόι1ᾶἰοιιο, 9:15

:ο οοΠα:ιοοο :ποιου ω:: : οτεο ο:ιαιτι του:: οι...

:υιοοιι: νο!υο:α:ι οιια.:., να! οοο ο!ιοοι·ο , αυτο

:ιαοι ίυίροιιόοιο ρι·ορι·ιυιο αέὶυτο : οιυποί:ΙίΒοπαι

ουοαό οκοιοι:ιυιο , Μ.: οοο::α:ὶὶᾶιοοιι. Αι:ιυο οπο

επτα.



οο!!!οι:" ! οι: δ', τω,

οι: 5.Τίιιιισ.

!7Νοίοι: Α·

οπο: ισ .Διι

Ε·|'Ό

ΒΙ]Ϊ9Μ4Π0 ΧΙ/`!!_ Με :οο!ιιιιιιιιιι .κι'ιιέι·ίοι·ιιιιι. 6'ιέ!ιο Π. `

Βιιιιιιζι!ο οσοι!. τισ. 1 3. ισο!ισιι: Οωιιιιιὶ. ιι.ιέ!.ι8 . οπο.

ι.ρ.ιιιιι. 6ο..ιι·. 4..ι8ι!3. σ): όσο:: , απο

έ!:ίοσοσι οιι:σιο!οτο _ :]σεισι στ. ι. οιοοι!ισι :ισσο!ἰε

οοσεοί!ο:στ οσο οοί!ο ιι!ποστοιοοσοτι. Νοε πιο οι:

ο!ιτ:α:στ σο ι!ι!ο&ιοοο σωστο!! οσοστ! ίοοι:!!ιαι:ια

οοσι : οιισι μ. ιό. ιι'ο·ιισι!ιι σ. 2. οι!. ό. άσσο: ,οοο

τιιιιοσοτο σο!σσισιιιοιοοοττιοσοτι οοει·ο:!οσι ισ

το!!ο&ι!5. δει! οοοι-ιιιιο ισ:ο!!ο&ίιε , :οι εισεο!σε

ίο!οίστο ι:οοσοίοι: , ο: 8. Τιιιι..οί!:_ οοι:ο!!ιιι·ιιι οσοισ!

σιιο:οιτισιο; ιοι2ο-οιιιιιιι οοοιιιιιο νο!σο:ιι:ιε , ουσ

ίο!οίιισιοι!ιει:.Μι βσι.ριιι!ι.ιίιΜιιιιοΙ.Βσο!οι: οστοσι

ισ ιιοοι:Ιο πιω, ιι!ιοι·ιιιιιιοιιιιιι οο:σιοι!ίιΠτοο!ιοιι

00Φο!·ποστια . οσο σο! εισαι σο:: οσοι οιοιιιιι ἐ

[ο ι!ι!!!ο&ισ Η:: ο. ιιιιιοι· ο!! πιο.. οσοι σι.ι!!ι1το

.!τοιισιο οιι::ἰοσ!σιο:ι·οσ:ιιιιι οοεο!!ι::: ·.·ο!σιιισιοιο

σ:!!!!στ! σοι στοιισι!σιο; ο ιισ!!ο .ο. Μ: σιιιζο!ι σ.

ίοο:ιιι!ι:ο:οι:οι!οι; 8ο ίο!στο ι!!σι! !ιοσσιο σοοοίίἶι

ι·ιοιισιο.: ιιτοοιιο :οσοσοιί:οσιισι , ἔιοιιο ίσσσι .το

οί!οιιιισ!!ιοι· οοοι!οι. ιιτιοι·-. ιιιιιιι!ιο :!ι!οό!ιο ο!! σο

_ ι:οί!ιιτισ , οι:: Ποιο! ο!! ι!!!οό!ιο !)οιν: οι·ισοιο!ι

8 - οοσίο:σσοτιε οι.. _ ι

1'τιί·ίαιω· 8οσιιίιο οιιο!ιοεισιο ο:οΒο ι!!σεο!σι ιιοοοτι:σ :ιιι

:σι·.ιΙι σοοο!!ιιιιο ισο!ιιιιι: στ! ο:οοιιστο του. . :τι το:

οσοᾶο; ισιο!ιτσι .ο. Δω οσε! οσοι! οι! οιοοτι

:πιο οί!ο οιιτστεΣιιο: οσο ιιι:!ιοο: · είται οτοσο

:σε !ιοτοοι!ιιι:ο σ: οτοοιοτ ο:οοιιιισι οο:ίοό!ιο.

οοιο.8οι! σοεο!ι.ιιιιιθ:σ οπο, οοσιισιιὸ οοεοοίοι:

[οσοι οπο, ίσιισιήσο οοι·ίο&ιοσοτο, οι: σο. οι Μ!!

χ. οιΒο :ιο!:σ ο!ιοι:ό ι:οσ:ιοσδ :!ι!ιοἰι ίσσιο :σε , ίσ

στοι:ίσο οο:ίοο!ιοσοιο. :πιο οσιοιε ιιοοοιιισε σοοοβ

Μο ισο!ιοσ: οι! οι·οοτἰσσι !30οσιο πιο , ι.!ιιτσ οτα

“οι ο!! _ τοοι!ὸ :ιιιιιισο!ισοι!ο σοσ ισιοοι!ιιι: ποιοι

!ιοοσσι ίσοοοιι:ι. Μαίοτ οπο!» σάσ:ι!ιε .ο. ιιιά!σσ

:ιο οι! ο:οοιισσι !ιοσιιτο, ο!! ιι!:ιιοοοι οοσιο!_οιιιοσ

:σοι οο:ίοδιιοσιε , οι! :μεσο οιΤοσιιιι!!ιο: οττ!ιιιιιισι·

οτοσιε οιιισιιι!ιε ιιοοο:ιισε. Α: οσοι οοοοιιισι σιιοο

!! ίι:ισ:ο!!οό!ισιι!ιε , στο! οιοοιισσι σωστο οι:ι:ίοοι

π . ιοοο!ισιοΒιιιιίοσοοιι:σιο,σοσισιοοι!ιο:οσοιοι:στο

σο ιι!ιστο ιιιί!:σσι ο!οιί!ίιισιο οίκο ιι!ιο ο!ιιοάσίζοσ

τ. οι: 8. τι”. 1. ο. το. 6ο. στ. ο, :!ι!οο!:ιο 112:σισ.!15

ο!! οιιοοιοισσι τ!ι!ιεό!ιοσιε ο!οοιισιο. !ιο:σι· :ιισιιισι

σο: ο ν: ισιοοι!ιιι: οσοιοοσιιισσοιι!ισσι :Εισαι :Ιο

&ισσιο , ν: σο! οιιιοοι:τι ο!οάισσσι σοοοίΐσιἰὸ οτα:

:οοισιι·πισι. Αιι:ο:.. οι·ο!ι. Μάιο: ο!ο&ισσε οί!ιιιοοτ

ιοοι!!οι·σιο :0Π1Π!8 εσ:οιο ιιιοοι· σιοι!ιοιστο ίσοοο

οί: οσιοι·οιιτι σοι. !Βιιστ οιοσιειιιοοι· ο!οό!ισσείσο
οσοι: σπστο!οιο. Δ '

(Μισο ι.Νσ!!στο σωστο οιοιι:σιο 8: ίἱσἱ:σιο

σοι:οί!!::ι: νο!σστο.:οιιι π! ι!!!οιί:ιοσοσι οι: :οι οπ

:σ:ιι εισεο!! οί: !ιοσι.ιιο οτοιι:σσι 8ο Βιιιισιιι; οιΒο

οσο ιιοοοί!!:ιι: νο!σιιτιι:οσι σιιεο!ι ιιι! ίπ! ι!!!οδτιο

οσοι. Χάο. σσ!!σιο !:οσσισ οι·οιι:σιο 8ο εστι...

ιιοοοι!ι:ισσιο τοποσ: οσοι σοοοί!!:ιιι: τιο!σοισιοτο

στ! ι!ι!ο&ιοτιοιο τω, οοιιι:οι!ο ιισ!!ιιισ οιοειισισ 8ο σ.

σιιστο, οσο ιισοοι!ι:ισιιιιι ιιισιο:!ιι!ιοσι , οσοι: :οι

σπισιο!!ε τ!ι!ο&ιο οι _ οοεο. ε. Ηοιοοσοσοί!ιο

οοιιτιοσο :ιάσ ι!!!ο&ιοσιι ίσι: οι·Βο σο:: οσοο!ιι€.

Χάο. σο8. οοσίοσ. 1. :μια σοιοο Μισο: :ομοιο

ποιο ίσιιιοί!:ι.ιάισιισι ιιισττ!ισιι δ: σοί!:τι&ιιιοοο.

Π οσιισιο οσο σε ιοοσο: ιιοοοιι:σιο οι! ιιιοοι·οιο τω,

ε!" Μ!" ίιοσ:!:οσσιοισισιιισο ιιοοι·οσοσίσι:ιι: Ασοο!σι ισ

2έ:22”' :οιο ίοιοοοι· !ιο!ιοι!σισιιισσιο οοεσιιιοσοιο οι. ο.

“,“ωο ι !ιοι:οοισ !ι:ΐιο νἰιΞι σιι!!ιιισ ιοοτοί!: Μοτο: οο.ιστιι!οιο

πι.. ...πω οοΒοιιιοιιοσι (οι , σ!!! ι!οοοοι!οσ:οσι ὲοσιισ:ιιίσ:ιι

πιο. σου” οσο οποιο :!οίιιιιΒιι: !ιοισισοιο οοι· οιο

ιιισιο οοσίσιοοιιοσοιο , δ: ιιοο:ο!ιοσ:!ι οοιοί: Πιο

:ιι:ιοσο ιι!ισσιϊ πιο!! ιιιο!σιιιτ.: ιιιιιισιιι ; σε οι·ι·ιιοι!ο

οι:σι·ει!ι:οι :ο οί :οποιο οοιοί!:. Ασεο!σε :σπιτι

οσ!!ιισι ισ οοΒιιοίοοιιτ:!ο ίσιοίσσι ι·Ιιί·Ηοσ!:ιιιοσι :ιο ο

οοιιιιιι· , ία! ιοσΒοσιο οοιιίιε ·ι!ο!ιιάιι:ιοσοσι δ: !σ- Ι!ιοι·τ!ι!ιοοι·ο: , ίοτοοοι· οτιιισι :στο ίο!οίο σωστο!!

οσιιι!ι:αιοιιι. Ε:: Με οσιο:,-οσιοι!οιο :άσοι οιιιιιιι- :οιι!ι!τεο:ο: !)οιιιιι ; οσο οσο οοιοίι :ΜΒΜ οπο.

οι·ισιο

Ι!!

σε ι!!!οιίιιοσιε οπο: το σοἱιοἔι ί`οοιιιιιἔ , στι:: ίσιο

ιι!!ΐι ι!οίετι8ιιι!οσο ίοιοίιιιο ισ:σι:ισ:: σοοο!!ιιι·ιο ω.

εσοίοι: ι :ποσο σ:!ιο ίοιοίιισι οοοοί!ιιι·ιδ Διοτι.

-ΟΒιι::!ο:3. Πι!οθ:ιο οι·οοι·ιι οί!οιιιιοοι!ι:σσει:

  

80:02 ιιιτ!ι!οάιο Πο! ίσιοιοο ::0οσΙσ οικω ο!! ισο

ισο !.5οοσιο ιισοο!! ι οι” ί! !ιιισο ισιοοι!!:,!!!ιοτο οο.

:οι!ι ιισεο!σε :ισ !!!ιι οο!!!ι:ο. Μαιο: οι·ο!ι.σιιιιοι·ι ω.

οιιισ·ίοι:οισι :ισεο!σ5 ισ !)οστο , Η ι!!σισ :σωστο σ!.

!ιοοι·ο:,ιοσέιισ ί! ίσου! :στο ι!!ο ίσιοίσιοοιισιο ιιιιιοξ

του Νιιιο εσιιιο:!ο Ποιο! :στο !)οο ίο!οίσοι, οσο

τοτσιο τ:οσιιισιο ιισοοιιι!!: ιιι ι!ι!οά!οτιοτο Πο!. _

Χάο. Ηοο ιιιοσιο. Γο!σοσι!σσι ο!! σο εισό!;οι!!ισ8

2.. ίσιο. αστο :ποιο ι!!!οέ!ιο Ισ! Με:: ίσιιιο:ιι !ιοοο-ι

οι: ιισΒο!στο, οσο τοιοσιοοί!!ι: :στο ι:οσιιιιιίοι·ι! ἰσ

7ο

οο τρίο ποιο ι!ι!ιοιι οσοι·:ιιο ίοιοίσιο ίι12ι1ιάιιο οιο

οι·ισιο οοιίοισιοσοσιι οοιισοι! σοσ οο:οί! :!ι!ιεοτο

ιι!ιστο. οσοι ι!ι!ιο.ιι ίσσιτι :!ι!οέ!ιοσοσι,νιοιοοι·ισσι

οο:ίοάιοοοιο ι Νοιι ία:ιείιιι:ιτ: οσοι οπο..) οσο

ο!! ό:: ι.!!!οιί!:ιοτιο οιο:οιιἔι , σσ.ἔι ι!!!ιο!τ ιο ι!!!ιοοι·οο

οσοι ιι!ιστσ ὲ ί:: ι!ι!ιο!:; ίοι! ι!οϋέ!ιοσο , οσἔι ίο

ἰοίσιο ι!!!ιο!:στ ο!›ιοόὶσιο :!ι!ιοι!αι!ο: ε! ισ! ι!!!οσ

οι στο τ:οσοοι!ι: οοί!ο ιιοΒο!σιο !ιοοιοοοί!ιιτο,

ν: οι ίοι·σοιιιισε ι:!!!ιΒιι: . οοσίοιισοιιιο: οοσσο.

οι: οσοι ι.ίοιι:. οο!!ο ί::. ιισΒο!σισ :ιο οιοσι εξω οι.

καιω: ίσι.οο!!ιι:ο. Νειο ιιιιέιοτοι :πιο Μεσοι;

:1σιιοι!ο ι!!!!οιι σ!ιιιιο ο ιο , οιιοι·οιιο οτιιιιο ίσιι:σ Με

!ο&ιοσοιο ι!!!ιοοιο: οσοι !ισσίιοοι!ι ι!ι!οδιιοσοσι

σο" ισ:ισο!ι!ιο:οάσ ίσειιο!σιιιιιιιι: οπο εισι!ι.

σο: σο: ίσοι νο!ιισ::ιιἰε ο!! ίσο οτοοιιιι οοιίοάιο ,_

:οσοι άστο !ὶ!:ιοι·ξτ οποιοι:: , σοοο!Το:Εο όσοι. !·ίοι:

οιιθ:ο::ιτο!ιοιιτιι ίοσι.σοσ :ΙιΠἙι·:ὲ ι. οσο οιιιιισ σο..

τοσοι ) ίοιιιοοι σοεο!σι1ι οί!ο ισ ο!ιιισο σόισ ιιο!σσ.

:ιι:ιιιιιιΒο, τι: οι. :οιοπο, Γτιι.ιι·. `
. '

·

Αι! ιιι·οσιο. Μετζ. ποσοι· οἱσίοσοοι·ο!ι. Νιιιο :!!!ο: .

ο:ιισιισι: οσοι :!ι!οι'.ιιο ίσοοιιιιι:. ιιοσ ο!ιι:ι:σι· τοσ
_ .

ο!οι·ιοιι2ι, οσἱιιι σιιιιοιεσι ιιιισοτιο:οοΠο, οσο στι·

:οι οι: ποιοι! σο: Μοτο! :σκοπο οοτί:&!οσονο ίσο

:ο!!οό!σε, ία! ιστοσίιοοο!σιιι!οσε!οτι:οο στου,

ι!ιίο. [Μ. ί6._νο:!ο οσοι οοι!οιο !σιοιοο 8!οιι2

οκισθ: ιστοσίσιο ιιιίιτισι:το οιοι!σ:οτ::2ισιο!!ς&σο

σιι:σι·ιι!ι:οι· οοιί:έ!σενι :ισιισοι· , οι: ν: οι'.:ο. Εοτ!.

σιοι!οι!ι:οοι!στο τι: τ:!ιοσιε ιιθ:ι!ισε στοοισιι:.ίισο

ισιο!!ο&σι , ίισο σο!ιιο:ειιιε. Εά Με σωσει, οπο

:Μοτο ι!ι!οδο!οσοιο ίσιοοοι!ιοοο:!ιτο οσοο!σσι το

οιι!ιο:: οι! ιστοσίιοτοσι :!ι!οθ:ιοιιοσι ίσοοισιιτ. σο.

οσοι οι: !στοσίιοι· οσο οοιιι!ο:ι: οι: οποιοι! σοσιιιιι

οο:οσιιιι: , ία! οι ισα σίιοτι !ιιιοίισ , σο! ιισιι!!ιο ίσ

οο:οιι:. Νοσ ιτ:σοοι!ιι ίο0ι1ιιι!στο ι σο! :μια οποιο

ο.
οσιιιιι ι.

!!ι!ιι

σα?

οιιιιιιι ι..

Β!! :οσοι , οιι:!!ί!τιισ! :στο οιοοτιἄ ο!!οσ:ισ ο!ι!ιοι:σι·

ο :Ποσο ν: οιισοιοισιο :οσοι-ιο ο!!οσιιο. ο!! ι:!ισο:ίο

:τιι!οσἱεὲ:!ι!οδιιοσο οποιο!! οσοι !!!ει ο!! οσο:: δ:

οποιο ,ίστοσιο οοοιιισ :!!!ιει::ο ίοίοίτιτο μισο στι:

ιοο!ιοιιτιοσοε :!ισοιίιο :σωστο νει οσοι οσο οοιοίο

·ιιιι·ι!ισε οι·οοιιισοί!ιοιιοι τιο!σο:στο νο!!ο :στο σιοι!ο

Διιιοσει3οιιω , ιισσιο οσο σε:σι·ιι @Η οι·οοοσάο:

δε. ίστοιοοιιισ:σιο φοιιιιιίιιιι! οσο ιιιιέιιβιιο. ο _

ΟΒιἰο!οε ο. διιιοΒο!σε ίοιιιοοι ίο ιοίσσιοιιισιο

:ί .

ΙΙ.:

ίσιο , οσο σιισ!ιε ίστοιοο εοοιι:σ οοίίἱ: Ποσιο.ι!ι!ι- θίστω !·

|

.ιοί

πιο. Ϊ

ι!ι!οάιοιιοτο Πει : Μπα. :!!ι:οσ5,” οσο οοί!ο σο8ο- $!ισιτέ!σιιι ο!ι!ιοοτο !)οσιο, 'ιιστοσοσιι:σσιοσο είἱσιο, οσοι ί!!!""':

π

@ή
εστι ειιοο!ι σο Πι:ο , σ.: ίσοοιιιιι:. :ωστοσο Μοτο: Πιιρίσι ιιι

σοσιτσισ ιιστοιο ιτοοοι!ιι σσισι·ιι!!ει:!!!οοιιο το. σσσέ;ίω °ί°

!σι

. . . . . . . ι .. . Πω:: !.ΖΒ'_

8ιε, σο: οποσ: ισιοοίτι οι: το:ιιοτι, οι:: τοπιο:: €οοσ-Χώ πω. Μ;_

:σ οο:οστιιο, ίοτ! οι: ισιοσίιοι·ι , σο: ιοιιιιιι ιο:οσίο οιιί:ι οι..

σιι!σιτσ , νο! ιιιιιι!!ιο ίσοοτσε:. ιιιοοσί!ε:ι!ο ιιιίιοοο οιιιιιιιι.

Ι

το
Πο! , οσο ι!!!ιοιιιι: ι!!!!!ιιθ:ο :ιδιο ἔί :!!!ο&ιοσο σο. ·92:.”τωσ

β." Γαβ: _

"κ" ω".

"Μ Μπι:

ο . Ν - - Μ” Ποιοι.

ο!οι)ισσ ; ι!!!οξιιο σσιοισ οι·οοτιιιι οί!οσ:ο ο!! σιι.ισ- πιο σωστο

ποσά οοι:οί!σι·ιιι: οι: οστά! νο!σσ::ιε ουσ νο!σσιιιε"!"""° ,Ψ

ίσιοιοο ι:οσσ:σ σο: ισ !)οστο , ο: Πωσ! Μι!οιο, ν: " "ίπ Με

ί

ιι.
Οσιιτιιι.ι ο]



ΕΦοιτιιι:ο.

:Η ιτΘ::
σε @ω
,,'ΜΓΕ

Μ, ά"ΜΜ ιτιιτ1ιιοι:ιω , στι:: πσιιοτ:: ιιισπ: οι:: στι:πιρσ::πιοσι,

έ:: Πειω:|ο.

7'ΠΠΠΠΣ

¦!!

:σε

1.:Ο

" οι:: τιιιιτιοτοοισσιι:ι οίιοτι:ιι:τι:ιπ :ιαπισπιιισ:: ι::ι..

Βιῇιωτοιιυ ΧΙ:Π. Π:: :σοΙαπωτε .4πέ:ίο:·τιπ:8:διιο. Π.

:σαι σιιιοιίιιιιιι ιιιιιΒι:σ: πο::ίι`::ιὸ οποιο ποτά

:ισπι ,ιιι :πιο Μπα:: :ρσ::οτ τοσο ι:στιι, Πτι! στι::

ιιι οσισε σ:ιο&ιοπιε -οιτο:οιτισ πω:: :τροποι :πιο 'Η, μαι!

τω:: , στ:: ιτποοιιιτ::οπ:σσ: τι:::ιστι: ιιστ:ι ; ποο τι: α"“Μ,,, °

:Με οοιιζιπσπο οιιιοο: οποσ:: :απο ι:ιοπι : (Μπι πω. ιιι|ιεττ::::τη

ισα: σιιιοοιστπ νσισπ::: πιστα:: πιο:: ,πιο πι: ::

Μ:: ::ι:ισπο :τιιιιι , απ: ιπιροιιιτι:οπ:ι τι::ισ:ιε ω::

ποσσο νιισσι ι:ττισιοδιι πιο (πι: ω:: τιιιι0τ:Φ ΜΙ”.

σποτ:: :Πο , σσιπ :πιο πιο:: οτιποι::ιτισι εστί::

ιι:ιιιιιιπ: Πτι στι. ει: :ι:οτπσποοιοιπροτ σ:ιισ πιο::

Ποσσ:_ Κοιρ.ιιπιστοτε:ι Πωσ: , απο: οσπριι:οπ

οοπτι.ο . τισσ ΔιιιΒιιιιι νιστιποιρισσ: οσπιοτσιιτι

σπιτι ρτσρτιι οπο; απο: ::τιιι:ιιια, οσο :ιιιιΒιισ:

σωστο: ι:ιρισσ: πω:: :ιοτιοόιισποε :σ:ιιττ:τι οστι

ττ: Ποστ:: ι ιιιτοτσττι , :στο σ:ιισ ι::ιιο:τιτ: ν: ρ:ιποι

πισω ρτσρ:ιιοιιο; ιιι:οτσιπ, οσο σ:ιισιιιιιι:::στ - - Π - ` λ ·

σωστο: ιοτρισι:: στσρ:ι:ι:ισο ροιιο&ισπ ο: :ισ:::τισ5 ; Αιι στ0ι% Μπιτ:: ΦιιΜΠ “μι” “Πωπι “μ” “ἔΓΡω'

ειρτι:οι:οτι:ιιτιτ: ν: ::ιτι:::ιτιι:: ρτσρ:ιω νσισπτο:ι. ιιιοπο τ:σιιιιττ: :τιρο:οτο::τισποτπι:οπτ , :π εστι:: οι!

Π:οπ:οποι ιιιιιιιπτ Ποσπισττισι·ο:σποσριπ:οπτι:οι ν: ο:οι:ιο :οπ:ιπο:ιι: ν::ισοτι:ι "πιο ι:ισπτ. τι: πω. η.

Ρ·ιτιοιριστ:: Ρτσοτιι στο:: σπιτι! σιιισιιιιιοπ: σ:ιιο ιοοιιποι:ο , ποσο. Επι:: :ιποοισπι έ: ::σσιιιι:: :ιτἄσ ισ Αάρ"πά;","

' ' ιπ:ιισι:ισσ τω:: :οιΤ:ιτο. πι: τ. στοπ. ποπ ::π:σσ: :ι.ρισ._

Ξσσιοοισιι: ιπιιπι:σσι :πιο πω: πο:οιιι::ι: νσΙσπ

τι: :Μπι ισ :πιω οιιιοόιισπιτ οιτοτοι:ισ σπι

σ:: οι ιο.

διο ,|θ£!π:Ϊ·

ιιιιισττ: 8: νιπιιιοοσι στσρτιι ι:οιοτιι. κι:: τοπιο

πο: ιπ :ιι :ιιιοτίιισ :::ττι:ειιιε :πιο Ποστ:: , στι:: οι: ιο ζ :::ο.:: , Ε - - · ο Δ

πω.: πο:: :τι , ποπ τοπιο:: ποσο. :ιιστιιιι::: εστι: πο:: ι ιτ:ρρ:τ:: :απο τι::ιιτ,νοι ιτπ:ιο:ιιττιοπτιτ τιιιιισ:ιε Εισ

οι Μοτο; ιιτιοιιι:οττιιτο οικω: πιιιισε :άστε τ:στοιι ζ πι ι :σπιτι :σισε οοιιιιιισπο τισιι:ιοισοο: :απο ιισπι.

:σε τιιστ:ιΙιτο: ποστ:: ι τι:: :Η τ:ιπ:ι:τι: πω:: δ: κι:: :ιιι 7.. Ρι`οι)- ΜΜΜ σαι) τιΣΦ0ι:οε Μπι: 8ϋ :Μι νοο

π:ισ:ιιιιτο:; ντι:ιο πο:: οποσ:: οπο: σ:ισ οιοδιισο σπιτι:: οπο: π.:ισ::ι.ιιιο: σιιιΒιιπ:, Ρ::ιοσοτιιτ πι::

οσα:: Ποστ:: , ν: οσπ::ιι ισιιιοοσι δ: νιιιιιι:οσι Πτι. ΦΠ οι) ιΠιτιο πι: : σιιι::: ι: πιιιι:τπ ποσο: ιισπι::ιε

  

Μ. ι-. ι)2ττ:0Πο5 :ιπ:τιπ: πο:: στ., ν: ιισσοπτειιι:ο- :οσι, απ: πιι:Ιιτιι:σ: τ::σ::ιοπ: :Ποστ τι:: οπιστ,σσο

σώσω ι; πωσ: ;θΓ€Ο πο:: ρστΙσπ: Γοιρισε. 8: Ποιο: ν: στ..- :σ:ιοπ: σᾶι: :ισσιοποι ιιιιισσι:: Ποστπ ξ ν: :ιππα

άΡωφ “Η ω.: . . σε· Κειρ_ Μες, οσπιο:ι. πο:: ο- ρισσ:ι π:: .το ι πω:: οι:τ:: οι ρω: π::στιιιτι , ι:ι:ιισττι

πιτ:: ισπτιποστι:ρ στι:: :ιιΙ:ιίιιο π::στε:Ιιε Πτι , 8: πιο:: ιιοποίι::οτ:: πισ:ιιιοτπ , ιοιι στι:: :οδιττσ:ιτ.

Μ. :ιοίι:ιοτιστι: πο:: πω:: :τι ρ απ:: οσι::τ:3ϋισ: ποπ: πειττ:τι:.ιοπ:. Με. 8. Π”. τ. Ρ. η. 6ο. ω. μι”.

μια :Ρο ειέισε :ιιιιιιισ:σε , ρσίιο:ισ: οοπ σε ·
:πιο νοιιοπ:πσπ οπο ποπ ιιι::ριι:ι::τ, Μ! :Εισαστε έ:: %πέ:|μ_: :Μ;;τη;|ι:η· άΙ|ιέσο Προ;"

~σιτε::..ι:::::ι.:5::::::ι:::::::ιτ::::::::.::- Μισο Μισο: :οι::ιοτιιιι ποπ οι:: , ::σι:::ιπειπ: (ποιοι: ο:: στ1:οτι:ο- 6ΙΙΙΒΜ

πιτ:: τι:: νοιΙοπ: ποπ στο , ντι: ρσ:πιε , πω:: Ρωσσ- >

ι :ιιτιιι:ο:::οπ:στ. Βίου: . οπο: σιι::σιε πι:: π:στ:οπι ν Ρ τ. ε 2 ιἔιιιοᾶισ πιιτστ::ιιε οτε:: Ποστ:: ιπ :οι `

ιτιιοτ: , ν: ι::ιιιοπιε, οπο: σπιτι:: . ιιιιοτοιστ , ιοιρ- Β::τιεοισ, οπο:: :σποστ:ιιοοπτι:ιο, πι:: ιιιστι: 1)· τ:#τομι

ίσιο στο: πωπω: τιιιιι,ςι: : π:ιι::Α::οτι:ο: :ιπ:στοιπ, ιιιιιΒιι ν: σ:ιποισισπιισι οπο) :ιιτο:οπ::τ:τιιιιε:τιπι-"""°“"°

οιιιοτπ οτο:: Γοιριστι: ι:ιιιιο:, ιιρριιοι:: οι:: τ::σ::οπ: , οι:ιω, στι: ιιισσ::ιιιι8ι: Ρ:ΟΡωτ (ο Ώ πιάσω: ποινή..ν: τιιο:ιισσ:! Ρτσιοπιιιτττιὅ ρ:ιετ::τσ:π ιοτδιι::ιτστπ. ιοθ::οποε.Ρ::ι::ι:ι ιοπ:. σοσιιτιιο ν::ἑστ:ο :Η :στὰ πι:: Μ." β”

0“"·Μ. - Ι.ιιιισιι;τα ιοπ:. ιο:ισιτσ:_ :ι:επ:σπο: ο ο πει:σ::ιιτ- τ:οειτπ:, επεοιιι :ποσο σε:: :ιο:οτι:ιτπ::σ.ιιιιισ:το ίο-”.2..,"
· ' ° το: σ::τισε: πει:ι:::ιιιι ι:οι:ι:σ:ιορσιέπει: οι:τι:ισττι- φωσ:: οτι:ιτ::σωποι , οισιιισιτπσιε οσποο:ι:ι:τιπ- Π ο

τι:: σιιιοτι::,ιπ :μὲ ::τιιιιισ Ποσ, ρ:τρο:σσ νο:ι::τι- Β:ισ ::Ιισσοπ: ιιτ::στοτ:: ποοοιιιιτισττι ο:2::ιοιρισσ:_

:σ:.Βοσσοι:ι μι:: ι:ιο:ι:ιτι:οισ πι::στει:ιε οσπιιιιι: π: ποσο: :::τιιιοπ στπτ:οτ:: σ.πι::τοιπ π::σ:.:ιοτιι ποοοιιι:τι

οοσπιτισπο δ: :ιιιοοιισπο ιπστπιΠιι:ιιι Ποπ πιο: σο: στι: οτο:: Ποσσ:. Ντιπ: :σιι:ιτι Μπάσα:: οι:: :ιπ8:ισε

οι: ιιιτπιπσσ: ιισπστιι π::στοιο :τοιιτστ:: τιιτισπτιιιιι: πο:οΗ:ιτισ σσσ::ι ο::ο:οιτιιι ποτστ::ιιτ:: :ιιιιει:Ποσπ: :

ετσι: :ι:ιισιοτιο:=οσΒποίοι:π: δ: :ιιιιεσπ: Ποστ:: πο- .ιι::στοοσποσσιιοοπιι:ο, :Η , σσιο ιιοοοιι::τισ :ιιιισιτ

:πωσ φωσ οποο:οι:ισιπ, ισπιπ:ιτσ::ιιτο: πω: Γοιρισσιοο:οτσιιπ:::σ :δισ ιιοποσσιοι::ι:ο, σωσει

πω: ι::ι:οιιπ: σπ:πισ :ιιι τιιιιστοιοπι ι::·ιιιιτιιιιιπ:τι: οι:ο:οιιισσ::π:ισι :ιπ:ο:οσιιοστιιιο. ισπ:ι:ιστιπ :πισ

Β,ωπ/;° τοι:ιστιι::ι. 4Αιισσιοοποοιισπ:ιοσσοι. οποιο :ισιιτι- το ιιοποτισιοπ:ι:ο η ίιοσ:ι:ιτ::ο: ιποιιισ:στ:: ιπιισιστο

πο:: πιω:: τιι:τπ ρο:ιοοιιστιοπιπ::στειιι: ιιο:ιιισσιπιε. 5::ι τ:: Γ:πι: : ο: ο ισιιιιιτὲ ποο:Πιι::ο :πισω ιιοποι:σιοπ.

πω: μπα. στι:: ιισισιιοι:οτιτστ:: :μισώ π::στ::Ιοτι: ισοοιιτι:- τιο:οτ8: ο, οι:Ρ::τστ πο:οιιι::: :ιτ::στι: οσποστιιιο.
οιιποτπ ποπ ισιιτπ:ιτοσσιτι:σ: οσεπι:ισ 8::ιιιοιίιισ οτε: Ποστ:: ) στι:: ιιιιισιτσ:ν: τ:τιποιρισσ: Ρ:σρτιι _ ι

πιιτσ::ιιε Ποι , ιο:ι :παπι οι::Ισίισ στ::πι:_πι::ιι οπο:: οιιο. Πωσ:: :ιστπσποι :πισω ποπ πιο ,› ν: οτο: αφ

Ποσπ:. Πιοτι:σποε αυτοι:: :στο πιιισ::ιΙι άπο:: ::στι- :σ:τπ:πτ:: ιιι:οι·οπ:στ::οτσο ποπ :ισιισπ: :ιιιι8ο:ο πο:

"Με Μ” οσιιιιοοπτ::ο πο:: Ποστ:: , ιιιιιιοπ: σιιιστπ ιπιτι:ιοι:ιπ πισω: Η:: (σε , :το ιιτσιπ:ιο ποο Ποστ:: ν: ρτιποι

ω” Μ”. οσπ:::ι. οστπιιοιπ,σσσιι οιι πιιιιτισιτιι:: τι:ιτισ:::. Νο- πιω:: ισι πιο. σιιιιι νοιιο :Πο ,ι δ:: νοιιο ποπ στ: 2έ:

Β·ισ:=- ττιστοι:ιιιτι ι πιο: Μινι:: ειστε: ροΙΤο:ιισιΓΡι:ισ :ιο ισπτσέισεοσπ::στιι&στιι. δοοσπ:ιιιιοπ::ιιι::1:ιτ::ιοεπωι.ιιιρ:ο

ε· ιιο::τι:. τι:::στιιιι ριιιισισρπ::τι,ιιοσι: :ιο ισσοτπι::.σσα ν:τιισιιοσιιοοιισπο: (ιιτρ:οσιι Ρτοι::τί.[ιιιιι.:ι:.Βοπ- οβΜΜά

έα",";;(έ :ματιά οίιοπιιιτπ ίι::οΐιιο:οίι οιιπ: ::ιισσιε :ποιο τιτ::- κα. ι. μμ. 6ο. από. απο!. 2.Ζππω!ιύιά. στο”. . ""'Η". Μ:

“η”, Μ”, :οτσιισιτι :σαι :ποιο οιτο:ι σιιτοδ:σττι ει:ο::ι:. ι:: ιπ Μ: Π:|ι:" : οπο: :ιο σωστο :ιτ:ιιοιτιο: ισοισιο: στα"- Μωπ.“

πωπω πω: πω:: (Πισω :στη ισπιτιιιε οι·σοιιιιιιιστ σι:ι- ισ οσιιιΒιιστ: ιο:ισιτσ: Νοι.πιτ:::.ρ. η". 6Ο.::":5ο

στι:: ::::ισ::::.::ι:::::::5:.::·:::::::ισ::::·.:·:: :···2··: .
@Μ - . 3. πισ στι:: οπο: 8. πιο". πω. Μ!. 3. στ:.3.τι::: ειισιιε.τω:

τω. ό· 1.ρ. στι. σο. στ. δ. νιιι όσο:: , ιιποοιι:τι: πει

:σ::ιΙιτ:: Μισο:: Ποστ:: ν: Βποπ: ρΙσι :πισω ΜΡ..

(στι: Νοτια οη:ιιο::τι ρο:οιι: τι: οιιιο&ιστιο ποσοι

πιτ:: Ισιιιτπ :πισω ιρι·οιποστισπ:π:: :σαι πώ:: :ιι

:::8σ. οσοι! πιο ::ι::οτ ιι :Ποτ ποο:ιι:τισε , πιάσω::

ιπ τιποοιιε :::::ιιε ;τοΓρση:ιο: π:σηςκ , ="ωάπε πω:

ρττετιιιιτο στι:: σόι:: , σι:σ:.ι ιιιιοπι ιιιιιιοτι: :σπιτι

Ποσπι:::σιιι τισιιιιπ: σ:ιισ πω: Ποστ:: ίοοιιτιιιιιτι:

ιιιο:σσ:οιιοόι:σε ριι:τιοσιιι:οε , πσι οστσιπ νοΙσπ::τι

οσπ:::::ι:ιτ::ι:: , δ: ιισ:σι :ιιιισοτο ιιΙσπ: . ι:: :ισοπ

:ιττπ οι: ι:οπντ:: οσπ:τιισσο σσ:πιστιι , πιο: σπιτι: Γο

ιρισ:

μια: τιιττιοπ ιιιιιποτο ::ι:τι: ιι:πιπισ :ποιο οι:οι:ιιιοτι:

σι:ιοδιστπ ι:ο:ιι:. :μισά :τι σιιιστι: ιπιτ::ιοι:ισ ο :τυο

ιι:οιπσποι Ποστ:: ρ:σιο:ισσπ:στ.Τστι: ιπ::τιπισσιπιι

ισιιστιιι: ι:ο:ιπ:ιτιισ ποπ οστ:ιιΠι: ιι: ::σΒπι:ιστ:: , 8:

σωστοιιστπ::::ι:ιοσποτ:Ριιοοπ:ι:ι: , :πιο Ποτ:: στι

σποτ ρτσρ:ο: ιο 5 ω: :::::ιισ8ιέι Βοιιτιτσ:ιιπι: [σ.

ΡοτΠΝ. Ρατι: σωστα:: στπιοιτιτο οτο: Ποστ:: Απ..
πι:: πο:: ποο:Πιιτισ ,ι ν:ιστ1ιστοπ: οσποσιιιιι:οσ:ια.

86 ιιιιοτ: :::πιστπ οκο:οο:.

π τι.: Μιά. οποιο σο8. σι:ιστ. Νο:: .π. πι:: απ.



ι $Δια ι· ο · οι ·· -ι ,ο = Π μ

4 Πιιιιιιισιιυ ΧΡΊξ Π: πιοιππικι: .κι“πέ:Γυιαικ. 8ειΒιιιι Η. - _ οι
ιρισι. Τσιποσιιι πι. .με 3. ποσοι, ιιπ8:Ιπιπ πιο· πι: π: πιο: ιπιιι:ιι: ποιοι” , οσο όπιιιοπ:: Π:σιπ Δ

_) Σ “Ιω αι” ΡΟΠΦ @ποπ αι). #βιωι: ο οπο πιει: :οι πιοΓ:ιισσπιιιι· ,οσοι ιιιιιι:Βιισσι οσιισπι δ: ιιοποἔ

π3.· πο: , κι ιισιιπισιιι :σωρο ιπ πιιισιθ. ::οπιιιιιιιιι:οι. ι·:πι ποπ :ποσο π:Βιιπ:.ιριι , πισω ”::ιιιπι πωιιι.

ΐσπι.Βιιι οι: Τύπ. πι; παπι ιιπ8:ισε :ιιιιΒιι πωσ Με νικ οιοεσιιιπι , νι ιιι:πι ισι:σε δ: ιιοιισι π:ιὅ:ἔ

ζ.:3ο::Βιιιι:ιιι:οπ:::ιιιι.ιιο οποιο ειι:τοιιισιιι;;:ιπο :οι οπιπιιισι. Ν:: Μπι” ιριι σφι: πισιιιιιοπ

δ· “Μ” η πιο :στο Ναι:: οι ιΒιι Πωσ: ρισειισιιιπ :πιτ ποσο Π:ιιπι οιι:πεισπι, ι:ι·ι::ιιισ:ι ίιιιππιο :οποιο

| ισπισιιιΒιιπ:::ΠΒιιο ιιπιοιοι ιιιιιι:ιιιο , Βιοι:ιο:ι Ριοι:ιιιιιοι , ν: πωπω:: :ιιιιιιιι. Οσοι! ποπ Ηιἔ

:παπι Ποσο: ι οιιοιισι π ι:ιρισιπ ποιο:: ιιιπιι:ιιια, ::ι·:πι , ο Ποσπι ιιιιιε:ι:π: πωσ:: ιιιπισιιιιιτ μορ

Ποσο: πωσ:: ιιιπ::ιπι ::οπισιιιι:. ιπ:Βιε ιιιιιιι:::: ι:: Π: , οσιιι:πιιι @πιο :ιι Βοπο:σιποπιιιισιπ, Μ.

ι:ιρισσι , οσιιπι Ποιοι; :μια @πισω ιιιιι8:ι:: ν: Μπι, σιηι|ισπι οιιιο ιιιιιι:ι·ιπι , ν: νιιοι:ιπ νιπιιιξ

απο σε ω. Ν:: :ιι οποιοι ιιιιιο δ: ιιιποι·σ ι.:οπειιΤποιοι , Ποσπι ν: ιπ:::ιιιιιιι: ρισιιιισ::πι ιιιιιΒιισι

60ο ; ποιοι ιπ:ιιισπι; ποια ιιπιειιιιιΒιιστοιοριοι ριιι::π:ιέ,οσι :πιο ποπ ι”::ιι:σι πισω: ιπ Βοπσπι

ν ί: , πι:ιιισιπ :πορτα ιιπ:πι : δε. πιο: πιι.ιστοιι5 Π:ι ι οι ισ βοιωτια ρι·οοιισιπι, ιι·αι:ιροι:ίι: :στο

πιοε:ιιιι :ι ιπι:ιιππιιοπ: οποιοι ; ποιοι:: πιιιειειπ· οιιιο ιπιπιι:ι:ιέ πιο: Π:σιιι. π:ι.π·ιροιιιιι οσιε:ιιω.;

πιο:: οι! ιιι:σοι:πι το:ισι ο (Νεο: :ο πι1ιοι:ιτι ριι::ιι :Μπι πιο που:: ν: ιιοπσπι ο 8: νιιιι:ιπ πι» , 8: ιιπιιιι 5 ο

ιιιιιιιι ποιο Μισο:: μποτ:: [οι 30]νι Επι:: :πιο ό: π:ιππσ :ιιι:οπ:πι: Γωεισι οι! ιο:Θ . “

ιιιιπάσιπ ειπα, ι οσο ιιοπσπι ιο:ισι ισοροίι:ι ρ:π- . πω.Μ:οιιιιοίι:ε ιι:π:.Γ::ισ:::ισι ι . ποπ μι. Ψώ·2-ψιι

ί: ιιιιιζ:ισσι ιο ριιιἔι πιιιιιιδ :οποι:σπι ; ιιιιὸ ι_π ίι:ει:ιι ω "' "ω"
σ:: τσιπ ιι:.:ισ::εροπ:πι: Π: ιποιιι ω Γ::σιιπιιιιιπ ά . ι
Βοπσιπ :οιισε οιιιι:ειιιι. Πωσ: :ιι οοπσπι νπισ:ι- ιιωπιπιωπε ω"ΜΠπ"ω Παπ!) επωωϊ οπ€Πἀ€_Ϊ:”:ΡΡούιο

' Α (ει: οιππισπι : ιιπε:ιιιε ριιιιι:σια:: ::ι·Βο οποσ ιπἐ π , οπο: ιι::διΐιιιιο τιιιιΒιιο::ι:άο ιιιιιοι: ιππι- -

η: :ιιιιιι: οι! ιιιιιέ:πιισπι Π:σσι, πιο: Μισο. Ωοπ- πιο:: πιο: :πιο πιο ποιοι Μπιτ πι βοπιιι11 ρω::

0”!ι,· πι. ι. απο ιπ:Ιιπιι:ιο ποιοι:: ι: ι Π:ο , ποπ οστά: Πε ω: :οπήιιιιο:πιιέι ·ι π” , ποπ ροι:ιι :οιιι:::::

- σιιιπΒιιιιιι οιιἔπιἶι :ισ(ἔ::ιι; πιο: πιο:: ιπι:ιιιι:ιι: Μ.πι: ρ:ισ:ιιο: :Π':: ποιοι:: ρ:ισ::Γιι , ιι ιιιιιι,ζιε ιπ

οιιπει:: κι ι:ιριπιπ , οικω οι! Π:σιπ ι ποιο πιιιΒιι οιι::πιιιιιιι ιι::Γοπισ , οπο: ορροπιιιιι· :οιπριοι::π-. .

2 πι: ρ0ιισόιισι ιπι:ιιππ::: :κι ι:οπσιπ :υπο ιῆυἑπι ή ιιιωσιιι€ω. Α: ιιιίιιπσσ:::ιι: :ποπ/ειπε :πιο Ξἱδ

@πριμ ποσοι:: :ποσο ο. $ι ιιπ8:ισιοιΙ:&ιοπ: παισιιιιι ι:οπιιο Π:σιπ, ν:ι ν: ιι“π:πιπιιισιιιι:ιιιέ πω”

ποπ ιιισειιιιι8:::: Πισω., φω;ιιιΡισω ο ίξοικ· ποιο Γσρ::πιι:. διά οποιοι: 1. ιιιιισιιι πι, πιω::
:έτσι . ππισπιιπ π:: :ιισιιια::αι ποπ 'Μπα ,ι οι ποπ ΡΟΗ: "ι8:ισιιι Με" @εξω ιιπιιιι·πιξω.ιιιοπο

ιι:ίιισι. πιο: απαιτει ΡισιιιιιιΒιι Π:σιπ,οσιισι πιο πιώ :σπαει Πισω πσδιοι:πιΜ” ιι:ιιππσ:ι:: π.
:πιο ποιοι. ιισιι:ι:ιπι ι::ιιισι ιι: ιιοπιιιιι ρ::ιοποι :ιι ι

ιιι&ιιω ο ιο οσο :οι 8: ιπ:ιιπ.ι::: πιιιιιτειιτι πι ορ

:οιιιριι::πιιἔι Ρ::ιοποι ,::ρπεπει: οιιιιιι:ι::: οποιο-ι

  

ιιοιι:π:ισ ιιιπ:Ιιπιιι:ι κι Μαιο. ο

_ 26.°. παπι πισω: σ: ιιιι:&ιοπ: :οποσιιιια:πιια, :σπισιι: Βιιισ:πι οιι:πιιισι'8ιοπισιπ ©οπτιπ [οπο
Ρ,°β.).Μι ά ό. . . ο . ο ι ι. ~ - ι _ -. Ω '

ρα. Με:: : ιι:6ιιοπ: σιιιισιιιω ι 1°ιιιικει·ιρωσιά. [αλ παπι πισω επιιιιιιπ ρ::ιοπιιπ , πω: ισροοπιισι ιιι- π.
Β ω ξἱἙΦ' Θ: -ςζ93ι πω. ω: πιοΒιοιιιοι , δ: παπι ιιοι ρ:ιι:&:ι όἑι:&ιοπὅ: ιιιπιδι:ιω 8:ιισι:ι::σι Έππ-χήήιιι6ιέ

ι Ε η κι ιι ριιπ:ιιιιτι. ε: σοι ιο σ: ποιοι :σο ιισισιπρ πιο ιπ ι:σιπωω

~ η. Φ Πι:ο 1. Απ8:ισε απτο:: :οπ:σριι::πιιε π:::ιιιι- Μωπιιιοπει , ιο:: Β:ιιισιπ ρ::ΐε&ιιιισιο ιι:::ιισιιι- μι::

ο Μ) ιΜι2ιτ ΒΦιιΦ ο ποπ Πισω οποιο Γρ::ιπ:ιιιιο- π:πιιιιιιιιιι,.Γιιι:ιιι οποιο ποίιιισιιιιι 8: ι:οιπιιι:ιιιπι

_ τιι»ιωιπο. π:πι , οι :ιιιιπι οποιο ::::ει:ισπι. Ριιπει, :ἑὰ:ιπ πωπω πιισιιιιιε Εοπιιι. πιο:: Επι: ιιιι::αι ιισοιά

π:::Πιι::: ιιιιιέιισι Ποπ, 8ι κι , ιιπ:οσο ιιπιε_ι:οπε

ι:ισιιτι ποπ Ρο::ίι: παπι ιο ποιοι: ιιπιι€ιι:πιι:ιιι

τι:: ιπ:ισιιιισ: ποιοι :πισω , πο:: οι! ιιπ:ιπ :οπιοι4

πο.πεισπι τω: πω: πι: :Απο:ισι σιι::ιπ :κ Μπι.

[Μ. ιἔἰρισπι ιιιιιΒιι π:ε:ιιι.ιιο οποιο :ιι:ισιιισιπ,

._ ιιισιοσωπ ιιπ:πι ω: πο:: απο :ἔ:‹ι:πι πωπω:

:ιιιιΒιι.Ποσιπ ν: ρ:ιποιρισιπ (σι πι: ι παπι :ίΐ: :ιπ

= . _ :ιι πιο 'ε'ιιιιιπι: 8: :Π:π:ιιιι::ι :ποπ ι Πω _

Δ ι έσοισΓλ ξσοοσιπ:ισ: ιιιιπι:ιιιιο ιιιο:ξιιο ε: ιπ::ιπι:.

ι :ο ι πο.

4.8ῖἔἑ._ διι:ο οιΑπ8:ισι ποιοι: ιιπιιι:ι:ιιι: πω: πιο::

οποτσουιιι:ι- Π:σιπι :πιο ιιιι:::α:: ιρ::ιιι:ιιιιοπιι , ποδι:: Μι::

[·· ω:: :::ιοι:ιι. Οοπίι::ι οπο: ιιιιιιιιοπ:ε ιι: πιο: Ριο

|. Μ", πω· ι:οσσπισι Π:σσι οιιιοιπιιπιιιιιιιι: απο ιι:οιι:σπι

α." ω.""·ιΙΙσπι π:::ιΤιιιοιιιιι8:ι: , π:οσοοσοιιιι :ιι::ειιιππι

π:οπ: οποιο ΓΡ:όιιι:ειιοπ:ω ιιιι:οι:ιοπ: οπιι:ι:ιο.

Νιιπι ιιιι:άιο ιιπιι:ι:ιιο ι::ισιιπ ρ::ιοπεπι ιἀιι:ᾶδ.

μποτ:: Γ: , νοι:πιιο δπό:Πιι:ι:ιιιιιο ιιιι ισο:ιιιπι: ο

. πισω ιπιπιιοι:ιοι εσ::ιι:σι πρ::ιοπδ , ποι:πιιο πι·

89. 4 Βοπσπι , οι ποιοι: πωπω. Πισω. [Εοι:ίιΠοσ8

ἑιιαιιποπο ιιιιι ιι::ιιπ:ισσι :Η πο.: οι ::'Ει:ιοπ::,88

ποιο Μισο:: ι:ἔσπἀσσι πιο , ἔσω ιεριισε νοισπτιιι

:οπι:α:·ιππ:σι: ποιά! ιιιιιΒι νι ριιπειρισσι ποσο

:πιο , δ: Ποιοι ποιο ιιιιιιοιι ν: νιιιιι:ιι 8: νιιοι πιο.

'πι, ιωιωι, δώ οοπ:ιὲ ; ποιοι επιιι:ι:ια πω” ισ

_ ρ:ιιοπιιπι πωπω :απο ποπ Με:: πι: ν:ιι: πιο.

Ποπ: πω ι Μπι Μ! πιο Πωσ: ποπ :Πο νιπιιι::πι δ: νιιοι:πι

ΦΗΜ2ιν·οιοοιιι Γ::ι:ιιι, πι: ν:Π: Πωσ: ποπ στ: ισιισπιι

-ρ'3"""" 'β 8:σ ποιι: ιιιι ρ:ιι:&ιοπ:πι ισιιιιιιιι ποσο :Η ν:ιι:

Ροίι:ισιιπι οιι:πιιιιπι', οοπιιιιιιιπ :ισιιι:οιιι:οΒπιιιξ

σο: Π:ι . δ: ρ:ιι:άιιιιιπο πωσ:: :ισιά:πη :πιο

ιιιπιπιίΠοιιιιιι: νιιισιοιι: οι :ιπ8:ιππιπ μι:: πεισ

ιἐι ι:οπιιιισισι , πι: ισ απ: όιιιιιπιι:ιοπιε π:::ιΤιιιδ

οο8ποι:ι: , 8: ιιιιιΒιι Π:σιπ ν: ιισόιο::ιπ οποιο

ρ::ιε6ιιιιισιο πιο:: επιιιιιιο; π:: μπώ ἑ :Μι ι:ο8- δ

πιιιοπ: 8: επιο::νιποιιιιπι πιει:: ::Βο. _ ' μ ;ι: _.

Ριοιι. :Με :πισω οιιι:&σιπ π:::ιιιιιιο ει. Ποπ 3; σ::

:ιοπ: ηιιιιοΒ:ποι ποι:ιξ ντιπιιισπι: ιιισι:ιήσο οιι."ΐ

ι:έιιιιιι ' π::::Π`:τιὸ ιιιιιΒιισι οποιο α:ι:ιιισιπ , ισ

:Μπι ιιιιο&ιοπιι ::=ιιιιιιοπ: :ισιισ σΡου.ι:ι: ροι:ιι:

:πιο Μπι. Α: :ιοι:ιι επε:ιπε άι:: @απο νιίιοπ:ιπ

Π:ι ι:οπιιιιιιτηεειριι::ιι:πά::: Π:σιπ Μι :Μπι πώ

ποπ: ιιιιιιιι ι νιι ει: πιω Πισω ιιιιοι:ιι:πιιιιπ: πο·

πισω! Μ: ιιιιιοπ: πωσ ν: πι): :πωπω απο :ιοί-ι

ΓσπιιιΙσπι ποιο πισω, νι ι:οπ:ι·πιισπι πω. Ειιιι:πι

ι·πιιοπο Ρο::ιι Ποιποπ 4 ειροι:ιι:πι:Ι::: ::ιια:ιοπ:πτι

αποτο οπιιι:ιιιιέ σε:: Ποσιπ ν:οοπαιπ Μπι: ροι:ίι:

ιιορι·:Ιι:πάει: ιιιιιιπ , ν: ι:οπιισιισιπ νοισπ:ιι:ιιιι

πιο: ,πτοπο πόρο ν: ιπ:ιιισπι ιιισσοιιιοπο ι: νιπ- . ι _

ιιι:σσόι ό: ωιιιιιει όιπιπἔ. Πισω. Εοιι:ιπ ιιιο‹ιο ..34:

ιρρι·ιιι:ποι: ιιι:ιτιοπ ριοοιισσ:_:ιι: ν: @πιο πω, ο!”Μ·

πω: πορ::ιι:πσί: ιιισιι νιισπάιιπ:ι:πισιπ οπιπισιπ

ρωππισιπ , ιισειριιιισι: απο πωιιω ρο:::ιιιι

Ισά. οιιιο πισω, :ο :ισιιΞσ: ποιοι: ::ιιιιι:. Χάο. 8"ωόι- -

απ. ποια. π::πριοριισιπ :Πο ποπ οοι:ιι προι:«έ · '

Μαιο:: ν: πει πιπισπι ι :μια ιππισιπ πωπω, οποσ'

σ: ιιιᾶο οιι:ιισ: , ποπ ::ιιιιιιισι ι ρ:οριισ πι: , οι

ιιΒιιστοσοσιι ιιι:ειιιι:α:ιοπ:πτι , πο: ίσιο πσΠει ισ-ΒΜ. Με

ι ;:5·":'. · ιΠι πιιιΙσπ:ι. Ν::ιιιι:ι ποτά, ιιαπιοποπι ποπ πω. ι Π:οΕνιςιι::π::: απο: :πιο ποπ ρ:ορ:ισιο;:π:, π'

ι Δ ' Ντιέ ν:ιι: Πωσ: ποπ:Π: νιπὸιο:πιι`σι , οιιιι::πσε οι Πιισπι ιιριιι:ποπιιι: ν: πι» ιιιιισπι 8: ι:οπ:ι·ιι..

Έ ο πιο:: πω:: ιππΙσπι Π:ι , οι Γοισπι ::Γριθιισο, ιισπι. τι:: :ρρ::ιι:πιιιι: ριοοιισπι πιο νι οικιώ

τ ' _ οσ::πιιι πιο: :::Ισπιιι: ιο πιιιισιιι Ρι·ορ:ι`σιπ. Νασο οιι:πι πιο; π:ιιιιι, ιισιιιι πιο ποπ πιω:: , ραπ::

ι Μ: |ΨιΈΪ: τςΜο 1.!ο ' . Βαδε

·_`-_



[το 5; π.

Ώ σ. «τι. πΙτοιοτπ πτ:τστοτο , τ5οποττοτποπ: οσππτττοπτιτΞ:.

ΡΜ” Ιω: Εκ πτέττε ρπτοτππ π.. τοπτ. οπο: πι... τιπππτοιο

.ο ππιοτοιο οοποποτίοοπττώ πττπτοτ τττο ττιπππτο.

' ππ8οτίτ τοτΡΓιττ1: ποπ ποοοΠπττο πιο... τιπσππ ο»

οτοτττοτο , οσ τοτοτι:το ) ι·οτιιτπτπ τοπποτ. το οποίο.

οποιοι π:ττοοποπ πσποττοπτ:ίστοτο , τιοΒο; οοππτ.

ττοππτο οσποοπο. Ετεσ ποπ οστΤοπτ Μοτο: ποοοίτπ.

πο πτττ8οτο ποσππ οιτοτοτττοπ: ,|πο8. οστιτοτι. σοτπ.

πιο πτ:τστοτοτο ποπ πομπο οπο: Πο1Ιο οοππτττο.

36_ ποιο τοΤροέττι πω.. το. 8οοοπττπ οπο. οοποοπττ

τοπ

ποιο τιπτττοτ, ποπ τοπτττοτ. Ησο ποτοι:: ποπ ΜΕ

οττ , νττττοπ Πιορττοττοτ,δοποτστοτο οπτοοπτ:οπτ,

τοπ τππττιπ:οσππτττσππτο , πστοππο πιο . τοπ το.

ο- Ποιο ρα:πτε. τω. ποπ τοοπετιππτἱτιτ ποπ πτττο6τοε

οπο. Μ.. το πττττοττε πιάσω πττοθττοπτι ππτοτπττε πτοτοτο ο1°Βιι

τ |ττ"Μψπτ Ποοτο ποοοΠπττοτο οποοποιτοτοτττοτο , ποετιπππ οττ

ποστ! πτττποτ ππ$.Ποέτστ. τοπτττττΙπιοτοτρτοτππτοτ

· πο ποοοπττ.:το τ:τοοππ τροοττποπττοποιο. 8οπ οσπττἔτ,

ποσοι: οσο οίτ νοτοτο, οπο: ποτοσποτ πο τπδτο

Βοοπι οπτο ποτ:οππτπ&ο πτωτ.ι.π. 8ο Ματέι πο.
τ τοπιο” .το πο πττοάτοπο ειδτιττιττ . πσοοττπιο Μπι::

τοπποι·ο το ππεοττε τοπττε τττοιιτ οπο: οπτοοοπττπ

Ρ'Μοτ @το Βοοιο:@ι_π το τπ8οτιπο Β:τοστ τπ οπο: τποττππίτο τοπτ

"τω, “τ @Β ντ ππιέοτοε πιοστο οττππ: ππτοτπτττι πτπτοτττα πτΙτοπτ

37·

τ:

Χ

“το Ποιο:: ποοοίΐοττο ποσππ οιοτοτττοτο ι €11.10 τοπτο τ!.

τοπ: τοποοπτοτ ρτοττποο"Γποπ:τίτιο. Απ τοπππτο.

πω, πο8.οοπίοτι. τω τοσο. οοποοπο ππΒοτοτο

οιτττπ ντποποιο τ:οπττττοπτ.ι: οσπιτττοτοτο ιοπετε πο

οοΠπττο πτΙτβοτο ίοτρτοτο πττοθττσπο ππιτοτττω,τιππτο

Ώοτιτο τ στοπ τοτρίοπο ποπ Ροτοίτ: ποοτοτιοπποτο_ι·τ

πο π:τπιιιι: 8ο οοπττπττοπ: , νττ πορτοτιοπποτο Ρο

τοττ ῦοοπι.ῇ @πιο απο: ποπ τοποττοττ οποιοι::

πο8οττ ττπ:Ρττοττοττποττππτο ππ ροττο&ιπτ (Μπομπ.

τ ο ποπ:ίοτρίτιτΙΙ, @πιο Βοοτ::: ποτπΙτοοτ ππ ίοτρίοτο

τι:οττποτ ποοοτΤπττο , τα! Ποστ:: Ιττ:οτο , ππ Ποοπ:

τπτοοπ πτττοοπτΙππ: τποττππτ ροττοότ:τοι, τιοτπ .φρασ

τττιτττττ , σοπττιοτο τττ...ο. Ποτ: οπττι: οτοοοπττ. ο:

·πιπ...π ποτ:ττοπττοπο στ:το&τ:τιοτπ νποπ: προττοπτοτ

πτ:τσοοιτττΞι τππττΐοτοπττπ πι! οροσίττοπ: ; πττοτοτο

κά: οπο: π.τττιπ.πιπ .τι ορροτττοτπ , :πιο ποοππ

τ ΐοοττίτοπττοποπ:, οπο:: ποσοπ οιτοτοτττοπ:. ο
τ Ειτοτοοτπ :οποιο πο ποιοι: ππτοι·πτττοτ τοποσ

ο . . . . τ τ .

2."1ξοχΡου ποπτο ιιίτ:οι οποιτττ πι! ίπτοποποιο ποσποτο τσουπ

πττβωωπ- [προοπτττ 8οπο απο] Γοτιοοπτο πισττοτο το! ποπ

σπιτια.

'ποπ
πω.. σπορ

._ :το
Βιρ:·ιπωι . . ·

πι... π.ιι.οπτττεττ.

.π..ιπιπ

- .ρ"."Μ" ποπ: Βοποιο Κοτι:οτ:. (Μοτο οι:οτιππτ τι. τποττππτο

. οπο ππτοι·π ἰπ πο.. τ. ποπ Η ππτοτπΙττοτ Ροποτοτοτ

πιο.: π. οτοοπτ ποτ:το ρσποτοτοτ οπο: ρτώτπττοπο

ποιο τποτοπττ τιποτε οιισποοτοσοο οποιο:: οτοπτοπ::

0 πω. τπτοοπ ττΒοτοποπττοι· , ποπ τοπ:ροτ οσπττοτ,

ποπ τοπιο" οοπττοι· οοπιτπττοτοτπττσπο. είπω ο;

τττ:οττπτο νοτοπτ'πττο ποιο ροΠττ ορροπτοτο , κατ .ο

ίπιπστροοττοτ οι ππεοτττ π:πτττ. @π οσπττττππτ

οποτορτοπ: .ο οτοο ο πιο ρστοΐτ Ποιο τοττοτ ντ Ριτσ
τ οπο τιτ:οττπττε το τοστττ ποπ οιτροποτο , το οτορτ·τ

το» τ:οποιο ρττοπτιῖ ρτατοττο οστοιοοπτ τ:οπο πο.

πιο. .Ρττστ οοπτττττιπττο τσττιτο ρτοτ:πτ ποτποττππττ

οπο πτττοτο το π&ιι οπο: το.. ροπποτ π Ποπ τ ποπ

.ο ΜΜΜ τπτττππττοοο ,· οπο ροπποτπνοτοπιπτο

_ οτοπτοτπο , ποιο ντοτορττπ:ττποττπττοτποττππτο πστοίτ:

ππ ορροίττοτπ , πο! ποστ! το πότο°τποττππτππτοτπ. Ι

ποτο ρτστ:πτ ροττοττστ οοπτ·τι.πππ: οτιπτττπι τπτοίπ

';τοτττοττ ιιπτοτπιτ: ; ποτπ .το οοπτοττπτεππτι:τπττ τποττ

ππττοπτ τρίτο: τιιιιτπ οποιο Η νοττοτ νοτοτττπ: οτοπτπ

πτ:οτπττ , ποτ:οτοτ Ποοτπτοροτ στ::τττπ πτττεοτο: πστ ο

τπτοοπ ττιττοπο πιο ττΙ:οττπττο ποπ ίοι::οοτ οροτπτοτ

Μοτο πειτοτπτοπ: τποττππττοποιοτ:οπιι: το πάοι. τιπ

1ιοττ . ποπ τοι:οι:οτ Βοοτο πέτο οΙτοττο:Γοποτ στππτπ

π. Νοτπ οκ τ:τιΒττπ οοπτττπτττ ποπ μποτ ππιτοτοέ

ό'"°Ι"Μ'· Ποσο: ποπ πτττ8οτο Γοροι· σπ:τιτπ , ίπττοτο σιισππ

Φωττ°ΡΜ ποττω....π ; ροτοτττππ:οπ οιι1:τοι:ττπ ποτοπτιισ οοοοττπτο πσποτπ Ποτ, τιποτε Επι· 8ι:ιτττοτο · οσ1Ιπ.

οτ ι1τιττ..ιπποπ πιο το·

πποπτω ΧΡ'ττ. .ότι τοττττττιτοτο ππιτπιπ π'επττο,

το Ι)οπτπ ποπ πτττεοτο ίπποι· οτοπτιι , οττππ: τ:ιτπππ

τροοτποπτττοποτι: : οπο: τ:στοττ ρτορττπ νοτιιπτπτο το

τοπ: οπτσ π.πιπ τ ποτιοττποτοτπ τιποττο οποτττπττε

Ποιτιο πιο τιιιτ:οτο. σοτπ τιπτοττοτ οτιπτττπττε οττ .το πιο.

τοττοτππτικ τππτοιο ππ πτττεοπποτο Ποπτο: νστοπο . .

τπτ ποτέ το Ιστορτττοτττ:οττπτο οίτ τππάτοτοπιππ οττιῖ- Ο

τττ:οτ: νππο νττπτοποο πθ;ιιτπ , πιο: πωπω, οπο::

οπττ οττοττ ντττοτο τ:τορτττ?ι τ. ττοοτ πθιοτι: πιοσττι ο..

Ποτπτ τοιττπ τποτττπιττοποπ: πιιτοτπι , :τέτοιο οπο οι: τ .Ρ

Μπι ποτποττττπτο νοτοπτπττ8. οπο. 8πττοτπ ποστ. Θ,
Ούισάιο.

οοο ποεοτο:Ποοπ: ποιοτπτττοτ πι: ποοοΙΪπττὁ απ

8ττ , πστ: ποποι .το οσπττ·π τποΙτππττοποτο ρτοτιττω

ππτιιτιο. ποπ ποιοι· , οπο πω· πο: πτίεοΙοε ππττ.τττιττ.

τοτ πο ποτ:οίτπττϋ Ποιο:: πτττεττ , οίτ οοπττπ τποττππ.

ττοποτ:: ι:τορττα πειτοτ·π:: οπο: οο πάττ “εποε πο”

πτττεττ τ:οποπ: ρτορττοττι οτοειτοτο , Ίπποι τ:σπιτπ:

τπτ:τοπτοτο; πω.. τττοπ πτττεττ τπτ ττποπ: , οσο ττ οπο·

πτοτττθπτοοοπίοτοπττποπ:. Χάο. πο2.τοτποτ. Απ τ.τ.το.

μου. πτο.ππΒοτοτπ ππιστο πιοιοτττο ποπ π... πιτ.

Βετο τοτοτοπ:_σοπτο Ποιο: Π2ππτπ δ: πσίτττοο;οτιτο

πππο οοπτριιτπττοποτο Ρετ τπτοτο πτοστοπ: ποπ Βοτ

πτ; οι τππτιιτπ ·πο8πττοο , ποπ .ττιπ....ιο οσ οπο:

Ποιο:: τττοι·π τοττ:τοιο , ττοοτ οοποπ: πέτο ττττιπ: πιο.

οπτ τορτπ τ:ποποιτιοστ:ο πττοπ οποιοι: οτοπτοτπ; ποτπ

τττοπ:πτττέττ ιττοττποτρτοττντοτ οΓτ'ο.Νοσοο πομ

το: ιιτ::στο Βοποπστοπτττο πτττ8ττ τοτοτιτπ: το ποστ:

ντττπιοτι:,τοπ Μοτο ν: τ:τσιτττοοπ:,8τ Ηποτο Μ: Ειπο

τω. ποπ ρτορττο οσ πέτο πτττ8ττ Βέττα: το πιοπτἰἱ

τοπ οτ πττποτρτοπ: τπτ .το : πττιοο πω· ττιιοττοττπ

8οοιτοτοττο 'πιο προτοττπττοπ πτΙτεττ Βοοτο , ποιοι:

τοτρτοτο; ποτε Ποσο: πτττεττ ν: ρττποτρτοπ:; ί=τΡω

π... ν: οποτίτοπ:. τπω ποτοτο οπο ποστ οπο: ι!

ρττοοπττω οτ8π Ποιον, ποπ τι. ροτποττοεδτ τι:οτπτ.

οποιο , τω τοτίτοε 8ο στπιππτοτ .π.τ....ωπ...πτ

τιποττοε τροτΤττοστσΒτοω , πιο ροτ<ἴο τποττπτιτ .το π.,

τοππποπ: Ππίτιο πιοστο οσποοριτοοπττπο2 οποιο η

άοπ:.ποία&ο οποτοοπτ;οιοοοε Ματ τι: οπού.

21ο έττέεττττ ριΙτετο οοιτἰὐω Ρτυποπο τὶ

6ετττ πέΙτέττο Ιου/πο οπο: Μπέττυ
. -

το: Ρτηθέτ.ο οπιτσίτιοτ

Β :τ τ; τττΙ:τ*Έτστιο ροτπ·δτο ιιοιτττττο, οτ .πιο

ποιοι:: πττοθτοποιο τιπροττοέτοιο . 88 Με.

τοποοπι, φωτο οοποοπτ ἴστοπτιοτοτ°πτ Ιππτο , πι. τροτ

οτπΙτ ποιτττο ετπττο, οοπ:Τστο οοποπτίο ποποτπτ.

ο· τ 'ο

το·

π:
Βοτ. Ρτττοπ τοπτ. πο8πτ. Θεέ”. Αττικ. το π.τττ/τ. πο. Ροτυπιβηδ '

στ. τ. σποτ!. π. τττιτ ποΒιιτ , οστοτΠο οτττοοτι: Μπιτ. #ϊττ#πτ8·""

ποπ: το @στο ..πω τπτοπτα τ:τσοτττο νττττ:οτ οπο:

τστο Βοποτπττ οοποπτο Ποτ πττττοοπ πριν: τοστπτττοτ:

οποιοι: οπτοοτο: οί! :τοκοι οπποπ: τπτ:το πο ππιτοτο

τπ ποτὲ ππτοτἔι οσππττο τ π.τωπε. Μ, ό. @ρωτά ά·

ττ!υ.οτύ.ωρ. 7. ντ:τ τνπτοοτΠπτττοτ ποοπτ , ιιοπο πτ

τοάτοποιο Ποτ ,τετοιο ιττπιι&οττιππτοπο , ποδιά: .

τοοοτπττ πιοττΙτο Ποτ,Γοττιιτ πωπω ττττττ:οε οΙτοτ.7ιιβ

μα. τ. μ. πω. 6ο.πι τοπτυποπτ. οπο. πι· άτπ:.π26.τ:αρ.
π. ιττπ.:..ττοπτοποτιο.ηη) πιο. 4. ντο οπ:ποτο πτΙο-τ

ᾶτσποιο ππιτοττττο Με , πττ “Η τοποτππτοτπτοιο

ποσππ τοπίτππτττιτπ; οοπτιπ πο: σιτ:ποτπ πτ::στοππ

οοποορτΓοοπτττοοττοπ'Βοοπ:, απο: οτ ποσο τΠΡΒϊπ

ππτ. .το ππτοττττοπ: τοπ-ποπ τοπίτππττπτο ι τοποτπτι

τοτπτοτο τοπτίιτο οποιο! τοοποπ: τ στοπ ππ'τττοιο οττώ

οτοπποιο τππτ8οτοοε ροτοττπτττιπιττττσ ο..ιππωπ.πιο, τἰοοτ'_ππ οιοποιο πάτο:: τποτπτττοττ τπτιτίιπϊ · τ

τ:οποπ:”. ·

Ρτστ:. τ. οι: τποτῖο ττττοτττ , Έ

πο Βοτ.τοοιποπτπτ , ποττπ πττττπέττοπο πο τοίτ:ττόττ

οπο ίπότἔτ . πττοᾶτοποτο Ποτ πτστστοττο τοτοτοπτττ:

Φωτ.

"σ

τ. . .. . 44°
στα ποπ: πο .ιττ.π..- 27· Η |Με



· `σε ιιισιισ οξι Ειοιιοι πιο οιιιι:ο ιιιιιιΒιιτο Βοοιιοιιι_Πιιο

οοοοιιοιιιτο ν: οιι&σι οποιο Πιιο νι ΙιιιΒιισι Βιιιιια

ω ἔοοιιιιι. Μι, οι »..ι.ιι.... .ι...ι.ιι... Με.. ο.

ιἶιοι “αιιι”. ο. ιιι·ο.ιιι. ι-. ιιφορ 6.ιιιιιιιιι ο. -

απ. 3.ιι.ιιιο. .

  

ο;; ι..ΕιθοοοιΠο δ:Ροιιιο.ζοοιιοιιιιιισιισι διιιιίιο. ο: ΒΙστιιο.Η.ιο ιιιισοιι.9ιιιιιιιι ...οι 27.ι.ο...ιιιι.ω

ιοί- Μι#ι ο. ι:ειο.ος. Ριιιι[α.ι ιιιιιιιιιιι Ποιοι? . ιοιιι.ιιις. οποσ: Διιι.οι.ιάιύιιι'. ΠοοοοΒιιοοτ.Κοιιο οιιόι:οιιι οιιιιι:οιδΟ
Μ 2η"Ψξ,#.° Βοαιιι. Αοιιοοιιο Ρι·ιιι|ιιι, οιιιοοιο ιιιΙοάιοοοιο Ποι $ιέτο"2 ιο Πεο οι ιιιΡεοιιι ιιιιιοοιε. Ν..ΙΙοε ...οι

?ΐ'έ:^ ό? Βιιονι ίιιοιε οι.ιιιι:ι!ιε . Μο οι Βιιιε ίιιοοιοιιτ. οεοσί- ιοΐροάοειιιιιοοιιοοτοιι ῇ.οι:ιοοιιιο 56ο) ποιο: οιΒο. χμ '

ι . ' ” οι: νι: ἴιιοοιοΙο ιισιιοοι Ποπ: ντιιιιιιιοιΙιό. ιιο8ιιιιια ο δοοιιοιιιι ιιοιιιιιι ,μοι οπιεοιιιιιι νιιιιιιιε μι» διιιιιιιια]Ει8

(Μιά στο. ιιφ.ι).ι9· Ιϋ.2. ποιοι ιιιιι.ιοι. ΡοΙο8.ιιιρ. μοι οιιοι ΤσΙο εοοοιο!ιοοιιοοιιιι ι3ιι, ίιοιιι.ιιοιο. #|ιηι2Μοι._

θ. σού. 4.ι:ιιιι. ιαΙια.οφ. 3.Βιιο νΒι, Απο!. ιοιιοιι ιιποι·ιιοΒιισ,ι οιἴοᾶσ οοιοιο ιιιοἱοἱιι:οοιιιο_ι·οιιιιιι.ιΡ"Μΐ|""

1.16 , ιιαιιοοιιιοιιιιαι οι! Ποιοι , πιο ιιψ .ο Μο Ραπ: Βοι·ο Βοιιιο Δ οροι·οοιοιιι : Ποιο. το. φα. 31. οι.

'κι Μαιο 0ιιιοιαιιι :αιιι .9ριιιιιι|ιιι8ιιξί.σσοιποι ιιοιοιιι Μερα. Μ. α. βιιιιιιιο Παζ!. ι. ο_`;ι. Βιιιιιια. οι ο.. Μ!.

οι ό: ιιοιοιο Ποι νι Οιοιιιοιιι . ιΐοιιο ...κο νι ιιιι- 3. Ρ.2.οιΙ.3. οι. ι.8.Τιιιι.ι. ρ. πιο. 6ο. ισιοι.04ϋαι

4.6. άσοι οποιοι, Ρι. ν.. ιοτιοοοι. Πιιο&ιο 0ο , ο- Σταδιο ...ιο η.ιια.πιιι.6. ιβιιιςιιαιιαι..6'ειιια ιιι_2.

Β. μισώ· τιιιιι νι οιιέισιιι οποια . οίι ρι·ιοοιοιοιο !οιοιιοιιι

.Μ ^· ιοτιιιιι @μοι ιιιιοια!οιο. Νοοοιτ ιιοςοιιι ιιοΒο!ιιι οι

Ποιο ριοριιιι,ιοίιιι ἴροοἱοιι ιιιιιιιιοΠοι,τοιιιοι Νεο

οποιοιο Π:ιιιιιο οι·εο. Νοιιιιιι ΑοΒο!ιιι νιιιι:ιοι οιο

.πιο οσοι; Γροι:ιαΙι Δοκι!ιο Βιιιιιοιιι|ιΒοιοΠοίι .νι Μ.

/ θιοι·οοι οποιο ροτίο6ι:ο οιιισιο οιιιιοιιιο. Μιιοι

οιοιι.Ιοοιε οιιιιιιο!οιιο ιοίἔιοιἰι Ηπιοιιι ιιιοοιι:οι οι.

ΙοέΙ.ισοι Πο. οπο. η.. Μάο πιο , [οι·ιιιιιιιπιιι πιο

ιιιιι:βι·αιύίι. Κοΐιιο. ι 3 οι ιιΕΙιεΕι ριιιιιἱιιιαιιι , Ιι2οιιι

ιιιιμιαιι. Ε: Μι, ΡΙπιιιιιιιοι Μαιο ιιιΙιέϊϊιι. Μιοοι

μοῦ. ίξρσίιοτ οοεο!οινιιιοοι ρισιιιιιι, οιιἴοοο οιο

οιο!ιμοιιι!ιο 13ο οποιο Ιοεοοι οετοιιι!οοι ιιόιοιριο

το . νιιιιιιιι Ριοριἱο ροίΪοιι οοιιιιιιιιιοοιο Γοροιο.ιι.

4-,_ -οι·οοιοιοιι ι ιιιια Μεσοι |οιιιιοπισοι ρισιιιιιιιιιιι. π.

πιο ι. ΝιιΠιιοι οριο. οιοτιιιι 8: ιο!ιεισοιε Επι ..Μο οι.

οιοο ιιιοι:ιιιΙι οοτιιιο 13ο : Μι αδειο ιιιιοάιοοιε :οδο

Ποοιιι . οιιοοι νι οιιιοια οιιᾶοιοοι . οι σιιιιιιιιο

πιο 8ο ιοΠΒιοοιι ι οιΒο οοιιοιι πιο ΑοεοΙο ιιοιι οι!.

ιιιιο ίροοιιιιιοοπι|ιο 11ο. Μι.ιοι· οὐ Δοεοίι.ιιύ. ιΙο

ιιιιιιίιβ..ι'αιιέ!.εαρ.ι.,%υάηιο, ιοςιιιι, ιιοιιιιιιι π!! Μ..

πιο πιο: "Ιῇἱιιιζ ιιιιιβιιιιαιΜιαοι συχιιιιτοώμο μιο

οιι ιιιι|ιώιιιιιιΜι.Μιοσι μοβ. οιιο:ιοιοτιιιοιιιιοι ιιοι

οιιιιήι ω” οιιοιτιιι οιΒο Ποοιιι , ροτιίΠιοΐιιιι πιο

Με ι&οι οιιιο&ιδιι οι ιιοΒιιθ.ιρο!.29.Ειιια.ι ο!! ια!

ιαι 136,μέ ιιιιιι!ραοέιΙΞείοι ιιιΜιιιιι.3.81 Ροδο: .Ξεο!ιιιι

νιιιιιοι ρισριιιηιοιιο&οϋ.οιοιιιιιιοιιιο Γιιροι οιιιοιιι

:Πι :το Ποοιιι,ρσιοιΠοι νιιιΒοηιιοριιιι ιιοἴή; οκ..

οι ο ι:οοιοιιΠο ροοοετοιιοιιο&ο ιποοιιοι·ο: οιοι

οι οστά ιιιιιεοιο Βοοιιι οοιίοιίι:σ ιιιοσιο ιιποιοιιιο

Ροιιοι σοιοἱιι . οστά: ροοοιιιιιιιι ειοΕοίιιιιι ιιιοριοιι

Βοοοιιοποιοο ιιιιοι'έιιιοι. ίοο όιοοιιοιιιιιςιιο ιιιιιΙοτιί

Βοο οοιιιι·ιιιιοιιι ιιοποίιιιιι:οκ οιιιοπιι .ο.οοιιιρΙιιι:οο

οι ΡΒιισοο ιιι!ο&.ο,86 ιιιιιοοιοιιΙΙι Βοοιιιο, οι οσο

ιιιιιιοοι ιιιιιΙοιο ΠΠ ι!οιιοίι:ιιιιοι : ρο!Τοι οιιοπιι νιο

Με οιοοιιιε άοοοοιοιιιΤο ροοοιιο_νοοιοιο οΠοο

ο σιιιιοοιο·, οιιιιιο οοοιιιΒοο Βιιεθιοοιο ι Μπι Ρο

Βάι οσιιιιιιισ ιιοιοι ροιίο6ιο ροοοοιιιιιι,νοΙ νι ίσι

οιιι. ιιιοοιιιροι!ιοι!ιι οοιιιιιοοοιισ , νο! ν: ιιιΓρσίιιιο,

Μ. 349. Ξ. ιμι.3.α".1. οι ι·οοι!.;.ιιαΕίι. Βιιιιιιιιι. οι τ..

οι]ι.·17. απ. Σκάι "εκ οι!. 1. Μ0ιιιιι'.ι98

ο ιίι|Ι.3. οι. 9 οτι. 1. Βα&ισ. @ο η.. ιιιι.3. 2.9 "Η ιΐ.]ξπ ν

η.ιια. ι. ιιιιιι.ι .9ι!ιαιιι._ιιιο.οα. 8. απ. Μια. 3.Οοριπιι

οι ι.. Μ”. οι. απ. 3.ια! αΒιιι.ιιιιι. .μιιιιιΙ.ει· οι 3 Μ.

ι·7. μ. σο. απ. ι. ορού. 3. ιιιιιοΙ. ιθιιιιιι,3.ιιιι "Χα,

και. 3. 60ιι€Ι.`Μαιβί. οι ο. ιΙα.4. .οι ι. οι· σοι. 18.40°2.2.

οι οποιο. οπο. ω» έ. ιιιι.η.οιι.2.έιιιι, Μια Θεού.

οι ο. Μ. η. μ. νο. Απ. 3.ιια6,ο. μοι. ι. Μοιιιι. οι.

ι. .ιΙιιιιιι. πώ. α. οπο!. κι. ο. (ο οι 3.4.8. ο·7.ιια. Ι.

Μ. ο ριφ.ι.οιιιιι. 1.ιι.οιι.6ο.Ειιιι6...ιιιιιψύ,Ι.ιι€,Μο

“οι Ζηι·ιι.ιιρ,22ό,ιμαι .οι ρω, ΜΜΜ ι,ι,ιια ισο

ιιιι,3.5,8ιάς9· Μια , ό· ο', διά οι: :οδο . Μπακ. ό· Ζιο

Με, ι ριού,ιι,ιιι.Μο!ιιιι οι ιιιιιιοιιιιιιοιήι,η,ιπο.8αιιιά.

Μ, μι. ποιοι: σ.ιρ,5.7οοιι, ω, μ. ι ι, μι. 3. ο Πού·

αιιι Τιιιιιιιιι“ι, @ο βιο. ιιισοιιοιιιοι οι ιιιέ.ιοιιιιιιο 80 ορ;

οιοοιἐ οίὶ οιιιοιοΙο ιιιοοοοίιο :οι οιιιΕοοιιοοι:οιοι .ι ρω.. “ο

Εσιιοιο ποιοι φωτο οοοιιιιι οοἴιιε.ιὶοἐοὶ απο οίὶ ι.οιιιιι..

σιιιιιιι νοιοοι ιιΙοοιιιοἱοιο,ιιο ο ιιιο οοιιιιι μι·

ιιιτο!οιο :οτι-ισ οιιιιιιιιιο οίὶ_ ΑοξοΙο , ιιιΙι2οιο Βοοιιι

ρΙοε 1ιοοιιι Βιρι-οο:ι. Ει8σ ο ίοιοΐοοι ιιοιοιοιἰιοι οι

Ποο!2 ροιίοιίισ σωστο οιιιιοιιιο , Ποιοοιι @οποιο
ιιιιι οι ιο οι. οοιιοι:ι Π ι·ίι·άο ιιοιοτο οιιιιοιιια

ιιι!ιεοιο!Βιειο. ΜιοοιιοΕε:οι: οοιιι ε. Πω ροοιιοιιι:

σοιιιἰα , δ: ιιιιιιιοιιι ιιιοΒιε ιοτιιιιιὶ δ: οιΪοοιἰοιἰιἔπ

ειιιιιοι ιιιι:ειιιιοι οποιο οποιοι ροοτιοαι ὰ Με οιο- Δ - ·

οδιΒιιοοοιξι/ιιι ιοιπιοιοοΕε. Μ8ισιι:οοίιιιι! ι. ποιο Ιιιιἴιιἄιιζ

οοιο οιοοι ι οσο οτιιιιο σοι , ιισ οι νο

Σιιοιιιο;;Πι·οοιοιιιι· , οοιιτιιι ρποριἱ5. Βιοιιιι€οοι ο· ι

οοοιιιι οιΓοιο :οι νιιοοοιιιιιιι ο:Ποοιιοιιιιδο οποιο

οι! Γοιοιιοιιι.ιοι οιιροτ , ι ουσ Βιεοιιοι απο” ίοριισιι

οι ροοιιοι , οιιροοιι ο ιάοι : οποιοι; ππο ροΒοοσωτ _ _

Βσοο οιοιιιιιιιι οκοοοἰτ Γι: νσΙοοιιιιἰἔι οιοιιι. 2. Ριο- “Μ”

ΡαιΠ0 οποιο :Η ριοριίοι:ιε οιιιιιιοΠιοι οοοΐο

ιιιιι°οι οιιιιιιιο:8: Ιι:οο οι ..ο οοι!οοι ιιιιοισιο ὁ οτι

οίὶ ιρΐιι1οιιιοιιιιοΒοίιιοιο .ο.ίοΙΙ οσοΓοιιἶἑσ`ιιΙοοιιιἶ&

οποιο ιιοι· οσο οιιιιοοιιο οιιιιοοι. Α οι οιιι ιο

οοι ο: οιοιιιιίΠοοο ὰἱοιοἔι ιιιωιιοιιιιοι ιιοοοιιιιιι πιο οι ιιιοοιο . Βοοιιι ιοιιίτοιΠ_ο οποιοιτι οοιιι οι».

ιοιιιιιισοοοατι. 4. Μοἱοιο οιιιοιιοιαδο οιοιιιι ιροι! ιιιιιΙι οιοροοίισοοιιιι .Με οοιιοοι ..οι ιισιιοοι ραι

Βοοιιι .ο ιιιιοοιιο Μο , οποιο ν: ω. οοιοιιιΗι,' το. φαω !ιοοιιοι ιστιοι;-.ιιιο οσο οι οσοιιιι ιοάοιιι

οιιιιιιι ιιιιιοι ο8 ιιοοιιιι, ιιοιοοοοιιιιοιοιποοιοο, ιο: οιιιιοοιιι , ιιοοοι οποιο οοιιο ιιιιιιιιιιηιοοοιιι. 3.

οοιοοοιοοι ιιιοιο οοιιοοριοι, και Τιιιιιιι.!ιο 14.ΜΡι ιοάιι Μάο νοιοοιιιιιο οιιιοιιιΙιποι ιιἰᾶιιιοιἱΙιοοοιιοιο

οπο" ΙΜ Μό· .9ριιιιιιι [οιιδι ιιιιραΙ[αι. οιΒο ιιιιιι-' οι. Ποοι.ιιιοιιΒιι, οιιιιοι νού Βοοο οιοοιι“ι: οι οοοιιῖι

ισ ιοοιει5 ιιιιο&ιο Ποι , οποιο νι ιιοέλσιιε οοιοιιο. Η Μάο ιιιθ:ιιι , οιιοι·ιι!ιτοι· ι:Ποι:οιο ορπιπιίικοιιι οιιιι

Μιιοι μισο. ιιιισ οποιο σοίοιιοιοιιι θ: ιιιτοιιιιοιοι οι! οσοι! οποιο ιπιο!ιοοι, οίκο οι ιοΒιι!ο οπο. οιι5

οοίοιιιιιοοιοι, οι'ι οί! οιοισιιε-οΗιοιιιιιοδο ιιιοι·ιιιο.- ιοιοιιοιτοΙ!οάοιιιι οι! Μι οροιιιιιοοοε ιο&ο @σοὶ

μι! Ποιοι , οιιιοπιιιιιοτοι· : ΠιΙοοΞιἱο Ποι , οιιιιοι νι Βοοιιιιι ;ιιιισοιιι οσο οΙΤοιι·ο&ιι ιοΒιιιιιιοοοι ; οι.»

ιοάσιιι οιιτοτοοίξιιιιι: οι8σ. ο. Ι7ιιβιαπ:.. Νοιιιιιιι; οοοΐοιιιιιιιιιι πιιορι·ιο ιοοιιοοιισοι οποιο.(:οιο οι.

ι"ΜοΒιή ι;|οΡ|οχ οποαο; [Ροοιο άιοοι·Γοε ..ι...ο.. τοι ιο 2οαοιιι:ί1οοΕιιή Πι ιοιι8 ιοοιιιιΒιι0. ρ0τοιιτ απ.

σΒιοδι:ι . οι ουσ οσο οίὶ ιιίΠεοιιΒιιιι ιιοριοπ ιιιιιο @Μι . Η ατιιοΜΗΜ Νπιιιοι:ι ιοιροιιιιιιοοιοιιι οσο ι

ίοιοιιι!ιο , οι οικω οι|ο&οιιοοοιιι:μβοι5ιοι .ο. .οι οοίὶιιοἰι , νιιιβιιι Ποιοι οοιοτιο. ιιοΐοοο ίροοιι!ι

ΜοΒοοιοι οπο: ιιι.....ι. ωοήιιο ; ω; οι Οοο Γοιιι. ιιοιιιιιο Ποπ , ιΠοιο οκοοιιτιοοι ιιιιιο:!οιο.ιιοιο Μ!.

πιο ιιιιιΒιο ι ιιτοσιο οιοιοιτιο . οσο οίὶ ιιοΒιιιι.ιιιι ο :ο στοοιιιι ο οποιο ιιιιιο . `ιιο:ο ο οιιΠοιο οἱιΩοι:

ιιΐιρΙοπ ιοιισ . οι ιού ο οσοιιι|ι!ιοιιιοι: @πιο οο. ιοιρ ποιοοιοοι,νιιιοοι πιισιιιιιιιιοο ροΠιιιο ΐοιιιο

ιιιιιι "οι Ποοοι .ιιοι..Β..ι ι1ορΙοιτ ιιοιοι .....ιοιιιιι. ιιοιιιιι·ι οπιιο ι οοοι σιιιοιε ιιοιοοιιο όοι:οιιοοιιιιιιο

Μἰοσι οιοιο. οιιισιο οπο οιτιιο οσο όιΙιΒιιοι Ποοι οι! ίοοοι οάιιοι οποιοοοιιοιιι. Α: οοΠοοι οι" ιο:

τι Βοοοι οοιιιο , Μ! νι Μισο; αιιι ι Βοοι ιιιιιι:ιιι οι» μιιιιιιοιιτοιιι οιιιιιιίοοοιιι ιο ιιι1εο10 ιο ροή οπο::

οι Νιι8.Διιει!οι. 1°ιιιι.Π. - οοιιιπο.

Θ·
Μπι α.

 

ιο.

Κινιιιι ι.

Ρήμα.

Έ

ιιιτισιιο._ Ποιοιοιτιιι οιι Σ. του. οι. ἱο ιιιοοιιιιοοιοιο Ε,°ΜΜΖ,ἄ ζ
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οι: ι |

σοοιιιιισ. οσο οιιι:σι ρσΠσ:τι:ισσ: ἱοσΙιοι::ισοστ::

σ:ο:σσ:ιστ:ι σιι:οι:.::σ: οσο σσσσ:::σιτ: , νιισ:ιΙτιστ

Μισο: ιισσι·ισο: έ: Πσο: οι:: Ϊ0ιιΒσἱσ σόισιι: Πει:

σα: τοπιο:: ριορσιιίισ σωστο: :τι ;:Ιἱοσοσ Βοοσιο

στ::τιισιο σσοιτ::τισι:: Πσο: οσο: :τι :::ισσισοσιιι: σ::

Η .:ίοι;τΙο ι

οποιο έ:: τιιιι::σι σ:: σσιροτσ , Ισά :::ι:ιστ:: οι: σωστο Μιτιο

οι:: ::οτσσσΠει:ό::ιιισ:. Ωσἰ ι:οσδ:σ: οσο :το :::τιριι

νσιιιιιιιιισιο Με:: , ν: Μαι:: τοσοι:: τ:ιστι:Ι::στ ισ:

::σισο:σιο :κι ιι&σι:: σιισ&ισοιε Πσἰ. Ναι:: δ8 σε

μ...: σοοΗόστα:ισιισ , οσοι:: σ: τσΙ:σ:ιιισσι , 8σσ:ι

ρσ:ΐσ&ίι Ιισστ:::σ , δ:: ὰσιιιιιιἰο Πρ:: (σο: οᾶσε ιιι

σ:: ροπή: :εισαι ι:Πσδ:σιο ι::οιὶστιιτἱ. Νο:: σ:::.ιι

ατομο:: σι: οσο: ιισσ:σ , σο: ίσει·ισοστσσειιι:ισοσιο

νι:ισε σι:ισι3:Η:: σ:στι:!ιιστ ιι:ορσ:σι:: οι: σωστο σ

:ιστι:σοι:Ιστο , ωστοσο:: οιτ:ιιιισ @Με ίσσσιστ.

σ!ω.:ιισ έ::

ύ!”!!ίί?ΙΡ. -

[και.

Π ::ὲ

ασια:: ι.

οσο, ω: κατ: Μα:: ::&σιο οσε:: , σει:: σο::

ετσδι σοΒιιιιιισοσ ει:: :Ποιο σΠεισοι!στι:: ίσο απο::

50ο8τι::1 σσει:4:ιο οι: Μουτ:: σ:: ΐρσσιαΙσ Μοσο

Κ

  

οι:Ιιιιι:ισ ει:: Μιτιοτ: ιετιπιιιι:. σου: σο:: :σωρο

οι:ιισιω τ. Ησσιρίσ οσοι: ιι::εσισε οσο :πασι

στι:: Πσι έ: σσιισθσισ στσ.:ιισοι: οιίιιο&σσ:: :στο

Βι:τισθιιίι εισ:::ισσιε ι::σσσ Γ.:Ισει·ι ι:οΠ:: εἴ: σωστο::

ΙΜ:- Βσι:οο σοι:8:°ιιο σσΒιι:::ισιισ :κι ι:οού.Κσο:.οσε.σ::

τω::

οστ.ισσ: σο:: τιισσσ ιι: !ισιτιιι:σ:ν: /η.ιο.οι:: τι::ισσο

ετσι: σσΒιτα:ιο :το :άστο ιιισι·ιιιιιστ Βοι:στι: , οι! ουσ

:ωστε όσ Ϊσ ισσ[ίοιι:,σίι: ::σσσισιτσ Ι:σοσθσιιιι:: Δ εισ

:::ιοτισ σιίοσόιιισ:: (πρι: . ο. στι:: σσιζιιιιιισ σο:: σ::

σ ποιοι:: σκοπο: οι::σι·ιι!ιοσε: Νσσ τω:: οι:: ::σισίι,

σ:: οι::στοΗσι:: αισίττσ::: τιιΐροΠ:ισ : Πσσ στοιοι:ιο,

ν: ρσσσιισ.ισ ι:σοσοσισιο ε: στσι::ἰσοσ σο:: διο: σο::

εἰ: σκετο:: :οισΠσ&σα!ιε σ:: άσσο στσει:ΐσοι: σώσε

τι: , :ι:‹:σσι:ὁσὸ οπστ:Πιστ :ιισιίΐσι·στ:ε :στο :τι οσοσ

οσοι:: :οι ποιοι:: . ν: σ:σίόστ:: στσιιιιοοι: σι: τι:: Μ·

Λαοσ ι:ο

ΜΜΜ: ει::

',Ι"|θκ 'Ϊ,

κουμπιά “Ψ

:αιωνα

Η·
Οθιέσω χ,

ιστειΠιστ όσοι:: :Ποσο σσΒιιιιιιο σοοετσι: οι! :στο

2. σίι:σ :τι ι:οσ:ιοσ σο:: σοΒιιιι:ισοι: σ:ισιτι:.τισ Π: σε:

σσιι::ισ ::σσσΐισισι:: σε:τειι:ισοσ :ΠΠιοέλσσ:, σσ:ισ

Μεσοι: σο:: σοι::ιι:σιιι:: τω:: σσει:ι:ισοσι:: στι, δ:

Πι:: _ σ:: σἔι οσ:σιιι ίιοσ οοσσ οσοστ::ισ οστσι:τισι:σ

:::Πιοθσ ίσἱρίσι:: σπσιι::ισ ει:: 0οο8τιΜτΙ: σσεἰτιιιισ

οσο: Διιιισιισι Πωσ: , ν: εισδιοτσι:: οποια. ΝΑΠ:

οσοσσ :σο:ιοι:ο σοΒιιίιιο οι , 86 Πσι , σ:: ισ Αι:εσ

ισ όιί:ιο&σι:: Βσοσοσισιο ο ι:ισιιιισι:σ, σοι:: Π: :τσε

τιιιιο ιισσσίΕιιιιι , οσσσΠιιτισ σοι:ίσι:σσο: οτιτστ::ι::.

Να: σωστο:: σο8ιτι:τισ όιΠ8σο:Π Πσσιτι ,νι Μάο

ισσ: οποιοι: , μπώ ιΠσ οσοσθι:ιιιττ: ἐιστσιιτἰσοσ ,

ωιιΔιιιιτισιτσι. Νεισ: πιο:: σιιισσοι:σι:: Πωσ: ν:

οσάστσο: οποιο: . οσο σ:: σοι:: τιιιιιτισι σσεοἰιἰ

σιισ ει:: ιΡσ ιιιωι:ειτι: , στο:: :ι:εσισε οαισιιιιιιστ ίσ

ιρίσι:ι: ν: σ:ϊσθσι:: , 8: Πσσισ ν: αισθ.ι:: σσιζοσίι:::

νει ιι σίὶ οσσσίΐοιιι: ιιι(Η::&:ιοσο σιιιιτισιισι , οστ

τ-σάισιήσσ σσοι:σίσιιτ Ποστ:: ν: εισδισισι:: τ:σιστω,

«πιο :Με :ιιι Ρο:στιτ σε σσιιιιΞι ιισι:σίΤετιιι ασι

ιστσ.

ΟΒἰἱσἰσ: ε. Πισσετσ:σι, ειι:Βσισισ σο:: Ποστθ:, Μ:

ιισσσίΐιτισ σώσω Πεσσ:ο1:Ιιεστσ ::σιτσάσ ::ι::στσ

τ:ιι:ισιτισ :τοπιο :Με :ισ ρστίσιδ:ιιιε ι:Η:ει:σι· Πσσ:,Π

ι:σσσΠΒιιο , οσοι:: Η Μπι:: όιιι8:ιτσι : στεσ Π :οοο

Ισ: ιιιιισιιιΙΞ:στ ιοι:Ηο::: ιιι: οιΙι8σοιΙσιο ρω: ρωσ

σιισιοι:σ Πσσιο, οσοι:: ίσἰρίσσ:, Η ΐσιρισσ: οσι:σίΤιι

στ: ὅι!ἰΒἰ: ιιτιισισ ιιτ::ισι:ια:, σάιτ:: Πσσισ σώσω σ.

τ::στσ :ιιιι:ι:::: ::σσσίΐατισ όιΙιεστ.Κσίο.οσ8. Μαι.

Αι! μισο. απ: οιιισσ. οι:: , τι:: ::σιτσάισε σιΙιεί:στ

οσοι! οσσσίΤ:τισ , οσο:: οσοι: ιΙ:Βσι·σ ιΠΗΒιισ:: σο:

σ: σκ ιιι:ιισιι οτσρσοί:σιισ οποτε: , σσοι:σι!οι οστ

Γσάισιι ::ι::σισ, ι:σι οσοι:: ποσοι: ρτσρσοίιοι:σ οι:

:ι:ιει: , οι:: ἰστσιιίὶοτι οι:: , (σο ιι: ποιοι: ορρτσιιιι:ι

σι:σ δε ισ(Ηιοι::ιστισ οΒισάιασ::::: σοοί:!Η:, οσΒσ.

Ναι:: ::ο::σισεστί: Γσιρίσττ: σσσσίΐι:ιισ, Πωσ: Ι:::στσ

σιιί8:::σι!Ι·ισσ ::σιτσέ:ισ: ίσσσοόσο: ιιρρισ:::ιτισοστ::

ι:Ηι8:: Ποστ:: , οσέ:ι::ι Ισιι:Γσσ:: :μια Πσσι::ι!ι|ισιτ

ν: ρτισσιρισισ 8: νι:ινστωσ Μουτ:: σι::σισισ οι:

Οῇ›ιιι‹:ιἱο ΧΡΠ. Π: ιτιο!ισιωτε Ασε:ίοι·ιιω .::έ!ιο. Μ".

(στι: ν: σΗΒάσι:: Η:: σωστο ριιτ:ισσιαι·σ. Πιιἱ8ἱτ

ασια:: :στο οι:: :ιο8σισε ιισ:στσ ι:ιοισιιιι:: τιστσιΤ::τισι

Πωσ: Ιισσιηοσιι: Ποσο: ι:::ρτσΙ::τισστσ ρο:σίΕ Μ:

:Ποσο τ.ιιισιισ τω:: , σο:: ίσ:::Γιιιο.

ΕσεισΠει:Ησι δετιριοτσε οι:Π:ιι:: σ:ιοτσΠοι:: ιοσιιιισ- Δ! #·":07”

οσα: ΐσσστιο: ιδσ σσρ!ισι :ιιοστσ ο:::στε:Π δ: ίσρστ-Ϊ'°" °ΡΡσι#4

ι::ιτ.Πσι; οσΒο :οποιο σο: ιοη:ιισιτι:ι:: Μπιτ: πιστο- 5"έρμαπ;

ιιοι:σι:: οσο οσοι; άστο Δ: σο ποστ:: :οσσ:.:::- (ά!ω,Ρ·,ήα

τσι, :μια οι:: ρτοσσόι: , Με σα:: , ισιιισσ ΗΜ:: α::

Νώε. :ι . ιοριιιιιιι: ρωικ Π:: , τ:1:2ήσσ τι:: Παω. 5.

ο:: :ϋπιιαιω: 0ΡΟΜ:Μ. Αι::στ :ισισι:: , οι:: σ:: δικ

ρισσσόί:, (σρστικιστι:Ιι:Π:σρσιτστ , :στο μασάει

σ:: σιιισάσ ίσοστοστ. φωσ σ:: σοισ&σι:: ιισσ άιιιιοΐ:.

σοι:οιισι::. ο. όσο: ι:Ιιισ&ισοσιο Πσ: , σιτστειι:: οι

φοτο: .ιιί[.:Ιιιτι::: σοοΐσσσσι:οσω , ::!:στ::ισ σο:: οι σε

μη:: οι! Μοτο:: σοοισσσσοσσιο . ιοάίσοοι βοοει

Η: Α:.:ιι[2.ισσ.9.ά·2Ϊ.ώ·Τ:ἱἄσπΒ.[τπ6.:ππ.3. Αι:- _

τω:: ιιιιιι:, ν: φαι". ιι€οιοσει:ι., :ΠΕ ιιιισσι:ιο σι

Ισσιιοσσι1:, :μια ωσεί: , οι ι::ι::ιε:Δι!βΙσιιιω; τω::

:τι σωσει: Π.: στο: οπ:στι:!ιε. 3. Μπι: :Ιιιιιιι&ιο

σα:: ::::ρτσΒοο: οσοι:: Μαιο:: Μ:: Γ. Κα· Οτι8ιπ, ΚΙΝ.  

Μ:: Μ.: Μ:: σωστο ::.ιιιωιισ οΜτ!ισσι, :μια στο: :ιικο

Α.: :.8£ 2. ειιΒσσ:. σ::ρσιιια: Βοι.:Κσΐρ. Πιο Η. _

:Μάτια σ::

σοι:: ισοτι:::.ιοι Μ. ι:ισσι:Γ. ισιιιιε, οσα: στι:: : Βιβίπε

τι:: σ: ιιιιέΐοι ποια.: . ό· έσω:: ) οι:: τω: σπιτια. τι

!ιωοίτ.ιιο: φ, απο: ή: Ο ισπ:ιικοιιιι.ι, ό· :.·22Ι1τιτσιωι:

Και:: “ΜΒΜ , ό· ρω:: :.·ειστιι::: :ιβιωι:::ισ ::ιιι:8Ειιιω.

Ι·ιτιοστΡΒιι: ὸσρ!ισἰ: ὸιιιιττι ::ι:·ιστι: ρ::τιι:ισοσιτι :ιιι

σι:.:·.ι:ο?Μ :.ρ.ο.6οτ πως. Μ 4. 8: σοι:: σο τσΗοσι έ

τι:: ε :Μιά 8 σι:οιιιίι.Ωσοσ ε: ιιι:στιισσι τι:: ΕεσΙσίι::ίι.

$ιτΐρτοιιοι:ε ι:Η·σισο:ιιτ ι::::στε:Ιισ ιοσ:ἰιιι: οι: οσοι:

:ιι:οτσιτ: σπει:ι:οσστ::, ν: Ϊσοι όσο:: δ:: οσοσοστ: σε·

:στ:!ιιι, οσο σο:: :ισ ιρίι:ι:Ηστστι:στ, ν: ιι:σ:ισιι, στο.

οι:: :ι:ιιι::ιο:στ, οσοι:: ν: ριιι:σι::: ιιιίρσΠ:ισσσε, σι::

Βιιε ι!ιίροο:ιο:στ οι! ιισ:οισι:: ίσι:στοι::. τσιισσοι:σι::.

Α:: ι. τ::ιιοτισι::,οσΒιιο:ιιοτ.οσιιι τω:: οσοσιιιτ, :δ

:ι:8σιιιιο σο:: ::σίΐσ εστω:: Ισεσι:: :σκοτώσω άσσο: €ωΉξΨ.#·

φωσ: ΠΜ:: νσισττι , ::οιΤσ Μιτου: οτοριιιε σο:: '^"""""'·

τω:: ρσισο:ιἑ ι:::νί:σιΈ, θ:: σώσω ι::οτ:ιΙἰισΒσι:: οι:

:στιιισι:: ει:: Ιοοεσσ: ιστορσ:ίσισιιισ , τισο ΜΙΙ:στιβι1

τοστ:: :::στι:::::ισσ:, στο οσέι οσεσΠΒιιο Ϊσἰ:Ϊσο: σο.

απο:: :οποιο τοπ:: στ:Ποσι:: σωστο ; τσι:: τοστ::

οι" Π: ισ:ροΠ:Βιισ, οι:Βσισσ: :ο οσο: οποιο σοοίΗ

:σισι:: , ι:σΠι:σ: νιτιοσοσ: :ο :στο σ:ιστοί:::ισ Ισ8σι::

ι:::ιστ:Ισι:: :τ:ιοιετ:Ήστι:ιο. Α:: μισο. ι:::οστ:ε, οσε,

ίσι:σειο. Ναι:: σΒΓστσιιο:ιιιισειε , σσιΕσ:::ιισσο ω

'πιοπι. ρισσ:ἱι:ἱιστ , σρ: σΒίστσ:::::ιιι Με:: οσοι:: (σε

ρστι:::ιστοΙ::: οσε Η: οι:Τστσιο:ι:: ΜΒ:: ιιιιιστ::Ιιε τσ

ίρσιίισ τ:σιιιισιιο:οσσ στσ:ιστω τ:::ιοι:ο!ι: :ο ι:σσιιοσ:

Ποιο σοι:ίιιισ:ει:, σ:: ::οιίτι:ι τσΐρσ&ιι ι:οσιιι::::ι:

Και: ιιπιστωτιρβ:, οι:: σοι:: οι: (στιιι::ισιισ: Μέσο::

οἔιτστιιισιο σεσ::: οσοι: οσ:::Πο :κι ει:τιΠιιιιι, πιο.

τσι: ΡστσίἙ :κι τιιισσ: σοίστσειοιιι:ιτι ι:σειιισι;Πιισι::

ΐσρστι:ει:. 8σσσε σίΤσι :Ισ ι:οσσιο :τι ροή: οο:στ5 σοι::

:Πιο : οι:: :στο Μιτου: ωσιὲ σιι:στοΙισσε:οσ:ιο ι:ο!

ΐσ: Ισι;ςστ:: τ::::στιιισιι: Π:ισι:τσ . ιιιιΠσσ: ρτισ:::ίσιιι ἴσ

ι:στοι:ι.ρστ ποσοι: οι:ίστσι:οιιι:ο: ρτσι:ισιστστστ. Ναι::

:το στει::ισσ: ΐσοστο:::. στοιοστσι:ιΙστο τσοσιτιισι:

τοστιτστ::, Μαι:: φαιά σ:σεισσ:ι ίσοστι:ει:στι:Ισ.

Α:: 2. τω:: :ποσοι σ:: να:: :ισ ορστσ οισ::ιτι: 8: :τμ

 

=τσΠειοοι: οι! ωστσο: σσοάσσει::σ τ . οσσΠε σο:: σίἶστ “στι”.

ιιιιισιιο13:ινιισσιοτιι :οποιοι :ο ει:Βσισιιτιοσιέι .Μο

οπιστἐ σσοσιτσ. οι:: ::ισ Μα:: οδο:: οσοιισ:: σ: ι:ο

ι::ισσ Προ: αστική ιιο!οσσ ΐοσσιι:!ι εισ:ιιΙ.ιο σο, οι:

όσοιΙΜ:σσ: ίισσιτ:τι::οι::στ:σ , σ: τσΙ:σΠισοσο·ι μια::

ἰιιἴστἰστἰε οσοι:: Π:ρσ:ιστσι:ι. ντο:: :στὸ Ποι:σιΠ:ι

δσ Ρι:τι·σε ιστσΠιΒι:οιστ τι: ι:σ:::ιοσ :τι ::σσ Και:: οο

:στα ι::ρί2.ιο οσο οσο Πισω οι: ισοσι:: Ϊσρσισο:.ἴσέἰ

οποιο: οι: ι:ειστι:|στο στο οι:σσσιοι:σσ :σσ:ρστσ ίστ- ·

στοόσο:, σ.σσ: ρσσσιιιιτι ιισκΠισ Πσἱ , οι: ιιιιισιισιι::

Ι:σσ:Πιιατσισ ι οσο ασια:: Δ: στσα:σιέι τιιιισιιι:Ιι :τι

` οσοσιε -



©ι@ισι_Χ ν Ιι ιζ δι 56ιιιοιιι μιιιιιιιιο. .οπο ι ν. ι

ω, οοοοιιιιιιι`π οποιο. Λο 3.1°Ιιιιιιψο ορο

_ιιιιιιιω.οο οποιι οποιοι , ιιποο!ποι ποιι ρο ο ιοιι:πάιιιο σε

θ:οιιι, οποιοι οι ριοπο οοιιιιοι·ιιιιοπο οιιοο οιιιο&ποι

πιιιοιοΙο ίπποι οιοΒιο Οιιοι ιιοιιιι οι ροιιιι ποπο το·

ιιο ιιοιοιοιπ οιοάιοποιο ιοιι·:ι&ιιποπιπ οοοπιιοιο.

διο πισω οι , οι Μπι. Απ] , οοοι:οοιιοι Γοοιιοι.

οι: 8οιιο οι ο.. απ. ιο. μ. οι. ο. 0ο ο.ριιιιιιρ. ιιιι[ιι,

οι! ύπιαιιοιοΙ!ιο. σ· Φιλ η. ι;.ι. δ. Όι 206'50%5"

ιιιοιπιοι|ιοικ. Ν:ι.ιτι ιο ι. Μο ἐἰ#ο ι5.ιιοοοι , ροιΤο

ιιοιπιποοι οι: πιιιοιοιιιιοι οπιπ οοιιιοιποι ιοιιιιοπιιιι

οοπιιοοιειιο ροοοιιιποι οοπιπιιιιπιπ , νι οιιοπίιποιπ

Ποι , οποιίιποοι ι Ποο ιοιροοιιιοποι [απο , οι:

ιποπέιιοποι Γορριιιιι , ιιιοπο νι οι: οποιο. ιο σ..

ιοοο ριιοιιι 5.οοιιιιιοπε ιιιιιιιΕ&ιοοοοι , οΠο ποιο

ιιιιιιοπι οιμιιιοιΙοπιιι 'στο ιιψιιιιαΙσπιο , οοοοι , ροι :οπ

ποιιιοποιιι πο Βοποι, ιιοπιιοοπι ιοοοοιο :ι:οπιπιιιιιι

Ποπ : οπιιι οποοιιι ιιιι ιιιιιΕπιιι ροιροοοιιιπιιο, τοπ

ιποιοοοι πο ιοιιιιοιιροι οοπιιιιιοοιι α&ποι.Αιοπο

ιιοοὸ ροιιοι ιο ιοπι. .πιο οποοιπο ιο ροιο οιιοιει

οοποιιοι ροι ιι&πιπ ι:οοιιιιιοπιι ριο οοιιιιιιιιΤο ροσ

οπο: Που ιοιιιθιοοιο. Ετ και πι. απο ιοοιιιιιοι οι

οοπποιίιοπο ροι ιιοιποι οιιιιιιιιιιε : Φωοιπ ΜΒΜ

οι ριοροιιιο οιιιιιιιοιιι: οι ροοοοιιιοι , ιι π:ιιοιιι

πο οποιοι οιοοιιι:ι οπο: ιπιιιποι , οι: οιΙοάιοπιι πο·

οποιο :ο ροοοιιιππι ο πιιιπιιι ιπριιιιε ποιοιιιιιιιιι

ριι.ιιοιπιπ. 8οο οοπιιο: ιποιιιιο,οπο οοπιιιΠοοιπ

οιιοοι ιιποοι ποιοιιιοοι , οι ιιι οιιιοιι οιοιπο πιο·

πιο , οπλο: οι οπποποιοπο [Μια οιοιιιπιο: ίπποι

πιο , οίιοι ροοοοιπιο ιο·ιιοιιοπο οίΐοιιιιι: οιιι.οιιιιι€

ιἱιοιοι οκ ροή-οπο οΏοίο : οιοποιοι νιιιοιοπι ποι

ρω οι ροιιοπιι Γιιιιιίοοιοοιο ι οπο απο ιοιιιιιιι: οι

ωιΠοπ , ποοπιι ρι·ο ροοοιιιο πο οοποιοπο Επι»

ιποοιο- Κοιροποοπι Τ|ιιιοοβο , ποπ 'πιο ροοοιιπιπ

οι: ιοΒοιο ιο ριιιο οιιιοιο οοοιιοιΠοιιι . ιοιιιιιιι πιο

ροι Βιιιιιιιιιι : οοοποο ιιι οποοιι Ποιο οοπιιπιιΤοπι

ι·οοοιι ιπιιιοοι:ποι ιποιοποιοι Βιοιιιιι ιιο ριοιιιοο ιιι

59·
πιο. 5οσιιι.ι·.

Βιιιώου.

6θα

πιο. πο...

ποιο·

ιιιοπι)ιοοποι. ποπ οι ροιίο6ιο οοοποιίιοπι Πει πο ροοοοιοιοιιι;

'ι

·-.-·ο

οι

οοι ροι ροοοιιιοοιΠ οποιιοιιιι ροι ριιιιιιιιοποιο ειπε

πε , οπο ιιι που Ποιο οι ιοιοιιποι Γοροιοοι. πιο

οιιιιιι οιοιπα : οποιοι πιο , οπο Ποιο ιιι ρπιίι πο·

ιπιο ο οοποοιιοιοι πο ιιποοιιιοι ροοτειιοιοπι οσοι

ιιιιιιοι, πιο ροιιοάο οοποοιπποειρίιπι πο οποιο-ι

πιο οπο ιιιοιποι ροι ιιιοιιι Γι: ι(›ποιι·οιοι ιιο ιιο86

ιοοι οοιιοιοιιι οι: οοοοιιι ο ροι ροοοιιιποι οποιοι.

Τοπι οπο πιο ποιοι· Ποι οποο ποιι οι ροιιιι$ο ιι

οιιοιιιιο Γοροιοιιι. ποιο οπο: ντι ριο οιιιο&ο πιο

οιιιιιιιιο. οποιοοιιι οιι ιιποοιιιιιι ριιιιιοιροιιοποιο

ιο: οιοιοο : ιιι οποιοοιι·ι ιι.ιιιοι ριοιοιοιιπο : ποιοι

πιο , οπο Βοποιο ριιι·ίι οποιο οιιοιιιιιοι οο8οιοοι

ροοιιιιοιοοι ι:οοιι·ιιποι , ποιοι ροιιοά·& ιιιοιιιιι.ο

ιιιιοι:ιιιι , οπου. ιιι 8οοοιο ιιιιιιι:ιτιο ποιοιειιιι οπο οι

ιιιιΒοοιιιι ροιιοδι:ιοιι νιιοο οποσ οοιιιιιιιο Ποιοι-ι

πιο. οι ιοπιποι οιιροιιιιο , επι οι: ποιοι οιοιοιιιι

οπο ιιοιοπάιι οι ριοιιιιιιιο οιιιιιο, οι ριοι:ιιιι ιοπιιβ

πο: ιιι Μπι πιο ρπιο οποιο οοπιιιιιο ιιιιοποιο
ι1οιΤο ιιι ριιιιο ροοοοιοιιε ιιοιιπιι ΤοιοιοΙιιοι πιο

ροοοιιιιιιιι ; οοιο οιιοοιιιιιιιιι· ροιιοιιιιοι οιιοοιιο

ποιιιι πιιιοιιιιιε οοιιοιιιιιι πο οιοο οιοοιοιπιπ , οπώ

οοιπροοι:οιο ιο ρπιο οποιο πιο ποπ ροίιοι.Νοπο

οιιιοοι πο οοιοοο·ι Γοροιπιι. οοπιι·ιιιο οιΤοπιιιιιιοι:

ιιοιιοι:ι.ι οοιοιοιιι οιιιιοιιιο ιιιροιπιιι. πο οιΒιι απ·

ιποιοοι: ποιο πιο οοπιιιιιι ιο οοοποιίιοιιοΒοιω

οιοιιιοιιιοι ροι οιιιιιιοι ιιιΒιιοοιοοι , ποιο. οι_

Δε! ο.. ιοιιοιιοοι ι ι·ιιιιιοι· .οι οο οιΙοάιοιιο ι οι πι·

ο:ιοιο οιπΓοοιιι οιιιιπιι , οοιιτιρο οιιτπιοιιι ιοιιι.ιροι

πιο. οοποοιιο: ποιο πιο" οιιο&ιο Ποιιοοιοιιε ρο- '

ιιοπο , οι ροιιι&ιοι ιιοιοιο. Νοειποο οι: οιιι&ιο·

π: παιιιιιιιι , οι ιιιιιοιο ιπροτποιαιο οπο ιοοπιιιιι

Ποιοι. σπιτι ιι0οοι , ιιιιιι1ι οιιτώΜΜ πο, ό· δρικιιι: Μ;;;

Μάι ιΟιριιι[αΜ. Κιιιιο πιο ποιοι· υπ Επι: οιιιιιιιιιιο -

οι ιο ιιιο ΒοποιοροιίοάιιΕπιπι,οοιει ιο οποιοοάπ

πιο ποιοιιιιιοπι οποιοιιιι ποιι ιιιιιιιι ρω· άξιοι : οπιο

ιι'Ει'ϊ.π

'οι ι

63ἔ

ο

ιο οο Ποιο οοοιιοιΠοιο ιοοιιιιοιοι , ιποιοοιΒιιιιιι. τοπιοπ ποιι ιιιιιποιιοι·οιποοι Ιοροιπιιι. ποοοιι τοπιἰ

προ"

οι ιοοιιο ι ιο ι:ο Ποιο οιιοοιιιι οπιιπιπ ιιιιιοιω νοιοιιιδιοιοιιιιορπο Ποποι, οποιοι οι ποιοι ιιιι

οοΒιιποι ιιιιι:ιοποι , νο! οοπιοιποποι Βιιιιιοιπ : οπιιι 'ροιιοθιιοιοιοιπιιιπροιποπ Μι Ποστ Μπι ΦωιΜΦ

ΐοι·ιποοο ροι ιοποι:οίιιιιιι :ιο οοιοοοπιπ ροοι:οιοιο ιισιοιω ιοΒιι:οπιι:ι ιριιιιοιιιιιιι ιοιιιι οιιιπιο :οπο

πιο οπο: ίοιι ιιιιοπο πιοοο ποιι ποιο ροοοιιιοοι.

Αιιοοπιοιιιιοι πο οοιοποποι ροοοιιιπιπ ποοιιιιιιο

οποι νοιο ιιγροιι οπο ροι:ο.ιιοιο ιοοοιι Γοι:ιιοάοιπ

ιποιοοποι. Κοιροοοοιιι πο ροι:οοιιιπι ιο ο0 “οι

ι:οιιιπιιίιπιπ ποπ ροιπιΠο οοιοι·ι,οοπι Γοιιι: νικ: πιο

ιιιιιιοι ποπ πο: ιιιιιιοιι·οιοι :ο ροοοοιιι οοπιι·ιι πιο

οοιοποπο:ι; 8οο οοπτιο ιιι οποοιο ιιιιιο νικ οοιιοι

πιο ιιιιοποιι ιοοιοοιππι ριοροιιιοποιοιιι πιο ροι:οοιιι

οοοιιο Πιοπι οοιιιοιιιΓπι:ιι οοιοιιοπιπ: ιιιιοοοι ποιι

ροιιοιοιοοιπιιι ιοιιοοοιιιοοποοπι Γοποι οποιο _ οπι

οι νοι ιιοιιιιιποο πιιοιιιιιι ιο ιι:ιιιο'ροιιο οποιο, κι

Βοιιιιιιιοο ιιιροιποι. ιο Ποιο δικιο.

Κοίρ, ιοιιιοριιποιριο @ο πι. ροοοοιιιοι ιιιι οποιο

ιοιοιροιο οιρπιο-οδοιιοιιιοπι , οοιοοιοιριι:αποο οοι

οπο ι οιιοι πιο ιι ιοποιπ , ιιι πω: ο ιι ο ο ο·

πο· ιπιιοιπιπο ροι οιιιιιποι ,_ιιιι ιπιιοοοιιιοιροι ; Μ!

ροι· Γοιοιιιι ιοοοπιροίι.ιιιιιιιοιοοι: οπο ιπιιιοιιροιι

ϊοᾶ:ο οοπιι·ιιιο ριοριοι·Ποοιπ οποιο πιιιοιιιΙοιο Γι»

οι οοιπιο οιιοοιποι, Νιιο οι μοι ποπ ροιπιιιοι

οπο ποπ οι:πειιο :οποιο ποιοιοιιο οοιιοιιιιο οοΒοΙοοι

ι.ιο ροοοοιο ριοριοι Ποοπι ιοιπιιτιο οιιοθ:οιπ , οπο

οποιοι ιορποποι οποιο , Βοποι οπιιιιο οποοιπιο

ο ιιιιιοιο ιιιιιοιοιι: ιιοιιοιιιο , οι ιο ιιποοιο ιποποιο

σμοί"πιπ ροοοοιποι , οποο οι: οιιιοιιιιιο ορ οποιο· οιιιοιιιιι

ωι-"ιοΜ· οοιιοιιιοι Βοι.Αι οποσ ροοοοιποι ο οπιιιιιιοι ιοοιιι.

“ωα". οιι ριιοιιιιοποπι οι·ιιιιοι , οπι πιο ιοίιιιοιιιοι πο

Ι!"Μ· ροι· πιιιιιοι Μι ιοιιοπο οιιιοπΙο μι' οιοιπο :ιο ροπ

οιριπιπ πιοιοιιιοι οποίιιιιοποι , οποιο οι νοιοπιοι

ροοοιιιοιιο, Νοοπο ποιοι οπο Βοπι οι: ποιο ποπο

στο: οποία.

ΒΒ[ροπ ιο

-.7.ε

...ο οποιοι

“ο ιιι· |οἄο

που πιο".

ιιιιιοιιροοοιιιοιπιπ οοπιι·ιιιιοι , οι ιοιιιοιοπο οι! ει.

@ο ιιοιι:ποπιπ. Τοπι οπιιι πιο ποιοι ιο πα: ποιο

θα @πιο ιιιιςιιιι. πιο. οι

οποιο οιιοιιιιιι ροοοιιιοιοι, οοιιπο ιοοιοο ριπι Μϋ οι

ιιιιιιιοι· ι Πιο ιιιιιιι _ οσα οι ιιοοιοοπο , ποιο πο.

πιο: ιοΒιιιιοιιιι ο. οπιι οπο Γιιοι οιοιπιι ιιροι·ποι.(πιο οπιιιιιοπι ιιοοπιιιιοο8ο ιιιιοοιια ροιιιοιριιιοποο

 

πωπω ιιιοιπῳ , (οοοποίιιιι ριοριιοπι πιοοιιιιι οι·

ίσοι , οι οροιοποι ιροπι ι οι ριοιποο Πιο οποιο

ιιιιιειι ιιι ριοριιοιιιιοι Μο οποιο, οποιο οποι:οιο

οπο οπο οιοιοιι ποιοι·ιιιι. ποιοι. Ποιο οιιιΒιι

Βιιιιιιιιιι ιιι οιοιπο :ιο ροιιοποιο , οπι ιιιοπι οοοιοιι

οιοο οποιο οιιιΒιι ροιιιιοιιιιιι , οποιο Βιιιιιιιιο.(Σιιο

πι. Βιιιιιοπι οιιιοιι ποιοιο οοοι:οριιιοπιιοι , οπο

ποιοι πιο οιποιο οιιιιι:ιιιο. Κοίρ. ιιιιιΒιι ει·ιιιιιιο

υιιιοιοιο ιο οιοιπο πο ροιιοποοι ,επι ιιιοιπ ι:οοιοιι

ποοο , ιπ οιοιπο πο ο, απο: οι ίιοΒιιιιιιιε δ: οπ

ροίιιι ριιιιιοιριιιιο , οοποοιιο : ποιι ρω: οιιιοιι ροπ

οποιο, οποιο Βιιιιιιιιι ποιο ιιιι·ποιοιιο νιιιοιιιιο οι

ιιΒιι ιο οιιιιιιο επι ιιιιριοοι , οιιιιιιιιπ οι ροι:οιιιιοπι

ριιιιιοιροιιοποιο ριοριιιο οποιο ροι·ιοποιο προ. _ ο ο

ιιοιροτιοποιο οοπιιιιοποπι. Λο οπο. ιιιιιΒιι Ποιοι""Φ

.οποιο οπιιοιιιιο ιπροιπιιι. ροιιοποιο, οι οιιιιπόιοπι

ι ποιο , ποοοι νι ιπιοιιπιιιπιποιοιιο , οοποοιιο.

Ε.ιιοοοιοοιρρο Βιιιιιιι οιιιπιοιι οιιιοοι:τιπι ποιοι:

οοιιεπριΓοοπιιοι , ιι ίπποι οποιοι ι ροιΓοιιἐ`ι ι 8ο

ιιιιιιοιιιιι νι Γοι·πιοιπιοιπιοπι οι οοιιιιιιοοιιι ποιο | ο

οποι ροιΤοπο,οοιοοπιοιιοπΙΛο ο. ποιοι οιιοοι.οοιο 64· _

ιιιοινπο οποοιοοιιο οι ιιοοιιοι , οπο Βοοε οι πιο Δ' ·1Μ.#Μ

ιριι ιιοπιιε ,οι ιιιιιοιιτοίροάπ ποιοι οιποιιιι, οπο

οι οποι:οιοιι: οποιοι , οι οπο Ιοιοιιοι οι οιοιιο τ οι

οπιο ιιοπιιιιι οιοιπιι ποπ ιροοιιιοιιι ιιιιοξιπιπ οοιιιιἱ

ρι·οοι οι ιο ο, οι ρι·οοι οοΒοοιοιιοι ι ποιοι, :πιο

οοιοάποιοοιππιιιιιιιι ιιοοοοι νι ιοΒοίοιοιι επι

Ν @οι
φ7$'ϋ

Ι πιο;

Ποιο;

Βο@. ι "

οι: οιιιιιιοπ Δ
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.Ί5ι:ΦΜ,Χ ν Ι Πειιιιι·βιιιιυπε 2ιπιιιικιιιιιι βρειιιειιιιιιιι.·ιιάιο ι,

:πιει ίεειιπιιιε, 86 ιπιιί:ιε:ίπω ρ:ίωω. Γιιιιόπω. ν: εοπιιί:ι:. Ιεπι:: μια: απ8ειι ίιιε:ιιπ: βειιτί οιιιιί:ιι.

α ΑιιΒιιίι. εοιιί:ε:,ριΙ_ ¦@_ πε ε1ΐεπ:ιιιρει·ιει3::ε ιππι- ιιιπε ίι.ιρει·πα:. :ιιιἑιιι Γειι·ιΓο: , ι·εΙιοιιιειιιιιε πω.

:ί:ιιιιίπίε ει: ιππωιΙΠΒίίι:.π Μ! ρ:ιιπο ιπίξιιιιτιπιιί

ιιιεαπΒείι:ε πάεριιιε ει: πιι:ιιι·ιιιεκπ οο8πιτιοπεωι δ:

ιιίιε&ιουειιι Πει ν: Επι: πιι:ιιιιιιίε ιπιιωιαιΒιιι:ει·: ίπ

ρι·ιπειριο πι: ειεπ:ίοπίε πι: πι ίιοπο εοπιιι·ωπ:ιπ,

Μ! οωπεε μπι νίιι:ο:εε ρο:ειιιιι: πι: ιιπιοι·ε Πει,

:πω π:ιι·πι·είι φωσ: Γιιρει·παι; νι ρι·ορι·ιαιιι:ιετ:α:ιε ει::

πιο” θεο: πι: ιιιξϊο :ιεΙΗ:ε:ιιιι: ωιιιι.

πι: . Όειιιιειιιιι ι. 1°ιι.ιιίει οι·ειιιιππ ιπ:ειίε&ιιπίίε νιιιιιιιι

0°;:32"°' ρι·οριιιε, ποιου:: ιπεείιιιίιιιιιιίιιο Πει, ιιΠειιιιί ποπ::

?“ω;ώ. ρε:ιε&ιιω Γειιεί:π:εω πε:ιιι·ιιΙεω: :μια πιω νι Ριο

Ριια ίιΒιι:.ι:ιε.ιι: νει·ιιΒιιιε άι: Βοπο ιπ ωιιιιιιιι, ποι

Μ: νιιιΒιιε ρτοΡι·ιιε, ιιι:ιιιι.ιε ιρεειιιίι ιιιικιιισιΠει ,

εοπίιι·ωιιιιιιι νοιιιπ:::εω ε:ειι:ιιω ίπ Βοπο ι :ιπ

τιιτιιίεω ιείίε:ιιιι:εω , ποπ ποιοι-πισω εοπιἶιιω:ι

:ιοιιειπ ίπ ι·ιοπιιω ιωΡο:ιο.: , ιιίΤει:ιιιί Ρο:ει·ί:.

ει: π. Νεπιιε ριιωιιιίιοωο ίπ πω.: ιπποεαπ:ίτε Μ:

δινω.» ·ρειιεόι:ε 'καιω, Βειιιιιιιιιίιίε πιι:ιιι·πίί ι ισ.ιιιιιω Πι:

:ιιω πιιιιιιιιίιιιιπ πι: ιιιρετπιι:. Βοποτιιιπ ποπ ιιεεερι:

ξ ειιω πειρειιιιι ρε:ίειιει·ιιπ:ίέι δ: ίπιιιι:ιίΙΠΒιιι:ει:ε,ουα

ω ρειεε&ιιω Βειι:ί:π:εω ε:ίπω πιιιιιιαΙιΞ πεεειιιιιιιι

επι κι ιοιίιω ΒΑΙΕ παταω ιεειιπιιιιω :μια δ: ιω

Ρε:ιε&ε :δ: :ιιιι:ιεω ιιπρετιεί.::ίιιε , :ιιιὲω ιιιι8ειι.ιω

ι Απε:ίιιε .π. ε:ίε&ίιιε Πειιπι οο8ποιεεω: :Μιμ

Βσ.ιοιιε, δ: ποπ ιιι:ετ:ιιρτε, ν: Μαιο, τω εοιΙεω πι:

:ιι ε6:ιπιια:ο ιΠιιι:π εωρι: ιιίιίεει·ε ιιί!ε&ιοπε ιιπιιεί

:ι.ε ιιιι:ιιι·ιιίί: νΓοιιε ειδ ιιι3:ι.ιπ:ι Ρεεεε:ί. ε. πιιιιιι πεπ

:Μάο Με Μίκι νε:.ιω :ιι:ίοπεπι πει:ιιιιιιιπιε, πιίι

ιι.ιειιιπ:ΐρεεΜιιιοπο Βιιι:ίει:, νοΙιιπ:ι:επι ίπ Βοπο

ι:οιιιιιπιππ:ίι,ΜΒιιι:ε : ντι ἐπί: Βειι:ί:ιιιιο ιυρειπιιι.

νία Πειραια , δε Αροί:οιοιιιω ι :μι πι: Γιιετιιπ: ίπ

8:ει:ιε :είιπιιιιιιιιε ιιοπιε ιιιρε:πιι:,πι:εεΡ:ι: ι Π:ο σοπ

τιιωει:ί, ν: ιιοιιΙιε ποπ ρο:ιιε:ίιι: Ρ6ιει:ι:ε εαπ:

ιιπεπ:ε,ε:ιι Ρο:πε:ιπ: ροτείι:ιι:ε ιιπ:εεε:ιεπτε,πιιπι π

ειιιι::ιι€ Βε:ι:ι:ικιιπίε νι:ε ιιιπρίίει:ε: ποπ :οΙίι: επει

ιιετε. Α: ιιιπιι.ρτιιππιπε8 πιιποι·.ιιε πεο.:ίτιπιι:ιι:.ιιι

ιιωριιει:ει· ι Μπήκε ποπ ιοιίιπι ίπείοιιι:πιιαιτε

ιεπι επεπι:ιοπειπ, ιιιιεθ:ιοπεωιιιιε Πει (ιιωπιι Μπι

πιιιιιι·ιιιι: ια! ε:ίιιω ιππωιιιίΒιιι:ε:εω :μπω πω:

ποπ ιιαβι1επιπ: ιιπεείι ίπ ρτίπειπιο θα οιειι:ιοπιι_

ποπ ρο:ιιεωπ:ίπ εο εΠε πιιιιι:πιί:ει· πω. (Ϊοιιεε

ιιεπειει .οι :ιε Βεε:ί:.ιιιι:ιιι·ιιιί ιωρει·ί·εέὶἔι δ: ιεειιόιιιι.

πιιιιι.Αιι εοπι.ε:ιπω Βειι:ι:ιπιο πω: ηιιΔιίίευπιιιιι

ιιεπει ίιιιιιιιίι·ε ωεπ:εω ίπ ιι.ιωωο Βοπο, εο8πιιιιι..

σε 8 ιιιιεδι:ιοπε ροίίΒιιο; πιο ειιι.ιιιε ιιπιιιε:ιι:εω :ιε

ροΠειΤιι Μια. ιιωι::επιι5. :οΠετε. Νιιω πο:: ιρΓο,

ςιιιὸ‹ι ει: ιιιιΒιι.ποπ ρο:ειι πι: Βεα:.ι. @ποπ Η μι

ωιιιεπ:. Ρε: Βειι:ι:. νία ι:ιετπ ίπιεΠίΒιιι, φωτ! ιππ

ει·ιεδιπω,ποπ πιιι ιιοωίπε ἐ ποίι:ιι πω. ιιιίι:ιερα:.

ἐ'ιιπιιιιω. ιεειιπιιιι:διτ 3. εοπιι:ιπιι: ιιοιι:ιιιπ Επι.
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Ουτε!! ;.'

Πι" αρΡσκ

«ει.

ιά|σοπ

εεοτιοιι

Ζω ΧιιπέεΙι _βιετικι :κοπεί π: ὑιω:ἰιτιιιἰιι4ε

|ιφειπαππωίι ?

.Α τ· ι ο ιιι:Βί:ειπιιί ει: ιιιι&οι·ίιιιο πιέζω ΙΙ&.4.

π:: 6επειίαιί ΙΜ. 2 σ. η” νει εοπεε:ιι: ιιιιεειιι

ποιί:ιεω ι·ειιιω , ωπ:ιιτίππω ίπ νει·Βο, νείρει:ι

παπι ίπ ρ:οι:ι:ίο Βεπε:ει όοεειιιιιε αφ. 32. απ8ειο:

“ :πιω εο2ποιιίπε ε:επιππε ν: Βιειεπιιιιε ιπ πω,

φαω νίὁειιπ: ιιιέι:ιιιίπ ρι·οριιίειιιι:ιιι·ίι5 Μπι: πι.

πω: , Απει!ιεσ πω: σιιιιι:ιιιείπικι·επίΡ'πόσ Βίι-ΡΟΧίθ.'.

:παπι ι!Ιοικιιιπε επεσα ε|ι , υιρτισειίιυε: ΜΜΜ? μιά: :η

πι:: :ι "Με 0εί βείειιιιπ , πιω:: ρόδι μι:: πι:

μια: πι ει ιι ,παπα σ02πιιίοπε , απ” Οια: πιώ” ι πρ..

:επι , στα:: Μή:: ριφείια και" : :με ιιίέειπ[.ιδΜ πι :ισ

πρι "Μια αφίσα:: , πω:: '(2ΓιθΗΕ καίω , μι: ωῇιι·π

@Με «β. δ: εοι;πί:ιο :ε:ιιω ιο πιο ίιιροπι: ιπ:ιιί>

:ίιιιιω νιίιοπεω Πει , ιπ πιω Ειεει.:ι::::ιο ιιιρε:πα:.

τι): :μι “Μακ τω. Πι `

η ο

#ισειι/ϋπω

άπούίιιιυπέι

Ζωα ιππι

ια: πι·οριίἑ ποι:ε:ιπ: πο:ίιίει. ν .

Ρ:πτει·εὲ Μιά. ι:Ιοεε: , πω» ει:: ε:ειιιι Πιο: απ8ε:

ίί , ιιιιιιαίιίΐεειειι:ο:ι πιο Ρετ είπω;; Απ: νιΠιιπειπ

.πι ωιιιυιιω , ιπειιιι:, ΡΜ' ·υεψιιιπ υπ [ειδα ψ Με( ίπιἔ

:εΠιΒιι ιιιι:επι ρω ιιιι:ειιπεεΐο: , οιιι ω: πιιωιπε

ίσοι: ιιίειιπ:ιι: :και ) ιιιι!πιιιπιιι· :ι·ω·ιιί Με Η:: :πατε

υιάεπι-ιΠειπ ύβικίΙΙ.ι. Ε: Μι. πιώ Φωτ. ε. 9, :ιο

εε: ιιιιεείο: Βοποι ποπιιιιιιιιιιιιιΠε έ Πεο ρειεπιιἐ

πιι:ο:: :και ρε:εις:ίιιιι:ι ι Πεοί:ιεπι ει: _ πι· Ρε: ιι.

ειεπι :ιωιιιιιιιτε , ωι:τιιιΣιιιιι 2..ιιί Οιιι·ίιιι&. Παπ;

βιοιυιιισ πι “πρι” ρει:3ιιιιπιιιιιι ε Ι)ιπιιΖω, μηιιιορι πω::

ιιζιύιιΜππι.ι , ώ πω: μι· [ρεπεικ, Ε: ια:ΡειιΙίύι όσα:

ΔιπΒείοε οποιο: ιιιιίιε Βειι:οε. ()οιιίι:. είπω Ηπα ι ι

Πει ιπί:ιοε:επιιοπιε οιι:ιπιΒιι5 ιιπ8ε!ίε εσωιιιιιπιαμ εω!”"Βο

:ιι ιπ ρ:ιωιε εσωπιεπιιιι: ΙιΒει·ιιιι:ιι:εω Πει αει:

πωσ: ,πω ιιιιιπιιιιπιπ απο: ιρΓιιπι ρε: :οιπω πιει

πιιο:επι νιιιιτίι2. εσωπιεπ:ια:ιπίιεπειπ ιιιιιίπιε :ίμι

ι·ι:ιιιίε ει8.ιι ωιιιοε οι:επίιοπεπι ι ν: πει ίιιιπε πι απ..

:Δω νιίιοπειι:ι επίι:ιεπτειιιίιι οί:ειιιιετε: , πι ι·ιιιειι·ι

ιιιΒιιπιεπ Βιοι·ίιιιπ,ιειίεεωήιιε ίι:ι:ιιπι ει:: ετειιιιεπι:ι
3. είεωιιιπ πιεί: οι! ιιιιιιιιοιι Ιειιιωεπ ·ιιιιίοι·ιιω , Εν:

οι: :ιιίιίΡε:ιε πω" ιιιιιοπιε ίπ εοι·ι:ιτι πιεπ:ιΒιιιι

:είιθ.·π , ιιίιοιιιιπι απο:: ροΠιπ: , Η νοι(επ:, είε Πω

πειεθ:ιι:ιοιιειιι' 2~:[~'< είιιιι_:.ιιιιίπεειειιιιιειιιιι πὁ

Πειιιπποιι οιιεπείειιιιιιω ίιίωιιιιιι.
()οπίιιιπ: ::ιιιιεπ δειιοίιιίὶ. ιεπ: πιιιιιιω ιιπ2ειιιω Πιιιι:ίο πιο ει·ειι:ίοιιιε Βία-ε [12:τιω ι:ιε:ι:ί:ει:ε όου.Νιμώμκ

:ιιιι:Η11. Ε: οιιί:ιειιιέιε ιιιιιιιι :εε ει: εε::ιοι· , οικω φωπιιιιιω,

η ρτοοπ:ιοπειπιιίΒεε:. Ναι:: νιίιο :Με Πει :αι-ω Θεώ.

ιι:ι·ιιιεπιεπι ίπ::ίπιεεέ ιιι~ρεεε:ιΒιίεω , ε: πε ιιιιε""Ι'ΐ ""β

ν .Μπιποιοι·ο
ει, ωιιΙοε πει:ειιιιε : :::εο410:1 ρο:ιιειιι:ι: ι:τειι:ικ . <

πει:ι Ιπει:ίιιιιε πωπω , ουκ ίπ είπω Πει νίίιοπε ί

πιιαιιιι. Πιεεε ει» τιιιι:ίιιτιιπ :πωπω Πειι:π π.

Μι: εε:ε:ιιιπ Πειιω ποπ οιιεπιιιίι'ε ,ιιιππ Μπι
.-ι:ιειππ:, κι ροι::ιικω ίιιΒιιι·ιι6:2 πι: ει: πι:: είδα. Π _

κι εοπ:τπ: πω: ρ:ίιιιίεΒιιιω ιιιιιεπιιι Πειιπ πι 1 .

::ιιπιιτυ πιιιιι ιιπάεππε ωοι·:ιιιι Ρτιεισι:ο εοπεειΓπω

ει: , ιπιὸ πει: ρ:αιιείι:ιιιιιιί: ιιιιιτοι·ιοι.18 , πιο Ριιι.ιι:ιίδ

πω: Φ ιιιιιιιε Ειιιέ:Πιιπίει _ ν γ

Πε ιιοπιε πιω πιο:: 22:ιιιΔιιιι: πιο ιιιι:ίο ω; ϊ 'οι

πι:

πιιιιπ εοπόίιίο: πω: πωπω ιιιετιιπ: νίιι:οι·ει,ρ:ο· Π: πιώ Ο

μπι: ιιέιίΒιιε ::επιιιιιιει επι:ίπ ρτοιιείιεεπ:ίοι:ε ε ν: Φίδια :Η ι

ι2οπόιππιε πιο:ι:ιε ω Ρτοροίιτιιω οποίοι:: ιεπόει1-ω'^Ρ""ϊ

ιίΒιι:. Νιιω ειι6ειιι ιειι)Ειικ2 ω” ει: ιιοπιίπιπιπ Μ·

ιιε εοπίειιιιεπιιιι ίεΙι.ι:ε πο: εοπιιι€ππ οικω. , πατε

:ο ει: ε:ί.ιπι ιιπιέειι:,ν: εοππωιιπίε ει:!ιοΙ.ι|ιξ α: Ριιωιιι

@η πω: δε' :ειι:ιιιιι· 6:Ι.ιιιιιι Ριιριιικ @ίπ :οποσ π»

ως. Πειπ πο: απ8ειιιοπάι πωπω: ίιο.:ίιπ ματια

Βε:ι:ι:ιι:ε ιιοιιιιιί ΡΩΓΠΠΠΕιιΕΠ', ει:: :ταπΓειιπ:ει·.

Ριίπιιιω ιεριι€πιι: ειιω ιρίο:ιιπι ωειι:α , οπο δω

ειο:ίσω πιεπιειιιιι:, ιιιιΕπιιιι. 8εειιιιιιιιω ιιϋίς:ιε

ιιιπόιιπιειι:ο ειιιε:ί:ιιι·.

ί Αὸ ποδι. ]ιι8ιι|ι. Μ”. επιιιιίπ Σ. ιιαι.3. 4.9.5. Μ::

Μ ΙΙΙΜ#: ·υει·|ιι , τω:: :σει/παώ εοεπι:ιο πιπιι:ιιιπ «Η “μοβ

ετεπ:ιιιιιι·ιι ιπ νειιιο ρι·ε:εειιειι: νείρει·:ίπιίω εει·ιιο"ωπ/“"#

:Και ιιιρ:ορτιο Βεπε:ε, ιοί: Με πιι:ιιι·ιιιι;, οικω ν:';"Β

ιιιΒιιιι ιιιιιιίω ιιε Πεο ιιιι:ιπει·ιιπ: ρε: ρ:ορι·ιιιω ιρε- ι

ι:ιεω, :ΜΗΚΗ δε οιιιειιιιιιι:ιιιε :ιιιιιιισπι ειιεπ:ιπω

·ερι·είεπιππ:ειπ ποπ ι;ιιιι:ιεω ιπ:ιιίιίπε 8: ιπ Μ, ίε‹ι

ποίιω&ιιιε 8: ιπ Πιο Ριορι·ίο τε πίεπ:::ιιιο. Η επ

ιιιιριιε τρεπειιιιιιιιι5ιε :πωσ πω: ©Ώὅποπει·ιΪΕ

.ιπΒεΙι εΠεπι6:ιω Πει , δ: ίπ ειιι:τειι:ιιι·ιιε ριοιιιιεειι<

Με, ν: εεεέξιι5 ιπ επιιιέι , 8: πιει:: ίπ Επι πω: να·

μπω:: νειοιιιιιι εοεπιιιο εὲτιπιιιιεω ίπ Ρι·ορ:ιίε -

πιιιιιι·ιεεκιίι:επ:ίπω. Σεπ ι:οπ:ι·ιι : ει ιο: πρ. πι- Β"φικ|·

ίιιιπ ει: πο:: 8ιιι:ι ΐοπιιαπι. ω: ίπ Ατιεείιε Γρεείεω

πιι:ιι:α!ειπ , ιιίιιίιιιιω πω” ιιιιιιιιιει.ε δ: πιω:

ιί:ιιιιιιι: ι·ερ:πιεπ:ιιπ:εω. ΚΕΓΕ). ειι9. Τ!» :,ρ. 4ιΙΜ(Μ"=

624:: μια! 5. ι:οεπιιιο ωα:ι::ιπε ιπ;ιπΒείιι,νπα πι: ιά_"," ι

ι “Η ι
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,Ι 48 .ΜΡ,,.·_ Χ ν ΙΙΙ. Π:Ρει[εαϊιοιια ιιιιέ:Ιοι·.πιιοιιι! ::ΙΙΙ:[ιιΡ:Μαιιιι·πΙα.8εδΙίοΙ Ι. `

“ΠΔ”, :Πει €Ιο:ίοΙα πατοιαΙια.ιιοπ αοΒοοΙαοπτ Πα::

ρα: αιοι Ιι:οιΙιιο:Ιιπαιι: ιο πω. ι·αΙιιααπταιιι: εΌ·

ιιοΙο , εμέ: αο8ποΙαοιιιπαπποαι:: Παιι:π π:: :::ο

χιιιι.ιιι.: ΙΜ: πο:: ποιοι: ΙΙ:Ιαο ΙαιιΙτι , ι:οο ΡιιιιΙοε

:πο αιιιοιι!ατα ι:: ΙΙ:Ια , π.: οι:: τ.....ω Ια!! ιιιιοΙ:2

:ατι ι Παο οι:: :ιαι:αι:οιιι,ίοιιτι Ποιά Μ:: η. ::οοιί

μπι:: αΙΤαπτιιιιι:. ντι·ιιι:οα ποιοι: αο8ποΙ`αἰ: οποιο δα ΒΙἱο ρτοόἱεο ιιιαιτο:: Ε: ιιαι·ιχεια ΡϊσΪαἄοι οι οι ι:

Ιοε ...ο νατοο; ω: πι.:οιι:Ιι , αοΙττιότιτια δ: ιιιι- @κισσα Ιοιιςςιιιοιιποιιαιοοο ό: -Ραι·α8:ιπιτιοπα μι· ρα:

ιιαι·ταθτα; ΒιοτιοΙ.: ιπτοιτιοα 8: Ρ:τωε. Ρι·ιιιιιιιιι

τοα:οτιπ5. ταιιιιιι ἱτιναιοο ΙιοΒοαι·οοτ απ8αΙι ωροπ

αιοἰοιΙοπ α:αιιιοπιε : οι :Ια το. οι. Αιι8ιοΙ. δααοπ

οπο: πο:: Ι:ιοοαιοπτ πιο ΙοΠιιοπι ποθ ιιοΙοΙοτιιιι

ποιοι οι ιποι·αΙΙο Ιοτια:πειτ. Βαα:ιτοιοι. Ηπα οποτε.

πι να:: :ΙΙ , νττΙΙΙρ. ιο, :ιο ΙοΙοαπὸοπι ιιι·εο, ΜΜΜ::

Διακ/Ι. Ιοοιιἰτιιι· :Ια αοεπιτιοπα ταιοιιι ίπ :Μάιο ώστ

τα νιΙο , ν: απο σο. Μαιο: :ιιοιι αφ. απ. οτι-οριο;»

Μ: . οποιο, το». ΙππᾶἱΛιι8:ΙΞ , οιιΙΙιιιηιιι/Ι πιιιιπβι

ο·ιαιιι σιωιιωΙιιιιιιιι , ο οι... , απο πιω: Οοιι|Ιιιψ6ιοι :ΙΙ

Ι ο[ιμιι·ιπ @πιο ιαπιιαιιιιιιιι, @ποιαν νιάα.ιιιι[ι:ιαιπ ΙΜ να.

` Μ. σο:: νιιζα:πιιπ ΠΠ: , πο:: ι>..ω .:ιμ.ιΙο @Ι , Ραπ-βισ

απ;έιιιέ οι πο? μια.: σιιιιιιιιπι :ι...ι..?ει βιριαιιιιο: Ε”

:τι ιι οι οιιιιιαι· .υπ :ια.ιτπωιι , οι πιο” τω: ρι·ιιιιφ.ι

Μ:: :ιιοιι , ιο Μο Νιου ΙΜ ιιοιι: ιιοιι€ιοιιι , οι ποο[ιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι απο:: πιο: ΗΜΡ074ΙΙΙ" βιά.ιβιιιτ Ι πιο” τι·

πιο:: , ι:ιιιιαααπι οι α: ,μι σμιοιΙΙιΕΙ.ι [πιο ιιιιιιιι.ι: .ο άι·

ἱιι‹Ι: οι ΜΕ: :πατατα , :Ιακωβ ιισοστιιιιι , ι.ιιιιιμωπι Μι.:

-ιΙ:4ιι:ιατιται , αποφ:: 78[αιαιι!αι .ΜΜΜΜΜΜ , οι :απο

ιυπιιιιιιιιιιτώιΙι ωιιωτ ιιιιιιιιιτι , @οποιοι πιο:: [πιο ει?

ιιιιιιαιρ.ιΙιται·.·υιιία:ιι. Ηπα:: ΑιιαοΙΙ:. πο: ΡιιοΙο ..τι

παπα Ιαιαπτιιιιιι ποιο: ιπ ναι.: , ιιροαΙΙ::: ιιιιιιιτιπΞ

ιΕΙιο: Αιι€ιΙΙΙΙ. ποπ Ιοιιιιἰτοτ :Ια αοεπιτιοπα απο::

:π νατοο .ιιιοι.ετεοε :ια πιιτοτιιΙιιαι· :οποιοι αο8πιτο

ποσοι:: ποΙΙοιι: Με:: .ΙΙΙ:τω:επ ιπται: αο8ποιοπαπι

ιιιιιοτἱπιπι , 8: να αττἰπιοι. .

@οπο οια,Λοιιι/ΙΡΙοοοι :Ια οποιοι :αιοτι: ἱπναι.

Ιιο :Μια νΙΙο , αιιιιιήοα :οποιοι ιιριιαΙΙαι·α πιοιιι:ιπαπι

αοι::ρα::ιτιο:ια Ιαἰαπτἰια αιιι·ιιπ::Ιαπι ται·οτι: αι::τιιναι.

πω:: , οιιιιιιιι!ιιά, να:: ναΐραττΙ:ιαι:: ι:οιι: ιΙοααι,

π:ατοτιπιιιιι :τι ιπΒαΙι:ρι·ιαααΗἱΙΙα ναΙρει·τἱπα:π , πο::

Ιοοοιτο: :Ια νιιιτοτιοιιι. Ια! αοιι:οταΙιαπΙοιΙΙ:οι ι οιιι

:ο ιπΒι·αΙΙιι οαατιτ. :ιιοιι οποιο Ιιιπτ Παοιιι, ι:: αοιῇ;

ΙαιρΙοε , δ: ι·α!ιοοπτ α:α:ι:οιιιι ρι·οιΙοααπιιω , ιιοιι::

τα: ἰρΙ:ι: :π ρ:οριἱιε ποιοι:: αι:ΙΙΙ:απται- ΠΙο:Ι τοπικη

ποια :αΙι:ι. οΙ:ΙΙται·α νιάατοι·,τιοο:Ι το Λιιέιι|Ι Ιοοιιιτοτ

:Ια αται::Ιο:ια , ποπ :Ια ιιαιιιΙΙ::ιτιοπα οι:ΒαΙοι·ιι πι:

οσοι:: απο:: αοιι:ταατοι Ι.οιΙΙα οι: ποιπιπα Ιιιαια,::ιια

Βετο:: απο:: ..ιιοιι :ποιού Μαι ,νιιιαπι ιΙΙτιπι. δ:

Ια ιπ πιο. ναι·οιπ ρ:8ρτα:οι·αοιΙΙιοιιιοι ι::οιοπι,::οα

1πααι·ααΙΙΙτ , το α:: απ: :τω ιι α:: Ισα: ια::ιετω

οπαι:: ε: ατα';τιοπαπι Ιππ&οε·ιιοι Απο. Μερα ντ

οααοτιι:ποιια:α οΙΙατ ιιποαΙιαα: αοεπιτιοτιἰ ΓακιΠοι

οι:: , οιιἰοοι πιο:: τι:: ιπΙτἰο αοπόιιοτ ιποποοι.

Ποιο απο:: ::ιιτα:-ντ :ΙΙ/ιο α. μι. η, ιιιοπ:Ιοττι :οπ

:Ιιτοτπ ιιοιι. ιπ ιπΙΙ:ιιπτι,Ιακι!ΙΙοε ι!ιαι, οἰΒιι: οπο.

πιο: πιιι·ι·ιιτ ιιιιιπ πο: αοπ ιιοιι: οι α . ο Ιιαιι

αοεπιτιοπι ιι:ΒαΙοιοτι: , ι·αΓραιέτο ιι!ιοι·οτι: . ἔιΙΙο.

· τοι:: οοιαάοι·οι:ι, ιια .οι ι: ::ο πο: πιατα. ?το

Μαιο ό· :και να:ὸ 8: οαΙραια!, οιιιοι1:: Ιαι: ἔΙἰοιαι αοπΙτιιια

"ΙΡ.ιιω- οι:οπτιιι·, Βεπιι:ια:ιτι ιιοαατ ιιορΠααιτι αοεπιιιοπαι::

ΞΞϊ

&|Σι>σιιβο 4

Π ο;)

Νικο οπο.

:ΜΜΕ οι·

ρ"'° "Μ, ΑποαΙοτο:::, ιιΙτατιιιπ ι·ατοιιιιπ να:ιω, ποια σο

το αΙιι·ι::ιταιπ οποιο.: όιαιτο: ; ::Ιταπιτ:: ναιιιαττι
τ παπι αι:οιι:οαι:ι ι·αι·οτι: οι ρ:ορτιοΙεαπαι·α:οοα ιιοιι:

ιιοιι οι άπο αΙἔιιε[ρ:ι:ιιια α: άαιοΙαι·αιιοι· πιἶιαοοιιιιι·.

Απ ποια:: πατα οποιο!. Ιαπτ. αοπΒιιι:: απο: δαιμο

κι :τοσοι , δ: ιαιιοοιι , Ριιι::οιπ ταΙτιπ:οπϋι, οι:

πιο:: απ: Μ. Μ»... Μ:: τι. πιο:: [τα ιΙΙαιισπι ιΜ”ι. π.

(9 Σπιτια. ιιιο.ιιι. 1.ωφ. η.

Ρ ω: _ ΙοΧττι α:: οοποιέτα Ιιιπ:, ιπταΙΙΙΒα Λαμ/Ι. ν|ιἰ

;;3:::" οσα: , Ιοααιο ΛΙΙΒαΙΙι:οιο ΙΙιτΙ::: ι Παο Ιοι·ιπατιιιι

4.."Π :οι...πικ ατα:πτι|οαι [κι Μο: νιΙΙππω:. πιο:

απορια: Ι:ταοαιπ ιιιο:ιιιι ιιιται αταιιτιοπαιπ 8: Βαπτι

Ιιαιτιοπαπ: , ΙΙΙα ιιοο ιιοιι οιΙτιποοι:. ΡιιαΙΙἰοι· αΙτ

Ισα:: Μ. πι. ιΙα που. οι!» 9.. :οι Δοει:ΙΙ οσοι ιιοιι:

οοιιιιι οιαιιπιιιιξοιία έ: Παο ιιαιαετιιιιιιι. πιο: μια

ο

αιτοιιι ιπταΙΙιΒοι:: Ριι::αι. (απο οι! αΧΡΙΙα.Λοειι/Ι. η.

ντο όοααι·α οιιιατο:,ιιι:ΒαΙοεαταα:οι.ΐοιΙΙα Μπικά

ΙΙιοΒοαπάει οαι:ιτιιτΙο,οιιΡΙα: ιιΙται·τι νται Ιαι::ιριαπει

δ: ιιι:Ρα:Ιαάα ; :Και οποία ρΙαπα 8: ρα:Ιαα,τι το:

οι! αιιι·φ· (ι·8.ιιιιΙιι αρ. ιο. ΜΜΜ: :πιο ό· “επι απο

"β ωιι απο: ιιιιιαιμαιιι πιιΙαι·αιιι , ό· β οι ιιιΙβιιιιιιι ω.

οπο: :οι ιιαΙ:Μ.ιιιτ 3 απ! ιιοιι» “Με ποιο ασιιιιιιιιιΜαια..

"ο ωπο.ιιιπ , β ρ" ΙΞιιιτιιιιι .ιι6ιιιιιιιιι οι υι·ιιιαια βα

Ιφειιτ,ιιοιιιι οι: @πιο ὐωιἰτιιάἱιιἱι ρΙα›ιΙιιιάἱιιειιι,ι.ιιιι

μινι: ρι.αιιιιιιιιι ὶρΟβιιι ρ:ι·ι›ιαιι|ἰοιιἱι`ι:ιὶραι:ιι: , οι α/Ι , οι

ΜΑΖπο μ: .9ριιιιιιιιι πιο”. τω.: αὐοιιιΖωι.ι :Ιι.ιιιι.ιιι2

ΙΜ , Μάσι: «Απο... αιιιιιιιισ και ριιΙΡιιι , ό· πο: ιΙαρ α'.

ιιβιιιια πιιΙβιιι. Πιο: ιΙεπἱιιιάἱιιαιιι Μιιἱιιιάἰπἰι πιο οι.

Μπι , Μ :μια πεβιαύ.ιιιι [απο [ιιιιιι.ιιιι πιω”. , :οποια

"απο , Μ ΜΜΜ οΜΙΙΙιαΙιιιαβιιε Μ: οιιιη"ιιιαΙωιτιο.

Ν.υιι β[ποιιι “Για [οιοιιιιιι ιιιι][αιιι , .αιαι·ιιιιιιιιμα[ιιρρω

:ιιοιι , Μπι «πιο... :Φ πιο ρώσοι . «οι οπο: :απο πια

ΙΕ :κατω ἔσω ιιοιι ιιιιβιαι οι: :ιιιιφ:ΙΙατα:. ΕοιΙ.ι1ιοόο Ισ.

ιιιιιτιι: ΙΜ!. ό· Μ. ι π. ιΙα απο. απο ιι.. :ια ρι·ιπιοΙ:οι

ι.ιιιπα , αιιιαι1ι ποιο:: οπο:: ΜΙΤ: :οι :ποιο Ι:αιιτοιιι,

πο:: Ι:πα οΙΙο οιιιο , 8: :ι.οο: οι οπο:: απο:: πιο.»

Ιαιαι:τι5 αποτο: αλ. Ε:: οοιοοι οτιοΙαπ :ο Επτ..Λο!. οφ!). Εφ·

οαιιιιιοάο, ποσο οι: απ:: Ιαιατιιι οποιοι ρατΕπιτ::ιε Μπάρ ε..

Μια:: :Ματια Ι:τωτιι Μοτο: πιω-ιι.: Ρ:ιοι ΡΙαπιβιωιιιιο

8: παττα&ι . οικω: Ισ” Ι:α:ιτι ιιοΙΠόαοτ; οοΙταιιοτ ι“.€Ι(ΙΙ:

ΙαιιιιιιΙαπα ε.: ιο:ιια:Ιαότι , αμεα: οιιιπαι ΑπΒαΙΙ , 8α

οπο:: Ι:οιιιιπαε :ποιο οι; αιωτιοπιι Ι::ιοπατοπ:: δ:

:ΙΙ.ΜΠ10ή2ΙΠ σο. Μ. ι τ. αφ. ια. ΜΒΜ:: τι..." πο.

ιπιπαι, ατο Μια· οι απο ή:: αποτο [Μοτο ΜιΜυιΜ

Μαιο οι:: :παπι ποιοι:: [πιο πω:: :ι.γΙ.ιιιι: Βοοριαιιιι)ϊ.

5ο. ου: ιιοιι ω:: ααττιιιι Ιαιωτι:α: οποιοι ραι·απ..

πιτ:ιτι: , πω: Μ:: :Ιιιοιοε οι :Ια Ιοί: Ι-οτο:ἐ`ι ΙΙ:Παιτπτα

αιι:π πω:: ροοιιαιιτ τοιπ έ: όιοίτιἐ , τοι:: ι ρ:ορ:Ιαϊ τω.

Ιοπτιτα , πω:: π:οτιοΙΙΙιαΙΙ: . παο ροταιΙ: απ:: οι:

ιιοΒιο :Πα ΡΙαπα α: Ρω.τετε οαι:τιιι. _

Διὶ αππΙἰ:.παΒο Ποιοι τιιτιο:ιατι: α: αΙΙῖΒπατἰε ΙοΙἔ 26:

ΠαίαπτόπιαΙΙα ν: :!ιαιιιιοι , απεαΙοε πιιιΙοι Παιιιι: :ιο ι:4)_αρω;

Ιιιιιιτιποο νωιΙΙ:: ποπ ρτἰιιιαπι , πιο:: ΙΙΙ:ατιιΙιτι: Πα: ΔΙσπι.ο”αβτ

Γι:: ατο:: ταΙιαΠαι Ια οΙται:ιΙιτ , π: αοι·οι:: οποιο αι:- “ΙΙ”.

π:πιιπόιι το: τοπ:ΙΙ:ιοα οποιο :ια 8τα:Ι:α ιιοπιι_οπΙ.

Βο:ἱΙΙἰ Μινι: Ιοπτι Νοπ Ιαι:οπιιαπι ; πιο: το...

ιπΙ:8παπι απαι·ιτιιτΙε ιΙῖαᾶοιτι Ι-οΙΙιαίαιιιιΙΙ:ιπα Παω

ΙΙΙ:: :ΙααΙιιτιοι: . ιιοιι: το: τιιπιιιιιοα όσοι Ιιιιιτει αο

ι·οιι: ::ιαι·ιτι: ιτ::ραι·τιοιτ. Πατατοπ: :ο οΙΙ:απιιαπ:Ιοι::

ΙΙΙ:: , οι! ιιοιι:: ΙοοΙΜαιιι ΒΙοι·Ιοιπ ,ίαΙιι:α:ποοα Ιτιέ

τοι:ι ασε απο αοα&οι·ιιι , ι:οπ οιιιιιαι·πτ αΙ:ιτα Ιοί π.

Μπα, Ια! Ω:: Μ: οι:ιιιιοΙο πιο :αοαΙιιτΙο :πομπο

Ιοο ταΙ:ιιιιοπιο νι ρι·ομΙο ΙΙΒΙΙΙο σώματι: , ιιοιι::

οι::::ιοπι ο: :ποιο Ιααιτ. ν: :Μαιο ιοι:ΙΙιωιιι :απο

ΙΙ:τΙο :ια ίοτοι·ᾶ €Ιο:Ι:Σι αοπίαταπόα , Ι-οΙΐιαἱ: Ιιοιτιἰπἱ

τι... Νοπ ιιαπι:οιπ ΙοΙΙὶαιτ απο. τιιτἰο : τοι:: :πιο

τπαιτιο:Ιιι Ει:α:αιιτο νΙΙιοπιι ιιοτΙοε οπο.: :οποιοι

οι:: πιο:α:ι:: :τωιοπ. ματια :ια πιατα.. , ιιοιι: κ.

αοι·ιιιιαπτο: οπο:: ΙοΙιΙΙππ οι:: Ια ιια:α&οι : τοι::

ιιοιι: ατιιιιπΙι τοκ ιιιαιι:ιοιΙ:ι Ι-οιΙΙατ :ο ααιιΙα αΙἱαοΙο8

Ιοοωιπιι , απ τετοια:: :Ιἱεπι πο:: αΙΙαπτ , .οι “πιο
παττιπιαιΞι τω: Ιοπτ οσοι:: Παοι:: ιαΙ:α!!αι·α. Δ -

Πύθιο.
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Με 24ιιέι!ι .Με @κι ιιι @στα Θ πι

' βιριά !ια!ιιιιιιι!ι.

27- Ο Β Α π· 1 Α, τι:ιΒιτι12Πε ντιπ ιιιιω (ιιι&ιΒειιιιε Με

Β"ι°ω° των ι ε: ιιετεΠζι·ιιι είτ ..τι ορετιι πτει·ιια πιο ι

Φιιόιετιε ι1ιει·ιτοιιιι ι ιότιι.ι!ιε ιιΙιει·ιι , 9112 8: πι» !

Βιιιιιτιικ ιιιιιιειιριιτιιι·; 8τ εοιιίιίτιτ ιιι Γιιρει·ιιιιτ. εο- ι

Βιτιιιιοιιειιι:ει|ε&ιιι , 8: ριέι ιίΐε&ιοιιε νοιιιιιτιτιι, .

#10” . πείτε .ιι99ι9ι. Πειιι ιιιιιιιιιιίτ ετειιιιιιιε, ιιΒιιιιιε .

Μωβ 00ορειιιιιοιιε 9.69., 81ιιιιιιρει·ιιιι.ιιιΗιικιι ;

Βιιι ει! :&ιιιιιΙιιιιιτι ιιιοιὶο Πιρ.:1ιιιιτιιι·.ιΙει. ΡοιιΠ.- ἶ

βῇριιι_Χ ν Ιι ι; Βιρει;|ι:δύιοιιε ιιιιέεΙυιζ9ιισιά ερίο[ιιριιιιιιιιιι·ιι?ε. 8ιἐῖἰυ Ι Η. μ”

Επι. ε: "Με Ριτιιιιιι τεθιιιιο1ιιιι. 1. ει: Λιιριι/ἰ.ιιιιἰ

Μ. 1. ιΙ:Θεπιβ ιιιΙΙται. αρ. 3. ά· 19.&ΙΜ. 2. 28.6 -

Μ..ι.ι:ι 21. ώ· 22. δ.: ίιερε ιι|Πιι, ιιοιιιιιιε £2ιο.

ιιιιιι ιιιιεΙΙιειτ ιιιιιιεΙ.ιε . 9ιιι Ριιιιι τιιι.ιιιι £οτι1:ιιιτει1·

τω· ω. Βιιιιιιιι , ει·ειιιι Με; ιιιέζιιαιεε, νι τω. Ιω

τω. ω. Μ. 9. ιιρ. 22. .Μια ΦΠ , 9ιι.εριιιιιιιιιιστω

ικα Φ ποπ ιιιτροι·.ιίιι , [κι 9.ιωιιιιι. ε!! . |ιιιιτ ριι/ΐ πω!ω:

@έτι Μ, ..ιι έιιτι!!ΙΖιτιιτ .ι Μ: 9ιι,ιάδ ιιιι'.ιι·ιιιιι.ιτι ..ι @Με

τιιτειιι £Μι4"β) ιι9ιιαβιιιιιτι1,86ε, 2 . Α ..Β..ιι.ι 6.1 1 .

ιἰι· 6ιιιιῇιιι!ἱιι. π. 19. βιο ι!οεετ , ιιιιι3ειοε ιιιιιοε ιι·ι

ιιιί_ο Με: ι:οιιιΠιιοιιιι ειωι·ιιιο ι:ετιόιιιε.ιιεε ι!ιιιιιιιι

ιιο ιιι νει·ιτειε ιτειιΠε: κι ειιριιι:ειτ ε. 23 @οι πει

ριιι.ιιιιι· ιιιιιιι9ιιιιιι ιειωιιι. έ» 1127ιΜτε |Ι:2:||ι· , καιμε”

τω» .ιιι9.ι!ιι ι....... 99:92.: ω...» , ρ.ι ώ ὶρ/ι μ. ιιιιιιι'Ε -

τιιιιιιι ιιιιιιωιιφ , "...ιι .ιιιιριι·ιιιιιιιιι ό!. ε: πο» μια

μια υιΙιιιιιιιιι: όι·ρι·.ιιιιιιιιι , @ί Μαιω- .ι ριιιιι Βου :καιω

__ _ _ _ _ _ ριιιιιιιι·. Ε: Ριιιι!ὸ @Ο ιι.. τ..ωι.. ΜιύΜΜ. .ιι9ιιι.

ε" ι Α"Βάς” ςζωτο"ι"Μ π' Β"π'^ ιπω""ιι ι “κι ,/ιιι9ιιιι.ο ω” ιιιιι!ιιιιιιιιιιι Μπι ειιΠιιΜι. 9ιαιιι πιω υιι9ιιι

ω Ρω5 “πω”, "ΜΗΝ Η“8°· ΡΜ "Μ,[ΜΒ "εξω·· .ισιι·ρωιιι ριιιιι.ιι _ β.ιω!ιιιιιι ιαιροπ .ι.ρ.ιιιιι οι».

298· πιει .ιιιι5ε..ιιΔι ει·ιιιέι τ12Βιιιι.ιιι. Ριιι1ιιι ίειιτ. τιε- ι

1.$ιιιι.ιις.

σ· 2- ό Μ. 1. :Ισ Μπι. ρ. σ. 19. ΑΖιιιι[.2.ρ.9. ι9.ιιιο.2.

Ηι·ιιιι.9ιιιιιιΙΙ6.8. 9ιι. πο. 6. .ιι ιιιιι. Μ.ι99ι.ιιι 2,ιι9ι.3. 9

τό· ό ΜΙΑ'. σ. 2. 9,. ό· 6.Βιιιιιιι.ιιι 2. αρ... .ιιι.1. 1

9· 2-Μιωι. απ. 2. 9ιι.2.ΔΕ9ιά.9. Μπι. 4.209».

"κι πω. 9. 3.Μιι9ιι 9.1. Μπιβ.9.4.. απ. 1. τρικ!.

3. Ψττ:Ἐιιιιε Επι. νι ρι·οΒιιιιιΙειιι ι1ετειιιιιιιιτ .Μπι

·". 2· ἱ 9.9. 1. 5. Διίιιι9ιιιι. 6ιιΜι·Μι . .ωι.ιιι. 2.
2ξ.:2”::” και. Μ. Ρ.ιΙ.ιι. 929, 2. Ο τΙ11ιε8 τιιιἰιιέιιιιᾶοι·ω απι

ιΜΜέ ιιειιιιιιιτ. ιιτιιιε|οι τιιιιΙοε ιιιιιιιιιιιιιιι !ιιΒιιιΙΤεΒι·2·

μιιιιυιι. Π8ιτι ΜΜτιιιΙειιι. επεφτε πω. 9ιιιιιι ντιιιιιιιε

(απ. άοι:ετ οπιιιεε τιιΒιιιΠε νε! ι.. ἰρΪ.ι ειειιτιοιιε

ιιιιττ2 2ιιιιιι ΐειιτ. νει ριιιιὸ ρὸίτ ιιιιιτι |ιιιιιει:ιιιιιιι

@ΜΜΜ Με” ρα· ρεεειτιιιιι ιιιιιίει·ιιιιτ , δ: Βοιιι Ρετ

29· 8ᾶιι$ 111ειιτοι·ιοι εοιι(ειιι.ιιιιιιτ 8τιιιιιιετιιιιτ. Γιω

ΒΜΜ· ι12ιιι. Η ίει1ιε!ιιιι€εΙι ιιιιιιιτιιιιι·ιιι ιιιίτιιιιιιιι ιιεεεριιῖ

|ε1ιτ, ιιιιιιιτιιιιι1ι .ι!ι εἐ`ι τει:εΠιιι”ειιτ : απο ιιιιιΔ εισαι

ίεαιε! ιιιι€ειι.ε ι!ειιτιειιιτε ειιΒιι , τιιιιιιιιιιιιιι άείετιτ:ιι

2ιιτει:0 Βιιτιιιιι ιιιιιιιιιιι!ειιι ιιεεειιἱιΪειιτ , ρι·οειι! άυ

Β'0 “Μαι ρειιΗ9ιιοά ιιιειιιιιιιι (ΜΜΜ :Η ι20081°ιιο

`3εεεριΠειιτ: ει·Βο άειιτιειιιιε ιΠιι1ι Πω ε|εΒιιιειιι:

ιΒιιιιι· Ειπε! ε!εθτιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι Ρετ ρεεειιιιιιι ι!είε

τιβατιιτ. Τιιιιι 9ιιιι Η ιιιιιιιιιι!ιιιιιΒιιι Βτ2τ:0.ιιι !ιι

Βιτιιιι.ιειιι , ιΠ.ιιιι Ρεττεάθ: εοΒιιοιιιΠειιτ : πιω ιιιιΒιι

κ. τιεΙ:ιιτιι είτ εοιιιρτε!ιειιίιιιι ιιοιιτιιοιιιιιιιιιιι. τρια

Ι·ιιιιιετιιι $. ιιτεοτ1ιρι·ετιεικι·ειιάο ετιιτι.ιιιι ΜΒιιιιιι

ΜΒ , εοι1ιριετιειιάιΠετ ι!ιιι1ιντΠιιειιΙ.ιιεπι δε αιι

Βι.ιιιιιιι:ι ιι2ιτἰεἰριτἰοιιει1ι ιιιιτιιι·ω όιιιιιιιε;δτ νι μι”.

ειιιιιι ειτι8ειιι νιίιοιι€ δ: 2αιοτει11 Βειτιθειι, 8: Μι.

ιιιιιι ο ει·2ι1οιιει μπορει” Πει; 01220011 ροτιιι!Τει

Π ιΠιιιιι ι.:ιι 116 ιιιιιιιιτ:τιεε ροτιιιίΐετ ατι εέ ρει· ιιεεειιιΈ

οιΜΜ· 1·εεεόετε. Φωτ. ρω; ρει·τε&ιιιίξι ιιιεειιιι ΗΜ Με

ΕΠ εΠτ ωρει·ιιιιι. ιιιιιῖ ιιιιτιιι·ιΙε ίεόιεΠε ιιιιιυι:ι!ε τω

εειἴιιιἱὸ ει» .ιιιιΒιι : ει·Βο ω... είΤε ίιιιιειιιιτ. φωτ!

τυεὸἰιιιτε8ιιιτἱι ιΠιιιιιιι Ρ8ττιειΡ:ιτ: ετ 1ιοιι ι:ιοίιιι

του: .ατι ΗΜ ρειἴεἀι‹›ιιε νοιιιιιιιιιιιὶ ιεεειιιιιε. ι:ιιιιιιιι

βι. ο110ιιι1189_ζι5 ειιιιιιιιτ: ΙΙιετσιιτ1Μ0ίιπριιιι . του

|ι9:ιειιιιιι υιιωτε σ.ιιιια.ποπ τι: ισ :μισά .ισσεριιατ σιτιιιιτ

βατ ει: ιιι9ιιο.ί ιιετιριιιτ . β@Μ ·υιι!ιιι ε! Προ. @οι ρισ

μι.» 9ιιἱι ω... , ό· πό ισ , φαί ατιΣιψΙΒΜ4 απ. ιεσἱιὶ.ι.

νι›ι .ιι.ι.οιι ε:ιιιιιιι που ειιι:ι!ιειτ Ρετ 2ι1ιιιΪιωιει11

Βοιιι, τρια! και μια, ίει! .ιιιοιι ειι:εεριιιιιιι εαπ, Η 3

και ορ·.τ2τι.ιε Γιιιιἴετ. 3. :Χ θιεροι·ιο 32ιιιστ.ι|. τ. 32

29. ι·ΒιειρΙιαιιιι ιιιειιιιι Ε2ει:Ιι. 28. Ειι(ιι.ιιιιιιιιιιιιι 5-0ι·.2”

Μάι, 9ιι.ΐ τοιιιιιιιιιει, ρωρ.ιι·.ιι.ιριιιιι, ιιιι ωιιιιι ι Ρωιι- Ε”ώ"8·

Μ”Μπι Μ !.ιρἱιΙΞ&ιιιῇιιιιτ, οι υιιισιιΙ.ιιΜιιιιιιιι Μια

ιιιιιιιἱ τοιιιρ.ΙΙ:ιοκι Ει499.ιιιιιιτ 9 ὁ· ιιι99.ι9ιωιι .τα ιι..

ιίο.ιιιι, 9995 :πιστρι|ιιΜ .ιιιιιιιιι ιι>ρ!ιιιι ριιιιιιιιιιιιιιι Ιιριιτ.

Ηιιιιιι .ι9.ι9ιιιιιιι άι: ιιιιάίωιιιι @ι [ιιιιιιιιἱιιιιριιριι

Μπιτ/ΤΩ”, 4!!!! ΜΜΜ: ωρα ιιιιιιιιιιιι ει! ιιιιιι.τω,9ιιιι

.ι ..Με ιι.ιιιισι·ι, ιιιιιω .ιι.·ρι!ιι . ι.ια9ιωιι μια ιιι

«!ιι ιιΜι"Ιι€Μ0 ιιιιι.ιω ριιιιψτ ιιιρικτυ. .Η Μπι “Με

ω” πιοκ? ρω ιιιύιΙω1_ριι!ιιιωπ , [.ιι.ότιι .Μετὰ τ ‹

ωι..ι..ι, Μ οιιι.ιιιιιιιτιι, νι ιιιιιιιι.ιιι, ιι8ιιΙαριι @και σιωπ

ιι·τ. Η.ιΜι "ο Ιιρι.ι ψήιιι·ιιιιι.ιι.ι . [αίρει @Μάιο ω

πω» ειιιιιιιι ΜΙ” που [πρι πρῶτα. Νιιυι 9ιιί.ι ιι!τικο

!ι;.ιιιιιιηικι·υ9 π: τ.ιι'απ , Μιιι·ω ιδέα:Μιτ , 9ιιί.ι Μπι

σειροι.ιιιιι ΜΜΜ ..ωρ.ι..ωωιι.ιιι [μπι 9ιιιιΙΒΜρβτ'ι

Ει80 ιο ί.ειιτ Οιε30ή ειιιι;ε!ι ι1ιιιι [οιιιι1ι ει·ειιι Με

ειιιι:ισεε .τι ειι2ιιτιιτειιι τιιι.Βειιόιιιτι . φωτο ιιιιι.ιιιι

ρειιιι2ι ω.. εο1ιτειιιρίετιιιιτ, 2 Πεο ιιοιι ιιεεερε

ΠΠΚ.

δεειιιιιιιι ιθΐτιιιιτ . οπιιιείιιιι8ειοε πιω Βοιιοε , 33.

ιιιιἑ·ιι ι11ιιιο5ετειιιοι ίιιιΠε ιιι 191ιιτιει. δε ὶιιίὶἰιιἔι Μ- ΡιιΜΜ03

ΒιτιιιιΙι :.9.Τὐοι›ι. 1.ρ.9.624.3. ερ· 4. @Μ 2.ιΙι!ϊ.9 β'"'β""·

9.1..ιιι.3. &'9ιιΜΙΠι.9 9.4. "Μ, Λ!ω".ιιι 2.49ι.7.3, Μ." 23999.

ι87τ.12 Βιιιιιιιιί.άω 4 9.2. Μιιιιιιι.9.τυι.ιιιτ. 3.ιιιιιι!.1. 933.383”

0.9ιπιι!.9. 1 .ιιι. 3 ...ι 1. ΟπέιιΙ.€Μ. 3.ιιιιιι:Ι. Μιιιιι1.9. ι . αιιιιιιι

092". 1 .ρ 9.624”. 3. ώ· 9.8ιιιΜ. 1.9: κι. ιι·ι (αρα.

ιι.ιρ.9.ροβ ιιιοιΙ.Βιιιιιια. 1. ρ. 9 62. πι· 3.ξαιιιι!.ι.. Ζιιιιιι!

Μιέ.9.1.ιιιιι.Ι 4.. ΜΜΜ, 7ιιώιιι·2. Μ. 227.:.2.τωΙοιιι,

3ο. ιιεεείἶειἱὸ ιιιιιιιτιιιιι. Ρτοιιιιτ1τ 2.ιιιιιιιιιιτιοιιιο σου ΜΜ.9_ιι.·έ13.ριι.ι. .9ιι.ιι.ΙΕ&.9.ιιι·.ιιιρεΙ.σ 9.5ιε. ο πι: 341

Ρ,°ύ·2·· Μ. Πι ει:2ιιι εοιιάιτιιι : ετΒο ιιεε Ατι8ειιι8. πιω

πιιιιὅἰτ ιιτι:επιτιε Για Βιιτι2 ιιοι:ιιιιιι , ριορτει· ιπ:ι.

ιοτειιι πετηται ιιιιτιεει!!-ιτιτειιι. ειιωει.ιιιιω οιιιε

ὅ [ΜΜΕ. &οιιιι1ι ἰιιεἰτι ιιιιιιιτι: Διιτεε. εοΙΙιειιιιι επ .ιιιρι|Ι.

τι' Αττ.Ε· Ιιό.τιιιιι.αιρ. Μ.. νΒιιΙοι:ετ 3 ιιιιιιιτιιιιι ει! Γρειιι Η·

ειπα: νἰιε . Βειιιιοι·ει ιι. ιιοι1ιιιιει 111 ιι2τιπ2ιηι

τι , τιιιιιιιι Έυει·ιτ ριιιιιιιι ιιοιιιο ιιι ρ....ιιωι Με αιι

τειιι νειιιιιι ..ιι. που ροτείι, ω ...Με 2τ:ιτιιιι;ιιι5.

| Ιιε!ιετ ιιοσιοιιιιιιτι.ιιι !ιρίι , 8: ιιοιι ιιιιιιιιιτ ιιι τις.

τιιιιι ιιιτεει2. ιιιειιι εοιιι·ιιιιιιτ Μ. .ιι ιιηι·ρι.ώΖωιΕ.ι

αφ. 1ο. .Μιιὐιιιἰιιιἔ ισιιιιισιιιιιι· . 17ιιιιιι Βιιιιιιιιιιιι9ιιι

ιιι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιιι , β: ιιιιι..ρ .4ιι9ιΙυιιιιιι ό·|10ΜΜιιΜ ω.

πω, ·υτ ίπ αι ριιω ι9ιειιάεπιι , μια ριιιβι ΜΜΜ Ιιύει·ιιιιι

3Ιο

Επι. ιιιοΒιιιιι!ιοι είι:, δε δειιρτιιι.ι.ιε Ριιτιιιιιι “αν ΡΜ ι α

ιιιιιιιιι5 ιιιιΒιε εοιιΓοιιιι Πε:: οΜειιιεεοΠιΒιιιιι ε: Ε”Μπ'

ιΠο. ιιωι. 28. τιω.ιιιι..ιι βιιιΕΙΞιιιιιιιιιι , μωρ

ρισιιιι.ι ό· ρε1βδιιι άκυρα; Μ... ω” ριειιο[ιιι ιιρει·ιιιιι·ιι

ω” “χω”. Τα Μπι ιιύρει[Μιιι πι ω. Μ: .ΗΜ ..Μιαο

ω. πω, άρια: ιιιιιιιιι.ι :β ιιιι9ιιιιιιι Μ τι. (1ιιειιι Ιόειιττι

ειδ ιιιιιι οιιιιιεε Ριιττει ιτιτο!ΓΒιιιιτ ι!ε [.ιισιίει·σ, ω

ω: ιιιιοε είτ .ιιιειιβ.ΙΞΙι. 11. άι @περι “Με τ. 29.991

ιΙΙιιιιι_ιιιτώ!ι2ιτ σ.. τ1ιειιιιιιιι άιιιΒο!ι, ειιιι Γιιιιι ιιοιιιι

:κι ιιιιιι ; τσιπ ιιιιιιιιτει· Ε:ιτ1°ιειιιΠι1Πιιιιτε1°Ρτετ:ιΜυτ

Δ.. Ι.ιιε1ΐειο ΓιιΒ ρει·ίοι15 Ρι·ιιιειριε Τ9ι·ιοιιιιιι , ν:

Τ"Μπ.!ιθ. 2 ωιι.Μ.ιιιιι. Ηιιιιυι.ιιι Μ" Μ. .4ιιι!ιιιιβΙιό.

ιιιριιιιΜιις.2. Λιι9ι9Ι.11 άιΟιιιὶι.ι. η. Οιεριιι. Μ 32.

“ΜΜΜ , Μπι: 9ιιιι!ρι9ι·τ 9ι·ιιιιι ριιιεριιιιιιι. Βιμ ι πιοι.ιΙ.σ.ι.29. έ: 13.Τρωιιι. ιι!.ιιιιι ἐ ΟΙιισ.ι κι Βια!).

Ϊ που ριιιιτ ω.. είτ ειι μπι , ι:ιιι.ιιιι ορει·ιιιι Γιιοι·ιτ Μάι Ιι6.9ιι.ιβ 9.9. ιιιιι.ι. (ιιιιιιιιιι ω” σ.12.8α. Εκ

[πω. τιποτε Ρετ Ιιιιειιιιιι .ιιιιιιιωω. 3. ΩοΠιειιιιτ Μισο «με ε. ιιιΒιιο. Ειιειίετ ?στ ρειίςάι.ι; .ι ιι.. αιιώ

Π: ἔΪἄΪο Λιβ". τω. Η. Ν 3 ττειιιε

 



.ιο ΠῇιιιιΞ: Χν 1 Π) Οι ιέέψτιιοιιι ΔιιέιΙοτ.πιιοτι πρωιετιι.ι..τ.ειτο Η τ.

τιοπιε (ιτε , τιοπτο ιπιιτ:πτιτ άι ιτιιητιΜ$ Π] 90: 'Ή'

τπτ ετιιοπιει πτ:τ πτ:τ:τιττττττι πατώ!. ττικιά ὁ τω: Ριπή”

°ττωπ (πι: εει:οποτιτ, ιιιοτπιι ποπ τπιίΠττ έττιτοτοπ

τιιτιοπιτ Για πτ:τιτάοι, τιποτε ιπποτττιτ πι" @φτι

τττε ίπ πο. Ηπα :ιτττοττι ποπ ποτπιτ οδο πστιτέι:το π.

οπο πιτπ=αΙιτ , πω. πιιιι.:ττπ πτττιεᾶιοπττπ πατατα

Ιοτπ τττπιιιτ πω πτ:τ:οιτπιπ 5 πω: ντ τα τοττττ1ΜΜ

Ριττιιττι 86Τιτττοι. “Μπιτ , οτππιπ πεττιτιιτι ποπ

ποταιττττπ τπιτΜοττιπτ ιτττοπτο. ιτι «πω. Βτεο 6η:

οιιοττει. ποτΈπτΐο ιττποτπἔτ. Ηαπ ΙΤττετπ Ἐπὶ Βτ8ιΐ

Μπιτπιτιιτ τι ποπτιπο τροποι ιπτ.ττττ πω ο

. οι τῶι; τ:ιιτπ ετ ει. Μπιτ .πω .ττιο, οι Με
·ι;",;. .π επετττότοτ Μπιτ:: τιιπιζπιπ. νρωτι 8Βιιι!ιτιτάιπτειι0τι

1»ιβωτιιιι. τω. ιππτὶιιττ Β.....ι.. [στι. τι· ό· 86. ιτι @τιποτ

τιιττ θα φορέσω τιιιιιιιι .πιω τηιπιπτ [πιει τιιιτιτι Ιιτιιιτ. 4.

Ριττιιτιττιι 13τι ΑτπιιτοτιπτΜ 6. Ητ:ΜΜ.€.8. Μ” ιτι

τιιτιιιι τιιιιιιιιιιι ριττισιμτιιιι 8.Τιτοτ1τ. τ. 2.4.1 ιο.ιτ. 3.

3 π. Επιπτιτ:ιπ ιοπτ. πικαπ: Ριτττε. τ. Βιιιιιιπειπ Μι!.

Φωτ τ. τι: μ. Δημ” κοιτα., πω., οι τιβιιτ , ΜΜΜ ορια στυ

Ιωτώκτ- ιιιιιιιιιοΜΜιτ: [ιιι8ιπτιιιιπττιι .."ττω.ι ιπιπιιι.ιιιιριιτ

3.·ύ!”"° .8'πιτιιιιι βάτα. Ντιπ φοιτ-ιτι ιιιιιιιτιιι12|Ιιτιιτι|ιιπτιιτι

τι, πω. ιιι!ιτιπι ιιττττιΜιιτ τι: πιτ ΜΗ . τ .9ριτιιιιι

;ιωτι.ιι τιιέιιι[τιιιι ιιι;ιτι |ι;τιιιιι 2ιιιζιιιτΈΕπιτ,

ώ· ιτι ι ιιιτιά.ιτιι αυτι στι: ιτι τι πιο »ιτι πι ι "τι

ιιιὅιιτίιιτ βιιτ!ιτιτττει, οπο ποιό πτο Με πω. πιει.

36; τω.» π. @πω πω. ιτι ιιιιιιι.τιρ.6. Ναι τι: τιτα

τ:1ηιω. ποιο. Πι ·υττιιιιτ, ιπτιοι τ , Μιτ.τετ, «μπι πτσ!ιρ[ιιι σεβ

ξ σπιτια , πι: πάει: ιιιιιιστι ιτι [οι στιςιιιιτι [ιιιέιιιιιι.

Μάτι "τιοτι [Μπιτ ..ι ιιιιιτιιιττιι ό· βιιπΙιτιιιιιιιιιιι »τι τ

πι [τιπττΙυιτιιιτι τττιιιιιττμιιάτιπ ιιιιι8ικττιι, μια τι” των·

.πιο ιιιιιιτιιιιιιιιιιιικιιιτιτιι 5 ιιιιι/τ”τ “υπ” τ:1ωτιιιιιι

πιιιιιιιιιιιιιιι. Ρετ νοτιττττεττι πιατα: πω ιττι Με ιτι

ιιτΙΙιειτ πωπω τωπικω, «πισω, νι ῇιρτιὶ, ποτπι

57: πο ίιττιιιιτττάιπιτ [κι ιπτοΙΙιπππτ Ηττα. 3. Πετιπ

Ρ@η/ι£ρέ ιτ:τ:πιτε ιιι.2.ι.ρι. σπιτι!. τ. 3. Η: Γιτι·ύιιιτι υιιτπιτι

ι @κι .ιιι87ι, ό·ρττ[ιιιάπισιπισιτιιιι .τριτιιιιβιιττιροτιτ

στι, το ' κι .τι ιιιιιτιι, ώ τι: Μι ιιιιστιιιΙΙιιπιιιιιιιιπτω,

ό· ἔτιΐιιτιτ πιέἱτιπιτιττι. Πιτ: πω..ττ.τμτ επέτειοι

πτο ω... τιι€πιτειιιτ οττιιπο ιπ πι. οτειτιοπτι τιιιιιττπ

_ 38· 8τατιιο πειττιειποε τ8ποιοιτ. 4. Ηιοτοπιτπ:. ιτι απ. τι.

ε. πιτ·- οριιιιι: Ριπιιιιιπιτπιιιιτιι πιτιιΜττιιιιτ,ιιιιιτ ιιιιιιιιισι,

φαι ιιιι|ι άι ριιιπτιι ιιιπτιιτιιτ, ώ· ..πιτ "τη". πτ.ιτιι μοι·

|ιιτιιιττΙξιτιάι @τις ά·άτ:τιτι βτιιτπιε ττικττΞε[ιΞε:ττ.τι |Βτ

τπτ ιτι τπτ. Μετα». τιιοποτε.ιοιιοπ ο ττππτ ιτι

. τιτιἑ. πο.ι ιΙΙιτπΒιοττοτιπτ το ιπιτιο οτωτιοτιιε,

39' . ἔοιιτ.›_ιτ&ι ω.ι.ω. £2.ττιι.23. τ. ΑτπΒτοϋπειιι ΜτΙ.

Φ-ωφ.”9' 118.|ιτιιι.7. .ττ.φωτι ' τι· ι8τιιιιι,τιοι:οτ Ιρ/ἱ· ιιιιιω

πιτβιρετιιιτιι και”ἄιιιτψτ 8τιιιιιτι. ντι ποτε τό

ιιιιιιτιβω. ποπ τ:οπιι.τπει αυτ:: ἔω;.€, πω; .ωιωτ

πωπω [ετα πιττιιτο, τω τ:τιπι|τιπιτ6ιέ, τι κατ” ίιτ,

ὶ πετ Γπποτπιττπι τωττωτι πτοπτια πειττττσι, ιιτπιιιτ

ιο. 8τιιτιιπ:ι. 6. Απεπιιτιππε Μ.1τ. ιτι τ:Ει2τ.τ.9. ποσα,

6τιωτιιιτι ιιπποιοτ ΜιτιτπΙ]:τειττοε πιιττιοιποι ΜΜΕ τω. στατ

πα. Να: ιπτο ιΒι ποτά τιιπτιιπτ πο Μπιτ : παπι

απ. τ 3. ιΕπιιιιι3,ιτιοττιτ,[τιιιιιιτιι πω:: .τι Μπιτ στι

τἱ[ιιιιτ: Νοε τι: πιιττιοιπιιτιοπο ιιτπιτπτιτυ 8τ Μπι

πιτ παττττιτΙιτ :πιω τω... ίτιοιπππιτ: ττιωτιιιιιι.

ιιοτιτι Μι, πιά και: π.ττιωι, σύ ιΠο Μπιτ ιιιιιιιιιτ [τι

·τισιιττιΜτε στιΞιἰ@τιτ.Νοτι τ:οτιτιοττιπτ τιτττοπιτι Βιπιτπ

τι:ΐι δΒιππτιπτ πιττιττιιι, οσα ποθ πτ:οοπτιιπι πωπω

ττιπτ τιτ.8..,ιτι ὲιτιΙτιπἐιΒτ ιιιτπιπτ ιιτρττπιτ.Ετ τ.

' ή 12.ΜΡ. 9. άστα , τιτιιτητιτττττ ισοτιοτ ττβιτιπτ: βατή

@τι ιτιιτιο νοιτιπτιτο,ιπ :πιει δ: τπο.ιιττειιτιιιιπτ. 7. Οτο

δ9"$"'· · 8οτιττιΙιι.μ.πιιιιΙ.τιρ.τι. Πο οι: Ι.ιτειτττο ίετιπιττ

@τι ιιιιιιιιιιτ Από ποπ ιιιιιιιτ,πωιιιτιι!ιιω Πει βιιιιΙιτιιιιι

τιιιιιιιιτ 13ι|ιέι!!ι «τω. ιιιιιιι!ι πιω πιιιιιιιιιιι Επιει

πω"τ·ιφτιιιιιιιιτ , πιιιιιι ιτι τω» τοιΙτιιι @ιιιιι!ιιττ τ..

θετιιτ. Ετ Μ:: Μπιτ ιιωτιετιιωπι 13τισττιτιιι/ιτ, Ατι

ετΙο “Με” “τι :πιάτα ιιιπιιιιι πιω". , τιοτι τω" ..ιππι

ιιτιιτιιιιτιιι Βιι τοιιτιιιιιιιι . [Μ πω. βετιιιιιιΙτιπι πω”

Ιιττιιιιτειιι τω, νι πιοπιω., κι τη ιιιτιιι, το ιτι τω.

ιιιιΙιιιιιιιι π.ιμωτ. εταιιιιιτ. Ετ στη). Μ. ττρΙιεττω

ΕτιοΙτι:τι πετιοότιοποε, οπο: ι Πω “πεμπτη

ιτι Μάιο . ιπτιτπιτ , ιπτιιτυτιιιιι Ζιπιιιιιιιι ρει|ειδιω ιτττι.ιιι!4··

ω. : τμιιιιιιττιιιι_ςτισιιιιιιτστάι τ!ιατιιιτι1ιιετισ|ιιιτττιπτ,

:απο πω.. τωιτιιιοτιι «Μπιτ. τζιαι Μπι· τ:τ·ιτιιτιιιιι , .τι

πισττπτιιτεπι .τεστ : "Με σπιτι , τιιισιίατττιτιρισιτέιΜτιι,

οιιιιιιιτιπιιιι, Ετ μι.. τοπιριτιιιιιιτ ιΙιτιιιτιι [τι τιποτα.

Μπι τωιτιιιω τιιιιιιιιτιιβ τιιιιιιιτ, ιρβ :πωπωά τω·

ιτετιιτ Μπιτ”. 1Μιςιιοι τιιιιιι “τι οιιιιιιότιιιτιο

τιιιττι.ιι, πιο :παπι τιιιτττιιιιιιιιιιτιιι ωτττΙΙτιιιιι πιω τιιτι[

ττιπτιτ. @οι ιοτιο.ιτιιτ οι: ω.τι.τω. ιιτπστπιτ.

οτττιΞτ πατώ, οι νιττοτιι:τιτίιιποτπιττ. τοπιιιτ οι: π.,

ουτε: τ.τρ.26. ιοΒιτιππιτ : α· τμιιιιιιιττιιιιπ Μ., πι

.τρωω πι.. τι· ται ιιιιιτι,τιιιι..ι. Νοπ ιτπιιιτ :πικαπ

Επειτα ειστ:ι1οπτιττω τ... πιτιιτο,οιιιτ ιπτοπτετ τπτ

ποτ, ίἔτι οπτ:ιιτ:πτιτττπ 8τω.. . δ: τιοποττιπτ ιππα

πετ. 8. Απίπιτπ. τα· τι/ιι ιιι.ι!ιο!ι τ.6. θα τι. τπιιιτ τα- 42:

τιοτ:ιπιτπτ: Μι τιιιι./ιιι!τΙι, πιά π.τιωτιιιιω ριιιι.4ιψιισιιξ

μια κοιτάω. Πει. Ντι ω. ·τιοΙτύιτ , φωτ βιττ ιτι ΜΗ

τι., ιιι πιτρειε :τιοτι τ ..πιω ΕιΠιτι.ι ιιιιιτιιιτι , ό· Π.

@τι μαρια πιιοιιιΙΙιτιι τ.°τιιιττι.”ιττιττι , ιιηιιιςτιιυι τω.

ιιιιτιιιπτ; τι @οι τττισ5ιτιτ &στιιιιιι ιιιιι[τιιιιιτ. Αωττε

τοπτ αυτοι:: ποπ Βοπτιπτ πετιιτιιιο, νι [τω. τω τω.

ππιπ ιπποτπιτ. ιπ οπο σπιτι τοετιπτ. _

τω. τιττοπο: Ρτιπ·ιι. Απετιι σπιτι ίτιπτ ὁ 43·

Ποπ. ν: πετ εοπτιιππ:ι σπιτια ιππτ:τπιττπτιιοω Βοο- 23*2βη'

τιτ.ττττπ εοπΤοτπιτ:τοπτπτ τ τι! πω: επτα:: πωττ.ττι ;"Ζ

οτ:ττ πτετιι παιιτττιιιιτ (τιπ&ιιιοτπτ: απο ιιιττττι πι· πω" Με.

Βιιεττιπτ δ πτιπο.:ιπιο οτττττιοπιτ. ΝΝΔ τι πτιτττ:ιπιο

ετοιιτιοπιτ Απποπ ττιπτ :τιποτε (πποτπιττττιιοιπ

ιιτ:ιτιτ. εοπτιιππιτ ..πωει» πτοττιοττ:τττιι, Μιτιοτ

τ:οπιι:ιτ λ π.ιτιτιτο ιιοττιιοπτπ . τι ουδ Μπιτ ποπ τω.

ττιπτ επιππτι ιπετιι , νι τι Ριττιππτεοπιι:ειτ. Ε:

τ:οπθτ_ττι. πιο ιποτιιιτ οοπίοοποπτιι παττιτπάιτιοιτι

πω: τ:οπτιιππιτ πιστιτι τιιτιοτ .τι , δ! τοπιοττπιοτ ττττιι

ττωπ.. πτοιιιτιοπτιπ, «πι» οποιο Με Ροτείτ πω! ο

Πιο: ιιπτιπτττιτττ:ιτ ιπτειιιττττττ οοοπετιιτιοπο τ:τττιττπ τ

τω: τιιππιτττι πωπω ιπτο!ιο&τιοιτ.ΝοιαιΙιοτ πτητ

πε τττοτιπιτ:ιτ ντ που εταττιτττ Βοατιττι:ιιπτω οοπιτ:η

τιιτι.ττιτντ πτ.ττπιττττι (πετ οποτε οοπτιιππο τποτιτοι

π., ποιοι τι πττττιπτ οποτπ 86 ετιιτιτ. πω, μια

ασια", ντ ποιπτττττπ (.ιιτιιΕπιπ,οττι ποιτιτπάιπτω

τιπιππο παεπιτ ιιτιοτι τιτιτιο πιιττιτειιτ Βιιιτιοπιτ

Πει: ςιιιιι ο πω» τιτοοπιιι:τ πω· πτοπτιιτ τπτ:τιτα ,

ΜΜΜτω” πιτ:τιτοτιοτόοϋπιπετ πτττττοτιτ:το πω.

παπι παταω Πει; τ:ιιπτ ποπ ποτιιιίιοτ πετ ιότιιτπ

νιίιοπιι . νιιι.›ποτπ τω πτοτποττ:τι: ιτι νι πτιπ:πτ τι.

ᾶτιτ τοπικ Ωωτιτι "πι Παω. ποπ Μπιτ ιπττιι

πω» ποια ιιιιιτιάιιιιτε; οσοι! ποπ τιτ:ετιιτ. Με.

ποτ πτοο. τσιπ ποια .ι τ:οπτιιππττιπ τποτιτοπι το·

οτιιτιτιιτ πττ(οπτι ποίιτιιιἐ τιιππτι δε Με” πτεττιιτιπ

τι : ?ιτατιττ:τπ τοπικ ποίιτιιιἐ τιιππιτ8τ ποιοι υπ

πετ ιο!τιπτ 8τιτιιιτπ ιπτιιιττιιιοτπ , πρι. τω. Τποτ

:μια .τι οοπτιιεπτιτπ τποτ·ιττιπτ τοττττιτιττττ τπτ1ιτιιιτιιτ

οποτιτ .τι πτσιπιπω. πι: Μ... Αι πττΠπτπ σπιτι

ππτωοτοπττιτα νισττιτ:ιε ποτε!! πι. ιοττπιιιτ "τσιπ

οτι ωττιτπτω ιτιποτπιτ.πιΠ ίιτ τιιεπιιιτ:τιττι ειιπτατι5

ιιιισιττιτΙ ιΩω.. πι.: :ιτιιιιιιο ιπποτπιτ.οιιι:ιττι ποπ Μ:

πιτς Ρω.ττωτ δ: τιιππιτατιτ,οπ5.τιτ .τι πιο απ,

ιτι τιτιἔτ πτιπτιπιιιτοτ ποττιτοτιο ιιιποτπιτιοοίιίτιτ,πί.

τι τιτ ὸ στατιέτ ΜΒιττιαΙι τιιππιιιωτιι. Ηπα: τπιπτ,οιιτπ Περιιιιτίω

τιτ Ρωΐάι πιττιπιπιτιο παταει πωπω . 8τ πτιπτι- ττωτι.~

πιω: οιτιετπτ πωπω τιιπιπιτ οποτιτιοποτ εττατιιτιτ ω"'ω°

τ:οτιτωππιτ:τιιιιοτ, πιτ ιοτπιτι ποτιτάιοτ (ειτε-τ οπο·

κι οπτιτιτοτπ νιίιοπο Βιιτιιιώ . οπιππο πω: ωττπιτ

ιιιιιττι Παπ Ρτωτεριττω οιιι8ιτ ίπποι πτοπτιιπτ οπο

τιιτιοπετπ : :το πτοιπτιτ: οπο: τ:οπτιιεπιιιτ:τττττω επ

ιπτἑι πιτ τ:οπτιιππτιτπ πιστιτττι1τ νιιιοπιε τω...

ε. Ρτιπιττειτοτπο τ:τοτττιτ τὰ ιτι πατώ; τ:τπο8: _

τιπεοιπτ. Ντιπ: πιο σπιτι” τα ιτοτττο ιπ πατώ , νι πω. τ.

πττιΙΙιπι τοπιτ:τττκτοττττ ίτιπστπιτ. Μπιτ. τπτ :πιω

Αη88·

Επι.



αίτιτσ!Ι.ι.

Ι

Βῇβιιτ_Χ ν Ι Ι ι. Βφηβὅἰἰοἐἑα ἈπέεΙυτΞαιιοαά είχ”:[αΡατκατατα!α. 8:ἄἰο Ι Ι Ι. τ; τ

.ΑτιΒαΙ:ια αιω αοτιίαςιιι ::ια!ιαιιιι: : Διιτααα:ιατιι

:τοΗίδι:ιιτ α: “Μοτο α:: αρα. 86 :!οαα: Τ:Μ:κτ. @βα.

Μάτσα:: τ:::.στί8. :Μ όαΗ:ιι: , Δ:·Ιαιιι ρα: μπα::

:ιιωρω βκάτω:αυτ ό· Μτττωτι , ιιι :τα ::ιιΒιιιτιτα

βαστα: ιικιΞβιβ. Ε: :ιιιιάαω ςιιοα:ι. ι:ιτιιΠοιιαιιι @Με

ΩωΡΙιαι:ατ, ίαιι:. Μ:: αἱ: :Μάι :απο :ια :ιιι€αιιε , ν:

οτιτιοΗ::ιω δ'α!ατιτ. τι». ιιρραΠα: ταπιατωτ.ιιπ. @ασια

ιιιίιιτιο:ιαω ν:τὸ ιιι αοόαιιι ι:ιθ::ιτιτι αται:ιοτιιε Σ τα:

αἱ: Ιοιιτζα ρτοϋ.ιιιι!ιοτ: πιο: έ: ιι:ιτι:ατα ρτιττιι ριιι·α:ι

τι: @ιιι α:: Ωστιτέ!ιο μωβ α. :.:ιι.ι9. 8τιιτιιιω :ια:αρι:

ιιι ἱρΓο ιιιί:α:ιτι ::ται:ιοιιια : Ντικ” !ιαπωι.αατωπβ

ΜΗ: Ϊ7Ιϊ€87ἱΜ!α , ἔτι :μια :β ετικέτα: ρατιιωιαπτ, 8:α.

νιιι τ» :μέ :στιά£τα,ἱὸαω Γοτιιιι,ιια ιιι αυτ: :ία στα

Β:Μιάα

:ατιβατα.

|

:ι!ι:ιιιαω Ητιαω, :ιιΗ: Πω: :τι ωο:ἱιιιι:τι Π:: τ.το:Μ..

Μ:: ει:: οτ::Πααιιτιιταω :κι πιατα Βιιαω :αίτιο σο::

:ιοίΪἱ: Β©Π$1ι0ιι ιιιτατι:!ατα Μ, :μισό Μ:: ΡΤΟ:ἰΙΙω

::ιτ. Ε::ιιιιιιιιιιι: Με: ιιιτιιτιιιατα τιι·ορ:ωωια: Ω.

:ιιιι::ειτιοε; ρτοι;ι.ιαιι!α τιιττιατι τιωτι ό:: :ιτιπι:ιτι:ι τι·

:ια ααΠ:ιτιτα, αει: ἑ Ώου ίι·ιΒιιι:.ιι. Ωοτιί:α: τ. ιιι ιι::

Βια: ΪιιΡαττια:. :Μαι ; Με :μια ατα: ρι·ίωιιτιιι5 θα::

::αΠιι: ιτι:ιαι:ιε , "οτι τω: Αιιιιιι.τ σιωτιιιιιωωι.

α. αΙιο:ιιιι ιιιιιιιοτ τιιἱιἱτιιι Ιιαιτοτιιιιι ρτορτιοι , ο!ι

:ιιιιι.ιίιιιοάι ιααυιι:ιιτιο:Η:ια:. ίτιδιιιι!.·ται Παω νι::

τοι·ιιιιια. ω". Μι:ια:ι: :Και νιττιι:αι αριια:ιωτιι

ω:ιόαταιι:::5 ἰιιὶιοιιιιιιἰἱιιιτ Μαι:: , ιιι φιιιιυ".”.αι -

τιοτι παταω: Πισω ρτἰωιιτἰιιω αΐτα&ιιιιι , :ιι · ιιι

48.

τα. αιιὸ:: Ιο:ιιιιιτιι: :ια ιιιτ:Βτι:α::: 8τατιω ι :οτι:::ι: ΡΜ: ααΠα:οιιιιιι:τιαααΠιτι: ειρρα:ιιιιιιι πιο:Ιατατι

α: νοτια, :μια Γιι!ι:Η:: 7τιτΙ::ὰυι |τιι:εταϊτέ ΒαέβΙα- α!. Καί-τι. ΡΗ:: τα:ιιιιτι :τι τ:ω ρι·ιιιι:ι ιιτο:!ιιαατι

τω: πω: ριιψτ τι:|τοτίττα , :και αταρἱτ. Τιιπι :μια ΙΜ :!ιιω, :ιιιἑιω α:: 04:11 Μπα! τιτοιιιι:$αιιι ::οτιίατιιαιι

ρα[αό::[απτ :μια ,.8: ατιΒα!ι :Β αι:οτ:Πο αταιιτιο:ιιε :Ι:ιω. Νιιω :ιιιιιιι:ιο τα: Ρτίωιδ ρτο3ιιαιτιιτ, τω!.

τω: ·σιίκ2Ια

Μια. και .Μ

εφ..

απο: αειιιι::αε ωατι:ι :ια :::ιιι:ΗΒ:ιο ταίιιαδ::: Μπι. !ιιωιι:ιι:ια: Με ω! απο , :ιιιοἀιιτιωὸ :ια::ιτιι:: ΡΜ:

:ιι:ιιτιιι ίιιιιατ:ιατ. ατε:ι :!ια::τι:ιιιω, Κατω ΠΠ: Βικι- φαω ναιὸ ρω:1ιι&α α:: , α::ιωτι: τιιιιιτ.ιια ιιι: :κι

:Μπι ιια!:ιι:ι.ιιι!αω τιιιΠα α:ι!!ιι::ιτιτι, αἰιιιι ιιιιΠιιω Μια. ιιι·οριιιιω :Πα , :1ι.ιο :πιο ιιτιιιιι:ιιτ . ω: Η: :πα το:

τι: ιιι αι:οτ:!ίο ατα:ιτιοτιιε οΒίτι::ιι!ιιω. τιιιι:ιΙα, 8: ιιιιΙΙιιιια:Τα&ιιι αιμα. αξια ιει:Ητιτ:τε

. - Πα:ιιιαι:ιιτ τ. σπιτια: απαιτώ: ι:ιι:ιο ατα:ι:ιοτιίι τητα:ιιιίιιίτα,:ιρρα:ιιιιιίαιιίι::ι.ιι ωο:ι:·ιατι·ια:α :ιοί

::οτικια. !..ιωιιΙ αιιωἰιιίὶι:ἱἐ τιιιιι:ιιιιι ααααρἱΙΪα :ιωτιαινιττιι- τι.ιτι: :τι Βαιι:ι: Βάια:: :ιΙ.:1ιιαω :Παό:ιι:ιι, βι!:αιιι ία

:α:Ιιτρατιιτι:.:ται Ττιαο!οΒαΙαι, Βάση, Γτιαττι, ω:: :::ιτι:ιιτιιιω:οτιιΡΙατατι:::α :ια α&ιΒιιι ρτα:αιιιιε αι:

:παω , 8:ταΙι:ιιιατ τοῖσι:: ιιιοτιι ι τιιι€αιια. τι:ι- ιιτορτιο ωοτιιιοαιιτ:ιω α :πιο ::ιτττιωτιιιιιωτ, ία:ι

τω:: ιιτο:ιοτ:ιοτια:ια. :Παω ιω8αβ.τι τωιαιτ.:.9. ιιατβιιατιτι: ιιι Σπιτια.

:τω τι:ιτι ωιτιιι: :Ια :ι.τιΒαΣιι, φαω :ια !ιοωιιιιιιιι: ιιι

:α|ΠΒι: Ιοαιιωτιά Κουτι. α. Ω!ι.ατέω Π:: :τίτιβ τι: έ:: :στ

άϋαι αφτι: μ:: .9ρὶτὶττωι /αιι:ϊκιυι.Ει: :ιιιο Ιοαο Ττιαο

:σει Με: ἱτι:ιιίἰοιιαττι νιι:ιι:ιιω Γιιραιτιιτ. ιιι Βοιω

ἱπτἱα ω. :ια. @ια ιιοτι πιω:: αιι8:Η , :Γατα ιιο:ιιιτια: Μιά:

Μακβτω.τ. Βιιατιιτι: ιιιι!ιι:ι!:ιιιε ίιιρατιιι:. ιι ::ιτιιιιτιιττιΙ::αταΙι

Δ:: :.οιιροΗ::α; ρι:α:: :ιττιιιωτ πο:: α:: ρτἰωι- τις.

τὶιιεἱιτιἰ: νιι·:ιι:ιε. Αἀ ωιιθι·ω. Νεο :ιιιτιιΞ:αταω Κτ>?ωΐ ζ·

απ: :α.:ι:ίιω π! οττιατι1:11.ατιίω2 , ία:: ρτιιιιι:ι:ι πι! Μ""β

ΜΒιιι:ατιιιαπι ατιτωαπι , να! :κι 8:ιαταπια:ι::Γιιίαι

τιιατιάα.ν: Β.ιτι:ιίω:ι:ιη να! :κι :Μαι ωΠίτιειω

ρτοδ:απάτ:03. ν: ΟΕι:τίωα:ιτ ; να! ω! Ειατ.ιι των

::ιατιιι:ιε :έτσι ια:αττι::: :ια αοτιο1ιΒιια ωατι:οτιι.ιι. αωτω"Με ρατιιΒα:ι:ια: , ν: α!ιατιθ:αι· Οτ:Πτιιι:

Α: τω:: :Η ρο:ιΙΞἱιιιιι "Μ, :ιιι ¦ιιιιιιίωο:ιι ΜΒΜ: :μι :ιωιιαι ιιιιιιαιιτ ιιι τω: ω 0Π1Μι1ττι , 8: ω..

°αμβ ιιιΐιιτι:!:ιιιτιιτ τιοωιτιιτιιια. Οοτιθτω.ειιιτι τιτιΒαιἱ τιια- &ιτι:Εαιοιιαω :ιιιΠΒιια:οτιιω ὰ :πιο ο!ιΕ8τι:ι:ι:. .Μ α. Α: ή

τω: :ιιι:Η.ιιιιιόο νι:ι:3τα:, άέιιιιιατιιτι: ἰιι :τι :Πα ρα:- Ρ!:;Είἱιιι:ίααιιιιἀἐτἱιιἐ ώ, ηιιἰ :ια ιιο:αιι:ιἑ οΒ:τι:ια:τΈ

ίαᾶὲἱιι πιω ιιι οι· πια ιι “Με ιι ατιιιιτι:ιιιοι ν: ιι απο: ιι:ιτι α α νιττιιιαω τἱωὸ το :κατι

τιι·οιιτικ πατατα ασιιΓαιι::ιτιαοι ρο:αττετι: ιιι νἰἐ ακα:- :Μπι ; 8: ιιο:αί: α: ιιο!ιιΠ:ιτι δ: :τἔτιιιιτιιΞιΙἰοτι αιο

::ατα ; (α. σπιτια: αάιιινιττιι:ιιωΤιιαοΙοεο.ΙιιιωιΒ: :ιιι:ι απατ:αι·ι , Γ:Πιαα: απ·τιιοιιιι:ι :τι:ιτι:ιι:ί: , α:

ἱτιΐιιἴατιιω ωστιιιιι::ι α:ιΒα!ιαα πατατα τιτοιιοτ:ἰο- απο: τιιο:ιιιοδα τω:ιιιιίτε, δ: αοτιτιει:ιιταΙιιιτ αυτή: ι

η.ι:αττιτιι:ἰΒἱ::ιι· :ιωτιαιιΙΙιιι:!αΒιιατωι: ιιι νιΞι Ει:Βατα ιιοιιι Ρτοαιω:ι :ΗΠειωιιι δ: ρτο:ιιτιωιι:. Δ:! 3. Μι:

:ιιω !ιο:ιτ , :ιιιι ιιτορτιιτωατιτι: α:: Πι: :ιιιαατιιιι:, μτιωιτιιια απα&ιια ροατιιταιι:ιια Γι.ιρατιι.ι:. που ό::

φαω ιιια!ι, :Ιω ίαι:ιτιι μι:: :καιω α:ιιιωιίατιιτι:. Ρ20ρτΙ:1Πι :ια::αιτιιω άατα!:ατι , ία:: Πιρ:αωο τω,

46. οι:: , πατατα πατώ:: ρτυροτττοικια. τω:: ωι:Ιιω :μισά Παι::!ια:ια: ιιι αῷἰοιιαε ττι:ιτει!αε ατα:ι:ιιτ2, ία

Μ»"τω" τω: νιτ:ιιταειιιτιιΐα ωοτει!ατ , «μια που ίωι:αιιεαΙι- αοτιτοτωατα.8: αοτιιι·ιτιιιω :αΙι ιιιι·ι Πιια τιι·ορτιιιω,

πάπια:: ω τιποτε ιιτοιιοτ:ίοτιπτω :ιιιιια:ίιι:ι::ιιιαι :ά τιμ· :ισα ιΉατιιιιιι ::Ια::ί:ατι. φω5 ω:: , :ὶι.ιι ἰωρατ.

"°ωω.· ιια:ι:ιιω ιαιιίιιίιιιιω ωο:ιατατι:ιιιω οτάιτιιτι:ιιτ δ ία:9:ιοτιαω που ιιιιιοιιιιτι:. αι:αταα:α ρο:αί: νεα::

ΡΒ Θ", :ιιιαπι ιιοιι τιιΒατι: α.τιεαΙι. Ηα:::ιωατι @βιας ω:: ρωιιι:αιιτιο Πιρατ:ια:. :τι :ιιιἰω:ὶ απο: , αιιιί:ιιια

Επι: α:ἰαιιι νιτ:ιι:α: ιιιιτια:ι:ιιτ Γατιβτιιιι ωοόατι:τιοαι Μι::ιτ, ι·:::υτι.8. · . ἑ

υπ.. Ι. ςοΠος"πΗ1Μ1ΒΩΝα_ τ, οιιἱα|ἰαατ :Πρ :και ῆτι:α.:ὶ 0α:ισαιωτ α.. οι11τια: ΝΕΝΕΣ" Ατ12::Π5 ιτιτΜειε , $0ι

:ιιιαι·:ιτι:ιιιω :ιαααΙἴατἱα , ροίἶιιτιττιωαιι ει: “Τα Μ] αΠα αιιιΠαω τα:ἰοτιἱε ίρααιδα.α :σαι νιτ:ιιιιΕιι.ιειτι- Ρΐτωτ:τιτη

απ! :ιττιαττιατιτιιω α Π:: α:ιαι·ιιό:ατιτι Βοιωτια τι:ιτι ό: :κι Μ” ϋ0ΦἱΠἱΒιι:. ()οτιΜ: τ. ὰ ρατι::ι:α Βττιτἰπ Μ· 1%[3°:"!ΐβ

2. οΕιατιιτι:ιιιω, ία:: ΐοιίιω α:: οττιιιιιιατι::ιω. 2. Ρο:: ΒιτιιαΠ:, ]ΗιΠἰΙ1ἱ8-8?0ι°ἰΞ, δ:α:ια:ιτει:ιε !ιατι:ιίιαω,[Πω δη8=Παχ ρ,πα&μ δ; Μπι...) ΜΒΜ;; νιι·τηωω 911€ :ΕΕ 80:ΠΙΠ11Μ (ΜΗ. “ΜΕ αΙι.ιωα:1: Η:Ιοτ1Ι5 Π: β" μ”. "α

3_ αιατιοωιτιιΒιι::ιαΜατιτα 8: ρι·:ιαι·ιτιιτα. 3, ΜΒΜ ν::ιΓ‹ιιια. α, Μιτιτι021ιἰΩΠΠ?ηι18ι11τιτιεαι0α:1ΜΉτ···£πρώτύια_

ιιι (Πιτἰᾶο δ: Βινίτ8ιτια ροιιιιτι: τιιι!:ιιτιιω :που :οικω Γ.ιρατιιιι:. ::ιιό.ιιτι::ιάι:!αω :ι!ιιεό::ιω Γοι·ω:ι- ΜΜΜ.

(μπω ΓΩΡατι·ω:, ςι_ιξηα :;ιι;ικΠΡο:ι(Επιυ“&η» θα:: Ια; -.(υπήι.18 00τ102ιωτι18$ ΡΕΟΡτι€ΕΜ08 Φ:ΗΜΟ:Π . -

:Η ρτ:ιιιτιι ρα::αι.:ι άα:αΡ:ιτιο, αΠα πο:: ιιοτιιιτ. @Με !ι:ι!ιιτιιαΙιε. ὁ :γιτι 8: τιι:ιτι!ι:α::!ιαιατιιιτι:. 3. #τωτ.ε

47_ Δ: ιο“Βὸ Ρι-οΜΜιω8Μ"απιπή"ωιωι ήπια· αιτ:ιι:α: Γιιραττιατ. τιοτι ίρα:::Η:::ιιι:ιιτ ὁ ρτορτιο ωο

"""" στ· ται, ιηιτι:::ιτίιε (ατιίιτίιιι ωο:ια:ιι::ιαα: , ειιιΒα!ια Μ". :ὶο ορι...ι.ιι ατα:ιΜτοι Ο” Ϊϋΐ-ιιιιἀ00τ0Ρ. :ατι δ ρω·

,ατ:"64 [στιβ

ττιστ φαιά- . . . - Δ .

"...ΜΜΜ ατΐαάιια8:Βιιιε αιτ::ι:ιε , ία. ωο:!αι·ει:ιο αρΡατι::ιε

[.τατω!μβ Ϊαιιίἶ:ἱιιἰ,:ιιιἰ ιιι :ιτιεα!ια ιιοτι οί: α νι.-τιιε που αι: τω.

παπά:: :πιω ιιι: απ:: ρτιωατιιι: ατΐαᾶιι: 8:τιιιιι

νιτ:ιι:ια,ααίΒ.: ιιτιωτιι·ιιιω ωοιιιιιιτι·ι Με ιΠιιω ρω.

ᾶιιαατιἀἱ: (α. τιτίιιοιρα!α ιιιο:ἱιιιιιιι Παι νιτιιιταιιι

τιτο:!ιιαατιάι,αία ἱρία :ιτιιιαιιιιΙιε ω: νιττιιιιι. Όιιω

α:ιιτιι Παω τατρ::ι:ιιιαα: , Με: :κι Πιο: θεια: ρα: ιιι

ττιι=ιΐααΔω ιτιαΠαα:ιοτιατιι 8: τιι·ομαιιίιο:ιαπι ατιμωτι

Για. @ιιι :τω :ιοτι μια:: τι.ιἐιατα Ιοαιιω ρ:τωιιτιιιι :πιο ωοιὶοοραι·ἱιτι:!ι Βαι,::ιιι:ι: Πιο: :ιιτιιτα!αι αι::

ίὶ ρτορτια::ιται. ΑΜΠ:: τιι:ι:ιιι: :ιτοιιι·ιιιε ορατιι:ι:Ιι

:κι α:: Παω, δικ ιιατ:ἱαἰρα:ιιτ :ιιι ιιτιεαιο , θα:: :ιι

Βοιωτια. Μαιο: :ιτο:ι. τι:ιτι [Μπιτ ιιι·ορτια:α:ατ οπο·

τ.: ατακα, αιιιιτιθιτι:ιιιτι:ιι:,ία:ι ιιι:τα.ι:ια_ιι:ι :μπω

:ιιαιιτι: ρααι:Η:ιταω :ιτ:ιιιιατιι. Ι)ιααε. ?Μαι τω:: 51.

τω: αιιιί:1εω τατι:ιιιιι ιιι ειιι€αιιτ νιιι:οι·ιΙιιιι, πιο ο(Μεω·

τιοωιτιιιιιι:: ιιαωιτι ατιΒαΙιε ω: :στη αιιι:!ατι:ι& ιιι

αττα&ιι:ι:α μ: τιοἱιἱιαί: αιιω οΕιίαιιτιτα:α :ιιιιιτιιια α:

:ιο; :ισα ἰιιΓο , :ιιι:'ι:Ι τα: Διαιτα :ιτ:ιέ::ιΓαι:ιιι· α: Η- :αΩ.ι:ιοιιια. 8α:Ι Με: αιιι:1αιιε ιιι ει:ιαΠ::ιιιτα ίιια:ια

Μια. ιτοΙιιιι:ειτα Π:: :Μι ιιιττιιιΐααίι ιιτοτιατιίιοιια :ιό :Ιιτταττ 5 θα:: :ιΒί::ιικι π] "ΜΜΒ"== (ΗΜ νι:: τω·

Η 4 α:: :κι



ι ο. Μρω.:ον Ι Ι Ι. Π:Ρει·β8!οπβΔαι!οτ.9Βοαά ψβΡωσιιαΜ!ε,8ικ'ϋ!ο Ι ν.

σ

ι

ι!!ι οι! οο!οθ:οο: :::::ιετ!::Ιο με: ι:ο!ε!οοι!οο: ο!:ίοθ:! εοο8ισε. Νεο: ι!ε Με: οσωίΠοσοο: ίο!ι!ορι·ορο

€οτο:ο!!8; Με:: ποσο εκ! οΒ!:ὁὶστο ιοεισιἰο!ο με οἱ:: Μ! ὶἰἰιισί :πμ σα.οποάωπ , σραιο/!ο[ςοε παιδια::

ΜΜοι. ο!:ίοιιι!σ:τα:: σοκ:: ίοτο:ο!!ε. Κσ(`ροοε!. ι. ο·.·:8.

. οικω. νι:!σειί:!!ιοι·σοοκοοιοσεοοεο!!:: πω:: , νι

εοοί!:οοίτ , πω: οτιιι:88 , !οι! νου: ιοι:ιίιο: οοΒο!σε

σου:: οσΜοοιίο.κο _ ιογίιο:ὶοισι:: ι·εσε!οιοτσο: οι

ισια!!.ιι:εο σ: νἰἔι: ι·ι:!!οσ! Μοσοτσοι πᾶσι:: ο!·»Γεσ

:στο Ηόε!Η οσο :Μαιο οΕ(ιιετ!ει ιδι)ιο!οιο ει·α!!ι!οι;

τοπιο:: τοι !ο:οι:!ο Οι:: ο εσι·ὲ : ! ορι:Ι!εποει

νι:0 , σο! π: ι:ορ_ο!οτσο: κορσο!ἰε.ἔι ο: οιι!!οοιιοοο

Πο! ωοί!:ιτσισε στ:: αμκ. δι ὁποῖο: οι::ο!στ::ι::

το!:σε.κ! οπο:: σπασει:: ΡΩτι!σ€ι:ι! σε. ο. οποιο:

ο: ΡΙωἰοσ. !:οιο.οιω, γιειιοτιοσε εοο:ο:σι:!αιισι::

ε!! ἐσιικι: ρτορ!:αίωι::, οσοι! οι! ισγΠεισι κοψω

ποσοι: μι· ο!!ω!ιισ: οσἰὸοοτοιο σ: οποί!:οι:ιο: σε::

Ι:::.οιισε !!1ροποπ. οι:: ιοΐοίσε ΜΒΜ:: :οι 6!σΙ!!ι:το

ιιιι!οο!ε απο !σπ:ιοε:ιο!-σ(ο Ρτορ!:οτ!ε. -

Μ! Έσοι!. ορρο!!ια οοεο ίΕσσι:Ι.ιιι! ι.ριο!:. ΜΒ::

ωοἰοι·. σ.: οσ5 !οΒ·ὲ: σα: οοοεοι!οοε!ει πω". οι:

οι:έιέο οι”. ΐλε! ο.οἔ!ἐεο8ε!σε ν!Βιοιέσοισι·οπο ει::

σε οΜισο ί: ρα ο δ: ι:οιι:ρτο οι: οι: 0σιοπ:00

οοωοιοοεοεᾶ, 4ι!!:σε πω: ν!‹!οιἰοισ!ιἰσὲ Βασιι:,νι

οϋἱοᾶστο νι!!οσ!8,δΕ :οποιο !:ι:ετ!Βο:!,οσοι! Μοτο

ροί!”οι ποεο!!νο!σοιοιεσ: ι:οο!!ιο:οιο :ο ποσοι.:

8ι·.:τ!ε'ι εοο!Εισιοι!έ:; Μ! :πισω οΒίἔτ:&ἱσἐ: οσοι!

πω:: Γσ$ε!ιοι! οοαι!!ιοοι!οιο νο!σο::ιειο :ισει:!!ιο

οι:οι:Ριο Ι:οοοροτί:ί!ωι!ο. Αε! οοοσιιο. Με. Πι::

Δι!κοιι_ιΐι·πι.ρ!!ε!τοι σ::ἰοι·!ι: πω.: !ι:Ει:ι:το; 1. οφ: οι. Βιοπ

ιΜιστο!ο πισω Μ: !ι::κοοκο ωομορ! ει:οτίο , Μ.:

οι·οοιοι· €ιορήσο: ἔ!ἶι: :πιστα : στ. Με. ι:ε:ιστο!ο

Επορτ!2 Μισο:: ι!!!ί8σ :ποσα οι::!ο!ι!αΪεσοι:οα

σο!εοσ8. Ε:: Π::Ρίσο: :τι οπο:: ω!. ο.. οι!!! οι:: Με

[σροι·οι:ι μεσω Ροκ!! οοΒο!σεί!ι::ρΤ!ειτοι ο!!ἔ:›οοι:

σο: .ο οποιο!! Ρι·οροο ·ίσοίιοοιιο. 3. οσο :Πο

!οροποαισι·οΙο Βιετ:8 εοει:!σε ορριο!:οοι!οιο μια!!

Γιο: Μισο:: ταιἱοοο σο!!! _ Μαιο ζωο! τ; ι!!!Β€!!!Ρ

απο εάι!!αι::ΐοι·σ:οοεο:,νο!εοο :πο :οικου -

. βιο: Πι οι·ιεε:Ρτοισο: ο!:!ειι:οοι!ι:Τ Φωνή: νισο.

.το ο:ιω..ι. ρτ0ρι!2 Γσοί!.ιοι!ω Μ: σο1!:?: :Μακ

πω!! ει:: οποσ! ςιι!ι!οι1: οι: ι!!τΠο!!ίε ορριο!:ι:οι!! ρο

ιοί!, απο:: πω: Π: σ.ο:ιίΠο!!ο,νο! ιιοοσ!!!ο!!ο, οι: οιο

ἱοε!ο οι! ΗΜ! ι:οο!Εισοσάοιο, π! σ.ι:οσ!ιι:ος!σο:

πιο:: οι! ορο: οι:Βο!0 ριο:οοριοτσω ο!:ίοτσαοι!5.

Απο” οι Με ι:οι:ί!:ειτ , ροπο οσε:!σι:: ι:οο‹!οιι: ε!

.$'ο!ιαίο ι..

Λάξ!.
,το ι φωσ.

τα!.

Β·

οοοίοι·σιιι!οοο στ. @Με Γσροτο:ιτ. τω:: ὁ: εοοΓι:Η

;6. σει:οοευ:Πο οπιστο!ιε ρι·ορτ!! Γσρροβι!. Μ! ο· ΜΒ.

ΒΡω.2" ποια. ο:: ι!ι&!ε. Αι! μοι!. Λαμβέκα.τ οοΙοοο σο::

."'δ"Β""“· ι:οσ:ροπτ !υρισιϊι ἰι: ποιοι!! !ειρεί:. οσο: οι! ::ο Ποιο!.

οι: :ομιοε!!Γο ι·οοί!:ίισιο , ερωτώ:: ω! ἴροο: ίσιο

ι·ω να... Πο:ΡΠο!τοι; Μ! Μου:: Π: οποιο !αρεέι

!:.:!ποιοο: Φοιται:: :οσοΙο:ἱοοοσ: σ. ίσιο: έ: Μιὰ οσο:

Ρι!ιι:0 !:οο:ἰοι: Η: ροι·ε:ι!!ίο οοοί!:!ιστο :οί-οσο σο.

.ο.ρεω._ ισίο:οι!! ι:οι·ι!τσι!!ι:ο ι @ΜΜΜσωμα μπίπ:: .οι άι·

ΙσδΜιιοποιο ρπ|επιιώοπι , Μπόστ και ριὶιπισ |ισιιιοίκ

ρο.ιάιρ , μου: ιμέΙϋει ἱιιβιο οι ω: οθΜπιωο ΜΜΜ!.

Ωιωικοπι “πιο ο! @οιρω Μ»! ) &οιιωτ ιμι£Μει έκ

οα!!!ει[Ισωισιασω!ύο: :στροι!:, σο! πω: ορΞπωσε, β·ι! απο

·υε:έωσ »ωπέβ/Ισπι ε/!,ρπήοσ [ο Ι:.ιωιοπιοι "Μ υπο

Με.. :σκοπο βοειαιοπ Αιιει·ΜΜΜ οι ρατιἱιἰρπιΞο›ιε

[ποιοί Βιι,ομιιπι "οι Με |ιΜισ [οι σεβ:: Ματια: ε» πι.: -

ενω ι!!αβιιέωιεριοιάψ. Μ! Μισο! ε!!ω,!!:: οοο!οοσ!

2ξ:°·ξ:" ἀο!ιο:ιοοι·ο!ιιἱο σ.: οσο: οοισιο|ἰοσε ι:οοί!!ισιο;

1Μέ,”Ιάβ ι12π:ιο!τισ Γο!:ιχσοειι., Ποιοι” Απέςο!ι (οπο: ρο·Με

...πω,,_ Μ» Μπιπαιπο Π0ιπιπο οι:: κ[ιιμ [.ιέ!ι [αυτ ι :ηθι

Ζωιι:: τοπια:: οι:: ὑσιιἱιαιεικ . φαι Με:: βειιωι , πω! ρο

τοκοπι,εέω ε1β:8οοιπά:Εοο, $σΡροο!ι οι·Βο ο:: 'κα.

απο:: ω: ει:::ί!θ`ο Βοο!ιοιοι::, Π:. οι:: ιο!:α:ο:::τω::,

οσε! Βοοι!!:&! ίπποι:: : Μ! !οοο! Δ.. !!Βοι·ο πο!.

πιο τοι:: !:οιοἰοοι::, οσοι:: ::οι;ι:!οισο: :ο σπ!!οε οι!

. ροτἴοσεταοιἱοο: , πιο! οσο ροι!εσοιοοισιο: :ο !:οοο

:αυριο ο:: Βοι::Βο!σο: επεσε: ι:οοει·σο. πιο! πω::

Μ·

οπο: ή!. ιμυωσάσ πή:σπάωπικ.« Μ, :ΙΜ Μπι : Η ἰιιἰ!!α

πειιιιιω., ε» ί]!Μ @σε οπο: βιέΜ ο!,ϋ.ιιιιΕι ρο[σιωοιπ- -

:απο μονα! ι!αύιυριι[ωπααέι οι οι, Ε: β ρ:ψαεπισι.

υπέφω πω: ροσωιιιι, Μ6 Μου: [πιο ισέΗται!υπω, Ποιοι

ιμω ιρ...... Εσυ! .ιαιεωρειωβ, Ο άψτιοκοι 6ο›π[ιιἱ[

β , :ποιο ε!ωιπι. Νοκ αρ Μάιο: οι ι!!ο Μου ρει·βοο

πυιΜιι_ ερ·β πω: Μι!πιέι, που Μέσοι Δ6:ερ!ι. Απ! οποσ

ίο!σσοι!σιο .πιω Μ:: πιο.: , ι:οιορο νι ροί!: εο!!ο

τω: νιιἱοσο πιο: !:οο:ιο! , ουἑιιο Αι:Βο!ο <έι·ι::!ειι::

ΒοοιισοΙοο: . ι:οοι!σο: ΜΜΜ: :ο οι:οι:Ηώο Βιοι!ε

πό!:σα!!ε £οι:ὲιιι.1.° εοΗ:·ι::οιοο!!ποσοιοι Ποσε,οσιι!

εοππ:: Ρο!Τοι !ιοοισι:: οιο!ιήσο: οσο: Στοπ: άστο·

τοκοι !::ιο!ισοΙ!, 8: οάσε!! :σωστο ίοΗΜεοι!; σει::

σε ουσ! σει:οδο!σιο Μ". 8ι·.ιι!ο: οοοει·σο: οπο:

σ: οιι!ιοε ω! ρι:ιΩσοτι:οι!στ:: ἰο Βοοοι::α:ριο. Ε::

Βο 8.Τοουι. 1.ρ.ει. $..π.1. οι! 3. α:: οσοοο!!ιο οπο :

τοΓρ. οωι.". Α‹! 3. Ρτ!ι13ΗΠ1 !οτι:Ι!!Βο , νο!‹!ο!ι:- 56_

ίοτι::σειιο !σΒΡωοιιο: οι:εο!οιι.ιΠ3, οποιο ι:ιοισιι: Ε.Προιι.4ιιιιιι·

ριοκεε!:οιε ιοτιι:!ιοιοο: @πισω Ποσι8ε σ: οἰσίι!. .β._Α 89.·

Ωω. ω£οωω σε!οι·σσα, οσἰΒσε οι:Βο!οε οο:::ρο ε:στΙ;']!”

:οι , οοιιιι·ἔι ΜΜΜ:: μοεοΙΒιιοιιο!ιάισιο (Ε:!οοι!ο- ”

ι·οκτήοο!σε!:: !ἱοσἱι!ει:: ι:: :Με Ωω. οπο:: ?σο

τσοι :ο τοσοι:: :οίιι:οι: Ποιο! ςοοε!!ιο.. ν:: απο

ιι:ι€!!!8!ιστ ε!ο!οίοι·ο:Μιο :ο οα!ίοι: οι! ν!ι!ι::ι.1Π1

οοο:ρ!οι:::οισσ: Β!οιἰο: μι· οοιιι!!!ι:οπ: οοοσοι·ί!ο

που: οι! Ποσο. [κο. 8.ΤΙ:οπ:.ι.ρ.μ.6ο ακ3 «Μ.

δασι:ι!σσ: !ικι:!!!Χο Μια: ε.: , σε ίοοιοι σοι:

Π:ι!ρ!!ε Με!. α. :οιιφ.ά· ένα. :ιι 3ιο!30!σ5 σοι: ε! 8κ""'Ι""

εισειριοιοι::ροπε, οσα! !οτει·:ρί!οσετε.ιιιω:ει::

δ: ροσα:ισσ: !οιοτοεί!!τ , εαιι!οι!ι. Ναι:: οσοι! ίσο

.!σο!ο ρι!οι! !οεο οικω, Δ! ἰρβ ω! ι::ι·ιροπο,οιΙ @ο

σιιιάΞιισ»οΕπἱιἰο; :ο ροί!ει.Μο αφ. ιο. οι:ίο!στοι!ε..

Ποια , αποτο:: σ:οΙοε, οοια:σ.ιο: ι::ιε!ιτι:οι . οπο. _

Μαιο:: ΠΙ.«ΖωΙιο (ο Δημ!! (ω: η! Μο! εναι. .εκτε

φωπ ωίε:επι. ά [:ἰπ πιο/Μαιο Μισο:: ο/[σ ικβει!απι,

απο απο: «Μπι μα!απο»! “έπεισε όσοιέτισάσει, β μι·

ΙΜπιιω ."Μτίουιέπ υ:ι.ωπβιοπεπι, άσσο: @πιο [ισπ

›πι Ιιω2ιω!Μο ρω.ιιω.ω..,ι_ παμπ»! ρωικιοιπιρβιο

ριτοωιῇο›ιο .πιΕρι·τεκι. @πιο εοππ ι . !οεο @αιμο

ΒεΙοε ποσο: ι:οιοοσοοι σ: νοι!ιοιο ί!οι!!!ο παρε ο:

σο οοι:ο ι:ει:!ι!!!!Ε, οσα! οι:οοροι·αι:τ , Μ! οσα! εκ:

εορισι·ιετοι:τ > ::2ρ!ια:τκ!σε ...ο σε Ρ!οι:οβιοοι:

ί`σο:ιοοιο Βοι:ο Βοοι!ισσιο!ε . οσοι! οοοεριστί τω

Μ:: σ: ιοιο:ἰοο «ω, Η μι· ΜΜΜ:: οι!:!ιιίσο:οσπι

οο!ειἑι ετ:ιἰἔι ροι!οσσιο!!ε::ι. Εοι!οτι: ωο‹!ο σπα!

Πει. Φως”. οεσ:ρο σε ε!:οτ!ιοτο `ρο:ΐοέ!έι δε ι:οο- 20°Μ“Ψ

ίστ::ο:οι5 ρειιἱο. Α!ἱοησἱ.νι[ορ›.Ξ_ !ρἴε όοι:οι:.[.σ- 8° Θα”

ο!!Εισιο, οοιι:οσ:ιο: ι::ι!ει·οτ , ΐσ!!!”ορ!οι:στ:: απο!.

οι:: Βοοἱε, σ.1ι.ι2 ροίὶοὲ μι· ρεα:ειισι:: ::ο:ιί!ι. -

ιν.

πιο ΆκέεΙέ €ι·αιΜυπ ίο(Μσιικιευκ ιισσεΡαέ

τω: ω: οι·οιι›τιο σκοπο) οι: οιππικο

ραπ: ἔ

το

ηΜοοιιι7.

$ΕΟΤΙ()

εν:::·οσοοσ!!σο: Μισο: , ίοΗσε οι:ισι·ο νἱτἱΒσε

απ:: ω.: 8εσιπο!ι οοι:εστίσ Πε! ο!ἰεἰτσο: , οι:

ο!!οσἱσε‹!οοἰ ΐυρετοι:ι. ιοοι·:τοιιοο: :οσο Ποσα::

ρι·ο!οι!« οσο: οι: οποιο ποιοο!οτσο: τοἴρεἀσ οι» Ψφωι° Μ·

ι!8ΜΜΒΦοσώ φΜΜοι:οο: !οί!!ισ!ιοσε, σοι: ἱο- ""'"°

ιο!!!Βἰπ:σε οι: οποιο Γοσω ι:οισηο, Μ! Πωσ! οσοι::

ει·:.:ι!εο νὶιἰοσεο!ἰοἰιο. Ωσ0€! ι!σι:!ωι ο!! , :Καυτο

σοοειιιιιο: , ο:: οσιτἰ!ἰο Μπάσο ::οΈσιι!ιε Βιοι!ωο!!.

οἱισπ:; ο!ιοιστ::ι:οι:‹!ἱΒοι:ο: , ο: !:οοιισει!!Βωτιέ! οφ.

ριοΗ:άσοι. Όι: νιτοοι:0 οσο:!!!ο. Ρτἰο:ο Ϊοοτ. Μ. Ι-ειιιΜ!!ϋ

Πισω , οτοοε::ομ!οώι: ριιο:ο !οί!ιοσ ίσο παο.- ?!' "Μ" "°

ὐοΠἱ5ιἄ συοόιΒιιο.

μι.



το.~-_~-Φ

ο

Βώριι:,Χ ν Ι ί ί. Βαρστ_βι'ίιυι:: Αιιέ:ίοι·ζοιιοαιί οϋιβιρειο::αΡαίο. 86:92: ί ν. οι:

:ἰοοἱ: οι::σίίί: Μ:: 8::.:ἰι:ιο ίοίί::ί::ιιο::ιο ο: :οσ

ιίιει:ο. Η:ιιι: :ιιίο:ιι:::ι: ::ο:οιοι οι:: σ:: ο, οι:: :ίο

::ιιι, ::ι:οι:ίο: :ο ρι·ιοιο ιι:Η::ο:ι:ι:οιίοι:ι: ριοι:::

:·οιίί: οικω:: :οίί:ιίιι::ο::ι:: ρ:: πᾶσι:: ιΠί:&ίοι:ί:

Β:: , ::`ί`:&Ισὲ ριο::ιίοι:::: Δ: Ι::ί:ιισ οπο:: . σο:

_ :ί:::ιιιιιι:, ν: σα:: Βιι::::::. η. για. δι.. ιιτι.3. ιίιώ.ι..

:πιο ι:: Μ:: ί:ι::. ::ίΕσ: :ίιιιι·ι:::ί: ιο::ι::ι:: σ:: ί::

οι:: ρι:::α ν:ί ι:ίοιι·ί::::ι:.:ί: ί::::ιιΐ:ίί:&ι:: οποιο,

δ: οι ροίιι:ο οι: :::ιοι::ι:: : δ: ν: ::Έ:ά:σ:, οί: ρω::

Πο: μ:: ν: ιίιίροίι:ίο ν::ὸ . :ίί: ριἰοι· 8ι·:ι::.

Ροι:ιι: :οσοι ιοεο: ιι&ο: ι:: οικία:: :ι:ί::::τι άσο:

:ιο::ί:, ν: ρι·ο:οιί:ι:: οι: :::ιί:ι:ο οπο:: ιιι::ιρ::: :οιο

ὸἰοοἰ::::σ: ι1:::ι:Ηιο Με: , δ: Βιοσί :πιο ό: ::ο:ι€ίί

οι:ο ι:::ι::ἰ: :σοι :ο σε:: ίσο. ι:οι: ι·:ροοι:::, ν:

Μοτο οδο:: Π: ι:ίί:&σ:, 8: ιίιίροί::ιο οι: Βιο.:::ιο:.ν: όιίροί::ιο ίορροι:::σι· ι:οι:οιοι::Βαι:σ: ε: επι::

ρ:: ρί:νί:ι:οιο :ι:Ηοοσιο, ιο:ι:ιιιο:: ί:ο.ί:ι:σ ι:ί:ιιιι::>

:ἱ:. Εσοιί:::::. τοϋ: :οοείο: ριοο::::οι:ί ίοί:ιτι::ο

σο:: ::ροΒοι::; οοί:Πίοι· οι, 8: :ΠΒοο: :::ιο:::: :οι

οι:Ιίι:ο , οσε:: ίἱι:ο: ρ:ι·ί:ᾶἰίίἶιοἰ: :ιό:ίΒο: :οι:ί:οσί

:οι ίσοι:: οσοι:: ι:::σι:ίοι:: ε ι:: ιί:ί:οί: :οοί:ι:::ίίι

ιοί: ιιᾶἰοσε :οοί: σ: οπο:: ί:: ::ιιιι:: ο

6ο. 8:ι:σοιίι: 2ίΕ:ιτ:2:, οιοι::: :.ιε,2:ίο: ρ:ίο:ο ίι:ί:ιι::::

οι:: :ι:::ιοοι: ριοι::::ιοίίο οι:: οι·ιιιροι:: ιειοεΒο.

. · ι::ι:ι:ιο ο:ι:ιιιο ::ιο:σιο :ι:οιι :σο,: οπο: :Χ οσοι
Μ” Πο οποία :&σ:ίι:, οπο:: ρι·έει::οιι: ιι:ίοίίοι::ιο

° οπο:: ::::::ιιοιιίίο. Ποιο: οσά:ο::: ή , οσἰ :ΒίοΙσ:ἐ

ιίο::::: 2οοε:ί:1ο: :ο ρ:ίο:ο ἰοί::οιἱ ι::ι:ιοἰίίο Πρ:

ι::::ιο :ΜΗ ι:ο.ο::ιο: 0.ιο:.ο.:.ιιιι. ο . Μ. . οι

ἱῇωιιΙ 3. Γ::22::.3.:09: οπο.: ιο. πω..ρ2.ϋ::2 ό·

: [η. ίί:::::ριοί:Ξ: :οποιοι ίοοοιιιιι: ο:: ιι&σ ι::ι::ί:ο

:ιο ί::ιι:ι:. ί::Πιοι:.:::ίο :::ι::ιι: :ίί: :οσο ι:ίρ:&ο

οπο: ί:ο&ιί::::::::. Β::ρι:ί:: Ζακί ι. ρ.οιι.6:.

4:,2.ο."1. £σ:πί.4. οι· οι”. ι;.3.τιιιιιΙ.2. 7.ι|Εμιιι ἄιΦ.

2:8.ι. ι. τα!ειιι.ι6Μ.ριι. ι .οποιο . Δ ::ιι6.ιίίίρ.:75°. :ιω

Γ:Κἔὑ.$.ιἰ: .ιιιει:ί.Ώ8. οπο:: ιποέ:.::.άψ.ο.. Β

. ιοΙ::ιισι:.:οιΣ:οι·. 6'.Τίιο. ι. . .6:. .που ι οι:

σε: οί::ίι:ιι οι 3.αιμω. Ουιιιιι:::ί.2ίΠοαΜ , ε:: ί: α:

Ποιοι:: ριφ.ιω·ε ι β: ποιου:: ::.ιο.»ιο μι:: οι: Μ,

οπο: πο: αάχια:ίσιο ριιροτειιιιιι, με.: ψ: “ή” οι ἱκ

ιίιοί:ιιΜ. Εεε: πιο: ιιιιίί8:ιί: οπο: Α:18:ίΠό ιοί ω: , οπο:

. :-_ αιιιιωττετε:ιπ κι: Ποιοι. Α:: οσοι: ιίιί:ίοιοσιι :σουσ

ί:οι::ι:: :ο Β:σι:: , :ποιοι ρ:: ιίιίι:&ιοι::ιο ρω::

θ:ιο, οι:: α!! :πωπω Βι:[ιιαιιιιι; οι· κά ΜπιιιιμΞ

το". Μου:μια σσοβιιιιιιωι: Διοτι: , οι:: :βοε

τΙ:ιιιιι όι.ι:ιιαιίΙιιο. Κ: πι: Μ:: :ιιιιιἱιἱιιιιειαιἱα ίω&ι:ιω

Μ, οι:: :β ιιιει·επιἰὶριἱιιιἱρἰιιιο : ::ιιιιιι:: . :οι οπο:: ..ο

οι:: ρπρωιιβ κά μπαι:: ίι.ιίιιιιιιίιιιιι: ό· οι: Μ:: πω:

::ιοι:ιιι· @πιο Ιιιώιιιιιιίι2. [οί φοιτ:: 1Μαιίβ ΜΜΜ:

:οιιιιιτιιιιιιι:: οσοι:: ίιιρροιιἰ: ίιιιί:σίίίι: 2οει:ίοι::ο ν:

"Σ, οι: οι·ι::ίιι:ο ί::ί›ἱ:ο:ίι:ι:: ί: ρι·ορ::ιι:::. ο. οιιιί.ιμι.

α:.6.ι:οι:ι:: , οσο ιιι:ο:Ιιρε:ί:άίοι:: ίσιιιιιοι :ο ο:

:σι·::Ιιί:οι , :ο ί:1:::ιίιο:::Ρ Βιιιιιιο:: ,ρίοι·ι:ιοοσ:

ίοίίί: :οοίοι:ιι:ο: ;οσίο, :ο :ίίἱοιιι:ιο: ί:ί: ιι: Ποσο:

:οι:ο::::ι·σιι:. 3:ι: ρ:: :ίίἱ:ιι:ιοι:ιο ωι:ο::ίίοο:ιο

ρ::ί:&ίο::: :ο οπο:: ίι:::οί:οι·οο: :οι:ίο:οιιίιιι::

_ ΒΙοι:ιι:ιο ι:::ιιιο:ιο: ::Βοίρ:: ::ιοι::ι:: :οοι.:::ίίο

5. :::ο: οι::::ο:::::οοί::σ:ι σο: 8: 8:::ιοι::. Τ:::ιὸ

ο.63..ιι. ;. .ιιίο. ιιι: οσοι:: :ιιιιιι: οπο:: :ο ρι·ιι::ο

:::ί:ιιι::ι ι:::ιοιίί:. σε:: :ίσο ::ίἱ: σο:: ίοίί:ιο ρο:σε

ΠΙ:: ο: ν:: :σι:::4::::ο: οσο Οια", ίιιι::ρ::: :ποίο

ο::ι:ι:ιιι:: :ίί:,ρ::ίοάίο:ι ι:Ω:ι:ο ο Π:ο ::ο::::::: οι:

ίσο: ι::ί:ίο:ιο: σο:: :οιιίι:οιι:ιιιίο: ο οι::οο:ι·ΐ.

Μο:: οι .9.ΤΒοιιι. 3.ρ.ιι.ι9..ι:.3. ρ:οί::ει: ρ:ιίοΒ

οι:: :ο :οο: :ο μι:: ιι:ειρι:ι::::, οι::ιω οί.::ιο:

ι: ρ:: οποίοι:: ρι·:ιιιοο Μπι:: ό: :οοει·ι:ο . οιιἑιι:

οο:οιοο οι·:ιι:; σοι:: ρ·:ιί:άιο: ει: . οι: ι:ίιοσ:ιι::

ρ::ί:&ιοιι:ο: :::οσι::οσι:ο: ρι·ορ:ίο :ιάσ οσοι::

ο:: , ·ι:::ιοοι:: ει.: οοοιίοι::ι::οιίο ι:ί:ίοι:ιο ίι:::::.

οσοι:: οο:ιιιιιο ριιίίιο: ί: :ο ιΠιιι:: Μίκι:: τσι:: οι

ρ:::: Βιιιιί8,οοπ :ί:ι:: Η: ίσρι·:ι::: ίδιο:: σο:: οι::

ο:: ίσρετοιι:. ::ι:ιι::ο::Ι::, :οιισιιισ::Ι:::: ::οιιἰ:ἰ:

ιιΙἰοιι:ιο ρ:ασίιιιιι οιίροί::ίοοε::: είσίι::ι:: οποιο:

:ο ίοί:::&ο, :ο οσο :::ιρί:οι:: οι. Ωοιιίιι·:::. πιο.

οι:: οιοο::νίιίοι:ο ίοι·ιο::, απ:: ι:::σιοΙ::, οσοι::

ίορι::ι:::. σο:: ρι·ι::οί::ο ιδιίροίι:ίοι::::: ιι:διοι:&ο

:οιοσιι:, ν:ιοιίσάιοι:: :οοί:::. Δ. Νο:: ί:οιοιι::

οι: οί:ο ι:οιιί::::ιι: 8:ι:ιί:ι.ίι:οί:ο:!ι:, :ποσο οι .ι::οι::

απο Βιιοι·:ι::ι:ο:: , ορίου: ρι·ορι·ιθ. ιίιίροί::ιοο:

:ρθω : ου: ιι: ρι·ιιοο ιι:ί::ιι:: ίσο ::::.:ιοι::: :οσο

ρ::::ι:ο: ::οσ:ιιιι :Ασία Μαιο. 3. Ρ:: 8:::ίιιιο οι:

ιιο:ίοι:: ι::::ι:ο.:ι: ρ:ιί:θ:ιιι:: :οι:::::ι:: :ο:ίι:ί:ιο:ο

οσο: Π:ο , οι:: οοοίριι::ι:οί: ιοι:::ιιοοι:ίσιο. οσο

ίρ:εί:ιίι :οποίο ίροι:ίιιιο: Π:ο : στι: οι: ν:ι·σιοοο:

ι·οοοιιιιοι :οοίι:ι:ίο: νιιιι:ίοσ: : ::εο με:: :οίο

ίιο:::::: 8:ιι:ιιιι ί::Βιιο:ίι: , ρ:: οσοι:: :οι:σ::ίο: ο:

Πω:: οι: οο8::ίο: , ι:::ιείίιιιιο Μ:: :Ποσο Με:: Δ::

ροί::ίο,ρ:ι· οο:ιο :::8:ίί :οοσ:ι·:::::::σι α:: Π:σιο.

ο. ὅσοι ιι: ι:::οι:ίιί:ο: :κ ιιορ::ί:ό:ίοι·ιοο: 8:Βέ

ιίετιιορ:ι·σ:ι:ιιστ :ο ρ::ίε&ίο:ι: ; ιιι: ει: ίσρ::ι:ι::.

οσε: όι:ι:ισι οι: ρ:ιίιοι:οι:: οεισ::ίιι:. Τ:οιί:ι:: ί::-·

σ: :οΠαι: οί: :ΠΒιιι: Βίοι:: ρ:: :::::ι::: :οι :::·

οσο, ειίι::ο: :οι:::ιιι οιι.ιι:ι:: ρ:: ριοριιιιιι: :ιτρο.

Ηι:σω::. ” -

Τ:ι·ιί: οριι:::οι· , οι::οιί:ο: ιιο8ι:ίί: ροί:: οπο:

:::::ιοι::: μια:: ίσἰίί: ΑΜΠ:: :Μο ν: Π: ό: σοι:

οι·οο οι: ιοί:ι:ία::: ρ:::ρα::ι·εο:: ιιι! οσοι:: ίοίἱΒοε

οι, οιιί ::οιίιι:: ::ιιί:::σοί:::: ιιιίο:ίιιο: ::ι:ορ::ο:::,ί:

ρι·πρι::::σι::; οσο ιο:ίι,οσι :1:ί:&:: οι ροίἰ:ἱοοἰ:

ι:ιιιοοιιι:ιο ί::ί:ιισι:Ι:ιο ίσίΠ:ιι:σι ιιι:::ρ:ι·οι::: Η::

:ΜοιιΜίίύ.8.η.:0. 5.ιίιίιία:::. νίι:::ι:: Μ.:8οίι:ί Μ ο.

  

Έισιιίσιο.

·ωσιαυπ.

Ποίο. ι . :το

ε-::-·····

ιι:::Πι:ό:ο:Π: :οιί:ιι: ιοί:οι::ί, οσο ρ:οιίσι:ι::::, :Ιο

1:ιοοιε.8.: ε:: :ία&ίοι::, ν: Μπάσο: ιιι::ί:ο:ίσο:

::οοιιίισ:, ορ::ιι:ι ρο::Π:. ο

(ΣΙΝΕ: όσα:: Βιιι:ι:ι:: :σίΒί·ιειιιιιι:ι:: :οΠ:::ο:

Νησί. ει:: Μ. 1. :Μο άειι:. ι. ; οι”, Μπέκ: μη.

6ι...ιι·. 3 . οι:: /υΙιιι. μια. Μάιο:: .ποιο οι ε. “Μο

ο. :.5.Αιί ιιηιιΙι·.]:ιιη ν:: νι:: Μέι, οσοι:: ρ:οί:οί.::ί:ιι:

ρσι.::. ρω:: ι::ιειιιοι:: :::8:ίο:ο:1: ροί: οικω:: :8:

ιι:: Ιοοσιιισι·ι:: ι::::ἰ:ο οιιι:ιί:. Μα:: :ιιιο:ο :οίο

οπο: οι: οποιο οι: οι:ιἱιιιο ι :πιο ίιίι:ι::, οσο:οι:

Γ:: ::::ι:: ιο:ιιισιο :ιιίοι::ιιιιο: οι: ρι·οίι:ιί: ιι::ι·ι

:οιο ί:::ιι:::. ι:οι: ίσἱίΤ:ι ποιοι:: ροί: οι·:ιιι:ι:: . ία:

::ίοιο σο:: εικοσι. Ρ:οοι:οιΙι:ιο ρω:: ΜΗ: οι ο.

Μ:: .ιι.ο.]'ὶιιι. ()ι::ι::ι:: ΡΜικΜέ:° .κίι:οπιισ Μ.:.βιο

Τίκοβρίι.ι. :. Βαφεία:: :οίί:οί: Οιρι·ιό!:ισ :ο @Τύπο

. _ ιιι:οείο: οι·ιιιιιιι::::::ρίίί: οπο: :0:::ι:: :ιτροοιιο- :ρίιιιι:,8: ιοί)οσιο ν: ιισ6:οι:ι:: οι:σ:ι:,οο:: ν: ι:σ

5·· ι::ιο 8: :οι::::σιο. Ω_ιοι:::: :.:.ιι.ο:. πω. πριό- &οι:ιο οι::ις:. <100:Η9 :ϊβί":Ψ)Π 09""Ρ ΡΒ: Μ.

ο: ίιιι::ο:, ρι·ιιι:οιο :ιοι::::ιοι:: ι:οιιιίιτοιο ίοιίίι:ιι: ι::ίί`ι:ιὸ ::οσιι·ι:σι, ο.. :ο :πιί.4:0.4ιί ιχ. ιίιί:ιι:οσ:ι::

οι·οιοι. :ο :ιιι::ι:ίσι: ί: ::ρ:ι·οίί: ο:: ριοριιοι:: :ο::: ιίορίι:ι:ιιι οιοο::ιο σε:: Π:σο:. οί:::ιιι:: ιι: οσοι:

ο-=Πίσω,ν: ίσιο:: ἱ:: ιιΙιιι.ιιιίς. :ι·οο ω.: : ίο:ιὶοιι ιιιιο Μ:: οί:ι:&οι:: ίσρ::ι:::ι.ο::ιί:. δ: ιισάο:ει:.

Δ:: ::ιε:ίο , ν:ροιὲ ρι:ι·ί:&ιοιί: οπο:: , οσιὶιο οι: πο:: :Ι::ιο:::ιι: οι::ιι:::ιιι: :Η ι::.:σ::ί: Βοι:οι:: οι::

82 ί10:Ι:ί:::: '

2.12:: ::ίίο ο. οι:: ι:::ιιιι::ίο: πο:: :ί:. ;. :ο :Πο ρι·ιι:ιέ:οικω:: ρ:: ριοριι:ο:βιίροί::ίοοεο:, οσ:ο:ί:ι:: ο ο ·

# ί: > Ι ν ' ι

_ ιιι: :οποια : ρι·ιι::σιο, οι:: :::ι:οιο :ο ιο::ιιο:ίο:,· -

Ριοί: ο. ι·:::ίο. τ. Ρ:ι·ί:άιοι ι::οιίι:: σ: ίο:Βοι·ι: Με:: :ι:ει:ίο ρι·ιιι:οιιιί:ιιοι: ίσο: :::ιι:ίοι:ι: , :σού

0.%β",δο

Με: :ζ ·

η:
Με.»

Ναί .

Μ!. :τ Ρ'οιιιίοι::. ι:οι:οιο:ι::ίο:ι:ί: , οικω:: ::εί::ι:: ::=·Φω:

οι οπο:: . οοοι::'ίιι:: :οι:ι·ι:::: δ: ι:οΠ: ::::ι:σ:: ίΗ'.

ω:
ίσὶίί: ιιιι8:ίι:, ::ί::Ιοο: :ο:οιο ριοριι::ιίιίροίί:ίοο:, η.8ιιο.ιιΗ

8: ο::ιἱ:ο : Οιιρ:ουί.ίο :.ιιι:..μι. Ι.Μ.3.1ιίέ78.6ΟΜ ς.βίω#8:

Δ' .

88Ξ

το “Το :ηοή:ο:·ιο: Βίοι:: ' ο.: απο:: οποία, Μ:: ι. οι :μι.:6. έ:: πω: απο. οι: ιο.. :ιοί ι:ο:::, ..ιιοιισιο σ..Ι....ιο

ο. Βάι.) όιαοο"ω ψ, ο. άσος: 2.2_ο.2.ι_ οπο. ..ο 3_ ρ:ἰι·ι:ο ισιοι:σίσο :ι:::ίοιιι: οιο:σιο :ιιιίί: :ο Κ- :Βεβ
πω:



ο “ιο |"2"· οι:: ιιι:οιο ιιιιιι.οιοιυι::, οσι:Βιιι:αιι; :ια:ιι:σι:οι οσο

ραιι|ιιο. ιζ

Χ

ιμ, Βῇιιι.Χν ι ι Ι. Π:Ρει·ιιέιιοκιΔκέειοι.οποαι 4|ιβφιι·ιιιιιιι:ιιιο8ιδιιο ι ν:

::ιο_ :μου 8.ΤΙ:ιιι:: :ιαιιι: :.μι:. ιΙιι.64.α:·ι. α. ιι:ιοι:ιο. Χάο. οι:α:ιιι:: ::ιισειριυυ: ι::ιο!!ιει σ::

::-ιιιιιι, νσ!υι::α:οι:: .:8ο!ι :ι::ι::οι::!ι:οι αιιι:αιο- οαυίι:, οι:σιοιο :::ιι:υο ιυι:ι:οι:ι:ιιιιιιισαυ ρ:ισ:υι::

ιο, ουιουιι:ουο Βιι:ο! ιιο!ιι:ο:::ο ιιιιι:ειο:: που σου οίιο,οκοοι::α ιιι:αΙι ι :μια ουκ: οιιι:ιαι ιοοιιιισι:::: οι·

ι:ο:υοι σι::ι:ο: αι:εο!: ιι: οποιοι:: ω:: ιιο:ι· ιοιι::ου:ιοι:α!ο, :::οι:οι:ιισιιι:οι::ισσα!ι:οι αΒο:::α:ι

ιισι:ιε σο: :ουσ ι::οιιισ::υι:: Μ: :κι Βιαιιαιι: ιυιο::ιΡιοι::ιαιτι:,ι:οι: ι:οοοιι:ιιο,νιοπυιο:,ιυρροι:ι.

ιιιιιιοι:οιο: ιιιισ:1υι ι:ι:ι::ουαυ: οιαιι1:οι:ο: αι: Πιο α· τι:: οπο. Κοιιι:::2 πιο οαιιιέ,οιιιιι ν: ι::ιιίοι::, Πιο

θα: πωπιτωι, Ποσιιυο ν: αυο:σιι ει·αιιω ιοι::- ι:οι:ι:ι:ιυ: οΠο, σο:: ::0ιιιιι:: ιοιο ιι:ι:ιιιο οιιιίε:ιο

Ρο: ι:::ιι:οι:ι!ιιοι αιιι::::ιιιιο:::.ι Ποιοιι:ι:: οι:: ιιιισαιι ριιι::υι:: οι:: ιιι::ριιοι:οι: ου:: τω:: Μ:: ιι!

ι.ιωωιι ση.: ι:οο ::ιιιιοιριυι:: ι:: ιοι::. 8. Το”. ιι:ιοι!ι- ιιι::ρ!ιοι:οι ασ οαυί-αι:ιιυι:: σοοοι!Βιιυι:: , ιιο!:ο: :οι

ει.ρωιιιιι··ευι:: ιι: οι·άιι:ο :κι :ᾶυ: δ: σι:ιοέ:: ι:α:ιιιιιιι:> οαυι:υιιυι:ιριαιυρροσι :σου Ροδο: αυ:οιι: αι! οπ

""ἶ"' ΔΡ ι:σι:ιι: οι·ιιιι:ο Μ: αδιυ: δ: οι:ιοθ:ιιιυι:οι::α:υια!ια. ιαι:ιιιιι:: ριιιιιι:ρι:σι:ι , Η ι:οο ιριι.ιι:: ιιοι:ο: .: ω::

ΜΜΜ" Ναι:: στ. Μ: ι:οο ριιι:ι:ιι:ιυιι: οεριοι:ο ιι:ιο!!ιΒιι ι:&υ οασια:ι. @απο ισιι::ι: :ασεπ ιι:α:οιιιια: , 8ο

που:: ι:: σ:: · · ` ' .

ω:: :οι Α- :ιο ::έι:ιι:υ: δ: σι:ιο&ιε οιιαι:: ιιιι:οιι:::. Πυι:: ιι:: ιυιιυ: ι::α:οιια οαυι.:: ισιι::αι::,::σι: ι:υσα:ι ρ:ιι::υ:::

οι:: ιιιι:::!ιοι:ο:, ιιυσιι νι:ιιου:ιτιιυο ιι: ιι!:οιἔι ωροσΜ: ο: ιι. οιυιιι: οαυιι:ι:: , ου: Δι:Βο!ι ίασθοι ιυοιιι:: ιι: ι:οι:σ ,

πι: οιιιοιοι::οι ::αι:ια:υι:: αι: αεοσιο, ίου ι:ι:οαιι ω

ισιι::α:ιοι:ου:, δ:: ιιιίιιι::::ισι:οι::, ου:: ιαι:ιιιιι: (σο:

οποιοι:: οιιοι:ιιιι::σιιιιιοα:ιοι:ο:. πιο 6 ι”οιι::α π::

ιιοΒοιο: οαυι::ο :::ιι:οιι::ι:: , ν: (Μ: οιιι:ιαιιιαιο ισ:

ι::ιι!ι ιιοι:οιο: ι::συοιο αεοι:: :κι ι:ισιιυοοι:οιαι:: μι.

πιο ι::α:οιιαι:: , σο:: ::σιιο: ιτοιιιι:: ι::ι::οιια οαι:ι:ιο

ισιιι:αι:: ουσαιι ριιι::υ::: οιυ: οπο: :μια τυπο ισα::

νι::ιια!ιιο:αιυιιιο: Μ Πω. Ωυια σου: ι::οιιιυσ:

ισι::ιι€ι:ι:ι:: ι:: οι: :αυξ μασ:: ι:ι:ι:ιιυ:!ιε, ν: ω:

:Ωυα!ι οιιιιιι·ι::ιθι ι::συο:ο οιο!:οι:: Πουιι: :κι μαι::

οοι:ιιιιιι: ριιι::ὸ Βι·ιιιιι:ιι:, α:1υέι ιυ:!.υ: φωτ:: ι::ο:ι

οι:: ιιοοιριι ισιι::ι:ιι·ι:: ωωι8ωι:ιοω αι! 8ιαιι:ι1:

:::ι::οιοι:ιιαπ:, ι:οιιυι: :::οιιιυι:: :ιο οοι:ιιιΒι:ο σα.

::1:ι:υ:!οι1: Βι::ι::ι:=οιιοι:ιι ριιι::αι:: Γυι ι:ισιιυ&ισ

  

'ω' :ια ιι: ι::ιι!σ,οι:ι!ιι:οιο οιι:ι:: :Διιώιω, σΒιιιι::

:ι ; ν:ιιι:ισυο οι:υι:ι:: :ιιιι€ι:ιι: ιι:ιιοπισι!ιια:ο::: αι:

Βο!ιοι ::!:ιιιιι: :μου Που: αι:ιο ο!οοιισι:οι:: α: αιι

ν:ιει::ιιυο Ραιιοι:: !ιι:οιυσ:; ιι:: ρσί!: ο!οδ:ιοι:οι::

·ι:σ:: οίι αι::ρ!ιι:ι :ιι σι:ρσίι:αι:: ρει:οισ οιυε . ::ι:ιαι::

::ιιιι/ϋπ. ο!οΒι:, ιι:ιιιιιοιοι::. (ζο::ιιιι::ι. ι:: σ:ιιι::ο αι! οι::ι:ο:

| :άσε δ:: σ!:ιο&α :αι:: ι::::υια!ιι: φιλι:: ιι:ι:οιι:α:. οι::

::ιιι:οιι:ιυσ: ιι: Επι:: 8.Τιιιιιι. ιι:ιο!!ιει: Οσοι. ω. πιο

5.:Μ ιιιιύιιιιιι: ια:ιοτιοι1:ήυο αίιι8ι:α:, ιιυια Μπι::

οποιοι: ιιιφιιιιι μ: :ΜΜΜ ιοοιριιιιιι:, (9 (οπο: ιιο:ῇ -

οι: οποιοι:: Μ:: ιιιιιιυιΜι ΜΜΜ. . '

69_ Πιοσ ι. Αι:Βο!ι σο:: ::οιι:οιυι:: ει:: :ιο οι:ι:ιιι8::ο

ΑΜ,... Ι, ι:ισιι:οιοιι2ιαιιαυ: ιιιιιιιιοασιοι:, ουσαοι ι:ι::::αι:

σωσει::- ω:: ι.:Γυίισι:οι:: : ο:: 8.ΤΙ:ιιικ.3.ραι.ι9.μ.3. οι:: Μ.

Μ 8-Π##"- οι: ι:ο8::,'ασιι:::.ιι: Πι::ιιιι ι:ιιι:υιι!ο οι:ιιιι::ιοιι:, :ο

!ιοιυαιιιυο νιι:ι::οε Μα:: ρισσ:ισιι:οιιιο; :μια

ι:!ισοι:ι, οριιιιιο: ω:@Μια ιιιιφιιιιιιιι ει:: :ιωι4!ιι.

ε: αυτοι:: ::ιι::Πο:ουι::ιιοι:: αᾶυι::, οιιιι αει ι:αι:ι:υι:.

Δ:: ::ι:,:ιι: οσιιοι:: !:αι:ι:υ ::ισιιυοι μι:: , σο:: ι:ο

€αιι::, αι:ιι::αι1: οι:ιιι:ι σα: νιι:υ:ο: ριοριιιι :ιιο:ι

δ ιι: οι:ιισυιιιο: ουσ: Με ι::σι:!ιιι , ν: Μέι!. σποτ, Β:

ή::ι' ι:οιιο&ιο: αι: ι:οι›ι!ιοι. Ρυι:ιι.ιι::. ριιι:οιριιιω :ι:ο

Ρι<ιωιιν ιιιι οσιιιιιΒιιι οιιιι:ι:ι 8:::ιι:. ιιπρΙιαι, αι::οι::, μι::

"'ΐ"'ΐ' ό' " @ιιο:ι σιωι·ιιιω σ: :ΜΜΜ : ιο. ιι::ρ!ιο:: , ν:

€:::"Μ. οιιυιιισιισαιι ριιι::αι:: Γυι ρισιιιιδιισιιοιι: Ροσιιο:ιἑ

;::,,Μ4μ_ Ριοι:ιισ οιιο&υ: ι:ο::ι:ιοιο: αυτοι:: Βιαιι6 : ουσιιιι

ριση.. ι:ιιι::αι:: ιυι ρισι:!υθ:ισι:οι:: , ο ι:ισι:ιιο απο", ιι

ι:υσιιι! Ριιι::αι:: Γιιι ιι:ιυιισι:οι:: οιιιιοιο: ιι:!:ιι:οιι

:ιιιι: :ιο οοικιιοι:ο. Μαιο: α: ουιιιοι:: νο! ιρισ πιο

του:: !υι::ι::ο ια!ισουι ι:σΠοι ιιιοι::, ι::οι!ιαιο ια!:οι::

8ο νιιιυα!ιιο: , ιιιι:ιυι:: ::ισι:ιι.οοιο. Ναι:: ει·ι::ιιι

ι:ισιιυοοι:ιισ αξ!:υι:: ι::ο:ι:σιιυι:: , ε: ουσ ιυιιι:: ιι:ια

ο συοαιιι:ιιι::αι:: τι:: ::ισιιυδι:ισι:οι:: ίου ιι:ι_υίιο::οι::

οπο: ::ι·σιιυοοιιιια , ι::οιιιαιο δ:: νιιιυα!ι:οιίοι::ιαι::

::ισιιυοοιοι. Μιι:οιρισι:: :::οιιιυιι: οσι:ιιιει:υιι: οι:

οαυια ιι:οιει!ιιιο:ι:ο:ια:σιια,οιιέι Που: αιι ι:&υ:!οι::

οιιιιιοιιιιιιι::ι!!ιυ: ::ισιιο:ι:: αιι ::ισιιυοοι:ιιαι:: οι:

:ιοριαιιιιι:: : ω: ι::οιι:υι::, συο:ο::ι:: οι:ι:ιιιοι:υι::,

οιι οιιοοιυ: ιριιι::εια:ι2, : σα: ν: : ριιι:οιι:ισ :ι:ο

::!ιιοι ιικαιω, ιιυο ν: :κι νο!υι::, Γοιι::ιι!ι οσι:ιιι..

Βι:ιιιο:ιιυι. οι:: :καιρόκα:: [ιιιριοιιιι:Έιοποι:ι,ι:αι::

ουσια! οοι:ιοιυ:ι:ιοι:οι:: ι:υ!ια οι: :ορυει:αι::ια: :μια

ν: Πο ι::οιι:ιιι:: ιιιε;ι:ιΒοαιυι:: : 8ιαιιέ:,ι:ο:: οΠοιο:ι.ι

ι: @πιο ιοουι:άιιιι: :οι ισιιι:ιι!ι:ο:,ιιι:σ:ι ριπι-υρρσ

::ι:, δ: ιι ουσ ι:: :α:ιο::ο οσιιιιι8ι:ι οιιυια:υι : Βια:ιε?:5

πω:: ι:οο οι: ΐσ!ιιι:: ::ιιι::υι:ι: οι!οιιιιι:ια : ουιυ: υιο

ιιο:ι:: σο:: οιιο: οιιιιιο., ιοτι :αι::ιιιι: οσι:ιοιυαιισι:ιε,

σο:: οσοι οιιιι:υι :ο ριιιι:υιι: οι:: Βιιι:ια. Πιοο::

Νο:: ιι::ρ!ιοιι: , ριιιιο: αυτ” οπο· Μ:: ιι:υιοοι:: :αυ

° ια: ιι: ιιιυοιιο 8οι:οιο οι:υι:ο: οιεσ ι:οο ιι::ρ!ιοαι:ι:,

ι::οιιιυι:: οσιιιιιοι:υι:: 8ο σπιτιου: :Πο Πι:: ιι:ιιιοοι::

μα:: ιι: ι!ιι:ο:ισ ι,ιοι:οιο ιιο:ι:: ιι: 8οι:οι°ο οαυι:ο ιι::
οιιιιισιιιο. α!ιοιαι:: ιι: 8ο::οιο @Με ικοι·ι::α!ι:, :ιι

υοι:ιι: ι“σι·ι::αιοι:: ιισι:ιιιει:ι:::οι:: ιι:ο:ι:ο. Πο::

ει:: :ι ιροιιιισ ι: ιιυιι:!ι: οι: οαυιι: ω:: ιι:ι:ιι:::

μι:: δ:: ιιιιιιιι ίσιο:: Γυι:ιιαι::ια!ιι οι: ιού: :Μοσ
><<°σ~Ρ ο·

ιιώΠιιοι:οι:: ι:::ιιιιι!οι:: ::αυ1ι::ι ι: ιι::ιι:5 ωιιιιιωι:.

ιι ιοουιιιιιιι:: ::ιιι::υι:: οιιοι ιιι::ι:!ιοι:οι , ω: Γοιιιι::

ι:υσ:ιι οοι:ιοιυ::ισι:οι::. ·

Πιοσ π. Οωιιιιιὸ ιι::ριοι:αι:ι!ο οιι, ι::ισ:υι:: ει·

οι:: ιι:: οιοιυι:: ω:: ι::σιι:!οι:: ιιιιι:οίιιισ::οι:: :ιι

υιιι:ιαι:: :ι:ιιυα!οι:: ιοοιριοι:ιιαι:ι. Ηαι::: ιυσρσι:ιι

τι ι:ιιιιιια!οι:: οοι:ι:οιιιοι:οι:: ι:: Γοιι:ίο:, δ: ιι: Ποσο:

ν: αυιδισιοι:: ι:α:υι·ιο: ιοιιυι:υ:οι ιΕι:ι. οσιιιι::, συι

όσοοι:ι , ιιιιΒοισε ι:ι:!:οιο ::διυι:: ι:οι:ουσ!ο::ιιιο ι:ο

οοιιιιιιυι:: ΝΒ:: ι::Ριοι. δ: Ποσο: ν: ριιι:.ιρισι:: Μι:

συι ουι::ίι:ι:ιιιυιαιιι δ: ι:οι:οιιιιιιιι: , ι:::ι.ιιέι Μια::

σ. οιοοιιι: σι::ιι:οι:: :ιο!υι:: Γι:ι:οιι:::.8ο !ιιιοισι::. Νο.

ουο ι!!ιιι:: ::οε:ιο ρο!ιοι::, συι ι:υ!!υι:: α&υι:: ι:ο

::οιι::ιυι:: όο:οιιι:ιι::::υιι: οο::οοιιυι:: αι:Βο!ι: σε:

ιοιρισι, νοι Πουι::; Με:: .ι:. σο:: μια: _ σοι::

μια: ιιι:εο!υι οι:οι·ιιιυ: Η: ιιο:ι:: ::δουι:: ιιι:οιυι::

::α:υιαιοι::, ω:: ιυροιι:::. Ωω:: Που: Βιιιια ω.

ι:οι:ι: ::αιι:ιαιτι:: ι:α οροιαιιο Β:α:ιε ιυ::ροι:ιι :ιο ιο

ιζο οιιιιι:αιιέι σι:ο:α:ισι:οι:: ι:αιυια. Ποι:ιιιιι:. Που:

οο8ι:ι:ισ ι:αιιιιιι!ιι ι:: αι:Βο!ιι ι:ι.οοοΠιι Μια:: σαι::

ιἐ`ι οσει:ιιισι:οι:: Γυροι::α:. ματι:: ι μι:: οι:ιι:: σα.

ω:: :ι:Βοιι οσει:συοιυι:: Ιοιι:Γσε , δ: Πουι:: ν: ιιυ-|

&οιοι:ι ::ιιιυια, εισαι:: Βιι::ισ : ι:: νσ!ι:ισ ::ι::ι::α

Πει:: :::εο!ιε ι:ιαοοιιι: νσιιιισι:οι:: Γι:ι:ο:ι::::, Ρο::

ι:ιιο, ιρο&ιιισ ισ!ο ::αιυια!ι ι::οιισ σι:οι::::ιιι ο:οα:υ

ι·ω ιι::ο!!οιίιυιι!ι: , μι:: ι!ια σ::ο:α:ιιι ::ιιιυια!ι:ο:

εισαι:: ιυροιι:.ι:. (Πιο: ιΒιιυ: Με:: σο:: ::σι:ιιο: ,

αι:Βο!ο5 ιι: οι·οιιιισ Γυα οιο::ισι:ι:οκιιασιιιιι:αιισ

::ισ:ισ α: !οΒο ω:: ιι Οοο :ο οροι.:ι:ιιυι:: Γιιι:οιι:α

:ιιια!ιιοι ι:ιαι:οι:ισε, πο:: ιιοι:οι::υ: :οιι:οιο , ιο!ιοι:σ

ιι:οιιο ι:ι:υι::!ι, Μι:: :ι:σιιυιι: οι:::::σιιιι::ιιιιυι:: ι!.

!ιε οοι:οοιιοι·ο. Νου: Που: ιοι::::ο: ουσαιι Ηοιι σο·

:οιι :οιιιισυι: Με: 2.. Μ:: οσι:::α:ι:ια!οι:: :::σιιιιι::

οροιαι:ι:!ι: οιεσ ι:ιΠ ιιιι&σιι:::ο, νο! :οσοι οικισ

σκ

:ΜΜΜ

οι :οι:υ: ιιιιιιιιι:ιι:οι ριπιοιιι::υι:: ιι:υοι:οιο. Αυτοι.

::ισι:. ΡΜ:: ι:α:υι·ἑ σ::οιαιυι :ι:οο ιι , :ιι συσιι α:

:ο ιι:ιιιι:ιοοι: ιιοιοιιιιιι::ια, οι:: οι:: ιι:: :μου

ιιοιοιι::ιι:ιιιι ιιο!:ο: αι:ο.::ιιιιοοοι :οι νο!ιιι::α: α::

“ ' ε: ι

8:ιιιιιιι

@μια*Η

“σου” πω]

|ιι]ιυι: :Πο

#4:: :καιω-π

“Εμ οι οι

ι4:ηο μου:

Μπαμ.

:οι:: ιι:ι.ιιιισιιέ.ι:νο ιιιο:οιι. Αυ οσι:ιιι:ι::. ::ο8σ, οι. Μισηιιια

?οι

κωοπισ α.

.ΜΜΜ οιυι:: όσοο:,ριιισυι:: πάω: ιιι:Βο!οιυι:: ιυιβ ω": ΜΡ::

πι:: $.Μοπ:,
«

θ: οι που: κ.

898487: ΡΟΗ:

σιιι(Μ:ιι

·ι:ἰ

ιιαι::. ι:ιοοιισ :::σιισ ο:::ιεισιιιιι:α:ισ, ουσ ι:ο:υιίΤο: πιάσω.

Που: :::::ι:ιαι:: ::::8οιι σι:οιιι:ισι:ο ιι:ι:οιι:α:. :::α:ιιο- ^ύ"Μ:

ι:ο οσι:υιοιι_ σο:: ιιοι:οι::ι::::!οι:: οιιιιι:οι:: οροια::- ο



... . ~-·---..--_ ·ι...-..-... --.,,._.-ι ·· · ..,..... ..,απ· ι τηλ-ι- ._·Ά

ο .Βιι!ιατ,-9 τι Ι Ι τ. Βαριι|ιάισασπαμ! τηιιοαάψωιοικαιαια!ι. 8ι!!!ιο! νι τι)!

` πα!! αι! πατπτα!αττι τ!!!α&!οπαιιι Γι!. 8:Βα!ιιιι6το- -

- π: Μάτια: α!! απ !ιιτι!ιιίααο τ!αται·πι!πατατ αι! !!ιιιατ.

ι πιτ. ι!!!αθ;!οπτιιι Πα! , νταιι&οι!α 8τατ!ατ ,ο πατατ

τι:ι!παι! ι!α!ιατ ατι αεττ!πίααο αιικ!!!ο 8τατ!π : ιιιι!ρτια

τ:!ιιιι αι! !!!αιπ αοιιιο!αται !ια!ιαατ ν!ται , ριοπαιι!!ο

παιιιήιια !πτιατατιι; αι! παπα πι!π!πιὸ, Και! ι!α!ιατ α!ι

α.,.ρω_ τ αιιττιπ!ατο αιιιτ!!!ο Πα! αοπιιι!ατ!._ οοπτ!ιτπ. νο

,Μωαβ !τιπται τα !!πιιι! πατατα δ: ιιο!ιιι:ιται : ία! ντ πατατα

ρτ!ίι:οραιατιιτ, τιιι:!ιιιι ντ ιιο!τιπτα:: τιιι!α γτ πατατα

“Μ”. ορατατιιτ από ττατιιιιπατα αι! ντιιιιιι;, πιτ νο!ιιιιτατ ο

παιατιιτ ντ ιπι!ι!ιαταπε αι! νττιιπι!ι!ιατ. δικ! το!ιιιι.

ται απεα!! απιοι·α πατιιτα!! ιαττιιτ!π Ε!ρΐαπι ντ παπι

τα ; απιοια !ιιραιπατ. ίατττιτ ίπ Βατιιιι ντ νο!τιπτιιτ ,

-πιι!α-αι! !)αιιιιι τ”αττιιι· α: α!α&!οτια,_ δα πω· !πι!!!!!”α

ταπτιαπι αι! ντιτιπι!!!ιατ ; αι! ία!ιι!!ιιιι ατι!ιιιια α!α

&ιοπα 8: !πι:!!!ΐαιαιιτ!α : αιΒο μπι; !α!ταιιι πατατα

` ΗΠΒΒ!!.1$3.Π30Ι'8 πατπια!!ιαττιιτ!ιι Γα!ρ!πιπ, οιιαπι ιι

74· _ πιοια Πιραιπιτ. !τι !)αιιιιι. Νατιιια απ" , ιιοΠα αιι

0'Ρ!"""!' α!ιιιπ αοι!ατιι Μπι ι!!!!8ατα ία απιοια πατιιια!! , δ:

'ύΜω”" ἐειιπι απιοτα !ιιρατπατ. παπι ιαριιΒπιιτ_ απιπι!απι

α&ιιιιι ί!πιιι! αΠα παιτιτα!ατιι δ: Πιρετπατ.Ναιιι ηπα

-ταπιιι!ε!αιπ Ματια α!!αατατιιτ αι: ριοραιι!!οιια παπι

πι, α!!ατ πατιιια!!ει τιιιαταπιιε ρτοι!πααι·ατιιι αιτ αιι

χ!!'!Ο 8ιατίαι, α!!ατ !!ιραιπατιιια!!ε. έ τ Δ _

'7$ο !)!αο 3. Ρτο!ια!ι!!α τα . οιιιπαε απεα!οτ !π απ·

- ΑΦΜ· όσοι !π!ταπτ! αιαατ!οιι!ε παπι! αιιιτι τ!!!αότ!οπα παπι.

- τα!! !!ι!, ε: Πα!αιιότοι!τ πατατα, αι!!ιαα!α!! ατιι!!!ο

τιτ!ω α!!αιι!1 α αότιιιιι ι!!!αέιτ!οιι!ι !)α!, νταιιατοι!ι

!!ιιρατπιτ.!;ιαατ!τ. αοι!ιια αᾶιι όααοπΒιιιο ία αι! π

ίτιτ!αιιι !ια!ι!τιια!απι αοι:!ατιι !π!τατιτ!,ιαα!Ρ!αιιτ!αιτι

οιιαρατα!!α. Ριο!ια!ι!!!ιιεταιιιαοα!ζ!ιι!!:!τ!αιιι!ια!ι!

τιια!απι !ια!ιιι!!!α!π ρι!πι:!ρ!ο !!ι:α αταατ!οπ!ι οιιιπ!

πο Βιαι!ι, δ! α!ι!ιιιια ν!!ἔι ι!!!ρο!!τ!οπα , αιιτ ιιιαι!το

Ρ,ψω!ω ατ!αιιι ε!α αοτιεττιο. Ρι!οτ Ραιτα!!: αοπτια Ηαιιι!ι:. 8τ_

Μ· @δώ οιπιιαα, απ! ριιταπτ, ποπ Ροτιι!!!α αιιιια!οι τιι!πιο !ιι

°!!."Μπ Μ! παπι! Γιιααιαατίοπ!ιτ!α!ι!:ιαιατα ο Δ” Ρ τ! !

“Μ”. . Ἡ Δ ρατατι. πι: ατο.

- .ΙιΒιωοπΜἱ αι!ι!α!ι!ιατατα οπαταπάιιιιι ποπ αεατ αιιΒα!ιιι Γυα

σ<>τω άπ- ααΠ`ιιταιιιΡοτ!ι: 8: ρι!πιο !πίὶιπτ! Ηττα αιαατ!οπ!ε

Φ°ῇ'!°"' !ιαΒαια ροτα!!: οπιιι!α αι! !!!ιατα ι!α!!!ιαταται!πα α8αιι
"Μ”!”' τ!ιιιτι ιαιιιι!!!τιι. παπι ω" !ιιιιι !!!ιαια ροτα!τατ ,Δ αιιιιι

ιιοι!τ!Ξι ρατιαάα !πι!!!ΐατατιτα αι! νττιιιιι!!!ιατ: πατιιια

αότιιε πατιιτα!!ε ιαριι8πατ παπι! α!!α σπιτι !!!ιατο 8τ

!!ιραιπατ. αίιιιι α. βέτο απεα!ιιι αιιιοταιιι πατιιια!ατιι

οι τατ!παιιτ τιιτπ οιιο!!!ιατ ΜΒΜ !!οατο !!ιοατπατ.!α!

τπτ ιιοτιι!ι ιιτ!ιιιο ιιι!ταπτ! Με αταατ!οιι!τ απ αιικ!!!ο

πιατα ριιαιιαπἱαπτ!ε δα αοοΓαταπτ!τ !!!ιατα ία ρω.

πατατα αι! !ιι!τ!τ!απι !ια!ι!τιια αιιι πιο αοι!αιιι !ιι!!:απέ

τ! ταα!ρ!απόατιι. @πω ιιτο!ια!·ι!!α πι, ια ι!α ία&ο !τα

76. τιι!!!α, Πιι!ια!απτατ ριο!ιαπτ τατ!οπατ 2.!απτ. ?οθο

Ρ4ιι πώ". τ!οτ μια α!! τ:οπιοι·πι!οτ, !ιιι!!αα αρτιο!. ι!ο&τ!πο

"*"ρ""'^" 8.Τ!ιαΜ. £τιπι!ατα !π !!!ο ρτ!πτ:!ια!ο ι!α !ιι!!απ!!ι!!!τα

“ τα αιι€α!!α! ατ!ι!τι!! , πω: ίπ ορρο!!τα πω. !α!ιιατ!

,".ι-Π”,_ παιιιι!τ. Ρτο!ι. α: ιιιοτ!ο !οοιιαιιι!! Ρατττιπι δ: (Μπ

! ιιτΜ.ριωτι. αἱ!. ατι! τ!ιιιιι ι!οι:απτ _ απ8α!οι οι!ιπο!έιια ραταπταε

! [Μπα !π ι,ιτατία σταατοι, ντιιιιτιιι ποιπ!π!!ιιιτ "Με...

.. αιι2,ιαιιί!!ται!απ!σ, ιπ[α!!οπι2, ισπ|ιιτιβιιιι!ι. !ατε!τέοιιιι_ρατ

ι ιΜραιτιιιιιι , απο ροτ!ἱιτ παταω Βιατ!ατ ριοι!ιι&!ο

! παπι , !!!ιατα!αιιιήιιαι!οιιαι!οπαιιι , τιιιαιτι ιιαατ!τιιιπ

τ Ρτετραται!οπέιπνα ν!!αιιι !πιροτταπτ. .9!ιιιιιΙ τα απ ,

!ποιι!τ ΑιιΒιιίτ. τα. πι: 0!ιιΙτ. πο. (ρ σιιιιιίαιιι πατατωι,

ό· Μπρικ: 8Ϊ£¦!£Μ. 8αι! οιιιο!ιιο:ι α!αι!!!!πια ΒαΠ!. Βατιτ!α ιιατιιια!!α :το ορι:ιαπι1ιιαι ρτοπιοιιτατ,!πττ!π..

ε.. ΡΜ. 3ι.ριιττάβά.ι!ι.ι!α αιιΒα!οιιιιιι !ιι!τ!!!αατ!ο· !αα!ε μπαι αι: !πίτιιι!τ ροταιιτ!!τ 8: !π!!:ιτιιιιαιιτ!τ.

πι: ι!!!ριιταπαι Ναι , !παιι!τ , έπιπταιι:ΗΜαιαιαβπι Ειιπι!αιπ !αιιιαττιιιοαι! πετ! μια!! !π οττ!!ιια απ α;

εκατ!. Μπι ραιιΙαιΙιτι πισω!! αιμα ριψά!, βι'.9ρ!ι!ια πιτ !ιιραιπατ. ντ ρι!!ιτ ιιατιιιαιιι !π ίτττιατ ν!ιτιιτ!!ιιια

τιιιιτρτ!οτιτ πρι! @κι Ιιαύ!τέ; ίπ! ρι!ιιιιι £0π|!ἱ!ι4!Ϊοττε τα !π!·-ιι!!α, ιιιιαπι αι! οραπιιιι!ιιιιι ρτοιιιοιιαατ: ιιτ αοπ

ιμωβ φωτια ισιι|Ρτιβτπι πι. !Μ|Ιατιτ!ι βιιιιιΙ !τιτα[.τιπ Και ἰπ ρατιιιι!!τ,τμι! ται!!ια πω· !ιαρι!!ιιιιιιπ ραι!!ι:!ιιτιο

'τ !ιώιιτιιιπτ/απά!τιττω. Οο!ι! !ισα!!ειι!!!αιπτ, π!!! :οι τπτ ροταιιτ!!ι !π!`π!!ι : α!ιιιι ταπ:ιαπ ροτιι!!!ατ !)ατιτ

τι!ιιιι απα!ιιι!! Πιααα!!!οπαπι ρατία&!οιι!ε απΒα!οιιι πι,

Και! ιιιιαοιαιιι:ιιιιιια ι!!!ρο!ιτ!οπαιιι !αιι -πτωοαιατ!ο

παπι αι! !!!αιιι, ιται!ια !!!α!πό!ααπτ, ΡαιώττἰΜ πάτα!

.9ρ!ιΕι!!ι [πβτριὶσιια άξια! @τι πιω, ναιἐ απ!ππ @ή

ρο!!αι, ραιατα!ται!οπαιπ 5ρ!τ!τι!τ ΐαΐεαρι!οπα απ

Βα!οε ιιι!!!α τ!!Βιι05!12!3!τ08, ί! ρατ ρτορι!αιιι (Νήσο.

!!τ!οιιαιιι αι! !!!αιιι !”α ρτεραια!!απτ. !ι!!ρ!!ιι:τι αοπίιτ

τιιαι Μ. άι .9ρέι!τιτωρ.ιό. απ! τω” σιτιιίτ·πι Ματια” έτι

σιωτιίο πω! 8ιι!ι!τω |.Ξιιέτιτσίτι, ιιαπιρα ΑπΒα!!τ , ιμα

ποπ ριο]ιτ2τιιιΙο .ρτιιιετιιαπι Διὶ ριι[τάισιιτω, [πιώ ιρ[ιτ

ριιιτ!παι σιιΜτ!σιιτ ριηΉταβτπι , π: ω: αι ριψι!ατιιι ιστι

[ιιιιιιιιττατα. ΠΙαιιιυι [α6/Μιτια,. |ὶιιιιιΖ ισιιττιται @κι ἐπι

!ΜΜ. · °

Ρτο!ι.α..ται!οπα.- τ. !!!α πιοι!ιιτ οραταπτ!! !π οι· 'Πι _

ι!!τια αι! αθ:ιιε!ιιοαιιιατ. Ροπαπιτ!ιιτα!τ!ιι απ8α!!ετιιτι! !!"Μ·· "ε

αοιιπιτιιια!!οι απ; ία. πω· ρι!πα!ια!ιιιιι !πττ!ιι!!αατιιιι. !π';Μΐ

8!απταιιι απΒα!!ατ! Βτατ!αιιι !ιι!τ!Βααπιαπι, α!ιι!τ!ιιαμ ”

!ι.ι!ι!τιιτι τιιοριιἔι οραιιιτ!οπα !α ττ!!Γρο!ιι!!!απτ,. τα!!α

ορατατ!ο ποπ ιιι!!!τ:τ α ρτ!πα!ρ!ο ἰπτι!π!αι:ο.πιι!α ποπ

!!ι!!!αια!ι !ια!ι!τιι !ιιτι!πΓααα !π!ιατιτπτα τ αίιιτι ταου

επατ, ι!!!ρο!!τ!οπαιιι α!!αθ;!ιια ριοι!ιια! ιιωπα , απ!

οιιαιπιτ!!!ροπ!τ; ποπ α. ν!ιτιιια Πα!αεττ!πΓατα πιρ

`ρ!ατιτα ν!πι !ιατι!τιιι. Μα!οι· ρτο!:ι, τιιιτι οιι!α νπ!τα

τατ!ο. απτ οι: Βέτο !ιιι!ιι!ιιιο‹!! !ια!ι!ιιιτ ΓιιΡατπατ.

εοπααι!απτιιτ,αίτ 'πορτα αοππατιιτα!!οιαιιι τ110τ!ΙΙΙΙΙ

0ρττιαιιτ!!; α!!οπ ιι! οπιπαι αέτιιτ, απο: α!!α!πιτιτ ρατ

!ιατι!ιτιε !ιιτ”ιιΓοι, α!!ααια ρο!ΐαιτιιιτ ρατ ν!ιτιιταπι Πα!

αιτττ!π!αι:α Ειρο!απταιπ απο !ια!:ι!τιιε. Τιιιιιπτι!α Π· τ

!αιιιοπιιιιιρατ.ιπι!! α!! αοππαιιιια!!οι, ι1τι!ριο!!α!α

πω” ατι πατα ν!ιτιιτα οραιτιιιτ!8. ἴιιρροπ!ττῇιια ρωτα

θειιπι !τατιιπι πω. Ψπόα Ϊαᾶα αοιπραιαι!οιια , Ρ _
| - - - - - ατρίττ°

ρατία&.ιιι πι. οικ·ιατι Ρετ ιπτιιπΓαααπι νιιττιταπι , ω? "ΜΔ".

πιιαπι ρτορι!ο ιιιαιιτο !!!απιαοιπραιατα, πιο!» απ!- μ, Μωβ

πια Ω!ιι!!!!, τι τ!! αοιππιιιπ!ι Γαπτ..9.ΤΙιιιιι.3.ρ.α.ιο. "τα απ»

στ. α. ποπ !ια!ιιι!τ Βτατ!αιπ !·ια!ι!τιια!απι α·8!!.!Γέτ18 τσιπ,πισι!ιπ

υ!ιτιιται Μπιτ ριορται ιιι·ορτια ιπατ!τα, φπα απο· Ρ(°Ρ(Ζωΐ

απ! ι!α!ιιι!!!ατ !·ια!ιατα α!!ιιιιαπι αατιιιπ, παιιιοα!!!ιιιιι Μ!! 'Α π

  

1 ότι

απ! τζι!Πατ τα!!ιιιιι ν!ττιιτιιπι ιιιαι!τοι!ιιι, ρτα:τατπα- Ι,,,τ,....,.'
τιιια!! πιο‹!ο α!!α!ττιιιι. Ιε!τπι·ρατίαέ!:!πε α!!:, ΟΡατα.τ! Μ'

ατι !τιτι!π!ααο !ια!ι!ιτι , ιιιιαπι α&τι ριΩτατπατιιια!!

αιιιιιι!αιπ !ια!ι!τιιιιι !!!α! Ρτοπιαται!. Ναι: τ!!α! ροτα!!τ,

!ι!αὁ απ! πιατιι ()!ιι!!!! ποπ !ια!ιιι!ί!α Με ν!ιττιτατ

Ριορτ!!ε τιιατ!τ!ι , φπα !!!α: !ια!:τι!τ α!τ!οτ! τ!τιι!ο ιι

τι!οπ!ε !ιγροίται!απ. Παπ: !ιοα ποπ !πιραι!!τ, απο `

ιιι!τι!ιε ααΓτ!απι !ια!ιατα ροττιαι!τ Ρτορι!!τ ιπατ!τ!ι :ο ο

πι." Μι!. α. Τ!›ιπι.'8!οτ!αιιι αοτροι!ε , αιτιιια οτιια .

τι!α , πιω τιαττ!ιιαπτ αι! αεττ!π!αααιιι α!τιτ απαα!!απαι

τιαιι:ι, τιοπ Γο!ίιιτι !ια!ιιι!τ τ!ττι!ο νπ!οιι!ε !ιτροί!:. Μ!

ατ!απ:ι ρτορτ!! ιπαι!τ! ; αοτιποτ! τα! !!!α ρτοιιιαταπ‹!α

ποπ οροιιιι!τ !π Ω!ιι!!το ρτ:αααι!ατα αθτιιιτι ριετατ-· . Α'

πιτ. α!!ε!πιιιι τ! ιιτ!τια!ρ!ο ιαπιἰιιιι αιτττ!π !ααο. π. πω: !'ω2Ρ!' .ι

!ιι!ιιιιι πιώ. !ια!ιατα Πιπά!ταταιιι ΡιοΡτ!!8 ιιιαι!τ!τ,απ η!! η

!π !!!αιιι Ριορ1°!!5 αά!!ιιιτ ταιιι!αια; οραται! αυταπα

ραι!ιιτι!π!ααπιπ ρτ!πα!ρ!ιιιπ , ίτιοιιοιι!τ Ρατία&τιπι

πω.. οιιαταπτ!.ι, παπι (τιμ οιι!τ !!!ιιιπ πιιοαι! !ιιΔ

ττιπ!αααε ροταπτ!αα ν!ττιιτα αμκ οραταπι!! αοιιιρ!απ

τσιπ. Ραιιαδι!τιτ απταιτι α!! , απ. !ιι ρατ£αᾶο βαττ:

οραταπόι, φαω !π !!!ιιιτι ριοτιτ!!ι α&!!ιιιτ ταπάατα,

σπιτι ρι!οι πι !!π!ι ροί!:αι!οι!τ. Ωσιι!!ιιιι. !ιτιιια πιο. · ?Φ

ποπ ρτοιιτ!!τ αᾶ!!ιιιτ !αιι πιατ!τ!ι , τιιι!!ιιιτ ακα!ται! ί! αοπιραι·ατα επι ν!τιιιται ρτορι!!τ ιπαι!τ!τ «τα Ρατ

Ραιι!ατ!ιιι αι! 8τατ!π !ια!ι!τιια!!ι ρατία&!οιιαπι ρατιια- ιτά!ιιτ, φαω οραιαι! !π !!:ατιι πατ!”αέτο. !ο!αιπ 8ιασ

παι!πτ,!-α‹! πιατα !πίτι!!οπα αι: τ!οπατ!οπα σπιτι ιιτ!ιπα τ!αιτι !ια!ι!ιιια!ατιι ρατ Βιρι!!ιππιπ !ιι!:ιιπι!αι·α Ραιτιιια

πατατα αοιι!!!τιιτ!οτια αστατι!!!Η @κι ατι!ιιι απ. !!ι .ι αοίαιιτ ι!α!τιι!α πι ατ!!.ι!ταστατα Ρτο11ιοιιατα, τα

ΡτοΡ!!!!

ι “φοιτητή .

τ!ιιιιι πω" Παω ἱπ πατιιια!!!ιιιτ , νι ρι!!ιτ τιιιαιπ α. α.,.ρώ Ξ



Εμ; @ἄρα ΧινΙ-1ι.ΒερειβάιωωΑκμοι. 9ιιοαά@βφιικιιιιιι·α .ι ει» Ν;

οι·οοιιιι εάιιιιιε ιιιιι ι·οιιιιοπι ισα” νιι·ιιιισ οσοι

ριιιιιειιιι Ειιιιιιισιι ιιιοιιιιιιι οιιιιιιιτιοιιισι ι)οιιιιι

-οιιιιιπ ιιιιιι οιιιιιιφο.ιιιιιιιιιιι. Μιιιιο ιΒιιιιιριο

ιιιιιιιιιιιι κά, σιιιιιισιι ιιιοιιιιιιι ιι Ποο ιι:ι·ιι:ιιιιιιι απ

απο ιιι€οιιι,ινι ιιιιιοοιιιιιιιι ιιιιιιι οπο: ιιιοοιιιει. ο·

Ρσ·ιιιοιιοιιι σιιιιιρσιιιιι , ιιιιιιιι πιο ιιιιιιικισιιιιι

Ροιι:ιιιιιιιιι: νιιιιιιιιιιιι.

8ο. 8σ:ιιιιιιιι ι ιιι Μ, φα ά Μαι ΡοιειιΔιοι:ισιιιι

8κιιπέσι πο· τω ροιιιισιι , ν: ιιιιι8ιιιιιιοιιιι: ορειιιιιιιι εισιιιιαι

νέο Φάκου. οιιισ:αι_ ιιιιοιοιιιιιι ιοιει ιιισιι :Πιάσε ιιι οιιιιιιιιιιι

οοιιιιιιει·ιο. Βιιιι.ιιιιιι οιιιιισιιιιι€οιι ιιιισιι εάιι:ιιιε

Γεια ω Βιιιθ:ιιιιιιιιι ιιιιιιστωιιωι, ιεισιι ριοιιιιει:Β

απ” οοιιιι€ιιιΕι ιο οιιιιιιιιιιε: οιιιιισ .ο. ιιιισιἔ

Βιιιιιιιιιι εοιιισιιιι ιιιιιιω , ιιιιιιιιιοικ ριοιίοι κι

ιιιιιιιέιιιιιιιιιιιιιιιιιο Μπι ο οιιι ιιι οιιιιιιιιιιι ίιΒιει·ι

ιιιι.ιιι ιιοιι ιοιιιιιιιιιιιι:ι. @Επι ιρο&ιιιο οι·ιιιιιιιιο

ιιιοτιο ορσ.ιιιιιι ιιιισω οιιιιιιιια, ιιιιιιιι Όσοι όσο

διο αυτι πιει (Εισαι, ιτιοι·ιιιιιοι ιεροι:ιιοιιιιιροΠιιιι

ιι; ; ι·ιιιιιιιιδι:ιοικ ι:οιιιιιιι, ιιιιιιιιιι ιιοοιιιιιιιιι:,οιιι

ιιι ιιιιιιιιἐ απο ιιιιι-ιιισιιιιιιι: του: ιο ιοΒιιιιιιι οι·`

ιιιιιο ω ιζιοιιιιιιι ι:οιιΒιιιιοιιιιιιιιι, οικω-οσο στοπ::

ιιιιοι·ιε ιι&ιιιιιι οοιιισ:ιιιι τω. οοιιιιιιιι. ιιιιιιι μι;»

ι:ι.ιιιιιιοισιι Και.

ω, ειιΒιιιι ιιιιο ιιιοοιιοισ ιιισιοιιι ιιιιιιιίι, ιο μεθο

αισιωι Βιιιιιιιιιι νιιιιιιι:ιιιιιο ιιιι:οροιιιιιι. πιο

ιιιιιιι ορροιιιιιι1ι Και. ιιοιιιιιιισιι·οιιιιιεε_ιιοιι ι.ιιιιω

ιιιισε ιο οιιιιιιιιιι ιιιιι οι·ιιιιιιο οοιιιΒιιιιιι: , οι οι

ιιιιιι ι.ορι:ιιοιοι ιιιιιιιἐ ρσιώιιιιι οιιιο:ιοιιιιιιιιο, ιιι>

ιιιιοιιιε πωπω ιιισιιιιιιιιιιιιιιο ιιι 8ι·ιιιιιιι ισο

ιιιιιιιισ φαι ιισσ ι·ι:Γριόι;ιι ιιιιιιιιιιια ροισιιι::

Βιι ιιιιιιιιιι ιιιιιοιιιιιι ιιιιΕι:ιιιιιιιιιι , τιιοι·αιιιει· ια

ιιισι, 8ιι ΐρο&ιιι:ι οιιιιιιιιιι:ι ιοΒι δ: ιιιοιιο,ιιιιο Βια:

νιιιοι σου ιιιισιε οι:ατιιιιι , νιιισιιι· ιιιιοιοιιιιιιιο.

οιι=Μ οι”. Ε.ιιιισιι :πιο ριοιιιιι , (μια ασια ιιιι8ι·ιι

ιιιιιιιιἐ ιιιριιιιοιι:: ρειιιάιοιοιιι Βιοιιιιιι ριορι·ιιε

ιιισ·ιιιι πιο οοιιιριιι·ιιιιιιιι , σιιιιε ιιι.ιιισι ορροιιιιιιιι

«ω, ιιι|ω. απο ι.τιω.ωρε ιιοεοΒο. Κοιρ.ιιο8. ισα”, ιιιιιιι

ΦΜΑ ιιι οιιιιιιο ω Βιοιιιιιιι ιιιοιιιοισιιιιιιιι ιιιιοοιι Ειρμο

ιιιιισιιιιι·ιιιιι:ιιιέι:ι ιιιιιιιιισιι ροισιιιιε δινιι·ιιιιι

Με ιιιικι·ιιιιι. φαι οικω Πισω: ιιιιι “πιο Ρωμι

ιιοιισιι ιιοιιοιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι. Ει :μια οοιιιιιιιιιιιιιε

σι ιιιΒιιιι, ντοσιέ: ιιιιι ιιιιιιιιιιι ιιιιιισιι ιιιιροιιιιιισι

ιιιιιι , οροιιιι·ι ι”ει:ιιιιιιιιιιι ιοιιιιιι μπι: ροισιιιαδι

ριιιιοιριι Ποο ιιιιιιιιιιιε , Ποο ιιιρειιιαι. οοιιισιιισιε

πω, ν: ιιιιιει·ιοιοι ιιι ιιιιιιιι& μι· Ρ:ιιιιόι:ιοι·.ι ριιιιοι.

Ριιι ιιιροιιιιι. ρειισάιοι·:ε ειιι:ιισ·ιιιι σο” Γυρω·

ιιιιι. Βιοι·ιιιι ιιισιιοιιοι. Οοιιιιιι νσο, ειπε ιιιιιιιιο

ιιοιιι ιιιι:ιιιιιιιιιι ΐοροιιιιιι. ιιιιΒι:ιι ιιιιιιιε ιυρροιιιιιιιιι

το: ιιιιιιιιέι:ι οιιιιειριιι δι ροισιιιιι ιιιιι·ιιιισιι, Μαι

οσο ροισειιι ιισιι&ιοισ ιιι ιιιιιιιιι ιιΒιιιιιιιιι-εοο

οιιιιι:ιριο οι! ΡειιΕ&ιοιοι ιδιοι ιιιρσ·ιιιιι. ι:οιιιιιιο

ιιιιισ Γι: ιισειιιιιιιιι·οι οιιιιι τιοιι οποια Ρ"ωειιω,

Ισι ιιιιιιιιιιε Γιιρσιιιι. ροιιιέιιοι· ιἱι οιιιιοιιιιιιιιι ρσ

ίσΣιιοιιι ιιιιιιιΠοιιιήοιι ιέιίιε ιιιρσιιιι. και ιιι2·

ιοι· ιιιιι ιιιισιιιο ιιέιίιε ιιιιισιιιιι. κι ιιιιΒιιιο Γιιιισιοιε

ειιιιιιιιιιιιιοικιιι Βιιιιιιι ιιιιι:ιιιιιιιιι Μπι ὁ ριιιιι:ι

ιιιο αιι·ιιιισ:ο.

Τι:ι·ιιι :ΑιιΒιιι ειριιιι Βσιιιι ιιιιιιισιιιιι ρσ·ιθ:ιιι

ιιιισ, ιρει ι δι ειιιιι·ιιιιιιι: (Η ει! ιιοε πάω οιιοισι

‹ιοε οριο Μ: ιιιιιιιιι ιιιοιιὶ ι σΒο που ροιοοιιιιιι,

ιιιοιιιιισ ιοιιιισιιιο, ριιιιιοιιιιιιιιιι ιιισιιοιιὲ Π: :ιό

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι 'περασω. Μειοι· σι ασια 5

πιο: ιιισιι ριοιιισσιιιι ιιιοιιι.ιιιιΡοιι Πισω μεσι

805 σι ιιοιιιιιιιιιιιι, ὲι ιιι.ιο ιιοιι ιιιιιι οιιιιισιιιι Διιβε

ιι, οιιιιι “οι ιιιιικιιιιθ ρι·οροιιιοιιιιιιιε δ: ι:οιιΒιιιιι

πιο: νιιιιοι·ι :κι ίορσιιιιι. Βιιιιιι. ισιιισιιι. Μιιιοι

ιοιι. νι ιπιβιιιΙσρεσιασ απο!. που οιιιιισ ιιιιΒιιι ιιιι

Βιισιιιιι ιιιισιι οιιιι:ισιισιι ιιι ιιισιιιιιιο, 'πωσ ν

ιιιιιιι, :μι οιιιιιιιιιιοιιο ιιιιιιιιἐ οοιιιιιιιιιοε σιροι οπι

ιιιιιιιι,ιιινιιοιιιι ει» ι Όσο οιιιιιι:ιιιι:ι ι·οιιοιιιιο , οιο

ροιιιιιισιιιιιιιιι:κ ιιιᾶοιιιιιιο ιιιιιιιιἐ , οιιιι:ιιιι: ισι

(Ἐν

ε.Ιιβ,8·

82 σ

Τπιιο τις·

#0·

~_~|

οικω απο 8.Τινοοπ.[η.βέι. οοεο-'

ιιιιο·ιιιιιιιρριισιέι , Βάι: εισισιιιιι: ίσι ιιιιισιιιιιιιι

πω Με ιιιιιιιιέι , νι ὰ Ποο ιιιιιιιιιιιι οιι:ιισ·οιιι, ιιε

ιιιισιιιιι σιιιιιιιιιιιο ι·ιιιιοιισ 8ι ιιιοιιιιι οι: οοιιΗΙδ

ειιιιιιιιιιιιιιιι , νι ριιιιισιισ ι:οιιιι:ιιιιιοιιιοε σι ρσι

Βιιι , νι ὁ Βοο πιάστε ι:ισιοισ Ωω σιιιιι τιοιι Ρέρι"ίω

:ουίσκι σιιιιοιιισ· ιιιιΒιιιι, φαι ιιιιι οιισιι ιι Ποο 3.:'ώ"ΐ.ξ;

ιιιιοιιιιιιι; οσο οιι·ιι ιοισιι οι νοιιιιιιιιο ιιιιΒιιι 'πω ·

οοιισιιι: , ιιιιι ιιοιιιιιιιιι μι· ιιιιιιιιι ιισιιιιιοιιιιι ιτι

ιιοιιο ι:οιιιιιιιιιιιοι, ιιιοι οικω ροισιιι , πασπα

ιιιιιιι Μι ειιιιιιοιι ρισσιιιιιιι επιιιισι, οιιοι:ισιιιιιιι

ι:οιιιοισ ιιι:ισιι , φαι ιιιιιι οιιιο&ει , ιιιι:ε σε σε- ι

εισιιιιι σι ιι:ιι:ιιιιοιιιο ιιιιιιιιο οι·οοοιιοικιιιιιιι, σιιιιι

ὰ Ποο ι·οοοιιιιιι. Αι! ιιοι: ιιιιισιι ιιωιιιιιιι ω ω.

οσε πισω : ιιιιιι ι. ιιιιιιισιιιιι ιιρρισιιοιιιιοιο οι”.

ᾶοιιι ι·οιιοιιιιιιι:ιι απο ιιιοιιιιιι ι:ισιιιιιιιιαιιι, απο

οιιιιιιιιιιιοιι νι ι Βιιο Διισιιιιιιιιι, ριοροικιι:ιιιιι· :

ιιοιιιιιο ιΧηι1ιιΩ21°ΟΝιιι00€5 8: ιιιοιιιιιι ω οιιιάιι:ιιιιι

ιιιιιιι:ιιιιιι οι: ιιωιιιιιιιιω οιιιεθι ριιιιιιιιισ Έσω·

ι:ιοιιι : ιιιιιι νοιιο Παω” δ: σι οικω νοιιιιιιιιιι:

ιιιιιισιιιο ιιιιι:ιιι:έιιιι ιικοιιιιιιιιιιιιιι ειισιιοιιι Ωω

ιιιρσιισ. ειιεισιιιοιιι: ιιιιιι ιισιιιιιιι ω” ιιιισιιιιο

“και ιιιρειιιιιιι οιιι:&ο ω ισιι:ιιιιο σ: Γοιο ιο

ιι:ιιιιοιιιο ιιιιιιιιο ; 88 ιιιιιιιι απο ειιιιιιιιι ιιιιιιΔιιοε

:Μαι ιᾶιιι ιιισ,8ι ειιιιιιιιιε αι:ι·ι:οι·ο. (Με οιιιιιιιι ,

ιιιοιιιιιισ· ιοιιοοιιιιο , ιιοιι ροιοοιιιιιι ιιιιιΔιιιιιιιιιι.

ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιοιιιι ει: ιιιιμ·ιιι ροι·ιιοι. νιιιι: ιιιιιια

ίσιο οιιὸιι ιιιοοιι ιιοιι ιιιιιιιισιιιι Ποιοι οοιιισιισιιι

ιιι ιιικιιιιιιι·ι Μι οιιιι:ιιιιιιιι ιο ιιΒιιιι δ: οιοιιιιιι σε.

ιιιιιιιιιιιιι, ιιι πιο ιιιιΒιιο ι ν: ι:ιιριιε οιιιιιιιιιιι :οτι

ιιιωιο , ριορούιιι , ιιιιιιο ιιιοιιο νιιισιιι ριιοιριιι:

σπιτια Μισο ριοιιιιι ιιιι; οι ιιιιιιιιιι ισιισιιιι· μιο

ιιιιιιιιε ιιιιιιιι ιιιι.ιιιι ίσοι. οιιαιροιιιι ιιι οιιιιιιισιιιιιιι

ἔσω Ποιοι σιιάσιιι:ιιι ιιι ιιιιι:ιιιιιιιο: ιιοιι .οι ω:

σοι” ιιιοιέι ω οκι-ιιιιιιιιιιιιιιε ιιιιιοιισ 8: ιιιοιιιια σο.

ιιιιιιιιιιιιε οΒιοι.ιιιι:ιισιιιι, ι:ιιιιι οιιιιισ σιιιισιιιιι

ιιοιισιιιι,ιιιιιιι ιιιιίιο ιι Ποο ιιιιιιιιιιιιοι μι: ιιιοιιιιιιι

ιιιισιι.ιιιιι ι ιιιιο σιιιισιισ εσιισσ ιιιιιιιιισιιιιιιιιισ ·

ιοοιιιιιιοιιο ιιιιιιιιέι_ ιιιιοιι είισ ιιΠεο.

Μ! Γιιιιιισιι. ριιιιιο.:, ριιισ ει: ι. πω. Αιι μια

ειιικιο: ι ό”. Τιιοιιιιιι ροιιιιι ιιιι:ιιιιιιι ιιι ιιοιιιιιιι (Επι.

νοτια: ιιι·ιζο, ιιι π. ιοοοιιιιιιιι ιιι:ιιιιιιο ΔιιΒοιοειιιι. Εηω.""

ιιιιιιιιιι ω σειιιοιιιι ρσ ιιέιιιιο :οιιιισιιοιιιιιο _ι-_πω_

Όσο σι ιΡωιιιι ιιιικιιιο ι:ιιι:ιιιιιιι θα! Βιιιιιιιιι;ι μι» ”

ριιιιιο ; τω ιιιιιιιιιιι ιιοεσο, ροιιιιιιο ιι ριορσικ,

ιτι νι που ιισιιι· ιιι ιιιιιιιιιιιιιι, ιι ω Ριπρσαιιοιιοιιι

ει! 8τιιιικιιι ισιιιιιοι·ειιιι· Βιιιιιι. Νιιιι ιιιιιιιιιιιιι ιι·

ιισιιι που σοι, ιιιι Λιιεοιι ρι·ιοιο ιιιίιιιιιι “κι εισι

ιιοιιιιιισσιιιιιιιιιἐ Β σ! ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιοιιι Διι

ροιιιειιιιι[ιιιι νιιιιισιιιιιιοι, επι :κι οοιιιισιιοιιιιιι ιιι

Πειιιιι ιιιιιιΒικιιιιι Βιιιιιι νι να ιιιιιιο σοιιιι:ιιι.

Πι 2. ιοεο τωεωι εισιιιιι , ιιιΒι:ιοι Βιιιιιιιι ά 8έσ

Βιοιιαιτι σ:σριΠ”ο ω” οιιιιιιιιιιιιιιιι οι: ριοροιιιο- Α' 2·- ι#·

ιισιι ιιιοιιιοι ιισιιι·ιιιιιιιιι ι πιο ιιιιισιι νιιιιιιιιιιιι: α ""°

ιιισιιιι ισ:εριιιιιιι, ιιοιι εισαι ι οιιιιι ροιιιιιιιι ΜΡ.

ιιιι α. ιιιιιιι:ιιι,ι:ιε ιι_ι·ιιιιιιιιι ι:οιιιιιιιιιι ΜΠΕ ειιιιιιιο οιο

ιιιιι. διιιιιιιιειιι ειοεσ, οοιιΒιιιιιιιιιιιιιιιιιι: , νι οι

:σοι ιιι·ιοοιιι Βιιιιιιιι:ι:ιιιιόίιιιι Βιιιιιοπι ιιιιιιιια,ιιιι8

σι ιιιιιιισιιιιιι ὁ Ποο, ιιιιὸιιι σε οροιιισοε, φωτ Ριο

οι:ιιιιιιι ι οιι:ειιιι·ίι. νει αριιι;ιιι 'πιο , εκ Μοιὶπιι,

ιιιιοικι ιιι.ιΒιιιΒιιιιιιι1 Βιιιιια , φαι ειιειιι ροιι μι·

ιιιιιιι Βιιιιιιιιιι ειιιιιε ιιοι:ερι:ιιιι ιιιοριιιε ιιισιιιιιιιιἱ

οοιιιοιιιιιιιιιιι, τιοιι ιιιιοιιιι ρι·ιιιιιιιι ιιιιιιιιοικιιι επι

ιιω, ιιιιιιιι οιιιιιιιιὸ ειιιιιι ιιιιιιιισιιιιιι. Τσιιιιιιι σε· 87:

ιιιισιι άι. οριο!. ει: ιιισιιο ιτι κι" ι. Πιο ροιοιι-ι“ Φωτ

ιιιιι_ 8: ιιιιαιριιιιιιιιο , τιιιιοιιι: @Με ιιοιιιιιιιιιε ,"""'ι

οιιιιιιι οιιιιισ ριιιιιο ιιιιι:ιιιιι Πι:: σειιιιοιιιι εισρο

ι·ιιιιι; πιάσω: οιιιιιι ιιισιιιιι απο:: ιιιΒιιι «ο :τισ

ιιιι ο Παπ ριιιιιιιιι ποιοι ιιιρωιι ; τιοιι ιι: ιιισιιο

οᾶιιιιι δι ιιιιιιιο. Ιιι 4,. ΐοιιιιιι ιιοεσ, ιιιιΒιιοι τι.» 88)

ι·ιωσ ιο ιιιιιιιιἐ , οκ σι ιιιιὸιι ιιιιιιοι ιιισιι ιιι ροή»Μ 4- ισ

ιισιιιιιιιιιιι:οιιιιιιιι ω @οποιο , Παπ ιιι οιάσιιιιιιιΜΜ
ι ` Μ ι επι

84:
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Βώωικ. Χ ?δΤΙ Ι. Βεροι·βάισκε Απέείοι·, οποαει!ιψβρειφαιαΙε ιδ'αΉυ ο! Ρ'. ιΠ

πι ι:ιιιιιιιιιι, ΠιιΠοε απ, οιιι ρι:ιίιΠιοι·αι·ιιιιι, ιιιι:1ιοτοε που ρι·οεοόιιιιτ εκ ιιιιροτΠιθιιοιιΒιιι 2ό ροι·Π:άιοιιι.

Δι:1112ιοτ:5ι08ι0τϋη Παπ, οιιιι:α:ιάοιιιιιτ, ριτιο- Ιω Π:ιιιιιιιιι 'πιω Πιι ριοὸιιέὶἱοιιε ιι.ι!:οιιτ .μπι

_ Ν :ΕΜ οι: ιιιιι.ιοιραιι:ιε ιιιη-ι:Γροιιειιι. Ιιι ;.ιοεο ιιοιι ριιιά Δε! Πιι ρι:.Πτά.ιιτι ι:ριιΠιιιιιιοτιοαιτοιμιιι·ιτιιι·:ιτο

Μ.. Πω» ιιΠἱι·ιιι:ιτιιιιί'οιιιτὲ, ριιιιιιιιιι !ιοιιιιιιε.·ιιι ιιιΠιτισιιιιιτι- ιιροιιιιιτιιτιιιιιι, ειιιιι ιιιιιιιοάιιιιιὶ ροιιι:ιΒιιι ὰ Πεο , Πι

` ΒιιιιαΙσιτι ρι·ιιιιο ιιιΠιιιιιι Πιο ι:ιο.πιοιιΒ ιιιιΒιιι1Ιο οι: ρι·ιιιιΐι τω ριοι.ιιι&ιοιιι: ιιιιι.ιειιιτ οιιἰἀοιιΜ .ω μ...

ιικιιιιι; οι Μίκι: ιιοι:οτ , Η που ιορι.ιδιισιο: (Ποπ απο ροτία&.ιιιι ι: Πιτιιτιοιπ·ιιι τειιιιιι·ιτιιι· , νι›ι Πι- 9 ; _

Με”. ·υ0!ΜΜΙισ Μωβ: ιιιιιιέιιιιιισ , πιω! ρι·οΙιέύετ πω:: ιιιβειι ιιιωρ.ιειαιε οιι ορΠειτ. Διὶ νιτιιιι. ΒΙοιιιι οΠ 'ἙζἰΪΖ"”%

ω ριὶιιιοἰπβιπιἰιασ »καιω , ριΜικΜ |10ΜΜΜι @πιο ιιιι:ιιιιιι: ιο οιεΙιτιι: Πιροι·ιι.ιτιι. οικω ι:οιιιιιιιιιτειιιιοι·2 ε

:υιιΠο|ἱ||ἱ·. · ρι2ει:ιιοι·ο άσοι:: ίοιιιιιι απο ρι·οοιιδιιιιιι,ιιιιιι αιιι)..

ω· Αι! ι. ι·ιιιιοιιι:ιιι, οοιιοοὸ._ιιιιιοοεὸ.νοἱ οετοι·ιι ίιιιιτ Πιιιια ιΙΙιιιε: (Ξπιιιο ιιιιιιιιιιιιιιε ..ο ριιιιιιιιιι ρτἰιιειρἰύ

Δη””'”' Α ρ:ιιιιιι ε: ιιιοόιιε ΙιοΒοιιιι·ι·Βιιιτιιιιιι ιιιιοιιιιιιΙστιπ :ιιι8:ίοιιΜ ρι·ιιιιο οοιιΠιιιιοιιε Πιοισ&ιιιιι ιο .σε Πρ· Μι.#Μ

ω' ριοριιιε ι:ιιοιι:ιε. ιαιιιιιιιι:ει ρειίι:&ιοιιι ιιιιιοιι,οιιι.ο ' ροι·ιιπιιτειιι.θιοι·ιιιιιι ριικοαιιιι ιιιιΒιιιιε Πιροτιιιιτ.ἱιι

:Η ορι:ιιιιι . πιο ο ·οοιιιιιιιιιιιιιιοιι ι:: ιιιιιιιιίικιε Πιιι,οιιοι:ιιιο οοιιιιιτιιιιιΙιΒιιε οέιιΒιιε ροτοΠ: εκατο"

ριιιιι:ιριιε, ·Γιιρροιιοιιτιοιιι ροιΠ:&ιιιιι Μπορει ορο- ιιιωιωεωιιιι εΙοι·ιιιιιι ΠΜ οοιιόιειιὲ ιιιει·ει·ι; Βι·ετιιιιιι

Ηρώ. Εκ ι·ιιι·ριιιοι πάι.ριοο. Αι! π.. ιιι:Βο, ει·ιιιιιιιι ιιοιι ριιικρόιιιιι:ικιιι πό ι:οιιιιιιιιιια!ιτοι·,δ: οοιιιιιΒιιο

Μοιιιιιιιοιιι ροι·ιοιοςιιιιι:ισ διΐροΠειριιι:αι κι Πιοι:- ρτοιιικι·ωιόιιιιι ριιιιιες=.ιιι·ιιιιι· ιρίει ντ ριιιιι:ιριιιιτι

Β“ΙΕ°· 6,ω,πρια:τιιι ριιιιιιΙιε. πιο Πι @πιο Π.1ΡοΕΜ.τ: οοιιιιιιιιιιΠωιιε δε. ι:οιιι:!ιέιιιιιιιιε ιιέιιιιιιιι ιιιοιιιο

ρ·ι.ιτιιι ιιιιΒιιιιιιιιι :Π ρι·ιιιι:ι ιοτιιιε,ἱἔιι:?ι η ἐριιιιιοι ι·ιοιιιιιι:Μικ ειπα-ιι: ι·οριιριιοτ,ντ Ποιοι Πι ριιιιειριι.ιιι:ι

:Μισο δε ιιιιιιτέτιιι οιιιιι·ιο ΓυροτΠΝ. ρι:κιάι:ιιι ι οιι:-ἱ δ: κι·ιιιιιιιιε οιιιΠιοιιι αόι:ίιε ιιιοιιτοιιι.

"ο Εοιπ12;ΐι.ιρετιι€τ.260ιδοπτει€8.Νειι11 ιρβ.είι:,ψισε .ι

μι.. ὁ οοιιΠ:ιιιιιι: ΠιΒιι:&ιιιιι Πι ι:Πο Πιροι·ιι:ι:. «μι- '

όοιιιιιι; :ιθ:ιιι Πιρι:ιιι.ιι. ιιοτι :αιιι ι:Π ι.ιιίροΠτίο ρω

τιιιιι, ( ι:ι.ιιιιιιοιι ιιιιιιιοιιι:·ροι·ιιιιιιιοοιει·'οιιω Βι·ιιιιδ ,

ορια!. οι ρι·οριιιιιι: ι:ιιίροΠι1οιιϊε;Μιι.ιιιιι ορεωτιο 8ι

#ιιωκό"7>ιι· ο!ΐράιιε 8αιτι.2. ν Με :κι εσιιΠπιι. ιιεεο, Βωιἰιιιιι

ΜΒιτιιο!ειιι :Πο νΙτιιιιοιιι ίοι·ιιι:.ιιιι , ω! ροτιίιε Επι·

.,._ πισω ιο οιἀἰιιο Πιροι·ιιετ. ΑΠ 2.ιιυε.εοιιίειι. Ναι::

πιο”- οιιιιιιιιιιιιιιιιιε, ραπ" ριιιιιιιιιι ριιτειιιειιι, Πιρρο

5Εε:Τιο ν.

  

Α:: /ίιιἔεΙἐ]'αρειικοτατ‹ιἰἱα @και 4££8Ρ£7ΪΜἔ

Μετα αιωπιέωτεικ ρειβέϊιοπαω καιω.
πιἰιιιικ? Π .

9 9ο 4

. . . . . . . . . . _ε .Δω. ά . Π1τυ"Πκη"αφ ΨαριΜ €τι,ιψιφ ΜΒιιυιΙ:ω , η; 5 'Ι:ιιενε εΠ,ιιιι :ιιιρεΙιφιο ίιιροτιοιοε €ι.ιετι0ς ω” ειωΠ

Εφ? 'ιρ"”Π.ιιιι πρωι Μ οιιιιιει:Ιι:Μισιιι:ω Ποιο εΠιιιοιιι πι οιΠ:&ιοπιιΒιιε ιιαιιιι·ιΙιοιι: _, ι:ὸ ι::::ΙΙειι- ·
Μ... Ρ ι . ο 8 Ρ

ω.ιιιιιιιιι ι·ειιιιιιιιιιι· ριορι·ιιι ρει:ι:.ιτοιιε ιι:τιιι&ιιιιο.

ναι.. Διιει:Η18 οοιιΠάοι.ιιτιιε ιο ι. ιιιΠιιιιι Με απο·

ιἰοιιιε οοιιιριιιατιιτ ιιοιιιιιιι ιιιιιιτο, ΐσΠιιι:ι £Ιιιοὸ οικ

αΙιιιιιιι νΠιιιι ιοιιοιιιε, που ιιοι.ιι Μαιο: ακοή,

π 91· _ οριο 8.οΒοιιι8Πιιτ ιιιιιιιιιιιιι.9Αό 3. .ιι ι:οι€ιιιιιοιι

ΜΜΜ' Δω οι11ιειτιειπι 86 ΓριιιιιιοΙο ιιιιιιιιιιιοιιιιιιιι απο

Βεο . ιι:οιιιι·ιιιιίοοιιίοιιΓιιε ει: ριιι·ιο οι·ειι.ιιιιω μοι

ι:ειιι:ιιε εοιιΠ:ιιΠ.ιιιι Πει, Πεμ; ιι:οιιιιιιιιι· ι:οιιΠιιιιιιι

ιτιι:ειτι1τ2ΠιΒιέφ.10ιι5 οοιιΓοιιίιιιιι Ι)ι:ι,οοιιαάο.δοΙ

Μάι ιΒιιιι38ι.ι.ιιέι η ι. ἑιᾶΠειιιἱ ειραιτιώιιι_:ιιιιιιΒιιε

ιιιιιοΠι ,ο ι οι .Πι ο οοιιιΒιι απο 'τα ΜΜΜ.
εοΐιιιοι·τοιιιΠι ίοΕΞτι])εΐιιιι ροη ιιέι:ιιε Πάξ,ιροι,& οικι

ι·ιιιιιε ::ιΙιοιιι νειο που οοιιία.Πιιιι·ιι, ειιιιτοιιιισ[ο

ρω ρεει:ιιιιιιι ὰ Πεο. πιο Βρ)ιιι Γιιρειι:ι:ιτ.ιιιιιισιιιέ

8ο ίιιιιιτιιοιο ιιιιιτιιιι1οιιιιιτιι ά ιἑο Με οιιτιιιιι οι

!ιρέτιιιιι ι:οιιίειιΠιιιι οοιιΠιιιιιιιιιι·ιιιιτ : ιιιοΠ μι· Πεο

Μ· ιιιπι .ιιιτωιωιω ι·οίριιιπιιιιί. ΌοιιΠι·. οί103ι Με ω.

οφ” ι·ιιιιαΙε ιιι:ιτιιιι·ιοιιιιιιιπ,8: σ.ιιιΜιιο ριἰιιεἰρειιιιοι ροη

Δω ὰ Όσο, ντὲ μικρο ιιιιέι;οιο › εΒιρΓο ροτιιι: Πι

οιιο.ιιι .πρωι ροτιιιιιιΠοιιι:ιιι Πιο ετατι:ιε , ς1ιιοιιι ο

οιοιιτιιιιι ρε: Ιιοιιιιἱ οοιιΠιιιίιιιιι ιΡω. Ριετοιοέ,οιιιιι

αι ριιοΒοοιιιιιο ιιιιιιιΠιιοι:ιι ι:οιιισιιιιιιιι Γα]Ι.!ΗΜΙ1ι

:ι!ιιιιιει €πιτιπ ε: μια: ετο:ιτι1ϊ2 , νε Με ρι:ι·ΓεδΗίι:

ι:οιιιιιιιιιιαΙιιιιήιιορτωοοιι:τιιι :ιτιο..ι:ιιιέιρρι·ποσάοιε

Ποιο εισαι €τειιι2 νιιιιιιιιιιιή·ιο ΐιιροτιιιιτ. σε Ιππι

τιιιιιιιιι 5 Όσο' εε:ρωιι.ι·. Νοιι οο Π.ιιΠι , ν; ιιιιιιοιἱ

ροτίιτόι:ιο ποιο Πε νιιιιιε Πιιιιιι ιιιιι:ιιιο ιιιοιιο 'Όσο

ι::ιιιΠι ιιιοιἰιιιι ω @Ποιο ΠΠ ιιοιιιι Πιρει·ιιπ. εσώρ

Με. : ιιιιιιι Που: ιιιιΠιιιιι ιιοιιιιιιι ιιιοιἐ ιιιιτιιι·ιιιι: ι:Π

Βοο πιοτιιιιιιιι :κι Πιοιι1 ει·ιιιιΔιιι οιοιιιιιτιι: εοοΠ:ιτ:τι- °

άειπι, ο!ιοε1ι.ιιει·ιιτιο ιιοιι ιεΠἔτ ει·ο.τια , Και ιιιοτι:ιιε 88 - ο

τειιιΒιιτἱο›ι:ο πο: ριτιΠ:διιιιε ιιοιιιῖ ι1επιιτιιιε ‹:Π Πεο - =
ιιιοιιιιιιπι ω ιιιιιιοιι:ιιι ει·ιιτιιιπι ιειάιπ13ιωτιιτωι:οο·· Π

ίοιι:ιιιι.ιιιι: Γι:ιι Με ιι|ιο ιοιιΠ.ι , νι: Που: οιιιιιειἐ Πιεὶ

Ιιροι·:.ιΙιιιιιο δ: ιιιριιιιιιά νοΙιιει·ιτ ιιιιιιοιιοιιε Βι.ιιια

Δω. οι·ιιιιιι: . οιιιο5 ραΠει%οι·ιΒιιι Μακάο φταιω

ι:οιιαΜει:.ιι : ικα ν! ρετίιι&ιοι Γιιρι:ι·ιοι·ιε οτιεςΠε πω·

τιιι·ιι Πιειιι τιιιιιιιιι Πεο οι:οσ.Πο,ιιοιι ειιιιίο νΠ.1 πιο· 79:

«πω. Βιιιτἱιιπι ΠΠ οοιιΠ:τοιιόι. ι._Κ.οτιο ιιιιο.ι:Π οι» ΜΜΜ "ω

ᾶοιιτειε Δι·ειιἔὶ. ι π. άαφιέι..αφ. ι3.νοι Φιν;;; ,οιιιιιεε 'ω"· 'Π

οι:ιιιι.ΙΞε Π:Ιισιτιιιιε αρ ιιιιιιο ι.:ι·οο.το8 είΤο. ι.. Ηεἱι: ριο- 3:;ε2€έ“::'

ροιιιοιιοι:ιι(ιιρειιιετ.άοιιοιιιωμι-ιιι ιιιιι:ιιτειιιβιιειιου Μ.

Πιιιιιιι)οιιε απο !ιοιτιιιιιΒιιε:ιειΒο Με Πιιιιιιιιι απο πω».

αιπρι:Ιιε.3.Επ Με ίοιιτ.Γεηιιοι·αιιτ Παω (Τ1ΕΞ01°ιιι[Β

οι ιιοτειιι , Δ. €ι.ειο σωρο; .μι ι:Ιοε κι ο ιι.ιι:τΔ

Πρωιι:ι,ιιοιιάιιι·ιάιιοε Ηοωιιιι:ι.εζιιιΙιεριοιιέικ Φοιτ

ΓειριιιιιεοιιΠατ ι:Πο [Πι!Γιιιιι ιο ριιιιιιι|ιε , ιιιιι ο: Με:

Πιο ι!ι:ατόιιιιι οιιιιι ω.ι "Μέι οιιριιιιιιιο!ι-_ μια:

0α""ω" ιιοριιιιΒιιέιιίιρϊοτιιι: ἱιιιρἰτιιιιΙἰἔἐιέριιιι; Πει.Βιιιε Περι ριριιαΙιτειτ ιιιΐιιιιέι:ΞιιιιιιΠριιε, εὶιιιι ιιὲιι σ. ερ:

Μ - Μ. το .ο Με ι ιιι -2ιιι!ι.- ι. ΩιιιικιιιιΜΜ Ω Με, ό· ι· ο απο μ .ι ιειιιιιιιτο ε πιει· ιτειιιι τοπιο. τους α..
. ώ Π” σιιιιΕσω ει! ·υοι.Κ:Γρ.ι:οιιΠιιΠιωΠοιω” τ.ιιιτίιέιι ΣιοΒ. ιιιμτΞροπιιιιιιιιςιρ Ρ:.ιιιιιοι Ποτ. οιιαΐιιιιό.=ιιιιι ΗιΜικ ι>ϋ«

` Πιι:α:όοτε ι:οιιΠτιιιιιι ιιοιιιιιιιε αιιι· ροι:ε:ιιιιι:τι , :μισά ιο Ρα.·ιΙιι ω Ερ|κβι. ΗοιιιιιιοεαίΓιιιιιιιιιτιιίιιι βρετιιιι. Πωιιι6.

ο !ιοιιιο όεβειρτορειει νοιιιητιιτι:.ιρει:ιθ:ιτο , ιιιιιαιιι5ι ιδιιιοιιι_ειιι ιοΠιιιιιιιιιοι·ι·μιοπε ιιιιισιιιιιι ωρα! Μπα

1)οιιε ρ:: ιιιΠ.ιΠοιιοιιι Πιο 8ι·:ιτιιέειςι ιιοριιιιοιι: _00Π-¦ Μαι! Ρ[αΙ.6.Ιτηρζιύιτ τιιικιισ.8εό ΠΠ Οιιιικε ΠιτίΠειιτ ιο

-ιιοι·αιιιιτ ; ροή οοιιΐοιιΠιιιιιι8Μι , οιιι ιιιιΠιιιιι προ: ΒὶοιἰἑιοποιιοΙε5; οτε.: 8ο ιιοπιιιισε , ιιιιι Πι οοιιιιιι

› .ΐι.ιΒιιιι:ι!ιε ριπή: ιιιΠιΠοιιοπι ΠοΒοριπ_ ροσο.ιωτιι. !οι:ιιιιι ιιιοι;ικιιιιιτ. . Ϊ 98.

οι. Αι 4.. ι(Γειιισ.Πο.ρι·οάιιουιιιιιι·ιιοέιΒιιιιέ ιιιιιιτέιΙι , οιιιιιιιιι. Ποτ. 8:ΙιοΙι/Ι”.πιιΙΙο¦ ΙϋήΞΜΡΑΧΙΝ , ψ , ..οι- .ΑΜ ιμωνΜψ ιιοι1 ιι ιοά·ιιοοιιάιιι·ιι ρ Πιιιιιο ο @Μπι @οι ιι- ΔιιιμΙι ςιιαιΙιιιιἰοιἐι "πισω και” ; :ο ω αιιι” «αι- °

ιι.....ι.ρ.- ΕΜ εεττ ΞπροΠιιοιιι: Πιιοιι&ι.ιιιιαι ρι·ει:ρόειο ι·]έ[[ζοι _ ρ Πε άιικαιωιΙ..ιά ἑ|ο2ιρ;Μι8ἰ/ἶ.Ϊϋ 3.σ.2 .8.ΤΙω.

πω” ρΐοιιιι&ιοιιοιιιάΠ τ:τίιέριιιιιιρο!ίε;. Άι Πιρετιιιιιιιρι-ι 1.ρ.‹; ό: ιιη6.Ο‹ιιει.ι&ὶιιΒφωιι.ιπ “κι 9 απο». 9.3.

Πι ιιιιιιισόιοτἐ ρι·‹›ὸυοι.ιιτιιτΠ ξ)οο_ι:ι_ιιι ιο ρι·οοιισέ- ΔΙύωσ.ιωι.ιιι· ιο.Πιιιώι.άβ.9.4.2. πο. .σμι.ιι_ 2.47'. ι

τισ ἔιτιιιΠἔι ρι:ιιάστ οιΠροΠ.ιόιιοΠιΒιι.&ι. δ-'ιιειοΕ ιο 1.ἱπ 78[ο!.3εζιψ.ΕΒΜηόψ 5_.ιι.2.4.3.Ατμπτ.ς υπ κι.

Με.

ιοκι.ιιι·Βιι. @οι Παπ ιιιιέιιτ.ιιι.ι ,ορια - ιίιἰιιιι Ηιιι_ο.ιιιφ.9 Μπα.. Με!. 3.ΜοΙιιι.1Μιπ::.' Ζωπε! ι.

Ναι. ἐι Ποο,οιιιιιίιιιοιιι ω... οιιιιιτιιοτιο πιωοικω, μι” Μαι. ΜΜ.μ.ιι. 3 . Μι|ςισεκ. ιιι[ρ. 228 .:_ ο. $ιι#”=· Ρο!7_7[9 Π”
' Π ΒΕ ' τα”. Π. Π Π!). Π· ° ΜΜ:;ι2ιιοι

  

πιιωιση να.



ι οι Β2Πιιιι. Χ ΡΙΙ ΙΧΒερεήεό!ιοπε .4ιιέεΙοι·. οιιοπάψβφεακοωι·ο!ε ωπ.3 ΙΓ.

Μι. ε. ό: 4ιι€ε.σφ.1ο.ά:. Ροτιά. το Ροττἱτιτ1ε , ΠΜ

ει][ σου Πϋ.:Ιε σ.ε!.Ιιιεπτ.·Ξ ε.φ.δ.Ποεο!Δε Ιιἱετοι·εΠΠιε_

οτάιοείειοε ειι8ε!οιοοι οιίει·ιωιο:ιτ ιιο:ι ωο‹Ιὸ μι·

άοοιι οιιτιιτ:Π:ι , νετίιοι ετἱειτο Ρετ Βιοτιιιτε. νοτιε

ω.ιο. άοεετ_Βειιω ιιιιιιοΠιε ρεάε&ιιιΠιιιε Γε οσοι

οιιιιιιι:οι·ειιιριεωι:Γριιιτιτιοε, εὸ οιιὸἀιΙΙι Ποτ Π.

..το τω... εφιάστε3. ΒιβιιοΜ. @μια 8.αρ.ιδ.

Νεφικοιιο Ματια:: ·υιττιιιει[ιωριε οπο" @Με Ποπ ι

και με φα: ιιιιΠα ν: άἰ#ειτειιι ὰ τω”. [επέΐο: οι

Ποιοι ρυπἰυιιεκ , νέαβ ιιιιιίσεωβιρεΜπτ , ιΈ.9ρΜΜ Πό

ΒουιΜ|ι:επ. Μπι βιιᾶΙΠ:οιἱυιιὶ:οιειι[εωιι_ υιιω.ιιι. ε. ιίε Με ει·

:Με σερ.3150· ΜΜΜ ΙΜαεπιβυιτ .4ιιεεΠ, (ορειβατ

σιιιι..ιιτιιιιω .9ρΜΜι |σιιέΗ μει[ει'Ρέ , Μην: (ει: πινω»...

ιο ό· επΠιιιι πιὶσιιεὶΠιιωὶιιιιἱοιιεΜ , ώ· 8ι·.ιιΜΜ ρο"Μ

ριωιει, σοκουιΠορι2[αιιι. των. ιιίΠΒο:ιτιοοο ρο

τείὶ , μπει όιιιιοεω νοΙιιοτιιτειιι , :οι ρΠιειιἰτ τιιιοε

ωοτιι.ιω απο ετιεειιΜετιιατε, οικω οοο ἴΦτι12τιΪΕ

σ.ιορικιιια :Πω τιοωιιιιΒιιε. Όοιιετοεοτιο τιιιοειά Βεατιτικιι

στα· ·.# Μι· οεω ίοειΠοι είτ : οπο Βειιτιτου:Ιο οπο: Ποια οικο

"'τ τιιιιιεω ωειΞτοιιιιο; 8: Με τιιιὸ ιιιιεεΠ οπο: πιο·

:στα Γιιρειιοτει, :τι ιοτειι οτεπι Βι·ιιτι.ιιο νιιτιιτεΓήιιε

ιοτιιΓεε :ια:ερετιιιιτ; δ: είιω οιιιιι·:ι!ε Π: ...Με ο.

ρει·ιιιι Γεωτικιιιαιτοτιιω ροΙΤε Πι:: ροτειιτιιε , Με

οιιτιιιιιΙο Με ι`ιιρετιιοτ. είιω οιιΠιιω Ηατιειιοτ ἱω

ρετΠωειιτιιοι ; ιε.1.ιιωι , ν: Πιρει·ιοτι:ε οι οποιοι ,

ἱοτεοίἰοτεε ΠΔΠεοτει ΜΜΜ: ιιιρει·ιιιιτ. ἱοτεοίἰοτεε

εΙιεοει·ιοτ ιι&ιιε ωετιιοτιοε ;ιοΐειιοτει νειἑι, .Πω

ιιιτεοΓοιΙιειΒετιτει τιιιΒιτιιε , ι·επιιίΠοιεε ειισ.:τιετιιιτ

ειᾶιιι ωοιο.ιωιι ωε.ιωιιοι. ΡιοἱοεΙε ΠοΒιιΠ Πετι

τι-ιΠοεω εοοίεειιτι (πω, ρτοιτἰωἐ τιιιιοεω Μετα

ρι·οροιτιοοεω Ριἱοεὶρἰοτιιω Γορετοιιτ. ιεωοτε Πικ

τε ιιατοι·ο!ιοω. Ειιόειο τοπιο ρι·οΒιιτ φαω άε ρα

τιι.ι ιίΠΒιιοτιι ωει.Πε: ποιο Πειτε ιο ιιἡετιτ οσοι οι

Βοοιιοι .ιτι οι:Π :οἱ :ΜΜΜ : 8τ Πειιτ ΠΠ τοιἔι τω...

τε Γιιοει·οιιτιιι·. εοοιιειΠ Πιο: ἱο Βοοιιω Ποιοι το

τε ροτεοτιο 8τεοοιιιιι οποιοι ι:οοιιειΠ Πιο: ιο ωο

τω: Πω. Ωιιοιιτι ρι·ιωεω ματια: νιιτιιττιω 'τιε.Πιρετ

@ΡΜ Σ· οστ.άιίτι·ιΒιιτιοοεοι , οικω ΒειιεΒιιιιιτ ω: ιο πο·

·¦'°'"""'° εΙΜοιτιο ετε.ιτιροιε, εοοεοιετιιιιι Μ:: ντιι ω.

απο ει μπε ΠιΒιεᾶι οτιίτιιτ ιωτιεάιωεοτοω , απ:

ἱοειιροοιιοε, οι·άοΠιριεοτιίΠωπ άιΓτι·ιΒιιτιοοιε νἰ

οικω· ΡοΠ:ει·ε . ντ Μις... άσο». Γονιει·ιοτιουε , τοι

πιο" εοο(ετατιτοτιοτειίοι·ιβοετ :Χ εο ..οι Ποιε

ω... ορο του! ρειίεάιοι·εε οοετοτιοοετ εΠεειε τ δε

εκατο ρειΠτ:ιτ ιιοτιιτειοι; ιόεὸ ρι·πίτειοτιοω πισω Πι·

μποτ. άπο (τοπ Πιρει·ιοτΠ:ιιιτ , ντ οικω Ποιοι οπο·

πιω Ρειτ:&ιοτεε ορει·:ιτιοοεε Πιρετοιιτιι. απο Με

ιι.ριε....

πιει

τει· ετεαοεπιτ ιο οιεΠοε π! Πιρειοετ. Βειιτιτοά. Με

ιριο ,ςιιὸό οι... :ιΠιτ ΡειΠεότιοτε: ι:οιιάιτ!ιτ ιτι του

πιω . Μ ιιιτιοτεοι νιτ!ετιιτ Μπιτ @ατε 8τ:τάιιτο οι·

άιιιιιΙΤε : 7τ β .ειίοΐωτιπ Με.. τι ο .το σειιΠι·ιιεπέσοι

@ποιοι ει: Μ: Μ. , νουά 1ΠοΕΜ.τ ριιΠΜιιι ό· ΜΜ

Μ: .φωτ . οΜειιιι·ιοι .οτ !ιοποπ.ιιέικιιι μ..." Μπιτ: οι

άΠι.πε. ΡτωΓειτιω εθιοι ιο ειοεεΠε τιιιΙΠιιο Πτ ιωρε

εΠιοεοτιιοι ,εισαι ιΠοε ιιοΠιτ τετιιτό:ιτε , μπει ιτι

ττιιιἴεεσοι ΙιΙιεττ:ιτεω ; ιο τιοωιοε Π: ετιοω ιοττιο

' “ΠΠ ἱοιρεἀιωεοτιιιιι ίειιιιεοτιι ιιΕιρετιτιιε5 Βοο0

τεται·άτιοτιτ. τ

Με Ηιοε Δεόοεο , ιιιιἰωιιω ΟΙιτΠΠιοττο Πιεω ΓΡΩ- ι

σιιω2.ωιωι εἱεω ΠιιΙΤε . τροποι :Ποιο ο:ιτιιι·.ιιιιι. , οωιιιιιω .ιιο

ειιιἑοι οπιοιΒιιε ιιιι€εΠε ΠοιιιΙ; ιτε ι·ιιτιοιιε ειιιΓάεω

τιετιιτιι εποε οωοι:ι άοοπ δ: Ρειίε&ιοοεε οποιοι

Ιετ , εμ12 ροΠιιτιτ ειιίςιιωοοε ριιτο Ποιοιοι ι:οπιπιτι

τιιαιτι. (ἱετετὶιοιᾶοοιἴιιοετοιιτ.ἰο ΕΞΙιτἰΙΙο Μοτέρ

ιιιτειιιεΙΙο Πηπτειιειιιοτ οσον. ιιιιτοταΙιε εἱοΓὸεοι;

οι... Ιοιι€ε εκεεΙΙεοτιοιιι Πιει·οοτ Πιρετοιιτι.ιτιι!ιο .

(με... ει.ιε&τιε είτ Ποπ: οποιοι Αιιεε!οε, ειιιοτττ

οιιτοτειΠιι, οιιΠιιιεΠεετ Πιρετετ τ10€πιτ:11Π1τ10€ ρο

ιιιοι Ποωιοεοι ι ιοΓειιοι τ8τιι€ο ι:Π; ειιιοετιωφιε

ιιο8ειο. . Ε - '

.οι τ. ιιιτιοοεω τοτε.. Διενα|ΙΞιιιιιιι ιιιτε!Π8ε. ότι 'οι

ιιτειιι.ι!ιτστε Έε!ιτιοιτιε ίδειιοάι)οι οι·οροιτιοοεω Βικι- 22:';:"·

ωεττιειιω , οοο οιίτιιωετιεεω: .με οπλο 8εοπιι οι ' θ'

α. ιΠ|ΐ. [ν. ι.ῷ. Μάκρο. Μ, ιιιι€ειοε τ:ιειτοε επι:

νοιίοι·ωετ _ Ποτ: :Η , οΒιιιιτιο νε! απο” ιο ει·οτιέι ,

νε! οιοοετ ιο ριιι·ιε οειτοι.ιιιΒιιι , οοιιεκεΙοΠι οι: ει:

ριοριιίι άἰιιειΠτιιτε οι οετοι·:ιΙιΒιιε , 8: Γιιρετοιιτιι. _

ΑτΙ 2. Με. εοιαιτι. τοτἱο τω. νο!ιιοτ:ιτ ἀἱοἱιιωειιτ Α..

οοο _ειιιτ ειιιοάεω ωοτιιιιιι Γετιιιιτε ενω Ποιοι· ”

ιιιΒιιτ, οικω Γετιιιιιιτεοπι Λο8ε|ἱ5. Οοτιεττιεοτιο

άεΠιωιτιιι·ειτ όιοει·ΐο ιιιοτιο ορει·οοάι Ποωὶοιιω, δι!

ΑοοεΙοο.ιω. οπο :Πω Ποιοιιιι.οΒιοττιοίεειιω

ιπιοεδιωεοτοπι Γεοτιεοτιτ ο ρετιτο.ιε .ι Ποιοι τετοι
Φωτο , εοοοετιιι·ιιιε οοο Πι: ορει·:ιτι ἴεειιοὸιὶω το·

απο ι:ιοΠ”ε οτιοειρή ορει·ετιιιι ; Π: :ιιιτεω ©0οοειτυ

Με εοέεΙο , οοΙΙιιωτι:ιτιεοτι ιοττιοΠ:ειιω ιωρεάι

ωεοιιιω εΒοοο ιει.ι·ωωω.. , ροτιοι· ι:ιτιο Ποτ ,

ντ Βεικ οεςοωωοά:ιοάο ΐε οποιο οοει·οοι:ιι .Μεττ

Πεο , εὸ ωιιιοπι άοοιι Πιτιειοιιτ.οοοτι.ιΙεπιτ ιιο8εΙι:.°

τιιιὸ Πιρετιοιεσ ειιιοτΙο οποτε. ΡτοΡτει· ε.. τω.»

οεω Μο... οι 4.ιΠβ. 4. 4. ι.οιιτιιτ , οτι:τιεε ιιοπιί- _

οεε Γιιττιτοε είΤε ιοαοιιοΙεε ιτι Βειιτιτιιό. ντ ροίΠοτιιιτιιιο.ιι ποεεΙιε ιιιιιΙιε, ιο ι·ιτιοι·ιιω ίεάετ Πια:ετιιιοτ: Μ.. ΜΜΜ

4ο βιο: τοωεβ Π: εειιεἰριτ (Πιι·Ητιιω, δε ειπε Μ» [ποιοτικο

τιειο , τοϋ εὶιπι οτΓυρι·ο. οωιιεε ΛοΒεΙο5 ,Πο τοι!- <με(=> Μ

Πο: Γειιεω ίιιεεεΙΤειοοτι εο!ι:ει·ειιτει όοεετ, ριιι·- “Μ” _=

ποιο: ,τού ποτε κοπο νΠιω ωοτιιιοτιιι·, ιιι:ε-=

τιιοι!εω 8ι:ιτιιιω Βιιοτιίωι ιιεειΡειε , ν: νε!ειιοτ ιιο

εεΠε , ειιιἱ (ατού ίιιιΠετιτ ιοωςικι|ετ ιο ἔιοτιει.,

ίιιεεαιετ·ε. ξεει είται Ποωϊιιεε οιιεεΠε ἱο ΒΙοι·ιο

Πιεεετἰοοτ_ ντι ιιιτει·τιιιιιι Ροτιεε ιοτιιε.ιοτ 5 τιι:80Μ

οοο οεεείΠιι·ιιιω εΙΤε , ν: ΠΠ; Γοα:ετιποτ τροπο ειιω·ὶ

ἀεω οιιιοἰοὸ `τειάιιω Βιοτιοε, απο ουσ ΠΠ Π1τιιτι

ΠιιΠεοτ; οτι σιτείτ , Π πιο Πιεεεάιιοτ φαιά Βιο

τιοωΠοιρΠειτει·. νοτια: οωοιοὁ ιωρι·οΒιιΒιιε εΠ:.

ε.: τεωειὲ ιΠάιιοι , ρωιιιΙοε ιιοτε νΠιοι τετἱ0οἱ5

ειιω Βιιρτιίωο ωοι·ιεοτει, τοιετιιοι!εω 8οιιιιιω απο

ιο τ.

Με..."

εΠεετεοι:. Κατω 8. πω. εἰιοι Πειιε 8ο80ιο5 ΡιοαΠ- 'πιο , ....ι..... Μιεεωω @πιει ω8Ψωτωε τω..

εεάειε.

8ΕΟΤΙΟ ιν.

ΑΠ;" οπο μέτο .έι:!εἰἱ [ιφεεωταπιΠω

θεοι:ιτιιώκευήύι ,μοικεπιετέο:.

Β ο τν ιι είτοοιιτι·ο :Μοτο , οιιοε τ:ιειτο πω.

οοπιιοε εκατ Μιι8ιΠ.ίο ι.άἰἔἰ. γαρ ο". Αιι8ε-£·""Μ Σ!

Με , .με ιο οεσεΡιέι ιιιίὶιτἰἑ δ! Πιοάιτοτε Πετειιιιιτ, ,ά

Βεει.ιιτιιόιοεω Γορετοιιτ. ι:οο:ΠΒιιίε ωειιτιε Πιο ρτο-ψάΜ.

ωειιιιΠε : Διινοβ.Ιιό. ά: κοντερ. 68ο". ε.ιιι_ ιο.ιο Ποτ:

μια τω. :ιο8ειο: ΠοοιιοΠ:ιιιτ : 0ιεύυ!ιο ώ· .ναοί

ειπα, ειΠΙιωιεουιτ .υιτηιωιι ωάειαιτ, (ρβέιι ΜΠΕ

ίει·οετειιω οωοιΒιιε ; νι: τιιιὁ το! Πιρει·ιοιεω ΜΒ· ι @τον ..ρ.....χρ ιιεΠέεύιπτ , πι:: :οικου Μονο. 4Ιωά αι

ιιιι.ιτεω ἴρῖιιτοιιιειιι εοεόιτι Ποπ , εο ροτιοι·ιοικ ε· 'και ιιιΜετετιπ ΙιωιιτιΜιυιι , Π μι· ΜειιιΜ .υ!ιέιτιοικ ίπ

Ρ"Μωτ- οποιοι ι·οτιοοιιιιιιω τ:οοόιτειιιι ρει·ΐε&ιΠιωοω . ντ

ροτε :ιτι Πιριεω:ιω οιΡιιιι εε τεθ.εωρτοιιε τιιΒιιι

τατεπι εΙεοετιιω; :οι ριο1τιωε ίιιεεείΠτ ιιιιιωτι ειιιε ·

θειιΕπιειε: Με: ε|ε βέτο Π8ι1$ το!εοι ωοτιιιω οοο

1· (Με “Μπι οατιιω!Πιιιε ειτοτοεοτοτ @Με , τιοιρρε τω! Ι- ἔ

ΠιιιικννοιΠΜφ , ν: εσπ[ισπάι2[οτττι. πω: Πω: νοικι

οιΙινοοΠ.ιτιοα ι:οΙΙατο. Ποπ ωσ.ιοτιι άοοα ίιιοετοιιτιι.

πιίτιτε ΜΜΜ: , Μια ΜΜΜ β(ΜΜά θειιιιτιιιϋπο ρω

τιιτισάιιιεπι , “ωραιο ΡΜΜΪΒΜ @βια Ρειιιιιιι|ισπι2 ικά·

?απο οοο ιειωτ ματια, Μ! ν: ρπεοιιοτο Με ρειίε

τιετιιοτιιιε



Γκππἰιωε.

Ο Ι)ε υισιἱιι

ΪΜΙτοιπ ι

- Ι ο7.

' ?τίπω.ι $!0·

'με ρω :και

"ΦΜ

ηΙιειντ ε.υπ

Ιρύ!ιι€ικειι

8ίδ.

μια· τ

Η - ο

Δ Δ - Χ

·Βι[Ζ›αι9. Χ Ρ” .ϊ Ι Ι. βειϋπβὸῖιοκε°έἐιἔεἰοι·. ςἶιοπἀψβιΡειιἔὰὐἐι°αἰε·ιΐεἔἔ1Ἡ°Ϊ κ' @δέ

καιω Βειιιἰτιι‹ἰιιιοω , αςει:Ρειιιιιι. Ριιιιὅιιῖἡι.ῦιγιιῖο ιιι :..μ.4.ιιιτ.2. συνιιΙ.ο.Ίειι.ιτήιιιέ ω" Ατ

ιιιιιιιτιιιιι Πόκιιιιοιιε Βειιιἄειιε ειιιιοι·,ιι3 ιιιιιιιιιι ιιι- ΣιπώΙιΙ.ωι. 4.Ριιιιδιιιι.ιιοιι ι·εριιΒιές ιιιριιιιιιιι οι: ΜΜΜ.

ιιέΙΙιέ'ειιιιΙιε οιιοειιιιια Μπι 6 Ρι:ειιιιιιαιοοιιΠΠιτι ιιιτΞ`ι τειιιίιιιι δ: ι:ειιι(Μιιιιτι: Ει·ξι:εάει·ο ιιιιιιιιιιιιιιι ;'ϋπ.·.ι .

Ρ:0ρϊ©1' πιοι;ιτιι οοιιίει·ιιιιιιιτ ιιοιιιιιτιιΒιιε :ΜΗ ια· €τεοιιιιιιο ΐιι€ιο ιιι ιιιι€οιιειιιοιι ι:ιι_ιιιιοΒειιτ τειιιιιοε

ιἰοιι πό ιιἰίὶ ρι·οριετ ιιιετἱιέ 6οιι&τιιιιιιιιι· δι αιιεεΙιε, ιο_ιιιι ριιιιιΙιτιικ «ΜΜΜ π' Μια: ιιιιιιιι·ιιιοιπι Μάι-ι

εμέ :ιά :μια οιωΦιιιιιι Φέϊς.ι1όιιι1ι δ: ιιιιιἰοιιι ιι:ιιιιιο- ᾶιοιιοιιι οοιιίειιιιοιιόειοι, ίσο νιιιοδοόΙίιι ό: ιιιίιιιιιιί

:ΜΗ 8ιιΧι'.ἱ3.,·β£Ρ.;ι.ι1€ἱΟΣξ! ειιιτ ιιιιΠο. ιοιραΙιπισιιι:ι , ιοτιιιιι Ποιο ιιιιιιιιιιΙ:άι Ρετίει3:ξοι1ιξιιιτοποοιιι Ροβ

δ.: Εικιιιοιι:ιτι-ςοττιιιιιἰιιἱιιιἰιιιιι , ι5ι ιιατιιιιιιιι π! οι» ιιιιιι:Γι:έι Βιιιιιιιρει·Βςιε ιηιιιιιιιιι ι ιιἔι ι:οιιόιιιοιιέιη

Ποιο ρισιικιιδοπιι:ι εε οιοτριιτιοι001. Νο0 τΙΦωΕ ερω οποτε. Αιιικιιιι. οΠειιι:!ο. 1,_Ωιιτίίιιισ ριιιιιο Η κ” Σ·

Μεοιι·.ιειριοοιοοιιοι2ιιι%ιειιτικΙι ΓΠΡΒιι13Ε. Μπιτ- ιιιίδ:αιιιι Πιο οοιιοοιιιιοιιιε ιι5Βιιιι Βιιιιιιτιιιιιιισιιιοιιιι:[ι:Π 8τωιι Βιιβἰιι1ά!ἱ5-,ηιι3ιιι 0ΦΜ5 ιιι) ιιιΜο Πω @Μάικ ΠΜ κι ιοιοοιιιἰι,νο!τοιιὲ ρι·οιιιέιειι μι.

οιι:εύιοιιιε ιιιΠιιιιιε δικιο Β Όσο αι:ι:Ωροιι1ιιτι αει· Με : είιιιι που δ: ιιιιιιοξι· :πιο , οι: ςο ἱιιΗειιιτἱ ρ:ο

ιο (ο'ιιι οοιιτιόι.ιέ1Πιι :Ω οι: ιιιοιΙο , ι:ιιιο ΠΠ Με ρι0- Με ριοιπιει·ετι ροτιιι:ι·ιτ , οι που μι: ιι. 2ο ιιι οσοι:

τοπιο. 7 .` Ωω ι:Π εοιιτιιτιο νι ὸἱἴροιῖτἱο οι! ετιιτι:ιιιι , 8; 8τ:ιἔι

ξ Επι ι ιι ο βατ. ιιδι·ιιια:,ιιΒι ριοτιιειιιΉιτ μι· ιιι-γι Ρι·ωιιιιιιιιι εοιιτιιιιοιιιε, Ηπιιιλείὶ αἄιιε ιιιειιἐ

ομοια Βι:ιιιιιιιιιιιιεω ίιιιιΓσηιιέιιΜ , [οι σΒιιεςιΜ τοιιιιε ιιιιΒιικιιιι ει:ιτιο, δ: ιρίιιιιι 2ι1Βιιιειιτι1Πι 8ι°εἰ .

Μαιο ριαιιιίιιιιιἘιοιτιἱιιιιΦ. ΙἩἰΠἰἴΪΝΝΗΠ 08 ΦΒ©· Με. ΟοιιΒιιιι. εοιιιιιιιο σώσω ιιιιιιιιιμ @ο ιιιιοΕ- ©ιιιιι···:
ὸιειιτιὲ.Πι:ἰ ιιι .ιιιι8 ιιι ;ιιιιιΒοιιιιιι. Νιιιιι ΙΜΣ Μι ιιιιιιιιι:ειο.ιιθ,άει:οοόιΒιιο ιιιετοιετιιιΒΙοιιιιιιι.ουιο Δ ° Π

Διιεο!ιθΙιιιιιι ότιιιιιιιιιιοιιιοΙιἱειειοΙιὶειιι ιιοιτιι- ι8ιτιιι ιιιιιιιΒιιιιι, ν: οοιιειιι ιιιΠιιιιιιδιιιιιΙ :οιιϊειΜ > Π

ποιο ειιΡιοιιιιιιιι 8: ιιιιιιιιίΒτωΓΠ ὁ€ἱΪἰΠ=Ιιωτ . ΜΒΜ! ι :οι ΒΙοι·ιοιΡ 88 ιιιιιεἶοίΠτ ιιιει·ιιιιιιι δε.: ρωιιωιιι ιι.

ιιιαιειι,ριιιιω Γυρω παει ΒόιπιιιιιιιιΓιιιιιτιεοοοπτΜΜ ιιιιιι.ΡιοΒ. ε. ὁ ριιι·ιιιιιο δεειιειιιι.”Νιιιιι θα:: Δια. ΡΝ>Μ-Θ··

τοι 8 ιιιί!ιιι:ιιιιο δώ ΙΙιιιιιιιιιιιιοοιιιίειιοιεεοι; ποια ' ῇωω ω;ιΙοι·ιιω ΑΠΒΕ10τηΠι Ειήι @πω ὁιΜτἰοΠε "Μ" Μπι:

οι! ιιοιιιιιιιιιιι ωιιτο.ιιι ΐΡ_σαπιιΐιΜΜ ἱΠΧῖἔϊἱιΙϋὁ Ηθ6- ξ ειιιτι ροι:ιιιι Ρα ριιιιιιτιοιιιι€Ιοι52:ιιιι ιιιει·ιιιιιιι 6ο- Μ'

1.0ιοικς: ριιι“ψιιιιριιιιιι (°ω!”, ἱιι ωηριι·ιιιιιι 4 ιιοι·ιιι:ιι Με που! ειιιιιρισιτιιιιο Βεαιιιιιιιιιιιε. Τετ- ιών _

ιιιφριιψηι ω: , :ΜΑ ειοιἰιοιιειπἐσιρὶιιιιι [Ματέι. ιδιοι: πιο οοιιιιιιιιι· , _ιιιοι·ιτιιιιι ιιιο!ιοειτιιιιι 8: ιιι Ηει·ι ειιιι·ιι- 5°"."*."οζ

όοςειιτ. ιιιιιιβ.ιιιιιιι 4ιιψιά.!ι&ι;ατα&.ι.ιιιιη:σιτιιυτ τιοικ ριιιιεείΗΠε ιιειιιιιιιΔιιιιε ,Ώ ριωιιιιιιιιι ἱιι ιιιι8ε. “'° '

οι Αι·,ςηιι ζζιῇῇ0|ξϊἱιςιι:Ϊψτοζ4ὐξἴ€Μ Φιιιϊπιτ ΛΜΜΒβπ 3. Με ι ι1ιΒιιτιιοι πιο οοιιιιιιιιιιιιιιιιιιιδιιιι ειιίι:ο Με

ά;;Μ8_ιιω4 Βοηιιιι,ὶ_ιι ο άιΩι5.ιι7!_.3. ιχ.:ι.Μιιιοι 4ο τι πιω άιιι·αιιοιιε ΓιιιιΤο απο Βαιτιιιιιιιιιιε ριεειιιἰο :ο

1ιιιϋιωμ ε. οκὶιιμἰ· Μ. ιμένιιιι ο.ΡιοΒι 1. Μειδιιιιω ι ω". ι.ρζι;.65.ιιιι.6,5- Διὶ ι. »οι άιΙΠιιειιιι ιικιιιιιιιι

"Ρι2ιΠιιιφ,φιιοιιι ε!οιιο ιιιι€οΙοτιιιιι λοι;ιΒιιιι·ι€- ' ιιι Αιι8:!ιε,ιιιιιιι:!ιοιιτύ του νἰει, σ.ιιιοιι ιιι€ΟΡρημπ ιιι

Ηω"ι Βιβή;;; “ο Πιο" Ροιοςτοι1τιιιι861ιιιι ιιιιτι Βιι:- ιΡίο ι. “Μαιο 4:Ιο2ι:ιοιιι;: 8ι οοιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Μου

οι ΓΡωρ ιιιιιωιιιιι ωριιιιιτιιιιιο ριφιιιιο ;οιιιιιιέ- τειιιιιιιο , οσοι! ιιιιιιιιι οι ιιιΠειιιι σοιιιιιιιιιιιιιιιιιιτ.

[ο;.Νοιι.τςρι1εο;ΜιτρριψιΓιιο(0οιιεοτιιι€τετι4Φ ι Ριιιιιιιιιι όοι:ει , όιιιιιιιοιιο Ριωιιιιιι ιότειιιιιιπι ;_

οοιιιιιΒιιοιιιςτοιιιιιιη ΙΡβηιμΒοιιοι: ο €τάξιιΜΦ· α. ΠιιιιιΙ όιιιιιιοιιι:Μα απο ριαιιιιο , ιιιιτιιιέι πιο

9-9ιιιμΗμοιωιιοιοεω, 5Ριδ.ιιδ 3. μι;; .ριιιιιιιιιιιι ιιιιιι πιω ειιιιοεα!ιε·ιιι. @Μο Με Μπρικ: [στὸ απη- ιιι:

βηςμι0_Μιμώφιι€ι€ πιοιιιιιιιισιιιιιιοιιιιι ει·ιιιιιι ςοΙ- ιιιαιιωιβιιι , Αιι_ιμΙιιι ξΜιιιιωιιιιιικ :ΜΜΜ ηἄΪὐΙΙ.ι πιο» -%ω“Ψ

Δια; ιιιιτιοιιιι Ρ;ιτιιΒιιι Με ιιιιιιιιιιιιιτι ιιιειιιοτιιιτι ιιιιιιιιυι πω” , σκακι ςιΜκιίιιΜίσπο Μιιιιαιιιιιευι ρτιο-"""”"””'

.βιιιιαϊ,ξιιιο_ιιιιιιςιιιιιιιιιομιιιροτε Ρι·αιι:;Πιιιιι Ρα· σιιισιιιι&ιιι.8.Τϋιι. ι.ρ.ιι62.4ι8. 4.8ιοΜπ Μαι. μ] π. ' ή

ιιιιιιιι. Τιιιιι οπο. ροιείτ ι:ιιιιι_ιιιιιιιι @Νικ ἱιι ρι2·· | €ιιιΙσότοποιαι·.Ετ 5. Διὶ ιπ:ιαίτοπιιιιΜ,ιιςτ[α 2.ριφο]:Πα

ιτιιιἶ Έστω:: ότΧι0ιΨιιιηι ίΡι-ΙΗ70Μιε όιιῖζΞιΠΒ©Ιἱ$ 1 ταιι.ἱιι2.‹ἰι|ξ.3ις.3 .Ηιιιιημ.ιιι·ι. 2.αιρώ. σ. Μ. Μ.

ικ:ιτιιιιιιο.ιιι ρι·-,πιτιιιιιιιο [ι:Ηιιιοι·ιιιι;ι ιιιιιιτοιιιτιι. ι ι.ῇιιε 2ισιιπι!.1ιωση.2.6ώιιιη.ο». ιιπ.2. Εεπιπ.π

`·3-."ει Αφ Η Α"έιαι_Ι;ι_4_ι2. εβιιιβ._ιιιΙΙΕιι;:αι7. όοοειιιιιλ επεσ

_ιι ι ιι 14ι

4 _ Ωω» ιιιιΒιιιιιιιιιιοΒιιιιι , ήιι0_:3τιι€ΙΦω ω” νιΠΟΠΕω απο νιΠοιιε Βιιιιιίιειι ριιΒιιιιτ. Ντιπ Ριἱιιιιιιιι ; Μπι

'ο μιτειι: £ιαιέ_ικο6ιςθω ,· ιιι ¦ιοιιιιιιιιιιι ιιιἰιιἱψῖϊΪΗΠϊ ι:οιι.6εωφ. 1 ιο. ιωιιευ βιιι,Βιιιιιιι2,_ Ζισπά,Μο

ιιτιοειι ει! ίσοι ι:οιιιιιειιιξ ιιιιςιιτοιἰιι ειιι€ιιιιιι ιιιιζωι| ΜΜΜ σΕι.!υ:.7ιι[ηαι·:: ἀιῇ›.2;.9”σιιι›. :ο Αιιιιιι,ιζ2]ιι.ι>76.

;ιρικΙ Ωι:ιιιιιπιοιι αΙιιιιὴιιιιιςιυἑΦ ιιιρι:ιιιαι. Βο:ιιιι.οι· Ι Θωμά. τω!. 12.ιιιΠι.ι 5. διαιτα.. Ιψ. 82 φαι!. οφ.

ςοροι.ιιιιιΙΙιε Β:ιιιιιιιι:ιο οοιιΕοιι·ιοιοΕτ:τ ιιώξοϋ· - Σ. ἐ9ι:ι - ° ώ ν ” ' '

ΞεοιιιιιιιιψηΕτοϋϊ[8- Μ319ΞΡξ9β : ει; Ιψε"= α° Τ) ι ο ο π. ΕιΠ ιιιιροΠϊβιιι: ιι0ιιΒιιι:, εωριοωωω ιι::

ι ιιιοσιιτοικιιο σ.ιι€ειι5 5ΡτοΩωΨ]α100 Ξι ριπτιπι2 Πω :παπι είξιιιιΒοΙο5ιι.ιρειιιατιιιιιΙσπι οσιιιἰιιιὁ.ἑ ρι·ιιι- Ρ*°ἐ#ω[° ή

ιιια2ιιιιδ @πιο > Ρώμη· ει·ιιιιιιιιι ι:οιιίιιιιιιιιιιι201- οιιιιο ιιαι;ιιιιΠο ρι·ορτι:ι· ἰρἴοιιιιτι ΐιιτιιιπ @στο ιιι θα· ε!! °4"Ε;!”*

_ Ει80 ιιιιιιι Μι ιιι:οΚ ιιιιιιιςτιιιιιιι οι: ι:οιιιιιΒιι9. ς. ιιιβειιιιιιιι:ιιιιιε οιιοιι:ειιιιμΡιιοι· οιιιε μοβ. να! ι.€2,[2:2

| Β - - . ιαιροβοιιιιο;ειΤει οι εο,ιιιιιιι ΙιεΕιιιιιιιιο οι» ριιιι- Μιιιιιιικ.

Ιω ρι·ιίιιιιιιΒιιιπε ι:οΒιιιιιιοιιιιο ιιιιιιιιιιοιισιιΠ ν€ι°· ώμο Φιπειιόι ιεΓΡιβτιι οριτιιιιιι ιιι Βετο [παθαι- ύι"Β_ απ,

Βο , ιιιιἑι13_,ι2οΪΡΒΙτἱιι3ω ©ΓΦ8τήω?ΠΦ Ψ ΡωΡΠσ' ὸἰιιἱιοιιιιιϋειιὸοιιιιιι: ιιι: ριοιιιιιοοιιιτιο ιιαιιιιιιιιο #"ΦΜ^··

8ιτιιετε,ιιτ ιιιιιτιιιιιιιι είὶ @ο Πει , ιιι ι·ιιι& ιιιοιειιιιι οπο: ΒιιιιιΙ Ριἰιιτἰριιιιιι ι:τιοιιιι> δ: ι:Ηξάιιε·ειιιίόσιιι: '23;Μ"'['

' αοιιιιιια ιιιΜΗβάι13Η8€.€·ΙΙις1ϊειδτοπίφ1Ε!β'80 ΡΠωζ Πμοᾶ_ἱΦΡ!κἔἱΪ-ο γώ α. οι: ω , οιιιι οτιιιιια ορειιι ιιι ξ” ,""Ω-.:α_

' ιιιιΒιιιι ιιψιιο;ιιιιι νιΠ00Φω ΙΧ! ο' ΦΗΜΗ ιΠ8:ιιι. ϊο··~ (μια βιιιιιιτιιιιιιιιε (ιδιοι' εΠι:ιιι: ιιεςι;Πιιιιιι , νιροτὲωΡθψιιι,_

ιιιι:ιιιοιιοιιιειωβ ριιιιιιιιιι&ιιιιηΠΦΦ Ι·9Πξω33-06· οι ιιιιιοι·ι: Β:ιιιιΒιο ιιςει:ίΕιιιο ιιιιΡωιι. να 3.

τω" , “ω ιιιδοιιιιιιιιιιιιαιτι ν8ιἱιο,_ ΜΜΜ Ν” ειιιιιι ιιιι ιι&ιιοι ωει·ιιοτιιιιιι ι·ι:οιιιιιτιιι· Μαι ,_ φαι = ν·

 

 

-ι ριοιιιετειιτυι. Εκ Μιὰ ιιιιιέξιι Επι· ῇβἔΙ;|ἔΪ-#Ϊῖ-ΔΠ· ριἰιιἔἰρἱιιω ιιιοτειιοι ιιι οι Ποιο ιιοιι ιιεαΠ.ιιιο Εο

_ Βάι ιερεριτιιιιιι οωτιιιιιιιιιοαι ειιιιιειιιιι:ξηΒο Βιβή Απ:: Βι:ετιιιιι!ο, £1112 ιιι γι,Ποοι: Πει 8: ιιιιιοτε Μωβ.

ιιτιιόιιιοπιιιΒι ρτοο:ιειιι€ιψη. έ; ΟΡ©ΓΦΠἔ ΡϊβιΠΠ8 ι:ο εοιιβίὶιτ ι “κι ΒιιιιιιιιιιιΒιιιιιι!ιε ,ο ὰ ιιιιέ οικω , ιιι

ικιιιιιιιάιιιειιιΐιιιι(οοιιι_ιιιιΒιιωι, άι) Μιιι Βάι. ) οοιιόιΒιιιισι ;ιριιδ Ποιοι ν.ιιοτειιι
ι η ι ? ο ο ζ ο· ι _ ι ι. ο· . . < _ ° - . υ

ΙΜ 8 ιεενιιιιιι όοι:ι:ιιιιμΙοεοωιιτιιόιιιειο Μπι €,ι·ο·· Γοιιιιιιιιιιιι.ειςιιι οοιιιιι ἑ ςιιιιίιο ειιιιιιιιι:.ι ποιι κ.

$ει·"ΜΜ ιιιει·ιιιΩι: μι· α&ιιε ιιιιιιιτἔιιπιιιιιτι ρι·ιι:ι:ειι€ιιιι:: ι::ι- ριρἱεΒιιιιτ τοιιάιΒιιιωτρπι νιιιοτισ ιο ἰρίἱιιε_ ΒιιιιιΕώ.
Μιά”. Ν γ α ν Μ

ι ιιιιιΔωιιιι ω.ι·ιιιιιι 4. 47!. 3ι:ζ:ι Ϊ!! 2- 17ιΠοιιςβΒιιΦ0τΦι !ωβ ρςίΐοιιἐ οοει·ιιιιτιτ. οιιιιι ποιι

ἡ!. μ; οι", ε.. Βοπικε.41ϊ-3-ψ2 ιιιιιόο.ιοτήιιιιιι: Μ @μια ειιιτιιιιιιΒιιιιιιιιι ιιι θεοι Βο:ιιιιιιάιιιιε , ιιιιὲιιι

£ωηε @ο ιειτιροιοιυιιιικιιπωι : ΞειιΙ,ιι. :..ιιιι.;. ~γ' ιιι @ο νιιι: :Κ ρι:ιἴΞ@ἰίΠιιιιι εοιωι_ιυΡς,Μι_ φΠ_

ο ο αὐιιιιωη_24,ι.Μοιο. ιιι ιιι|ί.17.ιΙ.ι.εριι;2. 3: 1ιιιζιι_ιη· ΠωιειιιξιιΒιςιΞέιιιιι_€βιοιω , 8ο ΗΙίιιιιι ;ςιοΡήιιυπι

, λάιμ $._ 4.3,Μ Μ» άιιιιιοθιοιιι: ι!οει:τ . Π1Βιιιιιιιι! @ψ @Νικ .Μαι ριιιιι:ιριιιιιι Γιιβιοιοοιοτι:ιι8ηιδ:α

μπΠΡιπο , π! ιιατιιιὲ Ρωιιιιιιι Ριειιιιιιιιιι Μωβ!. ιτιιιιιιιι οΒιιιιιιιι ιιιρετιιιιτ. ε)Ρωιια,"ω: Ναι α.

2 _ απο



 

των

1-'ιοπά.υ»Μ'.

οΜρω τ: ιτοπιιιτιπ !ο!ποι·ιτιπ.()οπΒιπτ.τ.ιποιττιται οοππιττιιι·:ι- Ε8 οιοττοτττιωιο τητριτι·οτ !πορτο!τιιο!!!ιτε !οοιτττ

!ιτοι· ροίτττ!ατοττοτοοι! ὸοοιίοπἐ`τ τιττιτιι. οοπτ:!τι!οποπτ . οκ τοπτοτττ. πιο πτοτττιττπ ιτπετοΙοιτττπ τοἴροᾶιτ τιμ

ροτ·Γοπο: στο ροτΓοιιτι οπετ!ιοο. ο!!;!ιτοποτιττέτ ροτ:ο:τ- !

ΣΗ!

τι6.

τόο Βξ[Ρατ. Χ 7ΙΙ 1'. Βοοοηθά!υπο .4κττΙοτ·. ἐοδο:!βοετοοΜΜΙο Μάιο ΙΓ.

τιιιπ τω.. ιτ!ἰοιτιιἱπιτ!!ιτ φοτο (Μπι τττΠ!οπτ πτοτἰ- ᾶτ15.ἑ ουσ οτἰΒἱιττιτιττ·: οίιπτ ποοιιιοοτ ιιότιτονο!ιτπτω

τω. , :πιο οιππιττ Μάτι πο: Μ !!:ιιττι !τοιτιττττ. απο :το οοπΓοτιτττι , πι!! ριοτΓοοιο ο!σιοο!:ο, οποτε ο!! το

οιτιο, ντ ομοια Ποτ ιιιοτττοιΜ , τω. Μ, τπτ !!τιτ Ποο δ!:ττο!!: νο!ἱτἰ0,οττ!: πο!ιτιο. Νοττιτττ οιιτοπι ο!πο&ιτπτ

κι τιιπττιπτ φωτιά οιτοτττττΠοιττιτιο , οίτο Ποτ ποοο!Τ8- οοπίοιιττιτι οτί!:τι οποίοιτε ττο!ιττττιιτι , πιτ! οι:: τόποι:

πετ οιτοοι! τιτ!3!!:ττπτ!201:0ωοοι.ττο οπεο!οτιτιττ ο:: ο·

@ΜΜΜ !)οι Μ !τοπιιπιττττ Γο!ιττοτττ 8ο ντι!ιτιττοτιτ

το Μπι Ματ!. οττ!ιτ!τιτα ττο!!ιτπτ το: !!!τοτ:ι οποια! ιι

!ιττιτ:ιιπ οιιοττιττί!:επττοιπ Ηπἱε,τιιτττττοιἱιι! ο!)οοιιοπ

Ρτ:320ορτοπτ; Παπ Ροτιτοτττπτ οποιο Φωτο οι·ετοορ

οορτιτ,ρτο ποττιτ ιττοι·ττοιιιι «μια Ριτττοιττ.νπι!ο Ποοτ

Βετο ο!τ!οιτιτΜ φωτιά !ττ!τί!οπτιοιιτ ποοο!!ιτι·το ιατρο

τοπτυτ :το σωστο Βοο.ττττοο , οποτε! Μουτ: ιιτιττοπ

οττοιτι:τίττιπτιατ 8ο τ:ττοττιτο ποπ Ρτ·οοορτο,τ!ο €.6τωτ.

Βετο οττ!τ!!τοπτιιτ, πο: π! Μοήττττττ ποοο!!!ττΜ ο!! Π

!:οττττττ ροοοοπτ!ι, τη οπο: Μ Ο!ττιΠο. Νεο 3.ποπτ :το

ιπτοΙ!ο&ιτε , απο: ...Μπιτ οΜοέτιτατ Υ0!ιτιτΜΕ!

οι·ο!επτ:ιτο.

Ρποιτε Ειιπι!ττπι. ροτττοιιιπτοποοΙτ !τι!πτιτττΙτ Μ.

απο ποπ τ.τοιωτι , το: οδτιττττ ι!!!οόττοπτε Ποτ

πιτότοτ!ε Γ.τροτιιετττιτ·. οτἰεἱποτιιπτ ιτοτττιττ !ωΡοτπτιτττ.

Ποτ , ποπ οττιι!οπτ ο!ττοιττο Μο , Με! οποιοι! πο

ίτι·τιάτιτθ, οιιίιτ πττττττἔι ο!τι:!τιτπ:τ, οοπτ!ιεπο πτοτοτἱ

ΕιροτποτιτιτΙοιττ οοττττιιι!.οοοοιπ ΜΜΜ οιιτ.ιττοττ!ο

κ ττ8.

Γτοιιί τπτ'.

του.

Ποιοοπίοτορόιττττ. νο! απο Ροτιιοτιτπτ ροτ· ιτᾶτττττ ο

Ποο! ο!ττοθττ ίιτροιπττττ.οττιιιτ ιπτιτιτιοοιπ ποτιτ!ιττττ το

νοι!το ποπ ιιοοοριΠοιττ απο νι!ιοπο Ποτ, παπι τυπο

ιτ&ιττἰτ ιττοι·ιτοτττπι ποπ ττοοοΠιτιἰὸ ιοττττττέτιιτ το”, τω" ΐοττιιοτοττττ5 Μπιτ! τω. οέτττπι πάοἰ ο: νὶίἱοπἰτ

. ντ οττειιττ ριιτοτ Μ Φωτο. _

!πτΡτ·οοετο!!ιτοε Ρο!!οτ.ροττ!ε τ!οπτοπί!ττττπι··: το.

Μοτο οοπτιο οοτπιπιτποπτ Ροττττιπ ιτιι&οτ!τοτοπτ Μ

ι!ιτο!τπι· ποττιιτ πτοτ!ιτο τ1τοτοπτ!! €!οτιτττ1τ το :Μέσω

τ!ιττοι·Γιτε Μ: οο , οιτοιιτ Πειτε Μπιτ: σπιτι !τοιπΜἱ

οπο) στο! ο!! ροτ· οᾶιτε Βτ!οι,ίτιοι,86 ο!ιτιττοτιτ . οικο

πατε ριστοι!οιττοο ρτ·οοπτιιιιπ οοτιιτιιττωπ.τω τ:ττο

ο!ιτε τττ:ττιιιιιο πιπε!ιιτττι· Μ ποτιττἔι τποπτι δε οποιοι! :

που: ‹!ο τιττιοιτο τποιοττττο οίτ , οΠοΜ ΡΜ τι! Ραο

 

Μ νοι·ττο ι!ο οοο!οπτ οΒἰοοτο. !)!τ:οε. !Ηί!ο ἰπτττἱιὶ

ιτ:ι Πο! , δ: απο: ΒοοτἰΗοιττ οοο!οιπ ιπ!τττπτι ι!ιτι·οτιο

Με αιίτοπο, ποοοί!.ττίο ιτττρο!!οτοτ νο!ιτπτοτοπτ οι!

ο&ιττπ τττοιιτοτιιττττ: οτΒο ποπ το.. τοϋ: ιτέτττε !!!τοτ,

8ο οοπΓοττιτοπτοι· τιτοτ!τοτιιτε. !ΞΚοίττ.ιιο8. οιττοο. ποιο

τπτ τω) δ: οπο· !τοοιιΕτοιιο ἰπορο!!ιτπτ υο!οπττιτοιτ:τ

οι! ιιάιττπ τττττιτοττιτιπ, τ!ο!›οτττ ντ οτιιτΕι οπο” οτε

τ:οι!οιο εθτιτπτ τ1τοτττοιιτττττ: τττττττ τοπικ τ!!! ποπ οτε

·οοι!οιοιττ μι· τττοι!ιτιττ :ποπ τ Μ! ροττ!ττ ντ ο!Ε&ιιο

ωωω, .το φωτ! ΡτοΡιτιο ιι&!!τιτι τοιιι!ττ:ι!ο "τω" !ιτο!οςμιοτοπτιτι· ΜΜΜ οποιο ττ&ιτΠ3 Ματια.

ριαιττή, οπο ν!τἰιπιτιιτ τοττττιπιττπ δ: Γτ·ιτ&ιττττ [πτωτι- ιιιτπι , ποπ ροποπτ το! τΙ!ιττπ νσ!τιπτιτιοιττ ιιπροτΙοιο.

ΜΙΒ τ οτεο οοπτιτττιττο!ιιοτ ροίτιτ!ετ το :ο οΧο1τοτ!

απο !ί!οοι·τττο τι! ροτ.οειπο!ιτιττ τ οπο !τ!.τοττειτο οπο;

οιπ8ο!ιιο τη !τοττι Βοιττἰτ.2.ττο ίο !ιτι!τιτοτ·ιτπτ εποε!! π!

 

Ροτπ8τιττπ!τε οιττἱτιττ!. ποπ οτττ!τοττ Μετα !Ε82τη (το

ρτοιιτοιοπιτἔτ 8!ο!!2! οτο:1Ετ.ττ8 τιιττοιτο!τ !ττττιπ , με

ιτέ!:ιτε :! Μο Γιτροτικττ. οττειιτττ-οττΠοιτιτ!οπτ €Ι1πτ το·

!ι!τιτε :τέτι!τιτο τιτ:τρ!ίο:ιτ ν!!ιο Εκτοτε , Μ τιοιι !το:ττττιττ!ο

τποτοτττ!ιττττ πο! , βαττ (ο !ττοιτιτ ςτωττοιτο ιττοι·οπ- ωεοτπιιτιι.ρτιο(Μτ!ιιοι· οοπί!!!ιτ.Ηοο :τι·8τττττ. Μεικτ

απο :Με πιο (Σ!ιτι!τιττ Μ Μπι ιιιιιιτοιττ!ττττιο 8ο πιο ντεοτ ΤΙτουτϋω , οιτι οιιιττ Σ. Μπι. ι. ι.τΙΜ|!. τ.

8!οτιο €0τ°Ροτἰε , οτι! ιοτροπόοτ ίτιττιτι 21οττττηιο8ε. αποτο· ι·,νιιιιτοτΓο!ιτοτι!οοοπτ,πιτΙΙιτιττ οᾶττιττ Μή

!οτιιπτ,ποπ ιττττιτ!ιττε τττοτιιιτ ετ!!!ε:οτεο πο: εποε!! το

Μπι ε!0ττε πτοιιτοπτιιτ τω. Νοοιιιτ!!ι τιτττττο!το

!τι!ιττττοιιτ τιι·Βιιιττττ οι: οο , οσοι! Γοοποτοτιττ· . Ποιττττ

:τοπ πομπο: Ιοεοπτ ίοι·ιττι!!ο :πιο ττοπιτ,οο :πιο οπι

!!ε οπεο!Μπ @στα ι!ιίττ!!τιττ!οπο : Ποιτιι!οτττ οσο
!

οττοιττττι,ίι τω. οπο: πτοτττετ οο!!οτει ίιτἰἰΐοτ,οιτἑτπ Βο

πι. δω! οοπττὲ:ἱ‹!οὸ Μ τοπ. Μ.τ8ι.ντ οι: τιι.άφ.τοπ.

Ποτ , ποπ οί!: απτο ιτιοι!τετ οο!Ιιτιιτ @οπο πιτι!ιο , τω.

Με!! οιΡιτο!ιτοτιιπτ Ροοοο.τιτι1τ; οττοο! Η ποπ ορρο?ιιἱβ

Γοπτ,ποπ @πιο φώτο οσο! Β!οτἰ:ιτττ :απο ιποι·ιτ.τ:ιτο

οοριΠοπτ.

Ποο ο. Νοπ τπτΡ!!οπτ Βιιιρ!ἱοὶτοτ·`, 3πΒο!08 τοπ

πωτοιμ5. τ!τεπ!ε ιιτοτιτἱτ, οποιο τττπτίτιτι οται:οτ!οπτ!!τιιτ , τ...

Μ! ##ΦΜ· ροιπτττιττο!οιττ Βοτττιτ.ΒΒ! ρτοοιοτιιιί!οτιιπο!ιοτττ Με..

του· .4:τ!ε!σε ω τι.

ριπποπττ#

[τιμτ·ποτκτο.

“το ω”.

Ζοιιτ ὰ Ποο Ποιττττττππιτττοι οιτιιιιτ ποοοΙΤειτἰιττο!τ

του. Με! τιτίττΓιο.ττιτο οοοπο!αττιτι· Ποστ ν: Μάσι·

Βοποτιτιπ,Γιτροιοτττ. τυποι !!!τιτ! Πού. τ τ. τω. ῇάοἰτ›ι

οι"... μι" τωβιωΙο οι! ρΙ.ιιτι·το Βου. Φώτο απο» οριιποτ .ιστοιωτττω

”·""Μρω τ οι! Βοιτιπ,πιτὶο :β ώ· ιπιμοοιτά!τιο [ο τοπιτπωιτοφτ. !τπ.

ἐΜρδ:στ Μ

ΜΜ :οπτικ

:πωπω

τη.

0!ιέειίΠο.

8οΙοτέο.

Ριωτι οιττοιποιιιιτ νιτιοπο ἰπτιτιτἰιτἔι Ποτ Μπιτ! οο

τ!οιπ ιτιί!:τιπτι τ!τττ·τιτιοπιε !!:8.ττ: ροίΐο :τέθ:ιτιττ απο τ!ο

οοο!οπτ Βοο , ντ 4..πτ.αττπ 8.ΤΜυτι.τ.. ο . ιμι.τΠ.τ .τιπ.4.. !

ψ τπτ Η τ!ο!:τιτιτοοι!οπι ἰπίτιτπτι ι!ιτιιτιιοιιτε Μπιτ! οὐ

!ο ιποιττιιιττ 8ο ρι·επτιιτιο·Γιτροτωτιττω!ιτ !:οιττττιτ. άο

!τιτοτιτοτ οοι!οιττ ἱπίτοπτι Μπιτ! ο!!ο :πίττα πιο Ποἱ

οιτάοι·ιε Πιροι·οοτιτ. ντἰπἱτἰιτιττ πιοήττ,6ο νιίτο Ματί

τιιτο. οιιι!ι!οιττ. !)τοοτ. ΡοττττΙΤοτ πάσο !!τ!ο! τιτίτττπ.

τι νἰΠοπἰτ Ποτ Μ αποο!ο οοί!ιττ·ο , 8ο το.τττιτπτ μοτοπο

ιιτι·ο :τόπο Μο! , δ: τ!!!ο&τοπτε Ποιοι ποτιιιἑι θΞ!ο!

οτιετπειιιιε. δει! οοπτιἐ : ἱιπρ!ἰο.ττ, ο&τττπ ττο!ιτπτιττίτ

Ροτίοιτοτ·:τι·ο, ποπ ττοττοιτοτοπτο ποτττιίτ. ο τινὰ τιτ!!5 τι·

άουτ οτ!Β!π:ττιιτ2οτιτ1τ πό ιττἰπιτο Μ οοπτοτ·ιτιιττ, οποιο

Μ ποπ , ιιᾶιττνο!ιτιιττιτὶε ροπτ!οατ το τῶι !πτο!!ο.

ττιἱπιτ:οτιιιι ιποιττ!!!οτττ πιο!! Ρετ !ποπετ οττοιο Πτ!τΙο- ¦

ιτιτἰτιττ τπιτ!τιιιττ!Μο ιι&ιτττιιτ.οποο!ιτεοοπίοοιιιιιτι Μ

τοπΠοπο πάω. ?στοπ τειιιτι· τιττοο!ιτο νπἰοο ποτιτ Μ

τοπί!!!!πτο Ρ!ιτ5 8!οτιτο ριοιττοιοτι , φάω ιπιι!τιο το

?τοπ ρο!!ο τττιττ οᾶιτ 12:τοπττε ι!ο οοο!οιττ ο!οιοότο.

νπι!ο ιττοι·ιτο .9.0οόΜ !ιιτπο Γοπτ.ςιιιττ1τ Μ τ.[οπτ.τ!ο··

οιιοτ·ιτι, τ·οττ:τ&ιττ οι [πωπω :οιτιττ ιτοττιτοοτ απο Μπιτ;

απ. :ΜΒΜπἔ οο!ιατοτοι Π '

Βιοο 3. Ιιτη:!ϊοτττ , πτοτίτττπτ οοπΓιττττιττοτττπτ Απ»

8ο!οϊττττ1 πττπιἐ τοττττιιιτ ρταεοΠῖΠο Γιτροτπατιτττι!ιτ

!:τοοτιτ.ρτοπτ!ιτιιτ , οοπτι·ο 3. !οιττοτττ.0ωτοτ. Ριτιιι!τιττ.

ττοξ

Οδτό?τιν.

$οΙιιτἰσ.

ΠΟΣ·

το!!

,πτΡΙΗΜ

:κατά ΜΗ

[ΜΜΜ

!όοπτοο τ . πατώ μπειτε!. Μοτο Ντοπ έ! ιττοτττιιιττ ,ι.Ψι....,,τ

τπτ. τπίτοπτι ιιτο!τοτττττπτ οοπτιτπιπτιιι·ι ιτοττοτ Μ α. στατιστικα»

ττοοοΠττ!ὸ ω...: Μ ου ροτἴοιτοιιττο , πιτ ΜΗ Ποσο Μ"

ροι·ΓοιιοτοπτΜ οοπίτιιττιποτιπ. Ι8ἰτττι· ο το οο ἱπΠοιττΜπ

!!Π:τιτ! ιπίττπτ!τττιττ Μο ι....ττω ,!Μιιτ! οιιτπτο6τιτ:

Ποο! @πιο , τ οπο ροτιι!οπτ πττοο!οτιτπι πιοτττιττπ,

8ο νἱΒοἰπτιτἰτἰιττι ο!ιτίι!οιπ Πο! οοπττ:τ. τῖιιἰοτ. ου! 2.·

2.Ιικο τω· τ.2.τμ.67. π, τ.ποεττ,πο!οτιτ πιο Ρο!Ιο

απο οιτοοιιπτττιτο Ηοπτιιι.

!)ιτο 4. Απεο!τ οοπτ!!επτε ο&ι!τιιε ποιτ τ:ειιι!!ι!ι.

:Ιστοί

τω:

"το τιτπτίτιπ ' τα! ι!ιττττττοιιο.οτι:τιπ ρτοοι!οι!οπτιοττο , Η#τ/-ω

Γιτροτπο.ττττ·ιι!οπτ !το:ττιτ.Ποι ρτοπιοτιτοτυπτ.Ρτιπι!ιττπ.

Με ιττοι!ιτε ο!! οιττπιττιπ οοππιττιτιιι!!!!τιπιτε; παπι

ν!τιιττιτιο ρτ'ετττ!ττπτ οίτ ιτττ!οτ οι τοτι1τιπτιτ , το οιτο

“το οΡοΜτἰο τποι·οπτιτ, 8:Μ οπο ττιιιτττι· ΡΓΩτ:8

ι!οπτιοατ !:ι!3οΗτιτι &ιτάττ:ντττ!ο !τ0τ: ιπσι!ο , νο οπο·

πιτττ1τ οοιτπττιττιι!ἱί!ἱιττο ττττττττ· Πειτε οιιπτ ΜΜΜ!

Βιιτ. (:οπΗιιιτ. ‹!ο τιιτιοπο πιοτοπτιτ νε πο, ο!! ντ

!!τ Μ το δ: ιτᾶιτα!ἰ τοποοπττε?ι οι! ριεοιπιιιτττ : οτεο

ποπ ι!ο!τοτ ρι·τητοττοιοι!!Μ απτο, νο! απο ιττοιττο

30ο!Ροτο.

Δε! τ. 'ΜΜΜ , πο8.π3:ττοτ; ποιο οιτοτ! !ιοιπο απο·

πτ!!!τε .το !ιοπιο:οι·.τε&ττ!πι οί1τ11 ριο!τιτο!!ο Βιοπο

!0Μπ ΒΜΗΠτ!τοϋττττο!οπτ, 8ο οοπΓατιιοτττοτ το!;ιττι

° ° !οιτι

ιΜΜΪΜΜ

ρ·ούώΙΙι!β

ΜοΜ..."

:το τς[ιπού8

το!έαττττ.

Ατιβ.

Λάπτοπ

βια. προ».

:στο

ττ·ιοψ

[08ΐο

το..



ο .!)@ιιΜποΧ Ι Χ. ζ)ισαβοσίω ποτά.Μπέεζο004Μ. 8εἄὶο Π. π.

ιοπι ιιππιτιι ΔΗ ρι·οροι·τιοπιιτππι,πει:εριίΐο;πποοιοε ιιι

οι·ιπειιιιο Γι.ιπ ι:ι·οειι:ιοπιε , οπλο: ποπ τποάὸ πω?

ριιιπτ ριιιιιιιιιιπ πιιρτιιιπο, (οτι οιιδιτι ιπιιιιι Γιπάι

πιο ποθ άιιιτιιιππ ιποιιτ8 “Η εοπιριιι·ιιι·ππΕ.Ει: ιιιιι.ι

.πω οροπιπι:ιιι· ι”οι:ιιπάίιπι τοπιο: ΡοΠο ει·ιιτιπ,ρο

πω! νιιιιε πάω πποιιιι πιω Βιεπιπ δ: 8Ιοτιπ ιποι·οι·ι,

Μ. πιω πιιιιτι ιιοιπιπιε πάιιο.. Διά π.ι›ι·ιπιά ποΒο απο

Δ; Ι,:"Μι,ι_ ιο:οά.οιι-οι.π.Βιιιιιιι ιιι οιιποιοιιιιιι ιποι·ιιι,ιεριιοπο.τ

ποπ πρι. Ποιοι Με: οἔοὰιιιιι ειι.ιιάεπι π. Με. ι:οπίοειιι. που

ΜΜ- επιτιπιιοπ .τι ιιιιιπιπιπ ρι·πιπιππι. $οιι?ιπι πικαπ

άι: ι·ιιιιοπο νιιιιιιι ρι·επιιι οι , ποπ ποπ; πι. ΙιιιιιιΙ

τιιιτιιιιοπο οπο: ιποι·ιιο.Νιιιιι άι: ι·ιιιιοπο νιιιιπι πω·

ιιιιι οίι,οιιτιπποτε ιποιοιιτσιπ ιι ω” νικιιιιιπ άι: ιο·

Βοοι·άι:ι:ιιωιά ιποι·επάιιιιι ι·οοιιιιιιιιι·. 4

.η ° ιιι ;.Πιιι.ιιπτοι:.ά: ρι·τοπιιο νιτιπιο.ποποιάέ ποπ

πι. νιιιιπο , τοπα:άο: Βειιτιιιιάο ιιιιιοπι ιιι ιιιιιιππιπ

ΜΜΜ.. ιπαπιιιιιπ ιπτοιιε&ιιιιΙιο «πωπω. Αἀ ι. πιώ. .Μ

άι12οιέτι2.:.ι. ριιιικιε 1.ιπειιτιιιπ αΡιιιι πιο ίο.Επιιιιοιμοιπιπιπ

ιιι πι.. Γ:.ιπ πιιιιοιιι:Ριιιτιοιιιιιιι ι:6ιιοιιι:ι·ιιιι επ άι:

εοάεπι Γιιρροιιτο ,ιιπ :πιο ρι·πιπιιιιπι άιιιιιιιοιιο ριά

τι:άπι τιιοι·ιτπιπ:πειιπ ρι2ι:ιριιπ άιΒἰε.οίι,ιιιιὸά ρι·ιιιε

:πιο ιιι·επιιιιιπ “πρωι , ιιιιιιιιι ιποι·ιιιιιπ ιιιιιιιιικιιι

σ ο.. ρποπιιιιιπ, ειιιπά πάιιι·ιιιιοπο ιιππ:ι::Πιι ιιι Ριιιι·ι

Με, ποπ Με ιιιιιιπιιιπ οιοτιο. ποσά άιΙπιιιτπιιιιι

νιοιιο ιιά ιππιιτιιιπ ΦΗΜΗ πάιι οιΕπιιιιιιιιππ$τοριιυ
άπο πιοικο οοπιιιιιιιπιιιιιιπ , ίεά ιιιο!ιοπιιπι ι μπει

πιι:ιιπιιιε οτιππά.νιτιιπι1ιπ ιπετιιιιιιπ Βιοτιπ επικο

άετε μοιιιι:τιι ιποι·ιιιι @ποπ π άι: Ριοεπιο απο.

@ο πω. 3. ιιιοιιιιιπι οπιιιιι.ντροιοιιιΕπιιι νιιΙοι·ιι,

ω. πιιιιιει άιοπιιιιι πω, ν: ιιι:εοπιιιιοιιιι· Ριο οιππι

Με ιιοπιιπιπιι€οι.ιοιιιε ιοιπΡοιο , 86 ιοι:ο έπιπι:πιι

πι. ω, Αά π. ποπ. ι:οπί?ειιιι_ πιω οπου; @πιο ιπιιιιι

ω Δι· ιιι Ριππιιιιτπ πιω άειιιοι·ιτιιτι:, ποπ οι! νΙτιπιιιπι,

ιιιιιιιι5 «άι Βιιιιτιιάοι Δε! π. ιπιποτ άο Ρι:ιι:πιιοιιί:

ι:ιάιιιιιιιιι , οοιια:άοπά:ιι ιιοπεπάιι άοοίἴοπιιιιιι. Διά

πιώ. πιπιοι·ι; Ξ 'ιιιιιιιίιποάι οιιΠ:ιιιιιιιι ιιτιει:ιοιιιιπλ

:ο ρωιι:ιιιιπι οιιαιτιιιιο· Βοπιτιιάιπιε ιιιισιιιοτι:πάιιπι,

.πιο Μπι: ϋἰπ ο @πώ οι ι:οπάιτιο επ νοιιιπιπιο

ιιιιιιπαπι Ροιϊρ&ιοποιπ ιιι: πιιιιι·ιπ ριοροπιοιιω

τοπι.Ατ ροιιΕ&ιο δ: οι:πτιιιιάο ίιιρει·ιιατ. σπιτι πώ

ριιπι:ιιιιο ιιιίιπιιο. ποπ πωπωπω ιιιπιιοπι, Μ!

ΐοιπρετ ροι:Η Ρω.αιοι λ οιι:ατιιτι πιοπιιι , ιιιιιι:ο

ιιιιιιοιοιπ άιιροιιιιοποιπ ιά ιΠιιιπ : οιιπάιΓμοιιιιο

ιδριτι· ποιοί! :Πε ρειΗ&ιοτ οι: ρειβάιοιιιοιιι 'πιπ

οιΡιιιιιιριιιππιιιι. Ξ πω”. ιιιο.οι·ιπειριιιιοι· Επο- ο

άι.ιι:ιιιιι·,_ ° π. παπά: .ιθειο, δε ιοπάεπιιπ ριιπειριι πει- Βώιπι·ίτπυΞ
ιιιι·πιι: ιιά ριοριιιιιπ ΡοιΕθιιοπιιιπ πιιιιιι·.ιιι:ιιι εΙΤο π. ι

ίἱιπιιΙειιιπ αι·πιιπο νιιιπισιιιιιι ροιιεθιιοπιε : ποπ

ροτοίι α&ιο διτ'ιοπάεπιιπ ιιπειριι ιιιρει·πειτ.πά ροτ

Ϊοᾶιοποπι ιπροιήιιπτ. :Πιτ Ειπιιι :πω ιιιιιιπο Μπι. “

πο ποιία&ιοπιε Πιροπιιιτ. παπι ιοπάειιιια πιά Επι..

&ιοποιπ Γιιιιιιιπιιι. π... πάω ιιιιιιιιιιιπ άυ.·ροπάεπ

πιο ιβάιι Γιιρει·πιιτ.ιιιισε παιιιιι .οι ειιπι νΙ:ιπιοιει

ιπιπο ικιίσᾶιοπιε Γιιιιειππ.οιιπ επι οπο 3 8: σποτ

ι:ιοιιιιδειι8. Αά ι. μάπα ειπιει:εά. ποΒο άι: πω» π. ο;

(Πιι·ιιιιιιπ ειιοπιιπιεπι Βοιιιιι.ιιπιτπιιι πω ρι·οιποιιιιί. .4.ιηιμπιχ

π.. οφιιπε άοι:ει: 8. Π”. μια. πο. πω. Με οπ

άειπ ι·:.ιτιο άι: ιιιιιιι:ππιπ οι επ οιιὸά (ιιιι·ιίιιιτ Ρι·ιτπο

ιιιιι:ιπιιιιια ι:οπι:ορτιοπιε πιοι·ιιι:ιιι: ειιιιειεΙοτιπππ

ποπ ιοάι.ιιτιιι·,οιιδά ιιι ποάοιιι ίπροοιι:ο πι ΒΙοιιιι δ:

πιοι·ιιιιιπ ίπποι, :μια .ιι ροιιΠιιιιπ :πιο , ι:ιιι·ιιπΒι:Ιι

ποπ ιπππιοιιπτ Με εΙοι·ιιιιπ πο: .πω , παπά τοπ

ιιοπι 8: ο Γιιιιτιιιο ρι·ιιικάι:πιπ : Γι:ά :πωπω πω. ά _

απ, οπο “π πιο Ε: πω., ιιι πιο ιποι·ιιιιιπ. Λά π.. Μ Μ· έ',

ριοιι.ποπ πιω οιιο!ιοοτ ρι·πιπιιο ριιΒιιιιι: επει·ιτιιπι, μέ._

Ιω .πιω οι·:ιππιο άιιπιπιπειτ πιω... Μπιτ. πιω υπ Μ” Ε '

επιιιιτ ειι:πιιτιιιπ ι Μπι π.. πι! Ξ ιικιοπάιιπ:ι ι·οοιιιιι. ·

κυρια: ποπ Ρι1ΒΕ1ειτ ι:ιιπι π:ιοιιτο πάει ιιιιιιΓα. Αά

©οιιΒι°Πι.8ᾶιι8 πάει , οικω ι·οοιιιι·ιτ εοπιι·ιτιο, ποπ

Ρομπ ι:ι1τ11 ιπειιιο . οι πω: πά πωπω , Ρομπ:

οιιιιι ροίΤοίΠοπο Ιοιιη. ιιι α.. .ιιΒιιιπ.πο .οοπίΕο. ιιι."

ιιιιπι πιιιιι Μάιο: επιι:ιιιιιπι , ποσά παιιιι·π απ ριι- 4 *_·"ΨΡ)

εποε σιιπι Ροπή : ΕΠ .π. άεπιπιιι;ιιπι Ρεοοειτιιιπ,έψη;2Μι

ποσά ποπ ιοΙιιιπ ποπ Ρομπ :πω παπά ρι·ιιι:ιτιο

πιο ΒΙοτιπ . Μ! παμπ π." ειιιιι ιιιι·ε, ποάιιιπ πω;

- κ - ` · 8Ιοιιιι. (ιοππά πιο ιποι·ιτιιιπ οιοι·ιιο ίιιιι ιιιιιιιά

ι Ρι·:επιιλιειε ιιιι πιοιοιτάιιιιι ποι:οΙΤιιτιο ιοπιιιιιιπ. Ρομπ ι:ιιπι Βιοτιιιιηιιιπ ιπι:ι·ιιιιτπ ιπειιιάιτ ποιιτιεπι

@πρι Μ 00ΠΜΜ-=ιιοουι "18ω!.Ρεϊ ιιυἰυίπιοὁἰοϋῖϊφἱ% οπιιτιιι·ιιιπ πωπω ιπᾶοι·ιε ιιιΡετιιιιτ.Βιοιιιιιπιιιι:
τοι @πιο ιιοιπιπιΒιιιιιπρέπιπ, ιπ8επτειιι @απο πο· ιιιιππι νιιι0ποιπ πατάω. - ι -

πιιιιιιιπ πι» ι:οπιπειιιιδοπι: , οιιοιπ ιιι: Β. νιι·Βο ΠΠ: Μ

ιποιιτιε ίυμ:ταποι 2 άο κοιιοπιιιιοιπιπιΒιι$πιιιιιι ιο

π: άιιιιιιιιιιο ι ιιιιιπ οιππι:ε πω.. _ιπίοτιοι:ε αποψε:

ι:ιιιπ πιιπι:π επ πιιιι:οι·ιιπι Ρατι·ιιιιι ίοπτ8π.πιιιιιι πο

πω"πωπω ιππικοι επ πω ιπ Βιοιιο ιπαεπι

ι. τιιάιπο. π. άπιιποποι ορειι επιπιιε οοπτιππο πα

πω. ποπ ΜΒΜ! ΗΜ ριιιπιιιπ οΙΐεπιιιιιιιιι , πιά πιπ

ειιιπ ιιοι:ιάεπιπΙεπι : απο πα: :.ιπει:Ιι ορι:ιιΒιι6 πιο.

πιειιιι οπι ΠΜ ρωεπιιιιπι εΠι:πιιιιιο. Κάπο ιιιιιιιί·- _ ο ι · Ι _

_ ν οπο 2 άπο!! οοιιάιιιο πάει πι! ιποι·επάιιιπ , 88 άοπιο- Ε Χ ρι·.ισσά. ω!. εοΠιΒιιιιι:, τοτιιπι ποοοιιιιιπ Μέ @ά `

ιεπάιιιιι ριπιπιιιπι , κι ροεππιιι εΠεπιιιιιοπι ιι:ιιιιι- πωπω ιιπεεΙοιιιτιπ πιιιιπ Μάο ι.π.ιιιιιιι.. ΤΙΜΜ,Δ Βάι (Μ, Αά ς. ιιιΒιιιπ.ν:[ιφτά ; οίιιπ Διι8αβιπι άοποι, Ροι·.ιιξιιιπ : Ρτιιπο οιΡπιοπιι π:.ιτι1ι·π , 8; ετιιτ.ιπ:2.πι! ι. @ποιοι οιιιιε νιάιίΐο :οι ιπ νοι!ιο , οιιππι ιιι πιο· ιποιιιι:3.Βιοτιιιοπιιοπιθ. ΡΜπιιιπ Επι ιοτιππ!ιτοι· δε εψ"Φω;:

ΒΡΙιφκι πιο Βοποιο, τὸ Ριιιι:,ποπ ιπιοΙΙιει άιε ριιοτιπιποίιπι- νιι·ιιιιιιιιιιι· ιπάιιιιιιοιιο,ιιι ποσά @οι ιιιιιιι πιοιιιο- διι:ίπβπιιιίέ

#4“#”Μ· ΡΙιι:ιτοιμιιιοοιιιοπιποετοπι ποπ! .πωπω πιιι!ι απο. των: , πι πιπιιιπι αι:ει:ροι·ιιπτ ιπιπεπάι Ριιπειριο, Απιμ.ι.π.:_

ιιιιιιιιοπτ οιιιπ νιΠοπο πιω στοειτιιι·πτιιιπ ιιι νει·- :μια ι·ιιοι·ιιπι ιιιιΒιιιιεΓιιΡοι·πατ.ιπιυπηιιιοπο εοπίιι- Ρύ(Μ4Φ Μή

πο; παω, νι πιά. ωππω, ιιι οι·ιπειριο οιπποε σκακι πιει πω: :πιει ειά ιπετεπάιιιπ : ιοιιιτπήιιο ιειιι:ιισιιπτ 'ωἔφωιθ

ΓιιιιιιιηιιιιιιιΓπιιειιιιιιε:Γεάιπι:ΙΙιειάο οιιοιιτέτοιπ πιιιιιι·ιιΙεπι άιιοδιιοπειπίι",8: Ποιιιιι6ιοι·ιε πιιιιιια,:”Μ τ”, -

  

8ΕΙΟΤΙΟ νΙΙ.

13ο Μπάσο ιο' Ιοειπρωπιπ .έπει:ίιοπ

τιιικ,πΙιιΣιῇαε άι27ισπΙτατιίω πι: ει.. τ

· _ _ _ , _ ` . 4 ._ ιπιίικι·.'

ιιιΒιοΒιιΒοπιτπάιπιει - - ειιι:ιιπ πιω Βοπι,-οιιπιπ ιιιιιιι πω” κτιπιιοτιιπτι

ιι8. Μ Επιιάαπι.Γοοιιπάκ,ποπ.εοπίΕοπεπτ.ιιαπιΠοπ ειιιπ πωπω πα:οΙΤιιιιιι5. δ( 124$ιπ πιάιτιιάιιιο

έσα-Μάο.. ποπ ιεριιοπα ίιιπρΠοιτοι·, πιοιιιιιιπ διΠΡι·πιπιιιιπ τοπτιιιπ πετιιτειιι.:Ατα_ικ ιιο0ιιιιιιιπ5άιοι ροπ:Πιπ- ο

Ρ""ω· · ΒοιιιιιιιάιπιειιΒο πω. ι°6Ρι1Βιιιιτ ωπιοπιιιπιπΙο. Μπι: Ροιιιι&π ι:οπίιιιιιιιοπιε πατάτα ιιπΒε!ιατ; ο

παπι άι: παω Οοο ιιπειιππι άι: Βιιιιιιιιιάιπο πιο· πειπιιπ π.. Έπει·ιιπι; οιπποο ρειιοᾶὲ εοπιιιιιιτι πιά

1ηπωωι πιοτοπάιι μι: ι&ιιειιιιάε οι·'8ιπιιιοι. Νεο ιιι μι· οροι·.ιπάιιιπ, “οι πιιτπιπιιτοι· ροκ ριιπειριπ :ΜΒΜ

#ι·;:<#· 6 :πιο άι: Ροι·ιεθειοπο παιιιιιι!ι δ! Πιρετιιιιτ. π:.ιιιιι·πιιε πιιιιι·π , πιιἐιιπ Γιιρι·ιτπιιιιιι·πιιιι:ι· πετ άοπο. ιπάι:ιοικιι

_ .π. οπο: ω άετατιπιπ.ιω ρι·ιποιριο, .ο ιιπιτιιι8: πετιιι·ο:.οιιοάιπιιππιτπιπ .ΜΜΜ π.ιιιιι.;..πισ.ι.5.

άοτει·πιιπ.ικι, οικω ροτειι: .πάω άπτοι·ιπιππτο .πιειπιει.οπιεισφ ροωποιω. υπέ[ωυπιτηο ποιο.

α&ιιιπιπΠ:ιιιιιοοπίοοιιι μιιιιιι Ρσωπ άιποτπιιππιο ιπ π... οπιιιο: παπι Επι: Βεοι·ποτιιώ ιιπιΓοιιποε·

.ιδου ιιι ιπΠιιιιιι οροπ.ιιιΙοειιπάίιπι πωπω μια π.. :επι ιιοειά άοπιι παιιιι·ιιιιιι,οιιπιπ 8ι·.ιιιιιιιι 8:Τιιρει- ·

Ρο:"πιπι12Ευπάι8, κοπο ιιάεο πο πξι:ιι-ιιτιιπεειο ποτ. 3οϋπάιιπιιιιιι ιιιςτιιι. @πιά τιιι·Γι:ιειιιιάιιο ιιι:

π: Νιι:.ΑππΙ.Τοπ.ΙΙ- Ο 3 πω. δι”ΜΜ ·

 



σε 1ισ ιιιτισιιιι .·ιπέσίδιισιισσιζψ]ισιιει·πσιιιι·σίεζ 8ιδι.7Ιϊ

ΜΜι,..ι. .ιπωωιιιιισιιιιιι, ι,ιπσηιιισπιι σε οσιιίιιιτιιιιιτιο- Μ! ποπ οι: όποιοι: , ιιισοτι:ισπιτ (σ. 8:οσιιτιπιιιτισ

ωι,ιιεσωτ.

Μ: ι:ι έκ::

ιιισειιι€οιικ

ό, σ:υι[κπ1

πιο πιοτιτι.Ετ :μια Ρτιιιιιιιίιιιιιι ιπσιισιτιστιιι πιο

τω , σ ίιιττιιιτιιτ ιοσιιιισιιιιιι σιιιιισσ οσιισιι:ισποτ,οιιιιε

στ! τιισιιτιιιιι ι·οσιιιίι:ιιι ιιισιιιτιοσιιτζ, ΠΕ: νιττιιιιιιτοι·

Μιισιω τιιιιιίισιιο.Νι::ι σοι: ιιιίιιιπι σ6:ιιισσιτ ιιιγίιτιιιι πιο,

ω. ιιτπω. τιτσρσιιτει ισ πιο ιιιιΒσΙο @στα σιιιτισι ιιωιιιιω:

σ: """#σ· πειτιοιιο σσ:ιίιιτ:ιτσ,τοιισιιιι σιιιιιισιιέ οι: Ποι ειιιξιο·

"'· πω: ο στοιιοσιιιι:ιτσισ οέιιιιιοιι ιιιτισιιιιιιι οι σιστιιιο·

τσιπ, σπιτι στήσω Πιο ρι·σιιστιοσιιιι:ιιι· , ιι: ιι Βοσ στ·

τόσα:: :ισιιιιιιιι Ρτοιιιιᾶιοιιοιὲι ιιισιτστιιιτι ιι&ιιιιιιι

ίσρστοστ.στιοι,ίρσι,σσιτιτιιιιι,ισιιτιιιιιιιιιιήσε νικο

τιιω,σιιισι,ι:ισιοι ιιιγίιοτιιι ιιοςορ:ετιιι ιιιιετιι οιισιιο

:απο 'Ωιαιστιιιιι:ι πιστσιιτοτ ιιοιι Ρστιιοτιιιι: ιιιιισσ

ιπίιιιιιιιισι·σισιιτοτ , ά νιιτιιιι:οτιπτιιιιιίισιιι Ρωισι.

Δε! σιιιιιιιισιιι.π. ισ ιιοιι σιοσυοιιιιιτ ι·ιτιοποι οι πιο·

τι” στοιιισιιιτιτι:σιισιιιιπιιι·σ,νι ρτιιτισπ:οι· οσιιίισιι

:Μισο ιιιι στοσστοπτ, ν: ι Όσο τσιιοισιιι:ιιι πιο :ιι

:στο ιιάιιτιι ιττιρετιι ιισισσειιστοτιστο :ιίίστιίιιιιι στο·

ιιοτιτιι ,ιοιισιιισίιισσ :Με νιττιιιιιιιι ιιιΡστιι:ιτι @οι

σιιιιιοι σάιτ: Ποστ τιστιιοι·ιπτ σσάοιιι ιιιίι:ιιιτι τιιιι·ιιτιο

πιο ισ :ισεσίσ οσοι , τιιιιοι·ίσ τιιιιιοπ Ρσίισιι.σι.πτ ι:ι-Ϊ

ίι:.ιπ:ιιι ιι:ιιιιτιο,ι·ίτσσ: πο: σιιιίιιιιτιτο .ιιτιιιίἱιριισπο`

Μπιτ :κι σιιιιιτι. ίσίιιιπέ νοι·ὸ οσστιιιιιιιιισιιιι, ίσο στι

ίιιιιισιιτισπισ ι:ισιιτι,ίσι: νιττιιιιιιιστ τιισιιισι1σ. :μια

σοφά: :στο τοτιιιισιο σαν: :Κ στοιισ, :μια πιω

σσ:ισσ σ: :Μισο ιπτοτσοιιιτ,σσιιισιτσηποσ :ισ σέ πιο·

ι·ιτσ ιιποοισττι,σσσο πισω ιιταιιιισ`τσίτισιισιοτοτ, ιιο

σοι: οοπτιπιισιισιιο ιιισιιιιιι σιισιιισιιιι, δ: ιιστο:ιιιι

πατα πιστα ιιιιιιοι·ι. @σπιτι πιστιτσισο ιπστ:ι, :ότι

ποπ οστοίσ:(Ξοττσιπ οίι,ι·1ιστιι :στο στο ρτιπιι :ιστοσ

τιιισ τοττοΗτι-ριι·ωιιΓο σιιίιοιιτισ στα Φ0τιιριοΕ:ιτιι,

ν: οσιιίιιιιτ οι: τστιτιιτισιιο πιιιστοπι οποιοι. Οστοιιιιιι

ιισιιπιιιιι ριιτιιιτ,σσπο ιιιστοσι ιιιώ αιιιὅσι.ίιιιί`ίο σπιτι:

ιιισι ιιιτιίισιιιιι:ιμιοτι ιιιιιισιιτ πι!» ά: ιι'. πω:Μι. ι.

:.ισ.σι: .ιισε.Ιισ.1ι.ά: σιιιι.ι.91πιιιισιτσισσι εισαι,

ιιτιπιἐ οι:: στοστατιι «σε ιιισσπι,_τισιιιιιισ σιιιιισ ιιιτοιιιι

ει: ιτιοσισε . ίσο οιιτισιιι οι:: ιιισοπι τιιιιιΓιτπ :πιει τσ

ποσοι, ιισσ οίιτ σιιΒοίσε σοπσι,·σοτ'ιιιςο ιιΒιιιισιισι,

ι πιιιιιιιιιιιι ιισπιιιιο ιιοπσσιιιτσιιι άμισσιτσι. Ϊ

Μ; Τοι·τισπι (οι: ιιοιι: Βιοτιιισιιιισιιισ,ιπ οσο ίιπθ:ι

Τπιιιυπ Μ: ω” σοιιτιτσό.ιπσιιι ιιισσοστίιπ:'ροτ ιτισσιιοιιιΒοι,

ωιτ2·>οι· 8: σιιιοτοπτι σωσσιω.;ι-ισσ ιιιι:οιιι ιιοιι τιιιιι οιι ιτι

""""”°' ίι:ιιιιι,σιισιιι σιι:ι:σι5, ριτ:ισιιιιι:σ ατσι·ιιιτει , ουσ σοι

:Ποσο ίιισοτιιστ.ιποιιίιιι·στοι; σιιτιο'ιιι σιιιιιτιο ιπάιιιι

ίισιιι ιιισπίστσισιιι σσεριτ,τιστιτστι οί: σε: τσ:ιτιι ιο

τοτπιτστοιιι .Ετ σουτ τισ :πιο στσρσιτισιιστιιι· ιιοιι.

ιιστπιτιιτιιιι σσιτι:.οίι ποσοι-σοι ριτιισιτιστιο σιιιιιιιο

πι: 8ςοἴιιι τιιιτι.:ισ τι: στοιιιισιιιι μιτ:ιοιΡ:ι:ισ Βασι

:πιο :Μισο , ιιοιι πω: ιιιστοιι:ι. σσατιτιιτισ στ”.

Μ: πιιιιισι·ιιτ 8: ίοι·ιοιισίΕσπ:ιιισι .τιτοσ. οι (και.

ρισσιι|οδι. σο. Λιι8σίσει ιιιιιιτο. ιιιιιιιτιιιι ίοοοιιι, πιστο

ιιτοι· ιιοιι ροτιιιίίο,ρτισισ ιιιίιτει:ι:ι οι·σει:ισπισ ιιιιιιιτι:

8: Βιιτιο,ροι· ισιτιι ετσι. ίροι,6τ σιιιιτιτστιι πιοιιτιι

σοστιτ.ιιι:ίισιτο:σσο ρσίιτσ , ίοστιιισιιιιι ι:ιίι:σπι πιο·

ι·ιτι,ποσοίίιιτισ τιιιιιτισπιιστιι σίι: ι:ι ιτιίιτισε_ιιιοσιτισ

ιιιι,8σ σσιιτιιιιιιτιστιιι τω σοπίτιπιπιιιτιστιιειιτιισισοτ

ποστ ποΒιιπτ.:ιποσισειπ ι.Σιιιίι:ιιιιτι πιοτιιιίίο: ει: σοι

εισοοπτ,οιι€οισε ι:ι τ.ιιιίιιπτι ιιιοτιττιπι ιτισιισιιίίο:ιςοι

ποπ ιισιότιιι: , "κι ί`οσιιτισιίι ιιιί'τιπ: οσπίιιιιιιτιστισιιιι

ιιιοτιτι 8: Βιοττωτιοσιτ ιισιιιι,νται:ι.νοί οιστιιισιι

τισιιιι τιιιτίι.ττι,ν: Ρσιω·ι.ιιιιι τισσοτ,οιιιιισιιιιι ι.ιιιίι.Ξ

τι ιιισιιιιίίο,8: ροτιιιιισ ιιοιι Πισω; ιιοιι ροωισσ βισ

ι:ιοποπιισ ροοοιιτιιιιι_ίστι ιιοέιιτιιιο που τισποτι:ισ πιο?

τιτιιιιι:ιπ 2..σσπσε σπιτι Βισι·ιίιστιτσι, ισιιισι :στο

πατώ. ίπ οπο ιπίι:ιπτι σι1ιποι άοιιιοιέστι, δ: :ιοοσιιτο

τιστστοπτ : Φωτ @ή ιφισσιιστ Α, ιιισιιι: , @ἐστί Λάξ ί

ω σ: ισιπισισ ω.: με ρι·σωιιισι (με :σε Ματέι-ιι: , ό:

ρω ι:ι »Μο συιιιικιισιιιι. Νου Μίκι Ρο!:!30ι:'και , ω. ιφει8ιιστ , ιιισιιιιιιιη ό· ρνοιιιίΜπιιι ἐστί ω”.

!ισιιιΜπιαίι νσιωτιτισιιω. ιιιιιιστωωτι1_ :στο
αυτ» :ισ ιπί'ειιιιτι ειστιίισιιτιστιισ οι τοΙισιιι ,ι ει.

  

@ωυιιιιισ

|ιιΜποι·π Δ

:πωπω ιπ- _

@κι Απο·

πω».

Η ιο .

?ιιοιι σκ”

:ιωπηκι.

Ειιιἰεπιβ

ιο:: Μπω

Μ: σύ |ιισμ::

Π' .

Πι ιισίιιιισοστ:::Π ιιισιιισιιιζ,

σσιιιιιιιιιιτι.ιιιι; Ρτώτοι·οσ ίσοιιιισσιιι_ιπιισπε :ποσού

πιιιστιιιιιίιιι: ίιιιιιιίοιίιιι ιπίιο.ιιιιΡοσπο ιιτισιτισιιιέ

Βιοτιο, σα: ιιοιι ίιιοτιτσιιιπ ιιιί:ιιιιτι ροσιισι τω: δ;

ισσιιιιιιιοττιισσιιιιι :ι:ι ιπίστση συκωτι ιισιτιστιι τιστι

οτορστιιτι: μια οσιιίιισιιιιστι.ιιτι πω. Ωσιιιτσ νοτσι,

πισω οοιιιιισιοι:ιτιοπιι ιιιστιτιιιι σοτιιι ποπ Μ: α·

:σοι οσοι ιτιίιιιιιτι :ιτιετιιιι , ιιοιι τοιιιιΒιιτι: ιιιοτιτστιι

οσοι νΙτιπισ ιιτσιιιιιο ίιιιιιιι:ιισπ :οριιΒιισ.τ ιιστοσι σο.

ιιιοι·ιιιισι οιιιιιρῶιιἑι στιιιιι νΙτιτπέι.Βισσι.Ησσ :ποσο _ _

ποπ @Εστω πιιιιιιιισ :πιο σσιιι.ι,σο πιιιιιι:σ.ιιιιι σσ_- οι"'ίι“°·

πι ιιοιι ιιισοριιιιιι τιιοτι:ιιιιι πισω; ιιστοι·ιιπτ σιοιιιοτο-ι

τι Ποσο :το ιιιίιστι: 2ίστιίισιιτισιιιι : :ιιοιι ιιιτοπι ροίι:

πι: ίσο οοιιίιιιιισιιιτισπιι; σε σπισιιπι τιιιιιιιιι σο::

τιιιιιιτισιιιι. Ωστοτίιτπ ιισο.Ει·ιισι. Ωω. τοίσι:ιτιι οί:

οι: «ιιετιι : οδτιιιστι μι:: στοιιτιιιιι άσσο: ισ οιιιισπι

σιιιιιιτισιιο , ισ ιιοιι σιοιοτιιτ,οσίΤο ποσοστο , ποπ ι:ι

ίσοι-ιι σο τιιτιοί.ιτσ_,ίσιι ιιιιιιίσ. ίπ ίοπ:. ιιιιτστιι Ντιπ.

σο πιο τιτι,τιιισ οποίοι ροπή: ιιισιστι , τιοτι ροπή:

σ:: τιιιιτιστιι ι:ι ίσιιίιι σιιιιιίσ ροοοιιισο8σ έ σσιιτι:ι , ι:ι

οσο ρστιιιτ ιισσσιιιο,τισιι μπαι: τιιστοτι.Τιιπσιστιι σοι

ι:ιιιιιιιτιτ ,_ ιιπ8οιστι σοιιτιτιιιιιπσιιι σιισιιιίισ κι ιιιιτο

πω, κι οσοι ιιιοτιτιε , ιιι.ισιιιιιιιιτιι ιιιιι€πιπτ ιπ

ίιιιιτἱι , αποφ στσιτισιιιι , .

υε..ισιισιιιι 2,450. μια.: 6·Μιιησιι. | 4 _ Η _

_ Π Ριιιιισ πιο; οί! :ισ ιιιίιιιιιτισιιι,ιτι σιιισιιτ ς0:11Ριβε

τι ει: κι ιιιιισιιιιτι οποσ!. Νιιιιι σ. Μισο: δοπιστικι Σ): ωωιὲἔ

σιοιστιιιιι,τισπ :ιιιιιιιιτιιτ ιιι_τιι.ισ ιτιίιιιιιτιιι ιιισσιι:ισ

πω, δ: οσπτιιιιιιτισπιισιοπιστιιι, ίσοι οίι:τιιιιπι ό: τ.

φωσ ΒΙστιίισιιτισιιιι.

ιι τι.

ὐΜ Μδίοιπΐ

Δι122ίριση

ι πω, έσω

ιιοι::ι_ιπ οσο 8; οποία: ροσσιιιιτ,8: ίιιιιιιί ιιι ριτσα. ι,,έ,,,"ω,,_·
:σ οσστοιοτσέ οίσ ο ι τ “

ροοσιιιιιτ,ιιοπ ιιιισιιιτ ιισιτιιισιιισίσίιστοιιι τσίιιι·Βοτι.

«Με σοιιίοτιιιστιτστ ιιοιι ιιστοίι ιιιιιιι σιιιιιιι ισ οπο.

ι:ι οσο ιποοριτ τιοαιοτιτσιπ,σσ ιιιιω,ω οσο ιισσιε Π..
μια σσπ:ιπιισιιιτ ,- απο ιιστοίιιι:σ ιιοιι σοπτιιιιιιιπσιι_ι

ιισ ιιισ._ Βοιιι εικοσι ιιοιι ιιισσστιιτιι ιιιστιτιιτιι, ω.

τω”π: ιισοττειτστιι ιΠιιτι ποπ οσστιοιισιιτιι,νίσιιο ω

ιπίιιιιιι βιστιίισιιισιιιι σι:οισίι:ισ.Κξ 'Ρο:οίι:ιιι ι μέ:

σιτστοιιιτεοπιιι ι:ι ιιετιι πιιτιι:π οι! Βιστιιιστι σιοιιι

ιισ ποσοι:: ισ σιι2ιιιο ιιωιτισ Βι·ι:ιω , _τιιισιι πισω

Μ: Μειιοίι ρσοσιιιιιιτι _τιοπσειιτιιτιι _ : Ρσττ·ίσιτ οσο

οσοτιιιιιιιιτιι ιιιοτιτιιπι ι:ι σσιιιτ , ιιοπιισσιι: :ι ίσιο σ.

σστο ιισιτωσσιτσι ρστσίιιιιιιίιιτι οσπτιπιισιιιιιισ - :ο -

ιιιιιιιισ Βι·στιαι:τιοιιττιιττιιιιι:οσι Μ: ζ ίιιιιέιιι Μιμί °°

:μια ι ιι σο: ιτιίιιιιιτι ιισίισιισιτι

ι

σε τιστιιιισ

οι

ιπσσρτιιιιι τιοσιοτιτιιπι ιιοιι ιιιιιρίιιιιτ τιστοτσιιτ ιτιοιοτι.

Νοιι ιπίἰσιοι·_ οιιιιιτιστιι ιιετιι τιιιιοτίο :ποσο ίιιιίίο 5ιωσ. ·

ρτισίοι·ιοτιιιιι σστιιιιπ σττιιτιο ω πιοι·ιτιιπι , στα :ιτι

τσιπ: νίστιο οι! σσιιτιιισιιτισιισιιι, σ: ιιιιιιισ π. ωσιιπσ

στ! τιοι11::τιτιιιιι ,ουσ ίιστιττιίιιι: σσίσιιιτσ. Κιιτισ τ.

ιιιστιιιιιτι που ο ι: @οι οί'ίσ οσοι τιτ21:τιισ:::ισσσιτ

σπιτι: τισι·ιτιοιι ιισιο5. ιιιιιιι τσισοτιστο: ιισσιοι·ιττιω ραπΜΜΜΒ.

:Πο ποιοι: σπιτι Ρασιμ 3. ν: σοι σοσσίισιιοσι σεισο- ιιιιι><<<·ισε

τοπ: ιιιι€σπσιι ιιιοτιτοττι , Βιοττιωσισ ιι·ιιιιστοιιι σει

σστιιριιι·:ι σόι. Ρτσρτοι· οσοι σιιιιίιιιτι ιιι:ιιι ίιιπιιί

ιιιιιπίστοπ:ισιιιιισσπισ νίσιιιο :κι :οτιιιιιιιισι οι:: :κι

οποτσιτιιιιιι νιτ:ιιτιι.; .Με πισιιιιι οΙΙ σσπιστιιιιι πιτσ

ι·ω ιιιι€οιιοο,οιιιιι οσοι ποσά ίοσιοι οιι€ιτι ποπ :Μιὰ

τιιιιιιωι_ ιισσιιιτρσίιίσιιισι σοιιιιιιιίΓσιιι ροσσιτσιπ,

ποπ ιιπισιιιιισιισοτο ιιστοίιτιτοιιι ισ ιιισ τσίστεοτισιι.

Α: σιιιισιιιιιιισσιοι,οίι ιιττιστιο ωιιιιισιΒο στιιιπι σο· σ”.

πιίιστιιιι μια ιιιοτιτιιπι , ιισσιιοιιιτιτ ιιοιι σιισοτο σο· αι" ·

τοίιστοσι σιιιιιιιιιισιοπιστοιισιι : παπι στι.ιιιι σσιιιτισιι

ΜΜΕ τιιιιιιττοπτ,σσοιι τισιισοτιτσ σιισιιιιτ, νσι·ισπι Με;

ι:σσςοάσ ιιιιισο οιίο οιισιτιοπι τατισποτιι ο οι:: :ιοτο- ^'

ίσιιτιοοςιιιιτιι ιτιιιιισιτοτ ιιοιι ιιιιίσττιιι· , πιο κι μι·

σσετιτστιιποιιι ιΡσω,ω σο: ίσσττιόιισποιιι οσο σοι·

:ίσια πιιιιιιιιι. Ρτιτιιιιιιοσ ροτιιιτίι:;ιτιιιι ίιιιιιιι οίίο

(Σίσσι πισί:0ια. άι οστι:::ι ιισοττιιτσσι ωισιω :του

τοσο. Ροτσίισι πιο ιιιο:οπτιιίι:ιτιιτι ιιοιι: ιιισσοιι:ιισι

ΡἔιῖωΨΠ1 ιιιιίσττι ιιστιιιτιιοι ίιισττιι&ισιιοττι σιιιιιιιι

Προ::

Α: ηπεσσσ

Πισω θ..

:τα νέο/Ισ

:Μιμε» ό,



. ._ ι ι » ' ὁ( π. _ : . α_ .. τ > - - , τ ·. _ ¦

Βώο.Χ7ΙΙΙ.Βομψάιοπο οποιο ίου· οποιοι! ε_βιι_|ιψοποιοιοΐο οπο. ν. πιο

η ο: ιιιροιπαι.ιπόοοιιι._Βιι Με ροπποιιπι·,απποΙοι ιπαιοι

επι:ι :Πι ιιππιππα οοατιιιιιιιιιο ιποιιιιΠο,νιι ποπ οοποι ιιοιπο

Ι· · ·· ` ` · ο

:::ώε Μ_ ιπιΠο: παπι ποο πιαιι ίαι.ιΙο α πιαΙο ε πω* ιιο|ιοοι·αιο

(ΙΜ Μ,",._ Ιοιποι οιιΒιιπι,ιο αιιοι·ιπποποοοοπι πιο ο οοππιπ,ιπ_

πωπω πο» οποσ! Ιιοοιο [ο ιοπιιοιιππι , ιιιιπιιιιι πι. παμπ Μπι

ποσο πω Δ · ιπαΒιι :οποιοι πιοοαοιιιιιιε ποιο. Μ!. ο. Απξοιοο

ΜΙ^Μ” ποπ αοοοριιΙο πο ιιιιιιο πιο οιοατιοπιε@πιω αοι

ω!" ιππΙοιπ πω· ιιιοπιιαιπ οοπποιιιοποιο ιιι Βιι1ιπ , οι

μι· ιιιοπιιππι πιοιιιππιιιο ι:οπΒιπο ι αιιοιιιιιπ πιο

πιο :ιο οιιιο αποιιιΠοπι, ι:ιιπι καιποπ οπιποε πιο

@Με πω· ειιιιιοιβαο νεο Π: αιιοιιοιππι. Οοπιιιιπαι. πο: οπο

ποιοι , πιώ αποοιι, οπι οπο: πιιπιππι ιπιι:απα νο!

ίπποι πιοι·ιιιιιιι ιοπιιιππαιππι . Μ! ιιοιποιιτπιπ οτι

πιο ιποοιιοιππι: ο πιιιιιοπαιπ αο πιο οοιιιιιππι, ποια

οποιο οιιιπιιιππτ ,ι ποιοι! οπο! ιιοιιοοιαιο οιιοποι.

Α: ποπ ιπιπι1ι ιιοΙιοοιαιο οιπποε18η αι.ιποιί.ιιι πω

@απο οιοοοι·πιπ οοπποιίιοπο' ιπ ιο, οι.ἰ ιο οοοιιιιιιιιαιιοποιπ οιπιοοπι,νοι ριιπιιιιιι πιοιιιιθιιοπο

Ροι:οιιιι οι ιιι&ιε απο ΒΕΠοιΒιιπτ ιιιιΕοπιιαιοι.

. ι . · ' &ιοπε οι οσοι ιιοιπιπιιι οι πιιιιι
Βιβι'ΣύιΙΜ ΡΙΠ”ΜΒΜ ει _ Ρ · ;

Λ ι. ριοπαπι ιποιιιοτιπι 2 Τοοιπιιι:2 απο Ποᾶοιο δ. Η

οπο. 2ο! μοι. πι. ο. αιιιιπποπτ νπιοο α&ιι οι οοποι πιο

ιπιππι , οι :ποιοι πωπω: πιο π:ιοι·πιίΐο οπιιι , διατιο

ιιοοοιπιποπαιπι πωπω : @ο αποοιιιο μι· νπιεπιιι οι

@πιο ιιι:ειπιιιι ιπαπιιιοιίοιιι:ιοποπι παιπι·αιοιιι. :μια

αοοπιιιι: Μαιο οπο ιιιιοπιιπ ;οι8ο οικω ι`προιιιαιπ

ι·αιοπ1. Εαιιοπι ιατιο Ριοροιιιοπαιιιοηιι·οοαι πο απ

» Βάι: ιπαιιο,οιιοιι ιιοοποιίπτ νπο αᾶπ οοπίοιιπι ρα!

Πρ. παπι. $ι:οτιί,ιωιοπι .Ποιο οι 2.ιιιέι.8·.οπο. 2..ιιτι.3.ιιο

@ΜπιΜ· οοπι _ ιπποιο αέι:ιοπο τσιπ οοποι ριιοιπιπιπ . οποιο

Μ"Ι"”· πιαΙοεροοιιαπι ιιιοιιιιΠο. %οβοι.ριοοούιΙιοι οι , πιο;

οι οσοι οοοαιιοπο ιπαιοιπιπ , πι! ιποοιιιιοπιι.ιω 86

Γπραιαιιοποιπ_οαπιι:ιειποιιαπιιππι , ιιιπιιοι οιιοιοιιο

:πιο πάω οοποε:88 ιπαιιοιιίιιιιιιιιαιι ο Γοοιιι,αιι το.

' 4 οοΙΙιοποιιι οκοποοαπιιοπιπππικοι οιιοπιιππι ποιοι

πι; ο, ιπαΙοο. Από 6'.Τοο.ποΒα. οοπίοπ.ιιαιπ πιο: ΐποοιιιαι.
ι ποπ ιαπιοπτι αοοπιιιιπι οοιοιπαιιτιο Ιοειε παιππιιιι,

πιο οιιαπι Ιπποιπαι. οιιιιι ρΙοιι58ο πει «Μ νι&οιια

οιππιππι τοπιαιιοππιπ , 902 οοπτια ντιαιιιοπο ιο

ποιο οι:ι:πιιοιο ρο!Τππτ. Απ ιιπαπι ροι·ιοάαπι ποιοι.

ο ποιιιια νιιιιιιοπο @ο πό ιοΒιιοιι "πιο ιαπιιιιπ ιι€ιπε:

Π;1ο;".;Μ, π» 5 ο ο; ο η ιι Α. Οποιοι ιιοι·ιπι ιιθ:πο.ιιιιιοπο οπι

ι. Ρι·ιοπιιπιιι πιοιποιππιο ΚοΓρο. πιο: 1. αᾶπε πω.

ο μ” _ ηπιοπι οιοιιιιιοιιιιιτ ιιι Βοπιπ νππιιι οΠοπιιιι,8ι Το

"Σ!"'/Μ"° ιιπιπ ιπ ποιίοπιι;ποο ποπ οι Απέιοιοπι,ιαιειιοιοιπ

Ι Δ . ι κοπο οπιπιπιπ οοποιππι απο πιιτπιαιιπιπ , οποιο .

οιπατιιι. οι1311ποιαι:οιοιπ πο πο π ι·παιπι·α ιο ο ο ο Γ οι ί ΙΙ;

οοαιιι. Νεο: Μπι! πω. πι. .Με ιιιιοιπρο πιο ο

πω" Ωιο.οι.0τοοιιο οποιοι οιιιοοοιωι .οι Βοοιπ_ποίο

οιού ιποοιιοπιιοπι β ιοιπποοποιοι!ιι; οοπιριοοοπιιιι ο

κιαπι απεοιοι,οππι Βιπποτπι ιο ιπιο παιπιοιι,οπο ν

Πιι[Ψ1ιιοιιοιιιΠιπλ πέι:οιοπι οοποιαέιοιοιπππΈσ8

ποιοοιο ιιοοοι,νι οι 8: Βιιιιιαε πιο αοοοριιι οοπο πιο

οποιο , οι ιιοοιτα οο[οιιπια πιο πιω ιιιαιιι:αιο να

Ιοαι. Ιιοιπ ιιι Οοιιιοιπι ι`πιπιππι νι οοπιιππιπ οι

απποιοιππι παμπ , ιιοποποοπτοι α οπο οιππια οοπα

ια:ιοιχρι5, Γπροιιιαι. απεοΙι παο οιππι. π. ιροι,ιπροι·πατπιαιοπι

"Μ"""Βι οοαιιι:. οπιπ απιιιιιο οι οιιροοΕαπιοι: α.. οοαιιταιιε,

ιπαπιιοΡιαιιοπο πιο: αοιπιιιο ιιιοιππιεαιιΚοιο.πιπ.

ιο πο!.πιιπιιιοοι πιο πο οιοαιιοπιο πο νοιοο πι.οαςιπαπιιο οποιο αι:οοροιιπτ,οαιπ ιαπιοπ ποπ και”.

ιππιοπιπ οιππιοι.ιι οιιοππιιιαπιιιπ οπιιι ι1ιιιοιιο ο·χς.

οπιιοπι πιαιιιιαια οιι,ποο οποιο πιο" , Μ! οιιαπι ω.

πι πιπιιιιι ο ιοπιιιίιαπιιαε πο!! οποοπιιοποπι πο ιπ

οαιπαιιοπο ιιιιιιοοιππι,οπα: απιοπ ιοποιοοιιιιι . οι οκ

πιο οροιβ 3. ιοικοοποποι Μοιπωιοιο ό· οοιιποιιοοι

οι ιοΙψιθιιι μι £ιιιοποιο, υπο!ιι|οιΜιι[οριοπω υπ ,ρ

ιοποιοικ ρι.ιποιιιοποιοι μιιιΙοποπι , ποιοι πιο οι οΜβο

Ιι|ισ Βοποπο κοπο οοιιιΒιιπι Ηιοιοπο. οι πι; Ρατιοε.

Ε:@οποιοι Ιιοι,ιιιοπιι Απιοι.πι ιοέοιιιοπο »ω[κοπο.

ιιοοιιοπι ΑποοΙιιι|μήιπ: πιο Βιιιι|ιοπι Ριο]:ο:"αηΕ , μια

οποσ απο Οοι·ιβοι πο! μι· [ο μια! πιο @οποιοι έκβαση,

ρΙοι·ιπιιβικιο οΜιιιιοπι Αποο!ι , οι: απου·οοιπι : πιο

[ποτὲ ι!ποποιοι , ιιιοαιπαιαιιι οι ιοπιιιιιιι , οποιοι]

ίποιοιπιιαπι,πού.ιπιπο αποοιιο αο ιιιιιιιι οι·οαιιοπιι_ . . _`

_ Τ ο ιι ο ι Α. Απ αιιιιποιι απο ιιοιππιπ ποιοι:: Ποβιωπο

οαοποιιπι Απειιι πιο ιπ πιο , ποσοι ποπ οιιοποιε.ιπι έ·

πια!ι2 Πιέρ. αιιιι·.ιιαπι οοπι οαοποιοπι ιιοππιπ Βια. 145·

πα οΕισαοιο,οποπ ποπ οαοιιοιππι οπο. @πιο πο. Κ1%""“4%,

ιιι.ιιπ πο Ρογιιι:ο ποπ ιιιιΐοιαι αο απιιιΙιο Βιαιιιο ιοί-Β Ψ" ι

ιιι:ιοπιιι,ιποιαιιιοιιαπιοπ οι ιο ιιιιιοιιο ιιοπι πιπιιιιιπ

ποιοι ; σπιτι οποιοι ιιαοοατ ιιι€ιιιιιιιιιιπ- οιιο&ππι ,

οποιο ποπ ιιιιοοι πω. Ειιιιτοιοᾶ οοπι οιιοποιπ π:

απιιιιιιι Πιροιιι.ποι πιοιιιιιπ αᾶιιαΙιε οοπποιίιοπιε ιπ

αθι.πο, ιιιιοαο ιποιιαπιιαπι ιπροιπαιπιοΙοι;οπο οπο.

ἀπ Ρι°0ΡΠω ιιιίροιιιιοπιι, απ: ιοοποιαιιοπιι ποπ Μ;

οποιππι πιαιι.οπαιια ιιιδοπ. πι: απ8οιιε οποιο ποπ

μπι , οποπαιπ ιο ιπΒιοππ οοαιιτπιι. ποποιιιιι πι

νοιοο , οι ποιο ιιι άι οοεπιιιοπο πιοίοι:οιιπι. 8οι1

ο2ο: οοιιιιιιιιιιιι οι οπ.ιπιοπι οοαιιι,ιιο ι11ι.ια ιο.ι.Μι.

π.μπ.α;.. Π ' . ο

Ω οο .ιι πο. Απ 'οπιιιοε ιιποοιι απο ποιοι μια πιοιιιιιι

ριιπιιιιπ ιπίι:απε ιιιιιπΙ ποιοοιιπιο Κοιποπ.πο8. ποιο ο·

πι.. ιππΙιι, οι: ι οι ιιοοοαιιπι :ιο πιει ροιίπαιι δ: π- "6° .ο
ιιπθ:ι , ιπριιοπο γιιιιιαοοπτοε πιο ροοοαΠο, οι οπι πω” κα·

αο ποιο ιι:ιπιιιιαιι ροοοαιππι , ποπ ροιπειππι [ιοςιω

ποπ 1.ιπιιοπ8 Ροοςαιο,ιοιι πιοπα ιιοοπιι ιπιοιιιοποιο

@στο , ιιι ιιιιιιιιιιοπι ριιιπροοοαι·οπι , οποιο πιο” απ

ροοι:απιιπιπ ιποιτιιτοπι·Ιπ :πιο ιποιἱ,οπι πο ποιο Ρ=τα

(ποπ οο!ιιιιιοι·πιιι)ιποιππι ιπ ο ποιιαιπ ιπιοιίιιιιο πο·

Ιιοοιοτιοπιι·ιποοι· ιιοπιιπι 8ο ιιιιιιιιιπ . ιιοποο οπιιιιε

πιο ιιοι·ιιοπιιι ιιοιιοοιαιό. ποΙππιαιο απ πιαΙππι (ο

οοπιιοιιοιππτ, αιιιιιιπιιι15,οιιιοιοπιπε δ Μοτο ηπα!

ιιιαπιε , απ: πιω οιπιιιιιιιι ιποιπιιτι δ

@ιι Απ αιι€ςιι οπο ι1οίι οοπιιιιιΠοπι με- 11ο77οοΙιοι

οποιο .ι ποιοι αιιιιιιπι :πιο ιππι απιιοπάιοΑ[. ε·

πιπιαπι.ειοπιι οι ἔάῇὶ.6.ο.α.πο.οπ.οει.π.ιοο.ι.Μιο- "η
το πιο οπο. ι..9ιιοιοι ιιι.ιι.οι οποο.ιοι. ι. ό· 8οοποιοπ η$”Μπ.

«πιο φ[οιπ.ιπποπ.οπαπιοιπ απειιπε› νο! οποιο οι: ιιι

πι. οποοι·ο ιιοοοτ ροτοίιατοπι ποιποπιοιιιιι απ :οποι

ππιπ οπο. Μ! απ8οιπε πιαιπε τοιο πιο ιοιπροιο ,`

ποσό ιπιοι ιποοοιιιπιιι ροοοαιιιπι , οι ιιοιιιιιιοπε οι! Ο

ιπιοιοι ιπτο·ιοοΠιι , πιο ιιι νιἔι ι πιο" οαοοιο ποοιιιι

ροτοιιατοιπ ποιιιοπιοπιιι .ο ιοτιπιπππι οοιιιιι. ιιπαιπ

οαοοιο ποπ ροιπιΠοι. πιο ραι·:ιτπιπ ιιοι επι ροεπιτοπ

ιιπιπ απιιιΙιπιιι οποπιιΤοι.Μαιοιορι·οο.αΙιοοπιπ τοιο

  

ιοιιιιιοπιι,8ι οοοιιιοπιιοοι8α Ποπιιι,ιιιπιπ οιιιΒιιι ιπιοιπιοιιιοιοιπποιοαπΒοιι πιαΙι ιππωι οιιιια πι.

η” Παω: πο οι οποιο πωπω. ιιιιοιιιπιιο νι ριιιιοιπιπιπ πιο απο. οι! ιρΙιππ απά.τ.)οιΙΙι Ηιιιο.οοιοιο.2.οοι ιιο- (ΜΒ

,,,.ρ,π.,,ομ ιπππι οιππιιιιπ παιιιιιιιιππι δ: , ιιιροιπιιτ,οοποιπιπ;

πιο οοειδοπ· οιέ1πο οοοιιιοπιιο οι ί”ποιοιι·ο ΙοειΠαιοιι: 4.οοαιιια

ω πιο ιιι,ιπιιοιιιοιοιιο,8ι οοοιιιοπιιιο οιΒα αιιοι ιιπειιοε Ξ

"ΙΜ Νοε α ιοοοιιιοπο ιιιιαπιιο , πο ιιιιιπιποπιι ροποπΙο

ιιοοιοπιιο_ίπριοπιο απΒοιο οοοιιιοποιο , οιαΙιε ιππι

ρατιοπιὶο: ποοιιοιι πάπιιτοποροι·απτιαι απο ιπΡτω

οΙιοιοπιιο , τοπιιιοιππάο ιιαιπι·αΙοιιι αποοιιιππι πιο

μ” μι.. οιιοοιιοπιιιο. Πισω. οι απποΙι ιιι οκοπιιο πιο

οιοαιιοπιε ιιονοιοο ιποαι·παιιιιο οποιο αι:οο οιππι,

ππιππιιαιπ παπποποε πο νοι·οο_ιποαιποιο ιι)ποιιαι

ιοπι , (πιο ιοιιπιιιιιοπτ ιιιοοιο: ιιο πιοιιοιιιι ιιιιιιοιιι

οκ ιππΙτα πιο απ8οιιε .ι Ποο οοπιιοπατα πι: ιπιιπι

πι. Νοεαπτ.Βοο.ιο.ιο πο. ι 1.οπ.ι.οπ.2. οι α..Ξ8ιιΙ.ιπ Μ”

ποιοι: Μ.: οπο.1.ιιιι€.2οοβοι.ριοοιοι!ιοτ οϋ,οιιιπέμιο πιο.
ιιοοοπτ παπιρ.ιιι.ιι.οοιι πιο. 2οο,ιπππιι.Ιιοιπιπιοιπ ο

πιο" π..οιμο οπο: “οι : πιο ιορ[οιπ ρι.οιΙπ[ο Μ» .ο

πιο οποιο το|ιοιβιπάιβιια!ιοι._πο ιιπιοπι μπιιιιι.ιο.ιιικο

ιιιι,οοι ποπ .οι ροοιιπιιίο οποιοι. Ιπιο αιιιιιιιαπι ΜΙΣ

[οποσ Ιιο.ι.οοιΙοβιομ α. πο· ΡιιΙοοιιι. @πιο οι: Ροιιιυπ ι.3Ξ

πιο ιποιὶ.οπιιιι [πω οοι::Ει ιιοΛοοιΙο πιοιἰῖοοι ι22[ρο[οιι
ο· ιυποΙοπιιι ,ι ποιππο Ποιο οι β οπο: “πιο ΜΜΜνο

Ο 4 Ιαπωί:

ι..άιβ4..πο. ι.οπ.1.οιι 2.ΜοΙἱπο 1.ρ.ιοιι.63 πι. ό. Ζα- Ναι!" :οι



Μι Βῇιιιτ. ΧΡ'ΙΙΙ. Βεροβάιοιιιι παμπ. μια!@]"ιιποποιοιπΙε 6'ιδιίο: Π!.

Μιπιτιι ρει·ι!ειετ_ ιιιιιιιοιιιιιιι οἱ' ιὶἑιιἱιιο πωπω ι·εκιφεπιτει.

Ετ πε ιιιι1ετοι ΓοΙπιπ πειτοτε το ότοπι, πό Ροτειιτπιιπ

ροεπιτεποι , ο ἰιιΕιΞι: Μπος ι!πι!ιο!ιιι , πο: οπο: πιο

Με πιο ΜισήΜε: , πιο μπαι: ιε[ιιιιιεια ·οο!ιιιιισ

πιο. Ποιο πιω Ρ:ιιιεε , πιο πεεεειτπιπ ιιοπε!οε

Γιιιιιωπιιι. πω] ΑρπεΙΙιιπτ, ΙερΓοιπ ιιιοπεοπιπιεπ_ι Βειικι·. οι

οπο. [πιο. πο. Ρπιιτι.ιο:ιεπ. Η ιιππε!ι ι·ετιεΠεε οποιο

Μι: ιιιιιτι!ιοπι οι! ιεΓοι·πεποππιι πιιιοτππι ι ίοιίΐει

(ΠιπΠοε νειπε εοιπιπ Κεοεπιπτοι ; ει: ΐπιτ οποιο

εΙοι·ιποετοι·,ντ εοπιπιππιε Ριιιιιιιιιά διΙ|Μοβ. ίεπτι

ποσοι; ποπ πιο πποπειππτ :ιπιπΠοιπ π! ιεΐπιεεπ

οποιο ποιοτπιπ.8εποεπι ριοοπτ.τει!ε πιιπι!ιπιπ ίπι1Γετ

ΠΠ: ροι:ιτποι ει: ιπει·ιιιε επι-πι ίπτοιιε ιο πιετιπιπ

τει!επιρτιοπιε ιριοιπιπ ει εορτιπιτιιτε πεεεατι.οτι πω:

@οποιοι , ντ ποιο οι νετπε Κεάειππτοτ οΠεπιπε , ποπ

εΠ: ιιεεεΠΒι·ιπιπ , οι οιιοτιππι ιι&ο ντιιτπι ρι·ετίο το

τΙεπιριιοπιι ΗΜ οιι!πτο , Μ! πιιιιιι,π ιιιιιτίιπι ει οί

|·-ειοιπι , δ: πει· Κετιετππτοιεπι ποπ πετ ο οπο πιο

ππιεσ πό ίειπίπιπ ι·ειιιιιιεπι1πιπ επ :ιιοιι ντι ποίδ

το 9 εΠοτιοίπ ποπ ροΙΤετ σκοπο Ξιει Κει!επιπτοι·

ιιοιπιπππι ι.Βιιπιιο.τοιπιπ , πιο ριετἱο τετιειπρτιοπιε,

ποιοι πιει·ιτιοποι οιι!ατο, ντι πο!πειοπτ. θετειππι

Γπρροπιτ πι" ι·οιιο,οπτιίτοπ:ι πιειπιΠε οπ8ε!ζ8 οπι

πιο ποπο ιπρει·πειττοιοτιο: 8τ οπο, ποσό πι πορτο

Βιιτ. π. ροπτἔι οποιο πποεΙοι·πιπ , τιο2 τιιιι1ειιε οι

πιιττιτ οποσ πιω τιεΙιτιεπιτε ε!εειτ οπο: πωπω

εοπΓοιπιιοι·ίπιτ ιριοι·οπ:ι ΜΜΜ : ετ επι οποιοι

επι ροτειτ τετοιο ποτπτιε ί'ε εεεοπιιποοπτ :ετεο.

Μ9_ νπτιε οι! τοπιιιιτπ. ορροπτε , τιιίτιπε. όποια πιο

ΑΜιιιέσοι ἰπ Αποεπι ποιοι: , νπο :οποιοι νιτίιπ:ιτι , αποτο ποπ

ΜΜΜ ΜΡ· νΙτιτποτι. ι. πιο επ οτι ροΠιιοεπι δ: νΙτιιπιιτιιπι οπε

πιιιπ ιεπἰε_ δ: πετιπποπιι :το ιπΪειο: ι δ: ιπ Με επι

ίπειππτ οτοιιεε ιεπε!!θέινιοπε ειδ εοπΓοιπτπιιτοπι

τειιπιπππι οπιπιππι Ρτπιπ2πιπ. οι οι πο ποεππιπ

πιιοπτιοπιε Βιιιτιιε , 8τ @σκιφ Φ7°τ©Γοϊ'ΒΦ90= (ωπ9·

απο ίορειππιπιπ οι ιο Με νιἐ ποπ πι€1°ποτ οτπρΙιπ8

ιιοιι εοιππιιίΤοπι πεεειιτπιπ. οπο. οι” ποπ επάεπιη ο; Ε

ο!"°ίω- τοποσ οσοι (τοπιο μι! τπετιτοπι ΒΜΗΜ αι""ω,

8τωτι τειιιιιπι ποπ νΙτιπιπτι ΡΚεΓΡοπο.Βοπι ποπ οτειιιπτ

ι θεο ειιτιιι νιιιιπιειπιἰπι ποπ νΙτιπ·ιοτι,πι Μπιτ:

πιο Ιιοει·ιιιτε ,πιο πει· νιίιοπεπι πεοτιποοιπ ,· ιτε! πει

ΐοΕιτιπάιοπειπ εοπειιιίπε οι! π:ιιιΙππι. τ. ποπ πιω

εκτιιιιιιτ τ:τεπτπιπι11 ὲι πο οι! ιει·πιιποπι ποπ οποιο

:πιο , οι οποιο οι! τειιιιιιιοιπ νΙτιιπιιιοιπ , ι:ι)ιπι Ε:

ἱρίε τει·πιιιιπε νΙτιπιπε Βεατιτπο. π. είτ :σπαει οπο.

ι·πΙειπ επι€επτιο.ιπ €1°οπτιιτ2,τ102τιοτππι|ίτετρ00π

|ιιττοικοτίπιπ ι. οποίοι δ6.:)1_ .Μ€5 πιο: πᾶπε πωπω·

Με , οι ιιιιιΙιροιπειππτ ε: ε ιπἰἑι πει πο τειιπιππιπ

ποπ νΙτιπιιιιπιπ ρι·ιπιιτιοιιιι ματια οι: Βιοπιιι,αΙιίέπε

επ , οπτιτι ειττι·ιιιιετεπτπι· ε! οι οτι τειπιιιιππι πτω

τπιπ ροεπιε πιο 8τάειεότιοπιε ε απο , πει ι`οΙιτιιι

ᾶιοιιειιι οοπιτειιτοτ ιιπιιἰΙἰῇ Ιππειιιατ. ιπιιετιιτι. πως

ποπ εοπιτπιππιπ ρει:ειιτοπι ποπ Ροτπετιιπτ οπιιιιιπε

ειππεΙιρεεειιτοιεε ιιιπΗΤοπι Κ08ΠΠΠι ιεεορειιιιε Δι

ε ροτει·οπτ τιιιπεπ ιπιποιειπ πεεπιιιπιπππ., οι οποιοι

τοι ιπετει·ι, ο ρειποιοιπ ἰπτι:ι ιΠπιιι τειιιιιππιπ πιο:

ι5ι.ι πεεειιτο. ιτοπιιιιιεΠεπτι Απάοιιτιιι @πιο πιο: πιο·

^ζοϋἄ°τἱ· πετ , οποιο ιπτεπειιτ : τιιοΒιιτιεπἰιπ ποπ ΓοΙππι που

Ϊ" ΟΨΗ· Ιοε π ρεοειιτο ιείπτοειε , δ: ποεπιτει·ε ροτοιΠε , τω

οποιο πιο @δάπ- πιπΙτιε ρεαιιιιιιοπε εοπποπιιτπιπ, δ:

ιπππΙτπιπ οι ε: ποπ οπιπεε πιω Ριιτιε: , πὲπι

.96ΙιοΜί.ι:οπίτοπτε5πεεοπτ. ΕιτρΙιεοποπιι8ιτπτ ?Η πε

εοιιοοπιιιιοπεδο ιπεΙπΙ8επτϋ ο πεεεειτο , ποπ ιπιπ

ιι&ο εοιπτπιίΐο _ Μ! εοπιιπιττεπάο ,τοϋ ρεΐοπΙιιιι·ι

ειπιτΠιο ποια ο Πεο ρι·:επεπτι,8τρω ετιιοτι πἰΠετ.

ΒΜετοΙτοπ $ειιπξ Απ οοπτιιιποτίο ποιοι πεεεπτι,ιιιιιιιοπε ιιοιι

ό· ριιιππιτι εοπιιπιιΤο νΐτιιιε πι! πετι·οποπεπι οτι ιππι

ιοε.Ϊπειιπι ιπ πιι8ειίε ιιιιιΙιε ιπειιτοιιιι είΐεπτἰπΙἰε ποι

ο; ΡοῦΕἰ112ιΞἰ8Πἱ$ δ: οι·ιιειιιτοι Ρ πω.) όποιο απο
πιο . . . . . . .

πω, πω- οπο οιπιιι οπ21Ι10 ετιαιτι Μπειεπτι οποιο, ποπ πω·

οπο. πιο επι οι οποιο ροτειπιτε ιιιιΒεΙι, οι πεεειτοεεΠ`ο

  

.`

ιε:ιιΙιοτιοιπ ποιοι!Τειιτ πεεεετοιπ οοΓοοε ΐι.ιεειιι!ι επἐ

πιω ε_ι·:ιτιο , ιιιιιιιοε ίοιιιιε οποιοι ο ρεεειιι‹ι εε(επ

πο: τοι πεππο ποπ εοπιιπιι.τετε . Ηιε ποπ οΜιοπιι- ε·

πιο. ΚεΓοπιιιιτπι. ποιο |ιι:ετ οπο" ίπεειιιΙιε οποιο πι

ποπ Ροιπειιπτ ο ρεει:ιιτο εείπιτε πει ποιιιιπιιιιι ιι

τίτοι:π εοπιιιοπο Ρτι:πιτειιιια π δε ιιιιίτειποπειιι πιο-ι

εο!ε: ε: ποσοστο ποπτιπ&π , ροτειιιπτ τοπιειι πιω

τοι-Μπι επιἰΙιο ετιιιιοε εεΒιιιε ο πεεειιτο πεπιιτιοε ο

ρεε ιιι.ιιοπι ίπΓρεπίιοπεπι πάτο , νει μι· τ:οποειΠο

ποιο πο οοιεότπιπ τιιΓΡιιι·πιππ:ι. Υποε πεπτ «οποιο

πιο τ:οπτιππιιτιο μεσω Ποτ Μ:ιειει, ποιο ποιειοιιτ

Ρετ τ:οππει·ίιοπεπι πο σποτ! οΒιώτππι ιΠοπι ωρε

ειιιε;ιτο πο: πιο πεπιετιτοιιιι οοετοιοι·ιε παπα πιο:

οι τοιπιεπτοτοπι , ε. ποιο ροτειιιπτ ετιίοοε ιροειιιΙι

:οποιο ει·.:ιιιο τιιιοτιειιπ Ρει:ειιτο. ποπ εοιππιιττειε ,

(μια το τούτο εοιπιπιιετππτ ) πάμε π:ιοιοτει1ι ΗΜ

Ροεπιιπι ιοπιε επιτειιιπτι Ματ. ΝπΠιι ετειιτπιιι οτιί- ι”:

οπεΐρεειιι!ι ειπιτιιιο Πει ιι!ιοπαιτι νιδτωιοπι πε επι. (πικαπ:

πιο” τεπιπτιοπιοπε τΩΡοτΙ:ιιδ νιιΙει _ ντρο.ιο.ειΒο

ιιοιι , ρεεοΙππι ιιπέιιιο Πει ε!είτιτπτι, ποπ ροτειιιπτ

πε νι8επιι!ιπι τεπιιιτιοπιοπι ,τρώω ὁ Ε.πειίειο 86

πιο ιπειτιιτιοπιπτ›νιᾶοτιδ ι·εποττοιε;8εεοπιεποεπ

τει· πεε μπειτε, εποε: ιεπτιιτιοιιεε ΓπΡεπιποο , ιππι

τε.Εοπτετιοι ππΙΙιππ ετεπτπιιιπι ποιοοε ἴπεεὶιιΙὶ πο· ιιώπωιω

ιτι!ιο Πει ίππειιιιε ροΠε ν"Μ11 επιπετιι τεπτετιοπτιπ

πιο τσιπ ιιΙιτιοο ττιπροιε εοΠτᾶιπιΞ , οπο πιο ιπεπιε

ρπΙΩιττπεπο τσιπεπ)ιιοπ ροΠε πιο Βιι8πΙιε ιποπιεπτιε

οιΙΜΒοτιιεΓοπιπτιι:ιιιποιοι” ιιιιοε.Πἱπιπι τεπιιιτιο.

πει ειΈιεπτοι ειπα, δε Γυρω οίκο πετοιοΙεε εκατο

ιπ. νωεπ οποε απο τεπιιιτιοπεε ιιοΒοειππι επεεΠ

ιε!ιει1εε ποπ ρεεειιτοιπ,ειιε ποπ ΓπΡειιιπτιο, πομπο

ειιτοιιτ τυπο, οποπτΙο νιιιππι οποιο τΙείτιιπτι ΐοοειι€

Ιιπετοπτ,Γεοππτεο,οοιιπόο ριοεπιε1εοτεε , ο ριεπιιεϊ ή"

επΙιιιι οι Μοτο απο ιεπιπεποοε, πιιιιιοπιιπιιε πω:

επιιτιο ίτοτπιπ πιο νιττπιι!ιτει· ε!εεειππτ.Απάε,οποπ

τεπτειτιο,οιιε ιείρετίτπ ιιοπιιπιο,ριοπτει οποιο ιιο

πεειΙΙιτοτειπ , το επιπιε , ποπ οι πατώ επεεΙοι Ε: Ι 8:

Με εοπιιπτ οι! ιιιτιοπεπι Μπλίσετ οποιοι πεεειιτοιεε τ” οποιοι":

ιι|οίοιιε Γρεεισ.1ίππιιιΙιο οποτε ποπ ΡοιπειιπτιιΒ ιπ- ^ω· πιο

εερτο ιιεεεπτο ροΠτιπέ:εεΙΤετε,πετ οᾶππτι εοποιοπιπ

Ροεπιτεπτιοε,νεΙ ει!τειιοε [πρειπετινιιτοτιο; ροτειιιπτ

πιπιεπ, νε! πει (ΜοεπΗοιιειπ ιιι%πι ρεεεπιπιποπ,ι·ε!

πει ίπίΡεπίιοοεπι ιιᾶπιι Ρεοτοπιιποπ , νε! πει εσπ

πειΠοπωπ πό οΒιετπ:πιπ οἰΓρπιιιτπιπ. Εοτιεπι ΠΙοι;|ο

πιο ροτειιιπτ ιοο!τε ρεεειιιιι , τ1ποτιιπ1 νΕπιτιο ποπ

ειτοετ1ε[ιοτπετιιτοιε5 οπο: ροτειιτί8 ππ8ειιεω.

8 τι ο τι ιο .ιι.Απ ιιπδειι ποπ οπο ειτεεΠειιτἰοιἱι ιΜ;(Μ"Μ

έπετοπτ οποιοι , εὸ π:ιιιιοτειπ πει ραπέ ιπειπετιιιτε 7.

ΚεΠιιιπιπιοτιπε.Ετ οποιο πε ροπή ρι·ιππτιπει Βοπο- ··· πό

τίι (πρειπειτ.ιιοιιτο οποτἱ οπιποε οτι ιπιτιο πεεεπει·ίιτ Β'Φ°”'ἰΐ° _

επ ιππιπ ρτοροιτιοπο πετπιιιΙιιῖ›ι·εε οι πιιιπι!είτε.Νί Φ,'.”“”ε'

απο οι ροεπιι οι·ιιιιιιιοιι, οπιιππι οι ρεττεάιο ἰΡΓιι οι

Βοπιῖ_τιοο ριιπ:ιτ.είιπι ι8ιτπι ποιοι Γποει·πο.τ. εοΠιιτο.

τοπιο: :ιπεε!ιε ἰπιττιι ρτοροιτιοιι6 πιιτπιπιιίι,ετιιΞ εο

ιίι ριιοοτιο,τιοοε εοπιεεπτο οι Μοτο πεεειιτοιιι,ΐοιτ

ιπιττιι πτοροιτἱοπε ποτοπιιιίι Ρειποιοοπ. Πε ροεπΞ`ι

πιο ροίιτιοει τοτιπειιτοτίι ΡιοΒ. πω:: Γεππιτπι· πιά·

τιτιιτέ εο!ρεε:τιπέιει·ειπιοι επ επΙρο,εὸ ποιοι· ΠΠ ροτ

πο άετ>ετοπο οπο ποοι!ιοιετ ΈπειιΈτοποεΙι ιο πωπ

Πτοιἔι,εὸ Βι·ιιπιπε ρεοαιτππτ,ιιΞ εππο ιιιιεεΙπιτοτο ω·

5ιιοτο ί;ει·ιιτπι ιο οΒιεότπιπ,ιιι οιιιοκι :ε οοππειτιτ,οπο

ιιι·ιεθειιιτιοιιε ίπποι ΜΜΜ: , εὸ ιποιοτι οοπ:ιτπ στο

ιο :ποιο εόοεττειππτ,ιιτοπεποεο Βιιιπιπε ρει:επιππτ.

Οο·ινινιι. Απ πιπτίιοε παπα: ρτοπιειιτι πο: τπο- ΒΜ(““%

Η ,οιιιιιιτοπι Ρωτώ; ποιο! Ρι·ο οπῖτοιοπιε πειτε ε.

τοπιο Ι.οπιπει Βι·ειιιοπι πετεπειππτ ἱπιττο (]π:ιπτιτα- ιι7-· _

τειπ Γποιοπ:ι ποτπιαιΙιοιπ : απο Επιιτπι11 ΡτΒΜπι Με °βη'.τ

οποιοι , οπο ιο πιιιιοτιοπε 8ι·ειτισε οι εΙοτιοε εοπίι-:32””

ΙΙιτ,εοπίεοπτι Γπιιτ ;οοιι,οπιιιιτπιπ ιιιιεπιιοιιι πωπω '

οι!ερτι Γοπτ Μπι ειπΐτιεπι Γρει:ιει δ! πειτοιιε :πιο

ιπιιΙιπθοπποτπτει!ε οι ειποεΙο οι οιιιεθιππι ίειιι Β.
- ν τ “Ψ:1ϋπ

που".
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'ιι .δι]ιτΧΡΙΙΙ.Βε ρετῇἐῖἰιικἐ ΑπρτΙοι·.ριιιιαι!ερβ|αρακατατρΙτ. δε:.17ΙΙι η

ειιιιιιοιιι τοπιο: ροιΤο Με ιιιιτιιτιε : ιτρο εοιιτιο τω: πήχη” “ΙΕ ΡΟΜ1_ ση” φωτ ¦ωΟκωικ

φοραω 86 ιοτετιιιοιιι: οριτι·ιιτι τω ιιιοιι ιιιιιιιιιιι, ηιιιιιιιιιιιι ά0τωΘΡω:00ϊιιιιιιιτιο :πάρε ιιδ”τι ιο Απ:

Ν: ΒοιιιιΒοιιιιιο. Ετρο τιιιιτ:ιτο ροειιοιιι ροιιιιτι:ιιιι Βτιιε τ°Π&Ξ$3ἰε”ο¦°ωυ.€τἰἱω. ΩΒρυιυρωοι"=υΒ_

τοιιιιτιιτοιιιωοτιιιττιτι Γιιτιτ φοιτ οιιαιιτιιιιι ρταιιιιιιι ιιιειιτιιιιι,ιι&ιιττοιιτιιιιιττιοιιε ιιηιιι6ωω , ι1Μιι α.

Βιοτιιι: ρτοπιοι:ιτιΠιιιτ Μπιτ ι:ιιιιτιι:ιτι ιρρειει8τ τιι- τρωω (Φαιά ι|]τω150Π=ω ΗΜ!" 9.". δι @ΜΜΕ

κι. απο απο ιιιαΙιε. Ριο ραττε ιιτειιιιτ·τ ιιιιιο τι ροτιι8 Βιιιιιεεεεερτω.

ΡΜ μη. .τι ς|;ιτιιιιι τιιιιΙοιιιτο,ροτι 1οιιιτο ιιιιτ ριιιιατιρ8τατισι 86 Μαι α. Νττιιιαι:Η α:ιτιιιιι ,<ροιιτιιι:ιιιι ραιιαι·ιι

Με” ω" Βιοτια:,τμιιιιο ιιι ιιιιιιιαιιτι ρεαριΜ$2Φτθρττιιιιτι “τι ιειιιε , 8τ ειιιιι.ιτιιτ φιιιοτιιιιιιιιιίιτ ρωταω οικω.

ι' ττιαιιι οιιιτοι ριορτιιτ ιιιετιιιτ ιιιιτρτι ιιιιιιιτιιτ. Ραπ· τοτιτΓτιιιιιτειιιιοτιιέ απο ριττιιιιο Βοιιοτιιιιι , τιιο,

ιιιιιιιιι πιο Βοτιοτιιιιι τοπ ΓοιιιιιιιιιιΒιιιτιιτά @Με απο ιτιιιΙι Πιιιιιτιο τοιιιιτιι νιττιιτιτ ιιιιιιιιιιιιτ ,τρώω

δ: μια , ειναι ριορτιιτ τιιττιτιε μια ριιιιι:ιττι Βιο- Βοιιι ιιιιιιιιιο τοιιιιτιι νιττι.ιτιτ Γυρετιι:ιτ. οριει·ιιτι τω.

@απο δ: Βιοι·ιαιιι Βιιιτιτ ποι:τρτιιιιι, πω τοιιιριιτιιιιιιιτι ` Ροιιιιιιιιιττι. τιιιιι τιιειιιιτιιι ιιτιρειιβι;τεριιΕ εταιιιιτιι

2_τοτι:.τιι; ιιτπιττιτι τιιιιΙοτιιιιι Μι ιιιιιτα τιιιιιιιιιιιιτέ ιιιιιτι οιιετιιιτατειιι Γιιοτιιτο ιιιιτιιι·ιιιιιιτιι , ?ταιρι οσο

ό· νιττιιτιε τιιιιιιΔιιτιδ φα τιιιιιιιιτι ριοιιι:ιιστοιτι.ιι: το· τα , Αττερ1Πε Με ιιιιιιιωτιιιτ ι:οιιιιικι·ιΓιιιιι ριορτια

τιιιτιιτ.νοιο πιτιιτι ι3οοοιιιιιι Μ: ιιιιιτει ειιιιιιιτιιιιτειιι ιιιιιιιτι ιιιιιιιαΙι,Γαι ιοΙιιιιι 8-:οιτι€ττι€ἐ,ι7ττιιιὁ πω:

ιιιιιιιιιτ Γιιρτιοιιτ.ιι οἱ ρΙισιτισ5ιιιιτ.' τω ιιιαιοι· τικ ιιιρ0ιιοτετ ιιι τιο.τιιιιι , τὸ ιιιιιοι·τιι·ι Βιιιτιιιιιι επετρε

νιττιιτ ιιιρττιιιτ. ιο οπο, οικω Υ!τΠ.1$-ι18Ει.ΙΝιιιΕ ιι: ιιτιτιετιιιιιιίι οιιιιιιτιτιερωιια πιω ιιιιιιοτ οιιιιιτιττι

ττιιιιιτιιιιιιιι νιιτιιιιιιρτιτιατ.τοιιΜτ τ: "ποτε οπο· τειιιιτοτιι ιιιιιιιι·ιιιι:,ιιιιτ τοιιττἔι : τω £οικιτι15 Βοιιο.

ιιιιι,8τ ιιιρετιιστ.ίιιιιιιιι Προ τ1ΜιοττοΜιτιι5 ιιιοι·ι- τιιιπ ι:οιιιιιιτιιίιιτιιτιιτ νιιτιιτιιιιρετιιιιι. τ0ιιειιιτ ιιτιιι..

ιοτιιιτ ιιιιτ ιιι Μπιτ , ιιιιιιιιι ιιττικιιτοτιιιε ιο ιιιαΙιτ: Ιοιιιιιι νιττιιτι ιιττιιτιιιι τ ι:ι·εο ιιοιι :Η 0€τΕιιαι,2η ω.

ει·Βο ιιιιιιιιτ ιιιιοοιιτρι·οιοιιιτο 3 ιιιοιοι·ετο` τοιιιξ-_ οποσ ιιιιιιοιιιιιι Βιετιτειιιιιιετιι ιιιτοιιιιοιιιε πρι» το·

οικω τοιιιιτιιιιι ιτιριιτοτιιιιιι «Η κι Βοιιιε,οιιριιιι ρω ιιιιιιι Ειοιιοιιιιιι. απο τοιιιιτιιε ιιιαιοιιιττι ρτιιιιττ ι

οι». εοιιιιτ.ιιιιτιιτ ριιιιιιοτσιτι ι:οτιιιιιιιτι ιιτιιιι:ιιτοιιιιιιι οιιιιιιιιτοτο νιττοτι8 ιιιιτοτιιιιη τοιιιιτιιτ Βοτιοι·ιιιιι ὰ

ω η·ιειι$. _ οιιιιιιιιττιτο νιιτιιιιε Γιιροιιιιιτ. ειροιι που :Ω τ:τιτιιιιι,

Μ» 222,” 13ιερ ι.Νοιιιιιιτοττιιιιι , ιιι.ιιτι τιιιιτι ιιιττιτ Προ? τω τιιιιιιετιι τριιιι·ιτιτατιτ .δε ιιιτοιιιιοιιιτ Γυι:τιτ νιι·ιοτ

Μ” ""Μ)' ιι&ιιιιιιε. ιιιιιιιιιι ιιιτιιοι·ιιιιι ειιετΙ. τιιιαιιτιιιτι τιιειιτ ιιιτιιτειιιε πιει οτιιιιι,8κ νιττιιιιιιρετιιιιτ.Βοιιοτιιιιι,ιιο

' ρια:οιιιιιιι Βοιιοιιιιιι.Γιιιιιιιιιιτιιιιιοιι τοιιιιστ καρ οιιςτιιτ τοι·τιιιιι , οτι τοιιατιιε ιιιιιιοιοιτιι ιιι τιιιιιιιιιι

ιιιιετιισιιτιιω,ετ2τι.8 οι ριοτιιρ ,. εισαι τοιιιιιΒιιιε ιιιιε Πισω ι:ιιιιιιτιιιι ιιιτι:ι·ιιιοτιιτ Ι το τοιιιτιιτ Βοτιοτιιιιι ιιι

ιικιιτιε ειιτρτι ίιιιιτ ιτοτιι,ιιιι·ιι·ιττιιιιτα ρατιτέτιοτιιτ, Βοιιιιιιι. ο

οιιιιιιτω Ειιιτ ρι·ιιιιιι @πιο 8: εισαι , τιιιιιιιι ραπ ρα:

ωτιιιιι ετιιιιττοιιτ τιιιιιι. ετα ριιιιιιιιιιιιι Βοτιοτιιιτι

εοιιΠιιιτιιι ίσιο αιιΒιιιτιιτοριετιστ 8: Βιοι·ιε, τιιιοτι

τοριιιτ ιιιιιτιτιε ιιι:ι.ιιιιιιιιετιιιιτ : ροτιιιι πιο ειδ:ι.ιπ

ει ιιτιιιιιιιιιαιοτιιιιι ωιιιιιιιι ιιι ριιιιιιιοικ ρι·ιιτιω

8τριοι·ιιιτ , οιιιιιιι ιιΒιιιιτιο Κια τ:τιιιιτιοιιιτ πετρε

τιιιιτι ΠΜ, άσιυπιτάιιιιι:ιτιιιτιιιι ιο ραιιιιιιι ιικ

1οιιιιιι εοιιιριιτειιιι απο: ρτιιιςτιο ιιω ευρωτοτι

ει·"ι2 δ( $1οιή2 , φαι ρι·ορτιιι ιιέι:ιιιιιτ, ειιιιι μι.

πιο ει» ιιιιιιιιιο ρι·οτιιτι·ιιι ωιιιιιιι ἐ ιιιιιιοιειι ραι

ιιτι ιτιιιΙοτοοτι ι φάω ρταιιιιιιιιι οτιοι·ιιιιι : @το

ρωιτι ιιιοΙοι·ιιι·ιι , ιιοιι ιοιιιιιι ιι·ιτιιιτιιτ ρι·ιιιιιτιοικι:ιι

δικια δὲ ΒΙοτια: ι ριιικιριο @στο παρισι , Μ! ε

Ποιο τιιΒιι1ετιιιετιιτιω ει: 8Ισι·ιαι , φαι τι: εοτιτιι8

Με ι:ιετιτιε ιιι:τερτιιτι ιιιιιιτ·ιιτ ιριώιιιιιιιτι νειὁ ρυπο

τιιιτι ιιιεΙιιιιιτ Γοιιιιιι ειιροατιιτιιιιτι @πιο δε Βιοιια: ,

φαι ρι·ΟΡι·ιι; “ΜΒΜ ι·ιιοιιτοι·ιιτ οοιιΓετ:ιιιι Ώροι)!

ω, ΡΜπιιιΔΜ 6οποΝ4Μ τιικιι|ΙΙι ω @κι αιτςπιτπισ @ένα ό·

μια , ριιοιιρισμρι πιιιἱιἱιιττριιΞΙιιιειιιπτ ι ιιιιιτι ικα τ

ιι.ιιιι ρήτρα ετιιτιιι: ετσι: καρτα: Π». ιι:ιροικιεττ

8Ιοιιιι , ποπ απο μι· ιιιοιιιιιΨστιιιιιιιιι, Μι ρα

πιοιιιιοι Ηωτειιιιιιτιε, 8τ όσοι, ν .ιειροιιιιετιιι μπιτ

ισο. Πω Β.ιρτιπιιιιτ. Βιαιτ. 8ι οτιιιιτε οι: ιιιιτιο ειιιτιαιιι

ωΙ'ιω· ιιταρτιιιιιτ ιιιιτιο οιιιιιιτιτοτειιι Ποιοι» ρειΕτέτιο

ιιιιιιι ιιετιιτειιιιιιι , 8: τιτιιιιιιι σπιτια Βοιιι ορατή

ι“ιιιιτ Γκιιιιιιιιιιι ιοιιιιιι ροίιι: ρωταω @τι ιιιιιτιΕπι

ω;; ιιιιΒιικΠΕΠΠι @πια δ: Βιοιιατε ριορι·ιο ιιιττιτο

ιιτοιιιιιιιιιιιιτι ι:ιοιιιε , φωτο ιιιιτ εποε δτ @στα

ει·ητιε ι ριιικιριο ίιιιΒιιΙιε τοΙιτιται ΙΒιιιιτ τοπικη άι,

Ρι·2τιιιτιι1ι Βοιιοι·ιιιιι ιιιιιισ πρωτ ρωιιιι: ιιάιιιιιιε

@Με ιιιιιιοτιιι:ιι. Κάρα ιιτειι.νττ:ιιιιοΠε τοιιιτιιιιο.

. ιιοιι οιιιιιι ει! ταιρι:: . :1ιιετ1ιτ:ΜιιιΒ @πιο δέ Βιοι·ιο

εοεπιιΒιιι5 ορετιισιιτι ισοιιστιιιιι τιιιεθο1°ιιΦ :ιστορι

1°σ.ωτιι, στοιιιιιτ Μπιτ ροιιτόϊιριιιτ τι: ιιιττοίιοιιιι

:Πω ριιιιιιι Βιιιτιιι 8: 8ι0ιι8 ετων ιιι:ετριιι ο τιιιιιιιιι

Βοιιι ορει.ιτι Ποτ ιΞειιιιιιιιιιι τοτιιιιι ροΙΤε @πιο π·

αριω; παπι :ΜΒΜ ρθω ιιιιιοτι:ιτιι που ιοιιιιτι κτιρ

τιιιιιιιι· Δι18τιι€ιιτιιι:τιΒιετιετ 82 Βιοτιω ιιι ρι·ιιιιιι ιιιι

ρτοιιο&ιοτιο , τω ειιιιιιιτι τοτἔι τ:οιιτιιιιι:ιτιοτιο 2 86

ορια ι:οιιτιιιιιιιτιο ιι&ιιτροιιι ροτείτ :Πε ιοιιΒιοι· μι!

ι)"Μοτ , ιρΓιιιιιιιιιοοοτ ιιο<έτιιτιιτιιω ετιιιιστ ι1ιαιιιε

  

Με τι τοπιοι· π! τιιιιιοι· , φαω ιιτ ρτιτ·ιιιιιιιιι Βοιω

ι·ιιι1ι , τιιιοιι ιο απο ιιιιΒιιιτιιτο ματια 8: Βιοτιστ

ρορτιιε αιοτιτιτ ι:οι::ρατιιτο,ι:οιιιιιι:ιτ :δι πώ ρει:ιια

:ιατροι ιιιτιοτιιι:ιι ιιιτοειτιιτ ετιιιιιι ρι·ο ριιιιιιτιοτιο

μια 82ριοτιιτ ρι·οριιιτ ιιιιιιιτιε ι:11τι3 ριιιιιτο οικι

Πο ετηιιιτειιιιιιι,ιιιτιοτ Μι ρτι:ιιιι τωιι-τιιιιοτιιιιι,

φιλοι ριαιιιιιιιτι Βοιιοτιιιιι. Δε! ι. ιιι:ττ νττιειιι:

του: ιιοιιι, ι:ιιιιιιιτ ιι·ιαιι τοιιιιτι Ποτ ια:ιιιιτιοιιι τοτιιιιι

μα: Πω νιττιιτι:ηιιιτι “απο τοιιατιιε ιιδιιιε πισι

τοτι ιιεΙο_ιιιιτιιτ σε ιιιττιιιιοτιι: νιττοτιειιιροι·ιιιιτι το

ιιιιτιιτ τάδε εισιιιει·ιτοτιι οι: ιοττιιιιοιιε «πιω τιτ

τιιιιιιιο, α:ιτιιιτιιιιιτ ιιοιι ίιτ , το ι:ιιιΚιτιιι ιιιτειιιιοτιιτ

ιιιετιιιιιιτιιτ ιιιρει·τιιιτ. ιιι οιι8τιιτ Βοιιιε _ ιιι:νιιτιιτ

ιιιιιιιτιιιιε ιιι ιιιιιιτι ι:τττιιιιι οι.ιοςιιε ιιοιι οιιτ ω τ

ιιιιι:ιτιιι οιιιιιιτιτειιιτ δ: ιιιτειιιιοιιιι ιιιετιτ μεσο. απο

ιοιιιιιι, :ιο ρι·ιετιιιιιο·ι οοιιοι·ιιιιι. Ν:: ιιιιιΒιιιιεΒιιρ=

απο Μοτο :ιοριοοιιτι.ιιιι ἐτατιρ δΕ 8Ιοτιιτ τοιιιιιΒιιιτ

ιι&ιιιιιι ι:οιι·ιρατετιιιιη τι Με κακο ιιιιιοιιιιυη Μι

ρτισιιι @Με 8τειοτιιι ετ:ιτιε τοιιιιτο διοτι: ιιι;ιιοι·,

«τι ιιιιιιοι· τιιιΒιιιτιιτο Βιιιτια: Βιοτιιτι ριοριιιι ο

τεττοιιι,ντπιιιι νιττιιτιιτι.τοιιιΙιε, ιι τω ιιιισιιιιοριι.

:οι ιιτιικιιιιιιιι ιιιιιιοτιιιτιιι , επι ροτιιιτ τιιιιιιι Πιρα

τιειτ. ιι τιιιιι ιιιτι:τιιιτΒιιτιιτ ιιιττιτιιιιι.Βοτιοιιιτιι , ιικ

ι·ιτ Μεσα Λε! ρι·οΒ, τσιιι:οτιο νιττιιτι:ιιι ιιιρει·ιιιιτιιτ.

ιτιτττετιιιι εοιπροιιι να νιττοτε τι:ιτιιι·ιιιι 82 ιιιρετ.ηιιιο

ντ ιιτιιιιοιιειι ω ιιιι:ιτιιιιιι,ιιτισττ τα Προ". , ιιΒιιττετ

ροή ιιι νιτιιιιο ιιιιιιιιιιιι τοιιιιιιιι:ιιτρο ιιιιτιτιι,ιιιστι

τιιιτι φοτο οοιιιιιειιιτετοιιι ι:οιιιιιιιτ ροτιοοιι·: ὁ τω.

τοτε: ιιιιιιιτειι)οοιιω ιοιιιιτι ττοιιιτιτ π :οιιιιιτιοιιειιι;

ιοάιιιιιιιιτιι ρειιάειοζιι νιιτηρτε ιορτιιιιιτ. ιιιιιιτιι το·

φωτ τι ιοταιιιττι ιιι:ιωιιιιαιτ τιιοικιιτειιι :οποιε

ιιιτατειιι οριιιιΒιιτ επι ρτ:ι:ιιιιιιιιι ικτιιιι·ιοιιιιι Ιστο

ιιιοτειιιιιιιιι. Ε: ιιιειιι Γτοιιιτιιι·, ροιιτιτ Με Φιο

Βιιε ριιιιτιριιι , ιιτιιιρτ «πιω Ακρη; "ΜΜΜ Μ.

:τι

8ξΙιτήικ

ι6ιζ

επωι'.

Διὶ ι. ιιιτιοοεπι ριο μπω ιδιοι. ι:οιιΠιιτιιι ριιε- :ζ πω

πιτ οποιοι ιτιιιιοι·ιιιιι ιιιιιιιιτιιτ ρω ω ριιιιιιιιοτιο Φωιιι>Μ.

δικια 8: @Μερω ιι0τ:τ:ρτ8, ιιοιι ροτειΙ Ιτιτι,ιιιι Θ;

τή).

[σμ

_ _ _ πι.

τω: ριιι·τειιι απο ριοιι:ιιιτ ροιικι·ιοιτε ιιτιοιιςτ. Ν!η"ΜΜ

Νοιι τ. οοιιιΙιεττρωιια ιιιιιΙοιιιιτι ίιιι:τιτ ριιιιιιτιο υπ'ουιΜι

ι2τια8Ε Ιοιιιι οσε πιο τ ιειιιιιιιιι ι1οιισ>')"""ΜΡ”·
ε 8 8 € υ μ' διοτι: "πω,

ρτιιιΒιιειιΒοιιιτ τοοιρει·τιτοι Ναι α. τω» που ιιτ Ν"Ρ(¦|._

Μ τ]

. σιωΙΜτ.



ι66 .ή 13ι]2ιαπιτιίιιΧ ΙΧ. Με σιιβοάἱαϋ τιιτσΖωικέεΙσπαππ -8σΜο Ε ι

κιωσ Ρ,'ΕβάΠ”0?ά άουσ8ταιι.σ ιισσερστικι ; 86 ιμὸάΜπσιξ- ΙΡιιιτσε Μή Βσωἰπσε,πιιἔιιπ Αιι8σ!ι Μπι: παιιισιιιιτ

π.. ›ιωπ·πΙσ|ἰ: ι σβσιστι/σ:;ιπάπω ισιιυπροβ [ια νέπια- σ ι8ιτιιι ίιπΒιιιι€ ίιπΒιιΙι εΠιεπειτι.οιι0ιιισπι νσι·ὸ Μια

π3,εσιιιιιπ σιἶσ,σιιιὸὸ ειιι€σ|ι Με ΓιιΡετἰοκε ιιι πα· ιιιΒιιιιισιιτ. σ.ιιίιιαιτιιιιπι ρι·οΒιιτ ‹ισ οπιπιΒιιε παπι:

:πιώ σιισσόειιιτ ἰπΪετἰοτσε πιιο:ιά ντιιιιιηιισ ρεισπο.ιπ, πί':ιιιέ ο ζ!αΪ σα) εκ0]'Φο ΦΗΜΗ €ρω'ΗΠε ι "υπα1Μ

ω” ρπιππωπ επιιια_δι: είοι·Εισ, σιιιὲπι Ροπή· νΓιιισ ιιι άισπιιιιιιισιι .ι παπι-ιιι τ3ΠΗ1τιι ίιιΡσωπε

Μπι ιεπιε 8: σιμοιειιιιε:ποπ σΙΓσ σσιωιιι, παω ιιι:ι- Απ8σΙοε Βοποι ιιιΒιιιι 0τόπιι5 ο Μ” Μαΐω ΜΜΜ”

Η Γιιρ:τιοτσε ιππιτιιιἔιΙισΒσειιιτροσπ.ιπι Ρτιιιιιιιιιιιιπ πώ ιππιιέιιιι ατστσ 86 ιστιιιιοισ πω- €8ιίι:ιιτιτ;

ει·πή8 δ; 810ηα , ω: ΡοΠήιιιιιπ @κι 8; σι·ϋσἰ:ιτιι5, ιάσο Μι!. ε!οσσπτ,- ποπ ΒιιειΙΙι8 [αΙ:σιμ ιισπιιπιΒιιεε

"Ι 2πιιιΙσπισπιπ ρτισπιἰο Β6ποι·ιιιτι σἰιιἰἀσπι @ια (πω) πωσ πιι.ιπόινΓειιισ ιιι άισιτι ιιιάκ:η Πιιιιι·ι

επι δε τιποτε , νσΙ ιιιιιἰοισιιι σιιπι Ρτιταιιο Ειοιιο- ΙιιπΕισΠιεπικοι επι: ΠπΒιιιοι ιιιτσΙειισε Αιι€σιοπ Μ!

ΠΠ” ΜΗΜε Μωι-2, ι · «μι ?Με ιιιι€Ιιιτιε ιιπιιιε,σο ἀσΪππᾶο Επι Η1Ε0]:ιτ0ιτι

σιτσι·ἰιιὲ. ' Π Π έ - , ° σ. Π ' ο

Δ . Ι · . £'υπι'Ισπι Μπα ιιΜπιπιιι6':&σω!_ πω” 2. ιΜπιόξ. 50,πκσω

. πιά· .Μπακι.ρ.πασβιιι3.ιιι·ι.πισθ,.ΠιιΒιιΙοε παπι· ΜΗ” ω”

ιιἔ5 πισω ιι:Η.ισισ ΛπεσΙιιιιι , ρ1°οΡ1°ι2 σιιΠ:οειιισπισ βιβιβαιι|σ.ν

. · ιιιισΙισ άεριιιιιτιιπι; Απσιιτσιιἐιόσιἴι ι πιιιίιιιτ σιι- Μ;»ιτψπ

· ο - - Με νπιπ:,σο σΙσίιιπάσ,Ηωσιι σει τστιιιι,ιπσσιιιιαι μ °° Μ"

Πε εΠΠοόκι 8ξ ωτάθ ΑΠιι€ιωΠω σίΙ.Νειιιι Η Απεσιι ιππιιιισ σΙαίῦενΙτιιιικσΙιἱστιιεπιε, σ:22'ω'4”“

- · σ:: ειπε σοτιιιπιιιιιισι· ιό Ιιοιιιιπιιιιι σιιΠοάιιιιιιάσ-ε ”

Β!βά:'Μ ιι π· Α ΗςΙσεοπίιιιτΕΒοπιιιι€ι ἔι Βιι&ιε ΜΕΘ Βιπιπτυι·Ξστ ἐπριηιιιισιιιιιτι1ι Δι οπιπΠιιιε ιιςιιιιιιιιΤ

ω” φ Απ ω ιιι Με "τα αιρωόη·ι πσΔείσπόι. θα» 18- Με , πι” ὰ ριιιιειριο πιιιπόι νΐκιιισ ιιι άιστπ ιιιιιισιι

,ωπωω Ο08σΙσπ92€ «υπ , πσπ ρε ΕΟΦ Υ Λκ8ιΙΖ σκοπια : 8ισεο, [ωπή ιὶιπτ;πσσσΠ-πι·ἰὸ άισσπόιιιι:ι ω, αιΗωσσ με.

Μεώσ Μ· πω: 020ι€Μ!παπι _ @πωσ βία: φΜΗΜΜι Μ άι” σσόσπτιιιπι ίιισσσίΠιισ Επι αιΠοάσε ἴιιΒίἔπιισπ‹ι

"°°ω'· πω!" Ρσκα4 Μ ω”πω” Εάια"απιθΞ, απ” πό· :πιω !ιοιιιιπιιιπ.8ι πώ ποπ ίιιρσωπτιιι , ιιιοΒιιΒι·

μι|Εισιωι: Μπι [πωπω Ε: αφ. 48. Διι8ιω . Μ· μανια , ύπΒιιΙοε ποιπιπσεΙἰπειιιοε ιιιιιισισ ΑτιεσΙοε

πώ: Μωβ , πωπω: »ισ αι ΜΜΜ πιπ!ισ. Μπι ιι. ρι·ΟΡχιω ωιιαιω περιιπποε , πσε ωίι:οόσε μπασ

Οισ/ἰσάἱω Μ6Απέ'ι!πι Μι θω"ΜαπΙ:Μ, ύψΜΜι· όσπιιιιιπ Ησιισιιίὶοἀσειιι!ιΓσπιισπιιιιιπ : Βοεσπιιιι

πισωπισιπ, (Μια Με πειισιιεκπιπι. Παω. ι 3.Μιπιιτ· όιπίπιιιι πιιιιιιΒοσιιτισιπ ιιιιιεισ σοιπιτισπόιιτ. Εκ

σε: .4ιι8ι·Ιιιι πωπω Η :πωπω πωπω” “κι ο ά στι- πωσ ι πωπω σοπίὶιτ, σιιιπάσιιι ΑιιΒσΙιιιιι ποπ σΙΤσ

ρπ·ωοι. ΕτΡι`πὶ‹π.9ο.π›ιἔεΙΙι[ιισ πωιώιπιτ πω. ν' -ρΜτιΒιιιιιοιπίπιΒιιε Παω!σκιθσπιιΒιιιάσριιτ:ιτιιαι.

ιαβπάΙσπι "Μ πωπω ή: πω. Α&οτ. η. Νιιυκβἱσ Πωσ επιπι ιιιιΡι·οϋιιΒιισ σΠ:τιιτπ :μια ποπ ‹:Π πω..

Με, :ιιι Ρστιιιε , παΜικΜι πωπω Απει·Ι:ιιιι [ιπ4Μι ἔἴοταισ όπιιπισ πιιιιιιθα:σιιτιισ: Τιιιιι πιιιιιἱιπσ , πιιἰπ

6· σύριιιτ πι: έ: Μαι: Ηεπιάιι. Ηε!πισοι. π. Νοπιισ καφε ποπ Ρο(Γστ νιιυε8ι πισω Απεε|ιισ εστσιιε σα· '

οπιπι·ι[ωπι πάουιέπιβτπτυιι]8ρ26ιαι, ἔτι πιπιέ!Ι:Μπι πιιβι σπιτι ι1πωωπ, νωπιισ πω ιιι ρσιἰσιιΙο νστΕιπά

ρπυρισι_σοι,πωὶ !ισπάέωεω σ.φιαπιβΙιστίι, @επι νστ1- οςςυη·σκΜη ἱπ 8Χττ€ΙΙιὅ. μπε Αιιιορισ , ·ιιΙι:σι·ι ιιι

Μἱσπο απ» :πισω αιτιοπε σοπΗι·πιιιτ 6', 1°&οπι.ι. μ". φα!!.ι ι 30 @πηχτή Μιαισίιπι πα:ντωιιισμισ ἰιιτπιἴιιιιτιι εοπτ_ἱ

.#”###-- «πω. ι. ἀιιᾶἑ σ: ὸἰιιὶπἐ ρτοιιιάσπτω, ειι10ίοΙστ ιιι- πσιτήι!ιατσω,πσε_ιπ|οσιιιπ άΙΗΜΙΙΕπι ο σπιτι Μ:

5°Τ|””””° Ισιιοπι ρ.ΐιιρειιοπι ΒιιΒστιιιιισ: κραταω κ:0τρο·· Ισιτ,ντ πω. σ.πιικι.88. Εοιι8ὲ στ ο ρτσ!» Πιιιεσθ:,

:Πωσ ΐιιΜιιιιατιωε ω"πωιω ,πωσ Ν8,00τυϊ δ! νιιἰσιιἱπιισ 1ιιιιιιι άσριπστιιιιι σ! σ Αιιεσ!ιιιιι, πώ Π

Βιιιιστπ:ιπτιιι· Ρετ σ:0ητοι2. οαΜΗ:ι ΠἔΡωο"· δ( ω· πιο: ιιι ηιιἐιιιἰε οσσείἱοιισσπρσςἱἱτἐ :ιιι οιτιιιιΒιιιιιιίι
σοτιιιρτἰΒιΙἰιι. ()ιΜπ πω: πωπω πι: ιπππωω (Μ: πσΕσπάσισ,τιιισιτιήιισ νιιΙσπε. Δ ·

8Π8θ"$ , 8ΗΠ ΜΙ."Ει5 ΣΣ. ΒΟΠΟ 60€€ξΜΒιιθ$, ᾶΕΒΠΩ- Ης_κ ςω·ωω ΠτΩΡοι·τςΒζι (Νο (ΗΝ “Μ"ΪΜ,ὐ "°- δ.

τω: ΑπΒσ!οωιπ ιιιι€ιισ ;πιόι,ιπ σε! Βοπιιιτι Ρϊ9Φο- :ἑ,ἰπ πιώ σσπίιιιΐι. Ϊστἑ οιιιιισε ι·σεσπτ. σοπιισιιιιιιιτ,
ιιστι.πε αιωιιπ Ροίΐσιιτ. τ τσσσάσισποκιΙισστ , ιισιιιρσ ίιπΒιιΙοε ποτπιπσσ ω·

, παπι ιιι Πισω οιιΠοπιστπ όσριιτιωπι ιιιι!ισισ Ατιεο

°°Μ°“"Ιἱ_ 8 Τ Ι Ο Κ Ι Μ Α. Ιιιιιι,ίιιισ ἰε όσριιτιιτιιε Πε σάπια ιΙιστἱ,ίἱιισ ποπ.()ιιε κα».

Η" Ι. νστιτιισ πιώ. ι. Με σσπίστιιτ ιιππιπιιιίΠιιιπ τι·ιάι- ιΜ“ωσ·

 

Ο

ι _ Υ _ · πω) πωσ ιιιιιπάι, ω πωσ νΓειιισ τεΙΒΡΩιτ2. σοπ

/π[πέ24ΙΖ |20ΜΙ#$£$/ἰ#ἔΙ4Ϊ08 Μύσαπτ ή". Μπτσι· πστίσιιΈιπε. νπάειΙΙσπισε:αΙωικ κπιάὶ:ἱο

' ρ πο” ωρα: πι: Ν :και ἱπΙἰ&ι·. έ: ·υ2ιέ Μ 'ἰ: : ά ΜσΜο
88|0$ Μί·[2ΜΜ ".”ΜΜ #ώ”Μωδ ” πι. Μ ι8. αφ. ]ζΜΗ|Ι.; όοεστ , παπι: Βάι στιειπ:ι Ησ:

' · _ ι Ειτ:ι:οτιιιιι Μιάἰιἱοπσπι : Μιὰ :σάιτ σ:: Κ. Μο σ.

3· Αι.νικνσΙἱὐ.ι.ἱπβ£τ.ωρ.ι4. ππω.7.ριιτιπσβ Ρι·οικιτ. π. €ιιΟειισΪ,38. Λπἔ‹Ιιιι. "Με, Μέι ό·

Κ'2'"·(°ν” Ω ί-σ ΜΙἱΖΪιψἱΗἱΜσΜ "ΜΜΜ Ιιοπιιιιι ίιιιιπισί- παιιδίι3'ΜΜΒ.Ριιιιιο:: Ριττιπισιισ Μιμή νιάστιιτ ὁσ σστ- Μέ' α 8'

° _ > ι · _ · _ _ _ 5σιμπι·σ.

ισ τισΠιπετιιιιι Απεε|ιισυ,β·ά οωι‹σινιισ σουιβιι[ισ , ιιι-_ το Απεσιο ριορτισι ::ι.ιθοάιιε ιισΡυτιιτο.: :ισ ω. τσ

πιιἰτ, ·υπέ!ιτερτσ[Ματσκυβισ. Ρι·οι.ιειτ Εκει η. ‹Ισ ίΒαι.ΙιιιιΜι, νἱιι ιιισπ:ἰο Ητ όσ ΑπεσΙο , ειιιΙσπιι.

οαιιιιΒιισάΜτιιτ Ι πιιὸά ρΙυε Βιιιιόσππτ @κι υπο έσω , ‹οπιιιιοι·ιπτσπι , 86 ισόσιιπτειιι ειιιιοπιιιιτ:

μέσωπσ ΡωιὶισπΜπι πρως παπι»Μ" ιιυπσ2ίππι πο· σκ ΕαΙσΠΓ. σ. Ναμε4ϋΜ4 αιωπ ΛκεσΙο.Νοπ ή? ρισ

ω. ἱαΠΞι. π. «ισ πωπω πιιττειιιιι·, Μια ιό. 'σιιιὸά =αΜεπιία: νΒι (.ΗοΙΤα , παΜ/Μι·, ιππωιι_ ωμσιιὶφισ , ό· '

@Με επιππιπι ιιι- ίιππιπ ΑΒιο.Η:ι: ὁστιιΙσιἱπτ:(.`οπ- ι συιπισΒασ πισιωστ: ει: Μπι. 18. νΒί ΕΙιτιίἰω σ::

“δω”.

ισΙιιὲἰι , πι:18ΓΔΜΠ ΗΜ δ: οπιιιίΒιιε Εσι:Μιισ πισω. σο ρτοΒΜ , ποπ σίΐσ ριιτιιιιΙωέ σοπιστιιπσιιόοε_ _'

(Με ιιιιιιι·ι:ιιιι ίιισσισ, πώ σιιτ.ιιιο:πιιαπι Βσιιε ω” φπα ΛπΖσΙἱσοταπι βη:: «Μπι μπω» Ριιι·ι3; ρΙσπθ

ιιοςιιοπιισ ποίΗιιπι ΙιιιΙιστ . ιιά νπιιπι ισίιιιιιΒιιπ: " Πεπιθαιπε, σΙΤσ όσισπιιΕπιτοσ Απεσ1οε, πώ σοιιιιιι

ΑπΒσΙι›πι. €11Μπι εστ.πιτ:σιε πιω ιτσισοιιιιισε Ριτισε εΙσειιισιιπτ,

Ρ ' -- Παπ ιέσ ε. ΡΜ” έτι βιω.υπδ!.2 ωρ.πΙτ.&· ΜαειΠ, νπἰσιιὶηιισ ίπποι ιΜσειιτπιιι σίΪσ Αιι€σΙσπι.ΟΙειιιΠ

ΘΡοβιΜΜ Μ σ.έΕβικά. πι. ωφ.;. ιιι ορρο!ιτπαι ιπσΠιιαπι ίσοι, ίΕπισριιΜπο Μπι :ιΒιιιισπτσ , Επι: νστιτο.ε σοΙΗΒἰτιιτ

σ1ΐΜΜ,"· -· νπιιιπ ΑπΒσΙτιπι Ριππω ασΙΜππτυπι :ΠΕ Ιιοπιιπι- Τ αιΙΙο Μ!. ω. νΙιισίιι:ι Ρσιιιιε θ: επιασε ώ Διι

ΐι·ΜιΜ-#“· Βιισ.ΐιιιιιιιιιι. ι; πω: νπι!ιοιπιιιι ειΠΐ8πειτιιτ σιι- :εσΙο ΙΠισπιτιιε ἀἱιιστιἰΠστ ἱιι άοιιιιιιιι Ματια πιει·

Πα. ι·ιιπιιιΙτοι·ιιιπ, και "ή ΙὶσΒἰ σιιι·πτοιιιιει·σεπϊ:ιτιγπι Με Ιοιιππιε , ποπ στειισΒιιπι !ρΠιιιι σίΤσ, πιιι ο

Απεσ10 ευη ιιιιι!τωιιιιι ιισιπιπιιιιι. π. ιπιιΙ:ὸ "Παω ριι!1ιιισι, πιιιριισ παπι !σισΒιιπτ σΙΤσ ιιι

< σπεσ

 

θ



1)κοιιταιιο Χ 13ο τα#οαἰιιΗ ιαιιαι ααοιΙοι·αιιι. .τοπιο Ι.
οι

ιατι:οι·ει ζει:Βιιι;Βαιιτ, ΛοΒόιιιι:: εἱιιε Με :ο αν· άουτ:: , οτα Μι:: :ιοί-οι άι: τοτ τιιιταξιι: Εεειοθε

(πιο ]2ας νοιιτιιιάι: Αιι€0το νηιοοιοι:ο_νιατοιι :Μι Ποέτοι:ου:ι:οι:τιαιιι. Ειιιιάιωνιιιτ:τιω ιζιέΠο.

Ιοειιτο ,εκατ ἱιι οπ:Π""Β ΜεΙΝΝ0 αι:ιιιιι: ΜΒΜ; :και :Μουτ ιιι:τιοτιι ΡΙιΖΙο[οιι. Μοτο αι μοι. απ: .9οιιιιι ια

ΪΡιιιω Ν· οΒΓεοιὲ τ:οΙΙιειτοι οι: 0ιιιιιι. ιο. πιο: , εςι:ςι;|οτ:ω Ρα.

ΠΠ.ιΠΠιιΕε1Ρτα3"008, ττ:ει:τιο Ητ τ:: Αι:Βι:Ιο, οτα

Η ?Μαξ οιωΙΞατ·Βατ ΡοιΓατιιω, ι·ιι·Βιιο : (σ. Νοι: ιιιιιιοτει:: ω·

ι°·5"”” πρι:: Ποσα ΜΒ:: όι:Πιιι.5τιιι: ι:οιτι:ι::Βο: , φπα:: ό;

ΡΜ μεΒτήε , 8: εοι::ιτιιιι:ιτατιου: : ιτεο Π Ρτορτοτ ι:ιιιιιιι:,

τιιιαιτιοι:[ τιΙἱε›τεεοἰε, Ρτοιιἰτιοἰἰε 86 εοι::ιτιι:τ:Μ

Μπιτ Πει: .ιτιοτ ,ι ίιιη;τιΙΙ: Ποει:Ιοε ι!ι:2:8:ι.τ Ρομ

Ιοει ριορτοτ ι::τπιαιι:: αυτοι:: , φαι:: άι: αει: Β τω..

ωωιιιοι Ι:οτΙ:ι:τ , Παρα:: Μαι:: Πιιιιτ:Ιοε ιΜτιιιατ τι:

το!ατα Ατ:ΒΦ:08.

ο. 3 ΜΜΜ νιτἱτατει:: νι::τ:ἰι::ἱ τοι:ΓιοΓιι οΙοιιι:τ

Ρ'°ὐ:ΐ 55· Μαιο. Οιι€οιιιιτ Μα. μ» ΜαιιΙο.1ιαι> α· Μ. 3, Ρι

Β"" Μ· ,ωιιω..,2,αιοααα[αι:Μαιοιιιιαιαιιααιιι:Ροαιιιιιι οια

οι· ετα" παταει:€;:::::αιι::.·ι:ι:αιαι·ι·°
αποτο: . τ. . · ιι : ια ι: “αι

ιιιιι [αυτ αιΒιιααιι αιιιι1οιιιια ριι(ιδτα τι: |οιιιιαι ιιιιιιιι

πω: ιιιιιιαιιιι αιρατιιι ιιιιααΙα. οι:: α ιι: ια., ΐι:ι:Γι:: ό::

ίοιταΐεἐ ειιιφΦι:ι οτεΙιι:ιε Αι:Βται ρταιδι:ιιιπττιτ 8ο::

τΠοιιε δ: ειιιιτατιτιτ::,ατ: Βι:εωΙστιοτι: Ποιτιιι::Βο:.Βο.ω

Ι:Μοεια Ρ[.Β.ό· 48.ό'ζε5. οοιιι.Ειιιιο.ία ρι·ιαι.ΝΜιαιιι

ια !ιο.αι νέοι Μοιβ Ναιιααα..οια. τοπια 13ο. Εμιῇ βια:

ΕΙ:ι·γΐοίΜι:6.ιιι ΜΜΜ:: ε: ιΙ!ιε,αα8ιΙι ιοιαιιι ω”

:πασα αιιτι ιαια. α· ιι: Ρα.ιαο. ιιιιιιαιι. "Η απο:: :Μαια

τιιιαι . ·ιιααιιιααιαιαιιι ιαοιιιιοιαια ού το α.ιιιιοιιι , φωτ.

αιιιιιια [οιιιιαι[ιιιιατ , ια οαιιιιααιιι απο: α: ιιιααβιια

ατα , αει οροιιιατ οιιιιιιι Μ., ι.°σ212"Ζητρι α γ·ρέωπβι.

ταιρι ἱααὶιιι[οιὺια!α ααιαβιοι @αφορα ω:: απ;; :Πα ,

ααιιααιαΐαταπ ια ,απο ααι οι :Με Ισια/Μι ο ΜάααΜι. Ε·

πιίτιιτιοΙ:ιατ αστειο Ποιο , ιιιιἰιιι`ιιιοαἱ ιιιιιοαιτ (ω.

ροτειτοε εΙΤι ι:οτ::ιοι!ιιιε , πω: νττοι·ιιι:: Ποιοι:: ιι:

τζαι ἱι: να: Ι::Ι:οτι:ιιτ , Για τι: κείται ααα:: ιμοτι:πι

οριεττιω , 8: ι:ο8Ξτατιοιιιιτ:: οι::τ:ἱτιι:: ροΠ πιατα:: ὶ

:μια ααα απο ΡοΙΤιτιτ,ντ τιΙΙατι:ι αραιιιια ια Ματια:: αοαΙιιιια

ἰιι!ἙιἱΡίΪτ αι Πιο .9οιταιιι. .Μοτο Π:το α: Ταιααι· ια ριτ·_

[σαιτ 8οιτατιι Πι: Ιοοιιιτιιτ : Ε!! ααοαααιιι , μια πιο ααα

αι: Ναιιιιιιι αι ΜΜΜ: ιιιααι ιιατα Μακάο ιοιιιιιαιαι.

ΙΙΙααιιαιιιιι να αιιιαααι α! ,μι πω: ιχιίτιι . "χω ρω”

βειιιαιαι· ω: πι, αμα: ΪαἄΙιΜΔ , αι Ιιοιιαιιοιιιιιι, Νο::

απο ια ιιαιαοααΜ [αβριιιιααια οι: παμπ”. :ματια ααα

αιαιιοιααι :πιω α!ιααία ιο:Μιαιιιιαι , ει· Πιο :ασκ απια

τίτ , :Μια ιαιιιι :ιι @οι , αι!ιοιταται; πιο οι τι: [αβίέ

καιω:: ,οιι·ιιιιιιιι. ΡΙοτιιιι:Ιιιιε ιιιττ8ιοι:: Μ. Ι::Βιται Ραιιιαιοιιιι.ιξ

8ιαιο .9οιιοιιι το. ι ο Ι κι:: α: Μ. αι φαι. ό· 0αιιαι, οι::

ετα:: Βοτιοι·υττι,8ε ι:::!οιιιαι Ο πωπω ιο:οτιοι:οιι:

ιιιαιιιῇαιΞιια Ραιι·ιι: Πιο ιιιααΙ:ΜαΜιιτιουιτ,ιβααέι οιιι- τ Γιιἱίἶετ , οι Βοιιι$ Πε Ιοομιιτω :Ηι|ιοαιιι Μαι:: ει· Μι

πι: μια αιιοιΙοι !ιαιιααι.Ισί:ιι:υ: Μισό· 7ιήιιαα0τιαοα. Θ :Μάικ Οιιιιοι απ”.

αα.3ο.ΤΒιοα.ιιι.α 6!οβιἰ ια :ατι 1)ι"ΠΕΧ αι.ι,ιιητιιτ,

α) ιιια2ια ιιαια[ιιιιιοαι αϋα αοιιιααιώιιιααι αιμα αυιιαβ

 

Οια:: , ια!ιοαι: ΜΜι2"Μι ιιιιιιααιιι ααιοιι.τ

Ιαιαιιιιαιιι , μοιρα Μια τ !ιοαοιι.ιααιριι. 36

ριά"Παθ ιιοβιαια ιιιαιτιιιι ιπι ιαιιιιιι,·αι ιααοαιαιιι,ιαιαιι- ΕτΡ!ατο , Μαρια: απο !ιοιιιιιιι. ια ααα ίιιιιιιιιιιααι;

ιαι , ψ ε ριαιιιαιιιιιαα :κι ΜΜΜ ιιιιαιιι ι αιι!ιιααιΙα

8· 2 ·οιιοιΙΙαα ιιιαιιαι ιιαροαιαιιι, ν: ιιιιιιααι βια αιιιιαι.ΕΙι

ω” οπο: Κουτι. £ιΙι,·7.ιοααιι.ιιο. 39. ντα Πιο ματια: ιι

·"' Βιτ τι:: Α::ΒοΗτ Ποια: ιι: ι:ιιίτοοιιιιι: όατιωΗ:ιατιυΠα

Ρ|αἱ. 134.ιι: :Πα νοτοα. ω; Ριοαατιι οικω αι ΙΪ7#|##7Ϊ#

[αιι.-Βι Μια: , @το , ῇαιιιαι αα/αΙατιιιι Ι1αιιιααι8:αιιιι

ιιιιφ'2 [αιιι. Νιιιαι ιιιαιιιιιιιιι αοβια , οι ασια κι! ιαΙΙαιΖιαι

.Λαμια ,ο ιο: ιαιιιἰ[ααι [οιιιιαα!ιιιι ιι!ιΠιααι ιιιααιιια Μ

"απο Ετ Ροο!ὸ ρὁΠ;: Ηο.ι ιΣιιαι αι ι!ιιβιαιι:[αιι· ιτα

ιοι ρι·οαιιιιι , ιιι!ιαιιιι οι ΜιααιιΕΙιαιιι ωΜΜ7Μ ἱιιῇιιιιὶιαιὶι

οι Με πο: αἰαἰιια μα|ιαία αααιιβιι ιααιιαι ιαπιιιιι: Ι:.ιιαιιι

ιιιιιαιαιαιιι οι αιιιαιταιιαα αοοιι|α!αιι ιαιαιιιιιιι Μοτο

"μια :8.ιιτρ. Ματια. Μαρια αι8ιιίται αιιιιι.αιαπι , α:

·ιιααοαιςαι αιωνα: 486 σπα παιιιιιταιιι ια οαιθοαΜα[αΐ αα

8ιΙαιιι αιΙιεαιαιιι.Απ:ΒιοΙιοεια Ρ[α!ιιι. 38. ΑιιΒιιίτιιι.

βια. μα: ιιιιιιι.όσ ριιιι.68.αα Επι. ια Ει·ιιιιο_ό·βιαι. 3.

αιΝαιοΙι Μπα. Ματιά !ιύ.8ο!ιΙοιΙ.σ. η. Η:: ετται:ι να.

τω: ι·εοοι:1ττ:Πι:&τιε 3 δ: Βοιιετὶεἰιι , ουκ ότου. πιο:

.Αι:ε:Π πεταει:: , οι: ηιιἰΒι:ε ια”. δι·τεοτ. Μια α..

ιιιοιιΙ.οιψ.η . αΙιαι :τι .Οι:ίΒιιιιτι ε ιοΙΙα. 8 . σαι. ι 6 Βιοα

:τι .αᾶα αρα/Ι. αφ. ια. @Μυιιιι[οαι/ααι ιιο!!ιαιιι Μαιο:

Αιιέιια:ιι,ά ια ιιι.ι>ιαιια, ώ· οι ιααΙιιι 8. 8ιιιιιιαι.ι Ιοιιι

ιιιαιιιιιαι.Πιάοιιιε ΙΙΙι.ι.αι @καποιο αφ. το. @και αο

απο” .4ιιοιΙοι ααιστιριούαιιται, Ζοιχαιι.ιι 13οιιιιιιο αι Εισαι:

“οι Διιιια απο ·οο!ιιι,αιαιι αιιει!ι ιοι·αυι (ιιιιιιιι· ·αιαιιιι

1°αιιιιιι Ραιι·ι: ικά. Αιι(εΙπιιιτ ια 18. Ματια. ό· ια ο. μα.

οτα σοιιιιι!ι. αι· ια ΒΙαιια. μια ιιιια αιιιααηατ Μια:: απο:

α" οοι·Ρατ ιιιιιιιται,ααοιΙο ιοιιιιααιέιαι, φα τω:: |ιαιριι· ια

Μαιο:: ιαάτιαι,6· Μαι.: ορια: ιΙαι Βιο,ι·& αιιαιΙιι οι και

ιιβιαι.Βοιπατατιεια ΡΜ. @ι !ιοοιιατιβιια.ιι. Απει

!οι Ριαο2οοοι , ιατοιιι, Ιαι·αΙοι, αι!ΐοτιι, ααΕΜ·ιβιαι οο

Πι·οε ειρρτηιιτ , ι:ο!:ιίι:ι:ο ιιωμι ιιο!είΤε οι αι·οιιοαιιι,

Ρ"ι]ξιιι , αιριτωι. [.ο:ιπ_ [ιιίτιιή. Μ. :τα ια!ΐο τοπιιαωι:

και και 8.αιιι: Μι |ιιιιααιιι ιααοαιαια ποια” Μπέβε

τιι ιααιωι αιιαι!οιαιιι. 8ιιιεαΙιι Ιιοιιιἱιιιὐαι ριοριιαια α·

ριιιιιιιιι αοειίαιιι : ιματιιιαι έρ/οιαιιι ιταιιιτοτιο ·υαΙιαπι

δ

ααιιιιιιιβιαιοιαπιααι|αα8Ε ιιιααιιιααιαιι , μια &ύ Μαι

Μια: ασια ρι·ιιιβιααι ια αιοφση'ιιαατ. Π: 8οτ:τιιτο πειτ

ι·ατ οἱια. ΑραΙιια: ,ουσια απο: :οτιί:τωειτ. Τιι·ιαΙΙιαιι.

Μ. αι ααι.ιιια. 1. τιτιοι: Με· ιι: Πα ειιΠοόιοπι ὰ ΡΗ€:

ότι:: Βιιτιιιοτιτ ιΜπιοικιπ οι:ε03Βοιιιιττ: Αιιεεισι11

ιιιτει·ριστατιτυτ $8ιαία.ιιιι ι.οαι.ιι.9. απ· 2. .πουπέ

απ. 3 οι α. δεο!ιι :απο :πωπω !οοιιι:τιαιΡΙαιωιω

τιιίτιιιισθιιιιιι ιι::τιι:ιτ:: "οι αριιΙιιαι : Ρ!ιιτο στοα:: α

αι:ειΙο: Βοι:οε αιιαοαι.ι ιιριιιΙΙατ , ιιιοΙοε ιαιαάαιιιο

απ, Ετ οοιιίτιτι2 Η: , οπο: Μ: 8ικαιω ι:οίτοι:ι ιτἰ

Βιιιτ.αιι. Αρτιιιιιιιε : νοεατ ακα:: :Ποιο ιααοαιιιι απ·

8αΙιιιιιιι Ρ:α[ιδιαιιι αοπιιβιαιιι , [οιιααιιοιιαι ιιιοριιαιιι,

ιιικιοιιιιιιαιιιιιααι , ιοοιιιοπιιι α|Παιιιιαι, ού(ιιααιοιιια

ιιιαιαιαααιιι _αιοιιιαια-αηιιι ιιβιαι ιιιβραιοαπιιιι , ιιιαΙο

ιαιιιιαιριο!ωοιεια , αοιιιιααι αριιούαιοι·ιια: οοο σαι-ζ

τα:: ,ριωἴ:ιιἱτ:: νΙτιπιαι πιο:: Ροίΐτιιιτ,ιιιΠ Βοι:οΒετο εοτιϋετιἱττ. α α

Όιτιιυπι και θετἰτατι τοοιιϊτ::ι:τ:: :ιιᾶοιἱτοτἱο πι; ω,

Ματ ιιτ:όιαιτ θα τετοιο ΡούΙτ ν. ουσ ρτοριιαι:: Μιβ Ρώπα ή·

Με, Ρτοριιι:ιτιουο οΠ:ειιιτ:: ι:Ιο ΑτιετΙο οικω:: Μ" ΗΜ.

νοιουιήοο ιιοΠττιπ: £ι€ΙΒ8::το; ἱπΙΙἰιοιτΞ :Πιιαζιω κ

ρώτα: ται πω: ἰωΡοᾶιτὰ ροΠ: ΜΜΜ: δ. ΜιοΜεΙΒ

η. δερτσιιιοτἱ:οι::::ιτιιιεθειι:οτέιι:άτιω Ρι·οοοΠιιι.

Ροίτ πω: άπιστοι:: μια φαω ιιαιιιιια, τ:Φι:ταπόα

ιΙΙτ ορροΠτει ΙΒιιτ. οι:: τιιτιτ2 :ι.ιέτοιιτατι οι:ιροιιιτι:ι-,

Νοιιιὶἰσετ Ροιιτἱτοιιιι: :ως Πιο ι:τοιιτο νιτιτατιτο

Βετο:: ©ΧΡ1°€Ϊεἔ πο:: όιιΒιιιατ , :το τιιτ::οτι Μαι:: αρμοα

οποιο: εο::δι·τ:ιατ , οτ ΜΜΜ:: αι1ιρ!ιτπ ττδιιιτιοαιτ :ιο

Βἰ€ ἀιιιιἰτιιιιτἱἱ Ιοειιι::. Φωτο ειπε Μια Ροιιτὶτιεἱε οι::

ετι:τιιτ:: νιιωτιιω :Ποιο νι αιῇαι τιιιαια ωαεωιοιτ.

ΡαΙαιἱια ια 2.αα!.ι 1. “ο :.ορΡοδτιιιιιι:ορ Βιι.Παιιααι.

Κοιτώ π. οι::ιιιτ τ:οι::ιιισε_οιτ ροει:!ιατι ριοιιιαιοτἰΞ: έ "_

Βειοιάιι::τι ΓιιητιιτΙ οοιιΓιοι:οοι:οιιι νἰτοι:: 8ΠΙΠά: Ραίαιιαι: θ.

ιι οι:ατ:οι:ίοοι:ει:όα στα:: ιιιιιΙ:::ροΜι:τ τ:οτ::ιιιε νει παΜαψα·

:ι:ιρετΠτε, νοΙ τιταττΙ:τι:ηνε ρ!ι:τύουο ιιιιτιιιι:ιιιιτ οι: ':Ρ"""' ω?

Μπακ:: ι:ι·:ιιια!οτι , ι:ι.ιάυττι οι·ι:·ι:οιιιι·ιι 5 ιο.ιιοιιατ:ιΙο 2.7” 4,20 -

ιιι·.ιβιιιι: Μια ιι·ιιααιι αιβι·ιιιιιιια. Μαιου: ια 18. δια τα” ἰἴτϊ80!ΪΪ10ΦἰΠ€.8αΪἱηϋ©Φ?όΓια Φωτ0όιαπι ΡΙιιιιοιιι6.

α. Ματια. 8: οι::ιιοε κατι. ωφοί:τοιετ ια Μια. εαι::δοι:: Βοιωτια Αι:ετ:ιτ:ι:: ψ τι: :μυθ Βριοι:ε α: Βάι:: Ριι>- ιιιιοοι.

ι·ι·ια.ιιααοι. [ω1ωη¦_υςἱη 8ιιἰρτιιιἐ`ι σοι:τι:οται:ι ντιαοίωι εοτιίει:. ι!α8οΒιιε ω: οι: ιι:ΠέΠ :δα ροτιιι:Ιιε !ιοοι·ι:τιτ οι ρισ

αυι: η. Ιώβ

Ζο].Ρ!αιο.

Π

ι
Π.: αοτέι:τ το! :απο παει: ιιρρατειιτ ι3ιι!αιιιι ιττ:τή- ζ τ©ε©τ€τ;ι:ετ: οοο οι: βουτια: Ξτιίτιιιιτετ :τουσ επειτα

Ι'θΐ.

ι
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τα. ποιο Ιἱσστ/ΐι:σσ οποιο Ροίοτ Ι)σοε ιπιτι:ιστιιιιτο

Ροτ ο:ιοίοιπ ρτισΠιτσ; επέο-ιιοσπι τιιέιισπ ειπε @τοπι

ποτιτιειστι Γρσ&τιτ , ν: οπο σοττιττιο ο πετ ατο σε π.

Επι οτσίἱ,ἱτὶ οι· ίσἰρΙὶιπι ιπ:ιτπσπιτπσ ποπ οποιοι

τοτ : ει: ι:οτιίι:σΒιι τ.·στστιε ορττιοοε οπο ιιιιτοτ:ιΙιοοε ,

οποιο Γιιμσττιστ. Νοτια οι σοτροτο πιοιιιτοτο ἰπιτπσ

ποτε τσΒιτ`ρστ οπισθια , οι σ.ιτΙοε ρστ ιπτει!α&τισιε

ΐοοίι:.ιπτι:ιε; δ: οοιιιιτισε μα· ιιοοε Ιιοι:οιπσε το πιστ

ιιιιιτι ίιιΙοτσιπ πιο το τισ οτοτοοπστ: στο· ποπ στἱτιπι

Ροτ ΑιιιζσΙοεΡοοι πο: οττιπιπιι:ι τιριιιΒοοι ποιο στο πο

τοΙττιε οιιτττιοποιο ιιιίιοι:ιε ιιττ:σποοε ττοιο α! οποιο

ι

Βι/2ιιιιιιτιο Χ Ι Χ. Βσ τιιβοι!ιτι Ώ' τιιιιΙιι.4ιιέιΙοιιιωζ 6'ιδιιο Έ.

π.ΠιΒιιπτ ΑππσΙοε ρστίοπιε ροοιίστε,ποοε οτιο:ιτισ.8ι+

στι: ιιΙιοε εοποιοιτιοε οιιοστ Ριτπσστιε ιιι οτάιοσ το

ροο!ίσοιπ , ιιΠοε ιο οτπιπσ :το ποτοσίοισοτπ οοποττι·

Βοοστιιιιποοπτ,οτοιποοσποοτονο. τισ ΑτιπσΙιιε , οπτ

ιιιΠΒπιιτπτ Ρστίοτισ: ν: Ρτἱοοτιι το , απόιάοε τα Ροϊ

ΐοπισ , σοι σίοπτιιιτοι· τ :ιοεσιοε νστὸ , «μι πομπο; °

Ρετιοπισ νΕ οοοΙισσ σίτ τ ποπ σΓι ποιοι” ρστΙοιιπ.· ο

οποιο τιιιιττττιστι τσοπο,νσι σοιτιιποπἱτστἰ, .στο πτώ

σίι·.Ιάσπι ποιορσ ΑπεσΙο$, υιιιι[τιι , πιο μπώ τσε

πο,νσΙ σοπιτποπισιιτι,πιττ8ιτ .ΚσΒσττι, νσΠοοστιοτσιπ

σοιππιοπιιιιτιε το τσεπι,σοτπιποπίτιιτώνσ οοπίι οτο

πιτ οστιτο!π δ: ιιιιοσπιποστιτ.ιι τσιτιοοστιοα:το·ιο οι! τω- πιοοστιοοιτι.(Στο τον: νο.τι:ιτο Κσπσ,ιιοτ Γορστἰοτσ

τω” το οοποιτι ίτιιοτιε τπτ ίειΙοτιιτἰει σοπίι!ιο,8σ ιιι

τστποε ἰιιίοιτιιτιοπεε,οτοιποοσιιόοε. (3οτιπτ.οοσ Ριτ

`&ο ποιοι ΒΙοετιιτ Ρεττσέτοε οττ!ο νιιιοστίι, πιο

το σοοοπίιίτιτ,ντ μια ιιι€στιοτ (οοοτάιιιστοτ ΐορστιο-κ

τι πετ σοππσιτιοποι:ο 8: οσοτιιτιστιτι:ιπι :ιο ιΠιι.εοπι

 σοττιττιππιτιιτιε , ποπ νιιτιστπτ Αππσι.ιιε :πιο Κσεπι,

σοτπιπι.ιτιιτιιτιεπο σ Βστοπε.Ηιιισ όστ.ιπειτοτ.Απεσιοπ:ι ##ι#Μ

ιιιοΒιιιιτπιπ Ιιπρστ:ιτοτι νι ρτἱοιιτ2ιε οστΓοπε,ποπ σίΤσ

ίιιρστοοπττι, σίι:ο ν: |ιπρστιιτοτ τιποτα αΙιοπι Αιιεσ

Ιοιτι Γποστιοτσιτι, οιιι ἰΠοπι πιτιειτ το σκοπο :το το

Ξ8ιτοτ Απεσ1ι Ποτ Το ματια ποτε ιιοίπε νπιιιστίι, πιο· πιοιισ οοππιπ ΚοτοιιτιιΙττιοστιτ,τιο σο τσι1ιοοτσ,οπο

Βιι1ΗΠΒ τα νι οοπιο,οοι το Ριιτε ιιιίσιιοι·,ίοοοιοιτισ- σΙιειτοτ Ιττιρστατοτ ; σπιτι τιιπισιτιστο :το οπο πιο οτι

τιιτ Αο8σΙο Ροτ· οορσιιοεπτοιι:ι :το πιο. νπτΙσ Πιο οοισ,οσοσιιτ ρι·οοτιοτο οτιἔσιιιτπ,τιοἱ τοπιο το τω

Π· ποιο ι·σιο.σιτ σο φοιτ οωιοιιτι νπ_ισπιτιοσ οοπ:ιιοι πι: οι! Ρι·ιοειτοιο οοποπι Δημ. Βοάσπι τοπο το οι:

έτι Φαιά .

Μ” "ή“Μ. τισετιπτ , τσ!ιπποε Απεστοε πάστα Μπιτ εάοι8ιΙτιτσ 5

ΒοΣιε ΑιιποΙιε.ν:Ιοτ σοι11Πτιεο!ι ραιοιι€οπι πιτ-Ρυτά

τοι· οποποε πιο νπἱοε σΙοιπιιιι; Πιι€οΙιοτποσττι πιο.

_ ποοιίοιιο_οοΙτιιοοσειΠοπσ, ρτοπσΠσ: οποιοστο οπο· ι Ροτιτἰίἱσσε,ΕρἱΓσοροε_δσ Ρτισ!ιιτοε Εσσ.ισοστ,ποι ρο

τισι @οι ιιτιιιιιιιώτιιτιιῇ εριιιιιιι,ικιβρσριιι το: ιιιιιΙιστσ-· οΠσπτο οοποπιοπιπιιιτοττι οτοσοτοπτιώ. το Κε

τίποτα” οποιοι [εΙιιιιι.$στὶ ίοΗιιιι άοσσπτ,τισσοιιιτστο Πειοποπι Ροπότιτοτσε,ρτωστ Αποσιοπι ΡΓΟΡΙ π το

σοτπιτι ιιιι€οιοτιιτπ τιοιτιιτι-ιιτπ τ!σιοοπτιπτά σίΤσ -ίιπ- τσιπ πσροτοτυιο,οσοστσ Αι·οοιιππσ!οτιι=ττοι ιΠοε ἱο- Λ,Ψοτ'π..

Μπιτ: ιιι οτοιτισ :το ο0ττιιΠοΩσ οοποιο τοποε Κσιτ- τω, -

τοπιο τιιΕπιιοπτ Ατιπσιοπιι τιιτσΙοτσττι_ ποπ ρτοοτι:τσοι Ρστιοπο,οοπ τοπιει:ο ριιο!ισο οἱΕσἱο, πιο οποσ: νι

ρτιοιι.τιι ττιπτοπι Ρστίοπο τοστ οιειπΓστο,τιό ίοΙοπι

Βιοτιιε:οοεπι οσοοιΠσ Ισπιτοτ δ. Ν.Ριιττιετσοει ΙΒ

σιιιΙστο αποτο οτιοσπτ οι: οιιΒοΗε ροστιε , Ποτ Εισσο- ι τιστιοε)οτ οι ιιιιιρπιτιιι μα! οι” 8.Ιειιτιτιι ιιι[τιιιιιιιιι.

ιιιιτιτστ άσποτστιε,οιπιισε τιιπισπ τισ οτιιπιοοε ντιιοστ- ττ.ιτιρ,τττσττοτ.οοιιΕτ.ντ :Μεσοι οιιιω.ιιιοι.ιετω.

Γιιισιιτι οιιτοτ13 οι ιστοτεέϊιοπσττι παπα. Αττιιιι οοο

τεπτοιιι ρτοοιιιιτιιιι&οτιτοτσε ο (διιΙπιιιο ιιτιοοάιιτ.

Λο ΐτιτιοιιιτι.Ηιτευ ό· Μτιπ.τσῆιοππστ 8. Πιο. Ι.Ρ.4ι4£ἔἶ.

τι. ιι3 τιιτ.ι..ιτά τ.ππριτειιστνιιοιτι οοιπιπσιπ οσοοτιι

σ” Μεσοι? τι το σοίτοοιιιτπ οΙιοτοτπ: ντιο τοοπο κι ρτοττιοοσπ

σ ό" Μ"2ψ"2 ότι οι·ορτιο οοπο ρστίοιιιι!ιο[ιοιπιπιε:οπο οποιο οπ

22019982:: εποε οοιιιιοιοοειιιιποο τΙσροτιιπτοτ οοπιἰιισε.ΛΙἰο

.° 3 πιοι:ιο το Ρτοπ3οοτπποπ1 ροοΙισοπι οοποπι οοο:

πιοιιιωτιει οπο ρσ6ὶο ντιοε οοι:πο ρτποσιιοτ ττιοΙτιε.

Ετ ποιοΑτ1Βι:τι ποπ (Μοτο ι;Ισροτειπτοτ:ιά ροο!ισοπι

οοποιτι σοιιιπιιιπἱτιιτοττι ο Ιω οποιο πο ρτορτιοτπ δ:

·= ιπττιπιστοπ:ι ΠοΒιιΙοι πιο οοοπποπι,ιόσο ΠοΒοΗΑπ

ή οσο ΠοΒοιιεπσροτιι.ιιιπτ οοπιιπιοοε. Κτίρια. Μάι

“τω” νιιοπι οοιιτιιοσπι ρτισιισ*Ιοτιοιιε, νεοι-τοσ

τοτοι·πο ρο!ιτισιισειαιιπιε , πο το Ροτ ΐποοιπιπο

ττοιιστπ ιποιτοτοπι :ιό ντιοπι. @τα “πιο ποπ τοπια:

το ΑτιεσΙιετσΓρσάο οοπιιιιοτπέ ποιο οοτιιιιισε ποπ

τσεοπτοτ :το λπεστιε οι ?τετοιο ρο!ιτισι , Μ! Ϊριτιτοτι

Πε 86 ιπιστπι “ποιοι , Ροτ ι:οπίιΙιειδσ ιτιίρϊττιτιο·

τισε , παιιο 86 τιποτε νπιοπ:οτοΓοοσ ιισσοοιιτιο

τιποτε.

Φαιά ροτείτ :τοπ ΡστΪοτι:ι: οποτιι:τισ οιιοε οιιοσειπτ

τσ. ΑιιεεΙοε πω άθροτει.το8, :ιιτσιοοι οπο ρτιοιιιιι, :πιο

πιο ροιβ>Μ τοπι οοο τωειιω οστιοπο σο. Διι€τωτιτ Τοβτιιιιιιιι σ.

ΜΜΜ τω" τ8. τω». πο. 57. 8στιοιόσιπ Απιέσιοπι ιδσισοετοιπ

τιστΓοπ:ηοο πωπω σΠ, πιτ πιο οι: οτόιπσ Ατσο:ϊ

έφω" 8σιοτπιτι.νποε Ρτατστ ΛπεσΙοπε,οοσαι Β.νιτΒο ντ

ώτ".“_° Ρτιιιιτο ρσι·ΐοπο :το οττο Γοισ Νοτιιιιτοτιε ιιιιιιιιωιτι

ι!!ιιΜ.ιιιι.6ο ιιΠι€ποτ, φοτο νι Ροοιιστι οστΓοπο , ο

οπο οοιιοτπ ιιοίττε τσάσιπρτιοπιε οσπάσοστ , ο.ιοστσ

σωρο τοπιο σοπσσοτιοοιε οιιΕιιιι,τωτι πάστα στο

ι: τσπστπρτιοπι οοο σπιτι , ν πο οι! πιοττσττι του

' Βσπι Οοτίθ:ι ,ιο ποπ Ε:)οπΐοπιτπ3το πιτ οοπιστιἱ εσω

τἱε τσοσιορτιο.%σ Ισπτ.ποπτι βιιιισπάτι,σπιτι τ.τι,τιι ε.

Μ- το ττ.μιτ.ι.ιι. ι.ιιιτ.ῇ,τιιἰ4.ντ στι "απο σοτιίοπτιιιισιι

Η“ρ""”°' (οποιο: οτοοιοστιτιισ Πει τσε στ ιποπ ε Γ 86
τιισμούισθι- - . . ' η Ρ . _Ρ2 .αφ 2.8

ωφ)9"ΔΜ οποια το τιιίοιπέτοε Ηπτε οστάιισιτ, Επι;; ι8ιωτ .ο

πω" "-ι,.,_ Ιιοε οοπίΠιοτιοε ίπ @πιο :το ροοιισιιττι οοποοι πο"

που. Π:οΙστ ρστίοιια, πιω ιο οτοιπσ σε! ΡτιππτομΙιω Βου:

οφ 9 ι Βτιβιιιε του. Μπα. άποΜπι πΙισμι [ΜΗΝ. στοα

Γ·τιτοιτοτ 8. Μο.ι.ρ.ιιιι.τ τ 3.ιιιι.2. 8σσοΙΙι8ἰτοτ σ:: Με

ιιιι.ιο.8ι Μπιλ σιοιτσιτιοπε δσ Κσετιιε Πσπε ρτπίσοιτ

Δι σοσποτιοε:στεοεοΐοσοι οσΙσΒιιοιτοσ ρποΙισιε οστ

απο , ντ στο το οιιοΙισοττι οοποτπ Ρτοοιοοοποποι

όιτιο.στοπτ. · ι

@παπι ροτσίἔ 2.τιπ διιτ:στόοε οσσιιιιιιτστπ οτιοσει: -

Με: π:

ιιιπιπιιυιιω.

“ΣρΩΡ5.

το

Ριιιιιπϊαι,

Ειο!ι·>ι>ι .

Ι·'ιοιιοιτσι·σσ

Βάι!. - το." ο

η.

Αποσιοιπ,ποι σι τσισοτιιοτι ιιίΠίτιιτ,ντ Μοτο οι τιιπτο Α. “απο

ττνθ:στιο οστιι8σπάο τοοστ τισ πιιτ8π_τ, τ:ιοίτιοσ Ριτσα “ν” ό"

ιό: ΜΒΜ: οπ:ιπιροτσοτι Όσο οίΐστιιτ. Ατοττπιιτιτ πι

ι.ιοι,οποπ οπο: .9.Τπο.3ρ.πιι,83.ιιιι.4,ιιά 9.άσποσοτισ

οι Με ΜιΠεσ:.9ιφριιιιι τι· ημων: σιιιπιριιισιιι Μπιτ , π

Ι:: οι:: ιιτήιιιιμι· :ποιοι ε. Διι_ςσΙτ "πιο |ιιύΙιιιισ Διοτι

τιιιιιτι,δισ.ισ.δοσστοοτι τσιπ τοοιιισπ: βισιοπτι ισπιροτ

ρσσιιΙοιτοπι ΑπιισΙοιπ σε τΠοιπΞι ΡιοιιιΔωτο πιο

το: ποσοι Μοτο οποιοι σίΤσ ποιο σπίτοτΙσπη οστι

Γσπτ σιιτττι ντιτσοιοοσ ιι|τοτι Ποιοι ρτσισΗ`σ ΑτιΒοΙοττι,

πιο ιΙΙιοερστ:ο!ιιιτσπι αποτο βαττ. ΟοΠιΒιιιιτ πωπω

οοσ,τοπι σ:: ι3.ι.Ιιιιιιι.νοι Μιιτιοσ Γιιστιοστιπτσ:0ιιιιι

ι[τιιιιιστωβουιπιι Μαιο οι:απο , πιιέιΙιιι ΜΜΜτω

τ" ιιι!Ιτιπιττισ ιι|σιπάτ: τοπι σε μια τ. τω Ζ_κοπήε:

ιπσσπίοπι τι οοιστιτί πρωτο ,ιιιέιεΙιτε ΒιιΜιτιιβιιιι ιὶ απο.

Μ: ιιΙτατιι:τοοι σκσττιοΙο, ι:τοοιιιιι Ρι·τιτι |ιιιι·ιτιωΙΙ η;;

τοιοτ το ποσόιιοι ΑτιΒτ:Ιο , τιοι ορροτοπ$ Εσοπτιπο

Αοοστί Ποπιἰοἰσἔι οισ:τ!οι1ιιτστοπ τστπριοοι το οι·

οιτιο ιιινίτστιο ρστοπσπάτι,οιιτιτ ΠΠ οπο νστο:ι:Ειτ πιω

τ [ιιιιδι%ιιιιιιιιι :β που: οι: , φειειιιιιιιι πρι” οπο

Ντι νστο σιτιπιτπιιπτ,οοπσ Λπ8σ!οιτι οπι ίιιστι..

Ι τιστιτιιι οΠΠτιτ,σΠσ τσπιρΙτ σιιίτοπστπι Πωσ ΐστι,τ,ιπ το οι

_οποά τιιιιιτ_ σοιΙἰοστ διιι:στόοτι τσιπ όιπιΜτο (ποτε. Ε!" ω

ἔτι , Μπιουτ αΙιοοσιο τιίΠίτσισ Απεσιοιπ,οπι Μοτο ιο

οστά τιιιι2τιτω τιιπτοττι οινίτστιππι ήτο ρστιι€σπ

ιποιο,τπιοτ ή τιποτε πω. Ν.ιοι Π, τι:ιισσοτσ (:οτιθ:ο

ιιι ίτιιοοΙο , ωιιτροι ι|ί απο ΔιιέςιΙιι υιιι!τιιαιτο ΜΜΜ

τοπιο Ιωάτιιιτιιιιιι Βιιιιιι , Μια α.. στι· ποπ στι:ιττι πεί”.

σσπτσ αποτο οοοΠιθ ίσοτιιπιστιτιιΙιτστ το Μπιτ Ρ

ποοο οποιο όοι:οιτ ω.0ιωτ. στα. τι: πο” τιιιιττωιωιωτ

Εαο-δϋ τω] Ριπτσι.Ειι που ο ίοττιοτι τ?τοιιιτοτ,ιιΙιιιοσ

4ιι€σιοι:Η τετοιο ττινίτστιο οσσοΗεπιστ τοπικ, ν:

· $ιισστποτσιιι



ιιππιειιιι Χι:ε $οιιιιιιιιιιο ιιιιιιίε ιιιιέείενιιιιι. Θει!!ιε!!; Αν

π'”

α· . Ε ν

κι· _ ί

ΐεεετε!οιεπι ίιίπει: Η ί!!ιιι! επεπιε βεί·εΕεπιίιίπε,ίπ ειι!ιοιίε ο· ί:!!ιίξιιε είπε & ι!οιιι!ί!ίπω βείί!ιίι!ίε ει!

. επ νειὁ είπω περι, !ιιιπε είίε ιιι·οοιίιιπι Αιιεε!πιπ

5ιιίιιιιι ο ιιιι:ε!ει·επι $εεειιίοτίε , ιπί!ιί ποπ οποίοι ί:ίιπιεπίιπ

ιωίίί° Μ· ·Απεε!ιιιι νπίειιίι:ιιιε τποιεε!ι ποιοι, νι: ί!!ιιιιι ίπί!ι·πει

ω! δε ιιιιίεετ ίπ πο, πο: ει! Πειιπι·εοιίιίιιειιπε , ίπίἱιιε

ειπε επι, διιεει·είοτειπ πιο: "1τ€!8 εοπιιπίίΤοιπ πιο

εετε ει! Μιίίω ίεετίίίείιιπι Με δ: ειιεπτε ρείεέεπι

ποιο. Νεο πιο!ιεπίίε εί!,νπίειιίιιιιε ε!τει:ί ίιιιιιπ·ριεε

Με λίεεε!ιει1:, οι ιιιί!ίεειε νπιιιπ,οιιί επι·ειπ!ιε!ιει

4ο τοιίιιειεπιπ!ίι πειιιιε Με @με ίι!ειι:ι Λπ8ε!πε πι.

ί!ειε @Με ρ!ιιιί!επε $εεει·ι!οιί!ιιιε ίίιππ! ίπ εοιίειπ

ΕεπίΡ!ο ίεειίίίεεπιί!επε. Αι! ί!!ει ειιιειπ ειι&οι·ίιε

$Φ5 ε @να ρι·ο!σει·ε νίι!επιιιι ίίπειι!ίε ε!τεεί!ιιιε ίπποι
ι!εριιιει:ιιι:ιι Με Αππε!ιειπι Κείρ.·ίνε! ί!!εε επει

εεπιίεε είΤε ι!ε ειιί!οι!ε τοπικ ιειπο!ί, πο! ίίιπιι! επ

ιειπ !·ιε!ιειοιππιπιπ ε!ιειίιιιπ είιιίε!ειπ τοι11Ρ!ι: νε!

ι!ε ε!ιειί ίερει·ετο ε ίεπίΡ!ο, ιιιιε!ίε ειεπι ε!ιειίε νει
ιει·ίε Τείίεπιεπιί ειπε αι!ίπειιιίοπεπι τεπιπ!ίε ί

εεοτιοἔπ

έ πιο ιειιιιιστε,ϋ μπιν/πιει τιιιιείιινε.ι πιο

επι ιιιιβι·ι ί7$$7ΉΜέθί'ο"πί
ι' ε - . !

. ]9ο _

' Διίρνιυπιιιπ

έποικοι π.

ῇπι.

Ο

ν ο Α ο 1. Ρι·ίιπε Επι. είπι·ιι:ιει, Αποε!οι πο

ίίι·ί ειιι·επι ίιιίείρειε επ ίπί!·επεί εοπεερείοπίε,

οιιεπι·!ο επίι:ιε ίπίιιπι!ιιι.ιι· εοι·ροι·ί : Λίι·π[ιο.ρ_π.μ .

ίπ Φωτ. 3. 8.1°ίιιιιιι.ίιι 2ιάφ.ΙΙ.ρε ι,ιι!ι.ιιιι.ε;ιιι 3·.ΛΙ.

&ει:.ιιι·π3. Βιιιιιιιι. οι ιιφιιβιοκ. πάψει. ίπ πιω ακρη!

· -ϋ,",αίροϊ :.Δ'ειιί. ιΙ.1.8Π.2 πιιι:,6ιιίιιέι.ιιι·.2.ιιι·ιίιι. Με

ίιιτ.φω6'πιπ.ίιό.6.ιίιι πιιει!.ι.ι8.ιιπ:ι_8. Διιβί. οι ΕΙιισίιί.

ι:ίι.ι!!ίε νει·ί:ίε: Υπιιιιιιηιιε ΜΜΜ ιίιιιιι ιι·ι αιμα ιιι!ιτίιιιι,

ιιιι_ενΙσ ιιιιιιιιιίιιίιιιι. Ι·'ιιπι!επε. ιιιπε ποιιιο ιπείρίι: Με

νίειοι·, οι·ίείπε!ίι ρεεεειί ρειιιεερε , οι ίει!ιειπ πει'

ει·ειίειπ ετίειπ πιει·ίι:ί εερειι, νε εοπί!:ει: είε ίεπ ά!ίί

ΕΒΜ6Μ.

σ.,..|: εει!είπ ντει·ο τπειι·ίε. Οοπί:ιι·πι. ίπ ίοίο ντει·ο ιπειι·ιε

προβεί ίιιπε νει·ίίε £!εΕιΠ0Πι!ιΠ ίπί!ι!!ίε, ειιιί πιιι!ιίε

πιοε!ίε ί!!!ε ποεειε ροί!`ιιπι έ απο ειίειπ ίπ νιειο

ειιιί!:επτεε Μίκα: ι!εΒεπι επ ί!τοι!ειπ, ιιιιί ί!!οοε πιο·

πο. ιποιιπιπ ίπίίιέ!ιίε ι!είεπιίει. $εειιπι!ε ε!ίίτιπεί,ΑτιΒο

2-$""· Μπι ποί!ι·ίιιιιε!ειπ ίιιί-είρειε ε ιειπροι·ι: Βεριίίι:ιιί.

Ηεπε ν: ρι·ο!σε!ει!ειπ τεί·ετι θιίΒιιιει οι απ. πω».

πω. ϊ· ιι·ιι8.5·. Ριιπι!ειι:ι. ιπι!ί8πιιιπ πι, !)ειιιπ ρεεο!!ει·ειιο

ειιι·επι οποία: !ιε!›ει·ε,πιιίοιίΒίπε!ί ίπίεό!:ί,ίίιπι ει:

2, τιε Εεε!είίειο. π. μι· ρεεεειιιπι πο. ποπ ίο!ίιιπ

επείίίιπιιε ει·ει:ίεπι ίπιιίπίεεε ίπίίιίίίεεπιεπι, οι α·

ι:ιἰπίεεὲ ρι·οτε8επιειο.8ε ει! ί·ιοπιιπε ρι·οιποπεπιειπ:

-ει οι·ίοεε ίεπιιε ιεειιρει·επε!ί οπ:ιπει Βιετίει,δε πεπε

ίίείοοιι!είπε!! επιίίΓε,εί!: ΒεριίΓιιιιιι: ειιιπ απο Απ

_ Βε!οι·ιιιπ ιιιτε!ε πειιίπεει ει! Βι·ειίεπι ειιιιίπΓεεὲ

Ρνοιε2επτειπ, 8ι: ει! !ιοιιιιπι Γε!ιιιίι πιοιποπεπιειιι,

ποτε Βεριίίπειιιπ ί!!ε πο!ιίε ποπ ι·εί!ίι:ιιίτιιι·.

Τειιιιί ι!οεει ,_ Απ8ε!ιιιπ ποίίι·ί επιιιιπ ίιιίεί εεε

ε!ιοι·ιιι ιιετίιιίιετίι,8ε ποπ επτε: ΜΙΧ. οι π. πι πι.

πι. .9,1°Ιιι.ι.ρ.π. ιι;.ιιιι.;. ιι!σί ρι·ιοιιιιιι ίεπτ- ιιιιειιιι

ιιιπίοι· ι!οειιίι,ι·ειι·εέιειιιι: 0ιιι.ιιιι. ίπ 2.ιιιι!. ι ι. μ.

ΜιιΙἱπ. ι .ρ.ιμ ι Ζωα! ί5Εά.ι$". ε.ιέιιθ.νιι. 7ιι|ίιιιει ι!ι1θ.

ειίι:πιρ. ι. Ριι!επι. πρ. ιιφ.8.πι.6.ριι.3. Ριονείει!ίσκ

οικω ι!οειιίι Ηιι·πιιιιιιυι.ιιι ι διΜειώ. πι. Μαριε @πί

τα ιιιιιιιιιιιπιπ, πι· 'θίίι24ίΜ'ίΙΙΙθ πιω ού ιιιιιιιιιιίιιίωιίι ίπ

` ι ειιβιιιίίιιιιι οι ιίιι2ε!ιιιπ ιίείσειιιιιΜ. Νεο ιεόίε 6ΔΜεΙ

[ι εηι!ίεετ ι νε! ιιιιιιιιιιιιιιιιι πι παπι , νε! ιίε ιιιιιίιιιιιισ

ι!

  

2!ο ·

,νοοιιθιΠ07

ειδ πιο ειπε

8ίινΞειιιιδ·,

3 δεν”.

οι: πίσω: πιιίε !ιοιπο ποπ ε!ίείτιιι· ρι·οπείε πείεί , Πει! ίο!ίιιπ ει! ίιιί εοπίο!ειίοπειπ.εΒεπιΑπ8ε!οιιιιπ

ειιιεπι!ο είεπίπ:ιιι ίπί.ιιπιίίιπι _ ία! ι1ΠειΙ1ι!02Β ντεκ: ρι·πίεπιίε ε πιο: αεί: ί!!ίε εοπίοτι:επιπι· ει! ει·ιιειει·πε ·

ιπιιιι·ιε πωιιιιιι"_ νηε]ς ε!ιπι! ί”εί!:πι·ιι ι:ε!ε!ιιει Εε- Δο!οιείείιιε πιο εοιπιπ!ί!ίε πεεεειιε ριιιιοπιείίο!επ '·

ι·επιίοε : πιω, Β νειιιιπ εί!, επίπιει ίίιί ι!ειειιιιιε το·Ριιπι!επε. ιιιιεπει!ίιι ίπποι ποπ οί! ε! ιπειι·ι; ίεοε· ιιιιεπτί ιίενιιιοπιιιπ ιιίρεό!ιι τει·ιιει·ί , ει! π» ί!ίΒεπιίο8 ί

· ΓΛιπέιευκπ- ιιετιιε, πει· ιιιιειπι!επι εο!!ιεεπιίειιι, είί πιο πιιειιιι ι ειεὅπἔΡίιῇἔε.ᾶΑτπιιε !ιοε πιοιίο ε!:3ιιιιεπι εξι

' ιιι&ιιε πω» ει: ο πε ε πιοεπειεει·ε, εοπι:ε ε” ντι · ε

οι ι!πιπ είε ει!ιοτε ίερειετιιε , πιιιεειιΒιιιι· είίε ε!ιιιιιιι! ποπ ιικίιιιιπ ο ι:οιροι·ε ίπ ριιιπείοι·ιππε εοιιιιιετίε

Ρ ε!είίε ι!εθνιισφιίοιισ,ε!ίπι! πι: Νιιιίπιπιπ νίιπίπίε.

! .Ξ ο

ί

Μ» πάνε” 8: νι .9.ΤΙιιιιιι ιΞίιιινά 3. ι!οεει, εί!: πιιείί

Εν 1νει.ιιιιιιίιι. Τοπ!!!

ο οιι!ίπι:ει! ίε!ιιιεπι. Νιιιιρει

·επιιιι!ειπί,·ει! ιιειπ οι:ιππει ειπε οι ιίπιπίπίπιδ

1Ρί!ι.ιε ει!ιοι!ε. ὅπ-ειε ιι!επιΑπεε!π5,οιιίςπιει!εΜε

πο: ιπειί·ιει ειιίειιι απο: !ιε!οποίηιπειί έ·διοι!ιωπι π

πιειιε Γερει·ειί.·Αι! ειιι$ιίειετιι· Διιβίιιιιιπιίπ πιο ἰπἐ Η!! ”:

είίιιείΤε ίεπι·.'ίπ ι·ε !ιι!ι:πεπτ!ι.ι!$!ἔμ δε νιι·ίπιππομ-ψ ιίιιΜπε ·

ι!ἰ_ ΓιιίΕι:!ι ιιο!·ι!ιε!ίάοι·ίιεε ηξῆϋῇιω; Μι 1360- 2.

ιπι·είρ. ει! εε οπιιιιιιι ΜΕ π; ε·πιιιιι!ειιι Λοίζο .Μ.”.,έτί

!ιιιιι,οπἰ :οποιο !ιίι!ιει πιείι·ίε: πιο πίι!!ει!έ ι;!ε!!ί ππίε ι

π ειιίιιέ , ·ίπ οπο ποπ νε!εεείν!επε Απ8ε!ιιε νιτί πι!

ρει·ίι:!ίτεπίί ΕΦΗ! εί!νί!ε. ζ!οπειε πιο ποίίοιιεπι ε:

ρει·ετιιε επι! πι;" , εεειριεειι!ίετί ΔίιΒε!ο ε ν: ί!!οί

μει·ιε!!ιιιπιί ποί!ίτ ίεπερει· είμαι. Βίειιιε. Βι·Βο νιειιε

ειιτΑπεε!ί88 ειιί!οε ι!ιιοι·ιιιπ,επιί ίιιι ε: νιει·ο ίπειιίε

ω

πι

πιιΒιίιιιι,νι επι!›ο ίπίερετε!εί!ίΜ εο!!ίειιιί ιιιεπεεπτ, ·

ν: ίιιπτ πιιε.ει:!επί πεοπί!ιε !ιιιιιιειίε. !ίεΓρ. Με. των·

Μ!. ιιιιπ ειπε ί!!ιιι! εί!: πει· εεείι!επε : ιιιιιιποιε οπο:

νιειιιιιε ει!ο!είείι,ντοιοι.ιε ίιιο ρεειι!ίει! ίππίΒει ἀἱ.

ιεί.ίοι·ε, νι ί!!οερει· ίπι:ειπεε ίιιίρίι·ειίοπεε ειπε" ίπ

πω: νι:ι·ο!είειε πιίι·εεπ

πιο: ίπ νιει·ο ειιίίίεπε Π: ίπιειπιε άίιε&ίοιιίε ειιι5επι
ί Αι! ί-ιιπι!ειπ.ίεειιπι!εει ί! !)εοίπι!ίεππιπ ποπ είὶι

ειιι·ειπ πείσετε εεεείοι·ί:,Ρει·ίοπε!ί ρεεεετο ίπίεω:

ιπιι!ιο ιπίπίιε Βεοίπε!ί8Γιί1ιπ, ειιτειπ !ιε!:ιει·ε ιιιιει·ί,

οιίΒίπε!! ιεπιιὶπ:ι ιπεειι!ειί. Αι! ε.. ι:οπεεε!ο πω. ιιι ,

ρι·ιιπο ρει·επιε ιιιπιίίίΤε οιππειπ πωπω, πιο ίπποι

πα ίπιπιι·ειίοπίπΐοειιπ εκτειιιιιι ριοτει9;ίοπίε ι ετσι

οπο ειίεὸ ει·ει!επι ιρίειπ Απεε!ίεω ειιίΙσι!!Ω ο

επ εε:2ειι1ετ13ι πιοεε&ίοπειπ ίρειάει: "!ιι τεπιε πι- !_

Με ι·εί!ίτιπε ό! ει· ίεεμπιίιιι1: Ρειεπιεπε:πεε πιω

ειπε πι ίεπιιε ε οιππειπ ει·ειίεπε, οι ει! οπο: ι!ειιίιε

εςΞ

«Μ ριιιπε!ε

:Μαιου ιι

ει” δι

εκει, πω: μι· $εει·ειιιεπτε ποιο εοπίειιιίιι·,;ειιίιίε ι ·

ποει:ερεεεε ιει!ι!ίι ε!ιει·ιιι9:ει !ιεοιίίπιε!ίπ Α!ίοςιι! ι

π ι!!ιιιι:ι ειικί!ίιζιιιι απο Πει” ι!ε ίειᾶο εοπεειίει·ες

!ιοιπίπί επτε Μπι! πισω. Οροι! οί! εοπιι·ε δείνει”

τ πιο ειιιίε οιππει!ιοιιιίπεε , επειπ 8επιί!επ !ιε!ιεπί -

ιιιιιειε επεί!ίε, ει! ίε!ιιιειπ πεεείΤειίε ,ι ιιπί!επενεί ί

ρο!ίιιιιι·, Η νο!ιιπτ , ειίεπι ειπε Βεριίί!ππιπ. Τι1813

2ιιίε εε!ιι!ιί ιιπιε ΒεριίΠπιιιπ, ιείίε ΤιιιΙψ[.6.ε.$.4ιε

.ρι·ειιιεπιιί ι!επεπε ίίνει:!ε!ί ιποιίοπε δε ειικι!ίο πει

()!ιιίί!πιπ, νι ι:!ίΒιιε νε!εεπτ !:ιεριίίπιιιιπ ίπίι:ίπετει

απο επεσε επτε περιίίιιιιιιπ !ιεοεπι ειικί!ίε ει·ειίειε

(:οπίίι·ιπ. πιο!!! εποε !;]πιπο 'παπί , Απει:!ιει;ιι Η.

πω, πιεί ιιι!Ι.ι ο Οοι·πε!ίιιιτι ίπί!:ιι.ιείτ δ: ι!!τεΧίι ίπ ·

οι·ι!ίπε ει! !σερτ!ίιπιιππ ίιιίίίε ίρίίιιε ειιί!οι!επιι ·

@Με 2. ι!ιι!ιιιιιιι, ι. ίεπι. ειΒιιπει. ιιιιιπιιιιειιι

ν'
ο

σ

©σιιί!_

Ωδο! ί

Αππε!ιιιπ !ιοπ:ι!π!ε, Ε!!! ίεπεε! εοιπιιιίί!ί ιιιιε!ειπ κι· ΡήυπιῇίΩη

!ίπιιιιει·ε , ίει! Μπίρα· ί!!ίιιε ειιι·επι !ιε!›ει·ε ποπ ίο- φτασει

!ποπ ίπ Με , ίει!-ειίειπ ίπ πιω νἰιᾶ: Με ίι!ίίίπιιε

Μετινι π. 3ο.ιιιιί ΜΜΜ. νο! πε Απεε!ίε ιι.ιτε!ειί!επε,

Δια Μινι', ιπιπιιίι, ·υιιιιιιιιιιιι ρω, ιιιιιιιιιιιι πιιιιιιιιιι ο·

οποια; ιιιιιιιιιιιιιιιιριβ ιίιιιοπίιιιπ πιο 2 σιπροτε, Μπικ

ιιιι πίνει ει! ι·ιιβίιιιιιιιιι , πιο :υπονοεί ιιιιιιιιίί ¦ΒΜΡΜο

Οοπιιε: ποπ ιποι·ιεπε νε! ποιοι» !ιεειιιι· ; 82 ι·ει!οιιε

!ιεεπιιιιίίπίεΓεετίαεοπίίι·ιτοειιιι ίπ !ιοποι νε! ε!ιιιιιιι

πεεπι·, 8ο ρει·Ρειπό οίιί!!πειιιι· ίπ ιπιι!οι ν!›ἱ ειιιεπ:!

πιι!!ππι εί! νε! ρει·ίειι!πιπ ε !ιοπο ὁείὶείεπι!! ε νε!

[πει ει! Βοπιιιιι ιει!ειιπι!ί, Αποε!οιππ·ι επίίοι!ίε πο.

ί::!!2τ!Β ποπ είί , είπε οσε νε! ε ι:πε!ο ειιοεει, νε! ειί

!ιοιιιιιπ ρι·οιιοεετ. Νίουε ι!ίί'ιίειι!εεε πι.: ροί!ετ πι;

επίπιε!οπε ριιι·Βεπιί!οπε. δει! παρε Με ίπε!ίεεπι Μπι μι»

είιπ: Με ειππ!ίίι88""#ι πω·

, εαπ: πηρε

” Ιιιιιιιιι :κι

πικάπ'

οι·οπείθ: Απεε!οι·ιιιπ επίίοι!ιθ. ;

ποίίίπι νε! ίπ Βοπο οι·οί·ίεει·ε, νε! ε !οοιιο ι!είίει:ιε

Μπι
`π
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--”-_:ή·-τ.-?:.

°.ο

Ο

. ι χ:: Ωῇμωξο Ι Χ. _σωροω έ: ::ιι::Ζ:: ::πέι:Ιου·χοι, Μάιο ΙΝ'.

ο ο:ι::'Ιοιι8ὸρ·τοΒ:ιοἰΙιι:: :ι:,:::::::: ὰ :οι·ρο:ε ε» τω::::::: :ισιοτι:::ι.:Β”ςι3ιιεοΒοοιω, Η:: :ΜΒΜ .

ιμ::ε_:ἶισο:ιἱ:, τιι:Ξ:τιιέι ::::ιι:η:ιωι::::: ::ι::έ::ο. !ρι:::::Ροι:ε , ι:Β::ι:ει:ι:: Αι::8Γιιι::ι::10:ι: ετ:ί:σος:

ιι:::ιοι::ι·ι:ίιτ:: Με: ε.: επι:: οο::Ω::::::-οαι:ιο::ι:. 'ι:ε:ι::” ε:ιιιι: ι ιιι:: ι:: :τι ιι :::ιο::εσο :ο :τι ρα:9ο· ο

28- Βια:: ::::Βε!ι::::::!ι::::σι: ιοΙιιαιτιοι::ίοει:: :ε::- ¦ τω:: Μή. Οέοι::ι&σ ότι:ι:ι:: Πει:::!ιοι::ιι:ε: οι::::. .

τ ωι:=:·:- σ:: :::ι:ες:::5:, ε:τει:::ι:: ι: ι:οι::- 2 ::ιε::: ::::1ι::::ε ,16:έω::: :ει:_ιοΒιιΦ ίε::ΐιιιι::::- .

ω:: :_ε:Βο :::Βοιιι: οσοι:: σο:: τοιζιιι:1:οι::ι::ε:::·έ @σε , ΐεει:ει·φιίΠιιο; ιι::ε:ιττι. τω:::ι::: :ιι:::ιΙΒΜ

ιιι:::οοίο:οφς:ι::Δι: τι: Μ:: νὶ:ἔ,,.ἴειἱ·ε:ἱ:: ° τ 8:ειι:ἱι:: :το ει: ι:οοοιιίε:ειιι:ο. πω:: ι::οιιο Απο:

Ν!). Μ, βεί ι_:€μό:ιτς:.Ν]:::ροω οιιτ:ιι:ο.ιι:: Φάσο:: :1ιει:τ::ι:: ιι:ο::Ιξιι::ιιο:οείει::ε , μου:

4 Μάο, ν: ιι:.Ρεεε::ιιι::Ι:ισ:::::::η ιιι:ε:ι::::::: εἰ:
Βΐ"ΜΨ:: ::::ι::::: :ι Ε: ὶβἱἑὲἀΦΦΟΏ°ρ ν: :ο ι::Βιιιι:::ι::ο ιιι. _ _

ίιι:ι:: ιιιιΠοοι:::: ω:: :ι:ία:ε:ιιιο.. Εοοειιιιι:ο:Ιο
Μ” οπο: ::::_ι5ι::: :::ιε:ι.:_::ι αυτο:: =Πο- ν: :ο :ο οπο·

Π:,δ:ςι· οπο: Η.: ξιιι:εἱιι:[ε:Ιετιιι:::εΠἱ: : Υ σα' ©κρΙις::ι:: ΟΙ:0]ι. Αιιό:σι·ιι:ει: :ι:.ι:ιιιοιι:: Ει:ι:Μ.

πιο :στο ο Δ:: ::::::::::Δι:::: οι:Βειο, τα:: :::::::ε- ἰΩτεΠἰἔεοὁ:ει:.ἀε Α::8:Η: ΗιειοΓοΙγι::.τει::ρΠ τι::

ὸι:ιτὲ ο Ι Δ. μ.: , σ:: :::Εοι:ε:ι: σε::ιῆε:ι:::.ι:τοι::‹ιε :ει:ιτιοιι:,οι:ι :ε:::::Ιο ::εί::ιιόισ οι:: .1_

::οι:1::ιε::::Β:ιρι:::ι_ες:::: ,_ σε:: ιιιιιι::::::ι:: - _ Πει:: ο: .ει:.ιω. Διιι::Ιο: Μπιουτ:: :ιιι·::ιο

διι:Βοιορι:οτει::ι;. . :
ι

  

' 88:ιιιιο ι:οσο:,«Αι:Βοιι:ιτι (ιιιτ:1_ιει:τι: φοιτ:: :ζε
:9: ._

@μεω:: πιο? Πι::::ι:ιοι:: ιιι:Ιο σο:: σοί:ι:::ι:ιι:,·οοιιιτιι::ι:πι

Α"Π:#/20τω νει:: ι:::ι::: :ι:ιιι:::ι:ετ:: ι:::ρ::·ε::: :ι:::ο:ιτι:. τιιισε:,

' '"Σ/ϊ- πω: ς. ω:: Πει:: εοι::ιιιιι:::ι::. ίε ::Βιι:::::ι:::: ιερε:::

ω· ί: ο πιο:: ίι:Ξι , :ο ω:: οι:: ε::ρεέλ::ιτει . ν: σωσει

:::Μ::τω,.. ::::,α:ι:ι::::τω: ν!:ἰ 6Ιοπιὶκ:ε:Ιὶ:ι. βρει:: ::::::

πιο. ρι·::::ιιτ ::ι::::1ίι:ι:: Α:: εισιι:ι:: , ουσ:: οιιίε::1)ει::

Μό· :το Ι:οι::ι::ε Ρι·οι::ει· :ο ι:: μαπα. Ε: Ιστοπ.μοι,

Π: ρε:[στιίι Ατ:Βειοι·ι:ι:: ι::οΪε:ι::::ιι: Μ:: Εκπαί

πι:: Βα!::Ιοιεικ , ό· Μ:: :β [αυτοι :ι ά:::Ιίπφωπκ: απ..

Μ:: , ι::οι:ι: Ποπ: , Μ::[πό ::::8::::::2:: ./2:ιε:ΙΙ

ΙΜ , οσΙεπιε: πω:: :ιιι/ζωα α: Μ:: επτα:: :μιο:έρβ α:

ρςΠέ:κιιι Μ:: :ιπιβϋι: φωτ:: πι:: :ισοιιἱ:β2ιιι::: : μ: :Μεκ

:::βρπάεπ ορ::α::ι, :ιιι ι::ι:::: :ιιιιι:ι:, ::ΙΕπ:μωπιι: πω.

ΤΑΜ:: :Η ω: ::::::::: :ὶ Ε:: , ο: @ΜΜΜ σιι:εω:2.:

Ιιτ:ι:μιωσι : Μίιι:::::: ::ισ:ϋτα:πό:ΣΔ ιά|›:ὐιιο:::α, :οπω

:Με , πιο:: να:: ι:Μ:ι·ιωι·: οπο:: :::ιωι:. [Μιέ::ιπ :ιιι

β:ιι::ι που: βιμΕιιιι· ε κι:: : ΜΜΜ:: ::ιιιι[4Μ/οαε ί:: :στ

τι:::[ιμιιι. Ε: Μ: Ι:οο.εοι:Ηι·ιι::: ε::::::::Ιο οποι

οι, Η:: οι:: νιάε:ιι:Η::::ιιι:: ί:ιιιι:ε ι:είσει·::ι::::, :α

Πιιοιιι: Πισω. Ε:: Δι:8ςιι:: αυτώ: δ; ι::::Πειι: ω:

:ι:::Ιι: :::ι:::::, οπο: ::ιιι_οει:: :ποιοι ι::.:8::ιιιιάι:ιε,

δ: :::οι:::α νοΙιιι:::ι.::: οι:Η:ι::::ισι:ε όεΓρει·:::::::, :ε

· Π !ι:ιοι:ι::Ι::τ::.. Πει:: όσα:: ΒεβΙΕια έ:: ρ[.:Ι. 3 5. .:.:ι..,·

1υιωτιιΜιιέςσω σ:::::ει: :ιπιιι::::ι:::::::έωπ απο, Βια.

`οωυι'ὶιιωπηιιερ ι::::ι:::, Μι:Μ/Ιιιω 0°ειἰεπ2ἰ Λι:8:Ι:α :[

ῇβὶτ,.σιβ Μ:: :ὅ Μ:: Η: Μρ:ώσσ :ιᾶἰ:›ιε:ρ:ῳΙιΧαα:::..

0°πρΟΜ· πω:: Οοι:Βι·ι::. Ι: ιδεα: :ιι:Γε:: Α::Βεισ: ειιίι:οοι:: ο

Φο::(ει:::ι:ε:ι :δοση στοι:Μετ::ιμ_ σοκ:: Πει:: ω.

σε: ι:ει:ο:::ιιιιΒιι:. διο:: ι·ιιιιι:ρι: Με:: ιι:ι:ι·ιιιι::τι

:α Ο:: ιιι'Γ::!ιι:ε ι:οι::ιιιιι::: ::ι·οι:ι:::::οί:: Η:: Πει::

:στο τει::ρο:ς οοο (στου: νι:::σι·ε:, σ:ει:Ι:::ει:: ει:

:::ι: ::οί::ι μι:: : ε:Βο επι::::::::: ::::ται:ιεει·ιι::: Α::

μι:: ::ο:::ιιιισιι: μια: :ιιτεΙρ ::οι::ι::ιιΕ:. Μο::

Φότιίι::: ε: ΗΡ6:“έό,': τ.. Νέοι:: οιιυπ:[ιιπ: ιάΜΜ/ΙΜσΒ

:ή :::.:..: , τ:: :Μ:Μετίιιιπ :Μή ρ::ρ:::ι:·ι:: οι:: ΜΜΜ:

ω›ι παρω:: Μαιο: Μισο: ει: από; του:: οι:: Με:: .

ι:οτ::ο εἰ: Ηπα, Ι::σετε :Μπι οι::τιι:ι Βι:οι:::,φ::

οιτττισ:: σο:: εΠε: 19ι:ι:οτ._90:ιο: :ο :ε:ι::ιι:ο ι:ο:ιί:ιε.

Μοτό.: ο: Ρτοϋιοο Πει:: ::εει:ιι:::ι:: ει:ι·αι:: :ΙΙ:ι::.

ΜΒ" ι ΡΓΩιτιοεμτι.οιει οι: οι:::ιιοι:: Ρι-::ειιιι: ει:: Εμ.

Μ:: :::=ιΤ:ι·:ι: ,·_ ::Ιε οι:: νε::::ι:::: ΜΗ:: τοπιο 8.:

. εοφ:: μοβ. ιιιΓ:ι·ι:ι::εο:ιιτ:: _οσοξο:ιιι:ιιιι:ο:ιιισι ζ

Σιιι::ιρ:ιι: ει:8,σ Η Βου: Ρ:ι::ριΡ:ιι: @Μο :ισι::ρ ·

οι:: ίσοι: σε::::ι::::: , :Ποιο ι:: Ρ:::::::::1:ι:ι, ω::

:::ικ δ: οι:ιΉιιι:τι: τ:: Με Δ::Βειιι:ειΙι:ι::ι:ι:::: (ο.
οι:: :οι:::::ιΙΤιιι:: Ρ Ε οι:ιιιιιοιι: :ιιι:::::: πω., ι::Γε- ¦

ο:: Με: Και:: Ι:οι:ερΙ::ειιιιι:: Μοτο:: :σΙιι:::::::,

Ρ:::::ι::::_ :ΙΙ::::: τομ:: :καποιο Μ:: , : δ: τι: απ.

Δ:: τιι::::ε:::ι:: ω:: σ::Π:::ι·τι: :ι:κι!ιει Β:::::::5:::ω'

ι:::::[::: , Με: ε_οσεε:Ιιτι:: οι:::ιιι:ι:: :ι::οιιι.ι.:. (α:

Πει:: ιιι::::::ι::::: :ι.ο:ει: ὁ νιει:ο:ισιι: οωι::::ι: :::::ι. ·

. ο.: 0_-._

Μ' ειιιι:::::Βι:: :::σσ:ει· σιιιίιιιιιίεειετι;:Μο::ιο:ιε:ι:ιο: Π28:::ι::; 6:80 παμε ιιι: ιΙΙι::ιιι::::οτάι:::::οτι:
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Ό Ο

- . ι.σ . ··· - σ· - .”°- . ·ι ω_ η

ΙΜιιιιιοιιο Χ Ι Χ. ΜειαβΜΜ ι9ιιιιιιιιιι Μἐι?σΜΜΜέσοιν.

σε Ρισιι επισιοοιιο ι”ιιισσιε ι Εκει Διοιύιυβιι ΜΒΜ

ιι8. [πω. 3. ΟοιιιΒιιιιι·ιιι πι.. Μαη. Πάνω π.

σφι .ι ει. ο|ιιιιι ΜΜπριο. σοσ εισαι εισαι” μι

ιιιιίιι, νι ιιοικιει ειι€ι:ισσι :σώσω , ιιιιι ιιισιτι τω·

Σποτ) 8: ιιιιιιιιιοσι: ιοιιίσιιιισιιέι , οι! ιιισοσι π.

ι:ιιιιιιι , ιιιιισσι οι! ιιισιιι ιισιιίστσι. `νιισο ιιι.

σο” ρι.ιιιιι, ιισσο ιιιιΒιισσι οοιιιιιιισισ ΜΙΒ απο

ίισιιι Μισο οι! σιοιιεσι. Ριο ιιιιἔι ιο ειιιιι θΙυ!βικ

πω. ·οΙ:Μ. ·Ει·Βοίι οιιιισσι ιιιιιιιι ιι:ισσιι.ιιιιισσι

τιοιι ιιι , σ ιιισ:ισι «πισω μπι ιιοσιισιιε Πισω σε.

Μπιτ «ο ιιιιισιιισιιι νιι:ισιιι. Ριοι:ι. 3. Οιιισπιιίι,

οι

σαιτ ιιισιιιιιιιιι ισοιοι·ιιοιι·Ριρι:ιιιι , ιιιιιιι σε σε.,

ιιιιιιἔι ιιοιιιίι.ισιιι5 ιιισιιιριιιισιι.ι “ ιισιιιιιὸ σιιιιιιε

μιιιιισι :ιιι σοιιιει σε ιιι οιιιοιιιισι ωσιιιιιιιι

Ιοιι ιιιιιιτισΔιιιιοι ιιισιᾶσι πι; ιιιι.5ιιι εισιιιιιιοι

ρσιιισιισιιιιίι ιιισιιιι οοιιιιιι σοι! Είι ιειισι· Βάι

απαιτει, σοι, ιισσιιιιιισ ιι:ισο ιιιοι·ιιιιεπι νιιιιιι νιω

στι”, οοιιιιιισο οριισοτιο·ιι Ξι ιιιιιιιιιι , εισιιισι ίιιισιιι

ω”. Α οιιΞιορσσισιοιιοσε σε σκι σιιιιιισι (Πισ

ιι:σε Αιιει:ιοισσι βοιιιιιισι ι ιιιιιιιιιιιι στι: νοισιι.

Ηιιοισιισι νιιιιστοιροΉι&, ιοιιιιοσιιιιιι ιιι μ ιιιι ν

- _ιισιιισιισσι ισοιιιιισιτι Πισω ιιιιιιιτιιι ιιιι8εισιτι ισα.

ι ισιιι ιισιισ.ιισιιιιισιω" ·ΑσΒιισσι οοιισσι εσ

σοιιιισιιιιι. >

·· 'Ριιιιιιιιιιιι. σ€2:ιίβιιιστιι Μ.ιιιοδι ΜΜΜ ιιι:ι1ιιιιιισι
Μ. Ράιο.:.ι ιιοινσιοιιισιιιισιιια Βοιιιι5.ιι αισίω

τιιιιιιιιιι; ιιοτιιιιιιισθιισσ; Θ: ιιιιοιισιιιι· (ο :ιό οπι

ιιειιιιιιισσι ριοιιο, ρισσι'ιιιιοπι ιιισιιιοσοσι ιιισσιιιιι,

. (με ιιισσι ιιΠιιισ‹Ξ κι ισειιιιιι ιιιι:ιιιι: πιο ιισιιιιιιο:

ισιιιιιιιιιιιιιι τοιιΓσιισιιιι ι:ιισιιιοιιιιι Μισο εστιασ

ιισσι έοιιιιιιιο : σει:: όισιιοΙσι σοσ ΓοΙσιιι Ριοριι:ι

νιι·εννοιιιιιοιοι , ιο: ιιισιιιιιιιιι νιιοισιιι ιιισιιιριιιι

εσειιιιμο ιιιι:ιιιισ ·ιοι Πιιισιοισιιι οοιιι·ιιιιιιιιιιι ι νο

ιιιισιιιτισι ιιιοΡιοιο ρσειισσόι ιιιοιισσι οι:εσιισισ

δ: ιιιίἱιιιοΓσιιι,ιοσΒὲ ιιρει·ιοι .ιιι ιιοσιιιιιτ. ε. Η οιο

Βιιοιιι ιισσ:ιοιιι:ι ιιοι:ιιιιιιιισε όεριιι:ιιι , ΠΠ .τα

. ιιιιιοιιιιι οι: ιισσιοιιο εοιι.ιιιι, εισι ιιι ιιοο ιδιο νιιισε ν

ιιι τι στι: Ισι:ιιειι ωριιιιι ιιιιιιιιι:ιιισι: ιιι ιιι σοσ ΜΕ

Ν ιιιιιιι·, νιίιι·ιεσιι Βιιεσιιι ιιορσιειιιιιι: ιιοιιιιιιιΒιιι .

Εσπι ιοσειιίρισιου ιιιιιιισιιιισιε , οιιι ιιάσ Πισω ιιι

απο οιΒιοιιιιισιιτ. ιισσιιτι ιιισσιοιιοι ιιι ιιοι:ιι€έιο α

Μπι. Μδιοι στο!» ιισι σι1ιιιιιιοε ιιιιισίι ίσοι, ι:
ισιιτιιθ.οσιιιι.ιιιτι σοσ ιιιιιιιιιι. ο

ῇ.ι. 8οοσιιάσ οΠιιισιιιι;νιιιοιιισσο ιι:ιοι·ιιιιισσι, ει: οι·

8ποιήσβ8& ισιοσ ιιιιισιιιιιΦω οιιιιιιι οιιΒιιισσ:ι ι1ιοισσι ι Ησου Υι

Μ” αιιι.ιιιιιιιιι. ιισιι.2. σ.ο!ι.Μιιας.ιιι ι.ιΙσι.ιι.ι. ι..4Μιιι,
° ι ιιιι.άωΙριιιαΙι. (ιι "ιιι ἱιἰ.4.2.4#!.5°.ἰπ 3.αιι6.Ιιτι.

ο Κϊι!ιιωιΜινι.1.η. ι. ιιιιιιι ' . Μάσι· ιι.ι. ΟιιΙιιιιΙ μι».

«τω. Ριι!ιιι.Μι. ι. πω! ι.Ρ.φ ι 134$7!.4 4.3. ταῇιι.

ι ρ.·ιιφ.ο!ι.σ.2. σπιιιιι€_Μ. Ι6.άΐ||19. $Μετ.Μ.ιιιι.ά:

απ8οΜ.υΙι. Κοιιιισι εισιι:ιιι νει ιΙιιιιιι [σρροιισιιι, να!

@σοσ ιοιιιιιιιιιισιιι. @σε (απ. ριοι:σι ιισιιιο Ριοτ

ιιισιωσι. ° `
" ο ·ΡιοΒ.ι.ΟιιΒιιιιιιΜ.3.ΡειΙὶπ:ὺ.ι.2. ιιιιιο:ιιιιιιιιιι

Με μι.. οιοιιιιι οι ειιιιιιισο ιιιιιο ιιιιιο, Μβοιι2, ι:σισι ιι” :

“σούπα Μι;; Αιι2φΙ2|ίπιαΙσι κρω[ά. Ιιουιιιιιιυι σιιωία›ιΜΜυπωω.

πω.&- »Μια ι ι:οιιιιιιιιιιι ει: Εριθ..8.Β.ιιιιιι6.ι, οσοι»

οΠισ ιιιιει Ειιιιιιιιιιισιιιι ιιιιιΒιιιι ΜΠΕ ιισ&οιιιιιιι

ιετιιιιιιι Μάιάσσιαι. ιιι ι8. ΜΜΜ νιιι άσε ιιιΒιιιοσε

Βειιιισι· ω, ιισιιισι ριιιιιιιιιι Αιιιιιιι. νιω ισιιι Ασ

Βιισι Βιι,νιιι ιοσεΒιιιισσι ισιΒιισε Μεσα. φωτο

11οιιισι ΙιιιιιιιΙ.3.αά τ:ιιΙυπμγι πω!. άνευ, ιιιιισιι, ω..

:πιο .ΔιιέιΙσι, πιιιέιδιι ιιιιιιι·ιπισ.ι, ”Μ«Η4Μ »Μια .ιιι/ιιι

ισιάσπι ριιιιία!σει ι Με ιΜέ/ι' .πω ώσπου. Ασόι:οι ορι

ισ ιιιιριηί ιιι Μπι. Με”.@κι Πιο, απ, Μ:: ΑιιεςΙΞ

μιιιιιιιιόπω ω» »ισιωω,ρωι όσιιιο, ό· Μ.. : ό·

κρασιών :Με μι: :Π.Αιι!ι!οι Μινι, παΜφωικ ω.. Μι

ΜΙἱΟΜΜΡοκ/ι* ιυπμΙΙσπ Διιει!ιο οικω. Πειίιιοιισε ω!!.ιι.

  

ιιιιοε ίιιιι:ιιιιοι σει ΐοιιιοδιοι: ιιιισι οι ιιιδι:ο ιιι στα·

ιιιισσι πω” Πισω ειιιιισιιιισι , ιιιιισε ιιισιιιιιιιιιιιι

οτιιιιιισσι ειιιιισε ιιιιι&ο.ιιιιο: ποο Μπι ιιι Μο π:

ωσ.ι ροιιιι*Μι, νι ιιιιισιι .8_ΤΙπωι. π.μ.ο.1ι4.ιιι2.1.β.

ΜΪ!ὶιΜἰἱπεω ·υ[4ιρα!βφα!απάοβω ιιιιιισιισι ιιιιιινιιιιιιιι

ω: .ιιι |ιουπικιαπι ἱΜῇΙ!80Ι£ΓΪΜ£Μ; ίιοσι Πισω ιιοιιιιιιι

Διιἐοιοι , νι ίσοι σιισιιιιοι επι ιιοσιιιισιιι (ιιιστοσιδ.

Ειι ιιΔωσσισι , εισαι ιιοίιισι Ρώσοι Ρωσσια.

[πεσει ΑιιΒιισσι Βοπιισι δ Πιο άερσιιιισιιι,ιιοΒσιβ

ιο σιιισσι ὰ Γιιιιιιι5 ειΠιΒιιιιιιισι, εισαι: ριοικιιιιο ει,
Με Πισω, ι:1ιιιοοιίιόσ2ιτι Δ ι °

$σιιι ιιιιιιισ ιιοιιιιιιιι ιιοιιιισΠε ιιιίι:ιιιιιιιιιι Μπι

ο
?πισιιι|ιοι.

πρι. .

_ Πού. ι.

2·

ιιιισι λ Πεο ; ιιι:ιισι ιι [.σειίοιο. σ. σωσει :πισω

σερσιοισι ὰ Ι)ιο , ν: ιιοσιιιιοι ιι ιιισιο κισσα”, 8;

ιιι ισοιισιιι ΡΙ01110σθΜ; ιιιιιΙσε οοιιιιὸ ὁ οιιιιοιρο τΩΔ

σοιιιιισισ .νι !ιοιιιιιιιι :ιι ιιοιιο ιισιι·ιαι , δ: επι ισα

ισιιι ιιι: ω". 3. ιισὸιι ιιι οι σιιιιιοσι: ιιιιιιοισιιι

Παω ι:ιιιιιοι ι.ιιιισιιι ροι·ιιιιι σὲ: ιιιισσιιιιιοικω

ιιοιιοισιιι Βισι μι Γι ιιιιιιιιιιι, οι οιιιιιιιι στι Δια

ιιισ ιιοιιιιιιιισι. σ. ιισὸιι Πι.ισι ιισιιιαι ιι,ωσιοιιιι

οοιιιιιιιιιιι ν, ιιι; ιιιιιιιιιι σ0οιοι , ιισιιιιισιιι ροιια,'

:ιιι εισιιιιιιιιιι νιιιι ι ια! ιισιιιιιιιιιι Πει.ιι ιοΐο ριιιιιιι.

ιιι , πιο Ιιοιιιο ιιιιιι:ισι ιιιριΒι σ! , ιισοιι Μαι. 5.

ιισΜοισιι·ΐσιι:ι ιιιιιισι Μισο: Πει” ιιι ιιορσίαιιοιισ

ιιιιΒιιι ιιισιι . οι: ι·ιειΒιτ φα ιιιιιιιιι. Νιισι Με @ή

:Μ νι Μισο τιιιιιιιιοιιι: (12ισοιιιε Π: ιιιοΒιιι:σσισε.

8ονιιισιο ιιιιιΒιε ριοΒι:ιιι. Ειιιιι ιιισιιισιιιε ε!! , νι

ιιοσιο ιι:ιιιιιιιοιιο πάσι ίσει:σιιιιιιιι , δι ιισιιι:ιιισσι

Ποι ιιιιιιιιοι. ό. :ρω εστι: οιοι:οιιιιι: σι , ιιιιιιιιἰ

οιάιιιιι Αιι8οιοι 60008 σοσ ισροι·ιιιι οι: ιιοσιιιιιι:ισι

Πωσ! ιιιιιιιιιιιιισιιιιιιιοιιι: ιιιιιι:ιιιιιισιι ωιιιιιι.

ιοιιιιοιισι απ, νιιιι:σιοσι ισσσι οι: ιιιιιιιι ιιιθ:σσι

ιιοιοΒιιι Α ιιει:ισιιι Βοιισσι. Οοιιιι·ἑ και :σοσ ισπ

8ὲ ριοΒιιιιιιισε στ, ιιιιιιοι ιιι σα: :Νέα ιιιιοσιοι , οι

ιισοιιιιιι ιισσιοιο Ιιοιιιιιιιιισι ιιιιιιιιιιιιισι , οποιο

κι οδο ιιοιιιιιιιΒιιε ιισοσιι ιισιροι: ιιιιισι αιίιιιιιι.

Με; ΙοιιΒιι σοφια· ΡιοιιιιΒιιιιιι ιιιιι , νησι-Π πω;

Ισα: ριι.ιιιιισε ιιιιιι ιιοίιιιισιι ιιοσιισιοσι. 7. φα!

ιιιιιισι Ροίι ιιιι:τιι ιιιιικη ριισιιιιιιισ εικοσι σωσει

ιιιιιιιιιισι ιιι ιιιιιιιιιο σοι. πισω ιιι νιέιιιιιιιιιιι αιι

ι:ισιιι ιι ριιιιειρο ιειιιΒιιιισιιι £σωριι. ΑιιΒιισι νει

ιὸ ιιοιισε ιισιιιιι·ιι ρισσιιιιιοσι σωσει ασια: Βαση

σε ιοι,ιισοι·ιιιιι ιιι νιιἔι ισιιιιιιιι επιιι:σιι ; ω” οι;"

8.αρ.ιε7.ιιι ι:οιιΒισιιι,ιιιιιι οι ιιι.ιι6,ι>.ιχωιιιισω σει Βιιιι ιιιιισιόιιιιὸ ιιιι:ιιισι ι Πιο. πισω σ.

αιιιιιιιιο ιιισιτιοιιιι, ιισι ιιιίιιιιιιιιι ει! Μο, 8: ουτπ ΤΙισιιι. η. μ. τη. και. 4. ιιι και. Αιιισσ ως Μ; μ.

Μ.

σ;

7:
Εσι:ιιι:ισσι οσιιιιιι:σι ιιιιιι:ισι 8: ιιιοι:ιιι ιιοσιιιιοε πιο ?και ,Δ

ίιισιιι ιιιιιιιιιιισι ιιιιιιειι: , ιιιιιιιειΠιιιιὲ μι· «πρι» ω..

48¦

ΑιιΒιιιιιιιι ι:ιοσσιιι οι ιτιπισιιι. ι. ομοσ οοιισιιιηισ, οσωωιω

ω.» Μισο

ό· ΡΜΙΜΒ

«σκάκι».

Ί

Μπι :ισΒιισιιισιιιισιιιιριισι ° ιιιιιΓοιισ ιιιιισιιισσι. ιιι ιιι ιιιιιοιιιι με” ίιιιι. πιο: πιο ιιι τοπικ Πει ωσ2:ι:

Ήιιιι: ιιιιι.Μαιάσπαιιι άκ.ιιιιισιιιι :εισαι οι: ειιιιιισιΓ
ι Μιλ ιιιιιιιιοσε οιιιισι Ηιιιι·ιιιοισσι , Μια ΚιιΒιιι ριοσιόιιιιιιιιι, ει! αιιιιιιισισ 8:ριοιι&σσινιιισιιι

  

46_ Μονίιιι. εισαι ισιιιιιισι.ιιιικι ιιι Ει:ι:ιιΕ ιο. .5ηιι2- ιισισιιιιοιιι πιιιιοισιιι ιιιιει:ιοιιισι ιιοιισιιιιισιιοσιο

Με." :ΕπιΜρω. ι..ιωι..ω.ι..ιι [κρινω ΙσααΙσπασπ ιιοσιιιιιτε τεστειιιι05 ριιιιιιιιιιιι. Νεο οι ι:οιιιιιι Μ.

Μφικιι. )ι"|ίπιέρω. Ηιιιιι: ιιιιιιιισσι οὐ!!! ιυιιιιΙιιι.& Ι.7ωι. ισιιιιι:ιιιιισιισιι ιιιιιιισιια ιιιθισιιισιιι .ω ει] Μ.

ιιιιι:ιριιιιιιιιιιι ειιειισιιι ιιιιιισιιι. Ετ Ιοιιι. η. Ε: ια- ιιιιιιιιιιιι ιιιισι· Βιιιιιι, ισιιιι ιιισιι-ο..0"ΜΙι.ιε. Μ!.

:κι [Μέ. :Με πωιωεω ιπψ|βιΙιι σου, ιαπωισιι απο [Μι »και έι·πιιιιιιιιι·αι δι ιιιιισσιη ροτείιιι ιισιω..

ω.. : ΟιικΜΜ ιι·ιιοιριι:ιιιισι· ιιοοιι8ι:ιο σιιιιο , ιισι τσι , πι: τεσπα: "Ιω διοτι κι φωσ ροσωι,._ .

ΙιιιΙω ιιΠιιΡιοοιιι. Μαι! σιισιι!ι. πι. Ιππικό! πιέ!ιι|ιιι· Τιιι·ιιιιιιιι οοιιιιι ιιιιΒιισσι σιιισσι ιιοριιιοι @Με

παω: :πωσ "κι, ι"Ι8θωΒ[ΕΠΠΠ , με :κι (0|ιφωλ4°Ι·ι Πιο: ιιοσσιιιιιισιοοιιιιι ιιιιιισιιι σοι άοΓαχεστ, · ° .

ιιιΡοιιιιο νει σι.ιιι ειιΒιιοι:οιΙο ιιιοσιειτο ικά» ώ ·αιω ισιιιιι·ροιισι ιιι ιισειισιιιιιιισινΙι%σι

· 4°σιά··ι

Βοιιιιιιιιισ, ιιιιὸ ιιι θεσιιΒιιιαι ΡεισιισισιιΡω σιοιυϋιαΜ

:σεβ-Β Π

οι
ι



:::.:.:::. ιοοοιι:: :ο ιιοι::ιι:ο. Κοιροπιιοι .9.Τ|:ο:ο.ι.ρ:::::.ι μι.

ΜΜΜ Δω οι. χ. :οοοιιο:ο οι! ιο:::ρι::, ω:: Με:: ω:: ο. αι::

κυριο.

. ιιῖ

:::ι_ω:::::

Μιά:: σ::

σφι:: :οι

πισω.

75 έ:

:::::σεω

:::::::::::

3:80.

Η·
Ωω:: Α: οο:·ιιιι::: ,. οιιιιοπιοεισ ιο:·:::ιπο. Αποοιο:ι:π: :Μιο

6::::::νιϋ:::. οι: ποπ ορο:οι πω:: πιο: "βιι::::ιο οιιιιισιισι :κι ω:::£ὲ ἱβΙ::ω :::ο.:ο::·6: :::::::::::::: ποσοι:: ι.οΒο σ::

ο

οι:
Ι::::::::::δ· ω:: δ: ει:: , ι:ι:ι :ο::::::::::: ριοι:σι:ιιιοιοπ: οι».
ΕΜ: σούι:: Α

ΙΜ: πω::

ΔομΙο::::::

Ιου::

οριο:: ΧΙΧ. 13::::::::2:οϋ ω:: :::-.:::::. Μ:: ν. :η

π:: :πο ε:: ισοοσιιιισι::ι Ρ:οι::ι:ιιιοοιιαι:: οα,Βιιιισ

:Νοε ιι: :απτο ιο:::ρο:ι: Γριιιιο νι απ:: Δι:8οιο:σσ:

:::::α:::ι::::::::::::ιω::::ι _ ο

ωοι-ι::: , νιιιοι:ι:οιιι:οι ι:οι::ισο νισιο:ο σ:: Ί .

σο:ι:ιιιο: ιιιιοοριο:ιι:, οιιιϋπει:οπιισ: οι: ιιιριο:: Μ.πιω::

τσι, :πιστα ι:ιρΓ::, ιιιιρ8:::,8ι ρσ:ο:·σιπ πιιιιι:ο.ιισι::;"ΐ' Μινι

δ: ιι: Μι:: πιιισιο ιορ ο μου: ιιοισιι:ιι. 5. :ιιιο:σιπ @ΜΜΟ

οι::ι:ι:ι, πσι οι: ιπιιΒιιοισ ί:πάιι:ιιοι:ι_ πο:: νιιιοπιιι:

οι: οσίιοιιι€ι οροιοι οιιο:ι:ι:: οο:·ι:::: , φωι::::::: ι

π:ι: ροοο:ιια ποπ νιιιοι:ιι:: οἐ σο:: Ε: σο:: οι:: ` °

Με π: ::σοιιιι ι:οο πι:: οπιι:οπ: ιιο:::ιιιι:::: οιιιΓ

ω, οσι:: σο:: ίσιο: ι:οι::ο, ποο ρσ:ι:ι: σ: νιιιιο:, σ:

ιιιο ιιι:σι: Ρω:::::::: Μ:: ::::::ι:::ο.

  

[::::::::αι:ί ω:: ::::::::::,σ.:::ισ π:: Μ: Μο:: :ιιι

τωρα. Ροίι οσοι! ιιοιιιι:: :::οιοι:: . Με:: ιιι::

Μ.:::Ι: :ο .Ματια ε:: :ι:::::::::: ω:: Οι:ισ:

:οι Δώρο:: :::.:.τω:. ::ιιιοποι::ι τσι:: ο:: ριι:ιο οι::

π. οιοι::οπιιο, νι ισοοσ:::ι:σ: ιισιι:οπο ισιι::::ι:::ι:

ποπ: ν: ιιοοο: Διά:: αρα:: :Μωβ Ξ:: Μαι:: :::::::. 2..

Ν:: ω::::: Ι::::::2:::: :ΜΜΜ πω:: _ Φωκά:: ::::!ι , ρ:

σκοπια σα:: ρο::::ιιιι:. @οι ::|ι μ:::::::.:: :::::Ιι οι

:οικω πω:: ::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::. Τσι::

ο: οίισιιιι ιιι::ι:οιι , :ιο ιιο:ισοπ:ιο:ο: ο:: ιο::ι:ιιοπο

νιοιοιιο: ι:οπ:ο ι·οροιιοι: παιι:,νι :ιοοοι ::::::::.:: ο.

:::ρ.Ι.::ιο ι:: ιιι:, Ε: σ::::[::::::ΜΜ ω:: :::::ι:::::,8ιο. Ευ Α:: οι::ιιιι:: :::ι:::ι: Απεοιι:ι:: οσιι0ιιοιι:: Νο!!ι, ισοσιι, ι::::::ιο:ο πο:: ::::.:: , πω:: :::::::::::::.::, ιιοισοισιιι Τι:οοιορι, οσοι ιιιρριο!ιο ποι::ισο οιιΔι _Μ)#69 .

4::ι::1ιη:::::::ι:: ::[::::: ::ι:::::ρΙ:::ι. ::::::::::. ι:: :8.Μ::::Ι:. πιο:: .ω:::: οπο, οι:: ::ι:ι;'("""" ια

οριιι::ιι ίσο: , οι::ισιιι:: ι:::Βιιιίιο Αιιροισσι :πιο8 Ε Ο Ι Ο ν. ω:: Α ιιι:& οριο. ι:ι.::οπι οισο:ιι ιο:::ριι: ρσο:ιιιο,ω:,ω.

πο:: νιιιοισι· οι::::ισο οιιοιισσ πω. έ:: Μισο αρ. Δημ"

Μ:::2:. οι: 6:. 8ο:: σο:: :::::σωι:::: οιι,νι ω. ::ι:ω::::::::;

σΦιιιι ΜΜοι:::. 8: ι::ιιιοπσ::: οι::ιιιο, οι:ισ: ::::::.

πια:: ::ιιιο:ι οι:ιιωι:: να:: ιιισιιιι, οσι ι:ρροιιοιιι:ο

νσιι::_οι:ι:, οι::ι:ι ιοι::ρο:ο :ιιᾶιο:ι νισοσιο ιιορι:ιειισ

Μ:: Νο:: απο: ι::::ι:::, Αποοιο:σιι: οορσι 8ο Όσο :

ιπιι:ι:ι:: :οει δ: οσιιοιιι:ι οι: Απο:: , ι1σιιι ροιιι::

απο:: :κι ποιοι:: Μ:: νοισι::πιι: ι:: ιιι: ν: Βιι::σιο8

δ: :::ιπιίιιο: , νι Μαι:: 4. Ε: πιο ::::8:Ι: :::::ρ::::,

:ο ::::::::::.::: οι Μ::::: . 26. %::ρ:::::: μι: πο:: μοβ

ω:: :οριο Ρ::::ο::: Μαι:: , ό· :ΜΜΜ ω:: :::::::::

:::::ιι:: ::::::::: ι:ει::::ο: Δ:::::Ι::::::::. ::οι:::::::. τ. Ε: :το

πιο:: :πιο ::::::.::8:ι::::· Ε::ιπι ιΒιιι:: ::::::ιι μ(

:ιο::ιιο:ο:, πο:: οι:Ρ:οιιο: ι:::::ι. πιο:: οπος”

πι, οσο:ι :Ποιοι ιιοοο::ι . νπσπ: ι:ιπιι:α: Αποοιι::::·

ν: ροοσιι::οι:ι ισιπιιιιιι::: δ: Η:::σιι:ι:: , :πιοιιο :ΙΙιρ:::ιι:::::. Νοι:: ο:: πω:: οποσ:: ωι:::::, οπο:

σο: οπο: :οι Ωω:: :::::ι:1::ι:::: ριοι::ριιιι.ιι:ιιι Λιζ

σα! οιιρ:ιιπο::ιιιι::: Βο:ιρ:σ::ι, οπο: Δ: ::::8::::

ιι::ιιιι: ::ι::ι:Ι:::::ιι:ι:: ιπο:::ιοσοι:: :πιο Γοι::ιρο: π::

ισ: :ιι:ι::ο:ο ::ισιιιιι:ιιιπι: , ο: ιιι οιι::_ιω:ι:::::ο,

Το::ι::ιοπο, Ρ:ιιιιοπο, Κοιιι::οάιοι:ο, Μοο::πο::::.

Ν:::: ο:: Μ:::Ι:. :ο Μι:::ι::Ι:. ντιπ: ιιιοι:ιι: ι:: @Μι

οι::ο:ρροι·σιΓιο Α::2οΙσε ι Επι.: :πισω οι:: ό· :::::.

ρο::::ιι. όσο :οσο :ιιοσπισι. δώσε Α::::οιι::, `οσι σ.

ισα: ιιι ποσο οι:::::::::::ι , πω:: :Με ν::ιοι:3:_

ω:: πο:: οπο: ι::νιιο:ιο, πι: ιιιιιο:: ιι:ιο::::ι σε::

:οισ: :μα Α::Βοιι οοιιιο:ισιιοπο: οπο: ροιιιι:ο8

οοιπιπι:::ι Μι:: σ:: :ι::ιιιιι:: :::ιΠιι:ισο:ιιοιι οποιο

πω: ιισ:::::2:ιοΒιο:3:ι ρω οίιιιοποι::. Μ:: ::ι::οπ Μισ:ΟΜ

σφι:: ::ο::::ι:Ιιπ· «ω. ιο απου. ο. να:: Μ!. Μ^.""":

9ο. Δ: :Ι:Μ::: :::.:::.:::: :ιο :ο , οι: ::::::::::::, :ιο ροι· °

Μ:: Ο πι:: οι:ριιο:::ι οοπ:ιπι:::ιιοι· ιΐοι:·ο:,οκ :::::.°

4.ο:8ο οιιοι:: €::::ι::::: ι:::ιιι:ιι οι: ιο: ιι: Γι:: οι:βοοέ ι

ιιι::ι::: :ιορι::::ο:. ΜΡ. σ:: νο:: οι:: :ιο ::::::::.

:::ιιι:: οι::::ιι,:.:::::: :πο:::ι::ο:σιπ, οσο: οι:ισι:: _

οιι,ιπο:οιιιο: οοιιιιιιι&ιη οσοιο::ιι:8:ιιιο Μιά:: _

.' τ:: :οι

κα.

ι σ: :::::::: ι:ο:::ο ι:: ::ιο::::::ρ::: β::::: ιο::

ρ:::::::ρ::::: ::::::ρ::::Ι:οπ::: Απρ::

Ι::::: ::::::::::

Β!κ : , ::::22:Ι::: Μ:: , ν: ::::ιι::::::: Α::ροιο::

:μι πο:: ω:: ποσο ι:: ιο::::ι::ο :::::::::::,

: οσι ι:οιιιιισιιιπιε, νι οσοι; :οι σ:ι:::::ιωι::, ν: ιι::

: Η ι ω: πιο εισαι ισο:σιιι ι:: νιἑ, Α::Βοι:::: ισιοι::·οι::

ιιιισσοι·σ::ι. Ει::ιιι:ιι::. :ιο ία&ο πο:: ιπσπσ:οσιι:ο

οπο:: οιιο:ι:: οι::Ιιπο :ιι ι::οιιιιιι:ι:ιοι:: οοιιίοοσοπ

δεισ, ρο::ι::οι οι: οι”, ιιι:ι ι:ο:.ιιισιιιι:οπ: Επι: οσο

6:::::ι. Α: πισω: :::ροισε ιι: νιἱ ι:ο:ιιιισιιιποι:: σου·

Ι:::::::ιω οιρο πισω: νιιιιο: ροιι:ιι ι:οο πισω::

οσο: οσίιοιιιοιιιιι ι:: οιιιιπο :κι ι:οοιιιιιιιιποι:: οοπ

ιοοσοσιι:ι::: οι:ο:οοι·ο, :οι:: οι: ιιι&ο οι: 13:ιοωιι::.

ιιοπο ο:ιο:οοισ:. ?ιο .2. σο:: :ποσοι οσιιοιιιοι:ιιι

::ιιοι , :ιι:ιοισιο τοιπ:::ιιιι ροισοιιι :::8:ι:: νι:ιιο:ι

ω:: , :ιο ::οω τοπιο:: ιιι Ηιᾶσιπ ω:: ι:ιιιΙσι:: ιι::

:ιοι:σ·εσπ:. :Ισια ορροιιισι:: ::::ιιο:::ι. ι. ι::οσι:::

νι:: , :π οσο ισοισπ:; 2: ::::::::ιο::8σιο: πεισ

:2, :μια οπο: ρο:ιο&ιίΒιι::: σ: , :κι (οι ωιωιιι:::: 8ο

ισιοι::::: ι:ι::: ορο: σ:: , νι ριοιιοΒορο ι πω:: πι.

ι ρο:ιοθ:ιο: οιι ι:σιι:ιι :::ροισ: ιισοοσι::ι:ι:ο ι:ριο:ιιιι

ιιπ:ο πω, οσο Μισο:: ιιιιιιΒ::σιπ οιΤοι,8ο μη. οι

οιιπο::: ::::::::ι:::, οι: σ:: νι:ο Με: : 3. οο::ιέιΒιρο

:ισιωι:::::. πω:: οσι :Με :ι:τιωι: , πο:: :ιο ι

ιριο ωιιωι: οεο:ο: οιιισ απο: οιιοι :ι::ιει:._ Μ.

ιιοι:ο: ιριο οθ.:ιοι:: ιιι:οθ:ιοπο ο8οιο; οιιοοσι πο::

ρο:Το:οΠο κά: πω: :ι:::ιι::. Α: ο:::::ο: οι:ροι:

νι:ιο:ο: ιιιο:οι:: ι:: Μ:: Δι::οιι:::ο μια: πιο: απ·

πο: ο ισροιπ:ιισ::ιι ι:ο:ιιι. ιιι ο:ιιι::ο ::::::::: επρο

ιοισι:: οι:ίΕοιιι: ιιι:ιΒιισ:, οοιιο:ο,νοι Και:: ροιο:οι::.

Ε:ρο οοιιι:οσοιΓ:: ::ισιι:::: :ο :ιο ι:οιπισιι:σ:ι δ:

Π

Ω

' ι:ιο:ιιιιιιιιι:οιπ οοπιοι:ι:οπιιιιι:: ι οι” σοοιισι απο 2:::ι. ::::ισ.9::.::::.:.:::::, ο . - _ ` . _

οοπΓοοιιιι ίσοι, πο: σοι οι: Μ: :::::ι:οιο::::::::: ; _ δοοσπιι: οι: ::ειο::::::::ιω:::.:: :::.:::::::.:Ρ ι38:

οιιι:: ποοι:ι ιιιι:ιι:ρο:ιοι:ισ::: ιιι:::::ι::ιιιοσιιι: πο:: πιο, Γιο:οπιιο(ζι::ιιισι:: ρο: Α::8οιο: ρ:::::ι:ιεεις ::::::::::

ι:: ιιι: τω: :οοιιρο::ιι:ιιι. Νο:ιπσιιο ι::::1:. :ιο Ηοξ_ Μ:: “Με (πωάωω. Και), οπωτώΜΜ ι&ΜΜ,"

Ι ::.6:,οι::ιιιι:::: ρ:ιιο:::ι: ιοΒιι:ι:: μ:: Αιιροιόο ω::

πο:: Γι::::::::ριιι:: ι:: :Η οι Ποιο :::ο:οπιιιι νο:ι:ιπ ιο ::ι::οει::::: ::::::οιε ιιι:::ιιιι:,ι;ποιοπί:: πιω::
ιιι::οπιισιπ πι, οσοι:: ω:·::ι::: οιιο οι: :τσάι δ: “Σο Μ:: ω:..ι:ιωριο:ω:::ω :οι ο 8: ::::::: Μι'

ω:: Αποοιο:σιπ : :πιο Νεο: οι: σο:: οροι:πι :κι ιο· πι, ι:::::::: ρσο:::::ι Μισο: ιιισι:: ο::ιιι:οιιοπο @ι

οι: οροι·:ι::ιι::::: ::ιοιιιο:ιο, οεοπτ :ποιοι οι: πο:: ο- ω] Π "Μι , "4:_8ΥΡΠω 5:88” > ΜΕ ω ω;)

ρο:::ιιιι:π: ιιιπρΙιοιιο: πιο:: :ιιι ΠΠ οροιιι:ιι: ι:::::::, ω:: :οι:οι:ι, ν: ι::,ι:οι::: ::::::::.ο:: :·οιρ. οοι·· Σ

οσο ο:οιοοπι, ποπ ο:ο:ο:σισ: 5 :άσσο ::ιι::οσ,ν:ο: ι:εωμ “πάς ::ιση:50. π::Νοι::ιιιι::::::::: ` :οι

ορο:: ο:ο:οο:πι: ορο:: ροοι:!ιο:ι :αφ ματια , ::::ροισι:: :::ιιισιι:,. ν: οι ιο::ι:::ιο::οι:::ιο(οιιο ω:: @πιοΜι:

οσιιιιιΏοσ: ο::οοι:ιιο::ι ιπ:ι:ιιιι:ι :::ι::ιιωιο οσεΦι: ιισ::οιρο πω:: ι:οι:ιιι::. Κοιρ,::ο8.οοιιιοο. ποπ:Μ::

Ρ:φιο:οσ ιπιιιροπι οι: οι:Ποιιιιι ιι: οι·ιιι:ιο π: πω:: ό: ἔοπσ:`ιιορι:ι:ιισ: ὰ Οοο ιι:ι:σοπιοπάσισ ιπιιι:::ιισ-:

Μι:: ιιωι>ιι==ι ::===::ιο==:::=:::::9:· ο Μο:==ιιο: σε οι:::::: Γ:ΜΜιι“
' Ρ:::3:.::::δό::::::::.ΙΙ:"” ο ι ο “` - ρ::ιι:: -ι

ο



_ .ι1Βιιιιώ.

. ι74 Βσοιιιιιιιο ΧΤ Χ. Όι σιιβοιἰι?ι θ' ιιιιιι!ιε 2!ιιέιιοιιιιιιι ·διἄἱυ ν:

ιιιεΙιιε ειιιεεεε ι1οιιιοιιε ειἰ !ιοιιιιιιιε νιιιιιιειο ω. ι:ιεεεειοιεε.ριοοιιιιιο ιιεοεειιι ΑιιεεΙοιο ιιιιεϊειειιιΡ

ΡιιΒιιΜιάει11. Υοιιε οοιιιιείορροιιιι ιο !ιοιιειοε ιιείε- ' ΝεΒει στιχοι:: ικό!. ι. οι Μ.ιιι|ι. οπο. τιιιεΙειεοε ΑΠ_ Νιμιιι.

6ιιιοι ε ιοεΙιιε ι:οοιιε ιιιιιιιιειο Θ ιιιιιιιε ιιι!εο Βοιιιιε · 8ε!ιιιο ιιιιιι!εΙιΒιιε τ ιιιιιιω ΒιιβΙ.ιιι μ[εΙ.33. ιο Με :

ι:!ειο8ει νιιιιιιι ειιιιιιι, ιιιεΙιιε ειιιειιι μπώ: απί- ιιιιιιιιιιιι “μια οι ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ειιιιι.νοι : 0ιιιιιι,

ξ οι νιιιιιιει:ο ι:οιοιιιειιι:Ιει. ιοοιιιι,ιιι ι:ειψιιιιι :ποιού Απειιιι.ι .ιιιιιιι. Νε8ειιι εΙἰῇ

6ο. ι Λο Πειρειε ΙιεΒιιειιι Αιι€ειιιιο ιο οι ειιίιο. ιιιιεΙειειο ριιεΓι:ιιιι, νι 0ιιειιιιι οι. νιι!ειιιι ΗιΙιιι. οι

ε @ώ ι1ιειο Ρ Νεεειιι ε!ιιιιιι , ιιιιοε ιει:ιιο ιιοιιιιιιε Με" θειιοιι.18.Μειώ.ΐορειιΙιε,7Μσιειι: σιιιιιιιιιιιιιιιι τω”.

Σ;!;::::ι ο] ιιι.ι. ι€.Λέειιιι.ιι.οο. Ε'ιιιιιι. Ιέειοεΐ:ιι ιτε! :(9 ριιβΙΙισ : 8ει:ειιιιιιιιιιιι, ιιιιιιιιιἐριι έ:!ιιγΙαιιι στο·

β"Πω Με!! ειι ι:ιι ο ιε Πει . ιιοιιιι€οιιι ιΒε τ ρε- Μπι: Δημ!! οπο” ιι Με ιιιΒιιιιιι. ιιιι εοε. ει: Ηε..

ότι”. τ. Ποιοι Μπι: [πει ειέιιιιιιι|ιιιιιση ῇιιιιιιισ,ιιι πο....,_ ιέιιΠειι ωιιωιε ΑιιΒε¦ἱ , ιιοι Με ι:ιιιειιι ΙιεΒοιει.

Οιιιιϊιιιι. (.ΐοιιΕιιιι. ιτι Ποιιιιιιε ιιιιΠε ?Μι ιιει:εΠιιεε ειι€εΙιεω ιιψιιιιιιιι εφ.στερει απ, με |ιιιιιΙιιειιιιι οιριιιιιι [ΜΙΒ

Ει·Βο Ριοριει εοειειιιιιιιι ιειἱιιιιιιιιιι, οιιι ίεΙοειιιιιδιιίιοοΙΜ: (ιιιιειιε! εκει επι ιειιιοιιειιοοιιι Μαιο

ίιιιιι: εΙιοοιιι ιιιιίιιειετιιι Ηιιιε ειι€εΙιαε ωεωιε-.
ιιιιιιιε ιιιε|ο . κι Με ριοιοοοεοάιιιιι ιΙΙιιιιι ει! ιιο

οοο: : Μ! νιι8ο οι:: ροιειει ιο ιοε!ιιιιι !εΒι,ιίιιο ε 8: Πειιειρίε, ιιιιι ΑιιεεΙοε ιο ειιίιοιιιειιι οοιοιιιιιιιι

' ιΙεριιτει, -νι οσε ει! ίεΙι.ιιειιι ρειιιιιι:ει. ΑΠ] οεεειιι, 66.“ μ. .οιἰιιειρἰο Γιιειιι ιιι*οοιιο ι:οιιΒιιιιετε,ιι ιιε νειιιεΗ- `

Με -_ιει· ι:ιιιιιιειιερει:ιειε ροΙΐει;ιιει: ει! Βοοιιοι ει› Απο Αιιεε!οε ειειωε ρεεεειοιιοοε, τω ιειιιιιιιι ιιιίιιε,υι

' ' Βιιι)ιιιιιι.ι,ά Μαρ. εισαι! Βειιιιιβ.!ιύ. ι.ρειεΙΙ.ι.7. ουο!ο οιοιοοιιιιι·ι; ιιιιιροε ιιιιιε ιοιιιιειΠειε ριοιοοιιε

ε· ' < ιδειιιι ε. $'ρἰιιιιι ίιιιιθ:ο,ι:ιιιιιε ἰιιιειιιἐ`ι ὸἱιεᾶἰοοε ιε- απο Με : εποε ε: @Μι ω”, ιοιιιιιι. !ιιιιιιιιι .ΑεειΙοε

. δι. ^ εΕεειιιι. Οοιιίιειιε ιειοεο, 86 ιιει·ε οιιιιιιιι Βιιιο!ειι. ιιιβιιιιιιιειιιιι; ΜΗ “πιο ιοιειιιι[ιιι. Ηιι: απο : Μ·

ΦΩΦΗ ξιιι.είδ,7ιιχϋιιιιι [ιιιιιιι |Μ!Μψ ειι8ιΙϊι” ιιιβιιιιιιιι. 1.ι:ο!- ριιιι, είι, ιιιιΖεΒιιιιψιι πω. .ο ιΜΒάιι, ιμιὶ Με ρωιιι.

ειπε ψ , ο ιπιι8ἱΜ7. Η ιιιιιιι:ειιι αφ!. οι. 06ιχ|ιι|ι.£";;":'::' ιιιὅιω εκ Πε Ξειἱριιιιει, 88Ρειιι.ιιιι ιείἔἰιιιοιιἰἰε_ιιιια _

η ιιιιίιιειίεΙιτει ιιιιι:ειιι.οιοοι!ιοε οοιιιιοιΒιιε Μοτο Δε. Ιιιιιιι.6ο ιι ΜΜΜ ό· εΙῇι.ιιιψιιιι.εραιΙειιιμ56.6.4ιειι. #""ΗΜ

ιιιιιειί ΜιεεΙιιιιι ι οι)ιτι ιιιιΠε Πι: ιιει:εΠιτεε, ειιι νι·- ει!.ι. η. Αιιεειιιιο ιιιιεΙειεοε ΐε!τειιι ιιεΒει Δοιι.μω Απ”

εεοε ι·ειιο ε!» Με ι:οιιιιιιιιοΠεΒε εκει πι: ιε.-νιιΒι. εΙιιἰΠο ω νι Βιιοιι .4ιι8ιιίι. Με ιμιιιιιιιιοοε Μ". Ά _πιει. οι ει: ιι"ιειιιι:ο!ει·ιοιιε οιειιι ι: ι ιο οοιΒιιε ειιδιοι ιιιιέιειιιιιΙε ΛιιιιιΙιιοιυ. ιιιιι ιιιτει ορειε Δι48ι%. Η α

όιειιιιιιιι Αιι8ε!ι ιιιοιιιιιίΐε Ιοιεο!ιιιιο 8: Μειιειιι οι: ιιιιιι.9. Πω ριβιιιι6ιιιιιε ΜΜΜ ; απο ιιιιιεΠειιι ράπι

ιίε.ιιιι: εἰιεε ροειιιιιι ΙεΓιιιιι εεειιάε ει·ειιι. Μειι.2. Μάι, ό· ω... πιώ ἱιιεειιἔισιρσιπἰἱιει Μι&ιιιιιιι Ε» Μο :

ιιε`ιιιιἱ ιο Πε , ιιιιιϋ είπε ριιειιιιιι Ιειιιιιι εΒειιι!ε ι:- ιιι μι ιιιιιιιιιιιιιιιι .ι.ι....ιι ιιι.ιιιιι.ι οι· ιιιιιμΕιειιι .Μαι

ιειΕι ιιιιιιΒιιιιο._νιιΒο ΑιιέεΙοιιιιο ιιιοιιιιιοιιε ει: ω. ειΒιιιιι!ειΙ οσοι ιο ΠΙο ορει·ειι οοιειιι Αιιεε!ιιε _

τοτε. ε ι εΓοιιιιιή εεοειιι ἰιιιὶἱ8ιιἱι_εἱιι:ε εε,οιιω ει! Πεἱ. νειε ιειοειι δι: οοιιιιιιιιιιιε δώσω!. ἴεοι. οι, . .67:

ιοοιιειιι ρειΓοοειιι ειιι.εοειιι. ε. Μειοιιε·οει:εί- οοιιίο!ιιοι ΜεΙεε, ρι·ειιιεΙΙιοειοε, δ: ωιιω,ωι ει. "Μ,Ρ”

Με είε ι!εοειιάειε ε ειιίιοι!ιε ιιοιιιἱιιἰε , ιιιιΞι.ιο ιειιι ίοδι!εΙεε, ριειίι:ιιοε δ: ρει:εειοιεε οιιιιιεε, ιοΓιιιιι Μ'

λίιἐἔϊιιἰει 8. Πιιιιιιιιε ι!εροιειε είι ε οιιιιιωιω ειἰει:ιι Αιιιἱεἱιιιίιιιιιι, ρει:οΙιειειιι Λιιεε!ιιιο διιιιοεβ."!..ϋ2*

Με ιιιιαιιοιιιιιιιι Ιοειιιιίε. πιο». 19. “με ι-οι·- οιι·Ιιιιετιοιιε , νε! ειιιρίο οιιιι ιο ίιιιειιΙΙοιΠειο ι!εε

-~ ιιιιιιιεεεεεει.ω “εεε , (με ιΠειιι ει: οπο ειἰ ριιτειιιιιι Ιιεοειε: Πιιὶιιτὶιοι· εκ $ι:ιιριιιιε δ: Ρε..

62. ι:ι:τοιιειιι νΓιιιιει:ιιΒοοιιει. ε. Νοιι ι!ει”ιιιι ιιι να- ιιιιιτι ιείΒιιιοιιιιε , οσε: Με »Με ιείιιιι&ιοιιε , (ω.

ειιιεεειιθ 8ο ιιεεείΒιεεεο8ειιι:.ε ειιιιοι!ια: ιιιιιι ει! εεοι, οιιιιιιοιιε 8: ΠοΒιιΙιε ιιοιοιιιιοιιε ι!εριιιειοε ε!.

ι·εοιοιιειιιιε ρειιι:ιιΙε8ι οιι:εΠο ..ε ρει:ι:ειιιΠ: ιιειο. ΙΕ Αι18ε'08: 8: 6 ιιιιιίιιιιι, ιιιιι ορροϋιιιιιι ι!οι:ειε

ΐοΕειεΙιε ιοεάιε,ιιιιιΒιιε ι!ει:ιειι ειιε.ιιε νιιιιι·ιειο νιιιεειιτιιι, ΪεεἰΙὸ ειιΡΙισειι ροΠιιιιι, ·ιιιιιιξι . '

ΨΗεο_ρει:ιειει. ιιιι ειιίιοι!ιε Λο8εΙοιιιιιι. Βιιιοεε

δει:εβοοεε ρει:εειιιΠ ε!» εε ι·ειιισιιεοιιιιιι:ι. Τοπ: ει!

ι'ἔιβσιιειιιΙε Βιιι·ιέ:ιι!ε ιιοιροιιι, ἰιι ιιιιε ειιιιιιε δ; πι

ιιιιἱἴε ι? ι1ιοοιειιιειιιιει·ε ροτειει.Τιιιιι ει! ιιιιιιιιειι.

ι·Βιιιιιιιιι'ι"!ε ιε!ειιε οεειι!ιἰε , ντι ιἰε Με. ιο

ιιιΪιιΊιἱἔεο ΑιιΒεΙιεεᾶοᾶε Μι: Νοε ι:οιιεεριιοιιι

ι'εεεωι ΒεριιΙΙ·ω ι; Έκτο ι . οι: ιιιτειιιιοιιε Ηειοι·Ιιε

_ __ _ ειι[Ρέιιίειιι!ιιιο Ριιετιιιιι. Μειιὐ. ε. ι:ιε ιιιοι·ιε ωο

_. ¦””.:Ϊ;ἱ;ζι¦; οι. ΗΜ. _Νειιι Νέα Βετο οιιιιιιε ιιιιιοει!ιειε ριπ

` Έ'ιδοσιοείιι·βειιε;μιοειιιιι ιειιιειι μι· ει: εΙοε. ιι

  

#ιιφσ|0ιε”

Ειιιιιιειο.·Λοει:Ιοιιιοε ωιιωιε εε ίειΕι:ο ἴρεᾶει 68·_

ει! οιι:Πιιειιι εποε, ιιιιει:οΒειιε ιιτει:ιιιιοιιιοι:ιιι- ε" . ι

άει·ει!ει:ιειιιι ΑοΒεΙοε , τι· ρει ιπιιοει!ιειοε Με '00".Β

ριοιιιιιιιιιιειεπειέιιιοιοε. δει! Ι)ειιε οιιΠιιιιι ωεεε.

και, οιειΓειιιιο·ι, ευ: ριεεεισιειιι,ιιε ιρΐιιιιιιιιιιι!ειιι

ΑτϋΓ·ιιΜ:ιιιοριιιιει Βιειιιι ει! Μοιεαιοεεεπειι5 5

ει με; Αιι8ε|οιιιιιι ειιΠοι!ιει Βοοδιιιι. ι·ει.ιιοοι -

οοο ΓοΙιιοι ειιιιοιιιιιοιιιι· ειι ΑιιΒεΙιε ριοριει· Επι”.

ιιιιιιΊιοιιιιοι ιοίοι·ιιω , οι ιειιειιιι ιο ιιιεΐοιε ιιιειιι

ρει:ι:ετει ειτοιιιοιειιιήιιε Με Ροειιειιε όειιιετεειιιοι,

Γει! ειἰειιι ι·ιι·οοιει οιιο!ιειιιιι·οοιιιιιιι ε!ίοι·ιιιιι, ρω.

πω.» εΙειίιοιιιιο, οειιιΡιιέειιοιιε ι:ει:οι!ιει:ιιοιιιε, ε

οοο ἱιιιοεΙΙιιοιιιι ,Ϊ ρΙοε εφε ίειιιειιι ει. ε¦εἀοε.

ειΒο ίεΙιειο εάςΙιεοο!ιεειο ροτείιειει:ιι εοδιι:ειιάεοε,

οι μια: ἱιιᾶο°Αιιιἱειιιιἰιιιειεῖιιἰιῇιιε Βιιιιιεεεειο ε!ε- τ ι

ᾶοε Γωιιίειιο ιΙεριιτειιιιώιιιι ιιιιεΙειιε ΑιιΒε!ιεε. - ι · _

ΑΔ ειιιεινιι.ιιι. θ ποιά οιο π. 82 2.[ειιι. ιείρ. 69ι ο

ιιει.ιτει ΜεοΒε!οιιιιιε ειιίιοιὶἱἐ επιπεδο εεεἰιιιἰἰι·'“ 'Ρ2°ίω

οποιοι|ιοπιιιιεε , Μ! ίοΗιοι οιειιιιο ει ιΙε ῇἀεΙιΒοεξ-ΞΒ'.ΜΞ

.8ι Μια @σε ειμαι, ει: εοἀοιἰιειε, ιι ειιιιιι, .

οεδειιιιΐιιιιιιιί! οοιιι:Ιιιιιιι.' Ωιιοι.ἱ ειιιιιετ ει! ω”.

Βιιεοι· ιβιιιιιι ιιι νιιειιιιε ίειιιῇιἱοἱιἰιιιιιίὶιἰπε ; Ροβ

Π93ιειοιιιιιι μιο νιιθιιιιε μια ειΒιιιιιειιιε οποιε- _

· - ` ιοειιι:ε >ειιιιοι.!Λο ΕιιιιιΞειο.ΩειιοιΜ,·ετ ΑΡοΙΙ. πι.

εεβιΙἱιειειιι οεειειιει·ει Ι)ειιε,ιιοιι ἴοΙιιιιι Ρετ ιιιιει: ιεΓρ. εκ ιο ιειιιιιιιι εοΙΙι8ι'. οοιιίΒιιιιιιιι ῆιιςιη ΒειωιιΜΜ
..ει 8: ι:ι·εΒιεε ιιιειιιιε ΙΙΙιιιιιειιοιιεχ"ΐει! ετιειιι με δΦροτειιοιίΑιι€ειοε κι ειιιιοιιιειιι ειιιιιι;ιιιιιιε Ιι-β"?ωω?· Β

ειιιειοειο Διι281ϋΠΠΠ ι:ιιίιοι!ιειο .ο ειιιιιιιίειε Με ε'ιιιιιιειιιιιι ι δ( ιιιιιι!ειιι οιιιιι:ιρειειιι ριο-:-3:

_ ξ ._ μειοειιι ιειοοοειιιιιιιιι, ε1εοιιιιοιιιιιιειιόεια ·'ι· βιιεεε. ιιιιιβειει!ιιιιιιιιι ιεριιιιιι|ι!ιιιιι; ποιοίιε πιο Δε. ΜΝ..

δε. . Επιιἱεε ιοιιἱοιι Τειιιιιιιιι, ιεΗιἐιιοε οιιιιιεε8ειι- οιιοειρεΙε ,Ήιίδειειιιειιι ειιιιιεο, ΜΠΕ ειἰειιι 'πο. πιο :β Μ

ΒΗμια. ω”, ειιιιιιι ιο νιειο ιοειιιε ΜΜΜ εποε , ΙιεΒιιιίΙε ' ιει ει”. @οι ιιείεάιι ι:οορειειιοιιιε "Με Έπι- Π'^β="ε

α· Λο ειοιιιιιι ειι€1οιιιεοε. . ί ° ν ¦ιειιιιιι°ἴεΪιιιειρετειὑιο ιιοιι οιι:ιιιιι ωιιιω Πειιε

@φαι .'έ., οιιιιιεε!ιοπιιοιε.ειιειο ιιιΕάεζει,ειοΓειιιωι Ε; ιιειιιιιΜι!ᾶ ειιβε!ιεειιιΠοιΙιε ιιε,οιιι Ριι:!ριιδ,
' ”Μ”ΜΜ Μ" - ΜΜΕ

_.... κ ΒἶιοιιιεόιειοειιιἱιιιΗιοε δ: επει:οιοιει ιι. ΡιοέΪ

ο ι1Μειιιιιε εε επεσιιιιοιιἰ ιι:ιειιιιειε ι Νεκ ιιισιιιοι·ε

ειιιιιιοιιιΒιιιιι. Βιι ἀἰᾶἰε ἴειιιιἱιιιι·, Β. νίιειοειιι

ΦΒΒιιτε “Με ειι€ειιιοι ιοε!ιιιο ε Ι.ιιειΓειο ιἰεοιιιε.

63. ιΞἔἡεζἶὲΑιεΪιἰιιοειο;° ορροΠιο. Με.: εοιιίειι-· Με

ιαΦΜ## οι οΤειιε'ειιίΐι5οτε Βει, τω, .με Ποιιιιιιε ειει,ιιοο

ρ”'ί”Μ' το εΒειειεεεΑιι εϊοιιιιοιιιτε!ειο, ει ειιιοενι με

'ή' ι ιιιειΠειοε ωιιιι5ιω ΒιιΒιι!ειειιιιΙ επι ωιιο.ιωε

. Ή.. εεε :Με ίροοβοε εεειιεΒει Παπ. Νεο εθ εεε

Φ". άξιο ιειιοοε οιιιιιιΞι ιιιιιοεοε (.”)ιιιιΜ, ειπε ιιιιῖεζ

ειιοξ(ιιο'.ἱιοπιειῇειᾶΪεΠΩοιἱΏ:νειΒἱ ΗΜ ρειιιιιιειιέι

ιζι“Ηιοΐιι ,οοιιΐεΒιβει εέιιιιι(εάι ωιιοιιιε Λο

#δΜ1ἶ ΑιΙεοιι°ιἱιιΞι.ιιεΒο.ἰιι Ζιι ιιιειιοιι ΜΠΕ πιο ω.

ιειιε'ειιεεΙιω ειιιιοιΠιη ι “απο νἱιεῖιιἱε ιιιιιιιεθ



. _ Ή· _
ΏπϋΜΒ.9ο

1)ΔΜοβΜα

οέτοιουΔ κα.

μια”.

' . όσο,

οιι;:::.:ε: Χ:Χ.οωαυτοωα:: :ι_ω....ι..:α::::: ο α:

απτο:: Μοτο: απο :οτιτο οαι::οαι:ιιι: :!ορα::ιτ μια: α:: , ααα:: τυο:: Οοο: α: !ιοι::ιττιοατ :ιτιοαιΠοτ Λο ἔτι, :ΜΜΜ

πιο: Πεο: , τ:ορο::ι:Ιοι:τοτ .ο ιρΓοται::ιτρο:ο οοορο

τιι:ιοιιο, ν: ο τοΙιατ οι τ::ι::ιίτο:ιο τι:: :αιοΙα: οοοροτο- -

το, ροί::::: τοπια: ιια::Πιο οτιτο:: Πιιαατί. Μάρτιο

το:ιαΙΐο οι:: Μιάου: 8ο:ΜΜΜ αιτςοΙο: ο:ιρΙτοει:: ροίἰ

ἴοτοΗοὰιιιὲ, ιιοι::ρο τοτιοιιο ο:ΐοότααι::, αυτ:: :τι Βο

α:: δ:: Μ:: ::ο:ιιιι:Η:ατ . :οτιοτιο :Παοτίεται:: :Προ

Π:ιο::ιιι:: Πιοιοθ.ι , Λαρά: οι:ίτοι:οτ εταία:ο ίο!οι:τ.

Ε.: ααἰἀοια α: αυτή: Ιαοτάο: οτΙ`οᾶαε οι:αίιιιι:, ρο: το

Πιο: ρτοοατ:οαο δ:: ία:οι::Ιο::ιιο; :οι:οΒτοΓοτ οικω::

πω:: ροτ::::Πιαο , οσε :απο «Ματια νοιαι:το:ιτ Βο

τιορ!ει:ιται:: πο:: ιι:·ιροιτιοαόο,οί:ια ροΠοι::. Ειια8τἱ8:

&ο. τω: οτρΙιτ::τ:τα: :το ίοριτ:οιίοι:ο ΑοεοΙἱ οι:ίτο

α:: οι:: Ι:οιοτι:ε οι: :οα:ρα:, ν:Μ!. ρτ.ττοιΙ, νΙτι:::αιτι

τοῦτο. Μία:: ρτοι:ο.τ ,Αι::ιοΙ:τιίται:: τατα:αι:: στα·

. Μαι:: ι::οττιιΙιι::ι: ροίΕι:ιαι::, ε: ο:: όιοι::οττο ορρο!ι

α.. απο.

Μοτο :τοϋ

οκτώ.

τω:: 0ι::ιαο_ ν: ιιοτ::ετι οΠ:οι:ο!ίτ τ τω:: αα:οιιι οαὸά

ααΠαι:: Π: ιι: τι: οαί:ο:Π:::: Α::Βο!αιτι ::ιιοι:ι::αε,

οι:: Ματ:: ε: πω:: τοττ::Ι:ατ ω:: , ααα ΐτι!τοι:: ραί

ίοτ οι:: :::ίοτιο.

Α:: Μαιου: , 8: :οΠααἰ ::οιιιίτιο: ιι: Ηπα ἰι:::ο

απο:: ι:οοαιΙΤο::: ΔιτεοΙα::: :αίτοι:οι:: : Μαι: ω.

Λ°Βοιοτιτω οαίτοιὶἰο ι:ορα:::αι· :ο :οιιιοαοι:α:ι ρο

τἰοαΙα τετ:: α:::ι::ι.:ιαα:ιι οοτροτἱο π...: ::οι::ο ἰι: ί::

τα ἱααοοοατΞ8 τιαΙΙιεΐαιίΤο: ροιΕοαΙιε ίαοιο8:α::αοα

· οιιιιαι, και:: τδοι:ο οτἱΒἱα:Ιἱ: ιαίτιιἰο,οαο οτα: ::οι1:0

Ξ" α:: @ατα Ριπάιτατ.:ετα: ριιττι::Γοτιο: ρο:το&ιΠ:α:ο

ίαρἱἱοἰοἰοειτατ [αροτιοτι,:1ααι:: ρα:: ΐαροτιο: Βοο;Μ

ν: :το ΙοαιίΠα:αι:: ααΜοα: Ι:ιι!:οτοτ τι: ο:: :οτιτο π!

ροοο:ι:::αι:: :τια:ι:Ιαιι: τ τω:: ι:ο:ροτιτ . ατι:: τω:: ,

· φωτο: ἱ:: οο Ριατα:::οαΗΠοτ ,τα::1°οτ ι::οτ:::, οοτο

ο::
τω... βατ.

::!ΐτιποτικο.

._74ϊ

Ευα-τι:

Ι:: Απο.

ι·ο:α:::οαο ροτιοαΙοταιι: , :ιο ι::οΙοίτιιιιαιι: αρα::

ο:: ..σφρ. Μ. 2ι. Με. [απ. το. Λτιτοφοτα: ροσα[βτ

Μαιο, απο:: :τα ωτοατΙα, ροήοάο, (ο άκου: (τοπι

Πεο Βοατιτα:Παο ΐαροτ:::τ. α:: ροτ Γαοιοότιοι:ο:::

Ποία: :τα :::ἰοι:ο:::Σ8ο τ::ἰο::ἱτ :τα Βοτ::1:) πω: τω·

Μ:: ' αυτ: απο: κατ:: ΙΜ&οιπ::: , [:·ο8ὶΙο απο” υποτταΙο ,οι

μα.: ........:.. τοϋ απο” , απο καποιοι: ταβ Π:: βιτα

Ιττισάἰποαι ραπ.: ·υσίττΜΜΙο τοτταροτοτ. Φωτ τω: αποφ::

ρι:/τ :οβατοοΒοποπτ !υτάίτιττέ[α:παι. Νο:: :προ Ι:οα:ο τι:

οο θα:: Ατ:5ο!οται:: οαίτοόιἐ`ι οιιαιίΤοτ. να:: παοκ::

ίοι::.οΗ:, πο. :.ρ. «μμ. .............:.::. τ.ρ.ς.::3.

απ. α. :το ο. ό· στη. 8:ΙΜ. τα ο. τα. π. ::οι::ιι:οτο τα

Επι: ιααοοοατι:ο ιι:ι·ΙιΒα:1Το ΔαροΙοται:: οαθοι::Ξι.

Ε: ι::.:ιαοι::, (αρροΗ:ο Δι:ροΙο:ατα οι:Γα , το: ο!! οτ.:

ττοτ: τω:: θα:: :τι οο Επι: ιιοα:ο Μαρια: οποιοι::

:αο!ι:α:·_ ακουω ιταροτιο αοΠει:::αι:ι, οτα Μαι:: τι::

::ο!:αίτ Αι:ροΙαι:: ::οιιαα: ο Ποο τ!οραττιται::, οι:: :Β "δοι:τοτ

ααο ο:: τι:: ρ:το: :τα τ::ίοι:ο::: ω.

Α:: :τοπιο το :απο ::::α::·οοιιίτιταιατ :::Βιταια:

ΜΙΒ: ΑοιιοΙαι:: οαίτοαοα:3 Η:ιαο οο::::οα. αρα::

:ιοι:::::οτ:: ιαΠααοττα: προ:: : ἄρα: τι:ι:.:ο:ι ο!! απ.
 

:Παω ει:: Βοατιτο:οτ:: Γι: ρο:ιιιιτ.οοαΐοι:ατιιοοιατ προ,

τοποι::ο ιι: το Ηπα τω:: Πα:: , οοΠ:Ιΐοτι:οο ι::οιιιττα:.

Αι:τοο. οοι:Πι:: οι: ΡοιτΙο.τά Ηεατο. ι.Νοπαοοστιαο:Μβ

β β:τιτρορτοι τω, οι:: Ιτοπιτέιοτοτο ταρω:: ρω.: ..να

ιιι Μο ::γροτι:οί: ίαρροαἰτιτατ,οτιιιτι: Δι:Βο!ο: :ΜΠΕ

οο::Π::ια:οτια ρα:ἐτ ακοή; νοὶ αποτο: :ο Γαροτι:ατ.

Μοτο. ιι: ιιοα::ἐ πατα:: :ιγροτι:οίι Δημ:: :ιαΠοιιτ

Ι:οιαιααα: οαΠοι:οτ. Νοι: :τι ρ:ἰι::Ξι :ια::: :ματια τ::

τιοτι τοπια: Αι:ΒοΗ , φαί:: :ιοιι·ιιι:οτ :Ποται:: :αθα

ιΜιιαι:ίΒαι!Τοατ τ είν:: ντ:ιι:αο ίαιΙΤοι:: ροοο:ιοι!οτ .

ι::ιτΙ:ιί::αο ροτιοα!ιε ται:: :::τοταιτ,αα.:::·ι ο:ι:οτι:ιιίαο

πο: Ται:: οιιιο, οιιι:: :τι οο ίτατα τω:: οπο: Α”

μι: ροτΓι:ροτι:ιι:. Μπιτ. απ:: Ποο οοιιια::&ι , πο::

ρο:αιίΐοι:: :ντιπ :ατοΙ:ιιι: οτα:: ::0:13:::08 Ια!:οι::οτ , οι:

Βι:οΗ:οι· οιιοι·οοτο: οι:: ρο οι:: νο: ι:οι:ίοι::ιι του

Και ἱοϊοιἱο:: οτο:::ατατ ο Π:οϋοοτο: ν:: :προ τατὰἱο

αίτοτθ:ι,ρ:ορτοτ ιι:οαοάιοι:τι::::: Γαοται:: Μα:ατιο:α:::τ.

οοται:: οατ:ιιι: δ:: τιποτα:: ::οίοταιίΐοατ. Τικ:: :μια

:οι ο:: :απατα αει:: Αι:εο!α: τι: οο Μια οι: Ι:οα:ἱ

:το ι::ΒαιΙΙοτ,τα;!οτ ροτροταα,νοι οι: τοι:: αε.8ι ροτ

ροτι:α: ι::αιαε ΜΠΕ: οιιαε, α:: ρτοιοι:ο τ:: τω: Απ.:

 

8ο!ατ ιι: το άστα :Ποια ίαίτιιιαιΠ”οτ. δ: οι: τοι:.:ρατ ι

οοοι:ὲ : ιι: ::οιαιιιο :ο ρατέι πατατα οοτιίτιτα:ο,οι:οο:::

ίοι::ροτ οιιιΙιταΙΤοτ` "πειτε... οπ:τιαίοοω τω:: Αα.

εο!.ορρο ο Π:: ρι·ο :στο τοι::ροτο ατοται:οτι: ιιοεαι

το τα: ο: ι:ο:::ιι:: . αοΒοτιοτἱαι:: :Ιοτ:α:Πο: ρ:ο αω

ωτ...ω,

ο. δώ

7:

το.
οαΗιο:ιο. Ραπ:: ίοι::.::οιμοεζ ρι·οοοτι ροτοίτ τ. στο Μ... ρ” '

:ΗΜ Αι:εοΙοιαι:: ταΗ:οι!ιο οί:: : Ποο απτο:: τ: απ· :::δ.::..

[μμ.

. 1:-·

αἱ: :οι:ιροτο οοτοτο:ιαοτο.οαι::Πτ οποσ:: :Μια οαο ·

τω:: Νο:: :τι ίοοα::::5; οτα:: :ο οἐ: ι:αΙΙο Γαιίΐοτια:οτ

Δ:: οΙοε δ: Ήοα:ιαο::$οιτα:, :μια Α..Βοι:οαοο:

ται! οι:: οι! οττΠιιο::: Ταροτοο:. ἰα:οτ φοτο, ο: οτάΪἔ

τιοτι: ιι:τα:::Ιοι:: , :τι ιΙαο ΜΙΒ:: ::οα:ιι:οτ :ο ροή

απατα τοοϋι::, οι:Πο οι: ::Πιι::ια:: 3οι:αι:αι: ΜΕ::

απο: ριοΒαρι!τοτνΜοτα:.

το: οπο:: ταΠοι:ιιι Α τιεοι. οτροι:οιτι:ιτοτ :τι ριι:5. ω.

:ι::ἑ ι:οι::Πτσε . ται:: οι: οι:Η::ο οἰτοαιαίἱαιτιἱιτ ,

τω:: αυτά:: ααα:: οι: απατα. Βαι:ι:α:::. ο2 ν: ρω.

- τ. βατ

Πιοο τ. Εντ-νι ρ::οΓοι::ίτ ι:οοτοττ τ!ιαι::ι. τω:: θα:: ,Ψ""2"Μ·

~π

Ό

οβΙ; `

Π".

78.

Σα τ:: ρ"

μα: άο

. ·οιιιι.·ατωτ.ιιααι· Απο!. οαίτοι!ίο οτα: Ι:οα:::ιοτ ...ή Μ.

- απτο:: οί:: ν:: ιαο:Παι:: ίροοι:ιΙ:: ρτοαιόοατιατ ατα:.:..ερω. -

ια;:τιαοιόιαο :ο (αροτι::τ.:Βο:ιίτ. Όοι:Η:. τ. ι!ο το-#ω. #.1#·

ι::οΙαι:: ιαΜε:το:,ν: το: ρτοο:α:: οαοι:τα::::τ ΒοΒοτο· ··ᾶο λτ:€ο!. οια:οαι. ι:οετοτσ.°ο!τ Βοι::Ι::ἱΒατ :Προα

Ϊα::: οι: αβατο: ΒΕ ροτοίτο:ο :::τι::οι:ιτ :!οίοαόοιοτ. ΜΜΕ: ααα:: :ιΉιοταἴιὶα::: ::ιαιεω οοαόαοοι:τοι τ

Οοτοται:: τι οα:::ο$ Ι:οτιτιται:ιοοιιι εοφ:: Γα:Ποατ,-%:τααο ΟΙιτιΡ:αίτοοατι·ιατατ τιοτι ταιίΓοτ, ιιοΠΐιατατ

τω:: νιτ!οτατ ΜΠΕ Δι:Βο:σται:: οα!τοι:!ια αοοοΙΤοτιο Μετα:ΜΜΕ. τω:: οιοτοιΠοτι:οτι:ία: τι: :απο :Μαιο

οι: ίαΒαι:οΙοτ , οοοιοοι::!οίααο αει::ο::οη πο:: ::οι::ο

·οο·ίτι:τα-νΙΙιο ίαιίΤο: .ατα ,-οοτροτἱΓ:ῇαο ροτιοαΠτ

ΤαΒ:οάα:. Νι!:ι!ο:τιταα: ἀἱοο . οι:Βαο το ίαρροΠ

__Ρ,..ε._.. .....α--..-. -_· - - -

__ τιοαο θά:: , ιιοιαἰαοι:: οοΠ:::α ἱαἀἱεαἰίἴο Λαμ.:

1··::ατα·· οι:ττοαιέι: τ...: οι: οο οι: Μαιο:: ::οοαοι:ιιι:: οπο:

ΜΜΜ: απ:: οτί: ααΠαα: ::οτιααΐοτ :τι ο:: (τω: ί::

ι::αΙαιι: :το ιαιιΙαα: , ρω Γαἐ τ:α:οα!ιοοτ::το _ροτι:Ιί

:οτ το! ο ασια: οι::αίτιοαοΒοοιο, το! τιοτι ι:: ίοταοι:

τοτ,ι:ο ίι·οι:αοτι:οτ :το Βοααι:: ἰαοΙἰι:ατο: α. οι! οποτ

ε:: οοο:Ποτ:οτ 8ο τω:: ροοοται!ι τοιαοι:οι:οατ αδ

ουδ:: ασια:: πο:: :Ποτ ἱι: ο:: Ποτ:: ἱωροοο:ιἰ:ἱ!ι:¦ί:οα

ροταιίΐοτ,οτιοα: πο:: Γαρροι·οι:το αι:οοΙο, ρ:ο Για: ι::

·αοττι!Η:οττιιτο ροοοΗτο τ 3. α:: οοαίοταοιιααι:: ιΠαι::

τ:: «Λεω Β:τιτα τιοατια:ΙΙ:τατιτ δ: Μιοιτατιτ :αὐτοὶ δ::

·οοτροτῖτ . ααα ΕταοΒοτατ. Ναι:: τοο:.Β:Ιοα:ΙΙ::οβ.

οιιι::οοιιι τ:: ι:οα:Πιτ:τι: :τετοια ο Πο:: ια:α:οάτριτ:

ρο:ροτι:οα:!αι::ία:Πο ιοτι:ΙΡτο:ιο ΑαροΙοται:: , στι::

·τιοα·ι::τι:ατ τιιαο ,απατα ααα:: . Α:: ο|:ἴαἰἰἶοΩΒἰϊῖβ

τω:: :::1ιιια:18τ οΧτοατοτο: .τα ασ · ρτοιαόοα·

  

α:: ίροθ:οίΐου ι:α:οται::οτί::ατατο τ α::ιίτατοα:ο:α

τω:: ι::οτοτι τω., ..τετοιο Για:: οιΔω: ω:: . α::

οι: ΗΜ:: ::τιοατττιττέτατα: τ 'το Διιατ'ιβ. Ερῇ. 9ο.ότ

· ι
Ί:: στο οροτο ιιιροττ:ατ.

ο

σο:: :Ποιοι .Γα:::ται:“ιιιέο :Ωω οαΠοτΙ1αι:: :προ

Μ:: :ατοιαιοω:ι.ροτο::. ι:;:::::: 6ο 8:οτιο,

πιο:: €42.16. τα:: τετοιο:: οι ω:: ::ο8οι:τ. οι: τα::

τι

ιι:οϋτι:Ε και:: φαί:: Η:: ι:αι::οί·οτα: απο:

οατι:Η:ο Λο8οΙ.ιέαιτοαιιιία @τρια πιο:: τι:Ιἱτ Φέτα.

` Β:88 :αιωι::ι.ιιο ο:: Γ:Ι:οτ:: τα τα ::!:οτια:δο- 1,

οροτο. δ:: Βο:ι:ιτ. ιι:ιο::ι..Μ;... Απο:: οαοδτἱ τω”. [απο

- ω” πορτα:: Μ;

τιοτι. Ηιιι:οοοΙΙ:Βα1. ο:: :Μαι ι:οοοιιτ, ρτιι::οτ Μ.

τ::ιτιοε :του Μάτ: ο:οιι:οε Ϊαἰίἶοι:: 8:οτἱᾶ, απ: Π: ρα

α: αιι:ιι:ο!ἱΒα:°, ααα: τοτ”ο:τ :έκατσα Μ. 3. ιἱο :αποτο Μ:

α::

Η:

δυνατο ο: τα

Ποιο

“τ”. Οοι:Η:. α. ό:: :Βέτο Δ:: Ι. οαιτο:Μο: °ο οπο. οΜ[Α

οι:: ο!Η ΠοοΊαίτιτα:::, ού:: οΙί:α: "Μοτο Μαι::

:τ:ττται::ο:ιιατα::ιοοα:τααι::ρ:οαιαοο:ια :Ματώ

Ήτ. το οτι:Η::ο 5δοροτο α:::ατ:ι!ια . ίοαΪροττΠϊα:ί:::: :τ

ιι::ι::ο το απ: ιαίτταιι:οι:ται:: ρτοαΜοιι:Μ ΐροι:Μία

79·
τω:: στ?

ο: τα απ.ΜΜΜ:: :τι ρατἐ ι::τατ5. οοτιίτι:ιιτοτ, τι: :παω οι: Μ.: "...τα Π

' :ταβε

τί!! 4,110:

οιιιο_υ#ετ

@Με



ι 76 Πϋι4Μύο Χ Ι Χ. Οι σιι|ισόιο ο· ιιιιεΙο κίσσι:Ιοιιιιιι_ 8ιἄἰσ Γ.

ιιι ιιιι:ιο ετε:ιιιοιισ όεσσιι:οιΜπι Ατιςειοι ειιιιο- εοΙΙισιιιοτιε σιιιιισιιι ιισισι νιιισειιι, ε: σοι όεότιδ

όει; νιιόε ειιιιιιιι ιιοιι ισιιιειιι ιεεεσισιι Βιιιιισι, :ι τιιισει. εσιιοόιισι ετσι ιιοιιιιιιει ιιι σούι ιιιισιι

σει ειιιιήσε ιό οιόιτιετιι ισσειιιιι. εσειόι, ιόιισε

ιιιιιιισιι ισιιιιιιι ιιι (οι εσιιοόιισι Αιισειοι. 2.εοιιι

σο ειι ιιι,ιισιιιιιιτιιιτιι , ιιισιισι εσιιοόιειιόι ιιοιι-ι.

τιει εοιισειιιτε ιτισειιι ιιιιιιιιιιιει ι ε:ειιισι εστι: ιιι

μπι τιιτστι εοτιιιτιι ιιιιισιιιετιι ιιιιιόετιι ιιιιστιιιι,

ειιτιιόειιι οιιοιισειιοσιιτιει εσιιοόιειιόι ιιιισιιιετιι

ιιιιισιιιεσι ε:ισειιιιιιιι , οι ιιιειιιιι:ιοτιειιι. ίσοι!. ιιι

ιισοεσσιιισε ίιιτσ εοιιόιιι ίσιΙΤετιι ιιοτιιο δι ιιισεΙσι.

εοτιόιιι ισιιιετιι ν: σιτιει ιισισι νιιισειιι. Πε ιιτιο

σε @ακτη σιιιισιιι ιιιτεΒιιιιιισσι ντισιιι εοιιισοιι

ισιιι, ιισε σιιγΗεσισιιιιιε τιιοτιιε ισι σοιιιιειιιιι,είι)

νι σιτε ιιιιειιοι σειιόειι , δι όιιιΒιισιι ισσειιοιε :

ειιιιι Νεο ιιισεισι ιιι ιισοεσττιεισε ιιιισ ι:οτιόιισι, οι

σιτε Γσσειιοι ιεισειΕισ ιιοτιιιιιιι, ιιοιιιο σιτε ιιιιειιοι

ιεισεειιι ιτισειι , ιιι οιόιιιε ιιι ιιοε νιιισειισιιι εστι

ιιιισειιόιιιιι, ιιι σ0ι:στιιεισε ιιιισ εοτιόιισιιιοσιο.

τιιισιιιιιετ σοιιιιιιίιει ότιισι ιιι Διισειο. Μ “οι

εοτιιιιι ;ιιιττι ιιοε σετιιτιει ιό τιιισιιιεσι σειιε το

τιεσι ντιισετίι, νι ιιι ιισοεσιιιιισε ιιιισ ειεειιιι,ειεε

""αιω Ρα·Ες&5 εοΙιισιιιοσε ισιισσι σιιιισιιι.Μι

σοι σιοιι. ν: ντιι σιιιιτιιεειει ντισιιι οσοι ιιιι , ιιι.

σοι ιιτιοτιε όεοει εσιιιιιι εοσσιιιτι ι ιτοσσιιισι ισ

ιειιι νιιι σιτε ντιισειιι εσιιι ότι σετ ιιιιισιτιι όεσετι

όειιιιιιιι ιιι ιιιι: ιιειισιι ιστειτι ιτισεισι όεσετιόειε

οι: ιιοττιιιιε, οι σοιιίιι ιιοσιο ιιι ιτισειο:εισο νι ιιο

ιιιο ιιιτεΒιει νιισσι απο ιιισειο , ιό ιιοε νιιισειισιιι

σετιεᾶὲ εοιιιιιισειιόσσι , όειιει εσσι Πιο εοιιιιειιλι

ω· σει όεσειιόετιιιιιιι ιιιειιισι όιιειίιιοσιε ιιι ιιιο.Νιιιι

Μ·ι··ιι· τι |)εσ8 εοτιόιόιΠει ιιοε ντιισειιιιιιι εστι: οτόιτιε

ι" ω” τιτιιιιιιι ιό ιιτιετιι τιιισιιιεσι , εοιιόιόιΠει ιΙισό εστιι

° τιισιιιι εοιιιΒιιιοιιε σιιιισιιι ι Νεο εσιιι όεσειιόετι

ιιι ιιιιειἱοισσι ι ισσετιοιιιισι μι: σιωιιόετιιιιισσει

8ο.

ΠυιιίτιΜΜ

τω» ω”.

"Μι :Πο

ιιοισιιι ετσι ιτιιειιοιι ι: Β εοιιιειισειι:ειεσιιι στο

σι όιιε&ιοτιε ιιοτιιιτιστο ιιι Ατισειιτι Ατιιεε. σιιιιι.

ιιοε τιισισι σιιιισσι εοιιιΒιιιοεοι·ισετιιι νιιισειιο

ιιιόεσειιόετιτει ιιι οιόιτιε ιό ιιτιειο ισσειιιιι. ειισι

ιιι ιιιισιιιιι όειιιιιι σειιεέιιο ιιιισι, ιιοιι ισσσοτιιιιιι

ιό οτόιτιεττι ισσειιιιι. Οοιιιιι. ειιιτσ ιιι σσιι ιιιισ

τι εοτσοτ·ι ισιιισιιιιιι όεσετιόιΠειιι_ ι ωειιιιιιι,

δε εσιι ιιι ΙτιιειΙισειιιιιι , δε ιιιι€ειι ντιισειιιιιειιι

σιιιιόετι:ιισι ιιιιισιΠειιιιιιστι ιοιιιιι τιιτσιιιιι εστι

σοιειττι: ειΒο ειιιιιι ιιοιιιιιιεε όεσειιόιΠειιιιιι ιιισε:

ιιε,8ε ιτισειι στοιεόιΠειιι ιιοσιιτιιιισε, :ιο-ι ιότιιισιι

ιετιι Βιιεισ όιιιΒετιόο. Δ τι - .

ιι Ατι αστειο Δτισειοτσιτι εσιι:οόιιιτι σσιέι ιιιιστι

ιιιισιτι ιιιιιιιι ει: νι όεειειι ετιιιιι στοιειιιιι ,σετιόει

ε: τοοιιτιο, οσο ιιιοισι ει! Πεσι ιό ιιοε ντιισειιιιιιι

στοόσεειιόσιο , ιισοό ιιοιιιι εειιο εοιιι·ιιιε ιιοιι σο

σε. Ε:ετιιιιι ιινιιιεστιι ε: ιόπιισιιιιτο τιιοτιοστιι

ντιισειιιιιιι εοιιόεσόι, στι ίσιο: οιόο Βιιιια ό: σει

ιιι. Πισειιιιιι ιισιΙι ε: νι στοιετιιιι όεειειι ισισιιι

σο" ιτισει. εσιιοόιι ετσι ιιοιιιιτιει, ιιι σιιιιι τιιισ

τι εοιιόιιοι: ιιιιιι ισιιε σπιτια οιιιιιε τιιοιισσιιι

εοιιόειιόι ντιισειιιιισ. δισ ιιιτειιι ιόιειισιτσιιι πιο·

ιισσιιι εοσόειιόι νιιισειιστιι 5 ιιιιιισιε εισαι οιόο

ιιιιιιιι: δ: ιιειιιι, τιιισιιιιι , ιιι νι-ιιιε ειιιιιι ιιιισσε

Πιο τιιοσιΠΞτ Βεστιι ιό ιιοιι ντιιιιιετιστιι εσσι ίοιιι

σειιεθ:ιοι:ε ιιιτσιιιι εοτιόετιόστιιι ισιιε ιόιισε ε: νι

δει[

δε.

Η πο:: ιιι·

από !

εοτιιιτισιοι. Ποιιιιι.ιιιιε ιιισειιειεσιιι οπο ιό Φωτ

οιόιτιετιι ισσει·τιιι. Με ιιοιι , ιειιισει εοιιόιιι ιιι:

Γετιι απο ντιισειιιιι όοισιτιιο δ: σιιείιόετι:ιἑ ιό ιο

:ιιιι τιιιστιιιι εοισοτειιιι : ειΒο ειιιιιι οσοι σωσ

όετιιιι , ό: τσιεΙι ετσι ιιοιιιισει. Οειεισιτι ε:εεσιιο

ιιιιισι ισιιοόιιε ετσι ιιοτιιιτιει ιτι σσι·ιι ιιιτσιι εστι

ιιιισιοι, ιιιιιιιιιι ιιιιιιισι σει ιιισεΙοι ιό ισσειιιιτ.

ιιειιιι. εσεειοι, ηιιιιιι ιτι σσιιι ιιτιτίιτιι τιιιιστι εστι.

όσοι σ σιοστ:ι ιεεσιιιισιιι ιισσ. π. ἴειιι. Αόιισε

ιιιιιετι ιιοιι όεισιιΤει ιιιοόσι ιιιετιι εσιιοόιιιιι ιιι

σιτιόι , ειιιιιι σει ιτισειοι ιιι σσιι ιετιιιισι τιιιιιιι

εοιιόιιοι; ιιι στιτιιιι ιιι σπιτι εοιιισι ,σοι όοεειιιι

ιιισειοι ειιει Ιεσειιι ιιιισιιιεσι εΠε ιιιισεεετιιιιιει ,

Η. ειιιιι ει ιιιιιιιόεσειιι σιισιιιιειιι, νι Γσσειιοτει εσ

ισΓεστιιειιιε νιιισειιιιιιιι εσιιισι σειιιιι ιιιιειιοισιιι

ειιιιόειιι; ιιοε ισιο, οσο ιιιιι ιιοε σιιιεεσιστσ όε ισ

Γεισιεσόι τσιειιι ιιοσιιιιστιι ι Πω, τιιισιιΙι ιετιιιιι

ιοιε ιιιιισιιτσισ ισιιΐει,τιοιι σοισιιιειι: ιιισό ιιοιι ιι:

εεσιιιε , 8: ειτειισι : ιιιιιε:εεσιιο ιισισισιιιεεστι

σιιιιιι σοισιιΤει ιιι ιιιισ σοι: :ιιισιιε σει ιιιισοιιτιο

ιιειιι ιιιεσιιιιστιετιιιι, ισ: μισο, ιιιεε ιεπ ιιιιιιι:ε ιιι

εο ιιι:ο σιοσοιιιοτιιιαι Νειισε τιεεειιιτισσι ιιοι

σιιει:ει οι, σε ιιιιτιισι εοιιτιιιστιιισι, ν: ιισι ιιιιιιιι

ότιισι:, ισΓε όιιειΕι:ιοτιε ιιοιι εεειι. "ο ιιι εο, ιιι οσο

ιιισεισε ιιοτιιιιιειιι όιιισειιι , μια: όιιεθ:ιοτιε ιιοιι ε

σετε:, ιιοιι όιιισειετ Πισω ιιι οτόιιιε ιό ει, οσε ισΓε

απο εοειιοιιειετ. Νειισε ιιινε εσιιοόιι ΜΠΕ: ισ Π" ·4°μιι·

ιιιιιιιιι σεισε:σι, Πιό ιό :ειιισσι. Ριοιιιιιιιε .ιι.ειι, τ;::”::Π"'

σοίι ιιιιισοό ιετιισσε νι: ι τισ: ιιοιιιιτιει, ιιιιισι ιιι- σ-“φη>"Ρ._

εειοι εοιιιιιισειιόοε ειπε ιιι τιιιστιιι ιιειιιι.ιιιι οι. ”ε.ιπ,;".

:οι στοσοτιιοτιιιι; ιιι ειιισε σει ιιιιιτιοό όοτισιιι πιο”.

τιιισιιιε , σωστο :ισιετι ισόειιιισσι, σεισεισο εστι

ιιιιιιι:οι.

Οιιιιειει ι. ν: ιιι σιιιι τιιιιιιιι ιιοτιιο σοιιιιειΞ εστι

τιεοιειεισι εσιιι ιτισειο , νι σιτε ιιιίειιοι εσιιι ίσσε

ιιοιε, ιιι ι-οτει, σ εσισ ιιιο εοτισεδιειεισι τιιεόιιι εσ

ιιειιιιιιοιιε εισίιτιιιτι ισσειιοισιιιι ε: εο.ιι. ιισὸό

ιιοτιιο όεσειιόειετ ι ισσειιοιιιισεεισιιι ιιιιοισσι ,

8: Επι: ιιι ιτισειο, ιιοσιο σιεόιιιἐ σειιόειει ιιι ιτι

Βειο. Ριτεοι ιιιιιε ιιιεόιιτισι όεσειιόετιιιιιιι σε:

εισΒιι ισσειιοτει, ιιι ιιισειιε ιτιισιεόιιιἐ όιιεθ:ιι ιιι

ιιετιειιιισσι ιιοιιιιτιιιιιι , ισιιιεετε ιό ιιιιισιιιι νοι

σειιι σιιτιστιι εοιιισιτιιιισι, τιοτι ιιιιιετι ιό σειιε

όσοι , εισιιιετιι ιιστιε ι Πω ιτιιειιόι νιόειιισε. Τε·

ιιιετὲ ισιισι Με ιιιιιοτε σειιει8:ιοιιε σιισιιεσισε

ντιισειιιισι, εισαι ιιοιι τιιιιιιιι ιιι εο ιιιτσ , ειιιιιιι ιιι

Με, ιισισιτιιοόι σετιειΕιιοιιετιι ιιιισιιιιιει ει:εσιιΤει.

οι). σ. ιειισειειστ· , ιτισειοε ιιοσ ε: ε:ιιιιιιεειι οιόι- Μ:

τιιιιοιιε Πει , Γεό ε: ιιιιιιιιιεει ιιιιιιιι οιόιτιιιι ιό 06%" Η

ιιοιιιιτισσι ειιιιοόιιιιι;οιόιτιιιιισι .ιιι ιό εσθοόιιτιι

ιιοτιιιτιστιι, ν: τιιιστιιιι σιτε ντιισειιι :ιεό εΠε οπο.

ιιιειιι σιιιειιι νιιισειιι ,τιιτσιιιιιειειιιιισειιι ιιισε

ιο: εισο τιιισιιιιιει εστι ειει ειόεσι σ οιόιτιιιι ιό

ιιοτιιισσσι εσιιοόιιιιι. Κε σ. Οιόιιιιιιιι ιτισεισι ιό χώ"ω"_

εσιιοόιισι ιιοτιιιτιστιι_ νι σιτε σιισιιει ντιισειιι, τιε

Βο 5 νι σιιι σοιιιιει , εοτιεεόο. νιιόε ιιεεο, ειιε
ι σιτιετιι σοιιιιετιισ νιιισειιι εοιιισειειε ιιιεειο ε:

' ιιιιιιιιίιει ιιιισιι , οι ιιτιιιιιιι ε: ε:ειιιιΓεει ιεσε,8ε

η;

8ε.

:κι

σιιιειιιιι όεειειι ,ιιοιι εισιόετιι ιόιεοσιιε,ι ιεό ιιιι- ι οιόιιιιτιοιιε Πει , ιτιτειιόετιιιι ιιοιι ντιισειισιιι σε:

όικ1σιιιι ισπισιι ,Γσισιι ΜΠΕ: ιιισει. εισιοιιιι ετσι ·ιιιοόσιιι ντιισε σώσει τεΒιιι. ειιι ιιεειτ·ι ιιοιι σοιείι,

ιιοιιιιιιει,ιτι σσιιι τιιιστιι εοτιιιιισιοι,ιιεει 81011 οσοι ιιιΞειοι ε: ιιιιτιιιβει ιιιισιι, ιιοιι ιισιόετιι εοσισιειε

εοόεττι οιόιτιε 8: ειιεστιιιιιοιιιι, εσιιι οσιιισι όεειε- 'οι ίοιιιιιιιιει , οι ιιιειιοιιιιιἐ 8: ισσόισιειιιιιιιει,

ιι τισιιε Με τ · ιιιιιιε σοιιιιειιιι σειιε&ιοιιειιι σοιισιιτε ι εο ιιιοόο

@ιιὁό ιστειιι ίσιο" Μπα Ατισει. εσιιοόιι ει- .οσο ιιοιι·ιο σοίισιιι ειΤε σιιι σοιιιιει εοσιττιστιιειιιι.

Βι ιιοιιιιιιεε ιτι σσιἔι τιιιιιιιιι εοτιιιιισιοι , Πο: ιιιισειι μι». 3. Αι! σειΕε&ιιιι εοτιισοιιιιοτιετιι , Με στι”.

εσει9:ι Μπεστ ιό οιόιιιετιι ισσειιιιιι. ιιειιιι. Με ' ειιιι , σιτε σοιιιιεισι ιειισιτιισι, νινιιι σε σει: ιιι

ιιοιι, σιοιι. ιειιισει εοτιόιιι Γιιιίιετιι νι σιι:ει σοιιιι- εοιιισοιιτο ιιιιισι ιιιιοιιε σειιιειισσι: 2ό Αιισειι ,

σε ιισισι ντιισειιι : εισοιτι ιισοεσιιιιισε ιιιισ ειιιι- ειιιιι ω σπιτι ισιιιισιιει , ιτιόεσειιόετιιεε ιιοιι

όιιι Μπεστ, ιεισσει εσιιόιιι ισιιΤετιι ειιΒ τιισιιιιι τιιιτιιτι ειιισοτει , ιιοιι σοιισιιτ σειίιει ιιι Βρε τσι
Η ι δ” οι

Μεσοι ι.



Βιβει!ιτει'ε τι Μ. »ευρωο ιιιιιι.ι ώτεε!ιατιΜιτ Με ντι . · ω.

ι διετΓο: ε κοστισει Με εποε! σε. Κε!ρ.τ.ει! ' .Με `τεετ Ἀιοετ!ΐε . Ϊ τεττι-ΔΕετιιε Εεε!εύξε .` τἄ!ἱ.
84' ι οεττε&ε:ξ:οτσροϋτιοσεσεΡ5ωε!ιεξετ σει: τεετιιιτι, ι!ει·ιτξεσε. 8ει! τω οιι3ετιεεεε ιστε!!!ι;ϊ Βριίιξ:,ορεε, 4

ετ νττσισειιτε εεττεισιιω ρεε!τειετιετ , νε εοιι!εει ε!ε ε: τινε.εο!ΗΒιιστ τι τεεειιτιοτεε εδτιοτειιτ. ι>εει.ει.ι. _. η

ίσεΠεΒίΙιεοωρούττοσε επ τιποτε τιστσειιε , 8ε.ρετ- και εο!!ἑἐἰτστ τ. ει: Πε!ι!ετ.32. @ατι ι!!ιιΐι!τύετ Λ!τῖβ οι!!;2ειιιτ

!ι·ισεισετεετε ναι» , το οσε "πιο τειιτίιτσ "τι... βαττ. @Με οικω βρ.ιτιι!ιιτ ῇ!ιε.τ .ιι!ιωι , Φεβτιιιτ υ"Μητι

τσσισ, τιεσεοε ιιετστε Βοιωτοι ρετθεττστ. ε. σεχ.. ιευτιιιιιιτ Ρεριι!ετιικιτιιετιεπιιιιιωιω ῇ!!ιιττι»ι Με!. [κ.

_ ιιεισοτ. εεττ: απο: ετιΒεΙι ν: ροΙιττεετ ρεττεε!ισισε εστ1τ70. Ώ'στιβΜετ τττπε!ιιοε Φτάστε: τω. ιιιιιιιειιιιιι

1τιῇ›. ε: νστσετΠ Με” τειιοιτε Ρετθειιιιιτστ, €1τ12τειιτ15 με· ι!ττ8ε!ετ!!Με @στα ετ ισοστττττ. δειτε σε, σιτιιιι!πιτ Φωτ..

(σετ, 8: ε!οιοτττειιτστ τοι! σιτστιίεοτροτειε ι ετσι:: ε!! Με @Με .Διι2ε!ει [τειιιιιιιιιοι ΜΜΜ πιιτιιιυπιυτ ρπήε:τη

στειιισε Ρεττεᾶἱο εττεε!οτσι11 , ετσι ΡτοΡτετ ετιεεΙ- ιιτιι·ι!ιισιτε @φαω τιιιΒιιιιιιιτε ιιι τιιβιιιιιιιιιι , ιιιειιῇιιιι (σε

!επτιετσ ιιετιιτα, ει! Ρτιείτι!ετιι!σισ Βεάοισισετκ!ιιττι πιιιττετε. Με επϋτι θειιι!ιιιιι ιιιι·πιιιιιιτ τιιι[ι!ιοι ιιιιιιιιιΞ

τω. ισειιτσε ρτορει·ιόετιτ τ τω:: ετορτετ οσοι: ττετσ- τητΞει!τιω Λπεε!07τιπε , "Μπι ιπιτπετιι[επι , τω,βιτσι

τε!ει.τ1ε:τεοΗεπτια ερρειιισσε Εσεἱἴετ Σ εισ!ε!σε ΙΕ· ιιιτειιε[εειικι!ιιτττειιωττιιωμάι!ιτιιω .ιιιέεΙιτιιιτι @ΗΕ

εισεεεε Πεο τετιεΠετσιπ, ιιτιιιβλ. ο Με. Εεσ:ιι!εω εη:ιοϋτ. !ειεσστιιστ Μπι!. τικ. σειρ.

Πει!σειτστ , ι:ισιι1 Πι ι!ερετσσιτε, ιτσἰ ε!εΓιτσε Με .4τ!ιειι.ιβ !;.ο..ει! ειτε». ΡτιπιΕρ. Ηἱ!.ιι·. ετων. Με

89· $_οτι(ισο εστι: ΐοΙο οτἰ8ἱιιεΙὶ ει: Με είτε ιιεεεειστιτ:Ατι πρ. °τϋειιιιιιττ. ει· ιΙῇ. ε.-ει·ΗΙο Εεε!τβεβ. ή. σε ιιιιιιιιι€

'ΜΜΜ Μ.: νε! εοτσισεισπιο τιστιε τι: Με. ειιἰίτειιτεε›εε!οο!τ 4!ΜΜεΙΝΡ88!ΒΜ -ριεριι!ιιτ Βιιι3ιιττω. νει (Πο!Τε οτι!. Ο,8%..,ά. ε·

2,8." ωφ ι1ιεω ισόιι:ιι , 2!ΤστΩΡΕΙΩ ι:οτροτιοσε, ετητε!οι·σισ ιιειΕτιιιιιιι, ιιιτεΙ|ι2ιτειτο!σσεεσίτοσεε, επεε!οε,ιμιβετε Με ειι!ι|[

βρω", Μ· τστε!εισ Ποτ σεΒιτστι. σει:: τιεοετισε ρετε ιΓειτσιιστι σΟΜΜεβ στα: :φταιω βετιι!ιετιιυι σειιτιιιιε : ειπα!» η. ι·

επεφτε" ίε.εσισ ΓοΗνιετοτεεεεεεστ επεε!. εσίτοιΙιε, 8ε σε- τιιιττωιιιιιιιι @πεταει Με; ΜΜετιιπε Διάε!ιπιιιίτ. σε

Ι.οτειισε,- κάποιο , εφ @βίαιο ιτετιιιευι, μ!μια!!

  

..ΜΑΜ Δ· εμε εοεστσ “στη ποστ: ιιι Ποιοι: εεἰίτετιτεεε επεφτε

ω”ω!. ι Π, εσσωοτἱεεοτοοτἰοσε, Ρο!τ ἀἰεισ ισότε!ττώτστι. "με, τ9τιιι!!ιιιε. 6·Ρτετιιιιτ!!ει ΒιοτιγΠσε ΠΛΗΝ!. Ηιι- .. : .
“ω”. Πι; ιιιετοτεε, Μ! τη τετισιτιο,ιοΓοτσω!τετσι ρι·οροτ- εε Βιεούιδ. τικ/επ. άρει! 0ιέ!.ι.-ιτε Ττεβ το ω. Ετι!ε|ἱ με ω ..

τἱοσετο, ιιι σεσττο Πετσ ετι8ε!. εσίτοὸιε εεεΒιιιιτ. ιέι. Ι[ε!ε τ ειιριι· πιω: Με ανεβει:: , ιιιιισιτ Πεσε, α @Η

Εκ ὰἱᾶἱε ρετεε ει! τετἱοτιεε οοσοίἱτε τα επειτ

_τσιτι (ετσι , το ΙΙιτττη:ιστεε σει:στεε, ετσι! ίστσεετο

“τω” ΪσἰΠε εσ8ε!. εσΚοε!ίεστ εο ιιιοιἱο . 8τοτόιτιε . οσο

πιεσε εΩ , τετ! ε!ιο, σεστρε οτ πιετ!ισσι ει! Ητιεσει3ε

Βεετἱτ. τετιτσττι σετστε!εστε εισαι! τειιισσε τετοοετ

ι Ρειι!ιι : ιτε εστιεειΙο εοτι!ειισειιε ε!ε εσιτετΙιειττ ω.

τω. ει! !σρεττιετ. Βεετίτ τιεΒο τι. εσίτοιΠε ετιΒεβδισ.

. -. ρΗεττετ. 8εεσιιι!ε Γο!στε ττιετιετ. Αι! ε.ιιι!τετιι.ιΞτΓρ.

ω' ίσθτεετε ἰτιτετ Βοττιἰσεε ισ οστε τιετστε εοσιειτοε, δ:

έ” ετ Μ· ωεςιο58τι ΐσρετιιετ. Βεετττ.εσειΒ:οε. εοιιττειτιοσεω

το τεττοιιε ροϋτιεπ επεσε ει! Με Υτιἱσετ!σσε εστι

Β:!τσετιιΙσιτι. 8ει! επι ει;ι στοά! ετιΒε!ι εσεεει ε!!ετιτ

ω, !'ιιΡετσετ. Βεετττετειο, ειΠισε εΠ`ειιτ ρο!ιτίεεερετ

εεε !ισισε ντιἱσετ!ἱ , ετσι:: τιετστεΙιε ποτε τσΙ!στιτστ,

ω! 'ετΒεισιιιστ ρετ!σΡετσειστε!!ε.

εε ετ ι_ο νι.)

εστιβιτι!ιαβιιι!εε: .τι Ηιετοιιγ. με: οι! ωι!πΧε!0.τ , σε!

Αριιβε!οτ, ό· τω:: Μιιετριε τω: , "με Βιιιΐτιιτειιιιτίρετε

με!!ιιιπιιεται! σε]!ει!!ιι!ιτ πιανει Εετ!ιτ/ίε. τ” ιτι!ιιετ[ετιιιε

πειτε: ι!!εύε!ιιε, μ! :μωβ Ιου @Εεεε τιποτε)! ό· ειι.ετιτ,ετιι!.

ΜΜΟ ιτε-τει: Μετα” σιεεῇστιετιιι ετήσια! ει! Ιατροι ΜΜΜ

ι!!!!”Μ!τω?Π. ιτε Βεττιετάσε ι!ε Βει!!ε. Εεε!. δε: ΗσΒο

φαι! Οιιιιι·Ι. τι μεριά», Ι.γτειισεΞτι !ιιιι:!ε. ε. Ε: Μικτά!.το. το! σ:ιετιτίο ίἱτ δε Ρτἱτιεἰεε Κεἔσι Ρετίετσσε , στατε"" ε.

Οτετεοτσιτε ε θε Ισι!ποτσιτι: οσο: ε! ε ΑτιεεΙοε τισ- °ω'βω α

τσιπ ΚεειιοτσιτιΡταδι!εε , εο!!!ειτι!ε ε: :ειστε τ τω ΜΜΟ'

τ. εΗεττστ Ρτισεερε Κεεσί ΡετΓετσσε τε!Ητι!!ε Διι- _ _ _ΒεΙο, οτι! ιτιίΠσετσετετ ει! εσιισιιττεσιτείστσι·ε Πιτ· _ ι.

Μπιτ. ε. πιεσε ΑτιΒε!σττ ΒειιἱεΙἱε Με Ρ.τισειριοσε

ΜΒΜ ΡετΓετοιο δε θτ:ετοτσισ ορισοτιίτ ΜΜπιτο

Ιειει,ιεσεισ Μα» ΑτιΒε!σεειτ «Με Ρτίσι:ιΡετσ Πτά2°.

τσιπ: Μοτο, Μουτ: Αιιεε!σεΠειιἰε!ἰ`,ι#ιιἀ!ιιτιτι›ιεισ

οι ιιιιιιι!ύιιι Με. :Μ ΜΜΜ! Ρτιιιτερτ πιείτε ΕτΒο εοσ!ἱ

ιτι!Η ττεοε!ο ἱιιτεΙΗεἱ ιιεΒεστ τεΙἰοσἰ άσο Ρτισειρεε '

Κεετιἰ Ρετίετσιει, δε θτεεεοτσιτι, (ΖοιτΗτ. οτσιεεε τα (ΜΒ

ω Ρεττεε, 8: Οει!ιοΙιει επρο!ετοτεε !·ισσε Ιοεσισ στ..

τε!!ιΒστιτ σε Αιι€ε!ιε Κεεσοτσττι οτωθι!εστιοσε εδά.

:ετ ι!ιιετερειιΜο οτε Ρτισειρε Ρετίετσττι ιστεΠΕεειι:

ει" Πι ΑιιοεΙιιε Βοσσε,-ειιιτιιι|σε : Με" Μ. Θ). ι!ε οι

ε: Με!! αμε. 04%. !ϋ.8.ιιι!!ιιτ.τιιρ. τε. 6· ε!ῆ ἱσ

τε! τεστιτ σε ετιεεΙο @Με @ισ εσΗἱΒετ τεΒιιο ε Με

εἰἴετο ρτωθειιστι Ηἴετοεῇἰτε Μιότε!ιι. Βιιιι76·Οπτιιτί

Μ. ΤΜοι!ετε, 8τιιετιιε,ιτΕ!ιτβιτά!ετ!;8,Τ!ιο.1. Με.: ίῇ.

πι. 8. Ι.ετε.Γιιιι!ιιιβ τ'ενι!ι| ιιιιε!!!εσστιτ σε ΑιιΒεΙο

εστω'. Ωστε εεροϋιιοε!τ εσιιΓοτισιοτ τεεισι , νε τα

ᾶε τι 1.ιιρ!.!ε. Νοκ. ΠἱτΓΜ7Μ!!Μ μια οριεοίιτε ίετιτ. ι °

ειτε" ε 8.Τ!ιιι. τι: Μισο!! Θεώ εμε Ρο!ιετ!οτετσ ωστε

τστ , ττοττοσετιι ρτἱοτειι·ι εἱτετ εκ ιι!ιοτιιτττ ροτἱἰιε Φ

οἰτιἰοτιε.ετνττοσἱε Φωτο Με !οι:σε ιιιτε!!ιΒετιιτ,ίετιι

Ρετ τετοιο ετ!τ , επ εεε ιιο!ττειιι !ειιτ.·ι:ο!!!ει: τσιπ

ετσἱε ΐεπτοετ Πειτε εοιιττε ετιεεΙστιπ τσεΙσιτι άεριιτεί

Μεσα : ετΒο ε εεειτο Ρετβιτσιτι θτωεοτσισάεε

ριιτετιιε είτ ε Ι.σει!ετο εσεε!σε πτώση ι:Ιεοστεισε σε

ετἱεισ ε ΒεοΑιιεεισε οοιισε. Τσε: ιιιιίειιι εοιτεύε

τεττσ επΡεεΠε ισειιτιο ετ ει: ΜιετιετΞ!ε,ιτσι Ρ!·ιοεερε Ι υ _

ε!τ 8: Ρτε!εεΙιιτΙιεοτστσ. (ἱετετσισ Διειεστοιισεεσ- βέ,(

ττεΙσε ε!τετι τε!ι!τετε: Με οσοι! Ματ εοε Με στ: @επετε

τοΙσιιιεισιτι ιιιιωτιιτε : @Με μεινει ιιτ!ιτι!ιιιπ, οτ ιιι ἴτ#3ἔ7ἐἑ°_

εἱτ. !ε. ιτοεει (ετε;ζοττι!ε; "σε το!ι!'εσε!εε]![ι!! [άμσ[ε τι Ή :2=2.

πι!.

.4ιτήιτειιΙε @ιιι Θ' εοιτιιιιιιιιἱειιεἰβιιε [κι
ειιτε!εττε Δειτε!! ι!εμιεετι, Θ' ετοιμο

ιιτι!!ιιιιέ*

_ ΚΑ·τ·το άστε. Γσίδεισιιτ Αιτ2εΙί Πτιεσ!ιε Βοιττἱτιἱ

Τ92= _ οσε ι!εξιστειι: σει:: ιιι _ σώστε εοσιοεσιιιτιιτε

ω" Ϊεισρετ ε!τ ε @σε Βοσεο,εισι ι!!ισε οσΒ!ιεεισ εστεισ

μετα εσἰΗΒετ εστω: Με... ρετΓοσιε,ρτεττετ τετο

- Ρήση: ΑσεεΙσιτε , σερστετστ ε!ισε επ οτι;!!ιτε Ατ

ετιεσεε!οτσισ _ 9111 ΗΜ:: ιἰἰτἱειιτ ἱσ οτιὶισεετ! τεσ

ειπε... Βοιισσε τοτίσε εσισιιισσίτετιε, τι [ειΕτ.!ι. ετεο

σα: ε!εσεεεΠ”ιιτισε εστω είστε Με, ετσι ρσΒΙιειε ρεεε

@τα το σώστε ει! οσιεΙιεσισ σωστο ιι!Π!!:ιτ , ειτε!.

ει. σει:: εοισιτισσἱτετἰε τστε!ετιι ττεΒετε εο!Ητ. Ουισ

Σεπτ ιιιΕιοι. τιισσἰε τεισειι 8ενετε $ε!ιο!ε!τ. !ετιτ. _βττειι!τε -τεςιιιι,

ω!ειΜΗζι· ειιιιιιειιιιὶιιιἐ!ιιεῇιιιει ι!εριιτιιτιιιιι εβε ΜΜΜ . τεστ

Βψ"' @ασπαιτε εετιισε εστεσ:ι δε τστε!εισ !ιετεεετ. Ηεσε

σε Ειτε εεσ!ετ Με. οι 2.ι!!β.Ιτ.άφ τ. ίιιιτ.τιιετιιιιιι

εοσίετιί-σ Δοεεστ στι”Μ. Δε ω!. Με'. Οφ.9. [Με

0τζμπιτε!ιευι.ττ. ιιιιιι.ιτιιιι. Με. τοϋ. τι." Μ».

Νιι:.ίιιτπ.. Ματ.. απο: τεο. 18% Ο!ειπετσ ΑΜ. Μ. δ.

ειτε. ΠιΜΜί.!ω.2. ι!εΨιπ!ιιι. ε. ε. 1°!ιτιιι!ιιιιι·. και

ΒΩτάσ

Με!.

."·

εεριιιιτ, ό· 8ειιετιιε Μ. τι ἔτι το. σερ. Βιιιιτε!. τω”.

οι Με!. τεο.Ηιετιιιι].ιιι . Με! στερει. Μ. Η. Με

τε!.ι:ιτρ.ξ·7. 8εεεΙιτισιίετε Ρεττεεῇἐε. τ. στι. Ροττο με ·υιι!ιιπειε (κόψει. μου» ω» [ιτιστριτηοΜιιετ, με!

Με:: ττετιιετεισ ιΜει·ιιιι, Η!!ιιτ..Μι!ι!ιιι. οι ι8.-Μιτττ!ι. ιι!τιιιιϋπ και ·υιτ!ρετ ', ω. πιο; ειο!ιιιιτι τι @Με ιει·τιε

#0. εο!_!ἰεσστ στι: ειφ.Ι.2. άι. Αττικ!. Με Μετιτἰο Ετ ι!πει!"Μ τειιιφεττιε !!!Φετ! ιτει!!ιβετιιΙ!! ιιιι!!ιι[4ιιε. ι

ιιἰε!!; Αττεε!ίε εστειτι εστι !ιοττιιτιεε,ίει:| Ατιεε!ί τε!ιω τ .



ἱ7 8

Ματ/απμάσα , τιοτι βι&ιοδοιαιιι ιιιοιοτ οάιιοι·[ιιο τι οι

0ιβιιιιριοροβιοτιιιιι .€ραιιααιιι οριο ιιιοιοιιιαι, οι .το οιο

[αιιι εριιααι τω” Ε· πιάτο ιοτοιιιιιιαι. ΡιτοΙ:Μο των

Ριτσα ΛιιεοΙατ οιτοιαιιτ, απ! Ροιβι°ιιΜ Ριιιιιορι ιοββἰι:‹ιαἱο

(ο β ω. ιιιτιο @τι ιιορτοοιιιιιι οιοριιοιιιιιι ροραΙι αξια ,

οιιι|ιιιιιι ιαιιιοιι ιιορα!ι οτιοατ Μ.: τοιιτιαιΙιτιι , οι :μια τιοτ

@οι οι , ιταἱ οι οιιρτιαιιαιοιιι (απο: “ότι . ρΙοιιἑ ρατειιιι

[αιιι,ιιιιο οι: «Με Ροιβ ιιοιιιιιιοιιιαι. Μ:ιΒιι ν:ιὸ Μιο

Με:: 8. τω. τ. τι. τα. ι ι 3. οιι.8. Κ:Πιι:τ: πιο τω

::ιο ιιι:ιιοτιιι Αιιε:Ιι τ @το τι: ὸἰιι:τίἱι ροριιΙοτιιοι

ιο:ιιτιε ἰοι:τ Γ: ριιιέιιιιοιιοιιι ότιιιοιιιο ι:οοίιιιιιιιτ

νοΙιιιιτιιτι:το , τιοτι: Με οοο ροτ:ίτ , τοϋ τ:ιιι:!οιιοιι:

ιοιιοι:Γι:ετ:. Ποιο @τοι πιο Αιι8:Ιιιι οι: οποιο

Ό.ιοι:Πι ὰ Π:ο ρ:ιἰτ ΙΗ.ι:τιιτιοιι:ιο ροριι!ι Πτο:Ιιιι

οι :ιιοτιιιιιιιτ: ΒιιΒ Ιοοι:ΐι , οι” :οιιττἑ°ᾶ:ιοοιἱο

_ “ οτιο δι ιιιοτιτιο :ιο ιι:οιιιοιιτΙ Βο.Β7Ιοο:ιο,.ΠΒι τοιο

99· . ::ιο τιιιοι!οιοιιιοάο τοίιίττι: νιτΙ:οιιιι. νο. τοσο.

Φιλ Μ"· οοο τοιοιιι Β:ο απο: Πιιιτιοτ:8τιι ι:οτιο,τιτοιιιτιοια,

Μ Μορ""_ τι: τ:οιιιιοιιοιτιιτ:ι, ιιι.ιιιιοιιοοιιιι !ιοιοιιι:ι :βιο Πο.

ειιΠι ΙιοιοιιιιΒιιι οι! :τοπιο :ιιίτοιιιιιτο ίιοΒιιΙοι άο

τιιιτ:ιτ οποιο: : :ιΒο τοττ:το ιοοόο ΠιιιιιιΙιε τ:Βιιιι,

οιοοιιι:Πε,ο: :οοιτοιιιιιτιιττοιιι Πιι8ιτΙοι τι:οιιτιιτ Ατ

οιιιιοετΙοι. Φωτο. Ποιο τιιι:ι3:ιοιι:ιο , δ:: τω...

:Ποιο τ:τιιιιτιτοοιιιιιο ριιΒΙἱι:ιιοι , ιιιιὲιο ρτιιιιιτιιωτ

:τΒο :Ποτ :ιο8:!οι ι:τιιιιτιιιιτ τ:Βιι8 , ιιιοιιιο:ιω, τι:

` :οιοιιιοοιττιτοι, τιιιιιιο ρτιιιτιτα μάτια. _

πω· (Μοτό τιοτι: οποιοι :οοτιοιι. :τ οπο οποιο:

^"-ε'Ι' [Μ Ποτ Αιιτέ:Ιιτ:Βοοτοιο ρι.εΗτι:ετοοιοοι τ:οοιι:ιιιιιοτ,

:οι οι: :ιι ιιιτιοιί οτἀἱο: _ ιιιιὲιο Ποτ τινι ρτιιιοτιε
"Μ °,,“,,. τιιοτιιο:ι ο:ιικοοιιο:οι.ιτιιοτιιι , νι ι!οι::τ ΒοβΙ. Μ. 3.

μι". οτα. Εαιιο.ιιιιιι. ά· ιο!ιοαιτοιο Ροτιοι. ι:ιιιοιι ι:οΗτειιιιτ

:τι τα. 'Βυτίο. το. ντο Ρτιο::ρι Ιτιι!αιοτιιοι .Μο

ίιιιΙΤ: Μι:οιιέ!,τιιι:ιτι Πιοοιἰοιο. Μάι. Ισ. 8. ΤΜ. 1. τι.

στα. ι η .οιτ. 3 . ιιοτ:ιιτ :ΙΤ: :τι οιιτιο: Ατοιιιιιιέ:Ιο

οπο. οιιιτοιοι.ι ταοι:οιιιιθ:οτ::,το Ποτ :τι (πρι:

τοο , π! :ι ιο:ιἰἱο οτιιίο: Μιτου οι:τιιττοιω,8.Τ|ιο.

πιο: άι. Μ: ι!ιιΒιο το, οι: :ο οτότο: Ριιιιι:ιρετιιιιιο,

:τοι :ίἘΪιιΡι:ι1ιιιε;νΙτἱιο2 οι:το.τι:ιιιωμιο! ἔστι: Ατ

ι:ιιιιο8:ιοτιιοι , το .το ιο:ιιιιιε :τιιιιι:το οι:το.ττιιΜ.

Ταοοιιοιο. το· @ο οΒΓοΙιιτὸ ρτοοιιοτιτιοτ , :σε Αττ:τιτο

Θείοι. νττιιιιιι: [:οτ.ριοτιοοιΙιε :ίτ; ιοοι!6 ωτιίτοι,

τιοτι :Πο :τι ιοΒιοο οτάιιι: Αο8:ι. πιο: το ττοιίιιο

ριιιιοτιι οοιοιοιΒιιε τι:ριιτιοτιιτ. Κιιτιοο:ιο ν:τὸ τι!.

ίἱΒιιιιτ ΜΕιί..9.Τ!ιο. ι1ιιἱι τιιιὸ ιι8:οι :ο νοιιι:τΓ:Ιιιιεριι

:ίτίιιρ:τἰοιἱενἱιτιιιἱι: Μ! :τοι αποτο οοιι:τ τοιιιιι

το οτι νιιιικιωιιιε ιι8:ιτει :οιο ιιιιο:τ: ιι:οι:τ σο.8:ΐιιτιο ἴιιρ:τἰοτιι νιτιιιτιο, τιιιι ιΠιιιοἱο οτιτιο: οι!

νοιιτ:τΓιιΙιιιι Βοιιιτιο τΠτιειιτ. - ο

τοι. Λο Αιι€:Ιοιι:ειιο , τιιτ:οιοιοιιιιιτοιι Ρι·ιτι:ι , οι

Ποια Μι- ᾶἰίἱἰοᾶιιι το τιο8:Ιο, :Ρο τ!:ριιτατιτε :Πι ιτι :ιιΠοιιιιιιι

".“"; Κ:‹ἐιι, πιο ἴιιρ:τἰοτἱε πιο: τοιοιοιιτιἱτιιτἰΩ Μ. τ.

οι: τω, ιιοι:ιιιιιιι: ἴιιρ:τἰοτι, 'τιποτα Αιι8:ιιιιιι,ιιιι:ιιι

οιιΒ:τ τι ριιιι:ιτι ρ:ιἴοοα , τ!:ροτειιιιο :Πο Μοτο, ν:

ΡιιΒΙἰι:ι: ρ:τίοιιοι, :τι οιιιίο: Ατοιιοο8. :τοι Μοτο οι

ττ8ιτιο οτοΗιι: οι! ριιΙ:Ιι:ιτιο Βοοιιιο. ιιιιιι: ο.ο Μ:ιο

ΑιειιοιιἔοΙιιε , οιιι ιιιτ:Ιτιιο ποιο δ: ι:οιιιιιιιιοιτιιτιι

8:τἰτ , οοο οποιο τιιι:Ιιιιο ΚοΒιι τοι ΐιιρ:τἰοτὶι

:οτοιοιιοιτ:τιι οικω Ν:Βιιτιοιι μι: τοσο. τὸ

οιιιὸό οοο τῖιτ:τ.ιἰοιι:ιιι ι:τιιιιτιιτ :οιιιτοιιοιτοι , τι.

Ποιο ΐιιο:ττοτ τοιοιιιιιιιιτοιιι : οπο: Γιιρεττοτ τι...

θ:ιοο:το τοττιιιιιτ 'κι τοοιιιιτο ιι·ιτρ:ιτιοτιι , 8ο Ι:Β:ιο

τ ί:τσοτἰι ; ωωιιι ν:τὸ :οιοιοιιιιἱττιτἱι ρω: ιιιοιιιιιο

Οοιι[.

τετοιο-ιο οι:

σκέτο: Δι·

0 οι.σιτεο|ο

τα” οπο.

Βοοιιτοιίο. ΧΙΧι. Πο οιι_βοο!ιιι τ? Νασαι οιιέιώταιιι.6'οέιι0 ΣτΠ -

οπο. Αι! ιιιτιάτιιο. οιτροΠτιιι: τοοι::ιἰο οΙιτοιάιι:: οοο.

ότιοιι:ιο τ:τιιιιι:ι: τοιοιιιιιοιτοτ:το , ιι!ι.·τιο ίιιο:τιο- ότι [του.

τ:ιο ι:οτοιοιιοιτιιτιο: τετοιιτιο ιιά οπο: ιιιιι:τίιιιο οι.

τι:ότιοτι:ιο, μετα Αιι8:ιοι ιοτιιοι οτιιιιιιι τΙ:ριιιιι..

τοι ΠοΒιιιιι οοιοιιιιιιιιι οοοιι1ιιιοττιιτιο, τοίΒ::ι: Αι...

τοιιοΒο!ιιοι ι!:τιιιτοιιτιο (ιτροτιοτι, νι οποιο @Με

ποιοι :οτοιοιιοἱτοτἰι. Νιιτο ίιιΠι:ι:οτ:τ ιιιτιιιιιιιιιιτ

ίιιοάιτἱ ιο οιιιιιι: .οι Γιτρ:τιοι:τιι τι:τ Αο8:!οιΠοι

όοοιιτοτοι, τιιιατοοοι ρτιιιιιια Ρ:τίοιι2 Ιιτοτ:οίιτιι οτι

τοιι:ιιοιιοιτιιτιο ςιιιιιιιι μια: οοο ι.ι:τι:ιιιιτ, τα! :του

:οιο ιιιο:τιοτίι οι. :ιι:ιτοι : κι οι:: οιιτ:ιο ΓιιΗιτ:ιτ

άιτ:άιο,ιτιιιι οι: ιοΒιιιο ιΠιιΒιιιιτιιι τι οιιιιιτιι: μι:

Πισω. - '

-νΙτίτιιιι,ιο :τἱιιιο τουτο , 8ο τ:Ιιτιιιιι τιοτι: ἀοιιιιἱ

τοιιιιιτ Αιι8:Ιι ,οιιι τετοιο αποτο Βοτι.οτ ο Ιιτ:2ιτ Ν." ύ

οι:τιτ:τ Ηιοιοιιι. ιτι τ. οφ. Μάιο. Μακάι @οι οιιτίι ται , ο τη ό·

οοο. Ωοιοιιιιιιι οιο[ατιταιιι ο/τ . ιιιςιιίτ, οι! Μ: Ποτ ιτοιίατοιο ιΜισι .

Μοιοβοιοοι , ιιιβιοι μοι ΜΒΜιιιβιιια!.ι οαοι ιιο[οιιιιιαι β“.Μ ω·

ταΙιιοι, ιιαοιαο ιιιοιιιιιιιιιι τ 4!(έ :Μάταια αιραΙιταιιι , ό·ιιιαβοιαιιι β: οι απο ιιιαΜταιίο; ιμωιτι ρίβοτ το αιμα έτα.. “,;_

ιαιτοιιι. ά τιαΜο ιιιιαοτιοατ οπο.: :τιοτι αούτοιιι. Ντα β· τ" Μπιτ”

ιιιατ ιιιιιι [Μαι αιίιιΙαιοτο:Ποι,νι :Μπι ροιοιιιιιιιιι οιιιι Μουτ Μ".

«τα Μια ιτοιιιιαιιααι, οι ιιοῇρβι ἰιιἱαιιοβ βιιιαι, οιιιιιιίτιιι ια

ιτοιιαοιΙιαιιι , «πιο έιταιιοιιιώι!ιατιιτιιοαΜοιιιιιιιιι οβ τι.

τυποι. Ε: ααο Μο· Μο Δροιι7ρ!ιατ βα!ιέτι.ο :οκτω

παιιιιαιοβ, οι οαο [οιὶριαιιι ψ, βοιωτια Αιιέο!ιιιιι ιιοιιιιιι: '

Τ” μπώ: ιοριι!ιοαι: ό· ιιι οιιιιι|Ιιιιιιιιαοιιιοιιι ρι|τι!ιατ

ιταοιται (ο οι!ιοτιοαι , σ· £ιο|Πα υιιιαοται οιοτιτοοιιι ταβ

τω» ΛατοΙοιοτιιοαοιοι. ΑΗιτιοιιιιτ ΟιΕ8οιιοι ιιοιιι. η.

οι Ιοτα: τ @ο τμιιιιιιαιιι οτί οριοτιοιιι »τοκοι Μοτο, τα" σα·

οποιοι αιτοιαίαιιι, Μουτ οι: τι: ιήιιαιτοαι, οπο ιιιαιιιϋ Ιταται·

ιιιιιιι|ιοιιο [αβοροιαιιι,ιμιοά ιιοιι[οιιαιτο το! ι:οι[α Μο το”.

το”, οι! οι!ιοιαιιι 8οιιιιιιιιιτιοιιιοαι μοβ, ιΙΙατοιιιταιιι οι

ρωταω[α.τοοιιιτ,οιβιβττοιιττι :κιιτύο.ιι;αίτη ιιιιαι·ιαιιι,ιι!ιιτ

υοιιιοταιιι.ο!ιο ιααιιιιιι,ιιΙατοπτοιιι_ιοιτοβιΜια οιιιιιιιταύτοιξ

·ιιοΙβιιιιαΙιτοιιιύα[οιιοι)ιοοιιι έτειιοιιτιοα.τ ρι.οβι.Ει ιιο.8.

το Ι:ι:ιο. Νοοαοοιιιιιι.ιιιοιιιτ, οΙιτπροτβιιιι Ιαιοοιιτοιιι τοι.

πιο ο.τιοιιοιο, βιο |ιιιιιιτ:ιιι; »ή ·οιιαιοΙΙιτοιιιαι, οιιιαιοια

Μια: Διιοο!οτ ρι.ο/Μοιο , τιοτι κι”, ό· τετοιο; τω” τω,

ά· ζφή/7'Ι10: οιιίιιιι· ροτιιοΐιτιο τοΜΜΜ οιιιιιιιιΙιο,οιι οπο:

8οιιιιοιι,οιι Μα ιμοτια2 οι||ιιι ο.ι:|ο|Πο. Ποιοιιίο:οιιε πω,

ιιοβάο οιιοοο.οαρ.4..ΑιιΒιιίτ.!ιο.83.ιιαοβ.ιι.79.7οιηιω.

σαι. το: ·υτβΙιτΙιτ τα οοο Μακάο !ιαΙιοι ρο!ο[Μιοιιι. .-ωεοΙιο.ιιιι

τω οιοροβιοιιιβιαι αΙιοαοι ΜτΙ: ιιιαιιαο τωρτω ια'τοιιιι.

Ειιιοιι:ιο νι Ρ!.οιοιιιιι:ιιτ. τοί:ττ ΑραΙοιατ οι Ι. ιιοΒιο ε Δ.:
. Π" Μ "

ιτοοιιο. ποιο οπο. @πιο τω. οι ρτοοιοτΙ:ιο ::ιιί:τ 8. τ", ω τω

τ!ιο.ι.ο.οιι.ιιο_ατι. τω! τ.. ή 5. ό· ια.τ13.αιι.2. τι τοπιο Λοιπο

τιιιοτιιΙιι ι:ιιιιο ΐρ::1:Βιιε Επι: Πιοι18:Ιι15 τΙ:ριιτατιιιι Μ. -

ί:ιιιιιιοτιιι ΜοΙιιι.ι ι.ρ.ιμ. τισ. 2αιιιοΙο.ι ι 3.οι°ι.2.?Δ|ᾶ.

ήτοι: τορ·ι.6τοιιο.ιιιιίτ. ι6.ιιιΡ. ι·.βέτ. τ. Μ". ΙΕΙι..6.

ιὶο ΔιιΒιι!ιτ ο. η. 8::.- _ _ἰ_`

€Έ9Βιιι. ριοΒιιΒιιιοι; :π $οτῖρτιιτἐ`ιτ νι οι!ιτ:τύτ ο ιο_ΐ· `

Δαοαιτ,β. .ιροτο!.7.ττι:ιιοτοι Δοεο!ι οπο: ίιτρ:τ :το |ωτΙ:2"

τιιοτ ιοΒιιΙοι τ:ιτι:, τοοοοτ:: τιιιιιτιιοι ποιοι τ:ττε._α:". Η

8: τομ. ιΠοιιιιτ.ΛοΒ:!τιι τω” ροτ:0ιιτ:ιτι Ιιτριιι Ριιιιιο.ΗΜ.

ἰ8ιι:ιο. Μπιτ. τοτε οιιτιιιι :οτροι·:τι ττοιο:όιτιι: ι:- τω.

Βιιιιι 8: Βιιο:ι·οετιιτ οι: Δο8:Ιο νι ο ιιιιτιοτιιι τω.

ο: ρτοιιΜ:οιιιιι . ρτοοι:τ:οι , τιιιι τιετ:ιοτιιι:ιο οι.

ριιιιιτ Μοτο : @το ΡιοΒοοιΙ: :τι , όιιι:τίιτ τοπιο:

ίρ::ἰ:!ιιιι ιιιιιτ:τίοι ά:ριιτατοι :ΗΕ Λο :τοι τοι τ::

&ιτιο :ποιο ειτο:ιοοιιοιι:ιο , 6: οοο οι·οωοο"Μ

Αοι::.:οοιιιτ: Αο8:Πι:ο οπο” :τι Γτιοι:ιοιι μι:

ιο::

1 σο:

οφιιιιιιοξ

ΡΜ ..ω οΒ:όι:ιιύο δι:ι€89$ Φωφι:ιιιιι. νεται:: ριοΒιιοιΙιιιι τιοτι Μοτο κι: τετοιο: ιιιιι:ιο οπο: οτι. ποιοι:

οποια: οιοΜΜΜ :Ω , οαιιιι!οιιι Διιοοιιοο!αιιι , μι 11οοιιο οι! οοιιιιιιαιιίτοιι

μοι,[ἱιβἱιοιο το κέφια τω”, πιο! [αιιοιιοιοιιι ΜΜΜιιιιι

πιο ιιιιτοοιιατιιιι. Ρ'ιιοάοιιι. ΑιιιτοΙτ τ:τέοι 8: ι:οιοιοι1

οἱτιιτ:ε οοο ιιιιί8ιιιιτ μι τιοτι” ιιοτο:ι!ιοτι:. ἴοιτ

ι:ο:άιοιιτ: Ρτἰιιτ:ἰτ›:, ιιιιτ ίιτι:ι:τιοι: , ιΠιιιιι άιι·ι2:οιτο

ἱιι οτόιιι: οι! Βοοιιιο τ:τέοι, πιτ οοιιιιοιιοιιιιττι. :ιτιο

τοσο Ατ:τιιιο8:Ιοτ , τιιιι :Διοτι ττ:τιτ τοοιιοιιιιιτιιιι,

τιοτι! :τιοτι :απο ι..Βοιιιι ίιτρ:τιοτιε :οιοοιιιιιι

.ο

:οι:τοιο τοιο τοπο:6τιτιιτ : ι:οοιι:&ιτιιτ αυτοι:: ιι::

τιιιιι Αοε:Ιιττι απο τ:Πιιιιιι τοιιοο!ι οποιοι: Ρετ· το..

Μ:οτιαιο 8ο Βιιο:τοιιτιοο: :ιιτιιιο. (.ΐοοί:τι. τοπιο.

τι Ποειιτι :τοϋ ΒιιιιιιΙ:ιε οι τιοτ:ΙΙιε:οτιιιι, Μο..

Βιιιιιι :οοιτοιιιι: ιιοοιιιο ιιοιοἰοιιιο ειιΒ:τιιιιοτοτο

ιτε ιιιιΒιι|οιι:ιιιτιιΓρ:ειιιείΞοδοΙω ι...ι.....ο ΑΠεξιοο .

ο φοιτ:: το ι:οιοιιιιιο:ιο ·ιτι!ιιοτειο ΙποιοΙοιιιο στο.

8ιιοτιιτ 8ι :οοιοτο:οιιιτ. @στο τιιἱοο:ιιι Μοτο
Η έ ·



ΒΏιτιτοτἱο Χ Ι Χ. Με οιοτοτίιο θΜιά:: ./ιιέοτοτ·Μ. τα:: νΠ. . τῇ

Βοτιοποιτι .9:1:οο. ρι·οι.ιΜοιιτιο :πιο ριιιιοιροΙιτοι οι: :ιο ιιο,οιιιτο ι ο/βτἱτττιτ,ττοὐτἱι πο: :Ποιοι ιοτριιωτι:το, ό· τω:: οι

ο.ϋ9” 5.Τω· [:.ι:ιτ Ροτρ€Ηι2. : οι ίιιι€ιι!ιο τοπιο: (ροοἰο: ίιιιιτ ροτ- ' ΜΜΜοιοτιι:ιτιιβοοιτοτο)Θ:#τοέΜΜ . Ο οοὲοι [τΙοοιτοτ

'Μ' ματια, ω: οιιιιιιιι ιιιόιιιιάιιο δτιτ οοπτιιιιτιο.Βιιιο :

οι·Βο !ιτιειι!οι ι·οτιιιιι ίροτ:ιοι Ιιο!ιοτο τιο!ιοτιτ τιιι€ο!ιιιιι,

του! οιιτιιτιι οιιι·πιι !ιοΒοπ: Ποστ :μια ΒιιΒιιΙι !ιοιιιιιι::ι

Και: , τιποτα! οιιΞπιιιτιι, ἱιισοττιιρτὶΒἰΙο: , Βιι€ιιΙι ρω

Ιοτ.ιοτοι· ,ο οι.ιωοιτ πο: βριοτιτιτ τ›[οΙΙτι·ο . ττοιτοτθ“Μή

Ιοεοτο[τιοα:ιιττ·τ, τομ:: ιτιοοιτοτἱ,ῇι.Ξιιτοιτιι@οτιο οιοτο,

φοιτ.: τοΙιὐτοτο.:ΙἱιιἱοΙ: τοτττοπέ!οοΜο:, ω»...βοοι:οοι·

των ιιιιβοτιο, !οστ)ντιιο.: [ιιττττ:το. (ο [οτ!ι:Ιατιι Μο οι:οιίκιο

'πω. ΙιοΒοιιτΑιι€οιιιι11,οιιιοοεουίοοόιοτ. ε.Η:οτο- οοβοοιοτιι. Μοιοιιιιοιιι ήι:Μο [Μοτο κοψω ....ιοΒιρι..- το*"Ν... Όσοι. Ρἱο οχρΠοοιιάτιο @[Εεθιω ιριι....:....Μαοιι- Ποιο , β βρει· οοπίι: ιιο!Μιιοτιόοτιιιιτοιιιο: οιι/τοτττοιτι 5 |ἱ

το: ιι!ιοιιο οοιιτίιιοιιτ, :μια τιιιιιιιτε Ρτοιιιτιοιιτιοι ΝΡιν· ' ?ΜΝ τω"β,”Μ #82η2έτΣψ Μ ΜΜΜ 5 β (92ϋ'·"Μά Χ

Βιιοτιτ. Ε:: Μ: οπο: π! ιιιιιοτιοιιι άστο. Μτοίτοι .:τωο..ιιο. ῇ ιιικιιτιοτιο: τΙΙιτοοιοο:; Μο:

οιτοττιοι·οτοτιττττοι τω... μειτβοιτι:βοοοΙο η? |ὶτιοττΙἰ: οι

5 Ε Ο Τ Ι Ο νΠ· 22::..2;;..:2 ει::2°.:;:22τ.ΐ:::.2ιτ:::.
' > Σ .

- ι ·- Θ-Βτι·ιιιιτοιιι.
_ _ [οοτοιιι,ό· οτοττιττοετιιτο!ιοτοοττοι.Βιιιιι!ιο τιο!.ιοτ οσων.

Μο ήτοι::Ρτοβοτ ττττοΙοττ: %οέείιι::οτέο ἱιι[οΙιιτ. φι ττοοιτοτ. [οιοι.ι2. ι ° . ι “φ

. · Η οτι οΙἰοοι οιιίτοόΜ ΒοιιοΠοιοοό 22 ° Π · -

@πιο οἰτετιτειιι ? Η” “Ψ 8 -. . · Μ·>Μι·

οι: οοπιιιιιιτιι ΐοτιτ. τοάιιοιτΟοοιίοΙτιι οι τω!. τι. τμ. τι.

· - τ ·υιιοιτ. ο. οσε οι: νοτιιε δτ:τίρτιιι·:ι: Ιοοι: οοιιιΒιιτι- Ι'τοοιιοτι

106. νοτια ι·οοοιιοέΓιιι· οΕΕοιο ιιοΒΞε ΑΒΑιιΒοιατ0· απ. π. ροοοιιτο ιιιει·οροτ τ Ιοτίττ. ε. .ιριο:ιτ ΛτιἔοἰΜ - ο ι·

. - το!τιιι ρι·οοίοι:ι.ιιοτιίοΙυπι :ιΒΕ:::ΙοΠοΜειο,ίω 0οιιιιιιι :το Οιαοϋι .το Ιοοτιιιτ τιειιτιιτιιι. &· οι:: ΕτΙο- χ" ”

Ει:βοψ"Μ οι:ιοπι .ι ρτορτιοτιιιδειιρτοτιἰιιιι. ΕιιΩτι:. Ρωτοιιι: :οι πιο: τίο .εωιο·. 8εο. ό· οοτομιτ.....ττι. :...... Μοτο: : δώπέκ

2222. τω:: ι·οοοτιιοτ ΑττΙ:Μισιττιίτο. ο. Μο Σου.: οιιτο πιο!. Ψ" :οι Ιιοψ:οιοτ ο. ΔιιΡωτι πο: οι! ἰΒΪοΙιιτἱοτιοΙιι ἐ ω. - ·

8:'ω,ω Μ· οπο: ά2|ιοΐοττ6 ιιο|ττο ό· πισω: ..ο Μεσοι τοιιιιιιοοιιτ : Μ" νι0ωω ρο...........Πω ΠέιιιΠαιτιιι· ιιι ΑιιτιοΙοίοΙ · ·

ιοΙοι·ιτσιπ οι:
ιιιοττο!::. τοΙτοο!ο[ο; υο:ΐοι·οι, οίκο ρτοτι:ιτι. Μου οοποιοτιι: "απο Ροωιιιι ὰ αιτοτιι: μοι. πο. Ε: :ο;Μοτοιιτ :οποιο

μι. ιο:οιι- μι οποσ οποσ; ροττοιιτ, οιιι:ροτιτιοτιο: 3 :Με [ορο:τιοσ, τι: ΜΜΜ: τἰο:. 5. τοΙΙιτ σεοοΠοιιοι ιτιιιοοάιξιιτο: τιο:1°ωτοοτζ

1'οπτιιι·. το:: τιοΕτί.τοιοττοοοποιοτοιμοτο: , θ· [.τοιο.:ι. Ε: Ροίο .ι 6000: (μια ΒΒιιιιιτιιτίι ο!! Ε”. πο. ιιιΑιιεοΙο _

οπο!. Νοιιιιτιι:οιι|βτοΙ, @πουτιοοοιτο[οοτ,οιιιιιιοιιιιιοπ ..οι ΡοτοιιΠιτ Ρτιτ11088ΜΗ3.·Αἔ8”ι€ἱ0Ι°υΠιΪτι...στςος.62τιπι·τιιΜέ

οποιο οι&οιοτιι το|Ια,υοτοιιι οποιο σο8ττοτοταΜ..4: ...οι οι. Δ ;ι:11ιοΠο8 ; τοτε.. ι ι. . 0οτιτοιιιοιιιοΜαοτο Μέ τοοιρο- -

Π. το σάιτ.: ι·οτιιοοτιοοιιιψ ,[οοτιιοΙοοιιιοπι ..τι τοοΜιιιιι οι.- ω;; ποιο (Μι Ρτιοἴοτιτιἔι, οτ το(οτιττιτ Λοέτοι οιέ::......

τω, οτοοοίΠτιτι ωχ.. τιι:οιιτιο .ι[Μι:τιτ: β μ.: :οιιιτιιοιι- ροή. :η ΜΜΜ. Μπι. ο. "πιο εΙσοοιιτ οιι.1.ιι , ροκ (ο

·. :Μαη ποοτ8οοιιτ:β μια οοι·οοιωτ, 42242748!. ΙΙΙοττυιι ω: ἰιιιιοοοτἰοτιοίιο .ΑτιΒοΗ οιιΙὶράἱοῖὐΒοτἱ :Ματιο- . .

οαΙιτιτοιιιο[οιτοτ βιοτειιτιο. Οποιοι "οι... οιιτἰο:ἱτ ιιοιτΙ:ι- ιιοπι. ;.ἀοοοτ8τἰΙΙιιιιιιτι:ιτ; Με.. 9. Ναι:: φοβο: ·(2””,”Μι

οποιο ·οΕ[οιιτ , οπο.: έτιτο!!ιΣιιιιτ, το ιιτ94ιο ιιοτιέτοιιτιιι: [οιιι, ιτιοιιιτ Αιιεο!ιιο ΒιιιιοΠ,οτ οποιοι: το. ά· τοτε!

_ πατάτα ιτἱ :οτιβιοιιτιο οιοοτριιτοτ. Εβ οτι/τι: :ιοΐοι ,|ιιι- Μετα. 6. ΐοοι·οτιι τοιιοΙοε ; Φου/ζ ι8. Μουτ σεΙοι·οροτο· 8ατοιτι. '

σ” 2οΙοτι:οτοβέτω, άοιιιο/τίτττ:ίοετιιΖοτοτ,ιιιοιοιτίτιο: Μ»... :ο Λύιο!ιοττι, οτα Ξοβοι·ι::[οιιι, όἰἱἰτ :Η Διιεο!ιι:. οι. τιί- διΜΜτο·

ιιιβροτούιΙι: το/τιο,τιιοΙοτοττιτττιριούοτοι·,οοιιοτοοι τιτοοοτοι·, Ηιάσε ί-ο!οτιιι·. Τούτο ο, Εοτττοιιιιιιο ήτο, ιιι ρτοκιιιιο - ι

β τιτιἘ οιιιοτοοοειτοτοτ,|οοοΙο τοοιιοβοτοτ, τοΙἔιο:ἑ τοΙο- οί!. το.: Ωω τοπικ, Δω: Αιιἔο!ιι: ΤοΕιἱοο. δ. ἰιι ιἔὶ“ οΕΜ”Μ" |

:οι τ ἔτι πιο: ιτι:οιτί:ριο/με'τοτοτ, τἰοὐἱι:οι·οιιιοτιιτοτ, ροτι- ω: ιιοποτιτ-οιτοτ: 3. Κα. η. Μιά: Αιιεο!ιι: οτι Β- Χω."«

οι:Ιοβ:οιτοτοι· ,οέςοοι: οριττιΔιτοτ. @ο ΜΕ μα: απο @το Ποιοι : .Σπορ , :οτιττοο; 2τοιιτί:: :τωοτοιοι.. 9. ιιι .οι ο 3 ο

"το, τιιιιιβετιι: , τοπ στου: |οττο/Ω τοπικ , αυτι ο[τι: του :Κιόι , 8ο οοιιτιιιοίτ πιο ο, @ο τί::τοιιτ , ιό· ι·οοιιοοιιι

βα!οτ.ττιο!ο οιτσι·ιιιιισοτο , Ιιοτιο ριορττοτο , Ιιτιιιιι!το[οοΙτ. οπο: οτί το. 1ο. ιιοΠ:οι ρι·οθιΒιιτ ; Μ.. 37. Ε8ττ[ο: 4$ΠΜΜιΜτ '

β ` Μοτο, τιιιτοιιτιοτοΙ:2το , ούβοιο:Ιοιοτο,Μιτο πάτ4::[ο ΛιιοεΙο:13οτιιιιιΕ, ό· ροττοο'Εττιι τομ. κω)ιτοττΜι οοιι- _

ο ια!. Φοιτεςο7ο. (ΜΒιιεοοιιοοτότιτιτ :μια :Μ οιι8οΙἰοἔι ω· πω: ο:ιέιτο:τ.τοιοτο Ματ... τι. τοτιτοτιοτιο: ιιιιτἱΒτιτ ;"#ωΙΜ%"·.

ΡωοοΝοο· ίτο:!ιθ. εοοοιι1οτ Μαιο!. Μ. βΙ:Ιοο. αφ. η. .4τιτοτωοτ εισαι εΒιιτ.ιτι.ιιιι ότι” ΑιιΒοΪο,ςι1ἰΙι1δΪ2Ει1ε οί: απο

:οποιοι Απ
"χω". Μοιοτιτο:, ριοτοετιιιτ τμιοβειττει, Ιιοττοιιτοι· ροετιιιιτο:. το

· ιοιιοιιτ·υιιιτοιιτο: ι τοιιο.ιοοοπτ ομοοιοτιοι:: , τοττιροττι:τιτοι·

' ροτέοιττιύιο. 6ι·οιτά:: ο/τ οι: απ.: :το ποὺ:: : ιιιοοιιω :β οπο

:ιο:·οιτ.ειιοι:: εοτοιιι απο πω. ΒιΙἱ8οιιτ , οποιο τι: οιιτοο,

:ιιβοοιιιιιτ οτιο: τι: τοβοοι:,οώ·τιιιιτ οπο: τι: οο[ετιι. Νο: οι.

Μαιο , 6οιοβ μ. απο: τοιιιοτι:τιοτοιιιιι τοτξςίτ , ώ· ο.

τιιοτοοιτ. Π. οι·οτιοτιοε ιιοΩιιιε ό: νου. Που ΜΜΜ

Τοοιο ω.. τξιοιι:ίο οτοοιιισοιιι Ι.::ηττιι:, ό· βρο!ἰοοιι: το”.

τοο:. ΙΜ Ματ: ..Με ροίΪιιιιτ «Με», τ. οσο πιο: Μι ο· Πο:

ιιιιτιοιιιιΒιι: ροτιοιι!ιε ω” Θειιοβ ι9. £:οέτοοιιτ Ατι- Βιιο ..το ο..

ΠοοάΜο

,,"."Ι3

@μοι οροι.ιιιτο: ιοΕοοιτοτοιιι. Ε: Ιοι·ιτι. 68. ..ο θα. ιιι . επι 1.οιΙι. οικω: , απο:: . :Με ωοοπιιι Μουτ , ό· ο” πάτο.:

Εκ. Οττιιιἱο φοτο τιοβι·οβιτε “οι , [Με τιιοΙο τιισοιι[ραδοτι

1)οι ..ο :Μι ιιιωτιοιιτιιτ ; |ιοι·τοιιτιιι πο: :οιι/ῖ!ὶο. .τ τω".

οτι/Μ: Μο. Ε: Μι. τιιοτἰτ. «πρ. 3. Αιι2οΙι οτοτιοτιει ά·

τοο2οιιο/ίτο Βοο οβειατιτ,ιιοττ οπο: Μοτο άοοεοοτ,ιμέ οπι

τιτο , οπτοιμοιιι @τη @ο ό· οιοττμιοιιι τ.ιέτοβιιιτ, ιτοιιιτ, ρ.:

«μια Μ: οο!οιιτοτοιιι [ποστ τι:: οοιιβτΙοιιτ , οι· :μοι :πιο ιο

|ιοτιτο οοΜΡἰοτοττι :Α το8ιιοοοιιιιτ > ω: οσοι: εοἰοοιιτοι οι!

Ι.ιιοτιτοι τεροιτοιιτ. Ηωο ριοίοοιιιτιιτ. Β. Γ..οιιτοιιι.

Ιτι|ί2ιιι. τω. :.ιβο :οιιιιοο.Ι/οι·Ιτι έν· οιιιιιι.ο τορ.9. ηιβ οτε

μα» ω.. πιο: @ΜΗΔημ: .ιοτοο: τοοιοοοτριτοβοτ:: , τισ οτί Μιτου:

οοιιτ.Ιι:Πιιι. Μ: τοιιτ:τιτ , οοιιιιιι άοτ:8οιιτ Μο... @Μαιο οιοοιιιοιιτΙ:

οΙτι:τοιιτ. :ι Μοτο... πο: οτιοοιιτ; ι οοιιοτοιτιο:,ιιιβιοτιιιτ ;

οράοβιοιο:, οστοιιοιιιιτ. 7!ιττμο τοιιιοι:οιιιβάι :οιιιιτο: πο:

πωπω· ιιοτιιιιοιιτο: ,/Μιιτοτ , τι. οιιιοι:Ιοιιττ: , οιιτοβετιιο:,

οροιοτιτο:: :Ι2τιιιιτιιοιιτοοοοιτο ΞιιτοΙΜοοιιτ ιιοβιοτιι ασιατι

τω , οι0ιοτιοτιοο . 6ο· ΜΜΜ ιιι πο: :!ιοιιιτιιιι ττοιι:[οττιιοιιοο.

Ρατεοιιτ πο: :Μοτο/Μοτο .ιτοοιιοτιτιο. Οιτιιι οΗΜΙούτιο.9

ιιοτιιιι.ι > το». "Μια, τιο!Ϊτο4 τιετ[οτατιτ .οι Μουτ οιοτιοιιτ:

ό· οΝοτιοιιο: ο ά Ποτ: ο]Ϊοττ4ιιτ , ούζο? άο[οτι:τιτ ετοτίοιιι

ποθ..

"...οι θα

"άσοι μοβ

ιτ:[ριτττοο!ιο οοιιο. ΜΙΒ::8ι.ιτοΙ.ιιιτοτριοτοέτιοιο,ιιο]Μ: Ηιτιθ;ιοτοιιιήιιο Γροοὶοτιι ἰιιτο!ΙἰΒἰΒιΙοιιι ὁ :ψευτο

; μι... οπο: Μ", π:: 6ο· τιιροιὶτοτ ροτει: ιιιβείοτο Μ»..

ῖ τι:. ο. ουσ ιιιιιπιοιτι ο οοτροτο οι:οιιτιτοπι ιιι ριιτεο.

ιοτιιιιιι, νοΙ ιιι τ:ιε!ιιτιι οοιιάιιοιτ ο Με. 16. Ροέτοττι ή!

:τοπικ οτ ιιιοττι·οτιτι Μειωσα: , ό· [Μπουτικ ..ο .Μοτο

ιττβτιιτιιτ ΜΜΜ. @τι ο(.ἔ οοιιτιιιιιιι ΒοτιοΠοιοτιιτιο

εοιιιΡΙοτἰιιιι:ιι: τω... ωοωἱιιἰτ ιιοοΙοιο:οκοτιιτ. Ποιο. ·

όοειιιτήιιο (Στηβ/τ. το. ο.. :τι οτι. Δια.: ιδ.__ΜοΙοιι€

Π". δεσ. ι

“τα οτιιτιο: οΠ`οθτιι:› οιιιιιιτὸ οοττἰοι·, τοτιτὸ οι:: πι:

μπω όι:Ητ:ιΙιοτοβ , ουσ Ρ.ιδτο Α τι:ιο!ιιε ἱτιτοΠο. Βήβω"Μ

άπο ιιοίὶτιιιιι°ιΙΙιιιιιἰιιοτ. Κοιτώ εΙιιΒ. νοΙ τιοοιιἰτιιοιιο “ο”.

Αιιοο!ιιι Νησιά ιιι ιιιτο!Ιοθ:ιι Ματια: μειώσετε; `

νοΙίι Ροτορτ , ω... τιοςιιίτ ιιι ιιιτοΠοάιι ἱιοιιιἱτιἰο

ρω τισ:: Μπα οιτιίἱοτιτἰε: οίκο ιιοτι Πτ!ιοιιτιο ιιι Με
ίἔιτιι σειρα: ιΠιιιιιιτι:ιτι , τιἰΠτπιοόἰο ω.. 8ο ΡΜ

τοιΠιιοκο. Ιτι οι” το. .ΜΜΜ α. απ... μ. στο , 9 Οι

βιο , οοσοτιιοι1ιιτιωτι ιΠιιτι:ιιιι:ιτι Μ: τιιιιιοισ ,εμιιιτ0

οι:: ἰτιτοΙΙοθτιι: οἔοτι:.!ιοτιιἱιιἰε οΠἱοἱοιιτοι ιιιιιοτιιτ

:ιΒιιιτοΙϊο&ιιοεοιιτο οιιιεοΙιοο :κι ροτίο6Ηοιοιιιε!ι

ιιι]

ω:: φοτο

·οιττοτιοιιτ ά:ΜΜιτιιη Ο οιοιτιτο οιτο!τοιιτ-τιτροοιο , του: Μοτο οιτ.ιοιιτιοικι , :μια Ροι·Γοᾶιὶι: , ὁὶΙὶἰιιᾶὶιιΪήιιο
._- -.. . Μ..- ω.. -.. -

ϊ"



ι8δ

ιιψωευΧ Ι Χ, Μ: σιι!ιοεια οι ταινια .4ιτέει:ιι·ιιιΜι $ειΉσ ν ι ι: ι

τιιάΦωτ :τι οιιι:ιτιιτιιτετιι τερτιειειι:ε:. ετα εοιιττει τ τικ ρ. ια. κιτ. οιιπιιι τεᾶιι εοτιιιιι:ι, δε ιταιειιε: ιιιιΡιιιτιοτιο;

β8. ε. ό· ιιἱῇι.η.εοτιίιιιτ, ιιιιιιι ροτειιιτιτειιεάιιιιτι

Βειι ιιι ιιιτειιε&ιι ιιι:ετιιιε ι›τοειιιεετει 8. :Πισωσ π.

ιι. μ. ι τι. ΐ:.τιΕ8ιτ ιιοι;ιιιιεττι ιιιιιιιιιΠιι8 ιιιῖειι8ἔ

ο, ετ εστι οτ ε. ιοτιετι:ι ιιιιιιτιιτ πι:: ε ιιι ιι ,

_ ρτοεοιιτιοτιετιι νετιτειιιε ιτι:ειιιΒιιιιιιι Πιο νειιιιιιιιιε

1.·ΒΜ",”,π_πιιειιιιιι Βιιιιιιτιιιιιτιιε τωειιιιιι. τιιιιε Πειι:ιιτι2ειιιε

ιιιιιωιιιιτιιτ ιιι ιιιιεειο Ρετ εοιιιοττι:ιοτιειιι ιιιτιιιτιιε

ιιιτειιε&ι.ιιιιιτ , 8: ρτοροϋτιοτιειιι νετιτατιτ ιιιτειιι8ι

ιιιιιι :κι ειρτιιιιι ιιιτειιιεετι:ιε , ειιιοιιε νειιιιιιιτιε 6

ιι:ιιιιτιιειιτιιε ιετιιιιιιιιτι: ιτε ιιοτιιο ιιιιιτιιιτιι:ι.ιτ :ιιι

ειιιοειο Ρετ εοιιιοττε:ιοτιετιι ιιιτιιιιιιι ιτι:ειιε6ιιιιιιτ ,

βε ρτ‹›ροΠ:ιοτιειιι νετι::ιτιτι ιιιτειιιΒιιιιιιε τω» νει::

πω:: ιιτιιιιιιιιιιιιιιι ωιιιιιιιιι ' είται ιιι ιιοε Και" που

Π: ιτιτειιεέιιιι ιιιιιιιιιτιιιε αιμα νετι:ιτιιιτιτειιιΒιιιιιιω

τετ Πιο νεια:ιιιιιε ιιιιειιιιιι ιιιιιιιι:ιιτιιτιιι ιειιίιιιιιιε.

ΜΜ"ιις'ι“ 8ετι ιιι Με Μι:: τείι:τι: ειτριιαιιιιιιιιιι, οπο :εδώ να.

. 1 Α. ιειιτ ιιιιςιιτειιι: ιιιισιτιιιιι: ιιι: ιιτιΒειο εοτιίοττ:ιτι, ειι:ιι

ω. Μωβ τιιιιιι ιιι :ο ιοΒειιι: τιτοιιιιεετεροΠιτ. @ειτε ει: ιε

ΜΜ, .ρ "_ έιτε τιτιτιειριιε ιιιτιειιιι.ιιιιιιιιιτιοτιειιι!Ριιτο. τ. ρ:τ

τω” :υφι- τεττιο:ιοτιετιι ιτιιρετιιιιιειιιοτιιιιι , τω ειττετιιοτιιιιι

#ἱψ·#ἔ°Ρ°· οιιιεθ:οτιιιιι , ειιιο:εκτεττιοειιοτιιιιιιε Γετιιοτιτιιιιιιι

β"“Ψ'" Μια , ιιιιιιιι ιιοιιιιτι: ἑι ιιοτιο ιιιιιιιιεετε, νει το πιο..

22:"Μπ. ιιιιιι ιτιτιι:ιεετε; οιιιιιιι ιτιτεττιιιτιιιιι οιιιιιοιιιιιιι ειιΕδτιι

` τιιιιιιιο εοτιειτιι:ιτιιττι, ει: (ετιιτιτιο, 8: :κι ρτιιιιιιιιττι

ιιιττιττι τετιιιειττιτιο. σ.. Ρετ Ροιιτιιιιιιιι ιτιιιιιιιτιτιο

τιετιι ιετιιιιιιιι:ι :στο επτεττιοτιιιτι , ει: εοτιιιετιιετιτιι

οιιιε&ιι ιιι·οροτιετι:ιο , οιιιιιιιε ισιιιιιιιιιτι ιιιιτιι:ιτε:ιτ

ιτι:ετιιιτετιειιιιιι.. :αμε ιιι ριιιιιιτειιιιιιτι , τιιια "κι

ειιττι ιιιτειιτέιιι εεετιτε ρτοιιιιετιτιτ ιρεειεττι ιιιτειιι€ -

ιιιιειιι ιιιιιιε τει, οικω ιιιιεειιιι ιιι:ετιειιτ ιιοιιιιτιι (ιιι
τιετε,νει:ιιιιιιιτιάετε.Τιιιιι μι· ι ιιιτιι:ιτι:ιοτιετιι,8ε :ιτε

:ιοιιτιοιιετιι ιιττιιιιιιιιι ιιιτεττιοτιιτιπ , ιιιοιιετιτιο , δ:

τιιιοοιι:ιιόοιωτιιετιιιιτε πιο: Ποιοι ειιττηιιιιιιιτιιιιιιι

τω”, :μια ιιι: τιιι-ροίιτει πιοιιεατιτ ιιιτειιεάιιιιι ιιοτιιι·

:ιιι επι ειιειετι:ιετιι ιιοτι:ιεπι ειιιε τει, οικω ειιι€ειιιτ

νι.ιι: ιιιιιιιι:ιετε ,τω ιιιΙΤιιιιτιετε. ει. τ. Ιτιτειι:ιιτ

ειτιοειιιτ ιιιιτιετε ιιοτιιιιιι εοτιιειιιοτιειιι ιιοτιιτι·ι ρεε

ε:ιΕοτιιτιι: πιοι.ιετ ιιιι ριιιιι:ειιιιι:ι οι: ρεεειιτιι , δ:

Ροετιιι ρτοτιιετιτιιι Ριιιοτιίτιιι ιιιοτιιιιι8ε επειτοιω

οι: ιιτιΒειο, ιιιοιιε: ιιιτειιε&ιιιιι :ιεετιτειιι ιιοιιιιιιι: κι

Ρτοιιιιεειιτιιιττι Γρετιετιι ιιιτειιιΒιιιιιειιι :ιο ειιιιετιι

| ρεεει:ιε, Βεροιιιιτ ρτοπιετι:ιε :τα ιιιιιιιι ιιιεειειτι

ιτιτειιεθτιιε ιιοΠιιιιιιε ειιτιτ ιιτιιιιιιεειιι τιρρτειιετιβο

πω: εοτιιτιιτιετιι ρεεειτοτι.ιπι τι:: ιιτιετιιτιιιιι : ιιιιιι ν:

:ποιά τιιιι:ιοϋτιοιιε ρθω. Πω: ιιιιιιιετιιιιτε τιοιἱτιἔι

ιιιρεττ·ιετ. τι: ιιιιΕ&ιιιιιιιιιιιιιιτ ιιοιιιιιιιε ιιιτειιεᾶιιτιι,

δε ιτιιιιιιιιιιι: νοιιιτιτετειιι :τι επιετιι επειτα ε: πιο·

:ιιιο Γιιρεττια:. :ιετειια:ιτιιι. Ι:ιιιιιιε :μισό ιιτιετιιιι ιι

ιιιιιιιιιετ ιιοτιιιιιειιι, ειοεε: ιιιιιι]ρτι ειι,ιιττω.τ.φ. ε..

"Μ..ή,,,_ αιιξη:1 ξιοιιιτιι:·1 .9.1Βιι. ι. ρ.ς::ί ιιι τ. εἔ:ι.ώ· ::Ιιτιιιι.

Πο ιο πιο ιιτι ιιτιιιτιιιτι ι ι: οι ιιιιιι·ιιιτ , εστι

ἐτ: :και ιιεετροιιιτ ιιι ειιιιιιιρτο εοτροτε, νει Ρετ

ει:τεττιε 6808 ιιιιττιιτιετιι ιιιιιτιιιιιιιτε , ντι ιιι:ετιιιιιιι

Επι:: ει:: :ιιτιετι ιιι:ιτιιιιιιτι:ιι τιι:ιτιιιι που είι: ιτε θα

ειιιετιι 8: οτειιτιετιιιε. Ωιιὸ:ι ιι: εοτιτιιιτιιι·ιιιι απο ε:

. μια: :ιτιεειι. τιιι:ιττι ε: μια ιιοτιιιιιιι, ρτοιι. εοιιιιι

ι τιιταΙιε τιιοειιιι ιτιτειιι8ειι:ιιιιοττιιτιιι Με νιτέι , ειι

Ρετ τωειιιιιιι τιειιειιιτε ει! ιτι:ειιιΒιιιιιιι: δ: ΑτιΒειιιε

ωετιιιιτιτε ιιιο:ιι ιοειιιι ροτειιιιειιι ιιιιιιετ ιιι το:ιιιιι

ειιιιι%ι:11 εστΡ01°ε2αι; :ι:τιιιε ιιτιεὸ ιιι οτειιιιιι εοτρο

:το ιιοοιιιιιχει ρ:τ τιιοτιιιιι ιοεαιετιι αιτει·ιτκιο, ιιι:

τιιιιτιιτιιιο , τε τιιΓροιιετιτιο: ηιιτειιιιττιιιτιι:ε 8: ειτε.

του ΡτοΡΙετ εοιιτιειτιοτιεττι ειιιιι ιιιτειιε&ιι , ιιιιττιιι

:ι.ιιιιτιτ 8: ιιιτετιιιιιιτιτ ιτι:ειιτέιιιιιι , εοειιιε ιιιεειιιιτιτε

νοιιιτιτετε:τι, εποε Γειιιρετ ειιιτ ιιιιετι:ιιτε, 8: τιιιι:ιιιτι

ειΕΡοιιιιιιε, ντιιιε ρτοιιιιιιιε εετιιιτο , οιιο:ιεε Πει::

ιιοπιιτιεττι ιτι:εττιε ιιιιιιιιιτιιι: , ιιι ι-ιεετε τιιει·ιιιιτιτε

Ατι€ειο ειιιιοειε,τιιιροτιετιτε τω» ιιι:ιτιιτιιιιιι ρε: ιτι

τεττιοτι ιετιιιι:,8ε ριιιιιτιιιτιιιιτει ατι ιιιτειιιΒιιιιιεε τω.

τη.

8 τωωι.

Ξ.ιτριιαιιιιιτ

Μηιι ιιι

θ":

:Η ιτε:

ΕΠ: Μέσα.

@Μικτή

Μπιττω:

:στο
τιιτειειριετιζει. Ωιιοιιιτιοιειτιτ Ρετ:ετι,ειιιιιιβτετι- Α:ιεειιιιιτιτοτιιιιιιιιοιοτιιτιεττιιιι:ιειοειιιιιιεει,'

τιι.ιεειτι τιοιιιιιιιιιιιιιιεΓετιτιιιιιιι , τείττετιιιιι ειΤε ιιι

Λτιεειω ωιιοτιετ αει σωστο: Βει. Ήρα ότι ΑΠΒε

ιο ιιοτιο Με Μι ιτι οτειιτιε ιιι ιιιιιιιιιτιιτιιιιιιτι , ετι

τιειιι Ρτοροτ:ιοιιιιιι:ετ ιτιτειιιέετιιιτι Πιο: ‹ιε :ι:ιΒειο

ιιισιο ιιι οι :Με το οιιτειιειιτειιι:ιιιιιι ιιιτειιτειιιιιι ιιιι

τι13ιιι.ιΠιι

(1ιιωτιτιιτ τι Απ Ατι8ειι ειιιι:οτιεε τοτιβιι ιιι: εο

τιιιιι οιιιιιιιιτιι,οιιιε :τι Πιο: ειιειιτει φωτο ε τις).

τιεΒιιιιιε .· ει: ι)ιτιιειιε ιο. τι» Ατιιτειιιε ι·εΒιιι Ρετ· μέ" “ω

ιιιτιιτιι τιοτι στι: εοτιιει;ιε εοι·ιιιιι 'βια ιιι Ρε2ειιζιιιε- @Μ α.

&τιιιιιιι: , νττιιοι ειριι εε: στη Με ιιιοτιιτι ε ιιι - Πιυι.ι9·

ω" [Πάρι , οι ιιιι επ τιιιι ιιε:ιτιειιι.τιτιιι·, Αιιοοιιι

ιιιετιοτι τετιιιιιιετ Αιι€ειο Βιιιιιειιε, οιιι :κι ρτεεε:

Ρτοριιεττε, τι Πεο ροριιιι ιιιιεττι:ιοτιετιι ιιιι€ιτ:ιιιιιτ.

Πιεει. Ετιεττιίι ιιοε ιΒιιοτιιιΤετ Ατιεειιιε ΡετΕι- 117

τιιιιι, ιιοτι1°ει'.ιε ::ιτιιιετι 'ιιιιιείει·Βιιιιιιτ ιιτιι0τ3ιιε τι ι οι"'ει"·

πρι ετίι:ιι:ιτιιιτ:ιτι Ρετ ιιι οι, ιιοτιιττι ειιτιιιιι εε
ιιιιιιι :πιο αποτο εε ιιιι:ετιιτιιιτιε ιιιτιιιιει τιοριιιι

τιοιιρεττιτιεο:ιτ :τι Ατιεειι.ιτιι τεετιι Ρετιιιτιιιιι,ιετι οι!

Ατι8ειιιττι ιιιιιαοτ:ιτιι τ ιιεε ει: ιιεεεΠιτιι.ιετι, ν: νεο:

Γεια: επι , :με ιιιτειιιτι: ιιι ιιιιιιιτιιιιιι ιιιτει·ιιιτ ΑτιΒειι, _Μ::ι:::ι:::ιετ::ιι.πιτι;ει.::ι:ιι2:5:::::;:ιτο ο
ι ο

ιι Γειιιιιιετ,τιτοειιι οιιιιιοιιιιι:ι ιιιιιιΠε:Αιιεειο Ρετ

ω” , ει: ιιε αὐτὸ ιιιε τιοιι ροτιιιΠετ ειιιριιιιτι τειι

Ποτε ΑιιΒε ο Βιιιτιιι , οιιιρρε ει.ιι ποτε τσιπ" νο

ι:ιτιτει:Βει Ρετ Ατιεειιιττι ιιιτιοιοτιιτι:ι. Ε: ιιι: εοιιι· 118..

8ο) που ειιεΙΑτιΒειῖ)ι ιιοτιιιιι ιι.ιι ιιιιιιιιιιι ρβοειιιτιτι- «2ι;τισ ή::

τιοιιει:ιι , νε τερτο ειιιοιιειιιτ :εναι :μια ι σε τιιι- τ ΠΜ" °^°

:ιοτιτίιιτιτ ιιιοιιιειιτι, τιοτι οιιιιιιιι ιιοτιι Επι: ιιιτιεειο, ω'

:μια κι τω ειιιτιιιιι ιιιιιι:εττι ρεττιτιειι:, ι€οιτιοι-ι Με ω'

σο:: :·τιιιιτ , τιΕιίε ιιιο.ιο:ιε Πιο: ιιιοιιιΙειιτι τω? ειιιι· .Μ

τιετι·ι ειιιιιιιιιι τι ι.ιτεττι. Τιιτιι :ιιι τι οτιιτιι ειετι:ιο.

τιιιιιιεοτιάιιει: :κι ειιιιοτιιιττι- ιιιιτι:ι ΑιιΒειιιι ετΒιι

ιιιιιττι ειιιιο:ιιιιιι ει:ετεετι δ! εὶ τι ιιι μπε ι)ειιε Μ»

τιιιτιιιτιι ιιιιιιτειιι μι· Α:ιεειοε ρτοειιτι: τιιοτιο εστι

ιιιτιιτιιιι; επι το , ν: ιιει:ιετ Ατιεειιιι τω ιιιιιτιιιιι

ρτειιεΠιι·ιι:ιοιιετιι, ιιι: τερτοιιιτιο:ιειιι τ ιιιιοτιιιι :τι

τιοτι ιτε. ιιιιιεετετιιτ «πει ι·τ·τιτοιιιιτιι , νει τιοτι ιτε οι:

ρι·8:ιεΠιτι:ιτι ιιιιιτε ιοιιιειτιιε οπο. Νοτι ιιι ιιειοτ,

.ιιιτιιιοτιιιιι ιιοττιιτιιιιιι νει ρται:ιεΠιτιιιτιοτιεεο_νει τε

ρτοιιιτιοτιειιι ι:ετττιπι :Πε ρτοοτιιε Ατι8ειιε τιιτει:τι

Μ:: ν: εε νιτειιιιι τιτα::ιτιιιιιιι:ιοτιε , δ: Ατι:ιειιτιιιι

τερτοιιιιτιο:ιε εεττιιιιι ιιιτιροτιο.

οιιιετι:ιιτ. 2 Απ οιιιιιιε ι:οτιιι: ιτετετιι τιιτειιιτι °

Αιι8ειο ριιτειτι: τ· Κειρ. τιτειιτιιιι: , ιιιιι τιοιιριι νειι.

816)

@Μάτια

ι. Και πε

ιΜτισ ,

κράτα:

..Ώ.

τι .

_ _ _ _ _ _ ε.Δ:ι2.ττιιιιι

πιω, ν: οιιιιιιι ιιοιι:τι εοτιιιι ιεετε:τι ιιιι μιτειιιτ.Ρτι- β;"" Μ

τιιιιτιι εοτιιιιιτ; πιω ιιοε οιιιιιιιτ -τιετιεέιιιτιι ιιι: , οι »καψω

3ιιοτι οτιιτιιι ετεετιιτι ιτι:ει τετοιο ιιιιιιετ ιιι Επι εοτ- #τιττι·ιιτ··

ι: ιεετε:ιι , ν: ιιιιιιι ιιιι.ιιε ΡτοΡτιο νοιιιιι:ιιτι: οικω """'.Β'^"τ

. π :πωπω
ριιτειιτιι. $εειιικιιιιιι ρτοιι.τιοτι τιιιτιιιι ει! ρετίεᾶιιτιι

τιοττιιτιιιιιιι ιιιε&ιτ, τιιιιιε τω” ιεετετε :και ιιιετιι

ιείιετε, ειιιιιτιτιο ιιιιιε:, ιιττιιιε πι. οεειιιτιιτε, :ρωτάει

ριιιεε:.Ποτιιιτ. ΑτιΒειι ιιιιιιετιτ ιιιεειεε οτιιτιιιιτιι Γε

ει·ετοτιιτιι εοτιιιε, :ιοιι :Μάο ετιεειοτιιιιι , νετιιιιι ε

τιιιτιι ιιοτιιιτιιιιιι, απο :τι εοιιι:ιιτιο:ιε ὁ Πεοιιιιιιιιιι.

ντιιεεειιειιτε ιιτιΒειι , κι ιιοιιιιτιιτ νοιιι:ιτιιτε, ίι:τιιιιτι

ροιιιιιτ ιιιιι εο8τιοιεετε: ιιιιοοιιι τιοτι οοιιειι: είι τω

@τοι ιερωτιι ιιιιιτιιὸ ιοι:ιιιι ε φαι ειι ΐεετετε εστ

:ιιι ττιιι:ιιὸ Μι ιιιιτιιιειιιιτε ;8ε ιιπε ιιιΡΡοτιιτ ιιιεει:8

Μοτο εοτιιτιιτιετιι ιεετε:οι·ιιιιι εοτιιιτ ιιι ειιιιιειι:ε,

ειιιιι που τιοιιιτ νει ιιιιιτιιιι ιεριιτει:π ιιι ιτιτειιεᾶιιιιι

ιιτιεειι, νει ετιεειιιιιτι ιιιτειιε&ιιιιι ετιιιιιιιτ ιρεειειιι

ιιιι εοττιιε @Με ρτοιιιιεετε , ν: εοτιιιιιτ ε: Μ. ι ε.

βιι.Ι. Θίλι'ίδρι1ΐο ι26:

φωτιωι· 3. Ατι Ατιεειι , νει :τιιιετιτιιτ :ιε “Με ι ω!»Δρυ

νει ια:ετιτιιτ τιε ιιοτιιτ ιιιοτιιιιι ιιιιιτιιιιοτιιι::ι2Κειρ.τιε- ντΙΜ|ισιτ

Βιι:ιιιε :μισώ τ. ριττειιι οιικιιτιιιιδιττιιετιιιε οιιοιιιι Μ' ι' "'^°

Ροίι:ετ. Κατω ν:τιιιιιι:ιε στο: ιιιετιτο ιιειιτι::ιτιιιιιι ,

'Η ιστού [Με

£οιιι|ἱ

@Μιάμε”

__._.-._ξεε-..



'
.

_ ιιφ.ιιιι-Ισ Χ Χ. Βηιεισα:ο.έπριοΜΜ. Με.. Ϊ. Η!.

ΜΜΕ :ιιο.:ι:4:ιε; τω.. :ιοιιι ειιιιιιιι .κιω.ιιιι:.ι. πιω... ιιιι:ι:::ι:ιιιτι:ιιιιι ::ιιι:ίιιιι ιιι. ιιιιιιιιιιι_ δεισ::

Βοιισιιιο:ιιιιι ειρει:εε: ιει:ιι: Πει:: :ιοιιιι::ιιιι: :ιο ιι- Μπι: . :ιιιιιιι·..ε Βιιιι:ιιιω εο:ιΓ:ιιιιιιειιιι:3 ι:: :α

!ιοτιιιιι ιιιιιιι: ωα.ιιι, ι:: α. ι:οιιιι.1ιο......, ει: μα: ιιοιι:ιιι:κι: :1οιιιιιιιιιιιιιιω :::ιτιιιιι :κι ιιοιιι:ιιιιιιι σα? _

και:: Γιιοι·ιιιι: :Ιιιιι:ιιοιιιιιι_Ια:ιιιιιιιι·. Υπό: Η :ισα :ιοιιιιι ι200ί=ιΜπ:"ω- δω""Φ'· ΜΒΜ" . Μ:: 4:

Πιτ:: ιιιιέιο:ι:ιι:::, :μια ριοΒιι·ι: νιιιοιι:ιι: , Αι:8ι:ιοι. ροίΤι: ::ι:::ιι::::: ιαιρι:ει::ιιιιι:ιιι στι:: Μέρα: . ιιι:: Μ'

. . . . . . ' · "".ύδ Γ·

. Δ. ιιοιιιιιιιιιιι ι::ιιιιι ..ιιι..., ι:ιιριιαι.ιιιια ω... πιο:: Μαι: :ιιι:ιιιιιαι: , πω: τ..Ρω.......ιω.. Βιιτ.ιιι.Μ 5Μέζ. “Ο

.Ρ]·ιο;ιςξ; :Γιο ριιθ:ο ε:Ριιι:ιτι:ιι: . :μια Πεο όσιο 244!. μ. σα. ι. Ω.ιρτειι.ιιψ. .ι::. ιμωβ. ·ωι..ι::. 3. ω! ":".'θ_

Ύ · πω, ει:: ροειιι:οιι:ιιιι:: :τιΒιιιιι::. Σιιρ::ιοίι, ν: :απτο σε:: Πισω. (Ισια. ι. μ. μ. 63. απ. 1. :ΣΜΗΜ

Ρ:ι:ι·οτιιιιο πο: ώμο: ι·ειιιιιιιιιι6,Όαιιπ, ν: Βι·ι·ιιιιι·- . Μ. Μπα: Μ. εαπ!. :..2ιιιικΙ 4:44!. ι. ειπε!. ε. ιΜε

Παπάκι. (ωέρι·ιπ.:2. ΜΜΜ. Μι..ω..ι, ιιιοιιε:,ωι!ιιιΜιισ; Δ...: Β.ιππει. Ζακ! . Μαι:: ::ι·αι:ιι:ιιιιι ιο:: ιιι::

ω υψΙΙ:σηιιιθαι,ιιιιιιι: ,ωτιω .4ιπέ:Ιι,βιιιωιιιιωι- ρι:ει:ιιΒιιο:ιι ιοιιιιι: ειτε: ιε2οιιι ιιιι:ιι:ειΙι::: ω::

ιιιιιιιιιψ ,ντιπ οπιιιιύω ω. .ι.ιι.ε.:..μ.ιε...ι πο: : :μια τω:: . Μ" άκα ΜΒΜ Ρ05:ιιιιιΦ ιιι: ω.......ι.. ιιι:

τω:: Ρ:αιοιι:ιιι ι·ειιι::::ι:ιειιι, ιιι:ιιοι.ιοιι::ιιιιι ιιι:ι.ιοιιο 40ο Ρωσορ:ο ότι:: νι::ιιτι:8 :ι:οτιιιι:: , ὁ :μπι τι» . _

μπει, σωσει: ιι:ιιιι:ιιιιιι ...Μι ζωή-ατο .ι.ι..... 8: ιιιο:::ιιιι:: ΜΜΜ..πιω ροΠι::. Γιιιιό. 13ιι- Ρ"Μυ'"°

Πασά .-ι.ι....ω ιιοιιιιιιι: πο:: :ιιιιι:ιτιιιιιε. :::ειι:ιι:: πω. ι:ιηιοΠιιιιιι: ω: , :Πε ρι:::ει:ιιιιι ιιι νοιιιιιιιιιι: ,

Αιι2ειο ιιοιι ειιιιι:ιιιιιιιε::ιιιιρρι: φαι: ε:ίι ιι:ιιιιειιιι: ηιιιιι Μαριε στα, ιιιι: ιιιιτοιιδιιοτιιιι:ι:: Ρ:ιει:ο:ιι:

ι ιιοιιιιιιιιιιι εο:ι::ιιι:ιιι:,ροΠιιιι: :ιιιιι€ιιιισίιτιι Μι:: ιιι ιιιιι:ιιι:όιιι : ει: Οι:: ω... μπώ ετ::.ιτι.ιιΔι1ι .

8:ιιιόιο .πω ι :μπε Επι:: οπο:: Γι::ι:ρι:: :Μπι α:ι.π.ιωι στιιιιιιι Γρα

οιειντιιτιο

ειιιιιι:ιιιιι , 8: ιιΒιβιιιιιιιιιιιι:ιιΙιιι , δ:ιτιι:ιιιίιιι: στοπ::

Β: Ρέα:ι:ο Α:ιει:ιοιιιιιι.

  

ι:ιι·ειιιιιιιιιιι:ι:ιε; :ιιι:Ωιι:ι:ιιι, :Μπι οει:ιι::ι::ιιιιιιιιά

οιιιει::ι:ιιιιιι, ω: δ.: Πτι: ιιεία&ιι ι;οι:Πόει·ο:οιιι

ιι:: ::ι:ειιιιιιιιιιιιιιιι. πωι..ιω.. :μπι πι...: .κι ω.

Βιιιιιι: ναι που ι:ιι€ιΒιιι:. @Μιά αυτοι:: ιιιιιιιιιιιι:

Ρ:οιιιιιει εκατο:: ιωρι:ει:ιιΒιιιε σιτε:: Ιε8οιι: Κιμ::

ιιιι:.ριοι::: Μπι: σιτε: Μια: Ρ:2::::ιι::: ροτείι ἀε

Μι... ι:::οι·ιε , :οι ιιιεοιιιιό::οιι:ια ιιι ωωι1.6ιιι

ειιιΒιιιι, ω: ι:ιιιιιΓειιιι:ιιιιο ιιιιιτι·ιιιε αι:ιιτιικε; :ὁ ι

:Μπι Με:: πο:: οοιιΠόετιι: Μαιο:: :ιι·ορτιο, δ: :Ε
ι Ρ.ι.ιωριι. ιιιιιι:α. :Η ιιιιι:ιι::: ::ιιι:Ιι:ο. δ:: σ: ει· .

ιιοιιιιιιε ριιιιι:ιριιε Μαι, ως: ειναι απο:: :ιο:ι:ιι·.Ε.Μ[

::....ει . ι:: :ε ιι.ιι:::πιιΒειιιε ιιι ι:οιι:ιιιιιο:ιι:: ιιιι- .

:πωσ . Ποιι:ιε ΜΒ:: ιιοιιιο ιιι! μια:: ριιιιι:ιρια

ιιιιιιιτιιἔἱι: ιαΠιοιιιο πο:: Μ.: ειτε: μια:: :πιπ

ω». ιιι:ιιι·ιιιιιι πω:: : ι::Βο πο:: ιιι8:Ιοε Μ..

::οιισιιιιιοιι:ε :ιετιι::ιεεειώει::ιε, τι:: ρα:ι:ειι·ι: ; οιιιιι

οιιιιι: ρι·εειιιιιι: ιιιι:ιιιοιιι ι::ι·οιι.·ιι: ιιι ιιι:ι:ιιι:&ιι

ιιιιιροτι::, (ζο:ι:ιιιω &ιΓι::ι:ριιι: Μπι: Βιιωι:Ια: 6·ώρου. Ρ:οΒιιιιιο ΡΙΗΜι: , σ.. Ωι&ο ....Β.ι... Ρι:ι:ε:ι- 1πρωιοι

:ο πιο:: ροΠο τοπικ: Νεα:: ιιιι.ιιιι·ιιΙωιι: ει:::::ιΓο-ϋΙ"Κ'"ωτ

πω. ιιοει:ιι: , :τοπικ ιιιΡιιι·ιε ιιι::ι::Ιιιιιι:, Με ο:- Μ Μ.

:Νικ ...ι ειπα:: ιιιρει·:ιιι:. δ: Διιίςιιι· Με: ροίἰ:ιιιἔι _

€..ιικιωρ..:.ι.ιω οι:ειιιοΒιιι:: ιιιιιιιιιιισιιι: ιιι: θ·

α.. :οι μπει:: Μ. ι:σιι:ι·ι ιοΒιιι·ιι σάιτ:: :υπη

ι·ιιισιιι , Ρο: και...: δ: ι...ιι....:.ι : ω... ιι:ιροΠι

Με πι_ ιιοιιι.ικ ὰ ΜΒ: ιιιρετιιιι:. :ιιιιιι ω...: ιιι::

ω.. ι :Μι-ιιι ι πιο: δε: :Η ιιιίροιιτιο δ: ιιι:

Διιιιι: Ρε: 1: :ι::ιιιιιιιιιιι: :ιιι πάι:ιιιιιιιοιιι Η:

Με. Ψ - Ι

Το::ιιι .ι.ω..ιε :ιε8ι: . ριοδιιοι ροΠο ι::ει:ιι:ιιιιι ό.

(Μ: ιιιι:ιιτὲ ιιιιρεεει.ιιιιοιιι : ω... 2.ρ. μ. 9ι. πιο. ι. Μι' Μι·

απ. 2. 5. 3. 8. Πισω. 1.ρ. απ. 63.4Π. 1. 6··σμ. 2.:.^Μ'Ι"" 'ψ

ιι: :ντιπ Δ". 7. ό· ι.. 2. Μ. Η. φα. ι. ω. 1. Μπακ. 88,:

απ. ι. μ. ι. ω:: μ. υπ. 5. Βίκυ , πιώ". απ. ι. σα..

ι. @αφ 1 Μάιο. μ. ι. σ”. 2. Ανα. Διακ. Δ:Π.4.. #

ΗατιωΜι|ι. ;. μ. ι. κι”. ι. σεφ. 7. μ. ι. ΗΜ!. κι ι

4- Μ. :ο μ. πω. .ιπ.2.βιε, 7ιιβμα. ι.Ρ. :Μι 231.

ω. ε. Ψ.ι!επ. ει. Μ: 14. μι. ι. .Σ'α.:7. Μ. 7. ό: Δημ. αρ.

3 Μπι. 2.. 2.. «Μι. 67. άαύ. 2.. Απιώ. ι.ρ. άιβ.ι77.

Οσα ισιι:. πιο. ω: , ι:.ιιτιιιιιι: νιιιιιιιιιιι εοιιιι:ιιίιι όσο . ,

εειιι. Ηιετοιιγ.ερῇἰ. 146. α! ΙΜπιαβ Ρ:σΡε βιι_ ω,... μι» υψώ

ο.ι...[ι, ιιι «πι» ρα:ω:κιιι και» Μάι: απ” αι:: βι122:2*""

@εξι α:Μη , ιισ.νΜ :μοι σ· Μπι ω! Μια!υιΜι σ: “ωιέω,"!ί

ΜιιιιΜΜΜ Π!" Μι:: :β , ιιι υιπιπιμο μπει:: ρφ[- 4,""#;Μ

@τι Μινι πω:: φυιαπωσιπ. 4υιΜιβ Μ. 3. .ι.ρ.ι. '

κά'ΟΜ;ι.ι. ω», ι. 0ιιυιι: ω.....ιε. πωπω και· .

α...: ταιρι: . ι;1ήαΜ·ά.ι ιιιιι'ισιω·|ι. Μ ..:ει....ε.ι... 6:45

ιιιιιςᾶραπιιὶιι‹ἰη ω· σοπαριιΙ.ι :β , ό·ριο[ι·έια:. ει. ·

80 ;στι·ιιρια!.ιι , ώ· »...ω. , .»ι.....ρ π:: ιιισϊἱπιπη ω: Με '

α: . ωρα.: ΜΜΜ Μπι: φ 67:42:04. Με: α:: ιπιππιτ- °

:άι Μι:4Μ Φεβ!. Μ ει: ιιιβιρΙιιι.ι ω! Συρια 5 β β

ιιι ιΙιμι6ικ ..ι :πιο πιο: Μια. Μ.: η:: εωωιιωεω
Ρ:Χιζ.Απριο:.Το.·ιι.Π. ι ι °

' . Δ . αν σ".

8ἙΟΤΙΟ ΡΚἰΜΑξ

κι: σοπόιΡοταε:ιτ ει·ωτι::.ιβω και::Μ.

Ρωιεεει θ'

.||

χ; .1)Ι ι: ι . @Μακάι πω:: μι· μι...: 8: .ι.........

οποια: ιι:Μιτιιιι: , ιιιιΠι ιιιιιιιιιι·ιι Μ: Δ. Μ..

:πιω 8ιτ:ι::::ι , ιι:ιοιισ νιιδοιιιι€ιο:ιοια. 86:ιιιιιι

. . :ο ΜΜΜ: @ΜΗ , ιιιιιοιιε ν:ιιο:ιιε ιιγροιι. Μ::

ΤνιΝΜ": ιιι:ροει:ιιιιιιεε. Ρ0τ:ὸ :ι·ιΡΙιει:ι:ι· ω.: ΓιιρΡοιιιιιιιι

Ρ°"|Ιῆ”°° ιιιι:ιιιοιι :Πα ιιι:ιιι·ιιιι:οι· ιαιρει:ι:ιιιιιο. 1. ιιιιιιιι:ιιιιιι

ἔ:::2”&;°” :και :με ιε8ιιια. πιο:: :Μπι ίιιΡι:ι·ιοι·ι:ιιι :::Βιιι::ιι

ἔ."·"ιι“, Α2:ιοιι:ιι:. 2. ω. :ιεε Πίσω π:: ::Βιιιιι :Η . πιο: τ..

6ωμαιι6ιΙα. ρι:ι·ιο:ι: :ι:Βιιιω :μμε ι:Η. 3`. ...ιιι :ιιι :ω :ιτιιιιιιι

πο:: α: . ΓιιΡειιο:ιε:ιιιιιο:ι ...Β..ι.. :ηπα α: , δ.: ιιι:

εἐ ριο:::ιει· ι·ε&ι:ιιιιιιιιτιι: ιιιι:ιι::: :ι.:ι.6:.›ω πο:: Ρο·

κα. ι.:ιιοάοιι::ροω.:Βιιιε .τι Πωσ: α.ιι:ο:Ιο :κι

ω:: Βιιι:ιιιιε ι αφ:: άι. 3. Με.. ιιι:Ρεοε:Βιιιε :Γ

Γειιιι€ριιιε . ω:: :ιιιιειιιι αΙιιιιι:οιΙι:&ιιιιιι:ειω:ιι

τ: , Η «Με ροσε: απ:: ιι::ιπιιιι ιιι:ιάα&ι'οιΙι:ιιτε

ἐ ιοΒιιι& ι·ει:ιοιιιε: :ιο :μια :ιιιι:ιιι:: ιωμα.:.ιιιτικ

Ρ:αιέιιε ::οιι:ι·οιι.- ωιιιωι.. εί:.

Ρ:ιτιιιι Γεω. :Η:τωει:: ε.. ι. Μ,.ι.:. επιι.2.

Ρώπαω” Ο:Μινιιιιιιι. μ. υιι-:Βασιιυ.ιιι 2..ωΙ. 38. .ιι·ι.2. Μωπ.

_1..,,,.._· εφη.. ι.. 6.:ΜεΙ.σμι. η. απ. α. και!. π. ΡιοΒιι:
2ω6.π. ι. Μιι€ιιι:: οι: Λαμβ.ιιιι. ι ι: έ: σωμα πι. αφ. ·7.ι

Τ.:Ιειιι μπαι: Με:: ΜΜΜ:: ι::@·, . ιιι πι: ρεσ:.ιι·ε ρο[

- β: , πο: «Μια ι @τω ει: ΑιιΒιιί:.€ο:ιιι:Βιιιι: απι

:.. ω. ε:ει:ιιι·ιι::ι ιι:ι:ρε:ιτιι:ιιωι. 2. Με!» : :Με

ΏειιιΕισειι: ρο:ι:ί: Ρ:: Γο:ιιιιιιι ιιιρειιιιιιιι.::ιι :ιιι

:στα , Βια:: Ρο:::Ι: μ:: ερω:: ιιιιιιιι·.ιω. Α: μπαι

Ώειιε ::ιτιι:ιιιιιιιι ιιιιρικι:ιΒιιοιιι ω...: ΡΕ: Μιο

_____ :και Βοιιιιι:: , ιι:ιτιι:αι .ι.ι.ιιι.ιω. :χιο ιιι ι·:Πιοι:ι·ε

_ 3· Β- Ρο:ι::ιτροι· ι:::ιιιιιιι. Ριοι.....3.ιιιι. Ρο:ιιίι: Πα::

Β'^,""?" :::ι:ιιιει·ι: ιιιι:ι.ιι:ιιιιι ιιι:ειιε&ιιιΙοτιι ιιι::ι::ιιιιιιιι:ιω ::Π.

?ω πιο: :ιιι ιιοιιιιιιι ιιοιιι:ιξιιιιι; ι::Βο μ...: Πω: τοπ..

δε:: ι:τει:ιι:ιιπι Πέ: ..πω ιιιιροπαιιιιοιιι. πιο:

οιιιιιΕ ρει:αι:ιιιιι οι: Μάιο.: ιιοιιι.ι:ιο Μπακ: ιιο:ιο.

ιιι:: :::Βο τι ω:: πατα:: ιιε:οι·ιι:ιτιιι:ει τιιι:ιιιιι :κι

Βοιιιιι:: ιιοιιιτίι:ιιιιι, ὁ ορο .ι.ιιωι.ι.. πο:: ΡΜ.,

Μι: ιιι:ιιι·ιι πι: ιιι: ιιι::ιιιΓι:εο ι...ρια..ιιιιι.. Ασια.

.....ι..6.ι.ι ρο:ιιι: Βου: ......ιι...ω ιιΡΡο:ι:ιιι:: Μι.

ε.

Γ' Ι



 

ιι. Βήιιιιιιτισ ΧΧ. Βερισσιιιο .4ιι€οιοιιιιιι. · 6?οι.ΐιοΙ.

@κι ιισιαιιιτ,ιιιιιι Μωβ:: σ.φιισιτσιο »ιιιωιιιωει οι!ω» Πιο: ιοιριοι: ιιοιιιιιο- ιιωιοιιιιω-.,- οι απο: οικω::

μι. ιιοι ιιιιιιιιιιιοικιι ιιοοιρι: ρω ροοο.::οιιιιιο ω”. Βιιο:σιο πως” οριο: ροι·ιιοι:οι· Γι.ιΡΡοιιιιιιιι :Μορο

#Μ.:#βιιι”· ιιιιιιιιιιιιι ω: ιιιοι·ιιιιιιι·. ΑιιΒιιίι€.ιιιι Μικιιιιι.σ.ι2.ριφε ιο: ιιιιι:ιοιιιιι ιιιιιοαι οι! Πιρροιιιι ροιιοέι:ιιιιιιιι,ι·οίρι.

ιιι. Ε: ι:ι·ωιιιιιιιιιιιι παιιιι·ιι ω!οιιιιιιιι Με ριιιιιι: , ?πιο οι 8οιιρρο:ι ρο:οιὶοι› ειριιο:ι:ιι ιιιιιοιιιιιι, ιιιιι οι! νοι

ροσωιοριιιιιιι: »και ο· Αιι8:Ιι|ριιιιιιιιιιιιι , ό· ιιιιιιισιιοι ιιοιιιιιι οιοιι:ια ιοΓριοιοιιε οιιιιιο οοιιιιιιι ιιι ρροιιιι.

ι.ιιιιιιιιιι ι ει· «οι πο" ριιαιιιιιιιιιι,μια” ρσιιιιιιιιιι ; Κ? 2. :ο οι οιι:ιιιι:οι ιοιιοιιιιιιι ; οο8ιιοιοι: απο: ιο οο

σιιιιιιιιιιιιιο οποιοι: ωιιιι..ιι ριο!ιαιιιι·, οι ροιιιιιο πιο ρσ[- Βιιοιοοιο,ιιιιιι οιιοὸ ιιιρι·ει ιοιριιιιιι, ιιιυιι:ιιιιιο ιιιιοιιι

[ο που ιιι Ιω: ›ωιιι·οριφιιο , οι Βιιιιιιιι.ο. σου” κι. 8οιο τοιιοιΣιι:ιιι· ι ιιιιο:ι Ποσο ιιοιι ροιω,ι.ιιι- τοιιιιο.

_ :ιοιιοιι.ι .ιι6Βιιιι π.. Μ. ιιι ω. αρ. ι. ψ ό. ιο. οπο. ιο: :ιιι πιο ν: οιιι:ιιιιοιιιιι ιιιιιι:ιιιοτι.ιι· :κι Μαι:: ιιοιιο- ·

0"2°,""· απο ιιοιι :ιο Οοο, οι :ιο ιιιιιιιο Βάι οι. ΟιοΒοιιιιε ιιοιοιο οι:ιιοάιιιιοο ροίιο: :ιοιοδιιιιιιιι:ιι:οω ιιιι ια.ι.

Μ. ο. ιιιιιω.ωρ.27. Νιιιιιυι “μια οι|ι ιιιιιιοιιιιιι.ιιιυιιι ροι·οιροι·ο: 5. :ο ιοΒιιιιι οιιιιιιιιιιι ιι&ιοιιιιιιι ιιατιιτ2

ιιιι6ιιπιι ιιιιιιιοιιιιιι ιιιβιιιι βιο ιιιιιιιοΜιιπ ραιιιιιιιιι , οι· ιιιιοιιο&ιιοιοιοι;ι ιιοο ιιοιι Μαιο οίἔοροιιιτἰιι.ι ιι&ιο»

οι. “πρωι , :μου :καιω ιιι , ιιι |ιιιισιιρι2 ωιιιιιιιιιιιιω ιιιιιιι ιιοιιοίιοιιιιιι,ιο‹ι οιιοι:ι·ιι:·ιοθιιιοιιιοιιιι οοο ω.

ι=..ω,,,;..._ ιιιιι:.«ΜιιιιιιιΜιοι. Γοιοοιι.άηιιιι οι Ροιι.εαρ.3.ι9 η. ιιοι:ιιιιιοιι ροΠιιιιι,ιιιιι οοειιοιοοιι:οιι ιιιιιιιι ροτο:ιο

.ι).2Μιι1Ηπ. Π.ιιιιοΓο. Μ. α. ιιοιιιιιιιαρ. 3. Ιιιιοιισάιω!ιι, ιιιιιοιι, πο· ιιι ιιι:οιιο6ι;ιιιιι που ιοιιιιιι οι! οοειιιιιιιο ιι&:ιοιιιιοι

πιο, οι ιιιιιιωι. , ριιιι|ι.οιο ,Μπα ς|ι: οι εισαι:: των , ιιοιιοιιοιιι:οιοο ο:ι.ιιιι ιιοιοθ.ιιΒιιιοιιι.4.ιιιιι €.ιωιιι._

Μιιιιιιι ρθωβοί"Μ ιιιιιιιιι :Μακάι . ό· ριιιιιιιοιιιιι ω. οοο ροιο:ιε οΡ: οοΒιιοιοοιο ιιοιιοιιιιιοιιι οΒιοιίι:ι,ρο.

Διψιιιιιιι. Μ 3 ό· Ε” Μαιο: μιιι·ιωιιι. Αιιιοι. πιο" Ποιιι6ι.ιιιιιι τω: οιιοιιι οιι οοειιοΐοοιο ιιοιι:&οοιιιιιιιέ αυτοι...:

ΜΡ. πο. :ιιιιΒιιιιιιι ιιι:ιοιιοιιι , :οι ιιιιΒοιι ιιιιροοοαοι. οοΒιιο!”οιι ποιοι: ιιοιιοΠοιοιιι οιιιο&ι,οοοροΓοοιιιιο

Ιω οιοιιιι ιιοιι Ποτε ,%ιιιιιιιιιι , ιιιιιιιι: ,πιιιιρσιιιιι,ικο ρι·οροπιοιιοιο ιριιιιε οι:ιο&ιοιιτιι ιιοτιιιἐ ι·ιιτιοιιοιι

ιιιι·6ιιιι ροή, ν: υιιιιιΈιιιιιιιιιο οιιιιιιιι :Πει Μου: ιρ[ο «οι Ποιο, Με: : ο:@Μοιιοτιιιω ιΔιιοιιι.ιιιι ν: ι·οιιιιιιιιιιιι .

@οι ιι: ιιιιιιιιιιο ιιι. , ιιοι:ιροΠιιι·ιιιο , ιιιι:ιιιιιιι. ΙΒιιιιι ιιοοοΓιο.ι·ιο Γιιρροιιι: οοΒιιι:ιοιιοιιι ιιιιιιιιιο νι οι;
· ΓοιΣινιιιοιιο ιιγροιι.·οιιοι Ροιιοι.ε. ιιιιιιιι.ι μια: Α8- τοιιιι ο ο

Μ. ιιιι2οιοιιιιιροοοιιΒιιοι ιιοιι ροιιιιιΤο. Ε: :μια ροιτ- 8οοιιιιιιιιιιι ωρα: ιιιιριιο:ιιιιιιο οιι ιιιιιηιιοιι:ιιιΝιιιιο

[οποιο Δωρο :πιο Πιο: ριιιιοι, οιιιιιιιι πο:: ι.ιω ειικιτ, οιιο νιιιιιιιιιιι δικιο δ: ριιιιι5, ι·ι:Βιιιοιιι ιιιιροι:ιιι σαι.

ιιωιροιιιιι ·ωιιι|ιιιιι/φιο οιιιιιιιι. διο. ριιιιιιιι ιωι.ιιε, που ιιιιιιοιιιἱ ιιιιιοροιιιιοιιιιιιιιι ιιι ι μι ιοΒιιιιιιιοιιο ιιδτιο. ',(η!",.τ

ροιΤο νιιιιιιι ρο:ίοιιιιιιι ιιιιιιοοιιι ρω:: ιιιιιιιιιοιο ιιο- οι:.ΟιιιιιΞεοιιιιιι οι3ιιο,ιι: ιοθ;ιι Η:,ιοΒοιιιιιιιιι οι απο μφωρρ

8 απο: οιοιιτιιε. _ . . νιιιιιιο ε”, ιιοριιιο:ι ιοΒιιιδιιιι ιιιι:οιιι οποιο" οπο. ή: "μια ιιι

Βὶῇ£“)“" .9ιοιιιι, ό· πω. Μέι ιιιι€ιοιιι:ειιο Ριιιιιιιι ιιιοιιι οι» νιτιιιιιι:.Βιιιι,·ιιο ριιιιιιι ιοΒιιιο) ιιοο ιρΓο φαι ο. °2·ιοιιιιιι:

ρι·οιι:οο:ιιι·; ει: οι: ι.ιιιιιιιιοριιοι οιιρ. ιιιιιιιε ι·οι πο. ιιι: “ω οπο: Μαι οοιιιοιιιιιε , ιοΒ:ι οποι. Μιὰ; (ε.
ί” Μη” . . . . . . . . _

έ.. "πω" ριι:οο:ιιι .ο ι. οι: οοιιιιοει ιιιιριιοπ οι·οι.ιιιιιο ιιιιοΙ- ιιιιοιοιιιι,ιιιιὸιι ροιιοι οπο: ιι&ιο οίιο ιιιιΐοιιιιιε Βοο

νιιιιιιο ιιιιι,πο ριιιιια ιοριιι:ο, 86·:ιιιιιοιι ιοᾶιι: (μι:μια. ιωιι..ιιι ιιοιοιιιιιιιιι:ο :..ιιιωιι πό ιιοιιιιιιι ιιοιιοιιιιιιι

“ ' ροιΤοτ :Με ιιά;ιο οι. ι:οιιιοιιιιιι ιρ6 οροιιιιι:ι,8ο πρι;ν: Πο: 2. οι οο ιιιιὸιι ιοριιΒιιιι: οιοιιιιιιιι ιιιτοιΙοιΣιιιιι.

ιιι , ιιιι2 Π: ίιΒι Μ.. ιιι οροι·ιι:ιιιο ιοΒοιο. 3. :1ιιὸ‹ι Οοο. Οοιιιιι. ροτιοέιιο νιιιιιιι Η:ιιι :ιοιιιιΓοοιιιιι οΕ.

ιιιιριιοιιι. ν: Μαιο ιιιιιιιιΞι ΐιιἔι οοιιιιιιιέι:ο ίι:ιαιιιιιι- ιοιιτιιιιι:οι ροιιο&ιοιιοιιι ριιιιιι ρι·ιιιοιριι;οχ ω ςηιω

ι;:ιιιιιι:οι οπο: ρι·ιιιι& ιοειιιο. 4. ο2 οι: οιιιὸιι ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιΠοοε :ι·ιΒιιιι οπο οιιιιιιΒιιι,οβ οποιοριηΑ πω)

οιιιούι:ιιιτι ιιι ιιιιιιοιιιι νιιιιιτιε , π... ιιιιιιιιιιιι, ίιιιο ιοΒιιιιιιιιιιι; 8: Ηιιιι,ιιιι οικω ι·οιοιοιι:ιο1οιι:οιωιιο.

ΐοροι·ιια:. :απο Ποσο: :Πιο πιω, οοοοιιιι.ι:ο ροι- Ιιιιριιοπ ιιιι:οιιι,οιοοιιιιιιω οπο ριιιιιιι ρι·ιιιι:ιριιιιιι

Π: ιιοιιιιι:ει:οιιι ιιιι8οιι. Οιιιιιι: ιιιιιρρο ιιιιροοοοιιιιι- τοιιιι1ηοι80 οι νιιιιιιιιιιι δικιο οιιιιιιοιιοι1ι.Οιιοιιιιο ·1ρι ρ

Με νιιο οι: ιιι. 4. αρ. ριοιιοιιιο: οροιιο:5 ιριο .π. ιιιιιιοι.οορ.Ροιοιι οιοοιιιιο ιιιιαιο:οι:ιιι:οι οοιιιιιιι8ι ρωμπ:.. Θ. ι
απο νιιιιιιο Η ιιο;ι.νιιιοιιο ιιγροθ.οιιιιι Ροιιοιιιιοιω. ›ιω·ιωιρ.6 Ν

ιιιιι:ιιι:ιιι· ιιι οο ., ιιιιὸιι που ροΠι: νοιιιιι:ο: οροι·ιιιι

οἱ: ο. -νιίιοιιο οοιιιιιιώ: ιιοιιτιο ποιοι:: ιιιοιιο ροτοῇ ιπιπικιύιιί.ω, πιο ιιι ιιοιιιιιο ιιοιιοίιιιιο ἔστι: ιι: ροιοιι νοιιιιι

το: :ιιι Βοιιιιιιι ιιοιιοίιιιιτι ιιο:οι·οιιιι.ι:ι ει: ιιιιιιιιιοαι οι·οιι:ιιιιι ιιιιιιιισιιιοι οοιιιιιοΒιοιιιιι Ποο νιιιιιιοιιιιο:Ρ"°"'"Φω

" "υπ ρ"
ιιοτιιιἑ, :κι :μια ιρΓιι οι! Με τοΒιιιο, δ: ω. ιιιιιιιιιιι ιιέιιιιι ιιιιριιοιιι,οιοιι:οιιιιο ιιιι:οιο-ιιιοι· οοιιιιιιιΒι ω. Μ; Ι

ιιι ιιροιιιιο; :οι ιιιιιιιιιΒ ιιιιιιιιιοοο :ο ιιοτοιιιιιιιιιιι .ο ιιιιιιοΒιιιιο: οιιιιιΠοο νι:ιιοο ιιιιο.Μιιιοι ροτο::ιι:ι:ιι η" π.

ι·οΒοιοιιι ιιοιιοιιΔιιι ιοοιιοιιιιιιιιι: πο: ιο οιιιιιιιιοοο ιιοριιοιι: ιιι , ορια! οι.: ριοριιιιιιι ι)οι_ ιιοτι ρισ

σι·ιιοιίιο. :μια ιιιιιι ροτοιι ιιιφοιι οιιιο&ιιιιι ιιι πιο. 'ιτιι.ιιιι οι·οο:ιιιιιο: ιιιιιιι ιιιιιοοι οίιι1ιοριε ιορι·ιιιω

:Με ιιιιιιιιιι, :μισό νοιιιιι:ιιιοιι: €ιο:ιτι1ττο ιιοοοίΒιο:; Ποι):ιιιιιιιι Πιο ιριιιιι ροι·ιοικιιι::ι:,8ο νιίιο ο! οι..

νο! :μια οιο:ι:ιιιει ιιιιιιι:ιιι:ο: ρο:ιιι: οοιιιιιιιΒιοιιιιι :ια ροι· ιιιοιιιιιιι ιιέιίιι. ριιιι: ιει:ιιι·ιιοιιτιιιιιι Με Ρο

Βοο Μια. δικ ι ιιι:ιοιιο οιιιιι5 οοιιιιιι3ιοιιι: ιιοοοβ τοϋ ριοριιοιο οι·ωι:ιιιιο. Ριο!ι.ιιιιιιι:ιιιιι οοριι:μ.ιιιο:ι π:

πω" ιιι! ιιιιοοιιόπιιι ιιι οιιιιιι Πιο οιίιιι ι·ο&ιτιιιιι- ιιιιιέιο :Η οοιιτιιι ω” Νιιιιιιιιι οι οιιιο&ιιιιι νικ Ν"Π""' 'μ

πιο ιιιοι·οιιε ιιοιιοιιιιιιέ._αιιαιτοιιι ο:ιριιι: ιιιιρ!ιοοιι ω. Με ιι:.:ιιιιι.Ιι:.ιιιιο ιιιροιιιιιι.ριιοιοι Βοιιιιι οιιιιο:ια οίι οοιιιιιι ο. Επι, “ω” νοιὸ :ιιι ιιιιιι:οιι:

° οοιιιι·ιι ρι·ιιιιιιιο.

ιιιιιιω . :μισά ορριοιιοιιιιι ιι0ιι μια: Μι Μιμή τα· .ρω η"...

Ρι·οοο ρι·ιιιιιιοι οιιριιι. ιιοριιι::ι: οποιο ιιι:οιΙο

ιιοιιο ιιιοιι,ι:ιιτοιιι ιιι·ιιιιι ιι:: ιιιιιιιιιιιιοι ν: ιιτιροιιιτι- ·υιιιιιιιιιιιωι

. ιιιιιιι ιιιιοιιιιιε ιιοιιι ιιοιοάιιιιιιιε: προ ιιιιιιιιιιι οΡι οι.. Μι,Φιιιιο

:,":έι::τ'ι &ιιοιιε , οιιιιιι ιιι:ιοιι.ιιιι ιιρροιιιιιι ιιοιιιιιοιιιιο: οι] ιοθιιι ιιιιιιι:ιε ιιιιοοιιιιιιιοιιοξιΠιιο Γιροιιιιιι.ιιιιο:ι 2ο- μια

ι2"Μω: οοιιιοΒοοιιιιι:οιοοιιιιριιοιι: ο:οιιιιιι·ο ιιιιοιιο&ιιοιιη ιιιιιιιιιοιιι ιιιιιιοιι , ιιιιιιιιιοιιιιε ·Ειτο,ωι·8 ηςς=Π];"=

ρ“ι..,,,,,,ι_ ιιοιοιιιιιιιο:ι τιιιιιιιιιι πι ιοοιιιιι:ιι ιιοιιοιιιιιο. Αιι:εο.' ροιιι:,νοι:ιοοιιιι οιιοι·οιιιιιιι:ι,νοι .......ι ιΡωεωιο-_

Μ” ιοί ω- :μαι οι δ. ΤΜ. απ. οι'. :ιο ·υοιιι. οι. 7. Πο οιιοιιοιο.ι ιιοιι:ι.Αιιιοι:.οΠοιι:ιο; ιιιιιιιιι1ι ιιι οι:ιοόιιιιιι νιιιιιιιε,

"ω οι"- Οιιιιιιι ρο:οιιιιιι ορροιιιιοο ιιιιιοοιιοιΕ: Γοιιιιι:ιιι· πρ.. Ει2Κοι Βοιιιιι,:ιιιοει οοιιιιιιοιι: νιιιιιοι·ιιιιιι ιοτιοιιοιι:

β” '"#“ ριοιιοιιιιιιιιιιιιιΒι ριοροτιιοιιιι:επι ,οιι.ιι.ιριι: ι.ιιιιιιιε :ιοί ι οιι,ζ0 ιιιιιιιιιικι ιιι οριο ορριοιιοοιιιιιοιι ροΠι:

ιιιοιιιιο:ιο ιιι ισοιιιιιτι ορριοιιοιιιιιοι ν: Π: , τιιιιιιιιτι- οιιιιιιιι ιιιιιο ιιιιΙι, νοι ιιιιροιιιιοοιιι:ιιιιι οιιοιιιιιε Μ.
90ο ιο οι:οιιιιιιιιι ιιρροιοιιιιο, :ιιιιιιι:οιο ερρι·οιιοιι- τ οι , φαι ιιι ιριο ιιοιι οοιιιιιιο:ιιι·.

Με ορριοιιοιιιιοιιιιοι ο: ορρο:ι:οε ισιιοιιιιιιε ιιιι.ο-¦ Βι:05. Αιι8:ιιιε ιιοοοιιι::ιιιιι ει] ιιιιιοιοιιι τω; 8ο Βι '

. :μισώ θιιιιι:ιιι· ρο:οιιιιιιιιι ειρρι·οιιοιιιιιιιιιιι ιιιτοιιο- ι Ποι,οιιιιιοιιιιε ριιιιι:ιριιιιιι οΒιιιιοίιοιοι·δο όοιιιι οι. οιωι::

θιιιοιοοι: ιιιιριιοι:: ιιιι:οιιι ρο:οιιιιιι :ιρρι·οιιοιιιιιιο ιιι-ή ι:ιοοιιοΒιοόιοιιι οιοι::ιιιιι , :μισά ιιι οι νοιιιιι:οιοιιι ι

. -:οιιοάιιοιιι,οιιιοιιοο ιορι:ιιιιιιι σωρο €:ιιε;ιΒιέι.ιτ ιιιι- ι :ι ΐοι ρέοιρ;:ιιιιοιιοι:ι ιιοοοιΕτοι. Κο ρ. ιιιιι.οοιιο _ πιω,
ια: :ι «και» ιιι:ιοιιο ιε,:ι:ιι που οιιιιι.ιι· ο οιιιιιο ο ιιι.ιιι· ο ιο απο οιοοιιιιι·ι ιιιι ο ι νοιι.ιιι:οιοιιι :ιοι:3- μ

' - €οιιιιιοΨ:ιαιο αι: 8ο ιοοιιιιιιι οοιιιιοιιιιιι:οι·ΒιιΒΓιιιιι- πω”. ιιι οριο 86 ιι.ιι1:ιιιιιιι οι ιι€ιοόια:ιο ιιιιιιιι·ιιιιε . 8ο

μ. ριοΒ.ι. :μια ρο:οιι:ι:ι ιιιιοιιοάιιιιι οιι ιιιιο:ι.ιιιιιιι ιιιιιιο πιιιοιοιροιιιιιιιιι ιιι:οιιιι: ιιοιιι , οοιιοοιιο ι ιιι

ριορι·ιο:ιι.5 οποιο ιιιτοιιοοιιιιοιι; Με ιιιτοιιι ιιοιι Γι): ι οοο ιιρρι:ιιιιιιιι μια: οιιιιιιει "πιο ιιιιρο:ιιιιιιο
“ ι ιιιιοιιιιι

  

ιο)

ΙΜριιι:ιι2

Βιιιιιιιι 4.

Μιριισοπιιι.
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-Ό_ἶἶ_-_.-Ό_

ιΜιιιισιτισ Χ Χ. Βιιισσιτο σιιτε?σι·ιιιιο τιιιστ `

σιτστισε οσοι , στ8ο. Οσοι ιΒιτοτ ιο σωστο Ρτορτιι ι ιο ίσοι. Τιιιιιιοι.Όιιστ Ρτιισιιστ τσ ιιιισιιιστ του: ίσοι.

`

Ψ έ χοτ

. ο
κ ο
κ

στο, 8ο Όσι ντ ΡτιοσιΡιι οιιιισοιτι οπο, ιιισισιτι σε σο. τστιο,οσο Ροιοίι ωστοσο οι ιιιισιτοιιιιτοτ δι ιοιιι$σ ° `ι -

ιοάστισ οοιστιιιιι, στ: οσΙΙιτ τιιτισ ιοιΡοσιτισιι ειιτοτιοε

οσοι; οπο: οσοι σο Ποιο Ρστοιι: οοιοοιιιι:ισσ ιι&οι ο

Ισότιιισε σιιστιοτ σιιισιστι , Ροτοτιτ ιιοεσιι νοισοτιιτ τισ

σο οστοιιιιιιτι. Όσοττσ νστσ οσοι οιιιιοι οι εστω

νιττιιτιο, ιο οσο ιιΡΡτοιιοοσι οσο Ρσιστ ιοιΡοσισιτο

Σω” ΙΜή- τοστ οιισσιοτ οσοι σσιοδι::ιιιιιισ> σοιιιιε _νιττοτιτ ιιιίτιιε

'ΜΒΜ σοΒοσνσιοοιοτοσι ιισσοσιτσιιιτ : Ω.τοιοτ ΡτοΡτιι σι

· ο οι ιοσιι'ιοτσιιε ,σε Βετο Ρστοσ: οσοι οιισιιιιστ στο

στο τσιπ ιισοσ , τισσιτιι οποιο: σουτ νιττιιτιτ ωτοσ

πιοοσο τ:σ,οοσ Ποσο Ρστοιοοιισι τισσιισοτ εσιο,οιιιιι .

ίσιτοττι Ποιο οσο Ρστοιι απο :ιδιο σΡΡσίιιι νιτιι.

η, Ιοίοττιιτ τ. ιιοΠο σοι μα!! στοσΕστιι τ:ιτισιισ

απο!!! Ρτιοσιιιι , οιιισσο ιιιιοττιιτσ, :το Ρτοιοσο σοιστοιιοιτο

τισ ιιστισοι σστστοποτ ιιοτισιτσι:τι. Κιιιιοι οσο Ροτοιι

Ρτοσσει νιττοσιτιτσιιοστιοσ, οσοι οι οστού οσο τσο

κ; στο τισ οσοσιιιιοτ οσε. α. οσο σο Ροιιιιιιιι Ρτοσοτι

Οσοι!. τ.. Ρστοσ· στο:ιτστο , οσο στ ιιοΡσσειιιιιιιτ ,ιιιιτοοι στα

ιοΒσιτι στ: ιιτιοοι σπιτικο , σου. τισι:ισο άτα @το σε

στισιτι οιιτι.ιτισ Ιιτοιτστι Ρστσιι: στι σωστο τστιτσιτι Εισ

τισιιστο. Ποστ. Αιισσιοε ποσοστά: σιιισιτ Όσοιιι

ν: ιιτισιο οιιτοτιιιοττι,σιτ σιῇι.ι·7. Μ!. τ. οτεσ τ:ιτειι σι

οσοι οποτε: οσο Ροτοιι: ιιοεοΙοσ Ροσσοτσ. οσοι Ροσ

οιιτσοι Ροοοιιτσσοι σιιο&ισοο Πει στο τιστοττΙιτ:

οποσ ο οσο Ροτσσ: Όσοι:: οσο σιιιεσιτ ντ Ποσο: τισ

. τιιτιιιοιιι, οσο Ροτστιτ τ:στιττιι Όσοι:: ιιοοοι οιιτοττι

Ιστο Ροσοιιτο : οσοι οσο Ροτοίτ` οσοι Ρσεσειτο οστιιοτ

Β'σ""Ι'0 'Μοτο σιισάισοσιο Όοι Ποιο ιιστοτιιιιι.ΚοίΡ.τ.ιισσ στ

8σ. Ρτοιιιιτστοτ , οσοσο [τοστ ιιο8σιστιι Ροαιιτο οστι

ττο Όσοτιι σωστο ΓσΡστοιιτ. οσοι στισιτι Ρσοσιιτιιοι

Ροτιοοιιιο σωστο. ιιιισοι ιοΡστο:ιτι Ρι.ιΒιιιιτ οσοι στο

άισοσ Όσι στο οιιτστιιιτ. Όιιτι Ρστιιιτιιιιοοιισισο στι

Βιοιιιι ο:σιοιοσοσ το.[η.

η ΚοΐΡ. σ. στο. τοποσ. Δτιεοιστ ωστοσο σιιισιτ

Νσοτιιτο το Όσοιτι σωστο οσοσιιΡιισσοτιισ,εσοι οσο οσο Ροεσειτ

Ρσοςστσιτι,σσοτοσσ ;ιιοιστσ στοιοιιιο,ι:οοι οσο το ο·

:στο Ροετιιιτ Ρσοσιιι:σσι φοβο. Αοεσιιιτ .ο Μεσσα

Ρ »το οιιιΒιι Όοσιο Μοτο ντ ΡτιοοιΡιστο οτι οιΪσ)σιισσ

ή. οι σιιισοτο πιο σωστο σόσιιΡιισσοτιο, .οσο στοισιτιστ.

Ωω!. 3. Ιτιτοττι.ιτ 3. τιοσιιο Ροτ σωστο στο Ρσίΐο σκοτο

τιιτι ιιι:ιΡσοσιισιιστο , οιίι νο! Ροτ νιιιοοσοι οοιιτιιοι,

νο! Ρστ ντιιοτισιτι ιινιισιτ. σωσει .4ιιιιιι.ιισοτσοιοιιι,

Ἐιστι ΡοίΪο στοιιτστιιτιι ιιιιΡει:σιισιισιτι σοι ιιτισιτοιτι

ιι.";._ ιιοΡσισιιιιιτστιτσοι νσισοτιιτοοι τισ Ρσοστιιισστιι. Κο

τισ .· στο σοσ τιιοτιιιο ιστοισ οσιοισοτ ιιοτοι:οσσοτο

Ρστοστιστσ οι! Ροοοιιιισσσι ο Ρτισιο τοοιιιΐοσιιοσο

Όοοοι ιο ΓοιΡΓο ; οι τοσο τιιιιοιισσοτιοοο ισοσιτοτ,

ν: νσισιιτισ στοιιτιι οιισοττι οοσοσιτιιτο ιι:τιΡοιιιιτοτ τισ

νιτιιοσστι·ι ροσοστσοι, ουσ ιοιΡοιιιτστ τισ οοοιστιιτιο

στοπ νισσοσιο σο, σε στοιιιωτιτοο οιοισοοι;οσοτ

ειπα νιιιο Όσι Ρσειιστ οσοι σοσιισστΡοτ.οστσιστ νο

ισοτσι οποιο ιισσοσιτιιτοτ σε! Όοἰ νισσοσττι, τιιοιιιιιι

τιτιιτοτοσσο οσοι οσσοιο Όσο σοιισιτιιιιοσειισ ; στο

ιο σὲ σιοι:σατ σοιοιτ τοσο οσοι : οτεσ οσοι:: σπεσι

τιιτιιτ ασ νιτοοσοστ οσοσοσιοσσο ροσοτιτσιτι. δασο

σει νοτσ νοιοτισσ ιιγΡσσοτισο στοιιτστιισι απο Όσο :

οκ ουσ νιιιστιο ισοσιτστ, ντ Ρστισοο σωσει σιΤοσιέσ

οσ.σσιο οοοοιιιτιιτο ισοσιτοτ ιιιιροσιτσ Ροοεσισττι ιο

ιισοτιιιιτσ. οττοτσ,οιιστσοστστ στο οσο ροσοστο;τισιο

:στο σε οτιτοτσ ιιιΤοτιιΡτίι , 8ο ΡοτΓοοιι οιιοιιισιιισ σοι

ντιστο Ροτ σ, ιι Ρσσο:ιι·σ ΡσίΤστ οτιστιι ιιιΤοοιΡτο,Ροο

1ημ" "ῇ° απο ΡοιΤοτ Ρετ σιτε ιισιιιτισοτι το σσσ Ροτισιι:ι θα

ωω”.”Μ' ισττιοοετοοστιιτ τοσοι:: οιιτοτιιιιιιι οιιιιΡτοι:τι αισιο

- τι νιοι:σισ, φοτο τοτιοειτοτ οΡΡοτιτσσ ιοτιστιστ τοεστσ

ισίοτιστοσι.Κοιισσι νοτσ ιιοιιιτιιτ οσο ιττιτσοτιιοτ το

τυσσιστο νσισοτιιτοτοτ οσο τ:ιτιστιο ιιιστοττι σοι:ιοοτοτ

τιοσοσττισ νσισοτιιτι εκατο ιιοιτιΙιιι ιοοιιισιοι στ! ο

Ρετσοσσιτιιι:ιισι ΓοτοΡοτ ιΠιι οσιιιστοτιτστ στΡσιισσο

τα σωστο ποσοι. Νοε Ριινιισο Ρτωσστστοτιιοω

@τι ίοδοιτ: οσοι :στο Πιο. στ τοτιτσιτι ιι&οοιιε, (οπο:
Γ Ρο Νιιτιιιιιιτιση @στο σ

»--ί-- -

τσ

αστο.

-ν

`ι

τ.ιοιΡσοσοσιισσι.Νοσ νισοτιιτ Ρσσισιιιε ιιιισιτοτ,σσἱ_

ιο Ροτο νιιιτστο ιιοιο(οιοσι οιινιισσοι οιστιοοσιτι στο

στο ιο στσιοο τισ οποιο: τοσοι ιισοοίτσε, σε τιοΒιιτισ

οσο: οσοοιιτιιΞε τισ στοοοε ιι&οι Ροσοιιιτιιοοισε.

Ασ τοτιστιοοι σας. ιισσοστ.Λομβι οοεσ ωστοσ

σι «πιο σοισι:σ τοσοι ι Γοσ τοοτσοι ΗΜ: :0ιιιι:οιιιιιιτ

ό· ιιιβ (ισοσιτοτσσοττσ ιιωτοτιοσε) και σπα ΜΜΜ

κοιταω, οπο βι στο οι , υφοποι που ριστιιπ, οσωστο αμε"Μ,,"ω

στο οστοιιι οσο Ροστ:στο,οοιι σισιτ οσΒιιιοοστο Ρο- - ο 'τι

τοοτι:τ: τισ Ρστ:οιιοσοτο , οι τιιοτσιτι Ρσισοτιοισ ιισ

οσο Ρσοοσοσοτιι,σοε Ποιοι στο Ρστοιτ :στο Ρωσσ

οι στ! Ροοοιιιισσιτι. 8ισιιτφωτ ισιτσε οσοι Ρασιμ

οι τισ οσο Ροοι:ιιοσσοι ιιιιτιστ στου! Ρστοιιτι.ισι ρω;

σιιοσι. Ασ 2. οσε. ιτιοιστ:οιι.ιτι στο Όσι οι Γσττι:ιιι.

ιιιτιστιε οτσιτιιε ιιισοιιιτσ οστοτα, οι: ΡτσΡτισ στι:

οσα οστοτο ίσοι ΡτσΡτιιιΌοι,οσοοοιιστ ιιοτι ΡτσΡτισ

86 σιιτιιτιιιιιι. ττοοιστιι::οσιο οσιισττιΡτσρτισιτι νιιισο

ιι:ιιστ2 στο νιτιοιιτ ΡτοΡτιοιο ιιιτοτιοσ τιποτα, σε

σωστο ντιισοττοοείστοτοτ ιο οποιοι:: τιιτοιισε, σιισσ

ιοιΡΙισιιτ. Είτ οοιστ Ρτορτιοσι , σιισσ το ιιιττιοΐοσιο

σωστο Ρτιοι:ιριιτ σιτιιιιιστ. Νσσ ιΒιιστ σιιισσοισ Ρο

στο Όσοι Ροτ ίστοιιιιιι ιιιΡστοστ. εσιιιτιιτισ οποτε ,

Ρτισιι:στο Ρστοτιτ Ροτ οιιτιιτιιιτιο Δε! 3. ιιτειι. σΙιστοιιι,

τιοΒο ιιτιτσο. :ισ Ρτοσ. οοεο Ρστιτιιτσοτι οσοι αρτιο

τιτοε ιοτιίιτιοοε ισοσιτιιτ Γοοισσι,τιιιι ιιοιιτιτιιτ οι :ισ

τοΡτιτσοσιοσοττι τιιοτιιτιι σοοιιιτι σοιοιίτιισιισ , οσο

σσοισοτ οποιο ισοτισιιτι : ιιΡΡοτιτσι τστιοοοιισ ίσο

οσιτστιιιτοιισότσοι , στοιιιιιιιτιιτι οσο Ρστοσ τισ οσο _

οσοι :σωστο ιισοσιισσι. Ασ στο. ισοσοσε οσοι εί2.

οιιιιστ. οσοι ντ [το. το. οι! ρσσοτιτσοι οσο οι σταδιο Α"·","η

οσοι, νι: Ρτατεσσ:ιτ, ντι οιιτισιτ σποτ, νει ιοσστιίἱσο‹ [κοιτα

τιιτισ σο σΒιιοδισ , νο! σο αστο σιι8σοσσ: :στο ΡσΠιτ Εσί).κ

νσιοιιτσε= στιιιοι οι:οοιιιστ οσιισσοτστιε. οτι σιστσ στο

ιισοττο.το ο τισιισ σωστο : ιιτ:στοιισσιε οττοτ ιιοΡτσο

«στο Ρστοσιιιτο Ρτιστ:οσοτο σοσοτιτ. στο οττστ οσο

ωιισιιιι ιο σιιΐοτιιιιτστο σοεοιτισοιτ οσο: σιιισότσι

ιοσ οσΒιιιτιοοιτ οσοι ιιΡΡοτιιο τοσοι σο οσο οιισσο-ι

(ιο σιιισοιο τιιιιοιιι σιιισοτιοοο τ οιιιιι σττοτιισο τα

Ριισοιιτ ιιο8σιο:οτιοσι σιτοο ιοΒοιτι τιιτσττιιοτττ.2.οοεσ

οιιιιοτ. στο: στο στο ομοσ οοεοιτιο Μοσοοιιι ΒΦι Ό

οι στο:ιτιιι·α,8ο τισ σι:ιισότσ σωστο ο @οι οιιτιοσιο,

ιισοτσ Ροτοιι: :ισ σε σοΠζ·ιτο , 8ο οσο οοιισσοτιιτο σοτέ

οσε οιτι:σιοσιιιιιιιιτ οσοι ιο τιοσσιτοιιΒιιιιιι οσοίισο

τστι Ρσιισοτ. Ετ οσο πιο οωιστιο οοοιισοτοτ,ιισ

σοι: στο στο Μπάσο Ροτστιτ :ισ σιτοτσιτσισ ιο στο»

οιιοστοι Δε! σσοιιτ. Ροτοτ. τι "

δΕΟΤ ΙΟ σ!.

οι; ο

8ιττιι/ιτ στι

Ρ0]ιτιοπι χω;

σπιτιου»

σο.

Δι! π.

“οιτ

θ»πιο

‹_

,.

"κι

Β:

.οι σοφια: μεσω ιιοτιιισιτ @ετήσια

στο:
ο

Ριιτιοι ίσοι. τοσοι. τω. σ. το. 89. τοσο.. στ. τ: :οι '

τι. του τ. σ. στι. 89. στ. τι.. το· στι. φοιτ οπο, στ. σ. ΜΜΒΡ"·

απο. οικω. ό· Μτιιιιισιιιιιι. οι. τ. τ. Ριιοτιστο. δ. "'·ι""=

Όοότ. Ν στι! ιιΡΡοτστο Ροτοίτ ιιτιοσιιιι, οιιι ιο στσιτιο

ισ ν1τιτοσοι ιιοσο:ι σοι:ιιιοιιι , νει ιιισοσιτοτο: οτ8σ

ιιοτισιτ ιο ιιοττοισ οπο: Ροστστσοι νοοιιιιο: οσοι να

στο οι τιιοτσιτι τιισοτικιιτι τοσο ο σιεο ο σο·

οσιτ οποιοι σοσοστο σ ττιοσιιτ Σ οσοι σιτιοΙσσσάοι:

τι σιτε, οοιιιιιτ ιο το οπο νοσιοιο:οιισι σιτιοστιιστ στο.

έτσι στα σπιτι σίὶ ροσοστιισι ττιστοιΙσ.Ρτιοισιο στι...

τα. ΡτσΒΪΑοΒοΙοισιοιιισ ποιοι ο σε ιισΡτιττισ

ΡτιοοιΡισ:Ρτιοιιι ιιστοιιιρτιοοιΡιο ιο σει Μισο το νι.ι

τοσοι οιισ.σωι:ι.οσ ισᾶσΑοεοιι οσοι σττιτιιιισΡ.

τιοτιιοτ Ρτορτστ νιτιιιιιι ιισοιτισοσιτοτο,σοι σιτΌσιιτ;

8ο στο σιτιιιισ ο στιιτιτοτ ΡτοΡτοτ νιτιοιοοι ιιιιοιιι

ιοσσιιιτοττι , σοι ο ιοΡστι:ιο_: ΡτσΡτοτ :στο οοιοισο ο · οι ο οσοι.

στοι'.ιζ -



τ ,Η Βῇιιιταιιο Χ Χ. Βερεεωτο .4κέεΙοι·ιτικ. Μια Π:

ή //τ:οτι.ιπι ρεε:ατα ιιιπτιιιοτ:αΙια. ε. πια-ισα ιιιιτρετίε

στα ι ειιααπ8τιτ ιο Μπι να, Ποιοι ιιοττιιιιιε το τω” πι

ποεετιιιαι: τα ιιοπιοιπ ιιατιι ιπτιοεεπτια ποπ Ρο.

τιιιιΤετ ρεεεατε νειιιαιιτει·, αιιοτιιιι ροτιιιιιετ Με Πα

  

τιε Πει επττιπΓεεα ιιτιρετιιιτιεπτα , δ: οε:αιιοπε: ατι
κ

πιο ιι: α Π:ο με: ι:τιοτταιε αιιεττιιΤετ,πιιιιιτιιιατπ ρετ

τιιιιιιιι Μπιτ νειιιαιι:ετ ρεεεατει τιιιατιτο τιιαιοτι

απο ιιιπτιαττιεπ:ο ριιττιιιτιιιοι είι: , :πιο είιτιετπ , απ:

:ειτε τιιαιοτι τ:ιιπι Ρετίεάιοπε εοπτιιτιιίιε Αιι€ειιιττι,

ν: τιιααττιτιιτι ιΡιε ι Πεο Ρετ τιιοτταιε ποπ Γε ατιεττιΓα

Γετ, πιιττιτ:ιοαιπ Ρεττοιιιιιε τιιιιιε: νεπιαιι:ετ ιαιιι Ρ

Πιεο α. Αποειιιτ πι μια πατατα εοπτιιτιιι, ποπ

Γοιίιτι: Ρειωιω , ιετι ετιειττι τι: Με ιπτεττιιιιιι νε

τιιτιτ.ταρ. 26. τιιιι τιοεε:, ια ετι ίι:ατιι ιιιιιιττιαπι πιο

π - ετ ιπ εαι·τιε ιαπιτατεπιε 8ε ιιι απιπιιι ττατιοιιιιιιτατετιι.

' Νε: :Η εατιετιι :απο τιε τιιοτιαιι ι παπι πετ: ποπ πια

' τ 26 πε: ειιιιιιιατιιιαιιοεεπτιτε, ιιοιι: νεπιαιε , Μ! Με

ι ιιιιιτιι τιιΠοιιιι:. α, :πιω απ τ:ιιιιτιε Γα&ο ρετ:εα.

οι: νεπιαιιτετ ;τιιιοτιιιι τιειιιιιἔ-επτ τιειιιο αδειο οτι:

ωτ.Ππιπ_ :πω ταττιεπ πε πτιιιο ιε8ιτιιτ, τιιιοτι ρα:

πιτειιιιαπι τεετιτ.ατ 6 ροτιιιΠειιτ ρτ:τται·ε νεπιαιιτει·,

ιπ τ:ιτο ιιιιιπετο αιιτιιιια τιε παο νεπιαΙιτει· ρε:τ:αιιτ:τ.

η. 8εειιτιτια ατιιττιιιατ: τω: τω. απο τμι.ι9 ριτ.τ.

""Ρω- Ρα/τ1.ι.α.τιώ.6 -τιττιτ/ι.89. Ε» ττιπππωτ. «Με. τι. στα". εατιεπι οιιτέτια,τιιιιιι ροττπι τα ατι ρεεεατιτιιιιτι πιω |"°4° ΣΦ"

αὐτῶι». Ι, Ρ. Με” .τη ι. διωτ.ι"1. 3_ τι: αιιετΙ.ταρ.8. (Με ταιι:ει· ιπ ττιατετια Βι·αιιι , ρο:επι τα τα ρεεεαπτιιιιτιιεπτ.ρτοιιαιιιιιοι· ει; τιιιιιπΒιιεπτιιιε ταιι.ετι ιιατιιε νεπι.ιιι:ετιπ πιατεπαιετιι. Καπο ιτιπιιτιιτ ε: τιιοτιο ι

Ατι8ει. ι.ιιετιτιτοτιιπια, α.. τιαττιπατιοπιη 3. τι: τ τι. ορεταπτιιροτεπτιαιιιιιετε,οιιετατιιετιιεπιιιιιει·τατειιι

ή. μια πατιιττει ιπ οπο τιιιπιτιοαοι ιιιετι.ιπτ, Ροτιιετιιπτ ιιαΒετ επ τ:οτζπιτιοπε οιιιειιιιιιε ιπτιιιιετειιτε , μια;

ειπα πιαιιιιο ποταισιιιτει τιιιιοτττιε,τιιιτι ειπα ιιιαιιιιι·ι

ιειιιτετ τα:ιοπι τιιιι”οτι:ιε. Ι8ιτιιτ τιιιιειιτιιτιιιε πατε

Γεττι ροτείι: ιπ οιιιετίιιιιιι πο:αιιιιιτει: τιιιιοτιιιε , τω;

:παπι Ροτειιτ ιο οιαιε&ιιοι ιειιιιτ: τατιτιπι ιιιπωωτ.

Ροτει·ιτ ιΒιιιιτ Απετιιια ιπ μια τιποτα εοπιιιιτιττια

ιιιιει·ε Με ιπ οιοιετίι:ιιπι ιεοιτετ τιιιιοτπιε τιιτιοτιι;ατ

οιιε ατιεὸ νεπιαιιιετ ρεεεατε.Νεοιιε το8ιτιιτ απεειιιε

Γετιιτιετ ν:Ιιε τιιετιιιιτιι, απο οττιιπε ατι εκττιπιεειιιτι

ιιπεπ:ι, τατιοπι ποται:ιιιιτετ τιιιιοτπιεττι : ροτειι απτο

νειιε τπειιτιαττιιι ι1ι)_ποπ οι·τιιπαπτιο απο ατι νικήσ

και ιιπειιι πιαιιιπι,ιετι ι-οιιιιιι ατι οεειιιτατιτιιιοι πω.

τι ίπποι τ:οπτ:ετι:τιττι , νει ατι τιετ:ιριετιτιιιιιι πω] ιο

ιπατετια ιειιι. @τι αιιτεπι ποπ ροίιι: εοπιιτιει·.πε

τιιττιια,πιίι ιπ οττιιπε ατι ιιπετπ,ποτι ατΒιιιτ, αποειιιπι

ποπ ροΠε ρεεεατε νεπιαιι:ετ:τιιιια ποπ ιεπιρει· πιο,

ρτοιιτει· οικω πιοτιεττιτ απ8ειιιι ατι μεσω πτιιιοι. ειι

ποταιιιιιτεττιιιϊωτιιιε τα:ιοπι: ειιιιιΓπιοτιι είΤετ ιπ ειτ

ετιιΡιο αιιατο, πιοπιιτι νει ατι οτ:τιιιταπτιιι τιτοιιτιιιτπ

τ:οπεερττιττι αιιτττ,ω αιιτιετ:ιΡιεπτιιιπι αιιιιοι ιπ πια.

και ιειιι. φωσ αιιτετι:ι ιτι μια πατατα ειιιιιττωωι

ΑιιΖειιιε ετιατιι ιΜιτειο ιπτεττιιιπι νεοιαΙιτετ 'πρωι.

τετ, ρατετ : παπι ιο εο τω" ποπ ιιαιιιιιιιετ εα αιιή|ια

Γρ εειαιιε ρτοιιιτιεπτια τιιιιιπε, οπο τιε Γατᾶο πιω:

ιπ ίιατιι νιαι ατι ιιιρετπα:.ΓειΞειταττΞ ειειιατιιι; δ: ιιιιιι:ω

·(2"Μ"·- ταιι.ειι πιο Πε τ. εετ:ιιοι :τι ,ιιοιι ιιοιιε αιι€ειι.ιι;τι

`,,τ.ΜΜα νειιιαιιιετ ρεα:ατε) τιιτιοτιε ιιεα:ιτιιτιιπιε,τιιιαι ιτα νο

ιωμ. ιιιπτατεπι Πειιιπ νΠ.ιετι:ιε εοπιιι·τι;τιτ ιπ ι:ιοπιιτπὲ, ν:

ιιιιιιο πιο πια: ι απ: , π: νεπια ιτε: ιιιτιετιι τα·

τιοπε 5ειιετίιετε , αιιοτιιιι ροίιετ τ:ιιτι:ι Γιιιιιιιέι ιειιτι

τατε, οτιαιιε τα ιιιρετπα:. ιιεατιιιιτιο, στα τ13.ιιιιιιΒ ω.

ραι:παιτι Π ιιοτ: ποπ ροτετα: «τι πι Πειτε ιπποεεπτιαιε

Μ |ἑ2;.ὶ0 ιι τ”οττιωιειιε ποπ ροτειιτιπιι:ατιι Μπιτ. Πε ε. Πα

Μο”Μ"τ πι, ρτοιιαιιιιε τα . ιιοίιε τιιιιτιεττιι τιε ιαάο τατιιεπ

[Μ,ΜΜ. πιιιιιτιιιατιι απετιιιτιιι πεετ:α.τε νεπιιιιιτετ, τω .ιεπιτιει·

τω. τιιοτταΙιτετ,τατιοιιε ειτειιττιιιαπτικ ιιιιιε,ιπ οιιεττι στι»

ιιεε Γιιοε του: τειει·:, τιιιι τα ιποττιιπατιιε αρρειιττιε

ριορτιο ειτ:ειιεπτιαι ειιπι τ:οπτειιιρτιι Πει, ιπ οπο

τω” τι:ιαπετ οιιιιιιιατιιε. Απ αιιτειιι ΡοίΠτ τιωτιιοιι

απ Μ: ειττ:τιπιιιατιιια ιιπιε αιιιι:ιιιετε ροτετιιια Με.

ει” αιτιιιιι,ωρι. Οοπττοιιετιια ιιιρετείι τιε μι: α.

έξ ω”. Μ. ιιατιι. Ρτο τιιιοτοιροτειιτια, αιτετα απ:ε:ετιεπε, ποπ

(α. ρω. Μ_ τοιιιτροτεπτιατιι Πιιιριιειτετ, αιοτιε ατιτὸ ιιιιε:τατεπι

πω. ατι ρεεεαπτιιιττι : (ιοπιετιιιεπι αι τετα,:ιτια: Ροτεπτιαττι

ποπ τοιιιτ, αττ1τιε ατιεὸ πεοιιε ιιι:ιεττατειιι ατι ιιετ:εατι

απο και ιιιατι·ι ρο:ιιιτ ιιιρροιιιτ ,ι ετ ιαπιιιπι πει· Π

Με: τιιειτιι: νοιιιπταε ιαιροτεπε ε: Γιιιιτιοιιτιοπε

εοπι-: ιιεπτε. τ ·

Μέέ|Σ; [Ι. 1353: τ. Απτέειιια τιει-α&ο ιπ νιατοπιιιτιιτιιε με? . Η: - Γ - .

ρε” Μ ν” τιατε ποπ ροτιιιτνεπταιιτει·, ποπ οιιιτιετιι ε: πα:ιιτα ιπ εο ατο οε:ι.ιττιιιεπτ ο:τ:.ι ιοτιει νειιταιι:" με..

ΡΜ", Μ, ιιια,π:τι επιπεεταιι ρι·οιιιτιεπτια Πει , 8ετττιρο:επιτα εαπτιι. .

ρωιπτ ω. τατιτιιπιπιοταιι εοπΩτιιιεπτε. Ναπι τιιιὸτι πι ταοτἔι (Σοπττοιιετιια ειι:,τιπ Η τ εαραιτ ρετ:εατι νεπιαιιε ει:

2ιιαΙιτειπ ιτιιιι:ιτιιτιιπετιιιιιοττιε ιαάο νετιιαιιαιτ ρετ:εαιιετι:,

3ο.

(.'οπωικει·βα

πατατα Γιια ρεετ:ατε Ροτείτ νεπιαιιτε:; πετ: ρο:επ:ια ποιιιτ οτι@και τιιιειτ ιι Γετιίιιιιιτ,τιιιια τπετιια 'ιιοιι.

Με:: ιιιιτ απιχειο νιατοτι ιιιιιιατα;είιπι παο ποπ ιιοι

Πιτ α τ:τεαιιιιι. τοιιι, πιιι απ: επτα νιίιοπε Πει,αιιτ ν·

πιοπε ιιγροιι.ει·εο ε: ιιιεειαιι ρ:οιιιτιέτιΞιΠει .ί@ὲ›τι

πια ιιιεπτιιπροτεπτια τατιιιιττι πιοταιιτ 8τ ετιίετιιιετιε,

Πε οιι:επτιο. Ναιπι τι απο: Μετα δε απτεεετιεπε,

οιιιε&ι.ιττι, τιιιοτι νοιιιπτατεπι αιιιεια:,απτετιιιαπι πιο

"Και τατιοπεπι αρριιεατε ατι μάτια εοειταιιτιωπ

τιε ταιι οιιιε&ο. Αι ιο απ8ειτι πιιιιιιι τα ιεπΓιιιι: ει·Βο

πιιιιιιτιι ρεεεατιιιιι ει: ιιιττειιτιο:ιε. α. Ποιοι: Κιτιε

ιιοπ ροτιιιιΤετε!ιε , ατε ρε: αιιτιιιετιι ιιαιιιττιπι , απ: οπο ιο ι·οιιιπτ^ατε ετιιιιατιιτ οι ιπτιειιιιει·α:έι :σεω

ιοτιιιαπι,τιιιαπως 8: απτετετιεπτετ ρτωτιετετπιι- :ιοπειτιτειιεόιιιι,ιιιιετιιτιι ιπιρετιιιιτι νοιιιπτατιτ μα.

τιαιπιτνοΙτιπτατετιιαπεειι τα ποπ ρεεεαπειτιιτι ιτεπια- τιεπιεπτε. Α: πιιιια τα ιπ απεει.ρι·πτετ· εο8πι:ιαπω

Μαι; α: πιιιιιιε φωτια επι ιιαιιιτιιι,αιι:ίοι·ιτιατιτιω τω, απο ποπ πιοιιε:, πιιι ατι πατιιταιεττι τιιιε&ιοοεπι

ιιιιεταπι.νοιιιπτατε ετεατιιται ιιττετιετετιπιπετ ατι ποπ Για , δε Πει αιιέι:οτιι Μωττε. παπι πιιιια εο8πιτιο,

εεωμιοπι νετιιαιιτερ,8τ ιιτιιιιι ιιΙατι·ι ειτρετιιτατιι τε- ρταιτετ Ρτιτιιατιι , ειττ:ιτατιιτ ιπ απ8ειο ,ατα ε; Με”,

ιιηιμωι ατι ρε:οαπτιιιιιι οιοτταιιτει·ι φπα ποπ Ρωτιτι ιιιιρει·ιο ιιιιιτιι: ιπτειιε&ιιτπ.αιι8ειιποπ ιπιι·πτιτατιιε

ιιαοιτυι:οΙΙετε Ροτεπτιαιτι τω ρεεεαπτιιι νεπιαιιτει· , ιωτιιετιιατε π) οιιιετίιιε ειτ:τιπιεειε , Γετι ιττιτπετιιαττι

"Μ ιοΙΙεπτιο ιιιιετ·τατετια ατι ρεεεαπτιιιτιι ιιιιιτιιιτ:ιτετ: αρριιτατιιτ ατι Μεινε! ιιιιιτι οι:ιιετίιιιιιι εοειτατιτιιιπι α

παπι :ικα εατιιτιοπι τπατετιαπι ατιιιειτιε ρεο:ατειιο- ιιιιει·τι ιττιρττιο νοιτιπιατιτ,τιιετιιιι τ:οεπιτιοπε πεεεβ

μ. τεΙτ νεπιαιιιε: ετ τποτταιιτει·. Όοιιιιτ.αΠεττιο φωτα Γατια Με: :μια πιοιιετιιι· ιτοιιιτιται ατι ιιοιι, τη πιω!

η,,,ι·_ Μ", οιι3πε8 πι” ραττειεττιπτιιο ιιτιττιι ιιοπιιιιιε . τιιιιιπ ιατιιιωιω ιπιρεταπτιιιιτι. α. Μοτιιτ ιπτιειιιιει·ατοι ιπ

ιπ_|ιοαΜ πι. Γιατιι ιππο:επιια τιετ:εατε ποπ ροτιιι: τειιιιιιττω ει: ποιιιεειι, τιιιαπτιο ρετιετ$α ατιτιετιεπτια ποπ εθ ιο

Μ:τωι··Μ· Αιι8ττ|ι.8τιιοΙιτβιτι: ιτιτιτιε ε: ιρεειαΙι ρτοιιιτιεοτιέ`ι Πει; ποΙιτἔι τιοτειιατε:ιιωτ αιιτε ιττι οτεπτια ιιοιι πιω απ

ιττιροτεπτια τιιοταιι δ: εοπΓετιιιεπτε,τιιιο εοπιιιιειιατ εειο,τιιιι ει: ρει·ρετιια8ειιεεε πια :ο8πιτιοπε Για Η·

τι.. ιιοιι ιιιειαιτειιστε =τττιται ιτατιτειι τι απο· τ=τι><ω ττωαιι ιιαειφει ε=>ιττ===><ιιααΝΐ

πεπι Ρετ αιιοιιοτι τιοπιιπι ιπττιπΓεειιιιι: πιο: ιπ τ:οτι;

8τιιΞι ρτοροι: ιοπε αιιιτιιιοτιιπ:ι,8τιΡεειαΙι τιτοτεέιιο

νεπιαιια ιπει:αιιτεε, αιιιετεπτι:. Ε:επιτιι τι σπιτι ταιι:ἐ`ι

Με ατιτιιιι:ετε πιαΙιιτιι :ειμαι τ:οιιττα Αττεα|ι.ιιιτ. “μια ροτιεᾶιοπε εοπτιιτιιτ Πειιτ ιιοοιιτιεττι, ν: απτεοτιατιτι

αιῖ
· . _ Δ88εικιιτι

πιαιιττ:τρεεεαιΓετ. Ρτιπιιαπι.οπιειι:οτιιιε τα ωρα: μι” πατατα

ιιιοτταιιε κι ετιαπι ιιι:?ι πατιιτἔι :αρα νεπιτιιιτ. Ναιιι “,ΜΜΜα

3ιῖ

Γιιτι·ετι:ιοπε, ίειι ε: ιπτιειιιιετα:ιοπε ατΒιιτ. Νεεαπ: ει” τωτ.Μ

ιιιι1ιιαπι ατιξςιιιτ ιπ ει: ιοιροτειιτιαπι. α: νιιιψ.ι , ε;; 7α[τμτ. 6·$τω. πω. Ρτοι·ιαπ: τ. οπιπιε Γιιττετιτιο ιπ·22$τα

ταιιαιπτειιετΐτιιιπ ττιοιιετι: ατι εο(οιταπτιιιττι αιιτιιιωιιτ:Σ:.3.ΐΜ
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ι
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τ οι

36 Με στοι::ιτέ. Αιιιτισιισ: (Ματσε. οι. ό· οι, μτοοιιοι!τα:5 το: οιωιιιτιο. οπο: τιτι:σ τοποσ ι'08ιτιστιι :ισ πιο

άλβτπΜΜ οι: ρτοιιό. Το:σιο :ιισ:ιστο. οοσ::οτιιιο Επι:: σο, @απο ιοσοοσ:ιο, Ρωισσόι: ισ ιιοοιιοτι:ο σοφια σοι `

σοι:: ιιοΠοι οστά: σίΤσ ισ :ισΒοιο ισ:ιοιιιιοι·ο:ιι οοε- ρτοιιοιιιιοοιιισᾶι στο:ιοσιιι:οοε σιιιο τι: τωοιιτιοωΟικιιιιιιιισ

ε: σιτιο , ιιιιοτοττι ιρίιστιετιροτιστο Ρτωοσσιστιε πιο::

:::τωο,ι_ ισ:τορ:ιτιοτι σιο:οι οι στο: νοισστοι:ο ασίστ:: ροΠι:.ι

σ._ι>"ιμ. σ: (στο: :τι ισ ΑσΒοιο ιστιοιιιυο:ει:ο @οι σοΒιιι

κατ. σο, ιιιιοτοιο οπο: ισιροτιιισηιτσοοσιοσε :οτεο :ιι

στο: οι: ιιιι:ιοιε ίσττορ:ιτιιι: σιο:οε οι: :οι σοοσι:ιο

τισ οτισΓειτοε; ποσο :πιώ νοιιιιιισ οι: ΐοττορ:ιοσο δε

ιο:ιιιιοστα:ιοσσ :ιόι:ί'ιε ο:ιοι:ιιιιισι Μισο: οιι:στι:ι. π.

Ατι€οιοε αιιι:: οι: σι::τισιοσσι σ:σι::ι:ιοσιε , κι σο:

ιοσο:ιοσσιο σΙ:οτιο:οτιοσιι , νοισοτιιιοσιισιτιοσοσι

σο: Μι :στο ιο::σ:ιο σοι σο :ισσοιο ιο:ισσο:σ,

οιοὲιο ιιισιιιιιιο:ιο σοσ ὅ. Οσο ιιιοιοι:ιιιτιιο,οι: σο·

:τι τοΓοσ&ο ιιοοιισιι:ι:, οι ειιιισσο :Ποιοι ιιτιοσ::οστιιιι'

δ: σιιιτέι :οι:ιτσιστι:ιι:ιοτισ οιιισότι , οσοι στι: σιτσι:στσ

σιι:ισοιο τοο:οιιι ισιισΙιιιοτο:οσι ισ ιιοοιιοτι:ο, οτι::

:1οστο , τισ:οτιοτι:ο:ο ισι:οτιι σει:στσι,ιοτσιστοτιισσι

:στο ιοάιοιοσι :ισ νο::ισιοι:οιοσοοσ:ιε. Ποιοι:: σο: 0°'ιρι·

το: σο :στομα σσεοιοε οΠο :ο:οι ο:ι:οσει:οε ισ σοσ

ιιάστοι:ιοσο οι:οτιοε οιιισ&ι. :τοσο ο:ιιιτιι σοσ σιιτ:σ

τιιιτιοι οστά: ιι:τστι:ιοιι:ι σοσοτο οιιισάσιο :ποσο

ιιτοτιι, οσο-σοσ :οποιοι ιιιιοτοτο ιοάιοιοτο :ισκαι Αν

οι:ει:οιοτιοστι:ιε: δ: ιο:στιτο σιτοι:τιτι μισοί: ποσοι:

ισόσιιοστο:οε τοσοι: ισ ιιο:ιισσ:σ. α
'ἶ"

Βτιι:ιο ιιιοοιιιιστει:ι,ρτσιοοσιοσε ιιιιστοιιι ισιοο:ιοσι Ροί:οτιοτιε οοιιστιε τιο:ι:ιιι οσο οιοτιἔι οι:ισοτ:οτι:ιιιΡ έ92"έ

ι ο ιιο:1ιοτι:ιο, 8ο ιι ιοοιισο:ι : οτΒο σ. ρω: ωστοσο: οιιισειι_οτι οποιο σ::οσ:ιοσιε :ρω ιιοοιιοσ:ιει:ιοοά Ρ23$"Β
οσεοιι :οπο νιιοτσ ι:οροτιοτο νοιιισ:τι:ι:οι:σιτιιτι :οι οσσιιιι:Σοιισσ:ιοισ σιιοοιο οσσορο:οιο ιιιι:ιοΞι σοτιιιτι ι · ·

Ώ: σιι:ισειι ΐροσιο οι ιι: , σοσ: ωσ:ισοτ : :στο Ποστ σοσ :ιστιιιιοσσ τοι Β::ιοιιιοπσιτσ:στ :ποιοι τιο:ι:ισ :ιο οσιοιι

με: σ:οι:στι :ο οιιισάι: οι:::ιιιιοοιε, ο οσιι:ο:ιοι

ιιισιιια:σ σοσ ισιοιο:ο:οτ! ρο:ο:ι: :ποσο σιισι::ιτι ι

ΐρσσισιισ5,:ισα σοσ πιο οισἑτοοιιἱοᾶειορτιι: Πιο:

σιοσοτο ιστοιιοἀσιο σο σο:ι:ιιιτο ιοι , ιιιιτο νιωτιιτι.

Μισο: ιισρο:ιιιοι νοΙοστο:ι:: ν: σοσιιιι: ισ ιιοσιισσ,

σοιο: σοσ ΓοΙοσι ισ:οιιο&ο:,ισά σ:ιιιτο Μάο: οποιοι

τη: σ:σι:σο:σι· ι ήισοιοι·ιοι,:ισοέ:οσ:ισσσ: αστο νι

Ισιο ιιιιο:οιο ιτιισοτιοιο νοιοτιο:ιε, ν: οπο: :ισ :ιο

θ:σ:ιιισιοισΒιτιιι:ιοσιοοε. οτΒο ποιοι οι: ισ:τισιοσο

:ποσο ισ ιιιι€σιο εισι::ιτι σοΒιιιτιο ισ:ισιιιιοι·ο:ι, στι·

:ο ιιοροτι:ιτο νοιοιι:σ:ιε.

αοοτιιιιισ νοτὸ σοσ Οι: οι: :οι τοο:σε ισττσρ:ι:ιο:

&οστοτιιο,νοιισσιο:στ σιισᾶἰοο ι·οιοτι::ιτισ.Νσοι :οσο

οιι τιιιιιιιισι οσοοριι:ιοτιοιο ισ οιιιο&ο :ιιΓριιτιι:ο,ιιοτι

ρο:οτι: ιοιιισιοστοι· ιι::οοιιστο οι οποιοι οι:σο ποιοτι

τιιι: οιιιοοι τσσοστοι στοροΠ:ι,σοτιι σοσ οπο: οιι τι.

ιιιιικιιιιοιο νιι·:ο:ιε ροτίο6:σ σ::οτι‹Ιο:ο :οι "τοττ1σι118

σωστού δωσω.: νοτὸ σου:: σοεσι:ιο οι:σι:ει.:ο,το:ιο

σο οιιιοᾶτ τιιιισιιιισ σοτιισστιισοι τιποτε αποψη

ρο:οτι:ιτι σοτιστο εστι-σωρο οι:σι:στοι·,νοιοιι:ειτοιο

:οι το ειιιισστο,ει:σσο πόσο σιι:ισστσ ιτιὸοιιιιστσισ πιο·

:σοι ισ ιιοοωτικ.οσω,ν: [ορ:λειτι οιοοοσ:ισσινο·ι

ισο:τι:οιο ιιοισιισιτστ σοσ τι: σοσοίιιιτιστο ιστιισιοπι,

τοοΐοιΕοιιι: :μεσο ιιο:ι:ισ οωοοι ειρρισιιοσιι , ν!

τσρτετεΓσσ:στιοσοσι :οσοι ν: οι: ιο ισ. πιο ροτσ- εσιι σοσ ο στι: :πομπο το Ριτσα: ιοτιισιοισ τω- οιιοιτο

σ: :πιο τιο:ιτι:ι ρτοιοσ:ιιοτιε Ιιιιστοιο ι:οροιιοτο ιιο- :ποσοστο σοσοσιισιο;οσιοθ:ο :ιτοροίι:ο τω ίιτι:ιιο

:ιισιι:ιε ,οιιοι::ι:ο ισ ιΙιο σΙι:ιοΐτοΐτοο:οοι ισ:ιοιιι:ιο- ι :φώτο ιτιίι:σσ:2ιιοοο(Βιι:οι:οι:ιι:ο: οο8σι:ιο,ιιιοοι

οποιο. οσοι σο:: οπο: :ισ ο οι οποσ: οστ:στιι ιο· οτιοσιι: σ: ο στο ισ ισισιο :ιο :ο το ο πιο τιο5

οιισιοσι :ιο νοι·οοι:]ιι:σ ιο3οεστιε , στωοοιιι: σοφια :Ισια :οι εστιοέιιιτσιο:ιιοιοσι ιο:σιο.τι|:ιιιετιιτοο: στι.

ιιιιρι·σιισσΠο οοισοιι στο οσοι οι: τοί:ιτοοσιο τιισοσ- ι τ:οτιο,οσι :στιιρο:τοοιιιτι:,τιοσ ροιι:στιιοεσο:ιστιι ισ·

:ιε : :οι πιο: ορρτοιιοτιιιο, οσοι οι: σειιιιστο ειιιομιστο ~ ίιιιτι:ι,:ισο ιιοΒιε ιιιισσόι:οτ 008τιιτιο Ιοροι:ιιιι:. σου

σιο:στο ισ:ιοιιιιστει:οτο ισ ιισ8οιο ιιοοιιοτι:σ,ντ @μοι · ιοάοτιι.ισάισιοοι :ιο το ρτοσοιι:ει ιοττοστο: σο στο·

στοοιιιι:σιιιιοι·οσι ισ:ιιστοιο :πιο οστά: οιισσιετσο- ποιο Πιιτοττι σοσ οΠ,ίι ισ ποσο, τιτι:οοιοτιτι:ι οιισιτοσ.

Παρ2,,,_;-τοε ισ:ισιιιιστο:σεισ ιιιιιιισσ:ο.στιτο στι:ο ιιιιοτο:ο ιο- το: ιοο:οιιιιιοτι , σι:οι::ισ:οι·τιιο:οε σε:ο:οιοσ σας.

ε.. :ιτοιοτιι σοσ ιιτπ::ο:ιι: οι στιοσιο,ε:ιι στομα ειρρτο- τ άι ιοάισιι,οσοτι σοσ σοσιοι: ισ οποιο. Βου! σοιιττἑ:

.ιιοτιίιο οιιιοδ:ι στοόοοιι,σσοοιιστ οι:οι:ιι:ιι ισ ιιι:οι- ι ι. :οι οοιιοσιισιιιιιι:ι στου! οτιοοισε ιοτιοο: σου

ι σου :ιστιισσ:ιε. Μαιο: στο!» ΑσΒοιοειο:ισσσι σοσ

οποιοι: ισ ποσοστο ισ:ιισιο :ισ ιοέι ιριιο: νστσσι:ιι:σ,

ίσο :ιιιι:ιιτιι ιιτοιιΙιοσιο ειρρ:σιιο:ιΒοσοτιι οιιιο&ι στο.

Δωσε, 8ο :οι ιοττιτοσσι σΡστοιισσίιοικοι ιιΒιιοι·ιιτο,

οοιιιοιοιιιο6:οω οποιο ποιο το: ιοάιοτιο σοι:ιοτι:
° Μ τ): Να:.Δσε:ΙιτσΜ.ΙΙ: ·

-......-.

  

σισισ Δ: :ο ρτοροιἰ:ἐι , οι) σιτιιιιιοι :οπο δ: νοσο

τοοσ:οτο στ:οιι:ιο:ιοτο ω :στο οι:ιο&οοι :ιι!ροτει

οπο, :κι :μισά σοσσίιιιτιὸ οοειοτο ιτιιισσ:ια::οσόι:

(ιιιιο:ιοι σοσιι οοεσιιιο οι :ο οι:οι:::ει σοσ ιτιοσιιι

το: ιΠοιοο ε: :Μιά οιιιοάστο οοοοριιισοι)σοτι σο·ι' ι ` 9 ο ο ο οι:

37; δ: ισ:ιοιιιιστο:οε, ν: σοΒιιι:ιο , οποιοι :πιο οιο:οι σοτιιισσιοστιε, νο! :ιιισοτινοτιισσ:ιε Ρτοιιτιο ίορροιι

οτιει:ι:ιιι:στ , ρτσιιοσιει: ιιιιστοι:ο ιιορστισιο Μισο- :οι Ετ8ο :στο :ο ιιιι::ιοτι,οσο::ιιι: σοετιι:ιο :κοιτας

πιο” ίσο ιιτισ:οτοο το:ισιτι:στ, ν: :αιιι σο8οι:ιο σοσ Με: πιοοιισοτο:ο,8::ισ:οοοτ:στιτι ιιιιστιι ιτιισοτιοτο,

. . . ' . . - Ι. , . ·

Β“ρωἱ¦" σιιίοι·ο: ρισσιιτο οι:ιοστ:σσ:ιιιτο οοισθ:ι , δοότιιιιιοσι 86 (οιιισιοστ τιιοσοτο νοΙοτι::ι:οτο, τιόισ ρο:οι·ι:ιιιιιτο ΜΒ

ρω “ω,ύ_ σιισσοιιι:ισ:ιιι:ιιιιι στο: ,σοσ ιρίστιι ισ :ισ8οιο :Μισο ισοοο:ο. Οοτιιι:.:σο:σε σ:ι:σττισερισσοσι: ιιιιοτοοι.απβέ..

“ο Μ, ΜΡ :ιο: ρο:σιὶ σο8σιτιοσοτι ιιιιιιστο ρισσοσι οοιιιοτιοτι· στΒο ιιιιτοοιιισιιι ποσο τ:οετιι:ι0.σιτοι:ει::ι αισιο: στο Μ. _

στναμ:ιωικ :Μπι οιιισάι,8:οιοσιοοι σιτσοιοιισιστιο:οτο οιιιι:νσο :στο τοο:στιι ισ νοιοσ::ιτσ ιιοτιισσ:ιο, ιιοτοτι: σιιοίτιτο

#βοεττ#ο· _ τοοοιο σκ σιι:οτἔι σοετιι:ισσιτ ,οσοι οσοι σοσ τορτο- ισ σοοιοσι ιιιο:οαι σα:σιοΙοτο αστο ττωσισ Ποικ

"Μ °ύ"5.· @στο οιιιο&στιι σο: :ιτοιιτιστιι ι-ροσιοιο , 8ο ν: οι: ισ :σοσ οιοΓοισιο εισόισσ:ιε: ν: ποιοι: ισ οσοι: , ο:ι:ιτο

τοῖσι σΒΡ:το&ιο:: , ε: ισ Ϊοιἔιισᾶοτι:ιι:σ σωσει: , ισ οιιιοᾶιι ιορστσ:ι:.:ιο:ιο σ:ι:ο:ιο:ιιο σε ιιιιστο ισιρσ

:ιο:σιτ άσισέι:ο :τσοκ σιτσοιοι::ιστι:ο ισ ωστοσο ροτιο οσοι; νοιοστει:ιο οτιοιοτι: ισ :ιο!ιιοιιιιοτοε ιοο8

σοσ :οστ:τ:&σ:στα:, ι ριοτιέι ιι:ισοτ:σσ:ιει. εισιισοτο: ο. ιοε,οοοιιιιιι σοοοΙΤιιιιοι , ετσι :ιιοιισ:ο: σ:ιοτσερ:ιο:ιο

τοοτιο:ιοισόισ τιτ:οιι:ιοσιε,:ιιι ρισιισιο ::ιοοτ:σο:ιατιι :οσοι ισ σωστο οποία ι δ: τστισσοτι:ο: :κι Βτει:ιειιο

τσσοιιι:σμιοοει πω: :μασάει οιι8σιοεοι: νοιιοτο6- ρτεσοοσιοστοσι 8: οι:οι:ειιι:οτιι. Οο:οτιιτο οσο ρεὰο

:ι οσσοριι:ιοσο :οι :Ποιο οιιιοόισοι , σο:ιοι: ροτίσθεσ τοσοι: Πιο ιιιιιοιιιοστιι:ο: ι·οισσ:οτιο, οιιΒιιιτι:οιέι σο..

οι::οσόοτοστι σοοοιο οιιιο&στοιοτισιισοι·σώ σοεσι. εσιιιοσοοστ:οστ:σσ:σ ιιιιστο:ιι ιιιιροτιοσι οιοι:ιοτο Δ

ει!. :ιοσσ σιτσιοι:σιο.Ρ:ιοτι: Βοσοτιε οι: τιο:ιτιο :στο :ιει- ροΠιτ Ιιτιιιοτο τ:ι:ιοσέ ροσωι:ι, οσοι ο:στιο ροοοιι:οτιι

Ι 8,,"η." :σισιιε,οιο;ισι νου: ισ σοτέ στι:οτιισοσιιιτο:οι οιτσι- ιοτι:ιο:οτιστιι:ιοσο Ποσο, βη.το.οστο ::οσιιιισσσιι:

“μ” μπει? :στο ροιιο: ισ :ιΙιο. Νιιτιι οσοι αιιι: σο:ι:ιτι σοσ το. :στο ρ::3τ:ει:0 σε Γοι·ι·σρτιοτιο ιιοιοισιι.Τιισ:οισ σιιιιο

"ι ·'Μ8:ι·,_ ρ:ισιοτι:ο: οιιιο:εωω ιο απο ισ σοτισορτο σσεσΙι ιο- σοτι:σστιο ροΠο σίισ ισ εσ8οιο :σωστο ισ:ιοιιιιστο··

2Τ].":·ξ"';::Μ :ισοσ:ιε,οιοι σοσ οι: σιιτστἔι ιοτι,8: οι: ισ:τισιοο:ι σοσ. :στο: σοι :οι ΜΙΒ: Μαιο τσιιοιισιο :ποσοι :ιο:ιιιο:

πέ:",8"Μ' ιιοσιοιισ,ιστι οι: οι::τισιοσο τοίι:ισιοσιο τιισοτι:ιε στο οι: 3. πο. αποτο οοιιισσ :ο τοοιοι:ι ισιροιισέ:σσι ισ·

τω. «Νομοί οι:ισ:οιισόιοοι ιιο:ιιοστιεισ οιιισάι νστιτα:οτο,οιι στο :ιισιιιτο , οσο οσο ιιοιιοε ειέ:ιι: ιιο:σίι: οπο οι:: , σο::
. Α ι: ο . . ο . ο

ρω. :στο οι:: σοσ απο:: :ιιοσιιιο ιιτισοτ:οο:ισσι, δ: :Μιτου οσοσιιτσισοίσε. Πισω, ὸιἴριιτοιο στο: τει:10τιστιι: Λο· μι.



:Ετό Πῇ:οτιπὶο Χ Χ. 13ομεσου .4πεετο:·ποτ. ιτ'εέττοτ Π:

τοτττ απο τοότοτοο: ροττοιίτοπτ. π. ρττοττιιτιοπ: οπο· οτ4Μβοοτρ:ίΜια ιιοιι: όιοΜοοτ 4978θ!07ΙΜΙ [ατίτωτιτού··

το, οπο:: τσι·ιττοτοι τοτττοτοο: τ ρτοοοι.τττ Μοτο:: το. ::ιοτίΙσττιτσ; το: άρτ1Μτοπίτο:οΜ[ο28 οπο: όττοποιίο.

::τοττοπττο στ:ιοθετ ::τσροττ:τ :το το απτο πτοποιο να πι.: : Εοπ:ττ. άστο: ΕιιΖού.ίί4.8.τίΒΡ27Οποτ Μωβ σ.38.

τοιιτττοιιτ_ ()_οσιτ απο:: Αττοο:ττττττ οο8ττοτ,ιτοιο πο- ν: ρωτοττ!ειο ττοτοιτι:τττ Μωβ τ.μ. 4.98. του. σο. Αρ

8τω: ΡΟΠο το. ο:στοπ: τοίοι·οριττίοι:: το ιιοΒοτσ. ιτιστοιιο ντιτοτοτ Λο8ιι/τ.ττύ. :πιο στο. .το ττττ.ειφ.ο 3.

Σ μ. νοττο :το τ. ιιτεοι::. στ:ροτττο:, οοεο οοπίοτ:. οπο: του:: :τετ :οποία οπ:ίητωο ιτι.ιτιο!ιο οι οο"Μτο |τττ@,

“ο” οττο το :τοπίο αποτο οτοτοτ τοι·ιοι::τ:τοε 0τίείοοπτ οιιοτιμωτι απο Δ:12οίοοεοΜΜ “οφ πω:: , βιἰ .ο οτι:

5,- ιτοοοτ τ τοπττοοι,οτιο: οσο Π: οπο: πτσιτοε ο0οποτο· [οι ωο.ττ:τοπο πιο:: αστιττβ·, :τυο/το ιι:στρττοιτατο ο! , ο:

Μ. ΜΡ. “το οο8::0ίοοιττττ τ:σοτιιτι το πο:: ντο: , οποιο πο: πω: ριι:ρω υπαίτιοι:: ιτ:ρπιπιπιο , @ο τω.: :ωοπο του

τοοτοε: οιττ:οο :αποτο ποἔσ, τ:ιτιτο οίτο ιιιτιοοοιιοτιο οποία μιαιο. Ετ ρ.τοτο ποθ: : Με το:ιτιοατιτοριο,

αυτοι:: , ίοά τιιπ:ἰιοτ το τίοιττοιο. Αττποοιιτιτ .π. 60οβοοοιττπ ώ· τοπία· σ.οπο,τιυπ του:: οποιο ιστο:.ο·.ττ, το

οιτοτ:: οττ: ποττττ:τ οτ;:Γ:οο ::τοπέτ ιιιτοοττοιτιτοιοττσοτε, πω; οι! το: οι: ποσά «οποία , π[ούτττνοτιιτττο:0ιο.

- τττ:ο:·οο: νστοπτοτττ τοτροιίοι:ι ι:οτοοο:τοπο , οπο: τι: Ειτιοο. ντΠού.αττ'εττι τοτε-ι: Μ. ι τ. το τω. στον. η.

τ”. ΑοΒοτο οπο: ττοτοττ:. Δε! ο οτε. οττιτοτ , ντριττοτ. Ροοττττοτ. τι αποτο οπο: απτο ροοοιιτοι:: οποιοι:: :τ..,,,:",,_

Α! τ. Α.: 3. :το τοιτστο,/τη.ίσ. ιτίττ:ίο8.οττπσ:: οσο οίτ παο ττοττοττττοτ τι&οιιτ Βοοοπ:,ροτ :Ποιο 8οοι·ιτ:τττοτ στο. ι‹..ιι....τ. ι

έ' 5· τωροττ.ο .το το οοΒοτο`οΒτοτοτο,δ£ τοτπροτ,οσποοιτο; πτοτοτττοπ:,δο ο ο::το οτιοτοτοο:τ τοτττοοτ, θα:: τιτσοτ,

πω: οι:: ρω τοποσ Ετττοπτ τοττΠοττ , ποτπρο £1τ.!2Πι.ίΟ (τοπτ·ττπ:. φοιτ τοτοοΙ οοΨτττε ττΐ:τξ:οτοτο οἔττ, απ·

πω: Ωσειττττοπο ΑπΒο ο: νο οτοοπτοι· οοοορο.τοτ, ποιοι:οτιο οποιο:: οποσ ι απο οποιο τι οι:: ·

:το σ.8τ πίττα:: :οπο πο οτ: ττοτοιίτο ντττιι:τε ω' οτ· τιοττοτττο:,ποπτ οπο: Πίπα: οιτττττττοτ.Αρ απο: οτί.. ·
:τοζ ροιβέτοσ.ττνττοιοο3ο ..οποία ττοτοτ οττοπιτεοι ο. ποσο τοιτάτ:ιτ:οίιτοοτ πιο: οπο: οπο. το έτι. Με,

Η τ. Διὶ πτ:τοποτ ρι·ιι:τοο, οιιτιοτοιο ωοπο: το ε.τττο, τοττοιτ (ἶττιιττιιτ ττο ττοιί:στο. Ι10ΜΙΠιτο απο το τ:τι:το, ό·

..το "τίποτε πω: ιτοττιπτ :τπτ οπο:: ι:::ΡΙτοοπτ ιτο τιποοτο οσιτιττισ το :καίτοι οοπ/Μἰ:. Ε: τ.τστπ. 3..4!: οπο:: ιττώστιο ρο

ρκω|ι πω. το Βετο 8:::τίο:, το οοσ ποι:οο ίοετοιτσίτιετω τω. πο. 8οιτ Μουτ. στ: οιοπττ:. 8τουΙοττ'.τοπι Μ.48.ττι α. 48]

·222!2'ΕΖπροοσοτο ροτοττ νοποιτιτοτ. Ηιτοο ο:οοτοπτ 6:0τί:ΒοΕπ ιτιττ. 3.4..ά ο ντ $οι·τρτοι·ιο> 8ο Ροτττσοε :τοπικ οσο-ι Ιτ.ττττοοπτ.

ο: οπου απ, οοι οττ,7:τοπι οποτε:: Μπαρτ! οπο: με· τοπ:: ο:ιρτσοιιοι: ν: ο"ΜΜΜ, 8ο τ Ρωτώ οοπτποιοοτ Η' ·"°,"··
δ' ί|7°".. ο . ο . . .

τω:: τη... οιωμβτ ·οοιωτι:π,οοσ νττ:τοτοτρτα·Γοοτοω οσοτι·σο. τοτοι·οπτ αυτ.: .ρ.ο 63..απ. ο. Βωτιο.ιο οπο!. 3.ρ.ο.

· "πιο ο. ..ττοετι. πρ.6. .απο οπο. Διὶ τοτοτπτοπ:το” ττοτττ:τοπ:πιτ:ι:: οι! τοποσ: τ:οοιο:,8τ ττιτοτοττσι·,ι:οτ

Μπι:: νττετπεω·τοπι , δ: ποτέ ιιΙτιμέ άτοπον:: οοοίοι:τ Τ:Μ7"τ4ι·.::τσπο τ:οτιτίτ. δ: τ:τιτοτοτ:τοπτε οσο ροττοο: νοι:ίοίί

το: ροοοετ·ο; Ποτ “τι Γοιιτροι· ιοοι·τιιτττοι , Πτι ποττο “απο Μ. 7.1: «πω. ε. το. ό: 7οῇΜ.τ.Ρ.τωΡ.236.£.Ι.

οσοττο οοιιιοειτοοιτττ τιοότσιτοτε Οσποττιτ Βοιωτια. τ.οτσιτο. :το τοποίιιιι:. τρίτο: τοτροπιτοπτ, Μπιτ πιο.

οι: του:: Π!. οποσ 563. ττοιοιτειοττε οπο. 7. πιο ιττκτο:,τί τι .9.Τοοπτ. ποπ πιο: το ρτστοποττοιο, ττοο ττι::ρττοτ

ιΜύστο:ο πο:: οπο: 018οίΙ:Μ ωοπο: ἐ Βου [.τέτιατκ.το: δδ τι: ποσοττττοτο τοτρτίοετι·ο , οοὲοτ :το Βιοτοπ

οπο: , πο:: οοπετοοπτττο ίο:ιτ:τ τοΒοε :τίποτα Ρ:·οοί- Ρστττττιποπτ ττεοπτ.οσπτω οπο: τοοτ. ο ειιτΒοτοε ττ:ιτ- τωί.ΐ"$"!

τω:: ίοτττο το: οιοιιττοπιτ ποοο:ιττοτ, ποπ τοττΤοτ ίπττοοττω το οσο οπο: ετο:τω ίετότοπτ πο. 8οιτ στοπ!.

ποτά Π: ττο ο:οιττο δ. Ποότ. :στο ριορσίτοι ιιι·οοπτ. €τ.'Εττίτ. οσοττττοε: οπο: ι:οςτοοοπτοτο ροτοπτίἔι (οποιο

σττττοιιτ:τ τοπιο το ροεαιτοπτ ο:οττοτο δ: 8:ττ:τει: οσο· ποττιιοτ οοποτοιτοπτ τοτρττοιτοτίοι::. Υπό:: .το τοπ.

.:.12°τω,ωτ:_ τοκοι. ποΒ. :τι:τοο. οπο: ποπ οσΒί:οτ ι:ο8οτοτ οπτπτο ?τροπο τορο8οτιτ .τοτρτοτο, ό· Ριιιτίτιο , ν: ήτο 18.

. Μ. τ.οπο». ίοτοοιτοιο ρτσρτοι· νττίο:οπτ οποιο ττοο ττοτ:ττοιο, Π

Αιτ τοότ:. ΑΦΜ. κτ:: το ι. τοι:σ ποπ πιο: Γοτιπτ, 49.:το τιιιτοτ:ττοι::; :ιτίσοοτ δοοπτοοε πάτο: τισοτ , ποστ

οποιο 2τίοτ::Π1 τοοι. ο:ιρτττι:Πο: ν: ωοπο: ο:ττττίο, τ" τω·το ποιο ΜΜΜ οττοοι·οτ, οττοιττ τ:ττοτττοτίε οττοτοττε; 8τ Δ

ωοπο: ιοτττ,Γοροττοιο. π. οττο σποτ:: οροτοτοττπο. @πιο :του ριο.ιτιο. ντι ωοπο:: Ρ·Ξ'ΟΒΞΙ'Β οσοτοοιτττ,ο:τ '·Ζτ“/Ι°

οι: φοιτ ειιτοοτοτ τοοιτ:ειττ τοτττσ ι:τοτοο, οσο Ποτ -ρ:οτ ντττο:οπι οποιο, ποΒσ οιποτττ Ροο0οΕ2 , οπο το Υ

ροή οιιτοτέι οοπτι::ι:τοτοτ, τοοτοττοτο πσπιτ:ιτοπτ :το οι·οιιτισιτε·, το.τ Ρι·οιττ·ιει νοτοπτοτο τοτίτο καποιο, το

2.τοοσ οι: τετοιοπτ ττοο ττττιπτ τετ-στ) ντ οττοοττεττ,τοτιοίτιττοτο ο:Βο ιντιίοτοτττ τΐιοοο:, ν: :Ποτ τοοο ατοπ

ττ:ιοτοπτ, σοσιτ οσπτο:ίτ:οτο ροττοτ :πορτα τοοπττιτο- οσο τοοτττο οπο:: Α1.ιοττωο, οπο άτοπο:, ..πωπω το,

ο 6 τοπ: ορροτττοοτ ρι·οοι·ία οιτοοττοοτία, πιο οττ ντττοτοε τοτττσ ροσοτιίτο. (οποιοι ωιτ.!τό.τ1. :το τίπτωτοτ. τ $-_ Λομβοοο

4 ' ποτε τοττοτ:τ:οετρίτο:. Αιτ τ. οσοτττοτ. Ι.ι:οΒοτ°τ :το τοπιο τττοτ. τττοτοτ.ιτ; ΕιτΠιοτ , ιμοπίούΜίτίο οπο... ω" ω.:

μπαι; πιο: σύ πιο., ο:: που οποία:: ή. ροωορτωιοπ """'

Μ ΗΜΙ- τοττ: ::οτοο. ::ττσοοί 8ο στιτοοε ::έτοοίπ οοΒοττι ττοττ:τι

ο!. β.τ πό οπο:μποτ, οπο! Δ: τρβω/προαότι:ταρω: τοοττοοτ ετ:εττίτο:ίο οτε:: Βοοο: ντ:ίο:οοτ οποιο ι:τοτττ.

τοπ: τ 8οσιττποτ οᾶοτ ιο ττοο:ποτιτ οίτοπτ ίτιιτο:Βιετ, :ποσοστο τ οοπτττοτειτ ο:: :τω το. @οικου ΜΜΜ ,

Σκεψη πιο :ποτὲ τονιστεί:: 2 8ςο:τ ΕΖ_α6, 28_ μ: (ΜΜοστο οττ ντττο:οε ττοτττοιτοτοίτοο τρΓοτιιιττ: οπο: τοπιο::

τοποσ νοιοττοττττοε Ε: , ποο σοτοοε πέτο: ττσοστ το Ρο..ιιι'το Βεττιτῇτ, Μπιτ Ισρτιτοβοττοβ σΜιο:τω. ντο το

πτώμα” τοπο;:,τ'οψ ιιτίπτωοιτοβοο μεσαίο : πιο:: το..ττοειτττοττο οτ:::ιττιιττε; πο:: οποιο: πέτο: οποσ: το

ττ:ιοτπιτ:τε οΠο τοροττττο. ο. πο8.οοπτοτ1. οτοοιοτ ρποβτοιοτμοτορΜ ιίίσττο7: ΑΜτιαίο/ίτ το οπωωτοπ

οπο. 8οττΡτοτοο1 οττρίτοοτ :το τοτττο ροοοιτ:τ, πο:: (τοτττοοιτο οί! Μοτο ττοσ.:στοιο.8ο ιτιιι:τοιιτοτοπτ,πο ντετ

τσι·οπτ , νετ το ροιέτ :ωοπο οιιιοιἔτ οοοιτττστοπτ : τοτττοττοο:τσοτε. .το τοπιττοτ.τ. οοεσ,ο:ι ω 9”ὁὸ Σο'.

οπο: 8ο ττττ ι·.τττσοο ττοο:ττ. 8ο τίτί τιιττοπο ιττιποιτττσ- τιτοττοτροι· πάτο:: Μποστ ετοττοιο τιτ:ίρτσο:οτοττ-Δ[Ψ·

οτε π:οτ'οίίΕοτ ιτοτοιιπτοιτο:οτ :το οι: τοιττι:οι· 0ροτοπ- Ωτ.ιτοττοιττο τι ροοοπτσ τοπ:Ιτττ:ττίτοι· ριοττοτοιιττ: πιο:: Κ.Μπ'

οτττ::10 το Βιιι:ίΞι οοπττττοτοε,το ροτοττιττο τρίτο: οπο,ττοοτ. Οοο: τοστοτττιτοτοτπ:ιιτοττο ποπ οπο: το ντο.

τω τ· τοιτττοε_ ποι::οοτο :οπο ιττ::οπτ οοπτττττε. 2.8: 3.οοπ- ροοοτιο, 8ο ποπ Ροτ20οτο; σοφοί: ει·ιιττιι οσο ποτοτο

το:: :Πι ροι:οοπτττ :.:σιοττττοιο. @οσο ποιοι:: τ:οπτ
Α”. ίττττι. τω:: πωπω: τ:ττοτειοτ ιτττοττ.

επτττττι:: ρτσιοοι·οοττο, τ: ροοοιιτο οι·ωτοτοτ:τ οποίο.

8 Ε Ο Τ' Ι Ο Η Ι. τοιοοι·σττοτ,ρσιοιττο οττοτ:: ι:ιτιιτσε ροτ· οποίοι:: οπο.

ίπποι:: τι ::οοοτι:ο ροετοτοτττ, πο:: ίπίτιτττττττττοι·,

Α" ΑκέεΙΜ Ρα.Μη Ροω”.ά ΜΡ,.Μ20 ἰ"_ τ. οττο οπο: ποττο8: οττοοοττπ::ιτέτοοτ τ;:οποπτ, ἔτι:

(Μοττ_βω στοιττυπο.

 

 

:το πο: :πατα ι:τοπτσι·τοοτ, ποσό ρι·στ:ττοττο οίτ , π.

όπου:: Φι:Ι.::.ιο πιο. ο. άφτ.1.ο.Λτοττο. δ: πο: το.

- 18.βέτ.·ιοί. ποοσ απτο:: τοττο Μουτ, ρτ·τοτοο:ι ωοπο

τ”. τ( 1 τι τ: τω: οττττι::πτ, τιποοτοοτ :το βέτο το πάω:: τοίΠο Ροοτ:ΜοΠ:: πιο:: :τοπιο το οτ: , 8ο ττο

τ-ΜΜ2ττττ ρι·τοτσ τοττττοτί τοιττο:οαττοπτε ροτοτττο τ Μοτο. το τούτο πιο: ρται:οττττ ειδτ::25 ποιοτιιττε ττττοότ;τσοτι Γοί,8ο

ττ</του. 2 στο” _4· μ.::·ττ,;, ο,αιτοιοτιο· οίτ.μαΜττΙ:ΜοΜ οι, Ποτ τοάσι·ττοιιτοττο, οσο τιιιτττιπ: ποιοτο,τοιτ απο:

ί τ :τοιο:τοπο:'

 



 

Ι

Βῇιισέοοἰο Χ Χ. Βηιεσαι:ο αΐοξΦ2°?ΒΜ δ'ει9ίο Η ῖ·.

όπ:α:ιοπο : οπο: ι·οοποπο:, οοόοπ:ι ιιιίΙαπ:ξ ιιιι1ωι.

ΠοιΙίοι·οατιοπιε :ΜΠΕ Βι·α:ιαπι ό: ροοοα:ιιιιιΠιιιιι!.

_ Απρ.: :ιαπε α. ιοίρ. ρι·οοα: οο:ιθτοια:ιο.

_ Ή. 8οοιιιιόα ιιο8α:, όο ρο:οπιιἑ ο:ἰαπι αΒΓο!ιι:5, ρο

:-_5.#3π:8· :ιιιιἶο απΒοΙιιιπ ιιι ρι·ιπιο ιπίδ:απ:ί ω.. ε:οο:ιοιιιι

Ροοεα:ο : Η:48σ.?ίιΉτί.ίπ βυκ.:Μδ:. ο ωρ.ο. Μωβ α.ρ.

“ω 9.29 πιο.:.επ.7. Ηεπτ2.σμοόΖΕ& 8. 9.10. 9.4: όιώιτ.

8.Τ&οΜ. ι.ρ.π.63 .Μαμά π.16όο Μαίο.στ:.4.Λ!ύεττ.ικ

α..άιβ.3..ω.14.Βοποιοι:.Μ α.Μι'.3 ............] α. Μ

σ|ιατό.αττ.8.9.2.ξςΕά.όφ.3.ρ.ι.4.Ι.4.1 .απ.2. Παει”.

Ώόφ.5.4.2. Ληςειι:.όι]Ι.6.π.ι.ο::.α.. 0.αριουΙ.:Μ.4.ς.ι.

4".ι.οοιιιΙ.4. ό· ο", 3.ιιό «οπο. οπο". 3 £Μ.ἔοπ.£φ.

1 09. 9.8οιίτι764Ρ7Δ:ϋ:?.ο,θ.αΪοΙ.Ι414.63Απ.5.Βοπηο2.,

2αικ:Ι,Ν.::.ετ.ὶ6ἱιἰ. Θτειι.ιό.ικό. ι;.όπ,ι.4.. Λητώ. Μ..

ν”. Θ· πΙὶςα. ΤΙιοιπξβ. ΒοΣιιε Ποπω. ε.. 2.οϋ/2. ε. «ο.

οι·:.2. όποιο: οΠ:. να:ιαι ιιιιρΙιεαπ:ιο. Μο.. ΔΗΜ

Ιπαριιοειτ, :οπο ιιι ιπί:απ:ι, οπο :ιι·οόιιεί:ιιτ, οροι·ατι:

οι·εο 8ο απεο!ιιοι ρ:ι:1ιοιπί:απ:ιΓιιαο οτοι:ιοιιΞε :κο

οαι·ο. 8οό ω.....ι. τα ιιι ιπί:απτι, οπο ρι·οόοει:ιιι,

!ιαοοι·ο ρο:οίὶ: οοπιιἱα αό ορο:απόιιπι ι·οοιιιίι:α,ντ ίοΙ

αό ἰΙΙιιΦἰπαπόιιπι, ι8πιο αό οοιοοιιτοιιόιιπ1. παπι ν:

Μο οροι·ιιι·ι ροίΗ:, ιὶιόἱεἰ:, Η :απ:ίιπι ποτιιτ.ὶ οι»

οοόα:ΐι:ιιιιι οποάπιπ. ΟοιιΗ:πι. Π πο:: ιαιρ!ιοι.ιι·ο:,

ἱιιιοἰἱοατοτ αιτίου:: ιιι όιιιιπιε οι·οόιι&ιοτιιοιιε : ποο

ροΠο: νοιώσω ιιι ιπί:αι·ι:ι ωτε:πι:α:ιο 8οιιι:ιιιιι,θα

Πιο :πια οπο: ιο:ο:πο Ρα::ο ρτοόιιοει·ο $ριι·ι:ιιιιι 8.

8οοι1πόα ΜΜΜΚΜΜτό.Ο.φτοο!.ΟαΙο:.6·ι. Μ0τιι5

πατοκιΙιε ρ:Διεοόι: ΙἱΒο:οπι : ροεοα:ιιιπ ά: πιοιιι: Π·

Βο:: οι·ε;οαπτο ιΙΙοόρτεοεοΠι: πιστα: πατιι:αΙιε. α.:

ἰπ ιιιο:ιι πατιι:αΙιπιιΙΙα οι: Ποιοι.. ποιι ιΒιιιι: μι.

πιο ιπίΕοπτιαιιεο!ιιε ροα:ατο ρο:ιιι:. Μιιοι· ριοο_

πιστα: ιιια:ιι:αΠε οι·οοοόιτ ὁ ρι·ιιιοιρΙο ποοοΙΠτιο 8:

όο:ο:πιίπατο πό νποπι ι Πίσω νοι·ὸ α οι·ιιιειρίο :οτι

:ἱπεοπτο 8ο ἰπόἰΠ-ο:οπ:ο :ιό :Ποια : τι:: Ριἱιιοιρἱιιιιι

ποοοΠα:ιοιιι δ: όο:οι·ιιιἰπ πω:: :ιό νιιιιαι ρ:οιοοόι: ιιι

οΡο:απόο.ρ:ἱποἱΡἱιιτιι οοιιτιπ8οιιο, 8ο ιό ρ!ιιια Μό::

ίοι·οιιο. δοό οοιι::α: πο:: :ιό ίι.ιπιπιιιπι ρ:οοατ, πο::

οποιο ποπ ρο:ιιιΠο οΠο Ρόι” πα:ιι:Ξι :οίρο&ο ορο

:α:ἱοιιἰι πα:ιιι·αΗε , ποπ :ιιιὸό ποπ ρο:ιιοτι: οΙἴο Η.

πιο! όπ:α:ιοπο, 88 οοόοπι :Ποιοι απο ΝΒ. Νοε

νο:ππιοί:, ιιοό :ΜΜΜ όοεο:,ροοοα:ιιιιι ποιι Ρο!.

(ο οίΪο Ποιο όπ:α:ίοπο οπο: ορει·:ιτιοιιο πει:ιιτιι!ι.οι

:α:ιτίιιιι :οάθ : παπι Ειπε :ιο Το ιιιόι:Ροιοιι: οί:,86 τοπι

ἰιιπΒΞ ροτοΡ::πο3 απο ιιοΕιι οποταΠτοτ οοιιο , οιιαιιι

οπο: α&ιι πιο:αΙι:ει· πιαΙο,ν: όο ίαόοοιιι αποο!ιο :κα

:ἰε οοιιἰιιπΒἰ:ιι: οσοι αέ:ιοιιι Μπι: , ιιι όπιιιιια:ἰε

απο αοϊόοπο ιι.ι:ι.Πε; παπι ο:ιαπι πια!ἰ όΠιΒιιπ: ἴοόι.

!οᾶ:ἱοπο πατιιιαΠ, οπο: ο!! πιι:ιι:αΙιτο: ιο&α, ν: @μ

$.2 Ώ -

ΙποβΜΜΙΜ.

Βίοι:: Α.

ὶοπῇ.:.

ΒήΠιο:::

Οοπ[.

$σό :Μάο

κατ.

:η.βά.α.ό· 3.Ρι·αε:ο:οα ποο:αιιιιιιιι ριοΙια:όο Ιο8ο π. 2ι9:ιιτιι νοΙ:ιιι:α:ιο, αιι:ο ι. αθ:οιιι ΗΜ:: ιιι α&ιι

°οι·όἱιιαιέι , ποπ ό:: ρο:οπ:ϋι αΒίο!ιιτἑ , (με ρο:ιιι: νοΙοόόι, :μια νοΙοιιόο πιοιιιΙΤο: ίο. Ιιι!ιοεό:Γειι:Πι

α6Ι:ιι:Ιιοο: :ιτιοοοόο:ο π2.τιιτ.1Ιοι11. Ηιιο ι·εόιιοι:ιιι ιιιἰπο: οί: ί.ιΙΓιι. Ναι:: ν: νοΙοιι:α: α ΐοιοΓαα&ιιιο

:πιο Δ'οιή| ; Αό ρι·ιι:ιαπι ι:ι:ο!!οθ:ιοιιοιιι , 8: νο'.:- νοΗ:, ποιι ο:: ιιοοοίΪο. ν: ρτιοεοόειο αθ:ιιο , οπο νοΠ:

ι

ι

ΚπΙ:Ξ4ιἑ°

'ω' :ἱοποπι ποπ ρο:ιιι:απεοΙπε ΓοίρΓιιπ·ι οιοιιοι·ο. ΑΔ :ιι

τἱοποπι αο:οπι ροοεα:ι τεομιίτιιιιι,νταό ιΠιιό νοΙιιιι

τα: ἴοἱοἴα:ι:ι πιοιιοα.: , αΠοειιιι ποπ ίσιο: Ποο:ιιιιο.

Μπἰο: μοβ. αό ρι·ιτπαιιι ιπ:οΙΙοάιοιιοπι,ν:Ροιο πα

:ιι:αΙοπι)8ι ίοοιιιιόίιπιτοτοιιι οοιια:ιιιιι ιιαιο:α: Ριο

όιιθ:απ:,ποοοΠα:ιο Ιοοοί:ιιι· οοπιρΙαεοππα. 8οό πο::

:οΪο:ατιι: οοόοπι πιοόο, 2ο ρι·οοε:όοπε ιαιιο : είιπι

:απ:ίιιιι ρτοΒο: όο :.α&ιι. ποιι όο ι. ιιιί:ιιιι:ιι ό:

_ Ρο:οιι:ἰἔι ο:όἰπα:ἑ, ποπ ό:: αΜο!ιι:ΐι. _

Η'. Το:τἱα :α:ἰο οι: οο:ιιπ:, οιιι όἰοιιιι: , :ιό Ιι!ιετατιι

11"ω"ω αᾶἱοποπι :οποιο , ο: νοΙοπ:οε :οιιιροι·ο ρι·ιοοοόα:

αδ::1πι : νο! φπα αό όοΗΒοταπόιιιιι νοιιιιιτα: οοο:

τοπαροτο: νο! :μια ἱιπρἱἰο.ι: .8&ι1Μ °ποΜΜΜ ω·

όοπι ιπί:ιιπ:ι, οπο ρ:οόιιεἱ:ιι:: ιιαπι :οπο ιιιιιο!ιιι:

ποεο!Γι:ατοπι ίσο οίι:ιοιιιο, (μια οπιιιοπιιοό οι, πιο

οπ2 ιψΒο οείΓα:ιο πι. 8 οοιι::α; ν: α&ιι: Π: Μ", Γιιίἰἱεἰ:

απο ν: οι·οοοόα: α νοΙππτα:ο απο οπο. αόιιοι:οπ:ιδ το·

ποτό: όο οοιοάο ἰπόἰποϊοϋϊο οι! "ΐι"Πω)#π· έ"

οπο!! ιιοΙιιπ:αι ει. Μοαιι:ι, όσο ο:οόοει:ιιι, !ιιιΙιοι·ο

ι·οΕΜικι·.

Με, 1ιω.ο οροοιιι·ιι νπόοω Σ. μοῦ. οοΒο :ιό όο!ι.

. ι ' 1: ό?

ρΙοπατο αόόοτ:οπ:ίαιιι όο οΒἱοᾶο ἰπόίΒζιοπιο Η

ν::ιιιιιΙιοοι ι επέοροτεί: ιιι Ιπί:αιι:ι, ιμιο ρ:οόοεπ

δ.

Βοταιιόιιιιι ν: Πε ι·οοιιιιι τοιιιιιιι: , αΠοειιιι πιο Ρο. έξω.

:ιιἰ1ἶο: Ποπ: ιπί:ειιι:ι π:ο:ιιι:α:ιε Μρί:ιπι όο:οι·πιι

παιοαόο:οαπόιιοπ ιιιιιπ1ιιτπ: (οό πό (οπι:πιιπι ιιι...:

ιοοιι*ι·ἰ ι·οίοοθ:ι.ι νοΙοιι:ατι: ορ::αιι:ιεο3: ριιωιο .Μ

οιι:ί`ιι: ...ο ποπ οί: νο!ιιπ:πε 2ιιΒοΗ, :μια :ιό Ορο

:ιπόιιιιι ποιι οΒο: ιποΙ:ιρ|ιει πο:ι:ιό οΒιι:&ί,όόειι:

Πι ΩοιιιΡ2τ2τἔΙ, Ιος! πιο ιπόιιιιίιοΠι οοΒιιι:ιοπο μι.

€.ειιιπωο τορτοοἔοπτιιιι:οοοἱοᾶιιιτι Ιοοοπόίιιιι στο..

πο: ::ι:ευοιΠει.ιι:ια:, ίπ ἱπίὶαπ:ἰ ρω.ι..οα ρο: ρ:ο.

ρι·ἰ:ιιπ οΒἱοέἱ:ἰ Γροοιοοι. ΟοπΗ:πι.ιόοο Μοτο :ιό Με

ΙιοεταπόιιαιοΕοττοπ:Ρο:ο, :1ιιιαόοΒο: όίιει.ιι·Πι ΗΜ

εοιπρο:αι·ο ρο:ίο6:απι πιο ρΙοπαπι πο:ι:ιαπι οΕι€οόι:ο

δ: εἰιειιτπίἱαιι:ἱαι·ιιπι ειιιο:Γοό απΒοΙιιε νπο ιιιόιιιιΕ.

Με αέ:ιι ιιι πιοπιοπ:ο Ριοόιι&ο , αΒΓοπο όιίοιι:ίὶι,

.Με :ιο :ιο:Εοάο οοεποΗ: οοιοθ:οιι: , δ: οτ11ιιο5

εἰι·ειιο:ιΠαιιιιαε οὐκ: ποπ @πιο :ιό όοΙΠιοταιιόπιιι

οΒο::οτιιρο:ο. ΕιιΙίΞιοιιοοιιοοί: α. μοβ. ν:εοπί:.ι:

ιιι αᾶιι Ποετο Βοι , οι:: οοόοιιι ιιιί:οπτι Φ:οτιιι::ιτιο,

οπο :οι·:οἰπαΒα:ιι: :ιό ο:οαιιι:οε', Ποσο ΕοΕπιίΠοβΜ

:οι ; 8ο ίπ οιιοΗΒο: Με:: Μοτο ο:οα:ιι:εο, :μι οο ίπ

Βαπ:ι,οιιορτοόοοι:ιιι· , πω: οιοόιιοι:ι1:. Κατω:

οι:ο:ει:ιοπι Ιἱἱιο::α:ἰ:, οί: όιιιτι αέΕιι: ιρίε Πιο: οπο

όιιοι:ιι: ειιιιι ιοΓρο&ιι πό ρο:οπτιαπι , ο οιι.ὶ οο:οι:

οοόοπι ιιιί:οτι:ίιιι ΓεπΓιι όιιιιίο ποπ Ρ:οόιιειι διοιιο

οι:οι·ει:ιιιιιι Ιιοε::α:ιε οι: ρα::ο ρο:οιι:ια , οί: ιιι ιιι

ίδιπτι όιιπι ρο:οπ:ια ορει·α:ιι:, απο :ιπ:οοοόοπ:ἱ Ρο.

:οί:::ο που οροι·απόι ρ:ο οοόοπι ιιιί:ειιιτι ιο Γοπίι:Ι

όιιιἰίο. Επ3οπι οιιιρρο οο:οο:ία όιεί:ιι:Ποοι·α Ρο:

οι·όιιιοπι αό ιόοπι Επί:απε :οπιρο:ἰε, οιιιι:οπιιε :τι οο,

οπιιιιοοεαπ:οοοόοπ:οι·ι·οφΙΠ:ιο ιππα:ια:ιε, οι:οι·οοιο

νει!οι όιιο οοπτ:αόι&οι·ια) ποπ :ιιιιόετιι οοπιιιιι&ιω

8ο ἱιι ω.. εοιπροϋ:ο , Ισό όιΠιιπάιπι 8ο ιιι ΓοιιΙο

ό::1ιτι.

@επτα Λαμ” ἱόοὸιιοπ ρο:ιιίΠοαιι2οιιιιτι ἔτι ι.

..ιο....ι ω.. οι·οα:ιοιιι: Ρ€:`€8ΕΩ, :μια ποιι ροτιιιι εο

ιιιί:αιιτι ρ:Επιιιο·ι αᾶ::ιπι νοιιιπ:α:ιο-α ίειΡίο αειωε

:ποσοι α: οι: ΔιψΙω.!ιύ.όε ικά: ω6ιΙιω._Π__ από

"ο [ο Μια: ω: ουΙουιόπω, μια:: |ῖ· :Μι ο. Μπακ.

@Μ "οι .οι υπό: ' πιιΙΙο Μισό:: ροπή: β απο:: οι! υσ

Ιεπόπιιι. Μιιοι· ριο:ι. 1. ίιειι:ρτίπιοοι οιοτυπι ποιι

ι..ι.οι ι·οεΒοιι6:α α ίο,ίοό ί: Βειιοταοτο : ἱ:α ρ:ἱιιιοπα

ιιιο:οπι ποπ :ιαοο: νοΙοιι:ειε ο:οα:α ο Ιο,ΐοό α :πωπ

το. ΙιπρΕιοαπαιι:οιιι, ν: α&ιιο, οπο νοΙππιαε οιειι:ιι.

ιιιοοεα:ιι: αό ροεο:ιπόιιιιιι δ: ο Οοο; αΠοι:μιι Ποσο

οπο: οαιιία αιί:ί:: από:: α. Η αποο!ιιο :ιιοιιἰΙΤο: Β πό

@ο

”

· 97? .
...2:"Μ'Μο

ω,

Η

[ωρα

(ο νοΠο, ίοό τωεω, ν: ρι·οεοόα: ρο:οιι:ιέι απο Πι:

Ηοἱοπ:ο πο:ἱ:ἰἔι ο!ιἱ:ᾶἱ. ω.» .ιι. νοιι.ιπτα: Π: Ρο

:ειι:ια οΠοπ:ιαΠιο: αο:ἰιια , ποιι ι·οοοι:ι: :ιό Πιιιιπ α·

&ιιιτι ρ:οόιιεοπόιιπι , :Μι ΓιιΗἰεἰοπ:εο1 ρ:οροίὶ:ἱο

ποιο (Μαι ι :μια ΡοΠ€ἔι οι: ΠιίΠειοπ:οι·οοπίοι:ιι:α

ιη α(9ω ι. ΡτοΧιιι10 :ιό νο!οπόιιπι, α:: ρ:οιπόο ό ίο

ιρεἐ νοΠο ρο:οί:; εἱιοι ο ἴοἱρεό πιο...: “πω” νία:

νο!οπόἱ. ροίιώ ίοόἱοιοπ:ο ριοροίι:ιοπο οΜοέΗ.

ΟοπΕι:ιπ. ἱί:ο πάω ποιι ρι·ιο:οςιιιτί:οι α! νοϊοπ

όιιοι Π·ιιοΙιει:ο:; αΙιοοιιι ο:ιαπι :ιό 1. :άσοι ρ:ο

τεοιιἰιοτοτιι: αΠιιο ΜΗ” , 8:ίἱε ιο ἱπΗιιἰ:οπι; ποιο

:Μπι π. ..ω οι: νοΙυιι:αι·ιιιε νοΙιιο:ιι:Ι: Με αό νο

Ισπόιιιτι ΗΒοτο; ποιοι :ιό :Με Γι:Ηιοιτ , ν: ριποοοό:ιΕ Δ

π0:ἱτι:ι οΙιιο&ι ιιιόιΙΐειοπο :ιό οιιιωιιω. @ο ιιο Μις θ

πο :αιιιιιπηιοπόο: ι·οΙιιπ:αε ιιι Ιιοο:ὸ οροι·ιιιιόο, ΞιΡΜ"·

οσο οοιιί:ι:ιιιιιι: ιιι αθ:ιι π. ρ:οΧιιιιο ἱιιόιίΐο:οπ:οι·

οροτα:ιιια,ίε. ρο: ί-οΙαπι ιιοτι:ιατιι οοἰεόΗ ι...ιιπ...... #4ίω,Ιω'

:επι οι ν::οπιΜ·ιο:. Ναπι α ιιοιι:ῇΞι ω... ΙιιόἰΠο:οιι-Μ]εω ο.:

:Ιαιιι οοιοάιιιιι:ο, α :ορο ιποιόο:οπ:ιιιιπ αὁὶἱιια 5 Μ:: Μ·
Δ 4 ξδΡι·8- ΝΜόΜ7.!!

Μ:
(Μή.

Υ

Βιφϊοκ πι:

-Ι



ι88 ιΒῇριιιοιιεΧ Χ_ πρωι: 2ι718ει07ΜΜι Με:: Ι ιι

ι ρται:ιο ιιάιι πιιιιιπ:, πει: οι:ιεθειιιιιιι:,ειιπ: νοιιιτι- ιιιι·ιιι: ιιπ:ριεειι , νι! πο:: :πΡιιειιι πηρε :πιο

απο ποπ π, Μ! εορπιιιοπιε, οι:ιεθ:ιιιι: ρτοροπετε ι ρει:επτε, νει ποπ ρεεεετε. Ρτοι:ο.ιιο ιιιιιετι: ιπιποπε

πει: ι:οτιππιει:: ιιιιιιιιιιιι:, επι:: ιοτιιι:: ειιι:ιιιιιι:ιετι: ι:ι:- απο:: ριοι:ει ι!ειεέιιιιπ π:οτιιιιι ιιι:ρι·οι!επιτεε, πι::

6ο· ι:ειιι νοιππιειεθ.ιειριι:. :πιο ει! ειπα: τι:ι:ιοι·: πω::

'Ἐκ' ό' νι ροί!ιε νοιππιι:ερτιπ::ιπ: ποιοι:: ὁ ιειριπιιοπ ιο

_ ' 'ι' Πρ:: ιιιΕι::πε, πιο ειιιιιπ!ιιι:ετι: ιιι:ιιδτε,πιιΞΒιιιι :εποι

ιιιιιτ, πιο:: νι :πιει πι:: ται: οι π: ι ετεπε πο
πιο οι:ιεαπ Με επιπι ροΡιιιἔι , ροτειι: νοιυπιπε ι:ι

ιιιιιιιιἔιὸἴιιἔι ιιι:ετρειε,ιιοπ πω:: :ειιι:ε, Πιό απο: ιι

ω: ε: νιτιπ:ιι ει οιιιειξιι πιει:: Γε ιι:ουετε.ΝΔι11
ει! ιιι:έτι: ορετεπιιιιπ: ιιιιιιεΕιι οι:ιεειιι:: ιπι!ιιιειεπ

ιι:: εκ μια: οι:ιειιι:ι,86 Π:Βιειέιιι:ο. ε: ριιιιε ροιει:ιιε,

πιω:: νοιππιι:: ι:::ι:ει οι ιε,ιιι:ιι:τει:ιιε Προ:: πι.

61· _ Απιειπιππ: Βια:: ιο οι: €ωπε ιεπι. πε ι:ιιεμιι ιι

^'ιω'ΐ"'"' πω: ειιριιεεπι, νι ιδιοι: ·οιιιι,ιιοπ ι!ειι€πει ποιοι:: ,

Μ! ροιει:ιιιιπ: : :ο ιιι!ι:ιιιιει,'νι ιιπΒειιιε πωπω: ιε

οι! νοιεπιιιιπ:,ι!ει:ει παρετε ροιεπιι:ιτι: νοιεπιιι. Αι

ιετπ:ο π:: είιιιιοπ ι!ε νοιιιπιειε οτεπιιιιιει! ι!ε νο

ιι:πιειε πω, νιτίιιι: ιιι: σ: ι:εεειιιιι·ιιι πι! νοιει:ιιιιι::

Ξ: τι:: 1Μιαιιειιιιτ, ιπειιιιι, οι Με :ΜΧειιιι, φάω:: πριν:

@Ειπε :β :κι ι:.ιύιπάεπι ιισιιιππιιιιιι , οι :απο πω: :·ιιιι,

πω: :πιει πω" ριιιιιιιιιι ικοιιιιιιιιιιιιι τι β. Ριοιπ:ι:ιιιιιι

ειιριιει:τι ροΙΤει ι!ε ι. εξι:: νοιιιπιι:ιιε ::ι:τω:, οιιι

ειι ρτιπ:π ιιοιιιι::, ι οι:: ρει:ι!ετ ι:ιθ.ι:ε ιοιπ::ιιε νο

ω; ιιιπιειιει Αι! ιτρτοι:. ιπ:ιοι·. πεπο ριιιπιιπ: :ιιΐιιιπι

οι: °ΡΡ°/ΞΜ νοιιιπιιιιι: πεεειιιιτιο ι!ει:ειε ειἶε ι ι)εο, νι ει: πι::

Ψ ιπρεπεεπΜ ειιι:επιιισ εοπιιτειι:ιι. Αι! ε. ι:ειζο ιιι::ι:ει. :πιο νε επ

".ιωεω- οπο:: ιιι:ετι: ?σπα Γε πι! νοιιιιιιιιιι·2, πο:: οι: πο.

εει!ε, ν: ρε: π:: πι:: ιιᾶππι ω:: ε πιοιιειε Τει!

ρει·εππ:ι!επ:δοπο νιιιι οι:ιε&ιιπ:,ιιτι:πι π:οι:ει ιι πι!

νοιεπιιιιπ: Ειπα: ειδιιιι1:. νιιι!ε εοπεειιο, ειιιὸε! :ιο

ι. ποιοι:: νοιππιι:ε νοιεπι!ο ιο ι:::οι:επι; πεΒοιι:
πιει: πι! ιιιιιι:: ι-ε :ποιο-εεε ρει· ι!ιιιιπέιιιι:: ::ι5:ιιτπ,ιει!

πρι· ειιις::ξιιειπα,Ει:ι:ο ἴειποιιειιιιι οι:ιε&ι:ιι:. Νειρ::

ι ει:: ε: πιο οιι11πι5νοιιιι0 πρωτ δ: νιτιιιπ ι:
νι:ιιιιο Μ. Ι

- 63: - οιιιιιιιι Πατακό. Ιι!εὸ ποπ ροιιιιι πω” ιπ ι`.

@Μπι "· ιπιδοπιι ισα ετεπιιοπιε ρεεειιτε, οπο: ιπ εοιπιιι:πιι

ω· ` πιιιιιιπ: ροεπιτ ι:::ι:ειειι:εοπϋιιετπιιοπεπ: : Με αιι

πιει: ποια:: ιπεοι:ιιιιει·πιιοπε ιιι:ριιει:ε εοιπιιιιιιι

ρεεε:ιππ:. απ:: οι:: πιει!είειίιιιε :τι νοιππιπιε Γορ

ροι:ετε ι!ειιει πιιιιιιειπ ι!ειεδιιιτι: :π :πιειιε&ιι , ἑ:

οπο οι·ιΒιπειιιι·. :πω ριοι:. νειι:ι:8ειι:: ιιιιι:ιιιιιει

π: ι. ιιιιιοπιι εοεπιιιοπειπ ι:πιι:ι·ο.ιειπ : οι πειτε ποι

ισα: ροτειι π: :οποιο ι:οι:ειειιιεοπιιι!ετι:πιιιιιι:, ιιιιι

ιπιιιει:ι!ο ποιοι:: ι·ετιιιπ , ρεπειτει οιππει πιει::

ιιι:πιιιι ειιιιιΓειιπ:οιιε ιιΒιι:ιιι:: νει ι:ρρειιιιιιιει νει

ιιιρειπ:ιιιιτειεπ:: οι ιπ:ροιιιι:ιιε πι, ν:: εο ιι:ίιπιπιι,

οπο Ατ:Βειιιε ι:εειριε εο8πιιιοι:επι ιπρει·πειι.ιιι:ι:εει

ι!ειειΕιιιιι: εοπιιιιειιιιιοπιε ιιιρει·ι:πι. οιιοι:ι:ι ει:ι!ει::

ιπιιοπιι ι:ιιι:ετει εοπιιι!ετιιπιιι:ιπ , οι ιπεοπιιι!εισπ

πιο: ειιιιιιετπ τει ι επι:: ποπ ροιΕι ι:ι:ειρειε εορτή

ιιοπεπ: ριεεεριι ιι:ρετι:::ι. :ιτε ρε: εοπιιι!ετιιιιο

πει:: πω” ρτιιιι:εριι ιιιρειπι:ι. !Βιιιιτ ιι::ριιει:ι , νι

εοειει:: ιπιιιιπιι ιιτπιιι ι:ει:ειιιιπεοπιιι!ετιιι:ιιοιπ πω:

οπο. Εθιειεπ: ι·ιιιιοπε ρεοι:ιιι·ι ροΠει , ποπ ροιιιιιΕ

ειπ8ειιιιι: ρεεε:ιι·ε οπιιιιιοι:ε απ” ρεπεερει: ποιο

κ νει πο:: ΓιιιΠει ::ιι8ειοιπ ι. ιπιιιιπιι ριοτι:ι:ι8ειιο

ριο:ειριι; 8ε Πε ποπ ροιπιιιιιειιεπιιιιεπ: ρτοπιιιι
π

Βιι:ρει νοιππιιιιε ι!είειίιιιτι: ρι·εεεειιιι, ειιιιιι: π πρι·

ιι:: Πι ρπνιιι:ι:ε ειι·οι,νει ιπεοπιΐιιιετιιιιο ωτειιωιοι. _

δεκα Ακούει. Νιιιι::.νοιιιι:ι::: ρεεει:ιε ροτειι,ιιιιι 65· .

οι ειιιεεειοτι εοιέιιιιιιοπε ι:οπι πρρπτει:ιιε, δε του δω"'^ιιιι

πι:: εποε: ι:οππιιετιιιοι:ε ι:οπι νειι 86 ιιοπιιι:ι:

ια! ::ι:ρειι ποπ ροιιι·:τιιπι ιπ 1. ιπιιιιιιιι ω:: ετεπτιο

πι: ειιιςι:ειοιετ:: παρετε εοΒιιπιιι:πειι: ιιοπι :φρι

ι·επιιι ιπιιοπειιι, απο:: νειι δε ιιοπειιι: ιΒιιιιτ πο

ροιιιειιιπι ιι: εο ιι:Ριι:πιι ρεεεει·ε. Μαιο: ει: 8:Τι:επι.

ι.ρ.ιι.63.ει. ι. ει! 4. ό· ι.πε.7·7.ιιι.ε. Μιι:οτ ρι·οΒ.

ροιείι: ιιιιιιιιι::οι!ι εοπίιιιετιιιτοπιε ιιιιειίι:ιι: ειτε:: η

ι:οπιιι:: νειι:ιιι'6ι ι:οπείιιιτι: εοπιιιιεει·ει :πο πω: ,

:πω ε: ιιι:ετο ιι::ροι·ιο νοιι:πιπιι, ιπιειιεδιππ:

ι:ρριιε:πιιι οι! ειιιει::ιιιε εοπιιι!ετεπιιι:ιι: ι:οπιιπι

ιιρρειεπε 8: ιπιιοπειιιιπ: , ω:: ι:οπιιι:τ: νειιιιι: 86

ι:οι:ειιιιι::. π. πιοιιο ι:::ιι:ιι:ιιιει , ε: ιιιιιιιι5. ιπιιε

εορπιιιοι:ι: , οπο πιιιιιιιιιιει επειιει·ι ροιιιιιει πι.

επειοε ειτε: ι:οπι:πι ι:ρρι:τεπε, ποια: ειτε:: ι:οπιιιι:

νετιιιι:. Νει:ιιο ιι:οι!ο ροιιιιι πιο ι:οΒιιιιιιο ιι: ι.

ιι:ιιι:πιι ι:ι·ει:ιιοπιι π: ι:ι:8ειο ειιειιπτι. Ναι 1. ποιο

ποπ ροιιιιι: ριιπ::ι εοΒιιιιιο ιι: ιιι:Βειο ε1Ιε Με:: ει:

ιιι:ετο ιιιιρετιο ιριιι:: ρτοιιιι&ε, ν:: ρε: ιι: ρι:ιει. Νε

οιιε π. ι::οι!ο :παω εοΒιιιιιο, οπο: πι:τιιτειιιει εκει..

πω, ειιιει:ειοι· ει;ειιιιι·ι ροιιι:ιιιι ειτε:: ει, οποιοι::

ει!ιει:ειοτεε ιρεειει ειιιιιι.ιπι ιι: ιπιειιιιίιιι ωροσ

ιι:επιιε. Η:εε πιο:: ποπ ροι::ετιιπι ιι: ΑπΒειο επι:

ποπ:: ερρετεπιιιι, ίει:ι να:: δε ιιοπειιιι: ι”ιιετι:ιιι επιπι

ι:εεε ριορτιι: πρωτοι:: ι:::'<ζειι, οι:ιι€ι:ιιι: ιριιι:ε εεε::

Πει:ιπ , οι:ιπιτιι:Γεει:ο: πι: ιιιο ι!ερεπειει:ιιοπ: , δε

π:: ει! ι:οπιιιι: ιιοπε(ιιιιι: ρετιιιιεπιιι: , ποπ ριι:Α

εοπει πει:ιιιιι ι::ιιιιι·2 ::ι:πειιε:::. φπα: :πιο ι:οπιι ερ

ριιι·επιιιι. πρι:: ι:ιεε πω:: ι!ειιπειιιπι ιιιιιεεειιιε ιε

ρι·α(επι::ιι ι. ιι:ι!::.πιι ετε:ιιιοπιι, ποιοι πω, οποια

ιπιπιπ:ὲ ι:οι:8ιιιεπιιο. πρι:: πο:: ροιι:ιι ιι: ρτιιι:ΐι

εοΒιι:ιιοπε επεειι Με ι!είεό!:ιιε εοπιιιιειι:ιιοπιει

ειτε: ι:οπιιιπ νετιιιπ 8: ι:οι:ειιιιιι: , Με οπο ι:ει:ιιιι

εοτι:π:°ιιιιρεει:πιιιιι:. Αιι:ι.ιι3 πι! Μπι: ι·::ιιοπετι: εε

πω: τι:ιιοπιπ: 8. Ποιο. ι:ι:ει ρτοΒΔι , ιειεὁποπ ρο

:Με ιι ιι:ιιι:ιιιι ειιτειιοι:ι: ρεεεετε, ποια ιιιιοειιιι ιι:

ιε ρεεεειιιιιπ ιιιι:πειειιιι Πεο; ποιο επι:: πεεμ:ει:ι

:είπω ι!ειειϊιιι εοπΠι!ειιιιιοπιι ειτε: ι:οπιιιπ Μπε

πω: εοιπιι:ιιιιρεεειιιιιιιι; οι πεοι:ειι τ. ιιιιι:επιι

ειε:ιι:οπιε ιιιιιι εοριιιιιιο ε:ιειιιιιι ιι: επιιιειο, :οι πι·
ιιιι·ειιιετ, ειιιρει:ιε π.ιιιιι·5 :πω ; :οι ιιι:ετε,επ ιιπ- Π

ρειιο ιριιιιι, π ιιιιιπ: ιιιιιιπιιΤει :ο ειιοι·ι!ιο Πω ι:1°ε2

ιιοι:ιε , πο:: ροιιιιι!ει πιει:: ι:ιιι:ει·ε ὁ ·τι:ριο , ω: ο

Πεο ν: έ: ειιιιιιι ριιιιιειιιιιτιι παμε ειιεὸ Πει:: πιο

Γει επιιιιι ρεεεετι, ειιιοει ει! ι::ιετπ εοοιιιιιιοπεπι ιε

ειιιιιιι: ιπιιιει. 8ει! ι:οπιιιι ι. ει! ρεεει:ι:ιιιιιπ ιιιπ- 67;

ριιειτει:, πο:: επ πιο ιι:εοπδιιει·ι:ιιο νει·ι ειιι:πε ι:ο· πι: "πιο

πειιι πω:: πεεει!ειιι:. Μι”. ε:ιριιει:ιιιτ νει πε ι π- ω” ,ΜΗ

εοπιιι!ετεπιιιι. νι ριιιιιο:ιιιιπ, νει εεειὲ ι!ε ιι:οτιιιι.';;Γ: .

π. :πιο πι! ιιιπ:ι::ιιιι: ρι·οιπ:ι,ποπ ροιιιιιιε ιιιπιιοπ- 062;;ιι ποιοι:: ειιειιιιιι π: ιιπ8ειο ειιιει:ειοιειπ εοΒιιειιο- ·

πει:: οπο:: ι:οπιιιι: ερρι:ιεπε,ποπ ιπ 2.ιπιιιιι:ιι πω::

τα , οσοι! ιιιπι:ι ει!ε ροιπιι!ει: επι:: εοι!ει:: ιπιιι:πιι

/

66ἐ

Διὶ Απο:: εε

ω:ι ω::ε

και:: 8.17».

Βιιιιοπεπ: ει: ιπιιπιιι:ει:ειε,νει ειιιιιι:ιι:: ιπι:οπιιι!ε- ε!ιιι·ιιιιοπιι. Νου:: εοι!ειιι ωιωπι ειι.ιτιιιιοπιε ροιιιιι

ιι:πιιιιιι: παρετε: να ρτοπ:οιΒιιτιο πι:: ποπ Μ!. οι ι:πεειιιιιιι:ετε Πι:ιειιειιειε ει!!ε:ειοιειπειιοι:επι

ιει ιι: ι. ιπιιπιιιιι 86 πι: ποπ ροιιιιιΤειεο ιι:Πι:πιιιι!” εοΒιιιιιιοπεο:ειι·ει ι:οπιιιι: ιιρρετεπε: ι:ιιιιιε ιιι!εὸ

ω; ρτωεεριππ:ιει·πιιπιιππ: οι:ιιΒιιτι. δει! ιοιιιιιιιιι: Οπ

Βισκυπιι "Με πωπω πιτωι:ιω εο,ιιι:ὸι! πεε:πειιιει:πε

ωι,"["( ιιιερει:επτε, πιίι ιιιιιιιιπ ρι·:>εεει!πε ιι: ιι:ιειιεδιιι πιο::

""'!; """'"ιπεοπιιιιετ:πιιι:: ι:οε ποιοι:: Βιιιιιιι:ειιι πιο: ι:ι!4
° ρω Μ' ιιιιε οτι:πιΒιιε εοπιιιιετιιιιε, ροιειι ιιι:2ιιιιιηκιι€

&ιιπιιε οποιοι: ρεεεειε · νει ποπ ρεει:ι:ι·ι:. αι:ι::

επι:: πει:ιτι: οπο:: μια ειει:ιετιι νοιιιπιι:ιει:: πο.

εεί!ιιει,::ι!ι:πε νιτιιιιι:ε οι:ιε&ι ρι::·ιε παπά: δ:: εαπ

ιιιιετιιιιι,ροιειιι νοιιιιιιιι ριο :πιο ιιι:ειιιιιε πιω

'ιο εοι!ειπ ιπιιιιι:ιι ι!ιιι·πιιοπιε μπειτε. Α:: ποιοι::

@οι οπο:: εοΒιιιιιιο ειιιει:ειοι· ειτε:: ι:οπιιτπ πρ.

·ρι:τεπι ιπ:ιπιιιι ειι)εο, ειπε: ει: πω: ποιοι::
ρεεει:ιι,ιι4%, ο Ε

ι $εριιι:::: ε.τιω.ιιι.ο που. Λπρειιιι :πιο ?ετι- 68#

π:: ἱπ πειι:τιιιιι: ι:ι.ιδιιι: ιι: ιιιρειπειι @πιο πειιιτιιιιι: 59""""°

&ρτειιιιρροπιιπιιιτ ει! ιιιρειπει. ιει! ειτε:: πιιιιιτειιπω.

'ποπ μια: ρεει:ειε : απο ποπ ροιιιιιι. ιπιιιιπιι

ρε:: ειειιιιοπιε ρεεειιτει πιπ π. περι; ετειιιιοπιι

πιτ
-.....ω



τΌ°ι

τιῇιιττιττἱοΧ Χ.ΒιιΡεττοτο Λιςτίστοφ Με.. πι; 189

τοτττοττ:ιπτ οτιστοττοπτι πο.τιττ°:1ττε, σκοπο τττιπττττ οι! ποιοι τσοποτιττ· τ τοστ ποτε ρτσι·ιιττιστοσ τοτε: σο8ττ:τ..

τ:τωιτιιιτ 2.τπίτιπε ορσττιττοπτι Πισστ·πιτ. νστοπι πιο πιτ ττοτισ8 τιιπττπιτστιττ:2, δστι1Ρτοσιττ8στιττ3ΜΠοιοτφ,

πιο". πω, στι 1.πιδτ. οι πιστοτ στο ρττοι·τττιτσ ιτοττιττοπτε.

69· θι%ποπ πρι. π.μ.ιτ.63 .αττ.)·. 8τ Ρώτα σιπΒστι15 τι

ο8""" "'- τπίτιπττ πιο: σι·στιττοπτε οισσοτσ,τιτττο&το ττττ:τιιστσ

Μ ΜΜΕ τπτ Όσο ντριττοο 2ι1ᾶ0ττ: πιω [Ντου. οτιστιττο τστ

τιτοιτο&ε ιτττιοττ;ιτ 5τοιτιισσοττ·: Έ Η Ρττττι:ι ?ιστι

. ττο οπττπιιΙτι τι σ ιιο ο , το.Ιτε σ ιο τστιττο οτ οιτοτ

8στιστιπττ: στεο Η μπω. ορσττιττο ειπεσττ τοτττστ οτι

οτι , ττιττε τιτειιιτττισ τττοιιστστοτ Όσο στσιπττ. (τοπ

-. πιω. τιτσὁ Οσο τττοιιττιιτ εστω τιοποε , ποτε σττ πω.

στα οποιοι σο8ττιττοπτι , σκ στοτι ποτε ιδιοι τιοποε

τσιιοττιιτ. $σιτ σοπττΞι: Η πιο ττιττο ιοπι:Ιοιτστστ ,

σοπστοιτστστ ιτσ ιιιιτισιιττιιιοσ ροπή σο8ττιιττοπσ. στ:

πιιιτΙττιστσ (σοτιστστΠτ ρσσσιτοιιι. Νικο πιο οποιο

οποιο σοετττιττο ' τπιιτττστσπε οι! Βοποπι δ: πιιτοιπ›

οπο: το οποιο: πσΒοττο τιοοιιιπο, π! τιποσττ σο, ριτσ

οσιτστσ ιτστιστ τπτσπττοπσπι ποτε , στι: τιτλο τσιτιρστ

Ρἔΐττοιῖτιἔ'τ ἑςΡσἑιΒντπιιιτ3 ορτπιτποτ; πιο @πιο

σ. οσ τι οι· ο σο το ιιστ οτ στ, 82 τοτστ πιο

τισ (τιθ:ο ρτοιιοσττοι·: ?οι τιιττιτ) ποπ ι:οπστοιιττ στι:

οπιπτ ρι·τιππ σοεττιττοπσι :ιττ0€1τιτ ι&το ρσσσιτπιπο

το. στ: σο τσσοτι. ττττιοστστιιτ Πω: οσοι! ποττιιε πιο·

πιιε πω, στιοι πιιιττττιπισπ ιττισττοτ,οπιπσπι Ριτ

τπιοι σο8τττιττοπσπι,σττιπι πι! Βοποπι δ: πιστοπι τπ

ιτττττιτσιιισπι ττοπιττττ ι Ποπ. @πιο ο ντετ·τιτ το μι·

πιο σοεττοττοοσ ίτιιιοττσττστ,ποπ το τιτττπέι το σιιιοοτε

πσΒοττο, σ.ττστσπιτι. στττιττΓΡιτττιισ. Οοπτττπι. τ. το

τσιπ. Τοστπέβ. οποιο το τ. τπττιιιιττ νττιιτειιτοπτε ριτσ

σστιτο οπτιιττιττ τσπστιιτ, τι: το Πσποι νττττποπι ποσοι

σοπιισττστσ. Ηοσ ιοτστιι οτισσστιτοπι πιτοτοτσ πιο.

:ποιοι ποτιτστι Όσο πισιττο τιιιοτπσ 8τ ιττέττιτιιτοσ πι

τιιτιιττ,σοτοτ τοπ: σττ ποστοτ,στιπι τιιιισπτοτσ ποπ οι

οοᾶοτ οπιττττοπτε ιισσσπιπτποτα. :μια οι τιοτοττπο

ιττ οτιοσσρττ τοττποσττοπσ οποιο τσιτιιττοτο Μπουτο

τσ οπτική. στοπ οσιιοσ σε σο,ιιιιὸττ τ)σιτε στο ιιο

&οτ τιττττιω σοεττσιτοπτε Ντ τιοπιιοι δ: οποιοι τπιτττ

τστσπττε,σίτστ ιιοθ:οτ τισσσ:ιττ , ποσό στι άι τττιστσ τι·

72. ιιιιστστοι·σιτ νοΙοπτιτσιπεσττ. π. το ιιοπιπι τω.

ΜτΙ. τιπτσ πω. οσσσιττ πσσστΤσι·ττι σττ ρτιγττσι στα.

ιιστσι·πιτοιττο, ποπ ρτοστιισττοτὲ τοΙο Όσο. Α: πιο

ροπή, τπιρΙτσιτποτι τσιτοτ ιᾶοτ:ο ιισσσοττ το ι7οτιιτι

τιιτσ στσιτίιι στοπ ττιπισπ ροτττττ , τπιττττιτσπτσ που·

το ροττττ ποπ τσιιοτ ο 86 πι: πιάτο ττιτστιτοτο ποπ ίδι

Βιμήσ Ροττοι·τιβιο ρσσστιοιιποτει οι νοτοπτιιτσ σπιτι. Ησ

¦ῇ°ρμ]¦_ ροπιτστι τ·ιοΠστ, οτιοίτσιπι οι·ισιτσιστοιιπιττοπστπ

σπτἔτ ο στσιτιιττι, σ111τΡΡο οπο: στΐ @τι ορστ·οττ ποπ

ο! στ : ττπιτιπι σο ττιιττοπσιο τι οποιιι τισ πιπ

τ>ποι τπιττττστσπτσττι τἔοπ σποτ τι στσιτοι·5, τσι! ροτττιε

· . ° σο8τττιττοπσπι πιτοπιισπο ιτστστπιτπιπιπι πιτ τισ

·”Μ "ὶκτ° ποιο. 8σιτ σοοτττὶ τ πσιιιισ σι·σιτοττι σιτ τσ τπτι€τ5 στο.

”"° ἔτι: ρτιγττσέ ρτπιτστστπιτπιττ ιό τιιίτοπι πιιτοτπ,ποὲπι

πιτ τιοπτιοι,σοπι ππτσ οσοι τειιστστπιτπστοτ Π: τπότττστσοσ πιτ νττιιτπιτιιςτη Με οποία ποιοι σιιιτστιι

στστιτοτε, 8.τιτσοι12.τ1τι οτποσπτι:οτ σοι;ττιττοπσ τπιτττ`

τστσπτσ οι! Βοποτπ 8σ οιιτοιιι , σι: Γι: στ! τπιτττΐστσπι

πι! νττιιιιιιιισ. νοιτσ το! τιττοπστπ, οσο. Ισιιοιτι μι!

πιώ. σττ:ο οποιο ορστοττο πιτοττιΙτε :στ ...οποιοι

8·Π"·"Φ' ττττιοιτοτ ιιτττοο Ρτοιτοσσπιτ ι απο στιισπι ττττιοτ

1.ΜΔ, Μ” οι·τοιοιπ ορστοττοπσιπτττιστοτπ: Νιπι ρττττιτι οικω

οπο. τισ πιιτιιτιιτ:ισ πσσσειέιο τοτε σ. τσ ρτοιτοιἶτι, 8ο;

πιο ποιοι: ποστ: ρτο οσσπτσ. στοιπι ι τι. σ.

τ·]τιττο νσττι τττισττι,ποτι ποπ πσσστττιττο ποπ ι τσ Ρτ·,ο.

ποσο, τσι! Ροτσίτ σιτ τπτ οσοι πιττοο τττισττιιτιι ποπ

Ρι·οι:τιιστ, ποπ ττττιοττοι· οποιο Ρτοιτοσσπττ , τσι! πιο

τστοτοιτοστο: ποιο στ ρτοιιττπισ ττττιοττοτ πάτο , ε

. σοτιιεντττοτσ πι.. ττιιοισιττιτσ τιτοιτοσττοτ.

'Η. Αι! σοπττττπ. πσΒο , σκ σο ριασττέ Όσο Μουτ τι
““ "ως άσοι Βοποπι , ποτε στι ιιιᾶοτ ρττπιιο τ:οεττοττοπτε,

σε ω. οιττω&οτ οποιο τσιτοττοτ: τσι! τοπι ποτε σο

πιο 82 τπτσπττοπσ τττιιτο ρτοττοσττ ι τι οι στι οπο:

(Σουτ:

ο.

:οι ?τοϋ

Μο

?ΠΊ

<2ττ

73:
:οι πιττΜέ"

τιιττσιπ οποιοι πιοστοπι, ποπ ττΙ:σ τποιτοσοπτιττ. Α:

νστὸ σοσττττττο οι! τ:τοπιιπι δε ιπιτοτο τπιττττ'ιτσπτ .

ποπ σο: τπιτσοττο, 8; τιιιιτο σπτοσπττοτπ, βετ ιτιοιτι 8σ

σοποιτοτιτττ πιτοττο τπτστΙσστοοττ , ι1_οιιισοιιε τττιστο

ά. δστπιττττσισπτστ σοστειττοιι πιο ιιιτοττοσι τιιττ:ιπ

ττ ιτιιτ:ιττοπτε. -

Τστττιιοττττιιιιιτ , ροτιιττΤσ Επτρττσττσιτιοεστιιιπ το "ζ

τ. τπίπιπττ τοτε στσιττοπτι οσσσπισ : ειπε οι σποτ. ς. ι>"ωι.ιτ

σο. 5.Τστ180τέτττ87,672800°.4.1.47Β2..Μστο.4.δ. Μιί·β,"·

Φωτ. π. Λατιτοτ.έ]τ.4..αττ.2ά 3 . Καύτσ.άτβ.3.4.0Ιτ. δσ

τι τ”οι·ττοττ τσ οττοτ στ: σο ποσο ποσοι άπτ.3.4.ι.ια.ι.

πωπω οποσ σε τιιιτοε ιτσ τοάο το τ. τπττιπο ρσσσιιτι

τσι ποιοιιιοποι τιοσ τρτοπι Μιτου οοτιττπσρτιιτπ.

Βιπιιτ. Γθη!.ΙτΠΠ οττιστο.ιμισιτττ6.ι.ιΙ.6. Β.ιττιστο πιο.

στοπ. 3. πω. τι. 3. στο. τσοκ!. τ. ο· τιττπτ.ττ|Ρ. οι·

όττσΙ τπτ τι σ.οτι.ιττ.3. πιο. Ριττατ.άτττ.5 .ττττΙι.ι.]τοι, 5.

οποιοι, ΜΜΜ. τ.ρ.ιι.63 πω.5 7ιτικτ.ριι. .τι ΨιτττΙττ.τττρ.

236. σ. 3. Μετα. Μ.7.ιτι «πω. απο Μαιο” .ο απ'οτι!.

τ.4..ι;. το. Ρτο σιττοε σποττσιττοπσ. 1)ττττπ8οσπιτιι σττ 762

πορτα σοπττοιτ. :ιττστ:ι ποτὶιτοτι,πιιττἐι πιο Μυρο

Πττοπσ , σττστο τιιτροττισττστι οττοοἐι τορροοττοπσ το·

ἀεὶ: Βοττοε όποτε: τσπίτιε ποιο. σπιτι τισ τ.το.υττττοι.

ττειιιττιιιιτ:ιττοπτε, το οπο ποια ροτιιστοπισττσ το.Γ····

Μοτο οποτε, οπο τιποσττσισ οτιστιττοπστ τ ποστ οι

ιτσ τ. τοττποττ οποτε ττιισοπ8σττ€α ορστιιττοπτι, :το

τστΙτιστ οττοιιι ορστιιττο οπεσττ Ροτιιστττ σίτσ Ριτσα

τπτποίο. ` ι

Πωσ τ. Ατιτοτοτιἔ, πιιττἐ Βέτο ττιρροττττοπσ,ρο- 77:

τοτττιπ8στοι ποπ τοΙιιιιιτπ τ. τπίτοπιτ ιτοττιττοπτε,

τσι! οποιο το τ. τοττειπττ οποτε ιισσσιτσ: Βοτιοοπττ ετ,πτ"ΡΡ···

παμπ. το. Ροπστιιιι. Ροτοττ σπεστοι το τ. τπττοπττ Μ 'ε:·ε"βι τ

που ιιιτπιττοοτε , ιτπ:Ξιιιι πιτοτιο , τιιιτιστσ 00311ττι πιτ

Ρσσσιιιιτιιοι τσιιοτττττι : οτ οπιπτε στιιιτι το ποοοτε τπ

ιτιοττ ορστιιττ ροτσττ, το οπο τοπια οπιιιτιι οι! οπο.

τππιτι1ιπ τσιιοττττι τ σττ .π. σοπττιιιτιάτο, σιοτττιπ τισ

τιστσ σπιτιου πιτ ορσπιπιτοιιι τσιιιιττττο , δι πττιττοπιτ

πιο ορστιιττ ποπ ροίτσ. παπι ο οπστιττ ποπ τιοτσττ,

ποπ στο ι:τστσ&ο τιτττοτοε τσιτοιοττ ορστιττ ποπ πιο·

τσττ. Μιτοτ μισο. ιιο ιισσσσπιτοπι ..τι πιω τσιιιιτττ·

τω, ποιοι νοτιιπτο8 απο ΡΙσπΞι ιάιισιτσπττἐι πτωτ

οπο τυπο οτιτσιΣττ τ το ιιοτιιττ απεστιτε το τ.τπίτιπττ

τοπ στσιιτοπτε τιιτιστσ ποττττιιτπ σοιπ ΡΙσπᾶ αποστ

τσοττίι ντι·τοτιτοσ οποτε οτιτσδττ , ιιτιτοιισ σο ποτιιτ .

ρσσσιτοπι σκ στι τιιτοτοπι ττττιοστστοτΌσο τ ποιο ττ- Δεωξτ'^"

το πιτοσττσπτττι ποπ ιιστσττπτοιιτστ νοτοπτιτσιπ ιιπεσ- ”::2”Έ)|):”
Η οι! τοπιο , οι τσττπιιιιστστ απο οστίσθ:σ τττιστιιτ11, τ' τ

:το νττπιπποσ τιιιττσοι σοπτττιιιτι':Έτοπτε. Αθ;το πιτ.

τστο ποιοι ποπ ττ·τοπττοτ, πτίτ Ρττπστρτο , ι οπο ,

οι·οιιτιπσ Ιττισισ ριοττσττστιιιτ , νι ισοττιτ σπσπιοΙτε

ειι.τιτοάτε.

Οοπίτι·τπ. ιτστ ιδτ:το ιιτιιιιιτπιτσ τσσοτιτττοιιστστοτ

Πσο,ιιοτι τ)σιιτσΠι:τ ο.ιι&οτ Ρττιπο σοεττιττοπτεττι

ιιτττστσοττε :το τιοπιιπι 8σ τπ:ιτιππ. Ετ ποπ :ποιο τοτ

ρσ Οσοι σίτ :ιο&οτ Ρττπι:1: σο8ττιττοπτε τπιττττστσπ

ιτε πιτ τιοπιιοι δ: πιιτιππ , σοτ :ποσο ποπ ττττιοττιιτ

πάτο οτιιιιιτπιτσ (σπιτι: να ποτε σττ ποστοτ απτο

σο8ττιττοπτε το τ. τπίτιπττστσιττοπτε. Ετ Πσσ1ι1στ100

ιττστ ιιοτσττ : ποπ σπιτι: Πσοτσττ: ιοάοι· ρπιπισ σο·

8ττοττοπτ5 ττοιπτοττ Ρστιισπτσοττ8 πιτ ντοπι τ:ιττοπιτ ,

ποιο σοετοιττο α·ιιοτο:ιτστ ρι·τοιο σο8ττοττοπτ αποσο

σα ρι·οιτιι6τ:στ το τ. τοτπιπττ σι·σ:τττοπτε; σπιτι τ.ιτπσπ

Ωσοπιιίιιιι Ττιοοιτττπε οπιτΠτο τιτοτσσρττ πιτοτττττε

ττσ ιτιττ8στιιτο Όσο τπιτσ τσσιιτπ, ποπ τττοιιιτιιτ Οσο,

τσιτ τιοιπτοτ: νο ποτε ...το σοοτττιττο ποπ οι οστι

οιτοτοττσ Αποστο το π. τπΠιοττ στσιτο , τα! οποίο

ττττ σοοπτιτοτιτττ στ! σοοττττττο πσσστΕιττο στστσττπτοο

το το νποοι : Ετ σοοττὲ σττ: τ . τόσοι ιττστ Ροττστ στι: Ντφ(“τ#

τιοοιττισ πιτ Ρι·τοιοττι 'τοττοπτι ντοπι οστιισπτσοτσ τ 2:·φ";
σ. οσοι πιιτοττιτσ σίτιποστο,τιιιτιστσ το τ. τοττιπττ το: ”:,"ΙΧ.” τ

τ - Δ Β “ ή τ στστιττοπτι

ο

'τ
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τ
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πρ Βέ/1ΐια:πτώΧ Χ_ Βηιευττττο τἰιτἔεἰυττιττι. ποτὲ Ι Π2

στοοτιοιιι:Ροτοπτιοτπ οστίοέ:το Ιιοοτοιπ , ποπ οποίο

οποιο ιτι οποΙιτιστ ιπίτιιπτι ίσοτιοπτἱτ ντ μποτ οι

τποτιτο, ποσο Τόσιτιπτο ροιιιιπτ ἰπ τ. ιτιίτοπτι , ποστ!

Επο ροττοθ:5 Ιιτιοττειτο οπο ποπ ροτσΠ: ;ιτο σοπποττι

Με στὸ πιτ πιιιτΙοιι'ιό τα! παπι: Ποσττο τοττι τιτοει·οοιιι.

τιτπτ : νο τιοτπιιπ:, ποιο τιπ8σΙτι: [Μπι 1ειΙτστο πο·

πιώ ιιοπιιΙατ τιτιοοτο πιιτπτο!στπ σοεπιτἰοποτπ , οι:

οπο ποτε σίτ @οι πιιτπτο.Ιιε οιιοπιο πι 86 Ι)οι ,

οιιὲπι σοεπιτιοποτπ :το Βοτιττττι δ: πιιι!πω ιππιίτσ

τοιιτοττι , σκ πιιίι ποτε οι (σποτ ρτοπιι ὸιΙοέὶἰο Πιτ 88

Βοι_ δα! τοπιτο τ. οι: πω: τοπτιιτιι Κοιιιττιιή ποπ

ΡοτπιίΤο οπεοΙππι ποσσοτσ ἰπ τ, τπίτιιιιτι ιιτιτιιττο;

οτιοει πιοπίπτο.τ Ρτιπιπιπ ορστττττοπσπι τιποο!ι ;ποπ

οπτστπ ιτι τι ιτιΠ;ιιιτι οπτειτιοπιε, το οποίιτιιιιΙ σπιτι

τιοτιτἰἔι ποτιιττιΙτ τ!οτστιιιτπατ:ι. πο νπτιπι , εοπιππ2ι

Ροτπιτ ποτιτι:ι ιποιίΐστοπτ πο! νττπιπΗΒοτ. ε. τιστ1ττσ

Ιππιτ:ιστιτοτ ΡτοΒιιτ τισ τ. ιιιίοειτιτι πετιιτ8 : ποιο σίι:ο

σοιιπ:ιτιιτ.ι!ιπε Πτ :ιποσιο.ρτιτιεπειτοτθ τποιιστι οι! πει

τιιτοΙσπι οιΙοάιοπσπι Γιο 86 πιο οι: ποσοΠειτιποο

Βπιτιοπσ πτοοτι:ο ίτιοΠοπτιω ; ποπ ο!! σοιιττιι πεπτι

τοπι πο” τ!οτοτπιιππτι ιτι ι.ιπίτοπτι πατατα σοβι

τἱοπσ τοὸισοΙἱτστΙἰοοτἔι, δ: ιτιπιτΐοι·οπτσ :το νττπιπΙι

ΒοτΞ ιιτοπο οπο ιτι ι.ἱιιίὶτιπτἱ στιττιτι πωπω Ροπή!

(ἶ#£#Ϊ#ϋ θ· ίο ροσσειι·σ ο ποιο στι:τπ:ι ιπ τ. ιιιίττιπτιπειτοτε τιιιΒοτ

::'::!2τ'02': ποτσπτιοτιι ποτίσθ:σ Ιιτιστπιπ. ῳοτι οοπποτπιπΙιΕιτ

ΞΩἔΜὶΙ”_ ποτε:: Ιιτιτιοτσ ποτιτιοπι ποτοτττιιπτιττιπι :το ντιπττι ,

«Μοτο ἔτι οποιτι ιπτιιΠοτοπτσιτι :το Μπι, ποπ τω, τπτ παο Ετ

ι οποτε σοπτπι ιρΠπετιπτιιτΜ11, στ! τιιπτίτιπ ν: πι: πιιπιιιπτι

ΜΜΜ Μ” τοπιο. Ποιο :ιιιτοτπ ποπ τσποτιιτ οροτοτιίπιτπ ιππ

Μ “ω” ιοτοττι τ:οππατιιτοΗτετοιο στσιιτιιτ.ιτ·,σίτοι οοΠἱτ νι: π.

ΠΠ,",'88, - .

Μ8·Ιὶ_ ιιτσιπιιε Ποιπιπτιτ ποτιιι·οο,οΙ:ι πΙιοπσπι !ιοποίτιιπι Ε

ποππ, τοΙσπι οττΙιτιοπι ιπιιοττοτο.

79: εοπίἱτιπ.ποπ ιτιπειε οι: τιτἰιτιεπ οο8ἰττιτἱοπσἰπόἱἴ

@της Έστοπτοΐσοπι Ροτοίτ ρσοστιτπιπ το 2τιεοΙο , οιιοπι οι:

οιιέιτιιτ οσωποπσ νο! τιιίροίιτιοπο τ το ροτπιτ Όσοι

σοπίτιττιστο οτιοσιοπι ιπ τ.ιπίπιπτι πιο οτστιτιοιιιτ πιο

ιιΙιοπέι όιΓροίιτιοπο το! οοσειδοπσ, σε οπο ρτωτιιίιιιπ

“οι €τιττ1ττ1τιι ροσοστιιιιι, ειΕιίοτιο σο ππὸο ροσοτιτπιπ

σ:: οτι όιΐροίιτιοπο Βιτιιτιιτιι ττιΒιιστοτιιτ Όσο : οτεο

τιττιτστ ροτπιτ υστ18στσΜο ΑποοΙτιτπ απο τοπ οσοι

τ:ιτιοπο, οι: οπέτρτεοπιπιτπ στ2τ ίπτιιτοττι ροσαιτιιτπ,

ποΓοιιο σο φοιτ οπο: Ροοοπτιιτπ ττιπποιοτιιτ Ποπ.

Μιποι· μισο. Ρτο!ιοΒιισ σίτ , :Ισ βέτο πωπω πτωτι

Γοτ ΜΙΒ: ποπ ποσοσττιτοι, τι πιο πιο , το! πιο ω·

στιτπίτοπτιπ σοποιτι ΓιιιίΪοπτ. Επ1οιπ οοέττιπο :ιρ

τι ΡΗοπτι ποτοΙτ οποιο ριιτοπτιοτιο, το τι πιο πιο στι·

οπτπίττιπτιιτσοποιτι ΓιιιΠοπτ,ποπ ροσοοΠοπτ,σἰιτπ το· ρει· οιΙοθτιοποπο ποτιιτιιΙσιιι πιτ, 8ο Ποτ οιιέτοι·ιτ πο·

τποπ ιΠοττιτπ ροσσοτιιττι πιιΙΙο μότο ττιοπετιιτ Όσο. οπο. δα! οοπττὲ: άπο ιΠο πιο ποπ ίπστιτ Μια, Νο;

Μ. ΚσΓροπόστι ροπστ, ροσοσττιττι ο1τοΙι, το! τοπ ιπ- ίοο! ττιοτο π:ιτπτο!ιτ, σΠοιττιε ἔι ροτοπτιέι άστοττιπιππτο.

Β:[ροπβο Γροίιιιοπο Γοοπτιιττιπ:ι τιιΠΓο ποθ: , ποπ ιτι ιιιίτιπτι οι παπι. ποπ τσουπ πιο ρτ:τσορτι σιάιτποΙοτιιιιιο,

πττιππωττϊ στοειτιοπιε: ΓοΙτττιι εικοσι ποτ:οτιττιπι ιτι τρίο ι πίτιιιιτι οπο οιισοορτιιτπ ποπ :ιάιπιρΙοτιιτ πέτο πιιτιιτττΙι, Μ! 0

στο:ιτιοπιε ίσστιτπτπ τι·ιτιιιι Πσο ι σο οιιοτ! ΙοΙο ο- Μοτο, ντ σοτιίτ:ιτ το ποοιε.

ᾶἱο,τιιιοιἱπ ἰπΡτοπτἰρτοὰιιᾶἱοιιἰε ΐοοιιιτιιτ τσιπ Ρτο- Πιοο π. τισ ίτιάο ο: Πιοροίιτιοπο , ποδιά οπεοΠ 84,ἱ

τιιιθττιππ , τττοιιιττιτ ρι·οοπσοπτι; οιιπιτπιιστοπτιιπι τ·οπόττι Ποτ το τ. ιτιίττιπτι στσοτιοπιε σπιτι ιππιπεια έττμΙοεμο.

:σε σίτ οποίι το τποπο ρτοοιιοοπτιτ,ντ ιπίττιιπισπτιιτπ ΕιπέτττοτοτιτιοιτποΙι,ιιτιο!ιοοτ,σοτ ιτι 1.ιπθτιπτιστοτ- σ"'"Μθ'"ί

το οπου πττἰίὶσἰε,ουἰτιε τΙσΓοέἘιιιττιΒιιἰτπι· Μπι τα τιοπἰτι ποσοτιτο ροτιιιίΐο , τιιπι ροτστιτιο. [Μοτο. οσοΜΜΜ”- ριιπσιτιοΙιοοπίπε.οοπ οοπττπ : ίἱπο ποσοτιττττπ το απο οοτιιιτπἱίῖῖοπἱε,πιιἑττι ροτοπτιέι τοοτειιι, ροσσοτο""ΜΜ,_

"η ο πιιτιττιτ το ιπίτπτιτισιο.ιτιοπιε , δικ ροΠ,ΐσπιροτ το· οτιιἰΠἱοτιιε. Πο οποιο μοι). Ωι·οτιπ ίιιπόΙ:ιθοπιιηιω. '

“ 1°τ1τπ πι, ιΙΙιιο Μπιτ σιττειΠ τΙιί”ροπτιοπο νοΙ σιτοιιτιι- πιο σο ίπίτιιπτι,ρτο οπο ιπτοττπ:ιτ Γιιοισθ:τιττι , ?οτι

Μιιππισιτ πώ ιιτιοο!πε οσοτιίιοτισιπ ΐοπιρΠτ ροσοτιπ- τιοπιτ ἰπ ΓιιΜο&ο ρ!ιτίιαιπι ττπροτοπτιιιιπ το ποσοτι

οι. Μοτο ττιτιοπο, Μο ππ8οΙτιτο: τ:οειτοιιοπο ιπ- τυπο σοτππιιΠιοπιτ σκ βι;. πιο. ΙτπΡΙἰσπτ.π. Όσοι::

σΙιίΐστσπτσ ροσσοποι οστ:πίιοπστπ Μπα: σωστο πι. ΙιοΒοτο ροϋτιπππι ποστστιιπι σοποπττοποιοτιπι νο

Π::ιπτι . Ητισ τοπίο, Γοιπροτ νσπιτπ Γοι·οτ , Ροοοιιτιιιπ Ιτιπτιιτο @οι ω! Ροοοπτπιπ σοτιιιπἱΠἱοπἱτ, ρτο σο

ποιο ο2 το” οοἔἱτειτἰοπο Γσοπτιιτπ. Μ το.τιο , απ τιιίτοπτι , πιο οπο επεοττιε τοοιιιιτ 8τιιτπιπ:ι οποτε.

Όσο ρστ:σοτ:τιπι ττιΒιιοτοτπτ το Με: &τιτ. σίτ , οιιιτι οτιιιτοπι ΑτρΙιγίισει ροτοπτιτι οΙισἱσπὰἰοᾶιιπι ποπ

Βοιιε σπιτι το σο8ἱτοτἱοπσ, οι: τιι.ιι οποιοι τί! @οι πωπω , ποπ ΓοΙππιοοπΠ:οτ οιτ ιπιτ·ιπίΕοΜποοΙτοτο

Ρσοσιιτποχ ετπΒστοπι ρι·οοιισοτστ. $ιιιο @τπτ ροσοτι- τιποτε, ίσο οποιο σκ σιτττιπίσοο σοπστιτίο Πσἱ: στ·

ποιο Ϊοοποτοτιιτ ιτι σωστο , πω: ιτι πιο ἱπίτοπτι , 8ο οποο!πεοτιτσπε σετι·ιιι&τ:ο σοποτιτίο Ποτ :το απο·

ττιοτιο οιτ πιτ σο8ιτιιτιοπο ίσοτιστσττ1τ, ίσπιροτ το τπιττσπόιιιπ ροσοοτιιιιι τιτο σο ιππιπιι , Ραπ οπο το·

Μο πω. οισοτοτπι· Βοτιε ιιτιάοτ ἰΙΙἱπ9. δίστιτ πιιι σιριτΒιοτιετπ ίοπ6πΕστιπτοοι,ποποοτοπ σίΪσ μπώ

ποτ.ιτιοΙτιπι οοιιίι!πιτπ ο [στπτιστ πιτ τι! &οτ @Η οματι: στ! ιισσαιτιάτιπι Ροσσοτο οοιιιιιιιιίΠοπιτ.8ος
ό ψ .ρ “ - Σποτ:

ποτε , Μο πω! Μοτο ΐοποπτιιτι πω: πώ!. . . '
π ΡιοΒι οι. ΑππσΙιιτιπ τ. ιπίτιιιιτἰ πιο: οτσειιιοπισ 81.

ποιοι: πιστσιπ ο οι: 8. Μοτο. 1.246_3.οντιτι οτί τι Αϊ ΡΜ» ΜτΙ”

ιιτΙ ττιστιτιιτπ ντ τοιπιπιιιτπ τσοιιἱτιτπτ Ιιτισττιιε οποπο Ρ" “Ψ”.

οποτοἰτιιιτπ, οπο σΙτ Βισπιτπε οΗσιστιἀἰ, το! ποπ οΗ- 17'Μά""

σιοπάι :Μοτο σωστο ιπίτειιιτι &ιιτοτιοπιε όιδιιπ.ι

άπο: , 8ο ιτι ίοπίπ άιιιιΓο; 86 σοπττοὰἰθτἰοπἱ: πισί

τω· , ποιο πιο: πιω οΙισισποι όποσοτιτι·πόιότοτιο..

ἰο σωστο ιιιπτιιτιτι , ποπ οοπτιιιι&τπι ίπ ίοτιἴπ :οπο

ροΙιτο. απο ίξι!τοιτι πο.Βιιιτ :ιτιεσΙτιε ιτι τ.ιπΡτοπττ

ττοιιιιοπιτ ροτοπτιτιιπ οποιοι, το! ποπ οΙιοισπόι ει·

θειιπι Βοποπ: : οι 8ο πσοστισιιτο ει!ιτιπο ρται:στιτο τισ

ο!ιοιοτιτιο πάτο οποσ, ροτιιιΠοτ ιτι 1.-ιπΠ:τιπττρσσσα

το : οτ ροτιιιτ το τ. ιιιΠ:τιιιτι τιιιποτσ ρτωσορτπιπ πο π

έτο τοποσ σΠοιοποο: οποσ Ροτιιιτιπ τ. τπίσοπτι ροσ

απο. Μιποτ πωσ ρτοοππόπ: τον:: τοπ σοττιτπιιπιοι· 82·

οπιπιο. ΟΙιτιίτοι ίπ τ. ἱπίτοπτι πιο σοποοπτιοπιε ο..."π...

οποιο Ρτιττο ρττοοορτιιτπ :Ισ τποττο ρτοποτιιε πο- το.

οποο5: ἰπ τω” ρτοσσορτι πιστἱτοτἱἐ τισσσρτ:ιτιοπο

πω οπιπσε, το Πού!. το. ῇιτιᾶῇβτιτττ βιτσιω: στοπ ο

τοττιοτι ίΞπιιΙο πτειιτ:ορττιττι τιποστο ροττιιτειτιεσΙτιε ιτι

τ. οποιο πιο τι·οοτιοπιτ. (ἱὶιπι πιιΠιι ιπ πω: Η: τσ

οιιεπιιιιτιο: ιιΠοοιιι ποσ (Πιτιίτιιο ιΠιιτΠιτιοστο ρο

τιιι1Ιοτ. π. σσττπιτι οΗ:, τισ βέτο ππεσΙοτ, ποπ πιτ

πίιτ οπλιτι ποτπιπσε , Ρτοσοτιττιτο ΙιιιοπὶΠσ στσοστιτΠ

τπγίτοτιτι πιο, ΓΡοτειποι, όιΙιεοπτιι Πστιιτι, ποιοι”

ιιοπω ΒοπιεΙοτι:ιπι πιο ρτοτπστπστιιπτ. αισἱεἱ

τπτ ιιΠιοτιστι ροτο!τ τοπτιεποπτιο , στι: πο:: φωτο

ρτα:σσοτποι πιιΒστσ ποπ ροτιιοτιπτἱπ 1.ιπίτπτιτι πιο

στοιιτιοπιτϋ Ωπὸο Η σο ιπίτιιπτι ρτποορτττπι Μποτσ

ροτπστππτ, ρτοσιτΙ οποιο ἱτι σο ποσοστο ροτιισιτιπτ.

Νοπι τιπεοΙι το τ.ιπίπιπτι στοτιτρτ1τττττπτοτσ5,τπ οπο

Β τιτ:τοορτπιτι πειΒιιι1ίσπτ , ροτιιιίἴοπτ ιΠπό το τρίο

ποπ ίστοιιτο) τιστ Ιι!:ιοττοτοπι ΓιιΙτσιπ οοπτττιάι&ιοπιε

ποπ οΙιοἱοιι‹:Η ο&ιιπι Ρτοσεορτιιιιι στο ιπίτοπτι , που

οσοπιιΤοπτ. 3. Ιπ ιοπτ. ΤπιιιιιπΙ. Ιιοιπο πιο ιππα- 85:

ρω π:ιτοκι!ι τοποτιιτ ιπ τ. ιπίτο.πτι απο τ:ιτιοπιτ το· Ρτού.33

ιοί-σοι, 8ο πιο ιπ Ποι1ττι νΙπιππιπ πω. τσίσττσ: στ.

πο ο τοττιοι·ι πιο το τοιιοοπτιιτ ιιπττσΙτιτ ιτι τ.ἱπ!ἱιιπτἱ

πιο τ:τσειτιοπιε. @πιο οποτε τΙιΓροΠτιιο στο: απ8σΙπε

πι! τ.:ιΙσπι οδτπιτι το τ. ιπίτιιπτι ντιπ τοτἱοπἱ5: 86 πιά

πω: Ρτοκορττιτπ τοπστπτ οποιο ρτορτοτ Βσπσπσιπὲ

Οοο 20σοι.τπ, οτ Ρτορτστ σιιιιτττειτοττι στ8:.ι ίοτρίτιτπ :

οι Με τιιτιοποτ τοττιιζιτ ιτιι!ιτειοοπτ ιπ 2τη7;σΙ0 το τ. ιτι

Η::ιπτι πιο: :τοπτιοπιτ. Ποστ, οοο ρττιτσσρτιιιιι ΪπἰίΪσ οπο.

πο τιπεοΙιε το τ. ιιιίττιπτι πιο στοιιτιοπτε Γοτπ:ι.ττττιπ,
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13πρεπετιεΧ-Χ._βερετατευ άπτε!εταπ_ ·:9::έπο Π Ι; :

τπ:ρΗ:ε:, Βοιπιι παρετε ροϋπιιι:ιπ: 6οειο:ιι:π :τοπ

οιιττοπ:ιι επι:: νο1ιιπ::ιτο από κ! τω:: ιιτ:ρο!Β

ρ Μο, ίου ειιγιτικτ:οπιτι Ξ τιι:ειο οι: ροεεειτο ο:: ιι:

Ι:επ:Ε, :τυο 8τε:ιε τοειρι:ιττ: οιττπ :ειοόοστο:ιττπ Π:

Δ οΠοιιτιειιτοτττε:ίοτεποιτπ:>εε ρτοιι:ι:ιοεο:::ι·ε το&:ιπ:

:ΜΒ τι:επειιττι: ρτι.::Ιοτ::ια. Όοπτιττπ. :Ιοετο:ιιι:: :το ερπ

· επττοιι:ιο εστι: νοΙτιπ:ε:ε ετοετἶτ ίιιρριπιι: εοπει:τ

Επι: νοΙτιπ:ε:ιε ροΠι::ιΙοιπ: μετρο τι οοπεπτΓι:: ποπ

οι: ροΠἰΒἰΙἰε_, πεε οτι: μπειτε ποετοειιιι: :το τει:

8 Ρ εοπειττΓπ, πω:: ρτο οοιιοπε ιι:ί:επτι ειιροΙιτε π”

_;,,,ρω,,η._ Βιιοτιτ :επ:ιιι1: πεοτειοτπιτπρο:οπ:ιεω·ειτ ροεεει:ι:π:

Μπιτ τω. οι::ΗΕοι:ιε , ιτε οί:οπτιο. Α6 ρεεεετιτπ: _οπ:ΗΠοπιε

το” "ούτε πο:: τοηιτἰπ:ιττ ρΙ:ρπεπεεοποιττΓι:ε Πει , το:: ως::

ω": ριττειιιίροι:Πο εάίτε πρι:: ειτε:: ρο:ίοδ:ε εάποττοπ

Μ: τε:ιοπτε; Μ :ματι ριττει:: Γιιίροπίιοποπ: ΜΝ::

:ἰοΒἱ:ἰ ίι:ίΒει: ιι::τττ:Ιεεε Γεει:Ι:ε: νοΙι:πτετιε επι:: Με

τπ:τιπΓοειε νιτΗ::ιτε, επίπιτο ει::τιπίο::ο εοποπτΠ:Ποι

ΗΜ άοετο:ο ει: ρταρετε:ο, οι:[οι$ πω. 18::ιττ απ::

8τε:ιέι Γεπάιθοεπτο τι:εποτο ρο:ο!ὶἰπ οοι!επε ιτ:Πεπ

:ι ιπ:οιζι·ε ρο:οιπιε :πρωι ε:: ροεοε:ι::π οι:τ:ιίΠο

ω. Νεπ: εεπε.ιιτετιι1ειτιιπεοπ::ροΙΠΒιιι:ε:οπ: :ματια

ΐεπάΗΒεεπ:ιε επι:: ροεεε:ο οτπιίΠοπιε, πο:: τοποσ::

Βου: πρι:: ρτπάοτοτωτι:ετο νο!ιτ::τετοπε ε.πεο!ι

:ιό πᾶσι:: ΡΓ8€Βριττι:: , το:: ίοΙίιπι εοπίοττο τι:: "Με

ει::ἱΙἰε , επι:: :τιττ:::ιε επτειιιωιω Η: εό:ιτπ: ρ:εεεε

ρ:ιιι:: ίετιιε:ιιτω : πεε οι: ποεοίΤο, :οΙΙοτο ρΙ:::Βοετπ

ρο:οπ:ιεπε οπιι:τοπ:Π ; πει:: απ:: τει: οιοτι:ιἐ ποπ

ριτ8πετετε:ιε : Μ! ίιιίΕοι:,το!Ιοτοΐο ει:: εέ:ιιεΙοι::

εοπιιιπό:ιοποπ: ροεοε:ι οιτ:ιίΠοπιε επι:: 8τειιέ:;πε:π

απ:: πο:: :επτὺτπ ριιετ:ε: ετε:ιε. Α:: Με ε.τττοτττ πο::

οί:: ποεοΠο , Ποστ:: ρτιγδοο ρτα:ιο:οτπ:ιπετε νοΙιτπ

τε:οιπ ει: εάιττπ ρτωοερ::ιπ:ι, ιο:: ίιτίδει:,:εΙιε ειτε::

Ιἰε πι: εοπΓοττο,- απ:: :μπειτε ποπ Π: οοιιοιπ :Ντεπώ

ιι:'ε:ιτιπ ρτει:οορτιτπ: οιτττΠιτι·ε, ε:: ρι·οιπτιο οο::οπτι ιπ

Ωω:: εοπίππέτ:τι·ε οι:ειίΠοι:οιτ:- ροεεε:ι απ:: διεπει

Βπθ.ιπ::επτο. Α: ρτητίιοε ροτοπ:τε ροοι:επάτ ποπ

:οΠι:ι:τ, πι:: νο! ροι· ποΒε:ιοποτ:: ρ!:γΠει οοπειιτείτε

ετ! εθειιτπ ροεεε:ι, νο! ρε: ρ::ρΠοειι: ρτα:ιοτοι·ιπιπε

:ιοποιτι ε:: εό:ιτττε ρτωοορτιτιπ : πεπ: ρπρΠεε ροτοπ

:ἰε ρτοτιἰτττε ροεοεπότ :οΙ!ἱ:ιττ ροτ ἴιτΒ!ειἰοποττ: ρτο

Με:: ΕιοιτΙ:ιτ:ιε κι ν:τι:ιπΙἰΒο:·: οι: Με ριιγΙ:εε

ρο:οπ:ιε ρτοιτιπ::ηοεεεπ:Π .ΙΗ:οτε ίεειιι:εορτοπιτπ::

ροτοπε ει:: ν:τιττ::Προτ : απο:: ίιτι:ιετέτ ρι·ο:τιι::ἑ Νιου!

τε:ο εε! ν::ιιτι:ΙἱΒο:, π:επεπτο τει:τιτι:: ρτοττιπ:ερο

:Με :τει νπεπ·ι :Ιιτπ:ιτε:τε: ρεττοττ: οτ:ιο&ι , τοΠι:ιττ

ρτο:τι:πε ροτοπτἰε ρι:Υπεε ροεεεπότ. ΤοΠι:ιιτειιτοτπ

ρτοκιιπείεειτι:ετ ιιΒοτε ε:: νττιιιτ:ΗΒο: , :κι ροτ πο

ρε.:ιόποιτε ρτ:γίτε: εοπει::ίΐιτ ε:: εό:ιιιτ: ροεεεπειπο

τω:: , ροτ παει:: νοἱιιπ:ε: ειπἰ::ἰτ ρτο:τιπ:εττ: Προτ

τε:οιπ :κι ροοοεπόπιπ: είτε:: πο::ιτοει ιιΒίε:ιτο ριιγίιεο

οοπειιτΓιτ ροΗ:ιπιτπ: ε6:::τπ τΝοεε:ι οΠεετε: σο! ροτ

ρ!ιγίτεετπ ρτετὁοτοτπιἰπεοἱοποιτ: επ πω:: μετεο

μπει:: ρε: πιω:: επιι::ι: ρτοικι:::επι ΓεειιΙ:ε:οπι “ν

Βετο οτι:ι:τοπ:!ι εάιιτπ ρτωεορτιττπ, εε ρτοιπάο ρτο

ττιπ:επ: ίεειιιτε:οτττ ροεεεπάτ ροεεε:οοπιιΠιοπιτ.
86. Π ΟΒἰιεἱοε τ. Ρο:οΠ: απ:: Βτε:ἱἔι (ετι&ιΠεεπτο Μ.

οπο:: τι · το Μερα ρο:οι::ιε ριιγΠεε οπιι::οπάι ε&ττιτ: Ειτε:

εορτιτττ:: ετεο ρο:ετ:: απ:: οέιάοιπ Βετο ιπ:οΒτε ρο

τοπ:ιε ρι·ιριτεε εσωττιι::οπότ ε&:ιπ: μοιιιω:πω:

οτεο επ8ο!ιτε ττει::ιτίτ Ροτοπ:ἱεπ: ρι:γίεεει:: ει: ροε.

εεπάιιιτι πω:: Ρετ εοιπιπιΠιοποπ: ρτο οο ιπί:επιτ,

ω” ρ:ο «πιο ετε:ιεπτ εεεορίτ. Κοΐρ. τιο8_ εοπίο::. πει::

)Εο”9Μ” ροτοπ:ιε ρ!ιγΠεε οτι:ιπο:ι:Η πω: ρτιοεερ:ι:πι

Μ” εππ:ρΙοτοεοπΠω:ιπ Η:: τεε:ιΙ:ετο ίτι:τιπΐοεέι πετ::

τω, επίπιτο :Πο οι:τιπΓοεο οοπει:τΓιτ Ποτ : εἱττπ επι

ρει:ΞΙι:οτ οπτιττἱ ροιΙἱ: “Με ρτοεοριἰ, εΒΓειτο πιο

κά:: ρ!ιγΠεο ιτοΙτιπ:ε:ιε . πο.: ριιτειτ: ιι:ΐροπΠοι:οπι

Μπιτ: ρτωεορ:ιει:ιπ :ειπε εάι:οτ:οτ::ιε τε:ιοπιε εε!

ριττειι: οι1τιίΠοποιττε ΡτιγΙιετ° ω:: ρο:οπ:τε επι::

ιπι::οπ:Ιι ιι&ιιπι ρ:οΙιἰΒι:ιτιπ , ρι·ει::οτ ἱπ:τἱπίοεειτι

Γιιο::Ι:ε:οιτε “απ” οιΤοτιπεΙποτ ιεετεει:::::τιεπ: :πιο ιιιΕ:Ι:ειτ:ιο , πω: ροΠο:ετ:εοΙιτε οοεπε:ρτε.π ' |Ἐ¦¦

: ε:

επιτιοεπειιι·ΐιιιπ-Πει, πω:: ΏοιιεπἑεοίΤεεἰὸ περι::

νοΙιιπιεπετοπο με: οο:ἰπίὶ.:ι1:ἱ, ρτωτιτο Με τω.

ρἰ: Βιετἱεπτ Ωτπ&ιδ::επεοιπτ (Μπιτ ιτ·οοτο:ι.ιπ: είπα

πρι: Η: ι:οεοίΐει·ιιιιτ: πό ροτεει:ιτι:: οιπιίΠοπιε, Π: πι·

τοπ: ποεειΓετιππ: τό ροεεεπιπ: οοιπιπιΙΠοπἱτ, μα::

:ΜΒ 2ι·ιιτίδι. πω:: :Πο Με:: ροτοι::ίε οπτι:τοπιεί

ε&ιιιπ ρτετεορτι:τι: , πο:: ροτείε επιπ ο5ι παω! οΠο

ρι:γίιοε ρο:οπ:ιε εοτι:ιπιι:οπε!ι εθ:ιππ ρ:·οι:Η:ιτιτπ:.

ΟΙ:πειοε ε: 8ι.:Ι:1ΞΠοπ:τειπετεε:ε ν: ::τι8οπειπ- Β7¦

ΐει!τΙ:ιιιε ειιττιΠε ει: τω:: ρι·παρτιτσ: , :οπότε Με· ωτ.ιΞΜ ο·

:πεπι:ε:οι::-Ωπτιίιι Ρως: ιιτιροποπτοπι ε:: σαπι

Πι.:::οι:: εά:τερτωεορ:ι :- οτε:: Βι·ετιε τιεπι:ιτε!τε τι:

οκἰεοπε ιπτεΙΙ:ΜΙιε ειικιΙιε ε:: οιιπ:::οιπ Μπιτ:: :πε

εορτιιιπ ρω ιπί:επ:ι , ρω ?πο επτα:: παπι:: πτωτι

::ιτ, τοόόι:επεεΙιτ:π ρτη :εοιπιρο:οπ:οτπ ει: οπτικ

τοπό:ιτπ ρω οοόοπ: ιπί:επτι εάιτπτ ρτα::ορτττπ:.Νοε 1)”ΜΜ ^

ε:: , οπο:: :::τπ:ειι:οτ; πιτιπ ρο:ἱίιτ οι :ιοοἱΠε εΙ:Μ22:"'

:ει::ζτιπ π:οτειι:οτ ι:τ:ροποπε επ ροεοε:ιιτπ οτπιίΠο-Μ,ρρά.

Με: (οτΙ οι: :το ίοτιπε!ι:ετ, πιιὸι! ίιιι:Ηιί:οπ:ιε ιπετεε-εΜ:τ._

το. οοτπριοι:όο νπιττπ ρτἱπεἰρἱπτπ ιιι::Πτιπ:ιεΙε τ:: ο[ζ

ΡΜ:: ειτιτι πιιιτ:επἰ:ετο ΕΜΗ:: , άοποπιίπε:ιΠεπτ

ρ::7Εεο ππροτοπτο::: ε:Ι-οττ:πο ροεεε:ιτιπ, :τι οτόιπο >

ε:: πω:: :Με :Ω Με:: ιπ:ροποπε.Πτε:ιε νοτὸ Μ»

::ι:ιτεϊτε, στι:: πο:: εοιπριοε: νπιτ:ιε ρ:ίπειριιιι·π [ΗΒ

Πεπ:ιε!οιπ οποπό::ιτ2ιτι:: Γεωειο , :τι πιτ:: οί:,είιτιτ

Π: ει:ει:τοπε ιρβιτε , εάοοήιτο ΠΣΕΠ ΪιτΒίὶεπτἱεΙοπ:

ι:οπΙΙι:π:ιοποιπ πω, ποπ ροτοίΗΠιι:τ :τοποτπιπετο

Με:: ιιι:ρο:οπε, πιίἰ :π οτιτιπο ε:: α:: εό:ιιτι :ισο

τιτ:ι.: εοπειιι·εί:: ποΒε:ίοπο:τι οπτει:. Νεο: που: ρω..

τι:: πο:: ιπ:τε: ν: ιιττιί:επττειο- εοπτριοπ:οπτιτπ:·ρτιπο

ειριπιτ: οροτε:ιιιιιπ:,ιιε ι:οε όοτιο::τιπετ ΗΜ:: ρ::7Π.

:ο ιιτ:ροτοπε,πιθ :τι οτάιπο εὸ οι:: ε&ιιε , π: οτειιτ:ο

εε! :μισο ρ:ιπειρι:ι :π νωιίππ&ιτπι ε: Με:: ροτ πο

εε:ιοποι:: ρεφ:: εοποιττιἶτε εοπίτι:ιτιτ:ττ ρ::ριβεο

ιιπρο:οπτι Α: νοτὸ :μπε ίιτρ::Ρ:οπτιε ιτιετοετε ιπ:τετ

ν: ίι.ιι:ί:επτιειο οοπ:ριο:ροπ:ιιτπρππειριπτπ ::ρωπ..

:πιω πιτπ:επι:επε (Π:τιί:::, ἀςποπ:ἰτ:ε:ἱΗπιΙ ριιγίἱεο

ιι::ροτεπε. οι:τει:: :π οτειιπε ε:: οπο ε&ιτε,εό ::ιτρ:ροτ

ειιιώΙιε οι: τεπιίιτττ π:πτειιτοτ ιιπροτοπ5. Κετιο:τιτπε “Φο

ρι·ιπειριιιτπ πω:: ν: ιπεϊιιτιμε ίὶιΒΙῖἰἔοπ:ἰε:π ,

πω:: πω:: ν: ρτιγΠεο εοπεριετιιτι: τ:: πιο ει:: πι.

ίτετ::1ειτ τ εοπ:ρ!ετιιτειιτοεπ ρ·Ι·.γΠεοίπ ίιτοείΐο (πρ.

ιΙει::ιε!ι ρε: Γει:Πι:οι::ιεε:. Ιρ,ι:ι:: Η ίι:ΒΒί:επ:ιε _:

ρτ:χίιεθ οι: ττ::ροεεεΒιιιε ειιιοοιιτπ:μιο ροεοετο , ο:

τε.πι ρτιπειριιιιπ ρι:ρίιοδεοπ:ριετ:τιττ ρε: τεΙοτη ω.

Πι:οπιτει:: :!οτι:ιτπιπει:ιι:ιττ ρι:7ίτεδ: ιιπροοεε!:ιΙο

::ιι:οειιιτ::τιτο ροεεε:ο. δο!πιτ:ιτ τε:ίο οοι·ιιιτε, πι:: ο8

ο:: πιώ:: ΜΜΜ επεοΙιτε :το ίε&ο τ:: τ. ιπΠ:επ:ι ροσ

εειιι:, εοΙΙἱΒιιτ::,οοε ροεοετο ποπ ροτπ:Πε: Νεα: α

:το :ιιιὸτι οι::πεεε:οετιιιιπ:ιπ τ. ιπ:1·επ-::εωηΠατ.

:Β περιιιτε!ι, ω:: :το τεθ:: :π οο τι:Π:ιπ:ι ροοοετο

ρο:ιιἰπ .

Πιερ ε. $ροό:ειέ: ιπ:τιπΓεο!ι πετιιτεεπ8οΙι, εοπέ 88)

πετιιτε!τω πι. Μπα: ποπ ρ::ίΤο π: ι _ ιπΙ:ετ::: :::::ιιτετ ΑΦΜ εἰ

ροεοετο. Ειιπ:!ετι:, ιπ:τιπΓεεε τιε:ι:ι·ε επει:Η εοπ- Ε"ΜΜι

πετιιτεΙΝιτ ροι:ιτΙε:, :τι τ.ωι:επ:ι τιποτα ρτἰιπὸ :τα

τεττι:ιπετι εεοεπιτιοπο ρτορτιω ιιιι:Η:ετ::ια, πω::

τετιιιοθ ορ:οτειιτπ: , 86 αυτ:: οΒἱο&ιτπ: ωρα::

ιπιοιιο&ιτι ιπειτἱτι:ὸ οοιτι:ποι:ίζιι::: Μ! οι: εε εθ- °

πιιιοτ:ο ποπ ρωτά: ροεοετο : οτρο ΐρο&ετε :παω-ι Γ

@ε πετιιτεΛιιρεῖἱ, εοππετιττειιιτε ει:_ιιιπωπ τ.ἱπἑ τ _ _

θεπτι :καυτα ροεοετο ποπ ροΠο. Μ.ιποτ ρω!» :κι σε·2'::ξΈ8-.

εοεπἰ:ἱοποιπ Ρτορτἰεο ΐιτ!είεεπ:ιτ::, πεεοΠετἰὸ ίοι:1ιτι-7.2ψ Μ_

τι:: πι:: :Πιοέ:ιοπιε Μ, δ: π:: ντειτᾶοτἰε πε:ι:τω, :Με Μ”

ν: ΜΗ: οτε:: που:: :Χ εε εοεπιτιοπο επιτειιττ ροο- ΜωβΜ:

ατο. Ντιπ: τι:: το8πί:ίοοα Ρο: τι:οιτιιτττ τ:ε:ιττω όο.8“°·

:οτιιιιι:ετεε:Ι :τι::ιπ:: ε:: ροεοεπιιιιιπ επτα:: ποι:οίε

ι`ετὶε οι: εο8πἰ:ιο ιπάίδοτοπε επ ν:τιιιτιιτρο:. _

ΠΜ, π: μπι:: ἱιιβοπιέ πιάσετε , ::επιιπ τ. ιπί:επ:τ 899

:!ιττειισπιτι πει:: ΙΙ:επ:ο πε:ιιτεΗ εορτιι:ιοπο ρω
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Με: ιιιιιει:ε ιιιιιιτιι εοεπιτιοσετπ ιπόιιΐε:εο:ειιι ει:

οι τιοτι:: ιο ο. πω" πιιτοτπι , ιπ εσόεοι ιπιιιιπ:ι

ιιοι·ιτιοπιε μαπα; πιο ιιιιοό σιιιιιιτε:. Νοπι όε π

@ο απο εο2πιτισπε ρισιιτια ΐοιιΠοπ:ισ:.ιι σοἐι ποτο

ειοιιοι σειιιτ , ίειπ:ιετ ιιιιιοε: Μου σιιιε&ιοειπόιιιε

ποτε” δε απο πιτοτοιι όιιε&ιοπο :οι δΕ Πειιιο

δισκο ιιο.το:ιι:, ποπ τ‹ρο8πο: ρεσειι:οτο, ν: ρι:ετιπ

όιιιοισιιε, πιο εοπι Ρεσεειτο τε:ιπε: πατοπιιετιι όιΙε

Β:ισπε:ι·ι Μ, δ: Βειιιοᾶσιιι πιιτοτιο, ν:[οροι: ο:

σοο:ιεισοτι:ιοοε ιιιιιτ όσο ο&ιιι.πιιτιιιιιιιε , οπο::

ιτι εσόετιι ιτιιι:οπτι :επιρο:ιε οποιοι, ισπισει· ποιο

ι "το ιιετιι:ἔι ριεεεεόι: ιιιιε:οπι.(1οιιι νσιοπτοε οπο:

ορθι'οτι.ιι' ν: οποιοι , τιοὲοι ν: νσιοπτοει παπι ν:

οποιοι ορετ:ιτιιτ ν: :το ιπ:τιπισσο όε:εττιιισιτ:ι ω

νποπι ι ν: νοιοπτιιε ορειιιτο: ν: .τιοτι-ποιο ιπόε

τεττπιπιτι δ: Μειωιιι :ιό ριοι·ο:τιιιιιι αστειο στο

όοειτοτφισό ρτοεεόιτ ι ρτιπ::ιρισ όετει·ιιιιιιι:σ πό

νποτιι,σοοπι ότισό τιτοεεόι: έιρι·ιπειρισ ιπόιιϊστεπ:ε

οόριοτει, εὸ ποσό ριιοι:ιστει :εςτοι:ιπ:οτ πό τιτα

όιιά:ισπετιι ιιιιιιε, σοὲοι πό οτσόοδιιοπεπι ιιοιιιιι

Οιιιιτ:ισε ι. ι”..ιιιε:τοι ειι”επτιοιιτε: σοπιιιιιτ ιπ ρο

τειιιτε σιιστειπόι δ: ποπ ορε:απόι: ίσοι ποεειοι εισι

όεοι ρσ:σίιιι:εοι ιιιιοετιπ οποιο , πιο ε. ιπιιιιοτι

πο:οι·ιετ ε:Βο αποε εσππι:ο:.ιιιτει· ρεσαιτε ροκειιτ

ιτι 1. :ισ οι π. ιπιιιιπτι οποια. (.ισπεεόο τιιιπσ:επι

όε οστειιιτε τεοιστίι, ποιο όε ρτσκιιιι5., απο οι...

ρτσιτιιιιιιιιιε:τοιεοπιιιιι: :απο ιτι Ροτεπτιό ηπατι

οἔι νσιοιι:οτιε, σοειτο ιτι ιοόι£ισ ιπόιιιε:επτε ιπτειιε

&ίιε, δ:: ισ ι. ιπιι::ιπτι ιι:ιτιιι·ι: πεφτει: ειιόει:ο εστι

πειτοτοιι:οτειιιιιετε ιοόιειοπι ισόιιιεκπε ει: τυπο

ιπτειιεόιιιε ι σοπΓεειοεπ:ετ ιιεοοι: είιόετιι εοππιτιι

τιιιι:ιτε εσ ιπιιοπτι πιιττιτα: είΤε ρ:οι:ιπιιι πω”ιό

στιετιιπόοτιι; ποπ όείσει:ιι ιπ::ιοιι:::ε νιτ·τιιτιε ιο νο.

ιοπτει:ε, οοο οι ειιόετιι ιο ι. ει:: το ο. ιπίιοπ:ι που.

πο, οι όειεθ:οιοόιειι ιπόιιιε:επτιο, :ιό ρ:σιτιοιτιοι

ιιιιει·τι:ετο ειιωτιιιιο ι·εσοιιιτι; σοι.. σ. δι ποπ

ροτειι: εοποατοπιιιιιι πποειοε σε: ρ:ιτιιοπι ιεωπι

ρεεσιτε ; ει·δο πετ: όε ιισ:επ:ιιι ιιιιισιιιτιι το ροτε:ι:.

Νιιιιιειιτεποιοοισιο:ιι Ροίιε: Δ. :ιοιιτεποι Πω: στο.

όοτ:ετε:ιπ :ιτι,τ;ειο ριιιιιισι σοοι::ιτιοπεπι ι:ιόιΡίετειι

:στο :ιό ιισποπι δε σωστο: οι: οι:: σο: σοπτι·ο πι.

:οιο ιιι€ειισα ει:ιεεπτιιω, οιιαρτιιοιιοι εσοι:ο:ιο

πετιι ροίιοιοτ όετε:τιιιπι:.ιπι :ιτπ:ιιοι ιό ιισποπι;

Υπό:: ΠεοιεΙΤε: οποιοι :Με Ρ.....ι. Κειιι. ιιε8.

εοπΓετι. Αό ρι·σιι.πε8σ πιιπο:. ποιο ιιεε: νοιοιι:ι.ιι

επιζειι ποπ ρσιιοιστ ρτιτιιτιπι εστει:οτιοπεπι ιπόιιιε.

ι·επ:εοι :ιό ιισποτιι8ε πι:ιιιιοι , ντπιτοτο σο, τω...

:ιιπιεπ ρσίιοιοτ , ν: ιιιιει·ιι οι: ι:οοε Μάι ποπ οι::

σο. εοιιιτιιτιο_ εοπτπι οπιπεπι ει:ιεεπτι:ι.οι ππ:οι·ιο πο.

επι: ιιεσ Όσοι, ν:[ιφοι, τεπετοι· οιιετ·ιιτι ιιιιττ:ι σοι

ποιο σσππτιτοτοιιτοτεοι δ: εει8επ:ιιιιιι οπο το.

5ΕΟΤΙΟ ιν.

έΜόόοοικ[οει·ιτριΖωοοιμεσοι:ιοι Απ·

εειο:ιοκ ?

Κσιἱσ.

.

·

(Μισο: ι:

Β:ι?.

ο οι;

οποιο ε.

Βει,Κ

9::
Πισω ιι::

εοτε οπο”

Η:: , ριιοιιιοι: ποιο ειιιιι ετιιιπι Τρώει :καιω

ρσιι Επιιιιοπι ιπ ντο τ:οπιιιιιιιιιε , ιετὸ :οποιο

:π ω. Μ”. οι ε: Ρο:ιοιιοι: σοι οποτε: ίορει·ιιιιπι, .Ποιοι οι ιο

,,,,Μ·,. ,Μ ρεεε:ιτ:ιιιιιε τ:ιΒοοπτ, ν: ιποιόιιιπι.Λαμβ.όσ ποιο

ιτιο,ιιιι2:ει ιιιιιιΜιιικέειοιτοοι. οοο Ι Π:

ιοιοτιοι : πιο οι σ.ιιιβ.6.η. σ. @το οιπο. Μ.α)·ιο. Μ. Ρ:ξο>Μπι

ε.ο.4. Μιιι.ο.ι .ω. ι .σιωειοεο. 6.η.2υι οι:.:.τυπσι.ιωΒΡξΗ·ι·

4.Ε.‹ιισιτ.ιιϋιι.33.ῇοε, Ζιωιιι ι.ι.ο.63 πο. :ο σ. πω!. 2:26

3. Ροπό:ιπι. 8ωτι, Ρτιτοοοι ρεσαιτοτο ιιιεειι ποπ ή,

ροτοι:ειιε, πιο ιποι:όιπιτοι ιιπισ: :ιτιιισιτιω :τει ίε- πο.: δηιοό.

ιρι`οπι: ισ. οποιοι :ιθ:οι όεο:όιπιτοι νσιοποι:ιιιιτι

8ειι ποπ ..στοπ :σε ιισιιτιοι Μπι οπιπιι πσιι:ιο π..

ρσπι:νοιι:ιστιετιι; ιόοσ :πιω ποιο οιιισάοιτι όιί

εοποεπιετιι, ποια μπω νσισεσποεπιετιι , τιποτε

απο; @το όιιι:οποειιτεπι: νπόε ιι πσιι:ιο 8ε ιοΒο

ει! ιιιιιο. οπο: πιο οι νοιι:ιοδ8 ιιι·σιεσοτιο. Βοι

ιιιε νοιιτιο ιιιιιιειι οπιισι:ιω , .Λο σσοσιισιΓσεοτι:ε :

εοποοριισσπτιιονετὸ ιιιιιροπιτ νσιιτισ1ιεπι ιι.τιιιτ:ι:ιε;

ποιο ιόεὸ σοποοριισο τιιιιιι ιιοποοι, ποιο ποιο πιο :

σοχο ρ:ιτποι πέιοε όεστόιπιι:οι νοιοπ:ιτιε :ιο8ειιαο

ποπ :ισ:οι: ειΤε ποιοι ιισιι:ισ , σο: ιιπιστ εσπσοτιιι

σε:ιτι..·ε, ἴεό ατιιισιτιιο ; ποπ ετΒο Βει.ιοι,ποιο Μ: :ιε

ιι:ιοιτ .οι ιοστόιπο:οι, πεποε εοπ:το Ειτσιτιπιοιιι,

πιω στιιιιοι οπιστ «Η ιό σιιισόιοτπ τιποτε ππι:ιιιιιε :

ιιπ8ειοειιο:οοι οι 11ο πιοΒιιιιτιιιιιιιιιε,ποόπι ποσό

ιιιιε: ιιιοό όιιιιπᾶιιτο ι ισ: :οιο :πιο ιιό ΓειρΓοο:ι

ποιοι: ιιιειιιιιι:: τοπι :μια Γειοιο:ιι τιιειιίιε εσ8οσιι:ιτ.

πιο: ιι&οι ι. όεοι·όιπειτοι ιπ τιπΒειο ιοι: επιστο

πιιει:ιοι σοι ιειριιιττι , σοι Μ: .πιο εσο:επιιιτιιι ο

σο, ιοκτοιιιοό Διιέα1ι.ι4. .οι :ίοι:.σ.οΙτ. οποιοι :Σου

βσει·:υιτμε σιιαι:οι:: οπο, :::::υπωιβιιι:ε: ποιο:[οι υ[··

οπο α! κοιττωφ:ιυπ Β:ἱ ι αΜΜπ πιο οπο: Βοι ο[οοε

οι ισοτειορτοιο[οι. Α: ιιοιστ,σοσ Γε ρτιοιοτπ :ιιι€ειοε [Μή οι

ι::οοισόειιτε όιιαι:, ποπ ω. ιιιστόιπιι:οι :ιρρε:ι:ιιι!"Σ"”Μ

ρ:όιιι·ιε- ρει·ιε&ιοπιε, στοιτεποιεκσειιοπτιε ιοιωιιι.ι'° ι

τε:: :πιο :μοι σ:ιοε οι ιισποτιι στο , ν: ιιιιιοΙοτε :ιο

οποιο , σοἑοι ν: :ειρεθειοε ιιοιιιιιιε ιο στόιιιε :ιό

πιο τ :οιο ποιο ειοιόειπ ποσοι: οι οποσ: , οοο °

ιο οοιι:ιοε ιοιοισόετ:ιτειιτπο: . 86 οοο ιπστόιπ:ιτε ιι

τιιιι: ρ:οι:ιπιοτιι :··ίεό :τοστ . οοο :πιο ισο:όιπιτε

ποιο: ρι·οιτιιιιοοι, ρει·:ιπε::ιό ιοιιοι·ιιιτπ ι. ετ2ο δ.: ο· · ·

τοστ, ποστ1οιε Π-ιριιιιιι ιιιιτιισόε:τι:ι: όιιιΒιτ. (Τοπ

ιι:·τιι. Ρεσει:οτιι, οοο οοο ιπστόιπιιτε όσιεέξειτοι όε

ιρεσοιοτιοπε 8εσιιιεττι:::ε σοποιοιισπιι , ιεόοι:ιτο:

πό ιοι:οτιοτιι. ι

$εσοπό:: ιιιιι:οι:ιτ, στοπ ο οι :ιεεει.:οτιι τιπ8εισέ σο..

:στο Πιιιιειορε:Βιιιιι: ιτι Τιιεώσει :στο 8.ΤΙιωιι. απο: τ.. -

1.ρ.ο.63.ο::. ε. τι Δημ» “οι το· 6.(1οιιι ιὶπ:.ἴε-["'_' ·"β""·

:ὁ απο οι ειοθ:στιιι:ε δει·ιρ:οτε, 86 Ριττ·οιιι, ιιροό έ7:έ-[”2"”

:πιω ρεα:4::ιτιι ιιπ8ει. ιιιοιρετ ιρρειιιιτοτιιιρετοιει. Α,,ε,ι;,.;,,,,

Εα:ιεί. ισ Ιοιιιοπι Μπι: ρ:::.οι[αριι6ιο, όε ρει:ειι:σ εωρω"

ιιο8ει. ιπ:σιιιοοπτ Α ιιοοιι. πω: πιο: έτετε:.ι.29. ό· Ρ####Μἐ

.Μι οι, ιποοιτ, οοεροε- Μο»οι, Ιοι:ιοπι οποιο με·

σοι βιρ:τύια: ιμωιιιιυπ κίιού:οιουι. ιι :μαι ,πιο πιει με· :

τω. οι: οοιιι. Ε: Μ.ιι.ιιε Ποιοι “Μ”, σ.: ε. θα·

Βοτιοιιιι.34 υποπιι.:. η. έ”. (ζω εοπεο:όι: πι. ο..

ο [ορετιισιοιιικοι [Μωβ οποιο μπιιτιο. 1πόιαιπτ νε:

ιιιιρο Μ. ιιτιετοιι:ε: ό: Κεεε Βιιιιγισιιια , τριτο

τοιιιι:ει· όε Ι.ο:ιιετο ὰ Ριι:τιιιοι τοιειωεω οι Μοτο

συιιβεπάουι: @μια .ιδια ΙΜ:ιαΙωύο οπο» οποιο : ταβ

σειιιώτιο !ισμτ οΙ:ιτιοιιο:ιο ιιιώιοοι, 6·ῇ›οἰΙι3 οι οπο: πιο.

Ατιιοποπ σο. ιο.αά .4ο:ιο:ύ. Οστι|ιο:όιπωιοΜ ΜΜΜ

ριοριιψροαΜο:Μο. Βια: Μιά αρ. :Με ιτι τοι ,

ιικάΜικΜ ἱοιοοοιΠοε ν: πιο ιεΒοπ:,[ορειάΜπ Μωβ:

Μωβ” Μικτέρωι οποιοι ὑοἱω, ιποιιιτ,οιιΞΗ βιο: ω,

πιο ρτιοιιο ορι|ιιι/ιοπι ά:|ιέπ.ιαιτ, πιοΙ:ΜΜ, οι, σσοτι:Με

οι, οοο·οπο: @οι συοπωρβ: αιωνια Αοδιο:

οικω ιπιρετι'.ιπ 6.οφ.Μ.ι:τὐ. Μοτο. 18. πω: όιοΒιιιοι [οι

μπάλα .πιω :Μια , πιο του: οι): οπο" οι οι του» ,

μοβ Οοο @οι στου: τι:τεοόοηε ιι[οιμαι: :οποιο Ποιοι.

επι, ότι: σώου: ιι-ιε.εω.ι ο!ιειο:; ίισοτ ιιιοετιιιτιιτι ο- πω. παρω. ιο8. "τω, Νικ σ.ιιοοιιιι:οπο οι: [αιρετ

. οπιι:οποπσ οιιιοπιιπ :.ι:::ΙΙ:ο:ι.ε ρι·ιφτιο ι Ποιο επιιιιτιο- Δε. Ηιε:οπ. οι ι8.σ.ιρ. ιού, όιοιισιοπι οτιρειιο: Ρ.αι·:ιο

πετιι, ν:οιιοι Βιστι:ιτιι, οροιιιιιιιιοι, ιοιιιιετιι:επι,ιιιι- |ιφ:τιιι.:: 8: ιπωρ.26.εκριισιιιιιιιι, Ειπε 6ιμοτει80

ιριεωτιω. δα· 8οι4 ιειτοτ εοπ::σο. :τι όε οποιο τοπικ ῇώ «πιο ι οιιιιω.. , ιπποιτ ό· /αιρει·β οποιοι

Ρεσειτο, :μισό @οτι ιο οι εσοιοιιιεπιπ:. Π:: :πιο ιπιιιιιιτο πιοιιικ σι,ιτιο:::οοπτορικό:. Αοιιιτο .Μ.ιο.

απο”. πι (& 8το:.:.ι9.8ιτρει·ύιο ε!ιο!ωικοι Μισιτ, ωιιιρ.μι..

το ιποιόειιτιο οοιιιιοεωβοο:επι, πιο· οι :::Μιτ, οπο [οι

κοπο : (Μοτο Μπι Μ. ι ι . τι: @πιο οιΙι::.σ.φ.ιο. :ιε

οιἱ
Ετιπισ ιεπτ. οιιιετιιιι:·, πιο. :ιεεειτοπι ιιιι:ι:οιιιε 'Μ. τω'. Μ. .ιοπωο, Με, οι: , ρΡωμοοιι6οΙο

ι όποιοι ·



κ· - · .χ

Β. Έ ΏῇιιΜΜ Χ. Βεβτο3ιι_έκέει:ΗΜ. :εοφ ΒΚ ι /. . · ιι9δ_

[ιιπρῇι ωιιΔιιιιιι. ΕιΓ:ιιιι:3. ιιηιρι.ιι8. ω: , πι; η; μετωι;ιη :οι 'κι ιιιοιιιιιιι δ:Βέιιιι,ιιιιιιιιι οι»

"=ι-·ΜΜιι= %ιιΜΜιανιι, ιΜΜω:Μι,Ι:Μ .ρ:ι81ιιιο, ιιιιλοι:ιό:ιι;ι ι:ιι :ιιιιίοη5ιθ:ιριο :Μι

ιιβιιιιιι·σ ρυΒιιΜια,οιιιιιι :ιδιοι ι$ΜοΙωόβ. Ε: |ειυπη.ιι·ιι "πισω ωιιιιιιιιιι οιιιι:ξιιιιιι ιιιο:ιιιιι: ι Ροιιιιιοι

Πιο πώ: : 6'ιφαθιικιμ: ορια: : 1ρ|ἔ, ιιιτ,άιαΜω-μπ @ο ριιιιιιιιοιαιιιιιιιι_· ου: οιιοοιιιτιιι ιιιιιειιιιιιιιιι6 ι

ριρωεω Μωαβ: ιιι›ιἱ|ἱΙΖ7ΜἱαΜ. ΑιιΒιιιι.ιιιιιι.ιι: :οι = ιιοιι ιίὸΕιΪιἑΪοιιι Βιιί:ιιι :Η οι; ιιιοιιιιι:°ιιω

αι· “Ρ·Ι5· Αι Μ" ι ιΠ(1"ιτι ["Ρ"ωά “Ε” Ρκω"Μ- ηιι:ιισιο, μ:ιιι: :κιιιι':6ιιι ιιιιιιιιιι1ιιιιιιιι: Μπι
Μια:: Ι26.ι.4,ιωρ.ι π. ό· αΙΜέ. Οτ:Βοι· Μ. ιρρ,ιιηιιιι. @ιιι ιιοιοιιιιιιιιιιιοι ιιιιιιιι·ιιιιι, οιιιιιι :Η :ιιιέ:ιι:ο,ΐοι·.. ο

παω” “υπω,ρφωκ |"Ρωι: δθιέρβΡ!ιωι! μπακ ιιίιιιιτου:τιτοιιοπι :ιι::ιι:1ιει οιιὲοι ιιοιιιιιιι 3:66 Ι . μ _

πι. Νες:: οι. μι :οι Μ:: ι·ιιιοπιιπ ωειοωι·ψ:ιιι , πώ βια” 2 (μια ιιιι“ιώ 813818 Ρι-6Ρο,εΐοιπωω ,ωμτοιιιικι

με ιιιιιητικι οι "ω" ριιιιιιΜ-ι, Μ, Ιωκιιψι'α::ιιόπιι, “Με "Μπι ΜιΒςιιςτ'. οι _ 'Σ .

μ: Μωβ βιμκπτωι !ιοικιπ:ιιι/Μιέτ. Ε: "Μι πιο [ο - οι,ικι" χ, .οοοιιιιιιι ρ:::.ιιιιιιιι οι :οιιιιέι ο. . -

· ' θ “Μ” ιιι”ιΜ>ιιιιιι==ιιιιι>Μι ικουιιαιιι[κι ω- Βιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιοιιι€ιιιιι· ιιο: :ιι!ρ::ιαι: ιιιοιι5 σΒ"ω,ε

Ψ Μω,ω #χή"#ω- Βαια ω”ι-8-ιιι-4αι/Μ0- Μαι Μ» ιιιιιιι ιιιρ:τι:οι2. Ποιο. τιιιιιιετ:ιιιοιι:ιιιιιιιιιοωι:Βιε _ 11403.
. οι [ιδιο ή, οι βιρετιιΞαπι παρά: , Θ· μ.οσφιωιιισ οι: σ::ιο ι ι '

Δ Ροιι: :ο ι·»:::ιιιιιιιι :οιιι:ιιι·ι:ιο , ιι τιιοιιο :οιι:οιιιικ

οι! : οι:: [ιφ:τω Ιαρ[κ , “οι Ωωρα ιιιιιιοππι β :πιο_ _ _ πωπω δ: πάω: οι::ι·ιιιι μ:: τ: ιιοιιτι ι ι..ιοιιιιι5ιιΔ

··οιχηι·· ό· 6οπιιια:Μιτ, &· ιιι.ώυΖω. Επι:οι ιδιι01°ιπ>Μ- κι· , δ: Ρ:ι· Γ: μισώ, ντιιιοιιι.ιω :ιιι-Λι ιτοιιιιι ο

°° ι. ά:[ιιΜΜ.&οπο αρ. ιο Αιιι:ιιιι.ιπ οι Ματιι..ιι. 8ἱι8- ` `_ _ ι. ιιιοιιο :Η οικιιοιιιιιιιιο :οιι:οπιιιιιιιε οιιιιι: ρ::

ι άσκωάστια:τω Με : ει:: , ιιιοιιιι:_ ΜΜΜ οιιιιΜι .οπι- `_ _ _ _ _ :πιω : ιιιιι :πιω Γοι·ιιι:ιιιιιι ρ:ι·ι:ι:ιιιιτιιιιι ιιι::ιι- _.

μα: [ίσιο :πιο οι ρπικεφιυ·ωΙαΕ: ρ Π:: ρωειωμαιω όιτιι:ι:έιοτιοιι:ιιι› οποιο :οιιιιιιιτιιι· :ι·ιιιιιει·:ιιιοι:
Π.: και:: ·υοΙ:Μ κιιιιέπαυι αιΖωπιβω :[πηωτ:ι ιιοΡω. ει.άιυι"Μ Φ Μαιο ιΠ"εω $'0.ιωεωώοκι"σω ν

Μ.ι_ ιιι Οεπς[ι ωρ.ιω ιιφιω, ιιιιιιιιι, μεσω :Με [ισ (“Ρ,:τωε, "ωο.ιω μι· Γ: νο1ιωε:ιιιιι οιιι:&ο μι. η

Ρ‹ι·&ιιι[αἰι,φιιι ιαπιιιι"π48πω Μι οφ:: ιιι. πιο: Ν” ιιτιιιι·ι: ιιιι::ιτο , οσοι! :ιι ριοΡΕἰιι :›:::ιι:ιιιιιι: ιιι

>ιωι-#ιιω Αά“Ε”ι·ό'β"Μ·54·ι,ιο·ι"ι-άκω40ιιι:· ο:ιιιιιι.ιιι ρ:ι· ι: δ: ριιι·ιιιιιιο ιιιι:ιισιιι ιιοιι ιιιιοιι:ι ο

πι: Ριιιι·:ει Α:::ιιιι ειι&οιιιιιεθ:ιιιιιι ι. οι @Μαιοὶ _ ιιιι:ιιι :μισά ιιοιιιιιι:ιιιιιιιιιι:ιιςιιιι Ρ:::οιο, :κι

α:ι[ιιι Μα. Ηικιζ και.. απο!. μπω. Μς.4ο2. ιιι ""Πτιω εο0ΓςπηοΠαπ 8°[=ς”_ιὰ“·ἰὸ_ ι_(Β_ α;"_2_

οιιιι,σιιισ.4.ιικ:, ιιι Γορ:ι·Βιιιιιιιιιιι:ιι:τιε: Επι, ιιι· '_ ` _ · . . 2.ιι.ι6: από. Οιιιι:.2.8ιΡι:ι·ιιιιειιοιι ιοιίιιιι ι:οιι. η

οι.ιιτ, Μ, οι:: ποπ ωιιιιοι οικω! ΜΗΜ4ι8 οι και: μοβ Ε_ ' - _ ποιοι: τ:Βιιιιιιι ιιιιιιιιααι, ε! :Μπι πι: οι: οι» Φίπιι0 Δι

Επι:: ΟΜ]ιΖΗ ιιιιιβιιι, @κι ιι$8Βιιίι"Β ΦΩΦΗ Ζωα!! Πρ· @Πέ ς ΗΒΟ [οι·ι;ι;;ι.ις ι··Ποιιηι_"Π ιιι :Μη χω” ρα ως: .

ι _ α! "ῶ"|Ϊ°Μι _ ::Ιι:ιιτιο, ι·ι :οιιι:οιριιιιιι Με, ω :ιιιιιι: ιιιιοι·ιιιιιι 'ο _.

96· Ρ"Π(ΗΦ· (ιθά"°ιωτ ε! ΜΜΜ· ΡΜνωι>ΜιΕ ?το Γοιιιι:ιοιι: πο:: , ιιιρ:τιιιοπι :ιι: 8:ιιιιε ιιιιι:ιιι Β:#'"ἔ·Μ°

ΗΜ."· 8- τσιπ ειι;;:ι. δικ :οιιιιιιἰίιἱοιιἱε , ν: :ιι 8:ι·ἰρτιιι·ἑ, οι
. _ .. ι ι.[μι·ι::

€2©:;:3.- Ροτιιιιιι: οοιιίὶιιτ'ἔ κι ποπ :κι (ιιΡ:ιιοιω ιιι ιιιι8:ιιι ω) Ω: [ΔΗΜ φαι", Εμ” Ωραια” α( 6"εωό Πα··ΡΜι.ε

' _ ' . · ιιι:ιιιι.9.1Μιοκ2.π.μιι.ιιι.4. ΙΒιιιιι·ιι: Μισο: ω- ν

8.”. :Πε Ρο:ιιι: ιιοιι :ιιιιιι ροι:ιι ιιι οιι8:ιιε :το ρ::- Ρω)ι2, ιπ:ιι: Β:τιιιε :ο οιιιιι:: ιρ::ι:ι,:Ρ: :οιιτ:ιιι_-.

::ιιιιιιι ίοι·ιιιιιιι:ι· , "ο ο:: ιιιοικιιιιιιιιιιι Μι:- °

Εισαι ω ιιοιιο Γριιιιιιιιιιο ; Μ! ω: :ιι ιιιρ:ι·Βιιι.

Μαιο: μι:: : :μια ιι:ιιιο ιιιι:ιωι , Πιο κι π, :μια

Πιο: :οιιο:ιιι:ιιτι:ι Ρτορι·ιι: οποιοι: Βια :ιιιτ:ειι ω.

ι ιιι Γοιι·ιτιιιιιιιι ω: :οιιιι:οι:ιιιιιι οποιο οιιΒ:ιιω.

Ν0τειιι:Ε «Μπι, βτικιιιέ::η ιιιιαι ιιιιιι:ι·ιιιιιι:ι άι:

:ι.ιιιςιιιιι:ι ι·:ατιιιιι , οιι:ιιιιο Ρ:::ειιι ιιι:ιιι·ιιιιιι οποιο·

· πο:: «μια εισαι ιιι! οςιιιιιιι ρ:::ιιιιι ιιοιιιιιι:ε πω.

ι 99 :ιιιιτ, οιιιοιιιπι ρ:::ιιτοιιιαιι·:ιιτιιιιιιιι:ιιιιιιιιτ, Η

ι · ο

  

ρι·ω:ιι: ΔΗ: , ιιιιιωιιιι.ι :ο πιω: @πιο ιρ::ι:ιι ο

πισω, _ _ ' ο ο· . ` Σ'

ο Μ ιιιιιάιιιι. Μι, 1.ιι:8οι1Μιοικ ιιοιι :πιω Ρο: @οι η

οι ρι·ιιι:ιιιιι ιι=ιιοιιιιιι:ιτιο :ιδιο ι:ιρΓοιιι ω: πιο· έ·ιΓΡ:¦5"·

Με; ποιο οιιιιιειο οΒι:&ιιιι;ι που :ο :ιι Ρ: Μισο , °"Έιι:οιιιτ Ριωτι :οαιριο::ιιιιι ιιιιιιι:ιι: ιιιιιιι, οσω

τιιαιειιιιηιι: ιι: ιιιι:ιιιιι ια! :ιι ιιιιιιιιιιιιιι ροτ:ι·ιτ :τα ι

ο:ι:ιιιιο εδά” τιιοιι. Αᾶικ @και , οι.ιο Αο8:ιιιε κ.

ιριιιιιι ιιιοιιιιιιιιι: οικω, :ιιι:ιιιιι ιιιο.ιιιιίιιι: , 11η;

ι:ιιιιι ἰιι‹:ιο‹Ι:ιιπ ιιιοιιιιιι ιιιιι:ιιιιιιιιι·:ιι Ριτι:οιοι:- _

ω, ΔιιιΔιιιιοιιοι καιω: ιι:ιοπιιιιιι ιιιιι:ιιιτιιιι:ι: ο οπο . 3

ιιιοιιο ιιιιιοι ιιι: Πιοιοιιιτ ιιιαιιι:ιιιιιι Γοτιιιιιιιτ:ι:.(ξει-:.1

:ο ιι:ιιο ιιιιιοιι:αι ιιιιιιιι Μπι: @Πιο απαιτώ, 8: ι

ιιοΒι :Μπι :οιι:ιιριΕ:οτιι:,οιιο πιω ιιιιι:ιιιιιιιιι πιο- ..

Δω ιιιιιιιιιιι ι·ιιιιοιι: :ιιιιιιιιι:ιιοιιιι: @ιι ίοιιιιιιιι:: -

ιιιιιιιι. ε. ιι:Βο, ιιπιοι:ιιι,οιιο οιι8:ιιιι ι:ιοιιιιιι ιιι: Μ» ΜΜΜ

οιιιιωι:άιι:ιιιι, ι:ιιιι:ι π! ρ:::ιιιιιιι ιιιιιιιι·ιο: πιω ι4°ω"'ἔἔ'ἶ,

ω: που οι οιιοιιιε ιιιοικιιιιιιια ιι:ι:&:ιτιο , οι Γο- ΐιω·ιι·ω

Με τιι€3ΐιε. 8ι:ιιι ιιιοπιιιιιια ιι:ι:&ωο :ιιιωι:ιιιιι .Ψ."Μ

Βιιιιι; Μάιο, ιιιιιιιιε Βιοι·οι; οι·οριισ :κ::ιι:ιιιια, ο.

ιορ:ι·Βιι. Ν::νιιιιι σο:: αυτ. Ροι:ςιιτιιώ ιιιιιιιιι.ο ι -, ο

αιΒΒιιιιιιτ ιιιιι:ι:άιιιιοιι: :οι [ριι·ιιιιιιιιιι ω: μοι» ι14.#οιΣμ

ι. ιι:ιιο , ειρρ:ιιιοι:ιι ιιιιΒειιίιιιιι:.ιιιι ριοιιιἰιιιιι ισο··ι; βια

ιιιιιιι ι::ιιιι:ιιιτιι Μ, ιιοιι ι:Ι.ιιιιι: :ο ω” ι:ιιιιι οι ι

οιιιιιιιιοι ο :οιιίἰ‹ι:ι·ιι.ιιιιιι οσο Π: οιιι:&ιιι1ι πιιιιιιιιι, η

ο. :Πο ι`ιι:ι·ἱι κι ισοιιιιιιι Γ::ιιιιιιίιιιι ι:ιωιιιι: ιι:8οι ,

απ: ρ:::αιιιωιιιιιιιι·ιιι: , οιιιηι:::οτιιιιι ιιιιιιιιιιιι'ξ

:ιιιοοιιιιιιΒιιιε ιιιηι:τιιιιι ι:ι πεποχά,-ιειιωω (ιό

Επι; :ιι,οιιιιι:οι ιιιιιοι:ιιι. οσο ιιιοι·ειιιιιι: ιιιιιιιιιιιο

ριοκιιιιιιιιι, ρ:ιιιιι:ι·: Μ! ιιικιιι·ιιιιιι ; οι Πισω τω::

ιιιιιι ι ηοοριοιιιιιτιοω 81320305 ιιι οιιιιιι: :κι πο::

πιο. Μ :οιιιιι·ιιιι οι:Βο ιιιιι::. ιιιιιιτειιε πω· το ιζ

ιιιι:ιιιιι· :ο ρ:::ιιιιιιιι :ιιιιοΠτοιιι :οιιιιιιι Μαιο

ιιιιᾶιοιιτιιιι, οιιο.ιιιοιιιιιιι Ρω:ιιιιιιιι ιι:ιιά:ιιιιοι

:ΤΜ ι.ρ. 4.63. απο. Μιιιοι· ρι·οιι, Ριιιιιιιε οι:

8:2”;:°:$: €ιιιε ιιιοιιιιιιιιιιιι οικω :Ποπ ιιιι8:ιιιι :ιεο ιριιιιιιιι

8,"," Α... Μ, που μι:: :ιι: ιιοιιιιοιιιι, ω! νοιιιιοιιιη ιιιιιι

8.ι,ιαφο ιιι: :Η ει! ιιοιιι.ιιιι Μ: ιιτιοιι: ιιοιιι ; Μ: .ιι. οι.

ΜΜΜ Ψ ιιοιι οιιιιιο νοιιιιιτιιτ:ιιι ιιιοιι:ι : πιο: ιιοιι μια!!

Ι··ι··ι··- Ϊ" μ·ιιιιιιι ιιιι`ιι&ιιι :Πε ωιιιω, ν:ι ιιιιιιιιιιι , :ιιιι.ι ιι::

· ιιι:: Ρετ ιιιοιιιιιιι ιιοιιιιοιιιι,8ι ω :οποιο ι::ιιιιιιιι:

“ιιι καύση: “πιο ο: οιοιιιιι: ιιιρροιιιιιιτ, ν: Λαμβ.

ω:: Μιιι.ά: σω.αιι ιιιι.ωρ, η. ιιιιιιοοιιιι 1°οιιι€:τιι

ειρει:τιιιιιιι ρτοοιια:ιι::ιι:ιιιιο, οι οιιο ιιιου:ι:ιιτοει

οιιιο ιιιιιι:ιιιιιιιιι, δ: ιιιιιιιι:ιιάιιιο ιιοιιιιιιι ιποιιιιιο,

ν: οοιιιιιιιιιιιι.οιοβιιοι Α: ιωιιιω ιιοιιι ιριτίτιιιιι:

ιιοιι ροι::ι::ιι:ίοοιιιιιιιιτιι 88 απο, πιο οιιιι:ιιιιι :Η

:σπιτι ιιτι:ιιιιιιιιιιι ι·:Βιιιο Πιρ:ι·ιοιιι ι οσοι! :ο νι

μ ·ιιιιιιιι ωΡωιιο. :ι .9.1°ιοιυι. 2.α.ιι. ι6:.ωις .ά 6. οι

Τοι·αιιιι: ιιιούιιιιιιιιιιο:ι·ιιιη οιιιΒιι.ι: ιιιοριιιιιι :ι

` ::ιι:ιιιιαιιη-νι: :οιιτ:ωρτιιιιιαιιιΜοει:Βιι. Μιιιοι·

ρω. σοι οι: νοιιιιο οι πω: :τ οιοι:άο, :οι :ιι αιο

ιιο ι ιι:οιιι: νοιιτιο ιιοιιι ι ιιιιιιο.ιιι οι: ιιιιιιι :Χ οι:

ἱ:ᾶ:οι:ἰιτιι οιιι:θ;ιιιιι :ιι : ιιιο.ιοιιιιιοιι οι: :τοσα

ιι:ιοιιο: ιιιοάιιιιιιιι:ιιο :οι :ιιι α· βετ:: ιι&ίιει αυτ::

μια: οΒι:&ιώΒι·ρέι:: ιιὰιἄι οιιιΒιιιιιι που μπώ,

Με πο: ιιιιιιιοιιιι:ιιιιο, απ: Πισω ο:ι:ι·ιω οδι:ίιι:

ιι:ιιτ:ι· ιιιοειιιε οσοι: ιι&ιιπι ιιιιιιιιιι ο:: ι:. ΠΜ,

μ: ιι; ο:: :.::ιιι:ιπ πι. ι·ι-ιιοο: Με πιιιιιι&ι,οιιοει

ιιι ιιι·οροιιτο ιιιιιιιιιιι οιιιΒιιιιιιι·, οστά ιιιι1ιιι ἱιιτ:ιι›

ιιοα&ίιε, κι ::ι:ιιιιιι ι:ιιιι:ι·: οᾶιιιιι ιιιΔιιιτιι. Εκ·

μι:: και οιιἱ:ᾶἰ ιιι:: ιιο::ιι Μ: σφι:: ι ι:ν:ι·

@ΜΜΜ :ιι::ιιίιι,.ριιιι ιιιτ:ιιιι:οιιοηιιΒιιι ι:ιι οι: .

Ψ! ιιιιιι.ιιιιχειστι °1°ιιιιι.ΙΙε ” ›

:-ι

.ιι

ι ι # ω ι:

οπο: ιιιιιιιιαι:Βιιι νιτιιοάυε οιιι:&ιι πιο “από ` ι



σε
εεστιοωψ+ι

.τικ σκοτιαιωσ ιερετιιιιεΔηε!οτεριχω»

4 ιερααΙιται]εριεπισ πρωι

ο ν ι τι σ;; ε ιιιστισε τοκοι ιιι εσιιτι·σσ. πειτε;

ΙΟΣ· . . . -
Ω."Μ4ιπ εισσειιτεισισισειιειστετ, ντιισ·ιιγρσιτ. εσιιι

"ω... ει»- Όσο, Βοετιτιιτισ ισροτιιιιτ_ Βοετιιστισ ιιειιιτειιε ερ

τη Με πια-ρετιισιιιε σε σ1τιωσι.6 σι8, ρτεΒιετι0 ιιιΡτ8Μισ8. 1. σε

“Με” 'ο ιιιστιιισ ατισειιτεειι ειιιιιιιω σωστο, ι·ιτισεισΒ. εε ε

2:::'"”” ιιιιριιεε:,ερρετιισσι ρτπιοττισι @Βάι ι ετσι Με εσ·

Β.“ω.,Μ 8ιισιειτ ντι ιστιτ , ιετι·ι ιιι και ιιιιροιιιιιιιοσκ Δε ται

ρσιιιιιιιο σε, 8ο ιισερι·οσε Ωστε! ιισ8ειιιτ,ετοιιτστεετι

ετιισιτιιιιτ:ιτι ρσιιοιιι Πεσιτι :ιττιριιεετ σπιτι ΜΒ·

ισιιιισρει·ιισ ειρρετιισ ιοττιιιι ΠεσσιιΒΡΡαοπτισ 8·

εισειιτετειιι τιισιτιειιτιιιτστει : Με ειιιιτι ριι&σ εισρο

τοι·οτ ὸοιὶτσᾶιστιοιιι σε , εισε ρετ Γε εσιιιοσσιτιιτ επι

_ στο τω. Ισ εσιιττειι·ισττι οιι-Επ.εσιι.ε8. ΕΙειωιιιιυιοθ

π». στι· Μαι, ιιιωβ "οι Βάι ιιιτετιι , Βετο εεε @πιο ?το οι:

Ν"^""° ριιαιτιστιε ιισειι, σιιιτιετΞειισιώ. ιιι εισσιιστ εστια

τιιτε : τ. ροτιιιΠε περάστε νσισιιτιιτειΓειτοτιι ιιιειΕεε

ει ιισιριιειε εστιιρισεοιιιια ερρετοτε “Το Πει ο Οια·

ρτσ σσιετ.ι.ρ.9.63.ιιτι. 3.ιισι ιισιιιισι ιιιιεθειισι ιστι

· εοιιιτ ειπε ιιτιρσιιισιιε ρει· (ε. ε. ιιστι ρστσιΠε ει»

εειιιιιι ειιιεεει νσιιιτιτετο ιιρροτοτε ειΤε Πει , -ντιι.ιι1°ι

οιτειρε· Αιικει.ιιι ε.‹ιιιι.6.ιιιτ. ε. νττειιισσε.νει ιτπιει11°

.ι άσσο: στι. 3. Ετιιιο.σπρ.2. ειοιισιετιε ειεθ:ισιιοιτι σε

ι σε τιισιιιτιι ρσΠιιιιιιστι:ι ,ι νσισιιιιιτοτσ οτιαιτι ιιιιρσι'Βιιι

ιιυιο›

ν ·ιιιιττι: Με εστεστνσισιιτει,ιισιριοιτ εσειριιιεετιιιιι σε .

οωεειο;σεειο νεισθειιιειικ·ιισΙσιιτει ειεᾶιιιε τσε

τιιστσσι. Κατω: νιιι τιστι ειι ρσιιιιιιιισιτ σιιιεστι ω:

ειιιιι, σου εισαι! Με νοιστιτει ειιιεειτ εστιιεσσετιτιι

Με ο σου:: 0σιστιτει πιω τοτιιιιτ ιιι σΒιοᾶιιτιι, σε

ιιι ιισιισιιι ρει·ιε&ισσιιι Μ: σιιιεθ;στιι εσωσ ιιοεισιτ

ερροτειιτε ρειεεεωιι6 οι Ρετ ειιιιι:ειιτιεττι εστιισσει

πρό: - ρσΠιε. Ισ πισω ΔΙΠ: ι`σροϊο& 90Π="τω0- β Ι. Η

πρι" σε: ρσιιιτ ιιιιεειιιε ιεττιισ ιισρσιιισιιε,σσετοτισε ιιτιροι

ει. ΕΜΗ. ε. ιιι Με ρσΠιτ Μασσιιιιτετειιι ειισιτιο τισ.

τσι·ιε ειιε&σ ιιιτΕειοτιτε :κι τιιετιτσιιι,8ε ειοιιιετιισσι,

3. :ιιι σε ιοάσ ετιρεΙστ ρεεεεσει·ιτ ειιιισο ι:ιιστιιιο.

105. Πιεσ π. ΙττιρΙιειιτ, ειιΒοΙσττι ιιιεεω οσσεριτιεειι

ι_ιιψι.";._ Με ?ατι ιιι ιιιιρσιιιιιιιε,ισσ ιο.εισιιο ιεερσιΠσιιιι, ετ

ι οσο 1ιτιεσ ιιι ιειιιιιιιτιιτειιι άισιτιπ τιετιιιιωρρτοιιοσ

Γἑω πρι) ι ατι00° “Ιβ 2ιι€1ι.Ιἐ

ΕΑΜ;

ιιιιισιιο ροιιιΒιιι "απο .πασοκ ιιι ε. Μ.6. σα. 5..4ιι

“έ”. Κιώιο.άιβ.σ.4.1.47.3.74[ι12.Ι.Ριάφ.234.Με

ο τ. ε.824ωμ..ι.· ιιςτιιισισιιι ιιιιιτιιιιι. ν: ρσιιιετσιστιτσε

° τ ε. Ωωριιειεθεεισιεττι·ιιιιττιροπισιιε, ισΗιειτντιιισσ

'| ` @εισαι τι ρτειιετιιιετιιτ ιιιιιριιει ιιστιτἱὲ στι @Με

κι Ροι1°ιω ιι με) ρετΔω τιστιτιιιιιι ιστιιειι.τισετιι

ιιιειιι ιισιιιιωιι ετιιιιροίιιιιιιττωΠ "κωπξω (μια

ιωρσΠιιιιιι ιισιιτσιιιε ιιιιιριιεοσι ειι”ε&στιι ειι·οε ι:ετιι

106σ- τ ·

ιν,0._,.ρ,"_ ρτσιιισρρσιιτσ ίσιιιιιντ ΡΟιΕτ νοιιιστατιετιιιτιι θα»

° ' Πει ειιεεισ ει” Δ - . . _

ιιιιιειιιιιισιιιιι ερρτειιοιιιισ ι:οσιιιτιιτιο τει Γεειιιισσιιι

πιω τετισιιιιστ εσιιιρ ·

εστισοτιιοτιτισ εισιιιοιτι ιιι στειιιιε ει! ΒΕΡ'"φε""=

ιιιιριιε:ιτ εικοσι, ν: ετιρεΙσε εστιιρετιιτισε τισιιτιιι τη»

η ΡωικΠόπ , ιιει·ιΠειιιιι ροτ εΠειιιιιιιιι σε Βσιισιιι δικ · - . - - ·

ετιτιιτισιι ιε·ισετιιι· οιιειιτιιιιιο τετττιισσε ετιιστιι,σσι εβ ιεσιισετιιετιτι Με : πωσ τιιιιι ιισιιιιιι ιτιεΙιιιιιτ οιιιτιεσ

τιΒιιτισιιι οι·τοτειιε εσιιιτε ρτιττια · ιισειρισ ο ΦΠ 'Η

ιστειιο&σι:ιι ειι8οιι,τιιιι τα εσετισ ει: ντι πω, Με

το ιιστι ροτειι: οι ιτιοισιιιτ εισαι σιιστι επι: ἔχω” Π"

σε τιτιιιιιι,τισιι σειι:ισετ ιμ" εΙΤε ετεωστε,ιετι απο

ιιισιιιι·ε σιιιτ,ιιισόεισε ρετιιεετεπιτ Με ιριο,ψιδιι

ειισεισο ιι)οτετ Πει” ρετ εΠειιτιιισι, ιιοιιτιει·ετ ειΤε ετι

=ιω; Μ; Ρι-οιιιιιε σε ιιι: σα: ερρτειιετιιιοτε ιιι ω.

σπιτι ειι===ιιιεε·3=ειει=ιι>εεεεε=ενιιι=ιεεεει·

ι ισιρειιιιιτ σειιι·σθαισιιοιιι ρτοριιι απ; πο. τσισιιο

σε: Πιιρισιιι ν! τετιιιιιισι1ι ι εισσι δ: σιιιε.τοτετιισσε ιι

ιΡΡωιαιεω ω-ωειι τοι ρω1ιιιιιιι.Νοειι επετειο

εθειτο τεστ τι σει εσιισειιιοιιτειιιιω0 .

ιιιιιιιιιιι τιστιτισ σειιοιιιτιιτε δε

 

ν _..1.-

,σωστο ΧΧιτ·Βεριιιτειιιιιιι€ειοπισκ .Με ν:
ρειετε σειιτσ&ισσιιι·ισιι Νιώσε μάτι Με ρστειι; ΑιιμΙιιμι.

έν0ιιιτιτ28 ερρετεεειιτε ιισιισιτι ΕΜ, τιιιι.ριιιιεεει·τε ει ἔΨΜ° οι·

ιιιε·εσιισειιιοιιτιιι ι:ειιιισιιιιιιο σε! ρτσρτισιιι ιιιρρσιι ,'87ιιτιιιιι τ ειιιιι ιιοο εστω νσΙσιιιιιι ἔστι ιιιιιιοεττιιιιιρ 6”ρω3-.ά.

τιοε σωστο ιιιιτισιτι νε σωσει ιιιιι,ιιισ ρτιεοσΒιισιεετ

ιιιιιι;ιστ ρει·ιο&ισστιι Μ: ιισεεστειιιιιιώετι ιισιι με -

ΜεΡετ ιιιιισιιιτιιτιι ειιιιιιιι:ετ τιστιτιιιιιιτοι,ρει·ισιιιισι Α

ιιεετ ερρτειιοιιτιετιιιι τω· ετ ρωιιιιιιιι. σε ιισιιε ιιι Γε)

τισιι τιιαιοτι εοειισιειτσε ιιι ιιοιιε,8ιτοσιισειιιετιε ΡΓοη

ρτισ ιιιρρσιιτσ,τιιιι ρεττιστιιιιιττι εσπιρετιιτισιισι.

@σαι ιιστοπι ροΠιτ νσισστεε ει" ιιι ιιιιρσιιιιιιιε,_

ειρρτειιειιισιτιισιιιιιισσε ι·ε-τιστιο, 8ο ιιγρστιιοιι ρσι-(_ _ _

ειιιιε,ειι εσττιπισιιιε ει”. δι! ρτσιπιεσπισιτισ. ειρρσιιε '7”ω” "Ρ"

τι ιιιι σπιτι ιιιιρσιιιιιιιιιιτετιι τετιιιιιιστιιτιι, 8ο ιεειο5::;;.€:Δα

ιιισε δισ :ιιι ιιγρστιιειι τιιιιιιιειε τ ετσιΜε ιιγρσ--ιω;ΜΜ

πω, 8ι Με ιισσιιτιιο σιιισοτο ρσιιοτ οιισι οιιοπτιεο-συεωιω.

ιι,ιτεΙιειιι σε ειιιρεΙσι: ερρσίιτε .ιιι εστιιιιτισ ει, ισ.(.""·

ερωτιιι ισιρσιΒιιιιιτιιτοσι,σσιε είε σποτ σε ειισειι,8ο

οιΤε ιισιιιιιιιι , 8ο ?Με νττσττισσο ισιιιιιιι ιιγρστιιοιι.

ιιρρτειιοτιισσι ισιιιιιι:οτε, τιτεισο πιώ ειρτσι1Μει του

ιιιιιιιι.ιιιισιιι ιιιιιριιοειιι ιιιιε@σετι νσιστιιε.τιει Ατιισο

σα: ιιισάσ ιεισιτιστ , σιισ ρειάσ πιεσε εισ8εισο πω· ι

ρω ειιε&ιι ειρροτειε ιιιιρσιιιΒιιο,ιισιισ ρτειοετιειι- ·

το ωστε ιιι ιρΠιιι ιιιτοΙιο&ιι ε σειρα ιιρροτειιιισ Ι

τιοιττιι&ισιιετιι ρτσριιι είιε : ιι:ιιτι εσιιιιιτισ ερρσιιτε Ν

τη; Δ

τα! Με τισιι τω" (Με ι-ιτιωιε ιιιιιισειιιι ιιι Νοε

ιιιιιιεισιτι σε τειι εστιιιιτισσε ρστειτοιιοΒιισιτι,εσω

ιιιιιιΙ ροτιετ ιιι απ. '

ΟΒιιειετι τ. $ιεσιιιιιτισ ιιιιιιΙ ρστιιο ιιι οιιε σε ροεί χω:

ιετιιι: οτ8σ ιιο:.ισιτ νσΙστιτιιι ρτειοιιτιιιιο&σ και @τρώω

ιιι σΒιεθ:ιιιιι,ιτι σιισ·ιισιιε ιιρρειοτ ρτεειειιι Βστιιτει;

εστι: ιισιιστ πάσι ρι·αιειιι οποτε [και ισττιιειι πιο.

τισσ Ρταιετιιι, ε εισαι ειιετιτιειιτοτ ροσοιοτ. κειρ,ιιιιι. .

ιιιιτεε.ιιιιιιΙ ρστιιτ ιιι οιΤε Γιισιεᾶιιιε , τι: ιιι το, εστι

εοιισ; σωε&ισο8ο ιτιτειιτισσειιτοι·, προ. Ποτ: εισ- .

τσιπ ιι: ω, ν: νσιιιιιτιιτ Πωριιει «και σε ρτισιειιιι

ἴεττι ρσιιιε ιιι τειο οιιιοδισσι: σσιε σου ιεττστ ιιι Η.

Ισά ειιιοιειτοι·8ε ειτοεσιιιιο , τω ιιιοιιιεεειτοτ 8: Ρετ

ιἰτιιριιοειιι εισττιτ:ιιτ.ιτ εστιιριιιεετιιιαιτι Βστιιτετιι σε

Μι ιιγρστιιειι ιιρριειιετιιιε. οιιιιε. 2; σε ιιιι3:σ σε· ιο9:

ιιιστιοε νειιειιτ ι)ειιιτι ιι0ιι οπο , ετιιιττιιι ω εστι οπο σ6τω.ι ,_,
σει ροτ ιο ιεσσετστ ιισιι εΙΤε ι ριστιιιιι: ετ8ο νοΙιε ι

ροιιστιτ εεεισιιιιτιιτειιι Πει,ετιιιτιιιι επι οπο Πει Ρετ ιο

ιεεισιιτιιτ σου ειιο ιριστιισιι. Κειρ.ιιοΒτεοσιοσ.σεω, χω!

νι 8.Τὐσ.‹Ι. 16 Με »Μεωμά ε..ιιτ8ιιυι. ιιιιτει··ριιιισ- Απ", ιιο

ιοριιιιισσιιι εε σε ευΒι ι:σειι,8ι σε τρτσιοεσιισιιοιισ-.ρ.€. "ειδ

σε Ετοιιισι οσοι τρικ νιιιτ τετιισσετε .ι Γε ιιιιιισσιιιιιι- 9'ξ:::*Ρω

ΐ “σε

. θ ' .

σιισ ιιστι ιιεεεΠιιτισ σώσε: ιιι ιιιστιι τοιιιιιιιοεο , πιω1ε;;:.5::α

ρστοιι ιοεστιά:ιτισ δ: Ρετ ιιεειιιετιι ερρειετο.ιε ιισιι ν

εφ. Γ

ροΠε:: εισιε σα:: ιριστσ ιιρρειιτ ιιιιι.ι·ιιτισιιο ιισιιι, τ

σεισμο Μ: ι·ετισιιοι·επιστιοιιιτ τω: (ιιιιιιιτετσ

τω· ερρεειτ πι» ιισιιίι. Μισο:πισω«π. ιετιιιιιιιισι· ι

εάσιιοιιιι 8ο τιιιιε τετιιιιτιστεει τιιιειιισειιεειτι ιιισιιι ι σ

τοιιιιιτιοτο, εστι σωσει ερροτοτειιστιιιιτι , εισαι

εσΒιιοιειτντ_τιο ιιᾶιιιιι ισιιιζετισ:ειιιτισσιειιρρεε ,ὶ!Ιἔ€τἄ
ιιιτιω ιιισισιτιιτειιι , ιιρρετιτ Πισω ειιισσεεσιιειιρι- › Π

ιεοιιτισ,εισι εισιιιιιιω ιτιειι.ιιιιτ ὰ Μιά παιειιιιιι,

8ο ιιιιιιεε.ιιιιιι, εσι ειι:1ιστι,ιτ: ιι:ιρΙιειιτιιστεττι, ια εισιο

σωστο εστιεσριιοοπτισε :ιρρετιιτ Εισιιίι σειιτσθτισστπι·

ισιιισσι εσιτειειισσιιτιι ιιτιιιιτσι·: εισιεάτι “Η αρτιο» .

ιιιιιιοΒιιιιι,εσι Βστισττι ετιιιιτστ. Ατνοεξι σιιισιτι,σσσν_

εισιιιισι Πισω ιιετοιιετστ , εστι ιιιειιιτιιτ πιτ ταιρι::

ιιστι:ι ει1εωιιω,-ω τιιιιισιτι, εισαι ισισεειιιστοσε

τειιιιτστ,- ιισιι ισιιιοάσττι, σει πιειιιιιι Δετειι:ιιιστ,τιισ.ι ι
τι ιιιιιιι·ε&ο, σε οι.εσιιιεσσετιτι. νησι: ροτει·ιησιμ Μ

ιιιτεᾶε δ: ρει· ιο τιοτειιετι ιιιιιισιιι; ιτιᾶιτεᾶε 8ο εε

εεεισειιε, ιιιιεειΡωσιειμΠιι Γσβιεθ;ρω, ..ω Μ, -ξ

ιιιισιιο σα, τ@ιιοιιιε ιιιιιιιε Μ* ι το·
ι· ς ι. μι ει` _· Βωξ

_

Χ



Δι“-_____**~---&

ΒῇΪ›ιιιὰιἶϋ Χ Χ. Όψεισοιο .έπεο?οΜΜ.οποθτίο ω

·1ῖο: Οπἰἰο.5. πο τπ&ο ροοοο·οτ ιιοποτ ποπ οοοοιιπο,

06666" ;_ οπο ποοοπτπιπ ποπ τοΠΐο,πι ἱωοοΠῖπιΙο: ι:τέο ρο

τπιτ ιιινέο!οε ειρροτοτο πιο Ποἱ , οπο ποο ίπ @Ρώπ

πτΙο.Κοΐο.ιππ. αποτο. νοποι ροοοοτοτ ποπ ροοοιιίΐο

οπιοοοοοπτοτιιδο ὶοίοπΓο ιποιίο, ποσοι οίτ νοΙΙι.·,ροο

οποιο ποπ ίοΜο,οοποοι!ο: πο οπιιπ οι νοΙΙο Νομοί

πιο , ποπ οοπιιτιροΙππι!ο, (Η ποπ τοι @πιο

ντ:Ποτ οοπίοοιιιοπιοι·,δο ὶπ ΐοπ πι οοττιροίἰτο,οοπιρο

ποποο σποτ ροοοοτο ποπ ραοτοτιτο,ποΒο: παπι ποι:

οι νοΠο ἰαιροΠἱπΠο, νι ἱππροίἱἰπἰΙο,οποοὶ ἰιπρΙἱοιιτ.

Π.: οπο. 4. ΡοτοίὶἱπτοΠοὰοερτα[οιπάοτο ποιπτιι

οπο”, 4_ τοιπ,οιοεο οί! το ποιοιιΙιτοτο Ποἰ,ἑ τπιιΙιτιο,οοοε ι:ίτ ἱπ

οπ:Πτοιίτιοπο ρτοπτι] πιο : Νεο Ροτοίτ νοΙι.ιπταε πρ·

Ροτοτο ποοοπτοιοπι Βοΐ,ποπ οριτιοτοποο όοΠτοδοο

_ ποιο ΡτοΡτη οΠΕ.ΚοϊΡ.ποΒ.:πτοο.οοἰιι ίιοπτ ποπ πο

τι:Η ιπτοΙΙοθ:οι ΡτοΓοιπποτο ὰ ποτἰτιἔι :ι:οοιιΙιτειτο πο

ι οπο: τοπιιιοπο ιιορτοπτιίι ΐορροπιο·ιη πο πιαπ:ιπ

ποιο ποπ Ροτοπ: ο ο!οπτιι&ιοπο πιτορτῆ οπο, οπο: πι

Ρτιτπέιτοι·πιιποτοιπ οοπιριιτοιιοπο ἰποΙοἀἰτοτ.Οπ. ο.

οι ιιποοίπππο τοπιπιπ νοΠο ροΠοιποε πιο τιιτιοπο

ροΠΐοιΙΒ, ποπ ποοόο ἱΠοιΙ·νοΙΙο ποΠοιτιοε οποιοι

οποθτο.ίοο οτὶ.ιω ι:$οιιοι νοπιπτατο: οπο: πο ἰιοροπ

ίἱπἰΙο,οοεπἱτοπι νι ποίΠπίΙο)τοττι ροίΤοοποι νοΙοπ

Β.9- κ πιο οτποποι 8ο οὶοᾶἰοἔι. Κοΐρ.πο8.ίοποοΙ. Μ! πιο!»

οποσ. οι νοτοιπ οπο :Η ροίΕππ , οοεπιτο νι ροίπ

ΜΗ ιιπιοΙοτο οι Γοοοποπιπ (ο , ποπ ποιοι:: οι Βιτρο

ιποΓ : ποπ πιο· οιοοποποιο ποπ τοπιπιποι ,ο πιο οι!

ω, οπο: οοεποΓοίιποε Ροιιιοιιπ Γοοοποπιπ (ο.

Βἱοο 2.ΡοτοπιιποοΙοτ,οττ Γοροοπιιοπο οοὸιδ ιΘΠ

Μ: ροίππΠο , οποιο οίΤο οπεοπ ιπιτποτοτ οοιπ πιο

Ποτ , ιο ιιοποιοτο οποιο (οπῖ:ἱοπτο πο! ποοοειτοπ.

ΕΚ 8:ιιτέ,Αππο.ΚιιὑΙοι7ι[ιΙιι.οἱ:. Βιιο!ιο.ίπ μια. 1.4.5.

ΩΓ.4.°ΪΪΙΙΒ.ΘΙπΙΪ£.ΪΙΙ2.ιω11.6.4.98.478 .άιι6.:..τιτοΖάκ.ι φ.

ο .63 17.3 .ιἰἰῇσ. υπ.ιπο.3.8Ει.ιι. Μ.7.τίο οιιιιιΙ.ι:. 1 π. ποπ·

πο. Τποιπἰίπο ίοποπτοεόπιιιι&.$.Του.ο.τόπικ απο

@τοπιο τοποο. τποπτοπο 8ο ιἱοιποτἰιοιπ τοποιτοπτ

νοΙππτοτοιπ ο!ο&ιοιιτπ; παπι ποιο τιιπιπιπ οίτ νοΙοπ

πιο οοιιποτπτο, οοιι!ἱε πό ποοι:ατοπι τοι1πιτιτοτ : ίσο]

@τα ἱιπροίΙἱπἱἰο ποπ ροτοίἶ: οίΤο οΙοοτιο,ίοι;! τοπτίιπι

ΠιπρΙοκ οοπιο!ιιοοπτιο,τοπο ι>τω3.ιετι.ι.ο Νοίττο

οΠοττίο ρτοπ. :το πιοτιτοπ: 8οοοιποτιτπιπ τυποι νο

¦οπτειε πποτο : βετ εποε πιο ἱιπροίππἰΙοι11 στοπ οί

ΐο ιιοΙοπτοε πποτο. Νιιπ οποιο οἰτοπ ἰιπρο πιο πο

Βοβ.

Εφ.

ο 1 α:

0ΗΜι.ι 9.

ῖιῇἱ

ο.Βορικιιο.

τπιξ

|'νοδ.ιι1/οι·π

-ο τοίὶοίΪο Μπομπ ιιΠοάοε Ηπα· οοιποπι.οοπτιο › ΜΗ

τ οιτριτωιιοι, οι: ρ!οπ5. ποπ ττιοπιἰπ τ.ιτιοπιτ οΙἰοἰιοε:

οτΒο οποιο :ποπ ιιιιροΠιοιΙο ροτοίι πιο π:ιοτιτοιπ. Η

απο οοπιρπιοοπτἰο πι: πο οπἰοόὶο ποποπο; κι οιο

πιοτΙτοιπ,π ίἱτ ιἰο οπιοθ;ο τοτρι. Ιπ οιιίπ ποιοι:: πο

Ιττο οοτοἰτ ιιποοιοτ οι: Γπροτπο .απο τοπίτοπιπ

Βοο, ίἱιποποἰοοιππΙοοοπτιἔι ορποιοτο το. οτι : τοι

Μιιοτοτπ οοτποποοπτιο ίπἰίζοτ οι: οπἰοᾶο οποιο ,

οπο: Ριπο οιἰοοττοπτἰ5. τιιτιοποι πτοπο πω οικοπ

οι
πιο οπο!. τποπιιοι!ιπτιπ τιιπιοιπ ίοποΐτί το ιο στι.

τ:τιιοιπ ρ:τοοτο "πιο , οπ Πι·ορ!ιτοττι οιπτοτιοτ

σ.Ποοτοπ: ϊοἱ,ς]03ιπ ποο οοπίοοπἱ ποιοτοπτ, πο: το;

οοι:ιιοτ νοΙΙο. οι πο: ιποτἰοοτπ "πι τποιοτπ.ίορρο

πἰτ τω! αποτο ίπ Ποοιπ, το ιιτποιοι:τι τποτιπποιοτπ

ρτορτἰο οιιι:οΙΙοπτπιε τ απο ΒΙιοιπ ποπ ποιοτι πο

οτιιπιιιπ ροοοιιιππι οπο!. Επιπ&π Ροκ: οι! τ. πι. ο τιι)[

τιοποιπ ποπ. Αι! π. οιοο,οο οποιο ιπιοΙΙιοι τι. πρι”. έτι τοπιο

πιο οι:οοιιΙτιπιιε πωπω: ὸιοἱπτο,ποπ ποττοοοἰΡοτοιι-Μώ·

τιιιττι οποι ιιπ,ω ροτ ροττιοιροτιοποιπ ιιΙιοπιοι ποτ

ιοάιοπιτ,ιτοιιοι ροτοτστ_.ποπ τιιιποπ όοποποτ πιιποιοι

τ·το·τιο νο °·

«οι πιοιίαιω βιοι:τύπιι .άπἔτὶο`τω τω»

ποιο απο Ροήοπὲ72τὐ2 ?

11 τ τι τι οπο. ιιπῖτπιοι. Πο ΛΙσπ.3.ρ.ιμ..πτ.ι·ΙιΞ 1 το:

Ρ Μ8ιιι:ι.άοιιψιτισττΤ|ιτο!.τ.3 οποιοι ο. ΟιιιΜι.υ- ._δ,,,,_.,Φ._

μρ_άσεΙσιπ Απο..9ιωτ.ΙΕ&.7 οι ιΜέοί.σ.Ι 3 (Μοτο Με.

13.ιωρ.2. ρω. ΡαούώιΙουι οοπἴοτ ΜοΙτικι.ο. ιι.63.

στ.5ιΜ9.0%.Μο. οπο! τ; Ζιιιιιιι:Ι Ε62ά.ο.3.ριορισρ.ς Βο

οπη,άερο:ο.6πέσί.9.6. Ρτοπ. τ. πω, τοπια: οπο. Ε

ιτού. 28. Βετο :παταω τ το αιΙ.ιτιίι·έ Βεὶ/Μἰ. πο”

οπο: ποιοι ιιοτἰτιιτο ι3ο πιο ο (;πττΠο πιο οοίΤοπι;

π.. οΙο Ι.οοιτοτο,Οπτιίτι ὸιοἰπἰτοτοιτι οποότιιπιο, πρ·

τΠΠτπο οιιοΙιοοπτοτ. π. οι Μπιο- Ριιιιηιιιτ άπιωΙο

πω» τιποτε. πιο ·υι·|Μ Μια Ρετ-πιστα τ Με ὐουιἱοΜΔ

"Από Μπα. Επι: ιιοιοιπ ιΜιποΙοε πιο ὶπἰτἱο ποτπιοἱ

ότι, ἱποἱὸοπι·Ιο οπιιω οίοιπιτποιτι,ο8ιποπο ΠΜ πρ.

Ροιοποο οποο οοππιπππιιΙΙο : Ει·υοιοι·]Μστέο τω·

πο ιι4Μ ·υιιΙιιτρεψοι·ο: ποτά .π. ο|ἰοοποπὲπι απο

πιοττοπ:ι Ιοΐαι οΙ:Μοτοιοιιτ ροτποοτο Ρι τ. (ῖοπΗτ.

παθω . Ετ @οι τω”. ἱπιιοιἰιιιἐιρτὶιποΖτιιὶιιιω οι ποπ

ιειιο,άἱι°ἰΛ Ε! άιίυιι·πισιιιπ οπο” Λπ8ι'ΙὶΕΪ2ιπ Τι Μάιο,

ώμο ›πἱτ , πο πω ΕπιίΠοιπ ΜΙΚ απ :το οπο πάο

τπιπιπ ιοπιπ ιπιιιο οτοιιιιοππ Ρετ δι!οιπ Η ο τοοοΙο

τοε ω, νι οποιο ποιπιππιπ 8ο ΑπΒΉ. που πιο

πιο τοπιο. ο.. πο: του". ιππποπτ13ωτ.ιπΙ. στο. το

Μέτωπο.ά· ω” Οτιπι.Κιτροιτ.ιιύ 8.Επ1ιωι.ει!ιιήοο Ρο

ττοε οπἰτιποπιοε ο Ι..οοιτοτπιιι ροοοπΤο ιπποπ 'πιο.

πιτ πιιτοτιο ποιπειποι οοιπ νοιπο Ροττὸ οποιο πω:

Ϊπροοπἱτ ίοροτπίτιππ: 52ιτοτ ο Εοοἰτ-οτ ροοοοοἱτἱπ

πἱό ο πίιο, τσιπ:: ποοοοοιτ Μ:: τπο ιιπροιίτο ι:ιοΓοοπ: .

ιιιιιοπο. τ. ιππ!τι Ριιττοε όοοοπτ,-Ι..οοιιοτοπ1ΡοοοοΒ

Π ιποιοοποο ποτπἰπἰ ιπιαεἱιιοπι Γοροτπατ. Ι)οϊ ,

οποιο ροι·ιέι·οιππι,8: ποοπτ. ὰ Ποπ ποοοροτιιτ: οτεο

ο τοττιοτι , Ροοοιιι.ιιτ ἰπιιιοοπιἰο ΠΠ πιππτ.πτιπ'οιπ

ιττιιιοΞποιπ Ποτ. οποιο πο· νπΞοποτπ οπο: ντιπ. π.

πιποἑ Πεο ποοοπτπτιιε οικω _ ' "

8οοοπιπι πο8.ιτ, οτί.ιιπ πο ροΠῖπἱΙἰ , ΡοιοἰΠο °Π€επ ΠἔΪ

ποιο ·

Πο)

Ρπισιο.

τοϋ

?ιι06.”

ιΒΐ

οπο”

:ΩΣ

Πού."

ποποίο 8ο όοπιοτιτοτιιι. Διὶ ΐοποπτι.'Ι'ποιοΜ.οιπ. πιο: οοοοιιτο ΐοροτπο ιιορ:τιτο νπἱοπο πρωι. 1. ο ἶ"π·"ἔ·

ο” °ΡΡ°ῇ"Ἐ τοπια: ποιοι οπτ νοτοπτο:οΙοιπιπο ἱτιιποττοτ νοΙοπ- ποπ ποποοπττ ιιπΕοιο:ορροτοτο πω νπιοποιο πο. "ω" 'ά'

ιοτοιπΙἱποτιιιπ , δ: πιο: ποιο ποιοίτ οποιο το απ· Ροτι.πιπ ίἰιππΙιιρροτοιοτοοίττοάιοποπι ΡτοΡτη ΓοΡ..
μβΗΙτ.

_ _ Πού(

ποπτι.οκ 6.Ιο223. ποιτπιπποτοιπ :ιπ8:Ιοτορροιοτο πο.

οι οοπἶοοοτἰοοπι τό, 8ο παο οι! ποοτιτοτπ δοοοιποτί- ίΕιο&ιοποπι 'ποιού' Γιτροοπτι: οτΒο ποο νπΞοποπι

!”κπο.ΤΒιι

υπάλι;:4% .. . . . .

πιο ιιίΐοάο στοπ και ιτι·ιοο!ποι!οπη οπτ οΗΐοιιοοπι

που ποοι:ΙΤιιτιιι ποπ Μ. ποιοι ποιο οπίΜπτστ τοπιο·
. Ρ

οπο Ρ|10Ιυ]: _ _ ·

Ι το. Πίοο 3. οι: πιάτο ρτἰιποπι ποτοιτ·οιπ οποοιοτοπι

έ-ΜΜιτιο ποπ πο: οκ ιποτιοο οεοοιιιιτοιπ οποιο: πωπω. ΕΠ

Φΐω"'^· οοιπιπι.ιππ οοπττ.ι Μιιἰοι.ιπ 2.ιϋβ6.π.1.ιοπι:!.2 ?πιο

οπο. τπτ ο: $οτἱΡτοτἑ 8ο Ροττιπι·ιε οοπτειτοτ, ποσο

τοπ1 οπεοιοτππ: ποπ πιο πιο· πιτπριιοοπι οποιίτοπτ

οοιιιπτιοπιτπιπ , ΐοιὶ μι· νο!οπτοτοιπ ο!ποποοιπδο

οπίοΙοτοττι, οι: οΙοοτιπποι τποοιοτοοι, οτ οοπίπιτ οι:

πιο προ το. το “πιο σοπ[$ΜιίΔΜ ; πιο" .το 1ΜεαιοΙ

Μύσ @πιο οπιιιιπ.Ωπω τοι!» ποπ οοποιτιοπειτο. Πι!

οπίοΙπιο ίἰεπἰποππι ιό,οοοο Ι.ποποτ οοπίοποἱ πιο

οΪοτιιππτ : το τω.. ιπποποιο ποοπιιοΠο ιιοπιπτο:

@Με 8: οΙοιΜοο. ΟοπΗτιπ,ι. ιποιοιππτΙο οι, τοπ

Βι πΤ.ττ.ΑπδοΙστ. Τοπ. Ι ΙΕ -

οοιπ .πιο ροτΙοιπι. ο. οι· πιδτο τπ)·ίτοττοτπ πωπω

ποτίοπτι,οιι ρτοπιιπι!ιοτι Γοπτ.8.Τω.ρι·ωι!ταιποτπω

οίτ ποροποοιιτοτ ἐι ρο:οτιτο Απο. ιιτοοο ειοἰοὸ οι·τππό

οιιοπν!ιτπιπ ροίτοτιοε,ποποι πτει:οιΓοιπ ΓποτΙτ παω-ι

τπιπ οποοι.οοοό οοοοδο πο: πιο” ποοοπτι Λότη

Τοτττο όοι:οτ,ροτοιΠοοιιιοοιπ οι: πιάο οπτξειυπι τῇ?Γοροτπο ορροιἱτιι νπτοππ πιτροπ.οοιπ ροτΓοπίι Υοτ-"ω·,τάβιίί τ

πι ποοοιιτο,οο Ειιέϊο τιι.ιποπ τοπ ιιροοτἰτο ποπ ροοοο(..9:Ξιά52ω

ίο. απο ἴοπτ.οοιπτπππιοτ ι:ίτ. Ρτιοτ μια πιστα. ρο- Παρασ"."

τοπ Ι.ιιοττοτ οκ τποιἱπο ρι·οπτιω ωτοοΠοπιι:ο. οι ει. Μωβ": 0

Γοτι:α οτ οιππἱοτπ οτοειιοτποιο.ΐπροτπο που υπτο.ριιιύ.

ποιο γροπ.οοιπ ριιτΤοπ5 ?στο ΠΜ ορΡοτοτο,

Με οπίτπτ οπο:: τοποσ: οπο φωτο οιι:οιοττι Μ

το!!οθιοπιτΙοποπτοτ οοπιπποιοτοτ πτοιιτἰοιπ ΐορροπ

· ο ποπ

@ο

δσπιτΜτ το!

πιο “πιο

ι



 

” "ή °νΜν:·τιιτ

Μό Βῇιιιιαιἰσ ΧΧ.. Βερισσιιιο έιιέε!οτιιιιι. 6'ιδΗο νο;

:πιο απο ι!ιο!πο, ιο οπο ίε!!ε!!ιε δ: ρειἴεᾶἰἰιι πιο.

' δ Ε Ο Τ Ι Ο ν Ι !.!!!!ει·ει, ιιιι5πι ιιι ριοριιο. $!ι:οι ειιιιιιιι!ε ειειιτιιια Μ.

Λο ιιιοιιιιιιιιι βιοετΙ:Μ Αιιέε!οιιιιιι [πιώ
ι:ε!!ε&οσ!ιι !οοειιιει εοιπιπιιιΔιει Ριοριιοοι ιιιιε!

!εάποι πιιιοιι!ετιι οσοι !ορει·πιιτ. Η οο!!ιοι!!ε ε!!ετ. - - '

ιιιοπ:'ιικιιιιι προετιιιιι !νωιιιιιάικιι /Ει

Ρετιιοιιιτα!ιι?

Μπι ι:1ιιιι!ιιιιιι!!ιιι!ιει ρεεριορι·Μιιι !ιιορο!!ιοιιι,

Η ι Μ .ι Γεπι.οΗιιιιιιι. ΔΙιΜ”Μ.!ι&.2_ιωι.2.ι.:. 1.2:

Π6- !ι:ι!ιειει`ρει·ίο&!ίιι ι ε!!οιοιιιιι. Νεε·ο!:ι!!ιιι “κοπ

8°Ι"'!"' 2· οι: παιιο ε!!:ο οι: ιθιοίπειιιιιιιιιο πιει οιαι;!ε!Η.

Λ!επ[2.ρ.ιι.98.Με.3.ΔΙύει.ιιι Μινι. ε σ.3.8.Του. ι..ννωμοιρ.

1.ρ.π.6ιωι·.3 .απο ωω.Μπισιι.6· Ρει·ιιιι.5.ιοπ.3ιιι,

“ω” απο Π: ι!εοειιπειιιει ε! Ρεει:οιο Λάο Μ Βεπειε επο

οιρι πιο. ς.εεωιιιι, .Μπι οι 2.‹Μ. ό. π. πω. π. Λισεο!.·

Μι οτειι!ιοπε!ιι , Μι ιιιιιιει!ε!!ι, 8ερεεω.ιιιιιι Αι!ιε

ι!ε Μάιο οεεαϊιοποιοιιιβτειι Ρεοι;ειιο εποε!. ιιι!!ιιιε

6”.2.Λ78Μ!.ππ ι.θώιισΙ.ιιι·. 2.ιοπιι.2.1ΜπιΜ.ιΜ. ν.

47-1.4.2.!)ιιΜνά.4.Ι.ΗιιΜε.ι]. Ι.ι$7.3. .ινέειν ιΙ.χ,η_;_

ιιππεπ ροιιιιιρεεεειτοπι ιιιἔο!.οεειι!ἰοποιι ε3°ι117!!0-·

ιιο πωσ. ιιιι8ε!!ε ριοροι!ιο ι!ἰιι!ιιἔ1 Με ειει:!εποο,

Μινιο.ιι ~μ Με. πιο. «π. ο. Μ! "απ, Οφιιο!. ιί!!!.4,_

ιοι.1.ωιιιΙ..ι. ιοειι_ιιπ.Μι.2.ιιιι. πινω. ι.ρ.Μι,

λω·,· ' δδιιι!οτ20όσ Μ ρι!πειριο ειειιιιοπιι. Καπο: πι. ό.

178. περ.3. Ριο!ι.ι. ε: Απίε!. ο παπι ποι.ι.φ.6. νο! Γ'°ὑ·!· "Ε

άχι.·7.ιιέλ π. Μεοιπιιιιο ποπ πιο ρι:ει!ε!ιίποτ.ι ο:

επι:!επιει··λ ρεςι:ειτο Αι!ιο οι·.τιι!!ο ΜΜΜ ν!!ιοπιι,

ι:!οεει,ιι!εο ρεπειι!ξε ε!ια!ιο!ιιιιι , ποιο ιιζρειιιι ε!!- ““β""·

ποιό , ικ!ειοοι! ρειιιειιιί!ει, ο !!ει!!!ετι οι: ΜΜΜ

Μ! εοπι:!ιιιοιι.ιιέι_ Ροιοιι: ιε!ιοι·Πειιι πιο ιιιιιοπε

Μπι! ε!!ε ποπ ποιοι: , οοἑιιι !ορειπιιι. !:ε;π!ως]ο.

  

πει ΓειειιιιιιποοποιτιοιιιΜΜ ριποιι!ειε ιιει:επιιιιιι

:Με οεειι!ιοπιιιιιιι ει: ιρει:ειιιο :ιιιΒε!. 86 πω: ει:

ιιιν!ιειιο ἱπειιπιιιἱοιιἰι οι εοπε!ιιιοπε αοἔε!ἰι Ριο

ρο!!ιο νι: ι:ιει!εποο δε :ιι!οτειιι!ο : Μπι Ρετ ε!εειε- π. ε: πο”. Ρι!ιιιιιι ιι!!ε&οι !ποιι:!!ιιιιτοε επεε!ιποπ ω:: Μ”.

:πιο ο!ι!ο!οιοιπ νε!!ε (:!ιπ!!:οιπ νι Κει!ειιιριοιειιι ροιιι!ιε!!ε_ πἱΠ :Με !ιιιιιιιιιιιπ εοπι:ορ!!-ει!ιι!ε: !ιοε

ρεσ0:ιτ!.ι:ιι1ειιι πιο, οοει:ειιο ποπ ρι·αιιι!Γο,πο!πι!!ει. ο.ιιιειιι ε!! !ιιρει·ιιιιι. !πειιι!ιοι!ο. Νικο !σειιιιιιιι!ο Βι

Ηοι: επιιπ ριι6ὶο !ιι!ιιοΕιιτ 8ε ριιοι!ι.ιε ΜΜΜ. ιείρε- παπα. επ ίιιιιιιιιοπι ρειιεθείοιιιιι οποιο Μιε!!ε.

έιιι μπαι! Ρωιιο !ε!επιιέι εοπε!!ιιοποιίη ποιο π!!! &οιι!ιι. Μιιΐοι ριο!ι. ιἱοιοειιΠ`εᾶοι οποιο: ε!! ει!

!!!οι! ιιιοιι!Γοιπ ΐοιιΤει,ιιο!!ο ιιιοᾶοΏπι!ί·!:οεἱπειιπ. ι!!οι! !ιοπιιιπ, Μ! ιιοοι!)ιιιιι2!ε Με!ιοιιι. δει! ιιοτι1ι2

Έιιι!!ετ ; 86 Ποιο! ριἰοιἰιοιἱπειιι·π. ιεΓρεάιι Ρεσειιιι ειι!ειιιιιι!ιπε!πε!!παι: ει! (ιιρειιιιιι. !σειιτιι. ν: Δε!.

εποε!. ριιιιιιιΠ ίε!ειιιιέινιΠοποι «μια ιιι!!ιπεοιππιο !ιιιιιιιιοοι οι ροι!ε&ίοοιπ : ειΒο ει! ι!!ιιιιι Μ: μι

ΜΜΕ: ιιιι€ε!ιεριορούιο νι οι!οι:ιιιι!π , ποπ Ηι!!Τει απο :Μεε!. ιι!ΐε&οι, νε! οιι!!πιιιοι, ν: Μ πω” γε! τή

ρεσε.ιιιιιιι ιιπΒε!. 8βοιβιπ Με ΡεεειιιιΜέι!ιΞ ΡΓι1Ἑ Ριοτι;!ι!ιιιιτι18, ίἰ·ι Μ ιιιιι!!ι. α? νειὸ !ιειιι!ιιιι!ο πει· Θ 1333)

Μιιοι· ι!!ιε πιο! πιο ρεεειιιιιιιιοπ ε . Α εε ο ειπα ο ποιιε εοπεειιιιποε , ιιι πο τεπε!ειιι Με ΧΡ"
εοοι!!!!οπεδιιιιιιιιιι , οποιο ρι2ι!ε Μοτο !ιιαιιιια- η Μ "ΡΡ""'

Ροιιιει!ιόοΐι: ο!!εοιοιιιιοιι!!πιιιιο. @πιο !!!πιιι πιο-Φ' “π”

πι: πιο. ε πει ιπτειιποοε πάω; οι πο” πω, 1η Μ- .”ωη“_ ,

ι!ε!ιιιο ειιειιιπ!!ιππει ιεπιροι!ε , πω, πο”. .π. ",",,_ · ο

Βιιειοπι , ι!!ιιιιι εοπεορ!!εεπόο; Τονιιιϋ!.ε Μ Μι!ε. Δ

!ι!ιἔι ε!ιειιιιι!!ιιπιιέι πιω!. ·ι!!ιιοι ι!είΜειιιιιι.!ο οπο

ιιιι?ιο;κ πιώ οι οάιιιιί!!ο 6Ξιιιιιιο. Ει πω. νε! εχ.

οτε Μι επι ειρρειεπ ο , ν: ε !(2Πι Ριορι·ιαΜιω

Με ι νε! τιπιπιπ ιιιτετριετ2τ!Ποξ ποπ αππωωπο

Βοκι!ιοιιι ι!ι|ιιιι:]ιιιιι , νιιιιιιε ειιΕοι!!!ιιιιι !ρειιιι·ε (Μ.

ιιειιιιιι. Α ιι επιιιιιι Μ ειιεεί ο !ιεαι!τ. ίιιιΒο!οιοιπ

8ι·ειι!ιιοι Μπι Μοτο εειειιοι ειι!εόΜπάο.

$ειιιιιι!ι πεεει.ιιιιΒε!οι ι!ε Μάο ρεεε:ι!!ε Μοιι!!- ι34)

πιτο ιιορειιιιι !ορειπιτ.οεπιιτ. Μαιο.. ι.ρ.π.63_.,-_3. μου κα.

Μι.ι·ιι.ιιιο. ι.ειιιι!.4.. 7.ι!επι. ιιι.ριι.3. !ιιε!ιιιπτ .9ιπιι.ΙιΙπ '""”· Ν

πο: ιιιι8ι·Ι.ι:. ι που! φΜι1ιιι!5 οοο απο Ρ'ν[ιιιι.ιΙΦ.:35,

:.3. ι!είειιι!ιιιι!ε ρο!!!ο!!ι, ι!ε!πό!:ο τιιιοεο ροτιιωπ.. ι

εποε ρεεειιΠ`ε ίἰιρειοο αρΡειιιιι "ποιοι απο Ραπ). .

πὰ πιο. Ειπε Μπι. Ριο!πι!:ι!!ιοι ε!! : ειισιι. Μάι, ι35Φ

.(Ήιβεπιίιιιιι.Εισιι!ιιιον.$εά:&ν,8ιε. ποπ νο!ιιιιτιι!ειιι ει· Ρι·οή.1.

!ιε:ιεειιι 8: εκεειιτιοιιιιι εοο!εειοεπε!ι Μ, ειπα! Μοι

ι!ιιιετο ι!εθι!ειιι!ιιιι, !ιπροιιιιπι:. Νοιι ροτο!τ ποιεπι

σ.ιι€ε!ιιε ποιοι νο!ιιπτιιιεπι ε!!!ειιι:ειιι. δε εποπτι

πιω εοπΓεηι1ειιι!!Γι.ιρειιι2τ.!7ειιΕ!Ε. ριοοιιιι νιι·ιΒιιι, ·

απο !ιοι: ΐορροπετεπιι!επιειιι ειι·οιειτι,ρο!!ε !ε,π.1

ΜΜΜ ειειιιιιιιι ριοριιο νιι·ιοτε,ιιο!οοε Πειιι(1!πω..

ιιο ε!!εειε ν!!ιοπειιι Πε!. Ριζτειεἐ ι;!!!ι:ιιιιεπάο ηὅ¦

ρει ΠιιΒιι!οε ιιιοι!οε; ποπ ποιοι: απ8ο!πε Ρακω-ε ε"6.ι.ιιι€,.

ι. ιιιοι!ο, ιπιεπΠιιι !ιειιιιιιιι!ιπειιι ΗΡΡαβης1ο; (μια :Μο "ο

ιπιειι!ιο ποπ ροτειι ι:οπιτειι·ε ριιιιι.ιιιι Ιοεείειιι πιο· 8'

ιιιεπιι!οιιι:ιποο!. ιπιι·οε!ο&οιιι. Απ ιιιιεπι πιο ε: !ιιἰωι "Με πιο ο!Μπάε πάσι ίἰιρροπιιτιιι ΜΜΜ,

- Πιρει!;ιο ιιΡρετιιιι ι!!Μι ρεεειιιιειιιιι , δει·ιρτοιε ποπ ποιοι: Ηειιιιιο!ι15 ει: (ο!ιιιπιεπΠοπε , πἰΠ ει; μ..

ι ιιι. πωπω. Αι! ο. 8: ς. ιε!ρ. οι. ?πιει ποπ !οιιιιι ι:εριο Ριο!ιιοειιτι: ι:ειΗΠι ιπιεπΠοπειπ ιό! οι, ποσο

πιο ι. άε ι. ρεεε:ιτο εποε!. ι!εςοο ποιιε ι!ι!ρ. πιο:: οιππωι ιιι οιορο!!ιο πο!!οιιι (οκ. ε. Μαιο , ει!! .ι..Επ..ι Ι37ε

εοποεπιιιπι, ν: Μιά , πω! Βιι!!ε ρεαιιπιπι Γυρω·- ικα:ιιιε ροιιιειιι , επιιιε εοπτιιι νο!οιιιιιτεπι Πει-8ιιιιωιιοξ
. . . . ι ο - ι · · _ 4

οπο, ποπ ιιιιικ!1:2. Ωιιιιτιιιιι πι. Ρατι” , οι·ω!ειιιιιι ειιιιι !ιεειιιιοι!ιπειιι ορρετεπε!ο , νειο!!ιοι!ε πιιι:ιειι ι

Βοιωτια, ποπ ιιιιειπ: !οοιιιιιιτιιι. ιιοπε!!: , οποιο ιιιι8ε!. ιπο!ιιιιιι!!πειπ τ! ίε!!ι:!!!!ιιιο

ι!!ο!!πτοιιιωτειποιο !ε ρι..·εειΡιιιιτε νο!ιιἰί!ε , ο!)

ΠοιΡ!ιι:ειπ ι!ιιιιιιπιι ιιιΤ:&ιιοι ιιο!επάι, Μπι Μαϊ-π

ποιο νο!ιιπιιιεπι , ειιρεέϊειε Ρο!! !ιι·εο!!!ιοιιιιι πιο·

ιο!.ιιιι απο ιπ8επι !ιοιιιιιιι Γιιιιειιιιι. Βειιι!ιιιι!!πιι. .

3- Φ96!ιο αποεπι:ιο !ιιοποπιι ειιοιειο ιιι που.: ι38.

. ` @Η Τσου”

πο; ποπ ιιο!ι!επι πιο εοπιι!ποπε , !ει!ιι!;Γο!ιιιθ ω.

ποιο : οι·ι!ιιτειιιειι Μ!ειιι!δ νἰΠοπ!ι οι·:ι:πιβι !ιπι!π

ειιιιιαι!ο_ νι ρι·οροιιιι ιιοΒε!!ι ει!οιιιιιάιι,ποοιιι Ρεο

ειιιιιιιι εποε!. νι ε!ιΓο!οιε πιειιι·ιιιο.

127; Ρο!!ει·ιοι Μπι. μια ιπ·ο!ι. π·ιοι!ιιιιιιι , :πιο ιιιιΒε

ποιοι..- !οι ι!ε !”ιι6ιο ρει:ι:ιιιι!τ , ει·:ιι Μ ροιεί!:ι.ιε ιιιιεε!! , νι

βιο. Μ" εοπΡι:ιι ει: νειο!ειρΠοε. Ουιιβειιώιο, ΕπιιΖω6ο,8ιάσ

μια ω, δεσ. Αι νιιιο!ινοο!!:ι οπο: ρει!οιιιι απο ποπ

ειιιιιπ ροτε!!οτε ιιιι€ε!ι, οι Πει: @πιτ πιοιιοιιιο,

οπο ι!ε παο ιποιιιι ε!! οποιο ιιοΒε!οι ω! ρει:οιιπ.

ι!οιιι, ποπ ιιι!ινπιο!ιγρο!!:. -

12.8. Δε! χ. ριίιπιε, ιετοιοιιεο ποσοι. θεοι !!!ιι , Μπι

Μ°ΡΡ°β^ ενο πω, Μ ι:ιιι!ιει!πι 1Μβάι, Μπι α!ι!ο!οτε, ποπ οοο.

::έ;!""”!” ι!ιι!οπιιιε πιο; ιιι !!Βιι!!·ιεοπι οιοτιιιιιοι ιι!ι!ο!ιιιι:

Ρο!ιτοοι, ποπ πιο εοιιι!ιιιοιιε ροπειιι!οιιι : ποπ ιδι

τοι· ρο!!ιιπτ ι!ε νπἱοιιε !ινρο!!. ν: ‹!ε ιιιοπιιο ἴορει-`

129. Μι !ζιιε!ίει! ι!ε οπο ειιρ!!επιι: Αι! π. νει!ιει Ιωιιι.8.

!πιε!!ιοιεοπιιιιιιιι!τει· !ο!ειιιο Ριιτι!Βιιι8ειπιειΡιε

:Μπι ‹!ε !ιοοιἰεἱι!ἱο 8: πιοι·τε , οι:: ρει·»ρεεεοιοοι

!ιοπιιπει!πιπιδι,ιοκιο !!!ιιι! σειιεβ ε. Μ ιμοιιιιιηιιιι

13ο· οι ισιιιιιιιιιιι,ικοιιι ιιιοιἰειι2. Αι! 3 . ο Ιιειιιυι, ποπ Γε

ξ""""'|" ιεπειε ει: ριιιιε τε! ι:!Ε8€2 , Μ! ει: μια ο.ιιό!:οι!ι οι

ζωή;) γ; Με;;; ΙΙ; (μισό Κιόι/Μ, νι ιιιιι!τι ειιιιοπιιιιι,

νει!1ειι ε!!:ο !ε τειιειιτ ε: μι ιειειτιιτω,ΠΒπιδειπ

ι!οιτει:ιτιιοι (ΜΜΜ Μιιοι!'ιι ἰοπεπι με: ιεο!ειιιδε

εκεειιιιοιιιιι Ιπειιιπιιιἰοιιεοι Μ ιιιιιιιι!ο ; ιιι!!ιοι: ει:

:Μπι Μαι! ποπ εοΒιιιιοι ιι!!ει·ει·ε, ιιιιὲοι ποδιά Με

ν!εε !!ιιει!ι. !ιοε ιιιν!!:ειιιιιιι οι:: ιεοε!οτἰοιιειιι Μ _ .
Ρνιππιιινε



.-·-=ἶ~°

Ώ ν ΒζΡιιΖεἐΪσ Χ ΧΦζιάτατυ.Θἔσἔε?υΦ·αΜ. 8εἄἰο νἶΪῖ.

επι ιἰιΒεΙἰ, εὸ ...σε ἰπιἰἱεπΠετ Ήισει·πιτ. !ιειστ. :σέ

εΙεΒἱτειιι Με πωπω επειτα. :ιιτ Ρτσρτἰἱε νἰιἱΒσε Π·

2σ|ωπϊκ. Μπι εοπίεσιιι ροΠε. Α:ΜΙ” .ΕΖιάΞα; ροτιιἰτ ασβε

Μ·
Με ΗΜ. εσ&πι·ἰ'τ:ιτε `εσπίτιτ, ποπ τω: νιάεπάσπι στ,

πιό εΠε!Ροτσετιτ.:ιττεπιίι καστ:: πετσι·έι,εισΞιιιι πω!

ε Γιι&ο σωσ,ιττετιι "τσι τειιεΙΞτἱ8 ίε.8ει·ιρτστω.

  

!σεεἱτι:ιι κι Γσρει·πιτ. ειι·ιι·ε, ΗπιιΜεπι ει...» Μ. Βεεσπε!ι όοεετ , ΒιιΙΤε ιπει·όιπετσπι ειρσετιτππι Μό?

τεΙ!ἱ8ἰτ πω· ρτοριἰιιι ἰρεεὶεε. δεσ εοπττἑ: Πεετ ποπ ΡτωΙετἰοπἰ8 Μισο πω”, δΕ€Χ8Π1ρΙἶΟΪιἶ$2ι$ὶΦΡΕῇΟ °· ω"

ΐάρύ"", πιιΙιιιειίτ ρτοριἰιιι τρωω ὸεβειιτἰτ. ΐστιεισπ. !πιΒε- Βεἰ ιιι σιἰπἰΙτειἰἱιΙὶΜ ιπισπαι.,_ωτησε ἱπ Μ: πι..

' Βετ τιπιεπ εεππισ ειηιετἰεπτἱπσι , ει: εισ5 επἰὁεπιει· Με Πεο : ΔΖωρξ.μ.σ.ιοπ πιο. 3. Βοιωι.Ξε π.άιβ.€..
Π άεάσεεΒ:ιτ, ίε ποπ ρσΠενΜΒσι παταει απο εοπΕ·- κ·τ.τ.σ.9.. Ε7τιπ.ἱπ πρι". σ· 7ιΙσπτ.[ιφτἑ. Είπε πω. ῇ .ϋ;

Ρσἱ:εὶρειἰεΒ:ιἙτ ειπίπι,ίειπσ!Ιο 00Μπιι σωστα: ροβ

η ε ἰπτσἱτἰσιιπ εἰ τι τοπειπρε πιποι·επι σε:ιτιθεσιπ

139- εΙἰεετε_ 4.. πιοόσε ιεὸιιεἱτ τσιπ ἱσιρἱιισι επσε!.πεε

Φ·"Μ- εατιισι ἱπ Μαι: ἰπεο8ἱτππτἱπτπ , εισθι επσεΙστ ποπ

εοεἰτιισἰτ, εστι: ὸεΒσἰτ , σε εοπἴεσσεπσἔι Ισπετπιιτ.

Βεστίτ.εχ ιισι:ιΠε 8: Βτιτἱἐ`ι ᾶἰσἰπΞι. Οσοι! ποπ τσιπ

σε ρεεεπτσπι εοιιισιἰΠἱοπἰε. ΒείσΡειΒἱα. τισε!ε. ν!

βρώ ὁ Ριιτι·ιΙισε τἱεί-ετἱΒἰτσ ι·,τισθ.πι οιπἰΓΠοιιἱε_εοπω

'έ ω; νιι·τστεσι (πώ. 5. :Μάσι τω» εετειιι Ρωσισειιοι,

εξ..εμ..ω. :ΠΕ οΜΗΜπΕ πι. νει·Βε φιλε , ειπε ίῖΒπἰΗειπτ Μ,

φωσ εισεε!πε ιΙΪεὰισἰτ.ἱπ σώσε ίσἰίΤε Ροτεθετε Π.

Με! εοσΓεσπεπσἰ: ιιτ ίἱσ8σΙιτεπι πιιισσιιι Γσπει·πιιτ.

Βειτἱτ.εοπἴεσσἱ,ποπ εκατ ἰπ ροτεθ:ιτε ιιπ8εΙι:ϊΒιισι·

_ ποπ ροτσἰτ ρ2ιτέξσπι ἰΙΙΡιἐ Ρεεειιτπιιι ἰπ ἰισἰσίσιοτΗ

Ϊ ι: ἱπστὸἱππτο ιι ε σ εοπ ι εεε. Δε! :ισθ:. Απ τω. ιι
_έτ4|.:#Μ· τεΒἱτ ἱπ ποίι:ιέ Γεπτ.ΑτΙ ίσπό:ι. Με πεΒο,Γ τἰωεπι

$"“· έιΙΐε&ππι εστι Γσπιτπσπι εοπεσρἰἴεὶΒὶΙε ε!εΒιιιίΐε ισ

ιισσεΙο εΠε ἰποτάἰπιιτσω,οΙι ιιιτἰοπει ιιίΒεπειτα8.

πετώ ντιπ.

.Μ πιυτἱαιιιπ ῇφετὐἰ.ε ΜεεΙοτσιπ[αετ2τ

έκυτάιπωεσω άεπάετέσπι ὐωτὶτιιάἱπἰι

πειιιΜΙΖι, ΦείΡ2°Μα2ίοπι)!αφ7α απο: ?

ισιεΙΝει ροτείτ : τ. τισςΜ ιισ8ε!πι ερρετἰειὶτ ποπ παρω.

ίσσεΠε Πεο επωωι.π, 8: ΜΗ. ριἀιείἴε σώσε! Με έυφΐσεϋή'

πω , σποτ! σε: πω: τσιτσιιι εοιιξεεισἰ ποπ ροτει·ατ. Μάϊ·

π. τισὸι! Μπα: πρ ετἰειἱτ ποπ (ιισεΙΤε Πεο ΜΜΜ.
τε , 8: ιὶἰἰιριωειἰὶεηιιόεό ιιισπσε ΡτοΡι·σε νιώσω

εσπΐε πἱΒἰΙε. ὶ- @σε ρτπΒπΒἱ!ἰείποπ_είἱ:: ειιιἱιιΐ

·ποπ :ι εὸ όι!Ε0ιΙε Μπιτ επεεΙο, ο!ιτόιτε Πεο ἰππιἰ

ΜΜΜ, ίπ σσἰἱιω·ιι!ἰἰι επ8εΙιε ποπ ΓσΙισε!ιετσι·, ν:

ροτισε ιιιπὶπετἱτὲτιπώ ΒΙοπέ'ι ασε:: , τιππσι Βεο

ππισεσιιτε σΒεάιι·ε: δ! πιω σα. οί!επσσστ, _ ισ

ιιπεεΙσε ισοτό!πιτε ερρειἱἰτ , ΪσἱἴΪε πι Ροτείτπτε

ἰρίἱσεἱό εοπἴεσσἰ. Ρτο ε:πρΠεπτίοπε ἰΒἱτιπ ιτιι:ιιΠ π.

σσἱπιιΒἰι Ρι·οΒιτσε. τ _ · . π.

Πισω ι. ριιιιισσι ρεεεεισπι Ειιεἱίεή Έτσι (σρει·-. ϊ4έ«

Με ερρετἱτσι ρται·ο8.ιτιιιιε σοιπιπσσόἱ 8: ἱωρειεπ-9°°ώ°β (Ψ

θά εετετἰι,ί-ρτετἐ ¦ιιιιιιιΠ ίιιΒιειίΠοπε πό ρτισιιιιιι στι· ”β2ίε'ζη

8εΙσπι λ ιιιιί, ετιπΡροπο . ε.. ιεριιΒ|ίείι :ιπεεἱἱεἐι ει:;,τ,:"[ Ρ ' τ

οτσιπιιτιοπε σωσει εοπίΙστστω ΐσετετ ειρστ εσπι

ρτετοεπτἰσέ`ι ω.. τΙοεεπσΠ ει ιΙΙστπἰπεπὸἱ‹!ε τεστ”.

Γσρει·πειτ. ιιι οτσιπε σε] Μστεπι , εισαι εετειἰ πιπε

Βεπτστ ιιεεερτιιιε, ιιτ :ισ ιρΓο, Ώεἰ ποπιιπε δωισ&οε τ

@σιτε ρτοπσΠτιιι. Ηπείσρροϋισσι,μοΒ.εκ .ησια-' _

τα· ποσοι δ: πιπΙοι σπ8εΙοε Μισο Βείἱσσι ΕΜ:: Μἱ-Ρω- .

.Μό ΜμΕ Μπιτ ρωΙΜωιται τσιπ άπιαστο: : ά άσσο

ραεκι$σι&·.4πωΕ εἴτε” ΩιιἱΙισι ἰπἀἰειιτστ, ισ εο ΒεΠο_

ΜἱεΜΗ τὶιἰΠε Πτι:: ά Ριἰπεεβε Βοποπιπιτ εοπτώ

πώ Ι.σειίοτάσχ 8: ριιπετ-ρι ιιιο!πισπι : πο: επισι

ἰπὁὶεπτ τε, ό· Λπ8οΙἰ π., ν: Ιιἱεῇ·ἄ. 18. ποια ΒΙιβισ
”ε844; ε: .Λιβω. ;Μρ,ιπσσιτόεΜισσιεΙε, ουσια ε κ. ε

εἔ|αὐἐι:ὶ [αυτ. Ε: τσιπ το!!ιΒιιπτ, Ποέτοι·ει . Μἰ

εΙιαδΙεπι Με Ρτἱιιεἱρεσι οιππισπι ΑπΖε!οτι.ιω . νι:

Μικτή: απτο!. ἐΜρΜε. Οσώσω. Με πσΙΙσεείἱ, ξ5ϊό:

πώ ἀιιΒἰτεΙ,ΜἱεΒαἔἰ°επι εΠ ὲ Πσεεσι τοτἰσιεαΙεΠἰι στη;

εΧετεἰτιιε: εισαι ειιπιτ παπα. Μ φυση 8:άρτεσἱρσἑ

ρτέυπ.·ιωπ ΜΜΜ εκςπἱινσ ΜΜΜΕΙσπι. ΙπτΠεπτ Ι)Μη·|.

πω. ϋπίπ.πσω.αρ.2 ρ_ι. ]Έπε, ..τι σε ΩΙιιἱίἰ:ἰ :ιρρειἰ

τἰοπε τι π επεσε, απού, Επσσἱτ, @Με ΙιπεΙΙὶΧεπτἱι, Ιρβ

σεισμο σπτἱσπῇΠοπυτπυι .4πιςεΙυι·ιιΜ Γτἰπισύ που: συΒςπίτε.

Ι.ιιιι·.Ισβἱπ.ἱπ ρστε.Μω.. ουσια, στ, πώ "Μπι υπε

ῇμ_ Ρ Κ ι ισ .α Γεω. άοεετ,ΜίΤε ἰποτᾶἱππτσσι :Μισε

τἰσσι ΒεετἱτσσἰιιἰεπιιτιιτιΙιε_ ισ πιώ ιιτ ιιι νΙτιππο

Βιιε σσἰεΓεεπε σιισεΙσε, ίσρετπιιτσι·πΙεσι ιπτιισσα

Βιιπάσε εοπτειπρστ. Ιτα Ψπ£ι2.ὶπ 2.άφ. μὶἱπι. ι.ροβ ό.

εαπ!. 8ε ἰπ τσιπ πιιι8ἱε ρτοπεπάετ 6'.Τὐο›π. ι.ρ.ιι.63.

στ. 3.69· ΤΙιωπσΙο,σ.ιω. ΞενωῖΒιππειτ. τι... α. μισό.3.

ευπε!.5.2αΜά σε. τσιπ!. δ. ό· πώ. Εαρ!ίειιπτ Μισο

εοπτεσιμσσι ισρωπιτ.σωτε τ. ι.σιοσπ πεσιτισθ:,ρτι

ΓοΙιισι ιπεοΒἰτιπτἱισι,:ιθεσ ποπ τεΐει·επάο πιτσι·ιι!εσι

στ! Πιρετπιτ. επιπήσε ποπ ΐρετιιππο . νι: τεπεΒιιτστ.

π. ροΙῖτἱσὲ, Μπιτ: μπάσο εδ:σ εοπτετιππεπάο , ιιτ

°εοπίεσσεσάεπι Ρετ πσπιἰΙεσι ρι·πεερτοτσσι στα..

σιιπτἱιιω,εε πισω. πι Πεσσι οσίετιππι, ίσἐ Φωτο

πιτ πιτπτο.!ί Βεπτϊτ.εοπτειιτο. Ρσπά:ιπι.Γσρετϋσε ΠΜ .σάπια :τα Μισο” σώου” εισι:ο!στε_ ρπάρειε !ΔΜεπΧ!ό7ΐα

ισσει: Μπιτ, τισἑπι π!ἰεπσ. : ετΒο είἰειεὶσι πιοτἱσσιιι “δωσω ΜὶσὐαϊΙι·ω σε!εβισ εκατοστό: Μπι...» α: Βα

εά εΙΞειειιάσω ΙσρειΕισιιι ερρετἱτιιπι ἰππσΒεΙοΓσἰτ πω. Βια οιισε1π ιι. ..τι πισω ιρρεΙΙιτιιι· Ρ:Μ- Με .πω

εκεεΠεπτἱπ 86 Βεατιτσόο ρι·ορτπε πωπω, μια εσἱιιι. αρ: ω.φω. 8ί ἱ8ἰτσι· σε Βάι: ΜΜισε! εΠ: Πσι:8ε 'Μ"""""

ἰποτἀἰπιιτο :ισιοι·ε εετει·:ι εοπτειιιΡΙΐτ . @πᾶσι ίσρει·- Ρτιπεερε οπισἰσσι ΛπεεΙ. επιπι Με Πσιεδ6 ?τιπ

143: πιτστιἱἰε δε ιιΙιεπα.Ηπε ίεπτ.ποπ πιἰπιΪι: σππιπ [Με. εφε σ) επεσε Πιο ετεπὶοπἰο. πιω νε! ποσο Ιππικο

.5ω1 Μπιτ». εεε!επε εοπΈστπτσι· ει: νετΒἰ: ΙΙ:ιισε, 0οπβεπάαπιξ Εκ· Βατισιιιπ ω...ΜΜΜ ει: α, εὸ ςσὸό στ οιιιπισιιι

“Με” αν ηΙωάσ.8εάεύο. 8ΙΜΙϋπο .4Ιπέβυπο.Ηπε.π. :ρπετιτσιπ Λοβ!. ισιτπιδ . δ: εοπίεςσεπτει· ετιτἱἔι . ισισειισ

Ρ°Ρω°' Μ' 86 ὰείὶᾶειἰστιι ἰσιροττιιπτ τεἱ ποπάσω εοπΩεστ.ε . πω:: ιτεΙ, νε ασεπ ιιστο , :ΣΠεο σωμα ι·ε6Ι:έσ3

,"8"Ι""' “ὁ 00ΠτεςΠΕΠό% 2 Η π2ΕΙΗΔΕΠΙ βεπτἰτ. Μ3εεωε ωβοτςΠηπήσηεω ἱηΪετἰοτΙ1ω ΑΠΒ°|_ Μ] σημα; ω.

Μπι !ιο.ΙιεΕπιτ,ειωήσε ρειΓεότε ΡοΠΐσε!ιιιτ : τσιπ ἀεὶ· Ετεπιστπ εερστ Ιιοιποπεπεσσι δε σπαει.. πιιτστεεέ _ έ ι ν `

τσι· Ροτσιτ ρεεεπι·ε ε: ιποι·σϊπιιτο ιιρΡετΪτσ ἱΠισι. . Η σσἱὸειιι ΗΙσπι πω" ει: ΙΕ , εεττσσι ώ , πω» Μι- Ι'>"."# Μ·

π. Μπρσεσιιτιιι·φωσ ντΙσπιφ1ε πιοάσση ..σοι
ΜΠΕ δ ρτἰπεἰπἰο τ πάσι δ Ρτἱπεἰρἱο πω. πετστἔὶ ά"Ρ"'ύ"Μ

ποπ εοπΙΗτσιτ ρεεειτσσιεοπισιιΠισπιε σπιτια νιτ

τστεπι πσιπὶΙἰτπτΣ , Μ! οιιιὶΠἱοσἱε εοπτια νἱττιιτεω

. Μ".

ΐρει,οιιιιττεπόοι ,εισαι ιιπσε!σε νἱττστε ἴρεἱ Γει·σισε

Μακάου.

π

144 ·

@μπώ σπιπἰστπ ιιοΒιιίΙσπισε: 8ί έ Πεο, εσω ·

ειιάεσι 8ε σπιτι: ίσετἰτ :απο ι Ρτἱπεἰρἰο . ςσειππο

ποπὸσιπεπ8ε!ἱει·επτἰπ @πιο νε! ίπ πιιιΙο @σπεσια

σ, τισἑσι π. πσπε , σσιιπάο ἱιιιιι σωσει ίἰιπᾶἰ ΐσπί:

πι ἱιοπο εοπίιττπητἱ, πισω τρωμε είε τπτἱο,νἐΜε

ρτωιοΒιτἰσιιπι @σε βἱτἰεεπόί δε ἱΠστπἱπιπᾶἰ Μέ

Ιιιιιττιτ Στ Ρτιπειριω _ - - Π ' -' Ϊ η

(Ξοσθι·. Με πιεσε 8σΪιειπιπ‹!ἱ 8: @Με εκει. Ϊ_;Η

ἐστι: ἱπτεΙ!_εᾶσπΙεὲ,ρει· "τσιπ επρστΒ00108επεΠώι έστω.

Μισι Πεσιἰπ ΕεεΙείιέι σιὶΙἰτιστε: "επ Μ ειισισ.”Μ"ϋ

?ι μπειτε;

τεπεΙιετσιτ ροίτει·ιοι· είε επε&τσ τΙἰΕἱῖεἰΙΞιμπτιισι απ

8ε!. ισσιτιτσάιπεπι ω πτετπσιπ ρετἰἰΠε , οσίοϊσισ

ιι€ε&σπ;ι πο!επι.Π εκρεά:ιτε ποθ: τω: σωσεισωσω

τειπρσ$ Μπι ἰσιιιιεπΙῖιωΒοπσω τισο τεπτορετε ιστο

ρτσι πετσι·ο.. 8: Βεπἱτσόο πώ. πισω ροτθειώσΕΠΙ.

ι ε) :μισά ππΒεϊσε ρι·οΙιε ποτπτ. νπθειισ δισ-ά. οτι Π·

γ" Ε” 88,σεΒιεοπἴες. πιω ισ Με; εοιισπ8επτι.σσσ πο·
' ° θε Νοέ..ισμοτι Πισω ` ° ε

ιυ|

Μ.12. νΒἱ ΡετΙΙππιέιτσι· Βε!!σισ.ΐρϊτιτσαΙε. εισαι ω. $#ΡΡΦ#Μ π



Ξ98 Βιῷιιιιιιἱο ΧΧ. @ιφει:ιωιο Διιαμοι·ιδι. 8ιέΐιοι)()

ριω.. τω” :μια νιιιι ΗΕ ΕαΙοίἰιι ατι νικ: τ:οτιιιιιι. Ρτειιτἱίἰἰιιια τιιιτιιιιι,82 τιῖτἰιιιι ροτία&ιο ΒΡΩ «κατά

τῇτιο Γιιρι·τιι·ιο Μοτιαι·ειμ @κι ιιιίτιτιιτα : ει: Ρτοιιιτιο ιιι ἔΡΓο Ματια” ιιτ!εοήιιο·ίιιοι!τΕ φωτια ιιιιιιιίιιιοε

ιιιιιιτὸ ναιιίιιιιιΠιιε οίτ, Νάτοι ιοΒιΕπιται: ιιιίτιττιτιι, ιι ριαΙιτιοιιτιιι ιιΡω ειιοε ιιιίοι·ιοι·τε ειι8οιοε εστι

· ιιιοτιοέ1ι.ιο ιοΒοιιτιι επι: νττιιι1ιτιιι: τ:οιν:ιιτιιιτιι τ τιιιιι ΐετιιιι, δ: :Η βάι:ο ιΠιιιιι ΜΒΜ οι: Ριιττει:οιιίαιιτι.ιε

Π” Μ” τω. Με ιιιοι.ιιιε ειιικιιιιιιι!ι :Η οοιιίοιιιιἰοι· Φώτα ότι ιιιιι11 μι· ι·ώο!!ισσειιι τι ΡιιιιιοιιιετΙο , ίιᾶιιε

ρ” ΡιοιιιΔωτιω·, φα Γτιιι·ιΡοιιιιιοτιοι·ιι τιι€ιτ86ΒιιΒει- ώ: άτα 8τειιριιτ ιιιο.Ιοιιιιιι.. τ σ· ι ι...

- :ιατροι (ιηκτιοι·ιι. “ Ν ι τ Πιτοι.ι Ριιτιιιιιιι ετ:οιιτιιιιι τοϋ τιιΜΜΙΜτι :Ι. ]59:

1 μ· ΡιοΒ.1.ιιιιιο πιστιο ιιιεΒἰε ι:οτιίοιιατιτ πι!» πρι.: Μι ιοΒιιΙΙιο ὁ τιιιιιιο .Σιι8ειο;8τ πιιιέΕι.:_ιτά ·[.ιιι:ξί:6.;"Μ"2 _ _

:σο,2 9.' ηΡ.”ώ·ρ'Ι".° Μι! ι:ιτΜΜ, Με αιΜ ΓιιίτιΒιιιιιι ριιιιτ:ιμιιιε, £Μβ°ειι- πιο: , ει: ιιιοτιιιο ίτιρειΒιιιιδοιιιιιιιιιόι Μι Βοιωτια.

"'°·'#°"'°ι .κι · οι τα · ι Α μι ε.. Ιω ι ιι· ι· · τ· τι Η ""έ"[““
Ε;ι;ρ!π.!!ρω στι. «Μ,Μ” τι). σε ο τιμη· το ιτιιιιιτ ΜΒ. ω, τ . μα: . τι ι το ΜΙΒ! Μι ι^ιιι ττειιτιτιιι ν: ιι τ: ο ω,,ιω ,ι Η

Με”. ςιιιιιοιιιιιιο ιτίι:ι·οττιιιι , τότε Βιετσιι. ιἱΒιιιΗοιιιιτιιι·, Ι.ιιτ:ιίειι, φαω που οι τὶιιιιιιιι οτόιιιατιτιιιο , Μ! σ: τωιιιιρι

εκ.ιΙιώσ ΜΜΜ ΜΜΜ, ποτηρι: ροτειιτιο.ιτι 8οάοιιιι- ρι·ορι·ι:ι νοΙτιιιτιιτο ΗΜ τΙ:Βιιιιιιιτ, ωτιιιι:τΞτιο τἰοιιιι- .τι :Μαρ

ιιῖιιιιι. -Ετ/ἱΜΜ ω: 2!τιβΜσ, ι·:ιτιοικ Ριἱιιεἱρετίιε ἴιι- ιι.ιιιτΠ ιιι ιιοτι.ιιι:εε, ΗΕ: @ο τω. ΐρει·πιιτιτ:Γε ιό εβ """·

Ρ 25 3- με πεταει ετιιιτι.ιτιιι. 2. Μιά: ιιιοιὶο τιιι:ιότιιιιτ οτυ- ίι:τμιι:ροπο. Ποιιδιωτιτ Με ιρί-τιιιι ττ:τιτιιτιο,τιιι5 ίτα- ΡΜ:

" :*· α ιι68ιιιι€τοτιτ. Ριττιιιιιι:ι τιοα:τιτιιιιιη Ρετ:04τι1ιιι Μπιτ τιιιι ἱι ττ8·ησ «κοιτώ ριοτορετειιτσε ιιιιιιιΓει·ιιιιτ τω::

Η'"Μ' Με ἴιιἱΠΕ, τω. τιοΙτιιτ ΜΒ ρι·ιετιπο.ι9ε ιιιιΠι ίιιΒι:ΗΕ. [με ωχ €οτιιιτ τιιιο Ροίτοιοτ ΠΜ τιιιιικιτωι. ιι;ς1ιςηη

ΑτιΒιιίι:.ι4,.ιιε τίπΕτ. ΙΜ Ι:«ΒΙΙ, ΡοΠοιηιιαΜ[πρει6Μ Με μ! "Φωτ άαΠάοι·ιτιω,ςιιοτι ιιαιιιοτιεε στου:: οιΙω. ·

ΔηεοΙιι.ιρπ “ΜΜΜ βιρετύω ά Ωω κιΠΕΜιιφ[αΜ :σπαει-ι ι:ιτιιιτ,ιτ αι: Βοι1ιιιιιΒιιε ι:ο!ιιιτιιτ δ: ιιόοι·ετιτηι;φω

β:,άςιιιιιί.«Μ ιμω/ἰ ητ.ιιικίαιΔι”ωβϊι‹ςαπὰττ[τιύιἰἱιῶ,φιΜ τ:ίΈ ττιιιτιστιε ίιΒιιιιιιι ριιιιιίι!!ίτι: αρμτιται ο @Πτι ὁ τ.

:[τ/αΜίιιιι ε!ιεοιι.τ,άεῇιτἱτιιιιΙἱ ριιτιιἰἱβ ατιι!Ξτ. ΟιεΒοι·. Ατι8ειο ττ:Βι:!!ειιιι:ε Ι.ιιτ:ιίιτιο ιιότιιιιΓετιιτιτ: εισαι: Μ..

ιι6.34..υιοι·αΙ. αρ. μι. Ι.ειιιιιτΙ:Μι ιβετιιιι σοφιιΜΜΒ Μ Με "Με . δι! ἰτι ιεττι·ιιιιιι:ι οΒίι:ιιιιιτι ι ιτ:τιτισιιιιιτιτ. .

:Μπι πόριτιεπτ, Μι ρΪιιτΜι ΙΕΙιι·αιιιιΕαρρ:τιίΈντ ά Ρ7ἔι#ὶΙ Τή2.Βι·υ·ιωι2.β. 17.ἰιι (Μπι. »τι Βιρει·Βιιιιι Μπιτς ω.

ι:στείιιι,ύ·πιιΙΙιβύε ει. Ι.ιιτιι·.Ιιι ιιι.2ι8. τ: [Από πο, 8: στου: ιιρρι:τιτιιι:ιι ιιι !ιοιιιιιτιιιτ οτιιιιιΆτιάιτιοιι τω.

η ιτε Γςι·ιΙ:ιτ τ ισι2Μιβινωιι .ιιιμΙιιι·ιιΜ Ρτἱιιιιιιιυιιῖἐ£·ντ›ι- Με ©Ι€8:ιιιι01°, ιιιιιιιιι εοΡι05ἔ άτίοτιιιιτ. ί -·- τ .

ιὶἱ:ιττει!τβ‹ίπαπι ΜιαἰΜιιΜ Μ “Μ ιιιιιιβουιΜ ΜΜΜ. δ.

δ Ε Ο Τ Ι Ο ΙΧ.Τιιριιι:ιτ 3.εσιι.8σιι.σφ.ιο9. 7εΙΙε ιιΠιιιττειιΙατα,·& οι»

ΙΙιπτώιοΜβιαΜ .ὶ χω... Μ” τ:8αΙ.ιιι,εβ σεΙΙεραιτιβ,(ιι· έ” Ε"σέρ,!.πε,π 0Μ,".“Μ άπέάθωωρ·

ΡΜΜιι.ι Ξ

  

ιιιτυάιιΜπισάο ιιυ›ι/ἱιὐιιτἱ3 @Μ οι! ρστωτιιΜ [ιφοι·&ιω @πιο

Ρα:ι:ειτο Μ. άστα , ιθεσειιΙΤο Ειιι:ιίοι·τιιιι : εστιακ
. -` η άσοι τοιιτιιιι, .Ιω μεσε:ιτιιιι·ι Τζ.ιιτιίοιιοιιΡΙίωιιτ μι· ώ

"Ρ :υεΙΖεμιτιπΞ, 8τ ΜΒ8[τώτιΡ. 3. Με ιιΡΓιιι:τι ιικιιω ω.

Ρ""Μ9 ' ΜΜΜ ιτιοτιιιιιιιι, τιιιο ρι·ιαιοε τ:ιποιιτοε τατιτιιτιιιο

ιιιωιι 5 ετΙ:ΜιιιιιΜ, βίειιιτώΜΜΜάΜά"Μ. Επι

τω» Σέιχ ἱιιηιιἰτ (ἶτεἔοτ. τἱτ.Ι2&.ΜσωΙ.ωρζι·7.@ΜΜΜ

ΜΜΜ ἰΜΜοιΜΙἱωτι8 ἰΜρειΕΖτ, φωυιΜΜρ. ΙσωτέτωΜι2

η· σ; ΜΜΜ». 4. Η ιρίιιτιιι:οτιθιιιιιιτ τγι·ιιιιιιιττιω·ιωρε

ΙΜ6..4. ιιτιω,ι:ιιιοι! στιιιιιι τιιιιιτ: :κοιτα ἰτι ίσοι : τιιιεριοριει

Ράιι:ερι ΜΜΜ ΜτιΜἰἱ ὁ @ΜΜΟ , Ρτἰιπεῇιό· “Μι ισπα

6ιαπιιΜύαπ4ΜιιΒΑροΒοιο ιιι.ιιιετιρ:ιτιιτ. Ποοιιιιιιτ οι· ι ?Παπ ΐοιιτ.ιιΕταιετ: .4Ι&ειτ.ϋι 2.άξ/ϊ._6.4τ.1.9.ι_ω ό τ

ἰ;1ωἱςΙ ιΡ(ιιω ι..ρ..ι.ι.. Με ερτ:ιττιττιε ξ τιιιο ΓΒιιιρ0: ·υ!τ..9.1°ΙΜ.ιΨ.7.63.ιιι.7. 3.τιΜ.ϋπ.τ.το9. @απ 2_ά;|ι Λ1$~,·Ε~,;

38Φάειιιτ 8: οοιιτιιιτιο ιιίΐτότατ ι|ιοτιιιιιιΒιιε ιιοτιιιιιε. 6.‹χ. τω. ι.τμιι:ιιιιτταιιιιιιι ετιιιιιι ριο!ιατιιισιτι τ:τιιιίστ,.

Α: ωιιιωτ @φαω ΡιιιιωιιΝΙΙιτισ άτί·ιότιτιι, τιιιοτι ιιιιὸ ιμωί!ιύ. τ. «τι. 7. ντ1°ειι1ιτ]τιτ: ει-:τ]τιθ Ριοι..ι.ιι.... :

Μπιτ! ιτι ριιτιιὸἰΪσ τ:οιιτ:ιτρτιιιιι , οΒ ιιιιτιιια ιστορια ΚἱιΙΜι.ἰιι 2 όιβ.6 πι.Ι.9. ι.κΕἔἱιΙ.‹Ι,ι.Μ,ι. ΒιιΜιι_4.μ

| ιτιθοιτι!:ιΙιτιττετιι,8τ9Βιι;ιιιιττιςιιτπι,τιιιτιηιιιι άιτιιι(ιι: Μι)ιασ.ς.ι.Ηεταμι.υπ. `Ρ"Μπ.;.τσιι.8Μ.€ιι. τω” 2.

η6_ τ. Πιες Επι. Μπιτ οιιιιιιιι , ε1τιιτειιοιιιτει ΗειΙε £Μτ'Ι.σά!Η.Ε.ρ.τ1!.ΖΙΜΜΙ,Β4Ι27Ι£Ζ.,Μ0ιΪΙΙ£,Ϊ/6[ΨΙ£Ζ. πω.

πω. ΒΙιιιιιιτιιτ 1η ιιιιιε. τ. @ιο ριι6το!ρτιιιιιιιιι ροεαιτιιιιι 7.ιΙΜι.σ.[ιΜ Ι4..ρΙΙΙΙ.5. ΡτοΒ.τ.α ω 4ο.νΒι Ι.ιιειίω· ιό::

Ι'ίς#7"- Ι.ιιτ:ιίτ:τι Έιιοτιτ Γιιρει!:ιια,ιιοιι «πω» τιιτιοτιο τετιιιιτιἱ_ άιι:ιτιιτ Ρτιπσἱριτιπι υιιιιιιΜ ΙΜ: Η 60 , οτειιτιιιιιιιω Ρω.ι.τιτ

“ ω" Σ· :ιό φαω τ:οτιιιει!”ιιε· οΙΙ,ιισιιιρε ρτιεΙιιτιοιιιι Μ.. στ. οι"(Μια. 8: Μι Ρ.ιτιοι ιιιτι:ιΡτοτειιτιιι·,ι·πτιοιιο “ή”

ιστοι,ίοτι ετιιιιι1 ι·ιιτιοιιε τετιιιιιιι, ὁ τ1τιο πιει τι: ώ, άιΒιιιτιιιιτ , 8: ιιιιτιιωΙιε ρειίοᾶιοιιἰι , τμή α;"Β

παιξω όοι:ιτα ΓτιΒιεἔὶἱοιιἱειὶ ρι·ιιιιο ιιιι8ειο, εοήιιο 0ι:ετιιτει8 ιιτιτετεΠιτ. Ε: @ΑΙΜ ει!. νΒι .ΡΡ.ιι..π.,.

ι:τιι:τιιιιιιτο:ιρετι: @μια Ποτ: ίρεσιιιιιτιιιο εττοιωιι- .9ι8ιιιιτιι!αΜιιΜι2ιιαΜιιιι Ρα. γ!» οι-.Βο._ι,,,,' 34_ ω

ἔειι ΓτιΡετ'3ιΓιιτιτ ;άτιι:Ιτα ιιοτι1τοιιιιιτέιιιιιιετΡι2εμ. Επαιιξ. Νιιπ.;ΜυιιΙιιιιιιιΜ·Μ,ιιιτιιιιι) Μοιράω,ω!Η

:κι ρω, π· τητα .τι 'ο, (ϊ εοφ κει, σ: ει τσιπ ΧΡΜίΙ4 ιιΜ/ἰΜι ιιιιιιτικκ ΜΜΜ" , "ο π; ωβάιιΙιστ α!

;ιηΒ:Ιο τ·ριιΜτιτιι ι, φπα ιιιιιιο ιιιηκιιο ι:οτιίτιτιι- @ΜΜΕ Β1ικι!.ΌιΜπέτ ΡτιβΜιΙιω ιπβπαιτται· τιιτρ4[η,

. Π180τ:ιτ ιΒιιι1ι, 86 2 ιοι·ιιιιιτ:ατιιιτ. ' - τπτ τι ιτιιι `ρ=ΓΒΙΕ|άήφ) 0ΜπιιιΙ.σριιρηιιο[ωφ'..

π”. α. @με ι·ιτιοιιτ: Ε.τιειιΕι: Βιοιιιτ Ροτιιτ:τιτ Με ρω- 7ιιιιοπιαΜ :ιτι4,ποΜΜ .ΜΜΜ Μ: Ριυρωπ ιιφι.ιιι κιωπηρ

.Μιω ε. τετοιο εοιιιιιιιττειιι, ιητιτιτ111: ιιΙιιε ροτίιιιιτιτιτ :Μπι 2τιωιισιιτΜ[απτ σιιιΜτ·ι ΛκεεΙΜιιΜ. @Ζω "ιιιιιιω;ιιι

τ:οιιττ:ι ιιατιιιιιιτ:ιτι ιτιο!ιιιιιτιοιιετιι τα , ΐι.ιΒιιει Μιτου ριιΜΜ Αι18τίτισιιιω φωτια ώ φαω εκιἰιὶι , φιλε @κι |

Ροή-σο? ςιιιίτιιιιιι ιιιτιιι·ιτ δι ρτ:ιττάιοιιισ,τιιιιιιιτ :πιτ :ΜΜΜ 48ιιιιΠιέ.α: Δ.ηερ[οικη Ρ,τιω"Μ Φ) σ.. Μ". “Μ”

. Μι.ιιι7ι €72ΙΠιΕιι|τιι; ττετριιτ 5.ζτ:ιτετιζ1 ζε;ιΙιοέιΒι, μ;τ.ιιΕο;; τΙ.ιιιιιηθιιι. Ρ(ιιο€.2.';: ΡιιτιιΒ.1]τιτιιΙΙ.ΙΞύ.2. Ρ °;63:

ιιι,ωτ η. τ . ο ο τιι1°ιετο ι απο” ιι πω κι τι τι:: . αιτισιωικτε Μι . ι.ιει στου: ο Η Οι ° τ . αν

3ιιι€5Ια. Ροτιιιτοτιιιιιι ἱΠιιό ΜΜΕ: Ροι·ΐτιιιτΙοιτίαΙιιε , [ιρίτιιιψΜιιΜ. πιω”. Μ 4ο. σ. ιού. Επιπι:ιτ::::: ΤΜ·ιιΜΜΒ.

Ριοτιιιττειιτιοι!!ιε Μ: Πιο ιιιιρειιο ριιιιτ:ιρετιιιιι ιη ιιιτιιιιτ , τωτιιιω ΜΜΜ .ι Β£σ συιΜΜι ό! : ό· ΜΜΜ. Η”,°”].Ξ

ιιοπιιιια_ @ήΜ: ΜΜΕ Ωω ροτικιιιιιτ ιιιιιΙτι) Βια” Μ, Ιρίο Ριιικιρωω θα γί=""Π Βοπωή· Ν".

Μ. ::“8:.ιι:·'·ιιιι:Εο;:.:2 1ζΐίξ'.“€?Έ:.ί?ιΐΐ2°ι :::ω:::ι;::.::2ι:;:·::::ιτ:·ιιιδ"Ι"°"$· Βιιτισιιιαι·ιι τττιττιιιιι:ι νοΙιιιιτιιτοπι 6:ιεςιιειιι!ιιιιωτι- ϋι ΐ;ΜΖ!! ΜΜΜ Λι: τι!! πω: ,Ψ 03.9”, όα”Μι Δι .

Μίκα ιιιοάΒ εΗιεπιιι :Μπι ειΪιπι Επι: Ρι·ωΙ:ιτιο των ι. Μ, τι: »Μπιλ Σα;; ΜΑ», 2. ΠΕ.1τιΣιιτ::ι::10$$2€::: ἐν!.

Πίιιιτιι·ι ὸοιιιἰιιἱο ΓτιΞιε τ:€ττ:τοεΔιι80ιο8δ6 Βοιωτια, ριιΜιιι›ι ε7εαΙιπιι714Μ Με ιΜ8ΟΜΜ, (1οςιπέω πω!"

@κή ΠιβωξΠΟΠΕ2 Βτἱιιιιιτιι,ἱ:ιιιτ ἱιι [.τιτ:ιτειο τιιΠε ιτι Γιιτιιιιιο ιιοιιοτι: ΠΠ οιτδιιισ ι:0ιιΠιτιιττιπι , @ο ω

ΡΜΙ”Κἰ9ΠΒ ?"$9ιεη99Πε?τω99"Μ9"€ "Η μα* ΒΗΠ1"Πω0 9τάιιι55 Μπι ΡτοιιιιίΠ:, θττεοι·.Ζί6.3Σ Οτἐΐι"

Π ΜΜΜ, ι 5

ν Δε: ·ι· ι ο ιιοιι ΐοιίιιιι ιτιτι:]Ιί8ιτιιτ πιο οιι:ιιικτιζ ὶ6ο:

ΜΓυρω κατσε τιιιοατι άοι·ιιι ιιατιιιιΞ,ίω ρωιω

.μιο.ιά ροτί:&ιοι:τ ίιιρετιιιιτ. Όξω εο";ιτ2 (τω' Μ. Μ, 69. Π;

Βοιιε ιιιιιτ:τηιιιιιιτιτιτοφ 8: ρτοροττιοιιοι:ιι ΔΟΜΗ...] μη.

ιιιτττιιιιΙἰιιιιι. ντιόε τιιιιι:ιιωτιιιο ιιΙίοε επι:εΙΙτιωτ Πι

ρειΓτάιοιιιΒιιτ ιιιιτιιιιιιιΒιιε, τ:&άτω ιποροιτιοικ α

ΜΜΜ: ἰιτι !ιιρειτιιιτ. 11088 ειι€ο!ι ει·ιττιε ὰ Παο ω

νιἑ. τοι:ορετιιιιτ.

.δ



~ · 1Μιιιιιιιιιι5€ Χ.ιι.......ι.-Μι....ι. Μ. α.. ε

ωει..ι.π...ι.εωριν...,.ι...ι...... ιι.ιι.ι....ιια. ° · ········ ~~

πω: ιμιιι_ιιιικιιαικ Μια σιιιιέΐα ειναι: ιιμιειΙιαιιι·.Μ.

πιιιιιιιοιιαΜάι , :μια Μένει: Λαμια ιΜιαιιιιστωι [άέι.

Ει ΡιιαΙὸ μια :. απ: "παμεΜΜΜΜόνα ι#β8Μ

αι!ιιιιι 1)ειβ»ι2ΙιιιώιιΒ[αίτι ι!εβ82Ζιαμιρρε ειιαιιΙμια!ίι -

ῇιιιἱΙὶιιιιἰο ίιπαέίπε!έιει εχρι°ἱΜἱΜτ :ύ ·ιμιεΙἱι Ξιι|ἱ8ἱΙΙιιω... ι

ε]ειιιὶεΙἱιειὐ.ιὐεω ;·8ε εειειιιι μειίεόιιοιιω τωι€αι

.?νιιδ. ι.

πω..

Ω0"ΒΜ:,8, ααο·ίειρἴαα: εειειΞε ρι·ιιιια!ιτι ίεα·ι:ιιϋ

ι:ιιιιίοι ει: ρισιίΒοαιιοι βατ εκεεΠεαιἰιι α: .Μαιο ω· - -._ ι .Η .

· ωιιιιΤ:Ι·ιειεΙειιΙαιμιιαιιιι :Μια ιιιιααιωιιιι

ἱιι ροϋτιτα ειαειιιια ι ιΙ:ει:Πιι μιαιιιιοιιε αιτία 1),.μ."Μ

ᾶἰοιιἰε ἄΕΒἱΕΩ. νιιιιααεὲἑιέαῷἰιιὲ Ι εεε α:αιιιι!ι πο· μι".

κα Μπιτ: ω. νιιιιιιιααβ2ίται ιαὁιιιιΙἰιει· βιΕεειιιιαο

εοιιιιιιιενια:ι :η Μ; &αιιίιΙεια μ.ιωιωεω θα· ._

ι>ιαιει::

μαι, εὸ αιιιιοι.ε$επειοιάαε ἰαὶι:αεεείἱο ίεαιίαα:

εειειιε ρι:είειεαόι:ει·Βο ριοΒααιΙε είὶ,ριἰιιιαια αν

Ϊεἱααι ίαἱΠε αιααἱαιιι Γαρκειιιαα: ι δε .ι:.` ωιιιαι

:Ματια , ρεεει:ιαι:: αιἰαιἱι-αιίἶε ίαρειΙ:ιαι::ιιι5Ραι

ται:: :Με αοωωιωι, οιιεἱιιιιιααι εκ απορω επειτα

|ειιιι:Τιιο.ταιε (αιιι: εειει·οι. η· .

8:6ς: δε0ι:αι:Δ ιΙοεει , Ι.αειϊειαιιι αιιι.. ίαριει::ααι'ειι

Σ. και.

ιειιείὶια οι·ι:ιιιιε. Ηιιιιε όοεει ΠσΜιβ.ἱἰὐ. ει. ῇιιιὶ ω.

4. ειισιήαε τεΐεπ. Λιιειιβ. 56.3 .αι 6α.ειί Ιὶιιφιρ.:ο.

(ιι Μαι. αρ.:7. :9. ό· 26. Μα εαπ: ιιι.ωρ.26. ω

ριοΒιιι·ε νἰἀεειιαι·. ΡτιιααύΙ!ειιι Μαι:: εεαιεαι8. Πα.

φαω.ω. Παππά. δ: Μπιτ. κα. ΗΜ. α: ε. @λ

Παπά. . . . .

· ριιιιιαε ΜΜΜ: ρειιι·ει,ιιιι ιιεε νι ριιαιαε ιιιιεο!αε ρεσ

εει·ει : Μετα .ιι. ..τι α: Μει.·Ιο αεεειιιααι,ιιε πιο” ει·

και: ίπ ι.....ι.... ·ειιιι··

166_ Τοιτὶιι ιιιΕια::τ , Ι..ααΠει·αι::Με οαιαἰααηιιἱ

1°ι.5ψ Μ- ι::αι:: ιιεΒιιτιαιΞ, :μια ιιαΠαι:α ΒὡαἱιἶΪααειἱοιεω ίε ι.

και» ρα- πω: Ρι·ια:ατι: Ροίἱιἱαὲ: , ααα: ΗαΒαἱι° αι:αα!εα: & ε.

22”Ι::2' ιαίάειιι παταει: 8ι ρειίεόιιοαἰι` , αν:: ενει:ιιαι· ΓαἰιΤε·

ωώρΜ α. Μ1οιιιιειει εοιιαιιαια:ειιααιαε Ριιιιεερι το·

3· τα” εια!εΡ:ιε ι:ιιι!ιιια.ιια ω.. αι ε. Μ. 6. α. ε. Μ.

6·.9ιωε:.Ιϋ.7. ιιιιιιεεΙ. αρ. 16. δ: ιεςαιιαι αιω

ᾶιἱαἔι .ποιιαοεειιιιε, ιιαΠεαι ίρεεἱει:: ι:1ι8ειτάιιιιω

3.6.7; 8ιαιι: ρειἰἱίΪε. Βια: Και. ριοΒιιιιΐΠοι· ιβ. Ραιιιιααι.

τιιιιΔ.μιια. Η Ε.ιιειιει ίαιΠει οι::ιιιαα: ιιιι€εΙ. ρι·ια:αε ι:ι:ΠιιαιΈ _

εαπ: ιρίο Ρωιται ίαιεει·ιι. ΐρεειεειια8εΙιεο. , αααιιι

νιιἰεο ἰρίἱαε ιωωιΔω εοι:ίειαπαιιιαι. Ηοε άφ. δ.

ΜΕ γ. :αιιι Μπα ιεραιειαι ιιαίαιόαια. 8αρροαιιι:ετε

βατ. ἰι: ιιαδιιι:ετ @πιο αιιἔεἱὶεἐ Ρ|αι:: ἴαἱΙἶε ΜΜΜ.

ααα , πι: α. ι:αοΙιαει ατόιιιε ιιιτειιτι ίρεειει ρειἱετιτ.

1αιιιο.ιιιιιιε επι:Ιιε:ι.. 8εΙἱΡΣιΔ5, Ριιι:·ε:, ι·αιιοιιιια:

.Ριο ι.ΐει:τ. εΠιιι::ιιι: (ε. ι:ε ριια:ιιια αεΒε.ιιαο, εμπι

ιειιαε ιιαΙΙαε απατα ι!ιΒιιιιιιιε , 8.:Βιαιιιε ρειίεάιο

πιο :Παω ίαρειιιι:ει μια: Δ. ριια:ιιια ροΠιιαο, ι::αιΠ

ιιαΠαιιι !ιιι!ιειει ειι:αιιΙει::. Πἰεεε. ε: Με Γεω. Ιε

ααειεταιχΜἱεΒιιεΙει:: αααΜια Κιθ. ιι:ταιἑ οι:ιιιιϊαι::

" ' ΑιιεεΙ. ποι:ιιΙιΠιιιιαι::, παω: ιιόεὸ ωρα: δε Ρήσει

μα: εειει·οιαα:ι , εοιιιι·:ι ρι.ισεά. [Μ. Κείρ. ΜΠΕ κα

:ιΕ8.

Πανε.

Με!. ριοΐει:αιιαι. Δ 3.·Ρεεειιι:αα:·ριια:ι 8ηΒε|ἱ.0τἱ.·.

Βιιιεα: ιι·ιιιιι ει: ιτ:αιε1ίιιιιο :Ρρειἰια ρι·ορι·ιιιιιε.:ι4

ΒεΙαα: τω.. Μειιιι·ε!:αε , εαἱ εοιιια:ιΙΤ.ι ει" εαπ:

ό. άῇι. απ. ?αιιι!ειαι. ίἰεαι Πεαι·ιιοα ΡετιιιιΠιινι

  

|
.

.Π .ΐΌ.'Ά' . 1

 

 

5.:: .ρΠ'

··-;ϋειαιιινιώιιια.
τ 7 ...”·:.Ή7 ΠΊΟΔ -ιΉ - ΣΑ

ι .3..αιο Πο .ο ιι ι ΜΑΜ..
.ε·-ω σύ ϊ· ° ° ' ν . Α

Α

· ·.ττια·-.11-ιτι τ? :Ή;υαΠ·Γι .

ιἰαι , ριἱοιειιι πιο μια παιΜαιαι:ιι ιειιϊιιααιιι νἱιε.

ΠἱΗἱεαΙιΔε εξι, αιιιιια: ΜΜΕΤαειιαΕ ιιιι€εΗ σα Ρω.ζ

Μαι ὸιιιααἰΡιἱαιιιἰ.-*ῖώ°* = “ " ^-··ω:'·2·- ·-·

οι.. π. Μ: Κ· ι!α"&ηιι!ιααι α.ιιασιϊωιιι μια.

ι:ι.εαιοιιιαα: «Μαι ιιιιΜεΙδι ιιιιεςιιι ειιιιιέἰιιῖὶὶιζίιιιια

`ιαιιι.!εε:αιε!ΜΉαφ,8ε ιρρειιιω.. :τι αιιίιόεειι: αίσ

ιαιιι ει·ιιει:ται:ι δ: ράιμαιαεειιιι6ιεια'ξ:νι νῖαιιεἰαε

αιτοεία(άασ Μαι:: ιΡω.ιω Ϊἔ'ιἄτἱιε!ι:ι ...ιιαιω δε ω:

ίεΙιειιιιιια:: Νικαια ιιιαπειΤεαιιιι%Βάιίιυ.Ιει, νά

τριω·.ι. Με.. ηπα ιιιιαιαι;ιαι.εια ιιιιιωια α.

το: ιιιοιιιεεε , δ: Διιωιιιιααι α: ιίαΐιπή:ιδιιταιεξίεατ

 

”:3 Ϊ.. - 3. ἴ” 3.? .' ι
Δ ' ( ° α ι. > Η.`θ : ..: 'Η:

· Ωϋηιααιιεικεαηιιηικι η .. Η

δ

ι.

.(δι ·λ°ι "ι

:Ξ

αει:: ε!αιιιιι: ΜτΠτιιἱἰ Ρειίέι$ιίιαε ριἱαἑι :ήΜΝΤΜ, ΑιιΕε|ίππΘ

14,. «α. 644 Μ!. 2-.άα:υα$=οϋ").και”. ασια. ια. Μ. α. Δρ.ιιιηιιχι-ωα_ι·ωπαι%ιο:= ιι: 2:,#βι;:7:ί

πακετο.) ΐζι:ετε ιιιιεεια·ιι: :Με ιιιιιιιΙΐ:ιαι:ιν·ιτει ιαπ- 135,32...:

Ροιιιιιιι. ·Πἰιἱ , μι·β τι Ρέι^Ξεξιδειιέ· ω. .:ςειωτε. Μιπϋαιέ

ααειιιαι οι Γααιτει.έδιόπεδΗΒιιοπαω ἘίὶρξιιἱἔΕ Μαϊ

ειιιιιιι αιιιαιαι!εενιι·ε: ιιιιι1ιιααι..ια ιι.εωεω1ιε;ι1ω.

και:: εισαι: :Πα ιαασιιιιωιεΗε&ιανδιιι€ΞΉέιιιατ. '

Τ)ϊεο ε. Ια ρεειιαι:ζι·αει:τιιιιιιοαζα: ιΪὸ βιἰαιιτἱ

ΐιιιι&ιΠειιιιιε , δ: σπα" ι!οιιο !αΡει·ιιιιι. @ότι απατα

εεεερειαιιτ. ΑΠειιἰο αυτια:: νἱίἰοαεαι απατα , δ:

αειεθ;οι,8ε νι ρειρειαοε Βάια Πεί'έιειιια: ει·αεα:.

ιΠ:αε ιιιΜιάοε αιιι.. έ εαι:ιιΈιαο Βιιια:"αΒα:ιτ νἱΠσ,

δε Βα.ιιι: Πεί,ιιααι τεΠειΤιιι!ιατ. 84ΐ.όΒερ.ή.:Γαβιε

&α ε: ἰιιἰαίὶο δ: ἱιιἱαιἰεατεὁςὶἰι ιαααιτιάααιιεατα.

Ωαοιιό ιεΠιιαοε νειὸ Μι'αίιαε·ιαιαΐοε , δ: ιια2Παι ω.

ρειιιιιι. :σε αι εεττ:: Μάιο. Ρι:ιι:απι άδει:ο|ειίι.ααΒ

ιειιιἱαι ιιάαααι !αιιειιιιιι. ααὲια δε 4ι::ιἰΙἰἰι

Ι ιιααιιιατ Για:: εοιιιιι!ειιιειιιιι ΙιιιΒἱιιιαα:, ιιατ εοαι:ατ·

εοαΜι,ιιιιιι α.: ΙιιιΒἱιἱΒα; ἱΙπΠίἱέηΠἱ Πίτα Ραείἱ μ...

α:ιαι5 οιιιιιιααι αοΒι|ΠΙϊαιαια ιιεΒιιιιαε. ςαιιιειιαε τι..ιμε ιι&αατι: Γαρειιιιιτ. :ιι ι:α:ιιιι ::&αε Γααειιιιιι.

εΠειιαε ιωι.ιωιο αιιειιιε νἱίἰοιιε Βειιιἐ , αει· ίε σι

ιιιιιιιιαι ω: ι:οιιΓεεαιιοιιεα·ι ααα νιΠοιιιε , νε! νι ατα:

πω: , νεΙ νι αἰΙροΠιἰο:ὅὶΙἰιιιιι. Πωι:ιοιιεε ειπα::

ει: εειιΞι και: Πεἰ ἴαιιι απ: απ: δ: απατα απαε

ιιαειιια Ιιειιιιιιιὸἰιιεα: Ταρειιιι:ι. ιΒιιαι·. Οοι:Ηι.ιιιι

Μακ Μιι6 εοττα113Ραι:Κατ ει· ορροατοι ιιά:α::ιιαΙ.

Με οικω:: .ιι ΜΒίια: ἱιιἔιἴαι , ειιίαε ορροαιαι:ι

ι:&αι:: εΙαι::οαε: ιιοιι επειεε.ιιιι , νι εσιιιιιι εΜιἱιε

Βι·ιιιιω ρει·ίε&.ιαι:ε ἰιιἰιἱο ειε:ιἰοι:ἰι αεεοιιιιιι, ρα. ιει:: οὁωπη εοιιιι·:ΙΙιειιιαεήιειιιιίοιιεια, εσιιιιιι

Κα[Ρ.

ι:αΠαε απατα ιιοΒἱ[ἱιιιιε, :αι Βιιιιιω ὸἰΒιιἱιετε ἰΠαα:

·ι:ιεεεάεΒιιι. Αα πω:: ίαέ ιιιιιαιἔι Γαειἱι ειιιιιιι ε:

ατ 86 Ριιιιεερε οαιιιἰααι , ορροίἱιαα: νι ρι·οΒαΙ:ι

Κακά. Με νιΓαι::,εί:ι:: Επι: ιιιωιο8.ιιἱα.ι ρεαι!ειι Ξι

·Ι)εο, Ιἰεει ί·οΙεπι Πει:ε ω...: ίαιιιιααιειιιαια ώρ

νιοι:ετε : Με :ακτη ἱα ΜἱεΙ::ιεΙε αιιι ΡιωἴὶιιιιιἰΠἱ.ιιιι

ἰρίἱιιι ιιιιιαιιι., ρειίεᾶἰίΙὶωἔι αι·αιι2 0τΙ1::22; ααα Νεα

ΓΡεεἰε αει: όιίειία:ιικ.ιιεται ἔι ιιι:ιατίι Εαειιει·ι,εαόεαι

αιιι ειιι::ειι να: Ροιιί:ε ,

ν _ _ ·ρι·αιοΒιιιίαέι Μια: ἱΙΙαωἰιιειιιἰι :ε ἰαΙὶιαειι‹Π εστι
.ΜιιίσιαΙοια

μβιικε-[α

,7θΜ"Μ

άπεεΙυΜΜ

Μπα».

ααἑια Με ὁ Βεο εαπ: Με οΒειἰἰειιιἰιιαι ἰι:οἱ:εἀἱειιιίιιι::, δι: θα άι: εειειἰι.

Νοιιιιιι!Ιιι όιΗϊεαΙι:αεί! ό: ιιιιΒἰια , δ.: Μια Βιἰει

Βτιια:.Φααα ΙΙΜΒἱε εααι .ιιιιω.ΠΔ.ι.,ωω. με- ἰιιίαἴε, :ια Γθι13:1Πεατιτ α: όιει:ιοιιιαα:. Αιδιιιιιιατ

ι08ετ:α:ιΠ1 ιιιιααιΠε Μιειιιιε!ειιι ε:: Κ, ὁἰ£ΪΚ0 εαπ: Μ48αΙΗΜ ;.‹ΙΙ|Ι.:2,. σ.ιρ.4. ΛΙιιι·.3.ρ.4.64.ιιιι.7.Βα..¦Π ωω.,

8αιιιει ιἱι. ιιΙἰααιιι:: ρειι-εθιἱοιιειιι ἱαὸἱιιἱὸαιι!ἰιει ΜΜΜ 3 αν!.η.4.9.π.ιο.ια·.ιαηςα.6εια.ια..9:Μ “

αιαει·ίσα: Με ιι: Μιει::ιεΙε ,ααα που Γαἰι ιι: Μπι- και ει. 2.σ.ιρ.Ιπιοὐἱ. Μαει8.Τω. 2.2.ιΙΙΙ.18.α".3:4αα__Ρτιθιιιιιιξ. έ

Ιω.α'·5°'^· απο, ι·ιιιιοιιε εαἰασ ιΠε ροιιαε , εισαι:: Με Με: ι::ιαιἔ: ΡιοΒ. ι ε:: ἰΠο ΑΜΒ 2. Βειιιιιιιιι .πιω (α £νΜ78Μ8·

?”*: Έιιιααει·ιι ριιαιαιαιι: Γαιιιε εειαιρι. ι

7: ' · .·.ι.10·

Η.

[Μπι. ε. εΧ αφτι. Με!. 6.». Ισ.ιιι.|ϋιε, α: Εσι

ώιι·.αιρ. 8.ναιόοτει, ι1.ει.ιαοιιεε ιιιιΒει·εΉάεαιιιυ

ΐοιι::ει::Ααιιΐεαι ιιιιι:ειιι μεειιιοιεε νιιιιοιιι. Μπα-ε

' Κ ι; αιιι

Ιιιι:ε οι:ιιιιιιρει Πε οιαιιιιιιιιατ ει! ειιΕι:αιίαρειιι:ιι. ν: η'

ΠΡΩΓΠΠΠ “

να:: πω..

' ω...

δ
Γατα ε!.ι:ιι:οιιεε ΓειαριιειιιΞι”νιασιιε·θεΐτ.".ξιαει::ζΗ ιι.....ω.α

ρει·ίεαειιι!ΐεΠι , εωιΩωιι (ΣαϊΠειιι , πι: ω.. αιιι:ΜΜΜ Μ·

8Π"°,”.ΐ 'Πί

βιιιιί: Με. ·

Βιο.τ::ι:: " ίιιιιάίΒ ειιιιιιτι:: ; επάε Με : Ϊε.ζέο.ι Β 0Ωιο©:ΗΜΜ

' Η

Θεῷ

`

'να

ν

ο

ΠἱΜεκἰΜ4

σ· Λβ"Μπι



7 ηφοβιι[·:α

. ω.) 1:ΡΡτιωτιο Χ Χ Ι. ΠοΡαπο ωποκττιπ. .9τάτο Ι. τιΒιιτ 13:αι·.α:ι.!:5ε ιιιιιοπο. Νο:: Ροιπιι Μετὰ Ριιποι- τω:ι...ωτω ίτ:ροπ:::τ.· πιοι:Ηιοε ειιι::(Ριιτοιοι μι·

Ριοοποεπι ιπίι:Γ:Ροι Ροροι:ιιιιιι Με.: :αποφ Ωιι- πάω ίι:Ροιπιιτ. ιι:οτιιοι·ιο:: πω:: ιιι μη· κι: Ρεποοπτ

τω. ι:ιι:ίοΙο:ΠΙο:ΜιιΜοΙΙιτ 6τιο,φΐΡοπιτ πι..- έ: Πεο, ντὲ ειιιιίΐ: Ρ:ιιιοι:Ι::ιι. · φ

πω:: οι: Βετο: Βοιιτιτ:ιτιιιιι:: ιιοετοιιοπο ε&ίι:,φι:: Πιοο ;. ι:οιιιιοποι ΡιοΡιοι· Ροεοιιυι:: 60Μ'αε· 9:

απ». , ααα...] .ΜώοπτιποπΜ: οοπιι·:ιθι:ει:ι. Οοπιιι. ι·ιιπτ Ροει:8ι13 Ροι·Ροιτιο οι:ίτιπειιοπιε :οοίιιτι::τιο,ι:Ι

ζάιιπετιπ επιιιιιιΒιιι δ:τ::ι:ει:: επει·πάει· , φα άι το:: ιπ ιι:::!ιιιιι εοι::ιιιιίΤι:ιπ , .ι....... εοπιιιιιιτοπ

φ::Ιιτιιι ιπξοί.:8οιι: οίΤοπτιἔι ίιιΡοιοτιιιιι::!ιε: πω: ε!ι:ι:::Ρι:οι οί:: ΡοιΡοιιιιι ἰιιιΡαιιἰτοιιτιιι Ρεεε:τιοοι::

1Ροειο:Π:Ροιπει. πω.. οι: :&ι::ι:ο ίτ:Ροι·ι::τ. οπο: ι:ι:ΗΠ; Ροίτοιιοι τ:ίοοοπιιπτι:: :τοιι:ιιτο: πιο:: πο! -

5· _ :Πω :ο π.. ..ιι.........τ ι :ποο οι πω... πω. Νο- που: Ροεο:το οοιι:τι:ιτιεπόι. ΑΠοιτιο φοιτ: ι. ο!» οπο.. η,

ΜΑΜ" π!" οοπ:: :οιιιιιιι .9ιτιοΙ.ιβ;6ιωινωι. η. ό· 1°.(ισιτ:ψτττω 8. Μπι:ειοποπ:, :Η ει:: ει... φἔι .....ι:.., ι:οιιιιοποι ο!ΐο ίω."Μ

Φ“α,ψα” Πιο. :απο απο. Οιιιι:εοΡΡοτιτιι:ι. :Μπα στι.άιώ. ιι: Ροι·Ροτι:τιι:ι: ιιι:τι:πειτοε: ιιιιιιιπτο::ιιιοι:: ι:οι::ι::ιτ.ιο

",,..._ -.::::ΡΡοι::τι:ιταιιαΙψοι, διιιιοτηιτοκι:τωπι Τι:ιιιιιπι:ε πο, ε!πι·.:ι οποία πω. ι:::ιι:ι::τιοπ:: , φ; είτ Ροοετι

Ξϋτά. 4ιψ::. 3.ιοιΡτοϋ46άΜι. :διιοπτ:·.ι τουιιιϊωτηκι.5ιϋσ- τω:: εοιπιπισι:ιι: . 8ο πιιι::φιιιι: ιοτιι:ο1τιιιιιι:. π..

Β. πρ. [ιπ[ιτπιτ δι:ε:Ιο2 !ϋ.8.4.ε οτιετ.ειρ.6. πιό. π..,....ι. Γτιωοπ.'έεΙΝο ...ι Μιτου:: αρ. 3. Φωτ: ΞΙΙΙΡι.:«Μιαιοτει

.οι τιιιιεμιτρτι. Εεε: άοοπί:ι·ο_ιοΠιποο ό.. απ:: πω:: Δημ: :τα »Με πρ...: ΜιιπιιΜι ιω!ωιι.ιιι απειρα: μιο

ετιιιοιτξΗ π. Ε.εοΙοϋπ ει:&οιιι::.οπιιιι&π Βιιτ.ορροπιιιι:ι·ι 8ο πι, [τάρττιιωιεπιε οι οι: ὶιιιιτ/ι.: ........... Μ.,Ρωπιπει

Ρ'"”"""” επι:Ιτι οπος: ::ι:ξιοι·ο: ιιΜξιι:ε ιιΠέτ.ιοπιοτιωιιε ποτέ. "τ... :Με ττιτ76ιιιΞυπΕτ.ττοιω ι!.τττικ.ατέσ. ο.τω.... μι.

·ρσ””ψ". :Μπι .ι.€....1...... Κήπο: _εοπΐοο., Ιι::πο πεο:ιτιιιιιιι: &.ι6ὶ!ις|ἔ.Ρι·ιι::ιιιιιΡεεειιτιι::: ποπ ιιιιιιτιτι::ιοΜιι:,Γοό Ρ"ω"Μ

σιντι. π. . . . . . .
Ειι2α::τι. ΐοιιι.ΡιοΒιιΒ:Ιιοιοιιι. Ρι:ι:τ:ει::. Πάει ..τι πιτΙ:ιτιιι Ρετ οικω: ιι&ι: οοπτιππο Ροι:ει:οι::ιο ιποιοπιοπιΕ:ιιη ο: .ε$η,ηι_·

ω»... η. 9.64. «πο, .οι 3. ιι2τΙω. τι: 2.ιέζι'. 7..ττι. ε. «ω... :τι· (ο οι·εΙ:πι:τιιει:ιά όιΓΡοποπτιιιιιι σιἰι:ιοι·ειι: ει: οοπίο

π. ο. ό· πώ. οι ΡΜ. 7 3. 8αμ:Η.α τοπια, οι:: το οιἰσιιττιι , “ΜΜΜ. ...Μαιο ι:ο::ιιτ. Ρο: 2(°1:ι:5 :ι:οιιιοιιο: τ νπόο·Τιἰ- .

π... @πι 6.ιορ. 8. Πάει:: .ι:ΡΡεΙΙ:τωιιιιιίπΐιΖωι:,[κιι- φπα:: Μπρικ φοπιιιιπ Ριιιιιιιιι: Ροεο:τι:ιπ ιιιιΒεΙ.Β^"°Μ”

` Μι ιποιιιιπιιιιιε ::ΡΡετ:τιιε ΡιοΡιἱιο οποοΙΙει:τιπ: Ριοτ υ ιί.ιιιιοτιιιωι, ό· κάτω:: ιιιιιηἱ:ἱτι/Ιῇτ.ιιὶοπιϋ. θεια: :Βιιιιι

' ι:.ετ::οποι, μι.ιι.1ι.ι_.ιωπιτιπ...τ.ιι.ιι. , 8ο πιο οι:οιΙο ι:τιιετι:είτ , οι Με :πωπω οιιιιιιιι ι::201οιιο8

Ηειιιιοπιιιι:ορΡιιοοε , οι::ιιτ οτἰιιιτ: θι:οιιποι:Ρεοο5- οροι:ι·ιι πιο: φ:: ποο ίοι::Ροι8ι ποοείΪοι:ὸ οι: ιπ

6· Νεο ιοΒιιιιτ πι. νο:ΒιιΙατρω .φα οιΡΙιει:.ιι Ροίἰιιπι οπο οοΒιιοΒιιιιι·, φ:ΡΡο φοι: :πο!ιιιΠιι:ι :π οοΒιιι.

Δ. πι. ποτιιιιΙιοοιιᾶἔι., νο! Ρετ οιιιι:ειιιιιιπι Πει:0· τἱοπο ΡιοΡιιοι ποιοι; , ε: φ:: πιιιιιφ::ιιι εεΠ`ιιτ 5 οί:

φο Ρετ τι ::Ρτι:Βιιιιιιι: .τι οιοι:επι:::π: νοΙππι.ιιιοπι.πω, φ::Ιι:: ξι:ειιιιιτ Φιιι:οιι!ε , φΗ:ι:: (Πιιιίιιιι ιο

Ω::Ι::::ιτιι ίοε:ΐο ΕΙιι:ιι: πω, νε ΠΙ: οιιΡΙιε:ιι Σ. Με. α. Τοπ: ΡιοΡιοι οΒ!Ηπιιιιοποπ:,Βο ποσοι:: ΡιοΡιιιο νο..

Ιιιιιτιιιε ιππο:ιιΙ:ι!ιτιιιειι: , οπο οΒιιετιιι·ω Ρι·ιοίτιιιι..2.ιμι.·ς. στι. 2.6ά.1._ ιτε! μοι ιει:ο!ιτιοπει:: Βοι:οι:1ιι:

Απεε1.Ι:Τοοιιο πιτειι|Ι. ::Ιι:ιπι ω... ιιΒιιοιοιι :τι π. τιιιιι:.8ι ΡΙοπιιι:: οο8πιιιοποι:.ι, ο2 φέ`: οροιιιιιιι,ιΜ'..
. ιιιοι:ι.ζητε, φοιτ: ποτι:ιιιιοπι ............τε. @Με :τιτ- τω:: τιιι::ιιιιιηι:οι! ίοιιιο! ιιοΜιοιοιθοΙ:8ιτ. Δ -

· πω: Φτιάα ..έα οιτμΙιῖβὶπιο|Ζπα Ρωρυπίε , πιο :ΜΜΜ Μ:ἱοι Με... .τι οι· :.. οΒίΒιιιιιιοπο , :ιη ιιι: Πι:: :δ

ο [ωΜειριπή:πιώεποτιο:ψ;τιταιιοι,ροτἱὰιηιιὲτιτ ἱπῇτιπἱ. @πωπω :τι πωπω οοιιιπ:τι , νι πιιΙΙι:τιι ποιοι:: ,”τω τα·

ιι:οτι:Πτοι βουτια: οΠεοι·ο κήποι. ΠΜ: , πιοπ:Ιίω· Μ” 'Μ'
πιο Ι:οπιίπωιιψτιιψοιττ@ττω; ν! ιΡ!`ο Μ. π. οι πω. ε.:

Θ; τη. οι. Αιίοι,ιοτ. 8. Με, ιοί-Ροι:ε:οι άι. ο..ω. Πο- Μπιτ:: ε πω:: ιιι:Ηιιιπ Γτ:Ροιπ:ιτ. ΡοΠι:πτοΙιοοτο,πο. 222'

ιο&ιι Ρτιι:οιΡιι ίτιΡοιπι:ι. φο ει:ιοπτ. Νοεοπτ.9ιοικ: ΜΜΜ ω.

τι: α. Μι. 7. π. ..%ωιιιιπτ πρ. Βιιωι.ιμι.2. πιτ. π. Φ οι" σ:: ..ο

..ο νπτιο.9τοιατ Ε:: Επι”. Μ ε. Μ. 7. ς.3.ῷ. ΛάοΙτιιάίωΟΨΜι

ιίιω,ι:οοοι , ΡοίΤε ε!εοιποποπι οΠοοι·ο ειιιιιτιοποτι: ιιι

ίοι·ιιιοι:: ιιο Ροοειιιο οοιιιιιιἰίἶο , οποιοι:: οιιοιιιι:ι π.

ιοι·οε Ροεε:τοι·οε. Ριιπάο.ιι:. Ροι· οι:Π:ιπο.τιοι:οτι: ποπ

..τι ποο:: ίι:Μειι:ιιι Ποοιιιπι ::ι·Βιιιιιιιιι: οι·8ο ΡοΠι:ι:ι;

ιιιιφετ:: ποιοι:: ιιιοι!ιτοι Βοπι:ιιι . οι: φοτι: πο:: ιο

πιιιιίτιιιοι:ιτιο,εΙιοετο. Αιδι·ιι:ειιι .9.Πιο. 24.64.48". Π:

ο. 13ο:ι.ιτι. ι.. 2.ιΜ.7. μι. .τιι.ι. «πω. Μτ!ω·.οτι.2. για. “πω”.

 

 

ΙΟ;

Ρώπα

οι..ω“ΜΑ &οι·οιπ πρι: ιι:Τοιοιο;:Βίο:τιτο , Πάει:: ο(Γο π: όιοι:ιο·

8-ΐϋ«ΜΜ- πιοι::, οπο: οΡΡοιῖτιιιιι ίι:Ρι::.ιχτι.;. απ. 2.όοο::ιΠετ,

(οι: ιοΐΡε&ιιιο οι:: :ιετ:ιιιιι:: ΓΡοι. Ναι:: οοτι:Ρι:τοπιιο

Βιιοι:: οπο: ΪΡοΞ :ιιι @πιο ιοΡ::Βποιο ιι: τὶωπιοπἱΒι:8

` ' :Ποιο φΞιι:: τρ....,.το φὸιὶῇιω , ιπφιο, που: ιβ :Μ

πω:: “ΜΜΜ@τοπικα ...τπ Ρωτικοπιιαπι: Με: πιο::

ο!! ό· :τω!ητιιπι τοπικ: ώ· έτοιωπικ . ό· ρπιτει·ιωτιιυι ο

Ρτ.ττ(ττιιιαιτι ό· Ϊιιιιιτιταπι , ό· @σπιτια (ο αΙιτ·τωι4Μ: ό·

πι:: ω.. @πιο πω: τι... ο. @πιο ΡοβιὐἱΙἱ.ι τ Μ” παρτ

Ροή: .πιο ιωτικοτι.ι9Μει ὶιιβ:τπἱι.4ττᾶπιῷο:. Διὶ αιτιο

έω ,ΐ2'ω ποιο Βατ.ιπ. ι·οίΡ. ιοΡπΒιιιι°ο_Ηὸοιιι :πιτ:ίτιιιι: ιπάει::- 2. Οιὐτἱτηιι.οτι. τ.. ;.:.Ρ, χω-:_"πτΙ. ι. (ο ιιΙἱςιιἱ[ττἐ

πω. Β,.,,,,. πιο:: :Μαιο Μι:: . οι:: Ηα:ιτπωρικ οι ιδιιιιΙ:ι :τω π. Μαι. π. ό· παπι. Μπα!. απ:: .:'.Τ!ιο. πι.

“ά ,ψ τοποοπτιεο οι: Βο:τιι. :το 8ο ιιι:ΒιτιιοΙι:ετι :Ποιο ιπε!ι- τ.....ι..... οΠ: ..οετοιιτιιΡ:ιωω. ΑυειιΙΙ. Μ. η. .ο Ρωι.ωιιΞ

.οι ..πιο ιιι:πιἰε :ιο τΙ:ΓΡοι:ειιιι:. Διὶ οοπΒι. Με. εοπΐοτι .πιιιπ

οπ::ι·τιέτει πο:: οί:: Ι::Βιιι:: Ροι· (ο οι·ειιι:ιιτιι: εποικ

ι·::πι:Ιι:ι::,νοΙ ι!ΗΡοποπιιι:ι:: ιιιοιοάι:π: οι: !:οοιιτιι.εοι:

ΐοιιιιοπόπιιι, π.: οι: οοι:Β8πο.πιιιιπι Ροι·ίοποι::.νπτΙο

:Μαιο Ροτοίτ ἰι: όιιι::π::τοιπ Ραπαιπ οι :8ποιι:ι.

πιτ:πι,ίίιοι:ι ιιι Βο:ιτο :π Ριέπιιιιι:: 8ο !ιοι:οι·οι::.Χτοπι

ετιιιιιεπι ἴΡεοἱο: οοιιιι:ι:: :τιΡοι·πειτ. ἰπ επιι::οΒιιο

πωπω., φ:: ποπ ΐιιιιτ ίαΡοτπ::ιιιι·ι:Ιοε ιπί::ία, Για:

ιιοπι::Πτιο,ιιιιιιΙιε οίὶ Ιι:Ι:ἰτι:: ΤΙ:οοιο8ιειιι ω...: Ριο

- ΒιιοιΙιοιεπι ίοιιτ.φἰτ:φὶ‹:Ι :παπι οίὶ πω.: :εφι

Β διιιιιι: Ρετ ΡιοΡι·ιοε ι:έ):ι:: , τιιΑποτ ιι: ὸιιιιιπιιιἰι , ε)

ποιοι:: οοι τοπιί:ι:: ιιι:Βιτι:ε (ιιΡοι·ποτ. Ποτ:: ΐιιοτι:ι

ω., φἰ ιι::ι:ιετ:ιιιτο Ρεπι1επτ οι: ΕΡΐο, ν: λ εαιιιῖι Ριτ

ιιοι:Ιοτι : (Ρεοἰοε ..το οιίτιιιιιιι Γι:Ροι·ποτ. πο:: πω..

οι:πτι:ι ιιιιιιιοπιοτο ι: Πιο , Μ: ει: .απτο πω, ν: ε.

οιιι:Β: ροιτἰευΗιἱ τ ἐ:Ποοΐοι::ι:: νι ὰ οιιιιίΞ νιιίιιοι

οι: (χΒιιιφ::ι:: οι: ιιιιΙΙτιπ::έτι:ιιι:1ΒΡοιπει.τ:τιιιιβ

πω: ίΡοοιοε ΐι:Ροιπ::ι. εοποιιιιοιο Ρο:Ϊιιιιι : οπο:

ποφο:ιπτ Γροεἱοι οι: ιι&ίι οοπει:ιι·οιο , ω... Ροτοπ.

τω:: ἰπ Π:τι:εέτο ποπ ίι:ΡΡοπϋτ:::τ Ροτει:ιιιι τ:&ιιιιιιι

ΐιιΡοιπ:ιτ. ΐιιπτ ιι::1:ιιι:ε:πιιιΒ,οι:: :τι οπιιιοπιοι:: τιοιι

Τι:ι:ι. πω, ςτιἰηιιἱά α! ΡΙι]|ἱιἑ .ιτικιβιαιιι . νι Μια..

ότι. ΙΜ τη. η, 1ι.ι,ιιιειιιιτ , ΜΜΜ:: , απο: θ&άΜ'άΜ Μᾶ°"""

@ΜοΜ. , νι πω: Μπιτ:: ·υιτ!ι.πι.ιιουι οτωι:τω βΠύίω ι"""""·

πι. Ε ώμο. οι::οι Ρειτιτικ αφ. 3. Ριιτιιιιιω:το: Λι:

ετΙ:πειιιωΙ.τΡοβιπι οποιοι:: ·υσΙππι.ιισ τοπικ. (.Έι·οΒοι.

Μ.18. οποιο!. οπο. ι. τι... : 0τππἱι ·υοΙαπω όἱιὐοϋ ἱπιιιβ.ι

ρβ. Βω:ιτ.Μ. ς. τι. ιΜ[ΜοΜ. ΡΜ οπο. :Με πο» .απο ι

ΜΜΜ . που:: ουΙππω ...πιω τω. πστιβτοιΕ ...Μπι πο·

Ιειιτ!ή:ιο, οι οι! ·υτπωιΙΕύει π... @τα πο:: :φ:Μωαβ , τι::

που: η: τπἱ|ετἑ Μειωσα. (3οι:Ριι. Ποστ πο:: Ροίΐι:πι

:και Ροιιιοιιὁ ιι8οτο, :το ποο τιιιιι:ιιιιιι ι·ε&ο οΡοιιιιἱ. @ΜΜΜ

?το οποιοι:: εοποοιὸιἔι. . ΡΜ

πιο: 4.. Πιοιποιιεε ΡοτοιιιιΞι Με.: 8ο οποια· η.

ι!επιο ΡοίΓτιπτ πάω:: ΔΗφοιιι τιιοιι:Ιιτοι· Μουτ:: ο

Ροιιιιι. Ροτοπτι:3 πιοι·ι:Ιι, οπο: ιιΙιτιιιιτ:άο ι·οετιιοοπόη

π. ίπ ::ότι:τι:. ποπ ΡόίΤοπτ. ΐι.ιπόιιι:ι. Ριιοι·:ι. Ροοοι:.

τω:: ποπ ..ι.ιιοιι. ι ι:ειιιοπιοι:: ΠΒοι·τιιιι ετΒἰτιἱοιιι ο

οι·Βο ποο Ριι7Πεειιι «το ιιπτοοοε!οπτειιι Ροιοπιιιια: ο·

Ρεπιπόι τ:ι%:Μυοιι:|ιτοι· Ι:οποτ. πω:: οι! Με: “Με

ΡτιγΠεο Ριοοιιεοπι1ο: πο:: ι·οφιιιτιιι ::ι:κιΠι:ι:: Βιι:- - τι · 'ι

:πιο Γι:ίπειιιπι οπο: πιιιι:ι::Ιοε,φω Ρετ Ρεεειιιι:ι:: °1 τ ε°

πο:: ΕΜΠ ἑὰΒωῦΠἱΒυ$ΪυβΙοτ=. Γι:πι:οι:::. ΡοΠοΗ. 1ι..,,η...β.,:

οί& Ροεπιιιιι ιποτἰτιμτι: ΡιοΡτιο· ε:ιεοιΙειιιιμ φα: πο.

ι τι:: τ

2

Ρητά.ΡΗ::

οποιο.

ή



Ο·

ι

ν' '*- α . `°_Ϊ · ·°ι°η | . χ _

Βιιιιι:ειισΧΧ Ι. Βεριεπει:ΗΜΜ Μι:: Ι ι

:πω :δπιιππο σΒιιετιειιιι· ιπι:Ι|εᾶιιι άμπιοι·ιι; 9 ω

ΕΞΩ:: σε: Γεω :Με τοΙιιπ:ι:εω ρ:τωοπεπιιιιω εθι

ειιειιιιωιιωιδε νσιππιπε Ε: σωπι ιιιπι1ιο Βιετωπε

πω: Ξ ιπσ:ιιιιι:: ιι::ειωιπιιι ιΠιιω ει! Γεωρ:ι ει:

πι: πιοιιιισ ορειππιιπω ι ναι: :πιω ιι&ιι: επιστο

ρτιο σσιεὰσ ι:οπι ι·ειιιιιιπιπι: ε: ειτε:: ωΙιιιπ:ιέι :Με

Επι: ιιιο.ιι. Παιδι. Ηοωσ ισ 8τω ιεπιιιιοπ: :στι

Βιιιιιιιι, π ιΡωιιι ιισειιισ Πει ιιειιιιπιιιιιι·, :τι πιο

πω:: ιωροι:πε οι! :πιο ίπρεπιπι!εω; ει8ι: @Μπι

ιιπωοπ ίπ :ειι ει:επιπΜπιιιι εσπίιιιιιιιιι, :πω ωο

:ιιισ Ριοριιο: εκε:ΙΙ:πιια, εοπτιπιιὸ ειπε ωεπιετπ

Ριιιιεπ::, δ: :πω σιιιπι:ισπε σωπιε πωπω:: επιτι!ιι ,

ει: ωσι·ει!ι:ει· ιπιρο::πε ω ιιοπ:Πε ιεθ::ιιιι: οι::

:ιιπ:ιιιω. οιιω :πιω πι:: ιωπο:ειι:ιε που εσπιιίιιι:

ιπ ριιπειισπ: Ρως: ιιι.επιιιιιιε, τ:: ιπ ἴσιἔι πως::

δω:

Με. τ.: ρι·ιισιιιιιιε ει: . ρεεεει·ε πεσει:: σε: ιδιιιω

::ίιειιιιω ρ:τιειίιδ: Ιισειππι , :πιο :ιιιι:ιπ ρεειιιται

πο:: σισι·ειιτ:: :ιει:ιωιππι εσωπιιιισπι,ιιιιιιιιε νει·

Ιετι: εσιιιωι:ι:ι:,::ιειωιι ει! :ει ποπ :Παπ πιστειιιει·

Δετ:τωωπ:,ιω ρω:α:ιπ:τι. ()ε:::ιιω,αιι Ρεο

ι:ιιιι, ποιειιάσ εσωωιιιυπι,ιωροι:οιπ:Με ει! πο

ιιιιπι :πωπω ι δὲ επ πιοι·ιιιε ιππρσιεπιιιι πει πωπω

τσΠιιι Ιιο:τ::ιι:ω ιιι$:ιεπιεω :ιο ρεεεεπιιπω,ιπιτά.

.εεε-τισ π.

  

Ούκ!

έ·ιπιεπαωπι ατι-β: πω:: οΜέπετΙσπί.ι π:

ι!ιειιιοπιύα: 2

πω.

πι: ωοιπιι::: ιι:ιειωιπιιπι: νσιππ::ιεω πι! ντπιτπ.

οριιωὲ ιερ:τ·ιιι ρσιεΗ: πι ιιιιιωσπισιιε :πω πως::

Ρσι:πιιέι :ο ν::πωιιΒ::. Ναι:: :Χ :πωπω ιιπιεε:.

ιι:ιιιιιιιιΠΐεπιπιιι: πιιωσιιιω νσιοπιιιε ::έὶἐ ερειπ

Βιιιι:, ::ιιιωίι ΡΜ:: ρσΠιι: ν: μι:: τι: ιισιπιπε ιτι

εισαι ιεπιιιιισπ: εοπίιιιτιι:ο, ειιιιιε νσιιιππιε ῆ::ειεΙι

, πιιιιιισ ιιεΠιιιιιιι πιιτπειιιιιω ιεπτειιοπεπι Γιιρ::ισι:,

Β: ειιεωίι Με:: Με: πει! ό: Με πι:: ἰιι¦ι`. Π:

Β. Μ' ω.. Με ιωρσ::π:ιἔι ωσ:ιιιιιπι:Ιιι€πετιιι Ρει:ει,ιιπιιπάσ

μπω::ω» πισω:: εθιιωιιπι , ποπ ποπ: οι:ωοπεε ιιοπείιε σ

""ωωι· ρ::::ι. Ναι:: ποσό ρ:σιιιετ :Ιιπππω απι:εεει:π:εω

5:2'"' Η? ιιιιίιιεπιιιι::ΤΡππωσιιιιω ἐξ, ::ι.;.ωίι[εΒιο!ιιΞε πω

ι σ ιι , ιι υ πω, ιωσ Διὶ . ν: η. πι, πιο"

Εωριιειιἔ: ιπιρπρύιΙε. Οἰωι ωιωπωιιπ ::π[επιέπιπι ,

πισω: ΑπίεΙ:ιι: Ιισ.ιι:Β. ειρ.6. πω: π! 7ωπριριιιιιι

:ο Μ σ: :ιι πιιΙιει:. Ρι·:ςποπτι ποση:: ιν ε: τι: Μπακ, πο:

,..ζ,Ωιπ .1:ξεω , πω; πω:: Μάι: :β ιιπΡοβιύιΙε,ρά μιαπ·

π: πέβι2τι!ιαι: πω: ρφωττι. Επι:: πιο: πΓ:τ:. :σπει

Μοτο: ιιιι&σ::ι. πω:: ιιιιωι ισιιιιππιιι: ιι: ροι:πιιίι

απ:: πω:: Με:: , ν: εσπιιιιι :π Ειστε. πι:: τ. πι. πω:: :που

,ωΨ"Μ :Μια ιπιιιιι ι πεπιτεροτειιι:πι πιιιιιι·ι!επι πι πω:: ει·

!ιι ει:ι::!!ειιιι , ω: πω: @ΡΜ/ει τιΙἰιμιά , ρι·οριε: Μ:: ιι:

ΒιιιιτΙ:. τ>"πωει: π: πω:: , μια! Μπι” πω: ρι::ιι.

τω:: πειιαπιπι π: ιώΠΠ7Ι ριοριει ω|κω:ιι:εω ιπιι!ιιιαι,

βεισπιιι)τιι πω:: Με:: ριώπύιΙ: :β :και προ:: , :πιει πι.

εππάτιιπ ρυ:εβαιεπι ΜΜπιίεικ , |ειτυιάι)υι :μπω ροπεπι πι

πι:: :Μισο πιο:: ορριψτει. Η:: δεοιπε _ επι ισοιιιιοι

κι: Ρσι:πιιἔι :Ωω , ποπ π: Ιπιστείιι :::ιιιεεπ:Ηι π:

οθ:πω ,είιω ιισεε:,ειπωσπε: οπ: ε ορειιιιι σο -

Γ:: Ν:: :Πι :ιιιιεω τω: τι: πω: ποπ ροι:πιισιιι

ορει·ΐ)ιι ωιιπω1ξ28ε ιιΣέι;ιωπα:ιε ποπ·Ειιιεπιἴ›πι :έρε

τιιι·ι οπιιππ, ει:: ιι ιειισπε νι σο:: επι :ο

Πιο: ιπισσιεπιεε ΡΜ:: :τι πωπω , ποπ σε: πω.

:ιοπεω σιιγίισπι ιιισιιιιιι:ιε, π: σ:: νιιισπεω Β::

ιιιω πως:: ρπειι:::ι·ιπιποπιεω νοιιιπιειιεω :κι ισο

:πιω σσιεειισε. Παωπειι ποπ σιιγΠεε, Μ! :ποιώ

::: ιιιιιιιιιπ Γιιπ: :κι ωιιιιιω ιι::ειτπιπ::ι.

δει! ω:: σ:ι:ι.ιι· ιιιιιιει ποπ νιτι:πιιιι· ρεεεε:: ιι::

:::""' ωοπεπεπω πιει: σε:ιιιπ:ιιι· ι πιω ει! Ρεεεεπιιιιω

'ΜΕ.”.”,. ποπ ::πει:Ριπω , π: ::ιμιιι·ιιιιι· :πιω ωσι·ιιιιε

ρο:επιπι :ποπ :πιω ρ:::ιιι·ει ιισπισ ι::ιιιιι ιεπιιιιο

πι Γιιεειιωσεω , Η ΓΡ:ει:Ιι ιιιιιιιιισ ιιείιιιπει·ειιιι· .

Οσπιτέι ν:ισ σωσει Ροι:ειδι 8:Ιιε2. ιιιι:ωεπι , ρεσ

ειιι·ε ιιπωοπεε , επι:: πιει: ορ::οπιιι:: σπιτι πω::

ειι1ιι::!πιπ ίειπρ:: ει:: πωπω πετάξει: ρι:επιιω,

_ ` ι μι πω:: με:ε:::ι πο: εοωωιιιππι νΓοπε.ιιοπι:ω

_ ω: ι π "πω, πώ: οπο:: πι, πι: :άσε ωειιι:ετιι ιιιιιοσιο

η. Δ. Ξ βαπΙρι 8ε_ριιιιιιισ. Δ:: οικω :Μπα τει-ιι. πω. Γ:

21%ζ;ι2==· 9ικμ Βιεπιω Μπι:: ει: :πειτε οιεππιιιι·ιι:ειποπ:ε

."άμ.:.Μ σεεεει:ισιιιιπιισ πιει: ορ:τοπιιι:, :Πο-ποπ πιω::

ωσ:ε!εω _ροι:ιιιπιω οι! ει: Ρ:ι:ειιπι νιιιιπ:ιο. ι. ιπ

ι:ιιιιΓίι.: ππωιισε ιιιΓσ , :μισο Ρτω:1εωτπ, σ:: :ιτι

:ποστ πεεεμ:ιιωιπ)ιπιιιίωσειι ιωρο::πιιιππ ο :επι

Β:π`ιἱοε, σωπιει ιιιι:ιί:οιι:πιω. παει:: ιιιειππι :Με

ιισιιιιιιιιτισ ισ πω:: π: σιππιπ Ρ:ι:εο.ιιι ιπ:ιπιεπιι:

πιο: ιτππιιιοπ:ιι:-:Βιιο , ν: ιο ειιιιιδ πωπω: δ: νο

ι6.

  

εἰ ο ν α· όποιοι ει: σΒίιιπιιιιο ιιιι:τπσππιπ , π.

το:: ::ἴρ:ᾶιι μεσω εοωωιΙΒ., Μια:: πω:: :ἐξ

α: εοωωι::επιιι: πιο ευρω πι: ιιιιπ:ιιπ: εαπ..

ιο οι:»Πιπιιιιοπιε, Μια:: :είρ:&ιι πω: εσωιπιΠι;

Με:: τ:ΓΡεθειι εσωωιιι:πιιι : Πε:: πεφτει: στ... π

πιι.ριι.ι1: παω». Ρ:ιωιιΙεπι. ειιιιΒιιπ ν:ι·ιιιίοιιε η!

σΒιιιπιιιισπιε πωπω: σιιιιιω Πει ,.ρτσιιυθ:ιιω 8ι!'ω”ε

εσπΓειπιιιιιω ιι ίσιο Πεο ισ νσιππιπι: οπωσπι::

:πιο Παπ:: τω:: πάσι ωσιιιιιι:τ σοπιιε ε: :ιεπισπ:

μι:: μπώ; σωπιι φωσ: ειιειιιιτ νιιιιιιιε ει: πω:

ει:ειιωίιοπιιιι Επιενιιιωι , πιιεω απ:: 0ιιωιι έτι ε.

:τι ισ. οικω Γ:οιιιιιιι· :πιω απλο. ιρι.·ωι. «τι. ι. τ

Ρυπο:ιω. ιπωιωωι σιιιιιω ιπ ιιι:ωοιι: :τι π:ε:ΙΪι- Ξειωιωι.

ιιιιω: παπι ιπ:ο ρ:ιπειριιιιιει εοπιιίιι: :τω [ΜΜΜ.

ι :με ποπ ροι:ίι τ: 1ιωιπ: ποπ :Πει αστειο παει

ίετιιιω , Η :πισω ιι&ισε σ:πιι:ιει; πιιω οπιιιοπιιι

@πιο πωσ: Ρεπιι::, ιισετε ρεποε:. ιΒιιιιι ω::

ρ:πιΙ:ιὲ βιο Πεο _ ισιιιιιιει· ρ:οι.ιπεεπι: 8ο: :οπίσ

σεπτε. Ν:: ::ριι8πιιι, πω: ε Πεο ι:ιισιιπει _ «μια

ποπ ρισιιπειιιι:ν:εσΙρε , Ιω ν:ρωιιιι; ππιιι_ιιιιιιι

ποπ :Οι ιισε:ιιπι ιΡπ νοιιιπι:ιιι ιι:εωσπιει ι1τωιω..

πι:: ιιιιιεω επιριι πι: ποπ πετώ: Ν:: ::ι:::, :μισά

Π: ιισ:τιιιπ Πεο ' πω: Ποπ: ποπ ::πετιι:ιΠιιιι ποπ

ρισιιιιεετε. Ωοτιπτ-. ποπ Μπι:: εσπειι::ι:Πειιεπει

οι!ιππι ιιιι ν: οποια ρωπιπ, ι:ιιιοπιιο πιω πω:

σ:σιιιιει:πι·ιιε:::ιιοιιι, ιισειω ν: :πιώ τσιπιιι: ε::

ποπ ιερπ8πιι:, π:: πωσ εσπειιτι·ει: ν: ειιιιβ παπι::

Η:: ει8σ π:ε ν: :ποιο ιστειιιε. δεεππιιιι νιι·ιπίπιιε 2οΔι

οιιίιιπιιιἔσπιε ειιππιπι πω:: , :Πε ιιιιιιιιιιω ε: ίσιο ι.. πω;

Πεο ρ:οιιυθιιω , ιτπωσσιιιιοπ::ω νοιιιπ:ιιι:ω απ,

ω. εποε. οιιιιιιτι Πει : Λεω. π: π. απ, ει. πι, ε. ώ

Ροποιω. ίιειιιιιεπιι ιωιπσοιιιιιπιπ: σε: ιιιιΒιιπω :σιωπή

εοπιιιωειπιεω ιτσιππιπι:ω ιρίο:πω ισ πωσ:: Παζ,

ποσο ε:Πιιι·ε ποπ ροπιιπι: ι:: ιιιιωπαιι ιωωσΒιιι

πω:: σε: πιιιιιιιιω οι:ιδιωοπ::πι νσιιιπιει::ιπ Με.

:πω ιπ σιιιο Πε» ι πιισρισιιιι:: πεειιιειιπ:.

δω ν:ιιιιιιι: πο:: :ιιιωΡιοΒιισιιιε ι :ιεπιιπ πρι:: :Η

πο:: , Πωσ: :σε σιι·τιεπιιιτ:ω εεπίπιπ σιιιι Γι:: :οι πωπω/επ

ΜΒΜ:: ιπειιπιιιιιιε π: οιιιιιιπ Μ: :μια π:: ιιιΙιει"""ψψ

πάσι, ω ιπισιιιιε πσπ:Πε: Πιο:: :::ιιιιιτε: , :Πει :ι:- 'β'

ωεπ πο:: Πεο: νπ:ιε Ιιεε:ιΙΙ: ποπ :Πειρ:εειιτπι- '

ποιο: ε:ειιιιι:.·:, :Πει ιαωεπ ρεεειιωιποΓιιε Πεο,επι

ει: ιππ:ι:έι Ι:8: ::ρπΘπιι: οπιιιιιιιιιιεί: ιπ:ιιπίεεδ: πιο:

Μπι , νει :κι πωπω ιπιτιπίεε: ιπειιπιιιιε _ πω: ει:

σειιιιω Πει :στομα πο: :πιω ι:ρπ8ποι Πεο πιω:

ιιιιειπω. Πσπιι:. Με: ποπ σωσει ιπιππιιε σπιτι:: @Μή

πιιιπιιο, μα:: ιιιιπεπ πω” ιπίιππω :κι πω:: .

πιιιιιπ ιπειιοπάσ.οπιιισπεπιισ πάσι (:πιιεωιιιι: ι·ε.- Ψ”

:ισ ει): ιι:ιιιιιιιιιι) ιπιι·ιπί`::ὲ στιιιτπιιιι: κι πωπω ,

ποπ ρσι:ίι: ασ ιπιειι:έιιιιπΙιε8επ:: ρι·σόιιει.ίιπε επι

οπιιπει ποιο. :πω πι: σπισ Π:: :Πεπιι.·ιιιι,πσπ ποιοί:

:ισ πει:: (:ρπι·ειι: νπιιε ποπ Ροι:Η: Πει:: ν:Πε σ·

ω:: (οι πω:: οι·ιιιο: "παω ποιοι:: :ΙΤεπιιπιιιει·

ιιιειι :κι οπ:επω ι·ειισπι ειιίισπιιω. @ει πι, ν::

πιιιισ ιισπο πο: ρσΠιι πιο πᾶσι ι·ιοπεί::ιτι ; σπιτι

επ ιιπεπιεπωιιπ:Επρω σιιιιιι:ιπ:, ίεπιρει ι·ειιιιει

ι ιιππιπιπ

Ό



22ο

350".

η.

Μ) έ ΒῇιιιΜιΙο ΧΧΙ. ΠεΡιιεκο ιιωιιοιαισι ι$'εέιίιι Η.

οιιοιιιιιιοι·ο ιιοιοιωιιιιιοιπ,οοιι:ιι ω"ω Μοτο οι» «Μαιο. 4. «Μ. (ΜΜ.9;ι Επιιιιισιιι ιιοπιιι Τιοικάιο

ιοάιιιιι.Νοι: αι ι:ιιιιειιι ιιιιιο, οιιιιιιιιο 13ωι :οικοτ- ιιιιιι πιστα, ιιιιὲπι παπι. Αιι·π.3.ρ.ςα.ι.Μ:.2. ά· πρ

ι·ιι ω οιιιοιιι ι:ιο:ιτιιι2 νι οικία νιιιιιειιιιιιε : ωμά ω. @ια Επι. ρι·οικιιι μια!! 1. πο. Ριιιιιιιο. ω- Ρ"ύ",”'

ιιιιιιι οοιιοιιιιιι νιιιιτιοιιιιιιιπιιιε ὁ οιι:ειιιιιι,ιιοιι ν: Βου. Ι.ι.ιιειιιιωιι Ραπ. αρ. 3.ιιοιοι , ειιι8οιοε πω”.

ιιει:ιιιιιιιιιιιι η* οιειιιιιτιιιιι: ιιειιιι πιω ι:οιιοιιιιιι, Ποιοι Βοιωτια νοιιιιιιιιιοιιι ιοιικι ειιιιιίι.ιω 1°6ειιρειο...

ιιιιιιι ιιοιειιιιιιιιιιιι ἑ_ ειΜιιιιιἔι; που οοιιιιὲ. .Τειιι: ιο οοιιι: ι Εοιι. ιοοιιο Αιιιι:ι. κι: Μ. πό. (ο "μ Μάι.

·τιιι οικω Πει" ιιιιιιι νιιαιε, ποπ οι: ιι:ερ οιιιιιιιιι:τε, Π. Ι..ιιιι. Ιιιιιιιιιι. ε»ΜΗ .ι. ιιιιι.ι. Ρο! ι-Μειω» (ω.

οι οι: ιιιιιιιιιικο ιιι&ιιοιιπ ριοριιι ιιιιειιιτόιίιε, ἔι ιοι.ιιιιιιοι: ιιιιιοιιισιι8:ιιΜποιο &Μο, Με» κωΙο,Ζω.

οπο 0ιιιιιιιιφιι.1ι:ιιιιι€ιι€δι02ιι8 , οιιιιιιι^ιιισιωι:ι ιο· ικαιώιΙιπι ΙΜΙαι·ι ρωι.ι.·». : ω! "οι "Μι/Επω; > Μ

Βιιιιιιιι. Ποιιιιιιτι :οικω ιιιιιιιιιιιιι κα” νιιιιιιε Μ, ·ρωιιιιι ε/ι. ιι ριοικιι .9.Τιο ιιιιιοικ:. να ιιρροιιιιιια

ιοι.ιιιισι ριοιιιιοι ὲ ριιιιι:ιριο οιιιιιιιιοι:ο, νι Πο. Μ. =ριοροιιιοιι:ιτιιι ειρριοικιιιιιιιε ,Παπ πισω: Μοτο. Ρ:°έ·8_'"$τ

Ί`ειιιιι ειιιιιιιο νιι·ιιιιοιιι: οοιιιιιιιιοιιιιιιιιοιιο, τι : τω Με .ιρΡωιιω6ιι.ι ..πω ιιρριοικοιιιι Μπι'. Α' '

@καιω ιπιιιιοΒιιιιι:ι: οι·Βο οιιιιιιι νι: ιρροιιιιο;ιοιιιιι ι)ειιε ιιιιι:ο Πιο ιιιι:ιιειο ασεπ Με οιιιιιοιι:ι αοπ

Βιιι:ιι1ι ιοΒιιειιοιιοιι·ι :κι ι30ιιιιΠι , Πιιο ιιιιἔιιωοοιιι· 1οιιιιιιοιιι οΒιι:οιοι·ιι ιιοικιιι ιιιιωοΒιιιιι:ι. Μαιο: μ.

Με οι , ιιιιροιιιΒιιιιιιιο ι:οιιιικιιιοιπο Ποιιιιιιι ω- ι κι; οιιιιιιιιιιιιη οοιιιι ειρμιιτικιι:ι1Πιιιιω[οηιιιιι"

οικω ορει·:ιι·ι . οιιισ ιιι:ιιιιοιέζιιιιιο οιι Πιιη·ιιιιιισι

ιιι:ειιι.ιιιο. , νι νοιιιιιιιιιομικιιιπιοαι, ι::ι €οιιΒιι1:ι

ιιοεοιιιι·ιιι ι:ιι:,νι οι: Ε.ι&ο ορικιοι·. ΕΠ ιιιιιιιιι οσο

Βιιιιι οο8ιτ:ιτιο , ιιιι;ιιο ιειδιο ιιιιΒιιιιια οι αιιειιιω.

ω.ιιιω ΜΒΜ Με Βειιι 00ΠΒιι1:ιΠ3 , ιιοιι ιιιιιιιιι

ιιιιιιι:ι.ειιιειο ορΒιιιιιΕοιιιοι : ιιιιοιιιιι Που οποιο

πιοιι€3 ιιικιι ω ιιιιιιιω Ρειρειιιιιιιιιιιι ι ι.1ιιι3 ΠΜ

Γιιιιιιιιιιιι εοΒιιιιιιοιιε ορροΠιι ιιοιιι καιω ροιοιι

ιιιιοιἐ ιιτιιιιιιιιι οροι:.ιιι; ιιιιιιι ιιι;ιτιιιιε ι·οιιιιιιπιιε ια

ειιο:ιιιιι ικι φαι ιΠΔιππωω ιιιιικιι. ΕΠ Ια[‹μι. ι. ιι.

πιο. 24.ι.αρ.4. διο οοιιιιΞιι 1. Πεο Γοιιι.ιορροιιιτι

ω! Μη.Ι.5 οιοικω οοιιΒιιιιιιιι οο8ιιιιιιοιιοι1: ικι Ποιιοι::, ΜΜΜ

ω.

ι δ.

ω: πο: πι

'Μαι.

ιιιοιιιιε, οι: ιρεσιιιιο ιιοιιιιιιι ικι ιιιιιιιι&ιιιιι ἑι Πε

ιιι:ιιιιο εταιιιοιιι5, ιιιιοιι Παω ι.ιιιιοΒιιι ιι::ειιιοιιι··

Με, ιιιιιιο ιο ι:ιε Γοιιι.ιιο ιο:ικιιι:ιο επ.ιιιοιιιε: οσοι!

ωιωιι ειι , ντ[αι. πιο. 2. ν: εοειι.ιιιο (πιο οοιιιιιιι

ιιιοιιιιοΠι τοιιΒιιιιι,νει ποο εοιιΒιιιιι.ρικιιετἑι ιστι

ΐοιιιιιιριοιιικιο ι·οιιιιιιιιιε ειοιιια:: Πει:: ιιια ιιιιιιιιι·

80$1Βιιι€ι, απο ι1ιιέι ιι Με νοιιιιιτιιε τιποτε ι:οι·ιιιιιιιι;

Πιο ποο €0ι18ιιιιι , απο ιιιιει που εοιιιιιιιιι. ΙΒιιιιι

'πιω οι, νοιιιιιιιιιοπι ιιΠ:ιὲ ι:οιιιοιιιιι·ο , ειιιι ι.οίι

οοιιιΕιιιιιι:,οιιΞιιιι ιοΒιισιιοιιεπι Με ε00Βιιιιιι1ΜΜι

ποο οοιιΒιιιιιιιι: οιεο ειιιτω:ιιοιιιι:τ ω Π:ιοι: ΜΠ

Βιιιιιιιιιι άι οποία οι:ιιιικιιιοιιιιιιι ιιαιτιοιιιι:ιιιε: απο

πιώ ιο Μι ιιιιιιιι οοειιιιιιο αι οοιιΒιιιιι . οιιιιι απο

πιο οοιιιι:οιιιιτ "ω". ΕιΒο μι” οι, ιιιιιιιιοιιοιιι

ιιοιιο ιοάιἔ οροιιιιι : οιιἑιιι ιριιυεοοβιιιιιιοιιιιο Ποπ

ιιιιο"εοοειιιιιιι:ι : ιιιιι:ι ιιι:ι:ι ιοΒιισιιο ρ:καιιιιι νοιι

@οικω , απ: ιιοιιιιοικιιι , νι ιιιιικιι τοι18ιιι3 . νει

που το118ιιια,ιι011 ριιει:αιιι, Μ! ιιιΒιιιιιιιιιιι νοιιτιο

ιι:ιιι , ω: ιιοιιιιοικιιι : τω» οοιιΒιιιο , »οι που σοπ

8ιιιιι ιιιι:ιιυι ιι:ιιιιι: αει ι:οιιιοοιιιιιιιισ.ιιιοι, νει πομ

τιιιι1. Νεοιάειι , :μπώ εειιοιιιοοι3ιιιιιο, νι οικιιιΓι

.ι θεο Ρετ ιι:ιειιιιιιι1ι οοιιιιιτιοιπτειιι , ρι2αιι:ιτ ει»

ιοιιιιιιιιι ι:οιιιοιιιιιιο νοΙιιιιιιιιιε οι·ι:ιιιιυ : παπι Παει

μασάει ι:οιιιοιιιιιιιι εΒιοιοιιιιιι,ιοΒιοοιιιιιιι· Μακη

εοιιιιιιιοιιιιιιιιι , ιιι οιιιιιιι: οι! οικω ιιιιιιιιι ι:οιι

Βιιια,ν·ει που .οοιιΒιι18 Μισο: ιιιοιιοιιιιιιὸ δ: ιιιιιιιιι

οποτ.ιΙιιοι·,

@σπιτι νιιιιιιι:ιιιο οι:ιιιιι:ιιιοιιι: ειιιιΕιιιι ικι ω

ιιιοιιιισιι: πιει: :κι ιιι·Βειιοιπιτι ι:οιιιιιιιίιε ΒΜι.ιιιι,

οικω Πι:ιιιιιι ριι·ιοιιιο ριιιιιι μεσω ιιο8.ιι ιιιιε ιο

οιιιικιιι οιόιιιιιι οοιιιιιιιιιιιιι: οπο ι:οιπιιιιιι ιιιιιι ριιγ

Ποθ 86 ιιιιιι:α:ιιοιποιιιιπροτειιιοεριι Ποιιιιπι , 8: ιο

ιίιο.ι ροισιιιεε, δ! οιιιιιιι·ειι ικι πιιιιιιιιι. Μιά. ιι: 4.

αριθμ οι: Μοτο. μ.» ΜΜΜ ι.ρ.:|.64.ατ 2.ιερ.

α. ριοΒιιιιιιοιι:ι οποιοι σιωτειιι!ι. δ. ιὶε πασχα. οφ. 9.

εω εοιιιιἑινιῇέι. ραΜ.ι:ιιιτιι:οιοιιιιιιιι Τικοιο8.

 
ιειρριοιιοσιιοπεω Ποειιιιιιοπι πω" 5 ιιιιιοιιιιιι: ω.

ιιοιιιιιοιπ ιΠωιεεωι: ιιιι ιο ιιιιιζειιι αρροιιιιιιιοοιιι.

τι” :ιρρι·ειιει·ιιιοιιι:ιιι ιιτιπιοΒιιι:ιο οιιιιιιιιιι. Μιιιοι·

Ριοιο. ιιιιι:ιιιτέιιιε ιιιιΒειιΑΡΡιοιποοιιιι οΠιιιίιιιιιι Με

ιιιιειιιιιι; ιιιυιιιιισιιιιικ μια” ριιιιοιριιι. Ε: ουσ

πιω , ιιικι·ιιοι ειιΒιιιιιιιιι :.ιιιεσιι :πιο εισάιοιιειι:

άι: ιιωιιισιιο, οι ω ι·τιι1ι1η0€ιπιιιπι€Γ8Πη που ροιι;

Πυι332ι1ιιι11νΩιὸ δ: ειπε δ: ροιι «καιοωω.εωει.

π. νοιιιιιιιι ιιι8οιι Ρι·οιιιιιιὲ ει:εαιιι ω! ιιιιιιιιιιιιι :Οο»χ ι.

Ιω ι:ιιιιιιιιι,οβ ιιιιιιιι ικιικάιοιισιτ:ι, οι ιιιιιιιιιιιιΠιιιε

ειπε οιιιιέιιιιο, οιιο‹ι Μπι Περι αφ Μαιο :ιο

μια, π. Πει: ιιιιι "ικι αυτ.. _ιιιι ιιιιει:ιι Ρικοιιιιιοε

ιιοιιιι:ιΒιιοιιιιιι ιοι:ιιιιι ραιιιιοιιιι:ι:; ΠιιΒιιοιιιιιι ω..

πιο ρι·ιιιιι ιιοιι.ιι ριιιι:ιιιεε: ποιο ιιιι ιιιιιιιιιιιιιιει ιι:

ιιαιισιι9% νι ι·ιειιιιι επι .ι εο.ι1ι1οιιιει11οιοιαιοιυπι,

ιιιιιιιι .Με πιο ιιιικιΒιισ ι ειιιιι οποιο"Μα μοι:

ι:ειιιι:ιιιιι οι ω.ιιιιι , διιι0ιι οι ιειιοιιιιιιιἑ, κι οι

ριιιιιοιιο.

καιω Με Γεω. Ξι ιιιιοιιιε πω!. οι 2..ιιι`.7έ

ιοι:ιωιιιιιιοι ιειιιιιιιι; (9 ΜΜΜ Νειιι ι·ιιιιιιαιιι- δ”

“δικιο”.

ΡΔΪΪ“Φο

Μ?

28.'

2.;

59:

“οικία

ιοιιιΒιιιιιιιοιιιιιιιιιιιιιιιιιτο ριινΠιέι, κι οιοιαιι : Ποπ 1Π“Ψ!Π

ό: Ριινιιιέι έ πω» Ροίι: ειιέιιοοειιι ιιιιιιι :κοιιιιιι, νει Α 7. η”

ιιιιιιιιισιι€ριιι: , οπο Πει ριινω ιιιιιωιιΠιιιι ιιι ο

Ροιιι:ιιιι Ρ:ιιτειιι :ιοιιιιιι .ιι. ιισ:ιιιιιιιι ριι&ιωιη ιι;

σ” , ιιιιο ιιιιιιιιι οιιιοέιιιιιι :ΠΕ ι:ιιειτιιιιιιιο, δι

ιι&ιιιι·ι Μετα οιοδιιοιιιι: ιιι:ιιιιιιπι οικω: να! ιοιιιι

:ι Ροιοιιιιἔι ιιιιιιιιιιι, ωεειιι ιιιιιιειι ιινΠεὲιιιιΡο

ιι:ιιε :κι ορροιιιιιιιι ριιιιι:ιο; νει ρου ειιοιιιιι,οιιοει

[Μαιο ιιοιιιιιιιοι:ι ιιιιιιιι ω ιοιιιοι οι:ιιοόιιιιιιιοπι

οιι:&υιιι. Μιιιοι ω: :ιδιο ιιΕοι:ι: ι:ιο&ιοιιιΔριοΠ.ουι

Με πᾶσι ροιι:Π ριινΠιὸ ιιιιιιιιιοροιοοιιιιω, ἑι1ιιιὶ

Ριοιιιιιιιιιιι ,ιο οιιιιιιιτ :κι ιιιιο5:1&ι.ιε, ι4ι1οιιιιη Ρο

"πιω οι ριοιιιιάιιιιι : :μια ιιιιιιιιι ιι&ιιε ιιιιιιιιιι, π!

ειιΒοι , :ι οι νιιο ιιιοιιο ιιιιιιιιιεεὸ ιιιιιι:ιιιτει »πιω Εκο

ιιοι'.ιιιιαι1ι ροτειιτιπ , ἑιοιιἔι ριοΠειιιιιιιι. ΡιοΒ.ιιο

ιιιόιοιο ΡΜ 6ιιω :Πω που αι ιιιιιοιιιιιιι Ροίι:, δ; Μ

τι: ιιΒοι·οοι οιεᾶιοικιο .Ιω ειπε ιιι::ιειιι οικ6ιιο.ικω

που ιιιιιιιι ρωιε ιιημιι νοιιιιιιιιιαιω , απο ικι ν·

πω: ιιιτιειιιιιιιΔιιιιο .· εΠοοιιι :Μάιο ιιιιο ιικιιι:ιιιιτι

ισοικιιειιοιι οιιει ιιιπια ιοιιιιιιιιιε·ι: και:: ειοᾶιοοἔ

Ιιικια Γοιιιιιιιιοι οι ιο , οιιὁ:ι ριο:οιιιι ὁ νοιιιιιιιιιο

ειιΔιιιστωο :ο νιιοιιιιιικι. Μι οπο ιιιιι:ιιΔε ιο

:ιδιο , ιιοιιοιιιιιιιιιιο ὁ ροτειιιιέι ΡΓ0όμε;Πιο “μ” ω.

ιιιιϊει:οιιιι ω νιιιιιιιιιικι. °

νο ωωιιιΒιιιιι α. ιπιοιιιΠ ιιιιιιιιιιιιιωω ουκ

Μια. σου;

- Μαι", π·

ι- Πάπια.

3ο)

ιιιιριωι οι , νικ ιοιιιι: ιιι:ειιιιιοιτι , Μπι: ιειιιιιιιι υ-|'Ι'·'ιβίΠ·

ιιιιι1εωω νοιιιιιιιιιοιιι ειδ ορροιιιιιιο ειδιιιιιι. Ποω”Μ',ω”

ιοοιιιιιιέι °ι1ιοιωιω ιιιισιιιδι Ποπ ροιιιιιιι,ιιιιω ;ιΜο

οι: Πισω). ριοΒιιιιι , απο” νικ: ιιιιιιιιιιιι:ε ιιιιε8ι·ει: Με Π:88ιπ, οι:8οιιιπι ροιι οιι·:διιοποιο ειιοιιικι·ιιιη

ωειιιοιιιιιι κι όσιιιιοιιιιοικ ι Γιὰ εοιιι:οιιιιε εοικι·α- ' ει] οοροΠιιιιιι ιθτιιι11 ι :τιμ ιιεεοΠῖιιιὸ ιιιιειιιΒι σ..

Πε Με» ι. ιιιιοΒιετ "κι ιιιιιιιιιιιοι , Με: ουσ πι.. Πω: οι: ριιιιιιι. Ε: ι:οιιιιἑ οι. κι Πεο ιποιαιιε ω

ι1οιιιιιοι ΡΠΥΠιθ οοιιτριοτο: : ει€σ.

@ω Μοτο @Πω οι:ίιιιιιιιιοιιιε ιο ειιιΒιιιι

ιιιιιιι ιο ιιιιιιι·ιιαειιιι ιι2τιιι2ιιι ιριοιιιοι.ιιιιω ιι:ιιιοο

Μια ωιι..ω . σιιιι:ιιοπμιι: ιιι:ιιιιιιι:ι: .9.Τύο. ι.ρ.

ιιοκιΒιιιιιιεΕΓι ιιι› οιοιίΠοικ ιιικιπ νοιιιιιτειιισ , νοι !.

ριιι&ιεοδιιιιιι:ιο, κι ὰ ι·ιιιιιιε ιοιιιι:.ιιιιιιο, ειιιιιε;ιιο.

ιοθ:ιιε ιεριιΒιιιιτ ροιι:εέιιοιιιιιιιΒιιι. Νοιι “πιο Π.

Ποιἔι οιεθιισιιι: νοιιιιιιιιιιι: απο ιιαι:οιιω ω.π..ειω

α. αρκει. α· @πιο απ. 16.4ιο_ ;. κι ιΜζωηιω η. ι νοιιιιιιιιιιε , ι·ιιιιιηιιιτ ριιχ6ιο, οι παμε ωοω1ιω

ιοιιιι αυτ;
1.... έ

“μακ



 

θσπ_δι·.

οι;

ι ν Χ Χ Ι: ι3ει›οιιιι ιιοποοιιιιιζ ιιο. Π. 265.

ιωιιιιιιοι·ο ιιοπι ιι: οιιιιπο οι! ·οοροιιιιιω ιι&ιιπι: οι·ιωππι ο&οιπ , ποιοι πιο. ιο ιοΒιοιιΓεωιιιιο.

π.. .. ιο!ιππιιιι ποιοπιιιιω , ντι οπο: :ι ρι·ιποιοιο πο, ροο οποιο οδἑοπι·ιιοωοτοτοι . ποπ ν: ιι: πιο', Μ!

ιπποπιτ.Νοπ ποιοι: ποιοι·ιπιπειτ Πισω αποιοε, οπο:

ποιοι: ποιοι. νοιππιπιοοοποοππ οπο: επι... νο

ιοπιιιιιο πο: οποιο ιι&ιιιπ οοιιιριοποοοποποι: Νο: `

ίοιωιιιιτο: τοοποιοε ; πιιιπίιοιπ πάω Ποσο οπο·

ιιιιοιιιιι ο νοιοπιιιτο , ιι:1ιοοι·ο- οοπιοι·οιιτοι· οι: οπ

οιοι:: : Νοο ΐοι·ωιιιιι:οτ οοιοάιοο: παπι οΒιοᾶοιπ ο

ιοά:ιοπιε οι ιιιοιπ ροίι, οποιοι απο οπο: ι απο ο ποιο

ποπ άοιοτιπιπ:ιοειτ ωοι·ιιιιιοι ιιοιππιπιοω,ι:οο ποιοι·

ιπιπιιιιιι οοίι. Νοπιὲ οι·ιιόιιοο ιοιιιοο, ρι·ορτοι οπο»

πιο:: οπιιοποῖπ: ιιο.ωίιοιιτ πιο ποπ ι:ιοιοι·ωιπποειι

πιοι·ιι ο" νο ιιππιτοω πιο οΙοοιιοιιοω, πιο οι ο ο

πιο ποπ πιο.. ιιο". ; ιιο ποοιιοίι:. Νοπ :ιοιιιιιιπ

τιιιιοπο πιοι·οιιι οοπίπιπι;ια: ιιοι.ιιιιοπιοπεοιοι ποπ

«οι "πιο ι·ίοοιιιοπιε . οιιι :ορο πο: ιιιιιοπι ιο τοπ

Πιιπιιιο: :οι , ν: Μιλ , ιπιοιιιιιω ωοπιιιιι οποιο

ποπ:ίοι:ιοι ι:ιδοιιω. βοπιιτ. ο8 στο οπὸιι ιιιιιέοιιιε οιο

ιοιωιπιτ Γο :οι .ιιι1οιο , πει ποσά ροιοπιτ ιο οπτικο

οΙοπιοι ποπ οιοιοοιωιποι·ο, ποπ επι-οτι πιο ιππιπίοοπω

οι: ιππιιι:ιπ: ιι οι·πιιοω οι! ο οίιιοω , οι που! πο.
:οι οοιοπιι ο ιιοοκο ὰοτοιωιἔειο : πο: ιιοριιιοποι απ.

ο ιοοοοοι.ο. νιτιοιιι; οι.ιι ποοιιο ο&ιιε ποπ

ἔα, κι οοπιιιιοπιιιοπιε . ο

Ριοιι. π. ιιο ίο.&ο οιπποε @οι , ιι: :πιο ·τιοποιο.

2"Μ" ο· Γεω. ιι: π. ιπίπιπιι ωοοοοι. ιιιιιιοίοκοπι Βοο, μι·

σου». τω.

τοϋ”.

Βεριιππο

σηισάιιισ

32;

=οι-ιέ
Φωτο”.

ιιοοιπω οοοι:οι·Ιιοι:οω οι! ιιιιιιπ , ι ποπ-οποιοι: ρο

πιο οποιο πιο: : ποπιειπιι· ἰιπωοοιιιιοι· :οι Βοιωτοι ,

οιιιοοιι:οιιιο Γοιι:οΙ πόιιοι·οπι. Κοιροποοπι; ριιιποπο

:ιοοιιπι ποπ πιο.. οπ ρΙοπέι ιιιιοι·ιαιο: πομπο ποιοι::

ιωωοοιιιιοι· ο:Πιιιιι·οι, οιιιοπιποπο οιιιιοι·οι, οποιοι:

οΧ 'ποιο Ιιοοπιιιο ωιιοπι. 8οοι οοιιπλ : πιο ποιοι

ι ο2 Επι. 8.1°Ιιο. πο ωοι·ιτοιιιιη οι8ο οι οιοπἔι Νικι
ι :πιο οπο αει ωοι·ιτπω ποοοιι”:ιιιο οι. Ριετοι·οο πιο

πιοποο , ποιοοιιΔω απο ι:08ποΓοοτοπΕ , οιι.ιπο..

οΠο Βοοπ:_ιιοιιοοπτο οι·οοοιιιωπι πιο.. ωοποπι.

Μινι. η. ο οπο τιιπιοπ ιιοιοπιιιτο ρο(ιοπ Η εποπι Δε.

ιιι.πιτιιιο οοεπιιἐ`ι οι: οιιποοιο ιι: οττοίιιιιιοποο: Η.

πο: οιιιι·ιιιιε ,ιιοίιιιοτοπτ, ν: οο!!ιΒιιοπο:ι ΜιιιιΙ›.

η. ποπι πω· ιιπποΙπε ιιπωοοιΠτοι εάποιοι, απ

οιιπιποο .ιιιοοιε ιιιιιιοι·οτ. ΚοΓοοποοι πω. ι.

ο. μ.6.:..ω·.2 ῇ_ Διὶ άπό. οπ[. οι! απο άτοωοιιοε ποπ

οκ ι:Ιοπο 8ο ροι·ίοάο ιιιοΙιοιο , Μ! οι: οποιο τοπ”

οιοπο (παπι πιοτιοω ιπτοι:ιιιίιο: "πιο ιπιιιιπι ποπ

ΜΜΒ,_ οι, ο ροΩοἔι,ιιᾶιιοπιοπτο οοιιο&ιοι·ο ποιιιι€ι [οικοπ

,Ι'6ιο

πιο: ωιιτ:ιτοπτ. 5οι! οοππιΣη ποιο ροποοι·οπι οποιο

πα , οι άοιΕ&π ροι·ιο&ιιι οοπΠιιοιοιιοπιε ο οιιοπι

πιοτιοω :ιοΡοτοτο, :πιο οποιο οοιιοω οοιι;οο οπο.

:ο , οιοπιοι·ο ποτιτιο ιιιιιιοπιοπιοι ιι: ροτοοιοπι οι:

' . ιπιιιο, οι ὰοίοᾶιι οοι·ιοά:ιο οοπιιιιοτιιιιοπιι νιπιπι ε.

πιο, ροοοοιιο; ποο ποπ πο οοιιοω ροοοπιο, οιιι:οιιιοπιο ζ

οιοπιοι·ο οποοιοιιιοω νιτιωι Βπιο,οοιιιιιο. 3.ποπ

πιο. οοιποποε; Για! οποιο: ιιοπιιποι ιιιιπιπ.ιιι πιο: .

"',¦"" "Ρ πιιιιΓοπι: ιπ ιπιιιο: ω: ιιοπιιιιοε ποπ ιιιπιοι:Ηιοοιι

Ιων.

δ:

η βιο.

Μπι. ιο Βο:ιι

ιπ ωιιιο-οι·οιποι νοιοπτειιο ιπΠοιιιΒιιιιιιιοπι: οιΒο

οι. πιο: οποία οι:ιπιποιιοπιοποπ οι νοιοπιιιιιι ιπ

επ... Β.οΤροποοι 8. ΤΙιο.4. απ. Οι». σωρο; . ο

ιιιιω ιιοωιποε.οιΤο ιοπωωιι οποιο, ποπ οπο, θα!

Μωβ" ..ο πιοι·ιοπ:, πιο οπο:: ιιοπιιοΒιιιιοι ..ιι....οι,ιο.

ἔθ¦ο

Βεροιιβο

οποιοι.

οπωοιιιο :.ιόιιποοπτ. δα! οποιοι ; πιο ιιιιΕο!ι ίπ ιοπτ.

Μαπιβ. δι.ιπτιπίιοιιοιιοπ οπο: ιποοΠιΒιιπτ ιο ιπίιοπιι

ιιπο οιωοτο· ιι Η! ιιοωιποε ·οοπιπιιιι ιι: ιιιιιιωριιε

.° οοιτροποοε ιοπ:ΙΙιοοπτ απο Μι... οι οποιοι

οπο: ποιη:οιιιιπτ οι ιιοο οποια οι. ιι: :ποιο οποι

οπο. ()οπιιι. Ωιιιιω μιιωιηιοοοιιτιιι ι οοτροι·ο πι.

οπο:: οοιιιπιιι;οι· ιο ..πιο ο ποπ ο: οι ιιιιοιιιιιο πάω

ο Ξωπιοιιιιιιοι· .πιο ,πιο οκ ο ρωιοπτι οοοοιιιι πιο·

οι!ιιοι··οοωιιιιΠξ 8ο ποπ κοιιιι&ιιτι. ΙΒιιοι· ιιοποοιι.

το οιιιιο·οΒιι:ιππιΤοπιε ιι: ιιοπιπιιιιο , ποπ οι ιπ:πιο.

πιο οιοᾶιοοοιοᾶι οπο. Νοε:: (Σποτ. :ιπι:οο.άι. 5.

--!».».

ι:ιωι. πιο ποιοι: . οπιι::πω ιι: :ποιο οποιοι: ιιοι

π-.. ..
Μ,... ο - ι-. ..

· πιο ιιοιιιοτοιι, ιιιιοποι πιο" οιιοω ιι: 6ο οιήοωοι·οι·ι ι

ν: ιι: ιοπιιιπο. 8οιι οοπτιἔι ποιο ιπίιοπι ιοΡομς'ιω.#5:έ ,οι

πι:.ιιοιωπι ο οοιι:οι·ο Π: οπιιιπίοοιιω οποιοι οι ο] .ι

πιο: οποιοι:: ποπ οπο ιιοωιπιε,ποπ ροτειιέ ιο οι: επι. ' . “ · Α .

ο: ρι·οιπιιο ροίι`οι ιπ ιπιιιιπιι ιοοιιι·.ιιιοπιε πιο πθ:οιιιί .οοπιι·ιιιοιιι: Γποιοωοοοοιιοι·πω νοπιππιμοοπίοςπι.

οσοι”. Αρυ|ι.2.Μ Οιπιπι!:.3. ιιο όπως νοπωιιοοω.

πω: ιποιοοπιιιππ οι. ίοοπποιιιω :οι πο.: μπι; π:

οοι·ροιοι $οιιιιοΙο πιώ. ποπ .τι πιοιοι· ιιιιιοοπο

ροΠιι ιο οο ιπίι:ιιπτι ποιο:: ιιοιποι·οτι , δ: ποπ πιο::

ιποιοιι. Οοπτι·ὲ π. οιιιιωίι πιιιΙπιπ πάω:: πω.:

ποιοι:: οι:οφοιοίοροι·ιιιο, .απο ο:: νι οιιιιοοποπιιι

πᾶι:ε ροοοιιωιποίι π::ποι·οτ ιι: Ροι·ροτιιιιι:ι: ιο ωπΙο

οι:ιιιππτο. πιο: Ροίΐοτιιιοω οδτι:ω :ιοοτροιιο απο- .

απο ποπ ο!ιοοιοι οπο: ιΠιιω Πι:οιο .ποιο 8ο ιιιιποπ.

οο ποπ οιιοιτο , .πιο ιποποιοι οποιο ιι: ποι:ι·πιιω

οι:Πιιιοιιι:οιΒο οοιιιππιο οποια ποπ οποιοι οπο.

ιιιίιποοι ιι&οιπ :οποιο Ειροι·πιοπιιοΙιοι:ο. .μνο Π· ο

ποιο οπο». οι `:ι.ιιΨΙ.7.οο.ι.πο.ιι. Ιοοποιοιπποποοι ἴΤἶίι;ϋ .

απο:: ππ8οΙιΒοοιιοΠ`οπ: ιο οποσ οοπιιιωιιιι , οτα 8. ο `

μοι ιπΠοπιοι!οιπ ιΡιοτοω ιο πωπω οεπισιι:οι...:°

ιιιπτ ιο οοπο οοπιιτωιιτι πο: ιιιίιοιιοιπ οιοιιεοπ ζ

Ρο!" οι::ω πο: ίοπιιωροοοοΒιιοε 5 ποπ οοιιιοοτπω
οοιιιπι οιοδ:ιοποι:ι; οπο: .πιο ιπνιιι ιιιιίιοιιιοπ .. ι .

οπο: .οι οιε·θειοπο οοοοιιο ροιοτοπι , ντι ἀοΐὲἄο . . `
ροοοετοοιιπο!ιοοιι:ιιοοτπω ο!οᾶιοποωἰι:ἱιοππω. ι ι ω,

εοπιιι. ιιιιοοιιι οοπιιι·πιιιιιιο ιπ οοππιιιιοιιιιοοιο.¦ (ΜΑ

ιοι·ιπ οοπιιιιιοποω π::ιοι2,'ποπ ιι: Βιιιιιπω ο;;

οοπιι: Οπω:ιιο. :ι.οι.ε,.. ο πιο: ιιο Απεοιιε ι:οιιιιη

οπο:: καποιοι. πιο πιο, ιπινιιούΕπι|ιοιι πιο: ...πιο πιο...

ιὶ.ἱ. 5. ΝοΠιιιπ οιιιο&οπ:ζ ιο οπο: ποπ πρωτοι

πιο απο οσοι, ”ροιοθιωωοοιιιτειτο νοιοποιοο ·

οιοιιιιιω πο:: πιο : ιιιιΠιιι:: ποιοι:: οοιοάιιξίο:οπο τοι -
πιο: οι ιιιιιιιίωοιιι: οπο: οοι_ιτοιοοπο ··· - .ι

..τι ιιποο!ιοπ γοιοπιιιιιωωοοι!ιτοι οςιιιοι·οοεζ Μπ-_ ο · °ιοτ ρι·οο Ποιά ιιιπιπω οιιοποιο ιωιποι:ιιιιιοι: νο-.

Ιιιιιπιιοπι .ο Βοποπι , οποιοι ιοπιιιιοι οποιοι οι ω.

οικω πιο... ο πιο: οπιιωιιιο _οποιοι: πω: οι, οπο.
ροκ ωιιποι ποιοπτιιιδο ποροιιιιιε πο ιιιιοτιοε) ποιοι; ι

ιιιιοιιοπιιωινιιιιο πιοιπιιιιιι ποπ μπω οοποοιιο,

οι οπο :ροιι·οινοιοοιΙ.ι πο. ποιοι, ΩωμοοποιοΒι

οο τοιἱέι:ο , πιο οπο τοπιιοιο. οπο: ιειοιιιιιιιιιοπί

οι:ιοοΕοπι οποιοι:: οοΠιι: ιοπιιιιοι·οποιοιοοιιοιιοιιω

τοπ: ειποοιιοα νοιοποιιε ιδιιΗοω ποιού: πο.. οπο.

ιποοιΙιππο , οπο: ιοποοιιιιιιιο (ορροπιι_ι οοιιιπιο-.

ιιιοπροοιιιιιοπι οικο οο'πποιοιέριοτπω. Εικοιιιιοπο

Με πάθω: Ρι0ρτιοωοποοιι :κοιταω , ιι: οιιιιιιο-ι

τω:: ο πιο:: Π: νοιπποπ8 .,_ιο._οιοο Μπι; οο πο.
οιιιιιι·οω ι·οίιοποπ: ι Η Π . · ι _ ' κ -ι..

πιο. επι ποπ. οροοπτο,ιοΙο. ΈιπιΒοπιιιιω πιο Διὶ €Ζέ. ο

Απἴο_Ι. Ιοοιιιι ιιο ιωοοιοπιιἑποπο οι ωεοιοι.οιιιη οφ.. ι π.

άιοιπι ροοοιοοεοοΒιιοι οποι....οο.. ιπιιισιοπο π ' ο ι

τοι οι οι ίπποι:: οπιο:οι:ι..ο..ιεοΡ....ο.... .Μέ ο.

πιο: πιο. ΕΜΒΜ. .οι οιιιέΡοπ2;Μπι , ι:οωοοβοππω;Ε.;!.πχω

Ανώ-ιΠΜΦω ιΡ9"Ι"”.) [οι πιο :έποικοι ..οποζώο", σπασω:

το πιο: ·ιωΙ:Μο οι Με:: .οι οπο. ειιοιιιιιιοπι.ι· πιο..χω· °ΡΡΖωΜι
απο :ίσου ύυπιτοιιι άοπιιιι οποιοι: μ ιμιύΜ οπο»πιο».

οι", σοικη”ιιιι οι ιρίοστοιιιιοπι.9 .πωσ , πιο: ο.....ι..ο.

Μ: οποιος , /Διιιιϊιιιι. Θ· σωστο, Ισά: .ιιοι..Βιοεοιιο;

Μπι πιβοι... ..πιο ,· :οποιο ό· οποιοι.:- οπιιπιιππ ;

ιιι ι>ιιιΝ>ιω. ο ..πιει ιοποιρ.ει, ό·ιιπρ.!ειά:-.. . .

«οι πιο: ιστοποιοιτ.ικοι οοιιιοποιο ρωΙαοι , οποιοιι.οφέ

οπο: «πιο πρωτο προπιισιινοι ιωπο(ιιΒιιιποι:οωποι . . ..._·: ι

ροι·ιιπιιι οοπιιιιπ ιιοΙππωιοιπιοιποΙ οωι!Τοπι ιι: πο... . Μ..

οπο , ποπ οπο :τι ιοΒιιιιιιιππτιιιπω ,Και “πιο

που: ιιιιοοιιιιοπ0ωι @πιο ιτροβει::έτ οπεοιι Μισό, · Ι

ο..." , ίσοι!ιιιέ ροτι.ιιιΤο πιέειοπ ποιοι ποοιιπι.ιω '

ιιιιιιιι:οιπ @ο ιιιοτοω ιοίοιποιο, οι. πιει.» -

οιι[ΜιιαβιΜ: ι"ΜΜΔΠΔΠ74 ;Μπιππ ο Πω:απο
° ·.Τ ο' ·^ι - 9 έ Μάο
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“τα _ ι · Βέ/ΡατιιιιοΧΧ1Βοοπποοοποπαπ$άιοΙΙ; ο

τ ΜιΕτωπι μπίΜιτ ουΙππΜπ2 , π: βέρβ π47[ισ πιο πω"

ροπιψτ, »που ΡοβΜΙὶὲ: πο: απατα” οπο” Αποο!ισα, πο:

πιο» το ΜπαιΖωιωπ "Με ευφυή: μπώ", Μοτο πιο -

ει: ω: οιβι ριοοιτηθεσιιΙτιιισι Εοοοω ωοοο !οοπιτπι

3;;; "ο πρι. 1.:ιπι·.!πίτιιιια. οκρΙιοατπτ οο !ποοιιιοι!ιτατο

£οιπωτ Μ- ποπ οποοοΞι,απτ ωοιαΙι ιωροοϊοιΙιταπτο,ίοο οο ωο

|ωω,-'8 ταΙἰ οιΗἱοπΙιαπιο τοπιπω ροτειιιιω πο ορροΠτπιπ

?ι'""'"· αέΕπιπ. Οι: οπο οιἰαιπ 8.ΤΙπ. Επποατπι οικω: οπο

ιποι·αιπιποαιοιιιταα το οο , οποιο ἱπτοΠοᾶπε αππο!ι

οτ οοιοδτο,οποο οιι€ιτ,"ωπιο ο οτἰποἱρἱο ροιΪο&ὶ

τοεποίοιτ Ποτ: οἰΪοπιίὶι.(Μο ποπ ποπ ΡοίΠτ οοίτοἑι

πει οποιοι αΙιοπαω πιτιοποιο,οπαπι ο ριιποιοιο ποπ

οταοπιοοιιτδίαοιΙο τοπιοπιιαπι ωπται·ο. @πιο ποπ πο

οιἀἱτποιπἱπι , φαι ποπ οπαππα οο οοἰοᾶο, οποο πι.

8ιτ,ποιίοοτο ι:ο8ποίοιτ ο ρτιποἰριο. νωο αΙἱοπα τα·

:ιο οοοπτιιτ ρο1τοπ,οποι ποπ οοοπττοι·ατ ο οιἰποἰριο_

πορτα οποια: ο!ιοιτ ωοται·ο ίεπτοπτιαω. Μου: οι

Εοο οιίΕτιωιπο τοῦτο ρι·οοεατ .Μοτο επι· πωπω· :πιο

ίποτΕτ, ν: απ οι” , οι ποπ τιοωοίτοτίω ποπ ροκα

3ο. τω:: οοΠτιιε ιι ιο τοτωἱπο. Λο ωιἰοποω 8. ΤΜ. ιιοπο

δώ. Μ Μ ποροτππω οοοετο οποαο πωπω ρτοροιιἰοπατι ιπιο!

ΜΜ· πρωι :αΠοοπιππω Επιο1Ιοιίτιι5 ίὶτ ροιοπιπι ποι:οΙΤα

τια,:τιπω προοτιτπτοοπττοτ ι:ίΤο ποτοπιια ιιοοοίΐατίο.

τ:οπι€επιτ ιωωοοιΙιταε ιποπ:π ιωωοοιοτο τοπια

αποτο ιπτοΠοότπω , το ροτοπτια ποοοΠατιατίτ, ποπ

οοτοπ: ιο ποο,ἱπ οπο ατι ιΠο οἰίοτἱωἰπιιτπτ _ οι πιο

ο· · οοτιιοπαι·ι. Αο :ι.Οοποτ.πο8.οοπΓοο. παω πω: οίτ

πι τ. στη: οτοοτιπιπ οἱπἱπο νοιππτατιτ,ιπ οωπι που: ιιπΠα·τ:α

οιτ ππιττιοιΙιταε, πα ππΝπω ιποοπΙταπιἰπ νιτιππι. πα

Παωαίο;Μι π.ῇοοὶ οφ. 3.ιιπ τοπιο: ή? που” ΑπετΙΙ

τ8ποπα!ι.τ ό· ἰπιοΙἰΩἄιωΙΒ , (οι Με” , ριιιώπιο πτὐἱιτιυό?

Ι'αΙιαποοιιϋοπ Ματσάκη; ραυμβιαιπ. Μπιτ οποιο σπασω,

οοπτΜΙο:|οΙππι απο Ξπτωιιαπι, ωοπΜΙΙ:.

6 τω; Π Δο 2.Ώοποι.πο8.απτοι:..ποπ .οι αοατοπαιτα οαπίΞι.

πιο ιίαι:οϋ οπι απεο!ιροεατοτοε ροοπιτοπιιαιπ ποπ οΒοτππτ, οπο

Ρθωω° τππτ οπο; πωπω: , ΐπιτ,οππιιι!ι Ϊππτ ιππωωιιι

!"",. ,.·β

ο;πιππ

:ι&ιιω οἰΙοᾶἰοπἶτ ίοροιπατ. ποπ ποοοπατίο Ππποδ

τπτ οοίπω οοπτιατιο ορροπιπω αᾶπἱ οπτθ:ιοπιε

τπΡΩτιιπτ, το: ταπτἰιω ιιοΒατιο πέτο: οιΙοά:ιοπιτ πιο

ροτπατ. Υποο πω: ποπ ται:: οιοοποπ οι ροϋτιπα_

οποιο ποεατἱπα οΜὶἰπατἰο πι ωειΙο, επιπποπ απαθ

Ιτατ ιο πέτο μπω: ι:οπττατιο , τω ταπιπω οοπτταα

οιότοπο ορποίἱτο αέτπι ιπροιπατι

Ποπ. α. νοΙοπταα οιπωοππω ποπ οι Μοτο, ι ο: _

ιιπτ ωοι·αΠτοι· ἰωροιοπε, ἱωροτοπτἱο ωοτα!ι ΙἰιπρΙι- 44' ·

ι:ιτοι·,ίοο τοοπποπω οπιο,οιοΐι:π|ταπτο ταπτπωιΠαω

πο οροιπποπω οποοοιιωοπο οοπε ωοταΙιτει· Βο

ππω; ταιιοπι: επιπε οι: βέτο το ππιποπαω οίτ πω·

ποιο αΙιοποο οροτατπτα: :πιω ιωροτοπτια: :αιτία οίτ Οιαβ Μ.,

νεποωοπε,86 ι:οπτιππα προτοποπίιο οιππἰπω ρπ:πα- πομππιπ.

τπω,οποι πι νιποιότοιπ ροι:οατι απο ρπιιππιπτ,ριαιι

ίοττἰω πωιΙΠοπιε Ιπωπιτοτππ ίοΙιειταιιε , :πιο ππΠἐι

ίρο οαω πωοΙιπτ τοοπροι·πποι. Σ. ρατοτ: ποπ! οΠ. μι:

οοοο.ιτπω επι Γποτταο:πω , :πιτ αοοἰτιιιπ νοΙππταιἰ

οΙτ,ιατιοπο οποσ οποιοι Ετ @πιο ιιπροτοπτ αο ιο,

οποιο ππτοἔι ρι·οοι·ιιτ νἰτἰοπε οοιοι·ατ. α. πιώ. τω.

ποτοπτια ωοταΗε οροιιιποι ίἱωρΙἱ:ἱτοι· , “πιο οταν

ιπαω Ποτιταιεω ατο οροταποπω :ώ πι. υπ οπαποο

νοΙππται ποτ: παποτ,ποοιπ παθω ροτοΙτατο οπ,παοοτο

Ιοοιτιοπτοπι αοποττοπτιαω ορροΙιτιο ραττἰ: οΒιοέΧί ,

αο οποο ἴοττπι·_ Γε. οπο: Ιιοοιταε νοΙππτατἰα ταοιοα!Ι

ιοτ ροποοπτ οι, ιποοΐοτοπτιο πω; μοροποπτικ οπ

κοπο Ιοοπποπω ντταιποπο ραι·τοω,ποπ ροτοπτνο

Ιππταε απο ριοκιωὲ αο οριετπποπω πω" , :μια να!

ποπ ποιο τοπ: ιποιι:ίπω οΜο&ιπο ιποιίΐοι·οπο να!

ίπ ἱοίὶπα ΓαΙιοιπ ροτοΙτατο ποπ το, έΠπο οπο”. Ατ

οπωοπιε οο!οπτιιε ποπ σποτ ππιπΓιτιοοι ιποιοιο ,

:πω ποθ οποιαιπι τ οιεο ποπ οπο: ΡωεωαΠοπ- ι

- πιο: οποταποιορροΠτπω εάπιπ,απτ ΐα!ιοω πω". · Π

οοποι ατ'οπω ωα!πω ΠωπΙιοἱτοι. Μἰποι οίτοποι.

πι:: οπωοπ ορππιο τοοποιοιτ, 1ο οποο οροι·ατιιο στί

Π (ο ωαΙπω, ορροπιπω πιο οοππω: @τπτ ποπ α·

πατπι·π,πι "το ποπ:Γοο οπιαιΙΙιείτατΙω ροοαιπτιοπε τα ἱοοἱοἰοἰποιΡι`οτοπτο αο νττπω!ιοοτ.Οοπθτ. ππτπ ρ.”|·_

ποεατπω πιο επαιι!ιπιπ :το ραπἱτοποπω,οποο Μπα, πο: Ξποἰοἱπιπ Η: ποιπιαΙο,ποπ οι οοποεαποπω οπο

:πω ποπ Ποτ ήπιο τιοωιπιοπε. ΟπἰπεοἰΓοτἱωιιιἰε ωοοπίπ οπο οπιππ πατοταΙπι πιαοοπτιπτοπια. πιο _ `

ιοοπετιιοπτἰα οἱ: , ποιο απ8οΙπε , απτοοπαω μποτ, πιο”. Ρτωιιωα Ιιοοιταε ποπ Γοιπω τοΠιτπτ οπο .Μι

ι οπιπια ρτααπἰοοτ , αυτ ρια:πιοοιο ροτο!τ 3 ποπ τιοωο> &π οοππἰτὶοπἰτ ιποιοοι·οπτιε αο ντιπωοπο, Μ! ο- Ο"'ε"·

πιο το τοπ: - το,8ο πο: οιίοποπω οοοποίοιτ. παω οκ οποεπιποπο οπτοοοοοπτο οιΠΐοπΙτατο,πατπ··

μ· :Πο περι : ποιοι οποοιΙΙίωπ ι:οπττοπ.ιιοτα. στ» ωΙοε τω” οωπι !προταπτο. _.ντ οαιοτιπ Ιαπωιπο,

τω. ίτιπατιο μι· το ίοτωο!ιιοι· ἱωροττατ Ετωαω ασ πο.. απο: οτωοιπα Ιιοοιτ:ιτ ἰπ οροιαποο , ποπ πιο".

Ούβτπρώ ωοοἰ!οππ αοπεποποιπ νοΙππτατιωο ωοΙπω,8οοποο ἰωοοοιιπτ οι οοτώτιι οοππἱτιοπἱτοοἰοὰἰπο εποπτ

Ψτω μ' :ιι ΜοἰωωοΒἰΙἰ αοποποπ'ο Ιοοπιτπι·, ιωοοτοπτιαω τοπτὶτ , πο οτπιω πΧ οπἑοπωοπο οωπι τοπταιιοπο

ωΡωΜ. πο !.:οιαπω. Βοππω οποιοοπω Πτ, ιποιιιΙο,8οΓπ- παιπταΙτονιτοτππωαππ νοΙιιπτατΞείπροταπτο. Ετ ο
ι . απ· . . . . . . ο _ _

υπο65ϋπο. Ρ"Μϊπτπι€τοπριοΧ οι·ιτ πιο πωπω ιωωοοι!ιτατ αο Γτοκιιπα 1ιοτττα: πέτο οροταποιοπωοπιε. ποπ ο·

ωιι!πω,88ιωροτοπτια πο Βοππιπτνοιππταεποιἱ ρο- Ειωἱωοοοιιι ροτοτἰτ οοΪοᾶ:π οοεπιτιοπια ιπο!!ΐο

ιοΙΗωωοΒἰΙἰε ο ιπαΙο, 8: ἰωοοτοπα πο οοππω, ογ. Ψ ππτπ πο ντιπωΙἰοοτ, ίοο οτὶαω οι: νοποιοοπτιδ8

πα , ο: ωοταΙιτοτ : το! ροτ ἴποΙατἰοποω α ιοπ- οοπτιπιιαι!'ορτοποπποπο οωπιπω ροοπατπω , οιο
πι: νοΙππταε ποοπιτ ΕωρΠοἱτοτ οροιπτι ο νο! πιο Έ

οἱο ροτροτπο οοπττα Βοπω. Οοπθτ. α. Μαοττοε νο
ΙΜΗΜ· ι:οποίτιοποπ1 οιοΐεπιταοτοω ταπτπω νοΙππιοιτπω αο Ιππτατία απατη ποπ (οωπι οοπβίτἱτ, οτ Μπι:: ποιο. Μο(ϊ

Μ· Βοιωτια. Πἰοο αινο!ππταε οπωοππω,το!ιπποτπω
ο &πω ΐποίοιοπτοι οι αρρΙἰοατπω,ίοεπποπω αναπα

43° , οπο οαωπατοιπιπ οίτοπγίΐι:ο ἰωΡοτοπεαο οωπι: Βο ι]πο πακετο οοπττατἱατατἱ: , π! οοπτταοί&ίοπΙε, οι

οπο: Γπροτπατ.ατοπο αοοο @Νεο οΒοιπατα ιπωιπ _οτἰαιπ ιιτ ναΙοοι ΝΠ οποαοντταωοπο παταω οοιτά:ι

Ιο οοπτιποιθ:οι·ιοιΠι ορροιἰτο:ἱοοπο οκ πο ΜΜΜ οι·οοοΠταω τοΠίτοτο: ΐοο οπαποο νπα πατε οοἰοᾶἱ ι -

απαιΙιοπιιπ Γπροι·πιιτι ?ιιποαω.ππο καποια ππτ απο Ρτοποίιτι οαιοοοίτ πατπταΙο: νιτοε νοΙππιατίε απατα,

Π: 'τιποτε ι·οοοιΙΙτα αο Βοππω Ειροιπατ. πο πω: ποπ ναΙοιἰΠἰ νοΙππτο: οποαο "πιο πο παττοιπ οπ

οιππἱα Με Ϊππτ ἱπ οπ:παω οοοοατι απατα οπωο- πιο ρι·οροϋτπω ιοΒοοιιο: οιΒο ποπ Με παπι: οια

πἰοπετ ἱΒιτπτ Επι: ποοατἰο απιιιΙιοτπω οίτ αο σοεμ.ιατα οι ταΙο οοιοοτπω οροι·ατπτ , οίιω οποιοτπι· οοτοιωἱ

οαπίο :οωπι ἰωροτοπτἰα ατο Βοππω; 8ο οΜτΞποτιο- παπι :κι Μπιτ» πτωρο πο ιο , οιπιπ νἱε οοτο&ιπα οκ.

Με ιο ωαΙο οοπτιαοιότοι·ιο ΠΠ ορροίὶτο. Μπα οοοιτ σποτ τοίτἰτἰιια: νοΙππτατποιοαταπ δ.. Ιοοο πο· πιο 2~

ΡτοΒ,ππο αππι!ια Γππτ πωριιτιτοτ ποοτΠαι·ιο ω ορο- Ιππταἐ οπο ποπ οι Μποστ ἱπ !πΐροποοποο α&π τι;

τατἰποτίπ οτπατπταΙοε , οτ ΟοποἱΙια οι Ραττοιοοπττα· ωοτἱι τετοια Βοπω , οπἰα ποπ νπΙοτνἱιἰοπε ρτοποιε

απο ει- τω. οο πιππιΚατιο ο παιπταοο ίο :Η ρ!·ιγΠοο ἱιπ- τοπίτοιο οοπἰτατι ιποιοατω, ιΠαω πο τω αωοτοω α!.

πωπω. ροτοπτ , ε: ιωρτο οττιοπατα αο οοποποτ !προτπιιτ. Ιἰοἰοπτἰ. 3. Ρ0ΠϊἑππἔιΩππιτ1πτ: οοι;πίτιοπο ιποιοο.

Βϋπ , σουιιπιοιέτσιιοτ παω οκ ποοατιοποαιππτΙιοι·πω τοπιο οι: μια: οΒιοάι , οο!ιπι: Ποπε πιο νἰττπτο πι:

ίπροτπατ.ποοοΠπτιο ταπτπωιοπιιιτιιτ ποβπτἱο:οιπππ οοΙΒτατι: ποτά νοιππτιιτοω :παταω αο ΜΜΜ ιαπ

αᾶίὶ$ ΐπροτιιατ.ιποπ ροίἱτἰο οἱἱεπἰπε πάωωππωο. · ιπωτιαττοω οωπι Ρτοροπτἱ : οποσ ωοταΙιε ιαπω

οι οιιτ99επ Ρ5€5Επιιτπατε επτο!9Γυτ···πτ· ο πιο·οαπαοέιέποιειι9τιιαα οιιιιιι==Μοό=ι=
Ο Μ - άπεο<

··· ἐ ».Γ.-.6

  

»πιο

ππωιω».
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.ιιαμοι::ιιιιοΡωαΜΜ. Μ:: Η. _ . · . -ιιιι

;.8_ :Η ωΒιιιιιοιιΜιιιιιιι:::ο:ι:. Ν:ρο: ΗΜ:: Π:: :ι ι:ιιιι::: :ιιιιιι :διο Μ: ιι::.ιρ& ::ιιιιιιι: ω::

πρ. :ιιι::::ιιι ιιιι::::ιι:ιι::ι::ι :ο:ιιι::: :ο ιιιιιριι:ι::: Με ' οιιο:ιιιιιοι:: :ρρ:ι·:ιιι: :οπο :οροιι:ο , Γ:ιιιρ:ι· ρω

2.:: ιιι"· ρ:ιιι::ρι·οτι::ιαπι ιιι::::ιι::ι:: ορ::ειιιι: , ιιιιιν:ιοι:ι. Μ:: ιιιιιιι ::ιρι::::,Βιιιι:: ι: πιο: ηιρ:ιιιιι οι :ΜΒ
.,"_ _ . . ο · . = . ι . _ .. ν . , Ι ι ' ·

Μ""" :ιιιι:ιοιιι:ιι:ι:: :·::ιοιιι:,ν:ι ρ:οροοιι: οιοι:άι:ιιι Γι:: :ι::ιο ι::ιιιο:ι: οσοι. ν

::έ::5ι'- οι::ι:ιι πω:: ισοι:ι,αιι: ω: οιιιιιι τιι:ιο:ι: Μ: , :Η Ό:::ι·ιιοι οι ιι:: ριινιι:ὲ,ι::: ιιιοι·ιιιι::: νιιιιιιιιιιι Φ Ω

2:.:::νο Ρενα:: ρ:ι:ι:::ιι:: νοιιιιιιιι::πι ιιι ορ:ι·ειιιιο. ι. ”ιώιοοιιι: ιιι! :::ιρ::ω: ορ:::ιιοιιι:: ιιιιιπι....._ _. ιιι 1:ν

ιμωιιι.:. ιιιο:ιο τοιιι: ιιι ιιοι:ιιι:: ρ:ο:ιιιτιιιο: ιιι::::ιι::ι:: ν:ι::- ι ροίι:Ξι :ιι:ι::ι: ν:ι::ι::::ι:ιιιιι:ιο :ιρρ::ιι::ιδοιι: ρ:ι:ιι:- :ΜΜΜ

πιω: :::ι::ι:ιο ιιιοριι:ιι::ι , :::ι:::::ι:: ρ:αι:::ιι::ι: , ποιο .ασ :ιιιιι::ιιιι ::ιο:ιο ορ::::ιιιι ιριιιι: , οιιιιιοιιοιιι2”:::··

:ιι:::ιιι.ι: ι:ιπρο:::::::ιι :::ιιι:ι:: , ν: :ι:οι::ιιτ ρ:ο :ο ει::ΜΜΜ ι::ι:: , :Η ιιιι::ρ:: Με εφορια:: :Β. ι.. ω».

ιιιιιιιιιτι ιιιιιι:ι:::::: :ο :ιιιιιιιο: ιι:ιι:::::::: π.. ιιιοιιο

ιιι:::::::::ι :οιιι::ιει:: πιο ο:: , οιιι:άιι::ι ρ:ορο

πω:: ω: οιιιι:ι ι.ιιωι: ι:οιιι ; τι:: πο:: οι:ιιιιιο :ιοί ι:: ν: ι:::ι:ιεθ:ο::ο:, Μ! ν: νιοιιι::ιι: Μισο

·:ι:ι:ι , οιιιιιιι ιι:::ιιιιι ω:: ιιι:::ι: ν:ιι:. 3. νι::ιι: ρ:::ιι:ο:ι:ι:ι ι ποιο: πιώ ν: ιιιιιιιοιισιιι ιιιιιτι: τω·

ιιιιιιιιιι Με:: ρ:ιιιιι:ιιι:ιι: νοιιιιι:ει::ιο :::ατιιιοιο :απο ν: οι:ι:&οι:: :ιιιιοιιιιι: :κι ν: οι:ι:6ι:ιιιι:_ο

0ρ:ι·ιιιιιιο. :ποιο απο:: ο:: ιιι: ιιιο:ιι: :οιιι:ιι: ρω: Απ. Οοο Π: ,νι :οι::ιιιιιι: ιιι οιιιιιιι: μι”. :ιιιιξιιό

πιο:: ιιι:::::ι: ιι: ιιι:οιο:ιιιιι:ε, οσο ι::ιιιιι: ιιι:::: μιν· ¦:::::ιι:4:οαι , ν: Μαιου:: Πω, ρ:οτι:οι π. Ε::

σα:: . ι:ιιι:ι: Με ορ::ιιιι:ι::. Νο:: 1.ι::οιιο: ω:: μια: σοι:: :απο ιριιι:::ιᾶιο:ι:: ::Βιι ιιιιιιι:. ::ιι:ι€ι

:μια ροιι::.ιιαι:ιοιιι: ιο::ιι:&ο:ιιιι:ιρ::ιιτ0. ιιιιΌ ι::::ιιιι:ειε οιιιιιια,οιιιιιι ιιιι:οιιο ι:ιιι:ι:ι:ο ιι:ιιι:ιι:::.

ιιιιιιι:: ιιιιιι:ι::ι::: ροιι::ιιιι ποιον:: :μπω ορ::ιιιιι:: ο: :οιι:ιιι:ι::ιιιι: ::ιο:ιιι:ορ:::οιιι :ιιιι‹ι:ι::, @ο Μ::

::ιιι:::::: , :Πα ν:ι::ιιι:ι:: :ιρρ::ιι::ιιιο ρα:ιο:ι1ι1: , ρ:: .ο ορ:ι·ιιιιιιι::ι: ιιιοι:::ιι: ρ:ορ::: :ιιοι:οιι οπο.
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Μιιώ:: τ.

που ω::

μιρω·.Π.'

Μην:ι:::Μ.

 

δ: Μισιωι: Γ:ιι:ι::ιτι: απο. . “οι οιιιιιιιρ: :ιιιι- ιιιιιι::ιτιιιιι ν:ι ν:ιιι::ιιι:,ιιιι:ι:Ι:ι:&α:ιοιιι:. ν:ι :οπω

ι

ριιιιιιιι:ι:: :::ι:ρ:ιοιιιιι: : οιιιιιιρρ::ι::ιιΠοιι: Α.»

πιο:: ::ιΤιι:: πο:: ρο::ι:. Δ: ιι:: :πιο ιι:ιρ:ιιι: , οπο

Μπι:: ιιιιιι:ι:ιι::: νιιι:ιι: :ο ποιοι:: , :μισο ορ:ι·:ι=

οι: ιιιιιι::::::. ιιιιιι: ιο:: :ρρ::ιι:ιιΕο :πιο ο::ιιρει:

τοπιο νι:: ιιι::ιι:&::ι:::ιι ιισιι:ιοιιι: : οσοι! Ρ:ι::ἑ

ωιιωι νι: νιιιοιι: ω:: . οι:: ι:ο:τιιι: :ιιι:ει:ιιιι:ιιι:

ιιιοι::: ιιι::ιι:θ:οι:: Μπι :κι ειι::ι:ιοιι:ιιι οι:ι:άι

ι::ιι:ιιι ει, φωτ:: ιιιοι::::: :ρρ::ιι::ιιιο ιρΕι ρο:ιια:ιιο:

ιιι::ιι:&ιιι:: ιιιιι:ι:οιιι: :ο :ο:ιιιιι::::ιοιι:οι οι:ι:ιέ:ι

:ιοιο:ιι·`::ι: 8: ::ι:::ο, .ο οσο οιιιιιιιι::, ροι:ίι ιιι::ι

ι:θ:ι.ι: ι::::ιειι ιιιιι:. οΒι:&ι: :::ιιι:ι :πιο ιι::ιιιιιτι

:οσε ιι::::ιιι:::. Νο:: π. ιιιο:ιο: οπο: :κ ορρ::

ιι:οιιοι::οι::ιίΠοιιι:ι::ιι:ιιιι:ι:@απο ιοιιιι:: ι:οιιι

απ, νοιο:ιι::::ι: Μπορώ: :ι:::ιιι:::ι :ιιι πο:: Μ

μπάσο” Μ! ρο:ιιι: οειιο ιι.ιι::ιιιιιιο: Μ:: α:::ι:::

::ιι:ι:::ι: ρ:ιι::ιτιοιι::ιι , ν: ιιιιιιιιιι:ι:ι τιιαιοι:: εκπο

::ι :::ιοιιιιιι: , :μισά ρ:: Η: ι:::ιι:ι:: πο:: ατι:: πο:: :ιιι

::::: :ιι οιιιο ιιαι::ιιιιιιι::Π:ιιοιμιι: ραπ:: ιιιιιι6ι:ο

= και, οιιο:ι ::.ιι::ιιιι: ρ:: ι: ::::ιι::ι: οι. Ν:::.ο:οιιο:

Να$2."_ ω: Πα:: :ιοιι ρ:::ι::ιιι:. Γ::ι :πιο :οτιιι:::ι:: ν:

::ιιβ νιιιο::ιιιιι: μια:: νοιοιι::::ι:ι :ιαο:οιιι: :ιι

ιινιι::ι:ι ::ι:ι::::ι:: ρ:::::ι ρ:οιιιι::ιι:ι:ιιι. Ν:: :

ιιοι:ι:ιιιι νοιιιιι:ει:: :ιω::ιοιιι: οιι:::::ι:ι:ι:: ρ:οιιιι

:ιι , ω: οσο ιι:::Π`::ἰὸ ι:οιιιιιι:: ν:ι οιιιιιτο ω: , ν:ι

οι:οιι:οι:ι:ιοι:: ω:: ρ::::ιιι:ο. ΚΕ: ιιι: π:: :κι α.. 8ξ

3ο. 3. :οιιιι:. Μ! ι. :ιοεο , νιιιιι:: οι:ι: :::::::ιιιι:ι,

:Η Οσοι μοι:: Παπ:: :ιιι:: νιιιιοι , ιιιρ::::: ρι·ινίι:ιι:νι::ε

οι” :_:ιιιιι:ιιι:: νοιιιιι:ει:ι: :::::::.Μπι σΒι:&υιΜιισιι:ι

νοιι:::τιιι:ι::, ν:ι ιιιιι:ι::ιιιο ρ:: Επι:: ιιο:ιι:ιι::ιιιι ν:ι

:ι:::::ιιιιορ:: Ποπ:: ιιιιιιι:ιιιι::: : :ιιιιιο::ι ιιιι:::ι: οι::

δω:: ρο::ι: :ι:::Π`ι:ιι::νοιιιιι:ιιι:ιο, πι :κι ρ:οι:ειι

:ιο:ι:::: ιιιι ρ:: :::ιο::ιο, ν:ι :ο :ιι::ιιο:ι:ιι: μ: ο

:ιιι:ι:: , οι: νει ι:: ουσ ω: :πιο ::::ιιι , νει ιιι ουσ

::ιιιι: ω:: :πιο ι:οιιι ιιι::πι ιιρριιι·:ιι:ιε :ιρρ::ιι::ι

οι. Νιιιιι:::: ::ι:::::ι:ιι: οι:ι:όι:ιιι::, μοι:: Ποιοι :ιιι

τ: νιιι:::: , :ιιιιιιιι: :ιι:::ιοιι:οι , ιιι :μια ω:: ροίιι:

ν:ι μου: :πιο ι::ιιιι , ν:ι ιιιι:ιιιιι οι:::ω πο:: Δρ.ρ::ιι::ιοι.ιει:ιιι·ιιιιιιοι:ι :!ιοι:ι:άιι::ι,ρ:κι:: Β:ι:ιιιι :ιι:ιιιι: ::ιι:ιιι: ιια:ιιοιιί:: , (ρ:ᾶ:: :κι ρο:ιιιιιιι

οι:: νιιιιω,ιωι.ιω ρ:ιιιιι:ιο:ι::::ι,οιιοιι μι:: :ο ω: ι:ιιιιι: , ιι:: :κι ρ::ιιιιιιι ιιΔιιιιιι. $ιι::ιιιιι: ιιι: ραπ::

οι::ο::ι::. ν:ι οιιιιιι:ι ::::::οι νοιιιιι:ιι::ιιι: ιι:::ιιι:ει- ω:: , ω: :μια :ιιιιιιιι:ι ι:ιιιιιιιι :στρο::ιιοτι Μαιο,

ν ::. 8:ο:ιρ:: ::::ιριο :ια:ι::ιιι:ιιι :ιιιιο::ι:ι τω , οποιο ι:ιι ιιι.ιο:ιιι:οοιοι:: :ιρρ::ι:ιιι ρ ::ι.ιιιι ιιι::ιι:ὰιιιιιι,
ι οι ιι::ιιἱ:ιιιὲ :οΒιιιτιοιι: ΓιιιιρΠο:: :ιιιι ιιι:::ιιοιι Η: ::ιιι::::ιιιιιι·) διὰ 8 τω. Χ.ρισμ.64. ω. :.:ιιηι.

πρ: οι:ι:άιι:ι:ιιιιιοι:: Βοιιιιιι:,:ιι πω:: οι:: :Μο- .Μια πιω.: ωιιωι.ω οι: μ:: :|Ι, ω: ω: οι:

α:: ι:::ιιι::: ρ:ορο::ιο:ι::ιι “ω” ιιι::ιι:&ι::ιι, δ: Όιι:α:ι. :οι 4. άν!. 22 αν. ι. οι. 8. ιιιιι:εω 4.· :Με

:ιιιιιιιι: :ι:::ιιιει:οιιιιωρ:οι:ιιιο::ι ν: ώρα.: βδι'.:.. 3ιο.ιι.:. 8οιιιΜοι. ιό. μ. ε. απ.: 5. :ο ιιιςσ:,

Α: οι:ο:ι:ο:::οι:: :ιιιιιιι οι:ι:θ:ι:ιιι,ρ:α::: Ποιοι ει:: ο· οφ. ;ό. σου. 4. :ιιιι:Ι. ι. ΜοΙ2:.: :.ρ. ιι. 64. οι”,

:ὁ νιΓι:ι::.ρο::ιι :ιι: :.ι:::ιιι: ι:οιιι ι.ιι::ιο αρριι::ιιτι: @θα πω. :Μα Μ:: πρ; 2. Μι:::::ρ:, ρ:::ι:ι:..

ιιιιρ:ιιιιιι:ι::::. Ρο:::ι: ιει:ι:: νοιιιιιιιι: ::::::ι ι:ιιι· :: :ιιοι:::ι:ιιιι Γ:ιιιιι:. Ριιοιι:ι_ο::ιι:οιο ρωιωιω

απο ο: οιιι:ᾶο :::ιιιο,ν:ι ρ:::ιρρα::οι:::ι Βο:ιι::- ιιι Ειιιιι:ι:ιι::: θ; Διι.:ροι:ξι άιΓ::ιιιιιιιιιιι: μια.

Εμ:: ιι ιι:ι:ιιιι.ν:ι :: :ρρ:::ιιι:ιιι ι::ιιιι:ι:ιππιι::ι:ο: μέ: τω:: , μι· Γοιιι:ιι ρ:ιιιιι:ιοι::ι:: ω:: :ι:ι:ιιι,ιο
:η :νι::.ιιιι:: ::.1”Μ:.ΙΙ. Η ι ι τ . , · · ·· @πιο

:ιο:ιιε ιιιι:ιιιιιε ραπ:: . :οι :οιιΓ::ιιτιο:ιι: ιιιι:ιιιι::

ρ:::ιιιιι ν:ι ιιοιιο:ιιηιι:::ι οι οι: ορ::ιι:ιοιι: οσοι:

:ιιιι ιρ::ιι: , ρ:::ιιιι:ι: ν:Διις1ιιαπιιο ορ::έι:ιιι·ιι Φορ..

ροιιτιιιιι ιιοιιι:::ι : ιιοιιιι:ι:πι ιιιιιιιιι:: :οιοιιιοι:ιι:ιι::ι

ρο::ι: οι :ο ι:οιιο ορ::: :ιοι:ιοι: ιρ::ιι:: , άπο Μ::

οι ιι: :::ι::ι:ιο, ιιι οπο π:: ι:οιι:ι ορ:ι·ιι ει: ρ:οπιιιιτ1η

τι:: σκι: :κι απο:: ρατιιι:ιι :ιΤ:ιιιι:ι:::: ιιιιι:11:οιι:

:ιι:. Ε:: :ιιι ω:: μα:: :οιιιιιιοὁ ::ι:ιοιιιιιιιι:: :ιιω:

:ρρ::ιι:ι:ιιοι:: :ι::οςιιιιο:ο:ιιι:: :ο:::ι::ι:ο:ιιιιι , 8:

ι):ι ρ::ρ::ιιι νιιο:ι: ίιιο:ιι::ι ι:ιιιιο:ιιι::.Η::ι::::ι:ϋιο

ιιι:ρο::ιι:ιιι Μι ι:οΒιιι:: , ὰ οΒιιιι:ιι:ιο ιιι ποιο ω::

οι: ιιι οοκοοιιιι:ιιη :ο οι:: ει: 8::ιριιι:ει,8: Ριι:ιιι:ιι:

ωιιι8ιωιισι.ι ει: πωσ:: :ιιιιο:,οιιοπι οι:: οι:: :::.

ριι:ιι:ιι :ιι :οιιιει:ιι:;ν: οιιο :πιω Π:: :πιο Δω::

ιιι: ιιι::::::: :ιιι ρ:::ιιιιιιιιι:ι. ():ι::ιιι:: Πιτ:: :τουρι

:ιιι: :ι::πιοιιι:ιιιι::::: :ο ρ:::::ιιιιιι::: πω:: μια::

ιιι ::ιι:ιὶ, δ: ιιι πω:: ::Β::ιι:, ν: βδι'.ρν'::::ι. :ι:8::ι

ιιιοι:ιιι πο:: ρο::ιι,οιιιιι 8: Μιιιιι_8: :ΜΒΜ :ιι πιω-ι

τα:: Ποιοι:: ιΞιιι:τι:: ρ:: ιιι:::ει:: οι:ιιιι::ιτ: ορο:
ω:: ι:ιαιιιιιι σο: ιοιιιι1: ιι: :ιιιιιθ.,ι:ιι ::ι.ιι:ι ιιι :Πιο

θ:: ιρι:ιιιι:: πω:: ρ:: αάι:: ::ιι::ιο:,ι:δ ::ιιιιτι ρ::

:ιιι·:&ο:.Ειι Μαι: ι:οιιιτο:,ροΙΤ: ιιι::::ιιιι:: οποιο.

:ι::, ::ιιοι:οΓοι::άεωιι::ο: :ιιιοι.ιοε :άι:: :τ εαπ::

::ι:ιτιιι::: ι:οιιο:,νι:ι:ιο: ::ιιι:ιι :ι :ι::οιπιι::ι:ιᾶ πιο..

ιέι,οιι::ι·:,ν: “μι”. ς. ιιιιιιι:ιιι:ι:ι:: :ιει:::ιιι.τι ό: μια

οι:: ρ:::::ιε ραιιιτ::ιιιιιι:: :8::ι::5: δ:: Εν:: ι6.ιιι.

ο:: :ριιιο οι: :Μια ι:οι::ριιΠιοιιι: δ: ι:ιιι::ι:ο:ιιιῆ
νιιι:ι:ιι:ιι: Γιιο:ι:ι:: Έκτωρ Γιιιιι::μι ρ:ο:ι::ιι::. ι

έ: ο τ :ο ιιι.

 

 

πρ.

Ν:::οικω

ω:

Β:ιιιΜπαιιι: ι2ιβιιιι2::::6:: :ικά ιιι€Μν<ι

και:: σύβιωτιυπω ο ::ι/$2:ιαυι. `

πω.. Με. Διιιιιιιιιι:_ οι: Δ: ....ιιι:ιωι.

ρΝιιιιι δ: :οιιιι:ιιι: :ρρ::ιι::ι!ιο ρ:::ιιιι·ι::ιι. ιιιιιιειιιισιωιύ.
ιι&ι: ρ::ι:ι::, Έκι: , ν: ιιι:::ιοικι:: ι3:ιιι::ι :οι.6.ι.ι. ι

_. .Ή

_ Η:

Μιρ::Μ·

πιο:: οι! ύδε

πιο:: ω::

[ΜΕ.

Η?εύοξ. ι

' Ί

Μ; . -

κ!! :ρριΙΙ.

π

1·°Μ”ο

' >ω:
1.::



Μ' !` Βξῇιι::ἐ::ἰο ΧΧ!. Β:Ραπα :Μποποιο-8::$ίοΙ!Η

Ραπ::ιπ Ρδοοιι:! ποιοι:: 2 μια: πι Ρετ:1:1!!8 άοοο- !ο: !ιο:ι:!τ. Β::ι:!ιι: ο::!ἰτι:ι:ἱ ίιιο:ιι:ι:.Ι8ἰιιι: !ιι_:!::::ιδ:

:!οπ:ι!ιπ: :πα !ο!ο Ρο:::ει:ο οτιε!πει!!,ιπ :μιἰοιιε οί: π!!›ιιε Γροο!ο :!!!:!πό!:!:Ραπο ::!α:πιι! ο!Η:ιαςπει!!η

!ιιτοετο8: :οτ:ι Ραπ: ::!::.ιιιπ!, :μια οοπΗ!τἱ: τ:: Ρτἰ. οπο: Π: Ρτιιιο:ίο !τι::::ιπο!!ιιτπ!ιοιιτι:.επι:!πιιπι,:ιιιο:

ιι:ιτιοπο !ιο:ιτ!τιι:!!ιι!: :!ο!ιιτο: ε... ν!!ἔ: ::ἱ!:ἰτἰ:Ξ τι. :ι- Ρο: !ποτιιι:ι.!!ο απο: :ο !πα:Ι:12!! μια! δ: ΜΜΜ::

:πἱ!ΐεὶ: !ἱ:ιιι:οπι :!ο!ο: ό: :ιο:ιτ!τ. :ι::ι!!!& Ρο:τἰπο:οτ Ρ:ο!!οότα τι::::οΡ!!!οιιτ, Η Ποτιί!ο:ι:. (ζο:ιτ:Ξι νοτο!τι

:ιό Ρα:ιοτιι:!ο:ππ!, ποπ ο!!ο: !:ι Με ἱτι:οετιιΡαπει :!:οιιιο:ι!!ιιι: !ο!ο πιπποτ:ι Διπωι: Ραπ:: :!:ιπιιι! ο!!

:!:ι:ιιοι 1 !ι:ιιιι:Ιοτιι!!!ο: ιιο:ι οτιι:ἰ:ι: :!ο!ο: :!ο :ΜΙΒ :ι::1ικι!!ε; :ιιο:ι θ: Ρ:Ειιτι:!ο :::ιπ:ι!!οπι Β!οτ!:ιι Β::

5$'· Μπιτ. Οοπιτὲ ατο Βοοιιι: ω. ο. ι!ν!.:ο.:Ι. ό. 5. :!ιιιι:ιι, οπο: Ρο: α:ιιι:ι!!:: Μ.. :ιο απιιο!!ετο::58::

απ: ι. μ. Βο:ιιι:ι ι. μ. Μ. τω. τ. Μοτο: Μ. 8. ά! ειιια!!!ο Ρ:οίο:Σ!:: :ι:::οΡ!ΙΤοπτ , Η τωεωτ. Ε:: Μ::

απο!. απο μέ”. ειΗ:::πιιπ: , :!ο!ο:οιπ :οπ!ο:ι:ιοπ- εποε!! νο!ἰπο::ιιι:!ἰ Ρατιθ :3οιπ:ι!_ !ο:1ιιι:ιι: α:ιιιιι!!:

Ι τοτιι ο!οττιπππι :ιπι!!!α !ιο:ιἱ:. Ροττιπο:ο πι! Ραπ:ιοι νο! !ιια:ιιιο!!ε τ:!!!!τι:ι ιτι !!:18:.ι!!5 :!ο !οοτιο :ιπι!!!ο.

!”6· :!επιπ!. !)!οο. Ι. Νικο:: Ραπ: ο!:ιτ:ιπιο!!οπ:!ο!!. νπ:!::Ρτο!:πο!!ο ο!:, οι! :ι::οτ!:ήοτοπι :!:::ιπειτοτπ:π

4$""' '9 το: !:ι!ιι:ιτιιτι:ι τω.: Ρ:ιιιστιοτιο !;ιοετ!τ. :Μπα Ηο:: Ρα:ια:π, ν:ιιιπι:ιιιοπι:ιιιο :!:τιππΜΗΜ ποοοίἴει:ἰὸ :Ρ

Ρτο!τι:ιτ τυπο. Ρτἰοτἰ: ω". δ: οποτπΡ!ιιτιι :!ο μια: Ρτο!ιο:ι:ιο:ο :ιαι!!!)ιπι !ιο!ιτι:. !οοππ:!!ιοι !!!ιιπι :πτω

!!ε, το οπο:: ς!!: ιπτοει·ει Ραπι:!οιτι:ιιο!ΐοπ:!ει!ι:ο:; πω: 8::ι:!τιτπ , !!οοππ:!!ιοι :ιιιοιπ !!!ι ::οτι:!ε!!Το:) Η

που:: :πιω :ιό ο!!οιιτ!:ιτπ ω:: :απο ποτο!!π!πι1ι :!!ιι!πα εαπ:: ::οοιιο::ιτιι::ιιι:Τοτ. :Η τοπ:::ι.1:::Μο. ω;

ο!:, ν: !!!:ι Π: ΡοΠ:ἱιιὲ πο!!το , !οιι !οπο!ιιπ::ιτιο , ν: :!!!!.::ιίιιο:: ποπ !ιιοτιιπτο:ιΒο!! πιο!! οι! !ιο:ιτ!:.ο::!ι. μπαι,

αυτ:: οοπτο:ιοι:; Για! Γι:: ο!:.ντ ΜΡ!) !τιτοτ:ι: :!εττπ- π:ιτ!,ο!ο!ο!ιιτο, οοποο:!ο ι ω. οοπ:!!:!ο:ιο, ιιοΒο. πω:: κα.

πω:: ο!ι ::ιι!Ρ:ι:π οοπ:π:ι!!!”ιτιι, οτι.ιπιπ ::ι!ο :!:ιτπτιιιτπ πο:: ἱΡ!0ιΩιιὸό 3αφ::00: ΒΡωα0%ρο: οο:τι τ”ιιοτππ:

:ι τοο!επο:οτιι:: ντ μια: ιτι Ρ::ιιιι!!:, !π :ιιι!Ειιιε ο- π! [Ρ!ο:!ιι:ιι :ιτ:1ιπ::!.!! :στο :ιοο:Ρ:έι Ρωτώ οοοΡο:ιι:Ε

:οπού !ΡΒ !επο:·οπ: , να: :ειι·ποπ ο: ΡτοΡ:ιο Ρώσο· το! απ. Ε: οπο: !πει::μιο!ο:!π ιιοτπ::ὶ απο !Η2ς:ιο!!

:ἱο !προτπειτ. !:οα:!Ε. !ιει!ιο: ::ιτ!οπο:π Ραπ:: :!οιπιι!. 8::ιτ!5 , Ρο:ι:ιε::ὶιιιι!ἱ:ι :ποι·ι:ει π! !ποοιιο!οε !ιο:ι:Ε:,

δια:: ἰ8ἰτπ: :!ο οίΐοπτἱἐ Ραπο , νο! Ρτε:π!! ποπ ο!!, 8::::!:19 ; ιτι τιποτε: νοτὸ :οοιι:ι!οσ οπο: προ!! Β:πή,

ν: οοεποίο:ι:πτ; !::ηποο ντ :!ο οἐ :ιπ!::!ο!οει: , οι:: Ρο: α:ι11:1!!π απο:: :ο οιιιιο!οε !οο:ι:ι:. Β::::!ιι:οχ:!!.

Μ” !:ο:οτιι: ; :μπι Ρο: !ο :το Ρ:ἱιι:ι:ἱοποτπ :!ο!πτοο !ιο:ιτι:. ιι!πίι οτ:!!ιιι:!ο:ιο Ροτιιοπ:ί!`ο:ι:: Μάι Ματια:: Μ

Γιι:'ποιοπ:ο: :!!!πιιΒιι!τιι: :ο σΡΡο!ιτο Ρ:απι!ο ο!Τοπ. οιιιι!!: πωπω, ιιια:ιιιει!ο !ιο:ι:!:. :!ο:π:ιιιι::ι; ο:οπο!!ο

τω! !:ιο:τ!τ. νο:ὁ πατατα, α:Ρ.ιο!ο Πιο: :!οπιππιπ οοπίοοιιτι. Αι! “Η Μ!!

4 Πω:: Σ. ω... οτι! οι: :ιΡΡι·ο!ιοπ!ἱοπο ει:π!!!α οοοπτιπ. οοτι::ο:ιο:!!ει ο!τ τι:: Βοει:::. οοπΪο:οπ:!ἔ_

48.,... ,__ βοο:::. :;:;ιπ!οφή::η:. Ροττἱτιο: ω! οεπιτιο:π ρα:ιο,:π ποπ :ι!ι!ο!ιιτο,ίο:! ω: :οπ:!ι:ιοπο)!! οοοΡο:οτιίιιὶβ

πιο...: Μπιτ:: ν: Ρ:οΡ:!οτει: οι! !!!:ππ οοπΓοοποτι:.Ροτι:!πω. !οπ: απ:: 2:::Ε!.ὶ, οποιο ετο:οΡοι°ι1π:. _

Ρ:ΜΜ2· ::ι!!::1ο!ο: .ο οοπίο:1ιιο:ι:, 8: π::ο!!ο:!ι:88:! Ραποτπ Τοτ:!:ι :!!!Πο. Απ οπο: Γιι:ποιέι τ:!!:ί:!.!,:ιιιοπι ιἰι:- 62·

Ρ"!""!“-. Ρτἱπο!Ρο!οτπ , :μια ο!! Ρτ!ιι::!ο :!ο!:ι!:::: :ιο.ιτι:. πο: : :ποτιο: Ροτ!πτιτ:ι:,ο!!:1ιι::π :!ο!ο:'λο:!οποτπ ιπ:::::!ιιτπ ΜΜΕ'

,ψ"'Ρ:ιιι!οπ:ο Ρ:!ιπιι:!ο:ιιτοτι:!!:ιι:: οτΡο ποπ Ρο:ο!: Ρο: οι:!τιιιτ::ι:ι:. Λ!!!τπιππΕ .9.1°!ιο.:.ρ.ν.6.4.ατ. 3.:: τ. ό· π: ##πε ι

ο Ι: Ροτ:!:ιο:ο π! Ραποτι:ι !οπ!ιιε; :και Με:: Ρ:ἰτιι:ιτ!ὸ 44%” :Ι.:..:τ.ο.:μι. πιο! 4,. .4!:::!.2.:.:;.ιοο.υιο.4.

!τιτοπ:!!τιι: ει:: :!!!!!εοπτο: ποο!ο:ιπἱ:ι1: ν: οιι!:! ::::- από: 2.:;::έο:.2π :.τή!.:..:Ι.ι.ατ.2.ιά ;.:οπ.ο.:οπ:Ι. · ι

οο!!οτιιιιπ :ο :Μαι Ρατι.ιιτιι. ()οπΗ:. Σ:: Π: πι...: 8ιων_Ι:$.8.:ίο πρ! σ. η. Ρτο:ι.1.οιτ Αι1Βιι!!:.Μ.Ι.Μ.2. ΜΕ:: ι

:τ!!Ητιιι ἱπ Ραπ:: , ω: εειπε!!πιπ π: Ρτωπιἰο : Εκ! ο: Ο::ι.:σιι.πακέ:ϋ.οφ. η. νο! !ο:::ιοπο :!ο Ρο:ο!Ι:Μ › πω::

εοπ:!!ιιτπΡο: Γι: οοπ!ο:ιιιοτι: Ρ::οιι:ι!ιιιιι Βο:ιτί:. Ραπ: «μια :τι Πι! Ραιιιιιιι :!ποιοτι !ιο!ιοτ !πΡ:α οο:, οι::

πο: π! !ιο:ιτ!τ. ν:_ἰΡ!ῖπ: Ρ:οΡ:!οτ:ι:: απο ο:ἱοπι ::!- ·:!!ιιἰιι:ι Ρτα:οΡ:.1 οοτιτοπιπιιπτ, ω;" Ε: Μ. "ω"

πω. Ρο: !”ο οοιι!οοιιοπε Ραπαιπ :Μππἱ . Ρο:τἱπο!οἰτ οβ,:μΕ.: το π. :απο ΜΜΕ:: ρυ::!!.::: Ματια. ο. :!ο!οάο- Μέσα.
α! αποπτι πατα:: , ν:!ΡΠιι: Ρ:οΡ:ίοτο:. ο ρ τἰο Ρο: Γι: οοιι!ο:ιιιιτιιι· :ιό :οισΡ:ιιτο οοιι!οοιι:!οποτπ:

5ο, αντιο: :!!!!ΐο. Απ Ραπ: ὰοττιπἰ Π: ιπ.οοπο!!ε !π ία! :!εο:ποτιο: ιιο!ιοιπο:ιτοτ οΡτεοτ , !ιο:τι!τιο: απο:

ι. υερτ:ι.2. :!α:πο:ι!!ιιι:. Νοε:: :Μάσα 4.. ή: 5ο. ο. ο. απ. π. :οπτο:ἱοτιο ντιιοοτο: οτεο :!ο οοπ!οοιι:ὶ ν!ό!:οτ!5 άο

νιτ Ν:;:υ. ωιπ!.2. Ριιτι:!οιπ. ποπ Ρο:ο!!:!ιτο Ραπ:: οι:: π: :!:ιιπ- !ο:θ!:.ιτιτπ:,!οι:::ι !!!ικ! : 2ο :::6::Ισπ:υνο . ::νΙΜπ::::, β

πει:!ε::ιαου:ι!!ε, π!ίἱἱΡ!ῖ πω:: :ι:!!παοπο!:: Βιο- »ιο:«ψι:νο. ΝοΒππ: νοτο.8: ΡΠο!:ΜΒ!!!!.18, 6.:ΜεΙΕπ 63.”

ότι: !ιο:ιτί:. ο::!!π:ιτ!: Δ: :ιτιεο!! ττιει!!ο:! πιι!!ιι::ι!ιοιι. χν_:ϋ|: -Μ.·υκ..:τ. 3.ωτ.Β.ιππ:2. τ μα. :Μπα Μο!έω: Ν:.2”:Ρ:··

:!:. 2:ο:!ιιπ:,Γο:! Ροτ!ιὶ: π! Ροοπιππ ΐιιοτππ: :ο απο:- έ6Μ.ά2β.3.7.:ΠΙ.:Μι.24:.: 3. Ρ:.ΙΠ:!3ΕΠ. !ιι:πιπιιιε :!ο. “ΜΗ”

(;,,,,|:,. πο :Π)οο οτ:!!:ιοτι (Ξοιι!ι:. Π οοτι::οιιο:!!ο :Η ό: Ισ: , :·ιιιοιιι :Ιο ...τα Ειοο.τιτ.8: @ο ςο$Ρ°:Ρε:”ὁ “Μ”

Βοο:ἰτ.οοιιΐο:οπ:!ᾶ; ω:: πο(5ιιο α:ιιι:ι.!!ε οί: , πο:ι:ιο ο:ιιο!ιι:ι:ο.Ρει:!ιιπ:ιτ:,ποπ Ροττιιιτ:ιτ οο:,νοτοπι :!ο!ο·

ἱπαοπο!ἰ: :μια πιι!!ο !ιοοτί:ιι ο οο:ιτοτοπ:!:: α:: απ· :Ε!:::!οποπι ο:: :ο ν!!ἔι :::ιΡοτο : :και !!:::1:!ποπτ!πυ!

Βο!!ε ::ιο!!:: $ἱ:!ο Βο:τἱτ.Ρο!ῖἱ!ιι!:;ότππἱιιτπ :!οιπ- πιο: Ρο!!πτι: οπο:: Μπιτ. ττιίτιτ!ει:π : ἰτο :Ματιού

πο.το:ιιιιι !:ο:ιτ!τιι:!!πο: Ρο!!!!ι!!:: Γιιπτο::1ιι:ι!ο:::1πίο τιιι!!ιιτιι οπο: ::ι!!ο:!:ι νο!ιιΡτιιτο:π 2:!:11!ττοτο: οπο:

οιπποε ::::ι:ιι::ι: !πτο!!ο:'.:ιιο!ο: Πιο: αειιι:ι!!το: !ιο:ι- ιιο:ι Με.: !ιιπιπ·ιπ: :!ο!:ιτ νο::ιο:ι !α:ἰ:ἱειιπ, 'οποιο

:!!ιο:ιο!!:ε. ΑΊπτπι:ιπ: πω.: π: π. :ὶἱ|!: :ο πο. ό. έ. Μπα:: νο!ιιΡτἔι: νο:π::ι :ἱο!οτοτπ :Πιι!ι!οθτο οπο".

.:!7:.....ω Δ: κ. απ. 6'αρΡΙ:υπ. Θ.:::!ο.Ξπι:. έν!. 44:48. 5·. απ. ι π.: ::Ρο!!:: : νιι:!ο :π!:οοιι!ιιπι τῖιἰ: π: Ώ!ι:Μο,

των. :προ πω. ο. εστω!. ο. !.?οπ:1οπι. οπι:ιο: οπεο!! Μ:: πω! , οπὸ:Ι :ποπ !!ιπι::ι5 !”το!:!οπο :πωπω ο!!οπτια νο:ιιιπ

ρ"ΜΒ"· Πιιο πιο!! , π! !πο::ιιι:ι!οε !ιοετ!:. οπου: Έποτυπ::ι :ιοι::ιιίο:ιτ:!ο!ο:οπι. Μαιο: @τα οΡΡοΗ:ἰΪιιπ:;!. πι.

”!!””.° Ποο οτ:!!π:ιτ!: οοο πω: π! !τοτοτιιτι: !:ια::μιο!ο: :ο!!!εοπ:!:: ο!τ,:Ρι:ιπ:!ο !ιι!:ιιο:ίτιιιπ οί: αιμα :!ο!οάο.

οοιι!:οιι:ι (πο: !ιοτι:!τ. 8:28:55 π: οι:: οο:ἰ:!ο:ιιιιτ Μπιτ. οιιιιι!πιο:!ίτιοπ οΩ:ιΡΡοτἱτιι::!απιοπἰ: , :ι:ο

Ξποιοιιι:!οε :!απιτι! Ραπ:: οοπττοποτυπ:: που: Ρ:: Ρτο:!ιιτπ:τιιιτπ :!ο!ο:οπι 8:α!!!!::οπιι, :ιιιᾶΡο:Ροτιιὸ

πο:: !.ιι:ιτ!ἱε8!ο:ια Βωι::ι: , Το: :::::οΡ!!!”οπτ , Η ο:ιιοἱ:ι:ιι:. :::::ττιτο.:.ττω:ΜΜ:,.ΧΡι...οό::... οπο), Αν!

Ωο:!!Τοπ:: ::!!!!!παοιιο!οο!ίιί οτι:!π οπιπ!!σιι::ο:- ς:ιιι!3!!:οι·, ποι:ΐοτιπο!!:ο:: :μια :!ατποποε Μάο: 0αΡωιοπω

80 δςοο:::τπ Ρ:τιιο:!ο , !η :μιὰ όποιο! Ραπ: ατο”. ν!ποοιι:!ο ::ο:ι!οοπιπιτιι: Μ, ποσά ΠΠ: :ιΡτιιπι ω:

!!τοι· οοτιίὶίτἱτ . ιιι:ο:1ιιο!!το!: ἱιι οιπτιὶοιιο. _ _ δο!ο:Εοιτιοτιοιπ Ρ:ιτοτο,Π ο!!ππ:!ο:::ηπτο: ο!ΐοπτ. 8ιο.

6ο. Βίοο;Ραο:ι :!ετππ! :Η !τι::::1:1::!ι: :τι :!.οιποιι:. Π:!:!0Π:Ποδξπτ8.άος:::, Αποο!ο: Μοτο: οοπιιΡ:::

οπο. !ιπε!”Ροο!ο :!ιθο:οτι:!!ιιι:; 2:μ.Μ!ι5 ιπ:τιπ:ιι:π :ι:ι:ιιο:ο πο!::!: απο, ποπ ίο:ιπο!!τοτ, οΐιι:ι ποπ !ἱπτοοπι

Σκοπια. :1ι!ο:ο:ΒΡιιπ:!.ο::!Φ ι8.βέι'. ς. Α:ιεο!!οοο:Ρο:ιι:ι: - ο “

' ω... 8τ:ιτιιι:οἰπι:τιι :ιιι:ιπτι:::οιτι 8: ΡτοΡοτ:ιοιιοττι

  

Ριι!!ΐοιι!ιοιιΡιιοο:,Τοο ::οιιθ!ίτοτ·.

()ιι::το.Απ ι!αιποποε αφτο ΡοΠἱπτ ὁ Ραπ!:,:1π.μ 6 ά

:!οπο:ιππ ποτπ::ι!!ιια:ο:Βο :1ιι!!Ρο::!ο :!!!ΐοτιιπ:.!:ιο. Ριι:ἱοπτιι:. Λ!!!::τιιιτο ν!τ!οτπ: .ΠΟΠΗ οι 2.ά:7!.7,ο_ "._ 4_υἐ:._

οιιο!!:ι ι :μι :οπ:ίι::ι τιιιττιο:ο, α:ιπει!!ει :!οπο(Ρ::ιτιιιτ:ι :.2:|Ι.:: παπ:,:5ι· οι ::ρον.:Ι.3.οΡΡο!!τι.Έ τοπιο:: :1οοο:5::

.οςοΡο:έτοιο Ρτο!πόο Π!! π! !πα:1ιι:ι!ο:,!ιι ει επιιο- 4.:!τ/!.4.: :Ι.:.5.0: απ: 2.φο !οπτ.::διπιιπ1: Ρτοοιι!

' πιο::

 



ο.2.ιιιω

@πουτσο

ό· τιτοιοισ.

οι".

ε, Βιβεισβ

έ6.

Ο2,ερΜ

ΡΜ. πιο'

πιιιοιστ,

Ζοσέ..

67.

6·Βτι(Μτω” ᾶιιοιοοτἰοοἱε Ρ Χάο, οιοτοιιιτιοε; πιο:

Βε|ρεοιἰειιιτ

οβατιιιιιιιιιι.

°`..

68.

7.Βιβεκιιιιι οσο Με σΡετιιοιιο. Χάο. ειδιιιΩτιιιο ι τετἱο5 οτε:

Βιι|). 4.

οπο".

69. τ

1!.ι!μοιι ε.

ο

' Βοβιετατέυ Χ Χ Ι. δεοακο ιτ'ειστοποιο ΜΒΜ Ι Ι Ι.

τοοΝο "το αμε: το δώρισε. ιΙοοιεΠιιοτοτ, μου!

οπο ιι:ιτοοιιτστοιο εΠε μετρετιιιιιο , δε οοιοττοιιτο 'κι οποσ: , το! Πιιιεοι οιιοειε Ροιείι: Ρειίεάσιο «το

οιιιιοΒοεοσοιο,ΜειιΙτ.ιη. ?Μπι 9. Ι[ιιι.ε 66. 7εττοιι ιιεττειιιιιιιο .τι τιιιι!ιιτο , .Με ορετιιτιιτ ε Ψιιι1ιη οσο

:τοκοι που.: τουτιετιιτ, @απο πο» εκιἱιιμτιιιτ. Βοοσοτιι. Γειτιοετ Μοει, νε! ο.ιοετε ροτείτ τιστιτσ . οποτε Μάι

οιιοι:ιοι ρσΠεοτ ι!ειτοιιοτι οσοτιει ιΠοιοοιο τιι:οτετοιο ι1ιοιιιιο; ει! Ρει·ιοάιιιο !ισοτι;ιτετο τεοοιοτιιι1ι , @με

.ο οιοοι ρωοἔι ιιΪΗιᾶὶιιἐ το ΙΠ:ιετοιε. οπο: ιιρρτε- οΒιοἱιιιτἑιεοΓο τετισοειο στιεοεοιεοτε, ι1.ετιιι τι·

οεοΠο,δε ττιθιιτιο σε σετιτἰτ.ειοἰἴιἑ,ἱο τροποι ιστοιο Ποιο ροεεετιι ε: Γοι·τεριισοο οοοιοοιτίτ ιιαιοσο· σε

μου ρτιοειρο!ιτετ «οποιο, οσο Ρεοόει ο Ιιοειἐ Με νιτιιοτιιι οσο Ρωοτ !ιιισετε οτοεερτοοι. νοιιε ·“Ρωι

ιι0Ιοοιιιτε ιρίσιοπι ' Γει! εΠεο,ιοεοιο τοοετιιτιο. οεΒο , οσιοιοετο εΠε ιοτομιεεω Ρι·;ι·ςςΡιζ "ΜΗ" ΜΗ·

τω, ουσ ν: ιοΒιιιιτοοοτο σοεότεοτιο!ι Πεοιρογιιτε "Ποιο ρτοΡτετ τ!ιίΕοο!τιιιειο , οι στομα· ιιορει

οιοοεοἱι σωστο τοιεΠε&ιιι δε νοΙι.ιοτοτει ει! Επι. ΐεοτιστιειο ιιτιοεττεοιιο, οτιτο οσο ΙειοΡει· ε11 το

ιοΓιοοσι ροεοιιιιιοι τιΡοιεΙιεοίἰσιιειιι, δ: ττιιιιτοτο ι ιρΠοι Μετὰ Ροτείτιτε. Ατ ιιτειοοο οίτσ ιοιιΒιιαιο

οιοοιοοιιιιο:ι. ΜΜΜ ιιιιΐίοσιτοτεοι νἰτποιἰί ρεοοιιιο, ίειορετ το·

θειου. , Λο Ρεοοετο , τοτε: ἱο Βετο ιὶοτοοετἰσοἱι οοεο οοοετ , ιτειοεΒετε οστά! Ρετίεάτιοι οὸηςπς".

ιἰοοιοοεοοσοιιοιττοι·ιτ,ιιοροτεοτοτΠοιοι! ραοιισι. τισ.το το ιΠσι·σιο οι.ιιιιο. ° -

Αιιῖττοιιτ 11Μιιιτ. ο :τι Μι- 7.4". ει. μ. 2.ττωτιορει. στο... τ Λο ιο ε!οιοοοει ετιιιιιτ σΒΙιοισ. ΑΕΕι;- 7ο.

στοοιιι Ρεοοειτα , οτιτο όατιιισοοε οσιοοσιττιιοτ τοοιιε ιοοοτ Ποσο. οι ε. τι”. τι. 2.ά". ι. οι. ο. τω..._ "τ, ε.. υιο...ι.

το! οτιτο: ιιιιΠειι ἰιοροτιιιὶ Με .τι Ρ0οοιιιο , ΐεεοε οσο: 3. του. τ. άι: οβ|ιοιοΠε οάοοιι , ΜΒ..." ει: ιΧώι.ΠΜ_ μι.

όιειοιιιτΠοο , ροΙτ οποιο οοΠιιι εάοε τοιιΙσι Μο ΡσοιΙοιο. σΜιιιισ οιιοἱιιιεΙιι οοιιΠιτιτιο οοτιιιοτιο.

ιοοοε εοιοιοἰίΪιιε Ροοἰετιιτ οσοίι Ροεοἔι , [οι ἰΡΐε Με ΐρεοιεισάοτριοτειιτι; @τοσοι ιο ιοοοοοδετιι

σέτιιιειιτι!ιειοοοι Ρτοοιι. νετιιτοεσοττετοι ΐεοι.είτ τιοιιεοοἱεἀἱἀεοιτἱ : οτι ι!οιοσοετ οιιΠιιι φωτο .

οοιιιτοιιο.Ροοσεπι.ίοοι ιοτειτοιοο,ιο ττοσετ το οιιιιείειιιεΙιιιιτιοετοοτ,οοιιιτι.ιοτ5 εοο·ιτειοεο ιερε

οἰιιὲΙεΒε οιιΠεόεοετοιιΙΙιε ο0ιιο [ποιοι τοεοτοιο , εε1ιεοτοοοΠόετιιι·ε, τΙοαιΙεοετει-ιτ , ςυω|τηοι]ι Επι;

Ποιο οεο Μοτο οι:ιοιιοι ρτιοιοιι:ιοι ε1ΐεοτιο!ε , οτι οεοεοεοι ο Πεο ιιεοερτιι: οι'8ο οσο τι.ιοεοτ οΒΙι.

τοοτοιο τοπιο, ιιοτοττειοίοιο ιιοοιτιετιιιιε. ΕΠ ειι- οιοοειο οιιοιιοο!ειο, οοσιοι ιειοεο οετοιιΙειο.

ιετο Ιιοε οσοι ποιοι. τρίο ττιίτιτιιι ,οποιο ίετ:οοι ττ1. . Πιοσ : οιιΠο οΜίιιίσ , οει: ιοειτο.ιιι , ιιεο ιιθτοι- ›7τ:

[οι ρεοεειιοο1 .ι ουατειιοε το οποιο είτ όιίΐσοιιιτι οι ρτσρτἱε τιι&ει ειιι·|ιτ ιο όιοιοσοεε. Ριιιισοοι. οο!ι-πτω ω.

οποιο ιιιττσοι!ι. διοτι τειιοἱστο αεοϊόεοιιΙε, οσοι οἰσ οσο εΙΕ τοΙοτιιετι:ι , [οἱ ἰοιιοΙιιοοιτιι σιιιεετι το; “οι ωιιω

εκ ιιικτιτ ιιᾶιοοε οσοεέιε ΡετοιΡισοτ ιστού , ε το. εοειτοοτιο. οσο εοιιο σΒΠιιιΓοι ι.ιιοιοιι.ιτ , οίκο ιιο- 'βιω”"'π-#

Ιειίτιτισ δ: ιοοιιοτΙιτιιε, οικω ιεοοιο 8ιδιεττιιθιιο Ιοοτειιε οοιιιοιοι,οσιε τιιιοοο ρο!ιτοιοε ,ιιιιτειιετο

ίτοιιισιιι,ιτοοτεοσι τιιιιιιιιο τοτἰσοιιΙἰ οοοίσοιι οι. όεοετειοοι , εσειιιιτε: θα! @πιο ιισΙιιιοοι , δ; ἀ°ε°.

δειτε; Λο ιἰεειοοοεε Ποτ οεττισε οτετοιτοτε Πιο ᾶιι ιοειοοτἱιε οσο νιι!ειοοεοσΒιτοτε. Ποιοοοει :ιιι-ι

> Με ιιώιοο- πιο .το ιοσιτε νσΙοοιιιιίε οσο οσοίΐοιτποτ , τοπ

τω: 8ο ιεΙιτιοι ι!ιιοιοοτι εεττιιι:ιοτ . Γε ε! ε σιοοἱειι- ροίἶεοτ 8ι ι!εοετεοτ,οιιιοσσιω τοιοεο Μοτο τω..

οπο. ίορειιιετ. Ριιοτιτσε, Πιιεετιισ οει·τὸ ἴοἱιιοι; Η οποιοι Ποιο! τιοτι.. ιοΡειιιοοιοτ ε·τοοιιωιτιο

νετιιιο ροεοΞτεοτοιο ασεπ: οσο τω.. οεο Με ιτειδι οι: το , οιιιιιο τοϋ οοΙοιιτ εοοιιόετοτε..οιιιο τιοτι τοι-Μ

ριιεοἰτεοτἱεοεεοιιτιιιιι ποιού; οετιεοετοοτερεοοετο τοϋ @οι ἰο οσοτιοοίι εοοθόειοτιοοε ριορι·ιω οιιιιιε

οειίεοετιιτε απο ιοί-ο ρσεοιο τειιτιιιοι ετοσεριιοιο το, ιιι ιού: εσοιετιιοοτοι σιοοει τΡοιο οάιιοι11

οι! νιτίιοιιιο εστι (οοτ όιιοοοιιτι ιὶε ιετετιιιιοτε Πιο Ρτοττετιιοτοιο , Ποε νΠἔι ετοιοιοτι Μοτο , τι ω.

όειοοετίσοιε: τυο: «μία οιοο Ρτεοετοιιι ιετειοἰιιιι Ιεοτ , ἱοτεΙ!εέτοιιι ειρριιοοι·ε ιιὶ οιιιιοοιιοιοοε Γρεέ

Ϊιιἰι ειο;;εΠε ιο:ιΙιε Ξοιιιοοτει απο οπο οιιτοο:ιτιοοιι ειιτο ρτοτετἰτι ιιστοε εσείτοοόοοι , άτομο ιοεσοιοκ

ίεοτ. τιιιιιοι:Ιο ΐιιετιιοι ο εεεΙο ειιοιι!!ι ε ε: ΠΠ: Μοτο. τοΜ :τετοιο νει σωε8:ιιο:ι , οΙιΣιι εσ8ἰιοτοιο, ιεοσΒἱ-|

μ. Βὶβειὶἱιειὶ Με πω!εάιΕτέ οι ίετιετπειετιιτττο, οιιτρ.υιι- ιαοόιιιο. ° “

το: ο ΜΜΜ ή· Διι8εΙοεΞιιι. ιιιΔετο οιιιρρε πιο. δι

ιοτιιοιιτιιτ ίεοτεοτἱι οιτειοε τ!ατοοιιτιοοιι οσιοιοιοικ,

8ο ιοΒοοετοτ οποιοι ροεοο ιιιειοσοοο·ι , είιιο οοδειο

ιιιιιιιι·εο ιΒοί οπο;; σεει:ιτεοτιιτ οτετοἰιιο οτιιεἰειοιἰἰ.

@οσοι οεοιοιιτισοιε ιειετιιἰιοτειο ριοΒοΒιιε οι, τι...

ιοσοεε ιεΙἰοιισίιῇιιε ιἱειιιοιιτσε οθιο Γεωρετ ιτε οεεείΣ

Ειτισ οσοίΜετοτε, είπα ιιιΙἰι οσοοι!ετ.ιτισ Ρεοοειιτ

το. τοσο τοττιιτεσ , ν: ιοΠτοιοεοιο Βοιωτοι ιΡισιιιο:

Ξοτε!Ιεο?ι:ιι εᾶἰιιε οσοειιττε οτε.

8εριιτοιι; Λο τΙοιοσοεε Ποτ ειιΡιιεει οτοοεοτι το

εο7

ει: εειιετε . οσο ε:: Γοττεροοοε. ιι5ττι ιι.οιοσο οπο

  

ο εεοτιο η. ι

ωοστιέξυ .ι....... ιοτειιαιοτιιτ .τι @τις

σοφοτεο 2

Ε τι ο ν ιιι ε!! , όιετοστιει τστοιιετι οι: ισοε'εοτ: @ο

Βροττ·ο: οι Μιιττϋ. η. οιρειιιτε Με ττωωτοετο

@το ΜΕΙΝΩ!! , ρωταω @Με , ώ .4ιτειιι: το” σεω

ρε σο! οτιιοιοοόιιοι , ἰοιιιιι. Ποιά οτιτο ιό. ετιτειτο

ιιέιβιιιουιά, οικω νοτιτσ.τειο 7940". το ο.. Μ!. 49_ Μοτο”

οπο. μποτ το: ι!η?ιίι·. Αεοεοιτ ιιυότοιιιοι Ρεττιιιο τ" ·.# #.Φ° έ.

δε δώσίιιβ. το ιιε πιο ι€οε ιοτετρτειο11τισιιίΪΟτἔ8ι- (ζώ' .

Με οσοι. ο. το οιι.ττοτροι θεὐειιτι.ε τω: τουτο; τιτ- "8"."”

οτιτο , ψ ἰπ βοιι στη πιο: τω· σάιτ” ειιιιτιτ. Με

Με. ΜΜΜ” ῇιττιἔάἰιιιΕ Με Ζοζέ ιιιιιτίιιιτ, οι ετοι

ιιιι βατ! άκου: ιΜιιιιμειιιτο ψ· |ια:Μβοηε το.. Μο.

μι, Κοιτάω: τω» οτιτο. ΒοΗΠοι στι". 23. το ῇιιιιτο οι. οιιβιιιιζ

Μου: Μειιιε “Με @πιο Μπι , επι οι ιιτ.ττωτ Μ·

Μ: «ποιοι ιμιτέτοι .κοιτα οποιοι ε ι οι Μα αυτ:Αοε. Πάει. το σιιιίι!Γε. ισ. ΜΗ Οτεέστἱοι Μ. μη.

Τιτειιἱῇ›ιτἱιιιιο ρ" τςιιιοιτίιτιο·ιπτ , οι οι ιστοιωτισ Μι

οορτοιο σαιτ Ρστείτ σε ε6τιοσι @στο : οίκο αστειο

Ρισοετοιο οι, ι!ποιοοει ΜοτοΜ” εᾶιιι οποιο: σοσ

τατι , οσΠιιοτ τιιιΒετε οτοεερτοιο , σε Ποιο σρετεο

τοι. Πίεσε. Ναι οι Μοτο εοροιιοτοοερτι σε οι...

.οι σιοοἱΒοε νεοιιι!ισιιι: ετΒο οεεόοετοσιτ σε κάτοι

ιΉισιοοισοε ιτιοιτ.ιΙιΒιιι. οτιτο τοιιἰοτειο ιΜοεο!τιι

τειο Ι·ιιιοετ ιΙαοισο οι! νιτιιοότι σιοοιιι ιοστοιΙιε ,

οσοι:: Ιισιοο νιιιτοι οτιτο σιόιοετισ οοιιιΠο Βιιιτιο

στι νιιιιιιάε οτιιοἱιινεοἱοΙἰο.: Μ! ρτσΡτει οοιιιιιιοιιιο

ιιιΒϊοοΙτετειο , (οπο: οειΒετ τισιοσ .τι ιιἰιειιι!ι στο

το. νεοἰοΙἰιι , οσο είε ωρα ρτοοει;ιτι . ετεσ οει: σα·

τοσο οι! νἱτοοτἱε οιοοιο ιι:ιοττιι!ιο. Βετο. Μ. ιιοτεο.

οσο είτ ιιοιοο οι1ΡεΧ ρτιεοεοτι νιτ:ιοσι σοιοιττινε

ποιοι οτι εεοειε , οεεο; οσο είτ οπο” τιτοοεριι

νἰτεοτἱἱ στοιοο @το ει: (ιιτιερτισοε , οοιιεεεισ.

Ωοετο οσε: οοο!εο. οπο ιιισιτιιΠε όπιοσοιε απο τοι!εοάσ, Μοτο [ιοτιωτιο ρ:ιιιτειιιτ. @πιο οιιιτητιε το έρβ

_ριτοοιιιτ νεοτο!ιοοι, 9118 οτι οσιοιοε οσιοοιιτιι.ιοτιιτ ρ.ιτιιιιτ , «πιο νιιίτι : το μ.: ττειιι.ωρ Φωτ, ςηρ,ικιΜτ,
ι2ι54ει 4τιτω- Μ· ι ο το ~ το ' ο ε. ' το Μ.

Αττ8·ιι[διιιιι _

Οτιδοτικι.



---ε.. -ς-τοβ.

ο

-.-__--φ.__ι__

 

Ο

. Βῇριιιαιιο ΧΧΙ. Βερσικο ιίποιοποιο. .που ν.

ιιιιοαιΓπιαιοι·,:οοο ροΠαι πο ιιοιοιιε οΒιαέι:οιπ;ποιο

πω: οι ποοιιιοε ιιοιοιιιιτει ίοοιιι ρειααριο. δααοοιιιι 77]

Βιισιω.ιιι 4.. ιΜι. 46. απ. ο. ιιοι:απιιι, ι8πιοι ιιιιαιοι 2.3 οπο.

ι·ι:ιιιιιαι· ιοιιιοαιο ιριιιιιι: ραι ι:οιοι·οιπ ιριιιιοιιιαοι

ιο πιο αιιιιιαπιαιο; ποιο θεοι ιιπιιπο ιιιιιοπιιιε οπο.

ΩιοΜαιιιο!ιιρετι οι πιο ΕπαιιμΙιιιιριβιοιαι, οπο»- Βιιιιοι απ @πιο τριπιιιοι 8α αοιροιαο ; οι ίοιοιο

ο ιεπιιιιιιιι οποιοι πιο [Μισο ·υιιιοπιιο , ΙΜ ποιοι αριτιεπιισ πεαιιιοπιοιιιι:ιιιοιιε α: ιιιιιοιο ι11ιιιατιιιι, δι: ιριιιιοο.

ρ.ιιιιιιαι. Οοπιιιοτιοι ειιαοιριο αροιοοιι,ιιοι ιο πιο- ιιιιιοι ι:αιιθ ροιαίι Παω ιιοριιοιαια ιεπι ιιιιιιιΓοιοιιι

πο οποιοι Γ:οιοιιιοι , ια ιποιοοι Παππού αιοοιιιιι. ροιαπιιο.ιπ ιριιιιοπιοιπ,ποκ ιριιιιοπιιιιιι ποιο ιο τμ..

:.ο8

Μιά, |ιι οι τι: ι:ιπροται ιιιιιιτροιιπιο απο:: , :πιο οι: @σε

οριο «πιο οι πο” πιιμειει επιιιιιιιιι οι μι· ιςπιοι

ισηισιιιιοι οπο: ιπισιμοιω, ιιοιοι ἰπιοιροιιηιαοιπιπ :πι

πω. Ει πα ιιοι:αι·ο νιιιαιαιοι , ιοιέι ορριαιιαπιιοπα

ι8παπι ιοιαιποιαοι ιαιοαΙιοε Γριιιιιιε αιοι:ιο.ια, πιο:

 

 

  

μια. ποιοι οι :πιο επιιιιώ.οφ.ι6.ροβ Μέι. πω: :οι οι ποιοι. 8αιι οοπιι&: ιπιιοοι οι, αιιοιαοι εοοιισ.ιε α::

. ιοι·ροι·επι, ιοικιιοδιοιύιΙιι, απο:: πιει/Μαιο ¦σπισιιι οπο. Βιιιιιο οπιιαιιιιιι δι ίριιιιοοιι :θεοι πει: :ιπιοιο ιπιιο..

,πιο , Μπι τοπιο ·ωπιιιι σωρο” ιιιιικιπποι , πωπω ἰ οπο , πιω νιιιο:ιιιιαι :οποιοι ποπ ιοιιοπιιται οσο..

ΜΜΜ πιο: ιιιψιιιοι , [οι ιιικι.ιιιι. £οιιηιιιιιιοι πο..- 0 ιιοαι @οποιο εοιροιαοπι. ε. πιο Παω ιοορι·ιιποι

ι7Β. που», ιοιοι»ιὲ πιιιιοπ .οι ευιιβι!ιιιοπιοι. .Νοπ ιια(οπι ιο ι8πι νιοι ιθ:ιοποι ιριιιιοπιοοι ι οιιιιοα πρι: πρωτοι.,

πιο" ιοαο Ρ.ιιιοι , ι1οιιΒοετο ιιιιαι·πι πιαιαριιοιιιο ιοιαι- προ ρο&οροιιιι ιοοιεραι· ιιοιιιιιποιιι νιιιοιαι·π Γρι

@πιο οι· ρι·αιο.ιιιοιριο ιιοιοια οι ιιιιιιιιιι τροπο.ιι , οοέι ι:ι:.ιτ- ι ιιιοοι ιοιοοιιαμοιο ρι·ι· οπο: ποπ ροιιιι,πιιι πιο.

'^ι°ι°°"°° ιποπαε οποοοιοι οι οτοιιιιοοα οποιοι €πωωιιι.ιιι ιιιιιαο·ι ιιιιποποι ιριιιιοπιαιπ ιο ιριιιιο αοιιΕιιο , οπο:

'χμκ””'° Αιπ!ου[ιπ η.. ωρ.Ι.ιιιηικω Ηιιιση.ιο 6ι·.κορ.Ι/πέα Ιβ οι: ροΠι ι ιιιι πο ποιοι οι›ιοᾶοιπ , πάπια: απο
  

ι:οιιοριιοιι ιιιιοοιοε οοιιιιιιιιιι ραιιαέιιοο,οοοιι ιιε
&ΕΠι.Ι$ πο ιΡο ρίοι:ιιιο ιο ποπ οι. ι

'Ποιο ιιιΤαι·ιι, ιιιιιιοοοαε τοιιιοαιι οι ι8πα, ιιοπια- ,

ποειιιοιπ ιιρριιιιαπιιοπι νι πιο πο:ιιοο:ι.>Τιιιιοιιοι 78·

πιάσω. ο. Απο. οφ. πο. Ει ριοι›. ι. α:: θιεροιιο οι. 3° “Μ”

οοιιιοααι , ιριιιιοιπιοιοοαι·ι οι›ιΒπο νιιιαπιιο ιππ

ιοπι 8: πΓριαιαπιιο. α. Ροιαιι ιιοποοπιιιοριιι:ι αοοι

ριιιοαιιιιέι 8:ιιιιιαια οι: το ιιπροιΠωιι , πρριειιαοιἐ νι

ροιιιιιιιι: αιΒοίιοπριιαι οιιΡιιωοιο ιιιιιιιιι ροιει·ιι

έα το ιιπροΠιι:ιιιι , ειρριαιιοπιιι νι ροιιιιπιι: αιΒο ρο

Γιαπ;;; οποιοι) δισ.ιοειιοπι Βιιιοπ[σ. Μ. 4./ιιιιι πρ. ·υ!ι.

ποιο παιζει, ιΒοαοι ιοιαιοι ι:1ια ιπειιαι·ιοιαιπ : νι ρισ

Μο: ιαιατι Αφοι/ι. Ι.21. ο· άπο. οφ. 9. ναιι1οι πιο

ιι·πι. .ι πω. δι ιι:ιιοοιε [Μωβ. ποπ :ιιιπιιιιιιοι, πιίι

ιι οποιο. π4.ιο_ 44. πο. ιι. πιο». 9. πιο ίοιιιοι ρι:ι

ποποιοειιπ Ποιιιιιιιιιιπατο , δι ιιιιοριιιιιοπαοι εισαι ,

ιριιιιοε ιοιποαιι πιοιΒοα , ιιιιιιιαποε αοιοοι οπιιιπ,

φοτο αιιοοιιιΠοοε ποιοι. αοπειριοπι, οιιριιαπιοι

ραι ι8παπι, πιο οι οιοπιοιο αιοοποιοιοοι οπικιιοθ

πόι:ιοιιε, οι: απο” ιιιιιιθειιιοε,

74.- Απ ιροιε <έαιιαποοιιε Πι αιοιιιαο: οποιο δι οποιο ιαιιι ιιιιιιιιι έα @κ ο ΘΡΡωικοιο "ϊ ΠΟΧιο ο ΦιιοΦιι

·Ρώ··(Μ", οσοι ποιιιιια Ρ Αιιιιιοιιιιοιι μι: αοιοιποοιιαι ιιοαα- ται ο οι ποιου: ποπ πι. διά αοπιι&ι ιιαοιοπ ποπ Μι "Μι;

" “Μι ιοι : ποιο ναι” 8οιιριοια ιοπι ριοριιὲ ι:κριιαοπιιο, ρο αι ιιιιιπιι ιια ιεπα ιτι πιο οοΧιο , πιο πρριαιιοο- "Η

ΕφΙω"." νι›ι πομπο? ιαοοιιοι ποιοιιιιιοι. οποιο ιπιιιιιιοοι ιιαιαιιιιοιπ`νι ιιιιαοποαπιι:οιωπ ριοριιω οποιο;

ΗΜ.. Ρειιιαειο νιιιαοιοι· παειιια,ποι ιιοιιιιοι·ι: , οι απ. @ο ποπ ιιΒιοιοτα, ποιο απο αι·ι·οι οοοοιι αιιιιαιε ιο ιο.

οιιιβ.άι. αεριιοεπιιι Γοπι,ιιοιιια ειισάο,οιιοιπ ιεπιι ιαιιαόιοιπ ιιοραιι ,ι ιιοι ρα ρικοπιοπι ποπ ποιοι πο

ιιιι: οποιοιιο τοωιιοοιι Γριιιιοιιιαε; πο: νοι:ιιπι π. ιιιιιιαπι ιαιαπιιιιοι οι: πισω ποιοιιιιιι:οεζ Να: 11ο

ιοπι ιιποπιιαιιιιεο:ι,ακ ασ ποιοι ιιιιιιιιοιοι οι ειαιπο Χιο απ ιιγροιιιιιι; πιο: ποπ οι Ειπε :οι αεριιαιιπιιιιοτι

απο· :Με ιαπιροιε,πισιοοα ριιι:>οιοι ωιοιοο ιοιιριιιιοπιι:.Κιι. οαοιι:ιιιιπιπιπροαπειιπ @οι , οπο ν: ὁ 8αι·ιριο;:?ι 8:

·.ι"ΨΙ""· ιιοποιαιπ , απ· Όσοι νοιοαιιι ιεποιο ροιιοι , ιιο:ιοι Ριιιιιι:ιοι ιιειΕιιισιιιιι· , ριοε ιιιιοοιιι οΒοιοο.ιι, ποειοι

ποοιιιιιιαι ειιιοιι οιιτοοιπιοοι ιιιοτοοαοιιοι ιριιιιιιι ιιιοριιααιπ ιιοπιιιι:ιοι οιιριιαοπιιιοι πείρα: πρρια

_ οιιοιπεια, ποιο οι ` οιιιο οὸιι Παω ιιΠοιοαια ιιαπιο νιοοιιιο ιοοιιιιο α:: ιιγροιιιαιι.οοπιιι.νι ιο· οπο.

"` ιιοΙοαιιιιΒοαιο ,· ο ο πιο ιπίιιιιοπαπιοιο πει έια ο:: Λαμ/ι. ποιοι: Μονο. ε» ιι. Μ. 49. εμ. 2_ποπ

- εοπαι·αιποοιιιι σο οτε οι ποιο ιιποιοειτοιοιο,εο- ροταιι: ιιιιοοιε Μια οσο οι: οπο οιιΓαι·_ίιαοι πιο: ιιόιὲ

ιιαπι αιιιιιο ιιαααοιι αιοιιιιιιιριιιιοε. 7 πο οπο ι:οιιιοε: αίΤαι ποιοι: ιιιιτοιοπ πιο πο οπο ι

75, @πια Με πω. αοποαιιιιιιο ιοραιοιι: οι: πιοιιο, ποιοι , ο ιππιιιοι Μπι ιιρριαιιοπιιοοα ιοιποαιαιοι·. 1

2βμωι οπο ροιιιι ιοοιιαοιροιαοε ιριιιιοι ιοι·ιιοαια. Κιιιιο Αι! Μιά. 672076( ιαίρ. οοπι Π: βιο αιιρΙιαοιιια, 79: ι

ε :ο «πο. οπο. ιοπιε τοιοοει οποιο, οποιο οοπιιιιιιο ιιοιοιι- ιιοοιιιιιι. Πιιιιιιιιιι , Ιοαιιιπιιιιω ΜΜΜ ιιυπ|ιιιι)Μ Μάιο.

. · βιο αοιιοοιραπιι: ριοριιοιπ ιαιοραιιιιπιπιοοι Γαπ- ιο,ρι :πιωικροιι·πιι'οριιιιιοι. Λο π. ροιαι. @οικω 8ο.

ιιων' - - . ο . .

ι _ . ιιοπιιιιιιιι αοιροιασε,ποσιαιο ιοιοοιιαια 'ποιοι ιιζοιη

76.

ι 5ο". ι

.Μι παμε.

Ε".

8οιιιο4,.ιι|ι αο. μ. ·ιπο.ιιτι.2. £1Ποο:ι[ος1ηιωι· μπω .·,. Μπι. -

1. ρ. μ· [κά ι ρ. ρα. 3. ΑΜειιιιια.ι απο!. 4.. ο: ρτιοσίριο οι, νὰ*

2,ριεωρ οριο:ιοιιι, ι8παπι ιοι·οοοια ιριιιιοι, οπο "9"Μη"

αιιιι:ιι ιο ιιιιε ιιιιιιιιαοι , οο:ιοι αιιι:&οιοι οι ιο πο- Μ·

οποιο αοιροιιιιιιε εοπιοπόιιι. @ποπ πω, 8ΠοΗά=

ριοικιι, πιο ι1οι.ι πιο: ιιιιι:αιι8οιε ιιιο πιι·ιοι·εω οι:

ιπιιιοιοαπιοοι 138, νι :πισω ροιιιι ιι·ιιιιιιιιω “Εςς.

τα τω: ιο ιιιοοιοοαι , οοιιοι ιο ποιοι”, οοιιιαιπ πο.

Θιοιοι οι ιο ποιοι” οοιροιιιιοε αοπιοπέι:ιε. δω

οποιοι: ι. ιιπ πιο, αποκιαο:ι ιι·ιιιιιιιιιο ι8Π@ω α". επι "ροπή

οποιο ποιοοΞι αρ.ιι:ιιδ. , οποιο ποιοι ιο ι:οπιοπθ:ιι ,""'·.

οποιο ιιοιοια τωοοιιι οπο: ιιιιιιιιο,οοπ αιιιπ 00η;

Γ” , αοιοε σειρα ποπ ι:Ρι ιριιιιοι : απο παο οοριιιιιιι

  

πια ραι· σπιτι ριιοιιιι ροιΠι οιιοοΞι οιοιιιιοιε μπαι

Μι ριοριιι οπο. Ριοριαι· παπα οποιοι. οποιο απ·

ιαπι, πιιιιιιιο ποιοι και ιαιιιιι ροιΪα ιπιιοποιο , ιιοθ:.

Λαμ/ι. οοοιαπιι οπο: Μάι. οποιο. νι›ι ιιοααιΜοι.ο

νιοιιωιπιπ »τιοιι ριψ ιο:στροειοψιΜπι ριιο.ι ισηιωσιιι

@οι οπο, ιιιιιρΞεοκια ιεπιιυπεραιωπη πιο ιιιιπισ.ιι8οι

Μ: «πω». (Μαι ιο Με” ιιιπιθια ιΕπι.

οπο. οι ιιοιιιιηιιιιιι. 8. σα. Μ. βια, ιιιιιιοπιιπ

το, Πεοοι ιο·ιριιιοαιο ιριιιιοι οοπιιιπιαιπ,οπο ωρα

πιο ιροαι ιιιιιοιιε ίοιοιιιιιτειι:ιοαιοοιιε. δα! εοπτιιι;

δι ιιιι:οιροιαιι οι οπο: ιιοοιιιιιε, ιιιιιιοε .ο ροιιιέ,οπ

ιιαιΓριι·ιιοι ιιιοπρωι πιτοιοτιοοιι αοιροιαω πο ιιεπα

ριοιιι:οιαπιιι. 5ι αοιροιαιιι οιιιιοιπ απο ιοοιιΡο,

οι: οι: οιιιιιιιοια :ιο ιΒοο οποιοοιιο. ο. αίιο ρα: οποιο

“τα” “Μιιπω @τα Γριιιιοι_ αφου: αιιιιιιιιόιιοπιε

οοτροιωι , ποπ ιπιπιτπ ριοριαι· ιιοα αερα:: ποιοι όσ

οπο δ£ ιαπιιιιοπιε οοιροιε·2.· ποιο Επι: οποιοιι.

ιαιιορροποοι ισοπραιιιιπαπτοοιι:οιρειαοιπ . οοιοι

παιιιοδιιοπ οι οιιιιιιοι ιιοιοιιιαιιι , οι: οποιο πο.

αιοο ιιπιπιιιιι. Είιο ιδιιοι ιο @οποιοι ιααιρειαιοι

ωιι.οιο, ποιοι:ιιπαπ Πιο ποιιι ισιπραιιιιπαιιιο, αυτ:

8οιιιιιιιιιοπιαιοοιιοπ ριρριιιι [οι>ιιιοιιιι ιιιιιποπιε

 

ἰοοέὶἔι , παρει ρω οιΦιαάο ποι:ιοοι ριιιιιιτπι, οπο..

ποιο: ραπεριοοι 5 οικω, οπο: οι ιο ιαριιι·πιέι, Μ

Βαι ρω οΒιαιΕιο ποιιιοοι πω” , ιοιοιιι ισιιιοιιοπο

ραιαιριαοόοοι. @ικα ιιιιιαιτ ιιιοι ιιοΙοι·, 9ο; οοι·..

οπο· αιιαιι οιιιοιο ριιοΒοι, 8ιιιι:οοι , πιο ναιιιιιοι·

ειπα ιπιιιοιο οι:ιιαπε. ε. αίιο ροιιιι ποιου. ιεροι·ιιιπ

αιιιοιο οᾶιιιιι οποιοι οι εοιοιιιιιι:ιοπα £οποι ,

ποιοι αιιιιιοιι οι οι: αοιοι:οίιιοοα ριειαοιι ι .πως

παοοιι οπο: αιια:ια ιιαοποπ, οπο παιιιιιι ιιο:ιοοπ πρ.

ριο:οαοιιαα :οιοιοοιιιοοαιο ιεπιε νι πιο ποκιποι

τιιι1ι ΠΟΠ ε! αιροχ. =ι"°Π;

οιοοιιιιιιιοι δ πιο οι; οΒιι6ιο πρριαιιαπισ οι Επι

- ποιο ε
··- π."



 

::·:··_. , οσοι

ο ο ο ο Β! πάω:: ΧΧ: Βιίδι: Μ::ορο:: Ποοιιι: ενια:: :ιρρ:οι:οοιιο:·ο οι:ιοι9:::::: ν: Π· :ιιτι:: ι:: :ιιίοόοοοι:οε ρ:ορ:ιο οποιο:: :οι ο

ο: οο::ιοι::, οιιο:ι τοιρι: :Μάριο οσο :ο , οι:: :ιο- ιιε:ιωι ν: :Ιοιο:Βιιο: οποιο ο Πιο :όο::::::ιιι Μο;

οι:ο:τι:: πρι:: ο:ιτο:οιιΒιιεοοι:ιοοτο: :::::ο. Βια::

πιο:: : (μισά Μαι: :ιρρ:οι::ι:ίιοοοοι ιι::ρτιο::ιτ

ο Βέψοϊθροοο8ϊ (οοιι::ο ::ιιιε ιιο::ι:ιιο:ι. .

Μ, ο ο οριο:: :ιο::ο:, :οικω :οτοιιο:·οι ι:ι:οε'οι:ο:ιιοο

3.50:: Μι::::,ρτο:ιιι:ο:ι:ιο ι:: ιιιι3ο::::ιι:ο: ο: ι'ρι:ι:ο::ιοι::,

Γοοιιοο:οιιι οοι::ο: ιιιι:ο:ιο:ι:ε : οι οι:: οπο: ποσο:
ο Ί:32:οοοοε ::ιο::ιο:ιιιο οοο:ιριιιοτ τ:ιίι:ιτιιιοι,ρορρ:ο

, οιι:ιοτι:οε ιΠ:::ιι ν: όιι:οοο:οιοο:ο:ιι ρ:ορτιο οπο;

· :ι:>οο. Ηοοο Πορτο: 8οι:ι·.ΙΖύ.8.ά: αει!. ::ρ.:ο. τοσοι:

.τι α” οπο: ?ΜΝ 1·Ρ·σο64:#7.4:4:3. απο. π. πιο::
ι ::ο:οΒιο:: οέιζωο.έιι .:.:2%.οιρο. ο: ό· Μι::Σ ,. :ι . . οι: οι. ιο:ορι ο:οοορ και, :ιο ε: ο

ίρι:ι:οε πιο ό: :ο:ιι:::, δ: οοιι τ:ιο:ιιοι οπο: ι;:ρο:

::ρο:οιιοοίιοοοιο :ο:οι:ο:::::: οι: ιΒοο οοτρσ::ο. Ν.ιπ:

ο: :Πω οοοἰιιοᾶο οο:ρο:ι ρ:ι:ι:ι:: :ο ι,οιιο, οι:::::

οιιειο:ιι: ν::ο:ιο οοτροεΜο: οι::ιι:ο:ο:ο :ιοιο:ίΐο.

τοοιιιιιοοίο , ρ:ορ:ιι:οο: οτοοιοοτιο::::ιιρ:ι::3ο: ,

ιοο:οιοοί::τιοοο ρο:::ρ:ἑ. :δ οι:ιο&:ιοι :ισιο:ι: οι.: .

· ιξοριιιιι:ι ορρο:Βι: ιοτιίιτιοσ :ο οι:: ::::::οι:Ξ , ν:

ι :ιιιι:οοτιιο: οι :σ:οι::: τοσο:: :ιιι:Πιο οι::

ΠΠ: οι:οιιτ:ι:οι:: ιρι:ι:ι.::ιοο:, οο:οιο οιιτοοιι :Μοσο

οοιιιοο:οοι,οιι:ιι ν: ι:::ρ:·οίΤ:ι ρ:ορι·ιο Γιιιιιιοο:ιο,οι:

οοιοδιοι:: ιιιο::::,ε:Δοιοιιι ίρι:ιτοοιιε οκιίιοο:ιε ιι:

ιοοιι:οιοιι ιρέοίο:οέρ οι:ο:ο: οπο: οικι

τ ο ο: το, οι:ι:: ο ο ο οι:: ο οι:: :ΗΝΩΜ

:ο πο:: οιιοι:ε , οιιοοι οιι:ιιι::: :οτρο:ο: το:οροι ιο

ο οι·Βοοο ::έλίι: , οι: οι:ιο&οο: :ιοιο:·ι: Μινι:: :κι

ή, οι @απο ιο :ιρροτι:ι: ποιο::ιιιε. $ο:ι οοιι:το, ν: ορ:ιοι:Ξ

;ρ::::ο ::έ.Π:::Απά.ν:20.1οιιτοε :ιιοιι: Π: ιιοιιδ:ιο:ι,:ιοι:ο: :Γιο

7 Π :_ ο ε: και:: οι: :ί::οᾶιο: ο:ο:ο :οοιιοοιοοτιε οι.

!.°ΨΨΐ'· ιοθεο:ο: ::οο ορρο:ο:,οι::ι:1: :οποιοι οοοοοι:ιοο:ο:::

ίοοι:οο:ι:: :ο,οο1ι::ο :ιοί::ιιιι: ιιοοοιιιιιιτο:. Νο::: ο::

οι:: :::ιο:τιζιοι:οο:ιι:ι:ο ι·ο:ιρι:ιιτιο Πιοί::οτιο προο

ιοΒιέι)ο: οι:τοο: οοο ροτοιι: πιο;; ο:: ιο, οοο:ΙΙι:οοιιιε

οι ι ιε ; ο:: ποιοι:: ο ι:οιιιε ο Με, ν: ποιο: ο

· :πιο οι ιιτι:οο:ιι:ι:ο :::ιριοοτι:: ιι: ρο:οοτιιο Μ:ισι·

, ρ:οο. οιιιι:οι:οιι::ε οι: Εο:ιο:Ιιτοι· ιιιίοοοι:οοιοιιε

ι:ιιιο:ιο :ο:ορ:ισοιε ρ:·οοι:ο,ιο:ι το:ιοοο:οροιοοοιε

ο ΐοι:οο Γ::ι:ιοθ:ο :οοι:οοιοο:ιε · Γ:: οι:: οπο Νεο::

ρι·οριιο ο: οοοο::ι:::ιιι Μ:: :ο :ιιιρσίιτιοιιοοο:ο:

Μ; Μι. Κοιροτι:ιο: :Μο :.πος.ιιιιιιο:. απ:: ροΙΤο: οι::

Χφ""Μ οι:ο:ιιιο:οοοοιι:οε ορροο::οτ @πιο τω:: έστω

·.?|δο

Μ:: , 8: ιο:οοιιιιι::ι οοιιο::::ιι::ι:: ι·ο:ι:::: οιιιιιιοο:.

ο. τ::Β, :::οιο:. Μο: ιιο:: ι:: οιτο:οτιοιιο ιιιοτο:ι:ιιι

οιι:ιι:οε :ιο!ο:ιι`ο::: οοιι θα: οι:: :ιι:ιο&ιοι:ο ιο:: οπ

ροιίιοοο οοοιιτ:::ιε ορροίι:α , :οο:ο:ι :ιοιο: τισ:: ιο

1ιιιιι:ο :ιο ρ:ιοοτιο:ιο ιο::ιι:ο ::οοοοοιο:::ιε ΐιιοἰοᾶοι

@ο πιο:: :ιο οι:::Ιιτο:ο ::οιο:ιιοτο ροωιι: ιοι:ο:οο

ιο, 8: ρ:ο:ο:ο::ι:οιιι:οι· :οποιο σωρο:: οιοο ο:

ιοι:οιι ιο οΙιοι::τιοτ:ο Γριι·ιτο:ιιι ω:: :ιι:ιιιοι:ιτοι· οι.

ο ο:: :οοιιοιιι:οεΠιι:ιο&σ , οι:: ροίι:ιο:ι οιι:ιιιτοε

ριιο::ο:ο:ιτιι::Ιιτο: ιοι:οτο:ι: : 8ο :Ηιοιοοε Πιι:ίιιιο

τι:οι, ρο:οιι οι:: ιοΠι:ι::ι: οΒιοᾶοοι :τιιιι:ιοι.

Γ _ 5ο:: :οιι::·:ι ι. ιιιιιιι ορροοι ρο:οίι: 8:::ιο , :Μι

2,;;ξέδοιιοο ορροοιτι::· :ι:οιοι:ιο: Ο:: ο οι:ϊιιι :ιι::οι:: φοι

ο:: Πο:: ρτο:ιι:έι:ο ορροοι ρο:οί: :::οιοι:ιε πο:

ιριι:οι: Μαιο: ρ:σι:.ο:::ιο ο:: Τ:::Ι::::, 6.αρ.·ι. οι:

οο:ι:ιτιο ::ο:ιο::ο ο:Βο Ποσο:: οι·οο ιιιιιιι ροτοιι ΠΠ

ίο::οοιιτο: ορροοι , :ΠΠ ου:: οιίροιιιτ :ο ιοιο:ι::ι

Ποιο απ:: Πεο. (:οοιι::1:. 8::ιτιο :Η οιι::::::ιι ρω:

ι:οτι::::2 ορροιιτο:ο. οι:: Γοιι:ο: ρο::::::ιιο: ορροοι.

τι:: οπο:: :ιιοιο:ο,οιο ο; οι:ιιοι:ιο,:ι:οι οτιιοο οι::

ο , οοε Π: :Ποιοι ροτ:ι:ιρ:ι.:ισ οποιο οι::ιοο : ιοιριιοο:

:ο (ο οιιτοιο,ι)οι:::: ρ:ο:ιοςο:ο ροοοο:οοι:οτεο. Όσοι:: ο.

ιο Γοο:.8ι:::::.:οοι:οοιο οι:οιι::ι: οσο ορρ:οιιοο:ιι:οτ

ο: ρ:ιι::::ιιιο ρι·ορ:ιοοιιρσΒ:ιοοιη :πιο οι:ρ:οι::::·

τρο.:ι. ο: οπο:: -

Μ

μ :οι
δ :ιρρτο«

οσο .ο.ο:τι::: ο οι:: ::σ:ι:ι:τ::τιιιι Μπι: :::ι:::οιροι

τω”::ο:::ρ:ιοοοοι, οι: ρ:: ρ:ιοο:ιοοο:ο ρ:ορ:·ιο
1 ο .

ρο:ιο&ισιιιε.ΕσοΗ:ιο Κορο :::ι:, :ιει:: οι::ι!::οτοο:

οιι::::Ποιο,οοο οσο ο: οιιοι:ι ιιοιοάοοοοιιο:ο:οιι:, .

Α: οσο ροτοί: ω:: οι:οιι:ιιε :Πού Ϊοοιοὰο, οιιιιιι

Γριτι:ι::ιι :Πο οοιιο::::::|ιε; 'οί:ο: :ι:οι:οετο:οι:ιοοε

ι:ι:ι:::ιο :ο °οσιιιιοτ,::::ιιο ἴιιοιοᾶο οο::ιοτοοι Ε:Βο

Ποιο: οι. ι:οιοίι:ιο:ιι οιιοιι:οιοο:ρτέτο:οετο

οφ:: Γ::Βιιο::τι:ο :ο οπο, Βο:ιιοι·οί: Σποτ:: , πιο::

Μαι: Ρ:::.ιορ.ο.ρ .3.ιι.ο. ό οι οιιω.ιιι/ι.ιι.ρο.

ι. π. οι. (ο ιο. οι: οι. οσο ω:: :οι ο::::ιι:οτοιο;

:πιο Γο:οιοοιιοι:ο: οπο:: ποιοι:: Π:: οι::ιτο:ιε ρο

Νι:54 ω:: "

41:46:84 πιο:

ΜΗΝ, οπο,

Μ:: β “και '

Ι'ι:Η:ξσ :οἱ

::ι:::::2:Ι:Ά

Το: :Ποιο ιιιοιοδ:ο , οο:::::το'τοιιε·οσο Π:: ο:: :Πι- * Δ

1 πιο:: Η: οπο: πιο:: : το: ι:: ::ιο:ιιιι: οο:ο:,:Πο πιο·

Επι: οιτοτι, οι οι::ιο:ο::: μοι: Ποιο οιίοι:Ξ: οοιιι::..

:ο, οι:: ροτι:&ιοοο οι::ιοι. Η ο ο _ - ο

$οι:τέι:ιο:οτ , ιοο:::: ::οτρο:οι:ο: :στοιιο:ο το::

τω, «κι ρ:: :οοιιο:ι: οπο:: :ιοτιιι:ιι:ιε μια Μο::

το ιο:ο , τι: ρ:ο ιριό:ιιοι ιιι:ιτο ιιοιοι:ο :::8::ιροβ

Ποτ; νο! ρ:: :οοι::ιο: οΒιοθιι οοιο::ι:ιο:ιο:ιε οι:: οι!

:οι::ιοιιοι:: :οοιιιιο:::ιοοο::ι οι , π:: οΧροἀιἔἔ Μ·

ιο:ιο: :κι οι: σι:ιο&:: :οειτοο:ι.: οοοιιο::ιέ Σ. Ποιο.

η. :ι.64.ιιω:. ρ:::έριιι ι:: ::2αιο.Ξ'οιΙ ::ιι::8, δ:: :οι μ:

ο.::::.εκκ,:.οο.8::::ι ι:: ο.άοι.44.ο.ο;β;Βο ι.. δ: :σου .

ιιιοοι:8:!ιοΙ:β. οι οι ΜΜΜ. :Με ι·οτιο οι: "το, θ::

ιιιιι:Ηιοιοοε: :ιο:ιοοιιιιι:: :οοΓοο,ιΒοο:οιοιο:οι:ο:- #ζέ:οιπ:ο

ο·.ιο:ο ιρι:ιτι::, ιιιοι:οι ::οο::ιιτ:οο:ιο ν: ιοΡαι:::::οο- ΡΜ”

:ιιι:: :Μαιου οπο:: :ο :ι:ΐ:ιιο: οοιιιοι ,οι:οιο :ιο-ι _

οιο:::: οοιι:ορο:ιιοτ ό: ιιο:ιίιο. οο:ι:ιτ:::ιιτιο, ιΠι.ιιι:

ιο·οοιι:.ο:ισ Μ:: 8:::ιι:ο:, οι:οοι ιριι ο:το:::!ι:οτιο

:οοιιο:ο:ιτ. Ρ:ι::::: μι” μοι:: οι:: ορρ:οι:ο::ΠΒ ν:

οπο:: ιο ρ:ίοο.::ο ρ:τια:ι ::ιοιιοιε : ιιιρ::τοο ιι::!ιοο

:σοιιιτοτι:: , οοιι ρθω:: οσο νοι:οτιιοο:ο: ::τιι:ι::·ο

:ιοεπισοο:, οι:ι οι: οιο:ιοο: ::::οιιοο:ιιιο: οιι::::::,8ο

ιο:ι:ι:ι.:οι Ιιο::::ι:ιε :ιτι:ο:οιο,ο::ι:ιι:οο :τι:Η::1:,ο:::::ι

:ο ρο:ιι:ο: ιιισι·ι:ιο :ιοΙιάο:οοιμο: :ιιοο:ιο Μαιο::

:ο οοι:&οιιι οιοπιο:ι:::::: , ι:οιιι:ιο :::::οτο::: ρο:ρο·έ

δ:: τ
Μ:::-ι::ΐ::ε

ι

:οὸ οο:::::ιοο::::,ι:: πο:: οᾶ,οιιἔι ρσΠοιιτ, νοι::::ι: Η:: “

οοι:ο:ο ΗΜ. Ι:ιοι:::ι: οσο :ιοίι:ιο:ιιιο: ροτι:ιο ι1ο,οιι:

Με:: 8. ά::Φο:ιοε ειιιιοιιω ?ο8ἔ6λΜ , ιιοιΠ:Βιιιφ::::

κι, :πιο ιώ)/[ο:): Μ:: , ο: :οι :::ι·οοτιερώο5._ροοιο

::ιι:ιι:,ν: οιιιΙτι 83. Ρ::::ο8 οοιιιΒ::::: οι: 1ιωτ.8. οπο:

ποιο, ά οι, Με:: οι: ΙΜ: :Με ω:: Απ:: :οποιο ιιι:$

οπο:: πιο? ι:οοοί: πι:: νι:ιι::ι ιοάιοιι :ιἱοο:, ι:: οπο·

:::ιιοοε :ι:οο:οοοε , ο:: :ποιο ροτο::::::οτι:: οι: οπο,

οιτιι:ιιι οι:&οι·ιιιιι ιο Μ:: ειδ:: νιιο::τι , ι:: ιο:ο:οοοι

:ιο::οιιοοτιιι·, ν: ιι: ρο:ρ::ιιιιιο :::ο::οο:,ιο::: οι:: '

πιο : Α::2:Ι::, «με κο:1|ο:ΜΙ:οΜο![απο ρ:ιο:ιρο:οιο, ιι:

Μ2ι:ιιωι ιιι:ειιιά::ι ποιοι: Μαιο:: @ο ::Ιιμο: @ιικο

πο. Μριο:ιο ι::::: ω:: οι:: Μ:: ρσίιο :ιο:οιο:ι:ε ,

ρ:0ρ::: :ιο::ΙΠι:ι:ιο ορρ:οι:οοιιοοοιο ιοιιἰε ιιιιιιιιιιι

ωοιιιιιι νιιι:ιιοιε, :ο οι: οι:ιοάει ο::ρο:!ι:ο ::οοιιο:τι.

Πι::ι, Μο:: : :πιο ιι::ιριι:ι::: ροΠιιοτ Η:: :Με οι:

ιοέ::ι :οιιιιοι:ι , οοο τ:ο:οο :ι::ιι οι: ιο:οοιιοοο, ουδ

ροιΤοοτ,δ : οι:οοίΐο:ι:ι ορρ:οι:οοίιο:ιο οι:: :ιο:1:ιο

::::οΓο:1:::: , : οο:ι:ιοοιι:οοτ κι :ιοι:ιοιιοε ιιι:οι·ο:ο.

:ὶιο: οο:οΙΤο:ιο :ι:ιιι:ιοο:ιοτι:τ οι: ι,οοο ο ::οοιιιο

:οοι:ο::οοτο :ο :ιοοοιιοι·ιιιοι ορρ:οιιοοιιο:ιοο:ιριστ

:ιιιιι. :οι ρω:: πο:: , ιιιοιιιτ ε::ιιιι: , τι: ιιιιωιιο

Μ", :Ι:ΜΜο :β ρο::ιιιι:ι ιιιιΜιοι·ι:, μι:: ιι:::ΙΙ:ΜΒ

ηιωι::::οι μια:: :πο νοιοι:οιοΐοι:ο :ιοιιᾶι Β::

ιιιτοτο: ιι:ιο: οι::ιο:ο ριιιοι :::ιι:οτι: οοιοο:::: οι::.

ι:οε. Κοιρ. :Μοτο ο:1ο:ι ιοοιε δ: ι:::::ο:::ιοιι:::ι. ποιοι::

::ιρι::ισ :ιιοι:ιο: οο:::το: οι·οο οοοιι:ι:.:, οι:ο: ορρσοι- :::ι::άι:ιιιω. Πι::οε. Ηο: οπο:: οπο:: οσο (Διι:ο:·ι: _ ο:οτ 8::ι:ιω, οιιοι:ο ο:ο:ιο ορροοι:ιι:οατοτο όιοιο:ο: οι:: ρο:ιι:ε οι:: , οοἑπι οιιοοιο:::οο:ο Μοτο: Βου: °ο:::::ιῇ

ΓΟΡ:1ετ:Μ :ιιι:οτι:,· Ποιο:: ρ:οοιιοο:ο οι::ιιιτ:ιτοιιι Πιο ι ιι: ιιιο:ιιάαοι :ιοοοιι:ο: ιιιρο:::ιο.ο. πο:: τω:: ι::

οιοι::::::: :ο ::οι:::ιοιι:: οοιρο::: ι:οοιιοι:::: :.ιο:ι::::- ΜΜΜ

τοτι:ο:. οοιιο:οοοτιιιε πιο, ν: οι: οσο οτι:το ο:οοι:ε

:Ποιιιο:ο:οι·. ε, οι:: ρ::ίιτέι οικιο:ιι οιι:ιοιι :κιο
8 : ε ο ο ο:: ο::

8:::ιοιιιιοξ



 

8.6 οοιιιιιιι πο; οιχοπ οοο οι:
τῇ."

ο3.εαι·οοιιε; ιιοποιὶ ιια:οο απο ιιισιιιΜΙιειρει·ι.·αιρε- οι: ατι·ιοιοοο οιιοι:ιριο τοπαιιωτι οδοοιιιιο;ριιιπιιι β

ᾶΗι11 οι οοοιιιοι·ου, ναι ι8οοΒιιιοτοε ροτιοιιο8, οιιΒ

Ριπιοοποι. Ρποιι.ιιιιιο .οι οιι:,οοιι ιιο80ιι ιιιοι·οοπ οο

ιιιτει ριεειι::ιοιιοιεε,οὸει·ιιοιιιε.ροοεοιἶο: οοιιιιιοι.:οο.

ΠΕΠΙΠι οκ ποιοι: οοπιπι.ι οιιιιι6Ει μι: ιιιποοιιιιι π Ιω

οοο Μισο ιοοπ ειιΒιιιοτο:,ώ ιιιιι8ιε ιΕοπιοοπι:ιιιοι·

όσο ρωιιιιιιι ι:οτι:οι;5,ντέροτι:2 ιιι οοιιιιοιοοε. `

ΟΕΜ οπο τοπιο οι ιιιιοιιιοιοο:,οιοιι.ριοε ειιιιιιιιό

ιιι-ιισιιιπ 5οιιοπιιιιιο 86 Ρειπτεε,οι.ιἑοι ιοιοπι ιοοιιιοοι,

αυτ ιιιπαιιιοοιιιοοι ειοιοοιιοιιοιιι ιο ιΒιιο ιιιιι:ιοειιι ,

Μα ιό. Οποιοι οι ιιιιηιοικιτω ; οικω ρι·οοοιι:ιοοιο

ριιι5 :ι1ιοοιπι ιιιιιοιτ,οοιιτι:ι ιοιιιιο οι:ποοπιοοεοι.Ριο

@ο Ρατι” οποιοι ιετιιι ροι·οοιοιιι Ρι·αιοτοοπ οοο

Βιιιοοοιοοοριιιιιιιε ιιοιοε οπο. ει οικω τοοιιιοι πό

οικιωπ ιπι Μπι , νο! ιο:εοπιοπιιιιι ιιοιοοπιοιιο αοι

ιιιοι·οιο, οοο οια:οόοποπιπ πιοιοτοοι, οικω Μειι·πγτοε

τι: ιιιι:οοιιιο ιοοιε ιιι Με νιπιι ροποοιιι ιιιοπ5οοιιιιοιι

> οι οιιιιοι· οι πω», οικω οποιοοοιι:ιοοο ι:οτροι·ιε

@οι ω.

#Μάιυπι

:καιω οι

σιωιοπιύκσ

|ι·ιιίΠι οι

μποαΜάιυπ

κι, όρη.

[κο

ι οιοι·ιποιο οιιιιοειππιη υπ Οτεοοιιοε ειι.ιιιιιιι: Κρεοπ

οι;

Οιιιαχικι.ιιι.

Ξοιουιικτ

άνω.

92

Φακοι.

Χαμ

· μια ποιοι ιιισοτροπέβιωικέι:ποκιστατι Ο 6ιιι.ιιο οιο

ιιι·ιιιιιιι ρ.ιπιποι·, φώτο οκ επιιιΒιιιοιιο ι€οιε ιοοιιιιποι·

πιοιιοι:οπιι. πιο πιιποιιΕιε ιοςιιοιοπιιι· , “πιο τοι

πιοοιιο.ιε “ο ιιοιιιιιιιι οοο οοο ιοπιιπ:ιι , οιιιιιιι ω

οπο” : ιι:ιοιι ιιιιιοιιο οοο ιοιιιιιι ει·οοιοΒοιιτοι· ιΒιιο,

ιοι:οιιτοτ σε ιοποοιιοιι.ιιιτοτ ιιιοπιιισοτο,ιαι Μαιο τοι

ιιιοι· εοιροι·ιι ιιιιιοιιΔιοι·οοι ιιοοιιοιιοι οοοιιιοι·οπιπο,

”Γοι·τιπ μια ρι·οο.οοιιπο τοπικ! ιἔπιι: ιιαιιιε πιο”,

οι.ι.ιιο μι· οιοιιοοι αποτο . ιριιιπιιε ιοι·οοοιο, οοο

ορροι·οι :Με νοιοιιιοιιιοι· ιοοιιιιε, οιιιιιο οιιοπιισο

τιιιιιποι· εοοοιιι·ιοικιο οι! οοιοοι πιιιιιποιο , οοἔι πιο

@πιο Μπιτ. ροι·Ροπιιιι ετοειιιιιποι·. Νικο Μια: πι!

ιιι:ικιιιι.ι Ραοιι,οοιιοι ιιιιοιιιιιπι Ρειι:ιοοποι, με επιιοε

α:οι·οιπιιτο , να! ιριαιο 8οιιοιιιιιιοι οιιιιι σο: οσοι

Ο|ισ|ιοι.ιιιιικ. ι3,ιιιι οιιιιιρρ.16. οιιειοι:ο Βοοιι,ιιιιο Μ;;;

?απο ιιιιιιιοπιι ρι·ιιιιπ,οιι ποιοι”, :πιώ σ.ι:οτοιοι· οι

«παιιο, ειιιΩ το σε ρι·ιοιιπιοοε ιιιιιιιιποι·. ΕιΒο ι ιιιε

οο8ι:ιιιιο ιιιιοο ροοιιιιοι, νι νιιιιιοι: «ο πιιιιιοπ :ιξω

Γα,οιιπ·ιι:ο ιιι ποοιιιιιιι ΜΜΜ ιιιιιιπιιι “ω”. Ο το·

οιιιπιιιιιοιιι ιιιοε ιοτειιάοιισιο οι: οιιοοιιιιο οροι·ειισο

(ιοιιοιιι οι: οιιιιιοοι ίοιιοιπαιιε οοιιιΤο,νιππ οι·ιπιοοι,

@οσοι οοιιοιιο οιιποι.ιιιιποι· οιιοοποπι δ: οπο: ιιικπιι εισ

ιι&ιετιιοιπιιποοι , «μαι οοιιοοε εοοιιιιιιιτ. (Σω οι

ν: οιι1οιο τιιιιιιιο,οοιιτοοιι: οοιιιιΔιοι·ιιιιππι· ιικιοιτοι·

:οι οοιιιιιο ιιοιιΠοοι,ιρεθτοι επι Ρατιιιιοι άαιοπιιιοοιι

ποιοι πιο ι:ιιιιοοι οιιοιιιοοιιιιικοι· ιιιι6οιποι· :ιο οικω

πατιιιιιεο,ἴροᾶοπιιιι ρατοοοι τωιιι,ιιιι οικω ροκ ο,

δ: οι: ριιιοειιιιι ιιιποιιπιοιιο πιιοιιι:ιι οιο οιιιιιι2 ιιο8

μια ιπωιροτει"ιι εκατο, ιιαιπ ει: @οι οιιωιε ω” Δ: κιο

Μ, οωριιω πσΒιιιπ οι μα: @και “τροπο” »πιο οπο»

Με ιιιιοιιπ ιιει:οΠιοιποοι , ιιοὲ ιιιιιιιιιιιι ι:οΒιιιιποι· οι:

ιιοιιιΒιι ιοιιοιποπο οποιοι· ι:οΒιται·ο; οι:: οοο ρω οι

πιοιιοιιι Ποιοι απο ριοοιιο ιιιρετοιιπ. Μπιτ. δω

οοο οι ιιι ροκειιοτο ιιιιοιοιιτι ιοιραιιι·ι·: οθ:ιοοέ ιιέιιιε

οοοιιισιιπιιιιιτοτ εότοι·τοιιιι8:ιτι ιιρρτοιιοοίιοιιοοι_τιι

ιιιιιιιιονο ιιο πιο ιι:ιιοιιιιπο οποιοι: 8ο θεοι Ποιο

:κι ρτεοοιιοοιιοε οπο:: ντιποτ ιιιοιιιιο Βιοτιει: νι ιο

ιι:οιοιοιιπο εόιιιιτοι·ιιιι, 8: ιοτειιώιο ιιι: νοιιιοποπο οο

τιιιιιιισιιιιντ ιιιιιι·οοιαιπο οικαιωιοιι οι! ι·,ιι·οιοιιιιο

ιοποιοειοιιοοι; ιπ:ι ο εοπιιιοτιο,οιι ροοι:οπιοπιιοιο:ι

:σε νιιιιιι· ιΒιιο “παιιο ν: ιιιιιτοοιοιιιο οικιιιοιιπιιι

  

πιο, ιιοεο: “πιο ιο“οι” ιιιποιιοοι ἱοιοιιοᾶΐιι ά

νοιπιοπιιπιε, οι! οοοε οποιοι ρι·ιοι:ιρια πιιιαΙιο οποιο

ά(ιι 8: 'νοΙιιιιιιιιιε,:ι'Γε&ιοὲ οι οοιιιοι ιιθιοε οι”.

ιιιιιμοιεπ οι ιιιιοιτιιε.Νοιι .ιι.τοιιτιο τοπιοπιέ8&ιιιε

οποιο οι ο ν: οι! ιΠοιο οιἶοᾶιιιἐ ι:οοοιιιιιιι ράπι

οιιιιο ειιιι·ιοιοοοιιι , οι νι οι! ιιιιιιο οοο οοοι:οποι.τ

ΡιιωΡιο ιιιπιιοΐοσιι "το :πιο .το ιιο ιοτιοοο πιθανο

ι·ιοιο εοειιιπιιιι οι.: 8ιρροιιιιοι ιιπ,νπροι· 'απο οποιοι

ριιιιο οπο: @οι τω” ιιι οοο οοιοθ:οσιι, ι·οοοο

Βιιιιπ,ιιιιιοι ποιο.ιιιοι· οιοιιοειο ριιοπιιιιο οιπτιιοιποο.

Οοιιε.2.ΚοροΒιιιιπ,Οοο ν: οιιοι:ποι οιι·ιιειιιποπο

ριοειοοετο οι ,οποιο ιιι€ιιιιιιιιιπο ιαιοιτοΕοιιιιι πιο οϋω” 'ι

οι οι: ιροισιιοοιιοοι: ροοιιιιιοιιι ιιιιοιοι,λοοιοοιήοο

πιιιΤιπιθ. ιιιοιιιιιιιιπο ίι:οπιιιοι ιιι άιιιιιπιε οιιιιι Ποι :

οι

9ο

ιΒιποι·. Κοιιι.οιιι.οιοιοι.ιοριιΒοοιΡουφ νι οποιοοι ΜΜ

οιιι·πι:οιειτοοι ρι·οιιιιοει·ο οι ,οι οοο ιοΒιιιιοιιιιιι.πο ιιι

ιοοειιοοπο,8:ι:κ που" Γιο (οοοιιοι οιιιιι ω, απο

ωιοπ οι: οοο ιιιωιιοι!ιοιπο ιοιιιιιιο οοιιιΕοοοοπι, δε:

οΧ ιιοοιιι οοιοι·ιοιιιαιιοιιο νοΙοοοιπιιοι·οιπιο, ιιοΒο ε

ο: ιιρρο:ιιοιιίιοοε :οποιο δ: ιιιιιιιιιιι οοιιοπιι οιο

ιι:ιιιοιο οοο ιοοοιππιτοοιιιιο Πει ιο ιιιιιοιιιποπο οο

ποι:οπιοιιπε; οπο, ιιιιιιοο ι:ἔ ροιιιιιφοιιοτ νι ιιωπιπο

οποιοι: οοο @οι οιιιιιιιι Πει, οι πιιιτοοι ιΠοιιιιιι

οποιο οοπιιοοοοιιπι οκ ιιοοοι ι:ιστοιιιιιοιπιοοο νοιοιι.

παπι: οποιο.

Βοροπιιιιιπ ειιιιοο ιιιΗιο Ριιοιι,Ιιι οοο οιι'οοιιιιι=

Ποιοι ραιοποιο: οοοιι·ιπ .9σσιι|ι;ι_ιιι ωοιπο,Ι=ιι ΠΟΠ·
ποιοι: Ροιιιοι·οοι, οιιι οι ποιοι νοιοοπιιπισ. Ε'οοιιιιοι. Α

νπιιιιιοοε ιοιιι.οοιιπι:ιι·ιοιοοι οιιιισιο οι ποιο. Απ: ιιι

Γοοπ_ Τωιιιοι. ι:ιι:τιπιποοο οοιιιιιιιπ ιιι κορπειιοοιιοοι;

οοιωιι ικοιιιιπ:ι; ι τι τω..ιωιιι ιιι @οι νοιοιιι:οπιε :

πεο «ποσο «οι :πιο Δε ορροΠπι ιιιΡοιιοιιιι.πο. ιο

Γεω; απο , Ποιο ιπ.ιπιποιιο °ιοοπιιιιιο ωιιοιιιι οι

νπι·οοικ .οι νιιιοιιι: 8ο ιιιοοι·ι5 ω, ν:Μ”. ιπει 86

οροοι'ιππ ιιιοικιιιι ιο νπι:οφ.ιο :ιδιο Φορτσιι€οιιοιιι$

δ: ιι·ιιιιπιοι ο οιιιο&ο οοιιπιιιοο ιιιιιιιιο.

Βι:ειιιιιιο. Λο ιιιοιιοπο ιιιιιιοιιιιε «ο ιιοοατ απο

@ιο ιιι&ο ο

Ηωσ κοπο 6 Βο:ιπιιιιιοι $ριτιποοοοιιι οι: ιιοΒιε,

ιι , 8: ιπιιοιισάιι ιιο νοιοοπιιπο οοι·οοιιιοιο ν: ιιιιιι·ιι

πωπω οοιιιιιιιοιιι!ι οι οοιιιιιι οιιιΕπιιοι ροπρεπιιιιο

@πιο Επ Πεο: οοο :Η ιιι πάει: Βιιαπι,οι: εδω Βικι

ιιιιοο ι:οιΤιιιο; ιι: οποιο ιο ροτειιιιπο ιιιιτοπιοπι, να!

οι! ριιοᾶιιοι ποοιροιιε:ιο :ι&ιι ρωοοιι (ο ιιιιοιιι·π:.

Οιιιιοιοε ι.ΑΡΡτειιοοιιο διτπιιιιιπιο ιοοπ ιι6ιιιε ιιι

Φ ποια: πο” :οποιο οπο” ιιοοοοιιοτειοοκπιιιιιι:εο

ριιιιειριο Εστί ι ι8ι:οιοοοπιειιιιπ ιιρριοοεοιιο δε πο

απο ιιι ιιοιοοιιπι: οι: οιιπιιοιι:ι:ο ιΒοο τιιιποιοο οιο

Δυο. Κοιιι. ειιιιιοιιοοο ιιτοιιοοιιι: ώι:ιιενιπιιιοε Μπι

Ε” Ι
ω.- -

ιιιιτοιιιποποι ιικιιοι·οπιοτιο ρι·ποιοιιιπιιπο,οιιιιιοιι Ρο

Μ:
πει· οοιιιιΠοπ άοιοιοκιπιοι, ισιιοιιοιιιοιήιιο πιιιιοοιιτιο Ρ,ιωιώΒ

ι·ιιοι ιιιίοιιοιποε, Καιροοοεοπ τω»ιεχο ιο αρΡιοιιοιι- """"'

Ν:
νιΠοιιο ά Ποστ: ιιοπιιιοο. Αιιι:οιιιπ οσοι» «Μ. Μιι=«Μι

49.ιΙ.2 βιο. νοιίιοι οροοιιιο ιζοπ. ποιοι· οι. οι» εισιοισιο.

οπο. ιιι οιιοπο ιιιποοοποιοοι οιΤοοιιιιιιτοπ ιιιιιοιιι:""Ή

:ιοριιιιοιιιιοιιοοι ειτοιΠιοιιιε οικιοιο 2Κοτιι2:ΩΡιι

Βιιιπ ιΒιιοι·, ν: οοο οοο ι”ιοιιποι Πεο, 8ο οοο πο

ριοιιιιιιιιοιιοιο οποιοι Διιιιιιιοοι: οιιωιπο οποιοι',

Με οοο Μαιο ροΠΕ οικοιροοιω Πεο οι! ποιο

ριι: , οι ιιοιιιιιιιοι:ιε ορρι·οιιιιιιιιοοοιιι οποιοι οπο!.

Ποιοι ιεΙιοιιιιπιε 8ι€τιι2% Τπιιιο επιιοι πιο ιιιοριιοιιοτ

“Η Μια οι ιιρριειιοοΒοο: Μοτο ιιιιιιιιιοοιε Πιο

ιιοιποπιε επιιι·ιιω , δ: Ποιοι ιιθ:ιι ιιιιοτοποι· Πεο , νι

Ρτιειἔιιπἱ: νιΠοιιιε 8: ιιιιιοιιι ιιωιιοι.

οοο ωιωοι,ιοι οοο ιιιοιιιιιιιι οοο οοιιιοι·ει·ο @ο

ο. Οιεπι:πιιοι οι Με ιιιι:οι·ιόοε :Ποτ ιοΒιιη, οοο οι

οιιιοι·: ιιιιοι οριο” ιιιοιιιιοι, οιοιιιε οι ι;ισ.οιοο·ι

ποιοιο, οι:οιοιιιππιάο:ιιοπι ροίιΣΠιοοεπι ιοοιι:οι οοο

οι:οοι: “οπο πιιοοοιιιιε οπο: Βεσ.ποι,ιτιοιο ικιιιιι:οιιο

ιεοοιιιιοποιοιπιιποοι οιοΓοοιιι ικιιιιπ. νι @μια

@έξ

νοιιι:Ξ Ωιοι: απο ιιιιπιοιεξοιιΞιο οοο άοοιε,ιιοπιοοι- ΑΜ',#μσ

Ποιο δ: $οιιοιιιιὶ.ιοᾶιοοο οιιθι·οοτι,ροοΙιοιε ποιοι

πιιήοο ιιωπισιιωωω πιιτοιοιιι Διοοποιοοιωωιο

εοιΤομιει·οοι. νοι,π προ! πιο ι·οάαιοο ὰιᾶοοι ιιι

ιι: αεοοΓοιιιπ,Βοο,8ι τοΒιο,οιιιοι·οοι οοπτοοιοιο Με·

ιιιιιοι ι οι; ιοιι:ορπιι: οιι,ιιιιιι:ιιιιιπο.Βι «μια καιοι·

οπο, ο οοο! τοιιιιιε οιιοτὲ τοξι:εζικ Ρτοιιιτίι οι. που

ιΒιιοι·.ιοπιο οι: ιο:ιοεοιιιιιοπι ιοιροπ:ιποιο. πιτ ο «πιο

Με ρι·ο οοο οοιιιιπ:οιιιοοο ιιι νοε ιιοροοιο ιιιιοτο α.

οποιο "πιο :μοι ακα; Νιιιιισο μπιοειοιιιοιι.

Πέ

ακί έσιμίο.ε

6··"ΐο

  



 

 

1:18οντΑΤ10ΝνΜ Ε: 2εεέ:Τιί3Μ7Μ

Ηνινε τ οι:: εε-οἶνοι_ιο π.

: ])ι«Ροτ.α::1ο Ϊ. Πο

' :πιο οποιοι:: οι :τω

».:3οϊόιοω·ιχεοεοοι.

πέσω: 2

Ι) 1 ετ>. ο . ΠοἈρ:ἱιιρἰΡἰο“Ρτοὰιιἄἱυο Α πεοΙοτικ κι: οποιοι: :οικω 2Ιοέο!ιοκ:βιο!ιοκιά ιοοι·ιοριειοοιι -

8ο&ίο. ή:: οπο:: Ζκοο!ιβκι ο Πιο ιιιιιιιιιίιιιιϊ οιοἔ

.κ

@ΜΗ ' Β. ιιιιιι.ι

δάκ πω:: ριἰιιοἰροΙἰ: οι:οιιιιΞι οοοιοικιιΐοοιιι μπι

οιοιιικποἔ ή,
`

βι·κικοιι:ιιΙι: οοιιιιοικι·κΙΕ: οι:ιικοϋ2 οι δ'

ν!» :οικω ο·οοιιιοικιιιοιιοΐ ρο_ῶ`ι οι·οιιικι·ι οοωικιω @ω ό· οκοικμ:οοῇ”ιοκοι°ιι: ΛιιμΙΕι.·κ:: ›

ό: :Ἐκ οι @που ἰιι μπώοοιι|Βικικ:μοβ:: ιιωι:οι-πω”
ΙΞιοι· θ 4 _

.έκ οι·ι·ιιιιο κδΪἰιικ/ῖ: ἔκ Βιο? ' :ο

.οκ οοοιιιἰο το ὶρ/ἱι οΜικέκιιικι· οι ιοι·ιοΐοιο πιο” ι' 92

·,2:5ιοί #2 "οποιο Ρ Α

πο οπιιιἰοπἰι·:ρκ!οιο: οκοκΐ: οοριοοοκω :ιο :πιο οι:

ο :κια/ιι ἱιιιιἰκῇκιι2 ι Μ.

@οι οιιοοιΙιο:: σο: ροβι ο» :πωπω οι·οο:ίο!ιϊ:. Μ'ο

«το οκοιι ή: κκικι·ι|ιιιι· οι:ιιοι:οβι οίικιιιοικ:@και

Με. _ :η

Μ:: οι·οιιτιο)ΐοι·ιροβι ίπ ιοικροι·:ξ

Μ:: οιμ;ιιιιο ι:: @β ιιι]ιιιιι!κκικι· οι οΕιιι|οικιιιιοκι·. ω::

Φιά|ΐο κοοικιωιο. Η 2.;ὸ

Ακροβο οι·οιιικπι ιΙ:κιιι·ι ιοί οικιιιοέ!ιιπέκτο. 2.59

.έκ 21κο:|ι/κοι·ιπ: κοπο Μαιο πιιικοΐκοι ::οκροκικ. 27ο

:.!8 "ο |οοο οι·:ιιιι]ιιοι·ιπ: Χοιεοϋ. _

_ Οιυν·ι·.3. Π: Μιάωιιο Δοι;εΙο:οω;

δοά .Λο κιοδιτεροι ἰιιοοκροιοἰ. 1

ωάιιβι οιρ:οιω "απο ιιιι:κο&'κο!ιο ://οιιτιοΖωι· οι·

Ηιπιιιιι οι! οοικοοιιοπιίκιιι οποιοι:: οπο: οιηιοιιρο Μ·

Παω κοπή: σ' υιοὑἰΪἱ:. η 1 ι·

κά:: ροῇἰοἰΙὶ: /ξι έ:: @οριο οοικροῇϊΐο ρκιἔῇιῖτἰικιι

- Π: α· οικω φωικοιι. - ε.:

ω!» Ακέ:Ιι Μαιο:: :οοικοοιιιικικι· οι: οΪΪοιι:ἰιι ό· :ιοί

Ποοιιιο.

οικέο!ι@ιι οιιιεκριβιέ' ὶιιοοκτκρ:ὶοἰΪο:; Με:

ω!» .2ιιέο!ι ρο/.ιικιβιο πκιιιοι·ο ιιικΙιίοΙιοιιή. :ψ ο

.έκ οίο[.·:Βο οπο:: 4ιιἔοΪἱ ιιι[Γοκιιιιιηιοοιο. Π: π '

010”. ΑΦΜ: Ρ:ἱο:ιε ι:ο:Ροιιιιιιι

διά. ..έκ Ακοή: οποοιωι: @φοτο , ει· ο:: οκιι οποιο

κι (ο ?κκ ·υίι·ικ:: .ο ό· οι: ?Μπι ·ιιιιιοιιοοι ἐκ:: ν·

οιιιιιιικι·ι μ - ¦ οι ΜΜ

χ Μο :ιο/Πι έκοψα ρ›·ορ:Ξέ οέοικιηθιο·ιιιοικο οοοφιι:

Μπι:ικκιπ, τω! ΜΜΜ:: μοι·[οδιι κκίιιιιικοί:. η

έ:οκ ρι."Μω,ιο- καιω ιι|ιοκιιιιιι'ο οποιο: ιιβκικο

ό βι·ί2_ι π_ η 2-ϊ

Μ» οιιιιοικ/Εοοιιιικ οικοι οοι·ροι:οι ιι|κοιοι·ο. 3 ο

,οι οικξοικ: έκ πομπο κ[]”κιιιριο οροι·ιι «Μα αστειο:

νήσοι. _ Β Η

Π 1εον·ο. 5. Πο ιο:ο Αιι€οϊο:στιο.

δικά. :έκ κοοιιιοεοψιιικοι έκ ο!ιοκο-οϋιοι·ικιιιιυ

 

Α :ο Ιοοοῇοκπιικιιιρι·ορ:ίκικβιοβοοιιοικι. 1

:Ροκ "κι κ!οιέ:Ιιβκτ :οι Ζο:ο ι'οιοιιι!ιιιι·. 3ο

 

Μ" Με:: .)!πέο!ι ἰο:ιιοἰΪἱ:κ:ῇι[οι·ιιιοιίἰι:τ ἄἰκῖ/ἰὐζΖἱ:. 69

Ωίοι .4ο_ωκ: ιιιιικινι!ιισι· ρο|.ϋιψ :οι ρΙκοιοκ: Μι:

#ο···π.. . .ο Η
@έκ .21ιιέο!ιι: @βιο ρκοριῖἱ οο!ιιιιιιιιο ή: :ιι !οο·ο πιο

πο:: ικιικιιιιο. _ _ ρ;

Μ:: Φβ87°ι8 @πώ |ἰτ ἐοιοιοιιἱιικιιι "Μέ ιοιιιιιιοικιοι

ίοοιιοι οιικΦΉ!οιοι “ ο Δ :Φιξ

Μοι νικ-Ζακ: ε]ο|ιο_|:ὶι ίπ άπο |ικιιΠκα!λ > ' ιι8 _

ωφορικι 80|ιπς: κοψειή) ιι: :Μοτο !ο:οβιιικΙ. 131 [

θ

ζέιι|κ|ΜΜ οοιιιικουιίοιιι·ι ρο-||ΐ: Μαιο:: κοπο: Μ. Δ:: 7οοβι: ιιιι2οϊκ:

:η Σ δώ. %άιιιιιβηιο:οκιιιι ιιιο:ϊκιι ΔοΖοΙοϊκτιι έ'

κ): -

>οε> Ψ

ο - Ϊ) :ο "ο δ. Ποτ'ιιοτιι ΙοοοΠ Μ:ΕοΙοτ'οπιζ :

86&. Απ ΛιιΖο!ἱ οιι·ἔ ικοκαιιιικι· Ιοι::ιΙΕι:ο·. ο κα]

πι:: Διι!ιιο. υ

#ο[Αο!οικ: ·ο!ϊηι@ῇ“οἑ +ουιι:ιιι ευρω α οποια:: χιο

/οιβοι: ιιιιι·ιοβοοι ιοικοιιιιοιιο!κι κά ιιιοικιιι @Εκο

9

ΠοοφοπιΪ:. ' ρ - ο 4

σ οπο:: ιιικοοιο “ο οοοιι·:ιτιο κι: :Μπέ

ε :οποιοι/Μι :Μάιο ποια”. ο 4.6

73

,'8- η ; ί -:Με :νο γ. πιο ροτοιπἰο :ΜΜΜ Αιοεο!ο:ιιωι

ὅ

λ” Θ οκουιοκο ροιοοιιέιι :κοψω οιίβέπξιιιιικι· οι μι

|ιδιιιτικ Θ· ι·ι|ις:::: ροισιιτή: οικἔσ|ὶ. η

Βιει·ϊτα·. 8. 0ο πιο ιιιτο!Ι€εωόι , 8ο ρστοιπὶιι Μπελ:

. ΪεᾶΪι1α Α:ιΒεὶἱ. 1

86&. οι» 48%:: :οιιιιιΖιοοι οο:ιιο_ιοοικο ιροποοιιο

Λπἐν|ἰ. ο :πως

λοιποκιικκιοι ροωφικοι ικι:Βιβιιοΐι οι· @β :ΜΒΜ

οικω κριθβουι2Μ ΑΡΙΖοϋ1 · 12

Α» ?οι .-ιιιο:Ζέ:_ύ*ι ικιε!Μΐκ: @από Ρο/.ιίω!ι:, γ ιι;

Ωκοιἰπκικ κ: ιι:ίοοκοιιι? οοωεπ ἰιιι:ἄσᾶκ: Απέ:Ποι. ο

1οϋιιο!!:Πκ: @ή ἔιοΙκιι:ιι:ΛιιΖ:Ιὶῇι:οῖο άψοπιιιι :ιο πιο

:ΜΜΜ Φ· ·οο!κοιικιο ποιοι" ιιιτἰοιιοὶἰ:ι ο π!

Β:ΜοτΕ9. Π:: :Μάιο οόΒοΜοέιΞε Λοιμ:Ιίοσ.

δοᾶ. Λο οικιιιι: ικιοκοδΙκ: ΛοεοΙΞοκ: ιιο[οιιι: εοωορω

ιἰοπτιιιἰιικιῖοπ: @ιδου ούιοδϊι_/ιι/ξοιιιι: β και' το;

8πο/Ε·οιικιιω οκοοιοκκιοκο οοιιιιοικ. Ι

:νι ί:ιτο!!οδϊκ: Απἔε|ἰσιι: οο ιιοβιιι[:ίο(ιιιι: ά· πΙὶοκιι.:

Π ροοροϊο:οτο: ιΜικΜ . κι [μι ού::8ικο οοιιοκοῇι οι:5

πιο:: ο π?

5 οι: ρο/:ἰι ικ:οκοδιιι: Αιι!ε!ιοκ: οι·ορι·ιιιοι ςβικιίιιοι πο::

Απο. μι·ΜΜΜ ίοιοιοοϋκιο,|Μ 28ΐιιΜ ιιιτ/ροοιοιιο

ὲ/ξ· οἰἰΠιιιἄοι:›ι ιπιικο·οΐικι· ιιιιο!!ίΖοι·2. , 46

Ροκ· οκικϋιιιΙΙο2'Ικ: Λϊι!ο!ιοκ: 8οιοι·οιικιικι· κά έ,πίπϋ.

- Ξοιιοί:ι οοωικ σκοπο/Ε; _ 56

Δ:: Ακ2:!ιι: Ρι·οινιιι ·υΐ::κι:|οιοι::/ιοι :σκορπιοσ ὅ τι::

Η:: ·· 8ο

Δο/ροοιι: £οι272ι!ιοι2ο: βιώσει ΛοοιΙιι:-ιι :ΜΜΜ έρ/`ο

οοιιις:πιιιοι, και ο Β:ο ιοιοι:οϋιιιέ Ειι|κ[κοι οι::

@ο ροδιο]βοοιι: οιοιοι·ιιιικοκι ιιιπ:#ιοΐκικ Λο2:Ιιοκιιι

πο! κοιιιιιιιιι οοιοἄἰ. ν τη·

οορκωροΛιο ψριοποιο οπο»Μιο!Η ι·φισβο··'

τοπικα Ξ _ _ _ ι ` 1 19

ἔΐο/Ϊ# Ρτοάκ:ἱοἰΙἱ:_/ῇ:οῖ:: πριροοιιιοκ ιιιβοίιοι·κιπ

οοιοδιοικοοι3 ϊ 4 Ε

Λο οκο[κιωϊοι· ή! Διι>ο:Ιικ, :ο οι:: ·ιιοικοι·[ΞιΙιοι::0:ς

οι:: Μακάο: 'Ρ. ν. : > ΐ82

_2:ιο με:: .2ΙιιοιΠ|ϊιριοΐοπι διο:Πριιιι μι· ιο:οιορ

νκἰι:ἐ›·_/ἔιΙἰοι·:: Ρ θα

ιικο- νά·ι ω. Π: `εοεηἰτἱοὶιο Απει:!όι·ιιω τοΐρει9::ι

` ώ ἰττιιῖΜτειἰαἱἱιιαη _ ¦

.οι .ιο_μιο ιωκι·ιιίιω οοοιιοβοιο Λου/β: Ποιοι: οιιιέ·ξ

ιίέοιιιικέ οι: οι·οοι·ικοι @πισω έιΠϊκδί: άι:: @οκ

ιιιικιο·ερι·οβιιιΈικιοΜυ Α _ οἱ "ιζ

Β: ε:=ντ. ι π. 13ο οοεοἱ;ὶοπο Αιι8ι:Ιοινω :κεμπάπ

τοπια: ιιιοτέιἱπἱἰυιτι

Βοᾶ. “οιπει:οο!ποβκκη(κικι·ιι άιο:ΐιιΞ:ιιιιιι Ηβοδν

β: ιιιι:κι·ιιΜκιέ 1 Έ υ :Η

ο



ι Βοᾶ. ΩέωΙ5: ῇι εοἔπἰιἐο ./4πεοΙΞω 2

πο:Η Β.ιιι> νι »πιο κ νιι

ζ:?ιι έ0°τιπϊκιππ Ιέύσιω πηικιωΙϋπ ιΖπου·οπιιυ@Με

8αΙσ. - Η

τω· Μπέι·Ιιτι @τροπο σοπ:ἱπ£σπιὶκ. Δ @ΜΜΜ μα"

6.6", :επιδ1ρ›·Δι·ορυσβαα~ποπ ροῇ`ω

Πιετν·ιν τι.. Οι: οωΒιιιιἱοικ Γαιεωτιιιιι ωιάωω.

διὰ. Δ» .4πέ:Ικ: ιπυρή2 »πιω ιτστυ@· ίπικέι€κύ

ευ!ποβωσ κυβικα και κ!κήισ !ί&οπι :υπἰἰ:|ἔ:τς;ιἔι

@πωπω βια [αστεια οοΜί.ι. «μια Απέ:!ση: ιωτιση!ίκου·

σο2πο[αι·ι ποπ ρω!. 36

Ό 'Ω .Γ.Α Α Η ιο Έάϊττοι: Γ·15 νι· 3 ιι "ΣΦ Ρ Ρτι πω οΒιιοαιο. Α9“0"η">", ό9"Μ,” "Μα", Απε'Ιί ,δω/Μ

πιοπι 0Βισδϊβ τσΡΒιι1220τ41Η.

Όιευθι·. μι. Π: ιιιο‹Ιο 8: ρτοριΏτατἶΒιι5£Ο8ιιἱἙἱ0ιιἱ$

› Αιι8εΠοα.

ι

α!» ε.τρεμυιιιιέι ΜΒΜ: πωικιω!Ιθα: ὶπι:Ι?εᾶκι ά·

τισΙκαπέ:αεπΞικτ έκ ΛπΖοΙἰ: ίππων: .φ.ιρεω

Ό ι ε ι>νι·. σ. Πε Ιοι:ιιτιοηε Λο8:Ιοιιιιιι.

Απ: Ο· εμέ“ω” ιιπέτω·ε όποιύσεω α?Ζηιωιππιπ

Πιει>νι·. ιό. Οι ιΙΙιιωιιιιιἱοικ ΑιημΙοιιιιιι.

$σᾶ. Απ Απεοϋ Ξπ[:›·ἰο›·σι ἱἰΙιιωἱπἔιιυ· ὁ[ιρεπἰοτἰἐτσι. ι

2κία[β ίί!ωπίπωίσ , ό· @ο ραδο οἱ ίσι.·κιίοπο άαΐπί

η παπα" 2 ι γ

'Απ ἰ|ἰκωἰκιιἰο Λυ!:!σταπιβω ά: σπΜΜοϋ 7ύΜ/κ,ιπ

ιΜικΜ!έάκ:. 3 3

@ο μιάσ@Π #οπίκβωάέ ἱ|ἰιιωἱπαιἰυπσ.ι Μ Απ3·άιζι. 4-ό

ΝοιυιΜΜ Με.. :Μπι ἰἄκωἰπωὶυπτ: Απέ:?υπικι. :δ

Π"Μ”. η. Πο νοΙιι Μπα ΑιιΖωΙοτιιιικ

κα. Α:: Ο· “Μέι πο!κπωιιβι οι ΔιαοΙΙι. ι

.Απ ΑπέιΖκι πεσψωτἰὸ/Ξἰρά οϋΠέω 9ΜΜά ασυ·σίιΕΖ;

Απ Απέιι!πι πρωι·πίίκο· |ι|ίδη2'Βεπιπ άἰἰσδἰἰοπο κσαβ

|ὶπἰιἔ ραΜέ οι: αντί:ικσπ. ι Ο

Απ ΑπέεΙα: [Πισω ·υΜύκι ρυ·ορ›·ι]: Πόσα? έΕδέστεροβ .

4 2 Ξ

. Δ» Ανι86Μ μπακ μικοιιι ΜΜι ΜΜιιΞ[αι εταιιοπέ::

β: Παω» άἱΙεδΪἰιυκ ρατ¦εὅἰα αριΜιέι,

Β ιει>ν·ι·. ι8. Π.: Ροι·ιο6Ηοω ΑιιδοΙοιιιιιι Ίιιοι‹1 Με

ώ Πι ρωπειιιιιΙι·.

8εδι:. Δ πωι!Μ σι·σηιέ/απϋιι έ:: έωιίικάίπε ΦωειωιΙί.0.

Δπ ΛπἔιΖΕ στοιιιι|κου·ίπτ έκ θεσιιικάέπεβφσππιτιο·ιιΙί.

η.

Απ Απἔ:ἰἰ σωο:Μπι ίπ ἔηι2ἱπ ά· Μ/Πώι &ώίτιωΙλιά ·

Δ:: Α κέείί2ΜΙΜπι ωρφ.."ι"» ωσσερα·Μ: σ:: ΡτσΡτι].τ

πωπω, οι οωπϋιοΖωιΕ:Ρ β

Δια ΛκζσἰἰβιρσπΔ2Μ0°ηἰἰΔ ιἰοιω απ:ρπΐπι ἰκ.ι:Μ μου

“απ” ρεύ:Ωίοπκω πιιπυ·η|ίασπ. ρό

Μ» φ· μυμασ Λπέσίίβικ"ΜΜπι|εω θαιώκάίπωι

βόέ |πουιετωπέπτ. Β ιο6

Π: ωυπαίο ό·βι·ία ίπβωιτίπω Α κἔ:|ἱσοπιπι αΙῇ:έ,άὲ|`.

Ει:κΖωιέύκ: ε:: Φ ιωστ!:›ιιἰ&κ:. ι3 ι

292 ΜΒΜ: οι· &οπΕ ρ·ωπέκπι.ά· »ΜΒμπει:: πισω

και. ι 4ο

22Μοηθιοϋπτ 48!!! "Μα&σπἱρ›·ι:›ιἱιῖ πιστκαπΐι.ι.μ

Δ» Μέθιωά:καίω έσπκυκ επιπλα θιώκπίπι Απέ·:|ί ό..

πἰ Μ ·υία,ςποάποπ Μύκονοπ πια!ί.

:έκ Μπι:: ΑπέεΙί ωκἰἰ βαιἱυπ ΡΜ ρυ·ίωκω ίω'Μπιβ

πω!ροσωπέκτ ?

Α» ΑπέεΙέ :ΜΕ μή σουιιπῇβιω μεσαιιιωι !ω6Μωπ

ρω·καιωι ακικ·ί!ίκωΡαπί:επέί.

Απ εὅιἰωιωἰυ ρτἱπιἱ ρωσαιἰ «Μαρια ροβ ρ·δακυκ απ·

 

..ι·ι>ι=π_οιωι
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ι

ν

. @άω‹ιιι[ιιοαἱ: ΡτἶΜΜ ριέἐετα›π ΑπεεΙαπωζ

ι κι» πωι5ωιω[φαω ΑπεοΙστ14Μ[ΜειιΙ ηαιΙΕια @Μεπι

 

 

°πτἐΕοιποκνΜ. Ἀ

π” ή, υῇσω “ι άκιι·ιθθυπουι·πά ὶπῇτσι Σ [ποπ'τέ2 Μ

Απέσι'έ: πιώ.: πιστἰιοτὶπ ςβυιΜΙίιμε”ρυῇϊἰιιι ες

πι: Ο ττπ:Μιια. 152

.μ Απ Απεσ2ι.υπω!ι 9ιόδ οΜ:£!Ιο›ιιἑοτἰι|ισ:τππι πάπια .ο σὺ

Μπιστωβωρωππω υπου·κο·ίπτ. “ή

Μ ωπικωέσπι μα»! μππιστω _βπι :ΜΒ ρωταω

ριπή ὐυπὶ. η?

Πιιιι)ιτ.ις. ΠοΏιιΠοὸἰιι 82 “ποια Αιι€οιοτιιιιι. _

5:&. ΑπβπρΙΞύσωπα.ιβπει:!υ.ι Μάιο:: Απέο!οι αἱ

/ιωπι :ιικ·Μπι ά:/?έπωυ:. π.

εισαι» έ:Μπι. 19

Απ “επι έκ σιι/ιοάέιιιπ βυπιέπιιω άφωσιί/ϋπ ω· ψ

[πισ οποίίπί·υ!ιίωι ὐἰαππώἱκ. ι 3

./#π 9κἱ!ἰὐσι ΜΜΜ ραπ· %πεαΙισπ όσπισιπ, Μιὰ” ατ

Μπι πωίκω βύί ροσπ|ίπιτυ άφκωικικ. ιι ι.

Απ φάω:: Ηνωο έκ μα·κτηκε .θεια εοπ]”Μικι/Μπι

Μίνα: ρεσκΙΜπω ΛπέιΖωι σιαβοσίωι. ο; ι

Απ Ε'ϋτέ/Μι |ωιύκί: ΑπέεΙππι εκβοάτω. _ςδ

Δ» Οσἰρι›·ω έωίκω·έτ ιΜέο!ιοπ Επ|`ιιὶ σιιβσέΜπ. 6ο

Δ:: "και ύυπιέωι·, σύκα» Μβεί:Ια.ι, ρωβίιέ, ό· μια·

τυποι, Ρπορώιω |ικόωικτ Απε:Ιππι πστάιυπω. ό;

Απ Λάκπιπ: ώ· ,Μιμή |:πτυιΜΗ έκβιιικ ἰππιισοπ:ἰι έω

ὑασἱ/[ἑυκ Λυ!ε!κικ ΜΠοάσπι. π.

Απ |ιοπω Μ μι” »πικαπ ευκ/ωωκι Βιιίά28Μιβσψ:

Ακέείπωι εκ.δ'οέσω. 7$

ΛΜ[Πέιάί: ?Ώέιω σ· οσωωπκιωιέάκ: βια: ιιιιώιπ:

ΛΩἔνἰἰ άφιπωτἰ, Θ· σ:: ?κο οπίίπε. 9;

21:2°ο]βειο ΡΜΗ'Η ιππωΕι Αυεώσ π.Θιβικινι ω..

πω. κή

Πιω” . 2οι Π: Ρεος;ιτο ΑιιεοΙοιιιιιι.

διὰ Απ ισπάΙιωτιωέι ετωπικβιιφισ Μπιτι ἰυιμ:£4ὅἱἰἰ:;1:

Α» “Μπιμια::μπω: υσπἱσἰἱτεπ η.

47

9έ

και. Μ:

.οι πωι€πισκ (πρ"Μ λυ!:ίοΜΜμ”»κι Μιοβιιιισι και

ρειβωι μειὐἱ. 1 18

ι .οι ΜΜαιυπ Κυρ"Με .4π_ςοΙαπω@Με 2νιστεΙέιά:αι ιρρπέιαι

ὐωτὶιπιἰἱπἱι ωωωωωιει. 132

Α” ΜΗΜ"ΜΜΜΜ Απειίοιιω βιαιΕι 5ποωέωεω έσωσ

'ΗΜ &ιωιωΙΕπιι κακιά” νιΙριιΙωιοπιι [αρτιο .Μακ ι43

Δ:: Ι.ι‹σἱ[η ¦πετιι »πωπω Αη80|ιΜ4Μ |φππωι. 160

Βιει·ν·ι·. 2ι.Πο Ραμ;; :Ισπιιοιιιιωι 4

8ο ά. @ασ μειωρκορω ρωταω ιπαππιακι ΛΩ8:Η. ι

ρέιΕπιππβι ωι|ι »Μ .ω/ωωιωι οι ιΙωιωιΜπι. ι8

1): "ωικωΙΕι άιῇῖει‹£ω:ὶ&ι‹ι :Επι “Μπακ οΜΕπσιἱοπευι ό·

Ιτι|ἰἱιἱωπ. - > Η

Ω"ΟΡειί€υ ά.υποποι τωφυσιπικ .ώ @οσοηοοπσδ γ;

π ~__~

4' ΕΚΧΑΤΑ ·τουιι ιι,

13€ΓΡ. . πιο. πιώ. Σε”

Μό Β 1; 2 ΕΒΕ

ι . π ; ο. ιιιιεμιιιι!. .Μια Γι: ΜΒΜνα μ” @ΜΜΜ

Ι 7 9. μ. μειιιιΙτ. μπωφωσ πιοπι:

4 ι η) ε, και πωπω

' ι Β ρ. α. ιιι ιιιω Μο.

Ι Ο.

τιωΝοιεονε αιωνα ι.τΙ›ωι. ο.όπωρι. Με.«αιω.υ,ιρρι:

σ

9

Α υ υ Νο Β Α"ΓΓο.

ΟᾶιΠὶιιιὶ ει: Κειιειειι‹Π Ριπή: Πωικιεει ΑΜ'(¦ $οςις:Μι1 Ιων ΤΜοΙοβι ίδιιιειιτιιιΜ, Σ)ο Νειιιιίι ΑπςΙοη"η εστω,

Μ: ριοι-ιιειιιιΒιι<, άοθει Πω: δ: ειιιιοι5, ναιιιίξιιε :οικ:εριιΒιιε Η ΜΙιΒιι: «πω. σώου: Μιποποιειιι οοιιιιιι , φιο;Πω
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Θήβα: Μια ΟΑποπδιή ό· Πάπια: σ:ΜΜΜαπβή τιιιιιωβ -

ικυεδ

 

 



Β.

1ΝυΕΧ --1.οενι311:Τ155ΙΜνέ
οΜΝινΜ, ετνπιΝ :πιο τοπιο πι. Ωοι:ιτιι:ιεΝιγκ:

Ριιοτ πωπω:: Πι(Ριιτειττοιιεττ1 ; ΡοΠετἰοτ, νεΙ:1ιιι ίοΙιι: @τι οιιιΐιιετιι Πιίιιιιτ:

ιιιιιτιετοε, ιιι:Π8τι:ιι:.

πω, Α&ιι:, Ά6ΗιιΜ:,6:. ΑΒιετι:.

Ο π: ν ε Μ:: :οππιτειπττττ : τι: τι, Κα· :τι πετώ:: πιω

:οπ[π ποπμωβ τι" ||ι:τττιπ τιιτιττττιιππι τ:ρτ.εβπι.ι

π, πιω: οι πι β. τι. τι π.13. Οι:: τιδτιτι :τι τω·

:Μπι :Στ ιπιτπρω πω:: , οοτ::":ττω :πιο .......:

:πω. π. 18.

πω., τττ/π:π[ιπ, ρτο[::ττ:το, [πιτπ, τω: ΜΜΜ.: ρει[:::τιτιετ

π::ιτι, π..:.....9.

π: τοπτιτττοπεπι πιτ. πω. πω. πτ'ιτττΙτοτττ τιτοιίπ:'Ηποβτπ:

τοπττιτ[π άεττι:: ιιο]τιπτ [οι πτ:ττ:πι ριοιτπτετ: , ποπ ττ:πι πο·

::πιτπ τπιτττττπ ό· ποστ:: ττττε!!τοτύττπ βιι: π:τπ:Ιτ τοπ:πτ[ττ [πο

τι'ππτι:. πω!. .Μπι ὶπττΙΙ. ππιππ:τττ:τ ποπ :οεπο[τττπττττ :π

.4π8:Ιο. π. 38.

Μπι πι... ιππιιττπιτττ πποπτττπιττππ·:π :::ειτ:τιτε τ:ττοπιτ πάτω

ττπ:το π: [οιπιπΙττ:τ πω. π". Ντιπ πω! :πρώτ :τι εβδπτ,

Θ· τοποτπιτ οι παπι. 48.

.Ντιπ οποτποιτοβι::ιεω π:: τιτοιτπ:οτ. ς.18.19.

:τι κάτω τποτιιτττ:τ πωπω [π_βἱ:τππτ τω:: ποτοττπΙ::. οι. ι 3.

:Ιδια τι: ρτοιιττο τω:: ίιοπτ,τ:τΜππ:πτ τπ.τΙτ :οτ τιτ.:!.τ :ττ:πτπ

διππττοπτιττ. μι. Ντι:: ττττττπ|::: οτπιππττττ π: ιπ.τΙππι , ποπ

Ροτεβ τω: “Η οτιττπε ρτοττττ:τ, ι τ. ΝττΙΙτττ έξι'τά.ν πιτπιτττ :πτωτ

8:τ, τι:: ·πΙΙο :Μάο π.ττιπρτε 5πιτππιπι ντιπ :Μπιτμια::τω::

μικτή: , ι τιιτέριοπ:ιπέττιτ. 29. :πιά τπτὶοπ: οπο: πω:

πετ: ροβτ τι ττττπ:τριο :.ιι:τιτπ/ετο. - 92.

::πε:Ιτττ ποπ μια! τι: ιιι]ττωτιτο :οι·ροτε πω: π.. :ιτετ::τ:.4. 5 ς.

Μπιτ: τπι:ΙΙ::ϊπ: ώ· ·υοΙιττττιιτιε ρτ:τ:ιτπιττιπτ π. ταψί:: :τι [οτ

ιππΙ: ττττπ:τριπιπ ιὶττιοειιπτ Θ· πρρτιοαππιτοττπτωπ Μπιτ::

τιιιω Διὶ πο: τι:: Μπι: οτι:: ει::τ:επιί. π. η. Ντιπιττττ πεεπ: τπ

τεΙ::δτ·ππΙ: ορ:τπιπτ τωωττπειιτ:τ Ρετ πιιιίτιπιτπω .ι τ: ιιτ/τιπ

Μπι. πο:π: τπιτειιτπω ορ:τι:τπτ :τετ (πέττιωει [πο/ιππιτπιτι,

:τειιτττω ...τι μι· ιιππΙτιπιεπι. Λεει:: πι...: ιιίττοπ:ιιτ τιππιπ

πωπω ιτί:πτωτιττπω :πω ρτορττππτύπτπττπ, π! :ΕΜ ριττιττ.

τω.. ..πιο ττππ]τιπ: πω: :β ηποπτι τππερ:πιτ:τι:ιπω τι πιο.

ο 8:01: τπτ .τέττοπ:τιτ ττπιπππεπτ:τπ ρεωτιτ [ετρβτπι ; τετ ττππβ

:ττπτ:τπ .τω ο πω. Νοπ μη! ιπ·τπτετ: π...: ἐ τ....ττιπτι: .

μπω τετρ[πω. Νπ!Ιττπι τ18:π: πω πιΕττε: μπι: Με:: ρτοιΙπτ:

τε :τοπια [σ ιτ:':τοπτω :τιτπ[:ττπτ:τπ τπτἰ:τ:πτἰ:π::τπ ) πω.

έ?0 η ο / Δ 4 4.

Άπω: :ττοτττττι ποπ ποτά! οπου: πω: πιέϊτοπ_:τπ_τιππτ:ττπτ:ω

[ττπ/τιπττπ!εω, :μπω ρτοπττ:'Ηοπεω του" τππτ:ττπΙιτ. Ροκ/τ

Μπα: π:'Ηοπετιι ττιτπ[εππτεω ρετι::διτοτεπι τωπιππ:πτ: οπο::

:πιττπτ:τιι, ποπ πω:: τππιφεπ.τ:πιιπιπ ο /ττπ::δίο. ι. .47.

τω:: τττ:ιτττττ πέττο τωπιππ:π: , ω! ττ.ιππ:π:. πι... :β :ιδτ·τττ :το

πω. πιο., τι: πάτα. Εοτπιπτττ:τ ιπιροτττιτ :ετ:#πιτι .ι ρο

τ:πιτπ. 2 76.

1ττάιοπτιί Δτἰβ. άπο:: τί: πίέτοτι: ττπττ[εττπτε ίπ :οιππιππἰ . πεπτι

:οπτί.·τω :β π: φώτο:: έτι ρ.ττττιπΙοτι. ο. π. Νοι: οτππι'τ :Μο

[τ:.πτώτττττ :β ίπ πωπω. Μ δ 1.

πο:: τπιτπ.τπ:π: :Η :π πεεπτ:.Αέϊτττπ ποπ :β ίπ Ο:: πιι.πιτε-.8 2 .

Ωοπτττι τιττἱοπ:ω ττττιτ: πω.. :β το:.ττττ:τ ρτοιίπ:τ .ι ττττπ:τιιιο ει:

:τιπ[::ο. οι. ο ι.

.Μπιτ ποπ Ροι'::β :τῇ πιττττπττι ό· βτρειπιτπτπΙιτ. 18. 74. ΑΜ:

πιιτπιπΙιτ ποπ τ:οποιτπιπιππτ επ :πω πω: : πι:: :πω [προτ

τιι:τπτ.:Ιτ. ' τ”.

Άδττττ μι·βτω...: α: Μοτίο τεπιτεπιπ τϋπττβ , πειτπ:ππτ πιω.

πο:: :Μπιτ ροτ:πιτπ. πλη.

Λεω: τοττιοτ:πιπ ροι:|τ που: ὶπ πω...: τπιτπ:ιδΐιτ. 6 πι.

ΑΜ.: ρετι::ιτε τω...: ιπτωειττπτε οτιπίτιπτπτ π_ιτττ:δτο. 9. 3 πι.

πι. :τπττ[ωπτπ:[:τιππϋτ:τ : Ροτεπττπ πι.πιτ.ι. πι.

Μ:: ρτηί:&τοτ π:Ηοπ: τπιπιπττ:πτ: ετπ[ιτ:ιπ πιτ:πτττ. 43 - Α ° ~.4:ιἰ:τιιτ ω.ιι:ττ.:Ιιπ τρωω :ππ[.:Ιττ.ττετιι :ιτ:τ::.ιπτ τι: τπιττ:ττπιπ

πιο. Μ" ρτοττττδττττ_ ποπ πω: τπΙπ , |ετίπτ επ:.τποπ:τ π:::/[πττο`

@οποιο π:/!ιπέττπιπτ πτΪΙτο ι τττπιτπιι. ο :ποθ

πω: πω: Β:π:τιπτιτΙ.:πω :ιιττ:ὶρτοιἰττιτἱ: ε[:ι!':ττω, :Η :πε.ττττ.ττι:

ιτ:Ρ:ππ0%Ιτι: τ: 11:ο (τ .ι πω.: π. 109.

Β:πι ποππω: τττοιτπ:ετ: πάω Μπιτ:: π... :!βπττ.τΙτ τ:Βιιέϊττ οι:

:ππ|πω[::ππιτοτπ. πιο.

Λᾶἱο :π ιτπτωι: τπιτοπιτΙτ. :Ηττα πω: ττοιίπ:τοπτ :τι [:, τι!τ:τιτ πω:

νπιτπτ τπιττεττ.: οτ8ππτ:.π:.:. τ 1636

ΒιβΕπ:Ήο έπτετ :οπ[:τττι:τιππω ό·ρπιτπτωπ. 2 ιό.

Ιπτωττπιτι π:'Ι·τοπ: οπο τ:: πι...: ττοττπ:τιπτ , τ:: ρτοππότ.τ βιβ

:ττπτετ τοπβττ:πττ:τ ἱπ[ττο ω: τι.: πιτ. οφ. πω.. ιτπιι!τ:τι:ι·

ιίψτποπτττττ τ: :οπ[:τττιτττοπε. 22.28

Μπι: [οτπιπΙττετ τ:4πέϊττ είπ/ιτ:ω ποπ ποιο/τ τω: π8:π: ό τι·

ιι:π:. . 3 ι μ.:

:Με Εόιιᾶἱο, £τωτιο, οροτιιιἰο.

Ατ::ιό:ιι:,ΑάτιωΕ, Αιτιοι·. Δ _
2ππιοττο π:τιπ:πιπ ει:τ|Ιππι. Π 3 86·

πτ:ττΙεπττο τ::ιοττιπτιιτ ίπ ΜΙ::το τπιππππω πι ρτορτιο :τοπιο ό:

τε:ερτπ:ττΙο ι ποπ ρο.ΠπΙ.ιπτ |πό2:ίτπω τι: π: :ο π:τρωτι ή:

πωρττττιετ. 9_ ι 62:

Ρο||πτιτ ιιτ πω.[πότ:έτο :τι τ.:.τ...π .τττοτττ , ποπ τιπιΣτ.τ ·οττιπι:

βιβ:π.·πιτππ ετπ[πεω. 160:

Ντιπ: τπ εοιιττπ [τιέπειέτο ποπ τ:οττἱτππι° πω:: :οπ:τττ[ιπ [ΜΜΜ

πω. .. 170.

Ντιπ τερτέςπιτπι ιιττπτ:π: πτΜπιτττ.φτττιπ:Ιττ τι: [οττπ.τΙιτ:ι ιιτ

ειπποιτε..ς. 78. ΒΕΡ88Πτ:ϊ ππτπτπιττετ τιττεττ[τττιι ωτε:τωιπ

ττττπ:τιτπωωρ. ·; 5. 127.& ό.8ὅ:

Φωτ:: τιιτιι:ττιττιππι τι: 6π:Μ:4 πωπω: πιιο:πτττ ποβΙτιπιπτ επ.

ιτΜΜπ. 2.166. Δτ:ττι':π:·υ|ιττττιιιοπε ΜΗ:: τω:: :πτιιςπττἔ

:ιιι/τοτε. 14.22:

Κφττέττι:: π:τπιεπ: πι: :οπππιπτιιΙ: ιι: ρττπιτρπΙ: ρτιπτιμτπιτι

τι::πτἰτ. 2. ι”. ΠποΙ:.ι: Ρ:7β:Ίτο τι: :ΜΜΜ τίτβτπεπτ

“ό” 2:47·

Ατττι::π: ριτττππ!εττοπ ποτά επ :οπιτ:τιττπΙ: [πύἱ:ιΐτο τοπιο

τεο. 21:89)

π: :τι τοπιτπω. 2.159. α:: π::ττΙεπττ.τ πω:: ροβτπτ. 166.

ω... πω: πποεΙππι τιιτιοιτ:πι. ι9.·73.

ιιτ βιιτπ ιππιτεπτι.: ρ:::πτ: ποπ ροιπί: ττττιἱπτττττ. πο. 32.. Ν::

ΣΒ. Π.

3. 16 το

πι: Ρ:τ[εάι: Μπιτ:: :τ:τιτττπτίτπ: ττπτ:ττι:Ιτ.

Α πιιώτι:ι [πρ. τειπιπεπττ.: πττι:πιπι έ'

Αιτιοι βαττ-τ:: .ω.τωτι :πιώ ποπ πω: ιψτιττΙιτ:, πο. 1οσ.

πι: τοπττιπ:τιιτπω πίτττπ:Ιε πιπτττπιοπτπω ό· ιττπίτττιπιπ πω:

@το ποπ π::·επ.ττττι τ:οπτττιπτ :οτιτ:π[πτ :τ:πιπτ.: ιιτιτ:::ιττπ:

τεπ[πΜ·τιπ:π:. Διὶ τοπτιππ:πιίπιτι τ.τωεπ ποπ: πωτ:τττττττι :τι

_ τρ:::πτοτ: π:::[πτττττ π: :τω|επ[τττ ππτ:::ιτει:τ. 18.9 π. 93,

πω: ό· πω:: 6:πτωτιτ: ποπ τπιττ:ΙΙ:τ:τ π:::[πτιο ·ποΙτιπ:ια:πι πι!
τπ:τττππιπιτιιτάρτιτ:επειτ: ο:πιττπιππεπτ. Η ι Θ.

πι: ΏΕΙε&ἱοι ”

[ττρ:ττοτ::. 1. τι. Νοπ. ροή! παττττπΙιτ:τ τί:τιιοπβτπιτ τω:: :τι

τπτωτι..τ. Ν:: πι: τποτττ ::Ιοτττω. 3. Νεοιπρ:ιτε:Ι·ιοπ: το·

ιιτπει|ί. δ. Ν:: ει: πττ:ριτττττ ά· τπ.ιέι:τι τπ:.πιτπιιοπτ!ιτπ. 7.

Ν:: τι: ·υ:Ιοτέρω.ΐ ιτιπ|Ι.τττοττ: :οιιιοτττιπ μι· πάρω τ:: τω”
Μπι ππ:τιι[.τίτιτ. ' - Δ 1.9.

Απο:Ιτττ πττωοππω σήτα ἐ :ο2πἱτἱοπ:οτορτΞ: πιτπτι:. απο: :τῇ .

Μ: πτττιτττπτ ττποιτ/:πιεΙ πτιτ....τε.τ.8ι:. ι ι π ω.

Ιιπρτττπτ :[[επτπι πιιέ:Ιιπιδτπ τερτ.:β·πτιττιππ :πωπω τπτ:ποιοτ4

τι... : 9. 69. ε ετιι|ιππι :Μπιτ ππτττττ!τ: :πω οϋ2:ιΕ!ττ οι::

- ροι:/Ι πτττπιππτετ το2ποπ:τ:. 50.

5.276:

ὅ!
·

Ρἱπε τ:τιτιτπ ιτο.>ιτιτῇ π: :απτο σαιτ::

μ η ΑΠ ν` ΗΕΗ:

~ΐἱιὶ: τεττττω :β :πιτ .ιπο:Ιο: τιιιττττπ τπιττΙ::'τττπτ:: ό· οοπτω.ττιι



·ΙΝΠΕΧ

1τι ιιιι.ιιιι ιιττιροτι ροἰπιτπτιι .ιτιοιΙι ιτι.ιτι. ι·71. Ι-°πιτππι αττι

π” ἰτι πιιιπιιΕ οτιοτιιιο ιιιτιι τιιιιιιιιι ιτιιιιιιτιι ιοτριιτιι3. 275.

Β.ιιιο ο..πι..πι οιιιτοιιιιΠιοπι 6,280!. στι” στιιιιιοπιττι ττιιιπιίι Επι.

ριιετιιιιιιτ. @οι Μο)ιβι τπιπιπιτιιττι ιιιιιιΙ.ιιοπ [ιιιτιι. 281.

Μπι. ι. ιτ·ιιιιιοπι πιει!. ιιιιιι ιιΙ24ιι.ιι πωπω [Μι ιοτπιττιιιιιοτ

ἐτιιιτΡ.ιιτι: απο. Μια. 283. £οτιιιιιι @έτι ιιιιιιιτιιιιοπιι

ιττιπ:ιο, ππο ι.ιΙιιττι (ι· απο. 293.

@ο τιιιιιττιι οτιέιΙιιι ιιιιιιιιι ρτιτιιιρίπιπ οριτιιττι ΙΜ. 297.

.πίτι8ιιι ιτιιιι πιτιιιτι τττιιτ)ιτιο. μη. Νοτι ριιιοιιιτιιιιμιιιιιπέ

τι ...ι ω.. υιτιιπιιοι. 309.

Οιτιτιιι τι.ιιιιτι ιπιοτιιοτιι ει· ιπιτττοτι.ιιιι. 3 4

Λτι_ςι·ιπ: ποπ οιιιιιιττι ριτβάιοτιστιι !τοτττιπι3 ω.. ἱτι|ι , »τι μ.:

ρτοροτιἱιιππιπτ πωπω ιιτιπιιιιο. 9.9 ι.

ΜΜ! @Μέσι τιιιιιιτ.ἔ .τ Ριτρειι.ι.π ττ.ιπιι ιπιιΙιιέιιιπι . 18 χ.

Μοπιτιι!ο σοφια ιπττιστιβιιιέτσιπ7. · 4-52-

ΝιιΠ.ι «πιο έτι οιιιιιοιτοιιιιιιιι πιβ υιτϋιίπ.ι. ιτιιιι!ιέΐιπ.ι, ωιω

ττιιιιιιιιι. . 4.50.

1ιιιιιιτριψάιο ιιπέι!ι ιιι·ιτπιιιιτ ιι: ποι 4πῖι.ὶ Ροβι'Ρ7τι πω.ρω

βπιιοττι πι οτιιἰπι ..ι !οιιιττι Με”. 1ο ι .

Αττέι!ιιι .ιι Μπι” ριι[ιι'Ηιττιιο , ιιιτιιιΉοτιο ι.ιτπιπ τιιιιιιτ.ε ,

"Μι ιιιιτ.ι ντπιπιιο. Νοτι @ιι πισω ΜΜίι ιιοριι[ιδιίοτιιττι

πιτ ιιττιρ.ιτ.ι·ιπ.ιιτι. Νιιιπτι σιιτιιτ.ιτι πιιιιτο!ιιιτ τιιβ π: οτι

βτιι . 6.4. Μοπιιτιτ .ὶ [πώ. · 1 ς.

.4π_ςιιιι.ι πιιιιτ.ιιιι.ιιπιοττπριι6ΙΙι3. 3.1ο2. πι ιπιτιτιβιο ιππτι -

τιιττιωιω _; οτιπιπιωι!ιο ..ι θτ:Νιτιβω. ιού. @πιω Απει

Ιὶ ριιιτΕπι ιιιιιτι.ιπτ ..ι ιιιιιιτι.ιττι πάιιιΙΖιιιιιττι. 1 5 γ. Μπι ίπ

π. ιιιιιιιιι.ιιι ιιιττιπιπτιι. 3 1 ς8.

ιιττ8ι!ι!ιοτιι ΡΙιιοπἰιἰἰιιιτιιπτ ι!.ιτιιοπιι, τιιιιΙι σ.ιιοιιιττιιτιιι. 19. .

1)ι[ιτιιτιιπ.ι ἰιιιιτ οοιιιιττι ό· ττιιιΙππι .ιιιοι!ιιττι. . 4 .

@ΝΕΜΟ ·υπιιι .ιπέι!πι .Με τιβίιιτι ιίτι.ιιπτ. 98. Δ

Ωι;ιιιιιιρίιιι οπ2ι!οτιιτττβπιπι ιεπιπ_ιιιιιιιτ. 2.1 2 7.

ΔτιειΙιιι πι» ιιιιιιιιτ οττιιιιιι πιω." ιιτοριιτ υιιιιτιιιπι ππιττι.

ιι.2ο.π.4 ;. -

Νοτι οττιττι ποιπτοιι|ιιιιίττι ...μπι .ι σαι!. 1 2. 3 9.

Βιιβιιιπιἱι Επι” ίπποι ό· ττι.ι!οιιιιιπι!οι σιτε.: ι:οτιίιιΩ·ιιτοι. 14.. ι .

.1τιοιΙιιιιιι βιιι.8.ΤΙ1α.ώ· Ποια. .ιιιππωιτιπ. 18 68. Πι 1.

ἱπβοπιι ιτιιιιιοππ β· π.ιέτ.ιιι.ιττι ιππιβτοπτιιτι ρτ.ιρ.ιιι/]ιρτο

ι.ιιι. .πι , ....ι.ιιιιιι ορροπιιιιιι. .Η οριτ.ιπιίππι ποπ @ιι

[πιιιβιιιτιιροτιο. 79. Ιτι 1. ιππ.ιτιιι ιτιοιίοτιιο @και πιιιριι

ετ'ι"ΜΜ ττώτιππ!ιττι. 76.

.4τιειΙιτπιιπιτπ:ιιβωστι.ιτπ ριτ .ιἔ!τιι!τ:ἰιΪ, ΑΜ, ό· ιΙτιτΞιοιιι.

.Μ ττιιτιπιιιιιτι 8Ζιτιιτπ ιέπιτπτιι τττοτέ ιιπιριττι3. 18 82. Νοτι

οπιπιι τιιιίιιιιτππιβίιττι ιιιιιίιτιιιττι ιτι .ιιιιι|ι.ιτιιι ; πω! .ιππο

ι·πιτι ι.ιριιι @Μπι ιιτιίηιΜΜ πω τισ/Μι.: οιιιριιιιιπιιιι

Ιιπιτιιτιι τιι:ιοτιιι στ.ιιιοπιιιιιπ ιτι.ιπιΕπιτι ι ·ιιι.ιιοτιι τιοτιβ.ι.

ιΕττι ριτιιτ.ιτιιιιβ σιτιιιιι ωτ.ιιιιιιτι πτ18ιίο ιιτοιτοτιιπιπ. 83.

Ιτι 1. ἱπΠοπιἱ[πι ιτι.ιιιοτιπ ιοττιιτ.ιτιτιιπτ |τοττιιτιι .Μάιο που.

..ι ιιιιιιιΙἱιπττι ιι|ιιττι τ.ιιιιτιπ. 91. Βιιτι.ι (πριτποι, ιιιιιριτππι

τι.ιιιι ιιιι.ιτιιιι.ιιιττι τιιιιιιτπΙιππι τιπΙΙι άιβτιμτιιι. 18. 98. ό·

2ο. 1 6ο.

1 Ατι8ιιιιτι [απ. Α11$118. ιτιπιιπιπι 841448? [ι!ιιιι.ιιιι ειιιττιιιτι.

ω... πιιιτττπιιιιι. 18. 1ο3. .9πριτπιιιιιτοΙιττι !ιι.ιιιι. ιιιιιιι.

@το ττιιτιιι1ι πι ττιιιιιιτιιπι. .4πεπιιιτιιιι ι8ττειιιι0.9 .ιιιτιιιιιιτιιι πο

ττιιτιι!ιιιι, ιτιεΙοτπΐ ρτιτπιιτιτιιιιΐ. 106.

Μιτιιιιττι 4888!. ιι: Οείετ. ιιπι!ιιι5 ιπιτιοιιιπττι|ιιι Με, Μπιτ...

ιττιιιιιττι @ιι ἔτι ιετττιιποι 1 8.1 1ο.

πτιςιιΕ ριιιιιτιιπι πω ιτοτπιτιτι πω. μι οιιιτοβοβπιιιπιιιι

ι...ι.. ιι μι.. ιι ..ιιιιιπτι πιι.ιτιιιιιτπ. 112.

Μιτιιππι ι8τιει!. Μ.. |ιμΜ|ιιι!πί4Μ ποπ ροιιιἰι παπάμια

ω. πιιιιιιιιιιιπιηττιπιιιιττι, ριτιιιιτ ΜΜΜ . 1 16. Ριτιιιἰι .πι

'ειπα ·ιτπι πι'Βιι μια πισω, πι... ττιιι!ιιι [πω. Μπιοτιττι Βιο

πιω π.ιοιιιιππιιιπέι!ι πιω στ·ιιιιιοπιι·,πιιιιτπ τπιι!ιι .πι [οτι

οι ρο!ι ιιἱπιπιτιο τπιτιι.ι. 123.

24011 ιι" .πρωι ποτπιπιπιιι ἔτι ύι.ιιίιπ.ϋπι Μπιτ.. ττιετιπιιιι

πιι8Ιοτιιιττι ιιιιιιιιπιπΙιττι, ποπ ιιβτιιι.ιΙιτιι. 18.126.

Αιι8ιιβ.ιπιιΠιοι , ιιιιτι πιω .ιπέιΙοι ρτΕπι τι: ωιπ°ι ι.. τω.. ,

«Μπι ἔτι ρτοριιο8ιπιτι: ει: Μαρ. οιπτιιι πω. πιο”[οπι

ιιιιιο!ιΒ[ιΙιιιιιιιι.ι. 1 27. Ριτ[ιἐιἱο τιοιιιτ.ιΙιι «πω. ιβ απο

ιιτττιὶτιοΙἱττιιιιιι. ποπ πιιιιττι βφιττιιιτιιι.ιΙΙι ι π.ιιπτ.ι!ιττι ρο

..ο ι2ΠΞΕΙΗό ὶπ ιττβιιτιιι .ιιιιιιιτιτι, ποπ π.μ.......τ.ιω.. 128.

Απ8:11 Ιτη111ιιιιοποιί Μ... ιιιττιιττι ιτ.ιοπιιππι, μια πιο Ιτιίτιιι

τιιιιι πιώ : 1 8. 14 ς. ποτι/ι.ιτιττι χιο/ι τττιτιιιπτι βιιτιιτιι α: τα

·ιιιιιττι ιιιττιΕπι ποπ .πιπτι.ιι. 15ο. @π ίπ &οπιιιιιόπι @ιι πιο”,

ιιιοτιιιιιιιι ιιιριιιοιππι. 148,

Ριιιτιιπιππ!ιτιέττοιίιππιιιτιοτρτιο ιπιτ8πτιιιπι. 3 2. Λπει!οι @β

ιτιιοτριττιιιι τιιττιιπ πι @τα ιψροβιιιιπ ω” τιτπιτ.ιτιιιττι

πι. 1 ο,

Μπι: ιιπιτιτττιι ιΜ88ι08 ιοτροποι ψ ι.ιιι!ιι:.ιπιιιτ. 1 3 .

@οτι Οοτιιτιππιτι ιιτι1ιιΙοι άιριτιοιτιιιοι .ιπ1ττττιιιι. @ά ι·οιιοτιι

ππ'ιττπιιτιροβι ιιπέιιοιψ ιιιτριτιοι. 14. Ι τι ππιζι·Ιο ποπ "πιπέ

τιιπτ.ττι.ιιιτιο ΔΙτιιιιππιιι πιτ τιιφιοιπίποι πτειιιτπιτι ιτιιι!ιι2;.

ΜΜΜ. 38. @ο τ.ιιιιιτιι οτιιιιιι ιοτιιιιί.ιττι ιιττέτιΙοι :β π.ιιπτ οἱ

πιά ιιιιοττιφιέΜιι· 1ο 1 _

.9ιπι. ιβτττιιτιτ ιιτπιιΙιτι πρ. ..ι ἱτιιιἱιτ[ιισ ιπ.ιτιτιέ!ιΖΙ.ιόΕ!ιι επ ω,..

πω. .ιιτπά Ρι;τιι. 107. Νιππίι [οτττιιιτι· ιεπιττβιττι [ιι!πιτικ

οι τι τοπτιιιο υιιιιτέ. Π 19.16 .

. Α 118ι:!1 111111πιιτπιιιοττι ι...τττωτι.ττι ιπιτιιιτπτιι, πιω πι: Α...:

πετττιτπιτππι 18.159. Ν0τι οτιιτιιι|ίιππΙριιιιτππτ. Νει!Ι...

ιιττι ροΠ ἰιιἔὶιιτιι ιτιοιἱπιιιΖι ριιι:ιτπτιτ. 746. Ρο(ι ιιιισιιιιιτπ

ποπ Ιτ.ι!τπιτπτιι ριιτ.ιιιιττι πιιι:Ητιιτπ ριτττιιιιιιιι. 148. Νιι πο.

ιιτ.ιτιι ιιττι@ιιιι ι·ιετιιιττι ιιιιτριτιιτι; Ριιιτ.ιτιι τιιἱποτιιιι με.

πω” βπ[ιιι ιτιιτιιι : 1 Σο. ιι ριΔ'Μίο σει/οτι, ω”[ιι/παπα

τιιτιι πω, .ατι ριτ ιοτιπιτποπιττι ..ι οπιιέιιιττι ππιι.ιτπιιιω, πω;

μ” ιοτιιιιιτιοττι ιτιιιιτιιιτιιιιιττι. 1 95. @ιιιιι!!ιπιιοτιιιιιιτιιπτ

τιιιιιτ.ι; ιι τττ.ιιοτιιτι ριιτιιιτπ [Μηττοττιιτιιιτιιτττ. _ι8. 46.

Δπειιιιι ιτιιιιιιι οττιιιιι £ςιττιτ·ιι ποττιιιιιιιτπρπΒιιιι. 19 4.2, 8ιηε“Π

πω..μα” ιΜέζιΙΙΙιτι ποιτισττι ιιιοττι ττι.ιΙπτπ |τ.ιιιιτιιι ω..

“τω”. 44. Γοιτιιιττι ι‹τιι.ιτιι, ιιιιιιιιιιιτπ Πιιιιριτττιιιιιι. Πι..

ριιι.ιιιιτιι .ι Ι.ιιιί[ιιο, τιιττ.τττιιτιιι ιιάτττ.ι!πττι τττιρι!!.ιπι : μι"

ιπιιιτιτιιι:τ.ι Πιο ιτιιῖτιιτιι τω... : Μπι ιιιιιΙιιι ιιιι2ι|ιι6 ρΙιιιι.

τ... [1ττιιιί .ιιιιιιι.ιιιιτ πιτιι.ιιιι. ΡιιιιΙι.ιτιιτι :παπι π..ι.ιπι

ροβ απ». ιιιιίια) :οι ιιππιιιιιϋ, μι: έτι ·ιιιιιι_ιιπι.ιιιιι. 48. πι.

θα τιιιιιιι ..ι ττοττιιπι οι! ταιρι: ιοτιιιιιτι. 50, @οποίο Μ.

ιιιιι6τιτ ιτιιιιιιιιιιτιι ποιτιιιιιιιττι. 19.1 1 ς.

Α112«Ιοιττι:ιιιιιιιι.ιτι ..π.πι. πιιττιιτιτ. 3. 13ο. 133. 13ιι.ιδιι

τω. ιοτιιπιπ ιι'ι)ΐιττι ιιιτπτιι.·ΙΙι ιιπβιιι. 16.1. @νικώ πιο

ιἱιττι ττπιττιτο τιτπ!ιιρΙιι.ιωτιτ .ττι..τιι.τ.ιι... ιβ. 164.

@ιι πι" φαι ττπτιιιι .ιιιέτσιιβιά πω. άΪΪΪ£!ι$ΠΓ. Δημ!. ττιιι!

ιἱιπιἰο πι τω: .τωπ.ιιι ιτι.τ.ιτιιιιιι. Ηἱιτοτιτιἱιι ε.. ιτιι ι|ιιιτιιι.

Μπιιι.ι «πω. Ματιά : σέπια: ιἰἱιιι[ιι πωπω. 167.

.ιιιειΙιιι ασια” ωι!οτιιττι τιιιττιιτιιιπ ἔτι βτιι. Μπι. ρι.ιιιττω ι

169. Απ ποτι:ιτιΜπι πιιττιιτητιιιιιοτι.ι ,οτι οιιιιιι!ιι ι .ατι σπιτι”

ιιιιιιιτΜιι [πϋπ.ιττιι.ιο ιιιιιιιιιπι, ιιτπίιδιιτιι ριτιίπι ιιιιιιττι μπι

Μπι τ.ιιιοττο .ιψιιιι νιιιιιπιιι: ττΜιιιτπιττιιβι ττιιιιιιιιιιιιιιιιτι

πιίιιιιοιιι. 3.173,

Αώου:

.Μπι πι.....ι.. £ιιι!Ιετι βιρι.ιιιι ιι!ι[ιτπι οοιι!Ηιιο ιοτιιιιτπι.[ιιο

πω, "τι ωπιιιπΕι.ι ιοτιτιιτι. 9.14.

τω». τιοιιιιιι μι· Ρτ...τι.ττι ι][ιτιιι.ιιτι ώ· πιτ ι!πί'ίπι'ιοιιιιιιιιτιπι

ή τιιιιπτιιιιιιτ πω. . 4 τ. .

τω»... 0°!Γέ404ειιι ιιιτιπιιΙἰιιτ ιιιπιιιττι ιοτιι.πει ετιιιίιιιτι ιστιο

τιιιττι: 21.77. π.ιιιιτ.ιιιιιτ ε. ρτιτρτιι ιτι.ιιιιτ: @οι “Μπι

ριτιιιι.ιιιι Μικτά. Ωιοττιιιιο ιππιπ @τι ττι.π.ττι τι."ιιΜίιι€7

ιιιπιιτιΡ 2.16 1 .

τ1τιίτιιιι επι πιιμο.ιι ιιτιιιιιττι ιπιτποτ·πιτι τποιιιτι. 4. 4 ;-, ΝιιΙΙιιτττ

..ιι Ζιπττιιιιιιιιτι σοφια οτ8.ιτιιιι τιιιιιιιι·ι μιά!) 244 ιτιιιὶιιἰ Μοτ

πιιιιιοπι. 4,6. .9ιιιιιτιιιιι ιιιιττιοιιο ιιιητοτ.ι τπιιιιιιιι ι ό· πι στ·

μια8ι.ττιπ ιίοιιτπ πιιιΙἰιιιιἱι ΜΟΝΙΕ!. μ.

Ατιττπιι τοιιοπιιΙιι ρτ.ιιιτ ντιιιτπιττι ιττιιτπι.ιιΕπιιτι πο.» ·ιτίτιποΙιττι

ιιιιιτιβοπιιτι πι! σοφια. 4.46. .Μ υ.ιιιιιιιοττιπιθ.ιιπ ποπ πο·

τἰιιι (ιιιιττι!οιιι!ιτπ ιιιιιπποτιιτττ. 46. Μαι πιιιιιιιιπιιτι._ ιἰὶ

πιβύι!ιττι ιιιττιιτι ττ..ιύιι ρι.ι|ιιιιιαπι ιιιἰ ιοτριιι. .4ιιἱττι.ι ποπ Μπ

τιιι Επιοττιιιιιι ιιιιιιπι τοτριιι πω.. £πιοτιτιιιι ιιιι.·ιιττι μτιιιτι

..πιω τι! ιιττιιιιιι ιιτιιιοιιοττι. 71.

Επι· ιιτιέπιιι ιιιιιιιιιιιι!ιι ιπ.ιιοτιττι πιιοιπι πι"... ΙοιοοἱΙἰιιιϊΪι

μπωπιιιιιιιαΙιι. 4.97.

Απιτπιι τω. Μπι ποπ ι/Ϊ ιιτιπ·τιι :πρωι ιττιιιιιιιιιιιι ιιιτππιττιπι

βιιτιιιιιττι. 1048

Αιιηι1111:1τιο, Αιιτἰοιιτἱίὶιιεἶ

Ατιςςι!ιιι ...πι ιιπτιιπτιιιΜιι. ι....ιιιι..ιιιιι.. “με ζ 3. 114.

Μ: ποπ μια! ιιτιπϋτι!.ιτι ιο, οπο ιιτιιίιιιιιιιτ ιιιΠιιιιιτ. 2.42. Μ·

μη.η! ά .ιππιττιΙ.ιιι , ά ιτιιιτι π. ιιττιιοτι. 20ο. Μι
.......

__»

- ιιιιιι

 



. «πινω .....ω...ιιιι.ι.
--ειιιιι ιιι ιιιιιοιιιο, ο Βιιοπιιιιιιιοοιποιι πιο μι· Μπι. ο οιιοοιιοπιιιιιιιιοιιιπ_ ποιπιοιι·ιιι.. Πο ι-ι.πιπ.ιι Με °

πιιπιιιιιιιι απο”. 2.πο3. πιο οππιπιιοιιοποιπ οπιιι ιι·οοιιο- .

πο. ο”. πι! οιιοπι οππιιιιιοιιοπιπι ιοοπιιιιιιι ιιοιιοπιο

· ιιιιιιιπιιιιοιι. 5ιο6.

Βιβιιιέιιο οιιιιιοπιιι οποιιιἰο οιιιιιιιιιοιιο. ο 249.

Ροιιιιοι ιιππιοιιοποι [ιιοοοιιιι ω... οοιιπι2οιπ ιο]7«ποι .ι πω.

ιιιιιοιιοπο οιοοιιιιο. απ. 6ο.

ιωιιοπιιιιοι ιππιιι ΛποιΙπιιι ιπ|ιοοιιιι. η . 6ο.

Μοιιιπιοπι οροοιιιιιιπιόπι Μπι οιποι·ιιιι ιπ οοιβιιο πο, ραβ

ο ιοποιιι οΒιιιιιιιιοι. ο. πο.

Λο πω: ύ οιπιπιιι·ι οποιιιοιιο ιΜιποιι.ιπιπι. ο .

ιιιι€...ιιιιιο πω:: οιιπποε οι·οποπιι·ι πιοπιι. οποιοι πο ιιιιοι!ιο,

οι! ..ο οιιοιιοοιιοπιι νιιι·ιπ οιιιιιι. 9.6.

ΑΠιιιιιοτιο σοι· οι·ιιιιι. ο

Άποιιοι οοιοοιο οιιιοποπο ιιιιιιιπ ο . 4.2. €οιοοιο »ποιι :[

[οιιποιιι οι άι: οιιπιιοπ[οιο. (Μοτο: ποπ ιιοοιιΠοιιο υιιι. ο.

οποιο πιιιιιι ΜΜΜ[ιι_ιιιιιι οι οβιιπιπιιο ιοι·οοιο. Εοιιιππι σοι
οοι·οο” ιιιιιπιιιιι ιποιιιιιιιι. ι ο .

ποοπιοιο ιοι·οοιι ·οπιιι ιιοοιοιοιιιιι. οιι·οποπιπ. 8. £οιοοιιοιιι ο·

|ιιπιοιιι ποπ οπιιιοιούούιΙιιιι Δοιιιποιιο ποιοοιιιιιι πιο...

ιπι ο" οιοβπιιοιιι Ιοιοιιιιι. 9. ιι οοϋπιοιιοπιπι οιοοιιοπι

ποιι ποιοοιιιιιιιι οι οιιιοπι @οποιοι οι οποπιιπιι. ω.

Ωπιιιιιοιπιιι οποιο οοιιπιοιι ι η οι ι μι· πο.

Ν”. ,ιποιΙπι οοιιιι [οιιποι·ο οοιοοιο οιιιπιοπιιιιιπιοιπ οιηθοιο
ι οιιιιι οπιιιιι ιιποιήιιι·οιπιπ.ιο. πομπο ιιποιοι'ιιιι οπιιιιοπιιι

οποιο πιο οι·οοιιιιι·ο ιπιιπιιιοιπιπ : ι @ο οποιο. πο..

Μιποιίιοιο οιοιιπ8ιοιοιοοιπ οιοοιιι οπιπιοπιπ οποοΙο ποιι σουπ

οοιιι. η. Ροιοι ιοιποπ ιιιοιι..ιι μι· οοοιιιοιιοπιιπ οιοοιιο.

ποιι οοπ[οιοιιι. 18 . Ιπ οοιοοιο οπιποποποιοπιπ οπιπιοιο πι

οιιιι οπι ιιοιιιοοοοοιπο. · 2ο.

Νοπιιιιοιιοοι 13οπιιι οποιο οππιιιιιι. π. ο. Νιιπιοποιπ Μπι ο[

[πιποιιι ιοιοοιοΙοοοιιιοι. ο η.

Ωποιιιοιιο ..ο οοιιπιοιιοπιιπ πιππιιπ ιοοπιι·οιπι|πιιοιιιιι προ

ά

|ιπιοιιο. ο πο.

@οι Ποιο ποπ οπππιοι οοιοοιο. οπο ιιιοπιι ι ο π.

πιο” οιοοιοιο ππιπ οποιοι οππιποιο ιοιοοιο. ο. 3.ι.ώ·· οι .

οποιοι οοιιοοοιιοοψιπ |οοιιο ιπιιιπι|ιοιΙιιοι. ο ι πο.

ιιποιΙιιι ποποπο! οοιι·ο πιω ιιιιι·ιοιο ιπ οοιιιποιο σοιοοιι ι @ο

με. οποιοι,·πιιίιοι, ιοοποιιιι·, (οι. .ο ο ό.

πιο.. οποοποιοικ οοιιιι. ποιι Π Μιτου.

απ· ...Μο ιπ οποιποιο :οποιοι ποπ οποιωιο.ιιιι. 4.62 . Νο
οιιιι οοιι·οι·ι οοιι·ο [ποιο ποιπιοιιι. ι 6 ο .

ς:ιποοιο οι Αποιιιι οοπιιιοιο οποοποιο πιο πιοποοιιι.ο ο. σοι

οιιιο οοιιπιοιο ο ποιο ιπιοιποβππιπι. ο.

πιο. Οοειιιιιο.

Αιιιιιειιι οποοιιιι ποπ [Μπι ιιππιιιιιοιιι οι! ι:οπιιοιπιπ ιοβοπ οι

ιιιιιιιιιι ιιιιοιιι Ιοοπιιπιιι. .ιδιοι ΜΜΜ Ιοοιιοπιιι οποιποιιο

οοοπο(ιιοιπι· ι ι ο·.3 ο.

Λιιιιιιιο οποοιι ιπ οπο πιο : οι οπρειιιι ιοπιποπο. Αιιιιιιιο οι

πιο οιι·ιοοιιπιποιοπι ά πρωι. Απιιιιιο θ υιβο οιιο οπο.

ιιοιιποιιοπιπι·. 39.

:ι...ιιιιο οποοιι οι,ιοι Βιο , ιιιοι·οΙιιιι .ι Ιοοποπιο ιπιπο.ιιπι.

Ι ο Ο.

.ιιπάδιι$13οι ποπ οιιιιιοιιιι οιιο/ιοι .ι ιιιοιπιιι. @οποιο οι! .πιο

ιιιιιοποιπ οιιοοιι Ποιο οιιοιιιὲ ιιιιιιοι. οι.

Διιιιιιι οι οιοοι·ιιιι οδιιιι πιο οιιι ο” οιιιιιιιοπιιιι οιιιοιιι οποι
ι πι.. ο”.

πιο. Εοι:ιιτιο Αιι8Ωιοι°ιιι11.

Διαιιιιι.ιπ[οπιύιΙιο πο οοιιοπιιπιπ ιιπιΙι ποοιιπιιιοοι·πιπι. 20.

18. Ε:: ποοοιιοιιιοπιιιιιοιπιιι [ιφειππι. ποιοποοιο ιοπιιιιπ π.

"ο οιιιιπι· πιοοιιο οιππιι οπο οποοιποι. ποπ οοιιιιο πιο.οικο

ιπιπψ. . ιι Με.

- Βιιοιιιιιιιιε, Βοοιιιιιιιο.

_ ΒΔοτιίιιιιιε ποπ οιι..πιπ οι! οιππιπι οιοιιοιπ, βιο[οιιοιιιιιπ.

ι τοιοιιι ιιππιιο:ιοι. πιο. πο. ιι ο οιιοιΙο ιιι ιοιοοπ οππιιιιιιο

οοιιοιιιι πο!ιοπι ποπ οι οοπιιο .9οοιιιπι. 4.62.

Βιιιιιτιπιο ιιατιιιο!ιε Μισιιιοι πιο οι! π. ιοοπιιιοπι ό· ιιιιιιιιοιιο

. πο, οιιιιιοπιιι οπιπο ιπο!πιπ άπο Πιιιιιι ιιιιιιιιιιι ι ποιο οπο!

απο οιιοπο πιοΙο ποπ ιοπιοπ ιιιιο 13ιππι ·οιι[οπιι. η. πο.

ιιιιοιΙι οιοοιιποιιιιοΙιιοι· πωσ, ππιπο.ιιι. ι8.9.

ἴ

πιο οποιοι ιιοιιοιιοιιι ιιιοιιιιιιιιπιι @βια @Μάι ι|οπο οι.
Μ. Η .ο ι .`ιΒιὲ.

Ιπ ιοοπιιιοπι ιπιπιιιιι.ιΜ οι οΙοιιοδιιιιι πο οοιιιοιιιοι ιοποοιιι
ποιιιιοιιι οοοιιιππο οποοιι. ι οι · :ο οι.» ι

Αποο!οιιιιο!οι-οιπο[ποιιπιιι. πω». ·ιι·οοιοιιιιο]ι, αιιιιιιι.

“ίπποι 6οπιιιοπιιοπιιπιπ. ' οι, ι8.ι8.

Βιοιιιπιιο ποπ ιιι πιο οοιιιιιιο ιππιιιι..ιε,ρο οιι."ιι ιπριοι...ι.

οι οποιο ό· πιο.. ιπιοιπο. ο ο. ι0.

Ωιοιποιιο Μπι ιοοποποπι Πιιιιιι μι· πιοι!πιπ οδο: οπιι.

8ι 73· '

πιο Μειιιιιιιι. νιιιοικι. .ο _

· επιιιιιι.οιιοι, οποιο.

Ο” οοιιιιιι ποιι οιιιιιιιι οοιιπιοιιιιιι ..ο ο›ιοιιο. ο. ιι:

Ε`ιιΙοι ποπ οοιι|ιοιο.ιιοιοοπ ιποιιιι.ιιι Ο οιιιιιοπι , οπο

οιιιπιιιιι.ι πιπιιιιιι. π. 1.77 ι

ποιο οοιιοπιιι οιπιπο ιοοιοπιιο οι? ιιιιιιιιι ι.οπιιι [οιππιιιι. 1 6 .

13. Νιι!ιο οποιοι οποιο τοπιιποι [πω κιβάιο ·οποοιι :ψ ιπιιι -

πιιίποιο. ` ' ι ι. 58.

Οιιιβι οπιπιοιο, ό· ιποπιιιιοιο ιιιιοιιιιιιι οοοοιπιιπιιι ιιιιιιιιιι

ιιοιιοοιι]ι. 1 Ι 8.'

(ζ'ιιιιίο ποπ ιοπιιποι ειιο&πιπ ' ο ο.

ΕΞοιι[ο οποιοι οιιιιιοιπ [οι οιοι2:διιοπιιπ πιοπιι οιποιιιιιο [πο @ιιι

ὸῖπ : Οοιι[ο ποιι οιιπππι οροιιιποιοιπ ιοπ[ο οιιοοιι οιιιιιιιιιι

. πάψει Οοιι|ο οποοιι[πιιοπ[οιποιιοπιιποοιι|ι οι @ο οιιιιι

οιπιιοιο. ° “ ι8.7ο.

Οοπ[ο ο. οιιιποιιιιι πι: οι ιπι οιι [ο [οιππιιο. ο. οι. Μοιιιι.ιιπ

ό· :οποιο ποποιο.πι ῇιοῇι ππιιο ιιιιιιοιοιπιιπιιοιο ΜΜΜ

έιοιοιι[οιι [ποιοι οοιιιοιπ. 1 πι..

Ωοπ[οιιιοιιοιπιο ιοοιιιιπ ιποιοιιο . ιιοιιποιιιιιιι ο ι.ιπι'.ιιιι.ιιιι

ι:ι·οοιιοπιι οιιι|ιιιιιι ιιιοιιιιο. ο η 2.

Μέσοι οπιοπι οι.: οιιιπο :απο οιοιιιιιιι οο-ποπ, οοιιιι ιιιιπιιοιπ

ιοππιποιιι. _ · ο' · ω:

(.ιιαιιιξι::τ, Οπωωι. Οιιιιιὶιιε.

ιιιιιιιπ ιιιοιοιιιιοθ[οιιι οιοιιιιι ποοοιιοπι οι ιιοιιιιιπιπιπιπ πο

αποψε οοιοπι ιοπιιιιοποππι. ο οο.

Ο ιιιιι·ιιιιιιιι Ιιούιιπι οι ιπ/ιιιιιπιιιιιιιπ οοιιποιπιοΙο οι οιποι επι

· ιιοοιιιιοπιιι ι ππι!.ιιιι οπο οι.ιιιι.ιπι οιδιιοπιιπ ποιεπιιοπι ού

· ιο_οπο ιππι οοΙππιπιο οποιοιιπέιιοπιιπ οπο. ιοπιιιιιιι. π. ς 3.

ΟΙιιιιιιιι ποιι πούπιι οιιοιιιοιοπι ο ι·οιιοιιο/οε, νιιιπιιι ιποοπ

οιοοιιο πιοιιιο. ' ο 18 69.

Ωπιι|ιι οπιιπο οποιοι”. ποιπιοΙιο[πιι οπιπιπιποοιιιιιιροπο ι

ιο ιοιιοπιι ιπιοπιι οπο. ιοιι.ιιοι.πι πιοιοιο ιιοπο βιοιοποι.

οιιοπι οιππιππ.ι Αποοιιιβιιιπι ι πο: Ιοποοιπιιι·ποιιο πριιοιππι

ιιοπο ποιπιοΙιο ιιιιβίοιιι. Ωποιιιι ιιοπο ποιπι·ο!ιο /ιιοοιιοιιβ

οιιοιιιοι·ι Ιιοιπιπι, ιπριιιπ οποι:πιποπο ΑποοΙο. ο 16.2. ο

Μιιιιοιιι απο ι!ιοππιιιιιιιι, οι οιιοοιοιιιιπι οι·ιι οιιιιιιοπι πο

ιπιππιο , οποπιι Ιοιο ό· ιοιποοι·ο ιιιοιιοπιιύιιι. 12ο. (Μή/ιιι:

ποπ ιιιιιιιιι|ιοιοϋπιπποι 5οοιιιπιιιποιπ οιιιιπο : ι πο. ποιι

[πιι .ιιιοι!οιπιπ ιιιιιιιιοιοι, βοοΙοιιβιοιοι. _ ιο.8.

Νοιιιιιι ιπιοιποιπιπ ιοοιιοιιοπιιιιι οιιπιπι. Οιιι·Μιιι[ιιιιιιι ιιιπιπι
ιοιοπι οιιιιιο!ο.ιι. - Δ Π 12 θ.

ςιιιοιπι εποποιοιπχι.πιι ιοποιοιιοιιι.ι ὐοιπιι οιιιιιοιιιπι .ι Ρο

ιι: οι· ιποιιι [ιιοιπποο. πο, 8 π; Ροιιιιι οιοιιοιπ οιιιιπ.ι πο...

ιιιπΙο πιιιιιι, ό· ·οιιιοιιιι ποοο/ι. ι8.ο8ι

@ποιοι ποπ |ιοπιιιιιιποοιπιιι οποίοιιοιπ_ οπο. οιιιιιιι οποοιι ο..

ιππι οιιιι!ιοι·ιι πιποιο. ιο. ο6. Ι1οιιπιιιιιοιππι οποι!πιιι οι;

ιοιιιιιιπι. ο9. ωοποπο ·υιιιιιπ οι Οπιοιπιπ μι· ιι`ποιΙοιοο
ιιιπιιιοοοποποι.ιιππ. ο ο η). ο8Ξ

Ηιιιιιοπιιοι εποε ποιι αιιιοπιιιι οποιο. 3 7ο,

ο _ ο (?οέιτ.ιιτιο, (ΣοΒιιιτιο. ο

εοειωιο οι &οππιιι ό· πιοιπιιι ιπιιωτιιι·ιιι οι ποιοι ο· οοπἔ

ιιοιπιοιιι ποιπι·ο ιπιοιΙιίιιιοιι. ο πω”.

@ο ι·οιιοιιο ιοοιιοιιο :πιο ο. ππιιι ιιιοιοΙοοιοι ιοποιπο, οι! ποπ

ιοποιιιο. τ:οοιιοιιο οιοοιιιιι ιοοιιιιοιιοπι , πια ποΙιιιοπιπι.

π.. η. ι ο .

Μπιλ: οπο οπο· .4ποιιιιι ι.·οοποβιιι ποιπιοΙιιιι @πι οι.
πιω. ο ο ' - 9 π.

Οοοπιιιο οποο!ιιβοπιιιιιοι ιοοπιιιοπι (ιιπιιπιι.78._ΝΕ.·ι αποπο

πιο οιιιι.πι ιπιι!!ιιιιιι ό· @πιό πω. πιο. ιιΜπιιιιιο.:.ι

.ο ιπιοπιιοποιι.

ει·οοιιιιοιιιιιΠιάιιοιιι οποοιιι:ιο!ι οιοοιιο ΙΜ ποιι οπο! οιΡοιιι οπιποιιιπω» ι ι οι ει! πιο ι:ο.:ιι,ρο ποπ ιοιοιιιιι : οι

ιοοιιιιιι



Ι Ν Π

:οοπιιΞο Γι: Μάιο ποπ :β παώ: οι :πιο"πωπω οΜπα.

ρω πω. 9.1 18.

Οο(οποιίο ιπιιιιιιιιο ποπ π:::Βιπο ιπ::::Ι:1: πο.. :οβάλ

ποιοι. 1ο. 1ο.

οπο... π... .....π.... 11:ιιω ...π..ι...... οι: ρπ1.:ι:ιιπ:ποιο.

1 π. @άπο οοοπιιίο ίποπιιιιιιο, οπ:ο πάθπποϋπο. 19. οποιο

::πι :οεπισιοποοπ ω...: οι18:Πίπ πω.. 2 3 .

Αποο!ισ ...πορι. πιιοοοιιω:μ: πωπω:: οπϋπιο π.ιιιιτοΙιο ::::

πιο. ι 1. 1. ΒιφΙι:Ει:ι ροπππι [ταινια :οπ:ιπο:πιέπ ού .οπο:Ιο

:οπποβι. 3. °Ρο/[οπ: 0Μιι:.1:$δ:$8 .ο ιμέ:οπιππο “πιο πιω

1.οιΕ οφ........ :πι:οπιω Μ: ίπ :παπι παώ: ρκ.ο:ο_ςπο[:2.

π.11.π.6.ά· γ.

οπο... :πω π.οιιιιι!ίο:: ροβοιπ ό ποοιπππιιι οιικιιιο2πω ρι.:ιο.

8ποβ:1:: 9. πο· οιιιιιιΕπιιηιι: πιο” πιο.: ...πιω , ποπ ο...

οπιπιι. 1ο.

ΒιιιιΙΕ:οιοιραπ! £ο!πωσ ποπ ω... ρ!οποω οοίπειι:πιέπω .ιπ.

άι. 2ο . 37. @οωοο'ο Μεάπο :ΜΜΜ :πιω _ ε.: παπά Μ::

:ο8ποβιο, :ΠΕ ρποβπ8. Ρπ:::ιἱοπω_ πιο! βιοπιιιπι. 1 1.6 ς.

ΛΙΕπποβ :οοπ215οπ:ω πισω: :ο πιο:ι:πι π.. ε.. Επι:ι1::οπ ποιού

ωοπο.σω, ..πιο ..οΜ .πι....... Ειιι:ΙΙ::'Ηοπ:ιπ :ΙΙ:ι:οποοπ. 12.

27. Απ'ς:!πο :οεπο[:ιτ πᾶν: π::ι·πιιιοι ο!::ι·ιιιο οπο:Ιι, ποιοι::

[: :ο<ςποβιώ· πω.. Ωοιιποβιι β·ιιρ:έοπ:: :πω ΜΜΜ.: .

:μπω Επι:ιππο ποωἰπιο οπ....πω...π :πιποι:ω, :π :.οιι/3:,ιπ

βιιοπι. 36.

1π......ι. :οςιιο¦:οι .ι&ἔὶιοᾶἱιιἑ· ο][οίΗοποι πἰ!:ι·Ϊι:ο.40. .Μορο

β:1:1 απο:: ίπι:ΙΙ:8ιιι π!ι:ι·ιπο _ :οειιοβ:ιοι ρ:ο:οιο πι. :οι

μ::.::ο[οοπιοϋισ, πι:: :οπ(πωπιοπιιιι Επ ιπι:ι!.·άο. πι. @ι

:οοποποι ποπ:: ριοΕΠ:ο: ιππιποι. ο!ι:ι·ιω , βοά: :08πορ::

οΙ:δίιοπ:ω. 42.

Ποπ ροι:Πιο:ωπο!ιοι :οοπορι πι· ..ι.π..., ό· Ξοιιο1.ιιΕπι:οο[ο :

Οοεπιι.ίο οιπιι:ι·πιο μα!! :ΠΕ μπι:ιρΕπιιιο!ι:τιια ..ποιιιωπ.

π. 48. .

Απέ:Ιι:ο ποοπτοΙ11:1:οπποβίι οιιιιοοπιά ίπ ή::πω" :β ποιοι::

Ι:: 1 3. 1. Λοβοιιιιοω [ούΜ:πιί.: πω:: ἰπ πιιω.:πίιπο: Οι::

πι, ποπ ιποοπω ππο!ιιιω.υιιιο: [Μπι. ο 1ο. 7πΙοπ:ω, πιω

οπιιπο Ω!ιιο|Π ιο ι:[ιιιι·οδ:Εοπ:[πιο πωπω. :ωμή τ 11. 0:

βιιοιι:ω πω:: ό· οι... :π ε...ι...π.... Νοπ :πωπω οχιβ:πιΙΙ

:οηιοιιι 6Ιππϋ. 12.

Απε:|ια ποπ ροι:β ππιππ!ίο:ι· ::[πε: .ὶ :οοπΞιἰοπο ρπορι·ιο :]:ιρ

π: : π:: :β οο8:Ιοβιπποοι:πιππι ::ιοιοιππο: 14. 1. Μια

ποπ ιωρ:άιο :οοπιιιοπ:πι ::!ηποπιιπι οοι:!!οιπιπ ο πω...

ιιπωςππω απο: ο π.11οπ1ΙΕ :οοπιιιοπ: οπιιοάιπο Β:: 2.

Εοοπιιιο πωπω: πι:: πιο.: /ἱι ο'ιῇπι|ἱοο. 3.

.ππ8:Ιιοι :οοπι1ιοιι: Ρτορι·ι.: :ΠΈπιέ.: |ιιῇἱ:ι:πι:ι :ο::Ξιοιιιι ..ο Μι

πο.: οοὶ::ῖπ :οοπο/2:ποο. η. 28. ::.2..ειιο οοριι:εω υπ... π.

@ΜΜΜ : “ο οπο ι:[ῇ::ῖπ|ἱ: Ιο:ιιιίο. 3 3.

Ροκ!! οΙἱοποο πωπω.. ιι.ιιιιιοΙ:: :οποιοβ:ι·: οπο:Ιπο οποσ, οπο:

ποπ οο8ποβιο πι... 1612 ς.

ς;..8πιοιο π.ππιοΙιι πι πρι.. ιιιο:οπ'Ε: :ο8πἰιΕοπ:ω [οιο:τποιοτο

Ι:ω. 1 _ 18. 21.

1:η'Μο π! οοδιππίοπ:πι πωπω οπο:Ιο ιΙπΙὶπἔπὶ ..ο π... [ιιύβιοπ·

πι. 8. 5'. 0ὐὶ:ἄπω οποιίροι:|Ι :παπα :ο2ποβ::: :β οπιπ: ιπ

ι.ιππιιι.. £οοππιο οΗ::Ιι ιπππιιι) πιο.: β ω... οι: πω.. ἰ11

πιώ, π:::1]οτιο :Η ιπ]'ίπίτο. 8 6.

Μπεο!ι:.ι βιρ[πω τοι:ποβιι πιώ: :::ρι·ι[.: ποο. @οποιο 72910”.

οπο· ||ι::ί:: :::ρ::[ίο Πι οπο. 9. Μ. Απο:!ισ σ· οπιιπο βροτο

ιο ιοπι:οϊπ οποιο: πω.. ποπ ιποιέπ:ιι ·π:τύπω. ο· ο.

Οιιω :οοπἱιἱοπ: Μπι:: βιοβοπιι: ποιοί! πρ. πι οιιε:ίο :οοπιιιο

ιιιππ7.οτ:πι ω :οποιο ιπ/ἰοπιὶιἰιιτπιἱοπιι : πω... ποο:πι ποιο· ο

τοΙ:πι :οεπιποπ:ιπ πο, ψ ΙΞύ:ιοω ο!::ιιιι: οιιοπι , ποπ ροκ!!

ο.. Ριἱπιο, [Μ 2. ἱιπἱοπιι ποιοι” οπ:ο”. 2ο.8 9.

Νοπ οωπιο :οποια ποοπιιΕο :ιο !πιππω :ιιοιπ ωοιπΙ: :π ]β:ΠιιΙ:

.πωπω υ.ιιιπιπποπ. .)·ο:ποι'ι:ιο :::οιιοππ. ο 1 .η ,

Ωο8πἱιἱοἱπιιιπ:ᾶιιι οπόιι:οπ.ιι·:|ρ:άπ βιι ή @ιδιοι ο!ιΠ7.οι.Ήπο.

. 4.2. .

ΡΜ: Ι111:ΙΙ:δ11ο.

(..ο!οι·:ο ΡΜ:: :οι ποπ ροβιπι :ΠΕ @πω π. πι... [προοπ:ίο.

. 1:1.

$ Οοιπροίἱιἰο, 0431182115, Οοπ:11τΓυο.

Μιὰ: :οωροποιο π: Οοέ:ι.βιοι::ϋπο :οπ::οτιιπιπ, οι.οιο. ι:

ι·ιππ. πιο πιοποπ:. 1.ι.11.

..ων-Μ

  

Ε Χ .Διὶ ρ:ψ62πω :οιπροῇιῖοπ:1π ποιπ:ο:Μιπι οι ...οπ:οπω;

οι:: ρ:οπ:ιοιπ1. _ 19.88,

£οπιροβι.ι ρο/ΐ οποιον: 1:τιιιπροοποί!ιοιι:ιπ 8:π:7οπτιιτ. 2. ι 6 ο; .

0οιπροβιιο :κ Ιιιιπιοπποι: , ό· 7:π!ιο ποπ :ΙΙ ποιπιο1ιο. πιο..

·υπιιω ιιοπιἰιω :ο:ιι:ιππω ρ:η'::ιι6ΕΙ:. 3 9_

Νοπ .ο ροι:ιοιιο παπι.: ιπι:!!:3ιιιο!π :ιβποίο!ίο:ι οπϋποιο οι:

:οωροπ:πάπω ·υππω :πω ωρα: [Μι κοιιοπ: ιποιοπο πο· πι..

οπο. 16. φαι: οπἱπιο το:ὶοιι.:!π οι:: πι.. [απτο .ρπιι..ιιω

οπἰιπ:ιπι· ..ο :οιπροπ:ππιιω οποιοι :ποπ π...π.9. 19.

Ιπ .οπο:Ιο ποπ :β ροβιοιΙιο :οωροῇιἱο οπο: ριπο....ιο οι: πιι:8:ιιέ

πι.ιω.ιι. @ο :οικία :οωιιοπιιο οι: ω1ιοτι.ΐ (ο [οποιο. μ.

00118Ε11ε πι.ποιοιπ .οπ:ο μπω ο οιιοποποι: οπο...: πωπω.,

£οποιιιι ίιοποππωμπω ο οποπιιιοι: «ΜΜΜβιροιπ.:ιπι.ο!π,

18. 16 1. 163.

0011601111! 2οπ:1ο!π υπ ποπ ι:ομιπιιιιι οι! :οιπποΙ:π.ιοπι απ.

[οπο |::οποιω ἱπ :Επι οπο”. 1 1 . πο.

Βψήπι:πιπ::: :οπ:ιιψιιιο πιοέ:Μπιιπι, π.π·.π....... 9.171..

@Μάο αποψε ποιοι·.ο!ιο ροπιι:οποποι:ο: οπ:ι·οοιιοπ:ιιι? 1.159.

Οοπ:ιπ[1:ι σκούπα· :|[:ποἱοΙἱο:ι :β ίπά:ρ:πο:πι ἄ μπω..

19ο. @πιώ Μπι :οποπτβιω νπὶπι8:π:πΒροβι: [πριι!:1:ρ::

:οποπ1[πω πω... 19 1 . Ποιο: :$:ι28!Η ........π. :πω μέ'.

_ Μ:: οποιο. ο Δ 2.1".

(.`ο11άΜο πἰὐἱΙΡοπιι ἱπ :[: |ιιοί:δί·πι:, ο...: :Μπιτ ούι::Έιπ:.

2.0. ΙΟ8.

Οσ1111οοι11:1!ιοι· σκοπια οροπιπιἰἱ Μπι... :Η ἰπ οπο:Ιιο : @πι

πο: οιΕπ:έπιπω Επιπιι[::ππι. 18. 77. 0οπποιιιι.οΙο :β :απο

ορ:οποι ι.......π... 1οιοιπ ιππ[: ιοι·ιπ:πιπ πρωτιά. 8 1. 1οο.

:(7 πιο., -

€ο11Γ:ιι1ο1ἱο Μαιο .ιδια επο.ιιι...πΜ? οοποπ:πιιπω πω..

πι: π: οι:ιιΕπροπ ο:Μ. 1 οι. 451. Οοπ[:ιιιοπο [προοπέ::]:

ρι·.::ιοπί:πι. 2.20; .

8:1ο:ο:οπ/ωιποΙοπ:ω ποπ ...οπο .ο::Ξοίι οππιπω ω::πω πο

ιιιιο: :[Ρπιπ, έ:π: ιοοπ:π :::ἰοἱι:οπιἱπι‹). ρήιππω ω: 2η.

ΟοπίΐΙ1ι.ιι11 πωπω οιιἱοοι ε] ..πιο ...ο [::ιπί. 213.89 .

Οοι11ίιηςο11:1 π. :πιο υ.ο:πιύιοπ :π ποπ παπί ροτιι:1ί::π:, βιί

οπίπ[π:ιι:. 2111.”.

Οοιπ11111ι111: ποπ πι.. μη:::Μ πιιιιππο. 9 18ο.

Οοπι.ι:1Ποπ::ωιπι:: ό· οποιο»... ιἰὶβτἱΜΜ. 2.157.

Οο1Ρω ποπροτοπροοπ:ι .ο :πε:Ιο. 3. 22. ό 2 3 . @ο :οποιοι

ή: , :1βπιιο!ιι:: πω: :π ππ.ιπιπω. π. ΡΜ.: :οφοιο οι:: μι·

8π:πι :ο :ο‹ἰ. ω οπο. $'.1. Η

Ωο11ιιρ:ἰὶ›ἱὶο|ῖιπρΙι:ὶι:ι ο· ...με ποπ :πάω ρ:1[0ἱιιπο ποπ

7:Ρι:Ξπππιἱιω. ' _ 3.107οως.

(Ϊ1€ο.τΪ0. Εκπιποι.

Ο::οιὶο πιο ω, :β 1οπιδιω ...οποιο ι:1:ι:ποδιϊΙο 2. 1 ς6. Ν.:

ιιποΙἰι ·1ιπι,.οί2:Μ [ορ:ιποιπιοΙέι. 16ο.21ιοο :Η ππιι‹ιπ!ἰι:ι

:ι:οΜ:, ποπ ή? οΕπιπίιπιο:π:πώιΙ: : ό· :οι ο' 177. ΓοΙ[ιιπι

:β !·οΙ.ιοπ[ιιΜ.οπιι.ιω πιππ..ι.... ψ ποιππο!ιι:τ οι:ούιΙ:ιπ.

18ο. Ω«Μπιιιο π! π.......ιιω :ιοιΙπΙ:_ ο!! :πι ο:: [: :ιοιβοπο .

18Ϊ. Ροι:Π ο:ιοὶπιῇύιΙἱι "...ι [ιι:::17ιιι: ιπ ι:ιπιιοι: ποπ ο::

ὶπΠοπιιο ιπι:προΜιι. · 19 π.

Οι:.οιίο ..ιι.πιππωι.ραπ!πω.. ::ωροι·:. 199. Ιπ :ι:οιιοπ:

Μ...: ροιιιίι πιο... οπιιπειιο Μ:: :ι:οιἱ‹ιπιω ό·:οπ[οιιιο

πω. 2η. Οποπο ποπ ιΜοποπιιπτ τ: π...: .ι :οπβιαιιοπ::

ο. 16. Ωποιιιοοοβι ο: πι..." ροοοπέΗο ιοιπι: :ΠΕ πι. ο;; .

.4π8:!ι πωπω ἱπΕιιο πιπροι·ιι ::: πέ!πΙο .ο Β:ο :οπο οι [απο :πω ι:

Ήπ·ιιίι πιππιϋ ροι1ϋιιι.2. 3 . Νοππιο... μπω.: ἱπι:ΙΙἱ8:πΕιο,βἀ

πιω...: πωπω [πω ιπ......ιι...ε ροοπιι8: ο Μ:: Ροι:πιιο

οι:οποι :οωπιππι:οοι ποπμη! :τοπιιιΜ. 5;

@οποίο :β :εδώ ιι.οιιβ:πι ριπή.: ΙΜ, πο: :απιαστο ιοωωιπιἰα·

απ. ποπ πι. Ε:: ιποιΙο ...ποιοι ιππορ:π:Ι:πι:ι .ο[Μάο ο!!

οωπἰοιπ ριψίωδωπ : 2.15.-Ε|1, ροι:πιιοΙιο:οπποπο οι: :|]:π·

οι 6· :οιψ:π πιο , (9 :οπιροπΙσπι :ποπ ι:ιωιιπο οι: :ποπ ιππα

ω.. [ιώι:άο. 18:

απο:: πιο.: :πιώ οποιο πι. οι:: Μ.:μη:ιπιπιο ε.. οωιὶ :οβ

δι'ιι οιιίπείο :πι οι Μ:: μ. Θ)!:::ιπιοβο :οι πεσει., τοπιο”

οπο:: νἱηπιοιπ :ι:οιίιι.ιω ποπ ποπ: Ιὶιπἱιιιτἰ π. μι::πιο”
ποπ απο:: ::τωιπιροοπ:ιοιπο: - 3 3 ιν

Ροι·πιοΙπ :πωπω :ι:οιιοπἰι :Η :πι πιο α:: 3 1;

Ρο:: πω :πιω :1:οιΕπι οΙιΕοοιι οοιιοι.π..ιοπ :ι:::ά:πι οιιΔωδιο

:ο πωπω:: :ιιιιδοιππω πι,... Μπέιοιιι οιιϋπ.ϊ: ιπ[:1ιοιί1.28:

4 Ε:: :ο

 



ο. ι. .

@σουκου

βοά”.

Δ Φο] ?ί χ. Όι: @πουρεο:42σωπ. οι:

ιοπιετίι ρτοοο οοπίοετοοο οιο:οι·πο ιιοιιιιο :οοιεο- ίοοιιιε,ποο (ο :κι οοιριιοο πιοιοιιτο: :οπετι: σοοοι·

:ο ποπ οπο” οσε ..ο ιιοοοοιι ιιιοιιτιοοι ι·ειιοδιο:ο. οιο οο:οοι οο ιιοο ιιΒοοοι τποιοιιο·οει:ι:οι:ιιπιε

Φι.ο·ιμοποοβιομοα!ιοτιοικουι/Ι.οι·οοι·ι·κιι:: Νοκ ποπ ρο:οοπιτ, ιοοιροι· απο” Ρο:ειι, :ιο Μ.

:οπο :οιιοιι·οοεπιι.οο σοοο:τοι·οροιιοπ:,ν:στομα ιιοιοπ:οπο οοιιιοοοι·ι: οιιιΒοιιιιω.

ιποιποιοιιο ισοοι·. ιιοπιιιιο ο οοιρο ει:εοιοπ: , Πεο:

οποιο ειιιιιιοιοι:οπτ , πιοιιοοοιοοι ειιοπι ιοι·ο:οπι

:οοιροι·ο ν:2επ:ιε ποεειιιτο:ιειιειιοιιι οιιο.

Πωσ ο. Ωιπιοι ΒοοΙοο :οποπ:ο:ίοιι ρι·οεορτο

απο οπιπιο ιιοοι ειιιιοπιιο ιονιιε:ιο ιο ινιιιιισιο

οοπιοιι:ο: .ΐ.Τιιοισ.οσ.ο.πη.7.ά 8. δοθοίοι|ι. οι ο.

. οΜ'.ον. σοι οποιο οοοε:,ποπ Μι: οπο” ιοοριι

οι.

οι:ο , τω ποοοιιο:ιοοι .πιο οο οι:ριιειτο ποίιο: σοιο

ποιιοε ροτειι: ιο :ιο ιιποπιοικισοι·ε, πιο ποιο, 8ο οσ

ι·οπι , σοο :οι οποιο ποοοιιοι·ιο ιοπτ, πσ:ι:ιοοο. πο·

ω." ιοο οινιι:οι·ιοΒοοι οοπ:ιποπ: ιιποοι,8ο α: σοκ

οο ιιποοι πεοοιιοιιο ιοπ:. οποιοι οιιρο:οπ: . οπ

ιπ:ο: ιιοειοο οοτι οσοι: ισποι·οπτιο ιποιοοιιιιιιε οιν

ιιοι·ιοι·οοι ι"ιοοι ε:ιοοι οοι·οοι.σοω οο ι-οιο:οιιι πο

οοιιοτιο Γοπτ, οι:οισοο οοιρο: 8ο οπ ιιοο ιριοοι οπο·

οορ:οπι ιοιοποι , σοσιοο ιοιο:ετο πεοοιιο:ιο ιιιπ:,

ο οιιιισο: ε:ιο:ο ιπί·ιοειεο.ιιοιο τοπιο σ..ιοοο ρ:ορ:ιο.

η.

@καποιο

νοκῇκιω

απο

η.

/

Μ;

σφι:: οι·

ριιιιωιο

ο: σου.

ξ.,'οδι

2.7.

17ο κομπο

Η οίισιοπ·

οι... :ομοια

“σα” `

ι.8. `

Μ.

ι)ιοο ο νποισοιισοο ιεπε:ο: ιοι:ο οο, :μια οο

ρι·ορτιοπι σιιιοιοπι πιο οιιοοποοπι οοπιοπ:οι· πο·

απο:: : δ.Τ|ου. 1.ο.σο.76.οπ.:. πονο σοι οροι·ο:οι·

οιισοιο οιιισοο ιοιιιοιεπ:ι πσ:ι:ιο οοι·οιιι , εισιοπι:

το ιιιοπιιοιιο ροτιεοιο οποποι , σοιοοροιιοο: ιο οο

ποσο οι:οισοο πεσοιοοιι·οάιοίι (φωσ, σου; οι: στο·

:πιο ιισιι:ιο οοι·οοι. νποε ροοοο: οοπιειιοιιοο, ο

οιιισοο ιοιιιειεπιι πο:ιιιο οο:οοιισοπ οο ιιοο ιοοι·ο

εποπ:οιιι πιο οι: ποιο οι:ει·οοποοιο ποοοιιοι·ιοιοπ:,

οοοεοο::ο‹ιᾶοι·,νει ιοοοι:,ίι οιιισοε πο:ιιιο οποιοι,

σος :κι οοιοε , ιι:οοσοο οοιιπιοποοο ποοοιιοτιο ιοπ:.

οιισοιο οειἱπι:ε ο::επιο:: οποοιοοε , ο οο νοιποι·ο

οιοτιοσεσοε οοι·οποοε οιοισοο τοο1οπιιι ωιιιο

ιιοοεοο:. Νοε ιοιοοι ποοειιοι·ιο οι: οσσιιι:ιο οσ

ι·οοι, στη: οι! οιιιοιοιπ πιο σιιοοποοοι ιο οοπιπιο

πι πεοοιιοτιο ιοπ: , τω 8ο εοι·οοι ,σου ω ιιπσοισε

οάοοιοι πιοπετι: ιοάο ει:ε:οοοοε ποοοιιο:ιο ιιιπ:,

σο οποσ νπιοοι·Γοιιιιοιεπ:ιο οο ο&οοιιπ ιποιοιοοο

ποιο οι:ε:οοποοοι ποπ ιοιιιοι:.σοιο οποιο οειιι

ιιι:οι·π ιοιοποιοιι: ιπ οιοιποοο οροο ιο ιποιοιοοσ

οοετοεποοοι: οι·Βο σοο:ιοε οο ιο νπιοοι·ιοιιο βιοπ

:ιο ποπ ιοιιιει:, οοιιιιιοποο οι::ιοοιοι·ιο.

Μοιοι· οιιιιοοι:οε οι: ιιο οισποιοοποοοι , σοπ

οοισποι·οπ:ιο εο:οοι , σοκ οο ιιι·οοοιοοι οιιιοιοοι

οι:οιοοποοοι πεεειΤοι·ιο ιοπ:, οεπιοοιοτ οοιροιιιιιο.

° Βιοσ ο . σοιποοι ισποι·. οοιοε ποιιο ποο ιο νοι

οοι·ιοιι , ποο ιπ ροτ:ιοοιοιι ρι·οοοοιιι: ιοΐριοιο,ι·ερο

:οτι ιποιποιοιιοπι, οισοο οοοσιοοοιροιιιιοπι , :οπο

ιοτιο,σοοοι ιοάτι.ι8πο:οπτιο .π.σοω ποσοι: ποσοι

πει οιιισοπ:ιοιιοροι·οι·ι,ει:ιποιποιιιιιιε:ο:ισποι·οπτιο

ι·οι,οοιοο ποιιο ρι·οοοοιιι: οοιιιτοιιο, οι ιιοιοιιιισοι:

σοιο πιο εσει:οιιο οε :ο , εοιοο ισποι·οπ:ιΞι ιοιιοι·ιι

ιιιοι,πσΒιο οοοοιι·ο:,ποπ οτι: ιπ ποιιι·ο ιισιοι:ο:ο π.

ιοοι ειρειιετε,νι: ροτο:;οοπι πεο ιιι·ιοιο :οι οοει:οτιο

ισ οσοι:: ο: Ροιειιτο:ε, πεο νοιοποιο Με οι·ιιοοιο

οοεπι:ιοπο σιιοι·οι·ι :ιοίιιτ.

Π ι ο ο ο. Εοοιισποι·οπ:ιοιο εεπιει·ι ρι·οιιοι:ο·

ιοοι . οισοε οοεσ :ιο εοιΡοιπ ποπ ιοιρο:ο:ι , πο

σοοοο ιορε:οποιοιπ ιοιιιοιοπο οοιιιιιι:ο ει: οιιι8οο

πιο. @σε οιιισοπ:ιο ιοιιιειοπο οτ, ν: οισποιοοπιι·,

Ρ:ιοιο ι·οΒοιο ο: οιοο, σοι ιποοέ:οο οίι , 8ο στο·

μια ρι·οοεπιιιο ποπ ποπ: πιο: οπιπι νιτσο «ω.

άσο οι: ροι·ιτοε ιο οι: οιοτε ι·ιο,οε :μπι οοι:ιι:οποοπ

Πιιει·εισοοι·οοι εοπιιιιοπι ιοσοοποοο οιιιιιιιοο ποπ

τοποιιιιοιἀ; πεο ισποι·οτιο ιιιι οο οοιροιοιρο:οιοι:οι·.

σ. ιζεσοιο θ: ειπε , σοι οσωποι , 8ο πιο:οι·ιο,

οοσοοοσιτοι·, ροτι:οι, ισιτσοε ιοΒεο 8ο ι·οιιοποπι

οισοιεπ:ο ροι·ροοοειο. Ηιο οπο οοιιιιιοο: οιιισοπ-.

:ιοιιι , σοο ιοι::ο τεθ:οοι το:ισιιοοι οιιιρισμοιιιω

ιοοοοι·ε οπο, Γε Γοο οιοποιι οο οοπιοιοπ:ιο.ίο:ιο· ο

Τσι». 3. ι): δικο.

 

 

3. ιζοΒοιοιιτοιοο , σοι πεο οοοοιο οοᾶι·ιοοο,

σοίι εοι·ο:, Ρο:είι οι·ορ:ιοεοπιοιεο:ια οπο, πεο

νι·8επτε πεεοιιἱιο:ε , οπο: οοοι:σε οσοιοιει·ο. π, ο

Μεσοι σι·οοι:οε ροιοο: , ι·εοοι·κει·ο :οποιοι οο

ι)εοιπ, ν: ιιιοπο ιιιοοιιπο: , 8ο ρε: οδι:οε οοπτει:ιο

πιοιο οο οιοιπο ιοιπιπο εοποιριοποο οιιροποι·ο:

ιι:οιοι·:ιοι οτα., οιο σοο οσιιο:. @πιο οτ, 8ο ιο πο

:οιιιιο ιιοποπι , πο: οιοιοοι τω, νοι οιιο:οοινο:

Βετο 'πιο. Εοοοπι :'ιοθ:ι·ιπο οριιιιοοποο είι Έπο

ι·οοιιιο £ωιι,ι·ι ιιιο.εοπΓεο:ο: ιποιπειΒιιιε, νομου

ιιοισιιιε , οοιοσ νει ποιιο οοοι:ο:ιο Βάι στωοειιι:,

νει ιισοο ριοεοιιι: , ιοιιιοιοπο ιοι::ο οιισοοοι ει:

ποσο: ποΒιιιιο ι·οεοιιο οοιιιιιι:ο οι οιιιΒοοιιι.

ι οι, ο ο μια σκοπιιιιιιι7ϊι :παρμεσω ο

Ἀοιεποε οεισποι·. ιοοοποοοι το , ιοπ 8ο :μπι

ι·ο:ισπε ποιο: οίιο ροοοο:οιο; ποπο :ιο ισοσι·.
Β

οτι

αφίιοι::Ρ

μισο @Μή

σοὶ οι «ποιο ρεοεο:ι,νπο οιοοο ν: ι·οοιοοειιο ρ:ο- :οποία :ρ

ιοιιοπο , σι.ιιο :οοιοοοτιοιεπ:ιοοι , σοο ιιοοοο:οοι “ιών με·

ροοιιιι:ιοι·ο:,οιιο οισοο ν: πιοι·οιι:ε: ιιιιιοοποιπ πιο. "Μι

ιιιιοπι οοι:οε,οί:οποοποο ιπιριιοι:οίοι:εοι πιοιι:ιιιοι

ροοεο:ι , πεο ποπ οοιιι:οοι ιποοεοποο οοσοιιοποι

Γοιοπ:ιοιπ,σοιο ροοοιιτοπι οι·οιιιιιο:ο:. ?πωπω πο

ιιο: ισπο:οπ:ιο. σοο ρ:ιοοτιο ιειοπ:ιοο:ιεοοποοοι

ποσο: :ο:ιοιιοΑιιοριιι:ι:α δ: ι:οροι·ίοοι:ο πο:ι:ιον οι!

ροοοο:ι πιοιιτιο. @σρ Η: ,ν: ποπ σκοπο ισποι·οοτιο.

ιι: οοοιο :ποι·οιιτο: ιπιιοοποιπ οιοιι:ιοοι , σκοπο :ο

πιοπ οπο: οπο :ποιο ι·ειιισοεπε ρι·σιιιιιοπο ιιοοοο

:πιο , ω: ιοι:οπι ριινίιοοοι οπ:ι:οι:οπι ροοοο:ι. Κο

:ιο: οποιο πιο:οιι:ει·ιπιιοι:ιιι οιοιι:ιοοι, σπα ιο:

οπο: οδο:: :ιοΒι:οοι, σρροο:ιιιιι τοποοω :σωρο-ο

τοσοι , σοο ροοοο:οοι εοι:οι·ι ροιιι: :ποιο οι τω.,

σος οιι οροι·οπ:ο νιοοι ρο:οιι ο σοε οπιοι νιποι ποπ

[ποιο. οοιιοοι ιποοοι: οει:ο:οοι ορροιι:οιπ Βιοπ

:πιο οοοιροι·οποι._ ν: οο:οοι ο: σοοιο τοπιιοοοπο

ρ:οιιιιιοπο , Κάποιο, ν: ρι·ιοε: ιοιιιοάοπι ιοιοπ:ιει,

ιιοοοοπο οοιιι:σ οοσοι:οποι ιιιοοι , ντι ιιιοοιοιιο,

οπο οιιισοο οοιιιιο,ν:ι ιποιποιιιιιιο.ιζο:ιο: ν: οσοι:

ιΒοοτοπ:ιο πιο οοοιο :οι;ποοοπο ιι:οιιιιιοπο ιιοοοο

:οιιι,ιιοιιο: ίοι·ιποιι:ο:σοοοεοοι:ο:οιοιι:ιοοι οιοοο,

σπα ο εοσποιεοι·ο:οι·, ποπ οοοιοιι::ετοιοτ ι ο: σοπ

πιο ισπσιοο:ιο οοπι οοοοι:ο: νει το:οιιτοι· οι ιποοι

ροιιιιι:οι·, ν: ιποιοοιιιιιο, νει ποπ :ο:οιι:οι·δο οοι
ροιιιιι:ε:, ν: νιποιοιιιο. ι

ι·οοιοοοπο ρι·οιιιοεπε. οι: π. Ποτ. οι. ε: οσευιΜιπ

σοοοι οο οιιπιιο ιιοποοτοπ: ιοοοιι,ιοοιοοι: οι› οιο

ιειοπ:ιοοι νοι·ι Μοίιιιο, σοοι ρεοοο:οοι αοοιιιπο.

:οπο ιοοποο οι οο ι·ο:κοιιοοο ιιοοιιποιο ο ρεοοο:ο,

ριει·οσοε πο οοοιι::ει·ο:οι, ο ριεπο εοσποιοο:ο:οι·.

Πωσ ο. Νοιιο ιεποΑπ:ιο ιιιοιποιοιιιε δ: οπτο

οοοεπο μια: ειΤο οοοιο οιοι·οιι:ο:ιπιιοοποιο οιο

οοοιο πιοι·οιι:οσιοιιοοπο ιπ οιοιι:ιοοι , πιο οιισοσ

οιοοο οι:οποο:οιοιι:ιοπι. νοι ιποοοο:οοιιι:οπι σο?

ρο:οποι .ορροιι:οιπ ιειοπ:ιοοι :ιο οιοιι:ιο: ο: οοιιο

ισπο:ο:ιο ιιιοιπειιιιιιο ει: οπ:οοεοοπο.οιιοποι:πιο

ιι:ιοοι,νοι ιποοοιι ιο_οειιι:οοο:οοω οοι:ιπιο:ο: πιο.

σοοι πιο ιιοπιοπο ιποοιι::ιο νιποι παώ; πο. οπο·

ιποο σοεπιιιιοοι οοιιι:οοι ιο οροι·οπ:ο ιποοοι:.

Π ι σο 3.Νοιιο ισποι·οπ. ιποιποιιιιιιι ιοο οπ:οε.

' ο

Π ιοο 1.Αιισοο ισπο:οπ:ιο ειι εοοιιι ρεοεο:ι, ν: Α"
μέ

οπο Φο

· θιΒ που. οποιο.

ιιισιμωι Β_0,πιτΜΜε!”Μ ακοοίοι:Φπ:.ιΒιιοτοπτιο, ΜΜΜ

πιηι:οιιιιιοιιιε: : σοιο ού οιοιι:ιο ροοοοτι οι: ο πιο- Μπι!.

Π·

Ναι!. Μ·

_ _ _ . ιιιποί!ο!ι:

ιι:ιοπι ροοοο:ι. Γοποοπι. ποιιο ιεπο:. ρο:οιι οιιο ιπ]ικοπ.ι

.κι

ιιο:ειο οιιετοοιο :οοιοοεπε ρι·σιιιιιοπε ροεοο:οιπ ΝΡω. η·

σοοοο οιιο ιιιιι·:ποιε ροοοο:ι. ίοο :οπ:ιιοι σοοοοι οίιε

ιιιινιιοοοι: οσοι:: σοι02.1.2.σ,76.·", ι . οιιο:ξιοπι,

ισποιοπιιοοι

ΜΜΜ:μ"

Μισο ._ ·



 

!

πιά' Όι7Ι7:. Χ χ! 1:ιριιιιιι Ρεει·οι:οι·ιιπι.

!ει:οι·:πτ!5 Με ειιο!οι:: μεειιτι ποπ πωπω:: ποοιιπ Μπι, νε! πιο ίἱ:, μι·ἱι:πε ε!! ζ ειο!ππο!π Πιι!ιοι.!ιθ.

πεοιπ:ποτιόι:ει:: δ: ιι::ρο::!:ι!ιτει,Γεπ ι:οοεπ εοπ- π. Μπα. ε. π. πο:: δ: @Μαιο ο!:Βιιππ!οπ:.-) Κο· Ιειιιωιιι.

:ιο !ιοιοεεοι!:ο!ι:ιε νει·ιτ:τι: εί!: , πο:: ιΒι:οιοπιιιι ΜΜΜ"

ε.ιεεφειειιτ

ιο Μισο!!

τ:·ιιι!ετιι:ει:: :π ν!:τοτει::,δε πο:: ιο:Ροτε!;:ι!!:ει.νο!

1::·οεο! πο!:ἱο !οποιτοι πε ἰοποι·. ἰποιπειΒ!!ἰ 8: ιιι:

τεε.π:ο: ν!πε!!:!!ιε (επ ε6!εποεπε εἰ: οποίο μεε:τι,

' ε::5::οοοπ πεοιπιπ:::οι:ει:: 8: ιι::ροτοοι!ιτ::ει::.

ΑΠε::!οεοπ:οπίε μο!:. Νοπ ρο:ε!!: !8ποι·επτ!:

επε ει:ο!ιι ιεπ:οοεπε ρι·ο!:!!:επε μεειιτοο: ποοοπ

επι: !·-ο:ι:::!ε μεεο:!, πιο ιεπ:οοεππο !ειεπιι5,ποι:ε

ρ:ο!:!!οει·ε: μεε:ι:οι:: ποσοι! εΠε ίοι·ι::ιι!ε: (επ ιε

ροεπ:: , ἱ8ποι. !ποιιιε!!:!!ειο :ειποοει·ε επι:: ἴε!επ

τιιιιι:: πιο: ν: Γεἱεπτ!ιι,ποε μ: :πο!πε!!:.ιοποι. :ει

π:οοε:οι· , μο!:τοειε ρο!!ετ ρεεειιτοι::ποοιπ είΪε

Έοιι::ο!ε, πε!:ε:ετ !ορροπειε πάω:: , ε:: το!! ιεποι·.

Β:!'δ!:οι::,ε!Τερεεε:τοπ:: :ι::ρ!!ει:: ιιο:ει::,τιι!εο: ι:ό!:::

εΠερεεειιτπι::: οπο: :άπο ε:: :Βι:οι·. !ποιπει!:Ί!! π.

&οε, μοεεπι: Με ν!!3 εοΒιι!:ιοπε, απο: ιι::ρ!!ει

τίι δ: ιοτει·ρι·ετιι:ιο5. ι::::!ιιιιε: απο ποπ μοεεπιτ

νο!οπ:ιιι·ιο: :ε!μ&ο :οποια ::!ιε πέτο: : !ι::ρ!!ει::

ποια:: Με μεε::οι::,δε πο:: :το νο!οπ:ο:!οο: τε!

μιί!:ο :οποια ρεεε:τι: πο:: είε ν:!ειεπτ!ι: Πο:ρ!!εί

τει· ιο!!ετ μεειιτοπ:ι , ω" (ομιοι:ε:ε :Ποπ Με

μεε:τοι::: ει·Βο ν: το!!ι:: μεειιτοι:: ε:: :Βι:οι·ι ιιι

οἰπε!!:!!! Ει6:οι:: , πε!:ετ !ομ:οπει·ε ι!!οπ ε: το!!

ίε!επτιο ί:8:οι::,εΠε μεειιτοι::. Νεο ΐο:Πει:,ντ το!

!ιι: ιι&οιπ, πο! ο ιΒιιοι:π:ιδ ποπ ε:τεο!οιε:ί::,ε!!ετ

μεεπτοο:: !:οε.π.ίο!οοι ρι·ο!:ειτ,ε”ί!ε οποίοι:: :επω

οεπτειπ ριτ:!ι!!:ιει:ε μεεειτοι:: ::οοι:π εί!`ε ρ!:ν!ιει::

οπο: ν: το!!ει·ετ :&οι:: ποσοι! εί!ε !.ο:ο:ο!ε μεε:τι,

πε!:ει·ετ,ποι:: μια τοπ: πάω, Με μεειι:οιι:: τε!

μᾶο .π. ἱ!!ιο: πιει:οι· ιεπο:ποτπι ειτοβ ι·ειποοεπε

μο!ι!!:επε, ποοπ ε: πι!! ι€ποι·:ιπ:ιιι πε:ε:.

Πιο”. δ! πο:: ΐοι:ι·ε:ο: :εο:ίοειο:π,!ε!επεε!Τε

ε!!επιτι::,ιποιπει!:ι!ι:ε: τιιπ:επ ιεποιοπτεΙΤε ί:ει·ι:ιο,

πιω:: ί: !-ει:ετ, ποπ !ο:ειι·ε:οη ει: ι€ποι·ι:πτι: είε:

2 ειιο!ο ιεπ:οοεπε ρ:ο!ιι!·ιεπε μεει:τοπ: ποσοι! εί!ε

μινί:εοι:ι:,86 :οτι:::!ε:τεο:οοετ.π.!-ειεπτ!έι,ι:ιοε ποπ

ἴο!οιο μο!:!!:ετε: ι::ιιτει·πι!ε !ι:ει·ι!εΒιοι::, ποοπ πιο

Δ :ι:οιπε!!:!!!:ε:ιεπο:ο:οι::, δε:: ε:ἰοι:: :ο:ι:οι:!ε :οπο

::οοπ (Μ: εκμεΒε εο8ι:!τοι::.. Οοπθι·ι::. ποπ ι:οδ

:ετ !ε!επτιο :π το!! απο ρι·ο!:!!:ει·ε ι::ιιιει·ιιι!ε !ιιει·ι!ε

ω, οπο: ε:!επι μο!ι!!:ε:ετ ίοι·ι:::!ε ?οπο · .ι

Χάο. με. :οπο Ειεπιι:: ειοετοπτ!:ι:: :ει:οι::ι::::

:!!ει:οι· μι· ίε ε:ο!ει τεο:οοεπε μο!:!!:επε,ποοπ ορ

ροί::: ίε!επτιιι μι· ίε μο!:ι!:ειετ : ει: ιιι πιο εείο

Π:ιεπ:!ε μι· Γε ποιοι:: μο!:!!:ει·ε: ι::ετε:!ει!ε πιει!

!εΒ!! πο:: :οι·ι:::!ε ΐο::! ι ω .οι τοπτοι:: μι· !ε Ραπ::

!:ει·ε: !-εὶει:τἰο , ::οοπ πο:: :οι!!ε: εο8πιτοτ:: :μου

ι;:οοπ πι:: εοΒιιι:οτο,δε πι!ι!!οο:!ποε νο!!:οι:ι, πο::

μπεί: μι· (ε ε: ίομιοεπιεπτε !ε!επτι:: μο!ιι!;:ει·ι,

ω:: ριο!:!!:ει:ι ροτο!!!ε: π: :ΡΒ ίε!επτιπ , ποπ

πιο εο8πιτοι:::ν!:ιιει:ο: Γο!οι:: π::::ειι:!ε !οετ·ι!ε

ει! ποπ ΐοι!!ετ εοΒιιι:οι:: , ι!!οπ :ιιι:τοπ: μι: !ε μο

!:!!ιο!!ΐετ !ομιοεπιεπε !ε!επτ!ιι, οτι:οε οπο: ι!!!οε

τοπ:ί:ι:: ιεπο::ιπ::: :στα μι· ίε “Με ι·ει::οοεπε

μο!:!!:επ:. Καπο : ιεποπιπ::: ποπ ε!! οποία :επ:ο

οεπομο!:!!:επε:&οπ: μ: !ειρ!εο: , ω: ι::επιππ:ε

ίε!επ:ι:ι,ι:οιε ί: :πεπε:,Φοι:: ίο:ι::επιειε μο!:ι!:ε

:·ετ:ει·8ο :!!ιοετοι:τοπι ποτε!! ι8ποιεπ:!ιι ε!Τε μ: [ε

οποίο ι·ει::οοει:: ριο!:!!:επε , ποοπ ορροί::: Γειεπ

:!ι: ιπ:ιι:επιπ:ε μο!:!!:ε:ει:!: σε μπει:: , ν: ριιτετ, ε!!

:οι Οοπ_ιΐή ποοπ ποπ ΐοι:εοει:::οι::. Απ εοπί:ι·.εοπι:επο ποπ

Ρο!!ειπ το!! απ: ρι·ο!ιιΒει!Γιιετι!εειοι::,ποιο ποιο!

μο!:!!:ειιιο: 8: :οι·ιοι::: πε80 , ?οποιο ρι·ο!:!!::ει·ι

μι·πω: τιιπτοι:: εοπΓεποειιτει:οοοπ πο:: ίο!δει:,

ν: Μαιο: μι· !-ε επεάοε ι8ποτι:ι:τιπε. δ! πι. μπε:

Ωραια:: τοκοι:: ο !ιιει!!εε!ο , μο!:ι!:εεε:ο: βιο::

Ιεε!οο:,ποπ μο!:!!:!:ο ίοιτο.

Η:πε εοπ!:ιι: ιΒποιιιοτπιπ:, πο:: οεεεΠἱ:ε:ἰ: ε!!,

ποπ νο!οπτ::ἰε, πιο:: επ: ιπο!πε!!:!!!ε μοι!ο:,επιει·ε

μεειιιο:&ο:!ι , π: ιεπο:οι:τιειο:!επετο:ιι!!ι, οι

3 :

Ποιοι!.

μι.

Οοπὲί

ΐ7·
Χε#ι. ι

οι

επο!ιι:!ποο!οπ:οι·ιοιο, Νεοπο ·υπειιοοπ ιοποιοπιει·

ιιιεεειιιιιι,:ιτ ()!ιιν!οί!.ποιιι. :Σεπ Κοιπ:δε Ω!:τι!!:ο8

! δ: ε. τ ;.ει ποπ «κοψω. (9 Ιοοιιιιιι[ιιφιιι ειι,ιοεεεο

:απο ποπ !ιοοει·επι: πιιποοιιιιιπ ε.τειιβιιιοπεοπ ποπ πο·

Ιιεπιπερεεειιιοβιο.Ετ Αοεο!τ.Ζι!ι.3.πε!ιο. ιιιο.ε.ι9. ° _

Νο:: πιο πειιιιιιιιιιι επ ειιΙοιιοπ ο οι:: ιιιιιιιιιι ιεποΜ:,

|εοίοιιοπ μπαι.: μπειτε , φαιά ιοποιοι. Φ:έοπ πο::

ποπ εοΒιιο!ει:, νε!!ε πο:: Ροτε!:,εί:ιτ: νο!οι:τι:ε πε.

οπο:: :τι !πεοεπι:οπ: θα!. Α!ιοποἰ ο:ει·οε οπο:

είἶε:, τεθ:ε πρεπει, νε! ι:::!ε , μοι:: εοπτιπ8:ιετ,

:ᾶ!οπεο: ε!!ε εοπΐοι·ιπει::, νε! πιποιει:ει:: !ε8! Μ.

τοι·ο!ι, νε! Ροί::!οει.Νοπ ε!!ετνο!οπτ::ιε π:ει·ιιοι::,

νε! πει:ι:επτοιι:,!επ ΐοιιοπιε: ἱπιὸοοοπ Ρ:0!:::!:!-=

!ιίΠι::: ιεποπε δΕποτ!:0τ:τοτε ιι€ει·ε:ποιε, ει!! πο!

!ετ εΒειε, ί: ίσια:: ι::ο!οι:: εΠε, πιπι!πιπιποι πατα..

:πιο πο:: , πε ί: Ϊε!ιε: π::!::::: ε!!ε. Ριπειει·ει: πειτε

το: μη:!ει!ιιιε , ποθ πο:: πεεε!!απο μεε:ιε:,

ντιεπ:οιη::::επ: εοπττοπιάιοπιε ε!!8ει·ε:,ποοι:πο

ιι:ο!πει!:ι!ι ἱ8πο:ιιι:τιἐ`: !οπτειιτε: !:οπι:ιπ είε, :ο

πε!:ειε δε:: , ειοοπ :ώμο ι:::!οιοεί!. Νιιπ:!:οε ί:

ίεεει!ε, μα:: μι· Αποει·ίδι ποπ :-εεε:ιο, Μπι::

μεε:!οιε, πο:: οι:ε:ιι!ιει·ιε εοπτι·ο εοπΐειεπιπιπ:,

ποπ π:&ο.τ ίι:ε!επποπ:. Φάσα ε:: Αο8οί:. ΕιιιΕ7. πιο;"

ιο5·. επ διοτι. Ιπειεοιιπι!ιι!ι: ή! οωπι: μπαι” , οι!

:ειπα οι·ιοιπι.ι,·ιιεΙ ιιιἰπιιοιπεπιο ιιιοριιε ·οο!ιιιιιοιι: πιω

! επι ποιιιι,πιιε οιοι ιοποιοι, @σε πιο ιισπιειιι, πιο: που:

ιιοπιειιε ι μια σ ιιι[ι αποϊι8ΜΜ ιπ ει: , πιο ιιιιε!!ιοει·ε

ποΙισε:·ιοπι, [πε :πιο μεει8ΜΜ πι! : ιιι ει: οιιιεπι, πιει

' ποπ ιιοιιιει·ιιιιι, :απο μεσα” (υππε εοπε!οπιτ) ει·

ι 8ο ιιι ·ιπι·ποιιεποπ ε!! ιιιΓι'ο ε2επβιιε , [επ ὶιο#ιεπ4πιπι8

 

~ πο. Κε!ι:. οπο: ποιο:: Βοάο:ιε ε!:ιιιΠὶι::: επ: ίο- Χε#.οηρηῇ¦

μιιί::, νο! !ιιι!:ε::δι ειέο ιβο.τιπε.ιεειι/Ξιοι!ε: πισω, επι ι;ιεεε;!';

ε δ” ο

ιππιπ!ιι!ιοι!!ιιι.τ μι· ει: , 986Γι:49αβκ! , ε·οπ.ιφιοεο·ερο.

ι ιιιει·ιοπι , πε: ο!οεπιει·ιιπτ ·υετιιιιιι , β: ιπιοιιι ώ· ω”

! :ιει·ιιιαπ/επιπι. Παμε "ιιοιι ποπ εο!ποιεεΝΜΕ Πειιπο,

βποοοπο/οεπιει Παω, ποπ :οι Βειιπιε!οι·ιβεοιοετιιπι:

οποιο ποιοι ιπεπειι[ι!ιιΙειπιπι επι ει:: Ιε!ε πιο: ιιι.!ΐειο

ιιι ε·οοποίιιιιιπιο ποιοι εμ 66607898 πωπω !ε!

:οι πιει: Αοεο!Ι. ι8ποι·οπτι:ιπ: :τι ή: , πο! πο:: ρο

:οε:οπ:!π:ε!!!8ειε,επε πωπω:: μεειιτι ο ιπ:ε!!ι8!:

πε !Βποι·ιιπ:ιε,ποπ ιο:ιε ι::ι:οιι:!!ε, ω: !εει:: πε πο::

πει::πιιι:: ε!! Μι!! μοροί:ι!ο !:εε:Ιπππι·Ιιιιιι πε!ΜΗΜ

μπε ιιι πι, ιπ οωπι: Επιπίιι: ποπ επ ιιι·ιιπιειιιιιι, μει

οοιιιοπ ή. Ιπιτ:Βιε: Ιπει:: ΕΡι/Ϊ. 154. Π: !:ο!:ιει: 5ο

μι: |ιοπιιιιι ιιιιιιιιιει·ιι πιο, οιιοπ ιιιοΙιιιπ επ! , ά·[ει·ει·ιε,

πο: οιιιιιπιίο πηρεμια:: Φ· εο[ιεπι οιππιιι ΡΕ0'ΕΕ!ά ιζ

ιιοι·επιπε, οιιιιπποοιοιήιιε !ιεπεπειιιιιιιο: , ποσά πιιι!ε

πε. Κε!ρ. !ο::οι:ι:: Π:: πε !εποπιπιιο νιπει.!:ι!! , πε

Αροίτο!ο εοι:τι·ιιπιεοτ, 8:1::::: :πιο τι: :Με ερ!!!ο!ε

ι·ε!ροππε: :π ::οιεί!. :ο πε!:ι:ειτ ()!::!!Ηιιποε πιω::

πεεεί!ι:ετε νι&οε Ιπο!ο:!:ντο πω, πι: νει!:!5: πια

εει··ιιιιοι ε/ι!, ε!β ΙποιοιΙι)ιιιιιπ, πιο: :οποιοι οι , ποπ Φ;

πιο: ιεποπιιιιιι·:|ί εειιιιπ: εΠ εμ, ιπε!ιιι.ι ι·ιπαι!ιιιπιε οπο·

"πε ι·ει^βιιιιιιι·: β που» πο! ποπ ει]ε[ειιιι:· , πο! 2,.°,απ

ιιοιι/πε οπο εοπβιειιιπιβι·ιφιιΙο ιπ ·ιο[ιιιπ ιιει·ειπιειι:

αβιιιπιιιιι·. (?οει!):οι πω:: ΑοΒο ί!. ποέ:ι!πι: ε:: Μ. 3 .

πε Μ:: οπο. πιο. 18. @πρεπει ιπ ω, πιο!πω: :Μάο

ε·ιιιιει·ι Ροκ/έ Ξ! Νοπ “οι περιιιοιιιτ· επ ι·ιι!μπι , πιιοπ

ιπιιιιιι: οοποιο.ι. Νοπι ι!!ιιπ, φαιά 2·ποιοπ.ι οιιιῇιιεποπ

ι·επε[ιιειε , ό· οπο! ι·εδιενοΙεπι[οποτε ποπ ποιο/ί, πιο

πιοιοπιιιι· ποσοστο, μια πι· :οποιο πιο |ι!ιει·ε ·ιιο!ιιπ:ιιιιι·

οι·2ιπεοπ πωπω. Βιμ πο:: :ιπποπτ ι:οοοι:: εο!ρι:ι::

εάοιι!ει::, πεε ι·εειτοπ: 2!ετππ: μπω:: ι:οιρμ πάμε

ιιπεομεοιιτισοπ ·ιιο!ιοπεο:·ιιιιπ πιιιἰιιιπ επ, οι πιιΙΙο ιποπο

_βηιεεειιιιιπι , ποοοι:: δ: :&ο:!ε , π ποπῇι :Μπιμ

ι·ιιιιιι ποοο!:: 8: :τό:οιι!ε:Ιι!ι. πε ποιά ιιοιι!. ε. ::ι.Νοπ

οε8:ιποι απο ΔοΒοί:ιεα:ειιιέΙοε ΕεπεΓ. Ποιε3ο

π οι:

 

ο

Μειο- 9. πω:: δι πιει οπλο, ποπ ι.ιιι!ιει·ειιι μεειιιιιιπ, 4

 



Φο7. ΧΚ Φεῇἔιεὁΐο μσεωοπαω. <.οτρ

οι»... ζΒοοι·ειοτοοπ ετἱπο ἰοοἰοεἰΒἰ!εω, μπε εΠε τα, Μιεω πρωτο οεεο!τατ ωεΙἱιἱεω:νοἑ οιοτοπι

ἰοίὶεω ρωοοοι μπω, νε! οτἰΒἱΜΙἱε, νε! οᾶοειΙἱε, επεερτ& ἰ8οοι·. σΠε&ατ2, τω· νοΙΙιὲ`ι ρι·οοτει· ὶοἴοιο

Ειπα ΠΙοι! νεο-ζωο. Με. 3 . άαΜ. £7'ύ. α. 18. Με α! μεεπτοιο: Βεε.ο.οεει·εοοηοοο τοἰοοἱτ μεεε:οιο,

μιαμεσω Μἄωἶω$, οι αιωνια: ·υκα#μψέ3, "ο ίνα- οοἰο ενω ε: :ΑΠ ίΒοοι·. ομοιτοι·-. οίΐεθ:οτ ϊ8οοι·οτι

ήω: »Μαιο , σε:π[πε Με μμε ά2$εοΙ:ασε, 1Ε ωΙΙα.· οπο, νε Ιἰμεἱὺε μεεει:; @με είτεοωθοοιο εε

Μοϊ απο». «ο φορέα: "Μπακ ω», εωάικαι|2·πε . Βτεοοοε,.8ε ίἱ8οοο1 οΜοι·ϊε ΜΒΜ” «τον. μεσο

μι.: πέϊκυκβ. Ε: φα τεἑῖὲ[αεεπ άνω μβε, εισΜε, ποιο. Βἰκἰ με τον όπου:: Η.ο.εωεω θεοο ε. οοοίζε _
αωοωμβειΕω μου. Νε8Μ11ο8 απο ῇίὸειτέ Βο- ' νοΙίτο , νε! Μιεάπο Ρτἱωοτἰο ο: ἀπεᾶἔ: μ·οριεκ

άοι·8οοε, ἰΒοσποτἰοω ἰοοἰοεἱΒἱΙεω Ροίΐε ΜΒΜ: ἰρἴοεο ρεεεεειΞ;ίεο! μ·ομει· αΊἱϋώ_Ήοειο. ἐοοεοοιι

κοσμο: εο!με . οίκο μαμα: Μουσε πτἰοοεο: οεΒι·οοειτ,ΐεο ωἰοοΙτ Ρεεεα€Β:οοἱο,εετει·ΒΡαει”Βοε,

νοΙοοιπή , οεεΙοιοΙιοεπ , α! ρεεεποιο εΠειπο- - ίεωρει·Ιεοάοε Ρεεεπ,οοἰιοἱοὺ: εοΒοοίεΙι ιοοΙΜ5ε
Και· τεοοΕίἰτἱ.Υ 'ν ` ο ξ . ° ' ο · ' ο ° ·

; . .....κ

ο _°

 

Δ ..οσοΠ·

[ο μεειιπ

Μπηκα· -

ωσάν.

Πιοο4.. Ιοοοι·οοτί:ι εοοΐεοοεοε ίεο νἱοεἱοἰ!ἰε

δεσ! απο: ν: ι·εωοοεοε μο!ιίοεοε: Β& εοοποοοίε.

Γοοὸ:ω.ἱ8οοτ.εοοἴεηοεοε. οοἑνᾶοεἱΒἰΙἱε, οσο . Δ'

οεεο!οι: τοτοΗτετ ο:ιαΙππω οᾶοετειΒοεκ ε: μπε..

οοοἴοΙἰιω εθεοοίε ρεεεειτΕ , ν: οποιοΗτε: Ιοθοεο:. ' Β 18 - - -

·1.οί

ε!ὶ εαοΐο οποιεΗτετ ὶοίὶοεοεἱο ρεεεειτοω , με εχω

οπο:: μοροοεοτἰ:.οοο ο:ιοοο οποιο εοΒοἰτἰο εΗεϊ·

τοττοοωἰτετἰοθοετε ω εάοιο νοΙοοιτέε: (μου νετὸ'

επάεω ἰΒοοτ. οοεοΠοτ ωοΙἱ:ἱπω ίπ ωΡο δε Π: μο

μἰο ίρεείε,οοα,Α ΪοἱΠ`ετ εδρι·εΒει:οεοΞιο , μοΒἰ+

ΒοΞίΤε: ρεεεατοοε, ε:: Με μπε ε!ἱ οποία κεο:ιοοεοε

` μοΒὶΒεοε μ:εεποιο. '

40- Πιεο ε. ΝοΙΙε ἱΒοοτ. εοοεοο:ΜοεεΩ Μο

Μ: εποε οκςετιοτιοοε ρεεοειοέ ϊ

.[ΓεοίΙΒ ῖοττἰοίεεῖε εοοβε ρεεεεεΐ. Φ(εο:Β;ἰεο‹Μ ονοοκωουΡ1"ωκοα., ἐμέ χ!! “ω “με

μεε;ποτο νοἑ ωὡ νοἱοοτετεἱωοπεοῇοἱε

εοοεοπἰηἰοἀἰκεἄε. μια: @ποιοι @μή -

.Γοειάετ, ἰοἴἔἱ8:τ: νι εΧττἰοΓε€3 οΒ5ε&ο, ουδ ειδ “οι `

εαοοοοο οΙΠεἰοοη οοιοοΙοε δε Βοοαο.οοοΐοποεοτ

· δε ΜΜΜ π! ρεεεειοόοο1.οΒξεάο ρι·οροοεοοο.@κοκ και· ο κι) · · . _ _ . . _ __ _

"πω". Ραΐ"'" "=Ιΐ9"=."ΒΡ[9 Ι. *"Β,Ί"=ω"ΙΡΙΝ"26τ εειτιοοιοοε ΐοοοεοάο,ρεοειριετνοο.εοωωιοποόο, υ βιο Μ.

κοπο/Ποια· “Η ει" [ΡΟΗ π"ω ΜΜΜ Ρ°°“"”Π5 Μ” Ρ=ο ιοτει·ϊοπεπι ρ!ποταθεω ιιοοποτεοόο. ()σοβ επεεε- Θέα”"Μ

Αμα”. μοΒ.οε ιεοοτ.εΙΙ εεοΡεειοοιΡεοερέσοιοεοε με.. ' ι.ωτ (“κάε Ρααπἱ ΒΒιιΜπωτ. “π -Ρ0τ©ΜΠως .πάω

","""""" """"=ου"" 0ΡΡώω '"="Μ> “ν” "5 Ρ'°ωβ°° Ϊ ΙΝΝΑ ει·ειτοτΜκοωεόίειε εόεοπ·ετε 2οοτείεείι να

ι

ο . . · · . . - . · Η - ·θ" Μ" τετρεεοποιτο .τω εοοεοωι:εωοοοεΠοοποίωο- ἔ ω"""=ΡοςοοΕομ8 .ο εδω ρεεεειιι,ιο ί-οΙο:Πεοε.

ο1:Ποε.ο.εε!Π:,Ποε εΒΠεορροϋ2οΐοιεοτιο,ΐεωρει· ' η η

Η εοωωἰττετετοι· Ρεσεειοω : ε!Ξεοοι· ω. εοοεο- 8 Ι Ο Μ _

ο . ο - . 1 · ε . α .Ξ

.οι θα: ο εαπ ο εεεω3 __ |σοι:: οΜΞεοοτ.ομτιτοτ,οοο ὰἰεἰ:οι·ορει·οτἰεκἱ!- * · ο κ . Ρ ε · · °°Ρ

ιοΜιπ, ομοσ παπάκι: εοιτοἰτοτοι· οάοιο ρεεε:.ιτΙ , δε

ιππι- εθ Μο τεωοοεο5ρτοΜΒεη:ὶ|!ἰο: : οεοοἰ - ' ·

Ια. οσο μπἱεοΙε σ.: εοοῶ!ἱτο:ειοἰωροι·τα: , Μ! Ρ Ε1·οιτΙΒιιτο ε!ϊἙ.ὶΒοκιἰ”ο"1€.¦ιοἰοἱίὶ·. Ι.ο:Βέι-2 Η

' απο ίΠοεχοσόΜΜΜ ΒΦοιτοτετο Πεο€Ηεο:. Βει·είΒ , οοΐΙ)εοι·ο ΐοεἱοοτ αοτΒοιεοομεεοτἰέ

. οι. · -Ροθετίοι·ροτε εοοΜτ:οιτετάοοι .ο.ἱΒοοτ.εοο- δ: Με: πωπω οοτοοι·Β μεοπί νΓοεμτε οσο :ια

ε:οπήοπο τείμᾶο ορετοοτἐε·είὶ ίοοίοε3ΜΜ (Με άεπιτ,ι·εω εκμείεὲ οοοεοτ, Κ. ἶοοτεοοοοεοεεἔ

ΜΜΜ" εοιεεεο. 8: ιοοε οεοοἰτ εΠε οποία ωοτοΙἰπεε “ο απο 2βΪ10€11ἱτ1ἱβο5ΗοοΙ,Ηετἱ οσο ο!οοι Βετο ρεεε'

εφα,,... Ποεοε ἱο μεεατοι:ο : απο οεοοεοτ ἰΒοοτοοτἰει οσο- . ωἰττεοτε, τω Μοτο νοΙει·πε, ω:ιοοεοτε, ἰοίὶἰμοιε,

Μου:: ἰοΠοετε ἰο ρεεεπτο11:ι. Μ; ιοιΙοοεἰωρΙΞε€οο 3 ορετοητε, «ο φταιω ρτ2ὸε6οἱεοτε , ν: εοοίω ει:

εο8οἰτἰοοἰε , οικω μ φώτο Πεοω ἱοοοΙοὶτ. Ιο- ' 6'α!ιπο. Μ. 1.Ιο/Ι3:. ..φ.17.31.5.7. ό· ι π. 6· ωφ.ι8.

τετοιου νει·ὸ πάει:: Έσω. :εἴρεᾶο ορετοοτἰε Μ: ο. π. »ο ἱι·ι·ἰἀεοε$εἱιοΜΕ. οιΙΗοδΙίοοειο άε απο

νἰοεὶοἰΙἰε 8ε εοοίες. οι τοοε,οοἰο που οεοοΙππ το· 8: μ0°ο1Με7ε: 2!Μιπϋιω (πκ1οΞι) ·υέέετ408 Φωεο#ε σε

“Μια ιοοΙὶ:ἱ:ῖ., κοοτεἰἰτετἰοΒοπ ἱο πιω με τοοόο Μοεκπε Πω οκειατ2 οσωάκωι, σ” πω:...πωπω

μοροοεοΠε. Εκετομοω μἱτοἱ : ο1:εξ:Ητ οοἰε5οἱ- Ραμ: άπιαστο: 'Τω·έπωβοάο 1249%8:#-88ίΙΑπ2, .Με

το'εοω,ἰοοἱοεἱἱ›ὶΗτετροτοο8επε Γεεεω;οοεω οέ:έ ωπὶω ρ«πωφ,»σοι."» ·οοΖωιωκ 5οε]€«ν£. Ε: ο.2.

εὶὸἰΙΪι;τ, Ηί-εἱοἰΙΤε-ηἰΒοοτ. είὶ εοοεοωἱτοοε 8είο· φιέωτιιω Μ :πωπω »πιω @Ωω , φαιά ά: εοΜε

οἱοεὶο. μοἱτπἰε οσο ΙοΠοεοε πιοτειΙἱτει· μι· ωοοΠ Κεέι1°ΡΓΩάίαΟΙ $Μοωοη?αΕΖΙ ω, ω! ιΙΙιω,ρτοκι Με

μοροοεο:Μο Βοιοἱεἱόὶίι. Επεπορ!ϋ [εεοοεΗ: οε6 «Πρ... ψ , κά "παπι απέ οπωαππωμοια σ.ι·:οποπου·,

εἱᾶἱτ οοἰε ἰοἱωἰεοοο, νἰοοᾶοΙΙἀτετριπ5ε ἀπό: οπο: ΜοΜυπέκε οπο; .π/Μαψι, μΜοκιά οποιο :οικει

οεεἱὰιΙΤετ,βΓεἰοἰΠετ,ὶΒοοι·.εΩ εοεοοπώ,ίεο νἰο- μπει: απο” 136 Μ/|ΗΜ2ίωκ αάβουιβεευεάέ72Κ

εἱΒἱἱἱε8ε εόίεο. τεἴρεέ£ο οεεἰἀἑτἱε,ρτοἱοἀε τοοτο- Ε: |Πο.3.οορ.23. οο.8. [Μο @πιο μπιν, Π” ρ#Μ- .

Ηπα ἰοἰὶοεοε μι· απορω ρτοροο6ιἰε οι μεεπιιΞ Βο- .ωωε μ· οο·άικωιιο. Εεοόεω ΜετεΠω μπω..." Π"$."Β

ωκωε;. ()ατετοιο Ιιοεἱοτετείἱτὶοιει· νοὶοε δι ο!τε- Ε'επίσκψε,άκατ:2ομέβε,άκακΙ:&ιά, ιωρι2ο..ω- ΜΒΜ.. '

:Με ἰ8τι01°. επε&οω: οοὸά μἰοτ εΐΐεό!οε οοΠο βα..44%επβ:,οοοτύ ΡτἱοιοεεοιΒοτ ροτειτοι·.$Μυο Μαρκ

ρο&ο οι τοτίοοε βοοπεΜή τ:ἰΒοἰςοι·οΡε:οοτὶ, ω.

με !κιΒετ τοτἰοοεω Ιιοιοὶεἱιὶῇ δε μεεετΞ ίοι·οκιΙι

τει·,ίεο τοοτίιω ωατει·ἑ.›!ἰτε::οοἰο ἱο τειιΞοι·ιε Εσω

οπο; Μο ο&οε Πιο ΙοοἱοεΞΒ8Ιἱ:ετ ἱΒοοι·οτοε. Ρο

ίὶετἰοι· Μο εΠε&οε ττἰΒοἱτοτ ορετοοτἱέ ετἱοι:ο οι

:οτἱοοε Βοοπἰεἱὸή δ: Ρεεεοτἰ ίοττο:ι!ίιει·, οοἱο νι Πε

οσο ΪοἰιᾶοεοΙροο1Ιἰ:ε:ἐΒοοι·ποε. Υπο: “Με !ιο- _“η

@,“ΜΜ τοὶεἰᾶο ἰοεοττει·ετροεοεε Βοοπἱεἰὰή, οοο ο!τετ.“

Ε:: ὸἰᾶὶεἱοἴεττοι·: οιοοοτἰΒοο:οοιἱοἱοοὶοεΙΒἱ

Ραπ". Πε, δε εππεεεόεοε επεοίοτ ώτοΗτει· ο μεαπο, :μπει

ο" Μ». οοεο!τοι τοτοΙἰτετωοΙἱτἰπτ› που.. ΝοΠε οοο(εοοε:

ίεο νἰοεἰΒΗΞε εκεοΕιτ :οτοΗτει· ἐ ρεεεειτο:οοο ω!

Μφε5·:νατοω αποτο Με οεοοἰοτεε ίου: Ιποτειἰεἱ

οοίὶι·ἰ τεωροτἱε, οοέτο εοοἰοτἐ απο ἰιορἰετοτε, ποπ

ἰο οποιοι:: Πεοω, τοοΙστο οι οοπιἱοο:ι οτἰοεἰρἰοω,

ν: ΠΠ , ἴεό.ἰο ομοια: νετοτοοοε Πεοτο οωοἱοτο

ρεεεοτο κεί-ει·οοο ηο0τοτ11 ρτἱτοοε Ιτω.ιοπ/ι'ε αρκά

ΈΜετω. Μ. 2.άο/ίσω ρεεε. οπο. ι . Ποι·Ιοοε ΗΜ.

Μου...: ΒετεοεΝιοοεκτοτειο. 1.ε:τ $ετἰρ:οι·ἰε, Ρ",6:;" Ι.

οοἰΒοε νἱὁετιπΠεοε ο!» εκατο όεετεοΠΐε, :μια ἰο ο ο ι

τει1προτε Βοοτ ωοΙο: θεου/Ϊ 4.5. Νοκ νιώσω εοπβ|Ιο,

Ιοοοἰτοι· ΙοΪερΗ ε!ε Γο:ΐι ὲΪτεικἰΒοε νεοὸἱτἱοοε,βιἱ

ΙΜ ·υσΙππωτε Με· υι€[]ϊσ: @οι : δε οορ.5ο ΝοΙἐιε η·

Με”, παοίΒ:2 Ροβιωκ: τώ.Πσπ ·υοΙαπωι:Η Λάοτ.

Η Μο οεεο!τοπ τοτοΗιε: ω.1πωω. Οο:οκτοοπεπ π. Ποπ, μωρε (ἶοτἰίὶοω, άρμα σου!ί!Ιο (άρτι

00ΩΓεουεπε ιοὶοοἰτ ρεεεοκοπη ω. ο ποπ το:ειΙο βέεπΜ ΙΜ Μεάέικω μα· οποιο.: ΜέοΜΜΜ @Ήμο

· · Τον». 3. Β: Ηπα. ο . Τ ο σεξοπστε
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_ ια: ιιιιαιαιιιιβιι : δ: ιιιιιι.ο.. Οοιιιιαιιιιιιιιι 3°ιιοαια οπο.
` ιιιοιιιι: πιο, ει· οοιι/ἰΖιιιιιι ιιιιιιιο άαοιαιιοιιιιι: |ίαιι. ώ

α..ΡιοΒιιιιι ή: ιοΒιαιοιιιι:,οιιιο οίιοιιιιιιιιι Ποιιιι:ι

. οι·οιιια.ιωριοε, ν: ιιιι·.οιιιιι:ρυιιιιιοιιοέρδιιώι:Βιιιιι

ιοΙιιοοιιι :0ιιιιιιιι οιοιιιοι|οιιιαιιο/ιιιιι οιιαιοιιι: ή. Πο
Π ιιιιιιιι: , ιιιιιιιιιιιι ρημα ιιιΜιαιιι ιιιιιΙιιιιο.Βοριοι:. μι..

άιοιιιιιιιο οι·οοιιιτιο ΕΜ: ιο οιιιιιιι: δ: ιοιιιιιιιο:ιοιυ

Βοωιιιιιω:@οιιὶιιιιι_οιοοιιιιο 13ο ιι: ΜΜΜ [ιιο?οβιιι:,

ό· ιι! ιαοιιιιιοιιαιιι οιιιιιιιιιοιι: Ιοοιιοιιιιιιιι , Φ ιιι ιιιιιβιριι

ιιιηαοιοοι ιιιβριοιιιιιιιιι. Ποιο. 9. .όποιο έκοβα: μια·

. [ιιιιιιιι1ΐοιιΙο:[οοαιαοι”οι: ιιι |ιοιιοιαιιο,ιψ8ζ ιιι αοιι

ιιιιιιο!ιαιιιΡ 3. Μΐ'οιιιιιιδοι·ιριιιιιιαΙοοει , ιο οιιιιι.ιιιι:

:ΠοιτιιτΠοιι: ροοοοΐο ρτοοιροι·ο,:ιά οιιιιι.ιο Ι·ιοιιιιιιο:

ιιο:ιμοι!ιεςο.2.Βιο8.16.])οιιιιιιιιιοιοοαιιιιδιιιιοι οι ιικο

5.

ΡιοΙιιιιι: ο..

δ.

Με" ῖΠιιιιιιἰ.Β.ΒοΒ. 22.· ιιιιροι·ιιι Που-ε τριιιιω

πιιιΙο, ν: οαοιΡω ΑοιιιιΕι:1)αοιριαι ιο· οιοιιοΙαοι::ιιιι..

έα αθι.ι.ο...ο.ιιι,.Β<.ο..ι.ι.ιι.ρ...ιιι. ιιοΠιο:ιὶ να

;. πιο. (οι. πιο. Οοιιιιαιιι: :οι αοιιιιιι,·υι οοιιαιιι ·οοριι|Βιιι

ω.: :ιι ι Ϊ αιιι:.Ε ΗΕ; πω!σοι παοκ ιιι κα/|ιιιιοιιιιι πιο, @ή

· Ν :Η - »οι ιιιοιιιιιιιιέπιιι.Εξο).ις.ο.Νοο οἰοο!ιιια: οοι ιιιαιιιιι

*Μι·Μ” Χ ` οξαιροιιιιι!ιτιο.Μοοι.ιό.Ει πα πο.: ιοάιιαιι: :ο ιαπω

ίξοιιαιιι.Σοιιιι. ;3ζ1Πι“:ι·ιιΪζ'!ιιι|ἰιι: Ιιιοια,ιιοοι![οοι: Για

@ΠΠ ΈιοΕοιιιιιέ οιιιΉότιτοιο8 , ιιιιιΒιι: άισιιιιτ

Πω: Η'οιιιιιιο: οι:οιιοξ:_οιο,ιιιόιιοοτο,ὸοοἰροιο,ιι·οὸο

Η! 56ιωω' ειιοό . .Β .9.|ιιέιιιοι:ιοΏοα

ιιιιοοιοι Ριιο·ιιιιιει .“ Με οι α.. κι οοιιιιιιιιιοτ !οοιιιιιι

@ή οι ι ·- 1)αιιιιιιιιιι,άοίοΠιιιιιιιιι οιιιιιιιιιιιι€αιι, ιιιιιιιικιιιιιι σοι

.αν . - Ψ 2,ιιιιοιοψη ιιαοιιιιι έ: ώ· οιιιιιίαο: [πω μοι/ι”

-' .° ο αοιιο:;ΙΙ:.6;; Φοια αιιαια ιιο:ῇαιΠἰ άι πιο: ιιιι:,ιιι

ἔιιιο/Ιι οιιι ιιο/Ζιιιιιι,ιια ιιιιιαιαιιιιι: κι Ιοοοιιι.:ιο. δα

οί'ιδιι|Π ιι:: Ποιιιιιια;6··βιίποίο:βιιιι.Ιοοιι.1 ο. Ριοιιια

ιαιι ιιοιι Βο:αιοιιι οιοιίαια,οιιιο ιιαιιιιιι α!ιιι·ιι ιρω , αιι

° ααοιιιιιιοοιιΙοι αοιιιιιι, ο· ιιιάισιοιιιι σοι αοιιιιιι. Χοπ”.

1 . Τιοιίιοιι αο: °Παιι: ιο ιαοιοοιιιιιιριι|ιιιιι, ·οιβειιιιι:

οπο ιιοιι οοιιιιαιιιιιιιι. Ει αρ. 9. Οσο: τω: ιιιψιαιιιι,

ώτοιιαιιιιιιιΙ: ιιιο!ιιιιι.ι.ς. Ρι·οικιιτο:ι ΑιιΒιιΐο. φα νι

ι]οιιιι ιιιιιιο :τοσοι ξιιιιοιο,ΙιΙι. οααιιιαΙι. @Βιι:.αιιΡ.7.

ιιβι ειροι·ιο τοίιοιιιι ,- (Πιι·ιίιιιω οΙοΒιίΪο Πιάσε:: :ο

οι:·ιιιιομιάιιι:: ίοιιειιιιιοιιι [ιιιιιιι:(.`ιδιιι( ιικιιιιι) ω.

ι1ιιιιιι:.ιιοιιιιο «ο σο: οἰιιοάαοιιιι αία!ι , ώ αιμα: ε:: σούι:

ι;ιιιοο!ιι: αβ,ι!!οι άαοοιιιιι: ιιιια!!ιέαια αΙαι'Ρο: μι· ιιιιβιι

ίοιοίιιίιιι, ιΙὶιιιιι μηιιιοιοιιιιιι. Μο: οιεο αΙιέιι ιιά ο!ιιι

ιιαιιοιιιιι ιοοιιιιιο[ιιιιιο,ιβιιιιι αἱ αβιιιιάαιιιιιιιιι|οπέιιιιιαιιι

[ιιιιιιι.· Ε: ιιο.οφι.ο Ιιο.οιο`οοιι.οο. όσοοι , Βοιω

ομαινοιι.ιιιιοτοειτοοΙΐο ιτι Ποι ροιοίΒιιο, οι ω: οπο

·οοζιιιιιι,οιιέάο οο!ιιαιιι [ασια ιιιοΙιιιοιι, οι! ιιά οαιια|ἱ

οιοοιιιιιιιβοικ μια/Πικάπ . τα! οι!μη: οιιιιιιι/οίοιιι Μ·

8αιαιιοι:;ιιιιοΙΙιειιω ρατιιι:,Ροι απο Με; Μ: οιιἱειι

(ιιι:ιιιιοΒιι : Νιιιιι_ιιιιιαιιιιιιιι: οιΙιοιιο_ιιααοιιιιι αιιιιιιι οιο

ιιιι: ιι!ιοιιιιιι ραααιιιοιιιιιι , βαιιιβιιιι ·οιιβ ιιιι , οπο

ιιιι[αέ7ιι ἐπὶ: .κί!ιο/Ι1οιιι.ιιιι ραιιιιιιοιιαιιιίβοοι αΠιιιιιιιιο

κοπο Τοοιοιοιιι:,οιιιιι: ώ· “ιι/ο ιίιοιιιιι ιο οβοιιιίαιιοοοι

ιο Πιο ιιιιιιιιιαιιι Παι.ιιι:Η Ιοοιιοιιάο άο.Βοιιιοι ι::ιιΙο

άκουα: 0ιωιιι οι: ιιιιιιι!αιο Ποι:ειιι: ( ιιιιιιιιι) πιο·

. Ιισιιιιιιοιιι οιοιιιιο ·ιιιιιο βιο ιιιιιΙιιιιι ιιι οοο ιιαιτοιο, Μάι

? :ιο/Μ ιιι:Το .ή οαιι!ιο ιιιι!ιιιοιιιι. Ει κι”. Ες ω"

ι:Ιιιάιι:δοτι: οιιοιιιιιιιι αι:ιΠιιιιο , ιιιοιιώ·/!ιιιιιι οιιαιιιιι

57.
ι

δ

. Δ .Παιιιιι πο αοιάιοιι: Βοιιιιιιιιιιι οιά ιιιο!ιιιιιιιοίιι: αοιιιιιι πιο· ι

[ΜΙΜΗΣ οιοοοιιιιοιια ·ιιο!ιιαιιι:,βιιαοά οοιιο οιοβιο σοφή

ιιοοιιίιιι . [κα «ο ιιιοίο·ιιιο ιιιιιιτι: αοιιιιιι. ό. ΟοοΗτ

ποιοι :Πιιι: οιιιιιιο οιιαιοιιιιβοιιιιάιιιιι οοιι|ι!ιιιιιι πιο

Ιιιιιιοι:ι.φω.·ΕΙιβιβ ι ΙΒιιιιι· ιιιιιιΙ οσοι , ιιιιι ιιιοΠ Ετ,

ιιΒἴοιιο οοιιίΠιοδε νοΙιιιιιιιτο ιρδιι:. Ποκιβιωπικ,

ΔΗΜ θ: Ποο ιιοΙοι·ιτο: οιΒο οιιπιιο . :ποσο ειάοὸ

:Μαι ροι:οπο,Βιιιιι Ποο ν0ιοιιτ:.|

Εο"ωώ. να: Γοιιι. άπο: , που ωοιΙὸ Ποιιι:ι:ι οποίοι» 8ο

βιιιιιιιι.ι ιιιιιιιοιι::11 ροοοοιἱ που οΠο, :μισά ιιοιρίι φαω:

Ν“Π“Μ ιιοίὶιι ιοιιιροιιε Νοιιιιιοι·ι:: ιιο8οιιτ , Πιό πιει: νΠιιιι:

Ρ"'°""'"ρ ροοοοιιιιιι,ιρΓονοΙοιιιο , οι:: ιιοι:οιιιοιιιο, Μ! πιο·
·υοΙαιι: Π . . . . .

ΜΜ:ή"2° απο ροτιιιιιιοιιτο,δοτι.Φοω ὸοᾶιιιιαιιιοιίι ιι"

ΪΟ

Ροιιιιιηίιρ_ ι!οιιιβιι!-ιιιοιι:,οοιιο ιι6 Διιιιοι.ιιίΒιιιιιΡοιιι:;Τοή

ω

πο. ΧΧΧ Φαοοιιβ.ι α.ιιιαιοοιιοιι:ραοοιιιι. δαο'ϊι:ο Σ

τιιΙΙιο. ω. ωοαιω Ηοωιο8. Ιιιιιι 02ο ιιιιι!ιιιιι··ιιο

ιρῇι, «μι αδ Μάιο πο» ιιιιιιιοι, μι. ιιοιι α]βαδοι,.ταιιο

οιιιιιιβοι, μια Ποιιιιιιοιοι. ΠιιτγιοΙΙ. Ιιοωιι.8. ιιι

οριίο.2.ιά Τιιτιοι!ι.ιιι α.. ρ. Μοι·ο!ι: ιιιιι.ιοιοριιο.

οιιοοί;Πιιι: οιιιιιιιι ιιι.αιιιάιτ, οιιὶιά Μπα ιιϊωΙιῇ "Μάιο

[ιιιιιιι:,οιιοοΙΜο οιιιοἰιιιιι οιιαιοιιιι..α!ιο «πιο ιιαιιιιιι:ι:ι

οιιοιίιιιοι! ιιιιι!ι οιι!η'ίιιι:οιιοοί»οι ΜΑΜ ιιι|ϊιι: ·οο!ιιιι

ιιιιαῇιιιιι οιιιιιιιι,βιά α: ποδια οποια; ιιιιιΙο οιιιιιιιι απ

ιιο-#2°ώ ωιιιιιιιιιιιοοίο , ω” οιιιιιιιι αι: ιιο!ιιιιιοια ποδια

@ ιΜιι: ιιάιιιιοιιο. ΑιιΒιιίὶ. η. οιο Τιιιιιι.οορ. η.

Μοοιι: απο: Με οπο ιιοάιιιι.ι α/ἰ ιοοιιι.ο οι άιιι|ιο!ι οι·

ια/Ϊοιοιιι,ιιοιι πο οοο ιιιια!!ιοι,ιοιιοιιοικ οοο Παια:[ιοα

ιιι,οιιι]ῖαιι ιιι/|Βιιι, οι ποιοι» οοιιιιιριιιι ΡιιΙΒοιιτ.

Μ» 8. οι! Μοιιι. οορ. ι 3. Ροβα: Ραοοιιιιιιιι οδοιοοοί οι:

ιιιιάαΠιιιιιιιοιια @οι αβ:,[ροβι ιι!ιοιιι: ιιοιιιιιιιιιιι ιιιΠα

μια”, ιιιι!!ιι: ιιιιιοιιι οιιιιιιιιιιιι οοο μια" , οιιοιιιιιι:

ςιιιιο ω» Ποιοι ι:αοοοιαιιαιιιιιιιοι 5 Πισω!. ΜΒ. ο.. άο

Ειιιο ο. 2.9. Πιαιιιιι ιΒιιιιι ιιιιιιιηιιαααοαιι: ·οο!ιιιιιιι:.

Θ· ι:οααιιιιιιιο οι: εφ οιιιΠαιι:. διοιιιιιἰιι Μ» ·ιιοιιιιιιο:.

[ἔοιιοιιι σο· Ραιιιιῇβο κι ιιοΠιιι Μιά: οιοφιιι::Ει ριιιι!ὺ.

ρὸίὶ:Μιιἰο ιιαοιια ιιιιιαοιάαιιιαι Φι:|Ι,ιιηιοα οοιι|ιοιιαιιιαι

οιιίι φοιτ ιιιιιιαιιΜΜΜοι! Πιο Μιαιιιιιυ. ΗιιΒο ι:Ιο

8.νιἀοιοΙιΒ.1.ιἱο διιοέι.ρ.5. ι:ορ.27. Μαι: Παρ:

ΡΟΜΠι!”Μ ιιιοιιιιῇι!ιιιιι,ιιοιι ·υο!ιιιιΜιοικ,οιιια !ιοαι άι

ιιι/Ξιι: ιιαιιιιι]βοιιαβ, μα! ιιιιι!ιιιιι Μίκι: , ω· ιιιήιιια

ιιιιιια ιοιιιαιι αιιι: ποιο Φ,οιιοοί ιιιοΙιιιιι ·ιιο!ιιιιι. Οοιιοιιιιι

τω. [επ.6.ι:ιο.6. 5ι οιιι: οίιοι:σιιο,ιιοιι ψ ιιιροιώιπο

&οιοιιιιι: , ·ι.ιιιι:βιιι: ιιιο!ιι.ιβιοοια; ῇιἰ ιιΜΜ φαω , πιο

οι οοιιο,Ποιιιιι οιιιιιιιι,ιιοιι οαιιιιιΔΦιιαβΙιιιιι,βά απο:

οιοιιιια ά μοβ· (οι. ΑιιοιΙοαιικβι.

._ Ρι·οΒιιιιι· π. ιιροι·ιοάιοιιιιι Που: που νοΙΙο,ΐοει

οιιιπο Ροοι:οτιι;ιιοο οι ρτποιροτο,ιιοΙ οι! οι Ιιοιιιιιιο:

·Ε

ιι.

Ι/αιἰΙιιι· β”

ακ/σιιι.:

ιιιπροΠοιο : ΡΒ!. Σ. Νοκ °Παιι: ·οο!αιι: ιιιιοιιιιιιιαιιι κι .,,""ω

α:. Εποο!ι. 18. Νιιιιοιιιιέ ·οο!ιιιι:ιιιι: πιο: ο:: ιιιοι: ιιιι- μού.

ιιι)ΡΗοΒιιοιιο 1.Μιιιιοἰιῇιιι: οοιι!ι ιιιι,ιια·ιιιιὶειιιιι ιιιιι

Ιιιιιι,ώ· ια:Ξβιοαια οοὶιιιιοιιιιιιιαιιι που Ιιοιαιι:. Αι οπο·

ωοιιο, Η οι: Ϊ: οι νοΙΙοτ, ιιοΒιιιιοι, ραιιοιροιοτ,οιο

οιιιιοιιι ιιιιιιιιιιιιοι Ρ διιριοιι. ι ι. ΝΜι2οέιΠιαοιιιιιι,

οπο _βοο!ι. ο: η.. Οιίιο αΠ Παο ιιιιιιιι: οι ιιιιμαιο:

αιιι:. Δ: οπο οποσ , Η τοιιιοροτο,ιιι :ο οκοοιιτιοιιι

ιιιιιιιο!ιιιοτιιτ μοοιιιιιιιοι ΡνοΙ οπο ρι&ο ποπ :Μιο

τοιιιι·Ποιι: οι:ΗίΤο οσε , οοι·ιιιιιήιιο πωπω: ιιοιιιιί-

ΐο ο «Νοε :Μο ιιιι!οροιιι.ιοιιιοτ οι: οοιιιαι νοιιιιιιιιιι

Με, αιοπιο ριιοόοδιιιιιιιοιιι:ο ι!οοιοτο οι: μαπα

ιιοίι:ιιιοποι , :κι οιιήιιονιιιιοε ρτερειιιαδι ιιιοιιοε ασ

αιοι:!ιο,ιιιιιιιιι:Βοωιιιο:ἰωροΙΙοιοι!ΕοοΙοΕι 5·.Να

ιιιιιιιιιιιιιιέιιιιιιιοορια «απ, Ιοι·οω. 19. αΕάι]ίοιιια

πρι: α.ι:οαζο Βιιιι!ιιιι Θ!!! πιο οποιοι : και Ιοοιιιιι:ῇιιοι.

πιο οβιιιοίαιιιιιο οι :οι ιιιοιιιιι. νΒι ν: οίιοπιάιιιΡιο

ΡΡιοιο,ςιιἑιιι ιι!ιοιιιιιιι Πι ο νοΙιιιιιιιιο Ποι, νι "Η

ροοοιιτιι , ποπ (οΙι.ιιι: οι: , :οι Παω: που ρτωοἰροτο.

Γοιὶ.τιο ιιιιιόοω εοΒιιοΐοοιο. [8ιιοΜιο αιιιιιοβάισιτ

Παπ: ο ιιιι Μ:: Ηιοιοιιιι. οοο ιιιοΙΧιιιι ιαιιιιιοψιά πο”.

οι , ιιι.ιιιο ιΪἰιι4ἰ Ειπα ι 3. Ναβιο ·οο:. Πιβαιἰιιαιὶ ιιια

ομιοιιι ιιιιοιιιιοιι:. ει εικοσι Που: ι:ιοι:οοιιι ιικιι8ιιο.

ι πρωι: (οι ιιοιιιιἑ,ςιιᾶ :πισω οοο:: Γι: ιιοΠο ροκ:

τιι Ρ Ποσο. 1. Ναιιιο οιιιιι πιποιιιι οπο: , οποιοι» ιΞ

Πιο “και”, Παιι: αιιιιιι ιιιιαιιιιιιοι ιιιιιΙοιιιιιι α/ἔ :οφ

ιιιιιαιιι ιιαιιιιιιαιιι ιαιιιιιι. Εοο!οί. 1 ε. Νοκ οἰιοιιι,ιἰἰι πιο

ιιιιοΙοιιιιιιιι. Αι: ιιιια ιιιοιοτ ιωΡΙειιιιιιιο , οιιἐιιιιιιο

ιιιιιιο: Διὶ οποιοι ριοεάοίιιιιιτο, οι! οικ1ι:οιωροΙ

Ιοιο , οι: ιιοι:οΙΒιιιιο? Εοιιιιοιιι νοιιι:ιιοιιι ιιιιιιιιιιιιι

οοιιίοιιίιι ιιιιιιιιιιι Ριιιι·ο:.

Ριοι:.ά. τιιιοιιιΒιι:.ι .Ποι:: Πιο 8τιιιιἱἰΒωἱ: Ρο:

ιιι: μαπα ρι·οΒιιοοι :ιειιιιι· που ροτο&ιΙΙιιοκίο

 

ιιοΠο :οιιιιινοΙιιιιιιι:, ν: Ροι:ι:ατο Μπι, ΡιιΒιιοι: οπο:

οιιιίι,ιιο οιιι!οττι Επι: : ριώιι μοι· ιιιὶικιΪ. πιοαΠιιιιτΗ

Ροοαιιιάιιιιμοιεο ποπ ειιΉ11ιιτιιίιωιιΙνοΜιιτειιοω,

πιο ροι:ειιιιι θεια: , @ο βιο άοι:ιατοι (ιιρροιιοτο ιι:

ιιοιιιιιιο Ροιοιιιιιιιιι νιιιιιιόιροοοιιιει,οιιοριοΜΒοτυ

ιιιι:ίοιἰ ροίἱιἔι μιιιιέι νοΙιιιιιιιιο πι Πω, :πιο :οσοι

· .ιιοι π:

Ι ί. ι

 

ι . πιω.

 



η.

πω.. 8'

του”.

ιο.

δ. ΒιιΠο.

ι ο .

ο. Ποσο

πιο” Νο

ΙΒΜο7ο.ΠΡ

[οι.

Πάσιο”

Ι·'ιοΙοο:Μο.

16,

ο. πω».

'1)φ. Σ” Χὶ=-Ποοποιο:.οωθοοοι ροοοοιἰ. οπο. Ι.

οοι ἱο οσιοἰοο ρσιοιισο νιισικίι "απο, οσα ροσ-·'

Ισοοοισι: ιΒιισι οσοι: νοισοισο 'ποσοι οσοι ριισιισ. ι

σω.6ιω. ισοοιιιοτσι Ποσο.Πιοιιοισ νοΠοι ροοοσ-·

ισ,οσσι το ισ: ισοιιοοσο ριοοιο ρισσιοοι. οσιι! οι.

οσοι οι οσοσιιιι,οσσιο Μισο! ίὶΒοσ οίιοοιιοιο, οσιῖ.
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(οποιοι: πιο οιοοιιΡυ·έ , οπιισάοιμιάου Πιο οι·οίέσοιιοπο

μοβ οποιο άο.δΐισ.ιιο.ι ι·οσοκοποοιπ,/ιοι ι·οοβοι οοιιι..

πιο, σούι: οιιιιίουσ ιποοοοιια . βά Μία εοπο]Έσιο: ?Μάο

οοοΠιικιωσι πιο: πιο |ισ/Μιοιο ποιο, οποιο που: ΜΜ

|ί»ιο Με ιιιάισιοιοβοοικι. νοιι'.ιισ οσοι: ιοΪροοίῖσΙἰ

ισοσιο ιοοοσοΡ 8οοοιιιοισο ρισσιοιιισοο νι Ποσο σο! οσο ισΝιι σο οοισιοο οοοοΠὶισιοσι ροοοσοιΠ,

ισσοιίοίισι Ποσοιοιοιοσοσ ίσσσινοΙσοισιοισ.οιεσ.

ί σ.δ.Τιοο. ι.ι.ο.79.αιι.:. Ροι:οσισιο οι ιοοοιΪσο

ο; σοοιίὶο ο @πανι σο νΙιιισσ.Βοο: ιισρΙιοσι , .Πού

· νοΠο ιοοοίΐσσ:_δο σοοιίιοοοιο ο ίοιρίσιοσι ιο σιι:ιοι

οροιο Γοιρίσιονι ν1ιιισσσι οπο: ιοιοσσιιισοσιίο.

@ίσιο οοοοΠσιισ σι!ιοιι. 3. ΙισρΠοοιίσιιιστισι:σ Ισο

οσιο νοΠο ίσιοιοσσ:ι-ισσισσι: ιΒιισι ιισρΠοσι Πού

νοΙΙο ροοοσισσοιοοοι! οίι ίσιοοοσιο ιιισ!σσ:,οιιστι ο»

οσοιισ ίσιοιοσιο οοιισο:. Ασιοο. οι ..Δω Ισισιοο

οσισι·σΗ οσισοσ,νι_ιΙΙσι! οσο Οοοιι!οο Ροι!σΠσισο

ιιι,νι σο Τιέ[Μοέψ. Ρίσιοιιο, άκοοιιασ Όπου νήσο

Βο!Ιοι·. Δύο. ο!οβοιιιμα. πρ. ο. 8ο ρισσ. ιορσειιιιι

ιοΒοιια ἴσοᾶιισιι-, σιισήιιοιο ισ (ο σ!ιοσιι! ιοσιι,οσ

ιοιοσο οσσιο ιοΒοιιο ίσριοσιιο,σσιοιιιοιο σΙιοσιιξ

σο. 8οι! νσ!σοισο ροοοσιι οΙὶ ιοσΙσ,οσιιι οι όΏω

ιοιο οποια ιοιο!ιοθ.σσιι νι σο. Αι, ιιιοιιιιΟι|ιιι. πιο

νοΙσοισο ιο Που βοοοίισισι οιι οσο, σο! οσοι:: ροσ

οσισ ιιιιιοιι , οσο οι [σο ιρίισο ΕΙσιισ. 8οο οοιιιι·ιο.

οσισοοοσιι ισοο!ίσοι οι:: ιο οτισΙσσι οσοοίισιι οι Β

21ο ιο_οοο:σΙισοσι οιισιο οσιοο!ιοιιο ρσίΤοι οιιιιοσ

ιο οποιοι:: ιοσΙο ισ Βοοσι οσοσιο. 4,.-8οοσοιοιοι

Ποσιο οπο σσιοοιοισ ροοοσιἰ. Ετοσιι33 οΙσριιοιιοι

ροκ!! οσιο οι. σσιοοι ροοοσιι,νοσ οσσόσ νι οσσίσ

σαοισ!ιο,ιοίιιοσοσσ,ριοοιριοοιιο,ιοιροΙΙοοιισ:σΙιο,

νι οσσἴσ ρονιιοσ , Ιιοοιι: οροισοοισ ν: οσσισ.ρισιιι

ισσ ρσιιιοσΙσιιο οοιιισιοιο ροοι:σιι. Αι ροι Ιποιοτιοσο

Ποσο ιοΒ:ιοσι,ριοοιριι,ιιορο!!ιι, σε νι οσσΙσ ρσιιι

οσ)σιιο ρισιιιισσ Ιιοοισ οιοσο σοιοοοσοοιο νοΙσισιο

οσοοσιιιι σι! οοιιισιοιο ροοοσιἰ: οιοσ οι σοιοσι

ροσοσιι. Ποσθιστ. σο Ποσο οι σσιιιοι· ροοοσιι, ἴσ

Ηισ: ροι οσο σοίισι,οσισ Ποσο οσοσ ιοιοοιισσο ίσ

οιιοσοι! Ιισιοιοοο 8οιΙοισσοοο ισσΙθι νοΙσοισιο οι·

οοσσοισι. Ποιοιιὶιο σισισσ ρι·ιοίισι, οσο νοι·σο σο· '
ισσι ροσοσιι ρι·σοίισιοι. διο .ο. Οιίιιι.Μι σ. Ι»Πιι. ο

αιρ.ο.. σ.2. οσοοΙσόιι: Μακ ο7!οβιοιπιο.9 Όοο , διπο

Μ!. οποιοι παρισι , ·υιάοοικ.ι σοκ ο]ο οοβιτοικοι : οι

·ιωι·ιοιοι: οι ο” . Θ· πιοέο ¦οιιι, οι ι!!ιο ιοοιιἰρσισ Με

ικίξισο τοΙ'ισοοοι , δσιοπο σωο.σρο ποοιιιιοι ικοιβιο

ορρυ·οοι·ιοβ ρτοοἰοι. Αι Με οσοσο οσο οσοσοοιισι

σιοιιισιο σισΙσο:, οοο ισιοοιισ οσοσ ιοάισοσι οιο

&ισσοσι ισσισσιι ιοιισι Ποσο οΙΐοινοισοροοοσιι

σσιοσι, οοοιισ Πωσ Ριι€οοιιι.!ιο. ι.οάι.έκοσι. αρ.

ι σ. Νοκ ο!! Ποιοι απο”. απο:Μ «Μισο. ·

Ωσιοισ. 8οοσοιοισι· Ποσο: ισοιίιστι ροσοσιο,

οσο σοσιιοοι:ροι Μισο απο: Ποσο οΧ (ο σοιο νΗσιο

ρισοσισσοοσι,οίΠοσοιιοισοοιοσιι,νι οσιοιοοο μου

οπο;" οσο ιιοοιοισ ρσίὶισ , οσο οίισιοριισοιο σ.

οοισ ρσιοίισιο σσισιοιο. οσο ροοοσιο:ιοιισι μια·

πω: Ρωιιιιο πιο @ΗΜ ιοοιιιωισοάο οι πιο ιιο.οι!ιοιοι

οσο: οσο ρσΒοσι ροσοσιτσι1η Μ, νοΙιοι ισιριο, οσ

1ιοιιιιιι.οιοιοι, σιισσιιιοιο οσοσοισι Ποσιο, οσο `

!·ισιοισοω οδο σσιοσι·οοι ροσοσιι. `

$οιιισ. 8οοσοιοισι·. οσο ροοοσοι!σ οποιοι ρο!Το, σ Β

οσο οσοι σοΓσιὸσοἔ$οοσο!σ ρισσ.ΐοιοροι!ιοίισιο .

οι ο νσΙσοισιοιο οοίιισιο οσσσι! οιοοισ οιιιισο · σ.

οσοιοισισιο. νι σο. 1)·.|θέϊ. οι οι οσΙσοισοι!ισσι ο ο _ ι

οσοσίιι·σ ροοι:σισ νσ_!ι σοΓσ|σιο-6ο οίΠοσοιιοο.. νο

ιο οσι·σισ ρσοιιισιιο ιρσσο·ισίΒιισ ιοΙσοοσι:ιΒιισι·

Μοτο ροΙΤσιοσο νοΠο ροοοσιο ω: ιιι ρσοιιισσοσι..

σἱοσ ισοιισ οιιοι·οοσισι. Όσοίοο.ρσιοι : οσοι ιοεο·

Ποσο ισίιο ρσιοίι ροοοσισ νοΠο, σι! οσοσο οσο ἱιο5

ρο!!οιο,”οσισ οι. νοΠο ρσιοίὶ ριοριοι οσοοιισιο

δικιο: οι·οο!ιοιιο οιισιο 8ο σιοιιισιιορισριοι οσο

ι|οιιι οπο: οσ·νο!!ο ρσΠοιοσο οι οσο , οιιοιίιο οσ

νσΙοοι!σ οσοίοιιοσοσιοσι· οισιοσι νοΙσοισιι, οσο

οι μια" ιοοσΙσ σωρο οσοοίιιιιιο.

ι 7;

σο..

νΙιισισ. 8οοσοιοισι· , οοιιοιο σιοοἰιιοωσιἰσ "ο -

. - ο . ΡΙι.ι·.ιιιο.

Ποσιο σροισιι ιο οσοι: οσοσιο οι: ιοσΙσιο. οπο. . ι ο

ιοιο σο οσιοοιιιισοοσο, οοσ!ρο σοιοοοι!οοιοισο·νΜ κ ζ

Ισοισιο , οσΠἔι οσίιιίι Ιιοοιισιο, οι νιισιοοσο οσοι

ριιοι!οίΠοσοσο σο ριασοιοισ·ιιοσοσσ: ισιοι'σσιοο·

σ!ιιοι σο νσΙσοισιο ίσισσοσι , σ!ἰιοι σο νοΙσοισιο

ιισσιοιιοι:Η $οιιρισισ!σοσσίσι: Πισω οπο:: νοισοτ·

οι"... οι2οσ σιοοοο , 8ο οκ ιο Ποσο: οσοοιο οιορι2-' ο -

οιοσι ι ?Λάο οποιο: &οω.άποιβι!ισοιριοι·ι; ώ· ποσοσιοικ ω"πα”

μισο, βιο οποιο: κά ραοιιοπιοιω τοισοτιι·: οσοο πιο - *ο ?Μι ο·

οσο οιίι σο ροσοστοιιοσο, δ: σοοσίισοο οσριίισΒ

ίριοι·σισ ροοοιιιιο Ποσο ιισσοιο σιωσι, ισιιισ ει. (Μ. η

οπο. νωο οπο ιισοιοΠο ιισιοοσισ οι οι ποιο.

οιισσό ριοοιιοΜοσιισοοιο σι! ροοοσιιι ιο άοοισ/ἰο.ο.

ω... 25. σο. οπο. @Ρώσο Π/. σο ...πιο κΙΙιοκοι

«ιο ,σώσω οικω.: μισος/Ποιο ρτοάοΠιιισιο.ι οβ :φοβ

Ιιοοι ποπ οιοιὶωιιι.ι, β·ά οιισ:ηΐ /ἰσσι, .με οποιουσ

υοι!ιονο Με." ·υο!ιοι , οπο: οποιο άοιο9?ιιιιοπο :ο

“οι 2.ΐποιι!ιουιο οιιιιιοικι.

Μισο οιισιο ισιισοοο ιιαιοιιοι σί?οισοι , :οι οσο

Ποσο, τα! οσιοσροοοοι , οιισιοΙι Ποσο οσιοιοοιιν

σοροοοσοσσιιι ριοοι!οιοι·ισιοοι σιοσο οοοοίΒιοι;·Μ"Μ"ω

1.ισίιο ροιοίο Ποσο νοΠο νοσιο ροοοιιισσι ιιι φοβο.:

οσο: οΙιοιισο. σ. Ποσο οσο σοοοίὶ: ίσοιοάσο Ιοοι- .·

οσο, οσοι Μισο. Ψοιίισι ριιισσ ι·σιισ οο6οι·ο

οποιο ροοοσιο Λοοοιιδο σοοιιιοιο; οσοι! οσ"σιοτ

οσοι ι”σρρσοοσσι, οοο ιο ρσοοσισσΙιοιισο ιοιοοιἱιι

ρσιοι·σι. 8οοσοοσ οσο ίσ!σιι οιίδοσιιστοσι: Κατι

απο: Ποσο οσο ιοσοσισι!οΒο Ϊσροιισιἱο , τοοοισοι

ισιοοο ιοεο Πιο: ΐσριοοιιο, ο οσισο οϋ&σισιοο ιοεο»

Ι9.

ισιο οσο οοσοσι,σο Ποσ ..Δωσεω". οσισ νοι .ι!οιο, οσοι ο ιο ιρίσ ι·οοοι!οιο. Οριο οσο νισοι,οσο

οσΠσΠροι·ισο, οσΠσιο οι ροοοιιισσσ . οσοσ σιἱοὸ

νασαι οοοιωο Μαρί!. Μ. οίο σο” τοΙιο.οσρ.ιο..

νι ..ο οσο νοιιισιο οοισιοοσσ οιιΐοιορσιο οπο. Νοο

ισοισιοΙοοσιισι .ο Ιιοοιισιο σρρσΠισ οοσ&ισοι.

ίσοι οιισι:σ σο σρροίιτΐο οοοοΠὶισιι. Μσισι· οι δα!

ισιοι Μ. 3οορ. 23ο. 7. Ποιι·οιωσ ιοπωιο, [οσων

οι|ιοΜπιουιιο ποιοοροιοι·ιι , μι» ρτο/οικοτιι Ποσο,

οπο» Μια». @οι ι...ω..ω σου” , οκιοοΜΜψ|;Μο

ι·οο.άοτοι, (ο ιοίοο ρποβισοτιι, μι.: ιὶοοιοιο/ἱιοῇ`ο Με.

ποιοι. Μιοσιοιο οσοοοι!ιι Εοιοι.ο. 8. Νοκ οίκοιιιιοο

@και απο έοεοΠοσοβιορ!ιοιιοτ [οιοι·ι , ·οοΙοοιιιιοοι

Π” οι ποιοι οοοώιοιοιο . οιοισο ιάποοοβιοιοβιιιο

που» (ο, οποιί ι!Ιο οοΙσοτιι.8ο οι. σ. ο.ιιοισβοι!οιροοοιιισ

ιἰο Λοιπον σώσω πρωι” , οπο: :σκοπο σοοκοιιοι μα»

:Μάι Ηοο°ο#ἰΙι8ΙοΜ,Ρ7ιο|οΥ£υπ¦£ΙἶΜ ο:: Με οπίοσιιιοπο

|ῖοι ιιιῇοιοιια οσιο[οιοοι ποοοΠΪΜ.ι. Νοι απο ιοάοοιο

'Ποπ. 3. Πο Π”.

τισ σιάσιοοο ι!ισιοπ $σριοοιιο οΠο,οιισιο ρισριοο Ι

οσοσιο δικιο ο ιισιοἱοοιο σο ροοοσοι!σισ οσοοι:ο · Μ'

σο οοοοίΕισιοι Ησο οσοι: οι οσοιισ ισιιοσοοτι ροσ

οσιι , οσοι! οικω , ι οσο οοοοΙΤσιισ ροιιι Επι: οοο ο

ρσΠοι οοισσ σο ισ!ισ ροοοσισ Με ρσιιιιι: οσο: το·

ίιο οπο. 3. Ει|οιο.)·. ιο οι, οσο ιιισσιιιίι ρσιοιισιο

οσο ΐσοι.οοοσο Ισσόοιο , οοοσο νιτσροιισιο οσο-ο

ιοιοσι: ιΙοοιοσο οποιοι οιοσισω «Μάσι , ιΠιοιισιο

οίΐο ίσοοιο σ:σισ, νι οσοοισοι οσοσ: ιοεο 8ο ισοι·οσ< ι

ισιο , οσισο ριιιιιοιρσιισ οθ: οιοσισιο. Πιοοοι ιιο·ιοοοοιω

ποσοι: οιισρι·ισισιο ροσοσισσι Διίσιοι οσοίσοοιισ _ ' '

ρα:οσ ροοοσιι,οσισιιοοιιιιοσιο. οσο σΠοσνο!οσ- ο

το ιοΒιοσοιο,ρισσοθοιοοιο Έσ&σιο, ισ ροοιισσι ισ- ο

οπο ροοοσιι ιΠισο ισοι!ιο,ροιοι οσοσσισισσιοι Ισ·

οοι·ισο ποιοι; σι! σοιοοσσιο οσοσιο , ρσίσιιοσο

Ποσο βοοσιοδι ο οι:οοισ ρσίιοτοιι.ιιΒ ροσοσισ νοΠο, ·
ο ο ` Φ ο σεεωο.

 



22.2 Βι#›. ΧΧλ Π:πιο/ϊ: οιιιοι·ιοο·ιΜοοι·οοιι. δι·ι!Ζίο.!.

ωπη:]31°σ , οροπιιι, μνοι!ι:Επιτ:, Βοωἰπσω “πιο ::ἰπΐσσο (πο: ὸιίΐοσωἱο τσι-ικά:: ποιιιια ἰπ:σΙΙσᾶΞ "_

8;ιΙΒ, οωποωιῇπσ ιού ίωροπσισ οσσσιιπάι ιιοσειΕ- . Δι! 1.ιιι·Βιιω. ιι.η..πω. 8: ΠωιΙιοπε ορσι·ιοπο .ΐοἰιοιἰο οι·

:οι:σω, :σπιτικο ποπ σοοι3;ιοπιε; ιωὸ οιιιιο:οΠιοσ: σοπίιά::οπάοε οι ω: , οικω Πσιιεἰπισιιὸι:; 8ο£#ω##“"·

Ηοι·οιίκιν

:πουτσο

οι άιιοιι!!.

νι·[ο!!ιοοιν

πινωιιιι

οικω σοπσιιριἴσοπ:ιφ οι·σωσπ:ιε σοεοπιπήιιο πι.

πιπΙοε ΓιιΒιιι:ισ νοΙιιιι:οιι ιιιιωοποι . ν: ιιι.!ιΙ1οσοπ·

Γοπιιο: ίροπ:οπι:ὲ , δ: πασοκ. νσι·ίιω σοπ:ι·οιίιο··

τω. ιωριστο:σω @Μπι ίσο:εω ιιιωιι&ω ιππο

πω, οπο: ο: ΙιοΦἰΠΦἱπ βετο οποιον ιορίειπ:σΠι

Βιιιιτι11° . σοι νιοι:Ησο:-οκιειπιε ροσσα:ιιω πιω πο·

ιπι·ιιΙο ποι:ωι:,ωιιΙ:ι) ωιπίιε ιποο:Δω πινω; Μι:

Μωιιιω°ει ρο:οίξο:οω οι! Βισισπάιιω οοπιιω,ιρ·

β ωφιιωἐ ριοοιιιιω,ιι: ιιοωο σί:. Οοπιι·ο σπάει::

άσσιιιωπι ΑιιΒιιίι.|ιβιάσ ιικού. ποιον. σ. 1 α. διιοπιιιι:

ωι4οπο.ιιι ω· ΜΒΜ!4ο, ει: μοοοοιι πιο οιιιρΙιιιιιιι ιο

ιιοοιιιι·, «κι ιιιιιι[οοιι, οιιοά[οι.·οι·ο που ιιοιιιιι: ο: Μ”.

άο!ιο.ιπο. σ. ι ό. ε.. :ο ιιιιοά ιιοιι κα”, ποιοι: πιο:

οι: ι :οι οο οπο οιιοάοιοιι[οοιο , οιιοά άάιοι, πιοπιο

οβ.1)(οοοιοιιιοιιυ,|ι οποιοι ώ· ·οοιιιιιιο:οινι Ιιοπάινι,6°

Μιειο..ι.φωνι [ροοιιιιιιιιιι . Μπα οΒιιίιισικιι ο

οσοσιι:ο,8σ οοπιιω ξοσισπάι. Εοπάο:πι· Με, οι” ώ·

·ιμίΙιμοσφιο , ώ·ροβου·οοιιι:, @Μαι ιινινιιοιο πιο .

κωιιβ:.Ε: ὶπἴιὲ: Οικιιιιιο και ιιιιιιιιιο, ιιοοιιιιοοιιιιιι

μοβ ιο· μοι/ιιι κι» @Έ οοιι|Σιοπο,οιιοιοαοάο πιοιιοιιιιον

Κάποιο ,ιο/Μι οποιο” »ιο/ιη Πω, αυτοι:: οιοι:Π:, ν:

ν πάιΙΙ:ι ιπί:ι8ι:ι οι πσσσΠιισινοΙοο:οκω: οιιοπιπω,

 

ωσσιιο, ποιοι:: ιπ:σπιίι ί:ιπσω ::ισσιιιιοιιι ωιιπάο:8

ν: :π νσπσΠ:ιοπσ Ιοίι:ριιι. δ: ωοπο Οι :ΠΠ Ριπή.

πιο: Επιείιιι:,πο!ιο:ιο Ιο(ορΙιι, 8: ισόσωριιο Βο

ποι·ὶεΙιιιωοπἱ;ωσἀιοΙοἴοριιι νσπιιι:ίο, 8: οποιοι

σιιισιΒιιο ἱι ΜΜΜ: ω.. ?πωπω :πιτ οι:: ίσιο·

:σπιτικο . 8ια:σιπο πω.. ιπάσμπάεπιπ ο "Ω

Ιιιπιοιο διοωιπιιω ρι·οϋπιιιιω, πω. μι· Ισ πο·

οπο:: ίσοιιπιιιιω πιο τοπ:ΐιω ρ:τωιίΐιιω ει: οποιοι

σιοπ:ιἔι ιιι:ιιτι ι:ισσσιιιι: ρτιι:ιιιΓο :πιω 'πονο νοΙιι πο

:πιο :Μοτο , ίιο::ιιω Ιοΐεριιιιω νωωωπ, δ.: ω.

όποιο επι·ιΒ:πω σι·πσιδ8σπ:ιίι, άνσι·σπι: ορ:ιωιιι

Βου: δ: οποσ, 8ο ιΠοω ρι:ιωιιισι·ι: οι! ωοἰοι·σω οι:

«Μπι, δ: Ιοἴοριιἰἔιοιιοω. (Σοσό σ8ισΒισ :ισ

Ρ:σΠῖ: δ.Ε:ο [Μια. 1 .άο μι|βοιιο 0οπωι .Νιιιιοιιιά

ιιιιιιιιιιο.ι ιιοψοιιοιιιιιοικ διονιΠιιιιιι οι: αιψ οπο·©0210

βιο Ρ και Με'Με άο βιιιιιιιο ιιο/!ιοιοβιιιιιιιάιιυι οιί,·

μιά ο·ιιιιΙ:ιιιο άιιου[ιιιο, ΜιοΙΜπάιοο οοιιιι·ονιιιω α! Μ.

οιιοά ιιι Ιοιά.οονιιοι ιοοινιιέιιιιοιομ·οοο!ιιιιπω , ς9·οιιοί

κι 6οιιινι ή ιιά/βοικ άι||ιοβιιιιο. :Νοκ πιο:: ΙστοσεΠιέΠα 8·

·οο!ιιιιιά: ιιιισηΐσιοιοάι, Μάο πιοι·ισιάι, πιο ά: οποια·- Ε"

ιιιιιο·.φιο·ιιιι ιιιτοοιιιιιβοίοι·ιι . ώ· ιοισάιιιιιι Χοάοιηιο...·

κι.: , και "πιο ιιοιΡιάο[ιστοπιιιιω σπάνιο: ιικιιιι|ίο ιιι/δ

ν: ιάσω ΑιιΒιιίι:. ιιω.·.. 1. οι: , ιιιά!ο Μ... άφιο- Βοιπιιιιι.ι,/οά οάιυιάίι: ιιοοριο/Ειοιιάο οιοοάβοοιοπάοπο

:$2€ Μ. Ιοοιιάι Ποιά, οι” πιο", κιοσΠΞιοιάοιιάοωικοικο.ά σ. ι Φο, εοφ: οι1ίειο:,σιοικ :οικου Διά |οοο οοπιοιου[ιι|οι.

' ι8..5ιιιιι πο;" οπικι μοιάιιιιοιιιιοιο άιιο ι/ἰιι ρωιιάιο, ιιψι οι βια. Τιιωσ:ίι ίοσιιιιάιιω :σί:ιωοπ. Μπι:

2ηον°άη°ά ώ· άιύϊοιάιοι θισισιιιιι πωπω. ποπ πσ- αυ·)[ Βοιοι.τάι.ιιι θι:ιιι|. ιπωιιιει ροίΗ:άσ ίσιο ίο

απο...πηιιι ίοι·.σ ν: πω. οι: Μ. 8. οοιιΜ[σ. $.άιιονο πρι.» :ισ :πιω Ισιιοι:. Νπιονοοιιι , πιο" οιι.ιι·ωί.

οοιιβοοιιιάιοιιιιοπ "Μιάν , β: οσοι-βιο: ωοτειιιε ΔΗ· ιιι: Πειριιιιι|ιιοπ 2ο, ώ·Βοοιιιιιιιοιο που» ιοοιιιοο·, ό·

.ν.· ι ·φ....πιιο Ψ04];.6άΙσοιον οιιβιιι.ι οιιιοιιβωι βιιιιιι·ι ιιι· ικιιι]θοιά 7φΜάοϊσ :Μάιο |ιι.ι, πιο ποο1]οϊσπάά ποιον:

- »νι:.ιιιι -οοΠι·ιέιάω :απο ιΜΜΜάιοοπ. νιιάσ πω: ι.

πο"πιο 26:18:82" άιοιιο , ιιιοοιιιουιι .ἑ_ 1)ιο ιιιιιοιιιι·:

Ποιο.ισιιιιιι καποιου ποιοι , :οπιιιπι ποσά ν: ΜΜ

- επι οι. πσσσί.Ειο:οά ρσι:σιιπόπω; 7ιιιώμιι|ιμο Μισο

οιιι_.Ει·οοιοιιοι|ο"πιο [κο ιιο/Μιάιιι @ι Μιάν: , πιοΠἱ

.....π.... , ν: οι:οσιιοπ:ιΞι σοπί:οι . 86'Βιισ σιιιιιβ

Μπι Γειρΐιιω σοπίιιισπ:ιεοσ ροι·σιριοπ:ΐε, :μισώ ὰ

Ρι:σσοιο ροωιιιΙ:Μπασ, ιιπισιιιιιω ρσσσι::,8: οπο:

μα”. θεο: οποιο ποπ ωοΒιι5 άιΓπσπΙ:ο:σ: οι: οπο.

ιπσιοποπ ιπΗιοοιι Π: οΙ)σο ασ! ρσσσο:ιιω ιιι ρω·

πω: πικαπ οιιΒιι..ιιι , επιι!ιο ιπιπιιε ποσσΠι:οι·ι.

εξω :Η ω.. πω ρ:τιππάσισ Ιοπ8:: ποι:ιοΠιιιε

οι: :μπώ πιο Παπ νισιιω ιπί:ιιω οωισΙΠἱωιιπι

. πο:: ΕΙιιιω, ιπ οιιοπιΕιιωιωπο:ιοπιεσθ, πσσ οτι

Βιιιιιισ Ρσσσο:πω , @πιω οάιιοι!ι οι! ποπ ΡΩθΟΜ'Η
Δ όσοι ποι:σίΒιιοΒιπριισιιο:,άσίΒιοιι:, δοιπρσσσο:ι

πο.

:'1ονοΙΙ.

οᾶποΠε :πωπω ιωρσ!ιο:, οι! ν!ιἱοπσω ροσσιι:ι ω...

πωπω. πιιοπιιιωπιε σοπιιοπιιιι,:οπιπωήιισ Ποσο

οποιο ιρΕπε οσοι ιιιι:!ιοι· ποπ π; , ποιο ποπιππο

:πω ρι·οσιοι:ο:. (αἱ νο!οπ:οω, Κα: ν: νσΙι:ποσοβ

βια. αιρά πιιΠιιε Τνιιιπποιιιω σιίὶ ροΠσ:,ϊοσο

τα, ίσιιισο:ιπποσι:π:ι νιω, ν: ως ικσσσ:, 8ο ήπιο

ιἐ νσΙι: ρσι:σοιο , ν: ρωιιοεἰΙΙο Γιιωι:; ποπιιοε:2

ΐροπ:ι.: ν: πιο οποιοι ροΙΕ: οπο, οι ποσσίΤοιιέι

ΐροπ:σ,ν: ποπ ΡοίΒι ποπ οπο.

Δο..ω.ιι.... π:ιπ!:ο ροΙΤσ Πσιιω σ:: Π: ρι·ορι·ιΞι

οπ:πο:ι:ο:σθισι:ισ . οπο: :οωι:ο ν: πω.» !ιοιπιπι

ω.. :απο ποπ ρο:σίὶ: ν: οποίο ριιι·:ίσιοΙοι·ιε. Ρο:σιϊ

:πιω οι: Η: ν: σοιιΐο ρπ:ισπιο:ιεποωιπσε οσσιι!οπ,

ρι·οοιήι οοπιειισ ωοπο ρι·ιι.ιοι·ο,·σοήιιοσεσοιι:Μο

ἰωρστιιι·σ !ιοωιπΗ:ιιιε ,_ ν: ἰωοοωπιπ Αοι·οΙ·κιωο

ωο::σω ριορι·ή :Μή : ποπ μιά: ν:σοιιίιι ροι·:ισιι

Μπι.: σοορσι·οτι απο ποωιπσ ρι·ἱπο:ιὶ οπ:!ιοι·ιτο:ο

ΧΛΜ ° οσσιάσπ:σ, ιιιι:ίιιιοπισ. @Ηοοιιιίιο, απ: οι·ιιιο:ιο

οοποιιιω ία&ο οιιιιιοι·ιιιιισ παω ποιοι; πο. πιο·

ιιιοτι::ιισ ρι·ιοοιίι ιιοωΕπιε,σι: ωοΙο.Βι:ι Μιδιι!ιά,

πο» οιιιιιιά.· :μια ίιιο:ο!ιοιπ, πο; πιιΠο παθω ρο

:σίὶ Παω ν: σ:ιιιίο ριιιιισοΙο:ιι ?απο , ν: ωσιιιιιιι,

ιιιο[οοοιιιιιι: οι: ΡΜΜά2 απο οο!ιιιιιιιιι ι·ιΜπιι πο.

Ροβιιιι, οιιιιι ω.. Ψιοβάιοι. Ταιιιιω :σί:ιω. ιοί-στ::

Βιιιισν.!ιο. ο.. ορι|ο. πιο. σ. .ο νοι·ιιιι ρσ:ΐοποε: ν:

Ποιο: ιιι. πιο: άο1'ικιω σιυι[δο ποωιπιιω . άρτο/Σ

σκοπο Βιιιι·ιιάιιιιιιι 82ο.

Διὶ ε. οιΒιππ. [ἔσω. σ: Με “Με :οπιίιωιποού, Δ.

οσοι! Ποπεριπιιισιιιωριο:οισ οΕπιιο:πω , απο .ο .,..."ω ,κ

ιιι:ειι:πω άι:Βτιποπστιι ιιι οιισπίιοπσω ΜΒΜ; Πιο.

Ειοι·ιιω.ιιουροιάΙ Ποιιι,ιπςιιι: ΑιιΒιιί:. Ι. 3. οσον::

Μάιο. σ. ι8. οπο, οιιοιιιοιιιιιηίιιο ποιοι ικανή: άιιιιι

πιο”, μια ιιι/ία: οι? ; Μ:: Ρ./ρριι οσοι: ιιιιι·ιοι.ι Με·

πι”, μιά Νικο.: πι. Τσιι:ιωοπιιιω Αροί:οΠ , πω..

ρι·σ:σσοάσω Αιι8. οριί:. 1 05. πό ει". σο!. ο. [πρ

ροπι: ωο1Πω ριορισι οι·ιειποΙσ ρσσσιι:ιιω ωσι·ιιο

ά.ιωπει::ιω : @ιο ·ιιιιιιιιι·|2ι οι παιξω: ωσάν άουιιιά:ιο

Μ, οοιιιιιιυιάιιιιιο άοοιιιωι :Μάιο ιιιΠιιιά, &οποποι άο

0ιοιιιιάιοιιιιωένοιιιι. Ε: σο!ιιω. 7. κ!» ποπ Μέι:: ρο

:ώπιοοο[8ιι|ιιι Μι ω: Μάιο: Μάιο, :Μουσε :καιω π·

οπο... άιιιωιοιά [άοοιο “ικά οι: ιιι βοιιοι·οοιι πιάσω

που ?πριν νοοι|οινο07άιάΧΜ2ιάΜ; Λοιπά ιιι σοοιιοΜοι:·

Μινι: άιοιιιιιι οποιοι· οι ιιοΠιιιοινι, ό οι ποιά.:[άειάΕ

άιιιισιο:8Ιοινιο ῇιο οι πιά/ιι πιέβι·ισοτάιο Ξ |ίο @Μιάουιο

μιά οι: Ιοι·έιιιιιιτ , :πιο έάβιομισιιιιοο ποιοιιιι: ·ιιοβ

πο, οιιοάμι·ιιοι· οιωιιοιι: άιοι·οοιιιι· Ρ

.Διὶ 3. οιΒιιω. Κάιν. ποπ :Πο ποιιιιω ιο ΜΡ.

:πιο μπιιιβοιιοινι ιιρρσΙΙοτι ριοισορ:ιιω οι: ωιιπι!ιι

Ι Μαιο πι·
:ιιω, σιιΡιιωιήιισ πι! ωοι!ιιω ιππική: Ιω: κρυο!»

να...

παο;

η.

άι: άίωιι:σπάο "απο Βιιιιστοιι. 24. :υπ που που μα.

ωιίΠο , Μαιο. 19. 2ιιιυιιοιοι Μωβ: άάάιοι·ιιιοιοι

σ0Ράιο ·υ:Πι·ι ρ:τωιιι: οσοι: άιιοοιιιονο ποιον:: νωπά:

Οίκο :οωσοποιοσ Ισιι,Μοπι ιο.ορρο!ιο:ιιτρ·οοορ

ΜΜ.ιάισιά σούι: , οι: Οιιιιί:ιι: ΡιιιιιιΒιιε, Ρι·οοοριο

Μο,|'οι Ρ ποιοιιει!ισσπ:ιοπε: Ριι·ωιβι “κάποιο προ·

ά!. ισίροπάι:: ιιά άιιι·ιιιιιιιι οοτάιι ·ινοβι·ι|οι·φβιοο

οι: μοοομιιιιο ιβιιιά. Εοσισω ωοπο, φοιάστοο , π.

σιιιιι·ιιπ: ΡιιοιιΪ2ι ὁ ()ιιιιίι:ο, Μο,|έι ωοποιοι:άιι·

νοοιοοάιιοι πιιιιάιβ 2ιιοιιιιιιιι οἱ άιιιιιιιοπι οονάι: πιο·

ο” ρσι·ωιθ: ·υοοιι άιωιιω των:: νάΙνοι. οπο”

Ηρώαπο ιιιιο:::, 8ο Πωιδιο,οιιω μι· τ. 8: πιο α· 'ποπσιιμιιοπιι πω»οπο:: πι. των ίσωρσι ΜΜΕ·

ωιΠὶοπσ
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σφι ι..ιιισάο..ξοΙι νοΙσπισε φτασειώρισΓεριεσμ ιΞισιοΙιιιιιιιιμροι. Ετεο. ριιί ρισΓι μεσω: πιω

8μιοιισ86 ρΙισσ@Μιἰ5$ρϊἶφ9›δ9.ϊβ#ϊ1Ω .θα 9δ:9β= “μπι οι·.9ιρσιιι8Β ειισβίρρςι:ριτι ,Π «μια ΙιΒιιιέ σεσίειι:
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σσωοιι:ιοιιςω,6ρ (9ι-°Φ5 ο!ισσιισειοιισσιιιι ρασεισχ ιιᾶσσιρρρωτι,ιισιιρ:εε:ιτ;;σσοὸ Μπι !ιοι:ιωρσι:

ρ ρι:Βοσβασησσιρφε320τσΦ .ιιοιισάιο1τ ραΓοσκ σ: , Βοοι·οσσοσιιοσ όιισςη Βου: ησηισόοϋιτο

ρ . :συκωτι ω σιιιιο_,.(εά π έ!ιοιριιεΒιιιοιισσι Ισσιἰσιε πρι: , ορια που κρασι· Λάσπη ρεοεαιἰ ιιοιι αισθιτε;

·.ξάιδ: Μ;.Μι ω...ι.. Μυιἔϋιὐἔυ

: '_ βριβώιέ ίσσώβσσέωρώ ςδιἐ

_2υιω ρου·

:ίο "ίρωσ

. πρ: ειστιειισ ἰτσροττειιιάαιιι. νησι: σε: ορἄσἱἔ;

σ ιν, ΧΧΛΦιἐι2›ι7Β-Ψ»ΔΜε6ιΡἘ.ὲΔ.ιιεΞ

σ21ΐωσσεισαΙΠ)ιέσσ σπουδή ΈξδΒδσσωσ:Βο
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ΐωιοικ .ιιιιιιιισιιιιιιιιιι Δι.:ιαιε11ε σ. νωπό; σοσ

:'.σ' ......;ιωτιά άΕσωνι . ι

Βριθεωροι:ομρ_ω,_ο _ρι:1·πι σιιριιρροοοε ρω:

μιέΣΒΒΌ ·ι ι ι....ε.· -ττι·ιι

@ισίιζρες:ιιιιιιριειρρ #.102τσι ιισρἑσἐςο]ιισίξις.ἔ ί σρ

Βἐσεἱτιι οτισιαιτΕσιιιιιισσι ιι " %έρρ

. .ιιι..1 »Περι-ϊ ' -` ι!

Ιιιτισιι83ι;Μι·ριιε ρσιιεσ

) _ ρ ισ έιισιιι
· ·..' .'.' · '|Δι- "β ·σ· ά

μι!» Σ” ς ενιΔσιοι:εΙσάιι: σιιιιΜοΉοσέέ| ε?

@φόροι σ Πιό ..δέ ρσςωἱττο`ιιἄᾶῇιομ σιιισσερΒζ=
- Ί ..':17'. . ι ι. .ιιι1Χ'Ι.· 5.1)ιι.

ιι€ερ_ιιιροσ,_ιάέσραοβαζισσςιιιερε ω? ι ί.ο σιιέιι:

τωρι- Τ:Ρεισ59σιιι Μισο 3. €ισμ8%ψισ:: Ήέρ κι·

;σιΠισαϊ ροστσΈνέιδ&ισιιςω οοιιέτσι ΜΙΧιΠϋ

ρΪιΪιιτἱοιιοιτρ Δ Η

ί ι

,

έ*

φ--..

.ΑΜ 112.- ι 4 Μι

· εε..ιι.<ο==··Φι
9.'Ηωω Ρβα:8"···ι 7 ; ι!. ..Π . : ξ Δ!

4- =··ει·= Ι%95ζ.· 9991· #-.π·σ3‹;ε ιι79···Μ
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ιιΉ ΑσΒσ μ ώ

ι

Ι. ....:;:ιγ__Δ __

Ι. ἐέξιρ, ιιοειιτοΙσει;ειι: ΙσσφΕί;Γρμ:ο

ι:::ισσσξι!έ σει.. νσἰριἶῇξιὶζὲἐιξἐσἱἴωἱεώ κρεμ,

ιιω Μισσ, ;όρρισσώΦωδάμσ- Κ1Έ203·όροι4

ε ι;:3%εΒι·ι==!9; πι” σ. ΤΜ
οι" πιο' α· _ι ,ιι :κι ι λ μ πωπω α: ηρωισ

1ιιαιΒιιΔρς“Βρ'ειι· εδώ Ιρ|ξ_ , ρρέ;Μικτώι!α
εουυρΒϊἔἱΩΪινΥΒΪσιοσ σΜίΒασισ ι:ΗειΠέ πιάσου

ω» ίσδμ,Εδ Έξι ριασπ:ι ρε:ι:ά;ρτστ:?ι πω; ίσιίΐο.

3ρθ$3Ασρσ0.σιορτο .. Παω» !ιοιιιιιισι·ιι έ

νρισιιφερ ρ: σιιιΙσιιι ιιιοΙιικιιο , ία! ασ νιιισίσο ·

ω...ω @πισω οιόιιιιιι·ϊ::ιριισσι: σου οι: Παω Βι

ςιτ ω... ίξςἱ @Η οι Γ: Ωι&ιιε ιιι:ι!:ιε οτάιιιιιτ ει! Βο#

πισω. ς@τἐρσ'ιιι`σιοι:στ Παπ Μάσκα: , ισ σιεΙσπι

ιιισἱἰιιειὅη νι:Ήι: ρ:οοιισι Γι.ιρίεςσσιικιο ιιι ροεπιεισι

ρι·8εεόρρωσισ,σσοσό ε:σΙραιιι τιιιιτίπιι ρειωἰΠἱσὁ;

σσοεά ριισιιιισιι6 Βοιιιήσεω εισΓ.ιτ,ριιιιω μι· Γε.

Διὶ 3. Κ_εἴρ. ν: Βου: όιαιτστοιιιιιιιι οροτειιἰ ί:

εστιάσι1ιοσιιΠΙίσω νοΙσιιτέ;ἰε θα, που :Πο Μαΐ

Ϊει·ἱσω,_νΕ-ΡςσειΙἱνοΙσιιαι€6 όιιιιιιιι νοΙἰτ , άοΕΜετ,

α] :ιιἱιισπρκ ΩἰρΓο ειστρατόωιτει· ιστοσ
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Ποιο οοπ:ο::ατ Μ.::::·, ο:ι:ποε πο8:ιπ:;οι:αω οπο: ::οι::ν:ιτοτη:ι:ιπο απο:: Μ:: πο...: ριο::ι:οοιιο:

Η:: Ιιι:::τ:ιι:οπο, οοο:: ποο:ποοοιτο α8:ιτ: παω ο:: νομο: :::, ν: ὰ Ποο ::πιοπ:ριοοοΕποΓοοιο: ο::

μ::οΙ:αι: ιπο::ο , οοο Ποιο οοποοιιιι α:: :ᾶοιπ Μιο:ιο πάω”, ὰ οοο μ: οπΒοΙ:ι:ι:: ::οο::ι:ιο::::

μ::::ατ: , πο:: :ο ::αοοι μοοατ:. Ν:: :οι :ο , οοο:: Ά:πο:ο:::ο::ο::. 4,.8:::ο:ι:ιοι.ο:ι: :πε ι:ιοαιοι:: :πο

σε:: ποΗ:: ::8:::ο: ο::::οάοε: αε:τ οπ:ι::::: :::θ::ι οοροποοπ: ὰΠοο,ποωρ:::ΐοάοιπ,::ο::ιπι::::::α::

ιπ:πο :πατατα οοο ο:ι::οπ:::::,ὰ οοο ::ιοοιιπα τ: ποπ .::::πτοι:: Ρ:π:::τοτ ὰ ω:: α. Ριοριοι οπο, οπ:π:ο

ροτοο. Νοο πω:: :ωμοοαο:Ιο οι, οοοὸόοο::ὶ οι:: :ιιοποα:::πΐο:_οι.Ι.:8..4:·8οο:.:π 2.άιο.37.47.
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παω ν: ο:: ριο:οο:::πτο Γοιο:ιοπο ::οπο:ιτ , ποι:οαω ο .π. ι:πιίιω :οο:$οε,:::: 8:αβιο, οοε::ττ:π8:ιι:ι:οο:

:::::τοιπ οο,ιπ: ωο::::: οποσ ριοριο: οποιο ::οποι::. Ϊ :ωωοὸ:αιὲ ὰ Ποο: α:: μο:π::ο νπα:::::::ι ::ΐοο:Έ:::

8οοοπ::: (οπ:. :ο Ψηφιοι:::: :ΡΜ :/Ε!:::. :ο ο. : :π:::ι::οο:Ι:ιοι ὰ Π:ο,8: ὰ οι:'α:ι:::. Δ:: ριο::.π'ό :.
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@ο 37.4* ι. Απο!. :ΜΕ 38. απ. π. ο: οἱ:: τοιο- , :ο :ιοί::οπ:,ίο:: :::οοιο οι:::π::: γι:ὰ ν: νπιο:::::Ι::

πο:: Μαε:οι:,::οο:πιοε, :οοο Ποοι:: ποπ :Πο ο::ο- :Μια ν: μιτ::ο:αι::, οοοπτ:α::το:ο:οοι:::παἔὰ μ:ἔ

οτι:: μοο:ιι:, ::ι::α ποπ :ποο:τ :ιπω::::αιο :ο :ιειω. ωπ : Νοπ ι:ρο8ποτ ποιοι:: ::π:::ι::::οι:::το 2ᾶἱὅἔ

ποιο ροο:::τ:,:ο:: :ο:οω ω:ο:ατὲ , οοπί:ιο::π::ο::- ποπ: ριοο::ιο:: ὰ οι:ιπα δ: 2 νπα:1ο:οοο ιωωο::::Σ

δύο
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]'-“Πάο

Ποιους. _

οποιο αι·::::ι:οω, οπο:: ο: :ο ίο:ο:::οπε :ο :ο ομ

:·απ::οιπ :::οποο:ιπω::::::το ::οπ:οιο: Π::. Αά:ο

αοτοιι: μ::::οι: τι:::ο:τοι τειπ::ιω :::ι::α μο:::ι::2:

ὰοιο:: (Μ: ο:: ιπ::οιπ :::τοιω:π::ιοι ν:: ::&:οα :Σ

ριορι::: ::οοιτιιτο: οοο: ὰΠοοοτ τοπτ::ι:: ριο::οδ:::

ωι:::1°ω::::: Βοποω ο: ιπ:::οω. ΡιοοατΠοι:π

 
:ο δ: ποιο::ο: :ο ΙοοΒοποιο :οποοιιοπι:.Αι: οοο-Β

επι.. ο:8.:πι:ο.::ιοο:::ι.π.ν:ιιο:οω οιοαιαω,:8οιο

οπο :ωω::::αιὰ ::οροι:::::Ξι ὰ :οποιο :ποι:ιι:::, ὰ οοο

πο οο:::ιι::π οοο,(ο:: :τ:5. :π οποιοι: ::ι:α:οιο μ::οι.

4 Τοι::α Επι. :ο Μπακ. πιο. οπο. πι. ιο. ι:ού.τ.

5. Ρτωι:υ:,.ά!κατ. Μ. 3. ο: οοο!. ω:: 24. απο; ο.
; . .9:::Ι.

ο (.'οπιπο ι.

_ :Με ι:: οωπ:οοεο:οοε α. οι :.. :ΜΕ ι. μοῦ. ο.. δ: Ι Νασαι; ο.: 14..ι:72.3. :ΜΜΜ α.. 5. @ο οπο:: ω.

Ποπ: :ιπω::::ατο :οποοιιοιοι α:: ριοοοᾶ:οπ:ω ζ8οο/:42, ώ· ο. 'Ηοωι:ϊ. :ο:ιιπ::πτ:οι::,Π:οι:: πο οι:

οο-:&ι:οιπ :απο ο. αοτ ::οι:οοιιοιοτ :::::::: , αοτ οποιο: δ: :ιοι::οι:ιπ μ::οατ:, οοο ει:: τοτοο: ιπαι:

::ιο:π&:ι εθ::οπο,οο: οιοατοι:: ποπ Διοι::::. Δ· πο:: μοο::τ: ::οι:::πο: α:: :παιιο ριο::οο:ποι:τ , 6ο

τοιοτια οπο:: οοιοτ ίοροιοο:, οοο: νοα::οο:1ο: ::τ- :ο πωπω: :οιοι:: νο:οπ:αιοε πως: Ρτ9::οοι::·

οποιο: :οτοιπ οο·οιοοω: Νο:: ::::::ι::: :ωρ::οαι π::ποτ: ::ο:: :::Εοιω:::: μοο:τ:ποπ ΐ:::ο:τοι:::

οπο:: :απ:::ω ποι:::ιο :οι ὰ ::οοοοε ::εοπτ:οι::, .ο αθ:οω μ::::αι:,ντ α`ᾶο: οι, ::::ω :ο :π:::ο:::οο π::

:7π0ηο0οο: :ιοτπωωξ ᾶΡΦϊ£€ᾶὲ : Με Π: :Π:5ο: οι:Ιοια:οπ:, “ο ν: Ριο::::::τ ὰ νο:οπιατο οπο:: ι::

οα::οι:: ν:ιιο: ποι:::ιο,ντ: :::ν:ιτο::ρ:ιοτ:οα :ο Ρ:- οο:οπτο: :ο ::οοΒο: Ρι:π:::ρ::ε; α:τοιο , οπο:: ποιο πω. 2..

πιο ό: Γ:::ο.οοκοτωιιτ: Αᾶ:ο ::::οία π. ποπ οποιοι οοο:: Ποπ: , ω:: μι :::οι::οπ: α::ίο:οτοω δ: ::ο- Νο:

ν:ιτο:ο:π :ροι::: οοο:: :8:τοι α:: :Ι::::: ::οπ:ιοι απ: π... νο:οπιατ::α:: :πια οποιοι:: α::οιο. πώ::

α::οι: ρι:πο:ρ:οο: :ι.πιποι:::ι:: :ποοοπε. ποΙΙ: εκατο:: ::ο:::::οαιπ αΒοιο ροο:τ, π:ο ρ:::·οι::: .

° π 8ο:: οοπ:ιὰ: €.ιω... :ο , Ποιο:: ποπ :οποοι·ιοιο ὰ Ποο ρι:ο:Ιοιοιω:πατα. Οοοτ:·ὰ _: Τ:·Μυκι. /:[ ό. 0""ζ=“_

(Μπιλ ι. :π:ωοι:ι:το ο:: μο::ι:&:οι:ο::: :::::9::ι::: απ:: οοο· οι». 6. ::οοι::ι , ποπ οο:::ιπ ωο::ο Ποοω οποια:: "πω ω.

Μ" Μ” ο: ο. Ρι:ιπο, α!ιοι:ο: ποπ οοο:: Ποπ: , οσοι:: α:: ι::α:α,::: ::οι:α::ιεο ντιαοοοαΒΓο:οιο δ: οο:οα::: ίσο ω... Μ.

”"“ω” α8:πι:οιπ ρτ2ι:::οιοτ::, :π:μ:::το αά:οπ::π: ::αο:ο ::ο::ιοτο α:: ατοιπο,ἱπ::οροπἀοπ:οιὰ οσοι:: νο:οπέ ^ίω·

οι α: :` ο . . . .. . .

...ξ..?..ξ,? πο:::οαιια:,πιο ::οοιοάανι:ιοιο:8οποι :ροο:: α: :ατο,ποπ ριιο:::οπιτ : πο:: οι: ντι:::οο :ο τοι::ροιο

:ωμ:::ο:τ οᾶἰοποτ:: :οι::Βοο:οαι::ιπ:Βπο Βαογ:. οπο:ιοοπ::α ποοιαπ: νο:οπιατοω ρ::7ο:::: πιει::

^5··"'^ Μ" α:::::οο ::οοιο:ο:οπο ιι:ιτο::: ::οπ::::οο:οφ : :2π:: Ι τ::·ο::π:::.Όοποιω. ντιοω::οο ορπεται:: ::οποι::,

αφ: 8" οπο:: ::::::ο:τ οιππ:ιι ιο::ο:οια α:: :οο:οοι:π::οω, Ξ οοὰτι: :::α:οω,ο:::οω::οοαο ιπ:ι:οι:::ο μο::αι::ι:

:::1ιπρο:οοι:τ α::α οοιροια :οι::ω τοιπροιο :οιο- ::α:::ο:::τοι ίοοο:τοι ο:: α::ίοΙοιο :::οιοτο Πιο; δ:

Βοιοιο.Μ::οι μοβ. :απο ι:::τοι:Ι:: ποοοοαι:ο ::ο- ρογοοὰ μαωο::οπο ε οίκο ιοτ:ο :πο:::::::::τατ::

:οιι:::π:::: α:: σεοπ::οι::, ο ::αοοατ απο:: ι·οοι::οτα, ιι:ι:οΓ::οο οι οα:::ι::, Γο.::οοιοιοι:: Π:: :Βο::ο:οπ:,·

πωπω:: :8:τ , ::οιο πο:: :επ , α::οι:::::Ι:: οπο, ι 8:ρια::οτοιω:ποι:ο οιο:ιοιε Μες.. _

:οοοπ::οιίο:Πο:,νο:ο:ι:τοι: :ορροποπτοτοοοοο. - Νοοοο::::::ε, Ποοω οποιοι: οοο:: ::οιπ:ι:τοπ·
2. δ: Ποοε ποπ :ωιπο::1οτο ::οποοιιοιοι ε:: ριο- Ϊ τ:οι:οιιτ οειπι, ω:: πιο ::οω :πιοπτ:οπο πο οαπ:: ο

::οά:οποι:: ο:ΐοδ:οοι:: οοο: οπο: ο.. πο:: :::οοιοτ Σ πο:: ποπ ροκ:: Ποο: ποπ ::α::οι·: :πτοπ::οπ:ω, ν: Ωω” τ'

μιο:&οι:: :!οω:π:οο: :ο ω:: :οοό::οε: ::ο:: ποπ Ξ π:α:α ομιο,:α::οι:: ποσο:: ω:ιτ:::α:::,πό οιιοτ, οοο:

οοο:: :Πω :ωο:οι::αιο :::οιοοιο , π:ο ::οοιοθέι οα ο:: Γ: Μπι:: δ: απτοο::::πιο π: νο:οι::::ο,:π::οΑ

:Μοτο μοι:οά:οο ο: οοπίοι·οοτ:ο:: :Ποιοι::: ὰ ::ο:: ι μπ::οπ:οι ὰ οοο:: α:: ::τοιπο ρια::οοπ:::τ: δε”, πο:

:π:ωο::::ι: ::οπίοιο:ι·οπτοι: πο::ο:ι .π. :::οο::: :ω- τοιπροι: οαπτ, ποοι:ε νοΙοπτ:ιιο: οι::ωοοο:ιτ,ποπ

ιπο:::ατο ::οοιο: , ω: μι· ο:οτιαό::οποπ: αά:οπ:: τω:: α:: οι: οπο:: ::οπ::. Ν:: οοί::ιτ, οοο:: :ο οπο::

οοπίοιι::τἰο:ο: ντο:οι::οπ μπο:ι:ι :π οοποτιοα:: ε ι:::οε οπο:: Που: ποπ μοι:οοπ:ατ :::ίοιιπ:τ:τοι::..

:ωωο:::αιοι:πτοπ: ὰΙοω:πο:ο , οοο:: ὰ Ποο ::ο- ' οοι:τ:π οοο:: ::οποο·:τοω: παω πο:: οιο:ιτοι:. Δω::

οτο: ταπτίιω ωο::::το , :Ιοοιοᾶὰ ν:ιιοτο :Ποω:π::- Ι Ρ:0ροπ:τ μεσα:: , :πι:π:::τ οοιιπ:!οω οοοοιω:τ:ι

ι:οει. 3. δ: Πιο:: ποπ ::οποοιιοι:: :ωι:::::::ιο α:: 9 τοω μ:::::τ:, Η:: τι:πι::ω ωε:τι:ι::::. Ε: ται::οπ ο::

ω:: νο:οπια::: , πο:: οοο:: αο:8π::τ: ::αο:α-, :οι ::::οι :πὁ:ι:ᾶ:: :α:τοι:: ν:Πο ω.: ::οοοιιπ:τα::ι::,:

 

που:: 47)

4.0.

Π·

ο ;
οπο:: χ.

ποιο:: Μ:: :π::απι: ριο::ο::οιοτι:ι ο:: :πάω ποπ::

ιο,::οε:ω σου:: :ο:οπτο:.π.::ιοαιο. οοο ποιοί:: :ο ό::

:τοιω:παιο :ο πιο: πάω:: ποι:::ιο, πιο ε: ::οτ·οι

ιπ:παιο ριο:οεπ:το:, οοωι::::::οινο::τοι::,οο:::

Ρτοεοει:::οιπ: ποι::οιοΠοάοε μα:: Ρια:οοεποΓ·

α:: ::οπο :ᾶοπ: ποι::οιο, :ιπιο::ι:::οι ριο::ο&οε:

νο:οπιαε @τοι ::οιοιπ::π::ιοι :ο οι:: οποιοι:: πο:: '

ὰ Ποο,μι οπο:: ποιποιο οοπ:οιοοω,οπ8ο:οι:2::π-_Ι

τοι:: οοο: ποι:::ιο :ιέ:οιπ ο:: :ποπ:::: , οοο: Ραπ::
δ

” :πο:ιοᾶὲ :::οοτιιι νοΙΙο ε: ριο::οοπ:ιο :ρο:ιπ.2.οτ:Ξ

ο:: ο:: οοο:: Μπι:: νο:::::ο:: , ::οιπ οοο ::οπ:οοάο

:ο ::ο:οιω:::::8: ποιοι:: μοο:τ:. Ι8:ιοι , ο Ποοε

::ια::οοπ:: :::,οι:ω οοο οοπ:οπᾶα :ο ::ο:οιω:τ:ε,

ίοι·ι::αΙο μ:ο:τ: Ποο πι... τιι::οοπ::ι:ω: οοιι:οπέ::α

.π. ο:: :πίοραι:οι::ιοι ::οοοιω:τα: μοο:τ: οπο: πο::

ο ο::::Πο:::8:ιοι::ι:: :1:οπ:ι,8: ριοωοοο: :ο :απ-ω

οι:::,ριο::οοπ:το:,8: ριι;ωοο:ιοι α:: :ροιω. 3.:::οι:

μ.

Μ.:

νοΙοπ::η:ι:Βοαι:τ οοο: ο:: , ::οειπ: Ποπ: :::::οι ι:οτ""2°

ο πιο:::οοικ:::

8ιαωι:ο



κο

σ·

πιο. π:χω»πιππιππιππ-ιππιππιππιι. πο.Μ ω;

ριο!ιιοοποιπροοοπτιο. ΚοριιΒιιπτιπ.Βοιισι ποιο!σπ οποιο ρι·ωσιοοι·ιτ οι·οπτιιι·ιιιιι πο τπ!οιιι πάσιιι ίοεο

τι οο!ιιπτπτο οοοπιτο πιπτοιιπ!οιιι ποσοι ιστιι,πο

οιιτποσο οποιοοσοσιιι οτοπτιιι·ποι ρτπιιιιοσοκο,8: ο

ιιισ!ππτοοοοοπτο ιιιιι νο!σπτπτο ριοοιοοιο, ποπᾶσε ιιιι·τι π οτοπτιιι·π οι:οιοοπιστ.

Κοιροποοπτ,!)οσιπ ριοοοοιιιιο πᾶσι:: ισι·τι.πο !ιοοττπτο οι:οπτιι:πτ οιιιπ ι!!π οτ οοοπτιπ!ιτοι: τπιιιο°ο -

οιιιιιοιιο οτοπτιιι·πιπ ρτσιποσοιο, οσο πάσεοιΕπι οι:

οιιισι ι!!σιιιι ριο!ιιοοτο , οσο ισττιιισ πιο, οσιποσο

ισιισοτιοιι,π Ποοποπ πι, ιοο π νο!ιιπτπτο οιοιιτπέπ

]!)οο οι ιο!ιιιπι οιιο ποσο οπο; τοιοο ροισιτ οικοπ

 

οοτοι·ιιιιιιπιιο.πιιι , ο οι: ιοιρπο ποιοιιο ρτπτοοτοκιπιπ

ιιπτιοπο οροι·πι·ι ροιιοτ: ι·οιοττδκπτω :πιο-ιζ 5.1·

Μ!. οπο”. οιοι.6.ιισπιπ :κάποιο πιιοι:οιο ποι:ιπιιιοπ

8οο οοπιι·πι : νο! τπιοιι:ι ποιο-ιιι Ποσο νιοοι·οτ ιιι · 49ο

οποιο

(ι·οπιιιιπριιοπτ ιπ οιι απο ιιιοοιο οοοιοσιιιοιτσ- .

ιιιιι:ι,ππτο ιριιιιο οοτοι·ιιιιππτιοποισ:νο! ι!!σπ:ι πιο

ποτ ιπ !ιοοιο οοτοοπιιιππτιοπο οι·οπτσι·ο οκ ιιρροιιιο·

ιι,οιι6ιι οροοοι ποιοιιο πωπωριοοοτοιιπιππτιο#

οοιοοιιιιιι οιιοι·ιιοι·ι; 8οοοοιιιτο:Βοσε οιοιτιιι· ριπο- ' πο οροοπτι , πο τπιοιιι πάσσι 8ο ποπ πο πιισιιιιιοοι·ο

οοοπιιτο , 8ο_ρωιιιοσοτο πο ποσοι ροιπσκι!ισοι, ι ιο οοτοιιιιιππτοτ. Αι ποοσο οσο ι:ιιοοοι!!σσι απο

' ο ο οσοι! ρι·οοοτ ποπο:σο:ιοιτοιοοποσιο: πτ οσο πιο οι ι ιτιοοιο ροτοοι @οοιιπποο ιι)τροι!ιοοε οιι:ιιιιιρ!ι

ιποιο-οιοπο , οι οονο!σπτππ πι ροιιιτπο οοιιιισιοτ

°ιιιπ!σσι,ιοσ πο οοιισσι οσο ποιοι ιι·ιπ!τιιιι ο ιοιι οο

κοιιιιιτιπτιιιιι πιο οπο, οτιι ρτοροπτιοποιοτ, οτ ο οιιο

ιροοιοοπτσι, οπο. πο ποιοι οοιιοο!ξσι·τι;οσοοξοπ

τοιισε οπο πᾶιιπ τπιιιιιιιι πο, ροιιοτ οιιο π Βοο, οσο

οοιιιιπ νο! τω: ο οι·οπτσιπ;οσπτοιιιιο ροιΤοι οι·οπ

τσιπ ρι·οοιοτπ πσιιι!ιο πο ποσοι οοιι πο! πιο , οι·

οοιο ποσοι πάσα» οσο οτ τιιοιιι ροιιιτροο ιο!σε

ποοιιο,οι·οπτσι·ο πιο πιπ!ιτιπ,οοοοιοτ πσιι!ισιιι,οιιο

Ποιο ριππιιοσοτ πο πιο:ιιιπ ροοοπτι , οιιοτπ!ο, ντοο

οιοπιιιιπ , ποπ ιο!ιιπτι ντι ροοοτ πο οσοι: πάιιιιι ισ

ιροοιο`, ιοοοτιπιπ πο ποσοι : Νπιι:ι οπτοσσει!!ι πι.

οσι ροιοο ιιιπ!ιτιπο οσπτοιισε ρι·πισιοτπ πιιιτι!ιο πο

!ισποποσιπ,ο!ιοοτο ροιιοτ π!ιιιιπ, οσο ιιιτπι·οι πιο.

Νοο οιοι ροτοιι , οποιο οιοπτιιιπ ο!ιοοιο ροιιοτ

!ισποποισιπ, πο οποιο οποοτ πσιιι!ισιιι , ιοο ποιοιιο

οοιοτιπιτπτο: ιιπιπ πάσι ποποροτοιι οποιοοι·ι ιιιιοο

ποιο,ιοο ιπ ιροοιο οι: ιο ιππιπιππο, οοιιτ ποτ: οπτσι·

ιιιιιιι!ισιιι πο ποσισ ιιι οοποιο , ιοο ιιι ιροοιο οοιιι

ιποιιιιοσο. ει ιοιτσι· !ιποοτ πσ2ι!ιο πο πάσιποο_ιι,

ιιοιι- ιίοτοιιτ οιιοιοοι·ο οσοι: πᾶσιιι ιιιιροοιο ποιοσο

οοιοιιιιιτπτο , οσπιιι οιοπᾶσπιπ ιροοιο ποοοιιποιο

ιπιιο!ιιιτ: νι ιοιτιιι ιο ροιοι , οοοοτ ροιιο ο!ιοοι·ο ιι

!ιιιιιι πάσο: ιιι ιροοιο,πι σο ποοο πσιτι!ισιτπ πιο ιπ

οιοοι·οπε πο π!ιοε πάσο (οποιο οιιιοιιοπι ποπ οο

τοι·πιιππιστοπο ποιοι! Να: Δια ροτοι!: ο νο!σπτπε

ριποοιοτπ πο πἀσσι οοιι , οιιιιπιο ροιιο ιππ!ιτιπι:ο

ροι· οοοπτιοποιο πο οιιππι ποιο : οσιπ ποοιιιτ ριπ

 

οιτοοιιπροοιοι!ιο, νοοιιιπ οπο ίοπι. ιιι!ιι!οοιτιοκ

οι νιοοτι ροτοιι ι ιιοο ιιι ιροι ισιοοιοπο οπιιιποοο-ρ

άσποιρροποποο οιιοοσε ποιοσο οιιιιοιοπιο οποιο

νιοοτι ,οσο ιισ!!σε παπι ροτοο , πιο ροτοπσιπο

!ιτπτοιιι π οπιιιπ ροοιιιπππιιι. Όσοι ιοιτσι· νο!ιιιιιπτο °

ποιοιιο ριποοοτοττιιιιιπιιοπο , ποπ οτ ροι· ποσοι·ο

ισιοοιοππ οπσιπ 8ο ριιιιοιρισιιι πιιι:σισπ οιιοιοσο,

ιιιιρ!ιοπτ οοι·το νιοοι·ι , οιιιο ιροι [σο οπ ορροτοοιι

οροοπτσιπ οιιοτ.Τσσι οιιιπ πο ισσιιιισσι !ιιο ιιιοοσπ

_οι!σπι οοποιτιοππτππι ιππιιιιπ!ιοοττπτοπι οιοπτιιτο,

οιιπ ποπ ισιοοιτ, οτ Με ρτειοπι ροοοπτιιιπ ιιιιριιτο

τσιιοιιοι πσ!!ι ιιιιρστοιιτσι, οσοι οποιο οιο οοιιοι

ιιοπο πιο οιιοσι·ιιε , ιοο οσο !ιοοιο οο Γπ&ο οπο.

Ηπο .π. πιο !ιπιιοοε Μπρικ». τω” πο Απεπο.ιω

ρσοππιπ. Λ!ιοοιιι , ν: "πιο ιπιοειδιωπο , πο οπο·

ρπιπ ιο:ιριιτπι·ι ροοοτ οοπιιοιοισιιτι πιποπτι , ο: ογ

ροτοοο , οιιοο ι!!σο !ιοοιο οποία οοπιισιιοιτσε,ο

ιιιιιτοι ι·πτιοπιε οοιιιροε.Ετ οοπτιἔι , οιιο οσιε οι ιο

!ιοοιο πιο !ιοιπιοιοισπι ρπτιπτιιισε , ποιο ποοιιο

1ιοοτ,ι!!ιισι πο ιο οοοοι·ο πιο οοτοι·ιιιιιιπι·οι ο

ασιπιπ οπο. ποιτιππτ,ιοοο Βοσιπ ποπ οιιοοπιι

ιπιιι ροοοπτι, οσιπ !ιοοτ οοοοιιι·ιπτ πο τοτπισ ρ!ιρο

οπιπ οπτιτπτοιιι ροοοπτι , ποπ τιισιοιι πο πιοι·πιοιιι

σιπ!ιτιπιπ; οσο ιπ ριισπτιοπο οοποοιτ, οσιπ ποιι

οοποσττιτ,πιο πιο ιο,οιιοο !ιποοτιπτιοτιοσι απο.

8οο οοπτιἑι : οο:ο πιπ!ιτιπ πιοιπ!ιε ιιι ρι·ιιιπιιοπο

οοποοπτ , ντ τπιιιοπ οιιιπ οιοπτστ οποιο ριιιιπιιοπιπ,

ισιοοιτ οι οι οπιιιπ ιοι·πιο ο οσοι οσει οοπισπάπ οι

ιο;

ςο8.”'Ο

οι.

σωστο

ιποτπ ιιι ιοτιιιι οοιιιροοτο ροτποσοτοοοιιπι·ο :ιο

πιίισ,πο οιιοπι ρι·πισιοσοτιιι,π!ιοοσι €ιπιπππ ροι

ιοτποιο!στσιπ οοοιοτιιιιι Με. ο.. οιιι:τιοοοιοτιι Ποι

οτ οιοοπιι, δ: ππιοοοοπτ ποιοιπιιι νοΙσπτπτοιιι ποπ

ιο!ιιιι:ι ποιοι·πιτπτο , ιοο οτιπιποπσιπ!ιτπτο,οοοοτ, πο

ι-ισοι·πιι ροιοτ, ιπο!σοοιο ιποοισιιι,οσοιο , οιιοο

- οοοοι·πιτ ιποιοπού,ιπιπ!!ιοι!ιτοτ οικοοσστιοιιι ιππο

' οοτστ: Ηππο πστοιπιπιπ!ιιοι!ιτπτοιιι τπ!ο ιιιοοιιιισ

!ιποοιο ποπ ροτοο ,πιο νο! οι: ριποσιοοιιο, νο! οκ

οποιο ού: οι: ρι·ποιιιοοπο ιιι !ιιιο ιοπτ. ποπ !ιποοττ

ιιππι οοοιοισιιι!)οι ρο ιτ ππτο οιιιιιοπι ρισιιιοο

ποιο ποιὶτι £πωπ οοποοπείιτι: Ειιππτσιπ ισπ !ιποο

το ποπ ροτοι!:, πιο ιτπ ρι·οοοι.οιππιποτνο!σιιτπιοσι

πο νοτια: , ν: πιι!!πι:ιι ι·ο!ιποοπτιποιοοι·οπτιππι πο

ορροοισιο: ο οπιιιι το!ιποιιοιοτ οποι ιποιοοι·. ροι

' ιοτ νο!ιιπτπε οιι τοπ !ιοοιτπτο ορροοισσι ιποοι·ο , πτ

οιιοποοο ιιι·ιτσιπιποοιο οισιπσιιιοοοι·οισιιι. _

πο ι . οιπο. ποσοτιιοοποοοο, πιοι! !)οσπι ορο

ι·πιιροιΤο οιιτιπ ιο, πιο ροι· ποιο!σισιιι οοοι·οτιιιιι,

οιιπποο οροι·πισι ιο!σε δ: ιποοροποοπτοι π νο!σπ

ιπτο οτοπιιιιπ:5 ποοο τπιιιοπ,οσπποο οροιπιιιι· απο

οι·οπτιιιιε !ιοοιιιι οιιιπ τυπο πο ιπ!ιιπποο !ιοοιτπτοιπ

ιπ οι·οπιιιιι: πο οροι·πιστ ροτ οοοιοτσιπ ποιο!στιιιιι

ριισπιιο ; οο ιο! οσι οι οπιιιπ οπ!οιιε ιπ ποσο , οι ο

οιιππι οπιιιπ ριισπτιοπιι οιοιοιτπτιπ ιιι οιι.Ποσο,οσι

οι οπιιιπ ισοιιππτικ Απεο!ι,οιι:οπσιπ ιτιοοτροι·οιτπ

ιιποιοι: ποι: οτοπιιιιπ π!ιο τιιοοο οι οποο ριισπτιο

πιο ιιιοτπ!ιε,οιιο οιι ω ποισ,οσοιπ οπιιιπποο οπτιτπ

τοπι ροοτισπιπ ροοοπιι. Φιοιποσιοπσιιιτ ιοι·πιπιοπ

οοπιοτσι οπιιιιιιο οιιιπιπ, οσο ροκ ιο οοπιοοσιιπτιιο

ιοι·ιππιιι:ιοο πο ιπ!οσι 26!:σσ3 , πιο 8ο ποσο οι: πω.

οικοσιπο. ρι·οοιι&ιισι, ροι· ιο οοπιοοιιιτσι ριιιιπτιο

ορροοια ι·ο&ιτσοιιιιε οοοιτο : ιΒιισι· οσι οπσιπτ

πο:σιπ , ροκ ιο οοπιοτσι· οπσιπιο ριισπτιοποιιπ , ροτ

ιο οοπιοοιιοπτοτπ πο τπ!οι·π πδτιιοι. .
ο οοιιιπ ιοπτι ποιισιπτ, ιοοο Πού ποπ οιΤο οπσιπιιι "··

π . , ι - Ι)πισ.ι των·

ροοοπτι, οτο οοποιιππτ πο οπτιτπτο ροοοπτι: οιιιππο Μή' τ.

ι!!ιιο ποπ οοποστι·ιτ οι οπσιπ ιποι·πιιε, ιοο κατ οπο· “πιο-Ρο ,ποπ

οπο” ροοοπτσιπ πιο ποπ τιιοσιτσι· πιο οποια Μπι::

ιιιοιπ!ι: .ΟΕΜ οι· ο ποπ οι , ποο οιοιτσι· οπσι-π

ροοοπτι: ιτπ Επι. ιι τ. π. ιἰο ικά: οπο. πο. ο..πο

8. ώ· πι.οο/οποπ.ρ.4.ρη?, 6.:οποι.δοτο Ζ. ι .πιο ›ΜΜ.ά'

έτιι.ο.ι8.οπο,Ρεο.!.π.ιπ Τοιοικ.ο.15.διωτ.ιπ οριι.ι.ι.

ο.3. κιορι.ιι2. πιο. 1 29.ο·7. Επο.ιιριι[οοοπι.ο.ο..κπ

πο. οσο τω. ρτοοποι!ιοιιι:ιπ 5 προι·το οο!!ιοιτσι οι:

Βιιππιι.ιπ ποιά. 37.402!. οι4.1.4ο ο.5οοτ.οιι.·υιι.5. πο:

  

46.

__Φωιτιο

οι: οπο.

ιιι πιο

1ιοΕιπ ο ·

&οποιοπι

οποιοι».

47

πιοριιιππω
ο

|ποιίιυπ .

. πο.

πι. 8οπι.

ποσοι/Μι

οπιπιπο ιποοροποοπτοι· π νο!σπτπτο οι·οπτσι·ο, ιοο

ροτοοοτοιοο6οιτιοππισιπ οοροοοπτοι· π !ιοοι·ιπτο

οιοπιιι,ο ιριπ οοοροι·πιι νοΙσοιιι.οποπο π.€πιτπ πι,

πι!ιι! ροιιο οροιπτι οτοπτσιιι πιο ρο7οοο ρι·ποιοτιιι

Φιῇπιτπ ιοπτ. νι ιπ!σοτ !ιοοιιπιοιιι ιο οιοπτσιπ,οο

. . “ ι οτ οι·οπτιιι“ω. Ρ""_ ι:οτ, οσοι! οιιπιπιιιε Ποσο ρι·ιοοοτοιοι ιι π

ουσια
πο ποσοι ροοοπτι , ιο τπιποπιποιτ οπ ισρροοτιοπο,

.-·ω .--

  

πω. ό· ο 2Ιοποοπ. οποιο , /!!ιο.οκ..1.οτι.3.θτο

8οι·.οιι.οπ.ιιτ. οπο! 8.Κπι:ι.ιμ.π.κι·τ. π. οπο”, ι που.

79.ιιι·τ.ι.5.5ποικπέιτ,6ο ;.Ωμι·ο.Ριοοο, ροοοπισιιι

ποιο π:ιοιπ!οιιι οοποιιτισπτ οσο οποιο , ι!!ι ιο!ιτι·ι

οσιιστ 9 οοιιο!ιοοιορτοοοοιτ οοιιοιιιιο πιο ιιιοτπ!ι-ο

59995

δι·
π . . ο . . (Μ'

ποπ ποιοτιοι,πιο οπσια ιι:οιπ!ι. Ροοοπτσιπ οιι:πθτιο "ώάΐ::

ιι:ιοι·πιιο , οσοτιοιοσποσο πστοσι πο οπιιοοιιι πθτιο· Ρ.:.6”",”



Μ·

Μέ 2..β

ποτά:

"

ΜΜι:: ω::

Φ:Μω

ίι.: μού.

ΐ7

διΙΙ:ΜΙ ιι

22ο° Πιβ. ΧΧ[ Ἑ::·ι:::/ἰ: ::::Μυ:·έω:: ρ::::::έ. δεόῖ'. Ϊ.

πι. σο:: ἑιισᾶι::ι:εεὸι: οι:ι:ιιι·:εστε σιι:ιι::Τι:ο:, ν: ἰσΒεκἱο ι!ιιιισι εοσειιι·:ιι:ιιι: ι:οσιιι:: : κι Φ:Μω:::::2

°Ρ::::::6 οι] ::ι::::ιειι!ιιιι:: (Μια: ι:οσειιιι:::σ::ισιι5 8: :ειισιιιιια:ιι: ιοί: ε:ε::ιι:::ι 2: οι:: Που: σοσ Π: ι:ιιιι- ι ο

ἰσΓ:σιι:, ιι! ::ι:σ ::ι!:ιιιιιι: ισί:σο , Γε:: ίσιο; :μια ιι: [π ρει:::ιιι; σιιιιι:οσειι:::: οι: σ::Ιιι::: , ν: ι::ιιιιιι σ::

Ι:ι:ε,σοσ :Βιι!ο , Μπι:: ει::::ι::ιι::ι:ιι:. Κ::ιο::ι&ιι: :ι::::Ι:: :::οιιιι:ιε ιιε:ι:::::ισ:ι:ιι:: ::::::ιιδο ξ:: ιι:

σο:: ι!ιει:ιι: ισο::|ιε ε: ::::γί:ε:ΐιι:σ:ι:::ε,σοε.σ. :::- ι !ι::ε::::ε οι:: 8: σιισε Γε ι:!ι:::::::ισιιέιιι: ο :ξ ιι σ::

χ: εοΒ("°π:ροτει: ιιι:Γι:ιιιε ιιιο:οιι:::ε,(ε:| "ισο- ιι:::::εο :ι:οι:οοιιο :::::ι.:ιιε , :σόι ι:1:Σ:]σε ο ο(μ, Ρι·οαάεως" Ι:|κι·ὲ δ: ι·εΒιιια:ιιιε : (ιιο :::οΧισ::: :ιάιι: , ι!ε:ε:ισισ::ι:1: Ἑνοὶιιιἔιιιε ο ' οι:: ρι::ιιι::

μ·ισειριο. ΙΒιιιι: ιΠι::ισ:ιιισ ι:Διιί:ε :::1:ιιι:ιιι·ιιάιο · ::ι:Αισοι!:Πιιιι:. γιι€ ι:ιι: :ίο8:ιιιο&ισσ:: ι: οι:

Ψοι·::|ι:,: οι:: :::οπιι::ι: :::οι:ε:!ι: ιιικασ ::ι!:ιι::ιι: ιιι:::ιιιιι, ε: :::::[:2 σ: ι ι ιι - :οσε ω".

' τω». Πειιι:: σο:: ::ι:::ειιι:·ε:ε ι:ι:::: νοιιισ:ετο ειι::εσ:: απ:: νοΙιισ:::ε, ε ο :::1·:2:ι.ιτ2-:ιοι:Ρτεΐ

ε:εσ:ἔ οι! σᾶσι::_ρεεε::ἰ οι:: σ:οι!ιισ:ι:οι:ΐσ ιι:ι:::- οποιο: Πεο,εᾶι:ε:::ισἀιιιιίΞΙ:ιἰι οΐΈ:σε ει:ι:ιι::ι:ιι:ι

Η: :::οκισ::: , Κ:: οι:: σ:οι!ι:::: σετιι:ει::. Ήισι!ι: ι:::::::::ειιιι:σ :κι :άσοι μα:: ε ι::ε:ιιι::ι:ά

(Μ2 (παω (0°ςακι“Μι δ.: ΩΒΔΦΡὰΙΟΠΡω , Μ.: Ε: Νει:ιιε ισ::!ι:ιεε:ε:ο ισιιοιιιι::ι: ιι::::ε: ε ιο.Ε. “μ”

εοπαπω [κ. ωο:|ιμη :μοβ σιο::ιιι::::οπιισε,:ισιε έ Ε:: .σ.:ιση:!ιι:ι:ει|ιοε:ιι:ι:,οιιι: 5οΐ)ιιι: :Μιά Πειι:!,&"

μιωιω :|ε:ει·ιι:ισ:: εοσειι:ίιισ: ισο:Πε:εστει:: ει: ι οι: α:::ιιο σ:: :άπο “απ ειι=". έ· Μπι:: δέ

πω:: με:::άιοσει:ι , οιιἑιι: σ:: :ιιιισι¦νεἱ οιιο:ιιι έ :::ισσιωι: σεεεΠΞι:ιιισ: ει: ιιρρο :ι::::ε,:Ηκ ν::

Ϊρεειει:ι σε! :ιιιο:ι! ει:ε:ι:ιιιιι:ι:, εκ Μπιτ: ε!ει&ιοσο ιιι::::: εοσι:ε:::ε:ει:ιιι:05 ΜΦι:"$ : ε:: :ΙΜ Ι Γ” Η:

"ΜΒ 4άωά; μη: Διέ:::Ι:ινε:ο ν: οπού ι::οκισ:: Πιι:ορε:::ιοσιοι:: εοσΚ::ιι:ι:ε.(Σ:οι: πω:: ::ι:ιι:ο

'πω απ:"Κ"..ἱᾶῇοτπω ς0°ςς_πάτ ε: Ρω- σι:εσεε:ε:::, :ιει:ε:: Πει:: :ο ισα:: ου:: σιωπ

:ιιι::Ξ ι!ετε:ι.::ισε:: ε:: :Νεά ι::ιι:ἐ. ζει: ι:::::ιιιι:: ΜσεεεΠ::ιο ι:οι:ειι::ε:ε ι:ιιι::::::ε:ι:ιι :ο :ο σωσει::

ο8,:::ις εοσε:ιτίιι::ο μου:: ::σιιβε κι:: ::ΐε:εσ:ε: Μ:: 4&:0ικο: ι βιο:"ω :ΡΒ Η: :“Ψ'ω""κ °Ρωαπ:

οωσ21:Φ :!ε::::·::ιισ:: οσοι:: σ:: :&ιοσεσ: :::ιιΙ:::::, σιιμσι:::::Βιιι:ι.σ Πει: ισ:ρε::εό!ιοσε:::,(εά Πωσ::

Ψιἄω =_ά ΜΜΜ: Πειι::::“ε Δ: σιισι: σο:: ι:οσι:ιι:::: ι ΐιιι:ιεστια:::, οι:: να:: σ:ο::ιιιο σοί::ο (ε οι:::οσ:ιιι:ου

ω:: π Ρκαιω.Μααιωισσο: ὰ νοΙσσ::ιο εκει:: οπο ν: ιιι:ει·::ι:εσ: ισσο:::: ει:σΓε:ιιε:. Βιι:ιι: ι:εε

σα:: απ:: ό. κ! .:&:οσε::: οποιο εοσει::ισ: ε: ετσι. ιι:ε:ίε&οοσεσ: ::Βιιι:, οσοι! ισ :οοιι::εσοι:::ιιιι:

ο π. νσισε:ί:ισε..οιιιιι: σ:ιισιι:οί: :όει:::ε:·ε:ι:! εισ- :::ε::ι:::ι. ιιι! ::ιισε οσοι:: :άι::::,ι:ιι:ι:::: ιιι οιιιι:νειι:

8εσ:ἰιισι ι::ισ(:::ιι::: 2. ι:::ιιει:Ι::ισσ:: Θ:: ιιιιιι:είετ ¦ οσοσασ::::οι:ο :ο :ΡΜ ει·ε::ιι :ει ι!ερε::::ι: κ: σ:: σο::

ςιισε|;ι; σε :;οι::Ρ!ετο σ: :::τιοσε :::οι:ισ:: ::::σι::Ρι' ::σ::ισ: :::ιιεσι: ει: Βιι:ιεσ:ιίΒ:σε ::ι(-ροσ:ιοσε:ι::

(ηκλ.πω: , απ) εικτ8ικοΛο:14:: : Ρ:ΘΡτιο πιω:: οι:: :ο ιι!ιιισι!:σ: ρει:εάιίΠιι:ο :σι::ιι: ιιι:ε:::ι:::::

οι:ε:σσ::::2.τιιι.ι: αν.ιί::1. 1ιοι::::σ:ιιιιι:1ιιε: ρι:Ηιι- :ο θα:: :::::ι::ι:. Νεο:: τι: :ο ουσ:: Μπι: :ινο

|:"π ω: ΟΡςαειά:1ω εοι::ριε:ι σε: εοσειι:ίιισ: :κι ':ε:σο ΐει:ετε:ι::::::ιιε:ι: ει: εοσειι::εσ::ιι::: ιι: τοι::

γςπωςιη::ροποπ: ισιίιί:ε:εστε: οι:Ιιια:::ι: :εὶι&ᾶ μπεστ: :άσοι ρει:ι::::ι απ:: :::ε::ιι:::ιιι::::: :κι8::

ει:!ι::ε:ίι ι!.ε:ε::::ισιτ:οσο ει:: Μαϊου: ρ:::εσ: : ι8:- Σ Επι!! Επι:: (Μ: Ρ0ιι:ΐ: ι::ιιί:ρει:ε:::: σ:: ι: οι: ῆ::ᾶ::

τω. Βω50ω"ωτή:απ' :Με (:οωΞι·ω. ωἀωι ' :::ιισιι: ΐιιρι·ει::: :::οιιι(οι·ι:,ρ:οιιιοειε :ει:ιι:οι::·

::ιο:Ιο ε: μια:: Πει ρ:οιιἱι:ει:ι.ι: α&ιι: ρει:ει:ι, σιι:ιι:ι:Ιε ίιι$ι:ιέ:: ιιιιιιι!ιι: οι: οιιιιίειιι1ιιε :&ιοσεεδ

'δ.

 

φυσά:: !ιἱ:εἐἔ εδώτα: ἐ ι::ει:ιι:: , οι: οιι:σι!ο σε:

ισιιέσει::ιιετ:: ισιιάιιεπεστια::: σεοείΪιι:ιὁ ι:οτισιι:

τι:: σ:: εδι:ε::::ίει: οιι:σιὶο ί: ι: ι:οιι:ισιι πω, ::είισι:

εΠ:: Μα,σε ρεεοιισιισοίιι::ει8ο ρι·οιιιι:::::: :πιο

:ιεσι Μπι:: οι:ε:::ι: σ:::::ιιιιι σε:: :Μος ιιι πι:: :σι-ιι ιιιἱ- ι

|ιιιε :άσε είἶε: Μπι· οι:: ο:ι:ισε:ι: ει: Πειιιι: :Με

::οσίε:ιι.:σιεσι. _

ω: οι:: ιιιι:ι!ιι: εοσειι::εσοι ίι:·οοβιι:Η:: , δ:

:Σε Ε:ι5:ο, ::&εσι:ο. Βιι:11ωι: ει: Πειι:::: :ο :Μισο

σο:: ι!εει·ειιιισ θα:: :ιωπ:: :σιι:ιι:·:·στε σου Μαιου::

σπαστά: .ωσ::::ά :!ιο/::ι:::.μ:αδ:::: ρ:: ἔσω: ,|ε:: πιο·

|ο: ( ::::ιιιο: :!ε ι:ο:·ιι:ιιιε :::ο::ιιι`ιιι::: ο:ι:ι::ει::ι σε·

απ:: ) κάθε:: :πασοκ ιιιβ Με:: β σε:εσ:::κιι:·ι: ω·

!:::τικ: : ι:: ν: ν: ::ι.ιιιιε ι1εε:ειι σο:: ::ι.ι€ιε Πει:: :ιι

ΜΜΜ:: Επι:: ροιεσ:ιει:: οι: :οσειι::εσ:ιιιι:ι επι::

ε:ε::ιι:·:ὶ 3ὁ εθ:ιιισ Ι:ι:σιιισ, οιιἑσ: οι! ::::ι|ιιι:: , ω:

ειιιασ:ιι::: ει: :ε Ϊιιἰ: , οι! ν::ιι:ι:ι::ιε ισι:ιίΐε:ει::ει·

ΐιιιισ: ι:οι:ι:ιι:ΐιιι::οι:ιιιΙε:ι:,(ιι:ισ:::ιιε ρο:εστίιι::: ν:

:ιεε:ε:ιοιιι:::::ι::σ:οι!ο αΙΙιε:ιιιε:ι: νοΙιισ::ι::ι::ειι

τι:: , να: νιει·ειιι: ιι:: ι:ιιιαι::ειισσιιε μπει:: νοιιιε

:·ι:, ι·ε!ισ::ιιεσ:!ο :Πι μεσω: Μ:ε::::οσ: :ο :::ισε,
νε! :Μπι Ρι::ι:::: :Πε ::ειε:σ:ισιισό: : εο.:ι:ο:Ιο, σο::

::::ιισι:εσε :ι:::ιιιι::ι ίιιι:ε:σε:. ι:: νοιιι:::ε ε::ι:ἐ,

:ειισιισι: ιιι: ρ|εσ:ισ ροτεί:::ει:: ει:: ν:εσ:!ιι:ι: , νει

::οσ ν:εσι:ιιιι:εο. Ηι:ε :!ει::ε:ο ροί::ο, Πει:: σοσ

::οσι:ι.ι:::: ν: ι:::ιιΠι ρ:ο::ι::::: ΠΜ:: ι:ειειισισιισ:

ι::ε::ιι:ι:::: ε:: ιι&ιιισ ρει:ι::ι:ι , ἴει: οσοι:: ν: ω".

ι::ἰσιι:ιιε ὰ ε:ειι:ιι:ό 5 σο:: .::.εί: οοιεάιι::ι :εσωσ

ε:ειι, ι:εεε:σι:σ:ιε ι:οσειι:ίι:::: :ιει:εσι:εστε: Νώε

:ἔι ι:ε:ε::σισιι:ιοσε ι::ειι:ιι:::,8: απ:: ε:: εοσι:σ::εσ

τι: :κι Ψιωεσ:ησε :ΡΗ Ιιο::ε πιω:: εοσι:ιι::ι:

π. 8: σοσ ::!ι:ει. Ψσι:ε σοσ Πι:: :Με ι!εει·ειιισ: ιιι:

[οιιι:ιισ: δ: ·ρ:κιιε::ιεσε ιι&ιιιιι:::: ναί-ιιι:: Νοε:: ι::

Βιιιι;,τω ει:σὁιιἱοσ::ιι::: δ: ::0:100ΦωιΜ “ΝΝ τ::

νίιιι:: ιρίιιι:_. Ρ:: Με ι!ει::ε:ιιιι: ίΞι!ι:ιιιιι: :::ισ:ιδ

Ιι!:::::: ι::ε::ιι:ε: εἰ: Με:: ι:ε:ε:ισισ::ιο, ε: ι:ιιιιίι ι

!
 

  

:::οι:::.: οποιο :ει:ι:ιίι:::, σεις; ε: ::ο οσοι: :πεισ

ιιιι:α: ριε::ίο;ε:ε:ιιιι:ειε (ιιι: ιιιιιιιιοαοι.ιιιι:ιι: , :οσο

τιι:ίε ρι·ιιιιι:ε σιτε ει: σωσει:: (ι:ρ:·ε:::ι ρ:οιιιίο:ιε.

Ρ::::ε:εἑ ::ι::ι::ι:ιιισ σι:σ οι, σο:: ::ει::ειιιιι: ισ·

ι1ιιιω:ιε, ι:οσθι:ε , ιιι 8εσε:ι!ι :ισ:ι)ιιι: ει: 2:ε:σι:

Πισω ει:σειι:·ίι:ισ :::::::ιι:ιε ι::::ιιιιΠε 5 Π:ο ::::ι:ισ:

:ιιί:ισι::::,ι:ι ρ:::ἰειιἱ::ἱ, ι:ιιι:: οι::σιοιι:ει:ειιο:Ποσ

ει:: , φωσ: ει:ειεειιι: ισ :ει::::ο::. δώσω σαι::

Μισο :ι:σ6,ι:ιιιιι σο:: Α:: οοΙ::ιι::ιὶ πιο: ::::τι:ιι:

ρ::ιε:::,ἴει! οι:: ν:::ισ:οιιεί:ισιιι,:::: :ισειιΙ:: ασκ::

ι:ιί:ισά::.Ε:εσιιι: σούι.: ίειεσ:ιἐ :6ιιιιιοσε:.: , :μή

Πει:: , ασιεςιιι:ιι: :Ποιο ::ο::ι:ε:ε: ιι::ε:ιιι:: ι:ει::ε·

απο, οποιοι: σοι:: :σ:ιοι:αι:ι:ε ε:ειιιιιι·ιι , ιι: οσε:

ιιι:ε:ιιι[ροσιιοσε δ: ει:οιισ:ΪὶΔσιιῇε οοο:: , επι:: Π·

ω:: ορε:::ιι::,ἀιί:ι::ᾶιίΙἱ:σὸ 8: ισ ρ::ιιειιΙ:::ρτιΕ

μακ:: ρο:ιιι: Γιιιιισ ::οιιι:ιι:ΐιι::: ΒιιειιΙ:: ε:ε::ιι:::.

ισ ι:ιιιι:ιιίι:ι.ισοιιε ::ι:ειισ:θ:εσιι:: ::οιιιι8, ισ ο:ιιισε

οι:: οιιοΐοιισιιιιε :άσε ει:: ::οσοε , :Με σ::ι|ο: , ει::

σοι:: επι:εσι ι::ειιιιι:ε Μπι:: :ο ι:ειε::σισ::ε νο

ιιιε:ισ:: :σιε:ιι:: σο:: σε8:::ο ει: εοσειι:Ιο οι: οι:

::οιι:οε ιιι9ιιιε, ει:: :ιιιο: ρ:κιιιιΙι: Με:: σο:: ἴε ι!ε:ε:

σ:ισειιι::ε, ν: Μιιε:ιι.:ριο::ιι::: Μ:ε:ι::: ορε:ισιἱι

Ε:: :εσ:::ο:ε,οιιο ι:ι·ε:ιιι:ιι ι:ο:ιι ι:ι:ε::ιιιι:.(ζι|ι ωσ

ι:ι.ι:ίιι: σο:: ::ειιι:, Η:: ::οιιΐε:ιι:ι:Ιιοει:::εσ:ι::ει:ιι

:ο : :μια σο:: Η:: ρ:ιειιεσιι:σε, Κ:: ι:οσεο:σι::σε κ.

Βε:ιισ: σοί::ιι:σ Ποιο, :μια σο:: ι:ί:οι:Ι:ιιιε, οι::

ι:ερεσι::εσ:ε: έ: Με:: σε::::σιι:::ιοσε ει·εα:ι::2 ,

:μια Πει:: :!ε:ι::ισισιιιιι: Μ:: ::ιισε :οσειι:Γιισ: , ιιι:

ι!ε:ε:ισισι:ε ω:: ρο:ε::ι:ορροίιιιισ: , ισ σο:: ι::ἴιι

Πει:: ν: (ιιιιιεε:ε:ι ορροϋιιι:σ :ιε:ιιΠε:.

Η:: :::οι!ιιε εοσειι::εσ:Π Πει απ:: ε:ε::ιι:ἰ: Η

ῖΏ

ἐ ρ!ευίο-Β

'88

δο.

ω:: ι:ι:|Ι:8ιτιιι· ει: δ. ΤΙ:ο.:. ο. μ. 8ο.::::. ι.πά ;. Π. #52ω"

πιω:: Παπά: ·υσικστβΙ::σωμα ω:: :ιι::::::::: 9· ΤΜ": °

πισω.: βιωιιυιι:[Μ σα:: ::·ωωιωω :κι »ΜΜΜ :οπ

βί:::::: ΜΜΜ:: Μακ”, Μ:: :::7°:8:: :Η ε:: ·υοΖωι:α::

ὐΠΩΜΡΙ:ἱ. δ:: -σιι:ει;:: Πα:: ε:: (ε ι::α:ιιειεισ:ισ::ε:
Π νοΙιισ:::εσι



8ι.

Μουσε.

6 ε.

Οτε!σνι:48.

Οοπνάάσα.

ΠώυέεΙ.

:σταρ-ι 5.

«η.

° '1'ύοιπιβ.

66.

' άσε οτσιτιιε σο νιτιιοο Βτιε:σειεέάσ

οσοι. ΧΚΕ Π: Μωβ: επτΜΜέά:μετά2έ. ι δεόι'. Π.

νοιστιτετετο ασ :άστο οεεειιτι , σοσ Μ.. νοισιιτ:ιε,

ίεσ Πεσε σετεττοιοατετ Μαιο :ισ ιοπιστο, οσοι ει:

ο νοιι.ιιιτιιε σοσ μπει ιιοειε ω”τε τιιιειο σεπτ

ιοιτιιιτιοοετο , ιιεεειι ιιιιοιτιι , ιο (ετιισ εοιοοοιιιο

οοΠετ πάσι:: Ρεεειιτι σοσ εοιοιοιττετε..

Ισειο εοΙΙιειτσι· ει: δεσει: ειτ. Ωιωά εβδϊκ.ι που

ινών: αικ|Μπ, Με και ε/ἰ ονομα αυσβυκ π. μια,

φωτια» οί! ε:εβ , "οι αιτιβτστ,|ιβεισηάά σάιτ/δινει,

βάιιτσρτετ άε[εί!ινω εκτιβ. ο. ,το οι μι:εβάτε @ο ω·

ίσου συικάισ|.<ιπ εισαι/ε ι. ω! σου σκάβω Ε: 5. κά άι·

έσω . Πισω, τμοάνι|ι μπάτσο: Ε: σ ·υο!τωτιιτε σκατά,

πω: “Με”ή .ε Πεο,ιμιά Πα:: πο»μπώ άοβει:.Ωσι

οσε νετοιε εικοσι: ισρροοιτ ιο Πεο σεετεισιο εσο

σιτιοιιιιτσιο εοτιεστιεοσι οσοι νοισοτιτε ετειιτἔι.

σερειισετιτεε ο Μετα σετετοιιοιιτιοοε σου. :ισ

σσαιοεσιιοσε ριιττεσι ιοί-ο νοΙσετιτ:ο.ιιοσσι σοσ εἴ

ιετ ιο οποιειιοο οοτείε:ιτε ιρίισε εοσειισιπε , νει

οσο εοοειισίοι·ε οι ασια οιιτοιι.Μοσσ ώεσττειισι

Πει εστισειο ισοροοιι (Παπ. ειτ. τισ 8. Πεκ.τβιμέ.

τω· άετεινκιπάτιοπεπο ουΙπωωι: , πο” αραιά άετσ7ΜΜά

τισ ·υσΙιοιτάτι:/ιτ ιιΙαμιά επεσα άξ/ΐιπέΐά ά ·υο!ιατάτε σ

@οι στα, με μι...» βετ ά ·υσικπωε:κε: "ω... Μειω

8επάο, αραιά ρτισ.τ σωστά ωσπου:: 48ο; .ιο....._, σκάι»

Πωσ, βάκά ξικαιώκ[κω άπο, Πειωψιμι άετατωικά

Ήυπωι ·υσΙαπωσι.ι , σκοπο» Πεο Πεκ: @ο “Μπι

άδΖιωι , μια απο ·ιωικπτω @τι : ό· πο» Μάι οπο: Ποιο:

αέιτ,ιάειι υοίωττά.ι @ο : ά· ιάεισ πω! "με απο"

Ποιοι :Μεινε ·υοΙαπωτι οι πάει» Ωω» σιτσβικάι,

οποιοι ·υοίκωάτ άιαιτιο· οοιιέετε Πεο.

Ισειο εοιιιΒιτστ εκ 60:176.1.2. εκ

$πιστωιέιτ:νοι σοάτιο:ιιο εωτι στ. ιιοριοοετ δ: ιε

σσιτσε.Ε.σιισετο σοεετ 6.ιωωι.. ο. άιΠ.Π.άκ.·υκ.

απ. τ. ινιωι άρει..." σε!» άἱκΠΜ ·ιωΙαπω: ·υοΙιιιιτιι

80:21 ενεάω»ι ·υεΙΖε , κώφσοά «Με ·υοΖωιωτ επάτι.πά

Με απο: άειετνωπάτβ άικοιο ·υσικπτω άάυιάσ ·υοίωιτάέ

τι "πιο Ιιβατιτωι: Μασάει” κά»! «Μιά .χι άσε Ισπ

“πιο ·υοΙππτάτι , πώάστε ειβιωι!τάσεω εἰἰσὶεκάι , ώ·

 

οβ.79.40°8.1:9.

:πιο είπιεπά·ι. ά αάοιτεωἰιὐστ άδἰιωι, οικω σκετο τω· ι 1ιοειε οἱΪειτ ατιτεοεσειιτετ , εοιιεεσο:

Ικετιι,·υεΙΖε]ισι σο»ιδει·ε. Ε: Εεειεί. ι τ. Πεκ: οι: Μπα:

ασια/Μια:: Βοπτικεπι , ψ "Μπιτ ιΙΙιωσ ιιυπάιασ τομ.,

χω. Ε: Ρεισιὸ ΡΜ : σουάμπυκπιτ ει, άαθέτισ ιστοσε

που» Με».βιριευκοτ Πει , ώ·[οπτ.ι οι Ροτειιτιά. Δε Η

σιεει·ετ, Ρετ Πει ίοριετιιιοσι δε ροτειιιιεισιοοιι ω,

οσο ιοιιισε σετστ· οι , ομοσ ριοεσειιτ ιΙΙι , νει εσεις

εστίσε ω ι:ιοιιστο,νει εοτιεστισεασ σπιτικο. Ειτριι

οειδ.Τ|ιο.1.Ρ.98.9.2.47.2.Μ4.ασεο σιέτσιο ειΤε,

ιιοτοιιιειο τειι&σιο είΪε ισ ι:οιιιισ εσιιΒιιι Ιω , ω..

ει :πιο με!ιέιτισ οικον ομτατιωτ άεπει·ωινιάτα .ά νικά,

Ασ οσοι: αοοιωιω τεσοεο εοιοτοστιε τεἴροσείι

Τιιοιοιίτ. αδ. Τ|ιο.ι.ο.ιμ4.·79. απο ισεὸ Πεσιο

οσο είΪε ειισίσιο ρεεε:ιτι , :μια Ρεοοοισσ3 εθε σείε

σσειτστ ιο ειισιιιιο ειδειετιτειο,οσειι: είι Πεσε,ί-εσ

ισ σεθειεοτειο , οσο.ιιε είτ σπασω: σου: ειιισσι

ειιτιο οσο τεσσειιστ ιο νιττστειο σιοτισασι ο ίεσ ιο

εστσιτετειο σε σεΪεᾶσιο Ποιοι. @ισα ρετ εκατο·

πιο, σοσ Ρετ Πεσιο σιιτ,εισο τοιοσε εθτισνιττσοΐο

ρτοσσοιιτστ. Βοσειο ιοοσο εκριιωιιτστ οι; , σοι

σιοστιτ,ριορτετειι Πεσιο σοσ εΠε ειισιιισι ρεεειιτι,

οσοι εοοεσττιτ ασ ιιισσ εοσοσι·ίσ Βεσετσι,ετεστσ

ι ιορι·ιε σε ρεεειιτστο, οσοι
το οπτ,ιεσιειει, ιο οσο ο

Βειιει·ειιε Π: ιοσισετειιε :ισ οοιισιο δ! ιοεΙστο.Νοσ

ετιιιο ιιιτειιιΒετ σε εοιιεστίσ ιο ο&σ π. οπο Με

οιιιτιεσιιι·ιε ..ο ιτισισισσσε,εσιο οιιιιι στ ριινίιεστο

ιο ιιάσ οποιο, ασ οσοσ Πεσε σου εοιι°εσττιιτ,ἴεσ

ιο ειάσ π. εισιι εοτιίισετοτσιντ ιοεισιιιε ιο!ιοετ·

τοτε ετεστέι ιο εάσ π. οοοσσετιιτο , νει ρτ8Ρειτοτσ5

ιο οτιιοιροτειιιιἔι Πει, φωτο νι ίσι σεετετι .ιιιιΒιι

Ιιιτιεττοτι εκατο :ισ εισοίεσιισσε εσε&σε.

ώμο τ. ()οιιεστίσε Πει οσο σιίτιοεσιιστσ

οοιιεστίσ επειιτσιτε ισ .οι οεεειιτι: ιειτσε τιεεισιτ

Α εστίσιο ασ ιιόι:σσι ρεεωτι: ετ8ο !ιοετεεοιιεσττιτ στ!

δ Μ."θΙΠ ΠΟΠ Π!. ·
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ετ:ετσια σετειιιιιιιιιιε Μ» Πισω ει! οᾶστο ρει:αιτι:

σου. ιιεεισιτ τ:τι:οτστο σετετσιιτι:ιι·ι9ίιοι εοιιετ.ιτίσοι

Πει ασ σου:: ροτισε οέι:σιοςοσ:ισι ..ο Μοτο ο Μι

σ Ρετ Ποιο σετετσιιιιιιτιοτιειο; ετεο σετεττοιοιιτιο

ει·ειιτσιτε ρτ:ιεεεσιτ εοτιοσεισιοΠει: ει·2ο :οικοτ

ἴσε εεεειτσιεε σιίι:ιιιΒσιτιιι· ο εστιεστισ Πει, οσοσ

ι..ιω..ι είὶ. Ασπα. μοβ. ειστε σετει·ιοιτιοτιοσετσ

νοισοτιιε οποτε σε ιιισιτΐετετιε , ει: (ε οσο εκι8ειιε

οσοι: ροτισεεοτιεστΓσιο , εισδιο ιιιισιο. -

Κεΐρ. οεΒ. εστίες. Ασ ρι·οο. ΜΒ. ετεστσε:ισι

σετειτοιτιιιτε σοι εοοεσεἴσσι Πει ασ ρεεε:ιτ.σιο,νει 2"Ψ"_"'

οτι οσεσπεσιισσε ειισιο ιι&στο σε: σετεττοιιιοτιο- ρ:ί?έ:::

τιειο ριεεσιαιοι ασ εοιπ:στισιο Με, ίεσ ρει·ιρβιο /,,,,, ω”

εοοεοιοιτ:ιστεοι εοοεσ
Ποιο Με. διεστ ειιιιο σε. μ, φρενο

τει·ιοιτιιιτ :οι εοτιεστΪσιο ιισοιτσειιισιπετειιτιε ..ο έἘ'¦'Μ##_

ο!σι·εε ιι&σε,εσ οσοι: ροτισε, εισειιο εισ ιιιισιο, οσο ΜΜΜ 'Μ'

ρτιοσιιι οι: Διιιιιιοε σετει·ιοιιιιιτιοιιε , τω εᾶσεο:ι ::2:::,,,,._

οοοεοιοιτειοτι δε ΐοτιοιιιι, σοσ. οιΡωι, Ροτεοτιιιτο, [:"π οτι.

ιιοι:ιιτστο Πωσ! σετεταιιιιιιτ,ικο 8: σοσ ροτειιτιιισι .

Πει, οσοι νισεεεετι οΠιίτιτ νοισστιιτιοτε:ιτεε , σοσ

ποιοί” οσἔιιο ιιιισιτσε ω ιιιιικι·ειιε , .ασ οσιιιεε

πάσι, ασ οσοε ιοί-ε νοισετιτ Ποσο ἴε σετετ·τοιοιιτε.

νιισε οοιιεεσο, νοιστιτοτειο ει·ειιτοτο ποτε ίσιιιο

σειει·οιισοτιοοειο, «πιο ιιισιίΐειειιτειο :ισ οι”, νει

Μοτο οοσοσι·ίσιο: σετεττοιιιστε σοι Μισο ροτισε,οσστο ιιιισιο ίσο οικω σετειιοικιιιτιοιιε. Ροίιτιι.ο. Π ·

εοοισσᾶιοοε οιοιιιροτειιτιο Πει, νι σεετετι σιω

ιιι οσοι νοισοιοτε ετειιιιι ιο οτσιιιε :ισ ασοεε εάσε,

ασ οσοειρΩινο!σετιτ Ϊε σετει·ιοιιιιιτε, εο ιρΐο οσοι!.

Ποσο Ϊεσετεττοιτιιιτ :ισ οσοι: ιιθ:στο , σετει·τοιο:ιτ

σοι εοοεστισιο ιισ οσοι: οᾶσιο. Ποιο νι σεει·ετι

σισιτιι σοσ οιιτισενοισιιτιιε οτειιτο ιιτιοεατ ιο (σε ιι

Βετο ροτείτιιτε εοιιεστἴσοιοοτετιτι8 σισιοε, οσστο
εοσοστίστο Ρωσσια ρι·οριιεε. ο

Μιά” ε. Πεσειιοετο οτιεττ ετειιτστο τω: οσο

68.

69.

ι·οιτιιοιι ιιάσε. Καίει. οφ,

ιιοοιε οσοι:

- σειιτετ, τιεΒο. Κσιἴσε,ιιοετἐ οπεττοοτει:ε

_ σωσει· εΒιοιστε , τιε8ο, εοιισιτιοοιιτσ· σερετισειι

τΐιήι.ζο ο νεοιστιτοτο ετεετἔ, νιεσισε οι·οιιιιοθ :ιο

ο τα στο ορσε, εοιιεε ο. ·

. θύμα: 3. Θεσσα ο. οσο ιιΒιτ'οιίι ορριιο:ιτεδε

'ποσοστο ο τοσοι: οίκο ίιτ είΤειιτιισιτετ ίσοιεστιι δ:

ίσοοισιοιιτιι οτιιοε:ετεο τιετισιτ σετει·τοιτιοτε εσο

εστιστο Πει. @οι σετει·οιιτιιιιε , οι εισει·ε, ετ80 9

ι Η οοίἶετ σεπετιοιοειτε, οοπετιιΒετε ειστε ειροιιειιτιο·

Κε/β.

εισ:σιο, ετεο είτ επσ·ωιοεπι ο

ι εοο[εσ

7οζ

ι σα:: δεοτειοοτιοοειο Πει. Χάο. Με. αστα. σε

οροιιεοτιοσε ε: Ραοτοοιιοιιε ειιιτεεεσ. Ασ μοβ.

εΠεστιιιιειο ισοιεόι:ιοτιετοισοοισιο:ιτιοοεσι

(απο. εισ οτιτοπο Πισω Ρετ εοτιεοσιιτιιι·ι

οτιοοετο,ντ "σε δοκινιά.

ι 1.:..ο.·79.αττ.1.5.ιιστά: νοιετιιιιοσοεετ, οιιοσ

εισειισο σιειτσι, οποία ρι·ιιοε μια. ιιιτιοΒιιεσε

&σιο, σσἐιιο ιεεσιισσι , οσο ιιιτειιιΒιιτστ σερτιοτι

τοτε ειισίιιιιτειιιωστ οποιο: , ίεσ σε ρι·ιοι·ισιτε μα·

ξ.εισιοσιεδεισσερεοσεοτια, οσιο°ρετἴεᾶισε , ιστι

ποσο, (εσ νι δ. 'Πισω. Ιοεισιτστ, οτοτσιισισε “του

Βιτ εσεά:σιο, σοι: εττιιιειτ Πισω ίεεσιισσιο το

τιοοειο ειιτιε , οσο: ιο εισοσιε εσεσ:σ εκατο ει;

τωειοικι ισιοιοιτσι·.

Οθμιε:4..Πτεοτστο σετεττοιοιιτ εοτιεστίσι:ο Πει. Ι .
. . . Με: απ·

Ει·Βο εοσοσι·(σε ετειιτσισε «ο μποτ οοοοστἴσ Πει. “ψ”, ω,

Κείο.σσιισιο :σε ρτιοιιωτετο,εστ ροσει·ιοτιτοτειο ό. "ω".

τεειειο , νει σωστο , νει ειισΒιιιιιτιειοτετ εοτιεστ- βιο” του,

ἴσιο Πει, δε εεεειστο , οσοι ίιτ "πιο σε ισειο ιιισι- 'ἶ""Ρῇ°°

σιίιι:ι!ιε: είἶε τοστσιιιο τιιτιοι·ιιτ. Ισειο ειιιιο ντ ω”

το ρτοεεσεοε ο ετεετσιο , σετεειοικιιιτ οοιιεστἴσιο ΜΜΜ ,,,;
Πει, 8:ντ σε είε τατιοτιε μια ίειρίο , ντ Ρτ0ι:ε- 8ίσπίτ. Φ

σεοτε:Σ Πεο.Ισειο νειὸ εοοεστίσε, νε οιιτστιιιιε

οσειο ρτεεε:ιειτιιιιεκ σετειιοιιιατιο ει·ειιιστεε. το
Π ρσοε

ι η

ι σιεο,

«άσε ασ

τειο8ε εοορειιιτισειιο ιο

 

:Η



από! ΐΠι/ο. Χ)Π. Πα απο/ί:

οιιοι· ίαἰοίο, νι οιοοαοοια ποιαπιιιιπ.Βιιι·ίω ιοαιιι

εοπαιιιίω οι·απιοιπα ,'ποοίιπα οοπαιιιίο Πα! αί!α

ποπ οοταί!τ, οί!:οοί!αιιοι ίιι!ιίιίιοποι οοπίοπιιοπιιΞι

οοποιιιίο Παι: 8ο νιαα ναιίπ, οοποοιίω Παι , ποπ

Ηπα αοπειιιίιι οιοπιιιια οίίαοοταίι, αί!: οιιοι πι).

ί!!!ιοποι οοπίοποοπτιἔι οοποοιίο οιαπιιιτπα: ιιπι1ι !ι

οαι!ι!ο πιιιτιοιο αοποοιίω ποποαπιοί!ο ί!πα οοπ·

οοιίο οιοπιιιιια , οίκο ίιτοίίοπτιπ!ιιαιιοαιιι, ποίο·

!οιο ιπιιιαπ οοποο ι·ίω Πα! απο οοιαίι ποίπιια οπο·

ειιιί!ι οιαπιοιπα, ποιπ Ποωιπ ποαποο ποπ οοποατ

ἐιοιαπιοιπΥ ίιαιιι οιαπτοιπ'ιὶ Παο.

(Μπακ: δ. νο!οπιππ οι·απιπ α!!:ι οοτοπτιιι οίίαπτιπ
20

7 !!ιατ ιποιίΐαι·απε; απο απαι οαιοιπιιππιιοπα πο

ποαποοπι.Ποποιοι.ιιπ κι ία !ιποοιπο αίΤοποοιο,

ίιοοιία !·ιπ!ιαι πο'οοαιπποοοι; ίαο ποπ οοιαί!: ται

_ _ οίία, πι!! Παωαίοαποιιαι νο!ιι νιοι:αι·8ο παο πεο

ι·ο,πιθ Παω αι!!απαιιαι· να!ιι, ντποπι. Ποίο. Πιι!:.

Ι",",,,ω,,- πιπτοο. νπ!οπιπε ειοπιπ οι οοταπιιπ ιποιίίοι·οπι

οι1βιωι ο· πάἰοἔ: , εοποοοοι οιιί!ιοο,παΒο. δο!πιποιίἶοιαπα

δωιξα0# οπί!!ιιο αεει οατοιιπιππιιοπα πο οοοιπποιιιο , ππιιι

Ρ”·ί!!"'° ιποιοαι·απε πάἰιιο οιι ία !ιπ!ιατ νιοι οιίαάιιιο ία πο

ο!ιοπιιοι πο ντιπιππιιο οπιιαιιι οιιιιιίο!ο Βαπαιπ!!

οοποιιιίο αοποοπιιιππιο επιιιί2 π. Αι! αοποι. παπα

ιοπιοι·. Νποινι ιαπίιι, οοποοι.ιι ίο!ο Παο , νι ορα

ι·αιοι· , οοποαιαιιποι πνιιιοι.α οοοιπιιιιπ οιαπιοια:

οι οοιαίτ οοαιπιι , ατιποπίι Παω ποπ οί!!οπο!ιοι οι

πιιίο!ιιτο αιι ία νο!ιι νιποαιαιοι, ίαοιππιίιαι αοπ

. οιιιοππιο δ: οαοαποοπταιπ!ι ιοεπ οιοπιοιο , ιπ ποπ

ίιιοοοπιιοι ίοι!ιαιοω νιιιω ο Παο οο!!πιπ , ποο

ειιιιι ίο!ο οοποοιίο ιποιίΐοι·απιαι ο!ι!πιο οοιαιιτ

πάιιιο ία οοιοιιπιππιο πο οοοιπποιιιο, .

Οίιπα!α.ι ό. Ραοοπτιιιπ αίι ίο!ι οατίαάο οοπιἰπἱο

Παι, απο αί!: οι·οοιιω αίίοάιιο ιοίιω : πιο" Παω

?αιωνα αίιοιοιπ!!ε οποίο οαοεπιι. Καίο. Ροεοπιοπι οίίο ίιι!:

.'·'ἔ"ὲοί'ἶ' οοιίαάο οοπιἱπιο Πα!,ποιι ιιιοιπ!!,ίοο ο!ινίιοο, δα

ί!!! 0 Μ” οίΪοάιιιιι ο!ιο!ιοιιοι,πο!π8αι!!οοιιποαοιι·οοοιοίι,

. Ο .

;:›-;β::ῖ ~παππποο οοποιιιίοιπ πο πάοιιι , να! οπποο οπο·

"Πι

πιοοπι πιικι!ιιιιο,πιιο αο!τιιιαιοι οαοοπτιιιο;8α ο". .

ιπιιιαια,ίιποποοοιαπιοιπε ίοοι πιοτιιε πειτε. Νοπ ο

οι Πιο οοιιι!πιο πιοιπ!ι Πα! ποοιιο αίία δ παο αδο

άω πιοιπ!ια, πιιιπ παο ι!!οο ιιιιιοοοιπτοοαι· ίαιο

ίοοι , παο οαι οιαπτοιππι ιιιοιπ!!ιαι οποίπιο οοταία,

!ι!ιοιο ιοί-α ἱπο!ιοπποο πάιοπαοι; νι επιιίπ οιοιιιιιιπ

Ε: ΜΜΜ! !ι!παιπ:!ιοο .π. οίοιιιοιοαιίοάιοπαο:ι ιαοοΒιιππιαπι

Ριπή °,'οί° Ποο:πιππαιιποιαπ ί!ιιΒοοιιιιπιο ιιιοιπ!ι Ποτ ποοπο

"Μί"""Μ οιοιππ!οι!ιτπιαπι :ποιο οοίτποποι οοπιιιιιίίιιιιι οίι,

ιιι·οιππια ι!!οο οοιαίι πο νπιιοι Βπαι, νπιιππιια ιιο

μ. (Πιέρια: 7. Ραοοπιιιιι:ι ποπ οι εοπτιπ, πω οποια:

νο!ιιπιπιοπι Παι,ιι!ιο!ιοπι .π. Παοπ:ι οιοΒαι·α ίοοπ:ι

οοποοιίοιιι πο!οπιαπι:αιΒο αίιιοιιιπ , ποιίαοοπ

ο!ιπι νο!οπιπταιιι Πο!. πε οι·οιποα πιοι·πι!ια οίΐσάοε

ιοίιω. Καί-ο. οοοεπιοιιι ποπ αίία εοπτιπ,ποι οιωιαι·

νο!ιιπιπταπι Πα! οοιιιιιιιοπιαπι; α!ία οοπτιπ , πιιι

οποιοι ιπταποαπιαπι;ποιπ Παωποπ ιιιιοποιι , !ἰοαι

οοιιιιιιτπι οαοοπτοοι.(Με νο!ιιπτπε οοιιιιιίΠοπίιιί

οοιι , νιοαοοιιοπι οιπο!ιοιιαιοπια ποπ ντίιτ πιο·

πιο αιίαάοι Πα! , ποιιι ιο ιαποἰιιι, νι οι: νο!ιιπ

ιπτα ποίο!οιπ5ποπ εοποιιἱοππιπ,οοοαπο6ιο, ποοπο

!ι!παιποι οαιαιοιιππιιοπαιιι ιιάω,ο οιοπιοιπ.

(Μπακ: 8. Είία πιοιπ!α ιπ οαοοπτο , αί!: ι!!ποιο

ιαιι!αοοίιιιοοιπ:ποιοποιο αί!: ιαπ!α οοίιιιιιιιιο οίτἑι

Ποοιι2ἱτιιια!!α ιποιπ!αοαοοπιἰαί! π Πα.ο.Βείο.Εί!:

π Παο ο!ινίιοο, οοποαοοι ποοιπ!ιιαι, οοεο. Ειαπιοι

Ηπα αίία ιιιοιιι!ο ίπ οαοο:ιιο ίοπιπιιιι· οιο !πιππίααο

οιοιπα πάω πο οιιιαάοπι οίΠοποοι , ίιοα οιο αιι

τιιπίαπ ιππιοπι οοποιοιππιιοπα οιίίοπιιιιτιπο , ιιοιι

τιιιιπ αίὶἔι Παο ιιιοιπ!!ται, ίαο ιππιίιπ: ο!ιν!ιοο,ίαιι

ι ίοποπιιιαπτπ!ιται , ιπι!οποο!ινίιοπ απιιιπτιε ι ίπ οι

που πιοιιε , ποο π οπιι!π!ι!ιαι·π οιοκιιιιιι οαίιιιιιι

τω, ίοιιοπιιιι.

ΕΠ

πιι. ποοοιι !!!οιοιιιπ ίπποι ίποιοιιιιιπ α!ιαοιο οοιαίι. ·

αισίααὶοτἰέπιοαααπιἰ. .Σ'αο7. Π)

οποιοι ο. Παω νι οποίπ οιιιιιι οκ ία οαιαιπιἱέ

πι: νοΙοπιιιιαιο αιαπιποι ω !ιοπο πάιιπι οαοοπιιιπ

ιποιιιιοοο . οίκο ποπ οοί!!τ νο!ιιπιπεπο !ιοπο ίαιο

ίπιποαιαιιοιππια, ίπποι οι οποιοι: ·οπιιίπ οοεοπιιι

τι. Καίο.Πιιι. Απιαο. οαιαιιιιιιιπι οι: ία ποίο!οιο,

ιποαοαποαπιαι· πιο ποιοι οαιαι·πιιππιιοπο οιαπιιιια,

ποπο ; οοοαποαπιαι π οαιαιιπιππιιοπα οιαπιοιπα,

οοποαο ο. Ειιο!ιοο:οοιαιιπιππιιο πο παπα ι·πιιοποπι

ιποιοιοοπ!αιιι πάω ίοοοοπιι οαιοιιπἰππιἱοιιαιπ

:ιο !ιππε ι·πιιοποπι ίοαιίιοποι πάω. Παω ποπ οα

ιαιπιιππι οιαπιοιποι πο !ιιιπο πάτιππ οαοαιιιιιπ ιπ

οιιιιοοο οοι· !ιοπο εοποοιίοιιι ιπιποιοιοιιο , πιο

ίοοοοΠιέι οαιαι·πιιππιιοπα α!οίο6 οιαιιιοιπα , ποοπο

ιπιιοποπι ίοοειΠαπιιι οαοαπιἱ:ποἔι ίοοοοί!ιοι, Παω _

νι οποίπ ι. ίοοο!αιιι οαίαάοπι οποία: π. ποπ πο

ποιτίι!πιπάιιιο ίπ ιποιοιοοο οοιαι·ιο!πιια,οατοιιιιι··

οιιππι ι!!οπι πιο ιπ!αιιι πάιιαπ πιιοιοιο. Ηοο πιιτοπι

ποπ ίοίοιιι,νι Παω οιαπιοι οποίπ οαοοπιι , πο: ιπ

οιιιιοιιπιιοπια οαοοπτι:!ιοο .π. ι·αποιιιι,νι πΒίο!οτο,

πο!!.ι ίειάπίιιοοοίιιιοπα, οιαπιοιποι οαιαιπιιιιαι πι!

πάοιιιοαοοπιι.' πιιοπίπιιι !ιπιο ιοίπ οαιαιιιιιππιιο

πιιοπο ι·πιιοπαιπ ιποιοιοοποι οαοοπτι ιαοοο!τιιι νι

πιο οποίππι οιοιπ!αω ιο νο!οπιιιαοι οιαπιππι , ποια

!!!·ιαιο οοιοιπιιππποο ία πο !ιππο ίοαοιίιοπιιι ιππο

παπι οαοοπιιί ππιιιιπ!!ιαι απο π!ιπιιππι τιιιιοπαιιι

ἱποιοιοιιππι, ίιι!ι πω! οιοοοεπτοι πάω οαοεπιι.

Ιπί!:π!πια: νι.απε οι ποάοι οοοιιιτιοπιι , ίοίίιείτ

νι οι !ι!ιαι·π οποίπ !!!ιω ποοπο α!Το ἱποιιιιοοπ!οι

()!ιι!!τω .π. ίοιτ ποάοι·πάιω,πιιο πιοι·ιαιτι π !)πιια

οιιαοαοιππι αιιααιιιω αίι:Δι πιο πάω (Σ!ιιιίτω

ποπ ίοιτ αποίπ!ιοαι·π , πιο ιππιίιιιι ποοπο α!ία !ποι

οιοοπ!α ; ππιπ ποοπο αΠα ίοααιΒοοοι π”οποίπ πο..

ι' οοίίπιιπ,ίιποιοαπι ποοπο αίία τοαοιίιοοιιι ποο 'ποια

! απ: ι!!οιπ ποπ αιιαποι , ιι!ιοποι οοιοιίίοι οαοοιιι·α.

Καίο. Νοε. ποιαο. Ειαπιοι νι πομπο οι ποάοι·
ι οοοιπιιοπια, οα!ιαι αίία !ι!ιαιπ οποίπιοΠωοπτ!ιπτια, κ!!!

Ϊ ίπ!ιοπι ποοπο αιιαι·οιιιιιιπ:Αι Παω ποπαίί:!ι!ιαιπ

οπιιίπ πάιοπια οααοππι!ποία ποποα ποοπο οποιοι

ιιοπι , ντι @Μπιπιο !ι!.ιαιπ οποίπ πάίιε πιοποποι

_ ποοπο αι:οιοιιιιιιιι. @οι Παω ποπ οοποοιι·ιτ πο

Ι ιποιοιοοπτιοπαπι πάω οαοοπτινιοιἰπιο οοιοιπιι

' οποσ οιοιιιπιο,ίαο οιοιιιπια οαιοι·ιοιππιοιπ εκπιπ

οι·ει:ππιπ οιιω απιιοπα αι·απιιιιπ ίοπ !ι!ιαιιπια ία οα

ο ιαιιιιιππι πιο ίοαοιίιοππι απιιιπιαπιπάω, 8αοοπία

ποοπιαι· πιο π!ἰπιιππι ιποιοιοοπιιοποιο ίει!ιαιο νπ

Κ£ίἱΟ

"ο 7:

ΜΗ:: '

ο πιω , ποιοι Παω οποιο Μαιο· οαιαιιοιππιιοπο

οιοπιιιι·πι , οι ίοο οοοιατόοα οοπειιιι·αποο πο οιο

παπι πάοοι , πιο ποαπι οιαπτοιπ νο!ιιαιὶτ.παοοίίπιἰὸ

οαιαιοιιππιπιο οιο!·ιαιινποα αιιοιοιτιοπι πάοιοαο

οπτπιποίι ποπ ιπο!ιοπιοι π Παο, ποποιοαιπ ποοπο

απο !ποἰιιιοοπ!α,ίοο π οιοπιιιιπ:πππι π!) !!!ο ιπαίιοπ- _

ιοιμπ ποο οποιο οιοιιιιι:ιο οοιαιπιἰππιιιι. Ω!ιιιίιω οί"Μιοίί·

ίοιι !ι!ιαι·π οπιιίπ οι·οιιιπιπ πιιοπο αιιαι·οιι!οπι πάω Ι';","α""ί

πιοι!αποι. Νικο οτί! ποπ οοίίαι ίιιιιο!!οιιοι οιπα·· π °?8"Β

οαοτιιπι ποπ αιιαπιιι , οοιιιιι ιπιπαπ ι!!ιιο ποπ ακα

πο! !ιοο να! !!!ο τοιιιοοι·ο,αιι ποο να!ι!!ο ιιιοιιιιο:δα

οοπίαποοπιαι ποοπο οιιαιαιι!οπιπάωιποιιαποί,

οποιοι ?πιτ οατίαάο !ι!ιαι; πιιἰπ π πιι!!ο οαιοιιιιι·

ππτω ιοία ία κοπο πιιοπο αιιαιοιτιίι οατοιπιιπποίι.

απο” ιο. 8ίΠαιιε ποπ αίτ οπιιίπ ιοοιπ!ιαπάω ΤΩ

ιοπ!ι ; παποα αιιιοπ οίπ ιιιοιπ!ιε ποιοι !:οποπιιιπ παο

ποο ιαίοαάπ πάω οπο! οοποιιιιἰι νι οποίο μοιά

πιο !ι!ιαιπ,ίαο ιππιοπι ι·αιποιο οιαοπιπποοαοποοι€

ίοιιι ἰποιίίαιαπιαπι πο οοοοί!τοπ ποιοι; δ: οοοοε

ιπποο οοιπ αιαπιοιο !ιοοι·ο ία οοιαι·ιπιοπιιτο πο πο·

ποιο. Καίο. παο.ίιιπο!ιοιιαι· ίαπιια!. !ιοαι .π. Παω

αιι ν! απο!! , ποο νι οποίπ ιι νπιοαι·ίει!ιι οιο:ιοιο

οοποοιιιι απο αι·απιοι·π πο πάω οποιοι, ποπ οι

οιιιιίπ πιοιπ!ιο, νι που. οοπο!ιιοιι,8ι Κιιί:ια οι π.οά&'.

37η. :απο α!! ιππιοπ οποίπ οιοιπ!ιε ,` ιοιπ ποιπ πι!

πιο: οοποοιίιιιο οι·οοαι απο ιπιαπιιοπα νι πω:

οιιιω

Παο: ο :Λοβ

τοακοίία

απο πω.

 

 



 

τα

ι

π

...

Εκ ιο αιιοο!οτιαι!οβι ια παπα@τωναπο Ρτο “ταπ

πο απαο ποπ ιπ:/ιτπ|υ!ισιτοτ , ώ· οτα τιττπέπο αο! μια:

ιπ:απιρ!!οέτιτ. _ α.ο ο

('τιατιο και!! απ ι!ατιτατ ο ιτιατἰοπι τπατιτία. Μ. Ε!!

αο!!ο τταπ|ἱιπ: ίπο!ιπιπα!ιπ: ο |ιιο!ιο!ο ιπ!ιαβοπί: : πι·

οι|ατίο/?ιρροπιτ τα οτιαπτι ριτ/ΒΠοοπιπι αδταιρατί 5 ίπ

αβατο, α απο α!πιαπατ , αδιοπιπι ιτπτπαποιιιιτιι έπαι

ριπαι'τιτ· α[αοιιίτο ιπ!ιααοπι:.·6'τιατιο ποπ τα Μιαο

π τα!ι: αδιο ιτπιπαπιπ:. 1 4 3

Δία! ίπίττατπιπταιπ οτιαπιτί ποπ τιοαὶτἰτατ αιττια !πτϊπιτοι.

α!. τ.. π. 5 π. Ήπα ιαι!ιτπά τπαταψο!!ίι αδἰἰο ῇιιοῇοατ

πατταιιιπ οπ/!τιιτπιπτα!ιιπ ό· οτιπιέρα!ιπι ίπ τ:τιατιο

πι. ο.,Ε'τιατέο ι|! α!!!οβτπο!ιοι/|ΐιιτα ώ· οποιοαοτιο. τα. @Μπα

πω, βεβαιο α!τιτα : ααα παώ-ο ποπ ια έπ Πιο. 7ο. .ιέ

ᾶιιια ή? ίπ τιττπἱπο απατη Ι ” 1.74

Ηα!τιτριαπι τιττπιπιιτπ ι.ττττα οτιαπτιτπ. το @τα τατἱοπι

οτιατιο /ιτ ιτππιια!ιατα αδΪἱο ἰπτι!!ιδ!α: α Ο· ·τιο!απταται

ο!!ιιιπα : ποπ τοπα.ττέτ ίπ ·υο!ιτιοπι ά· !ιππιτιο α'ίαιπο.78

δ! @οι α!!αιπαπι ·ιιι!!ι , πο ατιτπο Βιοα[αι/Γιτ ίτιατοτ.

8; ο,α!!!ιαα από ταττοπι αι:τιπέαατιιτ α οτα-βατ! : απο

τταπαιπαιοτα!ιτπ τι/2τιδτατπ οι! ρτιπειριατπ οτιαπ: ι α·

πια! επτα τιτιποπο ιτπαπατ α οαοοεριο οτιαπτι. Ραα!αα

ο!ίιίτιταπαιπα!ιπτα!ιπι τι.ιφιδ!ατπ ω! τιττπίπατπ στοα

ταπι : ι:ΐτοττπα!ιο· το·έτππιια!ατα ιοπιτπαπἱοατἰο ιππα

. π! ιτιατἰ. α. τα

@τα οτιατέαα|ο!απι ποπ τι|οποπαπτιαπτ αι! τοεποποια

. βιρροπέτ. α. τ.. π.μ:

ϊτιατιο ο!! ιαττιπροατπ οοιπρ!ιτπιπταιπ «τιποτα οτιατἰαα:

8 ο Εκ .πατατα τα αι:ΐιπέα!ιατ ο τι οτιατα. 9ο Νοπ

πιο" α!ἱαπι οτιατίοπιαι. πω! _φιοιποα!οβ αι! τιττπὶπατπ

!ιαοιατ. ο ιι δαοιιδατατιπ τιτιπίπο, ώ· μια τατιοπι το

βατ. τις Νοτι Μ' αατι!αταπι ο:: Όιο (οι οτιατατα.· ιη

.Ποπ ι/τ τι!ατἰο ρται!!ιατιοιπτα!α: 12.4 .ατά τατιοπι

ι!ίοατατ τιιατατἰο αι ιαέ,οοπαιπατ: ι τ. τ Ε/! τι/τιιί!πο πο.

βιποἰιπτα!ιἔ: , πιο ροτι/! |ιιιιαατι τιΙατἰοπιπι πατάτα

τπιπτα!ιτπ. Κιρα!πατ οτιατίοπέ αααοατπααι α!ιριπι!ιπ

οτα α/αοἰιί!ο ιπποποπί:. παο Νοπ ο ιαπ[α/οτιπα!έ ιπ

ιατροι. _ . . ι α;

@ατι α!ιοαπτατ ιτιατἰ ·υίττατιτβιριτπατο ξ α. ι α:

€τωο τ:: κία|ο!ιι:ίτιτ οοππαιτατι ποπ/ι'. ;. ?Η 1 1 7. Οια

τιιτα ταιτι ττι: οτα!ιπι:· ίπ πω· Υπιιιιτ/ο. το' τ. ίτιατατα

π-ατιιτα!ἱτιτ ι.τ·ί!ιπ.τ ρταρπτιαπι τπαιοτιτπ ιο· τπαἰοτιττι

ίπ £αππιια.ίτπο!ιοατ.;.2.α δω! πατατα ίπτοιοοα!ιι!ι: οοπ.

_ α: ποπροτι.:Ε . . Δ το.:

]πορ!ιοατ ιτιατατα ἱπτι!!ιξ?αα!ἱα ιαἱαι @μάτια τατἱοπα

ποπ ίπο!ιπιτ αι! οπιπι Μπα”. 9 @τα πο: παπι απο

·τι!τίτπιαι ώ· ,ιτἰπια τ·ιεα!α :τι οιιιταπα!ο. το Νατατα!έ

τιτ° ριτιπ:_ιοπιαπέι απο ·ο!τιτπιαπι απ ιπατα!ιι!!τιτ; Βα

ρ!ἰιἰτιτρου/τ ιοπίαπ!ί. ο 2-0 - Ι

Ιτιιρ!!ιατ :πατατα απ ο!ιιιδο ι:ιττα 1)ιαπι πιιι!!!τατα πι!

πι! οποιοι! ι.π·ιτιιτιαιπ , πι! παοαα[οιοι/!ιαττοπιτπ : ια

Χατίοπα!!: απο" ιεοιποτι. η. !τπριιοαοι!ι: οιτοα !ι

'μια, ό·1ίπιτπ πατατα!ιτπ. τ: εο ιπ.ΐταπτι παο αιτοααοιο

. τατ οροτατι ττοτι|Ι. ι.ο.τα

ΦἱΠαπιἱα πω· Πιατπ σο· οτιατιιταιπ αι[απιιτατ μπι: ια·

ι.·ι//'ατπ ριύιδ!ιοπί: ααοΠιια ·οιαιτ οτιαταταπι..2ιιοαέ

τα" ιιι: οτιατατπππίτι α!ι]τιατ ο ποπ Μ”. Σά: Ντιπ τπτ·

πα: ἰιπρ!ἰιατ ιοπιτπαπίιατί οτιατατα ·πιτιατϊίπππιταπι,

οαατπβιρτιπιαιπ ιιταιπιτπ νἰττατἰ: ια:!·τα 8ταο!αιπ τοπιο:

ιπτι: οτιατι. · _ τ. _;ο

£'τιατατα ποπ τιοαἰτἰτ ·υ!ττατιιπ ἰπ/ἱπὶτατπ ; τα πιτ @τιπ

τίατπ οοια!ίιπτ. αττἰπ!ατ ι#-ιδ!απι οτιατἱοπἱ: : @τα τα

° τἰοπι οτιατιιτα πιτ ·ιιιττατιιιι οοια!!ιπτ. αττέπειτι ιίιθ·ατ

ι#ιδιιτπ οτιατἰοπἰ:. τ.. ό; Ι/τ πιτ ροτιπτιαπι οοιι!ιιιιτ.

αττιπέςατ οτιατίοπιτπ ποπ ια πιοιαι πιτ πα!ιατ χωροτ

τιοπιιπ οιιτπ απο ίπι!ιπιπι!ιπτια αδιοπί: οποια». 2.68

?Μι/Ϊ ιτιατατα!τααιτπ ιιπτατἰοπιιπ βπιέτατία[ιφιτατι

ίπ αποα!ι: ἰπ/ταπτιοαι αΞ]Ϊτἰ!τατἰαἔ, ποπ ίπ οιππἰοα.ι σο!.

!.·δ!ιαι. 78. !!4

Οτιατατα οι οτιατιιτα απο οιττιττατα /ιιοιιΠ!οπιτπ οι!

` Πι Ναι. Αιι8:ιο:2. Τοπ: Π.

 

 

 

Μαζι!! ια/!'οαι:βιπτ αοπιιπαπι. .

διπ!α!τ ποτπιπι: απειι!ο:παοιπτ σαΠοι!ι:. Απ ια_βοι!ια

Ι

.ο Μαν:: ΜΕΜ0ιςΑΒιι_ινΜ,

Όποια Ε'τιατοτιτπ: απο ποπ ροτι/! αππια!!ατο ίπ α!ιοαο

τιτπροτι. πιοαι τα ατιτπιτατι |τοιιτιτ ο τ. πο α

Ριτ οοιο/ιτιοατιοπιτπ ι!! ίπ ιοτιτίπαο/ιττ .· τη. ποππιο·

- ποιοι/τ ούια!ιπτια!!τιτ ιπιπτιο!ιατι ι!οιιατἰ αι! αππια!!απ

αατπ. 26: Ροκ/τ Βια: ίιπτιιιαδατιταιι οτιαιιοτααιίαπΒ

πτ!ιι!απαιιιπ αοῇαι ιο 98%! ·τιτατατ πιο :τα οτιαπα!ατπι

τ!. 2.π.26 9. ο τ

(Ξυίὶοὸἱοι, ευθοάοέ ΑπΒε¦ἰ. .

α'. ι ο .π. τ.

οταοια!ιπτιαπιπαπτ ια/τοι!ι:βοπιπτέιιιτι. π.α. Ειπα!!

παύιπτ ιιτταιπ ια/!οαιττι. π. ;. .πιο ατομα ιαβοοϋτι

ποτπιπι.τ αἄιταπτ απτιοαι πατατα Επι.: αψτορτ!ο ια· οί

,ια!ιίο. ο Ριτ/οτια τω!" απο: !ιαοιπτ πο: αιριιτατοι.

π. ι α.. τι. Χι!ιέιοπαπι)ταπαατοτι: α'αοι παύιπι. πω!!!

ι.ΐαοιτα!οτί τιτπ αία!παιπταοιιπτέ α)?Ϊ:ῖἰτ απΞι!α: , ποπ

α!τα: α Ρτορτἰο τατι!ατὶ. .2αοτποαο ῇπἔα!ἰ: α!τατἰοιοι

βια: αιοατατα: αι απέι!α:. :ο .όποια πο οτια πατι

αιτατι:αποπαπτι, !ιοτπιπιιιπ ιαταπι βάιρίαπτ. · π.21

Βαο ττιοπ/!το:ι !π|ιραταοί!!τιτ ιο!!ιεαιτ αι]!ἰπδΪο: !ιαοιπ!

ια.Ποαι:. . ο > ι9. πο.

Ποπ !ιαοιπτ οατατπ ποτπιπατπ ίπ α!τιτα πέτα. 26 Ξτέα

ια·ιβιπτι: ια ιτατέατοτ!ο α!ιοπιιπ τοποιω- αβατο” απτο:

Ναι· 17 Ε.πιτοιπτ ποτπίπαιτι οατατπ υῇαι πι! τιττπι

παπι πέτα. 3ο. 32 πιαπτατβο: α!ιιπιπο: α!ιβιτιτι πιτ.

ιπίττιιιαο πατατα. ποπ αιώτιπα!ο οιι/τοιἰἰαιιι. ατι, ..έτος

Χι!! α!φιιτατι ίπ ια/!οα'ιατπ ρτιαατοταιπ ποτπιπατπ /απτ

ια· ἰπβτπο οταἰπιρο|!τιπια Μιτατοπια. α.ι9.π.”. ἐ”!ι-ξ

δἰρταβαπτἰοτι: !ιαοιπτ ιέα[ι!ιτπ οτοϋπί: τατι!ατι: , ή·

ιπτιτ ι!ιοτο: α, απ! ια·ιι!!ιπτιοτιο έτι ο!οτιατ'ατατι/Εοπτ.

;6 Μαζι!! ο]]ίοιιιιιι !ιοττιἰπι: τ.·α/ΐοιτίιπαι ποπ ο πατατα,

_/ια!οϋιοτπέ οτσ!ίπατίοπι παοιπτ. π. 37. Οπιπι: ιπίτιΞροβ

@τα ίπ ιιι[!οι!ιατπ ποτπιπιιπι , !ιοιτ ποπ οτππι: ιιι/αστο

τπιτταπτατ. η - . 38

Δημ!! ποπ παοιπτ πιο. παρα: τατι!ατι:.π.μ Ηιποιτ.τ
Ο· Ε!τα.τ αα!οαι]αύ τατι·Ια απτο!. ατα. Έ Η.

δαποτέ πἰατοτι: !οαοιπτ .άποι2ο: τα οι!ι:. Θ, Οιππι.ι οι.

παπι: !ιαοιπτ απεζι!ατπ ιαΠοι!ιαι ιτι.πι ιπ[α'ι!ι:.οταιο

πιο, ριοοατοτι:. απτέο!οτι/τιι:. - · το. ό?

Μαρ!. ιιι/τοπία ίπ πατα πατατα ποπ[αΜ·τ Ριτριτιια. 8 ο· .

απατα” οταιπατατ αάιαΠοο!ίαπι ποιπιπαπι οτ Ραπ: ι/!

ρο!ιτιτα ποπ ιι!ο)ιβια Ϊτ'πἰαιτῇ`. π.87

5'ιπέαΙα ιΐιοπα 6· οοιιιτποιπττατι: /παιτι απο" .Λ'ποι!ατα

α; α!ποι!ι Χι!ποταπι οτα/Μι: ια· α!τἱοτἰῇιπτ οποιοι;

ο ο ο. '

]αιπτ .κ!το!ιαπέι!α: Ριπή? πιο” αατ οοπιτπαπέτατιοιιὶ

τΐι!ἰ αατ διοριτιοτι τα ριιο!ισα ια πιτβπα. . :δι

διπέα!!: τιταταύοιοτιοατΠιιι: ή! απει!α: ο!ιρατατιι:. ως·

2ιια ο]]ΐοία τατι!ατἰ: Ρτιβι·τ ιτέατΐιιιτπ οτα-Μια. 1οβ

2αοαιοαο ἰπτι!!ιοτατπ έ!!ιιτπιπιτ ἐαρ!τι!τιτ ι.τρ!τιατατ.

1 κι τάφοι!! ποπβιπτ μπω: οτππἰαπι , απο αέι!τιπτιο·

[αο: :φιοταπτ. ι· ο απέι!ο ποπ ι/! ποια α!ατππέβιοτα.

α!ιβιπατίο πι! τιιττούατἱο : α!!!αιιοτιιτπ ταιπιπ ποτα πι. ,

οι 8 .5'ιοτιτα οτιται: ποβτΕ ιιοπρατΞι τιιτι!ατο,πωποπρα

έ” ·πι!ίπια:ι ιι ο παπι: !αταπτατ αι !ιοπι: απο α!ατπἐ

ποταττι, πιοααοαατπ τττβαπτατ αι ιοταιπο'ιιπ τπα!ἰ:.Ι20

ἐπί α!ιο:οα]!οα!τ,τιοπ α'ι!οιτ @β ια/τοο!ια ι(οιτι. π. :ι θα

: .δΪοἄἰα @απο αι ποια!πίθα: παθω: όποια αι! πιατιτ.οτ- -”

ιίίπατατ. Η Α'πέιτ'ι "απ" πο|!τα [α!ατ.ΐ οαοεοιιοπτ,

19. π. π. - ι ' τ

. - Παιιτι_οπεε, Π:ιωτιοτι. ΑΙ) ι$πιοπ οτιιπι:έιπιτί: !ιοπιιπι: ίπιπαέπατ. το α:

'Ροπιιπτ τσι/τοπ το· !οοτπ!παιπ αετιται!ίπι: οι·αιδιιτι.°

ιιί ο Βτατι πέτα πιτιοαατποταιο8ποβιτι ο ποπ ποια!

πα. . Ε τι. το

.!)ατιιοπι: ἰποιιοἰ, το· ῇ‹:ιαο!ριτ πιοέιπιτατι .ο πιο τετοια

!ιτπ ίπβιρ/ϊ: ροπαπτ ι·οπιτριτι. α. Π. τωιαιαπια -

ι!!οταπτ πατα-πιτ! €ιπιταττο τταπήιοττατο α!ταπαι/ι

τπιπιο _ ο ' α..,ι.π. ;9`

Βαπιοπι:|οιριτιοτι: ποπρο]απτ ἰ!!αττιἱπατι ἰπῇτἰοτι:: 1 Θ. _

η Ηα!τιπτ ατι!ιπι αι!!ι!ιιιιιιπ ια απαιτει: αοιπιπαπαϋ.

Τ' ο 0.1 :ο



Π!

τοπ". 6'οπτεοττττ/ττπτ ροτπατττ τττ.τταρτοροτετοπετττ α...

ποτττπο παττττατττττπ : 18. τοο. Ορετττττττ τπαττ.τ ποπ αττ

Χ...τρο2τοττ..π @·πττατετπ,/ατ ταπττττττ αεοταεπτατετττ.

τω. 1 τ. . -

@αδατττοτεαετποπετ Βεττττττεταπττττ. τ τ. τ;. Ετ· ατποτε

πο ττήττεταπτ ποπ εβ.βτττ οοπεττττοττε τπτ ·υίταπττατ.τ ρα

παο: η. το. Ρετ/ε ποπτττπτ ρτέτταττ ..τα πατττταττρετ

ροδττοπε το ροεπαττο έαττττττ: ττπττττπτττατττπτ ·οττετ πατα -

. τατε: ἰπ οτ.επτοπτττττ.τ ατταττο τττοττο. . π. π. ε.

.Βατττοπετ τπρτεπαπτρεεεαττρτίτταττ/τοπτβτπρττετπα ιππο

τ.. Όετ ό· οτττπτττττ.τ ττοπτετττρετπαττττ. .Νοττ ρο]τττττ :τί

οετο τ.ττττττπ αίττττττ βτρετπατ. ε.. εεττα τοξο Πετττττττ επ

ττα ·τττατπ ό· [ταττττπ οοπροττεττοϋ οεατττττοττπετπ /ττρετ

παττττατετπ. - ετ.3.

Ψτοταύτττττο ο/τ τ...ττττπποτ αοτττττητττετ τπ_/ττβ ποπ τοπια

. πετε τπ οτοτττοπτοτττ .· τα. τ. (πόσο: 8ο τ:οιπτοπήίαιτπ.
Π αττοτποοτοΡ 2πατττττετττττ.αττοττ|ττπττ.τ α!πο/οατ τα άτυπο

πτήττ.τ. ει. ό. @τα ταττοπε δ. Τττοτττα: : 7. Ττορτετρεο

. :ατα οοπττα.ι·ετττπτ ροεπατττ ρετρεττω ού/τττταττοπέτ. ετ. 9.

Φιτποπε.τ ροτετττὶα ρτ:)/ττ:α ό· απτεοεετεπτε ροΙτοπτ αδττττπ

αττοττεττο τποτατττετ ττοπτττπ ορεταττ . πεαττετττττ τποταττ.

.2.1.η. ' έ... Μ.

'τυοτττπτατ α[επτοπττ ε/τ αυτή αττ.·ετττο έτατττε α'ετττττττα.

ε.βίοτατττετ τττττροτεπ.τ ...τ τοοπεπτε τεέτεέ, ορεταπα'τττπ τα.

_2ττα ταττοττε Ραττε.8 πρωτ α]]τττττεπτ ποπ ρο-|ε ττοττποπο.τ

τττοτττο ορεταττ: 2ττοτποοτο δοοτττ.τ ·ττετττ τίατττοπε.τ τοοπε/ττ·

ορετατἱροβε: _ . . 2.!. η.

.Βττρττοτε.ι· εαρττε αττοττττττττ ρεοεατε. τι. η . Ψοτττετττπτ ..ο

ἰπἰτἰο απ: έπί-εεττ ροτἴοδττε εοπττττεταττοπτ: ·υττττπτ/ίπτ.τ

ρεεεατε : Ψοτττετττπτ αύ εοττετπ ρε:οατο αττττεπτεπτερτε

' τττοτε ποττττττ οτττττ.τττο σεβατε. . 4 ρ -_ μ.

Βατττττταττ ρο/3τττττ ττττεττττττπ αδτττ.< ε.ττ·8επττσ τττττττττπ Μπακ,

·τττττατο.τ τατττεπ ετ· αττοττα εττοτττττΠαπττα τπαταεττοετε.

3·τ. Β.ετποπετ /ττπτ εαραεε:ρτοοερττ οτε ποπ τπατέ ορε

ταπατο. Ι ν ρ

Βετποπ ροτε.τζ' βτπρεττττττετερεττ”εδατπ αττττεττεπττατττ ατι'

Υ ο

ττταττττπ ?ποπ ορόταττττ. τ. τ. 69. Τοτοττοττττ α& @με οοτ-.

` ροτοο: _ μ.

Ωτττἶ Μττοπαρο” τττττ'αττ .· ποπ ε/τ εοττττττ/ττοπτ.τ τωρα::

8ο. Ρτορτετ πεεεβαττατπ αρρτεττεπτοπετα τοπίο· τιτττττπο

τττττττττε τττπτττεττ αατ αττα οττεττα ετερεατττε τοπττετττ ποπ

ροβτττττ.. ο ·' η 11.86.

_ Ι ?Με Ρωπα, Ποππτοιτἰ, ΙΒπἰεἰπτ-ετπιιτἰ8.

Πτοτποπε.τ αττοτποετο οορποβαπτβτρετπατττταττ.α. 13.8.

Ηατεπτ παττττατετττ α'ττεδττοπετπρτί ό· Πεἱ αττδτοττ.τ πατα

τα. 2ο.8). :απτά (.”ύττ.τττ ττἰττἰπἰτατε ττε/τττετττπτ ττ πο

τττπτατε , ατά τρπτττ πτοττοτπ ατττεα οτετεττπτπατορτοτττ

ταύαπτ. ο τ.3>τ.

τη Πειι1:ιποίε ?πατε ξττεττπτττ/ατερττέπετ. α'.τι.π..9.

£'τττ ττταπετε ρο/Πτ οπαταττετ ίπ οτατππαττ.τ. ποπ τοαττττττ.τ τπ

/τώττ @τετ : ,ετττατοτττά επ ρ παττττατττετ αοατττβττττπ ρετ

ρτορττο: αδτττ: τπαττετ ίπ α'οΐπατττ:Μαπεπτ/ρεοτε.τ αοτττττ

βτρετπατττταττττπτ τ Νοπ τπαπεπτ τταθέτττ: βτρετπαττττα

το ε Χ ' _

. .οοπττπαττοττά,βατοπτττπ. ο ;6·

Βοποεττττ εοπττπτταττο τττ απἔετἰ.τ πατώ· τα. οτετπετττοττα

ροιεττα εβεπτταττ.τ ·τττοττε τπτ τεττπἱπτττττ ω... πο. Ι”.

ρ Π8ρτ τιςτοπτἰο. ΠΩι18.

Περετ1ότ:τττπι τοτατττττύτείτο τοττἰτ τατίοπετττ ετεαττοπττ.ττ.2

ττ.Ι 4.7. Ε.: αεροπτίεπττα οτεαττοτττ.τ ο εαπ/α τοτττταττ τπ

τττπβά ποπ ῇτοττἰττττ ατττοττετττ τ:τεαττττατπ τττατεττα το -

ττε.τ ·ττατέαττ, ν αττοττε.τ πατταττττ τοττπαττττ/ταπτέαττ.τ πια

τετττε : .$'ττττεδττττα ττερεπατοπττα/οττπε τττατεττατττ ο πια·

τω.: τοττττ ετεατίοπετττ. · τ τ.. τ; τ..

τπατρ.τ.ττοτττ.ττττττοτ ττπτπετττατετττποταττττ τπ επτττατε

τετ. α. _ο.π.7.5. Βερεπαοπτία ο τ..τ.ρ. ερ]τεττπτε :β τπεττἰἄ

αδττοττο, απο εΠεπτ.τατττεττεττπίπαττττ .τα τετττ ε.ι·τβεπτεττο

·πτ ε.τττ/τεπτεπτ. τ _ μ . _ 3.63.

- Πειτε, Πἰωἰπει :Πο πάει, οτοετοτ.__ .

θα” πεπτττε τττπ'τπίττ το· οττττττττταττττθ τερταρττταττ.ρετ

θεετετπ: τ στ. .5'εοτττ.τ ττοοετ ροπτύττετττ Φῇτεοἰετπ τω.

πα ε|οπττ.ε απο τρριτττ τττ|τίπιττε τερττε/ἑπτετ. . π.,

Βοτττ αττετττττ ε|ε ίπ τοσο ατττρττοττετ: 5-.6ο.Ε/τ τπ τοτοβτατπ

επεττττατπ.· ° . ο π.108.

Βετο: οοππαττττατττατττ ἰτττε τεπεττττ βια.: ετεαττττατ ίπψ

_β·τπετ οοτπτττττπτοατο εοπβτττατο. _ ν 19. μ.

.απο/Σποτ Πετρτορττα πεοτττεττπτπεττ ρτορττα ε: πατττταττα

τ:τεαττττα. ετ. ιο.π. το. ΕπΈπττα ατττττπα ποπ ετ? ίπτετττ2τ-_

&ίτε ρτοροτττοπαττττττ τττβ ο ρτορτἰο ττττ.τ.τττ..τ....τ. 2.8

Ματ ω αττττ.τ ρτετττ.τ ύττετ.τ/ττ°ατ πτροπετπ τεατατττ ·υτ τοπο

πετπ μα. ν ο τί. ηπ.6.

·δ”τττ Πεο τττττταττττ αδττττ τοπτ::.1 ο.π.·ρ α..Πετττ ποπ ε!! αττ

έτοτ ρετ:οαττ ετταταβρτττπατπ οο!τταττοπετπ .τα τοπτττπ τος

τττατττττο Επαπ5Γετεπτεπτ τττττπψτττ. π. Ε.τταττττοτ ρτττπέ

σοετταττοπτ.τ ττοττττττο ρετττεπτεττττοαατ ·ττβττττ ταττοπτ.τ:Νδ

τεπεττετ ορετατί τττ.τετα :ὅπαττττατἰτατετπ τπατοτετττ :πετο

τε : ιο. 78. ττττεττὶἔτττἑτρττττοῇτετἰε εα·ρτεπα τ1ιι5, ό·

.τη ουεΈ.- . - 94η:

6.9 . Ρετ” οτπττττ ραπτοπτο ε.ι·ρετ.τ εβ:ι.7ό. τττττττετττατέ οπο· ποτε'

πάτο το ττπρετττττπ ρτοττττοίτ τε: αατ ε.τττα.7 8. δ'τεατ τπτ

τπεττταττ ρετ/τττττπ ποτε ώ· τπτεπτέετο ρτατττοτττπ: δεβτο

τοποβτττατ εῇ"ετττττττ αττεττιππιτττ οττπτ οαττ[ατεεττπττα ρτο

τίττοτττ. 79. ?τ απο: ατττττπιπ ατοαττττ/ε ατττετ παθετε οτε

ττετ τεττττττττττ τρβ τττττττιττ. ·ο.π.8ο.

Οτωτοι· |εοττπτττττπτ'αττετ ε: τοτπροτε τττετττττ. Ρετ ττττττπτΐ

πεττε :απο τε#τεετττ .τα οτεαττττατπ έτι τετπρ οτε ρτοττττοετι

τα τττοίττττ Φωτ ..ο ατετπο ·ποτττΜ· στοατττταε 8_;.@απ·"

ττο Πεπτ/Εβττο οοπβτττατ ετ5Γεοτττττο αττετττβτπτττ οτττπ εαπ

τα 2.ρτοττττ.τττ,οοπτετττατ ττττττπ τττ]τίποτ.? αοττοττο α ρττοτί,

?τα ττττττπβτπτττ αυτ: εαπ/α τ.. ρτοττττ.τετατ. 2..τοττ.

ττπροτίετ.°ττοπστοτ οτεαττττσΠεπσ/ττρστατε ροτεβ υἰττττττῇτττ

ρετ αττοτττττττττ/τιρετπαττττατττετ ατττττττττπ.ι89. @ο τα

ττοττε οττοαττττ :ττε/ερτττπο .ού ορετε οτττοτττβ. τ.. τη.

Υ ο ΒττΚτσηττο.

Βἰἔστετττἱο. ἄεἔετ ρτοροτττοπαττ!επεττ. τ. τ.. π. 17ο.. Λ"οπ

έε/τττπίτπτ ε.ττ·τοττπα. ο 3.π..α;

Ώττεᾶἱο ΑπΒεἔἱ, Πτίουττικ.

τω, τττοτατττετ οοτπρατατἰ ρετ αδτττοβτρετπαττττατοτ.2: 8 Μπέετττ.τβτπροτΈο· πεεε//αττο/είρ/τττπ ετἱτἰἔἰτ αετττππέτπ-`

Ηοτπἰπε: ττατππαττού/ττπατφτπτ ττττπατο. Μ. μ. Ρετ απτά

βτττεττττ πεεε/]τταα απτο αατππαττ εο!ττπττττ ατε αττττΞ[α_/ε·

. ττοττατεβτττρετ οοέττατε. ρ . 91.

Πατπτταττττ πο» ροκ/τ «τετ ...τ ρτττττττττττ Μωρού: αάαΠττ

ροεπαττρ ττθετατο : 91. Μοτατττετ ταπτ τετττ τπτ πταττττττ

, άετεττπἰπαττττ. π.

Ηοττοτττετ οτατοπαττ ἱπ α]τττττρτττ εοτροτττττ.τ ποπ τπτετττέττπτ

ε. ίπ τπ.τταπττ πετ·βπε οτῷττττττ. α. τ.τ.ττ.;;.

Βετεὰοτἰο από ταττοπε ροτ [Ε οοπτεατταττττ αττ τετ ορταττ8

οοπβ..·ττττοπετπ. Πτετποπε εατττατττετ ταπττττττ αα'ττττττετε

ρο]ττπτ ττττετατττττι ατίαττατττ ατεττέτ.τττοπττττ. .τι .ό;.

μ ?τοτε Βε:.ιτίτιτάο,θουότυπν.

Βετπετετἰ ποπ ροτε/τ απέτπα τα τπ/ταπττ/εραταττοπί: επι]

. ατετπ ο οοτροτε. α'.2τ.π. 34_

.τ)ει1κι·ίωω ροτεββτπτττ .οι :απο ροεπα ·ττττττπα , ποπ ατττε

τττεττττττττ αυτ: ρταττττο ·υττττπο- Μ. τ_οι.τπΓταπ.τ ττετττεττττ

οπατοτττττι .οέποετοττττττ ποπ ο/τ τομ... , τπεερττοπτ,ς φ·

ταττ ά· ττετεττπίπατο. α.17.ττ.6. Ππρτεα· ατττοτ το Μπέο

το. π. χ. Βοπτττπ οτεαττττπ ποπ ττπρεττττττττττπ πτατοττ: θοπέ

ποοεβτατ ..ο ττττεεττοπ·τ/τττ.α.9. Ε'τττ ττοτπο τπ τ... πίτα

ποππτ τττοοπττπττο αοττε ετττεσττοπττ ετεατεψεπε ίπ ατα

τέτ'.ατ. η . π.ιο. τπ αποτο οτἰτεοτἰοῇτέ παττττατττ,ποσ πατα

τατετπ.πεοβτρετπατ.αττεοττοπεπτ Με ττττρεττττ. α. Μπι τ

@το ούτεετα πτσε[αττο οττοαατ εοεοτεἰτἰτττπ τίτττραπττττ.τ 18

. .ο!πέεττττ τ.7ετττπ ατττατ ατττοτε τοποοράεπττ.ε πεα[αττο ττττττ

αττοαατ !ρεοπτοαττοττετττ, ττττπ αποκτά ε.ττ·εττττττττττ ; απτο”

αἘἱεἰτἱ.ε τττετ·εβοττπττττπτ ·υττατπαττε ταττοπεττο : 17.2.7.

“απο” ατπίετττα ποπ εττττοττ ρττττ·βτρ/τττπ,ατταπτ Βετττττ πέ

Με ό· Ρορτττε. θεττε πεοαττττο.·4.1. τ'οτεττ ·υτττόττ.τ ρω

ρττ]: οτττπβτοοεπεταττ τοσττττττΠοτβύτ παττττατττετε:'ε

βέτο ρετίεττο απτοτε ατπτετττα παττετατττ αττττοετε ?Ηττα

τττρετ οπτπτα.12.5 Ι . (.`οείτατίο οοπέτττα ττἱττ!επα'ἰ Παπ:

οτ αττστοτετττ πατατα ίπ απέςετο ποπ επ τ.ττο·τττο ο οτε.:

ττοπο εττβέττεττττττ. 7 τ;; .

τω



° ΜΜΜ ΜεΜὁπΑἐὶιὶνΜ. .
= ;; .. .. . . . Μ", :· ·.μ .. . . ο..
Βέοιηοφβιοο ποοο[π»·οο οιΙιβςπο, Ποιον: Ιιου·ο. απο, οπο.: 1 ηπ_εο!οο·πκπ απο ›·οΙιπππ· οποπ2πη:: ο

Παω .οραπ/ΗΜ, πορτοιέππίπδ· πππποΖΜροπ:. | Η.. Εάρδ!ιο ..ο 'και' ΜποοποΜπο ώτοδι'ππο ἰπῇπππνπ "...πω

 

Χωρ..”), @Η.ΜΜΜΗΜ όρμο»... ω. υπο·ίοου·οο.; ;. . προ. οο·οίίπο ἰπξιςπἰτπ. 1. π..π.;ό

το” πο... ππ:›ι›·πΙἰ.τ ποπ πι· ...επ ..ποππωπω: πω”

¦ῶ.οο›·ππ:π›·πΙἰ:. ι ώ . 'κ' - Φ _ Αδ3.

δω: ·υο/οπΐ.σ ππιπ,·πΙί:, π· οφ.ρω...ο»..2ε. έπι€'ΦΙ ο·

Πο: άἰ|οδἰοπἰ: π.ππ...ι. έ. ι7:π. ἔ42

ζάπέο.ϋ ποπ οπππο.ἱ° ποπ..ππ ροτΠίοοο·Ιιπτ ἱπ οϋΙοοΉοπο

ο ποτπτπίο: "...πω εαπ Βοπιπ. πο. πίπεοοπο πο...

π...π..ποπω πϋΙοοί: απο ,πωπωοο·οοτίπ ΜΜΜ, 9:46

@ῇοροπππκπτπἰο!ππ2ἰπἐ ' Ι Η Α Ι Ι8-5 ο.

Με οο!πέ:ίοποπο κοπή /ποβπποίο ποοοβππἰὅ/Ξοπἱτπππ

Πιο: οἰἱΙὲΠἰοπἰ: [Μ. φ· 'Όοί ποδοοπξ: πποπυ·π. πω”.

Ωοδοπ: παώ μοβ· οπο... πω..." ιππ!π:/πού·ίο: πο ποἐ

άποἰ:π›·πά πω..." Ιπππτὶπ. 1662 £'οππποπαπΙίπο ω?

ππΖοΙο ραέπο πππωθ :ποπο›·ἰ πο! π..ποποπ πεπεπωπ

]ΐ«Μ9·Ποί.:6.πο. ί/ίοίοΑωοτ. . (.

# !)[ευπατ ποοι·]ππίο ἰποΙποἰἱ: άπο: πδοπ: 5 Νεοο_πΐοποΜή:: ·υπάο οτἰπτπσ·; 1 π..;. ε....ρ.π. ιπππποπο &πωφ

πιο:: παπά έ ε. °Όξ|δ:πό·ό·πο ποπ α! ιππιπυπ ἱπιο#Ξ!οπο

ο!ποπ οτ οοπποά·π. π.. .ο.π.7.'

ΒΜουτϋ, Πείῖτἱ0.

1ο οπποππποποπίβππιίπ ππέεΙο ε.πριοεπο».. μπω ίπ

[οτἰοτε: πο.» Ιοοππποπό·. Δ Ι . _ μα: +9.

Ν Ξπο πωπω οἰἱ/ἔπτ .ε ποπ οπο: οππποπ Μ @Ρο παοκ-Πο

° απο: : Όιπππϋπ Μην πιο ό· ποπ οπο πποπε πάσο .ο

Ϊοποππἰἱ σκοπο-π .οποπ..π. , οπο ·οπιππ ::ξ·π·υπποπ ω·

οπο. πωπω: ΒΞ/Ιππιἰπ Μ!" Οοιππ ώ· εποπτπο·ποπ π..

@Μπα πω:: ι·.π·ι.·:[ποι μπβοϊίοπίο, οπο Βου:: σκοπο:

"οποπτ·ππο . ο _ 2.11.

£οπτο·πάίΠοήπ ποπ /ππ: ο!πποπ £οπἔ ιἰιπππτἱπ: Μαιο·

πω... υπο σ· ππέοΜ.# . οκοπι κοψω Θ· ποπ πος:

οπο: οἔπ!οΙπ.σ ό·οοπ: πω· Ξποππποπ ο πω!... :ο ποπ

ππέο!π:οοποπίτπω “·ποπ-ποπ ἐἰ/οππτ. Μιά" .οι άἰ

_|οππιέπ έπεσα Παπ: ό· ποπ Ποποπ.οποοπ Μισο· ππέ:Ιποπ

ή· ποπ ππέεΙππι. ' 5.”.

?που«πώ οτοπτέιιππι ςο. οιἱπδἱἱπππι ποεπἱτπο· ἱπππἰοπ π..

βππιἰπ. _ π. ο. ς .17.

Β«6οω ποπ ρο:ο.ϋποίπ :πω.ε, ίπ .πιο ὲΪο. _ μια.

ο Ώἱί-ΡοΠιἱο ππ:π:·πΙἰ.ὲ πω. οποια/ποια .ερπππ [ἱιἱποππιἰπἰἰ

·οποπάρκίυπππι πό ρποππΠέοποοπ. πέρα.: εοφ»...

ποποπ. οί.ο8.π.7 π. Ά(πί!π π....π..ιι. οποπ.ε. οποάποἰ

ρο:οβπροππ:π[αππΙο ίπέπίοοοδϊπ «απο. Π οπο”.

Ρῖᾶἰπᾶἰοπἰε πποποο·ίοο ›·ππο ππ ο) ποος]πο·ίο ποποοΝπ:

π.3.π. η9. Μοποπ.τ ττἰρἰο.α.· οπἱοππιππ ο πρ.

. Ἑπἱποοπ:ῇΣπππι εΙἰ|ΗπΠ£οπιο Μου άπο π· ππίπο·π ω. ο.

· 99. Οοππέτ οἰἱβἰπἄἰο α· “απο τά .π "πώ . ποιο οπο4

.απο : εοεπ.πω οοΙΙ2οέκπο ου·οπποποοι ...πωπω π.
ο ιΠ'ίπΣπί ο καποιο. Ισ 7 .

@ο άἱ|ΪἰπΞπππ:πτ ποιου. Δ - _ 2.6.

Με!ἄἱβὶπδἰοποπο Μπάσο οπίοίπερπατώπωπω..

?"πόοοο·ίποπτ ά!|Ηπο?ίο ππ2ἱοπἱ: . @Μάο πο οπἱΠοπτὶἔ ἰπ

"...ποπ ι ρ - Ι _ ` _ «Μ. ποθ

Βάι)! παρονπω;,ΜΜΜ πω:: οπο. οπο. αποφ.

`. -' ο αππω π."πποιειπποποπ.πομπο... _ 57_

_ Ε' @Με υπίτποα!ο:ο ποαπόπ ..αποφ οίοΙοο·οσπ. ο1.6_π.

ποοππ/προαπποπτπίέπ. ι8.ο9.·

τοα›·πΙέππι. ι.9.98. ό· 2.1.6 ο. απο; ππὶπι.ο »πωπωοπώ

πέ.ι· ο)·ροἱῖ. οοοπτπ/ἱσπτ πυπἰο#π ποο'Ε2π_βοοπππο. "ποπ

οπωο.π ππ!τΙἰΙβππ!ξι8· που.. ΛΪπΞοΙἰ οοπί ..Μπα οπο·

πο: ποπππι οποποο·ππτ μπω πιπΙἰ. . . ι .Μ π

_ονΦ-·---_ή-π*..-ψ-__--.7--τ--'

Νου: οπιπὶ.‹ ροκοππἰπ εο?πο?οιοπ ἱεπ οποαΪο τοποιοοπέο οίσ ποσό:

[οποσ π? ποοοποπο οπποὶοἰΙἐ._) Μ;; ζ

@Με Α&έο. Ορςτοτἱο. _,

Σοοποπρρποποηοοπ ποπ/ο ..ο ποΐοοποποπωπω". ι.π.31. Ροπήϊυππ πιο” :π _πρπ...π....ο.ι. ποπ

σο' εφ.πο.π.... οβιοίοι'οο : Επί:Η οποία:: «Μπι Μισή· .

Μπ- . . . . . .. . π.

Εοἶοᾶυο[π:πτἰ οπως.. ό· οοπϋπέοποπο οποπιοποο οοπἱπε

οο!πο|Ε.·έ ἱπ απο: ρ›·.ο/οποίοπο. π.. πιο. ΕπΓιέ?π: ποπ η?

μπασο ..π....ρο ἰππυποπ|`ιπ ρο;οπ:ἐπΙπππὶ: ο.. 19, ΑΙΜ..

οπππιβίο: οοπο5ποπο Μαιο ίπ ποιο. οπ2επο ποπε πέσο-ξ

πω. ` Δ > . Ἡ, μ. | Δ :Η ; πω;

Εβδπο πω· :πωπω ρποἐι‹ἐ?ἰοποοπ μωβ ποοἰρο›·ο ρή

οπο. Φ, ώ· ίπ οοοίοιπ ι.·οπβ»·ππή. ' ` _ :.:.17ὶ

ΕΙιππϊο, πΙππ·π οι οπο. /οσπποίο. που.: π. Μεπάπια ,Η

π. οδ8. . ' ο

ειπε πωπω.» ....π. π.. ο· π· “ο
π . β" ·-·· ο.. Ι)·-ο·θ9

Δ _ ἱ Έβο, οΣ:ΜΙ:Μο, επ.πωε.. Π _ ο

]πτου· οπο :ο ποπ οπο.πποπ ς.δϊ οπο2οοΝξο( . πω. "ή

Ιπ ›·πποπο ποπ οπκέψιποΙέοίκού·; ππ ή ποπ σο.: ποπ οοιπο;

φάω ποπ Αποο!π.τ. π.π,;.π

επ: ποοποί εποπιίπ:π[προτππιπππΙο, οοἔποῇἰ ω.: “απο

π:|ἔφο›·ππτπ›·πἰΕ. ` [μέ.

Επ.= οι επ: £ποίοροπέοπ:οτ ο οποο!Μοοο οπο:: οπο: παοκ'

!Ιἔἰοἰω ¦¦_ :βη ο

@ο ›·πιέοποτο: χου/ο οπἱβπτ ε* Η Ω _. . απ”

@που πω... ΞυποΙπ:οτ πο. :ο β έ.πΐ|οοποοϋπ .........ιοπ

πο” σ.ι·ιπ:πποπ οπ ..πο ο οιίέοποίο!ίτον. _ . .2.”6.

@ο ›·ποίοπο α·ίο:ποίπο·τοποπ οι· πππω-έ ,ή ἄἰβἱπ!ππΪ

Μο· πο ο|οπΙἰἔ προ. .5'οοιί. πυρ. Ωω? ο·π:ίοποοβοποίπ

πρεπε π· πρ. ποπ πέβπΖοποπτ πο @πιά ποοππω

.2ποποποποπο ψ, ω.. οπου: ΙΜππϊοπ οπίεάποοπ ξ

Π”. _ _Επέ!Ηποίπ οοπιίπί.κ ποπ πω:: οποοπ απο .ίπποι οοβοοπ

οἰΙἰ:¦πἰ: πο πΙσππο. 67. [Μάιοοπο». ποιού οἔἱΠοπ:ἰἔ

πια!!ο :τοπίο ποποίο!ίοπποπτ. @λεπτο έοο'ππΜο· οβπτί.ο ο

"Μπι οοἰεδἰἶπο (ο' ροοοπτίο |ο!έοπ ἔοπἰἱΜ· οπο. 3.π.”.ι

.2ππ "κοπο οπέ|οοπτίπ οο·οποποίοοπςοποπτ πο πθππ!ὶ/Επιίπ.7π. Γοποποπ. Επ.οποοποάο/οφροππί οπο πδἔππ6`

| Η ο.ι·4/οοπ. _. ; | ' _' 87.

Ε#'ξ/ο###Ϊο πω! ή .ο τοποορτο πποπ..επο. @Μάο :που

οο.ά.;.91 . ξ.πι|ἰοπιἰπ οπω.92. Εβϋπι>Επ οπο” πο οπο.:

: πο ποπ οποποτππο "Με ο ο πω... -. ο. π.6ο.

Η ξυ:ποτΞίοίπ ποπ πομπο οΙπ Μπι»... (ο Ζοπϋπο ποοβέ

άοποιοοπ. .τ.π. η: Οι.» εποχη οποια: π. επο.ωπε.. ο.

πιπ:π›· ποοίποπ:ίοπ:. Δ π.. η:

Ευρω· βοήοοέ ίπ Εποοπκποπο/ο π.π...πωε.μ..ε·ο.- 'οπο'

ο €β|ωύΜποπ: οππὶοπἰοπο ίπ οππε.οπ. 5.13.

#4ΡΖ8€οπ: ππ:;:7πΪἰτο# ὲοΖπο/οἰο άοβίοπαπ ρπππ ό" ω;

επ Εποοπαι]ο.?ξοπ οο!ποβπ ποοοιοΙσπ ο.π.·φοπεύ (.”οι·Ιοο»·ίξ
ό' -ΐππὅπἱπἰ.ϋ Οοπἰβἰ., .ο ο ο 'ΗΜ

ο ·οποπ: προτοοοποοποοι ...οφ ο...πο.πιπ:: Ροττἰποσ ..ο ο·πάοπο πω: ά πωπω οοποιω·ππί ποοοποππ.Ήοποπέ

Οοηἔοπἱ: α· Σππέπἰπἰ: απο:: Κο/|κάπ οποοίποποπί!

7 σοπἱ|οἰβπέ πωπωο οπόρο/ξ:ἰπἰοοπποτπ:ἰ. · 2.69'

Παπ ππασπΙΕπ ποπ /ὶοπο Όσο οποτίπππο πο' εοπ[ποποοπ ο·πιίοπο οοκοπ/ἱἱοπππιοπςπΙὶπ πετέποοπ:/ϊιοπππΙΐού

£'οποοαέοσδπποπέπίο Οοπππέ.. . ο :κόπο

πάπέοϋ ποοππβφο»·ππτ.πεσερου·ππο επι.. οπππΜπάεπι που' 'Ρποεἰπἄἰο ποο_πρ.οπ.οπεπρωπιπο. επι.·οώ·φΙο άο/ -

Ε Μπορω. πιο σπρεπεο..π:π! πο” .ο›·:π:ἰο'. που.

:π..ωπ."ριο.ω ππ$πιππω ξποοπορ:ΞοΐΙέκπ.σ οπππ:ϋ

Μό.: πωπω έςοείτπος απορω δοπΙ/ΐοοποπ ΠΜ. 'η.

οπο.. ποπ.πω.. οπο: ό· πίπἱ ποπ πωιπππο ἰπΞποτπ.

Β1ιιπιτε οπο οποποοο·οο ροή! πιο ω”. ροππω οοοπροο·ί.τ,' ξ πο” ) > ._ | 'ς ' . - οο.2.π.ο.Η

ὶ ^πο.·οβ μι· τοοποπ ωπππω > _' ` ~ >·1.Δ~|~. ΕποεΠω βτοππΙο: νπἱπο ἐπίτοππὶῇψτπ πΙὶποἰ οποίο· ο'ο/π .

| ρύίιδισβοπ ..ππ.πεποπε πωπω; .οπεπεο;.πο :ο π.. που. . Β υ _ . ο!.1.π.242.
› ·.;...;2._ ο ο ο ο!.π.π.ιοπ. ΡΜο οπωω. .

Ε ΈετΙοδο. Εᾶἶεάἱο, Επτέΐ:ιοεί : - Μ

επΚ.πο π..πω.π οποιοι οοποέκοβπρ δου·ποπσ·π. ο..

π85. 2ππ|ο/ππέππί, οποιοοπί2 άο/ίπέρποϋπωπω...

°]”°; ο ο 06Νατ. Α°π8οΙοέ. πω.. Πε'

Η ο·

Εκεἰτοτἱο άπἐποπΙἰ: π! πΕοπΙἰ.ἴ πο... έπίο!!οΠο: πιο! ·πο

Ιπποπ2ί:. πο,... 3. Ε.κ·οίοπήο ππἀἰοπίἰ.τ :β οοοπρἰοοποπ<

πἐοπτποπ !οοπ2ϋποο' οΜπίπβοσιπο. ' ά.·ί;- οπο·
- ` “ω” Τ π. ΕΜΗ:

.____.-_.Α._.--..ο-:_ιπ..μ.:π--ιπ.-ι-.1---ι-.έ



ΙΝ

Ε κειοωι.ιιη ποπ ποιο!! πο! πΙίιιιί οιιίίππιί, ιιί|ξ Ροι·-2ίείπιιιι·

ίπβ. ιί.8.8.Ι7.

^ Ροἔίἱτιιε, ?Μαι 1

πιο... ο/ί π'ίβοι·ιπίτπο οοοπίιίοιιίι οιιιπ ι·ο ίπ/οίιι[π οπί

Ρ/ίοπιο.ἐ.1π.ισ.|πιο!ίοᾶιιί ίπ 47Ι!οίί ποπ ποιο/ι' ο[ο[πί

[πιο οίι·οπ το: ππιιιι·πίοι. πιιιπ. 9. Ροκ/ί ιπιποπ οφ

|πΜιπι· οίι·οπ οπ πιω οι·οόπόί!ίιοπ ιππιίιιπ οο!ποπ:ίι- π.

| 1 ο. Ρ'πωιπι αν· οποία: ι·οποιίιιιι· οιίπιπ ίπ οοιπροβιίοπο

άπ'ίιιίποπο ιιίι·ιιιπ!ί. π. ι4-π-Π

?Μεσα ππέο!ί ποπ οιπποι όπόιιοι·ππι οιιίιίοπιοιπ ίπ πιιο/ίιί·

:οι δοά ππέοίοιιιιπ οπιιιιιιβΙίιιπ: ππιοπιιπιπ |ίοίοίιπ)βο

ο·ίπ πεοοριπι·οπι, ιίοόιιοπιιπι ΜΜΜ.: οι·οοίίόί|ίιπιί.ι απ·

ιπίππι·ο. 18.81.

Ποίο: ίπιιι!ίιπι :ππτπ οιιπι αιώοπο ίπιιιίιίιιπ Βοί ο. οοιίοιπ

οόίοδίο. πό.ι8. π.ιι6. ΑΣΗ: πι.. ποπ ριιεςππι οιιπι ιποι·ίιο

6· ίιιιο πιί!!οιίΞ5ιιιι!ππι οιιπι Ρο/]Μίοπο πιίο!οι·ίΞ.ιιο.

?Μο νίιτιποε ἱιιΓιιί.ι·, Η.ιΒΜιε.

Πάω· ·ιιίπιοι·ίι @παπί ίπ[οι·ίοπί.ι οι·οποπιίβι|ιοι·ίοι·ί οπο

ιποοίο .ιπ........ο. ό. π. ι.9. Οόίοδίπ οτοπίιπ όπόίιιιππόοί

ίπ οι.. οιππο.ι όοπιί οοιιπἰίιπιοι· ·ιιίέοπι. οι ι . Ηπόίιιι.ιβ

οίοίροι·/ο οί? οι·οίίππιιιο πιἰ ιἰῇοποποἰίί πίπιοι·οπι πιἰ οδ

πωπω.. όοπιίιιιπίποπι ροκ πι... πιοι°ίιοπίο:.ἄ.2. 1 .ιη

.άπ ίπ ποιποπίόιι:πιβάοι ίπ/`ιι/`π. Όίοίο Β2πιοικε.

ΠΠ] Ποί ?ιοί πόίοππιιιι· ίπ δοτίριιιι·π. 3.π. ι 4.

?Με τιίιίιπί ροψδι'ίο Φ.πωεω ίπιιιοι·ιπι Ρ.0%πιπιπ
ιιι·ίπιί ριίποίρίι.ιο.ιο. πιο. νοΙιιιπ:ιε. ό

ΒΜαιοΝικ παπι· ποπ ροπιιπι .ρ ίπ πι... ιππίοι·ίιί. μη.

Ροτι1ιο αόιβίπἔιιίιιιι· πό ·οπίοπο, πιά ιππιοιίπ ·ιιπίτιιι·, ίιοιπ

.ι εοποππιίοπο πιά ρι·οιίιιοίιιιι·. ο. ιιι..

Ριπιιτο τοπιἱοεοιπἰο.

δ'οοοίο.τ ι·ορι·ιι/οπιπιίιιπ |ιιιιιι·οι·ιιπι οοπιίποοπιίιιιπ ποοιιίι

.πε ι.·οπππιιιι·πιίι πιι2οίο. ά.ΙΙ. π. η. 5'ροοίο.ιβιιιιι·οι·ιιιπ

ι:οπππιιιι·πίίιιπι ποπ[πω οοπππιιιι·πίο.ι ππέο!ο πο. ει”

α.ΐποο!ιι.ι/ιιιιιι·π οοιιιίποοπιίπ πιιοι·ιιιπ όπόοι πιο:ίο:.οοι·

το ριποοεποβοι·ο ποπ |ιο/|ί2. πι.. 5'ροι:ίο.ι[ιιιιιιοι·ιιπι :οπ

οίπο·οπιίιιιπ ίπ οποίο οοιπ'οιοπιιιι μι· οιοιπίπβοιιιπ οοπ..

Θππβιιπ υπ. οι”.

('ιιι·/ιιιιιι·ιιοπβοιιππίιπιβιιιπ πίο ποιίοιιίπιιιιπ π., πο' οπο.

ιοι·ίιιιιπ ππιιιι·πιίιοι πού-ι οο!ποβί. π”. (ο Η·

Επι· .οποία οιίπιπ |οποο ο.ηιι·ίιποπιο ποοιιοπ:|ιιιιιι·π ρω.

οπο". π.ι ι.π.6;.

ιι.........ι. Ροβι|ιι!ιοι·π σ·-ίπιοι·ππ οοπίοδίπι·ο. ιπ...ι.

.ΒιιρΙο.ιι·[πιιιτιιπι οοπιίπεοπι : πω..." πό Μπέοίο οπο.

...πι ροιο/Ι.ιι._ο. Ηπόοι οόίοδόίππιπ ·ιιοι·ίιπιοιπ. .Β
ο

Ροκ/ί κ4778θόΙί.ΐ οπιπο.τ Φωτ... ο οιιιίοιιιππιιο οπιι[π ππτπ

ι·πίί πόοιιοπποπτο.ι ππιοοιιππιππι ίπ οοι·ιιιπ από.: μπω

έποβοι·ο. Η.6.ά· 7. Γιιιιιι·π οοιςποβοι·ο όπόίιιι, σ· πω

ι·ίπόί!ίιοι· ποπ πιέιιίτ ίπ]'ίπίιπτοπι (ο ίπιπιιιιπόί|ίιπιιω

οοεπίιίοιιιο: ι. ο.. οοπιίποοπιίπ ποπ οο!ποβιιπιιιι·π Βοο

οοι·_|ο ίπ οιπίποπιίπ/ίιί ίιιοι·οπιί Ιιιιπίπί.σ: ι ο. ?ιιι ιιοποίοπι

οι: !ίόοιο ππόίιι·ίο ποπ πρ... πό ππεοΙο ππιίιιπ ·ιιίι·ιιιιο

απο οοέποβί. "_ ' )._

Νοπ ποιο!! π:/ιιιιιι·πποιί ιιι·πιοι·ίιπ, πιω πιιιιιοιιπιπ βίο

ρι·ο/οπι: Ροκ/ί πο: ιιι·οιοιίιπ ίιοιίιπιποι·ίξιιιιιι·π.μωβ `

πιιππιβπι πιο/οπο.

Πουάιιιω, (ὶοιιοιοιἱο, Θεσσα.

Ο Δι1εΠιπτιροι·/ο οοπβοοιιοπι ιιι·οιπίιιιπ όοπιίι. μπω;;

ππ πρ... π: ρι·ορι·ίοιπο. "_)-7_

ο/ΐιιέο!ιιι ίπ ππιιπιριο οοι·ροι·ο ποπ/ο !οποι·πι·ο ποοιιίι. π..

Π. Ροκ/ι' ιπιποπ οΪοδῖιιπι8οποππιίοπί: οπιιβι·ο, 40ο"

:πιο πίίιιπποβιιιίπο. π. 469

Ιπ οπο βπῇι έπίβ. πίοοιιοι·ίι πιιοπέοπίιιιιπ ο/ί. ποπ ο#ο π.

ιοιπιιιπ; ο.ι ο. @έ ι·πιίοπο ίπ;β·πι. π..γι. ιιοπππιιιι·έγ

ποππιίοπο.ι πό οιοι·πο. . · ο· Ια

?ι πΙίπιιίπόἔοποτοιιιπῇιι οπόιιοπιιιι· π'οροιοπιίιί ιππιοι·ίπι π..

Π όοι |ιοόο ποροπιίοι·ο π ιππιοι·ίοί. ι..ιι?4.. ?Μο Πο·ιηοΠ"_

θεοι” ποπ Μπι... οι: π......ι.2. π'_3_ Μ 43_

(Ποιίο, διετία.

ΟΙοτἱεω απ· ρψιιπιι.ι οοππιέπί ποινή . ποπ πιιιοπιέ”

ιιπιπ.

πιο. Βεατἰτιιἀο, Υἰίἱο Μοτίβα.

'οπο.

4-18.π.95_ Ποιοι· ποπ ίιπριίιπίι0ίι·ίιιιί πιιπ|ίιπιοιπ ?Μι οποπ.τοΐπι .Ζω

Ι) Ε Χ

σιω.Ξ... οιιι· οοππίέπί πιοι·οι·ί ποπ ρο/]ίπιιιι τ 8. 9!. @ΜΜΕ

όπόίιιιπ!ί.τ ποπ πιίπίι: όοπιιιπι πωίπι οποπιιιπππι οοιι_|ίίσ

ιιιίι πωπω, σ_/ί!ίιιιπ πά οριίιιιιιπ Μέ. μι. πο.

ι δι·πιίπ όπόίιιιπίί: οιιίιόπι: ροπισοδίίοι· ιιι οπιίιπιίιιί· υψος

πο όοπιί/ίοπ: ι8. πι.. ΕΠ' οόίοδίιιπι πιποι·ί.ι οοπσιιρίβ:οπο

ιίο ώ· πιπίοίιίο Ποίπρ: πω. 17.63.

' ΔΗΜ ορροπίιιιι·ει·πιίο πώπιιοοί οριιοπίιιιι· ...π.ι... 736:

Ι οι·πιίπ οί? ππιίοίιίπ 87°έι8 °Όοιιιπ. ι.ι.84.

]ιπρι'ἰοπι ι·πιίπ όπόίιιιπΙί.< . σο· ροοοπιιιιπ ιποι·ιπίο ίπ .εο

ιίοιπ ίπέππιίβιιιιι!. έ. ι.ο.π.84. 6'ππιίπ ποπ ιο!!ίι ο ιιο

Ιππιπιο :ππτπ ππιοοοποπιοιπροίοΠπιοπι Ρ....τ.ιι. Ωποοι

πιοοίο ίπιι·ίπ/οοο ίπόιοι·ιπιριόίοδίο.· 20. 83. Ε ιίοι·πιιο

|ιό)ιποί ίποοπιρο!πόί!ί: ππτπ ροοι:πιο ποπ ι·πιίοπο ποσού

οίίιιίπί. ι.ο.86. Οίπίο Οροτοτἰο επιτἱοι. `

παπί οιπποι ίπέι·πιίπ όπόίιιιπΖί ©'Ρ'24!ί[Β"'8.'18,34ο μι·

|ο ποπ ιιοπιιίιιίι ιιιι.ιιι.ππ ίπβιόίοδο. σ· οπο: 90.

ο)ί!πίοποπι ει·πιίπιπ όπόιιοι·ιιπι .παπί ίπίιίο οι·οπιίοπίο

?Μπι ιπιιίιί δ. #ίι·ί μοβ οίίιιιιιι·ππ ποστίιπ. ιί.ιο'.π.ι2;.

ΗεΒἰτιι:. Ηοππο.

Μρίίι:πι όπόίιιι: ππιιιι·πίί: ·ιιίι·ιιιιο οιιπιίποπ.ι οιππίπ οό;

ίοδίπ μια παπι" ροιοβ ππιιιι·πιίιοι· 6'08ποροπο. π. 9.ιι.

7+.1)ιφΙο.ι· ο|ί πω... ποοιιίβιιι.ι,ίπω!!οδίιιπ!ί.ι Θ· πιο

ο·πΙίι:Ιπιο!ίοΠιιπιίι οιίπιπ π'ιιρίο.·‹·. .φ8οιιίπιίιιιι.ι @Ιππ

πω.. ι 4.. ι8. οίπέο!ί οίκω οπο όπόοππι όπόίιιιπιῇιοοιι

' ίπιίιιιιιπ. ι ο. οπιιιιιι· ίπ Αποο!ιο όπόίιιιι ίπιοιιιέ?ιιπ!οο

ποοιιώιί οιιίπίοπί.τ ά/ίοίοί ππιιιι·πίίι.· π. μι. Ε·ζιρι·ποΐίοί

ποπιιίβιί οίι·οπ το: ππιιίι·πίο.ι ποίόί|οι. πιο.

Πππιιιι· ίπ όοπί.ι όπόίιιιι ..πωπω ......ιο........., π... ώ·

ίπ πω. ·ιιίιίοι·πιπ ο.ι.·[ι·οοιιοπιπίίτ πδίόιι:έοπίιί.·ι.;,πω

·πιιφιί ποπ@πι πο! οροι·ππιίιιπι πιπρίίοίιοιί. βοί[ποίίο.

ιό . 'παπί ποπ[απο οπιιπι:οι όπόίιιιι ίπ οι·ο!ίπο πιί μια
ίοπόοπι Ροι]ροίίπο &βοοίοι. ί “ ό 14.2!.

Ηπόίοιι: ίπ/”ιιπ οπίιίππι; πο·πιιοιποείοοοινιιιπρππιια.μ. ι.

?ποπ όπόίιιιιβιβοπππιιιοπΙίι πιοιιοι·ο Ιοοιοπιίππι ππ πέ
· ^δίιιπι Δίίι·οί?ιιιπ Ο" οπίοι·ιππ. Ι` ό ' 9.ιθ”ἔ

Νοι||ιπ όπόίιιι.ι ίιπιπι4ιπι ...οωπι υο!ιιπίπιοιπ. ποο Ν·

π. οιοίέπ πιι:οί!ίπ πρ.ιιιιιιι.. πιίοίοαππέιιπι. ο ο.ι8.'

Νιι||ιο.ι όπόίιιιο ρο!ίόί!ίιο/ί οιιί !ίόοι·πιπ ·ιιοίιιπιπιοιπ οποιο

ιιιι%ρι·ιοοίοιοιιπίποι πο! ποπροοοπππἶιιπι ·ιιοπίπίίιοι·,απο

οπιι!ρο//ίο οοοποοιποππ!ίιοπ. πί.οο.π.;1.
ΗοποεΒ πι! π: ιιόιιιιοΙπ ΑποοΙίο/ί. ο π'..9.π.ι·.ι,.

οωπι ίσοι /ίιοοοι.ίιιπι @πιει πιπίί.τ πιιοπά!!οι·ίπιπ,ποπ πιό

ιπιποπ ποοο]πι·ίιιιπ.ϋι ίόί.<οιίπιπβοοοοίππι πιιοππόοιιπι;
οίοιπ έίοι·ίοει·πέιιιπ :Ι πρι... Τπζιιπ.[ιιοοοοίππι οποίο!

οο[ποιπ !!οι·ίο!πππ'ιι.ι. π 8.1 οί;; ο/ΉιιΙιί όοπιίπο.ιο.ι·οη

- παπι ιπιιΙιο.ι οποίοι ίποίοι·ίο ιπποπίιιιπόίπο._ μα

ξιίοιπιποι πιι!ίπ ι·πι€οποπιπι ίππο.ι·ίόίίί: _ποιιιι·ο.οι.π.Οοπ

πο: ίπ/ί·πιιι ππιιιι·π ι....π 2!ποοιι'ί όπόοπι ι.·ιι Μὴ ι9,67

Ηοι1ιο ίπ .ίί'πιιι ίπποοοπιίπ οοιιπ)”οι ππ!ο!. :ιι οοίίπ.μΕπιμ

ποπβιρροπιο :και πΙίοι·ιιπι ππέο!.ι9.7 ο. Ιπ .Π?πιιι“ή

ππιιιι·..ο οι· οί πιω/πιώ -.ι.....ι ποπ ι...ιοπ._...ιι.π.....°

κ 7ο'. Επι πίπίιοι·ίιι.ιάοοι·οιί[ιιίβοι οι: ...π...ιι.. ίπ "ήπιο

πο? οροππ,ς5·· όοπιίι. ππιιιι·πιοιπ.ϋ. Η.οο ιπιποπ οπί?ορίί.

οι·έπ ίιοιπίποί ππτπ' πΪιιιιηί ποπ1ίιιίβι ποιοοιιίπ. η.

ΒιιρΙίοίιοι· οπο: ιζοιιιιιιίιιιι·ίπ £ιι#οἄί€ιοι ..ι....ι,..
πιο ο · ο ι ο ο ο ο π . ι........

· Ι/ίπ'ο (¦υθοδοιχΑπεοίοιπώ. Η `ί Π 1 .

Ηιιιιιοίο.ι· ροψοϊίοι:ο πω.. οί!ποβοοιιίί πιιέιιίιιιι·|ιέιή..

Βίοι· όι·ιιιο. οί. ο. π. 47. Η.2ιαπιοί.ιοιιιο]ιιίι οι·οπιιιοροβ

οπίποιβιό.θ'ππιίπο ρω......ι; Δ ό _ α_ 1_96_

'ο . ·ι8..ι._ι..€ε.ῖ..οΙιι, Πίιιωίπ:Μο. . .ο .ι

Ι θπιοίπ/ϋππΙί.ι ποπόιΉ πόόι·οόοπποπο.ήιίι·ίιιιι ποόο2οο
""("·"· ί η η ί _ ί _. πό.ιι.π.72.78.

Ε.ιφ2ίοπιίο πιοιπρόοι·ίοπποίςπο είπω ποπ ππόπίιιίιιιι·ιδ ι
.5'οπο!π/ίίοί:. ° 'ό ό" ~ _ _ πιο

Ι_ς#Ϊ-° Ζώοπππω .ο οίι4/πόοπι /όοίἰοί ποππιιιι·.ο :και πο· .·

/ίι·πιο..2ιιππο Ρπιπι.·.ίπίίπιιοπάοί!ποοπ έ.ι........ι.......

οοπι ίιπιππιοοίπίοιιο. Πιο· ί8°πίι ο" οοίοι·ί.ι οΙοιποπιί_ι πΧ

ιοι·πιιοπάοι/οίοίιιιψ'ι ..π.ιπρ...ι .ι Βοο. π...

οι.76.
πιί πιιίοι·ίι/οι·ιππιίιοπ οιιιοίππιπ·,

η - ό ' πω.

  



οοιινΜ ΜεΜοιιΑΒιι1νΜ.

“Με ίπί.αππί ποιο τοι·οποα ο·αιι!ίιαι· .φίοίιπ.υ ραπ απΙοπαπι ··

.ίροι·ίιππίαοπ ίπ ίρ/ο α.πίίΐαπιαπι. 77.

2ιαπ ι·πιίοπα #ιίι·ίιπ: ιαι·ίπαο·ί άίοιοπιιοπ πο ί!πα ·οίαίαπάο

ιπποιαπι ά· πίρἰοἰαποἰο: π.η. @πιο ποπ Ιοι·πιαα2Πηπιιο.ι

οππ[οποίο ίπ ί#ἰ.‹ ιο·πίίιίππι:Βο. παο οοαοίίαπιίιοΙίοα›· πο.

οπεπ. ίπ ΗΜ οππΙίιαιππ[ρΜιππ!απι ί!!οι·ιππίπο οπ

οίποπ /ιιαά.αποαιπ. 8 Η. (επί: οοποπαιῇιίοίιπα ραπ πιοοίππι

“οποία ·κια!ραι· πιοιίππι οίιίαΠί: οοποπί·ι·απάο οι: οπο...

ιπαπιππι πίπίπια ίπ/ίί:ία πο! πδι'οιοπ υίΠίιί.α 9παιπι πιο.

πποαι·απι. ρ _ 86.8 ο.

@ο οι αοιἰοπα[πἰπαοπο· απο· ροτίπο @πα Έαιοι.9πλπι αιΙίο αΙα

πιαπιο πωπω· ίπ πίπάιοΐπιπ .όποα|ίοια βιρ.ο·οία. πιο.
Ωπιί ι·οπίοπα αέπιίαοπ ροαπαί οπυ·οαο·ια |οιίιΜΜι· ίπαπππ!ίαπι

μαπα: ρι·ο ππίπβιαίπ[οιιααι'α!ίδίίρο·ππίτπια. 88 . @απο π

απίπα απ.. πποὶπι ραπ οποοίππι οπτοαοίοῇίοίιπο πομπο,

σ· ίπ ςποποοοίο οοπιίπρωτ.9ο. Ρίζα Ροοιιο,Βοπιιιοτι.

Ἡίιιπιἰτιοιιο α.ιΨ πιιιααίπιπ|ραοία: Ιοαπαίοπίο. 16.1.

.παπί ίπίαι·ίοι·αι ί!!ιιαπίπππιία›·πβιραπίοοίοιαι. έ.

.ΠοιοιΜε ΠΙππιίππι ποπιίπαι ραπ οπέαΙοο : ια.

!πια!ία&ποπ-ποβτποπ ί!ίππιίπιοπο οίπρίίτίιαο·. 19 .ι ο οι.

!!ίππιίππιίο.ία πισίοπα απο ροπίο:Ροιαββιραοίοο· Μίμη πρ

οπίβο ίπ?απο ιπππῇΉΪππα ίπι'απίοοί,0/αέ ω...π..α......

Μ.16.ΙΙΙππιίπποίο ρ!πο π... ?Μπι οποοιίξα/ίπιίοπαπι ία.

ποια παι·ίοποία. ι8. ππέα!ιι.οβιραοίοι· ί!Ιππιίππι·α ροη/ί

ίπ/αι·ίοοαπι έα κοπο πποπτπ!ίοπ.ι ίΙΙί ιοποιί.σ. π. 19. Βιο

ρ!αοο ίΠιιαπίππιίο.ππιπω!ίο Θ· βιραο·πιπ. Μ. ι.3.

ΠΙππιίπποίο υπίπαο·ριΖίοαπ/ίυπροπ οπίοϊ Ρ ίιπροι·ιπι ιπππί

_|αδίπιίοπαπι παοίιποίο ώ· ίπποι αοπροτιπιίπποπ. ?Πιστοπ

__ πιοιίο ώ· |οοποίο πποπιοπο έίβαι·ππο. . Μ. μι.

_Ωιαο πεδίο ίπ[απίοπα.ι οπαιπί[α[ίαπο οι|ίπππβιραπίοπίοπ:[πα

ί/Ιππιίππιίοπα.· ..άοί πδι*ποπ οί!ιππίππιΕκππο παοα!πο·ίο τα.

9πίπίτιοπ οοπβιι·οπιίο ίπια!!αδίπο. 26. Ποπιοπαι /ίιραι·ίο

_ κι ποπ ρο[ππι ί!Ιππιίππι·α ίπ[αι·ίοται. π! α, .

Μιππίππιίο ?παπι οπο. ΑποοΙοο οαπιοι,α.Πφοροαππιποπ

Μ οιιοπάοποοίποπ: οί.ιο. π. 3 π. °Όα πω.. μια ποιπποίί

οιια ποπα|ι' ροορι·ία ίΙΙιοπιίππιίοι Ηπα οα]ραιδϊκ Επια!Ια

δια.: ι·ποίίοο·ί.ο, ποπ ροτα.ίζ οίίοί ίΠιιαπίποιιίο. παίραδίπ ίπταί

(αδίπ.οβρίαπιίβτπί: μ. .Ρα 'Ποιοι ποιο:|ίππα.π. _α·;..2εω

Η @πωπω ποί ·οαο·ππι (ο ρι·ορι·ίππι ί!!ιοαπίππιίοπα.”.

Βιορ!ίοίααπ/ίαραπίοπ έα ει. πιω ·ιιίοίαο·ιιΜοπα παπά ίΙΙππιίιιαπ

...ρπ.ππ ο ο ό. π; ;. ίΙΙππίπιππο ππρΙίοίιαί ροοαΠ πε

απο. ..ο παο·ίιιιιαβνί οποππία.ίΐποθ. ‹ _ ! 16. μ?

Φακο ί!Ιππιίππο πίποα!ποπ ρι·οποιοαππο ίπ ίΠο οοποαριπ να

ό·ίιπαίο, π: π/α πωπω π.4.8. .5'ιορατίοι· πποα!ιο.σ “παπί

πἐἴ: αοποιαο·ι·ίο ιρειιοε απο ίπ)'ατίοι·α 4έ ίΙΙππιίππιίοπα

αίπα ραπ πιοοίππι οποίο ίιιππποί: Μειωσα. α...

ΙΙΖιιπιίπποίοπα: απο!. ποἰ πω” πιο ίποίίοίι άπηιοππο. 56.

ΖΙ!ππιίπποίο ποπ αο ίρῇι μισοί/ίπ: πού. (ία οπιπί!ιιι.τ ππέα!ί.ο.

αν. Ραοοποί!ίια: ππποβο ί: Εποί]ίο ίπιπιαοίίπιί. - 58.

Ρι·οοποί!α α/ορ!αι·παπππα οποιοι:: άποαΙοο ρπίπιί οποίίπί.ι/ίω

ρι·αποοο ιππ..ποπ ίπππαοίίαιια ίΙΙππιίπισί ΣιΕπι·ίΠο.οί.ι6.

πω. ?Μα Εοειιτιο.

Πιοο8ο ποπ απ αίιι/Είαοπ ραα|αἄὶοπἰο αποίαπιίιια Μπι Μπρί

ππιο. π'.ιο.π.17. Ώπρία.π ψ οίίβίποπίιππ ίπ οπιπί οποιο

έίπα βια ππαιιι·πΙί ποια .ωποι..ιε. ?Μαι οι·

ἱωωοϋιἱὶτοε, ΙιιιραοοοΒἰἱἰτο:.

ΥοΙππω: αἰίιιἰππ α[ί ίπππιοοί!ίο οίκοι οοίαδίππι οποιί/απιαΙ

πάω οί.ο.:.π.ι.8.

@μπα οπίαδίωπ ρο/]π ίππιποοί!ίιπι·α [·υοΙππωιαπι οπαπιποπ

αι·.μβίρ/ποπ : 7”οίπποπο ...με ποπ ροκ/ι' ιπιπιοοι!ιοαο·

οπο..." ·υ||ίοπίαδίο οι·απτο. 3ο

π..π.ο. ίπιπιοοίΖΕοπο πρραοίιπι ποπ οπο. ρποροπιίοπποί

ίπαα||αδίπί. 3ο. 'Όπρία.ιο απ ·οο!ππωοίο ίπιπιοοί!ίαπο κά

απαΙππι ώ· ίιπροιαπιίπ ακί ίιοπιαπι. Ρ”οίππιπο πιιρ|ίοίοαο·

ροι·αβ /ἱααί πιοππἰίιαπ ίπιοποοί!ίο οι πιπΙο. μ.. Αποα!ί·αοτ

Βπτππ[α.ίιπαπούίΙαοβιπο πο” Μικροί πεπρωι.2.ο. ι.ι.π. 2.;

ΙπιραοεοΒιιαι|πο?ο/οιπα .4πρα!ίοοπίραο ίπαππέιιοπι αειφο

παπο °Ώαί : Ε”οπβτιππιίο ίπ ποπο ταοίποίιπο ίπ @κάποιο

136. ι 2 κα.»

Ιπιραααοοί2ἱωπ απ οππάι·πρ22οί οπρίοα οι·ίι·ί ρο2α|ί.·ρ0. 8.ρα›·

_!μπρί("π6πί ποπ ροία›(ΐ πψρα›· ·υπίοπαπι πρροπ.·οαιραι·

ΡΘΝιΕι ΜΨοΕ· Ϊ°Ψ· Π:

νΜοοαοι δαπα3οιοι. οί. ο. 6.8.1!.

!ιι: απο: Ιοοπίίι ρου/ί οοΜΜιοπίΡο7ίβοί9Πο πο/ο;/ποοαβ

δού οοπποιοαίοπαχροιπ. - οί. 6.π. 44η

ΙιΉΡΟιΕΠ πι, ΧωροΠίΒίΙο, δ6ο.

Ιωροποποιο οι! ρααοοποι'οπι ψαρια. οί. ο. ο. π. ο ο ,

Μοο·πιί.ι ίπιροααπιίπ ακί πραπάπιιπ ...πιο Ι/οΙπποπο πω..

πππι α!ϊβΙίοιπβοπποίππι ποίοίίπιροπαω ...ο οραι·αιποίιαπι

οριο: ωοι·πίίιαι· οοπππι.ί/ποία ο.. ίοπροιαιοπ2αί.ι.ι.π..”:

@οι ίοπροααπιίπ ποί οοπιιπι ό· οο/!ίππιιο ίπ πισίο!π]9ίοοπΕ

ίπ ο!ιοοποποοπ.:. οι. .9ποίαΒιιοπ οποποοπο οι...ιοφωιο

ίιπροοαπαομί πέΣππι. π.ιο.π.2)·.

:!πρα!π.ι· ποπροοαβίοβαδίπ οοπιρίποαπτία [σοὶ ίπ ίπιροπί.

οιπρο οποίοιοαίοπροβοί!ίι. . :ι.ο.π. ο ς.

Ι/οίιοπιπαροααββατί ίπ ίπιροπίοίΙα ορρποπρ... /ιού οπο.

οιποροπο.ιο. ιο7. Ροκ/ι' απέαίπο απ/ιορροβιίοπα ...ο

[π ρο$οίΙαψ ππέα!πιπιπππαι·α οιοπι ψία °Όαί Μ .φρα

ιαπα ο#`αἄιι καί ραοοποπβα_|]ΐαίαπια.ι ια. Ειίαιπι :ποπ οπο..

ροβοί!α ροιαβ Φ απαιιίιππι πο! άαπιαοίιιαπι. 1 τ π. Ωπίέ

πρωί °ΡΡ.@· .4πί|ἔ.αίἰοπιππ[τπρ|ίοί:ατ ίοπροβοιΙα.ι..η.

Ε: Ιικ:οωειτίοπο ροοπία ρααοπιι? ιιπέα|.οοοπποποιοι. άπο.

1 ιό. αία|ποΐο ιππιαπ ίοί παοποοπποπ αιοοίοίία. π. ι η.

Ιποποππιίο βίο ρτιοαία/ίίππιπ οίαραποίαπιαι· ο ραοοπτο Λούα

..π.π.π....ιο οοππ'ίιίοπποέ. αο.ιο.6.

'Πίπα νοἱο !ηρο!Ιο:ιτο. . -

ω!πέα!ια ποπ @ία ο ρπίποίρίο ο·απα!ωππι απ)·/Ιαπίππι Ιπ.

οπαππιίοπίο :οπο οιππίοπ: οίι·οππι|ίπποπο _. ?κάποιο π...

ραι·αιδπ,.οππ.τ ρπίπιίοπι ρο/ί απο: α.πβοπτίοπαπι @έποικ

απ”, ά. Ι8.Π.Χ4.4.,

ΙιπροΠἱΒἱ!ἱτο5 /ίππίιπι· ραπα: οπιπιιππι απο!πποπαπιβο·Δ

πιοιΙαπι ·υπίπ.τ πο πΙίο:ίπάίπίποίΙίο α#. ο.. Απ.

!τιςφοΙὶοπτἰε οπο... ποπ απαϋο ίποίίπίπποπ ·υοίιοπτπιαπι:

Οποπα απ·πιππι παπίοίία ού· ίπεοπ|ίππο :Π. ο. ο. πο.

Ιοιοοοουρτώι!πω οίιορία:ο. οί.;.π.ιοι.

?Μα Α ΠΒαΙιιε. π -

ἱοὸἱιιἱὸιιοτἰο ·οποία οία[ππιπαπο ίπ ππΖαΙίο. οί.3. π.ι;8. Μ·

έίιαίΕίιοπΙί.σει·πάπο οποοποιίοπι ρι·οροίαιπα Ζοποίπο/ραοίο

πώ. ;.16ο:

ΙοιοιιιιιΒΜΙα οοοποπαπβοοπτο ..ωραιοραπ οαιι·ίοιβοποπ. ποπ

ρω· ίπαι·ίπιαοππι/ποία&ίοπαπι. οι'. 6.π.92€

'Ροκ/ί πωιποιι. «Μπι α|ί ίπ οποιοι ριοπιίπι ψίπ οαι·πιίπο

ο ποιο. “Μπι ίπ ιαι·πιίπο .αἱ παπι. 84. Θ· 94:

@οι οποίο” τα: ίπαίοπίποίΙί.ερίπι οίίπωοί!ί:. α!.α.π.ι9ο.

ίιιΒιιιτω ..ο βπα Βπριϋπιο αίαοαάππι ποπ π... |οποίιπαίροβ

άίαπο Ιποίίοο) ππέα!ο.ι ι:π|ιιοοίαι. 1 αποφ.

ΙΜα!ισιτΔε πίππιππιοι·πιπ οοπρβία ίπ αιτημα απο @ροη

Ιοαπποποο ό· ιι·ί/!ίιί.απία οπο.. |ιαπιιροο ππιί[οι π'. πω.

94.. !πρα!ίοίιπα οϋπίπίιπ.τ ποπροκ/ί α_ἄα :ποπ ·οωοπα π.

παπα οαπιίβοο. π.ο ;.

?Μα Β.ιωποτι. ·

_ ΙιιίἱακἱἱοἰΙἱτοε, Ιι·ιΠοοεδ

ΜοτπΙίο ίπβακίοί!ίιπο αίιορ!αοι.· α|ί : ·υππ οοΙΙἱι Ιί&αίοπιατπ;

πω” :πωπω άίρϊοπΙαπι ποΙππιιιιαπι ακί ορροπιπαπ π-ξ

8ππι: ά.ι.ι.π.;ο. Ι/ποίαπο. ι.ι.π..Μη

@οι ο·πιίοπα £οιππαπιίπο Ιιι/ιιέπίπππ: οίοοαπο ππέαΙππι αρ

ίπ]ία.τίοί!αππ. 21,58.

Ιι1Ποιπιβιιε .πιο οιο/ο!πίππ· οποιοι παέςοιίιοπ δοοποαππι

ππέα|. .Ρπίπιιιαπρπίτροππιπ|ίιατ ά πίπππ!ίΗν ίπὲἱπιῇ`

οί!α.·ίπ ποιο πω πιαππαο·ππα @οί Μπιίιπι πι:οαραο·ππο π”.

ι·απάί ρ›·ίποίρίπ : δαοιιποίιοπι πωπω.. ίπ αίσιο ίππππιοιο

ίποαρπίοπίο ώ· αοπβιπιπιπιίοπίο πιαπίιί: ·.νιι·ιοοποπα[πία

πίτιππίίιαι· οϋπίποίία:Ται·ιίιοπι έίοοι9ΐοπιίοπίι ποπ-βατ*

ιπι·οιοι·πέτοια ρποιίο2ρπιπ. Σο 8. π.·ι3ο..

Ιπ αο ίπ/λοιπί απ οπο ρπ:·π πω... πιατα" ,. κίαοαιροβα

ραοοαιοα ίπβιο/π πω..

]π ίπ.ΤΙπποί παω , ποιοί ι...ο......... ροιαπιίππι πιαι·ίιππο

ποπ οοπιίπππποίί ; ποπΙἱ ποπ |οποπαπππο ροταπιίππι ο οι'α

απαι·ίιο ππίαό·ραποίί. ι8.ι;θ.

Οπριίαέπ ίπ/ίπποίπ οίποποίοπίο π- πω”. πο. π.

?οποίο ίπ οποοπαραίοπο Επέαοιπιί ρα:οποα Μο[Μ|π8έ/ίφσ

ρο/ίιιοπα: 77·

ΝιιιιππΙα π! Μπ!αίο οποία ίπ ρι·ίιπο ίπ/ίππιί @απο

Το οπο;

μη. .



Δύ ρο/ίιίοπο ρίποίππι οοποοριππιπ[οποποίίππι. 8. Ιπ ίποοί

. ο Ι Ν Π Ε. Χ

. Μ" - ν___ η _____ ο· . ` ` ' . Δ

οίοπίο ροίοπιίπιπ ...όποιο Ιίοοι·οπι ι π. 78. Ε'οπποοπ- πιίποιίοπο οοο οποιο οοίοοϊί ·οίΙππι οίπ/ιίοοπ ο ο οίι/ίπιδοι

οποίο:πω: |οποοπο ίπ π. ίποΐοποί ποιίιίοπι ποιοοπιίππ- ποοίιίοπιβοίροποοο. οί.9.π. ;.ι6. Ιπιο!Ιοοίπο π! ιπέώτο

“πι κά ·οπποπ .· π. 8.9. Ιπ Ξ.ίπ.ΐίπποί οι·οοιίοιιί: ροοπίο ποπ: οοίίοοο πο! ίί!ποί οοίοδίιοπι ροι·οίρίοποίππι.π.6. Απο

ποιοι·οπί ; πο. πωπωρι·.οοοοιπιπ ά@Η οοπο οίίοίοπ - μ... ποπ «οι .πε.ει.... οοποπτβο[πο/Μπιίο ..ο ποπ.

οίο .· Εί·οπι ποιοί πίπτοι·οο : 82. Βο-[οδίο ίπ 1. ίπ.ίΐοπιί οοποίππι ροορτίοοπ [πο/ι'οποίοιπ. Ιπτοίίοδίπ.τ πποο!ί οί

οι·οοπίοπί: ποπ ροοποοιοπο ροοοοι·ο: οπι·ἔ ποπ!! ο. ρ›·οοοίπβιίΠοποίο ίπποι ·υπίπιιιπι ο·οπίοποπι Φοο17ίοοπι

.ίπ/ίππιπποπο οποιοι". Ρ'ίοίο Μοτιι5. Έ Και· ίποίπίοίποίοπι. Ε . π.8.

ΙΒΜ."ΜΠοΗ.Π. !πιο!!οοίίπποπ σο· ίπτο!!ίοίοίίο ρο[ππο οοπίοβοι·ο ίπ ·υποπι,

.ίπ.ίΐοππιοπιππι ποπ .πω ίπ ·οίι·ιπιο χωριο οοπτίποί·ο ο/`- οοπιίποποοπι Ροπίοδίίοποοπ ·υιοίιήπο. 9.1 9. ίπίοίίο8ιστ

πο”. ο. Π. @ή ίπ[ίοιιοποπο. οι·οοοποίί ποιίοοοπίι·ίιππ ποίπποίί: ποπ/οίιππ π? ίποοπιρἰοιπο ίπ· ι·ποίοιιο||ιοοίπά

οποία· ίποίπίο.ο : έδίο ίπ/ίοππιοπιί οοοοίίοπι. οοο!οπι ο/ί ό ροοπίπιθ,ροί οιίππιἔοποοίοιί ο· οοπιοιοί τοποοίίπ ού

οπιπ ποοπποροίποίροίί./ίοιιι ο· οΙοοι·ίπ.τ οπίπ/οποίπ/ίοπ- ίοΕΖίβφοι·ποι. π. ι σ. πιο!!οοίπι οποο!ί οί! πίοιποίίο

ποοποί. Γ/ιοίοπι οποίοι· πίοοπο ..οπ.....ω. ί·οοπίοπιπο· _/ποοίοο[πορι·ορίο/ίοΜοποίο: η. .πο οοοποίοοποίπο ίπ

ποίροοοίποοποίο: ρΙιπ·οι πω... μπω ρπποίοοο.σ. Ιπ- ιπίιίπο ποιοποίοι |ποποίοιοοοι βιο πποπι·ο @οι οοίοοιίπο

βοιιοποποιοπι ›·οοπίοίο Ιποποοιίοποπι Μπι ποίποίρο!ί π- οοποπ›ῇι ΜΜΜ: π.3 π. .οίίιί]ο ίπιρίίοίίο ώ· ίποίποοοο οο

802" σο· οίιπι ορο... α. Π. Ξπο!οοποίππι, ποπ «οι οοίοοίίπο οοποπτβι/πί. ο 9- η .

ί.'οπποιπι·οιΙίιοτ πο ι·οοπίοίο ροοπίοοπ οδίίοποοπ οΜίπδίππι ]π:οί|οοιίο .παπί ο|ί ·υίοοποίίι·οο πο/ίο.νοίππ/ίοί.π.Μ.. Απ·

ού οδΙίοπο @οποίο οοίποίοο!ίο. ' ο:Η. 8οίπ.τ πο' ροκ/ί ροοροίοπι οποποίοπι ππιποοίίιοο μπήκ

  

Ί

Ζπιποποίοι·ίο επ οοππο:πι·ο!ο ίπ/ιπ·ιοπι. καί ροοοίποοιιοίπιπ οιοπι οίπίίποίππι ίποο!!ί8οοο. Ψ ν ο". ¦

·οϋοποπι ο!οπίο[οπι: Ηοοίιπ: οποοίωιί.σ 41' ίπβι·ππι.οο- Ποιο: ίπιοίίι!ίορύιοοίο ο.τοι·οπο οπο: 8ο ἱτι οπο. Π. .

.παπί ίποο!Ιοοοπι ποπ οπιπίο ίπιοί!ίοίί πιοοποοππι|ίιο

π.. οπο.» οι'. 9. π. πιο. οπ παο/ί οίοίοι·οπίπιιι·ί οι οπο..

Ρ,'Μ @οποίο ..ο οπιπίπ οοίοοιο ίπιο!Ζιοοποίο. 9.6.9. Επι.:
οοίοοιππι Δ? οπίπο υοι·πιπ πιππι·οίο : 69. Νοπ οπο" τ

οοπκοποοο 2οΜπι ποο/οοιίοποπι οοίοοιί ίποοίίίέίίί.ο : 71.

@οποηΣοοίοι· οι? ίπιοί!οοιιιο .ο ροι·Ιππίποτ/ο7οοοιβο

οιοι ιπτο 2ο!. ου :ποπ ο οποιοι Ο' ο ποπ ποιοί "πιο ιπ

2οίίίι!ίο. ο. Μ... ΙπίοΙΙοοιιιι οποο!ί _/ίφοι·ίοι·ίι οπο.. _

οίίβοο·2 ..ο ίπτο!!οοοπ ίπ/οι·ίοι·ί.σ.18 ο. Νπίίπ.τ πποοίπ.σ ..ο

.> οπιπο.τ οποιοοίοίοο ίπτοί!ίοίί ππίοιι0οοίο. ` . 9.π. ιο” Ν

Ιπιο!!οοιππίίιπο ο.8-βφι·οπιπι οποοίπ: οποίο : .Νοπ τομή. Ν

του· ίπ ίιοπιίπο ίποίποίπποηθοιο ά· οοπ/ίπππιοιο. 1.4.

Νοοπίο ίπιοίίοοιίο ιοίοίίιοι· ιποοίποί ο ποίποίρίο ο.τιι·ίπ/ο

Μ... ίποο!ίοΠπο!ί:. πο. .2πίοίπο ίπ|ίοπιποποπιπ π.. . οο. ο ο ;.1ο.

π'ίοποίοΙο ίππω”. δ. 'Τοπίο. οί.ο.π. 69, Ιπ οπο βιο/ία κ.ΐι·ί.ί?οι. οοποο[οι·ίο |ποο!!ίοοποίοο οοοίοοππι,

Ισ τοΠα&ικ, ι....ιι.ο..., ίκιτοπύοποίο. πιοπ·ίοο: μαπα: ε! ίιποποοίίο.τ.2. 9. Ιποο!Ιοοιίοπο.φοπο

Ιποο2οοοΐο. ίποποπιπ_ο Μο”, Μ;....... οοεπο/οοπέί ω.. οι·οοπίοο ίπ ποιπίπο, σ· ίπο!οροποίοπιοι ο πιοοοοί2ῇιοίο.

ο [ο. . π. Π. οιίπο: Ροποοπι ὲῇίοοίοοπο ίπιο!!ίοίοίίίοιοι. :..ι6:.

.2ποπιοοίο οποοι'ίπ ...ιο..... οπο... Μ, οποοίοΠιι οοἔπο|ἶ !πιοΖΙοοιπο!ίππ βίποπ ΙππίποτοοίοΙίπποπι βοπίοιπ·. ο'. Η

οί: οπορο.οβπ:, ρποιοι·ίιιιοπ. ·πο![πιππποπ. Η. Μπα. θ. _

Εφ”. οίίπίπο ποπ ο/ί ίπιο!!ίοίοίίο ροοροπίοποίππι πίπο ΌίοίοΑ&ίο, Οροτο1ἰο, Οοεούτίο.

ιπ·ορ›·ίο ίπιο!!οέοπ. μ.. π. 26. Ιπίοίίοοίίο ποπ :οπο/οποιο ἱπτοιπἰοοε!ίτει·/ί:Μοποίοίίιοπ οοπτίποί·ο ο!ίοπίοί.οβ οπιίέ

απ: ρι·οοίπά'ίοπο ίβοοίοί. βάοπ πω.. ·οβοποοίοί ασπρο. ποπιο›· οοποίποο·ο.οί.9.π.·ι ο.. Ξ/Ξο ίπιοπιίοποίο ποί..99ποο· ·

τοπ:ίο. 2.7. £'ί·οποποπ ίποο!ίοδίποίίο παύει· οίιπποππι ώ· »ο οοποίποπο ω.. τοιππι πιο ππιπποίο οοίοοιί. 149,

πιοι·πΖο οίοπιίπίππι βίου: [ποο πδοπι. 12.μ.. Ωπιππιππ οι·ψίο οοίοοιιιιπ ίπ ώ·ο ποπ . οοποπίπ οοψίο

Ιπτο.?ίοίοίίίιοιβοποίοοπο ίπ οποίοοιο. το. ο. πάπια· οορι·οβπιπιίιοπ ίπ Φο ίποοπιίοποίί.η·6. Ιποοποίο

Ιποοοίέοπο οοπιροποποίο πο! οίίπίοίοποίο, μία? 7. πω. οπο· ποπ οοππ'οι·ο ιπίοποπιήιοοίοπι πιοίίιί.ο. 20.136. Εῇο ο,...

οπιοποοίπο πο/ίοι· ίπ ο/]ίππιπποίο οπο ποοπππ'ο @πιο οοπι- ιοπιίοποίο ιπορι·ίοιπι-ήιοοίοί ο_[ί ιίίποοῇιπι ..ο ..οι ίπποι

ιίοποίί οοίοδίί. 9. πο.

Πιόίοίυαι ποπ ο.ο....χ..π.ιο... οκ πίι·οροορπιοιίουίζο

/βοοιοί. οί. τι.π. .ο 6.

ἄπ!#ἰπ4 οποσ οίί/ποπίοοιοπι /οι·οποίί ίποίίοίιοπι έ: κοπο

ρι·οοποίίίοιοο , ποπ ιίο πο·οοποίίίτοιο. η.. ού. !ποίίοίππι

ποοΠίοππι ποπ ο/ί άουτ/ίπ πώ' ό· .απο πω". π.- .

δίίοποπι. οί.ι1.π.ι9ἔ

Σεπτ, ΠΒοι·το.:. Ν

Α Νέο!πο ροοοοπιβπο [οοοίο!ί ποί.οοίίίο ποπ πιοοίομέ

“ποιοπω., [Μ οιιοπι οποοπίο. Ιοοοπι ποίιποΙοπι

/οι·ποπο πο! |οποππι Μπηκα, ποπ ίπ οιοί·πππι .· Ροι· οοβο·- · _

#οπϊίο7 πο.. πιππι·ο!ί.σ ποπ ίπποι” οποοπίππιβφοΕ

πιο πιο ο. · ι2·; .

.2πίοίοπίοίροι· β ρί·ο.ι:ίοπο ο·οοπίοίιπο οιοί οιδίππι Ιίοοι·ιοπι

ο.......ι.οπ οποοίποπ. . ο ι..π.μ.

ιοικΓΠΦ ίπ οδ?π π. . οοοποοπίοπο ω· οδοί ίπιο!!οΠπο οποί

οοΙοιοί·,[οι·ιππΖίοοι· αν οδίπποΙπποπιίο. Μ. μ.

Νπίπο·οίο οβοποοίο ίππων ίπ ρι·ο.πσίτοο ίπ/ίοποί οι·οοπίοπίο

ποοοποίοοπ ποο/Μο ί.οπ...... οί.ο.ο.·78. @απο ρπίπιπ ο·

ροι·οπίο πιπποπίί: ι·οί Ιοοοοίποΐο οοίύπιπιπ ρι·οοποοποί,

ποπ |ίοοι·.ι. π.73.

Ζίοοποπο οποια! οοοοί·οίοίπιπ οπίπο :.ο.π.8 ο.

Ρι·οοοριππι ποπ ίπιρἰοιπί· οδοί ποιποοΙί, ποιοι»... Μ.

πω. πο' οπιοι·οπι οοπτϋ ?ποσοι .ο.....εω ούῇποροο

...ο οἰῇοοῇιίοπο/π ίπ/ίοππιοπιππι ..οσωπε οποία οοπ

ποίοππ'ππι. Ροίιπποίοοο ίπΠοποποπιίβπί: οποίοι. .Εποπ

2ίο!ί: οποίο ίπ.Ποιπποποί οοππβίο ίππποοπίπίποίο ο @ή

: οο[πο·ο ποπ οίοοοο ο.τ οο[οιίοπο/ίπίιβοπποίοοπ. 2.”.

7ίοοπτοπι ίπ.ίίο·ππι. οοπππίπτο. ::ο·οππάί οοπιπιππίοοπί ποπ

οπο. οοοποποο οίποίίοίτοι· οπο. Ιπ/ίι·ππποπίποιι Ιπίποίρ.

.πε ίπ οοοίοπι οι·οίίπο οπιπ οοπβ Ιπ·ίπ.·:ίροίί. 2. Μ.

πω... ίπβιππι. οοίποίίππ οίπίίποπίοπο ο ποίποίροΙίροι· πιί

ποί·οπι :πωπω ροοροοιίοποπι οππι οπιίοπιο ο#`οδίπο απο.

οίοίΖίο. οι' 2.π.;.9. !π|ιιοποποπτππι ποιποοιΙο ίπ οροποποίο

ποπ οποοοίίο βίρβοπι ίπ .π...ο. οποοπ ίποίοοοποίοπιίοπι

οποιοι... 60. Οοοοίίοπιίπίο ο|ί ·οοίππιπι·ίπ ρο:οποίοι .ο

Ιοἐῖπ οποο!ί πο ποτο|ί πρ βοωοπο οποία πο: ποιπί·οίοι:ο.

Ροκ/ο ο[ο-|πωι4.0 οίκω α: οπο οποποοίίίοοι· ιππιππι σο -

_ .(Μβϋ- η. π. ιο.

.οποοίο: πι. ίποο!!οδίποίοι οπού. ο. π. 1.23. .1ποοίπο ίπ

#οίίξ2ίο/ο, ό· οίίο οβ π..ο.ο..... οίίβίπδίοί. Οοίοίίποπ

"...ομια? οο!πο/οοι·ο οί? οπιπο ίπιο!!2ίοίίο. π. 6.

Ιπιο!ίοίίπο οίίβίπέςπίοπο οοο!ίιοι· οί/ίού/ίοποίοί παπί, [οπο

(ο οπιποι ...πιο ι°ι22ίο7Μίο.9 .ο πουπέ ίπιο!!οδίιοπίό :που

Μ: 8.π.:._ο. ; π. μ. ο1οοπ:,0° (οποίο. οποίο βο:π. 43.53.

.ποοποίο πωπω: : Ρο/]ίοίΙίο οοβοίο. .Η . Νοοο_ώοπο ρο

ποποίί ίποο!ίοδίίιοπ οοοπτοπι ίπ οπίπιπ ποιίοποίί: .κ482ιί.8'

Θ* ρο[ίοίίίο ποπ οίι]ίίποπππιπι·. π. πο. οί!.

Ιπ οποο!ίο ιοι.πί.οιο. @οπο 21ο ρ.π;τοιι.. ποπ οπο” : ο!. δ.

7Ι- Μ. Μοοπο ί!.πίπιίππο ίπτο!ίοδίππι ρ.ποιο.».. π. η.

Ποσο: οι· πω. βια ο/?. 56.

.εε/ί Βοπο ιπποποι οπίπιο ιβοοίοι ΜΜΜ ποίίπιοίπ οπ .πιο

ίποο!!οέίοι: πέζο·:ιο. ποπ ο. ίπ οποο!ο. .9.$.9.

.υο.ο.ο.. σ· ·οοίππω.τ ·οπίπο οποοίί ^]δοοίο οίίβου·ι ..ο π..

ο·ίπ: #ίοοίο οίί.·οοπί. 8. Μ. !πτοίίοί?πι ό··οοίπποπο ..όπ

__ςοίί ώ· ππίπιί ›·ο:ίοποίί. ίο.οοοπο ίοίοοπ οοίοδίπιπ Σασί

οποιο. ποπ βίοοψοποπ, . π_,._,,_ 9 ο_

@οποίο πποπο ίποοίίοδίπο πω.οΜΙποίπιτίπβοο πω..
ω'.



ΚΕ ΒνΜ ΜεΜοκΑΒιιινΜ.

είπα:: :οαοίίοαία οί? οποοαπί:ίοπο ίποία]::·:π::. πο. Η. ί
βήμα:: οποία:: ίοαα:πίί: Μονο/ία, πο! ·:ίο:ί:χοο·οπαδ

(ο 44. .2αίοί απο:ο:οί:π::ο· ωραία: απο ίοίία: ίίο::οα- .ο :ο ίπ α:ο: :.·φίοαίοα›·. π. α. Ροοποπα ίπ::ίί:Πααίία η.

πο:: ορ:ο·αποί:. ιι. α6. @ία ο·α:ίοπ: ο::ίο:πί:π: ::ποα:ίο

ίπ ορίπα:α :οίία: ίπ ποοπίπ: ρο·οβπ::πί ίίο:ο·:ατοπ:: Οία

ο·α ·τοΦοΠοί :οίίαο ίίί:ο·:α::οπ.ί::ίπ παπα: αίίαίἴα.ιι.α6.

ΕοαιΒίίίτο:, Πίεσε. .

.Πψοίοπ:π ίπ::ο· ναί Ο ίοοαίίίίοαο:οπ. :ί.8.π. αα.

Ρ::ρα:ία ίοοαίί:ῇφ:οα:ίοίί: ίοοαίοίίί:::ί μου:: οοππυοα

:ίοπ:πο οοοαουτί: ίποίί/ίαπ:α. 66.

Ζ.οοαίοίίίοα: αέπε:ίί[υποπαίίο:ο· οί? :ίίαίαθίίί:. - “ 73

ΕΪ:ίία: ροί:παπίοί:[οί·υπαίί: ίοοαίοίίί:α:ί:.απέ:ίίο: ποπ :/ί

ίαίοί:ίίαπ: :::ο:παί::·:,βοί ίοοαο·:. 77

.οα.αίο:: ρα:: ίυοαοίίί:α:ί: Ιοοα: :υ:αοπ αποοίαπ: ίπ πο...

α:: :β παπα ρα:: ίοοαίοίίί:α:ί: πῖίῇίπ: αίία ίπ οο·:ίίπο α:ί

:βαοίαπί.π:οα: ίπ υο·αίπ: αοίβοί:Παοπ. _ 79

δίπια::ίί ο::·οαοπ παπί: ιο:οοεί:ίαίααίω.- απο :ίβδίοπ_.

:ο ο·:ααίο·ί: οπαίοί·:πί |ί:ίο:οαοπί9;. παω:: :/ααί αί:/ία·

:Το :παπί ·υπία:οροπ πα:απαίί π.: ίοοαοίίίοαοί: /ρί:απα

[Η πίποίίο:ο. 96. Ναίίαοπ :/ί αίοπίπαίαπί , αί:/αίίο :ίαοί

α!ίαα:οπ,οί:ία:[ροαπα ίοοαίοίίί:αοαπ:βοπίοίίαοπ:::ο· :ο

:ία: οοποααί ίαπα.99. Παρί:: ίοοαοίίίοα: :1ίπέ:ίία_βία

παοαο·. π. :ο7. Δίνω: :β αί:::ο·π:ίπαοα :α·::π/ίοπί:. οί. α.

παπί. ιη.

Ώίαί: Ρτπίση:ίο.

Σοοιιἐ αίία: αδίααίί: ί·:αίί:. αίία: ίοπαοίπατίαΓ: απο.

Ωαίαί ::ααίο·αιαπ π: ααί: :ίίοα:α:· ίπ ίοοο. :.π.:.7. π- πο.

Σα: ίπ ίοου/αποί ποο:Π :ίαρίίοί::ο·. 9.

οίπας:ία: π:ο:[απίί :β ίπ αίίααο ίοοο οί::::οπίπατο [παπα

απο. ροοαπ·ίαοπ /αίο/ίαποίαπ:: )·. π. ιο. Νο:: :/ίο·:αίί::ο·

. απαβπ:'ποίοαοπαα: ροκ/ί οαο:ο·αο·ί. ό' οπο· : π.η.

Νο:: Μ ίπ ίοοο οίοοαπιβοίροίαο. :ί.3.π.:8. @Μία-ο ή: οί:

|ῖπί:ία: ίπ ίσου. 4 Ι ει.

του· οοφα: Ρο/]ίο ο·ή:υπά::·ο ίοοο οποοίο ίπαίαΜοίίί . :έπ

8:ία: ποαα:α: σα: αστα/ίπ: πω. οίίαΜί·ίίί. 20.

ία!α[οοοπαί:οπ ο·α:ίοπ:οπ·ίοοί :ίαο ο:ααίί-αωαί·. απ. πω::

ποπ@πο ίπ ίοοο π:: πα:ίαοπ|ί:ίί[ίαποία:π απο ·οοί,/:οίρ:ο·

; ίυοαοίίί:α::π:: ίίο:ο: ·υαοίαπο ίοοαπ:: αο.

Πίοίροαα|πο :απο ίπ ίοοο αο:π_/οίαοπ ορ:πα:ίοποοπ :(οααπβαπ

οπο: ίπ παπί. . “ -5-α-4 ί

Μαρία: ίποοπίρί:οί :/ί ίπ ίοοο ρ:ο·ροο/οπ:ίαπί . οοπίρί:ιζ

απο· ορ:ο·αοίοπ:οπ :ο·απβαπ::οπο π. Η. ?τ π: ίπ απο π::

οοπ:αδίαοπ :οποία ο·:ααίο·ίοαο· αίίααί:ί ατποροπίοπαί:

:αί!ίαί :πρωτα α:ί ίοοαπί. μ.

Β:α: :ίίοί:αο· Με ίπ ίοοο :ία:οίίοί::ο·. :ί.α.π.60.

Νο:: ποπ/ί απο:ία: πα:α:·αίί:::· ω: ίπ αοίαπίοα: ίοοί:αοίααααοα ώ· ίπο:οβ :ίί/ίαποίία:. α. π.8ι.87. θα: ποπ

- ρυ!ίο :/ί: ίπ :::οπ:πία· πια ίΕοίαία: ίπ πί::ίίο.οίίπ: οποία.

ο·ί αοοαί: ίπ ::ο:ί·οοπί: Θ· ποπ ίπ οπ:οίίο. 9 α. Ροκ/ί ροορο·ία

·υοίαοαο: ή: ίπ ίο:·ο οπίποο·: οπα::ίοπο.π.οο3. .$'αοίυαο·α απ

ἔ:ίί ποπ :/ί :ί::::·οπίπαοα ααοαοί οπίπίπίαοπ ίοοαπί :ίίαία.
ίί:α:. . ί 112.

Νο:: πραμα: αίμα.ψ ίπ ραπδίο. π. 1η. Εα:ί:πο

παπα: απο ίπ απέ:ίυ βία-οί: αοί ίοοαποίαοπ π αρα::

·αοίσααα:οβίβοίο α:ί ίοοαπααπί /:ίπ/2:α:ίο π:ίποο·: ίπ ίπ

]'ίπίοαπ:. " ° -ιη.

.:!πέ:ία: πα:α›·αίἰ::π ροκ/ί :/:: ίπ ίοοο ραπδίααίί , ααοαιί

βίαοπ :|::οποίαοπ ίποί·ίπβοαοπ σ· ίποοοποί:οί, ποπ αα::οπ

ααοα:ί ορ:οα:ίοπ:οπ ::οοο·ίπ/:οαπο .ο οοοπρί:::. αμεα.

.εαί:ία: ίοοα: ααοααα:α: ίπο:πααί. ς.π. κι. Ρο/ίαπο ρίου::

απα:ίί ο:ίαοπ ρο::ποία πα:απαίί :β:|Ϊοπαί ία-:ο:ίοπί ίοοο.
α'. Ι.α2. ί

.:!πε:ία: ποπ ρ:ποί:: ο οοποίί:ίοπίοα: ίοοί οί:·οαοπ[οπίο:π:ί:.

β·αί :ί:/ίπί:ποί:. 6. 6ο. Ι:οοα: πο· :::πρ::: ποπ ουποαο·οαπί

επί ίπιππβοαπ: ίπαίαίαίαα:ίοπ:οπ αίίίοπί: . ή· οι:: Ι α.

ο. :9. ο

` Ι.ο‹:ι:τἰο.

@ο ραδίο απέ:ία: ίπ αβαοπαπο αυτου:: ίοαααοαπ'α. π. ο.

@ο μ. .Εοοα:ίο απτο Βααί αααίί:. 'Α π. α::

1.οοαοίο :/ί Ρουβά:: οοέαί:ίοπί: οπαπα":|ία:ίο. η. π. Απο:

ίο:|Ε οπαοαο αίίοααί ο:::απί :.δί π:: είπω:: οὐ· Ραοοίί
(απ. π. ο.. :.2ίο:ία: αο:ο·β8ποβπποίίία ααρίαοί:αία.ο:ί ί

.

αοίοαο·: π. α. Ρ:: ίπυπο:ίία:ατα οποία δίίοπαπ οοπο:ρ:α:

ίοααοπ:ί: ίπ αααί:πο:ποίοίίίΙαο: πο. Ρ:: ίοπροοβυπ:πί

`|βοοί:ί ο·:ρΜ|:οί:α:ίαο απο” οοποορία: ποί/οίία:· : Η.

Ν:ο ρίαο:: απο· οί:ί:δίίααπο :οποία/ίσοι οδο:ρ:α: ίοαα:π

οί: :απο ίπ::ίί:δία αα:ίί:π:ί: α:ί :αοπ:ί:οπ οοο:ο:ρ:αοπ ίπ·

::·π αα:ίί:π::οπ :α·ρί·ίοπ:ποίαοπ:π.ι :.ρ:ί· ίίο:οαοπ οποία.

βοπ:οπ/α:οί:ί ίοαα:ποί: :ιοί ίπ::ίί:δίαοπ ααοίί:π:ί: οπ::ίίο

ο·αοίίο #>ίοίίααίί. ίπία!ίπαοία: ο/ί:2.2.. Ψ:: οοαίπα:ίοπ:οπ

οοπο:ροα: τοπία: α:ί αίίαπ: αύ|αα: αο:οιίαΒίοπ: /ίο:οίοί ίπ

ααοίί:π::ποπ/αφοίο. :5.π.η.

Εοοαοίο α!πο:ίίοα ίπ ααυ οοπ|ία:. η. 3ο.

δ'ί αίπἔ:ίί ίοαα:ο:π:απα:ο·ποπα ίπ::ίί:ί-ίααίία πα:αο·αίία,

παίία: ίοααί ρυβ:: ααίπ απ οπίπίία: ααοίίο·::αο·. π.6.

οἄία:αίία:π ποπ ο:: οαρα.ιτ ίοο:::ίοπί:ία:ίοί:ααίί:. πια.. [ω.

ααί ααί:ί έ Ροοποίί:πί :|ί ίπο:ίί:δία:. 1.αξ

βοοα:ίο απ/οίαία ίπ::ίί:δίίο: ίπ ααο οοππ.ϋϊ'α: 5 η. μ. ΙΞ|ί

ρ:ία::δίίο ::/α:δίίαα: Η. ααοοποαίο /ί: ίίίοοπα. Μ.

Παρίίοίοοπ :β αδία: :ίίο·:ίία: ίπ ίοαα:π::. πώ,

βοοα:ίο απέ:ίί ποπ ο|ί :.ο:οίοαοίαα αοπ]ποίβ:ί οοππυοα:ίαα

::.·οίοα:ίοπί: αί:::ία:: Μαρία: ίοααί:αί· :οίαοπ Β:ο.·α7,

βοοα:ίο απο:ίί ίπ ααο οουπρί:::[αία::αο. 1 )·.4α_
.ξαοοπο:ίο οο:α:αί·α ό· Βία: ίπαίοοπί ίοαααποαο·. ί α.8.

Ιπ αααοαοπαα: οίί:'ίαπ:ί.ί Μπέοίί :απ:[αρ::ίοο:: αααπ: ίπ

_/::·ίο::: ίπτοπ/ο ίοαααπ:απ .· π. 49)

όπίυπο/:ραο·αοα ίοαααπ:α: ίπ::ο· α: ώ· :ατα απα:ίί:, [:οα:

:πρωί οοπίαπίία: .απ-ρα παοαο·αίί::ί· ποπ ίυαααπ:αο·

:ία απίοπα:οοοροαί οοοίίαπίία: ω. £ο:α:ίο απορία::

ρπίοπαοίο :β οί: οοπο:α::ίία: β·οαπ:ία:ίο α: οοία:::ί: ααίἔ
αί:.:? Ι · Π άσμα):

αεα:11:οω:.:ίο.

πω.. Ποαπίαοπαίαοαπ ίπ :ί:·ρα:απαυβαί οπίπί/ίου: αοί
ίοπρααπα:ίοπ:οπ ποοπίπαπί.α.: ο π.α7. Ροί:παίπ ρ:οοα-Δ

:ποπ βαοι;|::·ί οπία: π:ίία:τί: αα.φο:ίοα:: οί. 2.0. π. 148.

η ο.. δοίο παοπ:οο :ίίύΓ:::ία: α Μίοίοαοί:: π. ι”. Με

παπα: ίπ::ο· απ(απο: π:2α:ία:/οίαοπ. οί. ιο. π.: 66.

[αιτηση πίστα π:::βαί·ίο οίαοίο ίπ::ίί:οίίί αοα:ί α:ί Ι):απο
ή· αοί υποπία ·αίαίίίίία ίπ Βου. Β 16.αο.

Έ:α:ί·υίο:α::|ίπί::ίίαοπίπί: οποία α::ίπεαπ: Ποααί αο:ίί

οποία: α'. :.π. :8.

Ωαο:ίοαοπαα: ίαοποπ πα:αο·αί: ίπ/-οπίοι·ί: :α ο:·αίπί: :υπο

ραο·α:απο οαοπίαρ:ί·παοαπαίί. οί. α. π. αρ. Ι.αοποπείοοία

α: οοππα:απαί: ίπίίπαοποπ:απ: απ ρο·ο.ίαο:ποίίιοπ ·αΜο

που: έίοο·ίο/α:π :Ναίίαοπ ρ›·.:αίαπ: αο:ίοπ:οπ :ίί/ίίπο:απί

απο: ..ο αοοίοπ: ααα :ατα ίπ::ίί:::α απο πιώ-οπο:: Π:ί

ροοαία:ίο: Η.

Ρ:ορ›·ί: πο:: αοοίποί: Β:α:π υοίοοοία:: :αξ|ίοί: οαπ:απί. ποπ

ρ::·οίαπο : α α. ίπίοαπα: ρ:ποίοο οποία:: οί. οπο. 6 ο.

τα:: νιίίο Μίνα.

Ε0Χυι·ἱω ρ::οαοαοπ ααίοί 2 :ο απο:ίίρ:οοαο·: π:ι.·.υο:α::::π:.`

:ί.:.ο.π.ίο.

-ίΜοτἱο. νἰτἔο, Μοτο:ίοι, Μετίτιπι1.

Ποίαναπα[ααοπ ί:αίαίο ο/!πε:ίαπί οα/ίοοί:οπ. ι α. οι λαοί.:

απίοπα /`αίο οοππίαοπ ρυ:ί·απίοπαπ: δίπί.ίίί ααομα' :ίοπα

πα:αο·αίία ροπ[::δίίπίπία. 18. ι ο2.

Μ:ιτ:τίο :ίαΙοί:ίο. α.ι;.μ. οίπ απαοίί ω· :α οοοπροαΐοί. οφ.

Ματοτἰοίο ποπ αυο::|ί ://: παιαο·αίί:::· ρποοί::ίίί::ίοοπ περί.

ο·ί:ααίί:. :ί.9. π. 8.9. Ναοα›·αίί::ο :κατω οπα::ο·ία απί

οπα. α.ι.π.ιο... Ηαίο::ροορτίαοπ :.:::.δί:π:ία:π, Κ:: ααα:

το Ρ αί.α.π. 7 8.

Μεπιίτἰ ααί:ί? :ί.η.π.ιο. Ωποπίο:ίο ίπ αομί. απ: :ποπ

οίαοία. ο π. 36.

Μοίίιιιω ααοαοί οποί:...ία οοπα:π: Σ: /αρ:οπαοαπαίί .

ποπ α πα::ίο·αίί πίο:α::ρ:π:ί:ο. Η-164

πω:: ποπ ρο:α:οαπο α. οοποίίέπο ρο·ίοπαοπαοα:ίαπο οπο».

ποαπ::οπ ααοαα ροίπίαπ: :ία: ίπ/αποπ:οπ οποο·:οί. ι8.69.

:παπα ποίποίρίίί ποπ οα:ίίο[αο οπ:οί:αοπ. Μ:οίοαπ: :υπ -

αίματα α? οαα[α οπυοαίί: ίοπρ:οπα:οο·ία. 7ο. Ροίίπα: α

ίία: απα:ί. ποππο: πι:οί:οπία:απαοία ία/ίασ. 7 ο.. Μπἔ

ία: ίπ π. ίπ[ία:::ί π·:αοίυπί:ρυο::ίο π:οποοί. ω. δι. Κ::
.ί τ ί ?οι Ρίίἐίίίίἔ



π.
ϊ οι ΙΝΒΕΧ

πιοέππι ποοι·ιιοοποποιο ιιποο·πι:ο οποιοι οιοοοοιιιοιοπι οι ι .

Ωποοιιποοοποοιιιππι πιο:: οπο· ιιδιπ: ποιοο,οιιι.ο· οπο·

οιιιιιιο : ιιιι οιοοποποιοιοιι ε!οιιιιοπ ο!ποι·οιπι οποο·ιι :φορο

,ἰ:_ - 1 8.8 2.

ΉΙοι·οοιοι·.οιιοοπ πιοπιιππιοπο ιοι·οοιιιιιιιοι οοπξοδιιοπι ποιο

οι. 9ο. 6'ιοοιιιοπ οπο οοο_/[ιιοοπ: οοποιοπο ποοοοιι.ποπ από

ξοπιιποπ. ο ο. @ποπ /ιιιιοι·οιοοιιο·πιοπο ποιοιιοπιιιιοοοπ

Δ οοπιιιοπι πιοι·ιιοι·ππ:. Π ιο6.

?ι·ιποιοιππι οποιοποίι ιι: οροι·ιπι:: ποοιιιιππιποιοι |ππβοποπ

ιιππο ποιο)ποο·οι ιιοπιιιπιἰο , πιο πω... Ψοιποιππιππι

ποιιιιιπ ιιιποοπ ιιι·οποοι·οοι οπο· οποιοι οποιο |ππ/οποιοπιιιο;

οιοβιδιο ιι? ποπ ιοποιο. ' Α Ϊ - Νο.

*Μοοιιποπ 2.ιποοιοι·ππι οι: θ'οιοιιοιοο ιιοιριο.ιι·οιποποπιποιοιοπ

πιο. οοππιποοποοποπβπ ιοο·ποιπι. 7 ο 8. πο.

Μοι·ιιιιοπ οποιοι ποπ ιιοοιιοιοποι οοπιιιοπιιιιιοοπ ·πιοΙοοιο οι

·πιποπο ι.....ο,ρο οπο... ποιοι. Ψ πι. ο πο.

Όποιο ποοιιιοι·ιπ πρι: οιπωιι.... οποποι οιιοποπιιιιπ

Ποιο : :Μ πιοοιιππο ποοοβπιιπ ποπ οι: ιιοιοι.ο. ροι:οιιπέι:

Νο:: ποιο[βοοιο ι·οοπιι·ιιπι·ιιιιοο. πιο.

1)ο ι·πιιοπο οποοοπιι: οι? οπΈ ιι: ·οοιι πιιροοποιποπ.Μοιιοποπ

Απο!. [πιο οιιι[ιιοπο ο·οιιοπι: οπο: οποο·ιιο ποιπιπιο :.οοπ

πιοιιιοπιιιοι· ρο/ιππιι οι:·οι·οοοι ιιιιιιιι οοοοιιιιιοποπο ποπ/ιο

πο πιοι·οποιο: ποπ οποιοι πο οποο·οοάοιπππι. :επι πισι

:ποπ οποιοι: .πι οποο·οοιιοοπ ποιοι ι:οπιοι·οποίποπ. μι. οπο.

Μοο·ιιππο ποιοι. Μπι:: “απο ππιπι.οοπ ποπ οποιοι: πιο

:ποπ ρι·οοοιιοοο ποιοιιοπιιιπιο ιιι·οοπιποπ, οιοιπιι οποιοι.

ποοοποιοιπ:[πιι οποιηι.ιιιιπιππ. Η ι8.πὅ.

]οπριιοπι οποο·ιιποπ οοπ[πιππιπιποιο α!ποοΙοι·ποπ πιιιιιι·π

ιππιοιοπ ...Μπι ποιοιιιππιπιοιοοοιπιππο.( . ιη.

Μοοιιππο οπο!. ποππω: οππιπιιιπιο, ποοπο:: :ίπποι

:ιοπο οι·οοι:οιπι ποιοιιιποιιπιο ιιι·οπιιποιο ο Πο ι·ιιιιοπο οπο

ι·οποιο :απο πι' ·οοιπι ιο: πδιπιιιι ιοπιιοπιιιι πι! ροοοπιππο.

_ οι. πο.. . . . .

Ήοι·ιιποπ απο!. ιπιοππ'ιιι ι:οπιππιοι, πιιιβοοιιιι,οι|ι οπο

ι·ιοποιο ποοπιπποπ οπιιιιιιπιιιπο πιο”. πιπιπο πι. 18.ι2ο..

.Μοοιιππο σιιοποι ιιιοπιιπ:_ποιιι πι πιοοριιιι·οιπι·οο·ο οποπι

πι:: ποοιιιπιππο οποιοι: πιοο ού· ιοοποιοι·ο. οπο.

Μποοιι οπο· οπ/ιππιπ ποοπιπιππο ιπ ποιοιιοπιιιποροπ/ιιοπ

οποοοπιπι·ππι @οποιοι οιιιιιοπιιιιοοπ. τ ο Μ.

Μοοιιποπ σ· ρο·οοπιππο ποπ ι·οοποποοπιποιοιιΙ. -. Δ πο.

Μποοιι πιο πποποπποπ ποιοιιιπιπποοπ οποο·ποιππι , ποπ:

πιο ποιοι οιοιποι·ποοππι.π.ο ω. Βοπι ιοΙποιππο ποιοι. οπο.

οποιοι πιο πιοι·ποοππι : 14.ι. ?οι οπιοι·οιππιιιιιιο :πιο οι.

!ιο π.ιιοιι·ο!ιο οποιοοι|ιιροο·πιιι. 14 π.. @άπο πέιιππο ιοι

·ιοπιιιοι·/ιιοοι. . οι.:8. π.ιιο._ο.

Μπι...» οι? οπο· Θ· Ροιποορο πω:: οιοοι·οιιπ: ο ποιοι ..ο

ιπιιιο/πο οοοπιιοπι:. ο.ο. που. .Ἐπὶ πιιιιιο·ιι οποπιποπ οπ

Ξοί. ποπιιιπιιπποι'πιι πο!ιοιιοοι ο Ιοπιο οιιιιοπ ροπιιπδ πο.

ιοιππποποιοπι οποιοι: ποιο/ι πιο· ροη'οδιιοποιοο ιπιἰιπι

οιοιιιιιιοο πιποι·βοπ πιο οο!ιπιπιπ ο οπο ποπ/οιοι·ιι ιπ !.π

6€πο2°ο. πο. ο 68.

Μοιιι:ο, Μου”. _

Μαπ:: οι? ιοπροοιοδιπ|ιποποπ οποπιποπ οπιιποπ : Νοπ πιο::

πιο". ·τοιοπιιιποποιοπάιβι·οποπο οπιιιοοιιπποπ: ;.ιο.6. θα·

π: ππι!πιπ πιοποι ι·οπιιιπιοοπ. οι. ι.π.ι: ο.

,2ιιιΑποοιιικι·οποι ποπ :ιο/Επι : Ι - Λ πιο η.

@οι οποιοι πδιπ βιπιοδιοπο ροπέοπιιι οποοιοι·ιπ. έ”.

.ποιοι ποιποπιιιπορι·ιππο οοι·πιοπιιπιπ. π'.ο.ιι. 8 ο .

Μοτιο5 ιοοοπιππο ιπιοιπποπο ο/ι' ιιπροιπ: ιπιιιι·οβιο. οπο ι·π

9ππιιιιιο οδιπ οποποπο. 5.64. .

?οι οποιπποπροι·πιπιοέιποπ οοιπρπιῇπιιποπ ιπιιιπ:οπο. '

Μοτο: ιιποοιοοποπ οπο. οποιο: οπιοπππιι: ιπ οοιιιπο ιοά

ῇοοιιποπ. ιι'.ο.π.7;.

ἐ#οιιπο [οι·ιππΖιο ρο·ιοποιοιπο οποιοι: ιοοιοΙιο οι? ιοπιώι·ο·ο

ποοπιιο ιἰο ποιο ποσο οπο' πω». π.7 7 .

Χίου:: Ιοοιι!ιο ποπ ο/ιρπο·π ιιιιιο. Μό. πισω»... πιο πιο

πιο ιιι.ιοποιω οποιοι ιι'ιοποπποπο. Νοπ ποιο/ι ποιππο!ι

τοι· ποιοι ιπ οπο.. ιο: οπο ποπ ροβο/οοιιπιιππι οοππο:

πι... ριιι·ιοο οποιοπ..ιο.- ποοιποιο.ιι ποιοι ιπ ιιιιο.ι π· πι -

, ροι·ποιο. 5.ι28.

οιποοιι·οοιο οποποπιπο· ΙοοιιΙιιιη ποπ. ο. Νοπ προ: οπο

  

 

ιοι ιοοοοιιιιιι ι.π.πιιιοποιο ιοπιιιιοι·ιοποποιο. 6.4. Μ.:

ποιιιι· οι βιρ/ο. . 6· δ"

Μου:: παπι: οι? ροοιοδιιο οοπππιπι·πιιο ιοποοιο. 6.4·

@οποοέο Μαιο @πιο οβ οποιοιπο ο οποποπ:πιππι. διό

Βοβοοιιιο οποιπο οποοποοιο ιπιοι!ιοοποι.ι. _ 6.8·

1)ποποιποι· ποιο/ι “οποιο ροοΙοοποπ οποιιοπι. 6. η. Νοοπιι

Ιοοπιιιοι ποοποοι ιού/οπο ιπιοιπποιι ιοοιο:.πιιοπο. Νοοιιι8

πιιιιοριιιο..ροο ισοοροι·βιπιπ οροοπιιοπἔ ι·οοι·ριοοπο

ιο: πιο: π: |ιιπιοδιιιοπ |οοιιιιιοι· πιοποο·ι. 6.: ό·

πιο.. @οποιο ποπ ποοο[οοιιο οποποιπο· οιποοιπ: οι? ι!ίο. Απο·

7ι ποοποιοιπι· πιο· [ποιοπιπποπ οοπιπέιποπ ιοι.·οι·ποπ πινω·

οποιποπ ιπιπιπ/οοποπ . ποι:οπιιο·ιιο ο|ι οιιοπιιιο οποιοι/ποιο

ιπ ιοι·ιο ιπποπιοοοβπ_ιρι·οιιπΒιι. οι. ο8.

Ροιο/ι .άπ!οιπ:Διποποι·ι οποιπ ιπιι·ιιι|ιοο ππ[ππο οοιοο·ποιο πο

οπιι·ιππι·ιι; Νοπποιο/ι[πιοο]]ιπι οροι·πι·ι ιπ οίιποο·πο ιο

οι: ο.οι·ιο·οι|ιοποο·πιοο ποιο οποιπ ιπιι·ιπ/οοο. 6.ιο. Εοποιοδιοιο

Ιοοοι·οιπι πρωι: οοποιοΙοοοιοπιιιπι οποιπο ποιοι. ιιποοιι.

._ πιο. _ Δ

Ψοι· οποιποπ Ιοι·οιοοπ πιπιι ιπιι·ιπ_/ιι·πιπ ι·οοοιο οποιο/πιο οοοοδ

πιο ποιοι επι/ι* οποιοιοιο οποποοι.π. ο.ι.Ειιπιππ οποιοι: ο/;

/ἔι πιο” ·οοπιιπ: οοι·οοιιι·ι , ποπ πώ: ιποποι·ι ιποιπ απ..

. οιοι·ιο ιιπ[οπο οποιπππι ιπιοιπ/οοι Μποτσια. 6.”.

Όι/οο·ιοποπ ιπιοι· οιοποοπιππιιοποιπ ποοιπο, ό· πιο.: 36

πιο.: π: οποιιοοιποι· [ο. @·· πιοποο·ιροι·ποοιιιοπο. β. Ψππ..

όποιοι ποπ Μπι ποοποο·ι ποοιιιιιοι·. > > ._ π_ι6_39

.Ποιο οπ'οι·ιπ:|οιπ:πιο: ιπ οποιπ ποοποππιβ :οποιοι .ο οποιοι

Ιοοιιιι.6.π.οο. άπο. 'Ροκ/ι' ιοπιοοιιιο Ιοοοιι: οοπιοοιιιπι

. οιιιπ.ιιοπι, ππ[οποιποοοπιππ οοπποιοιιοπο €πιιιιι. .μμ

Νοπ ποιο/ι πποποιοιιιοο .οιποοιπ: οποιοι: οποοιοβ οποποι·ο

οι. οποιοι” πιἰ ο:ο·ιο·οιππιπππο οποοιιο. ιιο:ο.ιι· ιιιοποπ οπο

ιπ ιιι|ι:οοιο ό· ιπ/ιοπιπποο. 6._οι.ά· ο τ. Το·οιππι·ο οιο ο.ά·δ

:ι·οοπο κά οοι·ιο·οοπππο ποιο ποοοιιο οι? που”. ιιοπιιιιιπιπ

οποιιποπ οροοιιποιιιιοπιιοπιιοππιιο: ο. ο8. ποιοι οποιοι:

ιιποοιιοι πΜοι·οπιιπ : 6.ών ο . !πΓιππιπποπ: ποπιοοιοβ

ιοι·πι·ο οποπιιο[οιπ οπιιιοοιπω... οποιοι: οποπιιο πιω

ππιπο·πιιιοι· οσοπριιι·ο μπι: ιπ ππιοιο:Μοιπ ιπ/ιππιιοποπ

ιοπέοιπο πποπι οοοιιριιι ιππιιποπ .ο οπο οποποιπο·ώ· πω

:πιω ..οι οποιοι οποποιπο·.ιιιποι οποιοι/ποθ. ποιο ιπιοιπ/Ξοὲ:

διο.Ν οποοιπο/ιιβιππΞοιπιιιοι·ροο/οπο ιπ Μπι...

Μποπ οιοιοβ οιπιπι·πιιιοο πριν ιπ οπιι·οοπιο ποπ @οποιο

ιο: ιποιιιο ο μοβ:: ιπ οπο: :Ποιοι ροιο_|ι προ.: ιπ οπο”

ποιο ποπ ιι€οιιιίο ιι: οποιίιο. 8ο. .πιά οοπιιππιιιιιοιπ οποιοι:

ο /ιο[|ιοιι οοπιιππιιιιι/ππιιι. 6.7 4.

-Μοιπο οιιιπππο Αποοιι οσοι/πει οι· ριιι·ιιππ: .ιιιπιιοποι,

προ”. οι: οππωιιοπιππο οποιοιπιοοιιι.. .Διὶ οποοποοι

οιι/πι·οιποπ οίπιι[ιιιιοπο οππιιιιιοπο: ποοοποιοιοπιπι. 6σο,

..οποιο ποοιιιοππιοιο/]ιππιπ ιιπέοιπο ποοιπποιι οπιψοι·έ

πω. ο

. . . ._ _ 77·

Ππριιοοιοοροιο/ι :παμπ οππιποιο ιπ/ι.οποιοποιο ιιποοιιροβ

οποοιοοπ ιπιι·ιπ|οοο ώ· ο.ιοιπιπβιο,ΡοιοΠ ιιποοιπ: ιπ :οπο

ποιο ποοιιιοοι (οι πο·οιιιοοι ιο: ιπιῖπιιπιπ οι· οποιο: ιπιιιιιπ

ιιοπιο ιπ|ιππιπποοπ οποιοοο·ι ιἰο :πιο οι ιοο·ι·πιπ. ό. ο ο.

πω... ιιζο·οοιπο ·υπιπ: οπεοιι οποιοι π οποιοι ιιώ·ι·οιο απ·

ποιοι: ιπ ποιοοιιιιιο. _ ο. :η
. . . 9;

Νοπ ποιο/ι ππέιζοιιο: :οι οοιιοδιο οοπιιιιιιιπ: ποοπιιιοι· οποποοι

οποιοι ιπ|ιιιιιιοποο. οι.

Μοιπο Ιοοοιιο οποπιιιιιιιοο· οοοπιιιι ιιι/ιιοπιιιιπο ιπιοι· πιο·

οπιποιοπ π οπο ει· οιί οποιοι. π_82_

Ιπιοι· πωπω ριο!ποποοπο οι·οοοιιοπιοιπ,ό· πι.: ιοπωπο..ιε

π. /οοιιοπιοπι όποιοι· .ιοπιιιιι.ι ο·οοιιΜιπ ιοάοποιποπ. 8ο.

Μοιπο παπι: οποποιο!ιιοι· .πιο άοπιιοποοπ ιοο·οπιπι οι οπο.

8;.

π Νοοπιι οποιπ: Ιοοπιιο ιοι ρππἱ?ο οοι·οριιιο οπο ιπιιιπι/ιπι|ιο·

πιοεοποιο, .πιπιοιπ ιοπιπιππιιιιο. 6. 86. Ψι·οπππιιιπ.:

ο/ι ιιποο!ποπ οοπέιιιπιππο ιιι ριιπΠο οποποο·ιροπο οποιοι

πιοι:οβπο. ο. 9 5 .οπιιιι.- ποια πιοποιοιο·ροποιοι· οι? πρι.. -

?ω Μά·'θρ. . ·

- 2ποιπιιιιιο ροιΞιιο πιο:οιοι: οιο/ιιοπιιπο ω· .ποιοι πι! οποοι

β· ο.ι·ιοπιιιο·, α· οι· οιοιοοιιπιο οιιιιοποποι. 7. ο.

Οοι·ρπ: /ππιιιοπο ροιοπιιο οποιιπο οποοιι ποιποοοιιιοο·. 7.2.

Ροιο/ι' ·οππ.: οποιοι: ..ο ιιιιο/`οο·ιιοι·ι πιοοιοοι. Παπ: πω::

. οι

 



ευ.

ΜΜΜ ΜΕΜθΙΚΑΒΙΙ.Π?Μ.

π.7.8. 'έβ/ο!ίιιπ ίιπροι·πιίιιο Μ”. .

!.2ίο:ιι: πιοοοπίοιι: ...με ω.. :οι·ιπίι·ιιπι ·ϋοίοοίιπιί:..

ποπ ύ`ο πω.: οιψι·οιπ:. ν! . ' Ι ο π. πι.

ΩΠιιοπ:ίο ίπ.ι'ίππιπποπ ροήοϋίοποιπβιοπί: :.:.·/μείο οπο

:καποια _ 7. πι..

Τοι·πίιπι π. οποια ποπ/οιπροι· πιο... οι: ..ποι........ η .

Ψο:οποίο οποιίιΜ οίίβίποιιίιιιι· ...περ.ιο.....ι... μι... πο

. ίπ:Μοδι'ιο πο· νοΙιιπιπιι· οπο:Μ ?.π. ι 8.

Μοιπ: ππιιυ.ι!ί: ρ›·οιιοπίο Ιίοοι·ιιπι. ιί.ιο.ιι. 4 ο.

Μοιπ:βιπφιοιίιιο παεί: ίπ ποοί: οι·ί!ίποπι ο βιψοιι:: Ε

ε... :οκ/π π.:Μοιιπιπ οι? ποιίιίπ πο[οιιο Ρί27Ιι8 ιιιίιιοποπ

τι.: ι·πιιοπι.ι. · ν πιο ο..

Μακ: π: ίπ ·οποπο πιιί.οοιπ ποιο/ο οπο ι..π..ιιε ·ιιοΙο.ι· : Ιππ

77!ίο:οϊ πιοιιι: ίπ ίπ/ίππιί : Επι· ίπβπίιπ ·οοίοοί:πιο ιποιιι:

ποπ .οι·ειιίτιιι· ·πίπιπ: ίπι'ίπί2ιο ίπ πιοιιοπιο: Ροιώ έπι·ί

πίπιπ: πιοιίιιπ οίιίοπί: οι·έίπί:]ίπίτο.οιικ 0.1°6'θά%ί ίπ ίπο

ππίιιιπι οιιέοιιιποιιο πίπι πιοιίιιιιιπ οποίίπί: ίπβι·ίο;ί:. ο..

ΐΠ. .

Νοτιι:ο1, Νοεπτἱο, Νοι!Η. .
ι

Ι`Ϊ Μ11τε|οπίίι: οροι·πιπι· οίποπ ία' :ιοί οποιί ή? πο ίπιπ·ίπ

_ ι'Ε·οο οίοιοι·πιίποιο . μπω ...ο οποιί :β ..ο οπιι·ίπβοο.

ι8 πι. . . γ

Νεα· - ...Η οιι.οροπιίοπι ο ....π. οι·οοιί:. ιπ·οοοάιιπι οι: ίπ:

Ροιβί'ΐίοι·ίοιι: πάρούοδίωι·π . ποπβιροπππιιιππ|ίιοποί

ποοιιι·οίίο, :μου ίιπιποάίπιοποποίοπι ο Πεο. > Μ.9.,_

Άΐοοιιίο "Μισο /πιποιοτο ί·πίίιιιοΜπίοπι ρού:Πίοπ:ιιι/ίιπ

παπι μορυίοιπιππι. 9. ι ι. Κ:: πωπω.. ρι·ίιι: οοπιρίοπ

τω· ίπιο·ίπβοο, μπω οροποπιιιι· ε.τιπίπῇοὲ. ι8 .79.

Νοεοτίο ποπ οι... παιζω. πω... .όίι-›ποι «#“ι·ιποιί0. πω.

..ζωο ›·οιίοπο π:84ιίοπ:: πιο" πώ· ω·ιπίπί: πο!ποί: οπο·

|ίιρροπιιπιπο· Μέ οπιπφοι:πιίοπι Βοί. 3.93.

Νοτίτίο πιά βι|ίιπι ππάίιιιι· ...ο ..οποιο ίπ ροπή:: ιιιιιππο

02”:π:. 8.6. Ωιιίοί/ίι ποιίιίπ ίπιιιίιίπι:. 9 μι.

πιο. (ΜΒ ω., Ιιπε:Ιιοδ:ίο. _

Ἡ ΟΒάα&"ω, ΟΕιί:ίηατίο ο Ορει·οτίο.

. ?μα οιωιοππωπω ποίι:;Μιιιπο. Μ..ίπ:";/ί..

ιιθ ώ· ππιιιι·πιίιου·, οιίιιά ο.ι·ιοπ/ίιιο:ο·ποροι·ππι. 8. 6.:

.ά:ίιοοιιΔιιιιπ ίπιοπβιιδ πο·ποιπι·πίίιοπ,&.#οοπίοπιίιιππι ίπ

ιο!ίοδίια: ΙΙΙ.€2ίί πι' οιππο Μ: ίπ:πο οποίίποιπ πωπω : 6ο

Ειί.οπι Ποιο: οι: .ιιιδίοι· πωπω ο:ῖ πω...» πιιιιιι·πΙο π..

“ποδια ππἔοιἐ. 67. οιι..ει.. ίπποίίοδιι: ...με ίπ]ΐπίιπ,

. πι.. :βοοί/ίοππι ίπ[ίπίιθ. . π.69,

:Ήπιιιι·οιίο οοί:δίιιπι ίπιοίίοδίιι: οιπ(ςοίί ό' οπίιι[Ξ·πιποπο οι.

ιοπίιι: “πι” οι·οοοί!ί.: ή: Μ.: ι....ιι.2.ιιι. που οποιίπιπ

ρο:οπιίπΙί:: 71. Πιιρίο.π .π.ο..... ίπ οιιπιιζ: ποιίιί.ι,74

062.22...» :πιοπβιιιιπο ίπιοΙΙ:δίιι: "με, :β οιιοοίοιιπιοπο

οοί:Πιιπι :παπι οι·άίπί: [ιφ:πππιιιποίί: οι· ιιδί'ιι: ριιι·ί,

οί.8.π.7 ι. ·

Οοίοἑῖιιπι ω.. οοεποβί Ζιιιπίπο Θεοί/ίσκιο ..ο ίο/3 ούίοδίο

οοἔποῇίοί|ί. Ἡ . η. οι.

.ΒιιΡίο.2 πιιιπιι: πω: π/ίιοίίιι ίπιο!οδιίιι:. 9- Π')-ΠΡ?

οιι.π..... άιιοΙίοίιοο· :,τίΠί: ίπ ρο:οπιίιο οο!πί:ίιιπ οιιοποί

Ύ ίπι:πιίοππίο. 150. .2ποπτιιιπ Μπι. οοίοί?ιιπι ίπ ψ

ο·οπίί , ιππ:ιιπι οπ:ῇ.·ίι ·υίι·ιιι: πω.: ι·οιιι·.:[οπιοιίιιο ίπ

. .πε ίπ:οπιίοποιί. “ θ· 69-ϊ76.

ΟΒἰιίιἱο πιιίἰβιζ ποπ οποίίι ίπ ιίοιοιοπο.9. πω”.

οωωω.. ίπ οἰοπιοπίοιι: ο ι ίπ πιπίιιπι :οιπιπί[ιιπι: 2. ίπ

. οο!πποίιιοπιιππιι ά· οπο ....π. ·οιπίοι/οιιο. ο. ι 9.6: 18.

διπιδιοίπσ ππίιπο ροοοοοπί.ι· οι οοι·ροποβρπππ:πικ #ω?Μπ

Μι· ίπ οποίο; ο. μη. Νέοι μία :Π ίιππιοοί!ί.: ίπιο!!οδ'ίο

_ οξἰοὅ?ί ιππίί: πω: ·τιοΙιιπιπι ίπβο.τίοίίί:.· ώ μ.

.ιοιποοιιε....... ρουπία· πο ..οι οίιι[οιζιιπίπ ι..π.....π.....

- ι...ιοπι. οιίοίιο:;.ί.ποο ιίού:: ο·οβο·πί ίπ ιππίπ/Εοππι π!

›ιΕΜΜ Μάο!. 2.9. Νεο :β πςξπιίο οοποια/ιιιέεπιτο!ι::

έ? ποιο/ι' Ποπ: οβηιοπιίοπίπι·ί: `οππ[π οιίί!!ίιι:

. 8Τ2_! ' Θ. 9 δ' ο . _ _ _ '

οιππ...ει. πιιίοί/Μ'4.2. Νοέο:ίππ ίπ οποίο οθ|ι'ιπποιο πιιιἄ?

ν Ρ'οίιιπιπ: ποπιππιοι·ιιιπ ή? ρί.ι)βοο οοβίππιπ ίπ απο

..πω..ιιπο.ιε ορροβιο οπιπί ίιοπ0|ιιροπποι2. π. 2ι.π .43.

@Μο [Μέσο. Βωπι1:1τί. ° ·

Ορέ::Μο οποιίο έ: Ια: ..ι.......: [προοπίι ομι·οιίοςοιπ

 

 

ί ππω... ροοιιίτ πω». οοπ2..ιιω.

πω"... ι ο. 7 ι . Οροιππιο πιι!ιιππίί: ο. π... ..ο......ει

μπαι: οροποιίοποοπ [οποιοι. π.5· 3. Ό|707επί ..οΜΜΜ -

βοορι·ίποι)οίο [ιιρροπίι ροπίοδοιπι :ΐοιιιιιπ ίπ ορτπππω

πιιπι. 7 8. Χ ν

@απο πάνω: οροι·ποίο ππ:1ιπιιἰί: π.: ιποοι.8ο “πω”

πιποιίπππιί,ποπ Με”. ι.ο.ομ

Νιιίίππι ομι·πιίοποπι ροκ/ϊ οπἔοἰιι: ίπ οοφοι.ι ο5ισοοπο

πίιΐίοοιιίοιπ. 5. 80. Οροι·ιιιίο ι·πππποπ: ποπ :β ππέ:Το

Με.. Ι:Μέ::ια'ί Ιοοπιπ πώ οι ίποίιαίοπ: ρ.ι.π.......ι....

πιώ/οποίοι:: ί|οπιι:. 53. ε... .ρ...ωρ.π. ίπ :.ι·ιπίπί.η πο·

ποπ ίπ πιοοίίο . πο: πια-πι ίπ ιο.ιι·ιί·οιοιί: π.προπιπι οι

Μ:ἄίΟ. . · 5. 26
ί ?Με ΜΜΜ, Πισω. _ _

@οποίο ι·:·ί π!ίοιιίιιι :ο ίπ:?πιιιί @ποιο:: .ο οπο π. χ...: ο

ποια". ιο. μ. Οροι·οιίο ποιπππιὶιοπποᾶπ ροι:]ίψ

πο...:Μπι 48% ιποινι!ίιοι· ο... ..ο οποία ή. ι5. Πηνία

:/ι' οροι·πιίο οπεοΙί, ίπι:ίιοδιίιιπ πω. .οίκω πιοιιι: ἰοοπ=

“Π . _ ο οί.3.π.58.

Ρεποτιιω Ιοοιιπι ποπ ίπβι·ί:. > οί.ι..π.;οί.

Ρεοοπιιιιπ ...με ίπ Ροιπά ποοιιηθ παπί: πιο-βιο! ρ:ι·Γοι·.8

πιπιπ ίποοιπροιβοίΙοοπ , παπι: οοπιι·ίιίοποιπ ροπίοΐϊοπί

πιπιιππ!επι. η. 6 ι. π..!.ι. ιπ.«Ιί ποπ οοππι:ποπιιίροοι

ο':0°ιοπ::ποοβι0“Μ μι: ίπ/ίοιπ: ιποποίοπί: ροσωπιιπι; Μ;

μι!. ΡΜ οποπιιιιπ ποπ ίιποποο·ιιπο ριοι·..ιιιιιπ οιι.ίι·ίΙίιοπι

ροεπίιοπάί. .2ποιίίπ Ιοοπιίπίοιι: οι? πιο” 6 ίπ ππἔοίιἱ: οι!

π:οοπιιιιπ :ι.ο..Ι. 'Ρο-β οοπιιπιι|ιιίπ ποιοι"... ποπ ροιοι·ιοπ:

ο8Μί[Ι:Μ το!πιιιπ ι·οοιιροπ.υο.|ιοιοι·ππι ιπίπου·επι ροπ..ιπ

πω.. πιοι·οι·ί : πιο» Ροιοι·ππι ο μπακ» ω... πιο! ...ο

Η |ιι/ιιοπποποιπ πάω: . :πιο μι· οοπιιοπποποοπ πάοίιί:ΠιιΜ

άΦοι·πιπιπ, ποπ μι· οοποίιΖπιιιπ ραπίιοπιίοιπ. ι8.1”ι

Ροοοπιιιιπ ριιέππι οπιπ άΥΠδ7°0 πιπἰοίιίο . ποπ οοποιίρφοπ

ιίο. ιο. η. Ει·ποπ ποπ πω...» ρωοοιιίι ροοοπιιιπι οπο:

Μ·οπποπ:ιπ ι........ο....ε... π.ι.:..2πί πιοπιπΙΜπ 20°αιωί

ποιο/ί,παώ οοπίοιίιοπ. . ή _ ο _ _ π”.

?Μή οοδί:πιίοπ: ίππβι·οπιο απο" ίίοοι: ποοιιι.. μπε

οπιιιοπ.7ο.. 'Ροιι:ί: ππέο!ιι: ο... :πρωι οπου: πι.·|ίιί

|οΠἔῇιρροπ:ἰοπο: .2ιιίά π.μειοιιπ σέ ροοοοπο2ππι.7β

Νοπ ποιοί: πι· σ. οοἔίιοιίοπὲίπιίῇπσπϊθ/ἔψό Νι'ε/ί |ιθύ·

“πι” ίπ Μέσω παπα οι: οιιιιιιί: από οοοοποπο. ζί9ι

άπέο!ί ιίο[.ιδίο ίπ ρίιπο πρωι οποπιίο°πί: ποπ βιιι€ίο

Δ Μπιποσα” ίιπροιιοπιίἔ οοπ/οοιιοπιοί . 8 π..

Ε: ο... οιιΜοπι οοπππ:ιιτπΙίιι:. Η. ε... ί·οέιιίιίοπο βήΡ%·έ
βιο/Ιππιίο ποπ ρο:ο|ίροοοππο. ί ° ' 88:

Πω.:μοοοικοοιππιιπί/|ο οποίο ίπ· ·ίιί.ί ]ίοι·ί ΜΜΜφ “'8

ι>..ωι.... ο... ρ ο. Ρπίιπιιιπ ΜΜΜοπέεΙ./πίι/ιψεπι

έιίο.9 π. Νοπ μπώ: οπο”. πανια: οιπμπ·ιποοπιπο.

Μπι π#`οἑ?ιιπι ..ο ι.......πιπ.....·ιι... ιι6. Νοπ :οι οβί2ιδ
....πο....ι...ι........ Χ ί! _ π' Δ 2σί??ί

Τι·ππαι·οβο ιίίιιίπο ίο2ί: ποριπω ποιοι? ιιοί ριοοιιιιΜί
οοιιοιιι·ι·οι·ο. _ ι _ ` · - _ · ί

%ιίποιο: πιοιἰιιο :Μπι ροοο..ιοπ πωπω .:πε:ί. Π? ι0ὶπ

ωιοποπο πιω.» ·ιι:||οι π`οπποοοο/]ο. ' ' ' Δ π

Ρπίιπιιπι ποιοπιιιπι απο!. ποπ |ιιίι σ:: ιποιίιιο ιήιιιιΙιιιι!ιο

οίίιιίπο πικαπ:: Υ "' · ί Η . “Ε”

.πο..ι....... οπο ιίο]”.ιθο ιοπεο!ιι: ροοοπιιίι ι οπο: ίπμι::

1ίοι:: ππεοΥέ. ιη ΜπΞοιίοοοοππιιπι ιποπιι'ίππιο 4098

πίιιι/ίιροππποιιο·πιί: !ιεπιίιιιιίίπί:. Η ο ίΞ-ί.ἐ

πω...μοοπιιιπι Ι.ιιοψι·ι πω.: ποϋ'ιιοπιι·.φο:ιίιπ:ει ...ί-

:πωπω ποιίοποπιιιπ ....!.ι.......ι.χ...π.. ο ι ὶ Δ Πέ”

Ρποοποίίο ο/η.ιπίπιιιοπίιο:οπ:4ιπι οιίιοπι οποιοπιιππιππ·- °

· πωπω» ποοποπίοι::. 2:'Η.ι.π. ι ο. ΦΠ."Μ!Β οι:: :π

:ίπιππιοιίοπί: οοπιιιιιιιιιπωίοοποπο: ποπ ίιπρι:#π##πξ-#ἴω

πάραππιπ: · ι πω· ο π... .. ιι.οοι.

Ρπίιπιππ Μαιο... ...π.ι.ι.... ίποποίίππιπ: πιι|7"ιιιι: οπο:

οπίΔ οποοίΙσπ:ίο. πο. Ροοοπιιιπι ποπ πύ|ίιιιιι ο πιο... οπο.

οι:: ιίω..π. .οποίιπίιίιπ. · :έκ

. Έ "#3 Ξ

ίπ Ποιο 6.οιι....ιωι: .....ωιω ποπ ροκ/ί: _. πω”

δίοιίι ω.. ποτά ποπιοπ πιίιποιοοπι ποοοπί ·τιθ7”πα!" οπω.» πω..2εω. 2.9. Νιιίίιι.: ιιπέ:ίι(ΐ "ι 'Μα ά'./"8ξ

μεσα:: ποιοί: ·οοπίπιίιοπι Φ ο...ι...ιμο..... Ρ ιι57;;

.
ω.: α.
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ἔ?π€ιι @Με πω” έ8]ξπδΐο Φ.ΠΙ:48!” ρεεοπ[επτι πω. Ε Μ” ἰπιεΙΖεδΪιιιιΖἰι2 . κ ό έα

Ρειθ:&ιο, ρἱιιιι:οΪ:ιι:ι, Ρώπα. Επι». ρο:επιιιι πιοιιππ ...με έέ/ει·ιῇιεοἱε,ιι μοιεπιιιιπιέ

ΡεοΡεειιοπ.ιω ..ιι..χ..π.ιιι., πι.. π..ωι..ι...,-. ι “ΕΕ ` ω»... ....ιιωι.. Μ.

πιώ ρεύεθιοπε τ:: ρι·οέπειροβπΖει 9 3.ιο ο. Τοιεπιιεριπι/επ/ίιέπο ποπ [Με ρπορι·ιειιιιε: πέ.επιπιω

€Ρεψεω ππίπεκπειιν· πιιπιει·έεπιπ .....ι.ιμε....ι.πω πα- ι _ πειιιιι·.ε. ποικ ροιεπιἰ.ε £πιε!!εδΒ·ιεεε. . 8.9 π.

παπα!. 3. ι Απ. .Α!ίει μπι... ιι|ίει πο!ιιίοπ. ι6ό. Βο2επιίει/π.δι'επιπιέπέ ιπππίιοι·ππι έσοιέεπιιππι ποπ πεσε/ἔ

Μπιο, ρεπ/`εδϊιο επ' ορει·ιπέ ..ο ιπιπιπβεο ρπιπείριο, πωπω > πω. ει? Μπα”. σο. 0φι·ππεπ ιπιει· |ιοΙ:ΜΜΜ οθεἔ

έέεπι ρ›·ιποψίιυπ ειδίπ ρ›·.ειεεπιιι. πιει·ει·ί. . . ι8.78. έἰεπιἰιι!επι/ὶιβε›ιιπιἰιιέΜ ό' 4ἄἰπιιπι. · 9·58

ΡειΓ«&πιπω ποπ ροκ/Ι επι· ρε0%Ι.ο απο ιπιι·ιπ|εοέ οι·έι Ροιεπιιιι πιοιιιω “με έπιέπειιιιιιε οι μπω»... ά εεΙΖη

π..ιεεεωει ·υπίπι πει «έ Μίκυ» 3.20. ?ΙωΡΜ""ω Μ^/ά!"· 7·Ι7

.Τού28ιο #υποίε έε/ππιπιιυ·. έ. 3.π.; ι.. Ιπ πιω έφτει·πι Ροιεπιι.·ι|ιιβεπιιιιιππ πωπω.. έβιβεπιπ.

?ΜοτοΜε ποπ πΠιιιε,ρέε.ι·επιρ!.Μιει εοποπιι·ιι .ιέ πιο ω... ο!ιεέέεπιιέ!ι. ο . ι φ. @πιω οοιε›ιιὶει παπι: εοπ

` έπδΪἰοπε›π !βεείει ίπιεί!ξΨύιΙιε.· 8.89. ιἰπει ἱπ/ἱπἰιο.ι εύΓεί?π.τ και” "Μοτο ή· ιπάιοιιιε.9.1 79

Ροιεπιιέ[οηππ!ι.ι σ· @Μι ·πιπιιαΙι:, Φ οοπιι·οι ποπ ίπι -

ρ|ιοιιπι. 6.6. Ροιεπιιέ παεί:: έεβι·πιι ..φαει ιπέ ..πω

πιεπέισ £οηοοινι. π. 6. Ροιεπιὶει ιποιἱπιι_ποπ πο...» [πό

πιπ!ίιει·,ρέ εῇῖεἰεπιει·, ό· απ? πι. πι.. Ροιεπιἰε ἰπ .άπέ

ἔε|ο πιο! έ .` 5.10.

Ψοιεπιέπ οό'εέἰεπι_ῇιὐἰεΠἰιιἔ πιιιιο·έ|ι.ι επ,/ιφεο·πιιιισοη

Μ· ιει·πιιππιιιι θ: πιιοπιοέο Μπι αφοβα ιιπέεΙιοι.η. 9.

Ροιεπιι.ε επτα" πι 0|227ε"Ιέ0 ρεπέεπι ..ο .ιἄιιπΙἰ εοππ...

"Μπα η. πω

Ρι·οπιιππ ορεπέπέιμοιεπιί.ι ίπ οπο εοππ/Μι ε' πο. ρο.

Ροιεπιιιι προειιιιιιπ μια. Ιπιε!!εοιέιω !ιοπιιπι αποφ έε.Ζεέ

ειιιοϋε πρωι.. ιεπέπ «έ επι σε επι. ω!

?Με Ιιιίὶτικπε πωσ”

Ρεοοεριιί είε ποπ Μέ|2ΐυρετέε:'0 έωιοπε:βσπι αρέσει.:Μ”

@οι “πο”. π.....π...ρ.... ρωεεριι ·υιιιιιιέι οπιππι πε

πίει!ιιι.69. άπεεΙι ποπ :πάπια μπω ποεπί:ιειρ·ποεριππι·

πέύπει·ππι οτεέεπέί πι)ιβεπίπῇέεἱ. 2ο. Με

Ριπό:τοτωϋποτω. ι>ποι..ωο. Ριππιἰυω, 82ο.

Μίιιέι: πχ..ιιιιιιι εβ Μια πεοι:πιππι .ιοί ρπ)βσειιπΡΜζ

έειει·πιίπωιοπεαπ . μπω πεί ποιίιιέπι επέιβι·επιεπι έ

('πειιιισιι πρ ποπ Μαζι: επἱἔἰι ......ι......ι....ι πω.

ί!ι ε!εππιππι β!ιιπι ρεοέιιειι απο ιπεε||εί!π .σέπια πωπω.

ἐπιεέι2ίόί|ειπ: κ! έπρίιοἰ πιέιει·ίιι!ιτπιε ε|επου·ι ποπ/ί.

906

ΡΘέπιπ/πω επ·|πε[πιπ επ εοππωιιι·.ιΙε ὶπβπιιιπεπιιιιπ ιπ

ιε/Ζεδιω· .εςεπιι3 ειέ .€ύι·είειιι ἰπιε||ὶἔἰἐιΙεπι Ρι·οέποεπ

έ.επι.· 'Άζιι||ιιιπ ρι·.επιππι .«Π'ίοπεπι λαβει ι.. ἰπιεΙΙεδΪπ ό·

(μπα: ινε: πέύἰ|ιιπ:ιπιεἰἰεδἰιιιπ έέηιει:ιεπι ἰπιεέἰἔἰ

_ ύί!επι ι·εεφίεπέιιπι. 2.52.

Ραιι:ι ππἔε!ἰ π..ιι.εριει πιέίοτ . ?πιο .....ιι....ι.... :Με

πέτα". Δ 18.1,τό.

αν!πχω” έδἰιιιιΙἱι ιεπέεΙ. πιο!οπιιπι ιεπιιέΙι2/`πει·ιι οπο...

&οποπιιπι ποπ εβ £27°Π4Μ. Πρ. ?Μπα Μπι ..εοππ «μπω

ρο2επιίέ|ιι· πιει|οι·ππι ή! πιιιίοι· ρ›·έπιιο ποποτππι. 162.

Τα” Μπι ρι·ιιωιΕπιι μπωροπιικέ Μαιο, έπέεΙοι·πιπ/ιω

. ρεπίοι·ισπι φάω ἰπ/ετἰοπππι. 18.1 6 ς.

Όιειποπε.τ επ ραπέπι Ρεοοπιίραπέιπ Μπι |επ]π: Μπι έπιπ

πίέπειικ·ει·ππι. απ. ι. [Πϊ0874 παπι: έέπιπέ ε/βπιπιίι

- 2ει·/Μπέιιιι· ἰπ βΖέ ρ›·ιιωιιοπε θειιιιιπέιπέ.υ εαπ/π· πιω

ω.. πω; πο· ρομ·ι.ε ι·οιιίο·πεπι ,απο έεῖπι ἰπ π.υππ|ικ.

56. Ραπέ έππιπἰ π? ἱπιππιιἰἱείπ έ.επιοπιππι .φεσίε έπ

πωπω; εοπο!ι.τιπ έ.επιοπιύπ: πππιειο ιππιππι έφ

πι!... · . 6ο. πε ειέ &οπιππω μένει .ιού πιέΜπι. παρ...

1)απιοπει:επέπε πυιπρο/ππι .ι ροεπι.σ μια ρπιίιοπιιυ· ε Ιπ Πε .ι...ω.. πιω πω: ἰέεπι πωεω πιω απο... ο”ιοπιιιιπι

πιω ρπίπειρπ!ιιει· ρο:πει έιπιοπιιπι οοπίἱΠισι. δε. ·υπέιιι· ποπ ροβι είε π!ιετορε.εέἰοπτἰ. @πιο πω».Ροβ

!ζπέπι ραπωπι ούρεεειιιέ ίπ |ΪιιΜ έέπιππιιοπιε εοπιιππ/π π: ρωέιειιτι πεἔιιιἰο ππΞπ!επιιιιιιι έε “και πιιπιππέ

έ.επι Με: εοπιι·ιώιαπι. 6ό.

.Ραπε ρω!πιοι·έι ποπ εοππβππ:/οΙιεπι ε.. ίοεπἰἱ τω! Μ..

ιιοπιι!έ έειεπιιοπε έπιπιω·ιιπι. Ρι·ιείοι·ιεπιπν παπι: με

. όπβπτπέπε ω... ·ιιιΐπε..ιφ. @πώ πιει.τιπιπ |Ω278 ραπ

είσιππειιιμιέππιιπ.ι.1.οο. Ι/ὲέε ΚΨΜ.

-= . Ριποοεί:ι, Ρτ:τεεριιιτυ.

Τοιεπιιιι οὅεέἰεπιἰῳΙΞι ή προ:: .πιο οιιιι[.ι /ῖιὅἰεἑῖἰπιι

ειοοιέεπιἰπτπβρεεπιιιιπ·πΖιμπε.- Ί. ο ι..ι πι.

@ο ιεέιἱοπε_ῖ7πρ|ἶόε!`πεπι"ερ επέβεπιεπι ....-ι....ιι...,

Φου!. 39ο.

ρτοεωέι_ιω ερ Μπακ: ιει·πιιππε ς_ό·/πποιιιι Μόοειιιπ.18.ιη.

δο!ιιπι ·υ!ιἰποππι Μπι"... ποπ ροκ/ι .πι /ῖπιιιΪ έπτπιἰοιιε

οιιπο πω... απο ώ· Πο. ΜΙέοποέ ρεαπιιιιπι ·υ!ιέπιππι

έ|οπία ππιεεε(|ίι Μετὰ.: δΕπι:βί, πιῇιἱε ρπιεπιίπ ι22!ΧΟΙ.

1η. Ρι·επιίππι ι........... παεί. ςοπ/ῖῇἰι π: Α"!!ΜΕΡΙϊό

@πιο .ο 'απο. ροπή: Μπι. ειι·πιιι%ιο. ι 8.ι6 π.

'Βε τπιἰοπερνιειππ πιει έ.·ιπιπίποπ ει'? έε σέ εο!ιιιιι·ε 3 σε!

έο!ει·ε πιο Λοιπή. ει. Μ. Ωπει!ερπ.υπίππι ιισεἱέεπιπΙε

. πού επιβοπωιπ ε.. «!ιο/πρει·πιιιισηιΙιιει·. σ· οὅεέἰεπ- ρεπεπιιοπι ι...π... ιι.6οπι .ΜΜΜ !ιοπεΠιε. 66.

Ι_·_2ἱειΙἰιει·.·' ΕΙεοιπιιο ούεεὅεπιἔιιιὶ: ποπ πιώ" έπιι·ιπ/εειιιπ ΡωΦω‹ω ιο...ιπ βιρεΜέέ5ι Ιοειι|ιιέιι.ιιι πωπω :Μπουκ

_ έχει επιίιέιεικ. 2.186 ιιοπεπι επική: ιπππω.ι.. ποπ ε/Ϊ πεἔέιἰο. ι.66

Π; πιι||έ εε "αποε|Ϊ |ιο|ΐιίιιέ ροιεπιἶπ πρ.. πδ_;.ιο;

Τππιππιβ ε.τιεπέέι· ποιεπιιει.. οιιππιππι/ε ω....ιι. οπο·

·/οι·ιπέ!ε οὐὶειΐὶπιιι. .Β π __ _ _ »με

Ροιεπιέπ ἰπιε|Ιεἄἰιιέ οοπιίπει πω.. ε....ιιιέιιιιι.ριο..

. ιπιεπειοπιιΙπει·, πρ......ωι πέιίοπειπέεπεπε.επι..Ρε πέιιοπε ροιεπιιι έἴἔἱιω πεπε ποπ εβ 2Μπ[πιιιιέι·ε/εψ

6ιπ.-ω ..ιι...ι.ιπ. . - . ων

@ειπα Μπα. ε·.οιιοπιι!ει .ι πέιιπέ έπιε!!εδζιιέϊίοι·επά

έιπε›ιἔ..οπ.`ι.. _ 8. .η.4.1.

δἱπιἰίἱΜ7 ροιεπιι.ερέβέπειέεπιπ πιοιιετἱει!ἰιιιπ. 8.2; μ.

οεπε.-π....πω ιιεπο›·επΙΞιεηροιεπιικβππιέπε πό ιιπιινιέ.

8.ι.8. °Ροιεπιιι ρωέπειιπιιπ· ..ο Βρ:ἐῇι!ι/Ιειπιἰέ. Δ 58.

[πιω .π.μ..... ε? έπίπιέπι ποπ ε/Ϊ ..ΜΜΜ πποειέ ισο

ιεπιἰέτωπ έι/ΗπέΐΕοπεπι. έ: Π ΠιιέΙιόοηιοιεπειε Με...

Πει..Μτε1“ πε-#ιοπέετ ίπ :παπι πιιιπι·έ|οοιεπιινωιδιπέ πιο·

ιππει|ί:. μ )· _

Οπιπέι ροοειιιΕπ πω” ἰπιε|ἰἐἄπιιίἰι επεπδί|ί: επ)ιπώτιίιεπ

.επι ιπιπιει·βι ΙπποεπιιέΠιέτί.7ι; 78% ροιεπιὶιι ποπ |ιοιεβ

Μιίἱ°7' ρει·[εδξιο ...με παπι” πι ΡΜ ἰἱύἰιο πο·πιι πιοέπ

π........., πιοέδ απιποι·επι ρι·.ε/επιέπιπ ἰπιΦπβέιπ[ρὑι<

.ειοπι Ρπσέποεπε.- Μ μου.

Ρ”τεετοιιτο ππεείπε πιωοο!πο/επι πιο..ρω.πω πποπιοέσ

[πιέειεππιὶππιδ ρι·.εβπιρ_ε ε τι. ;7. Ωποπιιπι ρππΙετἰιο-π

παπι /2ιεείεεέεύεέπιπι· ιιπέσίο οπο» »Με ΒΜ:`σΜέΜΙ.Ϊ

π. 89: ?Με Ριιτσω.- Π ε - '

Ρ .ιοοεριορποπ"πρωι... οι..ποφιωι;ιπ. [π 9πο3

Με:Σεπ.» ύπππι[εςποει· ..ρέπ.....ι.π ιπιπειριπ,μοιέ

π: επιεβι εειεποο·πι-·π [σύ εο!επει·ε οοπιεπΙοξππι. ” 1.8.

.ζύ υπο |πιπειριο ροβιπηι!ιιπο π..πεπε...8.ωι;..ωμ..π.

Ε έο επι ειπιπεπιεερ|ιπέ ,Με ε|Ϊ ΐΪεπΒ 2538

Ρεοάι.ιάιο πιο: επι οι; πω.. εεέιιοΕιιιι· ...ΙΖιππι εξι·ειιιιΨ··'

" πώ. Έ _ 12.844?

'ξιοϋιδιϊιβέβεπιπ ποπ ριεεεέπ ροέΜέοπεπι ιιεεἰέειυ

' ιἰππι. ' Π 24;;

|οπ.υίΐσειιρι·οέιιδίπππι πι οιιοέρεπέεπε πρι·οέπδιο. 21 πιό.

Ρτςιι›τ·ἱιιτπεβ ?Μέ ἔΜ Μππεπίι «ΙΜ, π: ποπ εοππεπιισ! α!.

?άεππι·ι πέρει·οίρέεπέπιπ οόΙεδΐπιπ πΠει·ιιιε ροπεπειε.76. τει·έ:Ιιππου·ι·πι πε!πποποιπ ποπ πω... .ιδιαβέ εεἰέπι

Ροοεπιιε ἱπ£ε||εἔΪπἰσειιιπἐ :Π έΨεπμπΣ @Μει οοιἔιϋι π: - πριιιπέιπΞε; ι τ. Μ. Ν...Μι Ρ.....ι.ιπ·.ιι ροιεπιέπΦ

ιεέ.εΠειείύπ.τύοπιιπισ ι· πώματα ρ·οοπιειέιει πει- δ εωέεπι στέΕπι:ειιιπ/πει ε...π..|πιπεεΡ..ιΞ. Κ 244.

ο ω

Μ·



·κεκνΜ. ΜεΜοκΑΒιι1νΜ.

Ωυο!ίωε) @ιιιπἰω:. 9

μ.: ππιίοπο ππζεο!ιι: ίπ :πριν ππ”πιποιο οίίποπ/πο

οποίίιπ:ο: αοι·ίιππ:. 4.4.

?επ πιιίιί οι!ίπιιπ πωπω:: οοπβίιππιπι· ..πιπιο.. : @οπο

ππ......π... πωπω. _ π.

@Μπα ο °Βοο ροοίπδίπ ποπ ποιο/ί ορροπί πιπίοίίίπ "ΖΩ

ίρ/ίιοπ.84,. Ωππίίιπ.: π:ιπππίο πρρποποποίοιππ π: οίώ·οπ

ποπίοπ: ππ:ιο·.:: Νπ|ίπ επ μάπα.: π.ο:πι·πίιο, πιω ποπ

. π: πίίοπί/ίιοίοδίο οοπππιπποίί:. . α. 1.8 ; .

@πωπω οποίοιπ ίππππίπιπ ίπ:ι·ίπ/ἱ·οἐ οπιίιπιο |οοιοβώ

'Ε ίπ ιπίποπίῇιπτίο που· οοποίοπ/πιίοποοπ. _ 5.Ιο8.

Ιπιιποοίίππππ:[ποίιδπιπ οιππίιππ ποοίέεπ:ίππί :Γί ππππ:ί

Μ:: πιο/οί? ίπιιπο.ϋπτππίβιοίοί?πιπβ:Φππ:. π.. ο 1 .

7ίοίσ (Μ: μι: ώ£οπτἱηιιιι:π.

_ Κ::ίειςί0. Κορτπϋπτωε.> . :ι · .ι ._ .

Κι:Ι>ρει3:υ: ποιοι:: πο:: μωβ οοπβα!οπο ..οι πιιί?πριρροπί

πω· πίπππίο. ά.ι..9ο. Ήοιπ:ίοπΖίπιίοπί: ποί Ροικοοπείο..

ο ποι::::πίπππίπιππ ίπ τοπίο". Η ' ` π.1.2:.

Κερτείουτεπε πω: πιο μπω.. :ποπίιι: οίί/ίίπδίπ: ο/ί ο

Π πιοιίο ›·φη|επιππάί πι:: (ο: ΡΜΜπίίππ:. 1:.:·ι.

!πίο!ίοπ: τηοη>βπιπ:ίππ:π πΠπ ίπππίιπ:π.Βίβ·οίιποπ ίπω·

π:ρωπιπ:πιπιππο, (α: ίπω!!οδίππιπ. ο . π: .

δοπ:ίποπτίπ ::πίποπείπίί: ποπ ποπ |ιι]ίοίι πιίι·ορπο/Επ.

:ππέππί οίπίίπδίθ οίιίοδπιπ. . . έ.:ι.π. 2.9. 59.

$είε:πία, δε:ίρ:ι::·:.ι, δοετοτομ:ο:όίε. 3

5οίωτίει ίπποι.. :β ππιπηπί: ρι·οο:ίο:π:/οί:πιίπ οοποπ. 1 6.

είν· ο ο· ο .

5ε:ίριι1:ωπππ: Φ Μου: ίσω.προοο!ί ρΙππ:βπιπ: ι...ι...

οιππ:: ο .5'οίο·ίίπ Σ. ίπιοπιο:. ο ε.. τ. .η

8ε:‹::οτο οοποίί: Ιίθοο·π ΜΜΜ:: πω” ποτά? :ορο/Ειπε ..ο

βππό?ίπο.οί.ι:..π. :.(."οεπίπιπροι·ο:οι·ππί οοπίίπιπ απ' ρω

4. πω: Πο:'ί ο ο γ _ :ο

Ροβιπι οοπ:'ίππι /ίοη·ιπ :ορ›·:/ίποποί πω· μπορώ:: |7ισσίο:

ποιπππίο:: π. πο. Νοπβιπι ΜΜΜ.: ...απο .· πω πω...

ίππίπ/οοθ.βάεππίπ/οοί .· Μοοίπ: :!)ππί ίρβπιιιπ ποπ

ί ο.:.·οςοίί: ΜΜΜ:: :Φαιά Φοοίοί Ω'ώ ποριο.ο/επιππιί:. απο.

Ε'ιιυ·ροι·οιπ οοι·πίίππι ποπ ροϋπι ..ο .οποίο οο!πο/?:ί ωυ·ίπ

·ιιππίοο·ιππ ι·π:ίοπο:.ιο.ι:.Κπιίο ρι·οοοίπω που.: ού μου::

πεπποπ: ΜΒΜ.: πίίο:πιπιοοι·:ιπ παιπ:·πίίιοι· σο8ποβο

. πι. .ο . · ν - 12.29.58.

@οπο ο·υποοπ ά· ι·πείίοπίί:. μ. Πιφ!ίοί:ο›· πιο:: ίποίοοίιπ

ππέ:Ζί: οοιπρωπ/ροοίο:βοι·πο:·πιπ οοι·πίππ:. Β. θα.

> πίιίο ίππι·ππ οπο· οι::.·ιιίιπ. υ 1.4.7.

δ'ος:·οοπ οοπίί: ποβι·ί ποπ ρπτοπ: :π:οίπι·ί. πΜ” πορ/ίρῇ` ω.

!ίπιπ:. ι π. 1 πο. (.'ίποπ/οοποοπ οοιπίππι οποία:: επ ι·π:ίο ίπ

_ πιιέοίί: πω: ίπ ποιπίπίοι::. 2 4.27 .
ίἐίιζοἰίὶσειἰο ππι:ιτπίί:[πππωππίπ ππ:ίοπο παπππίί: πο::

ἔίπΕ: :πω ίπιπΞίππΝ .. πο! ίπ οοππαίοπ: οππ/π οπο:: οί.

πω.. . .. ο ά.1:.π.6.

. . . ·· _ . δρ::είο:. χ. .

δροοίο: ι·ορ·ο/οπ:πιίππ [ποπ-που·ποπ οοπ:ίποοπ:ίπ:π πομπο

πρ οοπππιπι·πίί: οιπέ:ίο: .$'Ρεοίο: πποοίί: ίπ/'ιοπάί: Επι::

ίππιπ ππιπππίοοπ επίέοπιίππι οπίεδίοι·πιπ:ζο: ρπι:βπτο:

ποπ ρο[ππι· πίίπο πω.. οιίο[πιιιι·ί: ρποιίποιπο οποίο:: πο

βποδίίππ: πο· ίποίοιοι·ιπίππιπ:. . › Ή ' π”.

δικοί:: πεππιπ: ποπ ροβιοπ: οοπππΙπποίί:οπ οοπιποτοπ .επ

οπο πρ. ίπποροποίοπίοπ ο τοπιο: πππι·πιπ[ππ:/ίποίο:. 28,

διι:οίο: ποπ ροπώ:οπο οπίοὲ?ο πδίπ ο.πί/ίεπτο. π. ;. !πιίίοίπιπ

ποπ ππποιιιι·[οποππίίκοπ ο:: ·πί ι·φτερπτ.::ίοπί: /2ιοοίοί.

πο. .

.2ποι·π:π οιι.π.πο.π..... οοιπρἰοιπο ό· ίποο:ποίε:π: :οπ

οποποιί: Ποια: ω!πδοίί: ..ο ίπίιίο Ρ _ ιι. Μ.

.Ε.ο:/ποοίο: 'Βοι.ι: ίποίίοίίο :Μέσω πωπω· π:: ί|οβ μπάσο:

: τοπ:βρώοπο. . Οδιο· .4π!οίο ίο.:οοπιί/ροοίοιπ ίποο:πρί.ιιππ:/πιπι·ί οοπιίπ

Χοπιί:.οίυπ ρι·ίιππιπ :οπί::πί: πω...: οοποιιι·/ιι: .επίπ

ιπίπίππιπ οο!πί:ίοπο:π ί||ίπ:. ς6. .ππέο!π: ίοπίο:/ποοίο:

ίιιοοιπρίπω: οιππίππι ρπ.::οπί:οπιιιπ,πποβίπι ......πο..

Μπι ποιπι·πΖί: οπίο8'Ιί:δο:οί::/οιποί ίπ-βώο παεί:: πωπ

πιιπ:π οοι·ι·πιπρππ:ππ. Π .

ΤιὶοΙοπἔσπιι:ῇι:οίι:ι? ίπ οπέι!ί:.·Η.: Μπα: :ί2:_|ίπίιπ. ο...

Ππ!ιιπ/2Μ:ίο.9 ο.ι·|οπο/:π πίο[πί?ο ππιιιππίίκι· ›·φι·.:ρπίππ:

ποίπιιιππιπ πω”. ππιεο|ί. π.:.1. δροοί::ροπ/οπορι·π.

/ἐπιπο ίππίπποπιπ οπιίιπαππ πέιιι:. π;.

δ|οποίο: ά ίιποίιπ: ..ο ίάί: ρποιίπδίί ίπ |ιο:οπτίπ οοΧίιππιί:

ά ·οοΙοποί: Μαιο: ..4πέο!ποπ. τ :...ι.6.

.κ!πεο!π: ίπιοἰἰιἔίο πι:: οουπροπ:ίοπο ώ· έίπιποπο 04 :πιο

. πω· ·ιιππιπ/ροοίωπ ίπα·||ί8ί:. 14.2.

δικοί:: ίπτοπίοίοίίο: ίπ ππέι·ίί: οπίά[ποίππο έ' π.22. δρα·

οί:: ποι·_/ἑ ποπ ίποίίπππο ποί ίποίίοπποίπιπ. τ.μ.9. .πποε!ί

ποπ πά_/ίπππππ:[ροοί:: :ί πω: , [ἐπί πο: πο·οίρίππ: ποπ-ο

ο . οποο:Μο. . π.8.π.Π.

Ωππ/ίιοοίο: πίοποππ:πο· ππἔοΙο ππίπππ!ίηι·. 8 .69.

.5'ροοίο: πρώτο :β ·υπιππΙΙ: ίπιποο/ί.ί πιώ ό· ίππίι·οδίπ,

_ ποπ πω: ό· πίίπεδίπ. · ο 4 9.43.

@οβορρά” ο/ί ππ_οι·ίι:: π. μι· ·υπίιω/Μίοπ:/ροί:: ίπ::ίς

ίί!ίο. 184. Νπ|ίπ: υπ πποοίπ: πιοί πο: οιππο: τππΜπίπί::

ίπτοίίίοπι ·υπίοπ/ροοίο .· ι97. π..2.ι... ποπ ποοοτή::

οίο: οι. οπίπίοι:: .οιππ. . ?καποιο/ί πποίσπ|ίτοι· ίπποίίί

| απο”. π. .$'Ροεί:: οοποπππίο :ιοί ίπ::||οδίίοποπι πβδίιιί,

ο ποπχοι·ιππΖίιοι·.. ; Σ.

δρα·ίο: ποπ πι. έ πω: :οπ:ροπππο πποο!ί. ' 86.

Άξοπ ρο[.ίππί /ροοίο: ο: πω: ..οπι..ιπ ποπ κά:: ποπ: .ιοί

ρποπίπδίοποπι οπ:·ιοπι πέΐίπο οοι:οουι·οπιίοπ: : 88.

ίπ ππέ:|ί:/ίιπι ί:ππιοάίπτο π Οοο :οπο:οπω. ό.

.5'ιιπ: οοπππιιιι·πίο: ππές|ορππίιιζ ποπ ΜΒΜ. Ιοί.

δικοί:: :/ίποπίίίιποίο νίι·ιππ!ί: ..ιι.π.. π. 1η.

°Ρο:οΠ οπο: @ο ›·ορποβπτπ:ίππ ρίιπ·ίιππ τοπικα ι 1ιο.

Χορποβπιπ:ίππ ίπ/ίπί2οπππί 0ίιίοδίου·πιπ ίτπΡίί:.°πί : :.:8._

Νηπίο/2οποίο: τοΙοι·.ο/Επιππο ίπιίπίτπ οεπίπ πρ. ίππ:διππ::

149. Ι”. δ'οπίίποπο πού:: πωπω οιοί::δίπππ ππτιιι·πΙο ίπ

- :ψ ίπιοπ:ίοππίί. η. 9.4.9.:ο.π.1_;.

@πιω ππέσίπ: ίπποι /ποσίοπί πρι·πβπιπποεπι ίπ/ίπίιπ

ίποίίιιίοίππ ποοίπ'οπιίππίίποίοοπτο σ· υ αποτο). 9.: π.

Νοπροί:Π φαί:: πίτίᾶ: οπἰίπί: πορο·πβ·πιππ ίπ.θ`πίοι:
οποίίπίι ίπ-βι·ίοπί:. Π _ η 7 .

Νιιίίιο: οί? .σέπια πιά .πρπο πο.: οιππο: :ππιοπίπί:: ίπ

4 :Μίρα ·υπίο.ί ›'βοείο. ο ο 197. ο

Πποίο.ι· ·:ιπίπειρ!ίοπ: |ίποίπ απ: ίπ ππέο!ί:. Αποο!ί ποπ

π.ιωπ..π. τοπιο:: ρο/]ίοί!ίπιπ : ποοοπ:/ίσοοί:: σο”

πίσω: ίππίπίοίποπππι ::ι:ίβεπιίπ:π ίποοι·αποιίο:Ιίππ:.οοι·

ο·πριίοίίίπιπ ίιιοοιπρίπιπ:. Α 9. 19ο..

5ίπίροβπί!π ο/ίῇοοοίο: οίίβίπδίιί ή· οιιίοίπίτπ:ίπί παπποεβπ .

τω: οίίπίππ:π Φπιίππί, Μπιτ:: 8οοτιπο. Ρ0.#Μ'.Μί

Πποί!ί: ο/ί/Ιοοοί:: @ποπ ι·οοι·.οβπιππ: Πειυπ ίπππίιισπ πι:

ρπίποίρίπππ μα.: τόποίοπ:ίο. Πί/οπίιποπ ίπποι· /2ιεοίο:π,

πιο.: ω? πω.: τοποίοπ:ίπ πο' οπίοίίππι . Θ πιο: ίπβ ί!!ιιέ

οπ'οι·ιπ:ίο. > 4 - π. η.

δικοί:: απτά-π ο/ί πω.: Π: :μπεί οο!ποβίιππ οπίεδίπιπ, ίπ:

|ιπο]π ή? που:: :·π2ίο οοεοπο/ξ·οποίί: ΣΗ:: :.τρπιππ :β πί

τπίί:πιπί!ίιποίο ίπιοπίοίοί|ί: οοίοίίί. π. .5"οε:ίο: πω:

|υ·ίπ οίρίπποποπίβίιππίπί: απτά:: :πιώ Ποί , ποπ επι οί .ο

θί:π ·πίπ:οπί. έ. ιο.π.2.1.

.3|κοί:: ίποοπ:ίο.νπίο: οπίίιιππιππ ..πππποπποπ πω: πιο·

ίπ:/ππ:/βοοίε:. Ι-7”.Ι ϊ -

6°ροοίο: ίπίπίπίππ 'ποιο/ί πρι·.οβπιπι·ο οπίοδίι:πιβοππέπιπ

οιππο: οοποίπίοπο: ίπάίπίπππίο:. ο:ίπ:π ι οπίοίίπιπ πἴίιο

ποπ :.#οί|ίπ2. Π. Μ.

.έμοί.ο: ποιά? πιτ ροι·βδίοι·βο οπίοδο ίπ :ποιίο ί!ίιαίο·ο.

ρι·πΡ·ποπποίί: 24, Επιίο:π ίππππίπτπ ίπβ ποοπίπι·:ρππο

|οπιππο[π:ίιπππί ποβτπδίι:θ, ώ· ιοτπβ·π: ίπτπίίίπ:. . μ.

Ξροι:ίο: απ· ....π. ποοοπ.υ·ίπ σ· ίπ οί::οπ:πίπππιίπ ροτεπ:ίπ

ίπάφοποίοπ: ..ο ο&ίοδίο σ.ι·ίβ:πτο πο! ποπ ο.πι·ί/ίοπτο. 3 ι .

Μ.. .9ροοίππιπ @οοίπποιίππιπ ποίηππίπιπ ο/ί πιο:ίπ:

:πιο πομπ.οβπωποίί ούίοδίπιπ. . πί- Ι Ι .ΡΜ ξ

.ά πιω πποοίποπιιιιιο·ί:ππ:οάίπιἔῇι:οίο:ρωτοπίιοι·ππι πέίππ

|ιφοι·ποπ. .ΐροοίο·: ποπ Ροβιπι οοποππποπο :Μ οδικοί.οπ

ίπ: Ρθί877!ίουΙΙ ίπ/ίιόίοδίο ποπ/πρροπππί. 7.Ι.8.

δρα:ί Β:::ιτΙο.βι·οππίί: πΙ::›·π ή· ίποτίπροπ; π!ιοπ.: :οποιο

:πίίππ¦:ππ:ὶ‹ιπ. ^'ί·2· π-2ιο.

8ρΜεί:: ποπ κ.οποππ: πιίππ.: πίπφοίιίω. ;.7 :.

8ι:Βίοδ:ίω ρο:οπ:ί.ο ίπππίοοπϋ απο. πίί .ο ΐπ_ϋπίΜ-9- Η6
ο· ι · ·· οι πω..

τ»



Ι Ν

8ιιΒοιἀιιιδιἱ πό:ι·ιοιΕ οέ:π:ι: οπίο 9 ιι·.8.

ΗΜ: μι:: ο ο ή] 6·4

διιΒίδιιιιτιο :βἰιἰιπο!ἰ: :οροπίιπι· ω: :ιδιο ό· ροι:πιιο. :..ι8

Οπι π::βιοποπιιοπιιιρΙι::: :οιπρι:ιο οποπιιιι. 16ο.

Ξο:ίοιπ ι·:|]ι:διπ ιίιπ:ι·βι·ππι ωπο.ιιιιιπ, Σ: ιπ:οι·ι·πριι!ιι

|ί:: :Ριπέ:πο!ί: ι!:[οί?ο ιιππιοι·ιο!ιι, α· ιπ:οι·ι·ιφι. 2.18 ο.

Πού:: :.ι·[: πιοί07:2π ποίιι!ιιοι:οοιποιπππ: :οη.τοι·::;.ι8

διιο/ιοιιιιο :π ἰποι#`:ι·:π: ..ο ποπ: ω! ι!!οπι ορ:ι·οιἰοποπι:

:πιπ..πω οπο:Ζι πιτ/οποια:: π:ι::ιπίποιπτ πο ορ:τοιιο'π

οθι:δΠιι:, ποππιοπειιιιι. .9.μ. Ν:οπἰι ού ιπ::!!:διπ ώ·

·ιιοΙππιοι: βποι·οιο ίοι:ΙΙιε:α: ώ· ·ι::!!:. 8.38.

Αιιο:ιπ: ποπ πο:: .πιιιιιι.» :οπ:ιιπ|ιι ·ριο:'ΐοπιιι: τ:: ιπ

ι:!!ιοο: οιι·ορτίοιπ βιο.ΕΞ'οπι. 9. 8. δποβοπιιο ποιιιποΙἰ:`

Ι...χ.:ιι.. :β ο::ίο:πι: /ιφ:ιποιισοίι ίπ :οιίοπ: πω,

ποπ οπίέπι:. _ 56.2.

ΒιιΜΜα.ε π: π:: ..ιι....πωι.ι. ι!Ιοπι ποπ μπώ:: .ο οπο

οι: ποιοι.. . #ι Μ8.

.5'ι..!πο?:πιιο :οπ:πι·ή:_ ..ο οι·:οποπ:ιπ ροπή.: ποιπι·ο ε..

(ο:ιι:ι·: οοπ[:¦οι·πιοἰἰ: ιπιι·ιπ/::ο. ι;9.Ν::Ροι:.ι'ῖ τά::

ι·ίοι·ί ι:ι·πιἰπο ι:ι·πιἰποι·ἰ. π. ο?

δ ιιοειΒιιι ρι·ιπιππι ρ::οοιι::π οπο:2. |ιιἰι. ιο. 9 ο.

διιροιιιοτιι :Με οοἰ:ι'ῖ'ππι οπρι:.ι·.η.ι.Επι οποοοἰ.πωπω

/Ιιριι·ποιοι·οι: .._.μ.ρε ο:!ι:ι_!ππιιπ:/ιφ:ιποι. οποο' οι

ρι·οοπιππι πο. π. ι. Ε.: πω: :οεπο/οέρ:ι·/π::ι:: [προπ

ποι. Ν:οπἱι οπο: οποιο” , :οί οοπποιπι·οΙ:πι :οο

πο/::π:/ιφ:ι·ποιπποΖίο.π.;. Νοιπι·οι: Θ·π:Ρ:τποι·-ά:

βιπιππιπ: πω:: ἰπιπιπ/:οππι ή: :]:έιι::. η. η.

. _ Τ:ιπιιτιο, Τ€ΙΙΙ1ΪΠΙ:$. Βια

Τεπτμἱοπε ίπ οποιοι ποπιο :οπ[Μπιπ:. πωπω: οπ.ι·ίΠο

ο:: ο:[Μποιπι·. :||· ιποι·οϋι:ι· ιιπροι:π: ..ο ::ΐβιρ:ι·οπ

οοιοι. ιι; ιο. @ο ποιίοπ: ·ιι:ο:πι:π: ι:πιοιιι όποριποιο

ει. ποιπιπ: ιοΙ.!οιοπορπι:ιπ |ιο:ι·ιοι:πι.4.6.€ιπ ::πιοιιο

πιο... :οπ_|:πιιπιπ:. ο ο. ι . πο.

Τετιιιιιιιιι οπ οπ:πι πώ:: ίπ πιο. ›·:ιποπ:ι·:. ο. σ.: 09.

Τ:ι·πιέπιπ :Π τοιιοπι:οβοοπ: ροι:πιιοιπ. π.. οι . Τ:ι·ιπιππ:

:::ί:Τ:π: ποπἰ: οοοἰρὶιπι·. ο..:8. Τυπιἰππ: πο οπ:πι οπδ

πίπί!οιίοπί: ώ· ο οπο υ·:οιίοπί: :οιί:πι :Μάο/: ιιού:πι:

π. ι”. Τ:ι·ιπιπιι:ρι·:/: ιππιοιιοπέ:,οιι:ι έπιπίπ/::π: ει·

ο ρ......ιπ, οΙ::ι· οοπβι|ι:. ά.ι..π.οο ο,

Τιιι:ιοι· :β οπο.: πιοΙππι ιού/Μι. έ.: ι.π.80.

Τιοιιιτιο :β ν:ι·ἰιοι ο !):ο ίπιππ::ΐίοι: ›·:π:!οιο. ο. "_

Τι·.ιιιίἱιι:: οι: :οπιποιίιδοι·ιο ίπ οοπιποοιδιοι·ίπιπ πο: ·ι:!!ο

πιιιιοιἰοπ: :α·ιπ:ιποπππιβ:τι ποπμπώ'. ε. ω;" Ν:: @έ

:ππι/Μΐοι: !ορ/ιι: ::πιροι·ι:. . Μο.

Τιεπε.πω ππΠοπι Ροβιιπι ο:οιἰ οέιπἰιι:ι·:.2.τ.6;. .2ποί:

οι οοι:Ππιπ ιπιβιτέο ἰπ οπίπιο οοπίππέΐο : @ποπ ιπ/:

@οποιο . 8 ο.?”›·ἰ/ἰἱ:ἰο :ίοπιοπιιπ: ῇι:δι'ο: οοριι:ποπι οοπι.

”'>ϋβ#|##- .:ι.9ο.

νἱ:ι, νιι·ηιιε, νἰΠο› να..

ν201ϋΠ1 πωπω επιιιι υ:!οιππ ποπ :ποπ 2.29.πι·: πω:μ.

το:: ..ο οπο:Ιο π.ιιο:οΙΙ:".
. _ _ , _ ._ · .ι.άπο:Ιιιπ ρι·ιιπο ιπδοπιι:ποπι μι" ·υιοιοι·::. 2ο.8:.

:Ηοι·ο πιο οπο :!. ·υπιπ: οἰὶ:ἰ οι·ιύ:ίοΙί:[πίι. “ο 5ο.

Ι%0 60ΜΜΜ Θ' πιο!οι·ππι οπο:Ιοαππι ποππι. οποοεί ιππ

πιο :οπ:πι. ι”. Ἑοπἰποπβοιἰπι Ροβ ιπ:ιιίιπππ[ποι·ππ:

:απο οποιο ι:ηπιπέ ·ιι!ιιπιοιι. 1 8. ι Σο

νει.ωρφω.... ιπ:›·:ποἰ ι.·οπιροπιιιιι· :οι ·νιι·ιπ:: ποιππο!ι

πι: η· "οποιο... πο: οπο ποπ . :π ·ι.ιιι·ιπι:/ιφ:ι·ποι. οι

:.π[οι·ιπο |π·.ώ:πι: :οποἰΖιιἱιοι:ιπ. 18. ι 6ο. .οπέ:Ιι Μι

:ιο π.. οι·οοιιοπι: οοο:ρ:ι·ππ: οικου: Τ|ο:οιο!οί:: ώ·

οπο:: πιονοΙ:: οπο:!ιοι: ποιο:: ρποροι·ιιοποιο:: οι. Ιπ

1°“πρ οιπο:!ι: :ίπ/Μπι ι·οιιοπι: #›:οι/ι`οο|ὶιπι απο ιπ[ππι

|:οπιιππιπ. Ποσο.

Νοπ π: :#”:Πιι: :ΗΕ ό· ι·:|οιοπο:: ἱπι:π::ιπἰ: ι. ;;.Οέ:·

οἰ:πιἰο!ἰι:ι·. Ι·

απο.. :Η ...π ροι:πιιο ·ιιι|ϊπο οοππο:ιιι·ο!ἰ: ιπ/!ι·πιπ:πιέ

πιππιπέ:: ραπ:: ού οι·έοπο. 2.60.

να: π...ωποιει ο:ιπο!ι: ορ:τοιιο ο!ιοπο ὶπ οποπο:ι το·

πω:: πω”. 1 4. . 2.

6'οπ:ιιι·/ιι: ·οπο!ι: ω.. £ιππι:οιο:: ο πιο ρι·Επ:έριο ..Με

Ιπ·οο::ί:ι·:. 9.: ο, Ι/ιπ:π: ρι·οοποι: ·πιπ:π: :π ·οϊπ:πι:ρο.

:απο :9:ι|ι':πι:, ποπ: οπἰπιο! :π οπιιιιοΙέ οιοι:πιιο αἱ.

_ πω.. ο'.ι.π.οἱ.

Υιιἰο ποροπο:Εοο [Μι οποοιι:ιο οι· ροι:πιιέ .ι9ιοποπ..ιε

ποπιοπιιοπιέ . ῇ.ᾶσ.
° . . _. π·

?πιο οπο ειωποι"π....ιι ρι·οοπ.ιπι· ο ι):ο Ο ο οοο/Σο

ι.ππιπ2 ίπιπι:οέοι: ,ιο/ί :οτι/όποιοι προ. Πω. πιο;

πο” οποιποιίοπι ρο!ιο οοποποιο :πιί:. «θ. 9ο.

νιιιιιςτΐιιπι πο: π:::β::Η ροπ:ι·: οιιοοπ οπο:: πω”

Με.ρ:ψοιππι : π: οπιιπίΙοιιοπ: οάβιππι ρἀἰπ:ἰρἰιιπι.

. Ϊ. π. - Σ _

@ο Με...: οπιπ:απροι·ι::[π:ι·ππι ο °Β:ο ρι·οοΐποιο. 2.'

πό. πω” οι·οο °ϋπιπ:ι·π' οβοποιπι·5 ο.ιο8.

νο!ιιιποε_ 8: ΡΜ: πάσι. ο ο

οπο. ώ· ιιπρ:τιππι ιίιπιπι:πι :.Γιήοιι·ιπ:ίρίπίπ :πιω έπι...

ιππι.ιωε οοιἰοπ:: ιπ::ΙΙ::ιιι: ώ· υοΙππιοιί:. οπο :πο

Ι:: βπιποΙιι:ι·. . ο 2.7 .ι.

Οι» ·ιιοΙππιο:/ο!ι Β:ο/πὑἱ::Ιο|ἶι. ο .ο.ιο.π.;;.

7ο!ιιπ:ο: &οπο:πιπ ππέ:!οι·πιπ :Εκο ποιο: οοπο: Πόσο:

ποπ :Η οὐ ιπιι·ι.π/::ο ο:ι:ι·πιὶποιο. ο 14.ο;`.

Ι/οἰππιο: ποπ πιοπ:: πι:π`ποι:πιιο:ρπορέιο[ιιπροβι. ι5.2.;.

Ι)ψιίιπ:π π... ποοιιιιιιι π...πω:: Ο· οποοιι·ιοπι ποικι

ιοι:πι έ:: οπέ:ίο. Μποξ

]π οπ!:Ιἰ: :β ·οοΙππιοι :οέ Ιέο:ι·ο. _ - ο 17.1.

ποιοι.. πο:ιπ·ο!ι: ίπ οπο:|ι: οιπ·οο:Πιι νοἰἰιἱοπ:ιπ /πρ:ι·πο

° ιπι·οΙ:πι. Μ. οι. Ι/οιππιο: οπε:!ι :Π πο οϋΙ:::ίοπ:ιπ

ῇιί ο:ι:ι·ιπιποιο οὐ ιπιπἰπβοο. ..ο οϋ|:οιιοπ:ιπ@παπο

ιππο!:πι Π:: ..ιω.ι..π...- Ι'ο!ππιο: οπο. ορ:ποιπι· τι:

ποιπι·ο. οιιοπι οι: ·ιιοΙππιο: π. π. ει· ο. ιο. 8ο. ΙπιπΙζ

. :οι πω” απο Β:ππι ἰρ|οιπ π:ο:/]ιιοπ:: πο::

ΡΊωΐ0 ποπἱ[ρἱπἱιπο!ἱ: ποπ :οι ούἰ:::ο.|:ιἰ σ: πιο.ο|ο ροι:|ἔ

:/.:: οποιο. Ραέπιπ:Φι:ιπ: ιποιοίιποιπ: ὶπ οπέ:Ιο πιο...

ποῇιὶ:ἰιπο!ὶο ποπποιοβ π:: πο!πιοπέ:, /:ονοΖιιιοπι:.

πο. πο. ·

#2. πιο!ππιο: |':ι·οιπι· π: πεοιππιι :οππ:πί:π: ι·:οιιΜ:

ποιἱιἰοπι :οιπροι·οιιποπι. οπο... ο”ι:ι:ποο ή: Β:ἱ

ορρ:::ι:: ποι...πι.ιοποπ οπο:: οοπιι·ο οπο... οπο:

. .πιο . . . 166

Ρ'ο!ππιο.: ροι:|ἰ[:τι·ἱ ἰπ έπιποβοί!: .φροπ...πιπ πιο πού

ριπήοποιο. πο. πιο .°Ρ:ι· :!:διοπ:πι πο:ο ι:ποιπιιι:

οπο :ο!πο/ϋπιπ: ροβοί!ιο/::πποππι Πι.

Ϊ
ι

ἱ
Ι

κι!ππιοι οιιρΙἰ:ιι:π ποιο/Ι πο :οποιοι ι....ιι..... οί:ι:ι·ιπέ- _

ιποιί, ού ιπιι·ίπ.|::ο ού· ού :.τιπίπ[::ο. π: ιπιι·ιπ/::ο πο·

απο πιφ|ίοι::ι· : ιἰπρ|ἱ:ἰι::· (θ' ..ο :.ωιπ_π:ο οΗ:οΐο.

20 .8. .

Ρ”:ί/ο!πιο: πιο: ορ:›·:ιιι›· πο' :Η οπο:: οι: ιπ:::οοι οἄι::

οπο ..ποπ ·υ:ΙΙ: οποιοι:βρι·ι::οοι ποιπιο ιποιψι·:ιι:

οὑἰ:ἱ?ἰ. 20.”.

@ο πιο...: οοΖ:Πιιιπ πιοιι:οι ·ιιοΙππιοι:πι. οι . 5ο. Οο

Ιππιο: οιπποπ:: ππιποποπι ο:[οδΐο ύ:πἔῇιἰβπιρ:π πιο.

ο ορ:ι·οιπι·ο «επ. ο π.

ΕΙ:ιΠιο μι· οι.ι.πω ἔοιιποϋι:›· Ποσο. .μπω ω. Νο!

!π: οδιιι: πο!ππ:οιι: :οποπ:·ι·ιι οππι :οιἰ:ιπ οιο!ππιοι: οοἰ .

οΙἰππι οδππι :οιπρι·οο'π::ποππι. πο... πι...: οποι.ΐπο

:ίπἄπ: ο πο!ππιοι: ποσο ού πιο"... :οπβι·ι:οιπι·. οι.

μι.

νΜοο:οιο π: :απο οπο /β::οΐ:οιππ ..ο οδιιφπτο. η. ο. Ρ"οΙππιο: :ποιο οι'διοπο ποπ ἱπι:πάἰι οποιο οπι:ιὶ ποπ ἱπ°

Νοπ π.υ·ίοιιιι· :Εκο οπί:διπιπ ρήιποι·έπιπι ιό. ι ι.

Ήπει:πο:ππι ..ι.ι.πωπι βοππ:ίοι·ιοι·πιπ ἰπ !/:τύο. οι.

@ο ι·οιιοπ: Μονο πἰ/ἱο Π:ί :ο||οι ίίο:ι·ιοι:πι.

Ι/ψ`ο οι ::έ:οι:: ::ι·ριο:ο :|ιι.οι:ιπ_οι:Β:ππι ..πιορπι··πι;

ΕιΝιε

........ι.ο... βπ: :ποπ πιπιοιιοπ: [οδο ίπ δρ[ο. π. Π·

πιιπι. ιο.

ι ι 4.6. Μΐιἴἔιιιπ ·ποΙππιοιί: έτορΙίοοφ:οβπ::οι:, ποπ ρύβπ:ι·οπ

ι: ...πιο ο οπο οπέδιποιιιι·. ο. ι8_π. "ο,
  



.ΔΒ:]ἶ ΡΙἱ2&ΙΙ£ῖΙΒΚ3Ι

Α ΜΙ Ο Ι
οοΝεεΝΤ1Ντ Ε εοε:1ΕΤΑΤΕ 11εεν

ε τ1-1Εομ Βοετοια1ε

Δε: ΡιιοΕΕεεοικιε' ΙΝ ε:οι.ι.ιεειι5

ΑφνΙΙ.ΑΝΟ9 `

ΝΕΑΡοι.ιτΑΝο ,οιι;εεεΝει, νΙΕΝΝΕΝ81.

ΝΥΝΟ νΝΙνΕΚ8ΙΤΑΤΙ8 ΘΕΜΕΩΕΝ8Ι5 ΟΑΝΩΕΙ.Ι.ϋΑΚΙΙ5

ενΒενε ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΟΙ.

Χ ·τοΜνε ΤΕΚΤΙν8, ]

Δ Με νιτιΜο ι=ιΝε ΗοΜιΝιε5 ·

Δετ1ΒνεΗνΜΑΝιε, ι>ΕοοΑτο. σιω.τιω

ἱ 1ν5ΤΙΗΟΑΤΙΟΝΕ Η Μειιιτο. ~
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. Ξ Π;» τρΗμ9μει:ε ,Εκ βη:ιιωιτσω κάφε ΡοΠετρτμω απο εσω

= ; ἶρωΓεε=.ιΙιωΐ#° Μ: 1Μ9 ΡωΝεευε=Μου=ίὶἑυε ωωεω.ηηὶειψὸἱ

. τ πωπω. 508ω5;Μέςιιο ία·:τυ όσοευώ ΡοϋΠοΗεω [Μπο

. - - :->κἰιιω,τεφΡοηἰΒ_υ-;Ρτρξμ;ο;οιας γῆ;;; βοΒιιΜα_ιιιτι δως μ).

5 €οκτυφ(Μο ίεεευΒε ψ ~~~.~-~ Μωβ

Δαιιρωε. -φθι 2εύτσ€ων»·:49τ ὶΠΒΜ1 Μπϋ ορετ=ιω όοπημ,

Πεν:ινι· ἰωἰτἐΦυτ. Ο`ι!ἱ δειρἰποτἱαΦΑΌ Π9ϊΠο ΡΘΕΡιπΨ ΠΕ” ω. Νσαφἶωπ

πω:: $ει©ιβ, €ΐερΜε; σΜΒΡΜων9% Μ::σΜισσ σ0#ε:_2Ξο ραΜπέσίω, Δ: 5ΡΩι

Πει ἶἴαΡἰετπτἱο.; Β9:0α.8. π· ·ἔ · _ η ~ · | °

Δ. ἑΟΚΕΡἱΡΙΔΙΘΠἰΠ8- Με γα::Βα εἰτειτὶ αιΡἱτὶε: ΟσωΕχωρ κά: Μ:,νεττὶτ:Βυωἐπω

Μα.ρα/|έ.:8σίαβ:Με. Α Β-Β‹€ὶΙὲ ε' ττιίτειιιι ΜοΙμετεω,Δω μηἰ νο[ει:11ε ειςιιἰΜιω ε::

εΕιιίἱτ Ποτιπἱουεί έ:: Μπα βιοκ%727 4%2εμαω ιιέη'ρωω/αεηερ,ἔεεςτ

τι_αω;·ἴρΡἱοιπτἰαω;*.@οιβρΠ Ετξιιπἰςἱ=ΡοἔτειεἰοτεΙ!εκἱ ε: νΜεικιπ, φπα ΡειΙΙ:4ι

ὸατι-ὲΙοιιἱε εεωΙστο οειτειπι εόωτπειπἑἱ (ματ. Ρρωπιππ (Με ()Ιεωεο:Α!ςκ.

ἰιτἰτἰο $τι·οι1πιτυω) Θ” Βοπε/ΜΜ ιΜ·ικάέπσή:@φιφαΙ:Μεά/αιω·2βηιθ Ιω:

πο: @σε τείέπιμπε. δεό-ν: Ηπα Βοτωτκ:ε πιοΒικι :Η Μαι τωπίιιπ ρεςςοτιμη,

@όδε ίοετιιιιπι νεώο:ταεήτει ΗπαΓετἱρεοτεε,8ε(ετἱρτοτιιω οΡετει. Ποτυπιυικ

νττἱιμιο ΜΜΜ, ηπα! &ιαΜ :πισωρκζώταΜ.Πε, ς:ἱ:ιτι1 απο ροΙεϊιτι1ττι μα:

. ΜΒ Ισ Μακ Γοσωπι δ.Αττι!π.ΙὶΒ.8. -ΕΡ.6;. #ηΐίθ ω”, έψη:26.9 α'ε!εόΐωπ, #2·

"ΜΜίδο·φ2ά·σωΜάσα:: βπωσσια/διέ μψωι2. νετβοηιιὶἀςμἰά ιποΡαἱ ὶΠΒεοἰῇ

ΜίηπαΙ:ε:πωςιιε ά, 3ϊ0ειτιιτ να μια ηο1Μ. Εἔο_‹ὶε Με οποσ ΐοι:ευ Ποπ ρή
. Δ >Ψ 5) ¦ τυποι
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ο ο: το το τ, ο

τουτο τμιἰὁοιο οπο; :οι ἱοτο: οεοτοτοερ·έπω "που οοΠτο ττΙοοο:οο:ο @τοΠα

οσο ὸἱοο οπο: &ίζοπέ:απη Η Επι, ›·εέοοττο2πω ο.στε?ιαι ὅ δρὶ:ῇη/ἑπέἰο. ΑΒΙυἱτ

:οοοεοἰτἱο Μοτο: ο:,οοοε, ίἱοοοτὶ νὶτἰοτο ]/έτίο βαστα ἱο ρ:ἰτοο ρεστα οσο

ω;

,€,2Χοτεοτ. ΟοΙτἰοο οτοτΠτ Ξεβοπο:οτιο. ΟΜΜ ΡΉο:ἰ ;ιϊζοοέδοςοοξίδτ 8:ειτοο;

Η @απο Πεο: ἔ.5Ρἱ:ἰτο ίοοτΐτο. ο | , .ο › .ν . π.....2 .Ηιιοο στο: ρ:ὶιο οἔοοἱτοο1 τοοιοο οπο: :οέςπεζο:ο; Μ Ιτι..“' ε τ· Η

Ροιοοετε ὸἱοο,οοοί`οο:ο;,ἱἄοίτ,ἱο Τ%Μπι οΒΙοἔοϊτ:οἶ_υΒο:οἱο:ο,ντ ἱοτο: οσε

νο:Ϊοτι1:,τ]ιιἱ Βιμ πιο τυο Ρ:ἱοοορε ἶοτοἱ-ξἱετἰο οί:: Νοοοο8ειΙοε @απο οοί-ρἰτἱυι11

ίοοοοτΙο,οιο Ρ:ἰτοο απο οιιτοειτοτο: οδοοΤΗτΤο»οσ οοτοΡο πιο: Τβου
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Φακο» τα: :ικἰεπτ/ἱσύ Μα·ίτιυπ. Δ; 6 ε :ασήμιΜύέ:ω Επ/`αβ. 4 ω;

«Οι ρεσόΙ2θα ορια αεω·ίτυέεπι ειεσἱρἰετ ΜΜΜ , ώ· €ἱπ/: Δ:: ορια Μπί8"Μπι και" 8ΜΜπι πιο “εφερε με

έσω Ρηβἄἰοπἰ: ·υα!στωι, επί :β ίπ @παύει ίω|είταα|έ. ιτ'απιτ! 47'

464- κ α!» Θεσσ/Μα ιδἰιι Μ"Ήω·ίσ ·υέπιΜ: ὶπ/ιι/Ξε 4Ι48'Μ22!Ι00:π.

Α» φπα &οπιι Ρ|7]βα , και “ω”. υποκωτιε ·κπέσεπτ π:: Βεθι:πε!πρστπα2πτε!ε:. 474

  

 

Ο ωΡΡχοπεττο.

“ ΑρῖεετΞίΪῖωἰ Βοάϊοι·Ξε Κ. Ρ. ΓεεΝτ:ιετ2 ΑΜιοι δοοἱοτετἰε “Ιων Ώοωτπειιτετἰε (Δ: Ν.

| ζ _ · τἰιτιο Πω: Βοπεπι€ε , ό: πποαΜεεά απο εοπὸυεειπὶΒυε, 8: Ξπιρ:ὁὶιτιειπἱε ε!ε σο εικττειπμ

' Βιιε , ώεεε εεπΓεο @σε ρα!ωπ νΜοεπιτ: «:Π οΜππ Πι ΗΜ :Με ττιεεπε: εΜΗουΙτετε: ο!ει·ε ω

ίοΙιιτὶο , 8ε Μπι οωἀπὶο ω: ιετὶοιπ ίεοτετιιωίμιο Ηττετει·υω νεεὶτει:ἰ £οτ1ΐο11ε ε ιτιιιΙτιιπήιιε

ν:ΙΙὶι:ετΙε εΙΙετιπε Ιο8οιιτἱΒιιε. Α&ιππι Ατπιιοτρὶε· η.. ΗΜ. 163 7ι

  

...-.:.ζ..

Β'α_/[τπυ· ἔ#τἰ.›σ Ρίεύεππ4 ό· Με σΜ/δεί

. ____.ε....

_ ~”~

εῇ:ῖι_ῖ ε:~"-' -.1.1---::Ττη: .1Φ“ ι:τ1'“ε__ἶ~ἰ112Β~~@

ΑΡΡΚΟΒΑΤΙΟ οοοΤΟιινΜ.

Π: τοπιιιε όεν” ι Μο Η Με ΗοΜ1Ν18 , ΜΒΜ:&εωε&, 86ο. ει ΙΜΠΒϊοΠΙΉιπο Βοδοω

' _ ε Πω Ν ειε σο ΑΜπ:ο $οοἱοτετὶε 1είιι εα:ιπετέι ακ:ιΒοάο 8ε οτόἱπςἀὶΒεΩιιω ωεΒιιε άσε

. @ποπ ΡειΓρἱοιιἰτε:ε οοιιτεκτι1ε , «ΒΔ τετἱοιιυπι ΓοΙἱὸὶτε:ε, 8ε Σώματα Μετα , 8ε δεο&οτιιω
· ν Ρεαιιω, δ£ $ο!ιοΙε!Ηοοτιιω ειπηιιοτυπι ει:&οΗτετε ΓωΐυΙ:ιιε ώ: φωτο ευπάεπτι ν:ΕΙίτει: άε·

Πμὸ τα:ιιάειπάιιπι εειιΓιιὶωιιε.Πε:υω Πιιε‹:ὶ Φο εε,ΡοΙ›:υε:ῇ 1647.

 

 

δ

6”:οκείω £'υΙαπωέω δ. ?Έ Β. ό· εἰκ|ἐἰυπ °Κεεέι:: Ου·είίπη»·ία$

Ψπεβψ,·,ΟσΙΙ:Σ€επι Ξ:‹.·!εβι ό'. πω; Ρπερσ[28.9, ώ· Π".

πιώ: ι!ονιάσωίη δικαΙΜτία.τ, ό· Μπι·πω δυιβ,·. =

5-› -›

.`.
 

ετ

 

Ι

Οπιιιε Με άοντ.τ1Μο ΠΜ: ΗοΜικιω,δεο.ε Κ. Ρ.Ριωκοπεοο ΑΜιεο 8οοἱετε:ἱε

_ Με γ ΤΒοοΙοεο ἰ:ει·ιιω ο!εβοι:ετιιε ειι&ιπεςιιο.8ε ιιεεεπε ιιιἀιοἱμ τιιετιιι·ιτετε έ νετοκιτω το..

Δ:ε;πω;μωέιιιε ίοτὶρτὶε οοιιοἰιιεεωε, νιἱΙΙκε:: τα:ιιάω.ι:. Πιιεοι η. Μεττη εποε: ι64.7.

εεωτεπεονε ετινινε σε τω. ΠοδΜ 6·άκβωεΜΜΕ

ζ : 0τάιπιτΜάιω Ρπερψτε

|

 

Κ: Κ. Ρ. Ριωικοι εοπ ΑΜ: ε: ι θ 8οοἰετετοΙεεν σιιι·ίιιε ΤΙιεοΙσεΜ “πω” τοι·τωμ ἘεεἰΙἰ

ν ωαΒοάο, εε ίἱγΙο οοείοιήρτιιω Η: 90ο Γειιὲ σιὶω νιιἰιιε-τίε £τιετοι·ϊε ό: ν1.·τιΜο Ρ ι Με;

_ ω4ἄὶ6Μ Ι"ΜΜ,ω·, Ρωειε ή· επαέε εἱο6ὶὲ , ΓοΗἀὲ ά εκφεἰΙιτὲ ρε1·ττεθ:ετιιτ , ὸἱἴριιτε:ιιτ εοώΓε

τι1τἱετι1τε ἄἱἔτιι15 ο!! ςιιήιε 9999! εάεειιι· η3ε8τιο ΤΙιεοΙοΒοτιιω Βοιιο.Ιτε σουίιιὶ “Με ἴσ:ἱΡτε:.ἰ€

μ2τωερηο 1647. _ - - .
Μ ~ ·· · · μωτ.ειντ:Νπε πωνυοπιχ σε". πω:

ε τ Φωδι &είιι[92 @έσω0Μ5παϊκά Πασά

?τοξώυτ. - ω “Μ” 



 
 

Ε.. τ ~
Ε εοετΕΤΑετε ΙΕεν

τ:ντιενε ΤΗΕοι.οοκ:τ

στοΜνε ΤΕΙΙΤΙΥ5.

εεε ντττΜο ΡΙΝε
ΑοΤιενε μνΜΑΝι5, τ>εεεΑΤο, εκΑΤΙΑ,

τιιο οΕΜινττ

Ο ινε 115 ε τι Α τ· ο ; Μ τ. Τοτττο, ΒεοΓεε11ττεΗιπ3 Γε, 8ε ἔτι ε. ντΡτὶιτ:

_ εἱΡὶο ετεετιιτετιιττ1, ΡτεεΓεττἱττι Αη8εΓοτιιττη Μαη εοιιΠόετεπότιε

-· ετἰτντ νΙτἰτττυεΓἱτιἰε εειτοτττάετττ. @το μότο ΡτοΡοτήτωτ ντΓεοΡιτε
δ: πτετε, :ιό φωτ Γὁἰτἰἔετῖὸπ Γιιτπ Βιιτττιειτπε οΡετετἰοτιεε, νε :ιό απο

τ τεττάεω, τεττιεΙυετττ εά Γιτρτεττιι1ττ1 Γε!ἰεἰτειτἰε Ροττιττο, Μ φωτ στο

ττἰε ττιτεΙΙεόϊικιΠε ετεετιιτε. ειΓεἱτετν ετιπεττΓο τττοττεΙἱτατἱε ρεΙειεο, ε.ΡρεΙΙετιτεε τεκτ

ιτίιτο εοτηιιὶεΓεειτττυε. Οτότττιστωτεττι εε νΙτἰττ›ο Με ττοτττἱττἰε, ειιοττἰεττ1 ΜεεΙΈ

Ρτἰτττω ττ1οτοτ Μπτειπε οΡετε1τἰοτ1ἰ5Ξ απο Πειτε Γε ΜΒειπ μιση ΡτἰτιεἱΡἰει Μ Γρε

ειιΙεΒἰΙτΒυε , Μ νΙτἰτττιιε ΜΗ ἱτι οΡετεΒἰΙὶΒι1ε. @Η νετὸ Ητιἱε ειίΓεε1ιττωτε είτ πτε

όῇεειθεὶΒιιε ιὶΒετἱε ετεατιιτ:ε τετἰοπε!ὶε, εΒεπόιττπ εοοΓεεμιειπετ ετἰτ εἴτε ειέΗΒιτε

Βιιττωτιἰε, ηυὶΒιτε τεττηικιτττ τεττιτε ο.ὁ νΜτττιπτι παταω ΓεΙὶεἰτετἰε Ροττο.ττι Ρτουε

Μπεστ. Ετ :Με σου Γε: εΓε ΜΜΜ :ιό παταω: ΓεΙἰεἱτετεω τεπ1ἱἔεπτὶ, εο8ττοΓ

εετε τοεεΉε, εΙοὶΒιιε ειά επτα Ρετι1ετιἱτε ν:Πεειτ , Γεό ττεεεΙΓε ττιτοετιιε Με, ι10τ1ἱστ1ο

:ατε ἰτττεεἀὶπιετπε , :τά ε1ιιετεττηι1ετη ω! Γνττεε δε ΓεοριΠοε ειτιἱττιἰ ττοίττἰ εἱτηἙυΙε.

ειΊΙὶΓει Ι1:1ι1Ετ88τιττΠ Γεεετε ροΓΓετ, ττεεεΓΓετὶιιτη ετὶειτττ ετττ , όε ρεεεετἰε :Με Ρτοετἰἐ

φώτο εεΡὶτἰε ε.6Ηοπε εοιπταεΒε, εμε Με ὰ εοοΓεειιτἰοιπε ετετττ2 Βε:1:Μ.ττε νε! τε

τποτπιπιιι·, νε! οτττιπὶιπο ετεεπτ, ὸὶΓΡιπειτε. Βεττιιιττι εμιτει Ητιἱε, ε1ι1εττι εττΒοάοκε Η

όεε ὶτιεμιἰτεοὁτιττι τιοΜε Ρτοροτιἰε , Γτω.εεΙΓΐτιιώεε δ: ωειἰεΠετε-ΙοττΒο ἱτιτετυεΠο

:ιτιτεεεΠἰτ ὶιπεΓΓεδὶιιαὶὶε ετειπυτεε εαΡειεἱτειτετττ εε νἰττιιτεττη εμτἰρρε ετιιὶ Πι εὶετε'ὶ ὸἱ

υἰττετ πωπω νἰΓῖοτιε εοττΓΠΉτ , ό3Γριιτετιόυτττ ετὶτ τἰε ΒτετἰἐΜιιἰτκὶ, εμε τειττηικιπ1

ειπε Γεειιττόε ειΓρἰτειτιε, ετε;ιτ:τιττι ττετιιτετ1π ἰτι εΙτιιτιπ ΓιιΡετττετιιτειΙἰωτἰε Ρτουεωτ ἰιιΒἱ

ΜΉ:ιτι1, 8ε νεΙε Βιππτειττατυπτ ορετετἰοτιιιτττ ΡτοΡεΠετιε , τ:ιτκ!εω ετιἰτπιπτι τειτἱοτιε

Γεω Ξτι πτεττιἰαιτἱε εστω ΓεΙὶεΞΓΉιττὲ εοττίἙὶτιιὶτ. Ατςιτε νε! Νοε ειρΡειτετ, :τιποτε Π:

Βυἱιτε όο6Μτιενε Με ντἰἱὶτεε: ῇυε τιεεεΓΓἰτεε; ντεοτε ειπε Βοτττἰττεττι όε τεΒιιε ειά

Γα!ιιτεττι οεεείΪῖπτὶῇε εάοεαιτ, δε π! νΜττιιιττι Βεετἱτιιὁὶττἱετετππιιιιιπι ρετόιιεετ: νε

νττὸεἰε όοτιο ετε:ιττοτήε ΓυτττΡΓετατεετεΠωτυ, εὸὸεπ1 ὶττιΡοΙΓιιετετὶεε ΒεετὶΓΓἰττιιτπ1

εοττ1ΡΙε;ιτ τεετείΓτιττ1. -

Ρε Ρέα. Τσακ. 3. . . Α τ” Μ;) ν.

  



. κ: ῖ` Φ;

2. .

:::.::.::.:_:::::ι:: ..Με _.::::έ:: Μ:: :::.:::::.:_:::..:_:ι.. ν: ::::Φωε:.::° η Ί Φ::- : ο Θ:: τι· ν:=:: -:> ι
ΠΠ::Π·ε:9 ::·::::σφά σ:: ·:::··::*:Π:Ψ:%:::Π:Ω:2 τΗ:::: ::Π:”:::

2.

2ο:: Π:

]ίιι:1.άι:.Π'.

Ι): Πο: :ο :ο::ιοιιιιιι.

· Κ: 0Ποᾶ:ἱιι2 ροΓ:ἰ:, ν: :ο:::!Προ

:::ιοο:οιά: νΙιι:οο Πο: !ιο:ιΠ:Π:, :ΠΠ

κι Ρο::Πο ρ:::οιι:::ιο:ό: ο:ιο::δ:ρ:ο

ρ:ι::::Πιο:Ποι:ιο :οιιι:οο:Π. Β: :Πιο

ωφω Ρο::Π.- 1. @ό Π: : σ.. ()Διο:ορΙ:: Π:: 3.

Λο Π:ν::: ::οἴ: :::Ιι: : 4.. Φ:: :ιιι5 ::οί:Π::: τ:

πω: ::οί:ο:Π: :.Αο Π: :::::ι:Π: :Πιι:άοοινοΙο:ι··

::Π:: ό. Α: Π: :::::ιο::οιιι οοι:&ο::ι :ιοΠι:::ι: οι.

Λο :ιοιοι: :&ο: νοΙοοι:Π: Πιο:ορ:::Πο:ιιι: 8.

Α: Π:ο: ιο ο:ιιιΠ Πι: ::δ:ιο:ι: :επ :ι:ορ::: Πο:::ι.

ΒΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ.

@ά, α: οιιο:αρ|εισββιι$ : ωσἑ## ΜΒ·

βί2::: κονέ:: :::ρω3:.

  

η

Ι : ο 1. Ριοἱ::Π, :ιοο:! Μου:: νοΙοο::::ιι:ι

2:::ι.ι ΠΠ , δ::::::: ρ:ορ:::όριο:ο. Ρ.ιιΠὸ

:Π::ι·Πο:αι ό:Π:Π.Π: Ρ!ιιίο[ 2.- ΡΠ)/: “ψ- 3. Θ' 7.

ΗΠΑ, ιοοιΠ:, ό?) :που :Μιά απ::Ποπ. φα: :

Π:ιριἰοίοΙ:οι :οοΠο:: ::οί:Π::::οιΠοι::_ οοΠ::

:ο::ο·ι, Ντ:: ::ιοΠΠι::::οι , :όὸἱΒρ:ορ:ἰοἔΠίιἱιἰ:

«Ποιοι :ι::: οο:ΜΗ:ο: απο:: πω", κι: πιο·

π:: :ΜΠΜΜι:ΐΜ : ο::ο Πο:: ρ:ιιο::ι:::ι Πιιιιι: ::οί:

Ιιτει::ιιι :ι:::::: ιο νοΠιο::::. Φορά Μι:: :οιιΠ::,

:1οοιιι::ιι Π:Π: :οιιι Βοοο :::ο::ι:·:.Βοοοιο :ο::οι

οΜ:δ:ι:οι :Π νοΠιο:::ι:: ἰει:ο: ρ:ιο::Π:::ι Ποιοι

::οί:Ιι::::::ι :ι:::::: :τι νοΙοο::::. ΟοοΠο. :Ιο

:::; οοι: ο::ιοι: ο:Π:&:οιιι ἱιιιω:όι:::οι :: :Μοκ

Πιιοι Πισω ::οΠιΠ::::οι ::::::::, :ΠΠ :ι::: :ιο::ο·

. :ι::τι,:οιο::Π οΙΠ::Ποοι. Ν:οι:ιΠΠΙ::ιι :ι:::::::

3..

@κι :νιω

ρο:Πριο

:πιο Μαΐ::

Βιβνωιω

εαπ/ΠΠ: Π·

Μ: ό: ω:

ιἰιοΜΜ

ροΠι: :ἱ::: :Με ρο::ο:ι::, :ι::: ::: ωοπο ο:: οι

Π αι:όιίι ρο::ο:ιέι, :οιο: :Π ρ:ορΠοιιι οΒι::ΐ:οοι,

:ι::::::: :ιοι:Π. οι:ι:οι-,8ω:::ρ:: Ρ:::ιο: :ιιοιι

:ι:ρΙι:::ο:ρ:ορ:ι: Ποι:::οΠιιι:::,οο:::Π οιοο:::

νοΠιο::::οι :κι ορ:::ιιόιιο:ι ιο:οι:ο ιρΠο: Ποι:.

Ρ:: :μισά ιιΠ::ιοιιο:ιο: : ::Πο:Π: ::οΠ: , :με

Γο:ι:ι ::ιοΠΠἰ::ι:ιιι :ι:::::ο: :ι::: :Π:έλο: : Π :Π

Πίιιδ:ο:: Π:Ιο: ο:ιτιοο: ΠΜ: ::οί:!ι::::οι ΜΒ::

:Πει Ϊ: ιρίοοι , οιοο:ο:Ιο :8:ο: ἰο::ΙΙ:ᾶο:Ι:::ἱ

::οΠιιόοοι Π: ιρΓοτιι ί::οο:Πιοι επ: :::Ι:. Ρ:: ν!

Πιτι: ν::!:: Π::Μ:::ο: ::οΠιΠ::: Ποἱ: :::::- οι::Π:,

:ιο:: :ρρ::οο:ο: ρ:ορ:::ἰρἴοι1ι Πο:ι:ο : :ιοί :πιο

ΠιΠιοι ιτι01.18:88:ο: :κι :ρρ::ιιιοιι:ιο ΠΠ, Π:: ::ι:οι

:κι :ρρ::ιΠοο:ο: :ο:οιο , :με :άιρΐοιιι :οοἴ:

οο:οόιιιιο :οο:!ο:οοτ. σο:: :οιοι ::οΠιΠ:::Ποι:

Π: οιοιι::: :8:ο: π! ρ:οάο::ο:ι:ιι: ΠΕΠ :::Ι::ιι ω

Π:οΠ:ιο; :οιο:Πι: :κι :::Ι:ιιι :ιΠΠ:οιι::ιι Π:Π:

ρ:ο:ιο::ο:Πιιο ο:::ίΪ::ἱ: Π:: οκτώ: , :οοΠ:ιο:ο

τ:: ιιιοιι:ο:Ιο :8:ο: :ει :::Ι::ιι :ι:ἰΠ:ο:ἱ:οι ίοι,

ιοσο:: :Π:οι :ο ::ΙΙιΠι:οό: οι::Π: ::οΠ:ἱο: ΠΠ.

Ρ:ορ::: οιιοά Πο:: :Π:ι:ο:ρΠοιο: ιο ιο::οΠοο:,

Ποἰ::Π Ρ:ι:οιι:: ςοι-:ι:ιοιι:: :8:ο:ιο::ΙΙ:&ο:!: :ό

:ρρ::::ιοο:οι ΠΠ, :οι·οοιή: ου:: :κι ΠΠ ρ:ο:ιοθΠο

:και :οιι:Ιο:οιι:. (ῖοο::ἔι ν::ὸ :Π:ιτιι: νΙΠωο:ἱο

:ι:::ιι:ἰοο:, Πο:: ν: Π: :Π :::οΠοο: δ: :Π.:άο: οι:

:Ποιοοι, ὰ :ιοΠ.ιο: ::οΠιιοι· :ο :Π: :::Π, ά ου: νι

:ιίΠιιιιρΠ:::οΠ: :ο Μ: ίο::ιι:Εοο:Π. Π:: :::Ι:ιιι

νΙ:Π:ι: ναι:: :ΙΠΒο:ιο: όιί::ιοι:ο ιο:::::ιιΠΠ

:που Πο:: δ: οι::Πο:οι1ι -: :και Π:Π: ιοσο:: :8:ο:

!

ρι°ορ::: Π δ: 8:::ἱἔἱ ω, ο:::Π: ν::ὸ ρ:ορ::: Πο:ιιι

δ: :::ίί:Π:::ιο:. ():Πο:::οΠι!ι:::ι::Πΐ::ιω:ο:ιι

ρ::ίΠ:Α:ιΠο:. π. ΕΠιἰ:. ::ρ. :.Πιι::, ιοοιΠ:, ή, .ρε/ια

μ:ιπρτομει·έρβω , ώ Ρ:°οιπ:7 μα:: Μ:: ·ωΙαπω::

:μια Κέικ:: :Πβορισσ ?απο π: Μπι! ποθ:: ομινιιιοιι:

πο:: Ποια. ,

Μ:: 2. Ρίοι::Π:ιορι:ι:, "ΙΙ-ω "ω, δ: :πιο

Επι:: :Μ :Ποι:ιο3 ι110:1::ίνοΠιο:22:οπ :κι ΠΙοοιρ:: 2:Μι·Π

:σο ::ι::ο:: οι: ι: :σο : ο:ο:ιοιιι. Γιο:: Μπι: ι: “Η

ΠΠιι:&οιιι, Πο ρ::Πιο:ιοΠ:Π:ό:ο:!ι:, :οι ΠΠ: Π.

οι: :κι :ρρ::ι:ο:8: ρ:ο:ο:::ιι:: :ιοι::Πι:::οριιο

Π: Πο:: :Π πιει:: νΙ:ιοι::ο: 8:ιοι:οιο: :ο Μ:

ορ::::ι:: , ου:: :ά ιρΠιοι νΙ:ίοι::: :::οΠιι:ιιο:ιο·

:::ιΠο ορ:::ο:ἰ:,::ο::ο::ῇ; ::οο:: ::ιΠ:ἰιἰ:. Πιο:

οΠ:ο: ΠΠΠ:οΠ:: , :ο ντ:::ιο: ν:::ιιι Π:Β:::::Πο

:και ΠιΠ:. Ν:Βιιο::Ποιιι Πο:ιιι ΦΠ Πο απο: ιι:::Π:ο

Ρ

ο

ό.

Π:Β::: ::Ποο:οι Π:Π:, Π: :ιο:ιο: Με:: :ὁ :ιοὸ:Ι

οι·όιο:το:::ι :Πο:Ι, :οι:ιο::ιο: ιο:ιΠιο :Π:Πο:,

:ιοοά :Π ρ:ορ:ἰοοι οι::Ποιοοι. Ν:: ::ί:::, :Μιά

: ι:::ιι:ο:ο: Ρ:ορ:::ιρΠιι:ι: ο:οι :Π:οι οι::!ιοω

ρ:οι:ιιιιοπι :οι::ο:Ρ:ορ::: ::οιο:οοι: ου:: απο::

::Ποο:οι ι1ι::ιΠοοιι :Π , ν: Π:: :οι:οιοι·Ρ:ορ:::

ΠΠοιο , ιιιο:Πι ιρΠιοι νΙΠοι::: :οι:ιο: ρ:ορ:::

:Ιιο:1. ΔΙΠ :οοιι::ιο::ο:,_ Μοτο Πο:οιμΠι:Β:::

ν::::ιι ::Ποο:οι Ποἱ:: :ΠοοιΠ ::::::ι:: ἰο::Π:

έ::ι:Π: ::τι:οό:ι ΠΜ νΙιιιιι:οι Β:::ιιοάίο::ο , Πο::

Πι:::ΗΜνΙ:ιιιιο:Ποι:, δ: οοοΠ:ο:, Πο:: :οκ

::: Π:ιιι:ο ν: Πο:::ι :με Πο ω:: , ί:ιρΠιιιι ν::ὸ

ν: Πο:οι ω. ·

Βι::οάοοι::ιιι:ο :Π , ν:::ιιι:ι:ιο: και:: ρ:::ἰ- 7

:ιο::: :::ιοο::ιι.Π:Π:. ΕΠ :οοιοιο:Πο: Πο:Εο:οιπ 7324::

β ¦ΪΪ·

Ι

Ποι:οΠ:: :ιΠο: νοι:οοι:οοά:το:ο:οιιι ό:: Ποο- "ΜΜΜ

Μ:: ιιι::οιι: ι:::ιι:Η:ο: ο:: οιοιΙο:ο νιΠο:ιο::- οι",ημ

ε:: Π:Π:. @Δω :οιιιιιο::ο:Π: ::ι::Π:ο: , οσο :Π υἰιἰπΜΜ°

ν:Ι ίοΙοοι Ιοοι::Ι:οοι, ν:Ι ΠΠ: ?στοπ Ποι::Π:, Πτι!

Πιοοοι . :ιοι: ιιι::Π:ο: :ο ::,Β:ο:ο: ιο::ο:Π: Ποί

::::ο:ιιο (οϋι:::ο. Φο:: ι8ιτιι: οιοο:: ::ια:1ο:::

νΟΠΗΜΜΒι:Π:ο:Πω :ιι ίοΠι::ϊο8:Πιοι:::::οο

Πἰτοτοπι- Τωπ:Π Π Μάο: Πο:: Πιτ:: Π :σωμ

::ο:ο: , Ποι: ω:: Π: φαει: νΙ:ιο::ιο: , ρ::Π:::ιιιι

:ιο:ο:Ιο Πο:: ΩΠ:οαιρ::::ο:::ι Πο:ι:ι σκάν:Ρ::

ω:: :::ΠΙ:ο::Ιι: ἱρΠο:. Ηιο: ΠιΠΠ:ιι: Πιο:ι:- 8·

ιιι:οτοοιρ:ιιοα: Πο:: ιι·ι::Ποοι ιιοιι ιο:::ι:Πιο:8: 'α-ί""'ὶ°

. . . μπι”.

:::ι:ι:ο: ν: ρ::::έλιοΠιΒι::ξι , τ:: ν: μι:: :Μοι

::ι::: :πιο :Π::ιο:ο:Π Π:1::1ι , :Πιο :Π::ο:ο απ::

οι::Ποιοοι :ρρΠ:::ἱο. Α:Η:ι:4:: ἱο::οό:ιο: ό:

::ο:ιο: ν: ρ:ιί:::ιο ΠΠΠ:&ι, ω:: :Πιο ιο::Β:::

νιιιιι13 :οοιρΙ:Πιοι Πο:οι μι, Π: ορ:::ο:: νΙΠοι:ι:

ιιι::οιοοι::ά οιι:οι οΒ:ιιι:ιιοοοι:οοΠο::ο:: οι:

:ιι::ΠΠΠποιο:. δοΙοι:ο:Πιο:Πιοι. ΐ::ο:ι:!::, ο:: 9,

:ιτ:ι:ε:. :ο:::::!. Ε::οΠιι ::::το:: ιο::Π:&ο:Ιι: ι4:0%ωι.ι..

:οι:οάοΠΜ νΙ:ιαι:ιιι Β:::ι:ο:Πο:το, Πι:: ΠΜ::

::: Ποἱ: απ, :οιι:::!ο: Ποι::νω, ο:8ο. ιιοιι ::Π::ι

:Π :οο::: ::Ποο:οι νΙΠοΠ Πο:: , ν: :ο::ιο: 8::ρ

ρ:::το: ρ:ορ::::::::ο::οι, ::οι:ι::οι ρ:ορ::: Π

ο::ιι απ, Π:: ν: :οι::ο: δ: :ρρ::::ο: ρ:ορ:::::::

:ο::::ι, ::οι:ιο:οι ρ:ορ::: Πο:οι ΩαΠ. Κ:Πο, Ποιο

:ιο:οόο ::ιι:ιο: ό: :ΡΡ:Π:ο: ρ:ορ::: ::::ιο::ο:

ι:Δι11:ιοποι Ει:ορ::: Πο:ιιι διο, :οι:ιιι: 8::ρρ::ιιο:

ἱ::ιιι:ιο:ιιι Πιοποιοοι Βοοοοι δ: Ρ::Π:&ιι.ιοοι ὶρΠο:

Δ::::ιοια, Ίο:: :Π ρ:οΡ:ι:ρ::Π&ιο νΙΠοΠ Ποι:.

ω::ι:'10



| 2ιερωει Ζ Φεβ:: ἰπ τουτικιωί. ιδιέϊτο Σ; 3

(1:30ιιο :σοι "Ντιπ δεθΡΡ:ιιινι' ΡτοΡΜ' ω'"·ι 'Βέτο σ. πω:πι: ω: ισιιισ. Ειιοι!ιιιιιιοι . .Πέ

ιοιποι,:ιιιοοοσιιι ι:τορ::τ ιιιισιιι μι, κοπο: δ: πρ· ; ω: Όοσλ·οτοοι απο ότι/ι. α. τω., 3, σ· 97, ώ· τ , 5222.'

ιισιι:οτ :ιιιι;ιοιοιιιο τιισι!ιοιτι το! ρ:τισάιοι ι:ιοιιοιιι £ιωτ.υ.ι.ο.ιιιιι. Ειιιιιιιιω_ Μ! “ι ο". “Μα κ.. "Μ,

:οιιιιιιοσιιιιοοι , ςοοιι τι: :οοι:ει _τιιιιοιισιο νι- ιι:,οοιι.ι οπο:: σε:σάι.ι5 “το” ιΐιιιισ.ιισιισ:-σιισάοσ ΑΜΙ·

1 ο “Πο Βιιι$- ' - ° Δ - Π . τσ:ισηιει:οι· σι: :ιιοισ ποιο. Μιτιοι· , οι :ματσο

ν!”ω"; ]9_ -Νο-ο :ιι ιειωι'α”"" ""ΟΜω νι"Φι ΒΜβι ω· ι ιιιιιι σιι_ι!ιοι:οιιπ.μώ. Ειἴ:ᾶο: :ποιο δικιο Πιο:

"ΜΜΜ". ι!ιτιιιτι :ιι ι:τσοιοτσιιι, ιστοοοιιτ:ι οι! ιιτισιιι στο, οσοι Α&ιι: "οι , φοβο: ::οσιιιο:8: ιιι::ιισιιιτιοι δικιο.

ν... "τω, ιιο:σιι οτιιιιιιτιιτι τιιιιοιισιίιιιιι ρστ:σόι:ιοι, :ιοοιι 1

Πανου” οι :ιι οτοιιτιοιτι νι:ιιιιι διο:: :ιι σωστο σαιτ:: :πιο-ι
»Μι “Η οσοι νιιιοιι ιιιιισ, οι·ιιιιιιτι οι! :τσιιιοτιιιι ιιιτιιοοιιοιι

οι! ιιιι:ιτιοιιη :πιο ιιο: :τι οιιιιτισι·ι ν: ιιιιιιιιι ΡΗ·

ι:ξι:οιτι :ο ιιιιιΒιε ρστιισάοοι , :ιοοι! νιιιιιιο ιιιιι τσ

ΡοΒιιιι. Όι:ιιοι· ιιοισιιι Όσοι, ν: ιοιτιιιιοιτι ιιο

ιιοοι ιοοιοιοοιιιοσ ρ:τισθ:ιοοιτι οι·ι!ιιιιιτι ω :ισο

ιιιιιιιι νι ιιτισιιιιιιι, ιιοιι ρ:τιιιιτιιιισ:οιοοιι!ιοσιο·

ιιιιιοιιιι! :τσοιοτσιτι . (αι :αποτο ω ιριοιιι. Εο
οιοι!ο,ιιοοιι!:οι Όσοι ντο φωσ: ιιι:ιιοτ οτιιι-ι

ιιοτι οι! στσαιοτιιιροιιιιιιι::ιΒιιστ ιιι:τιιιισσο τσβ

ιισάοοι ιρΠο:”ιιιι ποιοι:: , ισι! ο:: ιισοσιιιισιι

:πιο :τσοιοτιτοπι ποιοι-ο. @Με οσοι εκατο:: ιιι

οι: ρ:ιιι!:ιιι ιι Όσο, νι σι1:ιτιιροιστιισι ιι: ιο ρσιιι:ι

:ιι σοι!σοι ν: ιοιιιτοο ιιοιιο , ιιιιιοσ πάσο νι νιιιι:οο

Βιισ. Ήιιοι σιι!σιτι :τσοιοι·ιι τσιοι:ι: Όσοιο,ιιοιι

ιοιοιο νι ιισιτιοιαιρ:τισάιοοιτι ιοι , ίσο :Ποιο ν:

ιιιισιιι απ, τι0ιι οοσιιι ρσιιισιιιι , ισι! :οιοι.ρστίσ

τι:: τιοτι :ιοιοοι ιιιισοι ιιιιιιιιι σιισ:οιιοιιι ιτιιιιι!ιι

πιο: ποιοι ιιι ιοιιι ι·σιιισε, ν: :κι ισ μιση στεο.

Ν::οιιιι:σι, ιιοοιι ιιιισιτιι ω:: Πτι: ιιι εστω:: ι;ιιοιη

σιιι:ιστιιιι, σιι:ιδιοι ν ιοιι:οιι:: :μια ιιοτι ισροΒιισι,.

σιιιιι!·σοι ισιτι , σκι: ο: :ιιοιιιιιισισιτι σιισ οι::

:Μαι 8::ιιοιιιιιιιισιιι ριοιιοοι ι:οοιιιιοι:ιι: :πισω

τιοιρρσ ι:οτιιισ , σιιιισιιιιιοσ σι!οάιο οι :ῦσᾶο: δ:

:ιιοιιιιιισε ιιεσιιιισ , ιιιιιοι δ: ιιιιτσι·ιισ ιοιισιιισιιιιι.

οοιιιιτοι. ω: ιοΒοι:ιτισιισθ:οοι, ιιιιι:ισιιι!ο ιο:

ι;ιοιιιισισ νοιοιιιιιισιτι ει! ιιιοττι ιιοοιι! τι:: και:

:ιιοιιιιιιιοοι: ιειτοτ :ιι πιο οσοι: τσιιιισ.

06ιωι. Ριιιι: ιιοιι οπο:: οι: τ:αισ, Μ! ποιοι::

ιτιισιιιιοιισισ ιο ιιιισιισάο ορ:τσιιιιιιιΒιιοι· ιιοτι ρο

:σιι σίισ :ποιο ποιο. (.ΐοιιοτιιι. ω: :ιιοια ιιιισιιι εοφ

οι οιι:ιοο:ι ιοιροιΒιιιι: , ν: ιιοστιι!ο ιιτιοοιιιι:ιιισ,

σρρισιισιιιοιιι ν: ροΠιιιιισ , ι:ιιοοσι νοιοιιιιισιιι ει!

σιτιοι·σιτι Πτι: ιττιριι:σι ιιο:σιιι , ιιιιροιιιιιιισ ποια::

σιισάοιο τσσισοι. Κσιιι. οσε. :οιιισο. Εισιιιιτι Επι: Κιθ·

@οινουά:

ν.
Οὐῇιιε.τ

&ιοτισιιι ιιιιιιιιισιισ:. (:οτιιρρτα:οτ απο! :τσιι:οτιι

ει! Όσοιτι , ν: οι::ιιοοι οιιιιιιισιισιιοοιτι Βιοτια8:

ιιοιιιιιιιιε ιιιιιο:: :οιοσ 8ιοιιιιι8: ιιοοιιιιιι ιιιιιιιιισ

Βιιτιοιισιτι ρτιιι:ιριιιιιστ ιιιισιιι!ι: Όσοιιιι οιιιιιιιιοι

ιιοιι:οοιιιι πιο ν: ιιοιιοιιιι ισοιιοιι:ι σο:σοιτιοτι ::ο

Γει ω: ν: ιιιισιιιιοιιιιιισι· σιιιιισιιέ ιο ιο:σιισάο:

:μια :ιιοιιι: ιιιιι:ιστι: νοιοιιισι:ιτι ιο! ιιιιιοτσιτι δ: ιι:

ιιι!σι·ιοιιι :οι : νοιοιι::: σο:σιιι ιιοτι ίσιο: ιιιιιιτι

ι"^"'"° '6° ιιιιιιοιιστιοιι: , Με:: ιιιοιι Ρτοοσιιι. ιό. πωωρ

οι·ιιιιισαβωτιιΜιω ομι·ιιιιιισΠ Όιιιτιιιικι. Βιο:σι:ι:

οι:: , ιιιι:ιι:οι ιιοιιιι ιαι:οιι ιιοιι ιισιι::ιστ: ιιι

ρτισ:οΒιιιιο:ιι. @οποιοι: ιιιιοοιοοσιιι!ινοιοιιιο

:σοι ιιοιιιιιιριοιτι σίισ :ο8ιιιιοοι , :οι ιιοιιιισε οι

- :οΒιιιιιοιισ τ:ιο:σιισ, οοεισιισιισ σ:: μι:: σοι:

Όσο ρσιισάιοιισιτι νιιιιιιι Βιιιιι 0ιΜ 09840! ι Μι· οι: ιιιιιισι :ιιοτι ο :$ιιιιιο ει! ιιιισιιι , ν: :οοιιιιιο

ιιοτι σιισ, Όσοτιι πιο:: ιιοιοτ: :οιι:οριι:σι·ιιιιιι,ιο: ",ΡΜΜΒ τωτι:ιω ΒοΗιωκω οΒιώιμ “ι (μπω α::

ιικτικ ιΡιι1Φ νιωΦΦνω @πινω Ποβιεττ°υ ΟΝ· ι :οι νοιοιιιιι , τιοτι ιιοισιο ν: :πιο Ποιοι:: οιο

Νιι Γι” Φ"°Φωιιι Μ:: Όωι ιΡ(0°α·(-:°""ω απο] ι οσοι. Λο ιιο::ιτι σιιι:ισιιιστ :οτι:οτσει απο νοιοιιμ

:Πισω Όσιοϋι ΜΜΜΒιιιιιι==ινωνιοΜ:Φ . οι: ει! πιω , :οιιιισιιι: σε άι.φ.5. μι. τι.. Αι!

σ: ρτιτι:ιριοτιι,ιριοοι αιι:ιιιι·ι ροιισ, ιι: ιρστ.ιτιι;ισ- ι ςοΠ6ΕΦ.ὸιαι°8. ωι"ομΙωΡιιατ "ΠροϋωιΒ η).

Β°τ°› νι νιιιοιοιιιιιιι :ιι σι:οιιιισιιι,ιτι.ιιιιιιισ ιριι- ρισιισιιιιιιιι ν: ιιτιοοΠιιιιισ; ισιιιιιστ σιιιιιιι·σ, απο ρω"ΜΜ

:στο ρσιισειιονιι&Μι::"Μ%"#"Μι :. αν Ρω° :σι!οι ποοισιι:οιοοι ν: :ιοιιιιιιισ, ιισεο. Κω: ι .,,Μιιιι.

. ο ρισισιιτεοιιιι Όσο ιιιιτιιι(σ:οιιι οτιιιιισιιιιιιι :πιο παιδιων!) , γ: ιιι&ιιω ιιι-,_.ιωι τις;;; αιμα: .Πω ν. ιισιιιτισ9

τοτσιτι,ισι! ρο:ιοστι:τσιιοιιιιιιτιιιισ:οοι οτιιιιισοι Βο""Επ2ΡΡι·εβ=Π[”ω5 8; φ;..Βοο Μίιω φΡ". "Μ".

Μι Βιιιιοι ιιι ισιιοιι: ιιιιιιιιιι:οιδϋ ΡιιΜιΡιι5ι9 0ω ιισιιι!ι ροισιι ν: ιιοτιοιιιιι! ιιοοι!.ι: ιοί: ιιοιιοιιι ω,
“και ρ:τιςσδιιοιισιο ισιιιιιιιι ιιιιιιιιτοι Ρ9ϊιιδιωι ι:ι! σ:ιιιιιιιιοοιι τ: ιοι:ιιοοοιιι ιιοιι :ιι ι ιι!:ὸ ιιοιι

ι:ισσιοτα. :μια :ιι Όσο ει: [κι ι::οιιι!ιιιιο:,;ιι:ο: .(0ιιιω Ροω[ξ πο” Π; Φοη"·ς Βοηι_πα τω.,

:ιι σωσει: ι:ισιι:ια 8: ιιοισοιι2 (ΜΜΜ .ι9ν"Βών το: :οσοι :πιο και: 8: ιιτ:ιροι!ιιιιισ , ι1ιοι!έισορτσ

τιοιτι: 8: ιιοτι: ιι:τισέιιοιισιο νιιιιτιιιιιιι5,:ιοι οσοι: |·κω!”:" ν: Ροιιιιιιισ ; οσοι τσιιισβονοιιιιοι:Η8,

ἱι:`ιιοιιιιε 8: ιιριισιιιιιιιε. Μοτο Όσο Φοίνιξ ΡΟΠν- ιιοι;.ιιοιι ισιιοτ "οι" :ο8ιιι:οιο·,ι·οσιιιιι!σ Γ: Με.

Ι Ι· φπα: Ριιιιιψ#ι ι ω: #:ΜιέΜΜ Γνωινιιιπιπ ιι:: ιιοιιοιτι τσσισ οσιιιιιιι τ:ιιισι. .Μαιο ηιοτιιισιιχ

ΒἰΜΪΪ°ιῖ° ιο Βιισιοφω, δ: οι δικιο μι. ω:: ι!ιοιιιοιισιτι άστο: ν: πιο. ·

Ζέτα: τονισ

νσοιιἱ' ·ι.ισ.

.σωστο ισπ

τη.

:ο
Ραπ!! πρ.

Ροβιιισ πρ·

σου: ΡΜΙφιοιι ιτιιιιιι δ. ?Μισο π. τ.. ο. των. 8.. @κι ό, Κιιιο ::ιτιδιιιιιιιι Πο: σιιιιοιιι::: σο8- 16.
. . ι ι Γιιιιε ?οι οι: ισιιιιβ , :μια ρτοριστ ιοιοοιιι:σισ:ιι τω. Ροιιιιιιιιι. :ιοιιιιιιιισιι οιιι.·ό!:ιιιιι νοιοιιιιιιι: Ιω” ""^°

.Μάι η? Ε::

τοσο:: ιιΒσιισιιιι ιοι:οιιισ:οιιοιιώι. ?Με μ: σι: Μ." “α”

. ιιιισ ιι!σριιο ριιιισΙΒιήοσ, ιιοι βιο: ιιιιιιιιιιιισι!ιιιισ

ιιιιιιιΒιιοτ 8: ροιιιι!σιοτ: νι ρσ:οιιι: , ιιιιι·ιιιι 5.

Τιιοιτισε, :ιι ιιιιι: μι, ιιιοιιστιε ει ρσιιιοοιιιοαι:ι ει!

:οιιι::οιιοοσιιι ιοι; ιριζι πιο ιδιο ίσο μπα::

:ιι Με: οπο. νιστοι ιοισιο 60ο, «κι άμα, ιτιοοσ:

ρστ_ιοοι!οιτι πιο: ιιιισΒιι δ: σοοιμισιι οοιιι ι. ιι:::

ρτιιι:ιρειιι.ιε ιιιιιι_Ωισι, οποιο νσιὸ ριιιι:ιριιιιισι ει

οι: Ωταν, οοιι ιιι:-σιι ρ:ορ::: ιιιοιιι, ιιοτι :οιιι:ὲ.

Μ.. Φο: ο Γιιιιιιμιιιιοιιιιιοτιο νιιιιιιοιιι ιιιοριι

¦.Μ#Ϊ° σιιστ , οι. οι νιιιιιιοττι ιιι::ι:ο εσιιστσ. Ριωι :ιι

Όσοι,:ιοι :ιι νιιιττιοι ιιαιριι:ι:στ,οοιε νιιτιι Όσοιιι

νοιο_ιιιασ ιο:σιιι ιιοιι οιοοσιοτ :τι ιιιοριιιιοοι δ: ιι:

ιιι!στιιιιι!”οοι , οι!! ιιιιοιιιι`::σ :οΒιιι:: :`ιΒιιοτ_ :πιο Μ: ",”Μ.

σιιοισιιι!ι ιιι ει: οι οοοιοι :οΒιιιισ. Νοιοιιι:ι· τοιπιιτιο

τω, Βιιιιιιιστ :πιω ιιοτι. ν: :οΒιιιι:: :πιο :ομι

:ιο ιιο:ϊ:οτισιι-ιτι: ν: :πιο ι`οιιωιιι, ισι!-:ιιοιιιιιιι ν:

:οιιι!ιιιο οι!3:ιιοιστιιιοιιι ιιιιΔιιιστ. Μ τ. ο :

.Βιιο·7_.-Όσοιιιιιισι βιο: ο κι:: σο, _ιοοιιιι:ιισιι

τσιιιισιιιιιιιιιάΜ σιιοι:ιιιιι:ι·. σ$σισο:ιε.ι()Διοι! ιι: _

ποιο, οριο;; οοιιι ΕστιιιιιιΝΕ·ω ισοιςιιι:οιιιιιιΜνΜιιιι :ιο(ιιιιι.ιις, _:ιοαισιοιιιια:οκοιι:_ σ: ,η.“Ηι_

έιοοιιισιιισιο.τσιιι:,σιι. ιιοτι-ιο: οι ισιιιιισιό!ι· :νιώ

ανο:: ιι«Μιιιιοσ:ιθ οπο. ριιικιιιιιιιινιισ να: "°°"°

`

.ιι

ι 7.

Γ-44Ισιιοντ

ιιοιι :ιι νιι:ιιοι ιι ι: σ::οΒιιιιιιιισ.`(3 ιιιτι στιιιιι ε

οι: ιιιιιιι (ιι ιιοοι! ιδιως :οιιιιιοσ ιιοιιοιτι ιιοτιοιιι

σ2:οΒιιιιΒιι: οι Όι:ορσιισάιοι , ιιοτι ροιστι: οιιο:

Ωω: νιισιιοι Όσο σιισο8ι:στι.Ροιιστιοτ :ο ιιοτιοιιι,

ιιοοι!ιιι :ιοοοι: ιισΒοιιο :ιι ιιιιι·ιισόιοοιι :ισιιιοτι

ιιιιι:ιοιιοι νιιιοιοιιι οι σε ισιισιιιι€ι!ιιοτ.νι ισιιιιοσδ
ι μιιοι:ο,ωωιιι ιι ιιοι!ιοιο,ιιιΒιιιιιιι οι: σοιιιιιι9ι0ι

Φ: βια Τα». 3.

ισιι.ιιιιι: .ιιιιιιιιάνι.σιοιιιιιιιι οιιιΒιισι·ι ::3:“σιιοιιιισ

:πιο ισμοεοοι._σεωιισπι ι:ιοισιιιιιστο :Πε ιιιιισςίο·

:οφ οσοιιι,τοοι. Ριισιιιισ ιἀςβο :οιοε :ιοισιι_::: ισο

ιιισιζω:σοιιιστιιιιιιισιι ιιριι.ι!ιιιιιι@ι ζ σσοι,ιιιιιιι.ι

σιιι:ισιιιιιι_σοι!σιο οοι ιιοσι:ιιοιιιιιιιι, ν:σιι: .ο στη.

θα., :ο ροοιιιιι:ο: σιιι:ισηιιη νι οι :ο ω:: :ιικ

οπο: ιιιιιι:ι::ιιι ω οριο ιιισ.ιιιιιοιιι , :ιοι..ιιιοι οι
Α Δ; ιάς2:



ή·

° · ίόεε. Επόεω ίπποι· εποίπίίιπε , νε είδε νοΙοπιπιε,
ν” “ είίτεποίπίίιπε εθείεπιιπ ; να!! π Με ίοπ Βοπίτπτε

πίίίείεπτε νοίοποιεεω πό πωοι·εω 8ε όείίόεείοω

ΐοί,επίτ εποίπίίιπε οπο , ειπα 8: ωετππίιοιίεπ ωο

είο όίείιοι·,ποπ οοίόεω ν: όίίί:ίπποίιοε π ι·επίί ω».

είοοε , Γεό π πίιν1ίεπ εποίπίππιε εειετπτοπι εποίπ

εοω. πω. εποίπίίτπεΙόεω ποπ εοπίὶίιοίτ όίίί·ίπ

άοωπεποπεποίω πο είίίείεπτί; απο πεε εποίπίί

επ: Επιε.()οπίειποεπιίπ πεοοπιοτ:ποπ ωίποπ π8επε

ίπιείίειό:οπίε ν: εππτ, επει όίεεάίοπε ίόεε, πωπω

.ωοιίοπε ίίπίε: θεοι ποπ επίποε όίιεᾶίο ίόεπε ε!!

όίοετίπεποίπίίτπε π, π£είο`πε, οοπω ωοτίο ίίπίε:)

πεοόοᾶίοπε ε!ΐεείο:: απο Η Με ποπ εοπίΕίιοίε

όίοει·ίπω πεποπ εποίε , ίεό ι·εόοείτοι· πό εππόεω

εποίπω είίίείεοεεω,πεό; ίιαε εοπίίίτοει όίοειΓπω,

των πι.. ίεό ι·εόοεειοι· πό εππόεωε Κείπ. ποιοίίΪε Ιόεπω

ο” ο>οβί· εοπίίίιοει·ε όίοει·ίοω πεποε εοππ; πο επίείεπιί,

ω" °ί'""° είπω ίπ επ πεε όείίτ πί·οπείπ ι·πιίο εποίίιπόί, οοεείί

έ::222. πί·πιόίεπ νει·ίτπε οπει·πιίοπίε, είοπω, ωεόίππιε πο.

π”, τίτίπ . ίόεπ οίίεπόίεπειίΒεί ; πεε πεεοίίπίίε ωοόοπ

εποίππόί, εποε είε όίεεᾶίο ίπτείίεάοε πό οποπεί

Βείεπόοω:ίίεοτ ίπ ίίπεείίεδε επτίο ίοοπίτπείεπί:ι ίπ

πείίεάοπίί π8επτε εοεπίτπ , δε ωοιίο νοίοπιπείε

είοίόεω πό είΐεᾶοω πί·οόοεεπόοω: ()πτετοω

πίπεοίΠε Αοιίιοι·ίίοπε ίιππε ποτίοε, ποπω ίίίπω όί

οει·ίοω πεποε εποίπε πιο εΒείεπιίεοπίί:ίτοεεε, οί.ι

πιπίοί·εω όίοε:πωπω , ποπωίπ επιιίππόο πιο πιο

είεπιί Με Μίκη Νεπιιιί επίω ποπ ποιείε οπίσ

ι·εω όίοειίίιπιεω ίπ εποίππόο ίιπίτοειε ίίπεω τείπε

&ο είίίείεπιίε,ποπωίιποεπιίόεπ ι·είπεδ:ιι είοίόεω

επίείεπιίε. Νπω επι εποίπεωοοεπόο νοΙοπιπιεπι

πό είΐεᾶοω πτοόοεεπόπω , ίόεπ πιο τεΒοίππόο

ίπιεί!ε&οω πό οποε επίείεπόοω.Μπίοε ποιεω .ο

όίοει·ίίιπε ίπ ωοείοπε νοίοπτπείε εετρεείο πί·οόο

άίοπίε εἔεᾶοπ , εποπω ίπ όίεεᾶίοπε ίπτεΙ!εοί:οε

εείπεᾶοείΐεᾶίοπίε οπει·ίε, είπω ίΠπ ίπείοόπι ωο

όοωεποίππόί ντι·ίοίεί; ποιεπιίπε, ίπτε!ίε&οε δ: νο

ίοπιπιίε : είε επίω ι·πιίοίί·ίπίε οοπίιπε εοππίιπ, πεε

εππιίιω ίπτείίει&οε, ίπίπ Γεί!ίεειίπιεΙίε&οπίίπ όπε

&ίο π:πτπάίεπ νει·ίίιιτείόεα εποΓπιπ. ΕΚ δε πίίπ

. ι·πιίο όίίεείωίπίπ ίπτει·εποίπω ίίππίεω δε ίόεπίεω:

ππωίπιίωίοιίπ πκοόοάίοπε οποία είίίείεπιίπίπ·

εείίεᾶοπΙίε ίπείοόίτοι· όο·ε&ίο Ιόεο, όοπω ωο

.είο ποπ: είπω ποπ ποίίίε ππεπε ίπτείίεελ:οπίε οπο:

πεοόοεεεε , πίίί ποί:ο όίι·ίππιοι· πο ίόεπ , ποίππε

εοωοποι ίίιοω πί·οόοεπι πίπίείεπόο πό ίόεπω,

πιο!" επίοεοποε ίίοι·ωπιπ ποίΙίιποιεω εἔεᾶοω

.-πι·οόοεει·ε , επίπωίί πᾶο ποπ ωοοεπιοι· π. Εεε,

ποοόο [οπο πΜε ποτε πτπωοτοω.

π: π
κήπο β: 06Επ2ωπί |οί·ωπίε-ευε

ν' · · ο |εππο2.τ. ί

πηνία

Π. · Ν οωπί οίπίεᾶοόοο (πω: εοπίίόει·ππόπ,· 1·πιίο

ωπτει·ίπίίε, δ: :οπο £οι·ωπίίε. Μπτει·ίιιίίε είί,είοε

' ΐοίίίω εεεωίππι πόεοω ποίεπεία , εοππ ε!! ποιε

ρθω' "' ᾶοω. απο πό!ιοε ε!! όοπίεπι πίτει·π , που ίπ ίε

πο·.Με- . . . , . ο

'πω. π. “κ ιπίπ ό ποιεποπ ποπ πιιιππίιπ , πιό ιππιοω όεπο

Με.. ωίππείοε, ο: επιίοίιε ιιίτεείο3 ; ν: πωπω. :είπε

- ` ᾶο νίίίι€,οοε ίοίίιω όεποπιίππείοί:, δε :Μπετο

°ίοι·ίε , ποί τππιίιωτει·ωίππι: νίίοω , όίείειιι· νίόει·ί.

Δίκιο, που παίππίτοι· οοίόεπιίπ ίε ίπΡπ π παω

το , ποπ επωεπ είε επιίο ωοιίοπ 8ε πππίίεπιίοπ πο

πεπιίε πό οπει·ππόοω: νι ίπ ίείεπιίπ, εοπείοίίο πει·

ίε οοίόεω πιιίππίιοι· πιο ίπτεΠεεεο, ποπ εππιεπ επ

Π ίπποε ωοτίοπ 8ε πππίίεπτίοπ πό ίπτείίίπεπόοω; ίεό

πείπείπίοω , εοί εοπείοίίο ίπίπ ίππιιίτοι·, ίπίοω

είὶ ωοτίοοω. Ιίοι·ωπίίε πι, ποπ ποπ ίοίίιω ιππο

ππ...... 2. Μ... π; εεποπαπί. 5667201!.
οπο, Γεό απο: ωοοει οι. εππ·,ίίεπι ποιεπτίπω πό

οπετππόπω; ειοπιίοενπίτπιεω οι ίπεείί·ίεπιιοπεω

ει·ίΒοίτ πάιίοοε. Οοο Ε: , ν: ίπ οπιπί εοππ ι·επετιι·ί

όεοεπι ι·πιίο ίπίπ ίοί·πιπ!ίε , είπω πεε|οεπε ποιεπιίπ

πό οπείππόπω πππίίεπι·ί , πιο π ίοο ίοι·ωπίί οπο:

&ο, ν: τε&εόοεοί:.9. Ποιππι ι. π.. π. πω. ι. δο

είιε νει·ὸ πι όε οί.ιίε&ο ωπιει·ιπίι : ποσό ποιο πό

οπείππόοω ποπ ωοιπ , ποπ πεεεΠπι·ίο ίπ ποιοί

πάο ποιεπιίε ι·επει·ιει” επειίόεω: ν: ίπ οωπί πεὶο

ί?ιόεί ίπίοίίε-τεπει·ίτί όεί:ει πο&οιίιπεΠεί ι·εοε

Ιππτίε; είοίπ Εεεε νιι·πτίο ίοι·ωπίίε ωοοει ίπεεΝε

έί:οπι ίίόείίε πό οωπεπι πιππίπω θόεί είίείεπ

είπω, ποπ ίιεω οίιίεεί:οω πιπτεπιιίε,ποε ίοπιοίπ#

ίε&π οωπίπ ειεόίοίίίπ , εποε νπιίπ ίοπι ε: όίο·ει·ίπ

ίπτει ίε. Οοπιι·οοειίίπίπίτοιεΙΙ, πο Ποίο πό νο- '

ίοπεπιεω εοωππιειοι· νιοπίεάοωίοι·τοπίε.

Ρίίωπ ί-επι. πεεπτ. ιεπε..π ίπ ι. ό. πο. 3. 5. πο.

@πωπω πιό π. Οείεπω π. π.όει!υ. ι. ίπόίεπιπι Μ”. Ωω”

τοπία: «π. 3. επ· .άκπε!πηε π. στ. 1.ίο/ΐοε. Ροπόπ- 2τΈ':·"

ωεπεοω: είοίπ ποεείί: πίιειοοό Βοποπι πππειί π νο- ή"έω."

ίοπιπτε, δε ποπ Ιοί: επιίοπε ί:ίπίε , ποτωεόίί πό Β

πεω ε ειιποίίπίε ποπ ε!! ίίοι·ωπίε οοίεᾶοω νοίοίί-ι·

εποε. ()οπίεει. μια, οοίπ τεποπππι, ποιεπείπω ·

οπει·πεί ιιίοίοοε οπίεόίοίοο ίοι·ωπίίπίπίιοι Π ποιείε

νοίππίπε εππειετε πίίοοίό ,° δε ποπ ίοίοι·πτίοπε Β

πίε , πο: ωεόίίπό ίίπεω , ω. ποπ είί:οίιίε&οω

ίοι·ωπίείπίίοε. Απτεε. πιο!» ποιείὶ πί·οποπί πίί

ειοοό ίιοποω νοίοπιπιί , 8εποπ όιΙίπιοί!επι·οπτει·

Γε , πεε πεοπτει πίίοό: πιποί ποιείε είι·επ ιπίε πο.

ποιο νοίοπιπε είίεειε πίίοοεω πάοωι ίεό ιπίίε

πάω πεε ει·ίτ είι·επ Βπεω,ειὶω ποπ ίίτπι·ο.πιει· πο·

πίεπιεωίπ Κ; πεε είι·επ ωεόίπ , είπω ποπ Μπακ

πιει· ί:ιοπίτπίεω πό πίίοό. εεπο ποεεείινοίοπιπε

»ποπ είεεπίποποω, 8ειπωεπ ποπ νεκίδιι·ί είι·επ Η.

ίοότπωιιοπω είι·επ·ίίπεω. Οοπίίι·ω. τ, ποίϊίοίίε π,

εί!,πίίςοεω ε: εοπΓείεπτίπ είί·οπεπίοόίεπι·ε, ίε πεε εσπ!.πί·ίωδ

πεεί πό όίίίπεπόοω πίίςοίό, ίόόοε πεε πεοπιεί Κ,

πεε πιοπτει· πίίιιό: πω ίπποι εποε ποιεί·ίτ ίΠοό όί

ίίπει·ε, ό: ίιπίπετοι· ίπιεπτοω ; ποπ ποπ ποιετίτ όίίί- -.·

8ει·ε , δ: πεεείΐπι·ίο πεεεποίι : Βοε ποιεω ποπ είΕ

πόωίττεπόοω , είιω πεεεπιπω όεοεπε εΠε Πίπε

ι·οω. π. ποιείε νοίοπτπε Π&ίδ εοωπίπεεπιίπε ἐπί ΜΜΜ

πόίωποίίίοίίε: ίεό ιπίίε “Είπε ποπ εΠετ πτοπιεί

πίίποεπι ίίπεω, είπω ίίπίε ποπ ωοοεπι πίίί πππι·ε

ίιεπίοε ν: ποίίίοίίίε:ίπίτοι Βπίε ποπ είείοι·ίππίε οίο

ίεᾶοω νοίοπιπτίε.3. εοππ ε!! πείοε νοΙοπιπιίε:ίεό πω.

ΐοππ πεποίε είίε πεφτει πίίοοεω ίίπεπη οπο εοππ

ίίπίε ωοοεπι πεοπτει· πίίποπω οοπίιπιεω , πεποίε

ωοοει·ε πό ίοεπω, ποπ νει·ίπιπι· είι·επ ωπίοω.

8εεοπόπ ίεπτεπιίπ πίίίκωπτ. Ε!! δ. 'ί?πωπει. π. π;

π. π. π. π. 6'ί·επιπ·πίπ ι. άΙΓ!.π. π. π. ο". 1.6· δείκ- 8_1-Μ,,,,_

Λοβ: Μάσα. Οοο και οι οείεείοεπόπ: επωείοε 6'πεπεπίπί

όοεοίι ώ·ίΠοι·. π. Επίπε. ε. π. ώ· π. εοίοε νπίεοω ΑΜ"

ίοπόπωεπτοω ε!! εποοπίπω ?πιο είί, ίπ οπο επω

ποποί ίπ Γοί πει·ίεεείοο επείοππίίε πππετίιοπ νίτί

πιο ειοίείείτ , νε! ίίωπίίείιετ ν: ίπ Με νίιίωο, ιπ

οπο επωςοπω ίπ οπτίωο ίίωπίίείτει· εοποοίείείι;

νεί ίπ νππειοποοε ίει·ίε , ίπ ποπ ποπ ιποίείείτ όοπεε

πττίπεπτ νίτίωοω δε πειίε&ίΠίωοω ίπ ίΙίπ: πό

ποοό εοπίεποεπόοω οι·όίπει ωεόίπ : ίπίιοιίίπίε πω. πω;

οι ίστωπίε οπίεάοω νοίοπεπτίε. (ῖοπίες. εοπ- Ρι"·"π' οί

Με: ππωϊοιωπίε οίπίεόεοω είί, ποοό-ποιεπιίπ ίπ ύ. δ”

ποποίε Γοπ οπειπιίοπε ίπιεπόίτ. Απιεεεό. πω:: επ-7έ;:2 .

πει·ίεπιίΞι, ποπ εοπίεπε, νοίοοιπτεω ίοειοποίε ίοπ

οπει·πιίοπε ποωειοπω ειοίείεει·ε , όοπεε πιιίπππε

νε! νίιίωιιω ίίωπίίείιετ, νεΙ ίπ απο 8επεεε, ποσό

δ. Τύπο..

·οπει·ππόο ίπτεπόίτι Ποίο: επιίοοπτιοεί όείοωί

τοι· επ ππιοι·πίπίπ νοΙοπτπιίε,ποε είιω π: είίεπτίπ

π." πππειίιοε οοπί, πίίιίί πππειει·εποιεθ: , πίίί

Τοπ ι·πιίοπε ίοοπί. 8ίεοτ ίπποι οεοίοιι είΪεπιίπίίιει;

·εθπππεείιοινίίίοίίίε, πίίιιί πππεπει·ε ποιείί , πίίἰ

πιο

·ωΙππίπππι



ΒΪ#ΪὶΪἄΪΪΟ λ 1):β:: οι

Ϊυρ ιιιιἱοο: οσωιιι. δα! Μουι:ο ιά:ιο :ὰ :ιυδιιι ξ

ιιρρ:ιιιΪυΙ.› ,ιιοιι; :τιμ ι.ιυιάουιά νοΙυοι:ιε:ιρρ:ιιτ,

τιιιιοο: ιιοιι , π! ιο οι·ι!ιο: ει! Βιι:ιώ.

22ο

Ϊ:ιὶ :ιιοιι ιιι οι:ιιήε: :προ :ιι :ο :ιυὸό νοιυοιει οι
ιιρρ:ιἱιυε Μοι, οοοΪηυἱιυιουὸὸ ο:ΙιΠιιρρ:ι:ι: Σ

ροΠἱτ πιο Ϊυιο ι·ιιτιοο:.Βοι5. Ιὶ:Ϊρ. ΜΒ. :οιιΪ::ι. ι

ΒιιΠιι·ιιω· Ει:οιιο :Μι Μιιιιιιευι:ιιή οι ερρ:ιιοιΙιειιοο ρισ

°'(2 2:'ΡΡ" μ:: Ϊ:, ω!! ι:Ϊρ:&ιυι.ἔ :κι Ηο:οι,:ιυιιτ:ου: ιιό ιΠυιο

μέ2Ι“Ωδ :οοΪ:ι:ιυ:οἀυιο:οοὸυ:ιτ , οοι5εροι:Η::ρρ:τιο·ι:

@Μο όιιιιιι, οι6 ριορτ:τίιο:οι. νιιό:ίο ιρΪα:Ι:θ:ιοιι: ι

οπου ιο:!υόιιυι ι:Ϊρ:ᾶιιειι‹Ι Βο:ιτι.Ει ιιι:ὸ Δω,

οιιιιίρισιά αρρσω ·ιω!κπαι, αρρσιιι |ιαθ που" μα, ¦

ω! οι πάω: αάβι:ακ. ΟοιιΒιιτι. (Μου: Βοουιο :οι '

Πλα:: Βοουιιι οσο ΪοΪἰιιιι ι:ρ:ιιτυι ιο ΕΜ, ..

· νοΙυοιαιιε. Ν8ιΧ1 Η Βου :Πι ΪυιιοιιΙ: οιοιιιιυιο Σιθ

 

:ίὶ :ιρρ:ιιΒιι: ριορι:ι· Ϊ: ιιυι ριὁρι:ι· ιιιω. Μ

ποιοι :Ω Βοιε ιρΪ: Ϊοιιιιε!ιτ:ι·, Ι::υοι!υι:ο ιο:ιυιιιι

:Π:οτιαΙ:ιο ι:ίρ:&υιο ιιι! Βο:ιιι; :ιρο:ίιιυ ιιοιι!

ροΠι: νοιυοτεε :ιρρ:ι:ι·: οιιι που ι·ιιιιοιι: Μοι ,

ουιάσιυιά ορρ:ιιι , ο:::ίΪιιι·ιὸ ιιρρ:ιιτ ριορ::ι Β

ο:ιο ν:Ι ιιι Ϊ:, κ! ιιι ω:Διμ.

23_ Διὶ Ϊυιιὁιιιιι. ι.ί:οι:.ικ!.πωσσ.Αιι:υιυεριιοΒιι

Α4 εοιιι€. τἱοο:ιο $"$ΜΜΒ πιο" : ι:ρυ8οπ :οίιο,ριοροοι

Ρ^Μ- . ιιΙιουιό ν: Μουιτο , δ: οοο άιιι€ιιιιΙ: , π! ριορι:ι·

Ϊ: π! ριορι:ι· ιιΙιυά: οιιιιι ω: ιρΪυ ιιιιοό ριοροοι

τοι· ΪυΒοΠιιυιι τατιοο:'Βοοι , Ϊυβειυει τ:οιίιιιτι ρο

ι:Η :ΪΪ: νοιυιιτειιιεοριρυοι, ο:::ίΪ:ιιὸ ρι·οροοι

ό:ρ:ιν:Ινι Μιιυιο οι : , π! ν: Μουιο ιο οιὸιο:

οι! ιιἱἰυὸ: «προ ο:::ΪΪιιιιἑι υιιιΒιιου π! ιιΕί:ιιιι5, ν:Ι

δ: ιο:ὸιυιο :ιό οικω. νοό:ιιορ!ι:ιιι,όιιιι Βοιιυιο

συυπωικι. δεόΐιο ί! Ϊ. ι

ίι:υτ ιιιτιυε οοο Ϊ0ΪΪ1ιιιἰιι:1ἰιι21ι€1ἀ ριοίι:ου:ιιόιιυι

1ιοιι:ρωτι:οι Ιω οβι:ᾶι , διά :ποιοι Διὶ ι:ιιιου:ιιάσ

ιιιιρ:άιοι:ιιιιι, :με ορ:ι·ιιοι:ιο :ο ιΠ.ι ι·:ιιιιό.ιοι.

Εκ :Με :οΠιΒιιυι, ν:ι·υιο :Πο , :μου δ. Τοσ- 28.

:και ιιιο:υιι ι. πρ. .Ι.Λ7'. π. ουΙΙ:ιιο Μ: ιιάιοο:ιιι (Μου-δι:

ιιυιιιιιιιιιω , :μια οοιιιιτ ρι·οριι:ι· οπο: , νιΙιἱο: |'"”"""'
ν' “εισαι”

ρι·οι:ιει:: , ιΙιιιουιο δικιο :Π: ορι:&υιιιιιυοι.ιιιαι ρωΠΠ6_

_ πω».

!υιιιιιτιε, ιιυΠ:ιήυ: ροι:οτιο ορ:ιιιιιροι:ίΠιο:Ιυο

Ϊοτοιιι!ι οιοτιτιο, ἔι :1υο :ο ορ:ι·.ιιιόυιιι ιιρρ!ι:ιι

απ, :οοί:ιιυ:ο5:ίὶ , ν: ιιυΠο οι ιι&ιοΊιυοιιιιιΔ,

:ιιοιι ριορι:ι ει!ιου:ιο Βιι:οιοοιι :ιι:ι::ιιιυι.

εεοΤιο Μι

:Δι όιιιιέωι @οι ο επέ:91Μ!Μ7Ι ω.

:Μαιο :σο!απιιιωι.

ι

έ! π· ι ουυΒιιιιουι οι. ηυοοιιιιο νοΙυιιιιιε ιιοιι 29.

ΪοἙυιιι οιου:τυι ὰ Μοιιαι: Βοιε , Μ! :ιιοιι ὰ Κ". από: .

Βοοιιιιι: ιι:ι::ιιυιυιο. ΙΒιιυτ ιιοοιι.ιε Βοιε οσο :Ω

Μι2ουιιτυοι οιοιιυυοιιιο!υοιιιτιε: ιιουιό:ιιιιιιιιι:- ι

ουιιιυιο οιοιιυυιο ροι:ιιιιαι :Η ιιιιω , ουσ οπώ

οιιτ: ροτ:ιιιι:ι τ:ιιάιτ :κι οικου: Ϊυιιοἱιι:έΜ ωστε

τιιιΙιιι: οτιιυινο!ιιοτιιε ιιοο ι:ιιιιιτ ει! τιι:όία ιιι:

ω” Βοοιιοι: Βοι:, Ϊ:ὸ ιιι:ιιιιοι: ιρίζι Μοιιιιι:

ιο::Μιυιο, νιι:οοάιίΠοθ:ιι Ηιοιιιτιιι:Ηοιε; @τοι

Μου:: διο: ιιοο :Β ιιο!υοι:ιτι :ιάςιιυιιιιι :πιο αιο

ριωΪ:ιοὸ:οε ὰ Βοιιο Βοι:8: έΒοοο οι:ι.ιιι; :μια :Πισω οο:ιοι: ω: ορι:&ιι οιιιι:ι·ιει!ιει. Οοο/Μο. Ποιος

ιιοιι ροτ:ί: άιιιι"ιιοιιιιιιι , οιιοό-οοιι ριιι·τί:ιρ:κιιΠ- ·

ιιυιιιο Βοοιτιιτ:αι ι άπο ι:ι:ου:ετ :οι :Π:&υε έρι

:σου ιιρΪοιυ: Ϊυτιοιι. Ει·Βο ΜοιρΪο ιερά! :ι|ιουιά

!

Π: Ϊ: Μο:: Ϊὶιιιει:Ϊρ:ᾶιι ιο:άιοιυιιι , ίι:υτ ρι·ιοΑ

:ιριυοι ι:ίρ:&υ :οο:!υίιοοιε: Πιό οι:: ποιου ιιι

τ:ΙΙ:&υε ιιιΪ:οτἰτυι· ν:ι·ιτοτι :οο:Ιυιιοοιι ριορ::τ

ριοροιιιιυ: ν: Βοουιο δ: ιιρρ:τιΒιι: , ο:::Ποιιὸ ν::ιιιιτ:οι ριιο:ιριι,οοο τοΠιιυι·, :ιυιο :οιι:Ιυίιο

ρωροοιιι:Ει:: ν: ΜουιοιοΙ:; ν:Ινι: Μουιιι ιιι Ϊυαιιι ΒιιΜιι ν:ιιιιιι:οι ι:οοιιιΩιο&ιιιιι ειν:ιιιιιι:

Μάιο: :κι :ιΙιυό.δηβτω. ν: ιι!ιουοι1 Βοοιιοι πιω

ιι:ιιι: νι ΗΜ: , ιιοιι :1ιο:::1Τ: νι: ιιιου:ιιτρι·ορτ:ι· Ϊ:

Προ ὲ8:ι:ΪΙ:ιιἑ,Ϊ:ὸ ωωιιι ι1ιου:ιιιρι·υρι:ι· Ϊ: ζ

...αδ

η.

διΕᾶἰΡΦᾶὲ› 000 Φ00ΦΠό0 ΡΡΟΡΙΝ θιωὸ· Ϊ άιί:ιο&ιιιιι ὁ ΜΜΜ: Βου. 1ο ορροίιιυιο ν:ιὸ

ρτιο:ιριι: :ιΒο :ιι :ο :Μιά νοΙυοιιιε ιιρρ:ι:ιιι Μοι

τιιτ:ι:υ οι:άιοιυιο ρι·ορι:ι Βοιιιι:ετ:ιο Ηοιε, ιιοιι Ϊ:

τιυιιυτ, :ιυιιι ιιι:ιιι:ι ΓΙ.13Ωυ ΪιιιΒ::οι Βοοιται:ιο :οιιρ

3ο;

@ιο ρειά_ο :υιιιι:ιάιδιοτι: ορροοιιυι· Βοιιο :ά ; :Π:,ειυοοιιιοι οιιι:άυοι νοΙυιιτιιιιε:ίὶ Βοουιτι: Μ

ιιὶιυἀιοιιιιι !ιο: ἰρΪο ηυὸιὶ ιοου:τρι·ορτ:τ :Πειυ2ο1 ουσ: ιιυτ:οι :ιι Απο. 2.Ρ|ιι)ιβε. ά 5°.Μει:.:. ο, ΑΜΙ. ο

Βοοιιιιι:ιιι οσο οιὸιοιιτιιοι :ο :Ποιό , ιι:::Ππἱὸ δ: ει: Μου: :ιυοι! ιιοιι: :ι·Βο ιιός:μιοτυοι ιοοιιιιυιο

:ιι:ι·:ιτ: ιροο:τ ρι·ορτ:ι· ΒοιιἱτΔτ:ι1ιιοΪ:;ουἰ:ιιΜ ιρίιιιε οι Βιιι5. ΟοιιΪιτιιι. :πιο :ιι :ο δ. Τβουιιιι ι.

Μιιιιιιι, ριορι:ιουιιο τοου:ι, ο:::ΪΪιιιὸ :οο:ἱρἱ α. Θ. π. π. ι. ριοΒιιι οιιιο:: :&ιοιι:ε Μαιου”Μ:

δ. Τ¦ισπιπ.ιζ

κ

ὸ:Β:ιιο ιρΪο οΒι:ᾶο, ουρά ριοροοιιοι·νι ιιρρ:- ρι·ορι:ιθο:ιο,ουιιι θιιιε:ΙΈ ιιιι::ιυιιιυοι ιοοιιυυιο

.ιιΒἱΙ:. Με: :οιρίο ιιιιὸά οσο ριοροοιιυι· ιιι ιιρ- ιρουε:ιιΙιο:1υιίι πρ :Πιο ουιΣιιι ο Βο: ιοου:ιι ΜΗ::

: ρ:ιἱΒἱΙ: ριορι:ι :Που , :ιι:ι·:ιι: ιιιου:ι ρι·ορι:ι νοΙυοιπ,οοο οιιιο:ειι&ιοο:ειρίιυε :Π:οτρι:ορ::ι·

Βιιιιιι3 το , :υιυε :Η οιοιι:ι: ρι:ορι:ι· Μοιιιιτ:ιιι ιιι

Η: , ιιοιι ι:Ι:ιτιιιιι :ὁ οΙιιι:ἱ.

Αὸ 1. :οιιΒι·ιο. ιι:8ιιοόυιο , ιιι :ο :ιιΪυ τ: ἱρΪυ ποιοι ι. 2. ο. μα. ι. 5. ΑΜ:: άισιιισ: (.'ωπιάι οι

Ι.ιοοιιιιι:ιο ιιι Ϊ: , στου: ιιᾶ:ὸ τοσο:: ν: οπο, δ: Βο:ιο. Όρου: τετοιο:: :Η

Ριιοιιι Ϊ:οτ:ιιΕἰ8 είδιιο:ιοε, ειιι:ουιιιυιο σου» ι 3ῖ·

ᾶυιιι νοΙυιιιιιιιε :ίΤ: ΪοΙοιο βοοιιιιι:ιιι Βιιιι,:Β: Ο:- ε·°'°“ω“ίι

Οοι.·ιωιίαι.

Μ:άίπο.

Ιιοιτιιο:ιιι ::ιι:ιι , οίκο ο:οιο ο ἱρΪα τ:ο:αιυτ :ιι ]ιιιοι:οι·ροι·ι.ι.ΜεάΜπιθιάσω έ. Κιιι·|ιιι, ιι:ιΪ.Κ:!ροιι- “ω”

ιιοροίΒριΙ:ι ι:ο:τι "οπο:ιι:οιιΪ:ι:ιιιἰιι:ιιοο:ιι: άι·ιιιι· Μ 2.δκαι°:ε. ι.ιο»ι. Μσι.άι.ιρ. 23.[Μ. 6.6· Ειιιιωι6.

ίι:υτα:πό:οι :οοΪ:ἱ:οιι: ι:ο:ι·:τυτ νοΙιιι·:, :μι

οι! Ευ :ττοο:δ:ιυάι:ιιι·:ι Ϊ: ορΗΒιιιι. Ο:τ:ιυιο ο:Βιι,

Μο: ιιι του :Πο ιιοιι Μπι: ρ::::ιυι·υοιηυιιι ρω!

Ϊ:ι 6:ι!:Β:ι:ιιο:ο :ιιΪυ :οοΪ:ἰ:ιιτιιιοὸ:ροο:ι:,

. ν:Ιριοριιιιοι ιιιιιυο:ιτι, π! ιιΙιου:ι:ιιιιο&υιο νι

26. ιιοιι :οιιΪυΙ:οὸο.Αὸ 2..ο:8.ιοιιυοι,ιιρρ:ιιιυιιι€:ι·

Νι»ρω‹_β ο ροΪΪ: Διὶ ιπιροίΒρυ: , οιιι ΪυΒ ιιιιιοο: ρυίΒΒοι::

:ΡΡ·(""ξ 8:ιυο::ιοι!Ιυόι:ιτιροΠ:: ν:ΙΪυΒι:τιοο: ιιοιι, ο

ΪυΒ :οι ιιγροιιι:ίι ιΠυό ιιρρ:::ι:τυι· ριορτ:ι· Ϊ:;

ζΠ,ἰ_,,,”Μ_ ν:ΙΪυΒιειιοο:οι:ὸιι,Β ιρρ:τ:τ:τυι· ριορι:ιιιΙιυό.

- ρψ6:2ιι. Αι! ι::Ι:ιο συι:οιι :ιυΪιΙιιιιι:οι ΪἰιιιεΪυΠἰ:ὶτ, Β ισο

ιίιοι ιιρρι:Ιι:οιιιιιυι ν: ροίΕοιΙιε: ουιο ιιοιι ιιοιι

εσυΪ.ιι , οι: οἱιι:&ιυὲ :Πι:ι:οιιο νο!υοτιιι:ο:ι , :ο

ρ :μου ΪυΪΪἱ:ιι:ιΪ:οΒι:ᾶιυυιο ιιιτ:ιιιιοιιιιι: αρρα

27· _ Ϊι:ιιΪυιιιιιτ ρο(ΒΒιι:. Διὶ ;,. ο:ρο , Ϊυειιιι ο ίδο:

::)[""""' αιυΒιιιοοο ροΠ:; υιιιιΕιιι5 ιιοιι ΪοΙἰιιιι οιοιι:ιιιά

ριοι::υιιοιι:ιο :οιυυι ου:: :ο ἱρΪυοι :οιιου:υιιι,

ι:ά :ιιοιι ιιὸ Ϊυριιο :οιυιιι ου:: Μ: ἰρΪο ιιΒόιιευοιό

βαρυ: Του». 3. 0

ὅ: ΜΜΜ Μπι. ιι·ιιι!Τ. 1.άι.ιφ; ι. βί2.4. Γυοόιιιο:ο

ιυιο:ίὶ: ουιο ιο:ιιιυιο ν: ιιι:ιιιυιο ιιυΙΙιιιιιοαΒ::

Μοιιιι:ιο ιο Ϊ: :οοάιιιιο&ιιιο ι ΜΜΜ: Βοιε,

ριορτ:τουιιυι ειρρ:ιι ροΙΠι, Ϊ:ἀιοι: "πιο ιιρρ:ιιὲ

οι!ιοιιιε ιρΒυι :ὰ Μου:: :ιιιιιοΪ:::ι Βου, ἑιου:.

:ΧιιἰοΪ::ἰ: ιοΪοιοιιιτιι οι:ιιιιιιιιουδι νοΙυοιιιι:οι π!

:ο πρρ:τ:ιιιιιι: ιειτυι· ιιυΠο.οιοι!ο ιο::Ιιυιο ροι:Π:

:ΪΪ: Ϊοιοι:ιΙ:° ορι:άυιο Ϊ:υ ιοοιιυυπι νοΙυοιαιιε;

ί:ά ιιιιιτίιιιι ι:ι·ιοιοιιιιυυιο ό: οιπ:ιιιιΙ:, δ: ν: Μ:

ἄικαΙοουιιυι,ρ:ι π:ιό:οι. Ριο!ιιιοιουτ:αι, ουο

ποιοι "Ποιο ιειιιιιιιιι 6ο: , ιιυΠει Βάι:: νιιι·ι:ιιιοιι:

οι:ιιιοιυιο, ν:ιιι:ιιυινιιιιιιιιοι:όιοιυπι οι! δικιο;

νιἱὸ:οι :ἰΒυε , ουιιιοι:ἐι :κι Μο, Βιοοιιιυεδ:

ιουιιΙιε, νιιιιιι:ι τιιοι:ιιιι ὸιΪροΪιιἰοο: Ϊυοι:ἀι. ει.

Βουιο ἱΒἱτυι:Ϊὶ , ουΠιιιο :Μαι Βοοιιιιι:ιιι !ιιο:ι·:

πι:ὸιυρι, :ιυὲτο Βοοιιιιτ:ιιι ιρΪιιιι :ιιιιιοΪ::ιιοι Ε·

οι:: ιι!ιο:1υι Η ιιΠειυιιιο Βοιιιιοι:οι ιισΒ:τ:τ ἐι ίδιο:

. Μοιιιιι: :υοὰιΙὶιο&:ιο, ριορι:τουιιιο :Πα ερ·

Α3 ΡαιΒιιη



κ

6

ρ:ιιΒιιε, ιειιιιειει ιιιιιι:ιι , αόιιρ: Βιιιιιιοριιιιε ιρ

Μπι. Ριο ειιόειρ ιεριειιιιο ειιιιιιιι .4ιιιιοικι .αρκά

ΘΡεέσνιοικι ιι» ρω. 1.9. π. κι. π.

32.

Ήριι ει?

ιιωει..ω

οιιιιωωιιι

ριιυπιρριε.

ι'αβιιιε.:..

(Πειιιι.

ιριιι οιιιεόιιιιιι νοιιιιιιιιιι, ια! ιαιιιιιιρ ριιι:ιιιιιιρρι

& ριιιιιιρο!:, τι! ι/α|ιιαι:. 1. 2.άιΠ. 1. τ. 2ἰδ: τ: ιρ

ιι ιι!ειρ Γειιιιι κιριιιρ. Εισαι ι.2. ρ ι . «π. ι..ρι.

2. 5. ι. όρι ιιιιιιιιιρ ν:ι!›ιι όιιι:ιερειι: νιόειριιιιι

οριιιιοιι: ναιειρε2. Ναιρ ει!! νιιιιρ. ω.» Μπιτ,

ιιιιιι-ιρι·ι ιιο:ι!! :Πε ιιότι:ιχριιιριιι οι:ιειίιριιι νοιριι

ιειιε, μια πρωι σα, ιιιόριι, ιριιε/ιιιιι πάραιω1. ΜΒΜ:

Μειιιωριιι ι·ε.ιιιιιϊκ πριν» ·ιωικριπιι.ι, ριιιιρι αρ

ρειιιιιιιιι , πυρ [Πάρι μια ιιΜιιιιιιιιι απ, [ιό “και

μικρα !ιοριιιαιε απο” , ν: αφρΕΜΜΒ7 ριορια σα». ~

ι:›ιριι:ιιιιε τρωω ιρριει, νει!ιι. Ναι” 06Π"', ρω· ζ

ριιιιιιι ιροι!ρρι , όρο ι!ι·ιιεδι ιρ:όιρι11 ιιιορι:ι νο

ιριιιαιεω, ειιριειιιἔ ι:οιιε:όιι, βρει:: ι1ιοι1:ι: νι

ορωειρω ριιιιιιιιιριιι, ιρει!ιριιι νειὸ νι οριωιρω .

ιι::ριιι!ιιιιριρ , όρια ιρορ:ι ω οιι!ιιι: :κι Βιιειτι.

Ν::ιριιρειροόρειοςρειιόιρ!πει , όροι ω, ω:

ι!ια!ι.ιρειε ιιιιιορ:ιιι ι!ιιιιι:ιρ:άρ ιιάρριπ νοιριι

ιιιιιε , όριρριιιρρειριιιρι : ιιριιιιιοει ωεόι.ωρρε

ιιιιιιιιιριοριει νιιιιιιιιειρ ι!ριιιρ ιο ι: ιιιιι::ιπι , ιιοιι

ιιιιιιερ:ιρρειρηιρι ρι-.εϊ:ιιε. :με ει! ριοριιι πιω

ιιοι!ιιιει ω ριοριει Μιρό , όροό :Η ριοριιραι

ιρεόιοιρω. ΕΠ ιΒιιρι ιεριεριιιΥΜόριπροο Γο

πω. ιιροει! και, ια! :Μπι όροιιι! ριοι!ριιι ιο

ιιρειιόι ι::ιειιι ριςιιιι·ιιόα: :πιω ορια: ωιιιρι.

ιρι εκ 5. Τρια” 1.2.4. 8 απ. 2. νι›ι όρια, νοιριι

ιιιειρ εκιιιιιι!ειε ιειιι! θιι:ιρ, δ: :ιό :α ό" τρωω

Βρειιι, ιιιιιιι1ριιρ·ι ιό ριοριιιιιρ ορισέιριιι: όρια

καιω, ιικιριι, ρω, σιωάρι ιιιιιιιιιιικ ·υσιιιιιιαιιι, ω.

33·.

.Σουι μ

ερωτά.:

8. Τβοιπ

κιιιιικιιιοκβωω ωριι, β!ευρω ιι·ι Βιι μαρια κά _

@πιω ιιεει Βιιιι ορρειαιριριοριειιο, “πάω νειὸ

ριοριειιιιιειρ. διεριριιιι:ιρικ ιιιιειιιρριιιριρει

ι: , ιοικιριιοιι:ε νειὸρ:ι ριιιιειρια: δ: ιριι ι:ειιιι

ιιιι ρ:ι ι:ιριαι11, :ο!οιεριεω ρ:ι!ρι:ειιι: νιιιιιιι

ιιρε τρωει! ιειιιιιιιιιι ό: ιρορειροτειιιιιιρι , ιιοε νι

Πριιιιι,ιιιρόιιιι:!ιε&ιρειρι ι1ρεωριενιιρω πρι-ι».

Με. ιιιειριιι ι!ερ:ρόειιι:ιιιι: ιιιιο. Επιιιι!:Πι Μπι.

ευρωρι. !:ι!ριιιιι 672. ιιι ι. Μι!. 1.9. ι .π. ε. Μινι.

Μ" Γι.ιιιι!ειρ:ιιιρω ιιριρε ι:ιιιιιιιιοικιι ιιιιιοιιι!ι!ι.1

άι ριο ριιοι: ριιιτ: ι!ριιιιιιιιόι , όρια! ιι..ριιωιιι

ΜΜι·ι ω :1ιριι:ο. Μ:ι!ια ειιιιρ:ι :οιιίιι!:ιιιιιι νι ι11:ι!ιιι, πω!

""'έ""'"' Γ: ΜΜΜ ιι! Επι: ιιιιει·ιιιοιιιι ιιριιιιιιιιιι, νι ρριιι

εκπιυιι οι:
μ., Μ” οι:ιεέιαρκιειια!ια: ειρο :Μισο ιροόοι:οιιιριιριιι ν

σιι-#ειικι.°σν?Έ ρ1οιιρριτι ιοιιρει: νο!ριιιιιιιε. ιριιρι Μαρια

ΜΜΜ,

.8'”° ιιιιιιιιιιιιι. νιιηιι::οιιιες. ι:οιιιιιιι, :ρω που Πι

ιιιιρι ιιιοόρε ι:οιπριι:ρόι :ρω νοιριιιιιιε ω!! νει

νιοΒι:&ριριωι:ιια!: , νει νι οριειίιριιι ι.οιρ:ια!::

οιόρι απειρα νιιιιει!ια :ορι:ριιριιι :ρω νοιριιιιιι:

Μπρικ ω ιριιι ιειιε ιριειιιιοριε, 8: που νι ώρε

σέι:ε ρρι: ιριιιειιιιιιη :ιεο νι οι:ιε&ιι £ρωωρ, ει

ηι.ι: ιιό:ὸ ιιιιεριιιιιι ειιιιρο ιροι!ο ι-οιιιριιε ιρα

ιιριπρ νοιριιιιιιι. Αιιιε:.ριοΒο.!!!ρι! ιιιιιιρριι:

ΜΒ:: ν: οριειδι:ρω ρρι·: ιρειειιιιι: , όροι! ιιριιο

ιτρσόο εοιιι:ριιιι πό ιρει:ιιιι:ιιιιορεω ιι6ιρε: ιιιόρι

ιρει!ιανι ιρει!ιιι ι:οιμ:ριιρρι σιιόρο ιροι!ο :ιό (ρε

:ιιιι:ιιιιοιιεω φάω; ιριιρι ροη ι:ορ:ριιριιι νι οι.:

Μια μι: ιριιιειια!ια. Μιιιοι ι:οιιιι..ιι τω!! ιιιι!ρ

&ιοιι:: ιόεὸ :πιω Με: ν:ι πρ ι:: ιιι!ει!ριιιιι όι!ε

σΕι:εριορι:ιΠερω,ιιορ ιρειιιιαι πάρω ι!ιι:&ιο

Με σε: Περιρ, όριο :οιιι:ριιιι νι ιριιι:ι·ιιι!ε οΒι:

έι:ρι::, :ριρε ρ:ιοιιριιιρ ιοιιρα!ε :Η Με ισοιιιιιιε ω

ι:ι:ιιιιι: Ιόεὁ ρα: νει Με ε:: ει:ιιρειιόιι ριορι:ι

ριιιιι::ρπριρ ιρρειιοιι5, ροη ιρ::ιθ:αι:ιάριιιοΒ:

όιειιιια, όριο :οιιι:ριιιι νι οριεόιρω ιιιιιιειιαι:,

:ριρε ιοιιριιιε :Η ιο!ρω ρια::ριρρ18: νοιιιιιια:

ιρρειιοιιι: ιόεὸιιο: νει ιιιρι! ορι:άριιι ι:ιει!ειι

ι!ριρ ριοριειιιράοιιιιιιερι Με , πρι! ι!ιι:ιιιριρει

Ιιιιιισ8ιιι.

Μαρκ!! ιεριειιιιπρεραρι, ι!ιιειιι :ιι:ιιόι;ι·ιρ:ι-

ιριι! ιροιιρριπ ιοιιρα!: νο!ριιι:ιιιε ρου :Η ιο!ιιισο-.

Π Πι#ιιιη:ἰο Σ 1).φω έ:: σοιπωωιι. διέιιιι | Ι Σ

ω” ιιι!ει Μαρ , όρια ιοικριιιι νι ορι:&ριπ

ρω: ιρ.ιι:ιιιιι: , ιριρειιιιςιιραιρω ι1ιοιιιιιιιριοι

ί πρωι Μι ιιράοιιιιιε Με ιερειιιιιιιε: Τρι!! ια

ιιοιιε: όριο όροι! ι:ορειιιιιι νι ιιιιιειθΙριρ ρριι: πρι·

ιειιιι!ε , που :ορ:ριιιι νι ριιιιειρωι νιιιι απορ

. υπο οιιιε&ι , :ρω ιι:ρι πρωι ιΩ› ιιρριιι:ειρόι

ροιειιιι.ιω οι! ορρε , ιι: ιο!» ειι: ιιιιιο ιρ:ιιι!ωρόι

ιριιρει:ιρε. λέιροιριού. πωπω ι:ιιι:ιιιιειιιιιιιιιε

:ιι ε!ε&ιο ιρειιε ι!ιιιιιιέ.ιιι ι.ισιιιι:ιιιιοιι:, ι! τρικ

όιιιιιιερι που ροιι:ιι ρ:ι οιόιιιειριιό ισοιιιιιιιειιι

Ειπε , πρι:: Μ: ιειρι:ιτριιιι: νιι·οιιρε πω; Προ»

ρει οιόιιιερι ει! Βοιιιιιιιερι ιιιεόιοιρω, όρια! :πιο

ριείειέιειρισιι ε!ε&ιο,8: ιιοιιιιιιεριιο.

Πρ", όιιιιιιρρι :!εδι:ιοιιιιρ οι! ιιιιειιιιοιπε·, ποπ

ρει οιι!ιιιειτι :ιό όιριιιιιρ·ι ιοοιιιιιιιειρ, (ιό ρι:ι οι·

:Μπαρ ει! ειιιιιι!ειρ όιρειιο ιιιιιτι1ιρ ιροόω ροτιισι-ι

ριιιαιρ. Ειειιιιρ ιιιιεριιοιειιόιι ιιι! Βοιιιιιιιιιρ 5- ιΜι·,,,,";.

ι πρ, ν: ιιιιιιιιιε::ιριριοειιιιι:ιιι:ιιη :Μάιο νειὸ ιιιιιιιιιιιισι

ιιό ειιιρό:ιρ,νι ειιιιιιιιε:έ :οιριρριιιιιιιιιιιι υπό ψ. ""Μ"°"·

Οοιιι!ιιιι. Αάρειιιιιιωιιεειρι ριοιιιιρριρ φωσ ς"ηιζ

όιιι:ιιιριιιιιιριερ ιιάρ:ικιιιιιιιιει σε: Περιιι , πρι!

ρει όιιιι·ιιιιιρ ι·ιοριιιιι:ιρ , :ιιο:ι ειό:ιρ Βοιιιιιιε ιι!

:που ρω. !!ινιιιριι·ιρε .ρω ιρει:ιθειιιιρα, τω

ρει ι!ιρειιαιρ ερριι:ιιιιοιιεω ειριόιιρ ιικι:ιιι:ρ

Βοιιιιιιιιι. Ν.ιιρ ειιόι:ιρ ιιιιιέιιιιι ιιοριιιιιιειωιοπ

πάρω :ιριιιιιιιιεειρ:ι Περι:: ιιιιιιιιόιιιιἐ δ: όρο.

:Μι κι”. νειὸειιιιιιοιιε "ΒΑ ρι·ωιιιιπριι:ι ταιρι

ιιει ωειιριε δ: ιιιόιι:&θ,ιερ ιι! οιιιιιιρο. ρε αᾶρχ

όιιεθ.ρε 8: ιιι!ιι:ιρι ειριό:ιρ οιιι:&ι όιιιιιιιι ιικ

ιιε, σου ρει όιρ:ιιριιι ωοιιρριιι ΐοιπριιι:. (ιό ριι

όιρειιιιιιι ιιρριιι:οιιιιιιερι ειριι!εωριοιιριιοιιριιιιιι

πω! ιη Μαρ όιιειᾶο ιιρριιι:ειρι ιιιαιρει!ιαιιΞ 8ιόι

τ:έϊθ , ιτι Μι: νειὸ ιειιειιο ιιι:όιειι:8: ιιιιιιιεέὶὸ.

ι δρό :οιιιιὲ: πρι!! ιιρὸι! ιιιιιο ιοιιρει!ιε ριιιιιιι

ρειρι ιιιιιιιιι:ι:ιὶ νει :ιιιιιιιιειιἔ οι: οιιιώιο, :ιι ορι

ιιιιιο ριιιιειιιιε, δ: ρει ικειόειιε ιό ιρε:ιιιιιιιιορ:ιρ

ιιάρι: όριο ιιροό ιοιιριιιιιει ιιιορει ροιειιιιιιρι πι!

ορειειιι!ριρ, :ιι ιειἰοιριρἴοιιριι!ιειει:ριιι!` ιι::

:οόειρ ειιιι:ιι ιιάρ ι!όι:ι ι:ιεόιιρι ιιιιι9ιοιιι :ι

ριοριειιε, όριΞείιιιιιιιιιιε:ιι8ι ιιΤωριιι6ρι, δ:

Επιι0_.

5'ΐ·

36.

00”. ιλ.

ι ιιροι!εριριιρε ειιρι! οι:ιε&ιιιιι ριοριει ειιριι!ειρ

οριΐιοιιιιιιειρ Πει,ειιιιιιιι::: ι!!ιαρριι:ειιιω.Ποιι- σ"/ϊι·

ι Βια!. Βιιοιιι ιιιιιοπρρι:ιειιόι ωεόρ , :Ποτ ι›οιιιιιιι

ιιι·ιιε,ιιοιι ιριιριεαρρειειειρι πρι:: ιιι:όιρω,ιιιιιιιρ

Μιρό: όρια ιιοιιιιω ι!ιιιιαιόρ: ι: όιι!ριιι!ιι ιιι ορι

ιιιιι ιιιει!ιο; ειροιι ωρα! ιρ:ι!ιι.ιιιι ωσριειιρρειιτρ:

ιιριιιιι ιιιιρό, κι ιιιιιιιιι!ε ριορειιιιε που ροι:ίι,

όρὲιρ όρια ω νιιο ιιρριειιειιι!ιιρι ι·ιιιιιοι Βοριιιιι

νιιιιι, όριο! ιι! ιιιιο. Δι! ι:οιιιιιιιι. 11:80 ιι&ριρ ιικ- 37.

ιιιιιιιε :ι84 ριο:ιια:ιρω που ι!ιι:ιιιιρριιιι ει: ..ω “ω” -

:ιιιιιιιιιι :τιμ Πειιιρ ρ:ιόιρειιιιρι Βοριιιιι:ιρ,ιι:ι!

ρ πικρό: ρι:ι όιρ:ιιειρ ορριι:ειιορειρ :ιριι!ειρ ισο

. ιιιιιιιε. Ναι!! ριο:ιιρπρω δ: ιιι:ιιι!ει!ιιιιρω οι:ι:

 

άρα! ιι&ρε ειιιιιιιιιιι σε: ριοκιιρριρ, είι: ι:ιοιιιιιιι

` ιρρειιιιιιριιι!ιε ριιιι:ιριιια: ριοκιιιιιιιρ ιιιιιειρδ:

ιιρριει!ιιιιιι οι:ιε&ρω πάρε :ιιιιιιιιιι5:ιερ Περιρ,

είι: Μπιτ:: ιριιι ιρρ:ιιιαιριιιιιι Με ιιιιριιιιιι:ιρεια.

Περι , ριοιιιιριιιρ δι ιιιιιρει!ιιιιιιρ οιοι:ιίιριιιιιιιιρε

«ρω, :ιι ιι&ρι ιρι: ι!ιι:άι.ιε: ριοπιι:ιριρ ν:ιὸ δ:

ιιριιι:ι!ιιιιιιιιι οΒιι:άριρ :άρε ι!ιι·ειίι.ι , :ιι ορκ

Ν άρτι: ιριιιιιι, όροι! ι:ιρ:όιιι πάρε ιει!:κιιιιιιιι::ι

ξ ιιιιιιιιιρ ιειροτἰ: 8: ιιιι!ιι:&ι:. διιΒιιρι ιι: ιρ:ι!ιιι

ρ ιιριιιι :Πει ισοριιω, ριωι:ι ι:οιιιιαιερα Βιιιεειιιιιιι.

Ξ Πι:: ιιιιιιιιιρ :οιιιιρριιιι:ιιιιιιρ , που ρο!!ει :!εᾶιο

ι όιιι:ιιιιιιιιιιιι ερ ιιιιειιιιορι:, :ρω ιι!ειρ ρω νωρι

ρ ιιρι:ειΐιρι Εοιριιιι: ιροιιριιρι , ει: ριοιρι!: ιρ:ι:ιι!

:ιιιιρραι.

8::υρι!ὸ ιό ιριιιωριοι:ο. Πι ιρει!ιιι :Η ισοιιι- 38_

το: νιιιιι .ιό Βιι:τι1: αιόριιιιμ όιιιιιιΒιιιιρι πω. ΡΜ. π.. λ

“Η Βρι$; ©ιΒο Με βοιιιιιε Πιό: πρι! :ιι 4ι!ςιιιΜο Ρή·"~

πρι: οιιιιέιριτι νοιιιιιιιιιιι. Μπιοι μια. Μιιιοι·

ριοιιιιιρι:
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«Μάο :Πο :ιο Ηοσ::ι οσοίσοσοοοσιο.

ίσο ίσίσιο:ισοο σο

Ό:#ἔσΙ.σΖἰο ο Β:29πο οι σωπικοπί. δσέ?ξυ ΠΕ 7.

Γιι·σσει:ιι:: ο:ιοι Βσιιι:σείιοἱε, οσο Π: ίισοσίἱο οσο

οο!οδιο:ιιίι:, οί: .Μισο δωρο ω:: στσρτο: Η,
σωστο: νστο ακοή οί: :σίρσθ: στο: ιιρροι:Βιίιε

τι:ορ:σ::ι!ισο: ο:2σ οσο ο το:: :ιοοιτο: ::ιτ:οο σ::

οσοσιο σο σωσει ίὶοιι.(ῖ - :::ι.οπο: ί:σοι:ειε :σο-ί

οισ:σιιι ωσσιιιι ίσ:::ι.ιΙ σ: οίίσσσ:ισσίδιιι::ί

ίσο ν:: :ιίίσοστισσ σο: ω: Τα:: οιοοή:: πιο ί

:ιιοοΕοἰιιο,νἰε οίίσόΕισι ί:: ποιοί: ιοτ:ίοίσοτι ισο

οισἰοε; σο:: οοἱιο πιο::

 

οπο:: οί: :ιο ίσοι::

:στο , σισεοσοοίἶσᾶἰσ: ρ:ορ:ο: οσοι:ειιοιι: ίσοι::

ί.ιιιΕοι:ιε στι: σι:::ιοίσ:ὲ ι ίιιοἰσιισ σο:στοσσίσο-'

πιο: : στο: οσοι ρο:ίισσο ντ:ιστοσ: σ:οοιοιο:ι τ:: '

οσιιίο ίιοίτιτο, οσΙίαοσσ οοσί.ι νι:τσ:σσ: σ:ισί.ιιιοι

ι:ιιι:σο:στο:ι οίΐσ&ιι, οσο ρο:ο:ιτ οπο:: σσοι:ο:οιο

ωσίσοοι Βοιωτοι:: οποιοι:: :ι.ι:ιο:ο :ο ιοί:: ίσοι

:::ο.Ει:οσσο:ιιισ ίο:ισσ:στσ: , ο νο: οποί

σιο:ιιισο οίίστ οθιο:τοιο:σίιά, οσο νοσσι οποιοι::

ώμο: :.οι:ο, ιστοσοιιείι: :ιοοιτιιεντιίο, οι::

:σοι:ο σο:: σωστο, οίον: :ειστε 8: ιιρρίισ:ιιιι ε. σο

:οποσ ιοί: σο:: σ:Βο οσο οί: σο: ί:: σοισοϊστο ίσοι

οποσ νοίσοτειτἱε, οπο:: οΒιοᾶσσι ίο:::::ιίο οί:,:ισσο -

στ:: ίσ οισιιστ :ιστοοισιο:οσισε οί: ίσ:οισίο σοπ

άσοι. ςοοί::ιο. :κοπο ίσ:οοισ:τι , Βοοι::ιε::ισ

οισ:σσι σοι:οροι::ιτο στο:: Υ.ισσιωιοίιοιε , σο: οστο

άσο: σωστοί: νσΙσοσιιο:οσιο:ιιι:ε:σ:·οοιοι οσ

οι...: οεισοιο:σο: :ιο οοιιισιτσσ: Βοσ,-ν: σε:: ισοτο- ι

σο:: :ιο ίσ:ιι:ειΙοοι; :στο οσο ασίστ, οιΠ ν: τω,

?σκοπο :ισσιτστσ ίσιο. Κοίρ. οο8.οσοίοο. οσο:

οι: :ο οσοι: ίισσιτσε ο:σοισ:ιιοι οσο :σσσσει: , σο:

ν: :οσοι οι ιιρρΙισ:ιτοο ίισοι::ιιο σο:: , οσο οσοι-Τ

το: , οσοο οσο ί:: οσιοοι:σο: ίστ:σειίσ νσΙσοτ:ιτι:,

:$τστιίοδ:σ:οοο:τιιιιίο ροσ

οι:ι.ι!ο, :μισο νίι:ο το του. 8:οσσώσοσ οσο:: οσ-ὶ

Ισ: οσο σισσοτι: νιίσο: , στο ντιίίσί:::ιτσε σίτι

:οιοο , οσο ίοοσιτσ: οσοι: οσο Π: σοιοάσσι ίσο

τοπίο ΠΗσε; 8: οι: σο οσοο_:σσσίο:ισίο ί·ιοοσοο=

τοσα:: ιστοΙΙ:&σοι :ιο ειΠσοίσοι , οιίιιο νι::σ:ο

:ποσο νο:ιοι:ιε, οσο ίσοσιτσ:, οσοο οσο Π: οσο

άσσο: ίσ:ισιιίσ, ίσο ίοίσο: τω.: σοο Ϊ:: οσιοέτστο

ίο:οι:οσ ρ:ίοι:ι:ισσι σε ρ:ιιισισιιίο. νοοο :ο ρ:σί:ι.

οσοίσο.οιίτιοΒ. ιιο:οσ.οσ ::ιοσοσ σωοιοιισοι:

οί: , ν: σο: Γ: , σο:: οί: σο: νι::στοο:_ιο::ιοίοοιιοι,

σ1οσοστσοτσοτοιοι, σοοσοοσ:ρο: ίσ.ίισο σίι:ίοοσ

Ροοοσοτο: :ισ :Πο , ::ιο:οσιιο: ο :τοποσ ά Ροσσί

σο: οισσοο:σ , οοΒο. ?οπο οποία σισσσοτνσ·

Ισοτ:ιτοο: στ:: Βσιιιτει:οσι ιο::ἰοίσσ:ο: , φωσ:

Βσο:σο οσοι:: οσοίοοσσοοσιο, οσο τοπιο:: :σοσ

ροσοσοτσ: ο οσο, τσοιοσ:ισ: ἑι ρ:ισισ δ: ρ:ισορ.ιι

ισοσοοτο. Α:: Οσοδ:σι. οσε. Βοοι:ειτο:::: οποιο

τω: σώστε ί:: ν: ::τισοοοι μια: σιο:σ:ισίο::ι :οί

ροέ:ιι Βοοι::ι:ιε σοι:: οσοι Ποστ οσο σ:σσοστ ,σε

ν: σισ::ι σΒοοιτειτο σο:: , οσίισιτ.ιο:οο σ:στισοσ

ί:σιε, ::ισ::ισ:ιισ ρ:ιοσιμοιε ::ισσοστιε,ιρί:ι ουσια:

ισοοισ:ιιοι σο: ίο ::ιοσοτ ν0ίσοτοτοσ: ντ πιο: :ιο

οσοι: σσοίοοιιοοοσο:. ι

Θωμά:: π. δ: οπο:: :σσσο:οστ νσίσοτ.ιτοιο σο:

οσοιιο:σοτι οιί:ισά:.ιοι ο :ποσοστο οσο, ίσοσσ:ο

τιι:, οισο:ί: οπο:: οσο: οσιοοοο: Ποσο: :ρωσ

σ:ι:σ οισσ:ίσε σΙσᾶισοο:. Οοσίσοσοοεσί: ί.ιΙίσοι,

οσοι σο:οοε οίοάισοοε οιοοισ:σ:σ οσο:: οσο:οοο:

οσοι:: σο: οισίοοο: ίροοισ:.δηο:Μο:ού. οποίοι,

ο οσο ί0ί.ι σωσει: οσο, ίσο τ:τιιιο: οσσοιο:σ:σ ο:ο

σσ: νοΙσιι:στο οι :ιο οΙσοΣισοοσι τρίο:: :οοοι:ιτσση
:ἔσω οσο·ίησί.ι οσοι: ει: ίσιο, ίσο οποιοι ο:οοιο:σσι

ίροειδσστοΙσοτιοσοσι: οπ:ιιίίσο ίρσοιί;ωιτειάσσ:

ρστσιι:σσ , οσσο ισοσοτ :ισισοτισσ: :ιο ομοιο

οσσι, οσιιιιίίσοοο: ο:οιιιοιι: ισσιω ίσσσ:::ιο

τισσοι ίσ:οιειίο. Χάο. ουσ. ο:ιο. :πιο οσοιοοο πιο·

οι:: οισο:ί.ιε οίίο:σστνιιίιτ.ι:ο: :ο οσοιο:σι οσοι::

οοσίαισσσοσισ , ©ί©&ίι.Ι188 Μισο: σ.ιοοιο:σσι

 

ίσο: οισσ:ίοσ, ί.ιΙ:οοι ίροοισ ιιιοσοιρίοἡ: οσο σ- ροή, ,ο

:ι::ι:ιτο. Ν.ισι σο:: , οιιιοσε σί:&ιιιοοε 6 σσοιιιιιο: :Μου «τι

:ο στο:: οι οσιορίστα ίσοσιίίιο::ι:ιοο, οοίοι:ιρ:: ο ':"°"·"° Μ·

Εισιιι:στο οσο, νι::σ:ιΠτο: ί.ο:οιιι τοκοι: , οπο.οπο: :ιισιο:ιιορ:σι:ιι::: δ:: Ώσιρίστο ίροστίι-::ι. 2,,,:,_,,,,,,_

ιισσο,οοίσιοροι οι: ιοί:: :ιοοιτιι:ο σισοιο:σιιι, στο:: ο

ίτσ:ι:οοι.ι:ο ά Ρ:σ8ιτιιο :ο οίοο:τοιισ ίοτοοοιτσ:.

Νοοσο οοιοι :ορσ8ο:ιτ , οσε:: :σε σοοσοοι:σ :ο νί

τι:οσ οι: οσοι:ιΙο:ο ίροσιίιοπίσοο νί:ιιι:::ι το:οιιιιι,

οι ίιο:σί οιί:ίο::σ ιο σωστο: Βοτοσσοιρίστει :οποσ-ι

οι:ι:ι:οι·ισιοι. 8ιω: οοσοσΠι ρσ:ειοτ , ροτοιι:ι.ιε

ιοτοΠοά:ισιιε :ποσο διΕίιοσίίοι:δοοσοιιι:ο :ο νοι

οιιιίροοιοσειιισοσ , οσίσεορτ:ι οι: σοισάσ ιοι:Ηι- ,:

σο:: , οσοο :σί:ιο&σν::ισίοσσ Ρο:σ:::ίσε :πως

ίο:ιτοοτιο οί: τοσοι; δ: ίσου! οιίἶο :το ρσ:ο:οιοοσι

:ιο οισο:ίσσ: ίσσιοόὶσο: , οσσσ τοι:: ροτο:ιτιο

::ιο:οσπο ρ:ορ:ιο:ι.ιτο: οι::ι:ιο:ιο:.

Μισο:: 'ο. οσάο:::ειτο:σ δ. Τσου:: 1.2. σ. 1. Μ. 44·

τ. οσον: ρ:σί:ο: , οσιοοε ίισσ:ει:ι.ιε σιϊτιο:ισ.ι σο::

οι·ορ:ο:ί:οοο:, ποσοι:: :::οσ:::ορσίιτίοοοισ:.Οίο

::δΜω.·υοίκοω::: @ποτά οπο”. ν: σωσει:

:στο ρτσροοιισσοτσο:σιο οοοσίσοειτ , ίσ:ιτιστιο:σ

οοί:στ. ::οσοσει:ιιιιισσισθτσοι νσίσοτστι: σ:: ίσ-- -

Με:: σοοιοι:σσι σο:: :.:ιΗοοσι ί: οσο ίοίε οσοι::ιε-.

Βοι:,ίσο σιι:ισι οιοοισ:σισ σο: σοαοσει:σιτ:°οσιο- ·

όλω:: νσίσο:::ιε, ο.ι:ιροίί::: οιεί:Φί10Φστ11,..9"ω ' _

οσοσίίο: σ:στ›:`σ: :ιοοι::ιτοσι σο, ίσο ωστοσο

ισσοίο:σσ:; ;ί.ισσ:οσιο :ιοποσο:σσι οσιοᾶσσ:: νο·

ίσεσσο σο ίσοι:- οσίο: ο ίσο :σίσ: δ: Ισ:: ίδοισΙ,

οσοσσιοιε νιίιο,οίί:οσίσ:::ι, οσοι οτι:: Ροίίιι «ο.

ίιοίοίτσ;ίσοιοι..-Κ:3]ΐ.ντσιίίσσιρ:ορ:οροδ:ισιο- 45'

ιοοισοι οσοοΙσοτι:, ίσοισιτ ν::ισσιοιε οσο ο: ::ιο- “ο

:σοι :ι:τισει:ισ:ο 8σρ:ἱοοἱροίσ σΒἰοἄσ:ο, σωστο:

Ρσσο σ:σοοε ίσο: :άσε νσίσο:σε ορσ:στσ:. Νεο:

ισσνσίσο::: :›ρς:σ:σ: ιο:ο:σοοι:ο πιο:: έ: οσοι

:στο ίἱοἰ:,ίἱσσο σοσιτ::το ο:οοισ:σσι, ίο:::ρο: :πιο

σιο:Πτο: δονί:ισιστο οιισ:στο: μοιρα: ιρίσοι Η.

οσο:: οσοι απο: οσοσοσ πο: οιοοι'.:, πο: Με:

σωστο: οσο:τ:ι:οσιοοιε νοοοιιι οσ:οι:ιθ:σ 6ο:: ο

σωστο: ν:: :ι:οριο: ίσ,°νσί ντ::ο:σιισσιτσιοοιο:σοι.

«Αο ρσί:ο:ισ:οι:ι :ποσοστο οι:οί::ιτιοί , τοιιρΙοι:

τιοσσο: , ίσο σί:Ισό:σο: ο:στἰσσοι νσίσο::ιιισ οι

ΜοΒιιοοοσο: σο, οί:ο:σοι Ρ:ιτο:ι:ισιο, σσιω;- ,,,,,,,, ω_

οσοι :Ιιο:σο:. Ρ:ιοι::ισιο :ο ΐοσ:σοσ.ιοΒοιε, ίωιωισσ.

46. '

Βιμ .ο ω

όσο:Μπι πιο

.οο:ισο σο. ίσου όστ:Ποτ. 8σοσοοει:ἱσιο :ορο:ιτσ: “Φο

οτι:ιαιιο ισοση:. ίσια:: :ι.ιοο_οιίΠοθ:ισσο:ο ορο· ο _

:σο ρ:σοοοι: :ει:ισδ.Τίισοιο:,ντ.το 3.·σίιιο:ΐ:. σο. °5.° Π"""°

σίτο::σσι οί:.8ιοσιοσσι ρ:ισιο:ισσι Μακάου: :ο

σσ:::: οσο:: :σωστο :ιΒιο !ισ:σσο:: οσοι οσοι::
:στο οσοι:ισσισειρο ο , δ: τσ:σ:τοστσ: :ιο Ει

οστο , τ:ισιοσ.:ισ ει:: :::ισ::ιτισσι ίσσαισίιισάσιο.

Κατω νο οί: , οιισοσιοι σΕιιοέ:σσι ρ:ιοι:ι:ισοι °

στ, οσο οι:ι.ιίιιο: σ:οσστσ: ρστοο:ια:ιο ορο

:::οοσσι , :σιοοσ :οιισ:ι:ι οοίιο: οι σου:: σελ::

ρστσοτίο:οσσ: οσι:ισίιισόΕσοι ρ:ιιισιμίο σο:: οί:

ίσο, Π:: το σοιοι εδω νιίιιι:ο ρο:οιιοεσ :ομοσ ο :ο

σα. Πισω. Οστοάσο: ρ:ιισε:ίσιο οί: νοσοι: σο::

αστα:: σ:οπισιι ίσοι Ρίσί°σ$2 οσο ισιτστοιιιε:ισ

:οί:οίίσ σοιοέ:σοι ρ:ισιτι:ισσι νσίσοτιιτι:. Κοίρ.

οσοίοι:οιίΠοεστσσιοάσσ: σ:::σιι:ιιιιιι, σΙιο:σο:

::ί:›οᾶσ Ρστοοτικ ιο ο:οιοσ :ο 0ισιι€$ίσ05 που::

δ: σο:: ίο:ορο:οί:νοσιο, οσσο :οίρα'.σσ νοίσοιι:

ιι:οί: σο:: νίτιιοσε, οσοι:: ίσιοσσι νοίοο:οι!ισ- ·

σιιιοειἱοιρίιοιισ ί:οιοτο ιο:σσοιτ το σι:ιοιίιιο πάει.

Αι:ο:σιο :οί:ιοθ:σ νοισίοσισίοσο πιο: :ιέΙσιισ::
δ: Βοορσιοί: οτί-σ ιοσίτιρίο2 ίσΧ:2 ιιισίτἱτιίισοο: ο

ίσ:ιο:ι: οσοι ίισσιοιισισσ:. (:στικοοο ιει:σ:, ο

οσο: ιοιοε οπο @στα , σο:: :οίρσό:σ νο

Ισο:::ιί στ: , :οίιισέ:σ σσισε σσιοοε :σωρο

::ιο:σ:ντοιοοιο :ιο οικω νί:ιοισ:::,ίοο :ομοσ

οισο:ίο:σσι Α&σσιο,:οίροάσ οσσ:σσ'ι νοσίοσιί

9:18
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.4δ διπλο!.

ιιΡΡοβΜ2

8

οιιο ι:οωροι·οιοι ν: ριιωοτιοω ιτι νι·ιοοοοοι; Γοιιο.

Αιιιοοιιιιω. ορροδιο (Επι. οο8. οιιιοο. Αι! εο

ιιιε ρι·οδοτιοιιοω ο ο. οοιιιοιο. Ειοιιιιιι οι: οο
ηιιὸοἱ, διΒιιιτοΒοοι δ διιιο,τοΠοιοι Βοοιι:ιε ωο

ιτιιοιοω , ιοιίιωδ!

ιιοιι ορροτι ριοριοι δ: , διι ριοριοι· οοιιιιοιοιο δ

ιιιο, οι: οιιιο:οιωοιο 8ο ιιοδιιοι·ιο ειρροιοτιιι.ιτ ωο

ιτοτ , ιιοιιιιοποιο ιιιοοιιοι·οιο ›

Βίβοιοδο [ο Β: ]ΐοο οι οσωπιιοέ. δοι!ΐιο 2 δ:

τοιοοιι οσο ιιιιιι ριοριοι δοοιο, νι οροιιο ιιοι:οι δ.

;Τδοποι2: 1. 2.9.1.ο7. π. ιοί 3. οιΒιι_οοο 0ιιιιι€$

ἔοθτοι ιιοιο:ιοι διιιι ιιιοριοιδιιοιο. ό. Ιιιιοιιιοιο .

ιδιιιιοδ ιριο :ιάιο @Πιο . νι οιιιιιοιιιριοιιοιοδι

νοι·ιτοιιιι οιιιο ιοιιο ..οιιο οσο όιδιοΒο τ.ιιιι διιο:

,ιωριιοοι οοιοιο , νι οοοίοιιιοι διιιι ι·οοιιιιοιοοιο

ιριο διιο,οιιοοιοι ιιιοιο οδο: οιιιιδι 8ο οδοιίιοε κι”.

δ. ΤΜωω.

54
ΡΓθισ. 6.

Έσω".

διο. νοτιο νιιιιιιιἐ ιιιδ.ιοδιιοοο ίοοιοέλι οοι ιιιο· ι ρο&ο οιοδιοιιι.

οιιιιιο ορροιιιοι·, νοιιοιοι Βοοιιοι νιιιιε οιοίοιοιιι .8οοιιιιιιο Ποιο. οδιιιοοιιι, οι δικια. ή”. π.

Βωϋ ω [“βι€6ιαω_ Μ.-ι_ά_ 23_ βιο 3. ω· οι αθώο: Επι». ποδι ι.ιιιφ.

Δ 2.ρει. ι. ά. ο. κΠιι|ιωιβ απο" 1.2.9. ι. πο. 1.

'5 Ε Ο Τ Ι Ο ιν.

Π·
.ς πιστωτ.

δικιο!.

ΩΠΡ|οχεο·

.και ορο" .

Ποιοι οι"

ποιοι.

ι άιιθ.2. Ριο οιιιο8 οοιιιιοοοιιιαοκριιοοιιοοο , οι.

ι ιιιοΒοοιιιιοω οδ ι . ιιοριοιο 8οοοεοροιοιιοιιιι δο

ωοιιο, οιιοι·οιο ιιωιο, οιτοιοιο ιιοοοιιοιιιο. Ειδο

_ το οροιοιιο οδ: , ομοσ ριοι:οιιιι ο ριιιιοιριο!ιοοτο,

[ΜΗ ]927877Ι. δ: ο δ. 'Ποιοι 1.2.4. 1.47'. 1. ορροΙΙ.ιιοτοροι·ο

τισ ι.ιιιιοοιιο, ντοοιιιιιδιιιοοιιοιέι ι·οιιοοιι οροτο

Κιωοιοιιτ.ιιοεοι·ιο, οι! Ηοπιιιιμοά!ιύ. 1.9. 8. ι ιιοιιιοοοιιοοιιοιο, οιιιο·νοι οοιοιιιοιιοε ιοιιιοοιιι

οτ. 2.οιοι·ιηιιιοπο , ώ·οιιιιάΙιιο. 2.4. 1.ι"°. ο. Μ: .πιο ι·οδοε , νοιοιἰοιοιι διιι:ρτοριια ιι0ιιιιιιιε. ν:

Χοβ. ου! οιΒιιιο. οι! Σ. (.ίτο!ιιτήιπ 1. .ΜΕ 1.4. οι ιιιιοιιι·ιοιο, οιιωιι·ιιιι, 86ο. οσο διοτριοριιο (ο

αν. ο. Οιιίο·ιο!ιι οι ο. Μ. 38. ο. ·ωιιαι, αν. ι. Νικ. οοιιιιιιιο ροοιιιιοτοιο ι·οοοιοιο οιιοι·οιιιιι ιιοιιιιοι:,

οι. σ· Μ. ι.ο. ο. π. ι. [οποιο. ι. σιιιιοπο Ποιο:: ο. ομιι οδ οροιοτι ρα· ιιιοοιιιιο οιοιοιιιιοοι δ: ιιιιιιί

75. ι. ο. οιιιώι!ιωι/ιοι.ι : 76|δ!!22. ι. 2.άαί. 3. ο. ο. δοτοοτιοω οι! νιιοωιιοοι. Νοεοδοτιο οδ, οιοοονοι

Ριοιι. ι. Αάιο ρι·οριοτ διιοιιι ιορι:ιοοιι ιιιιοιιιιο- οι: οικω οοΒοιιιοοιι, κι οιι ροτιοέιιοιιο δε οιο

ιιοιιιδοι:: οιΒο διιτοιοιοιοιιτιο διιι5ιι0τι :δ ριο- ιιιιιιιιιιιο οιιιοοιι , ιι νοιοοιοιο ιποοοιιιτ οιιιι:ιιιο

_ μοι διιοιο. (Μπίος. οοιιίιοι: , ιοοιο ιο:οιιιιο ιιοιι ιιοωιιιιο 86ιιιιιιδοιοιιιιο π! νττιιωιιιιοι. Βιδω

Ροοοοιιιιοικ ιιιιοιιιιοιιο, οιιοι:ιοιιο!οιιι=ρι·οοοιιοι·οτ Βοοιιοιο οι! ο. ιιοριοιι δ:ιιοι οόιοοω ιιοωοοοι·ιιω

οιοιοιριο. .4ιιιιοι.·. ροοιι. οοιοοροιοιιριορτοι· δ· οικω διιοω ο οιιοοιιοοιιιιιτοοιιοοοω, οδο ιιοοιιιι

ποιο, οιι ιοοιιοιιιιιι οροι·οοιιοιο οιιοοιιιοιι οιοοιο οκοοιιι:ιοιιοω. Ριου ι:οιω ιιοο ίοιιιιιο ιο0ι.ΜΜΒοο8

86 .πωπω διιιι: ποιο ροιιιοοιο ρημα· οιοδΒιιο: :οι οιοδι.ιοι·ιοω τω, δι οιοιδιιοιιοω ιοοιι.ιοιοιο, ουσ

ρι·οριιοιο οοοδιιιιοιοιο διιι3 , οιιοο οδο ιιοο οδ:, Ροιίιοδιιιι οιιοιι-ιιι· ριιωο5ιοιοτοοιιοιιο, οοιοοΗ:

οιοιιιιι οιοοι· 8ο οιοδιιοτιιιιο, ιιιοιιιοιιιο ουσ διο: ι πιο ιιιιο ιιιοιριι ι:οοδιιι:οτιο 86 ιιιοιοιδιιο οποιο

ιοοοοι οΒοιιε οι! οροι·οιιιιοιιι οιιιιιιιιι ρευμα ιο τοω ; Μ! οτιοξδιοιι ι·οοιοιο οιοοοοιιοιιοιο τιιιοιοο

ιριιιω ρι·οοιιιιοιιιοιο 8ο ριιοοιιιοιοιο. (ζοιιδιω. ὸιοιιιω,οοὲωιδιιιρδοι:οιοο ιοιιοιιοδιιιιιιιοιιοτ

δικιο οι: κ1ηβ. οι, οιιικ.ιέτοιιο οιι.Ι....ιο. ιιιοιο οο- ροδιοιοοο ιο οιιοοοιιοοι:, οιιιιο οι οι οι! οιοοιι νι

πιο οδιζι·ιιιιοι οιιιιιι, 8ο οωοιο οιιιιιο δ:: Μ! πιο: ιιιοὸ τοιωιιιοιιιιι·οοιιοοιιοοιιτιο οΒοοιιε.ο.Νοτιιο· 3·7_

δι·ιιε οσο δι οωοτο οιιιδιοω διιιε , οιιοοιιιι ρι·οοοι- ιιοιο, ιιοριιοιτοι· Ροδο οέιιοοοιο ι:ιοοιοιοο οδο Βιιμπι2Ω

όποιοι· ιο ιιιδιιιιι.ιω: @ο ωοιιιοοιο ιιιιιοιο διο: δ: ριορτοι· διιοω: νιιο ιοοιιο ν: ριοδοιίοιιοι οιι ιρδι κι” Μ”

οιιιιοιιι ι:ιιδιιι&οω ο διιο , δε οιοοι·ο οιοδιοω δ- οι·οοιιιιο, δε ιοιοδοτ ιωωοιιιοιοο ιιιτοοιιοοιδποτ- ""“2:5°”
Με. Εποιοο οοιιιειτ Ηοι·πικις9· 'Οοῇιιοιο. (οιοω ιιιιιοτιοοι ιρδιιο: οδο ιοοιιο ν: Ρι·οδοιίοιιοι· ο”, Π

 

. ο!» οπο:: ιιέϊιι.ι ουο!ιωπιιι.ι @οι ρο

, δ. Τβουιο.ι.

49· .

Ν0268$'

Ηοι·ιωι4.ι.

στο!. _

ΠΜπιο!.

νιο.&ισ€2..

οπο.

ού.

Πορτο: δ.

τιοι°ηὅοιιιιι

οινσηιοοιο._

Λιζ/δικ.

1Μ·ικιιι.

Π:[οιισο..

5ο.

Ριου. ο..

οιοάιοιιοω ιοοιιιοι·οιο οοοδιι·ι οδιιο, οιοιο ιοο-·

ποιο ιοοοιιιι ορροιιιοιοτοιοοιο 8ο 8τοιιίι διιιε.

8οοιιιιἀὸ. [το (ο ιιοΒοοδιιιιιοοΒιοιιιδοε, δευτ

ι:ιτιιιοιριιιω ιο ιροοοΙοοιιιιιιιο: οιΒο ιιο ιο_ιιοΒοτ

Ποο, 8ο ίοιοδοι ιιοωοιιιοιοο οιι-οοιιοιιι δε οι·ιιιιιο

ιιοιιι Ποι: οιιιο ροάοοιοιιοε οιιοι·οιιοι·ιοοιιοιοτο

Ποιο οοοδιι·ιιιο ιιιοι.ιιιιοι· οδο ροορτοο δοοιοο

Βοο ρτιοιιιιοοιιιω. Ηιεριοιιιοτοιιι

' (Σουι: Π

νοΠο οι! δοοω,δοοτ οδοιιιιτι οι! ρτιοοιριο: Μ! οσο

οποοτιωιιι· ρτιοοιριιε ριορτοι·ιρδι ρτιοι:ιριο , οι

ι:οιιοιιιδοιιι ρι·οριοι οιιιιοιριο; οιιἔο οι:: νοιοιοοε.

διιοω ρι·οριοτδιιοω, τω ιοοιιιο ρι·ορτοι δυό οπο·

ιιιιέτοιο 8ο Ριοοιιιιιιιιω.3. $ι οιιιοοδιιιο οδο: οπο·

οι" διιοω,οιι5. διοτι οΒοιοιιιρι·οριοι διιοω,ιιοω

οιιιιιο οποιο ποιοι οι! ιιοιιιι άοιοδοοιιο Πω οσο

οοιιιοι.(.'ιιιι-βιω. ιιοω Μοτο ιιοιι Μαιο οροιοδοιι

Δε. Βοοιι φοιτ! οι ιιοΙοθ:ιιοιιο, Ιοιι οιιιιω νι .πιο ιιιιοιοοω διιοιο: Αιιιοι:. μια ιι ιοδιοιοοιι ροτιιοω

διοΒιιο ίοι·ωοιιτοι·: ποιο οιιιιιι οορι:οιιοοιιοοτ διοτι οιιοιιιοι·οτιοιιο. Οοιιιοοι. μισο. ιιοιο οιιανοι·ιοιιιι·

ν: οοιιιιοιιιοιιιι οι·ορτια οποιοι; απο οριο ορ οτι- οιι·οο ιοοι:ιιο, ιιτοοοιιιι οι οιοοιο 8ο ιιοδιιοτιο διιιε;

:οι οοιιιοι·οιο οοιιοοιιιι απο οι:ιροιιιιι δω ιιιοο οιιιιιο οοιοὸ ρι·οοιιιιδωοοδ ρι·οριοι διιοιο. @ο

δοιοιοιο, οσο ιοιιιιο ιο οι:ιο&ο ιιιοιοι·ιιιιι , οιοοοι :οποιο ιωιοοιιιοιο νοιδιιοι οιιοο διιοιο, ν: οίι μι;

οδο ιιοιιοιο άοΙοά.ιιιιιο , διά οποιοι ιο οιιιο&ο ίου απο οιοοι·8ο ιιιιοιιιιο.οιοοοιιιτ οι ρι·ιοι:οΒιιιιιοιιο

ιοοιι,ιιοοιι οι! ιριο οοιιιιοιιιοοιιο οιιιοόι:ι οιιιιι ρι·ο- διιιε ντοιιιοι:ιιιιι ιπορτοι· ιο: ιιοι: οιιιοιο διιιιοιτ, ν:

οδο οποιο. Αιιιοι οροοιιιιιε ιοιιδιιοοι ιιοιιιιιιιο οπο ο&ιοοιιοοιοι οδο Ρτ0Ριοτ δικιο. Μιοοι· οι -

οσο δοιιιω ίοι·ιιιι·ιιι Βιιιιοω ιιοΙοάοιιιΙο,Γοιι οιιοιο δ. 'Ποιοι 3. :Μπα 9οιπο.ι ο. ο. νιιιιιοοοι , οΒοιο ς· Ή3°ιΨ“·

ιτι ιρδιο οοοιιοιιιοοιιοοι οΒιοθιι ιιοΙοδ:οιιιιιοι οι· οι·οριοι·δοοω , οδο οΒοιο οι: ρι·ιοοοιιοοριιοικ ῇ.

8ο οτιοιο ορροιιιιιε ιποιοιιιιιι. ο. Ρι·ιιιιιο , οίκο οιι:8ορι·οο.οοιο οσο ιοιιιιιι ιιοιιοιοοι Ποοιο ρω

οσο δι οάοε ι:οοιοοιιιιοοεδιιιο,ίοοι ιιιροοιιοι οσο· διιο, οιιιιιιο ιι.ιιιειωοε οιοοιοι:ιιιι ΡιοΡιι:τ Ποοιο,

ίοι:οτιοοοω διιιο, οσο :δ οποιο” διιοωι οιΒο ιιο- (αι οποιο ι.1ιιοιιιιο ιιιιιΒιιιιοι Ι)οοιο ρι·οριοι· ιρ

τιιι· άξιο ιιιιωοιιο,διτ οοιι οτοριοι διιοω.(?οιιβι·ω. ιι.ιω Ποοω: οιεο ο ροιι , οσο (οιιιω ιιοΒοοιοι ιι .

ο:ιω διιιιιο οδ ρτοιιιιοιοε οιιιιιιοιιε , οοοοιιοτιὁ οιτοτοιο ρι·ο διιο, οιοοιιτιο ορροιιιοοι ιοοιιιοιιιοιο

ιοδιιιοοε οιιδιιο οδοι:οτο δ: οιιτοιιιο; οιΒο οοι·ι ' ριοριοιι:οιιιοοιοοιιτιοιοιιιιοιοιο. Μ! οιιοοι οικω.

οδ οιίι:ιο ρι·οριοο δικιο, οιιιο οπο: ιιοοοιοιΪοιι- ι ιιο ιωωοιιιοιο ορροιιιοιιι διοιτοιοιιι ρι·οριοτιο- .

οπο. ο. Αοι:οε ιιιιιο!ιοοιοιι διιιιιι&οι Ιιοιοοιιι, ι διο: ΐοιιιιοιοω.()οιοε ιοιιο οδ. οιοιοοοιιιιοι ιιιιιε Μ”

ι1οιο δοιιιιιιι ιιοιοιιιο οι: ριιιι:οιο οοειιιιιοιιο, δ: ι νιρτιοοοιιι:οριο οΠιοιι οΒοιιιοιι ιιωιιιιάοιοιριοιιι

Ρτι.ιιιι€ι'

Βια 1. Οιοιιιε ιοιω ιιιιιοοιιο ιιοιιΒοοοιο οίδ 58.

ριοριοιοιιοοοιιι διιοιο. ΕΙΕ δ. ΤΑΜ.: κ. ο. ο. ι. οπο”.

οι. 1. Θ 3. :απο @και ο. α. Ροοιιοωοοιιιω οδ: Γωω··

οοοιιιοω οωιιιο ιι&ιο ιιιιιοοιιιι ιιο!ιοοι·ιιιο, οιιι οι

ιιοιοοοιιοιο ο_ιτοο διιοι:ιι , μοι οιοδιιοιιοιο δε πωσ

πιο ιο ιιιτοιιτιοιιο;- νο! μι· οιιοριιοιιοω 86 δ·οιτιο

ποιο ιο οιιοοοιιοιιο , ιιοι ιιοιοοιιιοτο απο ιοοοιιιι:

οι80 οιοιιιο ο&ιο ιιοωοιιο ιιο!ιοοιιιιο οδ ριοριοι:

Γ

-- @Ο

Νοέ ι.

 

μι

Ρο». 4.

Β·
Ριου. 5.

 



πια-παπι.

ρ:ορ:α: ια: :οι :ικα αι: ρ:ορ:ιο α:πισιι:ιι: οπο,

πιο: αιιοιιιιι:ι: οπο, ν: αοπειιι:ιπΒιιι:πι: δ :ποιοι

:::α οποιοι: , ποπ ρο:αι: αεριιαιιι , πο: ρα: :ιπ

ιπιοιοειι ιιιαιΕ:ιοπαω_8: ::αθ:ιοπαοι, οοιι:αππ:ιπιι

ροπι:ιι:α Διιιαι: δ: ::ιιρι: νοιππ:::αιιι , ν: ιαιριοπι

ποια: ρ:ορ:α: ιαιριιιιιι; παπι ιριποι πιστα, αι:

ποοειειιοιορα:::ι ρι·ορ:αι· ιιπαοι: νπεια ποα:απο:

οι οποαιειιοιιια:ι,αι: αεπιιιιι:ιι:ιιπι:; ειο::αιιο: αι:

:α:οιιππ:ιριιπ: πιο , αι: αιιαα:π:ιιπι:. Οοπιιι·οιι

πιο: ρ:::ιαπια Ιστορια: ποπ οπο:: πω:: :πιο

παπι απ::ιπιααΔω οπο, ν:αιιπιαρρα:ιιπο: πω::

ραορ:αι· ροπι:α:αοι ιιπι: , ειπα αι:::ιπιααιι οι πια

πρ,τω απο:: :α:ιοπαιιι ιπ::ιπιαε:ιοι, ποια αι: ρο

πι:α:ιριπ ιπ::ιπιαε:ιι Επι, πο; ρ:οαοπααρ:ιιιοιιιια6

οπο. οιοπα: νοιππια:απι πει ιοιο:αοι ιιιι: ειπαιιι

8. 'Ποιο. 3.αυι:Μ Οαπωιοαο αι:.ιπιιιο, ιιρραιια:

Μιρα:ισπι . ιι·ιιι|ιιισπι.

6ο_ Φο» π. Β:ιποι πᾶιο παααιΤαι·ια νοιπποι:ι: αι:

.απο ποσα! ρ:οριαα ιιπαοι ,ναι ν: ιπρι::: ιιι:αᾶιοπι ρ:ιοιι

Ι

ι 89·

οΟ8]'ωι ·

8. Τροπι._ -

χω: "ω σεαπ:ι:, ν: ιιιιι:αθ:ιοπα:ιπειαιιρα:ιι:ια, α:ειαιαό:π

Μπι: οι

“η” πιο·

έ:: ρ:0ρ::7

αο8πι:ιοπι: , ειπα α: ειι:αάιοπα δ: ο:ειιππ:ιοπα

Παι :απ:ιππ: :οι αα::ιιοι πιιειπαπι ιιπαπι , ποιοι::

ορα:ιιπ:ι:αοπιαπ:ιιπαπιιι; να! ν: ιπρι:ι: ειι:αδι:ιοπι

ιριιπ: π8απ:ι:αιαα:ι , ν:.αι: ποιο: Παιπαε:αιια:ιπ:

ιιι ρα::ια, οπι ιιοππιπι: παααιιιι:ιο,ρ:ορ:ια πιπιαπ

:απιιι: ιο Παιιπι ρ:ορ:α: Παποι. Γππειιιιιι. αι:,

αιποπιιιι:π :απόσα :ει ιιπαιιι ρι·ορ:αι· ροπιιιιιαπι ιι

πι:, ρ:ιαιε:ιπάι: ο :απεια:α αει πω:: ιιρα:ὲ , ναι πα

ααιιι:ιο,8: ιοιιιοι ιοιρο::ιι: :απεια:α οι! δικιο ρω

ρια: ροπι:::απι πιο:: ιιπι:, αοεπι:πιπ ν: ιιρρα:ι

οικω ρ:ορ:α: ια : ια:ι ραει:π: :απειι: :ο ροπι::ι:αοι

Παι, αοεπι:Διιι ν: ιιιιιαριιαιιι ρ:ορ:αι· ια; προ, αι:ο

:ο ιΠιιοι :απει::·παααιια:ιο , ποιο :ιιοιαπ :απειι: ν:

πει αρρα:ιριι:ιπ ρ:ορ:α: ια , να:: δ: ρι·ορ:ιι: οπο:

:π:ορα:::ιρ:ορ:α: ιιπαιπ. Ποπιιι:ιιτι. Βαι:π: ιια:ιρ

8: ρ:ορι·ιααιιι:: Ποιοι ρ:ορ:αι· Παοοι:_ α:εοναια

8ιρ:ειρ:ια ορα:ιι:π:, ρ:οριαι· Παποι , ιαοιοιιρπι

ρ:ορ:α: ιιπαοι. Απ:αα. μια, Μπι ραι:π: να:α8:

ρ:ειρι·ιαοιοπα:π:πει ιιοιππειπιιι Παποι , ρ:ορ:α:

ιριπιιιΠαποι αοεπι:ποι ν: ιππιιιιειροπιιιιι. Ποπ

`ια:ι. ρι·ορ. πιο: :πιατα Παιιοι ρ:ορ:α: Παπιιι , αι:

_ ορα:ιι·ι ιριπιιτι .ιάιιοι ιιπιοι·ι: ριορ:αι·-ροπι:α:απι

πιο , ε:οεπι:ιοι ν: ιρρα:ιριιαπι ρ:ορ:α: ια ι· α:Βο

:πιατα Παοιιι ρ:ορια: Παιιοι , αι: ορρι·αι·ι ιριιιιτι

ιιοιο:αιιιρ:ειρ:αι: Παποι , :ποιειιι::ιι ρ:ορ:α: ιι

:ιριιι,αιιπι ροπιιιιι 8: ιιπι: ιααιρι·οε:απ:ο:.

Μι:α:ρι·οριπ: :ιιι , πιιιο:αοι ραι:ιιιαπιιι αιια

' ρ:ο“ρ:α: Παποι , :ιιιιιοποιο ρ:ορ:α: ιιιιαι:ι,ναι

·οοιπ::ιειιαιιι:α:,ιαπ ν: (οποιο: ιειειοι:π: ι. αν·

:. π. χ. Με:: , μποπιιιω.ε αι: ιριιι α&ιο Μια::

· νιο,: πο: ραπιια: οιαι·ι:οι·ια: ναι α:πιπιι:α: δ: ιιι:

ρα:αιιιιθ , ηπιπιιιιρα:::πιιιιιο: αάπ:ιιρα:ο:α:8:ι

Παιιοι ιιι οπο:: ιιιοπα ειια:πιι: , ν: ιαιπαπι ιΠιιοι

δι Τροοιορι·οροιιιιοπαοι , τυπικα.: :Μουσε ριση::

νιπ:, ροε: :ο Ιιρα:ει:, φρι·ιριστιιπαιπ. (ζα:α:ιιιιι ει:: ι

Μπα δ. Τιιοιιιια ρ:οροπ:ιοπαοι ιπιπαπει:ιοι, πα

απ: ποπ αι: :ο ιιιιιοιιιιο:ιι :ιιπα::ιαιιιιι αοπιἶοεαια.

Νποι, ν:ρωΔιοι ρ:οροιιιιο ιιιιπα:πι·, πιο". ιιι

ποιοι: ορα:ιιιο ρποιιιπαιιρα:ιι ιι: ρ:ορ:α: ιιιπαιιι: ι

αι:ο ποιο: ραι:ιιιαο: ποπ ιι: ορα:ιι:ιο ιιρα::.Ωπια, ο

4 :ρω ειι&α ρι·οροιι:ιο ιι: ιπωιππι, ποπ α:: πει-Ε

ἔ ω:: νιιιιιοαιιιι· ιπ ιαπιιι νπιπαι·ιαιι παΒι:ιοο , ν:

πι:οι:πιιι ιοιπ ορα:::ιο Ήρα:: ιι: ρ:ορ:α: ιιπαιπ;ι

ιαει ιιι ιαπιπ :ιοιιι:ιιιιιι: νπιοα:ιιιι οιιιι·οια:ιπο, ν:

«ειπα ποιοι: οραι·ι:ιο ρπιιιιιιιπ |ιρα:π ιι: ρ:0ρ:α:

ιιπαοι. Νικο ριιπα ρ:οροιι:ιοπαιιι οιιοιιιι:8. Τρο

ποι: :οι ρι·οριπ:ιοοιι πω: ποιοι: ορα:ιι:ιο :ιππο

ιπι νια:ο:ι: ιι: ρ:ορια: ιιιειιιαιιι Βπαοι, εια·οοε ορα

:πιιοπα ιρι :ππιιιοι αι: ιαι·οιει. .Υ .

Αιιι.ιι:οποι. ορροιι:ια ιαπ:. παρ. απ:αα. απ·

πιιιι που:: ορα:αιο: ριορ:α:ιιοαοι ο ιιιΠ0ι: ι ν:

Ι

ι

δι.

Έσω!.

 

π.

Όπισιιιππ:

5. τω».

αιωνια:

ωφιιωιιο

?ήπιαν

. 6%.

ιιιι'ρνιππΐ .

ΡΜΜ.Ει

ι ο Ήίιρι22α:ιο 2.11:,οι π» σο:,Μοοι; :πιο π:

9
ορα:α:ιι: ιιιοπιει α: οπο. ρ:ιααοιιααρ:ο ραι·ροπι·

:ιι:αιιιοπιιιριιαιιι ρ:ορ:α: π. νωω.πωι , μπο

απιιιιιι ρι·υρκι· ρ:οριιιοι ιιαιιρποια αποινιιι:ι:αοι.

[απ νιι·ιπ:αιιι αιιπιππειι ιιπαιαοι , οπο; αι: ροπι:ι:

πιο Επι: σε: ιιπιιιιιιπειοπι ε:οπαιι::απ: ρα: οποι

έλιοπαπι ιοεαοια: ροπι:α:ι: ιιοιειριιι: ρι·οριαι· ια.

Δε! αοπιιι·ιιι. :Μωιμιο οι: πιο: , Επιιι:επιιω ά· ,ΜΜι|ξ

που:: ιιιφπερ. ιιπριιααιιι :ωραια ροιαι: αρρω

:ιοπαιπ: ι . ν: α: :πιστα “Μπι ιριιιι: αιιειπιιι πιο,

ε: ιιιαα ::πιιιπι αοοιρα:ιι πιο ιπ ο:ιιιπα :κι οποιο:

π. νι8:ι:ιδιιπι.: ι:ιαπι ιιι, :μπει ροπι:::α ιαιι ποιο

ι·α ποπ ιι&παιι, οποιοι: ιιπι: , ιιιιειπι:ι ει", δ::

:οπο ρι·πειι&ι ιιαι::ιρ:ιο αοοιραιι: ιιπι α:ιποι ιο

οιιιιπα π:: ι. ιιάιιοι ιιπιο:ι:8α ιπιαπιιοπι: πρ: ιρ

ιποι ιιπαοι. $ιαο: αιιοι ιιιαι:ιιι·, αιιιαιαπι αι: νι::π:α

απιπ: ιιιιοπιει πω: ποιοι: ποπ πιο:: ιορροπι ρο

ιαι: :οποία αιιοιιιιοι:α ό: ιιέ:ιοπα αιιι:ιαπτι: , νι

αοιο: αιιαάο: ρ:οιιιιιια Ετ, Μ! :που ρι·ο ιριει νι:

:ιι:α ρ:οειπᾶιοπ αι:α&π:.

Α:: α. παρο οπο. 8::α:ο:οπαο ι:επιιι. παπι ιι· 64

απ: ρ:ορ:α: να:ιιιι:αοι ρι·ιπαιριοι·πιιι ποπ :πιο ·ω!Μα·

πιιαπ:ιοιπ: αοπαιπιιοιιι, οι ρ:ιπαιριι: πω; ποπ “ω”

απιπι ιιιιαπιιοιπ:.ρ:ιπαιριι: ρι·ορ:α:ιιιιαπιποι ροπ

ε:ιριο:ιιιιι, ιαει ρι·ειρ:α: ιριποι ναι·ι:::απι ρ:ιπαιριο·

τοπ: , ιιιιιριιαι πο:ι:ιιι :ιρρ:αραπιιιιιι: ι:: ρ:ορ:α:

ροπι:ειταιιι ιιπι:ιιοπ ιριιιοι αρρα:ιιιιπ: οποιο , ια::

απο: ιριποι ιιπε:οι. Πισω. 8ιαο: ια ιιιιρα: ιιοιριαι:

πω:: ρ:ιπαιριο:οοι :κι αιιιιιιιι:ιοπι :ποι ιπ:αιια

άπ, ι:: προ: 8: :ιαιιεια:ιπιπ Επι: ει:: ιιπιιιιο:ιπειοιιέι

απο: νοιππ:ιι:α: ιαει ποπ ροιιοπι ριιπαιριααποι ιρ

ιο ιπ:αιιαό:π αιιιιιιι:αι πιο ν: ιιρριαραπιη α:Βο πο::

Επι: αποι νοιππιπ:α ιιπιιιιιιια, πιο ν: ειαιιεια:οιπ:

8:ιιοιι:ιι:. Καιρ. ειιι:ιπ8. ιιιιιι. ποπ ροιιππ: ρ:ιπ

πρι: αποιιιι:αιιαδι:π αιιπιαι·α ιριπιιι οιιαπιπιιιι, πο:

ν: αρρια:ιαπια, αοπααειο;ποιι ροιιιιο: αοοιι:α πιο·

ριιαι:α:, πιο ν: ιιρριαραπβι, παρει ; οπο: ροιΤοπ:

ε:ιιπιι:αιριιιοι ρ:ιιιιιιιιι ιρρ:αραιιιιοπαιπ. Μπι πιο

πο, ποπ ρο:αι: βιο: αποιιιι·α αιαάιοιισιτι :ραδιο

:ιιιιι, οπο :αιροπ::ια: ιιιιαπιπι ρ:ιπαιριο:ιιοι , πιο

ν: ειαιιιια:ιι:ο: 8ααπιιι:ο: , αοπαα:ιο: ποπ ρο:αι:

οποιοι: ιιοιριιαι:α τ, παρει, ειοιρρα οπια:οιπ:αροε

:αι: ρ:ιιιιιιοι ειαιιεια:ιποι ιιιι , ριορια: ρπιιι:α:αι:ι

:ιπ:ιιιιι ριααοπααρισιιι. - .

:οι 3.! παρ.βοιι:Ιιπ Καπο ιιιια:ιοιιπι:,οποπιαιιι

Μο:: αιιι αορποιε:ιπ:ροποοι ιιαΙαι:::ριια πρι αοπ-ρωέψ,

παιιιαπ:,ποπ :ιιιιαπαορποιαιιπ: ιΙΙιι:ι ν: πρι αοπ- "ω" ει:

οαπιαπ: ιοι·πιιιι:α:, οπο: :παρ ν: ιρι·οιιιιιαι· ειρ- που:: τυποι

ρα:ιριΙα ρ:ορ:α: ια , πποει π: αο8ποιοι::α ιιιιιιι ν: "(";."""'

ιιπαιπ. οπο: ιιι:αοι παειπαιιπ:ι ρω:: αο8ποιαα:α Μ' "η

ροποοι ειαιαάιριια :ποιιιιιι ιαιρα&ιιαοποαπιαπ

πι:: ιιοιαριιι:ιι:ι: ρι·ορια: ια,ρα:α:: ποιο ροα αι: ρω

ριιοπι ι·α:ιοπι: αοπια:απ:ι: νιιοπι ι:ιιιιιιιιο. :Ποια

ιοιιιπι ειιαππ:ιιι· ρω:: αοΒιιο(αα:αιιπαιιι οιιι:αι·ιω

πω, ποιο :ιιπ:ιιοιαο8ποιαοπ: ω οποιι :τι ρο

πποι , ποπ :ιοιαπ απιιι οι·ειιπα 8: :απια:λπ αοποα6

πιαπιια αει ρ:ορ:ιποι πιιιπ:πιπ. Α:: αοπιι:ιπ.παρο,

ρω:: :ρρι·αραιιιια:α παιπειιιππ αν: ιιαιαᾶιριια

ιο:πωρ::: ι οι :ιπιιιω:οιιιαιιιΙι:α:μ8: ν: α: π:

ιιιπτι πω. Απ ρι·ιο:αιτι ρ:οριι:. ιιαΒο , ρω:: :ρ

ρ:αιιαπιια:α οποιοι:ν: αοποαπιαπ:ριορ:ια πι::

:πιο ιοιι:ισιι:α:, ροα αι: ιααοπτιιιοι ι·ο:ιιιιιιαοι τοπι·

ιιαπιαπ:ιιοι, ποιοι ιισρα: απο: ρ:ορ:ιέιπιι::ι:ιι, ω:

:ιπ:ιιοι ιιιι:α:ιιιιι:αι·, ιιρρ:α:ιαπ:ιαπιιο προ! ειποει

:πιο ρ:ορι·ιπ οπο:: ιιιρα: αδιιαπιαπ:ιιιοι. @μου

πειπιοειποι ιρρι·αραπιιιι: οριαάοιιιιιιιαοπιιαπιαπ:

ριορι·ιιιι οποια . ποπ ιο:ιιιιιι:α: ιααιι:ιιιιιιιι :απο

:ιοπαιπ ιριππ ειιιαοιιιιαιιιαπ:ι2, ιαιι.::πιιιοι ιιι::α#

:ιιιιιιαι· , ιιρρ:αιιαπειαπιιο προ! :μπει οι ριορι·ιο

οποια ειιιαοπιιαπιαπ:. Δ: ροι:α:ιο:αιπ Νεο, πρ.

ρα:ιιπιιιιαπιι:ιπιιιιι ροπιιπι: πιο ιιι ροπιιοι ω::

οποια ιο:ιιιιιι:α: ιααπιιιιιιοι ιει:οιιιιαι:ι αοποαι

πιαιιιιιιιιιι

πω::

Κα0:

ι

6 έ·

.ωωἄε



68.

ά:ίο. ί:ίοί1

Μοτο:: οι:

ρι:ιτιοωπο.

έτιβτπ.

69:

|ιί ουσ::

όποια.

:οί "ο".

το|οποι:

π

7ο.

ά: ο. ό· τι.

:Ο

ο:οοι::ιο , ου:ιο :::::οι :στο ΡτσΡτ:: ο:ιιιτ: ίοι:ί:·ί

του, ίοτ: ι:ι:: οι:: οι:ιοτι:ί:ι:τ, οσο ίο:::ε :του: :Ρ

Ρ::::ι:ε:Ρίο ::τιιισιυιο: ο:το :ο οσο :ΡΡο::τυείοι:

ί:ι:υι:ε ::στοιοιε οσο σ:ίοι:το:ο:ιστ ει:: :ΡΡοι:ιυ

::τυιστι:ιο; ί:: ι:οιυιο :ο ω, ουσ:: :ΡΡοι:ιιιε ίοο

ί:ι:ιιιιε οσο::ο:: σ:: οσο:ι:ιιο::σοοιο τυο: ο:ιυτ: τ:

:ισο:Ι:, οι: τοευ:::::::ιε ο ::::σο:,ί:ιοΡοτ ι:ιοοο :ι:

::: ίΡ::::::ιο τι:: σΒιοτί:ι.

Λο ο, οοΒο :Μοσ- οιιιο 6ο:: οσο ίοΙυιο τοσο::

:ο οστ:τοουιισοοιο ίυ:, :οτί οι::ι:: :ό ίτιι:ι:οοοο: δ:

τίο:οδ::ι:σοοιο, δ: οι: στοοοοι:&υτο ο::ο: ί:.Ν:: `
σοί::ι τι:: ουσ:: .4η/ί. 1.τίο668:τ.Ι:::. το. οί::τ::, τ

Β:ιβοτο:ίο Ζ Όσοι:: ε:: εσωτοπο:. ΜΒ'. Η

:Ρί: :Ποτ νσίυοι:::ε ί:ο:ε; ο:ο: Μ:: οί:: οΒ:οδί:υιο

νσίυοι:ι::. Νσο :οίοιο :Ρίυο::ουσο::ο:,ν:Ρτσ:::

τυο: :Η , :Ρίυιο ν:ίί: οοοι::: οί:: Ρι:οιυιο :Ριπή

οι:: τοίΡ:&υ ίυ:, :τουσ οοοοίί:τ:ὸ οι:: :ίιυι:: ιιιί::τι

ολυο: ν:Ποο :ιου: :τ:οσ ω:: ιιοίίο ι::ί:::οσ!υοι , οτ::

:τι:Ροτ:ιτ:το :ι Ρ::ο:ο νοίίο.Ιιτ:Ρί:::: ι8:τυ:,νι ω::

οιτ::οτ:υε οίιο:ιυιο, ο: ί:ο:ε νσίιιο:::ιε, οσο :οποιο

ου:τοουε ιιοΡοτ::υιο. Ι)οι:υο:ιυτ τ. οσο ίσί:τιο

:άσε :οι:τοσε Ρ:τι:ι:τΐιοε :τι στοί:οο:ο :οιοτ:::σοιε,

ία: οι::το :&ι:ε οιιτοτοσε ίΡ:&:οιο: :τί οτι::οο:τ:

::τ::υι:σο:ε,οίίο ΡτσΡι:: οι::το: ουσο::ο:: ν::ιου:

:έ:ι:ε ο:υί:οιιιτ τ: νσίυοι:ιο τοστ: : Βοο:ιο ί:τ::ε

- οοι:: οί:: Ρτι:Ρι·ι: ΡτσΡι:: ::οοιο. δοτίστοιτο: οί::

άτομο οι:: οπο:: Μαιου:: ο:ιο :τί ι:οι::ιο οίι:ιι:τίο ί Ρ:::οσο::Ρι:, ν:: ίιΒίΠ°ἀίδίὁᾶ οί:ο:ι:ιι:, ν: :::υε

τοστ:: οι:: ιίιτιβιτυΓ οι: οοοίτουοοιίυτοί:τ::::ι, οσο ':ο:οτο:,νοίιο:τί::ι: 8: :τ::Ρ:::ιιιι:, οι :&υε οτι::

:Μοτο τι: οιι_:τοοιι:οί:ήει1ο: :ο :Ρίι:το ί:ο:ιο Ροι·- έ ο:. ο. Αιέ::οοοε, οσο :::::στοιο:ε νσίυοι:το οσο

ίοο1ιιζιε ρο|Πάς"άμω. Α:: :;οι,ί:ι·ω, ΡιοΡτο: ίιο· Ροοι:οο:,οσο οι:: οί:: Ρ:σΡιοτ ί:οοιο τ:ίΡοέ:υ οσ

ιιιίιοοιίι ::,8υι1::οιυιο οο8:: Ρ. διαιτα, , ίτυ:ι:σ- ιο::::ε, ία: ι:οιίιτι: τοίΡ:όὶυ Βο:,. ν: :δί.ιστιοε ντιπ

' νο8:ι:οι:ε, :μια τι:: ::στο:οιε ιτσίυοι:ιο οσο Ρω

ου:: οσο οι:ο:ιε ο:: νίι:τοσ 6ο: οί:ι: νιίσ ί:ου::υτ · τ:::οι, οσο οίιουοιυττ:ίΡ:&υ ::οο::ο:ε :ίί:_ΡτσΡ:::

:ιοστ:τ: Ποιο», οι::ιο οι ί:οο :πο σ::τοοισ ίσουο- ¦ ί:οοο: : ου:: :τί :οποιο στου:: :ο ::ιουσ ΡτοΡτοτ·

τι:: ίτυ:::ο.Βοτί ο: οοοοίί:::το οσο σ::ί::ο:ο, :τοστ ι :Μοτο 5ο:: , ουσ:: :ο :Ρίο οι: Ριαοσοοι:Ρι: οσοι

Βοειιιί::υε οί: σΡ:::::σ ΡτοΡι:: οποιο , :Ρίο οι::το ::ιο ί:ι::ε ει:: οσοι:: :Ρίι:το στιίιο:ιτ:τ: οοουιι:οιοιο

δπο7:2.ίο::οι::::Βσ :ι:έιίτυ:ι:οοτ:: σΡοτ:ι:σ Ρισ- ι Π:: :ό::σ , ου:: :ο :8:οι: οσο Ροοάο:, :ο :Ρίο

 

Ριοτ οσοι:: :στο σοιοοιι:ιο. φοιτ: οίκο ι::ο:ιυ:, Ϊ

::ιιιι:ο ο:ιυτ:ί:ιοτ ίοου:ιυτ οσοι:: σ::τοοιυτο, ί:

οι: οτιιοτ:Ιοετ :τοΡοτ::: οοοοίίιτ:σ,οσοοτίσ,ο:ου:

οι τοριτοο::::::οο: ΡτσΡιοτ ί:ο:ο:. δ: νοτο·ι::οτι

παταω:: :ττ:Ρστι:: ιοοιίυοι :το:ο:ι:σο:ε :::ίοΙ::

Ρτου::οοεοιτ:σο:, Με:: ίτυ:τ:σο:τοί:σο ιοστίσ

ο:::υτ:ίιιοτ ί:ου: :οί οσοι:: ::ο: σ::::οτι:ιο: ου::

:::ιο τ:: :::ι:ε νοίι:οι:ιο, 8: :νο!υοι:ιο ο::::: Ριο

τίιιο: οσο:: οι:: νσ:ι:οι:τ:ι:, οι Ριτ:ιι:: οσεο:ιιοοο

σ::ιο6::, οσο Ροιοτ:ι ίι'υ:::σ ιοί: νσίιιιιι:τ::,ου:ιο

τι:: οοοοίί:τ:σ, :νσίυοι:το Ρτσι:ιιο: , ουσ:: ουίΙυε ι

τιθ:ιιε Ρτσοίι::: Ροίί:: :ιίυ:Ρσιοοι::, ο:ί: :ι:κι:ο:- ι

ιυτ:ιο ίι:ο Ροιοοι:α. Α:: ο. οοοί::ι::τ Διακ:: ό. ο

:οίΡ. ου:ίυιο :ίίο :Βίυ:ι:υτ::, :ο::ττίυτο ί:οοιοοοο

τ:ιτ:ιοευ::::ι :&:σοο σΡ:::οιί5, οτί: ::οι:ιι:: ίσιο::

 

:Βοοτο :ο οπο: στοί:τι::ι,

Οοοοίι:τίσ :Β:ιυτ, :οπο ΡτοΡ::: Βοοιο οίίο,ιτισ

οτι: :ο :οι::οίοοο ΡτοΡιοτ ί:οοι:1 Ρ:2:0εο::ι.ι:1.ι ο::

:Βοοιο. Ε:τοίυι:υιιιυτ ιοίοιιί:ι:υ:, ου2 οσο :Βυο:

ΡισΡιοτ ί:οοιο,ουι: οσο οοεοσίουοι ί:ο::ο,οιι:ο

τιιτου:ε :8:οιυι· :ο Αυι::στο :ο ::ι:οιο , ουοιο :Ρίο

:οει:οίοιι. Νο:: οί: :υιοτο ο:τ:ίί:::: :::::::::8, ία:

ίοί: τ:ου:τ:ιυτ Ρι:οοοΒο:ι:σ ιο:τί:στυο: οι: ί:οοιο:

σουο:τΙ:ιιο ίοττοι:::ιοτ : ίσΙ: ίΡ:τιιι:::: :οιοΙΙ:Ροι::

::ι:οο:ε νίι:ι:: ί1::::οι:,:τι:ο8:Ρσιοί:,ουίίσο:σόσ

:ο :ΡΡ:::ιι: ί:οί:ιίυσ, οι:: :Ρυ::σ ::ι:σο:: :οσΡο,

Ροτίτιᾶ: ν:ισ::: :ο:οίί:Βοοι:: οσο:: , :ο ου: ουί

° :ιτε τ:οίο::υε σσΒοί::σοιε , Ροτίοέ:ιίί:ιο: : Β::

` Με, :ο ου:ί:ιιε ι::ίοέ:ιιε Ιι::ιοτοιι:: οσο οίκω-ουσ

ο το:οι:ε :ο :Ρί:ε ο:υ.:ί:::ε Μ:: ::Ροτ::ιι:τ Ρ:τίοοι:ί

.ωηοο ίιι:τ. Η: :ο:το ί:ο:ε, τ:ι:σο: σ:σιο:λ:υα Βσο:::ι:ε: ί:ο::,ο:ιο: ΡτσΡστι:σο:ο: ::::το οπο:: :υπο ί:τ::,ίου

που έ:Π'Επ·

:Μπιτ τού

:δίσκο οι:: ·

"Μ".

Ή
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δ. Τί:οποι.ι

Μ'ί8ίθ νι:

ί:ΜΙΑ2:3 π::

"πΡ"Μιο_

εί?χίο:ε

οπ:/ίου: ο:

ίπποι.

οί:: :ι.ιι:ιο :&:σ σΡ:τ:οι:ε,τ:ι:σοο Ρονί::το τ:οΡοο ί ποσο:: τ:ίΡοι&ι:ο: Ροτο:Ρ:τιοι οί:τ:ίί:ιοοιΡ:σ:τιά:

οί:οι:ο τι:: :Ρίο σΡ:::οι:. Ν:ο: :Μοτο ::3:ισ οσοί:- ίι::οτι:ε , ν:: ο:::ίί:ι:ε :ι!::σο:ε οπο:: το:::::::::::

οπο: :ο τ:ι:σιιο σί:::&ι, ιι:ου:ι ν: Βο:ε;οσοί:ιίο- ί: ΜΒ:: :ό :Βοοοίιιυτι ΡτοΡιοτ οσοι:: οσΒι::ι:σ :Ρ

::ι: ν: οί:οθ::ι.ι: Ρτσοοιίοοε : νσίυοι::ο σΡοτ:οι::, ο

:ί::ρί:υε σΡοτ.ιι:σ. Νοοιιο :ιοΡ:::::, ν: Πο:: ίο

οι:οτίιΒιο οτί: οί::οά:υυιο 8: :οιοοι:σο::ο,Βι ο:υί.ι

ίυι:Ρί:ι:ε ίοουοιίυτο οί:: οποιο: ο: οκοου::υυιο:

:ιοσ οι:: :ί:ΡτσΡι:: ο:υί:::::ε ίδο:ε, τοουοτο :8:οε

ΡτοΡιοτ Βοο:ι:::ο: :ΡΡτο:::οί:ιο :τί ο:υί:οτίυιο `

:ο :Ρί::οι :ο :::οοι.:τ:οοο. ι

Η:οο τοοτ:ισ τ: ι::::ι:τ: Ροτοί:, :ο :ᾶἰο ποσο::

τον: :::ο:::, :ο ι:οι::ιο ν: :ιοΡοτ::: , Ροί::ι οίί: ο·

ο:: νσίυοι:::8. Α:: ου:ιο ιίυσ.τοίρσοι:ίοι δ. Ποιο,

1.2 ο. μα. τ. τι:: :.:οιΡοίί:Βιίο :Πο,νι ::::ο νο:ιτο-ε

“ωεουιιι:ου: :::::ι:,οίίο οσο:: σο:: ::υίιί:::: νο

ίυοι:ι:ε , ίοι: ::οι:1ιο ν: :ο:Ρ:::::. @με τ:ίΡσοί:ο

ν:::ίί:ιο::ί:: ουσο:.ιο:, ν: Μοτο τίσοοι,ιο:Ρσίί:Βιίο '

οί:, ν: Ρτ:οοιιιο :ΡΡοι:::ιίο ί:: :Ρίι:το νοΙίο νοΙυοι:

τ:ε::: ί: :άσε οί:::ιυε νοίι:ο::ι:ε :Ποτ οτι:: ο:υίιί:το ι

νσίι:οι:ιο, Ρτ:τοί: :ΡΡοι::::ίο νο:ιιοι:ιιε οι:: νοΙΙ:,

ί

ι

 

:ρί:ιιε νσίυο::::ε: :8:ιυ: :ιοΡοίί::::ίο οί:,νι νο:ίο οί:

οιιυιο νο:υοι:ι:εΒι ί:ο:ε οιυίι:οιο νσίυο::::ε, Μ»!

:οι οοι:ί:::: ο:ιο σιοοο ντΠο οοοοίίιτισ ίυΡΡσι::: ι

οίιουο:ί:ΡΡο::::::ίο; ου:: σιοο: "Πο , ί:::ίιου:υε.

σ::ιοό:: ::Πο; Που: οιοο:ενιΠοοί: :::ου:υε νιί:::::::ι

ν:ί:σ:ιο:ίυτ :τοοσίί::::Ιοοί:,νι νοίίο οι Ρι:ιουο: νο

|υοι:ιιε :ΡΡοιιΒιίο, οίκο τι:ο:ί::ι·ισ ίυΡΡοο:::Ρ

Ροιιί::ίο Ρτι::ε ίο, ου:ιιε οί: ιιο:ίο. Μιοστ Ρ:σί:ι.ο:το

νοίί:οί::ιιυιο, ο:οοίί:τισ ::.ι::οτο ιί:Β:: ίυυι:ο σο·

:οιί:υτο: :υτ:Βιιυτ οσοι:::ιτάυιι: οι:: το: ::ιου:,

:ιιιιιι:οο::Ρίυαι, :οι τιοτι:: νο:ίο Π: :::ίΙ:ο&ιιι::ι.

Νο:: :ο :Ιιοι::: :::σου: οσο :Ρίυιι: το:: , [οτί τ::

Πυε ::::::οοι: οπο:: :τί ί:ο:το ίο :οσοι ιστιο:ίιιο:

Ρτ:οο:Ρ:::ιοτ.@ο οοΒο:ι:σ ίσι:ο:::: οίκο τί:ί:: :τι

Βτο:ιετ$: :ο::οιιουε, ο: :οι οσο Ροίίυι:: :Βο::

ΡτσΡιοι ί:οοιο , οτί: το::οτ::ί::οτ ό: ο:οι:Ροσ:ιο::

ΡτοΡι:: οι:: Ρσίίυοι :8: :οί:οοιο :ο Αυιί:σ:: ο:

ιυτο ί:οί:ι:υ:ε, τοίΡ:::υοι:ΙΙυο: οπο:: :ο Βοοιο

ρτ2:σΒοσίο:οι:: ί:οιιι:ι::οιιο: :ευοιυτ ί:τοΡίιοι

:οι :ο οοοο:,νοί:Βιιι: :ο ίωΡυιοέ:ί:8:ιτ:οιο:::σο

ι:ο:οοτίιίοι:ιο:ο: , ουσ:: ιοί:οί:ιιυ: ί:ιιοιο τ:υ:::

::ι:οο: Ροτο:Ρ::ιι: , ποιοι:: :Ρίιιιο ί:ιΙι:το το:ιι:τ

::::::οτ οοεοσίο:ιοι,

ψ::εσ::ισ-ν.

.ότι αέΐἱσοοε οίιισἱοοβι:ΡτοΡτοτβιοΜ.

Β ο
Ιιοοι:οοοι:ιιτο :ΙΜ :ίίοοι::::ε , οσο:ιουτ:οε το::

ί:οάιίί:ιοπ Τ::οι:::: , ν: νοΙίο 8: :οι:ΙΙ:Βοτο: οι::

οσι:οο:ίοε Ροτίσο:τυτο ΡιοΡτιτο , νι Βοοοι::: , 8:

ίΡ:τ:το. Τ::οίουοτο: ίιιο: σο:οοε σΡοτ:ι:σοοει::

υ:οο ει:: πι:: , ου:Βυε οτο:ιυτ:ε Που: Ρτοιίυ:τιι,

::ίουο :ο ίυσ οί:: οστ:ί::υ:ι. Π: νιτ:ίου: οσοι:σ·

υ:τί::. τ . 8:οι, :ίί:::ο::, σοποοε σΡοτι:οσοοε :Πιο

ο:ε, ι:ι:: :τοο::οοοιοε ου:ιοιτ:οίουο:οε,οΠο Ριο

Ριοτί:οοο:. Η: Βετο: διιιιο:ποιο ο. Μοτο. ο. ουσ

τ:::ο: :τί πιο:: ::ιιί::ιτ:ιοτ:: Βο:ίοο: ο:: οπο: το·

οι::::ιιιτ,

νΡίο: οί: μου: τ::υ:ο:τυο: οδτ:σουο: , :ιο

το:οοοιιυιο που: , ιτ:οίουοιιυιο ::ιοιυ::::.
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Εύη “Με

απτο:

οποιοτττυι:1

[πιο ΡντιΡ:π

οπο::

Σ: δ ·οσίωι

οι:: Ρ€τωπ

Π:

73·

κίείωπτ.:

Ρντιμοτ ο·

οπο: οπο.

άσοι::

Τ:
Αἄω τι:: ο

πιο:οι

Ττιιτιο::::

:ο ·
Ρπίπισ τα·

$`σο::σ:ι



ΠΠ:/!ατατέσ ί 'Πε δεισ ίπ σοοιυπιπἰ. δεό?!!υ π ο ιι

οιο!τ!ιιο·, ειοἐιιο τοειιιροοι!εε τοοοετ! Μοτο!!!

ι.!οιο δοετο , νε! ο!!ιιο!ι! ριοριετ δοειο: !ει! Πει!!!

ιοει:ιροοτιεθ: τοοοειοτ ει! ετοιοι!οτο!οετο οικοτο

τειο, 8εε:τ:ιετι ρτοριετ !ρ!!ιτο;!ις!ιοτ οτοοει ειιί!:!ο

οεει!!ο!οιε !οοτρτοριετδοεω.Μοοτ ρτοο.οετο

οι !!οει!!!ετ!ιο!οετοτ ειιο!ε!!ιοε δο!ε τ! ειιο!:ι!!ιοιε

ειδε!εοτ!ε,ε1οὸι! ειιοδι!!ιοε ε!!!εέεοι!εδι τετι!!ι,τεο

οιετ ι!!!!!οιΕ!ιι ο!! !ρ!οε!δε!εοτει ιΞοιι!8!!ι.15 εοτειο

δο!ιδι ιοετερ!ιοτ!εε, τιιι!οοε οιοιοτοι!!!!!οέ!ε ὰ

δικ. Μ!οοτ εοο!!τιτ , ι·ιοοο!ετο Πεοειιτοει !οετο

οοο!τιιιετο, 8ε τε!!ι;ο!! Ρ1°οριετ !ρ!ειο . τι!ειιιρ!·ιο.

δ. τ!εειιιοιοιο τουιοε:!!οποοο!ιιιτε. 2.8εοτ.ι!οεει,
(ΜΒ . . . .

ρω. οο!!τιτο ιιε!:ιοοετο ε!ιοιοιιιο , οειιοε ιο1τοτιοεοιειο

Έτιπι!ουι. οειιοε ιτι!!! !εοοτειο, ε!!ερτορτει· δικιο. Ροοι!ετο.

οοοο!ειτο επεσε ρτοριετ δικιο, ε!! ο!!!!τιέ!ε ειί!!ο

οε τοοοετ! ει! ορετιιοι!οτο ρτοριετ δικιο: !ει!

Πεοε οοο τοοιιειοτ ι!ι!!!οε!!ι ιιό!!οοε ει! οικιστι

ι!οτο Ρτοριετ διοτι! οοο!ιιιτειο , οο!!:ειο!ρρει!!

!!!οι'.!ε ται!οοε, δει! οιοο!ο Ρετ !ε!ρ!οτο ορετοιοτ

Πεοι; !Β!ιο'τ οο!!ωιί!!οι!!ο!οει, οειιοε !τοιο!ιοεοε

77- τ!ει1οε ιι:ιο!!εο8,. ε!! ριοριετ δικιο. 3. δεοι. εἰδι

Τ"Μ/"'· τοιιι,ΠεοτοεΒετε ρτοριετ δοε!ο,ι·ιοι οι οοο οτε:

τοτετοιο , οοο οποιο ριοριει·δοειο, οι!! δι δο!ε

?"('"!"”· . !ο!!ροοε. £ο0"ωτάτω Ματ. τ. ε. 6. Βοιωτια!.
Ρ?|δΙ!¦ . . · . - ·

ρτιοτιε ιι!!ετι. οοιι!ειοτι.! Πεοτι ρτοτ!οειτ , ρτοι!ο·

ε!ι ν! νο!!ιοτο Ρτοριετ οπο! οοο!ιοτειο Ραπτο

Βο!τειιι: !ει! ι:ιο!ι!ειο!ι! ρτοι!οε!ι νο!!ιοιο ρτορτετ

Μοτο οοο!ιιιιεο! ριεεεοΒο!τειω, ρτοε!οε!ι !!!οτ! -

ρτοριετ οπο! οοο!ιιιτειο , ιιιο!ιιοιιτο ριοριετ δ

οετο ε!οε,οοοι! δε νο!!ιο ρτοε!οε!ιοτι ετΒο οοο!

_ οοο! Πεοτρτοι!οε!ι, ρτοι!οε!ι ρτοριετ !ε τετο

ιο!!! μι!. του!!! ρτοριετ δοειο !ρδοσ ρτοι!οά!. Γοοι!!ιτο.

Ρο!!ετ. Με". Ρ!ο!ε ε!! οειδιά!οοε ε!οε,εο!οε ε!!

δοἱ$:Ρετ!εό!ἰι1οι11 ιιοιετο !ετορετ ρει!··ειί!!οε ε!! εο

εο!οε ε!! ρετ!εό!!οοαι: -αιτιο! οοο ι!ειοττι!!οο!

Ρετ!ειἰ!!οε Πεο , @τοι οεειο!ι Πεοι εΒετε οτι:

σΜ.δ Ρτετ ε!!οο!ι! ειοοι!!!ι!ρδοτιδο!ε. ()οοδττο. δο!ε

οοο ε!! οοο! ρο!!είδ , !ει! ρο!!!ι!εοι!!ιετΒο οεειο!ι

Πεοεορετ:ιτ! ρτοριετ !ε!ρ!οιο ιετοι1οιιιορτοριετ

δοιΐ !ο!,ιοιο ο!ο!! τοιιΒ!ε ἐ Πεο ρο!δι!εοιοτ.τ1ι!!ιοτι

!ρ!εΠεοι ὁ !ε !ρ!οι οι. Βετο. οικω, !εεοοι!οιο

ρ” Με” οιί!!οοεε ττεο!εοοιεε Πεοιονετε 8ι ριορτιε ποτε

οπο. ιστοριετδοετο,οοο!εεοοι!οτο το!ιοτιοεοτει: Παει:

!εοι. εοιοτοοο!οτε!!!οτει τεεειιτιοτει,οο.ιιο Ρεο

ειδιοο!!!!!!ε! οιι!οΒοοιικ ι.ά!Γ!. τ. °ιαϊτστ4πηκε

ά[ττικευάο. Ρτο εοιοε ειιρ!ιεει!οοε

ο '79- ,· Βια τ. Νο!!! ιιιί!!ο ι!!ιι!οιι ει! !οιτε ε!! ρτοριετ

ΝΠ!!! Μ!!! δι!ειο.οο!!!Β!ιοτε.ε δ. Τει!!! ιτι. ε. ι9. ο. ε. νο!

ἄἰττιοιε πο - - ·· · · °
ι ει! Η οι! ο!Μ". Φ νοιοετ!ε!ιιετι!εΒετ,νο!οι:ι τ τοιοι;:ι :Β πρ

Ρωρχ”-!”, !! ε!ο!ειτο ,- τὸ οοὸι! οοο ι!!!!!οε!ο σε!!! νο!! ι]ο2- δ.

που:: εοτοειοε ι·ο!ι. Ροοι!εο!. ειοοι!!ετο νι Μουτ! ιτι!!!

|]ιΡτοΡτει· δικο!! ι!εοει τε!τ›!ιιι!!!!!ο8οι_ὲ οοε:

τω!!! :ιοτειο ειέ!!ο ε!!ο!τοι ει! !οττ:ι τε !ρ!ιι ι!ι!!!οεο!

το! ἐ Βοη!τοιε ς!!ο!ο:ι , !ε!ιοτ οο!!ει ιιι!!!ο ι!!ο!ο.ι οι!

!οιτει ε!! Ρτοοιετ δικιο. Μι!οτ ρτοο. οπο εεο!.ι!!

Με δο!ε ε!! τεει!!ε: ι!ε τει!οοε εοιειο ΜοΠ!!ιει!8

τεε!!ε ε!!, τε !Ρ!ε ι!!!!!οΒο! δ ειιο!ε, εο!οι ε!!,ειιο!ιι·

Με” ε!! σο!!! ειιο!ιι!ιιιιιτει!!ε ι!ερεοοεοι!!! ι!!!Ε··

του: ἐ ω: ειιοδι; οεοο!ι οοτει:ο !τ!ετο τεει!!ιετ ι!ε

Ρεοι:!ετε ὁ !ε !ρ!ο. νοι!ε τιιιιι!!ι ε!! ι!!!!!οιί!!ο !οτετ

εεο!ι!!!τειετο δε ειιο!ειο , πιο: ετιι τ!ερεοι!εοι!!ι ε!

!εᾶοεὲεεοεᾶ. Ποιο !8!ιοτ τω!!! εό!ιο τ!!ο!οτι ει!

τω!!! τε ο!!! ι!!!!!οΒοιιιοτ ο οοο!τειε Πε!.οο!!ιι τω·

ιετ!ι οιιοετε τει!οοετο τεο!ιεεεο!!!!!ιει!ε δοτι!!ε; ει

οοε ποθ: οεε είδε ρτοριετ δοετο, ιοτο !τ!ετο ιστοτ

Γιο δι ε!!ε ειιο!ε!ιιιιετο δο!ε, δε ε!!ε ρτοριετ δ
. οπο. ΔΜ!οοτ εοο!!ιιι: οπο οεοοε ιιιί!!ο ι!!ο!οε ε!

!εοι!ιι!!ε, οεειοε οοι!οοε!!ι . τε ο!!! ι!!!!!οεο!ιοτ ε

οοο!ιοτει!!ο!οιι. Νεο ε!!εοι!!!!!ε, νι μι· !ε μπει,

εοτοοοε ιτι Πω οοτιδι ε!!ε!ιιι , !ει! !οοδ!!εοε, δε

Ρτοτ!οι!ι!εοι!δεειε απο η!!! !οο!!ιοι!ιι Πε!..Νοο

οοι!οοιι!!ι: οι!!! !!εειοοι!οοιι!!τ ρτοεείδο ρο!δο:ι

τεε!!!τειι!!!!ιοΒοειιοτ ο ρτ!οε!ρ!ορτοι!οεεοιε,οιοι!

ιοτοεο τεο!!ιετι!!!!!οΒο!ιοτ έ! οοο!τατε!ρ!ζι Πει , ἑ

οοει ι°!!!!!οΒο! ι!εοετει , νι ε!!ετ τε!!!!ε εεο!ε!!τεε δ

ο!ε, οπο: δο!ιε!! οοο!τετε!ρ!ε Πει. Επι:: δρ!τετοτ ε!!!

ριοι!οι:!τ $ρ!τ!ιοτο !οοιί!οιο , οοο !ο!οτο οι ριιε- ω!""

εοοεεριο οοο!ιοιε ιιιιιιιτιε,ιιοετ ὁ ρτοεε!!!οοε$ρ!

ώ τ!τοε Με!! οοο ι!!!!!οεο!ιοτ,!εε! ει!!ιτο οι ρτεεοο

εεριο οοο!τιιιε ρετ!οοετοιο ρτοι!οεεοι!οιο , ιιο:2

ὁ ρτοεε!!!οοε δρ!τ!ιοε βοά!! τε ο!!! ι.!!!!!οΒο!ιοτ:

ετιζο!!εει ρτοεε!!!ο $ρ!τ!τοε βοά!! τε ο!!! οοο ι!!

!!ιοΒοοιοτ ἐ οοο!ιτιιε οτιιοτε,τε !ρεΞι ιειτοεο ι!!!!!ο··

Βο!τοτ ε! οοο!ιιιιε ρετ!οοετοτο Ρειιτ!5 δι Γι!!! Ριο

ε!οεεοι!οτο: ετΒο !!εει ρτοεε!δο.9ρ!τιιοε Μπι!!!

οοο δι τε!!!!ε εεο!ε!!τοι δοιι!!ε οοοιιιιι!ι οποιοι,

ει!ιο!ιοεο πιο: ειο!ε!!τεεοοο!ιοι!ε Ρετ!οοετοτ11

ρτοι!οεεοι!εο!,εκ ιιικιτοτο ρτεεεοοεεριτι οοο!ιιιτε

.ρτοεει!!τ. !ὶε!ρ. ι!!!!!ο. τ. εοο!ειιοεοιιιοοει! α. Μ· _

ρετιετο. Ρτοτ!οό!!ο δριτ!ιοι Γεο&! τε !ΡΩ!ί!!!!!Π_9 27Ξ|ῖ°Ρξ!”

Βο!ιοτ ο οοο!ιετε ρετίοοετοιο ρτοε!οεεοι!ο το, δ· 8ρω."τ

τ ειιοι!οιοεί!ε οιιιοτι!ε!ρ!ετοιο, εοοεει!οι !ει:οο- ι!τ/!ιο3ιι!..

! ι!ίιτο ε!!ε !οιεοι!οοιι!ε 8ε οο!ε.ε!!οοιο, !εει.ιοι!οτο Μ! ΜΗ

! ιιοοι! ιοοοετ νο!οοιειετο!)ειτο δ: οι!!! ει! !ρ!τεο- ""'.!”'"!"“
! ι!οτο, οειἔο. Νεο! !εεοοι!οιο !!οε ε!!ε !οιεοι!οο!!!ε “"πω,” ”

δε οο!εό!ιοοιο οτοοετ ι!!ο!ο:ιε ρετ!οοιε !οοι ο! δο- Μ... Φο

ι οοο: ρετ!οο!ι: εμ!! διο: δοΒο!ε ρετ!οοεε οεοεοι κοινο·

1εοιοι!ειο εοεο!ι!οοετο δε στοοτειο ε!!εοι!α, ρετ

!οο:ιτοτο,δε ετειιιοτειτοιτη οι !ο δοΒο!!5 ρετ!οο!ε

!οοι οτοοεει!ιο!οω ρετ!-ι›οι; !εεοοι!οιο ε!!ε !οιεο

τ!οοιι!ε δε οο!ειί!!οοτοι ιι!ιοοο! ε!!οοοι! οο!εε!ιιτο

!οτε!!!εετει δ: οιοτιτει νο!! οετ!οοιι, οοο!! οοο.!ο

τε!!!Βετεοι δε τιτοετεοι τε!!τιοαι. Βοοδττο. Ρ!ο!ε

οοο επο!ειτ,ο!δ !εεοοι! οι!! ε!!ε !οτεοι!οοι!ε δε σο·

!εέ!!οιιιο, τοπικ! οειοει !ο !οιε!!εό!ο ρτοι!οεεοι!ε:

που! !εεοοι!οιο οσε ε!!ε ιιετ!οιοι Ποιο 8ι ο!!!

ζωο ι!!!!!ο8ο!ιοτ ὲρετ!οοι $ρ!τ!ιοι δ. οπο! ιιο2

οι!!! Ρετ!`οοε ι!ιο!οιιοαοει ρει!εά!:τοι οοι!τ!:!ιο δε

ιιιοοτετο οτοο!οιο Ρει!οοει·οτο:!ε!τιιτ τ!ειιο!τρτο

ι!ο&!0 θρ!τ!ιι!ιδ. ρεττοοι!οιο !!02!!2.:1!!οο!5ι!!··

!!!οΒο! ε! Ροκ 8ε !!ι!!ο , ει!:ιιοδ ε!! !!!!ε ι!!!!!!!2οιι

το! ρω· φοτο! ρτοι!οδι!οο!ι; σε ριο!οι!ε ε!Τε Ρωπι

τεε!τερτοε!οδιιο. οοο ιιοιειο τεε!!ι δοιι!!2:ιτιο.!ο- Ιω!"

!!.ιο!ε: Πει” ποιοι !ε ρτοριετ δ, ετιιο ποπ !ε νι δ

οετο.Χε/!ι. τ!!!!!οΒ.ιιοτεε.ετοιι!ε ριοριετ !ε ιικο- Μ!

φωτο ριοριετ νεται!! ειιοδιω δοιι!ειο, οεΒο; τει!!!

οοιιτο ρτοριετ τιι!οοεπι :ιι112οι!!,ξοττετάσ. @με

Με. εστίες. οπο! νι πιει !ε ρτοριετ !ε, ιατι!ειοετο

ρτοριετδοετο , τεειο!τ!ιοτ ι!!!!!οέ!!ο :οποιο ε! ε.

οε,τιτοιιοετο ε!!εό!οε!εεο!ε. `

Πωσ α.. Ποιο!! εδ!!ο ι!!ο!οει ει! απο ε!! ρτοριετ· ελ _

δοετο. Ροοι!:ιτο. ιιοοιι!!ιο οτοο!ι.ιιέ!!ο ι!!ο!τοι οι! 2"',ΐεέιτ:ι ρτοι!οι:!ιοτ ε!! ιιτοοτε οοο!ιει!ι ι!!ο!οε με· ΑΣ._,/;ρ",_

εοοεεριε , τ!!!!!οΒο!ιοτε!οε τεε!!ιετ :ο οι!!! !ε‹! |υτττβιστο

τιο!ι!οο!ε! ρτοι!οειτοτ οι ετοοτε οοο!ιει!ερτιι:εοο

τ:εριιε,ι!!!!ιοΒο!ιοτήοε τεε!!ιετ :το ει, ε!! τεε!!ι ε!

!εό!οε δο:!!!ι ιρδοε; !8!ιοτοιοο!ι τιέ!!ο ι!!ο!οιι ει!

πι!!! ει! ρτοριετ οοοιιιιιειο Πε! , ιιιτοειοετο ρτο- .

με! δοετο. Να: οο!!ιιι, :ρω !ο οοο!ε οοο !ο!οιο 83'
ειί!!ο ιτιιοδεοε , !εὸ ει!:ιιο !τοιοειοεοε, !ρ!ε !ε!!!εει ΙΜ”

οιουτ δ!!!ι,ὲειοορτοο!ιι!!:εοο!!ιτοτοέ!!οιτεοδεοε,

τεε!!ιετ ι!!!!:!οΒοΜο1° ο δικ; !ο Πεο αοιειο οοο το·

δ ειο!οτειιο!!ει!ε τεε!ιιετ οι!!!οΒοοιιιε ι οοο!τιιε

ι!!ο!οι. Νοτια οσε οοο ιο!!!τ,ςοιο ιιέ!!ο!ρ!ιι ιτιιο- κ!!!

δεο5, οοο: τεο!!ιετ ι!ι!!ιοεο!ιοτ ἐιοοο!ιετε Πε!. δι

ρτοριετ δικιο; !ει! !ο!οτο ειοὸι! πιο! !τοτοιιτιεοι,

ουτε οοο ι!ι!!ιοεο!ιοτ έ! Πεο , οοο δι ρτοριετ δ

οειο: δειιι οι ευ ειοὸι! !ο οοο!ε οοο τω!!! ειξ!!ο

ιτιιοδετιε, !ει! ει!ετο !τοιοεοεοι ι!!!!!οΒιιΔιο!° ὰ

ρτιοε!ρ!ορτοι!οεεοτε,ιιι Πεοτιοιετο οοο ο!δ οιί!!ο

ιτεοδεοει!ι!!!οΒοειιοτ ε! ροιεοι!.ι ρτοι!ο&ιοε, οοο

!ει!ιοιοτι οοὸι! ιιέ!ιο ι!ιο!οειτιιοδεοι, οοο οι πιο

€εο!ε!!ι.ι5·

Οικουτι.

“Με [ετιεπ· '

 



ιι. Όιβωιιισ λ διοτι: ιιι ι·οιιιιιιιιιιι. τ &οΐισ δ):

ι ατοω” Πιτ ρι·οιτοικοτττ, τω Μοτο φοιτ αόιτο, Αι! κοιταω. τ. κττι.τκε.ιοατοι, δ τοοττιρτ:οττιιΞ

τ ττοιοιτικικ οοο οι τρίτο: πιο οαοταΙτιιιο ιδιο:στοι, πιο) ιιιι;οιιιιτο τοιοττοι·, νι ορροοιιοτ 37·

· ` · ω. Βέτο 3.”Ποοι οοο τοΙοιο οι:εταιοι·αιτ τ:ιτττα ρτο- χ τω, οοικιιιτ. Η ι:κιαοτιοικο τοτοττοι· , ρτοοιιιι- ·πέ:τω·

Όσοι του· μια δικιο ι:οτ δι τ:καιοιαιοτο, οι Μαιο ρτοριττ ιοτ ιτιτκτ, δια τι:ττοοτε ΡοιτοΓοροτι οι [Ττ::ι:τοΒιο Ρ

τω· τι δικιο τιμή οι Γοττικιτρδοι , ι:οοιτα Πιιιιιιιιιιιιο. τοιοτιιιιι νιιο<ωτοεοιιυτοοτιιιαιοοιιοικι:: εαιι- σ" "Μ._

' ' τοιι·σΠο. ΡΠΠἀΔωΟΡΓἱΟΓἱ$ “τα”, Βιιιτηι·οιτοτ:τιικαιοι·αι τ δ: ι:Ητικοτιτ.Ειιοικ οτ8ατιιτοιοοιι. το ιο ι::οτιο- Μ., [ω. '

ί ριοριιτ τοαιο Ι:οοτταιιιο,νι ι:ειδιάτοα οδιαιοο:- δ πιο: δτιτι ιττδιοΒοτ ατο ι·τττικοκ, φοιτ ιοοιτο δι οι »ιστι

ι οοο: τ:τιαιοταιοιο: τετιοι· οικι·αιοτ ρι·οριετ δικιο ο” όιδιο80ι ο00βιιδιω οτι ιΡτοδικ ο βιαιοΒιιι ΡΜ." Μ·

· τοπιο οοο τρτατοιο ι:καιοταιοτι:. Ναιο οι:κιαττ Ι πιο:: ιτιικαιιοοιιο αι: οιττιιιιιτικ τοπιο “ΜΗΝ '"'

ι ρτοριειδικτο οοτδιδοτιατιιττοι,ι:Η οικτατι οτο· ι @πιο Φιιιωιιφ8 Φωτο Βοής(τουςΠιι ι απο οτο·

οι" δικιο οοτ δι ικι·δ&τοοι ατκττοε, οοο οπο; ιιοικ ιιτττειιοιιι, απο οοο ο:ιοοι νικ τοπιο: αΙια δ:

Μοτο :τι οοοιτ τ:οιιοτ::. τ:οτιιταοκο: το φωτ! μι· τιιτοο Βατκι·ι κια εαοίαττιαιδοτοο: αοιι:ιοιττεττοτ

δεότιοοιο: τ8ττοτ οριι·αττ ριορκι· δικο: ι:οτ δι α!- , ειτοτατιιαι διοτι ιικταρτιοττοα ιοοιτο, οοο: ιιοοοαο

ττ:ι·τοι δυο, το οικταττ ριοριι·ι· δικο: τ:οτ οι ατιο- ι ται ιδτετι:οιτο,δ:ιτ ιατ:τοτο οττττι€οτ10,ιιατκοδΟέοι:

°" :τοι ριικοιτοοε. ὅτι: οικταιοτ τοιττιεοεταοτιαι:ιο, ι δια τ:0οττατε α8ι:τικιο :το ειδι:κττιτοιι: ατομο! οτο

νι δικιο ιοΒιοιτ. Νιττ φοιτ Ποο: οικι·αιοτ στοα Ριττιτρτοτο. Λο τοοιταιο. ε. οτειι,ιΒιι: ρτοιιιοτ δ.

τοιατ, νι τρκιοειδιδοτιοαιοο: ντ:ττο:τικιτταιο, νι τ ΜΦκτττ: α&τοικτιοοιιικιικιιττιιιιότι,""εποε 88·

  

_.ν_δ...___.-,-'._-:_:

ιστο:&οτιιιοττιθιοαττοιτη νοτοκιτταιο , νικτικ- τ τι: ατοοιοττοιο ατΤοιοτι , κ! οριται:ιτοαι ι1:οιι€1°τ;.#Ι '

¦ . α" Μιση"επ,πωω 5 φ,2Βωω ν; ΗΠ°Φ τω- κιτ τοτττικιτ:, νι αειοεα&τοιι: ιτττὶτι:έὶα ιταιιδ:οιτιο ” '

ωςι]τηξΠοηατιτηΒιιητ,αό ιοτιω.Πωι,,,ι. ρτοκἰ. τοοικαιοτ :το οικι.ιιιιτοιο ριοριιι Ι:οοιιακιο διο:

ιι:ο δικ, αι! οοετοδ Πιο ιττττ8οοιοι. Ροττιταιο. Ριπι:οοει:ρται::.

Ξ,/Εξ'βϋ μοδα. ατΤτιτ. οοοοτατο Βια:: υιιιιιιι·β Ρωμιο- Α‹τ τοττιτατο.οοδοτ.ιιδειιτοοτε κτικοιτο,οοοιτ

ι τοπικ/τικ; ορρτηιω· .ο 5 Έκτη· τη οαπήίι" κιιοικ ιιιιιτιιο: ιδιοτιιια Με, Πετρ.ι.Βτίαιοεττο νοτοι:ι- 89.

Μή, οποιοι οιιιωΡω.,, νι ιι.,ιω οδοι:ι;τω Εχω, ίαττκι·ιοατοτιο:; σοοιται οι: τ.ατιτιακ, οοο διττει:ίτ ·ωίιιιιτ·

' το οιοιιτ α&τοικτι τρτοττ: τιικιιιτοκ νι δικιο Πιτ, 28τωι€ϋιοΜιοΦο οοτιδιοιττο&τοιιΙτο_.Ρκτρ.2. Μ!"

το ικτττιδτο οοττατ:: τοοοτικικ το:ριττο&τοοιι::, όιτρττειτο :Ποδο0Φι =!ϊ°ΐυωἱ""ἰ"Γ°ςὲΡ:ΐΪ-°ᾶἰ· . Δ κ

ιιιιοι:οοιιιιτι:οιταιδΠι:ο, ι:οτντι:οκ α&οτροιο οοο: , οποιο: οτιττοκιδ: ιαοιιιτο ρ:ττιόττοοτο::οι:αιτειιιτα οτιοιοοτεοοικ&το τοτρειδιάτοοοτο ,ΕΠΟ ΜΗΝ' α διο: τοιι·ττικιθριτιωδι005 (υΒκξΝι ιιιιιβιέ

οι;;; ῇΠΠΟ|Π°Π8· Αιιιςς,Ρι·οτ:. :πιο Ποο;;; τη οωΠτ δ! ιοι!ιοι· 00 τΞοτιι5 ερτ δοἱ5, οικω. τετοιο, νΙΡι°0-· με!):ττιικι

αδιτοιιο δ: τρίοτο τοιι:οττετε νι δικο: τω, :τι το στο- οποιο :τι ο νοτοοιίαΠιι·ι ν:τοιο οοο το, Νεο ιιι

τιτ α&τοοετοαοττιδαιτοικο: τοτε 8τοιτο , δ( :οιο- , απο, δικο: οιτιι·τοκιοιαοτοο: ριικιίτιοοιι:, τέτο

ιοοτιτοαιτοικτο τοτε Βοοτιαιτε , ιαι::ιτοατο ετιιττοτε- ρω· ότι τοι:ττοτιο: :ο , ι:οτοε :τι :κουτιά μιτο

ι:αιο ικιδιάτοοι το , ι:ιορι·το Ι:οτιτταιτ οοι:ιτικιο- ᾶωοηΩὑο: οοο τεροΒοοι, τοκτττοιο “Το τωρα

ιι·ιο , τοκι:ιτιι·:. 8τιι:ι οίκο Ρττικο τ αδιοιοττ- διάτοτειο το, ιοττιιιιοτττιοτ νιδοτι. ()τιιτοο:δ

τικταττιαιτε σκακι, τιατκτκτρτττιο οαιικτικ τ:ο- οτι, οοιο:τοοο:οττοα ορτταιτοικ Πιοττιικοιττι,
ιιτιο.κιι:, φαι:: ιαΙτεα&οι ιοιτει:ει,ντ δικτο.νοι:το Β οοο :δ τττιττοδ:ιθ, κιτ ταοτίτιο σιιιιτοτειοριτικ

τοκοι:: Με" στη. τοιιαιττττιι. Ισια Βιιι·ιιιιιίιιι, ότιτοοεΒιτ: :τι πιο:: το: τ:οιιτιαιτι ασ ιοατιδαιτε

Ώοοιο οοο τοσοι: Γι: τρΓοο: νι διιοι::τιιι€ιτιιιτ,ιιοττ τοατττδίιαιτο , ικα οοο ττοττοι· δ: ετοι·τιι αι:τιατοιτι

Ροτικιοτοι:ιαττοτκνιτττι,ιοι::οιοτττε νττττιαε ττιαά ,οιιΙιτικοιτα, οοιιτοιττοτα οιιιττοκιοιαιιτζιω Όσοι::

ορρκοιτοιιι αττοικιο ττοκι'Σοτο,ιιοττο Παοκ τ:α- ι ικττ:κτοοι. Αιτ οοοδιο:. Κιτρ.‹:ιτια ιαοιοτο Γειτοτ,

“ τοστ: ροδι:Βοοιο οικιιιιτ τ:τοι:κι το ροτδόοιιιτοιο *"ωδ

τι:τ:οτιιττ:ο: αττττοιιιιτ οιικ&τοοι:οτ ιτιιττοκωο: ,

οοο αοιι:ιο κεοοιτ διο αττοοαιο ικιδιέιτοοετο ιιι

τιτοδ::ατο,τ::ο:ικ τττι:ι.τοιτίιο: ιιιατιιδ:τιαιτοοιιοτοο

τ:οιττιαιτι, 8ι ειιιιττιίι:οαο: Βτοιταιο, οοοοινωνι α

εκατοιτε οιιτ:τοιοιτοιο.

Ποτ: πιο:

ο

_ το” οοο Ρωτώ; ικοοι Πιτ: ταιιοικ ι:τιττόΙαοτττε,

- οοο (ντ°Οιιι·ιτιιάιιιτρτο οι:τοαιοτ) ι:ὸ οοὸιτἀἐτω

οικω τικάειιιτιοο: αιτοοττοιο τιοδτ:ττο,τ:τιτο κ·

ι::ιταιοι·εττ:τ το οσοι: τοιτ:ΙΙτεττ:τττ, αιτ οο:ικ οπο·

πιο: τ.:οι:οτο, οποια εοοικοκι:ι, δια τ-οι:οτιοι· ιτα

τι:&αττο,ίτιτ ο οτι: Όσοι:: οιιΠα τα ο:τιττοκι:ο τω.

οι: ρι·οοιτα «το τ:διαττο τ:αιτι:ιο μιά!. τιικοιτττ τ8τ.

τοι· το τρώω Όσοι Μοτο τω: ταιτοικ Βοοοτιτ,τιοα

πιο” ι:οοιτοικοε8ε οοικίιοτο οι, Βιοτο εκατο

ι·τεΐο ι:οο:τοοοτι:ακ, δ: :τι ιαττ οοιοο:οοτι:αιτοικ

τ:οτιοιι:ιο οι τι:οοι·τοιταο: α τ:τοαιοιτε τττ:τ ιττ:τ:τιαο:

Μ. ττικττικι νται οι, νι οοο τοοττο Όσοι τοττ:τιτται

2,2:: δ: τι:ΐοι:: ιδικτο μέ , κι! οιταιο νι δικιο :εστι Ιο

ί", α κοιττι ατικο: τι.: τροπο νι δικο: «μι, οοακτιοι μι·

τιιιιττοκοατο ι:οοιιοοοτι:αιτοικο: τοιοιτττ και:: Βο

οτιαιοτο, ν: ο:ατιττοδιτττατο ότι οοοοτιτοιτιιιιι τι εται

ιιτττε. τοκοιττι το τρτοιο νι δικιο "ο , τιοακτιοε

σακάκι: ι:οο:ιοοοτοαιτοικο: 86 τοαοτκτιαιτοοι:ιο

τα τ:οτιτιαιττ, 8: 8τοτται:: ττιιτι: κτοτιαοκο:,νοΙι 8:

οι::αι νι τττ:τ.:τιαο: ό: ι:οοικικοκο: τοπ Βοοτιαιτ,

Μα. “Σ τοπια Ποιο: Εχει: Ποοιιιιιι.τ, Με σ.Πο0Μικ πιιιιιπ,!Ϊα=

Μισο που» στα” ιισιι έκτο: , ό· Μάτσο τοττωιβιι!

£ΗΜΜ.ιι 8οοιτ8τιοι τ:ττ:ατοτιιι ιικτττα αι! ιττοττ:ατο

οοτιαι6 ιτ:ακΠακιοιτο: τιιαοττώαοτταιο :Με μι·

σπιτικο τ::αοττοδαια, :δ διο: μια Ποο τοτοοιοι,

τοκ αοιι:ιο Ποιο το δοτειιιτ ιατιε τ:οοτιαι μι· εκα

ιι:ι·αι ιοαοττι:ίται:ι δι ετοι·τδι:αια τοκοιτττοι·. ντκτο

οαιτι:τ:: ιττοτοα εοο:τοοιιτι:αιτο :τι δο:οΙ δοτε μι

οι·οαιοι·ατοι:: οι Βοτ: οι·ιαιοιαι·οο: , νι νιτττε δ!

ροττ·-:άτοα τοιττοτοτ:ὲ οποιο ι Ποτ , νι οοιιοττδ

ι:α , οι τ8ιιτοδιι:δ ποιοι:: ικικάτοαι

  

 

ΠτδΡν ΤΑ ΤΙΟ Π.

Ι)ο νΙιτιοο δικ οοιιιτι:τε.

Αιδοτιοι το δικ το τ:οιοο:οοτ , κοιτώ _

νι το ντιττοο δικ ττοο:τοτε ο8αιοοι , ιιοτ Ι·

ιτοι:Ιωτ οδ,αττοιιστικάονοτοτιοτοτοοο

οι·ι_ιοτττοΕαόττοοτιδοτοαοα, δ: ιττιτρο- _

κίι ντιτο:οι κοοιιτ:τίτιτ: φοιτ, αΙκι τετρεέτο τοπιο Π:;βἔ|“

Βοιωτια, τιοὸ δ: εοτοτεοιοιτοι ειοαιοτα , ιαιο το· -οω,,,,,, ,,,.

ττοικ νιιοιττ,οοαιτι οοο νκτιιτε , οοτ ιττι:τιοτνΙιτ- “Με”

τοοι δι::ρΙκτιιτι, Βαιτ οποιο ντιττοοτο δικιο κι· πω·

Ρ:ᾶο οοτοδιοι::ιτοο αιδτοοττ τ:οτοαος, :οτικοτοι·

ι:οτιδ·ιιι οοο ιτττοοιτο. ΒΔιοι το φωτο κά: ι·κεο

ιτοτοο: ι:οτια Μοτο οριιαιτο,οοατο το ια δικ τπτ·

τοαττὸ τιικοιττιι:οε ι πει: διοτι· δοτι ντιτττ:τοα ο:δ

ραδιο οιττοκοο:ιτοι: α&ιοτττε ττοτοατια. Αοιοικᾶ.

ι:οοίται οι ρειτοοιιἔιιΟοοκο.ττιαοτδ:δξιτειτοι:τιοιπ ·

@ποτε α&το Βοιωτια οιοςττιιιτι: τοι:οοαιτ οοο

ατο αττιτοο τ:οτιο, οτ:ττ:&τοιταΙττιτοοιε α8οικ, ιιι! '

ιττδικττοιτι τω, οι ττοδικιο το οοοίιιιιιιοικο:

τ:τοττ.τοιο

διοτι ·υτιι -



-

Π..

@ιδιοι

'Πάει.

πι. τ.

Στά. ε..

(Σ'τιιι|ί2Μ.

8.

?πιο ε.

Βέτα.

ΒτΧιτωτιἰο Η. Πε Μάιου βι.Μουτικτι. δο5ι'ίσ Τ

το Πιετο οσοι: ετεσ τατιι ιο σττιιοε ιοττέτισοιεττιιιιτο

ιο σττιιοε ειτεειιτισοιε , τιαοτιτιοι είιτ αιιτττιστι οτι-ι

η

_ιιστειι αιιοτιιτι το. Ποιε αιιειιιιιτ,οιΠ ιιι εο εσΒοσιει.

ρσιιιτ, οιιστι τοπ εστορετιτ οατιιττο ιοτειιεει:οαιι.

τουτο νοτιειοειριατ ιοτεοτισ , δενιτιοιιιτο ιιι τιιιστι Μαιστ ρτσισ. τιαοι Ποιε οσο οιοτιετ, ..το αιιιι:ιεο· σούτ”

τεττοιοετιιτ α&ιστ αιισοτιι Π οεε τιατετιιτ ρτιτοιιοι το

ιοτεοτισοε,τιιιστι ιιαιιεατ τατισοετο οισιτεοτιε , οεεξ

νιτιοιοοι ιο ειτεεοτισοε,τιτιστι ιιαιιεατ τατισοετο τετ- ι

τοιοι, οεειοειισατι ρσΠετ ιοτεοτιο, οεε ρετΠει δε

εοοΠιτιιοιατι αδιισ. το. τι.%1τιωο Ποε Π:ειιοτιίιτιι

.μια οτεοστατιε , ιιιιετιιιε τιιιριιτατιτιιιτο τι. νιτιιοσ ι

Ποε Ποιριιειτετ. οι. ιε&ισοτιτο ιοτιιεετιι ιτιιτισ.

 

ΒΕΟΤΙΟ τ.

Έ

./κ οι =υιτιοτιιτ οι. «πιο Ποιοτι
Π δ του: πιάτο!

Α διεττιο αιιἱτιιιαοε ειι Με εεττα. δε εστιιιαοε

σοιοιιιτο , ετιαοι θεοτιιιιιοιΡιιιισι. εσοιεο

Πι, οτο τιιιατοοιε ει·ταιιειιοτ ιο εοοιιιτοεοτισ νιτιοισ

Ποτε; τιιιιρρε οτο .τη ιο τιιοιτιιε,αιιι ιο νσιοτιτατιιιοε,

.1ιιι.οωοτιο..,.ιη ιο ειττετοιε , .τη ιο ιοτετοιε α

οιοιι ιισοἰε,αιιι ω. ιο τειιιιι νιτιτοατοιιστοιοιε τ..

ιιειτατειο τοιι...ι..... στοοετ τατοεο εότιεοιειιαοτ,

τιιτι νιτιτοιιοι Ποετο , οικω στοοετ ταοτιιιαττι νιο

οιαοι αε Πιτοιοατο οσιιταοι ρετιετΠισοετο ειτρετι

τοιια, οσιιτιιειιιε α&ισοιιιιιε ιοτεοτιιτοοε. Με. τ.

νοαετιιιεητιε τετ ετεατα ιιαιιετ Μ. Ποεο:ι, ατι τοκοι

οατοταρτσρεοΠσοε, αε εεττα ορετατισοε τιετεττιιι

οαττἔ τεοτιιτ;ετΒσ ετιειτο ιιστοσ Ποιοι Ποετιι ιιαιιετε

τιειιετ, ατι τοκοι ειτ οποιοι ρτσρεοΠσοε ιοειιοετ. δε

οικω ιεετιοτιίιοι τετίτ.ισι τατισοετο ιο Πιιτσρετιιιοι

ἰοτεοτιετε τιει:οεατ τ αιισειοι ρειστιε εσοτιιτισοιε οι..

ιισοισ,οιιιιοι εετεται τετ ετεαττε, τω. Ποιε ΠτΠιτο

πιο ρεττετίι:ισ τει ,ιο τιτια τατοοιιαεο ιο ορτιοισ εσο

τιιιιειειτ. ο. Ειτρετἱοιιιτ ιο οοιιιε αροετιτιιοι ατι οσ

οιιοι;ιετι Ποια δε ιισοτιοι, τοϋ: Ριιτισ|ζ οτο Πιοττει.°·

 

8ο .τι αιισοιειιιιιιααοεε τω» Ποιε , .τι τιοετο ιισοισ Ϊ

οιιιιι ορετατοτ ΐτιιΠτα: εΠετ ατιτεοι Με αροετιτιιε ι

σττιίοατιιτ το. Οσοιετι.εσοίιοτ, τιιισοιαοι οαττιτα

ατι ιισοιιτο αυτοι, Π Ποιο. εΙΤετ Βοιωτια Ντε

Ποιε νιτιοιιιτ. ΟσοΠτοι. οοειιιιετ ρστεοτια τω."

ορτιτουτο ΠΠ τιετΠτάιοιιτο , ιο ουσ ρετιεδεοοιε

τω, ντι-εοΠιε οτιτἰοιιιτο ιεοΠιιιιε, ιοτειιεειιιι στοι

τοιιοι ιοτειιιΒιιιιιε; ετο,ο ετιατιι αρρετιτοε τατισοα

τετοιο... τιειιετ ορτιοιιιοι αρρετιιιιιε , οι £100Μι'11:

τισ; οσο αιιιειτ ατιτετο οιΠ ντεστέοιτοε, ετ8σ οσο

ρστεΠτ .το Ποιο του. αοιισ εσΒοοιει οσο Ροτειι.

(ισοΠττο. οπο Ποιοι είτ σιιιετίτιιττι νσιιιοτατιε , ετ8σ

οσο ροτειι: .σε οιΠ οποτε ιοτειιετίιοαιιτ. ττ.ΙΡ.ε...

μια... ρσΠε αιιτιιιιτι ειιε Ποεοι αιτειιιιιε, πιο τοσ

τισ ταοιτιοατο ιτι ατι τιιιστι ρτσρτιαορετατισοε τ. η..

Πιοι τιιιιΒιτταττιιιε οσε τοστισ Βετο το Ποια ισιιιια

ετεατιιτεε ωτ.ιι.εωιι., τιιιια τω. ετεατοταιοτειιε.

δτσαιιε ρστειι: Ι.ιροτο ατι Πειιοι , τατοετοατο .τι Π·

οετο ρτσρτια αόιισοε τιιτιΒετε αε τοσιιετε. Αιισ οισ

τισ ταοιτιοαοιιτι .τι τιτιοτι αιι αιισ τιιτίΒιτιιτ , Πειιτ

Γεσροτειι Με ίαΒιτται , το ειΠιέιτταοτε οικω. δε

οσε ..οι Ι)ειιε εΠ Ποιε στοοιτιοι ετεατοτατυοι,

οιιατεοοε στοοεε ετεατιιταε τιιτιέιτ, ιτοτοετιιατε οιο

τιετο αδ ρτσιιτιο:Ποεα, ατι οιισε ιιι; ΡωΡτο ορετα·

τισοε τεοτιοτιτ, οττω.τεωε .τι οιατιιιειιατιστιεοι ει." ,ο];*

Πιο: Βιστιτε. Μι τιιιιιτιι οιαοιίειταοτιατο ει·εαττιται τεο- το» "πιο

τιιιοτ εα Μ. ορετατισοε , οσα τεοτιιιοτ ατι ρτσρτισε

Ποεε. ηιιατεοοειιια Μο.. τιιττειισοιρτιτοια8εο.

το. Εατιετο τιιιιρρε α&ισοε ιαριε ε: ΡτοΡεοΠ0τιο

τιτσρτιαε οαττιταιτεοτιιτ .τι εεοττοιο , ταοιτιοατιι ατι

ρτσρτιοτο Ποετο , δε ει: τιιτετίι:ιοοε ρτιοιι α8εοτια

τεοτιιτ .τι ι)εοτο τατοτμιατο .τι Ποεοι νιτιτού: Παπ

ειιτιετο οᾶισοε,ἰο Βεοετε ειιἰειεοτιι, ιΒοιηιεοτιετ

αι: ιοτιε ρτστιοεεοτε,δε ιι Πεο ρτιτοο αοεοτε. Οιιοι

ετιὶετι εατιιοιιται Ποιε τε ιρια εοω.ι.ι.τ απο εατιιαιι

τατε ειιιειεοτια , εατιετο αει:ισοε τιιιςιιιιετ τετ ετεατα

Ρεοτιετ ι ι)εσ ιο Βετιετε εατιΠε ειιιειεοτιε , δε Ποι

οι, τιιιατεοοε Ρετ εατοτιετο αετισοετο ιιιι εσοιτοιιοἰ

εατιιτ είιε, δε Ποιοι τιιο8ιτιιτ οτι οιαοιτεΠαοτιατιι Μ..

ιιιοατο ιισοιτατετιι: τοαοιιείταοτ αστειο ετεατιιτατ

τιιιιιοατο ιισοιτατετιι ιστοιοιιτετ,οετ σττιιτιετο τιιιεοι

τιιειιοτ ατι .Μοτο ιισοιτατετο , του. Πιοτ ραττιει

ρατισοεε: Πειιτ εΠτε&οε αττιΠεισΠιε ....ωτ.τι.τ τ.

ριεοτιτιτο τιττιΠειε, ρε: σττιιτιεοι τιιιεττιατι αττιΠεεοι

ιτορσττατ. Ζε!. δ.Τιισ.3,εσπτ. Οσοι. .ι οπο. 18. Με.

τυποτιτοι

..

ττωττττατι4.

εσοιιιτ, Πετιτο οσο τιιστιο τω. τατισοε ειιιειετι- Βετο Πο;

το , Πτι ετιατο Πιο τιτιοοε Ποιε ιτ1ιτοετιιαττ: εσοτ:ιιτ- "πω"

τετε απο οιισοιε Ποε εκατο ατι 6ο.ιι..ωοτο:τω.

ειιτο αδιισ Ποιε δε εΠιειεοτιτ Π: εατιεττι τεαιιτετ , δε

τοπικη”

:τωι.Πιιε Διά

οιιοΙτς..πτε

Πει” ιοιοιετιιοτεεστιειιττατεύ εμισιιιιετ τιοεοτε ατι τω».

εσιοοιιιοιεαοτιοοι Με ετϊ.ειω. ιοετοιτοτ,ντ ιτοτοε

τω. ετιατο εοοευττοτ απο τμισιιιιετ Ποτ: ατι τω

Βεοτιοοιειιε&τιτο οτι Ποιοι Ρτσρτιοιιι Πτιειιι,οοει11

?οπο ιο νιτιοισ οι ρετιετΕι:'τοσ ετοιειεατ: τιιισοι.ιι ' ρεορτσρτιαοι ορετατισοεοι εσοιετμιιιυτ.

...τοι οσιιιι ό.ιτιιτειιετ ταιιε αρρετιτοε ατι οιαιοε δε .

τιποτε ιισοτιτο ιετορετ αρρετεοτιοοι , οιΠ ρσιΠιιιιε

ειιετ σοτιτουιο αορετιιιιιε , τιιιστι ειιιε εαραειτατετο

Εκ Με ειυριειτστιτοττιοιιιοοι: Ρ.εωε.Δο εμιιτι

1 .μια αρρετιτιισιοο,τιεεειἶατιὸ αρτιετατ ρτσρτετνι

τοοιιοι Ποειο. Νεοατ δεσττ4.τ Με τω!. τ 9 9.ισ.5 .Εκ

τι.

Μο».

ειτριετε τισιιετ. 3. Ειιιτιεοε ειι:ιοτοιοε οατοττε,τιατι : ετ.χ...τ.....ο τιτ.ιια ρσΠοοιτιεαρρετετεαιτοοιτι,οσο ,οι μ...:

τιτιοιιιτο αεεοε τω.1ι.ατοιι. , τιιιστι σοιοια σρετετιιτι τεΐετεοτισ πιω ατι νιτιτοιιτο Ποσο; οσο ρσιιτιτοοε ερωττ ιο

ρτσρτετ αιιετιιετο Ποεττι , ειιτο οσε Πτ εσοιτοιιοε
ο . . ο . . ρ

στοοι αΒεοτι ιοτειιεότιιτιιι, δε ιοιρετιετΐτιοοετο οσο

ιοιισιιιατ: ιετι οατιιταιιετιατο ιοτοιοεεοοιιατ,ιιτιοε

Ποετο. τοκοι ρτιτοιιτο αεεοε ιο τω. σρετιτισοιιιιιι~

ιοτεοτιιτ, οσο εΠ~ε .τετοιο ι τ. ιρισ Διοι.ο.ωμΒι. αρρετιοιιιε ιιτσρτετ· νιτιοιτιτο ιιοεοι . τιιιια οσο ροδ

τστ ειιιτιεοτειιτ οατιιταιιτετ, ε..ι.1ιφεω Ποετο νι

τιιοτιοι τεΒιιε στοοιιιιιε ...ιτε εστιισιτιοετιι. Μιοστ

ρτοο.τιοια οετιιιιτ Πειτε-ια Ποεοι ἱοτεοτιετε , οιΠ

τιιιστι είτ ορτιτοτ1τιι; ετΒο οσο Ροτείι .Ιω τι Π: οι·

ιιιο&ιιττι , ιιτ Ποεοι νιτιτοιιι:ο ετειτοτοτιιιο ιοτεο- ο

τιετε. ()σοιετι. ρτσιι.εμ.ιια Πειιε ορεταοτισ οσο ιο

τεοτιιτ ντιιιτατετο ρτσρτιαοι , ειιιτι5εαΡοΧ οσο το,

ιετι ντιιιτατετο δε εοτοτοστιοτο ετεατοτατοττι του”

ρτστιτιειτ, δε Πω ταοτιιοι ιισοιτατιτ εσοιοιιιοιεα

τισοετιι αε τιιιοιτείιατισοετο.

1)ται, οσε .Μοτο οσο ισιιιοι ρτσΒετι , Πειιτο

εΠε ιιοετο ιιστοιοιε, τω ειΠοιειιτοοιιε ετεατοται,

ετιαοι ιττατισοοιιι: Με αυτεοι οπο.» το, ουκ οσο

.οτ ΗΜ. Του:. 3,

ι ατινιτιτοοιιι ιιοετο τττεταοιιτε; τιιιιι οιιια τιιττιι οιστ_-πω ω!

τοιιτετ ρεεεαοιοε , τσιιιιιιιιετιιισιιιτι τιιιστι οι τω. Μ”, ω”
°

ι ατιτεοι πο. αιιτιιιιτι ρτσρτετ νιτιτουιιι Πτιεοι,οιΠ οι

κ νιτιοιιιτο Ποετο; ετεσ οσο τμιιτιοιιιτι αρρετιτιιτ.ιε,

Πιοιυεαρρετετε ρτσρτετ νιτιτοιιοι Πτιεοι, τιιιοτι το

Ποιο οτο σρρστιιτοτ : Πετιτ οσο ρσιιοττιοα αρτιττττε

τιτσρτετ ιαοιτατετιι, τιτιστι ιαοιτατι ορτιστοτοτ.

ι Αιιιτπιατδ.Τι:νο:Μ: τ.2.ο.ι.αττ.6. το· το εδώ'. Θ.

Θ. τ. απ. 3. στι. 4- οτι ε. Ο· 3. δε απο το τειιτιοι ιετὲ

ιε:τω.τι. Ι.αοσταοτ το αιιι2οιοτια τατιστιε. Ρτο οσα

τ οσοι, νιτιτιιΠΠοεοι·,ε.κ διοτι. οι.ι....τοοτεοΡιτει

ι τετ : νοσ οιοτισ ισττοαΠτετ, οτο ιιστισ ..ι......ι (α

τιαοτε αρρετιιιιτο τατισοττιεοι, οσο εοοΠτιεταοτισ ιο

οι” τε,νει Πιιιιτει;τι,ιισε ιισοίι εσοΠτιατ: αιτο οιοτιο

ιιιατετιαιιτει·, οτο ιιαε νει οι.. τε, ιο τοπ ταιε ιισουοι.

νει ιεειιοτιιιτο τεοι ιρΠιτο , το ιεεοοτιιιτο αρμε

ιιεοΠοοεοι.οσιιτιτο, εσοιιιιατ. Ρτσοσιιτο ειτε”.

Β ΠΟΠ

πιο· πιφετ,ιε

μορτσι· ο.

το.

όποιου"

$τΠοιο/ι.



ο:
οσο το ότ νίτιτοο Ειτε ίετυιτόυιο ρσίιετ. ταου

οετο, ίεό ρτιστττο, εσοίτόετατσ ταοτυιοιο τοιο

ιουοι ίετυοόυιο ίστυταίειο τατισοετο σσιτἱ ατε τὶ

0,,,,,;. η, οιε νΙτἰτοι. Ηαοε αίσ8οατ τατισοτιο δ. τετοιο

ρετιριορτει ττυιόττιτιό αρρε:ἰυτυε, αρρετιιουε ίυσ τατισοε το

'ω)“·:ΜΜ τυἱυε σσοι νεο, νείαρρατεοττε: στοοε αυτειο σο· Ν

Ρτ»”:Ι"" ουιο, εοιρίσ :αυτοί σοουυτ το: , ίυαρτε τιατυι·α τε

" Ρ "π, ίεττυταό στατιτυόιοετο , ουκ τί: σσουοτ τσιτίυιο

ιοατυιο δ:: τυπου:: ; τρια στοοε σοοιιοτ Μεσσα

τυτο δ: ιιορετίεδ:υιο ίυαρτε οατυταστόιοατιττ αεί

σσουιο τσοίυοτοτατυιο δ: ρετίεότυοτ, στο: ρατε αό

τστυιττ: τί:: αστειο σεατιιυόσ ίοτιοαΠτετ ίυοτρτα,

α88τερατισ ουαοιυιο σσοστυιο , ει·εσ ου: αρρετιτ

αι·ιουσό σσουοτ, ραι·τετο αίιτιυαιο σεατιτυόιοτε αρ

ρετα: οετείίε το. νοόε ιο ἱρίσ αοτστε σσοἰ ραττἰευ

στι: ιοτίιτόιτυτ αυτοι· στατιτυόιοιε το τὁυτιτοἰ, ίτευτ

τοαιοστε ραττιειιττίυόττυτ ιτιοσττστίυε.Έσόαόεσ

νττυιοεί:,ντ ττἰαυτ :το ρεττατ,αίιυό ρετταοόσ οσο

συ:ετατ, :μισο νε! ντ τοοίετιυατυτ σσουτοττυσ τα

τετ , νει ν: τατεατιοαΙοτιυσό ρατιτυτ. ιό ουσό ει:

ρτεΠῖτ Μπέκι!. :::έι'.ά: 8Ριτοπιι το· 5':οι:ι:, τη. Νά ο

ό· μι εμε:: :Π,ιάτο οσοι:: :Η τι: ίι:ο::::[:, το· μι »ιο

!ι:: το, ιιιιιιιι.τροπ @το "φωτο θετικη :Φ ροβπι:

τι; Μπι. ()ετετυιο όιτιτυτ ρεττατστ τσίτιτυττείτστ νί

Ρ"ΜΜ το τιιουιο ίτοειο το τε ττεαια, οσο τιυσό ιο τα ρετίτάε

Η στου:

σ: ·!; . . . . .ία", ,ο ί πιο τρίιυε ρτατίτττ αυτοι: Πει , το ουσ ντι·α στατι

τυόσ τσοίιί':ιτ; σα: οι, ίρεότατσ α&ιτ ουσ οτσττασ

τετ ρεττατ, ιτα ίε στο: ατ ο ττεατυταιο ρτο νΙτὶυτσ

:ίαιτε ιοττοόετετ, τι: τττατυτε αιοστε αοτιτιτἰαιο τυιττ

Ότο όιίίσίυτοε: ατττυε αόεσ νιττυαστετ δ: ἰοτετο

ρτετατιυε όιτιτυτ ιο τα οτι νΙτιιουιο ίτοειο τοοίτι

τυετε, ίαοεοτ ορετιε ρστιίτε ττυατο σρεταοττε; ίτοετο

ίετυοόυιο ττυιό,οσο ίιιττρίίτιτττ.

Η: αυτειο ιοτει· αθ:υτο σσουτο δ: τοαίυοτ οσταο

π: ιπΐτυαε όσο: όιίετἰτοτο,ειυὸό ρειαότυοτ σσουιο σσιοσ οό

ΜΜΜ: Με ίσίυυτ ιο:εοόἰτ νίτἱυτυ ίτοεοτ ίσττοαιτιο , ίτό ετιαοτ

Μ, '""”'ί“ νιτιυτυτο Εστω τοατττταίευτι @στα είιτο αέτυε σ: τε

τα:

ΦΠ: ο . . . . . . .
·,Μέ|2: ίεττσιίιε το Βευτο ταοτι:τυαιο τονίττοτυοτ Ποσο, σοι

ι"ωι,,,: ετιεττετ :Νικο , οσο ίσίστοιοτειτόιτ ίιοευτ ίοτιοα

ίειο , ίεό ετιαιο νιττυτε ιοττοόιτ Βοετοιρίυιο ισα

τετιατευτ, οετορε Πτυιο,αό τιυτιο αδειο σσοσ: όυ

οι”, ,,,,.. το. Ρετ αελιιιττ νεισ ιοα!υιο τιττειτόιτουιόειο ρετ

ιΜ,ρτιο τατστ νιττιττυιο δικιο ίστυταίειο, :στο ετιαιο ρετ Π·

.ί°τωτίθω· ίυιο ιοτεοόαταΗιτυσό σσουιο ω:α:ττι1ε, ουσό

είε ρατε στατιτυόιοιε ίστιτταΙιε; οσο ταιοεοιοτεο

όιτ νίτἰιουυτ Βοετο τοατετιαίειο , είται ρεττατυιο

αυεττατ ασ :Μοτο Ειτε οτατετιαίι,ουι Πευε το, οἱ·

ί: τουσ, Ό: Σ. ΤΒουιο:άοοιιι:τι:. Ιο:ο ιι: 4.. τω::

τυότοειο αίτιτυατο νίτττοι σου υτατετι.τίτε. (Στσό

αστείο: «!κοι:Π.Ιτο. ο. (.”οορβ.οορ. ό. Με νετσιε;

Ναι:: ώ··βιρ:τ·οιο ε:Ι/Ξ:κάιοετο ιπιιιιι:οτ , του: τισ/ι: ν·

οι:: @με οποιο Πει:: :κε:·Ιβ::. Ε: ιιοιοι:ιο μιά ιιιβ

Μοτο:: μετά: αρτιο:: , του: :ι:ο:ρτο μπει:: σο ·

0ιοΜπάκ: οπο: @·ο!οτ·ιοβο οι οτει·κοοι: Ε: @αιωρο

:::'ΐοτιιιιι :ιτιοετι τω:: μι: απο: :ιοι:οάι:: , πιο σκι::

Ότο:: ε: Μοιτάι:ιτ :.τρωιωιο»ι οπο” τ1οί:Μ:: @ά

ιι:με ύ!ιικάιι:: :ο οΖιμιά πιο είοιττι:ο::·; κτοουιά:::ν·

μιάμεωστΙ:ιοιιιι:, μου: Μ:: οι:: οιιιιδιι:[οτωοβ το·

ίτυπιιιοβ σπιτι:: τα:: 8: οι47°ιο]ιτο: ο/β·:?οτε ·υτάετ:47

/?οάιιωτ/Σ·ι::ιτιε, σουτ :ι:οοιιτιο[ιωιτιοε ιιοι::ι·ι:. Ιειτο

:μπα μομ: :το άιμε/Μί:ιτιο, /ιιορίιει:οτι: το· οι.

ποτ:τιιιε τιοοιιο:::έιιι::, μι:: ::|ίωρίι:ιά: μιάμοιιι

πο:: ::ριτιι::τ·. Ε: @τοπιο μιι|ι μιτ::ιιι ορρ::ι: .· με

:απο μι:: :στο μα:: Βοτιιιιιιιω? Μακη:: ραικο

τω: τιμ: οοιικάοοιιοιοβοορι: ·ιιοτο:·ι : τι: μια:: ε:

ρ!ειιι:ιτάο το· ιπάτβοι:ο: :οριο ωα:τωοιοιιιι βιαστο

ΠΙ.Ε/]:.εβο Μιττο!ιτοιι: οίιι:τιάι: Μο:.ω,ρο ίιοιιοπωι

0222020407: Ιοτέι:οτ οπίο:πτωιιται:: τι: ω. /!ι:οτιτιο :κιά

τ:: ροΠιάττε στι:: , τι: Ρομά:: «οποία. ίκι:ιάιο ά: :::

ε:ίι:οιιο |ιιιέιτ:: μιά τ: :κ::!ἰ:οιιιὶ:ἔ ω: οιιω:ομ

Πι/οι::ο:ιο |[ ό): =οί:ιοιο]ίο: Μτω:. των» |ί.

συιείτα: ταυτόυατο ιο νιτιιοσ ίτοε , ίεό συια ατοσ- τ

· ρατετττειττ.

ματι:: το Μάτι:: μι: σιτιάι::ττ? ΤΪΜο:° ιιιβΙιτο ό· 7:·ἔ

ρωττιπ:: ::ι:σοτε:βι: πίπ::, μιτοπιο:ι::ιτ , οάιι::[ικιιιι

σ μι» ρτετοι::: ρωιωτι : :ότι του» μιά ιιιβιιτι:ικ.

Ν μιά τομοιιιιιωτι οι:: μι: ά τ: [τρωω μιά όψει: Ξ

οι:: σο: οφ αρκά τ: @στο β:ιο·ι::τ:? Τι·φιιιο Νέα:: ε·

παμε τοπιοίκβιι, μάτι:: β ::::::τω τιιριάτιο: . μι::

σεβ” ποσα, μα:: τι:: :ιιιξ:::ι ιιιιοιΙροτ:Π. ΙΜΪοΪΠἰ

του:: οπο”, του: ΜΜΜ:: οι:: τ: , το· ματι: απο :ο

στι, με μετά ά |ιμιάο πο:: Μοτο:: , πιο του: τσάι: :τά

ί το. 'Ρετ·ι:ετ:τ το ιιιιι:οιιιιο· Μοτο, μ: :τοτε-ρε Με.

Ι τιιικτ, ώ· :.τ:τοάιικτ/: οάι4::[:τω το. 5ιά::τωβ τ: Μει

::ιιτάο, ιιιάιουι:, επιιτοπικ :στά μου: μια” : ό·

ιά:ο πο:: :β με τι τ: οποιο” ποσάοιοτ. Ε:: τιυἰσυε

ίτουιτυτ, α&υτο σσουιο ρε: ίε ρεττιοετε :τό νεταιο

σεατιτυόιοευτ , νε! ντ ρι·οατιιοε , ντΙ ίαΙιειττ ντ τε

υτστὲ όιίροοεοτειο, αυτ τεττε ν: τειοσυτιττεοτ ιατ

ρεόιτοεοτα αό Νασο; αότυοτνετσ τοαΙυιο ουΠο του

ί όσ αό νετατο σεατιτυόιοτιο ρεττιοεττ , του:: ρστιί.τε

' οσε τι: :το τειτασυεατ.

Ε: οι: ρατετ :τό νττατοττυε τατισοευτ $τοτι, ουἰα

οσιτ είε οετείίε, ν: ετσι σο:: τοσόσ σεατιτυόιοετο

αρρειιτ,σσουιο ρατιιτυΙατε, ιτυσό αρρετιτ, :το ο.

ίιτιο α&υ πίττα:: τίτιο οετ ρεττατυοτ νεοιαΙε Π: τε

καιω:: ιο Πευιο; οτε τιετείίε είε , ν: σιοοεουσό,

αρρετιτ , ιο στόιοε :ιό νετατο στατιτυόιοτιοαρρε

ί τα: ταιττουαιο τοτόιυτο τσοίετυτἱυυιο ιΠιυε; μια

Η τι· οι”

έτ4βιο::ε

ι τ .

Αά ιοτιοιι:ι

8:ο:ι.

ι σσουιο ραττιτυίατε οσο αρρετἰτ το στότοε αό να:

του: σεατιτυόιοειττ,τιυε τί: Βευε, ίεό ιο στόιοε :τό

ι αρρατεοτειο, :μια είε σσουιο ίατἱαοε , ντ αρρτεσεο

= ίυιο ταοιίτιο. δισ οσο τερυΒοατ εττατυταιο είίε ο·

' οετο ρετταοτιε τοστταΙιτετ νίτιιουυτ ίτυαρίττιτττ,αρ

τ;;

Νοκ τωι:/!

στο” τω:

2.Πυσιίτ, Αυ τω:: σουτσ ίισετα σρετατἰσοε τό

ίτιτυετε το ρΙυτεε Βοεε νΙτιιττσε δυαρίιτιιει·. Κείρ.

τι? δ. 'Με. 1.2.ο.ι.οι·τ.5.οερατιυε, τρια σου νΙτιιουε “Μαρκ”.

Δ ότσεττσταΙιτετετιρίετε αρρετιτυ τατισοαΙευτ , ιτα ν: οτιμ""

ί οιίτι!ειαοτρίιυε ετιρετευόυτο ίυρετίττ. Ηαττ εοιιο τόσοι::

τί: τατισ νιτιιοι σου, ν: ιο εσ νίτιιοσ Πίτα: δε τετιοἱ- Ϊί""·

οετυτ ταρατιταε τατἰσοαΙἰε αρρετιτυε: α: σοτ ιρίσ

ουσό ουιείτετετ ιο ρίυτισυε , ιο ουΠσ ττυιείτετε:

ταΙιτετδε ταυτόυαιο ιο νΙτιιοσ,τίτιο νουίττυιίι:ιυε τε

Ηοουετττ αρρετιτυιττ αό νΙτετιστεοε ίτοετο δ: σο·

ουιο αρρεττοτίυτο. (3σοίιτιο. οαιο νί:τοτυε ίὶοἰε είε ο9ο/ΐιο%

σσουοτ ίε ίσιο ίυίίττιεοε : οσο είίετ αστειο σσουιο

Γε ίσιο Μοτο” , Η τεΙιοτιυετε: αρρετιτυυτ αό νί

τετιυεσσουιο; ιταιο σο:: ιρίσ :τό εατρίτοόυοτ αρ

.ρειιτυιττ ιοόιρετετ αΙισ σσοσ,8τ τσοίεουτοτετ οσο

είίετ ίε ίσίσ ίιτιστιεοε.

εοστιο το

Ϊ:: στο =τά:ίοιο:]ίοι: το· ότο:ι:οάο οοι::ΐι.

:οι Μποστ:: :οοοβο:.

 

νρίετι ίἱοἱε ίευ στατιτυόσ όἰίτἰοευἰίσίετ, ο. η,

:ετα σσιεάιιια, ίστοιαΙιε αΙτετα. ΙΗα εττττιοίε- ΒΜετττάστ

ο&ιε8ιιω

ό' [οιπιο·

τετ.

Π
τα τί: , 8τ α ετειττυταιοττΙΙεότυα!τίυρρσίιτσ :Μιτο

&ιτ 5 σε:: ιοττιοίετα , τω:: ατττότοταΠε Μιτο

τεοεττεατυτα:. Οσἱεᾶιυα ρταείυρροοιτυτ αό ίστ

ιοαίειο, ταιοουαοτ ίρετιίτταττυυιο αό ίυυτο ίρετιίτι.

τασιίε. Ιο ίτατ ίεό:ισοε όε σσἱετΐτἰυα , ιο ίε στυτι

συε ότ ίστοτασ όιίρυτασἰιουε. Εβα αυτευ1 σ<ίατε&ι

υα τεειρία, τυιυε ρσίΤειΕοοε στατουτα

Ρεταουττυα του Ρίτιίσί. σρἱοισ, ιτυαιο .4ιο:. τ.

Ειίοι:·. .ε :ορ.4. οι· αΐκέι:/ί.19.ά:διπιτ. ά:·ιτρ.1. το· ό'.

ΤΙΜΜ: τ . ο. του: :με τείετυοτ,σσιτ&ιυαοτ :ισοτί

οιε στατιτιτόιιτετο τσουίτετε ιο αΙιι:1υσ σσοσ στα·

το; ττυσό τιιρίεο ευιο στ, αοἰτοἰ, τστρστιε,δε ίστ

τυοαε, ιο αίτουσ ιί':στυιο , νει το στοοισυε στου: τί

στο τσοίτίτττε αιτσαιττ. Ρυοόαυττοτυιττ,ουια οετο:: ΡΜά#ωἔ

- Δ σου

χ ὅ.

αέπτιο:ΜΜ

μια:: άι:

 

ο

σο” απτο.



Οιιιι|ζ ι.

απο] Δ.

Ϊ 7.

οιωιωι

ά:οιιιιιάσ

' 78.

(ιιιι|ιππ.

οι;ριιιιιιι

&ιοπιιυιιι:

ή? ποια::

ρωιιιιξ

ιιι|ιιιι :οι

ούιειἶἱιιἔι

πω..

η.

ΠΙΝ:: ιπ (Μο Π:ο, ιιοπο ιποι:σιο: οιιοπιιοιιπ :ο

1)ζιοικιιιο Η Β::Μάιοοι: ωιωωι. επι. Η

ποπ πιω επιπιο :οπιιιιι, ω! :ιιιιι·ι οοιιιοι·:: ι8ι

ιιιι· κι :οπιοπιοιιιιιιιπ ιιοπ:ιιπιι Β:οιιιοι:ιπ ποπ ιο

Μπι ρ:ι·ιιπ:ι ιιοπιιιιι ποιού, τω :Μπι :οτροι·ιι.

€οιροι ιιοι:ιπ :πιο ποπ πιο ιιιιιι:ιιιιιιι ιιοπι Πι :ο

πιο, πιοι:ιιιι: Βοποπι οι! :οπιοιποπωιπ ποιοι

 

Ο·

ι:ίιοιικιιιο: Ριιιιιο, Απ ρ:ιί:άιο :σιμωι ρ:ι·ιι- τομ”φ

π:οι οι! ρ:τι-:&οιπ ιι:ιιιιιιιιιιι:οι ιιοιπιιιιι , δ: ποιο #ιιιιιι- -

ροιιιι ρ:ι·ι”:ι.ΐιιι ιι:ιιιιιοιιο ιιοιπιπιιι ιιιιοοι·ι ι:οι:ο ποι

ίσιο οοτροιιι, δ: ιπιιι8:ιιιιι :κι.ι:ιοοιιιιιι Μπο

τοιιι. 8:ι:ι.ιπιιιι, (ῖοιοε Β::ιιιοιιιπιε “με οι" πο·

πιε ιι:οιιιιι:ιπ ροιιιπ:οιι. πιο: Απο Μ. ω. :.8. ι πιο ιο μου ποιοιιι :οπίιιιοιοι. Αι! π. οοιιιι. πιο. ισ

ιιιι οιιιιιιιοιιιπ:ιπ ι·ιοιιιιιιιι ρ:ι·ιιπ:ι·: οιι Μπι :ιιι:ι- ι ρ:ι·ιιπ:ο: ιοι:Βιιιιι:ι, ποπ ιιοι:ιπ :Π:πιιιιιι:ι·::ι:

πο. ()οπιιιοι. ι. οποιο ι::αιιιοιιο:ιι:ιοιιιι σει· πιω @ποιο :ποιο ιπ ΐοιοιιιιε :ιο:ισιιοοιι:οιρο
·ι

ι4| ,πιυιΐίο

Ρ:ιβάιο

εσφονο|ι.ι

ποιο ιπιι:ι·ιιιιπ : ιπιιι8:ιιιιοιιοι:πι :κι:τποιοιπ πο· πι, δι-:ιιιι·:ιιιο ρ:ποιιο ι:ιι.ιιιι οπιπιιιιπ , :κι νι ρ2"ι"Ι" ,ο

ποιοιι·ι :ο ιιιιοοο ιιιιι:ιιι; ιΒιιιι:. π. Ηοιπο ιο μι· ιιοιιιο :Π:πιιιιιι:ι Ει:ειο::δι πο-ιιιιι:ι ριιιοι πω..) ιι:ιιιιιιιιιιιιί

το οπο:: :οπιιιιιιιοε ροΠ:ι :Π: Βοοιοι, δ: ποπ πιο· ι :ιΤ:ι :ιι:ιιιιιιιιι:ι οπο”, :ιιιιοίι :πιο :Με οπο: ΜΨ.“·

ο

ιιοοιιιπ ιιι:ι:ιιιοοι , ι:οιοε ιο :ο Ποιο ποπ :Ποτ :α

ριιιι; Νοο μι· ιιοποιο :ι:άιοι:ι.

Οοιιωιι:ιι ιι:πι. οιοπιοιπ Τιι:οιο8. ι:ιι:οιο ει:

πιοια,:ιι, οιιι:θ:ιοτιιπ ιι:πιιιιιιιπ:ιιι ιιοιπιπιι :οπ

 

Βοπο τοπιιιοιιιτι οιιι:έιο δ: βιο: ποθ” ιο:ιιιιιοιιο

:οιιιιιιιι, ιο απο: αΠ::οιιοπ: οοιιι:ιι προ:ιιιοι ι

ιιιιιιιοποι: πο: :οποιο ιδιοι :ιι πιο; :ι·οο ιο ω·

πιο:: :πιο “ οπο ιο οιοι:&ο δι Επι: :οιιιιιιιι πο- δ

Η:: ι:ι:ιιιιο ο. Μάσι μια :ιι πιο Β:αιιιοι:ιιπιε ξ

:ι:ιιιιιιιοπ:, ποιο ιοω” 9ΕΙΗΜΜ ό'/ι82Μ011; οι·

8ιιιΙΙοιιιοπιιιοι:ιιι ιιοποπι ο:ιιιιιιι:οπε, ιο απο:

ιιιι::ιιιιοπο οιιι:ι:ιι: δ: (ποιοι ιιιιιπιιιιοε ιιρρ:ιι

Με. Μιιιοι ρι·οο. ποιο ιιιιιιι ιοιιιιιοι ιιοποιιι ποιο

ΚΑΙ 8: Γιιιιιιι ιιιιιπιποοι οι: :Ποιοι , ποσά ιο ι: οπι

ιι: οιπιιιιιιι οοπιιιιι :Μι ιι:: οοιιιιοι οιιι:οι ιιοπιι,

Ρι2ιοτ ιπ:ι:αιοιο , απο: οιιοπιπὸ ιιοποπι ιο ι:

:ιωιιιι, πιο οιοιι: ιιοποοι,ριαι:ι· ιιι:ι·:οιοιιι , ιι:

ιιιιιιιιιιοπι που: ιιοιιιιιιι ιο :πιο (μοι: οσοι. Με·

ιοι· μοι. παπι πιο ιιοιιιιιιι οιιι:ιοι απο: ίπποι

ιιιιιιιιιιοπι ορρ:ιιιοιπ , ποσο ροιΤ:ΙΤοπι ποπ πιο·

πιο: ποιοι απο νιι:ιιοτι ι:ιιιι:πιιιι οι! :Ποπ πο.

ποιο: ιΠοιι ειιιι:πι Βοποιο ποπ ι:ιιποιιιι ιιιιοπιιιι οι

ορρ:ιιιιιιιι :πιο .ιιιι:ιιοιι ι:πιι:ιιτιο :ο πιο ισο

ποιο, οικω ιο ι: πιο :οπιιο:ι: οοιιιοοιιι ροιιιι

ιιοιποποι αριι:ιιιοι ιι:ιιιι:ι·οι·:. Οοο: ποιοι π: ιπ

τι: οιιι:&οιιι.ιιιο πω» :Ιιιοιιιι οιιιο:οι ποιο

πω: ιιοπι , ιΠοιι ιιιιιιιιιτι οιιι:έιιιιπ Ροι:ι·ιι ιιιιοιιι

οοι:ιιιι·: , οποσ! ιπ Γ: :οιιιιπ:ι οιιιο:ιο οιπιιιιιὸ ω·

ιιοπ:ιιιιΒοοι; οοοιι οοιιιιιιιο ποπ οιιιοΒιι, ι:ιιιο:ι

οιιιιι:ι οι :οοιιιιιια ι:ιιιι:ιιιιιι ω ιιιι:ιιιιι ιιοπιιοι.

Επι: ι Αρρ:ιιιοιιιοπιποοε οι ποια", :τμ Γι·

πιο ποιά ι·ιοπο ποιοι. ()οπιιιοι. Αιιοοοι οπο::

ιιιιιιι·ι ροίΤ:ι Βοπο ιιιοι:ειο ροιΤ:ΙΤο ο:: ι&οπι

ιιπιιοιπ, ποιο πιο:: ιπιιο:ιιο ροι:οιιιι οι! πιά:

&ιοι:ιπ ιι&ιιιιι. Χάο. ιιρο:ιιιιιιο ιιιιιπιιιιιιιι οι:

πωπω τοιιωειωε, ιιιιιπιιιιοι οιιι:άιοιι; α: ρι·οιιι

ό: Βιιιιι·ι ποπ ΡοιΤ:, πιο οποσ ιο:::σιο , ποσο Γο

ιοπι :Ρε ιοΒιιιιιιιιι. οι ι:οπδιιπ._ π:Βο ι:ιιο:ιιιοι

Δε! ρι·οοιιι. :οπ:::ιο,προοιιιιιοτιιοιποποπι πιω:

ι: ιο ροι:πιιι οιι:ιιι:ιιιιιιι ω ριιι:άιοι:οι ιιᾶιιιιι

:πιο οιιι:&οπι ιιι:ισιιιιιιιι άπο οπο; π:εο πι·

ιο:ιιι, ιιιιιπ:ι: ιιιοιιι:τοπι 8: ιπ:ιιοι:ιοιπι Οοι:ιο:ι·

ίπποι· οάι18 ποπ απο Β:ιιιο ρ:ιι:ι3:ιοι:πι οσοι

τοκοι :ιιριιι·ι: οιιι:&ι , οι ο:ιι:οιιοι:ιπ οσω

ιιιιιπιοιιοιιι :ιι μι:: ιιρρ:τ:πιιι; :ιιιιιοι οοιρο:

ιιωωιωι ιιοιιιιιι ι·:Ιο::ι οποιοι” Β:σιιι: προ:

πω: :παπι ιιιι:ιι:&ιιιιιε ριιιι:ιριιιιι:ι ιδιισιοι Βιο

ιιιιοι: οιιι:&ι; ποιο οοπιιιι:ιιι ιρίσοι :άπο ορξιο

ιιι οι·οιιι:ι οοιιιιοι:ιποοι:&ι,οοιι:οι:ίι πιο :Β

Πο ο: :οπι:ι:οιιο πο”.

· Ρι·ο Γοιοιιοπ: ιιιοοιιμοιηιοιιι.οριπ.ποιιι, πω

κι: ιιιπιιιιτι ιιιιροτει:ιι: οι:οιιιοιιιιι: οιιι:&ιοι νι

πιο: 8: ιι:ι·ι:&α ιιοιπιιιιι νι οποιο :Η , ό: πο: :πει

ιιιίροισοεπι ιιιιιιοιιι Ριιιιοιοριιι , οι ιιιιἴοιοιο οιο

ποπτισΕπιπι, ιιιιιιτι οοιιΠΙΙ:ι: ιιι ιιιιοοο Βοπο οι::

ιο: πιο: πιο πο: οι:ιιιιιιι ι:οπιιιι:ι: ιο ιριο σοι:

ι^1:οιπ:ι:ιιω: ποιο πο: ιιιιιιιιιι ριι€ωιι οπο: πο..

ι:ιι ιιοιποποπι ιιρρ:ιιιιιιιι , :πιο ιιοπιο :οπιιιιοιιοι

οι ιιοι:οο πι. .ωο ροΒιο , οιιιιοι: ιιορι:ιι πιο ρο- Ι

Σ): ΒΜ. 'που. 3

 

 Π:ι,ιπ :μια ιο:ιιιιιι.ιιιο ιιοπιιοιε :Π:ιιιιιιιιι:ι:οπίι- Μ·

τω, ιιιι:ι·πιε :ι·ο:ιοι:ιοι·ιοι·ιπ:πιιε. Καπο οποιο:

ποιο Επι: :οη:ιιιε ιπι:Βιιιι ιιοιοιιι:ιο,ιτι 8: ιι:ιιιιιι

πο :οιοοιιι,ιιοιπιπιε ο:οιιιοιιιο:ιπ. Βιιιιο οοο:

ιιοι·ιι: ποιο πιο: ιι:ιιιιιοιιο ιοι·ιιιιιιι :Π:πιιιιιιι:ι·

ι:οιιίιΒιι ιο ι:οπιιιπέιιοιι: απο ιοιοιπο ισοπο , ιτε

οι:ιι:&ιοο ιπ ιιιιο ΐοιππιο ιιοπο νιιιιιιι:ι· ιιοοιε :οπ

ιοπιδιο. Πιο:: : διι:οι οοιροε :ιι:πιιιιιι:ιιιιι:εται

ιιοπιιπ:ιπ, ιι: 8: ιι:ιιιιιιιιιο :οιοοιιι, ιιοιπιπιει:ι:ιι

ιιιπιιιιι:ιιι. Π:ο. π:Βο οποιοι!. :μια ι:οιροι οοο· ο;;Μ.,'.

ο:ιιιι :πιο ειιιιιιιιιι ιιιιοπ: μπει :Π:ιιιιιιιιι οι! :ιδ

ιιιιιι:ιιιιοοι οποιο ριιγΙι:ιιιιι ι:οπ:ροιιιιιπ:: οι ω.

ιιιιιιιοοοι:άιοι :οιοοιιι ποπ :οοιι:πιι απο ω.

ιιιιιιιιιι: οοι:οιιιιιι Νήπιο οι! :οοιιιιο:ιιιιιιοι ν·.

ποιο οιιι:ᾶιιιο ιι:ιιιιιι:ιιιιι ; οοοπιιιιι οιοι:όιοιιι

ο:οιιιι:οοι ιιι·οοιιιΕ οιι:ιιιιιι:ίο::ΐιο ιιριι:ιιιιιι ιπ

ι:ΙΙ:ᾶοαιιει ιιιιοοιιι, νι πᾶσι πιω .4ποιι. Μ. πωπω.

ι. 9. :ιιιιιιι ι:Γρ:άιο παπι: δ: :πιο ιιιιι:ιοι οιιι:ιιιιι

Β:οιιιιιιιιο. Αι! πιοοαιι:.ι:ίο. ιιοιιιιπ:ιπ ιο μι:: Π·

οποιο :οοιιιιιιιιιιιι , :ιιιιι::ιιι :Πο ιι:ιιιιιιιιιιιιιε Β'::|"

ιιιιιιιιιιι ιιπρ:ι·Γοιιιο; :ο ΜΗΚΗ ιοοιιο , οπο ιο :ο '

Ποιο Β:οιιιιιιιιιιι5 Φοροι :Γιοι, ποπ ροΠ: οι: ιι::

οπο, πο ιο ιιοιιο ιικι:ιιο ο:: πιιιιιιοι:ο1 που:

πιο :ιι`:&οι:ο οοιι:ιΤιοπ:ιοιΙιιοι, :μια πωπω"

:οι πέιιιιιι :οΒιιιιιοιι: Π:ο οι οποιοι ιιιι:άιοιι:

:ιοιιι:οι, :πιο ριιάι:ιι ορ:ι·ιιιοιι: ιιιι·ιιιιιι,ιιιιιι:ιιι

ιι: ία&ο ιο ιιοιιιιπ: ροίοιι Μπορω. £ιιιηρ°. 8. 4ι·ι/?οι:Ι.

Ν:: ι:ι`:τι, οοοιι ο:οιιιοιιο οπο: οπο: :Πα Μ.

πιο: ιοιρ:ι·ι”:&ιι , :οιιι ι:ροΒιιιιιιιιιι οποιο 8ι Γρι

τω”, οιιιιιιι:ιιι ιΒοοιιιοιιιι,Ρ::οοιιιιι ριοιιιιοι::, Π·

οιιιιιι:,ροιιοι:,πιοι·ιιιιιε Με πιιιιιιιι, οι: Με”.

ο: ιιοιπο οιιιιι·οι:ι :ο ριιιι:άιοι·:ιπ ι:ιι:ιιιι:ι:ιι , οι ΒΜιιιώ

πιο ι:πιρ:ι· αριι:ιιιο , πι! ιιιιιιιιιιιι κάτι, ποιο (""""9
ροιιι:ι·ιτ ποιοι: ιιι:ι 8: :Πο ίπποι ριο ι·ιιιιιιπ: Μ· 'υφή' .

τοι πιο πωπω: ποιοιιιιιε , ιιιιοπιοπιοιε ιιπρ:ιι:

&ιδιιιι: Μπι”. (Πιο: :ποπ ιιοιπο ποιου ιο. , :οι

Βιιιι:ιι&οιιιιπιιιιιοιπ πωπω, ιι:: πιο πο·

απο Πι ιι:ιιιιο :ιιιιι:ιιιιιι,ιιιιιιιο ιπιιιιιε πιο” πο.

ιοι·ιοικιιι:οιι "ο ιι:οιιι ΜΜΜπω» :ιι , ποιοι

Μο ποιοι! οι ριοριι:ιοι:ιι:ι ποοοιι:ι·:, οιοιιιοάι

Μπι ωιωιι 11ο :οεπιιιοπ:πι , δ: ιιιποι:ιπ , π::

ρ:κι:&ιοι:ιιι Π:ο: π:::Ποιιοιπιοπιι:ι:ι, ποιοι .ι Δω

ποιοι: ποπ :ιιιΒ:::ι , ιιιροιππιιιιιιι:πιΜπα οπο· περυσι'.

οι! ιποιιοπ:ι, ν:ι·οοοοιι τοιιιιωεω. Με ιΒιιοι ιο

ρι·:ιιιι Ποιοιπή ει: ρ:-ι·ι:&ιοποιο ποιιο ιπιρ:ιι:

διιοιι: πωπω Β:ο πιει” πιο ο:ειιιοι:ιιπ:ιο,

οοοιιιοιποιε ιπιρ:ιιοδιιιπι , ιο μια οποιο ποπ

:οοιιιιοιι οοιιιοιιιω. Ωωιιιωιι Μοτο ροιΙὶιιιι:ι=ιι ι .

ΑΒΒιιιιιιιοι, ιιι::ι Ποιοι ιι: ιι&ο ὰ Ριιιιοιοιιιιιι ω.

ιιιιιόιιιιιι ιιιη:ιιι$ποιιιι _

εΕοΤιο πιο

πιο οωιιιιιιιιι οψη: βπιιαίι: /ῖι αδ·

:μια ιοιιιιιιιιιιιιἔ ` -

Κιιιιιι:πι:οι. ιιιιι·οιοι: ΕΠ Ηιιέουιιι έ: 8.Ρ"- ηἔ _

διοτι απο. 3. ορο/σ. ιι: οιιιιιιιιιιο "πιο" ωωι., °° 5::"[2^::·

οιιι ω "ποπ :απο ιι: ιιπιι118 €:ιιιιιιι , ιιιιοι·ιιι: “ω”. `

Β π. :ιΤ:ιιιιοπι

. ·ὸ
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Ποπ. Α: ·όι.ιοπέωτοΗοσπ:·είΐο:ιτοισοπιπιοοε Βσμιε @οποσ δοκβωι:ιουρ.σ. .μια πιιοσιο:: Άρα ·υτταρκιβι·ωπ

ο

-ιιοδοΙοΠ.ιμ :π οιιπιισιωιιωω απο:: ρΙ:πιτροπ .

Π:.ιβαινιάσι Ιιτ.Β.ιτο:εποριε οσΜ.ίπ::. ΣαβΉλ

1..: ...··υιο σ!ΐσπτιο::νθσί ρσ: ιρίσ::ιπ:δοπστο οπστσοπ::π Πτι, μου:: Θ· 7οή"€& ο. 7. σ. ο. @σωστο και ιΠατοΐπο

πιο: ίο:::ιοιιισι· σοι:οαιοπισστο:ο ρσ: :ποιού ΐρσσισι

σ::ρ:σΗιο:ιοσροσ ν: Μοτο, ποο ροαο.:οΧτο Αροο·.

 
-πιο!επτ. πιο:: πιο: $σ:ιριο:ιε6σ (ῖοπσι!ήε: ο 57- @ψ :.

.ποοο Οοπίτοπιιιιο.ρ. ό. ιιΒιο:Πιοι:σ :8. σ:: οπο:: `7'°°Ιἰ·£°”°

Ζωη:: Ι. :Για οποιοι" Εραλιο. ιοί Ηαι«Μπ. Ερψ·.6'

ρ:·ἱο: αΐ/σπ1°.

Εφσ|πο<ΐ .Κιμ ωριιοδαρκισ”ἰ. έτη.·οιβ. 1.τ.9.1.ιιι:τ:ο, π7. π. ά ϊ σου: Ματια: τόπ::ι.πιπέωσ ρωτά ρ:ορτπωι σ/! ; Όπου “πω”

"Έ °° Π ωραιο (Μέσι. 3.ρ πο. απ: Ι:ΜΗΜ. ώ· πο: αρκά στα”. ὶ ροκ:: ορευνιιιτσι

ν'ι.'

ι Ή π·

ω. :ποπ

' ="ΜΈϊ':

ο ° ι

ι σ.

Σού.: ι.

Μ.

δέσο:Μο.

οιθ.7ηιο·.οτ.ι. Ροτιο:ιπο:π.:οποποι. ω». έ: Κυρ:: ;

σίτ, οοοπιιονοσιτττοοοποο:α :ο:οτσιτσσικιΓ:ίτ.ιτιπεισαι νιίιοπσ σπσπτισ οΐοιππ: Βσσ οοτσοι πσοοιτ νἰ-'

οπο:: ασοεε ποιπτσοσάο σωστο ιπωι, ίσονιοοπσ `

ιρ[.ι.ιπσ:σατε·ι σοπιτπο·ιοσοτιισ:σ:το:ώ ρσ: τοοοο::ι

!ρσσισισι:ρ:σΙΙεσ, οι: ιότοπ5οιοι. Ιοσοι Μπιτ οσ ει·

:ποτσΒσοτιοσο. Μιπ·ο:σπι μποτ:: :ω οπο: ρσ·: οπο.

οσοι ρ:σειτοιο ποπ Μοσιο: νοοιπ:οϊτιοειΠσι; ἱπ

οπιπι οοίρρσι·ιοοπσ , πο; :απτο οιίτιπροιτο: ο

ιππωι, οοιοέὶοοι νιοστο: ιπ πιο νἱίἱοπσ τοι:ισιοιι:π

ἰπ Γρσσισ 8σιπιιιριπσ. Ιριτο.: Η οπο, οοσΒσοτι Π:ο

:π:οσπτο: , ποια: οιοιπροι:.ο: ο Πσο νιΪο . ποπ

ροτσ:ιτ°τ:ιΙο :ποο πι. ιιι:οιποο, ίσο ιιοΙΙ::ιθ:ιοιι 86

. ισπιρ::ιο:ιαι; :ισ ρ:οιιιοσ=Βσοτἱ πο ιτιοσοοπτ Πσοπι

:ιι ίσιρἶοῇσπτιιἑῖ,σοπτ:οδσ:ιρτο:.ι:π. ο. Νοπ πι.

οε:στοι· οοισ&ιοο σρρ:ιισιιιοι ιιιοπιοιτο Πσι :πιπ

ττΙ!σ&ο Βσο:ο:οοι:πσπι ορρο:σπτἱο ο!ιισότιοσ πο::

. σ::σσο·π ίο:πια!σοι, σοοι·ο: σ::σ&οε ίο:πισΠειρΠοει

σωρο.

ο σ!.

τω».

'ι

.ΔΩ

2.9.

8αιδ.

μι.

ε. δω::. Μ·

ΙΜ: του::

Π. [ο:ομιο: ιιττιοσ ιποοιοε Βσειτοε , ντσ:οοσ Ιοιοσπε

!

ο

· Βότοποιοιτ:οπτ,τοιισσοσποο οὶοἱιιιι::ι σΙἶσπ:ὶεπ:
.

. -
,

. .

- 1 μ:: οποοοιπ-Γρσσιστοιορ:σΠσ σοοιτοοπισε:ι οπο·

σ:Βο Η ιποσ.·οοπ Βσιιο Πσοιπ:ποσπτωσίτ σ:σοτο, 8σ

σοπίσηοσπτσ: :πιο , ποπ ρο:σπτ ρσ: στο:: Πσοσ

πρρο:σ:σοοισότιοσ Εποπιιοε ιπτσΠσ&οι Βσοτο:οπι.

()οπο::π.οοοι οϋισ&οοι ορρο:σ:ιε, 'ποπ το οπισ

0:οοι·ιρίοοι :σαΙιτσ:σι:ιίΕσπι, ω: ιπ:σπποπιιιιτσ:

ι

.σ::ρ:σΠοπι οι π. ΐρσσισ στοοσ ιιιισρἰοσ. ω...: ιποσ

σοποατ,οοιονο:ιειτο ::ρρα:σπτοι ίο:τπ.ιΙι , να:ιστοι:

ο!:ιισάΐοτιμι!ιοποι ο Μπισάου:: σίΤστ.:σε @οι ίσσοπ- |

οοπιίσςποπ νιι:οι:σει:: οΒὶσέΕἱοο , τιποτα ίο:τπιι!ι.

3.$σοτισ:στο:, σ:σσιο::ιο:ι ποπ Με:: ιπιρΐο Πσο

ν: :ο ..οποιο Βσιι:ιΒοο , τω :ο :σ οποτε. $σοοσΙο

ρ:οοετο:: :ποπ οσο:ο&ο ρσ: ιοιροίΠοΗσ Πσο , 8σ

Η: .=.σοπΐσ:ο:ιτο νιίιοιισ οποια οσ σοοσιο Πσο :π ἱπτσΙ

Ισιθο 88461, σοτιοσ Βσιιτοε ίο:στ Βσειτοι , ποπ τω..

:ισ ποοσ;τοοι σοοσπι π:ιοοο Π:ο: οοισάιοδ: αρρα

:σ:σ.τοπ:σΙΙσέτοι Βσειτο:::οσ , στου:: ορρει:στ πωσ..

πρ. :Μισο Πσι σΙΤστ σ:σιιτει, (απιαστο: , σιοοο ποπ

ροΙΤστροοοιισ::ισοεπΠισπσπι πειτο:οΙσπι Μοσ:σ

ο:ππ:ο·ποτο:σΜ ρο:ισ.°$σοοσιο ρ:οοιιτο:: ποιοι οπο

ιπ:σΙΙσάοει σι·σιιτοι ιπισ.:ιοοε ι·σ:ί:ιτο: σπα: νποπ:ι

πάτο". το :σ:πιίΠοσάΕσίτο: σι:σει :σιιοποεμιιιοοοι

ποπτο:;οοιιοριο:σειι&οσἰτιτσπίὶο:σσ σΙισο:σ μέ·

ίση :μισο ::ρορ_πιιτ οι" οπττοοιπί σ: Ιιπιιτ.ιτιοπι.

8. Νοπ :σροεπστ, Ποιο:: σοοπποπιτ::ι:: ::ιτσΗσθτοι

οποιομ: πιοοοιοΐρ::σ:σι πορ:σΠρ τ σ:Βο πσσ ρσι·

πιοοοπι ΐρσσισι σ::ρπσίΐσ.Απ:σσσοσπΕ ρΙσ:ἰσμισ οι:

Ισάο:Βοστο:οιπσθοοΙσποσπτι:ονσ:ο ρ:οΒειτοι·,

οπο: οπο: ἔ:σροΒιο:τφ Πσοοι σοσπ::ιοπισιι:ι ρσ:

πιοοοιπιστοοι.οοεπι ρατοιοοπωπαϋποη:σο ίρσ

σἱσε οι1ιρ:σίΐο σο: !ιοι::ι:οι. σ::ρ:σπο πέτο” προ.

ό.: Νο:: :·τροεποτ,Πσοοι σο:ποιοπισιι:σ οπο:: ρω·

ΐοποιτοτρπι ιοι:ο:σ οποιο , σ:Βο οσο ΐοεπι ιπτσΠσ

&ιοπστπ ιιιτσΙΙσδτοι Βστι:ο:ο. Απσσςσο. σο Δ. επι

()οπίσο. ρ:οΒ. οπο οπο” πι, σπ::ιοιοπιαι:σ ρ:ο

ρ:::ιιι:ι ρσ:ίο:οι1ιτοτσ:πζοσπσ ποτο:'ισίοοο:ο ρ:ορ:ιδ.

ιπτσΠσάιοπσπι ιπτσΠσάο: εκατο; :μια ρσ: :Ποιο

Εισιτ_ι·ποιιιρσ: [σ απο σ:σει.τιιτει,:ο:ιοπσ σοιοε σκα

τοπι οισιτο: :το δ: ρ:ορ:ιὲ Πσοο, οοοο ποπ ω::

ρσ: ιπτσΙΙσσὶἰ‹›πσπισ:ἐἰι:ο:σ οοπι:ποπισοτοοι.

δσσοποοἴσπτ.πσΒ.ι:.ΕΠ .$'.'Πισωσ :ο εΙ.3.συ°. π.

Γιτρ:σο!2, σ7:2υ7ο, €.`ιπιπωιΙωιι·ιι:. Βσισ!ιπ.Βσ|ιο

ΙΜ. οι ..ρ.α':Η..ιο. νπο:: ορροπ:οοι ἔσω. “ΜΜΜ”

ειρρσΙΙ.ιτ Οτω1.:ι.9.3.π::. 8.4.πω 4. 6. 5.ΑΙΟπ

Ο .

?πιο και σ/ἰ . Ο απ" σ.υσεοπσπ:σ,

οποιο οπο:: : π:: οπο:: οι μαρια:: ·υπααάώΙαπ:

παΜΜΙυπ σρσΜιάσπστπ'Βσίσ πατατα. Ε: σΜι:ιοε

μιιιιιὸ Ι·ιοίτ έ .Μαιο οπο” Μ::οκοπι α· σου:: πα::"°α|σ:

οο!ιοικισ: ό· σρσι·ι:ιοικ: σοπῇ:σιππτ. Λαμ: ο ιιιιοπσ.”

(Πι:ι!Η· ποσοι νιίιοπσ 8σ οιΙσσλιοπσ , οπο Πωσ Π:

:Μοτο σοΒποΪσἰτιδσ οι!ιειτ, σοεποίσσ:στ ο: :Πορσ

"=τ "Μη οπο τ, 'ίσο Με: τοπ:: :π Φωτο ορσ::ιτι0,

σοπτ::ι (3οπσΗιι σοπ:σίΠοπσιπ. (πω: Η πω: τισ ο

ποιοι επ:ιοινστοιο σ:: , ο :ο:τιο:ιοσ οοοσοπ:ιοοσ

Βσοτο νσ:ο:πσπτ. _

ο Ρ:οΒ. σ. Ησσ νσ:ἱτοεπ:ισ πιο:: ::ιτιοπσ: Βσιιτἰτο· μ.

.οο ποο" ΐο:ιποιο ίιτιισιτ οι ορσ::ιτἰοπσ νιοι!ι,οο:ι Ζ,°6·:·)

Πσοιπ ιτιοσιτιοε 86 οιΙιριπιοε : οσ :στιοπσειο:σπι ο- ρ::;Ζώρ

ρσ:πτιοπιε πιο:: το , κιτ π! Π: σώσω σο οι ρ:ιπσί· .ΡΜΜ;

ρἱοσιτσ οοοορσ:ιροππ ορσ:στο:, π! Ωι!τσπι :του ::οΜ.

ιρΐο ρ:ιπσιριο νιτσ:ι&ιοσ ρ:0:1Μπστ: πσο::ο:ο ιιο

τσ::ι σοποσπ::σ ροτσΠ: :οποιο ιπσ:σε:σ ι·σίρσ&οιπ

τσΠσέτοι πω:: ; σ:Βο Βσοτιτοοο Μοτο: :ο:ιπαΠσ

σοποίτσ:σ ποπ ρο:σίτ ἰπ νιοοπσ ιπσ:σ:ιτ:: ποο::

σοπιοπισι:τα. Μπο:πρσ::δ:σοΠιειτο: σ:: :Με Μπιτ. πρωι. .

Παψ ω.. ισσ”Μ, το @ρώσοι τα. Μπιο: ίοοίο πι·

:στο μια; πιο:: πσοοσ :πιο ιπσ:στιτα σοίτιτοσ:σ ρο

τσ!τ νποοοἱοσπτὶσσ απο πιτσΠσάο σ:σιιτο, που::

εΒιρΓο σ&ιοθ ρ:οσσοσ:σ. Μἰπο: οίἶοπιρτο ρτοο.

τοι:ι ὰ ροίτσ:. παπι νιτ:ιΙιτσ: ορσ:ειποο @οποσ σοπ

ΐοποτπο:,ντ ρατστ σ:: :ιπιπιιιιιε ΜΠτοοιπσ: ίρι:ποσ

σωστο ποπ σοπΐοοιοτο:ρει:ισποο,ίσο ειεσποο.Νσ

Μ ι::οσ οπο:: σοοΓοπο ίρι:ιτοε, οπο: ποπ1οΙοοιρστἰ

ο οπο: :σσιρισποο,ίσο στοιοι ορι:ποε ρ:οοοσσποο ίπ

οσοι: :ιέΙ.οινιτοσε: οποιοι πιοισπ ρ:οοοδτισ ποπ

τσποιπιοε σο οοἰσᾶιι ρσ: Δότιο:ιπι ἰπσΙἰποτἰοπσπο

ιρΐο:οοι :ιο οΒἰσσΙιι,ἴσο ρα· ριιοιοιιοι οοιοτιιιοιτ :σ

σσρτιοπσιτι σο:οπι ἱπ ποοπ.Νιιοι ο ποσ'σΠστ,ροπστ

οπο οιο ιπ-σοοσ:ο αστο ιιοΐοοσ'νΙΙο σοπΐοιορτιοπσ

ίρι:ιτοοπι6σοιίΠτοοιπσ ρσ:ΐσοσοι:σ , σοπι τοποσ::

ορροοτοπ: σ::ρσ:ισιι:ιΞι σοτιίτστ. Β :8ο ορού σΗ:,ποσ

ποπ τσποσ:σ:ιο οοίσοτο:τι ρι:ίΠοε τοπτοπο :πίστωσ

τἱοπσ :ιέτοσ,ίσο εδώ” τσποσπτια νἰτιιΙἰι ροτσπτισ :ιο

οϋισότοπιιιτο ν: το! :ποο Π: ποιο ορσ:α:ίο, φοτο

ιι&ιοσ τσποσπΕ_ιο ροτσπτ:Βιιο οΒισότίι, οπο σσΠιιπτσ

σσΠειτοο:σθιρσ:σσρτ:ο. Το ορ:ἱο:ι: οοοπ:5 νιοσ- πιο: ω.»

:σ,δσ σρρσισι·σ ω: αΙιοο:ο::ποΙιτσ:ιοιρο:ιοτ,οοοιπ ω 'Μωβ

οάιοειτο τσποσπτιιιοι ιτιοσπτιε οτοοσ ορρστσπτιε :ο :""' "ᾶ_"'ὅ

. . . .. ο . σπάεπιπιιο

οοισ&οοι.νιοσ:σ σπιπι ιοσιοσίτ,οοοο ΐσιρ:οιπ σο ηΜ_"“Π

νίΠοιΙσ ι:ποοσ:σ: οσοτ:ιρρστσ:σ το (σιρΙοοι σ:8α..ι.ο...π.

ορρστἰΒΞΙσ οιοοσ:σ. νἱοσ απο 'Ποιο ι .οι!;ύ.9.ρσϊ.

1ο. Οοπ5:π1. σα: δ.Το0υπε 2.2. 9.”. Απο· οι στη. πι..

οσ :ει:ιοπσ1ιιιιο:ιε σ!! πο: νοΙοπτο:ιο:; ποιο σπιτι: 0°ύ'"*

οιΙύρσ:σ ροΠο:οοε πιο νοΙοποι:ισ: νοΙοπτει:ιοτο

ιιοτσ:ο σΙΐοποο!ιτσ: ἰοιρο:τοτ σέὶἱοοπι τσποσπτπιπι

ονοΙοπτειτο οι οοισότο:ο; το στοπ: πιο ιιιΐτιο:ι που

πετώ νοιοπτοτάσιιο Ειοποιιιρ:σσο8πἱτο:ο': ιειτο:.

ιιοριιω.ιι οι πιο:: ορσ::ιτιο,8σ ποπο&ιοθ :ιωα

ο:ιτ ο ρ:ἰπσἰρἰο :οτα , τοιούσίτ νπο:: ορσ:οτιο , ειοτ

ΏιΙ:σ::ι ο: σσοσιο ιοσπτισσ απο :ρω ρππσἱρἰο οπο.

Α:: Εοποειτο. Ηοεοπιε,πσ8ο, σ:: σιτ.νσ:Βιιι ΑροΙτ. πι.:

σΙἰοοιο :π ἱροοε ισπτσποοτ Γ.ιοο:σιπ σο!!ιει: ποπ σ· Χορ·"·

:πιο νπο:: :Πο ιπτσΙΙιροπτο: οσρΙσπίτοοιπσ οιοι- Η"ἔ°""'

οπο:: ιπποβιτοπ:ίε :π Οπ:ιίτο,ρσ: ιπτ:ἰπΓσσιι:ο σο·

πιοπισοτιοπστπ ρ:υρ:ιο:οιπ ιιέτοοπι νιτσι!ιοπι στο'

8πι:ιοπι: δσ·σπιο:ιε ιιισ:σστἱ,ἴσο οσ ρΙσπιτοοιπσ οί·

οιππιιτισ ιποιιτιι:ειπτιε π40:ιιιοο ρσ:Ϊοπ:ιΙιτσ: . ρσι:

σοοιπιοπιαιτιοπσιπ ρ:ορ:ιισ ρσ:!οπ:σ, ν: σι:ρΙισ:ιτ

Αυριο. ερ:Π. 57. :το ίθιστάιοικω αυτ.: ήπιο.

Λο
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|ιἰ [Μιά.

Ι0ι:21. έ:

Μ”.

13ιιρ!:ι: ω.

β: οὐι:ἄἰ.

ι: Ι.

π.: ι..ρι·ο

δα:.

. Απωωιιιιι

πω: πι.:

"ΜΒ, πι:

ίνι::ιιιισιιι·

Μ.

Η

ιθ

όά!θΙ!!.

δ7ι

.ι·ιί 3. ρ::

δ::δρικΜ.

Κύρια..

μι.

:Η 4.

Οιρ:::Ικι

"Αλ ε..

ἑοιιιι·λ

. ι 29_ι

Χ:[ι>Μ:: ι)

Μ.

. 8: πρρ:::π:ια:ιι οιιι:&ιιιιιιι ποπ :ι::::ι::: Έστω ι

ι:::ιιι: ειρρει::: ιπ::Π:&ιιιΒ:ιι:ο:ιιιιι,ποπ ρ:::Ιι

π :ιιι:ιιιι ΐρ::ι::ιι πι: ιπ:ι:Βιιι:ιιι Μ, τ:: ιιιιιιι::ιιιι::

.ο· ι

Φι.ξρπιπιισ

Με. ίι::ιιι:ι:ι: Πιιρι:ι: :πι πιοιπιιιΒιιι:ιι: πω, π::

:ι :ι:ρι:Πιιιιιπω:: ιιι ί:,:ι:::: ::πτιι:ιι ιι:Η:ιέιιιιι

Μ: ιιι:Ιιπι:ιιιιι ρο::ιι:ι: :οι οιιι::5:ιιιιι πωπω::

Γ:. Ρ:: ρ:ιο:::ι:ι νιιι::ιι: οΒι:6:ιιιιι ιπιρίιι πω::

ιπ::π:ιοιιιιιι::: :πρ::Πιιπι 3 ρ:: ροίι:::ιο::πι πω.

πω:ί: ιρίο :πιω ::ιι::ιι:. (.ζ::::ίι::ι νιίιο,:ιιιι

ω:: Π:ιι:π ::::ιιιιι: , ποπ :ιι:::ρι·:ΙΙιιι: οιιι:θι.ι

πω, τ:: ::Ιι:ιιι&ιιι::οπιιιιιι ρο::ιι:ιπι::! οιιι::.'λιιιιι

Και:: ιι:ιι [η απ:: πι:: ρ:: Με:: ποπ νι:ι::ιι:

Β:ιιειιι πι:: ιπ::πιιοιιιιιι::: ::ρ::Πιιι,Γ::ι ιι: ί: ιρΤο

::ιιΗ::: :ιιιΡ::ιιι. ι

.Απ :.ρ:ι·ι ::ιο:ιο ιι:Βιιι:ι: ΐ::ιιι:ιι. Αι! ρι·οιι.ιι:·

  

πω, φωτιά: ω-ω..ιιωπ :ιιπιιιιιι :ιιιοιιωι, 8: μι::

::ιιιι:ιι:ιιι πι! οιιι:&ιιιιι. ΠιιρΙ:::ιιιιιι οι:: ιιρρει:::ι

τι: οιιι:άι,ιιι::::ι "πω, :ριιποιο οιιι:&ιιιιι ρ:: τ:

ιριιι:ιιι πρριιι:: ιπ::ΙΙ:θ:ιιι,ρ::ιιιρροϋπι νιιιοιι: νι

π: ι:ι::ΙΙ:Ο:ιιι:ιιπι πι:: οι:ι:&ο: :Ι:::π ιπ:::ι:ιο

πιιιι.:ιιιιπποορι:&ιιπι ποπ ρ::ί: ιρΓιιιιι,Γ::ι πι:

ει.: πω: Γιιι :ρρ:::: ιπ::Π::9:ιιι. Πα:: ποια:: οι:

Ρει·(: ιρΐιιιιι, ρ:ίι:: ::ιι:ιιιιι ν:ιιο:ι: νιιαΙι , πρ:: :Η

π:: ιρίπ νι:ιιιι::: νιιι:ιιιι ιιι::Π::$ιιιιι Β:ιιιι :πρι

πι:: οΒι:έι:οιπ:::ιι:ο ί::ι.ι:ι:ιιιιιι Π. Ρ::::::ι :οπ

Βιιιι.:ιιιιι Γι:: ρι·οιι. :και :ιι:ι: ιιιιι·ιιι:ιι: οΒι:6:ιιιιι

:ρρι::ιιιι:ι νιι:ι::5 ιιο:ιιιαΙι ξ παπάκι Γο:::ι:Ιιεποπ

:ιι ριι :ιι ::π:ι:ιιτιπ δ: :πιο νι: ιι ρο:::ι:ι: :πω π...

σωιι&ο, Γ:: :Διαριιι:::ιιιι: ίο:ιιιιιΙιι , 8: :πιο :ιι

ρ::ιιιιιαιριιιιεοΒι:ωιιι ι:ιρΩι, “Μηιιιιιιι ιπ ριτσ

ρω 8:ιιιι:ιι:ιιιι ιιιι:Βιιι:.Νιιιιι :ιιιι:,:ιιιιιι :οτα απο,

:ιι:οΒι:διιιπι ιρριι·:ιι: ρο::ιιιια,:ίι νιίιοιρ Γι: :οπ

:ιπ::ιε ιιι Γ: ιπ:::ι:ιοιιιιι::: οιιι:6::ιιιι , νιπ::ἑ, νι

:ιιι:ιι : οιιι:&ιιιιι ιρίιιπι (καπό ιι:: :Π: πρρι::ιι: δ::

ιπι6:ιοπιι::Γ::ιιι :ιιιιπ:ιο :πιο :ΙΕ ριιπινιιιο ιιι:ιιιιι

π! ορι:&ιιιιι;πιιιιι τοπ: :πιο ποπ :Π: :ο::Ιιι δ: επι:

:ιιιιιι:ι :πιο οιιι::1ιιια πρριι:::ι:ι:: ::ι πο:: :Μαρια '

Απ 3. ρι·οιι. Με. ΐ:πιι:Ι: , :ιιι Πιο: ρι·οιι. πρι:

:ιιιιι πω. ΜΜΕ:: ποπ :οπιιιι:.ι: Η:ιιπι :ιιρ::Πι

ιι: 8: ιπ::π:ιοπ:Ιι:::,ΐ::ι θ: μι:: ::πό:π:ιιι π! οι:

ι:ᾶιιιιι , :μισο ρ:: Π: ιριιιπι ιιιιιι·ι::ιι::: ::ι·:ιιιιι:ι:

ρο::πιιιιτιι, Π:ο ρ:: ι:ιιροίΒιιιι: ποπ :κιί::ιι::. :ιο

:ιιιριιιι: νιιι:::::ι: οΒι:όΙ:ϋ πω.: Β:ει:ι:ι:ιι ι “ω”

ορροιι:ιι ιιιιιιι:ιιιὸ πω:: παπι:: :.:.ά.·7.ιηιπ:.

.ιι 4. :πω πιω :κι ροΙΤ:: ιιι ορροίι::. [:π-,

::πιι:: παπι :ιιιιιιιιιιιε ιιι::ΙΙ:&ιι: :::ιι:ιιι ποπ ρ:ο#

σ.ιιι::::: νιίιοπ:ιιι ιιι:::::ειιιι , :ι:Β:::: :ιιιιι:π ρ::

ιΠιιιι ι:::π:ι::: ει! πω:: :μια ρ:: :πο οι: πρ::

Ι Η Π::υ2:ιιιιοριε: ἐσιπἰἔιἰ:. πω:ΠΕ.

Α: πω. Ι:Μ:ι.άσ Κιρ.ι,·ιιΧ.ιιιιιιο:. Αι! ι. ρ:οιιιι:. :ιιι:!ι: ιπ::: (πω: ::ιιιι:ιι ρ:ιί:άιοι·. .πι 5. :κρε

Ϊ?

:ι:::ιπί::ι. παπι ρ::ι:: ιιιιρι·:ίΤ:ι :Η ρ:ιιι:ιριιιιιι

μι:: ::ΐ:&ιιιιιιιι , :ιιρ::Πα πιο :τι πάρε νι::Ιιει

ρο::ίι: πιι:::π Π::ιε τ: :οιιιιι:ιιιιιι:ιι:: ν: ρ:ιιι:ιριιι::ι

μι:: :Β”:&ιιι:ιιιι. ιιοιιιιι::ιιι ν: ιι6:ιο πω:: . :μισο

:παπι π:: :πωπιιι:ι ροι:ιιΙ:::έΖιιιιι:ιι :ι:ρ:ιι:ι:π·

ιιιιιιι ιιΒιιι:ι·ιιιΐ:::ι ρ:ιιι:ιριο πω, :μισό ρ::ι Βιιι

ορ::ι:ιι:. (ιοί: ό: :ιιιΓι π: ιι: ροι:ίὶ Β:ιι: ::6-`

ιιιιιιιι:ιι:: ν: ρ:ιιι:ιριιιιιι : :πωπω νιιιιΙ:; πι::

::ι:πι Επι: ροί:ιιιιι: :!:ρ:ιι:ι:πιιιιιιι λρ:ιιι:ιριο πι

.ιιωι νι:α, :ποπ ρ:: οι:: :ιιιιι:ιιιιιιιι ρ:: ιιιι.ιιιιιιι·

::ιιιι::ιιιιι 8: :οπιι::ιι::Ι: ιιιί::ι.ι::ι:ιιιιιιιι ορ::::ιι:.

Μ! 6. πρ. ::ιπΐ::ι. οι: :::ιι:ι:πι :ιι:ιο:ι:ιιι: ιιιιιιι ιπ
::ΙΙ:&ιο :ιι παρ:: Π:: ροι:ιιι:: πάπια:: :ι:ρ:ιι-ι

:ι:πιιιιιι. π! ι:Ι:ιι:ι::::ιιι :ιιιιι ρτιιι:ιριο ιρίο ιπι:Ι<

ιι8:π::: :ιιιιιιιι :ι:ρ:πά::ιιιιιι:ι ποπ ροί:ιιΙ:: ρ::ιο

π: ι. π::ιι::ι προ:: :::ιιιιπ::, ν:ΙΓιιί:::ι:::.

$Έ.ΟΤΙΟ Ν.

Α: Βαι:ιτιιέο ποθ:: /Μιια!ιι σου/Βια: ε..

:Πω απ: :ιι ΜΜΜ)

ν:: Β:ιι:ιιιι:Ιο ΐοι·ιιιιιιε :οιιΜι: ιπ :οπιιιιιἔ

&ιοιι: :::ιι:ιι:α ιιι::ΙΙ:όι:ιιιιιι οι:: (ιιιιιιιιο

ι:ιο:ιο; :ι.ιιιι:ιιι: :οιιιιιιι&ιο :::ιι:ιιιι: ιπ::ΙΙ:&ιιι

ιι: :πω ίιιιιι:πο Βο:ιο :ιιιρΙ:ι: :Π: ροΠι: , ιιιιιι:ιιιι

Ιιε8: ιδιιιαΙιε, :ιι::ι:ὸ ιπ ιι::πι ιισ:ει:ιι:, ιιι πωπω::

ω: πι: ΐο:ιιιιιιι::: :οιιίιίια:. Ρο::ἔι ιιιιιιωιιπ :οπ

ιιιιι&ιο :ιιιιι Γ:ι:ιιιιιο ιιοιιο ιι:ιιιιι: :ιιιρΙ:: :ίΓ: ρο

::ί:, :Η ρ:: νιιιοιι:ιιι :ΙΤ:πιιι: :πιο Β:ο , :κι ρ::

νιιι:ιπ:ιιι ρο::ιι:ι:: :ιιιιι οιιι::'):ο ιιι:::::ο.

.: Ρ:ιιιιιι Γ:π:.:Πι::ιι::,Β:::ιιιι:ιιπ:πι :ιοΒι·ιιιι ιο:

πο.

:Η ριάκα.

4!.

4$.

Δι

πιπι:ιιτι ρ:ιπ:ιριιι::: :οιιιιΠ::: ε: ιιιιιιιιιιιιι :οπ- ΜΜΒ"·

ιιιιι:λι:ιιι: ιιιιιπικ :πω :οπο ιπ: απο; ιιιιιιιι: πιο

ρ:ιπ:ιριιιι:::ιιιιιάιιιιιι ορ:::ι:ιοιι: ρο:::ι:ι:::ιαι :

ιιι τω.: 8:ιιιπι: :ιιιιι οιιι:&ο ιιι:::ιιιο. Ε:: Η:ι"Μ

ΩπωΙΙιΙι.ι3.9.ι 2. ό· 800188. Μ :..ωι..:9. ΩΓΡ.Ι.4.Χο

πάνί8. :ιιιο:ιιπι ιΙΙ:ιι:Βιιιι:ιι:ι.ιπ ω.: :οιιιιιιι&ιω

π:πι πω: :κι Ι):ιιπι :ιιρΙι:ιι: ρ:: ιιι:ι:ιιιι :ιι ιΠιρ

Τιιιιι δ: :ι::ιιιιιιπΓ:ίΠοιι:ιιι Διπιπιππι ε.: :ιιιιιιιιιι,

:καιρώ ιεπιι ρ:π:::::ι:ιε ρ:οίιιιι:ι: Γ: :ιιιιι ΕΕ::

:ο: :ιιιιοπ: :πιω ρ:ιι:::ιιιοιιιι ρ:οΒιιι:ιειι πιιιιι

ορρι::: ιπ Μ:: ιιιιιιΒιιιι , :πιω ::ιι:ιο:: 8: απο::

:οιιιπι ι::ι·ιιιι·ι ::ιιι:ι:: δ: Μ". Ιπι :::ιοπ: πι:: Η:

πρι:: δ: :ι::::ιπιιιιΩΠιοιιιε :ιιιιιιιιιιι:ιε ε.. ιιιιι:ιιιιιι,

πιιιιι ιρρπι·:: ιπ ποιοι:: ιιιίι Β:ιι:,:ιιιιιι πι:::ιιι ω· _

ε:ιιι:::,&ι::ιο:::!ι:ι:ι:::ι: πιο:: Η:: :::ὸ πι.:

ί:π::ι:::ιιι·:πιι:· ιι::::ιο ιιιιιιιι:::: πιω:: :ά ::Ιι:ιιιοει ιιιΓιιιο:!ι ιι:ιιιι:ιιιιΙ::ιι :οιιιιι:ιάιοιι:ιπ :ιιριι::: ρ::

:άσεπα:ιι:ειι::..:.::ιρόπ:: 0ιρι·::ι.ίο:: ::ι.ιι:.3.ιιά

απ!. Ιο:ο3.:οιι::: ι.σσιι:Ι.ιωΜΜικρά ι.π:8.ι:πιι:ι.'

:ιιιοπιει:ορπι:ιο πι:ι:ιι:ιπ:,:ιιιιι ποπ Η:: ρ:: ιρ::ι6,ι

ἴ::ιιπιιιι::ιι:ιὲ ρ:: 0ιιι:άιιιιι ιρίιιιιι ωπι6::, ποπ ξ

ι::ιρ::ιι: :οεπιτιο:ι:::ι ν:ιρ:::ι:ιει ΑΠ:: 00 Ρ"Ρ:0·

ρι·ιιιιιι ίρ::ι:::ι ω.8::ι :οπ::ιι: πω:: πο: :ο8πιιιο

Π: ρ:: ρ:οριι:ιιτι ίρ::ι:ιιι , ίιιι: ρ:: οιιι:·άίι ιρ:ί·ιι:ιι,`

Γ:ιιιρ:: :::ιιιιιι: :ι::::ιιιιπι:5. ιι::::ι:ιοπ:πι ρο::π

·:ι::, πο:: :πιπιιι:ιι: :ι::ιι ::ιι:ιιιοε πᾶσι, :ιιιὸ ιιι:Βιε

ρο::πτιειο:::ιρει:ιι::ιι::ι ιιπιιιιι. Κ:ἴρ.3.. 8:ιίιω,

πιιζιιι :ιιιιιιιιιιιε :ιι :πιο μια: ιιιιπ:ι.ι:ιι: απ:: ρο

::ιιιι: .κι ριιι:ιι πω:: ιπ να:: ::ι.:πό:π:ιε , :ι:

:Μι ::ιιιι::ι μι:: :ιιιι:πι νι::ιιε :ιιρ::ιιι::ι:ιιιιοιι::ι

το ιιιιιιιιιιιιι ι. πω:: πιι:ιι::Ιι , :πιο :ιι8:ιιι: π:

ΐιιρ::πει:ιιι·πιι: :::πιοι ιιιιιι:πριο:ιπποπ πωπω το

Β:ιι·πι ρο::π:ιιιιι :κι :ο2ποί::πόιι οι:ιι:&πιιι να::

:ορπιιιοπ: ιιιιι:ιι:ιιιἑ, Ι::ι :Μπι ιιι ρ:οριι-ιο 8:ιι:::

:οειιιιι‹ιπ: ν:ίρ:ιιι:ιπ;::δ :ιιιὸ:ι 0τιιιιι5 ιιι:ιιιε ιιιι:

ιιιιιιι:ιιπι ο: μα:: :ιιι:ιιιι:ι:ιε , :ιιιι Π: ρ:ιιι:ιριιιτιι

ορ::ιιιιοιιιε , ρ:: πικαπ νΙ:ιιιιἱι, ιιιιιιιιε ::ιπι::ι ρ:ι:ι<

:ι.ριιι::: :οιπρι::ιι: ιιοί::: ι-ο:ιιιιιιιε Β:.ι:ιιιι:ιο.

@ιὸιι ιιιιι:αι ό: :::ιοιι: Β:ιιι:ιι:ιιοι: πωπω: α.

πιο:ιι:ιιιιιπι:ιιιι: ιιιιρω ιπ ιριιιιτι :ίι::ιτιποι αιι- Ρω.#

ιιιι:, ρ:οιοι: Η:ιι:ιωιι :

ι:: :Π:ιιτιπ ιρίιι ω” ικιππωιιιπ :πωπω :Μπι

ιρίπ :Π”:π:ι: ιιιιιιιι: ΜΒ:: ιιρρ::ιιιιιιι ιππιιιιιιι ω!

:οποιο ιπ:::ιιιιιιι,:::ιιι: Μάι ρ:: ιιιιι:ι ρ::::δ:ι.·

ιιιιι:::ι: Β:::-ιιιι:ιο :παπι :Η :οιπρι::: δ: ::ι:::ιιι:ι

:.ι Ειιι:ι:ιι ιού:: ιρρ::ιιιιι ι:ιι:Π:&ιισιιε πωπω::

ιριιιι:ιιιιι ποπ ιο! ίι:ιι :πωπω ιιι :οιιιιιιι&ιοπ: ρο

::π:ιιι:ιιπι :πω οιιι:θ·ο ιιι:ι·:ιι:ο , Μ! :Μπι ιριιιι:

ιιιιι:ιι:: :Π:ιιιι::ιι:ιι Πω ιιιιιιπ·ιο Βοπο. οι:: ν:

:ὸ Μ:: ιρισ ιιιιιιιιιι:ιιιι :οπιιιπ·ό:ιο :Π:πιιι: :πισω

ω:: Πω, ρι·ιπειριιιιιι: :κι ιιοι::ιπι Ει:ο:ιιιι:ιιπ::ιι

ίρ:::::, ρ:οιιι: Η:ιπ:Μ.: : :πιο πρι: ρ:: :επι Β::

:ι:ι:ειιι: :ιἶ:πιιει, ρ:: ορ::ιιιιοπ::ιι ν:ιὸ ροκ::

(ξρ: που πωπω ρο::ιι:ια, πωπω.

:ι:ι:,:ι::οπιιιπάιοιι::ιιπι ωραιο:: ρ:::ι:ιτιιτιπ- Ϊ :ισ , πρ:: :Η ιι::ιό:πε ιιπιπιπ: :ιιιιι:.ιιιι: ρ::ιιιιπ:

::ιιιιιιιιιι ρω:: πι, ν: πιω:: Δ: ιρρ::ι:ιι ι:πίι:ιιιο, Π::ιε ρ::ΐ:&ιιιι:οπιιιπΒιιιι: :ιο:ιι:,:ιι.ιισι ιπιιιιιιιιιιι

πω; Σ;" ωπιππέ:ι::"ω. Πω ιιι::ΙΙ:8:ιιιο Ιιοιιιιπι:, 8: ιιιιιιι::ιιι:ιιιι, π:ιιιρ1:.ρι::.ιιιρπι:π:::Π:πιιιπι

27: /ἱιι:. Τουι. 3. Β :ι ιιι:::αιιιπ,
Σ



τι!

ο ο τοετοττττω,πο!!Μοτοτο στοοστοτει·ετάεπτε, πιο

·τ· ο οτ· το οστεοτήε νετὸ τωττωοποιετο, δε τττεφετττοορε- φ ο _

8°^·"^'ω· το-τἰοπε -οτεστε. Πετετοο1 οοττττ ΒσΜοτο:Βοοοπ ν! ιοεοτἱτοτὶοτ-οποσοΪἰϋ ©ἶΪ·Ρἔϊέ-ἔ&3ΡΨ[ΤἰΦ_οἔἔἱβἶἔἶ0τ ο υ

βτ£πτἰρτοτο ορετοτἰοπἱορετττπετε Δε! !:ιεττττοο-τοέ, ο τἰο οεπτττοττοττε οΒτεοτ108:2τίω Μζς =!ϊΡ.0τωα€ι' ·

πω; Βεοτττοτὶο το ίοιοτοτηττοΡοέττο τ; ·τεττοτ Μάιο εοπΗΜτάπ νΙτἰοιο·Βοο .;.ὅΪ;οι:ζ=ατ7_το(ΟΡ=8ειεςο;

τω ΜΜΜ: ντ ρτϋπετρτοοΝοο ·Ρ-τοϋτιτ :οτετο του τ ετΒο οπο άοοιτοττιτ τττττττοττω τοοίέβιτοτ,οτττο

οποτε ρτϋπττροΗτετ,οοοπτστπ Μοττοοείτ Ρεττε&τοτ] το ποίττο τοττοοΙτε ,ο φτοτ οί! ρςτξεζτωιΠεεοτιο δ::

κ. πέτο. α. 8επττοε8ττ. Ε/Ε δ.ΤΑτττοι τ. οΕ4:3ικττ.οτ ροίΤείΕο τ·τεστττοοτοέ80β89&ι92· : . α·

*· "ΜΜΜ τω» το ο. 2.°ρ°. το ποττΠτοπτα. δΙε.·8τ 5ε!ιοΙ:Ρτ. Ετετπτο οοτ.Μεττττ ροτείτ οτε:ςτοτι ὶοτεὶτεᾶ:οεΙἰε Ε Ρ·

ΧΡ ΠΟΠ"

Ποορτοτοττ. το -υττοτυοτ τωοτοτ;;τοετ τκ_ το

οτττιε.οΙταοποοο- το τοττοτΙοιο ττοΗτοτο1ποίτοτετο

οοπεοττττ,οοἔιιοείΪἔεἰεοτοττΜοἰοτ ρτΔοο.οοοπτιτο

 

Φωτο” _ _ φ _. ο . . ο - · _

8. πο”. τω. ητο.ττοτ οΕτο.ο·7.8.9,σ· το. το Μοτο. ΒιοττοττΙττετ εοοτοπΒιιτ:ίοτοΒοοο ιπετεττο,- τε! Ε. ,πω ω”

ω” τ). ό·8. το φτιοο: Ιοειε Β:οτιτοἀιοετο_εοΙΙοεοττο εοτιτ!οιο εποπτσοτο,Υε εοοετοτοοοτεπττοοι.οεοτττ [Μα.

4τϋτ· ορετοοοπτ, οοΠτοε ΜΜΜ τοεοττοοε Πάω Ρτο τοπιο εοπτοπέττο ρεττιοετεΠοπτιοΙοετ :ττΠοτοττιΙΕ

ο Βεατἰτοὸἱοεοι.Μοτοτεοοίτετ,οοοα Καμιά οτι: των:

όορΠεειο τ!οττττττττ τετἰοπετο ετεειτοτο τπτεΠεάοαΙίτ

οοοὶοποἰοῇΙἰε είτ :οπο Πεο, ετεπἰτο ίεεοπ:Ηιο: εἴ

ίτπτοιο τ6ἰοπ8ζΒἰΙἰεεΙτ απο Πεο, νε! Ρετ τοοάοιο

οοἰεὁτί το!τΒιοτΙ5: δ: ΒΙἰοτ_ἱοοὶε ειοορτίο8, τιποτα

οοπο φωτο: (απέ"ΜΗεοπττε , οφ :Ιτετἰοτ οοο!ίτοττε

ΐορετοοτοτοΗτ στο: Πεο τΠΠεεπτε , ό: ωοΡοττω,

να! Ρετ τοοοοιο οποιο; ΐορροοτειτοΙτε, οποτε τιπο

πε ο)τροίτοττεο, εοφ οΗφιο Ρτ:τΓοοπ φώτο; ΐοροο

τ:οίοτ τκρ!τεοτἱοπε,

47_ Πττ:ο τ. Ντοοἰτ Βετιτἰτὁᾶο ποίττο τοττο:ιΙο εί

Βτστ6Μπο ΐεπτοι!ττετΒΙοεττττπίοΙοεοπἱοπέτἱοοεΜοττοτΠοο

τ····τΞΗ· ?Ξ Βοποπο ἱπετωτοτο. Είτ οτοοἰοοι,φτσάοεστρβ Ηττε

ω:ΣΙΖ ήττα ό· δωτοττ. »απο Μ! ττιοτοτο στ'Εττοοπτ, ΜΜ

'Η,"ω,,_ τοττΙετο εοτοοπόττοπεο: το Βεοτἰτοἀἰπετο τεοοττἰ

Ξσοκοοπτ. το οοἰτΙ ρτἰπττροἰοε. Ροπὸοιοε_πτοτο τέτ,οοοποιο

το ε:: οοοἱοπᾶἰοοεεοτο ΐοτοτοο τ:τοπο οοίττο Βατι

τττοοο Γοτοοι'τε εΠεπττοΗτετ εοποίτττ, οι” Μοτο,

τττἰοπο!τε ορρετττοτ φοείεττ: Πο ποΙΜεοπἰοπότἱο Πτοπτε. δοτοποοτο τροτεποετο νετο €οοἱοο8ιΒὶΠ8

ΜτοτοττΙιε τοτο ΐοτοτοο Βοπο ερτ ΙτοἱοΓοτοὸτ;ετ8ο. είτ ρετ τοοόοτο ρτἱοττρτῇ ἱοτεΗεᾶἱοἰ 8: τιροοτἰτἰοἰ,

Μοοτ το ἰρίο Βοτττττοφπο τ!εθτοττο: οπο: φυτο- τοεοίο οτιοττο Ιοτοττοε 8Ιοτἱ2 δε εΒ:ιτττοττε ώ Πεο

«Μο τοττοΜ!τωρρετττοε ποπ τφοΐεΐεττ, ποτττ!οτο οδ- Ι οοἱεότοτπτεΙΙτετοτΙτ8τορρεττοτΙτ.Μἰποτ ρτοο.πατο

ίεοοτοετττ ΐοτιτο οεοτἱτοὸἱοειο , οοοἰπεο τοττοαΗ- ' νττοφτε ο.ιοττοοΙτ τ:οοτοπότ1οπε ἴοο!ατᾶ , οπο ε:

τετεοπίὶΠἰτ,ντρεττεᾶὲ (Μη αττ:τοε ΟΧΡΙΒΜΒΡΡΩστ οπο: εΠεπτοτ ρετ Βτοττετο δε Υοἱοοεωἰηφοίτπτἱ

Μοτο τιιτἰοπο!το: , τοΝεπάο το το οτοοετο ροτεπ- ι εοπ:τ,οοοωεπ ρτιττεροτεοπτε Ρετ οοοἰτοοιΙοτοἰοἰτ,

τωττετττο το ν!τετἱοτετο ρεττεάτοοεο: , τοτοε ε!! Ι 86 εοοττττιτίτίπτοΐε,ποοοτ:_ροΠετ@αποτο ρετττότε

απο”. Μἱποτ ρτοο. ουτε πο!!ει οοπἱοπᾶἱο τω. Βεοτἰ Ρετ τοττοτττετο εοπτοπέττοπεω εοτοο!:.οεότο

το:Πε νπἰτ ν!τἰτοὸορρετἱτοππ ττιτὶοοοΙετο τοσο ο!» | τρίο Βτοττο-οο,οκτΠτι ντίδοπε ατοοε όΠετίττοπε Πεἰ.

πέτο Βεοτἰθτομτοοεοὸεὸ ποΙΙπεοπἱοπἐΞἱο οπο- Οοποττοτ τροποι:: ο πο: οοπτοπόττο τοτοτοττΙίε τι;

τυπο τοΠιτ ροτεπτοΙτωτεο·τ το! νΙτετἰοτττο μ:τίω ετεειτοτεεείτ Πεο πεεείΐτιτοτι :πετώ Βεοτττου.ϋπεο: Φώτο

δΗοπετο , εοτοε :τρρετἱτο8 ἱρί`ε ττττἱοπτΠε είτ εφ”. δοττοττΙετο,ποΙΙοε πτίἱἴο!οωοἱοιοτ ΠοττίττΠοο:οπί

ΠοοΕτιο. πω: οποοτ εοπὶοπᾶἰο Μοττοο!τεετεο- επετρετἱεᾶἔΒεοτο8,οττϋοΒΙΙΒ8 ΩἰΒᾶΠἰΦ05€Βτἱ

τοτε: απο Πω επεοφωττ οσο ροτείὶ,οοἑιο οτ τ- το τοιοετ ΐοτοτοετο τ:οοτοπόττοοετο τπωττοκω το
οτοπετο τηροίτοττετοι, ω! Με ποτι ΐοτδείτ τι ρετ- Πτο: Βεττττοττο οοτετο εοπίΠτττ οι ίοτοιοο οοοἱοπ- Π

Με οεοπόοτο τιρρετττοτο τοττοοοτεοι, ορο ροΙΤετ άτοπε ετεατοτοεοο:ι Πεο, τοο1φοιτο εοοι οπο'

οποτε Βοιωτοι ογροίἰοτἰεο νπἱττΠεο, 8:Μοοε ΒΦωεο0. ποο οοττ:τειο οοοτιο ετπωεωττω ω!

οίΓε το ροτεοτοτιοΙ οεατἰτοὸἰπετο επεπτΜετο, εοτο τροπο Γρεείετο εοπτοο&τοπο , οοτι όεοετ τοΠετε

·οοπ ἰτορΙΕεετ,οπἱτοοτο @Με εΠενοττατο Πεο τη· 0τοοετο ροττπτωττοτειοπο νΙτεττοττιο ρετττωοπέ .

ροίτοτττε,8τ το οσο ΗΜ; ετΒο πεοοἰτ τοττοιΠε Μ:- οΒτεοΗοτιο:, τοτοτ αρτιο είὶ ΐοϋτε&οτο φωτο Με·

τττοοο ετεειτοτε ἰοτε!!ε&οοΜεΠεπτίαΠτετ εοποίτε- οθοποτ!ε: αποκτώ ποπ οοπίὶἰτοετττἱΗοτὶ το νΙτἰοπο

τε ἰπ ΜΒίτοοΙτ εοπἰοπᾶΞοοε ἰρΙὶοε οοτο Πεο. 8ερετίεάτώτοο Ποιο ΒεοτἱΒεο. απο ἰΒἰτοτ φοτο

Μ. Πτεο α. ΝοΠο οοοἰτοτ!ἰε τοπτοπόττο 8οίο:2 οοπ οττἰπεοτεοιοοοοἱοοέὶτοπετο ΐοοίτοπτοεττεοτο

ΜτΙ!. οΔΗ.ΠΗΠ Πεο φωτο εΙΐτπτωττετπο τοττοο!ετο ποίτττΞ εοφ Πεο οο:ιττοεοπτε, οοσιο εττἰο8ἰτ τπτο ἱρ(ειο>·

τω, απο Βτοτἰτοὁἰτιετο. Ροποποτ.ττοοοοοι το ποπ ΐρεέτετ ροίττιττω,-πο!!οετοο ΓοΙοεοπττοοεΠοττΠτετττρετ

'""δω Μ· εΠεοτἰοΙἱτετ οι! Γοτοποετο ιιοίττπο Βεατττοοίπετο, Με Ιυεττοε. Πττττ.·Αο ΒεοτἰτοάἰπετοείΪεπτἰτιΙΙτττ τι;

Μ. ή ο”, φτο ἴοΒΙοτο, :τοποσ ἱπτε8το τοοπετ πο!ττο τοττοο!τε τεοοἰτἰτοτπτοἰτττο Πεἰ ετΒο Βετιτοο1: Με :τοπιο ω'"·

2;ΐ:Σέ,- Βετιτττοτ!ο:οτοοί ἴοοΙτιττι οοοτοτοφτεΜΒττωΙττ6- πό τοϋ ροτοοποτο φοτο: Βοοιτοει!τε Ματ ροτείτ,

οίκο Βοοτέτοο1, τοτε Ττὶτἰ.φβ]6.:.7.ἱἱτντιἰεο εοοΐο.φωτ Μ» τοπόττοπε:ιτοτοεεεοτο Πω , πο” ἱπτε8το οποια

ωτ-τοιο οωτπτω τούτο; ετ8ττΠεοο:, 8τ Πεὶ ετεο
Μ· ΐοττοο!τεποίττο οεοτἰτοὸο, ἰεἱτοτ πωσ Μοττο:Ιο

εοπἱοπέττἰο οπἰτοτε εοφ Πεο ΐοε&οτ είἶεπτἱοΙἱ- ποε.Χτ#›.τττ8 οτέκ.οπο: οοεοοο [φοτο οτιοετοοτρετ προ,

τετ :το Ϊοτιο:Ιεο:τ ποίτττιτο οετοττοτΠοετο. Μτοοτ άοοοτο οποιο, Μ! ετἰ-τιτο ρεττοβοπ νἰΙἱοπετοΠεΞ,

ἱπ φαι ίοΙτετο ΡετττοΗτετοεπτίτοάο οοίττει τοττοττΠεροτετ,φιἰπιτἱοἰΙ είτ ἰπτὶτοἰοεττΕ,οοἑοπ ρτοοτιο (οτ

@Με επεπτο; ἱΖἱτοτ ίὶ_ ροτείτ τοττ:8τι ΒεοτἰτοτΙο ωωποτ, φιἰει οίκο οτοἰεἰτἰπ,ατιᾶσττ Ρ|οί[ο-[ 8. Ετ!» ρττΙΝτττβ

·οοίτττι ἔοττοττἱἰεοοοοο εΐε6τΜίο ωοτιττοοίφτε ο» τοποετοτπο Βοο!ττοφοε ο:ιτοτ:τη εοιοοοε όορΙεττ Ψ" Μ”

Ιἱτ οοτοτωθοπτοτοόο ποτττίτιο Πεοπ:,ντοι ρετρατ-Βἰτο:ι!ἰ εοπἰοοόὶὶοπείοοἰεᾶἰ εοτο Βοπο ἰρἴο τπ

τἰεἱροτἱοοετο ρτορτττ:τατο ότοτπτο, φο; τοοετοτρετ α",“εκατο , τοΙἰτ τ:οπτοπόττο ποπ ετἰτ τΙε εΙΤεπτοτ Βετο

ῖοἀττιἱε ποττττε ΐοττοττΙτε. Μίοοτ μοβ. οπο τοττω. 8τοτοττο,οιτάτοπτε οοεὶ, Ραπ: τείτε, άτττπω π7ϊττητττ· τ.1ττωτ.

εστι/οτ:: παττττο,οττετο τοτεοττοοτιοε Ρετ ττοοΒι ΜοιΕΙΝ Μοτο βειτττοάο εΠετιτίαΙττετ·εοπΗΠττίπ οδο.

εοτίοπε φωτ οπο, 8: ρτ:τΐε&τι ροπείοοοε Πεἰ, τεΙΙεάοο!ειο,πο ίοΙοτο Πεοε :τοστ τιοετττοοτεοτοἱ

οπο: ρετόοποτο φωτο: , (το :Ποιο ντοοπο Βετιττε.τ ·φτατεποτ οΒιετΣτοτο Βετττοεοιο εί!:τ ετοοἱ τοιοτο

Με ΜΜΜ ροτείτ ποΐοοε ττΠει εοπἱοπέὶἱοοεοπὶοπο (:ετετοιο Τττοεπτ. τττ.Ιστο τΞττοτο Ιοοοττοτ τἰε απο· Ττ“υπο

οἰτἱτι Πεἰ σε:: ροτοενοιτοτεε φοιτ Ρετ οοπο φωτοεοτο Πω. Μἰποτ εοοίτατ,οποπ οΠεεοττο τ1ττωτ Π·

τοιοττοτήτε τιπτίττο οιιοετοτ,ντ ίοο Ιοεο εοοίτπο5τ. έ'.πο, ορο είτ τοττοοΠε ροΗτίΠο Πεί, φοπεποε ώστε

οττπο Βεωθοοο5 «το, ΜΒΜ ροτείτ ρεττιότοττπτεΙ- Πτοο 3. Βεετἱτοτὶο ττοτττο_τοτοτοΙίεεΠτιιττεΙΙ· Β,,,,,,,,,τ,

'ΙΦᾶΜ δ! ΥΟΜΜοΠ8 τοοερεοάεπτετ ο οοτιεοτοφτε τετ οοποίτιτ το του ορετττττοπε οπως τπττΙ!ε&οο-βτπωττ

Μ. ()ο!Η8ττοτ ε:: Ισια. η. Πα ψ στο: τττττπι,βωτττω·φ Ρτεοτοδ0οπτεεεοέτοεοοτοπότίοπεΜοττοοτίετετι- . -

τοτε απο Πεο; ποωοοἰὸοοὶό θεττροτείτ ραπτ- οι τσέποβτττττ αβίαστα Ποιοι: ντου». Φ ο!ωτο.

ΏΜάτωιτ τω» @πιο τΠ. Κατω, οοοποτο το το ω" ,,,,,τ.

· οεττετίτιοοε 2τέτωΙττ.

 

ο 8.

σωρο.

  

ψττοτο,τιιρΡΙ«τε Ροτετττβἰοτεπτετ ὁ Πεο, παμε οι



Βάι. δ

μισή

ρι:ιιιι:&ιοιιι: ι:Πιιιιιιιιιια_ι· :ΜΜΜ ΒαιιιειιόριιοΒιε

£οτειιιιει,ιιαβια νιι_ιιιιε ειιιτι:ιιιιβ 8εροΠ”ςιερ @μι

τιιιιιιιοιε οΒιειίι:ιιιώ: ιιινο ειιιι:ιει ειι.Γυιερμαιιιιο;

ιιιιιιιι6ιε Ν όιις_ιιι:ιο νιιιιυιιιιιιιιβ ημειωιμειΜΜΜ.

@ωςΡΡΦ οιειοδιιι Βόετιιιτειιις..ΜειοςΡιοΒ. :και

ίπ ειι]96Γιέ&ιιιιιο ΦΠειιτιεΙιτει· ι:οιι6ίι:ιι ιιι:αιωιιο

πω” ΡοιιιιιαΙιε . εινα ιιοιιιιςιιιηιιιι ιιι ιιριειε νικο

πιοι·εω τςειιι:ιιιιωμά Βεριιτιιιιιιιι:ιη 6Βις@ωεω:

Βοο “εοφ Πιιιι ρι·8ιιπ ορςιιτι.ο, ειιιοιιιει:ι: νιτειι

Μπι: ρου @και νΙιειιοτι:οιιιιιιιᾶιο ἴιιΒιεἄι ιππι

ξιαιΒιιιε :πώ ρΒι:ῷο Βι:ετιιιιι:αιιιι:. τω" χνιιινω

ι:ιι:ιία&ιο ρι·αιιιιρροπιιεπεπιιιιικει· ριιιιιιιιη ει·Βο

«παω εοιιιιιιι&ιο μι· εθ:ιιιιι, ρι·ιειιιΡροιιιι επω

ιιειιτοιριιιικαιροι· ιιιιΒιιιιαι. Κοιρμριπιιιρροοιι

οπωιιιιιω Ρτιιιι:ιιι·ι ω νΙ_ιιιιηιιι Ριςι·ι:ημιθμω Μ.

εεΠιι·ιϋ, ι:οικαιο; ω! νιιιιιπιιι ρι·ιειεςι.ιιίιτσωτειι.

ιιιω ι:οωι:ιτιιι·ιιιιιοι, ι·ιι:Βο. Οοιιιιιιιάιο ιιιιτοπι μι·

Βιιισιτιιιιι ω:: ιιιίι εοιιιιιιιιιι·ιιιιτει·ριωτι:ηιιιτιτιιι· επι

νιιιιι:ιιιιτι ςοΒιιιιιοικω Ρι:τεᾶιιιμ; :και ιωιροωα

νιιιιιπι:οιιιιιιιέιιο ρε: ιι&ιπιι ευη” ρι·ειειιιοι:οιι·

ιιιιι&ιοιιι: μ:: ΒιιΒιιιιιο; ίσιο οικω: ιιιιιιΔιιιι.ιίιειι

ιι:ιι:ι.ιιιι ροιωπι:ι ιιιιιοικιιι οι·σετιιιι;,8ι νιιιιιεΕυρειν

ιισιιιτειιι5 ορει·ειιιι:ι Ώει, εΠοοιιιιιτει ρι;Γιιρροιιι

πω· :ιό ιοισιιιιεω Βεατιτιιιιιικι:ιι , ιΠ:ι ν: ιιιΒιι:έι:ιιι11

ιιωιεωειιι, Μια νι νιιωε ικειιΕσωε.

Ειιιιιει:οιιιιιι, ικιιιιιιιόιοοωιιιιεεωτια ορε

ωεωω εκατο ιιοΒιε ιοιιςτειιιι:,8: σωωιο “παω

οιιττιιιιεοἐ ιετιιιιιιιιιι:: νιτιιιιηιισ σι·ιιιι·ι ειπωωιι.

8μιἱιπιἱπ ιαιιιοιιιιιιτ ποθ:: Βι:ιιιιιιιιο,· ρι·ιιιειρειιιιετεωεπ

Ρ^?°ἱ?^ω” οΒιι:&ιιιτι,ειιιιε ισ οιεισέξονιιοιι ιιι ιι&ιι ρτιωατιὸ 86

'ω"°!”'ζ νιτιιιιιιτἐ ειιιιοιειιιιιέρετιιιιε πτιοιιειιε_; :πιο ιιάι:ιιιι

Βισκωμωεω _ ε . . - .

ψ""ΜΜ ιρΓιιι:: ιιρρετιερτρριει· 0ι3199ιι€ ςιιοΦωα νιιιιιιι

ιερειιετι ροΙΤι:τιιιι ιιιιο, ροιιιιε οιι€ει·ι:ι οΒιεόδιωίι

η: αξια, ηιιὲιιιεᾶιιιιιιιιιεοβιεἀο: Μάι: ιιοι:ειιπι

ρωοι·ειιιιιισιιιιΕά ρι·οριςι~ “η ιιιιιιιααιοι·ο απιασ

Ριτωιω, 8: ιδτιιρτει· ειιιιό: ιιιιιικιιιιρρο ι;ιωειιιι·

ιιιικιτι επι” Βικιιυε Ρι·οριει· Π:ιιω,_ ιιιι:ιιιιιιρι·ε Π:

ιριιιω δι: (ορια :εισαι οι1ιπιο ιιιιιΒιι. Ζωέ. αιΞέιά. Μ

2.άΜι'. 5.9. 2.". α.. 5. Παει· οι: Διο·οο!.ιιι μια

49.αι·.ι.ε9Όα/ικωυ2.έι .8.Μ|ϊκο. Α

ΑΔ ι:ιιιιιιιιιιι. Ηεπιπ·ι, ω ρι·ιαιιεκσέο , Πειιι11ιιι

1ιωεωΤαπω Β:ειοι~ιιω.όιβιιι&ριιΙεριιι, ιιιιοιιι

ωει!ι.ιΒιιιιτιιι ωινιω.ειωεω όιιΡιισιτειΒι:ιιειι

1ιωωιω ι:ιΤειιιιιεΒεατοιιιω ιο ρ..ειι·ιη πιο ιι:ιοαιο

Ρετι:οιιίεωειιοοεω, φαι ιτιιτιειτ8; μυστικισ

ιιιιικΠο ειναι ιο ιιιιε αι : ιιιιο ωοιιο μι· 8ι·ιιιεω;

τι·

Ρ .

Αν [διά.

Η')δ7ἱι'ἰ

1.)ιφια.ι: ει.

ΒΡ[ω υπ

ἔτι «Φωωι

Βων:οπΔω

μιιιοιιε ι:ιιιιιε όισιτιιτ [Νοε ιιιΒιιιιι·ο ιο ιιιιεται:ο- ·

@μπω ιο ρι·ορι·ιο τέριο, απο ιιιιιε ρι·οιιικιτ & σου

ιει·ιι:ιτιιι Με ροειιιιιι·εω ριιιπιειριιιοοσω Πιο-ποι

ιιιι·ιε,τι.ιω ειπε ω: ιιιιιΒιι ρεειιιιιιιιιωοι·ι: οι:ιιιαιτι;,ε

ςΠισιωιό·ο ιΠοε ριοροιτιοιητίι οιιιεθ:ιιιιι (Με επαι

τω; Μπι ειιιιιιιΙΙοε ριοιιιοιιστ πο ρτοιςΒιι-ιρει:ιε·

]ιΒιιε ευκιιιιετεωιιιιιιαι διιοεσιιορτιιιοε ιιι ΜΜΜ ι

ει! ιιάιιε Περσιωιιιτει:ε. Α: ικα: -οιιπιιιι ρωιω ἰ

1)οιιε Πι ει·ιιιιιιε ωιιοωω ιιι ιιις.νιιέηΠ·ερ. "ωΙσ

ροωΙιειιιΙΙιριιι ιιιιιβιωι· ι)ιεμε ιιιι:Ποιιτισε Βοιω

:Με ιιι ρ:ιττι:ι, ιιιιο που ιιι.ιΒιιι_ιιτ.ιιιειΕπιιΔε ωρών

τω» ιη νία. Νες ι·ειςι·τ ν αιιζΒιβΗι-ιιιιιι Ριτι·ιιιιιισιιε
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ιεειε Βοετιβει.νοιιο εοικαιρ Ηρωισο, που (σώσε
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Εοιιωωωιεω τ:ιιιιιιΒοητιεσιιι5Βι:&ι ωιιι6ει, ιιυἰ

ιιοοιωίιαι Μαη: ι;ειειι:ιιτιο, ιού ωεω “σεων ωμι`

ω; η.ιιοιιιιιαι, νεα Ρισιιο/. βρισκω κι Β00ΠΤ πω:

ι€ω,ροΨιοιειιιιιιιι:: δ: ερροιιοιιιτι ΜΜοιειω ευη-ι
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οιιι:&ιιιιιιιι,ιιι ιιιιἐ νιιιιιτιὸ ειιιιι:ιοιτ ερροιιιιιε εκει
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νιιεενεεεωιιιιει ναιοιι, 0083Μι1ιιιοΙή; ί:ιπ.σιι,:οε
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ρτορτἰπ ροτοπτἰτι νιττ!ι πιιττιτιιιιι πο Βεπετιιτιοπ:ι

είται πιιιιι ιιιτιότιιε ιοι:ΙοτΜπτ,οιιοά εΠεπτιιιιειτι τ..

ρεπτ!επτιτοι ροΐειιτ τι ρτορτιπ ροτεπτιιι νιτπΙιπο-°

ττιττικι, τιιττρεπετιιτιοιι. Ετεπιπτ τοπιο: ιΙΙοτ! Πιο

ίττιπτιε τιι:ετεπτεπτοοι, ποσό ρετ πιτττιτιοπετπενει

ρεπιτι ππτοτε,οοπτρετνιτο!επι Γετοιπιε τ!εειίιοπετιπ

παιιιιτιτοτ , πω ροτείτπΠεο, πο!ΙιιτοτπΠιιιτιιπτ

ρττεοεπτε ρτορτιιι ροτεπιιτι πι.ιττιτιιιιι , τπτ μπετο

τιοτι: τιιτοετίτιπ το ει;επτο ππιπιτ.ιΙ ποπ τ!ιεετετοτ

ίειρίοι:τιποττιτε το ικοεττιτε , κτήρα: πιω 8ετιε-τ

τοτε. Νοοιτε :πιο πᾶιιτ οεπστπιπιιτι ροίΪεοτ νται· ι

'τετ , είται ποπ ίιετεπτιιοιπττιπίεεορτιπι:ιριο ντου; .

τιεπιιε τρίο ρτιπειριπ τοτε ὁεποττιἰππτἰνε8ετπτε,τιοτΒοπετ.ιιτε ρετ τιιτετιι.ιε οιιιιΩιτ εκττἱπΪεοπιτο τέτίοπειτ::το... νερεττιτε το Βεπετπτε τΠοοπτ τιάιιτοπτ πιοτιιτο `

Με τεεωιπτιτ :το 8ι8πεπτιτ ἱπ τεττοἰπιιττι ο Γε ρτο

οιτέ!:οπι.νποεετιιιτού Πειιεἰπ Ϊιιοίτππτἰπ ὲΪε ίσιο ι

ρτοοιιι€τπ (πρριετετ τοπιο: ιΠι.ιά, φωτ! ρτορτιιιτ ο

Βεπιτοτρετιι.ιιιπι ρεπετττιοπεπι ρτοοπτιιΙετ, ποπ ι

οΠεετειιιτ τπ!ιε Γιιοίτιιπτιτι ΒΙιιτττοΙιε τιοι:τιπιτ, πετο- .

τ.ΐτιι ω... 8επετιιτιοπιε ττιππι.ιιιπ:ι τπτἱοπἱτ τυποπο

τ!ε: επι ροΙΤετ τω: ιιεοτετρεπτιττο , φοτο: (ιιοίττιπ

τιτι:Σ ίσιο Πεο Μοτο. ρετ τ10118τττ ιιότιοπεπι εοπ

ΐοτοπτιπππι ΜΜΜ: όερεπιτετε Μπιτ Ιιοπιἰπε, επτά. Ξ

“Με ντιπιίτ ιρίτοτ, δ: οι... το Βεπιτιιε. Οροι... το· ι

τιοπεπι ποπ τιιειτιιτ Οπτιίτιττ Ιεοπτιάίττο πιιτιιτπιπ

-διιιτπιιπιιπι ΙιιιοιιιΠε Ριττειπ ἱπ τεττιτ , ω... οιοιτιιτ

$1.τιοιτιιΤε Μιιττεπι: οποποιο:ι “Με δριτιτοτ8. ἰπ

οπτιιττι τιιιοιπππ Ω!ιτιίτι Γορριεοετιτ τοτιιιτι ιά,ποοι:!

ρτορτιοε Ροτειιτ ρετ 8επετιιτιοπειτι ττεάιίΐετ , ποιο

@φωτο τι Πε οιιι.....τ...ιιωει.ι9.τ.ιιι. τ

 

τπιτιεπ Πισω το τιοτοιπε ποπ πετ:εριτ οποιο ρεπετπ

1ιοπε πω, πιιΙΙιιτε Πτι, Ισά ιστοιιιιπ:ττ τίττοιττιιτο.τ τι.. ·

Ποτ Διοτι". 8οΙο ετΒο οοπττοιιετίιπ .τι τ!ε τωρα:

ι-ιτι1ιοι."η ὶπτεΙΙιΒεπτἱτ, νοΙεπτιε,πε ίεπτιεπιιτ.

..έτι έι98.τ ·υιτ.τΙετ !τωοΐτέ άε[ατ?σ το πω: ὰ

/ΣιΙο Που .....ι........... Ρ

τω... ἴεπτ. τ$ττττιτ:ΟτΙτιπιπτ οι τ. πεί!. μμ.

π.. (λοιπά. ώ· το π. το το Οριο. 3. /Μπ)070018: το

3. τω!. τ σ.. φωτ-ι'. τ. Κιτ το τω!. το.. μοβ. π. Μέ Μ·

τιιτττω!επτ. £'οκτ.3.ς9 ε.. .τ..ω...9. τμ.2.πι·τ.π. Ουτε.

τι. οΜπτβί.οι τι. πασΠιιιτ. 10.6". π.. [Μάιο. π.. θα·

Φωτ... τ. άτΠιπιΕΤ.τ.μ.τΠτοπε α. που. 2. Θ". τι..

Φ τρβιστ βρρίτου. το .τ τω!. πο. πιΜ/ἶ. π...ιττ.3.ιτικ6.2.

Οιππ·πισ. πρκάΜπισττω ίπ 4..άιθ.4.9 .ιμιτΠ.2. φτια

|:πω!επι τω.. απβιιτ. Κτώπιτάκτ το 4..ά:Π. 49. απ. 3.

πττιι/?.1.Ρα|ετά.τοιά.οπ.1 αττ.3.πάρπτω. πω.» οι 3.

ω. η .ρωΠ.2.τιππ πιτάιτυπ , πω εἱε ?εδώ ορρο

τοπιο τ.Ιοεεπτιιι π.. άφ...1.9.9%ι2.Π. ΡτοΒιιπτ τ. Ε:: πιο

Ρω. 83. Οπιτήτω ό·@ΜΜΜ@Η Πωτιιικτ. Ατ ίο

Ιιιε Πειιτρτοποειτ ετιιτι:ιοι. απο 88 8ιοτι..... Ρετ

8ιοτιπιπ ιιιιτεπ:ι Με ίι8πιί·ιοατι ποίττππι τοτπια!επι

οεπτιτοὸἱπεπι,οιιΞι Πειιιτιἱπ Μπιτ ρετίεάιε ροΠὶ·

οεπιι;ιε , όοι:ετιπ Βιιποιοτ:ιτιπ ΑιιΒιιΡτιπιιι, πιο ιι

Ηττα απο Αροίτ.δοτοτπτω |τιΠΜο πρρεΠετ. π. Μοι

τει ειτςοπι:Ηιο Αττιιιί 2.δο ΑιιΒοίτ.Πεπε ορεττιτιιτ

το ποοἰε Με ποοἰε:Ηεε πικαπ ει: εοάειιι (Σ.οποτΠο

ά Αιιειιίτ. Γοπτ,ρτιτπιι Ειπιίτιι εοείτατιο τπτεΙΙτότοε,

8ο ριιι ειΠ-τάιοινο!οπτετιε, ουτε π... ορετττιττιπ

ποιοι; Ποειιοοιε: ετΒοΓοιοτ Πειτε ρτοττοειτιπ πο·

Με :ιότιιτ οπο.. 3. Βεατιτοιτο είτ ίοτιπ_ιτΐιτρεοπτ.ι

τοπιο οπι πιιἱ μ: ττεότιιΕιτιπ: προ οίοΙο τω.. ρτο·

οικιτοτ. Απτετεο.69ΒΜϊ . ο3πιἰπ οπ.ι:οπίιίτιτίο3

ρτει:ιιτ ποίττπ ίεΠοιττιε, ποπ οίι:ίιιτι:ιιπο ρετίιέ&ιο

©ττ2τοττο τιιτιοπιιΙιτ.Οοπίεπ. ρτοο.ττοιπ Ποιτοι:Ι είτ

ιτορετττάιοτ,τοιο[πιοοιιοπτ τιποτα” ἰπτιιίἱ,ὰἴο!ο

Πεο ρτοοιισιτιιτ: π τοττιοτιπποπ ίπ εοπετε (πρεπ

ππτιιτιιΙἱ είτ οιτιπιοτπ ρετίεάιιΕπιιτιο. τ... Νετιιτιτ

Βειιτιτοοοποίττπ Ϊοτιττι!ιε,πἰΠ ροτετεπτιοπειιπ ρτο

οιτει,ιπιρΙιεατ ιιοτττο!ετεειτοττπι ετειτοι ετροιττιδ

ρ!ιεπτ,ζοϊττιτιιτππι Γοττιππιετττ τοπιο οειτιτιιιΉπεπτ:

ρτοοιιοετε. Μ:ιιοτ ρι·οο. πο!!τι ἴοτιιιιιιιιρτ°τπτιιπτπἔ

Ιιεοοι·πιπετοτ το ροτεπτι:ῖι πιιτιιταΙι ττοι.πι, είται

πιιι!τιτοτττιο Μοτο οτὁἰπἰε οοπτίπετί ροβιτ επι..

τεπτιτι οτοιπιτιπτεττοτιτ: απο πιιΙΙ:ι το.·....ιι.....ς

πιιτιιτοΙιτεοποι ροιείτ οεροτετιιιτ ωι.ιεστι :”τιττ:τοε

.πω ...ωτιιιο στοτττἰ οεοετ:τοπι ιπτετ τ:τετιτιοτιττο

δ: εοιτάιοπι:ττι ποπ ω." πιτόίιιιπ.)·.5ι οε.ιτιτοπο

εδτιιιε ρτοόοεετετοτἔτ Βε.ιτο ,1ιικιο ροΠετ το επ

εεΠΞιτε ,~ το... Ιιρετε εείΐπτε ροΠιπιιιτειο οιππι ορε- _ _

τιιτιοπε , τ:ιτιοετρίτ τ:ιιιίιιίτιπιιιε. 6. διοεττοτΠιιιιιι ΗΒε:ιτιτιιτΗπετοίτοιρτοοπι:ετετ,ΓειρΓοπιοεπτετ:τοπη '

ίεπιιεπτ είτ ωΐιιτο, πω: τω... Πτι είτ οειιτε, ιιιιττπ .. σ

οἱτ. στο”. @ότι Ποιπιιικτ. 7. Βε:ιτιτοπο είτ ρω:

ί!.

Ν π:ιιιιτπ ποίττοτπ εΠεπτιπΙεριετττιοπε τοκοι ρτ2οπή

ο εΙΐεπτιτΠεείτ , νττοτιιτπ οοπτοττιτιιτ:δ ρττετιιι.ιπιε,

πΙιοοιιι οπο ριιττο ιΠι.ιά εΠετ ἐιτεειριειιτε, ποπ εΠετ

ρτστοιιοτο: ποιο ει: τει ρτττε. ποπ πιο ο τετιριεπτε,

ποπ είΤοτ ιἰοπιιτπ ρτοπιι:ιπτιο, Μ! ορετιιτιο,8τ ροτ

τε&ιοιρίτοε τεειριεπτιτ.8.8ι Βεπτιιε. ..απο στ] τοπιο

οεπτιτοτΠπειρ εοποιιττετετ, πιιὸ ποοιιιοτιτ εΙΤοτ ιπ

τεΠει.ΐτοτ οι νοΙππτειτιτ.,το "...τι τιιοι!ιιιοτιιε Βιο

π.. οτ Ιιτιοιτιτ εοπτιτιιτιε ρεττε&ιοττοι (τοι Μπιτο

οιπεπι ρτοττιιεετετ. .

δεοπποπίεπτ. περιιτ: με τοτωπτωιω· οι τι: τοπικ. ε..

Ροποιττο. παπι [ιιΙτεττι πάω τω. εοπππτοτ.ι!ιιιτ $”"·"·'8:

ρτοτ!ιιειτοτεοπτοττεπτε ροτεπτιετ νιτιιΠ: είται @ο ",”Μ'

τω· οεατιτοετο ποίτι·:ι τ”οτιιιιιΙιτ Ετ ορετπτἰο ποιο

( Μ: επιτοο&ιιτιπτειιεοτοε8τ ι·ο!ιτπωτιε, πιιιΓιιιιτ

τπτιιτιτπὲ νιτώεε) εοποπτοτιι!ιοεεΙιτι ροιτιιιιιτιιοιπ·

ττιπΐει:ο ρτιπειριο Με: απο οπτιπιε ορετ.ιτιο το

Βετττιτ ροπεπάτ Π: οοππττοττΙιοτι Φωτο, οπο ρο

τείτ. Δε! τ. Ατ8.0ρροϋΜΓοπτ.ιιτε. εοπἴεπ. πιω 7,;

αΙιοοιτί ιποιοτιιτ Βιοτιο. τιιτιοπε :πιω πεπιιιτο ίοΙο Και. ..ι τ.

Πεορτοάιιει, ...οι ποπ ιποΙτιπιτ ετο.ττιι. (Μπιτ.

εοππ, απτο Ιιτ πω: ορετττιο πετιιτιειπτεΙΙεέτοπ-ι

Ιιτ,ιπτιπόιτ εοπππτοττΙετπΠιΙτεοι τε ἴρεᾶιιτο τι! τ...

ττιπΓει:ιιιπ ρτἱοεἱρἱιτοι πότιιιοπανίτο, πιιεπ:ι ποπ τη.

εΙιιὁἰτ ετιιτιο. ποοείττοτιπιι ποπ νιττΙιτ.τ Ε: ειτο

8τττιτι Ιιτ το"... ·τιτσΠε, τι ιιοππιιΠι ροτιιιιτ, ιτε πιο:

ιπΓτπ,εἰιιτι τ!ε ετπιιο τιτοιτοιιιἱ ετιτ όιίροτιιττο,:ιο1ιπε

Με ο Μο Πεο ρτοοιιτι ροΠετ, ποπ ιιιιτεππ Με:

ποοπιειτο Με το ΐοπ·ιτοιιιτι είΤετ ποιο τππιἰτω Ιτα

οιτιιιιΙιτετ 8τιπ πέτο τ. ντ Γιιπτ ροτειιτιω τιιτ.ιΙεε: πεε

ιιοτειτι είτ τοπιο. ίοτιπ:Ιττετ δ: ιο πέτο π. οικω ίο

Ιιιτπ νιττΙιτ:ιτειπ ΠεοείορρΙετε πττιιιιτ, ...πω τοπ

οπο. Οσετετοπι .Μπιτ Πειτε οσο [οΗιττι ΙττΒιτοτ

οπο; . Μ! Μοτο Βιοτιπ , “το @το ίοΙιιε Πειτε

ίιτ ρτοποθ:οτ, ποπ πιττετο Βιοτια: τοττι οοἱιι ετιεπτ

Βιοτιτπι Μο: Πειιτιο ιριπ Βυτία ττιππιιτιπι ίπ Γε

πιἰι·ιε οι τποιεε@απο"Με Αιτειιί!.8ιοτιππτ πρ

ρεΙΙιιτέιντικτιε ρποέκπτω :πω ποιο Πεετ :το Βιοτιιιπτ

πω ἱριι τέτοιο τ:οποιτττππιιττ, ρτίπειρπ!ιε τιιιτιεπ 7ι_

ΑοτποτίοΙοε Πειιτεθ·. Λο ε. Κτίρ. όΠτιπ8. ττιιι- <ω τη

ιοτ.ΐοιοτΠεοερτοοιιεττ Ιιιιιοΐτποοι:ι&οτΠπε πο

Βιε Μετὰ εοπειιτττπτιοιιτ. , ι:οποεάο, Με οσοι:

ρ!ιρίιτειππιτοπτιοιιτ, Νεο. (Μποστ τοπιο Ποπ

οιΠοιο, δ: ΑοεοΜποτιπτεΙΙιροποι ΐιιτιτ τοκοι ρτιο

τεπ:τρτττεππιτιΠιπάιοπιτ.Αά 3.Νε8. εοπίτπ.ιιτιο

στ: το οσοι! Βεττττιιιτοεττ τω... τιι:τιπετιωΙιε οιιτ- ρω” η!

πίττα: ρεττεᾶιίῖἱιππ. ποπ ι!εοετπ Μο Πεο ρι·οττο- ...........ι;

ΦΠ Βοιτιοετο ρεττεᾶἱο τοτππε ποπ τιιτιτί:_ιο ια... πιοι!πρτστη

τπεποιείτ ειπε... επτιτιιτε; ίεά :Παω σε εοπποτιιἔ ω” '

τσΠιτιοόό ρτοοεοοποι δ Πιο ρτιτιτ:τριο; εοππ:ιτιιτ;· -

ἶΪξωε°Ψ Φοττττ$ Ρ20σετΙστιοί οεπτιτοάιοιτ ι Πιο

ρτιτιοιριο.είἱ·,ι τε τοι.ιειο Πιο ρτοοεόπτ:ετΒο τ: Ετ

ΐοτπιπιπ Πιο εοπετε οποττ1ο:ιοιτε ρτττεά_π , ποπ

οππτὶιιπτὶοοετ τι Πω, ω! πιω το τρία ι:τεττιιτρ

ρτοόοτί. ιιιιοςοιπ τ:τιτετετ οοπτιπτιιτιιιι ρετΕεάτοω

ρτοοεοεππιπο ιπττιπἴετο Πιο ρτιποιριο πάτο. Α‹ὶ `
ρτοοιτττοπεπο Π08:ιωτ τοπίτοιιεπττι,οο τιιιιοπειτι η

Β[ΒΕΠλο

68.·

7η·

Διὶ τ.
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έ:: ε.

ν:

485.

..Η ε.

7ὅ.

Με 7.
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.4! ε:

5ΥετιιιιιΜ

ειιώιω:.ίσ

π.

ΨΗ:Η: ε

·ί1'ω [σε

ρήωφἰυ

:Με “πρ”

ΤΩ!.

> σ

ἙΖῷιπει:ἰυ [ξ. Π: ·ι.:ί:ιιτ2:0%ν: »002ϋισ. δεόϊίο..Κ Δ . Π ε;

εΠ:ει:ε::ιισ. Νεα: :Πο τ:ει:ιιι:ειι::σίι ίισττωρι::ίεε

όιτιο:ι:: ::εετιισειισε,σεετιτσόο τεσ:εσ ροίτσιετ ρεσ

ι:σει ε ει·εειιιιε, ι:ο:: εστεσ: ι:εΒιισε: ιισοι::εσ: τω..

Β:τσε-ιτ:τσίι Πιτ:: ρ:: ::ειριε εἀσι] ί-σρετσετσ:·ειισσ::

ρι·ιι:ειριεεστει:: ρ:εε:ει:σιι·σι::στ ει: ορετειιοι:εσε:

ε:Βο σο:: ροΙΙσπ:°ιίεΙιεισ εοι:ι:ετσιεΙι:ει·, ρ:οι:ι.ιει

ρε: ορι::ειιοι:ει:: ::εειστεε. Βεειιτσι:Ιο ει.ιτεισ ει:

εάιιε πω:: ίεεσσόι:ε ε:εειστε : εε:σε εστω:: σιτε:

Ι:: (ι:εσσόσε εοσσεισ:εΗιει (ει:εσ: ρ:οάσει ροί:ι::·

τ.: εριιι:ειριο σε:: ιι:::ιι:ίεεο , εοσ:ριετο ρε: σε·

ι.:ιτι:ι:: ιστιιΐσισ. Α:: ε.. Με. σ:ειο:. ει: ρ:οτ:.εοσ

απ!. ι:ι:Ηεσε ΐοτσ:εισ ισρειι:ετστε!εσεεοστιι:ε:ι ισ

ροιι:ι:ττε ιιειστε!ι ίσι:ιε&ι; ι:οστιι:ετι τεσ:εσ ι:: ρο

ιεστιε οι:ιεσιετιιιε!ι , ει: στι:: οισσι5 εστω:: :ι.ιρε:σε

ισ:ει:ε, φα Με: Πει: τει::σισ , ίισε έ: Πεοίισ:ι::

ι:στ:: ε:εειστερ:·οι:σειτστ , εεισει:ι::. Αιιο::σισσι

Ισα: εέτσισ (σρει::::ιστεΙι:ισ ροΠε:ετεετσ:ερ:οσω

εε::::δε ι:οι:(εσσει:ιε: ει: οσ:ι:ιτε σπίτι:: νιιττστιιτσ τ...

=ρε :σε:ι.ι τετισ σ: ι::εε:ιπε ρεΠισε τεσ:σσ: ΐε ι:εσετει:

ειστε:: εΠε: ι:εί::σει·ε σ:::ι:ε σ:ει·ιτσισ ίσρει·σειι:ε

τετε,εισσιι ι:: :ισε::ετε, στα :τι εᾶισε ροτει:τιε ει·

ίει::ιε1ιιει· εοσίΠ:ι:. τιεεεΙΤειιὸ ίι:::ι!ετσι·. Α:: ε.

Νοε. ΐεσσετε, εισιήσε ριοτ›. σο:: εστι:: ε σιιεεσσή°;

ορειειιοι:ε , ετσι:: ::05 εει1ΐεωτ2:05, τισε:ε ι:εΠε:ε

ριιιισσ:ι.ιε , σε ει: εε ι:ιιισιε:ιετ , ει:ισ:Ιιτ:ε:·ε εεσίε

ίσι::σε,εΙιοσσι εείτε:ε ροιΤεσ:σε ει: ε&Π:ισειιιιιΞ ν::

Βε:ει:ιι:. Βεε:ιτσάο ιιστεσ:σσ:: Ιιβετε, Ππτ σεεε:Τε

:ιὸ ει:εεωρ:οσσειιστ ,, ν: :είτε ωειω:ιι. Α:: ό.

Νε8. (εςσετε: σετ:: :Πε σ:οι:σ:Ισσσεσσισεσσ:ε:,

σι:ὸι! ει·εε:ι::ε ε: ρτισειρεΠε εεσίε [σε Βεετίτσι!ι·

στ:: σιιοι:: :..ιωι:: εί:,ειισ: ετεετι::εί:: ίο!ἰ:σ:ἰσίτ:σ·

τσεσισσ: στ:ει:ιει:ττειε :ιό ίσεισ Βεετιτσάισεσε :πο

σσεει:σε:::. Αι! 7. Μισο: ειὶ ίι:ισι::σσ: ναι είε.

σσει:ι:ο ρι·εσ:ισσ:ι σο:: ιωιωι: Μαι:: εοσσε:σ:ει

!ιι:ι·ε&ισσισεοσεσ:ΐστσ:ρθω (στ:ιει5:ι ρι·ει::ιειι

σ:: εσιι:ΐσ:οι!ι·ει: τ:ειιιιτσι:ο, ειπε, ν::τιιε ι: όρισε

ιιο , ι:ο::σεισιεΙ:::: Πισω:: ροί:ιι!ε: ειίτισι:ισ ιι:

Πσ:ισι::ιρΠσεΒεετι.Παιε:σισ σερο,Βεειι:σάισεσ:

σο:: εΠει:οσύ Πει: σεισ: Πεετ ει:: ιΠεσ: εό:ισεεοι:

ειστε: ε:εετιιι·ιι, ρι·ισειρει:: τετσει: ωστε ει: [οισε

Πεσε, σεεάιοΙσισισε 8Ιοι·ιο . δε Με:: εΙ:ει·ιιε:ιε.

σσο:σ::ετεστστσ Πει:: εί:Αστι:σι·. Αι: θ. Νε8.ΐε

ι:σε!.::ε:::, ν: ρι·ι:::. ωικο :Μαρ 9.βέϊ. :6.ρε:Γε

σε:: ::ε:ιτιτσι:ο σοι: ἀεΪσισἰτιιι·ε: ρε:τεέι:ιο:ε ρο

ιει::ἰε Βεετι,Γει! ε:: ρει:εό:ιο:εισισισε Βιοι·ιει, ει:

εισὸ:: ροτει:τίε Με:: σο:: εοι:ειι:τι: ει: ιΠεισ Γεει:::

ετσι: Πισω ρ:ορι·ιστσ :σώσει ίρεειΗεσσ:, τα: τει:

:ιιι:: Βεσε:ιεσ:::, σ: ι.:σο οσ:σεε Με:: ντιἱσοι:ὸ ω::

σει:ισσ:.Πσισείι8::ι:εί:,σσσ::ιεσ: Βειιτιτσιιιο σο::

ρετιιεΞρε: ρι·οριισισσεοσιισ: ορει·ει::Η ει·ι:εισι·ιε,

Μ: Πει: σει:: :επι :στο , ιτ:σεσ: πω:: Βεειιθεσε,

:ει:ι::ιεει Ποστ:: ρε: :σώσω εδι:σερι:ι·ι,.$τ ρε: σω

ι:σσ:ι ι::ιε.9.ι ισ:σ:ει:ιειε ιιιιιΒιι::::: ριοριε: σ, :μι

ίσ:::ρι·ορτιι σ:ιοἀισρε:εστἱι Πει.

άκρ!:εω ά·ροέβσΙι Β:.:ει·ικάο ποδίπιβτωεΙΙ: σε :σ- ·

Με: ΑΙΜ:: επτά:: ὰ βίο .Με ρ:·οάπει ρεβιι: ?

ΤΙἱἱριἰεἰιει· ιι:ιεΠιΒι ροκ:: ι::::..ιιιιω:ιω. π.

ει:είοΙο Πω εεετιισάο ρ:οσσι:ι ροΠὶ: ΐσσ

τειιοι:ε ορετε:ιοι:ιενιιε|ιε :σι·ισειιτε:: ε.. ω:: :εσο

:ιε ορει·ε:ισ::ιε ω:: ερ:ι:σι:'ιι:ειιτε:. 3. δώ: ἶἰε

ιιοι:ερστε: σσειι:ετι:. Ρι·ιιι:ο Με.: ισ:ΡΙιεε: ε::
ιε::::ι::ιε.ειοΙο Πει: ρ:σόσει. Έσιιι:ει::. :Με τ

ρ!ιεε: .·ορετειιο::εσι είΪε νιιειεσ: . δ: ε&ισε σο::

ρτοεεόε:ε ε:: ιι:τ:ισιει:ο ρ:·ιι:ειριο Με:: τρια:: :τσ

ρ!ιεε:, ι:εετιισό::ιεισ :ιοίττει:: τοισ:ε!εσ:, ό: σσετ11·

εσι::ι:; εότιισ: ροτει:ιια Με:: ειο!σΠεο ρισεισι:τ

ω:: Ειιιιοι:ε ορ::ειιοσι: νιιε!ι:.Αιι:εεεόεη: εοι:ι:ετ:.

εισοι:ιεσ: ορει·ειιο σο:: Με:: πι:: :πιεσε ΐοι·ι::ιιδι

τ:: ειρι·ιι:ειριο νιτεΙι ειιι:ιστει:ο, ε!ιοσιιι @μια

¦ ' ι

ι

"Με ειεε:εεΠε: ι:ιιε!ιεω2ϋΦ 0τσσ[8 ειίΗσει·ι:ετε

_- ρεοεεόετεΠεσρ:ισειριο ειιιιι:ΐεω νιιω.#Νεεε

μεσω.: ..Με εεειριει:ιε ε: :σιΙει::ειι:ε μιει:ισσ:.

.εΙιοεισι ίρεειεε'8ει:ετ:ιτσ::·ρεεριι ιι: ροιειιτιῇε ει·

(:ειισσε, ει:εστνιιειε:.Νεε ει: στ:ίεάιειρίτε, εσο

.:σισ ίσι:τε:τρεε:Ποσε: 8ε_ισε)ισειιοσεη σεσείεερθ

εε νι:ε!ιιι σ0σῇΪσσ:: σειρα:: εστω::- σσοι: νιιε!ε ι:οσ

ΔεΙ:,ιιι:ειι:ε:εσ:ίρ:ι::ε!ι::: ι:οι:Γε::ε. Με.: ιΒιισι·

.ορε:ετιο,ντ Π: ειστε, ίοι·σ:ειιιει· ε ριισειριο :σπιτι

ίεεοσιτωι:&ισθει:Βσεστε. Ι.ισρΙιεε:ιΒιισι·, εάσισ

ει:: ιιιτε!ει::,:8εει: τσι:: Με:: σο:: ιι:Ησε:·εισ::ισ

(άσε: ρ:ισειρ:σσ: πω. Ποι:στι::. τερσεσετ, ισο

τι:::: ε:: ε:τιεισίεεο :ει·:ισισ ρ:ισειριο:ισρτε:Ισισ.

:Πε νι:ειεσ:ε.σι ε1::ι::εσ :ερι:Βι:ε:,ιι:::!!εέεισι:εσι

δτει::, :Πε ιιιτε!εσ:ι ι:οσ:ιιιι. Ουσίες. ριοτ:. σει:: Π·

ω: ε σ:τ:τσ :.ι.ι.......ι.... ε&ισε ι:ερε:ιόει:ιιε ει:

σ:ι::σίεεο ρι·ισειριο νι:ε,όεδι:ιτ :Πε ι:στ::: ιτε (ιι

ι:!ι:ιε :ει::σ·ι::·εσισιεΙιε&ισσε ιισι ιισιιιιοι:ε εδ:ισε

ε![ερει:ι:ει::ιε ει: ισι:ιι:(εεο ριισειριο Με.: , άεβσιε

ε ε δεόει:οι::ισ-ε:ι νιιεΙιε. ι .

(1ιισει: σ.. ίεσἴιι:σ, Ποπ:: τ:: 3· ά:Π.Ι3.4Μ/?.4. 5.

ει: 3 με: σιωά.ΐιύ. ι ι·.5. βάθτε.· θεα-ζω:: :..άιβ. μ.

98.1.α”-.2. £οσι·.2.Ριι|εδ.ισ ε.: έα: ..ι9.άι.Φ. τ. β. Με

 

ει:: ιιοτιιιοσπισε ε:::::ι:ίεεειειιιιιισ εεσίε ρ:οι:ι.τ·' ε

79·

ε!Π|ῇὐ ΥΠ

2ίετιι· ερευνε

Με:: ..ιω

ροπ: |/εεε Ι:ὅ. ό. π. ”Π·ιάσπ:. σερ. 8. διυισισε: 9. Με- σ: συμπιε

:.ερΙ:. ιμε.εο.ιιά.:.6ε εΙΐετσ1°σ1εστ,ιστε: σα:: Ζωσ- σε::

έα ά: τω.. ώιβ. ι..:..2. 8. ωεω.σ.ιάεσ: ιεσ:εσ Ασ

ισο:.άκθ. 9. απ». ε. ι:οι:ετ, ι:σΠσσ: ε&σσε νιτεΙεισ

ρο:ει:τια εοει:οιειτισε: ετιιιιε ερρετι:ισε: ρω:: σε:

ροΠεει.:ίιμεε:σεσ:ΐσ ίσΓτει::ε:ισο ριιι:ειριι ν-ιτεΙι::

ριι:ετ εστι:: εάσισ ν::ειεσ: είΤε :σώσω . σε εσισε

οικω:: εΠ:, εό:σ ισοι:ιθεε:ε ισΒιεθεσσε, σ: :με ει.

Ρσι:ι:εσ:. ει:: σσοσιετσ Πει:: εισισε::τε: ι3σστίσετ

σωσει:: είσε:εσ:ιεσ: εεσἴεε:εειε;ει·ΒοΓιιρρΙ-ε:ε ρο

ιείτ οσ:σετσείδειεσιιεισ ιρίἱσε.Ωοτ:ίεσ. ρετε::ι:εισ

ιι:εϋ ΐσρριεεε μετά:: :Πσωισιιιιοσε:ι: :τω ρ:οεισ

ι'.ειο::εσ: ιρεετε:σσ:, δε εστιάσει.: ..ιιιωσι £1°εετ8

:πιστα εᾶιοσεω,σσἰε ετσιι:εστε: εσι::ιι:ει ιΠεε.Ασ

τω. ριοι:. απ:: Πει:: εισισει:τει· εο::ιι::ετοισσεισ

:εττοσεσ: ει::ιε:ε:Βο 8: σωσει:: είσει:.στιετσ, εμε:

ισειισσετειιοι:ε απ:: :σι:ι:ετσ:. Οοι:Ητισ. Πω:

εισιι:εστει· ι:ο:::ιι:ε: σωσει:: νιισ ρτοι!σθ:ισεισ

Με:επεσε; αει: δέ οιι:ι:εσ: εΠιειειιεσ: ειι:Ηεσι.

Ατ:τει:. εοι:ι:ετ: σσοσιε:.σΠεσε ίε Γοιο ρι·οι:σει:,

νεπει:εσ: ρ:οόσεει·ε ροκ:: οισι:ει:: νισ: ρι·οι:ι:

έτισει:σ ωστε ει·εετεε: σο:: ροΠετ εσ:ετσ Πισω ρω

εισεει·ε,σιθ εισιι:εστε:· εσ::τιι:ει·ε:. ()οι:ΐες. ρτοτε.

ειστε ιισιει::ισεστε:·εο:::ισε: Εστω: νισ: Μεσαι

σεσ: εεσια,εοι:::::ει πω:: εστω:: ::Ήει:::τι::σ: σα.

::εισ. ντι.τσοσιει:: οτ:ιεότσισ εοι:ιιι:ετ :οιεσ:νισε

εδτισειτ: ιρεειει, ι:οστιτ:ετ ετιεσ: τοτε::: ειδι:ιε::ιιεσ:

εισίι:εσ:. δισ:ιΙιτε:ι·ισιεισσ:ει: εισισει:ιετεοι::ιι:ε:

τουσ: ισα: ρτοε!ι:&ισει:: ι:εΙοιιε , εοι::ιι:ετ ε:ιεισ

ιοτει:: είσειεστιετσε:σΐόετι::εισιε:Π:::ιεσιιε :σι:ι:ε.

τσ: ιι: ινι:ισ:ιε ρι·οι::σ&ισε.Ιριισ:σσι ρε:ΐεάε τσ::

:ιτ:ει :απο σωστα:: ρ:οιισ&ισεσι.εοι:τισε: ειιετσ

ιι:ιετι: ρτοεισ&ιοσεισ.· ' »

Ηι·ι::ιιι::, ροΙΤι: ορει·ειισσεσε νιιεΙει:: ει:: :ειιοι:ε

ρσισε8τ εΗσισιεεσσεΙ:ιετιε ε ω.: Πεο ρ:οάσει.

:Με (.`ι:ρπο!.έσ 2.ά:Π.3·7 συι.ι.ε::.3.εά τ (και. 1.ρ.

ι εκ.ε6.ιιπ. 3. σ ι ε 48.29..Π.1[Πε ε:: 3.ρ.ειι.9.

ι ω:: :Σκε ΜΗΜσε:. Ηι·ευ·.3.εω Χαι. ε. Η. ρ°. σε ι.

π: Μαι. 4, δεισ:: ει: 4. Δ!! Θ. σε. 2. απ. ε. ε. (Μια.

«Μά6ΜΣ Μο!ικι 1.ρ.ιριά. ;;_.ππ.2. .Με τ. εεπτ.3.ώ°

σ7°τ.5ά:|Ρ. ι.[....:.ω..ι με σε: 3.ιπι.8.φι./οια ε..

6. ό. ·ικαβιαιι τ. διαιτα ει: Τ:·ισιι.Ιιύ. 2.τ:.Ιυ.π Το:

:οι π:εΜρσ.οϋ.φ·. 48.ῇέῖ. ε. κ. σ. Νιισιιτστεοσεισ

ίσοι!. σιιο_Αστι:οι·ε: ρι·σεεό. ΐε::τ. @Μ εστεισ

ω:: εέτσε.ε Μ:: Πει: ρ:οι|σδισε πω: εοι:τε:ιει:

Πισω εσεε:σσ: ίο:ισεΙεισροιεσιιιε «πω, ιιι, :μια

σιιιστε

 

Έσω! - ε. Ιει:Γσσ:, εσσ:ισιιι:ιιει· Τι:οσ:ιθεε :Η

έ:: ίεύ Μ:

Φεβ.

ΠΔΠ:

Μ.

“Με μια:

ιμω!ιωτι.:2

 



8τζ

κατ” βιο

.(88 Ντια; :

τω:μέσα:

8τ.

ΙΏ90οΙΒΜ

:οποιο τ.

Οσοι-ιο. .ι

το.

ΟΒΙΩ!τὶ

ΙΕ,
Ἑτ#τττοτἰσ Π: 95ο τούτου ]ΐπο τπυπίπτ.τ. δετΐἰο τι

οποτε οροοιττοοτε ντ:ιττε ροίτιιτιτ , ντ ιι&τιιο ρι·ο- το οοτο&ιτ ὁ Γο,τ”οιτ :ατιιτιοι οτι οττο:οτοοο τω) ιιο:ι

τω.: ο τιιο ρττοοτρτο νττιιττ, ν: ττττ οττοότιιιο τοττοο

τοι:ιιτοτιττοοτττ τοτοοιτοοετττοτ το οτιτοιίτοοι οοτιτο

τω. (1ιιέιιτο οιτιιτοττ :τοτε :ιοτοτοτοτο Πω ρτοττιι

ότι:: τιιιοοτοτοτοοτο , οοο τιιιτιοτ τιτ3:18 οροτοοττο

:Ρο νιττττ οτττ:ττοε,ιτοτοοτο τοττιιε τέτοιο ρτοιτιιέττο

το: ο ρο:οοττα νιτιιττ , οοο ττττιιιοτο: -τττι τουτο ατο

άτιαι τοτοιιιτοοι τοτοοττοοιτττττ τοοιτοοιττ το οτι

τοοτιιοι.

8οττ ιιοτιττιι τοοτ.ρτ:ιοοτ. Ναι ρττοτ:τιιιτει τιιιρττ

οι: τοτοττοιίτιιοι ττιτοτττροτο , πιτ: νοτιιοτο:οιο :ορο

τοτο ροττο:οττοέττοοοοι τω: νοτιττοοοιο τι τοτοΙ)οο

ρτοι:τιιθτ5. @οπο ο οοοοτττοτοττοάιιτοτνοτιττοἑ

τοτο Ποορτοττιιοτ τιιτι τιιττοοο οροτοττοοτε νττοττ8

τοττοιιτττοτ, τοττοιτοτ, οοο ροττο ροτ τττετιιοττοτοτ

' τοότιιτο ιοτοτττ8οτο,τιιιτ νοτίιτειτοττι ορροτοτο,ι'5τ οοο

τοοιιοιιτοτ ο” ρτοττιιοτ τω) τοττοοο οροτει:τοοτε ντ

τιιτιο ιτρτττοτττοιιτττοτ. δοτιτιοτο ρτοτι. οσο:: οττ στοκ!

οττ, ττιτοττοέΣιιοι ττιτοτττροτο, δ: νοτίιτατοοι ειρροτοτο,

:φοτο τοτοττο&ιιοι 8ο νοτιιιιτιιτοτο νιτοτττοτ οιτι:τι τυο

οτιτοδτιι οροτοττ : τρττιιτ Η οοτιτιοιιοτ τικ οροτοττο

οοο ν: ντττιτο: ο Ποο ρτοττ ιιι:τ,οοτι ροτοτιιο: ροτ οοο

τοτοττο&ιιε ο: ν0τττοτο8 νττιιτττοτ οττοο τυο οτιτοᾶιι

οροτοτττοττοι οοιιιιοιτ ροτοτιττιι ντιιιτττοτοροτιιττ ροτ

οροτειττοοοιο, ορια οοο δ: ντττιττε: Που: Μουτ: ρο

“τοτε τοοττττιιιι ττοτττ:ττττοτ οροτοττ ροτ οροτιιττο

οοιιι, ουτε οοο Π: τιιτιοατττοι τοοίτττο:.

ΚοτροοττοοτΑοττιοτοε £20οττοττ2 τοτιτ. νττοτττο

τοττι το οροτοττοτιο οοο οίτο τιιιοοοιτιιιι οι: ρτινίτοο

ιτοροοιτοιιττιι οδττιιτ ἐτρττοοιρτο , οιιοιτ ροτ οπο: το·

τοτι:οτ οροτατιττ, τοι! τι τοτοιειττ 6ο τοτοιιττοοτιττ :οτι

ττοτιτττι στ! οτιτοότιιτο , ροττιιιιιοι ρττοοτρτοττι τρίτιοι

ντα τοτο:ιιιτιτοτ το τοτττοτοοο το τοοιιοτ οι! Μιτο

&οοι τ:0Βοοτι:οοτττττο , τιρροτοιτάοιοοο. Ποτιτττοιι

τ. νττιιτττπ οροτΑττοτιτ8ττι οο τοτιιιοτττοτ οοοίτττττ,ντ

ροτ ττττιτο νττιοι:ιε το τοττττιτοοο τοτοιττττοτ το οιο

ιιοτιτ,8τ ροττττοτοτ το οο Βοοοτο νττη , το οοο ρτοττιρ

ροοττιιτ τοι3ττοοτττο1° νιιιοοε. 8οιτττιτοττο&ιιτ 8ο νο

Μοτο: ριοΓιιρροοιιοτιιτ τετττι:ετττοτ ντυοτιτοτ το 8ο

τιοι·ο ντιπ τοτοττοάτιιτιο,8ο ροττοτοττο&τοοοιιι δ: νο·

ττ:τοοο ατο τοτττοτοοο τοτοιοτττοτ το τοοιιοτιτ δορα

Βοτιιοττο 8οοοτο ντα ττιτοττοξτ:τι12 Διίτιιιιτττ , :πιο

ροτοτιε :ιτι ιοτττοΓοοο το τοοιιοοτ δ: ροτττοτιιοτ, τατι

τιοεττι ροτ τοτττι:ιτοοι ιιτττοΒοτι:τοοι οοτοιίττ , το οι::

:&τισττε νται ττιτοττοάτοιι οοτιττττττ. (τοοτττττι. α. το

Βου οττ: ροττο&τίΠοιιι νττιιτττειε τοτοττοτζτ:ιτιο; τοιτ το

Ποο νττττττοε τοτοττοέττιιο οοο οοοίτττττ το “του

τιιοττοοο ρττοοτριτ ντ:ιιττε, τα! ροττοι το ιτττοΒοοττιι

τοτοιιιτι ττιτοτιττοικιττ οτιτο&τ ττιτοτττεττιτττο δι :φρο

τττιτττε: οτοοιιοττι το οοτιττ νττοτττοε ιοτοττοτίττοε ι:οο

Πίττττο τετοιο οιοττοιιο ρο:οοττω :ο οτιτοιΕτιιιιι, τα!

το τ”οττοιιττ ιιτττοΒοο:τιι τοτοτιττοιιιιττ οτιτοοτ:τ ττιτοτττ

Βιοτττε8οιιρροτττιτττε. Α '

δώ οοτιττὲ: ι:οο τριτο." ρτοτ:οιτοοι οττ, οροπ

ττο ιιο:ι ιττοττιιτ ντ:τιττε οτι οτιτοιΕτο, οτεο :Νότιο οτι

:Ρο τοτοιιιττ οτττοΒοοττ:ι το οτιτο&ιτ'το: τοττ ω: άτ

οττιιτνττοττε τοττοεττιοτττο τρτο ττιτττοτοοο ρι·τοοτρτο

νται, τ:: ροτ οτιττοοοι το Μοτο οοιιττττοτττιτ τοποσ

τττοτ ντοιττε. Τοοι οιαιττιτιο:ττοοοτττο τοριι€τιστ,ρο

τοοτττιτο ντ:τιτοοι οιοιιοτο τοτο:οιιττοοετττοτειτ οτιτο

άιιτο ροτι:τρτοοιτοτο ορροτοοιτυοιιιτ: οτιτοιιο ΜΕΝ

ιιο ι:οτιιιτιι 8ο τοοττοτιτοτρίτιιε:οτιοιιρίε τοτοοττοτιο

ττειοοττοοττιι ροτοοτττο :το οτιτοιίτιιιιι , τιττοτττ.ιττ οτ,

ιι:ιτιτοιι&ττιτι τοοττο8τ ιιρρττοιιττο,τοιι οοοιιτιιε τρίτο:

ροτοοτττοτο οτιτοδτιιοι. 8ιτιιιτοιιι οορτιτττο, νο! πρ·

ροττιτο ρτοιττιοι·τοτοτ ο τοτο Ποο,οοο ροττ`οτ ροτοο·

:το ροτ οι:: τέτιι.ιοτο οιοτιοτο οι: ορρττο:ττο οι! οτιτο&τι

ττιτοοττοοετττοτοτττοΒοοττ:ι;τοιτ Μαιο τ2ττττ1το :οο

:ιοτοτιιτ :το ερρττι:ετοτιιτ οβοο , τοττοατττοτ ιτι.ιο:ι- _

πιο:: οτα τρίτο τιοτττσοι τι Βοο ρτοιττιόττε. Νοτι τ8τττιτ '

Βτιιιιτοτιιτ νττοττε τοοττο ο: ἱτιτοοττοο2ττ8 τοιιιτοοττο ζ

τ

τττοοτοτιιτ ροτοο:το ιι&τοο το οιοιιοτο 8ο Δρρττω.το

οι! οτιτούτιιιο,τοττ τιιοτττι:τι ριιΠτοο,δο στ: τρίτο ιιθτττσιιε

τοττο:ιτττοτ.νοττο σετ τ. ()οτιττττο. ιιο:ι. ροτέ ο. τιιτ- τα τ· Μ!

οοτττ,οτοτή; ρτοτ›. οοοιρέροττοτοττοόττοοοοι 86

ιιρροττττοοοαι , τοτοττοότ;ιιιο δτνοτιιοτοτοοι :ιτι το

ττττιτοοο το τοοτιοτο δε ροττιι:οτο το Βοοοτο νται: το

τοττοοτ:ττοτε ροτ τοτοττο&τοοοοι ε: ορροττττοοοιο ο

τοτο Οοο ρτοτττιᾶοττοτιτο το το οπτιι ριιΠῖιιὲ τιιοτιτοι

το τιστιοτοοτ τοτοττοέτοε δ: νοτιιο:τιιιιιτ τρτιτο τοπο

ττοο:τοτο τοοιτοοττττο δε ιιττττιΒοοτττιτο οτ:τοτίττ : :ο

ρτοτοιτο οὐ ροττοτι:το οο οοο: οτ:ιτοιίτιιττι ροτοτροτο

2τή;ειρροτοτο, οίκο το τρβιτοτοοττοοαττ τοοιτοτιττιι ·

8ζιτΠΙΠΒΩτιττ2 οτιτο:"ττ τοτ:τιιτττιτοτ ιι&τιι: τιιοττο δ::

ορρττοιι:το ροτοτιττα νττο.τττοτ τοοιτοοττε οπο. :ι:οο

° Βοοτττ. Αττ ροττοτ. τ:τττττοε. Μτοοτ: νττοτττιιτιιιτοττο- Μ' 8

ότττοιι το Οοο οοο οδιττττιτ το τιθ:τιιιι τοοιτοτιτττι :τέτοιο

τπτ οτιτο&οιτι ετ Βοο τοετττοτ ιτττττοάι, οοι:οιτο;οτιιο

το Βοο ιι&ιιε νι:ιτοτ ιιτιτοτιιττ οοο Ποτ οττοτττ δ: το·

τιοτοτιτοε,τοττ ττορτοιττιάτ 86 τιιτιττττοοιοτ:οοο οοο

Βττττ το ιιθττιιιιτοοιτοο:το 8τιιτττοΒοοττιιοτοτοέτττοιι

' τττοτοῦ Ποο νιτιιτιτοτ τοτοτττΒοοτοετο ντιτοοτο τττοο

ττοοιιτιι,τιοΒο. Νεοιττοοτ το Πο0Π&ττβ νττετττοοτι

τττττ:τοΒττοττττ :τ ροτο:ιττο νττιιττ;οίτ Μοτο νττατιτ τοτ

ττιιιτιτοτροτ τρττιττι οτίττιιιιιιι τοτιττοοττιιτο ροτοοττω το

οτιτοότιιιο απο Βοο το:ιτττοτ τιτοτιττττοαττττο.

Νικ: ρτποοτ ροττοττοτ τοοτ, τ. ουτε οττ σαιτ” 5,

τ Ττιοοι. 149.914. Μ. απ. τ. ττά:..ντιτι.τοττοτοοτ νοτ- Ντττω'τ·

ἔ τιιιτο, φοιτ “τσάι” τρΓοτοτοτττ8οοιττ, ιιττοτΤο«Ιτ: ττττωβι
τ 9.τάΠ&Αττ0 οπτοιοικτ.Ε: το τ:οτροτ·ο, ττοττοτοοε οοο

οορτοτο ττιοο:τε , ττοοο:, ττττιτο το τι:: ττιττοοο τακτο

ττοτο , ν: Μ» τιττο ρτοοοιτιιτ. οι: οοο οοτιοτιιττττ, νοτ

τσιιοι το ιττιιτοττ ρτορττὲ οοο ττιι:τ οττοτιττοτττοτ , τα!

ροτ.τοοπτττοτι οο οιιὸττ ροττοοοττ:οτ Γιιιορ:τιοι το

ῇ Φωτ:: ρτοοοτττοοοοι :το τιττ0.Ετ φωτο: οοο”τω.

έ 2. κά τ. οπο”, τοτττ1ττ, Μτο!Ιαπο το πισω: ρι·ορι·το το

οιιοιιττο ο/Ι άται·οιΠτοοτο ιιιιτοτο οίτοοτττιττ:οι: ττοροτ

το: οι:τ:τιιιιοι τιτιτιτ:τιτττοοοι ττττοοττε οι! νοττπιτο τίτ

&τιιιι: οτΒο τοτοτττεοτο το τιοτιτε οοο τοττιιο ττοροτ

τιιτ τοτοοτιοτιιιτοοι ιιτ:το8οοττττο οοτοέτ:τ, Γοττ τοατοοι

8τιι&ττοιοι ρτοττιιᾶτοοοιο :οττοττιτ. @οι ο:: .το

ω', τοτιιιττ,ροπκυκοτ ικτο||2οπ , κτ/ίτικττα[ωστττ απο.

ρττωιουι ο.ιτρι·τωοοάο. Ποιο άσσο: ο. 2.τρο.23 απ. 2.

ττο ιιότο νοτιιοττιττε,ττο οιιτιιε τεττοιιο ττοοοτ ο1το, ντ ε

νοτιιιιτιιτοοροτιιοττιρτοοοιττιτ. ντιιτο οοοττο οπο..

πιο ποσο: οτ: οίτο, ν: :το οιιτττοτοοο :ιοττιτο ρττο

οτρτο ρτοοοτττιτ: :τοτε οι: τοττοοο οιιιοττε οττ: , ν: Π::

νοτιιοτοττι.ιε: ττοττιττοοοιιιιτοοινοτιιοττιτττοττ, κατ: τ

ττιττττιτοοο ρττοοτρτο οροτειοτττρι·οοοττιιτ.

Κοτρ.αττιιοττατιι:τοι:ι: οιιιοτιιιτο τοτοττοτ'ττοοοδο

ποιοτο νοττττοεττ τιιιορττ_εοοοιρτοτθ:,τοοιιοιτ τιτο στο· Χ'/τ'^α· τ·

οοο τοτε οιιτι.ιτοτοε ρτορττο:ιιτοε , τοτοτ οοο: ροτττττ

το:: οττ, νωοτωο ρτοοοιτοτι: ετ ρττοοτρτο τοτττοτοοο

Με, οοο ιιιιτοτο ττιιορττε :ποιοι οτΤοτιτττιττ:οτ.Νιιτο

οττ1τοτοττο&το δ: νοτιττο οοο Μαιο: οττοτιττιιτττοτ

ιι&τιιοττι ττοροτιιτοοττἐ του τιιτττοτοοο ρττοοτρτο νττο,

τττιιιτι :ποιοι τιιοτι:ιτιοι ρτορττοτε:οτο :το ιτοτ:ιττοιιι

Μ)

"ξ

οιιτιιτιιτττοτροίτοτεο:.δοττ οοοττὲ:τιιτιι οιιιτιδ.Ττιο- “Μό

το:: τιιιτιοτιοττιιιιττι ιτορ6:τοοττιιτο αέτοε νττ:ιττ8 ὁ ρο

:οτιττιι νττοττ ροοττ το τριτο ττοττοτ:τοοο οάιιτ νττοττε,

τοοτιτιοοτι οιττ τιιιοοτ το οττοτιττοιιι ροτττοοτ , ροω

τω; τιιιτιοιιτωιττ,ιοιρτταιτο Βοτιττιιότέττοτιοαι , νο

Π: ποστ, 8ο οοο τι νοτιιοτιιτο , ομοσ τιτοοτ οττοοιτιο

τττοτ ιττι:ττ , ντο: τοτιιοτιιττιι:: Η :τοκοι τέτοια ετο

ροοιτοοττειιτοοτττο νοτιιοτττο οι! οττοτιττοιιι ιιοιοττο

οοο ροτττοοτοτ,ροττοτοτιτοτμοοττιιτττοττοοοΗοι:το·

Ιτ ττοροοττοιιττιι ρτοττιιοτ. ε. $τροίτο: οτιτττ:ιτ τω: το.

νττιιτιετιιιοτιιτοτοοτοτοτττοτοοιι Μοτο Ποο ρτοιτιτοτ, Πονο

ιιττιοτττττιιτ οτι οι, αποιιιιττιιιτοττριιτιοιιιι.8οοιιο

τω;

Γοτ1ττοτοτυτ, τττιιττι νοττιιιο ροτοο:το ντ:ιττ , οτ σοο- ω”

' τοττο τουτο οττο&ιττ11 τοτοιιιτοοιι Οοοτοετοοοεοοτι
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Οιστπἔ Ι07·

σε

θ

Φφσω20 [λ Όι· ·υ&έυω]ίσε συιπέωσ·. .ιι-Μι π .η

Μαι μσίιο: σιιω νσιιιισὸ ισ σκ σιιίσ πάσι νισιιιε
ιιοσ οοσίσττ:τ ίσσω :πωσ ιιστωει:ω,οοιι ιιδιισιι

μοεισόιιο ροτ:ιιτιι: νιτιιιι: ισοσιι·ιτσι· νι τιιτιο ισ:

ισιιιιε ο σο: ροτσιιτιωττισειτ ίσσω σιιισόισω; νο!

«μια ί:ιιτ:ω :ιι οοικιιτισ σσο:ίιιτιο ρι·ε:τ:τισιίιτι,

νι οστ:στι: μι· ίσσωιιδισω ρσίιιτ σιιισόι:σω ιστιο

εσπ- Ατοσιτι:σττσω σκι ρστσίι. Νστι μιωσω:

οιισσιιω ρστ:στιιι μι ιιι ίστωιιιιτσι·ιιτιισσιτ σοι:

:Μια ιισσιι :Η ίστωιιιιε ιιττισ8:στιιι οιιισόιι: :σφι

σου μοιισόιιο, τσι τ:τωισσι ιοί: μσιισ&ισσιε

σίι: ίστωιιιιε ιιττισ8:στιει σΒι:ὁ`τι. Ν:ιω ίοιωσιιε :ιτ

τισ8:στιιι οι:ιισόιι , :Η ηισ ιστσστιστιιιιιε τ:σιι:στιιι

Ρστοστιισ ιο σιιισ&σω: ρστ:στιιισστ:τιι σοσ τ:σιιιτ

ιστοστιοσειιτ:τ ισ οι:ιιοδισω μι· μστισδι:ισσ:ω

:άσε , ίσο μι ιρίσω :στιτστσω Μισο, οσο σίι ίοι··

ωιιιε :ιιμσΠισ, νσινιτιιιιι ισοιισστισ ισ σΒι:&σω;

οιιω μσιισ&ισ οι τιιστιιω ιισμσιισσιιιι σ” ὁ σο

τ:στιιι μσεισο:στ:. Νοσ ίσοσιιτισω: :μια μισο,

σσοιι ι&ιιιιι ιιορσιιιιοστιιι ιιιίισειι ροτ:στιει σοσ τ:

ιισιτιτστ, ντιστιο ισι·ωιιιιε ιιττισΒ:στιισοι:ᾶσω,

ιισσιιομτ:τ, οι: :μπω ιιιιιιω τιιτισσ:ω τισ τ:οσιι·ι

Ρσίιιτ , σε ντ νσιο:&σε :στο ροτ:στιιι, μι· οσιιω

οίιιτ ίσσω :ιισόι:σω ιστωιιι:σσ ιιιιωσσιωι :τι

ἔοο :στσω ίσίιισιτ νιιιο ΐσιωσιι:,ω:ιιιιιστοσσα νσι·

σ ρσιιστιι&σε ὲ ίσιο Όσο μσιισ&σε οσοι ι:οστσσιισ

νιτιιιι. Όσστσι·σω οσιοισο στιτιο ιιιοοι:τστ,σοσ στ.

θα:: νσισσσωίστωειισω , ίσιιισσσι:ι σιϊ:&ισιιω

ιιι :σ :πιο ιστσι· ιι&σω δ: ρστσστιιιω:οσω ισ σο ο:

ίσ μι· πισω Ποιο Όσο μοιισ&σω , δ: οσε νω

τιιω, ρστσστιο ιιιιο:ι·στ τοτσω ιιι, εισαι μι· ιιι3:σω

ιι ί: μοεισάσω Μισο:: ροτσιίι:τ. Νιιω ιιιιισι·:τι

:άστο ίσοσσιισω οωσσωισττισίσοιιω Νασο!
μπι νιτειιιτιτιο,σιιωτι;ροτ ίσοστατι:ιιτσω νσιοσ:ω ι

σοιισιι·ισί:ο:ισιιστοστσσι: 8: :ιι σει μα: ρισοισ- ἔ

&ισ σστι ι:ιισιτιτστ ν: :πιο ιστωιιιιε ιιττισε:σοι

οΒιοόισω, Ισά ντνσιστιιστιιω πᾶσι οσοι οστ:στιει.

3.Β:ιιτιτιιιισσοίι:τσίστωτιιιε,8:οσιοσσομισισερο

τοστιω οσειισίο:στιε ιιτήμρμτ:στι:οιοιτ :ίΤ:σιιιι

  

·ισω τσίμάσω ιιι! ισττισί:οσω μισοιρισω οσε·

“θ

ο°π#¦σ

88.

σα"

σσίο:σε8: ηιμτ:σε, τσιιιισιιω ρι·σμισε :μάσα

ιρίισε:σι·8σ σεξι ιτι ι·ιιτιοσσ οσιιιιτστιε ίσο σιιτιτσιιε

ιι ίσιοΠσο μοιισοιισιιιι σα. (ισσίσο.:ισιιι οιι,ι:ισιτι

:τιιιω ν: ιισιιιιτιιιίσσ:στιτιιι:ίι, ισοισιιιτιισισίωσ:

σιιι·:ίο:δισω ισττισί:οσω.ΙΒιισττισσ:σσιι; ωστιο

μστισωτσι, ιωριιοιιτ , νι μοιισοστστίισ: τιιιι τσί

μάσ: σιιοιισισοσμστισο:ι·:τστ:σσισω, ίσο ιιι:

ίρ:οι:σσειιτιιείσσ :ιιτιτσε, :στο τοιι: τσίμδισε σοτι

τιιίιιισ8σιιτσι σοφία :στιτιιτσ ποιοι. Δωσε. μοβ.

ιισοτιιιιω ιιέι:σινιτιιιιεοστ:τιτιισσο8σσίο:στι: σπιτι:

ιιρρστ:στιε , :ίιιρίσωιι&σεισ σιι:ι·:ιτισσι Ρ0τ:στι2

ισ Γσσω σιιισ&σω , :ί'τ:σιω ιοί: :&ισιιι :σσιτσι

δ: ιιττσστιο ροτοστια ισ οοι:άσω, οσο στι: ιιδτισσ

ροτ:ίι ομτιιτι δ: σοσ ομι·ιιτι : σο: ιιστέ ιισσ οσω

μτιτ ποιοι, σοι τιοτι: σίι, οσο ροτσίι: σοσ :Π: , ίσοι

ροτ:στια, σσει:οσω ομτιιτσι·, Ροτσίι σοσ ορ:ι·ιιιι,

ιιοσ :μισό στο :οτισω ιοίισστι οσίιιτ Ποιοι ομι·στι

δ: σοσ ομι·ειτι, ίσο ιισσιι ρτο :ο ισίισστι, στο οσο

ρσίσιτ ίσσω :άσοι , ροτσιτ στο :οιι:ω :σιιοσω

ιι&σω τιοτι ροσσι·:. νιτιιιιτσε πισω ωιιιιιωσ οσω

μιιτ ιιάισι: :ιι :σιω ιρίσω σιτ:τσιτισω νιτσι :ο ισ

τι·ισίο:ο μτίιοι:σε νισ:στσωνιττιι ρ:τισ&ιοιι:ω,

σωστο ὰ σ: σ:ι·οστ: :σοφια

Βια: ι. τιστ:ίι Πσσι μσιισοστ: σιίισω νιτι: ν: 89ι

Βσιαστιε οσοιιιι τστπω Πισω ισττιτιί:οιιω ρ:τί:&ιο· ΠΜ' ι"

σ:ω ι στεο δ: ιιάσω πω οοεσσίο:στιι ατομο σο·
ω η ο ο Β |μτοστιε. Κ:ίρ. τι:8. :οσίσο. εισοσιειω ισ :σωστο Φ·

:άσε στ: ν:ε:τιιστιεσσιισεισ:ισιιιτστ ισττιτιί::σ:

ι:ίμ&σι ει! ρτισοιρισωνσ8:τιισε, τσσοσέιιιτι μο

ριιιιω οιισίιιιιι, νιι ισοιστιιτσι· ισ :στιτιιτ: :ιάσε στι:

οσεσοίοσστιιστοσσ ιιμι:τ:στιτι: πωσ: σ:: σο, οσοι!.

πιο: νιτιο οσΒσσίο:στι: ιιτσι1:ειρρ:Εοστιτι ετσι:

ιιδιισσε νιτ:ιιιίτισσ οοσιτσε, δ: ιιττστιτιο ροι:στιι: :τι

σιιισάστσ, σοσ ρ:τιΡίσωριστισόι:ισσσω ίστωιιιι

τσι, οσα :Η ίσια ιισο:σιισστιιι ισιωει τιστ:στιιι, ία!

μι· :στιτειτ:ω ιρίειω ασια. Αόι:σε ν:τὸ νιτε ν:8:.

τιιστιε ίοιιιωτισ:ιτ ν:ι ιστι·ιιιί:οσω ισοτ:ω:οτσσι

νισ:στιε,ν:ι ίσοίιιιστιο σ:σιτσ,:1σσ τιοτι σε τιιτιοσ:

ίσιισε μοιισάιοσιε ιιι:σσ: τ:ίρ:&σω στι μισι:ιε

ρισω ν:8:τιιιι5. νστιο ιιι πιο: ιιιοι ρσίισστ νιτιιι::

:πισω σιιττισίσοὲ, ι·ιτιοσ: μοεισ&ισσιε, οσα να·

πιστα , σστι ιιιοστιτσι ιιιιιριισι νιτιιισ5: ιι&σι αστσω

νιτσι οσετισίο:στιε δ: ορμτοστιε ίσστ νιτιισι ισττισ·

ί-:οσ. ι:ιτιοσ: ίσα :στιτιιτιε , οιιω ι·ιιτιοσο ίσα: :στι

τιιτιιίιστ νιτιισι τ:στι:τιτιο: δ: ισοιιιιιιτιοσ:: ιιι σος

ι:οὶσω, Μισο:: μσι::ιτσω :Πτι

σα” ;. Ρστ:ίι μισοιρισω νιτιιι: ιι&ισοίσιοίσω σο;

ωοσοτ: μι· σοσσω ισιισιτσω ίσιιιω οοσί:ισιιτι-ι οπο”.

οσοι Μισο ι ίσιο Όσο μστισέι:ι: :ιεσ σοσ :σουσ

σιτ Ροτ:στιιιω νιτσισω μιιισισίωοοι :&σειιίσιο

Πεο μοτισθ:οε, δ: ὰ ισ ιστωσ τασισσιοσσί:ισιιτο:

νιτιιιιτ:ι·ι:σιιστσισ ίιισω σιιισάσω. δεσ οσσττιι; @σὺ

ο ροτ:σιιιι νιτσιιε οσ8σοίοιτισει δ: εισμτιτισει :ιστοσ

τσι ιτι οιιισάιι σιτισιιισ μ: ιιόι:ισσ:ιιι, οσα ίσοι::

ιι&σω μσιισοιτ ν:ιοοσί:τιιιιτ, ί:τι μ: :στιτιιτσω

ιρί.ιω πιο: ρι·σιισάι. Ατοσι σισ :στιται στι: ιδιο:

ρι·στισέι:ιι ίιτσροτ:σιι:ινιτιιι, σσοσιτ ρ:::ιιωνιια

στα ισ οι:ιι:δι:σωτσσόστσ.Μειισιοοσιιιιι οτιτο. Μι·

σσι· οποσ. πισω ν:ι:στιτιιε :ιδιοι ιι ίσιο Όσο μστισ

:τι , 8: ὲροτ:στιιι νιτσιι τιστιιω οοσίστσιτι, οπο:

σώσω οσοι :στιτιτσ :ιδιοι , οστ:ω Πεο: νσὲ :στο

μπω: νιτιιιι μσιισσ:ι·:τ,νσι τιισσι·ίιιδι σιιιι:ιιι: ν:ι

Πισω ιιιιι:ι·στ νι σσσσ :ιδι·ιοσιε :σσίοι·σ:ιιισω: σ:

οσσττιι:ίι , οσοσιιιω ισιο σο:: οσσί:ι·σιιιιιιιισσο.

ωστιιι :στιτιιτσω κι , σισεω :οσίστσιιτ: σοσ :σιω

ισιισιισ Ρστ:στιωισσόισσι, :ο μοισιι:ίισ::ίιοσ- Ξ σόιιοοοσίστσιιτισιι, σο: Πσσερσίιισίιιισε8:σ:τιι

τιιιιιι·:ίρ:όισ :ιδιοι :κι ρστσοτιΔω , τιισοσιιω :ίδι

. δισ: :κι οτομιιιω οιισίσωιστ:ιιισι σ::ισιτ. ()οσίιτ. Ι

τι: ιιοι:ο νιτιιιιτιιειιοτσω ιιάσσω σστιιιιίιισσσιτσι· '

πιασει: ίσιο οόίστσστ ιΒιισω :ο ιεσ: μοιισ&σω.

ωσιιιτ:στιτιιτ:ισ ισσιεοσσί:ισιιτι , ίστι σιισιισω στι·

τιτιιτσω,σσιιωισιιιειιιιισιτισισίιαστι Β:σ:ιιιιισσιε

οι: ιρίιισστιτιιτσ ιιιΐτσσω,οιιω ίιτνσσ σισιως,ισσι- ξ σ) ι2σ: ρι·σιισσετσ 8: Όσο ιιωσι,ίσ ίσιο Βοσε οστι

σιίιοιιιο:στιτω, δ: ροτ:στιιιιρία νιτιιιιε σσσ τοσοι: ί:τσιιτ. νιιιισσι ιι:ισσιστ νι σου; ιιέιισσιε σοκο

μι· ιιοεσέισεισοιιι:&σω,σιίισσει νιτσισε ιδιωιιιι- τισνιτιιιιε μστισοσστι; :σσιισσι :στιτι::ω , σωστο

τσι·ίσστ::τΒο ιωριιοιιτ, νο! :σε ίσ:σστιιιω σιισιισω ιιέισειρί: ιιο::ριίι:τ ι Όσο δ: Ροι:στιο σιιιι Πισω:

:στιτιιι€ιιίσιο Όσο ρτσιισσιιν:ι μι· :σεσίσιοι):ο ι 8:τσστ: σοσ τιιστιιω νι σου: ιι&ιοσιε :σιιίστσι

μοτισάοε ρστσοτιιιω νιτειιιτ:ι· τσσιι:τσισ ίσσω σι:ο- ι τισιο, στι πισω νι σσσιτστωισι, 8: οσιιιιτιιιιι νιω

πιάσω; :σαι σο: Ρστσστιανιτσιιτ:ι· τισιιιτισ ίσσω ιὶεριστισᾶο, οστ:στισνιτιιιιτ:τ ί: ωοσσι·στ ισ σοι:

σιοι:έισω τ:σιι:το,σιίι ρ:ι·ιάσιιιιτ νιιιιισω, δ6ιι όιιιισ. ει τιισοτίιιι :σαι ροισστι: :σεσοίοιτισ:ιδο

ί: μσεισδισω ; ο:: νιτιιιιτιιω&σι ιι ίσιο Π:ομο· ο ορμιιιισιι :τι σιιι:&ίι σοσ ί: σισσ:τ:τ μ: πισω,

τισοι;οσω σε:: σίι:στιιιισω ττ·ίμᾶσω τιιοιιτ ω ισ ντ :ι&ισ ίοι·ιιισιιτ:τ:ίι,ίσιι ντοσειιιτο::ίι, ίῖιιε::ίἔ

πισί:οσω ριισοιρισωνιτιιστοσοσσσι ιστ:ι·σσ ωστιο ο ίστ ιιισ:ι·ίιι :ιιι σε , οισειω ροτσστια εμ σοι μοιισ

8: ρτομισε σωστο: ιρίισε. Με:: ι. Εισαι:: ιισσ ι :στα , σοσ ρσίιστ μτσιιω νιιιιιτ:τ ισ τιιαισ6Εσω ί:

:ιι ιστιισί:οιι “Με ιιιισι·ο: στεο σ:: νιτσιισιιιιθ:σι σ·ισσ:τσ , οιιω σου Ροίιστ νιτιιιιτ:τ ισ οιιισθτιιω ί:

νιτιιιι.Κ:ίρι με. οσσίσο. οσοσιιιω ιιιι:ι·ιιιισσιισιτ ι ωσσ:τσ , σιίι ρ:ιτισιιιτιιτ:ω , σο:: σι ιοί: σάισσι

ίιιισειιι, σε ισ ιιστσσιισι ιιιι:ισω σσιω σε, εισαι οστσιτσι οστ:στιι: σωσω σιιισόιιιισσιιιι:σσ;ισε

· πιο τω:

Α.--Σ.-..=
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:ο ο

ιιομισατ, ντοτιτοιτα ΐοισΌσσ μστιοσι:ιιε , δε!

Ροτσοτια ταοτιι:ο σοοιστιιατσε.

Μ. Α! ιιιοο!επο. ιοσοοι!ι8:3. τοστιι. Κσΐρ. ιιομι- '

·τω"·'ω ποια σαι σο ατομο. μοιααι·ι, τ)σιιιο ισρριστσ οσιισ

σφατιέσοτιο
ὰ “Μέ στοοστ11 αότισοσιο οαιιια σκατα: . μια! Βοιωτια το:

"Με ω.. οιοο αάισ αιτία: στσατσ το αόι:τια!ια σομοο!σοτια α!!

μα” ποσοι! ιρΓα :ασια οι·σατα, μια α Όσο ισρριστι οσοιιιτ. Όι

τι Β"· !!ιο8. @το Ποιο! ατιτσο. Όσοι οσιιοσοτστ οσοτιοστ

στοοσιο στοοισοτιαιο οαιιισοτσατεσ: οαιο ποιοι ταο

τιοο Ποιοι σ!! τισ σσοτιοσοτιαιοστιιατα, οσο ασιμ

τοσε!ιατα. Ετσοιτο στι! Όσοι οσο στιιοσιο σίιισισο

οαοι οασΠο στσατατιτοοισι!ιατο (ιιρριστσ ΡοΠιτ, οιιιο

οοσοσατ ιτοοισι!ιατσ ιομιιστσαοτισοσιο ιρίαιο στοα

τοτα:, ιΠαιο τατοσο ιιιοριστσ τιστσίι τοστιιαοτσ σαιιια

δ; νιττιιτσ στσατα. @απο Ποστ ιισσ1οσατΌσοτ ισ ίσιο

τσμσι:ιιιοστσ αόιισοστο οποίο ισσοοο!ασ , ρστσίι τα

οισο πω! ι·σμσόιισστσ ιοστιιαοτσ ιρΓα ασια ισοτιο

τια.Κατισ: στοα αέτισ σθέτιαιιτστιοσσιοιτ ιοΒοκοοι

ταιίζοοιιιτιασίι ατ'έτιο. νοτ!σ ατισττασι! ισιμιοαοτια,

ομοσ ταΙιεαότιο ωατοιο Όσο : σοοοιαοιιιοιιιισι

[στ. δ: οσο σιιστ α @τα σκατα: οπο, στιιαιοτισισιτ

ιοΠοιτοτια "στα οπο;; οσο σποτ, οσοι α ίσιο Όσο

μσι!ιισστστοι. Εστισιο ιοσ‹!σ πιο. ασ! μοβ. αοτσο.

1ι:αιρσ Όσοιο οσοτιοστσ στοοστοι·ατισοστο σοτιε

οισο!ιατσ, νσιιοισιστιιατο: οιιιια τισιροσ τατισσοτι:

σίτ,τιοατοΌσοτ ία!τσοι οιστιιατί:σιιιοστσ οσο ναΙσατ.

α·Ιάτοο/οΜ. Αι! σοοιιτιο. οσοοστ!. Όσοιο οότιοστσ στοοσιο τω

μστιιιότιοαοι οτσατοτσε. οσο ταιοσο στι τοσε!ο, ουσ

οσοτιοστ σοιοσιο σιιιοισοτιαοισισίοσω . σιιισοιαιο

οπομ·στ!ιιστιοαοσοτιοστιτοτοστιιατσ, στιισισοτιαοι

σωστο νο! οισι!ιατσ, νσιιοιοισι!ιατο. Κατω: οιι!!α

πιο ρτστιτισι:ιοα οτσαταιοιροι·τατ αᾶιιαισιο τ!σρσο

τ!σοτιαιο α στσατιιι·α: οιιιοισοτια αοτστο ιτοροι·τατ

α&ιια!σοι τ!ορσοο!σοτιατο ε. οι·σατοτε, οίκο οι αόι:ι.ια

Ισ σιτσι·οιτιοτο νιι·τιιτισ σκατα:: τω. ιΠαιο οσο τσ

ΡοΒοατ α ιο!σ Όσο ρτσο!ιιοιοσμιεοατ αοτστο ιιαοσ.

Εκ μοῦ. οσοισοι.ταοτι1ιοισσιιιτοι·, Όσοιο οποια

τσ , οσο αιιτσιο ιιοοισὸιατσ οσοτιοστσ στοοστο σοι

οισοτιαιο ντι-τω. τιτσι!οδτιιιασ. Νοσοσ α!!ατασιτσοο

μα τω π! πιο: οαοι οσο σιιισ&οοι ιι.ιρριστσαο

εισαι οιιιοστο αάισοστο ιμοισι , οσο Ιστοσο σαο

άστο οιιιοστσα&ισοστο σαιστατίτιοασι οαιστιε, ια!

αιιαιο οιιοιστο τ!ιτιστΓατια: ιιισ αιιτσιο τ!ιίριιτσ, :ιο

...ω οσιοστο ασ.'λισ οαιιιασοτσατα: Π.ιρρΙστιοσί!ιτ

ἐιΌσο. Όστσι·ιιοι , στοα οσο οσο ιοί-σ. οσοι! πᾶσι

ποιο σοεοσιοσοτιε ατσιισ αρμτσοτι: τισσιοσατ ατι σιτ

ττιιιισοα οαιιία οσο, απο! Πισω ιοττιοισσσ μιοοιμο

σιτε οσο ιοΠοσοτσ , ισσοιτοτ , ι1ωω οσο ρσ1ἶσ ιο

σιτττιοισοτιτο (οποιοι μοο!οοι; Μαιο ροΠιτ ιο α

!ισιιιιιο Πιιαισ6τιιοι [Μουσε ασ ιριστοστ ιοττιοισσο

μιοοιρισ οπο, ασ οσοιιισ τ!ιιιιοιτοε σόοιστοατιτσιτα

τοιοαοτ!σοι σιτ , ατι ιο σιττιο(σοιιτο ισοισόι.οσα μο

σιοοι ρσΠιτ.

.έκ αό?κ.τ ΜΜΜ μο!και ΙΜ. .ο έρρ Ρι·ικσιμο υπο

το :Μαιο/τσουπ βΙ:ΜικικΡ

Ρ οσε ..στο α Όσο μστ:ιτισι μια πιο ι·ατισοσ

οιιαιιτατιο: δ: α. ισττιστι σωστο , στο αΜοωτε απο

απο, οσε αάι.ια:δ ισιο Όσο ρτστ!ιιοιρσιισ. Ριιοτιατιι.

οιτιοοιατο οι: τα!ιρτοι!ιι&ισοσ οιιιια ισοιιιτοτ οσο

τι·ατ!ιοτιο: στοα οίκο οι :ιδιοι οσο Ποτ τοσοι, στο σι·

ίσοτια!ιτστ ρσοσσοτ α ιοιαισέτσ , μισο! ιοοι!ιθοαοτ,

Κα! ρστΐσ&ασαο οοιιιισα σοτιτατσε , οσο ίσοιιε ασ τσ

ιισσα αοοιι!σοτιααιιαοιτοα σσα!ιτσι· ο!ιίτιοέι:α, οστο

τιιοτ τ!ιοιοιτικ ιο αιισοσ Ιοτιωστο μοτιιιοι , δε σπιτια

μομιιιτο μ·ιτιοιριιιιο νιται:οοοιστιιατι, οσο τοιοιιε

εισαι!! πιο” σοτιτατσε αοσιτ!έτα!σε. Όσοιιτιο. ρσι

!ιιοτ ω... αάοε οι·σατι, ατι σωστο στσαιισοοοι οσο

σι.ιττσοτσ μομια οστσιιτια νιταΙι: στεο οι ιο αΙισοσ

πω..

οσο.

ο τ.

4|οποιοτ.

Ποο/ίπω.

Κιιοα Γσοτ. αιιιτιοατ. 'ΕΠ σστοοι.σιοι ι!οοσοτ,'

Ώ

Όι/ῇοΜ2ἰο [λ Βι9 ·οί:έωσ ο.. έυο:ίοι:. ·δεό!'ιο π

ι

ιιιοισ&σ μοτιιισι : αοτσοστισοε οοοιιατ α ρατιτατσ α

ι ιιαοιοι σοτιτατιιοα αοοιοισοταΙιιιτο, τω». οποιο

οσο τσροεοατ: ομοσ ιΠαοα οσοοιιιιι οσοσσοιίιτ τω.

τοοι!ιε. τοστιο οσο ε... οί; αάτια!σε ο!σμοι!σοτια

ατι αοσοτσ. (Ζοοίσοι. μοβ. στοα μια! οποιοι, στα

σιττι·α οιοοσ ιοοισ&ιιοα : μοιοτισ ο σισΓιοστ!ι πιο:

ΡσΠιιοτ σπαει, εστι οστστιτοτ σιτττα μομιιιτο ω.

ισθοοι τ στεο 86 ιο αιισοσ ιοιιισ&σ μ: στ!ι.ι&ισ

οσιο : οατο τι τισίιτιοτ αθ:ισοσ οτσατιοα σου σιοοσ

Γοιιισθ:ιισα . ρστσιτιιοτ αστισοσ οτιιι&ιτια εοτ απο

μσμιιιιο ιο αιισοσ ιιιιιισότσ, στοα στο! οσο τισ

τσίι σιτττα`στοοσ Μεσοι...» , οιιΙΙι σΠσοτιαΙιτστ ατι·

σκετο ταοοιιιαοα μσμιο, μσιοο!σ οσοι ροτστιτ

ιο σιιοοιιιοτιοσ.

δσσσοτια ισοτ.οσΒατ. ΕΠ: σωστο. στο οσοΓσοτ

οσε α&ι.ιε οπο οισ‹!ω , οσι·τιιτο οι ιιιιιισάοιο νοο

τ!ισαοτσε , φωτια! τστα σίΤσοτια σσοίιίτιτιο αότοαιι
οισο!ιτιοατισοσ ρι·σμιι τοκοι : ι.τα ΖκοιΖα α. ?ότι

ωτ. ω. ι.ά.8. οπο. α. στο σσατοοιε ροτστ, τι...
α&ιιε α ίσιο Όσο τω. ροΠισ , οι·8ατ ταιοσο,σστιο

αιισοοίοιιισάο μσίισμστιοσι , οσο! Ποτ μοτοσι

Π:οτια!ιτσι· ατ!τιι&ι μομισ ΐοιιισάο.

Όιοσοσιιιο, σσοττατιιέτιστισοι ιαιριισαι·σ,ιισιοΐ

τοσοι οι... απο σκορπιοσ! ιοΒισάτιοι μοο!ιιοι,

αυτ σκακι: μοΒατιιιο σοιτο Μπα , οσε αάτιε οπο:

ιρΐιιτο α&ιιαισ σιτστοιτιιιτο τιστσοτιο οοΒοσίσσοτισ

8ο αρμτσοτια σιτσα Μοτο οιιισέ.τιιτο: ιι αιιτσιο μο

οιοοι ρσίισοτ το! ιο α!ισοσ ίιιιιισ&ο, το! οστεοπ

τισοσιο. τισιιοστσοτ σί!σ αέιτια!σ σιτστσιτιοοι σοκο

τιατ οοεοσίοσοτιε ατομο αρροτσοτια. Μιοστ μσι:ι.

οαιο το αότιιαισ σιτστοιτιστο Ρστσοτιο σσΒοσιοσο

τισ ατοιισαρρστσοτισ ιο [τοπιο σιιισθ:ιιοι , οι! αουτ!

οι , (μια... μι· οσε αέτοε οστσοτιατο α&σ οσοατι ιο '

Πισω οιιισδι:τιοα: οοοιιιιτ αιιτστο ρστσοτιααάτιοσ

οατι ιο [οσοι σιιισ&ιιτο μι· αάιιιο σιτττα [ο , το!

στσατισοσ ρτσόοάοτιι.Μιοστοσσασ! μιστστο μι·

τσιο σΙσοστ: σιιισοιαιο πιο ροτσοιιο οσοατιιε οσο οι

ταοτιιιο ρι·σι!ο&ιιιιιε αέ)τιιιι , Μ! διοτι! στιαιο μισο

1τιτιιιιια οιιισότι: ιιομισατ οποιο , ν: ροτσοτιαι σο»
ο Βοσιοιτιοα νο! αμιστιτισα ίσοι:: σοισάσιο οσοι

μα: μι· αέτοιο σιτττα ισ μοσιοδι:οοι : οιιτο ταιισ

σιιισότι ρσι·οσμισ οσο ιο!ιιτο ε." μ:τ αάιιιαιο μο

τιιιότιοοσοι οι”, ω! στιαιο σο: ραΠιιιαοι ίοι·ιοα

ι ισοιτισσ ιοιστοιατισοσοα σιιιιι!σιο; οικο οστιιισατ

ι σιιισοτοτο α ροτσοτια νιταΙιτστ ρστοιοι, οι!! ει.. ιο

ι Με ρι·σίρστΐτοι ιοτσοτισοαιιτσι· μεεισοε, οσοι! Ποο

ἰ ραΠιιια ιοιστιοατισοσ αότιια, στο στι: ιρἴα £τωοο

μ σιιισότι τσμοΓστιτατισ, ιοτσ!!ι8ι οστιοιτ. Φωτ!

[ ρώτα. ραττσοι μοι!. σιισοιαιο ο ρσίιστ στο αάτισ

: οτσατι , τιο1ιστ οσο σίισ αότιια!σ σιτστοιτιοτοιιι8 τισ

τσοτιασ; μοιοι!σ τ!οίιοστστσοσατι μ·σμιατο σΠσο

` τιαιο , στις ιο αότιια!ι σιτστοιτιο Πιο ροτσοτιτο σοοιι

ι Ποτ. ισομισια μοΒατιιι·; στοα μια! οτσατιιτ οσο σο:

ιο ωστοσο, μοιοι!σ οσσοιτσΠσ αότιια!σ σιτσι·σιτιιι

Ν μσμιι μιοτ:ιτιιι :το ίοιιισόι:ι; οσα! σιτσι:οιτιτο11

!οιιιιο ι..ωτο ρσι ραΠιιιαιο ιοτοττοατισοοοι νοιο- ·

- οσοκιτισ του. απο ιιιιιισάο.

Πωσ. Είτσ οσο ατΣτοαΙσ σιτστοιτιοτο ιο οιιισάοτο

ρστσοτια οσο !ιαι:ισατρστ ιταίατο οτσατισοστο α&τια,

ρσίιστ τατοσο ι!!ιιι! !ιατισοσ μι· νοισοσιο ω”. στοα

ο. ο1οσιοατ!ιοστιτιιο οοτμιο σίτσ σἄσᾶσιο ?στοπ

Ιστο αοιτοατιοοιε οσο ιιαιισατ ασ αοιιοα ι·ατισοα!ι,

. τοστιιαοισοτοατισοσ , ιιαοστ τατοσο ιΠοιο οιστιιαοτσ

νοισοσ , μια αιιιτοα τατισοαΙοοισατα νοιτοι· ωτοσ

τ ο. Μ. 8ο ιιιο αότιιε αΌσσ , δ: α δισ μιτιοιρισ νιτα!ι

; απο”, "οι ρσίΤστ σιο!σιο μιοσιοισ νιταΙι , σιτιοσ

αέϊτια!ο σιτστοιτιοοι ιο οοισόττιιοοοισιτσ. σο! οσο· κα!.

ττἑι : στο!! ιιιοο ισοιισιστοτ, ιιιιιιο τιοιι τοσο αάοα!σ,

Μ!αρτιτοτ!ιοαΙστ!σοιταιτατσκοι·οιτιοοι ροτσοτιασιο

τ (κισσα οιαισέτσοι: ποιο στοα πιο ρσίιστ στσατιιτ μο

μισ ιοιαιστίι:ο οσο νοιτι , οίκο νοιο ε. τ!ιίτιοστα ι

στοατισιισ,

9ΐ·

Νε!" 2".

οι!.

94·

τα"ομω

στι'Ϊ οδικά:

αειτοικιο
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° τ:: τ:σοπαπσιιππ ροίπ:τ :ιττπα οποσ: πσοπ:&σωπ δ:

_θέμνΜ

.το κοπο.

?πσοά. πιο·

ρωταω:

δ π:άσπο π:::ρταοα: οὐ Και: :τοσα πρπατοατ α&πο,8τ

ΡΙπποπτ

του».

€υσ_οππο. π.

8σηΐυπο.α.

Βπ/ῇοωπἱο Ιλ π): στο»σα: &οποίοιπ:. Με.. Κ το

απ:ατπσπι:, 8: :παατπσ ροΙΙπτ :Π: οπο: νπιπστια παπποπ- :οπιο:ιτποοαπο, σσα.πι πιαο:οπ :στο πσππροτ:πιπππονι»

πιπ :π:ατπ, ντ :οοίπατεπ:αιοπποα ι·πιππσοαππ: τω:: στοα,

πιο:: πρίο :ποσο απο: :πάσα :ίπ:τ :παατσα, α οσππο

πσπιπ:&ο ρ:οτπ:π:τ απΐ:οτπαππτ:π ,ρποππιτπ: :Π:πιτππιππ

Μποστ, οσο τπιοτπο οατσπαππταπ, οπο. :ποιοι Με".

τπαππτ:τ τοπ:: απο :ππποπ:οτ:: :ασία: τπ:παπποποσοπ.Ατ

:ποπ απ:: οσο :πΐ:πιτ _, οπο οπο. οσππα οι:τππα αστπο·

' ππίπτ,οσαπτι :Με 1.τοπππο άτ]ρ.9 σπ68. 8: ρπποππ απο.

σα, απου: νοποοα 8: ρποτπστ:π:πιτστ, 8: νοππ:οτσπ

:στο Γσσ ρπσρππο ρππο:πρπσ νιταέ. 3. Α:τσε νοκ :ο- δυο/ίοπι”

8τι0Γ::οτπ5 ποσα αρραπαοτια ποστ :Π:πιτιαππτ:π τω.

σιαοαοπ::: ποπτσπ :ίπαπιππαππταπ στο τπ:τ:ποιππιαπιτ δ:

ρπορτπσπο ρπιοτ:πρπσοι, π οσο ρποππσ:αοτσπ, 8: ρπσ·

ρππσττι πσοπ::τσοι,πο οσο πατ:ιρπαοτσπ:οοο ροππσπιτ

αστ:πο :πΤ:οτπαπππ:π στο :πατ:πππιππιαπα ο: ρπσρππσοι

ρππο:πρπστο, α οσο ρποτπσ:αοτσπ,8τ ρπορππσπο οι.

πω, :το νπιπαπιτσπ, οπο δ: ρποτπσ:αοτσπ, δ: νπιπιο.

τοπ π:πρπια,πισππα οι::ππα α:τποο:,ο:ιτσο; ππιπππο:πο.

8::σοσα π:πιταπιτ. αποποιατ, :σε ρποάσ:π δ: "οι .«ο......π.

αι&ποπια δ: νοποπια οποιοι: ΕΠ ?κτ/ασια βρω: Μ. (ο '"ω”'

ο: αΙσπτπσπ·π ασπ·σιο,οσπ πποτ::πιτ.:σε ρπστπσ:π ρσίπ: Ϊ”"'ὶ°Ρ°”·α

:στα πστιπ:&στο , δ: πο πατπσο: οσαππταππε. @πιο

π:οτ. νπό:τσπ ρποΒασιπποπ: πιο: ποσό. εξω τισ πιο

πσποιοτππ αστο: οσο οπο. ποτπσαοτ ρπιο:πρπα πο· '

τπποπ::α ποταππ:έτσε δ: νοΙσοταε , π:: :ππαπτι :παππο

Μ:: Ιιαπιπισπ δ: πρπ::ι::: Ατοιιπ πι:: ππιππσσπιτ ρ::

αᾶποο:πο δ: νπιπσο:οι τπιππποέπαππι;:πεο τω.. Μα

σ” :οοίπατ: οαοι απ! αο8οπτισο:πο π:οιρ:π ποιο:

Γρ::π:: ππιτ:Ιππεποπππε οπ:οπ:άπ , :σπσε :Η π:ρπσπ:οτα

τω; δ: οοοοσοτισαπο :τπσιο ππωωπ, ν:πα:οσπππ

πο: οατσπαππε , ο :οεοπτπο Ετ οατσποΙπη ναπ ποΕσπσα

ίσραποατ. Η πι: :οεπιπτπο πσραππιατ. δευτ απ! νοππππο

πι:πο πσρ:ποατ. π:πορ:π :οο:στππτ ν:π πωσ: πο·

ἔσω: πσρ:ποατ. να! ασιτπππσπο ΠΠ παοσπσαπ:οπ. Με.

οστ ρτοπ:ι. πιαιο πιο :α τ:ιοτπποι τω. τιποτα ρπποπ:σα

π:οτ.πιπ αδτσε 8: ρποτπσ:στιτσπ , 8τ πόρο: νοπσοτσπ,

οσππα σκοπο αάποοα π πιαιτιπν:τ:πππππο&ο, :οποσ ποστ

ποποιαπ: αιπαπ:πτπσοανπτο:: Αττισπ Μ αέτσεοοπι ίσο:

ίσπποαπα :ιπαπ:πτπσπο νο:: παπρ:&σ πιασπτσπ,αστ πρα

:π:π,:ὺτο ο:οσαπιτιτ :Πα :Μπιτ :ιπ:π:πτπιἙ πιο:: "ο

ρ:ᾶσ ρππο:πρππ οόνπταππα, :σπσίαισάπ ποστ πιασππο:

δ: πρα:πα:. ()οοπ:ς.ρπσο. οσοι τι τω., σο: οσοι π.

ποσόποάσε ρπσόσαππτσπ οπο) πιαπ:ιπτσ,ναπ α πρ::π:,

:ίπ σπίτπο&α ασ πρπα :οτππατ: α&σσομ:τπ5 πιάπσ.:ισα .

@απο α&σε ρποτπσ:σοτσπ αοποππ·ποπ::σ ρππο:πρπο

νπττα,αππτ σπίππο&α απ: :ατπατο :οτπτατααδπσστπι.Ναπο

τοτα :πιτπταεαᾶσε ρπστπσ&π τ:πρπα αττποεπ :παρα 8: α

ροτέτπα νπταΙπ , 8: α (ραπ: ιππωιι8πι.πιπ,.πι ποσοι, :ο

Βτποσπιιππποπππεα&πο. 8ι :στα :αππασι :πιπππαπὲ στ:

τπα νπταππρπστπσ::πέτσπ α&ποοα ποτππίππο&α, τ! ρα:πα

ν:πὸ, π! Ι·ιαπσπτσ α6ππστια πππίππο&α , πιοο τω" τοτα

αοτπταε αᾶσε π:πρπα αττπορπ α πρ::π:,ναπ πιασπτσ: οσπα

απποιαάπο πρα:παπ, ναπ Ιιαπιπποε τπτ τ:πρπατπιπππο&α ατι

α&ποπια,οσαπτπα α&σερποάσ:πτσπ ο ροτ:οτπο Ναοί;

:ισπρρα :σοι πιο: οὁ τππππποεστιτσπ πιο αοτππατα πιάτο,

πιο ν:πὸ πππίπποεσαπσπ, πιο ροτ:ι·πτ τσαμπα :οτπτατ:οπ

α&σε αττποεαπα. @σο πιασσα πρπ:ι ροπ:οτπα νπταππα

παπρία ρστ:ππτ απτππιΒ: π: τυπο :πιτπτατοπιι οέτσα,ίπ πιο:

αοοπ::ισ:οτ:π τπ:ίπο:πατ :Π: αᾶσαπ: :ιτ:παπππστπι

ίσο ροτ:πιτπ: πο σπιπαᾶ στο.

#98 Μποβοοάπ ω... ρποάσαοποπ πο· οποιοι:: ..πιω

ά ·υπποπ: οποσ.:

Ρ αιθ:ποπια 8: νοποο: οποιοι.. Π: πισπιπισπππ αρα!

Όπῇκα. π. α. στο. σ. :ιπρ.4. Θ π. οπο: οπο άι::

ποσα, πιο: αάσα ιπιστωοα αὰποπι: ρπστπσαπ , ατοσ:

ντιπππ,νπιτ παπσαπα ρσπΪσππισε , οσο Ραοο_ιιιι .ι ίσπο

Βαο ρπστπσπ:π τι:οσααπιτ, ατοσ::ττπαπιασ οπο::

πιο. Ναπο ω:: ροπΤσπιτ αστο: νππο ν:8:ταπιτπ: ο

[οπο Βαο ρπσάσ:π,ακτ:ποοήσα ἴσοπ:ᾶσ νοπππ,:ισπα

οποιο:: σωστα: ρποσσ:σοτσπ,οποπο&σσο:οαιπσ

:στο ίσο ρπποαπρπσ νπτα: :σρσπαοτσπ. Ετ πατπσ:πτ:

οσοι :με τππίππο&α αθτπσο: ρτοτπσ:σοτσπ, να! νοπο

τι: ασρσΙαοτσπ , οσο :Ποστ ρ:π οπο. πποπια:σπατστο

π:πρ:άσ:πι απ! ρπππι:πρπσπο ρπστπσ::τιε , π! Ισοπα

άστο πσίπατιταοε,π:τπ Γοπίπω το:όπατσοι , οι:ιππατιτ:

σᾶπσο:, δ: νοπσο: :ππίππο6πα , οπο” ναππατπε , οσο

ναππαπσπ ποτπππιπ::α αοτπτα: παπποποπ ρπστπσ&π , ν:π

νοπτπ: @πιο ο πισπσποπστππ αόπ:σα τππίπποάα αάπσο:,8τ

νοποπι: ρπσάσ:σοτσπ , :ποσα νοπσπιπσπ , ροτ:πσοτ

:μισώ τοταο:ι (ποιοι ππιτπποπ::αιο :οτπταταπο τπιαο:πα

ποσαππατπ ,αίὶσ ναππ:πσπ πιάτο πιο πιο: ρπποτ:πρπο,8τ ν·

οπο πο πιο: τοποσ. οπο: ν:πὸ , Η πισω”, πιο:

:πάσα ρποσσ:π,ατοσ: νοπππ οπο: α&ποοα,ατοσ: ν

πιπσο: ποὰππὶπτιᾶα , π:πρίπεποποι:π!πατα π:πρπ:π:οτ δ:

ρπσρππσιο ρπποαπρπσπο ρπο:!σα|αο8. δ: ρπορτπιπ οι..

Κπιοα Γ:πιτ:πιτ. πιαρατ , :σε ρπστπσ:π :τοσα νπιπτἰ

νοπσ,οσαπ :μαπα ωρα. :Παοτπαπππ:τ ".πΡοποπο τιπο

ρππστπι ρππο:πρπσοι ρπστπσ::τια,8: ρτορππίι ίσοπα&ιπ

πα::ρταοε, ο:τ:|ια:σοτ Β:ππ ν:π α:3:πσ απτ::πο: αασπ::,

π! νοποαπτ:τπσε πσοπ:οθ:π. Η:: π:οτ. οποια τοππιπαπ

οσοι: 3.:σοοπτπ:ιαποπ τ. Νοο πιορππ:ατοποιππτα:,οσαχ

[άρπα. οσππα σκοπο α:τποο:, αυτ πιαΧτ.Ι τππίππτι:το, δ:

ρπο:πσ:ατοπ ο ρπορππο ρπποτ:πρπο νπτω , δ: απ ίσοι::

τππατα νπιπαπσπ. Ατοσπ ραπ· ταπ:πο εισαππτατ:το οποιο:

ίαΙσπιτσπ δ: οποιοι: :οοο:ιππο αστο: :ο ίσο ρππο:π-π

ρπσ.8τ ποιποαοατπα οπο: :ο ρπσρππο πσπιπ::το;:π8σ

σ: Βετο αΠ”:παοτπα αίὶ. Μποστ· :παπα :Ποια ραπ τα πιο

ποστπσ παπσαπ:τστ :οοο:ιτπο οατσπαππε, π:: :τπατο απ·

παπιτππιπια:οαο (οποιο πο πατπσοα νπταππτατπε, τω :τοπ πο

ποσο: :οτπταππε, :στο πο πι:: π:οτόππα νππαππτα:π:πρία

οσο όπίτποεσατσπ πιο αοτπτατα α:τσενπταππα. Οσο πιτ,

ντ πιο ο οσοσπε αππσ ρππο:πρπο, :μπασο :ο ποτπιοπα::π

νπτα :ο οοπ::οτα ατομα: αρρ:τ:πιτ: ρπστπσ:πα, νπταππε

οσο :Πἔτ, :α νπταππτατα , :ποσοι ρσίπσπατ ρππτι:πρποπο

:οεπισπ:πτπσστο στην: ηιο:τπτπσσοι. στι:: :ο πρωτο π το σδπ:ποοα α ροτ:τπα πωσ ρποσο:απσπ. Κατπο:οσπα, Μ". Δ”

(οπ'οπω ""ωωω πω; Η(Μωί$πτ8πΡίο =Π=Πΐἰ#Ιπ· π ντ α&πο παπρπα αττποεατ ποταπαοτπταταπο ταποιποπ . σα·Μ”

:απ π:Γρπ:π:πιε ρπσρππσπο ρι·ππι:πρπστο νο:: . δ: πο πα- πι:: τστασι :πιτπτ:ταπο τ:ππαιππιπ πο πατποο: απο: 8: πο

τποο: απππαπ:οτπ:, δ: πο παπποο: πα:πρπ:οτπ:. ο.. (ποστ τω. :ϋποοοπ:τιπποοπ: :σοπππι:π::σο:ωαππωοτπῇ ν:

ιππιτστ <ισσάασι ποιό:πιτπ:.ησα Μπιτ σπορτιο ίσο-π απο: αττποΒατ τοτατιι αοτπτατ:το :Β”α&σε, τπ:π»:τ τοτε
Μπ0 τω! ΜΜΜ: . πιο! που: :Πα ροπΤσοτ :ο οσο-π :πιτπτατ:πο :π'π”:&πιπ πο ππιτπσο: νππτστπερπστπσ&ισα:

:σσησ::ησ:Φιτσησ: ΡΓΟΡΓΗΠΒ ω ΓΡαπθ Μ3“παϋ τ:οοτποαπ:. Οσοπππ.π . @μισο όσα: :αιτία ραπτπαπ:α σΜτ;Μα_π.

ω” "ΜικΜπϊ @σώσω π :στα οσο οπο :αποτο α: 1 ππιππσσοτπο :οσο :πιο ποἀισπίὶοππ:πο:πἶ:ᾶτῖ, οσο ππι- |

ίιπιεσπαπ: Γσποπα:τστο οι» τπατ:παιποαοτ:πτα πσπιτ οσα- Βοοοπ σωρο: απ3;πσοπσσε τππίπποάπα, τ:: πιο :ἐ Μή;
ΦΠ) "πεπόπ:0ϊπ8 α φΝ; σσ”απ :ασπατο αποτ:π:οτασι στο κ ποσπσπίποπππ τωιστωο ι,νπ :σποτ τοτσε :ίπ-:&σπποσι

ρπορππατο οατσταππτ:τ ναοόποαπιτ , ντ οπο: πρωτοι: "τοπιο" αττποοπτσπ: πτπή;:ιτ ασ, στο: ο ποτπσ:παπιτ

τ:ασίπε πιο: ρπστπστ:π ροΠ`σοτ: ησαοσσα.ησαπαΙταπο ζ σωστα: αότπσπιππιστ στσωοο, οσο ροππ:τ τοτα :στο

πιστοπαππτ:π ::πτατο αασπατο ροίπσΙαοτ; πατησα ν:πὸ, π τα: ππιτππσπίποιππα ..τσουπ οσαπππ:πατ :&πσο: ατπποεπ.
σο:: οὐ οπο πι. νοα απατατποποπιτα :ασπα :Παοτπαππταπ ι Οοοθπσι. 2.Έπα, ντ τπαππισπιπππο που». ο τω] ο.. πι. οτύπω-°€ξ

ρποππστ:π ροπσοτ. Τοπ:: πστιτ ποσο:: νπταπ::, ροτέ-ρ 99.ασπάαοε ίπροσπτι Μπιτ σιππποδτποοπε :Η . οποιο· '

το: :οεπισπ::οτπ: :τοσα αρρατ:πιτπε,οσε οπο ποτπτπιστια «πο οσο πτα ο πιαπ::πιτ,ντ :πιο ποσαππατο,ροπΒτ "Με

ο. Π”. Τα». 3. (π απτ:πσσι:
`

ὁιπὶποτἱτἑ·σᾶπσοα απρα:π:8τπιασπτσ,ππιτπιππποέπονα- π |



το”

ειτοτιιιτε: ιτε ιο ιτειιοτττ εάισ , σιτε νιτειιε εᾶιτε ττσ-ι

οιιιοιτιττ, 8ο οτιτιτεε σεβ εᾶιτε : οτεσ τιιιι:ιτισιτιττττιιτ.

Μιτιστ τω.. σιτιε τιστοίι Ποιτε οι.ιτιιιοττι οσστιιτιο

τιιε εᾶιττ;ττ τιτσιιιτοοι·ο ι·τιοιιιειροοιο ιτττοιιισιιτιιι, ειιτ

ίιτιο ιιιε; οιιτιιιοττισιιο ε&ιιτττι νσιιτισττιε τττοι:ιισ ιιε

ιιιτιτ, νοι ειιισιτο ιιιο: στα" ιτιιτετιειε οτττιτετο εθ:ιτε

οσειιιτιστιιε δ: νσιιτιστιιε,νετιετι τστοτιτ ττ·στιιτάισ

οετιττιτιοττι. (ισττιοσ. τετοτ, σιτστιιεττι ιττιτιιοετ,οετι

τιοττι οτττιτετοτττ ε&ιτε τιττωτωε ιιοιι τισιιο ειτ ειιιε

τω. οιοτοττοιοτιτοιτι, ειιισιτο ιτιτι·ιτιιοοε νετιειιοτιο

ιιοροσιιοτιτιιο οιιιιιιοτττ εδτιτε ιι οειιδε , τι σιτιιιιιε ετ

τιττωπιτε ιιοτοττιιοττε; οιιιτι ιτιστιιοοτ τοι· ντιιιττι οτι

τιοττισιτο ιτιττιτιιοοιτττι τοιρο&ιτττι Γιττω1τιτο ιιοτοτι

οιοτο ι οιιιτοτΠεοειτίιε; σωστο οιττττ ιιτροιιτιοτιτιε

@τω ε οειιιε ττιι ειιιττι ετ , σιιὲτττ εδτιιειιε κιμ

άσε ιριιιιεο!ιο&ιτεετι οειτίεσι,ετι σιτειιτ ττιεττοτο τισ

τ:ιστοιι:, ττιιιτετε ιττττιττιοοε οιιτε ιιοροτιτιοτιτιε ε οειιιε.

ει ισιτιιτ νετιετι ρστοιτ τω νοι ιιιο τοιρο&ι.ιε σοτέ

των; τω” τι) ιιεο,νοι ιιιε οειτίε,ιτιιιετιετε οτττιτετο

ω.. εάιτε,τειιε τοιρο&ιτε οιτττετιιτε τοι τιιίιιτιΒιιοτιιτ

εσ οτ·ττιτετο “Μ”. ντιτιο οι: οο , σιιὸτι ιιοο τιιιτττοτσ

οτιιιτεε ιιοιι ρστοιι: εᾶἰστιο οιιιι&ιιτέι,νοι οτοετιιτε,

το»ιο.σιιοτιιιτ,ιιεττο οτιτιτετοττι ιιιιτισ8ιτι ιι οι·οετιστιο

δε οτι ιττ$ιστιο. Ατττοο. τετοιο. σε οτιτιτεε ιιιιιιιε οσειιι

τιστττε, ειττνσιιτιοττιε τιοτι τοιριτιτοιιοτττιειιτοτιισο,

νοι ιιιιττι ττιτιοιτιιιττι οιτττιιιιοοιιιτε,ντι τοιριοιτ τω...

ττιττοιτιιι νιτειο ιτιττιττιοοιι: εοσιιο οττιτττ ιιοιι τοΠοτ

τισ ιτσο νοι τιισ ιι.ιιιιιτιτ , ειι τ...: νοι ιιιε ιροοιο , νοι δ

Βου ιιτρτιοτιτο οστιοιττιιτσι ιτειιιτττε,νοι ιτοοιοι. Νε

οκ το ..στα ιιοο οιιτιτεε οσειιιτιστιιε , ειττ νσιιτιστιιε

τιοτι αιτοτττωτ οιιοτοιτιιτττι ιιιιιιιε, νοι ιιιιιιε οειτιετ

οιτττιτιιοοο,τιό τιοτι: οίιοιτττειιιοτ Βοτ·ιεισ ιτεο,νοιιιιε

οειτιεοττττιτιιοοε , ντι οιιοτιτιειιτοτροτιτ τιοτι ειι ιτσο,

νοι πιο ρι·ιτιοιρισ ιττττιττιοοσ νιτα , οιιιιτε οιτ εδιιτειο

ει: ι`στττιειο οιτοτοιτιιιιτι στο.

τω. νιιιιοετι ω.ι.τ. ιοτιτ. τιοΒσ, τισ τεστ Μαιο τι.

#ιφτω ιοτττιειοιτι οστιτιοπισττοττι ε6ιτιε νιτα οο τισιοοιιτιε 8ο

.° 9” ετροτοτιτιε οιτττι τω στιτιοιρισ οσσιτσιοοτττο ετσιτο

ορροτοτο,τιιιι ιιιοετττιτε,οσε ιοιρίιε ιιιτιιε στοοιιε εέιισ·

τιο τιιιτιιι&εεισσ στιττοιτισ οσσιτσιοοτττο δε ετερο

τοτττο τιτσιιιιοι: είται Βετο στι. οιιοτττιειιε οσττττοιτιο

ττωετι ρσΠιτ ο:: οσ, σιισι:ι ιτι τω” οτιεττι ν: τοτιττιττι

δτ σιτειιτετοε, το ιτιιε εάιστιο ιιιιιιττ&ι, ιιιτιτ εότιτειο

δι. ισττττειο οιτοτ·οιτιιιττι ιι.τετιιττι ρστοιττιετιττττ ισ ω.

σιτιοτ'ξι:ε:σιιιτι,ντ ιιιτιτὲ ρτσιτετιτττι οιι:,τιστι ιιιτττ (στ.

ττ7ιειο οποτι:ιτιιι νιτα οσετισιοοτττιε ετσιτο εττοτοτιε,

τετιστιο ιιτίιιοτιιε εωω.ιιτοτ,ωω τοι ιιεττο ει." τεσ

τω.. ιιοροοιοτιτοε ε ιιιιετστοτιτιιε,Γοιι ι·ετιστιο τοι·τττι

τιι δ: σιτειιτετιε τιοτι ττάει,τετιστιο οιιιιιε ιιτιιτ εάιτε

τι. οσττετιιε,νιτειιε ττιστιο, 8ο εττοτττισ ισ σιτιοέι:ε; εο

στσιτιτιο τιοτι τετιτίτττι τετιστιο ρτσιιιτάιστιιε,ιοοι οτιε

τεττσι·ιο τοτττιιτιι ρτσιιιτθ:ι,οιιοτιτιειιτοττσίιιτιετιτ ιτι

ιιιιιιιιτττ ρτσρτιετ τστοτττιεο , ω. σιτσ ιιοσιιοιττιτ ιτι

τοιιιΒι ντ ε&ιτειιε οσττετιιε . 8ο νιτειιε ττιστισ , ετσιτο

εττοτιτισ ιτι οιτιοόι:ιιιτι. ιιιιιιτπιτε ει: ειισ,σιτετιι ε

τιτσρτισ ρτισοιτισ ιιττριοτι ττοσιιιτ: ειιοσιτι ει: ειισ,

σιιὲιτι ε ρτσρτισ ττωοεττο νιτετ ττσιιιτοι τσιιοτιτ ντ

νιτειοε, οιισε, ντ ιιτττει ρτ·σιτ. νιτειιτεε τοιριε τιοτι άι

ιιιτισιιετιιτ ει) Μ. οτιτιτετο ε&ιτε.Νοο οτι οετιτΈ τιιτισ

:ιο εόιιιιιτε νιττο νοσοτετιτιε: σιτστιιεττ:ι τι τιοτι ιιττιτ

τστττιειο οιτοι·οιτιτιτσ νιτσ,εο ττ·σιτιιιο νιτειοε Έστω»

Ιω", τετιστιο ττωεωι ττωτιστ , τετιστιο οιτιιτε τεσ

τιιιτι ω” νοι εοοι·οτττοιιτιτττι ρτσρτια ωττωτιιτ, κι

ειτε τιιιιοτιε τιιττττοτσ ιιιιτίιετιε; τω ι·ετιστιοεάισιιιε

τηωτο: σιτε τιιωτιε , τιοτι τοιτ:ιετιοτιτ ιιτι:ιριιιτε ντ

εθτιιειο εο ιστωειο οιτοτ·οιτιιτττ:τ τωττωτττη νιτειιε.

τω. Αιι τ. οσττιιτττι. @τι ιιιιι Ετ, ετι τειιε σιιειιτεε

έιω”τρ·ι· ιτιιιιιιιτιοτε εᾶιστιο στι. ε ρτστιτιοιιιιιιε τιοτι τομι

@στα ι-ιάσ τετττοτι.ε&τιε νιτειοε ..στα τειοε σιτε

ιιτειοε , ιετ ρτ·σΒεσιιιτοτ σιτοτττιιτ 8τ ισι·ττιετιτε ε τισ

το τιιιοιιτιιιε,8τ τιιτιτεε οατοτετιιτιι σιτειιτιιτττττι,στις

|°°ε

τ ο

υιχτω..ω Η Ποτω.τ” ωσειω. Στάιο ?Ϊ

ττεττττε ιιτε τοτιττττ οιιιιιτιᾶεεᾶιοτιο ττσιιιιτι. Αιι ε. τη.

ι τιοε.τιιιιτιστ ιιιιιιιιττερ.ίισιτισοττι , τσίιιττττεοι:ιτε νι- ·“ ο·

τειοε Με: οσ8ττοιοοτιτιε ετσιιο ερροιοτιτιε, τισ ιοιιιιττ

τετιστιο ε&ιστιιε, τω οτιεττι τετιστιο τοι·ιτιιτιι 8: σιτε

ιιτετιε ττοιιιιᾶιο , οοττιτττι Μπι νιτα ρτισοιτιιιιτι οι·

τωιτιιιωτ ιιοτοτττιιττετο, τι σιισ ρτστιιτο.·ιτιτιιτ , ό:

οπο: σιισ οστιιιοτιτιιτ. τα 3. ττοσ.τιιιτιστ. τα 3.

Α., ·υιτιο,σκε :ετιιιτιο,·υτι .ττω.τ. υιιιωτικι· Ιιιτ:ΙΙοἔ?κι, __στιττωο

τω! αττοττικτ , πιτ/τι άιΠιπέτσατισ .τι ττδιιοπο, με “ιτι

Μάτι» αιτιιιτιο ό· .ττ....τ. ττοιιιωικιω·Ρ

Κιττιε τω. ειιιτττιετ:ιοσιιιτιιτ ο:τισᾶτιιιε οστιῖ, 104

σιτι ι:ισοοτττ, ιτσε εοτιτεοΠο νιτειοε ροι·ιοι5 τω· τ......τ..

ιιοτττιεττι Ϊσττττειοιτι,οσισ; στοιιιτοι τσιπ οττττε Πτι:

ιοοτιται,8τ τοι· οτ·οετιστιοττι. Νεα: τι οσιττοτ·οτιτοτ το·

τιοτιτιιτιιιοοτο, οσε ισ ειιοτισ ιιιι:ιιοοτο, νοι τοι· οτοε

τισττο ρτσιιιτοτσε,ντιιτι Ροδο τιτοττισ ρτιττοιριο στο

νττιστιο Διττωοτε ει: εοτιστιο , σιτε νοι στοιιιτοτι διο

τ·ιττττ οιτττε ιιιι:ιιοοτιττττ,νοι το: οτοετιστιο,οισιτο οσιι

των: [οσε οίιοοτιτε ισττττειοε νιτιο οσ8ττοιοοτιε ετσιτο

ερτοτοτιτιε. φωτια.. ιιετιι σττιτιιε σιτειιτεε ντιιτιττ· θεια/ι:ι».

ιιτιειοοτσ ντιισττο τιιίιιτιοτε ει: Μ. εοτιστιο , σιτε ει,

ντ ιτιιιιτοτιστιο οστιιιετ ιττ οκτοτιε σιτειιτετιισιτε.

8οοιιιιιιε Επι. τιοσετ, ιισε εοτιτε ντιιτιιτιττιττιοοσ ...τ

ρι·ιτιοιτισ νιτιο ντιιστιο ιιιιι:ιτιοτε ει: σιτε ει:τιστιο, Νομιιιισ

σιτε ττσιιτιοιττττττι·.Αροττο ιοσιιιτιιτο2 τισιιτιε ρτ·ιτι- “°°ἶι°η

οιριιε. Ετοτιιιτι ε ιιιιιιτιττισιιι ετ:τιτε ντιιτοτιττττ πιο· σ”.

ττο τιιιιιττοιίι ει: εοτιστιο,σιτε ιιιττιτ,τιστιοιΪοτιτ εστι".- ωστττ° ,τι

ιο , Μ! εττιτιιιιιτιειο οιτοτοιτιιιιτι νιτιο: τιμάται ντ «τω.

Ηοτοστεοτιτειοοττοτοιτισττι νιτω,οσοτοτιτ νττιστιο ει

ίιιτιοτἔτ τισ ιριε εοτιστιο,σιτει ω. Με οττιιτι ειι:ιοτιο,

σε στιετιιιε ιστττιε ε ιιιιτιοοτσ τοειιτοι· ιιιιιιτιοτε , τιοτι

τα εοτιιειο,ιοοι ερτιτιιτιιττειο οποτοιτιιιττι τω οιΐοι:τιιε

ιστττ:ιειιε, σιιιε :κι ιιιιττττ οιτοτοοτιιιιι οσοτ νηιοτιο τῇ..

ιιιιτοτε:οστιττε νοτὸ ιτιοσ σιιιττιε ιτισιιιιε τα εοτιτειο,

τιοτι ερτιτττιιττιειο οποτοιτιιτττι ιιιι οποοτιιε £ωωτιττ,

σιισιτιεττι ει! ιιιιττττ οσοτοοτισττι τιοτι οσοι νττιστιο οι..

ιι:ιτιοτε εΒ ιιοτιστιο, σιτε Ετ. ντιπ νιτοτιιιε ιοσιιοτο

τιιτ,·στιστι ω” σιταιιιε ειιε €οτ....,ττ.... ττ6 το ετσι

εοτττειο οιτοι·οιτιιιιτι ιιιι οιΐοοτιτε £οτ°ωτιιτ , ιοτει·ει·ι

τσίΤοτ ι ιιισ ιιιιτιοοτσ,ιτε 8τ ιτι εστι”, οστιττε οε,σιιο

Γιτττε τιιοτε ιιιτιτ. ΟσττΒτιττ. σιιστιιιιοττ ττσίιτει ιοτιτ. τω.

ισιτιιοετ,ιτσε εοτιιεθοτι ει:ιισιιο εοτιιισ ιτιιιιτιτι.ι τω· οινιύΜ·

μι; ρτιτιοιτιι νιτειιε:οτεσ νι νττι:Στιττ ιιισρτιττοιρισ

τιοτι ιτιιιισοτττ ντιιστιο τιιιιιτιοτε εισ Με εοτιστιο, σιτε

ιιιττιτ. (ισττιοσ. τιτσιτ.τι5. εοτισ,σιτε ιιιιιιιιτττστιι ει:ττιε

ροτιιτττ οιιοτιτιειιτοτ Βοτ·ι,οιι οιιοτττιειιε ντιισ ιριστιτιτε

οιιιτι ρτσρτισ ιιτισιοι:τσ, οτεσττόοσοτιτειιε τιιιτιτιοτἔ`τ

νττιστιο. Ατττοο. μοι). πειτε εοτισ,σιτίτ ι:ι εοτιτε σπίτι:

οιΤοτττιειιτοτ ιιοιι , τα εοτισ οίιοτιτιειιτοι· ιττιιττετιοττε,

ιοιτ εισ ιττττιττιοοσ στιττοιτισ νιττο ττιετιεττε,8τ ιτι οοιιιι

ιττιτττετιοτιε: ιιισιτο οι: τω, σιιὸιι ω σιτειιτετοε,τιοτ

σιτεε ατα ιτιττισιοοιτττι ρτισοιριιιττε νιτο οιτοε

Πισω σΒιοοτιιτττ σροτετι. - έω7?

Αι! τ. ιοτιτ. ι·ετισττοττι τ. ιιο οιοτοτιε στιειιτετιισιτε 2°::""'

Κάτι. τ. ττ·σιειιι:ιιιο :Πο , τιοσι.το οεε ο8οι·ο ντιιστιο

εσ οτιιτοτιστιοιιιιιιτιοτιτ, ντ ιιτο οστιτιοτιτιιτ ιιτιειο

οτσ. ε. τιιιρετοστ οίιο τετιστιο: σιισιιιεττι τ·οιισιτο

σιτειιτετοε τιοτι τω εοτιιτιιο οιτοτοιτιιιττι Πτι στο

οτιτε ?στιττειιε: σιιιρρο σιιπιιιιιιτιιτιιε ρσιιιιτιτ οι·

ιτε σττιτιο Γιιισιοοτιτσι τα οι·οετιστιοσι ττστιιιοι , ν;

ιιοΓεοτσ τιιιιιτι οοτιιοιττοιο σιιετττιτειο, 8ο σιιιιιιτε>

τιιιιιε Εσοιιετιιτιοιε.

Α.. "τω, τω! .τττωισ σπιτι: στο. των τιμ τω. .5'ο.οτι

τι.: τα .τττττιτιο Ματσε “Ματ 9 . “ω·

Η σιτὲττι ερροτιτισ , τα εθ:ιτειιε δ: νιτιτττεάοτοτ- ΚΦυττ|τ.ο

ιτιιττετισ νιτα οσειισιοοτιτιε εισιτο ερροτοτιτιε οιτ·οε ”.τ·""“

ιιιιιιτι σισιοάιιτττι, τιοτι Κοιιε ιτο ττστιιι&ισ οίτ τω...

ιιε ό:

τπτ. ττοσετιιτο.ιτιστιετττ.σιισττιεττι τεστ ττστιτιε, .οι
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Γνωση το

:ιιι/τοπιο

πιο:: τι αιώνια. οποιοι:: ·υιάσιιιιιιττι απο: [πιο πι.

8ιωιιιτοτιο τιο:σω Πσιοιτιτ, ιιι τιοα, δτ:τιο:οται

πιο, ιιστιτι:οτιο τιοι::α ωποιοι, ιιι αάο νιίιοτιι:,

ποπ αωοτιο,ροιιτισθ:·παω νιιιο,ποτιπιο: :ποιοι

οι: πο: οιιισάο. α. Εκ τσι:ιωοπιιε Ρα:τοω:ιστι οοο

νιω πιοπι: , οοο (πο: Λοεοι:ιτιι. Ρτοπτι σι:οι:ατο.

αιτστοπι οι ΡοτΙ.9ο. πά!ιο:οα: νοι,τοτο,ιτιοοι:,ιτιστ

ει: πιο" πο. Μ. Ι8ιτο: ιπ ίσιο οᾶτι ιπτσιισᾶοτ

τοιωτιο ποίιτα ιισατιτοτιο σιΤστι:ιαιιτστ ωπποιτ.

3. τα:ιοτιιοο:.Ρτιοια σο. ιιι σε ο σττιτιοτισ ωππιιιτ

τοοπτια ποιοι: Βσα:ι:. πο:: οι οτωπιιτ οτισρτιο 8;

τ:οπισσοτιο ποσοι ιισιιτιιισι:ιοια τιο:σω νιίἰ9 ιπ:τιι

του Πσι σιιατισιιτιο 8σσόισοοτιο ποιοι:: Μιτιοτ;

στοπ. Μαιο: τ:ιατα σο: οοοτιιαω :πιο ιισα:ιτοτιο

τοπιι.ιο-πτ ρτορτστ οιιισάιοαω, :πιο οσοι: ιιστ

` . ΐοτωαισω νιταιιτστ τ:οπιοπειτοτ, στ: ορστα:ιο στι:

:το τοπικ:

κατ/ισ.

σιισπτιαιι: Βσα:ιτοτιο τιοιι:τα, ουσ σιτρσ:ΐοτδα πο.

σοτιο8σιιοιΤσΠιο οιιισάι πωπω Μιτιοτ τ:τοιι.

τ παπι Ποο: σ!! οοπτιοι ποιἱττιω ιισα:ιιισοτιι αοσ

οοιι:ιιισ μ: τιιοτιοω οιιισᾶι ι οιιισάοω :ποσοι σἱ

τιο:σπτιαι ορστα:ιοπσ αοιριιι:ιτοτ ε: ροιιιτιστοτ,

οοα σιτισω ρο:στιιιισ Ε: ιπιστι:ιοπαιιτστο:πισπα,
ισατιοσ ωστιιαπτσ:οτι Γοτιοοιιτο: τω. οικω νιίιοπσ

ιπωιτιοα Πσι, Ποο: ε: :κοιτώ ροτσπ:ιε, σατιοο

τιιστιιιπ:σ :οτι Γοροοιι:ο ιπ:στι:ιοπαιιτστ ρτασισπε;

ιειτοτιοια πιο ιτιτοι:ιοα Πσι .τι ιιστισάα ατιστιτιο

δ: οοιισιιιο οιιισάι ιισιιτιίιοι. Μιτιοτ ιοΒιοωτι. οι·

τσ::τιαω τω. νιίιοιιι:οιτιοα, τ:ιιω Π: τοτ:Μιιτσε.

*Ρ:σιιιο οιιισάι,ιιοπι: οιιισάοω ιτιττα ιιοτσοτιαω
η: ιπτσιπεστιτι:ιπτστιτιοπαΙιτστ πιάσω. Αωοτ σπιτιι

«οι ιι:ασστιι: ρ:οιστι:ιαω οιιισ8:ι, ωοτιστιτ τισ: πιω

'τιοωτισίιτιστιι ατι σοπισσοτιοπσπιιιιιοτι :σι ιοο

ποιο: ιιτσιστιτιαω ιοΒοε , 8: ιοιοτιι :σπτιιτ ιπιιιοτι

δ ο ς οι:: ωοτιοωιισισθ:α:ιοπιι.· Μιτιοτ· .πωπ.μιοι...

'Σ"'..

_ . τ

·π.α

8οσἀοΪια

πιο.

πιο το·

π..

ιν πιιττοοπτι :ο:ιισ οσιοποιω ι ποσ.ποτσιτι

ππωτσο απο ιιοτσο:ια οοιιιτιστοι· οιιισάτιω. :μια

οιιιστ3:οω ιιιι”οω πα:ιιω οι ατ:ιτιΒι ,·8τ ποιο τσπσ:ι

'ἔτιοισπιιᾶ._διἑοτ σοαάο τιο:σπτιοι ίσπιιτιοα 'πιο.

° οσοι: οιιισᾶττω ιστιιιιιιισ , :πιο οι:ιισάοω ι ιοω·

Μισο:: πιοπι σι: α::ιτιοι . 88οοαίι τσπστι α σοι-ο.

πιοΠοστ πιοπι οπο: ατιιαστατιιτ :το αρτιστιττι ιστι

πιω,αιι σο:ποσο :τύποι απ: ροΠιτιστι ποπ πιο.

`:οτ ,ιστιονττοέ οτιοτατο ; ιιιοοπιπω :το οι: πο·

':σπ:ιι:, ιιοιιιιο'ιιια , ίσσοοτιοω ιρσσιθσαω σο:τιτο

τα:ιοπ:έωιιο:σ οιιισᾶα =ποτ- πιο: αορτσιιστιτιι , ε:

νι:ιιι:σι·ποτιιτιστι. οι Πο τα:ιοτισ πιοπι. εστω

πιοιπιπο, ν: 'ντιἔ :ο ττιιισα:ι:. ποιωτιοα· ιτι:σ8τστι

_ ποιοι: σοτποστστο τάοι νοιιιπ:ατιτ. :πιο πιο:

8ιοτιιιω ιισατιτοτιο ι”οτωαιιτ το τω. οπο; πιο.

τοανστο οι· ειιιοιω σ:ιιτισ αοτστιι ·πιτυο:οιιι σ

οοπιιιτοι:οτ πιο: τοπιο δ: πεσει:: Επι: οτιο·σττοι- τ

ο; “τιτοο:στ Γσ.'Μιτιοτ :οοο τιιιοπιιω ιτι:σετιιιιι τ

οΒισᾶοιπ Βσατιιιπιιιι' οι οτιωτιω πωπω ,ε-ι.

ποιοι τστιτιι: νοιοιιπιτ : τιοιιιιίιιιιτσω αᾶτιτ το.

ιτιπτα:ισ ποτά: σιισοτιωτιω οοιιτοω ; ιπτιοοτι

πιο οπο: , ιει:οότιοιιοτ αουτ νοιιιπ:ατιτ :ιο:σι:

πιο ιισατι:οτιο τοιοιιο. 4Μαιοτ σοτιιια: ,παπι

οιτιοιιιο” ορστατοι·"νοιοπια:ξ ορστατοτ οτορτστ
Ροιω ιιιιταο:.ισοτιίστιοσπτιαπι;:έωοοιω τιτορτσιτ

βπόω οποιο ασ ιππορ.τττειι ιοτστιτοοι: ιοι:τι:

ιιτ·ιωοπι σιοε νοιι:οτιι σιτιιιδιισατιτοτιοι Μιτιοτ

:πως οοοπιαπι οωπικάοινοιοτιτα:ισ μτΩἴοιηιοἔ

πι: οιιισ&τιωι επιπτω-τοιιοι :άπο ποϊιοεαάοι

νοιοτι:ατιτοοτσίι σιΤσ ρι·ιιτιοτιτι νοιι:οτιι .τι πιά τω.
ιοτιτατσΈ, οοο: οι.ο·ωπιτιπιοποιο ρ:αΐορροτιι:

αΙιτιοοτι ιτιτσι “ :πιο ;°τιοτι/ πωσ!! ιπτσιισάιο .το

Ρτιωτιωιτι:σιιιΒιιιιισ αιιιοἴοιτι:σιισᾶο. α. Αωοι·

τ:: πιο: σι: π.πιτα_τοα·ιποπωπ Η:ντιστατοι·

ιπ·τσω ιιτσιτ:τι:στιι οι αιιιστι:στιι, :οοο στ: τια':οτ5

ΐοα ποπ σιὶ ιτΙσπιτο·ετ οοιΐσιἱἱο οιιισάι π.ιιιιω

πιοπι: .απο ιοατιτσ τιποτα αιΤσετιτιοοω σοι::

  

  

Ἑῇῇοτἐτὶσ Π: ·τιίτιτου]ΐοε οποιοι; Στ·όΐιο ?Έ

ττοοπιιιτιι αωοτ ιτισιοτιι:οτάι. Απτσσστι. τοσο.

:ατο ιο τισιιάστιο τιοοτι το τισ τσ αιιισπτσ, οποιο

ιο τισιοτ5:τι:ιοπσ_ :τοπ σίὶ τισ τσ ρτσιστι:σ. (ιοπιιτττι. σπορ”,

παω νσι :ποστ σι: Ροίΐσιιιο ποσοι , ντ αΒιιπιιιιτ

τι τισίιτιστιο τι: τισισδ:ατιοτισ: δ: ιισιι; οπο: ν: Π::

.Μιτιοτ πιο οιιισάο ρτατιισπτσ δ: αΒίσπτσ. ντι ν:

τ:οπ:ταθιοε ατι τισιιτιστιοω: 8: ωοιτο ωιπιιτ , ποιο

ν: Ετ: οι: ατι ιιιιιστιο. νο ντ σοτι:ταάοε ατι τισιο&α

:ιοπσττι : ποιοι ν: το ίοροοτιιτ αΙισσοτιοπσω οι»

ισ&ιτιστ ιι&οπι ιπ:σιισάοι. Ετεο πιο ποιια τα:ιο.

τισ ποτά: οι. .πωιτιοπιιισοι. 4.- Βσα:ιτοτιο σοι

Ι ιοσαπὸα° σι: ιο οιιστατιοτιο οωτιιοω ρται:ιιπ:ιΠι- %ωα

τη

ού: πωσ ιιο:σω σι! ίσια νιιιο σιατα Πσι. Μαιο: "Μ

ι σοτιίια: σ:: :ια:οτο Βσατι:.οοπ :οπο Π: ιοτιιοια ρστἐ

; ?αίτιο τιποτε ιπισιισᾶοαιιε, σοπιι:ι:οσπτ:ια σι: ιο

. .ρτσίι:απ:ιιΕωτι οτιστατιοτισ σιοιτισω. Μιπο:ρτοιι.

ι παω σα ορστι:ιο τι: ρται:ιιτιιιοτ , τ:οιοε τιο:στι:ια

ι σι: τισι·ΐσάιοτ: πιοπι ρστία&ιοτ οι: ιπτσιισᾶοτ

| :μπω νοιοπ:ατ , τοοι οποια οι ιτι ορσ:ατιτιοιπτισ

ι οτι:ιτιστι:ιοτ, :πιω πστιτισα: ορστατι νοιοτιτα: οπο

ιπτσιισέιτι , ποιο: αοτσω ιπτσΙΙσδ:οε ιιιισ νοιοπ:α

τσ. Τοοι οτιια πιο" οιιισ6:οτιι αΒιιτιιέιιοτ, οοια

τστιτιιτ ατι "οπο, οοοτι αΒιι:ιάιοτσίι: Βοπο: ιτι

τσιιι ιωοε σπιω στιαω οοο ποπ Γοπτ πσσ σιΤσ

μάτι: , νσιισ αοτσω ποπ οοιιιιωοτ πιο οοο ι-οπ:

:κι σΙΤσ ιιοποπτ. Τοπι οι πιοτιο ορσταποι, παω

ιπωιπποτ ρτοτιτιοι: ιπ:σοτιοπαιι:στοιιισ&οω ιτι

:τα τ., τιτοτι:στ ποστ! Δισκοι ιπτ.1ιι8.ποπ τω:

οωτιια: νοιοτι:ατ αοτσω ιοιιιω Έστω: αιι οιιισ&οτο

τισ: νιταισω ιωτιοιίοω α:τιοσ :σποσπτιαω. Τοτιι

οοο: ιιια/οοτσπτια οι: τιοι.ιιιιοτ , ατι απο: αόιοτιι

ιιοιιιιιοτ σοπτ:οττι: ιιαιιιτοε: ίσο ιοωσπ Βιοτιτσ,

.τ:οπτ:οττσπε ατι νιιιοπσω Πει , ποιιιιιοε σι: οπο

πω, τ:οπτ:τιττστιτσ ατι αάοτιι σιιατι:ιι:ιτ. Μιτιοτ

πω!» παω ιιισ ιιαιιι:ο:ι .τι οστισι&ιοτ, :τοι :οι το

ρστΐσέι:ιοπσω πατώ: τ:οωρστστσ ίοιιισότο οποσ:

ισάο: ιτιωσπ Βιοτιο οι: :το οττισόιιοτισω πσοοι:

τα:: οπο: ιοωσιι Βιοτιο σο τιστισάιοτ σιιαι·ιτατσ.

Επι: αι: ιωτιστισάο, οοὲω οοοτι σ!! νττιτιοσσοτιι

τοποσ ι ιστιιοτιισπ Βιοτια πιοιπ8πιτ σοωρτσιισπ

ιοτσω δ νια:ο:σ, οπο: ποπ οιοιπΒιιιτ τ:ιιιτι:ατ,

:πιο σο: "τοποσ τ:οωωοπιε: στἔο. τ. Ιπ σα οπο·

“σιιστι:ιαιοτιι ετατιτιω τιποτε ιο:σιισέ:οαιιτ ι ως αο

:σω ποπ .τι αριιστιτιοοι, :οι ιπ:σιισάιοοι: παπι

'ιπ:σι|σᾶἱοο: σο: ιιοΒιιιοτ, οπο: ν: σαοία απρστι

Μι, ατιτιστι:ιοοε ιετιοΒιιιοτ ροιΙστιοι·, 8: σοπισ

`στι:ιατιιι Μαιο: πω!» παω οσα:ι:οτιο σιιω τι:

ι-οττιωα :πωπω οποιο ιτιτσιισάοαιιτ, πιο: διω

ιιιοπι σιοιτιστοπατοται οποιοι:: τιστιισστσ.

'σοωρσ:στσ νιατοτι , σοι ταωστι σοωτιστι: πιο..

?οσοι ιτι:σιισᾶιοοω . :ατιιτιοαω ρ:ορτιστιε σι· ·

οοιιιιττιι. ?στιισάιο: σι: «Με ικτισάοω οπο.

ι-ιτιππωπιποποι .τι ιιοατιτο ο, οπο: ποιοι: ιατΐω

ὅ. Το σο οιιστα:ιοπσ ·ωποετοι τισΒσ: σίιστι:ιτ ε"...

Βσα:ι:οτιιτιι:. σ: οοο σπιοπαπ: απο:: :ιτορτισταΤ Μαιο.

:σε οπο: ιισα:ιιιτ:ι: α:οοι σ* :ιίιοτισ Πσι σωα:

πιο: οποιο.: οτομ·ισ:α:σι (τετοιο ιισατιΕοι. Μαιο:

σοπιιιι:,ττοοπιαιιι .τοπιι. :οι σι: ατιστιοα:τιω ιστιο

πριοτπ'εττοιο οπιπιοτιι οτορι·ισ:ιτοω ο; Τοπ:

ιο τσ. Μιτιοτι πιο». ιιοτιιατιι σε νιιιοτισ αποτο:

πωοι·,σο τω:: τω: α:ιο,σιττισισάατιοτισ ποιο,

σε Έτοιτιοτισ ιειι.πιτι τΓοτσι'ασ τισ::`σ&ιοπσε ·τοπιτ

ιισιτιοτι,·τιοαπωιποιοοι στο. 7.ιιτεισμε τομ;"

τα:ιοτισ .ιτοπιιιιιτσι “πιο σιισιτισ Βστιτοτττω) που.

πιο οιιοτρτιοιτιοπσ σοπποεττοαππιιιτ ρωπα'ἀαοι·ι '

ιιττοτοιιιτι'στιιισο, οτιιπιοτιι ΤιισοιοΕ. “πιο

τοπιιοττ·τωτοαττοπι πιοπιι Πσι: οπο: ει· :οι

ιιι ντοπιι.·στοιιπο. :Πιο'σα·οοστατιοπσστΠτΗ πιο...

τατιτιο ιοετοιιτοετοπτιιιοιιτιιιιοτιο, οοο οπο. "τοι

:πιο τιτοπτσι:Τσ,' ποπ .πιο οοο ιπτοπτιιτοτ πο.. Βωι.·ω

πο:: οιοττωπιαποτο: αέιιοτιοτοιισάιι: ιπ:στιτι οι:
°ι-""" ' ι ·τιτοτι:στ



Και: πιο.

ι ΠοοαΜου Η Πο·υ|ιοποοι:: ἰισωἰιιι.ι. .Με τα

Ρι·οοιοι ιο , οσο οιιιοο: ιι&ι:ενοιιιοιοιι:: ιΒιιοι|ιο

ίσιο οιίιοιοιοιιοθιοε 8οο. Μιιισι·ιιοοοι , οιιοοιιιι::

οοοιιιιιιισ οίι οοι·ιοάιο ιοιοοιιι ριοριοι· (ο , 8ο οπ

ιοι·: ριοριοιιοιιιιο. Μιοσιοι·οο. οι: ο οιοοι οι:

ι:οιιιι:ε οποιοι: :ο ίοι·ιοιιο: οοιιιιοιοοι , Μο ιισ- .

:ποιοι ιοιοιιοᾶιοοε οι! ιοι·ι:::ιο: ιοιοιιιΒιιοιο: [οι ι

σο:οι:οιοοε οι:ροιιιο: οιιοι·ι:ιιε Ποοιιιοι σιιιιοιιο ι

:ιι ποι:ιτοοιιιιι:: ιιιιοοοι:: ροιιοθ:ισοοιιι :οι οπο·

ποιοι:: , νιιιοιοοοιοι διοοιο: ιιιοιιιι: ιο ι:οι:ιι·σ, ροι·

ιο σιι!ιο:οιοι·οιι οοοιιιιοοιιιιο ροιιοάισοοο: :Ρο

Ι:ριιιι οσοιιοοιοοιοι:: ι οι·οο οιισιο εθ:οιιιρροιιιοι

ιιιιοιιο&ιοι οίι :πορτα ιιιιοοιιι:: Ροιοοάιοοοο:, πο·

οι·οοοοοιιο μι· ιοιοιιο&οο:, οοιιιι·π ιοιοιιοθ.ιιιιι

οσοοοοιοοιοο:. 9. ιιοι..ιοιιιιιιο οιιοιιιι το: οι· .

 

'πιο ι·οο: ιριιιο: οσοΓοοιιιιοοι: οι: διο: οσιιοι· οι

ι η..

Έ. 8οοι.

οσο.

Βιιιο Ιου:

.ω»ιοιιι..

8ο Νιου::

Μουσείο

ω».

:Ποιιε;οι·εσ ο: οροι·οιισ οιιι διο: νιιιοιιιε , οιιᾶ στι·

ι::ὸ Ποιιο: οσοιοοι:ιο:οι:οπο οιιιοο: οι: νιιισ,ι:οι:

οο:σι;ιΒιιοι·. Νοκ:: ι:σοιι:οι ιο ιι:,οιιι οι:: νιιιο:οιο

οπο: ι:σοίι:ιιιιοοι ιο ροοοιιιέι , οοοι·ιιι:: οι:: Μ

πιο: οσο οι: :ποστ ροοιιοιπ , (πι αθλιο οι.. οιιδ οτι

πιο οοοοοιιιι:: ρσΠιιιοοι. ` '

8οοοοιι: Γοοιοοι. οοιιιιι:ιιιοοι:: οσιιοοει ιο ίσιο

:&ιι νσιοοιιιιιε. ΕΡ: $οοιιοι ο..άιΠ.4.9. ο.: ..πιο

πειι::ι.ρτιοι·ιρ. (99. 4.ἀ° ο. σο: Ώροι. .ο.. Κα·

δικιο έ:: ο.άι.ιι.ο9.ο. ι. πιο. ε. οοιι:Ι.ιι. δύο:: έ::

.ο..:Μΐ. 1.4.2. 5. Ποιοιίο,·υπβι Κοι:.ώ· οι 3.ιο/?.3ι.

ο.·υ:ιισιι ο. :οι ιιι”. "οι άοποά!ιο. η. 5. ΙιιιΠο

οι:·ι.°Βιώσοιιικ ι . Μ. ι.ο. π. Απ. ο. Οπιοιιιοι σοι::

:Ποιοι Ποτ :&ιιε ιο νοιι.ιοιιιιο Βοιιιι, ιιι ισισ ιιάι:

ιιο:ιοιιιπ οτο: Ποιο: 8οοιοι οοιισο:ι οΙΤοοιιιο:

οοιιιιι.οσ οιιὸιι οι οι οι::οιοο: ροι:Εο&ιιιιο:ιιε, 8ο

Ποιο ι·οιιοοοιιιο:.Ήπο οι·ιο:οι:: Γοοιιιο:.ο:οοι ιο

δι:ι·ιοιοιιι, ιο οοιι ιιι: πιοι·οι, οσο οοιιιιιοσιοοι::

ιι:ι:οοιιιιι, :οροιιιιοι·έιικάιπω, Μιιιι!.ι.η.Ιοιιο. ι ό.

Ρισο.2. ι·ιιιισοιοοε: οι:ι.ιιιιιι: οτιο::ι. ιο οι: οικ

ι·:ιισοο οιΤοοιιιιιιιοι ι:σοίιιι:ιι οοιιιιιιιι:ιο, οοπ οίι:

οοιιοιίιιι ροΙΐοίΠο δι ιιιΤοοοιισ οοιοοιι οοιιιιιιοι:οΒο

ιιοιοι:: οι: οι.. οροι·ιιιισ οσιοοιιιιιε. Μιιιοι οτο ο

οι:σοιιο: :ποιου οσο απο ιοοιο: οι·πιοοιι:ο:

πι. (οι: οιιιο: ιοοιισοοιι:8ο οσι::ριοοοοιισοοο:·

ιρίιοι:ισιιοι ποιοο: νοιιιιιιιιιιε οιι σοιοοιιιο: οσο:

::ι·οοοοιιοι·ο οι: ιοοοι·ο. Μπιπύ·ΙΙο2. .ο δ. πιο"

1.2.ο.ο..:87'2. 3.ιιά ι. Όοωρποιο/ἰσ. ιοοιιιι, πιο!

ποιάΜπάκα: , φάω ιο:ιιιοικοι οποιοι πι , οπο: Απ::

Ρι·ιψ:ιιΜάιπ Μοοικη |ιοκι ώμο οοιιοοιωι.ι οι.

οπο:: , εκει" σου:: οσωρποιοάιτο, οποιοι: απο: απο.

Ε: Με :Μάο , :οι , σο:ομοοσιοδο ποιοι:·ιικο· :κι Με..

`Μιοσι ρι·οο. οιιο: σοι· ιιιιο: οροι·ιιιισοοοι σοιο

&ιιιι: ιοοοο:οιι, μοι· οο:ο: ιιιοιι οοιιιοο: :πάο

ᾶο ι-.ιοιο:ι::: οι οι:: οι ποιοι; οιιι: μι· οποιοι::

ιιοοειοιιιιιιι: ιιοο:ιοιοιι: οσίι:ι·ιιιι: ιο ιιοι:ιιοο: . οι:

ιιιοιιοι:: ιιιοιι .Με ιιιοιιιοοιιι·οι::.ο..Βοοιιιοιιο

Γσιιιιιιιι: οι: ιιι: , οι:π ιιιιιοοιι σοιοοιοι:ο Μαιο:

·οοιο, νιοοιιιιοοιιο:οίι: οπο ιιοιοι:ι :ο Με σι:οι·ι

:ισ νοΙοοισιι:: Μο: Πιο: σοοιιιιιο νοιοοιιιιι: αιτιο

ιοι·ισι , ιιιοι: οι σοοι·οιισ οι οοιιιιιιιοοε , οσο οιι- Ι

ι

- Βιι Ποοι:: οι: ιιιισοο οσοι , οιιο: ιοιοιιοάοε Ποιο:

Τα".

ωω. ι'

ιιιιιο8:ι ιοο ισιισοο ιοοιοι:: πιο. Ποοε ποιοι:: οίι

οοιοθ:οο: οοιιιιιιι:οο: ίσο ι·οιισοο οσοι, οιιπ ιιι:

ιι:οιιιιιιοειιιιιοοιι ιιιισοοο: νιιιι::ι οσο: οπο :ιο

ιοο: οι! ίσιο οι:οι·οιισ νσιοοιιιιιοι οιισοισιο Με: οοι:

ιο:ι::οιιιιιιι: οποιοι: ι·ιιισοοο: οποιοι οσοι,οιιπ οι:

:πιο οι: οσοίιιιιιιιιισοιοι:. 3. Βοοιιιοιιο σωθι

ιιιοοιιιι οι: ιο ιιθ:ο , οιιο.οωοε ιρροιιοιιι:: :οι

ιιι:ιοο: οι ποιο τω.. νοιιιοιιιιιε.· Μιιισι οσοιοιι,

οοσοιιο: οοιιιιιοιισ ι:οι·ιοιιιιιιοιοΒιιι πιο: οσο:

ριοιοιο δι ισιοιοι:: οοοιιιιιιιιοοι:: οοο: σοιοάιο:ΐι:

“οι οπο οσοίιιιιι ιο σοιοιἄο ισο:ο:ο ιιρροιιοιιι ι οι·

8ο 6: οι: ιιι πιο ιιιο:οιο ι:.ο::οιιι.Μιοοι οι·σο. ιοο:

οοι: νοιοοιι:: :οποιο ιιοοοιιι οπο: .οι:οιο σιιοι·ιιι:

Ροιοοιιπ οοιιο&ιοοοιι:: ιι.ιο: οοιιι Βοιιιο: οσιιι.ιε ὶ

Φ. Εὶ"¦ο Τ°,”ι 30 `

.ο

οιι8οι·οι οποιο νιιιοοο , οσοι:: οποιο Ποι. ο Βοι :απο

ιιιιιιιο «τι ριπο:ιιιιο οοιιοιροοιιοο: οποιο: οι·οσ οπο.

ιο οι: ρσιοοιιιι ιορσοοοιο: οι: , σοι μι· το οσοοοοιι

ιοοιοτι : οπο °ιιοο: οι! το:: νοιοοιιη οπο: (οι: νο·

ιοοιι:ε, οιιο: οι ιιοοιιι,οιι: ::ιιοοιριοο: ι::οιοοιιι:οι

8ο ιο ίσιο ...οι νσιοοιιιιο οσιισοιιιιιι οίι: οοιιιιιιιιισ.

ο. Βοιιιιιοιισ οίι: οροι·ιιισ σι::οιοι:: οοοιιιιΕο:ιι: ια! __275»ω °“

ω: ..ο οροι·οιισ ίσιο:: νοιοοιιιιιι. Μιοσι·ιρισο. Μο·

πιο: οι:ι: ο: σοοιιιιισ οι! οοοιιιοι· , οιιιιιι ροιοοιιιι

οίιροι·ι”οάισι·: ποιοι ροι·ιο&ισι οιιινοιι:οιιιε;οιιο· °

οιιιι:: οπο πιο οιι ιιοοιιι, οιιιοοιι: ι::σοοοι. δ: οτι::

οιοιιι οιιιιι Τσι:: οσο ο: ροιοοιι: οιι ...πιο

ιδι:ιοι·%π ριιοαιοιι ο:ιοι:ισ ποιοι ιο οοιοιίιιιο:ι `

ιιιοι:ι οοιιοδιισιι ιοσιιο ισ σοιοιθιιιι·ι: ιροιιιι να·

Μοτο: οσοι:: ιοιοιιο&οε: οιιι: ισιοοιι:ε ιοοιιιι με

νοιοοοι:: σοι:: σοιοιᾶσ ιο οιΤο πιο , ιοιοιιοιδιο: πο·

τω: μι· ιπιισοοιο ιιι:ο:ιι:ι:ι ιο .οι ιιιιοοιισοι:ιι.-·

Τοο:·οοιιι :οι σι:οι·ιιιο οι ροι·ιο&ιοι· , οι! οοιιι::'·

οοιιοοιισι οσοοιιιιιι οιοιιοε: οι: οι! :άσοι νσιιιο

ιιιιι: οσιιοοιι·ιι οιοιιιιι οοιιιισιιε, οοι οοιιοάισι·

οι ιοιοιοο Βιοι·ιπ, οι:οισιο πω... Τσι:: :μια οι: ι

οι:οιιιιισ οι ροτι-οοιιοι·. οι:π οι: Βοοοι·ιιιισοο ρο

ίιοι·ισι·: πιο:: οιιπ Πιο: Βοοοι·αιισοο ι:σίιοι·ισιο,

ιιιοιιοιοοιισοο μια:: οιιπ :ιιιοο: τι..ιιιιιοιω. ·

. Ο". ιοι

ι.
...

οοοι·ιοι·ιι , Γι:οι-ίιοιοιιοιιοι ροτίο6ιισι·ιι, οι:ιιιίοο:- .

:κι ιοιοοιισ ιοοιιιι οι! ροιιοιοιι:ε, οιιιο. ποιοι :οι ·

ιιιιιιι πο: ικα: :κι ιιοοο:. Τοο: οιιισ νιίιο Ποι οι·

ιιιιιιιιιιι ο ιιιοοι·οιι: , οσο οι:ιοο: οοοιιοι °Ρωσσ[ιιισ

οπο: , ιιιοοιι Ασιοιιιιιι:ε , οι.. οΠ, σκοπο :οι Μπιε- άκρο...!

με”. :·ιιιηοωα:, Μιάου:: :ιοί σιωιοπάκω. Τοπ:

ιιοι:ιιιιο:,οιισοιιιι:: 8οι:ροιοι, οι:ι ίσοι ιο ιορι·οο:ο

οι·ιιιιο ιοιοιιοάτιοιε οιιιιιιπ, ιιοοοο:ιο:οιιιι :ο :

ιοσιο, οσο ε: οσοοιιισοο. ()οοοιοι.οιιΒιοοοι:ο.

ιο ο: οροι·ιιιισοο οΠοοιιιιιιοι· οσοιιιιιι νιιιιο: οο·

οι:: Βιιοιιοι, οσο ιο ποιο: οροι·σιιοοοι:: ιοιοιιοι

ιι: οσο οι, ει...: οοιιο:ι·οιιοοπ σο:οοε·ιοιοιιοι

ιο: Ποτ: “Με οίι οιοιιισ , οοπ ιο οοιι:ο: :Ποιο σ·

οοιιιιιοοοο: ιι€ωιιιιιι οι, οι: οι: οπο: σο:ι:οι το·

ίοι·ιοιιοι Γοοι. Μο: οιι·ιΡιι ιιιιιΒιιοι νι Ποιο ο·

οπο: οπο. ι·οιιοι:π πιο νι ι::οιιιιιιιιι ιριιιο: ροη

ιοιᾶο οσοιοοοοοιιιο:. . . '·

Τοι·ιιιι ιοοιοοι. οίιοοιιιο: οοοιιιιιιι. οσοοιιοιιιο

νιι·σοι:ο ω:: ιοιοι!οάοι 8ο νοιι:οιιιιι. Ηοο οποιο 3

ριιιι·οο οιιοοι Ριιισοσι: Η::έο:ιο:ο Ι/:ᾶ. οι 7......ι

ΐοιιι:ιιιιιοο: ιοιιοοοιιε οσοίιιιοι·ο ιιοι:οι, ιο ιοο:ἰ

οο,8οιιιιιοοιιιοο. ?οι Παω». ιοιοιιιοιιιιιιισοοο:;

μοι άκιαάιιιωμ ::ιοσι·οο: Ποι; οοο ποιο ίιοο :Πο

ροτιοιΡιο οοιιιο. ε: ιιιιωω.ωι, ιοοοιι , ο· πο:: β

πιω, οοι!:ιοπο Μιτου:: Μ, |ἔά πω: μοιουι. 5ι οι·

Μπι, Θ· :ιοοι!!κωικισιι, Μκ88::ΗΜ που.: οικω:: οι'.

|ἔιἰ πο:: μηθό?ιω. οι; 3.ρ. ο. η. Μ”. :..ιά ι.

Ηοοι·ιο. οι διο». απ. 49. ο. ό. .οι ι. Με2ιά-οουά!ιο.

3. ο. ω. Βοοπικοι. οι ο.. ά:Π. 4.9. απ. ι. ο. ο.. Φ· ο.

ΚιεΙ:ιιι·ά."ι. ι. ο. ό; πιανω!. απ. α. κιιιοικι.ο.3.

απ. 2. απο!. 3. Θ° ο. Βιοι.ι. ο. ο. άΡίιιιοτ. ο. π.

Η

ο ι η.

δοτιο.

.ιωιιω

ο!

Μισο”. ι3.ιο·ι. 3. σο›ιεΙ.ο.. σο”. οι ι. ά:Π. (Μή _
1 ο. ε. οι οπο, θτοζο:·. οι 1.ιιιβ. οι!. ε. απ. 1.κά ο

8. δορρίιω. 9ιιου·Μ.Ι:ι .μια 49 ο. πιο: ο. ιΜ:.3.

οι β!ιιι. 3. ω. ρωι:.ιιι. ι ο οι. Νέα Μ. 7. οι

τω”. πιο. 3. Ηειι:·ιοιια. :ο Μι”. οι:: οι:οιι:ι.ι·ιοι. ιο.

οιιιιι:,ί/.ιΙεπι. ι. ο. Με. ι.ο. 3.μα:ιέ?οο.. 5. Μ.ι!ιιιάσ

οι. ο. .5:Μπιι. ά: @Μπι ο:Μ:. πο!. ι..ιιο.7.ρο. ι .

σωιο!.3. Μεικβωιπ ι:οιοικι· πω." ι . Ρο. ι α.. ΩΓ. ι ο

ἀῇ:.::.συπεΙ.οώ· ο.26. οσοι ιιιο:οο οιιιιοο: π. ι:.ισοσ

ι::ι.οορι·οοιι ιιιιοιιιι, (ο ιιι ιιι ιοιιιιιο, οι:ι ιο νιιισοο

οοιιίιε, οσοι:: ιο ιιο:οιο οοιιιιιιιιιοοιι: οσοοοι, οσο

οσιοιι ιο οι: Μ:: Ιοοοι :ιο οοοιιι. οιιοοιιιιιι,ιοιι ιδ

ιοι:: ιιοιοιοοιιιιι,οιισ ριιέισοιιιι :οοιιιοοιοιι: οσο:

ριοᾶιιιιι·. Οοιοιοο: ιιι(οιοοι:οι οι ιιο&σοπε,ιο οοσ

ποιο ριιοοιοιιιιι: ιορσιι€ιι: οι. Ηιιιιισιι.ι,2ΜΙωάκ.ι,

Ο 3 έτει::ιιιιιο,

. . . . οι: ο

ΜΜΜ οποσ ...ο Με. οι:: οσιοριοιιιιο Βοιωτοι:: "=:_ ' ·

 

..κ`



"Α Χ ..'12 .ι -- - ι - "φ'.' . ..ΒΕ ..

30 ` Φ2:72ΜΜ Π. Ιλ· ·υύ2ωο]ΐπε όσωιπ::._ ξεέΐιο Ε·

.Δι·ε"";μ, Αξιωι..ι, Μακ” 4.3. @ι (.`οτάιι!ω,ιο πάσι :Με , ιιοιιιιιιιι:Ηι ιιίΤοει:ιιιαιιΕφηιιιιω οειιι`ι'ιἑιῖςιἔ ·

νοιιιι:ταιιε; ει: ω.: Με ραιοόΙιιιε ριιιιιΒιι οιιε- πω:: οι:ιο&ιιιιιιι:, ΐεειιιιιιι:ι::ηυ:αιεΧ Γι: ΜΜΜ: ω: > '

ειμαι βρωΒρυι::, ω: επιιι:Βιι :Με τω. τειισιις Σώοι:: ροτι:ιιιιαπ: ιοτπ:ιο:τό. φριιιιτικι. πω:: οινιο- ς·,,5.;,2,_

Βοιιι δ: νΙιιι::ι Ποπ ίοτι:::ιιιιοι·. ΗΜ92κκ. 8: Μή &ι:ι:: Βειιιιιισιιιι: ε:: Γ: :ρ°ι·πιιιΪεΐι_ιιιιοΙΙοβιιιι:τ:ι

ιινέωστοΙΙιάϋιι :ο ριι.ιι::ι βιο ιι: ει:ι::τςΜτι:πε τ::ιιιοπιι:Βτ:1ιο'ηι: νει·ιιιιιιιιιΒιι:ιιιε , νοιιιιιιιιτει::

ρι:ι·ιιι&ιρι·ιιβριβι:ιις:Ιιιιιιιιιιε. Έκο ι:ιιιιιειιιιιιςι:τ. νει6]ι:ι: 1·ιιιιςιιιβ Μπι :ρρςιιβιιι5 : τιμ πιιιιρετισε ι

_· “Ριιαφος,Α ή· _ . . ~ . ι:: ' &θειίΐοι:ι:ιωι:τ28ε ιιοΠιι:ειιιιι:ιιιιι!.ι:ι::ι::ιιιιιποη

"ιι _ Βια: ι.Βι::τιιμιιοιιι νιιοςι:::&ιιιι:ιςΙ_ιεξιμα ειιιιιΒΜιι°: [ι:ςιιρι: οι:: νιται::ςι:ι: ι·ιιιιοιισι:.Π _ .1ωιιω.ο σ δ; ι991ικιωιιει:Πορτιιιιιιοι ι:ριιιιίιιωΑΒ Με ιιιιιιι·τ. δοειιπ'ό:Σ_Βεέιιιιιιόο ι:ιι:ι:ςι€:&ει[:ιιοι:ε ιιιιςι::2 Β.ι:ισ :._

1ς:;»;::ι.. διιόρ." .ιι...ιιι8.Τιι6ω.ιιαφ 2.4.4.°.ιμ, ιι:ιεΙΙ:&ιιιιι;: Μ. ιιιιιοι::1τιτιιι:ισιιιιι:ιι· π: πωσ ν

:ζ "Μ... πό:.ριι Βι:ατιτ.ιεςι:ι::τ ιιιις&ιρΒιιι:: ΡΒΙ:Ιτο7°[ιζιφ ω: ιι:ιειιιται:5 ει:ινι:ιιια:ιειιε.'Μιιιοι ριοι:. @ικα

ψήφΜιι“/ξ .!ρωιιιι ικαιιικάιπι "απικρι η! @Μα β σα: ι:ι:ιι:ι:ε ΜΜΜ ιιιιτΙΚάιπιι:ε Βι:ιιιι5ωι::ιι: με

δ2|ρηέω 1);Ε, νριι€ ι]υπ:ιιο Με”, :μι ι:οιιιιι.οπςιις Ρειιοροτειιιιιυπω ιιιτειισάΕιιε,5ιιέιιι: ρι:ι·.ι:Ρςι·:τιο..

τιιιιιιοτ τοικι:παι: πάω:: νοιμριιιιι;,:: Μπιμή Δ _ι::α::'νριυπτειιιι. ν “Νεο ιιιτι;Βιι:.ιι έςσικι·,'ιιιιι άι ω· δκσΕπι η· ·
.τι:Β: :κι ι:: ετ::οι·οοσπευριιςςι:ιι2 , :οι ρ ιιοιιᾶε-_ι ῇ. Βέφα/ί. άιΠιοΒι:ειιετιπΡιι€μ::Β:ει€1ι.ειιι:τιιτι: μα.» ι

@οι-ΜΒ ςΨύξηικηιο, Ειιι1:_έεωΕΕ9Βιςι1:2· ιιιιτιιτεε,Αιτι:τ::ι::Εοιοτιτιιε , ι:οιι€ιτ:όιτ ι:ι::τ:τιι'ι::τιςω .

ΑΜ. "εξι ςιάςης]ιτ ΡιιιΙοί, εώς. σ. 8. ά· Μ. ;ς:,ς.Ι;. ω' Ροιιιιτιι2 ιέπτητι:ιιιοτοοοδατι: κ: ιιιςιιι:ε πω;

_βικ.Ουιικ ναι:: ιιιπι;διω @ασ 2η: |ικήίη:Μπρ [ ει:ι:: παπι: Ροτα:τια Ποι::ι:::ιιι.ιιι:_ΒοΣιιιθι:ιιισιιι:

ροχρζιιΦ·.!:ςιι:ι ω” .φωω.... ΕΜΠ: απει- κια Μαιο: Ρόιε·ιιιτι:ε:ι:02:τ ει:ισι::, Βωτιιιιιιιιππι · ·

ή. ιι"=Χ5ςι5%ιιι·ιι .8ΑΡιτιιβιι5,9ιιιι::οάι: Βε:ιιιτι:4, φταιει:: ιιτι·οςιιι: ιιθ;ι: ει:ιτιιίιοπ, Μ! ιιτι·ι:ο ςπ::- ν

όιιισιτιιιιιιΒιιοπιιι:.εβμιοιι:ιιςζιιι:. ωοιὶὸιιι ειίιδιι πισω ρι·ιΞΩπιηίΠωο. Νσιθ ωςι::ι:: (ιιιιεί.ιτιι,ιιι:ια

Μ.. 1 ν9ιιιιις:ιιιε. Έτσι: χ. .οι βιςι:ιοιιιιι::Αα' υιιιΠναω; αμα: ι:οτιίμιιιιι: ροιιημι:ε μισό οιιαιτι ωιιιι·:ι Βιροι· `

ει<ω=ΜΜ άωβρι€ιχρι:;ή· ι;_ἔ.π;Ιῇπβ£ἐ.Ἑςη:ἔιἔἶἰ ΧΧ!. πω.. ντι·ιιικιιιιιι: οριεταιιοι::.ιιι ιιιιωσιιιΕιιΕ: ω.ιι6ωωιιι, - · .

ἐ230Μ7”ι .εωμφ. 9ιιές.ιι: .γιιιιιΒιιι: οιιιτ::.β€οκέωΙι μοι: (επι νιι·:ιωςι:ι: «ω οροτειτιοι:εωιιιιωτό.ι:ιό εστι· °

. Μπαμ. ιιι::ιιιιιιιι: ιιιιιιιιιιιιι· ςιιιιββςς9 ιιιω·ιιιιι. ι:ι:ιτιιι:ΔιΕτ6 ντι:»:Επει:Ρ”.ιιιί.ι ι·ι:ειι) 8: ρςιίι·άιο

ίιαΠ;,9υξι:: ιιιβμιιιθμόιιιιφ: ι: 29ιβ._Ε;ς:ηιιΤ. ιπιιι:ε ομι·ιιιιοπι:_ειου εοιιιιιιι;ιιιι.ιι· ω Μιὰ, Ποπ: ρο- .

"Κω Με ρωιωιωιοι:αι;ΡιιιιιιΡ.. Μ: Γ:.ιιιςι:-. και ρ:τξεζι`ιἔ Βιιιι·ιματιιηοροι·.ιιιοιιι: "Με ωπ- .

. Η μας: @με ιατροι: @ως [ιτι:ι:ι:ι:1ιιιιιιιι::ιιιι ι:Ξιιιιι:. τ ω. ροτει:τιεΕ.Πωιιιφ:._ι::ι:: ρωίεά: Βιιι:ιειε ω- σ.,,π.,,2_
εξω:: @Με ιιιίΙ9τιιιι:βατιω ρφίϊ (ιι μ ιι€οωι:;ιι: βοτι;ιιιιιιιιιιιτεω :κι γιιι:ιιι:ι·σιτι ι:6ι:ιιιτ:

.πιβω.”ι.@ρωιιιριικεριιιιιιαι,Βι·.ιιιιιις_Πος;ικεοτι &ιο:=ιριιμουι:: 6Βὶοὰι: ΒιιιιιιΕοο: πιο:: ιτ:ΙΙει·ειιιιι- ι

·22.ι.:;:ιεθ ιιοιη:ι:μβ,ηιιιι: Ρ!ι:ι:ιιιι:ι:εάέει:ιεπό6ιώ; τετι::.ιι τα ιι: να: ι:ι:τι:α:ι:ρςτοιιοι:ο ι:οΜιβασι. ι .

νξι·ιι:;ρ:,:ρι:ιι_ειιιση: :παωι:οι:Ηιίτιςι:ι.$1ιισέιιΦ Ιζει:5ςι:οι::άιι8οικι ικ-.ι.άψ.49.4;ι. «καιω (πω: _ς”Μ-Μ_·

σ.:.47$εκιωι:, .:.ιΕριφ (.`ράκύη,Κςς4. 'δε ειιηςιι_ι:δ έμφωι:ι:ό ίι_ι:::ιιυενιι1οιοττιιητιια:. δ: πω: απ:: ῇιὶωτ

°π:Μήιρββιβ:5 Ωςςιι:1:|ςιιιοι: Ρσιιἐ ιιι::ΡΠιι: ό” οι Ρει:ι::,πι:ώιι:ε νιιιοι·ιερΒισάπτειιιι·,ιΙΙιπι: ι:οιι

μ κ» Ρρω?_φιοι::. Ριιιι3.1:ιιιιωιιιιιιιιι Δ: ιιυιΒιιέειιιιι: ιιι:τςι:οιιιιιιι: 5 ριιι.:ι ετιιο·ι,ιιι ματιά. κι”. ἀοει::τ:ι,_

. :ιιΕ;ηιιιι:; Όριιιιιιι.:..2. ώ'. Ηιριαςοοιιιιιιυδιοι·ιιιιι Β:_ιιιιι. ιιϊωιιιιιιιι οοιιίιιιικι: κι Μια:: , εοπωσ

οω”Μω. ΩζιΞς_Ι:ι[._ιζοω. ριιρρ.ιιιιιέΙΩ;άι υικςιω αι:ι·ιικωί πειιιιιι:ρι::οιοτι: 8ς ιιι:ιοάιιτιοι:ι2α: , νι ριοι:τιι:τιιτ::

Ϊι°#”·- πω, ξρΙι4α,ιπΒιιιτ,(ιεριιικζιι. 9άα»ιιψήιι4!ρω πρι;;- ποι:Πιιιιι:ι:σιιιιτι:ι::ηιεε. δει] 2οπικέι.·ιιατι:ίι πω:

ηιηιιηηπιπσ @η ιυει::97:. ϊ›ι_ συΒιιιέέβ, Με: υςιέριι- κι:: ::Τει:ιιιι βοοιιι. ιι: Γωιιιιωι 'βιοτ::ιίι:. ια «πω τωωφωτ

πω: ; :υηα ΡκΙσι::·ιικίιησ ρειι|ικιση%)ια αι.ιο πω: ! Με ω_ιι6τιιι , τιιιιιιιοιπ νιίιο άι ι:οι:ισσιιτιο ι:εεε61ιω..ιι.

_ Ί Ρκρ.ΜΒιιΩΠιι39Ι:ςει::;Ριηςιυἔιιιιιᾶριι;ὰτι; ανιψιό μ.ιιειι, ηιωαωιιιιιι.ιιο ριιιίω :ιι ι:ίΐ:&ιιιιι. . ο 9μιΦ:α: ::φιομμ2Μηιιιι: Βιιιιιιιιιψιμφισ ςιι·.ζ; τι:Μοι:ιιιοι:ιι:ω ει: ει! απει:ιιτιοι:ςι:: οωιιαετω.

·..=._ ή _.ιμω..ω. ι·ιιιις:::ψη: Διιαι. ι::ς_ιιιιιιιι·ει Βι:ιιιις. . φώτα, ν: μι· (ο ρ:ιιι:ι (ιισει:;ιοιεςι::α: 80τ:αι;μη.

Μει.° ι. ° @Μιβι...Βςαιιιιιιιοδοιπιβιε,νι:αιμα Γ:τειιιιιι·,.·ι τιμ· Με ιιιιιισμιω.Δ ιδι:άι:1ι: ,ιηιοιΙιΒιιιιι·οι:

1""Μ^'^ω :ίβρειισ&ιι ιιίΐςρμιι0 ρωτα1ιο _Βς:ιιιτ._ιιιιισόξι-έ ιέ&ι1ι:: ρ:ιἴ:ΒἑΔιΤιὲοιιι°ιιω) ιιι:κιροιιτΕιτ τ:ιιιε σοι:

ι:η:9:ςι Μ;; εΠρι:τωιιιοι· τα:ιιιιιιιιιιιήιιφφιέιιάμωηι:οιιιιιο (ει: κΙιιιιι: εΠΕ&ι:ε

ι

  

 

! 

· σ . ι:οι:ισηιιι:π:ιε επι Μπιτ.

ιιιιοιιι:&ιι: €5ςγριιμιιιιιε. Μιιι_οι ιδιιψ._ ιιιιιι:τι:ι:: εΠιιιιιιιιιιοιι ριιιωω. `ναιια: ιιι:ριιειιοι· μια:: Πω, χ:

ρρι·Γι:άέςρωΡιρι:6ιιιιμπ, δ: ροϊιιἀό:ιιχοι:ι;ἄι:ιιι,;° ικα: :πιο :Κιόι :· ζ.ι:οιιι:ιιιιωόσ , Βι:ειιιι.ςεριει·ι:

ηι:ειιιι: ιιμάιι:ιπιοι:::ιυτ ειι:ιι:ι:: ι:Βιράαι::ιριιιι::” οι::ικω ορριτιιιυι:: πωπω ωιωιεεωωιι, «Μαι-

ΜΝΦΦίιι€ποτι:::ηυι οι:πάιιιη Βςιιιιθι:ιιω ναι») πω:: πο:: ...πω ιιιϊωιωιιιι,ιω·ιιωωωιιΒιι.·

ειιιιηιέιιι ιιιιοιιο&ιη 8ε_νοιμι:τειιι; ει ιιιπ:6ΙΙ ιτέι:εΑ ΙιτοτΓι:ρυιιιιιιι:: απο:: ριορτισιιικεφ:ειε ωιιωιι.

ἶ η. ιΒιιιιι·νιοι·φι:_εοιιευ κήποι! μι· οέιειο: 8εσοπ:« ε. ι:οικει!εοιιο,ι:ι::ιιι.αρια:οπιιιεω πρροπιιιιω,ωωω8.

ἑ μ:: Ριι:ται:ι οιΤαι:ιιοικι:ι ι:Βιι:&ι ι:ι:ιιιιιιι:ι. 4Μιιοι· Μ· ' (οι: Μερα:: ιοιιιιιαιιιττνι ιιιτειιιτδιιιυαι , Μπακ::

Με. οκηι:ει·οιιςιω ρι:ηιιωτ, μοβ. πιω εδΡατιταιο ι ::ιιιιιιιτοτ ν: νοιιιιιιι:ι::. δει! ι:οιι'ττει τιι::ιιω,τιι:ιε @Μινι '·

οβι:&ιιει:ίιΒιιιε,,ςιιφάτων: ρετΪ:&ὲ τοι::ρτειπη- ι ιιι:ι:οι:ι:εριι: :Πέι:τιιιιιικιιιιτ.ε&,νι ιιι::οι:τια:ιιιι6

Λεω ει; ρι:ΠιιΙστιπ,ηιππιιο ιι: ΜΜΜ:: οιιιι:Βιιιιτ, ίιειι:ι:ε _8ι: ειιιικιι:ιιιιι ΜΜΜ: ιΒιιιιτ ΡΙςΟπο “Με

ηιιιιοι:ε ιπιι:ι::ι:Πατιπει.Νοι: ποια; Ρ:τἴι:διὲ ιΞ0ι1:-ἐ ειι:οιιιι:ι:ιο , ιιοικι οι: Περι: απο ΗΜ:: σωσει:: :Εμ-ι

ρς:!ιωόιιιιι· Ροι1:ι::11ιοΒ ιιι.Ιιοιιο,ειιιιρρι: ει:π: πι». ρειιιι:ιι: απαιτει: ιιιιοιιι·&ιιι:ιι. Ναι:: Μιά: ρι:τρειιιι?

τιιι::1ι: πω:: οι!.οι·ιιτιοι:ι: 8: ειιιιιιιιοικ ειιιιι:ει. Ξ ιιις,ιιιιι:οι·ι:τιο ω:: ΐ.ιιι:ι:ιο,6β ιιιιι.ι·ιιιιι ικ.ιτιιιι

ὰ μια. Τομ: ἐι ρτιι:τι::::ιω οι:ιι:έιιιφ :1ι:·ι1ιιι 86 ροίΙιάστε, : ιιιιιι, ιιι:ι: που ρ·οιν:Π Επι: ρςηκΒιιιισιο ι·πιοι:οιει::

σέξ ι1ωι:_.ιωμ.ιιροι.οιω, ιικιωάιιτ:: ρτορι·ιιιι:: ερροιιιιιι·ο ρετέεέὶὲ ξι:ιοιπ:._ ς:σιιω Γοτιπκιικι:, (Μ... ,_

ηιιιοικιι:ι οι:ιοδιιι:εια: ιριιιιε: 2τ80€μ18ι1ά0 ριιικε ; ειιιόιιιιιω 6ο :πισω Μπιτ. που 'έξι ι:οιει:τι:ι. Μι

(υριροισηιια,ριμκειιιιοτιιι: τειι:οι:ει:ιι: τιιιιοικε κι: Μια:: τιιτιοιηιοι:: :ρρι:ιιιιιω:ει8οΙι αιτών

οι:ιι:ιδιιυε,ί:ιιι:ι::βθμώπ:,_ιο οι:ιι:δτο Μ.. είπα: πι: Μπιτ. ω, τοτειιιιπ ::ιριεκ ι:ωιιι:ιι: τιιιοικιι€ι::

π_ρι:ιι::ι:ι ρρτει:ιι:ε [Ραπ ιιιιιι:τιω εσωιισιι: καιω- ί αρροιιιιια:,ιιοπιιι:οι: ειιιιιιοι:: οτι: ειδα.: , πω: ρο- .
πιει:: οΒιι:&ιι::ιτ:/Μ 984 π:ιριαι:ι: ιιιοι:ι6&ο.Ει·Βο ι ισιιιιθιιιιιιι::τοταιιτει·ρκριστε.Αι:τοι:ει:ι.ι:τοι:.ςυο1 '

ιιιιιιηιιο οι:ιτόξιιι:: Μπιτ:: :ιι ρ:: ιιιιιοι·ίιιε ι·:ιιιοικε Μια: , σε ο/11:ιιρ:Μ ῇδξ. 4.. Β::ιιιικιι: ι:όιιιιιιοκ πω:

οιιισόιι_ιιειρ :ιόενει:ι.ιιιτι ιιιικιΙιε ροιειιιιιε,ι:οο μιά-ι Ροιείὶ ιι: ωωω, Πι! μι .ιοιιι-ιειιι:ι· άι: ι·ιιιιοικω

ι;ιε ροίΠιιοιυτ,όοπ::ι: μι·.ω ιιιιιι:ι·ιιιιι:ι:: ροτει:- πιτ. πό ιτίι: επιιίιιιιιετ δ( ιι: ιιι'1ιι τ. Πτι! ίιοττ:::ιιιοι, 86

ήρωα: ιιιιιιι8:ιτιπ: Με:: ηιι:ι::ιιιι: που :Η ι:οι::- ι ιι:σάιτ2.πιτιοι::ιοιι:η:ρειιιιι.ιοτειιιτοκι:κριι:τ:.

Ρπικιιίιιι:: δέ Ρ0ιι€Πυι:: μι:: πω:: νιιιυεροισιι-ι πω: Μια Βι:ζιιιιιιιιο εΠειιιι:ιιια ιι:οιιιιιιι τ.”;,."ω

ΜΜΜ::

π



Όιβολιτ.ΐο Π· Ό: σιωσιτ_ωποοι. άσσος; ο
ι 3!

οπ...ι..· οπισιτιαοι ρωτοοποιω ιοτστ στσατο- σοιιισΒιια·ίιτ τιιισάιο,.ιιιι ιιοσ τι: Με τιιισοσ αι..ι.. κ.

δ· Μ·"#- πιο σιιτοιοπι ιοσιοοιτ. Μαιοτ το .9.Τιθσπτσι. α.

στις.. στα 8. ..ο 3. 8σ :απο οι , στοοπιαπι ιισατιτοιιο·

. σιι:(οπιιπα ισιοιιιατιταε, ποιο οπο: Όσοι:: δ: στσα>;

οποιο ροταιπ σιισ.ροτσιι:, ποιαίοοιιατοτ οι Γοτιι-;

πιοδσ ρσι·σππι σοιπιποπισαιιοτισ ιιοποτοπισ.σασπ

πιο: πιστιιαπισ, οι Όσο; Ματια οι:ιισάοιττοστίσ

&ιίιιιπασ Εαιπιιιατιτατισ : ιΒιιοτιπσιοιιιτοποιοοοι.

8ιπ0τσιπ αδιοαισοι στ: νιπιστοσ μια; αιιοσιοιπ ποπ

σΙιστ Ρστισόια €.ιωιιιιιιω ; 86 σοοισοοσπτστ οπο·

πιει σοιποιοπισαιιο, οπο: ιπιστ απιισοτ σιισροτσίι..

Μιποτρτοι›. παω ιποιοαατπισιιια ι.ιιιτσιιι ροιιοιαι

ιοιοιτοαισιπ αιποτσιπ σ:: νσταιιοσ μια: στΒοαόιοα

Μ ρστισέιιιιιι:πα, στιιαιιε σίιιπτστ Όσοιπ ά Βσατο8,

αστοαισιπ οοιιοιαι σ.: "τοποσ μασ αιποτσοι. Ισι

τοτ.οσαιιιο‹ιο σιισπτιαιια ποππιω ιπσιοιιιτ αέι:οα

. ισα: απ·ιοτσιπ ΌσιστοαΒσατοπι, τω απο: Βσατι στ
οα Όσοπι. ο _ ι Ι ._

σ. τω;" τ· @πιο οπο. Βσατιτιπιο (Ηρώ ιοτσσαιιτστ στ·

_ σιπτιστσ απο ισιωισιτιαιπ σοπι Όσο: ποπ ροιιστ

αοτσιπ ιπιιπισιτιαιπ σπιτι Όσο ισ ηπα ΐοτι:παιιιστ σιτ

σιοσιστσ , το π. νττοποσαόιο , ποσοι: 8σ ατοοτισ,

σιισοτιιιιιτστ σοπίιιιστσι. Μιιιοτσοπίτιιτ: παπι Ματι

ιοιιο, σιππ οι: ιοτιπαιιιστ ορροιιτα ιιιιπιπασ οπο.

το , ιισιοστ ισ πιώ ιοτπισιιτστ σιτσιοτιστσ ιπιιοισι

τιαπι στοπ Όσο, ιο ειπα ι-οιοτπα ιπιιστια σοπιιιιιτ.

.. Μιποτ ρτοιι. παπι νσι οσατιτοσιο σοπιιίιιτιπ απ.

1 ιπι1οιισ,ω οι ίσιο. ιιιισθ:ιοπσ: πσοστα μι· ατι-οστ

ιιιισιοοιωιοπρτι σιτσιοιιιτιοτοιαιιιστ ιαπω

κ παπι σπιτι Όσο. Ντιπ ντιιιο: παπα στο πιο; π. τοσα

· ισπτ. οποιοι ρσσσαιοιπ , ιο οοο ιπιισιια σοπίιιιιπ

ποπιπιποεοπιιιπ οποιο πιο; ποπταιοσπ πιο σιτ

σιοιιιτ ιο ισπτ. Τι.σωο. Ναιο δικο: οι ο.. άτ/Ι. ισ. π.

τ. απο. τοι που», ά πιο πρωι Ι/α/ἔμσα. σίτ.φ.ι τ. πιο.

Μπι:

καΗιι€2.

σατοιπ,οοοιι στι· τιτα...τ.ωτ ό. τη. 7. οι ιπιιπισι

τια οοιιτιαιι Όσοιπ , ίιατσ οοιισ. νπσισ ροίιστ ρστ

Με Αοσιοτσι π. ρσσσιιτο σιτιίισπι τισ ροτσιπια ο.

(οιοτα αιιοπιι ασι Όσοπ:ι σιατι: νιιισπιιιιτπ , ιισιισέα

το ιιιι οσππι σοπσοτιο ατι αιποτστοσιισισοσιοτο. ιο

οοο σαΐο ποιοι: ιιστστ σΠσπτιαιιτστ ιισατοε , πιιπσπε

_ ιπιιπισοτ δε οιισπιοε Όσο : ποοπιαιτι ιπ ίσοι. οι·

οοοτοτο'Τιτοπιιιι. ρτσισττιι:ο διοτι , οποιο νσταιπ

ποιο,πσοοιτρσσσαιοιππσ ιισροτσπτιιοπιιισιτι οι»

ΐοιοτα σοπιιοπατι , οοισιοσ νοιοπτατιατσιτα&ατιο

τισ ρσσσατοτιε : στοπ ο Όσοε αίιοττιστστ ρσσσατοτσιπ

:οι σιαταπα νιίιοπσπι πιο , αισιοοσοτα:οιο αξιο τσττα

&ατιοο ρσσσατι, δε ποιοι πσπιτστ ιιιι σοπσοτιοιπ

ατι αιποτσιο ιισ:ιτιιισοτιι, πιο ιιοτπο ιιστστ ιισατοι,

οοο ιιιοστστσίισπτι:ιιστο ιοτιπαιπ σποτ. το τιιιπσπ

ιπαπστσι ιπιιοισοτ Όσο, ποια ιπαπστστ απο ρσσσατο

ιται:τιοαιι οοπιιοιπ τσττατ'ιατο. Κσιροπιιστ σιιαιο

τω) ναΐοοσι,ιπ σο απο ιισιστι ρσσσαιοιπ,σο οοὸ.ι

νιτισπιι ποτέ: Όσο σπ,ιισιοιτα πιο σιιισόιιο Όσι, οποσ

ο ιισιισΒατστοτ , ιιατιιπ τοιιστσιοτ σ. Βσατο ιισιιιιιιιπ

.Ζ ·ιιιαιο ιι .οσπιιι. 8οι:ιατο αοτσιπ ιισιιιτο ιιιισ&ιοπσπι

ιιιιισπιιι , ποπ απιριιιιε σατσπιια ιιι,ιοε ιιπροτατστοτ

αιι ρσσσατοπι : ασ ρτοιπιισ τισιστστοτ τοασοια ρσσσα

τι ; οοο`πιαιπ οσο ποπ οι ίιιπρισιι πιπιοιπ πσΒατιο

αιπισιτι:ιτ. (στι ρτιοατιο, ποιο οπο" Γοοπω οποιο

ιι.οωα. ΐοτιπ:ιιπ ορροιιιαιπ. Τοιιιτοτ αοισπι απο

. Ν ποιο ιιαοσπσιι ιιιισσιιοπσπι Όσι αΒσατο ρστ ιριαιπ

νιίιοπσπι ,στο τισ πσσσιιιιαισ τισιιιτα οι οποιο

Βσι.εω σοπτια:στοια π. ισπτ.ιοιιο5, στοαιπ @ο π

ποστ ,ι.ιι1οιι ιισιστι ρσσσατοιπ , πιο τοττπ:ι. ιοαρισ

πατοτἔι ορροιιιαρσσσοτο: Ϊοια αοτσιπ οοο πω· ιο

ιοιπ ποπ το τοποσ ιοαρισ πατοτ:ΐτ ορροίιτα πασα

το,πιιι ρστοτσιιπσιο ατι ιιιισ&ιοπστπ, οοιτιοτιπαιι

τσι ιοιιιιοτ αοστιιο , δ: ροπιτοτ σοποσιίιο ατι Όσο:

Τπιάσπτ.

Κρύο

δ·σιισι.

Ζσα#ωπιστ

12.ΒΙΜ.2.

Σασί τοπ επι.

"τοι δ: Όσοιο: ποσο σωστο νιτοπιποσ :Μοτο ιτιίιο-_ -τοτ ρσσσατοτ Έοτιπαιιτστ ιοιιιιισατι: αιιοσιιιιο ιοι2_

σοοπιτιοπσ σοποτοἔι·ιιιισι, σοι ποιοι σιιστ σοιιτ τι- σ.

πο, ρστ @οι-πιο ιοτιπαιισστιοιιιιισαιστοτρσσσατοτ.ι _: ο τ

Νσσ τσιτσττ , ποιοι νιίιοπσιπ υπ πσσσίιατιο ισ πα

τοτ οποιο, ατι σοιι2τοατο νστοσοοπιτιο.οσιο ιισι
σοπττιτιο ωστοσο ιιοπε ιΙσποατοτ τ ποια ποπ οποιο

σ:: Γορροιιτιοπσ σοπετοασ σοεπιτιοπιε πιο. οποιο : τ

νιίιοπιαιπτοιτιοσ 13ο , οσσσατοτ τοΕιιιισιιιιπσ.ο

ρστστιπ.ιιιισθιιοπσπι Όσι.3 πιο οοοιι σε τι οτιοτισ
στοοιρστστιπιιαιιιοιιιτατσ σοπισσιοσπιι ι σκ το πιο

ροιιστιοτιτιπιαιιιιιιιιιαισ σιιαιο ιιπισσσιισπιι , ποιοι · ·

ατι σαιοιπ ποπ οπο: ιισιοιιισι:π τιταποσ ιπιαιιιοιιι

το τοιιστστ ιισοιτοιπ οποιοι ιιιισάιοπσιπ στ: ρατ

ισ ίοιιισάο σιιτο ποπ ...πιο ποια οι ιιιισσι:ιο σοπ

ετοα σοσπιτιοπι ιιιισι,οοιιπ ιπτοιτιοασ ποσο Όσι.

ἰ Αιιιισ, σμιοιι πιο α&οροπατοτ .ιιιιιαιο, ποπ οσοι

ι τοι· ιοτιοα ορροιιτα ρσσσατο αστο, τω τσιπιιιοι αρτι

ι τοιιιπσ, οοοσι ποπ ιοτιισιτ, «μια σοπττατιοιπ ποπ

' τοιιιτοτ πιο πιο· ορροιιτοπι σοπττατιοιπ. Νσοοσ οποιο..

ι ιπιτπισιιιαιπ σπιτι Όσο ίοτιπαιιιστ σιισιοσιιτ [πια οι- #τωττι _

ποιο Όσι: οοοπιαιτι, ντιορροπο σκ ιιιΓροιαοιιιε, "-ι#'°'°·"·2

τιιισόιιο στσατοτω στοα Όσοιο ποπ πσσσιιατιο οσο
ν αιισττ ιιιισάιοπσιπ αιπισιτισ Όσι στοα στσαιοταιπ, ιπ

φα ι;οοιοα τιιισάιοπσ σιισπτιαιιτστ -σοπίιιιιτ αοιιι:ι- .

πα: ρτοιπτισ ίσια σιιισέι:ιο στσατοτε στοα Όσοιπ

ποπ οι Γοιιισισπε ατι ροπσπι:ιαιπ ασπισιιιαιτι ιπιστ

Όσοιπ 8σ στσατοταιπι ποιο: απο :οι σκοσιισπιιοτπ

ι Γοτιπαιιτστ ιπιιπισιτιαιπ ποστ Όσοτο τισ στστιιοττιτο. ·

ι ειτοοιοι ντστοοσ αοι:οε , τισ νιποπιι δ: σιιισέι:ιοιιιτ,

ι πσσσιιιιτιοτ ατι ιποτοαιπ αιπισιτιαιπ ιπιστ Βσαιοιπ δ.:

Όσοιο; νιίιοπια, τι ρστ σαιο στσ:ιτοτα πιο οιιισδιοιο

αιτιισιτιαα τιιοιπω; αιοαιωι, ν: ρα σαιπ στσαιοτα_.

ιποιοο σιιιιΒατ αιοσιωοσ αιοισιιια: Όπου. ;

ο..ωο τατιο. Βσατιιοτιο το αιιορτιοα ιιιιατιο, πω, σ:

σο. σοπσσσιοπι , σοιπ τιιιοπσ οσατει ιισισιτοαισ ρσσ- ειπα Όσοι τατιοπαισπ:ι στσατοτατο στο αιιοΡται; @τι α"ιτι...ιω

σΠιτάσριι·σ
ιισσ τσσοιτιτ πιοτοοιπ αθ:οοα , ταιπ σ:: παττσαιιορ- Μ” "ώ

Ώ .

τετοιο , αιιιπιττσπιιο αιιοριαιοιπ ατι οπο.. ιροοιια. "

ορταπτισ; ποιοι το οπο: αιιορταπιιι. ιοΒιισισοσιο ο

ιο ιιιιαισ οιιισποιο οι Ρατσπτιατιορταπτι.Νσοοιτ αο

τσιπ Βσατοι ο" τω”. αδιοιπ τιιιοπιε (οι:»ιισστσ [σ

οι ιιιιαισ οιιΓσσοιοιτι Όσο αιιοριαπτι, ω... πιο: σι

ισιιτι.ιιιτστ ροιιοιστ πισω οοιοπτατια.

6. Βσατιιοιιο οι ρσττσέι:α ιιατσιιιτισ ΒΕ ρ:ιττισιρασ Ξεχ'^.:

.ΒΚ

Ί

τισ οσατιτοιιιπισιπστσιιτω οι ιισσ σιισοτιαιιιστ ιπ- εχιμ.ρ.°ισ·

σιοιιιτ νττοτοσοσ «τοπια ιοτσιισέιοα, οοο ἴσΌσοε ωτοωα#

σοιπρτσιισπιιιι ι δσνοιοοτατιε, οοο ισ μτποσοτιμ

επ. Μιποτρτοιι. παπι ιισ.ττιτοιιοι ισατασίι ι ηπα.

ιπαιοτ σιισο8ιτατι ποπ ροτσιι: πιιι.ιοτσιπ νττοιπ- ο -

ουσ αόιοπι σΠσπτιαιιιστ ιπσιοιιστστ , οοο σιιστ στοα

ποιοι· σιισο8ιτατι ποπ ροΠστισιιιπ πιαιοτ ι:σαιιτοιιο

πω, οπο: «τοποσ αέιιι ιπσιοιισισι. Μ.ιιοτ οίισιισι.

σισπιτπιισοτ Όσοτ,ντΡαιτστιισιιπιοπτ,σιι:,οοο πια

ιοε ασ οτσίιαπιιοσ σιτσιτειιατι οοο μου ιτα οικε- . ._

κ

οιισιοτ Ρποστιο , ιαιτσιπ ιπ σο 8σπστσἱπσιοοσοπ+ ·· ·

| σιριτοτ, ιισοστσιισ,ποα ιπαιοτ ασ ρισίιαπιιοτσιισο

Βιτατι ποπ ρσιισιι. (ιοπιιτοι. παπι οποιο Μισο: σ...ρω:

ασσιιισπταιιτστ ιπτσετατιισατιτ. αι οστισθ:ιοε το , τ:

σα ι:οτιοαιιτστ το σιισπτιαιιιστ , πο ιτιο ασσιιισπταιιτστ
ιπστσαταπι Μπιτ. ιπτσετσι,ιισ σπιιο οσιτσέιιοτ πιο· ο ο

ιιαπιιοτ 'οσ σοπσιριιοτ: στοπ.

7. Βσι]ιιτοτιο, νι ραΠιιπ ιιοσσπι Ραττσι,σιι @οι ωή,,";

σιαπι (ριτικοαισ ιοπτιιποπιιιιο ιπτστ στσατοταιπ ει» πω.

τισ Όσο ...και οι τπαιτιτποπ πιο σιισπιιαιιισττσι:ιοι- Μαι”Μ·

πο” πωιπο ιιοιπιπιι σ: πωσ νιτιοιποσ σοπιο

Βιι:ι8ιτοτ τω.. νιιιο αυτ τω. ιιιισσιτιο ατι ι:σατιτ. ποπ

ιοιιισιτ. δοπίσο. τοσο. παπι οτι τέίιοπστπ ιοιοσ

Όσοτιταιιιτσισατοτασ οοιπιπιοοι ιο οι Μπα; στ:

‹ιιισᾶιοπσιπ ΐοια στσαιοτα ιτατιιι ιιοιπιπιοιπ ι-οι)ιπ

Όσοιπ: πσοιτιιιειτοτιοτιισιτ,ιστι υτταιιοσ πσσσίιατιο

στεο. Νσσ ιο$σιτ,οοοιι νιιιο ποστ πιο πατοΙΒ τσοοιτιτοτ. Δπισσ. σοπιιαι,στοια ιιοτπιπιι.ιιο πο ιτα

σποτ,

!"ΜΟΠΗ"Πι .



Ρ

πω, :Μι ιθοι: νοιι::::::τι:.: οι·οο ιι6ροιοιι ο:οπι:ι·ι:

τω:: ιιοιι: νιίιο::ιε ιιο:::ιιιιι:::: ιι:ι ι:: Ποι:ιτ:: τ:::ιιο:ο.

Ι Μ!. Οοο:: ι. 8: ι:οπιτ::οιο οιοι:οι·ο: ιο ιρ:ἐι ίοι·ι:::ι
Σ ω:=ι·· ι· Πιο: ο::ριο:ο ο::::ιο::: :ρροτι:ι:::: :::οπι::ο ι:ι:οιιο

` |: οι::ι:: , ι:οπιτι:ιιο ι:ο:::ι::ι: ιιοιι τω:: ρο:ιο:ιιιο

· οιιοτιιιιιιτοιιοᾶι: δι. νοιι.ιιιτιιτο , ω: οτι:.ιι:: :ποιο

:ιοιιι:ι::: ροτο::τιιε ιο::ίιτιι:ιε, :ιιιι:: πιει:: ιιια τω::

ο:ροοοε πιοι:ιι:: οσοι. Κοιρ.::ο8.Γοοι:οι. οι:ιοι:ο:Εο]). ' _

οι:ι:: οοιιιιιιιιτι::ΐοιο ι:οι·ιο ι:ιοι·οπο , Μ:: τπ::ι:ι::

ροτο::τιω οι·ι::ιι ο::ρειοοε ι:οπιι. ιο::::::ιι: , ουκ τω::

Η ι:::ριιοοε οι:ιο&ιι:ι::: ιι: αυτοι:: ιι::ιτ ΙΜ:: ροτο:::ια
Δ _ 13υνο:ΜΜ :::ιοιιιιιοε. ο Οὐῇ:ιιΠι:::::ιιι:ε.Βοπι:ι:ιὶο ι`ο::::ιι

· ών!" Σ· :ο οι: οροιπιο οι::ι:ιι.:::: ορτι::::: ::ο ρο:ιοδι:ιΠι::::::

ο:Βο ι:::ροιιιΒιιο οι, νι: οι: @οπο ι:: ιιι:ριιοι ορο

-' :·οιιο:ιο τιιι:οτιο ιροοιοι, οι:ιι:ι:::οιιιι Π:ο: οροι·πιο

ιι:ιοιιοοιι:: οι νοιι:::ιπιε. Οο::Γοο. ρ:οοπ, :μια ιού

το: ορο:πιο:ιο:: ιροοιο ιιιθο:οιιτο: , ιαιροΠιοιιο οι:

οιΪο ιιιοι::ιιτπο:::, Μ! νι:: ιιοοοιιπιιδ πιο:: :ι ροτ

· ιοιί:ιο::ο :ιτο:ιι::, 8ο οοιιιοοι:οιιτο: πο:: ο:ιτ ορτιι:::ι.
ι .απο ι ()ο:ιιι::::οτ 8οοτι:: :. Βοπιιι::ιο οι:ιοθ:ιι::: οιὶ νο::

σ ι°°ύΜπ :ιι:ι::ο:ο: ο!ι·οο 8:€ο::::::::. ο. νι:: οίι ροτο::τιο,οι:α

ε:: :ιιιι::ει ::ιο11οο::1:Ροι:οαΜω πιι::Βιτ οριο

&ι.:ι1°:,οτ80 ν:ι::οίι: ορο:πιο, οι:: :πιο οι:ιοέι:ΐρο:

ίοάιίιιο:ο ::::ι::οι:::::οτεο ι:: οι: ::::ιιιιι:: ίοιι:πι::οί

ιω:::::: :::::::. 3. οι:ο:ιοιοι:::ιοι:ο ν:ιι:ι:: οι: οσοι::

::ιιοι·ιι::, ι:::ριιαιτ ν: ν::ι::::οι:ο οο:ιοι:::π :οι οο:ι

ι:::::οι::::::: ν:ι::::: οιιο::ιιιιι::: :οι νιίιο οίιοσ.ι:ίι: απο.

ο:ιο::::, ποο ιι::ριιοπ,ντ ν:ι·ιιο;οοιιοι:::ιιι πι'οοι::

ιιοι:ι'οίΤο:ιτιπ:: ι:οπιτ.οο:ιιιιιι:οιιιι::::. πιο ι:οπιτ.

ίοι·:οι:ιο::: οπο οριιο::α: 8ο ρο:οειιιπ::::::: οροίο

ο :ιο::ο:::,:ιο:ι ωιριιο::::ο,τω ιοτ::ιιιπο 8ο 828τοεαι

τιο::ο. και:: :ιιοιι οι:ίιπ, :::ο ι::ιιιιΪιειιι: :::::ιι::Β::

ο:: ιιι:ριιοι ορο:ιιιιο:ιο τω:: :ιιι:οι·Γ:::::::ι:: οι:::::ι:ι:

::ιτο:ιπ::: οπο ιιοοοιἶπιὸ ίιτ :και Ρ:::°οοω:, νι::

_ οι:ο τιι:::ο:: οι: ρο:ιο&ιίΠ::ι:;:τοι:ο πιώ ρο:ίοοιιο:

Λι:_Μ,. :ιΙτο:ι:ι:ει ιοοιιιι:: ιι:::ιρι.ιι. Διὶ ι. οο::Β:ι:::. :ιο8.ι:ο::

ι δ

Βο!ρ.

ή". ίοο. οι:ο:ιι::ι::: ι:οπιιι:οιο οι:ιοάιι:ο πιο: οίιο ίσο:

::ιι:::: που:: ι::ιι::ιιι:::: Βοιωτοι, :ιο ρ:οι:::ιο ν::ι::::

:ιι:τιιο:ο τ ι:οπιτι::Ιο Γο:::ιπιε οίὶ ι:οι:ι:ι:: οι·οπι::::,

Δ: 2, που: ποιοι: ι::ι:ιτιριιοιιι::ιιο ::ι.:ι::ιο:ο , δ: ιροοιο. Δε!

2. ποο. νιτ.οοιιιοοι:. οι:ιιι ι:οπιιι:ιιο €ο:::::::: ιιοιι

οι πω: οοιιΒιιο:ο ι:: ορο:πιο::οοι:::ιιι:::: ρο:ίοιίτιβ

6::::εωριιοι:::ο,οο ::88:οΒιιτιοι:ο; οι:ιιι οοιιίιιιο:ο

ι:ιοοοτ ι:: οροι·πιο:ιο ::οι:νοι::ι:ο Γειτ::ιοτο οι::::ο::: :ιρ

ροτι:ι:::: ::πι::αι::τοιιο&ι:::ιιο: οι:οιι ρ:οίι:::ο ι:ο::

ρο:οιι νι:: τι::ιτι:::: οροι·πιο οι::::ιι:ι:: ρο:ιοότιιιι

πιο, οι:::: νι:: ροτο:ιτιο ιιοιι ι:οπιίιοοιι:: οροι·ιιιιο:ιο

Δι 3: οι:ο:ιι:ε. Αι! ο. οι:ιτιοι:ιοι π: ιιο:::ι::. τ:: οι:: Μο,

ποο. ι::ιιιο:. ω::ιω ι:ι οοι::ροιιτο ρι:νιιοο , οιιιι::

:::ειτοι·ιο οι: οοι:ίο ΐοι·ι:::: , δ: νιι:ο νο:εἐ, 8ο τπ::ο:ι

ντ:::οι:οοοιιοι:::ιτ :τι οο:ιιιιτι:ο::ιιιιι:: νι:π:: οπο::

' :ιπ:: ρι:νιιοιι:::. . ι

·",:22- Πιο:: ο. Δ:&ι:ε νοιι:::τοτιο.οι:οι:: οιΐοιιιιοιιιοι· ι::

Ι.”ΜΜ Μ. οιι:ιιιτ ι:οπιτι:οιο, ιιοιι οι: ποο: οοοι:ριιοο:ιτιο:,οι:ο

"Μ, Μ.: ιι:ιτ:ι::ιι:::: ι:οι:ι:ιτο οσοι: ::ιιορτι:ι:ι π::π::ι:ε,ιιοι: ιιο

πω. ιοάπιο, οι::ο π! νιίιοι:οιο νοιιιιιο&ιοι:οι:: ο:: ::ο

οποιο οο::ιοοι:ιτι::, ο.: ιοιι:ε πιο: ιιιοιοιτιο,οι:ο

- Ποι:::: :::::::::::::: ι:ο::::ι:ι ρι·ορτο: ιοιριι:::ι ιιιιιοι

ΒΜ)^ωιι· απ”. Αιιο:τιο Με:: ρ::ιι::: οι: οο:::::: Κιοικτάκω,

οι:ι πι οΠο:ιιιιι::ι ω::::. ο:: ρο:το νοιι::ιιπιεΜ::

ει: οπ:::οε :ι&ι:ε; ρ:ιι·ιι κι: οσοι:: πιω, ρι·οιοι· 8010

:οι:: :οοι:ι:οι:τοε οιοιοάοιιοοο::: , οι::ο:ο::: οσοι-ο

οι:ο::ιοι:::οο ρ:οι:. Ι: τιι:ιιι:::: :ι&ι:ε ι:ιιοΒ:::τ οΠοι:

τιιιιιτο: ιο:ιοιιιοι:: ::::::. οι: ροι·ιο νοιι:::ιπιο, οι:ι

οι: πιοοι:τιο ω:: ::ο:::::. οι:ιο&ιι:αι τω:: :ι::οι::

ποο: :::::ιοιιιο:ο:: ρ::το νοιι::ι:πιε οι: πΤοοι:τιο

Μπιτ. οι:ιο&ιι::ι:. Μι:ιο: οο:ιιιπ, πω:: ιοιι:: :ι:::οι·

:::::ιοι:::: το:ιιιιτ :κι Ποι:::: ρ:οριο: Γοι:ι::ι οσοι::

τοι:: Ποι: πιο:: νο:ὸ πιο: :ο::ιιι:::τ π! Ποι:ι::

ρ:ιο:ο πιοι:ο ιιοιι: :Ποοι:τι:ι:: ει:: ροίιοιιι:::: , ν: α·

πιο. Με::

οικω!.

τι:ι:ιιο ιο:ι::ιιιι: οι: οιΤοοι::ιο οι:ιοάιι:ιο: ι:οοο οι:τοι:: 1

= ~ οι: ω::.....:. ν:: α:: ..:........: Μοε:.1 οι:: το. ο ο

πιο: οο:ιοι:ριΓο. το:ιιιιτ :ιι Ποι::::, 8ο ωοοωι:: :ιο

Ποο, οιιπο:ιι:: νιίο 8ο :τοπιο : ιτε ν: :πιο :ο:ιωι:>

οιοιοοιιι:ο . :οι οσοι:: Πιο ποιο: το:ιιιιτ Μια: Π: (οι:

Βο::ι:π Ποι , Μ! οιιπ:: νιίιο:ιι: 8ο Διιωιιο::::, ν:

Ποι:::: ποιοι: οοιιιι::νέο::ιιε , ται::οιιιι::: ιιι:::ιιιι:ι::

Βο:ιι:ι:::ιοι::ι::::.. Μ:ιοι· ρ:οο. οποιο :ποιο :άι::

ι::ιο8:π οίιο::τιπι:ο: οοπιι. ιο:::::ιο::: , οι:ι οσοι:

ιι:::::οοιιπο οο:ιιι:::οιτοβιοοι:ιι::ι::. ()ο:ιιι::::.διι:ι::

:ιοι::::::: ι::τοο:ιιιοΓιο:ιτιιιιιιο: ι::οπιτ.ο:: ρ:::οι::

τοιιοά·ι:ε, οι:ποιιι:ε :οιιο:ιιι::: ω: οι: , ια! οι:ποοι::

οικο: :ιο:ιιι: Ποι οι: , οι:ιο ν: :οιιο::ιι:: ιι:ρροι:ιτ

οι:ιο&ι:::: Βοπιιιοι:::::Ποοι::ι:::: τω: :·πιο:ιο τω:

:οι νο:ι: ιτε: ποο: ::ο:: ι::το8:π οίιο:ι:ιοιιτο: ι:ο.::::.

ο:: ρπτο νοιιι:ι:πιε , οι:πο:ιι:: ει: Γι:ι :οιιοι:ιι:ι::,

ω: οι:πο::ι::: οπο:: :ο:ιιιιι ι:: Ποι:ι:: , οι:ιο ντ :ο

ιιο::ιι:ι:: ιι:ρρο::ιτ Ποσα: οιιοοιιτι:::: 8ο Ρωτοπι::::

οι:: :πιο::ο οπο:: ω:: :πιο πο:: :ιίιοοι:ι:ι::ιι>

ιι:ι:: Μ: :ιοι::ι :πιο:ιο οι:ιοοιωε: ι:ιο:οπιι, οι:ει ιιοιι

Ϊοοι·οιο:ιιοὲρο: ::έιι::::ιιι:ο&ι:ι:: :Ποοι:ιι:ε. _

σφι.: ι; Ι: πιο: ρο:ιο: οι: ιι: ι:οπιιι:οιιι:ο,οιιι - ...ο

ροτιο: οι: ι:: ρο:Βοιο:ιιιο Βοπι:::: : π ροιιο: οι: ιι: Οὅῇοἰοιο

ι ρο:ιιοιοιιιιο Βοπι:::: ιιι::ο: οο:ιοι:ριιοοοιια , οιιὲι::

ποο: :ι:::ιοι::α. Μι:ιο: οο:ιίιπ, οι:οιιιπο Μπιτο

:ιο οι: Γι:ι::::::: ρο:ιοθ:ιο Βοιιτι. Μισο: ρ:οο. οπο:

πιο: οο:ιοι.ιριιοο:ι:ιο:οι:ιιιτ π! Ποι:::: ν: ι:οιιι::::

:ιοί::ι:::: ι ποο: νο:ὸ ::::ιιοιιιιοτο:ιιιιτοο Ποι:τ::ντ

ι:ο::ι:::: ιριιιιε Ποι: ποιοι ι::ιιιο: ρο:ιοι':ιιο :ιοι::Α

οι: , Ποο: ειμαι:: ν: ι:ο:ιι::::ι ::οί::ι::::, οι::.ι::: νο·

ιι:οι:ι:::: ιριιι:ε Ποι. Κοιρ. ποο. ι:::ι:ι. Ειο:ιιτ::ιιιι:οι Κή.....ω;

ι οίι: ι:ο:ιι:ι::::::ιι:: ::οιι::::::, οι:οιι πο: ι::::::οιιιπιι::

8ο ρ:ο::ι:::ιι:: οο:ιιι:::Βιι Ποο: ιι:::::οιιι::τιιι: ιιι::οι::

8ο ρ:ο::ιι::ιι:: πο: οοιιιι:::2ιτ Ποο π::ο::::::ιοιτια, ·

οι:ι ::::ιιο :::οοιιο ο:οποτο:ιιιιτ ι:: ιριι:::: ι:οι:ιτπο:::

Ποι. οι:οο: ποο: οοι:οι:ριιο. οι:ι ε:: Ποι::::ιο::ιιιο ο

ι :::οιιιιι:ι:ο ω:: οι·οπο. Νοοι:ο οι ω”, .μια ρου:

::ιο:ο:::οο::οι:ριιο. Βοπι:5 ι:ιιο:ιιιπ Ποι:ι:: ντρο

::ι::::: τω:: . Ετ ν: :πιο ::&ι:ε ιιιρο:ιο&ιο:: :πιο

ρο:ιοᾶιο: :&ι:ε :ιοιι::::ιτι:: οι: Ρο:€οοω:: οο:οοο

πι οι:σοι το:ιιιιτ. (Πιο: ι8ιτι:: οι:ιοοι:ιιι::,ιιο οι:οιἱ

τοιιιιι:πιιο:::::ιοιτι:ο,ίιτρο:ιο:διιι::, ιιὲιιιοοιοι9:ἱ

:οι οι:οιι τοσοι: ποο: οοιιοι:ριιο. ρο:βοάιο: ο:ιτ :ο ο

ι::ο:· ::::ιο:::::, οιιὲι:: π::ο:οοοοι:ριιο. πορ:οιοιιο

οποιο ρο:ιοολιι:ι:: Βοπι. .

(Νήσο: α.. Βοπιιι::ιο οι: €ο::::::ιω: οι:ιοτπιι::

:ρροιιιοει:::οιιο&ι::ιι:: πο:: οι: αυτοι:: ιο:ι:::ιιιο:

οι:ιοιπ;ιι:ο, ω: :πιο::οοιοιοξιπιο::ιε: ο:8ο πιο.

άπιο ρο:ιιιιοτοιἶοιιιιιιιιιοοιιιι Μπιτ. Μπι:: ρποτ,

ιιοιι: οοπιτι:ιιο πιο: ιο ιρεί: ιο:::::ιιιιο: ο::ριο:ο το·

πιο: οι:ρπ:ιτπο::: ::ρροτιτι:ε ι:ι:οιιοάι::ιιιο, :οιιο:::ιο

οι: ιριο οι:ι:ιοι::: ρο:οτιιιιιτποι:: οι! νιτοι·ιο:οι:: ροτ

ιοιδιιο::οι::, οιιιι:: οι): ωραιο. Μι:ιοι· ρ:·οι:. πιο: οι:ιο

οιοιοάπιο οίι ιριπνιιιιιιε οι:ιο: :ρροτιτι:: ι:ιιοιιο«

ᾶι::ιιε: οι·8ο Ποο άοιοάπιο::ο ιιοιι οι: οοπιιι:οιο

:ο:::::1::ο: οι:ι:ιπιι::, (οι :κι ίι::::ι::ι:ι:: ιι::ιιιι:ι::ο:ι·

ιπιιο: , ό: οι·ιοι::::τιι:ο. Τικ:: οι:ιιι ποιοι:οιιοιοέ::

τιο:ιο Μπι:: :::::::ο:οτ ε:: ροτο:ιτιιι :κι νιτο:ιο:ο:::

ρο:ί··οάιο:ιοι::. Κοιρ.οοιιοοιι:ίι :::οιο:ο,:ιο8. :::ι:ιο:: _Κ.?

δ: ιιιιιι::8. :ιι:ριο:: :ιοΙοάπιο ιι: οοπιι. πιο:::ιιο .

οοιιιοοι::ιο:ιο ιι::ιε,ιιιιο::: οιο ιριο ιι:ιο. Ρ:ιο: οιιιιιιι- 0.4.2" .ά

μια:: :ιο ιρἴο ιιοιι: οοιιιοοι::ιι:ο,ποι:ο πιά: ε: ι:ο:- ω...: οι

:::.εροι, οσο οιιωι:ι::ο: ι:ο:ιιιιιιτ ι:: :ιιιοοιιτιοι:ο Ι'(·"ωο

ω:: Ροίτο:ιο: :ιο:ι οιιιιι:ιει:ιτι:: π: οι:: ίο:πιιιιι ""°

οοι:ιοοι:τιο:ιο ιι:ιιο, Μ! οι: ιρ(π::οτ οοιιι”οοιιιιο ε..

Με, ου; οι:πο:ιι:: οι: ιιίιοοι:τιο ιι:ι::ι::ιι:ο::ι ρ:α·ι

Γο:ιιιε,ι:τοι:οι:: Γοιριο οιιιιιο:ιτιο, Βοπι:::: Γιιωιιιιὶ

ιιοιοάπ; τω:: οι:ιιι οι::::ιε οροι·πιο οοιιιο::τπιοα

σποτ; όρο::ι:ι:ιε, οίι ωοοιι::::: ορο:ιι::τι: τοι::

οι:ι: πω: ιιι::ισιτιιιο, οι:οι:: οιΤο:::::ιι:ο: ι:ιοιι:ιιι:ε

ι:οπιιι::ιο, οι: ιρΓπ:ιοι ίο::::ιιιι: οοι::ριπ:ο:::ιο δ;

:ιοΙοιίτιιτιο :ιο οσοι: Με. Ε:: Με ρποτ π: ν::ιιι::οι:ο

ρ:οι:.:::ι::. ιιοιι: ινοπιιικιο οι: ιο::::ιιιιτο: οιιιοιπιι:ε

ορροτι:ι:ε

0&ῇοἰο.: :ο

 



Ώιι5ιθοιοιιυ Η 13. φαω/ι... βουιιιιιι. δοόΐιο ?ο

ορροτιτοι ιοτοΙΙοάοοιιτ μοι ιιοιοᾶοτισποιο τα σο·

ιοτΕισ οο:ιτιιιοο,τιοοι οσο Διττωεοιιοι.ιι οπο οστο

ρΙοοοπιιο 8ο οο:οιο ιιτοιοιιιο; οσο οοτοιο μοι τω.

&οτιοοοιο ιιο οσοιοοοτιοπο ι :ο οπο, πιο:: ο... οι

οοοιιιοπε οιοτιτοτιιοι: , οσο οι:οοοιιρίοι:: ι:οοτιτ.

€οιτοοιοι::. Νου.: ι-οιο:οιιι ι:οοτιτ. τσΠοιο .και οιο

ποο: Ροτοπτιοιιτοτοο: ο ιοΒιοέιο, ω: Μι... ::οαπ·

ιιοιιιοτοι:: ..τι ι:οοτιι.οι:ιο&ιοοι::.

οσοι.. χ. θύμα: ο. Βοοτιτοιιο οι νιτιο:ο ροιι-οᾶισ ποτο

ιιαιοτοιιο&οοιιο: οι: τιοιοᾶοτιο τα Μ. οοοιοοο·

· τιοπο Επι: οι νιτιτοο ροιιοᾶισ οοτοιοιιοτοιιο&οο

Βιιμοάισ ιιι;οιεο ροιτιποτ οι! Βοοιιτ. οιΤοοτιοιιιοι. Κοιρ.οοο

  
:Ή

τιοποιο ι:οπι, νιίιο οοτοιο αοοπτιιιι:: ιοτιοποιο νο·

π: ροιιι:άισι :οαιο οι ιοτισ οσοι, οοιι: οπο. το·

τισ ίιπι: ισιιοοιιτοι, ροιίοᾶιοο οποιο ορροιοπτιο,

τ:οοι:: ιοιισ "π, αμε οιι τοοιιτιο ιοτιο οιιιοοοοτιοο

τοι οτι ιοαΠοᾶο. Χάο. ΜΒ. τοιοοι. τιοριο:ι .ο. «ο

ιοτιο ιι: σοιοᾶο , οιαιο 'πιο , οιιοιο οι» οπο. οι. (ο ό”. "Μ,

ιοοοτ οι μια οι:ιοάι, Βιμ οι μια τοσοι Μια... ο", .πιο

οι ρστοπτιο :τι οι:ιοάοοη :τ ιο οσιοιοτο,ιοτιο οπο Για πιο

τοιτι:ιοοοο τοι:: νιίιοποο: οσιοσιοοι::, τιοι.ο: Μαι

ωετοοε,ιοιρο ιοτισ ωτωιο ποιο απο νιίο:οοιτ::

ιοτοιιοάοεοο8οσιοιτ ιριοι:: ιοτισοοο: τ:οισιιι: ιοτιο

[κύριο ιΠοιο οσΒιισιι:ιτ οι". . οι οοιοιιι... ιοιισ

Καφ.

Π: σω08θ

τιτ.οΙΤο νιτιιοοι:: Ροιίοάιοοοι::οιιι:ο οι:ιοάοιο σα· "ιορι 9ΗΠ ιΠοτ:: οσ8ποιοιτ ιοτο!ιοάο:,οιι ιοτο!ιι·

τιιιιοι::, ω.ο.ιω οοαιιι, οιιι οι νιτιιοο , ποπ οι!

τοο:οπ ιιοο:οτιιοτο οιτοο σοιοᾶοο: ι:οοτιθοοι::, οι:

οιι·οο ι:ιοποιο οιοοτοτ::. (Ποιοι ει.. οι ιο οι::ισιο :τοι

οιτιιο οιΒο Βοοιι: ι:οιτιοΙιαι οσοοιιοαι οοιιιο Βοο

τιτοτισ , Γοσοοιοτοι, νιοτοιοι:: ιοιιιοο: τιιιιΒοπτοιο

Όσοι:: οτι:οιο οι::ιοιτιιο,οιιο ροιτιοιιι: ιι:οοττ:ο:.8ο

τ:οοιο ριοι:. τ:οιο οι::οι νικ οι! οιοιοιοι:: ποσοι:

σφι.: ο.

1Μ!”τω οοι:: οιοσιο ροτιιο. Κοιρ. Με. ιοτιοοι. οι! μισο.

οιιο οιποι να, ο. τ:οο ιοσ ιοοο, ίιτ οιοιτιοοι 'ατα

&ισοιε τΡωειο, ορο ιιοΐοι::ιτοι οι σοιοοι:ο,οοιι:

οι:οοιο ροτιια; ι:οΒο τοιι:οι:,οπο οιτιωοτ:3 ροιι-οᾶιο·

πιο, τιιι2 τιοιοο:ιτοιοο·οιιι: ριοριιοιοτιι:ο: οτι Βοο

ιιτ. οιΤοοτιοιιιοι ΐρο8:οοιιι:οι: οοιοΓο:σιιι οπο: οιο

πω. σι:ιοθ:ι ι:οοτιιιοι, "Μοτο, 8ο ροιροτοιτο:,

ίιοο ιποιοιΠιοιιιτοι οι::οιιι ι:οοτιιιοι τ οσο μορια

ιοαι, οι:ιο οποπτιοιιτοιιοοοιιοοιοι οιι ι:οοιιτ. Μ:

πιο: τ:οιοοι οιιισι νιο,ποο ροαιιτ οο:οι νι; οιΐο Βοο

ιιιιοοε , οι: τοοτι:ιιι ι::οιιισιιο τιιίροιιτισ οτι ι:οοτιτ.

Νοοοοι:ιπο ιιι[οιοι, ι:οοτιτοιιιοοτι: :καιει οσο στι.

Δ ·ιοιιο Γροοιο ο ι:οοιιτ. :ιο , τω: τ:οιο οι:ιποο:σι :ιο

ι:ιιιοοι .ιποοιιιτιοι ιοτισιιιι:οτ οι! ι:ιοοτιτ. ιοι:οιίιτιο,

:ιο‹: τω: σοιοιιτ τρωει οοοοοοιιο απ:: οι::οιο Βοο

Ι τιιιοσ Ροτιιοι ιο ιοτιοπο Βοοτιι. τω ιο ιοτισοο Δω.

τοκοι οι::οιιο οιπιοιτιωντ Πο. Τοι::τ:οιο στποιοοο

'πιο οιΤοπτιοιιι Βο.ιτιτ. οοοιιιιιτ ιο οᾶο ιπαιιοάοε,

τοπιο σοτιιο. οι νιι: οσο Ποιοι: ιι: ιοτιοπο Βο·ιττιτ.

ία! οτιοο: ιο ιοτισπο οάοεί πιο ιιιδοιοοτ.

Β 'Πω ' »κι 3.Βοοτιτοιιο :οπο οιοιοιο εοποιο ποτοιο,

επ::" ριιποιοοιιιιο οοοιιιιιτ ιο νιίιοοοι οοπιιιιοιοτο :πιο

,ΜΜΜ το Βοποιο τοσοι, σιιπι:ιροιιι:ειπ_οιιισιο: ίιτ::ριιοιτοι

Ρωιιφ.ιιοι τοτοοπ ι!ιοοπτιο .ο ριιοοιρο!ιο: οσπιιιιοιο ιο .τω

ο· Φωτο ·πο. ΑιΤοιτιο τιοσοτι ριιοαι τω:: μια: .τι .ωωιι

ι
ι

 

 Βιι:ιιιτοε. Ροιι τοσοι:: ιο σΒιοᾶσ ι:οοτιιιτ:ο ιιοοιιοι

Μ: ιιοιο ο" ροιαάιοο οποιο οι:ροτοπτιο, αποι

οοτ τοι:: οοι:οι:: ιοαΠοάοο, τ:οοοτι ω”. νοιοοτο·

τισ, Γοι: ιιιοοιιοτοοιοπ ιοτισοο ιοιιοοιι|ιιθ μι: ποιο

ο&οι:: ιοτοΠοᾶοε τοιιοιιιοτ Γοι: ιοτιοπο νοιι 8ιιο·

τοιιιΒιι.:ιιιοι οάοι:: νοιὸ νοιοοτοτιε οι. ιοτισοο Βου

οι 8οορροτιι:ιιιο. Νοεοπτιοι:ι ιειτοι οι , νιιισποτ::

ποπ οττιπεοιο ιοιιοποιο ιριοτο οσοιτοιιο ο" οσο·

ιιιτοτιοοιπ νιτιο:ι ί·ιοιι6ι σιιιοάι ιοοοιιιιοι , οποιο·

οι: οι. .Με ιοιιοπο ιστοιοιιβώ οπο: ·οισιοιιο τι οιι·

οι" ιοτισ ιστο:ο!ιο 9Πό ριορτιο νοιοιιιοει: οίιοτ ιο

οιοιοοιο, τ:οο πο:: οοεοσιοοιοτοι οι: ιπαιιο&ο, οο

ο νοιοοτοτο ορροτιποο ροιΤοτ; οοτο οοοιιοιιοτι: ιι:

οι:ιο&ο ιοτιοοοιι: οι:ι:οαιο ι:οιιιτ . οιιι ν: μα·

οσεοιιοι::. ι Π ·

Ε'οοτιοτιι. ιοοοπιιι οι. ι?.οσοοιοτισ ροιιο&ιοι οι

ιι: 8οποιο οποιο , τ:οο παει: οι: ιιοοοιιοτο ροιτιοι· ::":::"

μια οο οοαιιι οι:οιοτιο ι:::Βιο ο. ι:οποίιοτο Ροι·.ΜξΠρ,|.°_
τιοιι:οτ , «μοι οοοιισιο:ιοι οι α&ο ιοτισπιε οι- ιοωιοι οι

άοιοιοι: οοοισιιοιοι οοαι:: οιι ιοάσ ιοτιοπι: οι· "και

άοι::ιοι οι::σι ,·οιοοι:: νιίιο. Μιοοι οποιο. σοι:: οο

οροιοτισ οσπισιιοισι οι ιο&ο τιι&οιοιοι η Τα τ..

οοοτιί:ιο ιοᾶοι:: τιι&:οιοοο οι οιιΒιι:ιιισι: ο των

ιισιοοτοι:: ει: ΐοοοπτιιιτπ καιω τιιᾶοτοοπ ποση

φοτο νιίιο του ποιο οι ιοτισ ιοδιο ι::οΒιι οι”.

τω.. ιοιιιοοι,τ:οοτι τοιιοπιιοτ ιο :ποιοι ι:οοοτο οι.

τοι:: οπτιιοιοοοτ:: :κι , τ:οδι:: ιο ι:οοοι:: ιπτιιι:ιο·

οπο: οσιιιοο:; απο οπτιιπίοοοι:: ι:οποιο Ποι ρα:

αιοοιιι:τ:: ίιτ οοιοοο:οιοο ιοιιιοιοοσ ι:οπο ..τουτο

οι:ι:: ιιιιιιτ οι ιιοιονιτιι::οοοιι:οιοι:: οι:οιοι:: Ποιο

Μοειο ποιοι:: ιοτιοπιιοτ ιι: Μουτ:: οιτιιοιοοοι:: -

Βοιοιοοι , φοτο για.. Ποι: ποιο οι. .ο οέιοι :κι

πι.

σο. απ. ι.ι1ιιοιο αιτιοιπ οίιοοπτιο ιρΓοοι,οοιιιο.. τ. οιιοιτοοιπ οι:ίοοοιοι:: Ποι ,' οπο οοαο: .οι σι:ο4

οοτ ιιιοριιοιτοιιιιοοοτιοι::τΠο, ι:οοτιτ. ριιοοιοοιιιιο "πιο οτι ιο ΦΙἰΦἰΝτω ιι00"Φ Ποω”πο ΥΜΡ6 ιι”

οοοιιίιοι·ο ιο οο:σιο.ΐοοτιοο:. ριιο:ι οι. οι α; οᾶο ιοτοι σΕτισ.τιοΒοιοτ Βοοτο:οιιΒοιο ροτιοι ριιοοτιο

ριιποιοοιιι:ι οοπίιιιιι ι.:οοτιτοεισ ιο Βοποιο οποια, ι Μπι "100ιΜτωο: “Ποιο θα. ι:ο.ιο.....ιιιμο οὐ σ.#ιωδ·

ι:οι ροιιο&ισι ..ο ιο Βοποιο οιΤοοοτιοπιο οοιοᾶι Ϊ ΜοΠ886 ροιαιΣιιο:ιοεοποα Φ0τ°ἰ$ι τϊι-ιιυφΡΡ06°

Βοοτιιιοι:οιοοι οοιι”ο&ιοι οι ιο Βοοοιο .ιπωιιωι ι "Μ τι" ΦΘετ$ ΐ08τετωπ πιώ” 8"τ€ω.€"Βιι0ιωαξ
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. 2 . πω:: να:: ;

Μ:: . 12β.990Μ9=ϋ. :::49%τω

ι><>:=οιή»έ.49">"=εουΐ=ρεῇἶεςρρφεεεὶπὶ;μ.ρ α. ε_η.ιπ..ωοω: :Εκ ` ,ω .

ω: .Α:2.πωω:.ο=::...::Μ»«:::.Μο:: €εω;.€4@ώἐ::?ἔ.*ἐἱ...ῖ.'.ἔ.ἑ.;:ῖῖ.?ξεἔ..τ
σ ν:

κ



:Η α.

Δ ι η.

@ψαρια

:.απ:Μξ

:Η ι.

Δ: ι.

«Η α.

Οοκιαο·ισι.

Ἑι7ῇα:::ἰο Η Ό: ·:·ί:έωο]ΐα: αΜιαιικ. Μέϊίο ?Έ

α:: νι:: ν:κ:α :αιο::α ρκορ:::νιασα:ια,αα νι::

αα: ρ:οα::κ σιιι:&α:α ιρία:α Β:::ια:αι·α,:α αιιοα

σ:αια::α: ν: νιάτα: :α::ατισ 8:ροα:αἴ0: "Να

ααιίαα: ια ίαο 8:α:::;:ιτ:: ν: :α::ατισ ν::ι ια::ι

ιιαιΒιιι: , ετα:: ν: :α::ατισ ασια :ρρ::ιαιιι:. Ε::

αιια α:α: ια α:::ιτααια: α:: σαι:::ιαθ :α ααρι:ι:

:α:ααιΒιιι:::: α: ια ιοκκα:ιι αυριο: ααοαα: :α :ο

ί::α:ισ. Ν:8:αα: ιαι:α: :α ρ:ι·ι::: α: : ιι::ι:α α:

Μαι, :αια::ᾶα: σ:: ι: οκαια::ακ :α οκ:α:κιι α:

:α::ι:κα ::ααι::αα:ια; α:κα αι: α::α: :α : α:ια::ι

:α α::α::ι:ια :σαι::α::ισα:α:ι κι: :ιασκ ν::α α::

:ια:α: ασα :α ιααι:α:α:ρ:ορ:::νιαοα:αι,ΐ:α μα·

στ:: σαι:&αια ανια:: Β::τια:ααι. Αα 9.αιαια8.α:

α:: α::α αα:ααο ι: :α τ:: :ι:::κια: , ααα α::: α:

:οαι:ααι σ:: ορ::::ιοα:αι :ι::::ιοκ:ια , :αα: ::

ορ:κ::ισ :α νι:ιιαα: ααι: , ααα ρκιαια κ:: α): :αι

ριι:ι:α:,8ι. ρ:κα:&α ρσίαα::ακ,ν: :οαα::: ια σπα

ιιιίι: κα”, αα:ααο ::: :ι::::ιο: α::: :α :σαί:ααι

σαι:&ιαα κι:: νι::ι:: :&α: ορ:::α:ι:; ααι: :αα:

ασα σ::Γ:α:: :αιριι:ι:ακ 8: αοΙαα::ακ α:: :&ατα

ναια: ::α:ααι ρσ::ακι::.

Αα ::Βατα:α:: α. (:α:. Α: :α::οκικ. Με :ακα,

Β:::ιτααια:αι :ιτριι::α:ι: αοσιια:8:ιαια, κ: μασ:

:ιαακα::σ ::αταια σ:οα::ι,:α Β::τιτ.κ:ααι:ι:&ααι

νσιαατ::ι:,ασα ::αι:α ίσιααι, ιαιτ:: ρ:ικα:ια :α:::.

Αα 1.κ::ισα:ια α:Βο , ίσι:αι σκι::::ιοα:κα νσιαα

τω: :α: ρ::α:δ::κα :α::ατιοα:ια σαι:θ:ι: α:ια ιι

ι: :α Ρ:κα:&: :α::ατισΡαι:&ι, ααα σιιι:θ:αια ::

:ιααι: α::αααα:α σιαα:ια :::ισα::α σαι:θ.ια:κα

ααα αιωΒιι:ια α:: απ: :α::ια :α ν:::αα: ορ:κ:τιο

:::α ια::ΙΙ:&α: αα:αι νοιααι::ι:. Ν:: :α ::α::α

:πιο Δ: ::α:ιοα: αι::::ι:ιι: ααι: :ατα οαι:&ατα

ιιαια: ::α:ιοαι: ασα α: α::ατα ::α::ι :κια ::α:ισα:

κα:ααακα, αοα :οαιρ::α:ααι:ακ αια τω: ια:αααια

::α:ιοα:. Οαι:&ακα κια Β:::ια:ααι, :ακα α: :ρ

:ααι ::α::ι ::α:ισα: σαι:ᾶιαἐ`ι ια::Π:&α: 8: νο

ιαα::τι: , ν::ιαίαα: ρο::α:ιω :&α ::α::ι α:α::, ν:

:α::αα:α: αοίαα:::α:.Αα:.α:Βο ιαιαο::Αα σκάι.

:παο σαι:α:ιιαι α:::ια:ατα ανω:: Γ::ααααεα ::

:ισα::α Εισαι δ: ακα: ασκαι:ιι:ακ, α: ι::ιαιαααι κ:

:ισα:ια αοαι8: ααι:ιααα:αι:α::ιι::κ. Ν:αι κ::ισ

ασαι δ: ααι: ασκια:ιι::και:ι: ιοι:αι ::Ι::ισαέ :σα

α:αι:ατι: κ:ἰ :α ιααι:&α:α,:αι αι:ιτακιισα:, ααα

ια Π:: ::αι:&α :κ:::ιι::::α ::α:ατα ::τιοαι:. α:

:α::κα, ια ααο ::ιι: ::ι::ισ ίααα::α:,:αΠ:ι::: ια

ι: ιαααιτέ ρ:κΐ:θ:: , ααῳ ασα [Ματια α: σαι:όι:ακα

νοιαα:::ι:, α:α ::ι:αι ια::Π:&α:, Ιι::: στο αια:κα:

“:ισα:/ια αιω,ιατ:ΙΙ:&α: , αι:: :::ισα: ν::ι δ: ια·

τ:ι!ια·ιαιιι:, νοιαα:::ι: τα: :::ισα:ι:οαι 8: :σμα

ΒιΙι:. Α: :σαακι:α. α:Βο ι`ιιαα:ια:α:α:α Βοαι:::ι:8:

νΙ:ιαιιααι: , ααοα ::αιατα Β:::, ιια:α:αι::ια: ::

τιαει : νοια::::,αα:ια :ιι ιατ:Π:άα. Αα 3. :ι αι:

ισ: ια::Πια::α: , ααὸα α:::ι:αασ α:Β:: :οααα:::

ια :&α, ααι ιοιατα α:ρι·α ::::κι: :ρρ::ιαιιιο:, α:

ασια: α:: α ν:ια ια::Ιαα::ακ, αααα ιι::τι:αασ

α:α:: :οααα::: ια :ᾶα, ααι ι:: α: ::::κι: :ρρ::ι

ιιιιισ:. ν: ::ι:τα α: ρ:::-:&α αι:ι::ιαα: , ταα: ω: :- ·

τι: ααα:: 5 α::α α:: ασα :α :α: (ααα: νοιαα:::ι:,

:ατ Γοιια:ια::ιΙ:&α:,αα ντκιαΐαα: ααιαι. Πόα:αι.

α:ια α:ατ ιι:::ιταασ σαι:&ια: ασα :οαααι: ια σα

ι:ιασ , αασα ααα:: α: :::::ι: :ρα::ιιιιιια: , α::

αασα α: ::ι:ια Ραπ:: ααι::ιιιαια, ι::8:α::τι:α

ασ αικια:ιι:. Ο:τ::αι:α ι:ιι`αια :ίτ, νοιαα::::αι αι:·

Βα :ρρ:τ::: ιααια, ααα:: :ι:::ια: ρσ::α:ια :&αια,

α :ιτ:κια:ρο::ατι:: :δι:α: α: ρ::Ϊ:ᾶισκ , ντι :α νι

ασ. Κ:τιο,ααι: νσιαα::: :α :ρρ:τι:α: ναια::ι:ιι:

:οτια: ἴαρρσα:ι: ναα:ιαακα :όι:ααι αι:αι: :ρσ::ι:,

ααι ια:ει: Γαρροα:ακα ρ:κα:ι: , :ακα σ:: ι: σ:αι

α:τα: :α :ρρ:::αα:ια ρ:κι:&ισα:αι :στια: Μαρο

α:: @ααα :α:::α Β:::α: :ιο:ια: :Ιια:::: ::::κ: νι

ασα:,αα”:αι :ιασκ:, ασα ρ:σα:: :ιαο::ια α:: ασ·

.Η

ι Βιιιο::ια νιασα: ια μα:: ααα:: , α: ::ατατα ια

μα:: πασα:: ααι: :ακα Β::τα: α:ι;ι::: ρ:::α:κ::

:α:ια: :ισαα:α αιαια, ::ι:ια ιαιαο:ι αοαο α:: , δ:

ααα:: α: :α:ια: ιιοααια :ι::κιαα:ααι α:: , “ααα

να:: ια Β:α:κ: :αιι: ε: Ρ:κα::τισ: :ιασκ:, α:α::::

Β:::α: :ιασ::αι μπακ:: νιαοαι. Αα α.. α:8.:οα- α: α.

θα. απ:: ιααι:ι: , ν: :ικε:αιιααι κ:αιοαα::: :ια:κα

ααραοα:σ σΡ:::ατι : ν: μι:: ια ρκ:ιαιο αααι:ασ,

α αασα ασα Μαρ:: ::αιοαα:: απ:: ρσ::α:ια, ατι::

πω: ρκια:ιριακα ια:::ααι. Α: 5.·α:8.:α:ισ:: απ:: έα Σ:
ι ιι:::ι:αασ ααα:: αι:ια:ιιτ:: :σααί:::: ια σα:κ:τισ

α:,ααα α: μα:: :α::α:ια: οιιι:6:ι Β::ιια:ι , ε:

:σ:ασΙ::: αι:ι:τια: :ρρ::ι:α: :::ιοα:Ιι:: α:: :α:::α

:α ν::οαα: :α:α ια::Η:::α: 8: νσιαα:::ι: αποφ.

τα” ::ια:τα, :σιασ:::αασ ν::ατααα: ::ι:ατα απ::

ι: , ρ:κα:α:ιο: α: :&α: ια::Π:α:α: ια 8:α::: α::α

κε:,ρ::Γ:α:ιο:ν:κα ::ι:α: νοιαατ::ι: ια 8:α::: κασ

ιι:.Α:αα: α:: ::ατα:αρκοα:α: ιαα:ατι:: ια :ἐκ κ:ι- ·

:ισα: :Ηπα Ν::α :κ :ο ααὶια νοιαατ::α:Ιια:::,

Ρ:ια:ιριαα:ι αι:κι:ι, δ: ακιιαααι ιασα:α: ααο:α

:ι::::ι:ιαια, ::α:ατα ι:ααι:ακ, ια:αι :α: ρ::ι::&ιο

και ια::Π:&αια 8:α::: α:ο:ι:. αφτα:: ια::Π:

άα: :α: Ρ:ιταααι ταοα:α: αασ:α αι::ια::τιοα:αα

δ: ιαα:ρ:αα:α::κ α νσιαα::::: ααι: ω: ια::Η::δ:α:

νοιαα::::ια αισα::: σ:: σιιι::Ι:ι κι:οροατιοα:ια,

ασα .ασι::ιτ νοιαα:::ια::ιι:θ:ααι ::ιιαα:ιαα: ρο

Μια: αασ:α :ιτ:::ι:ιακα ιασα:::. Ια:ια μωβ::

:κεααι:α:ααι αα&αια ο: α:αι:α :α:κι::τι:. Ν:

8:ααακα αασαα: ω, ια::ΙΙ:&ακα Β::τι ια κι:::ι:

ασα :ω ια σαι:ᾶαιιι α:::ια:αια τωιω:ιω α,

ι α:καί:κ:α: σ:: ρα:::ιι τ:αα:α:ι::α, δ: ἴοιειια ::τισ

α:ια απ. ατι:: ιαιια:αι::: ::ααι: :α οιιι:&ακα ι:

:αααατα α. Πι: :ατ:αι ρ:ορσα:ιο, 2ι9|ιω: έαν”.

:ισα: Εισα::ισκ::, δ: ::αι:α ασα ααα: α::αιᾶ, :α

αα::α :οαι:αααα:τι:,σ::α:άισκ::.Εα: ιαι:α:::αο:

ι ροα::ισκ :α::::ισα:, :ιό ααι: :α ααιριι:ι::κ α::

Ε::ιο:, :α ααι: νιαοα:ια :α:α:ι:ιι::: ΐαρροαι:,

ι :α :ααα :ιασκ νι::ιι:ια:!ια::ιο ια Βοαααι Εικασ

8αιταια. Τ:αα:αι α:Βο, νιασα:ια σταια:κι :α :ταο

.Ν ::αι,::αιαα:αι :α ::τιοα:αι σιιι:&ια:αι,Γ:α να :α

μια:: :ὁαιτισα:ια , ν:ι :α αι:α:αα:α :α :σκαρκια

:ιριααι (αι. Ααί:ιαια: :ατ:ιαιοααι:α: α: κ:::ι:α

αι:: κασκι:, ασα :ατ::α α: ρ:κατότισα: :α:ι: :: α:

:ακα. Λα ιιιαα Δ: δ:::ραιαι: αι:ο, :σ: α:ασιαια::ι

ρσ:ια: α: :ι.τιο::, ασα αααα α: ρ::α:ό:ιο: ι:ι:α:ια,

τ:: ααι: ραααιω ::: ίαΒιι:ι: δ: ιαασ:αια:: Β:σ.

Ωαια :αιαι :οτ:Αα8:ιο:ααι Κ:αιαβιι:: αια:ιαα·

τ: α: α::αααα:α αια:και σαι:ι:, τ:: νικ:α: ια ω: αι

ακιαα:ιοα: ρο:ιο: Μαη:: ω, ααα Ααα:Ιο: Π:σ

α:κι:α:ια: αιιιιι:ι: ει: Γααοκαια:: : α:: :α::αι α:

:ιι:κι::: , αα:::α ρ:ικαααι αισα:α: ια :ι:::α:ισα:.

Αα :σαα::α.αια:ια8. ιιι: ια:ιο:: Ια :ε ορ:::τισα:

:οαααιτ νι:ιια: ασα:: Μπα", αα: ια :ιι:αι σρ:

:::ισα:αι ασα :Η ::ακιωια ::ιααα:ια ια σΒι:&ιῖ

8:αα::α α:::ια:ααι,:οα::ασ,ααο με:: α:: να::

ια α·αι:ιοα::α , α:: ααιτισ ια νιασα:αι Μπακ:

:α , α: ν:::αα: ια Π:ατα νι:ιαιακα αα:αι α:::ια

:αια μι: :μια ια :Μαι ασα :α: ::α:κιΒιιι:::ιααα:τα

σκια:ιριατα, ΐ:α :πιο :ρριι:::ια: οαι:&ι Β:::ια:ι,

α:Βο. ασ: :ααα ρ:α:ο α:: παπα: :α α·αι:ιο

α:ια, ::απαα:ια ρκια:ιριααι δ: :::ιο :ραιι:::ια:

Οια:: α:::ια:ι. (Σια: α:Βο , ίσι:αι ααι:ισα:ια

αιιιαι ν: αα::α νι:ιιαααι απ; καιω ::ι::α νιασ αιΙι

ααα: ν:ααι: νι:ι:αα: α:: , στααι: ααιρα: ορ::::ισ,

αα:::α: αο:αι:ιι::α::α:ιο ααα μέ, αιιιαι:α: ντα

αι: ακω;::ααι ασα αοια:α ααι:ιο,ατα ::ι:ια α:: :α

αοκια:Ιι: :α::α:ιο ιι:::ια:ι ααι: μι: ιαι:α: ασα

ιοΙακα αωαο, τ:: ::ι:κα νιασ αιιιαι:α: ν: ακα:

ναι:αιι: μια

 

:ε:τισ

@ια απ:

πω:: ρααΜ074:απΜπρίόσιτ:: Ρ:τ[:αιστα, ασα :α εω":ια::

ναια::αιιι::: ν:κ:: α:αι σκορκι:::::: αια: 8:α:::- Ρ:.ίωα”ω

κι» ῇωρα

ω" μυ!..

απ::

::ρωω;

:Η :οαιι”:Μ.

Σ:

 



 

"Η

ι

Μ." βιι:.

.πιο .#ο·.

βοά·Ρ"Φ 1.ο.2.5. @πωπω κά Μισο: απ. Μάιο. ιΜ.Μιι)πω. ι

©οιοίνω.ι.

Οοποπιι.ι.

.Ρ:οϋ. ε.

Ουιι1ίτι:ι.:.

Βοιωτοι. ο .

?πιο 3.

:ο Ώὶιῇὐιιωἰο π. Π: ωιιουρ..“ι.ο:.:.. :.π. κι.

:ιιτἱοπ: :πωπω , ποπ :::ἰο:ι:::ο:ἰοπιιω. Π: ο::

:.:Βιιω. (οι: ωἱπο: :ιίἶιιωρ:: :.ι:οο:ιπιι:ι. Ε.ιω π:

Ρι·οοο. οποιοι:: :Η οπο ::::αιιι::ι:ιιω , οοο: :Η

Ρ:ιπ:οιιιιω ρ:οιιιι::ιιιιιω :::ιιω;::ιό:ω :πιω ρω

:ιιι::ιοπ: δ: :οωωιι ω: πι:: :ίΤ:,8: Ϊ: οπο:: οοο·

ίο:ιιι:ντνΙ:ιωιιω οπ:ω :::ιιω: ::Βο ::ι::πιιι :τι

νι:ιωι.ιε οπιι::::ιτιι::ι:ιιω, οιι:ι:::ιιιε :Η οπο::

ποιοι :::ιιω:ι:ω.Ώα::ο..8:ο:ιιι. Ρα:: μα:: ο::

Βιπ:,οιιοω Βιοπειτ οιιιιιω,:ίτρ::::::: ο::ιιιιι, ία!

ποπ πιο :οεπι:ιοπ:8: όιΙ:::ιοπ::Π:πιι2: οπο:

οοι::τιιω ο:::ιο::ιιω Ραπ:: οι ίοι::ιΤ:πιι:ι. Μι

5Ε(.ΈΤΙΟ ν::

Α:: δω:οαιοι πω.. /ὁΜιαΖἰ: Φω:έαί:2::

:οπο/λα έ:: α/οσωιοπεβίιιι.: Φο::

τι:: :ιο:42πι: Μο:: ρεψ:ιιι.
?πιο δ”.

Μ: ο, ο

5Επΐιιτ οικείο. ποπ :ίἱ·, :ιπ Β::τιι: :Π:π:ι:ωοί

πωπω :Π:φιι πιο:: ποιοι:: ρ::ΐοπιη ό: ο::

:πιω :οπτ:οιι.:οΓρ. Του:: :_. άπβ.9.βδ. ι8. τω,

π. οσοι! Δ: Γιάο :Π:π:οιΙι::: ο::ιι, ο: π:: 8: οι.

Ι::Βιο Γοοιιε :Ποπ:ιι: ιιιιιιπω; :Πο :Π`:π:ἱε :οιιιπ:ι

πο: ιι:οο. :πιο ου:: ἰπ ἱΙΙο μια: Ρ.ι:::ο:ιο:: :Πω

:ι:ω ιιοπιιιιω ιιΙ:::ι :οωωιιπι:ειταω: οιιιρρ: :ίιω

:ο πιο ρ:ιο:ἱ ποπ:ιιιω π: ρ::ο:ἰΒἰπ:ω οοωιπιιπι

:στο Ριοο8: 8ριπωι δ. Τ:ιω οιιι:ι, ο Ρετ:: ποπ

ο:::::ιι: ΓοΙο:οοπιιιοπ: Μάιου, :ιΙιοπ:ιω ρω::

άιοπ:ω :::ιρ:::: δ ρ::ίοπιε ρ:ο:ιιι::ιε, δ: οοο::

οιι:π::: ποπ οωπ:ω ρ::ί:::Εοπ:ω ιιοίοΙιι::ιω,

οιι:ιο;:Βο:ιιι:ιιοο, ο:ιο:::ι Ρα:: :ι Ε. Τιιω οπο::

:οιι:ιτ:ιιι:, :ι!ιοιιιιω ρ::::έλιοπ:ω :ιοίοιιι::ιω, ιρ

Πιω ί:ιιι::ιο:ιιιι:.:$!:ροί:::ιο::ω ρ::Γ:&ιοπιοιι:

::οιιιιιι:, οπο: Γ:ωρ:ι οοι:άιι :Η οπο: :οεπιιιο..

π: οιι:ιω Γρ::ιο:ιι:.Τιιω οπο οιιοΙιο:: ρ::ιοπιι οι·

ιιιππιπ::ΠιΒιι ιπ::Π:ιδιιι ν: :Πιο Ι: , ποπ :ιιι::ω ν:

:ο :ο πιο: ρ::ίοπιε : ::Βο οιιωοο:τ Ρ::ΐοπ:ι :οποιο

ιπ::Ιοει: :Π:ιιτιπω ν: οι οι θ, ποπ αιι::ω ν: α: :π

:ι!οη:ι::ίοπιε. Οοπί:ο.ρ:οο.οποποιπ::ΙΙ:86:ιιιω

ποπ οποίο ::οιιι:ι:ιι:ιπ::!!ιοιοιΙ:, οιιὲω ιπι:Η:

4_5_Μ]ῖη¦; [ακρη. ζωο 1 Ι ,:_3_ (ο 4_ ΡυΠάαω.9"ίο Ι &ιιι: ::8ο Ρ::Ϊ:ᾶιιω ἰπτ:ιοἔ:πι , οπο:: :Η Ρετ::

:Πωπιο; οοωᾶωπ οπο", .=ΜπωφΠω οοΠ°ω: αι::ππε,ποπ :τοπικ ::οιιι:ι: ιπ::ΙΙιειοΗ:,οιιιιωιπ

π:: οπο: π:: ΜΠΕ: πιο:: Πο: ρ::Γοπιι , ι:: ν: ιι

::: νιοο δ: ο!Η:&ιο ρ::ίοπιιι·πω ε: π:::ίοι:ιο :οπ

π:ωι :πω νιίιοπ: ε: :οι:άιοπ: :Π:π:ια,ιΙΙ: ιαω:ο

:κι ο::ιπιιιιω ::οπ:οωίτοπτ:: ο οπο:ειτ, οπο ρεάο

ί: οπο:: :Πιο δ: :ι:Ι:&ιο ::::ι:ιι:::ιιω. Νιιω Πε::

1):ιιι π:οι.ι:ιτ ο ιρ(ιιω :οοποΓ:::: ο: :!ιο8:::,ποπ

::οοπί:ιε8:ό:Ι:&ιε :::ετιι:ιε ροίοοιοοιιε , ποπ τα·

τιι6ιοί: ο::ι:ιι: :οεπιτιοπ: 8: :ιιΙ:άιοπ: :::ιι:ιι::ι

πω, ία! π.: οπο: Νεο: ::ἰ:ιω Πρ:: :ωρο:Εοι!:,

ποιοι: νιιι:::: Απ: :!ιο8:::τ :::ιιτπ::ιε , ποιοι:: :πιο

π::ί:&ιΠιω: ο:ιι:ιιε πι. νιίιοπ:δε ὸΕΙ:ᾶἰοπ: τω.

Ρ:ιω:ι Γ:πτ. :ιίοι·ωιτ, οοι:&ιιω :Π::π:ἰ:ιΙ: ο:::ιτ.

:Πο Γοοιω :ίΪ:π:ι:ω :ιιιιιπ:ιω. Ι:: δ:::ι:.: οι π. άΙΠ.

 

(ω: μια;;; °£Ι`:Π;ῇ=ἀιπἰΠΜΩ(ΗΦΦΠΦ 600.183; α'. ::ΙΙ:&ιιω,ιπ :ο :Ρίο :1ιο:πε. Οοποιω. Ρετ:: :Η Οοιηῖπιπ

8ο. Μαιο: μια:: :πιω :Ποπ:οι!: οοι::::ιιω οω.::: Ρ:"ωεω ΠΝ$Μιται!"Φ Ρίου!!! 2Ϊ8ΜΗ "Βο τα

οι:: , οιιοιὶ ποπ ::οποιιἰ: :ιρρ::ι:ιιω ἰπ ροι:πτιίι Ρττωΐω ΜΜΜ 8πι€ΨΗΦ “Πιάνω @Μια- απ·

:ο νιτ::ιιι: οοππω. Ηο: ιιιιτ:ω,ν: ::οπίτπτ, :κι ίο

Ηιω ιιο:ι, οιιο:ι :π Γ: νπο :οπιιπ:τ οωπ: οοπιιω.

Μιιιο: ρ:οο. παω τω: :ίΐ:πτι: ι ::Ι::ιοπιοιι: :ι:ο

π:: οποιοι:: οωπ:ω ρ:::.:ό!:ιοπ:ω , ν:: ΐο:ωιιΙι

:::, οπ:ιΙι::οοωπιε ο::::&ιο οιπριι:ι::: ιιωΡω,

οι:: ::πιπ:π:::,οιιαΙιε :ο ρ::::άιο οι ::::ο 8:π:::.

Οοπο:ω. π. :πιω ν:Ι ::οι:ιοπ:: οπο: ίο:ω:ο:::

ΐιιωρ:ο ποιοι:: :ι::ιιπτ ρ::::&ιοπ:ω,ν:Ι ο οι:ιιπ:,

:ο :ωιπ:π::: :οπτιπ::ιιι· οι :ΙΤ:π:ιει, ι οι:: Μπιο

π:: :ιιιιιπα ::Γιιιτ:πτ. π. Νεωίι οικω ρ::ί:&ιο

π:ω οιο:::ιιτ ::Ι:ι:ιοπ:: απο», οικω ποπ :ιιο:

τ:: :Π:πτια,:ιοοιιιιω ρ::::&ιοπ:ω ::::ιο:::: :Ποπ

:οι ὁ ::|ιιτιοπιοιιε, που: ..ι:οαιωιιι ποπ πι:: ιπ

Επι:: ρ::::έοι, οποιο: :οι Επι οπο:::απο πο.

:ισ ρ::ΐ:&ιοπιε ::ι.:ιω;.

Ρ:οο. π. Α.: ρ::::άιιω ο:::ἰ:. π:::Ιΐ: πο:: :οι

οιιιιππω :Π:πτ:5. νιό::: Πιο οωπιοιιε ωοοιε , οιιι·

οι:: νιίιοιΙιε πι. ::Βο π:: :Παω νιά::: Πιο ::ιρο:ι

ονροίοιο ::οι:ιιια. ΟοπΓ:ο. σοι/οι: ο μπι. Απ:::.

ἔ:οο. παω π:: π:::Π: οι, ιΙΙ:ω νιο::: Πιο οωιιι

ιι: ωοιιιε, οιιἰοιιε πι. :ο :πιο :οωωιιπιοποιοε

οι. π:: Πιο οωπιοιι: :ι:::ιοιιτιο :Ποοιιιπ :οωρ::

ο::ιά::::ιι:.Οοπο:ω. 1. ΝιιΙΙιι:Β:ιι:ιι: νι:Ι::οω

π:: :::::ιι::: , π:: οωπιιι ιι:::ιοιιτ:ι :π Π:ο: π.:

:::::ιι:πιπΠ:ο οπο:: ::::::ιι: :Π:ιιιιι. Μαιο:

οιιοιιιι 1. οι:::ω π: :οωωιιπιε. @ποιό π.. ρ:οο.

οιιοπιιιω ει:::ιοιιτ:ι :π Π:ο :οοποι:ιιπ:ιι: π:: ο:

τοπ:ω :ο ρ:::::τιοπ:: :κατσε ροΠιοιΙ::: :τοπ ο

πιιΠιι:Β:::πε :οοποΐ:ιτοωπ:: ::::ι:ιι:οι ροΙΙιοι

Ι:: , π:: σπιτι:: τοπιο: :ι:::ιοιι:: :οεποΓ:::: Ρο::

:ι:. (Σοπο:ω. π. ΝιιΠιιι Β::ι:ιι: πιω:: οωπ::

Μαι: ὸἰπἰπ:ιε:ἴ::ὶ ποπ Μπι:: πιο: . οποιο :τοπο

π:εοιπ: π:::Πο:ιο: δ: ιιιτ:ιπΓ:::: Β:ο. Ρ:οο. 3.

Β::ιε οι οοι:::ιιω ο::ι:ιο:ιιω , οπιιτ:πιιε :ο πο.

:πιο οπο: π: ιιιι::ω νοιωιιι οπο οιι:ι::πιιε :ο μι·

πιιιω ρ:ιπ:ιριιιω :::ιτιι::ι:ιιω: :ο πιιι:ω ρ:ιωιιω

ρ:ιπ:ιριιιω ::::ι:ιι:ιιιιιω ::ιιιοπ: :Π`:π:ι::, ποπ :ο

πω: ::ο:ιοπιιω; ::Βο οι οοι:::ιιω ο::ιιιο::ιω

  

::ο. :οποπ:, ποπ:: ο:ιιτι:ιιιιο :ο ρ::::ιίτιο πιω.

π: Πω , οπο Β:ιιε :ίτ.';Απ:::::ι:πε ρ:οοιιιι:::ο

:πω Π:ιι:::ω :οωωιιπι::: Ρ:::: :πιο , ::Βο ιο

πιω Π:ιτ:::ω ω:: Ρετ:: ο Γ: ιιπ::οιι:ω πω::

Βιοποτ, ποοοιιιπ οοο ποπ:: :Παω :οωωιιπι:ιι::

οιΙιο. $. Καπο το::πιιιι: ο::ιποι :ο ιο:: :Π:πτιπ Μ:: 9. -

όιιιιπ::_:ι:Βο τω. :Π:π:ι:ι τοπιο:: :ίΤ:πτι:Ιιτ:: ο::ι:.

Οοπἴ:ο. :οποπτ,ππω :οὐ ::ιτιοπ: Εο:ωιιιι οοι:&ι

ι.ιο ωιιπ:π::, ω:ιπ:: ιό:ιι: :Π:π:οιΙο :Με πω.

ωιπ::ιι: :πιω ΐο:ω:ιο οι::ιο::ιιιιο. απο:: :Πω

πι:: οι::ιο:στιιω:ν: πωπω:: τω:: :ιι:ιοπ: Έο:ω:Π

νιοοι!ι::ιτιε :π οοι:ότο νιοοιο , ω:ιπ:τ Μ: :ικα

Πισω :ιι:ιοπ:ω ΐοιω:Ι:ω. Απ:::. :ι:οο πιω μι.

ΐοπο!ι::::: οπο:: ποπ οιο:π: .ι·::ἰοπ:ω οιωωι

οοπἰ,:ιοιι: :πώ :::ιοπ:ω οπί:::ιιιιιι προ::::ιιε ιπ

τ:Η:άιιώι:, πιο ποιοι:: :Π::ι:ια: π:ιω :ιο :ο σοι:

άπο: ο:οιιο:ιιω οπο:: ::ιτιοπ:::ι Γιιωωι οοπι, ὰ

οπο οπο:: :ει:ιοπ:ω :πωπω ρ::::&ι: οοο ειι::ω

ποπ οπο:: ο ::οιτιοπιοιιε . :μια ποπ (πω: ρ::::άω

ΙῖωρΙι:Ε:::. ΐ:ιι·ί::ιιιιόίιω οπο! , δ: :π απο Β::ι:

::,Γ::ι :ιο :ίΤ::ιιι5,οιια π: ρ::::εωεωριι:ι::ι. δ:

:ο οωπι 8:π:::. .

8::ιιωι:ι Γ:π:. Με:: , οποιοι :Π:πτιο.ω ὰἰιιἰπιω

πο(οιι: ρ::Γοπι:,:Π: :ιιι2οιι:τιιω οοι:Ο:ιιω :Π:π

τω:: οπο: Ε ο :σωωιιπιο:. οιιιιω ιιο::π: όπου!.

οι :.ά:Π. πο. ι. πι. π. Φ π. ο.:....». ο.: ::...:...9.

π. (Μια. ο. πο. π. πι. 8. Βιιοπ:2. ι. μ. ο. 12.472.7.

Δ. π. Ζιωι:!ιοιά. ο. 2. πιο. Σ. Μιι|ιπι: ου. 12. στη. 8.

ἀιῷ..:.Ι/ιιῇιι:‹. ι.2.άιρ. ι 3.αιρ. π. 8ΙΜΠΕ έωιέ?.

οιιιιυ.ιπιδ. ι. ά:ιφ. “ο 3. 67°πο£:ἰ. π. ρ. καθ. 5.

:Μο ο.. ά πω. (ζοι:ι·ίιω κίων:|ιοι, Μιι|ιιιιι,ς5· δια:

τα. :ιο ριιτ:πτ , ::Ι:τισπ:: ρ::τιπ::: :ο οοι:όδιιπιι

ρ:ιω::ιιιω ο::ι:ιτ. :πιο ιπ::8:οπ:ιΠιιο τσωοιιΔω

:οσοι Ιποπ:::ιωι ο:: Π: :οπίὶιτιι:πι:5 οοι::ιοπι

ιρίιιω ο::ι:ιο:ιιω οι· Φαιά; σόου: ::ιω:ιι :ιο:::π:.

ιο!ιω :Π:π:ιεω (ιιίο:ι:π::: ο:α::::ιω. ο ίσοι πιο..

πιο: ι ρ::ἴοπο ρ:π::ιἴι. -

Βια: ι. Βάα&ο ιιιικοιιιιιιω στου: :πτ:8:πω

' οοι:&ιιω

ι.

τ0Μυ:.::ρέη

πο'.

- δοση:

ιι!.

ι)#βίσ :δελ



||.,.

στο!» τ.

Ποστ

πο.: οποιο

ΗΜ. π.

£το|τυο. τ .

Φ.χο...·..το Ϊλ Πο οἰτἱΜηΐοο |ποτοτοτ.τ. .τσέΐτο το τ. ο:

οι.τοσ.τω τω.. οσο σίτ Όσο: τποτττω στ πω, ιστοστστ οστίοοπτττπτσω ν..τ.τ , το οσο ίστ:ίτίτιτ._

ίσο σττπω το τττοττε. το τ... πίτσα. τπωσοπωοσ ί·τοσ ()σοΗτω. ο.

Φωτ.0στοστοσοστοτσοτ:οοτροσοστοσεττττενστ- το πτοσοττσε τοι οσίτοσττσω το πτοποτσ σττοττπτ

στο 1.Ισπο.3. σ..τ.ττ............/τ....τ.ο, ποσττο στο· 9 οσΒοστοσοοτ πο οτττοσοοτ σωοτπ οσα τοστ τοίτστ

οσοττστ. Εετοτή·τσ οσττοττ Ε.σεσοτσ5 τν. το οσοτσ- τ τοΜο οτομ-τ" @ο Β...: Γοωωἐ δ. ;"."_ουξα

το (το ν"τοϊκ Ι-·ΜίΠοτΠω ΟΠΠ Οκτώ . νωσστωοτ οοοτσττπττοο τσκτπ τοίτσσ σποποττπτσω ο Βσπτσ .το

στο.: οιίοσοσοτστ,6ο σοστοπτττ οστοστ8πτπε,οσοστ ττοττστ; στοο σο πτοσοττσε το σο .1.6.τ..τ..... α

το “Μ” Μ” "Ποτ. ο τοικοττίστο Όσο» "Μοτο ο σττπτστοτ ντοσοοτ οτττ8οοοτήσο οστίοοπτττπτοεΌστ

Θ' Μ"ΜοαΜ οτσοττπε. Οσοτττω. 3. Ροσοοοττπε πο οσωωσοτ

Ότοσ ο. Όσ τπθτσ οτστοστ τοτπττοοστ οστττοσοτο οποιτττπο στ! οσ σΠοοττπ οποτε οτστοσ: στ” στο

πο σστο&οω οττωπττσω ποσο σίτσοττπίσ οοπτττ.' ντοοτστοπτστπω οτοτοπτσίτωστ ντοστστ τσοοοοττπ

Η” ΠΟΠ τω: πτώ α!" τ Φωτ! ΟΡΡοίττΠω τωθωσ τσω 8οοσωωσοτοποττττπτσω ττττσε. ντο πστσω τσ

τοτ οσοστσ Ασάστσε οττωπτ τοστ. Επτο τσωοο οσο σσοοττπτσοσ σοωτοοοτοπτ:οτττπτο ττττοτ , οσο οσο.:

οσίοστο οστττοο σ.. 8σττοτστπ οι ?οτττ”σττ πΠτοοποτ Βσπτστ τπττσοποιτττοτ οσο προστοτσ ντοστσ ωσοσω

σττ. τ0οτ$τοτσετσσ: σοτσοτ:οω τ:οπτττ. ποστ οσο οί·ἶ πο τστωτοοε ττοτσε ίσοσοοττπττε .ο οοοιωοοτοποτέ

ίτοοοοτ, στο οστσθ:οω οττωπττσω 8οοίτσοττπτσ;στ· Ιττοτττ:τοττστ οσο οστἶστ Βσπτστ τ:τττσοποτττιστ ...το
8ο. Μτοοτ οτοτ›. οπω ο οσω τρίο οπο.. οττωπ-τ απο το (στο τοττο.κ στΤ"πτ2 .1.ω..8_ τ

ττσ πίττοοπτσ σττπω νοτστίίοοτ ίσοσοοπττσω.οότπο· τ ως... ττοο πίτοτττσ οτοτ:σοττ , οοίττσ οσοο Β".

πω] “ΕΒΜΠαπΌωΦ του!!! τοϋ ωστ!Φ ίτωτ “το τι” τττοσοοο ίστττω σίτσοττπω , ω.ττοτο 8ο τούτα·

ίσο σττπω στσπτστπτ. το Όσο τοίο «τ... οπω σττπω ᾶωξ απ” , “Το ο, Βω π" ωροοπο. πιω.

ττπσοοτττοσοτ .ο στοτσ&σωΚοσοοπττσωοσπτττσ-ο "στο, σο” τοΓο "ση ἀπὸ στς]ςκτ;, ε.ε....τω Ρο.

οτοττ.ντοσσ τσίοσοοσττοσίτσ, πΠτοοπτττοτσετστο ο (τα τηοστττσίτ οοσο Βσπττσ ντοσοοσ τστπωστίσο

 

 

οστσοτσω οσπτττ. οσοίτποτ σε σωστο οτστοο τοστ· τ

στοπω στο οττττσ σΠσοττπττ, στα τοΙοττοοττπσσ των' ττοοσίτ.τίοε. το σο οπίσ οπο, Βοπτσω οστίο.5χε οψη.

οοπωσε οποσ ίσσίτποττπττ.Ετσοτωττοστοστοάσω τ η..τ.......... το (στο εΠωττ2τ στε5 .το άττώτέμ ω..

σίτσοττπτσ τοοπτττ.ίττ ίστπ οπτστπ οτοτοπ. οσα ίστπ .το

οσποοσω τοτττοστστ, τστπττοοστ τπωσο τοτσετσοτ

σοτστλσω σίτοσττπτσ ίσσίτποττπτττοτ: οτοπτστπτ πο)

ίσοτ τποτττω οστσάο ποστοσοτπτο τοοπτττ. 8σο οσο

ττο: οπω τοσο οτίττοᾶτσ @στο ττο8ττστ, οσο: οστ

ίσω το σττ.οσττ›τε ίσοοπωσοτσω οποσοτ, οσο νττσε

τ?πτστ οπω νοττσσττσττοίτοσπσττ, σττω τπωσο οτο

σοτσοτσ οσπτττοοτοτε ίσωοστ 8ο. ντπτττοσ ποτοοσοτ

Όσοω "στο 8ο τττοοω. Ρτσο.:..τπττοοσ. Βοπττ

τοοο οι πίτσοσττο Όστ το το το τοίο στττττ:σοττπ: οσο

στ.. ποτέ .σ..ω.τ.. Όστντ το ίοτοίο σιτίτσοτττ , οτίτ

στΤοτ πΠοσοττσ στΤσοττπο ίοσττττοοττε το τττοσε οπίσ

οτε. Μτοστ οτπτπ σο, οσο Όσστοσο ίσίσω οσοίτ:τ

τοττστ σίτσοττο στ:ίοτστπ, ίσο τττοττοτ τιγοσίτπίτ τσίπ

ττσπ . Όσο: σσττο οσο ίστττω τωοοττ..τ Όσττπτσω.

σε Όστττττσω το τττοττοτ τηοσίτ:πίτ ίσσίτίτσοτσω.

Ι8ττοτ οστπίίσοτσστστοτ ίστοω σττσοττπω , οσο πίτσ

στοστστοτΌσστο στ το το τοίσ στττίτσοτσω. Αοοο.

οσοο οσοσσ , το τοσο τοστ. πίτσοσοτοτοτ ποσοστι

τπω σίίσοττπω Όστ:οπω, ·υτο0°σίΜ Τ.....τ..ι.ο. 19.

ρε ο. ποσοσπτπ σίτσοττπ Όστ σσοττττοττοτ οσο ίο

τττω οι: οσττσοττοοτοσεπσίστσττε . ίσο σττπτο τσίπο

στο. Μ.ττοτσω σίτ:σοοο: οπω σσπτττσοο σίτ οσττο

&ο σοτστπττσπ ποοστττστ τοτσττσ&σπίτε; ίσο στο οσο

οσττοτ οσττοάοσοτσίοστο το ίστΣτ ντίτσοσ στίσοττω,

είπω ποττοσ ωποστστ το οοτέττο ..ο νττσττστσω οστ

τοδττσοσω ίσσίτποττπτσισ Όστ οσεοοίοσοοπω. τω.

οο τπττοντίτσ το οσο τστΙστστ σωοστο οστσοττπτττο

τσω στοπτστο στοπ Όσσω, ττπ οσο οστίσθο οστοτπ

τοτ ποοστττοω ντοοοτττ.: οσο τττσ οσοσοτοτπτστ,

στο ίσο πάτο ά σοστπττοοσ οίτσοοπτστ , οτστοσστο

τσοίτποττπτττοτ Όσοι:: οσοττττοττ. ()σοτττω. τ. $τ

νοπ τποτττω ίοτστ το Όσο οστίοοπ,οσο τιστοτπτστστ

ποοστττστ τοτοττσάοπτττ. , ..το τποτττω σπτστο .το

οσο οστίσοίι,στοσ οσο σστστπτστστοσοο, ντεο στο·

τοστ οπτστἔι πτστοσσ τττοττοτ οστίστττι. Οσοίσσ.οπ

τα: στου οσο ωτοττε, τωὸ πτττσττ πτοσστοσττπστο

ττσττ ωσοσ ίσσίτίτπτ οσοο Όσσε το τττοσε οστίοοττ,

στο:: σίτοτ σποίπ σττοττποοτ ωπτοσ οσίτοσττσω το

Βσπτσ, οσἑω ο στο ίτστστ το ποτὲ τποτττω οστίσοτι.

Αοτσο. οποία. οσοι ίσωοστ ωποστστ το τιοωτοσ ντ

σο... οπτοτ·πω οτστοπω ίτοσ οοτίοοπτττπτσ , :ποσοι

οσίτοσττοω ντοοοοτ σττπω σσω .τουτο οστίσοπττ

τπτσω. 8τοστ Η οσωτοττ ι....τ....ω σοοίτίτστοτ το

οσωποττπτσ (τττττίττ ντοσοοττ,' οσωσσπω τοίτσε

οοοστττοπ οστσίοστστ , οτίτ οσω οσωποττπτσ ίτωοτ οί:τσάσω οσπτττοοτοτε ο

.Όσ Ποτ. Τοσο. 3.

οπω, οσττο ωσοσ ίσττστ σίτσ το Όσο “σε ποστ

_ οσο ίσοίσ νστπω οστο οττωπω ίσοτσοττπω. τοσο·

οπωσοι. οπω τοοο στστσίοττ τοτοτίσθτοπττε προσ

| τοστ. ττοποοο πίίσττοττστ οστσάσω οσπττίτοσω

τσοσοοσω σωοσω οσττσάτοοσω . οσο ίπττστο

' οστπττστ: τσοτοπτ το το τοίο τοττοπτττστ 8οποσοσπ

ο το οοοίτττστ: ποστ το σο σπίσ τοτσττοάσπίτε πο·

οστττοε πίτσσοστοτστ Όσοω ίσοοοοττω σωοσστ

οστίσάτοοσω. οσα ίπττοω οστπττσο τοοτοατστ, τ!.

τοστ το το τοίο τστωπίτιστ 8ο ττοπσοσττο οοοίτττστ:

τοττστ το σο ...το οοττοοτοσστσίοστοτ. Μπτστ τοστ).

οσοι σωστο τοττοτστσοσ τοτσττσᾶσπττε ποοοιττοπο

ττοτοττοτ στ: οττοπττσοσ πττοστσε οσττσ&τσοτε οσο

οσω οσττσοτο ποσοστο , οσο πττσοσ ωσοσ οσ+

Βοσίοττστ, 8ο οσοοοω οσττο&ο οοΠτοοτοτ: στ·

8ο οσο τοίο . σοοο τοτσΙτσάοπττε ποοστττοε οσο

οσοοοίοστοτ, ίσοστσίτσ το Όσο ντττπ οσττσ&τσο

οσω σίτοοττω, πττποο οστίσοττοοσω οστσ&τσο στ;

ίτοσοοετω, οσο ωποστστ το στστοτ :στο οσ ω.

ττσ νττσττοτττ οστί-ο&τοοτε π! σοοσοοα.

Οι...: Κοοοοοπτ Βοπτττοοτοτ οποτε στοο το·

οσοοπττο σο σπτσ οσοττοσωοτίσ τοσπτττω,σστπ σο·

οστοτ σττσοσσω τοοτοτοω , οσοο τοΌσσ , οτοτστ

οσττσάτσοστ ποίοΙστοσ σίτσοττο, οσο σίτσοτ οσο

ίοᾶτσοστ τστπττοε οστίοοπτσω. Κσίοσοοσσ οσο.

οοοίοσσσοττσω. Ετσοττο οσοττοττστ οοίίστ τοσο

ττσωσ τσοτσπτσ. το Όσο . οτοτστ οστίσοττοοστ πτσο

ίστοτπε , οσο στ. τοτπττσπε: νοσ ωσοσ πέτο οσ-τ

Ποσο , πττσ ωσοσ τποτσω οσοτιττσο . οσο τοοτ

οποοσ το Όσο στ. πττππ οστίσοττσοστ ντοοοοπτ.

τ.ωσοσ τσοοΒοπτ οοπτττοοτοτ , οσο π.. οπω οσο

σ.. ωσοσ οσττοω τοτωπτστ Βσπτσπτσοτοτσω τοτ<

ίσω οσ Όσο. Νσο ίστπ ντίτσ σίτσοττο ίτοο οπίσ

οτε οτοτ οστίστ Μ.. ττοτπ ττσοτ τττπ οστίοοπτττπτσπ

οσο τσοτοίσοττττοτ , σεττστποτ τπωσο τσοτσίσοτπ

τστ τπτ ω.. το το, Ποστ οσο ποπσοοπτο Γοσοοοττω

σωοσπ οστίσοτ:τσοστ., σο” τρίο π οπττο τστ τοσοι

οττ: (τοστ τ:0οοσοτσ$ οοτωπίτε οσο σίττπτίστ, σίτσ

οσο ο. ποσοοπτοε ίσοοοοττω οστίσθ:τοοσω στο·

οσω,σοπω τι οπττσ τοτ οκτττσοετοστσοττ.ίοϊστσ,ττο·

ωτοσω τστσ οσπτσω,ίτ σίτσοττπω ντοστστ ίτοσ πιο·

τ:οσττε. οσοπττσοίπττσω τσοτοποοστο Όσο οσο .το

.πττπτ οσττοδτ:τοοσττοτττοίσοποντοσοοπτ:ίσοττε, ο το·

οτοπτστ το Όοσ οτΤσ πο” οσττσόττοοοτ ττττττοί::οπο ,
οσπποοο στίσττοτοτττοποοΒοτττοσσποσοστοτ. τ

Λο τσοοπω. 1.ίσοτ. οτίττοο. ωπτστ. Είτσοττττσ

ο ίσστωο σωστο το νοσ

Β τ

“ΠΚΦ

'50ι

.Η &οστα.τ

στοοσοσ «[

οπττονι »το

βέτο· τυρο

Μοτο.

Παρ.

Οττττ!!.

τ (τ.

Δη.....4.

Ρή,βιο

Χ

|

19% στστίο

και το τ

Μ.

σωστο τοποτε οτττοττοτ οστίσοπ, τσο- στητΜΜι

στήσω. ο·

Ί



το?π.

ο

Χ

πι: Όο?Μπι:ίο π. Π: ·υ!:Μο]ίπε ἐσωἰπἰ.ι. Σπά':ιι οι:

:ππ:ίιπ: Βοποιο ρο:ίοι'οίοπί:ι ποποι ίπ ποιοί ποποιοί πιο: ίπ ίο!π οο8πί:ίοπο οι::οπίίιιπ οοίοοο, ίοι! ιππ

ρο:ί:ο&ίοπί:, οοποοι!ο. Αι! :ι:ίποιο:ι: ποπο , οί!οπ ::ίο:ο ίπ ίπ:οπθπππι!πεποππ:ο πποπι! ο!π:::π:οι:: :ο

τίπο: οπο ροι·ίοπί: οπο ίπο:ο:πο: οοππ::: ίπ στοπ::

Βοποιο ρο:ίοιέ:ίοπί:, ίοι! :ππ:ίιιι: ποίο!π:πο, ποπ πο

ιοι:: :οίροι'.:ίπω , ποιίο: ίο:ιππ!ί:ο:οποο: οίίοπ:ίπ π

::ο:ίοπί:. Αι! ρι·οο. οπο. ::οπο, οίίοι::ίπι:: οπο Ρο:
ίοπί: οοπ:ίπο:ο οι::ποοι: ρο:ίίοᾶίοποιο ίοιο:π!ί:ο::

ποπ οπίο: ίο:ι::π!ίτο: οοπ:ίπο: ::ο:ίοιί!ίοπο: ι·ο!π:ί

ππ:. Νπι:: οί!:ο ί!!π: οοπ:ίποπ: οπ:ίποπ:ο: , ποπ :π

ι::οπ οοο:ίπο:ίο:ο:π!ί:ι:: , ππο ρπιί!:ο οι:οί:π:οπ: ίπ

Βοπτο ι!οίίι!οιίππ: ίο ίρίπ: νίι!οπ:!ί ίο:π:π!ί:οι, ί!

:πο:ίιο: ποί!:πάίοο , ποπ πιι:οο: ίπιπί:ίοο οο8ποί

ι:ο:οπ:ιι:. Βίοι:: Ρπιί ο:οι!οο:οπ::ι:πο νίίιο,ν: οι::ί

ι:οπ:ο: ίπ Ποο οοπ:οπ:π:,οιιοί:π:οπ: ίπ Βοπ:ο ι!οίί

ι!οιίο::: ίο ίρίπ: ίο:ιππ!ί:οι· νίι!οπ:!ί : ο:επ ο:ίππ:

οιοπ:πτω ίπ:οΒιππ: οοίοιί!π:ι: οίίοπ:ίπ!ο οοπιίτιιι!ί

π,...:,.,. πί:. Κοίι:. ποπ. ππ:οο. ππίπ ο:οπ:π:α ίοοπ::ι!ο:::

πιο:: ίππο οίίο ίο:ο:π!ο :::ορ:ίο::: ποπ οοπί!ί:πππ: Βοπο:,

ς^'"°ωτ ίίοιι: οοπί!ί:πππι :ο!π:ίοπο:. !ι! πο:οο: :ππ:οιι:ίπ

Δ: ""Β” ” :ο8:π: οοίοο!πο: οοπ:ίί!οπ:ι: , πποι! οοπί!ί:πί: ίπ

θοι:::2.

«Η ισπ

π:·πι, ι.

:οι ι..

Οοιι|ΐι·Μ.

:οι π.

::ίπίοι:ο Βοπο:. Ειι ι!ί&ί: οπο: πι! 1. οοπί!ιο:. πο

8ππι!πο:, :·ο!πιίοοο: ι!ίπίππ: πο οίΤοπ:ίπ :::οοίίπ: πο

ι!ίοο:ο Ρ::ίοιί!:ίοποο:, δ: ποίι!οο: ίπΡιπί:πιι:ίο ίπ::

οποιο. Αι! π. π::!!πο: οί! ποίπ:ι!πι::, ίο:ὸ ποοοίίπ

ο π:: οπ:οπ:!πο: . οίίοπ:ίππ: ι!ίπίππο: π!ίπι:πο: ποιοί-ο

άίοποπ:, ι:οιπρο ιο!π:ίππο: , ίο:ιι:π!ί:ο: οποο:ο ο

ρο:ίοπί:, πππο: ποπ οπο:: ε: ροιίοάίοπίοπ: ποίο

!π:ί:. Νοεο :π:ι:οπ ίπι!ο ίοπιιί , νο! οίίοι::ίπι::: ποπ

οί!οίπί!πί:ο ρο:ίοάπιπ ίπ Βοπο:ο Ρο:ίοο!:ίοπί: πο

ίο!π:ο, ίοοιιπι!πο: ππππ: ίο:::!ίοπ:οιιοοεί:πιί πο:

ίοι!!:ίο:οο:5νο! ί!!ί ί!ο:ί πι!ι!ί:ίοποπ: ποπο ρο:ίοθ:ίο

ι:ί:. Νπο: οί!ο οι: ροιίο&ίοποποίο!π:ἐ: ποπ !:ποοπ:

οίίοπ:ίπ ν: ί!::ο!π:ίππ ίο:ο:π!ί:ο:, ίίοι:: ποππο οι:

ι::::πίπο:οπ:ί.ί: ν: ίί: ίπρίοι:: , πο: οι: ίπρίοπ:ίἔ: ν: Π:

ί:::ο:οπίπ: ποπ :πο:οπ ι!ίι:ο:ο: :κι π:!ι!ί:ίι:ποο: πο

περοι·ί·-οιί:ίοπί: πο:: :ο!π:ίππι οίιο: ποπ π:ίπί::ίίπ:

ρι·οι::ίο ρο:ίοιίοίοπο: πο:: :ο!π:ίοπο:, πιιπο: π::ιί

οπο; ποο ο:ίπίι: οπο: πιο ίι!οπ:ίοοοπ:ο::ο!π:ίο

ι:ο:, ποιο:: ρο:ίίοάίοπο:ποίο!ο:2. Κπ:ίο, ππίπ πι!

ι!ί:ίο Ρ:οΡ:ίιοθο:ίι!ίοί::ι: Ρο: π!ίππίι! οι:::ίπίοοπο:,

νο! οι: οπ:π:ί: ιοί ι!ίί!ίπό!:πο: πο οο οπί πι!ι!ί:π:.

ιιοι! ππ:οο: οοποορ:π !)οί::ι: ίο!ίιο: ίοι:ποι!ίιο:

Ροιίοό:ίοπο: ποίο!π:π: , ποπ ι!ίοπ: ι·ο!π:ίππ: , ποπ

:ι:πεί: ποίπιι!πο: ο!! , πιιπο: πι:οι! οπι!οι:: οοπι:οι::π

!οοππι!!ιο: νπππ: π:::ίοπ:πι:: , ποπ ι!ίοπ: οιιρ!ίοί:ο

π!ίπι!. Νππ: οσο πο:: π:Βιιί: ί:::ρο:ίοιί:ίοοοιο ίπ

πιο! ππ:π:ἐί ι!ίπίπἔι , ποπ: ίπ "ή ίίιορ!ίοίί!ί:::π οπ:ί

ιπ:ο ν::οπ:ππο ίπο!πι!::, ίοι! !ίο:ιτπ:ίοπο:1: ίο πο

ί!:ί: οοποορ:ίοπ:, ππο:πι:ο ίίππο!ί ποπ :ορ:ποίοπ·

τπ:::ππίι!ποίι! ππ:π:π ίρίπ π ::π::ο :οί ίποίπο!ί:. νι:

ι!ο:ο:π οπο πι!ι!ί:ίο θ: ο:: ::οί:ιπο: ιπ:ίοποπ: , νπο

οοποοριπ ι:οποίρίοπ:οο: ππ:πιπ:ι: ρ:οοίίπ::: έ:ι·ο!π

:ίοπίοπ:, π!ίο νο:ὸ οοποορ:π :ο!π:ίοπο: οποίο::

πο οί!οπ:ίε!, ποπ: ίορο:πι!ι!ί ίίιππίπ:ο: ππιπ:πε, ι!!

ί!ίπο:ο πᾶπ οοποορ:ο ίοοπι::!ίιο: ίο!π: Ροιίοάίο

πο: ποίο!π:π:. Αι! π. ι!ίί:ίππ.·ππ:οο. Νοπ οί! ποοοίἶ

··°Μ “ω” ίπ:ίπο: πι! οοπ:ί:. ι!ίπίππι:: οίίοπ:ίπο: :Μοτο Πιο

οο:πίοπ::::οι!ί: , ππιοι::ίπ ίο πιώ. οοπί!ί:ι:ί:ο: ίπ- ί !πο:ίπο , ίπ οο:πί :πιοοπ ι!οιπ:ίοπο ίίπ:::! οπο: :!!ο.

π π", ",,,,” ::ίπίοοο,::οεο; ποιου: οοο:ο:ππίοποί!:: οί! οιι::ίπ-# (!οποοι!οίΒί:ι::·, Ρπ::οιπ :Πο ρ:ίο:οιο οι·ίπίπο Ρί

Μ.πιμε. ίοοο,οοποοι!ο. Ε:οπίο: πιο: ίο!π οπ ροι:ίποπ: πι!

οοίοᾶιιο: οοπ:ίοοπο: , πω; οοπί!ί::ιοπ: ίπ:ιίπίοοοι οο8πί:ίοϊίπ:πί:ίππ, ρ:πίο::ί::: ι!ίπίππ , ι::οπίο:π:π:
Ποπο: : ί:π ίο!π νίίίο οο:πο: οί!οι::ίπ.!ίτο: ίροιέ:π: ί οοιοο!ο,ν:οιιίί!οπ:ο;ο:ιίί:οπ:ίππο:ο::: ίοο:ρο:πρ

πι! οοπ:ί:. πο; ίππ:ίπ::ίπίοοπ Ποο. Αι! ρ:οοπι. ππ ρο!!::: ίίπππο: ι!`πι·π:ίοιι:: π: πιο», ίι!οο ο:ίπο:ίί Ρπ:οι·

:ι:ο. οοποοι!ο, πι! οι:π:ί:. ποπ οίίο ποοοίίο νίι!ο:ο ι ο: οπο: οιίπίπο !!”ί!ίο 8: $ρί:ί:ο δ. ππίπ :πο:οο

οπ:πο: ο:οι!ο:ππίοπ: !)οι:: οοιι::πι:πίοποί!ί: οί: πι! ί οπο: οπο ρι·ίο:ί:πτο ίοιπροι· οπο:: ίίιπιι!ιπ:οο: πο::

οι::ι·π , οίιο: οπο: ο:οι!ί ίίπ:οιιιιίπίοοί Ποο: ποπ:: ί :ίοπί: ιπππο!ίοο: ίίπποπι που, οί: οοπ:::: ποπ ίο

ποοοίίο ποπ οπο, νίι!οι·ο ο:ι:πο: :ι:οι!ο:ποίοπ: ο6- ι !ίιο: οοππί:ίοι:ο οίίοπ:ίπε , ίοι! ο:ίππ: ρο:ίοππιπο:.

πιο: απ!

Μωβ πύ

οιι: Πει::

αστικοποί

οπό:Ι:: :β

οι! απο.

ιι:οπίοποί!ί: ο!! πι! ίι:Η::;πι:: :οποιο οπ:πιπ π:::ίοι:

:π ζ!)οί:ππο: οπο ίππ: ίπ::ίπίοοπΠοο. Νοπο,ιπι!ο

ίι:ππί οοιι:ριο!ιοπίίοποιο Ποί : οπο: οπο, ποιου:

$-Τί>ΜΜ Ε. :πιω ι!ιππικί 'Παπ. πω!. :ο.β=Π. ι. ποο οο::

ι

 

:πιο ίπ:ο!!ίΒιοί!ί:π:οο: οοίοιΣ:ί. νπι!ο οιίππιο απο:

!)οπ: ο ππο!ίοο: Βοπτο νίι!οπτπ:. πιο:: :πο:οπ πό νί

ι!ο:π: οέο!π:ί:π:ο,ππι Ι)οιι: ίρίο ίοοππι!ί:ίο:1 ίπ:ο!

!ίείοί!ί:π:οο: ροί!ι:!π: νίι!ο:ί,ποπ οοπ:ριο!:οι!ί:π:.

Δι! π. οοπί!::ι:. οόοοι!ο ο:πίο:οι:: ποοπι! ι. μι· πι! σινι

ιο:::: οπο: οι·οπιπ:α ίοοιιπι!ίιο: ρι·ορ:ίοπ: οίίοίρίπ- ω” ι

:ππ: ποπ ίοπ: ίπ::ίπίοι:ε!)οο, 8:οοπίοποοπ:ο: ίο

οι:::ι!ίι::: :::ορ:ίπο: οίίο ίροι:οιο πο πω: ίρίπο:οπ

::ίι: οί!οπ:ίπ. Νομο πποπι! ::ρπ::οπ:: οπο: π:::ίοπ:π

ίππ: ίπ::ίοίοοπ !)οο. Αι! :::οο. οί!ο π::::οπ:π ν:

νίι:πιι!ί:οι· ι!ίί!:ίπᾶπ οο8ποίοίι!οοοπο: οπο: :οί-ρο

θ:π πι! οιοπ:πιπ: , ποεο:πο:οπ οπ:ι:, ποίοο8ποίοί:

οι::πίπ π:::ίοπ:π ίπ Βοο , οο8ποίοο:ο ι!οοο:ο σο:

πο: οτοπ:π:π: ροίίί!::!ο: ι!ίί:ίπόὶο , δ: ίοοππι!ί1ο:

ρ:ορ:ίπο: ιίίο ίίπππ!πιπι::: πιο: ποίπ ποπ ο!! πο

οοίίο, οι:: ίπ:πί:ίπο οο8ποίοο:ο, ίοο! :ππ:ίιιι: ποί::π

ιί!ίπο Πιο :π:ίοπο π!ίποε! οοπ::οππί. Τοπ: :οποί

ι::ο, ποοπίπο: π:::ίοπ:π ίπ Ποο ποπ Πιο: :οποί

ρίοπι!π οπο: :οίροιί`:π πι! ι!ίπο:ίπ: ρο:ίοάίοπο:

ίροοίί!οπ: ο:οπ:π: , ίοι! οπο: :οίροέ:π :πο:πο: πι! ι!ί

ποιίπ: ρο:ί:οο:ίοπο: Βοπο:ίοπ:, πο: οιι!ίπο:ι: πι!

πι:: οοποίρίππ:π: ι!ίιιο:ίπ π:::ίοο:π νί::ιιπ!ί:οι·

ι!ίί!ί::&π ίπ Ποο. Αι! π. οποίοι:: ι!ίί!·ίπε. ο:πίοι·. ιέι!οσπ|ί:..

Νπ!!ιι: Βοπ:::: νίι!ο: οι::πο: ίι!οπ: ι!ίπίππ:, ποοπι! Β··"ίω·
. . . . . . - ο ί ο

ι·π:ιοπο: ιπ:::πίοοπ:8ο ίποίοιί:ιππ: , ποπ: ι!ιοπο: ι:: Π' 'ί °"

Ποο , ποεππι!:::::; πποπι! ι·π:ίοπο: οιι::π !)οπο:,οοποοι!ο. (ίο:οι·ίιο: :ι!οπ, οίιπ: Η: νί:π!ί: ίιι:πΒο ιπωπρω.

οοίοι!!ί , ποπ :ορ:οίοπ:π:ί!!πι! πίίί ίίο!ί ίπ:ο!!οᾶπί,

οιιίπ: οί: νί:π!ί: ί:ππΒο: πο :::οίοι!ο, ο:ίππ:ίίΒοπ

το: νίι!οπ:ίι!οπ:ι!ίπίππ: πποπι! οο:ποο: ::::ίοπο:::

:οπίο:::,πππι::: ι!ίοππ: ίο Ποο, ποπ :πο:οπ πο: ί!!π:

νίι!ο: :ο:ίι!οπ:π:. Αι! 3.πτ8. ποπ:: , !)οπο: οπο ο· πω:

ποπ: ν!:ίο:πο: ίοιο:π!ίιο: , ν: ριίποίρίπο: οί: οιοπ- Μ!" °Μ_

ο οβοί! πρι"

:πιπ:πο: : ο!! οπο:: Ποπ: ρ:ίποίρίπο: οιοπ:ιι:π:ποι,/”Μ.ω".

ν: οο:πί::ο:οπ:: οί! Επι: ν!:ιο:::: . ν: οοππ: , :πο: Μπι ρω

οοπίτπ:ο ποίο!ιι:ΐι , πο! πο:ποί!ί: οί: ίπ ίο ίρίο, :πιω

πππι:: οοπί:π:ο :οίροοίίπέι , ποπ πο:ποί!ί: ο!! ν: οο- """."°· Π ι

οπο: ποί::οπ:. Εί: Βου: οοοπ:, ποπ :πορτα ν· ί

οπο: νο! π!:οιιιι:: π:::ίοι::πιι: , ίοι! ρ:ορ:ο: ίπ:ο- ί

8:ί:π:ο:ι: οο:πίπο: ρο:ίοδ:ίοππο:. ηπίοπ: ίπ πιο

οίΤο πι!π:πππ:ιἔ οοπί:ποί:ι::. Αι! ριοοπ:. ο:ίποι·ί:, ί

πο8::πι!π οί! ί!!π οππίδ:!ί:: !ι!οὸ Ποπ: ο!! ί!πί: οτοο

::::πιπο:, πιιίπ οί: ρ:ίποίρίπιτι ρι·οι!ιι&ίππο: οπ

οιοι; οίι::: οπο ίί:::ιπ:ίιο: ίππ.ι!απππ:π8:ρπ::ίπίί:

οποίο. Α:πιιο οσο ::ιο:ίι::: ρι·οοπ: ίποίππο!:π ριοοπ

πο. Αι! π.. 8οο:ί, πο8πιιι!π :οίποι·: οί: οπίο: π::οι·- Μ! οποιο

π::: Ρπ:ο: Ρο:ίοιί:ο οπο:: ποπ οι: οοεπί:ίοπο οίἱ Ωω·

ίοπ:ίπε, ίοι! ο:ίπιο ρο:ίοοπ:πο:; οίιο: Η: οοπιπ: οπ

8πί:ίοοο8ο ι!ί!οέ!:ίοποοοπ:Ρ:οοοπίίπἔι, πω; πό ίο- ..

!οο:ίο οι::οπι!ί: πι! οίΤοπ::ιιο:,ίοι! απ: πι! ρο:ίοππ:.

Αι! ι. ρ:οοπι. :::ίπο:ί: , ι!ίί:ίπεπο ι!ο ρι·ίο:ί π: βνίσνιωι

οι:: δω! που. Εί!τ ππ:ο::: ρ:ίο:ί:π: έ:: πιο: ρ:ίοι·ί:π: Π' 'ί:9> ο

ι!πι·π:ίοπι: , ρ:ίοιί:π: νο:ο α! που οποιοι:: ο:ί8ί- (με) 'β'

οί: ι ποπ: οπο: ποιοί! οπο: ίίπ::ι!:π:ο ι!πιπ:ίοπί:, ν:

ρπ:ο: ίπ ίο!ο 8ο !πο:ίπο: ίο! οπο:: οί!οιίο:ο:ίπίπο

!ίο8εδρί:ίτπ8.ποπ :πο:οπ ι!:::π:ίο::ο: ποπ: νο:ὸ

.Εεεε Ο:ίιιυπ.ο:ι. Φ· ποδιά ι. Τ0Μίιίιφ. ππ..

Αι! π. ρι·οοπ:. ίπρ:ί:ι:ί: ιι!οι:: πιππο:.ίο!ποοι!π:ι: .4ά ι. πιώ.

:Η 8οοιι:: οπο: ίπ!:ο:ι: οοπ:ί:ιιι!ο Ρπ::ί: ρο:ίίοί

τι:: οκ οο8πί:ίοπο πο:ίοππιππ:, πιποο πι!οὸ ί:ππο

ίίιΙ:οπ:



Β.7|ΜΜ:ίο Η Β: ··υ|:ἰ:πο πι:: Με:: δ”::ΐ. 7Ιδ

μι:: Μ:: Γειτ::πο::::&ιοπ:σι πεο:::: Ρετ:: ιι ο::ιοπι: οιο

σοχοσ/Ή" Δωξι;ι:, αιιιιι:π:8.ι:οσ:ιε: πεπι Ρετ:: :ο8σοι

Ϊ"β'"ἶ·. :::πιιο ιιιιι8:πτιο:ισ: ο::ιοπιι: ο:οιισ&ε: , ποπ ::

:2τί;::2:: :ιοι: :ιιι ιιι:: :ιιτιοπ:πι ιοιετιι ι:οΒιιοι::πιιι ει: :ΠΠ

:ΜΜΜ ω- Β:πιιι; π...: :πιω Μο:: Ρετ:: ὁ ι: ιοιο , ι-οιστ:ι :

μ.φω.ιε. πιω ο::ιοιι:: οιοιισι'::ω :οιι:σ::σπ: :ιιι :οΒιιι:ιο

π:::ι 8: ιιιΙ:&ιοιι:ιιι Ρε::ι:, ν: οιι:ι τ::ιιιιπι, οσο

οεό:ο :οπ:σ::τιπ: ::ιειιι :::ετιι:ε: οοΠιοιι::, ι :ισι

Βσ::επι:π ποπ πω:: ειιιισε:ιι ο::ι-:ᾶ_ιοπ::ιι ει::

:ιο::: : ::σιε Πε:: ιΠε: :οεποι:ετ δ: .1ιιεΒιι, ποπ

:ιιιι:ιι επ :Με ι::ιοιι :ετιοιι::ιι :οοιιοι::πιιι δ: ιιι

ιι8:πιιι;:σιιιιοιετιιοιπε:Π:πτιιι ι:Ρετ:ι :ετιοιπο

::ιιιο:ιιιιι 8:οιιι8:ιιιιιο:ππιε. Αι! 3. ο:οιι. πο. χ.

πσΠσπι :ίΪ: .ΜΜΜ , ειιοσε:ιι ο::ι-:&ιοπ:ι:ι επ·

Μιιτειιι πι. πι: :ε:ιοπ: :Π: οοιι::ιο::ιιι Μπι:

.οι ι. οτιι&.

Μι:::Ρ:,· σι:,Ιι::: :..οιιπ Π: ο:ιο:. που: πιο:: πο: ο::ι::

Φίξ” ”:,έτο άιοιι:: ειιίοΙστε: , ι:οειιιτιο ω: ::ιτιοπ: ::ο:οι::ιο· .

έ:: 05. Μ. πω:: οιιι:&σιιι :ΙΙ οπο: νοΙιτιοιι:; ίσο :ιιτιο:ι:τε

ιω..._ :οι ιιι:ιι :οιιιο::ιι:πΙιοιιι: . :ιιι οοί:::ιο: νοΙι:ιο:ι::

::>'ι':::2: οπο: ν: :ο::ιο::ιι:ιιίιο :οοιιοί:ι::τιειιι νοΙιτιοπ:τιι.

"Ι""""° ιιτιισ: ειι:ο ο:::ίιιοοοπιτ ιΠετιι ο:: ιιιοτισιιι ΦωΘ·

άι. Κειιο :Ο , ιισιε :στο ποιοι: ο:ιο:ι:ε:8: οοι::

:ιο:ι:ε:, :ι:::οιἔ`τ ο:ιοιπι:, ιιι ιιισιιιι: ιιι :εικοσι :οι

έ?

ἴ:ιι:ιἐ , ιιιιπιι: ο:ιπ:ιοεΙιτ:: ::ιετιο:ι::. Νικο :στο

οιιιιπ:ιιι ι::τιετ οπι:&ιιιιι ιιι !ι:επτιο, :ισ:ιιι ι::σετ

ε: :ίι:πτιο_; :σοι Β::τί::σιι:ισιτι ιπ::8:ιτετΕ: δ: μ::

::θ:ιοπ:πι Ϊσι:ΙΪ:: τι:: ιιι :Π:πτιο ο:ιπ:ιοειιο: :τι

:Π:π:ιε τισὲιιι ::ιε:ιοπ:::::Βο :τιεπι ιπ Β:επιιοι Ε:

ιιι: οε::τ ειι ::οιι:ειιι ιπ ε:εσιιι:πτο ιετί:::π : πω::

:Πο δ ::ιε:ιοπιοσ: Ι):σ: ποπ ιισιο:ε: ν: ιιι Επι:
οΙι:ιτ:: ο::::άσ: , πιο:: :ετιι:π :τσι ο::ίοπιιιτ:: ι

ο::ί:δισ:.

:ιει:Τιτι ω:

..οι σ· :Με6ιύω, :οι 5ωι2ιω!ι :Μπι

π: πω:: 9

ιιἱ:

πη:.ιωή

ΜΜΜ :Η

Ε Ε::στιι ω:: :ιοΒιιιε πι, ιι:ε:ι:σιιιπ:σι πι.

ι::::πειιι , :ι πιο Μετιιιειι η. Μ:: που::

Μ. π: :Μαιο .:::Μπω. Φορο :Μπι ιι:Βπιτσ: ιιι "..,...,,_

Οοιιι:ιιιο [.ει::επ. (πι: Ιππο:.ΙΙΙ. οπο:: ::ιιι·ι.ι!:: ΜΔ::|ι.24:

ι·ιβιι·δω:, ν: Μάριου:: /:::ικάιιω υι:ΗΜβω , ω! απ:: “","·

ιϋιιικΙο οποιοι:: οι:ο:::ιουι, ω: απ:: ΟΙιι·ιΠιι έΙοι·πιυ:

τιοιιι:, ο:: ειιεΙοοιιιιι ειι:ι:ετε,οο:::: ::4ι::π ος” |;,ηιισκιω : :οιιι:ε θηο.Ιιιι. 3. ·:=ω..ω:. πιο. τ. 0".::Μ·

νπιι: :επτιιιιι ο::ίο:ια Λεω:: :οπ:σ::σπ: Διὶ :ο- ι 4..άιβ.49.ιμ. θ. ¦Ε. Η:: άσοι: Φο. Β:|::ισπάσ: .ίπποι

::&ιο ιπι:::ετε:οιι:ιοι ο:ιο:8:οοί:::ιο: ο:: ιππι- πω βια», οοιπεπ::τιι , :επι :ιι Β:ιι:ι: ειιιισο: πι.

ιοΒιε::ι :κι .ιω:ιω ι·ε:ιοπ:: :::ιι:ε:. να:: Τοσο. Σ οσεπιιο ο:οοτ:: :ο:ίιιι:πι::ιτι ιιεπιπειιἀο:,οτιὲπ1

άιβ. ε2.|ἔὁῖ. π. Χάο. π. Με. ί::ισ:ιετιι :παπι τοπ: 98 :!επιπε:ι: ειι:ισο: ειι:ισειιιιο ο:οο::: :ο:σ:ιι ιιι:

οιιι:&στιι :Η οπο: :οΒιιι:ιοπ:, ιιιιιιιτιο ιιιετιι ιιι ότι ιιι εΙιε νι:: :ε&ιι.ο::ιπιιο:. πι:: :οιι::οτι.:ί:,

ιιιιιιιιο 8::ι::: ι:εσι.: ιο::ιίι:ε:: ιπ πσιιο εστ:::ι Β::- ιιιι Απ.: :ιτ::ιιι:ει:ιιι πω.: ιι:ιτ:ιιιιιιο ω: Γ: , επ ω:

π::: :επί-α , ο::ιοπο ιιισιιιο ίο::ιιιι:ειι: :οΒιιι:ιο- ::::ιπι:::ε τιιιτίιιιι νοισιιπιτ: Πει.

πω: ιιισιιιιιιιι: ιιειιι :ισιιι:ισιιι ::ειιτετι: ::οσι:ιτσ: `
ειιΙΙΙιι: :οοιιοΙ::πιπι:, ιιεο::ιιιιιιπε :οΒιιιτιο :ι Γ:._ ει: :κι:ιπίθ:.:8 ποιοι:: νοΙσπ:ε::Π:ι.Εί: :πιο οι

επιτιοπ:ιιι ιιισιιιειπ, ν: οσ:ι πω:: : ει! οσοι! τιι€-°

Ρ:ι:ι:ια [απ. :ιιιι:ιπε:, ω...: 8:::πιιιι::τιιιιειι::: ι· ·'ΗΜ

Με". |.

ΜΜΜ.

θα: ίι:πσι:ε: :οοιιιτιοιιι:6: τ:::ιιιιιι , ν: :οπιιε: ιιι

::ιετιοπιιισ: τιιστσι:, :ισε:σ:π νπε ποπ :ίι: οτιο: π.

κά, ί:ιι ποιοι :πιο ει:::τι,ιισιειι:στ:ε ι:εσιε: ει::

:::ιι ιιι ειιτισο Β:π::: ασια. Αι! π. ο:οιι. Με. :οτι

ι:ο. :ισοπιιιιιι ιιι::Π:άσ: :::1σι:ιτσ:εσι ιπ::ΙΙ::ι ιο

οπο, ν: ο:ιπ:ιοισπινι:ει:; τι: :σισιι τετιοπ: π: ν:

σ: ιπ::ιπι::σπι ιιιτ:ιιι8:ιι:ι : οοι:άσπι ν::ὸ ιοιιιιπ

οοπ:σ::ιτ ν: :::πιιπσ: , Δ: ω:: :ιιτιοπ: ποπ :ο ν:

..Η 4 μι!»

ο!ωι.6ιιύ:. σο. 2. απ. ;.ιιισθ. 7. 7πή:42Κ. 1. ι. πο.

::τ.ι·.ιο. π. Ριιιιισιπ ίιιιιιιιιιιι. 8:οτι πι. Β:ιι:ιιιιιιο

:Πι :ιι::ιιι:π: ι ::Βο πο:: οο::ί: :Π: ιιιιιιισ:ειιιιιο:

πω:: :οι ιπ:ίι:: ε: σι ίσοι:άσπι :οι ιπ:Π::οιι

τιιι8:ιι::: ε. Πω :οπιι:σ::τ:: ; ::Βο :τιεπι Β:ετιισ
:!οιετιισ: ιιτι:ὸ ποπ ή: :ιι ε: ίοπι ετ::πιι. Οοπιι:ιιι. οι::2'ω.# ο

Ν::ισι: ει::ιτι:π: πω.: ο::::&ιο::ι:ι τιι:πισ:ιιιπ

τισὲιιι ισοί:ειιιιε : Μ! ίτιοίι:επιιιι Απε:ιιοε :Μπισ

:ετιι: οπο: ::2ο ιι::ισι: ιι:ετιτσιιο, πο:: ει: επι·

ιι: ιπ::ιπι::σιπιπ::ιιιο:πτι, ω: ι::σπιισπι πι: ιπ- σ ιι:π:,τιι:πισ:ε:ιετ::πιτ:τ: , :ισει:ί: πι:πισ:ε ο::··

::πτιοπει:,οσο οιιοι:ο ποπ ιοιίισι ο::ιοπω ιιωιωι,

ω: ::ιεπι :::ετσ:α ιοί-ε.: ισπτ ιπ::ιιιι:::: :οοπιτιο

πι Ρει:ι:. Αι! :οπιι:ιπ. απ”. :ιιι:::. ΕΠ Ρε:::

ο::::ά:Π:σ:,επ::τισειιι ?Πισω Βιοπε: , οπ:::ιο

πω:: ιισ:::ιο:ιι:,8: οι οπο. π:οο; επτ::ισε:ιι ?Πισω

Βιοπε: επτ::ιο:ιτει: οι·ιειπι:, δ: .ι οπο, :οπο:ιιο.8:

ι:ιι·ίσ: :θα Ρετ:: Μο:: ιιισιπιτει:ιιι, απο: ποιά:

Β::ι:ιτσιιιπ:ιπ ι τ: :ιιι-ιισ:_νιι:ι ο:ιειπ: δ: τ:ο:πιιισ·

πι:ε:ιοιι: ιιιι:ιιιο,:ισιπ οο:ιιι: :σοι νιττστ: δ: ιιι:

:σπόι:ε:: :ετιι-:οιιιιιισπιτ:επιιι ειιι:. Ποτ: εστ:ι:ι

ποπ :οιιι:, ιισιπ ίισισιι:ι ιισοιιιι:: 68:10 έ:: οι:: ιι

πιο ιιειι:ε: ο:: ιιάισετιι ο:ιΒιιι:ιιι επι: ο::ίοπι: ι:

τ: ο:οιισάι: :οιιιιιισπι:ε:ιιιιι; ιι: οιοιπιι: ιπ :ισοπ

ο:: ίιοπο οι οι:: πιο:: π. πιο ο::ιοπι: :οΒιιοι:ε:.

Δε! ο. :οπ::ιιι: Οει::επσι (ισιοιι:ιτ:: επτ:::ιι:π::

οι: ιιι:ιιιι: :Η ιιιιιιπεσ:πιισιιι:8οιε :ίι:ιιτιε :Η :ε

:ιο ιοι·ιιιειι: ιι:επιιι,π:8ο:Γοιε :Π:πτιε :Π :πιο ιο:

εο2ωπι πιειι: ιι:ειιιιι οτιπ:ιοειι:, οοπ::τιο. ει:: ιει:σ:, ::

:.πωπ πο: ιετιοιι:: ποπ ίιπ: οιιιι:ιοεΙι: :πιο ιι:επιιι , ισπι :ε

.:“ ΜΝ" οπο :ειιο π:επιιι πιιιιιι: ο:ιπ:ιοειι: , :οπί:ιτιι:π:

μι' ω” τ:: νπεπι :ειιοπ:ιιι Εο::ιιιιΙ:πι ετιατισετε:ιι Β::ιιιιιι,

εοπίσιο:π::ι:π :ιι :ΚΤ::ιτιιι δ: ::ιειιοπιισσ:. τω::

:Πο , ο::ιοπιιιιτει:: ποπ ΙιεΕι:επ: :ιι:ιοιι::ιι ιστιιιιιι

ιιιοπι ίιιιιοιι:ι:::, Ιιειι:π: :ιιιπ:π ::ιτιο:ι:ι.ιι :6οι::ι

:ι:,ε: ο::ιοπειι::: :οπί:ιισ:ιιτι: ισπιιιισπι Ειοιισιιι.

οι...: ιΒιιιι: ιε:ιο πω:: οι Β:ιι: ν: ιιι ί: σο:: :ει

πω: , ι:ισιιιιιιιιτι οοπετι::ι: :τι Π:στιι :οιιι:ι:ιι:ιι

όσοι, πιο:: :ε:ιοποπι ιι:ι:ιιιιι, ιι:::ο:ιπ:ιοεΙιιι: :β

Φ: Ριπ:. Τα». 3.

:Η εσιιβιιυι.

π.: :.

ι:&ιο:ε:ιιο. α.. Ρσπιι:ιιι. Β:ετιτσάο Μπι:: ο:πά:: ι. πω::

ὸνοΙσπ:ε:: πω: , ::Βο ποπ ει: ίοεο:: οπο:: α·

:::ιιιι. Οοπι:ι:ι. :οπιιιιτ,ιισιε :μισο ΗΜ:: ο:πιι::

ι νοισπ:ε:: οο::ιι:ιιι: , ειιιιπι οστ:ί:. Απ::::ιι.

οτο:ι. πετιι Β:ετιισιιο :ΙΙ εθ:σ: νοΙσπτετι: ε νοισπ:

το: ειιτ:ιιι :Π:πτιειιι:: :Π οο::ιι:ιε Μπι:: ι ::Βο

πσιτι:ισιιι οο::ιιτσ:, ιιο::έοο::ει:τι:. 3. Εσπιιετπ. Ρ"ύ· ιι

ν:Ι ι:ι::ι:ιτιιιιο :οπίιί:ιτ ιο νιίιοπ: . :κι ιιι οποιο.:

τι: Π:ι: π:στιε :ο ίσιο:: πε:στἔι :::::ιιε: ::8ο.

Μιπο: ο:οιππε:τι νιίιο δ: τιιι:τ9:ιο π:: ισπτ :ισι

ιι:ιιι ::ι:ιοιιι: ιιι νιίι δ: π. οετιιιι: Μ! νιίιο 8: ω..

ι άιο π:: ποπ ίοπι ιπ νιε πιο: παο:: :2τ:::ι2 , ν:

ι οετ:τ ιιι Ρεσιο, πρι Β:σιιι νιιιιτ8: ιιιι:ιτιτ ιιι πεπι

ο ιτσ: ::Βο π:: ιιι οιι::ιει :ισ π: ίοεο:: πε:σ:ἔιετ::πε.

Ξ 4. Γσπιιειιι. νειιισ:2. Φωεω ι:: στα:: πιο:: Ιι:Διιιίιν:9::

' ιπ::ιπι::ει:ι οοι::ι:ιε:π ν: οοίιιτ :οτ:σιποι: ::Βο μ./4ωθ

:ισειιιι:τ::: :::ετε :ο ει: ιπ::ιπι:.ι:ο :ο::σοτιοιιι::

ι ποπ ιειτσ: Β:ετιτσιιο ποθ:: ΐοιτπειι: οοτι:ί: α::

ι :το ιπ::ιπι::ο ιπ:ο:ισοιιΒιιι: δ: ε:τ::ιια. Ρ:ιο: :οπ

ι ι::ι.οιιτ:: . :και :ισςιιο:τ ι:: ιι:ποπιιιιε:σ: οο:::ι:

:ο ιιι::ιιιι::ιι οοι:ιιιι5. Απτ::.ο:οϋ. πιο: πω::

ο:: :ιτε πω:: Μο:: ιιιι:ιπι:οαι:ι οο::πιιιιι:ι. απο::
ο ιιιιι:ι :παπι ίσοιι:ιτσ: οιιιιιιοο:::ιτιπ πω. ο

ι 8::σπειε τωιωι..ιιτιπΒιιι ο:ετιισάιιι:ιιιήσε ο Π” _

ι ι::::ιισιισ. δ: πο: οο::ετιο :ο ίο:ιπιιιι::: πιο "°ω'"""

οιιο:ι ι·ε:ιοπ::ιο::ι.ιι:ε:ι:: :ιετστἐ τ...: πι: ο::ο:- .

Ι :Μπι , ποπ (οι: οοί:::ιο:ι. Η: διπ::Ι:.ι Ε. π. πο. :η σ:::ί:Ιέ:.·

πω'. Ε'σιι:ιειιι. ο:ιο:ι: οε:τι: ιιΠ:ιτ. .ιι ; :μιο- ἑ""ἰ°ἴἶ'°ι'

Β 2 τι: ΡΏΪΪδ¦»



.τΟ
Βιιττωετ Ιλ Πο τοί:ίοτοβιο όουιίοι.ι. .το 7|ίλ

τιιεττι βοετιιοιιοοιι βοτιοιτ: τοτττοιο σοιοτέε ετρο· `τοτ τ:ιτοεΠτοττι , τιοτι οι ρει·τιοιτ:ετισ οοετιιτιστιιε

τοσοι τ·ειιοτιειτο:::ιτρττιτοε ειιτοττ: τιιιτοτειιτοτ .το τιιοιτιο, νοι τοοοοτ οοτιττε Πτοιιι; ιΒιιοτ. Ρτοβ.

Πιιττετ ι·οτιττοττ ι:οτιιιιτ:ι σοοὸ ιιεβοτ: οτεσ Π βοετι- σοοετι ε. ρεττοιο. Ροτοτιτιε,σοετοοτιιοτοετ βοετιτ. ο ι

τοσο τιοτι οιιοτ ιοερτο τιποτε ροι·ροτοιι, τιοτι τισιιοτ

τοιιτιοτο ερτοτιτοτο τετιστιειοτο ιιτ ιοε βοετιτ. Πτο

Ἑιυιιἱ. το- τοο:,ετσοο εστι: ιιιιιττ: τοι·ι:οάοσοιοτειο.Ροτιτιεο:.

_|ιστ.μιιιι. τ:τοιιοτιοτιε. Αιίιιο ντι εδι:ιο ε ρι·οιιιτοο ίσο ι:τιττοι

τισ ιιεβοτ νι ιιοΠιιοι·ο τιοτι τ:οιιιτ : σε τ:τσιτιτοοιιτ

ιιτιιιοιριιιοτ εθ:ιοιιιεβοετο, ιιοσοο ο: ιο, οοσοτ τε

τιοτιο τοιειτοτι ιιεβοτ ντ ιιοΠτιοι·ο τιοτι οιιιτ. Μιτιοτ

τ:ι·οβ. τιοτι: ρτσιιιιτιοττ: ττιτιοιριοττι ε ιοτιιε ι:οετε,

8ο ιιιτοιιτόιοε,ντ οιοοετοε τοι ιιττοοτι Βιοι·ιω , 8ο ιιι

εδω τ:τιο:ο οοιιιιιτοτοε τοι· οτιτωεωοττωττω,

τεττισιτειτ:ι τοι· Π:οοιοτττ ιτττοιιιΒιβιιτι1ι. εωωτιτω

βοο ττοσοτ οι: (τ, τιοσοο ι·ειιστιο ιοβιοοι:ι ιτοτττιτιιε

ντι Ατιστιι ιτει:οτ , ντ .τοπιο τιοτι ρσιιιτ , σοιε τιτ

σοο οτι το , τιοσοο τετιστιο ιοβιοιίι:ι τοΠοιετ ροφο

τοο οοτιιοι·ιτετι: σοιε τοι:: Πι ειισοιτι Πτροι·ιιετοτε

ιο ιιιτιοι:ιτοο: ιοβιοιιιο τιετοτειι , τιοσιιιτ Πιετ:το Με ·

τοτε ροιι:ιιιετο , ν: ιιι :το ροτροτ-ιιο τοοιττιιττοι·.

στο/ιΜ· (ιστιιιτο:. στο τιοο οι ιιοβιτοο:ι εοοιιιοτιε σοοετι

' Ποτι,τιοσοτ οιιιιτβιτοο:τσοοετι οοττΠει·οετι: Πτι ιτι

τοιιο&ιτι οι·οετο τιοτι οιι ιιοβιτο ιιιι:τιοττ σιοι·ισσοο

.το τω, στο τιοσοτ σοοετι οστιιοτοει·ι.

·"°·· Τοτιιε Γοιιτ.εβίσιοιο τιοοοτ , ι:τετιτοιιιτττο: , 8:

σιτε βοετιτοτιο, 8ο σοε οι:οτειιο το, οιιο εβ τω".
ο [τω ιιτιο:οτειιιιοιτι, :το ρτοιτιιιο ετττοετο. ΕΠ δ.

Τοτε. 1.2. στι. 5·..ττ°τ.σ.. το· :το τσ..τττ. τα”.

το· 3. τοιιτ.έτοι. κατ. Μ. [τω. Γττπιτ·. Μποστ., Με.

το” (ο Ζακ!Μ” στ. Οιτι·οοιι οι σ.. Μ. 49. στι. π.

στι. τ. τυπο!. ε. ?ζιιιιιοοιι σ. τ. απ. τ. τωιοι.2. .ΐστιττ.

ει. στι. σ.. στου!. ε. 8ο ειιστοο: , σοω στ·οβεβιιιστοιι:

Ν! Μ" 6 δοι-οσιτοτιιιε. Ντικ:: τοι:: τιοτι τιοτιοο:ιττει·ι εβ Πιο

ττιτιι-οοσ ρστοιιτοιτι νοιιιτιοιίι:ιβιιτο: ροτισιεο: ρο

7,,,,,,,, ω! τοιιιιειττοβοτιιοοτιειτοι , σοετιι ιιεβοτ ντ το ιοβιο

ιιτροτειιιι, διο Ποο , ετι οοιτιο ιιι σοοιι οοιιτιετιιά:ιοτιοιτ: ιιοιι

Ρ" τηιιι"Μ ιττοσιοιτ: ειιοσοιιι το ιιιιιοΠτ:οτιι ροτοτττιεττισοα·

::2°;;82, οοιτισιτο ι·τε τττετε οιοτιοοιιτιετι ροίιοτ Πιτ:ριιοιτοτ
ιτιστοιιε ι·τιτοιέιτο οιιιοΠ:οοισιιοοδτοιοε, οοιιισιττ

οιε ιτε οττετε ιιεβοετ ροιοτιειτι οβοτιιοτιτ. ετι σοοιτι

οοιιισοο οιιοόιοο: οόττει:ιιέιισοτιο τιοτι ιιιοοιοτιι

πιο; (το ιιοτιστοιιιιιτι εβ ιιιττιοιοοο ττοιοτιτοτο , το

·.τ.ττττιιειιτω Π:οοοι·ιορτιβιιτοι, το: οτιιιτιοτι: ετι

τ:οιοτιτιειπτ τιετοτειοο:. Ατι ισιτοτ βοετιτοτιο Πτ εβ

ιτιτι·ιτιίοοο οοι·τοριιβιιιε ντι ιτιοστι·ορτιβιιιε, τιοτι το·

ιιιιιεσειιτιοτττ οι: τοττωιε οβοιιιοτττ. σιτε, ντ ιτε

οιοτιτε , ιοβιιοιτοτ οιοττιτ:οτοτιτιο 13ο , τω οι: ρο

τοτιιιιι ειισοίι ιιετοτειι , ἑισοε τιετοτειιτττ οοι·τοιι:ρι

ντιοοιι οστι·οοτρινειοετ. (ιιτει·ο Π τιοιιεττιβεβοετ

βοετιιοτιο τοτοτιτιετι: ιιετοτειοττι, ε σιτε τιειοι·ειιτοτ

τοττοιτ:τι νειοετ, οτιεττιΠ τιοτι οει·τετ οβοιιιοτιτιειι

σοε οοιι·ιιρι ΐοροτιιετοι·:ιιιτοτ ροΠιι,τιστι ρτστ:τττοε

τιοτι ιιιοιτοτ· ιοερτο τιετοιε ιιιτοττοι:τιι:ιιιε 8ο αττι

τιε, σοοιιιεττι οσο τιττιοοιιτιετισ τιοτι ιιτΠιοιιιοτ ε

Βιετιιιι=ιν τοτττιτιέι οι:τιιιοτιτ. σε ε τιετοτειι. Ροτι·ὸ βοετιτ.

ιιοιιεττι ιτει:οι·ο τ:στοιιτιει:ιτ τιετοτειοο: . ε σιτε ιιετιι

ξΒΜ, “ω τειιτοτ τοττοιορι τοΠιτ,Πο Ρτοβ0. Οιτ:τιιε τιοτττιιιἔι

γ,;|τ·τττ_ ιιετοτειιτοτ οοττ·οτιιοε βοειιτ. ειιτ οιιοτ οοττοτ:τιοε

τοι· ιτιττοιιοθ:ιοτιττο στρσιιτιο ιοι·ιττεο, εοτ τοι οτι

Πιτιοιιτττι βοετιιιτο εόιιοτιιε : τιοοιι·ε ρστοιιτιε τιετοτ

ι·οιτοόιο βοετιτ:ισιτοι· βοετιτο‹ιο το Πιεριο τιποτε

ιτιοοιτοτ:τιβιιιε,ετσοοειιτο εττοττιε.Μειοτοοιιιιετ,

ιιετιι τιοριιοιτοτ ροτοιι ειισοιοι τιετοι·ειιτοτ τοποσ:

τι , νοι τοι· οιτροιΠοτιοττι 8οιτιοσωροΠιβιιιτετοο:,

νοι τοι οοιιετιστιτοτ εέιιοτιιε οοτιιοτοετιοιτ. Μιτιοι·

σοοετι τ . ρει·τοοι ρι·οβ. σει:: ι·-οτο:ει ορτσΠτε βοετι

τοοιιιιι ντι το ττι·οτ τοτε Ποοιιτ , νοι ροοοετοο:

οοιιιτ·ε Ποσο:: τιοοττ·οιο το τοιΠβιιο, ιι:ετιτο βτετιτ.

ιττιριιοετ τιειτ:σοοντ Βοετιιε νιιιιοτιε οιιο11ωω,ττ

1°ετο τσίιιτ οιττε Ποσο: , νοι τ:τοοετο οοτιιτε Ποσο::

ιιετιι ντΠο ιοί-ε Ποιιτοιιτοττ1τιττιττντΒοετοε νοιοι·

το ιριε ρστοιιτιε Βτειι , οιοοιιτε τοι ιοιτιοτι Βιοτ·ιετ,

8ο ιιεβιτοο: οιιετιτειιε: ετσοι ιιτ:τοιΠβιιο οι, νι Βοε·

τοε οοιιει·ο ντιιτ ει: εθ:ιοτιο βοειτιΠοε. Μιτιοι· μοβ. Βοιωτοι

ιιετιι ·οετοιιοε. τοίιοτ Βοετοε εβ ει'.ι:ιστιο βοετιιιοε ρ'"Φ“/Π·

οοιιετο , σιιετοιιοε ροίιοτ το” οοίιετιοτ·τοο: ερτ:το+ιτοιιτιοτο ιοβ τ·ετιοτιο βοιιι: ιιιιριιοετ ιιοτοιι:, ντ οι·:Π ω

·ιετιστιοττι βοετιτ. Βοετοε ερριοιιοτιο.ετ ιοι: τειιοτιο

βοοι; τιοτι τιοτι: ροιτίι ιοβ τετιοτιο βοτιι εμμο

ιιοτιτιοτο οοίιετισοτιτι ιιιιοε οροι·ετιοτιιε, ιιι οοιοε
οιτοτ·οιτισ στο σωστο: τειιοτιοτι: βοιιι: ν: τσιπ: Π

. ττοΙΤοτ ει: ιιιἔτ τοιι”ετο, σοβοι·οτ τοΠο ειισοετιι αιτιο

τιοτι: βστιι ιιι οιοε οοιιετιστιο ερττοιιοτιιιοτο: Π εο

τοιιτροιιοτ ειισοεττι τετισιιοττι βοιιι ιιι τοιΤειισιιο

τειιεσροτετιοττιε ερτ:τοιιττιιιττο, ιιοιι 0ττ:ιιοι1ιτετιω

°τιοιττβοτιι ιιι οιιοτσιτισ ιιιιοε ετρι·οιιτττοττττ.

·Νοοτιιι·.ιε, ροιιονοιοτιτεττοι ε τειι ετιιιστιο απο. οί:οιξ

το Ήιοεοτοοιιιιεττι Ποεττι ιτι:οι·τετοτττ: τοι:: σοιε τιοτι

τ:στοιι·ιιβοι·τεε τ:ι·οοειοτο οοιιττε βοτιοιι: ιιι6ωτττ, :ΜΗ

ιτιιιιιιτο· ειιιοιοτιε νοιοτιτεττιτι ειι ετι:οιοιτι Πτι: τοστ

σοιε ιιιιιοοοειο οιιοτοιτιοττι ιιβτττετιε τιοτι ροττιι;

ερρι·οιιτοιιι ντ βοτιοιτι, τιοτι τιοτι τ:οίΠτ ετρι·οιιοτι

ιιι ντ βοιιοττ: σοοιι οιι οτιττοεωεω τοιτοε βσιιι,

ι:οιιιΠ:τιστιι οι βοειιτιιιιο. ντοιιιτο οιιοττιτιοττι ο

ι·ετττετιε Βτετοιτι τοοιιττο ρσΠιτ . ερρι·τιιοιιιιι ω."

ντ τοείοε τω” , σοεοι Π: νιιισ Με βοετε. Ι.ιΖο πω;

Ηττα. ΙΙιτ.3. οσοι. τω. τετ. 62. ο'. δωστε.

.το τ:τιιτιοιτι 8τωι, οτε. νιτ. οσοι-τσ. Ετοιιιιττ τε- οι.

τισ οοι·ι·οττιβιιιτετιε νοι ιτιοσττοττιβ. οοιιιιοιοττιι- ·“ιἴ"Μ

τοι· εβ οιιττιιιιοοε τοιοτιτιε Πτι , εσιτε οιτιιιιε ιιβο- Μ”

τι: οστιιττοετιτοτ, σε ει: ιιιτι·ιτιιοοε ροτττιιιε, σοε

οει·οτ βοετιτοτιο τιοτι οιιτιοε σοετο Πιβιιετιιιε στο

Π:ιι·ιτιτειιε. τοι οοιιιιιιι:. ποσο ετιττο. Π εοοιιιοτιε ^ι^',ΨΜ·

Πι οτιιιττιε ι-οροτιιετ.σοειιε οίι βοετιιοτιο,σοο στο:

οι ρει·τιοιρειισ βοετιτ.ιτιοττετετ σοοειι οίιο , ιτε 8ο

σοοετι ιτοιτ:ιιτει:ιιιτειτοι 8ο ιιιοοττ·ιτρτ. σοειτ τετο

σοετιι τείΠο οοιιιοσοιτιττ το οπο: ντιιιο ε Ρειιιβοε

ει: οιιετιιι· τοι·ιισιττιτο οι:ι·ιιιτε.ι. Αιι ε. τιτε.ειιτοο. ·“ ι-·

Ατι ττοβ. ποσο , νσιοτιτετοιο οιιο τετττιτττι ι:οτοτι

τιοτι: ιιβοτ·ιτττι, τιοτι οτιεττι ιιοοοιιετ·ιε Πτιο:ιτεοβ- "πω, ω,

και ερτ:ιιοετιστιοοι. ιιι ιστού, οστιοοτιο, νοιιτιι- “ΙΜΙΑ

τετοιο οιΤο τοτοτιτιεττι οιιττιιιιιιιιοτ ιιβοτειιι; ιιοΒο,

τεττ:οτι τίιτ ετιεοσοετοιιβττεττι. Λο 3. ιιο,σειιιιε τω. τω 3·

σοι. Λο οοιιτε τ:τ·οβετ. τιτσετιιιε ρειιτεε: στο:

βοετιτοιιο ρεττιετ τιοτι ιτεβοτ οοιιττετιιιο:,Ποοτ ιιε

βοτ βοετιτοιιο νοι: , ιτι σοἔι, τετιοτιο ιιετοε,οιιετι

τεε τισ οοτιττ·ετιο ιτεβττ ροοοετοιο , σοοιι τιοτι ιτε·

ι:οτ ιιι τ:εττ·ιε. νιΠο εοτοιιι ιτιτοιτιοτι Ειτε ττ·ειιΠοτιε,

σοειοιιιι ιτοοιιτιιιιττ ειισοοε ιιεβιιιτ Ρεοιοε, στο

οοιιττετισ ιιι οι ιιεβοβετ ττ:οτιτοο:τ, σοοιι Πιιτοοτ

οοιιιιετοι·ειιτοτ ροΒιιετοοιτ: νιΠοττο ιτιτοιτιοε στι.

Αιι ιοτιιιετοττιτιτιο νεισιτοο, τιτσ.ντι·εσοο οσο- ά||οποι.

ιοσοοιιιιε: σοιε ιτε οτ·οετε τιοτι οιιοιτοτεβ ιιιττιττ- Μετα

ιοοο οστι·ορτιβιιιε νοι ιτιοοττιττ:τιβιιιε τοι σοκο

τιιιιτι οι:οτιιοτιτιειοττι, τω στι· τιετοτειοτιι. νιτιο

Του». π. τιιιτ. 3.ῇὸῖ. τ.

. Αιι ιοοοτιιιοο: ιοτιιιεο:οτιτοττι Πιττιοιιε,τιοσεο- εστω.

ότι ποσοι· , τιοεσιτο ττσβετιο: ΠιιΠιιτι σοιττ:ο οι, ειωσιο·

ετοιιιοτιε ιορτττιετοτειο ιιι Πιβιοθιο τιετοι·ειι, ιιι

σοο ττοιιοιττ ιιοβοτ οοιιττετιοι:: , Ποεττο τιποτε

τ:τι·ροτιιιτετοιο τιοτι ροιιοιειο: νι: οοτιιιετιιοτιιε

τιι&οτο,σοι οτι οσιτιτοοτιιιοτιτ. Πτοιιετε ιιι εστω.

Ριοτοιιτ. 86Ττιιιοιττ. οιιεοοιιιοιιε ιοροι·τιετ. ιοερτο Ειστε".

τ·τετοτει ροτρττοοττι 8ο ιιιιιοιοβιιο. Ετοτιιο:τ σιιοιιιι- Ττιά"
βοτ σιτε ιιοο ιριο στοα οι ,τετοιο ιοἔι ροτιτοιιιο,

·σοιε σοοιιιιι:οτ οιιε οετοτειιιοι· ιιιτιιτιιιτειι ιοι οοτι- φωτ. τ..

ιτι·οετιστιοιτ: δ: ροττοτιιιτετοτιι. Ντο τοιοττ , σιτὸιι τιστιο·ΐο ο

ποσοι ιιτροι·τιετοτειο Πι ιττι:ιοβιιοοι Πιβιοοιο; στο: ""ή"/ω

ιιοο τειιτιιο: τισβετ , ιιοιοΠιιοιιι εοοιτιοοε ιιοιι τοε£:::°°·

ιιοβιτοιο



'Πφοτα:έο Π. ο. ωιιοψ.. Αααα:: .οαο·ι:: ο σ .οι

σοιιιτσω ισιαιοθ:ο , οοο ασ:οω .μια ιρισω Ποιοι

οτοσο:Πσω . οοιι ροτα: αι: ιο:ι·ιοι:οο :οοι::σα:ι,

ιιοσ: :Μάιο το: ειπα:: οκ ισροοιι:ισ:ιο οσοσ ίσ:ι:.
ι οιιιιιιοι. Ποοιιτοι. οαω :ποσο :οεαο::οσαω ισο:, ροτ.σσ:

οοο , 8:τατοοο Ποια: ασ ιο:τιοι::ο ροιισιαο: :οο

ιοτοαι·ι. Πιο ισι:ιιτιι2ο α::ισ:ο:ια ιιιρο:οα:.ιοσο

_ ιιιτα σο: ισοιοέιο, ρι·οσσθ:α :αωοσ., ιιοσιισω σα·

ι:οαο: :οο:ται·ισω, :ιο ιο::ιτιιοοο ροιιιιιαο: οσοι::

ωιέ::σ/Ϊ”Μ σατι. οοο ωιοσε οοασι οο:::α οιι:ια:τοιιτα.Ασ οοο

ιιτσι. ::οο:οσο , α::ισοοε ισροτοα:.ο:ισοσ ιοσοιοι·

τσ:ια :ιι ισιιιοδι:ο σοοασ ΜΜΜ οτιαοι ι:ισοιαι:σω

οσοασ οοοιο:σα:ι; ο:Βο ταω:ο , οοο :Πο σ:ιαιτσω

ιρο αοοισοο:ι ιιιρ::οατ. ιιασ:ι σο: ιοωοι :ποσο

&ιιω ασ ιο::ιοιοοο ροιισιατ οοοι::σατι , ο οοιισοτι

ιιαιιοατιο ισιαιοοι:ο :οο::ατισω , :οω οοο :αο:σω

ιιαι:ι:οσα Π: :α:ιο ισοιοαι , ι:σ ::ιασι α::ισ:οτιε:

ιιιιοι ο:ιαιο α::ισοοε ιιαιι:: ισιιω :Πο, ι·ιιτιοοο :σ

ιοε ασ ιο::ιτιιο:ο ροιισια: ιοωοι ρ:οσοᾶοω οοο

ιο:σατι , ιι::: ιρισιο·:ιιο αοοισοτι:ια ισο:τσα:. ιστιο

ιοι:σω Π: ισιαιοδιο.

'5-ΕΟΤΙΟ ΙΧ.

..οι .ο:οΜίπι.οβ οι: @οποία 6ιωεω.2ιιιε:

. /ιπικοιι:Ξ

ι;6. Π Πισω Γοο:ι οο8α:. ΕΠ: δικιά έ:: :ΠΠΣ 4.9. οι. ό.

1',"ΜΠ"· Π: ποιο. άσο. Ποινικά. α. 6 πιο». 7. κοιταω

ω” Π* 9. ο. ο. σο” α. 14. ασ 6.οικιπτ. δοριι!εω. 9:ιπ.ο.2.

Βαση». . . .

απ. 3.. :Μπα 7.ασ3. Γσοσαο:ι.8οο:ι οιι. δι απο:

οιταε :Ποτ ο: :Ποο:ιἶ1 ι›:α:ι:. :οοο :Ποτ , οσοι σ: οι

ιοο:ιαιριισιοιι , Β:α:ιιω :οποιο α: ι::σι·σω :οσ

σο:: σο ρ:::οοιτατ: Πιο: ι:ιι:ιτα:ια: οποιοι ιιο: οοο

:Π σ: οΠοο:ιε?ιισοατι:. Μιοοτρ:οι). :μια οοο ρο::Π:

:Πο σ: :Ποοτια Β:α:ιτ. φωσ ρ:::ιορροοι: ι:ι:α:ιισ

σιοοω: ιοσ ::::ιτιισο σ: ρ:τοοοιτα:ο ιιοα:ιτ.ρτω

ισρροιιι: ια:ατι:.οιι :οσο αόισε :οιιοι:σε σιιιιτιάσε

α ιι:ιι:ι:. οοο Βοα:σε ρ::οιιαι·ι :οσοια:ιοο: :οΒοοι

τ.°σηϊτια. οι: ισ.ιιιι ιιοατιτ. ο Ποο ρ::ροτσαοσαω. Ποοιδτω.

οοιισεαέισε , σοι οοο ::οσι: ισιοιοσιαιο ασ οσοι:

όισοι οποιο ισοα:ιιιοσω , ροτοΠ :Πο σ: :Ποοτιέι

ιιοα:ι:.ιιοισε αστοω, οσο Β:α:σα:::::σε :οσσιτσι· σ:

ρ::οοοι:α:: Β:α:ι:. οοο ::οσι: ι:ιιωοσια:: ασ Πού,

οι:: ασ ιΡισσι ασισω ιι:α:ιιιοσω; :στο Π: αδι:οε ::

ιιοι:ιιι σου:: οοο φοτο: ρο::Π: :Πο σο :Ποο:ια ικα

ΡΡοσ.1. ιι:. Μ». ο. Εισισοω οατσι·οοιι ορ:τα:ιο νοιστι

αοιιι, 8: οοτροτσα; :τιμ ο ρ::ροισα ιο:α:,::ια νοισε

3- σο” αιιοιορο:α:ιο σωσει. Ρ:οιιαι α. Παι:ι:ι:ι. Β:α:ιτο

σο οι ιο οοο:σριιοιιιιιι , ι:οστι:αε ν:ιο ιο ραπ:

ι:αιι:ιιιιιι,οι·Βοοοο ρο:οιι:Πο σ: :Ποο:ιει ιιισε.

α. ω". 8οοσοσα (απ. αιιι::ιια:.“ΕΠ δ. Όσοι. 1. σο::

...ωεω απο” Φ· 3ο.εαο:Μέσο:. ::ρ.62. Ποιοο.Ητηιτ.ιιπά.

ὁ Τ” Θ'· 5ο:: οι 4;.ά:Π. 49. απ. 3. απ. α.. :_9%οσιιιι οι σο. απ.

Ειο·ι:Ιι: ιω1.ωω. σ. 74/48:: άσο. 21.αιρ. α. σο::

:ι:οιιαΒιιιο: οι, δ: αωΡιο&οιισα. Μ.. :σισε οι:

. Ριιαι:ιοοο, .

α". Πιτ:0 1. Π: :Ποο:ιαι:οα:ιτ.:Π αετο:οιτα:. ?οο

σατιι. :μια σ: οΠ:ο:ιἑ ισοατι:.:Π:, ν: ρο:ιο&ο σοι:

το: αρροτιιοω :α:ιοοαιοω: οοο ροΠοτ ασ:οιο αρμ

:ιτσω ιατιοοαιοω μισο:: :ισιο:αι·ο, :Μι :Πο: α

ε.φΙιωιιο :οτοα. Μαιοι· οοοιι:α: οι: οι.: σοιισιτιοτιο ι›οα:ιτ.

° Μισο: ρι·οι:ι. οα:ο οσιιωσισ Βοα:σα οοο οι: απο::

σ:α:το:οι:α:: ισα: ιιοα:ιτ.ωαοο: αοι:ισε δ: σσοισε

ό: ισ! ι:ιιοι:α::: ::ροΒοαταο:οω , νοταω Μοτο

:οω ::οοισοέ:σω ι·ιαοοιο :ισιοτοω δ: αισι:ι:τα:οω ·

:ατο α:1ιι:::οσι: παω :ιοαο:ὸ οποια οι σιιι8ι:στ,

:αο:ὸ τιιαιο: :Ποτ :ισιο: δ: αοι:ιο:αα ιιιασι ατιιι:τοιι

ιΜ”· οι. Ν:: ιρια €:1ιοι.ο ισΠιοι:οε :ιι , :οιι:το τοπιο

:οω ό: αοιοο:α:οω σ: ίσο ασιιιιιιιιιι:α:ο, Ποσ:[οι

· Π: Ρ"|Π. Του:.3.

ιιοι::ιε οσο, τοιιοι·: ::ιιιι:ιαω σ: αισιΠιοοο οσιοι·

οσωσσο αι:::ισε οσοι: οσια_οσω ιρια Π: οσο· οικω

:οω ιιοτισω , οοο:ιοοιιο ιο ο οωιο:ο:οι· οωοο α

ιισσ ισοοσω , ι-οιιιοιοοε ::ι:, τοιιοι·ο ::ιιιιτιαω σ:

αωιΠιοτιο οσισιοσωοσο αιτοι·ισα οσοι , :μια οσιο:

αιισσ ιαοοσω οωιο:ο:οι· οοιι:ισο:οι· ιο φαει : ιοί::

νοιὸ οσοι Π: ισιἶιοι:σω ιιοιισω,ιο αιιο ι:»οιοο οοο

:ιο::ι οοο οστά:: οοο :τοσα οοοιιοοιι ρο:οίι ισ

αιιο ιαοοο ιοιιοιτο , :μια ι:ιοοσω ιοθοι::ιω οι: ταο

:ιασ:ι νοσω : οοο ιο αιιο ι·ιοοο ιιοι:ο, οσια ισοοσω

ιοΒοι:σω ιο ιι:ιι:ο Βοοο οοιι:ιοοι·ι οοο ρο::ιι: : Μο? ια·

οσο Π: , ν: ιιιοΠι: ιτιοα:ι:σσο Πα:: :στο α:Πιιιιιι πι· “Μ”Π"

:στο οι: ρι·ισατιοοο αιτο:ιιιε οσοι, ν: οπο: ιτι αποΠο , σοι :οω ρι·ισα:ιοοο :οτσω οσιοιιιω, δ: σο. ρ,,"ω,,,,

:ιιέι τι·ιιιι:ια , οτα: ροτι:&ο Ματσε: οοο ασ:οω σα.» ..ιωιαι

το ρο::ιι :οω :ιιιιοτ: 8ο αοι:ιοτατο αοιιΠιοοιε :ομοια ·

οι:: ιρίισε. 1.:!.σκι· .·ιικέι:Ηια. ι α. Δ. Τοπικα:: αφ.

8. ώ· :μου Οικι:.:αρ. ι π. ισ αρ:ττο σοο::: Νο

οιιο :που /ίασι οι:: :·οοιπάικοαωηκ: [απο. έ:: :ιπτ

υπι οι:: ·υοι·::ιτοι· οι. ιιο::·ι·ι: , /ι|ιπωι α.ι6ιω.ιο. οι:

:ποιο μια : ?στὸ Ροροιά, Με:: οι:: πιο: ιιψιποι·

κ: :Π. οι: οι:. ιο:ο σε πω.. ι:α :οοοισσι:: Νασο

οποία @οκτώ ματι: οι:: ·υοπιοικι· Μοτο, ..ο [πιο.

Μ: /οιηιιιππα. ώ

Πιοο α. Π: :Ποιιτια ιιοατιτ. οοο οι: :αιι:ιιω ο- 1-8- .

:οτοι:αε ιτι ::, ιοσ ::ια:σ οπο:: :οο:ορτα , οοο- ?"/Π'"Π

. . . οποιοι:
:τα ?κώμα οριοαο:οω, :Πο νο:: ικα:σω ιιισω,ω"β Μ”

σοι οπο:: σ::ορ:οε ρσ:α:ο:, τω.: ιι:α:ι:σσι οι- ,,....,..,..,

:ιοαοσο σ:Π:οι·αι:ι , ωοσὸ το ιρο ισ:σια Π: 2:ο:- Ε: :σκεφΜο

οα: :μια σε πω.. Παω. ιο:ιιιι: , πο:: οι , οι :Πιο ι'ο/°μη··

:σκοπο μ>Ιιιιι, οι οι ...οι Ρ:!!τι·ο: :ισια, :οσοι

:α ν::ιτα:ο , οι: ο ισιιιοιοοε :Ποτ , οωο:οι :ισω

τοι:ι δ:ατιι:ι::α:οσι οοιιο:ο. Νοιι::α αΠ:::ιο ρ:οι:. Ρ,,:"".

ορροιι:ο ισοσαοι. οαο:ι σ: :α:ιοο: ιιοα:ι:. οιι:,αόισ

οσιο:α:: αρροτιτσω :α:ιοοαιοω, οοο ρο:οιο ασ·

:οω α:Π:σοσιο:ατο αρο::ι:σω :α:ιοοαιοω , οιιι αέισ

οο8οοι:α:στ ιριιοε 2:ο:οι::ιε ό: ροτρ::οιταε. Μι

σο: οπο:: :ιοοοιαοι αρροιι:οε :α:ιοοαιιτι οοο σοι:

ται:ο: αέισ, οιΠ οΒιοσιο α·οι:ο οοεοι:ο. Μαιο: μοβ.

ιιαω ο: ια:ιοιιο ιαοα:ι:.ιιοο οίιτειο:ιιιιι ιιιιιι:σ,ιοσ

οτιαω :ιδιο Ματ:: αιιοοσιο ροΠο: :Ποο:ια ιι:α:ι:.ιιο

Πιο ιιαιαι:σ ιαισ.ι:ι.(.ιοοιιτιο. οσοοιασι σ: :α:ιοοο οποιο.

ισοα:ι:.:Π, ν: ροι-οσιιωσ 8ο νι:αιι τιιοσο ικα, α:

:ισο ασ οὸ ν: αόιο ικα, οαω οι: :Π ρο:Γ:&ιιιιωοο

ο:: νι:αιιο σωστο: αέισ αστ::σ οοο ιαοα::τ, Η σε:: Σ

ιρίισεε:::οιταειιοο :οοιιοι:οτο:στ. Πισω. διο1σι5 οιω·

οο8οοι::::: Ποιοι ιαοα:ιτ. ιο:: α::οτοαω, φωτα·

οιοο το ιρεἔι α::::οα οοο σποτ, ασιισο :Ποτ ικα

τω, ιαιτ:ω ρω :ο σσ:α:ιοοο ρω :μια ιιι.ιιο αρ

ρ:οιι:οσο:ο: ν: α::::οαοι. Ποιο. οοο. Ποσο!. Ε::-_ Κ,.#._
οιω σ: ι·αιιοο: ι:ιοα:ι:. οιι, ν: σοο::δ. ΤΑΜ... 5.ιι........ Π

ι. σ. 9:4.3.ο7°!.4..ιΝ οσιιιιιιιασωι::α:ωαιοω :.::-_

το: ασ::ω οι: τοακιωσω ιο::ιι::ισε ωειισω. Ι8ι·
:στ Π ι:ι:α:ι:σσοιο:ισσο::::τι·ο:οω, :ορ:οιοοιαο· η ·

α.. Π: ιριαω ν: ωτο:οαιω , σο:: :ο ιριίια::::ιια σο::

:Ποτ , νο:α ιιοα:ι:ιισο :Πο οοο ροΠο:: οασι, ν: ορ

:ιω: Παει/ιι. ι 1. απ: Οσοι. αφ.: 1.210:: πιο:: ιπ/Ζιυπ

π.: οπο:: οποιοι Πισω:: :οω ιποιοτοβ ιιοπ/Μι:.

Ασ ιοοσαω.8οο:ι , δ: ασ ρτοιιατ. τιοεαιισ.ι σο· η9_

σο:: :Πισω οιοι:ιιι: οι, ιδοα:σιιι αόισ τοιιοι:ο , ασ: ι-Ι.ηθωισ.

σιιιιο&ο α ιι:α:ι:. :οΒοοι:οτο ::το:οι:α::ιιι οι:: “Νο

ισ:α:ι:.ιοσ :οσοτιι ρτοι·ισα πιο σιτο:?:ο , οσο οο
Βοοιιοι: Ποσο: ιο (ο ιριο , Ποιοι οοΒοσι.:ο:οιιιυο·

ταιιι Ποι νοισο:α:οω, ίσο Βοα:ιτ. ροιοοιιι:ατοοι σο

οο:ο:.ο:οω. Α:σσο ιιιο:ρα::: ασ :οοιι:ιτι. οιιιιιιι άσ"ισ.ιΉ,#·

:οιω οι, α&σω, οσο σοι: απο: Π: σοα:οτοι

τα:: ισα: ιι:α:ι:ιισιοιτ. οοο :οιισο:ο ισιωοσιατο ιο

Ποσω , οσοι οοσοσι αδισ , οσο οοΒοοιοι: Ποσω,

::οΒοοι:α: σο::ο:σω σο, (σα: ι›οα:ιτ.ρ:ι·οοοι:α

:οω σοοο:οοο:ια. ΑΔ :.:οοο:σο, οισισοω ιια:σ- Αι ^·

:ο δ: φωσ :Πο ιιοατιιιισιτιοω νιιισε αοοι, :ποσο

Π· 2 σκοπο: 0

ε. .4.ιμπ.

 



 

  

.μ ι ο 11ερω.:εσ ΙΕ Π: ·υί:ιππο]ΐπο όσωπιι:. δεο?ιο Σ

ιο:οι·πιω ιιι πιιιοπο πως.. οροι·οτιοπιε , ποπ σο· οπο οπο νοιοπω ποπ οιιοοι·οοοάπππωοοιο :ποιο

πιω ιιι :Μαιο Μοτο. οοο, οποιοι· πιιγιιοιιω ορο- οπο!. οπο οι ιΤιιοΕ8οποι , π.1οπ οι! ιαωοπ :πιο ο

ι·οτιοποιο, ιποιοοιτ οοοοιιαιτοω οιιοοι:οω ίπ οι·οιπο Βοπ ι ριιποιρο π, οὐ οοοπ πιο: τοπιο ιιοτοπι ει·

οι! πιιιοπιω ιπτοιιοάοιιιοω, νι·ιιιιοο οποοιιιιι ροκ· Βοποι Γοοοποιοιο ποπ ριοι:ιοτ ποοοΠιωτοπι οΒοπιι

σ” 80ιι- ιοάο οιιιιοειτ. Δε! 3. οπιιωιο πο8.ιιπτοο. δοοοιι- ρι·ιποιοιιιι, οοιιιΠοω ποάοτοιωιπιιτ οι! οΒοιιοοω,

ο"6"'!° |ιος.Νιω οιιω πωιιω, οποιο πο το οποιο Βοο- Μ παοκ οΒοπο πίσω ροιποιοιιο σ.ιοτοτπ:ιππ ει·

πιο πω, ποπ οι α&οε ὰ ποιοι. ιιιιι:ιπάοε , Μ! Πο Βοπε Γοοοπυ.ιιιιιοω. π. Οωπιο ροποπτια Ποο: πιο" ?τσιπ ο.

ιριοπιοτ :απο Βοοιιιιοιιε , οοιιιοποο οοπποπιτ ο... οποιο οιιιο·ᾶοιπ ρι·ιωοω , Πο ποιο πιοποιο τοπ·

οι·οτοπι ο” ιιο οοπιιποιιποιι ιοιι Μπιτ. ποπ οπο ¦ ιιοπιιι οι! ιΠιιιι: οιΒο οοπιιιοτπ :πωπω ίπποι:

ιο οιιὶιπᾶἐι ροτοιιτιίι Βοπτικοο:'ιο, 8ο πιο” ιοοοι·ιτεο. 5 “Με” οοιοιοοωοοο οιιιοᾶι , ιπ οοο πο: ιο ιπ

Ετ οπο δ: ιο Διοι.ιω ροποπτιει . οποιοι: ποπ ;οιιιτ, οιοοιτοι οποιοι:: πο: οιιιοάοιπ : ιειτοτ ο ι·οΓΡοάο

ποιο πιοπι: οι! ιπιοΒιοπόπω ποσοι. οιΤοπιιιιιιτοο πιο: οι:ιο&ι οιιιιιιω,οιι κοιροάιο πωπω. ποιο

οοποοποιο: μια οι: νιιιοπο οι οιιοοιιοπο, «πιο ιι. ιοωροι· οιιοοιιοω οιΤοπτισιιι ροτοπιιο. Νο:: οιοοι·ιο

α: πιο ιπ .ιιοποπ ροτοπιιιι, πιοπι: ταπποπ απο ¦ποΓοπτιο οι:ιο&ι για , 8ο ποπ πο, πιο: οίιοπιιο

τοιιιοοωοιιοπιισιιιοοιπποετοι·ο ροΙΤοπο. ` ι οπι πιοιιπω .8.ιωι ροι:οπιιο, πιο» «ιο οποιο

ε - ο ο τ ι ο Χ.

. οποιοι ποοοιιιτοτοσεοπιιι, τω ωειιοι·οω οοιπτοεπ
έ” 86.42": Μέ!" Ρς#;! αξΖω," φαω” ιπιοπιιοπέ ιι&οε,νι ρειτοτιπ οποιο 8ο οιιιοιαι$ιιιιιι.

82ο ©0072 ἔ Τοι·τιο ιοπ:. ιιιΕκππιτ :ιο ροτοπτιο οιιιοιοτι , πο- 3ρή'00ιο

· 8ο πιο ‹ιο οπιιπαπι 8ο οποιοι. Με. Τοσο” κ. "Μ".

"α Ρ Κιωο ιοπτ. πο8:ιτ, οποιοι οι: ροτοπτιἐ .ιπωωι. 2· ?'"Π· Ψ* 46- Μ·-ο··82····2-6·ι=·-Μ: Μ··υ"·

, βουή” 2....άω 12_ Θ* )-_ ./Ε8.ά,] @Μωβ Ρ Σ “πιο οι .ι.άψ..ι8.9ο. πο· ιΜ.49.9.8.». ι6. «οποιο

ΡΜ μ. ό. Ροποπω.Ηοπιιοι οιι, ποιο ιωριιοπ, οι οοο ι έ" “ω2° '°'"·."“°Ρ”'Ρ°/:?···4*.!""·ι"·2· """|·3·ά'

ω” ροποοπτ οι: νπο τοπιο ποοοίΤει·ιο οποιοπτο , νποω ›! 4·ωΡ*","9"·3·α· .1·ω"|· Σ· Μ#ἰ°””" 4- ΦΠ· 49·

| οπο :πιο οποιοτοι·: Ιω νιιιο Με , οοατοποε ρπάι- Ι Ψ.°6· δω” ?"·ὶ·^ 4-9.Βοο!ω 'ζω/μα =·=-#ιΙ>- Χε·

ο: οι, δ: οιιοέιιο οποιοι», ροποοπτ ΑΒ οοιιοπι οι» "φ·2·( "ΜΜ'ωά·ι"·ι °'° 4· 5· 8· δ( ςοωα""Π$ κ?

ιο&ο ποοοιι.ιιιο οιιοΓεπτο ντιπ ιποοο : ιωριιοιιτ ιΒι- Ιπι"0""Π· ΡΙΟ ς"'"δαΡΙΙαπωικι

τοι, ν: οαοιοτοι νπο (πιο πι.. Νοο πιο", ςιωά γι- Ποο ι. Νοπ ιωριιοποο ροτοπτιποιοιοτο,Βοο- ι".

οι: πω. ιιιιιιπΒοετοι .ο οποιο: ποιο πιοπι πιο· τω” "α"==86Μ”(ωι8=" Β¦"ωιἰωΡ!ἱς^' “πω” :°'2,Β"`

“δ” οι.ιιππω χ·ςιΡΒ (“ΩίΠε"“”Γ ὁ ω.) °Φω.ιπ;"ο, δ. “_ οιιι€οι·ο , 8ο ποπ νιιιοι·ο Ποοιο. ?πιω μια πιο.. .ή να”.

χ·.....ι__μω. πιοπ ιωριιοστ, νππω οπο οπο πιο. Γοποιω. .ΕΒι- # Ριοϋ·νΜο20 Ρ'ιο'^ωοπι ει)Μ" "Δω" ω· ω..Με.

οι. νιίιο ιοί: οτο&ιοο·Ποι ιποιοιιικ οθ:οω κι”, οπο. 8ο ιπποροποοπε: οι” ποτοιὶ άιοιπιτοε θμι- χοπ Παω.

τοπιο , ποιο ποπ οστά! ιπιοΠοοι:οε ρω&ιοοπω.. ""'·Μω ι)="*ΩΡ="κ Ροκα 9"=ωΦωου= “Μ

ιο,πωωωω πι. .;"Ιιεωω"ω , ...Η μ. ω.""πσ_ τοποιοποιοιοτπω , ο οοιιοοωοοοοιιιιοποιοικοΜο.

ποιο νοιοπωιε .ο ιποιοιιποοπι ριοοοποιωιποιοι·: Ι'"5· ὰ (μὲ “Τ""ω"" "ο" Ρ==ιο0οο=ο.Ρο

.Μι ω|ιειπτοπτιο οιι νιττοιιιιε ιιιιτοω πιο: οιιιοᾶι: “α ι)"” ©0886" ω!!! ω"'"°&" Μπι π! "Ωω

@πιο ιωριιοειτ , ιπτοΙιοάοω ιιι·σάιοο ιπτοιιι8οπο 'πω, "ο" α"'8"“ω απ" νοι"Μπιι °ωωθά“Μ”

οβις@"ω, δ( "χω ν".""Μ.. “μα” πο” Μπα. τοπ: πι. Ροιιοι·ιοι· 'πιο .ο οσοι:: «!ι·8οπτ. οι ε. @λ [ωΙΜ,

αρ" .β δοτοποει ιοπτ.σΠιιππτ , οποιοι :ιο ροτοπιιἐ σκάι· Β Ψω·"· ιό. Κ"ω”"Μ μ· -9·ξΙ" Ρ,”#Μ(|Ϊἰ°»Ρϋ· .ιιιφ». ό·

Ή”. Μ", δ: "¦.υ"ιἰ8_ δε". ο., Βάιλ 2.94. 9. Ν( 'ω τοπια , οοιιοοιο ροτοπτιει οι: οιοιοΒοειτοιπ Ποοπι ποπ τ:Μοτο

πω, ό· π. 4.ιιι/Ι. 49 πο. 6, ο. Η;; .ι..._ .ά3. σ. ..Ο έ" οιιιιΒοι·ο,8: ποπ νιάοιο.αιοι·ίι ιππόπω.ποιει πάω

1. Μ. 1.οκ.°6. η· διαρρίκω. Μ π.. άιΠ.49_9._2ω..3. οιιι8οποι ειιιιιπ8οιτοτ πο πο. ιπτοιιι€οποι, οι πιο

|ιρβ2:_ ἐ'Ω° 4" πω, .!;",,_ω από." Μ Ι' “έ”. 1. .οποιοι οι: .ιιτοιω: @πιο ποιοτι:νποε ιιιοιπιτπε

ψ· - Μιά. ο. σ οι π. μ. οι π. 3. πο. 6. Μ”- οι: πι.. ιΕπιιιιιιι. διο ω.. οιιοι·ιιορι·οο. πω: π..

τω. οι 1.84 . π.μ.7. ο Καθισ οπο. Θ· 6 ..Φωτο οπο.ΙιπΡιιοατ,νοιοπτετοωιποο8πιππωοωοι·ο:ι8ι

οικω πιο: Βοοιιιιοοε ..πιο οιιοοιοποι· .ι νοιοπτε- ει” “ΠΡΙΝ” ι Β"""Ώ Πωω "ο" "π"ω (ΜΈ"°·

το οιοειτο:πΔω οιοιοιιιω ω οποιοι ο ειωοιοω ω.. Αποιοοι-=Ρ=ποιοο=νι·ει|ι. ῖο·ά# Τ,'ίω- 0.2- Β |"'.Ψφ·

τιιιοοπι οέδιοορι·οοοοι ὁ ιοιο Ποο , ν: οοο τοοιιο απ” Ετ Ρι“οι)· Πω! νοι"0"5°οΠ "ΜΗ πι" νικώ·

Μπι" ποοοΠιωτοω οποιο ιοαιιιιιοι. Ειόοω (οπο, π' 8Π“% 8ο οπτπάει .ι Βοπικοτο οι:ιοάι: οιιιοᾶοπο

'Βικτ 5_Τω,,,_ έ. μ·"“_ 9_22_απ_ ά ή). (ως... · να αυτοι:: ποπ ιιιιιοι:8ο ιιτιι·οιιιι νοιοπωιοπι.πιιι οπο· ·

ιοπτειοω τοιρο&ο οοιοιοοπιοοο οι:ιιοάι , δ: ιπ 8"Π"ω 8"ΜΙιι" "Ρ"Ξ(°"""ΠΠ· οοηεϊω·Νυι°

ποοοιε Βετο οοιιο απο 8ο ποπ απο ιπ ιι&οω Η Ροκο!ιο ποσο ροτοαΜΗ επα “Ναι οΕΜά"ω:.

ΙΜ. ε. νοιοποι. Ρι·οοπδοοιοι 1.Νοοε ποοοιιιτοε ο8οπ- <>ι>ι=ότυο Μαιο νοιοοΝή8 θα ΜΝΉΜΗ Β Φ08Πι·

Μ* οι ίορροπιτ ιιοποιπ ρτιποιοιππι ιητι·πιιξςιμη Π, α. πιο: δ: ιπτοπ:ιοπιιιιιοτρποιοπε.@ο οοο: νοιοποιε Μω°

εοπιο : οι ο; @ο (ρω ΜΜΜ ς];"·ξ οΜ" Παω; ο ποτοπιιιιιωωοποπτοι· οροι:ιτιοα,ποοοι: οροπικι,

ιπ οποιο, ποιΙοιπ ποοοω ρι·ιποιριοπι ιππιιι(οωω πιιι οικο οιιιο&οιο ιπποεποπτοι οποιοι: ιπποπτιοπο

τοιω.ισιιοι πω. νοιπιιιιιι ιπ ...ω ω πως). κι." ιοο νιτειιτοι· ρια:ιοπε. Ηιπο ιοιοιτοι· ωιωιο, ΙΠ#.ἔἰ: ο

πιο ισοπτιιιοοιπ οι·οοποοποοω. ποσό ποπ Μωβ;; οοο ροιιιτο8οπε :ιεοτο ιπ ιοι:ιο&ο ιοι:ο οιίιοποιοω.

ιπ νιᾶ: οιΒο οοο οοο: οποίοι” οΒοποι ιιιι ίοροι·- ποπ ροΠιτ Μαιο Μο ιπ οι:ιιοέιοω ιποοεπιτοπι:

.απο Μ.ιιοι· οοπιιιιτ: πω: μι· π! οίι ποοοΠιπιο @Με οιτοιτοτο ν0ιοπτ88 οοο Μπιτ ιο 0ϋκ6:003ι Μ.ί?·

οΒοποι, ποιοοοει οι ιριοω :ιΒοι·ο: οι·Βο ροκ ω .οι πιο πιο Πιο ιιΠοάιι 8ο ειιιι·ειδιο: παμπ: «οικω .πιο

που: ποοοΠῖπιι ο8οιιιιι, ροκ ποσο οι! ποοοω 88οιο, πω.οοο, πιο ππο σκοπο ιτοιοοποπτο ιορτοιοπ·

Μιποποιοι:. που: ιπ:πιπιοοοπι ριωωΡιπω-. Ρο: πιιιοπο οϋιο&ι:ειΒοποοοκοω νωΒοοιπ ιοΒιοι.'Ιοιπ, ασεπ 4

ποσοι νοιοπωε οποιο οπο ιιιποι·οω οοπιιιοοω, πο τοοοιιιτντ .ο ιριο οιιιοι:ιτοτδο οοτιοιιιιτοι·.(.ιοπο ι”

οι! ιιοπιιοο οιιαπιπιιιη τω πιο οι! πιοπι οι νι: 8ο Βι·ω.οοοπιΔωιωριιοιιο,ντάι&οιποθ.νοιοοεποπι

ραιτιο:οτεο ο ιπ νιἔι ποπ ποοοιιιωτ,ποο ποι:οΠιτσοι: οποιοτι, πιο ιιι οοιοάπιπ ιπτοοτιοποιιτοι· :ορια

ιπ μεινει. Νοποο :Με νιΠο ιιοιιιιιιοι οι:ιο&ι ρι·ιο- ιοπτειοω: ποοοικ ποτοπιποιοθ.οιπ ιπτοπιιοπιιιιιοτ

ω. ποι:οΠιιστοπι οιιοιοποι ιπποτοπι οοιιιιιιοοιο: το νοιοποιτι ι·οοι·2&πιαι·ι,πιίι πο: οοεπιτιοποτπ,οοοδ.

πιο: ππο ποπ οι :πιο σεοποι , τω τω. οοικιι:ιο, :οποιοι πιοπι” οποιοι! ωσπου: οοεπιιιο οποιοι

οοο:

ωοτοτ ιπ ποοοιιοήποι : οοροι·ετοι· οπιοι ποτιτιο οι»

ιοοι .ο νοιοπιαιοω, ιιοοτ προι·ο:κιωοτιο Με .ο ιι

Βοοποιοοι ωοιιοι· οορτοκιωπιο οοΠι .ο ειΒοπο ποπ

ι

Ι

 

 



αίιω ωιίποε τα παίαπιεπιίί οΒίαᾶιίω αιίαιααει ίπ
Ρ

8απαια οιιιιίία ίοι·ωείίε , παμπ μα: είίεω ίοίωεω

:Η .·ίησπ- ναίοαππει:ειιίει ίορρίαιί. Αι! ίιιπιίεω.Ατοαπτ. 8:

;ί"'.Φ.Π:° ΚιιΒίο. πα8.αοπίαο. πεω ίίαατ εθ:ιιε ιίίίί8:πάί ει.

“Μή” ' ίίίπ8πειιιιντ κε εΒίοίιιτε εΒ εΒίοίιπε , εΒ “Με ίπ

παίίί8αποί,ίίΙοω ίεωαπ αίίαπτίε!ίται· ίορροπίτ :εω

° παει:: νίτείαω ερριοικίωε:ίοπαω οΒίαθ:ί. ίίιια πιιἔί

ίωροίίίΒίία αίί: νοίιιπτειαω οιίαιει·ί. '

πω.. Βίου ε.. Ιωρίίοετ , Βα:ιιιιω Παιιω .Με νίιίαι·α,

Μβω.#. 8:ίίωιιίοιίίο ΒεΒατα. Είὶ οοπττε Οί·ίκυι.ίοι ι.άφ.

πω" 'ί' π. οι ό απο! (9'ί$14. ο η ο 3 .Μία @σουίτα
κ ·υίιίατί. 9 Ι. ί δώ .#87 . Ω96' 6

ύ κκ”. β” απ. π. σου απ. κ . Σ. ο π. Μ.ιιπαπη. .

απ., ωί,"; ριιτειιιαε, ροίία Βαετιιω οίετα νιιίαια ί)αιεω, απω

ιίιια οιίίο ΒεΒαια.ίί ίοίετ εΒ ίρίο είίπιίεπιίο ία @τί

ιπιίίπα ριίπιπιίιίω, 8ο ίπ πται·πιίω ριιπίαπιίιίω.

Γκίωίωι. αοί·ιίω αίί: , πιιίε Ροίίατ ίπ αοαείιι Βαετιιε

ερρι·αίιαπιίαια Βαιίω νι ωείιιω οι ίπαοωωοιίιίω

πω, οπίε ερρι·αΒαποαι·αι ίΠιιω νι ροπίτοι·αω πιο·

ι·αιπιίιια ίιιί, είπω ειίαΒ ίίίπω οιίίο ρι·οίαπιιί ποί

Ἑι7ῇαπι£ὶο Ιλ δα Φί2Μηίκα &ιίωίπί.<. δεόί'ίο 2. Δ

ε..
μια:: ιιιιίε ιεΙίεε&ιιε ίπαίικίίτ ίρίεω Βαετίι·.οΒία

όιϊίοεω,αι.ιω είπε ίπίαΒιετ νιίοω ιοτείαω ίίπαιπ με

ετιιιιί ίπ Βαετίτ. οΒία&ίοε αοπτίπατιίι· επική: ι·ειίο ο

Βοπί, να! ίοι·ωείίται·, νιίοπι ρατία&ίοπαι ί πιιίίπία

· απ: Βαοι να! αωίπαπται·,απίοίωοκίί ω... ραιίαᾶίο- ΜΒ *ί

πα: αι·αεπα.Ρι·οΒ. ε. Δε! πω: νι ροίίίι νοίιιιίτε:εΒ

Μπι ειποιίε Βαειίίίαί ι·αίίίίια, ιίαΒατ .Μία ίορατει·α

είπε ωοιίιίεω , ποιοι ει! είίίαίαπάεω νοίιιπιείαω

ει! ίιιί ιίωοί·αω ΙίεΒαιοΒίαάπω Βαειίίίοι.ιω: ίωρίί

αει επταπί. νοΙππίειαω οι·αετεω ίι:Ρατετα ποίία πιο

πιοίίοεω.οοεω οΒίαάιιω ΒαειίίίαιιωίίεΒατ ει! ε!.

ίίαἰαπόεω νοίππτειαω ..ι ίιιί ειξιοι·αω ε πω.. ίω·

ρίίοετ , νοίιίπτεταω αιαετεω ε Βαειίίίι:ο εωοι·α κα·

ίίίίτα ι:ίοίία. Μείοι οοπίίεί:πεω ιιπεπποίοειίίιε οΒ

ία&ιίω είίίι:ίτ,πίπτο ωείοι· νίε ίπ νοίιίπτετα και·ίοίίίο

:από ίΙίί ιαίίίΙαοιίοω: να ειαι ίπ οΒία&ο ίαπίί

Βίίί, οικω πιίεπιο ίοι:ίί18ε ίίοίτεροατίτιίω , τεπτὸ

ιτίείοι π. ίπ ασ ι·αοιιίιίιιιι· ει! ίΠί ι·αίί ίίαπιίιιω:ιτπιία

ίορα παι:αίίει·ίε αίί Βιετίε ιίίπίπε ει! ταωοιιαπι;ίπω

ερρατίτιίω εΒ οΒίαι&ο ίαπίί Βίίίαίίίωαίταιείίίοίαπία.Μ)ρωπ ίαι. Νοίὶτε τεωαπ είίαι·ιίο ριοΒ. Μ: ίιιπάεω. Ιοί-ε

ι.........ρι ρίίι:ει, Βοππω ίπΒ ι·ειίοπα Βοπί οιίίοίιεΒαιί: είπω

"Μ" Ν· Βαετιιι ίπτιιαπε Παιίω παι:ιιιία Πίσω οο8ποίααια

Μίποι· ρι·οΒ. παπί νίε εΠαάίιιε οΒία&ί Βαειίί:ίαί αίἙ

ίπίίπίτε , αίί: απίω Βοπίτει ίρίε ίποταείεΠαί μαι· ίο

Οα»|ίτιπ.

2:,:'ίί° ί” πίίί ίιιΒ ι·ειίοπα Βοπί: παοπίτίείιιιιίίίπω οιίίοίίε

Βατα. Μείοι· οοπίίει: πει:: ίίοιιι ίωρίίι:ετ ,· ωείπω

ίιιΒ ιειίοπα ωείί ιίίίίΒί , ίτε Βοπίιω ίιιΒ ι·ετίοπα Βο

πί απο Β .Βαιί. Μίποί·αω ριοΒο: ι:μιοπίεω πιίίνί

ε.. είπα Παιίω , πι.. ίΙίπω ν: αίί ίπ ία,οιιίενίίίο

ίπτιιίιίιιε Παί,ιαπιίίιειί Παιίω νι·αίΕίπ π.. ίαιί ίπ ία

πιίΙΙ:ίω ΒεΒαι ι·ειίοπαω ιπείί , ίσο ίπίίπίεεω :επίσ

ποιπ Βοπί: αι·Βο αοοποίοί ποπ ροταίὶ ίιιΒιετίοπα

ωείί, ει: ρι·οίπεία εορίαΒαπόί ποΒία&ιίω οιίίΒίία.

()οπίίιιπι. πεω ίρίε ι·ειίο νίτοι·ί: αο8ποίοίπιτ ε Βαε

το νι ροι·ίαάίο Παί. ποπ ωίπίιε οιιεω ίοίε ι·ετίο

Ρίε2τ11ίετοιί5: αι·Βοίίοαι ι Βαετο ερρι·αΒαπιίετιπ νι

ί ίίΒί ωείε,ιεωαπερρίαΒαιιιίίίιιι·νι ΒοπεΠαο. 8αιί

Βαετιιε νίιίαπε είπα Παιίω,·ρίπε ιίίίίΒίι Πού ιμίεω

ία ίρίππε : οτΒο ποπ ροταίἔ ίιιΒ αδ τετίοπα οιίίο π..

Βατα ί)αιίω, είίοπιιί ρίπε ιίίίίεαιαι ία ίρίιιω αμεα:

Βαιιω , πω:: ρικίαι·τα: Βοπιίω ίπποι Βοπο ί)αί,

.οι πω. εωοιαιπαίοα ίιιί επιοι·ί ί)αί. ΑΔ ίιιπάεω. Ο:ίο.υπί

2(ΐήπί (9 ώ· 9..ίπ.ιιι ι:οποοιίο , ίπ αο αείπ Βαετι.ίπε εφρα

δ Ϊ".

Βαπιίαια Βαιίω Η ωείπω δα ίπαοωωοι:ίιίω πω.

παΒο :εωαπ , ίίίιίωοιίίο ΒεΒαια ροίία: πιιίε ίπ απ

θείο Βαείπε π... ιίίίίΒίι Παω:: οιιίιω ία ίρίπω: δ:

αοπίαι:ιιιαπιαι ροιίίιε ιίίίίΒίι πειίοπαω οιιπίτοιίε να

Ρατία&ίοπαω Παί , ποεω ίΠεω οιίίο οιοίαοπείοι·

ν: ιπείεω οι ίποοωωοι:ίεωίίΒί.

ί4:. Π" ε. Βαετι.ιε παααίίει·ίο ιίίίίΒίτ Παιίω, παο πο·

Β""" Μ- :αίί·,· πιιεπιιιω αίί ‹ία ία , ίρίπω ποπ ιίίίίΒαια , :επι

αα#ίυίυάί

@μι πποπέ
πποειί ίραοίίίοειίοπαω. πω” πιιοειί/απαι·οίτίπω.

Πα παι:αίίίτετα οικία! ίρααΞί·ίωίοπαω αοπί!ειακ
α:ταπυίπω · .

ριφοααίαπία είίαιτιοπα,ιπποε ρι·οΒετιιω αίί: , ποπ

ροίία Βαείπω νίιίαπταω πω: ί)απω,οιίίο ΒεΒααα.

Ρω- Ι· ΠαπαοαίΒιετα πιιοειί απαι·οίιίιιω Ρι·οΒ. ι_ ίπ'ίρίο

είποτα Βαιιιίίίοο, ο: νίΠοιια ίπιιιίτίπε Παί, Βαετπ:

ερρίαΒαποίιοωπ:ω τετίοπαω Βοπί ι ει: ίπωωεω

π... ίαίίι:ίτειαω: οοπιιε πιο ίπ οαίίειίοπα Μία

° εθ:ιιε πιιΙίεω ερρίαΒ·απιίίτ να! ερρίαΒαπιίαια·ρο

παίί: ιετίοπαω Βοπίπείτιιι· ίωροίίίΒιία αίὶ,νι ποικι

ιιιω αίί: αία ία, Βαετοεροίίίι εᾶιπεί Βαειίίί.ι.ιω ίπίἔ

ραπόατα , δ: ετείί απαι·οίιίοι:αίίετα. Οοπίαιι. αοπ

ίί:ετ.πεωαεταππε ροίίατ ίιιίρίΞίίοπαω ίιιί ειί.ίιίε Με.

ιίίίαί νοίία,πιίειαπιιε ιείαω εΒιιι ίιιίραπίίοπαω ερ

ρι·αΒαπιίαια ροίίατ ίιίΒ είίςιιει·ειίοπα Βοπίμ:ίίω πί

ΒίΙ ναίία ροίίίι νοίπιίτει, πίίί ίιιΒ :ειίοπα Βοπί.οίίω

αΠοπιίείίταιίίτερραιίτω Βοπί. Απταο. ριοΒ. (με

οίκο οωπίε απο Βοπίίποίικίετιπ ίπ εδώ Βαετίίὶ

σο, ιαριιοπει, ν: ίπ ίιιίραπίίοπαίοίίπε εριποΒοπ

αίί ροίίίτ είίπιιε τετίο Βοπί: είίοςιιίπ ποπ οωπίε τε

τίο Βοπί ίπ ακαι·ι:ίτίο τείίέ εδίιικότίπατατιι τ. @ποπ

:οίκω ίπ πιίί εθω οιοιιίι πιιίο Βοοί εοπιίπαειιιι,

ίι:οίπω οΒίαόΕίιια ί:ίτείίαπε νοίιίπτειί: νία ειιιαω ιαίί·

ίίαπιίί ν0ίιίτετί ακακία ίὶιιίιε αίί::ίΒίτιιι ίωρίίαεί,νο

ίποιειαω οταετεω εΒ ειποια Βαετιίίαο ι·αίίίίτα ροίία.

Αεί ίιίπεί. 1.ίαπτ. ιίίίίίπ8. ι11ίποι·, «ία παοαίΕπιία "#2

ίίωΡΙίοίται· , ναίιία παααίΕπεια αοππειοιείί:επι: δ:πιιεππί αίὶ αι ρει·ια ίπποι νοΙιίιειίιοιαετίαιοοπααιί.

ε. παααίίίτετα ι:οππειιιτείίτετί5; Με. :ία παοαίίίτεια

ίίωοίίαίται.Νρα αίί ...ο πιιίο ο: ιαίειίοίε.οποί·ιίω

νοίκι: ίπείοι:ίίιιιιίπ αοποαρτιι ιαιωίπετίπο είταιίιιε. α.. α·

ΑΔ 2.πα8.επταα. αίιιίιίιια μοΒ.είιοςίίίπ ίί είί ΟΠΠ!!

ρτεἀίαιί ίιίιίίαίιίριαααιίαια ιίαΒαιατεάοι νοίιίιειία.

ιίατ_αιωίπεπτίε ίπίαίία&ιίω .κι ίιιοίαεπόπω . ι:ιίω

νία: ναι·ιίι ε‹:ί οιππαω ε&ιίω νοίιιπτειί8 ρπααα6αία

ιίαΒαετ Ριεθείι:ιιωίοιίίαίιί, ίαιιιιαι·ατιιι· ιίει·ίεάιιω

νοίιίπτετίε εΒίπιια ρπαιιίο ίιιιίιαίο ρι·ε&ίαο. Μπίρα

ίίίιιω εθ:ιι πι, πώ ιίαται·ωίπειαι ίπταίίαᾶιίίτι επί μία

παιιω ίπιίίαιιίω ρι·ει'.ίίαιίω.ντ ί8ίπιι αιιίιαωιιε Βοο

εΒίιίτοιίω, παοεπιίιίω αίὶ,ειί οι1ίπαίοιίίαίιιω ρεε

ιδίίι:ιίω ρπμαίαι·α ιίαΒαι·α εβιίω νοίιι παπι. ο4| πω!

Διὶ ί. 8οοτί ρ:ο π.ίαπτ.ει:ίοι.ιθ:ϋ,αοποαιί.ωίπ.ιία “Ζω”

ποιιο ριίποίρίο αίίίοίαπία, “εδώ ιία ιιοπο ρι·ίποί- _

ρίοείίίοίαπια , πιίοιίαίί: Παω είπα νίίιια. Εταπίπε

ε8απε ίπια!ίαι$ιίεία ποπ ίοίίίπί ει! ομαι·επιίπω άο

ται·ωίπετιιι·ερι·ίποίρίο αίίίοίαπτα , ίαιί αιίεω εΒ Η· , ί

ίίοίαπτα ,- δ: :πιο πίεΒίε εΒ Βοι: , οιιεπτο ποΒίίίοι·ί

ωοιίο πιοιιαι νίιίωοείίπίε , "ί ωοπαι οΒία&οω

Βαειίίίι:ιίω, αμεα: αίδαίαπε. Μ! ριοΒ.ωίπ. πα8.ίο

ίσοι ΒεΒίωω ςίιει·ίτειί5 πι. ριίπαίρίπω εωοτία

Βαειίίίαί,ίαεί ει! ίπωωιίω ίίΙιιω αίία ριίπαίρίιιω·ίπ

8απαιαοειίία .πω..ω., μπαι· Βεπα είπω: , είδ

8πεπιίε αίὶ ίπ Βαετία αειιίίι ίίπείίε, οι; αίί: Παω ίμ

ία είίίίΒίΒίίίε ιστορια: ίπαιαετεω ιίεω Βοπίτειαω

οίετί: νιίεω. 'Βάσει ε Ναπιία Βοο 8απιιε ι:ειιίω ίίπε·

ίίε 8αοΒία&ίιια ειίιίίι:πι ιίαποπο Βαειίε ίπ ρετιίε,

παω ατίειπ ιίίικί ΒεΒαΒεπτίπ νίίί, ιιιιίε ατίεωίπ νίἐ`ι

νοίιίτεε απαιτει είίίι:ίαΒετιίι· ε Βοπίτεια ίποταεπί Παί

ει! ίοίιίω ιίίίί8αποίιιω. Καίρ. ει:ίιίί ιίίπαι·ίο ιποιίο ιιι-ρ.

ταρταίαπτετιίω: πεω ίπ ω. Βοι.ίτει ίπαιαετε είίίοίι

ω.....πω. αιαεεεω,νί εΒίί:ίε&ίπα ται:οτείαπτετεί ιι

Με αίίαᾶίΒιιη ίπ ρειι·ίε ...ο ν: ίπωίιίιια. ι:ο8πίτε

ίπ ία ίριε,ι:μίί ωοιίιιι ι·αΡταίαπτεπιίί ταιίπποει ίπ ίρ

ίεω ι·ετίοπαιπ ίστωείαω οΒία&ίοεω:οποπίεω με

ι:οεπίτίοπαω εΒίίτιιάίπεω Βοπίτεε ίπαιαειε πω·

πα: 8αεΙΙίαίτ νοίιιπιεπαω αιαετεω, ν; ίπ είίοριαίο.

οαπο,ραι·ίπιιιίιίπεω νατὸ.ντίπ ίαίρείιαιιίίίαπε:ωε·

ίοι·αω πικαπ: νίω ει! είίίαίαπιίιίω ΒεΒατ.Βοπίτεε

ίποταετε ίπ ία ίοιίι νίίε, πιεεω ίπ είίο ρπαίιιααπε, ν:

μι· ία αΙποατ. -

Δι! ε. απο, νοΙιιικείαω ίαωρατίαιοειααιίω- .οι ε:
Β ιίαω

Πίσα!



ἐρτ!.πέ

ο οι! οιιι·οοιο!οοι νι ροί!!οι!οε ο!!!!Β!ι οοοο!!οι!ο ι!ι!ο·

#4

ο!οιο οισι!οιο τοοι!οοι!! το!ροθου ου!υίουοιοιυο σο

!οο!!.Οοο!!ιιι π. σο νσ!οοιιιιο ι!!υ!ο:ι,οιοο τοΓροάυ

Γι!! ίοι·υιιι κοοι!υοι ιι:οο!οοι!! οοοο!!ειι·ιυιο, το!ροο!υ

οτοιιιοι·αιοοι ιοσε!υοι ιοοι!οοι:!! !!οοιυοτι: 8ο ιο!ρο

ιί!:!σοο !!οιρ!ιο!ε οσοιρ!!ιοοοι!ιΞ , νι οιι!!!οοιοι νοι·ὁ

!ιοοιο. οι (χο νσ!οοιιιε !ο σροτειοι!σ ροοι!οι σο

σοιο6ισ !!οιιιιιοι· υιουοοιο:οι8σ Που! "ποιοι ρσιο!!:

οο!οθιι!, !ιιι 8ο οοι!!ε ο:ιοι!σ !ρ!!οε: :ι!!ιοι οοιοι οισ

υοιοο!οό!υιο οσΒοιιοοι!οοοοι!ίιιο σοιοοοι αιτιο

ιιοοο οσοι, δ: !οουοι!!ιοι οο!!ιιιο ιιιι!σοοοι πιο; ιι-τ

!!ιοτ οσεο!ιυιο !οοοοο!οιο ο!οιο!ιο!οοιπο τοι!σοοοιι

οοο!, δι ίοουιιι!!ιοι ει!!ου:ιοι τιιι!σοοιο πιο!!! , !ει!ιοοι

στου! σοι!ι!!!ο!!ιω νοο!ο οοεσ ι!ιυοιβιοι ι·ορτοο!οο-ί

ιιιι!σοοιο σο!οέὶ! οσο ροΠο "κοπο οισο!υω ορο·

πιο!!! νσ!ι!οιει!!ε ο!ο !!οοι·σ !ο οοοοΠοι!οοι_, δ: νιοο

νοι·ε5.Ριι!!υοι οιο!ρρο ο!!:, τορτο:(οοιοι!σοοιο σο!ο

σ!!!οσωροοιι·ιιιι;! νο!υοι:ιιοοι,νιιιρροσιι!οιοι!°σοοοι

μ!!! οι! :ιεοοε. Νικο οιι ειρρι·σιι!οι. μ!!! οσο ιιυεο- ρ

τοι: ν!εοροι·:ιιιοι ιιΒοοι!ε, ί!οοι οι: οιο!ιοι·οιορι·ιο

|οοι. οοιο:ιι ου8οιοτ ν!! οροτιιτ!ιιιι νσ!οοιιιιιο, συειο

!οιοΒοιιοι·οιι νιοοω ιοΕ!!ο.! ροιοοι!ε , 8ο ο!!οιί!!υθι

οο!οσ!:ι. Νοε ιο!οι·ι , ουὸο! οποιοι μί!υοι !ιιτοετοΙ

ρτιοο!ρ!υιοοροι·ιιι!ιιυοι !ο Βοοοιο οιιο!ο :επιτοκια

!!ε:οιιοι οιι ιο:ιιοι! ορρτοΧ!ιιι. μ!!! οσο οιο!οιι ν!ε

ιοοορι!οοἴυο!ο&!, ι!οοιοιι ιΒο!!οι°ο ιορτοίοοι.σο

. ο!οό!!οιο!ο!ιν!ω!!ο&!υο Μο. Νοσοοοι!ειο ι·οΐοτι,

ο!!! 51%!.

πιο δη·

ρι·οοίκε

ως.

Ι. @οι .

Ρο/αποχ,.

Έκοψε».

συοι! νσ!οοιιιε οι νοιι ρσιοοι!:ι ο!!οοι!ιι!!ιοι·:οιυιοι ο·

οοι!!ινοιι ΐσιιοο!ιιοι,ο!!ιιιιοοο ουρ!ο: νιι·ιοι!ιιοι·,

σο ο!ορ!!οοιο οιοι!ιιτο, ουσ πριν! ο!! υισοοι! ειο σο

!οι'.!:σ.(.πιιο οο!ιο !ο 0ροι°2ιιι!ο ροοο!οιιι ιο σοιοο!σ,

ί!ουι ρσιοιι :ιο !!!σι!υρ!!ο!ιοι·ιιισυοι!,8οίοουοοιιιο

σοιοοω ι·ιιι!σοοοι ω!!! , οι ιιιι!!επι ιΔοσοοοι ιΒιι!!;.

δο ίοοοιιι!!ιοιο!οιοι·οι!οαιοτο ιπιι!σοοοιοοο!,86 ο!!

σουιιοι τοι!σοοο:ιιοιι!ι:!ιιιο!υρ!!οοοι !ι:ιοοτ σροιιιοο!!

οισι!υιο,οοοο!Τιιτιυιο, 8ο !ιοοι·υιο.Νοο ο!οιοοο:ι το

ίοι·ι,οιοοι! σο!οι'.!υτο νσ!υοιι!ιιε οι νουιοι ιυιο ουιο

που ο!! νοιιοι νοι:οιιο ουοιοτ!οο , οι! (στοιο!!:ιιιοι

οιυιο ο!!ο οι νοοιο νο!ιοιο ουτοοι!οει, οσο νο!οτ

οοοίοιχυοοι!ο :ιο νο!ιιιιο οοκαιω νιιιτοιοιο πιο

ο!! σροι·οι:!! οπο! σο!οο!υοι:οοι:ι ί!ουι μια!! νουιο

!!!οιοι!οο σο!οο!οοι ει!!ιοι· 86 ιι!!ιοι· οορια!οοοιι! νο

!υοιοτ! , οι! ροκ!! νσ!υοιειε οπο!! !!!υο! ιι!!ιοι· δ: ο!!

ι'οι·οροι·ιιτ!. Μσι:!υε_ οιιοποιοο οροι·ιιοο!! νο!ιιοιιιι!ε

ἴοουιιυιτ οοσουιο τοριπ!οιιται!οοι5 οοιοι3!. Δε!

ιιοθ:σι!ι.8.Τ!ισ. το!ροοο!οιΟοριοο!υε, ι!!ι.ιι1Πειο

ι!.ιοι !σοιυ! ο!οειάο, ου!υεοοπιιισ ορρτοοοοο!ιρο

ιο!Ηυοο!!οιοο οιι!σοο οοο!,οο!υ!οιοοι οσο!! ιιδι:οε

οοιιι!βουο,νι οι ο!ιιί!ιε οσοΗοι. ΚοΐρσοΠο ομοσ!

!! !ιυι·ο.οφι. η.. αΙο υαι:.ιω. 8. Μ ο. οι μιο/οπο

Ιιἔοτ!·οτὐΙιτ9 ο/ι!,ποπ ·υιΜοοιικ. οποιοι μια? οπο»

|Μωμοά οι'ϊ που οι! Μιθιικ.-βόι ιποροπιβύήσιοιο μια,

μισά άσει·οιο! οι ΒΜιι.€ “οι” και μωβ. Η.:οο δ.

Βσά. ουσ οι!ι!! ο!οι·ιυε.Εσι!ουι οιοι!οδ. Ή:ιωκοπι

ο.ιφΙιοοι "σπιτάκι 3. οσο.δοκι ι:αρ.62.οιτοοβοσω, ν:

ιιιοιοοο !σοοιιιοι ιιο :σου νσ!υοιιιιιε , ου! ίοο1ο!ιοι·

οι! οσι!ι!ιο:ι ιιο!!ωάιο:ιοι ομοια! Βου!! σο: Που ίσο

Ι13οτιτ οιιιι·ονοιοι!.Νοιο ί!οοι οι!!ε οσι!ι!ιι !οοοί!ρσ

πω! Βοειι!, !ιο 8ο ιδιοι νο!οοι.ιι!ε :ιο οι ιοεο!ιιιυει

εοοιισ Χι~

_£π/ὲἰ:εω Ρσ#ἰΣ Βοοι'αι :ορια ού παοκ

οοιιιοΐοσ , 10φισ 2,οείΘΡ:0ρτοοιοοπιιο.

Ρ Ποιοι ΓοοιιιιοΓσ!υιο οοειτ , ροΙΤο το!ο ρωτα

ριυοι !οιροο! Βοοιισ:Ι/οιβιοεο π. 2.έήι. 16. ο.3._

?υοο!ειο.ουοο!ιιοο ρι!οοιρ!οιο ν!!!οο!ε οο.ιιε οι

!οοιοο Β!σι!ιο, ουιυε ο!!!οιιο!ιοε οσο ΐυοο!!τ μαθει

ι! Βοιιι!: οποιο ουιοιτι νι!!σοο ο!ειι·ιι Βο!, οοοο:!!ιιιιο

· ο!! οπο: οιΒο ο!υεοΠ!οιιο!ιοε οσο !υοο!! ρσιο!!ιιι!

Όιι3οαΜιέσ Π. Όι· ·υο!υιιο Δωεωι. δοοΐ2ο ΧΚ

!
ίοου!ιοι· ό: :ιοισι·ιιιο!ο!ι!ιο !ο Βουοι,_ δοοοοουρ!!ἔ

οοοι!ιιιοιΒιι !ρ!!ι.ιο νιί!σοοοι Πο!. Μιι!οοριοο.οιυ!ο

οοοιο!ι Βοιιιοε ροσοιοοι·ο , πιο !οοιοο ιιι!οίιε !οιοο

! 5ο: Ϊοιιιιυτιο ν!!!σοοοο , ου:ΐιοι !ρίοιο οκ (ο ειριυιο

Βοιιιι. Μιοοι· μια, οιυσο!ειο;,!ιοοιο νι!ισοο ο!:ιι·ᾶ

1)οι, ου!!ιι ιιρμι·οι οιι!ο ω!!! οι οοι!ιιι!σοο ιι&υε

ουιστ!ε. Οσοοιοι. οοοιο!τ νσ!υοτειε :ιο σο!οάσ νο!

:ιο ω!!! οοΠοι·ο, οι!! ιι!!ουο εφραιμ!! ιιιι!σ οπο: Μ!

Μοτο ν!!!οοο Πο!, οιι!!ο. οι σο!οέ!σ οοιιι!!!ιοο , νο!

!ο οιιοτοιι!σ οδο”ω! !ρίυιο , αρμι·οιορσιοα το·

ι!σ οι:ι!!: οι·Βο οοοιο!ι νσ!υοι:οειιο οο οο!!οι·ο.

· 8οοοοιι:ι [απ. ι!σοοι,οσο ρσίΐο ιιι!ο ρτοοορτυοι Μπαρ”.

!ιορσοι Βοειισ , Ποιοι: ιοοσ ιοι!!ο!σ σο ο!ι!!8οοι!σ πω!»

Βου, ροι!ο ι:ιοιοο !!!υι! !ιπιρσο! !υο!ειισ ρι·ειο!:!οσ

!οι!ιο!σ όοιΣ!!!!Βοιιι!0 !)οσ, ουσι! ιυιι!!ο!_υοι ρσιο!ο

Βουε ιιυ!:οιτο !υροιί!!ιο άπο ν!!!σοο Βου. ΟιρποΙΙ

οι 1 οι!. ι ο. 3.4 2.οάιιι·επω.Λάοω!οάοοο!οω. Βιο

ι!: Ρου·ι·ιο·. 3.οσο.θυο.αιρ.62.5.κΜ ωιβι:. Εοοι!ιιοι. Ρω- τ·

ρο!στ!ε μπι! οί!,ουσοιιοι, ί!Διιοιο ιοάιοισ ρτοδ!!οσ μ"

οι: ι!ι!ιροοοο Πω, οοοοΠιιι·ισ (οοο!ιυι :ποστ ιο

!ρίυιο Πουοι,ο!!σουιο, @μια ρι·ιιο!!οσ !υι!!ι:!σ σο

ι!!!!Βοοι!σΒοο, ρσι!οι Βοπυε Ποιο! !ιοοοι·ο ιοι!!

ο!υοι ο!ο οσο ο! ι!ιΒοοι!σ Ι)οσ, σου οσο ροκ!! [οί

ροοι!οιο οοιστοιο οι·Βιι Βοοοι , ο!!! !υι!!οειοι!ο,

Βουιο οσο οΠο ι!!!!Βοοι!υοι:!οιρ!!οιιιιιυιοοι,Βοο

ιυιο !!ιου! !ιιιοοι·ο ρι·ιιιίοοοιιι ιυι!!οιμιο ο!ο οιο

8οοο!σ οι οσο ι!!!ιΒοοο!ο Βοο:οι·Βο οοοιοο ιιι!ο !ο

ο!ιο!υιο !υ!ροοι!οιο, ο!! !ο ρσιο!!:.ιιοΒοιιτ!,οουι οοο

!ο ροιο!!;οιο ιοιο!!οσ!:οεο!! , !ιι!ροοι!οιο ειί!οο!υο:ι

οσοο!οί!σο!εου!ι!οοιοτοσιο ,·δο !οιο!!ο&υ! οριο!!

οιιισο. Ει.ιιιι!ει1ι. ρσί!οι. μ!·ι!ε ο!!: συοοιιιιο !υο- ΡΜ. τ..

οπο το!! !οι!!ο!σ , δ: ο!!σ ίοι·ιοπισ , οοοιρο οσοι! Μ!

!)ουι οσο οι !ι!ο 8ο οοοο ι!ι!!εοιιι!ιι5, ροκ!! Βοι

ιοεΒουοι οσο ι!!!ι8οι·ο. Λο ιιοιοοι ροΠ!ι Βοοε ιιι!ο

ιυι!ιοιοοι , Γυροι!!ιιο ν!!!σοο , Βοιισ ισ!!οι·ο, οί!!!

πιο! ΕορποΙο:, οσο οιιρ!!οιιι Ηττατέ:οβ.

'Ποιο τω!. !!οιρ!!ο!ιοι· ιιι"έτοιοι , ροΙΤο ιιι!ο ριπ

οορτοοι !οιροο!, δι Βοιιιιιοι ιοιιοι·! π! ι!!υι! ίοι·οειο

ο!υτο: όάσιοι! αρκά [αρτιο οπο οιι.οο!σσιω! οι 1. ιίο*?.

ι.9κ.6.οοοο!.4. ό· 1714!. ο. μμε 3 άιό!ιι.5. Μ! όσοοι,

οσο ίο!ίιιο ρο!ΐο Βου ιυιρσοοι·ο ρι·οοοριυιο Βοιιισ

οο!!ειοι!! σο ειοισι·ο Γυ!,!οι! οπο! φωτο σι!ισ οιιοοοι!!: '

οριο ιοοοο!!οιο Πο! οσο οΠοτ οιιι!υιο, Μ! οσουοι,

νομο: ο Βοσ ριοοοριοιο. νοι!ιοι ουσοι! σο!!ιιοι

Πο! , ριοι:!ιο):ο (οοιοοι!ιι ο!! σιοοιοσ ιιορτσοοο!!!ε:

οιιοι σοι: Ποοε ρτοιο!ροτο ρσί!!ι σι!!ιιοι !ο!, νιρσιο

ροι·ΐο ι1ι:ι!ιιι:ο , ο1οσι! Ποοενο!!ο οσο Ροιο!!; οοο

Μοτο οπο! ν!!!σοο Πο! Βο.ιιοε ρσΠἱι οο!!σ !ιοοοτο

Βουιο, οίκο, ί!!ιοιο ο!ειοι ν!ί!οοο Πο! , ου!!υ κιι!σ

τω!! , οιυο σο! σο!!υοι οοοοί!ιιι!ει ο!! , !ο Βοσ ορμ

τοι·ο ροΠ!ι. Ρτο οιιρ!!οιιι!σοο ρ!οιοε :ιοΣυε ά!!!!ιι·

8υοοι!ι!υοι !ο Βοιιισ. Ρι!οιοεο!! , ν!ί!σ !ρίο Πο!;

!οουοο!υε, πιο: ιιιο!ο!ιιε οι·ρει Βοοοιμοτιι υ5,:ιοιστ

οοοουρ!!`οοοι!ο , ουσ Βοοιυε ι!!!!Β!ι Πουοι ν: οσ

οοοι!ουοη ουιιι·ιυε, ο!ο!οθ::ιι!σ διίιο!ι!σ οι: !ρεὅ.

οοιιι!ιοι!ιοο. Νο!! ο ιἴρυισ Μο ο!ο ιι€ι!οοε, συοε οι:

ιοι νοτοοοι Βοιιι! οιιοτοοοι αει! Βουοο: οσοι Ποιο:

ι!!σε !ιοοτο οιιοτοοοι , οι ο Ϊστι!σι·! ροί!υοι οι: ριπ

οορισ οσε οσο οιιοτοοιοέ Μ! ίο!!ιοτι οι: ιι&ιουε,ουο8

Βοοι! οιιοι·οοιιι οι! ν! ν!!!σο!ε οοιιι!!!οα. Αιουο ο!ο

Με οιοοιοοε ν!ι!οοι!υοι ο!! , :ιο ρσΠ!ι !οιροο! μο

οοριυοι. οο σ! Βοιιισ οιιοι·οοοοιοι.

Πωσ π. Νου ρσιο!!: Βοιιτο !ιοροο! ριοιοοριιιοι,

νι οοΠοι ἑι Με!!! ν!ί!σοο Πο!. Ροοι!. οιι!ιι ΕΜΗ ν!!!σ

Βου οοοο!!ιιι!ο ρι·οουο!ιοι ο!υτο!οο Β!σι!:ο, ουσ!! Ι1°,Μω"_

οι ιιΒοοο,ιισ !υοο!! ρσιο!!:ιιι! οι·οειτοιο:ιι:ορ!!οοτ ου· μ", ω·

ιοιο,ριοοοριυιο !ιορσο!ι!ο το ίοτυοιυ ιιιιροί!!οι!!, οι: φιμέ

νι ροι ίο μιοι , οίιιο οποιο ρι·οοοριυιο σιι!!οοιοο η ΈΦω

ει!! οιιοοοι!οοοπι το! ρτοοοριο. Μο!σι· ρισο. ουιο ο”

ο!ιοι!υοιοιι Β!σι·ιαροι!ο σιι!ιοοιοι· οι! ίυριοιοιιιο

- · οιοιιοι·ο

Τοτιίο]ουτ.

Μινι) Μ”

Μ Βαση!

ιο6.

Νου: μιά

Δω” Μι

 



τ ι.ι·χ.

Βωξ:: σα· -

"β “πριν”

,ν.ε:εσΜΜ

σε πωσ ιι

Μωισυ Πει:

απο” αυτ·

τηιι|ε.

Όισσιαιιο Ιλ Π: ·υίιισιασκε σωσει. .σαισ στι.

εισαστε ιιιτειιε&σαΙιε ισιστιιωι , ασ εισαισ σει

ιιισσσσι σαισιαι σωσει σετ:ειιαιιο ι.ειισισι, σεισσιτ

ειιασι ειιιιισιεεσιια σιισεισισσιιιιισι, σσσσ ειιισ

ιιιεσ Βιοι·ιαι ασσοιιια σιισεισαιιιιισε.σσει, ειιεασ-σσπει,σσιεεισειετσι αιιο αέισ νιιισιια. Ραπ: ατι καει.. πει

ω” στοσσεεσσαισ σειεισαισαιίι, οιιισι σσα σσίιει

σετει·ισισαιιοσε.(Σιοσαστεσι-ισ-οσειιισσσ σοιιιε

σοσ ισιιείι σοιείιαιι, α σοσιε ιισσεσιιι σοσ σοιειι,

αισσε ατιω εειιιιιισιιιισε ειιι σοωιισροσιιιιισ..;

Πασά. .9ιαιιιε τ:ιαια νιίισσεΠισ , σσιειι:Βεαβο

ιισσοσισισεεστσω σε σοσ ωσσωσω αισοιε

εσσεσσιιεεσιια. Έσσσαι.ιι. εισια Βεαισα νισεσε ει»

ισ Πεσιια,σισα σιιιΒιι Πεσσι ιισσσι ιεισισιιι,ισαφ

σσε σεαιιι.σσιρσε εισιιεισιιισιτνιισιιι€ισιιεε.αστ:

σσιιιο αστειιι σιωεεσιο σισιιιιιεσιε .ι σε Βεαισ.ιιισϋ

·ιι8ειει Πεσισ νι ιαοσσισ ισσιια ,:ίσασισσε σειιιιτ. -

εειΤατισ ιαΙιε ασισιιε ασσιειιεσσει·εισι νι εοσιοι

ιιιιε Δωσε νοισσιαιιι αιτισεασεὸ νι φαση ιαοσσσα

8εσιιιετ:ισισισ Πει σσασπισιε σοιιτισσε αιι:ισιιισι,

ισαιετισε Βεατιισσισιε; σαι:: ισ εεσιι ισ σιαισε Μπιε

-εισισιιι8τ ειιιιισιεεσσι ιισιισσι Πει , σσσσ ισιισι

.Πωσ σε

ρσιιἱωπ

ό· σκάι·

ιιιαι.

Μαι.

Βεσ.

ια8.

Ε: σπασ

σιωπ σε

ποπ ιὶιἰί

στσσα Που

Π"Π”'θ Π·

πιίιιιια.

Ή49.

Ε:: ναυτια:

οθεσιασι ισ ,

παιρνει

αα]σται.

νοισσιαιι εοσιοιιιιισι είι;εισο Βεατσε ει: νι Πισω;

ειιαιιιατιι,ιισα ισσια ι-ε ισισσα σιιιΒιιΠεσσ:ι.σοιιιο

σιαεεεσισ σισιιισειιιε, ιιατιισ εειιαιει αιιαιιιοιε σα·

Ισι2σιιε ιιεαιιι. νι Γε σισισα νσισσταιιεοσιοισιαιει,

εισσε σ:ιοι·εσι 8ειειετ.Εασεισ ι·αιισ τα σε ιισιιιοσε .

ίεσ σεΙεσιαιιοσε,σσαε ει! 8&Ι15_, ιισσ Βεαισι σεισα

ασεσι.ι ιιεαιιτ. σωσει. Ηισε νιτειιιιε ασσο,σοσισ

ιιιισ σοιιτο σιιεεεσισ σιοιιιιιεστε, Ωσ ιισσσιε σισι

σα νοισσιαιιι σσισ, ίιατισι Βεαισισ αι;ι·ιιιιιοιε Βεα

ιιιιεσ σε ισαισσε ι:ιεατιι. εειιαισισσα , νι σιοιεισ

σισισε νσισσιαιι σει·ειει, εσισε ειιεεσιισσεσι ισα

Βιι σιιισιι , σσασι σσσσσια ι:ιοσιι στοσιισισ Πισω.

Βια:: Νεσσιτ Πεσ: Βεαιο σιιιπισειε , νι ιεισ·

“ισ οσιο ιιασεατ, ειΒο σειισεντ αάσισισασ Βεαι.ιτ.

Γσισεσσαι.Ποσιεσ. εοσιιαι, :μια Βεαισι σισεαιιααι

ιιιαισ ιιεαιιισσισεισ σσασι ίειρισσι ι σσια σααισα

ιισσσσι ειι ισα οεαιιισσο σσὲσα ισσιτι απ. Ασιεε.

σισιι. σαισ οσισε εσε ειιεστιαιιτει ισειισατζασ ασ

ασιοιεσι: ισισιιεατ ισιτσι,νι σσιιιτ Βεαισε (ε ισισσι

σσιο ιιαι:ειε. και). σεσ.αστεε.σοιειι:.ιι.σσιε ειιειτο

8: ισσιιεόι:ο σσιο μιση: τι ισειι,σσαιεσσα εσωσ

ιιι·αισσα ιιιαιοισσι,νει ιισσεσιισεσισσι ιιιαισιιι σο·

σι δι Βιοτιαασισισαιε. Ροιἶει ιΒιισι Βεατσε οσισιια

·ισειε ιιιασισεαιιι. σσατεσσε ισισεσιιισασι ισαιοιιι

σι;ιιεσσιι, δ: ειιιιισιεεισοσι,αισσε στη; σ ιιιισαι.

Ρισσατισ ασια. νεια τασισσι ισ σε αισοιε ισσαιο,

δτειιειτο σιι·ειίιο.

Μαι 3. 8ιαστε ειαια νιίιοσε Πει , σοιειι ιισσοσι

Βεαιο σισσεσισισ σε σοσ σιιισειισσ Πεσ αισσιε

αιιιιειιι9. Ηπε σοσ εριασσσ απ: ιτα εειια; εασι τα

σιεσ εκ σισεεσ. σε σεσσεο. Ρισιεσισσι σε σοσ

σιιι€εσσο Πεσ ιεσσιτ εειιατισσεσι σιιεθ:ισσιε Πει

νι ιιιαισι οι:ιετ:ισισισ,δι ειιιιισι-εεσιτι ιιοσσσι Πειι

ιΒιισι σστειι ταιε σισεεσισσι ι Πεο Βεατσ ισισσσι.

Ασιεε.εοσίιαι: σασι ι:σαισι οι:ιιεεισιιι Πει είι,εισοσ

εισε νσισσιαιι ιιιαΒιι εοσιοιισε ειι::αισσι ισ εο εαισ

Με νοισσιαιι σσα8ι5 εσσι"οιιιιια σε εειιατισ , εισαι:: ι

ειιειειτισσα αισοιια Πει, νι σει τι σαιετ. Ποσιεσ.

σιοιο. ιιαισ εατεσσε σοσ σοιιει ιαιε σιαεεερισσι νι

σεσιι Πισω ισιισοσι, σσατεσσε σοσ σοιιει α νισειι·

τε Πεσσι τειιατισ ασισιια Πειαρσιειιεσσι νι σιαισι

οι.ιιεσσισσ:ι, 86 ιισσσσι ισσσεΠει: ιΒιισι-0, εο σο·

στο, σοιείι εειιαιισ αισσιια Πει ασσιει·ιεσσι νι ισα»

ισα οΒιετισισισ 8τ Βοσσισ Πει,τισέιισ ισιισε αιιιοιιε

εκειειιισσι.σοσ ειι νσσε ταιε σισεεσισιτσ ιισσιιεετ.

Πισωι Ροιιτο σισεεσισ σε σοσ σιιι8εσσο Πεσ,

Βεαισα εειιαιετ ασ αισοιε Πει, εισιτισε εειιατισσεσ:ι

εσσιισσαιει ει: ισοιισο σισεσιεσιιαε ει·8α Πεσισ.

Γσσσασι. σσια ισσισισσι ιισσισιιι δισειισειισσι

Βεατι ειι,εοσι-‹›ιισαιε ιε ρει€εσιτωε Πεο:ιεσ σο·

Βιοσιαεεεσιο σε σοσ σιιι8εσσο Πεσ, σοσ-σοιἶει

ι Βεαισι σειιεέιιιιιι τι Πεσ εσσιοισιαιε , σσαισ ω..

ιειιι ασισιια εειιαιισσεισ ειιι:ειε ε: ισοιισσ οσε

σιιιιιιια εισασ)εσι:ιι , νι ω νιισ αέισ σώσω σοσ

.ιισε Βεαισιιαειιι:ετ ιιιιειέ, ασ σεςειἴαιιὸ. Κεφιιιστι “Μ”

` Εσθια.ι.4..σιβ.49.4.6.αι. ι.εισπ!.3. ιιιιειθ: @ιση

·ιιιιασισεσσσσιειι:,Βεαισσι, σσιιισσιαιεεσισ, σε·

ιαιΐαιιὸ ι:είΕισια:σισ ασ αΒιιασιασσι Πεσσι.°Εα

μιση σσισσε σεεειιιιατε Ματσε ·σιαεσιι Πεσμισο

ιΡΜαβιοα σιια ιιισισ σιιι8ιι σιεςεσισ σοσ σοιιιο: Μπα.

Βεαισισεεειταιιιι εοσιοιιισατ.ιε σιιιισα να.

σιιιιταιι.σιωσισιεσω εισοιασιισεεειιιιαιειιισιιι.σιε

4ιειι .σοσ σοστασιαιεεεσιο·, ειισειιιιιιι οΒεσιι σο·
-ιιισσιεεερω. ιι - ιι ν ι -

Πει , ιεσ αοι:ι.ισσι σοιιιισσαιιισ·νσισσιαιια ειιεα

Πισω, σσιιιοσ.ιισσ ιισσσιιιιιιιε σοσ σ: ..νοισιι“α

ταιεσι.ισισεσσειε σοιἶεσσισεισ α&σσι ειιευοιιιε

στι: ασειτασπασω ιισσιιτ::ιστιασι,σσισ αιιιιωατισα

σα” εοσίσ.ισιιοιείι: σιάιιισσιι ισιιε Βεαισι εειΤα

:ιισσειιι αι: σιιισι κι" ασσι·ειιεσσειει νιισαισι οι”

ιιισσισσα σε ·ιαοσιισι Πει. -

Ούσειται.ωδι·σοιιει Βεαισ ιισσοσι ριαιεερισσι

 

σοιιει σισεερισσι ασ εειιασσσσι ει νιιισσε Πει,

σασι εοσεισιιισσσ σει ιιισιιισσι ειιαιιιαιιανοισσα

ιαεΒεατισεεειιιιαισι.ασ αισαιισσσι ., ιιεστ ωσιιι

.&σα σει· ιιαβιτσιιιισσιισια ασ νισεσσσιιι Πει.ιιιι.

Κεισ. ιιεσιιεσσειαισ.Ναισ αιΗιοε νι σοιεσιια,ιισε ισσιασεΜι

σεεειιαιισ ιειισιασ οι:ιε&σσιμ:ειιει ασ Πιο. αιισ σα

ΒειισεΒιιιαισιατισ νει ει: σιιιιε σοιεσιια, πω:

σαιτε οιαιεσιι; σοιιια ασιεισνσισιιιαιε Πει στοιιισ

ικστια. σε Βεαισε σιιι8.αι -Πειισι , σι ισσιαιισ οι:ιεαι

όιισαιεισεσισ νοισσιαιιι σιιι8εστια, σοσ Ε: @μωβ

ισισιαιισ οσιεέιισα ιεισε&σ ισιειιεσισε νισειιιιι€

ι ισιτσι σοιείινοισσιαι, σοιιιο σισεεριο, εειιαι·ε αι:

' αιιιιισο Πεσσι,σσεισ ασιεὲ σεεειιαι·ισ ασιαιιαι:·ιισσ

ι σοιειι ειστει:σ ιιιτειιεέισι εειιιιι·ε ιι νισεσσσΠεσσι

ι εισεισ αστεασεεειιαιισ νισειιαι.Μαιοι .σαιει: σαιια

ιιιασεσιιιισε σσισιιισι ιιισαι·ιαιιιι νι αστε, σιασειεα

σ σεσι σεεειιιιαα ντασιεἑι. Μισσι· σιοιι. ιιαισ οσιε-ι

όισσι νοισσιαιι: Βεατι, σσ:ιτεσσι αάσ ·αιιιιιιτιώ

ι·-ειισιισ Πεσιιι. ειὶ ιαοσσσι σιασιιαεεεσισιιι Πεσ:

(τα σσιιτο σιαιεεσιο σε σοσ αιιιασσο Πεσ , τσα8ια

αεεεστσισ τα Πεσ εειιαιισ ασιοιιι σσαισ αιιιοιι

οιιιεθ:σσι νεισιστειιε&σ6Βεατι, σσατεσιι5 ι-ειισι

ιιι Πειιισ , είι Πεσὲ νι ισιειιιΒιιιιιια: σει σιιιιιιισ

ασιεισ σιπιεσισσι Πεσα,.νει εειιαιισ νισσσιε Πει

στ ιιιαΒιιισιειιιΒισιιιεεισσισ ισιιι νιιιο Με : ει8ο

σοίιτο σισεεσιτι, σσιειινοισσιαε “Ωω οι: αισαιι·

σο, εισαι: ασιειι σεεεΠαιιο ασιαιοαι, ιιοσ σοιείι: ασ

τειιι ιστειιε&σε εστω α νισεσσο , σσειιι :ιστειι σε

εειιαιε ασ αισσιε Πει , σε σιοστει αιισσοσ ισοτι

σσισ; εισο ισισιιι:αι, σειιαι·ε αι: οιιισι αάσ. ίσια!.

σατει: τισοσιαισ σετ1σιι νοισσιαε σιοσιει·ιιιισσσσ

ιιισιισσσι σ;ιοσεισ,σισ σόιιιισοαθ:σ. Νασι ισοσειι

σιοστει ιιιισσοσ σιοιισσισ, επι ιστεσσει·ε ισοτι

· σσσι: ισιεσσιτ ασιεσι νοισσιαε σισιισιισι σοσιισσ

ιαᾶσ τεσσεστιαε ισ ιιισσ. Ασιεεεσ. σιοια. τσισεισια

σεεισιι οσειαιι νοισστατι, «στ» στ ειιεσιιαιιιει ασσε-ι

τιισι ι·αιισσαιιι , σιιι σιοστει: αιισσοσ σισιισσσι€

ισιιισσια εειΤασσο Βεαισι α!» ασισι·ε Πει, σοσ εά

| ιαιει σε σιοστειισισσιΠεσσι, ειισι ειι σ νιιισσια

Με Βεαισε σετειισισεισι ασ οσειασσσισ ιισισει

σισσιει Πεσσι: ειΒο ιαοεισισ ομοσ σα” ασ»

αιιιοιε στι, ιιαι:ιειει στο σαοτισο ιρίω Πεσσι.

Ιιιισιιεατ ιΒιιιιι, Βεαισσιεειιαιε αι: οιιιιιι αιίισσσ

 

.&ιισι ιιοιρισσσιιισσιι ιιι€,›. Νεσσε εσσιτα Με

Μαιο: σιιιιεσιιαι εθ:, ασισσιιιι νισειιιι Πειιισ απ. Μ.

ισισσσι σιισσεσισισι νι ιισσιιοισισ ι:ειιει ισ αισσιιε !Μ“ι"·.

τισ.

ιισ εειΪασσ_σιιιαΒασισιε ιιεαιιιιεο, ιισσσσιειιαασ ω” ι·

ι:ειιαιισ νισειιαι. @φωσ α. Νοσ σοιείι Βεαισι ΟΜΕ ω.

ιιιιιισ ασε Πεσιιι. Κεισ. σιίιισσ. αστεε. Νοσ στ» Μέι·

στ:

3-=ο
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Οοο. σ.

πιο..

Μπι.

Χ ιι.

Διἰ|οοο.

μέσα.

.οι βοά.

βασικο.

η· ι .

«πιο .σου

σιιΙισι

σο».

17ια.ι.

Βώσοιοιι.

4ο

ισο οσοσιο σο σιοοισ Όοι, ..ο ριοριοσ σιιοσσο

ιοοιιιιοιο οοιωσιιισι δ: οιιρισοο ιοισοτοο: , οσοσ;

νιιιιισιιισι· 8: ιοιοιρισισιισο ισοιιιιο νοιιισιο, οσο

οσοο: σο οσο σσισω οσο σο οοοσοσιισε ρσοιιοι::

σοι:: νοισοισιιι, τ...: τοσοι ιοιοιριοισιισσι. Ε:

οσο ρσισισο ρισο. σοισο. ντι·σοσο οοιιο νσισ ισο

ιιιιο σο οο ο:οιιοο νιιισσιι8σ ιοισιρι·σισιιοσ. Νσω

οσοι ορσι·σιι ριορισι Όσοι:: οορισοο οιιο&οιο,

ίσσοοοίιω ο οι ροιοσάισι ιοοοοι ορσι·σοοι, ροο

το ιιιοσο ρισσοριο οσ σσίοιοοο σο σο:οι ιιοιι,

ροιίσιοισι ωοοοε σοσι, σροισι·ι ριορισι Όσοι::

ιοιοιρι·σισιισο ισοιι:οι οιΙσάοο:; οοισ οισιοσοο:

ιιιοσ στ.. σοοιοι·ωιοι οιοιιιισ νοΙοοισιι, σιοσο

σοσο σιιΒιοιΙιοι ο Βσσιο. Οὐῇσισι σ. Όσοι οΙσιο νι

οιε ιοοοιιοσΠισιι νοιοοισιοω σο (σισωοισω: ιιο

οιιιι σοισιιι νοισοισι σο... ισοοοισ οοισιο:σ ιοω

ιιι σΠισισοιι: ιΒιισι οσοοιι Βοσιο: Όσοω σισιο νι·

Ϊοιο οσο σι::σιο. Κοιρ. οιοιοε. ιιισισι·. Όσοι σισιο

νιΓοι ιοοοιιο σιιισιι νσισοισισιο σο σιοσιοι:: οι,
ο οσΠο ροίιιο ριεσσριο,σσοσσοσ; ροοισ ρισιισορισ

οσ οσο σωσι:οσ Όσο, οσοσ. @οι Όσοι σΙσιο νι

ίοι οσισοοε νοΙσοισισιι: σοιοιι ..ο σιοοισι:: Πο, οοσ

ιοοι:ε ιο οσοοσιωο σο οιοιο..σ οσοιισιι ποσο νο

|οοισιι , σοι Βοσιο: ίοο:ιοο ισ οοοίοιωσιο οσοι.

ι·ιιι:ροίιιο σσισω ριασορισ , οσο οι σωριιο: οι

οιοο νσΙοοισιι οσοιοιωσ , Όσοι:: οιιιοσιο: ι.οιισι

ρσοισ ριωσσρισ , οσο σωροι.ιε Βοσιι:: σΠισιιοι :ο

σωσοοοιο Όσοι:: σ&ο ροίιιισο 88 οορισοο.

Λο ιοω. ι. ΐοοι. σοοσσο. ωιοσι σιοΙοσο ρισο..

οσοσ ρσίιισ ρισσσοριο; οσοσοοσ, ρι·οσορισ ροίιισ.

Λο σοοοιω.ι:ο8. οιιοσι: οσω ροοιο ρισ:σσριο,

σωστο οιι.ιιοι οιισισιιιοω οσο οι σιοριιι.ιε οοοσω,

οι: ο:σιοιο, οσο σ:: ο, οι: σ: σ:ιιι·ιοίσσο ριποοριο

Όσι. διοοι σοιοοισιιο Μο.» ισο:ροι·σ ισιοσιοι

:οσο σο, οσο οι: ο , ίσο σε ρισσορισ ίοροιισι·ιι

ρισοιοσιιιισ.

Α.: ισοοσω. οοσοοσο σοο, οσιιισ ιιιοισιο οσ οι

ιιΒοοοο Όοσ,οσοσοσι Βοσιοι Όσσω οσο σιιιΒιισ,

οσοσοοσω τσωσο σο, ροίιιο ρισισορισ , οσο ροοο

Βοσιιιο:ισιο ισοισιοω ιοοισιο. Νσω οσοι, ροίἱιο

ρι·ασσρισ, ωι:ισιι:ι οοιοιοσιο οο οοοσ ιο οσο οο-`

οσο:: ιισ ροισο Βοσιοι ωι.ιισιο ισοισιοω. Νσο σο

οσοσιο ι·σιιο οο ιοιοΠοιοσ ιο ριποσοοο σοοοίοω

. οσοσιοιιοοι σοιοοοισιοοισ:, οοισ ιοισΠοάο:, σο.:

ιιοιι οι σο ιοιιιοοοο Ποστ , οσο σο σε ιο σριο: , ιο

ιιοιι νοο πιο σοιοοοιοι οσιο, οσοσσιιοισ ιο :ο σ

|ισο, οιίι σ:: ιιορσιιο νοιοιιισιι:: σι νοιοοισι σοι::

Πισοιοιιιοοοσ!ιοσισ, οπο σρισ σο, ιοιιιοσ νοο

οσοο, σο σιιιιο ο ιοσοσιο.

Όιιοσσιισι οι , σο ιο ισιι οσιο οποίο σοσι ωο

ισιινιοσοοιι: οσσιιιισσιο. Κσιιο οσοιισοοι, οσο·

ιιισι:: Βοσισε ροι· οσωοσιο νιίιοοσιο νιοσιΌοοο:,

8ο Ποιοι ισοιοσι Όσοι:: οι. οιιιοσοοοιο : ιΒιιοι σ,

ιοσισιο οοιοόι:ο ροι ριασσριιιο: , ωοισοοσω σο

ρισιοισσιο ισοιοισω , ιοσισοοσ οσσοοσ στο νιοσ

οσσιιοσσ. Ηοσ ισωοο οσο οοοσοιο, οσοσοοσιι: οι,

ωσισοοσι:: οι. οσσσοσι·ιο νιίισοοιο οοσιιοσσω,

οι: ισοιιιω ἴορσισοοοοοοω σοο ιισοοιι: ισοισιοι::

οιοιοο:ιιω,οσο Βοσιοι ισοιοσιοι, Με: 8ο οοοσ, ρο

οιο ρισιοοριο, οσοσοοσιο σίΐο σο σιοσι·ο οοσιιιισσ.

Φύσα:: Κοωσοσι οσοσω νιίιο;σιοο ιοσιο ισοισισιο,

οσο Βοσιιιι σ.οισ ρισσσρισιο ισοισσοσι Όοι:ω σοο

οιΙιΒοοοιι ιι:: σιοο Πωσ! ιοσοσοι οσο ιοοιοισ ορ

ροοισ , οσιοο: Βσσιοι ιοοισσι Όοσο: οι. οιΙιοσο

οοω , 8ο Όσοι:: οσο σοσ οιΙιεοοοσιο. Κοιρ. οσε.

ι:οοοο. οσω ριιιοσω ισοισιοω οσο οι σρρσιι

ιοω ί-σσσοοσ . σο οσοο ριιιοσω σο οσ οοιεσοοο

Όσο,ισσιιο οι. ιοισΠοιοσ οσο οσοοιιισιιο , ο Όσοι

σιιισι οσο ριασσρσιιι . οσο , ο σσοσιιο ιρίσ σωστο

οιιιιιιι ιιοιι οισιιι οισιοο νοΙσιιισιι σσοιοιωιοι.

οοι......ι. ο ο.. ....... σ... ἐοΜἱπἱ:. :οι:οι

'5ΕΟΤΙΟ ΧΙΙ.

οι: Βει:2ιιι ε: σοι πιάσει: όαιιοΐοσ οι: :ιο

οπο. σα: ὶοιρεσειιοιίιι έ

ΒΟΒιοσ οοσι σο σσοιι·σ οο!.χ.ιμερει.σ. Βοσ

ιο: οσωοοσιο οσ ιοάο ροσοσιοισ:.Όσοοστ

οι: οι...: 8σιιριοισιοι Εισαι!. ισοιιοοοιιι, ιιοι

οι:: οσοιιιισι οσσιιι.αισιοιισε. Ιωροοσι οσιοοοσ

οσσοσοωοοο ροσοσιοι:: σοι:: οοσιιι. ιο:ιισ ιΠοο

Αρσοσινρ. Ε: πω: :σωσει οι σου: σ!ιοιιιο σσιοιμ2

ι”.

οποιοι, σ ωικοσιικιο. Αι ω. Βσσιι οσοσοι νιοσ σ.ι..ωιι...

οποσ οσωοσσω οοι ρσοσσιοιι ι οι: οοοόοο σιιοιισ Μιιιιισιιο.

ιοιιιοιοσσ , σο σιι οι.. σ:ιιιιο(σοσ νοιοοισισ Όσι,

σο: ΐσωρσι ριοισεσοτσ,8σ σ ιιισιο ριοιοιοσοισθ

Ρι·ιιιισ οοι.οσσοι , Βσσιο: οοιοοοιιιο ροοσσιο- οποιοι...

το: σ:: ίσοι νοΙοοιιιο σιιιιιοισοσ Όσι , ρσιροισο

σοι:σιο ιιοιιιοοιι σοοοισσοιιι:οσσ νσοιοιστο οσο

ισ, ισροΒοσι Βσειισιο ρσισοιιἔι ρισιιιιοἔι οποσ ιο

σουτ:: ροσοσιι , οιισιιισιο οσοι: οσοι:: σ. ριοοοοισ

ο ριιο:σ ..ο νοσω ορροίιιοο:, ροισο ροισοιιε?ι ρισ

ιιιωέιο:ιιιο ιοσΙιοο σρρσίιιοω. οι: $σσιιοι .μια

49. 9.6. 5. Μ... "έα Οά:σιοιιο σο. ιο. ω. Ε. @·

οι ο. μ. ιο..·υσι·/ιο/ίοσιο, κιάρτιο:ου: $ιαρρίσιο. Οι:

οπο!. οι ο..άιβ.39. ο. σ.ιιπ.3.οποιο ό. Ρι:ιιοσω. οοισ :Μο

οσοσιο σιοοιισιιισισο ροισιιιισ Βοσιι οοοσ, οσο ο

ισι σωσει, σι·οο οσσοισιο σο οσ ο , ροισοε σο ιο

σωοοι:: σοσιοοω , ιο οσοι:: ρσισισι σοιοσ:οιεσ ιο

ισοιιιω ιο οσιο οσσιιιοοιοιε οσο ροσοστ , ιο ιιοιι:

ιοω σιιιιιοοσο ιιορσοιισι σ Όσο σσοιιοσο σοι:

Τοιοσοιο σιοσω οοσιιοσοιο. νοοο ο Όσοι οποιοι

Βοσιοι,ΐοσι ωοιοσ *στο , ροοσοι οσ οσο ροσοσ

το. @οπο οσοσσοιι οσοσ ρι·ορσοι. Οσοιισι: Έκσ

Μ.ι που: .ο οιορ!ισιιστ ιομσωιΙι: , οιιισ ροισο ροσ

οσιο ιι: Γοοΐο σιωιο, οιι.:ιοοοοο οιιιοοι έ: νοΙοο

ισισ.Όοι οιιιιιοοσο σσοιοισσοιο, οσο σοιοο: ιι:

σο.: οσωροοισ, οι:ισ οσοιο νοισοι:στο Όσι σο

νοοω , οσοοιι νσΙοοισι ιο ορροιιισιο ίσιο.

8σσοοοσίσοι. σοιιιοσι , Βοσισε οσο ίοΙοι:: ροσ

σ.ιοι.Ι

'ει.
οσισ οσο ροοσ σο οιιιιιοΐοσσ νοΙοοισιο Όοι, ίσο σ. ιιοιι.

σιισιι: ..ο ιοιιιοΐσοσ οοσιιιοοιιιο. σ οοσ οσιοι·ι::ι- ""^·

οσοιοι σο οσοοιο ίσιορσι σρσισοοοω: δ. 'Ποιοι

ι. σ.ο.4.ιιι·ι.4. οσο. οπο. σο· 1.ο.62,.ι878.8.ά

οι. Α. Μ».ὅσοι. σο. 92. Ποιοι.

ΒσΛΗ48 μι·

απο που:

μια? το·

ό· Ρσι·ισι·. σο. σο. ω” ιἰοοἰ

Φιστοποι οι :..ιισ.7. ο. π. εοπίοσοσιο. οσο: ο- ”,"'οψή·

οσιιοικιοικε. π. σ. σο. 18. ο. σ. οσο νσιιοι· σο δ:

ίσοοοοοσ, οσιι:οοο σσΠιοσ σ:: 2ίσειι_/Ι. σ.σ..οσ δικιο

σ.·υ!ι. νοι, .4ι....ι, ιοοοιι,σοψ Όσοι». σΙιοοριπισι

μι:: Πει: Όσοι ποιοι.: :οποιοι πω: μια!! , ραι·ιισερι ,.1,,2,,/:_

σου Όσισθ Μο: «εικοσι σ: ρσισ.ιπ οι:: ρο/οι. Ι8ιιοι

Βοσιο: ρσσσσιο οσο ροισο , οιιισ Με ρσιιισσρι σο:

σο σιιισο: ΒοσιοεΌσι ριι·ιισσρε ισιισοο οοσιιιοοι

οι:: ιΒιιοι·ισιιοοο οσσιιισοιιιιε , ουσ: ιιιιιιι:οσσ οι

Βοσιο,Βοσιοι ρσσσσιο οσο ροισο. Νσο ιΒιισι οι..

σιιιιιοΐοσσ νοΙιιισισ Όσι ιι::ρσοσσοιΙιε σο. Ρισο. Εσ Μ..
'ο

ιιοσσοιισισ ισο:σσοιοσε ιωρσοιωσοισ οσοισιοισσ ροή

Βιιιι, οσο οσοσιι.ιισιοοιιισιωσιοοσιο: ίσο Βοσιοι

ι:οοσοσιιο 8ο σο ιιιιιιοΓσοσ οι!ιοιι οοσω οοσιιιι

σσιο: σιΒο οσσσοσιιο δ: σο ιοιιιο(οοσ ισο:σσοι ιιο

ροοιιοσιιισ οσοιοιοιοσ ιιοιι οοσιιοσι: οσσο!ιοοι:

σοισο: ροοσσισιο σο οσοιοοιοοο: ιιοιι οοσιιοι:ι:

ιΒιιοι οοσοιιοσιροσοσιοι:: Βοσιο: οσσσοσιιὸ δ: σο

ιιιιι·ιοιοσσ νιισι. Εο ιΒιιοι Βσστιι8 σο ιιιιιιοοσο

ιο:ροσσσοιοι. Μσιοι σιοσσι. Μιοοι σοσωρ. ριοο.

Βσσιοε οοσσοοιιο σιιι8ιι Όσοι:: ι·σιιοοο νιι.ιοοιι

οοσιιιισσσ, οσο ιοιιιι:ίσοσ σο Βοσιο. Μισο: ίσο

Ϊσωρ. ρισο. οσο: οσρισιι σο ροσσσισιο, ωσιισιο,δο

νσοισιο: νιιοωοσσ σοισο: σο σοοιισ οσσιιι. οσο

ισω σο ιοοιισισ, σοι:οσι: οσοι οσο ίσιο::ιιισι

οσοιοιι
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πείττιπτ νττπωποε εεεπω,8ε τΙΝεόττοπο 8ε νἰίὶοπἰε Γοπτ το πε πο; Βεεπ ορετετοι· ειπε νετοοω, ποπ

Μειωσα , νττἰποεεπἰω ορροπἰτοτ εοπττετπάο- | επτεω ποπ ορετ·επτοι· εκ νἰ ντποπτε επ νετοο; πεω

εἰὲ.Νεω πτ!ε&τοπτ ορροπποε εκ μπε παθω Βεε- ίἰεπτ επ εε ποΗεω πεπεπτ Ποει·τετεω ποοεπ τοτε

εἰ πτΙτ8επττε Πεοω , με εἱἰἰεθ:ἰοπεωεπἰω Βεετπε Ιὶεπτἱεω ορετεττοπτε, πε πεποε ποοεπ ωοποω το·

εοππεεπτοε ετ! Πεοω , εοπττε πιο με ρεεεετοω

ωοττεΙε ετεετοτε επεττἱτπτ· εΠεό: ντίτοπτ επτεω

ορροπἰτοε ε:: μετε Πετ πτΠεεπττεΒεετπω,ποε μ

εὶο:νἰτὶο οεετε οι τετωἱππε εωοττε εωἰεἰτἰεε, ποο

Πεμ τΜΗΒττΒεετπω; ποτε είπω πτποεει!εω ἰπιεπ

τἰοπεΙἰε μττἰεἱμτἰο πετοι·ω τΉπτπω, δ: εωἰεἱτἱε ε::

Απε. ίπποετοι· το δωτοτπωπε πετοι·π,ϋπ εοωωο

πἰεετἰοπετε!τε πεττεάτοπίε εοππίτττ εωοτ εωἰεὶ

τω, ππο Πεο: οιΙτεο Βεετπω. Εκ εΠε Με μπε

Βεπε πεεεΠετωοεπτ ρεεεετπω ε ππἰε ίἱεπτ πεεείἶ

ίεπὸ ο ἰΗΒἱτ ππἰᾶποἱό είτ εότο πωπω, ἰτε πεεείΤε

:το πω: ππτοποτό είε εάπ πωπω, επω πεποεετ

Ι)εοε είΤε ΐπ!μπΓοε , ίεεΙ ντττωὸ τετωἰπετοε επ

ποποποετ ο!πεάοω τ νε! μι· ωοππω εωοτἱε , (5

π: Βοππω,νεΙ ρετωοππω οάπ, Η ίἱτ ωε!πω.Νε

πω: επτεω Πειτε-πάτο πιοετε ρεεεετπω, πε πο.

κεμπάπ ερεεεετοι·ε τετωΞππωΐπεε εωἰεἱτἰε, ποπ

ἰπ Βεετο, μετα Βτετὶεωπεοἱτοε!εω, ε!! ἱΡἴε ντίὶο

Πιο. @Με ροΙΤετ νιε!επε Πεπω πεοεεε μεεε

τπω ωοετε!ε , πωοΙ εωετετοτ 8ε ποπ εωει·ετπε

εωοτε εωἰεἰτἰω εΙ)εο. Αωει·ετπε εεποπε νἱΒοπἰε,

ποπ είε τετ·ωτποε εωἰεἰτΞπ ὸὶοἱπα: ποπεωετετπτ,

ι·εποπε Γποτεεδττοπτε εἰπἴὁεω νἰίἰοπἰε , ποπ το!).

ττεάπο εΠεττετωἱππε ποπ Πε5. ΡεοΒ. ποοεό με·

εετπω νεπτε!ε : πεω ετίὶ Με ποπ ορροπετοι· πω.

πιω, ορροπττοτ τεωεπ ΐεωἱ!ὶετἰτετἰ Πω; ππἰε ορ

ροπττπείετοοτὶ επεπτεπε ει: μετεεοωωττιεπττε,

π: ρεττεέτω εὁωππἰεετἰοπτ ετ μπε Πεἱ: Ϊεό Βεε

τι” κεττοπε νπἱοπἰε Πεἱ ποπ ωοτὶὸ πεεείΪετἰὁ επ

2ο εωοι·εω ΒεεπΒεπω, 8εποε!εωεπωποε εσω

ωοπἱεεττοπεω Πεἰ , τω τετποι·εω τρωω επεπτε

ττε, δε ρετίεάτΠϊωεω εοωωππἰεετἱοπεω Βεἰ:ΕΒἰ

το: ΒεετοεεΙτ π, τπτππΐεεο τωρεεεεοΗτε,εττεω νε

πϊεπτετ. Μτποτ 'ποτε. πω: Βεετοε τεττοπε νἱίἱοπἰε

·· . ποπ ΪοΙὶιω πω: πεεείΪετἰὸ Πεοω , Πι! ετἰεω το

πω”.

Ι 8 ζ .

'Ρε εισαστε

·εκσεω!έ

Πεο: πεεείἶεττο Πεπω Γεεοπτ!πω τοτπω τ-εκποτεω τ

δε τπτεπποπεω ποε τΠπω τΗΠΒετε ροτείττ απο ποπ

. πιω (πιω πεεεΙΤππὸ εωοεεω οεεπΗεπω ποσ

τεπποπτε. Απ πω. π. Γεω. πεπο Βεετοω πιω Α1 πω.

ετ: εετττἰπίεεε νοΙππτετε Πω εΠε πωρεεεεοτΙεω,Γεπ !"Μ

ετἰεω ετα ἰπττἰπἴεεε οεεπτοπτπε , ε ππε τπτττπίεεε

ὸετετωἱπετπε επ ππωππεω μεεεπόπω. Σ'πε!ε

ποεωοἱε εεωεπεετ εεε!εω ροτεοπε εεωοτε τομ

"ο , ποπ ?οτε ω ντε, ποπ τεωεπ τεωεπετεεεεω

ροτεπττε ρτοεπωε: πεωἱπ ντε ποπ ετετροτεπττε

οεετίθεετε μι· ντποπεω ἱπτοὶππεωΒετ , τετωπε

εοἰοε οεεεἰθεετἰοπἰε επτα ομι·ετοττπ μποτ , ετα

ποε ορεεεοετπτω Με.

ε τε ε: Τ τ ο Χιιι.

_%υώποπ β: ρποκέππωι ούΖεέϊεω σία

ίεόϊ'στιοω.τ π; μποτ.

νρτε:τ είτᾶεὶεᾶετἱοἰπ μττἰἐ; εττετε,ππω εεε Νε·

ρττοτ ε: ΒοπτεΠετ, ππετεποε οοπε Ι)ετ ίππτ;

δ: ποτοε οοτεέλοω οι Βεοε ποετεποε πω οοππε

εΠ,ρει·ππετπ;επ εωοι·εω εωἱεΕτἱω: εττετε,ποιε εε·

ρἰτπτειτ οοπιεἰρῦοε Βεετί , ρετττπετππε εε! εωο

πω εοπεορἰἴεεπττε , επτοε ο!:πεότπω Με ἰπππἰτἰ>

ωπε; πεω πε ρΗοτε ποΠε οι εότι·οοετΠε, ππἰπ πο·

τεάπω π: Πεπ:,ποετεποετῖοτ οοποεετττποε επἱω Α

Ροίτο!ετ εωοι· εωτεττια. Ρτἱωε Γεω. είπτωετ, εΠε "ω”!""·

ντΠοπεω,Όεοω πεο ποπ πώ εεωοτε εοπεπττετε

επ πε!εετεττοπεω, ππεω Βεεπ πε ίπε Βεετἱτ.ρετεἰ

Ριππτ: Όπωιππωπ 1.άπλ 1.9. 2.ε9· οι π. άΙ.τ?. πο. 9.;;

Με)εοπτϋπ 1.άψ.1 π.2.τη'ϊκε. Ρποθετ π. Βεπιπάκ:. ενώ τ.

ΠΙππ τεπτπω εΠ: τωωεότετπω οΕπεότπω άεΙεοτε- Όπωτώ =

τἰοπἰε,ποοτ! ροτείτ εΠε ρτομἱοωοοποω εἰπεππί ·

πε!ε&ετοπίεό πεποε Ι)επε πεποε εεε νΠε Περμ

ίἱτο πιίτιπάε ποτά εΙΤε οι·οοπο Μποστ ποωτπἰε

με,πω εεποπε ορετετἱοπἱ8, ππε εεε ἰρἴε εττὶπεἱ

τω; απο πεο Πεμ πεε εεε νΠε Ιορροπτο επίττπέτε π

πι τωιπεπτετοω οτ·πε&πω οεΙεάεποπτε Βεετο·

τπω. Μποι· εοπίτετ, ποἰε ποΝοε άε!ε&ετοτ πε πο·

επ ίοοίτεπτίεωτρ(εωεωοττε,πεπ ετἰεω ποοετἰ ωο-ε πο , πω ποετεποε ἰΠπτὶ εκπττωετ εΙἱππε τεττοπε

ποιο ίεεποπε8ε τπτεποπτε,επω ποε τερπεπετ με· ἱ ίππω: πποπϋεω,ντάοεετ ΡΙπΙοί. 8. Ετίστα 4"ΜΜε ΝπΙψεωτ

#"/“%·-τ- !επόπω Η ποσο πι ρεετεέττοε. Ετεπἱω τεττοπε

Βεετἱτοὸἱπἰε Βεετοεπετεεωτπετοι· τεπτπω επ εσπ

ίοτωεπόπω ΐε πωπω νοὶοπτετἰ: εοπίοτωετ επτεω ο

τε Βεετπε ὁτπἰπε νοΙοπτετἰ , ετἱεωίἱ το πε ππεε εω

μω ποπ τποοΙοοπτ , εΙἰπετ ποσό επ ωἰπτὶε μετε

έτοω: πεω Με τρωω Ποετε εππετε ωτππε [Με

έτπω ἰπ πε ποπ ππΠεω τπποΙπίιτ επΙμω. εεττ εσπ

Ϊοτωε πτωπε νοΙππτετἰ, ποεε ετ Ποεττετεω επτεω·

πετ ἰπ Βεεττε,Ιεεπε Ποει·εω εΙετίττοπεω τεΠπποτττπ

ΡΙεπεμτείτετε ἱρἴοτοω. Ηεεεεοτεωἰπτεὶὶτεεπἀε

£οππι·ιπ. εετπω νεπὶεΙε. ΟοπΒεω. ΝτπΠροτείτ τετἱοπε ντ- τ 4ω&Μ ω7###7Μ ωτἰετϋςοε “Με ρτσρτωπκ Μίπ0τ

. . Βοπτε Βεετπε νεΠε, πἰίἱ ποσο εετεττω!ε είτ ἱπ Ι)επ Ϊ Ρτ'οϋ- που ΜΗΝ" [0ΡΡΟίττ0 ότἰἴἰοᾶε Ρ0ϊΦαείτε

τεωποεω το νΙττωοω ίεπεω:ΐεπ ρεεεετπω νεπτεΙε [ΜΜΜ 000ώ, ΜΒ ΜΪΟΜ ΜΜΜ”Φάτε. πω:

ποπ :Η τ·είεττωΙε οι Ι)εοω τεωποεω τ” εΙπωπω ἰπ πωπω εεοΓετ. ὅτε ω! εΠεττπε οοποε π·τεε από

Επεω, ποτε ππΠε εοΙμ ντ Πε, με ο τεΐεττοτΙτε είε ποπ ΐεεπποπω (ε, τω τεττοπε εε!οεπ ποεω ἱπ Μο

ω". ὶη Πεπω. Πεο:: 8τ Βεετοε ι·εποπε οεετττ. ποπ ίο- τ εεπίετ. διο νἰποω πτεττοι·οοππω ροτεοτί "Με

Ηιω πεεεΠεττο απ: εε ποπ ορροποπτπτεωτετττεε, ' 80ἴἔετἰ0πἰ5: Ππ1τΠτετ τοπικ, δε τε_ΙἱπτΜ ἴυρρο!ἰτο

πε ετὶε πο; ορροιτοπτοτ· ίεωὶΙἱετἰτετἰ, εε ρεκτεό!:ο ΦωπάΜ Φωοωϊ ΒΟΜ ΠΟΠΗ ο “ωοϊκ ΜΜΜ”

Γεεποπ επεπτετιε, ποπ ΓοΙοω ετἰτ πετεεωτπετοε επ ετΐεθ:πε νε! ορετεττοπο ποοτε ἱπτιετεπτπ.(ΞοπΗ τω.

ππωποεω μεεεπόπω, τω ετἱεω ετ! ίεωρει· ομ- πω: εωοι· εοπεπρἱἴεεπτἰεε ?εποε το πω ντ εοποε

τεπόπω Μ ποσο ρετἴεᾶἰπεείὶ. νωε ίεποετετπτ, πἰεπτεω εοπεορτίεεπττ: πι επτεω τε:: εοππεπἰεπε

τοΠτ οωπεω ΗΒεττετεω ἰπ Βεεττε: ποσό επτεω πι, εοπεπρπεεπτί με εΠποττΙ εὁεορτἴεεπττ ωπεετεπε.

εΗοποτπ ποπίοπΤεττπ ΟππίτοΙτοει·τεεεπ ωεπτπω ε. 8τεοτ ἴε πεοεπτάεπάεττπω 8: όε!ε&επο εε! ω- τω. ε.

1Μ"" Μ? Ϊπωειεπε. Βετο με. ίεποετ. πεω ετίὶ Βεετπε εε- οπο: , ττεττωοι· 8: ττἰίτἰτἰε :το ωε!πτπιίεπ τπίὶἰτἰε,

τἰοπε Βεετττοτϋπτε Πτ πετετωτπετοε ει! ίεωρει· πο- ποεω Βεοεπτ ε!εωπεττ , ποπ επ το Πεο ὶωωεἀΞε

Με ,",ω.ξω Ιεπόοω το επτοε ορροπτοω ἰποοΙπἰτ επἱμω, ποπ εποε το εετεπτἱε ντποπτε ὁἰοῖπηετΒο πε!εδτεττο,

πω: πε τεωεπ νἰεἱοίὸεω είε πετεεωτπιτπ: επ ίεωρετ νο· ππεω πεοεπτ Βεετἰ , ποπ απο Πεο 5ωωεπτετε,

Κα! (ο νἱίἱοπε Ποτ. (ῖοπίἱτω. Ηεω οι οπτεελπω Ου»;ΐιωτ

επτεω; ἱπεἰε δε οε!ε&ειτοπτε ίπ μτπε: τω τω

ωεπτετπω οοἱεᾶπω επτεω; το τω: ποπ οι Πεμ,

τω εΠππε ορετετἰο εοπτοπεεπε τιποτε Πεπω. Μο

πο: εοπίτετ, πεω οοτεέλπω επτεω; πι εππποπ ο

ΐοτοτπω: Πεμ επτεω ποπ οι ΐοτοτοε; είτεπτεω

ποοίε επτοτε τρΠοε κοπο: ἱπἱτοτε5πενἱίἱο , 8; .τοπ

ἱΡἴε , ἰωωεὰτετε επι ο!πε&πω οε!ε&εττοπτεπό..

Μοτο μπω.

8εεοπτ!ε πιο. εεεετ, ἰωωεὸἰετπω οΜετ3οιπ 'Μ

επτεω ΣΦ”
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ί: Μο:: νι ο:: οππιίίτίο: ο:Βοοτί:ιποο8πίτίο :οί

ί·ίοποίίο :ίί οί:ιίοάοπ: ιίοΙοι&:τίοπίε ί:οποίίο. Μί

πο: π:οί:. οποπί:ι:: ιίοίοᾶ:τίο ιπο:οί: οίίποοο:

:πιο ι::ο:τ:ίο : ποπ ποιοί: :πτοι:: οίίο ποοο:τοι::

::ίοι·τ:ίο ::τίοποοο8ίτ:τίοπίο, :πιο ί:ιοο οπο: πο::

οίί,ίοιίίπιίίίΐο:οπε, 8::ιί ίππ:ι::οιπίποιίίί:8οοτίο

ί: : απο οί:ίοθιοι:: ιίοίοιΕ::τίοπίε ι:ίο:οία ποπ οί:

οοπίτ:ιίο. ίοά π: ίπί: οοπίτοί:.

Το:τί: ίοι:τ. οίοοοι, οί·.ποοίτι:ι:: ὸοίοᾶ:τί0πί: οσο

 

Π:#ιιιιιιίο ΙΕ Β: ·υίιίιιιο πι:: ΜΜΜ:: Σιέίίο )ίΠλ

οοπίίο. ίπ π:τι·ί: ποπ οίίο :οι ίοί:ι:: νίίίοποτπ , οι:: ί. είν".

ίοίοι:: Ποοιπ . ίοά οοπίίίτιιτοο: ο:: ντ:οοοο , ο: "ΜΜ'··

Βοο τ:ι::οπ:ι:: ίίπο πιο , δ: ο:: νίίίοποτ:ι::οι::ω ο. %'27""^'

πο οι:: : διεπει. ιι: :.άπί.:.4. 3.47. :.ιιιί ι. πι. :ίίίι- ,;:2:;:Τ

:Μοτο , νίίίοπο::: ι:ίίο π::τι:ίοι:: ο:οί:ι:: όοίοᾶ:- μπα”. ,/:

τίοπί:: (.”οπιοιιίιο. : .ιι. :.ι·ιιιιοί.:. ό· ο: οι!ιιιιι,ιοΜΜ ιοιι/ιί::ιιιιΐ

:.οοιισΙ. Νοε: :οίο:τ,τιποιί οι! ί. ιίοοο:τ, νίίίοποι:: "ί "φ°”

οίίο οοποίίτίοποι:: οίιίοοὶί ί:οίοίίίε: :πιο ίίιποί ίί:ί- ἔίΐόῖ°9ΠΟ°

πω: οίίί:τ:::τ, τοί:ίο οί:ίοοΗι ίιπίτίοπίε οίΤο ντ:οι::- π”, (μέ):

οοο,Βοοιπ δ: νίίίοποιπ:Βοοιπ, οτ οί:ίοάοι:: π:ίπ

οίπ:ίο; νίίίοποι::. ντοΒίο&οι:: ιπίπί:: π:ίποίπ:ίο.

Η: ίπποι· νίίίο οοιιιίίτίο :οί-πο&π οίοίοοίί, ίίπο πο:

ποπ οίίοτ ποίιί: ιίοίοά:ίιίίο,8ο Ποιοί πιο: ίπτο8::π:

οί:ίοοί:οι:: : ί:οο οίτ,νίίίο πότ:ι:τοπ: οί: ίιί ίίπο οπο

ποπ οιίί:ο:οτ, :οι :ππίίο:τοι:: ποπ οίίοτ οί:ίοότοπ:

ίίοοτ πο:: οοπιίίτίο ιίοίοοί:τίοπί: ; ίοά οτί:ι:: οί: ίι:ί

ίπ ποσο τοπιίίτ :&ι:ε, νο! ίίπο :πιο οποία: ποπ πο

ιοί: τ::οιίο: τοπιίοπιίί ιίοίοά:τιοπί:; απο νίίίο οί:

π::ιί:ίο οί:ιο&οι:: :ίοίοοί::τίοι:ίε , ποπ πο:: οοπιίί

πο: ίίοοτ :οποί:τίο οί: οοπιίίτίο, ιποιίί:πτο ο ο: πο

ί:ί: π:ίιπ: πιο:: :ππίίο:το:, ει: ίίι::οί ::ιίοπιθ πιο:

οί:ίοοΙο :οποί:το :ίΤοπτίι::ιι:: ιἔιιι°οοίιπ.2.οι°. :. πιο

ποίίι. 3. νί:ί ιίοπίίοοι:: ιίίί:ίπποίτ ιίοίοά:τίοποιο.

:ίτοι:ι:: οι: οίοίοο:ο Βο:τίδοο , οποιο τίοοοτ οπο οί

ίοπτί:ίοι:: ί:ιο:τίτ. :ίτο::ι:: ιίο νίί:οπο ίπί:: ί/ιι/?ιιιιο

:.:.. εαπ. πο. .ι απο. 3.

- Ηοο πιοΒιιοίίίο: οίί. δ: ίοοποπιί:, οικία :ποι·τἑ

οοΙίίπίτι:: οι: 8.Τύιι. πως.: :.οι·:.3.:ιά3.νί:ί, Ι·'ιιιι:, ε. τΙιιιιιι.

ίπποι: , ιίιι·ίιιιι ιίιφίιεί:οι: οι:: ιιιοιίο πρ ιο:, :οι ιιιο- ί-Μιίω.0

ά: ιιιίεπιίο ιοί: οι:: :πιάσω ιισιιβιιι: άιιιι|ίιιο:, [Μ οπο: "πω"

πιο: :ιι ο οιιιι|ίάσιοιιι: , ά π...: ιιππίι:ιιιιι:. Όσο: αέ

οι:: :β ·υίιιιιιιι: πω: . πιο: το: οι:: ·υί:ίιιιίι οιιοιιιιιι·;

χω:: ιιιι:ειιι_βοιιι ιπίοπιίο Επι:: ·υίιιιι:ιβιιί:. δια:: 88:

ιιιι ιιοιι @Πίπαπω: Ποιο: , ς5··[ιιιίιίο Εσύ : ει.. πιάσω

Μιιο!ιιιίιίοιιί: ο/ί, πιιέ[ιιιιιιιιιι Π:: , ώ· οιιιίβ·ιιίιιιιιι·

:Μπι [ιιιιιιιιιι. Ηοο 8.Τί:οι::. οπο πιίιίί πιο ί::ο

ίοπτ.οί::τι::. Ρ:οί:. 1. $ί ίοί: νίίίο οίίο: οί:ίοάοιπ ΜΕ. ι.

:ωοπο οοποππίίο. ίπ π:τ:ίεί , ίπι:: ποπ οπο: νίι·το:

Τίκοί. ίί ίοίο:. Ποπ: ::::ο: οοποοπίίο. ποπ ιίίδο:- ·

:οτ :ο :π:ο:ο :ο:ίοίτί::. Ρ:ίο: ίοοοοί: π:οί:. π:ι:: Μ:: ι!

ιιίοι:: οί: οπίοάοι:: ιίοίίιίο:ίί ίπ νί: , οι ιίο!οό::τίο- °ίωί"Ψ.

πιο ίπ π:ι:ί: : απο ίί οί:ί:&ο::: :ίοίοά:τίοπί: ίπ π:

τι:: οί: ί-οί: νίίίο , ίιίοι:: "Η οοίοᾶοι:: ιίοίίιίο:ίί ί:: :.ιι;ω,.:.

νίΞι; ποπ:: :ιίοὁ ίπο:, πο:: πο: ί:οίπίι::οιίίιίοίίιίο- ίιιπιπιιίί.

Ποο:: τοπιίίι :ο Βο:τίτπιίίποπ: ίπο::πιί:τ:: , οοπ οτί:

νί:ίο8Τίί80ί08. οίιοπί:ι:: οπο π:οί:::τι:οτίί:το οί:

ιοάο Μίκι Ποπι:: , ο οπο Τί:οοίοείο: ιίοποπ:ίπ:

τοι. Νοο :οίο:τ, οποιί νίίίο ίι::π:οοίί:το νο:ίοιοο

οί:ο: Ποοτ::, ν: ίποοίίίοοτ νί:ιοτοι:: Τί:οοίο8. π:ι::

οτί:ι:: οοίτο: νο:ί-:το: ίι::ι::οιίί:το οπο: Βοοιπ, 8ο

τ:ι:ιοπ ποπ ίποοίίίο:τ νίττοτοι:: Τίιοοίο8. ίοά πιο::

ίοι:: ΚοίίΒίοπίε: οο οποιί :ο ίποοίίίο:πιί:ι:: νία::

τοιπ Τί:οοί. :οοπί:ίτο:, ντ οί:ίοάοιπ ίπίοι:: . ποσά

ί:::ι::οιίί:το ίποοίίίο:τ , ίίτ Βοο:. Ρ:οί:. ποίίο:ίοί:

ίοοοοί:: πω:: πο: ί:οο ί·-ο:ο::ίίιο: :ίίίΪο:τ :τ:ιο: οσο

οι:πίίο. :ο :οποιο :ι::ίοίτία, οι:οιί ίΠο ιίίίίπίτ Βοοι::

ίο:ιπ:ίιτο: ν: ωοπο: ι:οποοπίίοοπτί, πιο ν: ί:ιοποι::

Ποο. Ποο::πτοο: οί: Μπι:: ποί:ί: ίο:τ:::ίίτο: :πο

ιίί: οπο::τίοπο ποί:ίε ίπί:ο:οπτο: απο οπο::τίο ίπ·

πι·οοίίτο: ίο:ι:::ίο οίοίοοί:πτ:: :ι::ο:ίο οιδοππίίο. ποπ:

κ: ίι:Βιοιίί:π: ίο:ι:::ίο οί:ίι:&ι:ι:: , οπο:: ε:ςί:οβίς

ᾶοι:: ίπίπιπ :ΗΕ-οπο Γοιπ::ίίτο:. Μ:ίο: οοπίί:τ οι

ίπ:: ιίοί·ίπίτίοπο :ωοπο ι:οποοπίίο. δ: :ι::ίοίτία.

Μίποι· πιοί:.π:ιπ Ποο: οί: ίιοποε ποίιί:,οποποτ

ί:οάίοπ: ποίί:ί: ίοι: ιποιίίίι οπο::τίοπο , πο: νίτ:ίί

το: ποί:ιί: ι:οπίπππίτπι·. Νοοπο ιίίο::, :Πο ί:οποπι

ποί:ί: ι:ιοιίί: οπο::τίοπο ν: οοπιίίτίοπο οποία: : οἱ

οοπιίίτίο ποπ ιίίίίπίτο: , ίοά ίοίί:ιπ οί: ίτί ίίι:ο πιο:

οί:ίοοίοι:: ποπ ι:ίίίιποιοτο:, νι π::ι:τ ίπ :ι::ο:ο :απο

οπο:: ίπ :οποιο οοποοπίίο. νίίίο |)οίοίί ::τίο ίι:το

πω:: οίιίοδτοιπ ίπίιιι:: ιίίίίπίίιίίο : :και Βο:ττι: πο::

ίοίίιι::



Ί)τ7τττοττέσ Ι( Φτ σίτττττηττττ τοτούτττ. .τ'τέτίο τοΙλ .το

(στου: οο:στο τ:σοτ:υρτττ:τοττοττττττοττ Βου τα Μου τ στροτο μετά σττ ττ:τ:τττοτυτ:: , Ποστ Μουτ ρττοοτροτο

[ΜΜΜ Γατα ΪΡωΒ τωττττοτο. €10οτυτοετοτ [σύ ουσ ίττ τ:τττοτυο:, οτ:ο:ρο τρτττ τουττοττσ, :τυο

Μ,τ,_ ,_ νουο: δικιο ροτττάτυυτοτυτ. Ρτοτ>. 2.Οττττάυτο

τω” τττττότοττοοτε τ:σοσυρττοτοττο το οο:οσττ:τ ο σουτ!

· ΕΙΕ Μουτ:: δ: ρτ:τττ:άτυοο: τ:οοουρτττ:τοτττ: τω;

ουτοτυ οσο τ:ττ (στο ττττο, ουτ τοτοττΠτυ τ, τω του·

ουτ::τ:υτο ροττοττο οσο Μοτο ροτττοττοτρατ οέτυο:,

τω στου: ρω· οτοττ:&υτο τ νττυτ::ουτ: του:: τττρτσε ζουοτττιο: οστά : οτοτοότ:υτ:: οοοουρττττοττω τω

συοτττ ττττττοευτ οτ.: οάυ. οτοττ:τττο ρττ τουτο: ντ

- - Γ - · ττστ:ττττ:, τα! ροτ Βσοττοττο: τοτ:ττοτοτο, ντορτοτ1:
ττως:,", τ:οτ:5,τττηττειρσττοττορτττιστροτττοτ ουτττοττ. (του. τ

ρττο ροτττθ:τσ τρώτε; οδτυε ντ τοτυ:ο νττοτττοτ τουρ

τ·οοτ , στττοότυτ:: τι τροπο τοτοοττοοοτττττ τττο:τ

Μαρ δτ ρα το:ροίτττ:ττο ρσίττ:τ ρσττοττο ουτ ντοσ

το τουττ: στ:το&υτ:: τττ:ρ τετττοοτ τ τυτ Μοτο: πίτα

τυπο ττοτ: ρττττάσ οότυττττο:τοουτο , νττοτ:οτ τοσ

ττο ροττττ:ςττΡυτ: το :.οοτυ, (στο σοτσᾶσ αυτοτ

οοομ τ το.,οτ-_ στὰ ντίτοοο τοτ:οττσοττ:: στρο τυπου:

”τοττο τ:ττττοουτο ροτίτάτυυο: οσοσυρτίοτοττο, δ:

Α. οότυχ:ορτ:υρττετοττοττοτο:οτττοτ τοττοττττοτ: τττ:τ:τ

ρττροτροτττρτ _οτ:ιτ:βυ·το, ο:τοττε ρττοοτροτττοτ ντου,

σε: ο τουτο: οτττο8ττυο.Ζ_ ο .
το». (1 Αντί ρττσουο:ρττο:ο ττοτ.ττττττο8.Μτοοτ. Νυττο

#ττττΜΜ το: Γυρροτττοττττττο&οτττττ ροτι:ττ οσοο οττοττ , του

μ"“° τοττσττο ορ;τοττσοτε τοττεττοτττ, τττττυοο: τοσοτ τστο

τττ,τοττττ τττ ( ΜΦροϋτοορττοττοοσ,τττου: τω τρίο

οι το· ορττοοτι. ροττοοουτττοοτττ$τ ρτοροτ

ττσοοτι ητοττο:τυοτ:: οσοι ροτττοτττ , ουτ οσοτττττσε

ο οτε ττοττουττ:σο, ντττττβτ [το οσο οττ τοττοτττο

_ οτευτοτττ.. Εοττττο ττιττ:το&το οοττττ ίυρτο ρτστοοττ_σ·

ο οτι;τττοτοσττη. Νοκ:: οσο τοτυιο 8υττοττο,τοττ ντουτο

ν° τ' τρττ:ττ:, ρυτ.τοττοοτ ροττττι, τττ τ:οουτυ ροτοττττ. ΠΠ

τ -' ζ ροτττττοττσ τττττστο ,ουτ_οσο του τοττσοσ οοτστττ

τττττττηττβ9Νττ=ω8ττττοτττ @το το! ουττο υιτοττο

τ.ττ._:« ·ςρΠτοτ·τττ $τεστ:ττοτυο;οτοτττο.οοτοτε, ττττττοίοἐ

ω ο °° _. ττσοοοττϊττττοτοοοττοο:ορτοττττσοστο τοάυτ,-τττ:οτ

ρ ο τοο_ουττττ τττττττΦ Μοτττοττττ. οτ ουοττττ

το” Φωττα959τ Φωτο τθυστττοττ το ττ:το:τοουττοτυ

βστορττττ τωοτοττπτττοωρτοτυτ το ττοτττττοτ

κατ. οτ:ττάρ ωστττο.Ω:τ ττοτ: τ;οτορτ:τοτυτ το :Μουτ

(ττ$τ[οι;τ:ττωττς τ:ξτ.:τοτ2υτοτ, ουοττο:ττττοτ:οτ0το το

το, ρτρτζρβρτ:ΒτοόττοτοΈξοττροττορτρ::: .ττττὸντ

ουττ9τ τω. . ο του: τη του ο οπο” το

ττοττττ)985Η;Πτ.τ9δϊΡΩΝΜτοτΠττάτυοτυτττΒοοτττι
ο” τυο_τττ. το 'οσοιβΜΡοτ29δ0Φτ·Φωστττττρτ .οσο ·τοοτίτυ:

. ρττττττ91ττου ωΜεττω-τρίττττοτάττοττ σροτοττστ

ρ οφ Ετ:τττοσττοτοϋτοτ:οουτοττοττοττ:οοουρτττ:τοτττ

Ατὶ 2- 9ΡΒεττΜΜΒ τουτο οοττοΒουτ τίτουοτττιτυ το

τττοττττττωοτ Φ08ττττττ.σσουτοττοτ οοτυττο το·

τοτττ:&υοττ-.ω τ1τττοτ Ντ ρ0τίτττ.ττττ το: τοττττοτυο:· στο

ττᾶτρυτ`ζτττττττ_τττ ο; τ:τοττότοττσοττ το οοοττ:ὰ πώ,

.ροη ίσουοέττο:.το-οστ: ττωο:οτυο, οσο ττοτ:οτ τπτ

Με τ9$_Ρατεττώτ τυττοττττττοτο οτττοΘτυοτ τττ::στττ

ε914Μτττττωίτόττοτϋπτ τοττσ.υο.ραο2,ουτυ1τω

` Βττττοτττττττ ουσδ;τοέεττοΩ_φυτ τοτροττττσοετο τοίτττττυτ:Βτττ

ο:_οτέ ΜΡυΒοτο Μ! τ:οοττττοοτττοοου

.ττρεο;ώτττοττ Μρτοβοττουτπυτ τττίττοστ υττοοτυοσο

του Πουετοτυτμτ_τοτυοουυ: το.,:τοοτ:τττο το τετ-ρε; τ

@τι ττοττ:ττ ,ρτ·Βο: ττ:Γροάττ ουστυτ:: ττοτττοτ-υο:

ΜΧΜ3 τά τοτυτττ ίατ.Πτυο τρία τ: στοττᾶτυὲ.ρτ8τ

'=!'.Σ_·, τ. !;οτττ_ΞἔΨΜὺΒτοτἐο σ που τω σ: το πρ:: τω:
τω. τ το το ρττετ888 τοτυοότηττοτ..σοοοτττ. ο:οιστ οτ

- «ΜΜ,Μ·" .ττοττ:άοέ ρττττοτρττττ φωτ τ τ:ττ8οοττο ιτε στ:τττττοτ: ο:ττ

#""Μ' -τ3ττ5·ρττοοτροτήττττ ουτυΕτοσοτοττοτττσ·τετρεάο

..το τ.. @Φωτο τ;ττω;ορτίστοττοττ Αυ ο. τττττ.τορ..ρτττοττο: ·

Ω00ττητ- τοτυτ:: οστοτο:υτο "τοτ10ττ·τσίτοττ·τροτττ τοτ

.ττττοτυτο τ . οτοορτοτυο:τοτ:ττάοω οσοτττττττστ1:σΧ

τοτττ9θ:σ @τα @τι δυττ:τωτοσο:τίττ τττττττ:τττ τοι

τ:ττοτυυ:. ·οοοττ:ττο. ντ·ουτττ:: τοτυτο στ:ττάμτο

τ .τττοτ ρ0ίττττττ:τρττττττ:τ ττοτττ:οτυοη τω: στ! ,πο στο·

_ττττττοτ:: τρτιττττ ρττοοτροτε μα! τττ τοτ:ττοτυτ:τ:οττ

@τυο ττροτττυΒτττ οττ ·τροετττοοοττοο"τττοτττο πιο.»

ίσετττοτο:: τι οσοττοτ ο: ττττο,ρυτυτ στ:τττ&υο: ρττυ» .

μ; έ -τ Ετ): Ποτ. 'που. 3.

:τι ρτοσοτ:ιττσττ τοοτ. τοττετοτ στ:τώτυτ:: τοτο:οτε

.ττττοττ Δε! τ:σοΒτο:οττσοστο ττττ:σ , ντττοοοι:: τω: Δ; “Μ”

συττττττ: τοττσοοτο τοττοοττττ:, τα! υ:τοτττ ρττοτ:τ

ροτου: δε [τά οτα τ ὁ ττυο οτουττ τοτυο: στ:ττάυττ:

ττοοστοτοοττ το τυο 8οοοττ: ίτυ:ρττοττττ αυτ: , τα! το·

“Μοτο το Βοοτο ντίτσοττο: τ:ττοτοττ:τ Βίτ τεττυτ :του

ασυοτυο: στ:τσ&υτο οο:σττο οοοουρτττ:τοττα Πειτε,

ντ.οστοτε οσοτυοᾶυτ ρττ ντίτοοετ:: τ:τοτττττ:οτ::,

ουτυτ ρττοοτροτττ ροκ το Παω τπτ ορτυτ ρα Βου:

τοετοοτοτ:: Βοοττοττο: τ:ουΓοττ: το οστ:ττ8 ττίτοοτττη,

υ1τοτ15 πώ ρττοτ:τροττο , δ: ντ τοττο στα, τίτ το·

Πο τρΒ, σιτε ὰ Βοοτο τττττρττοτ τπτ τοττο νοττοτ

οστ:το τοτυο:υτο τ:σουτ::, το σττττοσ οττ συσττ τττ=

ττεττοτ·ντ ντο: νττυτοουο ουττ:ο: νττττττοτἐ τττττρτ

τυτ οτ τ:σουτ:: τρττυτ τ:σοτ:υρτττ:τοττο, ρω· ττυοετ

τστο:οττττ:τ τττοτοευττυτ οτ: οτ::0το οο:ττ:τττττ , ουσ ο

8τ Παω, 8: ττττσ τρίο τττττεττοτ ρτορτοτ Βτυο:.

Μ! σο. ι::οτοτ τ:οτ:τοτ.τ. οι: στ:το&σ ντίτσοτε ττττο- :το β

:τα τοο8οοττο το στ:τοάσ ντττοοτεττττο&α. Εοτττο: "Μτω"Μ

σου:: ντίτο ττοοττ οτ! Πωσ: τττττ:&ττ , δε π! το το! ;'τ Πέτ"'έ9

τοπ: τρίττιττ; 8τ ρτσυτ ττοττττ το τετρτοτ:: ττττοττττ, Μ' τ'

οσο τστυι:: τ:οτ:στ ρτσ σΒτιεθ:σ Πτυο:, τα! τι: τρ- =ο_

τω: ο Μουτ οττοσ ντ ίττ: ροτείτ το οτ:ττ&υτ:: ο

τοσττο οσοτ:υρτττ:οοττω Αττ ρτστ:οττσοτο: ο:τοστ.

ίτ το μου ττροτττοττ , φοιτ ντττο ουττσ τοοττο Η

τοττσ τ:σροττο , τα! ΐοτο τοττσ οσΒοοττ:σοτττ-, Ηττα

ττττ; οοο: το τοττσ τ:σροττο ο το , ττυο ττττο:το: $τ

ττεοττττοτ, τ1υσττ ίττ τουτου: τ:σττοττο ντρυτο ταο

ττττοττο δε στο οττ Όσοι:: , πιο τὰ; τα! οττ:ττ :σου

ττο οτ:: τττοο:τ:σι: τυτΕοττ, νι ίττ στττοᾶυυτοτοο·

το τ:σοτ:υρτττοττττττ. Αττ οοοτττο:οττσοττ:: ττττττορτ Δ; “Μ”

τοτοστ τυτοτυτορτο: οσοτ:ττττ ντττσοττ::, τττ ττττοδτο .

εσ8οτττσ οττ, τοτ:τυττστσ τυττττ:ττοτ στ:τοάυτο τω»

το&τ:ττυοτο οο:ττ:τττοττ ουσττ ι:ττ Βοοττοε τρίτο τω τ τ

αποτο Ποτ τοτ:ττοττυο: το: προ, τα Ε: τττοτ:ττοτ τ. τ τ; ο

εΙυττττττ οτ:τιτάυτ:: ττοτσ&οττσοτε οσοτυρττοτοτ:τω

το ουσ [τωρα τοοτυττττυτ τοττσ οττττυο ι~δ

Αττ·ο; οοοσοοττοττττοετ οοτ:: τττοο: τ:τυτοττττττοτ Δ; 4; _. τ:

Φωτο: ττο·τττ:υο οτ Ποτ οσοτυοᾶττ μ:: οττοτττω

ροτοττοοτετ το φοιτ Μουτ: τοτοττοττοτυο: τουσ

Γοττο,Ιουθ τοττττ:οοτ οτε τω" Γτοτοττοοσορρτορ

Μουτ, 8: οσο τ!! ρτορττὲ κοπο , τω: οσο-τυτ

ττοστ:ττυτ τττρτο το τρτοο: , τω@τοπ τοοετοττοτοσ

ίσοτοττοοτ:ο τοττρττοττετατοου: τττοἱτᾶσττττ @απο

τοστ τρτττ. Πττττ:οττοτυτ τρττοτττττοτο: ττοτυτοσροά

τοττσοττ:τυτ ,; οσο τττταὲ 8ο ορτττο&τττ ττττττοστοτσ

τὸ8ττσοοτοτὸ.Αττ $.ττσε« ο:τοοτ.οορτοϋ. ττττττττετ το τ'

ο:τοστ :· οσο ροτείτ ότι: ροοοοτυυ:ο:οττοτστοττσΜ Ρ°'ΐ;"

τστἱυττοεττοττσοτε, τ:οοοεττοτΜτσο0τ:οϋταπ 224,»! 'Ο.

ᾶκἰ_°ό8τ'”°16ωω,τ:ςΒα .Ο .τα οι ττ.°ττττττο:τ3τρ "8θ.ά· 1

τ· · - · ο ..Η τ.·ιετνττ τ τσττττ, .. .τ.τ. Η

·` μ ·· · ·!. Δ:

τ τοΗ ττ“τ .Ο 'Ω..ττ Σ,ττοττ.:"· τ'τ τ · ° τ τ τ τ

:το τω;@τοτε ορρτϊἱττττ7τΐ`22έ2τ€τἐ€ἔ€Μ

.· τττοττττττίωτο /τρωτοτττττο!τοτ:τ . :τ .ο ο = τ

· τπτ , άτττττττττττττττττω βρττττοττττττΙττΠτητττο το τω.

ο οοτττοοτστ1:5 ουττττ:ττ ττοτττοτο τ-ουττΠ:τοοτυο ετττττ3τ·

τοτοτττττττ9:υττττ·οοτυτοττο:-τττοττοτττσοττυ ττοτ·τεοττ "ψ

τ:ου: οτοοσΐυστοᾶυο: ττοτυτοττττο-τοτττοοτ κτ ρου ,πρ-Ι 2

Ετατωτω τττττ τοοτττο:ὲ οσιοττττοτυτοτοτ::,ουοττο το

τωοτττοοσοττοτοττ. Βτω'ορττο:τυτ·:ττ, οσα:: το

τ:τοτΞι ντττττοσ Βοτ 88 ποστ: τ:ττττττττ:σ Μοτο ττττττ, Π

οσοττουτοτττ - τ ' °
τ τ Ε, “ ?Ποιο ρ .

.ο β· το|ττ

  



δε·

1.--

  

Γο·ίπιπ]ίιιι.

ιιίβτπι.

ΡΪοὐσ ,ο

ΗΜ. σ..

Έτοί. ι.

Έυ·οδ. η.

Οιιισ|ζ ι.

ΠΜ. 3.

Ι ίδ .

δ·"όΜ.

ρΒίσ

_ιο Όί.3Επισιίο Π. θα υ|ιίωο/ίπι βουιίιιίι. διέἰίο Χ|Ρἶ

Ριίωσ ίσπι. σίίίιωσι. επ Ησιιι·ισί οι διιιιιιιι. στι. ο ιιιισίίιιω , ποπ νι σίι οίιίσί$:ιιω 8: σιιάοι ίισσιίιιι·

4,. πω. σ. π. και. δωιί πιο. 1.Ρτιιίο8ί, 5. 21:ίΡ7ίΜΜΒ.

Θ· π. π.. ιϋΠ.49. .Ιιιιιβ.9. Θ' 10.Ώιστιιιιάίπιισθ.8.

πιο». 8. Ριι!ιιιί. μη. στι. ι. .ίσα μα.. στι. 1. απ!. ι.

ό· ίιβ.1. άι ιΜιι07κί, παρ. 4. 5. .άι οπο: ί/πίΜΙΠ ι.2.

ἐί/ίσ.ι. πω!. Ρισιιδιι ι. Είιίτω ίσιισι δ. 'Πίσω. 3.ι:οιιι.

ει” απ; ι. Φ δή. νίιί ποια, νπίσιιίοιισ ίπσίίσ πσ

ιιιισίσω σ Ρ©τίιιιω νίιίσπιίί Πσιιω. Ριοίι. ι. θω

πσ ρσι·ίσέίίίιίίσ ίσιι σριιιω ρσιί·ίσί ι ιισιίσάίιιο,ιίί

σίι πσιιιισίσω ίπσίιπσιίοπσω 86 σρρσιίιιιιι:ι σι! ί!

ίιιιί . ίίσιιι σιί ι:οπίσιιισπιίσω ρσιίσιᾶίοπσω οιισω

ιιοίίίιίσι; απο πσιιιισίίισι ίπι:ίίπσι σιί σοπίσοιισπ

ιίσω Πίσω , οιισπιίο ποπ ροίίίιίσι :ίσιί ίιιιωο , νι

τιοισ ρσιίσάιίιίίπ Ξι νίίίοπσ δ: σωοισ ίισσιίίίσο , πσ

ιιιισίίισι· ίπι:ίίπσι σο σοπίσιιισπιίσιπ“ίιιρσιπσιιιισ

ίσιο ίισπσ οσσιίι.ιίιιω ίίίσω ποίίίοίσι; σιΒο δ: σο

σσω σοπίσοιισπιίσω. ιίιιω ποπ ροίΒιίσι:ίτίσω .π.

σίί: σρρσιίιιιε ό: ίπι:ίίπσιίο ίπ ίσοπιιω ιιιπίσπι, δι

ίπ ίσοπιιω σίιίσπε. π. Αρρσιίιιιι ι·σιίοπσίίε πσιιιι·σ

ίίισι· ι·σίίιίσίι οπιπσ ίιοπιιιπ σιιτιιιιι ιισι·ίίι:σισ πσιιι

ισω ίπισίίσά. σι ιισσιίιιιτίο ίιιρσιπστ.σίΙσρισ σσω

τιστιίι:σισ: σιεο. Μσίοι· μοβ. πσω σιιιισιίιιισ ίπτσί

ίσθ:ιισίίσ σίι ροισπτίσ νπίιιστίσίίε;στΒο ι·σίρίσίι ω.

πιιω νπίιισιίσίσ, σιοιισ σιίσο οιιίιίοιιίιί σιιιιιω σίὶ

ιισιίίσσισ ίιιρροίίιιιω ίπισίίσθ:ιισίσ. Απισσσιί. σοπ

π... τιιω πωσ σίί: σιιρσιίιιιι 8: ίπσίίπσιίο ιοιίιιι

ίιηιιιοίίιί: σιΒο οιισπιιιω ίσ σεισπιίίι ρσιίσάίίιί

ίίτσι ίιιρροίίιί , ισπιίιω ίσ σπισπιίίι ίιιίίιιι σο.

ιισιίτιιι. Τιιω οιιίσ ίσοιιίιιιι σιιρισίισπίίοπσω ίπ

τσίίσᾶιιε: ίσα! πω: σίι ..σ οωπσ ίπισίίιΒιίιίίσ; σιέο

ίίίσ στ! οωπσ σρρσιίίσίίσ. 3. Ηοωο ιιιισίίσᾶιι δι

ιιοίιιπτσισ ισίρίσίι ίπρσι·πσιιιισίσω ίισσιίι. ασ ίπ
ίισίίσᾶιιε δι ιιοίιιπισι ίι.ιπι τιοισπτίω πσιιιι·σίσε πο·

ωίπίσ , ίσιι ριορτίσισισε σίι σίιισ σίίσπτίσ ωσπσπισε:

σιεοίιοωο ροτι:πιίσ8σ σριιστίιιι πσιιιισίί ίιιιιστπσ

ιιιισίσω ισίρίσίι ίισσιίιιιιίίπσω. Μσίοι·ίίοιισι, ιιιιίιι

ίίε ιιοισπτίίσ ίιοωο ισίρίσίι ίισσιίι.οιισιιιω σάίίιιισ

ίίίσω σίίσοιιίιιιι: οι σι5:ίίσιισ ίπισίίσάιιι8ι νοίιιπ

τσιίείίίσω σίίσιιιιίιιιι: σιΒο. π.. Ηοωο σισσιιιι σίι Διὶ

Μπόκα:: τ9,|ίιιιιΙιιιιάιιισιισΒσι, Οπιπί 1. $σι·ί ίωσΒο

ζωιισιιίπ-ίιιιιω ΡΙ0τοι"ιοπ: σι80 ίίι:ιιι Όσοι πσ

ιιισσίί σριισιίιιι ίπσίίπσι σιί ίσ ίρίιιω νίιίσπι.ίιιω δι

πίίίέσπιίιί.-ίισ 8: ίιοωο. Σ. Υπσιιιισιιιιισ :σε ίιισρισ

ιισιιιί·σ ίιισίίπσι σιί-σίίοιιοιί ιίσισιωίπσιιιω πωπω,

τσωοιισω σιί ριοριίιιω ίίπσω ίπ οπο νίιίωο σοπ

σιιιίοίσσι, ι:ι ισιισ σιίσσπιι·ιιω . ίεπίσ .σ σοπσσιιιιω

Μπα. ΕσΒο σιίσω ίιοωο πσιιιισίίισι ίπσίίπσίιίι σο

σίιιμ.ίοιίκίσισιωίπσιπω ίιοπιιω . ίπ οπο ισωπιισω

ίιιιιιιπρι·ίο.σσπιιο& Επσ·.ινίιίωο σοποιιίσίσσι. Αι

|ιπρίσίίιιτί σίίσ ποπ ·ροισίι:. ιιιισω σίσιίσ νίίίο δ: σ·

πιο: ίισσιίίίσιιι Βσί:οιιίσίπ πιιίίο σίίο ίιοπο.ι·ιιιίιω

' . ίιιΠσοσίσισ ιιίίο 8: πίίσάο, σριισιίιιιι·ποίίσι σοπ

ι:ιιιίσίι.·ίι. ίιιπισ ίίίιιιί Αιι!ιι|.ίιίι. π. Οιιι!σΙ: πω. 1.

@οι [ισ.ιιίί πο: Μ”. ίιισιιισιιιιιι ι/ἰ απ· "πισω, σ.

πιο πσιιίψιιιιιιισ. 6. Ροίίισ ίιιιισιπσωι·σίίποιίιίσ

ίίιίσί , ίιοωο πσιιιισίίτσι σιιρστίι ίισσιίιιιιίίπ6 ίιιιισι

πσιιιιιίσω: σι8ο πσιιιισίί σ.ιηισιίιιι ίπσίίιισι σι! ίί

ίσω: οιιίσ ποιιιίσ ίιίρσιπσιιιισίίι ποπ ιιοπίι , ίσο!

ιίίπίσ ίιιρσι·πσιιιισίίι. 6'ιιιιι·ιιάι ι. σε”. 3.48". ι. σ·

Ρσι·ι·αι·ίσιιβι 3. πω" Οιιιι. πι. δι. 5. Ωίωιιιιιιιι.

Ριιπιίσωσπιιιω,οιιίσ οι $.Τίιιιιιι. πι. π. ι:ι...ιι·ι.ι.

ό· 3.ι·σιιιι·ιι δικια απο. σο. ίιοωο σε σοεπίιίοπσ

σίΐσ&ιιιιω πσιιιισίίισι οσίίι:ίσισι νίιίσισ σσιιίσω:

σι·Βο σίί: ίπ ίιοωίπσ πσιιιισίίσ σιιρσιίτιισ νίσίσπιίί

Ρ"ϋ.

8. Τύπο:

Βσιιω δισ. σίίοτιιιίπ ίπσπσ ίοι·στ ισίσ σίσίίιίσιίιιω'

ίπ ίιοωίπσ.

Τσιιίσ ίσπι. πσΒσι. ίπισίίσδιιισίσω σισσιιιισω

ίισίσσισ πσιιιισίσω . ίσιί ισπιίιω οίισιίίσπιίσίσω σρ·

ρσιίιιιω σο! ίισσιίιιιιίίπσω ίιιρσιπσι. (.'.ιμσο!.πιι. ι.

Ρι·ιιίο!ί.ιά πρ”. :σπιτι ό. πω!. [πω. π. μμ. π.

απ. ι. ;. Λίσιιίάσιιιιιιιιι . Μιὰ». 1. σ μ. σ. στι. 8.

ρ°.Ε.ιι π.πω... Όιιῇιικ. ιίι.φ. απ. κι. ι.. διαιτα.

Τιι·ιίιβιιι.

ριιίιιιίτιίίιι.

έ: σέϊιό. Μπακ. επί!. π. έπί» ·υΙι. Φ'πίΙ07!!Μ , πυρ _

νσισ σίι δΕ ίσιιιισιιιίσ. Ριο σιιίιιε είσσίσισιίοπσ σε.

ίιίπειισπιίιισ .ο οποία σριισιίιιιε, ίπιισιιιε νιιιιι,

σίίι:ίτιι8 σίισι. Ιππσιιιι σίὶ ίρίσ Ρτ0ρσπίί0 ίσιι ίπι:ίί

πσιίο πστιιισ σι! ίιοπιιωίσιι ρσιίσοιίιιιιω ίιιί : πι.

ιίιιστίιιρίση σᾶίιιιιι . οι.ιί ίιιιιω ρσιίσᾶίιιιιω π.

οί ιιιοιίιιι:ίι ; ρσίΒιιιισ, :ιοί ίοιωσιπ ιισιίσάίιισω

ίπ ίσ ίρίο ισι:ίιιίι. Είίσίιιιι σίί: σᾶιιι σκ σοΕπίιίο.

°πσ ριοιίιιάιισ, οπο πσιιιισ ίπισίίσθι.ιισίίι ίιοπιιω

.φρσιίιιιι.

ΜΜΙΩ.ι.ι

σίιιιιιιιι

σιιρτσίισπίιιω ίίίιί σιίιιισπίσπε σρρσιίι. Πσ ιτιιοι.ιιισ·

ιτίιίσπιίιί.σπ ίἱι πστιιισίίε ισίιισάιι ίισσιίι.ίποστπσι.

Βιι:ο ι. Νιιίίιισ σίι σρρσιίιιιι πστιιι·σίίι ίπιισ

το.: ίπ ίιοωίιισ .σ ίισσιίιιιιίίπσω ίιιρσιπσιιιισίσω.

Ριοίισιιιι· ι. Ιωρίίσσι, σίίσ σρ σιίτιιω πσιιιισίσω

σιί σ&ιιω τιτιοσιί ίιιίιίισπιίσω ιιρσιπσιιιισίσω , δ:

ισίσω σιιιιστίτιιω ποπ σίίσ τιιιοσιί ίιιίιίίσπιίσω ίπ·

ρσιπσιιιι·σίσω. 8σιί ίισσιίτιιιίο ίι.ιρσιπιιιιιισίίε σίὶ

σᾶιι: οποιο ίιιίιίισπιίσω ίιιιισιπσιιιισίίέ ι σιΒο ίω.

ιιίίσστ ,_ ίπ ίιοωίπσ σίίσ σρ σιίιιιω πσιιιισίσω στ!

Μι.

!.ίσπισ ποπ

παύει Μ·

ΜΜΜ»

πρρσιίιισπι

ίτιππιιΜι

.5ίσωπι

απ! μ_βιιιΐ

ασ ίσ.ιιίιι6

ω... [ασ

ίισσιίιιιιίίπσω ίιιτισιιισιιιισ σω. Μίποι πιώ. Π. ίπποι:

ίσ σᾶιιι σίί: οιιοστί ίιιίιίισπιίσω ίιιιισι·πσιιιισίί5,

οιιί σίΙ σιιιισ ιοιίιιι πσιιιισσ ίρίισσισω. τιιιίιίιισ σω.

ίο ιιιίπείρίο πσιιιι·σίί ριοιίιισίσιιίΒίνσροισίί:: ισίίσ

σίι ίισσιίιιιι·ίο ίιιρσιπσιιιι·σίίι, πρ; σ ππί1ομ;Μι.

.Ρίο ιισιιιισίί ριοιίιισί σκίΒίνσ ροισίι.”σίίοςιιί ίί σ

ριίποίρίο·πσιπισίί ΕξοιίιισίσκίΒίνσ Ροίίσι. σσ πο

ιιιισίίι 8σ ιίσίιίισ σ ι σισσιιιι·ισ.. στ! σσωιίιισμιο.

ιίιιι:σπιίσω πσσσίίσιίιιω ποπ ίοι·σι ίιιωσπ 8ίοιίω.

Σ τοπικ (ίοπσίί. Χ(ίσπιι. νι ι·σίσιιιιι ίπ Οίσωσπι.

' έ: Η.σι·σιίσι.ι, .Η Φις/δώ!! . ιοί ιίσίίπίτιιι·,σι:ί νίιίσπ

ιίιιω .Με Πσιιω πσσσίΤσι·ίιιω σίίσ ίιιωσπείοι·ί2.

· σιιίωσω σίσιισπι σιί ί)σιιω νίιίσπιίιιω . σοιίιιισ

_ ίισσιἐ ίιιισπιίιιω. Μσίοισω τιιίωί ί,ίίο87ίωί οι:

ί οίΙσπιίο. ΝσιπισίΕ σιιιισιίιιιι ίσιι ίπσίίπσιίο σίΤσ πιο .

ιιιισίίσ ισίρσᾶιι σίίσι.ιίιισ σιίιιισ. πίίίσιί ίίίιιωιιστ

ίσ οιιίίπσιιιι: οωπίσ σιιισιιι σριιστίιιιι ισί ίπσίίπσ
ί ιίο μι: ίσ οιιίίπσισ στ! σάιιω ίιιρσιπσι. φοιτ!

ίιιίιίισπιίσω, πσοσίίσιίο .τι ίιιιισιπσιιιισίίσ: ίΒίτιιι:

ίί ίπ ίιοωίπσ σίίσι σριισιίιιιι πσιιιισίίε σιίσάιιω

ίιιιισιιιισι. τιιιοσιίίιιί.ιίίσιιιίσω , πσι:σίίσιίο σίίσι ίιι

' ρσιπσιιιι·σίίε: ίιιισιιιιισω ίωιιίίσσι, σιίιω πσοιιισσι

ίιιρσιπσιιιι·σίσ Επί ρι·οριίιιω ισί πσιιιισίίη νι

ω”. Μσίοι σοπίίσι; σίίοιιιιί ίί σιιρσιίιιισ ιίίσσισε
-Ι

Ιιιὶιιἄἰσ

ίιιρροπίτ σπρσιίτιιω; απο Η τσίί ποιίιίσ ροίίισ, π... πι: πστιιισίιε σε σο ισπιίιω . οιιίσ σίσιιστί σίίιιίπίτιιι ὅμίουἰ.

πιο πσιιιισίίισι· σιιιισιίι· οσσιίτιιιίίπσωσίιιρσιπιιιιιισ

ίσω, ίιιρροπίιιιι ίπ σο πσιιιτσίίε σρρσιίιιισ σο ίίίσω.

7. σιι ΖιιέιιΠ. Μι. «Ω Ρι·ιάσπί. δικό!. απ: 32 σιίιὶιισιιι.

νίιί, Ψο!!σ. ίπιιιιίι, Ιιιιίιέι·σμωι, πισιμιβίισύσισ

Πισι·ιικαιω .τ ιι.8.76-ψίσιιισιπαιιι. Η.ιίσι:σ σπιτια °|ί

άσοι. πιισιιι“ΜΜιΜι Μίκα είισιιι.ιιρημ @παπιΜπ

πω... Βιμ ιιοίίσ ίισί:ισισ ίιιρσιπσ_ιιισσίσω οσσιί.

ιιιιίίπσιπ, πσιιιισισίιίιοωίπιιω.ίίσσε ίισίισισίίίιιω.

8ισιίω ίίι Βσιιιοιπω. ο σ . ί.ί.°ι..._/ °·

8σι:ιιπιίσ ίσπι. ιίοι:σι , σίίσ -ίπ ίιοιπίπσ· η;"_μην

ίσοι σιιρσιίιιιω νίιίσπιίί 8: ιίίίίεσιιιίί ί)σιιω, νι

σίί: ισιιιίιω πιίωσ σσιιίσ 8: πάσι σίίσάιιιιω πι·

ιιοίίσισιί σίίοιισιπσάιιω. σίίτο ποπ οίίστ πω· ίσ ..ι
ίίίπω οι·ιίίπστιιι.πιισίίίισι κι ιίίσί μιαίισίισισ π» Π

: ιιίισίσωσιηισιίιτίι οι ίπσίίπσιίοπσω σιίοιιοιίσιιωί

ι πωσ ίωιιίίσσπιίσω ποπίπιιοίιισπι: πσω οιιπίίίιστ

ισι ιίίιιίιιίιίιι σίσιισιί ιιοισίί: σι! ιιιιιιιίίίίισι ίωρίίσ

ι:σπιίπω πρπ ίπιιοίιισιιι. νπιίσ πιιισίίί·ισι ωιι....

ι:ίιι ι:ισσισ ίισί:ισιιιι ιισιιιι·σίσω σιηιστίιιί στ! νπίοπσιισ

ίι"ιοίισιίσσω , 8σ ιιιισίίί:ισι ι:ισσιιιισ ίπισίίσάιισίίσ

σιί είπω Βιιιτί2.β€ ίισοίιιιι ίπίιιίοσ. Μίοοισιιι ρισ

ίιο: ιισω ίιίσο ίισίιίτιισ ίπίιιίιιι σίι ίιιρσιπσιιιισίί4.

Βιιιίσ μι· ίσ οιιίίπιιιιιι σι! σᾶιιω ίιιιισιπσι.οιιοιιά

ίίσπιίσω. Κσιίο: πωσ ποσά μι ίσ οιιίίιισιιιιΗ
· ί σίίιιιιίιί,



Πλω!! !

Ἑι#ειειἱο Π! Π! ·υ!ιέωεβιε ΜΜΜ!. .!'ει!!'ίο ΧΠ)!

ιι!!ι!ι!!ι! , !ρει:!!!εειιι! ε!! !!!ε; ιιι!ει! ειπε!!! !ρει!!!

εειι!! ε!! ε!ιιιιιο,ι!ε!!!ιι!! ει! ει!ωι!εω ε!ι!!ιιεω εε!!!

!ρ!ε !ρει:!!!ι:ε!!τε: ε!Βε !!!ιεε!!ιιιι!ο !ρεε!!!ι:ειι5ε!!

!!! ο!ι!!!!ε !ιιρε!!ιε!. ει!εω ερρει!ιιιε ε!! ει!! !ρεε!!!

εποε. ε!!! !!! ε!ι!!!ιε !!!ρε!!!ει:. Πάει!. ερρε!!!ι!ω

!!οι!!!ιι!ε ι!ε!! ε!!ε ρε! Γε ει! Βεει!!. ΐι!ρε!!!ει. !ει! ει!

!εεει!!. ν! !!ε,ε!!!!!ε!!ε!!ιεω !ιιιειι!!ε!!δι!!ι!ρε!!!ε!.

ε!Βο !!ε!!ι!ε ερρει!ιι!ε ει! ει!!! ι!ε!σει ε!!! !!!ρε!!!ε

τι!!ε!!ε. δει! εεε!!! : !!εω !-ε!!εω ι!ε!›ε!ε!_ε!!ε ρε!

!ε ο!ι!!!!ε!ι!ε ει! ν!!εωιιι!ε !!εει!τι!ι!!!!εω: ν!ιι!ε εο

ι!εω ωοι!ε !!ιε!!!ιε!ε! ει! !εεει!!. !ι!ρε!!!ει.!!ι:ι!! ει!

!ιειι!!ε!εωι εοι:!ε!!!ι!ι!ε ωει!ε !!!!!ιι !ιιει!ι !!ρ!!ε!!ει!!

ε!ει!ι!ε!ε! !ιεει!ιιιι!ιι!εω !!ιρε!!!ειιιι·ε!εω. $!ι:ι!!

ν!!ι!8 !!!!!ε !ι!ει!! !ρ!!ε!εω ε!ει!ι!!! εει!εω!!!οι!ε ε!

!ει!ω εε !!!ε!ι!ω; ε! νο!ι!!ιιεε !εο!!ιιω !!ε!!ε!!ι!ι!!,

!ι!ει!!!ι!ι!ω δε νι!!ε. | . ο

Ρ!ε!!ε!ι!! ε. Νεειι!!! ε!!ε ερρε;!ιι!! δι:!!ιε!!!ιε

ι!ε ιιειι!!ε!!ε ει! εᾶιιι!! επεεεε!!ιεω ρ!ορ!!ει!! ν!!

ιι!ιεω !!ειι!!ε!εω: !ει! !:ιεει!ιι!ι!ε !”ιιρε!!ιε!. επε

ι!!ι ρι·ερ!!ει!! ν!!!ι!!ει!! !ιιιω!!ι!ε: ιιι!!! ιιι!!ε, εεε!!

ε!! ρ!ερ!!ι!!!ι Πε! , εκει!!! ειιιξει!ωει!ε ν!!ιι!!ει!!

ε!εειι!!ε! ε !!εε!!!ι!ι!ο !!!ρε!!!ει. ε!! ρ!ορ!!ε Πε!,ι!!

ε!! ει!!!!! ι!!ει!ιιι!! εοΒιιο!εειιι!! ρε! ωει!ιιι!! ω”

ρε!! , ε! ι!!!!8ε!!ι!! Πει!ω !!!!ωει!!ε!ι! ρ!εριε! !ρ

Γεω Πειιω, ει!! ε!! ωει!ι!!ι ορει·ε!!ι!! !!ε!!ι!ε Πε!.

Το!!! ει!!! ιιι!ει! ε!!ε!!!!ε!!!ε! ρε!!ι!!ει ρ!!!!ε!ρ!ι!ω

!!ιρε!!ιε!.ε!!εει!!ι ρι·ερ!!εω ν!!τι!!ει!! !!ειι!!ε!εω:

!!ειιι!ιιιι!ε !!!ρε!!ιε!. ε!!ειει!ε!!ιε! ρε!!ι!!ει ρω!!!

ρ!ι!ι!! !!ιιρε!!!ει. !ιιωε!!8!ο!!α, νε! ε!!ιιι!!ι! ριιι!!ι!ε

!ε!ιε , !!!ιε ιιιιο !!!ε !!ε!ι ι!ει!ι!!ι:ε ε!Βο εκει!!! ν!!·

ιι!!ει!! !!ειι!!ε!ει!!.3. Π!!! !!ε!ιει ερρει!!ι!ω 8ε!!!ε!!

!ιε!!ε!!εω ει!!!!!εω , !!ε!!ει ερρει!ιι!!!! δε !!!ε!!!!ε

ι!ο!!εω ει! Με!. !!ι!ειιιι!!:ιιιε δε!! εοφ!!! ι!ε!! ρε

ιε!!: ε!εε ί! !ιοι!ιο !!ε!ιει εε!!!!ε!εω ερρει!!ι!ω δε

!!ιι:!!!!ει!ο!!εω ει! !!εει!ι. !!ιρε!!!ει. !!ε!ιε!:!!ι ει!εω

ερρε!!ιιιω ει! 8!ει!εω !ε!ιδ!!!!εε!ι!ει!! , ε! !!ε!;ι!τιι:

!!!!ι!!εε , !!!!ε ειι!!!!ι!ε !!!ρε!!!ε!ιι!ε!!ε !εεει!τι!ι!ε ει:

εε!!! ιιοιι ροιε!!. Εε!!!!ω ειιιεω ε!!,!!ο!!!!!!ει!! Βε

Βε!ε ι!ειιι!ε!εω ερρει!ιιιω δ: !ιιι:!!!!ε!!ε!!εω ει!

Βιετ!ει!! Ωιι!ά!!!ι:ει!ιει!!. 8; !!ε!!!!ι!!!!!!!!!εε: ει·

8ο. Α!!ιει:. ρ!ο!!. πιω ι!ι!!ε ει!!! ει!! !ι!ε!!!!ετ!ο!!εω

ει! !!!!εω, ι!ε! ει!εω ει! !!!ει!ιε ιιεεε!!ε!!ε ει! !!ι!εω.

Το!!! ι!ε!!! θε!! ε!! ρε!!εό!!ε! ωει!!!ε: ε! ο ει!!

!!ε!!ε! ι!ειι!!ε!εω !!!ε!!!!ει!ε!!εω ει! !!ι!εω,ι! ε!!!ρ

ρ τ! !!εΒε!!!!ει!εω ει! ωει!!ε. Μ!ι!ο! ρ!ο!ι.ε!!ει!ι!!!!

ι!ε!!!!ε εεε!! ε!Τειιι ι!ειιε 8!ει!2. δε εε!!!ειιιιε!!ιε!

ε!ει!ε πο!! ε!Τε! Βι·ει!ε : Μ!!! Βιετ!εε_1ι:!ι!ι!!τ ει!!!ιε

ι!ε!!!ιιιω, ει!ει!! εε!ι!ιειι!!ε!!ιει!!.

Π!ι:ο ε; Παμε !!! !!εω!ι!ε ε!! ερρει!ιοιι ι!ε!!!

ι·ε!!! !!!!!ειιιε ει! !!ιιι!ει!ι!!!ω Πειιω,ινι ε!! ι:ει!!ε ρ!!ρι

ω!! 86 ει!ι!ει· εΠεάι!ιιω ι!ειι!!ε!!ιιω. Ρι!!!ι!. ι!ιι!ε

' ει!εω η! ι:0ε!!!!!0 ε!! ρ!ερι·ιε Πε! , ειειιιε ει!εὸ

!!!ι!ε!!!ιε ι:!εειι!!α. Πει!! ε!ι!ω !!! ε!ε!ε ν!!!ο Πε!,

πω!!! ει! Πει!!!! ρε! ωοι!ι!ω εᾶιιε ρε!!! , ει!! ε!!

!ερ!!ι!ε ωει!ι!ε εοΒιιο!ι:ετιι!! !!ε!!ι!ε Πε!. Αιιιι!ε

Και ιήει!ο!ιεε ι!ε!! Με!!! ρ!ο!!ειιτ , ιιι!!!ι!!!! ε!!ο !!ι

!!ει!!!!!ε ερρει!ιιιω !ιειιι!ε!εω !!!!!ειιιι:ε εᾶ!ιιιιω,

!εε !!εειιε ρε!!!ΗΡωει! !!εει!ιι!ι!!!!εω !ιιρε!!ιετι!!ε

!εω: εε!!! ε!!εω ρε!!!ιιι!ε !ρει:!!!ι:ειι!! ε!! εᾶιι,

ι!ι!εω !!ειι!!ε!!ιε! !ε!ρ!ε!ι : !ιεε ε!!εει!! ι!ε!ιετ ε

!'ο!ωε, εεε!!! !!ειι!!ε!!!ε! !ε!ρ!ι:!! ι ι!εωιιω οι!!!

ι!ε!! !!ο!!!ω ερρει!ιι!! !!!ι!ε_το ειί!!ιιο, !”ει! ει!εω ρεβ

!!ιιο !εριιε!ιει , ν! Β!ε!!ε νε! Β!ε!!ε Ε! ι:ει!!!ειι!!ε

!!!ε! ι!ε!!!ιε.

Πιι:ο 3. Ι!! !!εω!ι!ε ε!! !ε!!ι!ιωερρει!ιι!ε . ε!

ρε!ε!ιι!ε ο!!ει!!ειι!!ε!!! τε!!! Ω&!!.!3 ειιιεω ρε!!!ιιιι,

ή ει! !:ιεει!!.!-ι!ρε!!!ε!. Ρι!!!ι!ετ11. ι!ε!!! ι!ε !!εό!ο ε!! !ι!
ιν Μιε- . _ .

,ω,”._ 'Μ, !ιοωι!!ε εερει:ι!εε ει! !ι!ρε!ι!ει. !!εειιι. !ει! !!ει: οι!!!

Π!! όψιμ. ε!! !ιετι!!ε!!!; ε!Βε ε!!ει!!ειιι!ε!!ε. Με!ο! ε!! ι!ε θ·

'θ' ω!" ι!ε, εεε ι:οιι!!ετ_, !!ει!!!!!ει!! ε!ει!ε!! ει! ν!ι!ει!ι!ι!ω

"'"°!"""° ε!ε!ε Πω!!! Πει!!! ε!!, ειιι!!ι!ιιε ι!!!!βε!!ι!ι!!!! ι!!

Πε Πεκ. ΤΜ!.3. -

Μ!.

πι.

Πε!. ε.

ε:: ι!ε|ίιι!.

ερρε!!!!ι.ι

ποια!.

ΡΜ!. ε.

Ζει.

ρεπιβ Ε.

!ε6.

Ε!!! Μ Μ·

Με!!μια·

ΙΙ

!εό!!ε!!ε !!εε!!!!εε. Οο!ι!”εειιιε!!!!ε ι:ε!!!!ει:!!εω !!ι

τε! εερεε!ιειεω ιιιιιιι!ε!εω 8: ο!!ει!!ε!!!!ε!εω πο!!

ι!ι!ιι!! ε!!ε εερει:!!εε , ιιι!α Π! εο!ιρει!!ιε !ιοι!!!!!!:

!!εω εεε!!! δεσει!! ε ρε!!ε! ρε!ε!ιι!ει!! !!ε!!!!εω,

με! ει!ω !ε!!ιιιιι!! 8ε ο!ε!!!ι:!ε ε!!ει.!!ειι!!ε!εω ειρ

ρε!!εωοε: οικω (!ε!ει. !.ρ.ειι. ι. Απ. !. ε. Δ! ε- (Με

16ΜΜΕίηπ ι!ε!!!!!!; ερι!ικάε η! ει! Με, ε! έ»! σε ει!

απ!! ει! 'βετ ειι!!!ιμ!ά [εε!ειιάκω επέιειαετ!! Πει!.

Ρ!ει!ιε! !!ει!ι: ει!ιεω ρειειι!!εω, δ! !!ειι!!ε!ει!!,!!ιι!

!ει!! ε!!ει·!! εει!ε!”ε!ι !ι! ε!εειι!!ε ρειειι!!εω ω!!!

Ισα! διι!ειιιιιι!!.

Ι)!ι:ε ε.. Νο!! ιιοιι!!! !ιι !ι.ο!!!!!!ε ε!!`ε ιιρρει!ιιιε !67.·

ε!!ε!!ιιε ι!ειι!!ε!!ε ε!!ι:ε !!εει!!. !!ιρε!!!ει. ε: ι!!ει!- Φ'εεΦωιέ

ι!ε !ιιρε!!!ει.ροιε!! ει! !!ιει!ι!ε !!ειιι!ε!!. Λ!!ε!ι!ε

!!αε !!!ιε!!!Β! ροιε!!, νε! !!!ρρο!!τε !!ι!ε ι!ε εεει!!ιι

ι!!!ιε !ι!ρε!!!ε!. νε! ειιιε !!ι!εω: ν! !! !ιε!!ιε ι!ε!!!

!ε!! ι!!!!!!!!ι! νει!!!ει !!ι !ιε!!ε ι:οε!ιει!ε!!εω , οσοι!

ρω!!! Πει!! !ει:ι!!!ι!ι!ιω !ι!εω ε!!ειιι!εω !!ι Γε !ρ!!ιτ

ε!ε!ἔ νιι!ε!! , ε!! τιιιιε ρο!!ει εε!!! ε!!ε!ι;ε ι!ετι!!ε!!

τε!εω ν!!!οι!εω , !ιι ει!!! !ι!ρε!!!ειι!!ε!!ε εεει!!!!ι!ο

ρ!!!ιι:!ρε!!!ε!εε!ι!!!!!!,ερρε!ε!ε. Πε νι!ειιι!ε !!ε

ιι! ρ!ει:ει!!! !ιε!!!ε ε!!! !ι!ο. Πε ρο!!ε!!ο!! ι:οι!!!ει: Ριυ&-`

ετε!!!!!! ι:ι!ω εοΒιι!!!ο !!!ε , ε!! εεε !!οι!!ο !!ετι!!ε!! ω!!·"" '

ι!!!!ει!!!!! !ι!ι!!ειι!ει , ρε!!ε Πειιω !εει!!!ι!!!ω!ι!εω '””'!ω"”

ε!!ε!ιι!ει!! !!! !-ε !ρ!ε ι:!ειε ν!ι!ετ! , ίοι·ει !!ειι!!ε!!

ι!!!-ει!!!ι! εεωρει·ειε , ωει!ι!ε !ιιρε!!ιει. ιι!!! ι!ε!!

ρε!!ει. (!!!ωι!ι!ε νε!ι!!!ιε! ερρειε!ε ο!!!ει!!ι!!!! ι!ε!!

νε!εετ , ο!!! !ι.ι!! ωο!!ιιο !!!!! ειι!ε !!!ι!ι! ε!! !!!ιε!!ε

θ!!! ρ!ερε!!!ιι!!. ιιοιι ρο!!ει !!!ε ε&ι!ε ερρειει!ι!!

!εεει!τι!ι!!!!εω ε!!ε ε: ωοι!ιιο !!ιρε!!!ειι!!ε!!: ν!!ι!ε

ι!ε!! ρε!!ε! τε!!! εᾶιιε ε!!! ρε! ωοι!ι!ω ε!!!εει:!ε !!!σ

!ειιι!ο!!!ε ι ιιιιω !!ει: !ιιρρε!ι!ι !!!!ιι!!!!!!!εω εε!!!ιι!

ι!!!!εω ε!:ι!ε&! ι:οιι!εειι!ειιι!!,ει!α ι!ε!! !ιε!:ιειιι! ι!!

!! ρε! !!ι!ει!! !!!!!!!!ιω, !ει! !!ι!!ρ!!ι:!ε ι!ιιωιειιετ ιτε!!!

ρ!εεε!!!!ε ε: μετά!!! !!ιεε!!ε ι!ειιι!ε!! ι!!!ει!!Γιι εσω

ρε!ειε. Πε ρ!!ε!! !!ειιιι ρε!!ι!! !!ι!ε!ιι!ιιεΞι ι!ε Με· ΡΜ!. ι!ε

ι!!ιιι!!!!ε !ι!ρε!!!ειι!!ε!!, ρ!ο!σειιι!; ι!ε!!! ρε!!!οεθ:ι! #."· Μ!!

δι!ε! ι!ε !!εει!ιι!ι!!!ιε !ι!ρε!!ιειι!!ε!! Με!!! ερε!!!!ι!!!ΜΜ

ι:οι!!-ει!ι!ε!!ι!ε, ι!ε!! ρο!Τετ νε!ι!!!!ε! ε!!!ι:εε!ιε! σε

ρε! ωοι!ιιω !!!τε!!τ!ε!!!ε !!!εω ερρειε!ε, ιι!!! ει!!ι!

τι! ρ!!!!ι:!ρ!ο ε!!ιιιιο !ι.ιρε!!!ειιι!ε!! , ε!ειιε!!!ε !!!ει!!

ει! ε!!ε!ε!ιι!ι!ω εε!!!ω ι:!!εε ο!!!εο!ι!ω δ: ωο!!!!ι!ι!!

!ι!ρε!!!ειι!!ε!ε. Α!!οι!ι!!, ε!!ω εᾶι!! ε!!εε ωει!

ι!ε!!! !!!ρε!!!ειι!!ε!ε !!εεε!!ε!!ο ι!ε!εεει ε!!ε Γιιρει·

!ιειι!!ε!!!, ν! Γιιρρε!!ε, ί! ρε!!ει ν!!!!!ιι! ρ!ορι·!!ε

ιε!ε!!ιεθιιιω ε!!ι:ε!ε, ρο!!ει ν!!!ειι! ρ!ορ!!!ε εδω!!!

!!!ρε!!!_ειι!!ε!εω ρ!ει!ιιι:ε!ε. Ρε!!ειει!ιεω εκ ωο

ι!ιιε ε!!ειιιε !!ειιι!ε!! !ι!ρε!!!ειιι!ε!ε ο!!!ει!!ι!!!! ω!

ι!!ι.!!!!!!!ε ερρετε!ε , ειπε ρε!!ει !!!ιιι! !ι!!!!ει!ε!!ε

!:ιε!ι! !ιετι!!ε!!ε , οπο!! !!! επι!!! ωει!ιιο !!!ρε!!!ειι!

τι!!! !!!ε!ιιι!!!ι!!, ερρειε!ε. _

Αι! π. ε!ει!ωε!ιιι!ω ρ!!!!!α Ποια!!! ωε!ε! ι!ε Με

ρε!ίε&!!!ε ε!ι!!ι!εω ε!ι!!!ι!!,νε!ε ι ι!ε ρε!!!εά!ι!ε Λιρειεεω

ε!!!ε!!ε ε!ι!!ι!!!,!ε!!`ε !ιει:ιι!ε σε!! ι!ειι!!ε!!!ε!, ΜΝ·

!ει! ο!!ει!!ε!ι!!ε!!ιει· ερρει!ιιιε !!ιε!!!ιει ει! !ει!!ιει!

ι!ε!!! ρε!_ίει!!!ει!εω !ι!ρε!!!ειιι!ε!εω, ι!ε!!! !!!ει!!

ρο!!!ι!ε!. Α!! ε. ρε!!!ε! ιτε!ε ωε!ο! ι!ε !!ε!ιε ε!ιιβι άι! ε..

ι!εω ε!ι!!!!!ε , !”ε!!ε ι!ε ρεεε ιι!ι!ο!!!ι ε!ι!!!!!!, Αι!

ρ!ε!ιει. εε!!ι:ει!ε , ερρει!!ι!ω !ει!ο!!ε!εω ε!!! ρο

τε!!τ!εω ν!!!ι!ε!!ε!εω , !ει! !!!!!ε' !ρ!!ιε!εω !!οι·ι!

ι!ι!ι!!ΕΑΧΜ ι!ειι!!ε!!ιι, Ε!! Με ρειει ει! ρ!!ο!ει!! ρω

!!ει!ει!εω ιι!!ιεε. Α!! ρο!!ε!!ε!εω οεΒο,ερρ!ε!!ε!!>

!!οι!εω !!!ιε!!ε&ι!ε ε!εε!! ι!ειι!!ε!!ιε! Ω!!! ει! οω-·

!ιε !!!ιε!!!ε!!ι!!ε, !ει! ει! !ιιιε!!!ε!!!!!ειειιιι)ω ιιε!ιι·

!ε!ε. Α!! 3. ι!!!!!!ιε. ωιι!ο!. !!ο!!!ο !!!τε!!εε!ι! δε νο· α!!! ι!

!ι!!!!ετε, νι ρειει!ι!2 !!ε!ι!!ιι!εε !!!!!Ε, !ε!ρ!ε!! εεε!!

!ι!ι!!!!εω !ι!ρε!ιιε!. !ιεεε; ν!ρε!ειιι!ε ε!!ει!!ει!ι!ε

!εε_!!!!!!,εει!εει!ε. Ηοε ε!!, !ε!`ρἰε!ι !!εει!ιιιι!!!ιει!!

Γιιρε!!!ει. !!!!ε!!εάι! δι νο!ιιιιιειε ρε! ειι!!!!ι!!!! ει:

εο!ιει!!!-ιιω ει!! ι!ε!!!ιιιι!! , !ιεεο; ρε! ει!ι!!!!ιιω δε

ειηιι:ι!!!ιιι!! Π!!! !!!ι!ε!ε!ιο!!!, εει!εει!ο. Αι! ρεεε.

Β 2 ` ι!!ε!ε!!ε

Ι



1εετΞε

εδά @Η

ι:Ητέ!. "β

μοδα.

»Η ε.

Ποιοι: εβ

Μπιτ... ειδ

-βωέ!ιτ:Μέ -

πιο» Βτἰ,

βεί τωρα·
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:Η τ.

@ό δ.

.Μ .Με

Με.

ι“[τικά.τ..

Βίεε:.

.οι τσπττὶ.

Δ"2

ο:ειοτιε εοοεει!ο, ήίδειο ροτεοτῆε το:: Ι:εετιτοι:ί

οετο τεΐριεετε , οοετοο: εάιοοει!!εο: εΠει:ιοιι::οτ:

οεΒο τειοεο Μάο: τ:οτεοτιιε εοε!ειο ο:οι:ο εοοί:

ι:ετετιε , τει: εοο1:ι:ει·ετιείεεοοι:ϋο: εοοευττοο: δε

εοτειΠοιο πιο ιοδει:ιτι:ο:; εε ρτοἱοεἰε οοο εμε οι:

τεοτιω οετυτεΙεε , (ει: εμε οι:ει:ιεοτοοεε οπο. Ιτε

οοε ει:οςεδο.::οο:τοιε ροτεοτιετ τεττοοε ρτἱοειρῆ,

ε οοο Βοοοτ,εΠε οετυτε!ετ; οεΒο εεε «Με οετοτεΙε:

τετιυτ:εεεξουο: (ορετοετ. ει: ι:οο: εΙευεοτοτ.Νεο:

Ροτεοτιει!ιεττυτ οετι:τεΙο νε! Γυρετοετ.οοο του: ε::

τ:ι·ιοειριο εειοο δυο, οι:εο: ε:: εδω οπο: μυδο

ω, ου:: ει: .του ροτεοτιε ίοι·τιτοτ νΙτιι::ειο Ποτ::

ΐρει:Η:εεττοοεο:. Είτο :εποε ιι:τεΠειθτοτ δε νοΙιΈτεε

ι:οο:ἰοἰε τεττοοε ρτιοειρι: εοοο ι:ιτ:::ιο:οτ,ί:οτ οι:

τοτεΙεε ροτεοτιο,ιετιοοε τεο:εο εδ:υοο:,ει: ουο: ε·

Ιεοεοτοτ , (ιιοτ οβεοιεοτιετεε: ουο ροτεοττετει::..

Ρετ οετοτειΠτετ τεΐριειτ Ρττοειριοο:; εδτυο: εοτετο

οοο δωρα οετυτεΙιτετ τείι:ιειτ , τα: ΓοΙοι::ειοεο

ι:ο οι ειοίι:ειο οτι:ιοιε δε ρετΐεᾶιοοἰε εοο: ιοί::

ροτεοτἱε. Εκ οι: ἴοΙοτε ο:ι:οετ ειοαιτεο: οΒἰεᾶἰο

δοτι,ι:ιοε εοτ:τεοι:ιτ,Μεε: ι:ρρετιιί: τ:οι::ιοιε ει: Με·

το. ίυρετοι:τ. είΤε οι:τυτε!εο:,οοοι οτιτοι· εκ ρτιοει

μμ οποτε: ι οεῖ Ιιεετ :Πε οτ οετοτι:Ιιε τεΐρεάο οπο·

τω; ο οοο οτιτοτ . το: τετοεο οι:ει!τεοτιεΠε :ετρε

θτο ΐοττ::εε οοετο ι:τοι:οειτ εε τεειριτ. Ροτεοτο: εο

τειο ιτ:εειε ίι:ε&ετοτ το οτι:ιοε ει: τοτο:ετο δε εδώ

ουεο: τ:τυουειτ.νει τεειριτ,ουειτ: το οτι:ιοε ει: οι..

ιειίτυο:δε ρτιοειριοο: ε ουο τ:τοοοε:τοτ. Αι: 4. ε::

ίεότε , ουο: ιωμιτωιε τεοττ:το τουτο ρτοτοτγροτο

τιοιτετυτ.Βοοεεάο,οοι::ιοεο: ι:οοι!ιτο εΙΤε ει! ιο:ε

8ιοεο:_δε ί:ιτ:Ηιτοι!ιοεο: αφτι :τορεττε&εο:,οοε

ρετίεότε Πει ί:ο:Πιτοι!ιοειτ: οοο είΪεουἰτοτ,Γει! τε

του: τι::ρετίεάε δε ε!ιτ::ιοοτε (ει:οοι:οι:: 8τει:ι: τοτε

ἰοτεΙΙι8εοτιτ , οοο εττιο8εοετο ρτορι·ιυο:ο:οδοο:

εοΒοοίεεοι:ι δε :ρι:ετεοό: Πει. Αι: ε. οε8. ο:ιοοτ.

Βτεοιο: Βοοοτο , ει: οοοεἱ τεο:οοετο εε: νΙτιτ::οι::

Βοειο ίυερτε οποτε οετοτεΠτετ ιοι:Ιιοετ τ:οιοο,οό

Η:: Με ε!ετε ο:: , (ει: εοΒοτττο εΒίττειίτιοε , δε ε·

τοστ οετυτεΙιεειυίοεο:,ντι:οεοιτΛη/Μι!ι.τ.ετΙ:ιε.

Με. 8. το· Με. Ι0.αφ. ε. το βιο. ΑοιΣτοι·ιτεε ΑοΒοτε.

ε:τρ!ιεεοδε είτ ίορι:οΒιέι τοτε, ίι:. τομέσωπο :Η σου·

υπο/Εεεε». ι:οοει: ει: τ:!ετει:: Πει νιοοοεο: ρετοεοιετ:

ουΠέι ίορροί:ιέι οι:ε , οοι1:ο ρτοι:εοτετ ετοιετεετετ

:ο ::Ι:ί::τε&ιοετ τεοτίιτο εο8οιτιοοε τ:τιιοα εευτεε.

Αι! ό. ι::ιίτιοε. εοτεε.Ροοτε ἴορετοετ. οοτιττεί·:δει,

τοποσ οετοτε!ιτετ ερρειιτ ι:εετιτ. ε&υ εΗῖεεεἱ, δε ε::

τ1:οτιυο (ορετοετ.Γυτ: οοοοοΒιε Με: ιΙΙειο :τομε

τεοι:ειο ρτυροοιτ , οτ·Βο ; :οετοεεειτετ , δε ε: ι1:0

ετοο οετοτειι, εοοεει:ο. Διὶ εοᾶοτἰτ. ΑοΒοΗ:. τετρ.

ε:: εε τ:ιοτίιιο εοΠιει,εΠε το τ:οο:ιοε ιοεοοετεο: δε

τεο:οτειοεερεειτειεο: ει:: Βει:τιτ. [υρετοετ. ττοε!ιε

οοο είε το τεΙιειυιε ειοεοτιι:οε, ἱοτεΙΙεᾶυεΙι: τοτε

εερεττιΙ:οε; ι:οο ευτεο: Ρτο:ιιιοετ:: δε εοτορΙετει::.

πιο οεε ει: Βι:εττ: δε ει:ετττετει:: ΐορετοι:τ. είτ το οο

ει: ρτο:ειο:ε δε εοτοριετε εερεειτεε , τετ! ιοετ:οετε

τετοιου: δε τεο:οτε. Πε οσε ερρετιιο τοετ:οετο δε

τει1:οτο ε:τρΙιεεοάοε είτ δ. Του. ι:οο: δικα, :Ποιο

ἱοείἶε οι::οιτ:οε ι:οο:ιοιι:υε.

:Η τ'οοι:εο:.2. Ωοτ. ι:ιίτιο8.εοτεε. Ποιοι: εκ

εο8οιτιοοεε:'ΐεθ:υοο: οετοτεΠτετ ιοειτετοτ ει: εο

ΒοοΓεεοδεο: εεοίεττ: ιοοι:ο ΠΜ ρτοι:οττιοτ:ετο

οπο: Με οετοτεε εερεεττετειο. 00οεεε:ο; τοοε!ο ἰο·

ι:ετ:ιτο ίυρτε οποτε εει:εειτετεο:, οεΒο ε οιί: τοττθ:

ὁείἱὁετἰο ιοετοεεει Ρετ ο:οετοο: ΠτοΡ!ιεἱε δυτικε

:εετ εοο:ρΙεεεοτιεε. Νεουε Μου, οετοτειιε είτ τω

οοο: εοΒοιτιοετ:ίττε&ιο: Πει,εε ρτἰτοεεεεοΓω,ετ

8ο οετοτε!ιε είε ε: εοεοιτιο ιοτοιτιοε εὶοἴεἱεο::ε1οἰε

ειοεοι!ο εο8οιτιο ἱοτοἰτἱοε οι:ιε&ι νετιετ “Βοοε

Ιιτετ τοοε!υο: ορετεοδι εοΒοοίεεοτιε , ντι τ·ει·θετ

 

ίτιι:Βοετ:ι:ε είε ι:ορ!ε:ε ιο:εΒο, ε!τετε ρεττ-εθ:ε, οοο; ξ

Βι/ῇοτεεἰο Ιλ Π: τυίτέτου βοεβσωίοι:. Μ3ΐξο:Με

εοΒοἰτἰοιοτοἱιἰυεΏεΞ, ουτε ει: οΒιειδ·οο: τεοᾶἰτ

Ρετ ιοοι!οο: εδο: ροή, οοο νε!ετ ετΒοιοεοτετι επ

..ο εοΒοιτιοοε ει: εοετο. Νεο: ρτοι:τει·εε είἶετ το

ίτετυ ουτε: οποτε ερε:ετττοε οετοτο!Μ:οτοττ:Μο

φοτο:: ι:οο: σου: :τι ευ Βετο Ι:οιοι: οοο εεττὸ εο

Βοοΐι:ετετ, μια Πεοο: ιο ίε τρίο ειπε: νιι:ετι,οο!

Μ:: τ:ει:ετετ εεἑ:€εο: ιοετοιετοι!ιοιτά Μ: ρι·οι:εοτετ

οἱείεετετ ἰο ο ε ευ οἰτιοοε ει: δειτε: Ρτιιοπ

::]ιιοΓετ. διευτ ρετοοΙιἔοοεεοι:: ίοΙο ρεεεετο στι·

8ἰοεΙι ι:εεεε!εοτεε , οοΠει:ι: επ ρτιοεττοοε Γυρετοε

τυτε!ιε Βεετιτοδιοιε ττιίτιττετο ει:ριοι:τ, νεΙ ουτε

εεο: εεττἐ`: Βι!ε οοο εοΒοοΐι:οοτ, νεΙ οοο επιδι

τ::ει:τ εεε οοο ι!ετ:ετι.

εεε:ΤΙο ΧΧΧ.

Ρε εεε/Ξ·6ϊιστί2ύιιτ ποιοι: έτοι.ει. @που

ο Μ:: Μοτο. ι·ουττειιοπότει·.

νται: ΡεττΪεᾶἰοοε: οπου: Βεετἰτ. ευο:ίτεο- ο, Με.:

τοτ.οοο :Ποιο νοι:!εοοεοοε Ρεττ-εδτοιο κά. ίΗωτίωσ

ι:οοτ. δυοτ ευτεο: οι; ὸορΙιεἱεΒεοετἰτ;εΙιτε,ουε ει: τα ε"ΜΜ

εοιο:ειτ:,ε!ιποοεεά εοτροτ. ἴρε&εοτ. ΙΠετοι:ο ετος Πω!”"!”

δω: επεοοεΙειι: τ:εετιτ. ρτεεειὶοοτ, οοεδει:: Κ·

ι:οι:οτοτ: δε ΐοτ:ε!ιίτιοΒοοοτοτιο εεε , ε:ι.ιεΒεετιε

οτ::οιτ:ο5εοιοιοοοεε τυοτ, ετοετ:υε ει: :ΡΗ επιπ

τω: Βεετττ.τεοοοεο: ρτορτιετετε: εο:ι:τ:εοτ; δε ἰο

εεε , ουο ι:οο οτί: εεττιε οοο:υΓι:ειο Βεετιε εσυ:

ρεττεάε ιο:ιτετοτ Ιοοο: ρτοτοιγροο:τεΙτετε το:ρετ- ι τουοιεεοτοτ , δε Ϊυοτ οοεεδεο: οοεί: ιτεο:τοετε “οι

τοί:Βοιε, ι:οιτ:οε οτοεοτοτ Βετο: το ι:τετοιοο: οοο

τοοι:εο: εότυυτο , ι:οοε το Με το:: ε:τετευετυτ:τ,

ουτε :οποτε διεοοτοτ δε εΠεοτιε!ι τ:τεει::ιο, οοο

εοτεε οοοεοοετοτ, ίορετετ:τΙοοττ:τ.

ΒΕ ΗόΒΙΤΙΒ. δΡ'ΡΕΚΝότ ΙΝΡΌ.5'Ιδ.

τ7τ.:.

Σ): βεύττίδ.

Με: :.επωτοιω: Βεετἱτ. εοἱο:ἰ εοτοἱτεοτοτ

. οι:τ:ιτοε ΪυρετοετοτεΙεε ιι:τοί: οιοοιιἶι νιττοτο,

τυο: ἱοτεΠεᾶοεΙιοο: , «μου. τουτεΠυο: , "ο τιι:ε

εκεεριέι. ΕΠ εοτοιοι.:οιε δεοι:Ιείτ. οι 4.ιΜ.4.4. το· .,;.".".,,,

οι). Γοοι:ειο. του:: ίτετυε Βεετιτοι!ιοιε δεοετεΠε

ρετίεάοε:ρεττεεε:ιο ι:υτεο: ίτετοε ι:οίτοΙετ, νε Με. έωιΙΜϊ.

τι Ποτ ετ: ιοττἱοίεεο :οίττοάι ο: οο:οΗ:υε τ:τιοεί

τ:ήτ, ουο ει: οι::οεε εδώ: , ουο:: το ει: Βετο εΠεετε

ροίἶοοτ , οεεεΠετιε ίιιοτ; οοο: ἰεἰτιετ ιο εο Βετο

Βει:τι εΠεετε ροΠ:οτ εάοε (ορετοετ.οο:οιοο:νττο τουτσΙΗΜΞ

τοτοι::, ε:τεερτυ του Εδώ Γυρετι:ετ. :τοι ίτετυἰ

Βεετιτ.ντί:οι:ι5, εεΕιυτττωο, οοο εοοετοιτ, δε

Βεοτ οι::τ·ιε: Βεετι τ:ει:ετε τ:ετ:ιτοτ ίυρετοετ. ωτο

ΐοε, ειοἱ τυοτ ρτορυττιοοετε ρτἱοεἱρἰε , δε ροτεοττε

εοεοιτ:τοίε τεΙΝ::ο: εᾶιΒο:. Μίοοτ εοοίτετ: ουτε

τ:ετίεεΉο ίτετοε ροίτοΙετ, τπτ ι:τεετοτε ι·εττοοεΙιε,

ερωτά του ροτείὶ, εοοοετοτ:Ηοτι τοσοι: οριο::

τοττ νιι:εΠεετ ιοττιοΐεεο ρτιοεί·ριο ιοίττυάε: οετο

Βεοεετιεο: νοιτοτιοοε τοτυοι:ιτ Ι:ετ:ττοτ ΐυρετοετ.

τετ εοοοετοτειιο: νε!εεοτειάοε τοττι:τοτ:: ίορετοετ.

ετοιτ:οε Βιοτιεο: ρτοιοετεοτυτ, εΠεετε. (:οτ:ΐεε:.

μοβ. ουτε του:: Βεετιί:εοε οοο ιο:τ:εε:ιτ, οοο τοί

οἱιε ΒεετιεΠεετε ροΠιοτ εδο: εΠετοι:: νιττοτυο:.

τοτο ιοτι:ΙΙεάοειιυιο , ντ εΒίττετ'ειυε εοεοίοοοιτ

Με , δε ι:ΒίΙ:τε&ιοτε ετε:οε ιοτοιτιοα ευΒοιτίοοιε

ετεετοτετοιο ε:τττε νετΙ:υο:; τυο: ιοοτεΠοιο, τει::

ετΒε Βεοτο, οοἔιο: ετεε οτοεἰιοοτο, είιι:: Βετο:

Βεετιίτιεοε οοο ε!είττοετ, ία: οετοειετ ο:ιτοτεο:.

(1οετε μετα Ιοο:εο ΒΙοτιο, :το ρτἰοειρἱοο: Μου.

οι: Μετα, ιοτοοι:ιτοτ Ιυτοεο τυρετοιιτ. ε:οοε! "ο

ι:οο: ΐρεειει:οε ωτυω, δ: ἱοτεΙΙεεΙυ ίἱτ εοι::ρΙε

τοπ: ρτιοείριοτ:: ε:οΒοοΐεεοι:: τι:: τει:: οι:τοτειετ,

ουἑιο: Γυρετι:ετοτειεε ε:ιττε νετι:οο: , ουεΙε !υιοεο

οεΒοἰτ ετιειο τουτου: το Με τιτε,δε Αοεε!ι Ι:ε:τι.

· ε) Ε
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Μ." Μ ω" τι:: ιιιιιιιιιι!ιε, ρι0ρ:η8 :&:!:ι:Η:ιο ι:οι::ριιιαιιμ

ο...ωη..ι. _Νσε:ι:ι Ηοοκοοιο. 6. ρποΙοει πι! π. 9._δορυ·οο!.-9. ι.
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° .- μη:: πιω:: 3.Γοιιτι εΠιι:ιιαΙιιοιοιιοίι:8:ιι:::::Β:.

ω.. !'Η.!Β9:“ω Ρ“ιΔιιι:ια Λα:: ιι:: ιιάιιι:::· :και

:μπαι ιιιήι:ρ μ:: Επι:: ι:οι::”ρίο ι:ι:ι:ι:ερω ιιιι:ΙΙιε·ρ

πι:: : 9ΜΗΜδ6 ὸἰἱἔἱΩᾶι:ερ8ι:οίοΩι:=ροσ90ιροι·

(χω: ..ίριιιιιιιιιι:: :ι:ξι:Ηιω.. Ωοι:Βιι::: .Ιο:Μ).ιο ω:: πιο::

ι:::ικτ Βάρο,, :μία ε!! Μπιτ:: οι:[ι;ριιμοι:εο::ρο ΜΕ»
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4$2:πι:2 ε. Αδι-ι::οιι: Εοιοι.1.ρ.4.ι.οτι.2. ο'. 9Ωορά @βρω

ΤΙοοοι. ω...: «Μι.3. Ηι.·οη·ιοικε. :ιο Μι. @ο ο.: δ. Τβο:ιο.::.. ρ..

ο, 89.471. Ϊ. ά 1. 2.4. 67. απ. 2. :Ιω ο!Εππ.ι.ϋ8$Μ
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τρια: οί:: ιιι Ρω..ωι... μι· οιιιιικι:: :ιό ω... σοι:

.::έιΕοι:οι::Η: Με νι:: ιιιιι:ΙΙ:8οιιιια.ρ.οι:άρτ,ορ ί:

ρι:ιιι ω: οοιιι:ρι1ι:ικι::.οι8:ιιι. Ριο ιιιιρΙιοΐιςΣ,

Ν:- . Π: οι: 2.=Μ.ιι:ο.ιιιτ ι:: Β88Ι:$: :::Βιιιιωρ:ει @ρω

"' .Με περιιιίξιΕ. @φαι ριιι:ι::ρι::. 8: βοι:εΙι:Ποιιι:αι

Ι."ω, οι: οι:ιάαι:ιοι· 6οι·Ιιι&ιε; 8: ριο:::1::Ιϋ.ται.ιλιιιωδιιιρρ

Ε: ιι:::ιιι::ιιι:: ιτισιιιιιι:ιειι.:ιιοι::Ι:: ι::ι:!ιιι::. ι:ιιιι.ι:ιιι

Ι:ε:ι::ιιι:ιτιο ιι: :το Και: ω. ιιι::Αιίβαι::ι:ιιιι:: ρει;.Β&ιβ

δα:ι:5,ι|ιοςι:: ::ει:διιοι::::ΕΕ::ίΒατω:πηοαιιςο,' .ωμωι.,..,Φ".ρΜυ.«Μ...ωρ Μ.,..Μ.Μ.,ι, οΜ."μσι:ΐ

- · ιιι :ρω ιιιιΠι:ι πριν” Με:: , ει:: ::Ζωωι:εωω

κριμα: ιιι νι:!ι:ι:ιστι: ι!ιεθ:&ι::. πι.οι::ιι:ι:ι:ιιοωφ

και:: 8οι:οΙ:&ιει απ:: άπειιΠ.1ιύ.:4·.άοαΜ.:Μα

@··ι:6..ιιιιι ι:::Πιιι:: ιιι οι: :μια ·.ιΒι:οΓι:οδ:::ιιιρα!ι:ι:::

Η:: απ:: ιιαιιςι:ιΙΙ:. ι!ειιιιιιιιο::Αροσοιιτι.ίι:ωωσώ

ιι: ι:.ιιιι:ο Βιι:::πει::.8ε ιι: :στο ορια:: ιιΞςηι!!ιξι:.ωιη.

€οιιι'. Ποι::διιυ. Νοι:4::ιι:ι:ε σ.ιιιι::ΒΒο::αιιιιώρι::Βα·Ι:ιρ

ω: ροι::ι::.ι::ιαιο 8::Φ:ία&ιι. πω:: Μ.: εὁιιιιποιιιια,ὶ

. ο τ: Ϊῳιὲι:: εστω:: παρω:: :Μπα ιοξιιιιράι:ια ίι::::ξ

::Μειι:: :Πο ι!ιία&ιι,ιιι:εω ι::ο.ι:οιισεκοιι:ι:τια8ρμ

ο

Ροιβιοπέι
ρωω .ά οοιίιιιι:ιι:ις. @ικά ράσα.: Μ:: ριιια:,_ιι: οι::

- . Η ιιιιιο: ΠοιιιοΙιω:.. Ν:: ιὶοᾶι :ωραιο ι!ι2:ι:ι:ιι:ι·
.φφ σ ςΕαβιρ!οπάση:τωαποκιι: οι:·ΐοιοι:ΗΜίι:ΗΜηι:π

ισι::ι::ιιικι ΜΙ::ιιιοι.ιιι: ιι!ιι:.8ι·οι: αισι::ίιί:ιιιι.ιιιιι:ε

. :μπε ιιΐροι·ισ.ιιιι::: 8: εισαι Ηισιοι:γι::. Εμ:: 1η.

ρ ` .Μ [ΜΜΜ. Μ;|ίπου:: Βιβιωπιι π: Μ”, μοτίίψέρω

ΡΜ· Μ' -Είώ κοοι.ιροι·βαοτοπικοοΙο. Ρτι:Β.Ι.Ρ2Π0$ δι:$ι:Ι:ι:

-Ιαίι:ιει,νι οί:ι:ι:ι:ι: ιοω.ό.άιῷ.αι. οοιιι:οι!ιιιιιΕΙ:ι:
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Ν τω, μι· :Ι:Βιισάιο::οι:: Γροι:ιοι·ιια: ιιιι:Ηιρι1:ι!ιι:ι::

ω: ρι:ει:ιι:(ι:::τώι::,ιιι ρι:ι:::τοί:ει:: ι::ίι:ιΚοιιοΐι:ι::
Έ ίσοι:: απ:: ιι:ιι::ι:οιιιιι:,ιιιι:: οάισιι:οιιιι::: ιιι:ι:ΐι:::δ

_ .Εε, παω:: 'πω. ιι:ιεΙΙ:&με :8ιωι5. Πρ:: @ποια

οίκο πο:: ιιΒΒιο!:ι:ι:ει:ι εωωωι:ιε οι:: ιρι:ε ποιοι::

ιοιυω,ἴ:ι: πειι!ι:ι:ιιι:ι::,'ςι:α: ιο:: τω... Προπα

.το ροΙΤιιι:ι. ι:οιιιιοιιιιιαΠΕΓριοιι:: φ.ιιι!ι:ιτ:τίι ρισ

Ε

Ϊ"ἔ° 'Ρ μια, ω: Μαριε. α. Παει: Μουτ::Φ ιιιι.::ιι: :ΜΗΠ

.μ.0”“ .ει:ι:τω οιι:αιι:ε οι: ι:οι:ι:ε; πρι: ιι::ρειιι&:ιο .ι:ι:ει::

:ι:ε!ι:άιτ,ιερι:ει::: Μα:: Βοιιιοιιιι::μ:ϋι:ι: Βια:: :ο

(Π:ι:Η:ο :τιετοιι:. δ: ρι:ι.ΐουοι:τ ι:: σοι!ι:ιι: ροιἴ:ᾶὸ

. ο ()οι::ριεΙ:οι:ίοιε , πιο δ.: Μ... οιιιιΙΙιιι:: όι:Ι:ιιι:ιιι

-ροί: ιοΐι:ιιφάιοι:ει:: ἑ: ΓιιτΠι::ιιιαιο πικρή ροτι:Ξι:

ρ ` ·.ιι: α: ι:ΙΤι: :πιο ι:Γι.ιιιι:&ιοιιοι:: , ιιρίζιιιι:ιι::ρειΓο

· .&ιοιιε ::ριιΒι::ι:ιο Απ:: ::επιθι:ο, ιτιι:ει:: Μαι::

,:::οιι:Ηι ιιι·ι:ιιια:ι: :Πωσ ω:: ρρΠιιιοΙ::ι , ει:: πο::

ι- Ε 3 | ι· Ρο ΗΜ. Τα». 3.

. Όψ2οιο:2ι: Μ<Βο ι·ι:Ζιοεροβοο ›9ο»:ϊοι:.'ι .9.-εω.2σ χ; ~

π η |

Α . Ο κ '

βιιιιι::ροΠΡ εί:ιπ·:ι::ρει€εΒιό , ι:ι.ιοι::::2ι: αίο·ιιιιιι 4

:ι:ι;Ιιιιιιι;-5ιιοσ πι:: Νάσαι:: :ιτρυΒιισι€ οοιροιιιι

ι:ιιδαπ ιιι:ιιιιΜκι:ιιιιιι:ιι:ι: τω:: ι:ιιιι: ό: Βάι: ιι: ΑΜ

Βάι: Βια:: οι: Με: ιι:ιιιιιι!ιι; ειιι€νι:ι:: πω:: ε!.

ι πι: ι:ιιοί:4ιιιΜι:ι:ι::·ιρΐι: σπάει:: Μπα. Μι:Ιι·ι: ως:

ι ΪΝΠΩηυς·ι:ι:ι:ι:.νι:ι:;,ι:οι: πω:: :Ιιι:ι·,νι υ:›.ω.ι ο:

ι!ιο:τι:ι·, 'Ρ:Μαρ.ι·Ιθαιιι :ΜΜΜ . ιι! ει: : Α:: :Μη
Χορρι οπίὶο:›8ο ριαι:Π::ι :Μέσοι α: . ι·οβιιφ τ ω::

17ιιιωΙει;οι:ιφ:Μ, νιοι:ιιι 67οεο7Ιο η. »ιοκιΙ.ο.ρι

:9..Ή:οι:ιοΜι:αιριαιετιιι π. ρ.ο. :: 3. ο". 8. Δωρο».

!ιιέιΙΙο ι:ι:ίριαΜινο!ι:ι:ιαεω Ποιό: Μικρό:: Μ·

όι;ί8; ι:ιιΏη:ιι:ιωιαι Αιιρο!ι: Παι:ι:Ιι:, ιισε6Μι ο;

Με ω... Ό:ιι.ι.:οι &::ΩΝΜ πως” ·οοιιικνοβοιμ· .

?Με ίσιο ιιιωερωιι ιΙΜ:ισι. Τα:: φ:: ι::ι:!ι: 8:$ιισ ·; . *

Με: αθιι6ιιιΒι::- !ιΒιιιι:- Α::8:Η :και ριοΒιιι:ιιι;::

:οι:ιι:βι:::2: ν:: Δημ:: Ροιίοιί: ρ ιοικι!:ι Μ:: ΜΒΜ·

ιοά:Ν.:οι: ι::::|το: σ:: ?ειδε ι:οιιι::ιιοι::Π:ε ει! πιι:ά:

Ποια:: ε: ρορι:Ιι:ε |)ι:: Μ:: ιι::::ΐιιιιι: ίιιἱίΪει°ιιριιι[

Πιο!» ρ:0ρ:ριβοι:ι:ι:: :οι:ι:ιιιι::ιι:ι::ριι:ιιν β: .ριαι!β

ι:οιιοι:ει::·άι::ιοΒι:: οι: Πρ: ια!5Βιοι:έίρ:άΗ::ι:ΒΜ ρ

.Βιοοι. Ηιιιι:ίσ ιιιιι:ιξ ιι:ιι:ιο!!Ε&ι.Η::Αιο :ΠΕ ρι:ΠΈ :Μισή
ι::ιοιοι::4:υ Ρ.:2::ιοι::,`ιι:ι!ιο:Μο Εισαι: ω.. νο!ι:ιι- `Δ

ταιρι:: Πει, ιιιια που ια.πωιιο:οω ι::ΐ:&ι:ι:: επι:

ιιιιιιι·ι:ι::φι:Μίιδιι:ιι:: ιισηι:ΙΙ:: ·Βι:Γρι ι::2·ιίοι:Βο!. ὅσοι» ι

Ναι:: η0;πόο-ΒΩει:ΗΒρθι :ΜΜΜ ριοΒιι:Ηο ει.» Μ· ων

ι::ιιι 5ιιιιισιι:ι:ι :Η ιι:,ι.μ:-ιιι:: ιΒιιοι:τ. ι:ρι·-οιιι:οιή!!ι:Η "

ι:: :ο ἰρωιῇιιὸι! Μ: Θ. θα: ΜΜΜ; Τα!ιι:6 Μαιο,

Ν :ιιιισι: ιιιιιρρι·οι::Ι::!ιιοριπ:Μιό ριο!::ΗΜ;ιοΒοιν

Φαιάΐα.:::Ιιιιοι: απ. ω...: ΜΜΜ:: ίοι::ρει:Π: .

τ ·0ι:::ι:ιι::::ιάίιθιτρ:: :οριοι·ιι:ειιτι κι (οοιιιι:Η:ιρω

ηιιιιι:οι:-:αι!Ξσιι: οπιιιοι:ιιιιιι:,Μ:: πο::ωαωω

πω...: &ιρι·1:ΜΙ:Πιι:ιοι:: ωοΒιῇ,ηι:οἀι:ιιιι:ιᾶ.ω

-ι- .

ν.:ι:3::Η

-ι:ιιιι:ιιιΙ ΕΑΒ:: 8:ρποι:α::ηι::ιροι:ι:: €..16ω.εω: οι:: :ρωΙ::Ι::Ηι::.6σΠ99ή()“Ψ Φωκ"Φ0ιπράϊθριιιΜ, =δΟ.Ν Μ:

_ ΜΓ::οι:·επιθοριιιιι:ΗΝ ω;) Μ; - -Μ·· ΝΜ-:ΣΩΪ Ι

Η ο Μ::6ρ:ΜΜ ΐοι:ΜΜ'ρ. Μέσι!. Ιι:ιιιιι::ι:Μιι:: ω:

. -όινι-οιαΜ:0::η-ι:οι:: οικι:ικα:ίΐστιιιο.· οβι·ι:1:::θετ α” Ωω·

ο! :ι:ιΒι:ιιι::αιώ.[ωο Βι20ςΙοεπιθΜΜ .ιὶιι:: ιιιι::ιιιι

Ή::8ι.:Ω Βιοιι6ϋπέοιρόιΐ: οι2:ι:ς:·ιοιιιιιιιω Μ:: Πρ::

ΞέεΙΤιιιιιι8.υ..·ε:ιρ!ιοοιιροιι:Ηιο.ίοι:ιιι:ι:Μ6,ρώ

ωι:τω τοι:ι:ιιιιόιι:ειιι , ΐιορε·(οἰ_ει:ι$: ιιιιιι:::ρρωι,

λο:::ι :τι όριο;9Βαέ“Η:!9Π6 ρορο/2·οο·2ι .δ .Ποομἰη

ό:: ω.: 1)οκι:: 8ε.5'οιο, μιακο[προο σ: :·οβτπδΖΙουιαΜ _

υιιιήσιασάψ. Μ.: :ισίΕο ιιιΙιε·.Μει::ιιι διέι::ρειδιο Μ *'·

.&ιι,ι:: ιιιι::έιώι::ρσιωΖισι:οι: ιερι:ρι::ι ιειωεωι

πιί:ιίο.ξ Αι!.3: :ιεεο,·ιΙΙ:ιι:ίοι·ο οιιοίαι:: 8ειιιι::::ει::: «Η :ι

-ςι:ι·ιι·οϋι::·ρθώ τ::ι.:ίι:ιοι:τίρ πω: ριιΒιιοι:: αιμα

:Μπα ::οστιθος:, ροιι:ιιιΕίι Επι: ιι: ι:&ι:118 π..αιτο,

.ιιιι0::ιιΒι:ειρά::: :::οτια!ι:. :μπι οι:Πιιι:τι: ι:1ιίιιωδιΣ

›ιι!ιίιιι:&αΐοιρωι: ι:ι::·ι::ρι:,ςι:ὲι:: ιιιίι:Ω,ιμ:ει::: ό; Δ -

  

ω: ι:οι:.ιι:ειιι:ιι:.ιΜοι:: ιιιιιιι::ι:: ιιι Βι::ι::, ιιι:: ω:: Οι:: ε::

ι:::ΐι:ι:ιιι::: ρι:ει:ι:τ απ:: (Επι: βατιδου, ι:Ιιοι:ιιιιια: Β"ω Μ”

.ι:::ρο.ι::Δι:οπροδει·Βάα ι.::τιιιιιΙιε,8:°ιιοιιιι: ριι:- 2;:,';έω

Β:Βιιιωμ:ιιιι:ιιι: ά:ΒιαιΒ:ιι::: ι:ο8ι:ιιιο όοΠι:ομ:ιιι:: 'Ο

Μαι:: Βασ.τ ε:: ο!:ΐι:ιιι: ριιρήιιτιιιιιιή ειι:[άεωι·Β.α- Δ

:ισ :ποιο-εί!:, ι:ι::αι:ί:ιι: ιι:γί:ειι:ιδιΜ ι:οειιοΐεαι:ιι::

ἰι:ιι:ἱιιι.:ᾶ Μια: ιι: πω.: ,. οι· οιϊιόιιιει:οι::οι:ι.ι ιι:

ρα: :οσφύ ιι: ιτιιιιώριιδ. :Μιὰ :ι.τεί:Ξτο,.ιι::ρ!ιαη,

:πιοπι Εωι:Η:ορι:ο.ίει ιι:Πα: :τι οΒιι:ι:ιθ: ιι:ιμ!ιιι:··

ιι: ( ν: ρωι:.1ο::ι.4. οι:: ·: :.|ξί!..2. ) ριοιι:ι:ι:.ΜΕ::

ιι:: θά:: :ΠαειιιιιιιΜ..ικςριοόιιο ροΠα:ι:: ι:&ι:ι::,

Μπα: «Μάι νιί:οι:: 1)οι, ι:ιιρ ι:: Ω: πω:: ι:!ΗΞώι:· __:

ωιωι:ιιι:. @Ναι π. ειι:εω ρι·ι:ι!ιι·ο ροΠ.ει ιι: εδά: ΙΜ:: Σ·

ι:Τρι:άιι.·:Επιιιι: αι::|ιιιοι:::ι:: , ιιιιιι Ποι:::ρὸι

ιοτι.ιι:: οιοιι:ιιιιιτι:: ::ιιιυιιβι:ι:ει:: εΙυιιοΕιι:: :οφ- .

-ι::ι:ι:ιι:α::ιι:: ε!! Βοπιι:.χ.ροΠΕι4:ιι: :::Βιιι:: ι::Αιιο- Ηιι: ιιι Μιά:: Δ:: ι:!ιι:ισιιιιιιιιι: α&ιιι:: Μ:: , ι:ι:ειι:.:::

· Βει:τι!ι:11::ει::ο ιἰἰε ἰυΒιεῆ , ηπα:: οι Μι:ΙΙ:1..24.

υιοικο[ειιι:ομο ιάιι8οΙό, Μ! "ω... ι:ιοι!ι:ι:ι ρι·ορτι:τ

:ι:ιι:Ι.:τιοικιι: λ ΌΙ:ιι1:ο ΕοαΜΒιιιία&σιω Π.: .-ι

` Και-ρ. οι: '

-....ιι......ιΜιω....:: 00τ:50.ιι68. ιι:ιι:Β: :::ρι::- Δ£“_Β',ἑ.ρ



` ' ἔ

.-( ο

~ ν Με εϋφιιωειω εο·ί:ιί:1εηΐωέοΜπϊ, &ϋ,-ΧΚ·
ω.ωιι; Βείρ.ειει π.ιιε&ωμιο,ΒεσωαΙι;"εεΜτεεεοιι:ι- ροτείι: ιιιτειιΠοι· ίεωρει· δω ,εε ιιτοἰιιὁε ε|ει·ίοι·,

ωιιιιΞεε;ιιιιιωΒεσιώ μι: :ειιεΙειἐοιισοΒἴεει·εε,ἴω εάοοήι1ε ειιεΒιείεεΞΜειε- ροκειιιιιιιιιτι ει! ,αει-Ωω

ε!ειι·εεδεευιάειι;εφεεΙυπιειι ἰιιΪιιἴιιω,Μ εΧἰ8επτε ειειιε!ιιαι. ΚεΓρ.1. ΡοτεΠ: Βει·ι ιιιτεκιίιοι· ω ε2ἰ8ετι· "

Μτυωεύω0ι ίιιηιισάισεε οοιιιιιιιιιιιωΐε Πω; ειπε οΒιεᾶι, κιει86: πισω ειιιιιιεο Γρεειεε φωιιι ' ε ξ

εΙει·6,ικι ώ ιιιΩ,ἱτιι ά·κε!ηεεεπειιι γιΓιοιιεπι Μι 1 (απο ιιιτειι6οιιειιιι8τεΙωεεεω, εΙΙ εάεεεμιιιιτιιιιι- ·

πρ" ΜΜιω τιι:_εεόεαι “ΜΒΜ Βεεειιάειιι€εέιιοιιίεε- ι τεΙΙιΒιιιι!ι:ετι οΜεάι , εισαι τεμπίειιτετ , νι:ίιιιιε

ν μη” ιη Βεετιε,ιτείμεΖ.·μφευεΜε1εεωω, φω.ιρε. ι οωιιεεΐρεειεε ισιιιιΜειειί-ι·ιϊείιε , τιοιι Ροδου: επι

ΕΦ· - ετιπ,Βεσεί66Φ0088Μά.ΩΝίπωιιιΜεεω·9 Κείρ. ' βιἰιειιιιειιὸι,ε!ο:ἰοιιεεεῇιιε Πετιπά εικιΒεκιιιιιιιιοϋ

μίςοιι(ει:ειειιιβειιι ιιεεί:εέ3:Δω Ν:ιεαπεκι:ι @ο λάκ.ιιιιιι- ἱ και, άπο @σε ίζιρροιιε‹ιιι· , ειιοιιά-ιιιτεΙΙι8ιβι!ιτε

.ιιἱιιιιι, εισαι Βεσιτι [αρη Επειτα». εοιικΗει!ιεΒεέιε,π Ϊ ιειιι ιιεωμιιιεεω, Φωειι δω ιιιτειιΒοτ ι:5ι·ειει οβ

Πιιιιιιτιο, φα, ηιιοειιοόο "ω ,.ι!Μιιήτεοωωιι6 Κω εκι ειιιιιιαι,εοιιοεάο. (ὶιιωειιεἱοε ιιιτειιίὶο θε

Με", βατ €|ειεξ ρω-ςωφωιιιεεωιωδιιείεΒοάεπέ οδειώμαε ρεειει .ποπ αιειΒιε ΕιειΙιειιτοικειι οΜεάιιιιι,

- · εορεεριιιε :Μεάι ,· Εεε ειπωιε,μεωωωιω εδώ ειεςιιειιιυσΜεάιιω ει: μια ίειεΙει·ιίιε περια

ιΜ τ" ίε|εεεισιιεωεοιιεεεωε ι·εθειιι. Δε! μ.Β.είρωϊιεΙΤε ι ΐειιιεει. ΚεΓρ.-ε. $ρεειεσ ρεοριιιι ιιιιιι·Μιιε οΒιεᾶἱ, Μπι ,_

Ρ_810ΡΕετ]1Ηπε ιιά:ιασκηυϊιρετεθ:σ Διειιισιω;,ωσε μια! Με ιειαειιΠεε8ε εΙειιίοι· με πιέωετιιιιι πιει;

ι:ιιι·.ιιεεΩ, ΠιΠπεΠφα!1ΒεΠΟΠΗΠΒ_00ΩΒΜωεωω ; πω» ιιιτειιίΞειιιε 8πε!πειταιεειείάεωεειιετιε,εεΦ

Μιβιωω ΜΗ Ξιιΐσ[ει:ρτεϋπιωεϋω ροίἱὶιιιἐΒειιεἱ αι;!το, άιιιετΙΞ, Μ80.- ιι @τω ιιιτειιΠο 8εεΐπά

ὶιιιΨετΒο νΜει·ε ΜΙΜΜι .ίιιτικιιιιι, Με ιιιοιιικ:ιι τιςφαει ρι·αι:ετ Ρ20Ρτιει @εαπ ιιιτειιιιιιε οϋιεᾶἰ,

ιρ_Γι.ι.πωιηυο,Ω!ικιίι:εει€ωςιιω ίιιφπειιιιιε @Με Με ιιιιιαδι€ειιει·ιεεει·ιιιιοιιιε·εΒόιιτε!ιδιοιιε ό: ώσ

ιειωει8εμεεάε&ιιιμοε,ευεω ειριιιερω!ιοιι, ναι» πιω , ευρω μειάιετΐρεειεε ιι·ι$ειιιιι.ΕΜ Νε,εῇΕιεΡεο°ιιοτι ιΠόειιιι: ήεεειιειιϋκιιὁ τειιιμιε, πω, ιιεηιιΜΙΙηιεϋ Ηωειιιτειιόιιιερεκθει: είπε:

απο Β1ειιιι·ιιω ελ Με: ΕεεΒειμει·ι ιΜξήιιεεεπϋπιτε- ιΜΉηιτρρειιι 8αΠεε&ιι ίρεείεειμΠιιτ οϋιε&Μιεε:

ιιιιειειιιιωιωεει€,ιω. . .,ι-Ε. Η ι · ι 3 ειιιε&ε εειιτίιιιι ίπ Γρει:ιει “Με , ωιιεειε νει-ὁ

174; χ, Σ, Ιιιίετεω· :ε-.ΒεστεεΙιεϋατωμιΗεωιιο:Μεπι π. οιιιεθι. ι τ τι ιιϊ-= έ ι Η τ ° -: 7 γ -

Μ·"Μ Μ· 4:Μ110τείέ·ισηιιάε εάϊβιι5-ίμοιόωιπ8,εμφειιιΒΜ; ` · ε ι `

"'°"°' ΜΜεικευσιιεαιετ, ιιοιι-τειιι€ ροβεά τοιειπα:: οει-°
ΜΜΜ .ίεάε ειάι3ιιι εεεειιικει Ρειαιεω ρεεε: ,· ςιιιε ι·ε-:

είπω ΓρεειεεεεωεωκΣεπιιιεε.εάειστε-Λυσε ΜιΜε

π, εκεταιετιιιιτ. $εεειιιόιιω ίεςιιιιιιτιειιειάι5::;

ειιιιι.είιωιεοτιιιιιοϋιεάε νιε!εσιιιώιΠεα ε!ιεειιυ-¦

εεΙεπιτε ρε: νιίἱοιιεπι Ειεπιβαιω, ιιΒιιροδιιιι: εμ

Ηι:ΗΜ.ι Δε: Έ!'θΑ"Β διά:: σΜαιώ. Εν Μπι:: όχιΒΜίεΙιε-,

θ” Μί··ί··· 1ιιιιιιειιι€ιιίιιείρει, Με@από ρειιιεηιιι!ειιι ΜΒΜ:: * πι. εειειοιιιι5ιπιι6σειΐ=ιὶὸ =ιιιιὶτΐυρστ σιιιιιι= πιο·

” ίρετειιόι Βειιτιτι ΐω ςυοιό.ίσειικιόετιικπ &ΜΜω ΜιιιιΑπειιε ωεΒιιιεωωιωω-ω"ειιιο Γιιιιει·εε ·

Μι Με εᾶεἴοειιιὶιϊιιἑιειιπιι-ειὲερτᾶ. Βιιι1εμΞειι,.ςιιιιι; ειιοι!Μιιε: ώιιιει,.ςιιοὸιῇὸεω ΒειαιιιΙε ι_εωι ,Με

4 " ι Με .'- Ε. .ρ ·ωε£ὸετῶω.εοιιἑηἱ1ειιὰιΒοπ0%ι&Μειρίο3 .εεριιιιιι ;ιε.ιωιιώιρ!Ηιιει·ειι:ε Βειιὶιεείἱιρετετ α»

Εεε-β. Η

 

  

.Μ · τ .ι··. _ '° :Μι

μ_ϊ%Φει 6',47'βΙΟ Βε.κτοιΜΜ. °

“ Δ ; ·" . Γ

Τ°Κἰρ!ειε-εβ Βιιιιι:Ηιιιιι ἰιι Βειιτίε.ωιεΒοιιο Όεἱ, η 5.

μ εμπιειιιιιε Βευε ωιιιρίε ἴιιιιιιπε ΜΜΜ Με· οΐ"'ί"""

πωή,εΙε.(1ι.ισι1 8ειιόιιιω ι:ιει·αιτιετ ω! Διιιιιι·εσι που· Ρ"Μ".

:ιειαι,ιιιιο ειιιιιιιιο πομπο Βεεει τορἰιἱειιι· ω Βειιιὶι

η·ιιιρρε Παω, εΙσάι-νιίιοπιε ιιιοι·εστα ιρίιιιε Βεπιιαι·

.ω. ι· πε!φιο:ιεΠειεΒεπιτ.εόη:Μι,εεΠιιι: άεδώιάιιωιβ σει·ιε!ειϋΞε ιιι6ιιΜτεε , £ειιιω ιιιΒιιιιο. ε. ιιεΠεο, 8ρη"ι|ιω

ι!εωιοοιιΓεεεεΜδηώ εξ.1ιειιιειραΙιε πᾶσι ήιει.Κε-!

Με Γεει.ιιιιτ!ι: ηιιιιι-ρετευιιάεωμΒιιέ ροτειι6ο παω

:Με ιρειιι$είιάωιιιαι πι τσΠεεμειοιιειιιι εωΙειω, 8ιτἔ εοειΓεφιιιιιι· ειαιοεειιι ιρωπι εοιιειιιιιίεειιτιο, :με

Ά ιιιιιιιι δ: «·Ιειεθ:ιιτισιιεωιωθυιΜουεπι Μπι ήθειιι1ι πωπω νείσειιιιιιιαι Μεσοι , νΜωιιω Έβ

δ

ειιιιιειιιιι·ιρΒίωαΒεπιε Βοιιιιε ιετεειιιιιιιήιιε Έτσι.

ΕιιΙιεεθ,εΒΙά, νΙΙο ἐιιιὶιΒοιιἱ: πιεει.ιμιιιοά 8σιαΠιιω

  

 

. ιι

:Με επιτ1ι. Οίιωιειιιιι;Μυεβειιιιβεεε εκιΒετ, κι: .ιμενΕΒι, _ὶ εμιο·ΖωιΜο ιιεςιιειιιιτ Βειιιι εε ειπε,

' ισειειεεεάω ὁ Βεειειε εΠοιεικιτω ρει·ερήιιειμιιιω Μ· ι τμιιΕιρε είπω ε ιιεςιιεειιτ εείΤει·ε σει ειιιιοιε Μεο!»

° Έ· ιι·ιιιίεειιαι·εοωΡΙεεεω; ι::ικιιή; ράειειώιιιιιιιιαπιι- και, κι ςιιο Πιιιισιιιι ειιιεει Βοιιιτεε, ό: ιιιιΠιι σωφ

·-ίεεε=ωκιιρ!εειιιιιιιιροιειιιιε Βειιιι ιιι!.φιείεειιάιιιιι 7 εεε πιω πιώ. 3.‹!ε Εισαι ε!ιοτιιιι: Βειιτοκιιω,εμιοι! Φωεω

.ι Σ ϊ :ρειιιεθιιιιιιἴτιιἱτἰοιιιειτιιΒοιιο εΠεειιΕ_σι 'Πι !ιειΒιτικ ·ρεττιπι-[ρεάιιι: πο! επιιειιιιιω Πει·, ειιιιτειιιιε Μισό

ι|ζιιε5,ίεςειιτιιτ, Ιιιιιιεειι5ίωιιιιι ιτι Βεεκιε, που ρεςι-' ιιΠισωσι Βεστοτυιιι επιιιιιπ μεμε: Βειιιιι, δ: ω.. Δ

ριετΑ&ιωμιιιειρειε ίρετεκιὸἱ,ἴεὸιριὸριοεεᾶειιπ ι:μιιιηι|ιισιιιιω Πει:Ηειιτ ει)ιπ !ιοιιιιιιι Β!ῆ, αυτ [ευ ή ν

νίεειϊάιιτύπω Μι ιιιιερτ3ϋεει·τει. πἰιεἱἰιεεκιιιἐεἴεειιὸᾶ. αιηπιπιιε @μεσω Βοιιιιιπ Ριιτι·ίε, σε: Ποι1ιιιιί: μη·

Πω Μπι · ·Ιιιίειιιιτ 3, Βειιιοε.ιεςιιιι·ετε πωπω ι|πεΒιιιισεκ Μαμά ωιιειτιπιι Βειιιοι·ιιιιι, ιμιεεειιικ εοτυπι Εισ

Μ: με” ΐιιεςιιειιατισιιε εάιιιιιιι,ιιό ειιοεε!5ειεαιιοΜιιωι- ειιιιιι:ιαιειιιι· ριοριει·ιρίοε,8ε τιιιιςιιιιω Βοιιιισι η»

- ··ιιυειείιιεειεε σου ΜΜΜ, ιιοιιεοκιιαι, εάκροε Μ· ·ίσειιετι,Ιιτει Γεωρει·ειιαι οτε!ιιιε ει! Πειιιιιινε ?αιι

τιιιτιιιπΒιιΒεπιτ. Ε*ιιιιάσει:ιι 1ιεΗτιιε ·ρεςιιώάιει!ιιιιι -πειιτισειιιλιπιΒοσοτιιω. Βοή, πισω: είε Με Βου·

επ πιώ.Με 1ιοιι Γιαπ, ψιιιΐρεειεε ιιιΓεε: Εεε- σιιιιιΗι,· ειύει «Μια ειεςε!!ειιιιιιίήιιε :Η Βοιιιιιιιιρ

ιιιιειιιεύε εάι!ιιιιιιι ιιιτεΠεάιικεΙι&α , ει” ιιισειε διιιπ,εμιοι! Βειιτο πωπω. νιιιιεςιιιε !ιοιιϋ, εισαι!

ει: ι:ιιε8ιε ρει·ίεᾶω ροτειιεεεω-ΐσειΕτιιιιτ. ιιά ι:οιιΕ- -(ΗιιιίΙο ειιιιιιτιιι·, ε!! οεπιίιιιιι ωειιιαιικιι ειιιιιε εκ

τΙπἰΙεεῖεἀιιε ε!ιειειιώ.ιε. @ι_ιε.3ιεεέιίρεεΞεε ἱιιτιιἰ- εεΙ!ειιΜΕιιιιιαι,8ε ιιοίὶ Με ειπα! ειιι: Ματ” επια

τιιιπ εεπὸ ιιι·ο!:ειιτ (ΜΜΒεπ1 ἰιι ΠιοΒειιεεε ειπε -τιιτ.·ιάοικεο Βειιιάιιιετι ιιιιιοι·επι @Με εόίεςιιεκιε,

,Ρεοῇεἰεοὸιεᾶετὶαιἰιιιιεω ει;; Βει!ια:επι, ιιεεμιεύτ είε οιιιιιιιιιιει ιιιεικιωίιτ ροΡε Με είεΒικιόιιιω, ειιιοιἱ

ρει·ΐρεείεεεΒεόεώιιε τεΙιι8:ιιε, ειιιςιιιί εωτιτειεπι 8: εοιιΓεςι.ιιτιιι· ει: “ποτε Β. νιιΒιιιιε,ιιιω Βεαιτοκιιιιι,

·ίιιειΙΙιετεω ρεζι·θεί. Μεεεάε εφωεωωφεει τε- Μετα Ρτοροπἱοιιειιε , ενώ !ιοιιιιιιι νιιιιιε πατώ:

ι:;ιεπιοι:ετιιιεε[Ρεοιεε «ιεΗιιι:ειιτ :ιιεειρετοιιιιιιι εΙιι- -Βοιιι.ιω ε!τετιιιε. 8εωρετ τοπικη Βιιιιάιιιαι , τμιοά

·ισιτει:εω 8: θιει!ιιιιτεκι;,φειιηιεε ίριεειεε.ε!ι ψ εᾶἰ- Βειισιιε όε Γιιιιιιιιο Μισο ὁ ί-ε ροΠεΙΤο εειριτ,εί!: απ·

*Β`ιιε:τεΙὶᾶιιε ΕιιιΒει·ε·ροΙΒιιτ , Ιιιιὶιειιερει ρεορι·ιεε ιιιεςιιοευιιφ.ιε Βιιιάιο, ειιιοι! άε !ιοιιο Βειιτοι·ιιιιι

ίμεειεεἰιιτιιἰιιιιεεοΒιεᾶοιιιιιι.:(ὶοιιπἑ υει·Ξι, εἰιει αμε, μια" Η εινα! άε(ΠιιιΜ ει: Μεικιιε Ειοιιο

-ίρετιεε ειιιθ:ταβιι.ιο·οΒιεάοτιιω πατα ΙΜΣ ειιιοεά ρει·ειριτ: εο ςιιὸά Παπ εΙιιικιτει εθιΒι ρετίεάιβ

- ε!πιπετεπι πιειει.ι ει: πιει: ρεκθει , Βεεωεε:-&ε- Πιιιε οαΠιιστε , νι ιιιωιι·ικιι βρω· οαιιιιιι ιιιΙιεεπιπ

-ςιιειιτειιοιιε 80811111 εάιιιικι·ι, ει! ειι.ιοε εΠεΣειιάειε Ποια: αιικιιιειιι Ρτικιείριιιιιι 8: Γοκιε οιιιιιιιιιιι Βο

ίιτιτι1Με:ιε ίρει:ιεε πω; Βάια: , ΙιεΕιιτιππ ι:οαιραι·ιιτ ασοεε», καιει ΕἱιτιᾶιιεντΒιιΙιιΔτοι οπιιιιιιαι,8ε ρο&

ε πιηι8ἱεεε ιιιειΒιε :ά εειειδιιιΙΙεε εᾶιιε ροτειιτιιιιτι ἔι- ·ιρίιιι:ιι «Με Μιι:ει·°, επιιςιιιιι:ιι εεάεωριιοτιιε εσο

ω" ει!ιξιιιιτεει,Βιι·υ.ι ι Βτιιιιιι Γρεειεε ιιιιιιιειιιιι ,εκει _:ρει·ιιπιιι, όειιιι|ε ιμίε Βειιιιιε ΜπαΦΜετοε: Με δ:
' · Μ' ε · · μ · . επικΠιιπ1,

 

(Σκιών βια·

εἰ!) ό ΜΗ:

ΜΜΜ

ο



ο...ωι του:

:μια τυρο

..ά

-Σ

. `;ιβη,.ιω.ιο.τ.Ειι!υιο πι.. Ι.9.·βετιισΔιο·ικο·εωω.

· πιο.......ιο.ιιιι εισαι... ,Ι μπω”. .ο ω”.

ο ιιι.ιι....ι.οΖωο.ι.......ιωπρ...: οπο:

° ι.ιιιο........ιε·ι.·ι...οιοιιο... ιιιιο

ι γο.

Ποια: "οι

Η

. .ο ιιοιιιοω ροι·ιιοστ, ίοι·οοτιιοιιιερτσριιοκτο ο:

- σ............ κατσει. Οοτιοοοιι Ιιει: άσε ἴρ_ιι·ὶτιισΙἱε ειιιο σοφο

εὶι οποτ

ά.74φίσκ.

· οιιτοιιΙο ιοιιιτιοιστιιοοι , :μισά ιο οιοτοδοστρσττιιο

ο ?σοῦ δ: ΐρσοΐο σσιιιοιιοτισιιο . ιτε τ:σεΜτιε [οσο

δ

. . Βρσοίι8Εισσοΐο ι:σι.ιοι:ιτισοο τ:σοίιίτιτ. 3.Οιι_σά

ά ά[Π..ι.9. «κλαπ. τ .Ρει·μικέι.ι απο:: απο" ό· σοι·

Ότβ·ιστοτιο -Ϊ1Ϊ Όο_·υίτιπσηΐπο ΑΜΙ»...&ἄιο ΧΡ. `·)·;

ομοάιοιο, οοσάάσΒοοσ 11.ωριτω, τ!! σιοοιοοι ' οι. άσοε ..ο σιττ:ιιιιάιΜοότε νσΙοιιτιιτο, δ: ιιι8:ισοσ

τοοιιιιτιοιιι τ »το ρι·σειιιιοτο οί! , οιιοά άσ (Ηιι·ιίτι οισοσάοοιμοστιιστιτι πιο οτι τρίο ίσσοίσ (Πιι·ιίτο, .

Βοοο;τσιτιοτιι. τιοσά άονιτΒιοιε Εισιιτιτοτομι.οοσά Ε: σοιοεοπτιιιε οιιιιιιιι ίορι:τιιιιτ. άστιο «ά οσε άπι

οι τω... Μιι:ιτετι: ροι·οιριτ Ματσε; τ. τιιισά άσ οοοιοτ..τ.οοσά Γκοτ άσετσωοσι·ιιιιε οσο ίσια ει.

Έοατιτ. το!ισοστοιιι τοίτστοιο “Ρετ : ιάτῇοσ απο Ψι8οκιΐροοΒο , .ιο τιοεοάσ ιοττσάοσιτοι· ε.. άσιοιΐ

οιιιιοε,σοτι τιισΒιε Βσοοο·ι νοιοεοποοάιτ ι:ισιιοοι ιι!- ί'οσιιίι , σοιιιιίτιοσ άοιιοτιο τω. ποτε οιιρτιιε οσο

°τιιτιοε.. Φρά8οοάιοτιο8οοτει οποιοι. Αιι8οίτ. Έσττιτοι·ιτιτοάστιεζ .οτι μι· οτάιτιοιο εά οιιιτιιτι:ισ

-οιοιο.ντ οσΙΗΒιιοι·οιτ Ι.. η. Ο. ά: άσο”. απο και·

Με:: ετα Δεειμ.ιισ.ιιιω.. άτιτοτ σπιτικο Μειωτή

Βοοιιιάσ ιοττοάοσιτοτ τ.. άστοοοι ΐοσιιίι, σοιοιί

·άοέΗΒοι·ο!ιεάοοιτιο ε ΓρσιιΓο ..τοι Βάι, τισ Διο

τιιτάσε, οιο-ιοιιιιωοοισ ΐριτιτοαΜΈσοτο. (1$σίιτ,

πάσο: Τοσοπιστ. ω; ιιοιιοε ιοοιιο οι:: στα και·

“ιιιτ,ιι6ΗώοιιιιτττιτισοΕ άστιε,οιιι άοιιιιάσ ιιοτττοιο

ττοιο Βισοιοιιωσσοσιοι ιιι οστού ωτοτοι ῆιοοίἱ.
"ν θετοι·ΐιοι ιιιιιιο.ιω οί! , σο ιιοιοΠοσάι οιιιτιιιο

εισοστςιιοιιιοοοΜωττο .τω π! ωιιιιιιιι. ο...

Ύτιιιιιοικε έότη..ά!”.49.ιιο.8.πτ.3 .1..μ... !ιίυ.2.άτβιο

*Μιι&οπο·σ. εισ.οι·ειιι οιιιΒιε ρι·ορτιο Μοτο.. ροής

η οι οᾶιΒιιτ απο ΜΜΜ; νιίισοιε , ποιοι σωστο σοο3

ΝιΜΜιι 8ειιΜιιιι. ..4ιμοποοοωιικιω. .ω·ϊ "σοοπέεοτιο,·τιοσ Βαιτοε Ποοοι ποιοι το ιισοοτο Π·

ΜΜΕ ιιιοισιτιιο;τιοσ οοιιάοιο άιΙιειτ Ρτοριοτ ιρΓοιιι.

ε2τι......ιω το ο. ιιΙάβ.4.9. 4.4. οπο. ΧΜ.νιτά.οπ.

' γ κ 4 η _ ο. .Θ οἰῇἶτιὶιιιΒιτιΒιιε, Ιοοιιιιιε Βιοι·ιο, οιιιι·ιτο- ΡΜ: [τι

“ατούτοικιοΖΜ&ΝΜ Φ_8“Ρ"ρ7άττΙΜΒΝΐυθ Νοέπιο ιιτ5τιε,οοιιτοοοε ίοιιτ ρτιοαιρια νἰίἱσοιε, "' |"'ω·

πιοιιιιοκε ιιι|μηιΜι αυί&ο[ωτεΐοϋΜοοε Ματια. ο`ο6ιι:ι τΕἘιξΕσΪοἱε; 8: ίοι:οι·ιτετιε. @στο ΙΒιιτ.ιιτ οισ

ό ε οσοι σοι τι:Ροι·τΡ.:Μ.Ύστοιο οι ιοιιιι νιάτ:τοτ!οο·
τοῖσι πιο. -- αφ»... ιι!ιδιιεβότσοε'Ηιο'Μφε!πο

φ'ξωύφο ἶῇὐηἶἐ°άϊἐ£ Σ. Φωτ! άώϋ. ἐδοΉο ρι-οιοοιιιοκ τω. πάτο οοτιοε τιποσοτ το·

ψή:ΜιιτιστιίώιΐάϊΜβ0ΥΠΠ. 'ΑτΗ10€ειοό06ιτ τιι€8"τ= ”ςβὴοοιἔωοτῖιτὶιοάιἰἰ,οιοἑιμάοτἱε:σοι;; (ιιι: οκ. [Μ.

η ο _ " ' οιοτιιιΒιο- “τιττἱοἰἰείοοβοἰιτἱο ποιοι; απο Όσο ίρσοίσ:άσε .ιο

οιτο τιοσ οποιοι-ιιι... οι ιιοι.οοι.ςεω ' σΙΒάο· `τ'οιο, οι... Η Ετοιάοιιιι στοετοε άιἴσσοοοε Γροιιίιιοι

ιιιιιιζ6οιιιο8ιεεϊοἶἱιἰτ Βιιιιάἱοιο. .τω δε' εΐωβι· ©άτιάτοσοιΜειο εστιο!εοι απο ίσοοίο, οσο Ρο·

'οιιιζοοοοιοοι ςιτ:Ωστοιιιά 8οοτειοοιξ “ή μοιιιτειιι ιιᾶοιρισσσρο!οτισοιε,ίεάιοιιιιοοο

“ποιο ίΕισο-σ ροΒ'τ:°ίτσ .οοτιστιοιιι ·οοιιττιιοάο. ΚΜ 'ίιο'Βοο οορο!ιοοοετο '
το .Με στ:ιτοιοτοοε·. ν

  

οδ `ἰΗςιι°ο.64.8ΣἈτιΪοΙαιοε ιιι οτ·σίοΙσΒισ ο.
'Π' ο νο `ἰει @Μπάρι οπο .μου οι: φυσικο», ι

το υιτώνο....κιω Οικοιτικάιτιση , απ·
ει. 'β έιτε , οι ιι€.1εμιτω . Μπρωυι',- ε,... στ27τπισηε

8ο οι. -......ιιιοΖιεπωι,ρΜε οιιΜτωτ.τ Μο...:

:ι.ιιιαβ...5.....ω.... ζ;βο.ιμο-μβού2αΜικΜβω

2*Μι 26ωτι.^ ο ΐ8ξζδι*οι·ιξ , βάθΜΜώρΜΜι

;.;...:ριιι ...τα ιιιι.2.ι..-,; 269188” ωιΟΠϊ.-Μ$0°09,

28μ.€μι...ιι 8.ιέάτιοτι , ?Μήτσο υιιιίτινεξιιισάυ#κ

ζώ , απάτηι7οθή ἶιιῇ.°`δ'ἱ¦ϋ#ὴάῆ” ι· τ”

1ζιι-ιιιο== Μοο=ει·ιο·ι = ··ι··ιο·ι···πιιο··
τι. @οικω στο τι ιρρέοΜτττ.Ε)ΐιιβω [τότε κ

  

ι77ἰ

°άἰὶὸΪὶ“ Μπισάου( τι.. · 8τσι2ο τιιΐΙ:ΜΜ.ΜίοΜΜοΠο

λ 4 τ 4 οάιιοΠ ι:οο!ιθστε.

···ι···ε ·=”ἶΐ ' '°°°Ιιιξτΐτοτ τ. Π: Λοεσ ει.ο.ο.=οωου. στοιιτιο Μ, ί', Δ.,

ι ; «τ. ο” ' .ι.....·;·ιοιιειο οι το Ποτ ι·οεοος άιοοιιτοι· άστα. μια,

ι έ “ωοάοιο εοιιιιο:_φοιο ΒιιΒΕΙιετισοτιεΐοοτιιο- -
ο · _ . | Χ-' ε Ψ ο Ύ~ξ^τ`*Ι ·ι ν" ”ῖ ἶ `τιΉιιε!ιιτοιιιιέΜΜΜ;σΒιιιιτειιε;άεΐοσοτιττιττε!,Πιο '

Τεε$ ΘετιζωΙω 8(°ού.άΜά οΒιιιι·: Μοτο. ΪιῖΪἔίἱτάΐΜοᾶοεΊζιάτιἱτοεἑάιιοΒοε ιιιι·ιοτιοοε,·Βοο ο ° ° ι

*Ϊ ἔιοιρττὐειψυιιτπϋ δεβιτήτω!ΗΨ ·οοπτοϋοο ιιτιο.16ιιωτιρω. οοιε άσε μεμε οι οπο· @σοι

οοιιςῳσει·ι·εινιπιιιιιιοοιιιωιοΒιοι,· ιιιιιιιιε δικά, εε ήισοίιιτο', τοτα· σοοε τοοοιιιιτιιτ οοο(στωτι

8ττ3ιι.ιιιι.ειι Βιτοοτοτ 6οτοοιάαΘάτιοεβάτοοΐ ·ιο·ειιιιιιιο ιιοτοττο τμ.ιιισε, στο: οσο .τι ποστ

τῶι... ο τοιιττττοοοιστέειοΕΜ τ..·ιμιστοιει ι]ιοιιίιι Ἀο2τισε·8τΌιιττττοιο , οι:οιιο Ιοσοοάοιο ιιιιτιιι·ιιιιι

οιίο:ιιιτιιιιοέοσάοσάιοιιιιιικι,ντισΠ οπο: ιιστοιω δ;

ΪΟΒιἱίἱιιτιιἴοςοιιάῦιο-τιοτοτοοι !ιοιοοοιιτο. 2. Μάο; Α" τ”

άστειι,ροτοεάτροοΕθάσωοοιιοιισάοέιιοι, ...ο

ιι.ιιο....ι..οιιοιωσ..ιω-.ιιι. πιο: το! @Φεβ

οσο. ςΙΤο·στορτιο οι θιιιιίτο , Μ! οοιά, ασοΙΙειι· ΟΙπόβο.

Με. Στο 8.'ΠουιΜιι ο.. Λεωφ..απ. ο. οοιιττιι Μο

°οτοέτοοι. ιιτιετιιτιστ °ίροστούστοιιτέ εροιι·ωτ Πιο

ειιισε. 8τι:οιτάοοι ρειοτιτιοιιι ι:ςάσιο ροτίοάισοου,

ιριΒιι ο.νοάσ σσιιίτιιοτο Μιττιοισοιοάστιε Μοτο

Βιιοΐο Βωτιε άισιιιιιοι· άστεε, ΙέιΒο ικιΕΕάιοτι τρο- .

' σΐοιιτ ιο ΟΙιτι!το.Ρι·ιοιοοι ριστι. πιάνο! ιο απο - ·· €

ίτδΐοοτ Μοτο άστοε ;· οοιιτσιιοε οι ΐροοΐοε ΕΦ

οιοδο, τοπιο ρισιιτισ Πιο οπο: αει σσριι!εοιτ. Ετ

οσοττο οίτ:σοἱιι άσε οσο ρτσστἰὲ Γρσοίι,Κά Μ..

Πο, σοι άιιτοτ οά Μ; ΐοίτι.ΐτατισοσιο, δ: οοιτιστιεσοι
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απο ετ άσοιἰιιἰιιτιι , ὁ οιιο ρτσρτι_τἔ άσε άοοοοι.ιοο

τοι·,ι:Π Γρσοΐτιι. νο οοετοοιιε ()ιιι·ιττοε τιιτιστιο Επι·

ιοτιοιτετιε άισι τιστι:ίτ ΐρσοβι αττική Ριιτι·ιε. Μοσο
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πομπο Μισιτιτιε,ει: έκ ?απο ο

Ί
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ιτε Γριιιοι.ιιτ άιιτιιι· οοἱοιο ΐροοίπεοιτάι στ] τ:ιοε

ιιοιοοιοιΙιε 8ο ωστοσο τι:: ροτροτοαιο Ποτοπο

τἱσοσοι ατομο στοιτοιιι. ε. (ξιὸά·`ίἱοοτ τστιιοίτττε

φωτ.. τιιοάιιοτο άστο ι:οι·οσιιιι·ι , -οιηισοιτοι εά

. ιιισάιοιιτο άστο Γσιι·ιτοιι!ι, άιΓρσοιοιι·σάιοατττ#

ιοοτιἱοο:ι ΐριι·ιτοπιο , οιισάιο οιιιτοιιοοιοιστοοι
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τα τοσοι-Β , ιοτοτάιιοιιΒιρίσ Ιοσοίος οΒοοι:ο!ιοΒ

πιο ιιά:&οι:ο δ: οιοοτσοι οτ8ιΓρσοΐποι ; Πιάσε

οπο ίριιι-τοιιιιε .Με ρουτί! .ειναι οιιιάοιο πιστή

?πιο Γσσοιιο,σοε οι τοτε 8. "Τι·ιοιτιε,;ι τοπ σιιι

Ε
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Πφω.·πππο Η πι.. ·υίππικυβιε π.ιωπ.. διά. Χ μ:

Με ρπαπωιππω εΠεπιπιιιπε , ιπι πιειιιιε επι Αιππεοππω.

επεσε πιπρροπιιπ Απιπειιπιι , τιιπιιιιιιιω ρπαπωιππω πει

ιπειιτιπε ΓυΜπιπιπιπιπε, δε ιτεεείΤοπιππω ρπιπιειρεπε.

Ιπιπεππιππ π. Απι8επιε πιοπι εοωρετεπε` Αιππεοπιιε

Μιππρπιι δε νιπΒιιιιπιππιε, είπω ιπιεοπροπ·ει πππιτ8ε

ιππιωοπππιπεε: πιει: Α τιπεοπιιω ιποόππιπια ρπσρπιιἔ μι

εεπ ιποεειιπιτ πιοαιιπιεε, νεπιπι ιιίπιπωΙρπιε εοπροπἔιτιΩ,

νει επ ιπιπεππιαε ιππιπωιπιιιτιοπιεε, ιπι οπιεπιιπσ ρ Με

ππιίεπιπιππι: ιό .πι.πιπειιππιπ πιπιπποπιιπιοπεπ)ρπσρτει·ςιιεω

πισω Αιππεοπιι ιππιτπιπ.ι. απ. ιπι Β.τΥιπΒιπιε ΑΒιπρεοπππω

ν" ιπιιιιιιιε. Νεο Μ... , ιπὸ ιπι επι ο ` πωπω

ειιπξιόπιοπιεω πιοπι πιιεπιπ ιπιπ1επιοπειππιιε δε πριπιτπιε

ρυΒπιππ; τρια: πιει: ιπι Βιιπιιιι:πιιεεπι·.8ετ είι,ντ "κι

.Μαι ειι ριπ8πιπι πιπ,ειτ ι>..πω. "π, πιτ δ. Τπποπιιιιε

ειπ.ποι:ο ει! π. ιπι Β. νιπειπιε πιπιτρπι8πιιι ειππεπ·ιοπεπι

πιοππε ιππειιι,επιπι πιει: πιω πιει πειπε ι·ιτιιεείπ. Νοε

είπ πω. ν. Αιππεοπιι Μιι·πγπιι; ι:ιιιιιι πιοπι ιπεπιετπιπ,

πιω ρωρπεπ ωοπτεππι ρω (Σπιπ·ιππο ρεπρείππιω: να.

ο , επβ ρω Οπιπιππο πιιωωιι ιποπτιεπιτ , ..πω κιτ

ιιππεε όιιιεπιπιπ,πιιιι ωΒιι...ι ωιπεεπιπο ὁ Πεο εσυ

πεπιιοπιι πιιιίπετ, ειιω πιοπι ροτιπιππε , ρωρτεπ· Δεεππιιἐ

τιιτεω ιποποπιε, ιπι ωοπτε ι:πι.πιπι , νιιπεπε: νεπιιω

ετιιε ωστε πι, ει: νεπιεωεπιπιε άοποπιε πιιιτε Μαι,

πιοπι π..πωι...ωπ επι ειιτπιπιπει:ο Τρπεπιπιο ειπ απ..

ίπι ίιιπεω, νει επιιιιπππω νιπππιπεω ρεππιεειιιιιπιπω, τω

ποπιπω ειιιππιιπειιτπιπ ει: ιπιππιπιπεεο ιιωοπε, ιιιπο απ.

Β:ιπω ρποπειιιπεπιεπιππ , πιοιι ροτπιιτ πιεπιεπε πιιπιοπιεω

Μεπιγπιι, πι." Δεει·πιιιιε ιππιπω ειιεπιιειπιπεπιτ, ω...

ειπποεπεπιπιφπε τοπωεπιπιιω τρ.ιεωπιπιετ ιιππιπω Μπι·

πρπεω. @πιο πιτ , πιτ ιπι ρπιετπιιο εΙΤεπιτιιιπι οωπιεε

Ν" Β°8°° Μπιπιρπεεπιιρε'πιιιιεπιτ-Αιππεοπιιω Βοάοπιερωωε

ω." ειπε νπιπεππιπ.νιπΒο, ειιω ρποπιεπιιπε π., επω πω...

νεπ·ιπιππεε, ειπε ὰ Ριπιο πιι:εερεπιτ,Αροπποποε, δ: εε.

επεπιιιω ιιοεπιιίπε: Εκ πι.. ριιπτε πιοπι νιιπετιππ , είπω

ωτιπιτπ5 μιπ.ιι.ε ιποεειιιπι , εο επτπὸιπ ρπιεπιιτιοπιεω

πωροπτετ, ποεπιιιπιιε πιοπι εσωρετιπτ π. ει! Τιωοτ.- ε:

.Όποτε ωι4Ιιει·Ι κοκ ρεινιπππω, [Ηψ ιιιβπεπιππιι.Α ηπα

πε8ε ειιεωρπε ιιοἐι πιιιἐ Πειραιει, ω" πιεεὰΙεΒε

διιι:πιιωεπιτε πιιιιιι παπι π.

πει. πωπω. 3. Ιπι ι:πι.ππω πιοπι είπερπορτιπ:Απιπεο·

π" (Μπι παω, τω :Νησιά επι:εππεπιτιππε. Πιό”. Τάκι». π... επι.

"“;:2:2",” ..π πι. (Σρι Αιιπεοπα ιωροππιιπ επιιιιιιιι επιππιιπιπι
.κι πιιιιπω, ιποιπ πιοπι Ρι...εει ρεππειίπ:ε ροΠιιπετιιι·,πειι

πιιπιτππωςπιιππιει ρπιπιιπε ρεπιιιιιπετιοπιεω επτεπιιπε , ιπι

ιιιιο ρπειιιι ει: ρεπΪεᾶιι ι·ιιτιο ειπι:εππειιπιε νι&τιππε πε -

ρεπιπιππ. @πιο ι8ιτιππ ιπι ι:ι...πι.. πιοπι επι ι·ιιππο ω».

ειῖπε νι&οπιιε ιιππιει ιιπιιιὲ επ ιωιτατιοπιεω ιι πε

πιιιε,ρπι ειιο πιππο ιρππι πἔιιεεππιἔὶπιπιε 2όποπιαι περεπιιι

πω, ει! .κι ίιΠιιωιιρ επιιπιπ ονι οπιπε,ρεπ ι:πιιιιε

ρεπτιειριιτιοπ,ιεω , ό: ιωιτιιτιοπιεω πεπιι.ιιιι οωπιεε

εοπιππιτιπιππιππιπ, πιο ιπιι:τιιιτπιπ νιότοπεε , ιτιιιτειππτπιπ

Ισα.. 16. Ουιι/ιάιπε, @ο Με ειππιππάιιιιπ: ιιπι:ιπεο ιπι

οπωιπο που εππρπορππεΑιππεοπιι , πω πιπιιιυιιι ειπ

εεππετιιιε. Ω6ίππωετ ιιι.π....π.ι.. 4..ιιι/π.49.πιπε.9.5.

ειιιιιι Αιιι·εοπιι ρπορπιε ιπιειπιππ ιππιιιπ ρπεπιιιιι , ιιιιοιπ

Β Ρπιπιειρε πω” ωι1ιππ,ω πιρπιτπω πιθ:οπιεπ επι ω.

πο περοι·τπιπεε. ε:π..ιιω. νεωΑυπεοπιιω πιοπι πεειριτ

ερ εππιοτιππιτ:μιεω ὁ Ρπιπιειρε, είπω πιτιρΓε π)πιπιι:ερε,

επιπι Με ωιπιτιπιπιε Αιππεοπιιε ιππιππιπιιιιτ. π..π..ωπ Α..

Νου είπε Ατιπεοπιιω νιπΒιπιιπετιειπι ρεπιιπππιε ίπιιτιω

ροίπ πιαρτιπωιιω ωοπιεπιτιπιιπε, εοπιτπε Μαι”. έκ 4.

Ν.: θ, Ππη ιππ#.49.4ππ.13.@πιε πιει: πιοπι ιπεπιρπιππ, πιιίι ειίπ:ρι:Ή·

Μ "ΠΜ" τεπιτιριπε.5. Ιπι πω” ιπιπιιιεεπιπιιε ρωταω προ ιπι ε

Μ ο νιπειπιπτιιτιεΑιιπεοππιπΈιτε Τ|ιοιπι.!σειιτσιπάαππ. 3.

π. π. ιπι . εππω ιπι εο στα πιτπιπιπε πιοπι ιπι ετειπ

πι. Γοωεέ, δ: εοπιπει:ιιιεπιτεπ έρεε ρπιεπιππιπιτεπ εετ

πιεω δε π ιπιπιπω: Νεο πω.. ιιιίπεπρπι πιε ειπτπιπι·
πει:ε επι πιει. ιπππιτε, ρπορτει· ρεειππιεπεωερποπεάιο

πιεσε, τρωω Πεπιε ιπε ιιιιπτιππι πιππωιιιιε ιπι εο πιατα

ρεππειπεπιιπιπε πιεπιπιιίΤετ.

$ιπρεπείπ ριιπιίπιππιπι .ιιιιι...ι..ι, ιπι ιιτιοποπωπιπι·

.ΝΠΙΔ .έιτ

|είοππιπυπ

Βεπριιι·ι

[πιο ?παρκι

Σεπ::

Ν” Μπι·

!]τῇ

Νπι ππ.. π ιπ

[πωπω

π”.

Γ?

τει· εοπιπιππιιπιπ ι...ιιω...ιι Αιιι·εοπε. δ. 'Πισω. ποπ 4.. [η “Μ”

πω”. μ. ε. πι. ι. ιιοεεπ. ειπε εοιιιιππεπε ιπι ρει:ι.π- “Μπι

πιω ειιιιπιο , τρια! Βεπτι πιπιπιεπιπ ιπε Με πιεποιειε

ορει·ιπιι.ιε, επιιιπιπιε ρεππεᾶΔω νι&οπιιιιιι :πε ππιπιπιιπ ο,

εποε, δ: Βιιιπιοπο οι Με πιω περιιππιπιππιτ. ()`ιποά

Βιιιιπιιιω πιιτ ω. .ιιπιι..εω... ὰ Βιιιιιιιο,ιιιιοτπ ιιεπεω

τπε πιω πιειιτιτ. δ: ι:οπιιιιπιάιοπιε ι:ι.ιιιι Πω ρεπει>

ριτιπιτ:·πισππιπιοε ιιιι:ιπιιι·Απιπει, πρειΜπιιιιε ειπ με·

ωιππω είπειιτιεπε πω... νι ρπορπιετεε εοιιπειιιιεπιε:~

πππιπιπ Ατπτεοπε ιπιωιπιππτιιιε, .Με πιιπιιπ ροππιτ ..ιπι

ρππωιο είπεπιτιιιπι, εμιιιι πιτ πιο ποπιειπιπιπεπιιιε, ρεπ

τιπιετεπιπε ει! ρπωωιιιεεειιπεπιτεπε. Αιπιππιπιτ Κιεπιππ.

ιπι .ι.ά%4.9.ιιτπ.)·. ,....,.π>..π...π εισ.8.ει·π.4.Μειοι·μ.

η. δ: πι; ; ρπ·ωπεπμπω. ιπιτει·πιππω, ρωιπιπει ιπι

ι:οπ·ροπε Βεστι επιιμιοιπ θεωρω εκτεππιιιω ωιιιιιίε>

πω”μοι; ιιιπεππιι. Ιιιιιτπεεοππιειπιππ ειπ "πω

ΔιιΒιι Η. 22.ιπε διιιιι.ε.πο. Νεβιιι φαι "που ..ι..π.π. ΜΜιπ

αριοιππαιι· απο” .:ππ.πωιω “πιστα” , οι ...πι.....ι

έκ απ. Με.» ιπι επιι·πωι ..η..ι.π..ι «πω. υιιΙπιπι·πιιιι ω.

ι·ιππι·ιι·επ, μη” @Μι ιπσηιππιε ρετικπεπιιιιπ , ει”.

“με ·υιάεπιπωπιπ.Νοιι Μπι» .π.]ω...πι..ι π» ω,ρ.ππρι”.

πι:: απ, ό· 4πΜάιύΜ ιικα»ππιιπ οι επρεπε, ποπ ειπροι·ιπ,

|πά·υιππιπιπ ριιπεπιπέικέιι[κωπιιπ. Ν:: πάω παρω χ; επι

με ε7%η707έππ4: πωριιιππω, πρ· επιπιππιιβιππ υπειπππιι·.ι,

βιο ιρβπ πιππωθι·ιπ πω: οι τεβσπέπισιιε πιιιιι·ικοι·πιπππ,

ειιππιπιπ ω.: Μ, ...μπω ...μπει νωπά πω:βρω.. διά

π π...π...πι. ιπι Με ›ιιικο/.ισιι!ε, τι πιιιιισιιιέπει·ιοβι·ππω

πω!πιπέΞ π» Με πω.πω.ιπι “Με ι·ει·ιιωπικι·, πι!" :ιππικ

πινε, ·υπρι·ιιι·Μει·επιπππη Ρω..ρ,π.ιρπι..ρ...ι, πω ω...

ι.....,π..π πωπωω... ωεωέπιπ κάάππιπ , και πω».

πι: ..”....ι....ι. νεπππω ι:οπιτπιι Μπι: Γεπιτ. ίιειπ: επιπιε Μ»@Με

Με επιιιππιπω πιιιτιπππιπιπεπ εοιιπεετιιτιππ :κι ειιιπωοιπι 8.π“ω

π πιεποιεε ορεπει πιει: .πι. Βεεπι ροίπιππιτ ιπε ειε πιοππ

: Βιιππιπεπε:ιιπ ρπιιπωιππω ιπεπιεπ απ. επιιιιιιιπ πιπρεππιιπ

ζ επιττιω ορει·ι , ιπι ίιεπιιιω πιοπιοπιε ὁ ρππωιεπιπε σοπ

παταω; πιοπι εεπιπετιιπ αστερι ιπιππιπιᾶιιω ρπωωιππω

π Με , ιιπποιπρεπ πε 8:ειιιιιιιτιπε ω.. οριιε ωεπιτο

ι πισω ι:οιιπειιιπιτιππ.
ι @Ειπε ιιιι:επιιιιιω ει, Αιιι·εοπιιω ετ ρπιπτε επιιωπ π 8ιἔ

ι:οπιπιππεπε ιπι επιιιιπίπ @πιω πριπιτιπππι , επι πει- 8:'134,.

ιπεπιτεπι Βιιιιιπιο ιπιίπ:ιπιάιι, επρπείπιπππι ιππιτπε νιότοπιιε, 1β,,8.

ριιιω Βειιττπε ειιππιι πιοίπεππι ειι π... νιτιι περοπτιιππιτ;

τιπιπεάιιτε ιπι ιρπε πιππιίππιπιτιιι ιιιιιπιια , ωειπιεπιτε επτά

πειπιπιππιπ ρπιε :Με ππωπιπιοι, ει: πεσει: εοπιπριεπιπιε

ιπι πὶεεπιο , ρωρτεπ ωειοπεω εππω ()πιπιίπο εεριτε

εοπιίοι·ωιτεπεω: επρεπε νεπὸ εοπροπιε ιπι πω.

ιιτιπιπιπιιτε εοπροπειι, Πιο ετιιιω ωοιπο ωιππιιπείπετιιιε

ιππιιιε νι&οπιε , ιιιιιιππι Βεπιτπιε ιπε τπιτιωρπιεπτο πιοιπε

πεπτιπιτ, πιιπιιεθ:επιπιπι επι ρπιπτε ι:οπροπιε ,τρια ?Με

νικ εὶιω επιιπιιε ρποπτιωτιω ιπιπππιπωεπιπτιω πιει το»

πει:: νιθ:οπιιιω περοπτεπιιππω , ωειπιιιπιτε ειιιιι εσπ

ριιε πειπιιιπιππ με .ιιι..ι.πωι, ιππιππππιππε, εε νει·ιεπιισ

πωπω: ιιιιιρρε ιπι ιιιιο ρπιιππιππρετ πιπιριππιιπιε ι:οπιποπ

ωιτιιε απο 8ποι·ιοΕιΠιωο εοι·ροπε (Ξεριτιεθπιπιιπι.

@απο περι. ιπιιιπιιππιπ βεβεα: Μ. 2.άεβιπιππιπιιισιο. ε.

ει. Ειεπιπει:οπιποπωιοπ είπ Λικέρ/π. απ. πω. Μι π..π_ π.

ρπιπιτπιτε επιιιπιι&επιιω , ιιπιι ιπι πιιιιωιεπιι:πεπιππωππι

ιπεπεπιιπιτει· ιππιρπ·ιωιιπιπιππ, ιπι @Με ρεπρεττιτιω

νει πριπιτιιιιπιε ροτειππιτιε ρπιππιειριιπποπιιε 8πιεεπιποπιι

ι:ι..ιιιι , ιιιιιιω Βιιι:επιποπεειπι διιεπιπωεπιπο Οπιπιπιιε

εεειριπιπιπι νει ωιπιτιιε , δ: νεπιιππι επιππιιι, ω. ιιτπιι

ρει· πιπρπιίωιιω,8ε Οοπιπιπωιιπιοπιεω,τιιπιιιιιιιω πω.

πιιιι ει: πιεπεπεε ωιπιτεε εοπιπι:πιπιτιπιττιπ. 2. Ε8εωρπο “Μπι”

τεππειιοπιιω Ρπιπιειριιω, ιιιπι ίοπεπιτ ειππεπιιο ..Με

πιέωετε εσπιιπεεοπιιπε εοε, εποε νοπιιπιπ ρω πιπιιε (ιπι

πο” Ρποεεπιπιτπε , οπιπρεειιιπιιιεοπιιω ωεπιπε 8ε

οπιιειιιιιιι ΕΝ ρπιείπιτιι, πιοιιοπιιπε. Νειιτπε επιιω μι·

περάσω ω, ιιιιπιπιε Οπιπιππιιω ιπι Πιο Κεειιο πιοπιιι·

πεπιππιππππ πρι” ωιπιτεε , ηιιιπρεειεπι πιτπιπο πιιπιτιρ-π

παω ιπι πιει: νιτιπ ίππεπιιιιεποππιτεπιπιπε πει:ιιπι; πιτ εοπι

ππ:ετ ε: Μπι». πο.Οιπππιέπ επι π...π..ι.πω Με :οτων

πιοπιπιιιιππιπ,
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το8::Ιισιι: , σιι::ο :ο:Μοοι:!ιοιι:: Απο:: ώρου το:: :ο :μισό οι::οστ: οσο οπο:: Πιο:.ρι·ορ:ι::

-ο::ιι::Ιι:, σο:: ο::ιι::ιο:ο ιιιρροοιτ: άσσο ίι:ρι:- :Ιω-Ιω : ία! “ΜΒ Ρϊ'ΟΡτα !!"=ΒΜαΚ=ω 8(Ρ"ΓΡ

::οοιιιιι· , ν: αστρο: Η: :ο:οη8σ:ισίο ρτορστιισ· ά!00Φω ΜΗ: το. Α:: :οποιο :οπο σωρο:: :!::οο:· @Μέ :ο

18ο.. ο::ιιο:ι.Βιοο ι.Οσ:ροτ: 81ο:ισ:: :οι-στ:οᾶι::: ίσο: “παω πωϊΝΦωπ Π!" ΐο"ΒΙ'% (!άΦωβι:5σιτισο- ιΜοοοιω

σωρο:: 2π- οποσ:: οριο:: οπο:: οι:: ρ:::ο:, το:: ιο::8::οι:::, σ:::: :τοσο σσττοάι:ΡΜΕ:::::ο: δ. Ή:ο:π. :π μοι.

"Σ". ”· οιι:ιο ο:ο:ο:ο:. Ι:: 8σιισι:Η:ισισιιιο Μ:8.:π4.ά:Π :οι :::.3.::·:. μα! 1. 98.Ρ:ι!::έ.9:0.1.:878. 3. Ν08:τ

β:τοοπ: . . ! ο . - -
σο. δ:: 00ΠιΒιΙι1ι° οι: Επι: 2.1. Ε: Οιρ:!!::: :ο :οριο Π:::·οποί.ο:ο. α. σιιοι:ιιι Μο:: οι:οί:. ποσοι: 2!ποιά:

σοβοοποπρο:·ιο::: :ι :οποιο ο:ριΠιι: άσσ:ρι:ι: ω:: , οι Επο!::ο·. ο. ιο1.ά ισα. νο: : ΡΟΜΙ:ΜΠ ΦΧα:σ

οσο ρωι:ι:, :οιιΙτὸ ποιοι:: ρο:ιὶσιῖ: οι: μα:: σο:: ! ΚΦ02"" &ιοδ"#Μ Φορο::Μ· ω!!! 'πω β” ω!.
ι ριι: οι:οΒ::ιοιο: , ν::ιστο:οτι::. Ει:οοιω ::Βιιιτι. :ι Έ άς!"Μ:4%, @οι οι:: Μ:: οπ:σφ::ου:: «οπο. «ΜΒ

ιο:οσι·ι :ο ι::ι:ιι:: , ιιιι:ίι Μ:ττγτισι:: ιιι:: σιωιω: Μίκη: οι: :ορ:σοστι::ο ΐι:σιιιοΒι:: 'Ο::::π:ριπο :ρ

:Πι:::, ν: !οοπ::!. 35ο:: Εποπο. ::ιιοσιο:τοτ Β. Παρ. [οπο οοο: ό· άοβι·οπέ:42!ύ!::βοοϋπ οοοροπ:::: πο.

():::·::οπο::: πο ρο:·οο:, οπο: οοοιβοπ έο!ο:, μ...: Ο. β:2:::2 , σ::::::πάΞ. :π ο:: ·ο::ιο/::ς9· άο[οτπωι π:οπ:ϋπο

“Μέ έ:: σού:: :κοπο ποπρο:οΠ . οι:οά:ποιβιω πο:: :ίο- 8:/!:::οπ: , ιπο::::οπ:!ο !οοοπιτο οπο! ορο: ο!! Ρ ποο::ο

Ι:: Ρ Ε: :::ιο :ο :Ποιο σιτο:οοι::::: :στο (Ιω: :Η οπ::π[::::ζο:ο πο: :ίοοο:!ποοπο οο:·:::π ποοιικάο , σο!

:Ηο_ΚοΒοσ οιοι:ιι: ίσοι:: Πιο: ρι::Ι:-σἀ:. Βιοοιιο Η ρο!ο!:::::::ίο: 4:00:97:: :Υπ πω: &ρω”ΜΜ 4:"Μο·

ιο Μ:: ιοοσιτσοτιο απο:: οοιοιοι:ο: αστρο:: το· Μ· Ν"ΜΜ:": 4"0"ωί”" 'Η Μ: "η" ”"""Ψ·

ω:: -ίοι:Τοο: ροττσά::; οι::οιο ι1::Β:8 :ο (Επι: σ:::::. ::!π!ο , ο:Ποπ ρο:οο·::; απ: οπο:πω!ο οο:·πορ::|::!ο, ο

σώσω: ο απο σο:: ο:: απο:: οσοσίτι::διτ ::ιιι::Β:: πο:: πο:: ρο:ο:·::.ΙΙΙιισ :σπιτι ν: σ:::ιιιο, δ: :ο σο:

:ο :ρρο:ἱιι:: :ο:οσι ρο::Ε&σ:::ριο:ιι: , γ: ο:: Α". :ποιο :Νέμο σιισιο:σιοιπιιοι όσοι:: ω. :οσο δ.

Β..,...; μι:: ι·οίοι·: Βο::ο:!. ιπ4.οω?..ι4 οπο. ::ο:ιοΜ: οι:: Τοσιο::,ωτοοι ιτιο::ισ::, φωσ:: σο:τιιο::::::ι:ο- _

πο:: δ: Ι:ιιά:σιιιιο: :και :ρρ:::ιιο: ρο:ιοθ::σπΐιιω τσιπ, σο:: ι:στρο:ισι:: τοιιι::οάιιι·:; ν: :ο οι: πιο::

πιο: ι:στροι·ι::ο ἰοτο8:ι:::οιο. Τσι:: οι:ι:, ν: :ο :ο ο:: νι:: ριιοι:οτι::, :μια :ο τι:: :ι:::ιιο: :σάο

Ρ!::!!ρ. 3. (3:ιτιίτι:: :σίστο::Βιι ι:στροι·: Βσ::ςπιχω τιισ:ιορ:τι:ισσο::.

6°σπάο::Μ:: σωρο:: ο!ο:·οοι::: β:ο .· δε:: ειπε:: σα· ιο:ο::ιι: α. Οοί::ιο Ασ:ιοι , που: Ειπε αστρο: #89:

μι: τσίι:τ:ι:::ιτιο:οε:ιι:οσιισ:σ σο:ο:: οι:: ρ:ττο:, Ρι'ακωΦω ω" : 000 ΓΦ(ι-ιι'Γ©άυ"Φ Π! ωΙ'ΡοϊΦ 32::έβ

ορο” "ο ::ιοιο:οε::οτι::, ουσ:: στο:ο:ο:.Τ:οόο:ο, Βι:::ι:: Ασ:ιοι, ἴοι! (ο!ίιο: :ο σωρο:: Ε”. [τ:δ.Τ!:0:π. μ. -

δ:: ριτ::οΐιιτ:σσι:ισοσιο ρσ:σι:::ιτιιι· :ο νΙ:ι:ο:ι:.ι οπο:: 1.472.2.9::.4.:::2. σο:: Μ: σοι:: οσο ίιιι:ιΙσιο:ο

ρι:τ:ο&ισοο:ο σσοΐοσιιι:οσ::ο: ἱ8ἰ:ιιι·ὸι:σο:σιισ:ιἱ 8:ι:::ι:ιο:ιιιιισιιισσ:·ρστι: Αι!:ι::ιι: α:: Μ: ΟΝ;"

οι:οοετο ρι::τσάισοοοι ίισιο::ιι::Ιιιο:· οι:οι::ιο κ· Μ:: :ο ιοι:!:ιρΙιο::ισοι:οι ΐροσιοι. νικ:: σο:: Το·

ί::ιι::τι; Μαιο: οσο ρο:σσσοι·ο:ιιι· :ο νιώσω;; απο οσο τοΐι::Βι:ίοει:οο::ο:σ , α: ιο 8:οι:ο; τ::

ρι:τ?σάισοι:ο:, οικω ο::ιπ:!ιιο: οιιι8ιτ. οι:: σοι:: Αι!::οι το αστρο:: ιμω. Μ: Ε”.νωο

:::..,:, α... . |οίι::τιιτ π. Οοι·ρσ:: Βο::σ:ίι :ιτιο::ο&ιιτ: :οπο σου: οι:: ο:: Αι!ειο:ισ οι:ίοσοσσοιο: οπο: ίσο: :στο

α σκοπο:: :ο Μ: οιι:οοι·ισιι: ο. ιτι:Ποτ σε ιο:ο8ι·ιτ::σ οστρσ- νο: ω:: ιοιοί:: , ::οιοιοσ σσοτ:ἔι :στο ι:ο: σοι::

:::.νωο ί: :Ιισιι: :απο :ο τι:: νι:: ιιι:: ι!οίιεθ:ιισ- ΡΜ:: ι:: :οΐο::οάι.ι:ι :οοο Ποιο οπο: οι: Οοτιί:ο, ι

σ, ω: ιι:οοί:τοί:, :οΓιιτ:οᾶι:τ: Γιο:: ::ιτσΒτ:, οπο:: σοι οιιι:ο:οι:::ο:ο :Πιιιτιρίι: οι:: πο: ΠιτιιΙο:ο.

ο!ι::ο&ιι οοποι:::ο :τοσο εστ:οά:ο: Νοοι:ο οποπ,ιο- 3. Οι: ::οει:ιοι: :ειιι:::άι.ι:σ: ΐρι:ιιιι: ό: νι::Ιο:, Βῆ!:Μἱ#:!ἰ

οπο: σο:: Αι:Βιιίτ. το Εοεοιτ. ε. 87. ή ποπ/ία, οπο :πι/Σ σιι:ο::οι:ο:Ιο:: ο:οι :οπο Μισο: σ:: ιο::8:ι:::σ "”””'ω°

:οποιο Ο· ·υ:::::π:. :καποιο :ι:ο απο:·:οπ::::·, απ: ο·οβο·- ι:στρο:ὶ: :οποιοι , :ιι:ο :ο Γ:οΒι:ιοσιο :σι:ι:οσι.ιι1:.

τοο!:::·ο ποοοοοπικηοπο π:: :·ο!π:πο!κωο:οάοπάοβπ:, ν: νι::|ο: , απο :ο ίι:οι::ισο:: ::::ι::::ι:οσ:: , ν::οι

σε ::οπρο::::: οο:·:·ο2?ο οπ:οποπ:οοποποιοτο: 8: Μ:: οτι:Ιο:. να:: ρι·ορ:ι::ο:σι:ο: :ο σωρο:: :ιιιιο:οσ

ρσί:: Μιο::ο:·ο, οοο/ΈπεπΙ:οα:οπο ριιο·::::: ::ο!ποπ- τω”, ιΠι:τ:ι::ι:: , οι οσι·ιιο:. Ν: σου: ιο:οσ:οτ

ρ!::::, σο!πω:: :Μικτά £ικοοποο . σο! οποάιπ: πω:: Με:: πι:: οσοι:: σ::ιιι:ιο ιοεΙιο::ιοοοοι Μο:: ο.

ο!ο[ο:·:π::οπο :ποπΠι·π οιο::ππο·; Δε! οπο:: ποι:::·ο/ϊ- Ισ Μιτιοτ: ρι::ροιιισ ν:::ι::, ι!οσιτοτ τμ:::ιι:ιι:. οι::

'μπω :·οβ:·οο!!ιοπο πποεοο::πιπ:·. Π: σ:οπο::!ο οπ:- Πιο: ρτσρτή ιρΓσ:_ιισ1οιιοιστο:,ι·οριστι. (32:ι:τιιο:

σ:ιο::(οπ!οβ:: :πρωι ο!πιποοπ: πι:!!!.: οο!:::·οπι:ο:::, οπο:: :ιιιἰιιἴιιισιὶι ίριι·ιτιι: το ι:στρσ:ισιι: εισι·ισίι:

που:: οποο::ποπο οο!οοππιπι ποιο[πο:·::π:: |ο:!βοςβπο ιοσσ:τι:ρ:ισι.Ι::, οσο οποιο: οσοι:: σωρο:: :ρι:.

_βι:οπο::!:: ο:: ιο:οπ:!υ·π εοΠοπ:ιο::: , μιὰ:: σκοπο:: ο.. Ε::::ο:ο:ο6::, σο; :πό Πιο: :ο οπο:: στο:ιιῖ, οι· μη".

οο:·ροπ:: :οπ:ρ!οΜϊ :π:2τιπ::. Οοοί·ιτιο:: ::στορισ σι:ιοΐιοσ:Πίσο: Πισω, ΐριι:ιιιο, πιω. 8::ι:Ιισσα σο:

“Η” πϊιε0ι51ιΒ: 22- ά: α!ω. 63 19. δ: οπ:ο:|ία- Προ”, οσο Μισο:: Μεσοι:: σσ:ρσ:ισιι: 8Ιο:ισΒ::

Επι::

  

 

Ώοπ/ι”::π.



Βὶ/ῇαΜ2ἰυ Ιλ Οι· Φἰεἰωυ-χΐπε ὁσωἱυἰ.ι. 62520 ΧΪ7Ζ

ΐεείιε ει:ει·ειιιειιαι, ειπε ιιειιιτιιιιι πιοι·ιιιιιτ,ντίιιιιτ .

ρι1ι,ειριιιι, νιιΒιιεε; “1Μετιιωι38επι0ΙΒ, ειιια ΐ

ιιιΒοτειιι ειεοπιαιιτ , δε Βοτεε εε ίι·ιιέιιιι ρι·οτεειιιπ ι

ο.Π.....ι.. σε ε!είεειάιιιιτ. ε. Ισ ι·εΐιιι·τεόειοιιε ειιιιι ΐειιιιΒιιε

ΝΜΜ="- ιιιτειιιιε ιερει·αιιάειε Με εεε οιιιιιεε η...ω 8ε [Μιαο

τείαιετε , φπα ιιι Με νιώΒειιτικ Δεεμιιίιιιιτ,τιιω π!

οιιιαιιιιι: ροκειιιιιπιιαι, τιιιιι ω εοαιρΙεπιειιωω

ΐρεειειιι ιιιτεΙΙιΒιΕιι!ιιιω,ειιιεε ει: Ιιιιιιιίοόι @αν

τιιίαιειιΒιιε ιιιτεΗε&ι.ιε εΒειι: Βειιιι Με ειιιί!ειιε εβ

Βι·αιιιι: ιιεειιοτι ει! τετιιιιιιΓεειιιιιω εοτιιιιι ο!ιιε

&οι·ιιαι , εμε: μι· Ιιιιἰιιί-ωο:Ιἱ ίρεειεε ωεωω ιιι

Με Με εοΒιιοιιιι:: Βειιιι.ιι.ιι. ποπ ιιιιιτιιαι ιιιιΒεκ

ΐριτιτιιιι!εαι εεωιιιιίεειιιιω ιιιτε!!ιειωΙιιιω α&ιιιιιιι

δε οϋιε&οιιπι:ι : $εά δε πιιιιειιο!εω ΐιιοι·ιιαι ίειιίι

ΒΗιιιιιι ιιάιιιιιιι, ειιιοε εΠειιιι, 8ε οΜεάοειιαι, 9118

ετιεόιιιιιτιβιιε ιι&ιΒιιι Με εοΒιιουιτ.

1.6. Πεο ε. Οαιιιεε Βεατι ι·ε(ιιιεειιτ ἱιι πατε ιιιιιε

ΧΩκευσ.ι ω- Με: επ ε0Φττιι1ιιἰε δεύοίιιβ.άπ 4..άιΠ.4.4.. οι Πιο κά

1'ισχυει διιβεβ 4.. Πω:: σεεκτινιωκ.ι πω:: έκ «πισω ?εκβ

8:08, οι Μεπ/ιΔΜΜ “αποΡΙεκιικάιω: δΕικιβι: Αιςιιι

(ΠιιιΒιιεΠιιιειιιι ιιι Μακ ιιιιιειιιΙηε:Βο ετιπιι ιιοε.

0Ωειιίιιιιι .ιι. είε , Βεαιοε εείιιι·ιε&ιιτοε εΕιΓειιιε

οιιιιιι ε!εϊε&ιι ριτσα: Ιιεε ειιτειιι ε: δ. Παω. έ»

η.. αΐεβ. 44 ..με Ι."Ί.3.6ά ι.εισ.όιιρΙιειτει· ιιεθειι,νε!

.με ιιοιιόιιιιι ρει·ιιειιιε ιιι! νΙτιιιιΔω ρειἴεᾶἰοιιεπι

Με εοσιειειειι:εω , σε! :μια οι: επ ι·εεείΒ:. Ριἱοι·ι

άείεάιι ΗΒοτετ Ιιοιιιο πειτε ιιιιιειιιιιιεετι:ρο&ειιοτι

ΡΜ! ιιιιιεκιωτειιι,εύω ρε: Ϊειιἰιιαι ιπείριι; όεθεετε.

ὰ ρειίε&ιοιιε ΕΜ αει.. ι·εεεόετιόο. ΡετΓεεειι Πρ.

τω· ειπε-είε ιιιιιεκιιΙιε, ωειΠε ιιιιεε εάο!ε(εειιτιιιτι α

ίειιεάιιτειιι ; 8ειιά ειπα:: ιει·ιιιιιιετιιτ ατατιε·ειιέ

ωειιιιιιιι,8ε λεμε ιιιειριι ειιι(ι.!ειιτάεεεεαιεητιιω.

()οιιΒι·ιι:ι. Ιιι @πατε Πεο: Ιισιιιἱιἰεε ι·εει·επιιιε .Ξ ιιι

ει” ιΙΙοε ει·εειιιτ 5 ίεά ει·ειιιιιτιιιιιιιιετιι!ι ριοεὁρ-ιιἔ

ποια; ετΒο ιιι ε5άειιι εοε ιεΙιειίιείξιιε ιεειξειιΕιίτ.

187. Δ ίΒιαι 31 Νοιιοιιιιιια εειι·ροέ:ι Βειιιο·ι·ιιαι εειιιτ-έ

Μπηκ- 8ειιιιιι ειιιιεςιι Παω:: ,”ΒΒιι€5. αυτ εοΙοι·ε, ίσες! ει.

Μ”. Μ” ιιετίε, Πι ε: νἰζε!ιεεε , ..ι ειιιιιι·ι θέιιιίειιιιίειάε ιι;ει$

ό" ιιειιιιιιιι: ΓιιιιΤει ιιι 8τιπε Ρειίεᾶἐ ιιιιιειιι!ι, ωιιιιιι

ιιοιι ειπαμε. Με ειΕπιι εόιιιώιιΉιιεκ ή πσβ.ἔυιἑΕΒ-_

«ω. ε. 9ο.Νω21ωφειιρμιωι,ι οι ω.. άΠΙε7Ἀκι·

Παω”..ωειψειι...ιω9ιμΙ6ειω; ειιι.εΕμετρι `άιιι8·|ΐι'

[περΙσπριε. ευε(`ω2:ϊι ειώιμάι.·ιιι ΜΜΕ: , .Με μι:πιο φάση ?ιιιΖωέάιιε 5·σειιή&πε.8εά]ΐΜε ιιι[Πε Πεε1ιεδώ'. Α τρικ .ιι€ειε ηϋήφιει.ι.ρωιιιι1εφωιιιωωιρ@ιη ιιι "ΜεκάθεΜ.

Ρω^α οι..η;.....:.. ΩΡηιεπ ιι·ε“ιιιιιού ε Με ιιιο:ξβϋΒΐ

ω· Με ιιι ρη.ειμε υπΔεε7έεί, ιη πιο ..1ιμει:..ιμηι
Μίι.“όμ Ι

Ό Π

Η.. Δ., ῆἱ6ΪΪε=Ρὑἶῇιεξ ·τύΜΜ ο - .

Μ. Μπα #εβι2ειρξεωε ι...ω.' ιΙι.>ήειΐιιμωΙιιιέΜ:

1 ειώιιισΞ'Μϊ Φεβ* ε, ' βσε|ϊ5:

°.:εωι. μηιι9ειψιε'·,· μμ" ι..ι.ι.....ι ε

$ω"

ὅσα

Με Δ

.- ...ι 7....ιι..εω..σ..-.ιε·2...ωιι. ._<ι..ωι.ι

πιω δξ]ΐπό9ίεΐυτεΒε. δικό ΑιιΒιι

ί.ιι;ιιι...ω.”.ιι.ρρι€..; ....ιω.ι.:.ιιε @ως -ιω....ι

' Μασά%Έξε ιιἐ .. τ·

: ;έέ'έ ..23:.ιωιι μ.-.1..ω.ι..β

πιω Με °

· -.1
.2°?:ϊ87όι..

ιι πη:Ι:·εριψι.ι ι 4'Μξιι θιιιιιικιτωι (μπω ι πω.: Ιω:

ιτι;°ἑιι·° έ( ..εά.ιει....ιιω....... ....ι.ρ...ιι...ι.ιι81_ωΈξε:ι ?ρ 7` 2,522

ι ε χ· Μ ΜΜΜ

Η Η Ύω-° ιἱ .Ρωεωβ.··

ΙΡ

τἰοίἱε ρι·ορι·ϋω νιιἰιιἴειιιιιἴςιιε είδ8ιεω, Δε ὁὶἴετἱ·

ιιιιιιοϋι!ετιι ΗΒιιι·:ιω, εοι·ι·εάιεεωειιό ιιτιίεμιε ε!είε

θ:ιΒιιε, ιιιιι ω: πω. εκτιιιιτιε ιιιιτιιιο,ιιιιτ ιιιιέιεύιιιιε

επιι·ιιιίεεα ειιιΐει ιιι !ιιιιι;ισιιιι εοτροι·ε ιι·ιερΓει·ιιιιει

ΙιιιΒε!ιιι ειιιιιι Γε Πευ$ιιι ι·είιιι·ι·ε&ιοιιεΙιοωιού, νε

βριειιε Απιίειι ιιι ιεΐοι·ωπιι!ο αΙιςιιιι Ωιιιιιο,οιιτ μ.

άστε, ἰιι εμ" δικ όεΐε&ιι ιιιίιτιιιιιειιτι, Εεε ιιιιιπισ Ασπρα! [συ

τετιιΡοκιιιτι ιι!ιειιιι: άεΐεάιισιιεειόετίτ, Μαιο π! «Κ. Νδ

ΜΜΜ ρεεΐε&ιοιιεω Παει ιειαειι:τι επι: ι·ει:!ιιεευι!ο.

Ριπιδπ11. Με .ιω"εω σε άιίεπετιο ιιι θεια", εί

ΒΒιε, εετει·κήιιε ιιιόιιιιιιιιιιΙιΒιιε εεειάειιιιΒιιε ρεε

τιιιεται! ρειίεάιοιιΠρεειει, :με ΐιιιιπιιορει·ε εσω

ωειιε!εωτιειιι 8ε ίεριειιιιεω οτεειοι·ιε; νει επ ω.

Με. ρειιε!ιοιιιιοιΒιιε, ιιιιΠι.ιε ι·ερει·ιιιιι· ιι!τει·ι με

·οπιιιιε θαιι!ιο:ιιοε "και ρι·οικιωε πειιιι ιιιΒιιιιιιι:α

ΠΜ:: εικειιιρΜ:ι!ιωεω Με σε ιιιιιιιιρ!ιεεω ιιι «Ε.
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::::ππίΠοΗίπ πο: οπ:οπτιππ: π::π:π:πι:: πππΙιτπιππ:,
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ιοιπιιιιιοπι,ιιιιιιιε εοπιιι·πιπτ ω. ιιιιτιιο.ΑιιΒιιιιιπι:

“ή ροτειιιι 01421476 Πιιιι[ιιιι ιυπΩΜΜ, οι σ.: πιο ρισ

ιιιιΦιτιιτ ικιιιιιιιιιιιιε τειιιιιιιιιι στου» οι ωτριιι·. νει πω

πιο πιοιιιιε εοπιπιππιτει ιειιι:ιιιιι·: :πιο πω: ιοί-οι

τοπιο ποπ ίιτιιιιιιιι , ειπἑπ·ι νπιο ιτπιοιιιι ω” οπο:

ι:οι·ροιε: ιιτιιιιι ποπ ιιρριιετ , ιιπιιε τοπ πο:: ιιπιο

ροΠιτ πιο: νιιτιιιεπι ιιιιιιει·ε, νι ι:οιριιτ, ποσο τω,

Βεπιιιιιτ

ι·ειιιιιτοπιπιε εοπτιιιιισε οιιοιιιιιιιε ιιιειιριιιτ, απο'

ποπ τοιιιιτ ροτεπτιπωρ:ιίιιιιιιπι : πει: νιι·ιεατιιι· ιρε

ι:ιε ιιιιι-ειιε οι: νπιοιιε, ιιοιι επιιιιιι ιιιιοιππιτ εοιριιε

ριιίιιισιιε. Νεο: ιιιιι·ροιιιιιιιι:ι π:ιιιπιιε ποιοι νπιοπιε,

ειι , εοππε6`τειε ριιιεε ω ιιιι:ιεπιιιιοι ·νπιιιπ οστο

ροιιτιιππ ιιιισιιαπιιιιε.

λίσιτ'ισι Κιιιπιιιιιιε , Ριιιιιιι. Οιιριεο. ιιιιπειι:ιιριιίιιιι.ιε

Κιόι".

Ήιι7ιιιιιιιο |[.Βε ι·ιιίιιιιιιηιπε ιιωτιίιιι.ι. .ποιο ΧΡΊ/.

ραιτεεοιροι·ιερι·οιιιι:ειε νιιπιπ τειπρ_ειιπππιιιιπ,

οιιοιι ρει·ιπιιτει·ετδει:οπιειιιιι·ι:τιπ ιιιιπ,νειιιτοοπ

ιετιιιιιιιιο ιπ εει·ειιιο τειιιρειιιιιιοπιπιπ ιιιιιιιιι ο:

ιιιιιπιιιι, ιιιειιιιιιιε ριοιιιι:επιιο ιπ ι:οιιιε , οι νιιιιι

ιπιειριι·ιτιιιιιτι Ριει:ιειεπ ιιοιιαρρειετ, οιιοριιδιο

` επ καιω: ροιΙιτ ειιτιιπίειο ιιπρι:Ιιεπτι οι: Πιπ

ιιεπτι. Οπτειιιπι ιιιιιι::ιι·ει.ιιπεπιιι ιιπροιιιιιιιιιιιειι:ι

ιιιιιε οπιιιιωτιε ιιειει·ορεπειε ποπ ριοοιιπτ, τω οι?

ιιοιιιιιιτει:ι οιιεπιιιιιιτ.

νιιιωω ιποιιπε παπι: ιιπρ:ιιιιιι. ειιριιαιπιιι, ειιτ

ρετ ι:οπεοι·ιπιπιειιεάιοποι , οπο Βειιτοιιιιπι:οι- ΝΜ""ρω

ροι·ιι,εοι·ιιιπήιιε πιιιιιιιιοι τειπρειιιιπεπιιιιπ ιτε ρο- Φιε,ιω,",,

ιεπιετ ατοπε ειιιι::ιειιει· εοπτιιι οπιιιοιιποιιε μια·

Βιιπαειιοριειιιοπεε, εοπτιειιιιιιιυεοπιιιιιιιιεε εσπ

ιει·ιιετιιι, νι ὰ πιιιιοπιιιιιιιιιι ιιοεπιε, οιιιιιιι:ιιπιιιιε

νιιτπτιτ:ιτειπεειιιειιειτιιτιειιτ, ι:οτιιιπιρι, νειαιιε- “

τιιιιιι:ιιεει. Νοπ ειιιιπ ροιειι: τω” ρει ιοιιιιιιιειο

τοπτιιιιι τειιίιεπτιιιιπ, οι ετιεπι ρει· ειιε&ιπαπιιιι

πρωτο εοπιειιιιιιι, ντι ι:οπιειιιιιιιιι· επιοι· ιο ηπα

Δ ριοιτιιιιο ι2πε ειιιειειιιει· εοπιει·ιιιιπτε εοπτια

εοπιι·ιιιιοιπ ι”ιιΒιιε. £οππωιιι ιποιιο ροΠετ πω·

τιιιιιιπτειπρειιιιπεπιιιιπ ω εοι·ροιε Βιοιιοιο ειιε

ᾶιιιιἔ ι:οπιειιιει·ι ι:οπιι·ιι οοει:ιιιιοπε ειιτι·ιπιεαι

εεεπτιο, ροπεπιιο τιιιπ ειιιεπεειιι ιπιιιιιιιιιπ, οπο ιι

πω εοπιειιιειιιι·,πεο ει: ειιιιιπιεεο :ιοεπιε ιιιρειιιι·ι

νιιιεατ. Πο: ι:ιει·ιροίιετ τζε ιοιο πω: 2. Αάιιιιἔ

απο; ι:οπι:ιιιιεπτε ιιιιιιπιει:ει νιιιιιτε εοιροιπιπ,

ιρει· ειιιιιιιτπιεπι ιι Πεο ιιιρειιιιιιιιιιιιτι, επι ρει·ιριιι

ι πιετεοι·ροι·ιι,8: πιιιιιιιιιτι ιεπιρει·πιπεπιππι εοιπιπ,

ι τειποιιοπιιπίιτπιπεπτιιιιι_οιιειιιεπτιιιιε ειειιιιτιιιισιιιι

ι οοιπετ ειιιιιπιεειιε ιιιιιιιιτιιτει ι:οιιτιπιπ ειἶεόιιπο

'ιιιιρειιιεπιιιιε. Ριιοι·ιποι:ιιιωίιει·ιιιιι ἑ πιο). Ατ

ποπ και ιιιιιιιιιιιι οποιι ιι:ιιρτιιιιΕ, Ριιττε5,8ειιοιιιι

ι 94.

λΙιπιιιιρη

 

ΕΙιιιιτι πι·

ιιιιτιιιιιισ

Ριιιιιιιτ

(Σπιτια.

ι-ειιι πτ πι! οπιιιιιτειιι ιιιρει·πιιτ. ει: Μπιτ. επιιπε ιπ ίιιειιιοεεπτ, ιιεπε ειΤε ιιιιτιιτειπ εκ ισειιτιτ. πωπω

00ΓΡω το(ι"Πόα"τ€σ)›& πιτ ΦΟτωτιο ιΜΒιιιι$ιπ ε0 ιπ εοι·ριιε ιειιιιπιιαπιειο. Νιιιιι ι·εοει·ιι Με ιοω

ιΠΙτιπι€€ειΠιιΩΝΩΕ0ΠΠ ηι13Π3 Κιοι38ι'. ΠΟ ιιει3ιΠιι: ςοηΓς;"Μιοωχι2 Ρι·ιοι·ρω Π;οι]ι_ιωςχΡιιςπω τις;"

.ΕΠ οποια: οι αστρο” οι: τιιιιιιιάιιιιιιιι ιιαιιιιιιιιιιι.ι· ιιιΕω-"Β 3&ιοΠαοΠω-πωιπλ φω)ωιιοπ Πρ!

ιιοιι” Μιιβτικ ιιτριιιρτυιιιιιιιι κι ιιιιιπιριι/ιιιιιιεβιο τιποτε ι:οπιει·πιτ ιπι:οιι·πρτιοιιιπ ειιιιιπ ι:οιροι·π

Ρθη(τΩιιΜί £ιΜ!7'Μ'ιι8. ΙπτειιιΒιιιιι έ ΒΕιΠιιΞ. οιιι.ιιιιιι, άπωι·"ιοι·"ω , είιω "ωξΠ ΡΗ” 8Μυιά ειπες |·ι8ς

ποπ ριιγΠεο,ιειι π:ιοτειιτει. Ηιιιιι: ιποειιιιπ ιπ1ιοιιστ πάπια εοπιετιιπτιο πι ι:οιροιε Βιοιιοιο , οιιιιιπ ιο

8.Τιιοιπ. ου. απ. πι. ο. οι! τ. πιο. Με "ιοω οι. .ς]ρωι·ηιο_

κι.εειιιιιιιιι, μισά ι·στριιιριστια/ιιιιι ετιι στιιιιιιιιι/ιώιιδιιικ

ιιιιιικι:!Ιοτι/ισιιιι , ιιοιι πω» οι τιιιιιιιτι :σρ-ι , ?πιά

τιβιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι !ριτιιιιι , μια »ιιοιι που» οι αιτ

ροτε πιο : βά που» , στή: ιιι ει: πιο” ρετβέιιο τσι

_/ιιιιιιι πι: ιιιιιιιιπέιιιτιβιαια πι αστρα: , ριτπιιιιιτι πιω

"ιιοιι οι ρτιιιιιθαιτι/ιιιιιιΩιοπιιιι , «κι μια”Ρετ.

[ιδιο ιέιιιέιστπισιιιι ειιτροτι.ι πω” : Θ· 1. ρ. πω. 97.

ατι.1.νι:ι τιιριιεειο ιιιιιιπΒιιιι ιοοιιοπι ιπι:οι·ιι.ιριι·

ιιιιιιιιτιε, ειιριιιιε ιπιιτειιω , ν: ιιιπι Απιτειι επιιτειιιι

οτιεπτεε , δ: εοιροιπ ι:οειειιιο , ποιο πιιιτειιιιιιι ιιιι

Βεπτιιιι νπιιπ:ι τοπτιιιοιοιιπιιιιι ιιιιιιιει::ιιπι ει: ριιιε

ι:οτι1ις , ιιοιι πω" τει ι:οτιορτιιιιιι ρει·πιιτιιιιιπ:ι

ΡιιΕξειεπιιιιτειι @οι ροιιει·ιοτιποιιιιτ ἔπειτα,

πρι ιπειιιιε ιιιιιιιι οιιιπιπ,ι:ιιιιιι ιιειιιιι:ιιοτε ιι:ι·ιι:ι.ιπ

ιιιι·: ι.οιιο ριιιΣιο ρει· Μπι: πιίιιιιιιιπ τειιιιεπτιιιο: έω,β

ι:οιριιε Βιοιιοιπιπ ιιιαιιιιι· ιπτιιπι-εειἔ ιιιιριιΠιιιιιεδε ότε...

ιιιιιποιιιιιε, δ: ποπ τιιπιιιιπ ειιτι·ιπιει:ιι ριοιεάιοπε

Πει, ντιπ ιιιιπιπποεεπιιιο ιιοιι ιιιπιπιπειιιτιιπ. . τι .

ριιιιιισιιε 8ειωιποιτιιιο ρει· ειιιιιπιει:ιιο·ι ιεπ·ιοτιο

ποιο ιπιρειιιιιιοπτοιιιπι. ε. οπο ραδιο ιιιιιτιι Αποπ

ιιιιιιι 22.ιιε (:ιπιι.ο. ιιιι. ειιιιιιιι νειιτοοι·ροεΒιο

Ι ιιοιπιπ,ιιοπ ροιιιτ πιο ειιτιιπιεεο ιιεεπτε οοι·ιππιρι,

ιιιιτριιτι:ροπιιι πιππτιιππ πιει: ιι&ιιιιι-ιτοπιειιιιιιιοιιιι,

ιιιιοπεπιιτιιιιτειπρει:ιπιεπτι,ιιιιεπιει οιιιιιιιιιιειιι

Σάκοι πι·

“ιο/διω

 

Ιττιριιρπη

τπτ

Βιιιι_τιτ;

ιπτιι οιι€1Μ όιιΡΟιιιι0 ο Ρ"ΨΗΦ ιθωικϊ ο απ· ιιιπέιο,ίιπε πι: ιριοπιετεοιροιε νει τειπρειιιιπεπτο

ιιιριιοπε ρι·οιιιιιειιιηιτοπε ποο πισιιο ιιιιπτ ιποοι- οιιειιιεπιιιιιιιει ι:ιιιιιιιο, ποπ ιιτιιιιειὲ ιι νοιιιιιιιιιε

"Ρ"ΜΜ ωι"ΡΟΠιΠ ρω” 8ι0Γιτει 8ξ Η πιο: απ· πω, οι πεοείιπιιο ιιερεπιιεπτει τιιπιιιιπ ιι ιιιιει·π

Π; ειιιι:ιεπιιε: οπο ριιόιο ιιοπ:ιο ιιοιι ιποοιιιιρτιοι· νοιιιιιιιιτε πω, ιιιοπτιει:οι·ροισ Βειιιι νει οιιιιιτιιτε

ιιειπ ιιατιιιπποεεπιιοι. Ευπιιειπιποιιιιοιιεοι.ιιιπ- ιπι-ιιιιι ιιιποιιιιπι ιπίιιπιπεπω ω ιιιιωΠπωι (Μ

ωϊΡ2ιυό- οιΡκοιι18 ι διιιιι·:ι.νειιιιπ ως ιιιοιιιιε &ιιιιιιπ εοπιειιιιιιιοπεπι , ι:οπτιιι οιππει εοπιι·ιιιιιιε

ι:οππποπιτει ιιιιριιοπιιιιι· , ι:ο οι.ιοιι ποπ Πι ιπτειιι- ιιιιιιιιιιιεε. απο ω" Η οοι·ρπεριοιιοιιιιιι ιειριπιπ

Βιιιιιιετιιιιε οπιιιιτιε, οπο τοι πι: Μπι νιιιιοε ειιειΕι:πε ριοιιειιιι ιπ ιΒπειπ , πιιιιι ριιιε π: πιο ιιιο ριΠιιιιιιο,

!”20°τι ΡτοΕ·ήβ=Πάου πε εοιρι1$ι Π' Παο °ιιι2ι7 α· οιιὲιπ ι ιοιιιι·ιιιπτ ιαιιιιε. 3. (Με τιιτιοπε, ιιιιιιε·ιιιε
τιιπιήει:οιι€επτε ι:ιιιτίιιιτ, τιιΒιιιιι, ιιπιπειίι:ετιιι, ε1- ειιιι::ιει ι:οπιειοετιοπε , πιιιιιιιπ πρεπε ποιο πω: πι·

ίιει:ετιιι,ιπιρειιιιτιιι,ιοιπιιιιτιιτ δεο.(ιοπιιι·ιο.οπο- ιοοιιιιτειιιιε εοιριιε Βιοτιοιιιιπ , ιιιιιιιιιιε παιιιιιιιιιι

πιω: Εεεε ειει;ειετ ειΤο νιιιιιι ιπ νιιιιιτ οοιροιιεριιι- ιειπρειιιιπεπιιιιπ ιιιΠοιοειε, “Με πιω ι πιιιιο

“ω” ιΠιιΜ'ΦΠειωΦ Μπι ότιΜ'α (ΙΙ-Ω: @οι αιιπι5; ιεεπιε πειιιιιιιι ιιιιιτι·ιιιιιιτ ίπποι εοπειιιιπιπ: ποιο

ιιιιπ,οιιιε οιιιηιιιιιι,οιια πειιιι, ι:ιετειιιιιιιπήιιε πι- πιιπιιιιιπ πιιιιιιιπ πρεπε πιιτιιιιιιε πιει ιπιιιιιι:ειε

τειοΒεπειιιιιιπ ριιιτιπιπ τειπρει·επ:επιπιπ ι:οπτιιι Γιιιιιπ ι-οιι:ιιοπιιπ ιποιει.ΐιιιω,πιπποιιιοοοιιτιιιιιιιπ

εκιιιπιεεε εΒεπιιιι ι:οπιειοειει:εμιιο. :πιο πρι: οιιε- ειιρειιειε ροιιιτ: πειιιιιτ ειιιεπιιιοεπε ο πωπω ιο

ιιτιι5 ποπ :ιεειετ ιιιιειο, πιο πει:ειιιιι·ιο, επιιειπ ιειιιέ ποσό ιιοιι, οοπτιιιιιιιιι;ι ιοιοπιιπι ειιρειιετε, πιο ιιιω

ρειεοπτιιιιιιιριοιιιισειετ: ιΒιιπτ ποπ ροιιιιιιπ νπο ιιιίιιιιιπιιε ιιιρειετ: ιιοιι ιιιιττ:ι Ριιιιοιορποιιιιι:ι

° ιιιιιοιπιι,



τ 96.

Ξ[σ8:κο

Βι/σιιΜ2ἰσ Π. Β:σο:: οι:: οοωοο:. δσἐΐὶυ 10/1:

ο σσ:στοσ, ιτΠΙο πω: |οσσ::ιπ, κά:: στοσοστ:οπτ που::

"/:[Μ:τω

$2&"'σ

Μοτο”

Δομή::

οπσσαβό:.

Δω

:οσσκοί::σω. Ποσο :8::στσ!σ::σί! ·οσ:σσ::: σό::οσ

ίο: , ίσ:::σο οσ::ο: :οοσσοτστοοο:: οσοίστοστ:σ ί::

σσ:οοτ:στ, δ:: οί!!οσο:σ: σ:οσοσοσσο οσο::σ::: οπο·

:σ!:: σεσο:::οο!ο:σο::σ, οο!!σοσ οστστσ!σ σ8σο:σσ

:ο::: :ο οστσο: 8!ο::οίοιο οσ::οστ:σο σ8στο. Β::::,

οση·κσ:έσο: οσιο σο:ί-ο&:οο σσ:σί: : οσο σο:το οστ

σστσ ε!στ:σίσ σοοδ::οο τοοί:σοτ,ο:ί! σΒοο::οσ: οστ

:οοσσσοι:οσ: , οσο σοτοο: σστοο:οο::οο:: οσο σο

&σ ίσοίο: ε!στ:σί: οστσοτι: σ!το:σοτστ σ ίο:: σο:ο

:ί::: σ!τσ:στ:σοο σσι·ίσέ::οσ.

νο: :ο οσο τοσοσ ίοσστσί:ο:ίοοο!τσ: , οο σ:ΐσώ

στο: :σί:ί::οο::σ :σίσσάο :οσσσΠοοτ::: οσο:: ίπσο

οσι·σσ:: 8!στ:σίσ :τοσσ!ίσ: σο οστ::οίοοσ σΒοοτο

ν:σΙσοτο: οσο οί:,σοτ οσο:τσ σο::οπ οοστπ σώσο

:σ:ο:ο,ν: ί: πο: σο Αοσσ!σ νο!οο:ο: τοσοσ::,σοσσ:

ο ίο:σίσ ο:οοο:: σσίο:: :ίσο τστοσο :οι:σοσοο οπο·

οσο: οσο σσί!ο:: σο:σ οπο σά:οσ :οί:Ρτοοτ:σ :ο

Βοσ:σ οσο ί::!:οσ:ο, ίσο οσοσίΤστ:ὸ. νοοοοοσσ::

σ::ο:οσο:σ::, ν:ο!:σο::οσ :τοσο:!σο:: :οί:ίΙστ,οοσο

σ: πω:: :τοσσ!!:: οσο:τσ Βσσ:: νσ!σο:στοτο : σο·

τοσσοδοσ οσο τσί!ί:στ, σοσοοσ ο:το::οιο :τοσο!!::

:σ:::σ Βσσ:: οσί!οστ:οιο. Ρ:πτο:σσ ί: οοοοίΪσ::ὸ :σ

σο:: , νο! :σ!:: :οί:ί:οο::σ σκοοο:: ν:ττο:στο οο:σ:-

:τοστ Α οσο:: Ε:οσο:τσ οί: , :σοι οσο ο:οοίσσσο

:στστ , :οσ:σ:οιο ν::τοτστο :σί:ί::::σσο: :οσο :ο :ο:

ο:ιοσ Βοσ:σ, σοοτο ί:: ν:::ο: :ιοσο!ίἱοσ :ο ίοσ:στοσ

Λοεο!ο: :οσο σο:: οπο ν:::ο: :οί!ί::τ:σσ οσο ίστο:

:οποοσ!:: :ο στοο:οο: :σ::τσ :οπ:.:οσ!::στσ:ο τοστ:

:στοτο.Λο οσο: στο. ίο!σοοοστο, ο:σσ οοσό::σστο

:σί:ί:οοτ:σιο τσίσοάσ σ:::::οίοο: :ο:σοΙ!οο::: :ο οστ

σσ:ο σ!στ:σίσ οσο :-σ:ο οσοσίο:τ:στο , ίοο !ιοοτστο,

σ:σ:οοο:!!σοσ σ:τοτοσο:σ::σσί!ο :τοσσ::σ δ: νσ!οο

:στο Βοστ: . (Μ: σοτστο ίο!σ σσοστο:Ι:οσ:σ, οσ σ::

:στ:σ: σο:σοκ:::οβοοσ:::οσο:ίο:σ::οοσοοσ σστοί::

ο:: ν:οΙσοτσ:, δ: οσο::σ νο!σοτστστο Βοστ: : σ::

σ:οσοοσ σοτίσθ::οο:, δ:: :σιττσ Βσσ::νσ!σο:στοιο:

:8:τστ σο:: Βοστσ: σΙ:τ:οσοοσ :!!ο:ο σοο::ττο:ο, ν:

:οποσ ίοστο νσ:οοσ οο!στ:σ:: :οστο :οσσοστσ:: σ::

οοσοοσ οσο στ!το:ττο:ο , οσ ν:ο!οο:στοσοττσ :οσοι

νσ!οο:στοοσ σο οι::::οίσοσ τοστσξ:ο :ο:σο!!στο:.Ρσί

ί:σ "τσ οστ:σ: :στοσοτστοσο:: σσ:τοστ:σσ , οσο

σοσοσ σστοί: σίἶο σστίσδ::σσ οστσστ:: : σο στο:οοσ

:τσοκ :οί:ί:οο::σ:ο οστσστο οοο::σ τσ!οτο σσίοσ

οο:ο σσσο:ο:ο: πω:: , οοοσ οοοσοστο σσσσί:τστο

ο: ο Βοστσ ο::οτοσοοσιο. Οπτσ:οτο, σο:σ_ο::στο σ::

Θ

σ:: , οσ:ν:::ο: ίσσσ:σοο:τσ, :ο σο:: Π:: :σοοστοτ:

οοοσσ: οίίο :οπτ:οσ!::: οσο: :σ!:: σκοπο: :ο :σίο

ν:::ο:ο ο: ί:οί::σοοσ:, δ: σο ο:ο:! οσίο:ο:σο:Βο::,

ο σιυποκ:· το σοσίττοιο βσω::ίο:ο: .· οσο: ο σσοστο:

:ο :σίσ οσ:·σστο σ!στ:σίσ σοσο:οοτ:σ::το: οσοοσ:

:σο:σ σο σο::σσοσ οσοίο:σσ::σοστο ίο:, ίσ:::σο οσο

οι :οοσσοτστοσο:: , οσο::σ στοο:σ σΒοο::σοσ::οο:

σοοτ:σ,τοσ!τὸ το:οο: σστσ::τ ο:ο: σο:::δ::στ :ο πο,

σοσοσ :ο σ!:ο,ο:ί: τ:σσ:οοσ: οστσο: νο:ο: Βοσ:: ίσσ·

σσο::στ οστο:σ!:τσ: σο::-οό::ο: σ!:σ , σσσο σο! στο

σοί::οτο οσο οπο: σοι:: τοσ:στ :!!σ οσ:οτσ!:: Βίσ

::σί: οσ:σσ::: σοτίοά:ο οσο στσσοο:στσ:: οσστ::.

σο:το: (σοσο :σο:οο:Τοοσ!σε: :οτσοοσοτ , οοτο

οιοσοτ, οσοο σο:ίοά:σοστο :Πο :οποοσ!στο :ο οστ

σστ:οσ: σ!στ:σί:: ίσο σ:: :σοι οσ::σσοσοί!::στ:οοο

οο:σο:::, σοστο :οποοσ!::στοιο οσοοοτ ο::στο οσο:

οσ:στοιο οστσσ:σ.

'ΒΕ .ΠΟΤΕ 6'Ι/ΒΤΙ.ΕΙΤόΤΙδ.

5 νοτ:!::σ: :ο στπίοο:: ίσο::το:· σ:σ ν:ι·:στο :ποσο

:τσ::σσ οσ:σσ:ο:ο: νοοο :οο:ο σ:: οστσο:Β!σ

::σίοτ:: οσοστο οο:στο ίσοτ:οτσ::: , :τοσο οσοο:ο

ν:τ:σ:στο σοοσ::σοο: ίο οσο: σο:: σοτσσ::οο:, 8ο

οσοίσοοσοτο: οσο: ο::οσοοστο !σοστο σοοοσσοο:.

Ιοοσ ::σοί!στσοι οί: σο σστοο::σ: οσσοσίο:::οσ:, ν:

σοστο: ν:ίσ: ο:οστο:, σο: οι:οστ:Π:ο:σσοποσο ν:

οο::.σοστο: :οτο!!οοοσ:, σο: :ο::τοσ: ίοοτο:σίοσο το·

τω: σ:·σσ::ο:στο: σο ίσττοσ!:ιστσ: :οττσίσ:ο:: σο

οισοσίο:τ. Οσο::σσσ:ί:π:στ:σ σο,

ασ:σ οσο ν:τ!ο:ο: σοίοο:!:: οσο τοο:σσ οστσο- νὶάισ‹τῖω

το;;

Ρέππα: σο

πστωτέω:

τοπσστοπι

:στο σσοστ:σ::ο :ο οσοστοίσοσ: οσα! ί:ο σ.:?σοσίο.ΡΦωω·

!σασ!:οσ: οσ:σσ: σίίοςσσο:στο , 8ο οσο οοοοσσ:ο

ίσσ::οιο Π:: οσοσιοοοίο:σ:οτο: στσσ :τοσ!:οσ: οστ

σο: οίίο σοσο:σιο, δ: σσοστ:στο :ο οσο: σ!:σ οσ:

σσ:ο :ο οσοοο: ίσστ:σ. (:σοίοσ. οσοί:σ:: οστο ί:

οστσο: σσσο:στο οοοσίΤσ::ὸ σσί:ο!στ ίσσ::στο σο:

ΦΟΦω:0ίσω"Φ : οσο σστσ::::ο οσοστοίσσ::σ ο·

τοο!σοτο:ττστο σ!:σο οστσο: ο:σίοσοσ τ:σσοι::σ::::

σ!:σσ:σ: νο! οσο:τοιοσοοοσσ:ο: Γσστ:οτο ί:ο:οσο:

τοοοίο:στο:ο, νο! νοτια: :σοτοο: , νο! ντ:οοσσ:οο ίἱ#

τοο!. Νσοντ:οο:σσο οιοο!,σοοσ ίσσ::στο οσο ίσσ

σσοστο: οσοποποοίο:στστο ν:::σοσ, ίσο νο: :σο

τοσο Νσο νοοτο :σοτοτο : σο:στσοο σ!:οτοο: σο!.

:στο σοοοσστο: ίσστ:οτο. Μο!:σ το:ο::: οοο::στο.

!.):σο.σο:οο. Οοοοσσ:σ ίσσ::σοσ , σ:: σοσό:σ::ο:

!ιοστσ :οί:ί:σο::σ :σίσσάο σιτ:::οίοο: :τοσσ!!σο::: τοσο: οσσο:::στ::σο σ:::οίοσσ:σο:!:::οτ8σ::οσ!:οσ:,

σ:σσσί:τσ οσο :!!στσ ίσοοσο:στ , ο:ιο::σιο δ: :!!στο

:στο :ο τ:σσο:: το:ο:τοσ Βοστσ :οσ:στσοσ σοσοσοσσο

:τ:::στο :ιοσσ!ί:σσ ίσσ:στο: Αοσσ!:, δ:: οσο οο:ο:σοσ

πσοσίοο::, :σ:τ:σ :οποοσ!::στοιο ιοο:::ο:στο , :οσὸ

Κσίσ. οσοοσο. ν::στοσσο, σο οο8. :ο οπο σοίο:

οσοι, :οπο οπο σθ::σσ :οί:ί:σοτ:σ ο0ο σ: σ: ν:τ:στο

οστοτσ!:, ίσο ίσσσ:οστ. ίσ!τοτο σσσσο τοοοοτο, οστ

σσ:: οσιοι:οσο:οσ:σ, σου: :ο :σο ί!;στο οσο:τσ.

()σὸο σοτστο οπο σοτ!:ο&:σ ::οσσίοο. σε. Τοσ.

σοΤοσο!σ8:: ο:οστο: τ:οσσο τσ::σοστο σσί:::οσοσ

:οποοσ!:: :ο οσ:σστ:οο: σ:σ::σί::, ποσο:: τσο:οιο

σσσσο :στ:οοσοσ οοεστ!οστ.:1,ἱο:ο!!:Βοοο0:οοί:,το·

τοσιο σο τσο:οσ!::σ:, :στ:σοο τοο::τσ:στο, σσο:οσ:

τοστσ!:το: οσοίστο:: οσο: στσ:::τοο 66 Ϊσ:οσσ!:τσ:

οσοί:ί::: :ο σθ::σσ οσοίο:οστ:σοο σ:σστ:: :σο:σστσ

τοσο:: οσοτ:σ σοσίοσοσσο οσοττσ::σ: τ:οσ!:τστο::

:ποσο ν: ο:: οσο σο: τοσ:σ: :ο νοσ , οσοι:: :ο σ!:ο,

οοο:: :ο σιοο:οο: οσοοσ: στ: :μια οίοοσπτ οσο::σ

οοσοοοο:οο οστ:οτοστ.Ω:::σ: ίσ!οιο σοίΤο: οίίο :οπ

οσσ::::ο ν:::στο,:ο σο:: τσ!:: σά:οσ :σί:ίοσο::σ ίσο

οστο:, θα: σσοστσ: :ο τ:οσ!:τσ:ο ίοσστσοο::σ: ίσο

οοτο το!!5οι:.1σ!::28 οσο στσστσ: :Ποσο οοοο: σσοσ

το: , σοστο στοστσ: οστοί:οσο: σ&:οστο τοί:ί:οο

::σ:ο, 8οοπο οοοοστ οΠο ποοσ!:: :ο σο:ο:οσ:, οσο

” 1): Π”. Τοπ:: 3.

οσ:σο: οίίοςοσο:στο , δ: ίσστ:οοσ σο: οσοστοοοίο

οποιο σο:: υοουσσ:σ. :στο οστ:οοσ: οπο&ο:οστ-;

τοσο: ο ίοσίο:οσσ:ο σ:σσ::σ ίσο:ο&σ σσί::σ ίσσσ

:στο Ι:οσ!:οσ: οο!ο;: σ!οσο:οστο σο:: :ο ίσο:σάσσσ

το, ο: :!!σο οσο :οοοο:ο σ!οστο, σοι:: σί!οο:ο: Ρο:

τοσ!::σ!:σο οσο οτ, σοσιο :οποσ :σοι :ο ίσο:στί:σ

οσσσο: σσί:τσ. Αο:οο. σ:σο. οσ οίίσο::σσσσοτ::στ::

οί!:, οσοο:σ σσ:το: σ:ττ:σ σσττο:: ί: σωστο σσί!”ο: νοσ

οοσοτ::σ: σίΤο :οοσοστο ί:το οοτο σοσ, σσττο: νο:σ:

σ:οσο::τστ:: οσο οί!οο: ο:τττσ , ίσο :οττσ σπα:: σ!το

::ο:σοστ:τσ:::,σ:σ:οοσ οσί::σο:ο:στ οί!σο::σ σοσο- ·

Κα::

ν 'λ

Βῇἱτοί:

::τσ:::. Οσοί::ιο. 1. Ιοσσ!:οσ: , :οπο σσ::στο ο:οίἔ οσο,ίου:.τ.

οστοσοσο::τσ::: σοοο:τστσ :ο οσο: σ!:σ σσ:το σ:σί

οοτο οοσοτ::σ::: , ο:σσ δ: :ποσοι σοσο:::στοτο οσο:

σ!:σ,οοοι ο: οσοσ:ο :οσο σστ::: :ο σσττοιο σ:σίοστο

σοσο:::σ::: , δ:: σοσοτ::σι:: σο σ!:σιο σοσοτ::στστο.

Αο:οο. στσο. οσο: σο: σσίΤσ:, ν: στοοο: σστ:σ:

ο:οίοοοπ ::οσο:::στ:: Γο Πωσ! σοοο::στσο:: σο σω

:οοο τοσοστο σσίίστ οσσοτ:τσ: ί:οσ Μ:: σ:::το:ιστο

σσ:::ο:ο, οσοι! :ωσ!:οστ. σ. ίσιο: οσοσ:σοσο::τσ: Οσοο"ο. :.

σο::οσοοο: σ:οσσο Πισω, Ποστ τ:οσοτ:τσ: ίσοοσίοοσ

::σσσο οο:σ::σοσιο: :οπσ!:οσ: σσ:σοσ , ν: σοσοτ::σ:

ίοοοσίίἱσσ οσοσσ: ω:: σσ:τσ:ί::οσ! σσσσο οο:στ:σ

οσο: , οίκο οο σΠοοτ:σ :σοσ:ίὶτ σ::ο: σ: σοί:ο::ο::

Ε” σ ~· σ:σσ



 

αι

αιεο δα αιοαπιιται ραιτοαπαπι Μια παιται ποιοι

ιιτιοατι ιιτοω: αίτιο πα αιιαπιια ποιοι οι, μια αιιιι·α

ραι·ταω. α. Πα αιιαιιτια αιοαοιιτατιε .τι , νι νπαραια

απο απ αιια: απο τι. αιιαιιιιιι αιοίτιαω ατο, νι νιια

οι ίιτοαιιται ιιιιιιιιοι αιιαιια: αιιοποι τι αιιαπι ίιιοοι

ίιτιι,νοα ποπ τιιιιαιαιαι: αιια. Ρι·ορται· πιο ιαιιοπατ

Βοι·αοτιοαοι α.. ιιιδ..τ.τ. πιο. 6 ααπιαι ιωιιοΠιιιιιαω

παπα αοι:ροτοω οαπαιιαιιοπαω. @πιο ιαοτ. ντ

πιοιιαι:ιιαω τιαιαοτιιι Ραιοαι.ιιι.4.αιΠ. 4..ι.αιο.3. απ.

α. αοπιααιοαπται·παοαιιι οι ιιοιαιο ιιιιιιιιιταιιι ιιοα

ωοτιοαηιιιααταω αοιι·ιραιαια αοι·ροι·ιοοι Βιοτιο·

Τοπία

δε: ποιαιιαοι πιιιια τιιιαιιιατ ιοΠαι·ατ απ αι5.ιιοαπτι- .

ταταω, ιια ιιοΠα ποαιιιαε ι·ατιιιαιατ αααιιω απο αοι·- ,

Επι".

Σιίωι.

τιοαι·ιιιο οραταιιοποιο,νι οπο! αιι8 να! Ιαοιται οπο.

αατα ποιοι, παα αι·αιιιιιαα, πιο ιωριιιιια: ιοιιιιιιιιιο;

απιωαιιοω; παπι ωοτιο.(ατμιι οιισιιααι·ιωφέιαι· αέ

' 876808! οποιοι, ο· ται·ι·απαιπιπιαιιιιιιο ιιτρ·ιιιιιι|ιιι

πιο: :πιάτα τοέιιαπτυπ. δαρ. 9.

νοτια. π... Ποιαοιιι οπο. αιοαταποι παραποί

δ,,,,_ π... ιιι·ιιιαω απο ιιιοιπα νιτιοια αοιποιοω οαπαιταιιο

πι)ιασιι]οπο παω, αοωωοπιιαι ιαιιαιιιιι· νι πιο, ιιοριοοαοιιιε,
δω τοιποε αοπιιοπα ιοΥπαιιιιιιΔιιι Οιατιιιιιοε αιιιιο,

(ιιιιιιιοω ιποιοιαιο νιι8ιπιιατιιι αιαιιιιιο ρι·οτιιιιια

αιι Μαιιιε νται·ο:Ιπ Εοαιι.ιι·ιιιια ιπιαΒιιιω απο αοπ

τιοα απτο τοτα τ... αιιιαπιιτατα ωαπαια πιο Γρααιαιιοε:

Ιωι:οοιο τοπικ α:: ιαι:ιοιαιιιο :ιιοιι-ι απο ιαποια

ιπιταιΤα ατι οιιαιροιω [οπο. 20. αο:ιοιι οαοατιαιια,

τα!.

π.ιμή... ατι Ηαο.αι.. Βοιαπιιιιαιροπιιοπαιιιοοτ τ. ροτοιιια .

αοιροι ποιοι να! παο πιει-απ: οι νπο Ιοαο ιο πιο,

ποπ ιιαπιαιιοτιο ιοαιιιοω, ντι ε ιαιο οι ρι·αιιαπι ιο

ποδια, οποιο ποπ ραιιιαπιιιο: ναι ιια ιοι αοι·ροτια

Ε8οι·αιο αιιαιιοαια, ντ ραι ι.ιοαιιιιιοατ ιπιαιωατιιι

αοιροι·ιε ιιωαιο τι·απίιτα ροτοατιτ:ναι τιαιοοω τοι·

ροιιιιίοιιι, ι:ιαι ειπα! ιιαπίιτ, πω. νι οίκο ααι·:ιοτ

:οι

τιοιιιοοε Ραοατιαοιιια. @ατα Βιιταιι.μ.5.ώ· Μια. ο

στι. α. παταω ιοιιιιιιτατο ιιοποπτ ιο οιιιιιαια ιαπιι-.

ΒΜικΜιιο Η Ρα ο!τιωσπι:: ΜΜΜ. διά'. Σ ΡΙΚ

αιιιιιιΒιιι,ιιω Ριιιιοιοριιια ιιοαοι. Αι ι. αοπιιι·ιο.

παο. αοταα. αι! μου. αοιιαατι. ιο ασ αιιαοτο οποιο·

ταω τιπαπιιταταω αιοιτιοα αιιτιαιταια ιιτοαιι ραι·ιιοοαι

αιιω Μια αιιτιαιιατα αιιιιτατιοα ααι·οπιιαιο, απο τατι

· τίιιο αίτ δα αιιαπιια οιιαπιιιιιιι:.Ααι α. 8ι ταιραιατιο

ιιαι ιοιαι· αιιιαπιιοπαιο ιοαιιιαι:ο αιοαοιιταιια ραι·ιοα

παιιτια , δα ααιοαιαιτι ιιιαααιιιοπαω οοαπιιιαιιε ατι

ιαιιιοοε, αοπααιι. παιιιααιτιοοι.ι ιιαοτ ..ο αατιιαΙιΓοα·

ααΠιοπα τιι.ιαπιιιατια ιοαααιιιοα: πατιοιι ιαραιαι·ι [πα

ααΠιοα αοιι·αιρότιαοιια παιιιιιω ατι ται:οριιε; ιια παο

αιι αιιιαπιιοπα ιοααιι α&οαιιε αοιι·αιροπιιαοτια ατα
ι Γραιιιιιιι. 8ι ναιο ταιριαιιιιιο πιο ιπταιιοιαοι ααιιια-ι

ι ιαω ιιιαααιΕοπαω ατι ιαωροα , δα τιιιαπτιταταω μια

ωαοαιιιαω ιααοπιιιιωια , πα8.παιιται. Ετααιοιαι.

4 ααΒιιι:ο. παω ίιαι.ιτ αι: πιο ποαιιταια ΓοαααΠιοα (αρα

ι

: καιει ροταρι αθοαιια ιιιαααΠιο δα αοιιαιροοιιαπιια ααι

ιαπιροε, ροιαιι αοιω απο: ιιιαααΠιιια ριοὸοᾶοα,ιο

ι ιιιιιιιπτι ριοτιοαι, δα αοπιαι·οαι·ι: ιια δα α οιιαπιιτατα

ραιοιαοαοια .απο αοιιαιροοιιαιιιια απ οποιο.

. δααοιιιαιοαι·ι ιο ιραιιοιιιτιιοιιιΒιιι.' Απ 3. μια α:

οπο, οι αΙΤαιιιια οοιπιιιαιια ποπ οι., ιιαοαια ραι

ταιιιτοαιιιαι, Μ! («ποιο αοιιτατιοα όιίιαιιιαα. @ααα

απτιτατιιια αιιιιαπιια ιο αο αοπιιιιιι, νι νπα μια ποπ

οι ιιοωατιιατα νπιταοιοπιιιοε , οι ιοιωατιιαια πι.

τοαιιιαια αααιαι·ια.

ἶ ?ποια αιΒο οοιιιιιιιιτατα Ραπαιι·ατιοπια αστρο

ττιω, ιπτιαΒαοτιοα οι ιιιοτιοε, ιαιιοπα αιιιοε Βιοπο

ια αοι·ροια ροΠιιιατα ιιιααιιτιιι· πιωιιιιαιιι ποιαιο.
Δ Εοπιιαοιοοι ιαια οιοπαε, παπα οαπαιιαιιοπαω ιιαιι

ποπ ροΠα μι· οοαιιτιιιαιο, αιιτιοαιο αοιοοιι .απο

ιαπιαιο : ποια αιιω οι οιιιιιιτα5 ποπ ιοιιαιαι οοαπ<

τιιαιαω , ι·ατιοοα απο” αοιιιοια ιιιαοπιιιι πομπο

τι:αιιιιια, ποπ ροιιατ ι·αιιαιατα αοιιιοεαοω απο παπα

τι·ιιιιοιιιο: παω ραιίαοαι·αοτα ααςιαω ιοι·ωιι, οαααΠα

αιι,νι ραι·ιαοαι·αι ιιιαω αιιατ'αοι ιοι·ωαιια.

ι. Ποτ. ιιοτε Γοοιιιιιατια αοΙΙοαιιι ιιι αΠιιιαιιτια αο

Διί τ.

Οοο/ιιοιι

«Η α..

.πι α.

 

ι”.

Μαιιιομ

πιτπιιιαπια

μια ι

1 ι 80.”

αιααπιιι_ι , ναι Ραι·ταε ιπιαιιοατιιι αοιοοιια ιιιιαταιι, . τιιπιααει 13ο , αιιιαιαοται οοιιαοτια αοι·ρι.ιιοαοατια.

νι αιιιο α: νταιο ιι·ιιτι·ιε , Μαιο νιιοιπιιατιτ αιαο- ι τιιια απο αιιοαοι·ροια, δα ιιιιοια ιιιτι·ιιιιατατιαιιιιο

ιιι0. ριοιιιιι: αι ποπ ιατιιιααιοπτ:οοια ιτιπτ απατα, ι αοτροιι, νι ιπιοιωατο πιο π.. αοιωα, ατι αοιιιιιιιαο

δα αοπιια Ραιιοπι ιαοιοιοι πιο αιι αιιαιια οινιιαιιια · αιιιω ιο αοτιαιο ιοαο αιιω αΙιο ριοιιοιιο πω” απο

. . ιιιοποπι€έιιιτοτροίιοωρεπαιιαιιοπαιο τιιιιιιιιι πιο ' ο·ιοΛι!ια δαοιιιι;ιι .αἱ απ· Καφ. π...:

τοτα πο ιαω: οπιιπ τοπικ αοιροια 8 απο ο: πιο. αποφ: ο. στ” αυτ. α ποια. ι .4.4.οια2Ρ4,.

ιιιπι ο ι.ιατιιιιιαιιαι σα ιο: ο παπι απο: ασια ιω- . απ.α.αοπα.α.εα .το παπα ιιοταω τιιιιοιι, "οι"ιι Ρ Ρ Β ι 3

μου. αιιω αιιωιιιιτοτ ωιιιατιο τιι8αιιιααι ιι8οι·αι, μι” 8Ιστια/ιια Παοατιιιικω, αι·οοιικιαι·ωπικο·αύ Με

'Σκοπια

ποια απ ιοτιιπιααα αοτοοιι Βιοιιοιο. Παωοω αοι

τ:ιοτοιο ραπατι·αιιο νιιιαιοτ ατιωιιταιιτια ιο ιπιαι·οο.

νι ροιιιι οιοπιαιιαπατοιιι αοιροια ιιιιι·α ια ααραια.

Δ; ,"_ απατα ατι ιατιοπαω απο. πα8.απιαα. παω αοι

ω. Για Εοαιιαιιιιιαοω απτο τοια μια οιιαπιιιατα ποι

οοι οααοοατ Γοατιοω. @οι ποια παΒατ Βοιω

τιοι, ιπαιιιιιατα :πιο (πα οιιαπιιι.ιια, α Βοάοιιοοι

ειαοιααοιοιιι ποταιο-ι·,ντοιιαοτιο τσιπ 7.ιιοΦ. πο.

π. ποιο. Απ ρι·οιι. απταα. παεοαθ:οαιαοι οααορατιο

ερωτα παπι ιιοιι] αΙΤα οποιοι ι.οιωαιαω αιοαιιιιιαιια: πο;

!"ωι###ἱ# αιι: αρτα ..ι οααοραπτιοω ιρατιοωτοααορατα αοταοι

[ρατιοω ιπιωατιιαια .τι α ωοπο αιιιαιιιιοοι: ιοααΙιε,

ειπα ιαοαιαιέι, ραι·ιιαι ιαοαι·αιοι ιρίιοε αιιαθτοε ιστ

οποια , πιο αΡτ ααι:παιιε ιοαι οααορατιο , οιαιιαιιτα

αΙοαπιιιαια ντ ιοοτιαο:ιαπτο ταοιοω ιαωοτο δα ωα

δικο. ?ατι ωοπο δα αιιαπτια αιιιαπτιιαιιι ποπ πο,

ιιαοαια ραι·ταε αιττι·α ματια πιο ροιιιαα , αα ιοαο οι..

ιταοται.Γαιι απτιταιιιια, δα ιο οιιιιοα ατι π. ()`ιιοιιτ,

νι ποπ ι·αροοπαι. αιια ραι·ιαε πιο ιπτιιιιιπέταα, δα

ιοαο ιοαιιίιαπιαε,δε πιιιιΙοιοιποε τιιιιιπάαι ιπται ια,

δα αοτιι.ιτιοα ιιιιι:απταε , τιοαιοοι αιιιιιαε νπιιιε ποπ

οι αιιτιιαι αΙιαιιι.ιε, δα νπαιιοπ οι νπιτα ιωιοατιιιιια

οωοιοοε. οι ιωωατιιαια νπι, ιοααιιατα αειαιιι.(ια·

ταιιιω αιιω τιιαο , παιιααοοαπιιιαιιι απιιιαιιοα οι.

ιιιοΒοι ιιιται ια, ποπ ιοταιΙιεο α. τιιιτιπτ.ΐιιοπα πιο·

ρι·ια,δα αιι πατοια ται, τω μι· τιαίιεοαιιοπαω:ροτο

αιιιω οιιιιαα οιιαιιιιιαιια το ιιατιιτα ιαι ιπται ια ποπ

οποιοι ιιοιι: και ααι.ττ/Μιάκω οι απο” ω.. "ω, απο
ι παιιέΙοιιαβ :ποιοι απο οικω απιπιαβ.α.Ωωπι: απ·

απ, ιπτιιιιι , αυιιικι!Ιοι·ιαβιω .ι Πω @πιο οι: .πιο

πιο π.πωιε, α ·υττίιαπΙατα διαιΜαιαιωιιατιαα.

δααοπτια Γαιιι. αιιιιιι, παπα νιττοιαω αθ:ιοαιιι

αοαιιιίιαπιιι απο αιιο ιο αοτιαω ιοαο, αιιαιιιιιιιιιαα

· ααω αοιοοιι. Ιτα Βοπαο. ιο α.. απ. απ. αι·τ.3.ι.ιο.ι.

Κιαιιαι·.αιι. απο. 8.9.οται2ΜΙΙ .9οαιιαα 3. Ρ.ιοωοα.

Διτρ..μι. [αθ:.5. πιο παπα νιι·τοια ποπ οοιιιτ ιο πιο·

ιιιατα ιοραιααιτιιια αοιροι·ι, ω! ιο πιο απτιτατα αοι

. ποιο, ποαταποι μι· ωοτιοω ιπιιιοτοαπτι Παι που

` τιιαπιιαιιιαι· αοπαοιτιτα‹ι ιιοπα αι'ιαάιιω οαπατι·α.

Μ ιιοπιε απο: απο, Νοτια ατι ιιοιιοω Βαατι. @πιο

Ε ιαοι. ι·ιτοιιαιοιιαοι ααπιατ Ζ@ιαΜ. 3 ιια/ιιυπιιιο απο

ι ι·.7.ιιι|ϊκα. @ο ωαιιιια ίαιοατοι :Με ιοιοτιιιιατιιι μι:

νιιιοιαοα ιπιιιιιιαααω , τιιιαιο μι· αΠιιιαπτιαιιι απ

τιιπιαααω. Ταιτια ιαπι. οπο; οι απο; ιοαο αιτ.ιιαπα

αοιροιι.ιω ραοαιι·αιιοπαω αιτοιιααι μι· ιοιιιω αοπ

αοιιιιω Βαι αοπίαιιιαπιια απο αοιροια ιο αοιιαπι

ιραιιο Ποιοι, ποιο πιο" ιποαι:ιιιοιιι: ιιαοιαιιω ρο

ι πιιτιοο αταιιιαπτια αοπιιαιια ιο ιιιωωοιπ αοιιαοα

ἐ ιιιιιιαᾶο οπο, αιιιιιι Παοε ποπ ιααιι , αιοαω οσο·

ιιποαια ιτιοω αοπαιιιιιιω αοπιατοαιιοοιο νιτιοι:

ποα πιιιιιιαιιιαι απ ιοτιαιοιτοιο: Ιτα αίιω τιιιο αοι

ροι·α Παπ: αοπιαιοατ ιο αοιιαω ιρατιο ποιοι, οιιιιι

τια οποσ ποιοι. ναιαοΐατι.Ροοιιαω. ποια ααιαιοιιο

αΙιαιιιιι αοιοοιιιαΙι τοπια: ιοατιο,οοιιαιτ αοιιιιιιιο

αοιποιι
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ο 1Ψ:::β::::

ιβ::::::::

Ό:7ρ:::::2:ο Ιλ Ο: ·υά:ϋπσ/πο βού::::ί:. .ΐοέ!':ο 1: [λ

οοτρο:ἱ οί!ο::::α!::, Γοά ται::ρι:: οο::::α:υ:α!!::ου::::

Που: !υ:ροά!τ , !:οο :ρίο , ουρά ροη:: !υι:::: οοκ:

ουκ!ρω οο::ίο:ι:ατιυυι:: ντ::ι:ίοι:ο ι:: οοάοι:: ΐρα:ιο:

:και Πει:: ρο::ο:ο ρο:οίτ οοι:ουκΓι:::: οο:ι:::: :ο :ο

άοι:: Ϊρατἱο θεου! , :τα ο: το:ι:::::ο: ντι·:υ!φο οφ

τ:υ:!υ: οπου!.

δοά ::υ!!α ο:: ρ:: Ποτ. οάοι:ά!τ ι::οάυι::, φ::

ροίρτ οο:·ρυοουαι:τι:::: ο::ι!!ο:ο ι:: οοάοι:: @πιο

_ ουκ:: α!ιο οο:ροι·ο φαι:το , οι:οά ο!! αάυοκ!. Λορά

πω.

Ροπο:ω::ο

|ίπ ρ:: [::

Η:: :ποιοι

ο::::::βο::::

άπ::!::.

δο!::Δ:|::ρ

Μπα::

οπο",

!ο:. Π:οι::·ο αυτο:::, ουρά ο::ο!υάοκο α!:ι:ά οοκρυ:

αρ οοά οι:: !ρατἱο σο:: δ: άο οΠο::ι:α οοι·ρο::: ορια::

τ: , ο!! ροτο:·ο ρ:·ἱ::ο:ρ:υ::: , πω: !:οο οτα: ρ:ορ::::

άυ:::. Ε: αι:ρο:ι:κ ά:!!!ου!ιο:: ουο:::αιτ: ο:ιο!υ!!ο

α!ιο:ὶι:: ::οι·ρο::: αρ οοάο::: ΐρατ:ο νἱάοτι::· :::ο!υά!

::::ρ!οοάοι5τι: :ο:·κ::α!! ουα::ι::αι!:, φ! ο!! , οσο:

:::ο::!ι::ατυο: Πρ: !.ρα::ι:::: οοοι:ρακο. Νοο οί: ο:
άο::: και!ο άο άυορυ: αοο:άο::::ρι:: ιι: οοάο::: Γι:ρ- ά

ἱοᾶο οοο:::ίτο:ιτιρυ:: ι:ια ι:: ΐι:ριο&ο ροκ!! ά!

υ!::!τυ: Ϊυρρ!ο:·ἰ ν::τι:: Ρυθο:::ατιυα αά οα :ο:::ρ:ο::

άα,φα Π!! ::ατι::·α!!:οκ άοο:·α:. Δ: οσο ροτο!τ ά!υ!

:::τι:: Γυρρ!ο:: Γρα::υι::,φοά ν::υυ:φοάφο οο:ο

ρυ: οΙΤο:::ια!ιτο: ρο:ἰ: οοουρα:ο : ου:: ροο πο:: ο!!

α!ἰφἱά κοα!ο , φοά!ἱ: νι:·:ι:το άιι::::α !υρρ!ορἰ!ο,

δ: α!!ι:::άο ν::υι:::.1υοάουο οοι·ρυ: ρου: οι:ουρακο

!ρατ:υ::: Πρ: οοκ:::::οκ:!υ:α:υκ::. `Εαάου: :πιο οί:,

οι:: ρο!!!τ Βου: οου!-οκυ::ο αοο!άο::: οπο: σκοπο

!ρριο&ι:::: , ουἱα ροτο!!: !υρρ!οκο οο::ου:!ι:::: Η::

::ο::τατ:υι::::, φοτο ρ:ορκ:υι:: Γι:ριο&::::: Π!! ρ:ο

ρορα: : α: πο:: ροτο!τ οο::!ο:οα:ο οοκρυ: αυτ:: ίρ:ι·

τριτο, νο! Μου! :ο Γρατιο α!:ο::ι::,φιαίρατιυα: πο::

:ο!ριο:: οο:·ρι:: ροκ α!ιφέ :οα!ο::: !::!!υ2υυ:, οικω

Βου: !υα ν::τυτο ἴορρ!οκο ρο!Ει. Νο:: ν::τι:: :άι

υα , ι:ακ:: α. Ποτ. !ρροι·αάά:: οο:·ροτι ε!ο::οίο,

απο! :τά:!!!ου!::ιτο:::: ::α::: Που: ροκ ::οι: το!!:: Ξ:

οοκρο:·ο φα::τιτατοι:: . φα: ο!! καά::: ::::ρο::οτ:·ορι

Μαι:: οι::::αρο οοκροκο ι:: οοάο::: ΐρα::ο ί!:::υ! , :τα

::οο !ο!ι::τ αάυο:Γα::ο:υι:: :υι:άα:::ο:::ι::::. .

Φαι·:α :8::ι::τω:. οι:::::ϋ ρ:·οραρ:!:Π::::α, ραπ::

ρο::ο:ι·α::οι:ο::: ροκ: οο::!!::ρο: !υ!·:!ατ:οι:οι:: οπο::

ρο:::: !οοα!:: ο οο:ρο::ο ε!ο:·ιοΤο:ροο οι·::::: ίι:ρ!αι ο,

πάρτι:: ο οο:·ρο:ο ρ:::::::::α 8: ίο:ι::α!:: οαι:Ε: !οι:α

!::::::ρο::ο::ατ:οι:::.Ναι:: :αι:ο::ο ρου:: οο:ρι:: ο::

:ο:ι::::!:το:3ιρροι:οτ:αρ:!ο οι:ι:: α!:ο ι:οι·ροκο: :ε!τι::

ο:: Γυρ!:τα,ροτοκἱ: οο::ρι:: 8!ο:ιο!ι:::: ιι: οοάοι::: Γρα

υἱο ουοάου:ιφο α!Ει:ά οοκρυ:, αρ!φο ν!!ι: ΐοκι::α!!

:οί!!!οι:::ο αάι:::ιτο:ο: Η:: :::ράι:: ρ:οο:ρυο ίι:::άα

οι:: :ο ι::ρ!!ο::ο Ευο!:::ιί::εο , :ο ουσ ο!! οοτρι::

Οροι:: απ:: οι::::!ρυ: ω:: αοοιάοι:τιρυ: οοι:::ατυ

οα!:ρυ:.8: οο::!οφο::το:·ουοι::ου::: Γυα·φα:::ιτα:ο:

Μο:: :α:::::::: !οοο!ἰ οπο::!!οοο, (οικω Γο!!:ι::

τουσ:: :οι οκ::!ο, νρ: ::ατυ:α!::ο: ο::ι!!::τ ) κα:ἰο::ο ου

ιι:: οπο: το:·:::α!::ο: ::::ρο::οι:αρ:Ιο απ:: α!!ο απο

ρο:ο: !:αροτ ο: ρο!:::::ι:::: :::οάι:κ:: ροκ οικω :ά :::

!:α: ίρ:::τι:: :::άιυ:ί:ρι!!το: οπο:: :οτυι:: :ο ω:: δ:

τοκοι:: :::η::αι::: ρ::τοΗοωιο. Ποι·ρι:: αυτου: @ο

κ:οΓυι::.ρ:α::ο:ρι·:ι:α:ιοι:ο::: 98:Φορουρ 10"!!8:09·

αποπω: !:α!:ο: :ά ρο::ο:τα::άυ::: (ο απ:: α!ιο “Πο

ρο:οά:α!:οκοροϋ::υυτο :::οάι::::, οι:ο :ά :::!τα: ή::

::τι:: :::άιυ:Πρι!:το:ο:::!ϊαι:ΜΗ::ΗΜ:: , τι και::!::::

ρ::ι:οιιιι·ρι·οπ::::α ο: ίο:κυο!! απο ::::ροοο:::::ο

::::.!).ο::Μ::ο :::οάι:: , ρο!Ξ:ο :::νί!οκιοΕι:ορα:·ί

Με . πο:: ίο!!:ι:: ο:: ::::ο!!οοτμβοι!!: , !!”οά ά:ο!!ι:::

οτια::: του:: (:.ιρ::!:τα:ιεάοτο:::: ου:: ροκ ρι:τ:ο απ»,

άυι:: οο:·ρι:: 8!ο:!ο!υυ:::::!!αι:: ραροτ μη: οφ!!

!:οτ α!!ο::ο:ρο:ο ::Μοο::α:::,-: ρ:οί::άοι αά$!:ρ::ου:

ροτο$!ΗΒΦ. νοι:::αροοοτρο:ο [ο ρουοψηε:::ΜΒ

Β:ι:::!!ι α!!! 3: , ν: ουοτιο!ου:ηυο νο!ι:ο:ι:_ ι:ι::::

αρ:: τ:υ:ρο:ο αά!υυο:νο!οο:!Βα:υυ: ουκ!::::: ρο:α

Βοηάυο:_ίο ρο:ιο::ακο;:, αυξοκατ :!!:οατοοΒοτιοι::!ο

οι!ε:::.που:οοτατ ρπο8::::ιιι:: ἰωΡ9ἔἱωοι::ι:::: αά
ορυ:α::τ!α Ιοο:ροτα ροοο::αι:άα. @ιο ου:[υ ροκα

._" _ώ Π: ΡΜ. 'Ηο:.3.' '

ζ; °

&ο: Μάι:: ρο:ο:·ἱ: ρο: οπτο::Εο::οι:: !οοα!ο:ι:, νο! ε!

οο:·ροι·ο ::ατι::·α!ιτο: :οΓι:Ιτα:::ο:.::,νο!α Οοο ρ:οάι:ο

όται::, [ο αά ρκι:::::α::: ::ατι:κιι!οι:: ρ:α:Γο::::::ι:: το·

άυοο:ο. Που:: :::οάι:::: οερ!ιο::τ δ. Τροι::α:, ε::

4.. :ΜΚ 4.4..:::σο/:!.α :::·:.ο..::ά 6.4:: Με νο:ρι:: Ευρω

ε!::::ο|:::ο οπο: σ:: ::::::::·ο/:::: :Ι::::ΙΙ::::::, :μια [π:π πο·

πιο ::::::::::.::·ο :::δΙ:::::, β:: απο”, :μια οο0°ρ::.: ή :πωπ

::σ[::!ν:οό?::::: Φ:::::::, :::ρο:οΓΙ:::ο Μ:: ο/ι!, ν:/Εο::::ά:::::

α:: ::::::::::ο: :::ο?:::::, σο! Μ:: ::::::::::::,ρω:Ι::ο:· απο:

βο::::ά::::: απιαστο: βρώ: σου:ρο:::, ο: :·ι:βΠ::: πιά:

! θ:: Μια: οοτροπ :ν::::β::::::,:::: :φυσά πο:: ρω::ψ σου::

:η πω! έ:: πάω: Με:: , |δά :::::·:::::Ιο.:ο Μ:: ρσ:οΠ Δω.

:κι ·υ::·::::ο 00880207: κά:::::::::: :ρῇ::: , :Ι::οάβ οπο:

Μ: οο:·ρωο έ:: :Μονο Με:: , ώ· /ἰο πο:: Πΐ|:.Π::Ι ο: πο::

β::::::. Ηι:::ο :::οάι:τ:: :::άιοοκ:ι Ι.ο!!!ι:: ου. 8: 0ο:

' πο!. ἐ:!.αρ:άο ἰκ: π. Ερι!!. αά Φο:: :ο ο. ι ο. νοκ!.

[νέα εοφ:: :ρπ::.:Ιο: οοι:α:::ι::άι:ο ι!!ι.:::: ου!!!8οτο

> ο:Ερ:ρ!:α::ιο ραπ!! 64.. δ: Βαι::α!. Πρ. ο.. άο βάο

ο. αἱ!. ίοά Προ:: ν:ρα:ορ:τ ντ:υι::οφο ρο:!ορο::::.

Ρο: !:ι:::ο :::οάι::κ: !α!υατυτ ο::α:::, φο ρα&ο ΙοΡΜΜϋ

ρο!Ε: οοτρυ5 8!ο:·ἰο!ρο: αρ ορο πο:: ν:άο:: , :::ο ω." Ε!"

τα::8:; υφ::ου::: αά νιί:ο::ου: :·οφικα:ι::, ν: οριο- ί '

:$ι:::: Γι:: :ροο:ο::: ιι: οου!ι:::: τ:ατ:!:::!ττατ; οι::::άι:ο

!:α::ο ἴροο:ο:ι:° ι:α:υ:α!!το:· Μια:: οο:·ρυ:::::::!:::::

το:·ο πο:: ροΠ::, :::ο Βιοκτο::!υι:: !οοο , πιο:: ροκ

τ:: οοκρι:: Β!οκἰοΪυι:: !οοα!: ο:::οκ:ίἱο::ο ρ::ι:ατυκο,

::ατι::α!:το:· Πάτοι:: νιάοι::. 8:ι:::!:ιο: ταο!:υ:,οί:ο: :::

τυ:α!ιτο: ρ:α:οφ::ατ οοκρι:: :α::Βιρ:!ο !οοο οικο

!υ:::.ι:ο:: ροτο::τ ο::ιο::Βο::ο ΙοοαΙι!ρο!ια:ι:ο: , :::

:υ:α!!τοι· Μια:: τα::8!. αμε:: ι. Η:: :::οάι:: οί:

οοι:τ:α άο:ο::: ::::ρα:Βρ:!:ια:::, φ:ι:: ρ.ιροτοοι·ρυ: Ι::::ΦΉ·

8!οκιο!ρυ: , ορο: :οάάα: :!!ι:ά ιου:αρι!ο ΐοο:.:::άι:ο: ω·

ρο:!οθ:!οι:ου: :::::!ο!·οοατ:: οι:: ::ατυ:α!!το: άορ:·

τα:::, οι:!υ!!::οά: ο!! !οοα!ι: ο:::οοί:ο. Κο!ρ.::ο8.α::

τοο. κ:αι::φαι:άο κ::υια:ιο οί: ρο:τοθ::ι:α ίι:ριο&!,

πο:: ο!! οο::τκα ἱωραΠὶρ:!::::ου: :ρ!!ι::: ρ:οο αυτου:

:::υται!ο ο!! ροκτοότ:υ: οοκρο:::2!οκιο!:, ουσ: κά..

άατ:!!υά:::!υο ?στο οκροάιτυ:ρ. ()ο::ρ::::: :πιο οι::ρω.

:άο::: :::οάυ: :ρ φ: ν!!α Πυρ:: οά!οι:ο οοι:οοά:

τι:: 8!ο::ο!ρ οο:ροκ: απο: ο:::ιτο::τι ἱ:: προκα

ρ!!: ει::ιω:::::: 8:ο:ει:::ο::το: οκΒο ε! ΐο:τ!οτι αρ!

οι:ο ν!!:: ::::ρο:·:ο&ιοι:ο οοι:οοά: ροτο::: ε!ο::ου:

οο:·ρο::ρυ: ι·ο!!ουο:ι:::: Βοατο::ια:.Νοο ο!2 οαάοι::

πιο:: :::οά: α!Τοι·οι::ι: , οοκρι:ε 8!ο:ιο!ρο: ροτ:ο::::::

ου:::α!ιο οο:ροκο ροκ αττοουο:ιοοο::: δ:: ν:::::ω.

ρου: ρ:ορ:!ε άουτ:: ο:·8α::ἰοο: πω:: Μ:: ι::οάι::ρο

ο:: :::ι:τατιο::ο::: :τι οι·Βα:::οα Βει::α, φ:: ο!! :ραι

:υπ ρυ:::αι:: οο:ρο::: ροκίοά:ο,ιφαι:: πο:: το!!!τ ρἰο

::ο!!ο: :::ος!υ:, ν: οοι:ίτα:άο οο:ρο:ο δαο:·αι::οι:τα!ί

φοά !οτυατα άορ::α :::ου:ρι·ο:ι:ο: ο:°8α::ἱ2ατ!0υο,

ρι·ίι:ατ::κ ω:: οιτο::ί:ο::ο Ιο::α!!, ν: ι:: 7. τοι::ο.

ΟΙ:ϋς::: α.. [Ροκ ρι:ι::οι:::οάι:ι:: οοκιί)::ρ Β!ορ:‹ρίἰ:ι:: ΜΒ Θ:

πο:: Β::::::::: οοο ι: ο ο δ: ροι:οιτα ί ο. ο τω·

:ρω οατ::::!οοο ροκ νιι·ιυτου: α!!:!!οι:ι:: Πο:,οο::ι:α

ά!ότ:: άι: ιι::ρα!!!ρ:!::α:ο. Βο!ρ. θα! !υρ::!ο δ: ρο- Κού

::οικαράο ο:::::::ίοοο οτρο:οι:ιο: αρ :ρ!:ι ν:κιι::ο :το

τ:·ί::!”οοα α!!!!!::οο Πο:: ί:ο:! αυτοι:: ίι:ρι!!ο δ: ραπ-ο

τ:::ρι!ο ΐοτυ:::!ιτοκίρο:· ιρ!αι:: ρτ!υαι:ο::οο: ο::τοι:!!ο

::!;!οοα!::, :::τ:::: οοοί!!:: :::ρα::ο::ιο::: . :μια :::!:

ρο:α Βοατοκυ::: ροιο!!:αιο οί: . ροτο!: ρο::ι, νο! ροκ:

ροο!;βουοάο !οοα!ιο οπτο::!!ο:::: :οί!ιιυ:ιοο

_!::Εο::ι:: :.ουκ ρω:: άοτο::: ΐυρ::!!ιοτι: πο:: μ!. ιο::

ί!άοατ οοκρι:: 8!οι·ιοΐι:::: ::οοοίΤα::::.αο ρ:::::α:ιο::- Μ'"- :

μου 8ο τ:α::!ου:ι:ο: ; φἰα κ:ια:::·υτ:: πο::

(ο:::ροι: ο:·ξοά!ο ο:: , οα:οκο ρ:ορ::: ο::το::!!ο::ο

!οοα!!Η οι:α::άο::οοο!Τα:!υο: οί: αά α!ἰουοι:: τ!.

κ:ο::: άρρατο::::ο::τι:::: , ω... :ά ίοροκ::::ά::::: ::ο:

ροτυο:ορυ!αοτ!υ:::.:ο τοστ:: !οοα!! :ορ!!οο:ριο:,νο!

αά!!υρ::α!:ροάι:τ:: αρ οοιι!!ε , τα&υυο :!!οτυυ:.

_ ο. αυξ:: ω:: άσε[υρι!!!:αι:: αΤ!:οο!ο8:: ι:ο::- "υπ ο·

οοάατυο!ο!·υ::: κο!ροβΠ α!!ο:υ:1: οο:ροκυ::: πο::
Ε' 3 Ε ε!ο:ιοο
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,φωτ τω.

»στο τω·

μποτ

Εττώ.

τω.

Πς|ΐττττττιτ

. κ
ο

0”ί °

Βτοττοΐοτιτω: τιατορα τττιτα τιοτι «πω , πο: νΠα αίτ:

ττατ:αίΠτατ,ντ να! αοτριττ 8τοττοΠιω ρατιαττοτ τα αιτω

αΠο τ:οτροτα ετοττοίο , τα! ντια ρατε αοτροτττ ἔτο

ττοίτ αιτω αΠα ραττααττ.ττοαω: βετ ροττττε κάτι: οτ

ττο δ: ττατιιτ ροτατιτατ, τπτ το τΠο Καεττο ίττι8τττα απ·

ρυτα Πτατιι τιτττττταταω ρτταίατιτταω , τιταωττττα ρω.

ρτταω δ: αττωτιοαταω ίατταω αρ αΠοτττω Βαατοττιτττ

τ;οτροττιω αοτιτττίτττιθ:αω ροτΠτ.ταατιτ,6τιτήττο ττιτατ

τα τιιιιτααττι τα ντττρττια. δε τατι8τρτΠα , πιο: αττ ωα

τοταω ταιιτταττι 8τ 8τοτταω αοτιττττοττε, ττιω αττ τιτα

τοταω ορταᾶαττοτιαω 8α τοΠτρταταω αοττττιτταω

πιο: Βοατοτττω. Οοτιττα νατο ταωρτταττιοα το

ταττιτ ροττοτ ροττ:ττ , οτ τιιιΠττω αστρο: το ασ Π:ατιτ

ρτορτταω 8: ατττατ:τοατιιω Γατ!αω ροί.Πτταατ, τα! οω

τιτα αοτιίτιεττ ατ: ρατιττταττττρ αιττίτατιτ, αττ ωατοταω

αταωτιατοτττω τοιιττιΠοτιαω δ: τττίτττταω.

Ητιια τιοτι Ποτε αωατρττ τττττττ:τιτταε; τιαω α:: Ποτ:

Βτ/ροττοτίο ΙΕ Πο ·υἰτὶυτο του |τοωτοττ. .$”ττ5ΐίο ΧΊ/Π

| 9τττ[ατοιοτ οΜΠοπ τούτα: , ·τωΙ_β τττοττττιτἰο τριτο , κατ:

οττοτττττάο ·τοοΙιτοοτι .τβήτα”. αυτοι τ!ἰτοο αστρα. Να: το

σο, τρτοοί άπτυττττ. υποτοι·τ Μοοπτύτττιτ οοπτττοτ,τρώω στο:

 

° :Μάο οι ο:τι!οττττπ ττοΗτοπτω απο. Ατ:οαττττ ταττο; Με.. πιο·

! οιιτα ττατιιτ ρααττττατιτ τατατιττττ, οτ αοτρτιτ Π: ραττα- τ”)Γα/ΐο

| στο Παρττα αττ οωτιαω ρατἴαᾶτοτιαω, ττι.τττω νοΠτα

' τττ Βααττιε ίτρτ ατ:τττοττατα:ατττοτ ραττατίττο αίτ,ντ ροί:

Πτ Βαατοτ ρτο Βια Πραττατα τοααΠτατ τα ωοτιατα,

πιω αττ αΠοτΒαατοτ νττατιττοε; τιοτι ατιτω το ατ:τ:Ιαίττ Δ

ἰ τΠατ:οωωττοιτατα τταατιττιτορίαττοτοία ντττταττοτιατ,

. α:: ωιιττταττιοτταττοτιατ , ρταίατττω είται ρτοραρτΙα

ίττττι τ:α:τατττ τΠα Ρατττα ντιττωτττιαωτττια Βαατττω

ρτορτταω (τρτ αΠτρτιαταω ροΠαΠτττττω ίατταω,ρτο

. ρττιττοτοταω, να! ταωοττοταω τι (Πατάω τρτοτιο,

τ Γατ:τττιττττω ωατττοτττωτττττατΠταταω , ντοττοττοτρ

τρια ΠΠ το Γατιτ3ττατα ΒΕ Βτοττα ατττ αοτιττττι&τοτ αυτ

τ ωττιττε αοτιττττι&τιτ , αὸ τιτττττιττ ίττ ατ ίαττα αατοτ:ο

τιοίττο ωοττοτατρτττιιτ,οιιω τ:οτροτα τταωτιατοτττω Ϊ ρτορττιτττττοτ, αυτ ττωοττοτ τττατατΠτιττ Μαρ. η..

τα ωττττιρ το ττιταττιο ρατιαττατιτ, ττττοττ τιαοαίἶατττιω

αίτ, οι: αα οιιιτιτα ττιίαττιιιτ ροΠττ, τ:τιιτ ττ:ττατ αατιττττω

Πι άτυπο Ρτττττ.τ κατά ττοττττ|τοτττ.τ ητττΙτττ[τω: οτ τιοττ το.

Πιτ:: ττττατΠ8αττττ ττα ττττιατίττατα ωατιττοτιττω οτιοατἱ

ατΠετιατιιτ,ττιττα τα οαρατα.τοτ:α!ταιττατιΠοτια ρτττταττ: ραατττ.ατιτωαα , ταττ ατταω αοτροττε: τμτοττττιττΠοατ _

δοτιτα το 4.ατ/τ.49.οτο.4.αττ.7.αά βιαιτο.Τττω π! Ποτ: “τι”Ετ: :τυο ντταττττε ταττιτττοτ,αα τιοτι ρώτα αρ τετια :ατι

ετ,νατ ντταω αιτταττιτ ΓατιΓτιτ ραίΠοτιαω τατιτττα:οοοττ

αίτ αρ ατε οωτιαω ραττιαω απτατ·τοτττ Γατιίτιτ τοΠατα.

δαττιιατα ρτορ. παω Με οωτιατ τατιίαττοτιατ Πιρρο

τιοτιταιττατιττοιιαω Ιοτ:αταω τατιοτιαω αοτττττττοτιαω

τιααατἶαττὸ ρττ;ταττοτίτταω. Κατρ. τιτ8. ροττατ. τα

τρια!. Είτο :πιω τ:οτριττΙοτ:αΙτ ατττατιττοτια @ορα

τιιω ιιοτι Π: αιτταττοττε ίατιταττοτιττ τιαττιταΠτατ αα

ραττ, αίτταωατι ααραΧ Πτραττιατοτατττατ. ντρτορο

τ τοιοτο·7.τττ/ρ. ατ./έττ?. τ. ρτοττιττα αττροαα:τατιίτοτια

ΙοααΠ ρττοατα τταωτιατοτττω αοτροτα ροτατιττττότ

Π.ιρττττιατια αοτροταττιτατττττω ντττατιττα, τρις ρα.

ωατιττιτα (τττιτ τραττταία!ταω τιτιοαττ οτρατ τ:ταταττατ,

δΕ4.. αταωατιτα, Παατ ωιιΙτὸ ραττ-αᾶτοτα αα Πιτ:ττ:Πο

τα , πιατα τΠττττ Αροτ:ατγρΠε τα. ?ΜΒ :αρτιο "που

το· τα”τττττ ττοττοττττρατ ται·ταω ττιτοτΠΒα ταΠτατιαατταω

αταωατιτα. Βοταρτττττ τεττιττ τ:οτρττε ΒΙοττοτττω Αρτ

- Πταττα ττοτιο, τιτιο ναΙαατ Πτιιω ωοττιω τ:τΙατττωα αα

τ Πτιαίαττεαττοτια ραττττ:ατα. Οοτιτττω. Ετοτιτ το αστα

ροττροτ ΒΙοττοτττ ωατιιτε δ: ραττατ, απο ττττιτ ωρα

ρα αττ ωοτ_ιιω Ιοτ:αταω: ατρο τια ωατιτ:ατιτ ρατρατττὸ

αρ τετια, δ: α ττττοΠρατ αΠο ορταᾶ0,ταττςτ1ατΩ αρ ττι- οττοΐα, τταραροτιτα!τττττατιττο το α&ιτω αττττα.

τττττωατιτο ττττττοπ τττίττττα νττιττταα τοττττταττ. Οτατα- τ Πορτο:: ττα ραα άστα τ:οττττοττατΠα το τ τ. ατι αα

τίτω ιιαααΠα τιοτι αίτ , ν: 8: σπιρτα αοτροτα τταωτια- τατιτττω τττ αττ ωοτοω ρτοετατΠοιτω: α.τττ τιιτοτΠα

τοτττω,8τ Πωρατίττιτ τιιτατ ία ρατιαττατα,ίαττ ωοττρ τοτωαΠτατ τ:οτιίτττατ. αιτοαττ τ. Ότιτατιττοττη..τττ/Ε. ΜΜΜ·

ραα,ωοττὸ τΠα τοττταοτττττιαω τττττττιτ; τοίτ:τττα,τιτττω .τα οτι 7.ριττατ, αατι:ι ΐοτττωατΐα τατρα&ττ ωοττττ οτ- ΗΜ'

τρτ Βατιτττι ρωιτατιττοΐατοατ: ττιταττω α τοτωατιτττ τ εατιτατ α: ρτο8ταΠτοτ: Οτι-αρ οσο αΠαω ροτατιτταω

τιιιτιοιιαω ααΠατιττο Ηττα αα ραοαττατα, ΠΜ τωρατια- ' ωοτττιαω ραρττιιτα ίττ ατιτωαττι αοτροτα ετοττοΓο,

ττατα αιττίτατιτ. ττοττω ραρατ τιτττιτ:ττι ωοτταΠ. (:οωωτττιτείατιτ. αί- ΙΜή""

οριο .4οτι.π.4ε 6'Ι.ΟΚίαΕΡ Μο""Μ

τοοξ

  

τττωατ,τοταττι Βααττε ροτατιττατρ αττ ωοτττωττωρΠ- Ν” ω..

(ΠΠταταω τταρτιτοτιτ δτ:οταίττατ, !.ιαοτΙττατωτ το

:πρωτ το! ρτοπτρτο »τοττοκάττωβ το »των Μπι

ἰτ, τω” ρτττιτ.·τρτττω οΠ απο”. Πττ:ττιιτ, τω" μετα..
Π ρττττυα α!! κατω:: αττ ττιττατατιτταω ατι” ωοτι.ιτ, τ:ττττττ

ΒοηΈνωοτττ

ΗΠΑω..

@ΜΗ

ρτττιατρτιτω αΠ: τ:οτροτ τρτ:οτιττττω τιατιτταω ρτααττο

ωττ·ιατιττε ΒΙαωατιττ: Με ατιτωωοτοτ αίτ τιαααΠαο

:τω , 8αττατατωττιατοε ατι! τ:αττττω Ιοτ:ττω , τ:οτιία

-τριατιττιαττιταω ρταττοωττιατιτττ αταωατιττ,ττοτ ταρα

_ :Ποτ ατταω το οοτροτα αρ ατιτωα ταραι·ατοέ τΠα Θατὁ

αίτ Πρατ, τιιτΠθατατιτ αττ ναττα τοσα, οοτιίαςτιατιτ αρ

ρταρατιίτοτιαω , τρια νατταττ ροταίτ. Οοτιοατιττττιτ

οωτιαε, αοτροτα Βαατοτττω ταΠττταθ:τιτα τ:τιωττοτα

Α2ἰΠταττ8· φαω ωατιτταττ:α οίτατιττοτι:Ραοτιτε·τ.αττ

Ποτ. η. $ωοτττατιττ· “πρι” το το/ϊτωττοττο , βαττ οι

«πατατα. τω” α. 4ο. @ο τροποι οι Βοακτιτο οικια

&τοτττ[οι·ιττττάτπτω, ττ/βτωοπτ ρεπτττττ/ίωτ ττοτττ!τε, δαρ.

3. ΜπρτΜΜ /2τττττΙΙα οι οι·ιτπάττιττο· ττψττττατιτ. Βατι

τταω τ:οτττττωατιτ Ητριττιιτ το ΡΜ. 138. 8τ!ττωρ/”πο

ματια: οπο: τωτττττΙο, νρττττ: τοττρττ : α)"επτττιττ ό·

τω.. άτωι.τ , στι» ιτε !ρο·τιττα!τττω τττοίσττ!ττ ·ττέτττ στον

οπο” ττοό?οπτ : ρατττιτοποτρτατ :αποπειρα ..μιατω» τττο!αποτί το στιετττοτ το πβττττωοτττ.τ άσουάτττττοΠα

/τωρωι·τ: Αρα-τ 3.ττα @ως ο.'τ8ρίρρτ, τττττρττξτττττα·

Μ:: ροτΓοδτπτωσ τ2τττττ.τ, ( ιτιταΠιρα ρτταίταριτβαιτὲ)

οι οιτττωττττ το77τττττ , Μπιουτ τοοοι·τιτρττοιΙΙα τωρα;

ρω ·οο!ακτ, ρωταω, ώ· απο ·ττοΙππστατεαητ /τίδτ τροπή”

-ίαττ“ΙΜο: Αττ(€1τΠτ.τ5τιρ. τταττωττττυτΠ τροπο",

πιο οτι, ρι·.τ/τούττπτ ·υτττοκτ τρττοττττοττο|ττρατττττ »ιατρο

τω: τωρα: ο·βτττοττ.· το :πατατα το· πκ!!ττττοττττ τω.

Μ

  

  

  

ωραιο τ:οτροτα ωοτταΙτ. τ ο ·τ

ντιο τιιιαττ τωρατιι ωοττατα ατ: Πρτατα αττ ττιττατ τω·

τττοε: τοω οντα τα ττιττταατιταττατα οτατ:τιτα:τττω τττιτα

τα Ραιτατ αιτρταἴτττ ττοαατιτ·: αοτττατιττττ Αοίατωτια,

τττ.Π οττ.Ιτύ.τίτρωιΙΙτ.ο.)· τ. αρτΠταταω αοτροτττοιετο

τω( αττ ατιττατιτταω αετΠταττ ΑτιΒατοτττω τ 'ΟτΙοτ·τ

τα: , Μουτ: , ΜΜΜ πο: οοιοττττοτττττ, τα ΙΜ: ατο-ΜΙ:

Βοτ ταρώ ::Ιοι·α:|ῖτττττ:, .με ὁ αυτο οτί :στα , τά τ αυτ·

τοπ/τι οΙτοΐο σποτ: οαΜτττστωο· τ 8ο ρατττο ροττ: ττα τ:οττ·

αΠιτΠτ: Ει·δο απο τ.τ?τ.τ οτιατττττορατ ·υτΙοαττασ υιοθτ.τ τω,

φώτα βαττ ρτοοττβτ η? , τ!τοπτω οριτττΙττττ.τ τροπο.

@Παω νατοτ:τταταω αιτρΠτ:ατ α:ταωρτο ταττιττο!ατττ

δα οστιτατττ: τιιιοτττω τΠα τραττω αρ οτταττταραττάτι

ετ: αττ ντττωατ οτ:ατττατιτττ μαμα: ττττ: ατραττττττωττί;

ααω τταταττττττω , ορο ναταατιτ (Πα τ:οτροτα ρατ ατ:τα ω”

αυτ: τω... ραττττιεττ. Ε.ατιτατιτττιτ Ιιτττττι. άττάτβρττ- τττττττωτ.

:τα Μοτττττϊττ·ο ο. 23.τέτττ2τΙττττοτ τ:οτρέτου·ι.Πατ.·.ραρατ:

?ατο-α!έ!ττοττ απο:ρητά” , το το Μπούστα στο.

ω". ούττωρτο·τω τοτρτττοεφττ·ττατ ρυ·.τ1τττοττττ, σήμα

ι·αταπϊττττοττη @Ποιο οίτττετττττττττοιο τοέβ τρατε7τατττ,

·υτττωτρτττττ |ρο·ττττι· οττοτοττ/ταΤοω τταωττω; αυτα

ραααττοε·ατττ ὸτττιτττΙΠττττττττ8 ττοτροτττω τΠιττοττττε

ΠτρατατττΠτρω : ωοττιτα ατιταω ρτοεταΠτοιτο Ηττα

τ λα

οτρατιτοττταττ: :τα ωατττωτττιατοτατττ. Αττ Μα. Πο- ·'ωΐκττ#·

ταοτττ,τταρο. τιοτι αΠαω ροτατιτταω ωοτττατιω ραρτ- Β

ττττοετ Βαατοτ ροττ ταίοττα&τοτιαω , οτιατα·τραρτ:τιτ

` . τ! ἱω.

€1τιοατ! ροττατ.ττιτΠαοτ.δτοτωτοτ 4.ττά.ττρηττ. τα.

ωοττατα

καυτά.

- - . . . . ΝΠ·

αρι|τταταω απ: ρατττ: ατιτωπ τ:οΠοαατ ττιτρττι 'τρωω .ρημα ω.

.τια ω·οτττια τιατιιι·αΠ , τρια Γυρω οοτρττ$ ετοττοΐιτω "δω"

ταω πισω ρτοεταΠττιο, οτι-τω £τωρττοτταττταταττοο



8εε!!!!επιι'.

Ιιη!εριεκτ

.!περιερ.

ι

Π Όιβε2ειίο [ξ _ 'Πε ·υ!!!επ0]ΐεε ύπω!ε!!. !!εέϊιε.ΧΡΊ!.

!!!οεε!ε ρο!ε!! , ει! ρε!τε νετὁ ι:ο!ρο!!ε , !π !εωο

!ιοπε ει!!π!εω !!!!ρει!!!!!ε!!τε!εω, εεε ν!!εωηεε

ωο!ε!!! !ετε!ι!ε!ε ρο!!επτ , ν! !επτ !!!!!!!ο!εει:!ε!!!

δ! ν!!εο!!, πο! !π !επιί!ι!!!!, πε!ε!!,8ι ωε!ει!!!! ει!

!!α!ε!!:ε!ιιεε ωο!ε!!! !ωρει!!!!π!. Εεπε!ει!! !ε!!!. !ε

ι!ε!ιε! !`ερρ!εω. π! 4.ε!ώ. 4.4.9". ε. ρ. ε. Επρεπε!.

διο!! ε!!. Απ!ιπε !.ερε!ειε ρεεε! ν!!τε!ε!!!, ει!!! !ε

ὅ?

Π!!! τ. Αρ!!!ιεε !!ι Βεε!!ε πεπ!”ο!ι!!!! !ε !επετ επ

ρε!ιε εο!ρο!!ιι, !ει! ωει!!ωἑ ε!! ρε!!ε επ!!πεε,ε!ιῇεε

!π!!!π!εεε , ει: πετε!ε!! !ρ!!!!ε ν!!!ετ! !!!ρε!ει!ι!ιτε.
Φο!! ωει!!!!ε !ε ιεπεετ ει! ρε!τε επ!ι!!ε! ,ν εε!!!ε!

ιιι! ε: ι:!!.τε!!!ω. Αεεε!!. πρι, !πιιιε!ι, επ!ειε!!ρεε·.

[!δ!ιρ!!!!! ωστε, οι Φακοι!!! ιει·πεπε, πωπω !πειιι·περ

!!!ι!!!ε επρεπε ει!!! σώσει, ρουειτα,ώ· ει!!! ·ιιιι!!!!!!,εεεπτ

!ρ!ε ι!ε !οεο ει! !οεο!!! !!!οεεεε ροτε!!: !ει!.!!!ι3 πιο-ε [οι πιο!ιερ2|ει!!!!πο. Δεεει!!!!ετ!ο: ι!ε!ε ποπ επιι!!!!

τεε!π ιιπ!ωε !ερε!ε!ε ποπ ε!! ριΒεπ!ι:εε: ι!!:Βο!!εε

οι! επ!ω!ι ρο!επτ!ει!! ι!!οι!εε!!! πετε!ε!.εω ποπ οπ

Βε!!!οι!!!1:!ε!!!!! εεε !ε!!οπε ροκ!! ρε! !!επε μετεο

ι!ε!!! !ε!ρ!εω πετε!ε!!τε! ωοεε!ε , ροκ!!! ό: ρ!ο·

ρ!!εω ι:ο!·ρε: , ποιο!!! ε!! εε!ωρει!!!!!επτ!!. Με·

ιο! ρε!!! : ε!!ειιιι! επ!!!!ε ε!!ει_ρι!!!!_!!! εεοι!!!!οπ!!,

εεε!!! εο!ρο!ε , εεε: ρο!επ!!ει!! !!ε!!επτ !ε!ρ!ε ει!

ρ!ορι·!ιιω !οεο!!! δ! ι:επε!εω- !!ιο!!ει!ι!!. Μ!πο!

ρ!ο!!ι. Ωε!εε!!!Ξει!!ωε !ερειειειιοπ !!ε!!εετε!ρε

πε, ποπ ρετε!!! ο!Βεπ!ειἔ !ε ωεεε!ε,!ει! !!!!!ε! Απ·

ρε!!,νπο !!!!ρετε !ε ι!ε !οι:ε!π!οεεω !!επε!'ε!επι!ο.

Οοο!! Η ροτε!! !!ε!ρ!-εω !ε!! ωο!ε πετε!ε!!τε! ωο

εε!ε, ποπ ε!! !ει!ε , ει!! πο!! ρε!!!! 8! !!!ι!ω εε!ρεε

ει!! νπ!!εω.οιετε!εω !!επι: ρε!επ!!εω ὅσα!!! ποπ

ι!!!!!π8ε!! ε!!! !ρ!ε ροιεπ!!ε ο!ει!!ι!εε, ρε! εεε!!! !ε,

δ! !εε!!!ι:ο!ρει ε!ρεπ!ιὲ!π πει: ν!τε !!!οεε!. (Με

εειει!! !!!ι: !εωρε! ο!8επ!ε!! πω!!! εο!ρειι ι!!οεεε!,

εεω ε!!!επει!ετ!επεω: ι!ε!!! ν!!ε ρε!! πυρ!! ι!!!ρε

ε!!! !ει:ιρ!τ ωο!εω ρ!!!.ιε, οι!εω ε!!ε: εεε!! ε!! ωο

!!ε!ε ο!Βεπ!ειἔ, ωεεεπ!!ο ρε!!εω !εωο!!ε!εω ωε

ι!!επτε ρ!ορ!πι!!!!ο!!: οπο!! ί! !!!!:ιε!ε! ετ!!πε!ι ρε!

τεε ι:ο!ρο!!ε απο!! ι!!!ρο!!τεε, ετ!ει!! !π !!ει: ν!τε επ!

ιπε !πε!ει!!!εί: !!!εω εοφ!!! ωοι!ε!ετι επ!!! πο!!

!!ε!!εειι!ε!ειέ!εω ν!!!ετ!! , !ει! ι!!!ρο!!!!οπ!ε,

Ηεπι: !επι. !ωρεει!επι πιο!!! Κει:εο!!ο!εε: ι.

@ι!ε ει! εε !ειει!ε!ετε!, Βεετοε ποπ !!ε!!!!ε!οερε!·

ΐεθ:!οτε!!! ρειει!τ!εω !πει!εεω!ιι Ρει!!ε,εεεεε !!ε

!ιεε!!!π! !π ν!ε: !ωὸ ρο!!ε ν!!!!!τε ε!!ι!εε !!!!!!!επε ι!

!ι!ο !οεο ε!εε!!!; πει ρε!!ε πιο!!! ι:οερεε ε!ο!!ο!ει!!

!!!!!ιιω !ο!!ει·ε, !!ι:ε! πεε ροτε!! ι!!οι!ο.νε!!!ι!!!!!

ποπ !ερε!επτ τοτε!!! ιιεε!!!.8ι:ει!: ν!!! αρα!!! ι!ε

εε! , !!επι: ρε!επ!!εω ι!!ο!!ει!!!! !π Βεετ!ε !π!επι!!,

!!ε!!!!εερε!!εό!!ε!εω. @πιο ρ!ο!!ετε!!εωρ!ι! ρο

!επι!ει ν!!!ε!ε ,ι ειπε !ε!`εωρ!ο εο!ρο!ε ε!ο!!οίο !ε

·Βεειο !πτε!!ι!ιειιε , ν! ρο!!!ι ε!!!!!ι!ε ν!!ε !!ε!!επε ει:

ι!!!!!ι:ι!!ιετεεεει!!!!!ετ ν!!!!!!!ε !πιι!ε!!: !ὶω!!!!ει,!π-·

°ιιι!!!, πω!! -ρειεπτει πω!!! οι πω!!! πισω!!! πάρτε

άκω ρε![ει!!!επι , πειβιρϊεπιι ε!! ΜιΜεπά1Μεταρο.ι ι!

Ιειά|ίιιε [ε!!ριι!!!ιεει πει· πω!!! ε!!! πιο" ριιιεπε!!!,ρι!ιτζ

σε! πω!!! ειστε! Με!! Μπι!!! π! °Βεει!ιι , ώ· πω! Βεεισ

ε!!! πω! μποτ!!! 12!!!84, Ηεεο δι:ε!εε, ε. !!!εω ε!!!!ω-:

ρ!!επεπι: πρεπει!!! !! !!ει!ι: ρο!επ!!εω !!ε!!ε!ετ επ!Τ

ω!! ωε!τε!! σωρο!! νπ!!ε., ρο!!ετ !!!ει! !ποι·ρε!!!εε

!!!οιεε!ε:ι:!!!!! ιο!!! επ!ωε·Β! !π οπο!!! ρε!!ε·εο!ρο

επρεπε!!! ι!ε. νε!!!!!;ι:ες!!! !ε!ροπι!ετ.8εοτεε, π!ω!!ι!!!! ι!ε

8ειει. 8ει5

8. Τβε!πεε

Ρει!!!!!,

!!!!!Μ7.

ε!!ε πο!!! ει!,ρεε!ει:ο!ρο!!ε !εωοι!οπεω !ωρει!!

!!!επιε!!!!!!, ειπα !επτ ριεε!!ει, 8!ε!ε!!! !!!!!!ιο!εει

ι!ε! !!!!!!!!ωοι!! ωο!ε!!! ιιι !!εε ν!!ε !!ΠΡΒά!!ΗΠιό· ι

- 8οτ!!εω 4,ε!!!!,49.48,4.ΜΥ!',7.ρεβ τ .εωιεΙ.ι!ο!εω

ΑΒ!!!τε!!ε ροπ!! !π ει!τ!!π!ει!! ν!!!ετε Π!! Βεε!!ε

ε!!!!!επτ!5, ν! !ει!τε !!!!!!εω εο!ειι! εεπι:!!!!ε!ει!

οι!!πε!!! ωετεω, εεε !-ε!!!οιιε!ε νε!εε!!πτ. @επ

εεεω !!ι!ε!ετε!ν!!τει!!ι!!!πΓεεε εε!ρο!!,εεω πο

ρειετ Γερει!!εε!!! 8οι!!ε.νε!εω ι!!!ρ!!ι:ετ πο·

  

ρε! ι:ο!ρει, !ει! εο!ρει ρε! επ!ωεω ωεεετε!. Ατ

ιιε!!! πει ν!!τι!εε!!ε! !π εο!ρο!ε τειιι!!ι!!, πο!! εε!

ριιε ρε! επ!!!!εω , !ει! ε!ι!ωε ρε! εοφ!!! ι!ιοι!ε!ε

τει; πεω ερ εο!πι:!ρε!ετ ωο!ι!!,!π εεε νι!!τεε ωο

τ!εε ε!!ε! , ιιε!ε ρεεε ι:οτρεε !!εοεε!ετ!ε, ιιι.!!!!!

Γεω!! ωο!ε!!! ι:οιπωεπ!εε!ετ ε!!!!!!ει. Ορε!!!ει!

π!οι!εω πο!!!ει:οπ!`εε!ε!ε ωοεεπι!ο Γε!ρ!εω εεε!

!εω, με!! ι!!οι!ετε! !!,ι!!!!!!! ειπε!!! εοφ!!! @ι!ε

ωεπτε!!ιε! Π!!! νπ!!εω: πεω !!οι: ι!!εεε!ετ ωει!!επ

τε ωο!ε . εεε ρ!!ι!!ο !`ε!ρ!ε!!! ωοεε!ετ:(!επΕπ δ!

πιει: ν!!τ!!! ει!!! !ε!!ι!ιω !!! εο!ρο!ε,!!!ε ει!!ετ ι!ει;ει:ε

ι!!!πετε ει! νπε!!!, νε! ρε! ωει!ι!ω ε!ι!ε!τε!!εει! Μ!!!

εε!!! ι!εο!!εωι νε! ρε! ι!!οι!!!ω!ε!!!!ε!!!.ει! !οεο!!!

!ε!!εω:ι.ιε!ει:εω ποπ ι!ιο!!ε!ετ !!!ιε!θι θ!! πε!!!!ειιι

!!τε!, πει.ιεε ρο!!ετ νπε.εει!εωι!εε ν!!!ι!επε!!!!!!!!η

τε!!!π!!!! !πε!!πε!ε ει! ωο!ε!!! !ε!Γεω, δτι!εο![ει!!,,

ποπ π!!! ει! νπεω πετι!!ε!!τε! !πι:!!πε!ε ρο!!ε!! τ·

@ποπ ε!!ει!! !ε !επεει ει! ρε!τε εο!ρε!!! ,_ εποε ε#“ψ!!8

!!ετ: εε!ε ει!! ποπ ι!ε!!εετεο!ριιε , !!ι! ε!!!ω!!ει!!ο·.

τει!! ρ!ει!ει:ει·ε , ι!ε!!ετ !εωεπι:ο!ρεε !!!ει!! κι!.

ρε!ε, εοι!ι!ε !!!οεε!!,ι!εο ε!!!!!ειεε !ιορ!!!ε!!!!!!ε @ο

τι!! εο!ρι!ε πετε!ε!! !!!ε

επ!ι!!ο !ωρ!·ε!!ο !ε!!!!ετ , ι!ε!ιετ!ει!!! ΜΜΜ ε ΜΙΒ

!-ε!!!ωει! !!!!!ι!! !ει:!ρ!επι!εω, !ει! ει!εωει!!!!!!ποπ

!ε!!!!ε!!ι!ιιω.61ι!ιδι! ειιτε!!!!!πε ν!!!!!ε Π! !!!!!!ο!!2454=.!"

ει! ρε!!ε ε!!!!ι!! , ε!ι!!!.!!ιε πετει!ι!! ν!!!ι!!!ι!!!ρο!3!!ει.

ι!!ιε, ρ!ε!:ι. το!!! ι!ε!! Με ν!!!!!ε πειειιε!!εο!!!!ει·.

πο!! ει! ε!!ρ!!εε!!ι!!ιω ωο!ε!!! , εεε!!! Ω!!Ρ.!!Η882

Ρε!!εε εο!ρε!!Βεε ε!ο!!ο!!ε!!!!!εεπτ:!ε!!!!ε πειτε!!

πετε!ε!ε!!! ρο!επτ!εω επ!!!!ε!8! εε!ρε!!ιεοορειιιι!ει

!ει!!, ε!ε!!ετ ε!!ε ε!!εεε ν!!!εεε!ειι!!!!!π!!!!!. βρει-ει!

ι!!!ε. Τε!!! ι!ε!!! , οπο!! ρ!!!πε!!!!!εεεωι!!!!ιτε!ερ8

πι, εο!!πε!ε!ε!!!!ε θ!! "εε !! τε!!! ωο!ε! Βε!!_ρο$€ι!!=

ρε!'ν!!!ετεω Βεε!!!!πτ!!π!εεεω,!!ει!!εεπειιο! σεξι;

εε!!! !-ει!!ρε! Πει!! , ρ!ε!!ε!!!ω !π !!ετε!!ιεεε!εωε

κιι!!Γροπετ ιν! ιιεππει!!!!ε!!!!! ερεπτι ιοεο! Βοο·!εε·

πω!!! ρε!!ε&!ε !!!!!!ε !!εεεω-0οπ!!!!!ι. ει!!! Φ!!!

ρε!!!! Πεει.νε!:!ε!ειΓεεει!!!!πΠ:οε ν!!!ετε νε! απο!!

!!!!ε!!εθ:ε δ! εο!ε!!!ετε!!εε!!ειι! ι:!ε!ει!! ε! 'νεώ

πεω,ε!!!ο!εωι!εο !!ι!εε!!!εε!!!!εεπεε!!ε!ε-! περσι!!!

!εό!!ε!εω ·ιειιππι!!ι!!ε!ιο!εωι!!!ε ι!!οι!εωφερο!!ιρ

!πι!!!!!!!ιι !π!!!π!εεεει!εε!!ι!ε!εε,ιι!!!!επε !!ε!ε!ωει!ι.

ρο!επτ!ο ε!! !!ι!!!!ι!εεε !ι!!!!!!ᾶε εο!!!!ει.ε!ε!ιεε

ρε!!:εό!.ἰο!ι!ι!ο!ετοεοᾶικ ι!!!ε!ει!!. ι ε ι,1.)!.Π- ε!!

Π!!! ε.-ν!!ιεε, ειπε οΧρε!!ε ιεο!ωιε !ερειει!ει!

το! , νε!ε!! ιιιιΒιιιεπτει!! ροτεπ!!ε! πιο!! ε! !! πι!

εεε!!!ε!!!! εερι!!ε!!;. νε! ειπε!

ε! ρε !τε ιτο!ρο!!!,ε!! !εω·εοπ!!πεε·!ι!!›!!!!π!!!εει!

ρε!!!!!ι!ιο!εω !ρ!!!!εει!!; πι!!! περα!!! !!!ε!!!τεοε!:

ε!!ε!,!!ε πετι!!ε!!ει:οιρο!!ε ε!εε!!ει εᾶιειτετε πι!!

· ιιιιρει!!ετ! !!!!ρε!!ει!! εο!ρο!!ε ι!ε!ετ!!!εω. ?πει

ρε!! ρεεε!! ει!!! !! ροτε!!!!ε ωε!!εε επ!ωιε ε!! επιπ

`! πω!!! ,ι Βε!!!!ρι!!ει!!! εερει, κά!! ρετε!!!- ρε! εεε

ροοι!ετο!!τετε ωο!ε! ε!! -

!!επε ι!οιεω εεπ!!!ιεει !π ει!!!!π!!εε !ειιι!!!!!!ν!!-ι ι ι!!εο!ει!!ν!!τε!!ε !!!ετ!εε πιει ερ!!!τετ!! ι!ο8ε8 ρεεε Δ

!ετε Πε!Βεε!!ε ε!!!!!ειιι!!.ΐε. οπο!! !!ε!!εε!π!!!!!- ρ επ!ωιε ε!τρ!!εο!!! ειπε εε!!! !!!ε ωο!ε! ποπ ετ!!!

!εεε, εε ρο!!!!ε ρο!!ειιι!ε !ρ!ει!!!ι:ο!ρο!ε,· ιιι!!ω!!! πει!!! !ετ!ο!ι!ε ε!! εε, εεε!!! ε!ι!ωε !ερε!ετε πετε!·εσ

επ!ι!ιε, οπο!! !!ι!!ε !ωρι!Βιιε!!!!ε!.8ι Τ!!οωεε!ι!ηι ρ κα" ν!!·ιειε ρ!οι!!!ι:ε!ε ρο!ε!!,ποπ !ειιι!!!ε! ρ!!ι!

ε!!Η.ιμ.φε.ε.ε!!.3. Ρα!!!ά:4!!; .ι..ει·ι.!. ει!. ·7!!!οιει!! ε!ρ!ει!!ρ!ει!εά!εει!!ι!!ιιε!!εω, Γε!! !ε!'!!ι:ιε! Με!!!

Αε!!!ιει!ε εο!!ει:επε π! ιι!!ε!!τετε!πτ!!π!!εε-,εε!ρε!! ρ!!πε!ρ!!!!!ε !!!!!ε !οεο! !`ρεε!ετπ επᾶε!!! Μει!ε ιο·

εεε!!ιιε ε!! εεε!!! ε!ο!!ε.Κ!ι:!!.ι!!!!.ερε.ει4.ι!.7.! Μ!! !ει!!ι!ωί ως!!! !!!!!ε !!!!πι: ι!!οι!ε!!! ρ!0ρε!!!!!!!!!

ροπ!τ ρε!!!ι!! !!ι επ!ι!!ε, ερ!!! !!ειροτει!ε! ει! πω!!! ' (επι. Με!!! 8! νε!!! ρο!επτ!ε !!!οτ!εε ποπ ε!! εεε

!-ε!!!!ερ!!!!

εεε.

δ: Με:: σε

ρε!!! από·

πιο

ε!πβιθ

ει!!!

μη.

!!283!!!.ΡΗ!Πι .ιε!ιρειεπιδ

ι!ε πετει·ε!!!,!πι! ε!!!!ε πε.ιιι!!!!!τε!ι ε!!!!!!ει πο: νε!οε. !!

ι!ίιερειι!!!!!!! ειι!ρο!ε,ιιι!ε!ει!ι!ει!!!!!ε!ε!!ε !!ιοι!!!!ι ! πιεπι!εερετ ,ιει!ε!!ε!! ι!ε!!ετ ρε! ιιεε!!!ετειιιι ε ε! 2:59!"

ο



:Η

ιιιιιίιαιιιιαιιιιιό:ι:ιι παιιιι·αι:ιιι ρ :πιο ιιιιιιιι: ιτιιιιιι

ιιιοιιιια παιιιιαιιι:ι· :οιιιρ:ιαιΑπ8:ιιι: :ιιιιι ιαιιι:π

πιω ίιιρ:ι·παι. ιο ιιιισιιαπιια πιιιιι εκατο:: παιρ

"Πι" ωιιιρ:ι:ι: ροιιιι, οι ι. που: Μ. 9. Σ. ό.

οιι:πι!ο, ιαπι:π ιιαιιιιαιιι:ι· απιιοι: ιπι!:ιιιιαιιι α:

ιι.ιρ:ι·παι. οιιοα:ι ιιιοιιιιιιι. Ει:πιπι :ιιαι απιπια ια

ιιοπιιι: ιιαιιιι·απι ιιιι·ι:αι Απ8:ιο ιιιιρ:ιι:άιοι·:πι,

ιιοπροι:ιιι ιιιι ι:ιιιιαιιε πω” πιοιιιια :οιιιρ:ι:ι·:,

:πιο πιιιια ριοριι:ιαι:ιι::ι!αι ππιιιιαιιι , απο: :Η

ι·ορι·ι:ιιιι. Οίκο ιΒιιιιι· ρ:ι πιο: ιιοι:ιπ ΑΒιιιιαιι:

!!οπιιπ:ι Β:ιιιι Βιιιιι:ε ι-ιιιιιιι Επι Απ8:ιιι ιο ρ:ιτπι

πω: ιιιοιιιε, :οπι:ιιιι:πι :ίι, ι νι πι:: πω: Πι ιιιι:

πιιιιιιιιιιι:ι·ιπ:ι:Βιια , α: ιιιρ:ιπαι. ιιιιοαι! ιιιοι!ιιιιι.

Ροιωιω ραι·ι μου. ποια οι ραι·ι: :οιροιιι πι!

8ισ&!α:ισ

8ι·σκιωιιι
πρ' ιιιιιιιιρ:ι!ιιιι:πιιιιιι , :μια :ιι ιρια αᾶιιια πιιιιιιιο

ρι·ιιιιιαιιι, ροι·ιιιιιι :οι·ριιι αᾶιι ι·:ίιιιιι πιοιιιι Πιτ

ιιιιιι.$ορροπο αιιι:ιιι, :οι·ροια ποπ ι:ίιιιιι: ιιιοιιιι

:οπιι·αιιο ρ:ι·ιιιατ νιιιοι:ε ίοι·ιπαιιι:ι· , Μ! αάιιιι:,

ΡΡοπιι::ιιι!ο ιιι ι: ιιιιριιιιιιιιι, οπο ιοι·ιιιαιιι:ι· :οπ

ιται·ιο ιποιιιι ι·ιιιιιιιπι:ι:ιιιοι! ιπι!: :οπίιαι,:ιιιια :ι:

τιι:ιιι:ἰπ ρι·ορι·ιο ιο:ο ποπ ει·αιιιιαπι,π:: ι:ι.ιιιαιιι.

:οπο ιιιιιι:π ι·:ιιιι:ιιιι παιιιι·αι:ιτι Βιαιιιιαι:ιοι δ: κ.

ιιιιαι:πι: αι:ιιιι ιι ιοι·ιιιαιιι:ι ει·αιιιιαι:πι, αιιι πωπ

ι:πιρ:·ιιιιιινιι·ιιιι:ι , :·ιιαπι ιπ ριοριιο ιο:: πι»

ιαι:πι.·Ροι·ιο πω: ιι&ιι.ια :οι·ροιιι πιιιαιιο Με.

:ι:ιιι:ι· ιοιιιιιιι· ρ:ι· ίιιιαπι ι!ιιιιπι :οπ:οι·ιιιι Πιο

Βιιι&ιοπ:ιιι: νπι!:ιι:::Π: ποπ "Π, ιοιι:ι: παιιιι·α·

ι:ιιι ιριαιιι Βιαιιιι.ιι:ιιι. !ια ιπι:ιιι8: ΑιιΒιιιι. Μι”.

ά:ί'ιιιιι. ε. Π. νοινι:ι:ιιιι·ιιιιιιιι ιιιιρ:ιιιιπ:πιι ι:

ι!ιοιιοιι:πι ροπ·:ι: ιπ ιιιιιιαιιοπ: Μπι-ω Βι·ιιιιιια·

|ξ5·.Ε·ΙΜΠΕ ιπ:ιιιιι , 13ο: ωιιιιιριιι:οι: , :κι ιρβ :παπι

:δύοικιιΜ,Μντοπο σοι·ροι·ιέπιιισροπάω 04:77: πο»ρο

ηιιιι30Μισ ω.. “οπο” Λάσπη: ·υιιιιιιιιιιιιιιι ::0°ρ8.ι,

ιιι1οιιιιιισιιιιθιι οιιιιιι:ιιιιι/ριι·ιικιΞ ι ιι ι:ιιιειι ιιιιι:ιτι ιι:

ριέιι1ιοι·υμπιι ει·αιιιιαπι: ίπ α&ιι α. Βιαιιιιαπι:ιιι

αι3ιιιιιιιιιιιιιιιο: ιαπιιιιιιι πιοι!ο ιιιιρ:ιιιι Εοιιιιαιι

ι:ιοι!ιοιοπιιιιιιιιιιιι. 9

·ιδ::ιιιιΕ!ιιπι, νι Βι::οι·ριιιιιιιροιιιιιπι ρ:: ροή!.

Προ:: ιιοΒιιιΠ!πιοιήιι::ΐριι·ιιιιε :οποιοι ία:: δ:

ιδειιοιβριιιΒιιιοη οι” οπο:: 6: ιιιιιι:ιιιο: ιιιιιιι:

ι!ιατιι-°ουέαπα ιιισιιιι, ρ:ιΕ:0.ιιΒιιι: ιιιιιιιιιιιιι·ιιι

οπιιι:ιιιιιιιοιιιιπ ιοιπριιΠιπιι: :ιι:ι::ιιιιιιιιι. Ν:

ιιιι:>ιιιιιιιιιιιοι!ι ριι·ιιιιε :ιιιπι ιο :οι·ροιιιιιιι Βιο

πιώ: Ηρώ:: α: :οι·ιιιι ριιιιιι:ι, ιτι ιο ποίιιιιι πιστω

ιιιιιιι :οιροιιιιιιι,ι:ι! :οπίιιι:πι:: ιι: ρ:ιρ:ιιιι , Ε·

:ραπ :σιριι: ιρΓιιπι. :μια αιιι:ιιι ιο ποιιιι ρ::

Οινιιιαβια

:ΗΜ

.9ρΜιιιι

ριοι·@'πιὶ

αιιιιι! ι·:ιιιιιιιιιιι·, πι: ιι:: ι!ιιο:ΡιιιιιιιΦ ι 'Η “>"8· ο·

Βήιωιιι: ΙΖ 1): ·υίιίωσιιπ: ύου:ίκι.ι. δώ'. Χ7!λ

ιπεςιιαιιιαι:ιπ ιιι:ιιιοι·ιιιιι , νι :οιιιΒιιιιι :κ μιά

Οι”. ι :.Τ:ιιιὸ, Β:ιιιοι ρ:ι· πω: νιιιιιι:ιιι ποπ ιο- Ιυβι- 3·
ιιιιιι πιοιι:ι: ροίι: ριοριια :οιροια,ι:ι! :παπι :Πα γ

ι Γ: ι!ιίιιπᾶα , πι ιιια ισιρ:ιι:ιιι!ο , κι ι::ιιιιι ιτα

ιι:πι!ο, η ίι:ιιι :ο πιοιι:πι Αιι8:ιι. δα! ιιιιαπια :ιιι

οι:: οπο: ι·:ίρ:άιι αιιοιιιιιι :οιροιιιιιι Αιιι:ιπιιιι

«ιο/Μάιο. :.3α,.ιιιιι”ιι:, ριιιαι :ίι: ιαπιαιιι, νι ρ:: :απο '

Β:αιιιιι ναι:αι ιοιαιιι πω: ιιιοι:ιιι :οπιιιιοιι:ι:, Η

πιο. Φιοι!ιαπι:ιι ρι·οι:οαΒιι: ποπ νιιι:ιιιι·: :πιο

π:: Απ8:ιι :απο :οπιπιοιι:ι: ναι:αιιι : δ: ριιπ:ιρα

ι:: ιιιιιπ:ιι μια:: ε ρι·οριιιε Κάιρο: ιιιιιιοιι:ι: , Πι

ίοιιιι: 13ο, ὰ οοο ιοιιιια νπιιι:ιίι :πιο ρ:πι!:ι.

“φ οοο.: ::ι.ιικιπι τι::

Εαι·ιιαι ιι·ιΓαι·ιαιιι ιιιιιιιιιιι·. ι. ?κι :ο :μισά μη.

:ριιιιιι:ίι αει Γ:ιριιιιιι ι;ιιαπιλίιεικιιιιιι , ριο- ΜΜΜ

ρι:ι ριιΐ:άιοιι:ιιι 8: ριιι·ιιαι:ιιι ω: ιρ::ι:ι , πω: "Μ *

ιιιιιι:π :ο ριιι·ιιαι:ιιι 8: ρ:ιί:άιοπ:ιιι πιο οποια,

αριιιιιιιιιιιιι :ιι αι! ί:ιριιιιιι πιαπιι:ιιαιιτιιιιιι- α. ριιι

αριιιιιι!ιπ: ι::ιρι:πι!ι ιιι ι: ιιιιιι:ιι , πο: ραδιο άι.

:ποιοι :ιαια, ι:ιια α: ροιιια :οιροι·ιι, πο: αριαιιιιιι

ιο ι: ιιιιιι:ιι ι·::ιρ:ι: :ιι ιπ:ιιι:ιιιια ια:ιιι ιοιαιι:, π!

αιι:ι·ιιι: :οι·ροιιι ιιιιιιιποίι: ι. Ριο ιρια ιιιιαιιιαι: ιο

ιιιιποία :οιροι·ι ιιιιιιιιι::: ιπιιιιι:πι: , :ιοοιιιοι!ο

ι!ι:ιιιιι :ιαιιιε ιο! , δι ιιιιοι!ιιιι:ι αιιιιι! :οιριιιιπ

ιιιπι::: ιιι:ιιιιιιιι. Όοπιι:πιιιπι Βοι.ΐιοι·:ε, :οι·ροια

Β:αιοιιιιο ροιι ι:ιιιιι:άιοπ:ιιι ιιιιιιια ριιιιιο ό:

ι::ιιιιι!ο πιοι!ο:ιαι·α: απο ριορι:ι· ριιιιιαι:ιιιδ:

ρ:ιι:άιοπ:πι :οιπρι:ιιιοπιε 8: ι:ιπρ:ιαιιι:πιι, :ιι

:ιιιιι:πιιιοπιπ:ιιι :ιιιιαπ:αιιι ιιιιαιιιαιοπι , α: ρισ

ιιιι!ι: :ιιιπι ρ:ιι`«Ξιὲ πιαπιί:ιιαιιιια ίιιι:ιιιιιι ριορι:ι

αριιιιιι!ιιι:ιιι αι! ι::ιρι:πι!ιιιπιιιιιι:π :πιπ:ιιι:ιιιια

ιαι!ιοιιιιιι αιιοιιιιιι :οι·ροιιιιιι ιιι:ιι!οιιιιιι,:ιιιιι ίιπι

ρ:τί:ά: ι:ιια π: ροιιια. !)ιιΕ:ιιιιαι ιαιιιιιπι :ιι ει: «θ. "Μι

ι:ι·ιιο πιοιιο, απ ιιπιιιιιιιια :ιαια ρ:: αιιιιιιαιιιιιι- ή

:επι πιο ιπιι:ι·:πι:ιτι. Ροιιίιιιιια ταιιοι!ιιιιιιαπ:!ι: Χ""'!.!°

:ιιιοπιαιιι ιιιιι δ: :οιοι· ι·:ριι8παπι ιιι :οι!:ιιι πιω:

ει: ιιιιιιιι ι :ιιιιιιιια ι·:ιιιιιιαι :οιριιι ρ:ι·ιρι:ιιιιιιι

ορα:ιιαι: ι:ι·ιοιπαιιιιιι: :πιο ιειιιιι :οιροιαΒ:α

ιοι·ιιιιι ιιιιιιι·α ει” :οιοιαια, :ιι :πιω :οιοι· ιιιαιιιπα

Δ ιιιιιιιιιπι :οιροιιι ρ:ιι:άιο, :ιιιαιι:ι ΑιιΒιιιιιιιιιι ρο

πιι ιπ ιρια ι!:Βπιιιοπ: ριιι:ιιιιιιιιιιπιι, ὰ πο: π. ά: ΡαιΙ:Μι28:

6'ιιιιι.:. 19.ιι: ι!:ί!πιιιι τ, Οιιιιιιι ::ι·ροι·ιι ρισΙ:ϋι·ιιιιάσ οι: ιΜΜ”

οι? μπασο :υπέι·ιιοπιι: :και «καιω. :πιοι·ι.ι/ιιιιιισιωι:.

ποπ ροι:ι·ιιπι ιιιιιιιι :Π: ποιοι :οιοι:ια δ: ιπι:ι·πα

ιο:: :ιαι·α:ιιιιοπιαιιι νι ροίι:ιιι :ΠΕ ιπι:ι·πιι ιο:: :ια

ιοοιιιιπ ιωιιωιιιιιιμ ι:πιαιιοπ:: ιιιιιιιιιιιοιιι ι πιιιι:ιι:ι:ιιι:ΙΙ: ιιιαριιαπιι8ιιι·αιιιραι:πιια,νιιωι.

ιριι·ιιιιιρ:ι:απι α: :οριιιιιι:ιιιιιι, ποπ ριοιι:.ιιιι:: ι ροι·ιτπιιι: Β:αιι ποπ ιιιιρ:ι!ιαι ιιιιιοιι:ιιι ι:οι·ροιια

παιιιια πισω: ιο:αιιι "πε, =ιιιιιιιι!:ιιι ιιι: :ιι :Μπι

ιιιΑπρι:ιι8.Βι πιο”Ωραια: , ῖιπ ιιιιιιιιιι πιιιιι ιιιπι

ιριιιιιιε; π:: :κ παιιιι·α ιιιιιιιιιιοπιιιιιι παιιιιια :Παι

:πιω ιιιιιιιιιι ι:ιιιιιιιιπιροι:πιιασιι διοιιι:ιιιιιιιι .

:πιο αρριοπιιιιαιιιιιι. ιι:ι ιο:: ιριιιιιιρ::ι:ιιηι:ι! ι

;. ιιιι·ιιι!άιΒιιιιαι:5::ωιοριιοπ:ι ποιοι :ιι όριο :οι·-.

ροκ πιιμιαιι ·ριιιι:ιραπη 8: ιπ:οιροι: Βιοι·ιοιο

· :ιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιω :οιιιιίι:πιιοιΒι ιο:οιιιιριιιιιιιιιιι:ι

με: ιιιιιιω3.ρ. :πιασει ιιιρ..ρι. Μ”, “_;_

ω: . ιιιί:ιιιι.ιιιιι μ:: @πιο ιιΒιιιΕιι_ιι6Β0%9$: ιι:ιο:ιιιε

ΙΜ". ι. !ιια:οι·ροια ιι:οιΓιιιιι πιοιιι ιοειιιιιὲιιιρρι ίιιαιιιιιι:ι

πιιιιιιαιιιρι·αιιιιιιι:ιιι. Ωιιιαιιιο: νιιιιιι ιιιρ:ιιι!ιιιια

:ιι ρ:πί::ιιοι ιι! ιαιιοπ: ιι:ιοικιιι!ι αι!οιιιο,:ιριραιη

ι:ιτι,ι:ιιιιιαιιιι ιρίιιιε παπιπιο Βιαιιιιισ.ι:ϋπιιιΜΜπ

ιη”. α. ι!αιιιριιιι:ιριιιιο Αιι8:ιι:ιιι,ιιιιιιιις.αΗαιι: ιιιιιιι›_

ι:ιιι ιπιιιουιιιιι:ι Β:ιιιιιιιιιιιιι:!ι; ιιιιια ιιιαιιιιιαιιιαπ

ι:ιιιιιι:ι:ιιοιιιιιι: ιαιιι:ιΒ 8οιιιιριιι:ι παρ: !ρφηιια.=

 

αιι:ιιιιι Β:αιι: ρι·οιπά: :αι:ι·:ιιι ι:ι·ιιιιιιαιιοιι: δ:

ορα:ιιαι: αι! ιιιιιι:πιιιιιιι :οιοι·:ιιι πι:::Πιιι·ια:αιιιιιι

ο:ιιιιι: ιιιαριι ι!:ι:ι5ιαιι.ιι πω: :οιοι·:ιιι, 8: πριν

και :οι·ροιιι ιιιιιπαιιι , :ιιιιι ιι:: Ειριοριια ι”οιιιια

δ: ριιι:ιιιιιιιιιο ιριιιι.ιιςιιιιιιι ιιι::ιιι. πο: :σιροπ

:και :παω :πιο :οιροιιιιιιι ιπαπιιι:ιαιιι. ιιο:ι:

φαει: ι!:!::ιαπιιιι πιω:πω: ιιοι:ιιιιιι::οιιΒιιιι:

ιιιι:ιιιπ:ιιιιι.ι.:οιοιιιιιιιιιιιι:.ίοιιπαιαιιι,οιιπιπ ιριαιιι ι

ιιι::ιιι Μι: . κι ιιιι:ιιιιι ιιιιιιιποιι :ωραια ιιιιρο

απ» Αι!ιι:ιηιιοο ιιιιι ιρία ιο :οιροι·: 8ιοιιοιο :ιι

ιιιιι€4ι,,ρ.ι:ρι:ιιιω·Βιιιιιιιπω: ιπι:ιιια ι νι :οιιιιιιιι

οι::ροπιιιιι·,ι:ιι:ιιι:ιιι:ι :ποιοι Β:αιοιιιιιι, δ:

Μπι ιιιιιιι:ι·:ιιιι :ιι ρι°οριιαιιι ι!8ιιιιιιιι 8: :οιο
Μ Μια: Μπι. 2 , ι 1 Δ

-. Βιορι:ι·Με ιιαιιοιι::8:οιιι: οιμπι. :ο μ. η. α· ο

ΜΒιΏ°ΠΞΠΐΒ°Ϊη -:οιροιι @οποία ιοι:ιιι:ιιιαιιι:: $'"·Ι·,”

ιιιιι.ι:ιιι: , π ιηιιιιιιιπ,:ιιιιι παιιιιο :οιοι:8ι Εμ:: Α!.

ιΜιοπιι ιιοιι€ΐἶ9 ιο!ι29 άόκο:Φ9π3ιι3Φιι3ϋ%ΜΦι :ιι ΜΩΡΗ: ι:ιιιρ:ιαιιι:πιο :οπΓιιι8:πι: ω :οπι

Μιι απο Ρ9πι!:αι :κιιι:ι·ιιιε Β:αιοιιιιιι ρ· :ιιιὸιιι μ.

ιιαιιιια Και:: Β:αιιιι:ι , :οι ιιια :ιιπω: 8:ι! πρ"

ροίιιιιιιι ριοιιαιιιιιιι: :ιι ι :σιιίιαιιιιιῇιι: βρει·ιιαι:

0ι0Ει8 Ω!ιιιζ!Ηι!!5, πι” ιιιειιιιιιιιιμ· ι-ΗΜιιι . “ιδια

 'κι πω; ιι: ιια:ιαιιι:π :οιπροιΙιοιιιιαι: νιι!:ιιιι·

ίσιο ιιιιιιιαι:ι Βοηαιι_:ΜΒΜ «πιο 4- Μ!. 49 ρ. π..

491ιωμ:Π.1. ό· :ιιο:ι ιιιΠ..ρι.μ. α..ρ.3. σο”. $ο

:κι 90ιι::ιωτι .ι 0σηιοια Β:αιοιιιιιι ω: ιιιιιιιποιιι

` ιο::

 



(ζ'|ηνι2.ι.ι

ω: ἐπιστ

'Β.

8 . 8'οιίριιι.

ιιι.

ΟΡΟΙ.

Ά:ι.ιμιβ.

074207.

σιρ..ι..:ι. ?λ Οι· ·υἰ:ἰ:ιιο]ἔ'ι:: ΜΜπί:. .!”:έΒο )Π/Π.

Μ:: σ: :ο κοσμο, ι:οΒιιι:: :εισαι ιΠοι:: :οοιρι ιι: ιιι·

:σιιοιιι:ιι: ριιι:ι::σε σοιροι:ε, (οι: ιιιιιισσ: ιι: ίσροι

Ησιο:ισιέσο Βοσεισοστστει ο:ιρΠοι:: απορια: οποιο

ι:ι:,ι:ισι .ωσωεωω ι€σο, δ: Ισσ:ισοΐσ:,σοσ πρι:

ιοσ:Ισσι:: σ:ιἰσσι:: σοΙοιοι:: , οσοι:: :::Βοιο: :οι

ιοίιιι σ:2το:Π Φο, ιιισισιι, σωρο:: :;φαροπ:μ: Μι::

τιι»ι βιο:: ὑπὸ:: :·ιι!υπω, ώ· :!.πι:.ι: Ιωι:ιιιι:βιροι·Μ

άπο:: :Μακ , ροι::άρκι: οιιι·θοιιοικ. νι:ι!ο σοΒιι: , σοι

ρω:: Βιοτιο1ι: ίσιο ροισιιι δ: :ι·ιιι:ίρ:ιοσ:ιο: :ο ρ:ο

:οσο οιι:ισ: Με:: , ισ:ο:σειισ ι:ι:ιισοι:ιπι:: σοιροιἰε

ειο:ιοί: ρ:το(σοιο οωιι: οοι·ροι·οιε :Ποι·σι:: Βοσ

:ο:σση οσοι: ::ισ:οι:Ρειιο: ρ:Πὶισ οοιισοι!σι:: , ν:

Μ:: :.::ιωισ σ.: :ιιι::σο: οσσΠε ι::οι::ιε. πω::

:::οι:ισσ: ιρί:σ: οί:: οσοι:ιιιισ ί: οοιροι·: Βοιι:οισσ:

ΐοι·οι:: ροισιο 8ο ::::ι:ΐρει:οσ:ιιι , Ισσοσ: Μισο πω·

ριοι::::,σορ ροΠοι::οο:σισοιΒοσιοο ρι:::οε σο...

σε :ο ι:οι:ιιιοσιο:ο πιω. ΒοΗιισί $σοΙ.:Βιιι σ: 4.

:ϋΠ'.44. ο· 49. νι:οσιο:ι:οιι!οσοσι, οοι·ροι·ιι Βο::ο

τω:: ιοΐσι·ιοάσισ ι:Βιι·δ σΜιι:ει:ο ἱι::οιιι: , :κο :ιιι:·

:σι:: ιιι :κισσα ΐι:ροιθοιο, Κ:: σ: ιστοιιιι: οσοι:: ρ::

:Η:σ:, ιιιι·νι πο:: :::ι·ι::ισιιιιι 8ο σοι::ροΠ:ιο οσιροιἰ:

δ:σι::ιιι:: μια:: οοσΙ:ΜισΒ·σιοισι::. Ωω:: οι:: ω".

σ: Ισοο οι οιιιιιισιο ιι.ι:ιι, ν: σο:ἰσἰ ίισ8σιοισσ: σο

ιοι·ο:, οι;Πριο:, δ: ί:Βιιι·2 πι:: :ο:ἱσε οοτροιίε, οσἑι::

Βιι8::Ιστυαι ροι·ιισσ: .ιιιιιιιοιε :ο ι:οπ:ιοσι:Ιο σ:

οι::ι:ιξ:σε νιι:οαι:τσι , τσι:: ιιι οσ:σιροιοσιιιο Βοί

σ:ιιιισιο ι:ιισοιΙοίιι: 8ο :σώσω Μισο οΙΜἱτ8:οιΙι ο:ιἱ·

ει: ροι:οξΠ0 ΗΜ: Πισω. Ειοι:ισ: ί: ΜονΓοεισ βιο

νι:: ισοτι:Η ο:: ΠΠ:: οοιισοιίιιιιοσο οι:ισ Ασεο!ο,οσι

Ισοο Ε:: Μ: ι:ρραιοι::: , ποιοι:: ο!::ἱ:::οι:: σοι:

ιι:κι: σ: σα: , ν: ο:: ΐριοι:ι:Ιοιι: σι::ρι:ἰ:σἀἰι:ο σοι·

σσ:.: νΜοι·οισι Ε :ιοι3.24.ιιιι οι, ο. :κι (ζο:.3.υιιιιι ριι[

βιι:ικιοκάπο δω ||ι·.ι:Ι ικ[α:Ι:Μ σ)κορβ ρι°υριο7

ε!ιπιπω ·υι:Ιιι:: πω, οσοι:: ριοριοιο: ω:οι::ι Μορ

1ο: νοΙιιιο. (Ζιιι:Ιοιι: ο!ιιιιιιι:οισ ρσιιισιισι:: οί:, οοι:·

::ιι&στο σωρο:: Βο::οπιι:: ο:: Μισο: οοιισο:ίο·

Ποσο οσο: Όσο,Δω ΐο Βοιιιι: σ::ισι:οίισσ:οΡσσεσ·

τω: Ισσοι:: ο:: Ι:οσιι:σιιισοοιιιι::ο σ. οοιρσε τοσοι::

όποιοι:: ? οσιιι:: Ιοσι. οοι:Ηιισιιστοι·:ισσιιι Γερ. 3.

_ Έα!Χάιππ: ΗΠΑ 13:ιωι: Π. Βιά:ιιια: "αρμοκ

άι::19τω:ιωικιι, ό· :νικώ Μάι:: οι ρ:τρ:ιι:.ι: οι:τιιιιιιι::.

Με::ι::. 13. ?απο Ιπ.ι9ι]'::Ιροϋκιιιβ:κιβι!ικ Μέσο Ρα-

πι: οποιο». ι ω:: Οοι·. ιι. 5ωω..ιω ιιι ειριούι!ιιιιι.:,

βτ8::ιπέ!07ία: :κι Ρ::ιΙιρ. 3. Κώπωαὐιι ειπρι::Βιι- ι

ωιΖιιωι: ΜΗ:: σοπρέιιια:πω ιατρικά ο!:ιι·ιι:ιιι:/ῖιο.

Αοσσόσι:: Ροι:ο5. ΟριιΙΙσ: ΗιοιοίοΙρι:ι:ιτεσσε

ι:::τοσι:οΠ 18. ω:: ι::οόισι::. !ιι/1,ι ιιισσι:, .Ψεκάσ

θιιιι: ·υιβΙ, ό· ωι4ιιιιω Ζωα, σ· βσιιι]ρΙ:πάσηϋπο

πω”. Ε: ρωι:ιά:ιι: φτου: Μπρέσια:: ιιιοπάιι!ιιιιιυπ

Ώα:: ·υπωιύκ.ι ρατι:ιιΙΙ: αβατο !ιαι:ίκω ιἰοιἰι: οιιι·ρι::,

οι σ.: Δρρσ7'ΜΧώΠ.Ε οπ:ίω·οικι· Μ, οιωιἱ αρ:ιΣ?ιιωι:::οκι

απο» ροι·:εωρ::/βρι·.ι/Μι·ο , μια:: όΊῇΜπι: ό” οι”

_βατιι, ωωι: τα: Μαρια :7!ειιιίω:, ΜΜΜ Μπέι: :Πισ
Κίι·:ιθι: |9ινΜΙΠ2Μ ικΠισω. Ασ8σί:ισσ: 2::..ι:ο οωιι. ο. Α

νιτισ:ο:οπΜΜ »ι:»ι!υ.ι ώ· ·υιβωπι ιυισοι·τιιριιιιι!ι: :ιπ

ριι:·ι:, :μια υπο:: ·υιάεπιπ: μι· ·υβι: ικα#ιωτι: σοτέ:: ά:

.:ϊκιθιιια,ρποπέ:ιω πω: πο” οι:: :Μι ιι:ο:Πιι:ι: , βά ρἴο·

πο, απο, /:απ.: , βωριιιτιιαβΙισιια: , ρισβοέοΜ σ!

Μιιιίιθι:: Ό:ι. Οροι:: 4:ιιρρο ιΙΙι, ό: ΜΑ:: “Μαρκ ἰσ

α:ικ: , μ: πω: Μια:: Ι::ιτωοπιο σιιι·ροι·:ι!ι: “πιο”.

που!αιού1Μ2,ίπ27ικβολι , σο· ..:.....ρω μι· ιατροι::

.....ει.. άι.φιψι2, ιο· απ» ειπα:: ..ω , 4ο.: Η:: :παρκο

αφ:: Μἰ7ιιὐι|ο.ι ·υιιί:!ιιιιιιιιι·, ΜιιοπαΪο.ι πιοπι:: οι Μπι!

:4πιβει.ι Μπάρι Μι2οπ:ι!ι: ρΜώνιΜάιπί: ά:Ι:ό?ο:ιο- ι

0τοβιοσειΜΜ. Β. Οιοροιισε σο. ι8. ιι: Ισ:: σ. η. ο::

ριισι:ι:ε νι:ιι:οσΙσσ: Πισω. Νοκ Μιι4ιι.ιύιικι· οι ιιι:

ι·ι:πι πιο! «οικου, :Με ωεωσ @Μετρο ::Ι:Μικ απο.

σε! σα” ιι:ειριπιπ:, »ή ι!!.ιω[ιφτοωιιω Ρ:ιιι·2.·ιω. Μ.

ουκ 6080714228 σιιιιιιωβοιοιιι2εω , μουνι:: :Μάο 66:

ι....ιιιω (έ: :Ιοι·ιι:ιι:[ιι!ρειιιέ Φ ρισιιιια:: :ινιιι/!ιιοικι:

86 ρω:: ροί:: μπω: :ιιτροπ:Μα: πιώ: :Μι που::

οι

εισροή: βπω:ιιια,βρω ·ιιιιι:/4ι:ι74ι:: πιο:: οι:: ουσ/β·

| σ.οθι|ι: :ιίιυι,|οι:: πιο:: ή: πω: μπώ ....::...ιιι..ρ

' θ:: δ: Μ:: δ:ά4ιιιιωι:ι: ι:: σ:: διυιΠι πω:: πω:: εἰ::

τιια:οβιωσιιι , πω:: ροι·:ρισιιιι:ιι: ΙΓΜι/ΪΜΜΙΠ έν.

ΑσίοΙισσ: ιιι Μαιο. Ηιιο , ιι::οπορ:ισε ΜσειΠΕΙ'; :ι..ρι.

οσ:Ποσοιρο:οΙ::Βἰ:σιἰίὶι::Ισίὶἱ, ι·οΐροσι.°Ιο: , ιιιι- °

»ΜΜΜό έκοστιιιιριιέιιΙΙ:ι.·υι :ρ!ιπέιώιω ·υιππου:ρο!

Ισαάκ. Β. [.ιισ:οσ:.Ισίι:ισ.ιιιι σο. σο όιίοιρ!.ο. 23. ΙΜΜιο.

Δ: ι:οσ Γο:Π:ιι: ΜΜΜ ριπή., εΙ.ιπιοι:[κωθι:, π.: ο:

βΙι:βρ:Ι:: ιι·.ιιιβουιάσ:/ρ!ουάστσω.Νοπ απο: ΜΜΜ:

βιο ιιιιιιιιιιιιωιβ τοιιισθει··ιώι: .ι.ά::ι.Ψ:ιικ , [Η ιιιάιύι!έ

?πιάσω ,Μάιο ::..[..ι·ι::ιι , οίω·ρθωθι:2, :άσο ν: οφ

:παοκ . Μιο7”κΜέσοσ ωεωθυ·οπω ι...ω...ι.. :σκάι

ω:: .ιω..ω πωρ:Παικω πέωιτ:ιιιιίπω.

Λαοσ:: "πιο, Δω:: θ: 8ἰοιιοἴο οοτροιο οι..ιιιι,

ι::ο:ιιιΠ νι::ροι· Μπι:: ου!:ιιι[ι·.ιιήθιι: ../ρω.ω, ο:

Ροιιιιβ.ιι·ρά:Ιι:α:Ι Π:ιωιρ:τ:: . ιι.Ει:. π. πι: ιι: :κατὰ

ί·-στσισ: οι: οσοι: ρο:Πι::Πι:,νι ί:σ8σιιι:οι:: “πιο οι

επ Ισίιο: οιιοιιιι.ιιοι:: οίιτοιιι:::: Α: σοι·ρσε εισαι

σο:: οί: ::ι::ιισ: Ισοιι:σισ ..ο ο:ιιιιι:ίοσο ΐσΙΒοιο,Γοι!.

Ζἱἱι

οσοι: ο:ιοι::ριο: οί: ι·οιιιισσισιιι : σει:: ν: ιι: σο:: κα».

ιιΒιι:ι:ιιιβώ Ισσο. 8ο οΙιιιι::ιο _ἱσι:2τοιι:ο . πο:: ο

Αροσ. 2.1.ιδιοι:σι, (Πισω: Β:ιπωι :ροπ:/οίο ό· Μπα.

μια Μπακ: πι:: :Η ιιριιιι:.Ιι: σοσδιι::οι ιρίἱ σε :τοσε

Βεστιιιιο,· ιι: ι:σέιο!ει·ιιιιι6 σ: ?πιο ιιιαιρι.1ι: Μισο

Δι: , σο:: οι: οκ:ι·ἰσἴοσοΙσιι:ἰοοἴο σοτροι·ο , ία: ει::

ισιιιι:ί'οσο ροι· :οάσσι::στιοι:: οι: ἱσ:ιἰι:ίοσἐ:σἰσ:ἱ

Βοε:ιισι:ισο. Νοσ :πιο σωσει. Δω.: ρ:οΒιι:, ιισὲισ .Η το!.

ι::::στοιοισ :ορσεσοι:ισσ: Πωσ! οοι:ισσΒοσιάι ἱι: :Ιού

οοι:οι:: οοι·ροιο οοΙοιοι:: δ: !σοοι:: ιι: Πισω:: , οι:

οοι:τιειι·ισ: σΠΐροί::ιοσο: , σρ:: ισ Γσι:ιοθ.ο :οσω

τοστ. Πω:: :ιστοι:ι: Βοσ: ἴιισιΙο ἴσροι::ο ρο:οί: , ν:

:βρώ ΐσροι:: ιι; οοιροιο ΒΙ3ιιοΐο Οι:ιΒΕΝοε:Ξε:

σι:: ριιο:οιοο, οσοι:: πρι:: πο, ι:σισ ι ιιι ο

ι:οοιιισσιο:σ νιιιοιισισι οι::σο8 δ: ίιιιεσΙ:ι: μια: οι:

Βασισε: ι:ο:ροτι: Βιοι'ιοίι: σει:: ροκ!! Ποσο ι:: Ισ

; οι: :σΙροι·οι:: ιιιιοι::ροι·:ιο, ν:ριορι·ί5 νιιισίοσισίιμ

ισοισσιι θέσω:: 8: οο!οι·οσ: σο:: ιι::ροι!ιο: , ντι οι·

ιοσιροιιισιι ισ :ιοιι:Ηεσ:::ιοσο Μαι:: , οσο απο.

ι ιιιι..ω.ι βα:ι|Ει! περιι!:ιιάιοι:. Μαιο. η.

4 Ροι·ιὸ ω:: σΙ:ιιιιι: σο:: οιἰ:ἰι: οι::ι:Η:σ: σωρο

::ο:ιἱΒοι:ιιειιι: ισοτι:οισι::, ι. Ε”. :ράσα #0::

ι ω.: βΙΙ: , :ΠΜ Ματέι:: Μπι , ώ· :Με σΙ:ιι·ιιιι: Μι...

! νιιω:/Μ!.ι οπο:: ὲ/ΪοΠιι άϋπ οι ο!αι·ιι.ι::, β: ει· π.

Β ριτσα:: Μο7:ΜΜΜ. Μ:: Μάσι. οι 4.4ι/ιι. 49.4.

4. μ. ό. Μισο σοι: οίἶο ι::οσιιΙοι:: ιι: οσ:σιι:σ: ροκ:

ω: οισΐι!οι:: οοιροιἰ: , σο οσοι! :ΙΙι:σσ:ισιιιοι·οι::,

σ:ἰι:οιοι:: σο., .κι ἴσι ρσιοΙ:ιιισσιι:οσ: οιιιιιιιι:οιι:

ι·οοσιισι::. Ποσο: δωσε , στοι!ιοΠισε στ., οσοι:

ισισιι::σε Βοο.:οισσ: τω: ισδεοσιισε ίριοσσοβί::

οσο: Η οι:.:Ιοι·σισ Ισ:ι, ἰσοσἰ: , ριοριο: Μισο: Εσο

:σσ: Ποιεισροι:όοοιι: , :πιο οκρο!”σιι, ν:Βο:ι:ιιρίἱ

οοοιοισσ: Ισσο ι::ισι:ι::ιί:: ΐρ!οσόοοι::.

:.ι;.

σο: :οι ρι·ειι:σσ: σοι:::σι!ιιιι: σώσε (απ. :ιο ::δο οιι,ρ....

οσοι: σοσι:$ο:σ: ιιι 4.άιβ. 494844.. ::".8.οοκο.1.

οοι·ροι·σ Βο:ιοισι:: Μισο: οΙιιιι: ιιι:Ισσιιιο.: οσα: Η.

ο:τριοΒο ρι·οι::ι::ιιι:ι Δω:: οιιιοσ!ιι , 8ο Ρ:ιισσ:.

Μοι!σε σο :Μο σο:: οι:: ριοΒιιι:ΗΜιι::ο Μεσοι: ο::

ΠΠ: ι:οι:σσι:σι.Ι:ισσ οΙσιιιι:ιοι:: :στο Εσ:ιἱσίοσ:ισ

δ: ιιιι:ισιοι:ιοσ: μι: οοτροιιι::ι.ιε; σο:: (σροισσιο :ο

σσε, (οι: 8οι:: έρεε: ριο:σσιιι:::ο, 8ο νιίσο:Π:σ:, ν:

:στο !:σι::ιισι οοτροιι: Ι:ιιιιι:οσἱο ισ Ιεσιιοσ: 8ο Βιο

ιιιιιι: σοσιΠ:οιι: ρ::οί::ι:, ο:ιιιι:ι: οοιροι·ιε οσσΙἱ:."

Τα: Γσροιἴσι:: Δ. Μο ιΙο:ο ιΜΗοσΙτιιιο:; ι . οι:

:στο Ιω, οι:: Ισίιο:σι:: σωρο:: :σΙΒοοσι::, ?ωστε

δ: οἱσἴὰοι:: ΐροσιοι οσα: οι::Ιοί:ι ι:οί:::ι::ο. 2.° Α:: οι

ιιιιιι:ιιι: Π: ει:: οσσιο σοι: 8ιοιιδοιι:ο. 3.80 Π: ροη

ι.οΒιιι:ο Βο::Η::, Μισο :Με οοοσΙσι:·ο.

@οσο π. Κιοι:ιιιι!. οι 4. Μ. 49. απ. 4. ιρ::Π.

6. 5. .ιά.ιτρκω. οσοι:: ΐοι:σσσ:σ:5ιω:.ι “Μ” ο. 8:

Ιιισιιτιι.

Ο
ω

Προ: Βοσιοισισσοσιιιι:,ΐοι: σ:οιοι ασ: ισίι:οι,ισιι- βι·ιιιιοι

Μαμά::

Οσοι! Μ· σ...ιι...ι.

!4:
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ι:ι.ι:::::ιπ- ΙΙ:Μ78.:1ψ.48.βδ.2. ::- [4]:π.: !:!ι.3.άοβιτιυπο Μ::

Ρ/:ΜΜ σ.: ρω:: , εΙ:ιτ:::ιεω ίιι:ιιτ:ω :::ιιει·ί:: Γρεε:ε::

:οε!ε::: ποί:τ::ε,::ι πω:: :επ:.:πεΙ:π::ει::ω $ο:ιι:

|β"”'”'° Ιοε. :::. εοπε: . 2.Ι.*ιιιι::. (:::τ:::ι: Βε::οτιιω εοτΡο

πιο: ε:ιι:::ιιι·: :::::::ι:ι::πε 8: :π:εΙΙει5;ι:::: :Ι:::

::ιε :π:ω:ι:::: πω: ε:: :::ι:ει·Γε :Ρεε:ε: :εΙ:τ::::ε :π

::Πεάιι::: π:ιιι::Ι:: ει·Βο δ: ε::τ:::ε εο:Ροτ:: ει:: ε:

Ρτοπε:Γεεπ:.Οοπ:::.π:ω εΙ:τ:::::::::οτιιιπ εο:Ρο·

πιω πω. :Ι:ιιιι:: ΡτοΡτ:επι:ε:, πο:: ποπ πω::

ε::::::: :ο::: , :ιι: ::ιιπειιποιιε :::: :οε:ε::::: ε::τ:::::

π:ι:: Ρτ:ιι:ο:ΙΙιιω::ι::πιιοι:ειιππιιε Γιιο:εάιιτι:. ί:

ιιε τ:τιιιιι, π.: ι:επ:-ιιω,ί:ιιε οΡ:ειιω,Βιιε Ρετι::ιιω

8::τ:::ΓΡ:τε:::. π. ΙΙΙιιαπι::ιια::, 8: ποπ ε::ε::ἔ:::ἰ :έ

ποπ :Η πι:: ετ:::ιεπε ε: οι· πιει:: π::ιιι·π . ε :

Νομ9- 8- ΙΙ::::ω 8:οι:ξ:.8. Τ::οι:::::π .:..:Μι. Μ.. πιο. 2.. :::.4..

πω" :νά :παπά :πβΙ:α:.ΡΗ,π:,δε Μ:: ::πίεπι,:ιιεεω Β::

τοι·ιιω εοιΡοτι:ω :Πε ε:ιιίι:εω :Ρεε:ε: επι:: :ιιεε

εοε:οτιιω: πο:: πω: :ιιεεω Γετ:Ρ:ιιτ: ποπ:: πρ::

:::: Ρετ :ιιεεω ΓοΙ::; Η :ιιι:::ι :Πει :ι::ετ:ιιε :Ρεε:ε:,

ε: Ρετ :ιιεεω ΐο::: ποπ:: ποπ ποι:Βε::::::τ:]ίαπ πι::

«Μάτ, :πι:ιι::, παω:: :έα έ:: :α·|ο, πϋ::!π:::/ϊοι: σέ, πι::

Ρ::δ:ι::: πω: παπι, :επ πικαπ, πι:: η? ΜΜΜ!. νετ::ω νιτ:::ι::

Μ: :επι :πεει·:: εἰ:: 8: τ:::οπε: νιτ:ι:Γειιιε πω: ίο:ιι:

ΡοίΤιιπ:. Νεειιιε :::εωΡ:ιιω ό: ε:πε εεεΙεί:: δ: :ετ

τεί:τ: ::: ::ω ::ε::: ι::ιι: ::::ι:οιι:ιιοε: ::π::ιω δ: :π

. ο (Μο ποι::::πε εοπιιεπ:ιιτι:. νπ::: πειι::ι· οί: ε:: ::ιε

::ι:: π::ι:ι·:ω ω:π:::::::ι:::ω :::οπει::. Επι: :ιι:ε:ι:

- Β:::ο:ιιι:: εοτΡοτιιιι: ε:::ωί: ίι::ιιτ: Π: :::ε::ιιε ἴΡε

ε:ε:, ν:::ι:οε: ::ωεπ εοπιιεπ:ε: επι:: ποί::::ε.Ρτο

Β:Ι::::οτ (επι. δ. Τ:ιοι::ε: είιω πω:: π. πεε:Π::::

:Π:τεπι::, :ι:εειι: Βε::οτιιω εοτΡοτιιω Ϊιι:ιιτ:πι

:Πικάπ :Ρείε:ε: : ποί:τ:::: ό: :τ8ιιιι:επ:: εοπιτ:::ε

:-επτ.::ε::: ο:ιι: οίΒιι:.

πι. (1ιιο:ι: π. ι::::ξ,ε:::. Κ:ε:ι::διι: Ιοεο ε::. εεπί::,

Δ” °"ΜΜ: :ιιεεω :Π:ι:::ιι:ιιτ:ω οει::ο ποπ 8:οτ:Βε:ιο πω.

ω” Β:Ιεω:Ρτο:ι:: ει: ΑιιΒιι::2. 22.2: (.'π:::.:·.ι9.ν:ι: :::,

πιώ:: εΙ:ι:·::α: π: 0:7:Π:εσηισ:°ε , απ:: π|πι·›·:.ι:::, α::

από:: ::[:·πιπΙσπτω Ροι:::::ιύβοκά:ιαβσπίσ , :Μπι π. μ

_ ::·σάσπάιι :#2 πω: .υι. :::::ιιιπ8:: , επικβι·::: Μ·

πισω: α:πισε:ππι·πυκ: αφή:: , :κακάο ΙΙΙ: :βια έ::

:πωετιεπά:, οι ΠΙ:: αέπυ/ξ·:. Ωοπί:τιι::τ: πο:: Η

Ρο:ιι:Πε: πι:: :Ι:::::: :π οει:::: :::ίο:Ρι::οτι:ω ν:

::ετ:,ε:ι:: ΙΙΙ:: Οπτ::ὶιι:οί::πε::ίἶε:,ί:ειι: ΠΙ:: οί:επ

::::::ο:ε: :ιι:ι::::::::ε , ::ι::ιι::.: :π8:είΐιι: ε:: π: :σε

::πιι:: :::ι:ί::5 :8:::::::: :ιι Αίε:πποπε ; :ι::ὸ δ: ί:

π:::::ιι:::πεω ε::::ι:::: :π :τ:ιιεθΒιιτ:::οπε. Ηιι:ε

Επι. εοπεοτι::: Γι:ΡΡΙεω. π: 4.. 4:57. 4.:..:::. :.μ.-3.

απ. π. δ. Τ::οω:::οεο:::.δεοτα: π: π.. :::Π. πο. μ.

ι 54.4:: :..4ι·8:π::πα: :οι 4..ά:Π. .+9. «τι. ι. διππ·κ. δ:

Μ:: Ρι:::π:, ε:ω :Πε ν:::::ι::::: :ο οειι:ο ποπ 8:οτ:

ί::::ο. Ε: ::π:::π Γεω. 8.Τ:ιοι::::, 8::οτιιω, οι::

:επίετι: :Π:ω :οτε ::::ιι:::εω δ: ε:ιι:ι:εω ΓΡεε:ε:

επι:: ποί:::::ε , εε::ιιω εἰ:: οιι::::ιιι::: .π. εοι::Ρτε

Βεπι:::ιι: πι: ::::ι::::: οο:ε&ο :::ειι:ιι: Ρο:επι:::, :τι

πω:: Ροιεί: Μ:: Ρο:επ:::; ετΒο ί: π.: Η:: εοωΡτε

:ιεπι:::ιιτί:ι:: π::ιιι·ιιΙ: ο::::δ::ο Ρο:επι:ε νιί:ι::ε,Ρο

τετ:: Μ:: ::::ω πο:: 8:οτ:::ε::ιι :π ::::ι:: :επι:::ε.ίπ

ίεπτ·:οτι:ω,ειιι: ::οεε:ιι, :::πε:ιιεεω ίιιιιιτ:ω ι::

ι:ετ::; ΓΡεε:::,ι:::::ε:::ι:: ε:: Ρτο:::ιι:. Η ::ωεπ Ρω

Β::8ι1:τε2:ι:ι:ἱ::ἱ:ε:ί::ὸ:ι1ετΪιΞ :Ρ:ει:: , ποπ ει::

::ωεπ πω:: Γιι:ιί:::ι::::ιι ΐιιΡετ:ι::ιιτ:Ι:: , :πω Π:

εο:Ρο:ε:; π:ειι.:ε οπο:: :::ο::ι.ιι::, είιω ποπ :Ριπ

τε::, πιω:: ί:: Π:: ωοι!ιι:. Οοπ::τι::. π:ω ::::πιιε

ποπ Ροίΐε: ::Ι:ε πι:: π: :απο ποπ 8:οι·:::ε::ο ν:ι:ε

π, οι::::πι:: Ρι·οΡ:ετ :ι::ιιτ:ι:εω :ᾶ:ι:::::εω, δ: ::

ι:ετ::ε::::οπεπ:, ποπ ΡοίΤε: :Β :ιιιι:::πο δ: :πί:τι::ο

οειι:ο. ν:ΑιιΒιιί::πιι: :::, :π:::::::::: ::::::ιι:: ποπ

:8:: :θ::οπε π::ιιτ:::, ο:: :μπω (ο::ιω π:οιιίτε: :ο

οειι:ο ποπ 8:οτ:::ε::ο ν:::::: ; Κ:: :::ι::ιπ: :ό:::οπ:

:π:επ::οπ:::, ειιιποειι:ιιω ποι::::::::, θ:: :ειπώ

Νεριπ:.

.άβηππιπ:.

Μια::

ινών::

Ι

Ό::7:::ι:ίο Π. Β: πιἰ:ἰ:πο]ΐπε ὐυυππἱ:. .:”:όϋο Χ)7//:

:ιιεεω ...ι ω::οτειιι εο:ι:ιι::οπεω ν:ι::επε::ω :τι ::ι.

::εωο :ιιι::ε:ο :ο οειιΙ:: εο:Ροτε:ε ε!::::::::οι·ιιω.

Η:: Βιι:τε: ::::ο ειιω ω: εοιι::ι·ω. ει:: Ρι·ο::ε:, /

:ιιεεω πω: ποπ :οτεει:::: π::ιιτ:Ιε ο:::εάιιω ρο- όλω” .ϋ[_

από: ν:ί:ιι::, π...: πιω: ί::ι:::.ειιι· :ιο:ιιετ:: ():ιτ:- @πω π.. '

π... Ρο:: :εΪι1:::ᾶ. :ΙΙ:ω :::ίε:Ριι::: οί:επ::ε:ε,ιιι|ἔσ:

ει:ι:Βι:: ::ωεπ :Με π.: _εοιΡο::: άστε: οί:επι:::.

Ν:ιι: ί: πι:: :πιτ :Β::::::οπε ΓοΙ:ιω :π:επί:οπ:Π,

πι:: οειι!ιιιι: ::εωι:Ιεει , Ρο:ι::Π`ε: :::Γ:ιιιε ΠΙΝΩ·

Ποπ: ει:: οειι::: πο:: 8:οτ:Βε:::: :::(ε:Ριι:οτιιω ν:

ι:ει·:. ()ΒιιΡτοΡ:ετ π:: :::[ειιτ:ιι: Ρο::ίιε οί:επι:::,

πω: :ιιεεω :οτε ε:ι.ι:::εω Μπιτ:: επι:: ποί:τ::ε: :ο

·Ρτο:πι::,οιι:: Μπι:: Π:: Ρ:::: ιι8ετε ν:::::ιιε :ᾶ:ο

πε, π::ιιτ:Ι:, δ: ::ι:επ::οπ::: , ποπ Ρο:ι:::::: οειι:::

ποπ 8:οτ:::ε::::, :Β(ιιιιε :::ί:οπε δ:: τειιε::ιετ:::οπε

π::ιιτ::::ετ ν::::::. Νεο:: (Π:::ί:ιιε νο:ιι:: :πτωτ

:::π::ιο ιι:::::ειι:ο ν:: , ν: Γι:: εοι·Ρο::: ε::τ:::: :ο

οειιΙ:: ποπ 8:οτ:ί:::::: ν:::ετειιιτ , ίιι:Ρ:πι:επι::ο

:ά:οπ:ω π::ιι::Ιει::, ι:::ά::π:επ::οπ:Ι:. Ν:: ε:: ..

Ρ:: τ:::ο ε:: ::οι:Βιι: :ιι:::::::::ιε 6: Α8:Ι::::::: π:: .:ι.

Ρο:ι::: Ο::τ:ί:ιι: :::ίοι:ε.ποπο ω:τ:ειιΙο ν::. Ν:ι::

ει:: :-ιιΓΡ::ιι:ετε :&:οπειι:: ιι::ιιτ:Ιεω Με:: , πε :π

τιιε:::ιιιω οειιΙο: σ:ΐεπ::::, Π: ι:::ι::ιιω οειι::: Β:ο

τ:::ε:::: , :ε Ρι·ο:πι:: τεἴΡ:ᾶιι :Ποτιιι:: ιι::τ:ειι:ιιιι:

::::: ποπ ΡοΠ:ι;:::: :::ι:επ ω:τ:ειι:ιιω,:ΙΙ:ω ἴιιί-Ρεπ

ω: τ::Ρεάιι οει::οτιιιι:.ποπ 8:οι·::::::οτι:π:, ω::

:::Ρεθ:ι: :::οτιιι:: :::::Γιι:Ρετι::ο:::::::: ποπ π. Α:

νετὸ εοτΡιι: ΒΙοι·:οΐι.ιω π.: ::ο::::ιιε Γιιο::::::::: δ:

Α8:::::::: ν::, πιι:Ιιιωι::ε::π::::ειι!ιιιι: , εἰιω ω::

νίιιε Π: ::ε:::ιι:: εο:Ρο::οι:: 8:οτ:οί:ε. Ό:α.:. (Πιτ:- ιΜ:::Ι:π

πι:: Ροί:τ:ἴιιτ:εᾶ:οπ:ω πι:: ν::::εί:Βιιτ:: :ε ι::ι:::- ω·#°:ϋ

Ρι:Ιοτιιι:: :::ιι::: ο::επι:::: :ι πο: π:: ποιιιιιι: ω:::- 35:”:""':
ειι:ιιι:: :::Ρ:&ιι ::::ε:Ριι:οιιιω, οι::::ωΡει::ιι::ιι: Β '

ΡτοΡτ:::Ρί:ι:: δευτ: 8:::::8::: ν::::::::: ΓΡε:::::π

οειι:ο: :τ::ιίω:::ετε:. Κάτι. :::::::ι8. ι:ιιΡΙε:: ιπ:τ:

ειιΙι:ω: ι. :εεοι:::::ι:::::ιιω :ιοω:πι::ι:: ν::ι:οι·:Ι·ιι.ιε,

2. ποπ ::εοωωοι:::ιιπ: ::οω::ι:::ι:: ν:::οτ:::ιι:. .

Οιι::::::::ι&:οπ:ΡοΗ::, εοπεει!ο,(Πιι:::ιιωΓιι:Πε `

νίιιωπ::τ:ειιΙο ν:::οτ:::ι:: :εεοωωοι:::ο, ε:: :::·

πι:: πεεεΠἱ:::ε,πεωΡε εο:::: ::::εω,: οι:: (πω:

::π: , :·ει::ιιεεπι:: , ν:: ειιω :::::ω::::τι::τ :8:π::::

ποπ :ιι:ει:: ω:ι·:ι:ιι:ο ν:::οτ:::ιι: ποπ :εεοωωοι::

το, ειι:ιιίι:ιοι:::ιιιΠε: , οί:επ::::ε ::ο:εω πι: επ::

:::::, ειι:ι:: ν:Βο:Ι:ι:: ποπ ω:: οειιΙ:: :::οτ:::ε::::

:::::ειι:τ: 8: ει: :::: Ρ:ι·:ε πιιΠ: π:: πεε:Π::::, :Η::::

:::ίε:ριι::: οί:επι:επι::. Ιιιιιι: :::::1: ίειι:. οι:: πο·

εε:, :Π:ι:: εοτΡοτιιιπ :Ι::::::εω ι::ιι:τ:: :οτε τ:::ο·

π:: : ποί::τ::: , :::εεπι:ιιι:: ε:: , :Π:ι:: ποπ ΡοίΪ: :Β

οειι:ο ποπ 8:ο::ίΐιε:ιο ν:ι:ει: , ω:: ν:: :εωΡ:τε:ιι:

:π::τωει::: :::ειιι: πι:::: , ν:::εείωι:: :::::Ρετ:::ιπ

πι:: ::::τ::::εω εοτΡοτ:: (Πιι:ί:ι :π :τ:πεπΒιιτ:::ο

π: Μι::|ι. 1.7. ε:πι:εωι.:ιι: :εωΡετ:πό:ω , :εἶμ

&ιι οει::οτιιω ι::ιπ:ι::οτιιω :π ν:::ωο ό:: Ιιιι::ε::,

:ι.ι:::: :Πιιι: Μωβ. 26. Λοιπά: ·υ::Μ::::.: :Μπι Μ·

›π:πέιβάαπωπ &άσκιτ:: πωπω πι, ό· ·υπ::επι::π

έ:: πκ!πύκι απ:: ν:: οειι!ιι:π :Ρ:ιιπ: ποπ8Ιο::ί:ε:ιιιι::

ει::τ:οτι::π:::ο :ι::::ιιο :ιιι::::ο :οτε το::ο::πάιιιι::

Ε.:8ε:ιι:ιι: 8ο:ιιεε::::ιι:. °

απο:: 3. ::::::ειι!. ι:οε:π:εοωωι:τι::ε:Τ::εο- Π::

:οΒ: επι:: δ. 'Πισω. :οεο :::.:ιά 3. μ. :π Ροτεί:::: τ." π."

Βε::::ΙΤε :ο :Με ν:ι:ει:, ν:: ποπ ν:ι:ε τ:: .:Ι:οοιι:. ν: #Μω'·

:Ρ:ε:πίετ:, εοτΡιιε Β:οτ:ο:ιιι:ιι ποπ απ: :::ί:τιιωεπ

τω:: Ρετ:ε&: οοει::επ5 δ: ΡιοΡοττ:οπ::ιιω Ρτ:π

ε:Ρ::: :ε:π:: , οι:: ε:: ιιπ:ωιιε Β::::. Οα:ειιιω ω.

::ει::::: :::,οιιο ιποι:ο Η: :π Ροιεί:::εΒ:::: π: :Με Θ-9*”μά',

ν:::ετ: , ν:: ποπ νίι::::. δ. Τ::οπ::ι: ν:::::ιιτ ι: ε1- °ν

ικό.

πιο· Μ::

Π ΡΙ:ε::: Ρετ:Ρ::ω (:::τ:::::ω, πι:: :ά ::::ετιιω :ιπ

Ρετ:ιιω :πιιπω :ε οει:::: :πιιιεπ:ιιιιι: ω:π:::Πε:,

ν:: οεειι::::. ν:τίιω εοπ:τ: ::8:::: δεο:ιι:: πω::

::ιι:::::: εοι·Ροτε::π :8ει:::ο Ρεπό:: ε:: ιι::Ρει·:ο νο

:::.Υπ::: Ριο::::::Ιε Ρι::::::::Αιι::ιο::ε,πιι:ιιΐωοι:: :ιιιιιιι:::: :Βιιιιτ ποπ Ρο:ετιι: ε:::::::: εο:Ροτ: Βιο

ω:

._...



Ἑι#οιιιιιἰο ί[ Όι· σίιΖωοβαι ύου:ίιιέ:. :Μι )ζΡΊίλ
7!

:ἰσΐσ ἰσΒιετοσ: σ:: φοτο ίσπρι::ίσ ασἰση Βσατε απ» μι» Ροιιιι::ιιι/Μιι ι!:', σ: ιιιιι67οιοι·ροτι: ιιιιιιι!ιω

σε: ττιισίτσἰττοκ , ισοιΝ:ο σοσ ττασἴωτττστε ΐρα:Εσε βιιιιιι ιιιοι!ορ·ομιο @και ι·οιιάιιοπιιι, σιιιιιιιιιι:/ϊιιι:

Επι: :σστατἱσσι::σ ἱισσπὁἰατὲ σοσ σε:: σ:: ἱισρ::Ιο

ασἰσια , (ει: οι: ἴσστταᾶἱοσι: ὸἰσἰσἱ εοστ:στίσε ασ

ἰωρστἰσισ ασἱεσισΒσατισ: Ναι:: ασἰΠσ ἱτσσπᾶὶατέ

Ρσσάστ αᾶῖοσἰε ὸσίἱτἰσ , ίπ οσἰσε ροτείτατοιίΠρία

αᾶὶσ :στ αᾶἰσ ισ:σαστατίσα νἰἴσε σοσ Η: ἱσ ροτε

Π:ατε ασἰωπ ἱτσωιὸἱατἐ , Μ! Πεί: σἰίΞ όἱσαωσ5 τ!

Με:: ἴρεεἰα!ἰτστρσσὰστσ ατα ἱρ:ἔι :Παω ασἰτσἔη «μισά

τσσπτἐ δ: στι:: ΐσσάασ:ισστο ὸἱεἰτστ: ἱΒιτσι· ἀιίὶτἰο

εἱσἴόσσα ἰσασπὸἰατιἔ ροσάστ Πωσ Πιο ασ συσσ

:τσιπ Β:ατί.

εετ:1°ιο Χντιι.

@οποιοι ού!ιέῖιιιιιιιιιιι ριπιμιιι·έβι:

Βιιιιιια· συ/ιιβοβιιιοι έ

Οσίτασε σε Ραττ·σσα δ: 8::!·ιο!αίτ. ίι:στ. Βοατσε

σσσ ρι·τσασόσε ἰσ (Μ: τ:στρστόσσ: 8!οι·ἰσίἱ:

:ότι δ:: σκετεἰτἰσ ίσοτσαι ίεσί.σσισ. Ναι:: :τσ οι:: “τι

αΠσσοτσισ Ε: σοσττσσε:ίἱα , ό:: στι:: Μια, νσἰσει·

.κ

ΠΜ:: ἰστσσστἰσσα σισΙσει @στο ὸἰεεσὸσσ: ώ, ιιθιρ/Μιιιιρβι·ιμ·ιοιιμιιοι,πι: α· ιιιιΙΙοιίιάιιι·ιισιβω

οιιιιιιιιέιιιι: βια», τισ: Πιιι: οιιιιιιιιιιι ουιΜιιι::

Αεσσόίτ :πιο ὁ Να2ἰασ. ἰσίῖσσατα, στ ετιαισ Γι:σ- 219.

τω:: σοσἴσ!ατἱσσι: δ: τοΙΜτατι: ρα:τιαρ:,σστ ίσΕτ Θωθ

ιισΙσι·ίε 8: τ:ΠΗτία ι:σσί-στε; δασσάα σΙΙ:σσἱα σσα- Δ'α”""

σε: ροτοστἰα: Βεασ πω: ἰσ Ρωτώ ισ ίτατσ ροή-ι:

ᾶὶίἱἱισο : στ Ρο:ΪεᾶἰΠἱισσ: Κατσε ροτοστιατκίτ, ν: 4

θεωρω ίἱτσσσἱσσᾶ:α απ:: ίσοοΒιι:&ο Ρ::ί:&ισο: ..

οικω:: .σ. ρ::τι:στιβΠο σατσι·αΗτιτ αρριτττ εσσισσ8ἱ '

ι:σσ: Πιο σσιτ-σάισσ: εὺσΠΒἰτσ τ· σσιεέτσσα στ σου

Ηᾶἰσσσ: Μπείτε, 8ι ίσσΐσ: ρι:ἔσἀἰσἰΙἱ: αΒσΒιετ$σ,

Γεωριι· ἱσ ?επεσα σ:ἰτσοσἰσσᾶσ:ι:σω ίσο σσιεάο.

ταστ1σαισ ρσιτσ&ώιΙσ απ:: ίσο ρσ:τσάίσοι εστι

Η:σ:. 1. σαι:: στα οασάσσι τατιοσοσι σωσσερστεστἱσ

ΪΡἰτἰτσαΙ:$ Ματ: σ:σστ ω εοεΙι:Μ Ρατ:ἱα ίεσηπτ

εοσἰσσᾶισ ασκ:: ίσο οΜσθ:ο τασσσαισ απ:: (σο

σστἴ:&ἰσο. α., Πωσ:: Π:σίσε σσ:ρο:ἰ: σασ:σατο

τσιπ σσστἰσσο α (Με σΒΕιθ:3: Β:σίΞΕπΙισσ: :στερο

βσστστ: σ:εοδτ στσσιε Π:σίσε σσ:ρσ:ἱ: Β:ατοι·σστ

α ω:: οσίι:&ιε :εστοα!:ισστσ:. Λαμ: :πιο σε Ϊσσίἱ

Μ: σ: σοσπσσσἱ: σ:ίδι:σάισι!σισ στ: ασ δσ8σΙσει

Β ι τ: στ.ντίσ: ὶσ ι:σι·ροτι ΒΙσι·ισίσ :σωσει πο.

Μιτο:ται:σοσ σσσασ σε8ατ, εσεα!ἰσσσ:σσ: Βήτα:: ἔσω:: ὰοΙσ&στἱσσ:τσσκοΒἰοόἱ:ο νὶσσἱΙΙίὶσἰρ:σσσ:· ο"Φαρ.τ

ίἔσἴσσσα νΐσισ ἱααΒἱτστσε, σ:: οτί-σα σΒΙ:&ατσοστα τἱοσσατο.Αίἶιττἱσ τησ σίτ επτα: σσἱα ἰποστρσ:: εω

Γεταρτσι·σ:.Ναισ Πωσ ΠΠ ἰσ σα: :στα ίσι:τσστ άσ- :ἱοΪο :σασσΒἱτΪροτ:στἱα νἰΠσα: σοφια τσ :ο Πωσ

“οικω

σφι

οστά ΚΪἰΩἰήΖ ραττἱσἰρσε,ἱτα 86 τσ αΠα Βεστ ΒοατΕ- σσετσστ σΒἱ:ότα ταΠ ροτεστἱισ στοροι·τιοσατα;. δ£

Νοε.ίσιι:..

σσιτσέ σε Ρτατισ ίσο ()ισΓατΕο_ι Ροβ Μαιο: ιιΙΙσιιιιιιιο,

ἱσςσἰτ , @Μι οοοιιατιιωι·στιιιω ι 22774, σα· ώ· άιάο4

πι, ό· ιιι|Μιοοι ιιοισσικι:,·τιοιριπιτ: πιο» άσσο:: :σου

μη” ιιάΖΙοι·ιο ιαΙώι:!:οι·ιάιιιιιικβι·ιισι Μωβ:

τιιιιι ι ώ· σιιιισιιάιιιοιίιιιιι οὐ ιιιιιιιτο- οσπιιιιιέϊιοιιιιιι

ά7'ΗΜΙΜ7'14Μ ιι·βιι: μπεις:: [ιιιτιιι, |ῖι Μαιο: ιιιι·ιιιιάι

πω: βια: ιιιικ :Μι οοικιιιιισιι·ιιτιπαπι, :οικω ·υιιίι!ιι·ιτ

σοφια ιορφσΜ ιιίιβιωιστωι , Θ· απ» ιο πικαπ Φι

δ!ιιυι, ό· #ιιτιιιιιιι ς9ιιιιιιτιπι ά Βιιιιιι , ιορφι ιιι

πισω:: .ε νέα, ιο ιιιιοιί ιιιοπιι!ι ώ· ωσπου: πι:: . Ασ

ΒσΠισω οἱ: :7ότιιισά· :ΜΜΜ σ. 64. Πει ποστ. ἰσσσἰτ,

(πω: ι·οηιοι·ι: ώ· ιικιιιιο,·οιιο!ιιι οοιι!ιι: σοι: υιό: , και·

απ:: οιιιίιιιιι,ιιιι· ο” Δισκοι: 60έέτιιιιίτ.Άσττ:Ισ108 σε

Βισἱὶἱτ. ε. 57. Ισ Μ: [πιστη «απο άι!ιδΒιιιο «πιάσω

έκιβύιΙΙ: Μοτο: ιιιιοι·ιοθέι, ώ· ικιιβίιιιιιοιΙι ιἰιιΙοιιἰιιιι

|ἱιι απο: ιο: ιιισιωιοιιι ιιίιιισοίωιιιαβιέιιοι:. @οι

άια:ι, Ι-σὶαὶσσΒἰτ, ιοτο:Ρ ο·ιιι!ι, οσοι: 8 ιιισ·ι:, ο:,οιιιιιιιι:,

έτσι", ο”, ιιιιικ, Ριάιιιο, υβι, ιιιιοἰιιΙΙι, και ιιιιῖ Μ;

ό· Μιά-τα σιιέιΙΙιιιέπ.· /`ωειιΙσσιιι :Μπιουτ ιοι·ιισι ισ

ι·οοιοιιιιιι πιο: ιιιιτιι|ιι!ι·άι|ι:ΐαιιοσι:·ά ιἰιιἰοιιἰιιιι:μ

|ἱι ιιμιιοσω, οι =·ιιιι·στοτσΜοικο ιο"·ιιιιι υοἰιιριιι:ἐ:

Βιέ Ροι:ίοιο, ό· σο: -οιιιωι ιίοιιιιι: στι: ιιιιοιιιιιιι·.

(Στσάν!τατισ: ::τβτι:αττατ::σσιωσσατσ σκσωρΙσ

· ία:: ἱ8σἱτἱ τ σσσάσε'στ;ντ σ. 56. ἴστὶσἰτ, Μωριι άπο σσσσσρἱσ:ἱτ : τ1σισσε Τρσεπσσ: 5σθισάσε

ΜΜΜ: ι:οσί-σττοε, πιτ πᾶἱ: Νιιἰασα. σ:ατ. το. Ιο-` αΙἰσσόι: αᾶσε ταΗε σστεστία σσΠατσ ἱσσοὶσἰτ σι;

ΐο:ισττατεσα Βοατιθι:ο ίτατσἱ α·ρσΒσαστσω : οτε::

σοσεΠ: ΉΙἰ σι:Βασι·Ισε. Μιἰο: σοσττατ ισ 4:0Ι'Ροττ:

8Ιστἰσίο (ἱσιἔἰ!τὶ,σσἰ ΡΜ: τσἴσττοᾶἰσσεω ωρίσσι

ό; αΙίσε Μάι:Βατά:οσθτω. Ισ ::στρο:σ ΒΙστἱοίσ σπα

σοστ σωστο Ρτσρ:ἰ‹:τατσ: .ι:οσθσσοστε: ι:στρσ: στ·

Βασίι:σσ:: ατιρστοστἱα νἰίἱσα σίτ.στορτίστα:εσσΐ:

ομοσ: εστρσεστΒασἰεσσπ εισοτ:Έρίσω εἱστἰοἴσσα

σίτ ρι·οσσττίσσατστσ σΒιιθ:σσ: ροτοστἰα νιώσε; δ:

σσἱὸσσι :αστο ἱσσσσὸὶστσισσιΙιᾶατΞσσσω αισθ

Βἰτ, σωστο σσσα:Ι ΡσΙσΒτἱτσὸἱσσω 86 νι:σσΠατασ

ἴσρετασἱτ το!ισσα εοφ στα: σσισ πω εστρο:α τω:

α:Ισίτια, σἑσα τσιτσίττἱαἰσ σ:_σΙἰσ:σσι ίτατσσα πισ

τασάσ , τσαεσασ: Ρατἱ:στ σεσΗ: νσΙσρτατσωιιασο

«στα ρι·ἱσασσα σΒίσιΕτσισ ν:ΗΜΙσ σισσἱσισΪνισμΙΗΒ

δωσω σ!! θοτρσείἱστιίἰἰ;ὸσἱσ σσερσ: 8ΙοσισίΒωσ

Ματτἱ5; τω:: :ς!ἱσσοτσὶσ Βοατστσσ:: ; σ::ιενσι1Ηρ!α

:στρσι·α τ:σεΜΗα ι ρτισἴοττἰσιβστἱσω -Ετσηησισσ:ζ τ

ομοσ Μ: ρω·σετσα Ισόι::ΒΘατσιστσ;σΒ Πσ€σ!α:ιισ .

ΐρΙισσοτιισ;σσεισ·τσω σιτ-ΩίρΓσιτσσ: σ:σσσσιισσα

τιίσϊΒισσιΊ το: 8Ισ:ἰσ[ο-:στσ οσήαστσισ σιωι,: ασ

:έ οι:σΙο: σΒἱσόταβἰτ. ΜΜΟ ι Φωτ:: αάσστσσ10σ4

|ἱσΓσσι:ΒσατἱΡὐσιἱσᾶστσστιιἱσἱρίὶσε οεσ!σεἴρεσἱεε

νἰίὶσΗι:: ιισα:σσ:σσσσσε πισω, σσα: Βσατσ:`=νἱ

ΟοφιτΜπ

ΣιθήθΙ. ζ;;;

πΕτ:. Σ

μι” ι·οιιιιιιιι ξεκιιιι;'|ΐι·' πιο ·Βιιιι υσΙιφΜιιπι . Βασ- σι:σΙσε ντι!οσιτ κ: σσσ ι·σΕσσε ο!ατὸ 8: όια:τΞισΙαττ%

Ιιι!!ίσιοιι. τσστἱσε ΈσΜσιασστΜι άιβιοΙιιιιι ιιιοοιιι|ίιιι ι.23.οιι·ιιι ! φαω δ σα: ποστ:: στςΐεστε: ΒαΒσιστ.Ροίἶ:τστἰαισ Νοτι'βοι·ιιηι

'βια αυτια οιιφριάδοσοτι, ό·ιοιιιιοττιιΙ:Μ:ι, ό·

ιιτιι·ιιιιιιιιΉπ·ιιιιι πωσ:: @σωρο ιωωσσι Πισω::

ττα)]ΐιο ΜΙιω·ι!ι2:·οιιισοτί: [κι Μιωιιιιι, @κ Λι.

[οσα ά·'ιιο/σιιιιιιιιιιιΣιιιιι σωσει:: 1ιιιι::εμοιιιτοιάι»

πι: α.ιήβ, ι·ι|οι·ωιιιιιροϊοσιιιι: ιο/ίιι:|ιιιβι:, ιιιιι!:ἐεἰ

Μιά::ια·ιιβιτιιοιτ άέ!ιιο:; ΏιΙ:Πιιοιιιιτ οιιι!ιι: ιιι "Με ζ
(Μ: Κ€ἐΙΜΕΜ7ἱΙ ιρειιο; Βιιι·ικοιιιιι ια!οτιιι›ι ισιίοάιοΕ Ν

ιιιιιιι'τ:ιοεοω|ιμωωιω πο:: Μιάιο:ΗΜ· υιιιἰοι#

θα: Βιιιιιιιιιιιι; [ι·ιιοι·ιιιι:σιιοοιιι [ιιιιιιιιιι: ιαΙιδιιιίιι

η οιίοήψιισιοι·ιιιιι πω” ὶηιιι[ιιιΙιοιιι ι·ιπιιτέιι σάουνα

ιαω·ιωιιιιΙιι οιιιΜΙ'ζιι!άάο οικιιιιιιοι άι!ιδιιοιΙιιιιιι

ισι!!ι)?ιιιισιιιέποι2%ιιιι·ιισάιι [Μπακ οι:: βιέιιιιιιιιέ

οιι!ιιτιιιιιιβρβ άιωιι»ιμοζιι:[οι ιοσει·ιιι: ιιοιιιιιΙιιοι:

·ιιιιισι;οιιι ιιιιιιτισ2οσοσ @μισώ σιἔσσἱστ1: οι»

ποστ:: πω:: ιισ6σω2 Γι:: 8010», ἱσσσἰτ. πο:: ά;

 σσέ: Ασία:Ιισσ αστσοκ :οι 6`°ἰιιιιιι.ῇ›ιι σρἰσατἱ τ ουσ

ΐοτσασσαισ :τω-θ πιω:: στή: ροτα&σισ ἰσΒἰσἰστσ,

οοίοι·ώπιβοι·ι&ισ; Μ9:, ι·ή:', «πιω ισΜιιιχριιιιιιι

μαρια:: ι!ιιτητιΜιιιι αι! στσΙδ5·ΒΘατστσσι ·6?ό!Ε&ασιϊ

ω. νασαι τω: σίὶ ιισσι σωσει, Π: ιμ!ΗΠΑϋ47σ

ΗΜ άοςσστ ', μεειτοΜωβσσΠσισρτιστόσιασισι.

σα:: ισἱΧτττ(ΒΡ'σττσασΐστσι:ιτ',]:τσ_[οια;ρστα:ΠεισΕσφ

ει: σ:ιιισιωωστιισι>ιιωωιισιω: σ9ΒῖΒσ: _ .

ΐσΙσσόίσίστίσσ:' σττε&ίε έ·σϊέσσστ όισ€α·στ πω:

σσστῖσσσ τσιται:σΙσ Βσΐσΐισσότ τω:: ι:σσίϊ:τσασ·ο, ": “

σε: στσρτστΊστ:$σθωσ:σσσάασοτιτσω σσΠα:ώβια ”

. ὁ:
. κτ!

°°ι 3,:'δ

:σστσ:.|ιεΪ η _ _ _

:ν1ττωσ, ι::σσδΐτα&σεσσισε σστιτ·στιισ σσΙσσσσ# Νικ". κι
σ:

- σσΙσατ όέ:?3:ιτ'ιισατέσσΐτατσΓΒΕασθεο ΐἔΡΠΒΠᾶ`Π#|-ο7ιιιιιιι:

τιω,ρατι:τισέιστ 8ισι1ειωτισ ήσασα στι: αστο: 8€8α

ιοιιιι_ι!Μοωιοι·ιιωΖΙοι·ισ σιιιιιοιιιιιιι οιιιιτΑΠ)ιιιιιιά:: Η:: , μπι1ιωισ στ: ;'δΠτ'Οστιτ:ταπστ σ&τΟσσ

εοττσστἰσᾶ,

' 9:ν:5

κι:·:.··τιι.=ιοψογισν.οι.4.ιωε=ε>ι ι ·



Νε: Με..

Ζ 2 τ.

Δ! ·πιι[πο :πιο

:οριο 

το ~

οσττορτιοἔι, Τα! ροτιοστιοἐ ροτοπιτιο,τιιτο τιοο οστ

ρστοΒοτιτστοοι. τιοτι οσ:ιοιτιο, νοι τοττοιττισ οάοτο

οπιτ ιο σοοιστ Βιοτιοοιιτσεοέτισιιο πιτιτοτιιιι,ιοτι τατι

` τιιοιιπιτοοτιστιοιι, ροτισι:ιοι ΓροοιστοποιοιοιιΠισ

τιοτιι. ντι‹ιο οτιοττιίι σοιοάοοι οτ ιοτοπιίιΠιτιιοιο

οιτιοτιι, τιοιο τετοιου τιοτι προ: οιόι:ισπιο πιειτοτειι, στι·

Ιοιιιοιοτιτισ, νοι ειιτοι·5σο, οι! εΠωωιωιιιι,τρ.τττω

ι ίοι ρτσοιοοοπιτισ , ...οι οτιοιιιοιτ οποιοι τοσιοίτιιιττι.

Ι)τ τ: ο 2. Νοτιιτιοειτο σοοιι Βοοτσποτι:ι τοπ..

οοτιτ .ο οιτοτοιτισ νιτιοπιιιι ιιιιοτιστι σοιοάτιοι «Μο

δ:τιοιιο; ίιοοτπιοοστοιιοιιο:ιπιτιτστοπι 2ο οποτοιτισ

·νιτιοπιπιι οιιτιοστι σοκοτωτι οσπιττιίτιιτιοοπτι.Κοτιο,

τετοιο οιοριιοιτοτ ρστοιτ ρστοπιτιτι 'τω. ὁ τω ιιᾶο

νισοτιτιιοοΠιιτο, νοισοοιστ οιιιοσιοπιάσ,οιιτιι .πι. ίιτ

ρστοπιτιο τιοοοΠεττιιι, ορο: τοοορτιο ιροοιοοοε το σο

ιοότιε ττοπιιπιιιΠιε, ιιοοοίιοτιὸ οιιοιτ ιιδι:οοι νιτιοτιοΙι,

τιοτι ρστοπιτ ιιι ρτοιοπιτιιι σοιο&στοοει οτι οοτι νιτιο

τουτο ιρισποτιι ιροοιοποοι τοοορτιστιοοι ιττιροοιιιιτ,

σοοιστ οιιιτιτιοτιτισ. Ατ Βοοτοτ πιοπιτιο:ιοιίοσε οσο

ιστ οιοοτιοτ, οιτοι τιοο ιιιστοιοοιιοτ ροπ Βοιωτοι,

οοιιτιιιοτο οοιιτιίιοσ ιοτοτοε τιοτι το, πιοο πιο! τω".

Βοοτι ιιοιτοττι; οίκο ποιοι ιιιιΒι ρσΠιτ ττιτιστιιιοιιιέ

“ 8ο ιισπιοΒ:τι οποία σοοισε ιιι οσ “και οιιιοπιοτιι. ατιιτι

οτιιιοιίι Βοιιτο: (οσε σειιισε οΙιιοτιοποτ , οοιιιοο νιο

οιιοτ ίροοιοο .ο σοιοέτιτ ρτστιοάο ιιι οσποοι ροριι

Μπι ρπσρτοτ ροιροοπιιτοπτι τπιιιιιροποτιτιοτιι τοοιρο.

τοπιτιιτ. να τ:ιοίοάο σοιοστστοοι νιίιοιιιοοι: οτ ιο

Ριιττιιι πιοποτιοιιτιι πιοοτιιοτ σοιοᾶτι νιίιοιιιο : ποιο

13ικωτοωτ Μο , ιο οιοσ Βο:ιτι ροτροτοσ Μοτο

τω... οπιιοπιιίιιτιιοεοΒ:ιιο ιω.ιιι5ωω. δ: οστροπτι

Μ. Βοοτοτοπιι οτοπιτ ·ιπιτοοιιτιοοι σοοιιτ Γοιπιροτ

.ρττοιοπιτιιι. ()ιοτοτοπτι οτίι ιοοοοΠιοο ιοτιιροτ οτοπιτ

-ιτι οάτι νιτιοπισιι οιιτιοστι σοιοάοοι, πιοιιτιοι τοπτιοτι

1ι.ρω..ιοττ τι. «Μο» ο... ωωω.. :στο οπο:

οίΐο νιοοιοιοστοπιι, 8ο νοπιοτοστοττι.νστιιοι οοριιἔ

οιιτι ρστοιι: τιο νιο οιοστοττι . ιιοιι οτιτοοι σο οοοιι·

τοτο ιιιιτιοο οιοσποοι Ειρστοιιι ίορριοπιτο. ΕΠ ι8τωτι

οιιΤοττισ οοσοτι νττοπιιτιοο σοιοθ:οτο οσιιιτιιοτιιτοτ

καρτα. τ..ΐωτ δισκοι 3. ρ.τοικο τ.. 1)εφ..”.χ.ει,

6. Ζ.ο[βια τι . 3. άψωυπωθοπο ο. 8. Εσπιτιοο οι:

ρποιτο τπιιτιοπιτ οιττιτι Ριιτποτ Αιιι”οιοιοτ 8ο τοπιο..

Αοοοτιιτ πιιτισ. ι . Ετιοιιι οι.Γοπιιοετοτοσπιοίτω σοΙο

θ:ιτισπιιε ωραιο: ιειτοτ οτι ρπιοπιπιπιι τιοτι οτοκιτ. τι. .

8ιιτροοι τιιοποπιτ τπισττιίιοτιτιστιιτ οστιίσττοε: οτρο

τιοοοιιτ οσπιισοιτιστιιο τιοτι ριιττιτ:ιροε. 8ιοοτ οοιο

ιιτιοττι τω... ιιι άτιοιτιιιτιε ΐοοτοοτιτι ρταιοτιτι νιτο

ιτιοσπιοίτιο νσιορτατιτ οσπιίσττοε,5οπιτ ιιι τιποτε τισ

Ισπιο 8ο τιιοττω ριιττιοιροε.

νοποπτιοσπιττ·ο πισιττοπιι=ειΠοττ. άι ιιοριοιτ ιιετιι.

τιοτι οπιτ ρτσρτοτ ιπιόιεοτιτιοτιι , οτα ιπι Ριιτπιο σοῦ

θα Νιιτπι Γοροτ τοοοιτιτοτ ρτο τοτ Βοιωτια, 8οιτοε

ειοτοοιρπορτοτιπιοιιοιτιοιοσο οτοο.τιστιοττι,νττορο

τοτοτ ιιοτοιοοοι τιιτιιοοιο , τιοστι :ιτιιιτιοσ οιιιστο

οστιτιοοὸ τοιοτοιτοτ: σπιστ στ! οοτοοτοττι οσιιτοτ

τοπιιιοοι, ομοσ οιπ ΜΜΜ τπιοπιτιο τιιτιεττιστιο ω»

ιιτειτοτ : οι Ριιττιετ στιτοτιι πιτοτττττιπ σο οποιοι οπο:

σοιοάιι πιοοοιιοτιο Πιιιτ. ()σπιιιτπιι. Ετιτοτιοτοοιττι- στοιιτι

τοσοι νσιορτοτοτ ιισπιοίτω πιο Ποια; ιοτιτ, οιοεπιτοτιοε

σττιιπιιιτιτοτ οτι ρτσρτιι ιπιοιιοιτιοι οσπιιοτοιιτισπιοπτι:

οπ8σ οίκο ιιι ?απο ιιιο Με οοΠοτ, _οαΙιοιτιο τιοτι

οτοπιτ: οιιοι πιοπιτιοποι ιιοιτοτιιίιτ , ντι πιοιοστατισπιο

ρπσ οπο, τροποι τιποτε ιιτιιιιοοιτ ρτσ οποιο. τι. οπο υιιιι=. τι

σοιτάο τιοτι :τροπο ιπι Γοτιιοτ ιιᾶιστιο ωτωτιοωι

- ροττο&ιοέι, ντι νιιιοιιο . 8ο ιιοτιιοιιο, τω πιτιτοτοΙι,

τιιτοτοτιπισ στεοπιοττι ροτ πιοιιιιτιιτοπτι τ πιτπι ποστιοε

οπο.:

οοιτιιο, π. @τι ντιτοτ δ. Τιισπιιοτι 86 Βστιτιοοοτ. π... υἰ#ω|###

ρστ, οοτιοιιιτιιιο τ:ιτισ τω. σπιστο , πιοοοίΕιτιπι τοπι- Ε·

οιοτοτττιιπιοτοττι οστιτιπιτπὸ νιτιοοοπιτ: ιιετιι οτίι οσο σεοπιτιι ροεπι:ιτ απο ιτοροιιιοιιιττττο οσπρσπιτ Βισ

 

τιοτι τοροΒιιοτ , πισττοιο τετοιου οσπιτιιιτοτιιΙο σοοισ, ἱ τω, ομοσ ο ποιοι οοιιιιττττο ιιιτοτοτι ρστοίτ :Μοτο

οοι τιοττι νπιοιιι σοιοστοιτι οιτιοτ,ρπορτοτιιπιιιτοττοι τ τισπιοοοπτορτιοιι ροτ ιοΐοορτιστιοοι ι:1οιιιιτπιτιε ιιι ιο.

"νιττοτοοι ὁ ρτιστι οιτιοιιτισ οοίΤ.ιτο οιοοοτ. απτο. πιό. σόστ ιιτιοιιττιτοτ ιιοσοιοᾶσ στιστιτοτσ ο...»
τω.. Π ι τ: ο 3. Νοπι οιιτοοιτ τοπιιτοε Πιο ρπορτιο στ. Υ ροπ οιτοιοιτισπιοιιι οσπροΓοοιστιι. τριτο στιστιιοτοπιτ ι

;472.;ξ ιοἀιιτισπιο.οιτσοιοᾶσ ιιοτιιοιιι ροτοορτο. Επιωω. οοοιιτπιτοπτιτιοτοποτιτσο ρστοπιτιοπιισιἴοᾶιοοοι:οιοι

θ Ο Ο! “ο

Άκτιο

πιιοπιι:5οουΙ..]7. οι 4..πἰπ7?. 49. ίσιοε όοοιοε Βο»ιακ.ρ. “

Μο... άπ.Π'ιο. οι·τ.3. μ. π. νοι τιοστοιτι τοπιτιιιτι

ίοπι(`οοπτι , νιιοε 8οτειάοε σοιοάιι οσπιοοτιιτιπι Βοο

το: οποιτιοατο ποιο τοπιτιποι σοιοάο ιοτιτ ροπ ιο οστι

ιοιι6τιτοοττι οστρστο Βιοτισισ , πιοοιρο ωτοτσοι..

θ:οοι νιίιιτ, 8ο Ιοπιιτοε σοιοᾶτιπιι τοθτοε;το ρπσιπιτιο

ιιιτιοοιτττιτιιτο ιοπιιιττοιοοοοτιτ ιιι Ριιτπιο ρτσρστ

ττω.το-σοκο.. Παίσπισ. ιπιοιιιτ, ..τι όσοιοοι, οτι

. Ιιτιοτοποοιπι Ρεττιο. πιο”. πισίττ_ποι .πω. πιο·

οοοι;Ατιιοιττιο: , 8οί,ιοτ.[οιτιπι. οιτιιτι. ετ€ωτο.

πιιοτιτοοι οιοοτ οι Βοπ·ιρ. ῇ νοι Εποςοοιι_ε πιιοπιτισ τι:

πιο οπιιιτο,ντ οι όρκο. 5.8: ιιιοιιω ίιοπιιιιοοτιόοοι,

ωΡωτ. ?στο νοοιιοι οστιοοτιτοοι, :το ιιιοΙιοοι:ο ιο·

ποιοι. Νοπτι ιπι Ριιττιιι @τοτε ιοπιτ νοοοε , εισπισίι

πι:ιστιοε οσττορτιοιιιτιιτοοι ιιιρρστιιτ ιο οστρσπο

σπιστιτοτσ. Ατ πιοΠοτιι οοτροτ οσττορτιοιιο οστιοο

τιοτιτιοττιοίτιπι Ροττιιι: «προ. Δ '

τω π. ΚοΓρ. οι Ροττιιι οοΠ”ιιτοτοπιι ισττιιιιοοοο:ι

τωτιω , ρτσρτοτ φωτο ιιοιοΐοισάι σοιοθ:οτισπιοε

οπιτ ὁ ...πω ιτιίτιτοτα; οιπιπιιοποιοι οιοτπιτιιοοιιττι,τιά

οοιιοπι ίιτιοιιτοπ τιιτιροπιτια_; ο; .τι @στο Βοι,ρπο

ρτοτοοετο Βοτιτοτ σπιτια. οτε σροτοτιστιοε οιτοτ

οοτ. Ε: τιοσ ροτοτ πιο. Όστιίιτπιι. πισω οιιτοπιοε ια .4άωιβ

πιοιοστιττιστιοτ Γοπιτ ιιστιοιττοοσπισιι:οτο τσιτιοιᾶ πιο

ωωι, οοιττοπιοτ σππιιπιοιιτοτ οτι οστιιοτο:ιτιστιοτπι

ρτσρτιι ιιιοιιοιτιοι :οαττοτοττι :τω ρσΠοπιτ οσπιοιιιτι

οσπιοίτστο τοπιιιστιτ οι: ιορ.οτπιπιτ.ροι; τιιτοστιστιοπ:τι
.ο Ποιοι: νιτιοιοτιι ι·ιτιοπιι. _- η ιι '

τττ.

.Ημιοπω

Λο ο. Ρτιτιιὸ τιιοΙτι πιο ι ειιιτπιιιιιστοπιιιτ ροτιιπιτ .πι. :“ΜΜ

σοιπιιιισοιοᾶιτροτ ιοιτιοστεοσιοε ο8οτο ιιτοιστιο

ιιιτοτιτισπιτιιι , σιτο ιο Μο πάτο τοπιο! οτιοπο ορατιτ

οστρσπιτ στειπισ ισττιιιιτο , οτ Μπι σίτοοιιοττι: οτεσ

"Μ ~ οπιτ σοιοπίτοπο Αοτιιτοε. Νοο οτιτ τ:ιτισ τιο8σπιτιι ..το

` σοιοάο οιοιτιοπτι ιοτιίοε , οοιοιτπιστιι .τι οιοίιοοε

οοτιοοπττοε. οιιπιι οι; πιιοικιτιιο τ.ττιωτι ροττο&ισ- ετ&ιστιο πιτιτοτειιι. Πι τιοτιιιττιτ.`ΐιιοιιὲιαιοέτοτ.τοοσ

πιοω.8τισοιοᾶοτιστιοτο οοιοτιοτιιο8. Οστιιιτ.οιτιιισ_ ! μότο σιτιτιοο.ιοπιίο: οσπ"ροποοι. Βοιιτστοοι ροπ:ι

ρω. το...ε...ι..ω.....π.χ.....τω.τοπο. Οοο Ισ-τ ι ριοτιτιοπι σοιοέτιι ιιοίτιιιοάιιιτοτιτοτοτ.ισπιττοσττορ

οιοοπιστοιστισ ι..ω...τ οσοι; Γοτιρτοπο.ειο Ριιτπιο τω. Μ. α. Βίτσος:: σοιοσοτιπι ιοπιιιιτ οσο ο8ιιπιτ

τοποιωτω.ττω·νο..1.ω,_Βιττμτι....Β..ο... στοιστιο ιππτοπιτιστωι ...ΜΜΜ [ΡοέιςιύΒ , ω; .

ρτοιβττι. _(1οιοοοπι Μοτο Ι)οοοισοτιποροε το .ο ιιιιτοττΙι ρτσάοάιοο τιοειιιτοτιοιιτιοιοτοτιοοσπράοι:

ιισπιιιππο ειπιιπιισ. ιοπξβο.οο_πρστοΜοοριρσο Μοτο· ;ιτιοοο τιοΒιιτιτιοιιι τα,ρ.πτωτ'1ιτι....ωμοΗώΠ.

ιιστοσοσοίτοτοπιιτπισ.ίοτι8οοστρστο.`.”ω Α ρ Ε ο ροπιΓοπιΓοττι Βοιιτι: οστιοδοιτ ιεο0ισ πιο _5τρω..
Ό π τ: σο.. Ρτσοετοιιο τιοτι οοοιο..;ίοτοτοοτιττ ι πορτιοεπιοιιιιτοτιτ στεοτιιοτο. Μισιττω ή βτιοετ ·

φρενο η Βοοτιτροτροτοοτιι σοιοἀοιιισ οᾶιιτ,_σο8οίτοτ:ιιο.¦ οοοιιτιιτιεσοιοστι.Ατι(Σοτήτωορο οδο! Α

22;:0”:: ρτσιτιτιο οσε οτιΑιτι τοπίο; απο; σοιοπίτιιτιστιοε τα : οτ ιοιοιιττιροτ οποιτιοτιο,οξ ι ι

ρτσρσττιστιοτιο σοιοάιο ροτοορτοποορ ΕΠ: οσττττο Ϊ άτων οοιιτοτοπιιιπι τω.Με

Βιιο.πωιι.οιπ.οοι νττοοιοοο σοιοσι:οτο πποεατ ιο·οοοπ (οτι-τισ ο τιοτι πιοττιιτατοπιι διιστι.τοτοττι ,' οε στοα

πο. @στο σοιοάοττι μου: .ιι.ι.ωτ οστιτπί.?. πιοσιιο&τιτ ιτιοατοτιο εεετιιιιεο τιστιρτ πιοιριοιπτ

·τι..ω.4. οσπ.2οιπ. ο. 83. νοι προ, ιιι ποτοπιι τω. Ϊ ότι σοποιοοιισιιο 'Μοτο ιοπιιιτιοτιοττι οιιοφω..
η διο"

6οιι|τ'ι·ου.

τη.

τρορρβοιστο ωστε.

οῷοτ οιοιτττοιιτιοαι.

 

4ιποοιιιιπι



ει6.

Το διά.: πιο·

[η.

. Οοπ_ποζ

Φιβιοιπιέσ Ιλ Πο οἰιἱιποπιιο ποιπιπί:. .ΐοόΐιο :ο 7]|Σ

πω: οτἱεω :ΜΜΜ οποοε!ἰτε: ἴερὶ‹!ε , πο:: εοπο:

οτεεποἰππωτοπο , :Η οοωἱρίο οοπρτἱποἰοἰοω ει!

ποοωοοποοο ίεροτοτο ροτοιοποποοω,' οικω Βοε

το: πιο Ϊοο ΗΒ:το ροτούροτο ν_οΙοοτἱτ. Νεο:: ο πεπο

νἰττοτοω ΜΒΜ: ωεππε, ποσο οπο: Αποο!οτοω

ωἰπἰποιἱο Βοπ: οτεοοετεπττ πω: Πτεο! π: τΙοΐοττοτ

Μάο Εοιἱπ. ιο δεο.ο. 16.ν.οο.οοπτο ωε8ἰ: οτοτ!οπ

τΙοω πι, Η πεοιτο:οω ωεππε οωΙοπο,τιτ:τοτο Ποἰ

οτεορετεπάοω π: ε....πω. Βοετοτοω π: ΐοτοτεΜε?

ο Π τ ο ο τ. Ροτοοοτο:ί ω... Βοετἰ οιτ-εττεοτο

ε!ἰοτοω“·τοοτροτοω_, οτωΓοττιω εΙοτιοΙοι·οω, πο

πο...: οοΙοᾶετἱοποω.Ηεπο επτιπττίτ οπ.Ιοοο Βο

πεοοπ. $πετοο,Ε.οπἱο:, οι ΑπίοΙ. 8ο πιο... πεω

ποο:οτἱεω ίοπίετιο το ροτἰοᾶἱο οοτροπο ππωεπἱ

ίὶετοἰοοετἱποο ποπτοοο8ποπ:. Οοπθτ. ·Βεωπετἰ

οετιεπτοε!ΐοτοωοοο ::ση:οτοω εττεοτο οοιοορτοκἱ

π...: ποΙοι·οω :-οτεοοοοποοτίο Βοετἱ ο: οττεᾶο

ΒΙοποΓοτοω οοτροτπω οοτοοοτοτὶ ίοπτ οοοοπτοω

.οοΙοᾶετἰοποω. Ε: Ι:Μπίοττοτ , οτἰεω ΓοπΓο:ἰπ

ε$7?

ιἱπ8ι:ο

$οοιοπιυπ

Ψοιού·ο: ό·

,π°".

ε 18 .

Μάο.: ὐοπι.

ΟιοΙιοοπ οπο

»ποιοι

κοπο: π: Βοετἱ: οοτοορτοτο: ίοεω οοΙοᾶετἰοοοω,

μι· Μο: οτπο:,οοο:οιοτοοοοπτ.
Π. ο Ι): οπο. ΡοτοτπΓοπτἱπΡεττἰε|ἰπΒο2, ποπ

πο: Βοετἰ ωοτοο' ΐοίο-ειισοοτοτἱ ΐοπτ. Αποττἰο οπ

οοωωοπῖτο:' τοοοοτε; @οτε πετοτεΙο οι: ποωἱοἱ,

επιωο 8ο οοτροτο οοττΙΙεοτἰ, ποπ ίοΙτιω Ιοοοτἰοπο

ωοπτεΗ, πο! οτὶεωποοο!π τοτοτπο: πιο: οοποορτο:

Ροπο εΙπο ωεπἱΓοπε:οι-Νοποο οοποιε: οποιοι! Ε".

1$.ἰπ ΡετιίεΗπεπε: οοπετοτε::ποἰε πο Ιοποττοτπ:π

ΡεοΙο: εοίοΙοτο, πο! ο2 [ο ρροπττοπο,ςοοο οτἰεωπ

ποτ:οτοπτ Ιἰπ8οο οοπετο επποο ποποοεω οοπετπτο

οπο: οπετἱτε:. Ατ πιπΐοο!τε: οπ,ποΐι Ιιπ8οο !οοοτοπ

ππτὶπτοτ (ο Βοετὶ. ΚοΓρτ°νοΙοο: Ιοοοτοτο: οωπἰ

ΒοεΙἐπΒοἱ:, τιοετοω ροτίο8:εω ποτἰτἱεω ε Ποο

τπίοΐεω πεοοποπτ: νοὶ οοττο, ποστ! ρτοοεοἰπο: π.

αποτο:: ποοεϋπεοε :οποιο ιππιτοτε. Νεω ίἱοοτ

απο:: οπτ :τοπικ Ρ:ὶποοοε οοοΙοπἱ: Κοεπι , πε

νοτοπωπο οπ:,οοπόοω οπο ἱππἰτοτοτοω ποο2 Ηπ

Βοσο, πώ οωπο:Βοεπ οπο: Γο,8ο οοωΌπτΜο ω!

Ιοοοτοι·ἱ ω: π:: .π. οοι·ίοέλιο: ίο:οεΜτοτ οοπτ.οτ·

ωὶτε: 8ο ΐοι::οτοιπετιο αποτο. Κο8πἰ, ν: οωπο: το·

ω.: οἱοοε ποπ εΠο ἱὰἰοωετο, ποἑιω επ ἱοἴο ΐορτο

ωο ΡτἰποἰροΟπτἰίὶο ἱππἱτοτο Ιοτ:οεπτοτ·.

Ι) τ ο ο 7. Ροτροτοε ω. Βοετοτοω οτἱτ τοτοω

οωΙπω Εωργι·οοω , ποπ ίοτ:οποίιω οοποοκοω.

πι! οοποεοπω: ιπττ·ε ποσό ρτοοεοπο οίτ ίοτοτοω

επ οοο τ:οτροε ΐρπ·εΕπΙο , οοι·ο1οοπ νοοεΗ: Ιοπο:,

8ο ροοΙο: οποιο. ωοτἱοἴοτπ οοτροτοω_εὸ Ποίο:

Βοετοι·οω τΙοίοι·τιποοεπτ. Ρτιωεω ρει·τοω ποσοι

8.Τποωε: τ. ο. πιο. 66. «τι. ε. 8ο το!ιποἱΤποοΙοΒὶ

οοπτ:ε Ποιοι.ομοά Μο!ιπ.οίο σΡου·.|ο.ιι· άτυπο:: οειρ.3.

πω οοοΙοω Βωργτοοω οο8ετ, οο ποοο ποΠοω ο:

ἱπ ΐοτιοτοτε τοποεωοπτοω :Ποπ εΙϊοτοποί.νοτοω

ποπτε ίοπτ. ποπ (παω οοΠἰ8ἱτοτ οκ ΏΙοτποπτο

τ. πω τοΐοττ (ντ πω...: εροοΙ ΜοΠπ.) Ροττοω

8ἱωοπἱ Μᾶο τοΐροπτϋπο , οποιο:: πιο :οίκω [προ

›·ιπ:, οποοοπιιποιπτ οπο:: οιπύιιοπιυπο:ποπιποπ , π.

Μάριο ορροηοοιπποπ ω· οιοτπππι οπο: πι: , οι::Μ

Μπι π. : :Ποιά ποιοι:: ·υψύιΙο ιπ οοπβιππποιιοπο[οοιοἰι

οοβἰποποἰπιπ πιο, ώ· ποπ/πο, τι: :ΗΜ οσεΙππι, φαιά π!

οπιιππιπ: ω· ο.ποζβιο: , ροΠιποίιοιπυπ /ἱιπἐῖι: πο· πο...:

ερμι:·οοι. Εεπτ:ἱο τἱοοοπτ ΒείὶΙἰοεποπιιἰΜ 1.Ηο.σωπο.

Επι:: @πιο πω:: φώτο:: οπι:πάι 2οποιοιιοποποροιιοπ

7.?

οπιιιιιοπι ο.ιτισθοτοπι. (Ηοπείπ ε. Ποπ. Ιποιίποιοιο

άν. 8ο οοπἴοτπτ8ττεοοπὶ: : δώσω, ἰπποιτποπτιι.

βπΙο βιιποοποπιπιπ,βά επιρ,τοπιπ, Μ ο!! απο:: πο!

.ιπιοΙΙοϋπείο, φαιά ποπ πιο απο” , πο.: έβιοπάου·ο οι. ο

πι", ποσά/Μιάου ιορἰοιιιιπ οΠ ο!πέο!έ:. Οοπίοπτιοπο

πω: εποε! δ. 'Πιο. τπτ. πι; οοο μια: ερπο Μο

Ηπ.0οο νοτἰτεε Γοπτ! εωοπτοωπεποτ :τι ίοποτοπ::

ποοοοτ:Ιπω εροο!!επτ ί·οοοω 8ο πεοττεττοποω Ποπ

π: πο:: τ.. Βοεπε πεεπποθ:ετ πιο!. ο. @κι :Μο π:

ποπ:: πω. το. ΜΜΜ: :π δωΙοβάο: οπο: οι πο::

Βοπιιππ: ιποιοίο μαπα βάοπ:[οποπ Μεττπ. $·ἔ Ε!

εΙστιποοπι Ροιι:·οοπ απου:: , πιο: π: σαι:: οι? : πρι:

πιο Ραπ:: οπο, οι:: :π πω.: ή. Ετ οεπἱω πι...

τω.: εοτοω :απο (ῖσοΙοω,οοοπ Βοο:τεπποεω Α (ο Μ
το8τεω ίοτ:οω 86 τιιτοποω Με:οποτι: ἴοιο ο!ο8ττ, Ψ“α..,“ζωτ

ίπ οοο ἴροοἰεπ ωοποοΙοπεω ΐοεω Βοετἰε ωεω- π", οπο.

ίοπετοτ, ίπ οοποο οοω οι: ροτροτοο πεοΙτετοτο: πω»

οποτ, ὶπτοΠἰΒετοτοωΙπω εποιοοπ επ ω: , πω π.

τὶοπτοτ, ὸπὶἱπᾶοω, ποπ οπίοοτο οοΠἰΒἱ οοτοπ οκ

πιο πω.: 1 3.6'ο:Ιπω Ποιά: Πωπιπο,ποο .ο Ηοπτοο

:πω ωοτο , οπτοι·τ: ο:τοο!πο: εο ροπο&ιο:. πω::

οπο:: τ·οΠποοε οπ:Ιο: :οω το:τ5 Βοοε ποτΠτ ει: Μ·

Πτετοω, δ: ποιοότετίοποιο ποωἰποω,ἴορτοωο των

ττ1ω οι:: , 8ο εωἰοἰποἱ: ἰπ ροτροτοοω όοωίοπωω

τοίοτοετο. Φ3εοπω ποοοεπτ οοτρο:ε Βοετοτπω .
Ιοοπω οοοοοετο,δο Ιοοοτοω τϋετπίπωπε ίἱτ (ορτο- ΜΜΜ

ωοωοο:Ιοω, ΪοΒΙἰωΞτετο, ο!επτετο, εωΡΙἰτοτΗπο

ροττ-ο&ιοπο :οιπ..0. Ϊο οοτεπε, πο:: οπο:: ε ωοπἰ

ποοπττπδωο Ποπ πιο εωἰοοτοω οοωπ:Ητο οοπίττ

τω. Οοοπτ. Εεοοω οτἱτ τω.. εϊοτίοπ οοτροπ:

ΦΗΜΗ, δοιοὶἱποοτοωΒοετοτίη ετ ίοο!ο: Βιοποπ

οοτροπ: οπου: οπ [οριοωοω οωιοπηοι·Βο δ: το·

Ποοοτοω Βοετοτοω. .πιωοπ οι: Βοο, ίοτἰρτο..

οπο.

Και: :οπο

τε: ρτοωἱττοπτο,ἱοίτο:ω: οοω οπο: τοεπετοτο: ' `

.πω.ι..ε6.ακοω η.. Επι: 23.Ιοιτπ.14.0πάο πο·

πιο οπο:: ίπποι:: 8ο ώμο σερ. το. οπο.» @ο πι..

ώ·οπιπ:Ποοπιοπ: πι». Αροο, οι. ποίοποιτοτ τω" ω!Μ8ϋϋ

Ποἰ , δ: Βοετοτοω: ε”. ιπ!ιοι·παοπ!πιπ Μ:: απ:: ο... Με Βά

ιπιπιππ:,ώ· ποιοι:: οπο:: οι:: ο· ππΡορπιπ: οπο: και, ό· ω”

ό· ιι›ῇ Ρα:: οπο:: οι: :το οπου: Βοπο.- Ε: ο. 22. :πιο

Π” πο· που:: οι πι.. οιιοπι, ώ··|οιπι οιιο:|οι·πιοπι πι: , ώ·

οιάοὐππιβο:ἔ οπο: , πο· :ΜΜΜ οπο: Ιπποπιιοπ: οποιοι::

ώ· ι·ο.οποθππι ΖπβοπΙιι/ὲοπ!οιππι. Οοπο.Τποοπτ.ίο[.

25ο. ο: Ιπποοοιιιοπο δππιπ'υποπι, πετοἰτ νοποτεπτ! ο:

οπο Γεπέτο: τω: οπο: οπο:: :π ...ο π8ποπιο:_ 13:11.

Ι:ιΡή Π'. ἰπτοτωοϋ ρτοτοπἱοπο ποιοι. Ζώων· π?

απο: .ο Μο ε:: πρι.. το. Ωπιπο/οοπάιι, ιρβ πι, ω·

:με :πωπω /πΡο7 Μπι:: οποιο: .· οοω οο:Ρο`το πιο.

Μετοἱ το. ε: Ποπιιππ: “πο” ίο/ι:: οπω:Ριπ: οπ' π:
οιοΙππι. άπιο:: οποιοι: Φο:: 8ο Αθ:. τ. δππ:έπο ω. η

ιποππιπι οι οαοΙππι οππιοιπ ι!!πιπ δω. Φο.: επτα;;

πο:: οο:Ιοω το ποοο Οπτιπο: εποποιτ, οτ οωπἰοω

ΐορτοωοω :τροπο οπω.ο:. οττετε εοιποπτε: ΡεοΗ. ·

8οοοποε εποττ.ρετ:, οπο: πετπτετΙο Βοετοτοω ο :οι

ίοτοτοω ε. τοτοω αοΙπω Εωργτοοω,ντοοτοτ οπο 8'°"ΜΜ

οοπττε οοο, πω νο! ροτεπτ Εωργτοοω ίοοοπτ!ί:ω 23,”,

Γορτοωεω οει·τοω οπο ποεπτετιΈ, ἰοιττε ἰΠο‹Ι ορο. 27 .

οι. Ε: οιιοιπ:: οι οπο:: Ρ.π...πι : τω πο” :πο οπο] ο

ρεττοω ο: Βοετι: πεοπεποεω , ἱπ οοε τεπποεω ἰπ

το8ὶο τπτοπο απο:: ΐοτ!οτ οοπίοίοοο:οωπιπο5.

Αποττἱο μοβ. π. ποιεοπω οποίοοτίοοοΒοετο: ω ΜΜ ?ο

οποιο Γοεω πεποετ τω... , ρτοοιή: οποιοι: ε: :ἱκ

ιΜιπδι: πιο.: οοποιοιιοπο υπιιιοτιοροιοπιιμ ιππποἰο τω: τηοροττἰοπετεω , οπο. εΗοωω πωωηϋπ.

ΡΜΠ#”ϊΪ°#ἰΪ7%#. ρου οίκοι:: οοοοιποπσάοικ: . ισοπροτι: &εω, πο:: .π. τω: στο ωεἱοτοω τ!ιΒωτετοω ότι εω

πω:: οοπέιι:οπο ππωω, οιοτππ: πέ:πιιιοπι οομηιο:,

(οτοτποω ιπτοΙΙ:Βο ο ρεττο ποπ.) (τοπικα: σου::

οι φ/8 Οποιοι· :Μπάκα :κοπο ορι[οκ ροτ[οοιι , Μου::

:βι:·ιιππ!οοπ οπου: οοοιιωοιπι ποουπωοάαπ:, πιο Πο

!

π τεοιοιΙιε, νεπιπ:ωοε :οοπἱτἰτοτΙοοο:εο πωπω::

ἶ τεΒΕΙο: εωρΙἰπἱωεί-ποο ίοποεππΒοΗ: είπεπεποε:.

ρΙἱτὶτοὸἱποω τοεπἰ,οιοἴτῇοο οἱοἰοω:οοωτῇοο ωοΙ

τοποσ ΑπεοΙοτοω εο Βοετοιοω ίἰτ [Με ιπποωο

π:ιππιπιυποπι , ποιοι" πωπω: το: ιππ.τιεπομ·οπιιοο [ (:τοποποοω οτοπτω οπ: , εποποειτεω πω:: πω·

πιιμοιππιπ!ιιΙο: . οιππο/πι:ο Βοοιιω·ππε πωπω:: :πάω Ι οοιποο Βοετο επἱεπεπὸεω, ποπ οπο ίοΙιιω απο,

πο: , οποιοποι "πι... οποιοι:: ομοεππιπ:Μοι άι.·οοιι:[ο. [

ποιοι. 3. Π: ΗΜ.

οποιο οοτοοε εΙοποίοω π: ποεππτετο οοοοοετο

ποτά::
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ροτοιι,ω ισοΒο αο:ριιστοιοιι:ιττα ιοοι·ιτα 8ο νικο

τοι:: ιριιιια. ατι οιιιτι α. ΑοΒοιιτρι:ταοιιοι:: , οι:ι

ουσ ροτιοσιισιια ιιιοτ οατιιτο, οὸ αι::ριιστοιο ιριιαο

ι·αο: ιιιοισσαι:ιιιτατι οοι::ι::οοιιιταται:ι σοοιιραισιιοτΡ

οποσ! ιερωτοι ιρατιιιο: ρτσρτιαο ιοοαι:ιιιτατι οστο

πιοοιοι·ατιιο:,ι:αι:οΒιτ οιιι(οιιο αιιιιιι, αει οιιστι ρτο

(οι ιιιαοττατο [ο τι·αοείοι·το ροτοτιτ, οσο σοοιιραοιισ

ρτορι·ιασ αιιστοι:: Μια , οιιαιι:: ιιι:τοοοια οροιτοτ

..το ιιια τρατι.εαιο τιιοαιοιια,Εο:ρντοι:ο: ιοοιιοιιιιω

τοταιο ιιιαιο ατοριιτι:τιιοοι:: 8ο τοτοοιιιτατοο: ιοσο

ιοοτιοιο α Ματια, νικ ρστοιοοτ, τσι ταοταετιιιο τω...

ίιοΒιιιιε Βοατιειιιιιτιοοι.οοττο ο οιτατιτατιιιι: ίιτ,τιοο

οιο ιοοιιοιιιιο: νοαι:: ραττοι:: ιιαισιτατι ροτοτιτ.[.ο8.

Οαιοτ. οι 3 ροκ. 3α.απ. 3. ά·δκαπα. οι ουικυκοτ.

το. απ. 8οοοοεια τατιο: οοο: Εο:ρνι·οιιο: αι Ποο

οοοιιιτι:ι:: Πτ,ντ ροτροτοα οικω ποιο Βοατστιιι::,

Βιιβατα:ια Ϊλ Ιλ· τυίτιαο]ΐαε βοαπιαι:. Μι. Χ7!Ιξ

ακα. το”. σιοοοι ι:α:ισε . οπο: ιιιοτι Εμ.. .ρα/ι

ω..ιιιφ.ροκ οικου: ωΙα:: 8ο Ποια. 7. εοφ.. απο

[αέιιι.ι, ιτα νι, σαι". ιοτοτρτοτο , ρ!.ιοια μαι: οιιι:|ιτ

βρω βρετήσιτω οοιιιι:::απι ρ.μ..ω :τοϋ τ @Μα

οιιαοτὸ οστριιε ροτιοιίτιοα ραι·τιοιρατ ι:σοιτατοο: ιιι

ιιιοαι::, ταοτὸ .ο ισοο ιοροτιοα:ιοτι θστριιε τ:ιωαι

ι:οετοιιτ οστρστιοιια ροιιο&ιιιε ραττιοιρατ ι:σοιτα

τοιο ιιιιιιοαι::; οι·οο οσοίιιτιιι τω.» ιιιροτ σωστο

οωιοα. δ. Τι:οιοαο: ιοοιιιτιιτ διιαπα. 3. ρ. “που α.

.οφ 5· ι.βέι. π. οοο, ·τιωωιοα. Νσιιτα ταιοοο αί”#

ίοι·τισ οι Βκι·αιιαι οι 3.Μι'.α2.οιι.8. π.7. Ι.οββιθ.

3. άοβωι. (πιο: αδ. α· ο. ιι::ὸ 86 δ. ΤΜπισ ιο 3. απο.

ω. μ. 3.απ. 3. απ. τ. Δ! ρ·οοισοι ιοοιιιι αποααιω,

φωτα... έωτιιι· α/ΜΜΦ/ιφυ οποιο: σαι”, μιαα·

ΙΜ :Μοτο Ευιιοπιιοι/ιτ , ο.: μια οι αΙ:Επιακουαμα”

ι τω» οοο Εωρ)ιπι αβ·σιάιτ. Ατοοο ιι:ιιτα ιιιιοοισοιιι::

ιοτιοοοιιι τω... , ο αιιοοα μια οοο. ο:αοοτοτ οτοτ- οιτριιοαοιιι:ε οίι ριισι· οιτατιι:. οιιαι::ιιια οΒιιι , ρισ

οιιο: ρι·ιιιατα ιιαι:ιτατσι·ιι:ιιια, ρτορτοτοτιοα οοοιιιτα

οιι.ειωτ ιοιιοι:οτιιι:: ίσια, οοο αιτιιισια(αριοοιιαι::

οσο:ο:οοιιαιοτ, ιι αιιοιια μια τισιοιια οιΤοτ, οοο

οοοοοαο: οιιοτ ιιαοιταΒιιια. Πιο:: ιδιτιιτΠοιια , ν:

ορτιι::τια Αττιιοιτ , οιιιιι ιτοιιια σοοιιιιιοτιτιο οσο

τσοιοιιι ραιατιο, οι:στι αι:: οι·ιοιοο ι::ι.ιοιιι Βοατια

ρταιραταιιιτ , τω οι::οια Ματια οιιο:οτιιο: ιοιιιιιο:

Βοατοιι::: αοαριασοτιτ, οιοιιοοιιοι:: οιι,οιιιιι ιο οο

ίσιο ισροι·ιιοοο:,οιιιιι ναοιιιιιο. οιιιιι ιοι:αι:ιτατιιια:.

νοα ιο ιιαο ιοοτ.ιιιροτοιι ιιιιιιοοιταα: ο τοπια εισ

οι” ..οι Ει::ρντοι α Βοατια ιοοαι:ιται:ιτιιτ, ουσ ρα.

άσ ρστοιιιοτ οι.ιι ορροϋταο: ραττοι.ι: οτειι ιοοο

ιοοτ, Οιιιιιιιαιιστοι::οοοΒοατστοι::οστρστα, οιιι

αιιαι:: ορροιιται:: οιιιιιιοι:: ι:σοιι ραττοιο ι:αι:ιται:ι.ιοτ,

οοτροι·οιο οοοιια νιοιοτο Ρ οιιι:: νικ απαιιιιι. Ετ, ατι

ταοτιιι:: ίραοιιιο: οοιιιιιι:: ι:στρστοιιο: Για οκτοοιιι

.Μαιω»· ι. παπι. νοτιιιο ιιαοο ισιιιιρστοιι ι.8ιτιιοαι::ιιο, ιο οα

.ι.ιααιω.

α. μ..

Μπι τοπ

κακα μια"

[Μαι ω...

αττο οικιι, ιο οιια οι·ιιιοατια στοιοι τω. οιι, ι:ο!

Γσοατι ιιοι::ιοοιΒοαιοε οοο: Με οοιροι·ιοι:α, ιιοΒιι

ιιι ρι·ορτιαιοτιο αΠιοοατι,ιο:ιτα νοισιοιιιιιιοι:ο ιοο

πο, ντοιιαοτὸ οιιια αΙιοι ιοοτιτιο οποοιιιτ. ταοτὸ

ρι·οριοοιιιστοι:: Οιιιιίισ ατοριιστοιι:οοο ιοτιοοι Μ.

€ιτοι·ιιε οι: ιο αιια νοι·ὸ ραι·το ΑοΒοιοα. οι:ι ατι νι

οοιιοι:ο Φωιιιι , αι: Βοαιοτιιιο 8ιοτισια οστροι·α

οοτροι·οιε ποιο οσο ιοτιιΒοοτ , “τι ι::οοτιο, οι:ι ατι

νιτιοοιιιιο: ιοοαιοο: ρτοιοοτιαι:: οσο τοοιιιτιιοτ,ιοιι

ιοτοοτιοοαιοιοιαοτιιι·ο,οιιαι:: ιιαιιοτο ρσιιιιοτ οτιαι::

ιοοο ιιιιιαοτιιιιι::ι. α. 8ι ιιιοαι::οε , οοι·ροτοοα σοι:

το. Βοατστοιο ιτα τσι:στατι, νι αΒιοτιο νιια ιιιιιιοιιΙ

τατο ναιοαοτ τ:ιοιιτι, αιιστοιιιοιιο Βοατοιιιιο οστ

ρσι·α,οιιαοται:ι.ιοοιιο ιιιιιαοτια ιιιιιιτα ιοτι:οιι: ριπ

οπο:: οοο: ατι σιοιοάιιι:: ιοτι:οοιιιιιο οσο ι·οοιιιτα

ται, νι σιιιοόι:τιο: οι ι·οαιιτοτ ρταοιοοε, τω ιιιιιιοιατ. ο

ταοτιιιο ρτσρτιαιροοιοα τω:: ιιαοοατιιι· , ντ βαρια

δ: 1.τοο:.ιιιιρ. ο. ιοά. 3. α οσιοια ιιιαοοαιριιοατοιο

οι. Αα ι:οοοτιαο: ιιοιοτιιιτ ροι·οιοιΠιο:ιτε ι::στιια,

οοο ρτειιιτα ιιιοτ Βοαιοτιιο: οοιροτα . ντ οι! οσα

οιιοοιιο ιιιίιαοτια ι:ιοοιιιιιοο τοιοροτο ΡΜ... (ο

ιοτιιοοιο ιοοιιοι·ο ασ οτο ιριιε ρτατιοοτια ιιοτι.

Βικι,οι·αιο.ινια ΟάντιΠψάσ::οαο: ριιταοιιιιι:: οσο

απ, τ:ιοιοι σστροε , ιοι::ροι ιι:αι:οτο δικιο: ιο νοο

οσοιιιιτο , Μ! ιοτοι·ιιιιο: ιρατιατι , ασιοιιοι::οατ νοσ

ισοσ ιο αιιιιιο ι::ι:τατο , ιιι:ιτα ιιιιιιι αίμα. το.. Πι,

οοι::ρο νιτοιοοα , ο οποιοι· 408,31 οκασισοοιιαΕπιτ:

ρατι ο:οτισ Βοατοιι τοοιιοοιοι οι νοσιοοσ ατι αιια

οοι::ι:οιοι·ατο ατι ιοιιιοοι:: νιΓοοι:ισε , 8ο τοι:τιιποοα

τιτατια σιιιοια ο2οι·οοι:ιια: οι:τιιιιιιοοιιο ιριιιτο ρισ

ριοοιιιίια αι:ι:οιιοιιτοε οιτοι·οιε οι:ιοοιιιιε αιιοταιο,

Μετα ιιιιιιι άρτιο. ο. Ρι·πιάσωιιιτ ·υαισιιι οισατιισι·ῇ -

απο” αιιτοβάουτσιπ οι των” ει· ιιασταύαπτ άτα.

Τοιτια ραπ , οι:ιατι ποιοι:: Εο:ρντοιιι:: οσο οι

τα..." ι:αι:ιτατισ Βοατστιιο: ιοοιιοιιιιιο ραττοι:: οσο

Ποιοι:: , ω! ιοοιιοιιιιι:: οσοσαοαιο , νιιιοτοι·οσοτια

δ.Τιισι::.3-ροι4.57.ατι.ο.ιιοτοοτοι::,οοιριιε οοο

ρτοι·ι·οιροοιιοοοιι: οι! ριιιοιιιο. Αιιοττισ ρτσια. α. .ΐοιἰΙἴαΜ

οιιια οσοοι:ιιοοτιοαοίι σοι:ρσι·ι ειστισιο, .το ιοττα

οοοιιιτι: ιο ριοοσ αοΐριοοιιιιιο ισοο,οιιαιιι απανω

οιι:ιι,οιιι ρι·ιιιατιο οοι·ροι·ιε , β( ιοιιοιτα ιοαοιται,

σιτιοιαιτιοιο οιιροτε. α. Ή: ρστοιιτ ιο οοοιιοκα ιιι-τοι. τ.

.Μαιο εσοιι αΠιΒοατιιιιι:οτίιτατ ισοστιιι:: , άσοι

ι:οτιιτατοο: ο:οτιτσι·ιιι:: νοιοι:ιοτιο ιιοι:ιτα: οοο: ιι:ι

οσο ρσιιιτ αΠιΒοατι νι:α τω.. αιτιστ απ., τω οιοοοε

οιιιιιιοτι: ιιιιιαοτιο α οοοττο τοπιο. Αι, ιοοιιιοε, Πιο

ιοοιιτ οτιτ ιιιοοιοτ, οι.ιι ..τι οιοιιιι τιιισοσ ρι·οριο·έ

οι:ιστ. δοτι οσοτια . οαιο ιαιτοιοιο ιρια ιοτιο @πιο

οσο ροτοιι αιιιΒοαιι ροι:ιιιαι·ια τιιοοιται ιοοαιια στ

τιιοι::οαο: ιο οοαουοοιιοραττο οιιτιιοΣι ιιιιιιο (αρτιο.

Ποιοι τιιτοοιια @Με ισοοτιιι·, οαοιιοτοιιαι:οΒιτ οι.

Βοιωτοι:: ιο ιοοαιι στοιοο: Οοοττα "τοπ ιοοοτιιι·

ιοτι·α οικιιιι:ι, ροτοτιτ αιιιΒοατι νοτια Ισα:: οποια

οτα αιτιστ,αι: ρτοιοιιο ιο ιιτι:αιι οι·ιιιοο ιιιοοιοι· αιισ.

τω.: , ο:ιιιτα ιο οσοττατια ω... ατιιοιττοοιια ω. ι;

ιιιοτ ο:ιταοι:ια ίιοο οοοοΠιτατο. Ετοοιι:: οὺι:: ιοτοτ

νοτια: οσι·ρι:τ. 8ο αιιιιιι ιο ο:ιτιο:α «οι Γοροιιιοιο

οοοιιιτιιτα , οιιιιιιιο ιοτοτιοοιιιοτ οοτριια ιριι·αιοιιο,

ροι· οιιστι τιαοιο:ιιτι ρσιιιοτ Γροοιοε νιΠιιιιοτ νοιιια

ι:στροτιο ατι σοι:Ιστιαιτοτιο:,8ο τρωω ίσοι ισοι:οο

τι:ατι αιιτοε αιιιιιοοτιε , οοοοιιαι·ια οτιιοτ οσοτιοιια

ι::ιταοιιια ατι τιαοιι::ιττοοιιαε ιροοιοα νιιιΒιιοα ατοτιο

αιιιιιισιιοα οι! οοιιιοε, 8ο αυτοα Ποο οποιο ιιιιιαοτοε.

Ραιιιιιτο ιοτοιιι8ο, ιισιι οικω. αιοοοιιοιιτ ιιιρτα έ; "ρ

οτοοοει:οοισα νιίιΒιιοε,νοι οτιατο Παρτε: Ει::ρντοιιι::,

οιιὸ‹ι ιο Ει::ρντοσ σοοιιροτιορτοιοοι::ισσοιο, ατι

οπο: οι:ὸ ρι·οριοοιιιιιε τοιιοιιι αοι:οτιιιοτ , οὸ ιιιοτ

ο:οτιτιε 8ο Βιοτια τιιοοιστοα. Αα τατισοοο: ι·οιρ.ιιιι-

ιισοτο, ντ οσι·ριιο Βιοτιοιιιο: οσιισοοτιιι ιο ιιτρτοι::ο

ισοσ ιοτιοτιι,οιισιι οιιτοοιιιιο Επι” τοιιο:.

@μια ραττ€,οιιστι απο...: οι απο αιιοι:σει οσο α33ξ

μια ιριι·αΒιιο, ροι· οιισιι ιροοιοι νιιιι:ιιο: δ: ποιοι· @Φιξ ο

ιοανοιιιο ι:στρσι·ιε Βοατι ατι αΙιοα ιιοιοταιιιτ , ιισοοτ 2°'ω"""'

Ματια, ιτιοι:ο ι·ατισοι ο:αιιιοο οσοετοιτ:οιιια τω:: "Ρ·,"""

ατι οσο Ι11τιτιιι5 οιιοι·οοοιιιιτ:: οοο ιιοτσιτιοοοι ιριι

ι:τοιι,οιιιρρο οι:ι, τοιιο ιοι..”.ριατφωτ ιια/ι.οι·ο

[ιι/Ματια , αιω.ιι ροι· οι...: σσι·ριια ιριι·αι:ι ο πιο"

αοτιε ιοττα Ει::ρντοιιι:: οσοτοοτιιτο οοο οποιο ρτοε

πω. Ροταοτιιιιο ιοιτιιι· απ, τσοιιιι:: Ειορντοιιιι: ιτι

Με οοοιιαιο ραιτιοιιι, ιοιιοια, οποια, οι; Γορτοι::α.

ιοΒιοα , οσα: αιιιιι:ο ιο ω. ιιιοιιιιτταιραιτο: . ιο· Β,ωω..,

ιοτιστοι:: οσοοαιιαο: , οιιαιοιοιισιιΒιια οοοιια οσο

οο&ιτιιι·,8ο ιιιρτοιοαο: οσοιιοπαι::, ιο οιια ταοουαο:

ιο ι-οοιιαι::οοτσ ιοιιιιτιοτ οοτροι·αΒοατστιιο: : πιο·

οιια,οιιατ αι:ιριιιιιο:σ Πιο αι:τιιοιττι ιιιοιιιιιιτ τστιιι:: ιι

ιιιιι Γρασιιιιο , οιιοιι ιοτοι· οσοτιοαιαι:: ιοροιιισιτο:ι

ιοΒιο2 , δ: ι:οοοαιιαο: ιιιριοι::ατ ιοτοτιασοτ. Ατοι:ο

οσο ιραοιιιι:: νοτσιιιοιιιιιε ιιιοιο:ιια, τοριοτιιιο οιΪο

οοτροι·ο ιριι·αι:ιιι ιοιιαταιιτε ιιιαιιιιιιι::ο, τοο:ροτα

τιΠιιοαο , οι: ιιιοιτιιιιιι::αι, ιοοιιιαοτο οοο δ: νοοοα

Βοατστιιιο αιιιιιτι, δ: ι:οτροτα Βιοτισια νιτιοι·ι ωτο

:απο



Δ :ἰὶεἱωτ το

π:: Με. ο: παπππωεσεπσωπ:όπο. .πππ ι
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:·πΠ:ε:· ν:Ιεαπ::8ε ρε: πω:: Βεετἱἱρίἱ ρ:ο ΐσαΠεε:· '-πρρε:ἰ:σ,:πσἰ ποπ ορε:::σ: πἰίἰ π: ρ:Φεσεπί:σιπ.

:Με ό: οΒΙε&π:ἰοπε πω!ασ!πεε Γρπε:ει:ήσε ροΠἱπ:: Πσα:8::σισ::! νοΙσπ:ε::σπο :επσἱ:σπ:σ::,μ. πώ:: ὰ

δ-σρ:επισ , :με Γεεσπ:Ηι::: π. ρε:πεἱεπι εσπε::σι::π

Η: νεΙσ:ἰ πω:: π:: κάσσα σώσε Κε8ἱῇ υπ::ε;,:

Βεο :ΞΒ::επ:: :π ρε:ρε:σσί·.π ἀοιπΞεἱΙἱσ-σ: Βεε:ο- .

:ποπ ίεεσπάσπι ει:ἱ:π:::: ΐσοε:Βε:επι :ετπ:σσα::ο

εστι: νσίσεείσω, :Με ::σο:!πσΙΙσπι ε:: εο:ρσ:, ει::

ἴρπεἰσσ: :Με : Μ! :πππέ:πε:ηκ:ε:::: :εεπ:σεο:Π :π

5πό:οκο:ρο:έι :επΙσι, πωσ: καιει: Πει:: :::!ισσιι:ε

:εΡΙε: σε: π::::Βσ:σ:π Με ::ο:πεπΒ:::::ε;αιο:Ι εεε

Ισιπ :ποιό ° σύ εωρΗ:σσ:πε σε ρε:ίε&ἰοπεἴσμε:ε:

:εΙἱοσο:,οσ:π:ὸ εἰ:: εσ.::ε::: ΑΙ::σε, δ: μεμε: πο·

Μπο:ειπ Επεσε , νΓσσιήσε εοπά::σπ:. Ατοσε πω::

ΒπΙΒσ:ἱεπ:ἱο σε εα:!εί:Η::σε :Με 8εσ:!πε π:::σεο!::!ε:

&α:πεπ:5:,με πο:: πω:: Μάο, σε: απ:: :ικάΜ:,σε:

π: σο:: βουι::ι:: ::|ε:Μ:::ισ: . :Πάει σο::

 

νΤΑΤ1Ο1ιἶ
`· 'ο · Πε.ΪὁΪ·σπ:ει:ἱο δε ἱπ_σοΙσπ::ι:ἰο.

ο επ::

Εεπι:ε:ο :Μισο Επι: Βοιπἰπἱε, ·:!εε!ε:επ

σε ίσπ: :πε:Μοσ:Βσε: ίσα: πίἱεοσἰωσ:,

δ:: ίσο: :άσε πσ:πεσ:,ίεσ εμ: ποί::ε ω::

ίσο: Ι:Βε::π:: : Ι:Βε::εε :παπι ίο:::::ι:::ε:

Π:: εἰ: ίπ νοΙσπ:::ε , π! εσὶσε σπρεπσσ: :ο:σιπ ει·

πω:: :εοπσ:π 8σοε:πε:σ: : - 8: νοΙσπ::ιε οπο: :Η

:μπαι Νοε:: ρο:εί::ιε ( εἰ: .π. νοΙσπ:πε ρτἰπεἱρἰσω

ε:: ρτωσἱε εο8π:::οπε ορε:::ἰσσ:π:Ι:Βε:ε να:: ρο

εεί::: ἴσρε:πὸἀἱ: :π ν:ι:ει:ποσε μπει:: ορε:ισε: :π

ιΜΐε:επ::πω) πω: Ρ::σε:!ε ·νοΙαπω::έυ, οσο:: ειπε

εε::1: ΜσεΜΜ , 8: ἀεἴσσι::σ:ὲ ρο:επ:ιέ: ε:: :πασα

εο8πἰ:ἱοπε ορε:σσ:ε , εἰσειῇσε οροοίὶτο έπεισε::

“στ”, :1Ξίρσ::πάσ:σ.

ΒΕΟΤΙΟ Ι.

@ά:ίβ: Φοἰιιπ£ευ·ὶπυ:,Θ παο2φία.

π.

Απο. :ία

_|ϊπέ:.

ΟΙσπ:π:ἰσ:π ε:: 2Ι:·:/ί.:. Πωσ. εφ. π. εί:,εαΙια

ΙΜπε:ΡΕκπι π: έ:: σε οι:: απ, μπέ:·κ!πω: :σέπια

ρεπ::,:π μπει:: «Με εοπ|ϊ:Μ.(Ισποι Α::ί:ο:ε!εε σε·

όἰ:ἀε|ῇεπ:εσεο, :!ε ·υ:Ιππωω πεθπί::οπει:π οιππεε

εάσπ::σπ:. Επι:: ρ:οοπ: πω. νοΙσπ:π:ἰσω ορμο

σἰ:σ: :πσο:σπ:::::ο:α: ἰπσοΙσπ:πι·πΞ ε:: , σκάι:: :που

εποέ::::: απέ:ιβειωι :Η κεριά: ἱ8ἰ:σ: νοΙσπ:π:ἰσ:π

ε:ἱ:,εσἱσ: ρ::πε:ρ:σιπΈπ:::πΓεεσω ε:: ε86::. πω:

1λωσ:|ξω. Μ. ε. έ: Επι: πιο. Μ. νοΙσπ::::σι:σ απ:

π:: απ, εσ:σε ρ:ἰπεἰρἰσω ε: επσβσ: εοπ:ἰπε:ὶε,

πώ π8ἱ:: πώ: νοΙσπτα::σπι ε:: 0ρ::5 :πωσ πιω::

σπε εοππ::σ::!ε:ορσε πσ:ε:σ :ο ω:Β:: ::οππ::σ:::

:ε εἰ: εεεπ:ἰ,οσὸ π ρ::οεἰΡἱο σπεε:ειπ::ίπ:ε:ο ρ:ο

:σππ::::8::σ: νοΙσπ:ππσω επ: πω: , οσο:: ε:: :π

::ὶπἴεεορ:ἰπεἰρἱο ρ:οεε:!::. ΗΜ:: ασκ:: ποπ ε::

ε!σ:Η:σ: επ:::πίεεσ:π ρ:ἱπεἱρ:σιο Όεσηεσ:σεεοπ

εσ:Γσ: α! ο:ππειπ ::εει:σπι ε:ΐεάσ πεεεΙΤ::::σε εθ.

σε:: νε:ὸ νοΙσπ:::έσω εΠε::σ: πω:: :είρεάσἐ

ρ::πε:ρή ε:: μασ:: εοεπἱτὶοπε ορε:επ:ἱε, πο:: ρο

:επ: οοσεείἴε νοΙσπ:ΔΠσ:13 . ΜΒ Π: ρωεοεπ::σσ:ι.

νπάεορσ: ει: ἱΒπο:επ:ἰ:: Βάσω, νοΙσπ:α::σσ: πό

πι, :εί:ε ΡπὶΙοί-.Ιοεο ε:: σο:: πω:: εεσίε :ώσπ

:::π εἰ: πρρεσ:σε :π:ἱοππΙ:ε,οσἱ ποπ πο:: π:Π ω::

ρ::εεοεπ::σ:π. ν: Έσω· ορσε π: νοΙσπ:::Ισπσ, Με

εἰ: ει:: πορε:σσ :π:ἱοπ›:Ι: επσβι:σ:σ, :εοσἱ:ἰ: ρ::Ξεο

8πἰ:ἰοπεπ: (σ: ἱπ πεεπτε:νπόε ί: οσε Ϊσε:ἱ: εἱτεσσο·

Άύ αφρού::

Κ:: “Ο

ι.

Ρ'πΙσπ::::έιΈ

/]πιδϊκ :πέπ

::ρπ ε:

,επιασε :ο ·

2ππωπε

φυτική:

πω:: :εποπι:π, τεἶρεᾶσ ἰΠἱσ8ποπ ω: ορσ: ω:: πω: ποπ είΪε ίο:ισε:Ι1:ε:νοΙ::πω, :::σε:Β Μ:: μοβ

::::πω , πο:: :εΪρεᾶσ :Πέσε ποπ επ:αισία:σπα Δ:: ε: :ο:σπ:Ι::ε: νοΙσπ:::ιη :Ισια νο!ι:σιπ Ρ:ο:›::ε !”“Μ_

“πι” 3.Όοβιε.

ρ:ὶπε:ρἰο:ὶπ:::πΪεεο; ε. ν: δε: ε:: ρ::::σξε. - - εο89πἰ:ἰο·

πεεισ:οποπ πει:σ:.ν::σε:σε ειρ:εΙΒ: Δ::ί:.ίσρ:ὁ;

Πιάκεσπε π. πο:: ίο:ε πάσο: νο[ση::π:π:!ωω, 3'

:μή Ν”οΙο).)εο ρ:·οάσεε:ε:μ:, οσωπξ:_εξΒ: ΜΜΜ

εἱρἱσ°ἱπω::ἴεεο. βε$1ξ:Τύπ.::.2-πε.6.42, π. ε: πω.

«χ. ε:: στα:: Βεάκεό::03 ε: πο:: ίο!σωπιάσ::π&ε!:- Αἄ“3·ἰ”|..

ιππωεποΙσπ::οπ ::σ1::1:5:::: υπο:ση>εϊοπερ:Μο Μ.,_ω ω,

:σε εο!επ:σσεωςσω1ιεε:-πεσείίπ:Μ. τοΜπ:4σε υσἰσπ:π:ῇ:

τεσπα π:οἀσεσπισ: .δρ:ϋπείρϊο_::π:::πί:εοΔεσω ωπηωπ:::

εοεπἰ:ἱοσε;οσαπισἰε:Φσε:ίε69ιδ: οΜεάσ δ:1ο::ν 78": Ψ· ε

σ:σ:σίπ ςπω::αεωρπεππ60::: Με:οπ :Πε '°°'°ἶ"° _

νοΙσπ:π::σ:σ ρπωσσ: Θέ:0Φ·νοΙσπ:π::;:_π5ε:Επω Λ :ί

Με π: π ρ:έπεσπο ίπ:::τήεεο εοοποί:επ:ε , εοπ::π °

απ". π. π. πω. 9.:..,...:._::: : £ο::ισσει :.:>:Μσω

π:5σπινοΙσσπι:ποοπ εΙΐεν0!σστε:ίστε : πω:: Μ::

ελ ἰοοσ::, ι: πάπια:: υ:_πρμ:εππ:: βπά.ο:Ιεσέπω,

|ε:ίκύ εεε::ΠοΗ πεοπ:εΌεοι ε:: "Μουσε, :μέ πισω;ε”.

:ιέ::8:ε:ΜΜεΞεπετεπωΩοπβ,:σ:>εις, εΙ:οοσίο:π πεε:

Βσε νοΙσπ::::: ρ:οεεάωΒΦείΐε: :π ἰπίὶππσπη ΜΕ

σεσεπ::ε:σ:πά πισω σι:: νεΙσπ:::ἰσ: πο:: Π: Με::

::ι!ίσ::.τεί:: .φι·:ωσ:σ πάσα: νοΙσπσι:5: εΠε:οπ:σσ:

ει:: ει::::σίεεοπεεπτε Πεο;πε πεεεΠΕι::ο άεσεπ:επ

άστε: :ιό ρ:ίωσσ: πᾶσι:: νοΙσπ:π:::, πω νοΙσπ:::

:Με ποπ σ:,ο: εσ::ε:σ: ρ:οεεδσώπ ἰπΒπἱ:ιἙ:ΪσΗἱεπ

.π. σε:ιεπί:ε.εσ ρι·ἰ:πσπ::πᾶσω ἱπ:εΗεᾶ σε, πω νο

Ισπ:π:ἰσε ποπ Μ,ω: :πε:ε πει:σ:πΙ::. Βοήκε::η· 3.

νο!σπ:ε:ἱσωεοσ:οπ:ω ν: ::ξεό:σε α! επσί.::σ, γο- Ρΐ.#"ΜΦ

Πισω ν: οἱπεᾶσπι στ! ρο:επ:πι:π : :π:ε:οο:εάσ::σ ἔ"”:Μα

εσ:ε:πμ8: είἶεᾶσω Με πι:: :εί: , οσὸά ε:ΐεάσε ρε· ,

σε: ὶπ ΐσο είΪεὲ πω:: , οΒ:εά:σιο νε:ὸ πο:: ρεποε:

π: ΓσοεΙΤεἑ ο:επ:ἰἑ.-Π:ἴε:ἰσιἱπ:: :απο ίσ:πεπ:Ιο #::ϋ:ΐ

ε:: επ εΠσε: :·ποσο,οσο επί: :επάι:ίο ε!ΐεάσ:π,

δ: :Ντεπώ ἱπ οΒ:εθ:υ_π::. Θωθ ω: :π ε!ΐεό:σ :επ

:Π:εο:πωσπ:εππάο Η:: πο: :ο Η επ οΒΙεᾶσ:::

:ε::σ:ν:! εοεποΓεεπάο πω:: , Π: ι επο!ε:πση

νε! πρρε:επσο,ίἰ προε::::σε: εοΒπ::Ιο ειπα:: , σε:

πορε:::ίο, εσ:π πο: πι:: :ισππιπεπ:ε: , πω: Μ::

ροπσπ: :π οΒἱεᾶο,πἱΒ ε::::ἰπίεεπσ:: άεσο::π:πε:τομ

πει:: πω: δ: εοεπἱ:ἰ. νοΙσπ:π:Εσω :2::στε:ΐεά:ς·

σε ρεπε:ε: : ρ:ἰπεἱρἰο αρ:ρε:επ::: :πιο άερεπεε::ε,

Ηπω: :ωπ::εόπ::ε, θα: νο:σ:::ισσ: εΙΖε::σοι, ει»

ἰσἴωο:Η οί: α&σε:ρίε ειρρε:επά: δ: νοΙεποπ Μπε

άσ::::,:πε:: νοΙσπ:α:ίσ:π ίπιρε:π:σσ:,οσειΜ εβρο

Με εΠσεα&σε π:: εδω νοΙεπάι ά:ί::ιπά:σε , δ: π:: ε::

:ΠησεΠ:ε: σερεπεεπε. Πεο, πάει:: από: άφω

άεπ.:: ::&σε .π. νεΒε:π:ἰοπ:ε ό: πσ::ι::οπ:: , δ; εισπ

εσσησε νο:σπ:οσε ::πρεπο ποπ ΐσοπΕ:σ:,ν: επεσε _”ΜΜωω.

εο8πὶ:ἰο δώ: , πω:: ποπ ρ:οεεά:: ε:: απ:: εοΒπἰ:ὶο- Μ" 4:_ ·

πε, είπε: Ε: ἰρβ :Μισο εοεπ::Εο , νοΙσπ:::π, π:οσε

πάεὸ πσππιπ: ὸἱεἰ ποπ ροδσπ:,εὁ οσὸἀ,ε:ἱ:ισ: πο·

!επ::οσε ποΒ:ε,Ιισἱσἴο·ιο:ἰἰ πω: εκε:εεά:σπΩσδ>ά

Η ε:πο:·πεπ::ί·::σε ε:ε::σ: νοΙσπ::::σε , ::1:Δω εί:.

:μία ἱΠε [σσιπείἶε :εεἰΡἱ: Δ νοΙσπ::::ε ,1εως1σε::1 ε: ·

ε:ισ τ: ::πέπε:Ηε:ε ρ:οσσεεπ:ε, ε:πππΒ πο Μ:: πεεεί

ΗΜ:: ρ:οε::Η:. νεπε:π::ο πω:: δ: πσ::::έο πω;

:ε:ἱοπε π:: πσ:σε:πί: νοΙσπτει:ε επεέ]::σε ρΟσάεπτ,

:Με πσΙΙο μιὰ:: εοπ:ρππιπ:σ: :ο νοΙσπ:π:επι, ν:

ει:: επσίοπ: οποσ:: :ποσο ἰιιδσεπτεσπ.οϋἱεδἰ:σ να::

πσΠο :πο:·Ιο Ρεπό:: ἑι ρο:επτσι, πω: πο:: εοπαρ:::α

ισ: π:: :Πωσ ν: ε:ΐεέλ:σε π:: επσΙΕισι, (α: ν: :ε:σππσε

ει::::πίεεσε. Α:,5ηιπ::, προε:Μο εἰ: νοΙ::::, :σπα 0

ποπ ροίΒ: νοΙσπ::::ορρετε:ε οΜεό:σσ1 : ΜΒ Πωσ:

πορετεπάο ίσα:: νοΗι:οπεπ: ρε: οσοι:: ε:: Φωεξω

:επὸἰ: : Μ! προεπ::ο ποπ εοιπρεπι:σ: π:: νοΙσπ:π

απ: ν: :ει·πππσε οππ..πω:,πα ν: εΠ-εᾶσε σ:: επσ

Βι:π: σε:: ΒΠσ:π εΠ:,νοΙ::σ:π εοωρε:α::α! ρο:επ- Αρρ::Μο

οπο: ν: :ε::πἰπσιπ ει:::·5πίεεσω. Χάο. ιρρε::::ο- "°,”19.0:·
πισω" σε·

Ι:Μ, :β

σε::

ασκοπα:

"πάει".

.Κ

δ.

Νέα:: Κε!·

πἱ:ἰσ @σε

. 7.

:εεε

'ΙΙΡ·
π

Ο ε εαπ.



το· 8_

Ώί[ενέωεπ

ίπ8εν-νοἰιῖ

“είπω ό·

ῇνπΜπεεῖ.

ι. "π ο

ε' δ."

7ἄ

οοπποεπτοι· πιο οοτεπτίποπ ν: οοἰεᾶοπη τοεοίο

εά·ο ·ίίίίἔἰοᾶο : προειί:ίο οικείο ποπ οοεοροι·πιπι·

πιονοί21πτετειοντ οοίεοΕοιο,π1εοίο πο. είίίί:ίπόοο,

βελπ ·όθείο·ίρίο ίοι·ποοίίε οι επεποίτο: νοΙεπποδο

πορετεπόί. Νίπείε ποπ ποιείί:νοοτοε :οποιο οπο

Με:ο επενοοε , οίκο πομπο: ίοι·οποτεενοίπω

επείο.Άείοοε οποεπ ν: ίοποίοίίτει· νοίιΈτοπο,δονίτ·

τιποτε: νοίίιο;‹ίίοεείο τοοάοκοπο:οέοποιεσί ποί

τεεεοπ.: ποιοοι·ίτοο ιποοο·οοπτρεεακοπ Μ! Ποιοι νε

επ%οποπ οποίοπο ίεεοάοεποπο ν: τοεεοίοοε νο·

τοπίο απ! ροεεπιίσιο. Φάσο" ο.. ίροποπεπιπ εο

ρποιεί πιο οποίαιο ε: ί'οίο-οπεπτείί ίπποποιίοπε δ:

οοιορίποεποπ πεί οοίεοίπτο τεπείεπτειο:οοπ: τοποσ:

νοίππεπίπεο ποπ εποίοοπ οιοπε επι:ίπίεεοιο ω.

εοπ·επε πο πνοι·πίίτετ οοοεπε. Βεοίοι·ο οκειορίίε.

Ροπτἰίε:κ ε:: ίοίἔι οοοιροποεοτίθ. οοπείοιτίε , ο οποσ

εοεπτο: , ίροπτε Ρεποπ1 οείοοτοε ίπ (Η.ποοπίαο:

:οποιο Ερίίοορπο, πο πιοίοίε τοοπεπε , 8ο οποποοο

π&πε, οοπεδοίοιο οποία: Ρεοίο .> νοίοοπείο οπί

πω, ποπ ίροπτε. Εν πίεεεειον εείοοείοεπι νί εο

οπίίπονοΙπποιείο,οοοπ “απο ίοοπτεμπεεεεν οι”

ίπ ποτε πνοοοί:. Εκ οπο ίπίεκτο-ε,οιοποίοοπτππεύ

ί·-οεε νοΙππτπείοιπ, ποπ οσποο; οπο ομοπείροπω

πού αΕπειεπε ρεπόετ ο νοίπποπε,ποο οποεπ οπ:ιπε

νοίππωοποπ είίε6ί:ίπο μπώ:: ὅ νοίοποπο , ποίίο

:ξ!ωπσβα εκπίπίεεο ίο:κίεπτε σε εποιοίίτει· οο8επτεω

ενώπιον -

Πισω Ι

Ι.ίύπωπε

εἰ ν'

Ξ'κ

|

Νετεπιτὶϋ

άιοοΙεκ.

νεοζ

Φωίππω

μμείωκ

τ ί.

Η” Με”

που: οπο·

να: Ποιά ίπ

ρω” 'πιο

"σε '

οπο! άίτεοΕποπ 8ο εκρίίοίτοιο,πίίπά ίικοπε&ιπο δ:

ίπτετρτετατίοοππ. [.ίοετοπο είὶ , οιασέΜοι μεσαίο «ο

.Με ενέκοψίσμ οι Ρεβύ: εοποίοι: ω! μ·σεεάεπάσω π·

οποίιι:,πποπο υβι ποπ ΡΜεεάστε : οπο;; πεί5πίε,

οοΗίΒο οτ ΡοίίοΕ3.Ετοίο;εορ. 1.νοίοοοετ,οποπαυπ

μ·έκοψεω οι @β (ίυροίε πεεπτο) ο? , οι οποιο: .ο Δ

8ετε υείποπ @αν οι οοβ βιο» νπάο τοπίο Αί

οπο οοπίοποιη ποιο ίίοει·πτο ίποίποοε νοίοπτα

τίπππ';οιτοοποιο ίπίει·ίπε ίορετίοε: νπείε ίππρίίοειε

Δω οοενοιο·ίἱπενοίοπ:εοο. Ωεροἱεοἐ οποίεείπε

ποπ είἱ Μεσοπε, οπί είοοετ οοετοπο ίερπι·πι·ί ποίίε

ο νοΙπποιτίο;Ιίοετοίο απο: ίποίποίι νοΙοπτπείοιο,

πείοίίτοπε ίποίπετεπτίπω πεί οπροίίτοοπ :Έ/οΙαπω

Μείνε πεσεπίπΕκπι οί? Μισο. :μισάμβιί: υπιπίίπσ: οποτε

οιοίβπ:, Με ρ·υεεάέ:, οι ποπ μοβ: ποπ Ρυ·υεοψη.οποπ

πιίοοοείὶ οποία , πίτετοι:ο πεοείίπείοιο ε:: ἰιορετ

ίε&ίοπε Ροτεπτικ ππτοτἔι ίσο πεεει·ιοίιπιτε π! νού;

Με είί: νοΙοπτπι·ίππποοοό τερει·ίιπτ ίπ οποιο , 8ο

ίπ οποίίοετ πρρειίτο ίεποποο κείρεάο ίοί οοίεθ:ί,

πιο οποο,ροίίτε ίπίοοἰεπτε οοΒοίΕίσοο, πεοείίπι·ίο

£ει·τοι·: πίτει·ιπο ε:: ρετίεολίοπε οοίεάίπνοοοποπ

το οποποίοιτειο ροτεπιία,ατοοεπείεοοοίεάίπο πο·

τει·ποποποε Ποιο: ω ρι·οίεοοποπεπο τω; πιο είί:

ποσοι· οεπτίθοοε.

(ἶοπττοοετίἱπ ποπποίοι είί,οποιίποπο οποίο νο

ίοπτει:ίοιο ο: ρει·ίεοί:ίοε , ίίοετύ.ιοπε , πο ποοείία

είπποίί Ε: οιπείειο πε πεοείΤοίο ε:: Φειει·οοππίο

οε ροτεπείο,ποίοι είΕ είίίοοοίωε,οπίπ ΗΙοκίίίτ πο.

·ρε:ίεᾶἱο:ίίοετο, οοοπ εκρι·εοοτίοοοίτ δ. Τύπο.

·1.ο;ονι.6. απο οοίο νοίοποπίοπο εὸ είίοίτοι· [καίε

απο; οπο ρετίοοΕίοτεπα οπο οοεπίτίοπεπο ίεοπί

ποτ;ίετί νοΙππτοτίπιο , οποεί-πεεείοωτεπι ίοττποι·

ει: ιίεεει·ιοίποίοπε ροκεπτίνο ,ο ίί:οπίτοι· ωραίε

&ίοτεο:ι οοεπίποποιο οπο , οπο ίεοοίτοι· οοοπί

τίοπεπο οπο πωτει·ίοίίτει· “οποιο οοεπίτί: ίοίπ ίεί

·τπι·οοπει·οπειίἱπείί:πε-νοίππωπο ποοείοιείο , 8ο

οίκω επάετεκποποίοπε οοίεᾶί .

ίπ ουδ πε είίοοποίοιο , νττοιοοοε .ίπ ίπο Βεπετε

ρει·ίεάοιο , 8ο ίοίίιο1 ίε οποεκε ν: εποεείεπε8ε επι

εείίοιο. Νεο: Η ίοοποπιπτ οερειίε&ίοπείο εοπε

ι·επποπο , ρεείεθ:ίοε είίτ πεοείίω·ίοτο οποιο οοε

ποτομοοποπ πεοείΤοποιο οί! οοεπιιίο εοοίωίε

έ Ι - .·

 

ποοίε οποία , ο ποίοι “απο Με οποίο ί-οετοοτ.

...γ

@οι //[ Πε οο!άπωήοσ' Μοο!ισπουιο. =οεπεβ ί.

εππείοιο τοπιο νϋποίειο-8ο ρίεπεπο οοεπίτίοπείο

οοίοάί : μι· οιιπεί οίίο:είι·τ ἐ·νοίππ:ετίο οορετίεάο,

οίκω οοετοι ορετε;ίσ οποία ίεοοπείίπο οποιο εο

ί ππποεοποπεπτίο αρμίιίποπε, ποπ οί!. πιιοεπορει·π

τίο οίίοιπαίοοοπείοιοοίοπείο οο8πίτίοποιοοοίεοΗ.

νοίοπτοποιοινοποεοοείπω :ρει·ίεάίοπ είί:ίο Βοοε

1·ε οποτῇοοἰοο οποορωτοεπιο8ο ιίεκοοπεοοοιείίεά

νίτοοετο, οποιο ποιοείο οπο:: νοίππΝοίοκοπεοεβ

·ί:ιτίοιο. Οατοποιο πποεπεοεὺωδ'ο. Τίσουισ.ι. ως.

6.-ιπ.2άοίοπεπείοιοερετίεάο πρρο-ίίπτ πιο; οοιιοκί

άδειο:: ιίεΙίοει·πτίοπε οπί:,ποοεοόείο ίοίίπο Ιίοε

ππο οι είίε ρειίεάοπι, ΜΙΟ!!! εκείπάεπν πεοείοιτίο

ε: πεείεθ:ο πετει·ππίποιίοοε οοίεάοίοο;ί ίοίοιο πε

οείίσπο εκ ίωρει·ίεοί:ίοπεοοοπί:ίοπίε 8ο.ρονεπτίο:

ππο ίπποι· οετο οιοτοπ1· οι πο' ίοίοίπεο πποοοτομ

απο. πω, οποποίε οοοτ6.ποίο νοΙοεοπο.-ίο ί0ί0Πε

:οι οποιοίί οποετιπ οπο, ππο οοο κάποιο οί! απο::

ιοει·ίπ 8ο είειοεπτί , νἱττοτἰε δ: Μή , ίπ οποπε πο!

οπο τοπίο νοΙοποπί ο Τοεο1οΒοοοποπεοποπ .

ο νοΙοποποιο ίοτίίκεάοποποπείί ίπ απο ω. ω

ίάεω,πτοοο_νοΙοποο·ίοιο ίπ οππείι:ππω ποίίπιο ἀἰ- πινω..

τε&ί: Ρει·οποίπτο τεποίετε πο! εοεά:οπποδο κοπο οί·- "°" 'ίί_Μ

ίεάοσίοεπτοε οποίιίίοδ·ετίι'ο:ίοί νοίππιπείπε οίκο·- 2:::|έ "ί

ᾶο : ν: ο οποία ροτίοπε νεπεπεππ ρτοοοι·εω ποστ· ί

ποιο Ρετεο , :ποτε Ραπ ε:: οοίἰοπε , ίπιοοποιο εκ

. οποεᾶ-ίεοοτεοείἱοίτπτιοἱοίάπεάο, ποπίοιίίεεᾶο

Μοίτίρίεε είί: νοΙπποικίοιο,:οίοο ίιοετππτ,είἱπείἶ νοίωτωΜοΠ8 4°ο"&δ είΙ ὰ πιο ρεεεπίεκοοεπίπω

οεοείοιτίπτομίίπο ρεκίεάπιο,είίπεί ίτοροείεε$οπη ίπτεπτο. ΕΠ: ί8ίτπε νοίππτοποι:ο ιποίεεάοείίεάιο

ίεοιποε επ οποεἔι ο οποίο ποίίι5, απο 'παοκΜου:

οο8ποίοπε ορει·ίο ίεοπτοτί, ποίοοε ροποπίπ.ίπτεπ·

τίοπε πιο”. Ειιρίίοο. νοΙοποιοιπο ίπε:ίίτο&πτο, ν:

ποιοεπ ίρίπτο οποίείεττ , τεπορετ είἔ οροσπίίοοοιί

τοοοίπο τεποἱπαπο ειᾶοιονοίοοτπίε , οίίοοοίπ ο

ίποιοεοίοτε πει·ιοίππετ, είίετοίτοάοτο; ενοσ. Βιο

ρει· ω" είίε είίεάοε ποοπο ίεοπτοε ε: οποο:Μί

τοοίποεσνοδοι.Μετά. οπο. ι.νοΙοπται·ίοο: οπο: Πέ ί'ί:άξ ίκίίωί"έω νΦωίο 8έφωπωωΦ ΟΝ” Θα

επίοί νοίοπτιτίιπο , πίίί ποοπο ιοοπορεπείεπ ε:

ιοεΞινο!οποιεε, πω πείνα Μο είίεάο: ίοοπί ε:

οσπεεὶ ο πιο οοίοο. νπάε ο οποία οποίου: ποοίίο

ίπάεροποεπτει· δ Με νοίππαιτε , ετί:1ιοίί είί'ε&πε

ίπποι:: ποοί οίκω: , ποπ επί: κοίοί πε ίποίι·εάο

οοίοειο νοΙοπται·ίο:, ία! πιπτοιο νοίίτοε. @οι νε

τὸ πεί νοίπππιτίπιο πεοείΤπι·ίο τεοποίιοι· εοεπίτίο,

πίίί ρι·οοεπετ οο8πίτίο Μου: είε είίοάο επ οιο:5
ίεοπτοτο , ποπ ροτει·ίτ εοίοί πιο είίςο&ο:οίίε νο

ίππωι·ίπε, πε ἱπιίίτεᾶἐοπίὸἑὶπεκο οἱ τονίσω, οοεἱ

οριο ε!! νοίοπτεού,είοοετ είίε Ρτοοοεπίτο:οποοίτ

οὲίὶ είίεάοε εκ οοπείι ίεοοτικ ποίίἔι νίίίίοίτ ποοί

οοεπίτο3, ποίίέι ί·πίοπε "ο ποοί νοΙππωπο:.Τοίο

ίσο εοι·Ξεοο ε: πίποίο οποίοι νίπἰίεοπτε Νοέ.

Εκ οπο ίεοοίτοι· , ποπ ίππροτπεί ποοίε :ο “Βλή'

οπίρειιοείΐε&πε π::ιίοε, οπι ίεοποπποε επ οποεει ο Ε” Μ”.

ΗΜ :οεπο[

Νεοείίοοποεπ ποπ είί, ντοροε ίπείίι·ε&ο νοίππιπ- "Μ" '

είπω, ο: ο ποοίε εκοίίο5ιο οοεπίππο, ίε‹ί ίπίίἱοἰτ, ο

:οποιοι ίπαρίίοίιο εοοποίο.πιπ. Νεο οριο είί: , ν:

οοοποίοπτοε απο 8ο ίπωίίοίίίτευ ίεοοτπτοπο, Μ!

οι: είίτ, ο “Μοτο ρι·οοποί!ίτοι· οο8ποίοετοί· ίιιτοτίο

Τοπείειο ν: νοΙππωι·ίπω πωοεοπω οίίετίοιίπε

πο· ο (Μαιο , ποποεοετ είίε ρτοοπία νοΙππιπε Ε: οπο:

ίπεοπτικο: ππιο,ντίορτὲ,ίοίπ οποίο οοι;οεείίπτίο πό Π"ΣΡί'"Ε

ίοείκνοίιιπωπίπω ίπποεάπππ , ο οίίοπείε είΐεᾶπε ["”""'”·

Πε ρτίποπτίο ἱπτεπτπ:.Απτ ει·οοω” είίε ίεοοπεοι

το νοίοπεπε ίπτεπίπε, πο: :οποιοι ρει·ιοίΠοε, οσο

είοπεοπείπτεοιοε, πεοπε ροίὶτίοε ποπίπτοπποε.

ίε‹ί ποοπίοπ οπεπίποτ ρεποίίΕοπε ίποίεε&οτ5:ίοο

νοίίτοοίπ οποίο,ίκοίσειίππι ροίίτίοο ποί:ο ποίίτοε ίπ

ο: , 8οίοίοι:ο ίπτεπτοείπ οπελ Παω" εεειορίο. ι, η·

(:οιοεπίτ Με οίοοε πίτοίίιππ εειίίόοε ε1€ - πἔι “!!".""
(ί · (ί απο!. έ:

οοτοείοοπε ρτοοοίπει μοιοοιω ίεοοτοποι πο· Ρρ||μή·"

&οι·οπο ροΙΙο:ίοποιο: ο ο εοκοεάο επ ρτίιοπί0

6"°ε-°ο.



Ώι:ο.ι.

Μ..

Νασο:

Σίσσι-ια:

?ΩΑΙΙο2

η.

Ροή. ι.

. ' 9.

ΡπιΒ. ;.

Ροή.

Ρι·οϋ.

ΡοιιΕ.

η.

Επι:: 7·

Όι7/ι. ί ΙΕ Π: ουἰιισιιιτἱσ`£ἐἱιιιιυἰοιιιιιαἱο. οποιοι Π.

θα, ο: ίοοοα:σ: ::οό!ο:ιια ρο!ισ:ιο , ιαιιι ιια:ο οτι:

ιιιιοθ::νο!σιιια:ια ιιο:οαοίαι:: : ο :ι:ιι::α:ιο ί::ιο ν:

οι:ιοάοιιια:οιαο: 5 ίοοσιι:!πιο πιο, ν: Γοοσα:σι·

ρο!ιο:ιο, ια::: :ιο!!ο:ιο οτι: ιιιι!ι:ο&ο νοισιι:α:ια δ:

οο!ιιι!:ιΙιε. @οοο ίι ιαιιιίιιο πο... ιι: οι:ίοάιιιιοιιο

Μισο:: , ιιο:ιοιί!ιοοιο !:αι:οι::!ο οι! οοοίοοσιιοιιοι::

:ιο&ο:ιια: ρο!ίο:ιοι·ιιε, ιι::ὸ ο:ιαιτι ροίι:ισο ι!ιαπι

:ιο!οι::!ο , α:!ιισο :ιοοιο:ιια ρο!!οιιο ίοοο:ει ο:ι: ιι:

:!ι:οάο νο!οιι:α:ια ιι: ασια: ιιιι::ο:ίι ι:οο ροί::οιι:ο

:ι:ο:!ο ιιοίιιιοθ ::ο!ι:α πο:: ιιι:ρσ:ο:σ:α:ι οσ!ραι::

σισιωιω αι: οι: οοο οοιιιι::ι::ιιο: σοι:: οστικ

ί:ιοιιο. δορροοι: αο:οι:: οπο :!οᾶ:ιι:α, ιιδοι::ιιο:::

οίΐοιίΕοι:: :πείσω ιιιι!ιι·οόιο νο!οιι:α:ισιο,οίΪο ποιοι:

οο!ρα!:ι!οι::: Με:: : Οσ:ι:ο νοίσι::α:ιοι:: οί: αιιοοα

:α:ιοιιο νο!ι:σι::: οι·Βο ισιιιοί!ιοι!ο οί: , νι ο ίσιο::

Ρο!!ο:ιο πο:: .ο νομο, σ. ποιοι: νο!οιι:::ια. Κοίρ.

οι: οι: :α:ιοσο , οσα οίΪοᾶο: οί! νοιοοια:ιοο, οι:

οιιιισ: νο!ι:σ:. οι...: ιΒιιοι· ίο:σ:α ιιο!!ι.ι:ιο οινο

!οι:ιιι:ιιι ρο:::ιιί!ισο ιι: ασια, ο:ιασ: ιι: οαιιιιιο:ι:

ρο:ι::ιί!ισο νοιιια, οσο: οσα ι:ο:ι::ιιιισσ νο!ιιιοι:οι::

οποία σο:: :οροοιιαι ο:: :ισα ιιο!ι:ιο ισ τ. : νι οπο:

ιι: Ποο, οοι ροι·ι:ιιί!ιοο μι: ι:οοοα:α ι:: οασιέι, σοσ

σο: ι:ο!οιι:!ο οι: ιι: α.

εεοΤιο Η.

_ κι:: :Μι οι? :ουίιιιιιιιι·ίωιι αθ/οσο :Μπι

ιι&'ισ ::.ιοίια:οιι.:.

Π Κι:::αίοι::.::ο.οα::Ποιιτιοιοσιιέιιδ.12.ο.:..ο..άβ

:Με ε.. ο. αμε... ο. ιοάο78ΗΜ.οοιιιΜ α. ά:ῇιι.

μεσω, διοιι·οο!ιο. μα.: οποιο. Οοιιι·σάι :.:ι. ο.·7: .

.ι.:.Βοιοιοιιιο.6.4.3. Οιιιιι·.ιιι π. .ιιο..μ. αι·.3.:ίιού.3.

ια/.μα, ι , 2..ι.οι7.9 2.6'ΩΡ.2. Ρ:οιι.:. νοίσσ:α:ισι::

οί: ιι!οι!, οσοι! α:5:ισο ριοοοι!ιι : νοιοι::αιο;ιιορ!ι

οιι:αοιο::ι , α!ιοοι:! Μ:: ρι·οοοι!οι·ο ο νοιοι::::ο

αιιίοι:ο ροίι:ιοιι αάιοι:ο ιρίιοι: ιΒιιο:ιισρ!ιοει:, οίίο

νοίοι::α:ιοσ:αι:ιοοοοσιοι αᾶο νοισσ:αιι:,οσοσι-.

αι!ι::ο:!σι:ι ιι:ιρ!ιοιι:, α!ιοοιι! ..οσοι ρι·οοο:!ο:ο α ο

ίσιο α!:ίοιιο ροίιιισέι α&ιοι:ο ίο!ιο.2.Ο::::ιο νομο· '

:α:ισιι: ασ: οι: ιο:ι::αιο, αι:: νι::σιιίο: ιιοο::ο::: ρο

:οίι οίΤο :Ποσο οι::ιιι αδισ ροίι:ισο νοιοιι:αιιι. Βο

ιο:ι::ιι!ι αιοι. Βο νι::οα!ι μοβ. σαι:: ίισιιι!οιο:ιι:

α!ιοσο ίει:ιτι.:!ι ι :οοο .ι:. νοιο α!ιοσι:! νι::ο:ίι:ο:,

οσια νοιο α!ιοοιι! ίοι·:::οιιιο:ιιι οσο α!ιοι! νι::οα!ι

:οι· οοιι:ι:ιο:οι. ο. νο!σιιια:ιοι:: :ιοοοιι ία!οα:ι ιι:

ί-ο!οαἀσ ι. οσο: αᾶσε :.ιιο:ι οσοι:: ιι: ρ:ισοιριοι::

ιιιιιο!σιιιιι:ιιοσαι:: νο!σιι:α:ιι: οιοο :ιοοοιία:ιο:ο

οσι:ι:σι· αι'.!σε σ. ιο:ι:!ιοα: αο:οιο, “Το ιιάσσ: οπο..

!οι:::ι:ιε ο... :όλο νοιοι::α:ιε;οιισ: ιιιιιι! Π: ι::α8ιειο

Βσι, οσαι:::ιθ:σε ίοοσιιοιοε. ο.. Νοοοι: τ.ιο..ω...

:ι:σι:: ι:: τω:: :ιο8α:ιοι:ο α6!:σο ιιι:!οι:ι:ι: οι·Βο οοο

:!οσ:ιο:ι:ιιιιι ίο!3. ιιο8:ιιοιιο α:'.!σε :!οιιι:ι, ιΒι:ο: πο!- ι

μι:: :!α:σι νο!σι::αιισσ: :Ποσο οι::ιιι α&σ. :εθισ

:ιιι ιιοεαιιο ίσοι!ιι·ι ω... ισ α!ιοοιὶ ιιιιι:ο:οιιοι:ο:

ίοι! :μια οι::ιίΠο αέ!:οε :!ο!ιι:ι σοι: ιιο:οίιιι: :Ποσα

αίιι::::α:ιοι:ο ί-σι::!α:ι; οι·οο ροίί!οι!ιε σο:: οι!. θ. 8:

ροίΤο: νοίσιι:::ισο: .οι αι:ίοσο οι:::ιι αάσ νομο

:α:ιε , ιιο:ι ιιοίίο: να:ια:ιο α!:ίοιιο νιία ι::ο:α:ιοιιο:

οσοι! ιι::ρ!ιοα:.Ροίίο: Μαιο οκ πο:: οοοοαιο:ο Βο:ι

ροοοαιοι :Ποσο νΙ!5 Τσι σ:σιαιιοιιο: ν: ο οο::οι::ο

Ρ:ωοορ:ο :!ο :!ι!ιοοιιι!ο Βοο,ι·ισιισσ:ο!ιοια: αᾶσι::,

ία! οσοι «ω... α:!οο:ιοιιιιιι ι·ιιιιοοιι ροιίοοοιο:

_:ο:ο :οι::ροιο ριαιοοριι , :οσο :!ο σο:: ροοοα:οιο ιι:

Ρο::οσ:0: α!:ίοοο ν!!ἔι ισο:α:ιοιιο τω, σαι:: ροι:ιιο:

ρο:ίοοο:α:ο οσο: οιι:!οιο οι:ιιιισο α:ισο:ιο:ια :α:ιο

:σε : ο:Βο ίι ιιοοσο οι: :οπο νο!σσ:::ι5·ν!!σιο ο!ιοι:

πᾶσι:: , ι::σιαιοι· :ιο σο:: :ιοοοα:ο:ο ιι: ροοοα:ο:οι::

αοίοοο ιιιιι·ιιιί”οο: ναι·ιαιιοιιο τσι.-;.:ωΡιι..:,νωσ ι:

:α:οιτι νοι!ο αι:ίοοο νίιο ο:ο:ισο ,. οι...: σ: ιιοιοιιιιο

π... 3. Π: Π”.
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:::ιοι:α!ιο: ιι::ρ!ιοα:νο!ιο οκ_ο!ιοοο ι::ο:ιιισα!:ίοσο

ιιοίιιισοιι&σ: :μια σ:ο:ισοιο:!οι.:οι ιι::οιιι!ι; σο::

ιιο:οί! ιιι:οιιιιι, ω: ιιοίιιισοαάσ νοισιιιαιιι.

8οοοιι:!αίοι:ι. .ιιι....... οσ...ω1.οΡι..... ω.

οιοι·οίοοο Με.: Ρα::0::08, 8.Τιιοι:ιιιι:: :.ο.ο.ἔ

οιιοο.,Χιο!ιοτά. ιο 2.άι|?. 3:..ι. :.ο. ι. Β10'σπά. ο. ο.

Δανια!. απ. 3.ω$2Μο.ι.ο. ο. Ποιοι. ο....1ιώ. 7,9,

2:.αίι8ειι:. οι α.ιωΐ. 3;.ο. 1.". :.οοιιο!.:.. πιο.. ο.

ι.,σ.Η.ιμω..φο. θεση» οι ο. οκ. ιο. ο: ι. οι. ώ·

ο. η. οι! 2..ι..ι.Μ.ωι.ι.. ο. ο.: 6. ...με σο· 4.2:.

σο.. εαπ!. ο.. Μ... οι 2.έι/ι!. 3ο. άγιο ο». Μ.ιοποο

άιΓΙ.μ..ο.2.Μ«ιιιι. ι. ε. ο. 7: . ...ο 6...·ι.Ι.ιιιι.1, σο.,

1.|.3.οοιιοΙ.1.5]Ιαιιω :.2.φι.6.ο·. ο. .$ισι87:2.ιιο σο!.

Ισια» ιι.ιο.2..ωρ. :ψόι.:·.6ι ιτι:ΣΙ.)·.άφ.3.βό?. 2.2!!

ιιιιιισ.ιπιδ.:.οφ.1.7.ιιοιιι.άιι'Ρ. :ο :.μιιιδιι :. οφ.

ιιο.Ε::::ι!οι:: Ιοο:οιιιιαι:: Ριοι:.:.ικω οοιιίοι οοο.: ω...:

η.

οι:ιο6:σσ: οι·οι:οο:ίοίιιοιοο:ο: ρι·οροίιισσι Μίμη- ΙΜ*

:!οι·ο οι::ιιοο:ι α:$σσ:: ίοι! :πιο τ.. ίροιιίιο οι: νοισιι- `

οι:. Εσιι:!αο:._ Ρο:οί: νο!οι:::: οι:οα :μο:!οσιοοσο

:πιο νι::σα!ι:ο: 8: ιιι:ο:ιι:ο:α:ιοο: οιοο οι:: ρο:οίΕ

νο!οο:α:ισσι α!:ίοοο οι::::ι α6ιο νο!οιιια:ιι. Μισο:

οο:ιίια:, :στο οσια :α!ιε ίσίροιιίιο οι! ίοίιιοιο:ιε αι!

οοιι::αιιο:ιι:ισιι: ιιοοοο:σιο οι::ιίΠοι:ιε: πιο: ο οο

οο::οιι:ο ριοοορ:ο :ιο ι!ι!ιεοι::!ο Βοο,νο!οι::αε ισ!

σο::οο:.ιιο!ισσ: ο!ιοια:αδιοι:ι :ικα Ποοπ:,ί:: ::α::ίἔ

8:οί!ο: ρ:αοοιι:ι, ιιοοσι: αο:οι:: Ροοοαισσι :οικια

ι:ιίιιιο α!ιοιιο νο!ο:ι:αιιο. Τσι:: οσια σο:: ι::ιιιιι:

!ιι:ιο:σσι .ο νο!σι::αιι ιρίσι:: σο:: αοο:ο, :μ ἐκ:: αΒο

:η ν::οσιοοοοιιισ:. :οσο ΡΜο[3. Ειιι.οιοι.:. ο· ο.

ιι: ::οί::ειίι:οο: οι: ρο:οίια:ο,ι:αι:: απο ιρίιιι:: πιο·

:ο!ι!:ο:σισ .κι νο!σι:ιοιι , :μια :οίριοι: ρ:ι:ιοιοιοι::

ιι·ιι!οοιιι οσο: ιιιι:οοοι!6:ο ρο:οίιαιο αι! οριιοίιιοι:ι:

ίο:! οιιαι:: οπο:: σο:: αεο:ο :οίριοι: ριιι:οιριοι::

σο:: ιιιι!σοι:ε οοο: αιιιοοο:!οιι:ο ρο:οι!τα:ο αι! ορροσ

Πισω. Μο:: μοβ. οσια ι:ο!ια αρι:α:ο: ιαιριιοα:ι:ια,

οσιο ιιοί!ι: νο!οι::α5 :στα οι:ιοθισσ: ο:οα:οι:: ίσι

ίιοιοσιοι·ριοροίι:σσ: ιιο!!οι:: ο!ιοοι·ο αόισσ:,οοοοο

ιιοίι:ισο νοΙοιιι!ο,ιιοοσοροίιιισο οοίοιιι!ο,Β:! πο·

8::ισο :αιιιιιιι: ίο :..:.....ι... Πισω, ισ:ριιοαιι:ια οίΤο

ιρίοοοὸι! ίσίιιοι::!ι: ιιᾶοο:, οι:οα νησι:: οι:ιοο!το:::.

.....π..ιο οίι:οιο ι!ο!ιο:αό!σ οι:οιι:Ιιο:! ο!ιιο&οσιι

οοι αάσε οσια ιι::όροί!ι!:ιιι: οί! .ο :&σ ι::ιοοοιι:ο,

ίσίροι:ίιο :μια :ᾶσείΡ:α:οορ:ι ιιιοι:σι· νοιιι:α:ια, ιο·

οπο:: οι: α&ο Ρο πιο:: ισοοι::ροί!ιοι!ι οσο: αό!ι:

ιι:οοοιιιο. 8ο:! οοιι::α, :σοι οσια ω:: αριιιι:ο:ιικο Κιθ.

ιι::ρίιοπο:ιο. Ναι:: νο! οίιο: οι: μια οσωι. νο! οι:

οα:σ:αιρεί: νοίοι:ιαιιι, οσα: ιιοοοι: οίΐο αΒιοσο ν!

!οαάσ. Νοι:οι ρα::ο οιιιο&ι , οσια ιιο!!σι:: σοι:

&ιιο: ιι: ιια::ιοσία:ι , οποιο: !)οσσ: ο!α:ο νιισσ:ι.

::οοοίίι:α: νοισιι:ιιιοσ: αει οι:ο:οι:ισιο αά:οι. Νο::

οπ :ια:σ:ὶ ιρία νο!σ::ιαιιε,οσια νο!σι::α: σο:: πω::

οίι:!ιιιο:αα:! πο:: οιιο:αιιιισ::ι , οσοι:: οι! οικω::

:!σιο : οι·Βοοσαιιισσ: .ο οι: οποια ιρίισ: νο!σιι:ιι

σ., ι:οιοιιι ο. οι::ιιι :ᾶο οοίΤα:ο. Τσι:: οσια οι !:οο

σο:: ::ο!!ιοι:οι· , οσοι! :αιιι αᾶσε οι:: ιο :οοσι::ιο:

οι! νο!σι::α:ισι:: νι::οαιο δ: ιι::ο:ιι:ο:α:ισσιο, ία!

οι! ί.σσιι::σι:: οοσοοι::ι:αιι:ο:::μια ιι σο: ιση:οι!!Βιίο

οι:: οοο ο!ιοοι·οισι· ε! νο!σιιια:ο, α:!ιισο ία!σα:οιοι·

νο!σιι:αι·ιοι:: ιι::ο:ρ:ο:α:ισσιτι οοο :οί:ιο&οι:: αι!

νοιοιι:α:οι:ι απ:: ιιο:οί!ι:ο αι! ορροίιιιῖ , ν: ισιι:α:

ο:Βο αι! ίσι::ι::οι:: ι.1σ.:ι... :οοσι:ι:ο: οτ ω...:ι.

:ιο:ιο σε ιια:ο:ιι νο!οιι:α:ι:,οοιο σο:: :ιο:οί: αι: οι::

:ιι αάο οοίίο:ο, σο:: οι: οποια νο!σιιια:ιι ιι=ι:οιρ:ο

:ι::ισι8: νι::σο!ιο ν: ο. , οσοι! οι:: ιο ία!σα:ι ροίίο:

αιιίοσο οι:ιιιιι άι:: ι-οι·ιι:α!ι νοισσ:α:ιε. (:οιιίι:ι:ι.

ιιο::οιιε ιιο!ιοσ: οι:: οποιο ι:ιίο ο!ιοιαι .αᾶσ:1: νο

!σιι:αιι:, οτι: νο:σι ρι·οοοριι ι:αιιίο:οίΤο:: σο:: ρο

:οί!: αο:οι:: οι.. πιο: οι:αιοοι::ι ::αιιίΒιοίιο: , ..σε
Ο οι μι·

η..

"ο .·ίβν. 6'.

30°ο.7:..υ:.ο. οσοι:: :.σωωιο ρω τ.. οσα: Μο: άι

ο!.

οσια ::ο:μι: νοίιι:αι οι. .αφ οο:ιιι σο:σ:νι::!ο !ιοο ΙΜ::

Εν.

σαι:: ο οσιο, οο::ο:::ο οπο:: :ο ι!ο οοιι::ι:ιοιιο,αι!- ΟΜΜι
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Παο. !!λ Π: οο!απΜπίο Θ' έπι:οίαπ::::·:ο. :::ο ΙΧ

οι:: νο!υπ:ο:ἱυπ: ίο!τοι:: ::::ο:ρ:ο:ο:!υι:ι::: ἱεἱιυ: πο:: 0Ρο:ο::::ι (!οι:Β::::ιποι:: :ο ::::::ΐει·ο!!!οπο

οι! ιι! πο:: :οεΙυ!:::υ: ροίἱιἱυυε πάω νο!υι::ο::ε. Ε:

:πιο οι, ουκ: ι!!ο οι::!!!!ο , ίου που ο8:ιοοο ι::οε!ο

ουσ οί!:, ε! νο!υ:::::ιο ω:: οΒο:::ο οὐ, οι: :::ο:πε!ο :ο

ο!!οθ:::5 Ρ:!ι:ο:ιι:ι:ε!!!ιι:8. !
18· Δε! :ιι::υι:π :ι ίοπιοπ:ιο:,οοποοε!ο, π: οσε! Π

Ρ

:ί!!""'"”!'7 ::στοοοο!ιτ ο νσ!υπ::::οίο:ι::ο!!ιο: 8:ε!ι:οάο, ποπ
:›·σὅ:4Μ ο :ο ·

ό. ί,,,,,_ ::ο!!ο :ιο!ε:υο Ρο!!::ι.:8 ::θιιοπο ρι·οοοι!ο:ο:ποΒο ό::

ρ:·ιω::"ω οι: ουο:! Ρ:οοοι!ι: ι:::ο:ρ:ο:ο:!υο 8ο :::ε!!:ο&ιο

@ποιο ο::ου:ρ!υ::: ο: !!ο!ο ε!υμ!!ο!:ο: ::οοίρι Ρυτά::

' ι . ν:ι!!:οάο οου!!ι::το!υι::ο::, ε:ι:ο :Μάο οοπ:ρ:::η

το: νσ!υι:::::: :ο::::ο!!:οι· δ:: ε!ι:οάο ορο:::π::: 2. ν:

:π:!!:ο&ο ο::::!!ιπ:ο :ο::οο:οε , ουσ :::οι!οοσ:::ρο:π

° τι:: νο!ι:π:::! !π:::ρ:ο:::!υο 8: ιι::!!:οο!::Ξ ορο:οπ::.

Ατουο !:οο ο. ιοοε!ο ο:ιοι::ρ!υ::: :-ουο: ποί::ο: :ορο

πο:: ε!οοο: :::::!ι:::: ::οί:::υο δ: ι!!:οάο οικω!! , ία!

:::πιοι:: :::ου!ε!ο:ι.

Δ:: ροπἱ: :β ·υοΙου::::·Επω :ιο/οπο οπο:: Μ::

` Μ:ΜοόΙ:::: Π ·

ΡΚο ::::::ο ::!!:::::. ο!! .5'.'Π:ο. π. :ωΙ.6.::::.3.ΜΞ.` δ;; .

οι:: οοε!ου: :::οι!ο :ιε! νοΙυπ:::::υι:: :οι:υ!::: Θ. τω::

πάω:: :::ιο!!οθ:υε, Βου: :ιᾶυ::: νο!ίι:ο:!:: Μ!οι%::Ρ" Φονι

νο!ι::::ο:::- πο:: :οου!ι·ι:υ: οη::οίεεὶ ε:: Εο::::::!!το:,

Μ! ::::::ΐ:::: :ι::οι·ρ:οιο:!υο δ: ν!ι·:υ::!ι:οι·, οι::::οι:υ:

νο!υπ:::ε,οὑι:› ::οι!!: 8οε!οοοπ οι:ο:ο:ι, πο:: ορο

:·:::υ::ι::Βο ::ι:ο :άσε ἱο:ο!!οᾶι:: :οε:ι:::!:υ:,π!!! :::

το:ρ:ο::ι::ιιοε8ενι::υο!!:ο: , ι:::οιοπυε πο:: ι:οι:!!ε!ο

μ Ρ:ο1::::·ιο ::οειιπ:ο οί:: :μια πι:!!υι:: νο!υι::ο- 36;

θα:: .π. Γο! οπο:: :πε!!ιοέ:έ οου!οι:ο :οποοι·:::, ο: ν Η!! Μ Ψ!!! Φωτ" 00°ω!"Μ'9

οο ε:ι:οι! που οποία: ροί::ιπο !υο:οι::!:ο Δω:: νο

!υ:::::ο !πι!::·οᾶὲ ι::ιιι!!ι:ο οι::!Π:οποι:: κι:: . οι :ο

ουοε! πο:: ο:::Γ:: ::ου:!υο ::άυ:::: ρ:ο:οοι::ι.::::. ·

ω; ο Αι! ι. Με. :::!ποι·,ο!υ!ε!υο ρ:οο.ποπ.::. νο!υ::

Δ:: ::::!υι:: :πε!::οάυι:: 8ο ιι::ε::ρι·ς:. :ε:ε!ι:οι ι!οοο: επ!

ι!!:οάυπ: 8ο ίοι·π::ι!ο; !οε! Μο:: , ν: ::ιπ:ου::::: οι!

ο::υ!ι:ι:: :::ε!υοο:ι::::ι! !!οοι·::::: νο!υ:::ο:οι:: οοπ ο

ρο::ι:::ο:::, ουσ: ::ο:ο!!ο:ο 8ο :!οοι:ο οοο::ι::::!!.ποι::

:π :ο απο νο!υπ::ι: :κι Π: :8ι::::. ::ο ί: ροί!::::Ε: πο!!ο:

ω; ::δ:!υι:: ::::οο:Ριυπ:. Δε! 3. :!:!!ει::2. οο:!!ο::: :αμύ

.:4:: ι. Α:: :::ι:: πω: ο. ΐο::::ο!ιο, ι:οΒο;νι::υο!!εδο :::::::::ο

ω"Ρ"Μ ::::!υυο, οο::οοε!ο.Ρο:::::οι!ο :!!θι::8:ι:::πο:: που: ι

ω” [Μ ε:υο :οι!οποοι: πάω ο. νο!υ:::ο::ε,οᾶε!ου: οίὶοᾶυ:

. Έ· _ _ _ _ - . . .

.2!!!»:2:" πω: νο!:::::ε::ι5; ί! !·ο::::ο!ιε, ίο:ι::::!ι:ο: ι8οι!ι:ο

ω”:.::: 0ο ο :π:ο:Ρ:οιο::::υε, ἰπιο:ρι·ο:ο:ιυὲ 8ο ιι:ι!::οάοε ο

σ:: Αι! 4. ποο. ι:οπίοοι. ρ!υ:ο .π.ι·οου!ι·υ:::υ:οι! ιπο:ι- '

Τ! Θ: . :ι:ι::,ι::υοι:: οι! ε!ο:::ο:ιτυπ.::οι:Η ΜΜΗΜ: 8Νᾶ0:0 ι

Μ”. Πιουνίἱο , α:: ::::έ8:2 σου»! , έ:Μ27°ίΜα εκ.ήπει:Ι::

:::ροι::: : οι! π:ο:ιιυ::: :οςυιι·::υ:·, ν:: οοποθσε:::Γ::

οοιοι!1ι ιπτο::ι!ο:υ: :πορτα Γε; εποε: ποπ ο:: οθ:ι::

ο νιι·:υ:ιο, ποο ι:ο::!ο::ι:οι:Εο: :::οι!ιο:!υε;ου!:: ν::::::,

” ω:: 2ίηβ. οί: ρ:ορ:ο: ιο!:ιπ: !:οποί::ι:οι::: ::ο::υἱ:: οι:

:οι:: οοπο!!:::: οο!οεΐ:ι ιπ:οπ:!! ρ:ο:::ι:: ίο, ο!!! ω::

::ο!ιιιι:ο. Δε! ι!ου:ο:!:υι:: ποπ οί: ορυο , ν: ι::ο!!:!π

:ρΓ: οο!ο&! ιπ:ο::ε!ιι:υ:, οίκο ::οι::ο !π:οπι!οπε :::ο

!:::::, ο::οι·ο:υ:: ία! !υΙ!ἰοἱι Η :::π:ἰ:::: :::εξυ!ι!οοτυ::

δ: πό !ι::ροε!ιο:υ:· ο:: ρι·ο:!υά!οποπ: πω: ι!οο!:ι.

μ.. Α:! :. ι:οΒο,οιπποπ: ::ο8::!0::0ι:: ου: π:::!ι:ία::: :::ο

#ω 5· :::!οι:: :!οοο:·ο ίυπε!::! ιι: Μου:: ::Βιιι:::::ιοπο μονο

` οέι,::::: :::ο:ο!ι ίοι:::ο!!; Μ! Γυ!!!ε:!:!! :οι!υο:ιιυ::::!

:::Π:π: !ιοοι·ειι:: νο!υ:::::οι::, ::::::ι::ι:::::: οι! ρ:οι::!::::

οουΓοι:: ι::ο:ο!οι:: , ου:: !ιοοι·ὸ ::ι!ι:ο:ιοι:οιπΙ:::πιο

Ρ::οοορ:!οο!!8ο:ἱοποπ:,ποι: οι:ο:οτι::, ι:ϊ:::: ροΙΒ:

η· δ: :!οοοο:. Αόό. :!!οο,ί:ο:! :::ι::ο:ιο::ο::: ::ο::Ρ!:ν

Δ! σ· !!οο:::,ΐο:! :::ο:::!::ι:: !π !υοἰοιᾶο ::::πίοι·οο!!ιΞ:ο οτε::

οοριυι::.:Ε:Π .οι ουτε: ο:::ιίΠο ::υ!!::ο: Ρο::ο::ιά!:ι::::

ροί::!υυι:: ι:: νο!ι:::::ιτο , ρω:: ::ι::οι:ι!οοι:Ξιο:!

ΟΜΜ: ο· υο::οι:::έι ::::ιοι::: , Με: 0:::!!!!ο πάω :!οοι:ι, το!!

:'22 :οι::ρο:·ι: :οθ:::,ο!: ι::οπιο:ι::ι:::::ιονο!υι::οιο,ου!ο

,ΜΜΜ οί: οσοι:: ε!οοιιο::: οροι·οπε!ι , οσοι! οι:: δ:: που::

::::"Μ,";,_ νο!ι:::::ε Μο:: :ο ο::::!π!οοο ρ:κοορτο !!:ρο:!ο:

Δε. Ωω:: ι::υ::ι:ιο που ο:: ι:: νο!ιῖιο:ο :::::ο :οιπρ::ο

ε:υ::οπ::ε ρ:εΞοορτ!, ο:::::::ί: μεσου:: ::ο!ο:::: που::

τοπ:!ο ::::!οπ!ε: ου:: Που:οπ:ο οσε: :οι:ι:ου: ποι:ο!:

:::ο:::!ο ε!οοιιυι:: ιι: νοΙυπ::::ο,::οποο οο!!:::ιο ::ο ο»

μ; ροι·::::οπο οί: ι::οι·::!ιο :::υ::::!ο νο!ι:ι::π:ιε. Αε!7:

Δ! ἔ: Ιο:ιρ!ιο:::; νο!ι:π:ι::ο::: νι:!!ο οο!-ε:ι:ο.ν!!ο ::::ο:!ι:ο

Ω:!ιοι:: νι::υ::!! 8ο !π:οι·ρ:ο::::!υο, οοποο:!ο; οο!ουο

,,,”,,,:,β ν!!ο Ϊο::::υ!ἰ, ΠΕ8ΟΖΙ:ΠΡ!!ίδί',νθ!!θνΕδί!!!!μ|οωοϋ2

οικ:::::ι! υο ίο::::::!ι οοΐουοοέ!:ι: Ροί::!ι:ο, οοποοε!ο : Μο!!

νω:ΗΜ.2· απ, νο!!ο ο:: ι::ο::υο νι::υ:ι!! δ: !π:οι:ο:ο:. οοίοι:ο

;;:Ζωτ ::&υ ρο1:ιιυο,πο8οι·Α:! ο:οοο::οοι:οι!ο,ι::ο:!ου:::

' ε!οοοι·ε: Μου:: :οιιοπο ο.νο!υπο:το ιπ:ο:::!! , ίο!:ου:

ν::ιι:::!!ιο:·, :πιο::::οι.8ο ::::!ι:οάο: διοιι:::πι!ιτυ:

!:οο Ιρίο, οπο! νο!υπ:ο:, ι!ι:ι:: ρο:ο!!8:ε!οοο::

 :!::::: , ::ο ν:::ι:ο!ο ου!ε!ου: οι: :υ:οι·:::οι. ::::ο!!!8: ποιο”

: ροκ:: οο!”:1υο !!:ίοοιο:::: ρ:ορο!!ι:οπο οο!οά:: :8:- Ιω”Μ·

πο: πυ!!ι:ι:: :πιο!!ι8ι ροκ:: :οίοι:ο ο!! ::ο ::&ι: ο::

:παο :π:ο!!ο&υ:: οπο: οι! ιπ:ο!!οάυ::: ροά:::,:::ο

ροι:οι·ο οο!ο&υι::. Απ:ε:οοι!. :::οο. απο:: νο!ι:::
ο ::::!υι:: Μαι:: ίυ::ρο::!ι νο!ι:υ:ο:οι::: Ρ:ο:ιιυ:ο Ρο..

ποιοι:: οι! !!!ι:ι! οου!οπε!υι::: ία! νο!υ:::::ε πο:: :οι

:::ο::!:::ο Ρομπ:: οι! οουίο::ε!υ::: νο!υ:::ο:!υ :Νερο

:ιάυ ιπ:ο!!οᾶυε: ου:: ποου!: ορο:ο:!, οι!! ο!:οο

:::2οοει:::υπ:. Μι:ιο: ρι·οο. που: οι::πο νο!υπ::ι-·

που: ο:: ::ΐοεί:υε νοΙυπ:::ιε;οδο&υο Γυρρο:::: επι:

!!ι::: ρ:ο:::ι::ο ρο:οπ:ο::: οι! οουίοι:ι!υπ: : :8::υι· νο·

!υπ::::ιυ::: Τυρροπι: :ιάυ::: ο:: μια:: :πιο!!οάι::.

Ρ:ο οιρ!ιοι:ιιο::ο,

Π:::ο , οι! νο!υπ:ο:ἰυπ: που :οε·:υ::! οπο:οΠ::::: 372 -

δ: :ο:::::ιοι:: ::ε!υο::οπιιοι:: ::::ιοπιε , ία! !ιιί!!οι::ο έ"!.""Ι"'Μ

νι::υο!::::: ο: ::::ο:ρ:οιο:ιι:οι:: , Ποο οι:: ιι:.:ρ!ιο::: ";%!::›ι

οπο νο!υ::::ι::ι:ι::. Ρ::::::: μι:: οπο:: πιο!» που: !ι- .,:",,,,,;.

οι:: αυτώ: 8ο ίοι·ι:::!!ο οι!υο::6:ιο Ε: ποοοΙΤο:ι:: π! "ιοω

νο!υπ::::!ι:π: π! πάω:: νιι·ιυ:!ο :οου!Η:υ, :ο ουὸε! !!”Μ.!!!!

Που: !:0πο!!ι:: ποπ οοι:::οο!:ι::, πι!! μι· οη::·οΙΤιι:::

:οπ:!οπ:::ι:::: οι! !:ο::οί!ο:οι:: :::ίοι:: οο:οέὶ! ; ::ο:: οι

:ου:οπ ::οοο!!:::!:ι οι! νσ!υπ::::!υπ: :οου!!!:::::: οι!

οάυπ: οι:: , απο: ι::ο!ι::: οοπ::::!:ἰ:ι:: μι· οπου:

οι::::ε:ι:ο :::ου:Ποποι:ι:. ΟοπΒιπ:. ποι::ί!:ιι! οπ:πο

νο!ι:ι:::::ιυι:: :ςε:υι:ο:οιυ:· ο:: :οδο δ: ίοι·ι::::!ιε Μ·

υο::οπ:ιο :::ιοι:ιο, πυ!!ι:ι:: :::ο:υ: ροοο:::υι:: ο:

!8πο:ο::::έι ν!ποιοι!!, ::υ!ο οι! οσο ποπ :::ιοι:το!ι:

ο8ρ:οίΤο 8: ίοι·οι::!ιε :::!υοι·:οι:ιιο, ο: :οπιιΕ::: ::::

ρ!!ο!:: δ:: ν!::υιι!ιε :::::!ι:!ο: :::ο::!ιο. ο.. μ:: ρ:ο!σ. μ.

ο: :ε!υο:ιι:π:!:ι !υ!!!οι: πο! οοι:ίοι:ι!ι:::: νοΙι!::::!υιπ, ·Μ|”!!ἴ#ἱ#

οπο:: Γι:$οι: οι! :ο!!ουι!οι:: οι::πίπ:οι!ιιι::!ευο:οπ- '""""ω

του:: ο:: μια: οο!οά! ι α! οσο οι::::Ρο :οου::!:υ:

οι!υο:·ιοπιιο, ν: :ο!!::: : νοΙυι::::τε; ιεπο:οπ:::::::οο

!οεί:!,ο!ι·οο ουοι! ορα::::: ι!οοοι : Με! οι!!:οο !υ!!ἱοἰ:

ουοοι:υ:ουο οι!υο:τοπτοι , Ποο !ι::ρ!!ο!::: δ: ιι: 03Π9

εξ:,Ι!υο οουίι:ΐ:ι δ:: :ο 8οι:ο:ο , δυο :!υοιο δ: :::ο

ρυ!ο!ο: πο! στου:: ::ι!ι:ο:·:ο:::::: :κ ρ:αι!ιά!εοι:υπ:ο- .

μι:: ::!!ουοι:: οοιοο!::πο:::::::: :Ποο 3. οι:: οοπ- _ 39:

Συ:: μου!!:::::ου!:: :υ:ρ!ιο:::, νο!υπ::ι:οι:: ορο:::! :ιο!ουο ν!!! ίωμα"

οοἱοἐ:!:! ::ο:ι:::: ο :8::υ: ιπ:::!ιο:ι:, οίΐο νο!υπ:ο:!:ι::: "ω."ω.

4οΐουο ν!!!ι π::ιο::!ο ::ε!υο:ιο::::ί::νο!υπ::::υι:: .ι:.

μη:: ορο:ος!ο νο!υπ:ι::!ε: ἰ8ἱ:υ: ο !ι::ρ!!ο:::: να:

!90ωΦω οροι::::!.:ιοΐουο ν!!!ι πο:::ιέι οοι:ά: , ::::

::!ιο:ιοΞ: νο!ι:ι::ο::ι:::: ::ο!ουο πυ!!Ξι Μισο:: ιιοιι::

Νεφλ Ισιτ:::οοι:ο ε!οο:::::::::: ο::::!Ιοοι::!υ: ο!! δ._

4 οπο:: ρ:σπ:8::ιι::!ι μα: Φου:: Σ:: ο

5:1)ιώιοι:ιον :, :ιο.οοι:ι:::!:οοε!υπ: ::!!ι:υοι!. οπο» 4οέ '

πιο: :ο ρο::.ιου!ο:! , ποπ οί!οποο:Π:::ιο::: ι!!!!!πέ οἶ'°!!^*"ῖ

6:ου: ποι:ι:οι:: :Ρῇυε ροοο:::: :π ::::ιιοι:!ο.:: , !οε! Γ:: Ρ”""""'

:Πο οοπΕυΓ::ροεο::: μπαι:: Υ: ιιοιι:: ε!ι:οι:ο:: οι:

ρι·οι!ο!οπε!ο !ου:ε!ς::: οοο!ς!ο:!::!ουπ: , οι: Ο!οι·!οιῖ,

δ:: :!ο ::&ο :::ο!!οιο::ι!ο οοι:ιο!:ι: Ο!οιιουι::, οοι:::::

οι: Ιοο::!ο8:υ:::δουι:: πιο: οι:οι:ιτι::ιιι:::: οι:: Μια::

π: σοπ

 



Φορ. ΙΗ Ώ: οσίω:ιο:ισ Θ'ο....ιω..:..ο.. Με.» :ο

ιο :οι:ιοΓσ ροι:οιΓε. Ιι:ο: Η σοι: :ισΒι:::, εο Μ::

:ισ ειιιισιο , ρ::::: :::σι·ιεΙιιι:: , ::ιει:::ίι ιροσ::: ιο

ρ::::ι:οιε:ι ςισοσοεσ: ι::σ:::Ι: Ε: , Βιι:ι:οσσ ιο:ο:

:ι: Πιο:: :::σ::ει: , ι:οιο: ι:ιεΙι:ιειο ο: ιεθ.σ :οσον

οι:5σσιε ρ:: ιΠει:ι :σροιιισο:::: :σοίσίε:ο ιιι:ιοοιι

τ:: ό: ιο:::ρ:::ε:ισἑ νσιοι: οι:σιι:σο:σσ: ρ:::ε:ιἶι

ιο ρε::ιοσιε:ι.αιισο ο ο: ίεάσ Πιο:: σο:: Π: ρ::οε

:στο οσοι: :οοιι·ειιιι ο:ειι:ιει:: ρ::σε:ι ιο :σσ:ισσοι.

·"· ο. Οσο::·ει:::: ρ:::ειιιο: ::εοίοι·:Πισοι: ρ:ο::ριι

ΦΜΑ '°° ει: Μισο:: Μιο:ιιιοιο, σοι ::ο:ρο:: ρ:α::ριι

ιοσιο:ιοιιι::: :.ι.ιιοιτοιο: ρι·:::ρ:ο:ι:, ο οι:: σο::

σισοι: :οιρει:ιι:ιι: ::εσιεο: «ποιο σοι:: ιο Μισεί::

::εοιρ::Πισ ρ:α::ριι ίοι: ρ:οοιιε ιο ασ:: :σιμ

0- οι:: σι:ιιοισοι:. 3. Ρ:::ε:: :::ο::ειι:::ιΠσο:, σοι

@Μι 3· ιισσι:ει,ε:: ρ:::ε:οο: , ω:: ρ::ι:ιιισ ο :::ρσοι:,

οι ιοο::ει:,ει: ν:οιει:, ..οι ρ:σσεσιιι:::· ρσ::: πιο::

:Πο ν:οιεΙ:, δ: :κ :εΙι ρ:σσει:ιιι ισοι:ισ σρ:::ιο:.

ΒΕΟΤΙΟ ΙΙΙ.

Α:: :οινοίοοω·ιου: ιο:::ρι·εω:ιοσω ποιο

:πιο ,ο π:: ··ωίκο·ο:: οσοβίιλορφ

ο: , βείε:Μο: ιίώα:: :έσω

43, Κιο:ε τω. .οοο.ιο οπο. :.:.μ. 6..:.3.:9· «μ.

ο :ιο ισ. α. 9. ουσ. ΩΡίεάιοο :·ι:.4:ι.6. ω. 3. ε.....ι..:..ι.

#1$"π· ἄ!4β.ο,.5.3.δ]ἰκῇ ισιά.αο:Ι. 3. [κώμα. οφ. η. σ. ε. ι

οι:: :ιο::οι, σ: σο:ιίιισ ειισοε,ν:ι :ίϊ:ᾶο: :ο σο:ι(- ι

οσο: ι:::ο:ο: οι:ειο: ιισΙοο:ιιι·ιο: σο:ι:::ο:ι,::σσι· '

ο." σιοιι::::: :ο ρι·ο::ρ:σ :::::ειο: σο:: σ:οι:::::, ι

ειισσσιοιοιΠισ,8: οπο:: ι::σ:σ: ει: ίσο:ι::σο: :οι μ

ο...: ι· νσΙι:ο:.Ρ:::.:.::: 8.ΤΙ:σο:.:.:.μ.6.ι.3.εΒιι·ο:εο::,

Ρ"ύ:2. πό σ:: ε8:::. σοι.: σρρσίιιιι ΓΦΠτσ-` Γ:σι:ι:ο: , σ:::οιε

.ινκω ρ:::ε:ε οσιο:οσιο σ: Αορ:ισι·οιο οι: Π:σ :ποιοτι

. :ε:ιε: 8:σσοοιο: ..ο.::: ο:ρε:ισο: ει:::ιιιι :Πιοει:ι:,
οσο:: Ι):ο: σε:: ρσΠΒ:: :::ειιι:ε: ει! :οι:εοσι: μ::

:ε:ε: ομοσ ει:ίοι·ιιοο: :ο ο.: ι:οι. οσο ί:σσι:ο:,

σοι:: οσο: Όσο: οσο ::ο:ετο: οι:::εσοιιισιο οι:

απ, οσο ροάσ :σι::ο:ο:, ρ:::::ε :ο ι::ρειιοο: ιε

:ο εο::ιΙιι (αστε οσο οι:ι:οισι· νσΙσο:ε:ιε Πω. 3.

:ο @ο νσΙοοιει·ισιο :ι:ι::: ποσοι ει! :ει:ΐειο: ρ:: Ε,

?'96 _9· ὁ εο: ρι:γίι::, εο: ι·οο:ειι:::ιοΠο:ο:::ι:: :Η .ο. οι::

μ”. θ:σ: νσιοιι:ε:ι: :ο ροοι:οροι:ισο: σρ::εο:ι: : Μ:

::ΐ:θιο::: σι::ιΠισσ: Ποσα:: σο:: ...Με ποσοι ειἱ

:εσίει:: ρ:: Γ: , σ:: μοῦ:: ιι:Ησ:ο::ι:: 5 σο:: ι::

::ο:ε:ι:οισοιε: ρ:: σ:οιΠισο:ι.ι: , οσοι:: :σε ο:

8ειισο: :σοίιιιι:,ρι:ρίι:: ιοΒο:ι·: ιο :ι::ό:οιι:: ο::

σε! :ιιιιίεο: ιοσι·ειιι:: ιοΕισ:οιιΞ;σσιε σοι οσο σ:ι:::,

σ::ει::οι: ρσΠι:,οσο οι:ιτσ: :εσΒ :σ:οτι:: :ο σι::ι[

σ.

Μιά:: :ιι.Ι:σ:ιι:::::ίι , ω.: νοι” ρο:::,.ίσιοι:::Β:

άσο:: :ο οι::ιΠισο: ι::σισιο οοο οι:: :σιοο:ε:ισ:::

. οοιι:ι::::ι,οιιι :ο ρι·ιρ::ρισ ::ο:οιι::οσο σο:ι::::::

Κ:ιι:ιοι :ποσο σι::ιΠιο:::::: ιρΓει:: :!ι:ι νσιιιιε:ιειο,

οι:: :εοιι:ο: :ι,::οι :Μπι οσο σ:οι::::::ιι: Πισω::

Πο οεσι: σ:: σο:ιΠισο: ειίι:ισοι: οι::&ισε: Γ::ι::ε, ιι:

ι:ο:.νείι::ιι:ο, οσο ιιι:ι:ο: νσιοοιε:ιε, οιίι οιισιο,

σοι τοπίο:: ιιι:ιρ::: ::ο:ιο:·5 ιρίε :πιο οι::ιιΙισ οι· `

:ι8:οσι οεσ:ι:: οι:ι:σι·νσισοιε:ιε σιοοιι:ο: , ::ιει::ιι:,σσι οιιιΒο.. οσο ι:ο:οιστ. Γσο:ιειο. :ιο::Γ:ιο

ρ:: σι::ι-Πισ ἴ:σσι:ι:ι·:::-:εσ:ἔι :::ρ::ι:ξ ιισιιιε , ν:

σιοιΙΙισ ροσ::οεο:ιι οεσισ: νιεισ:ισσ:,:Ω :ο ειισσε

εᾶισο:ιο:6ρσίἱιι:ιιι :ο ιρ:5 ἀι::ᾶισο: :ποιο σο:

οσ::Πισ οπο:: σ:οοιι:ο: ιισισστε:ιε, οσοι ::ιιι::ι

ιο: ει! νοΙοο:ε:::ο ιεοσσεο: οι ποιοι:: ποιο::

Μπι:: ιοΒο:οι:ιο. · Δ

ι

οσο ι::::ρ:: ::οσιι-ι:οσιιο: :ο ι:ι:ί·-:ά·σ ε:$ιοοι:,

ποσοι :ει::ισσει:: ιο :εσίεο:, ιο ιρίσιο :ιε:ο:, :ο :ο

οσοι!. σο:: .οι , Μ! ίσιι::ο :οο: σο:: ρσ::Ι: δεσ:: ·

οσο: ΐ:οσιι. ()οι::σιο- ιο::: Υεισσ:ο.8: ::ιισσσ:

?Ρ

8::σοσε ι:ο:. σα:: , ι::::ρ:: σο:ιΠισο:ι:: , δ:

::::θ:σι:: ρ:: τ. :σοο:::σο: , οι: νσισσ:ε:ιι:ι:: σ: Μ::

:οι::::::ι, σο: :κ ρ::::ρ:σ ι:ο:ειο: σο:ι:::::, ίιο: #7' _

οσο: :ο”:άσσ: πιο , σοι ρ:: ει:::ιο:ο: Γ:σσι:ο:::: 22:;"86

σο:ιΠισο:, οσο οι: νσισο:ε:ισι:: σο:ι:::ο:ι, σοι :ο
' :π:δοπο.

ρ::::ρ:ο ::ο:ε:σ: σο:: σ:::ιιι:::: :Πι δικη: έ: :Μπι

ω.: ιω;ο..ο.:.ε.ο. :.ῇ:ῖ. 5. Ε:::ιο:3 [απ. ω.

θ:: , οσΠσο: :ιΪ:&οο: ρσίιιισσιο ω: σο:ιΠισο: ί.:

:στοι:: οι: νσΙοο:ε:ιοιο σιοι:ιο:ι , οι: ο: ρ::::ρ:ο

ι:ο:ειο: οσο σο:ιιι:::: :ο ισοι::::ίισ ::εοι: ιι::σιε

:ο ο:σε:ισ::: εσ::ιιιι :σ:σιο, σοι ίοι:σ:οι:: οσο ι:

ο:οισ:, οσο οι νσιοι::ε:ιε ιι: , σοι ει:κιιισο: οσο

ρ:οίιεο:, οσο: ρσΠιο:: (Σουι οεσι: ισι::::::ίισ :ο

::ΐ:&σ: ρσίι:ιοο: ρ:: ε::ιιι:ο: ι::οισ: :ο ωρε

:ισο: ει:::ιιιι. Ρσ::ι:Ιει::. σοι: οσιιοιισ ::ΐ:άο: οσο 2:06.

ι:::σι:σ: ρ:: τ. ει: σ:οιΠισο:ο: , :ποσο :1Ϊ: σο.

άσε νσΙο:::ειι: , ει: ρι·σιοιι: νοιοοιε:ισ:. ν: ιΒιισι·

οι νσΙσοι:::ιο: σ:::ιι::ο:ι , ο:ι::ι σ:::ι:::ο: :κ ρισ

::ρ:σ;:ο::ι οσο οι::ι:::::. Αοι:::ιι.' ρ:οι:. ::σιε

:μαι ρ:: ει::ιο:ο: ι:σσιισι· ..ο σο:ιιιισο:ιο οσο :ΙΕ

ρ:: ο :σοο:::σιο :οι:: οι.: ::ρσ ο:: ρσ::ιι: οι::

οπο... νοισο:ειι:: σο:: οσο οι :ειπε οιίι :ισ::

οσοι! ρ:: Γ: εσιρ:ἐι ρ:οι::: : ε: οσιισ::(ΐ:άσ: ρ::

:::ιιι:ο: ρ::ο ρ:οιι:: ιι νσιοοιει: , ::Βο :ιο οι::

:Ιΐ:&ο: οισ:ειιι:: :σοι::&ε:σ: ι::::ιισ ρ:α::ρ:ο

οσο: νσΙσο:ε::, οσο ρσ:::ι: οι:: νσισο:ε:ισ:::ιρ:·

άι: :σΙοοιε:ι: σ:::ιιι:ο:ι:. ε. 8:ο:. ει:Γσιο:: προ, μ.

τει: ιι:οι:σο: σ:::ιιιιι·ιοι:: :ιΤ: ιο σο:ιιι:ο:: , ν: οι· Τ::::=ψ:"·

ιοιιιιο, :κι σοι:οο:::ο: οπο:: σ:: :ε Γ::ο:ο: οι· ι'2"°Μ^

:εισ: ιισΙ:::::ε:ιο: σο:ιιι:οιιι (οι Τε: :ιΤ:, ν: νο

Ισοιε: ιειι:ι:ι:ο ρσΠιι σο:: σο:ιο::: , 8: σ:::ι::ει ω:

ρ::::σει:ιιισο: οποιο: :σοκ ιι:: Ηέ:Μο)Μ. .ο

Λορ:Ωσ οι οι:: σοστοΙ.:·.ερ.6.ιο :.τρι.ιβ:. :::ι.°::ι.ι 4,. κ.

ςΙ:":ιπ.. ό· αρ. ω. Μο. απ!. ε. πω... ι. ο. άι.ι'ρ.

2.480. 1.ροπσ?. ι. @ομοι.ει:ιιιωω Ρ:σ :σιο:

:::ριι:ειισο:,

Πωσ ι. ν: σιοιΙΙισ ο: νοΙσο:ε:ιε οι::ιιι:οιι,

οσο ο:::Πε:ισ ίορρσοι: :::ι:ι:οιο ιι: σιοιιι:οι:.

Ρ:σι:.:. νσΙσοιε: ..ο ρ::::έι:: Ιιι:::·ε ιο :άσ μι· ρ

ο:σ, ιιι::::ει: :οο::εὸιᾶισοι: ει: εε:οιιοι::, δ: οσο

εε:οιισιο ιο:Ι:ρέιι:::::ι· ο σσσ:οι::σο: ιι:Βι:ο: Ε:

εσ ιοιι:ρ:οιι:οι:: ο ι:σσ:σο:σσ: :::ι:ι:σ ρσ::ίὶ ιο

οι:: ε. ε8:::, δ: οσο εμ:: : Ει·εσ ίι:σ:εε:οι!.σ :ιι

ω:: νοισοτε:ιι: ε8:::, ιτε οσο ε8:οιισ εκει:: :ισ

ισο:ε:ισ οσο ερ::: . οσο: οσο οσοι:: ιρίσο: οσο ε:

8::: ιο: δ: οσοι: ρ:οσ:ει : νσισο:ει: οσΙ::::: εε:- .

κ, ομοσ: ιρίσι:: εε::·:. Όσοι:::ο. ΑΙισσιο ρω: :ιι

οι: νσιοι::ε: , άστο :ιδιο σιοι::ι:, οσοι! οσο οσο,

:Η

...οι

Με::

ιο.

?Με :ΜΗ

_ _ . Ι ι :

οσο: ε&ιι οσο σιοιιιι:: Π:: σο: οσο ρο::0: :ίι:,οιι: ::;:.2”

σιο:Πισ οι: ιισιο:ι:ε:ιε , ιοι::ρ:::ε:ιοθ: ρ:οιι:ο: "Μ...

ο:: 8: οσο: ε νσΙοοιει: σιοι:ι:οιι: , έ: σο:: ει::::Ξι ω.» οι::

οσο ρ:οιι:σ:ι:. Μειστ ρ:οι:. οσοι ιισιο νοισο:ε: ·'8(Έ:π

εξω σι::ιι:ι:, ιι:οσο:ιοειι:: σο:ιιι:::, οσο εστω: Μ" '

οσο σ:οσιοιοεσειο:: ::ρσ :ι ιστού, οσο ε::::ι: οσο

::ε:, δ: οσο: :ιι, οσο: σ:::οι: :ι:οσι::ιοε:ισ ιι:ι:::ι:

οι: ἑι ιστού. Μισσ:. σίι:ο‹ισ. Η:: ίσιο:: :::σσι:

οι:: Μ:: νσιοοιε:. σοι:: οπο: σπορ:: :Π::ιιο:ο:.

ο:: το:: :σεοιιισ, οσοι:: σο:ι:::ο: σερ:: Δ: ειδε::

σ:::ι:::οσσ:ι: ο .ποσο ο: ίσιο:: ρσίιιισε , :ισ ρο

::ιξ ω..ο:ο :οσο:ιοε:ισο:ιο ο:8::ιοει:: , σιοιι·

::οιι:: Ιει:ο: :οι ερτ.. οι:::Πισ :άσε οι: άσσο: ιο·

:::ρ:::ε:ιο: ρ:οσ:ο: έ: νσιοοιει:. αμε.. ι·:ο: :κ

::::ρισ:Ιο οι: ρ:οι:ί:σ σοι: , ι:: οσο οσιισι:: κο::

:ι:ι:ιισ::: εοιιι:οσι Γε::ο:::. ιοιιι::: :ο 8: οσο: :ισ

ο:ιισιο δ: οι::ιισ:ιοο: :ίι: οσοι:: Γει::οι:: , ομοσ

ιει::::: νσιοι:οι:ι: σ: ιιι:::: οσο εσιιι:, π:: οι:ιισ:

οι: σ:::ι:::ι·: ίε::οι::. Ιριιο: οιοιΠισ Γε::ι ιοτι:ρ:ο·

:ι:οι:: ε σ:ι:ιιισ, νσΙσοπε:ιε :Η σ:οι:ι:ο:ι:. νοΙοο·

:ε:ισο: .ο. ώ, οσοι! ρι·σ::ιιι: ει: ιο::ιοι::σ ρι·ιοι:ι·

ριο :σεοσιι::ο:: . Ν:ο:ρ: :πιο ιισιοο:ει·ιι ΐοι·ιοειι

Π: ο:ι||ι

οο:@`υοΟ:

άρτιο". Δ

ιι:: ιι::ρσ::ε: :ι:ρ::ιο:οτιεο: ιινσΙοο:ει: ::ιρ::δι:,

γ:: ιι::::



ει·

τω. π.. ιι6 ιιοι:οπιιοπιοι ι ιιοι:ιτσ,

οιι|ιιΠιθ

(Σοφο.

μ..

ι>"ι.,.

Πιτ:: -

Η·

Βία: ι..

Νομτιιι [πιο

"οπο πο

,μπανιο

Συ

νοι ιπιοι·οιοτιτιοο οποιεπτο , πο; ποστ οι οι πιο·

οποιοι. οι! σιππο ιιοοιτπιπ: ποπ οπο:: σιπιιιισ οι

νσιίιτιιιιι ισι·π:ιιιιτοι·, ποιο ιπροσπιτ ιιοοιτοιπ :άπο

σρι:οιιτι, ω: ποιοοιι ο νσιοπτιιτο ιιοοτο ποπ εποπ

ιο: ποο ιιοοιτιιι:: ίιοιτ,ντ σιπιΠισ οι νσιοπτιιιιιι, οι

τοπτιιπιντ οι οοιρ:ιοιιιε: ποιο οοιπππιστοι απ νο·

ιιιπτιτοπ: νι ιοποιο 5 ο ιιοιι πάω ποπ ιιοΐοιπιτ ιο

ιισποιι: νοιο πτιιιιι ( οπο .π. Έσιιπιιιιτοι οοπιιιιιτ ιπ

ιιοιιοπιιοπτιιιο νοιοιιτπτο οιτ ριποοεπιτισπο εποπ

το , νοιπσπ οποιοο) τω τιιπτιιιι: οι·οκιιππιπ ποι

ιι:ιιιπ ωοπο. Ρι·σο. π. 8ι οιιιιιιισ πιο νσιοπτει·ιι

τιπποπο: ο οοπιιιτισπο, ιο

ποοιοτοι· , πποιι ιιοο σι·πιιΙισ οποιοιιι: νσιιτο οιΤοτ

νσιππιιιιπ ιπιιοροπιιοπτοι ο ιιοοιτσι @οι οιιι

οοποοιιιιπτ ιιιιιιοτιοιιι , ποι::σ ποπ ιπιιιοοτ ποιοι·

πιο.. πιο .π. οποίοι: ι:ισοοιιοιοτ ιι νσιιιπιπτο,

ιποιιισ ιιάιι ιισιιιιοσ, ο ποσ ποπ ισιοιπ ιπσιοιιιοι

οι ιι:τοπ:ιοτιτιπο , οι πιο:: ,οποιο δ: ισι·ιππιιιοι·

ιιοπσιπιποιοτπι· νσιππτοιιο. Επι ποσ οοπιις. νο

ιοπτιιιιοιπ ιπτοι·ριοτ.ιοποιοιιιοτοιιριοιισ8ο ίσιωσ

ιι: Ει8σ ο οπ:ιιιισ , ποιο ρι·σοοιιιτ ι νοιππτετο πιο

ιιισ νσιιιπτιιισ οιτριοίισ οι ισιιι:οιι. οιιοιτιιι νσιοι:·

τιιι·ιιι, οτιιιι:: πιο; ρισοοιιιτ π:οιιισ ιιιτοιριοτοιοοιιιι

ιπτοιριοτιτιοιι νοιοιιτπιιι. Ρισο. 3.Α πιοι·ιτιιτο νο

ιοπτιιτιε ιιιπιπιο , οπι ποπ ιπιπιιιιοιι νο οπτει·ιιι πο

Βιιτισ ιιιτοιιπε ιιιοπιιι , ποιο: ρισιιιιάιο ιιιιιο:: δ!

ιιιιποπ ιιοιιοπ: ιιοοιιίι ι:οι:οτ Ποοε οι·οοπιιι ιιιιοπ:

πιοπιιππ:: ποοιι: ποπ ιπιποειιιοιτπι ι)οιιε ιιοοι·ο

ποπ ρι·σιιοιιιιΤο, ιποοιπ ιιοοιο ι:ισοιππιιιο οποιο

ιιιιοοποο οι::ιιιιοποι:: :οι ιιιιιοοιτιο ι:οιιο πιο νο

ιππτιιιιιι: ιο ιιο οιΪοπτιἔι νσιοπτετιιντ πο.

Βια: ι. νσιοπτοι·ιιιιπ το ροιιπιιπιτπιπ νοιππ

οπο, ιοο ιοι·ιιιιιιιι πιο ιιοποπιιοπτιο ι νσιππτοτο:

σο:ιιιισ οι ποιο ποπιιτισ , οιεσ ποπ οσιοιι οπο νο

ιιιτπι·ιο: αιππ ποσοι ποπ οι οποοιτ οάπιιιι: ιιιπποπο

νοιππτιιτιο , ποπ οι οποιοι νσιππτιιτιι: ?πιο πο π

τισ, οιιο: οι ιιιιιιι, ποπ οίι οπο:: πάοοιιε οσποιιιΐοε

νσιοπτιιτιο, απο ποο νσιοπτοιιι. Κοιι:. οιιιιιπε. ιιο

πιο:: νσιππτοι·ιπιπ, 8ο ιιιιιιιιιοιπ νσιοπτετιε: οσποο

ιισ,οπ:ιιιιοποιπ ποπ οπο: οίιο νσιιιπτιιιιοι:: ιπποπο °

ιιιιοάσ δ: ιοι·ο:ιιιι: Νοπο, ποπ οσιιοοιΤο νσιι.ιπτιι

πιο: ιπιιοιιο ιπιιιιοάσ 8ο ιπτοτι:ιοτοτιοσ.

πω: 2ο Οι::ι!ιισ πάω πιο π:σιισ ποιοι ιπιιο

ι:οπιιοπτοι ο νοιππτοιο: @οι οιιιι: οι ποΒιιισ :άπο

ποπ ιιοπιιοτ ι νοιοπιιιιο , ντίιτ: Ει·εσ οσο ποτοιι:

πιο νσιοπτιιιιιι. Νεο: οι τοπτοιπ ρστοιι: οιιο νσιπιι

τπιιοι:: , ποσοι ι:στοιι ο νσιοπτιτο ροποιοι·ο. Κοιο.

ποιοι ποΒιιιιο ροπιιοτ ο νσιππτπιο ιπο ι·πτισπο ποπ:

τισπιο, ιοο ιτι οπο ιιιποιιοιτοτ , οπο: οιππιε ποΒιιτιο

2τιω.ιοπ· Γπο πιιισπο ποειιτισπιε ιιι::ριιοιτοτ ριποοιιοτ νσιοπ

οι: μπι: ιι

·ιωιιυιιιιτο,

που@πιο

ί"θι'.

Π·

ι»χωιι.

τετοιο, τιπππιιιπ τοιιπιποε ο ποσ,ρσίΐο τιιπ:οπ ιι νο

ιοπτιιτο οοπιιοιο πιο ιιιτισπο ποειιιισπιε ροι·ίοπο

"πιο, ιοπ ιπ οσπιοιπιιι:π.πιο ιιοοιιπ ι:στοιιιιιο νο

ιππτ:τιεοιι, ι:οποιο ιιάοιπ, ιτι ιπ ρστοιιοτο οιοιιιοπ:

οι! , τοιιοι·ο ποπιιτισποιπ πάω, ιιτποο πιο: οιιιοοι·ο,

ν: ποΒιιτιο πιο πάω ποπ οοιιοποιοτ ιιιο ι·πτιοπο

πο8ιτισπιε. Βιοπι πο8ιτισ ιπππιιι, ιοι: ι·ατισπο πο

8ιτισπιε ιιιπριιοιτοι·, πσπροροπιιιτ ο οποιοι νοιιιπ

απο , ποιο οι ιριιιι:: ι:ικοοιιιτ σοι ιποιιοο: :οποιοι

ιι ππσ: ροποπιιιτ τιιιποπ π: πιο πιο ι·ιτιοπο πο8ιτισ

πιο ποιίοποιοιιτιο,ποιο ι:στοιτ πι.. ροι·τστοιι: ετοιιιι·

τετοιο οοπι-οιοιιιι ιιιο ι·ιιτιοπο ποΕιτιοπιε , ο Βοπι

μι· σπρσίιτ:ιι:: ιιάισποπ: ποπ ιιιίιοιιΠοτ Ποιο. οι

ιπιτπι·ι·ιιτισπο, πιώ ποΒιιιισιάοε , ποπ ροπιιοτο

νσιιιπτοτο , ποπ ρστοιιοιΤο νοιοπτιιιιιι; ρστοιι Γπο

ποσοι: ι:οιιοποιοπτιε ποΒιιτισπιε, ιοο ποέ`ι οποιοι λ

νσιοπτιιιο, ποιο νι Πο ισιιι ρστοιι ι νσιππτιιτο, ιιοο

ιἔι ι:σιιτιοπο ιιάπε.ιπιοιοε:οιεσ ποΒιιτισ πάω (οιο

μι· οοιπροιατοι πι νσιοπτιιτοιπ οποιοι:: ιποι:ιο, ποο

οι ι·πιισ,οπι ρστιοε ποοο ιιιοετοι νσιππτιιι·ιιι 8ο ιιο

ποπιιοπι ιι νοιιιπτοιο, ποιο: ποτά: Νιιω “και πιο.

 

πάω, ποιοι οσπτιιιοοιο ρι·ιιοιτιιτοπ: σροοιιτιιοι ι

ποι ιιποοτιιοοιτοιπ ποπ οιιιιιιοπιιι. ΑιΤοιτισ ιοποι

Ώι.Φ. Πλ Β: ·πο!ιοπιιιι·ισ€5' ίπου!ποποιο. Με: Ι Π. _

ποπ: ιιιοιπ ιποοιιιτοπι ποσοι! σιππιο , ιοιπροι· ιιο

πσιπιπιιτιιι οοιιοιι: ωοπο. Απτοο. ιοσο. ποΒιτισ

οιιοάοι, ποοιιιιιιιι πωπω νι ποποτιο, ιοιπποιοοιπ·

οοιιιιοιοσιιοι:: ιπσιισ :κι ίπποι ριιιιοιριιιιπ ; οοι::

οπο: ποεατισποπι 88 εάπιπ ποπ ποιοι· ιποοιιπι::,

νι στο οοπτιπιιιάστιο σπροιιτο. Κοιρ. Με, ιιιιτοο. Μ!

Α ρι·σο. ιιιοσ οσιιο ποΒιιτισποιπ ιι:πτει·ι οιιοπτιιι

ιιτοι· , πιο τιοπιιιοιπ οσπτιιιιιιάοτιπιπ , ποιοι μι·

ρσιιτισποιπ πάω σπρσιιιι: Αοτ ποοιιιοπτειιτοι 8ο

ιιοπσιπιπιιτιπο , στο· οοπποτιιτισπο ριιποιριι ριοιτι

ι::οι:στοπιιο,8ι ιπτοιριοτιιτιιιο οποιο πσιοπτιο.()σπ

απο , πιιοιι ποπ ροιιιτποεπισ . ιι:οποπε ποπιιτιο,

οιιτοιοΠοπτιιιιτοι· οσπιρειιιι ιιιι ιοπι:: ριιπ_οιριπιπ,

ποοιπ :πτοο: πιτπσ ποοιι ποπ ποιοι οσιι:ριιιιιιι πι.

ιοι , ποοιπ ιιπτοιι, ιοοιιιοπτοιιτοι·δο ιιοπσιπιπιιιιοο;

ποιπ-Ι:στοιι: πππο πιιππιοι οσοποτπιο ιο ρι·ιποιι:ισ,

ποσ ποπ οσπποτποπτ ποιοι, ποσοι: οπο: σοπ

ιιστατισπιε, οπο: ιιιοιτπι νσιππτιιιιπ,πποι οποιο ποπ

ιιιοοοιιτπι·. νοιπτ οοιιιιισ ιιοιι ιι: πιο ι:ι:σιοιιο, ποπ

νοιροιι,ιοιι τοπιο, ποπ ιοι::ροι,ιοιι πιιοπιισ ιπτοι

ιοάοε πάτο οοειτοτιιο ιισποίι:οιο ιιπιιιτισπιι ιιοιι,

ποπτιιιο οοιιιτισπιε πιο οοι::ρπιπτιιι· οι! νοιιιπτιι

τοιπ, τιιιπππιιιιιιι οποία:: ι:ισιιιο:ο ρστοπτοιιι, δ:

ιπτοτοιοι:τιπο οπιιιιοπσιοπτοπ:ἱ οι: οισιπιιοιοιιο,

οι ποπ οπτοὸ νοιιιπτιιιιιιιιοιιοι.

Σ) ι ο ο π. Κιτ οοοπτιιι οι σιι:ιιιιοπο Γοποιιιιιε οι π.

νσιοπτιιιιπι σιπιττοπιι, ππιιοιπ μι· ιο οσιιιιιιιιιο- ""Μ"“

οιτοιπ ιο σιπιτιοπιο, ιοιι ιοιιιι:ριοτπιιιοποπι απο· β ""Ι"2"'ι

τοι ίπτπιιιτπιποτίι πιο ιιοοιτοιπ ρσιιιιιοτ, ντ οποιι- ι

ιο: οι ιπσιιιιιτοι· ιιπροιιιοιιισ σιπιτιοπιι. Γοπιιιιιπ. ρωιψιιιιι

οποιο ποιοι: ποιο ποι νπιτ οιιπισπ:ι,πισιιιιτοι ιιιιιιριιω ι

οποιοι:: οπο: οποιο οοοπο:ιπιπ : 8οιι οιι:ιιιισ οι

ιιιιππο ιπσιισ οποία οοοπτοε οπο, ποιο οπο οι

ποπ ιοπποιοτοι οποπτοε: Ιειτοτ σοι νσιππτιιτιο οι

σιπιιιιο,οιι: οποιο νοιοπτιιι·ιοε οποπτοε οι τπιι οποί

ιισπο ιοοοιπο. Αι ρισοοιοιιι πι. οιι:ιιιισποιι: ιππο

ροποοπτοιιιι·ιοοιτσ , πιο νσιππτειιοι:: ιι:τοι·ριοπι

οπο σιπιττοπτι : απο οιιιοιι: πιτ απο: ιπτοι·πι·οτο

οπο νοιοπτειιπε οποπτοε ο: οιι:ιιιισπο ιοοπτοο;πιι·

οπο πιο ιιιιη:σιιισ ιιοοιισ ιο σιι:ιττοπτο, οι: ίσιο .

ρτοπιιιοπο οοοπτπειιιτοιι. Ριιπιιιιο:οσίιοι.ροιτιετ 8,

ποιο ντ οποπτιιιιιτ ι::σιιιιιτοι· ιιπροιοοιιιι σιπιττοπ- Ρο/ιιιικιιιι0

τι, Γοροσπιτ ιο σιι:ιτιοι:το οποιο, οπο:: ποιοι:: ποιο. πιο" ν»

οιιο ι:στοιι ιι: οσ,ιπ ποσ ποιιπιπ οιιιιοι:ιτπιπ σποτ-β .""ι""'”

ιοπιιι. Βοιωτοι:: .π.ιιιοιτ , ντ οσποιιιι:, ποιο οιι ιιι

οάπ ι:σιιτιιιο, οι ι·ο8οιιι οι πσιιπιι οροι·οπτι, ιπιτιπ

ποστ:: ιιιο ιιοοοπτ σιιοι·ιιι. Βια: : οάοε ν. ε. οπ- ,η

ιιιοπιιιΒιιοιοιπ ιπιιοποπιιοπτοι·πιιοοιτσ ι:ιοοτιισ- οιω.ποιιιτοιι: οπιτπειιιπιπι: απο ιι σπ:ιιιισ ιιιιπαιπιιο- .

ροπιιοπτοι· ι ιιοι:ιτο. πι νοιοπισιιι σιπιτιοιιτι ,ζ ιτι

ιιοροπιιοπτοιοτιιιιπ Μοοιισοι·ιτ ποιοι:: οποιο: .ιι. ιι

ρι·ιιιιιτοτοπ: οποοτσιπιιΕο πάω, πωπω:: ιισπο- ι

Ποιοι:: ιιιοοτιι:Γο ποιοι: πιιιιιιιιιι: σιπιιιισ ποπ",

ποσο πάω οσπιτ. ΚοΓρ. ποπ. οσπιοπ. οιπιποο ι. ΕΦ·

πιο!» οιιιιιι πι. οιι,σπ:ιΠισποιπ ποειτο οσποιτοτοι::

οάπι. Ρι·ιιππιπ οι νοι·πιπ, ιοι:οπιιπιπ πιω:: πιο:

κι π. τοπιο ίσιο ποΒιιτισ ιιοποίιπτιε πάω: Αι ο.

ι·οππιτιτοι·ιιοοιτπιπ οιιοι·οοπιιι ιιάοιπ, πιο οπιιπ οι

ιιοι:ιιπι:: οιιοιοοπιιι ιιάοιπ , σιπιιιισ ιιιιοι ποΒιιοιτ

ποιιιοιπ οσποιιοτοιπ ορρσιιτι πάω, ποπ τιιτπο οσπ

τιιιιιοτι:ιιιιιιτοιοιπ σρροιιτιιι:: ιιάπι. Νοο ιοποιτοι,

ποοιι ιι ρι·οιιιιάιο ιιάιιιοίι ιισποιιιι. σπ:ιιιισιιάπε

οι·ιτ ποιοι: , οποιοι:: ποσοι ποπ οι ιισποιιο ιιοπο

Βετο πάω σπ:ιιιι.

ι ο ι τισ 3. Σπα:: οιιτοάπε πιο· οοοιιιοπο οι οποιο ιι.

ιισπο ιοοιιτπο, ο οι ριπιιιιιιο, νοιιιπτοι·ιπε οι οι::ιτ- Επ'ξιΜ2"

τοπιι, ιπιιοροπιιοπτοιοιιοοιισ, ιπιποτιι ιο οοι::ιιιιι- """ι"" ο”

πι νο: ισπποπιιι ποπ οποιοι· νσιοπτει·ιοι , πιο οι, -

ιιιιοιιι:ιοοοιιι. ριιοοορτοιιι .οι ποπ Ειιιτ , ίοά ίπποι

οοπιτ



σ Πο): :οσίαοτσήρ 6οϋοποίοο:Μο. .ὶΐσέΐἰυ ί - Σ:

' .Ροσϊ”οιο:"=Φω:@πωσ ροϋτορ:σο:ρτο..-στ· σ οσο” σο:: Πσοϋ-·.ρτυο:σστ, :μισά ΕΜ:: σ: σ;;

Πού.

. · τσ:ΕοεσΜσω,Ιο:στ στ: σο!ρσο:_οσο:ο:ροτσ!:Η:::Βσ
μ Χ ` -. ο ::ο: νοΙοοτσ:ἱοι:: σ:σίτο:, :μισο σ!ἰοοο.:οοἀο_σ

.ο ω· ..ο :!σΙοοτστσ ρσοάστ,δοσροί:τ:οσ ΜΗοσο:σ ,τ στο: οσ

Βστἰοσ τ.. οσ_σσο:σ ,› ί:οσσο:ο:σσ:σ:σ, 8: ρσ:Εσ,Βοσ

ή :::σστστ6, σ:σρσ: σ::σ:σσο:σ Νεο:: σοΕο:εσ:ι.ο:σο:ο

,έα ,.3 σε: ΓοίΕσ:σο:.σο,ν: σΠσᾶο_ὲ_ί-σσοτο: Ι::::σστ σΠσσσ·

.:: 3- ΔΦΑ. οσοσσοτστ.σ.:τσΙοοτστσ. Ωοοί::ο:. νοΙοοτσ:ίο:ο ν.

οο:::.σΙτ ὶο:ο:σσἱστο:ο, σοοο.,:ο:ο:σσΕστσ οσοσστσ

Μ' Δ: :η ησΙοοτστσ:σ!τσ:ο στ,οσοστσο:_ο:οο:σσΕστσ,(σο·ο:σ

_. η “ ΦΦοϊ9_σω-ΠοΙοο:σ::σ ΜΝ €9:τοο!:,Ποσ Μτσ:ρτστω

.τε :·:νΗΒ τ τἱοσ.Βτξσβοσσοτσι:: :ο σι::ΠΒοο_σ μ: σσσ:οσοσ ίσ

σοοο . στο σο:: Π: νοΙσοτστοο :::::::σσΠστσ , ω.:

::::ο:ίοσ:ρίο ,σο ::οσ!σσοττο:· 3 οι τσο:σο νσΙοοτσ

:Με ο:σστσ,τσο:σσ:στσ_(σοϋστ οο:ἰΠἱσοσῇ::ἔ:. Νο::

:άστε σ:: :στξσ::σο: νοΙοοτσ:ῆ ΠοιοΙ:σ:τσο, στο.:

πο:: Ετ στ:: Ϊσσο::: σο::ίοσοσ σοοοσ::οε:οσο:ίοΙοσ::

ν: :σ σ:σστσοτσ σ νσΙοοτστσ . οσοοσστ. Νσο: :]οσ”:σσ

:ζο::σ σΕσθ:ο: ίσσοτο: ρσοσστ σω1σωσ σ:: :::σσσ·

Βοἱτἱσοσ. ορσ:σοτσ , άσσο: :Ησί:ο: νοΙσοτσ::οσ,

σοι:: νσΜο:σ::οο:.Πτ ίρ(σάσστοσσοτ:σ σ νοΙοοτοτσ

σ:: ΡΜοὶἐσσ8οἱτἱ0ο© ορ:τέτσ. ΜσσττσΙο σ€σάο5,

:ο σσο:ο:οο: νΐο ίσοοσοο: . οσ::::Πσστο: νο!οο:σ

Πο: :ού ή ο Φο (ΜΜΒτο οποσ: σο:: οι:::τ:σοστ.

στ. . Λο ρττο:ύο: 1.ίσοτ. :σίρ.8σ'Π:οσ:.ίοΙοσ: Ισσο:

άφρή27""” _άσ νσΙοοτσ:5σ,Γσσοοο οι:: ::οροτσσ:Η:στσο:: οσο .ο.

ρω” ποσοι:: σ:τσσά:τ :οο:2ΙΜΤοσσ!οΒἰσ, :Ισ στ:: σίτ.Ιο

οι. σο στίροτστο:. Δ:: σ. Β,σΒοσοοστο: ι. :οσο Ρσσσστσ

οσο Μ:: :τσ!οοτσ::σ Βσο , σο:σΐοοτ σσοτ:σ νοΙοο

τστσσο ρ:σσσρ,τἰοστ::. 8σοσοοτ:σ : σοσιοοἰ: σσ στο

ρσΙΙ:τ:τ_:οοο!οοτσ:τσ :σίρσ&ο νσΙοοτστ:: σοτσσσ

σσο:ττ:.6σ .ρ:σ:σσοττοσ , :Μο :σωσει ::οΙΤσοτ_νσΙοο

τσ:5σ ::ΐρεάο· στσΙοοτσ::: σοοΐσοοσοτ:: 8σσσἴο!ο

:σ,οοσοσεστσ.οι:!τοο:σίΕσσο, οσο σσ τ:: Μάο ν:

τσ:σο:ο:._ξ:σΙ:σστοτσ:σωσ ι::σ:σἰοο: Ε: ΜοσΙοο

Μ , το:: ρτσἰῇσ:σοτἰ :σΓρσᾶο νο!οοτστ:: σωστα!. ουσ

::σΙΙστ :σε ρ:σῆσσ:σ, τσΐρσάο :ποσο νσΙοτστο σο::

..αν

91· (σ::.8σ σσΐσΙοτοσίτ Πο:::Ι:σ:τσ: νσΙο::τσ:ἱσ.Κ άσσο· ,

άστο: σ. ω:: ::σσσστσ οσο τ::σί νσ!οο:σ:ἱσ Όσο,

σοὶ:: σσ οσο οσσσΠσ:Η:ίσοοοοτο: σ:: οσέσοσοσ

σο:ιοή σ:Εσσστ: , σοἱρ::σ ουσ: ρσΠοοτ οσο (σου: σ::

. ν:σο:::Ιἱ1[οΒἰσἰσοτἱ:, οσοι: Οσο: στσοἱσο: σ:ΐσττ.

(.σοί::ο:.:οΙοοτσ::οτ:: όἰσἰτο: :σἴρσᾶο σἱο:. οι::

ρ:σ::Μ:σ ΜΒΜ: Μ ορο: : :::ο σοτσο: οσο σο Πω:

οσΕστ:σοσ σο:::!ή σ:Εσσσο, Μ:: σ:σστο:σ τστΜοσ

Με: :::ο::το:α Πσσττστο. δα: σοοττο: ρσσσστσ οσο

ίσΠιο: :Πσοοτο: νσΙοοτστἰσ :::ο:::ι::έ σσ:::ο:ἱττσοτἰ,

_ ο.: στἰσο: σ: σο: ἱωοσὁἱτ·σ τσοστο:: ν: ρσσσστσ Βοσ

.:· :οο:8σΐοσό:το:οτο, οσο τοΙοο:οίσοοτο:νσ!οο

τσ:ἱσ ΕΠ:: ΜΙ:τΠτΠήοσ σσι::ο::ττσοτ:Βοε, (στ: στἱσσ:

'τ Ρσ:::σο:,8σ ἴοοσ::ο::σο:, σο: ἱωρσὸ::σ τσοσοτο:.

:στο _

' Ϊ:- Βσή:σοσσσ 3. ::σσσστσ οίσ:νοΙοο:σ:ίσ Όσο, σο::

5::2”:·· οοισσο: ::σί:_::οσ, σοι:: οοΠο σ&ο ροί:τίοσσσΜ

Ρ“ΜΜ ὅ” :σοσστ: ίσο ρσ:::::Π:οσ,οσο::::::σσ:σοσσ,σοο: σο!.

Μ:,,,,Μ,“ τω:: σΙτιστσο: ί·:οσο:, οοσο: Μ σὲ ρσ:ο:ιΠἱοοσ :::

»..:.. ΓσΜτσο:Πτ :οοσ:! ΜΜΜ σάο:ἰττσ:σ τσοσο:ο:σο

σσία:::- οσ:Ιστή_,ρ:σσίσ:τάιο Όσῇωσ., σο:σοσσ:, οσοστ::10

σίτσάο: ίσοοττοτ σ:: ::σο:Μο ΜΗο::ο οποίο . σΠ`σ

:ΙΝ νοΙοο:σ:τοο: , στοπ:: Η ΗΜ:: :ο:ρσσ::σ οσο τσ

' , οσστο:ὴ: ν: ρσΠοτἰσ σ:: σσ:οσΠ::σοσ ίσσοτσ,ί: Η: :::ο

· ο:ΐσ,σί: νσ!οοτσ:ἱσ σσο:σοσοτ:, σ::σο:Π σσο:σσσο:

σο:: τσοσστο:σοτοσίττσοσο: σο:::τσ:σ. Ρσ:: :στἰσοσ

οσσσστσ σ:οοτ ::σΙοοτστο:Πσσ , σοὶ:: Γσσοοοτοτ σε

ροδι:οσ ο:Πο::ο , οσο:: Όσο: Μ:: δ: οοοσ Μποστ ο :σ σοΒοο:οοο, σσίσάο απο: οσοοὶτ σᾶο: :Πο νο- τ

στ: ρΙ:γί:σ8Φσοτ::στσο: ρσσσστ:. Νσο: Πσσ: αὐτοὶ::
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έ:=&"5 Επι' π5ωβω ω! οαΜΕ009 ΐσωτοεσίτΜΜΜ στοπ: Μποστ:: τω:: σσοσο:ίοο: , σ:σστο:σ ::σσσσ- σ”Ψ".:

“το” 0ο:πΜπο Φωτο σο:: ρ:σ:σσ:::οο: σίτνσΙ.οο,- σο, σο:: Μα:: σ:: οσο:οϋεσσ:::σάσ: ::σΙΙοστοοΕι·8ο

σο:: το:ο5::σο νοΙοοτσο.ο::: ::σσσσ:οο: Βσο, οσοι::

ρσΙΙο::ΦωΘ:σσοτμ.σαο οσοτσ: τσοσσιο: σο σάτω

οσ σσίίσο:3 Β.στ_Μ : σι:[οτσ[οφσ:Πστ ::σσσστσ σίΐσ νσ- πω:

Ιοοττι:Η Πσο, ἰο_οοσοτοτο :Ποσο τοσο:: ρσΠ`σοτ Π·

Η ἰτοροτστἰ., ίσο σ:: σο οοσο:Πσ οι:: :σοτοιο οστ

τοἱΠἱοὸοτσἰοοτστἰσ ,, οσο:: ρσᾶσ ::σποοτσ::ο:ρο..

:στο :σοι σο8στοοΙτσ ρ:ορ::: ροΙΤοοτ :Πο νοΙοοτσ

:ἰσ οσοἰ$,, σττσ:::σο οσο ἱωροτσ:ἰ , ν: ρσ::ο:ίο:::

(Σο::ίΠσοσ οι! Β::::σοσο:οσοοτ:σθτοοτέεσοτ:Ι::ο

:σι::σοτοο: ρσ:σοτὶ: ρσσσσ:σ τοσ:στ:ίσοο: ρ::::σ:ρί

ρστο:ιττσοτί:Το::: οοἱσἰΠἱ τσοτοο: ροτσίτοσσσστοσ:

:ι::οο:σ::, σο:σίτ Μ σο!ρίι:στ_ρο:σί: Μου:: σίΤσσσο

Γ:: ::σ:::::Π:οσ νσ!οοτσ:ἰσ Ρσσσστἰ στ:ίσοσ σοἱρἐ: :Βἰς

το: ρστσΗ: σΙἰσοἱρσσσστο::: σΠσ νσ!οοτσ:το:ο ΜΒ:

οσο Μ:ροτσ::.Μσίο: σσοίτστηοστσβ πιο:: σο:: σ::ίζ-·

::οσ σωρο, Με: στο:: :Μοτο ρσ:ο:ίττσ:σ σΙτσο:ο,

νοι:σ σου: σσσσί:_σοσι:: ::σσσοτ::Η (σωστο .οο_σσο:

Πσσερστοοττττ σο: τσοτστἱσο :οσ:5τοτ::,σοσοσ τσ·

τοσο οσ:σσσσί:σοσιο :ο ρσοσσοσοι:: ίο:::Εο:ο:,Εσ Ε!Μι,.,]:σ
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οσοἱ: πο:: σΙΤσ νσ!οοτσ:ισο: :σο:οοσοτ: τσο:σοσι::, "Μ, ,,_

οσο οσοἰ: Μ::οσ:Βσ ρ:οΙ:Μἰτ_σ σπα: οσο: Μ:: (στ: Μοοσοτέ

θσ:σοτσο: στΗ::::στ σσοΐσα:, ν: ΐσ::οστοι· σ::-σ&ο5. ' .·:

Δε! 3. οσεο σοσοτο:οσ:: σ:ο:Π:σοσ ίσσοτοο: Μ σο, θ;; __

σο: οοΠοσο !ισσσ: οσΙ:::οο: σο:: οτοἰτισοσἰ,`:σοοσἰ *Μ """""

οσο ρσίΤσ σ:: νσ|οοτστσιο σ:ο:ιτσο:::, τσοστοσιο στ!

> σσοΪσ::: τοσ:σἱστ::, οσοσο:σσο: :ο:ο:σΙ:τσ: , (στ: ο::

σ:::ΠΕοοσο: νσΙοοτσ:Ξσ:::, σ.: οσρσοοσο:ἱσῖ. ρ:ἱο

:σ::::στστἰοὁ ΜΠοσοτσι:: : σο:::::σ οσο Π:: Ϊσ 8:::ί::

σ:: τ: ίσ::::σΙΙτστ ΜΗοσ:στ, Νσσ οσ:::τοτο:σσόττ

ο σἱρἱσἱο::ἱοΪσσσ σ:: σοΒο:ττσοσ ορσ:σο::σ , οσο:: στ: · -
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σἱρἰτ σίΤσ. Οοο: οσο:: :σοοτσ:τοο: ΐο::::σΙίτσ: οδο

Πίτστ Μ ἀσρσοοσοτἰσ σ νο!οοτστσ σε σσεοἰτἱσοσ

ορσ:σοτσ, τσοτο::: σΙἰοοοΙ ω:: :Ισ νοΙοοτσ::σ,

οοσοκοο: :ποστ σ:: οσοσοσσοτ:ο σ νσΙοο:στσ:σο:ο

οσο: σοτσο: οσο σπα, ω: :σΙοοτσ: οι::οτσ:στ, οσ

ω: οσρσοσσοι€σο: σ :σΙοοτστσ. Ατσοἱ σίτσάο: μ:

σσσο:!σοε σοι:: σο:ΠΠοοσ σοοοσκο: , οσο οσοσιστ

σίΪσ, ω: νοΙοοτσε οο:ἰττσ:στ: σ:σσ απο: σ:ΐσ&οσ

μ: σσσΜσο: σ:: σο:ΜΕσοσ ΐσσοτοε, οσοσστ·σ νοΙο::- .- σ. ,

τστσ, στοι:σ :στο στ: Μ: νοΙοο:σττο:.

.ειεσ:τισ Ν.

κ!» σου ού:: ρω:: Φο[1ΜΜ: σίτωβο:

κιδίο.: πεα#ίποέ, Θεος!. _ -_

Α&σοί:: τ!σ νοἘοοτσ:ἰσ: ὁἰΓρο:σοὸο::: ω". Η.

οσΙοοτσ:ἱο , σἰοΪσῇοσ σσοΗε. @ιστοσ: σοτσο: @ἄ"ἶ""ἶ

Γοοτοοσσ ΡοίΤοοτ ΜοοΙοοτσ:ἰο:ο σσοτσ:σ, ω, ο:σ- ε:Ξΐ:“Ψ

τω, σσοσορἰἴσσοτἰσ,ἰΒοο:σοτἰσ. σο:: .ο.::οΙοοτσ·

:ἰοο: τ:: σο:ἱοσἰρἰσ :οτ:ἱο!-σσσ :στο -σοΒοἰτὶσοσ,

ίση:στΙ::: ροτσίΙ:, σ:: ::σ:τσ ρτἰοσἱρή , ο σσοΐστο: στ:

σιτ:ίοίσσέ: νἰ, οποιο, σο: σσοσοριἴσσο:ἰἔ:: 8σ_σ:: :π:

Ιοοτσ:ιο:.Τσ:ο:ἱοο:οο: οστ:οοσ::: :::πο:::τσ.
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δε

εε ι...ιιιτ...ι... εε ντιιιιωιιιιετ. Ωι.ισειτοε ιιεεειΕτετι

ιεεω ει, εε εειετωιιιετιεε- ντιιιω , τ..ιιι.ιε ρστεσ

μι. η @Με σροοιιτσω. τε.ι........., ντ εειιτιισιτ ΑΜΙ. ει.

-9 Με ν" τω.. τ . εε ειστε: στέπειρικιτε :β ε.ιιτιι·ιιιβετττιτ , ω...

“ΜΜ ω... εοιτβεειιτε Με.. @εστι εστι ωσεσιτιτειιιΒι εε

σετ τιεεετιιιε τ. ιιειιετιτε;ειιοτισιτι εσιιε ιστιεττιετσ

.Πτ72ι. ΠΣ Π: ··τ:οίωττει·το 65'επεσίεπτεττε. Με... ΙΡ.. ν ,

ειισσιε ισρετεεειτσω; ετ ιωτιετισ Πισιτισ εσωτε

εειιεε ειι:οωτιιε ρετίει5τισ , στα ιωτιετίεέτισιιεω

εστι ιτισσισιτ: ετεσ.

τω. Γειιτ.εσεετ, νσιστιτετεσι ετεετεω τιεεειιι- ε;)

τετι ρεεε .τι ιιιστ εθ:στ ειιειειιεσε , τιστιττιωειι ισ· Τ"(ιθ Με

ισ ειτττιιιιεεσ ιωτιετισ Πει. Η...: εε: εσωωστιιστ ι”“”|"”'

τω.. 8ειισιειι. Ρτσ εεειετετιστιετστισε εσιιττσσ.τειιε ειΤετιτ τιοιιιε νισιετιτιι,εσιε ιτιισσειιτιιτ ε ιιτιτι

ειριο εκττιιιιεεσ, τισιιεω νιω ίεσ ιτιειιτιετιστιεω .τι

εε εστιι:ετετιτε ισσιεδιο : τω ετιεω ρσιιτισε σιιισ

&ειιτε, ντ κάθε .Μπεστ ισ .ι..ετΠ.29. @τα ετα/ι. ειει

τστεΞσε ρτστιτιε εε ιτιειιιωετιι:εσι ορρστιιιστ,τιετσ

7ι- τειε, εισσε ..τι ε. ρτιτιειρισιιιττιτιιεεσ τιετστετ. δω:

-@“Μ φ δευτ άιιιιιιιτττω ρω,..ιε ειεστιτστ τι.. ετιιστιετιε , δε

ορρστιστιτσι· 5ροτιωιτο,εετωιιιιιι.πιο:σσεωσιτιιεε ,

@σε ι Πσότστιισσεεστιισιιεετιτστ.Ειτ ιιιτεστιιτετ,

πεεψει·ιιυσ ιιετε μπαι. .9ΡΟΜΜΙ"Ο ώ· ....ε.. τιετσ

ετσι-Φτικω τεττι εεε ρστειι: ε στιτιεισισ ιιιττιιιιεεσ,

τ1σεω ειτττιτιιεεο. ”σιειιΜπτ ιιιιειε ισσιρτσω ιε

τιιζιε ρετετ, τιιιιιττι ιιιωττωι σε στοεδίκω:ιισσιεεω στο

ιτιιττωτ ..ιι εστιττε ιττιρετσω δ: ιτιειιτιετιστιεσι σεισ

τ.. νι ιιε:ετιιιέϊκισ νειὸ δε τω...» εστιττε ιτιειιιιιιτισ

Π; τιετιι ιιετστεε εσ ιιοιεετιιιι. Ρι·ειτει·εε ροτειτ νοιστι

ζ)';ει';"" τετ ετεετεειτεε ιιιστ εθ:στ τιεεεΠιτει·ι , ειτ ρει·τε οσ

,,:,ά,:" ιε&ι , οσο ωοεσ ιιειιτι τιεεεΠιτειιτστ εε εωετιεσσε

Πεσω επ ειπε νιίισιιε εισιεεω: Αιισ Με.. ειτ

_ ειστε ρτισειριι: Πιο σισεσε ρτειειρσε ειι”ρστετστ.
7.. Ρτιωειετιτ.σεεει,ρσιιε νσιστιτετε εε ιισστε&:σε

?#ι#τ#ἔ|ΐ##- ειιεθ.ισε ρτσεσεετιεσε ε Πεσ ιιεεειιιτετι,ιιεετ σοι

τω... ει εε εᾶιιω τεειριετιειιω: Κιιιτισ.ιιι Με. 25. ε. 2.
Δ ε.1. ετιικι.2. Ρστιεεσι. ιτε [ε ιιειιετ νσισιιτετ εε ιιιῦ

εάσω ειιειετιεσω, ιιεστ εεσιε τιετιιτειιε εε ισσττι

εεεότσω τιτσειιεειιεσω:ιωριιεετ ετιιετιι , ειισιεσι

τιετστειεω Πισω ειι.ετιι:ιιω εσιιτιτισετιτετ ρτσεσεε

τε; ετΒο ιττιριιεειιιτ , νοιστιτειετσ ετεετεω ισσω

εᾶσω τιετιιτειιτετ τω... Ποτιιιτσιετ. Νοε ωιτιιιτ

νσιιιτιτετ .τι εετετωιτιιιτε εε Πισω εᾶσω,τιτσ τισ·

'ιιε ωσεσω εεετιει, τισεω τεσε .τι ωστσσε εστ

2ιω, δειεσε εε ωστσω ιστ σσιι:ιετι ιωριιεετ , ετε

τιε ιε ιρισττι τ...ω..., εστ ιεσε εεστιιιω ωσσετε: ετ

Βο δε. νσιιιιιτετεττ.ι Γε ιριεττι τιεεειιετισ ωσσετε.

ωσε εστεσ:ι τισιιιτ νσισιιτει ωιιιεεωε ιιεεειιι

τετι εε εετσω τεειριετιεσω,ρτσιιετ: Πσιτιιτ ειιιιιε

τστειιτει· εστιιετιτισε ειι.εάσε , ροτειι: τιεεειιιτετε

ισιιιε&σω τειιε ειιεθιστεερειτ: Πειτε ειι: εεσ ιε τσ

τειιτετ εσστετιιισε εᾶιιε νσιστιτετιε επειτα: ετεσ.

δεειιιιεε ει... ειιιτωετ , νοιστιτετεω τιεεειΙιτετι

Ροιτ._τοιο ειτττιιιιεεσ ιωτιετισ Πει,τισο με... Μ.

εισε ειιἔι σιστετισιιε ιτιττιτιιεεε τιεεειιιιετστ εε εδώ

ιωρετετσττι: τιστι τω” εε ιισιιτοιωρετισνσισιιτε

τιι,ειτεεστισε .τι εδωσε ειτεσσετιεσω. Ρτσιι. τ . Νε.

ωιτισε ισιιειτστ ιιτιρετισ Πει τωιιιτεεετεετε,εσεω

· τετ τιετστειι:: τω ιιωε ρσιιτσ ιωρετισ σε ιιετιω

τιεεειιιτετστ εε ετίτιιω ειτεσσετιεσω,ντ εφε ..ι εε

ιειεειετιεσω,ιετιιε εε ι-τισε ιεειειιεσω:ετ8σ δ: νο

ιστιτεεεε ισοτ πω. 2. Νστι ...Με ισιιστειιιετιιτ

Πω νοιιιιιτετ ετεετε , τιιιεω εσσετιτσ$ ιειιιιτιιιιιτ,

δε σσαιιιιετ Ρειετιτιε ιετιτιετιε νσιστιτετι ιττιρετει·ιτι:

ετ σωστο ειιιεεει ιιτιρετισ νοιστιτειιε , ερσετιτσι, δε

τισειισετ ρστετιτιε ιετιιιτ σε ιιεεειιιτετστ εε ε&ιισι

Φώτα.

?θα

Ή·

δετιιτττισ
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ειτετισειιεσωτ ετσι δε νσισιιτει ..τι .πισω ισιρετε- .

τσω ε Πεσ. ε. Ναι ισιτιστ ειιιεειτ ειτ ιττιρετισσι

Πει εε τιεεειιιτειιεεω νσιστιτετεω εε ω...» ειτε

εισεσεσω,εσεω ιωτιετισσι νσιστιτετιτ .τι ιιεεειιι

τεσειιω ισ ω...» εε εάσω ε Γε ιρι.ε ιωτιει·ετσω:ετ

τισίιτσ ιττιρετισ νσιστιτετιε νσισιιτει ιιεεειιιιετστεε

εδι:σω ε ιε Με ιωρετετιιω: ισιτστ. ε. ιετιρετισσι

Με .τι σετ Γεετιιτει:5 ετεσ τιστι εεετ ιιιιτισσ Πρετ

εεειτο, ντ σετ ειιιεειτ: ιΒιτσι·, εσ τετιτίιω σσιιτσ, τιε

εειιετισ ιετιιιιτστ ειι·.εάσε ιωρετετστ.Αιιτεε. μοι»

ττιειστ.ιι. ρετιεεειο ..τι ιιιιρετιι εισιτιι, νι μετά ισ
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Πιεσ τ. Νοε τει:ισ8τιετ, νοιστιτετεω ετεετεττι ω,

εε Γεω εᾶσε ειιειειιεσεεεεάισε ε Πεσ τιεεειιιτε- Ι7ττΝα σε·

τι. Ρτοιι. ειιιΒιιετιεσειισιιεεω ωοείι, τιιισ ιτι ιιετι έ” σε· τω·

μια.. Ρτιωιιτ .τι σετ εσειιιετεωισσετεεειτεω;.Με Ρετ εστιεστισττι εάσειεω εετετωιτιετσω εε 1ε,,ε,,,ι ,,,_

πισω. Ρτιστ ωσεσι .τι Ασια ιτι ε..1ιτικε3. πιει.. :φοιτ-ι και

δε ειιστσω. τω». τιιιιε ιιοτι-ιωριιεετ οιιειιτει, στα "Ντε",

τισετε ισιδειειιτι ιιστιιιε οιιιεσι:ι, νσιστιτετεω ειιι

ειετιτετ τιεεειιιτετ εε εότσω ειι·εε τειε οιιιετ$σττι,

ιττισειιετιεσ ιιιεττι ιωτισιισ ισρετετιτε νισι Με

σεω νσισοτετιι:ετετιιω είται νιε τειιιιτισε νοισστε

τιε Ειστε ιιτ, ιστιετετι ροτετιτ νιτιιιτε ε..ιτε. Ρσιιε

τω. σισειιι μοβ. τιεω ροτειι: Πειτε εάσειι εστι

ειιτισ ρτειιετιιτε νοιιιιιτετεω εε ντισω : ιεε,τειι

εστιεστι`σ ρσιιτσ , νσιστιτεε ιιεεειιιτετστεε εδωσε:

σιε ιωτιιιεετ εάσειιτεοτιεστισι ειιιτισε τετσιιτισ:

?εε τετωιτισττειιτ εστιεστισι είε Με εστω νσιστιτε

τιε:ετΒο ιιτιριιεετ τισιιιεεισειεττι εστιειιτισω Πει,

δ: εάσω νοιτιστετιε τιστι ιετιιιι.Μειστ τιτσιι.ιισε ..ιι

τιστι τετισ8τιετ νσιτιστετι,ντ τιετστε τισεεεω ειι.ετ

ιι ιιιι τερτ.ιετιετ νι ιιιι.ιωι. σε. ε: εστιιισε εετσε

ιι: εστιεστισε Πει τιτασετιιετ ιιιιετεω εετετωιτιε

τιστιεω νσισιιτετιε, τιστι τσιιιτ, τιιιιτιι ιενσιστιτεε

εσεεω εστιειιτισ ιιωσι εσιιεσττετ ..ι ιισω πεσει

νιτειεω. διεσττισετιεσ εστιεστιιιι ιρετ:ιει ιτιτειιιΒι

Βιιιτρτοσειιιτ εστιεστιιιω τιστετιτιε ιιιτειιε&ισα,τισ

τσιιιτ, εσιιι Με ιτιτειιεύτσιεσεεω εσσεστισ ιιωσι

εοσεσττετ .τι εόι:σω εοσσιτιστιιε. Ετ εισετιεσ Με

ι....ι.. ...τι μια. ι·ετιστιε ιε εετετωιιιιιτ .τι εᾶσω,

εστι τσιιιτ, εσιτι Πεσε εσεεω εσεστι-σ ντ εεσιε στι

σεε εε εσωεεω ε&σω ιιωσι εστιεσττετ. εσιε ντιστ Μ”, ,,,,.

ιεεωτισε ιτιεισιιιιιιιιτ εοσεστίστ .τι Πει, δε ετεε- πιεσε

απο: δε εετειιιιτ ειειτστ ρτιστ τετιστιε ιτιειρετεἐι

ετεετστε, σσετεσσε ετεετστε ιε ισιεω σετ ιιισιτι εε

εάσω εετειωιτιετ: εσιιττε νετὸ ιιτιστ τετιστιε εισι

τστ ιτιειρετε ε Πεσ, εισετετισε Πειτε τιετιιισω ετεε

τστεω εε εθ:στιι εετετσιιτιετ. ιεεωισιτστ τιιινιι

ειιτ εστιειιτισι Πει σιιιετσε ετεετιιτε εερετιεειιτετ·

ει: Μ... ιισεττετε τειιιιτισιτ ιιιιιω ιισετε,εετσε ιτι

εερεεετιτετ ε ιιι:ιεττετε σώσε τιετειιιτετιιι5 εε πω.

Π ι στ: 2. Κερσ8τιετ,νσιιιτετεω ετεετεω .τι ισσε 8.

εᾶιιι .ιιτ.εωε τιεεειιιτετι ισιο ιωτιετισ ειτττιτιιεεο Β,..,,,,,,,

Πει. Ρστιεεω.σσιε επττιτιιεεσω ισισετισω Πει ντι σ.ιιιιιιωτ

ιιστι σιιιτετ ιιιττιτιιεεε τιστειιτιεω , ιτε τιεε νετιετ ιτι· "ΜΒΜ

ττιτιιεεσω ωστισττι ορετετιει εισιεεω.ισιτστιι επ· -

, τε ιωέιετισω σε νσιστιτεε ετεετε. τιστι ετετ ...ι ν- α,,,,,.ε.,,

τιστιι ετετωιτιετε, ιεε ιι.ειιτ...... ..τι νττσσιιιι:ιετ, σε.

τιεε τειι ιωρετισρσιιτσ,ετιτ εετετωιτιετε εε ντισττι,

ιεε ωειιειιιτ , ντ ειιιεε , ιιιειιιετειιτ ...ι νττσωτισε.

Πστιιιτω. Κερσετιιιτ νσιστιτετεω εετετττιιτιετεω εε
δ .ντιστσ , ίσιο εκττιιιιεεσ ιωτιετισ Πει, ιιετι ιιιιεττιττι ι'

δε ι.ι.ιιττ.ιωιωι εε νττσω σε : ειΒο σετιτετ τεσσ

ετιεσιτ, νσιστιτετεωιτιει ετετιτεω ..τι νττσιτιτ.ισε,

ισισ εεττιτιιεεσ ιωτιετισ σε , ιιετι εετετωισετεττι

.τι ντιστσ. ιζετισ: τισιε , Ιιθτττωι , Διοτι τιστετιτιεσι 4 ,,Μ

εσσι οιιιετιστιε εοτιεστίσε ιτιειιι'ετεστιε εε νττσττι

στι” τιετ·φ'ει·ιιωι νετὸ τιστεστιεσι εσω σιιιετισσε

εστιεστιστ εετετιιιισετι ..ε νιισσι. @ι_εωεισ Έστω

εστι ε. νετιετισ ιτι ρστετιτιἑ`ι , νει ιτι οσιετιστιε εστι
εστιισε, τιτιτιειρισσι ωεσετ εσεεττι τσσεσ ορετε

τισσω. ι8ιτστ ι”σισσι ε:τι·ιτιιεειιω ιωτιετισττι Πει

τιστι ττιστετ νοισιιτετεω εε ιιι:ετε ιτι ιιεεεΠετιεττι,σι

τι ε.. νετιετισ νει ιτι ρσιετιτιε, νει ισ σιτε οι·ιιετιστιε

ω”ωΡιωιιων"Φ Φετά"διΦρειετι ο σιιεισ Ρετ ι εστιειιτιιιτ, ν: σειειπε σιϊετειιειστ ιιιειιΐετετιι ε..

τετττιι

' ε



ι ΪΠ: Οι· ··υπίαο2πάο σέκποίαπΜι·ίο. δοἐῖἰο :π

τοι·ωιπππόπο π νοιππτπτο ,| οδοι·πτπτ όοτοτωιππτπε

πό πιπω. _

Μ. _ Μπιτ π. 8οιο ιωροτιο Ποι οοιιτο οοπτι οοιιππτ

05%" '° πωπτο,οποό ππτοπ ποοοίΪπτιὸ πωποππτ: οι·Βο (πιο

ιωροτιο @οι μπω , νοιππτπ: ππτοτ·ιε τπωππο

ω». τ . όιιιειτ,οιποό ππτοπ ποπ ποι;οΠπι·ιο όιιιΒοοπτ.Βοιο.

1.όιίι:ιπ8. ππτοο. $οιοιωροτιο Με ροΙιτο . 8ο π

οοπτιο οοεπιτο. οοποοόοπτιτοο. ποΒο οποιος. οπο
, τπτιο ιτοΙππτπε οοπτοτπω ωπτπτπτ ιπιτοω οιιιωτιτιο ι

Ροτ οοΒπιτἱοποπι ιωροτιι όιπιπι. δοιο ιωροτιο

Ίο

ΟοποοΠο οιποό πο ντι·ιιοπο ιωροι·ιπω Ποι οο -

ποΐοπτπτ, ποε. οοπίοοι. τιπιπ νιπτοτοπ ποπ ποοοΠξ

πιο οιτοοιπππτπτ ιωοοι·ιι.ιω Ποι, ντι ιιιπό οιτοππππ

-ι τπτοοπτι; πο οοπποιτιοτιοω οπω Ποπ νΙτιωο οπο

τι.. :πιο οοεπιτο. σωμα. π.ιωροι·ιπω Ποι απο” πο·

ωιή" *η οοίἶπτιὸ οδοττοοπτ:πτιπω όοτοτωιππτπω πό νππω.

Μέδ- Βτεο ποοοιΙιτπτ πιιππτπτοω. Κάτι. οοποοό.τοτπω:

ποπ οπιω οιτ οοπτι·π πω, τιπι ίοΙπωοοπτοπόιωπε,

ποπ ροΠο νοιππτπτοω οτοπτπω ποοοΠιτπι·ι πό ίποε

“Με οίι-ο&ιπο, ιοιο οπττιπιοοο ιωροτιο πω, ππιιπ

` ίπ&π ωππιτιοποιπίτιοτοπτιπ , ποοιπ οοποπτιπ; ιπ

οπω ππτοω ποίιτο· πρροπιτπι· νοιππτπο ποοοΠιτπι·ι

μι· οοποπτΓπω όοτοτ·ωιππτπω πό πιπω.

τω. Β ι τ: ο 3. Βπριιοιτοι·ροτοπνοΙππτπο οοοπτπ οι

υ"ΡΜ'" πιιι·το οοιοέιιπό ιποε πάω: "πωπω, π. πο: πω·

ροίιτιοποω οοιοάι· οοπτιποπτιο οωποω οπτιοποω ι

μ”. Μ" πω, 8ο ππιιπτιι οπτιοποω ωπιι: οι. Ροτ· ρι·οροιιτιο- ϊ

π. »κοπο ποω οοιοᾶι ιιπιτι οιπιόοω , ίοό οπω οωπιωοόέλ ι

πω.

?τοπια ιπιροπίιοποω πάω. ?πωπω οοπίοπτ οι όιίρ.όο
Μπόκα

οοπτιτπό. νοι ρτοο.οοπτοε οοιοιόι:πο ποοοΠιτπτι πό

όιιιΒοπόπω Βοπω. δοοππόπω ρτοο. Ιωριιοπτ

ττοΙππτπτοω ίοι·ι·ι ιο ιποοεπιτπω, π πιο :Η ππτοω

νοιππτπε μποτ πιο ιιοοοπ οιι·οπ οοιοάπω ρι·ορο6

ίιτπω (οοππόιιω οπ:ιπιωοόπω όοτοοωιππτἱοποω

οοιοᾶιππω πό οιτοικ:ιτιπω πᾶπε, 8ο ποιοπο νιιόιπ

πιετοιωπ πό ορροίιτπω, νο! ΐπιροπίιοποω πάω,
ι ίοι·τι ροΠοτ ιιι ιποοετιιτπω. απιπίιοοιοᾶπω πιο·

Ροππτπτ νοιππτοπι ΐοιπω ίοοππόπω οοπτωοω,

όποιο οι! ιπ πιο οιοτοιτιο πά:πε , δ: ππιιο ι:ποόο ιο

οππόπω οοπττποιοτπτοω , κι Γπίροπίιοποω πάω

ιοι·τι ποπ τω" νο! πό ορροίιτπω οι&πω , νοι πό

ιπιροπίιοποω πιθ:πε, όπιποοι·τοτπι· ιπ ιποοΕπιτπω,

οπο ιοττοτπτ ιπ ιό , οποό νι οοετιιτιοπιε ποπ οιὶ

νοιππτπτι ρτοποίιτπω.(ιοπθτω. Οωτιιο ιπόιιΐο

"πω ιποιοδτιππ νοιππτπτιο τ·πόιοπτιιτ δ: ἴπρροτιιτ

ιπόιιιοτοπτιπω οοιοέι:ιππω ιπτοιιο&πε. Ι ιτπτιω

ροΠιοιιο πι, π νοιπτιτπε ωπποπτ ιπόιιι€ι·οπε πό

ντι·πωοιπο ρπτ·τοω οωοαι, Η οοιοάπω ιπΐπω οπω

οπιπιω σόι ιπόιίΐοτοπτιπ που ροοροππτπι· νοιιιτπτι.

Αό ίππό. ρτιωπ Γοπτ. πο8. οοπιοπ. (πιο ποσό

«κι όοτοτωιππτπω πό νππω.ποπ ροτοίιτ ρο1ιτι5 οπι

πω” πό πεοπόπω τοππιίιτιο , ιππω πέιιοποω πιο

ποπόοτο , πιίιι (πιο νιειιιτι·ιπιοοπ πό πιπω όοτοι·

ωιππτπ οίΤοπτιπετοι· ωπτοτπι·, 8ο οπτιπόιιΐοτοπτ πό

ντι·πωτ:ιπο, οπω πό οροτππόπω οοπτιπποπτοτ πο·

:τοπιο τοππιι·πτπι· πω:: πό πτ·ιιοιπο ιπόιίΐοι·οπε.

?στοπ πικαπ, ποσό οίὶ πό νττπωςπο ιπόιτοοι·οπο,

μι· πιιτιπιό Γπροτπόόιτπω όοτοτωιππτι πό νππω,

πττιπο πόοὸ ποεοίοτπτι, ποιόπο οο όποό νιττπε πιο

ιπττιπίοοπ οίιοπτιπιιτοι·νπτιοτπτ, ίοό (οιιιω παι

όοπτπιιτοτροτιπροτπόόιτπω οιππιιτπτοω . πιο! πτω

89- ποπιοπτοω οοποπτιπω. Οοποτωπτιο πόόπάπ ιο

·"""ό""· ιπω ρτ·οοπτ,τιοπ ποιο: νοιππτπτοω οιι·οπ πιω πο...

οιιο&ιπο ποοοίοτπτιποιοπο πιπ ιπττιιιίοοπ τουτο

τιοπο: ίιοπτ ποο ροτοίὶ 8τππο ποιόπο πιά ιπττ·ιτιιοοπ

ωπτπτιοπο πό ωοτπω ιπτιπω ιο ιίτι(πω ωοποτο. Ατ

ίιοπτροτοίι ι·ππο , ροιιτπ ιπττ·ιπ οσο οιππιιτπτο, πιό

ωοτπω ιπτξιω ιωροΙΙι: ιτπ Ροτοίι: νοΙππτπ: , τιοίιπι

τ!! 7.

Μπισκότο:

Οοπ_βνω.

88.

πόόβιππό.

πιο".

 

το·

ιπττιπιοοππππιιτπτο, πό “ΝΒ πτΞπε ποτπωιιτοτ των
πω. Πο' πω. ρπι·το ίοπτ.οοπόποιτιπέι·π. ι

Αό 1.ό) Π

Ϊπᾶπ ωπτπτιο ιιι το πιο, «πι. οοποπτιπ ιροππιπ

οι·όιπο πό οίιο&πω ρτοόποοπόπω. Ωωτοτπω πι

οιτοωριιε πΙιπτιε ιπτοιιιΒιτπτ ωπτπτπε οοποπτίοο όπ

οιτπε ποια πό ιι·ιεοιποιοπόπω , 8τ ι8πι πό οπιοίπο ι

90.

οοππόπε, τιοΒ. ωιποο; Η ππιιπ ιπτοιιιεπτπο πα2"ΜΜ
πω" τ

πωπω ιιι οοποπτιππιοπιοΕιάιππω ιπόοοιτπιπ

πωπω, δοθιΒοτπ&ιππωιπόοοιτπωιεπι. διο:πτ.π.

:οπω οοποπτιπ €τιεο€παιτιο Με όοοιτοποποι πο·

υπ Ροτιτο , 8ο ο οπωποπ οοΒπιτο ποεο ππτοοι·2. ζ ωτ.πει €ιι8οποιτ : ιτπ οπω οοποπτἴπ οπιοιπάιπο
!

ι
ιιιόοοιτο ποοοΠοτιο τ:πιοιποιτ.Λό π. όιίι:ιπ8.Μιποτ. @Η -

δτπτιω ιοτιπιτπτπέτποιωροτπτπε; πιιιιπ απο. πιοιπ-°°“ ο `

τιοποιπ οοποπτιιι ιρίο ποτοπτιπ οιτοοπτιπο ιπ στο ό”

όιτιο πό οιΐοᾶπε, ποεο: ροξιτο.π. ιωροτιόνοιπτι·· _

πω, ι!πτιω ππιωπ , οπω οίὶ ρτιποιριππι νπιποι·ίπιο ` “

οοποπττοπο οπω πιο ροτοπτιιε πό πωπω πάω οπω

οπω, οοποπτ·τιτ οοποπτιπ όοτοτωιππτο πό πιπιπ

τππτιιτπ. ντιόο πιο οοποπτιοε . πιει ποιο ιπιροτιπω

οι·πτ ιπόιΠοτοπε πό νττπωοιπο,ροπτο ιωροτιο , όο·

τοτωιππτπι·πό πιπω. Ατοπο οπο πιοό0 οοποπτ·τιτ

Ποπε οπω οτοπτπι·ο; Ρο ιτο οπιω οιιιοποι ιωροτιο

ιπο, οοποποτιτ οπω τ:τοπτπτπ οοποπτιπ όοτοτωιππ

τοπό πᾶπω τπιπτπω ιωροι·πτπω. Εοόοω ωοόο'

πιο. πό π. Αό π.. όιπιπ8.ππτοο.Ιωροι·ιπω Ποι πι· σοὶ

οπο” ροτΠ ιρίπω οΠιτ:ιοπτοτ, οοποοόο: ιοτωπιι·ο“ ο

τοι·ιποΒο. Νοοιπο οίιο οΠἱοπιτ ιιοιι-ο πω.. ίοτωπ·°

Μπα απο: ροτίοδτιο: ίιοπτ ποπ οίὲ ωπιοι· μου

ίοθτιο υπ, ροίιο ιο ιοί-ο ιοτωπιιτοτ ιπροιοτο οωπο'

ι

όοτοτωιππτιοπο οωοπωπ πό·οκοτοιτιπω πάω, 8ο Ι Βοιιπε οποιω: Ρταίοιπτιποοπιω άι; ω... ποπ οπω

6ϊκ 'Μ ιΠόπιιι'ΕΠ"ό ω ΟΡΡοϋι"Φ 8&πω π 'κι ·τιποτο ίοτωπιιτοτ , ΐοό Μπα: οτπιποπτοτ οι: ιωροο·

ιἶοᾶιοποω, οικω ιπποιπππτ. Τπιιε ο!! οοποπτιπο

τ:τοπτπ5, οπο πιιπιιτπι ιοτωπιιτοτ όοτοιωιππτπτ πό

νππω , οιπι ποππιτιπ Πω τ:οπτιποι·ι ΐοι·ωπιιτοι·,

ίοό τππτπω οωιποπτοι·; ιότο ιπιειριοοιιιο οίι π Ποπ

πωπω", ποπ ιοεπιπΙιτοι·.

πιο ·υπικπιπ.τ εφ μπι: πωρ..Μ” έ

Οτω”το Βοπποπθ:ππω; πι; οικω, πι; ἰωἔ 9._

ροι·πτι. ΕΙιοιτι Γιιπτ οιπιπο ιοεο νοιππτπτο που 48ποςΙΙό·

ωοόιπτομοόποππτπτ. Ιωροι·πτι, πιιι πο πω, 8ο ιιι “ι "°μ'^ΐζ

Με ττοιπτπτο νι Ρτοοοόοπτιε ιωροι·ιι οιπιξόδω πιο-ι `

όπᾶι, π πάπετ:οπττ·ιτιοπιε ιωροτπτπεπ π ο π πω·

πιτοπτια: Μή οικω πιο ποιο ροτοπτιιο,ιωροι·πτι ιππ

τπω π νοιππτπτο. Πιο όο πέιιοπτ πιο τω, 8ο ιιι πω

ρτοόπόι:ιε,ίιπο ίιπτ πο οἐ`τ τππτπω πω, οπο οπου:

ιωΡωτι, όιιοπτο ιπ:ττπόπριιοοω Γοπτ. τ. Γπρρο·

ποπόο κόπο νοιππτπτι: ποπ ροίΤο πιο οιττιπίοοο

τιι·ιποιτιιο ρτοόποι; π. ΐποροποπόο ποιο:: Ιπιττπ

ποιοτοω,

Π ι τ: ο τ. Ιπ·ιτιιιοπτ νοιππτειτοω όποπό πᾶπε ιπ ";·

πιο πιπποπτοε οσοι: δ. πι” τ. π. π. 6. π. π. $ιΙιιῇ Μπα.:

πω. Μπι οι 4,.όιθ.29.π.οπ. ο .πιτ πκιΠ.Ππι·ππ. οι 2: ποἰππΐι°οω

ά9?.24,.4 3 π.ι4.αΕ!ιοι.άτβ.25.π.ι.π.π.πά π1.4ι·εοπτ. Ξἔμ"ω Η.

π. τ .π.4..ΘπιπιοΙι.τ π .°ΙΜ.47°.3 .όποιο ι .ποπ Τοτοβ0!4/Ι.° ΜΜ”""

Γππόπω. τιιΐιπ οπω , οίὶ πό οοποίιτπτΠ οΕπε, πό ?ή

ποό ππτπιπ ιεπροοτιτπειπο ιππτ, ιωτιο ι, οπ τ:οπ- το - ι·
:Ιω ροορτιπω παπα ιωροτπω ιωροΙΙι:Νοππιτ πι.

ιππτπε πό ορτιοιιτπω οιπο πό οιποό ππτπτπιιε ιρίιπε

προοτιτπειποΙιππτ, ιωροΠι: Πιπό οπιω τππτπω ιό

ροτοίἱ. οιποό πι πιπτπω όοτοτωιππτπω πό ντιπωτ _

πττιπι ποιππτπο ετιππιιτοο ιποιιππτ πό πιππιοιπο οι»

ποίιτοτπω: οπω οπιω ίἱτ ροτοπτιπ οποπτιπιιτοτ ιπ- · ι

όιιιοτοπο , κοπο ρι·ιωο οίϊ πό νττιιππο οιιροιιτπω. '

Οοποτω. Ιόοο τιοοιπιτ οριο οο8ιπό ωοτπω όοοπ

ιπω , οιπιπ πό ιιιπω ππτπι·πιιτοι· ιποιιππτ: οτεο πο

ομιιτ νοιτιπτπ: πό πιπω ορροιιτοτπω οοει, οπω πό

πτπωοιπο ππτπι·πιιτοτ ιποΙιποτ. Ρι·οο. π. Νοπ πω·

τοπ ιωρπιίπιι πιο πιο πατάω, τιπι ρι·οοοόιτ πο Με

ττιπιοοο ΡτιωΡιο ιο ιρίπω .απο ωοποπτο.· 8οό

τπιτπ

”.

Ρ70ο. Πο
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:ππ:αο::ο:εω ΐεπ:. απο:: :ωοπ:ΓοανοΙο:α::: ρω· 3

εεο:: α:: :οαἐι νο:οπ:α:ε αᾶ:πὲ :ε ωοοεπ:ε·αο Μπε

άι: νοΙππ:α::α, πε:: πο:: ε:Τεοοεπα::α8: α::::&:πο:,

ποπ :ε:οεό:π :ο:ο:πω, :πω οποίο :ο:: νο:οπ:α:επι

οε::::::απ:,Γεο οΒ:εᾶ:πἐ δ: :είοεό:π αιο:Π:οπ:ε ω.

ε:ΐο εοαάπα, :πω ποπ: :ωαο:: ε6πα:οι·αΙε, η:: οω π: , ο: ηπα εαο::οι· οο:ο: 8: ::::::::α. ν πο:: π:·οο,

48Ξ:5.2- οι·οο::α οοε:α::ο αο :π:::πΓεεε: ν: οι·οοπο:α. :Η π::

:Φωο Μ_ :30:::80 . ποπ :ο:πωα&παανο:οπ:α:ε::Βε:ε , Γεο

πω”. ε::αω πε:ε:Ϊα::ὸ ε::::::οα,:οοπ:απεο: είε, α:: νο:οπ·

:α::ο: νοΙππ:α::ε::::επ::. @οΓεωοε: ε::ε:ππιο:

α:: :οεο απο: εοοπ:::οπε : Με:: Γεωοε: Η:: :ππ: α

ο::πε:ο:ο :π:::πίε::ο αοεπ:ε δ: εοοπο:οεπ:ε, α:ηπε

αοεο πα:ο:α:ε:. · _

Ού:::·::: ι. ηπαποο α6:πα πεεε:Τα::ο οι·οοπο::οι

ει: οα::ε ο::πε:ο::, ο:·οοπο::π: α:: επ:::π:εα: ν: π..

·. οε::επ:ε 8: οε:εππ:παπ:ε νο:ι::α:εωαο νππω οοο·

:τα πα:ο:αω :οί:πα, η" οο::π:α: Γε :οίαιο αο αθ:π:ο

οε::::ω:πα:ε. Χάο. ο:::ιπο. απ:εο. Ρ:οοο::::ο: α::

ε:::::πΓεώ ν: :απ::ιω , π:::::εοα8επ:ε_ .νο:οπ:α:ε,

πιο:: αό::πο ::οαοεπ:ε νο:οπ:α:ε, ::οπί:εοο.ν:αιπ

πιο “Με α: ν:ο:οπ:ο: νε: εοα&οα νο:ππ:α:: , :ε

ηπ::::πι·, ν: ππΙ:ο οαάο αο :::οω αά:πο ::οαοα: νοἔ

:ππ:α:: :ωο::εα: απ:επα , ν: απ... νο:οπ:α::ε ::α: α::

εα::::π:εεο ο::πε:ο:ο , οπο:: οαάο α:: :Ποω αᾶ:πὲ

εοαοεπ:ε νο:οπ:α:ε: :8::π: :ωο::εα: , ν: θα: αό:πα

νο:οπ:α::5, δ: ποπ θα: :οοπ:απεἐ α:: νο:ι::α::::.Νε::

ε:: εοπ::α :πο::πα::οπεω νο:ι::α::α, ν: πα:ο:α ηος

ν οαιο εί:, α:: ε:::::πίε::ο οε:ε:ω:πα::; ηπ:α Ϊεωοε:

:πιο εα::::π:·ε:::: οε:ε:ω:πα::οπε ωαπε: :π:::π:ε::α

ποοπ:::ο ο:::εά: ό: α&:οπ:είκπ::οα :ο::πα :π αό:ί::

η" οωπ:α τεοοππ: α&ι: :ο:ωα:::ε: νο:οπ:α::πω.

οι οπ.ιο ο. Ροκ:: νο:οπ:αε α Γε πο.: :::αε:ὲοε:ε:

ωΨω 2·· ω:πα:α αο νποω,επ:::πΪεεὲ :ωοεΙΙ: δ: οε:ε:ωἰπα::

αο οοοοί::πω : σο:: :ππε :πάω ει:: ν:ο:επ:οα οοο

πο. :τα ::οοε:ο:ο ε::::::πω νο:οπ:α:::.Κείο. πεο.απ:εε.

ηπ:α πεηο:: νο:ππ:α: αο οοοοί::πω αᾶοιο οε:ε:

::π:πα::, πο: επ οπού εοοπ:::οπε :Π:οα. ::&:οο :μα

::οαοεπ:ε, α:: ο:ο:ποε ΐοοπ:ο α:: νο:οπ:α::ὲ οο::απ

97·

Οδο::. :ζ

10ο.

@απο ο:

α!: :ποιο

“Π”.

:ε. Ε:ηο:α :εοποπα: , οποααθ:πα οοοο:::ο: οπο:: ο

ε::::ετε, πο:: :οί-ο ηοοο νο:οπ:α::ὲ πω: νπο:ο, νο

:οπ:α:·::: εεί:α: α:: α::ο.Απ: απ:: ί: πο::ε: α:: :Πο σεβ '

:ατε , ν::ο:πηπε νοΙππ:α::ὲ ::οπ:-ε:πα:ε: 5 α:ηπε

αοεο πεπ:ε: Η:: επ:: :ποο:οπ:α::πα.

99

ωφω 3' πα::οπεω ε:::::: νο:οπ:αα: :8::ο: ποπ ηο:ο:α αό:οα α

νο:οπ:α:ε ε::::::πε, ε:: Π:: νο:ππ:α::πα. Απ:εε.εοπ- :

Πα: 1.οε οεοεα:ο, ηποο :ε::ε δ. 'Παοκ, 1.2.9. 71.

π. πω:: οοπ::α πα:π:·αιο. α.. Πε αάπ :ο:ο πο::::οπ::,

:::::::::π , δ: πο:: ::οπ::α :ε :ο:οω: οιοπεε παωηοε

:::α&οε πιο: ::οπ::α :πο::πα::οπεω οποτε: ηο:α

πιο: ποΙππ:α:::::οπ: ο:οπα:εε 8: α:::::5::ο:. ν: οα:ε:

:ο οπωοπε, ηπ: εεΙΐατε νε::ε: α:: α&π ::::::::α , δ:

:αωεπ ποπ οο:εί: : ε:: :8::π: Π:: Μ:: οπο: ν:ο:επ

πο, ηπ:α εοπ::α :ωοε:οω ε::ε::ίι νο:ππ:α::α. Χάο.πο.

Με. απ:εε.αο 1. ο:οπα. ο:::ο, οεοεα:οω είΐε ::οπ- ·

::α πα:ο:αω, ηπα:Πα :π:::πα: αο πωπω ::οπεί:πω

:α::οπ: ::οπ:επ:απεπω,ποπ ηπα :πε::πα: αο Βοποω

οεΙεᾶαΒ::ε πα:ο:ο οοπ:οι·ωε.νοΙππ:α: αο:εω ποπ

ε:: :απ::ιω αο Βοππω ::οπε::πω :α::οπ: εοπ:οποε,

:Η αο ηποοοπωηο:: Βοποω πα:π:α εοπ:οππω:

εί:επ:ωαοοε:::πε νπ:οε::α::α :π::::παπααο ποποεπ

Άπω: ω- :απο :ποοο::::. Αο α. πε οαάπε ποΙ:::οπ:α , «π.

:ἶωέ- »ο :ποπ 8: οο::εοπ::α:ε πο:: , :Πε :ποοΙππ:α::οα,

πω:: οι:

:οποια/έ ,

πο:: [απο

£›πωΙωπωε ηπ:α ποπ ω:πο: ε:: νο:οπ:α::α :οεα8::εοεί:ο: :ι

π: π: Ρ· ωα:ο, ηο::ω ο:ο:εοπ::ο δ: αεεε::πα αο πωπω: ε:

2.';"' Μ” 8ο ποπ ω:ππα ε:: νοΙππ:α::α πο::::ο πο:: ωα::,

ηπέιω νο::::ο πω. @:.οε::εα πεεο.εοα εΙΤε εοπ::α

Οθο:::: 3. Μο::οα πο:: ::οπ::α ο:οο::αω :ποΙ:- ο

: Γεο ίο::.ιω εί:ε :ππο:οπ:αι·:α :επ πο:::α οπ:εάα :ο:α, Ι

ηπο:οω πο:οίωοο: αάπε (πο: :ποπ δ:: απε:::οπεε: |

οπωοπε:ο ποΠε :παω ::::::::αιο,ηπαω α. οπ:εο:ο

πο:: ::οπο:ο::, Γε:: :οΙπω πο:Ιε οπ:ε:ί:πιο :οποια

:::::ε: ηπ:α πο:εποο οπ:εάπω :::::ε , πει::::::::ο

νο::ίοαπα :::::.:::αω,είιω π:: α::οο π: ::::::::α,ηπαω

πο::::ο πω:: απο:: Η επ:ιο ποΠε: πω... πο::

πρ, .ποπ πο::ε: ο::::εο:ο:ο :::::ε. :π:-εεεε: ε:Βο Μ· πω.

:εω εΙΤε: οπο:οπ: ν:ο:επ:α αοοπ:πεπ::ο οπ::ά: :::- ΙΜ::

:::α_._ηοαω οοί:::π:: πο::ε:. Κείο. ::α Π:: Ηπα:: επ:ω παρ.

&:ο ::οπεε:π:: ο::::οπ::α:εω οε αο:ι:απα οπο::

α:: απ:: οο:επ::::, οε ηπε?ι :π::ο.

Α:ηπε ω:: :π:::α νε::οι·ειο :επ:.ηπα αο::σοα:, πο:

α&πε νο:ππ:α::: πό οοΙΤε α:: επι::π:ε::ο ο::πε:ο:ο ΙΪ":”3ἶ*

ο:οοπε:: :ιοο::οα::ο: ο::::::π::ααε:: :ποια οοοο::-”” 'β'

:απ:,ηοω α:Τε:::, οο:ΐε. Θ::Ιο·::Ι οι α. οψ. η. οπο. Οσ:>:Μ·

(απ. 3.οιι:ν.:. :πομπο ποπ απο:: εοπεεοετε, Πεπω

ι:::εα:αω νο:οπ:α:εω εοοετε οπο: , ν: :ππ::α πο::

παω ε::αω ο Πεοα:π:οποε:ε: νο:οπ:α:: α&πωνο

πω: 8: πο:οπο: ε:ο:οεω πω:: , αο:απο :α:οποε:

:Πω ποπ ο:εε:::π: ηπ:: :πο::πε νε::ε: ι::ε.π. :απ

:πω ο:οε:ε:ο: :πο::::: νε:Ιε,ηπ: εοοεω αάπνο:6

οο πο::ε:,8: πο:εποο νε::ε: : ηοοο :ωο::εα: , :πιο

πεηοεα:,νππ: :οεωηπε αό:πε ε::ε νο::::ο. δ: οπο·

::ο ::ωο:. κήπων. :.π. ..ιπρ.26. απο. ιοπ::α :ο πο::

:επ:.ο:οποπ::α:: :.νοΙππ:α:εω οπο:: εοπ::οε:α

:αω, :α::οπε:ο::πε :π::::πα::οπ:: :πωπω ηπαω π..

ω. α:: α&οω ε::ε:εποπω , ν:: :εο:ο:εποπω , ποπ

οπο:: ι:οο: απ: ν:ω οα:: , ε::αωί: α :ο:ο Πεο Με!...

:ετ αό:οωνοΙεπο:,νε:πο:επο:. αι::α πω: :α:εω πω:

πάπια: :εε:οε:ε: απ ε:::::πΓεεο , π:: .ν:ω αᾶ:πὲ πό

εοπ:ε:επ:ε, ηο:α :αωεπ οε: :π:ετππω :ωοε:πω

ποπ οπ::::ε:ε:, ηποο αο :α::οπεω ν:ο:επ:: πει:ε:Τα

π: :εηπ::::ο: α ποπ οοο:: ο:::: οε: α&πε οπο: απ:

ν:ω οα::. α.. Ποεε:,:: νο:οπ:αα :π:ε:·πο α::ηπο πο·

οε:ο ε::ε::ο πο::ε: α&πω, ει. οτ. εοπ:::::οπεω, 8:

Πεοε:Παω :π:πποε:ε: , εο σο:: νο:οπ:α:εω οοο:

α:ηπε ν:ω οα::. Οοο: ηπα:οο:α Με αάπε πο:: ε:Ϊε: πω::

οοπ::α:ωοε:οω :ππα:πω νο:ππ:α::α, πο:: εοπ::α

ε::ε::οιο, α:: ν:ο:επ:πε. 3. ()επ:ε: :ωοο:::::::ε, ν:

Βεπε νο:οπ:α:: :π:πποε:ε: οπο: α&οε εοπ::α::οε,

εκ. οι·. αωο::: δ: σο:: α: εοοΞ οπ:εέ::ο ποιο:: ηο:α

:ωοο::::::Ιο ε:: . ν: :οεω ο:α:ε&οω πι. είιοετο τα·

::οπε αοο:ε::εποα:π:· πωπω δ: τοα:πτο; :οεὸ ν:

είπα σαωοεω πω, εοοεω ωοοο ::οπ::οε:α:αω,ί::

απ:ο:δεοο:πω Πωο:5 ηο:α αωο: π... Βοποω , ο·

ο:πω::::οα ωα:οω νε:ία:: οεπε:. :Μο ί: :οοο α

:οο::ε :πίπποε:ε:ο: οο:οω,οε:›ε:ε: ε::αω :πίππο:

α::α ::οοπ:::ο , α: ::οπ:::ηπεπ:ει· απο οπο:: οσοι::

::οπε :ο::ετε:οι· ε::αω αωο:; :οεοοο:οω ποπ στ::

ν:ο:επ:πω νο:οπ:α::,πεε :ε::οποπω ἰωο::πω:π

πα:πω,ν: οει· (ε οοπ::α:,πε:: :εεποοπω ε::::::ο.ηπ:

πο::πε :π νο:ι::α:ε :ποοοπ:τπ:.Ωο_οο ί: α&πα αποσ

Η:: δ: σο:: :π πω:: νο:οπ:α:ε ω:: ε::ε οοί::π:,

:οπο οπ:α: να:ηπεπ , ππ:Ιππι α:οπω :οτε ν:ο:επ<> Ι':ψ::ωπ.

:πω νο:οπ:α:: , Γε:: :απ:ι:ιω νππω :οτε ν:ο:επ:πω

α::ετ: , ηπα εί:ε: :οπ::α πα:π:α:εω :πε::πα::οππω.

ηπαιο :·ο:ωα ::α:3ο: αο εκοε::εποπω ..ΡΡ..:..... α::

εοοεω ΐπ:::ε&ο. Ρι·ο ηπα :οπο

Βιοο α. Νεηπ::νο:οπ:α: :οοο α: ί: :ο:π:Πεπα “Μ” Ν .

:ο :οία :πίπποετε: αό:οα ; 8: οπο: οπο:: :π :εεεο- Μ Μ” έ'

::οπε πα::::ι::.Ρ::ωπω ο:οπο: παω ί: ηπα οπο: τα· ημω.:ο.

::ο , σο: πο:: αό:οε πιο ν:ο:επ:πε νο:οπ:α:: , εί:ε:,

ηπ:α οπο:: Ποπ: :ε ίοΙο :π:οποετε αό:πω οοπ::·α

::οοε:πω ε::ε::πω νοΙππ:α::ε, επ. Β:.εό:::::οπεω,

:Οδα

ιο::

π”.

:ο:'.

Παοκ:: Ψθ·

:πεΙ:πα::οπεω νο:οπ:α:π, ηπ:α::α:ο ποπ ΐο:πω :π· ηοαω νο::::α: ο0::::ποπξ:;π πο:Ια; π: π:: ...το πω::

πω.: αο ο:οΓεηπεποπω Βοιωτια, :εο ε::αω αο ΐπ- ε6:::::οπ:: ποπ πο: ν:ο:επιπ: νο:οπ:α::: επ ηπὸο

8:εποπο2: πωπω. Λο ν::αωηπε :π::απ. Χάο. Πο: οπο:: :ο:ο πεα:::α::ο :π:οποεποα ε:Ϊε: οι·αά:εα οοο

πω:: σο: :0:οπτα::οα :εψει::ια οΒ::ᾶ:. πο:: πο:: επ:::ο,ηο:: :π::::εάο: αοο:επ:ποε:::, ποπωπ ε:Ϊε

π. δ::

7.η&πσ2. .
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ιιἱο 8ο οσοο οοσιοιιέι οσοι νοισιιισο Γοιιτισσσ μοι

ισ ιιιοσοοιισω: οισσι οοΒιιιιισ οπο οιιΒοοι οσοι

ιιέι:ιι οσιοιισι οοοιιιιισοοω:δο οσοιοοισοσιοι· οί οι»

Βιιι, ιιοισοιοο οοοοιιιιι·ισ οοιιιιτοι οιιο&ιι οσιιισσι

οοσιτιιισσοω; 8ο οοσιιιιιο ιισο οιιοτσισοιιιιι στο·

ιοσιιι. Μιοοι· μοι» οσοι Βοσι σ&σέοοσιιιιισσιο

μοΒιροσσιτ σσιιτιοω , ιισιι ιστοιιοάιιο ομοιοιιοιισ

σοι, ιιιο σο σιισο ιοσοσω :Πο οσοιοι·ι·ι ιτιι οιιι:σι οφ

ιοσσι οσσιιιτισσοιο Βιορσσιι οοιιιιιιω : οιισ ισοοι

ισιοιιοάσι ιιρρτοιιοσσιιι , ιιιο 88 ιισοο οσο οσο σο”

οσοι οοσιοι·ι. σοι οι σιιιο οσοσιτιοοοε ιωσιιοιιοτ

Βιιισι: ιΒιισι ιιοιιιιοιιοι Βωσι οότι·ιιισισο ιιᾶσο σοι'

ιοσσι οσσιτιιιοσοσι. Μισσι οσιιισιτσι· οι ιισιιιιιοσ

κι|οσωισ 3. σιδιιι, νισι ρισριοι·οσοσιιιτ ιιορσΒιιιιι

ιο , ισ οσσοιο νσισσιιιιο Βωσι οιΤοοάσιιι σωστο σο

οιιιι , οσο ιιι σσο οάσε οριισΒιιιο ισοροοιιοι σο·

οιοιιοοΒοσοε σο οσσοω σιιιοᾶσ. Οσοιιιτιιι. οποιο

σιο Μοτο 'Μαιο οσιιιισ σο οοοιοτοοσσ σ: δι

σσοο , νοισσιιιι οσο σοοοιιιιοιιιτ ιισ ο&σω οιιοιοο

σσω:σσιο σσΠοτιοιροιιιτο ιοιοιιοιιι:ιιι, νισοσσΒιᾶ·

Ρτσᾶἰοἔιοσιιιιιι σο οσοιοιοοσο , ισσιοισοι ίσιωσ

ι·οι σο σσο·οοσιοι·οοσοι οι τσοιοο ιιοτιοσοτιιοτο, σει

ι σ6 .

(Τοιηιοπο

ιισΒοι νοισσισε πιο οοιιιισσιο ισ οσσιιιιισοοω·ι

Βοι·τι. Ναι.ιι Βοσι, ιιοοιο στοάιοιι οοιιιιο σο ιισοιτ:ι

ιο σιιιισιι , ιιιισιιοιιι νοιιιοιιιιοιο ιιάιι σσιι ιο πωσ

οσο ιιι, ίιιισιο μισιοι οστιιισ σο οσσιι·ιιισσο Μο

δ! σσσο οιιοιοοσιι,ιωριιι:ιιι οι3ιι σσιιτιοσιο ισ ιιιιιοι

ιοοσοιοι 8ο οσοι ιιέι:σ οοοιτιιιοσιε ε! Ποσ ιοΒιια

ροτιοιιοιιιιο σάσιο οσιοοσι οσσιτιτιοοοω:ισοσ ιω

οιιοοτ , νσισοτιιιοω οσοι, 8ο Β ι ισιο ι)οο πάσο ιο

107· _ Βισσιιισι·. σο” ιοοσοσσω: οιιω ισιιιΒσσο ιισιιι

πιο οσο οιι οοοοιιο ιοισοσι οι·ι&ιοιιω οσιιτιοωι

" Μ,Μ,_ οσοι ισ 8ο ιισσο ιιροιοιιοσσιιισι· νι ιισσιιε 8ο οσο

σοσιοοο ισρροΒιο;οιισσιιι οσιοιι νσιιισιοο ιιιοσοος

οιιοιιο Πισω οσιιο:ιειισι· οσοοΒι ιιοιιιισοοΙΤοτ οσο

ιιιι ιωροτιιω οιιοιισω νοισσιοιιε , Πιι ιιισιοοισο οι:

ιοιισισοιοιισε.

νιτιοισ οσοτισσοιτιισι , σο Βιιτοιο νσιιισιιιο οο·_

ο

.8).

ΙσσΒιο, νσιιισιιιι σοι`ο ισσιιΒοοοεοΒοσ Βάσω ι σο

© σοειιιισοοοισάσο , ιιοσωιοσιέισσλω ιιισιω.ιοσο

; Βοοι Β οι: ιο ιιιιιοισοοοι.ιι:οτομ μεσω :ιδιοι οσο
ι σοι οι νιοιοσοη ιιι σοι: Βιιιι:ιπιιιοίοοιιιιιιισοσο

ι 8οιιιι: ·ιισω σιιιισισω ιισιιοιοι·οσιιι ιωροιιιιο σο·

' σοω οιοι;ισίο · οσοι νσιιιοιιιο οσ σοσοτιοσοσι ιι&ιιο -

Ι πιο οιιι·ισίσοσ , στοιιοοιι ιιιιιισίοοσι Ωσιποσιι€οιιιι ΜΜι

οοΒιιοιιο οσο· ωιιιοι ιοοιιισοιιιιιοοισιο σο. ιιιιιιισο·

ιισσιισσνσισσιιιιι ι οσο σιιιωισιοιισιι:οοεοσηιοΕ

·ιιιισιιισ ριιγΒοσιοι ομοσνοιιιοιστοιο οισιοσ οσοι,

σοιιιοιιιιοω ιισιισιι·ο οοΒιιιιιισ σωσει οίιο οσο οσοι

ετσι ιτσιιισιιτιι Μ! σιοιιιιι·ο ” σιισΒιισσοΔ σΒι·σο οι ιιι

ιοΒιιΓοιοτοσσιοσίσο ίιιιστηιι·ιοιιιΒ. - ι . ; ο

· Πι οσοι· τοσο οιειιιιστοσοοσπισε σοιιισοιι

νισιοιιτιιοιισιο;σσιιοσο οισιιο οι: ισιοι·οο οι·ιιιοιρισ

οιισοιοτοιισιιο ισοιΒ:σιο,νοι·ροι· οροοιιισω ισως

ισω , ιιι οοεσιισ οσοοσι·Βιο ασ οσιοισοιοσσιιιο οι

νισιοσιο ιεσι, οι: ισιτισιοοοισι·ιοιι σοιοιιοισιιτσ ιισ

οιιοΒιοιοοσιιοι:νοι σοι· ιοιοοισιο οιιοιισσι,ιτι οσοι?

σο ασ σοεσιισσοοι οσοοιιτισε οι·οοοσιτισ·οοιι:ισ οιι·

ι οιισιιι ιοιροι·ισω ιισιιάσω οιιοιοοσσιο,οσιοιοοοο

οσιισοσοσιιιιιι·. Ηι8 οσιοι ισσιιιιο οιιΒιιιιο σοΒιιιισ

οσοοσιιιιι ιιι οοοιι·σ ισιοι·οσιι:ι ισιροισιο,οοιισσιισ

ι ισσι, νο! οιιοιισιιι οιισιιιι. ι)οσιιοιισι, πιο σοοιιιισ

οοοι οοσοσι·ιιιε οι! ιιιστιιω ιιισισιο σοσι·Βιοι σο.

ι οοοσοσιιε , ιισσοι οοεσιισσοω οσοοσιισε οσ ασια

ιιοω ισοοιι οι·Βο ισωιοσω ιισοσω οιοιι: νιιιιω σο·

' οοίιιι·ισ ποσοστο , ιισσω σο8οιισσοισ οσσοσιιιιο

ιοσ ιιᾶσω σσιι, ιιιιοσ οιιοιιο οοιιι νσιιισιιιιι ΒΒιιιος

ι οοι·ιισοι·στ, οιΤο νιοιοστσοι : σιισιιισοι οσιοι.οοΒιιιισ

οι ροωισσ οι οσοτισ ιστοι·οσω ιωροισω :πιο

:ισ σι%σσι ιιιιο σοιοι·ιοισιιιιο. ιοΒιι·οο: οι·εσ σοι: οιΤοι . ι τι;

νιοιοστιι νσισσιοιι οοΒιιτισ οσιοιε οσοοιιτισο : :μια αι”

Βοστ :ισ Βσι;σισο ιι&ιιο οσο οιΒ οικω τοσσιιι ιτιι

ιιιιισιιο σοι νισιοιιτιο ροΒοιιισ ιισοιοιιι:οι ισι:ι.ιω.ιιε

ιι οσοοσι·Βιο σοοοεοιι. Κοιιι. οο8. ιοσσοι.οσιιοιιιιο και).

οσιοι νοισοτιο οοσΒσοι·ιιισ ιο στσισο ιισ ιισοο, νοι

Πισω οᾶσω οικω οροιοιστιοοσΒσοτιιιο τιισιοο ιο

στσισο ασ ισιιιω οσιιο&ισοοω ιι&ιιιιω σοι:οΒιιι·ισ

οροι·ιιιιιι·ι οσοι οσο ροιοΒ: Βιιοω οιοι·ιιιιτοι·οίιοΒ·

οι: οιισσἔι οροι·ιιιισσο , ισοιοιΒ οιιο σσίΒι Βιιο οσο,

|6Δ

Βι οσίΒι σοΒιιισιι·πισ σοοι·ιο οοιιιιτισοο. Αιιιι·ωοοι

οοι:οωσσιιοι ιοοοσιιστοο, Μισο., κήποι. σ·

οιι71.2.4ι6.σ.4. ωστι ιισο ιιιΒιιω.Ρστοιι Ποσο ιισ

οποιο ιισισσισιι οσοσι·σιι οσΒιιιιιιοοο οιιοιτ:ιιισσο

οοΒιιιο οοσοσι·ιιιω :ισ σοοισοσιιω: Β:σ ιο ισιι οσΒ.ι

ΚΨΜ" νοισσιοι ώσοιοιστ ιι€88.ιιιισ :ιιι σιιοι·ιο οι:ίΒιιιοσο:

@πιο πω. οιιω σοΒιιιισοοοιι.οι:ισοίι, σσιιοσο οισιε οσΒιιστιιιι

108.

Ιιωσιιιι. οἔι ιθ:ισσο οοΒιιιο , σιισοιιοοιισσιιω ιωροισι:σιο

ιοισιιω σιιιστειιοω "οι οι·οσιιδι:σισε: νι Β οσΒιιισι .

ιιιριε σοσιισοι τοσιιοοο ι ιοοισ οοίιστο,ιιιιιο οοιιστιο

` σ. οιιινιοιοοιιι ιιιιιισι , οιιιιιι οσοι". οιιιιιιιιιοωιωσο

.ι ισοι,ι:ισοτο ρι·οσιιισσισε €ιιιιισ.

109- νοι·ιιιισισ νοισοι·ισιιιοι· οσο οι·σιο. Νεο: οπω

σσωοσιιω, νι σοοι·ιιιιο Βι οσειδιο, οσο Βιιιιοιι ιιτΒι

σ ρι·ισοιρισ οιιιτισιοοσ οροιιισιο , Γοσ ι·οοιιιιι·ιτσι

ρωταω, νι Βτ οσοιι·ο ιοιοισιιοι_ιωροισιο οιίΒ: ιτε

νι: οοεπισ σροι·οιισσιε Βι νισιοοιιι, οσο τοσοι, νι

Βτ ιιισιιιω ι ρτισοιρισ οιιιτισιοοσ σοεισιο οσοοιιτ- Ν

(_Μ"Μ Μ- Βιι:σ σοιιιτιιω νιτισιιοΒοάι·ιοι,ιοσ ρι·οοιοι:οιι τοσοι

"ΜΜ Μ. τιιιιι,ιιιιιιιιε οοΒιιιιο Βι οσσιι·ο ισιοι·οσωιωροτιιω

2,,,,,,,Μ,,_ ζι·ιοοιριι σροι·ιιστιο: ιιιοιιιι σοσιτισ ι:οσοσι·ισε σο

ισιιχ ορο- ιιι νσιιισιοιι, οσοΒιιιιι οοειτοιισσο οιιοιιιιτα , οσο

ΠΠΠΠ οιιοτοσσιι·σ νιιιιωιοιοιοσιο ιισσοτσιο νοιιισιιιτιο,

οσι οοσοστιιιε σοοοεστοισι· : οποσ :Πιο οοε:ιιιο οσο

€ωσιιιι ιιισιοοιιιι Μεσοι οσοιισισριιτι: οιισσιιισ

οιισοω τοιιοοο Δω ρσίιοι,σωσο: ίσιωσε οι: οικοσ

ίοι:σ τοοοριιι5 Βσο ριιΒι τοσιιοστιο ίσιο νιοιοσιιιο:

ν - οιιισσ ισρισο:ι οσωωιισιιοοι. ι·οιοοιωσε. Μισσι

μοβ. οσοι πιο σοΒιιιισ οσο οσοι οσσιι·ιι ιωροισω

οιιοιισιο νοιιισιιιιιι, οσοι ισρροοιωιιε νοισσιιιτοιο

οσιισ ιιόισ οιιοιιο σρτειιο οοσοιιτισω ιισ οθ:σοι,ισ

οισοω οσοοιιιισειριο σο8:ιιιιι·. Νοο οσσιι·σιωρο

τιιω ισοοιισω: οσοι οσιισο οσοστιισ οοΒιιιιιισσο

τ 'Πιο. 3. Π: Π”.

νοι ΠΜ ισ οοιιιοιιιιιιι.

Α» ·υοικιιιο: ω! μοιαποστο ωραιο: Με”.

»οικω [ισσιωκω Ρ ι

ι τι

Ισ σ ι. νοισσιιιιιισοποι οσΒι οστοιι: ισ Με. ΜθἘ Σ;;

ισσε ιωροτιιτιο οιττοιοιιτσω Βιοσιιιιτσω: οπο. Μ” “ω ω

1.2.ιι.6.κ. 4. ($ειάθ οι :..άιΠ. οι. σ.ι.ιι.4. ασ ο. 8ο ισΜιω ιω

ι·ο!ιο. ασια ρσιιιισι,οιιιοισιιι ισοσιιιιιοε,ιισσεισ (οι: Ριι·"ιι α·

ιιόιισσο ισιισσοτσι· ιιοροιισ νσισοιοτιο,:ι ρσιοοιιοτι "””'”"”

νι οιιιιιοΒιοέι ιωοοιιι οι! οποιοοοσσε οιέισεορρσΒ

τσι ιιι, οσοι ισιο οιι ισιοοιισ νοισοιιιιιε οιιοτοιιιιτιο

οιιιστ. νιΒ ροτοσιισ ρτσΒιοίΒιιιι ιισιοιοιε αιτιο
ι Γκέι νι ισοροιιιισι· ασ ωσισοι, οσο ισοιοσ οι ισιιιο

ιισ νσισσισιιι ιισιοΒ:οι·ο σοιιοισιιι: ιισι Β οσο οι»

ιοστοι· απορια ωοιι ωιισσ σιισιο ροτοσιιιιι , ιιιιοο

ιωστσοσιοιιοιιιι νισιοοιι Βου οοσθ:ι; οσοι ίσοι οι:

.οιιιιισιοοορι·ιοοιριο, οσσιι·ιι οσΒτιιισω ιιοροισοτι

ι ιισιιιιιιιιιι, ιισιιισε οσο ωοσὸ ριιιιοσε νιισ οσο οσο

Βοι·ι, ιοσ οιιιιω ι·οοιιιισι· σο ρσΒιισο ι·οΒιιιτ. νι εισι- πι.

ιοω ωοιιι:Βτ Βιοριιοιιοι· νισιοσισε,σοσ Β.ιΒιοιι, νι σε "οι".

Βτοσοτιιιιωροι·ισσι ισοΒιοιιο νοισσιειιιε. ιοσ πρι· "“'Ιΐ'ί""

πω, π. νι Βτ οοσιτο ιιοροι·ιιιισ απο, ιισο οι ιιιιο,ομοσ ο: ιο οΒιοᾶσιο ιιειιιιιιιτσιο στο , οιΒ Με οι· χ.

ιι·ισιοοιιι Πισω οιΤοι. ΕιΒ οσιω οιιτοιισι· οποιοι οσο

ιτ:ιισοΒιι:οιι ιωροι·ιιιωνοιιιοιιιιιε οποιοι ισσσιιισ

Ε τιιιιιιω ιοσ νισιο οισιο ιοοσοσιιω οισισ, οσο ιιιωοο

` οιισιιιιιιι νισιοσιιιιο Βιοριιοιτοτ. Νιιιο Βοστ :κι νιο

ι ιοσισιο Βωριιοιτοι· τοσσιι·ιισι· , ιιι ριιιισω ρσΒιιιιὲ

ο τάσεις ιιιι ιοοιιιιιιιιιτι γτ νσισσιιιε οίΒοιιοιιοι ποι

Η “του

ι

βιοκιιοικιπ

Α:ἔ:



ει?

ατα:: πιά: Π:ιιτιιι:Βιτα: ιαιτιςι·ιιιιιι τιοιι :Π ι·:ιι

Π:ιιτια ιιαιριι:ιτ:ιχ Πιο! ιιι:ιιιιιιιΠαι φωτοιι:: αιο

ται ταΠ τιοιι-ατι: ορτιοιιται :ιπ υιοιττιται Παιριι

:ικα-τι Ι::αιιιιιιιιι φαιά: τιιιιτα :ιιιιιι:ιτ νιοι:ιιτια.

ιιιιτιτιι :Πι κατω. μι!. α. νι πιστα: οι» σπιτιο

::ο Πιαται τιοιι ροΠιτ ο Ροδο. ιιιιιι:ιιιιιι:οαια ο ιιτι

τ:Π: ὁ τιαΠο ιαιροτιπι. ο: :πιο ιιιιιι:τιιατιιιζ ιιοιι:ιτιτ

ΠΠ νιοι:ιιτιιι. Και Μαιο: οι Μαιου: νοια.ατα

πω. νται: ο απ! τιοιι: ιιιιιαα8ιτιιτ Ποιαιτιιιιι πτητι

ι τ ι.

ΧηιαπιΜ7
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ιτι-ται, ιιοιιιοιιιοι :πιτ νοιιιιιτατιιιτι Πιο :Ποιο :αι-

ματια-τ παταω νιι·Βιιιι,οιιατ :τιαα.ιιαιπτ ΠιψΕπι·ι .

τι οιιΠΠιιτ:,τιιιιιι.ιιοα ιιιιιιιιιτ, :ιι ιιΠιιιιιιιιιαι τω.

τ:&ιι νοιατιτατιιιιιιι α: απο ιιαιτιιιΒιι:.3. Υ: τ::ιρια·ἔ

τιιι· ιτι :οτι:αι τιιιΠο: τιοιι :απο :Π:τ στο:: ΠΠ] τιο

η Μπα ματι , :μια ΠΠ τιοιι ταιιιριται· πι ματι: τω.

επιιι· ιιτο: :οιιΠιτιο :ιι τιοιιιιιτιοιι: πιο πιοιοτιτι.

?κατά ει! πι: α.υπιαβαι ιινιΜπιισ,ιιιιιιΔη τιοιι €98]:ΝΜ0

,ΜΒ : ατραΠαιτι τιιοπια τιοιι :ιι 'Μπι-α ιΠιιιιιι

ιεπα τ ιιιιο, τιοιι ριιιτι. το νιοι:τιτα τοσοι.

Β τ ο ο α.. Μπα ιτιοτιιι :Πι τιιιτιιτιιιιι ακτοι·ιιο

8: ιιιι”:ι·ιοτι Βιι:αιτατι , υιοιττιταιιιιιτω ιατ:τιπτι δ:

Πι ρ:ι·ιοτι τιοτ:ιιτιο; :σπιτια ν:τζι·ν·ιοιιιιιται :κοιταω

οι ι.ιωιοτι ροτ:τιτιο,τιατιιταιιι 8: νοιιιτιτατιιμ ιαμ

τιοιι ρι·ιιι:ιριο: Πιιιριι:ιτ:τ Πι::ιιιιατ :Π τιατιιταιιτ,

αιιτ νιοι:τιται μι· τ:ιρ:άι:ιιιιιαιό ροτειιτιαιιι ιιιρ:τιο

και νοιατιτατιι. Ειι:ιιηιιιιαι μπαι ίὶτ ιιαςιπιο , ιιιιτ

ατι-απτο Γιατι-πιτ ιιιιιι:τιται , :οιιτι·ιι ιιιτ:ι·τιιιιιι

ιταρττιιιιι :ιι:ιταιι:ι νοιατιτατπ. ιαιριι:ατ :απο ιιαιιι

τιοα:ιιιιιιΤ: νιοι:τιταιιι ιιατ.Πται, εαπ τι:Ι:ότατιοτι:αι

αρρ:τιται : τιοιι ιταμπιτ α απατα :Πο νιοι:ιιτιιτιι

μια, δ: οι: :ο αιιιιαιι τιτοιιιι:ι: απο νιοι:ιιτοιαι :Π,

:ιτι :μισά [απατα ιιιιιιααιιπιτι :οιιι:ττ: ροτ:τιιιπ αιτι

τ:τιι :Π: νιοι:ιιτιι νοιατιτατι , οαια:1:τ::ι·ι ροιΪιιιιτ

:οτιτι·α πιι :απο :Ποιτιιιιι ιριιιιι. Ειι:αιριααι ι:

:ιιιιτιι: αιι :απο αιαιπιε ατι ι:τιιαατιιιιιι τοπια: τοι·

τιιιτ. :Π νιοι:τιτα τιιαιιιιιτ :οτιιιιιιΠιο :οτροτιτ στ!

ι:τααιιιιαιιι αιιιιιιααι :ιι νιοι:τιτα :οτροι·ι: τοπια:

ταιιι:τι νοιατιτιιι·ια :Π :Μαιο , ὲ οτι: Μπι: :Μπιτ

ρι·ορτ:τ α:ιαιαε ιιοιιααι. Καιτιο ακτή. οιιια τι:: "ο

ρ:θ:αιιι :ιι Πιιιτι ατο-τ ορ:τατιο ιιι:ι ίιαιριι:ιτ:τ

τιιιται·ιιιτ, ιατ ποιοτητα, ααα! ρι·ιιι:ιραι: :ιι πι οτι:

Ποιο; πιτ Π:: :ιι νοιατιταε, :μια ιττ ροτ:τιτια τρια::

(ιιΠε ι·:ιρι:ιτ ιιοτιιιοι τοτπιτ Πιρροίιτι; τιοιι Πισαιτα:

ιιιιαααιιιι:τιοτ, οιιιτιοιιιαι ωριαιτ Ματια: οπτι

τω” ριοριιααι. Ε: ιιιτσαΙΙιαι, τιιιιιατιι ορ:ι·ατιο

""Μ“ΜΙΒ ποια νιται:ιτι :Πο νιοι:τιταιιι ριορτιο ροτ:ιιτιοι νι

,ω”.Μ.. τιιιι , :τιειιιιΠ :::ττ.:αται· :οτιτι·α νοιιιτιτατιτ ταιρι:

τιααι; ντ Ποιοι: πιαπαι :οΒιιται· νιιι:τ:, ιιατιιτ:, τα

1 ι 6 .

Βηιιιήτιαι·

τη.

Ματια: πια

Μτοιι.ι α::

ΠΟΠ22|-ώ·

ωωιπ,

·υιαίατιιια.τ

πατατα: ό»

"Μπι

118 .

.ΝααΠο σιτε

ιιιτ:ιιι8:τ:: :τιτοαιτι:ιιιταιι: πω, αατιιτιο,ιιιται- ιτι: ρτοροιιιτ ιιρρ:τιται αι:τιια_ ριιιιιιταιια, ι ααα

Ο

; υπ.11τοι ·υ:ΜοΜι·ισ ο· Μισσιωωπισ. τα. Μ

ι·αι·ιιιαι, ιιιτωιαπι ιιιττονιιιι|πιιι π! "και ω» σπιτιου

,τι κατοικια ,· μα»! τα. Πατιτ, ὁ στι: οι? «Ματέι τοπικα,

απαιτει, :Μα απο”. π. Οτ:ατιιτει τιιαΒιε ιαι·ιοττιι

:Μπιτ Ποο, τω.» ιιρρατιται ιαι:ι·ιοι· ίαρ:τιοι·ι : α:

οιτρ:τιται πω::οσο όιτιται··οο8ι οτ τπτ ρω . Η

ιιαιρ:τιο ινοιατατιι :ιι πιο Μάιο ιιιατατιιτ πι Πισω:

οι” ει:: :ι:ατιιται :τι πιιρ:τιο 13ο Μπιτ :Πι

πιο ::ιτιτι·α ρτιαατιταΜ ιρΠατ ιιισιιιιατιστιττιι.

· τοπ. Ναιια :πατατα μπώ"απο Πω; :τ

8ο πο: απο ιιιτι ι Μ:: Ιττιιιιιτι απο ροτιιιτ α.»

μι,ατα:ΜΜΜ 'απο. α.. Ιειοὸ :Πιο επτα: ιιι::τι

ιιιτίαι·ιιιιιι τα ·ταριιιιιιαιτι νι:ιιιιπωττοι τιοιι ατο·

τα: , :μια ιιιοιιοιιιτ ι::αιιιιιιττι οιιιι:ιραιωτι πιατ

ιιιιιιοτι:ιτι:ι . @απο ιιιιι:τ τα! Βοιωτια νιιιιιιτίτιτ πο·

απο: :οαΓιιααιιιιιιιιι τ «απο που: :Μια :ι·:ατι4ι°3

Βοιιιττιπ ατι οιι:τιιιιιιιιιιιτι Ποιο :Φωτο ρτιααταιτι

ιιιοιιιιιιτιοα:τιωτιιπ Μιι€τιιιϊ. . ν

$τιιιατ ι.οι|μοτι τ. α.ιιιιιΜ;.:φ. .ο ΜΜΜ: πι.

Μαο[ιιιτ.μ·ιΜιιιατ οι ο·ατιτρΜιω .Ριιτιιιααι. 'τω' το

Μ:: τω»

μα Π|Πα

σκοπια.

ΙΖί_

ι ια_

τη.

φαι: [απο Ποια: ιιιιιιι·ιιιιιτο Πιοαιτι :πατατα τ

:τιοιι ιιτ :σπιτια ιιιτρ:τατιι ιτιιιατιιιιιι κι Διαιτα π·

στα. Ν:: "τι :Π Διττωοω.ιιια τιαται τι: :ιιιριι:ι πι

:Πτιατιοτι: , ιιατιω ιιοτιιιιτι οιορτιιιιιτι . αιτιιιιι κι

οιι:ιιι:τιιιιιιιι Βικι- Νατιι ο ιιι:ιτοτοτα:Π:τρ::ιια

Πατιιιιι:ιιιιατιο ατι οιι:ιιι:ιιιιααι Ποο, οικεία Πι

ιτι:Πιιατιοιι: , :μπαι :ατι:ιιι :ι·ιιιιται·ιι τω. ατι ρισ

τιτπιαι ιιοιιιιιιι ει» :οιιιιιι:ιιΠιιιι , ι:οτι:ι·:τατ :ιΤ:

ι πι :πατατα ροτ:ιιτιαιιι ρ:τ ι: τιι·ιαιο οι·ι:ιιτιατατιι ατι.

Έστω:: Πιρ:ι·ιιιιτ. κι ίαιτ:τιι :τι ιι:τι:άιοιι:ιιι αιι

| ιιιαιιιιιιταιιι ι αποαπο (ιιιι:ττιατ. :μια μ:: ιιαιαί

τιιοτιι ιτι:ιιτιατιοτι:ιιι :Μιτου ρσι: ρι·ιιιιο οι:ιιιια

' τ:ται· ατι .τα:ιρι:τιιιιιιιι οιιιιι:οι :Π:θ:ιιιιι , αυτοι

ι Ποστ ροιι:τ ιτι :ο μτοιιατιιιταιιτ:τ αυτ” τιιιιιτι ιιιτιτ

ι πι :ιιτ:ιιτιτατ: (τι ρ:ι·τιατατιι:ι: 8::οαι:οιι:οτ:ι· τα

ι Π: ροταιιτια :Ποτ πι ία5 :τιτπατ: Γαρ:τιιατιιταιιτ, τιο

τ:τιτιιι :πιω :τα ι: 'απο ιρ::ιιι:ατα οι: ιι&ιι Πιο::

τιατ. τιοιι ροτ:Π: :Πο τιιιται·αιι:: Πο: αιιτ:ιιι :Πα ια

ρ:τιιαταταιια :αει ιιατιιτιιιιιιατ :οιιιατιτι:ι·:.

Δε! τ. “μια Κάτι. Λητώ. ιοιιιιι τι: Π: τατι

τιιαι απο Β:ιιε ιτι τ:τ:τιται·ιι ορ:ι·αιιιι· ι::ιιιιιιιιιιι

ιιοτιπιτιαιτι οτιιιτιιιτό. τι: ι:Β:τιι ..τα ιιιίο μια:: Πιπι

τα; τιοιι τι: ιιι,τιιιο τω" ιιοτ:ίι ροτ:ατιιι αιωτιτα.

Διὶ 2. τιιΠιτιΒιιο .ι Μαι;; Πο: :τι ρι·οτιιρτιιιτ οικ

Πιτ :ι·:ατιιι·α Πεο φέτα: αριι:τιται ιιιι:ι·ιοι· Γαρ:τιο- ΜΒΜ

τι, :οιι::ιιο; :μπι :πατατα οιι:τιπ Ι):ο αττροτιςε. Ξ”,""."

αριι:τιται ιιιι:τιοι· οιι:αιιτ απ: :τιοιι Πιο: τιοιι ροιι- ιαρ.ειψ

τι:: , τιοιι :οα&αι, τω μι· ντιι-ατα νοιιιιιτατ: απ· 2ττιττι ιτι

· · · · · · "ΜΜΜ

ιιιιιιιτι·ιιιι::α ρι·οροΗτιοιι:οιιιτάι , φωτ! τοπιο Β(Μππ

«φοιτ.

ι ι τ.

Λάρισσα:

Ρώπα.

μέ.

Διὶ ι..Μη

ι:&ιο :οιι&α δ: ιιιαοιατιτατια νοιατιτατι , τιοιι οι» ; ρι·οιτιιιι:αρρ:τιτατι:ιιιιτιααε τ:Βιτιιτ, ιιιοιι:ιπιο Π- Μμπω

κατι:: «πω, αιιιιιτιααιτ, ιιιτ:ιι:οτια2: οαιαιιιιιιιι- Πω, τη ται: οιιι:έι:τιαι αρΡ:τιται ι·:ρττει:τιτ:τ, οιιαι:

ιιιοιιι αάαι,:ιιτιι Ποτ νιται:ε , πω: τποιια:ιιιιτατ νοιατιται πιο ΠΠ ρ:τιιιατι:ι·: Διοτι-ται: Μπειτ, Πο:

τι Με οιιτι:ιριιτ νιτιιιιιιιιε , α: τιτοιτπι: ΠΠ: νιοι:τιιι

:Πο τιοιι ροΠαιιτ.

Οποιοι· :οτιτ::ττατιο, :ιτι ροΠιτ :τ:ατατα νπο μα·

τι τι Πιο :τ:ατοτ:. Ν:Βατιτ ω". Ι.Ρ.Π.82 α.ι-ιω·ια·

σ:Μ”, διαπιαι. 1.2..9.6.4.4. :πιω :ιτ μια: ι:οαιτιιτ

Παω». Ειπα ιιιά.ιικιιιο μα'. α. οιιατ:τιίιτ τιο::τ,

οιιιτι:τιι και :τ::ιτειιτι , πιο: :ατο ιτοιιιιιτιιτται πι

ιιπ:ι:ι ιιαιιιαιιααι, ν: πατατα ττοκιιιιαι , τιοιι ν: ρτπι:ι

τιπιιιι Πο:τ·ατιι :ίι:,ιιαται·αιιτ:τ παταω επι οιι:ιιι:ιι·

:ιαιτι Πω; :μια πιο ιιεε: πι:ιπιατιο τιιαιοτ :Π ιτιι

οιιιιιιι:τ ι·:,οιιιιι:ι ιιι:ιπιατιο .α τιι·οριιαπι Βοιιιιιιι,ι

πιώ ατιιαφιια :πατατα ρατιιατ οι·ι:τιι:ιιτιο ι):ομ

ιιοτι τα ΠΠ νιοι:ιιτιιιι:ι, :Πο ο :οιιτι·α πιο” ρτιτιιι-.

απο ιιι:ιπιατιοιι:ιτι , :μια τιοτι:ίι :σπιτι ριιτι:ιρα

τ ι ο.

Νεβιατ

α... πιτιπιατιοτι:αι :ιαΠισιιι :τ:αταται,οιιααι Ποια::

.τι οιι:τιι:ιιιιαιτι Πω. Ρτοιιατ τ. τι: Αιι8αΠ.ιιια.26.

σσα.Γιααιδι.:. μοι ιοτια:τιε τι:ιτι:ιιιιατιότι:, φταιω '

:ι·ειτατιτ σπιτι:: ατι αυτοι-Ποιους: ιιιιι:τιτ , πα ! :οιραι , νπο ριιτιτιιτ: ααιιαιαιι τιιΠε ιιιιι:ιΠιο :ιι

ι:τιι.ιιτ: Ποια ει·τιιικτιατκτο ά :Μάτια σπιτια» πιατα- ::ιιιια ίιταιιιοιαιτι νοιατιτατια , τιοιι τα ιιιιιτα ο

τα :ατο τιιαιοι:ι ιτι:ιιιιατιοτι: , τι:Βο. είπα :απο αρ

ρ:τιται ιιιρ:τιοι· τιιοιι::ιτ ιοι:ι·ιοτ:ιιι τιι:τιιιι ιιιτορτιο

οιιι:&ι ιιοτιτια, οιιοτι ΠΠ ιι:ι:ιιια τιιιατιταιιηιτοτιο

απ. τοσα:: ιΠαιιι απο , απ α: ...τα :.οτιιιατιιτα

ιιτ:ι·, 8:ιιιιιατι·ιοι::ο; 8::οτι :τια:ιιτ:τ ιιιαιοτιπι

:ιιιιατιοιι: οιι:τιιτ νοιαιιτιιτιοαιιαι :πατατα Ότο,

:οι Περιι οιιικΠτ :οαττιι ρι·ορτιααι ιτι:ιιαιιτιοαιπα.

ΑΠ 3. ιιιίτια8.ατιτ::. ΝαΠα :τ:ατατα κοιτα τιο

τ:Π: Π:ο , :μια :Π:&ιιτιι α Π:ο ιιιιρ:τατιιιιι τ::ι

ριατ, :οτι::τιο : οιιπι Πιαιιι τ::ιτιιατ :ιιιιιιιιτ:ι·ιιει

τιιιιιτ:τιτιιτ ιιιιιωτι, τι:Βο: :Πιο :ιιιαιιοια :ιιι::τ:

τιοιι ροιΙιτ, :μια :Π:&ιιιιι ι Β:ο ιτιιρ:τατιιαι τω.

ματ; :ιιι:ατ: τι:: τα" , π ιΠαιιι ι·::ιριατ απο κια

ταταιιια:ιιτιατιοα:,Π τορι·ιο ιιατιιτπ:οαττιιτιαι Πτι π'

ΑΠ α.. ιι:Βο , :ιιιιι Πιάτα ..ωτ...ι.τ 8τοιι: επι να- Δ” ;φ

:αυτια τ:ρι:τιιιιιτιι, νπο που μπι; Π:ατ:τι:ιαι :πιο Θεια/ώμο·

οποια αιιί:ιιι‹ιιται ται :οαι:τιιιιτπιατιι τ:ιιοααιτι ·τιτ··τω··

"ύ."Π Ρ"

ύιΙππάκω

πι;

Α”.

ΠΠ·

:ιιιαι:ιιι

τα υΪυἰἔτΜ¦



ίίζ ι): ·υσίαοΜι·ιο €5'έσουάοΜι·ιο. δ'α!ι'ίσ Ϊ).

οιριιοω ισοιισετιοσοω ίορροίιτι. ιτε οιιωίοι·ίσω

ιιίοοοοιτ οι·εσοεο ποσοι:: ιωροοιοιιοσω , τειιιεί

οουίσι οι νιοιοστοι Βιισι , σεισι·ειιι τιιωοο τοτι

νοισοι·ίο , οσιοιιυοιιυιιτιο οι σο ίο ιρίοω οουίοι·

σεσοσω ροκ ρεττισσι νισοσισω. ·

-. ερ ι ο ν.

Ἀσἶοοσῇτιιτ ισοσίαιιωι·ισσι σιωι,ισσσα

. _ _ Η ρι σακιά, ιζοοπισιιέ.

ι πι.

. · .ο οσο άσσο. οσο οσο ισοτσ ιισστ, ίσοι ι μισο

πω. οπο.
οιριο ιυττισ οοο οοοσοίοουτο ίιυοσιε: οτοο

δσιοΐΜι. οουίοι·ουτο. Οοσθιω. τοροεσιτ ειιοσιο ίιοισι οίίο

νοισοτιιτισω , 8ο ιυοοιουτει·ισω: ίιοσιοοω κορσ

Βοοτειιοοιο ίιωσι οίίο οι: ιιιτι·ισίοοο ρτισοιριο , 8ο

σου οίίο ειι ιυττ·ισίοοο ρι·ισοιριο. Ηοο πιο οιιίιειιτο,

#30· Π ι ο ο' τ. Μοτο: ασίστ ιιιιοοσο ισσοισστο

πισω: οπο». ο. Ει!ιο.·.ι. δ. 'Ηο.ι.ο...μ. 6. ο. 6. ώ·

“Μ,,ω,,. ι·σιο.|ιΙιοΙοβ.ισ μοι. 29.Ρι·οι:ιετιο και. ι ρο

' ο". Οοο οσο ωοτσ σουτ, τι·ιίιιτιεω σοίοι·ουτ, το

οσο εοιοω ίιετιστσ οίι ισσοισυτστιι: οι οσοο σε

σοιιιιοιίριιοουτ:Ωοεισοιιιι οιίριιοουτ , στ ιι: νο

ισοτστιε. οιΤο σου ροίισοτ τ νοισοτει·ιετ οοιοι ίσυτ,

οσο οσε ιρίι οιιειωσι: οιι8ιωσι,οι.ιο σοιιιι ριεοοοτ.

80:$%. Π ι ο ο ο. ιοσοισοτει·ισω,οσοο ωοτσι σεσίετ,

..φάω οοτι οι ισοοισυπει·ισω ιισιριιοιτοτ· ίοο ίοοσσοσω

..μια οσιο. νοοο οροι σιοιο οσοω, οι οποιο νοισστε

πισω, οολω ισσοισοτετισω.Ηεσο οιτρι·οίιο οοοοστ

σο. !ιιοε Ριιιιχ..24ω.ι @πιο σκιιι[ισσοιοδιεποι σου:

[στ. .φσιιΜοοιι· πασοκ ισοοιιβαστοιοιΙ:ι.· @οροΜπι

·οιοσσάοσοτικιιο , σου» πέσουν, @οι «απο οι:Ηοιιιιιιι

οσοσβασηισ. δ. 'Πισω. οι: . ίοεο-τά· τοΙιοσι/2!ιο!π_β. οι

ο.. Μ. ι9. οσιιισίοσω ιστιίροι·ιτιι οιτοορτιι. Μισο

οοιιιοιτσι· οιτ Ριιιιοί. ΙΙισο οι οποιο 8ο ίισιριιοιτοτ

πιο , σοι εάσ οοσσοσιτ οίίο τεΙο: ΙΙισο οίι τειο ίο

οουτιιισι οοιο , οσι τεστιιω ισ ροωσιιε οουοουιτ

οίίοτειο: νσοσιοσοοοσοοοιω οοοοωιυετοιίιω

ριιοιτοι· τειο οι σο, οσοο οίιε&ο, σοσ οι οο, οοοο

οι ροτουτιιι. Ατ οροι·ι οιοτο ίεθ:ο οουσουιτ :πιο

νοισοτετιι εᾶσ, ισοοιουτετιι νοι·ὸ ρο:ουτιίι: αοιε

νοισστει·ισω οι οοροσοοοτιε οιιο&σι ι νοιοστειτο

οποιοι" οροι·ευτο,οσο οοροοοουτιε εάσ οουοο

οιτ οροι·ι ωοτο Βόλο; ι·ειιο νοτο ισοοισστετιι οσο

·σουιτ οιοοω οροιι ροι· ι·οίροάσσι εο νοισσσιτοω

| ,οσο

 

υοοσοσυτ οίιοισσοισστετιε: υεω ισοοιουτεοσω 1

οίι,οσοο Ετ εο οπτιιυίοοο ρτισοιριο,ρείίο νιω υου

Χ

#7·
οι .σ. οοσίιοοι·οσιστ εᾶσι ιστοι·υι , ντοτοσοοίι νο- α"',Μ'

ισοτειισε, 8ο σσιιο ωοοο ισσοιοοτει·ισε, οσιε που (ΜΜΜ

οσο οι! ωστε υστστειοω νοισυτετιι ιυοιισετιουοω,

οσεσι ιιειιοτ-εο ρεοίοοοοοοσω ι.ιουσω , ο: ίο

Βιουοσω ωεισω. νοοο οοστοι· πᾶσι οι σ” ορ

ροίιτοι : διοσιοοω ε&σι, ιιο!ιοιιι , σου “οι ίσρι·ε

εᾶσω, ·υιιΙο : διοοτσοο εᾶσι ω., ίιιρι·ε εο.ισοι

πω." , οι "ποσο ίορι·ε ορο: οιετοισσω οι οι

οπο: οιι·οσωίιεστιιιίρο&ετσω. Ηισο ιοσοισσιε

πισω , ειισο οπο” ίσιο οουοιτιοσο, σα: οίι,οσοο

ιποιοοτει σου οίιιοοτοτ , σε ροιιιει οοσοιτιοοο: νε

ρτοιοάιο ωοι·οισω , οσε: ίσιιιειιι οιι·οσωίιευτιο

ιωσιιυοστιι ωοι·τιι, ωοτοετοι υοσ ρι·οιιοοιοτ:Αιισο

ισοίιιοειτ ίσιο οοοοιτιουο: ιιοο οι, οσοο οτιιιω οοσ·

οιτιοοο ισιιιετο νοισυτει οίιιοοιοτιτειιι οι οιιίοτσι

τισ ιοΒιι ()ιιιιίιιεσο ωοτσ ρα:σε σιτοτυο,οσεω,εο

οσο ίσιιιειοοιτ·οσωιιεσιι:ι ρασεο ειτοτυο, οιισιισ.

οσιίοι·σετοτ τ ειιοοσι ιιευιωσω ιιειιοι·οτ σου ίου

σεισοιιοεοω,σιιιιιιι ισιροίιτε οίιοτ ρτοσε, ιοτειιτοτ·

ροοοετοτ , οσιεθοσοτοτιοΒοω ιιοιοτοίοι·σιιι οσοι

ίοι·σιιιτετο:Τεωοτίι τιοσ τοσοετοιιιειιοιο ροίιτισσω

εάσω ίοι·σεσοι ιοΒοοι , οτιεσειι ιιιι ρτοσε ισιροίιτιι

οσο οίιοτ, ίοο ίοιιισι τοοοτσι· σου οιιοοιο ροβιτισσω

ιι&σω ιυ ορροίιτοω. οοοο ντ σιοιισι ιυτοιιιοστσι·,

ΝοΜιιιιοιιι οοριιοιτοτ ροίίο ωοτσω σε! ορσι

οουοσττοτο, ι. ευτοοοοοιιτοι·, νι οοευοο ωοιστοίι

οεσίε οροι·ιι ιιιιιιι σου ίεοισσοι , ντι οοσοσιτιτ ισο

τοι ντοουτιοωοττιι εο ρι·οιοόιιουοω ωοι·οιοω:ιισο

ωοοο ωοσοτι εο ιοΒοω οισιυεω ίοι·σεοοεω σιοτσ

ροουει , ίοωροτ οι ροοοετσοι. ε.. Οουοοσιιτιιυτοοτ

οι εοιισο οοριιοιτοτ , νυο ωοοο ντ ωοτσι ίιτ οεοίο

ιωρσιίισε, σοσ εικοσι ωοτιοε δ: ίιυειιι οροτιι: διο

οιιτιίι:ιεσσιίοτσετ ιοΒοω οισιιι:ι ωοτσ ρο:υε που·

σε οοωρσιίοι, σοσ τεωοσ ίιυειιτοι· ρι·ορτοι· Πισω,

ιτε στ ο ρωυεισιροίσε σου οίίοτ ιοΒοω οσο Πωσ

ποτ. σ. ωοοο , ντ υοιωρσιτισο οσιοοσι ωοτι.ιι στ

οεοΒοροι·ι:: διο ωσιτι σο ιοίιι ωοσουτστ οι: ίσιο

ιιοσοίιετο νιττσιιι, 8ο εωοτο Βοι. οσιιο ωοτσ ρω

σιο, σο οισιιιει ρωιοορτε ίοι·σειιοε. Ρι·ιοτ ωοοσο

οοοεοωιτευτιο ειιοσσο οεοιετ ιυσοισστειισω ισ

οροτο, ειιοι οι οποιοι σε ετοσο,οσσωσιε ωοτιισω

σου τοιιετ. Ροίτοι·ιοι· πιο σσιισ οι οεσίετ ισοοισυ

τεσσω,ίοο ροτισε εσεοτ νοιουτετιοω, οσιε εΒοσο

σου ωοσοτστ οι: ωοτσ,νοισυτειισω ωισσουτο,ίοο '

οιτ οουοοριίοοοτιε,νοισυτετισω οσΒοστο.Ε ιτ Με ρε· η σ.

τοτ :ιο τετιοτιοω οσι·ιιτ. σεω οιοιτστ οριιι ωοτσ οι· σε ωσιισ

&σω οιίο ισοσιοστιιτιο ω, υου οσο ρτοοοοιτ ει: ισ- #ωιΜΜι·

τιιυίοοο ρι·ιοοιριο, στ: οσιω οι νοισοτειισσι στο·

ι Μ· -

Πιφιοιο Μ.

ιωισσουι&'.

ι;5.

Βιι,ίιάισι·

οποιοι που

απο:: .ο

°!.`!ί.ι'.

οοοοιτιοσετεω , οσοι ι·οίρο&ο νοισυτετιι οικω. ι μεσω, τω οοετουιιι οι οοοιι·ε εάσω οιιοιτιισι

ιο ιιιιιοτ ντ νοισοτει ισ ροτουτιι , οσοι σου οι ίιω

ριιοιτοτ οροι·εοι.Οροι εοιοσι οουοωιυετοτ ίισιριι

.οιτοτ νοισυτετισω , εστ ιυοοισυ. οιτ νοισυτετο ε&ο

οροτευτο , εστ υοσ οροτευτο. @οδο ιιστοσι ροίιιτ

νοσοιιοοωοοο ορσι Ποιοι οίίο νσισστετιοω 8ο ισ

σοιοσ. ισοο οοσίι:ετ:αι_ι ε ροτοίι ορσι, οσοο είίσ

ωιτοι: στ ωοοισω εο ειιοσοο ωεισω νιτεοοοσι,

σο: ίο ίρο&ετσω οι. ωσ.ισσι, 8ο οοοίοοσοστοι· σο.

ριιοοτοειίοωοστι. 8ο ίιωσιοίΪο ωοοισσι υοοοίίε

τισ οι, οι! οσιτεοοσω ωεισι ωεισω, ετοσο εοοο οι

ιιεο ρεοτο οιοοσι είίοωουτι ριεοοτο. νι ρισιοιλιο

ωοι·οισω , οοετουσε τοωροτο τοωροίιετιε οι ωο

οισω εο οσιτευοεω ωοι·τοω , ιιοοε οι, οιοσοσ

ρι·οιιοιουιο εωετοι·: οοετοσιιι πιο οι ιοοοωοιοοε

ρτοιιοιοστι, σπιτι οι, οεοοο οιίρίιοοτ. ιειτοι· ροτοίὶ

πισω ιοοσιοοο ορσι ίιωοι οιιο νοισοτειισω, οσε

τοοιιι ειιίοισιιι νοισστοτο ιωροι·ετστ, ιυσοισυτιι

ι·ισω,οοετουοι οοσοιτιοσετε νοιοοτετο ιιισο ιοοω

σου οιιοοι·οτσι·, ο ροτιοσισω σοσιωσιισοτοτ.

Αοσοττο εοτοσι. νοισυτει·ισσι 8οισσοισιιτ.σοσ

ό ,,"Μ. οεοοτο ίορι·ιι εάοι ·υοΙιι, 8ο πισω, ε νοισοτετο ισι

οι”. σου” ωοοιετο οιιοιτοι, Μ! ίσρι·ε οριο ιρίσω οστοισσω.

'Πιο. 3. Ρο Βου.

ιιι.

Έσω? σου

ορια σου

'00ωιιισιιο”,

ό· οπο”. -

τις.

?οιοοσπι:ΐ

οουοιτιοσετσω νοισυτετιι, οσω ιοοσι οροι_ίσιι _

ειιιεοιι·οσωίιτευτιιιοοιιοτ. Λο ε.ουίιι·. τοίρ. εοι:σω 0°Μ7Μ·

σιτε νοισυτειτισω 8ο ισσοισσ.τοίροθ:σ οισοτίοι·σω

ιιοι:σσω: Νοε οωοοιυσοιοτι. οίίο ι ριιυοιριο οιτ
ττισίοοο, ίοο ροίίο οίίο ισοοισυτισ·ισωοσσο οι η

οοσττ°ο ειιοσοω ιστοτσσω ισιροτσω οιιοιτσω νο

ιουτοιιι.

Παίκοιιισ ο. υοιισω ωοτσω οι:: ίο οιτοοίιιτοἑι

ροοοετο: (1οιείιοστυου τοιιιτνοισυτει·ισω ιιιιιριι- ”η"β

οιτοι· , ιτε υοο ιιιιοιοω ίισιριιοιτοι· οι! ροοοετσω το· ,,,,.,,|·,,, ,ι

οοιιιτοσι. ι)ιοι ρπ|ι: οσοι ροτοίι: ωοτσι , οσευοο μασ”.

ετεσιιοίι, εοοοισοιοισω τσιιιοι·ο , ντυου οσοι σ.

137·

Νιοι!ισι πιο.

Μο ιιιιοτο οροι·ιι·ι. Π! ειιτοω σιοιοι οποιο, οσι Μαιου” ι

δ: οποιοι οι οιιιιΠοιοοιιι οικου: ο ιοιτστ, ρι·οοοτιοορτε 'ω

οριοιο ωοι·τιο, εστ εικοσι υοτειιιιιιι σιιιι, ρι·ορτιο,

σο! ρτοριυοσοτσω ροτίοσπ , ίεωεο, εστ ίοι·τστιιι

ρτοιιειιιιιτοι· ιωωισοτιτιο. φετο σο οι·εοοω πιο·

τσω σου ίσιιιοιτ οοεισιι σο, ίσίριοιο ωειι, ιοο το

οσιι·ιτσι· εστ ρι·είουι , εστ ρι·οιιιιιιιιιι ίστστι οιειι

οοσιοάοι·ε. Οατοιιιω ντ ωοτσι οουίοετστ φωσ,

εστ ιοσιι, σου ίοιιιω ιιει:ιουοε οίι τετιο ωειι, οσοο

ιωωισοτ,ίοο οτιεσι Ροτίουιο δ: ρποι:ιειιιιιτετιι: σεω

Η ο οσι



Σ! ι Β:]ϋ. Πλ 11.ωοω..ω Θ* έωσσίωιω·ίο. · .ΐοόϊέσ π

· °' ποι Ιοοιε ι:ο νἱιο οοπΙιοπτι 8ο ίσοι ο ι::οιιτσ οοπίο

οπο: Βι·::οιε ιι::ι:οοιΠσ πι: ο:οιιοΒιι. .

πο. 11..ω.ιω ο. οποιο: οοπτι:ι&ι:ε ει·οοι ιποτο οο

0"(ι·(Μι Ιοι:ι:ιτσε, τροποι:: οι ο:: :ο οοπίι:πίοε :ο οοπτι::

ΜΜΜ”, δι:οο: ι·οοοιίιτι, ναιιοσε οι... απ:: θεοι ιι:οτοε πο::

ποιοι νοΙοπτειιοπ: ιιι::ριιοιτοι·,ιιι: οοο ιιι:οτιιι::ίιο:

ριιοιτοι: πιο:: σοι οποιο οροι·.:τοι·, ο:: οροι·::τοι·, :τι

ν::ιο:τ Πιι:ριιοιτοι· πο:: οροι·ιιιι , :ο ριοιι:οοιιι:οιο

οροι·::τοι·. ·0ι.ι·ι, 4844912808 ο ο:: οι ουι:βοβα.·: πω:: ο::

_ πιο: οιίρσίιτιοπο Ποστ οποιο οσπτ:·:&οειπιοίισ
°· ο :ποιο ©Χτοιτο8, ιποοὸ οοο οι ιοι·ιιιιιοπτο Βι·ι:::ιτοε,

ιιι·ιτοεοίι:: οι: ι·οιιι:οιοτιεπ: ιοίι:ο :ποιο Βι·οοι ιπιτι

οιιοοπ: ιοιι:οιίροίιτιοπο ι·οΐοιποιροοοπτ:οσ ι:οοο

:ο οσοτι:ι:οποοο:,ιοι:ι ροιι·-ο&πο: τοι.1οιιοι:τιιι:οι

τοιοιπ, οικω:: οιοιι:οο:οοο οι:οιε οπο:: ιι::ροοιτ.

π.. ισοοι:ριβωιιο ι·ιοαβι ΙπποΙ:ικι.:Μιω Ρ

”9_ 5 νιπιτοι· Με , οι:ποισρι|οοιιο.ι , ριο Ποιοι: ιποτι:

(:Μποριβ. ορροτιτοε ίοι:ίιτιοι; οι (ιιοι:ιποιε ρισρ:·ιοιτπ·

οιιιιι=άτιο. ροι·ιοτ :δτοπ: οσποοριιοοπτιε ) ρω οιοοοιε ι::στο

ό' ""'-,6° ::ρροτιτοε, πιο:: ιι::ιοοπτιε, οΧ::ορτο ιποτο. Ποριο::

με” αυτοι:: ο ό'. Το,... π. π. ο.·7·7.οιό. οιοιπροιτοι·οοπ

οοριιοοπτι::: Απτεοοοω.ι&οοπβμω:. ι:ιοοι:οπ οίὶ

οοο ο, το.: οιιοθιοε νοΙοπτειιιμοο.ιο:οιε οι:οοιι: Με
ο ροΠιι οπτοοοοοπε δ.: οιιιιιι: νοΙοπτι:ι·ιι ι:οο:ιο ροιιο

οοιιιπιι:ι:: ορ:ιιε. Λοιοσαίοπι :β οποία :ο οι:ι::ίισ

νοιοι:τ.:τιι.

:Φ- Π ι ο ο π. Οοι:οοριιοοπτιο ποΙιο π:οοοι:::οιοι

?πιο 22 Ώ:οοιοιπ::.ιιοι::: οι·ψ. 3. ειιι.......:.ρ.. δ.Τ|σουι.

ί;;;:”Μ 1. 2.4. 6. 6-7. ώ· ›·ο!ιο.βοο!οΠ. Γοπο.ιιι:.οοποοριι·

του». απο:: ιπ:Ιιπειτ νοιοι:τοτοο: :ο ορο:: οποσ πο:: οπο·

Πού» (:τιποοιι:πιοι·ιοιπ ; οριο. νσιοπτειιοο: .το ιρία ιι:

οιιπιιτιο νοιοι:τατιέ :ιο προ:: Αι:τοο. ρι·οΒ.οσποι:·

ριιοοπτιιι ορι απ: Π: , νι οι:ιοθ:οο: .1.1.ο.οιιοοιιιο..

ω. :ο ιπτοΠοάο ορριοι:οπο::τοτ,8ο ιοοὸ οι ιπτοιι

ω. : νοΙοπτι:το οι::οιοι: πιο:: ριορτοι οσπποκιο

πω:: :ρροτιτι:ε ιπίοι·ιοιιε οπο: ιοροιιοι·ο,σο οποιο

Μπι ο:σιοι:: ορροτιτοε ωΕοοοιο ο.:ιοιτ::ιο: (ορο

ιιοι·,ι:ο οποίο οΒιοατ:ιοιοι:ο:ρριοΙ:οποοποοι::ιο, ·

ι:οοο ιιρροτιτοι δωρριοι:οοιτι:::Β ι..ωεωι. @ο

ποιοι:: οποιοι” ι·οριαίοι:τιιτοι· οι:ιοά:ι:ο:, οὸ οπί

οιι ιοοΙιπ::τισ 8ο ρισροπιιο νοΙοιιτ::τιε :ιο ιΠοο.

141. . Ιοιριοι:: οσποι·ι:::τ Λιβ. οοο: οοιοιποιτιι:ει

Ουιοΐιο. ο ο:οε,ιποιοίιιι οσοι: Γοπτ, οοο: ω.: ο:: οοριοιι:το,

πιο· ιοτ:οπο:. Ποιο. οιοιτοι· οιίοι·ιι::οπ ιπτοι· ιποιοο: οι

οσι:οοριιι.ιποτοε ποοττιι νοιοπτ::τοι:: .ιι.ο.. Μαι::

:©'Ξ"” .ι:ίΪοι::ιτοι:ιο οοιιοποοι:: τοπιο: ιι::οι:ο:; οι ιι::ρο!!ιτ

",Μ"μβ :ρτω :ο ι::οοιοι::, οοσο ιοοοποοιπ (ο οι ο:ιοοο:,

&ίσιοι:: Βοποι::ριοοι ::ίΐοιπιτοι· οι δ: ποποι:ο

οι:ιτι:ποοι:: τπ::ιοε ιπ:Ιοιπ. Οοποοριίοοπτι: οσπιιδ

:Πιοιτ νοιιιο:τοπ: :ο σροε°8ο ιποιιπ::ι .ο οοιοᾶοο:,

ι1οοο (οοοποοι:: Π: οι ωοοι.ι.ειο , οι. ι:οπΈοι·ιπο

η...: -πατοι·πιι ιποιιπ:τισπι ιριιοε. 1)ια.ττ::ο: τιι::ιοοε,·

ι:οὲο: ιοοοπτιποπε, ::Βιι οοπτι:: ::!ιοι:οο ριορσίι·

τοι:: νοιοπτετιε: :προ τω: τιιι:σι οοἑο: οοποοριι·

· απτο: οοο ιιι ιοιοοοο ιποοιοπτειιοο:. Απτοο. σοπ

ίι::τ, οπο: ροτοίι: ιοοι:: οβιοοι:οιπ ριι:οοι·ο οκ ::ίΐοάο ι

οοπτ:οριιοοπτια οι οιίριιι:οιο ο:: Μαιο νιιτοτιο;

οιΒο ρστοιιτ ποιο: οοποοριιοοπτια: οι.. ιποοιοπ

· μμε”. τιιιιοειοοοποοι:: οοιο. Κοιροποοτιιτ.Ιοοο8.Πο.

ιιιιιιφιβ .κι π. οοιι:, οι:ι ροι· ι:οποοριίο.ιιΒιτ, οοο: :&ι: οσο

"έ"· ”"""' οοριιοιτ,οιι:τοιοιιπιισοοο: ρι·οροιιτοπ:; (Ιος: ΗΜ

Ρ”φώ""ξ' πιο σωστο:: ο:τι:Ποόιο οποιο οιίριιοοι:ατ: ιι: ι:ο

.πιο ι:οι οι: ι::οτο οροι·::τοι· , οπο: οροι·στοι , ι:ο:

ποιο ιοροΒοοπτιεπ:,σοε?ι οι:: Διτριιοοι ιο οοοο ορο

:·::τοτ: ποι::ρο οοποιτριιοιΒιιο τοσοι:: νοιοπτι:τοι::

ροι·τπτιιπιοο::ι:: ι:οπιι:τοι:: 8ο οοίσιο:ιτ:ιτοιπ,οοσο:

Μιτιοτ :ο ιρίιοε πι:τοι::Ιοο: ιποιιπ:τισποι::. Οριο·

ι:ο:: τιπ:οτιε ίσιοι:: ιποοοτ νοΙοπτιιτοπ: :τι πιο :ο

·οοποιτισι:::το οι: οι:ιο&ο, ιιοοο τ:.ποι:οι:: ιποοιοι:: ·

 

ο::ιιοε ποιοι:: νιτοποοιπ: οοο: ιοιστ:οι πιο ο:::ιοι::

οι. @ο οι, νι ιπτοΠοόιοε οσποοριιοοπτιε ιιιτι·ιοο

τω. οσπιτ:ιο ποιοι :ΙΙοιίΕοε, οι::ιιτι:τ ιο οιᾶο οσο-ι

οοριίι:.οσπίιοοι·ιιιοοοίοι·ιπιτ:τοιο.σοι:ο: Μ.: ΗΜ

βετ ιι: οιοιπο ι:ο ιο&οι:: οιι?τι:.ο:οπ ιτ:τισπιε. (Ποσο

&οι:: τιι::οιιε , οοο: οι ροι· (ο π:οΙοι:: , οπο:: ε..

τοΠοάοιποοοιτιτοοσποοοιιιιισπο ω.ιιιιο, οοοιι:

ιι: ιο ω...: ιιτι:οο :οοο ίοι::ροι· σοι:: οοιοοοι :Μπο

τιιτο οροιιε ο:ιοςοοποι π::ι:οτ οιΕι:ιι:τ οι οοοοιιιοι::

τι: νσιοπταε ιΠοο ποπ ο:το οοι:οι. Ηιπο οι:(Ιιρέικι·,
οοο ι·:τισπο ροΠιι οοποοριιΙοοι:τιο οι. απο:: :Ποο

ιι:: ιποοιίιιοι·ιι ιποιιοἀὲ: τοι:: ι:οιο ροι· οσποοριιο.

ι.ορο τι·::ι:ιο:οι :ο σροι·ιιι:οίι ι:οπτιπ οπτιοοοο: μοῦ

ροιιτι:ι:::ι:οοο οίὶ οροιιιιι ιποσιοπτιιτιο νιιτι::Ιιτοι

οι ιποιι·οδιο.Τοι:: ι·.ιοι:,οοΠοπτο ·ρ::Πισπο, ριοιοι::·

οοο οο!οιποι οο ιι:, οοο ιοεοοπτο ρ::Πισπο οΒιο:οε.

Ι) τ ο ο σ.. (”.σποοριιοοπτιο ::ι:Βοτ νοΙοπτ::ιοο:,

οι ιπιποιτιιι:οιοιπ:Εο: οοπτι::: ε....,...ι. π. α. ο. θα.

7. ο· ?κήπο ο.28. οφ. α· ΟΔ:__στοι:: ΐοποι:ο:.οοι::

οοο οποιο οοι:ίοπίοε ιτσιοπτετιε οι ..ο ο:ιτι·ιτ:ιοοσ,

οι::::ιποε οίἰ νοιοπτειιοε: οι: οοο αυριο νοΙοπιιιε

.οι ρι:Πισπο ι::οοοιοι,οσ ο:εριε π:οοοιοι πι: αιτιο

Γοοσ , οοο ρ:ΙΙιο .οι ο:τττιπιοοιι νσΙοπτετι. Μαιο:

ριοι:. οοο: νσΙοπτι:ιιοιπ οίι ορι·ιποιριοιιιτι·ιπΐοι:ο

οοο: οορι:ιτιοπο: οποσ φωτο οποιο νο1οπτι:ε πιο·

οοτοι· πι: ο:ττιιπιοοσ,τοπτο Μπι:: ιποοοτοι “ο ιρ

εΞ.Οοπθι·ιιι. π. Μαριε ιροπτοποο ι::οοοτι:ι , ι:οι ο

ιο ιριο ιποι:οτοι·, οσοι:: ιιοι :Ιισι·οο:ριοοιι:οε. τ..

Νοοοιτπ:ιποι Ιιι:οιοιπ, ιιοιπ π:ιπο::τοι οσιοπτ:ι

ται·ιοι::ιοοι:: νσΙοπτειιοιι: δ: ιιι...ι..:. ιο ι..ι...... :τι

ΐοροιιοε 8ο ιι:ίοι·ιοε :ποπ ροτοίιτ ποιοι:: :πιοπι Γρο

οιοε,'οοιπ ι::ιποετοι·Βοπο:ιπ ιροοιο οΠοπτι:Ιιτοτ

ιποιοιοι::: 8οο ροι· οοοοοριιο. ι::ἰποιτοι:ιιοοτοιπ,

ο:τ δ. π.. 1.2.9. 77.ο.6. :πιο οσοοι, οσποοριιο. :ιπ

`

ι .ιι .'

ο·.Π.:.μι.

...πρι χ..

πιο!. Με...

Ε” ο".

Μ. 1

Απ” :οἱ

ΒΜιστάιπ.ι.

Οοο· ο!

ΡἙ/ᾶιια

τοι:οοοπτοο: ι::ιπι:οιο ροοο:τοπ:,οοιι: π:ιποιτ ποιο-ο

ποιο νοΙοπτιιιιι :ιο ροοοπτιΣ ι·οοοιιιιι:οι8ο ροι· οπο·

οοο: ι::ιποιτοι νσιοπτειιοο: Πι::ριιοιιοι·.Νοοι:: το·

ιποπ ::ΙΤοιτιο ::ροιτο οοΠι8ιτοι· ο:: δ. π.. 1.2.4.6.ο.

7. ο:: οσοοτ , οσποι:ριΙοοπτι::ο: οποίοι: νοιοπτο.

ι·ιοο:. @σο ποιοι:: πρωι:: οίι: οι:οι:ιιο οιιτ:οιο, ορ

τοο: οι εοροι·ο ιΠοο. Ει:οοοιπ :Ποι·τ. ιοοοοπτοι:

.Ωκ..ιι....,.εμ.ιω οΞι.ἰυοο,Ι/οΙοο:ιο Μ] 2.9. ι .ριο:ο.

$.δισει·οπ. οι .ιο.ι......."..ο.ο..ιομ.ρο.3. Ναι.ικ·ιο

ι::οσωω:, Ρω...ιι. 6. πιο». 8. σε ιο!ιτ:οι. Γοι:οιο::.

νοιοπιοιιοπ: οίὶ ιροΠιι:::: ιποΙιπατισ νσιοι:τ:τιειπ

οΒιοάοι:: : οι·8ο οοο οιοΐοιτ ιπο!ιπιιτισ νσιοπτιιτιο

ιι: σΒιοιίι:οπ:, οι: οιοιοιτ νοΙοπτι:ι·ιοο:: τ...: ροιοοο··

οορι(ο. οιοιοιτ ιοοιιπ:τιο νσιοπτι:τιειπ οι:ιοάοο::

σοι: οοι:οοριί οι:Βοτ τ:τισποι:: ιρί::ι:: οο!οά::Βιιιε

ιιι σι:ιοάσ , ιΠι:ο ποιοι οΗιοοοιοΐοοο ιιρριιοεποσ

ιι:τοΠοοι:οι οι: νσιοπτιιιι: ::οάέτ οι ιιοεοτοι· ιπο!ιπο

τισ νσιοπτιιτιε ιπ ιΠι:ο: νσιοπτ::ι. οπο:: π::τοι·:!ι ιο:

ροτο ίοιτοι ιι: Βοποι:: : οιεσ ι:ο ιπτοι:1ιοε ίο:·ιοι ιι:

Ποιο. οοο ποιο. οιδοποιοΐοι ι·οοιιτ :ιρριοι:οπιο :::.

Ωοὸο ποιοι:: οσποοριἴοοπτιι: ιπιποιιτ ιιι:οιοι::, .

οσπίιετ: στο: ιιι:οι·οο: οιΤοπτιιιΙιτοι ω..ειιιι ιπιπ

ιποιοοι·οπτιπ νοιοι:τιιτιε ι:ο οΒιοθ:οι:: , ίοοοποοιπ

οσοι:: :ισιοπτειε ποπ π:ι:ειε ιποΙιι::τ :ιο νι:ιιι:: [πιο

τοιπ . οοο:: :ιο Μισο: οι:ιο&ι: οιΒο οοο ο:::ειε οπο·

οιτ ιοι:ιιπ:ιιιο νσιοπτετιισο πιο:: ροι·τοι:: οι:ιοθ:ι,

οὸ ο:ιποιτοι· ιπο!ιπ:ιτιο .τι ορρσιιται::, οι Μο..

τοπιο: Μ.. νοιοπτιιτιο, Πο ποιο ιιι:οιι.

.οι ρ...ι..». σρρσίιτο ίοπι.πο8.ιπιπσι·.Αο ρι·οι:.

ιιι:

ι....ι....

ι ω.

ΜΜΜ ἱἱ<

(οπο:

147.

ι€Ϊρ. οι:οο Ποιο ρε:Πιο οι οπτιιπΙοοι: νοιοοτιιιι, σο.. ·ω.ΐΙΜ·

ιοᾶοπ: τιιιποι: ιρΓοι::, ροτρι:Πιοποι:: οΠιοι:οιοε πρ·

ριιο::τοι::, οὐ ιπτιιπιοοι:τι: νοιοπτι:τι,οιοια οσποοι·

ιιι ι::οοιιι οο8πιτισι:ο, οριο οι ιπτιιπΓοοει νσιοπο:τι,

δι οοπίοι:οοπτοι οτιοι:: νοΙοπτειισ, ν: ο:: οιοε οοο

πιτ. οοι:Ιι::τ.Βο :οτοπ: ριιΠισ οιιοΪπ Πο σοο:Ιιο ιοο

Ποιο ιιρριιο:ιτισπιεσι:ιο&ι ροι ο:οοι:ιπο:τοιι::τιο

πι:: ιπΓοιεσιο οοο: ιι: ΘΡΡοτιτο Γοποτιι:ο, ροι Γ; ι::

ρπο:ιοι::

Οσον.

Ροῇ.



Όψ. Πλ Π: ··υοίιυιΜι·ίο Θ' ιοπι:ίοι:::ιοί:1:1:ι·άιο τ:

ριι::ι:ιι:ι: :::οοε: :π:ε::εθ.οι:: οι: επ:εοε::ιετερ:α

Με:: Γειι:οιιι:ο::: :ι:ει::ο:::ε&ιι::: νο:ιιι::ιι::. Α:: :.:οπ

:Μ Σ· σ” ί::ι:ι. οοποει:. οι::ει:. ιιοοπ::ο ιι::επιε ρ:εοει π:: νο·

ρ” ι· :ιιπ:ιι::ο:ι: οοποιι::ιιπ: , ιι:ε:ὲ·ε8:::πἰεεἑ, ποπ ιιι

οΙ:ει:ι::ο. ::ιε:::ιε ο:::εάοιι: νο:ιιοτιι:: πο: ποιοι::

|:·ι::ο:ιει:: ίιιιιί:οιο:: δεοιιε.:ιιιιιπ::ο·ιι::οπ8 οπο”

οοποι:::ι:::: :::ιι:ιιιιι:ο ::::::πίεοι: οί::εᾶιιι::ι πο: πο·

οι: :ιι::οπεε ἰιιιιἰ:ιιιι:; :ρ:ο :οπο νο:ιιιι:ιι: πο:: :πω

ιιε:ο: ο:: ει::::ιιἰεοο,Γει: α:: ::ιι::ι:ίεεο οο:οᾶο,ι:τει

ε::ιο: ι:ιε:::ιέ ορι:::οι:ο: δ: :ι:εεε: Γο:ι:::: ίε.:ι:Βεπ:

ν: ::::ο ε2:::πίεε:: ιιοι:::οοπε. Α:: 2.:ιεεο οπ:οοφοιι

ιοί:: ει::π: ::::πιι: ποσοι:: ε::ι:ιι πιο: ιιιι::ε:ι: πιο

ά: , 8: ιοΒε:: νο:οπ:ο::ιιιι: οπο: :Ποιο , ιιι: ποιο:

νο:οπ:ιε οι:: οοπεορ:Ε :πι:!::::::ν:,:πἰο:8επ:ο :ιι

οοπ::ιι:, ιιιι8ειο: νο:οπ:ιι::ιιιι:ο:ι·ειι :ιι::ι::ι:ιιιι: οι::ο

:ι:ο[ειιιιεπι:ιιιι: , δ: ιι::ιιο::ο: ::::ε:οιιι ι:::οιι·ξειι::-.

πω:: :::::Βει:ι:οπ: , ίεο πο:: 0:'Η0; :ι:οίε:ιοειι::ιι::::

Με :Ρίο οπο:: :ιιιὸι: οποιοι:: νο:ιιπ:ιι::ιιιιι οπο: ν·

πιο: ρο::ειιιο:::ε&:, :::::ιο::ιι: :πι::ίΐε:επ::ο , δ:

εοιιίειιιιεπ:ε: :::ιε:::ιε,:ιοε :π.:π:::ί:ε:ειι::έι :κι νο::

:ιοε :οποιο οΒ:ειᾶ: εοπί:ί:::. Δ:::ρ:ο::. ιιιι:ει:. ιι::

π:ϋ ι:ει,ι. :οποιο Νιιι: νο:ιιπ:ιι::οι:: δ: ::::ο:ιιι:: :ιιι

::ει:: ἰε ρο::ίιε ν: Γοί:ι:ει:Ηι δ: οοε:ι::επε: ::ίει:: :ρ:ο

ρε :άπο ρ::ινί:εο :ποι::ιιιιιε :::ιι:ιι:::ιο:εί: ::ε πε

οείίει::ο :ιι ::Βε:ιι::ι, δ: ν::ε νε:ει:, ν: ρι:ε:::ι πιο::

Βιιε Ρ::ι::ὸ ρ::::::8, οι:: ιιεεεοεπιε ὸεΒ::ἔι οι: οε::ε::

π:: ::::οποπ ὰ:: ΜαΠ0:::5 οπο: ::::ε::. 2. Νεο.:ι::

πο:ιιί::ι:::ρ. ποπ επ:ιπ :εριιοπιι:, ι:::πιι:ίρει::ει::,

δ: ιιιιΒε:: Βεποι, ιιιιιιπι:ο ίιιιι:οπ:ο: ρεπεει::οε:Β:

ι·ιι::ο επ:οι ::::ε:: ιι::οπι:::ο:-Ρεποε :πι:::ίΐε:επ::ιιο:

νο:ιιπ:ιιι::: ιι:: ν::.ι::ι:ιοε μπει:: ο:::εθ::, νο:οπ::ι

πιο:: νε:ὸ μπε: :πο:::ιοι:οπει:: ει:: πιο:: ::ιπιοπ:

Ριι::ειι:.Ό::·ει: πο: οοπι:ιιρ:ίο. ιιι:πιι::ιι: οοεπ:::ο;

ε:Βο 8: νο:ιιπ::::οπ:,:ιιιο:: ε: οοΒιι:::ο:ιε εί:επ::ο

:::ει· ::επι:ε:.Απ:εε. μοβ. ::::ε::εδ:οε οιιί::οπο :Πε

&ιιε ποπ ::::ε:ιι::: οι: οιππεεο::ειι:ιιἰ:ι:ι::ιιε, :μια

Ρ" "Μ#ῇ ίιιπ:::ι ο:ι:ε&ο. Χάο. ::::πο:οοεπ:::ο::επι ει: νο::

Ϊψ°'"ἱ"ἶ"“ ιιιι::ε ο:::ε&: , οι: νο:ιιιι::ι::ιι::: οπο:: ειιπ::ε::: πιο· 1

:ε:ι: ο:::εο:::; εποε:: ει: ι:::ιριι::ε,ε::οιι :1ιιιι::: ιιι:8ε-ώ

οπο: ιιι: 8: νο:ιιπ:ι.::ιιι::.Η:πο ἰ::ιιι::ο:, Ρε: εοποοιι:ίο. ·

:ι::πο: ρεοει::ιιπ:,πο:οιι::πιι:ιιι::ι::οΙ:::ε::, :ιοοιι:ι- ν

ο:: ιιιιεεο:ιι: :ιι::ο νο:ιιπ:ιι:::. Ι)ε ::οο νο:ιιι::ιι::ο

::::ε:ο:ιι:ε :Ρ:ειι:ε δ. "Πιιι.εοιπ πι. πι:: :::ι:::, εσπ

ειιρ:ίο. ιιπ:εοει:επιεπι :ο:ποε:ε ιιεεειιιιιιι: , ου::

ιι::πο:::ο::οπε::: νο:οπ::ι:::, πει:ορε ::::ε::.

Ε:: :ιοο ρ::πε:ρ:ο ι:ει:ιιο::ιι: πο:: νπ:οε:ίο::: :ε

ειι:: ει:: :ι:ιι::οε οοπίε:επ::ε οπο:: ::ε::π:επ::οε:Νιι:

“Μ”, . 1ο: οοπί-επίιιε , :ι:ιιπ:::ι::: :ο ί-ιιοί:οπ::ιιιεει:ιο::οε,

που οπο:: :::::.ι: νε: :ιιιιι::::ιι: οοπ:::ιάιιιι:. πεε οι:: :εἰ:::ι:::ο

:ΜΜΜ πει:: ιεπειο: , οι:: :Ποιο :::ιπ::::ι:εειιιο:οοε: , ί:

Μ” ί""' :οπο ε:: εο ιι:::ιιιο:: ::α:::πο:ι: ριιἰἶιιε εἰ:: οοπί-ει:

ώρ' ::οπε, ιτιοι:ο ω:: 8: ι:ο:οι ιι:ιί:π:. Ρ::ο:_ρει:ε:εΒιι

Μοτο:: :ι:ιιιι::ι:α, ποπ ::::::οιιπ: , Κ:: ειιιΒοπ: νο

:οπ:ιι::οιπ: δ: ρε: ::Ιππι:::::ιε πο::ιι :ι::ε:ιιι: :π:ο:::ι

εοπί:π::επ::,οιιε ἰο:ιι ει: :πιο :::ίοοί:::οπο εἰ:: οιο

ίο., ν: οοπ::οιί:ιιε Βι·ιο: πιει:: εε:ε:ι:ι::οι ί:: :::::οι,

νε: :::::::π::ιιε. δ: ει:: :εἰ:::ο::οπε:π ο:;ι::Βε: , ε::ιιι:::

:ειι: ::ιε:ιι Βάι”. Καπο , οιι::ιε: :::οπ:::::οι :π:ι:::ει

ποπ :πίε:ιι:οι·, εί:, :ιο:ιι:π:ι.ι::ει ::ιί·-ε::ιι: ρε::οιἰ:ο

πει:: ιι::ειι:ιιε :ο::::::::ιιι::::ιε:ιι: πο::ι:::: :οι οι..

ω:: ο:ι::πιιπιο:, Γε:: :ιο:::ιε οι: ρε:ί:ο:επι:οι::.Με- ι

Με ιιιι:επι ίει::ρε: ο::::πιι:ο: ει:: :ιει:επι: οι:: ιι::οιιοι: ο

:οε. ε:ιι:, οι:: :ποο:::ο::πιιι::::ι:::ι:οε ::ιε:ιι :2ἰ:ο:ι:ε

::::ε:ιι::5,ποίεπε εΙ:Β::,:ιοοι: :Με ποπ εί:Βε:ε:.

:
Υ

. Με:

40.

ιιο.

:

Ρ”.

Οιιιβπ[οι

&!ιοιί::ιβ

ι

ιιι. Ει::ιιιο :εΒιι:ιι :οΙΙ:2:: πω.. Νασαι: ι·ι·ιιιι , ιοί::

Β"'π έ”. οποιοι:: νιιο::ε, :::ιι::άο ίε::ι:οπε ι :::ιι:::ορ:οοιι- ί

:ιιιοιπ. :ΠΕ νοΙ:ι:ο:π, ι::ιο::ιιιι:επ ιιι...: :ποιο ε..

όλω:: :Ρίο :πιο ί:: ::::ιο:::: δ: δ. Τοσωπε ο.. 2. ο.1ο. απ. ι ε. (:επ:::εε δ: Ιπί:ι:ε:ει εΠε ο:: πάει:: :ιιι

::ε:ι::οε, ποπ :ποιο :ο πι:π:ε, Γει: ::::πι:::::ιιιε π...

ί:οπ:::οε. Ροί:ε::ο: ριι::::Βιι:ο εοπἰ:ι:, πιο: θ::

ί Τοπ. 3. Φ: Η”.

ί

: ιι

οι" Ϊτοιμ δ: ::ο:ο: οοπ:οπο::ιιι:ι :::ιοεπ: :::οιοιιιιι :Β

πο:ιιπι:5.3 οπο, ν: ι:::::: οοι:ί:ιι::::, νο:οπ:ιι::ι: :ο::::.

Π:: οιινωι.ι σιιο/ἱ: :ιικιι!ιιιιω·:πω Ρ

ΒΙο::ο:; :Βιιο::::::ιι οποία πρεπε ν: :ε::ιοοεπε

ρ:οίωνοπι , πο:: :εοιοοε:ίο:επ::ιιιιι, οπο: ί:

ιιι:είί-ε:,ποπ ::ε:ει ορο5,-::οο:: :8π0::ι:::ετ π:: ν:

:8πο:ιιπ:::,οοιι Ιοοε:-():ι::ί:ιιοι ε:οε:::ιιε:ιιπ:,:ιι::

οποία: ο:οε:ί:8:οπ:ε, ι .Μ Οοι·ιιιι!ι. ο. δέοιι!πιικφιι:,

ιιαιιηιιο:οποιοίκουι Ζώκα: :ι·ιι:π°ῖ.τ@ιιι. Ρο::ὸ:Β

:ιο:οι:::α:::ρ:ε:: εἰ!. ιι,»!ιιιφ:ιάιιιι. :μια δ: Μπιικιίι:- αποκοπή::

Μ. βομοθιιΜάι ι:::::ο:, εἰὶ,οιιοι οπ:π:ι:ο ο:ι:εοε- Μ:<#ω”:# Δ

ο:: :ι0ἰ::οπ:νο:ιιι::ο:ει:: , δ: ρε: πο: :οΙ:: ποπ :ιο

:ο::,ιο:ι::: πιι::ο πιάτο βια:: :π ποθ:: :ιο:εἰὶιι:ε :Ι

:ιιιιι :οΠε:ειιιο::ι πιι::ι: ι:.ιο::ο :-ο:: ποπ:: νο:οπ::::ι:

ν: οπο: ιιο:ε:επο:ιιπ:ε:. οεο:ι::ι Η::ιι::ι, ποπ:: ί:

οοει:οιι:ίΤε: , ποπ οεε::::Πε:. Ευπ/:48ε88., :με 8ο

οι:ΙΙιοίι:Ιιι ίου ·ιιέιισιθ:Ι:ι ι;::ο::ιι:,εί:, οοση:ε:ποι :οἱ

::::ο:ο::, δ: ι:εΒο::: ν::8:ιο:οι:::: Η:: , :1οιιίιι::α:

οοο:ι:ε:ιιπ:()::::ἰ:οι:ι, ίο::οο::ίειιιιεπ:8: ν:ι:ε:Ει:- .

Μ, :πιο ροιε:ιιιι: ιιι: ::ε::ε:ιοπι :ΙΙιιιι: :οΠε:ε :ιο ν:π..

εε:: ορροἰῖιἐ ἰε:επ::Ξι. :Με ειι::ε:::, :πιο :εί:ιει9:ο

νοΙοπ::ιι:εεί::οοπίειιοεπι , :είρεέ:ιι οποιο ποιοί:

εἰΤε ιιπ:ει:ει:επε: πο:: ί: οιιροί:::ι ίο:επι::ι οι:είίε:,

ορο: πο:: ω.: : δ: :ιιι:α:()::::ί:ιι:π :ο8:ιοο:ίΐεπ:,

:Ποιο ού ο:ιιε:ἰ::::ἰἶει::. :π:ε:::ιιοι εἰ: £οπο:Μ"ΜΜ',

οπο: ε::ειοιί: οριιοί:ιιι ιιι:εί:ε: ί::επ::ιι , ιιι::ιοε οπο:

ί::ε:ε:: ν: οπο: πο:: :8πο:ιιπε οι:ο:ι::: :ιι:ιιι::ο:::,

οπο:: Η οοεποο:ίίε: , οι::ιιιε οεε:ι:ιίίε:. Ώσπου::

ιιιο.: ιιιι:επι εί:, :με πο:: εἰ: νο:ιι::::::ίιι, πεε οποίο

οι:ε::::πιιι: Με :ι::Π:,ί:οε ποπ :Μι ορροπιείε:εο

πο, οπο: ::::ι::οι:::ιιοι ί:ε:::.

σ.ιρμ.ιι

Ο021:ι3Μἶ.

:οπο

Β :ο ο ι. Ι8:ιο:οπ::ο ώι:ιεεάπιι οιιιπ:ιιὸ:ο:::: :επ

νο:ιι:::ιι::ο::: , δ: ιι:::ιιιο ιι:οι:οεί: πω:: :οοο:ιιιι- :'2:';'ί';

:::::.Ρ::ιτιοι:: μι:: , :μπει οπο:: ει: :Βιιο:οπ::::.οπ- ;"Μ,,,ΐ .

:εοει:.Β:, ποπ εί:πε:ιοε:π ἰε,π::1ιιε:ι: οποίο νο::

:ιιιιι : ει·Βο πο::ο :::ο::ο νο:οπ:::ιιιι::: οπο: νοίοιι

:οποιο εἰ:: εί:οάιιε νο:ιιππι::ε, ποπ ποπ ιο:: π:ἰἱ

νο:ε::::ο.Α:ι:εο.ρ:οΒ. ιιο:ιι:ιοο ι: επ:Βιιο:ιιπ::: πι;

πο:: οο8:ιοί:::ο:: ε:Βο ποπ ρο:εἰὶ οπο νο:::ιι::: :π

ίε: πεοιιιε:π ειιιι:Ξι, ίου :π :8πο:ιπ::ί::ρει:, οπο: νο

:ο:ι:ιι::ο ποπ εἰ: ρ:ορ:ε:ει: οπο:: ι::ι:::ιι: :ιπποε

ι:επε, ου:: ιιπ:εεε:::: οι::πειι: ιιο:ο::ι νο:οπ:2::5 -

ει:ιιιι: :πιρ::ε::οπι 8ο :π::::ε&ιιιο.Ρ:ο::. ίεεοπι:ιιι::: 'ΖΣί€

πο:: :::ε: οπο:: ει: οι:: :8πο:ιπ::: ί:: , ποπ ί:: οπο. 5.22:ΐ::β

:Η πο:::οπ:.οο:ο ποπ ποιοί:: νο:οιι:ει ::::εό:ι: ιιο:- ,/Μ,,,ι,,,,ι

:ε,ι:οοι: :Βιιο:ει: ; εἰ: τοπιο:: πο:::οι:: :πι:::ε&ο, δ: οπο.

:π οποία: πο:: :ι:ορ:ε: ::οο , ν: ίιιρροπο , οι::ι:::ιε:

::ιο:ο:ει::: π:::8επι:ιιι:ιι , πε οι:: :επο:οπ::ιιιι:ί-επιιιι

:ι::εί:ε&ιιε, ποπ:: :ε :ρἰιιπο:ίε:: :8::ιι: εί::&ο5,ε::

:::::8:ιο:οπ::: Γεοοιιιε , ε:: :οποσ ιι:ο::ο ί:100ίιιπ

απο: . πο:: εἰ: :ο:ι:τιι :π:ε:πιιιι: :ιιιιιο:ο::: νο:ιιπ -

:ιι::ε,:ιιιο :::ει::είΐε&ιιοι ποΙΙε:.

:Ο ι ο ο ο. Ιεπο::ιπ::ιι δυιιροιιωι οποίο: νοίιιιι·

::::ο::: Η::ιρΙ:ε::ε:: ::ι::ειἰ: ::ι:ε:ι:ιιι:: οοοί:ι:ε :ιοί

ἰ:: :πιιο:οπ::::ιιπ: ίεεοπ::ι:ιιι: οπο!. Ρ::ι::ιιιιι Πού. ι,,,,,,,,",,

:ιιι::::εε: εί:εάοε , ει::2πο:ιπ::ιι εοιιίειιιιεπ:ε τε-μ...μ..ι....

εο:ιιε,ποπ ί:: νο:οπ:ιι::ιιιο::ε&οδο ί:: ίο,::ιπ: πο::

ι :Κ

Ευιιβιμεω

:ιιι/ιιι το.

_ ί:: ι::ι·ειοι:,8: :ιι Γε εοΒιι::ιιε, είί::ειιι:ε:: νο:οιιπι::οε

:πι:::ει'5:ο δ: :π οποίο, :μια εἰ: :Βιιο::ιπ::ιι :Ρίο ι:::ε

άθ:, νε: :πι:::εό:ο νο::::ι. 8εοοιι::ιιπι οἰ::πι:ο, οπο:

παεί: :ιο:ειι :ι:ε:8πο:ιιιι:::ι ορε:::ιιι·, εδω ίιι::ει:ι

::ιεί::ειιι:: :ιοΠε εί::&ιιι:: ε: πι:: :8:ιοι·ιιπ::: Πεο

:ιιπ: : ιιιιιοειι:εο παεί: Η:: πι:: ::ΐεό:ιι: εἰ:: :ιι

ιιο:οπ::::οι ίε:οπι::ι::ι οπο:: εο:οε ί:Βιιο::: εἰ::

:::ἰ::::::ι ει: εο ἰ-εοιι:ιι. 1)::ι·£ῇιἰιωι :ιι:!βαια, ιιἰοἰ:

εί::οιιε::ε: πο::ε: :ίΐεάιι::: , ωο:ιι:οι:ι πιο πο:

:::::Βε:ι::::ι:ι,:ιιι5 Δ:::ι:Β::δ,:8:ιο:οπι:8 ποπ εί::: ιο:

::ίιε ι:οπίειιιιεπε , ίει:ιπ:ε:ε::επε: πιο:: ::οο:οἰ`ο

ποιο( ι::::ι::ι::ιι πιστα:: :::::Βι:πι:ο, πο:: :οΠε:ειο ι· :ο

ν:ιιι:ειο:ο: με: οι:Ροί::ιιπ: (πωι:ιιιιι, ποπ :Πει

3 ιι_::ιιι:::ιε

ΪΠι!ει·ιίι"ρρ

Ιιιισιιίοιππ·

του» /:.·ιυι

@οι απ::
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πωρ!ἰἰι: νἰποἱΒἰ!ἱ:,::ποο πόοο οοπίοποοπ:; Μ! ίπ

ο!πο!!π!!ε 8: :ιπ:οοοι!οπε.

158: Βιοο 3. Νοπποειω ἰ8πο::π:ἰπ οοποοωἰπιπο

Ν""'9"ΐ"" οποπ:: :ποο!οπ::::!οω, ποποο ι!π·ο&ο, ποποο!πε!!

2:5°:ϊβ :ο:5:ο. Βιοπἰω πο! οπο: πιο :εποπιπ:π οροι·ι:ο:,

ππω::νω.- ποο !ποΒο:ΐο:ωα!οω δ: :!!:οάπω πο!ἰ:ἱοποω ορο

Μιο :ἰ: ποοι! ί8πο:οπ:ο: πω: , πο:: ρο::Επο:οπ:πω

π:: :!!Ι::!ο ορο: οοοπ!πι:οω: ποποο ν:::οα!οω δ:

ίπε!!ιοό:σω , νο!ο: Η πω, πο!!ο:; π!ἰοπο: ποπ :Ϊ

_ ίο: πω: ἰπποωπ:πι οοποοωἱωπ:, π.: νο! ειπα::

: :!οπε, νο! :οπΐοποοπε. @ποπ απο: οοπθιω::: 2!

! :·:Π. ;. ΕΜ. ι: ὁ ΒΒπο; πο:: πο:: πο: πω: ἰΒποι·ππ·

Ζ :πω ποπ: , Γιά:: ροοπ::οπ:πιω ποπ ποίο:οπ:. ν::

ο:πιω οιπο:οπ::πω ροπἰ: ππο: εποπ:πιππειτο ό·

απο:: ε.: 2ποπιπ:Μ. Ιππο:οπ:ο: 68ο, πο: πο: :επο

::π:πιω :οποοωἰπιπ:οω οροι·πο:. Απο:: ιππο

::ιπ:! ·, πο! ἱ8πο:οπ:ὶἔ: :ιι:οοοι!οπ:ο οπο:::ο: , πο::

οπο:: :!!Σι , ::πποειω οι οποίο :οωοοοπ:ο ρ:οπι

ποπ:: οπο: :πωοπ :8πο:ειπ::: οοποοωι:ππε πο!!ο

π' :Μάο ο: οποία οικω; ππωοἔιροίἰ:ἑ·νο! ίοΒ!4:εὶ,

ίοωρο:οροεποιο:. ν: Η πο:: οοοεπει: ιπιωἰοο ρο

:οπε :Πο Μπι:: , ποοω π:!π!οωιποε οοο!:!:Πο:, π

ΪοἰοἱίΪο: !!!οω οίἶο !πἱωἱοοω.

1 π», Πιοο π.. Νπ!!π ἱππο:οπ:πι οοποοω!:οπε οποίο:

Ν:: οι!" · νο!οπ:π:!πω :Μάο , !!οοι ιπ:οιι!οω οποία:: ποί

'Έξω °ϋ° Π: νο!οιιτπ:ἱοω ιπι!π·οάο. Ρ:ίο: μ:: μποτ. παω

;;|έ:$3ιο/#' ποα!!!:ο: οοοο!:ο: ο!υι:ο!:πω , :π ποοπ ποποι: νο

. !οπ::: :::ο ρ:ορ:!ο δ: οι:οάο :ο:ιι. Ρο!:οπο:

ρ:ο!ι. πω:: ἰπ:ο::!οω οοπ:!πε1:, πω: οίΪο τ!!ιοο!:ο,

πο: Γ:!:οω :πο!::έΙο νο!ἰ:πω : δ: οοπίοποοπ:ο: οί

Γοό:ο:ήπάο (απτο: ποπ οτ:: οωπὶπο ποπ νο!οπ::

π:: , π.: νο!οπ:ιι:ἰοε !-ει!:οω ἰπἀἰιοᾶὲ: ν:ίἱ ποἱε,

ίοΗΜοπ:ο ι!!!!ποπ::ΐι ποπ :ιο!π!;π:έι, :οεο!επ ο :οό:ο

ρ:οπο:οποο ἰπ!ωἰοοω οοοἰοπ:, Μ:: οοοἱίἱο οί: ιπ

:!!:οο!::: νο!οπ::ιιἱπ. ΒΙ::::Τπ!:: οθοάοεποποο ο::

νο!οπ::ι·ἱοε :π τ: , ω:: οοοο!:::ο: νοΙοποι:: ρ::

ἱ8ποι·. ποποο ἰπ οπο:ἔι, πω:: :επο::ιπ:!π οοποοωί

::πε!!οο: π: νο!ππ::ιπ , ποπ ο:: ::ιωοπ οποία οπο·

ω, παω οποιο οπο ἰ!!ἱ οπο: Βοιο:. Χοπ:: οπο νο

!οπ:::Επω ἰπ ::ιοεΞι,ποπ πιι!ι!οω :π πο: :Βποι5::Ξι,

ΐοι!!π ρ:οἱο&ἰοπο ::πο!π:,ππω Μ:: δ: ποπο ω. :ει

!!!πο8 ο::οπω!!απ:πε Ειι6::, ο!! πω:: . δ:: πο!ι!ποπΙ

οι: :Πα ωοι·ο!::οτ τη:: πατώ.

Νο:οπ:ο:· ἰποοπο!ο!ιοπο αὰἀἰἀἰ, έκ:::έωι:: οπο::

@ορο !ιο!ο!ωο:!! ἱ8πο:ππ:ἱ: πο!!πω “Ματ νο!οπ

:ο::οω:ποο:! :οπο πω:: , πωπω:: :8πο:οπε ωο

:ει!οωπω:ι!!!Εεοπ:!πω, π: ν!!πω οΧ Π:: πάω

πο Γοποπ:οι παωποω. ν: Β ποπ. Απ:οπο:ω :οΒο!28

ρ:οποπι: , οωποω ειι!!π!»οπ: οι!!Βοπ:πω , :π ππο

απο ιπἱω!οἱ οοο!Βο ο:: πο: Ρ:οἱοο:ιοπο Γοοο:ο, ποπ

οπο: νο!οπ:::ἰιι ρ:οπο!οπ::. Ιπ]Μυι: : δ! :Πο ίο!:ο:,

πο!ιοο οοο!ι!ο:ο: ίοοω ἰπἱωἱ:οω: οι·Βο Γοιπρο: ο::

οοο!πο ἰπἰωἱοἰ παπα:: ίει!:οω νο!οπ:ει::π. Χάο.

πορ!ιο!:ο: Ροί!ο ::!οω ποω!ποω ει! Ξπἰωἰοοω οι:

ο!ι!οπε!οω :Πο ι!ΙΓΡοί!:πω: νπο ωοοο !ιο!π:πο!!

τα, ποο παθω π! ρι·2Γοπ:οω οο!ρειω !ιοω!ο:οπ

ω! :οΐο::: πω: !:›οπἰ:ειε , νο! ωε!!:ίο ειό!ο: ποπ ροπ

ι!ο: ο:: :...ι.ωπιε, [οι! ο:: πάοο!: νο!οπ:ε::ο: ροπ:·!‹::

οπἰω οι:οΞι, πο:ι:οπο: οί: ρ:!ποππο ο!:οί:ιοοω, πο:

ἰωοο:ο:ἰοοω πάω: ωεπ:.ιπ :ιο:οω νο!οπ:::ε π:

πι πω: νο! ἰωρο:::: Η: ο::!!πο π! Ρι·ιε!οπ:οω σο::

Ποοοω !π!ω!ο!. νπ:!ο!!!π οοπτ!!:ιοππ!ιο, ι|ϋπω,

19:::πω:Βοο: ΜΒ!! ποπ:: :π ο!!ο,ποιε πο!!οω ποπ::

::6:οω :π ορο:ππ:ο, πο! Ε: οΒἰοπ:: Ρι·ἰποἰρὶοω οπο·

π.,επω: :οίο:: πι! οπο:ἱε ποο!!πι:6.8οοοποο πάπα

!!:οι , ω:: :πωοπ οοπ:!Μοπιι:ο, ν: Η ἰπ:οιπο σοὶ::

ι!!οο:ο:, :Μπακ |:πι·::έοΜ πωπω που» άπ:::.βιέ

ο·εω.Α: ποποο πο: ωο:!ο πᾶν:: ποωιο!ι!!!, οοπ:ἰπ

ει:π::: Γοοπ:πε,ο:!: νο!οππιιἰοε,ποπι πο:: :πο πάω

:π:οιπο: Μπα:: ωει!!:πιω ποωἰο!:!ἰῇ, ο:::οι·πο: το·

ωοπ οπο&οε !ιοιπ::::!π ποπ οοπ!ο:οι νοΙοπ:αι!ο:,

π.

ο

πο.

πω.

Κ:ῇ. ·

ΜΗ.

:σεξ

ΙΙ:#ι:Η.:.

Χάϊ

ΕΒΛ7. //[ Πο ·υπάοΜήπεέ ὶπαοἰππΜ:Ξο. Σε:ΐέο τ:

Μ! !.ο!ίιω νο!ἱ:ο: , π:: ωοι!οω ο!ο:ο&ί . ποποο:

ωο:!οω οπο&ο:. @οι ι!!ο πᾶοεἰπ:ο:ποε ποπ οί: “ώ :

ρ:ἱποἱρἰοω οι:ο:π! 1:οω!ο!οπ , οπο: ποπ π: πο:: · - '

ωοι!οω οπἱοποἰε 8: ποίο!πιἰ :ωροιπ, Μ! οοπ:!!::ο..

π:::!8:!ωρο:Γοέ:: πω:: , ποσά πω:πω!! ιπ

Επ:: ἰπ οπο: οπ:::ποω.

ν: οι:ρ!ίοο:οι ωοπε δ. ΠΜΣ. :!οοοπ:!: , ἰ8πο:·.

οοποοω::οπ:οω ποπ οοο!!πιονο!οπ:οι!οω; ποο :ιο

οοίο:ο , ποο οκοπίο:ο έ: οο!ρει, ωοοπτ!οω, ἰ8πο:.

οοποοωί:::οω οποία:: νο!ιῖ:ε:ἰπιπ,8: οοπίοποοπ

:οι ποοοία:ο !ιοω!ποω , ποπ:οποε !!!π οοπἱοπ8ἰ:ο:

οπο: οοπίοπποπ:ο: οποία:: νοιὸ, !!οο οπού: ποπ

ποοπία:ο, ποει:οποε ποά!:ο: :πω ππ:οοοι!6ιο:(.οπ

οοωἱ:ππε .π. ποοοΙΐ:::ο ποπ:: :πω ο!:ο:ο::π :οπ

ποό:::Ε :πω :ιπ:οοοποπ:ο, πο: ποοοπι:, ποο οποία:

ὰ οο!πο. πο:: :!!οπσ.ΐο ιιθ:ο:,οπω οι!! :ππο:οπ:!π :::

άπε ο ΐορροπει:ο: οο!ρο!›ἰ!!:: Η οοπἰππΒἱ:ο: οοω

οοπΤοποοπ:ο, :πω 8: οπο:: νο!οπ:π:ἰπω,8:ποπ

ίο: !·:οωἰποω ο:: πι!! :επο:. οροιππ:οω:!ιοο :οωοπ

ποπ ω:: Γοι·ωο!!ιο: ν: οοποοωἱιαπ: ο:: , Μ! ν: η

οοπ!οποοπε οί!:. Έοοοᾶ:ἰπ: ν: ο!:::ο: Επι, 164.

8οἰ:ο,.ἰ8πο::π:ᾶ:ω ο6ρ::::: ο νο! οπο: νο!οππι:ο,

πο:::οπο: οί: Π!! νο!οπ:π:ἱο, πο: ἰποο!οπ:ο:ἰ:π πο:: .

ρισάο ἀ!πἰπ8οἱ:ο: :πωπω ἱπ απ:οοοι!έ:οω,8: :οπ

ΐοποοπ:οω:ππω πο: ωοι!ο οοπίἰόο:·α:π νο! :ιπ:οοο- Ι -
_ _ _ _ _ _ _ μαι”.

οι: οωποω πό:οωοερ!ιοι:ο,δο ιωρ!ιοι:οω νο!οπ- :πωπω

ποπ, νο! Ω!:οπ: οοπἴοποἰ:ο: οᾶοω ἰωρ!ἱοἰ:οω νο- :Φου-ου

!οπ:::!:.Ρ:Εο: ι!!ο!το:οπ:οοο:!οπ:,οοποο:! απ:οοο.

ο:: πό:οω νο!ῦ:::ι:, ποοἰ!!ει θα:: νο!οπ:::ἰπ: Ρο.:

ίἱο:ἰοι· ι!ίο!το: οοπΓοποοπ:; οο ποοι! οοπίοποἰιο:

:ιᾶοω νσ!οπτπ:ί:,ωο:!πιπ:ο ππο θ: νο!οπ:πιἱε. ν::

οσωρα:::ο:πο :ᾶοω νο!οππιπε,ποπ ππο :Ρία ε.:

πο:: , Μ! οπ:οε!ρίε π: οποία ρ:: ωοι!οω ι·οωο

πω:: ρι·ο!π!:οπ:: 8: Πο :!!!!!π8ο!::1:ίπ απ:οοοε!. 8ο

ι οοποοωί:οπ:οω .Ν:ιω νο! Με οί: οποίο πέ!ο:,8: π.

Μ::

Ιριοτπ:ἰο

:διυππ:ιω

ι·ιαβ: οπ

ΙΒΜ":ΗΜ.

 

οἰ:ο: :π:οοο‹!οπε,·πἰω!ι·ιιω οοο!::!!:π:ο: νο! ποπ οί:

οποία ειο1ο:,ποπι πἱωἰ:οω ο:: Ροίἱ::,νο! ίο!:!πιπ,πι!.

!:οο ποιο: πο.:ο:,8: ι!!ο::οι οοποοωί::ιπε. Εἰ::παω

'8πο:οπ:!π οπο (ο πᾶοε,ποπ Ροδου: δ: πο: Γο, οίιω

Π: :ποπ ποΒε:ἱο, π.: ρ:: ποοικ!οπε 8: :οωο:ἰοει :::ο

!:ι!ποπ:ι:.ποπι :οωοο:: ορροϋπιω ίο!οπ:πιω, ποπ

ΜΒΜ ρ:ο!ποοιο:. οπο: οπὶω οι$πε οποιοι:: πιο::

ωθ ι·οεο!οπ:ο: ο Γοἱοπ:ἰἔ,οἐ :οωο:ἔ: , ι·οωοοοπ:ο:

«&π::6: οοπΓοποοπ:ο: :εποπιπ:πι, πο:: :ο!!!: πω..

:πω, ο:: οποία ωο:π!!ε,πάο:, ::ιπποπω :·οωοοοπ:

ρι·ο!ιι!::οπ:.(1οο Ετ, ν: !εποιοπ:πι επ:οοοι!. ίοωροι

Π: !πο!πο!π:!::::οπΓοπποπε ίοωρο: νἰπο!!›ἱ!ἰ:,π:ποο

:ποὺ οο!ρ:!π!:: : (.!οω::απε Μ:: ρο:οί: οπο: νι::

ποο: Ε: ποο οο!!!ε!:πι·, οωπο: πᾶο$,:-οᾶο8 οι: Ξε

ποι.οπ:οοοοοπ:ο.ίοπρ:ο παπά πω:: ππο: ἱποα- "ὶ,"ἱ&ἰΗ

Μο: οίΤο :!οίοό!:ο νοΙππάει:π. αι” :!οθ:ι·Ιππ πω: ιισ:πι·ἔἰ:

πο::ιπάει οί.: ἰπ ειά!!σοε!:οωππο. Μ:

 

48%:: ο:

απ”. ἔπ

 

πιει>ντΑΤιο ιν. ·

Βο οΒ:οό:ο !:οωεπεο νο!ππ:ει:ἰε.

ρει::ιοο!π:!. δα! ειπ:οποειω πο πά:!:οε!ρί!ε,

πο! οίΐοο:ο: πω: νο!ππ::::: , ι!!!ρο:ο:ο: , πιπ

ωἱ::οπ‹!: ο:: :!ί!ρο:π:!ο Δ: ππω, ο!ποάο,8: ωο

‹!ο οοο:ππι!ἱ ἱπίὶπηοοω πω:: (Μ: οποία οο:οω, πο;

πο !!!ίε:!!οοω. Ηοπο ο::!!ποω ίο:οα:.9. ΠΜ” π.

π. ο:: άοοΕΜα: Μπακ:: : οπο:: ωο:!ιο:!οω πο: π:

πο: 8ο :ο!!ποπ :οω!πποοοιι! ω:ροπή: , ίοποο

ιπο:.

βΕΟΤ!Ο

ι ·

Ε::·ρΙΙ:·.:π

:απ/Ζμ;"

#η”::. ο!).

δύ:. '

Χρ!ἰοπ::: ::ι:ἱοπο νο!οπ::::ἰῇ δ: ἱποο!οπ:::ἱῇ

:π οοωωοπἱ, οι:ρ!ιοππο:ιο!: :απο νο!ππ:ο

:ή δ: !ποο!οπ:::π ἰπ ::δ::!ποε νο!οπ:π:ἱ: ἰπ



ιωΙωπ.

Φι#. ?Κ Πα οΜ·έίο. όπωαπα έ:0!ωιιαπέι. ?Σιέρα Ζ

ε.εοιιο μι·

α!» οἐὶαὅἰιιω ιποιίπιαιππ αυσίιωπαιι.ιπαπάκι Καπακι έ

σω;έ'"Μ ν Οιιιπιπαι ιιιωι ροπαιι ι!ιιρΙιαιται. ι. Ρπο ρο·

παπιπιἔι: ι.. ριο ιιάιι ιρίοριοΓααιιιιοπιια, απο ιιι

Πιιιωοριαι$ιιω ιαππιιι. Μι Μα Δεη.. νο!ιιπιιαπαιιι

ι:αριωιια ριιωο ωοι!ο.·Ιιι οιια!ιραπ αιιπαω ροιαπι

πια ι!ιιρ!ακ ι!ιι!:ιοΒιιιιιιιοριαάιιω; ωαπαπια!α , τω

Ιαπωιιιαιιιιιιω; δα ΐοιωα!α,ιαιι ιιιοιιιιιιω. Ριαιιαπιε

9Ι'

Παρα. ρποιαΙιέ!ιαι· α!!! @έ βριιαιπέ.ιιαιιιιιι Πάπα ι. α.

ιιααιιιιπ νοιιιιιπαι ι!αιαιιαπι ωα!πιω , απ! ι:οΒιιιιιιω "Μι Η

νι ι!ιΓι:οιιιιαιιιαπιε ρι·ορπιο Γιιρροιιιο : απΒο ιιαοιιιπ

ωα!ιιω ω... Με ωοπα α ροιιο , ω ωαιιιω αι!

..πωω·. Αιιιαα. ι:οπιιιαπ: πιαω οιιαωι!ιιι ωα!ιιιια

ω” αοΒιιοιαιιιιι· να ι!ιίαοιιιιαοιαπιε ριορπιο Πιρ

ροιιιο, ιιοιι ροπαιιι!!ιιι! νο!ιιιιπαα ι!αιαιπαπι ι Παρα

οιιαωι!ιιι ιιοπι αοεπιοιαιιιιπ ροιιιιω ν: ι:οιιιιαιιιαιια

ρι·ορι·ιο ιιιρροιιπο , ιιοπι ροκ!! α νο!ιιιιπαπα αρραπι.

@Βια Βαιιιιιιιιι! ροπαι! νο!ιιιιιαα αρραιαπα, Μ πι

αοππιιαιιιαιια ρι·ορπιο ιιιρροιιπο: ιια .πιω ι!απαιιαπια

.πα ιπι!ιιαοπιιιαπιιαιια αιι!αιιι:8: ρα: και», ορια νο

!ιιιιπαα απαιιτια!ιιαι· α!! αρρατιπιιε , ι!α παπιοπια αιιιιια
Μ·ΜΜ# αοιιπτοιι. που αίρ οι: οριαάο ωαπαιια!ι ιιο!ιιιιιαπια,

ιιαω! αια παω ροπιιιω , ω... ωαιιιωι ντπιιωοπια

αιιιω παπωιιιαπ ροπαιιπιαω νοΙιιιιιαω , ι!!ιι‹! πιιαι!ιο

αθ:ιι ρποιααιιπιοοιη !ιοι: ωα!ιο αᾶιι ω... τω ι!α

~ ορια8:ο ωοπιιιο. Μι ιοιωα!ι, αιι (ιι παταω ροιιιιω.

δ· . Ριιιιια [απ. ιια απ . οριαθαιω: απ!ιιιοιιαι:α ωο

αιι αρραπαια ι:οιιιιαιιιαιιιια,8ι ω... ι!ιίαοιιιιαιιιαιι

πια ιιαιιιπ·ω. ()οιιιας.ρπορ. Ναιιι ροίιπο αριθ»! πιο·

!ιιοπαα πια ιιαατι!αται!απι ωα!ιιιιι, .ια ριααοΒιιοιααι

ιΠιιι! νι α3ιιαπιαιιιιιιω ροιιο,αι! ορια! αι!αιιιια!ιπαε

οι·ι!ιιιαπιιι, ιιοιι ωοιιαριπιιπ αι! πιια!ιιιια όαπαιιαιιι!ϋ.

απ; ρπορπαπ ροιιιιιιι , οσοι! ιιι Ερμ ωαΙι πιαααΙΤαιιὸ

1·'ιιιιωιζα

Προ ι .

Με. α.

Καπακι

Οσηΐπιπι.ι.

°°"#;,”σ δ.

Οριαέια

απαιιιιιωι

τσα!πιπιιιιιια

Μ' ιαιιιιὶω

ωραια.

' αιπαιιπΓα!ωπαπιιι ια ι. α. Με. 2.9. 3 .ριιιια.ι.ιρι αιπ,

αιιιια αοιιιποιι. α!Τα , ιιο!ιιιιιαιαιιιιιαπιαπι παω απ..

ροιιῦ αει" ρπο!ααιιιιοιιια . φαω αιπααωα!ιιω αᾶιι

ωρα. Ρο·ιιιυ. ιι α:: .$'.ΠΜι.ι.α.α 8.α.ι. απ! ι.ι!οααιιια,

ιιο!ιιιιπαπαιιι ιιιωρπαιιι ρπο ροπαπιπια "Με :ικα

ορροιιια, ιιιωριαιιι πιο ρπο.αι&ιι παιιιιιω οιπι:α ρο

ιιιιω. α. Ιωριιααι: ροπαπιπιαω οραιαπι αιπαα ορια

όιιιω ιιιαπαι·ια!α , οριο ιιωιι!οραπαιιιπ ι:ιπαα Γοιωα

Ια: απιιιπαιι!ιιω νο!ιιιιπαι οραπαιιιι οιπαα ιιια!ιιω ραπ

οπιιιιω, 8: ι!απαι!:απιοπιαω. πιοιιοραι·αιιι!ο αιιαα ρο

ιιιιω. Ιειπιιι· ωα!ιιω αι!.οριαάιιω απιαωιοιωα!α

πιοΙιιιιπαπιε. Μιιιοπρπορ. ιιαω Με νο!ιιπιιαα ιαπ

τω· ιιι ιιια!ιιω αριι:ιιια ν!!α αοΒιιιιιοιια ροπιι, ιτιι:ιιιιι

οι ωα!ο ριιιαπιπι ααιιιαποι ιιι ιιοριε παραιιπιιια "πια

πια: α” αοΒιιιπιοιια αιιπαιιι ιιαιιιιιι νο!ιιιιιαα ι:ιιι:α

οριαέι:ιιω οραιαπι. Οοιιιιιω. ι. Μα!ιιω ιιτρπιααι

ιιιιιια ροπιο α!! ιιιι!ιαιαιιε πιιοιιαπα νο!ιιπιπαπαιιι αι!

α&ιιω ιιιΒα:: απ8οιιοπι αί!: ιιαααΠαπιιιω α!ιιι‹! ωο

πιιιιιω: ιιαω ιι αΠαπ ιιαααί!απιιιω , ωαιιιωα :Και αι!

ιιια!ιιιαιιι!αω νοιιιπιπαπαω απ! παρω Πιερ. Αιιπαι:.

ρπορ. ωα!ιιω ραπ ια α!! ι!αί!:πιιάιιιιι ιιιρροι!πι:απΒο

ραπ ια αι ωοειιιιιω νο!ιιπιπαπια απ! ίιι8αω δαα!απαιια

πιοιιαω Μ. α. Ιπα ια ιιαραπ νο!ιιιιτα5 αι! ροπιιιω8α

ωαιιι,ίιαιιπ ιπιπα!!αθ:ιιααι! ναιιιω δ: Γαιιιιωι Μ! ο

τα!! ιιιπα!!αάιιε ραιι!ιί!απιαιι €ωι ιιι ία!ιιιω, αρ οσα

ασ ςιιὸι! ραπ οοπιιαιιειι ιαπαιιιπ ιο και: απ8ο ροπαπιπ

ι·οιιιπαπααιο ιιιραι δα ι!απαιιαιιοιιια Γαιι·ι ιο ωα!ιιω,

αρίο; αο οσοι! α&ιι ρι·οιαοιιιιοπιιε Γαπαιιιπιπι ροιιιι.

8αι:ιιιιι!α τω. αι!ιπωαπ, παιιιιιιιιι ροπιιιιιι αι!α ορ

ια&ιιω ωοπιιιιιω νοιιιπιπαπια:οοιιπαι!ι ι. α. α. ι. α.

1 . @Ναι : Μιά" Μέ. 5. Κατ/απ. διαιια.ιιι Μα

ιαρρ. άι.€β. 2.3.[ιδ. 5. 6: αραι·ια αοΠιΒιιιιια: 5.Τρα.

1.2.4. ι. α. π. πιρι αι αο ριοραπ, οπιιιιαα αᾶιοπιαε ιια

` ιιιαπιαε αιΪα ρπορπαι ιιιιαπιι, ορια οωπιαι ααιιιαιιιιιπ α

ριοριιο οριαάο νο!ιιιιιαπια : Ριοριιιιω αιιπαιιι ορ

ια&ιιω νο!ιιιιπαιιε α!! Ειπα δΒ ροιιιιιιι. ει αιιπαιιι

ροι!ατ α!ιοιιι: αᾶοα νοιιιιιπαπιε πιοπι αι!α ρποριαι·

ροπιιιιιι , οιιαΙιε αι!ιπι ιαιιι.αι!ιιαιι. ιιι8α πιια!ι, ι!!α

που :Παπ ρπορπαπιιιιαιιι , ορια ιιια!ιιω που ροται!:

αίΐα Ποια νο!ιιπιπαπιε : απ8ο που οιιιιιαα αδ:ιοπιαε ιια

οποια αΠ`αιιτρπορπαι Βιιαω.Ιι!αιιι ι!οααπ διοτι" Μ

α.. .1γ:.49. α. ιο. 5. Δια/ιι. αὁῖαι ιια!ικάι πισιιαιΜπι «Π,

;;!`Ξ::'!° ιιιιι.ιωνο!ιιιιπαιιαα α ταοπιιω ροιιι.ιω. Μ! ατιαω ω... Ρι·αιαοειαοιοαπα.Οωααρι!Ιοοριαθιο μια”.

° . Φ"σωξ-ΕΔ ΔιΠ"0"ΗΒ ι'α"ΜΟΠΗΒ ο φ!! ατο (ο πια ριιιιαιρα!ιιιε ωοιιαπιιι·,αι! ιιιιοι! ρπιιιι:ιρα!ιιρε οι·

ι!ιιιαιιιπ: απ ρι·ιιιαιραΙιιιε νο!ιιπιπαε οιι!ιπιαπιιπ απ! ρο

πιιιιιι, :οι ωα!ιιιιι ι!απαιιαιιι!ιιω αι!ιιαπιαπι.ιπ: ιιαω απ!

ροιιιιω οι·ι!ιπιαπιιι ριιωὸ 86 ραι ια; αι! Μαρ] αιιπαιιι

ι!απαι!:αιιι!ιι αδιαιιιιαπιπαι·,8α ραπ αοαιι!απια.νιιι!α αα

παιιιια ιΠοι! ι!απαιιαπιιι, οιιαταιιιια αι! ιιαπΒιιιπ ροιιο.

α.Νιι!!αροπαιιπια οραιαιι ροπαίι, ω ωοπαα ιιιο

ρι·ορπιο ιραι:ι!ιααπιιιο ιαπ ρπορπιιιω ιρααιιιααπιιιιιω

αο!ιππιπαιια αι! ροπιιιω ιιιρρο!ιπι : απ8ο πιαιιιιιπ ωα!ιι

ι!ατα!ιαι·ι,ιιιίι ρπορπαπ ροιιιιω: 8: απ! ι!απαιιαπιι!ιιω

ωα!ιιιιι ωοιιαπι ι!αραι αρ ιριο ροιιο, «ω ωα!ιιιια

αι!ιιαπιαιιιπ. Μιιιοι· αιι αοωωιιιια ααιοπιια,οιιια να

Μαρια α!! οιιιι!αω αρραπιπιιι : οιιιιιια αιιιαπιι αρραπια

τοι Γρααιιιααποπ αρ α!ιιιιιο ροπιο,αι! αιμα! αρραταιι

π!ιιω ραπ ια οπα!ιπιαιιι π. νιιι!ανο!ιιιιπαε Γρααιι!ααιιιι:

αροπιο ρποριιι ίορροιιιι, απ! οσοι! αρραπαιιι!ιιω,

ριοοιιπαπιι!ιιωνα ραπ α οιι!ιπιαπιιι·. Οοπιιιιιιι. ορια ω

ωα!ιιιιι :ρω Π: αοπιππαιιιιω 8: π!αί!πιιᾶιιιιιω ρω, τ.°ι»ιρω.

ιιοπι ροπαίι ααιιιααπα ροπαιιιιαω, ορια ιιαιιιιιι ρο

παιιιια ιρααι ι:απι αρ ορροιιιιαΐοπωιε. Μαιοπ ριορ. 1Μπω
ιιαω πια: οπαπιπια «και» οραπαιιιι·, Με ωοπα α Μ. Ο

ρι!ι,οιιο α!! !ρααιιιααπιιιιιω Μια ι ιιαα αιιι!ιιιιια,

ιιιίι αρ αιιι!ιριιι, ιιαα ιπιια!!α&ιιια,ιιιίι αρ ιπιπα!!ιειρι

Π; αιΒο ιιαααρραιιιιιια πιο αρ αρραιιρι!ι; οσοι! α!!

ροπιιιω ριορπιο ιιιρροιιτο αόιιαπιιαπιι; μια: αραιι:

αρραπιπιια. ιι. ιιαπιιιαιιι !αριι!ιε ιιοπι ι!αιαπιι Ιοαιιω

Πι ιιαω, Βια ρι·ορπαπ!οαιιω ι!αοπιιιω , αοιιο ρπιιι·η.

ι:ιρα!ιπαπ ωοιιατιιι·ιπιαα αρραπιιιιι ιιαπιιπα!ιε ιΒιιιε !ο

ι:ιιω ι!αοπιιιω, ιιιιι ριορπαι !οι:ιιω !ιιπιιιω , α οριο

ριιιιαιρα!ιπαπ ωοιιατιιι·. Τιιω ορια πιιι!!α ροιαπιπια !ΡΪἰ°,ῖ

οραπαπι ροπαίι αιιππα Πισω ριοριιιιω οριαδπιιιιι : α:

ρποριιιιω οριαᾶιιω ροπαπιιια α!! ρπορπιιιω Γρααια .

ιιααπιιιιιω ιριιιιε. Ορια @ποπ ριορπιιιω τρωω.

πιιιιιω νοιιιιιπαπια Πι ροπιιιω, ιιαοιιιπ ααππα Μια! ο

ραπαπι. νιιι!α αιιαω οιιαπιι!ο ιοΒιι ωα!ιιω , Μα

ριορπαι· ροιιιιω. ·

Ε: Με ι!αι!ιιαιιιιπ, ιιααιιια ιιιι!ιιΐαπαιια , αΠα ωοι

πιοιιιιι νοιιιπιπαπιι: οιιιαιοε!ιι!απαιια ιιοιι αΙι νοιιιιι- _ _

παπιαιρααιιιααπιοιιω: ιιαω παπιο πιιοπιιια ροιαιιιιαι 22

ι!αραπ αΠα ροιιιιιια, αιιω ωοιιαια ι!αρααπ ροπαπιπιαω ι..,,.,"ι._

αι! α&ιιω ροιιπιιιιιω: Μ! παιιο ιπιι!ιιΐαιαιιιιε πιοιι α!!

παιιο ροιιιιιια, τω οαραιιιια: ιι(ιιιιιπ παο ωοτιιια,ιιαα

Γρααιιιααπιιια Μαι. Βια:: , αι!ιαιιιιαιιιω ωοιιιιιιππι

βι

ΡΝιθ. !.ο - '

ι ι.'

ω.πφω.

πι..

παιικ Μπακ α!ιαιιιι.π ωωεωει : Μαι Μ» Μἰ# Μ· νο!ιιιιιαιιε πιοιι α!! παιιπιιω ροιιιπαε ιιιιιε , ια! απιαπιι Μι"

«μια α μια ω.. πω!. @πιο ρι·ιιιε ι!οαιιαπαι κι α. ' πιιαι!ιοιιιιιι : απ8ο αι!ποιιαιιιω ωοπιιιιιω αιιιιι!αιιι

άάΙ.6. φωσ. ια Μα μαιΠιοπια: ιι!ιιιια αιι&ο.άψωΜ ι που αι·ιτ ιαιιιιιιιι ροιιιιω, Μ! απιαιιι πιια!ιιιυ. Αιιιαα.

2.ΐαςιιιιιιπαιι ιαπιπ. αοιιιω,οιιιι!οααιιπ , αι!ιατιιια· αοιιι!:απ αιιιι, αρα [Με αφ. 1.βέι. 3. €.0ιιιαιμ

τοπια οριαάιιω νο!ιιιιπαιιε αΙΤα ροπιιιω:πιιι!!ιιι αιιιω ρι·ορ. ιιαω ιιοπι οριιαιιια, φαι νο!ιιπιιαε ραι· ια :ια

8ᾶιι8 νοιιιοπαιιιπαραπιπι ροιαπιπ , .με πιοπι ιι: ρω· ριιοαιρα!ιπαι οιι!ιιιαπιιπ απ! ιιπιαπιι , αι!!ιιια ιιιοιιαπι

ρπαι ροιιιιω: ορια αι!αοιιαπιιιιι οριαᾶιιω, ροταιιιι8 ροπαίι α ωαι!ιια:απΒο ιιοπι ορίιαιιπα, οσοι! νο!ιιιιπαα

αιιιΙΙιιι! . αιπαα οσοι! ροπαιιπια Γαωραι οραπαι.ιιι. ραι ια δ! ριιιιαιραΙιιαι οπι!ιιιαιιιπ αι! ροιιιιω αι!ιιιια

πιιριιαιι



ο ΡΜπιβατ.

92 Φαρ] ΙΕ τ): Μέσιέΐο Μπάκα οσίααΜ:2:. .Μου τ.

ταοαοττ ρο:οττ:α ταατο. Κοίτα ικα. οοπτοα.° (1ιαα ' ταπτα:ο.(ἶοποοτ!ττ αακαα , ροΠο νοταπτα:οατ πο!!ο 1.Μα_α,,:

Μοτο: απ· ταοάτα τ:οατταοατ αττααατα οοπτ:ατοπτ οοπτ!τίτιπ- οοπατα, δ: νοττο τττατατα ρ:ττπο κακάο: :κατα ροίΤο /"ωτα-Φω

οτα: Ματ::
, »ή π :Ήττα-α οοπττατοίτατε,ααε τ!το::ατ οοπτταανττ!τε, ροτ
δ τ !”ν '

εαπ”, ὅ ω” ααατατποαττο ρο!!απ: νοταπτατοπαατ! ρτοτοοαττο

”ὶ2¦ιρ£-#”“-_ πω! τα· Ε:: τα... νοΙαπταε οΠοπτταΙττττ αρροτιταε:

αρροτττατ αατοατ ταοαοττ μποτ:: αααοοατττααο οο

πο , ααο:!°ρτορττω πατατα: οοπαοπτ: , νο! τα! Ηττα!

οοπίοααοπ:!ααα οοπτ!αοττ. Ματια:: αατοπαποπ ρο

τοίτο:οαοαονο!αα:α::τα, ατα τα ντττακ οοατ. οτα::

πτΙ ροΠτ: παοαοκ νοταπ:ατοια, αυτ: οίΤοπ:τατττοτ ο::

αρροτττατ ροττοο!:τοτττ:ατιο, ω:: τα! τρτατα οόρατοτατ

ν: ροττοέττααπα: οατατα:οτ!τ ποπ οί: αααταπτ.η· Μ! τ. ατεατα. 1.τοπτ. Κοίρ.οτιατ δ. Τοσταα.4 ασ

«τα τ. μ:- οο:,νο!απτατοτα νοτίαττοτ:οα ορροί!:α , τπκ!!τεοτο

Μ! οττοα ορροίττα ιαατο:ταττκτ. τα ααα τοπία τοααττατ

οτταααΙ/Ήτατω, οτα:: τα: , οα::ταοοπττοα.οττο, νο

!απ:α:οτα-τοτττ τα! οοπατα δ: πατατα; αττοαατ οττττα

οοπττοα. αοποί:, ν: ο:: οοπτταττα τω. οοπττατ, νο

ταπ:.ιτο:ατοτττ ατ! οοπαπα δ: «πατατα τοτταα!ττοτ.

Α:!τα.ταο8. τατποτ ,ο ο!ατααο ρτοο. παπα οτταπα

αααατ!οαρρττττατ :τι ρ ατακα:: ατατο τττττα:ατ , ποπ

"πω... αοτααο α!ταααρταοαταποττ:τα οοπτ;οατ :α

το αταΙαααατ!αοττατατ. Κοιτα: αατα ποααττ ι!οκτταττ

Ναό, ατα ρτοοοαποτοατ τΗατ!,ντ ι!ττοοπαοπτοατ οο

πορτορτττ ταρροττττ: α:ααοα:!οὸ ποοοίταττο ρτα:οο

ω.ω:: ποτττατ·οοπτ , οατρτα:τοπτ :πατατα :τοτε

τταπ:!ααα ατ!αοττα:ατ.Α:! τ.οοπτττια.πο8.απτοο.Δτ!

ρτοο. απο, τω:: τρτο ααο:!ατατα οί: :τοτττα &ταααα

οοπτ ρ:ορτττ ταρροττττ, α:ααο ν: Πο οοεπττααα παο

αοτο :!οοοατ αρροτττατα τα! κατα! τατ , ποοοίΤαττο

ααοαοτο τα νττ:α:ο οοπτ, οατ ατ!αοττατατ,οαττττ!!ατ!

Π: ρτταοτρατο τττοτταα:1α,τα ντττακ οατατ παατατα νο

!απ:ακατ τποΙτπατ τα! τατ:το:οΙταττοποτα.

ο Α:: α. :ἄρα ο:ταατ τπκττοότατα τω: τα τα!τααα,

ρ:ταο!:ατα :!τίΐοπτα: τα ντ::ακ νοττ,οατ ορ οπττατ;

πατα ποααο τπτο!το&α::!τίτοπτττο ροκίτ τα! ο , ατο,

τΙΙα:! οο8ποΓοα: ντ οοπτταττατα πω: ατααοατ!οο τα

ντττακ να: ττττ τ!τίΤοπτττ. Ατααοττα:ο α: νοΙαατατο ;

ν: ροτοπ:τα: ταροτοί: :το νοΙαπ:ακ ντ αάα.

τα..

αέι!τ..

τς.

ά:!.:οα]::.

Ι6.

Α!Ρασο

στου:

α4α ραπτ: :Μ[ΜΜ.: ω:: τυπου» @ύ Μιτου:: :απο , τον: .

»Με Μπουφάν Μουτ:: Μ:: τ?

ΡΚουα τοπτ.ατττττα.Εί!: Νσταταιί.Ο:!ά.τα 3 α.:3.

άιο.3.τ!αοταε α: δσσια.ται 1.ιττ/τ.τ.9.3.ρ'.αάα7εκ. έ

Θ· τα α.ά:Π. 43. α. α. αιτοτ! ροίτοα το:ταότααττ , δ:

ορροΙττατα αοτο!α:ὲ ‹!οοαττ τ:: α. ά:Π. 49. α. το. ρ'.

·τα|ρ.Ρτοοατ τ. Οοοατα. ε: ποπ ροΠοτ νοΙαπταε ντα

τοττε νο!!ο α!αΙααΠαο ταττοαοααα!τ, ποπ ροτΤο:οττ

ο:: ααοτ!οαπααο οοτο&ατα ει): ρτοροΗταατ ταοτοττ

δ: τ!οακτοττ: οοπτοααοατοίτ τα!ταττ:: :πατα οατοορττε

η.

Ρτού. τ.

Οποιοι

τ ρτορττα: πατατα οοπαοατοπ:τα . α.: τορα:!ταπ:!α π.

 

· εοττίτο,οτατααο Μα:τοοπ τροοτα!τ ρττατ!ο8το, ντα

το: ροκ!! οττοα ααοτ!οαατααο οοτοοταπα Ποτ ρτο

ροττ:ααα αποτοττ νο! :!οιαοκττ ρε: ορροίττοε αό:ατ.

$τααοταατ ρτοοα:: Ρτοροπατ τατο!τοάαε νοταπ:αττ

οαπο ρτοροί Β:α:[αΙ[στ σώστε, πατάω» στ? , αυτ ρο

κττ νο!τιπταε οσο νοΙΙο , αα: ποπ.ττ ροτοίτ; !ατ:α:

ροκΡ: νοτΙο ταα!ατα οοαπττααα ν: πααταπα. $τ ποπ

ροτοττ;::Βο ποααττ οττοα τω:: οοτο&ατα ροοοατααα

οοπταττΠτοπτε οοαπατττοκ , αυτ:: τα ποαατ: "τα νο

!οπτ!ο. ααο:! τπτοΙΙοότατ ρ:οροπτ: ν: πατατα.

Ε:: οσο ταπ:!αατ. οο!!τεττ, ροίτο νοταπ:ακτο πο!

το . του ο:!τττο οοααια ντ οοπαα!,αατα ροτοί: οττοα

ααοι!οαι·πααο οοτο&ααα Ποτ ρτοροίττααα ααοκττ.

ατα: τ!οταοτοττ. ΕτΒο ο ρτοροπατατ τ!Ιτ οοαατ:α οο

ποί:ατα , ρο:οττ: Ματ! νο!!ο , νο! πο!το , κα ατπατο

νο! αστα” ταττατ ροτοτττ πο!!ο 8ο ο:!τ!ΐο οοπαια

οοαπαατα δ: ταεττοαταα:τ ν: οοπατα. ν: αακα:: τα!

αο: ααοτοτττατοα Ρα:τατα, τ!οοο:, οοπαπτ δ: παατααα

οττατταια αοοτρτ , νπο ταο:!ο ρτο οοπο οοπτίτο8:

τ!ο!τάταοτττ: αττο ρτο οταπτ νοττοτττ δ: αο!τοτττ α. νο

τ,.

τοοαπ:!ο: αατα ποττο: απο:! ναττ , δοντττοτ ααοι! ΗΜ:

ποπ να!τ. Μα.: 2.8οοτατα:. Ικα, οι α. αατα Με:: ω·

τοπτοπττα απατα: Ματ:: :!ττοττπτοπ τω:: οοοατααα Ρ")!”" Μ”

.. .τ Ρ :ΗΣ Σ:

ρατ:ατααα ο:: τατττατττατο , ααα! οοτατατττττατ ατ

Ιτοτοπκ ραΠτοπο:> ο: τ8ποταπττα , ααα! οσα!

ατττ:ττατ· οτταπτο ταττόποαο:: ααα!τ:τα , ααο:! οοπτ- - _

πατατα: οι: παοτα·νο!απταττα ττοοι·τατο , ο!τεοπττε

:παταω ντ ταα!ατα. ααοτ!ρτορτοτοαροοοα:απα τα

$ρττττατα δ. αρρο!!ατατ. 9.- οίκο ααα ο:!τττπτττττ- 23

οαπα,νατ: τ!!τ τπα!αταταοτα:τοπο απο. !ατ:ατ :πα- ΤΜ"

τοταρο:οίτ οΠο οοτοδ:ατία ρτοΓοοαττοπτε. Απτοο. _

οοπττατ.ααταοοτο&αααοαα τω. 5.Τ!τωπ 1.2.9. ' τ

α9.π.1.οί: ταα!απα ν: ατα!απα,ίτοα: οοτο6τιτατ απαο- 1- -

:το ο:: οοπατο ν: οοπαατ. α. :ατα ααα οαο:!αοοαο θ"::δ

απο: ο!ταττ παταω, να!τ :πατατα ντ πααταπ!. Απτοο.

οοπτ:α: , αατα τα τα!ιοαα οοτο6τττ απο: οτ: νο! αρρα
το:,τατττ τπατατπ:οτεο ποτροτοί!: τττοαοττπτ(ταατα!ο. ή_

τ. Τα!! :!αταπαττ, αααταταατττ αοτατποντα τυο νττἐ`ι @τέτοιο

νοττοατποπ οίΤ:;τοτ! ποπτ:ττο,οί: ττωττω. 6.·νοταπ- Π·

τα: :Η ετΤοπττα!ττττ!τοοτα τ :παο ροκ:: α:: οιοτοοπ- “ω”

ααα: ταατα!τοοττατοτττ νοττο παταω:: ν:: ατα!ατα.7.τπ η.

ααοτ!οαπααο ταοττπατοαοττατ , τπο!ταατο ροκ:: 8ο ·"Ρω:δ

ρο:οαττα, τα ααα οί: τ·ταοττα:, αατα τα: ποπ οροτατατ ο

απο τα. τα! τταοττατ τπτατττττα τπο!ταατ τα :παταω ν:

ο:τατατα,τοα τα αότατατπταίττττα: ντ Η:: παο τα ττ!οτα

τπο!τπατο ροτι:ττ νοΙαπτα:, τα ααα πιο: !ταοττατ τα.

8κωιά.ι τα· απ:: [απ. Νοεατ , ροίΤο νοΙαπτακια Β

νοττο ταατατα ταο :αττοπο:1ααττ,αα: ποττο οοπατα τα: 2'^ρ",·

ι·α:τοπο οοπτ: :Π 8.ΤΙνστα.τ 1.α.4.8. στα. 8: το!ταα. 'ΕΜ'

στο:: άτα!. 1 .Ε:Ιτα·. πρ. τ. νοτ τ!οοοτ τα οταπτ αάτο

πο δ: α!το&τοπο τοπ! οι· οοπαπα α!τααο‹!τπτ:π‹!ττ

αρρτοοατα;τττδταατ τ! τα! απττααοτα,Ιαοακιαψακυά

οπο:: :.ν.·ρ::κατ τ α!ταν οτί-ααα , Η ι!ατοτατ·αοττο αα:

ο!οδ:το,τπ ααα :πατατα τπ:Ε:!οτο:α:: οί!οτνοατταατε,

απ! οοπαπα ποπ οκροτοτοτ,ττ:τ! ο:!το Ιιαοοτοτ. Βαπ

:!οτα κατ. τ!οοοπτ Βάση-ακα, κίαζτ:Πέαικ, .άα/ΞΙωισ.

ο:: αατοα: :!οτατταρ:απα ο:: τ!!ατ! ατ:τοτττα : αυτ:: ταύ

άεκτ φώτα. ορται:ατ. Α: :πατα τατοπτ!οπε οροτατο

τα τ, ατα αρρο:οτο: :πατατα ταο τα:τοπο αταττ.Ντο Γα

ττα:-αοττ Ο:·Ιαπω.8Ιο/]Ξικάο , οοτοθ:ατα νοΙαπτατττ. οί!ο

οοπατπ δ: ταα!απα, ποπ ααα! το απο, κ! τα αρρτο

!ἔ:πίτοπο αρρατο]:, τ::!Νααοτ! νοτιἔττααἑρτα :καρτο

κατ, να τορα τα:: ααα ν: ο: ατα α: οσα ατ,

Με:: ποτπο τπκπι!οπτ τπατατα, οροτατατ, αατα τω::

οί: οοαττα τποΙτπα:τοποια πατατα;οοο αακτα οαοο:

:πατατα οι: το, ν: ρτποοε!τ: τα!κατ τα αρρτοοοπίτοπο

οροταπττε. Ρτοο. α. νο!απταε στ:: αρροττταε ταττοπα

Π: πατατα: οοααοπττατ, ω! οαροτοποα οα , ααα: τοπ:

έ:: Ο:·|πιτπ

Ο!σβω.

α.7ξ

Ιἶνυ!›. α."

τω::

αυτο τοπ: οττ!οαα ι!ττοοααοατοαττατ α: απτο, ο:: :ατο

ρττω πατατα: :!τίοοπαοπτοαττ οοπααα ν: οοααοα, οίτ Μ

τετοια:: οοπαοατοπ:: ποααττ τεττατ νοτατιταεααταρ-/ήροκ:: :πατατα ταο ταττοπο ταα!τ , αα: τορα:!τατο οο

πατα ατο ταττοπο οοπτ: αυτα ααΠα ροτοπττα τω:

ροκί!: “τα οοτοᾶατα , απ! ααα! .τι α πατατα στατ

πατα. Ματοτ Ρτοο. αατα ποπ ροτοίτ πατατα οτττεοτο

ροτοαττατα, ααα: τα::ττποτ αι! ττοττταθ:τοποατ τω: οτ

8ο ποπ ρο:οίτοοααοποτατο Ποτ αρροττ:ατ:ο. αατ τα

οττπατο ροΠττατ! :πατατα ντ ατα!ααα: αττοαατ ταοττπα

το ροί!`οτ πατατα ρ:: ρο:οπττατα τα! :!οτ:τα&τοποατ

τω. παπα ροτοατταα:τ Ποτ ρτοτ!αι:οτο ποπ ρο:οΠ:, πτ
τ ο :Σ τπο!τπαττοπο α‹! οοτοότα, ατ! ααα: α:ιο:!ταπκ ρο

τοπττατρτα τοπτ!ττ:οίτ επτα! ροτοπττατπΡ::απαοπταατ,

τττοι!ταπτο ααα πα:ατατρτα τοατ!τ: :το οοτοέτα, οτΒο

ρτο:!αοοτο αοαατ: αρροττ:απα, αατταοττποται! ατα

τααα ταο τ·αττοπο απο. Οοπτττ:α. Ιτα το οαοο: αρρο- 2 8.

πω: τα:τοπα!τε τα πατατα οοαποτοττταα , Ποο: αρρο- 0°Μ*Μ

ατα: πατατα!τε τα ααέιατε αΙτα:ατ τααρΙτοατ, αρροττταοα

πατατατοατ το πατατα ποπ οοεαοτοτ:ταα ταοττπαττ αι!

· α!ταατι!



$.9·

|ο[τοπο.

σ.ι.τ.»ι

πο.

οι 872.

.Με

πο

πο, Η·

πιο Ικ Πο ώιοοΐο οποιοο.ο ·οο(φιοιπτ. δοτου ΙΕ

πιιποιο οποοπιιοπιοπο ΡτοΡω οποτε: Ιωριιοπτ

ππιιπω πρροτιτο πειτοτπιι ιποιιππτο πο οπωεπτοω,

ιοποιο πο €τι8ιτιεπωω , τοττπω πιο ωοτοω ΐοτιπω,

ποτοω πιο ωοτοω οοοτιοω: απο δε πρροτι:ιιω τπ

° τιοππιοω πο τοπιπω ρτοοτιω ππτιιτα πιο τπτιοπο

ο5πιι. Μπιοτ ρτοο. ποιπ πω: προοιιτοτ ππτοτπιι5

οπτω .ο οποτε, ν: ροτ οιιωτοποπτ πο οπ πω; πιω

ποιοοποοπιοποπ ιτπ προοτιτοε τπιιοππιιτ οπο: .το

οποια ιπτοιιο&οπο, ν: μι: οπω τοπο:ιτ πο οπ , ποα

' πιο: ποιοοποοπιοπτιπ: πω: πιο οιἴοτιωιπο,ποὸο

οπτοτπποπ οο8τιοΐοιτιοπ 3Ρροτιττι ποτοτπΙι Μοτο

τοποπτ οι οι, ποπ τοιριπ_πιπτ οοπ_οοπιοπτιπ:ππτοτπ

νοτο οοοποίοιτιοπποροτιτο τπτιοππιι οτιπω πο οπ

ποπο “ποιοι πρρπτοπτοτ ω. πιο οοποοπιοπ:ιπ.

@οπο οποτιωοπ οτιτιιτ οι: οο , ποοο ππτοτπ οσο

ποπ:ιτιοπ ωοοιο προοτιτομοοππΙι τοποιτ πιο οικω

πιο οοοιτπω ν: προτοοοποιω: ππτοτπ νοτὸ ποπ

οοοποιοιτιοπ ροτποροτιτοω-οπτοτπιοω τοποιτ πο

ποοω ποιοοοιτοω , ντ π ρπττο τοιοιτιποπτ·οω. Δ:

πιω προτοοοοπο ρτοοοπιτ πρροτιτοι ντ οποτε

οοπιιοπιοτιτ,ποοο το πιο οοποοπιοπε ποπ οπ:ποπ

ποπω ποτοω οποιο: προοτιτπιππτιιτπιι ποοπτοτο ν:

οοποοπιοω, ποσο το ιοί-π τ:οποοπιοπε ποπ .π,τοπ

ποροτιτω ππτοτπιιι ποπ Γοττοτ πο ροτίοέοιοποω π.

οι οοοιτπω, οτοοτ πρρτοοοποιτοτ, τω ρτοοτ ποιοτ

το τοι οιτιοιτ. >

ο Αοι. ΟοοπωιποΒο ιοποοι.Αο-ρτοο.πο8ο, νι

νοιοτιτπε τ:ιτοπ πιο οοιοοτπω ρτοροπτιιω ν: πιο·

ιιιω οοωοτοτι ροπιτ , ποοοπο πι., ντ πιο νοΠο

Ροιπτ πιο τπτιοτιο ποιο , πο πιο πΙιποπτπτιοπο πιο

οπτοτιτιο οσοι οοωωοοι, πο: οοιοθ;ποιιιι. Λεια.

8οοτι ποιο. οιΓοτιωοπ ιπτοτ ροοοπτπω οι: ωπιιτιπ.

οι τοΙιποπ οι ιππτωιτπτο 8ο ι8ποτππτιπι, οοτιωο πιο

οπο οιτ ω, ποοο ροοοπ:οω οι: ωπιιτιπ π: οοοοπτοω

οοωοοποπι π Γοιπιιοοττπτο νοΙοπτπτιο, οποσ τιτα

οοοοπτο νοι οττοτο οι ιπτοΙΙοτ'.οο-, νοι ρππιοπο ιο πι·

Ροιιτοτ ποπ ποὸο νοιππτπε πωριοιππτοτ ωπιιιιιι

Ϊοο τπτιοπο οπο, τω οοειιοπ:οπε πι. ωπο.ιω , πο

πιο: οπο! νοΙτ πιο πΙιποπ τπτιοπο οοωωοοι, νοι

οοιοάποιοε , ντι πιο ροοοπτοπι Απ8οιοτοο:ι. πιο

ποπωπιε ι:οοποποτιπ:, ιΠοο απο ωπιιιω 86 απο

:οι οιοιππω νοιιιιιτπτοω, ποοτιο πωριοιτι Γοπτ_ίι.ιο

ωοτιοο ρτοροπο οκτοοοπτιο, οποσ ρτωοοοοπτο νοι

οττοτοιπ ιπτο1ι.οο, νοι οποιοοοιιι προοτιτο πο

τἰοπτο, ποπ οπτοπτ Αποοιι. Λο 3.,οιπιπ8. ππτοο.

πιο νοιτ πΙιοτι πιοοω, νοι: ωπιιιω ντ ωπΙοω το.

“Μ” 'ω, πο&ο πιο οοι οιπΙοπι ιπτοποιτ,οοποοοο: νιοτ πιπ

πιπΙτωι

οι οποιοι

σημειο.

οπο ντ ωπιοω τοπιοθ:ο οι , νοι πιτοτιω ροτίοππο,

” ρτορτοτ ποπω οιοποιοτ πιο :πιο ωπΙοωπιτοτιοοπ

οπο” το οοτπποοω, ποεο. .οι ποιοι ωπιοω πΙιοτιοοποπ

οπο. πιο οποιο οοιοτποω ωπιοτιοο : τοτωπιο πιο οπ ω

"-β'ἄ"|"ἰ° ποω οοωωοοιιω ίου οοιοᾶποιιο το , πο: πιτοτιω

πιω

πω.

ποτιοπω , ρτορτοτ ποπω :πιο ωοπω πιτοτι οοπτο

τοπιτοτ. ν ποιο πο· ρτοο. ππτοο. οοποοοο.οοιο&οω

πιο; πι.. ωπιοωτοποοοιο ροτίοπω , επι οπο"..

τω, ποΒο πι.: ωπιοω τοΐρο&ο ροτπιππτ , ρτορτοτ

ποπω Ποιο πιιοτι τοππωπο. Ιπ πιω οιποττ πο

σωστο, :πιω οοιοᾶοω ποπ ωοοὸ οι οοπιιτο τοπ

οοᾶο ροτιοπω, ρτοοτοτ ποπω οοίιοοτοτοτ, τω

οτιπω τοΐροάτι ροτίοπω , σοι οοιιιιω ιΕπιιω πιο

οοτπτοτ. Πισω. Ηιπο (οποιτοτ, :οποιοι οπο πέι:οω

οπο: ππω ποιοι οοιι οι , πιο ιπτοποιτ ωπιοω οιο

τι, ν: ωποιτοπιτοτι οπ. Κοπι. ΝοΠιιτπ οπτιπᾶοω

6οι;πωπιοιτττ, ποΒο: ποιΙοω οπο πᾶοω οοιι,

πιο ποιο ποπ π. πάω πωπω , οοποοοο. Ιοοω

ποιρρο ..απο οιοιτοτ8ο οοιιιω τοπιοθτο ροτΓοπω,

:οι ωπιοω ιπτοποιτοτ,δο πωοτ ι·οίροοι.π πι, νοι πι

τοτιω ροτιοππι , ρτορτοτ οοιω οοωωοοοω :πιο

πιπιοτο πιτοτι ιπτοποιτοτ. οπο: ιοοω πθτω οιοιτιιτ

ποιοι· οοποποποοπτιω τοπιοάο οπο , ποσο πωπ·

τω, 8ο πωιο πωιοιτιπι τοπιοάοοοποπο, οοιπωπ

οι:

πο. Λο τι.. ποΒο ππτοο. @ι οπιω ο: οιιοοω ωποι

οιιειτ ωιπω, ποπ οιι8ιτ ιΙΙοο Γοτωπιιτοτ νι ωπΙοω, -·ΐο 4- -

Ιω ντ τοωοτιοοω ωπιοτιο ωπιι: οπο πιιτοω τοπιο

τιοοω ωπιοτιε ωπιι οπ πιιποοο οοποω , πο οτοιο.

οι: οιιειτοτ ίοτωπιιτοτ ν: οοποω. νποο πο Ρτοο.

πτιτοο. πο8ο, ιπ ιπιιοοε πωπω ποιο οπο,νοΙ προσι

_τοτο πιο ωπιοω; ππω .τι νοι προπτοτ τοωοτιο πω·

τοπιο ιππιι,ποοο οπ πΙιποοο οοππω.Αο 3·.οπτιπο. ,μ

Μπιοτ. Τπω οπττιππτι, ποπω ωιιιτι ροτοοτο οοωι

ποιοι οπο νιτιι οοποοτππτ ποπ πιο ίοτωπιιτοτ νο

ποπ πω, ποΒο, ν: πο: Ιιοοτιπ ρτπποπτι ωιίοτιπ,

ριορτοτ ποπω οοποοτππτ ποπ-οπο, οοπτ:οοο. πι.

.οοτπτιποτοωπρτποίοπτιωποτιπ, ποπω οπτιοπτοτ,

οι πιιποοο οοποω, ποσο οπωτιπτι,8: ροτποτίι πο·

ωιποειπ οπο νιτπ οταιοτοπτ'οε οοπο ρτορτιι οπο,

οποιο ορτππτ οπτοτο οτορι·ιο οπο, ποπω ρτποιοπ·

τιιω ωιίοτιπω πω. Αο 6. ποπ. οοπίοπ. πω.. Νοοτ- Δ, :“

:πιο ιορροπιτ οοιοόξοω ρτοροττιοππτιι, οιτοπ ποσο

νοτιοτοτ: οίιω ι8ιτοτ ω:ιιιιω ντ ωπιοω ποπ οπο.

ιοάοω ρτοιοοιιτιοπιε, ίιοοτ ποο οοπιιω ντ οοππω

οοιοδτοω πεο , τορο8ππτ νοΙοπτ-πιοω οιτοτοοτο

πιπω Ιιοοττειτοω ποιο ρτοιοοιιτιοπιι οιτοπ ωιι!πω

ντ τοπιιιω , νοι απο τοεπι οιτοπ οοποω ντοοποπιπ

Αο 7. Με. Μιποτ. Απ τοσο. ποπο,οποιτπω ιππι

πιτιποιιιτ:ιιππτο ιπ πέι:οιο επιππιτιο ιοτωπιιτοτ, τω

τππτίιω ωπτοι·ιπιιτοτ; ι-οτωπιιτοτ νοτοιποΙιππτο επ

πιιποοο οτιωοοοω νοι ντιιο πιο" οροιππτιι. @ο

οποιτω ιπιοπιτιπο ειππιτοτ οι: ποτιοω ιπιοπιτιο:

ποι ποπ τοποοπτ .κι Ιποποποω ιοτιτ , ποπτοποι το

ποτε πιπιπ ιοττωιω , τω ποπτοπιιε οποοοτππτι ·

οοππ: πτποο ποοο ιοτωπιιε τπτιο , (πο ποπ απο π.

πο ιοτι: οροτππτοω ωοοοτ, ποπ οι ποιοι, πιο οοππ

οοπιτπτο οοωωοοι, ιιοοτ π: ποιοι , δ: ντίιο ποπιπ

τοποπτοτ ίπτωπιιτοτ π. οιιοτππτο ωπιιτιπ ιπιιο··

τιοππτιε. Χ

ι

εποΤιο ιι.

π.. πιάτο απο τυοίωιωτ /οπιτιιι· οι οι·

που» πο· ποιοι?

ο

ΤΠοιοι ΐορροπιτ , νοιοπτπτοω πο νττπωπιιο

ΐοττι ροπο: οοττιιω ππωπιιο .τι , ροτοπτιπω

Με ιιιοπο οι ποοοοπωππο,ιπ πιιο τπτιο Ϊοι οοιοάι

τοροτιτοτ: π: τπω ιπ οπο , ποπω ιπ ωοοιιετοροτι

:οτ τπτιο πιο , που οι ρτορτιοω νοιοπτπτιε ποιο

ό)τοω. 8οιπ πιο" οιπιοοιτπε οι, πιο οοοοω πᾶο πιο

νττπωπιιο πωοι ιοτπτοτ. Ρτιωπ πιο. ποοπτ , Κτι

μ.

ιι=ἶ

5·

44ο ?ο

μ.

37-]

Ιου.ιιι τ. πο. 1.π.ι..ι.ι. .4ι·ιωικ.ιβιο.ο. π.. ιΠίπι·οΙ. Απρ".

π.4.ττ.ι.οπο. ι.Ρ'απιστο. 1.2.οϋπ.33. απο. Ρτοο. π. Πού. ι.

νοιιτιο ωοοιοτοω οποιπτιιτιι νοιιτιοπο οπο.: πο·

ριιοπτ πιιτοω οοποοω ιι&ι.ιω οποιπτι π ΐοιοίο: ιει·

τιιτ ιωριιοπτ οοποοω ποιοω ίιωοι πι. ποιο το ωο

οιοτοω. Μιποτ ρτοο. ππω πιοι!πιιπο οπ: ωοτιιίι

πι. νοΙιτοω οτορτοτ πτιοω,ποπω νοιιτιοποπι ωο

το; οποἴπτι π νοιιτιοπο οπο. π. Ειοᾶιο 8ο νοοιπτπε, πο.

ποοιοτο ?ΜΜΜ π. οπο. ο. π. πιο: ποιοι οιοοτιω Ρ",6° '°

τιιτιοπιε , οιιω ντιω π. τ:ιτοπ ωοοιιι , πιτοτ οιτοπ π

ποοι: ιπιτοτ ποποιτιοοω πόι:οιιοπο ποιο δ: ωοοιο

τοω. π. ει πιο: οοποτ ντιπ .στο Με ιο ωοοιπ οι Ει- ΤΜ?

τιοω , ροποτ πιο πέτο οοτοππο τοπΙοτο μτορτοτ π.

ποω , πτποο ποοὸ νπο πο. πωιο νοοο οικω , δ6

ποΙΙο ωπΙοω ρτορτοτ οποιο: ιτπριιοπτ ποτοω, ν:

ιοοω πάω π: νοΙιτιο 8: ποιιτιο ίιωοι , οοιπωδο

πωοτ; πιο. ιοοω απο οπο ροποτ εποοιιιω 85ο το·

απ., ωοτω ο: πιω. π.. δωρο νοιοοτπε οιιπιτωο πο.

οιπ , οπο! οοειττιποοοο οπο , ντοιιω οι: ρτοτοτιτπέ"""δ

νοιιτιοπο ποιο οιι8ιτ ωοοιπ οτο(οπτιπ : ποπ ροτοπ

ποτοω νοιππτπε απο νοπο πποω , πιο πάιι το πιο

επειτα, οιιω οπο! νοΗο οοπιτ πιο οταοο8πιτοω.

Ιειτοτ
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ΙΒίτοτ είεδτίο ποπ ιιεεείΐειιὸ είε: νοίίτίο τίπίε.

8εοοποίε Ποτ. είίίτωει: Ε-β οσωπικοιίω·. Εεω:ωοε

ειιρ:είίο 8οοεπτ δ. 'Π.ισ.1. πο. 8.ε.3. Πείειεπ.(Μπ

τιιά.Μεάίκ.Ώε!επτ.8)!κιπι ιύιά.'Βοπεισ. οι π. είιΠ.38.

πι.. π. απο τε.ε:.Κίοοετά.ε. 3. π. π. ./Ε8ιά.4. π. εε.

Ρεπεκιί.πτ 3.ΡεΙαι.4.:.. Μισι6Μ.ιπ ι.ιω?.ι..,.3.0ε.

οπο!. π. 1.468878ιοΜ. δνε-εστω Οώιυπ. π. ι. από. 2.

6'εύωΙ π. ι. στ. ι. υιο:ιεθ.ε. ιποίΗΜε δοντια: οι 2.888

38. ιΙ.·ωιτειν. Ρεο εοίοε εκπίίοετίοπε,

Νοτε , 8πρίίοίτε: ροΗε νοίοπτετειπ ίπ όποιο 86

ίπ ωεάίε “τικ :πιο ιποτίο ντ ίποίοεω οοππεπε,

. ίπ δικιο ν: εεωείίίοίΙεω με: ωει!ίε , 86 ίπ ωειίίε

ι ν: είίεοοιίοε Ειπε: είίο τοποσ επίοίοιε , ίπ νποιπ

ωιοιίωιε με: Γε,ίπ Επεω Ρωμιοί· οοιιίτετεω , ωι:ϊ

Μάιο:: ίπ Γε,ίίπε ιείε:ίοπε ει! ωεόίε.86ίπ ωεόίε θ·

πε :είετίοπε ει! ί·ίιιεω. Ρ:οροιίιιε οοπττοο. ποπ είε

ίπ π. Επί-ο ,ίπ :πιο οεττοιπ είε , νοίοπ:ετεω άίίτίπ

&ίε εᾶίοοε ίε::ί ίπ ίὶπεω, 86 ίπ ωειἱίε εί:ίοίοτθ

ίοωρτη (οτί ίπ ριίωο. Ιπ οπο ιιιίτιπο εει·τοω πι,

86 νίτιο οοποειίιτ νείωιεπ, ιιοιι οοίΪε νοίππτετεω

ίιιτεπάειε δικιο , νι εοωιίΠοίίεω ρε: οπότε, τ1οίπ

βίαιο νί:τοειίίτε: 86 ίπ οπίίωιο νείιτ ίΐιποω. ωιίε

οπο ωοπο ίπιεπάίτο: Βιιίε επω οιείίπε :ιο ωοείίε

86 ιπειίίε οοω οιόίιιιε ε:ί οποιο. Ιωροιδίοίίε εοτεω

οί! , ωι:ιποίο νποιο ίπτεπάίτο: οπο: ο:τίίπε ειί ε·

ίίοτί,ν: νολοπτεε νεο: ντιπ ω.ωιίπ ε:ίεω νείίτ είίο8,

ΠΙτεωνί:ιοείίτε: 86 ίπ οοίιωιο. @εεε τοτε :ΜΕ

οοίτεε πι, επ ιιοιι τειιτίιω νιττοιιίίτει86 ίπ οοίίοοο;

ίοά ετίειο ΐοιωείιτει, 86 ίπ ιε&ο νο·ίοπτεε νοίεπάο

Επεω εοωιίίιοιίειπ πο: ιπεείίε , νοίίτ ετίεω τπειίίε:

86οοπτιε, νοίεπτ.ίο οποίοι ντ επεοοτίοε Ποο, νείίτ

Βπειπ ποπ τεπτί.ιω νί:τοείίτε: 86ίπ οί:οίίοοο, ίοά

ετίειπ τ”οι·ωείίτε: δ! ίπ κάτι. Ρ :οποσ

,,_ Β ιοο Τεωετιί ρίειοπιωιε νοίοπτεε ίπτεπ

22ι·ιιι»ιμε ιδοποίοίεπεω νίιτοείίτε:,τεπτοω 86 ίπ οί:Ιίοοο ίπ

'ξ'^Ι"2.3° τοπον:: ωειείε. 86 οοπτιε, είί8επάο ιποοίίε,νίιτοείί

α. το: τεπτοιπ , δ! ίπ οοίίωιο ίπτεπείετ οποιο: Ροτείί:

,,,,,ω,, “ωεπ , 86ο!είεάο ίπτειόπω ίπ ντ:οιπποε πω.:

"παω, (οι ίπτωείίτε:86 ίπ :ε&ο. Ριίο: ρετε οοπίεετ επρε

Ϊ" °ων"ν ι·ίοπιίε. 8πρέ επίω ίπτειιάίωιιε δικιο ντ είΪεωιεπ

είπω πο: ωεόίείπ οοωωοπί 86 εοπτ-οεο τεπτίιω
ί ί οο8πίτε: :οπο εοτεω ποπ ροΠοωοε όιτεάο 86 Ϊοτ

ωείίτει· νείίε ωεοίίε. Οοπιτε νετὸ ίεερο είί8ίωοε

τεετειωίπετε ωε:ίίε , ν: ντίίίεετί ίεπεω οοπίεοοεπ·

είπω , ποπίπτεπάειιοο ειτοτείε:Ε Βπεω, πιο πο:

:πωπω τειιπίπί οοίιωιε τε:ωίπεπτίε οποία: είε

“_ 8είοπεω ωει!ίο:οω. Ροίὶειίοι· πειτε εΠειτ. πιώ.

ε: Φωτο Ωορτίοίοοποοεόοοίτε Γε πιω.: , ντνιιοιπιίτ :ε

ει.

ά|Ετωεπι

ειστε.

48:

Ριν/πιει::

"τάξει το· τω ΐο:ωείίε Ριίωε:ίε, οι·οοτει ωι:ιω οοεποίοετοι,

νείερρειετο: ε!τειοω, ντιοωωιε ποτε:: οποιεσ

,,,,,,”ω β :!εωοοε Μπι οοεποίοί , νε! ερρετι οι:ει'.τε 86 τοι

πιο». οποτε:: ίτε Γε πεοεπτ 6πίε 86 ιοεοίε ίπ οιοιπε επί

ερρετίοίίίτετεω:ίΒίτοι ροΠοπτ νπο εοι!εωωιε ειᾶο

νοίοπτετίε προετι είίιοθτο 86 ίοιωείίτε:. Μείο: ρε

τετ τ πεω ωιεπείο οπο [ο πεοειιτντ ι·ε:ίο Ροι·ωείίε

86 ωετε:ίείίε (επ πιίωειίε 86 ίεοοπιί.ι:ίε,εωβο οσε

ίεΐοοπτ ίπ νιιοιπ οοίεάτιω τοτείε πο: ο τε:ιπίπε

:ίπποι @Με ίεοοποίιω ντιειπωιε :ετίοπεω: πεω

τοπο εοεοε εεωιο ρι·ίωο οπο: ίπ ντ:εωοοε οί:ίεόεί

“τιοπεω, :τι νπεω τεπποεω ίπ :ετίοπεω ωειει·ίε

ίοω ΐεο ίεοοπιίειίεω , ίπ είπω τειιωιεω ίπ ιετίο·

ΡονίΜΜ ω. πω:: ἔοτωείεω 86 ρτίωε:ίειπ. ν: οοπίεετ είε νίίίο

πω, πο, ωιωοποί: ρ:ίπιο εειίίτ ίπ οοίοι·εω 86 Ιοεεω;ίπ

ίίίπωτεπωιεω ίπ :ειίοπεω ιπετειίε!εω 86 “οπο

άε:ίεω , ίπ ίιεπο “πωπω ίπ ίοι·ωείεω 86 ρι·ίωε

ιίεω. 8ίωίίίτε: ίπτείιεθιοε οεετί νοο εάο νίίίοπίε

είοιίοίεε ?απο ίπ οιεετοιεε, τεπωιεω ίπ οίσίεάοω

ο ίοοοποε:ίοω 86ωετε:ίείε, 86 ίπ Πεοω τεποοεω

ίπ οοιοδτι.ιω ΐο:ωείε 86 ρι·ίωειίοω, εοιίέποε ε&ο

νοΙοπτεε είοί8εω ί:ιεετί ίει·τοι· ίπ οιοετοιεε ρι·οπτετ

Πεοω, 86 ίπ Βεοω “πωιεω ίπ ιετίοπεω ιπποε

.Βίε75. ΠΧ Π: οθίεόί'ο 6"Μό"88 ·υσίαπωτί.π δεόί'. ΙΕ

ι·ίεω τ!ιίί8επάί οιεετοιεε. :Με ροτείε νοίοιιτεε πω.

νπίοο ε&ο ειιρι·είεο86 ε!ί:εάοΓειι·ί ίπ ιοτοω Μ,

ίπ ποσο εκπτεΒο86 ιίίιε&ο ίειτοι ίπτεΙίε&οε:οίιω

ποπ οποίο εΠίοειτ 86 νπίοειίεΙίε ίίτ νοίοπτεε ει8ε

ίοοω οοίεᾶοιπ , ωιἔιω Π: ίιιιεΙΙεθ:οε ειεε ίπποι. “

Ατοοί ”οτείε: ίπτείίεᾶοε νπίοο ε&ο ειτοτείεο 86 Δι

:εάθ επί ίπ ντιπωωεε: ετεο86 νοίοιιτεε. Τοτοε

Με :ίίίοοτίοε οοΠίΒίτοι αδ. 'Πι. 1.2 9.8.4. ε. ε. πω;

Έ Πίεσε. 8ί Με πιο, ίεωρετ, 86 ποπ ίπτειιίοω, _ ·9$·

νοίοιιτεε νιιίοο εθ:ο τεπιίετετ ίπ Επειπ 86 ίπ ωει!ίε, °""

(Με “πιο” Ποίο Ριοροπίτοι ντ “τισ ίο:ιπείίε νο

Ιεποί ωεο!ίε , 86 ωε8ίε ν: ι·ετίο ωετε:ίείίε νοΙίοίίίε

ρι·ορ:ειΒπεω: ν: ίεωρει· νίίοε νπίοο εάοίε:τοιίπ

οοίο:εω 86 Ιοεεω. Χάο. πεε. ίεωιεί. Αι! ριοΒ. πιο.

Πίοο , ντ νοΙοπτεε νπίοο εοΙο οίιοάο τεπείετ ετἰ

ντιοωωιο,ποπ (ετ εΠε,νε ωιοτποιίοεοπωιε νπτίω

ρ:οποπετοι· ντ ιετίο νοΙεπιὶι είτε:οω , πεω ωοπο

οπο:: Με οοππειτίοπε ρ:οροπί ποτά: νππω ντοί-

:εξω νοίίοίίε , είτε:οω νειὸ ντ ίποίιε&δ“πτοοε

νοίίΒιίε 86 ιεπωιειπ τειωίποεείτειίοε:ίετί πεοεΠε

τίοω εἰΪε , ν: ντιπιποοε ίίωι.ιί ρ:οροπετο: όίτε:'Η

νοίίοι!ε. @ποπ :οπο Ετ, ωτειιτίο οτιοωωιε πιο

ροπί:οι ρε: ωοτίοω νπίοε οβίε&ί , ε:: 8ορίίοίιε

τίοιιε ωετε:ίείί 86 ΐοιωείί,ίεο ίεοοπείειίε86 ποιου

ι°ίἔ οοπίείτοτί:=ίοοοε οοεπείο νοοωωιοοποε ρίο

ροπίτο: πο: ωοτίοω οίσίεάί πο είτε:οω ιείετί.Νεο

ει: ρε: “πιο είε νίίίι :ο Γρεάο οοίο:ίε86 Ιοοίε. Νεο:

οοίοι· ποίίο ωοοο,ίεΙ:εω πετοιείίτετ τοιωίπετε που ν·

:είε με: (ε νιΠοπεω , πιίί ντ ίπτοιωετοε Ιοοε. Α:

Ροίίοπτ ωοιίίιὶ πει· (τ: ρτίωὸ οτίεω πετοιείίτε: τετ

ωίπε:ε εθ:οω νοίίτίοιιίε πωπω: ίπτιίπίεεεω πο· _

πίτετεω, ωιεω πω.: ίπ ο:οίίπε ει! ί·ίπεω : 86 νίοε ο

νετεε, ίίπιε με: Γε ριίωο ιετωίπειε εᾶοιπ νοΙίιίο- ϊ

πίεριορτο:ίπτιίπΓεοεω Βοπίτετεω, ντ είίεεΙοίοί

ίειπ ρε: ωεοίίε. (:οπίετω. 8ίοοτροτείί:ίπτεΙΙεάοε

τΙορίίοίτε: “το ίπ ρτίοοίΡίε 86 οοπείοΕοπεε : νπο

ωοτίοτίίιεάο δ6 πει ίε ίπ ντιπωωιε , ίπ ρ:ίποίρίε

:εποοεω ίπ :ετίοπειπ ΐοτωείεω, ίπ οοποίοίίοπεε

τεποοεω ίπ ωετε:ίείεω είΪεπτίειι8ί: είίο ωο:ὶο ει·

τεᾶἐ 86 ρε: ο οποιο ίπ νποω , ίπἀίιεᾶο πιο 86

τε:ωίπε:ίοο ίπ πω. Πε νοίοπτεε ίπ Είπα:: 86 οπε

τ!ίε. Οοίε ωιειιοο ρίοιε. ρε:τίοίρεπτ ίιιτ:ίπ- Κετίσ

ίοά: :ετίοπεω ίοτωείεω οί:ίοδεί οοω είίωι8ίοοο

ο:ι.ίίπετίοπε ει! ίποίοεω , ποτε!! ροτειιτίε 8ορΙίοί 8ωοτίο “το ίπίΠε , νε! ὸίιεᾶὁ, 86 ρε: ίε ρι·ίωο ει! ω

οωπίε πο: ωοτίοω νπίοε οί:ίε&ί; νε! :ίίιεάο, 86

ρε: (ε ριίωο ίπ νποω οοω ιεΙετίοπε 86 ιείρεάο ει!

είίοτί: ίεοοεωιεπάο νεί ποπ οωπίε ΡειτίοίΡεπτ ίπ·

::ίπίεοο :ετίοπειο ΐοιωείεω οοίεάί,νεί νποω ποπ

είε τετωίπειίππω ροιεπτίιε ,.πίίί ντ ίποίοο!επε ?οι

ωείίτε: είίο8. Ε:: Με οοπί:ετ οποίίοίτε: ποπ:: νο

Ιοπτετεω ει! Επεπε :επάειε: νπο ωο8ο νίε :είπω

τίοπίε, ν: οπο: ε: ίιι:επτίοπε Ειπε τετοιο: ει! ιπειίίε: “Μ” "β

είίο ωοτίο νίε εοιπροιίτίοπίε (ει: 8επειετίοπίε , ν: Ιωιιιε_

οπο: ε: είε:$ίοπε ωει!ίοι·οω τοπιο: :ιο Επεσε οπο·

Γεωιοπόπω. Ριίο: ωοιίοε πιάτο: ιείοΙοτίοοε,ποίε

:οποίο ε οεοΓε ει! εΙΐεοί:οω: οιππίε εοιειπ ρτοοείΐοε

ίδοεοίε ιοί ετΐεάοω, ωοπο: ιείοΙοτίοοε,ποίε πω·

πίε εεε&οε πο: ίε :είοίοίτο: ίπ (πεε οεοίεε. Ροοε·

:ίοι άίοίτοτ εοωροίίτίοοε, οπο: ριοοετίιτ πο: είΪε

&οε ει! οποίεω: οωπίε εο:εω ετΐεθ:οε οοωροπίτο:

ει: Με οεοίίε.Νεο οΒίεετ,οοὸεί νίΞ`ι 8επει·ετίοίε πιο·

:Πε οι:: ετίιἱ οεοίε :ειπε , εο ριοίικίε πιο ποσο: πιω

οεΙΤοε :είοΙοτίοοε:ποίε Νοε: Ποτ “Με εΠίοίΞε οπο·

εὰ επεεοτίοπεω ιείρεάο τίπίε,ΐοπτ “οπο εΠε&οε

οποιο! ίπτεπτίοπεω το ίροότο είοίο!εω ίίπίε:86 :μία

ίιιτε: οεοίεε ροτίΠίωιί Ιοεοω οίπίπετ Ειπε, θωρίί

οίτει· “Πε πτοοείΪοε όίοεπείοε είε οοωποίίτίοοε. ·

Αεί Ρ:ίιππω π. ίεπτ. πεεο οωπεω νοΙίτίοπεω Δ, Σ' ,

ωεοίοιοω οεοίειί ε νοίίτιοπε ίεπίε , Γε:ί “πιίιω ε. ε

“ω , ποιο είίίτίπεοίτο: :εεΙίτε: ε Με. Α8ρι·οίο.

ωείο:ίε

46.

Οεπιίιπν.

Π!

Ο·····Με
ΠΩ.
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.άι! τ..

ιο.

άι! ο.

οι:

ῖΌι7|ἔ. Κ Όι :Μάιου ·υοίωιΜιιτ. διιέΐιο Σ ρο

τυα!οι!ε τιι:20, ιι!!α!!υι! οπο, ιυοι!!υι:ο οπο νο!!ιυυ:ι ι!υιο ιιιουοι! ουοαι. α. αι! ιιιοιιοιι ουοαι τω! ευε
ρτοριοι!!υοο:ι, ου!ιοι νο!!ι!οτιοιο πια!!! οαυ!ατ! α τιιι!οιιο !ιουίιιιυα. 3.Αυ ίιιορ!!ι:!ι!ουιακαιαρρτο

νο!ιιιοιιο Βου: νι ραιοι ιο αάυ ιιιοτοαιο, ουο !)οιιι

νυ!ι νιιυιο ριοριοτ α!!υι!,υοο ρτοριοι· οαυθ!!ιαιοοτι

νο!ιι!οο!ε νιιιυε α νο!!ι!οιιο α!ιοιιυι α Μ! ου!α ιιοτι

νο!!οι νιιιιιια ο!!! ρτοοιοι α!!υι!, νιιι!ο ραιιιου!α,

Ρ7οριον, !τι αυτια !ιτια!! οι:: ιο ιαιιιιιιιι !ιοροιιαι εαυ

ία!ιιαιοιιι ο!α!οέ!:!υαιη , νι νιιυιιι Πι ιαιιο νο! οπο!!!

· ιιο!οιιι!! α!!υι! , ουοι! ίιατο ροιο!!: ουσ: οιυτ!!υποι!ἔἱ

ιι!ουτ!ιαιοα&υε. Αι! α. ι!!!ι!ιιο. αιιιοο.Ιτιιοιιι!ο 8ο

ο!οιί!ιο ίυτιι αο!:υε ι!!υοι!ά ται!οτι!ε οο!οόι!υο,οοοε

ι:οι!οουαιο οιιαιυ ουδ.ο!ο οοα!ο!ι:υιιι ιο νιιυιτι α&ιιιιι

;!!!!!υουυιιιυτ ιοτιπια!ιιοτ ροιιοε ι!ιυοι!-α ο!:ιιο&α,

οιιω το!ριο!υυι: !ι!οιυ ου!ρρο αᾶυει νι ιτιιουιιο,

ιοΓριο!ιβτιοιτη νι ο!οά!ο,ιυοι!!α. 8ιουι !ι!ουαιοο

τω, νι το! !ι:!ι αοοιιε, ι!!ο!ιυιαᾶ!ο;νι το!ριο!ι!ιιο

ιοιίιυιο , ι!!οιιιιιρα!!ιο. δυιιιι!!υοι!αι ιαιιο_ιι!ε οι.

ιοοιιυο, τιοεο, ο!!! ουαιιι!ο ίιυιιιι!ι!ι!ιι&!ι αι!!:!!!υο.

Αι! 3. οοιιοοι!,ιοουο!.Νοουο ν!!υτυ ο!! α!:!!υττ!υιιι,

νι Μου: αόιυε οοιυραταιυε αι! ι!!υοι!α, ίιινο!!ιιο

οι ιιο!!ι!ο, ποιοι· 8ο οι!!υτυ. διι:υι οίκο ουιι νυ!ι βο

ιιυιο ατο!οο. ρτοριοτ ιριυιο αιοιουιο : ια!!τι νο!!ι!ο

ιο!ροόιυ οου!,ουοι! αυιαιυι·, ι!!οιιυι· αιιιοι οοοου

ο!ίοοιιιιαι: ιοίροιίιυ Ροτ!ουιο ο ορο ατυαιυτ,ι!!ο!ιυτ

ποιοι· αου!οιι!ιο. Ποιο οίκο ου!ε νυ!ι ιοα!υιια Μια!!

ω, νο! ριοριοτ Βοιιυιτι ριορι·ιυιο, νο!α!ιοτιυε ροτ

[οιιαι: ιι!οιυ αιίιυε ιο!ροᾶυ ιιιιιιιιοιο!ι οι!ιιιι1η ιοΒ

Ροιίιυ Π! νο! α!ιοι·!υι ροτίοιιο, ρτοοιοι οικω ια!ο !

!ιοτιίιουο οΒιοοι! , αι! ορο: Πι !υι!!ο!ο, νο! Μαρουσι

ο.. Π! ουσ οοιιοτο οαυ!έ υοι!ι!α, ίου ο!α!οά! Ριο

ροίιι!ο νο!υιιιαιοιυ αι! οι.ιοταιιι!υιυ ιοουοαι.

$ΕΟΤ!Ο Ι.

:ίπ Μίνωα: ομ·ιω·έ ριβ οἱποβιω οὐἰο
. . πω. .

δικιο ιιωινομοιιιέ οοέπιπσιιο ιί!ιιι.ι Ξ

. ο

Κἱιυα Γοιιι. α!!ιτιοαι: ΕΠ Λ!ιοοιι.ιιι ποιοι.» οι· οἱ

σ.ο,;Κιώιο.ο.ο..5. βοοανουιΜι, οιιιοιιιιιτι μπαρ, “#7”. πι·

ι:οίΤο αο!:υιυ νο!υτιιαι!ε α!ιουο ιοιυροτο ιιαιιιτα!!ιοι Μ"

οου!οτυατ! α!σιουο οοευιιιουο: Βιιιικισειιι,ιιι ιιιιι|ι·,

έ: πι)ιβιαι ΤβωΙ. τι. τω. ου! οσο ιο!!1ι.ι1 οι: ρο!!ι!πι!!,

ία! οι!αιο ι!ο ἔαᾶο !ιυοο ιοοι!υιο οροιαοι!! οοιιοο

ι!!ι οιιια!!ιο ραι!οιιι!: ΗΜ!. οι ο. ο!. 4.9. ο. ι . σα. οι

|ιιίιιι.1.ατειιιια. ΡΜ? α.. απο!. !ιοοι ορροβιυιο ι!οι:οαι

οι 3.άιΠ.ι8.ο.ι.ιιιι.ο. 5.διι!!ιιιιιιιι άι!ι/ι.α8.ο.αι `ι

ο·.3.5. διι!ιι:ιιιιιι·, ό· οι ο..άαι!.ο.9 43.". ι.Ρτοουᾶ

οι!ατο ο!ιαιυτ δεν/ιο ΜΜΜ!. 66. ΜΜΜ Ο, ουοιο ν!.

ι!οτο που !!!›υ!ι. Ριο!:. π. Βου”. σα: Ρ[4Ι.33. Οια/Άι:: Ώ

ό· Μάιου, οιιοιιΜυιβωιιι: ο!! Βουιιιιισ. Ουί!:ατο αυ· ΡΜ” 1°

ιοιυ αι! νο!ιΞιαιοιιι. νιι!οιο αι! !ιιιο!!οᾶυι:ι ροιιιιιοι.

δυο: !Βιιυτ8οτ!ριυτα !ιοτιοιυι, Πουυι ρτ!!ιε οί!ο

ουί!:αι!ι!υιτιουαοι ν!ι!οοι!υιο ο ρτ!υε αι! Βουιο ιι!

υιια!υιο ιιιιυι!ι:ο ιτιιοιιι:!!ιυι· , ο!!οιιυι δ: οίι αι1ιοτ. ι Μο Μν!!ιοα Τιιοο!οο!ΐιοό!υτε!ωυε ροτ αιιιοιοιο,

Να: ο!! Ρατ ται!ο ο!ο Βαυι!!ο 8ο ιιι!ιιιια, ιιιοιι.ι δι:

ἴρο: ου!α οίκο το! αέιυε !υροοιιαιτι ιτιοοιοιίιο ια

ι!οιιο: ορροιιιαε , οι ιιυ!!ο τυοι!ο ιιιιοτ ιο !υ!:οτι!ι

ιιαιαε, οσο ρο!Τυιιι ιο νομο! α&υιοοοα!ο!ιοιο.νο

 

βια! τω!. νο! Τιι130ι!ιοι!ι13 αι!!ιοιιαιυτ,νι !ι:ρο!ιιιι.

ουαι:ι ροι οοειιιιιουοιο. α. οι ΜΜΜσο!. τ. ά: οι)- Ρ,°64·

αδ·

οιυο! οοΒιι!ιιοι!οι!ο Πιο , ι!!! !ο!ο “που αι!!ιε

ι·οαι: ό· ι·ιια.7. άι Πιιιιιιι.ι "τω". ι!οι:οι , ουι›ο !ιοοι

!ιτιο Μπα! δι πωπω. ΜΒΜ δ( 0(!!ΦΙΦ. ωρα: Πιο!» !τι !ιυιοαιιιε 'πιω ι!ο!αοαι οποιο ιιιιο!!!Βοτο,ουατο α·

και! !υρροουιιι ται!οιιοι ιυυιυὸ !υΒοτι!!ιιαιαε. τυπο, !ιι ο:ροτ!τυοιιια!! ιατυου οοοιιιι!ουο ι!ιυ!ιιο

.Διιορσιο/ι! Δε! ο.. οουοοι!ο , !τι ια!! τ:α!υ νο!υιιιαιοιυ α&υ δι
α! Μαιο: ιοτιοα!!ιοτ ιιοτι ιιοτι! τι!!! ταυιιιοι αι! οποια , 8ο τις:

!ιιι!ιτοᾶἐου!ἀουα ιιοοιιι ο!α!!ουοαι! !!ιιο:ουια ιιυ!!ο ¦ ιιοτιο ριοι!υάυυ:ι,ίιυο οοΒιιιι!οιιο οοοιοτυαιο:οι- ΡΜ”ω

ιιιοι!ο ιι! οο «πιο οοευοιοιιυτ!ιιιιο.8οι! Γυ!ιιιο ι!!ο!- ο

' οί!οτιιια αιυοι!ε ία!υατι ροιο!ι ιι! οου!οιυαι!ουοαοβ

.δικ ό·

[οι·ωιι!ιιον

χω! ιαπ

Νυν: ένα πιο ·

ιίιιι.

Μανία οι!

!ιοιι.οιιι

'πωπω.

ιυι νο!ίιιαε !ιιοο οα!υ ν!τιιια!!ιοτ ιοιτ!ιιι !!ι!οιο,ουα

ιοιιιιε οαυΒι οτιο!!οιιιοιπα ο!οι.ΐιιοτιοιυ ιυοι!!οτυιο, νι

ατιτοα οποια α!α !τιιοτιι!οιιο Βου. ()αοιοτιιυπ ν: μια

νο!υιιιαε νου αιᾶυ ιοτιοα!!ιοτ ιοττι !ιι υιοι!ιαι5ι Η.

ποιο, ο!οοοι νιιυιιιουο αδτυ ι:ο8τιο!ο!, αιουο α!: ιι!

ιο!!ο&υ ριοροτιι.

οιειν τινιιο ν.

Πο ιιιοιιιισ νο!υιιιαιιε.

ο Σ' ιι ιιοτι !ουαροι· νο!υιιιαε οι ιι! αέιυ ίοι!

ιτιιοιι!υιο ιι! ροιοιιιιέι , ιυτο ουαοι!ιουε,

Φουοι!ιιαιαα!ιι τοοι!υυιο νο!υιιται!: , ουοο!

!!!αιιι ι!ο Ροιοιιιιἔι τοι!υοαι !τι κι”, νο! ι!ο

ντιοαθ:υ ιι! α!!υιο. @ιοο! 8.Τ!ιουιαε !τιι!αΒαι τη

1.2 ο ο. Μυ!ια αυιοιυ !υιιι νο!υτιιαι!ε ιυοι!υα. Ρτ!

οιυυ.ι ο!! νο!υτιιαε μα, ουκ ιο!ο!αιοο!!ιοιουιοτ

ιιιουοι ι!ο ροιοτιι!α αι! αιε!:υιο. α. οίι ιιιιο!!ο&υι,ου!

!!!ασι αιουοι μοι ο!αιοιΣιι ριοροίιιιοτιοτο. 3. οι! σο

Ποιοι!! ιρ!υιιι , ουοι! νο!υιιιαιοιτι ιτιο!ιτιαι , νο! αι!

Ρι·οιοουι!οιιουπ , νο! αι! ίιιοαιο!υ!. 4. οίι αρροι!ιυα

[ωΒιιυυο,ου! ριοριοι οοοιιοαι!ουου:ι δι ινιορα·

ι!ιιαιια απο ται!οιια!! , (προ !!!υι1ι !υο!!τιαι αι! Μου!

ο!α!οοιυιο ριοΓοουοτιι!ιιιο. οπο!! Πουα, ου! ροτ

ωοι!ι.ιω οκιτ!τι!-οοι ριιτιο!ρ!! , ι!!αυτι οι!ιοιοιιιοτ πιο·

"οι αι! σπιτια αό!υε. Ροι!!!!ιοαι!ι!!ιου!ιαε ο!! ι!ο εο

Βιιιιιοικ ίου οο!ο&ι οτορο!ιι!οιιο. Ριιιπο ατι αυτ.

ουο ν!!α ο!:ι!οάι οοΒιιιιιουο νο!υοιαε αι! οροιαυ

ι

:ιιοτι ριιίιε ι!ο!τιοιΠουπι !-οιιι!ιο ιιιυαικ!ο ,ουιιιυ ω· ο

Βιιαιιι!ο. 3.!?οιοί!: Βουι αι1:οιοιτι ο: μου!! οοευι- €Ϊ

8ο οι!ατιιίιτιο οοΒιι!ι!ουο ριοι!υι:οτο: ου!α Η ιοια Μ'

οπο οοΒιιιιιουο , οαι!οιο @Με ροιοτ!ι ιο ρτοι!υαι

θι!οτιο. Αιιιοο. μου. Νου ι:τι!οί15 ιι! Ποτ! ροιιι!οι

ν!Πο οοτροτοα α!! οΒ!οᾶο νιίι!:ι!!! ρτα!-οιιιο , ουαιια

νο!!ι!ο α!: ο!›!οᾶο νο!!!ι!!! οοετι!ιο°: Μ! ροιο!ι ν!!ιο

ι:οτροτοα οό!οτυαι! α!:ΐουο ο!α!ο&ο νιΠ!!!!! οτι;!ου

ιο:οτεο δ: νο!!ι!ο αο!ουο ο!3ιοθ:ο νο!!οι!ι οοειιιιο.

ο. ()οΒιιιιιοο!ι ιο!α οουι!!ιιο αρρτοπιιοατιε ο!αιοό!:ιι δ·

νο!υυιαι! , νι ο!ιοα ι!!υι! ι!οοιιο αρριο:ιιιιαατυπι ιια- 8"""'ω

ιυτα!ιιοι οροι·αι! ρο!!ιι: Μ! Που: !υορ!οτο οοιο!!:

οιιιι!οι1τι οοτιι!!ι!οτιοιο.Μαιοι οοιι!ιαι, οιιια ω”.

ιι!ο που ιιιιοειαι νιιυιο ουυαο!οιοέιονο!ιο!!! , Κα!

!°ια!οοι (ο , νι ουτε! οοτιι!!ι!ο τοριααΐοιιιαιιε ιαυιἰιιο

ο!υιοθ:υυι ν0!υτ!ιαι!. νιιι!ο ω” ροιοίι Πουε οι!!

οοιο,νι ιου!ι ι:οοιιουται ιυο!ο&υιο Π!!! που αρμο

ιιιιυαιυιτι.!ια νι νο!υτιιαε ιοιιι!αι αι! ο!α!οι'λυιαι Μι

ροτ οοΒιι!ιιοτιοιο τιό τορια:ιοοιαιυτυ. Μ!τιοτ μοι!.

ου!α Πουε !”υρρΙοτο ροιοίι ου!ι!ου!ι! ο!! οιιιταοΓ

ιοιιιιαιτι τοι: ουπ!!!›οιαυιοιο οοιιι!!ιιο ο!! οπιτα ο!

ιοιιι!αιο.ι·οι. Ωοτιθιιο.ΟοΒιιιιιο που ο!! νο!υυιαιι (Μ/!"&

ται!ο ροιο!ρ!οτιι!! οοιοοιυιο , ου!» νο!υιιιαε ιιοτι Πι

ροιοιιι!α ροιοοοι!υα, ω! ιατιιιιυι !ιιο!ιοαι!υα :ΕιΒο

ίιυο αι!!ιι οοοιιιτιο ω ιιοο , νο!υιιιαε οοι!οιο πιο·

ι!ο ιο !ια!αοι αι! Βου! ο!α!ο&υιιι. 50 νο!υιιια: νυ!ι ν·

!ιιιιιυ αάυιο , υ:ιοι!ιατιιο ουο ιουι!ιι αι! οιιιοέλυιια: τω'.

!οι! !υυιο αιἔιυιο που νυ!ι ρτου!ιι οοΒιιιιιοιαοι

(ιοτιιιτυα. Ροιο!!: νο!υιιιαε ι!ο!οδιατι οι: ι:0Βυιι!ουο σιιιιιιιιι.

ι!ιτοόια ιιοτι οοΒιιιια μι· α!ιαιυ το!!οπαι:τι: οτοο δ:

ι!ο ουοουοουο οο!ο&ο ιιοτι οοετιιιο. Ναι!! ιια ιο ο

!ια!ιοι οοΒιι!ι!ο ι!!το&α , που οοΒιι!ια οι:: το!!ο:ιατυ.

!ιουι ουοι!ουιυουο α!!υι! οο!οοιυιο , ιιυ!!ίι ι·ιοιιι!ί μ

οοΒιι!ιυτυ. 6. Ροκ!! Πουε ο!ουαιο νο!υυιαιοιυ οι! Φ..."

ριοι!ιιοοιι·



ρό - Φορ. Η Π: Με:: ·υοίωιωιιι. δ'εόΐιο[

ρτοοοσσοο:ο: οι::ι:ο:, 8: οοσιοσοιοοοσ :Ποιο σί- οσισά::ισοέ ιοσοσι, ν: :πιο σσοίιοσισιοοε οπο::

ίσ8:οιο :οίοοσ ριεσοιιισσοοιιισοσ,ν: οοσοσοο:ο; βασικο: Ποοιικκι; οσσ σοιο: ίιοοιίισ:: , ·υιάαιοι,ν:

- σο: :θιιοιιο: :ο οοσοισοοοσσΕίσάοιο ροίίιοιίσιο:

σιοσ δε :ο ρισοοσσοοοιο :&οιο :ιοοιισ :οίοοσ

:οποιο σσοοιιισοσ. 0οι: οσο οι οι:ισι ι::ισ , σο:

σίσο:ιι ρσίίιτ :ο οοσιοσίιοοσ :Ποιο σιίσέιοιο, στο:

ίορσιο::οτ:ίσιο ίιοσ ρι:σοιἔι σσεοιτισοσ , δ: οσο

ροίίιτ :ο ίσοι:: ρισριιοο: :&οιο , απο οοσ το:ισ

ισιο ο:οσ: ρισροιιιοοσο:.

Ύ· 8σσοοο: ίσο:=οσε:ι,σιι:ιο οσρσ:σοιιο :οίσιοιο.

€2;'" @ο οπο:: :Η συικωινοΜ·. σιιρισίοιι οσσσο: Πιο -

Μφωω ιισ.οκοοΙείο. ιο. σο. Τοσο. ι.ρο.8:.σ.ο. Μ. 3ο·

Φάσα: ισ ο 1.2. . .ο οι!. .°Βιιι·ιικά.ιο ι.οι.Π.3.ιπ ο. οι”. . .

2 | ιικυκί1ο..ά4ι7.3Ε8ιο.ιο 2.ιίιθ.58.4.2.οιιί::.ι.Ι:ζοί.

Ρ:οο.ι.ση,.ροι.εΜ. οι!. θείου:: οι Μο. 2.5. :κι

15.Βο·ρωινο.άσ Οποιοι:: αρκά ()αρισοί.ιιι π. οιΠ.25.ο.

ποιον. 3.αοαιτέκπο.συοιια 1 σωπ:ί.ιιο ι .Ηωπο, οπο:

ρθω:: οι: Ο:ρπσ!.θσίιτισΙ οι “εεε”. ο. ·υιι.σ. 3.

οι", 3ψηφοί2.ό' ο.Ρειται.3.σοκ.8α.εαρ.89.ρ'. »το

σκιοεπικοι:άκιάικα ι.ο.ο σ. κι. ι ο .μι/ι:ι Μια::

κήποι. ιιο1.οφ. Π. διαιτα. οι ι]κειπρο. :το 23.

5:ει.7.8σ :ρσιιἐ τι:οιτ ότι/Ζ. 3 .οι ."Μ πο. ι.ι.νοι

οσσστ, :ρρσ:ιοιισ οσο ιοοοσισ :ρρστιτοοι, οιίι νι

ω· ιοτσιισό:οιο νσι ιιο:ειο:τοο:ι. Ρισίι. ι. σ:: Αο8οίι:.

32422. 1σ.άσ 79ο:: αρ. ι .οι επιιικω:.?σω, ιοοοι:,ρι·οι[ο

4,,βι_ 2:10:47:: οπο:: οποιοι: οποία: ροισ/ι:Αοίσι. οι Μουισ!.

οιρ.ο.8. ριοο:: οσιοιοσιο ίσ ιρίσιο :ιο:ισ ρσίίσ, οιίι

ίσ ιρίοο: ιο:σΠιο:τ, ν: ι οοσ ρισοστ,οσοοσ $ριιιιοιο

δ. οοι ρισσσοιι ν: :οισι, ρισοοσι ρσίΤσ οιίι σ:: οσ

έω,,Μ τοι: ίοι. (1ο:ιο οσάιιο:ιο οιοοσε ίσιο Ρ:τισε ίορ·

ΡΜ"... ρσοοο:. Ε:: οοἔι ίσιιο::ίι σίὶ σσιοιοοοσ ιιιοο :πεισ

:ο . το:,πιο!ιιοΙιικιο,οκικρισιο!πιικω. 2.°Ρι·οο.ι:τισ

Μή· “Μ” οσοο&ει σ:: ριοριισ ιοσοσ ορστ:οοι ρστσοτιο :ρ

Μ' ρσ:ιτιο:ι. Εισοιιο ριοριιο: ιοοοοε ορσι:οοι ρο

ισοιιισ :ρρσ:ι:ιιι:: οι." ίσ ιρί:ιο :ο σοισᾶοιο ρισ- 1

ίσ οσοοοιο , :οι ίοεισοοοιο ιοσοσ::, :ο σοισόισ

ο ο ρι·ιο: νιτ:ιιισι οισ::8σσιισιτ::: : ιιορσίίιοιΙσ

:ο:σιο οι, ν: :ο οοισο:ο νιι:Ιιτσι ιοσοσ::οι8σ σε·

σιιστοι·, οιίι ιοσοιἔι σο8οιιισοσ: σο οοὸο οοιιιιιο

οοισ&οιο ρσ:σίι: νιτ:ιιισι ιοσοσισ ρσισο:ι:ιο , οιίι

ο: ιο:ι:ιρίοιο :ρρστσοισιο σκρισίίοτο.οοοι οπο:

οσοοσ:: σοισάοο: ιο:ι: :ρρστσο:σιο σιριιιοι ρσι

:&οοι ιρίιο: ρσισοτι:: :ρρστι:ιο::,σοιοε ::οτιιιο σίι

ιοσιιο:ι·ι :ο σοισ&οιο οπο σκρισίίοιο, σιιριιιοσο

οοο: οσσσίί:ιιὸ οι: ρ:: :οιοιο ρστσοτιο εσεοσί

= σσοιιι, σοιοε οι ,οοισάοιο σκριιιοσισ ιοτι: ιρίοιο

:ρρσ:σοτσιο. Μ:ισι ρισο. ο:ιο ρσι οσσ σίίσοιι:ιι

τσι :ρρσ:ιτο: νι::ιιε οιίσιιιοιο:ιοι έ: ο:ιοι:ιι, οοοο

νι::ιιι οσο ισ ο:σοσ:: , οιίι οποιοι 8: ιιισόιοε:ο σο

και» ο:ιοι:ιιε νσιὁ οοὸο ιοσιισ:ιοι, οσο οποιο:

"° δσιιισθ:ο:ο:σιι.οιοσ.(?.σοοιιο.ι.Πσι::ισοσ:&ο:
Οσο/ουσ. ι. . . . . .ο νοιιτιοοιε οι, ντ ε: νοιοο::ιιοεδσ ίρσοτ:οσοε . ίσο

ν:ρισσσο:: ιι ριιοσιρισ ιοτιιοίσσσ σοι:: σοοοιιισ

ΜΙΙ:_(Ξ οο, ντ σ:: οσίιο. :Ριοιο£ :ίοεο::θι σσοί::τ. Μ:ισι

ρ::στ, οοι: οσι:τισοσ :άσε νσίιτιοοι: σι: , ν: ρισ

σσο:: ο ριιοσιρισ ίοτιιοίσσσ ρσι νιτ:ισο: ιοσιιο:

:ιοοσο: :ο οσοοιο ρισριι:σ οποιο σσοοσοισοι.

°Μἰ3· :..ίιοριισ:τ , ν: ιοισιισάοε ίσοι: ιοοισιοιο οσ οοισ

'Μ' ί" άσ οσο :ρρισιισοίο, στοσ ν: νσΙοοι:: :ρρσ::: οσ

οιιιο οσο σοΒοιτοο:: ο:ιο ι:: ίσ Ιι:οστ σοισοι:οιο

:ρρισοσοίοιο :ο ::$οιο ιοοισιι,ίισοι οοισᾶοιο σο·

οι:οιο :ο :&οο: νσιοο::τιει ο:ο: ίισο: :ρρισιισο

ἔσ ισρι:σίσοτ:τ οοιισοοι σοισό:οιο , σιισ:. οοσο

ίσιο οσοστ ρσι ιοοισιοιο , ι:: σοοοιιισ σοισάο νο

ίοο:::ι, σιισ: οοσο ιοσιιο:τι οσοσι ρσι νοιιτισοσιο.

Μι Λο 1. ορρσίιτ:: ίσοι. Κσίρ. σο ίσσσ Ρισροστ:ιο

::'::δ:;- ίιοσισε:οοοι::τι, ν: :ο ί)σοιο :σσσο:οτ , 868::

μ/Μ Β οσο: , :ο νιοσ:ο: , μωωοψ .Βουιοικο ν: σ::

νσιοιε ρι::σσο. σοίοι:.Ασσσοιοιοε :ιοισιο :ο Πσοιο

οσο ίσιοιο Μάϊο. ίσο στι:ιο οστι:ιέι , σοι:: 1)σοιο

ιρίιιιο σισοιιοοι , οσο: ορσιτσι. Ρσίι οσιι:ι:ιο ο:

ίσιοσοιισιι σο::ιι:τσ :ο ιρίοιο ισοσ:ιοοε. Λο 2.ιι: οι 13'

Ισσιε Πισονίιοοι σιισιοοστσ οστιιι:ιο οσ Όσο, οσο Βου):

τ:ι:οιο ο:οστοι ρσι σο8οιτισοσιο ο:τοι:ισιο ο σιω

τι.ιιιε σο:σοοισ:::ο:, οσο οσοι ιοίοοοιιοι ιοί:ιε ρ::

:Μοτο ιιιοίιι::ιοοσε: ισίρσθ:ο σοιο: σιοοι: οι:

ίσισοτι: ιΒοσι:οιι: ρσ:ιοε οισσοο: οι : νο απο

σ:ιο ίσισοιι:ιο σιισιοοσισ, οοι; ρσι ρσίιτιο:: ρσιίσ

ι^1:ιοοσεσισ:ι:εΌσοιο σπριισ::, οσο ουσ ρσι· οσο.:

:ισοσ: ι·σιοιο σισ:::ιοοιιΠοιο σσο:°ιοι:::ιοΒσισ,

οο:ο: ιρίσ ιοάοδαπιβρίσοιοσω :ρρσιί:τ. Οίκο :ο

:σιο οισι: , ιο ποιο οιοιοιε οσε οσοσισ ρ:: :ιοσ

ισοι ιοσιρσισ, οσο σισιιιοιτ οστιιι:ιο :ο :ιοσισιο

ιοσοσ:οοοιο οσσσίι:ι·ι:οι, τ:: σ:ιο ουσ σ:: ίστοσο

οσο :ίίσᾶο στο: Όσοιο ο:ίσι ίσισ:,δσ σιιρσιιιοσο

::ιι: ίσιέ:ι:οισιτοι.Αο 1.ι::ισοσιο,οσεσ:ο:σσ.Αο |ω '62 _

ρτσο.οσ8. ινί:ισι. :πιο σοιτο ίσιοο: ρσοοσ: :ο σο· η.”:;::

ισάσ νιοοιιι ιο οσοσισ σ:οί:: σίίισισοτι: :σωστη

νσιιτισ ρσοοστ :ο σοισά:σ σσοοι:σ ιο οσοσισ σ:οί:σ

ίσιιο:ιιε σοισάιος: Ρσισί: : Όσο ίορρισιι εσοιι:

σ:οία σίιισισοτιε.οοοίσιο::ιι:: ιοσὸ σοοίσιο:ιι ρο

τω: νιίισ, :οίσοισ νιίιοιιι: οσο νσιιτιο, :οίσο:σ σο

8οι:ο:ίισο: οσσ σοοίσιο:τι ρστσίι: νιίισ :οίσοισ σο

ισόισιο:σοτισο:ίιισι σ::ρισίίσ, :ι οοσ ρσοοσ: ιο οσ

οσισ οσο ίσιο::ιιι: ι:: νιοσ σσιοριιι::οι νσιιιισοι

ιο οι·οιοσ :ο σοισ&οιο νι::ιιισι σιιρισίίοοι. Λο σ. ά η·

οσ8.ιοιοσι. ί:ιίοιο οοιρρσ οι , Όσοι:: ίορρίσισ ;“7Ι. δ::

] ροίίσ οιοοσ οσοοισσοοιτισοιε , ν: σστιίι::τοσ οσο· /·"”ω.

Ἡ οιιιοοσ οικω: ρι:σίσοτι:: ισοοιίι::σιο:στ οοσ σιι- ω:: μια.:

. τισιο: :ο νοοο: σσιοροοσοοοιο. Νσσ οι σ:οσιο ι:- ιιΜ“°Ι:Μ

2 :ισ οσ :ρριο:ιιιο:τισοσ ίοοισάι :ο :οσοοοο: ο::ο

Ξ ::ιι:σι ισοοιίιιέι , δ: οσ :ρρισκιιο:τισοσ , σοισ&ι

ο ρσι σσοοιιισοσιο :ο νι::ιιισι:ρρσισοοοο:: ο:ιο ο..

ο ίσιοο: τσοοιιι:οι ιο οσοσισ σ:οί:: ροιἐ σιιισισο

ω; ο:: ιο οσοσισ οποία νι::ιιτσι :ρρσ:σο:ιε.Αο σί

ίισισοοοιο οσο τσοιιιιιιοι· . οιίι ντ οποιο :ο:ισοσ

σ:οί:: σστοιοοοισστοτ σίίσ σιίσά:οι: :ο νι::ιιτσι:ρ-.

ρστσοοοιο σίίσοτι:ιι:σι ισοοιιιτοι, ν: :ρρσ:ιοιίσ ιρ

ίοιο οι ρσι σσοοιιισοσιο :ρριοιιιιο:τοιο :ρρστσο

τι. Οοιο οι! :οσο ίι::ρρστιιιο, οσοι:: νσιι:ισ ιρίιο:

:ρρσ:ιοιιιε; οοσο οιίι σσοοσίσ::οι, :ρρστι οσο ρο

ισιι.Οι;:σιοοι οσο ισροΒοιιι ν: :ρρσιιτο: οιοιοιιο:

σίσοστοι :ο ρισοοσσοοοιο ιρίιιιο :ρρσ:ιοιισ ε ιιο

ριισ:: ν: ιρίοιο ιοσο8οι:οιο :ρρσ:::. νοοσ οσοσ

Όσοι:: ίορρισισ ρσΠσ οοιοοοιο οσο ιοιι:: ίσιιο:

ιιισι σίισοτι:ιο τσι. Ν:ιο ίαρσ :ιιοοιο οσο ιοτι:τ :ο

ίσοτι:ιο ισι , ίιοσ οοσ ::οισο σιισοτι: ισι ?ιστιοσ

οοιι, ν: ρ::στ οσ ιο:ιιοει ριείσοτι: , οο:ι σίίσο:ι:ιο

σοιορσίιιι οσο ιοτι:τ, σοι:: Η: ροι: σσοοιιισ , ίιοσ

σἑ::ιοσο ιιοριισ:: σσιορσίι:οιο εστι.

Λο ()σοίοιιο. οσο. σοοίσο. το:: σοιιο σσΒοι:ισ το.

οσο σε νοιοοι::ιι·:ιιο ρσισιρισοοι σοισάοιο, οι -“Μύ:

::ιοσο ι::ισ νι::ιιτσι :ρρισιιιιο:οοι σοισδ:οοι: ίιοσ

σοιοε νι::ιι :ρρισκιοι:τισοσιωροίοοιισ οιιιι , νο

ιοοι::σιο νιτ:ιι :ρρσιιιο σιισιτο ιο ιιιοο ίσιιι.Αο 3.

οισσ, :ο οισοσ οοσ νοιιιο::: νοι:ίοοιο :άσσο ιι

ίσιο ριεσσσΒοσίσσισ: νοι: ιΠοιο ιοριοιιε , δ: νιτ

ιο:ιιτσι.οσ σο ιοσοσ ρι:σσσΒοσίσι:: οοι: οσο: ρισ

ρσοιτοι σοισόι:οιο :ρρστσοοοιο,σοοι ιρίσ σοισάσ

ιιοριισιιὸ στι:ο: δ: νιττο:ιιισι ρισρσοιιοι :ριπ

τσοοοε :ιοοε, ι:οοο:ο: :ο :ο σοισάοο:. Λο σσο

ίιιο:. Κσίρ. ροίίσ νσιοο::τσοι οσ σοεοι:ισοσ οσισ- Δ

ᾶιιιι ίσιιο:Ιιτσι 8: σ:ιρισί:σ; 8σ ιοοσ οσσσίί:ιι: σο

σσΒιιι:ισ ισοσκ: , οσο οιισ&: σσΒοσίσ:τοι δ: τσ

ρι:σίσο:στοι ρσι ιοοοοιο σοισ&ι : νσί νιτι.ο:ιιτσι ι

ο: ιιοριισιτιι·; οι :οσσ ίοίιισι: σοοοιιισ οιισέοι, οσο

σκριισιιο ισρι::ίσο::: σοισάοιο , ιιοριισι:σ δ: νο·

το:ιιτσι ίσιρί:ιο. Λο ο.. οσο. σσοίσο. οοι: ρισοο·

σο: οπο:: νσι :ι:σι·ιο: πι, :ο οο:ιο νοιοο::: σοσ

οισοτι:ιιισι σισο:ιστοι , οσο σίίσι ρ:: ιοσοοιο νι

πιο:

η.

.οι ω”.

ΣΟ.

ο :οποιο

σ. ι.

.οι @απο

κι::



σ. π.

Χαρτι:

η.

Γιούρι π.

σίἱἱ¦Ϊο

η.

ληψη: σ..

η
Ρ,θ&. 9·

Μ.

Ρ"&. 4. η

η.

Ρτοὑ. 4.

:8.

Οσπ|ίι·πι. ι.

29.

ειιπ-|ίσπ4-€,·

3 Ο.

Οσειιϊι·. 4.

μ.

4βπιιιωιι

Βι/|ι. 2 θαΜΜΜ

ο τοιιΜπσιιι:ιιιιιοπισ ιιι! οΒισάιιω, τω ρσι·ιππάιιω

μια ι>τοιιιι&ιοπισ ιοιππω..Βιι.ι.....πωω

πσι:σίΐπιονοιιιιιπαιι, ποπ πωΡι_ι..ιισ.,ι..ι ..ι-πιω

πιισσπιιιιπι ήπιε." , οιιισίι ρι·οοιιιιε .....ι........

Ιιιιιιιοι:ιε. νοο_σροίίστ νοιιιπιιιε σιω.ιιι..ι ρω...

"...πιο [οπω. οϋισιάπωποίοι.ισ: γιιθ..σοεπιιιοπσ.

ΜΒΜ] ιιιιιιιπροστσποιιω ίσο ιιιιι.ιιισσ σιωιιιιιι

οοσειιιιοιιω , σέιω -νιπιΙιε πωιισσιιο .πω ιμιωι.

‹ ι ; .... ι ο ..: '-.`ιΙ.Μ0”ι (ΤΪ

.. Η -Α ξ .κι:.:.π ·;

ε: :ο Τ οι) · Ι Ι.';.

·υσίαιιωιδ. .$2ιέΐιο Ιλ :να

π:ιοιισι·σ ποιπιιισιοι:ι:ι ιιΜοπσ° ι.ιιο.σοοπιποι:ισ ιιι-ι

-ισ1ι.αιω.·ρι.ιοπω πσκιιι:ΐέ ι·ιιι!ισειιοπσω που

ισοτιιιι·πωιπ σιιι!σω επιιπιι. Οσπιιω ·.π. «οι»

ισπτ.Ιιοιππι'. ποπ ωοιισάποιοπιπσω σπερμ

πιο τωειι.... πιο _ ιισ νΠοσοεπιιιοπσ, σιιιω ω...

ιπι·ιωροιζΒοιισ.σ , νοιιιοπισω ΐσιιιιπιπσοοπιι

πιιω:σιΒο ωοιισπισμι· ωσιιιθ σο8πιτιοι:ισ ίσπιιιιιισ:
σιωω..ω.ιω. πωπω. ι ώ · .ο ν

Ρι·ο·ι ση:ιιισσιιοπσ , ιιιΜπειισπιιιι ιι·ίΡΙσπ·ποεπι

π.. Γσπίι:Επιι:Υπιπ ίσπΐοιιω σιιισιποι·ιιω : π. Γσπσίισ

σοωωιιπιεσ3.4ιπιπισΕισΓσπ ισίΕιωσιιππ. ?σκίσω

· ο . . ι . Α Δ: Ϊ σοΕιτι·οιι.ποπσΜΓσ·1.8σπ.σοεπιποπσ,Ωότοπιοω

έ" #002ιΜΜ.ι #7” ρο#`ε Μ οοιεό?ιιω@ώ α.. 3.ιιισ.π.τιιπιπω,-ριο'Ρισσιωωσοιετιιω σοπ

σ
·° σοὅπισἱοπε/ἑιιβιέιιά φρσ&εκβπι Ψ ν· ' 'δΊ

. Δ ο ν α _ _ Η '. Η ί.

' .

ΡΚίωιι ισπτ. πσΒιιτ :ή Πσιπ·έ. μιά!. 1. 4. η. ή·

4ιιοιί!. 10.4. 1ο. Μισι·|ι”Ι.ιιι.π.4.ι6.4.ι.πιὶιισι::9°

απο!. 3. Ειιισι.ιΣπ.4. πο. 8.3.ά 4.44. π. ι. @Πάπια

4. πιο. 3.ῇιισ σωπωσιιι.Ι/4ίσιιιιο ιύιά.ριικ.3.6.ώ·. 'ΠΠ-ι

πω?6|41682. ιἰι/ . 34 .βιο ό· ιίιήι.34.σ.:ι.|ιιισ 5$.Π,Ϊθ&

οι σἔπ:ι.ιιῇ[ι|:ῇι.π3.β£ῖ.4. ιιιιιπ.8.ς9· σ. Ρωι.π 1'.

Ε πσιιιοπσω οπω "φαει" πΒιιιιο, Μπι Επιπστιο

ξ μεΐσπιιιποι οοισάιιω τωεωισ πι. ι·ιιι:ιοπσ ω.

..πιι:οπιισπισπιιι προσισπιι , ιιιοπιιΞ :πωπω σπιτιο

ποσο8πιτιοσθσ πσΒιι!πιιιαπροσιιιίπ , πιΠ σΠσπτίιι-·

4 Επι σΒιιιτσιππιιιοιά πωπω ιιρρσισπιισ.

ξ Οι: επι π. Νοπ ι·σριι8ιιτ. ·νοιππιιιισω ἰιπωσι

.Με πιοιισιιιπιΒ ..πωσ η: ι·σΙ·ισπἴο ίοιπ.σο8πιι

Ι σιοπσ-ίσπίιποσ ισίξιωιι.τιππι πιιΙπιτπ. ·Ηωσ·σΒ: δ.

:ο ·'

13ι.5. 3.=ω.6α:.:.4. το. ό· π. 2.4. 4.4.1.κά..3. ι·",".χ "γ...

θεια. Π ροιῖστ νοΙππτιιε ιπ·οοισάιιω ΓοΠισοεπισ ίσα! ριιισσιρπσ:4.αο.4. 3:44 5.τυιιίτιπται ...πιο Μ· $-Τύιι

ιπισηιιιπ .ι @πιο συιιιισήιΙιιφρποι·η|σ-Ρυ πιιισιασπυ.βιί Μβμωσ -τιοπσ Γσπίιιιιιι?ι ιιρρισ.ιισπιιιω ?σι·ι·ι, ροπσσιιοπιο

ποιοιισ ι·ιιιοπιε νίιι πιασει Θ: .ιω....ιι.ι...ωπ.

μια: , Π. σίΪσ ιιέσιιω ιιι:ισσιιω σΜοιισ ωωιιι"ω.

οπω ω.ιικ.ιω.ι. νοιιιιιιιιιισ ....ιισ.ιω ρσπιισσι

σε ιποιιΐσι·σπτιει οωσαι...ι, οιιισιιΒιοιισι·ιιιιοπισ

νίιι σίΤσ ποπ ροισίὶ: φάει σοεπιτιοισπιιιιιια εαπ..

σσιωιιιιιιι πι! νπιιω ποΓςιισ ιπιΜΈσι·σπτιέι ..ο οι”

ροίιιιιω. Ρι·οοιιπτ ..ιη π.. Πιιω ΐσπίι.ισ τσι·ΐιιιιιισιτ·.

σε ισοπι.ιω £ωπιιιισ,πωωιιο οποσ Πισω οσιιιοΒιιτ

ιπισιισάπε :σι·Βο παμπ: ...ι....... ωοι.ισι·ι σ:: σο

επιιιοπσ ίσπίιιιιιέι, ω.. Μπι! 8σιωωσοιο.ιιιιισκ

ιπισιισάιππ. 3 .,νοι....... σε Γσπίιιε ποπ πω.. σα.

όσω Γιιοισθτο : νοΙππτω.π. σίὶ ιιι πιω: , Ϊσιιίιι8ἰιι‹

ι::οιροι·σ: παμπ; πω. ΐσπίιιε ν-οιιιπτοτσω ωοιισι·σι

ιιΙιοοπιπ ποθ. τιιιιοπσ ωοιιστστ νοιιιπωσω ω..

ίισπ:σω ιπ .ιιιιι..ειο ιιιοισ&ο,ωοι.ισσσστιιιω Ροδο:

νοιοπιστσω σιιιΙΙσπισιπιπ .ιιιιωσιο ιιιρροίιτο.4..

πι ρο1Ϊσι οοπιιω ΓσπίιΒιισ τω.. ιιρρισιισπΓιιιπ πιο

ιισι·σ νοΙππιιιισω οι! τω πρρσιιιιοπσω,ροιισι πισω

σπεΤσπΒοιΙσ ωοιισι·σ ιπτσΙΙσθ:ιιωιό Γιιι ιπισιισάιο

πσω:ιά πσοιιιι σπε ίσπΠοιισ:σιεο.5.Οοεπιιιο τω..

ιιοιι ποπ .ιι ρι·οροιιιοπιιτει ορρσιιιίιε ι·ιιτιοπιιΙιε

πω. , πωσ ισριπίσπτειι Βοπιιω ...ι....ι.ι. :8σ σίὶ

ίσια ποπτιιι ιπισιισθ:ιιιιι (ποπ ισπίιτιιιπ,ποσ ..πω

ι·σρι·ιι:ίσπιιιι πωπω ριιιιισιιιιιισ πωπω. πεπι

σε σοπίσππιπσπω) Ν.ιω νοιιιπισε σίὶ ιιρρσιιιι.ιστοσ

:Με (ιιρροδιι :σι·Βο ω. οι:ιισάιιω .ο ισοπι.ιω νω

πσιίοΙσ τοποσ πΡΡοπιι ι Με ιπισιισθιιοπσ :σοκο

[σππιΒιισ. . _

()οππι·ιπ. ρτιωο , οιιΔωιιιιι οι:ιισάι.ιω ποπ ισι

ρτοεισπιειτοι· ροτσιιππι Γσσιιπι!πω ωτιοπσω ίσιωσ

Ισω,ισσιιποίιω οπω: π. πι. ι·σιρισιτιιι·, πσποικη:ι

ρστι ὲι ροισπιιἔι . :πω πωπω: ροι:σπιιιι πω οπω

ι·οποπσω ίοι·ωπισι:π Απ οπισθ:ι. Α: κοπο ΐοιωιιιιε,

πιω οοισάιιω ισίρισιτιιι άνοιι.ιπταισ, σίσ ιπτιο πο·

πι ...ι....πιι.. νι ι:οπίιπτ σ:: σΠΕπιισιι .ιιωεωωσ

νοΙοπιπιπ,οιιε ποπ άστσι·ωιπιιιιιι· .κι νπιιω αιτιο

πσω Βοπι,νωρρσιιιιιε τ...π.......,ιω σίὶ ιποιίΐστσπε

...ι οωπστπ.2. Νσοιιιτ ορρστικιιε Γσπίιτιιιιισ. ιποιισιι

ιιι: οιιισ&ο ι:ιιιιοπσ πρρισπσπΐο: σ:Βο πσσ πωπω

π. οΕιισάοΓσπίπ σοεπιτο.3. Νσοιιιτ ιπισιισάιιε ιπ

τσΠιΒσι·σ σπε ισιιίιοιΙσ απο σο8πιτιοπσ τω...:

σιΒο πσσ νοΙιιπωε ιιι...ι νσΠσ. 8σοιιποο8σπι.ο€

Βιω:ιτ:Καθιο. οι 1.44!. 1.4. 4.. 5.Ιισσι›τσιπιΠἰο. εσπ

σ!. 4.. Εο»πωί. π. 2.4. 1ο.ιι. 3. βια :σπασω ΐσοιιι

τω· σ:: ισπτσπτιίι σοιοιπ.οιιοε οι ΐριιτοιιοπσ37.ση.

Ι.σἱΜ£ κιβ4ιισε.;οοσσι ω... 1.5»Π.άκπ. Μ. 1.

σ.πο.4°.ΟΠιικο : πσωρσροΙϊσ ειροσιιιιιω ισπιιιιιιιιω

Τσω.3. Π: Π”. ' ' ” “

· πο ω.τω.ι...... ροπή: πωπω: ωοιισιι ὰ Βοπο

σοοπιιιοπσίσπΒιιιιοδ ορρισιισπίο, ωοπσι·στ ω.

ι πω.» Β 6....Μιω..ιρ ....π..ρ..... Να: τ..ι.ι..ι.

θεια. οπο... πω... ρωιωι.ω ΐσπΓιι.ειρρι·σ·

ΒσπΓοιπωσιισι·σ σοιι.ιπιιιισω ποπ. ίσσιιπόίιω Γσ,

ίσιὶ νιίιιΒΜι οοπονπιιιστωισο8πιιο·ρσι: ιππο

πσω:π:ιω πω· πω: ποπ ιοΙΙιιιιι·,.σιιιιπ Εωπι νο·

Ιππιιισ ωοι.ισιιιιιι; σιιιιω .ι Βοπο ρωιωιω ρσι·

.ίσπίιιωπρρισπσπ=ἴο.`@ι¦οιΙιπ ΤΙιοωιίὶ.Γσπτ.πιιἱ ει2°Ι.οιιιιξ °

οπω 8. Του. 1. 4.4. 86.4. ι. ιιοσσπι ,ιππσΠσιθ:ιιω πω·

ποποο8ποίσσισ 6πει.ιιιι·ισ ίσπίιΒιιι:ι, σ!! παταω,

4 οπω ίπ Επι: [απ. πσπιισιιτ·οοππω =ρατιισιιιΔι·σ ισπ

ΠοιισνιΕσ , ι·σρι·αΓσπιιιιι·ιτο!ιιπωι σιισιιοπσω,
οποία π.. (Επι. ..ο ρπιισπΙ·.ιτισ ιΕπιειιιιι. ποπ

οσίσσποπ: @ο Β νοιιιππιισω ωοιιστ. Μπα...

ισριπίσπωιιιι: μι· (σ σο8πιιιοπσ τωειωε.. [ωρο

πιστ.σεΒο Πωσ οπ:ιπσω ποιιτισιπ ιπισιισθιπιιΙσω

ιἱσ Βοπο ροπισιιι.ιιι ίσπίιοιΙι,8σ ωοπσιιτ τω.. :ομι

οοιώ:ιιωισριισίσπιιιοω ιιιοσέιάσω :ωσοσ π...

...ιιι Βοπι τωιιι.ιιι.,ιιιιι πιώ ιιπτσὸ, ποια ω... πω·

οι. ιπισιισ&ιιιιιιε σοεπιπο ιἰσ σοοσπι -όοισ&ο,

ποπ νιιτιπιιιι· ριἰοι μι· Γσπιιιω . ίσο ιορστε«Μιτιισ

που”, Γσσι.ιιιιιιιω πω. ι·ιιιιοπσω ΓοιίωιιΙσω:

Ρ... ποπ- οι:ιΒιιπισ. οπο: ισριοείσπιιιιιο μι· τω.

πω, «πιο .ιι πω· πόιισιβωοοσισ νοΙιιπι:ιιτσω ..ι

ορρσισποιιω ιιιισ οοπιιω ίσπιιι ι·σριισΐσπιτιιιιιω. Δ

Νο πω, σοεπιτιοπο ιπτσΙΙστλ.ισοιιιιι πωπ

άιιιοπσω σιΤσπιιιιιιτσι τσιιιιιιιιτιιω. (ζοπτιὲ .π.

πωσ σοποικιο σιΤσιιτιοιιιστ ι·σοπιι·ιιιιι:, οιιιιπάο
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π... επι οι:ιισ&ιιω παμπ: σο. ι·ιιιοπσ ορριιτσισ νο·- ΦΜΑ

ΜΜΜ, 4ιπιιι.πιιιιπι, δσιιιοιισ::ιτίιπσποιἰ:ιἔὶ

ιπτσΙΙσόΕ. [Μπι ..σπασω ΐσπίιΒιισ ειρρειι:στσ σο·

|ιιπιππ ιιι ...πωσ Μπι ριιττισιιιιιιιε, 4...ι.[........ιι

ωοιισι·σ ιΙΙ:ιω πω. σο8πιιιοπσ ισπΙΐιε. Νοιι.σπίιπ

ε. ορριιτσπε νοιιιππιτι πι. ιιιιιοπσ πω ριιι·εισιι

ΜΒ Γοιωσιιτσι· μ: ποιιιι.ιω πωισα.ιω @Μπα π·

ω.. οσε ποτιιιιιω ι....ιι.πω, ·ιιόιισσιοι·ιισβισπρ

ω”, Ε: τιιπτιιω ειροπσπε ω. ι·ειιοπσ πωπω

ιισιβιιισ.

_ Κιιιιο:Ωιιοτισισιιποπσ οοισάιιω ιιιιι·ει ἴοιι4ἐ Ρ

. 44 ,πω ροισπιια , σσι·ιιιω σίὶ ροίἴσ ροισππο ι2ιι·οοι

ιιι ορσι·πι. Α: Ι.ιοπιιω ωσσι.ι.ιισ ίσπιιι ιιΡΡ1°σ

Ιισπιιιω θε Μετα ίριισσι·Δω ποισπιι0 7οιιιιιιη:

οπωπω .π. νοΙππισιιεσίι οοπιιω σο8πιππω,Ιιο.

πσΓιιιω , ιιιιΙσ , .ι.ι.ει.ι.ιισ οπω πώ Π: ειρρσιιιιιο

....ι....ι..ιι.,ιαρι.ι............ ι.........., σιιιιισΐορροπ ο

ϋιιι=Μιιισ;..<ιευ ἶωΡἔἰΒὶἱιιιιοΙιοιιοὸ »ωσοσ

ι Μισσ

“ϊ

οὐ. ισ
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.:ο!:οείοΠί δ: ποί!::πάο, ρο:ίοπΙοιπ:ποποίοππο:Η

-8:τοοπο:ο:ο,:ϋποοπ::ε Η:: ποπ οπο:: :::::οπο:π πο

-:οι%::οιπ,ίο:δ. Μια:: ίπο:ο:Ήοποβύ πιά : οπο: πρ»

>ρο:::π::: πο:: ΔΗΜ: π:: οο:ο&πιπ ρ:οΙοοποποπου,

-ν: :ποπο:οο:οά:πομοβ:: :απο οοπ::::::: ::ιπω::,

οποοκ! :πι-οὐ μι· ν::ρπ:ιοπο .οοδοΜοποπ: :ορ:ω

ίοπ::ι::ι.8-:ο οπο πο: :ο:ἰο:οο!ο:ἰο,‹ ::οι::οι: π: ο οπο:
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::οπο.πι:ο!Η8:οπ::α::ε. Τοποοπ: οπο.ίοπ:. :ποοί15

Μπι: ο οοποποοπτι ρποποτπ ,οποπο οπο: ρπτο::π (ιι

ροτἰοτοπ: :'52 ω::::::::::: οκρο:ἰωπ::Νοποπὶω οποιο

:Μποστ οί:: οι:οο ποπ:: Ιωπο:Μω σ[:ισέο:δοό παπί

οπο: ποιου» , ω: οπο. Έ:::-:Πίο:οπτο οοἰοό:ο πο::

πω:: ,ο ρ:: Γοπεπρ:οροπ:ο ο:: νπο μια: οι πι::

::Ι:Ποοοοπιο οπο:: :ποιο οο:ο&π:π :::::οπο , ο:ἱ:π:

·ίο:ο: ::οτροι 8ο απἰππππ κά:: ρπεπο,ο :πιο ποπ ω::

Β:ο:ἰἔιΠο: ἴροι·οοι: Άροθο!π5 ο :ο ροίἶο Ποο:::ί.

1) 7: ο ο ο. Ι:πρΠο::: νοΙοπ:πτο:π :πο:ο:ἱ,οπ: πο,

:πο:ο:: οπο: οο:ο:$πιπ Μο. οοοπ:::οπο ΐοπθ:Επ:ϊ

.ορρι·οοοπίπ:π. Γππόπω. :::::εω::: ο: ::Ιοιπο:::π:π

-οΠοπ:::Ι::ο::οοπ::οπ: πο:::::ιπ: οοποί:::::,8: :πο

.Ιἰπεοἰπ οοἱοἀο:ππΙὶο οπ.το:ποοεπ:::ο ίοπίἱππ:ι :ο

ρ:οΐοπ::ι:ορο:οί: :::::οπο:π οοποί:ο:::,νοΙ ορρο

πω ιποΙἱπο :π οοἰοᾶο:ο:8ο.Μοἰο:· ο:: οο:::,οπἱο

·:πο:ἰ:ο:π οο πο:: οΙ:ο::: εποε οο:ο&ο:π ν: οπο

: $ο:πιοοο:ο::ο :::::οπο!ί :Παπ ::!ο:ποπ:ππ: οί:απο

·οΠο::: οί:οοοο:οάο:π :Ποο:·:πο οποιο ::::οπ::Ι::

ἱπ οριο οοπίο::π:πι:ο,8: ο:πω:::::: :ο::πι::: :ου

-:πο-Ι::ο: οοποί:οε , δ:: :ποοποί:::: :πο:::Πε. Μ:πο:

·Ρ:οο. πιω:: οο8πἱπο Κήπο: ί:: παπά:: π! οπο::

οοπίο::π8:::ο, νο! «Μΐο:π:. οι:: ω. οο8ποίο:: οπο·

ίο::π:πι:ο:π ο: ὸ:Π`ο:π:.ἱπ:ο: άπο οι:::ο:πο,οροι·:ο:

ντοοεποΐο:ι:οπ::οπ::: πο: ἱιπρΙ:ο:ι: οπτοπ:,ίοπίπ:π

οοοποίοο:ο πα:π:ά ::::οποΙο:π ν: π:: οίκο Μονο::

Μπι:: οο8ποίοο :ο οοἰοᾶπ :π Γρ::ἱ:ποΙο: :8::π: πο

οπἰ: οοεπ:::ο (οπί:::πο :ορ:α:ίοπ::::ο οοπ:ο:π::::ο

πω; απ: :Μΐο::π. οο:οό:: οπο: π::πτο :α:ίοπ:Π.
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39ἱ ()οπο::π. Οοεπ:::ο ίοπί:::οα ο:: πιπ:ί:ιπ οτο

σ."ρ"° ρο:::οπο:π :οεπ!:: ::ρροπ:ϋε ίοπΠ::πί, :τοπιο ρο: [ο

:οπ:ο:π οί: :ο8πΙο::πο : ει: ίοππι€ππε ποπ ο!ὶ αρ::

οοποίἱο:ἰε :πο:ο!:ε :οποσ ποο οοΒπὶιἱο ΐοπί:::πει οί:

:Ποιο :ορ:είο:::ο::πο:οποι ποπ οι: :·ορ:αίοπ:::::πο,

πὶίἱ οἰπε :ο:ἰοπἱε, οπο:: ωρα ο:: ::ρρο:::πε , απο:

ρο:ΐο οί: :ο8πΙπ:ἰπο. Μ:πο: Ροκ:: οΙἰοοπἰ πω::

οΠοπ: ωρα:: οοποί:ο:::,πιο:οΜ,πιο:::::ρ::οπή.

:οἱ ' Α:: :::Βοπ:.1. οπο. Κοΐ.πο8.ΐοποοΙ.Ρ!πε .ο. οίὶ

::Ε·ί'^ Ποο:ο,:::Ιοπο μ:: πιο:::ο:Εο 8ο ὁοωο:ἰ:ο:ἰὸ ἰπ πο

ἱοᾶπ:π ἴο::ἰ , οπλο: ίἱωρΙἰοἱ:ο:· :ο::ἰ. Ποο ὸοοπἰ:

οπωω οίΤο οποιοι· Γπ:,οπ: ποιο 1. ο. π. ·74.::.4.

οοπ::ο:Π: :ο ειρρο:::π ίοπΗ:ίπο οππππο , οποιο ρο:
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ροοπτειοεο :Τ ψατοομ_ίρο:;:οιπ :π:ο!Γ ωο:::, ρ::

οποιο: Μο:: :::::1Ιο::.Α83.ποΒοοοΒος. ροοπ:ο- ω..
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ιονοΙππ:οπο απω:::::πω:. ν: :8::::: νποροπ

οπο:: ποοποο:ο:Εοππποπ ο:: ποοοίἶο . ν: Μ: οπο»

ὸοπτΪοΒἱοᾶο,ΓοΗ Γο:οί:ν: οο:!ο:π οπίφο:οποποιο Ί

ρ::πο:ροΙο προ:: οεο:=οπ:π :1πέ:Ι:οο: ρο:οπ::ἐ`: :ο .

οιππο:π οάπ:π:Πο π: :απο ρο:οπ:::: :ποπο: :Μέ :πω

ὸἱᾶ:οιπἱπ:.ῖ,οο2ίἱπ:πἱ οροτπ:π: οπο: νι:ίιοπο ρου

οοπ::έι.Νοο οί: :::::::: :οπο οι· ρο:οποίι οιιί:οπ:ο ε::

όἱ!:ἱπᾶο ΐορροωο: :μπε οπο: “Η :πωπω :ποπ

οοπποε:οπο:π , νο:: :ο οΙΤοπ:ο;› , νοΙἱπ ορο:οποορ

οπο:: οπο:: νπο ρο:οπ::: οπο:: :πο π: οέ::1ο:π απππεϊ

:ποΠοο:επ πιπΙ:οο:Εοπο τπο:οτο:π , Η ί:α:ποπ::οε ρο-6

απο:: ο:ροπ:οπο £πιπ:α:::: ρ:::τίοΙ::ο::π απϊπ:5.7

Απο. Νοεο ΐο:Ιοο!. οπο: οο:οᾶπ:ποπω ρο:οπο 'μ.

:ίποοεποΐοπιπι οοποι::::: ::&πιθ, οοπο:ο οπο: ::ρ« Δ:: 1%":ΐ:

ραπ:: οοποπ:::: ΜΙοά:οο:8: οπ:ποο:οι3:ππο ΓοπΙὶ

ω:: ποπ ο:: ρ:ορο::ἱοπο:πω οόΜππιπ ::ίρο&π

:κοπο Επ:οΙΙοάοποοω Μ:: Π: ππ:::ω::,:ιιπο :πετο

:ἱ::Ιο;ποπ ροκ:: πα:π::Π:ο: ἰπ:ο!Ιο&πε :πιπιο:Μπο

:ποπο:ἰὲ ΓοπίἱοἰΗ φοτο:: αυτοι:: νοΙοπ:πε,ποίο οοο,

ο: ἐσιβ°ὶ , ποπ ιποπο:π: :απο :ο οοἰοᾶο οοβπί:ο,

Μ! ο Ιο:ρεέι,οο οοἱοᾶο:οπ:ϋ ::Ποάϋπο δ: ΗποΙ::ο:. _ ο

.Παπ Ωω:: ποπ ροκ:: :π:οΠοάπε ρ:οροπο:ο "ο

ορρο:::π: ΐοπο::πο οοπο:π Γοπποπο :ο ::::οπο,οπ:Σ Μα:

:Ποο ρ:οροπἱ:π:ὲ τω:: Ρ ιωω οιιο::: οπο: που::

ορρο:ἰ:π: ::::οπ:ιΙ:ε :-ο::: ρο:οί:::π οο:οάο:π πρ·

.::

.·:

Ίζο

ρο:::ϋείοπί:::ποοοοποπ:ΙΙον:ρο:οπ::Πορο::ο:: ·: · · ·

οοπτἰπο: οο:ού:οπι Μπι:: ν: ρο:οπ:Εο :πΐο::ο::::

ἰ:οἰπ:οΙΙοᾶπ:, ροπ3::ποοεποίο::Επο ί:: ο::ο:,::οπ·:

άπο: οοίοά:πιπ ΐοπίύε ρο:οπ:ἰο οοοποίο::Ιοπ οπο·

::ο::::Ι8:ιπ: ρ:οροπο:ο ρο:ο::: αρρο:ἱ:πἱίοπΙἱ:ἰπο

οο:ο&ππο ΪοπΠοΗο οέι :οποπο, πιώ Η:: ρ:οροπίτο:

οΓοπΐο.Κοίρ.ο:ίο:::πο ΐο:ποπόπιπ οΠο ο:: ἀἱυο:Ϊο πο.

:ποὸοοοπ:ἱποπὸἱ:ρο:οπ:ἰο.π.οοοποίο::ίπποοπ:ο Βεβ

πο: οο:ο&οιπ ν: :ορ:οοΓοπ::ιο:Ιο ο: οκρ:οίΠο:Ιορο: ' ε'
οάιππ νἰ:πΙο:π ρ:ορ::πω:Αρρο:::πε οοπ:ἰπο: οοἰο- - Δ “

:$π:π , ν: πο: ρ:οροΒ:οπ: δ:: :ορ:αίοπ::::π:π ρο:

οᾶπππνἰ:οΙο:π οΙ:ο:ἰπερο:οπ:Μ οοοποίοοπ::5: ο: λω,“"Β

ω:: ροποπο ν::::Ι:ε οο8ποίοοπε Εο::: ροτοί:: :π οο- μ" :_

:ο&ππο , π:Π ρο: ::&π:π ν::.:Ιοπαρ:ορ::πω, άπο:

ρ:ορο:::οπ:::π:π :ο οο:Ιο:π Βοπο:ονπο, π: οπο οί::

:Με ρο:οπ:ἰπ:ρο:οίὶ νἱ απ:: ορρο:Μπο Ϊο::ἰ ἰπ οο:ο- οι:: ή·

οΙππ::,ο:::ιπ:Π :πω ποπ Η::ορ::::ίοπ:πώ ρ:: :Φωτο

οοοποίοί::ποοΞπίοοιπ ο::ϋπο 8ο νἰ:οοππ: :ρ:Με:- ο_ `

π:: ροτοί: ::ρρο::τι.ιε :::::οπ::Πε ἴπρο:ὶο: οοπ:ἰπο:ο π)

οο:οάπτπ ωπ:::π ἰπἴοι·ἰο::ε :ο :::ίοπο,οπέι οοπ:ἰ: `

ποπ:: πω: :φρούτο ἱπΪο:ἰο:ἰ;ποπ ροκ:: ρο:οπ· ·

:ο οοεποΐο:::πει ἴορο:ἰο:,οοπ:ἱποι·ο οοἱοᾶπ:π οπ

8ποίο::ἱυ2 Ξπίο:ίοπε οί: :ο:ἰοπο,οπΞι οοποποιο: ο

οοεποΓ::Μπέι:πΪο:ἰο:ο.Μοἰο: ρο:ο::ποπο οο<ἐποίοἰ<

πο:: ποπ ποπ :ποοΙο οοπ:ἰπο: οοΕο&ππι , οπο:: ρο:

οιίΙ:π:π νἰωο:π ρ:ορ:ἱπ:π: πο:: :Πο :πωσ ρο:οίο Π·

Μ:: :ρροπ:::: ρ:οροπο:ο , οποπι οκι:Ιοιπιο ίπιΐρο

ο ι · π:
|



  

213..».ιιιοπι2οοι..2.ι πιο.» Ϊ[

οι:: ποιτ ροεπιιιοπο. Αρποτιτπε οπτοπι ποπ οπο·

τιποτ οοιοοι:πω , κιτ πιο τοπτΩιοπτατι1Φ μι· ιθ:πω

νιτιι!οω ρι·οοιιπω . τις μι· ιι!ιοποπι ποτοπτιο πο·

14,6. οποίοοπτο. Μιποτ οποπο οριιι·τοπι Ρι·οο. ποοιιιτ

Για Η ._ τ . .

` τιι!ιτοι· τοποοιο Μο μι· ποιοι:: οιποιωπε οπως

τπτο!οω.8τ .πο ιπττιπιοοο ο!ιοιτπω ; @οι ποοοΠοιιο ·

οι οιπιοοω τοτε: οπο”.ιιποιοιο ο!ιοιοπτο. (1πόπο

,.Ϊ. Σο

ροτιιτι: ιοπιιτιπι. Λο 3. ΜΒ. οοπίοιι.οοιιι οοεπιτιο

οοοποιοιτιποοοιοάπω ροι·οιροτο ,. 8ο πο ι!!πο·ιτι
“

Ι

9.7

'ο ιιοατοπιιτπω ιποτιπιιω οο!πποιτιο:ιιτοοππω οποιο

ζ τω:: ροκ πιτιοποιο , ποπ οοπτιποτπι· ιπο οοπο οπ

`

π: >

_οοποπττιτοπω ροτοπτιὸ οοοποιοιτιπει πο οοιοάοιπ Μ "Μ-β 3'

ποιοιριοποπω ιπ 8οποτο οπο. ιοττοο!ιε νιτιι!ιτιπ
τι·ιπιοο2,οο οιιιπτ οιιοπτιιι Μι. ο&ιπο πτοοοοοτο πο · ~ ι

επιτιο πο: ιοπΓπω, ποσο τοπτοπ:ι ορο ωοτιππω πο·

ιριο ρι·ιποιοιο ποτοοπτιπο οι; οι ._ οι οοοοι:ο 8οποι·ο

π. οτιι·τοω ίιο οιι:οπο. Νοπ οοοοτ οοιοοιπω τοπ τοι- .για οπτιι ιριορτιποιριο οοτι:ορτιπο. οιτιπο οπο.

Γοπτει·ι ιιρροτιτπι ποτ ιιοπωιροποποοοτιτπο;. Μο κοοοιποιοτοι·ο :οοιοοτπω οοω προοτιτο οοποοτιιτ

οοοοτοπω πιο ο ροτιτπ ι:οποπιτοτο μι· ωοοιιω

. ίπτωοιπιι·ιπΓοοο. οι! [ο!οω οκιτιπιοοο:οτεοιιάπο,

οπο τι!ο οοιοοιπω ποροτιτπιτοριεο!οπτοτπτ .ποπ
ι

οι Βοποι·ο οποιοι πω. 8ο οποιο οιττι·ιπιοοιο, ποιο·

οποιο τιιπτπω τι!!ιοιοπιιι: Ποιο οι Γοι·ωποοιοάιπο

ωοποπε, ποπ οοοοτ .το ιιι οοοοιπ Βοποτοττιτοο

ποοοΠοτιο οοοοτ οΠοιοιοιοοω νιτιοκοπω πιο ορ- οπω ιοί-ο ωοοι!ι,οιιιποιπττιπιοοοιποοτοτο:τπωοτο

ροτιτιι, ίοο ιποιοιτίιι·οοι·οιοπτοτ οοιοοιέπω ιι!ιοπο πάω οπο , οπο ειρροιιτπι πο ποιούΙπω νιιο!ιτοο

τοτιοπο,οοπτοποι ιοττιιΤροαι·εω ιροποπροοτιιο:. πιοποτπι·, πιο... οιΤοι!!ι ιπττιπιοοιιε . 8οοιοιοοπι

.το “οο πιτιο ίοπιιτιππ ι·οοτοιοπτιιτο οοιοτιοοιο- για σου ροτοπτιἔιιριἔι.

ᾶοιπ οοιιποοιπ πιτιοποιο οοπιίοιιοοι!ιο,οπο σοπ

τιποτπι·ιιιτι·ιι ΐροοι·ιιπιοοιοάι προοιιιιιε πτωππο. >

Φωτο πιο οοεπιτιο ιπτο!!οάιιιο ποπ ροτοιι το·

οι·ε:ίοπτει·ο οοιοοιπω ιοοοποιτω οοπιτοτοω οπο.

οι!οω,ίοο ποιοι:: ιπτο!!ιΒιοι!οιπ,οπιπο ποπ οί!: πο

πιο πρροτιιοι (οπίιτιοοε. Κοτιο.:προοτιτοο ιωωο

οιιιιοίοι·τπι πο οοιοάπιπ οο8πιτιοπο :ομοιοπα

τπω , ποιο ποπ ιοττπτ πο! ι!!πο πιο οι ι:οεπιτπω:ιπ

ποιοι ιιοτοω ίοπι. οοιοᾶπιπ ποσο οοεπιτιοπο το

οταιοπτειτοτ , ποπ .τι τοι. πο. ο οποιο τοι οιτιίιοπε,

ιοο οι ιπτοπτιοπιι!ιτοτ οιτριοΙΤο, οποιο πω: ποιοι

@ο @ζ οποιοι Μπι πω... ροτοπτιπω οοοποιοοπτοω: ιΒι

Ξ- τπτ οιιω οοιοδιοω ιοπίιοι!ο οιτπιιωοτιιτ πο ιπτο!!ο

&ο,ωοοιο οποιο ιπτο!!ιΒιοιιι,8ο πιο ιριι·ιτπο!ι,ποπ

ροτοι·ιτ τορτοιοπιπτι (οοπποιιω οοπιτιιτοω οποιον

!οω,ιοο ιπτο!!ιΒιοι!οω. Αι! Σ. οὁοοοο,οοεπιτιοποω

πω·

46. - ·

|| «σάτι- ιοπίιτιοπω ποπ πιο ρτοποιτιοπιιτπω ι·οΒιι!πω ποιο

τιιιυ.ωεπι

“ο |οιι|ιτικο

ο/Ι πρώτ

οποιο ιοίροιΣτο ιιρροτιιπε τιιιιοππ!ιοιιπο .π. το ΓοΙτι

ιπτο!!οι'.τιπο , οπο ρι·οροποτο ροτοίο οωποω πτοπο

"ΙΜΣ...ψ ιππιποιοιω τιιτιοποιο οοπι:ποΒο τιιωοπ ποπ οδο ι!

μπω. ω-!ιρι·οροττιοπιιτπω ιπιιοτοοποιο ; οπο: Βετο ποτοίι

ιιΜΗΜ· .το οπτοοπωιοπο οοεπιτιο ι·ορταίοπττιπο ιι!ιοπιιω

οωπο οοππω , τροπο οοεπιτιο τοριο(οπτοπο π!ι

τιποο οοππω,οτιτ πο” ιοεο!τι ,οι!τοπι ιπιιοοοιιπο- Ε

τιι.Νοοιπο ππτοποπω οι! , ιιο!ππτειτοιπ π. ίοπι ιιο

οοππω ιο οοωωππι οι ιπ ποίιπιοιο, νι ποπ οποιο

Έοιοτοτ πο ίιποο!τι οοπει οιιι·τιοο!ιιτιιι, 8ο ιο οοοιοτο:

ποιο νι ίιο ιππτ ωιι€ιτ ρπ€ωτιτο ίορροίιτι;ιοπ ωο

Βιε οοπιοποιοι!ιο οπω ιορροίιτο:οπο πω. ιοιπποι·

νοιοπτπωιρροπιτ οοππω ιπ οτοιπο πο οκιιιοπτιιιω

ο τοπ!οω. Λο τ. οοπιιτω. οοποοοο,οοιιωοιπ ποιο

οιιιω ποπ ι·ορτιοΐοπτοτπτ ροτοπτιω ιπο ο!ιοπο το

Δ τιοπο €οπωι , οπο πο οι τοΓριοιτπ τ. ποπ ροΠο ρο

τοπτιιιω ιο ι!!πο ίοπι: ποεο τπωιιοΠο ποοοιιοτιπω,

ντ ι·ορτοΓοπτοτπι· ιιιο ποποιππτο ι·πτιοπο ι”οτωο!ι.

οι .π. Ροτοπτιτι ίοπι ποιοι π. οοιοοιπω ,ιοιιιοιτ . νι

ιι!ιι:ιπιι τοπιο ιοι·ωο!ιε ι!!ι ι·οοτιιτεΞιτοτοι: μια οο νι

οπο , οπο ντ πιο ποιοι ιιι οοιοολοιπ, ποπ το πο

οοΠο,ντ ιο ι!!ο οι τσιπ τιιτιο νιίιοι!ιτιιτιο, τω ιοιιιοιτ

!-7.

Λάριω.8'

“κοπο

 

:πιο !ποιε. Επι Με μποτ πο ωιποι.οιοιοπο οι·οο. ·

:μια ιο!οω ρι·οοπτ, νο!ππτπιοω ποπ οοτοτωιππτι

πο νπειω τιπτοω τιιτιοποω οσοι, τω ι-οι·τι ποίιο πο

ιιππωοοπιιποι ποπ τιιωοπ οποοροι·πποωοοποπο

ο&πω πιο οοοοιιτ .το οωποω τοτιοποω οσοι. π.

οπτ.π. πιο ροτοίο πο οοππω οοποίιπω, ..ποιο

οο ποιοι οποιοι· πο οποιοι. 3 ιιι πιο ροτοίι ..ο

οο!οθ:ιιοι!ο,ποίοοο οο οποιο πω.. πο ιιοποίιπω:

86 πο οοππω ριιιτιοποιτο,ποιοπο οο ππὸο οιτο!ιοι

το ιοτιιτοτ πο νΜποτιο!ο. Λο ο.. ποΒο οοπίοιι.οιπιο

ποτοίο ροτοπτιο ιπροτιοτ οοπτιποτο,οποο οοπτιποτ

ιπιοιιοι·,ποπ οοπτι·ὲ :ι8ιτπτ ροτοιο νο!οπτπε ωσπο

ιι ο οποσ πορτο!ιοπιο μι· ιοπιπω. ποιο οσο οοπτι

ποιοτίπο οοπο οοεπιτιο μι· ι:οτιπποω. οποιο .ο

· 'Πιο. 3.1): Ηπα.

48

.4ιι τοπον.

π.

εοοτιο οι

@που ούιοέι'ι ποιέτοιω τεοπέι·ιιτ °νοίκτιέ

πι: , τοστ φωτιά Ροἄιτι

ν...πιφια ποτιτιοιπ οποιο. τ. οι ιιωρ!οο ω:

οοιοοι:ι ειροτοιιοπίιο, οπο οοοποίοιτοτ ποιο· @ποιοι

-άπτ.π οτ οοππω 8οοοποοοιοπε , πο! νι πωπω δι:!”'ο ΜΜΜ

οιιοοπποπιοπε,ποπ ιιοιο!πιο,ιο_ο τομοιοε οι! πιο Μ".

ποτοπτοω:οοποω .π. ποτ ωι!πω ποπ ωοποτ πι!

ρι·οιοοπτιοοοω , νο! ιοΒεωίπι , πιο ιιορτο!ιοπιοω

τπτ οοπποπιοπιι, νο! οιιοοποοπιοπο ιρίι οι: οτοπτι. .

Υποο3.ομοιωτι ο. 3.οιοιτπι· ιπτο!!ο&πι ποιοι!» “π”

τιποε ποπ ωοποτο προοτιτπω . ποιο ποπ οτοροπιτ

οοιοἀοω οτ οοππω, ποτ ωσ!οπι ιιπροτοπτι , τω οποιοι

οι οοππω,' ποτ ωιι!πω ιοοπποιιω ιο. 2.Ιποιοιπω ι _

οπο οοιοάπω ιοιπω πορι·ο!ιοπιπω ιποιοιιτοιιτιι

οίΐο π. ιο , ίιοπι ορριοοοπίπω οι ο οποιο. 3. Ριπ- πιώ

&ιοπω ιποιοιπωοο ριο!οοπιιοπο, πο! ποπ οτοίο- Ω"...

οπτιοπο οοιοάι. 4..!ωροτιπω, οποιπτο!!οι2πειπτι

Χ ν . πιο ιιο!οποιτι οτ οοιο&οιπ ρι·τιιΕτιοοιποιοιτπω ντ

"'ΐ"""° τοτιοποπι οπο. Οιιω.π. νο!ππτπτιε οοιοάπωίιτι πτοιοοποποπω. ιιο!ποπ οτοιοοποοπω,οάο Ριο

ιοοιποτπι·, τω! ποπ οτοΓοιιπειτοτ.αποο οιτο!ιοιιτι ίο

!οτ νοτοιε ιωροτπτιπιτ,[πο-βοοΜπο ΙΙΙ:Μ;οιιιο,οάιο βο

| οπο. Ποιιοπιτειε οιι·,ποιίππω οι: !ιιεοάιοπι πωπω-ι

τοι· . ατοιποοι πο ωοποποιιω νο!οπτοτοω.

Ρτιωτι ίοπι. οριπιιτοτ πο ωοποποτιωνο!ππτοτοω

ποοοΠειι·ιπω οΠο ιιι·ιροι·ιπω, ποο Γποιοοι·οιποιοιιιω

οοπτοίοοπτιοπο,ποτ οοποοπιοπτιο οοιοι3:ι,8ο ιππι

το ωιποε οπο” ίιιπρ!ιοοω οοπι προι·οιιοπιιο· '

ποιο:Μοάιο.1.2.ο.9.ο. τ. ποιο νποιοοιιοπο ρτιιθ:ι- "...ο

οο ιποιοπτ νιττοτοωοίΐο ρι·οιοοποπο:τω , οιιω πιο

πιοπ ποπ οποιοι. νιττπτοιπ ρι·οιοοποπτοι·.Ιειτοτ ιο·

!πω οποιοι ιποιοιιι :ιοίππο ιωροτιο ποπ ιοιιιοιτ.

8οοπποπιοπτ.νπιποιοι!ιτοι· οιιτ:ιτ, ποοο!Τει·ιππι

.το ιποιοιπω , ποο ιπιιιοοι·ο ιο!πω ίιωρ!ιοοω οπο.

οι προτοιιοπίιπποω:Ηωπο. οι ο. .1ιο.2;....ι.ρι.,

Β.ιι."π.1.ι.3..τ.μ.ο Με” πιο.αιο.8. 17πίσω. τ.2.

Μ”. ο

τι..

του". π.

ιτο

ἰ 9.9.4κ.|ια .ι.ροποι. τ .8και·κ. οι Μ...ρι..ιπ.. 23.ρει.

7. π. ο. Ιπο!ιπιιτ ΜΜΜ: οι ι.. πιο. )·.άΦ πο. @Ζωη

·υστο.τπωοπ οι ποπ οιτρ!ιοιιπτ. οποοπτιω οποοπτ...

οπο: , ιποιοιπωπο οοοοπποπιοπτιΞι ποτ οιΓοοππ.

οοιοάι , επ οτιπω οο ο τοιοοπτιοπο ποτ ?πει ποιο

.9π.Ρωπ. 1. οι: $.Τοο.τ. :..ο.9.ο. Πιο ο. βιιισιωπει.

παιισβτωο /ἰκο οΠιωπιιοπο συποεπισπτο ω! οποιοι.

Μο »και πρροιιικω |επ/ιιιππω : “ο Με κιρρτοοειι|ιο

«Με που οποιο” οσοι ώ· φοιιιιι. : πιο τηοΡτοκο

πω. οπω Απο. 3.ιιο αποποιοοι:οτ , ιπιο!!ο&πω

ιροι:π!πτιππω ποπ ωοποιο, τω πιτιόι:ιοπω. 8ο

οοποοοιτ κ!ι·Μιποιο πω» ου οποιοι απο. 3. νοι πιτ,

ποπ ωοοοτι ποε πο ιι!ιοοιοτιωοποπω πο! ιικ

ΜικΜΦι πιο οι" άπο ο ιππωιιι·, ι11ποιοοωπ

Μ:: ιιτοπο τοι·ιιοι!ο,ποτ πιο. οιιι οι οοπιιοοποπω.

` Ι ο. ' Ο.οτοιιιω
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:::::,σο:ο :π το:: οο8:::::οπ: ::·:ο::::πο α:: κι:: :ρί::::
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2:22:ζ2"“ Δ: :πιο ν: ωα!αω : οπο: πιπι! πω:: π: π:αιι:ιιι!ο;

."Δ;Μι οιιαα: αοοι:οαιιο οω:ιιιιιπ ποποιιιω. α.. ι!α:ορ::

ιωροιΙιω:, οπο: π:α:ι:ιι:!ο αρρ::π:πό::"Μνι

ωα!α, πιι!ιιιω ιο:: απ!ιι:ι!ιιω,ι!!αω ε: π: αρρι:π:π

πω:: :πιο πω. δια:: ι!ι:::: ::π:ι::ιιι αι!ιι::Γα

:ή , οιιοι!ιι ιΙ!αιιι:!ι:α::ιιι:ν:ωα!α, οι!ιοπα!;:::ι

ροίΤ:: ; ι:::ὸ αι! :αω οι!ιοπαπ:πι!αιιι ροΠ:: νοιιιπ

ια: ι :κι ιοιρ::ιο ι:οοι:οιιια ποπ Επι:: ιιιοπι:&ι.ιωι

:Μι ν: απ ιιι::ΙΙ:&ιι ρ:οροιι:ιιω:::Βο ροιι:ο,οιιο:!

δ πιο :::αι·:: ρι·οροπ:πι!ο πωπω , ν: ωα!_ιιω,ι ν:ι

π. δ: ωαιιιω αωαίι:. Αι! π. π.ιπι!αι::. :::8. :οι:ι:οι

ι:ιαιιιω ν: ποπιιιπ, νο!ιιπ:αε ροί!:: ποιοι:: οι!ιιΐ::

Ν

ΙΟΙ

ω ; πω:: ι!::::ιιιιιια:ιο :ο!!ι: νοιιιπ:α:ιεπω:

:ω ιιπ:::α::ι::; οιιια :πω πο: ιιιι!ι:ιιιω α: αό!:ιια

ιπ::!Ι:άιι: , α: ορ::α:ιοπ:ι:: νοιιιπ:α:ιι ρι·2::οιιι

πιω, ιι :ο ροίι:ο, πο:: ροιΤ::, νο!ιιι::α: ορροίιιιιω,

ποπ :ίι::ιρια ίοι·ιπαιι::ι· !ιπ:ι·α, οιιια ιιπ::ιιω :ίπ

(ν: Μ:: ) οιιοι! ροιιιιι οι::πιπιιι αι! ορ::απι!ιιω

ρια::οιιιίι:ιε, ροι:ίι ::ιαω πο:: ορ::αι·ι. Μ

ε ε ο τι ι ο ι ν.

.4 οι:: 7720824287 πιο:: ··ιασίιιιιιαι ἔ

Οπ οι:ειιιιιιιε πι: απο:: :Πι:ι:π::ω ριι- ?ιι

. .. @ιπι/ιι :ῇ›
:Παω ο ίιπ::ιιιιιε 8:π:ιαιι ιιιιιιιιιιι πιιΠιιε :Β Μπραβ

ι-::3:ιι: ρι·οι!ιι:ιπιιιι ό: ι Μ! ρι·οκι:::αω. Επ:::ιιω Μ. μι”.

οι:: απ:: νο!ι:π:α::αι! αιίιιιι :οπ:ιι:ιιιπ:, πιο: οπ- Μ:

που:: , ι:οοπιτιο, δ: ποππιιποιιαιπ αρρ:ιι:ιι: Ηπ

π:ιιιιισ.0οπ::οιι::πα οι, οιιο:ιπαιπ :ιι πω:: ριι::>

:ιριιιω :Πι:ι:π:,ν:! :οια!:, κι ραι·:ιαΙ: αθιιιιιω νο

!ιιπ:α:ι:.Ρ:ιωαι:π:. οριπαιιι:, :ο:α!:ριιπ:ιριιιω γι.

:Β”:άιιιιι νο!ι:ιοιιιε , ν: οι ιπ::ΙΙ:άιοπιι :Π: ριιαπ- ΜΜΜ#· ο

:αίωα ιιι·αι!ια:ιιιιι απ ιπ::!!:θ:ιι α8:πι:, ραΠιιι: :απ

τιιι:π τ: παπ:π:: νοΙιιπ:α::: Ε/ἰ Ποβπιιιι :Μπι α 52:

πω: α. ιιΠΠ. αν. ο. ο». ιι. πω:: πιο, 8: απ αΙιιι.πιιπ- Ρ”6'

παω. Ιωρ!ι:α: ι::ιοιι:ι:: δ: ιποιιιω:!ι: ιιι:ι::: πιω:

&ο: ι:!:ω ωοιι::: ι:ιρΓιιω;ιι!:ι:: ::ιρ:όὶι: :ιιιιι!:ω

:Π: ι:: αό!:ιι :μια ιποι::::8: δ: ιπ ρο::πιιίι, ουδ πιο·

:ιιω.Ιπ ραπ: αιιι:οι ιπ::!!:ο!:ιιια πιπι! μοι:: ρω::

:αιιιια ρω:: :Π`: ανοιιιπ:α:: ι!ιιιιπάιιιπ (ιιπι:βο: -

:τοπ οι:: βοιιι·ι:ιπαιιιι ι. Μα:::ια ό: :ιιι:ι:::: σ:"#1ϋ- ϊ·

2:Ρϋφι37: ποπ :οι:::ιι!ιιπ: ιπ ιι!:ιπ πιιιπ::οι ::οο

ι ::::α :πι 8: α:ι:πε. α. ωοι.::πι ::αιι:::::ι:::ιι: α.
Β Ρ

αι! ωοπιι:: Γ:: :ωι::ιπ αι! Γ: ιρΓιιω ποπ οι :απο

::ια:ιο. να:: π:: πω:: :ιιρ|οι!ι:ιιι: ιπι:: οιιια π:- "Η

ιιι: ρπαιι:αιωα :οι·ροι·:ιιω :ΠΕ :ο:ιιιιε :αιιιι αι&ιι: πο”

ριιι:ιιιι!ι::οιια!ι: :Η ιαι:::::ιω δ: νο!ι:ιο:τιιωοιιια 2°,4Μ.ι_

πο:: Γαιιια:Ιιπ:::α::ω ι Πι:: :πιω ιιι:ιτρ::ι:0:ιιω και εαρ

. ι!οωιιιιιι::: ιιιριαιιιοε αό!:ιιο,οι:οι! ια!ι:αιι ιι:οιιι: ιι: :Μπι Μ",

ι ρο::π:ιἔι ριιιορα!!ιιιι; οι:: ποπ ροκ!! ριο !ιπι:ο ιι: “ΙΒΑ ·

ιιᾶιιω :ιιι::;οιιια ιπ ι: ποπ :οπ:ιπ:: νιι·:ιι::ω ρισ

:!ιι::πι!ι α&ιιοι. Ν:: ρο::ιι ιιπ:::α: πω:: π::

::ι::ιι!ο, ν:απ :ι.::ιπι::οια8:π:: ι!:::ι·ωι::::ιιι·,ν:!

ι ιπ:ρ:ιιι:πι!ο, π: α8:πε αόιιιιπ ρ:οι!ιι:α::ιιιι :καιω

ζ οι:: :πιω ::οιιιιιιιιι· α!ιοιια νι: :πιω π:ι::ρ:ιω- _ ἴ7 <

ρ:ι!ι:: α&ιιω α8:π:ιε, :ιιιιιιι:ειω:, π: 888:: :ο '”. 'ξ
πω:: , ν: π: :ιιιιιπί::ο αε:π:: ι!:::τωιιι::ιι: αι! Π

αᾶιιι::. π: ιιΙιοιιι‹! α2:::,ρ:: οσοι! α8:::8 πι:: ρισ

!-:πε ραΙιο,ι!!ιιι!οιι: ::ι! :και ιι: ροι:πιιἐ αι! α&ιιω:

αι! π:ο::ιιι:: Γιιιιι:ι:νι: μου:: , οι:: :απ:ιιιι: πα::
:Η :::ιρ:ι: α: ρα:ι. ο . πι:

έ:ι:ιιπι!α ι:π:. :ιο:::, α&ιιιιιιπ ρ:ιπ:ιριιι::: :οω 7;ἔ

Ι: αέ:ιιοι.:: νοιιι:αιιι:ιΤ:οπι:&ιιιπ :οοπιιιιιιι: μια· 8""Μ'

:ιριιιω ι!:ι::ωιπα:ιιιιιω :ο:ι:πι!:ιπ οι: νοιιιπ:α-!""'

::ιπ: :$!ιι!.πι 2.ι!ιΠ.:.5 ο.1.:.3.άκιιιι.α..Ιαι:τ. ένα

Ζωα. 980084. ι. Πιιιιποι.ιιιπ: αιι::ιπ πι ι!ιιαε ρ:·ορο!!

·υιι!ιιιιιιι.ι ιι::στιιιιιιιιιβ: δ: ·υσ!ιιιιιιιι ιιδιωιβ.Ριιωαω

ν:οπ::ι!ιιπ:, (::ιιπι!αι:: π:οαπ::οιιια ριι:απ:,ιο:απι

ΜΣιι.ιι:α::::ι :Π: απ οπι:&ο , ίο!α::ι ι!:ι:ιωιπα:ιο

ι::ω οι: ι νοιιιπ:α::.Ει!: αιι:::π :!::::ιπιπα:ιο, ποπ·

ιαάιο α!ιοιια έ: νο!ι:π:α:: :ιι:οιιιε πιο:: , Μ! ν:ι

::ΙΤα:ιοαπ αᾶιι :αιιί:ι:ο απ νπο οπι:θ:ο, δ: ρ::ι:ιιι(

ιιο :αιιίαιιια:ιε απ α!ιο οπι:οι:ο,ν:ι ιι:οι!ιιε :::ιρι:π

‹!ι αιΒιιιω :αιιιαιιιω απ οπι:&ο , π:ι::ρ: ιροπ:: δ:

νοιιιπ:αιι:;ι:ιιω πιπιι ροΠι: ιπ νο!ιιπ:α:: :::ιρι,πι

ο νοΙιιπ:αιι:. Ρ:ιο::ω νο:απ: :οπι:πιιιω π:οα

που:: , οιιια ρ::ι::ι::ι: νοιιιπ:α: , Γ: αάιιι: ιιιοιι:ιἱ

 

 

:“ Η -.-Ναι:: αι:: ι:: νο!ιιιι:α: ι!:::ιωιιια:ιι: αριαᾶι:ο ιιι- απ νπο οπι:ο:ο, ::ίΪαπι!ο αι: ααιι :ι::α α!ιιι:! οπι:< / ή

ι!ι:ιο ι·αιιοπιε αι! νπιιω , ν: :απο ωαπ:α: Με:: ι &ιιω. Ροίι:ιιοι·:ιπ αρρ:!!ιιπ: αιπ:ιπα:ιιιιιω , οιιια '

απ: αι! ορροίι:ιιιιι; 8: Π: να:: πο:: ι!::::οιιπα:ιι:;

Απ: ι:α, ν: πιι!!ο ρα:ί:ο πιαπ::: ιιιι!ιιι:::ιι5αι! απο·
-_ ο ρ_ (Για. 3. Ι): Πο:: ι -

ι ιροιι::8: νοιιιπια:ιο νοιιιιι:α: ι::ιρι:ιιι Γ: αάιιω,

[οπο ροιι:ιιιι: νιιι: οπι:ἀιιι::. Ρ:: πο: οπο: νοιιιιιιι

Ι 3 πι::



Φα:. Κ Π: οποιον::202 ·υαί:ΜΜ:::. .:οί:'ίο ΙΡ:

:απο ::ο::ί:::: α: ρ::οι·: α:$π , 8: νοΙσπ:α:::: :·οο:ρ:: ρω :οπ::α:α::οπ::, ο: ::οοοίία::ο α. Ι:Βο:.-Πο:.ι:σ:π Μ·

::ο::ο:ο:::, ία:σαπ: ::::ο::α:οπ: :π ν::οοσο οοπίοπίσ,

ποεα::σο . δ: α:::::πα:::ιο. Υπ::ο οοποο::σπ: ::απο

ρ:οροί. ::::Ι::::::ι.: »Μωβ :ρβ::::.· οσ:α Ι:οο: :ιοπ:πο

::οα: ίο:ρία::: ..απο, ι::οπο: :α:::οπ ίο :ρία::: σο

:ο:π::πα::σ::. π:ο::οο::ρ::οα:ο.

πο. 8ο:: Με:: ίοπ:.:οίπ:απ‹:α ν: ρ:α:οο::οπ:; οσ:α π::

ρ::οα: ία:σα:: ::οο::α:οπ: , π:ί: :π ροτοπ::δ αά:σε:,

. . οσ οίί·:: ί:: ίπ:: :ο::σοο:ο α:: αάσ:π.ίπ παο ίοπ:.
::::ει:::3::σ::αοεί:: απ ο:::οό:ο: α: οο:οθτπ::: ποπ Ι:

::8:: πο, π.: ποοοί:α:::: α8::: ν::::οοπο::ο: ρ:οροπ::σ:

ο:::ο&σ::: ίοοσ:ι::σσ: ορροί::α: :α::οποε, νο: ποοοί

τω:: α8:: ίο::σιι:::::π ν::απ:οσο,8: ί:ο ορροί::: ο:σπ:

αάσε πωσ: :π νο:σπ:α:ο: νο: :απ:::::: α8::'ίοοσπ

::::::: ρα::οπ: ο:Εοαο:::: ρ:οροί::α:::: δ: ί:: νο:σπ:α:

ποπ οι:: ::::ο:α οπο:: αΙ:α::: ρ:::ο:::. Νο:: ρο:ο::: νο

::::::α: ίαοο:ο, ν: ::ι:οΠοάσε οί::οαο:::: ρ:οροπα: ε::

:απο ρα::οπ:; ο:::α :ιοο ποπ ροί:ο:,::::: ρο:α:$:::::;

οπορ:πο:ρο:ο: :π:οΠοέ::σ:. ν: ο:::οαο:ο:ο: :α::οπο:

::ι:οο8::α:ο: ρ:ο α::ο::: ρα::ο:οσω απ:οπ:οκ :ο πι::

:α::: :ια::οα: αά:σ::α:ο:π,ποπ ρο:ο::: :ιοο :π:ο:ίοάσ:

ρ::οο:ρο:ο. Εο::ο::: :::ο::ο ποο ::οί:ί:ο:ο ροί:ο: α::

αάπ οασία:ο α:: νποο:::ο&ο , ν: :::ο::ο:: ρο::::α::

απο, π:ί: ::::ρο:·απ::ο :π:οίίοᾶσ:, ν: απο: α ρ:ορο·

ί:::ο:ιο νπ:σε, δ: :πο:ρ:α: ρ:οροπο:ο αί:σ::: αί:οοσ:,

:::απ:ο οα::ο::: ρ:οροί:::οπο ο:::ο&: , ί:οσ: πο:: ρο

:οί:: οο:οᾶσπ: ποπ :ποσο:ο , ::α πο:: νο:σ:ι:α: ποπ

Ν" [ώ“" π:οσο::.Νοο ία:σα:::::ο::α:οπι:π :πο::ο·:οο:ρ:οπ:::

“ΜΙ” κ. αδ:σπι , οσ:α α::::σε ποοοίία::οοασία:σ:α:: ο:::οό:ο,

ο2μ::ι::ο οοοσο οασίαπ:ο , ποπ ρο:οί:: νο:σπ:α: :::σι:: ποπ
·' · β :οοιρο:ο, π:ί: :οί:ί:οπ::ο ,· πο :Πο οαπίο:σ:· :ο ο:::ο.

ᾶο:οσο :οί:ί:οπ::α ποοο:: α::ίοσο α::οσααά:σ::α:ο

· :π:οΗ:8:. .Ν οο πι:: α&πε :ο::σο: ρο:οί: α:: α::ο::ο:::

πᾶσι:: ρ::ο:ο:ι: ::::ο:σ:::. οπο ::::ο:ὲἔσ:::α:οο:::ο·

ᾶσ::ι αρρ::οα:σ:::: οπ:α ν::α::: αθ:π:οίΤο:::Βο:, α..

_ ο ` ::σ:ίΐο: α&:::ο ρ:οοο::ο:ο α νοΙππ:α:ο. ::πρ::οα::8:«
Μ . Απ:,©ο:σ:::α:οπνίο:ρ:α::::ίο:ο:π:::ια:ο, :::πσ:Ισπ:

` ::&σπ::π :ο:ρ::: ρ:ο::σ::ο::; οπο: ποοσοα: νοΙσπ:α:

:ο :ρί:::: ::ο:ο:::::::α:ο , :::ί: ο: ::::ο:α:π αο:σ:ρ:ο

ππω:.- ::σ:ΐ::ο:ιο:π. Τα::::ο::: πο:: ::ι.... :α::οπο:::: ίροπ:α

"Φ.ω”ω πο: αο νο:οπ:α:::, οπο:: οοο:: α:: ::::::::Βοο ρ::πο:

Μ ρ:ο ο::Β::οίοοι::ο .οπο ρ:οοοι:ο:ο 3 ω... :α:::ο::

Με:: ίο:::οπ::α :ο:α:::αάσε α:::π::α:ο::: :α::ποατ α::

οο:οέ::σπ:οα:::πποσπ:. σα::

Τοπ:: ίο:ι:. α:::::::α: ο :α8:σ: :π::οΙ:::ο:α:ο: , δ:

:::ο:σορ:::::ο: :ο:α:::ο:· ::ασία:: ὰ πο::::5. ο:::ο8:::

σο::::ο:α:οαἑίο::: νο:σ:ι:α:ο: Μ.:Μ!. έ:: απο. :·6.::::.

α. ο::::οΙ5α.. ν:::::σπο ο::::ποι:: οοπί:::σ::. Ρ:::::ο,

:π:οΠοάσε,· οσ: ρο: :ρίπ::: : νο:σ:ι:α:ο ποπ:::ί::::

Β:.:::σ:; ::·ορ:α:ίοπ:α: ο:.::οάσπ: ν: ί::οπσ:::·.::. ΤαΙ::

:ορ::οίο:ι:α::ο πατσ:α:::ο: :πο::πα: νο::::α:ο:::, ρω:

..ί'

77·

συ

π·

'
:

7 8 .

Τοπίο β28·

πω..

Π οοπ::α:π α:: Βοπσ::::οροαίοπ:α:σ:::,::οο:ο ρο:οί: :π

Π: :ρ:::·ρ:ο::ποο:ο , νο: πο:: ρ:ο::::οο:ο :άσ::: αο

οορ:α::οπ:ε: Α:: αό:σ::: :πορρ:::πο :π:ο::οέ:π: :ο

ρ:α:ίοπ:α:ο:ο:ο:'5:σ::: :πα:π:::. ο. Τα::: :ορ:είο:::α

::ο ποοοί:α::ο οασ ία: ::ι νο:::π:α:ο ::::ρί:οοπ::απ:. 3.'

νοΙππ:α: Ι:::ο:ἐ ρο:οί: π: ίο:ρα::ρ:ο::σοο::η νο!

ποπ ρ:ο::ποο:ο αθ:σ:ι:: Μ... Εσπ::α:π.·φι:α πο::

::α ποπ: πα:σι:α:::ο: ::ιο::::α: νοίσπ:::ο::: α:: οοο:

ρ:αοο::::α:π: ν: πο::::α π:α:: α:: :::ίρ::::ο::::α:::. :εἰ

79

Έ::::::::π:.

ω: ίπρο:::σσπ: οί:, ρ:α:ο:πο::::α::: ο::::οο::,ροπο.. ι

:ο οασία::π :.::::οοπ::ρ:αοοπ::α , νο: :::ίρ::οοπ::2 :ρ

:::ι·: νοΙσπ:α:οι::. Να:π::ία::: ποπ ρ:ο::σοο:ο:::::ο

:::; οσ:α ο: Λαβδ. ποπ οί: :π ποί:::έι ρο:οί:α:ο ,- π:

·υ:β: :::::έωι:::: :ι:ο ποοοίΤα::ὸ; ρ:ο::σο:: οπ:::ι :Παω

ν: νοΙσπ:α:, ο:Βο Ι:::ο::.- 8ο:: οοπ::::::ι:οο ίοπ:. ποπ

ί-α:σα: :::::οπο::ι νο::::ι:α::: 8:ίροπ:::πο:, οπο:: ο::

α:: :π::::ι:οοο ρ::πο:ρ:ο ρ:ο::σο:. Ρ:α:ο:ο: :προ

8ο.

(ΜΜΜ.

όσοοπ:::: π.: οο::ιρΙαοοπ::α::: ο:Βα ποπ-σα: :ο- ν

` ρ:α:ίοπ:α:πιπ. 3. νο:σπ:α: :ποί:πα:α ρο: οο:::ρία- `

(σο: οί:, νοίσπ:α:ο::: πιο:: ρ:ο::ποο:ο, π:ί: ::::ο:ο

ρ:ο::ποα:: ρα:ο: :πιο ο:ο νο:σπ:α:ο :::σ:π5,οσο δρ:·

:::σ:π δ. ρ:ο::σο::,8: ί: ποπ ::::ο:ο: :πιο ο: νο:σ:ι

:α:ο ::οα:ο:σπα , οσα α&π:π ::::οδ:::οπ:: ::οα::ί:οαο

ποοοίΤα::ὸ ρ:ο::σο::. απο:: νο::::α:, πο:: νισο Π::

ρ:ο::ποα: ::::οέ:ιοποπ: ::οα::ί:οα:π οοπί::α:, α::οοσ:

ποοοίία::σε ποπ οδο: ::α::::::: ο:ια:::α::: :π νο:ππ

:απο , οσ:α :ι:ο ποπ οί:ποοοί:α::::: α:: :οο:ρ:οπ::σπ:,

ία: α:: οί:ο:οπ::σ::ι ο::α:::α::: ::άσπι,ν: ρα:ο: :ο ν::::

α:::::ο:π :ια::::πε ο:ια:::α::: νπο π:α:ιο: :π ρα:::α. .

@που ίο:ι:. οοπί`ο:,οπιπο: αο::πενο:σπ:α::: :α::: :“_

::οοο::α::ο: , οσὲ::: Ι:οο:οε ρ:ο::πο: α:: :ρία νοΙσπ- @κοπο

απο, Ποο: ποπ ί-ο:ἔ:,_ίο‹: ν::ὲ οπο: οο:ο&ο, νο: ποπ· β* -

:Η ο:::οά: . :τα ν: οι ν::οοσο :π:ο8:ο:σ: νπ:::1::::

:οο:σ::: ρ::πο:ρ:σ:::; ο!! Ρ::Ι::ά. π: μα:: 49.43 απ.

Πανω:: απο”.:.2,.:::..Γ.............:.3.ο...

ροή-ο.·υ::.οοποί.2.:ία::::.ο.πω.ο.ο. απ. 3.:.2:ία:ο:·. ο.

απο::3.ώ·ο.ο..οοπο.4.Π.ιι::.:.ρατ:.ο.2.7..:.3. _σ.ο::::ι.

οι:: ώ· ο. 8ο.::.:.. 5. οπο:: α. ()ωπαά. 1.2.:Ι.9.:ιτ.:.

:Π·ία::::. ΗΜ. απο!. α.ο.?κα[:ατοπ. ά: πωπω: απ.

ρ:::::ο...: πιο». ι α. Ποο: Η:::α:::, ο7Ρία]:·ο. (Μα.

::οοοαπ:, ο:::οο:σ::: :ρίππ: αό::ιι:: οοποπ::ο:οοσο:

νοίσπ:α:ο; Κοί:οσ: ποπ ο:.::οάσ:π, ίο:: :ρί:σε πο·

::::α:::: παο: ίαερο ο:::οθ:σο: οί:: α::ίο::5, νο: ::προί

ί:Β:ίο.Α:::::σπ: Η::::::::: φ· (.':::ο:. ο:::οό::: α:: αάσ:::

οοποσ::ο:ο οσοα:: ίροο:ί:οα::οπο:::, νοΙσπ:α:ο:::

οσοα:: ο::ο:ο:::π:ι:. @πα ν: Η::::::::.: οκρ::οα: ν:

αο:σε ί:: Μ:: ίροο:ο:, :ο::σο::σ: α:: ο:::ο6:σ:::,οπο::

ο::::::οπ::ο πᾶσι:: ::α: π: ίροο:ο::ι. απ:: ασ:ο:::

οιο:οοα:π: :ι:ο 8ο:ισπο :ο::πο::σ: α:: νο:σ:ι:α:οπ:,

οσο :::›ο:ο ρ:ο:::σο::ίσοοαθι.σε.

Ρ:οί:. π. οι απ:: α. .ο απ...: πυρ. 8.· νο: :::ί:::::- Ρ Γ·

8σ:: :::οσο::::::::ο:σ:π, οπο:: α:: οπο ::οπσπ: αρρο
ι' ”¦

::::::ο:"8: :ποσοπε ::ιο:σπ:. οπο:: ::οοο:οί:ο αρρο::

1 :σ:::: ία: αρρο:::σ: ο:ϊοά:σο πιοσο:ίο α:: αάσ:ια:

ο:Βο δ: αρρο::::::ο οο8::::σπ: οίΐοά:σο :::οσο: νο

:σπ:α:ο::: α:: οσπ::οπι. α. Ε.: Διεισβ. Π:: Τ:·:::::. ο. Ηἔ

2,3. απο: άοβιοπ::έρτο:Μοπ.:. 8: που. 2.6. ::ο α:::ο:ο *· “Λιβ

:πο:οα:ο απ, οι:: ο: ·υ:7σοκο. πωπω:: που”, ό· ά:

δεκα:: :::::::ίσκο. :::η:α:πι ό: Ραπ:::ο , Δ:°ρ:°ο:ορΜοο

α... ώ··::::|ίωρί:ο:α. Με. πο. α. και:: :π:::. νοοα::ο.

ὶ οπο :ο ίοπ:.Α::οσί:. οί: οοιο:ᾶ: πο::::α,::ρροί:α:π:

: ::οπο νο:σπ:α::: οί:οο:::::. :8::::: α:πο: ρ:οοο:::: οκ

:

ο:::οά:πο::::::. 3.Ρ:ο::. :α::ο::::::::. ι. 8:ίοΙανοο 84·
Ε :σπ:αερί:ο: οδοδ::σα οασία ίσο:σ::: αθ:::σ:::, σαν :Φ

Ι πο::ρί:σ:α&πε οίΤοπ:ο:σί::οι::: ίροο:ο:; πω:: αθ::ο ο

· ν: :::'λ:ο, ίροο:ο::: ίσ:::::α:: α8οπ:ο: :8::σ: ί: ίο:α οί:

. οασίσ-αᾶ:σα :οίρο&π ο::::ιισ::: :σο:σ::: αό:σσ:::, _

πω... :ρίἰσ: :άσε ο:·σπ: ο:σί::οπ: ίροο:ο:. α. δ: ίο- ο ο

. :ανο:σπ:α: οπο: οασία :....::... αάσσ::: . ί:ο:::ροί· Μή:: :

ίο: :ο :ποο8::::σσι : οσ:α ί: ίοΙα πο. οασία νο:ι::ο

Με. οο8:::::0 πο:: οΠο::ιοοοΠα::α; παο: π.: οπο·

:ι:::ο:: πο::οί::::α, οσα:οπσ: ο:: οποία νο::::οπ::. ε· ·.

α.. που... ::ιο:οα:σσ: οί: ρ::πο:ρ:σπ: α:πο::::::- ιο.άζε:

:::ο:::ρο: :::ο::σ::: ο:::ο:οπ::::ν: Ε:::οοοπί::α::ο:Βο Π;νο:::π::: ο:οα:σ::: οτ:: οασία οί::ο:οπε α:::ο::: ο:οα::: · - '

ί::::ί:ί::οπ::α οπ:::ι α:::σπέ::α ::ασία. ποπ να:·:α: απ·

ίαί::ατοπ:::::σε ι:ο νπο μποτ: :π α::σ:::ο:80 ί: νο:

οπο: ίσοί:::οπ: ρ:ο::σο:: απ:ο:οπ: ίσοί:ί:ο:::ο::: :ο

8οπο:οο:::ο:οπ::5, νο:::σ::: πο:: ίσοί:ί:οπ: ρ:::::σοο:

α:::ο:οπ: ποπ ί-σ::ί:ί:οπ::::::°:π οο::ο:::Βοπο:ο: ίο:: ο

νο:::σ::ι πιοπ::οπ::::ία::σ:Η:ί:οπ::::: σ:::οάσπ::ρ

ίσο: ::οοπ::σ::::8: :π:ο:ι`::οπαΙ::ο: ο::ρ:οί:π::::ο:οο.

ο.: Ο:::οάσ::: ο:ΐο:::πο οοποπ:::: οπο: :π:ο:ίοο:π

α:: ::θεσ:::-::ι:οί:ο6::οπ:η ο:Βο ο::α::: οπο: νοΙσπ

:α:οα:: αάσπ: νο::::οπ:ε. Ϊ. Σ: οοεπ:::ο ποπ οπο· :τα

οσι·:ο:ο: ο:ΐοά:σο α:: αάσπ: νο::::οπ::, :::ίοο:::ο πω”.

Βο: οίΤο: ο:σί::οιπ :ροο:ο: π: Η:: δ: :π ρα:::έι: 8: οσ:

:ια::ο:ο:αάσ::: ::::α:::α::::π ν:ε:, οίΤο: ρα:::α:::ο:ία:..

κ::

87:

Χ::::ο ο. .ἱ

μ:: _

:::ο:π αό::π: :::::Ιο::::::α:σε, αοοο::οπ:οίοΙα:::ίσο:- πω: Βοα:σο, οπ:α ::α::ο:ο:ρα:::α:ο::: ::οα:::.οσω-:π

::::ο6::οπο



89.

Πισω ό·

Όασσι·ισ.

σο.

Ειπα .7.

α :σε/απ Ή: υιο:ὶιἰο ασίαισ:αιέ:. .σασ:απ

ιδίίαάΐοσαΠαί :οσίίί:ίτιδα:ισαία σι·οία. :πασα ιασο-;

τσι:: ρτίσ::ίσια δαίιιίοἱαᾶσω α:::σα-οβίαάσισίσσ:

ααιίαω , α&σα ι:ισο:ισα ίσσ: ίίιίαω: ία:ί ίσσία:.ΐίσων

δαοίαὶαᾶσω ιίιία&ιοσίε ί)αί ίσο: ααιίαω ίσ σα δ:

ασιτία; σαισ ιιίαισ Βασε ίαασσιίσω ία :ατωίτια: σ.

ία&ίοσατσ νία 8: ρα:τιαα, ατΒο Η ρτίσαίρσω :Ισο

οσα αίί ιιία:σ , οσο ρο:ατί: :τοσα αάσε :ίιίί:ίσΒσί ασ

αίίο.6. ίσια-ίίαάσε ωοσαανοίσσ:α:αω ἰωρα:ίο:ία:ί

ίτσρα:ίσω ωοσα:ασίαίασ:ατ.Όοσθτω. σαισ βαστα

ίωματίο α:: ρατ:α ίσ:αίίαι.ε:σα , σσίία ταωασα: ίσια:

:αε ισ νοίσσ:αι:α αιί αοσιταιίίαασ:ίσια: ατΒο ίῖεσσω,

αΠ:,ίωρατίσω αίσι:ίασ:ατ ωοσατα νοίσσ:αιαισ:αίιο

ιασί αιίσσα αο ροίἱ:ο ροίία: νοίσσιαα ::οσ:ταιίίαατα.

7. δί ίοία νοίσσ:α: ααα: αΗὶ:ἱασε αασία ίσοτσω .

αιΕ:σσω, ίασσατα:στ , ιίίαισ ίσια ίσίτίσί:αα νίτιστία. .

Ναισ ρο:ασσα , :ίσια ν: ρτοαιίωα αασία ριίσι:ιραίια

αί: σ:οιίσ:Ώίσα ρατίαᾶίοτσω α:ίαι5ίσσω ίσίσίασί

:σω, αι: ρατίαό:ιοσία ίσΕσίιαα: :ασε αΙΤα: νοίσσιαιι,

Η ίοία αίῖα: αασία ίσοτσω αι&σστσ: Οιι]α ίαττι ρο

 

:αίί: ίσ οί:σαάα σα:ία&ίο:α δ: ρατία&ιοτα ίσ σε”

τσιπ:: δ: οσο οατία:ξ:ίσε αί: οίαιαι3:σω,αο σαι·ίαι.$ιοτ

Ν :κι αιΕΙ:ιια , :στο αά:στιίρααίαω ίσισα: α: οίσίαάο.

ν: .

@σάπια

βατ.

ο ε..

ΡαοίΜωίίστ

ιούίμε σα:

“μια”

θ) -

Ρυ·οί. τ. ὅ

ρστὶΜ τα ιοί:

μιιιιιι μη·

ι 8σι·ι:Η:

ΟΒἱσ:α`ίασι. αίστωα:, νοίσσιαιαισ αισσιαα α ία

ίτσα:ασ:σω ωοσατί; ασ οίαἴαιᾶο ίοίίιω σ: εατιατα

ι:ασία ίἱσαίί:, ναί ίοτισαίιαοί:ίαό:ίσσ: ΗΜ7°ία.στσιπίί.

α! 9.5. οσί :αωασ@ως σο:: ταρσ8σατα ίστατ:ίσω

ασ οίιίαδίο, ναί ασ αίι:ίσο :ίοσο ίσίσίο αασίατί ίσ

νοίσσ:α:α αίίςσο:ί ροσ:ίσε,ίασ ίωρσίίσω,σοσ σσο

ίὶισσίἱ:ἱ:α: ναίί: , ία:ί :ίσο αίστα::ιί.ιε ναίι:: ΕΠ· δαιπέ

ότι εσύ. η. ια.·υσ.5.Βιαιι ανέα-.8: Μ :.Κταίαι:Μ.ικ α.

ά:Π.38.ιι.2.σ.α.Χώία.άίΠ. 25.4.2..ο:.2.Έσσί.:0-.6.2.5.

2.ί/αίαπ:.1. α.. σ. 9. ιμι.βια τα Με. τ. Όαῇιια:. αφ.

36.:·.3 .διαιτα τα σ)"α:αφί1.ά:ίΡ. ι8.βέϊ.7.ιισσα. τ”.

άκωίίσ.” απ. :ασί α:ίὶ στοϋαίσίιο:αω αασίαα: στα:

:α:ίασ:αισίασ:. ίιασα :αωασ ρσια: ρ:οί›αί:ἱίαων ει:

οι:Ρ7Μίαίσ :.ά:Π.24.α.υσιααι.3 Μ τ.αοτισ·α α αυτια!.

·υσ·|ία 2.αίία::00°: πω”. :.τασ. θεσ.ασο. 44.. καίω

Μαυρη:ΜΡ0/: :Η :αωασ :ίσο ακοίρισσ: οστού αοί:σω

αίτι:α σσατσ,οσαισ ιίίασσι α ίοίο Παο ρτο:ίσι:ί: ατα

ώσπου!. στα σέβη·.σ.·υσ.ιατ.3.αά8.σοσ. 5. αυσα!.ά:

αί2/Ι, α5.ια.3)σιαί ι. Παππά απο” α απ!. 6· Κατ”.

3. αισι.(ίω α.89.5.αά σιωίασίσσια: τω. ::σα:ασσα :ίοβ

αα:,στίωσισαάσω ρτο:.ίσαι :ί ί)αο ν: α ρτισ:ίριο

ειαι2ά: α νοίσο:αια ν: :ί ριισι:ίριο σιω.ωιρία» Μ::

88.118 αί:αίσίιστ, αιίίοιασί νοίσσιατίσε σοσ αίία:. · τ

@αα- ίασ:. ιποίωίαϋίίστ σ! ώ /ασκεσά4: αα:ίσαασα:

:ι.ἔ αοίίι ί:σταιι 5 .τω ι .2.4.9.α. τ @τα εοφ. Πασια

ταίίαΠσι.Ϊίσ·σσί:, απο:: ·υαίκστσιακίσκ: ρταβτιιασ.ι οι

αίσι:Ηισσ[Μυα. Ε: σ. πι. σ: σαιτ. σ. ι ι . Μ α. .σπαίία

σ” ταξί: ·υοίκωατωι και: σα: απαίσια: :και παπί , σε

μασ ιασιίι: , @Μεσοι@ΜΜΜ ει, σ” Μπάστα ιίαίκιιι.

Ε: :.2:4Έα:π. σι :ίοαα: :ίισατίο ωοιίο ίσιαίίαᾶσω

ωοσα_τι ανοίσίιια:α; 8: νοίσσταταω ασ ίσ:αίία&σ:

σε ασίισ α'νοίσσια:α ισοσα:στρατ ω0::ίσσα·αΒασ

:ία:ίααέ αισίι:ειιααα σα: ω:α:ίσω ί:ισία. =-· α·

τω: α: τα ία ίιαί:ία:αρραιίτο: νί:αίσι αι! ίσσω

ρ:ορτίσίσ αιᾶίιω ιαίίαίασιίσω·;· ίίασ: σα:σ:αίία αι!

ίσαισ στοτίτι°αστ οσατα:ἰοσαισ ρτο:ίσι:ασ:ίασι. Α:

αρσα:ί:σ'α τωισιισι αι! στοιίσαασιίαω ίιιαισ @ατα

:ίοσα:τίσοσττίσσα:σι· α:Εοίασ:αι· α ίσια-Μι :ατασ

σο,αιίισσαω ρα: στορτια·ισ ορατατιοσαω ιίιτίε:ιστΕ

σα:: Μαΐ.: ωοσα:στ αίίἱαίασ:α: α αασ:το ; ασ :μισό

:ασ::ίσασα σ: Ρτορ:ίσω ίίσαω'ρατ ισο:σ:σ :ίαοτίσω

:αιιι:ίίησαα ίεσία ίιίο::ο ίστίσω,αι·ί :ματια αίαασιίί:,

ία:ί πατησα αία ίρίο. Μισο: στοί:. σσία σοσ ισίσσα

αασα:ί:σα πω:: ίσ::ίίσα: αιί ίσσω οίοἰαᾶσισ;σσὲισ

σατσταίια ασ ί4σσισ :ατισἱιισω ι σαα ωίσσασα:σι·αίσ

ρασ:ία: α ίσο :ατωίσο, φαω νί:αίίε α Γσο·οίασα:$ο,

:ασσσαω α ίρα::ίθι:ασ:α. :μια τι σα:σταίια σε Με·

::ίασε ρτίσι:ιρίσω ωοσασ:ίι ία ίρίσω αιί :α:ωισσω,

. αί:ί:ίσα :ίΐαιί:ίσο ι:6αστίσ ιατισισί,α:ίαωνί:αίσ ασ:

·ί

τω:

ίιιίΒαίασ:· σαίσι:ίσίιιτσ ωοσασιίί ία σι οίαίαιΕί.σ. Μ.

:μια α!ία6ί:ίσο αοσαστίσοίσαα:ι. Ρ:οβ, α. Ντωί απ:

ίσ α&σ νοίσσ:α:ίε , :μισο :αιίσι:ί σοσ :ιοίΒ:ίσ :ιο

ίσστα:αω, ν: ισ :ο:αία δ: αοτσρία:σω ρτίσι:ίρίσω

ίρίίσε: αι·Βο ίσρατίίσα Ρ0σίΙστ αίια στοιιίωα οασία

ταίραάσ αισίιίαισ αάστι; δ: ίτσίίτα ωσίιίρίίι:ασιστ

ρ:ίσι.:ίρία,νίσί νσσω ίσίσ::ίτ. Ασ:α:. οίίασ:ίο. Ναω

σ: α&σ νοίσσ:α:ία ωσεί αίσ.ιιί αίί:, φαω ασ: νιιαίια

ίσ::ίίσατίοίασ ιισρσίίσια:ί ίαοσσισ, ασ: νίιαίιε ασ::

σ:: ία:: ίσΒααισαίο: δα:ί :οισω ίιοα τα:ίσαί ροιαίί:

αιί νοίσσταιαω ν: ίσ αασθω ίσίίίαιασ:τω8α ασια

::ίσα:αω: @Η νοίσσ:α: :ίίασ:ιαίι:ατ αίί: :ίσαιίαω

ίσι:ίίσα:ιο ο: ρτορασίἱο ίσ αιί:σ α. ίσ ίσοσίι ρτοριία

σα:σ:α αοσσασιασα: αιΒο αρ:α αί: ίσ ία ίμια ι:ασίαια

ίσι:ίίσασοσασ:ι ία:: ίωσσίίσισ σ: α&σ α. ω σωστα;

αίσίιίαω σα:στα σ:οριίσω. εσω.σ.αίίασ:ιαίιτατ σ:
αρρατί:σε ίσοσι ι:οσσασιαστί: ρτορτισσα:στα, σα· ° ί

:ίω α:: ιίίσιί σα: αο8σίιιοσαισ Ρ:0ροηίωσ. "ν"

αί: :Έσω ιι:ί ίίίσ:ί ισοίίσα:α , αίσί:ισα αίιο :πίσω

Ρίο α αδ:ίσο ρτω:τωο. Οοσίστω. ιιίαὸ αι! :τέτοιο 6°ύ"#,=

ίσ:αίίαάσε ραπ:: ίσίίσ:σω ροιασιία , ι·α:ισισ:σι·

ίσίίσι:σε οίαίαάί , :1σίαίσ αόίσ ίσ:αίία&σε αί: απ·

ρταίίἱο οίαία&ί, :ίσα ταιίσ::ί σοσ ρο:αίί ισ ρο:ασ

:ίαση :ίιισ ίσ::ίία&ι.ια σοσ :οσιίσαα: νιτ:σαίι:ατ

οίσία&α, :μια Εκπαί: ι.:οεσοί::ατα: ι:σισ ασταισ ισ

αᾶσ νοίσστα:ιε σοσ ίἱ:, σιίἱ νίιαίιε ίωρσίίσ: σ, ω).

ίαοί:σω , :ισίοσ:ίωα :α:ίσαί ρο:αί: ισ νοίσσ:αταω,

:ασ::σαισ ισ αρρατί:σω μα: ία ασ ίαδσσω στοραιι

ίσιο, σοσατιτ αίτια: αίίαόίίσσε ι:6:σιίσ:σαςαΠαι-ίσα,

Ε:: :ίί&ίείσπαίίίΒα α. νοίσσια:α:σ ωοσατί ασ ω:

:αίίαιδί:σ :Ισοα:ί ίρα::ισααιίοσαισ , σοσ σσοαιί ακατ

::ί:ισω: :μια σιωίτσω πωσ:: νοίσσ:α:αω στορο- . Π έ?

σασιίοίίίι οοία&σω, α σσο αιί:σε νοίσιι:α:ιε ίρα:ι- ”τ:;.Ξέ:_

ίαι:α:στ; σοσ ωοσατ ιίίατσ αίίῖαίασιατ , σσοιί αίία: Μ...

ισοσατα ιίίαισ :μισώ αα:αι·αισσω. ()ειαι·Ειισ , :ίσια

:ίί0ίΝΗ' ίσωία&ί18 Ρ:0ροσατα νοίσσ:α:ί οίσαιδί:σω,

σο:: αἱ: ίσ:αίίίΒασ:ίσω, :μισό ίίίι ρ:οροσα: οσία

&σων:αοεσοί::αιιιίσω,ι:σω νοίσσια: σοσ ίὶ:ι:ο8

σοίαί:ίσα, ίαιί Ρτορσσί: ίίίί ν: νοίασιίσω.

α. @α τα:ιοσα νοίσσ:α: ισοσα:στ :το αρρατί:σ

ίασίί:ισο: ιίσοίασε νίιίαίίαα: ισοιίία ; νσο , :σα

:ίίἐ ασ€σί:ίοσα ίασίισσα στοροσασ:α οίσαάσω ω,ω., πω·

ίασίίίοίία, α οσο νοίσσ:ααιρία ίωωαιίίαιὲ ισοσαιστ, τω. .

Ματια :α :ασια ιίοι:σίωσα ίσρτα ία:ζία. α.. αί:ατο σα:

ίνωσαιίιίαω 8:::οσσα::ίοσαω ρο:ασ:ίατσω ίσ αα

ιίαω ασιωα ταιίίαα:ιιιστσ. Ειρίίαο. Πωσ ασίισα

ίρία ωοσα:στ σαταρραιίισισ ίασίαιίσσισ ιιι ίοοσσω

ίασίΈίαιία, αα:ία:σ σα: ισ:αίίαάσισ ίι:ίαισ οοσσω

Ιστοροσί: νοίσσιαιι: :μασ αὸ αίσαααίστίατ:στίσιί

σο , :ισὁστοριατ αΗἱ:ααίοταω ισοιιιω αρρα:ί:σα

ίασ:ίασ:Βαίσααι:ισε σα: αοίσ:αίία&σ ρτοσοστσω.

Διὶ ίσσιίαω. στιισαα, σα2. Μαίοι·. Αιί ρι·οίσαι. ω. 97.

ίίίσ8. ασια. Ιωρίι:α:ίιίαω-ωοσατα ία.ιρίσωαίία- Δίί"ζω· ί·

:ίσα ίσ ρο:ασιία.8α σ: αᾶσ ταίραιίασ αισίιίαω; ::οσ- :::Α'"έ','

ι:αιίοι ι·αίραάσιίισατίο:σω, σαεο. Οιαιατίιω νο- ..Π,,,,σ..

ίσσ:α: σοσ αἱ: ισ Ροτασ:ία δ: ισ αισσ, σα: :σσσασα δ'σιίσου

8: ισο:α':αίραιίασ αισίιίαω , ία:ί ταίααᾶσ :ίίσατίο€- .βίω·

τω:: Ισιιι$σ νίι:σαίί ταίοαιΕίσ νοίιτιοσίε ίο:ωαίία

Ριο:ίσι:ασιία; δ: ίίωσί ίσ ρο:αστία, σοσ ασ αέίσω

νιτισαίαισ , ία:ί ίοι·ισαίαω νοίίτιοσίι τααιρίασ:ίσισ:

αἱ: α:ίαω ωοσασε :α:ίοσα πω: νιτισαίσ , ό: σωσί

ωο:α αασοσα νοίί:ίοσίε ίονωαίίε , σα:: α:.ισα :Η ισ

αθέσνατ:σσίί α:ί ταραιαιίασι ει» ίιίΒιιίιια:αω ασπί

στον, δ: ίίωσί ισ ρο:αστία ίο:ωαίι ασ ίοτωαίαω ω.

·8ί:ίί:α:α:σ :ααίσιασ:ίαω ε. τσοσαιοσα ί:: ἰρίαω :αιτιο

σα'ίτίΒί:ίί:α:ίε νίτισαίίε°α:ί ίτιΒιιίι:αταω ίο:ωαίαω

1α:ίριασιίαισ: τατιοσα ασισε τα:αρ:ιοσίε :ίίαιιστ

ωο:ιι.° Διὶ α. Οοσθτω. ασιααιίασε ίσιαίίιΒα :ία

αεασ:α ::ασίασσ:ατ στοιίσ:ασια: σο:: ασια: :ασισω

σαοσί: ::οίσι:ίιίαταί:ίαω σσωατο :στο ραίίο: σοσ

ιίαα8ασ:αίωωασασ:α: οσαιασ:α. Διί α. ιιαΒο ναι

σατίαίί:ατ,

94·

Ρωσία α. α:

μισή

ασ

Ρ'σίσ)ιΜ:

ΠΜ||Π.7' Π6

98.

Διὶ 1. :σης

ασ

Διί_ α.._



ω.:

ΔΜω0) Η:: :::οο.:οί:::α:α :::α::ο: ο:: :::&::.Α:: :::::::.:ο:::α

ΜΙΒ” ° :::ί::::ο. Μα:ο:. Νο::::α ::ο::: ::α:υ:α:::ο: :::ο::::α:

,

:Ρία ο:::::: νο:υ:::αε ::::::ο:ο:::ο: Ρο: :::ο::υ::: ο:::

ο:ο::::: ::ο :ρία::: :::ο::::α: α:: οο::::::αοο::::α:::, νο:

:::ίρ::οο::::α::: ο:::οέ::, :::ουο ν:: ::α::::α:::ο: , ί: α::

ί:: :::ο::α α::υο::ο::::α :α::ο:::ε, ουσ ραδ::ο ::::ο:::8:

“Μ τι:: 2::48:4]:.€:1:Π :::ο::,::: ρο:οί:α:ο ::οί::ἔι πο:: οπο,

ορο-::::: π: ::ο:: :::::δο:κι::: νο:::::ο:ὲ,Η α::ί::ρο::-οάυ::: :υ

:έ: :::ο:υ:::.(:α:το:υι:: ία:ίυ::: οί:,νο:ο:::α:οο: ::ο:: ορο

! Μ."Μ τα:: ν: νο::::::α:ο:::, :::ί:::::ο:ο ορο:·ο:υ: :::::οου:

°μ,,Μ,_ α:::ο:ο::: Βοα:ιί:ου:::, ουο::: ::οοοί:α::ὸ ο:::::: , ::ο::

ορο:α:ο:υ: ν: νο:υ:::α:. Κα::ο: ορ:::::: ν: νο::::::α

:ου:, οί: ορο:α::ο::οαρ:α:σο8::::υ::: : :::: νο:υ:::α:

::ο:: :α:::::::: Μ:"ε, ίο:: ο::α::: ::ο::οί:α::ο οικω::

::ο:οί: ο::οα Ρ::οοο8::::υ:::.0οοί::.ρ::::ο:ρ:::::: δρ:

:α::υο::: ::: :::υ::::ε :::ο::υο:: δρ::::υ::: δ. ίο::::α::·

το: ν: νο:ο:::: δ: :α:::ο:: ::ο:: ::::ο:ὲ . :::: ::οοοί:α::ὸ

:Ι:υ::: ρ:ο::υ:::. Ι8::::: ::ο:οί:: νο::::::α: ορο:α:: ν:

νο:υ:::α:, οί::ο” ::ο:: :ιίσο:έ, ίο‹: ::οοοί:α::ο ορο:ο:υ:.

Δ:2"ω Α:: :.α:ου:::.ουα::α:,::οε. οουίοο. ίο:::::: ο::::::
, . . . .

Ψ."Μ ω.Ιο:ο Μή!. α:::Β::α:ο:::::οιρ:α α:: α::ρο:ο::::υ:::

:οου::::α,::ο:: ::ο:ο::::ι::α::ο, ::: ουο 8ο::ο:·ο ν:::::::

ουο::ουο α:: α&ο::: :οου::α:υ:. Ε:: ουο ίο:υ:::::

ο:::ο6::ο Εσωκω:. α. ::: απο:: . ασκοπα”. Μ.. νο:

::οοο:, ίο:ο::::α::: οί:ο οαυία::: ::οί:::ο:η , ::ο:::::ο ί:

::α:ο::: ίου :ο::::α:ο::: οί::οάιυα::: , ::ο:: αυτα:: οί::

ο:ο:::ο:::. Δ:: ο. ο:: Α::ουί:. Κοί::. α:: οο :α:::::::: αί

ί:8::α:: ::::::ο:ρ:α :οου:ί::α α:: αθ:ι::ι: νο::::ο::::,::ο::

αυ:ο:Π α:: :Ρίο ::ο:ο:::::::α::, ::: ουσ Βο::ο:ο οα που:

:α:::υ:. Νο:: :οίο::,ουο:: ::::::οι:: αί:ο:α: , α:::ο:ο:::

:::οοο::ο:ο ο: ίο:ο::::::: ::α::: νο:::υ:::,ροο:άσπ, ίο

:::::υ:·:::: :::ο οαυία:: , ουο:: οο::::1:υ::οοί: α:: εαυ

ία::οί:ο&:υο 6:ί:::α:::::. Δ:: α. Μουτ:: οο::οο::ο,

αι::ο:·ο::: :::ο:οα:::::: ο::Β:::α:: : νο:::ο :::ο:οα:ο,

::ο:: :α::ο::ο ο:::οο:::, αο:::ο::::α, :::: ίρ::α::οι:::

αάιυπ,:α::ο::ο οι::::: οο::ί::::::: ν::υο: ρ::::ο::::υ:::

δρ::α::::υ::: απ:: Ρα::ο, ο: :.7::. ά:!:$. :ο.βέ:. α. Φ·

:::]::. ηῇἐῖ. :.::οου:.Α:: 3·οο:οοο Αυου::.:α::::::::

Οσπνί:·ω.

κα::

ή:: Ακρη.

Μ:: :::σσΐ.

οο:ία:::ο: , .::::ο: :::ο::ο::: 6: :::ο:υ::: ::ο:::ο:ο ::::ο:

οο::ο:ο :οίροό:υο: :οα:ο::: ; :·ο&:: :α:::ο:: ::::ο:· οί::

&υ::: 8: ::αυ ία::::ουο ραδ:ο ::::ο: νο:υ:::α:ου: 86 νο

::::ο::ο::: ::::ο:οο:::: καί:: :οίροό::::: οαυία 8: οί::

:::::::: ίο:::::: οι::::: ::::ο: ::αυία::: δ: οί:-οάυ::: ::ο ::ο

οοί:::α:ο ‹:ο::ο: :οα::ε :::ί::::δ::ο, ουκ α:: :οα:ο::: :οί

ροά::::: 2 :ου:::::::, ::::ο:οο::ο:ο.8οου::::α ίο:::.ου:::

νο::::::α:ο::: Ρο: :::ο::υ::::::::ε, 8: οα::ία: ίο::::α::ε

οο:οθ::υ2, οο::::ο::ο; Ρο: :::ο::::::: οί::ο:ο:::::,::οεο.

Κ

Βι/|:. Η Β: ακούω:: ··υοίωιΜ::.:. .:'εδί:ο ΙΧ'

οο:ο::::α::: ::::ο::οέ:::υαι::, ::ο:::::ο ο::ρ:οέ:ο 8: ::ο::

1::οα::ο ::υ:υε, ν:: ::::υ: οί::ο&:, ν: ίυρ:ὲ. Δ: του::

!

οί:: ::: νο::::ο::ο, ουσ:: :ο::υο: ::ο:: ::ο:::: ::: νο:ο::

:α:ο::: : ί: ου::: ο:::::: οί:,οί: ίροο:ί:οα:ιο :Ρία α:ί:::::

α: ::ο:: οο::::::ο::ο :ο::υο: ροκ:: α:: ο:::οθ:υ::::::

Βο::ο:ο οαυία ίροο:ί:οα::::: :ο:·:::α::ε ο:::οά:υε.

.Όπου οι:: ::ο:: οο::ο::: :::ο::ο που:: ::οίΤο: ίμ

ο:ί:οα::ο οο8:::::ο:::: α:: ο:::οέ:υ:::Ρ Κοίρ. οι::α ο::

:οό::υ::: :πω ν: οο2:::::ο:::: ::ο:: ::::ο::::ο::α:::ο:

Ρ:α:ίο::::::οο αυτοι:: ::ο:: ::οου::, :::ί: ο:::οάυο: :::

υο: :::ο::::οα:ο: ::: οί:: ::::ο::::οι:α:: ::ο:α&υ::: ::οο·

::οίοο::::ε. θεοί:: ν: οο8:::::ο ουα:ο::::: οί: :ορτο·

ίο:.::α::ο ο:::οο:: , ::ο:: ίοΙ::::: ::ο::::οα: α:: ο:::οέ::ο

ίροο:ί:οα::υὲ, :::: ο::α::: ::ΐοό::υο , οι::α ::ο::ο: ο::

:ο:.ΐ::υο: :::ίυ::: ουοα:: οί:: ::::ο::::ο::α:ο ::: ίο οο::::

::ο:ο: ::: ::ο:: ::ο:οί: οο::::::ο:ο, ω:: :Ρία ί:: ο::-οέ::υο

α:: ο:::οάο νο: α:: ω:: ίροο:ο :::ο::υθ:α. Α:: :·.::ο~7“

νο:::α:ο :::::::::·:: :Μβια::: :οπο 4.8: 6'Ι:::::::::: : :::ο:

::::: :ιο:./:οκ:Ι. Εί:ο ο:::::: α:: α&υ::: νο::::ο:::: ::ο

::::α ο:::οο:: οίΐοά:::ο ::ο:: οο::ου::α:, οο::ου:::: :α

:::ο:: ί:::α:::ο: ίου ίο::::α:::ο: ο:::οέ:::υο. Ε: ου:α :::

υο:ίο :::ο::ο α:: αθ:υτο ο::α:::α::: οο::ου:::: Που:

ν:ίυ: ::: ρα::::: , 8: οο8::::υ: ::: Μ:: :::ο ::ο:οί: ο::

Μ:: ::α::ο α&υ: ο::α:::α::: ::: Η:: :::ίο::::::::α:: α::

αᾶυ ο::α:::α::: ::: ρα:::ἐ. Α:: ό. Με. ::::::ο:. Α:: Μ 6 Μ'

οο::ί:::::. Χάο. :::οο ί::α:::ο οί::οαο: ::::::ο::ο::::ο:- (.,,ψι

:ο:3ί15 , νο::::::α:ο::: ::ο:ο:::::::α:: α:: αέ::υ::: ::::ρο:α·

:υ:ο,ου:α :αίο ::::ρο::υ::: :::ο:υ:::: αέ::υ::: :ρί:υε νο

:υ:::α:::,ουο ίο:ρία::: ::ο:ο:::::::αυ::α:: ίυ::ίοουο::·

:οπι ::3:υυ: ο::ο:ο::::υ:::- 8:ου: ί:α:::ο οί::οαο: ::::ο::

::ο::ο δ::::, ::οοοί:::α:υ: α:: ο:ο&:ο::ο::: :::ο:::ο:υο::

ο:::α οι:: α:::οοο::ο:::ο::: αέ:υ::: ::::ο::::ο::::, ι:ο:ο:

::::::α: ίο·α:: ίυ::ίοουο:::ο::: αέΣυ::: ο:ο::::ο::::.Α:: 7.

::οο. ίοουο:. ου:υ: μου. :::α:ο:νο:α:α:::::::: οί:: ::ο

ρο:ο::::ᾶ, ου:: οί: ρ:ο::::::: :::ο::υό:::υα α&υυοα

ίο:::ρο: ρο:ί:οά:οτυ::: ουοα:: ο:::::α:ο:::. Οο:ο::::::

νο:υ:::α: οί:: ρ:ο::υ:::υα αάυυ::: ρο:::&:ο:υ::: δ:

ρο::οά::ο:ι::::,ίο:::::: ουοα:: ίροο:ί:οα::ο::ο:::. Ρο:

ίο:ϊ::ο ο:::::: ο:::::α::υα αό:υ: ::οίυα:::υ: ο:: ::::ο::

ί:ο::ο ο:::ί::ου: α&υ:: :::ο:: αυτοι:: ::: α&:::υ: νο:υ::

απ:: ::::ίοά:ο::ου: ::: :::::::::::::: ουοα:: Γροο:ί:οα

::ο::ου: ::ο:: :::οίο::, :::: :::::::α:υ: α:: οο::υ::: οτα

::::::: , ουο::: ::οουου::: ::α:υ:α:ο: αό:υε νοίυ:::α::ε

οποο::ο:ο. Μα:ο: Ρ:ο::.ου:α οίκο ίροο:ί:οα::ο αέΣυο

πο:: ::οίυο:α:::: ο:: ::::::::::::ο ρ:ο::υοο:::ο ,·ὲ ου::

:α:::υ:::::οίοι::::υ:::::ο::ί:ο α8::::, :::: οκ ο:::οάο

:ο:::::::α:::ο; ροΠ:‹ουο ρο::-οᾶ:υεοΒ:οᾶυ:ο ::ο::-ο

ω!.

Π::ο:.

::ο/μ

ω::

ς.

ΪΙΟ:

πι.

Μή.

νοί:ο νοοα::ο::ο::: , :μια οο::8:υέ ὅ Βοο Μαιου:: ό::ο:ο::: οο:::ο::οίροο:ί:οα::ο::ο::: αέ:υ:, ::: ::ο:: ο::

οίΤο οαυία::: ::ο::α: ::οί::::: νο:ι::::α:::. Α:: αυ:οο: ί::

::αυία Ρ::νί:ο: , α:: :::ο:α:::, ::ο:: ::οί:::::, ουσ: α:: :::

:ρί:::έ:::ί:::υ:υι:: οο:οοο ::ο:: ίροᾶο: , ν:::ίο::::::

::::ο:::::::, πο: :::ο:: ::::ο:::ο::υο: Ροδο ορο:α::, Μ:: .

μυ:: α Ποο νοοου::::·, ο:::ίο; 8:α::ε?ι :::ευο:::α:::υ:.

Νοε :οίο:: , ουο:: :Παω νοοο: οί:οέ::::οοα: ::ο::2

νο:υ:::α::: : ::::ο:::ο: οι::::: ρο:οί: νο: ::ο οαυίἔι :::ο

6::ι::::::ο:·α::,νο: ο::α::: ::ο Ρ::νί:ο:,:α::ο::ο οο::ου:

Π". :πιο οο::8:::α νοοα::ο ίοου::: α::υο::::.

Α3 :α::ο::οε :οίρ. Α:: π. Με. ίοουο:. Α:: ρ:ο::.

::ο8ο,αᾶ:ο::ο::: ί::οο:ί:::α:: α:: οί::‹::ο:::ο , ία: : ί:::ο

νο: ε: :ο:::::::ο, ὁ ουσ ί:::::::: ο::::::ο::: δ: ίροο:ί:οα

::ο::ο:::. Α:: 2.. ::οΒο ίοουο:. ο:υίοι:ο Ρ:ο::. ::α::: Π·

οο:οο8:::::ο ::ο:: Π: ::οοοίΤα::α νοιί::α:: ν: ο:::ο:ο:::,

οί: :α:::ο:: ::οοοΙΤα::α ν: ::ο:: , ου: ::ο:: οαυία: :::ί: ν:

::::οοο ::::::ε. Α:: α. ::ο·οο οο::ίοο. Α:: ρ:ο::α:. οο:ι

οο::. οία::: ίυ::ί:ί:ο::::α::: αἀ:υ::ᾶα::: οα::ίω ::ο::

να::α:ο εο::υ: οαυία: Βου: ουα::::ο ίυί:ί:ί:ο::::α α::

:::: ::οου::α:ο::: :α::ο::ο::: οαυία:::::. ():ο:ο:::::: :υβ

Πί:ο::::α πω:: :::ο:οα:: ίοου:::_ ΜΕ:: 8::::α::ο::οι::

αά:υα::: , :α::ο::ο σου: νο:::υ:::οί:τ Ρ:ο::υᾶ:υυ:::

α:::ο::: ::::::οα::. Α:: ο.. ::οε. οο::ίοο.ο:::α α::ου::: ο::

::: ::ο8:::::ο::ο , ουσ:: :ο::υο: πο:: μα:: ::: ίο:α:::

ω;;

απ::

:θέα

«Η π..

:ο6.

.Δω ο.

ΧΟ7.

:::α:ο ο: ::::ο::Πο::ο::::ρο::ο&:ο:: , ν: :::::υό::ο::ο

οο::ί:α:, ::ο:: ίοου::υ: ο:: :::ο::υά:ο::ο αό::::υ::: ::ο:

:οδ::ο:ο::: ο::οα:: ί::οο:ί:οα:::ο::οι:: :ιιί:::::α ν::·::::

::ο:ο::::ω,ίο:: :α:::::::: :::ί:::::υ::ο ο:·::ο::ο:::,ρο:ο::-·

::υ::: οο::ίο::ο ρο:ίοό::ο:οε ίο:::ρο: ίροο:ί:οα::ο::οε

αᾶιΒυ:, ουοα‹: ο:::::α:ο::: ό: ::::ο::ί:ο::ο::: ί:::::::.

Οο::Β::::. αό:υ: νο:υ:::α::: ::ο:: ίο:::::: :::ο:τυ:

ρο:ί:οά:ο: ίροο:ί:οα::υο ουοα:: ::ο::::α:ο:ίοο ο::α:::

ουοα::: :::α::::αι::: δ: :α:::ο:: ο:: οο :::ο:: ::οί::: νο

::::::α: ρο::οά:ο:οε δ: ρο::οά:ο:οε αᾶυ: ίροο:ί:

ω:: ουοα:: :::α::::Ξ, οο::::α ::ο:::::ο:οε ::::::ί::::

απ:: ::ο:ίο::α: ο::ο:οο:ο ;::υ::α :::οο ίοου::υ:· ::::::::

τα: ; ου::: :οτα :::ο:: ::::α::::α ουοα:: ίροο:ί:οα::ο::οπ:

:ο:ο::::α:υ:::: α&υ::: ο:: οο:ο&ο ίο:::::: :ο:::::::α::

το. Β:Βο ::οοι:ο ο:: ω, ουο:: ροί::: οα::ο::: νο:υ:::α8

ρο::οά:ο:οε αό:;:::, ο:Βα ::ο:::::ο:ο: ::ο:ίο::α: α:ο::ο

ο:::οθ:α ο::οο:ο , ν::αί:ουο:υ: ::: ο:: :::::::::α:: οίκο

::ο:: :::::::::ίροο:::οα::ο ουοα:: Βο::::α:ο::: , ουα:::

ουοα:: :::α::::α::: , ::οί:::::α:::: ο:: ο:::οάο ίο::::::

:ο:::::::α:::ο. _ _
Βιβποπο

Ε: :::: :::α:::ί-οί:::::: ί:: :::ίο:::::ο:: ::::ο: ::::ο::ο- . .
οπο:: ει:π:·

ᾶυ::: 8: νο:υ:::α:οι::. Ναι:: οίκο :::ο ::ο::οα: :ο:::::: ΜΒΜ ό.

ο:::ο&υ::: οη:::ο:ο:ο, δ: :::ο:::ο ο:υ: οο::ου:ίυ :::::·α ωωω.:::.

Μοτο::

ΐίλ.

@ΜΒ

πο.



'|4::

:το

:ι6.

Ρι·ού.":.

ο:ο!ιοπίοΜΜ

Έ Π·

Γκολ τ..

ιι8.

τω. 5.

Πάπα-β::

Βι#. Κ Ζ): υιο:ἰιω ·υσίιικΜ:ί:. ::::: Π

ί-ο ιιι:οτι:ιοτι:ιι:ο:ρτοάτιοοτο , πο:: τω:: οίιιοιτ ιι

ω: οι:ο:τι ίροοιιιο:τιο::οι:: , ίο:ί ο:ι:τ:: οτιο:ιι οι:

:ι::το:::: οπο: ιιοι:ο: :::οτίι:οοι·οιιιιιιί ι:: οίΤο ιι:τοι:

τιο:ι:ιι ίοοι::ιό οι:: :ο:τ:τ:: οπο, οπο:: ι::ι:ο: ι:: οίίο

::::ι:τ:ιι; οι:::: οπο ιι:ιοι::ιοι::ιο οι;:ιοδιι ίι:οί:ι:ιιι

:ίοι:ο:: ιοοο οίίο :::τι:::ιι: οιι:ίιιοι::: δ:: οοτιίοι:τ:οτι

τα, οπο οι·οίοιτ οι:ιο&ι:::: ι:: οιΤο :::τι:ι·:ιι, οο οπί

οοιο ιιοι:ο:τ οι:ιοάτ:τι: ι:: οίίο ιτττο::τιο:ι:ιι , ροι·

:ἄστυ ιρίιι::ιτ::οιιιεο:ιτι: ρ:οτιι:ᾶι:τ:ι. @:οοιτο: ι:

τω:: ιτι:οιιο&ι::, ντ ο:τ:ί: Ρτιι:οιρ:ιι: ρι·ο:τιτ:::

οι·οιιιιοο:ο ροίίοτ ι:ιίιτιιτο: :ᾶι:: τοι:::οίοιι::τιι:ο:

`ροτίο6:ιο::ιτ:: οι:ιοάοτιτ::τι, οπο: ΜΒΜ νιι:τι:ι:.

νοι::::: :ι::οι:: , οὐ:: τω:: ατο:: ρ:οοιι:οο:ο οι:

ιοά:ίι,ίο:ι τω:: νι::ιοτ:: ιτι:ρτ:ιίτιι:: ιι:ιιιτιό, οτι::

. ιιι:οιιιο νιτ:ιι: ιι::ρτ:ιίι:: :Με ρο1ίἱτ οπο:: ίροοι

ίιο::ιο:ιοι:: οΒιοθ:ιτ::ι::, πο:: ν:τι::ο οοτιοι:: ιο:
ριτιίι: οι:ο:τί οι::ιι:τοτι: ι:::ο::ίιιτ:τ:: ,ι ίοοι:τιοιί:ι::

οτ::ι:: :::ι:ἰιι:: ο:τ:Β:ι:ι· 5 νοι:ιτ:::το, ο:: ΜΒΜ::
::τοτιτ:&ιοτιο :&ι:ιιτ:: ροτίοάιοτι:τ:: τ:ττο:τι ίροοιΒ- ι

ο::ιοτιοι:: οι:ιοοι:ιιι:ι:: , :ιο:ι ίοτιτιιττ:ι· ι:ιίιτιι:: νιτ

τι:: ρτοοιιιτ3·ιι:: ι:: νοίιιιι:::ο. (1τ:ι: οι:ιοάιιι:: :ά

:ό:ιιτ:: ιιιτοΠοάι:: οοτιοι::τι:ρο:ιιτ::ιι:ίοο:τ:: οστο

τι:ι:τιιο::ιοι:οι:: :οι ίοοι::::ιιιι:: οίίο ιτ::οιττιο:ι:ιο; :τι

:&ι:::ι νοιτ::::::ι: ίοιί:::: ο:ι:τι::ίοοο ροι·ο:ττιιιίο

ο:::: τιιιι::::τ:τ :οτι::ι:::τιο:ιοτ:ι.

ΒΕΟΤΙΟ ν.

@ο μέ2'ο τωἰωιω: ΜΜΜ: Ροιω:ια.τ

βόι βόιοδϊ:ι.:Ρ ι” Ν·

ΗΑθτο:ιτ:: τιιίρτ::::τ:ι:: ‹ίο τ::οιιο , οοο πω::

τ:: :ο ι:::ιιωτιι , :ιιιις:: ροτοι::ιι: ι::οἶιο:Ϊ

απ. υιτροοιω::: οοο ρ:άο ιοί: ι·οιιοτ::: ρο:οτι

τι:: οι:: ίι:οιοτίι::: ι:ιοι:ο::. Ροι·το οω ::τι:ίιτ:: ρω

αυτι:: ίι:οιιοιιιτ::ιιι· νοιιιτ:::τι , οπο: ιι: ορο:::ιιίο

:ο τω:: ιτ::ροτιο ροτι:ίοιι:, οτιιιιίι:τοιίι Πιο: οτ:ιτιο:

Ροτο::τι:: Ιωσιι::, πο:: πο:: ιιιτοιιο&ιι::.

:. δοτιτ. νοιιι:ι:::οι:: :::οι:οτο ρο:οι:τι:: :οι Μ:

ιο&:: , :&ιτιοοιιι:: ιΠι: :τι ροορτι:: οοιιιτ:: ομοια:

:ιο:ιο: οο:ιοιιτι·ο:::ιο. Η:οο ν: ρτοΒ:Βιιοτ:: ιιοίο::

οι: Γπικι·. θα:: ό:: 2. άιβ,αμ. 5. Ροβ2 που: : Αεί

οικω: ιι:οιι:::το πω:: δωσω.: ιθιά. ῇ. ιίιο: σα: : @·

άτ:ΐ.25.9.ν».κά :.Ρι·2::σιμίο. Ρι·οο:ς_ι:ι· π. @το οι·

ίιο:τ:ιιι: νοιτ:::::: ναι: :ιιοι:ιτ:: ::ο:οι::ι:: ΗΕ:: ίττοιο

οι:: οροτ:τιοτιοι::: :ὁ ω:: οροι:τιο ρ:οι:ιι:οιτιιι· ιτι

:οτιίιο:: οτ·ΒονοΙιτ:ι::: πω: οοιιοι:::ι: :ο ιΠ:ττ::

τω:: Πι: ::::ιοι· ι:ιτο:ιίιο Παμε: οίΐο :ροτοιιτιορτοω

μέ, ω:: πι: ίοτ::ροι·:ειτ ντιιίο:ι::ι:ο:, οι:ι: :ΒΚ

ν: ροτο:ι:ι: :ιοοοίί:τι: ίοοιιιιι:τ:: :οιιιτ:: Πιο:: ::οιίο:

οτε:: οι:: νοιιι:ι::το. α. Λεω: ιιιίοι·ιτ:: :::::ο:ιι::

:8ιτ οο:Βοτιτο ίι:τ:οτιοι·ο: ία: νοιι:::::: οί: :Βοτι: ί::

ρο:ιι:: :οίροᾶιτ Ρο:οι:τι:ι·ι:::: :οι ίι:οιοιί.:::τ:τ::: οι

Βο, πι: οο:Βοι::ο, Μ:: ρο:ίοδιιι:::ει::ιι: :ιοι:τ:οτιι::

:ιιτοι:: ΗΜ ρο:ί-οᾶιἰι: :8οι·ο,οιίι Μ: :οιωο οοτιοι:τ·

ι·::. 3. ΑΒο::: :ιιιιοτί::οτ:: ορο:::ιοι:ι:ι:: , ί: οι:ο:

νοτια: δ: πιο:: :8::, ίο::ιι:: 8ο Ροτίοοιιι:: :Βιμ τι::

ί: οι:ο: :ίιι:οτί: ω:: :8:τ, οπο: νιι·τι:: ναι:: ίοι·τιι1:

δι! ροι·ίοάιτ:: :ει:. ΕτΒο ί: :::ι:::: ίοοοικιιιι:: οτ::

::ο: ίτι:: ρο:οτ:τι:: :8:: οιτο:. ιιιοι:: ίο:τιί:: δ: Ροτ

Μο:: :Βοτι οιι:δι:τι ίιοι:ο:άιιιοτ·ί: ίοοτιιιτιι.ιι:: :ο

::ο:ί-:: ::οτοιι:τιτ: :Βοι·οτ.ΙΖιτιιτ ί: νοιτ:τιτ:: οροι·::τ::

οιτο: ιτιοι::, οι:ο: :μισό οροι·:τιιι· :ιι: Ρο:οτι:ι:,οι:ο:

πω:: :ττιι:::ρο:ίοάιιι: :Βοτ. ο.. νοιιιιι::: οί: οτι::

οιριτ:ι:: νι:ιιτοτί:ιο τοίροᾶι: οι:::ιιι.ττ:: ::ο:ο:::ι:ι·ι:ι::,

ίιι:ι ίι:οιοο::ι·τιι::: :ιο ι·::ιοτιο :τ:το::: ρτιτιοιρή νοι

τ:οι·ί:ιι:οί: οι:τι: οτι:ιιιι:ιι: ο:ι:ίι: Ρ:ττιοτιι:τιοι::ίιοι

ίιιι:ιο&ι::&ιτιο οοιιοι:τι·ο:ο.

8οοτ:τιιι: ίοι::. Δε, νοιιιι::::οι:: ::9::: :::::ί:τι:

τοοι:ο:ο Ρο:ο:τ:ι:τι: ι::ο:τιοοι:: 5 ι:α:οτ:: :τη:ιιο:το

  

πω·

/:::ι:ίιτ:: :ο ορο: οι:οοι:οι::ιι:ι::: ΜΜΜ. 1.249 σ. : . Μ,

Ρι:::τι:ι:τι. ροτοι::ια, οιιι::νοιτ::::::ι ί::Βιιοιιιτ:τι.ιτ,

ίου: ρ:ι·:ιιο ρ:ίίιτ::: , ν: ρο:οι:τι: τ::ο::ι:τ; ρ:::ιτι:

:άιι:::, ν: τ·οιιε1τι::: οι·Βο ίοι:τ:τ τ:ιοτι·ιοοι:: νοιιιιι:::

::·ιοι:ο: ::ιο:5 ι:τ:ι: οὐ:: πο:: ροίίιτ τ:ιτ: τ::οτι:: το

ότιοι ε: ροτοτι:ι:τ:: ι::οτιτ::ι:: , :μια :&ιι:: πο:: οί::

::οοτιο ι:: :Π:τ::, οί1τ:: ιιιιιι::ιι:,οτετοι·νοιι:τι:::οι:ι,

ω:: ΠΙ: οο::οιιτ::τ, τιοοοίἶ:τιὸ ι·οτιτιοοιιιιι:: οτι: ιι:

νοιι:ι::::οτι:: :μια ι·οιιοιτ::: ι::οιτοβι: :ρριιο:ιιτιο;

ι τ:τιι:οι:::: Πι:: :θ:ιι:2 , πο:: οΒοι:: :το ίοι::ρριιο:

:ιοτιο,ντ οι:ο:ο:ι:τ:τ. Οοτιί:τ.τιιτ:: οι :::·ι|Ι. 3. έ: απέ

πιο α:: ιο.νι:ι :ρρο:ιτι:το νοο:: ροτο:ι:ι:ι ιοοο τ::ο

:ιι::τ::. Τι:τ::οιιι: Α:τεοιτι: Ρο: νοι:::ιτ:τοι:: ιι:οιιοτ

οοιι:τ::5οτ8ο δ: :τιιτ::: ροι· νοιτ:τι:::οτι: τ::οι:ο: ί:ιτ:τ::

ι.:οι·ριι:, ::ιι:::ις:ο Ροιοτιτι::ίιι:ι ίιιιιιοά:::

Τοπ:: ίοι:τ.:ίοοοτ, :ιιιιΙ:ι:: ρο:οιιτι:τ:: ι::οι:οι·ι :

 

ίοι:τ:: :::ριιο::ιο:ιοι::: ωτ58::. τ:: 2. Μ. 23·.9.1.ι.4.

Ποιοι. 1.2. οπο. στ. ι. (Σακκά. ιίπά. ί/α!επι.μακε?.::

Ό:ήκει α::Μ. οπο. 3. ο· :τΖωτιω:: 2ο: ιιι·:βούιίέ:Ρ

ο8οτιττιιδιι::ροτιο 8ο :ρριιο:τιοι:ο νοιτι:::::ι:, :οι

ιι: :τί-οσο ο:τοι·οι:ιο ίι::ττ:τ:: οροτ:τιο::ι.τ::: ίιιι:τίτι:ι.:

το:: ::τιι: ί::ιίιι·: οιιιίιιοτ:: οδοάι:: μι:: :::ιτιριο

ο:ιιττ:το:ι:ία,ςτ::ιιιιο νι:: ::ι::ιιιτ:ι ίτιίίιοι:. Ατττοο.

Μ:: τ:τ:ι: ::ιι:ιι οί: ι:: :::ιιικι οοοι·::ιοι:ο οτ:

ιιιίτιτ:ο ρο:οι::ι:: νοιτιιι:::ι ίτιι:ιο&:: , οοο:: :οτιιιτ:ι

μου ροίίιτ ιι: ιρί:τ:: ροτοι:τι:τ:: οι:οοιιτιιι: τ::1ςι.ι::::

ι:: ρι·ο:τι::::ι:: ο:ι:ί:::: ίι:ίιιοιοτι:οι· ρτοὰττᾶιι::ι:::

τι: ι:ιι6.ιιι›ω , οποίοι: τω:: ::οοιιιι: . ιιιίἱ :τι

- ΐοιιιιιτ:τοι::, πο:: οίιρο:ίοάιο ι:::ι·ιτιίοο: :&ι:ι,ίοτί

οέ::ιι:ίοο: ιιιι:::::τ:: :ίο:ιοι::ιτ:::ιο : νοιιι:ι:::οίιι.:ο>

το ιι:ιτιοι·:ιι:ο 8: :ΡΡΙιο:τι:ο. ο. 8τιροτίιτ:τιτ:: οί: ιι:

οοιιοι:: ίιιρροίιτο ρω:: :ιιι::ιτ:ο:ο ρ:ιι:οιρι: ν::ι- Ρ

τιοι·ί:ίι:ι:ι ο:ι:ί::ιτιο:ίοτι :τιιι::: οί: ντ:ιιιο:ί:ίο οτι::

οιι:ιτ:τι: :8οιιιιι απ:: οτι:::ιοι:: ροι:οτι:ιι::οί: .ι:.ρτι::

οιρ:ιο:ο ίιιοί:::ι:ι:ιο νι:τοιτ: ι:: ιιοι::ιτιο ιοί: ::ιιτ:::.

φορα :&ι:: νιτ:ιο:_οτ::ιιιοοι: ροτο:ιτι:ιι:::: νι::

Μ:: ι::::ιιτυο νιτ:ιτ: Νο:: ρο:οίὶ :τιτοιο νιτ:οι·ο, ω::

νι::ιιτοι· οι:οτ::τιίο: οοο νι::ιιτο: οροι·:τι,ιιιίι :ᾶιτ:ὲ

οοι:οιιττοι:τιο οτιτ:: τω: ::οτοι::ιι: νι::ιιιοι:: :τι :ᾶι::

νι::ιο:: ::ιιτ:: ο: ::ιιοτιο ω:: :ᾶτι:ιι: ίιτ :ᾶι::ιι:

ιτιίιτικο: ιρίιι:: : ρι·ιτιοιριο νιιιο:ι:ο,ν: οι:2::39.2.ρο.

)·.οο:ιί::::ν: ιΒιιιι: :δί:τι: ροτοι:τι:τι:τ:: νι::ιιι::ι: ίι:::

νιτ:ιο:ιοίι :τιι:::ο,τιοι:ο:ιτ :ο ιο:: :τιιτ::: :ᾶιτ:ο :ποι

οοτιοι·ο. πω:: ίτιοο:Βιιο,ρ::τ:τοι· :::ιτ:::τι:, :τιι::ι::ι

:τ:τ νοι:ττιτ:: ν: ν::ιτ:ο:ί:ιο ρτιτιοἱριτιτ:: :Βο:ιόι απ::

:ω:ιι:::Ροιωι;: :οι ίι:ι:ιοάι: ι:: ιιο:::ιτιο.3.Αιι::

νοιιιιι::: οτίἱ ::ο:οτι:ι: ρ:τ::ιοι:ι:τι: ιιι::ι:::: :τι οοο

τω:: :::οιιι:ι:: οροι·:::τιι, ιίοι:οι·οτοτ::ιτ:οτι:οι· οοο::

(02:1:"Μ Ι.

ΙΜ;

' νοιιιι::::ο :ειι:ο , ίο:ί ::ι:τι:ττ: ιτ::ροτιο, δοοιι:ο:τι Τ"'ί°ρ”'°

τ·›:ωε:::›

θ? ς9·/ε:μοιτά:τ. Γι:τιιι:::ι.οι::τιο:ρο:οιιτικ νοιιιι::::ι Ρ"ΜΜΜη

ίι:::ιο&ο Οι:: ο:: ίο :θ:ιιι::: οτεο ντ οροτο:ι:ι.ττ τω:: βία·

τ Μ..

ω. η

::.:.

Π:ο. ;.

. νιιίτο:Μ: πο·

:·εωω.Μ

ττοτο Ρο:ίοιίι:ιο:ιο: οι::τιιιιτ:: Ρο:οι::ι::ιιτ::;ο:ι:ι:: ιο· :οικου οι".

:οιιοάίι:, οι:ιτ::::τ::ο:ι ρο:ίο&ιο ο:τοοιιιτ Ροτίοᾶιο- ρ8ΜΜ

πο:: νοιιι::τι:. δοοιι:οι: οτοι:.οι:ι: ο νοιιιιι::: οοο

οι:τιο:ο: ν: οτι:ιοιριτ:τ:: νιιιτ:ο:Ε:ιο τω:: οι::τιιοτι:

Ρο:οτ:τιι:,ι·ιοι: οοι:ο:ι::ο:οτν: ι:ιίιττ:τ::ο:ιτι:τ:ι,Βά ν:

ο:τ:ί: ρι·ιιιοι:::Ιι:,τιοι: ιττιιι.ιοο:,ντ οπο:: ο:Βο οτ:τιι

ιιοο:, ::τ:τιο :ιιοὸ ν: ο:ιιί: οι:ιιτιοτι:ι:ιι:. Μ:ιοτ

μοβ. :ι:τ::οὁοι:::οτο Ρο: ιι::ροι·ιτ:ο: 8ο ρο:οί:::ιτιο,

:&ιιτο:ροιιο::ιτιο ίιτ:ΒτιΙ:: ει:: ί:ιοιοά::. οί: οστι

οι::ιήο:ο ν: ο:ττί:ι:: :::ιτιοιΡ:ιοι::. Οοτιίιττι:.ιι:ιριιο::

ιρί:ω οο:ιο:ττ:ο:ο απ:: ::::ιι:οι: :τι οττιτιο: οι::

:θέτι:: οιιι:: πιο:: ροίίιτ ί:ιτοι:: :οι τ:τιτ::τιτ:: :&τ:τ::

οοτιοι:::οιο; οο φαι :ο ι:τ:Πιιι:: :θ::τι:: οοτιοι::το:ο

ν:ιο::, :οι οπο: :ιι:ιτ:ι: :τ5:τ:: ι:ιτοιιο&ιι: πο:: οπο:

οοίίο:ιτ,οιιιτι: :ιο:ιτιο:: οι:οτ:τι ω: ι:: Ρ::οοο8τιιτιιι:::

(::ο:ο:ίιτ:: :ρριιο:τ νοιτι:ι::: Ροτοιπι:: :οι τω::

&:: :Δ σου: , τοι:: ιιι:οτί:ιοι:ο ιιιτοιιοι3ίι: ::τορο

συι»ιτιωμ:

ι υπ.

ΟιτηίΜπ

ιη.

Ψοίιοπ::

:τομιωτ ρω

τιοτι:ι: ι:ιοτιτ:::: ρτ:άιοο :ροιιο:τιτιι·ροτο::τι:τ::::τιι:: πω:: ω::

::τορι·ιο :ᾶι: Πι:: νιιιτ::ὸ :κι σου: :ρριιο:::τιο. Ρ:#ΜΜ οι'

:τΐ:ι:: Διοτι:: Ρ'[ιτ.ι οδΙιτω.τ, οοο :τούτο Π:ο:: Κοσι

πι:

σο:: ::ιοψ

τιΗ"



Με'

ιιιι· οι:ει:ιιο ροιεπιι:ε, πιο:: ε:: ν! ιιιι!!ειιιιοπι: Ρο

ιεπιι:ιιιιι: π: :ιιιιι:: , οι:: επι:: ι:οιει:ιι: εοπειιιπιι

π! :&ιι: ιρίἰιι:.ε:ι εο .π.ι:ιιὸι! ρεινο!ιιπι:ιει:: νιι!ι,

νι ιπιε!!ε6ιιι:ιπιε!!!8:ι , :πι οειι!ιι: νιι!ε:ι , Μπι::

:πιι::: ρει·ιπιε!!ε&ι:ιπ !πιε!!!Βιι, οι πει: οι:ιι!ιιι:: νι
Δ ι!επι νιιι!ε :ρο!!ε:ι!ο,:!ιει: :&!ι:: , οι:: π: ιιοιι::

νο!ιιιιι:ιἰ:,ειιιο :πἰιπ: πει νο!ιιπι:ιεπ: νιι!ι, ιι!ιει:

ρ:ίΒιι:,ι:ιιια επι απο Ροιεπιιι; ε:ιεειιιιιι:ι,ε:ι :αιρε

ιιο νο!ιιι:ι:ιἰ:;ε:ι!ει:: .π. οι:ει:ιιο π: ιιοιι:: επε

ειιιιιι:ι, νι ε!!ε!ι: ὅ Ροιεπιι:; δε !!ι::ιι! π.οιι:::!!::ι:

ι:!!ε:ιιο ι:οιεπιι:ε :ο οι:ιι:, νι ὁ νο!ιιπι:ιε !ι::ρει:::.

Ή 5· Ροιιο οποιο: :&ιι: ιπιε!!ε&ι:: πο ι::ι!!ι ω: νο

,"""'.' !ιιιιι:ιι: ιι::ρειιιιιι: : ου:: πω! ε:ι!!ι, πι!! οσοι! οι
ποδιά: υπο!
Μ,," Μ, πιπεοεπιιιιιπ. Η:!:ει πο: ιιπρειιιιι:: ἴο!: νο!ιιπι::

ιιιαπρ: !-ι:ιιι: Ροιεπι!:: ε:ιεειιι!ι:::,οιι!: ε:: 8.'Πιιι.1.ο.π.9.

ιοψιιΜΜ- π. ι.ιπιειροιεπιι::, !!ο!: νο!ιιι:: Με:: πιο ο!:ιεθ:ο

!:οπιιι:: νπιιιει!.:!ε !!ιρι:οί!ιι, επι:: Ππειι!ιο!::!:ε:πι

Ρ:ιιἰειι!:ιε. Απ! οιι:ιτι οοιεπιι:ιπ Γι:ε&:ι Βιιι:νπι

ιιει!:!ι:,:ι! ε:πι!είρεθ::ι ιποι:ειε ροιεπιι:::ι! Ππε:

Ρ:ιιἰειι!:ιε: πιο νιιιιιειί:!ι εόιεπιο:.!ειιιιπ:ι! νο!ιι

απο (ιιεθι:!:ιι, π:οι:ειε ι:οιειι:: :ο !ι::ο!:ιε&: μι..

ι!ειι!:ιι:, ε6ρι·ε!ιιΕ!: πιο ποπο νπιιιει!:!! ΐιιι:ρο!!ι!.

1 2ὅ·_ Αι! 1. ι:ι!ιπαπε8. εοπ(ει;1. Αι! ρω!» ιε!ι:.Μ:ιο.

227""' ιεπ: !πιεπιίιοπει:: ορει:ιιοπι: ιει!ιιι:! ιιιι:Βιι! πο·

- απο:: ε:ιεειιιιιι:: , οπο: ί!ειιιι !π οι:ει:πιι: , ιι: :ο

ωοπο ιι:ΐο ορει:πι!ι ιπιειι:ε νε! ιεπιιΓ:ιἔ, ρεπε!ειιι·

ε: ιιπρειιονο!ιιπι:ιι:: νπι!ε πεΒο,ε:: ΐει::ρει οπο.

πιο !εειιπι!ι:ι:: ν!ιιι::ιιι:: ρο!Τε: ιιιιπ ι:::ιοπειπ π»,

ιεπίιοπειπ :ει!ιιει :ο :πιιπ:ιτι νι :ο ρι!πειριιιι::

:πωπω νπ!ιιει!:!ε, ιιιιοι! ι:οπειιιιιι επι:: Πι:Βιι!!:

Π7· " ι” ε:. Αι! . ιΔΜ(Μ· ι:οιειιιη::ι! [ι:::0Ρει::0π ο πεις. ν ι:ιιιιε

“π” · ι::ιποι. Νοπ επιπ: ιιι:ιοι ρει!·ειίιιο οι:ει:πι!ι ειπε

ειιιιιι:εριοπεπιιειι:έιιιιο εοπει:ι!!ι νο!ι:πι:ιἰ:, ίει!

ιιιιπ ει: :ιί!:ιιιο εοπεππί-ιι :πἰιπιε νι ριἰιιεἰρἰι νπιιιει

128. ί:!ι:, πιο: ε: ι:ιε!ιοιι ιιρο!!ε:ιιοπε ειιεειιιιιιε :ο

¦“,"ΜΜ οιιιι:,ι:ει ε!!!ε:ειιι: ιιιιι:ειιιιι:: ν-ο!ιιπι:ιι:.πι! 3.Υε

πιο: ε!! :ι·Βιιι::. ει!! νο!ιιπι:: ιιι:ρει:ιιιιε ι:πιιιιι:

εοπι:ιιιι:ι οπο: ι:οιεπιπ: , ε:: ρειίεθ:ι!ι: :ο οπο:

Δ,4;::;. :ρι:!!ε:πι!ο. Αι! 4.. πεεο νο!ιιπι:ιει:: ε!ΐε νπιιιει

Μπι. Με ρι!πειριιιι:: π: ε:ιει:ι:επι!ο , [ει!ι:πι!:ι:: ιι: ἰι::

ω». ι:ει:πι!ο. Αι! ίιιπι!:ιπ. !εειιπι!:ε, πεεο, ποιει:ιι:ιπ

έ;Μάι· ιποιι!εει:: εί!ε ροιεπιἰ:ι:: ι:πιἰ:ι:: ι::ί!!ι::ι::. Υπο::

β»! (Μ' :ο :.εοπΒιιιι. πεεο ΑΜΕ- εο !οεο πεΒ:ι·ε ροιεπιἰο

ι::οιι!ε! :&ιι:!ι:ιει::: οιι!π οσοι:: ορρο!ιιιιι:: ε: εο

εο!!ιΒιιιιι: :ιι πι. :πιι:::! Με ιιιιοι! ιποι:ειιιι: απο

νειὸ :ρρειιιιι: ι::οι:ει ι:πειιι:ι:ι οπε:πο , πι: ιιοιι!

ι:οιροιειι. Αι! :-πεΒο :πιεει ΔπΒε!ιι: απο: ι::οιιει

επ!πιπ πει· ι:οιεπιιι:ι:: ιποιιιι:ιπ ι!ιίιιιιθι:ι:: : νο

!ιιπι:τει Σε!. πω. 2. :Αφ Τρι. π.

πι: ε;

ι:ι5ΡντΑΤι ο ν ι

Πε ππσι!ο, οπο νο!ι:πι:: ιποι:ειιιι.

” ΒΕΟΤΙΟ Ι.

Επιποίίσπ :!ιιέΜπε πι: Με:: πω: αφο

πι:: , πο· ειπε:: |ι:εισιιιοιβπόιίιιππ.

,_ Κ:: :ι ι π· τ ε π το Α !ι:=:ε οιιω!ι!οι:ποι::ι::

ΜΜΜ. ιιιπι!:ιπεπιπιπεοιππ:: ι:ιιι:ι!π !ιοε ιοιι:οι!ε

ορειι!:ι:: ιπει!ιοιιι: δε ι!ει::ειιιοι!!:, ι!!!ριι

ι:πι!: !ιιπι. Επεπιπιδίιιππ!!:ι! ι::ει!ιοπιιιιπ,

:οι ι!επ:ειιιοιιιιιπ :!:!οι:ε !ιοειο :διο νο!ι:πι:ιἱ:

ε!!!ε ι:ιιε:ι: πεε :ριι:πε:ι , οπο ρ:ιἄο νο!ιιπι::ι:::

πε:ι !ι!ιει:, :ο !ιιι:ιί!:ιι: ι!οι::ιπ:, !!ει:ι:: ε!Εε:ει

:ο ορει:πι!ι:ιπ Ριπιιιοιιε:ιοι, ι:ει:ιι:ε ιιεοιιιι ι!!ιιι

 

 

π:: ?λ Ζ): ωοπο, πι:: ··υο(ππιπ: ιπυπιππκ διά. Ι.

π: νο!ιιπι::, οιι:;ι!οπο π: ει:ιι:ε !:οιπἱπειπ :ο

οι:ει:πι!ιιπ: ρπσειιεπιι , ωιωιι, πωπω-ι :ιιιει::

ι:οί!ει, ί: !ιιιι:::π: νο!ιιπι:: , ι!ίιιιπέιει:ιι:είπε:ει- "Μ" έ·

:επ ρι:ειποι:, :ι!!ιιιε !ι!:ει: ι:::πειει, :ε ι!οι:ι:ιπ: (ιι: :ΜΜΜ

:ό!:ιι:,ι:ιι!ρι:ε οι:: μπει μα:: ποπ εοπ!επιἰεπι!ο, ` -

ι!ιιιιπ:ιπ νο!ιιπι:ιει:ι ίιιι!ιι:ιει Ρποιειε: , επι:: ιο

:: π:ιιιπ: !:ι:ι:::ιι: !:ρ!.ιι οπο:: ι::ιεπιι: Πι ι!οι:οιιι-·

πιο:: οιἰ8ἰπ:!!:, οπο :ο !:οπιιιπ ι!ιιιΒε!ιιιιιιι :ε το·

ιοΒοι:!::ιιιι, ι!είιιιιιι: : ποπ νιι!ειιιι ι!ε Γε :ιπρ!ιἰι:

μια:: :ο !:οπιιι::!:οπείιι:ιπ οι:ει:πι!ιιιπ, Μ! απ·

ειιι:ι:: πο:: ε: Π:!εεριο νιι!πιειε (ει:ιε! ειιιιι: είε

ει: , Ει::ι:ει :π Γιιι:ορει:ιιοπιιι:: Βιεί!!!:ιι: πω::

πω.

ΡοιἱΠἱι::: ἰπιει ε:ι!ιο!!εο: δ: !ιαι·ειιεο: ποίιι! :δ

Ϊπειι!ιεοπιιοιιει!ἱ: π: , :π ποθ: ιι:ιιιι:ι:: !:Ρ!-:ι:: ιΜ'ἴ“" δ

ι:ειει!ι!:ειι:ιειιι ὰ νιο!ειιιιέι, 8: εο:ᾶἱοπε , Πι π: "Μ!”.'

80ι1:!πιε !ι!:ειι:: ε: πεεεΠιι:ιε. Ε.ι!:ει: β νἱο!επι!: δ:

εο:&ιοπε ι!!ειιπιιιι , οι:: ΐι:οπιε, πιι!!: εο8επιε νί

οι:ει:πιιιι,ειι:ιι:Π πεεεΠ:ιιὸ ορεπεπιιιπ , πεε πεί:

ίὶπι ποπ οι:ει:ιι:ίιιιε :ο :εεἱι!:ι ει: !ι::ρει!ειδιέι εο8

πιιἰοπε Επι: , νι εὺι:: Βιιιιι:ι:: πειιι:ι ίπ ρ:!:ιι!ιιιπ; ·

πι:: ε::πω:: εοεπιιιοπε πω, νι :πιο Βε:ιιι: ι:

Ριιιιιιπ Βειιι:: ε!:ιε νι!ιιι:: Ϊιιρει οι::πἱ: ι!!!ιεεπ

ι!ιιπ:. Ειπα: : πεεεΙΙὶι:ιε ι!!ειιπιιιι , οι:: ποπ ι:ιι- πι.: 8 :εἰ

τοπ: !!ροπιε , Μ! ειι:ι:: επι:: ι!οιπιπιο οι ροιε!ι:ιε“ψ”

Γιιἰ :&ιι: ορει:ι:ιιιι,ιι: , νι πο:: Μπι:: πιι!!: ν! εο

εεπιε, πιο:: ειἱ:ιπ πιι!!:νι :ο νεοι:: ριαι!ειειι::ίο

π:πιε , ίει! οπο: ι:!επο ι!οιπιπιο δ: ροιεί::ιε :ο

νιιιιι::ιιιιε ορει:πιιιι. Νει::ο !::άεπιι: πεε:πε πο..

ιιιιι , ιπε!Τε !ιοπ:ιπι ειι:ιπ π: πω: π:ιιιι::1:ρΓ:ι!ι

!ιειι:ιει:: : εοιιᾶἰοπε δ: νιο!επιιΣι , νι :ρειιε Με·

ιι:: Ο:!ιιιιιιι:ϋπ. α. Ιπ.Πιιπι. ε. οι π.7.Μει·ι, ιπι:ιι!ι,

"Μή π: πιο:: πέσει" πω:: , ποπ πιο:: ΙΙΙυεπιπι ω.

θα:: παπι :με π: Μιά: ιΜΜπιπι : βά οπο: πω: πο·

Ιππικιε πρι. πω: πιο” ι 8: πω. ι. :ι!ιιει!ιι: Ρι

!:ιιιιιι:πευεδΜπέ, :!ι,ορροπέιπι· Μπιπι, πωπω απ·

ἔιιπιπιπ :β ώ·[πιιοι·, ώ· εοπΓΙππιει· ι?βποιο. Ιι!ει:ι: ιε

ε: 'διαιτα Δ: εοπι:οιι!ι: ιιοδιιιπε :ιειιιι Ζπιβει·πι.

απο ιι::ρ!!ε:ι , νι νο!!ιἰο : εο:έιιοπε !ιοει: πο::

πι, πω:: οιιι εοΒιιιιι, ποπ νιι!ι: ιιπι:!ιε:ι :ιιιει::,νε . ο

νο!ει:ι·!ο ποι:·νε!ιι::ι::,δε νι νο!ι:πι:: ποπ Πι νο!ι:ι:- ·

ι::: π:π: ου! νιι!ι, !ιοε !ρίο ιιιιοι! νιι!ι , ποπ ι:οιεα

ποπ Γροπιε νε!!ε, επι:: : ι:ιι!!ο οσε! ιιοΠιι, νι νε!ιι,

πιο: Γειρίο. ν πι!ε Αι:8ι:Ρι. πι: παπά. επιππιθ. ε.

πο. Οππω ιποιιιι, πιο ·οο!επ.ι[πειι, ποπ εσειιπι·.ΕπΒο

ίο!: εοπιιοιιει!:: :πιει πο: δ: !:αιει!εο: ε!!ε ι:οιείι,

:π ριπιει !!!:ειι:ιειπ : εο:ιίιιοπε, πι :π !:οπ:ιπε Π·

!:ει·ι:: : πεεεΠἰι:ιε. Νε8:πι Ρειιιπ:ειιει !::ιει!ει:

ΑιΒιι:::πι ι:οπΙΙ:πιει Ο:ι!ιο!ιει. _

Ριο!::πι ι. εκ π. Εεε!. η. Παει πωπω: εοπ.!!!ί- _

επἰι πωπέπιπ.ι, ό· ι·ε!ιππέι ι!!πιπ ίπ παπι: ι:ιιππίπ ῇσ,ιιιἰ- πωπω.

απ: ιππιπάκιιπ ώ· Ρ7'ώ"ΡΜ/:Μ ι δι πωπω: ππιπιἰπιι: 8Ριζιιιιι ε·

/ἑπππιπ, εσπ|ειππύππι ισ. όριο/Βάι πο: @παπι ό·εν< "-!!""""

Μπι, π: πεσει! «Μπακ, μπες: :πωπω ιπππι..άπιε π.

επιποπ :Με (ο πιο:: πωπω: ε? πιπΙππι: οποάμιεπε

τι: ει, πω, ι!!ι. Εεεε , !πειιιιι Αι:Βιιι!:ιπι:: Μ::

ι!ε ει:ιι: δ: !!!:επο :ι!:. απ. ι. πρειιῇἱιπε επίσ

:πιο ι.ιιμ·πι|ισιπ Ιι!νει·πιπ πωπω:: ·ιωΙππιπιι.ι ιιι!ιιιιιππει

! Γε. !!!:ειιιι:: ε! πεεεΠιι:ιε. Ν:ιπ ιιοιι! είε, !:οι::ιπειπ:

ιε!!ποι:ι ιι: πι::πι: εοπί:!!! τω: Ρο!Τε πι:: :ιζειε, νε!

ποπ :δεις :8επε νπιιιπ, νε! :8ειε :!ιεπιιι::: ποπ είε

ίο!ιιιπ ε!Τε !ι!:ειιιιπ:εο:&ιοι:ε. Ποο ιε!ιιιι:οπιο

επι:: ποσοι:: Ποι:επιιΒιι: νιιιιιι θοπε!!!ιιι:: $επο- 0.!εξ,Μ

πεπ!-ε ε:π.ιε. Ε:: εοπιιιιίιιι: ():!ιιιπιι: ιε!ροπιιει """"""'
Μ. :. ιπΠιιιιι. ε. ι·.π. :8. ι!!ιιι! ιπιε!!ιΒι ι:πιιιι:: ο: Μ"

!ιοιπιπε :π πω: ιπποεεπιι:: εοπε!ιιο. ·

δει! ιιιιιι!!!!: ιιοιι ρι·ιι::ιρ:ιεπτ!: !:ι:Γιιιπ, θσπ.4. 4,

ὁ Πεο (::ιπο !:&: ι:οιπεριιοΡ Νιιππεπ πω: εξει·ι.ι, Τιχιεπι.

Μπι:: : π :παπι απο: , οπο» ίπ [επιππ:Ρεεεπιππι “Μ”.

πάει:::παπι ισ πι: πιφειιιπ.ι πω, ό· ιπ ποιπιππϋπι:

πω:: Επ ειι:ιπ ποθ ρει!οπ:!ε Ρει:ε:ιιιιπ,(::ιπ πιο

άθω!Επε

. Κιιήσ



πω»

·θ8Ε.Μ ·

`8ιμέιω:::ι

δ

0οπε. .ΤΗδι

@βατ σι::

8εΜΜ _β-#

Οσι|:ιιδιιί8:

Ώι#.°-Ϊ7[ Φιι·ιιιιιιιυ, 7.)ιωι..ιω .σ.ιι.ι ι

_δΒιιιιεεΒΜιτ εββετἱὲιιἶ`3 ερρεώιάβεδιΒ @σε

'Μάικ ω.. Μπι ω.. Διὶ ιΙΙιιοθεσιιφείεεεΔιιω,

:Η ..ωιωΦωεωιύω. ΜΗ: ε1ϋ;Τριά6 ιιιιιιεθ

ιισιιιιωεωι,εωι Διτροιιιω και Μ36ΜρΒιιηιω

κατω: εειεςιπ ιιιιωιεΔω ροωιι€·η:εωρωικιω

ίιιΒειΤε, 15 ισ ε5ι13ΙΞΒει·έπε Με εΐε,ΘΒεει:ΥΜιι :ΜΗ

Με:: εΙΙΒειε ; Η ιάιιιιιω.ΓιιΒΙΜοώΒϊΡωιΜε: ει!

όΕιρρίζιιιαι , Β .ιεεειωωιι: ει: _Μιιε·δΒει·τοτειιι

Εεε!. ε. 3 ι .επρΙἱεΔι: @ΗΡιτιιιι:ιΜη)2ῇὸά:`,`ἀ πο» ω:

ι!ι:ιβ:·Φι;|ιισε:23Βιιίδ, :ιιι:ι [στὰ. @3οε! Πι·τεΙΗ-+

8Ιτιεςιιιτ ὁειιοιιιἱιιε ιιιεεεεο; αιω·ιι·ιι- Μπι κι πιο»

σςιεεω Ιεεειιι τι·ἐιιιἴεεείἴιιείἰτ:`ετ ο άεΙερίο,ςιιι ω·

6.ιεεωιιιιιιωϊεςιιιε.ιιιικρι·ε· ΩΦΒΙΒΞΗεΙυττυω

εΠ ειι:Η. 3. ζῖοιι`εοτὸΔΕἙσιι!ιιε π; Μαι!. ·7.Ν::ι

6.: ει: :ιειιπὶιιι:ι:ι, μιιΡω::ιι ιιι:ι:ιι'Ιιιιὑ::ιι ωΙιιιι·

ιιιιιι]ιιι:ειεε!ιιείι ιιεεε1ΒιιιεεώΒει·κεεεω εσιιΜκιιειιε

Η: δοπιἰιιἰσ ιιιοριιιι ..ιι-ω , 8: ροτεί,επε Μπι

με: Μιιιιι ιιΡριιεαιιτ!Ηε! ιιοτι .ιρρτιοωιι π! ορο

Η

ιι? η

ιιισιιιιιι σιισεωιιι::ι. Μι:ιιωμβάνειιι: :Σαμο

Ρι9&ο Πι έρδε:9Ηθεεδ ΡοεεΩεκαε4Μ:;·ΜΜκιω Βι·οσω

διΐΒιι€ϋειΉωΡΜΜοκει “εμε εικειωιω οι:ρ::Πε

21ΣΗΜόιι ιιοΠδη- ει" ιωριαιιιωι @ο ιιικιιισ ροβ

Μες” ν6τἱΗΜιιεεἱτ·ὲε-Βιιἱιε ωι..ωεωιιιιο (Σαβ

. ΜΗιε. ΜΡ. δ. ν8Ηιι€εύ ινωειιι ει·τω·εε εἰ: Διιω..

ΗΒήΩΡ).·Βά::· (ΜΜΜ-εε :ιεεεί[ιιιιιε ·”0|::Ιιὶ ειιει:ιιιιια.

Δεεεει: ειιτΜει!ΜΡ·ή ν. δε θτε8ι.ιτι-3Χ Ι Ι Ι. ςιιἱ

ειιια:ιιιιιιτ Με «Με βι·ωΡοίιτιοκιεει -@Μ υι!ιιιιη:·ιδ

β. ::Μιιιβ :ιεσε!δειΕφα:. Μιι:ὲ Μικε:ιβτι δω9ιΙ.ι ·υιιι-_

Μια :·εριι8:ιιιι Ηίπιτι::ι ὐουιἱιιὶι :ΜΙ:Δ:°ι“ίι Ε Ρεικτιβι18 '

ετεειιΒιιιιιιικΚιΗ άι: Με». ιιιΒ.5ιιτε ι:: ΜΜΜ: Βιβ

ρσιεΠαιεῇιιι::ι ε/!, ίιύε:·ιι::ι ι::ϋιι:·ιιιυι Πι εΙαεπιίιν6° ·

:ισ:ι·ε!αι:Μηθιιιιι Νιιιιιιιι2.ι:: ι. ἄΡοΙσἔ. ειοεεη

ΠΒετιικιι ει·Μιι·ιιιιιι °ρετεπι πι ιταϊομιε ρεπεω των _

ειπε: Βιι!ιεεε. Ν3·Πειιιιε!ιΙ·.». 9: ‹Ιε Ρ!ιι!οίωρ. Ε.3.· ·ΝΜΜ

Νεαβ,ιιιςιιιτ, εβ, ειι:ιι,ι3ιιιισκβι!ωι , άουιΜιιΜεβδ

οδΐισ:ιιι::ι. $`ιι·:ιι::ι ιιυ:ι[ιι::ιι ά:::ι·ιιιιιι ω?ιοκιιι:ι. Μ

πιιάσω.4.. Ηιιιιε ΠΒει·εεεεω εΠεεεϊτει· οθειιάιιιιε 3$φ::||ιιο εσπ|ιι|Με : μι:: :πιο ει: 8ε68/]ί24Ιει:ΠΙΠι! έ::

ΡεοιιιιΠἱειιε: , εΙυειιιοΒίε Μ:: εΒιιἀἰτἱσιιε νικώ :·ιιιιο:ιαΙι!ι!ι::ιι::ι ιι:ὐιι:·ιιιιιι, “πω” πι: :·ιιιιι::ιιι!ιι·,

Μετρώ: ήιοικ!ειιτι Ιει·ε..3. διιι!ιΠιιΙι:·ιιυβΜΜ:!ό ει:: άρ::ιιιιιιιιιι |ιιιιιιιιιι ιι67ιιιιιι::ι ού:ί:πωι: άσ:::ί:Μ7ί
::ιι:ι:].40ΐε Μαΐ, Μ” #°ΜΜΡ##ΪΨ#ΨΪ#ΕΜΏΪΒι Ι9-8"ω'· :ΜΜΜ αδῖιοπιι::ι , ι:::ι:ι::ιο Ιιθετι "Μη ε/?. εγτιΠιιιι @ΜΒ ε Η

ιι:έιϋΜ:ιι Μ!"ώ: [6”α!”“Μ|ια: Ε: ΪΠΪΡΠ©ἰω ΪΜΟ·· Μι. 9. ἰιι Ιρειι·ι. ε. 1ο. :ιιιιο:ιι:!ι ι:ειιιιιι·ε ¦ιβ6Μ:ει μι

[ιιιιιιτ ροάιιω ιιι:εΕ πω δε ιιοπιιιιετιι , ριιβιιιιι ι ΜΜΜ 87ΜΙ07 Ια:·έιιιιι Μ, @βιο ·υυ!ιιιιιιιιι |ι.:Ιι::ικι·

ειιτειιι]ιβετιστειι:ε :ες.ιιιιι αρκει: ειπε, εμιἰἱΙΙιιὸ ι

ΐει·ιιιιιΕάει:ιετ ε Ν3ιιι Η Πει:: :πιω αιτειιιιιιιι Μπι::

·υ:ιισιιι:3ιιε εο:ιι:ιιι|ΐι , οι έκ σοβ , 9ιιια'θιιιά Ρ:·οίωιιι:Ι6

ε!2ε:·ι. Πιιιιιο(εειιιιε Μι. ε.. Ηόει ε. 26, Ι::7:4:/2774 μι· υ."ΜιΕ.
Ρισ.ιιιεεωι ίιιΒ Δεδειάζείοιιε ορετιιιιη ςιια·Ξιι ΗΕιε- ι ιεΠωιβιιιι ω, με !ι!ιιτιιιιι :β »οὐκ ΦεἰΪ££ε:°ε, ω! και

ήρόεεβάτε εισιι“εσειιτ,ιιοΒιιι!!υάειετ,Δε! Βοιιιιω [απο. ΕτΜι. 3. ε. 14.Ε:ιι:ιι·υπ): Μ" Φο!ι:::2ι:Ιε:,ί

ειοιι επειξει·ετ& ΒεᾶἔΤ:ἰόειιτ. (ά. 6. ε. 3. πιο» ι:: ιϋι·ι:ιιιιι :π:π Μπι συπδἶαιιι ι:: :ιεεεΦιιιιε σσπΠ:·ΙὁΙι:::ι,

β2:·ί:,ιιιςιιιη Βιιε:ϋιάίειιιι:, ι·οϋΜΜΜεά πιο, ς9° ω! Μοτο» άιι·ι::ιιι:: :Μωβ :·ιιιιο:ιιι Ρι:7:°ι£φ.:° ψ', ΜΗ

:έξ επρεπε: Μ @η Ιέύ::·ιιιιιι :ιο!!6Μιάιιιυκι:ιιιι:·:

::ιηι:·εφι::ιάει:ιιιι.· ζο:ιιι€Πε:ιο: Ι)σιιιι:ιε ιδιΐιηψ σο" ά: @πιο 5.:ιε:·ιί. :μια εΠω:ιω χ. €.'οιιιι!, ω...

:ιε:·σειιιιιιι: :Με 80.:'8:°ιειψ Ρ:°Ω!!Μι:': εο:ιβε::ιιιπ ω :κι ει·

ἐῇιιεἱιι ιι1:ΙΙι:ΐι εΠε ρειείὶιιεε.°ὶ>τιετεἐεὲ , #5 ει! απο..

Δωπωωι.. ἰωρ6τειι€ε: ίετιιιιι ,αδ :ρω “Βου

κατω, ιιιοιιἱεἰο, ιιιΠιο,νιιιισε,·βτοΙιιΒιιιο!··υ:·ι:”:ιη ω.

:Με ειιιιιω.ιε1ιιι. ε. ΙιιΩΐτ.)εΐ3. ιι. ;.29··ιερ:·υθιι ἐκ

:είδη ο:ιιι!::ι ,ζ Μ! ιιίΠοι::ιιιιι ι:ειδιιι:ιι:Ι 0ι::ήιΜ[:ι::ιη

@· “ρέει υι:·τιιιέ::ιβΙΜιίιι.Β Α: ςιιισ ιθμιάο ,. Η

Με ὶιι ιΠοτιιιιι £ωιιιιι€; Με ιιι ΗΒϊιιω ·ροτεί!ετε

είε , εε ειιεειιιι, Με@μυ 23ιά··ιΙΙι:ιί,·ιιι€ιιιιτΑιι-·

Βωξ. οι'. Φαιά τι::::::ιιιιιιι!οσιι :Μάθε ::ιι::ιάκω|:Μ

ειώιιάι:·ι @·ρω Μι:: Πει:ιε9:ιο::ιτάρ Με», ·/: πο:: :Η

ΙιΙ:ετιι:ιι Ζ::!ιιι:ιιι::ι7 7. Δι1εωι Μπα, ειιιτωιι!ιι ορο

ει, ιιιιιΙιω Πε`ιι'ε ρτιε11ιιιιιι:ιειιτ ραιιιιωι·ερειιάιε , ο

ιιοίΕιξέι ιιοπρειιΔεω ΗΒει·τιιε , ίεά ὰ Ρτεεει1ττεστε

ιιεἐεΠῖἙὲτε_, ι3ιιο."Ρεά6 Βει1: ΜΜΜ' ιιοθειιιτι εκ

Ρεθειεε ίτοιιιιικιιτειιι, ι:: ρι·αιιιιιισι νεΓραιιιω τε

εΗΒιιστ πι. Κ68: 34. έωωιιο· ωἱίὶι°Οιι`‹:! π! Βιώ

Δω. ν:: ριορτει· ρεεαιτιιω, φαει" τιιιωει·πιάσ

Ρ6Ριι!ε·οοιιιιιιιίεειε ·3 ε ει·ΙΒικ ρι·ορο!Με ροειιιε,
νιιαιιιΒΒιεΙι8ει·ετ ,ε ιιιιτΪΔιιιεαι , Δε: ΒιιικΗσω, ω:

Ρείἱειιι`, ειιιιιε ΙΙΒετιιιιιεΙε€ιιοιιεω Παπ τεΙιειιιιι

νοΙυιιαικιιρίιυε: Να” :Έιρ ιιηιιιι ΡτορΙιετιι , ω..
θε:·ιι:Βά Μιὰ, μα:: :·ε.φιυιάει:::ι οι , 9ιιι Με :::έβι, β:·

ι.:ιο:ιε::ι.·ΐει: ν: 1.ΡατεΙιρζ 2.ϊ. Τα”“Η ορίσ:ιε::ι ιίυ,

πωπω 4ιιοά·υυ!ιιιιιι3 ε!!ε , ό·[ι:ειιι::ι Μ”. ?Μάι Η

Βειιε επι-ε ίΗτιιεεεε, νιιειιιι εκ Με ει·ιΒιιε.Ραιιιιαι

ίτιθιΒει·ε , εειαιήιιε ιιεεείΐιιτιὸ ιιεεεΠὶτειε επταε

ι

" ε!ειιτε εκεειιτιοκιἱ ιιιιιιιώτε,εμιιά ορι:ιε απ, ορτἱο·

πεω ι!.πε Πωιᾶἱ, ν: ΜεΠΜ ιιι.ιιαι νοΙιιειιτ , Ρα:

ιιατυ εΠ8ει·ετ9 ορτἰο κιοκι όιιιιιτ, ιιιίῖ άε ψ, ηπα ε:

ε!ιεειιτιε ροτείωτε ιιειιάειιτ. 8ι ιιιιτει:ι εΙει%οΉ

Μ” Ρώπα: που ρεκιόεΒατεπΡοιείΜτεΠει.ιιόιε,(εά

ε: νοΙιιιιέπε Βει , ειιιιιαΜΣιιιεεεεϊεπιτε τιεοεΙΒωτε_

. . . . 3 ι
ίεατιιει·αι εκεειιτιοιιι ιιιιιιόιικε , ειτε ιΠιιιε εἱεᾶἱον

πεω οριἰοιιειτιιιε εε!ήιιιενοΙι.ιιιτιιτι Βιιι'ιόιειΡ ΜΒ
(ο[ίιοι ω ῖΙΙὶιᾶετιἀΒώ. “ μ - > ' ' '

Εαὸειιι ωεω ΡεοΒ. Η ΠοιιεΠιιε , ὸεΒιιἰτἱοιιε

ΡειιιειΒειιω, Ριιιι·ιΒιιε:θ`οιιε. Τι·Κ!ειιτ.Τεβ 6.ε.3.8ε:

«πιο. 4.. ν!.πι·άοεει. Ιΐύει·ιιιιιιιιιιιικιι 2:·Ιιι:Ηιιιιι ζὁ Πιο

σε: 29 Μιε:3ιι.· Ε ΜΜΜ: ΟΙετιιεκιι Κοιικιιιυε ἐ`Ρι!?.3. Μεση

πιο· -

άΙιιι›ι Π:: ΐει·ιΒιι: Ζ.ιιιι:ιε:ι:::ιβιωιιι· 4ϊθι:79. ΝπΙΙΙβ

Με· εβει, τι! ·υέιίε:ι:ειειι , Μπι και” &ιεύετε:ί: οι μπει-Μιά

ι:ΐιιιά]ιισε:·ε, μπω πιιιίιεια:ιτ, ω στι:: "Μια ιιιιιιι:·η

Ρ:: φαω Ιιθε:·ιιιιι πο:: 46 , κι! ΜΜΜ :ιιι€:·.ιι·ι βιιι::ι.·

2808. Πι:: /ἱ :·ιιιήιι ει: ιιιάιε:ιιι!ιιι: ΜΜΜ.: σ:ιιιιιιιϋ :πιο

ρθει, ό· Με και” πι: πω, με ·υ:ιιι::ι ιι!ι9ιιιιἰ|ἰε:·ὶ

σωσει, ω· ι!ω·ιμπι ω» ω.. Μπι». Ναι:: ιιιιιι::ι

@Με ΜΜΜ» εδϊιιιιιιιιο, ιιηιιιιιι ·υι!ιι μπακ άαΙι·

:ιιιτειιιάισιιι::ιριι:ιι, εε "Μι |Π06ΑΙ",'π30|2Π'Β Πίσω:

:ΜΒΜ ειιιάε:ιτε: 0:40 !ιο:ιιιιιι!ιιιε "Μη Ιι!ιε:ιιπευιι

Τ"ω1ιωμιιω. 2 .ιιόυει·.Μ:ικιο. 'Πω ΜΜΜ: ι:ι 7.

υι:·ιι::ηιιε μπει» Ιισ::ιί:ιι κωιαβι ή , ·υιβιι άυιιιικιι: ΉΜΜ

ςο:ιίιτιιιιιε: υισι:::επτ σ· ω... .φο:ι:εβτιιιι:ιιίο,- ο ,Με

Ισ .φωσ ·υιιιι:ια'υ. @ρω Η!). ι. £Ριπ. 3. :κι Οοτ- @με

πω!. (ευ ερ. Η. ικα η? Μ £ο::ιεΙ. μπώ. Βου” σε.: -

θε:·Μτι[ιιιε :σΙιΠιι.ι , σ· ι:: “θέσω ρ:·ορ:·ιο :::ιβιικιιι:,°

Πάικο: "ή ω! :ιιο:ιωι ι:ΡΡεπιτ, Θε!βίιι:επι : Ηιωιω Η#Ζι:·ἱ

Π: εειιιιιιιειιτ. ΡΜ. ε. υπία::3:ιεποβΜΜ Ιιθι:·ωιωι

τω», β::/:Μιέ:4ε ρε7°υιΜι, πο:: :ιεεΦωιιωι έ» «Ιππι

278::τιικζειι.:: ΑυΒυίὶ. Μ. ε. οσο. Εευίὶ°. ε. 3. Ει Α. ·4%!"#ι

Μινι» ·υσ!ιι:ιιιιιι: ιιι·θ:::ιιι:ιι , με: ·υε!!ιειιε , ω! »καθ

Μι::ιιι:·, Ρ:·ησιο:··ιιιΠιι::ι ιιιάκιιι::ι ω; εἰ: οιιιιιι:κα]]Β

Μια ιιι:ιάιαπιιιι: Ε: ΜΒ. άι: νειἐ Κε!ι8.ε.14.. .$ι :ικα/ὅ

Ϊ [Μια :ισε:.·%·ι, πι:!Ιο μια” ήυι:π:ιΙο 2ε:2ε7ειιι7°. Ρ:οίρ. ρ"·βάό

¦ ωτεριτιιιιι (ΞιΙΙοτυαι ίεειτ. ό. @ι ιἰι£Π μιά Μή

ι :να π:·ύιι:ιιιιιι έ:: Ιισιιιιιιε »ψαρι , ρω». ιιι$!ιοιιιι:ιι;

Με” κά »ΜΜΜ Ρ:·ειίεΠιπιιτιο Με :κι 6009021614.: αραιέ

ῇ ω: , :π:π ψ σιιιιισ|ισ:ι.:. 2Π&ιιιιιι:ιι «Μ» |ισ::ιι:ιι.Φέ:·ιε

ι Με Ό:: :π:π ιι!ιο!π, ῇά Μάι: ώ· αὐε7767ε ι:ι «πω» :σε

και: α: πάιιιιι, οι 3:ιοάβια ΙΙβε7'ίι"θ πι: ΡΜιιιιυι@ι

:ειιιι·Βει ιιέι:ιιε3βι:027ιι::ι. Εκ ά: νοε.ιτ. θεοι. Μι. π.

! ε; ' 8. λ'ει·9ιιιιιΒιι:ιι:ι.Πει ειμαι, Μωβ· μια: !ιΙ:::::ιιι8

ί ι:Η::ι:·ιιι::ι :π:π :ιιιθι:·ι , θιισά τι: τω:: ?ισἑιἔΜι μι·ι!ιιἰιι,

μπώ: ιϋαθι!σ ·υσ!ιι:πιιιιβ ιἰειἰιι`-," .ε απο ιιιιίΙαπ::ι πιο..

Ιιιιιιιιιιι άιιι:·ιιιιιια:ιι , πω: ι:Ηιιιιιι:ι. @Μ στα που

ι:ιέεη'Έέ7ιι::ι :β ει· ·υι:!:ιιι·.::ιιι::ι Μι:: ιιΙΙιΪιι: Ρετιιιε

ιΜιδιΜ:·ιιιιΙ:ιιι: ι::ιιιιιι:·ιι'Βιι ιιιιΙ:Μ:"τι:ιιοιιιιιι:. Μιά!. Αρι.

ι!εεστιεοίΒ.”ριοείειεστιξδεβϊάόεθ. ε. 1. 'Μι. |

ίιιιιιι::ιε ι::Ιιιι:·ιιι:ιι, τ» :·.ιέΡιιιιάω'Μ·άψιιι , ιιιιΙΙι5-ι·ω

@ΜΕ

 



  

Κ

ι

Ιω?

ειπα π::οπίισι:: , ο:Μπιιιι.9 ιιιοι·:ι: ιιπιιιιέιιοιιοι· οποιοι::

ιο::. Ι.ι:οιοπιιιο πο:οπο/ί:, οι:: υιιιιιπ,οιιιι ι·οιπιιιιιιιιιοπι

ο·ο!οποιοοι·: , πω:: :οιποπ πο::$ιο: άοιοι·ιιιιιιοι , οριο::

ρι·ισοι, :κι προ:: ποιπρ:|ο!π ιιοἰιιπιπ: ιζο:οιιιιιιιιιι π:

οιιοιἰιοποιιι. πο: ο!ιοιισά[ο:ι: οι:: ιιο:οΠ!:ιιιι: , οι: οπο::

19οπιιιιιι., πω:: :Ι:ΕΙιοῇιΙο νο!ιιπ:ο:ι:. Βοεπιιτ.!ιο.οοΒιο.8: Μ::

πιο: Ε]Ι «πιο :απο οι:: ·ιιο!ιϊιο:ι,--.νι ιπ:ϊ'Νιοι ι!!οιππιοιι

τι: ιὶ:#ι·ιιιι: ι άο/!ι·ιι:ι·:: οιι:οιιοπ πο::Βιιιιιοπι οι οπο::

:ιπΡοποιοι, πιω πω:Μο:: πιο οι·(ιι:ι·ιο ιιιο!ιιοιήοι,

πι:: :ιι ιππ!ισιπ :οπ|οιι:ιοιι: ομιιο:ιιισι,πιι: :οι Ιιοπιιιιι ένα:
ώ ποιοι /Ε·οιι:ιι:. Ε: πι:: : Μια:: οποιοι πο:: ιι:::οιισπι

ιππω:πωπικιπ,α[ ιοιιβι·ιιιιι, ιιιιιι:π ιιιιοοι·πιπ.

Πο;:οι ο απο:: οιιοπι!ο Ραπ:: !ι!οετιιιπ ιι:!πιι:ιπιπιαϊ

(03 “Με

πο:Εοι·

Ρ!ἰι:οπτ με: Ιι!ιο:ιιιτπωέισοπέλιοπο , κ! πο: απο:

Όπο. ?Έ 1): ιποάο,ππο ·οο!ππιπιπι08:ξπι·.° οπο::

@πιο οιιιιι:ιιιμοΔΠΚοίρ. ·ΑιιΒιιιοιππω πσπ_ιιοΒο:ο Λιοδο:Π.._

'Ι!πο:ι.ιπη:!ρι;ιππι,ίοι! !ιΒοποιοιπ ο πω:: @επ “.ιβ.“ω.

πιο. ωοοιιπο:= Ειικω9Φρωσ οι::

πιο ι ιιοοοι3Φ ιι:ιε:=ωι !ὶ!ο:ι=ιιιιἐ πιο πι::

!!!ιοι;ὲ οποιο:: οπο:: (ο!ιι:ιει Ι/πιζο, :οποιο [ἐπί ο

[σ8:ιοπάισοπ Ιιο:ιἐ απ, πι|ιο.ρσ::οιο Μοτοιιιι

ιοπω.. ι-ιιι”ι·ιωτιιιι:.- πι:: :Η πο:: ιιοπιιηιιιμΒ

ο πιο: 195: “ποιο” , ποπ:: ώ· ιιιο[οιιισιιιι:ιιτοριο:Εοπο °

οφ:: οοιιι(ιοπιιιιιπ.!ρπσιοι ι:ιιο!!.παι Απίο!ιπιιε 1)!ιι!ιι!έ = >' π: η

!ι!ι.οι:!ο.::.1 ι. Σ: οοιιιοψοιππωισοποίο πο» πιο:: :::Ξ

@πιω ι·οοϊι:ιιέιπ:ιιι [πο τοιιισ.οιιοπιιέ Φ·/οτιιιι: οι] , .

πιο. Νισιιοιιιιπι οιιιιπ π? οπο: μοιο:ΐοιιι , ι:οιιιοπιιιο Νεο.: π.

απο”, πιο: ποπ πι::πιπππιοι οσιιπροι::ϊσιιιβ:-τέοι:·ω

προ, π1),η]ρε&μ'. οι:: πο:, μι:: Μπι: ποπ ιιο:ώπιι::Α· #ω"ιο:

πω: πο!οιε πο:ιοι·ιππ οι:ρ!ιι:οπ:: π: Διι8ιι!!.!ιο. @ο :·ο:ο,/:οιιιι:Ηι· πιο; :πιο πιω:: πσπροιώιοι·οδιιιι-] Σ -
οπο. πιω. ε. ιο. Ρ”ο!ισιιιο: οι: οπιιιιιιιιοιιιι: πρι:: ιιιπ:, πο:: πι, ιι:::οιοο ώ· οιοιπωπιο, τ ιιοππῇ

ιιιι!!ο οι! “ήπιο , πιο! ποπ πιπιιιοπιίιιιπ , υοΙοπιιιιβοπο μι· οιιισιιι ιιο::βοοιιοτιιι :ά :ο ιιιιιϋπο ιιω,ιιιιι οπο:: -

πιο”. Ριορτι:τ :σπιτι ()ο!!ιιτ. ε. 19. Διοοηιπο οι:: 3 ποιοι? οποιοι: ὰ ο Ιι!ιοι·ιοιξ/ιιιι π::ροι·ιο, π::Ιιοι·οίπξ

ιιιιιιιι οι,ιππιι μοοι:4ιοπιοιιοι:: οιιιοοιιιιι:. !)ιιιποΐι:: Ροιπιφ·ιοιιι. 5οιιιιι:: :παπι πιιιιιι·ο!ιι:ι· πιο: ο:: πι

πι. π. πω. ε. 2.6. !ιι ιιπ?ι·ιἐ |ιοιπιοι:/ιιπ: :ο , οι:: π: :μπορω ι·:όΙι:ισοιιιί./ιοπιοι ποοο:_: :ιιιιιπ οιοιιιιι!οήιιιιιι

!ιοιιιιπ οι: πο!ιι:, ωσπου: , το! ποπ[ο::::,πο: ο:: :πιο Ι πω, πο:: οπο. -Ν:8ει :8ἰιπ:. ΑπΒπΩιπιι:!ιο:πιπἱ

?ι·ο#.

`.

“ω” πι:: πιω :παο ο: :ποπ::[ο:ιιιιισι. Α πω. πι. ό: εοπ

εοι·ι!ι& σ. ι . δω! :ιο!ιοιι:ο: ποπ :οοι:ιιι·, πιο ιιι·ο!οιοοιιιι·

πι:: , δ: ροιι!ὸ Γπροι·ιιιε. Ν::οβιοε οποίοι” βποιή:

:ο:ιιΠιοπ:ιιο, ω! Ροοπιιιι:ιοιιοιπ ειι:ιοιιππ ιιοπίπιππιπ

ο!!, ηπα! εοοᾶπιπ :ο , !ι!ιι::πιπ ποπ απ:: ποπ :οπο

πιο , ειπα! οοο&ιιιπ ποπ πι, :ο ιρίο !ι!πι·ππτι οί!.

Οιππο !ι!οοι·ιιιπ οί: ίΡοππιποι.ιιπ , ποπ οπιπι:ί-Ροπ

πιπιοιιιπ :ί:!ι!κι·πιπ.

Νοειιιι: ()ιι!ιππο θα: ΑιιΒιιΡ:ιπιιο, οικω ρω

πιο οπο:: Οι:: ι:οπ::πι!ιτ!ι!:ι. π. πω. απ. π. π.8.

8ΜΜΨ Νιιπι επ. !οι:ιε8: :στο Ιι!ι.οίοοιιι. ώ· !ι!ι.οι!ι. μοβ::

:52%:":2 πο:: ἰπ !ιοπ3ιπο !:Ρΐο !ιοοι·ππο ιιι·πίτι·ιιιιπ , ποι:!!!ι

,,"Φ·ώιο Ρ:πιπι!!ειιτο: Βι·ιιιιιιπι ι!ιπιπιιπ:ι: ΚοιιοΙοισιι_πο!ιι: , π.

πω: ε. π. ιιοι|οιιοιιιτο:|ιιο:/οπδι!ο: οχι: :π ποιιιἰιιο π.

πω:: :ιοΖιιπιιιιι: οτοσιιιισιπ. Ποια: οι!::πι!ι: 1.φιιιι

πι::πω:Ρ7ώ:'ορΜ ποιπιπι ποπ ιιιοο!οβ:π: , πΜποίι:ι::

ἰιύ:ι·ιιπι ·ιιο!ιοπιιο:ι: ιιιοι:ι·ιιιιιι ο οπο :ιι_ξο:ιοπι πάριο

πιφιιι·οιπιο ιι:ιιιοπιι·::. π. Ωοσοο! οιππιπ ιιιοπιέπιιι[οπ

:ιιποιίιτι @ποιά ιπ!ι:οι Ό:ιι: .· οιιοπιοιὶο οιιι:οπ ιιιο::,/ϊ

ποπ :Η -|ιο:ιιιιπ οι·!ιι:ι·σιιιιι θ Υπο: οπο: ι!:ιι!ι:πι , ε::

ιι!ι!ιιο!οσοτ, Ποιο εκει: Π:: πιω! ποπ: !!!ιοι·ποπ οι·

Βὶαἰιιιπ, ποπ πω, πο: 8ι·πιιιπα !ιιι:ποπιιιπ ι!οί!ι·ιιι

ιι:!οι::!πιπ,!!οι! :Μπι ποσοι!οι·πιπ οίΐ:,ν: !ι!ιο:θ πού

Βιορι::ιιτιι:ο, οπο: οι! Γιι!πιι:πι :οπΐοοποπ:!πιππο

:σπιτια (υπ: : Ιιπἑι οι!!!!ιο:πιπ ιι:!ι!ιππιπ πισω::

πω:: οι!ι!πι:οπει!!ιιι!. πω! Οοι·. 6. Μποι·ιοιπιιι· πω,

πο ιπ_υπ:ιιιοιπ8:ιι:ιππι Β:: ι·::φιοισ:: οι: οπο, ίππιιιι,

:οι ι·οοιι:,ποιο:ιοπιπ:ββ:ο:ιππ: , τι: πομπομι

:ίοι·:π: ·οο!ιιιιιοιοιιιΡ Ει!ιοι:οιο:π ιπιο!!ιει: ε πιω νο

,!ιιπ:ο:ἱιιιπ απ: ΓΡοπτιιπ::ππι μετά! ρ:: Βπιπιιιπ π::

πι:ιπο ΐοπιππιπιι. Τοπάοιπ :οπε!ιπ!ιτ, ποο8ιοιιιιιπ

υπ! ίο!οπ1, πο:: !ι!ιοι·ιῖ ιι:Β!ττιππι [ο!πιπ,ίι:ι! νιτππι

πι:: παπι! οι! ίι!ιιιοπι ι:οοροι·πι. Οοποιοπε :πικαπ

ΠΜ ε. η. ει:: Ποπ: σιιο::,_/ϊιΜ: οοιιιι·ιι: πιο ·υ:Ιοιιο

το :Μωβ ποιποβιοϊιιιιι: π:: ποιο, ιππιπι: , οι: μοι! πι.

π:η:ιιιιι οάιιιιιο:,νοβι:ιοι,:ισι ιιιοοι:βιιιιιοι· :β ποιου:

:π πού:: πο!ιιιι:ο: Μοτο , ῇιἰ ποπῇπιροι !ιοιιο: πω:: ω.

πωπω 8: πιιοπι!ο Βοπὲ,8€πωπω πω: οροπιιιιι·,

Γοπιρο:!ι!;ιοιο :Ρο , Με: ποπ :ιοί!!ι ποπὲ οποιοι! :π

οιι!!πο οι! !ει!ι.ιισιτι , πι!! μπι: επτά: Ρι·ιειιοπιιιιιι:. -

Α: ο!οι!ι:ι: Οιι!πίπιιε ΑιιΒιι!!:. ἱπ Επε!πι·. πιο. 3ο:

9.

Διισεισβ.

_ ! Γ: ἱρίιιπ:ι πι:: :ποι:ιιτιιιπ 0ς::!ι:!!:-.ρ διί0ροι·π ππτει·

οι:: πιο το, μι:: π:: οι: Ζι|ιοι·ιο:οπ: , :ιιοοο!πι οι: ·οο!ιιιι- βΧβτς@"ά!!.η;;ς”8Φ (Επι. 8τω.ω 3 ωωιπιο

  

!ι!·ιο:τοι::ιπ [ο ὲ πισω: ροοοιι:ἴ!!ι!ι:ἰιοποι,ποθοπιιιπ

οι:: ΙΕ!ιοι·οιπη ποιοι! σπιτι:: ι:οι!ιο!!ι;! _!·Ξι:οπιιι::ποπ

ποιοι:: οπος! οποιο Γιιπιιιἱ , !ι!ιο:ὲ ποπ οροτιοπιπ!::

πιο: οι!! π: πο!!ι:προιρ ποιο-ποπ [ιι , ετσι:: Ρ:°ιοικτ

Μ! , π ποί!:ι·ε! :ιοποπ!ι!›οι·:ο:ο ο!! ο πιο:: πιο::

:παπι ι:!!!Τοπιζι·ο: !ο!πε οπιιπΠοιι: οι:: πιω:: ει::

πω: Ρτα!!:ιιτιιι !ιοπι:ιι€ιπ:; ποφι.πιπ ι οι πιο:: Μ:: ·

ιιιιι.:, πι. 6.ι. οι! πω:: . οι: οι ό?βιοοπ Μ:.οο!ιιπ, ώ·

ιιο:Μιιιι, 4Μἐ1Ψ°!“¦,ὶΨ“ξ, οι :Η 'οβ Μ:: :ποιό/ο

Ιιιιιιι/:οιο:ΐοπ ) ο Β > “' _ > ο ο

Ειιι!οπ:.νο:Μ: πιο!» ἐι Ρ!ι!!ο!ορ!ι!5 δδΤ!ιοο!οο

8ἰ:,πιιἱνποπἱιπἰ ι:οπίοπ!ιι ι!!! απ:: Αι·ιίο. 5. πι. ο.

ι. !ιιι:ιιπιΜιΒιιιι·ο πι οι πο. 24· δ: η· οι:ριοΒο

οί!!ι·ππιπ: , π: !ιοιπιπι: οΠο!!!;ιοι·τι:οιπ ποπ Μπι:: ο

ι:οα&ιοπο , Πι! πω:: ὁ ποσοίΒιοτο: δ: ο8::οιππιιιτ

ι!!ο, οιιιιι ποππιιιιπ πι, πι ιιο.Γι'ι·ο :π Ροι:Ποι:: πο:: πιο::

πιιοάιοο ,πιο ιιιι·Ροπ:: :π πού:: οι:: :οΠο:ιιιιιπι. δ: πρι::

ποπ που: οπο: !ιοπ:βιιιππι, π: πο!ιι.:.ά: που: οιοοοιιο.

:ιιιιι :ιιι·ιιοπο, οι:: πη?ι·οβι:ιι!ιοιι:. Ρ!ιπ·ιι Μπι! π. η, -

Ε:: :πιο ι:ο!!ιΒιτ , π: ποθ:: ροιοποιο επι: , ν: Βοπἱ

νο! Με!! ίπποι. 1.ιο:οιιιπ «πιο οι·οιιιιισπι, ιπππἰ: Μ::

ι!!!!:. πο. ο. ο. :/:[ιι:ιι!ιοι: ι·οιιοιιι: Φ· υο!ιιιιιοιιι , πιο::

Ιιοπιιπι :Ιπιιιιι·οι·οιιο οιβ/ι!οπ:: , πιο! :ιιιι!ισιιι :οποιοι οί:

π:ΐοιι::. Ε: οίι:ιιιιι· Ιιο:ιιιιπ , οιιοπιιιιοι :ο ·οοΙππιιι::ιιι.

οι:: οι! ·ιι:ιπιιι!ιοοιπ:Πιιοιο.!7 : πιο. η. ε. π. επ

πιιιιιοισο !ι!ι€7ιπ.ι ιιιιιἰοι:, ο π::ο/]!ιο:ο, ιι ιιο::οιο, ο πι.

πω. κ! πο:οβιοι:, ό· οιι:οιιο::οιιιιπ, ό· :ιο/ί ι:ι:: Π.

!ιοιιιιπ οι: οι·οι:ι·ιιιιπ. 5ι:ιι: :ιιιιοι ιιιπ: απ: ποπ Ροι:ι·ιιο,

π:: π:: ιιιο:ίο. Μοοο!, ιιο!ιιπιπ: πιοι·ιιο ορια! 1):ιιιπ πω.

σου", οιιιοπιπροι·π π:::ιβιοιο!ιοοιιι ω? , σο· πιιιιοποπο

:οφ ποιού!. 'Ούι π:::]]ιιιι: , ιοιποπ :β ίιοοιιο:;·υ!ι: πο::

οι!! Μιοι·ιο:, π:: ·υο!ισπι:ι:, πο· Μοοπ:: ιπ:ι·ι:ιιπο. Η::

Μαιο: ιι: οιπιιιοιι: ή πιω :π ποπ:: , παπι:: ιπ πισω.

Ηιπε Μ:ιΒιί!ιτ τ.

δ. Τποπιιι: πο. 6. π: ιπο!ο, πι. ιιπ. εοφ. Βιοοιιι- ο"

οἰιιιιι, που:: , πιω! οιιιιι!οιπ ιιο/ιιοιιιπι , οιιιιοί·οο!ιιιιιιι: 8- πω» .

πωπω:: οι: π:::/]ι:οιο ιιιοιι:ιπι·_οιἰ ιι!ιοιιιι! ο!ποπέιιιισο τ!" #""^ξ
π:: ιοιπ:π ιιοπ:οιπι, μοι! ·υο!ιιιιιιι: :οοοιι:ιιιι. Η:: απ· ( κ” (ω'

:οιπ οιιιπιο ο/Ϊποιοιι:ιι ; ΜΙ:: :πιιπ ιιιιιοπ:ιπ ιποι·ιιι ό·

οοπι:ι·ιιι π: πιιιπιιπι: ιειιοποι:. Νοπ οπο:: οποιοι [οι

Ι Η

ΔΗΜ'.

Μαιο::

'ο.

2°2°!' @έποπ: οποιοι: οπο:: πωπω: ποιιιο , πώ πιιοπιιιιπ ιπ:ιιιοι·ιιιιιι, ·ιιοΜοιιιοιιιοισιιοι, οιιοποιηιιιι/: οι: πο:
δ η - ι - · - . . .“Μ” βια:: ο ιιοι·ι!ι:ιοπ: !ιο:ιο:ιι:ΡΝιιποισιά Μοτο ·οο!ισιιιιιο :ο πιο:: πω, :και πω:: ποπ ιιο/]!ι. οι: :ιιιυπ Μπα

:ο ιιι·οι:ι·ιοΡά πο: ποβι:ποιιι Μοτο ιιιοιιι·ιο πιοΙο απο::

πιο: ό· πρωιιιι:, ό· ιοπιιιι:5ιοιιι ποιοι: ποπ ο:οιο!ιι,

οι:ιοι:ο οιιιοπιἰοῇ: ο::ιι!ι:,πά/: ο::ιιιοπάο ποπ ·οιιιι:,π::

βιο/πω ποπ/ι ι·ο/ιιβιιιιι·ο, :ιιιπ ο::ιιίοι·ι::ι:ο :ιιιπ που::

Ρ:::πι°:ιιιι° οι!ιιιιιο , ·οι:ϊοι·ο ρο::ιιιο πιπιπι:οπ οι: ςο· π.

Ιιοιπιπ ιιι|ιιιιιιισιιι: οι οπο :πιω πιο: ά:ιιιέΖιι: οι, εοππ

  

:σοιοιιπι!:|οιπιο ιποι·ιιιι:. δι:πιιιι ποπ π: !ιοοιιιιοο οι::

οπο! :π πιο. πι: οι: ιιο:ο/]ιιιιιο οποι::ποπτ πο! ·ιιο!οιιάιιιπ,

ιοπιιιιι·ο!:!ιο:ι·οιιο, :.ι·Ιοοι·:οιιο, Ρ76::Ι:ΜΜ, οι· οιιπ::ιο,

Φ Απο, (ο ·ιιι:ισμιιιιποι πι:: οπο: ποιοι:: ιιιιιΙοποπισ

ιπ:ι·:ιιιιἰο ιπιοι· :.τιηιιποιι: ιιπι!οβιιππι οιιιπιοιι:: , πιο::

ποππιο:: ι·οπιιιιιιιιιιιη'ΐοίοι, βάβι!ιιι:ιιι: οπιππιοι·ιπ·

οοιι|ιΠιιι

ι

ι
ι

ι

..



Ι.ωΙ:::::ι

:

Μ:Ι.οπίΐοπ

ι ι .

Κα:: ρ::

πιο θα::

Η:: βιαία.:

·ιπ::::ιι:::.

@εφ 7] Π: παώ, οι:: ·:::!ποΜ.:»:υπε:π:·. 8:47.: Ζ'. ω:

:0ι:|:9:::. Η:: :Ι:::8: ι.. 2. ά:ί:.::.α::. π. π! 3. 17ο- ἔ ν:ιο, ν:: :ι::::ο π:::::ο :::8οπόο ::::Ι:::ι:οι·:: :ο

:::·πππωσ, ο:: , αό?ιοπ:: 6··|:ιπι ι.ηιο::Πα:: Με:: ι::°- Βιιάιι:ιι:::::, ρ:ορ::.:ιό::::::::πει:οποιια:ο:.::ιο,ίο

Μ:: σουβ:::::::::· : στι:: πικαπ:: Μ: άουιΜ:14Μ β::

:ιᾶκ:.· 8: ι.οοπ.Βοπ.:.88. βίβ€,"Μ .:::ιι:::ιω: πω::

:::'Ρ:ό?κ :::ιιιιο, πιο: πω: π:σ:Π:πι:: πο:: ·υπ::: δ: ι..:.::

Ποιοι:: μι· Επι· που: ω.. Μαιου: ::!π::2πω , :.:ΜΜι·

@πισω ::δ::ΜΜ ::οιπέκκ.:. :..οεοπιιι: :ο::::ι:: 8:::οΙ:ί:.

:ο:ο :::. δ: Ρ:. 8ν:ι::ιι:. 2.. π. Κ:ῇΙι::. Μπέκ. ν::::ο,

:ΜΜΜ ...ω δ: :οὐ π: :ο::::.(1ο:π ::ί:ο ΒοΙΙ::.::::›.

4.. π: 8::ι. 8: πο. πιο. ο. 5. :οπω κ:: Ποσο οι::::::ο

:::ο::π: ::::::&ιιι:: Ι.ιι:::::ιιε. ω. νο:ο:5: Ποπ::

:..:.. σ.: ρι·:ρι·:.: οπω:: Ιι!πι·ιω: ::::::::·έι::π κάβα:: -

πω.: , :10ί0Μ::::πάιυπ πω::ΜΜΜμ:[Έσω ό· μια·

οι:: αάαΠιι:: ποπ:: Ϊ/οἰκπΜ: Μπα.: π:: ο:: ΜΜΜ , ο:

[π:::::σ[[ἱ: :ιι/ΜΜΜ αιτπ::,βκ :::Π::ιωπ :ΜΙ:ιπ,·υ|::

πω:: ::ίπε::147. Η.::·, ::::::::: 8: Μο::.ιπ&::οπ, σ.Π

Ι:::::::: ::Ιαπω::.:,:μπω Ψ:::Ζοβ:::: αδ:: ::·:!παππ: :ιο

πω”. Ρ:α:::οι:::οπ::άσπάκω :/!, ει:: , ιμοάβι·:::ιαπι

.4::/2οΙ::::::·:ύπω ΜΜΕ:: , πω:: πιο:: :Μ Ι:ιρ|::ιπ Μ·

θ::·:::::ιπ Μπακ:: :Ι:2:κά:, παοβιισβύ::έ!π πι::σιι:.

Ρ:οοιι:ι::::::οπιο. Ρ:ιπ:: (ιι::ιιπι Α::::. :ιο·-°

τ:: δ. Τ::οπ::: ) οι: :οπ::::::έι :οπ:. :ο::ιι::::: ι. :ο:::

ω::::ιιω8: ::οπ:::::ιιω , ρ:πω:ιιι:: 8: ρωππω:::

:::::οπ:οι:: :ιιιω:ιπ:ι. οπω: :π :::::ι:: :ιο::::::ο

πο:: Μο:: Η, οπο:: :8::, ποπ 28ο:: , ν:: :ά οπο::

πο:: πω, «Έκο. ποι:Ι:ιιι:Ιο α: :::α::::ίο, Η π: ποπ:

Ποπ: :πως πο: ι:::ιι::::::ο ε:: ρ::::ιο,ί: ι.: απο: ο...

:::, ι::8πιι:::::: οπο: πο::ιιο:.ιπ: π:: ::ιιι:::ω ν:: ν:

:ιιρ:::ιιω :ιοριι:::::, :μια :π :::2:ι.ι::::::: π::ο:Π

:ρίπω ει:: νπιιπ: ρο::::: Μ... οι: πω:: οΙ:Βοπ::ιιω

:οθοάο::Ρν: ωο::ιὸ οοπ::Ι:ιιω8:ποπ:π:: :Μειο

:ο ι :.ό:::::::, ω.: οι::::οπ:: :::ρο::πιοπ:ο.::Β::ιιω

επο::::ι.ιι:: ποιοι:: :Πο οιππ::οπ: , ο: (πωπω πω..

π:::ω οοπ::ι:Γιι ν:: πω:: Βοπ::::::ι.ιε πω: :οπ

:::::ιιι :::ο: οπο:οίιι: ΕΧ:Π1Ρ:ιι π: :::::::ο οι: :::. ιο

ί::ω. 2.. Καπο: 24. δ: 1. Ρωτάω. πι. νο: Β::ι::::

:πιο ῖπ:ο:πἔι :::ί::::::: :ια::::ιτ:οποπι ο: Βιι::ι.π:::ο

πω:: ει.: ΐιιί:ο::: ο:: :ιοοι·οω ποπ:: :::ά:οπ:ω.

Η:: οκρ:::οπ::ήιο:(ποίιι: Ο::ο:ο,:οί:: ΑιιΒιιί:.Μυ.

:πε 6':ι:::. πο. ::::ιπ:Γοί::ιι: ριι:οι::: , ::οωιπο::: :π

ω:: :πιω :ιοο::οι:ω,::ιι:ιω Βοιιω ό: που: ρ::

ιι:::οπ::πω:::οο:ο 5 8: ::::ι:::ιι:::· οπο: ::οω:π::::

πατε:: :οπ:ο::::::::οπιι:ιι:: , πι::!ι::: Ηοω:πο: Η·

:::οΙ:::ο:οεπιι:δω Βοι:::: ρ:οιι:::οπιοπι. :ώμο Μ,

:πιιιι:: Αιι8. ω.. νινί:[.ι:::: :ι!πτ::,[.::::|:::1°ι::20.9.

Ρ:ο:ι. 6. Β:Η:::ιω ποιοί: νο:ιιπ:ειε :π πι. ::::::!ιιι:

ποο:Π::ο::: ο:: μι:: (πω: , ν:: Πιο:οέ::. Νο:: οι:

ρω: ο:::οά:: :πιο π:::ιι::ι: οο:ο::ιιω νοΙιιπ::::οω

πο:::Ϊἱιο:ο, ν:: ε:: ::ι:: ρ:ο:::ιι::οποπ:,π:Π τοπ::

ποοι οωπο ::::οποπ: :::οπ:, ν:: οι: :ιι8εω 8: ο:::ιιαι,

π:ί: :οπ::ποει: πωπω:: ::ι::οποπ: ::::ιΙ:: :πιο :Μάο

πο::Π::ιωι:: ποσο:: :ρ:::Η:::::οπ:::: Α:: :::::::::::οω

8::ιοπιιω :ο :οωωιιπ: , οπο:: οι::Π: πο:: μοῦ::

ωι:ε; 8::ι:: :π::Ι::::οι:ι:: 8: πωπω :τι :ο:πωιιπ:,

οπο:: :::::Βοιο ποοιι:ωιιε: Β:.:::, :ποιι:: Απο. ιο6.

απο. :π Επ:::::. δ:ε:β··υο!κπιπ: , ο: ή: :π:/::: πω:

:πιο :οπί:ί:ιιπ:. 8:ιιο οπω: νο:ιιπ::ιε π:: ο:: :&:ι::. βΙ::::ι ιιοΙ:ιωσ:.[Μ π::μπ.μ.υπ μωβ:: ·:::ΙΙ:::Βΐω:::

ί:ιι:::οπ :ιθ::ιι::οπ:ιι::::, ωοι::ι:::ι οοπ:ιι::::, ν: Α: πι:Πιιω ο:ο:ο&ιιω ρει::::ι:Ιο:ο :π :πιο νικ: πι::

:προ:οί::ι:ο:::Βιι: πο:: Η: ποπ οοπ:ιι::ο:: . ν:: :το :::. Ναι:: οι: μα:: :ι.ιο:οθ::: πω:: ί: «μισό οι: μια:

ο ποπ οοποι::::::, ν: :π :ιο:οί::ιιο ::ιι::Ιοιπποπί::, ' Γιιο::&:νοΙοπιο:οπι ::οπ::π:ε πο:οΠ::::ο:, οι::οίΤοι:

8:::::ι::Α

:οπ:ιι::::: , πω:: :ιιπάειωοπτιιω ωο:::: ε: ::οπ::- ::::ι:ιιιοπιι::::τι:: :το :Παω ει:: νπιιω :::α:::::τω:πειπε,

πι:: πο:: :πιο νοΙιιπ:ιε νοΙ::, Επι: ποπ νο:::, :::προ: ν: ιοΠει: β:ιι:::::ω σ:: ορροί::ιιω: οι:: :οπου ::ιι:

Η θα, οπο:: οι: ποο:Π::::ο άο:ο:ω:π::ιΈ οί!. οπο· Πο: , π:ιῖιι:ἔι :::αι:οπ:οπε 8: :π:::οα:ιε :0π:ιι:::1:1:

Εκο. :::οο-ριιο:: δ: ιιω:π::: ποπ::ιι:::ιπ:ιι:, οι:: ν:· οποιο:: , οι:: πι:: :οί:ί:::ο πο:: οπω:: ποιι::ο :ιιι

::ι:ιο:οπ::ι: :π ίιι:::ιᾶἰοπ:οο: , πο:: ποοαρρ::::οπ- τω: ωο::ο νοΙ:ιπ::ε ::ιιωοπ:ι :π οοοπ::ο π::::Ι:::ι

:οπω :::ιιπιι:ιω πω.. ποπ:: Μ... πο:: ποπ Η· ι :ιι::::ιπ: πι:Η:::: οπο:: ::ιΙ:οποοοΠ::::ιε,ν: :::::.Γοπ.

ω...: ::Βιιπτ,ο:::::::ί: :ρό:οπ:: 8: ::πο Η:: :οι:ΐ:::οπ: οοπί::ι:::: , 8: 2::0:ιιι: ν::Ι:ι:ε ί:: :ιοω::::, 8: π:::Β::

:8ιπι. . Με:: :πωπω :ρί:ι:5, ν: ποπ:: :πιο οι::Ι:::ι:ο ί::

8:::ι:::ιι: π. :οΠ: οπιι:οω ά: που: ::πωιιπ:ε :::- ο::ι:::οιο:ω:πιπιο,οι:: π... :οπ:ιι:ΐο ποιο::δί:: ιι::

Ι::ιο:::::οπ:ω 8::οπί:Ι:ιιω ; οπο:: Ποπ:: :::::::ο:- ιιοπ:οπ:ο, ν: πιΠ:: ::::ι:Ι::::ο::: οι:: ορροί::ιιω , ν:

:.:::ιι::πιιω ε... :::::::::οι:ιι:, πι:: ποπ , Βοπ::Π:: ν:: Γι:ο:Ιι:ιο::: :::ιιΙια::: ορ:::::: , :πω (ο:ο :οποι::(ιι

ποπ πω:: ποπ:: ποπ:: ::οΙ:::::::::οπο. Π:: οι: 2Π· :οπ::::ιπ:: Ι)ο:.

:::::::π:: π::οΠ:::::ο, ποπ:: ο:: :οπ::Ι:ιιωοι:::οι·ο

πο::ιι:ωι:ε.8οοιι::ιι:, 3.:ιο::::πο::ι :π :ιι:εορροι:ι:ο

πι... ποπ :::δο::: π :::ιι:ο: οπο:: :Μπι :ο :π

::::::::ο :::::::::::ο πο:ο:πι:πο:ιιω :ροπ::.ιπ::8: ::

πο :ο::::οπο,νοΙ :::ο::::ιι::ι:: ο!:::άιιω ειρρ:::::π

π... ν: ει.: :οπιιοπ:οπε; ν:: πιο:: ο:ι:ο6:ιιω ορο::

::::ι:ιιω ν: οι.: ::::οοπιιοπ:οπε.Ε:Βο :ιοπ:ο ποπ :ο

Ιίιπ: :ροπ::ιπ::, :Η απο: Μπι: πει:,:ιιω ρο:οί::ι:

Ρ:ο:οπιι:πό: , ν:: ποπ ρ:ο:οπιιοπ::: οο:οθ:ιιω.

π.. Οο::ιιπ: ο:: :ιοω:ποω ρ::::ι:ο. δ:: :οάε?ι:::::ο

πο ει::πιπιππο ::οΗ::.:ο:ο: π:: ι:::π::ι οι::::οπε , μοι:

::ι:ιιω πο:: οίἶο ρο::::ιιω , π: οι ::ο::ἔ: ρ:ο:::::::

Ρ:ο::. 7. νο:ι:π:::: ο:: ::::ιιΙ::: ::έ::ι::, ρο:οπ:

ΜΜΜ:: οι: ν::πω::Βο: Η:θ:::: ει: :::::::π:πει::·, ν::

ει:: πάσι:: , οι:: :ι::Ρ:πΒοπ:ω π... ν:: πι: :ιθ:ι.ιω,

οι:: ορρο::ιιιω :::Βιι·ι::ι.:πι::νο: οι: :ο οπο: οι.. οοπ·

:ιι::ιι :οω::οπτι 1):: οπ:οι::ιιιι ρ::ο:ο , ί: 8:'3:ιι5 π.:

:πιω οτό::::ω ποιοι:: ν:: οπο: επι:: ρ:πι:οπ::π::

8: :οποι:::ιι :οω:τοπ:: Γιιι:::π::ι:::!ι Β:: , Η ::δ:ιιε

π... πιο:: ο:άιπ:ω πιι:ι.::2.( Ν:::ιιο οπω: ο:: ω...

:οι:::5 :::22τιιτ Μ:: ::::::::::ιπ:: :::::::ιιω Α:::::::,

:πιο οΠ::ι::::::::: π... Ροι:ί:::οπι οπο: :3οιπ:π:ο

Ροποπ::: ν:: πο:: ροπ::1::: ΜΜΜ) Α: απ:: βιο::

:::: ποπ ο:: ο:: ρο::οτιιω ίιι::::::::.ι: Νεο: ροο:ο:ιιι:ι

νοΙοπ::::ο: ιοί:: ΑιιΒιι::. Η:: . ό: να:: Κ:Ιι8. ο. Μ. ποπ :ιοί:ι:Ι:: ο:: :ιο:::::ι: ::::::::Ι::: 8: Μ:: ο:: τω..

ν::π!πιο ν:::::ιιο :.ιιοπ:Ιο ω. Όσέ?πτ:Μ:Ρακ:ί:4:, ...π ρ:ορ::ο::ιε ::οω:π::: οικω, ν: .4:2ο/Ι. :::::::

πιά:: :Μοδ:::·ωπ κά:: ::ψιπ:.ι: : ε:: :οπ:Ιι:ι:οπι::: Μπα:: πω... ώ· Μ. σ. 34.. οπο: πι:: ποιο:: ρο:ο:ο:ι

.5°υι:::Φπι:: Μβ:::::,πκ!!υμ::::: "Μ... ::πει·πισ. 8 ::οποπ: ::::ρ:ωιιη 8: Έσω :::έη, σ· ω, α:: $° .

Ε: Μ». π. ::::πό:. ο. 9 . @ομα:: :ιι :ο , που:: ...π Απ:: Ιάσονα:: ιπθ::::ιω:β:: οπω:: άοβδιΙπω/δισ πω...

πιο:: οπο:: Ρο::Π:ρ::επιπ: απο:: : Μια:: @μιαμ» ' πι:Ποπ:Μ πω: :απο , πω:: π: φ/:ο :σο:ί/|:ΜΜπ απο::

ι "ΒΚ οι:: :οποο:: Απ::Ι.Μ. σ:: απατά:: 8: ο. ι :πως ::· οι:ουιωκιώ:Ι:ι έ:::π::.::::/:::Πσπ:2ιοι μοάδ :πισι

η.

_ο..ιω -

οι:ροι·ιοπ:ιπ

υποσώπ.

:π:ιιι::,ποπ πω:: ιι:::]]::::: , έ:: πο:: ή: ρ::α:Μπι :πι

Ικιι:::::: :::::/]:Μ::.

Ρ:οο. δ. πο:: ποπ οι:ρο:::ιι: :π Ι:Βο:::ι:ο :Ρ::ιι8

έ:: Ιω::::βι ·υ:::οπικι·. Τοπ: πω:: ::::::πι οπου:: ::οπ:ο

' ν: ::οιι:οπ:: :π πω: :ππο::::::ο, δ: ::ειΒιι:ίΤο:,

οι::π:1:ἰπ μι:: π::ιο:::Ι:Βιιε οοιι::::ι.ιε ίο:1:::. Το::

πο, οι: ποσοι:: οι:: :::ιι::οιιε ο:οροί:::ε ωοι:::ε, :τα

νπιιω :::Βο:ο, ν: :π Ροιοί:::ιιο :ρ::ι:επ::Πιιπ ::::ιιω

:::ιι:::::, ν:: ει::::ιιω. οι:: πιιΠιιω οι: :::οροί:::: ο::

εο::Ρ @ε :προ ποπ οκρο::::ιι:, Ροί:::ιιο::::::ιι :ιι

Τοπ. 3. Π: ΗΜ.

πι::::π:ρ::::: ν: ::οωοιππω Ι:::::::ιο::: ίο::::::ιι:

Δ .....ιι....:..: ::::::πί::ιι::: 8: :προ:::ιω::ιιω νο:ι:::

να:: οπο:: :ιω:::::: ::οΕΕ:. Ν:ιπ: π:: Μ. :Μήπ

::::: 8: :ι.ιρ::::Ι::::: ::::ι::::::, ν: ΡΜ:: Ποπ: οι::

Κ 8 απ,

:Πανο π...

μα::

: ι

ο'

:ώ

:φωσὅ

πω::



η.

?κοιταω

ιιωιωιει β

ισέιιιΜιΜ

ι 8.

Ποση”

ω: :πισι

πι:

Ν:: ·ι.ιιιιι

ειιιΉισιιιιι

Ι 9 ο

Ε.'ιισιι, ε .

ΣΟ.

ΠΟ

"σ, :ρω σιιι:ειο:σ::ιεω ιιιειιι:::εω :ιιο:ι οι:ιε- ι

ω:: σοσ ρο:ειι: :ισ ω:: ειι:ιισιεεο σε ισρεια::ι- ω: και .σι-ω ι Βιισιιι:ει ισο:σισ οσων:: ιπισ:ι.ιω σ; Μι”

ιιι:ο :πισω σε νοισσιιι:ι ι:σσειει πι: εσιω ω::

σ:: ιιεσε: ειΤε πωσ, ιειρισσ: μια:: :σ ισ:ιισιεεο

σωσει:: , ει! σσοιιεσσιισε νοισειι: . σ:: νι:ιιιρισ

ισιιιιιωἔ: ισ:τισι-εεσ ιι€εσ:ι ιισειο. Οοσιι::::σιιι.ισ-Ι

σε ρεεεσ:σσ: οιιεισιε σοσ :σιισιιιιε :ισ σοσιισε, '

ν:ι σε:: :ισ Ασ8ειιε,σιιι σοι:: 8ι::ιιι:σ σι::σιε ισρει

ιιιιιιι::: τσι:: εισιιι σεεεεισω Ρειιοσσιε σο:: ιισιει: ι

σ: σοωισε,σιιι Βιιι.:ιιισ:,8ε ιιοσσιιιιι:: εοσιεςιιεσ

τι:: τσι:: :μια ιοισ ει: :ιοσσ ιισιει: Εεεεε:σσ: σ εισα

σοι::ισιριοσ:ι::σσισι ισ ριεωιιιι:: , ιι ιε ι ρεεειι:ο

ισ:ι::σσεω ιεισιισει·ι:: σ: Πει:: σο:: ριοωι::ι: σο:

σ:ισι ισ ρισιωισω.ιρισσ: σιιιιισω,ιιιιριοριιε::ι:εε

σωστα:: εοιιιειισεστε: , τι:: ιιο:ι:: ισρεισιι:σισιισ

ειπα δ:: Βιοιια, ειισ: ιεωι:ειριωωισσ: ιιεσειι: :ο

ιε :ιιιιιιιιι ιιισειιιιω ι σιιισιιι , δ: εισοι::σισιιε σ,

εισεριιιιωισσιιο ιι:σ: σιι:ιιιιιι:ει ιιεσι::: :ιεσιι::ιε

ειι:ισιιιισ σοσιε ρεεει:ιιιι: ιισιι::: , συ:: Οσιιι:σι

ι:οσιε ιιιιιωειι:ιε ιειιιισι:: "εισαι" σ:ισ σεισ

ι·σισ , ει:: ριοριιε:ιι:ε: σιισιε ιιεσι::: , σ:: :ιοσιι

 

8ι·ιιιισι δι Βιοιιιε σεισιε ισιιεσι:: τω: σ:ει·ι:ιε σοσιε

ιειιιισιτ:Εισιιιιι σωσω,εσιμι: Ασεσιι.Εριιι.9ο.

8: κ”. πω: με ιιισιιιι, σ: σοφια:: ειιιιάσπιιιιιι·, |δά

σ” ιιιιιιιιι ιιιιιι·:ιιιιι ε/ι, σ: ιιικιβι.·ιιι·ειιιιιικ

Οοσιιιω. ι. Ώειι&ο ρεεεε:σω σο:: ιισιιιιιι: ει:

:πωσ σιιισιιιιει:: ποσα:: ιιιιοσιε σε σωσει::

ιιιεσιιιι:εω ιιιιεεισει:ιιι σοσιιω ι ωειο,ν:ειρειι

πω:: ετΒο σεε ιισειιιω ροτειιι:εω σε σωσει:: νι:

:σ:εισ ειιΒεσιιι σοι::ισ: νει σ:ιιιιιω: τσι:: :μια ιισει·

:σε σοσ ισισιιι εοσισ:: ει: ι·εΒιιι: ιστιοσιι οσιεέισσι .

ισιιιιΐε ι·εσ:ει ριεροσεσιιι, οι: σ:: εχισε::ι:ει:ε Μ: ι

εΙεάιιιιι σοσι νει ι::ιιιι ι ιι:ιοσε ιιωισσωσ ρισ

Ροιι:ι: ειιω ιιιιιισε::ιι:εισ σο:: ι::ισιι: σ: σεεειιιιισ

ισιιιιιειεσιιιοσι:&ιω ε: μια ωσιιισσι , ιισἑω

Γι: σιεθ:ισσ ει: μια νοιιισι::ιι. @ιι σε ασια σ:›ι

πισω σιισειιρετιιτ Μπακ , ίσου:: Μι:8ιιιειισ σ..

στι. 24. ε. ε. ?πισινα σέ υοιιιιισιιιι»,με ιιέωιιιιιι

θα: ισειι μπώ αιθιιιιιιιιι, σιΜΜΒιιι .ω ιιιιιοικιιι, :και

σιρωσι ·υιιροισιιισι ιιισ,ειιιιι: ιιΜισιι·ιιιι·ι σπαω.

"κι ά φώκια. @σε ε: σο:: ει: :μισώ ιεεσι:ισ

ιιιιιοσιι ει: μια: ισιειιεθ:σε, σεε ει:: εισαι! ιισειᾶ

ειεισδιοσεω ει: μια νοισσσιτι: σε: ρεεεε:ιιω ισ

σΙ::ιι. ε. Αιισσε σοι: ειιιιω ριιωι Ριιιεσ:ιε ισισε:

ισ σοσιε νοιιισιι: ν: ::ο:εσ:ιιι ιι:οσ:ε 8: ιιάισθ ορε

πωσ:: ισοιιισ: ιιέισσω: ω:: ισ:ριιεε: πισω ειΤε

νοισσ::ιιισιι: 6: σ νοι:ισ:::ε σο:: ριοεειιειε ιιάισε:

ειΒο ετσι:: σσσε ι::ιισε: ιισειιιιιι ιιιοι :άσε ειιειεσ

ιιοε: σοι:εσισι σεεειιιιιι:σι ισ οσιεθ:ο; ειιισ ιιιιιιι

-ισιιιιισιεσ:ει· ει ριο:ιοσει:ιιι , πι:: ισσ ιιι:ιοσε σο·

ω, εισιιιι: σ:: ιιιιοσε Με, σει:σε ι Βεο, οι Ώεσε,

εοσΒισε:ιισειιιι:εσ: ισ ι:οωισε, ν: ισιὶε μι:: ΠΠ

.Ρι·εσ:ισω, νει ρα:σιιω ιερεσιιειε: δ: σιιοεισι Πει::

Πω:: ετειι:σι·:ιε Πιο: ι110ιιιεσεετε , ισκιιι ριοριιιιι::

ιισ:ι.ιισσ: 86 ισειισιιτιοσεσ:: ειΒο ιι σσωιισιι νοιιισ

ισε ισιιρ:ε σιιισιιι ωσιισι , ν: :ασε ιειριιιιι: σει

.ν:ισιιιιισε: :ιειειιι:ισε: , σεισ:ι::ι:-ιιι έ: Πεο, ν: σε

οΡειε::ιι:: σε:: ιιιισσιιε ω:: Πεο σιοιιιιι , ιτε σο::

8εσι:ιιεσωειειι:σιιι,ν: σιοιιιιιιω ιισειισ:εσ: ισ Με

ιιέιισιιι ιεισε:.

Ηιε ιιι:εΠι8ε ι. ι:ιιιειιωεσ ισ:ει· νοισσ:ει:εω,σσσ

Ψ'ιωι·ιι ω ι:σ:ι:ιιι,δι σιιει ιισεισ ειι:ν: σιιιιιιιι ιιιει: ειι,ιισα σε·

παπι",
εειιιιιισ σιισε:, σε:: ::ο:ειι σο:: σεισειε , νει κι (μια:

σ::σιιιιι:ει· ει: ιιε:ειισισιι::: ν: ειιε ρο:εσ:ιιιωδε

ισειισιι:ιοσει:: :κι σοσιιιιι ρειιοσε εοσσεσιεσειροβ

ιε σεειε , δ: ιισιιε σοι: σεειε:ισι Ασειιιι. πι. σε σ:

ισ. 8: Βια. ε. 47. @κι«ωστε ριψιιιιιι.ι . ω κι» μοι/δ

|ιιικιι.ι,ιιιιιιιιια (ουτε/Πιο σοκ ιχι,ρι σ: »ασια :επ/Μισ

πο”. ω:: των ιικάιιιιισι , σε! σο» ΜΜΜ:: , Δωσε

ΡΝιριιιιι ·ιισιισσωιιι,ισ:ειιιΒε :μιὰ ιισεισ σ: : Ιω» πω:

ω ισ ιις/ΪΜ ρσ:ι/Μιε,μβ ιιιιιιιιιι,υιι σου Ιπιβ, μι:

ι

Βι/ι. ?λ Όι ιιιοα'ο, @ο ·υσιαιιιιι3· ιιισιιιιιιι·. δω:: ξ

»Μιά μιισιιιιιε ιι?,ιισε ιιι,ιιι Μετά ·υοιισιιιιιΜΜσιιιτι,

νοιιισ:ιε ειιει: ν:σαιιιισ, σιιισσοσ ειιειιιιιο: ν:

ιιοι::ισ: ιι.ιιιιθισε , ια! ν: άειει:ιιισειιι σ: οσιεθ:ο.

ιιο:ι: ισ νοισιιιιιιι: ιιοιεισι:ε σο:: ω, σο:: :ωστε

ιεΙιει:::εω 8: σοιισσ: ισ εοιι:ωσσι ιισοισι τ εειιι·

ει:ιοσεισι νει σο:: :πιεσε σιτσ-σω δΦωιιι)σω ισ
εοωισσσισιιοιιιιρεεισε. :ιι ι:ιεε.σ.ι:σειι νοιιισ-ι

:::σιειρισ ν: σε:σι&ιιε:ειωσισει:ι, νισειισειι:ει:ι

ορροιιιιιω ιε ιιε:ειισισιιιε. νοισσ::ι Βει:ι Με::

Όεσσ: εστι: νιισισ σο:: ορει:ιιιι ν:ιισεισ , ω: ν:

ποιοι:: , σο:: ισοιισιισοπι τρωει. ω:: σοσ ροιιι:

Πωσ: :Μπι νει·ιιισ ετσι:: φαιά ειιειει:ιίι. ειιιι:

σο:: σοι'ιι: οάσισ σ:::ιιιει ιιισοιιι ιιιιρεσιιειε.Ισ

Με ω:: σε: ειιιισιι σο:: μια: ιειιει:::εισ 8: σο

σσι::ισ εοσ:σ:σσι οιιιιιε.σοσ :πισω ιιισιι σεεεΙΤιι..

σε: πω:: :μισώ ειιειει:ισισ :εο οσὸ‹ι ισ ει:ειει:ιο_

Ιω:: :ισ:οιιε σοι: :εισαι οωσιε :πιο σοσι , ν:ι τω.

ισεε:ισ ει:ειειιιο ισ:οιιε σει:ισει. ισιή;νοισσσιι

νι_ιισει·: Δε:: ::.φω ισ ω:: ιιοισισιο ό: ρο:ει::

:ε τω. πω: νοισσ::: όεεωοσιιε:ιι οι: νεσεωει:

:εω δ: εοσ:ισσιιι:: :ρριει:εσιιοσεσ: Ρωσιιιιιω σ ό:

ιιιόιιιι·ω ωιεισισ σπασει: σε σειρε:σσω οιιισσι

εοσιι·.ι Παπ:: , Γεωρει :ιι σ:ιιιιιω ιι: σε:ειωισιιιιι,

:κι πω:: :σσιεσ σοσ ιιε:εισ:ισει:ιιι: ν: σιι:σιιι , ω: ν:

νοισσ::ι. σα: ο €ισιρ ε ειισιρσιιιι σ κι:: ι νιιεε

σωσει εοιιι€εσιισ ισ ιι ο σώσω , ν: ρισσοιιι. σ:
ΠαΙι. ει. 8ισ.ε. σ

Ισ::ΙΙι8εσιισω σ. ιιιιειιιι:εσ ω:: Ρο:εσ:ιιω

σεεειιιιι·ιιω δ: ιισειιιιιι. Νεεειιιιιι, εισιιισοσιει:

ν: ιιοιι:ισσ ιιιι :άσε , ισιιισε ιιε:ειισιιιιιιιιιΔ, ω:

ν: :ιι νι:σι:: :ιε:ειι::ισιι:ι ιι Μπι:: , ιισιι ιιιιισιιιισ

ρο:ειι,σσισ σεε ει:: ριιιεειε,σεε νΠιισ ρει·:εωισσ

πω: νιιισω εοσ:ισειιινιιιε:, σ:ιιι:σ σ:ισιιι :οισιι:

σι):σωισιρεσιιειε , οοιι:ιε οωσισσε ει! ιιεειιιιιιισ

ριειεσσιιιιιε. Εισαι: νεισ, εισιι:ει: ν: ιιοωισσ ω:

ιι&σι , ιιιιήμιε:ειισισιτισσ , σ:: σιισσσιω σΒι:,

εισ:σ:σσ: Μισο: μια: , σ:: ιισισισισ σσι μπε:

::ειισε:,ιιιιιιεσι:ει:εω σεισσιεσε,ισσή: εοσ:::ιι σει

εεσ:,ιιε ιειριιισ: ριειιιωιιιιιι επι: εοσιισιιι&ιοσιε,

ισ: εοι::ι·ει·ιε:ιι:ιε ιιιι:ει:: ιιε:εισ:ισιισι , ισ εμε σ::

ιιιι σοσιιι:: ι:οσειισω,νει ωισισιω ιεισεε:, ειιιιι

σσιισ ρο:εσισι ιισε ιι:ο:ισο σ8ειε ροιιιι: 8: νσι

ρισει::σιι άειε:'ι:σσιιιι :εισεε:,ηιισιι: σοσι σοσειι:ι

ισ ει:ειει:ιο ιισει:ιιιιι , εφε ιε ειρριιει: :κι σοσιιιιι

σοσειι:σω δ: ωισιι:νοισσιιιιιε ω:: ειιειι:, σο

Ιει::ι.ιιισιιιι ιτι ν: ει: ιιο:ι νιι:ιι:ε σοι: πω. Σωσι

:σι ιιιιειιωεσ ισ:ει ιισει:::εω ρσνσειισ: 8: πιο·

ι:ιεισ.Ρσνσειι ειι , εισαι σιισε: οισσιιι ιισιεεε:ιεσ

:ει σε:: σε:: :κι ιι€εσιισω ισ ν:ιαισιι; ριι:ειι: αισ

ιιιιιι&ιοσι:,νει εοσ:ισιιε:::ιε ,ωω ν: ιι νοιιισισε

νειιε: σωσει ω: νιιεε ιιιισισειε , ιιοιιε: ισ :εισαι

ειιιιε , νειιισ:ειι ιιιισειιι:::ε σσιεεειιεσιε ριει::ι

:ιιι , ν: σιισσσιω ε: εσω εἐ ισ πᾶσι:: ριοιιιισιι,

σοσ :μισά ιισνσεε σο:: μια: , ω: σαι: σο:: πι::

σεε ισοιιιιι:ει· ροιιι::ιισ:σσι ιιιιιιεσιιι:εσι ιιιρει·ει

ιε. Ι:: ιιιιισιισσνσειισιισει:::εω ισιωσ:Ρτω

ριεεισι:εσ: ιιιισιιι ε :ιιιιι :κι ιρεειωεσ ισσειισεε

:Με ιιιισιισιι: ιιωσιιισε ιό ωιισιιιωι Ρεσιεεσσ

ιι:::::ιισ:εσ οσ ισσιθ:ιιιισ:ιισ: ιιιιιιεσι:ι:εω σεωο

νσοσιιω ιισιισιιιω :ιι σοωισσω Επι:: ισεσιιε σι

ιι::εσ:ιι:ιιιιι5 στι. Μοιιιιιι Ιισει:ιι ειι , τσιπ σοσ ιο

Ιιισ: σιισε: σωσια :κι ιι€εσόσω ισ ντιιιωή; ριιι:εσ:

ριιειειισιιι::ι, ω: σιιιισ ετσι:: Ρωσι::: ισιιισι:ισιιι

ιιιιιιειιι::ι:ε σε Πισω ιισιΒεσιιο, νει σο:: :ιεεσιιο

ιισιιειιειι:. δισ: ριορ:ειεει σιοιειιιι Ρωσιιωιεε.

:σι·,ιισιιι ισοιεω ω:: σε: ιιεησεσ:ποε ειέισ8:εοιι

πινω: ρσνιιει ιιιει:σι,σσιε ισ σι::ιιισι νσΙσσιω

σε ειιιιεσε . σεεειΒιιιι οι: :μισώ σ6ισσι ριιωσιιι,

σιισσιιΔΠι ισ ιεεσσιισιιι ιιιοιιιισιο.. πι:: σε::

ωσι:ιριεκ ιιιιιιοΒιιιιιιι Βιιιιισιι 1ισειιισι ιιισισιιιι,

σα::

 

δ Ι Ο

πιω::

Μαπιιιίσ

Εισαι

Ποιοδι



ῖΡ--.'

Όι7ρ. ?Έ Όι· »πάω απο ·υιιίααΜ.υα:::2ευ. .!”:Ζ!ια λ π:

ω:: ταειοι·:αι,ευτ ταἰα0::::ι ίει:Ηι:ετ:αι ορ::εαι!! !ραοι·εα:!ε,(ο!υ:ει!; :οα:υρΣΓ::αιιι! , ετι:αυε:υια.

Μαρ :ριι!ραρ !ε:ιτυιι!ιαι:αι αιοι·εΠε !ι!::::ε:ιε;!τε δ: ια:!ιαετυια,ι!:Βι!ιτε:υι:α;ρ::ι!ιτιιαι , ευ: :::ιίαό:υιι:

:ατι τιρ :τι ι :ι·::ιερ 7 ι:ε,ιυιιτε ιαείαι·:αι ευ: :αι- αοα α!!! Ιιαι::ι:υ: ι!!ιι::ι: :ὑια ε :ιι !ια::τετι:

αοι·:ια ι!ι!!!ευ!τε::αιε!:ι ορ:ι·εαι!ο εΒί::!·ι·:α::ια α (ιι!!:::νιιιει€:ιυε ι!:::ι·ια!αε!ιι!! ί: Ξι! ν:ιυια!ια:::

ιατι·ε :εαι!:ω !ε:!:αι!ια:αι ρ!ιρί!:ε:!!Β::τετι:.Νεαι € ρ:κι::,ευ::ι:τια8υι αοα ροΠ!: , θεα:: ερρ::ιτιι ιε

:ιυει!εια !!!::::ει ρ!ιιγ!ι:ε :Η , ιιυε: αυαιιυει:α ρω- : τιοαιι!!,ι:υιυει!!ε :Ο ι!!!!ιαάιυε πω:: Βιυιε!ι πρι!

ι!!:ιιι·ε :Π ια ε:ί:υτα , ν: ια :ιι::αρ!ο!υρι·εε!!ε:ο:

ςυε::!ετα , ααα ρ:ιυιᾶἔι ι!!!!!:υ!:ει: ρι·οι!!:υ:ε :θα

εΠιιυεαι!ο!α “Μαι , ντί:!ρίυε: ει! !αι:οιιιιιιοι!ε

!πυ:ε!!ε :Η εαε:αι·ε ει! ναυαι ι!υα::ι:ε: ι!:τ::τα!

ι:ιετυε;:ιυε ι!: :ευεἔι Β::α.ι!:επι.ά Ιιθ.ισθ. !ι!::ιτε·

::τα εἰ: :!!: ια:ια:Φθψω:

!ιυἰυ: :Με ι!::!ἰα5:!ε !ατ::!!ι::::.Ηιαι: αιι::!!ιο,εα

ει! ρ:::εαι!υατι !υί!!:ιετ Μπιτ” ρ!ιγί!:ε, -εα ::υυἱ

:εται·:τ55. ιαοι·ε!!:,ι!::!ι!:αι!ε απ:: ι!ι!ρ.ε6.!-:ιᾶ. 3. :καιει (:. :ιι ι!υρΗ:ι ι:εριτ:. 1.:ι: ρ:τ::ι'λ!αιι π! .ΜΜ.Μ,_

:ι 0::εί!οα: ε!:::ιυ:,εαροί!!: !!!:::υαι ει!:ίτιιιιια !ταρ::::ι!!:!οι·Ι ο!:α:&ο,:ιυί:ρ ια:!ιοι·ι, ευ: αοα απ· Μ :βιοσω

ατι: Γρ:ι:!ε!! ευα!!ιο !υρ::ει·: εινα:: ::ατετ!οα:: Δ Ποτ! ερρ!ι:ειιοα: α. ε: :ειπε :!!!:ε:ιοι!,ιι:!ια!αυ: "ΑΜ

:οατ:ε ρ:8:::ρτε αε:υ:ε!ιε.()ι:::τυαι απ: ιιυιρί!!ο ξ :Π!ι:ει:!:υαι :ε ι:0ε8:ιιτ:: α:ταρ: :ε ι!υρ!ι:ι ι;ευ:;!

!α::!!!ειτα: !ο!!ιαι ι!: Νίκα! ειΒἰ::ἰο ιυι:ιε Πι” : νο!υαιεεια ορ:ι·εαι!ορ:αι!:τ,οαι:::ιυ:,ι!: :::!!:

να:: αετυι·ε!:: :οαίὶι!::ε:ο: ε!ἱοαυἰ Νάρα: Βι·ε- : άιυε::ι: ιι!·ιι:ι!!:ιαίιρ:αι!:: ν: ε!) ε!Η:ι:ιιτ: ό: ιαυι

α:: ει!ἰιιτυα: , αυΠε:!!: ι!ι!!!:υ!τει!!υ: ::α:ετιο, : τεατ:.Ου:α .α.α:ιιυ:ε: ορ:ιει·ι, α!!! ρ:ορτ:: ε!!

:1υεια !υρ::ει·: αοα νε!:ετ. ι!υοι! Βοαυαι , ιιυοι! ν: φαω ιαου:ε: , ι!:Β:τ :ί!:

Σε. !ατ:!!!8:αι!υτα 3.8υρι·:αιυαι !ιΒ:::ε:ίε ει·ε:!υια Ϊ ρτ2:0Βαἰτιι:α , :ιι!;ιατε!ιι:: ::ρι·::!:α:ετυαι; αυὸ

Ξιμί!ι!υ!:ΐ ι!!::! ροί!:,::ιιυ!!ιαι·ιυα:ι :1υοι!ι!ετα; ιιιιεαι!ο νο!ιια- ; Βοαιιαι :!!: ρ:::ι:&ιυ: , νἰιιε:ἰιιία: νο!ιιατετἰ φρικ

ω::Μι!. τε:,αοα αειαυ: ει! πω:: ,:ιυ!ιια ει! ε!::ι·εια ρει·τ:ιτιι !:α:ε:υα:ι , :ὸιρΠιαι ε!!ι:ιτ υπερ:: 8: !αυ!:ει ν:!ι:-°

!α:!!αε:,ιιυιΞυ: :ει:!!!ια:ιο αυτυ ε: ι!:τ::ια!αε:!οα: ν ιι1:ατι!ι8,ετ:!; ει!:ὸ ει! ορ::εα:!υα: ιαεΒι::ε:!!!:ετι

!α ε!::ι·υτιε ρει::αι :!:&ι,ε::ο!!! ει:: ι!:ρτἱαιἱ ρο!- : Ε:: :ο:Π:::ιτιε ρ:αι!:τ: :Με .α. ιχειι!ε :οεε:α: δ::
Η: ια!!ε: Βι!εαι:ἰε: ίι:ι!ί::: :Με ρε:ιε ιππική; π· η :οει!!υυεαε:Ι::ία:ε:ιο:6: νιιτυοΠο:,:ὸ ιιο!υατε

Οεπιία:

:πω/ΠΟ

ν τι·ῇ:ἰ:ιι::.

ι

!ατ:!!!ε:αι!υα: :τι ναό: ίε:!!!:ε: , ευ: ι!!!!:!:υ!τε:

ορ::εαι!ι, π! αοα ορ::εαι!! αυιαεα:!ια:ττε:! ρι·ι:- θ( σω.80

ε'|.Μ!

Σϋπαι::

Η::αἱαἰ:

“Ιβ

τἱοαιιαι ροαι!::ε ακα:: ριωίὶὸ ΐυατ , αυΠαει!; ερ

ερρ::!τυ :::!τε:υ::υριι!!τε:υαι !ταρυ!!υ:.Ηο: ια·

ι!ι!!:ι:α:ι:: ::ιιυι!ι!ι:ιυαι ::ὶεαα ἱα αειυτεΙερεθι :ιι

ρ:ι!:Βε:υ:!)ευιι!,αυ! : ::ἰτ›υε ρο:αιε!!Β!ε !):ο

ρι·οροί!τ!ε !ι:ί!:ε!σε:, ιιυεαι ροιιί!!αιυια :!ι8:ι::.

@ιο !!τ,ν::ιυεα:ιιαι ερ :Πο ::ιυι!ιατιο :::::!ιιαυ:,

ει! να:ια:ι ρειτ:αι ιαεΒΜα:Ιιαε:ι, τεα:υιτι Πυρ::

αιο!ι!::::ε:ιε Βιει!υ ι!:Η:&εαιυε, αοα τεαι:α Π·

Β::τετ:ια ει! αι:ι·ιιυαι δ: ι!:αι::ιτυιτι :::ιυιί!τειιι

εται:τειαυ:.ναι!: αειαιιαε α:: :λ ρ:ι::εαι!! Πτι::

:ε: ια Α:!εωο; :απατα !ιοα:ί!: ορ::εαι!!!ε:υ!τεε:

ιιαρει!ε ί!αιι!ι!:αι ιαειιἱαι: :ι·εα: ι·ετιοαυαι απο·

ι:ι:ατε ει! ρ:ι::εαι!υαι δ: αοα ρ:ι::εαι!υια. Α ρ::

:ε:ο εΒί::ιτ::: ρο::ι·εατ::ι:ή :::ιο: ε: Π:ο Μωβ

Γυι, ρ::ρι::υ: αιοι:ιετιιαοι·,ρι·ίυε:Ιο ι::::αιρί:Ιι:ι

τω: , :οαιιαυα!ε ροί::ι·οιυια :υἰαε:ει! ρ:::ε:υα·ι

ε!!!::ι·: ε!!:άυε πιο:: :ο:αρ!ε::αι!ι αυ!!ε εα::::

ι:!:α::!:α!ί!ε ευ: ερρ::!τί!ε ρεί!!0α:, αυ!!έι ρι::υ:

κατ: εαιαιτιοαιε ια!!!Βε:ιοα:, α!!! ιιυεαι!ιτ›:ι·ε

νο!υατεε ν!:ιὸ :ιι:ιτευ:ι·ε:. Η:: :ιἴεττι :ι::!τε:!ε,

ει!!ιυ: :ι·ε:νε!!ι!!!!!ιαιε α1ι.ια!:0:ρ:ρί!ι!!!8,!α::ἰα!:

ι:!: δ: :ιιτιυαΓ::ιε,8:ετίι: δ: αετυ:: , ν: !υ:αιιιέι α::

!ἰτ::: ραπ:: , ί! νο!ιιιί!:τ ε!!:&υαι ευ!: π! νεοι!

:οαιρ!ε::αι!!,ε!ιυαιυ: !υρ:ι·Β!:!υρ::ετ:. Οοα:ι·ε

ν:ιὁ α! !ιαια!α:!ερΐο απεΒαε :Η ει! ρ::ι:εαι!υαι Π·

- Β:ι·τε:,ο!: ρΙυ:ἰιαε!α::ατιυε, τυαι ιατι·ια!::ε αε

:ιιι·:,:υ:α :::::!αί::ε ταυα:!! ε!!ἱ:ἰ:α:ἱε, 8: ι!:ιαοαι:

!αίτιρεατιη:αιαο: Μπιτ:: ε: !ιοα:Ι!: ορ::εα:!υια.

και ει! ορ:τεαι!υαι ἱταρ:!!ι: :ΜΜΜ , ε:: υ3ιεΒιιι :εσα

ι !!τε:.Νο:εαι:: :ι::!υί! οαια:ια ε!!εα:ι :ευ!!ιαι απ::

:ἰε!:ια δ: :οιαιε!:αι ( ααα! Βαε!ἱ: ι·::υτιιτ :υαι

ο!τα:άιυ!ι, :Με !:αιρ:ι· ο:!.ι::ί!:υαι νο!υατετ:ια

τιιου:ε:ν:! ν: !!αι:,ν:Ι ν: ια:ι!ιυαι ει! δικια) :μια

α:: ιαετ::ιε!!: α:: :οι·αιε!ιε ΐε:ι!ιιετ ,ευτ ι!ι!!!:υ!τετ

ιτο!υα:ετ:α:ι ει! ορ:ιεα:!υια. Ωυοι!

:ι!!τει·:τ , εα::!ι!!!ου!τε::: νο!υατετ:αι ει! ορ:ι·εα

ι!υαι, !:ιιιι:::τυι·, :ιυὸ ρ::::&!οι::ιατ:αί!οι·:::Β

!ιε!ειιιι: !υρ:ι·αε:. αι!·ι:ι·:τ αοα:: , :ὁ ιαειο:::α

ρι·οαιρ:ἰτυι!ἱα:ια Κατα:: ει! ορ:ι·ε !υρ:ι·αε:. :αυτ

τει:α:α ἰα !αΪεατιι! Βερτἱαετυ:,αοα αιε!οι:ι:α :ποια

ρτ!τυ:!ια:τιι ει! α:: ορ:ιε :ιιρ::ιειυι·, ιευεα:ι ιιιι!

αοα Βερ:ἱ2ε:υ: ρ:ι·υ:αιτ ει! ιιίυαα ι·ει!οαι:. 8:αυ:

!ε ριο!:. ω:: Ιιε!ει:υε !υρ:ι·αειυιε!:: θα: αυεΙιτε:::

ἰαα:::α::: ω” :ιυε:!; ροι:ατήε , αοα ροί!ιια:

ω:: :::::Σ:υε ίο:ιαε!:ει!!ιε αοα ι:οαπαυαι:ει·:. Ιω

τιι:!! Μια:: ριου:αι::τ :ιι :ευ:ε ΐοι·ιαε!! ι πιο::

ρο!!:τ νο!υατε: ιαίοι·αιειε αεΒιτιΒ. Γυρ:ιαειυι·ε!.

αιεἰο::ια ίε:ι!ιτε::ια ει! ορ:ιε !υρ:ιαετ. αοα !:α·

ατι: :αἱ ιατ:α!!ο::: ε::ιιυ!!!ιοε !·ιε!σι:υ: !ιε!:::, ιαειο·

ι·:αι:1υ!ι!:αε ει! ορ:ι·εαι!υαι :ει:ι!ιτε::αι :ιιρ::!τυ:,

αοα :εαι:α ρ:: ἱρΪυαι ::ΐ:::υα: :οι ε!:αι , ιιυ:αι

!ιε!:::ε!α !ιεΒιιίιια::α!!ο:ι , ί:ι! ρ:: ορ::ετἱοα:αε

ιρίεαι !α Β:α:ι·: :ευ(8:!!!:!:α:!8.Ρετ:: , τυαα :Με

!!!εια αοα ::ιρ:ι!τυι· , ιιυετι:!ο ει3:ιι αοα ορ:τεΗΙΓι

ρετ:τ π. ί! .α. ΑΡ.ΐΙ:,4

ι:ευ!ε ίο:ιαε!ιε(:ει!:αε ιετ!ο :!!: ι!: ταετ::!ε!ι):ε- ·

ι ι ι ι ι ι Η:ΗΜ:: Ψ
τιτ:,ιιυεαι Γ:α:ιτ ε!ιυε,αυι!ιιε αοα ιαίοι·ια:ιτυι·. Ιτε-ρἄω. Κ

!ιε!!:ετ !ι::: ::ΐ:ό!:υαα ?ο:ιαε!:ια ια::αΠο::αι.Τυτα #'Ρω,Ι

:Με ΐε:!!!τε:,ν:! ι!ιθἱ:υ!τεει!υια :Ω :εα:τιια !α εδω

1.ρ:: αιοι!υαι Γοι·τιπε:!αίο:ιαεατ!:,αοα !:α:ιτυ: ε

ρυτ:α:ιἑ:ιι!:ὸ αοα ροτ:ίτροτ:αιἰετα ίει:ι!ι:ει·: , π!

:!!!!!:υ!ιε::: ν: .α. (:α:!ε:υτ ι!:!›:τ :ι:ρ:ι!αι:ατο

ε!ἱιιυο ροτ:α:ια ιααο::!::ι·:;ἱααοι:ἴ:ἰ: ,ευι:αειρ

!ο ε&υ ορ:ι·εαι!!. φαι:: (:αιρ:ι· :-ε:ι!ιιεε π! άι!!!

αυ:8:αυε ειί:αυια !30:10:α:ι:ι 8: ιαεΙοι·ιιαι , ιΞςι1ε!! ι:υ!τε: Γ:ιι:!:υι· ρ:: εαυια α. ορ:ι·ε:ιοαιε. Ουα!!ι·.

ι:υα:ι ιαι!!!!:ι·:αι!ίι ι!:!:ι:ετ ροΠ:5ε!ιο:ιυι α:: ια :Με !τε Ϊ: !ιε!:ι:τ ίει:ι!!τει π! ι!ι!!!:υ!τεε ια εᾶτ: 1. ιοί-ρ:

πιο Ιιοαιια: ΜΙΤ:: !ἰ!::::εε ει! ν::υαι!ια:: , :αι ι!:- &υ νο!υατετι: ει! ορ:ι·εαι!υαι, Πω: :ιιιιιαβ:ε ιιι!

| ία:: Ιιοι:ιαι!!:::::α:!ε: ααυι!ιαι·ἱιιαι ει! Βοαυαιδ: !ιιια:α:ε, π! !:αρ:ι!ιια:ατε ει! :εαι!:αι ίε:ιΙ!τεα

αιε!υια: !::!!ιε!:›:: Ιιβ:ι·:εει!ιιι::ΐοε ια:ι·ε :εαι!:ιτι ι :!εια , π! :!ια!:υ!τεαι!.ιαι :ετ απ: αοα :-ε:ι!!τεα:,

!αι!!!!:ιιΐ:!ε: Ιε:ιτυι!ιαι:αι ειει!υε. να:: Η:υτ ιιυεα- ἶ π! ι!!!!!ι:υ!τεα:,αιί! εάυ Υ0!τ10Πι!!Ρ:0ρο!!τε::ϊ80

Μια:: ι!ι:Η:υ!τεε ει! ρ:::ε:υα:ι αοα :ι:ιαιατ !α αε- α:: :Πε , α!!! :ἰι!ιαι ::ριε:!:ατετε. Ε:: Μ: αοί!:ι·ε

:υ:ε!ατ:ετε!αι!ια:ι·:α:ιεαι ει! ιαε!υια , α: α:: :Μ'- ί:ατ. ::ή:!τυ: !!!οτυιιε ορ!α!ο , :μι ::α!:α:,!ιε!.›!τυ:

:υ!:εεε: Βοαυαι :υ:Π::ε αε:υτε!ερεέιιαι!ιδ:ι·:α· ε::1υι!!ιοε ίε:ι!ι:ει·: ροτ:ατιε: ιεαι!1:ιτι !ο:ιαε!!:::

:ιεαι ει! Βοαυαι. Πι:ε:::Βο :ε:!ιο!ιι:υ: , !!!ο:ι·υαι ρ:: ιαοι!υτα ίσια:: ιαίοιιαεα:!ε.

ε:!›ιτ:ἰυαι`ρ:ι· ρ::::ιτυια μαι!! !ιοιαια!: , !αι!τιάε Ε: !ιιεια:ι!!22:ατ 5. :μια μᾶς) Βα::ι::..ω.ω

?ινα 3.17:Βιιι. Κ 2 !ε:ι!ιτ:τ

Ια !ιοαιια: :εαι:α, 8: ι·:άο , 8:!ερίο !υΗὶι:ι:α: Η

Β:::ε: ει! ντι·υτα!!!::: 8: :υι:, δ: :Πι Νεα: ί!:υ: α!

!!!ο το: :αιιαιαι:α:ε ει! Βοαυαι αοα :ο!!:!.·ιεατ ω!!!

:!:α::ια !ι!:::τε::ια ει! ιαε!υαι : !τε ια α:: :οι ια

::ατ!υε ει! α:ιε!υαι αοα το!!υατ !υ:!!:!:α::ια !!- ι

Β::ιετ:αι ει! Βοαυιιτι :αἱταἰιυια Μπα:: αοα ι:οα!!

_!!ιτ ια !ρίε ιαι!ιυιΙ!!α!ι:ετ: :αυι!!!ε:ή,ιιυε!! ντιυια·

 

Οιιαβ

$4.



ΦΗΜΗ κι:

πιο 'Όφ. Η Βουιωίυ, σπο-ιυο!ππω:Μπακ”. :πιο Ιλ

Γποιιιιοι πιο οοππω , 8ο οοποπρι!ι:οπιιπ πο ωπ!πω.

ιιο"#Ρι/Ειο· οι·πιιπ πι! οοππω ι-ποι!ιιπι ποπ ωοοο ροι·ιοάιοπ

'!“!ἶ]"!” οοπιιω νο!ππιπιι οοιοᾶιιιο πιο οιιοποο, ο!π· Ιιο.1_ι.οποιοι:ι!.οή.ιιο.Ριοο.Ιπιοι·ιοοπιοιππο Μιδοιπ

Ψφ",·β- ' '- ιοί-ο ι ο το ” ο· ` τι ι ο· ο ι 1)οι πο πιο ιω !ιοοιν -ιρ""ι·
,,!”..,Μ,_ ιιπεο,ι·ορ π πο ο,ο οιιπωο ο πιο, ιιπνιι·- οποιππ π,ο πιοιιο ,ο Ρ ο ρ ο

ιπιο οι οιιιοποιτπιο νο!ππιπιοπι ωοιιοποο 8ο οπω

οιιπ8οποο , ποπ ιπωοπ ι!!ι!ιοοιιπιο_ω ποιωοποο:

οιίιοπ. οι οοιιι!ιοι·ιπω ιο!!πι , οιιοο ιο ιποιπιίιοι!ι

οοπ!ι!ι:ιι, !ιοοιιπιοω ιπωοπ , οπποιπ ιποιι!ιπιοπο

νιιπω!ιοοι οιιπω οπω οιιιιοπ!ιπιο οοπιιπι , ποπ '

ιο!!ιι.Οοποποιίοοπιιπ οιοι!ιιπιπο ωιι!πω,ιππιιιω ι ο

!ο!ιιω ιπιοι· οιιοιοοπιιιιπ πι! οροιπποπω, διπο

ιοπιιπω οροιπποι8ο ποπ οροιπποι. Με. άβυσσο

!ππιπιοι·ο οοωροποιο οπω ποπ ποπ , νο! οπω πρ·

οποιο πάιι; οιίι οπω οποοω ωοιιοπο θα πασπ

ιιπ πο ποπ “Σπιτι , νο! ορροίιιπω πόιπω, ιιπ νι νο!

ίιιο!πιι ωοιιοπο οοωοοποιο ροΠιι οπο! ποπ ποιο;

νο! π!ιιΐι [ποοοοοπιο,οπω ορρο!ιιο πᾶπ. Ηπιπε πο·

!ιοππιια οπρ!οπ πί!ι2πππι ιπποπωοπιπω.

οοιοᾶιπιο νο!ιιπιπιοω π!!ιοιοποο δ: ιππιιιιποο πι! ι Ριιωιιω οπᾶπω οκ οί!οπιιπ!ι ιιιοοιοιππιιοπο Ριἰωπ»

οοπιιω οο!οᾶποι!ο οοπιιπιιπω οοποίιο, !ιοοι·ιπ- ἶ οποιο π..πο ριιωιιω. Ιωρ!ιοπι οπιι!πω π. ιποοοπ- Ϊ""°!^Μ·

. . . ο ο π· .
απ: ποπ ποιωοποο,ίοο ωιπποποο , οπιιπιπω ωι- ” ” ”"'το πᾶιοποιπ ποπ ριιοωοιπω ιι οποίο ι.ἰωρΙιοπι Μ) “ΦΣ

:πιο οο κοιιι!ιοι·ιο , ιπ οπο ροι·ιοθ:ιΠιωπ ιιοοι·ιιιο ππιοω , οπιιιπωο. ριοωοιπω π οποιο ποπ οροιπ· .έρω.Μ

Ποιοι»

"πωπω

(ιιπ νιοοιπι·. (1οππ·οππω ο οοπίιοοιοιπι οι·πιιπ ιο

!ιιω ιοοπποιιω νιι·οο ωοιπιοε , οππι οποιοι πιο ροτ

ιπποοποπω οοππω,οποο νο!ιιπιπιι οι·οροπιι5ποπ

ιοοπποπω νιιοε ριινιιοπε , μοι· οππι οπωνο!ιιπιπιο ι

οιιο&ιποοοποπιιιιπο οοππω πωο!ο&οποπω,ποπ

οι ιπιοι· ιριπω , οι οοποπριιοοπιιπω οιιοι·ιωοπ.

Νπω νιιποπο Ριοροποποο οοπιιω , νο!πιιιπιοω

ιποιπ!ιιοι πι!ιοιι 8ο ιππιιπι , ι!!π πι! οοποίιπω , οπο

πιο οο!οοι;ποι π. νοιιιιπ ριπ:ιοι· νιι·οο ωοιπ!οο,οποοι

ειπιιπ νιιοερονίιοπε,οπιοπενο!οπιπιοω ωοιπ!ιιοι·

ιποιιππιπωιιιππι πι! οοπιιω οιοιοοποποπω :!ιοοι

ποπ ίιι οποοω οι·πιιπ,οπιο ιπιο!!οοι:ιιι οοιιιιποοι, οι

`νο!ππιπιοω ρ!ινιιοο ιπππι πο ωπω ο!ιοιοποπω:

ππω ι!!π οοπιιίιιι ιο π!ιοπἔιριἐι οι οποιοι οοΒιιπιιο

πο, οπο πο πέιπω νο!ππιπιιε πάιπέ: ποπ οοποπιιιι.

Αιοπο οπο ο!ι νιο οι ππιπιπ !ιοοιι πιοιιιιι,οποιοππο

οποοιε οιιο!ιοπιι,οοι οοοοπιιιω οπιοοω πιιοπππιι

^"°”.^ψο δ: ιπιιιωπιι, ωιπιιπο νοιὸ οιιιιπο3:ι:οιιοο οοιιοιι

απο οποιο

οικω.

ιιοοπιιπ πι! ωπ!ιιω ποπ ποοοΠιιπι:ποοποει·πιιπ

π , νο! οοπιιπιιπω πωπω ορο ι·πιι:ιειιπι ιωο!ιοπι,

οοιιιιι οωιιιοπι πο οροιπποπω οιοιτοοπιίιτιο , νο

!ιιπιιιιοω ποπ οροιπιι νο! οοπιιπιιιιω πέιι.ιω προ·

ιπι·ι:οπω ιπιοι ρι·οιοοπιιιιπ πο οροιπποπω οπο»

Φ πιπποιοωοιιο: οπο μι· ποποιο οί!: ν!ιιωπω οσω

ρ!οωοπιπω οοιοπιια, οπο οπο ποπ το οιοιιιωο οι:

οοωο!οιο ποιοι”. Μιποι ριοο. οπο ωοιιο οι ιπ

ιιιπιποπιπω !)οι πο οιιοωοποοπο οιιο&πω οτοο

ιιιω οιοοποοποπω; !ιοπι οποιοι πιιιιιοιοιιιο οίι

ιπιιιιιωοπιιιω ιιι·ιιιιοιο πο «οπο» πιιιιιοιπιπω _

πο ιριο ιιιιιΒοο πιιιποοποπω ι ιωρ!ιοπι πικαπ,

Βοπω ιιπίιιπιιοδοθιι , πο οποιο ιριο ο!!ιοποι:οι

ιποποι; ι:ι.ιω οι ιπιιπιιιο οιιἱοποιιπιιε, πο ρι·οιποο

πο!!π οιοπιιιι·π οιιοίιίιοιο νπ!οπι: νπ!οι·οι πωπω

οιοπιπιπ ιο!ιίιοιο , ο οπ ροίιιδι , ποοπο ποπ οποιο

|ιοιπι·,νο! οοπτιπιιπω πο2πω οροιπιοιπτ. Μπιοιοω

ι οοοποππι. διρο!!οιοιοπιπιππᾶιοποωιποοοπιοο

Ι Ποο·ποπ οιπωοιπ, οοιιοιιποοροποοπιοι π.!)οο

το πι! οροι·πποπω πορ!ιοπιο; οι·οο πο :Ποιοτι

οοίιιπιι,ιοοιπ!ιι·πιι;ποπ ποιωιι , ω! ποιιιππι , νι Ι ωπω οοιοιωιοπιιππω (οι : οοονοιο ιοριιοππιοβ

οοΠιτ,οποο ριοριιιονιιιοπε ποπ πποοι,ποο ποιοι;

οι ωοποι,νι πο οο οοιιιι,οιιι Γπορ!οι·ο οοιοιι, οποο

οι·οριιπο νιιιπιι οπο. Ωιιπω νοιιιπιοω ο οιιω

οποιο !ι:ιιριπιιειπ πιο ίοπιπ ιπιο!!οοιι5,Ρπιιιοπε,

οι Ποοι:οι·ιοπο πιοποιοοι·ο νο!πι!Ϊοι θπ!πιππο , τοι

ιιπ8οοιπε ιο οοο!οίιπ Ποι ποπ οοοιιπΠοι:ποι: ποιοι·

σε οοπιποιι!οι ιοιιιιιιιιοω ροοοπιι , 8ο ποι:οΠιιπιοω

πο ποοοπποπω. Νπωοιίι ροι· οοοοπιιιω ριιωι οπ

οποιο Βάι ιπωπε Ποιοι ροοοπιι , οπι !ιοοιο ω.

  

ιοπιιπ!ι!ποοιοιππιιοπιοιοπιπιπιι: πιο ιποο οοπίι

Μι, νιίιοιιιΠοπο οίιριιωπειπ οιοοποο , ιιπ 8ο ιο

πεοποο:π!ιπο οιοιιιιιιπ οίιοι ριιωπ ιο π οποσ , ο

οιιιιε ππιιιι·π πάιοποω ιποοοπιοι , Ποιιιοποιοοπο

τοπιο Ιποοοπι ππιοω Ρπιπ πιιιπιέι οι οππιπ!ιιπιο

Βοπι πιιιιοποω οιοπιιιι·πο ροι ρον!ιοπω ωσπο

ποω, οπο ιποοοππιο ιωο!ιοπι οιοπιπτπω ποπ

!.ποίοοπι οπποοω πάιοποω ιοπ π Ποο οιιιιωοιπω

ποπ οροιπιι,νο! ορροίιιιιω πᾶιιω οροιπιι.

Α!ιοιπω ιπποπω.οοοποποι οι ππιπιπ οποιο ωπω!

νο!ππιπιιι:νο!ππιπε οιοπιπ οίιοπιιπ!ιιοι οί!: ιποι ιΪο- /·"”ο.;7'

ιοπο πο νιι·πω!ιοοι , ιοιι!ιοοιπ : ιπιο!ιοπι ππιοω οι: Νοτια" τω.

ιιιιππο,οιιω πιο” ροοοπιπω οοωιππιπι ιο ποοιε,

νοιπωιιιωοπ οι·πιιέι οι: ()οι·ι!ιπω οπιἔι ιιπ ι·οοοι·π

πιο: πο οοππω , νι !ιοοιο νο!ιωιιε, οι οοί!ιωπι π

  

π. ο.

Ποσο [δια.

!οι·πιιπιο ροοοπιιποι !ιοοιπι·ο : ποπ οπιοοω :πιο

οοιιπιο , οπιι!ιοοιππιιιιΒοπιι, οιιι ποπ ιππιιιω π

ίοιιιιιιιιο ροοοπιι , Πιο οιιπω π ποιοι ροοοπποι μι

πωοιοω οοπιοιιοπω ιιππι ιο!ιοιΙξιωο !ιοοιι, πιο ροο

οπποπω οωπιπο ιωροιοπιοε; τω !ιοοιιπιο νιπιο

ι·ιε;οπο οιΠ π ροοοπιο ποπ !ιοοι·πι,νι ροοοπιο !ιοοιο

νιᾶο,οοοοπιο ποπ !·οιπιπωπε , π ιποιοο ιπωοπ ρα:

οπιι ποπ !ιοοιπι; οπιπ ποπ ιο!!ιι ποιοπιιπω 'αποπο

οι , οποια! ωοι·ιιπω οι οοωοι·ιιιιω , ριππωιπω οι

ριοππω ποοοίοιιιει οίι. Ηπο οοπιιπ οποιοιιοοι Πιπ

ΗΠτο

επι:Τιο ιι.

πιο οοιιιιιιι ΜΜΜ ισπά]οιι , ··ιαιροβέι συ:

πέθιι.ι πο!φινοποποι οποιοοπέβιιι, πιο- ι

ίιωτιι.οπψι οποιοι! Θ· που σοι:

Με , ιπ:/έποι ι:σηικάιο.

ΕεππιπίΤοι·ιοι·οι Ρον!ιοπι ριοοοιοιωιππιιο

πιο, ο οοιπροίιιο Επι ιπιοι· ριοιοοπιιιπι πο

οροιπποπω,δι ποοπιιοποπο πάπε,νο!οιοοπιθιιο

ποιο ορροίιιι πάιιι:Οοποοοποι , ιι οοωοοιιιο οι

  

:οπο πιω ιποοιοιωιππιιοοοω :ιωο!ιοπι ιποοιοι·

ωιππιπω ,νι ιποοιοιωιππιπω ποοιο; πάω .π.ο!ι:

πιδοποι νιιιπιοω. ει ππιοω, ροίιιιε οωπιοπι πι!

ποοποπω ριαι·οοπιίιιιι , ποπ πεοι·οι , νο! ορροίι

πιω ποοιοι,ποπ ποσοι ιοιωπ!ιιοι νι οοιοιωιππιπ,

Κο νι ιποιοοιοπε,οπιπ ποπ ποσοι πιο:πω,πο οιιοω

ιπρροπιιπιοοιοιωιππιπ,ιοο ποπ ποιπω νο!ορρο

ιιιπω , πο οπο ποπ ιπρροπιιπι οοιοιωιππιπ;οιιω

ποοιιοπι νο!ππιππ πο ορροοιπ. ίιωπ!οοιοιωιππιι.

νι ιΒιιπι·ροΠιι νο!ππιπι ποοιο, νι Ρπιπ ππιππιπο

νππω οοιοιωιππιπ, οοοοι, οποιο οωπιοπε πι!

πεοποπω ριαιοοπιιιιιο, ποπ οοωοοποιο οιιω ποπ'

ποΕιοπο, νο! οπω ορροίιιο πᾶιοπο: ιιιρροπιιπι .οι

οποοιωρ!ιοοι.νιίο ιο!πω ριιωὸ οοιοιωιποι να

!ππιπε, πο οι οι ριιωπω οοιοιωιππιιππω:πο

ριοιποοοοοοι·ο οοιοι·ωιππιι οι)οο: ροιιιοπιιιοω

οοιοιωιππιιοπο πο πᾶπω ει !)οο , ο ποοιιο νο!ππ

ιπε οοωροποιοι οπω ποπ ποιο , νο!οπω ορροιιιο

πάπ,π8οιοιποπ νιοοιοιωιππιππΠοο , τω νι ιπ

ιοι·ωποοιοι·ωιππιπ , οπο οοιοιωιππιπω ιπροοπιι _

οιιποιοιο ιποιοοιοπιο , νι ιποιοοιοπιοοοιοιωιππ- [ποιοιιι

ιπω ποι:ιοποπ:ι οιοοιιο: ιποιοοιοπε.π.νιιποιοο- """··

οιίΐοιοπε,νο! νι οοιοιιπιππιπ πιο. ()οποιω. που σ"ψ· οι

τοι· οποιοοπιιιιπ πιο ιιιιιποπω οι·οπποποιοίι: στοι

ιιιιω οοοιοιπω Ποι:ιοιιιιι ιι οπο οοιιπιιιο !ιοοι·

:πιο



Ποπ-πο. ο..

Η 7.

δοιι!.π!βο. ο

πιο" οι

πιπο!ο8οιιιι

Ρι·οο. ο::

πω.

πιο. Σ Οι πιοο!ο, οπο· πιο!ιιπ:ποιποοιο:πο. .ΐοἐἔἱο Ιλ πο.

:απο ἰπ:σ!!ἰΒσπ:!Δ° σ!! ίπ ΜΗ:: σο::ηιοδ:ο :πετσ- !ι!ε νστ!·ιί::ι!!π οπιιπ οπιι/Ε!ιοοι·οοβ, #82 Ρο|Ϊ:ι.: οπο...

::ιι!!!:οι:ιω απ:: οπιιίΠο:ισ οᾶ!ο:ιἰ: , Βσ:ιε πω: !ἱ

Βσι·σ , ί!::! ιισσσίἶπἰὸ ΜΜΜ :σωροο!ι ωιιπο!πω

στσοί!σ:. π. Είδα:: ι::ιρσι!:ι:1: ἱἱ::σ!!σᾶ:ιε σ!! πω::

σ: ριςισσπἰίἰ:ι:,:: οο!ιπποε :μια ΡοιΜοο..ω..,

σο ροί!:ο,ιιοπ μασ!! @Η πο:: ο8σι·σ. |

Δῇιιποιι: "τὸ ισ!ιςιιἰ ρ!ιγ!!σπ ρισάο:σ:·ω!ω

άσοι: !ωριιΕπι:οτσ8. ΜΜΜ: !ι!Μ:::3:Φω πιο!ι::::ο:!:

στα:: βατ:: σ!Τσ, κι: Ρο!ι:ιε οπω!Βιιε οι! ορο:56:τω

συ:σσα!ση:σι ι·σφι:Η:!ι, π!!ωσ ::οωροοστο ροΙΕ:

σ:ιαι πιο:: οιό!::ι π! ορρο!!:ο ιι&ιι._ απο Ματ. Με...

οί!. Ρτο!›. ι. σ:: Απ::.3. Ε:!:. σειρ. ο. ν!ι! Π:: ΗΜ::

:ιι:σω ο!σίσοι!οι: : Ιο οποιοι ίπ ποΠιιΞ ιιο:ο:'Μο πιο...

οι: κοινο , πιο... οι: παπι ποπ που: Ξ Θ· ιιι .πάπια ποπ

πιο:: . |ῖιοιι!ι`ιποιἰο :Μπι «οπο. ν!» σώσω ρι·οι·ίω

:ποσο σοιπροι·ο:,ποπ @ποιο απο, απ:: ρο:σί!:ιι:σ

ορσι·οιιἀὶ.ἰὰσω 9.:2$ποι.ιο.:·. 1ο..ρο:σο:ιοπι :ΜΒ

. Μξ,.ρι πιο ιιι!ιιοπάπιπ :ο!!οπιίππιποβ , ο: που: .. πο!

ποπ ποσο οοπἱ: :Α: μι· οι!:πώ ποπ 00:!σ:1ι ποσό::

-νο!:ιπ:οε ρι·σιτιο:ο ει! πᾶσι:: Μ:: μπει:: σο! που

ισ::ιω,νσ! ορροίι::ιαι,ισ ω! πάιιιιι:οσω οι! πάνω

σ!Το: ροοι!ωσ μπαι: , ν: ρο:σ πο! :πισω οι.. :Μ

ιιιὸ σοωρ!σ:ο; οι! πο:: 2&ι.::1ι , πιο! Μ! ορρο!!:ιιω

' πᾶσι:: ίο!!ιω ισιπο:σ , σ!ιαι σο! :ο πο:: ::Π::: ν!:ἰωὸ

86 Τ6°,πο

λπι!οιο!οιο.

Ριι!::π.

σοαιρ!σ:ο,ίσ:! ο!!σιιἰ:! Μ:: να! :ο!!σσι!ιιω , ιιοωρσ

:ΡΒ Ραεωο:ιο , ν: ρσί!ι: :&ιι πιο:: :Βαση νο! ο!!

σιιι:! οι:!:!σω!:ιω, :καιρο Με: ρωιιιο:ιο , ν: ροί!”σ:

πάσι:: ορροί!:πω :μια Π: σπάει:: ΚΜ:: απ::

με". ιιπσ!!οποτ:ιπ: δ.Ποιπ. ίπ οπ.οπι.Ει!οῇὲῖ. ι 1.

Ποιά. οροι·πιι,ιπσιι!τ, οι: ιιι πρ.: ΡοιοΠιιιο , οποιοι:

οιιππι :μισά ποπ οποιοι: π: :π ιιι/Μι ποιοβοιο. δ: απο::

ποπ ομοια:: , ποπ π» ιπ ρο:οΠιιιο πιπ:ι·ιι , ίπιιιο!!!!ιι!ο 4

οπο: πο.: ποπ οιοοποι.·οι·οο ποοοΙο @οι πο.: ομοποι , @ποοποιοι: ποπ ο!ο: ιπ Μίνι: , βι! ιιι ποοο!!οιιιο._ Βοάσω

:ποσο :!οσσ: , ο ποπ ομοποιο/! ιιι πικάπ:: ποΛΙοιι . ά:

ιιιβοπι οροι·ιιιι ιιι ποβιο ιιο:ψοιο/ι:.υσσσίΐο ιοί!. πιω

ω....τ.ι.... σοιισ!ιιι!ι: , οποιοι:: οπιθιοβππο: πω::

ιιῇῖιιππιιο πι! ιπ ποἔιιι , ά· ιιοοιι:ιο : Με σοιωσ:ίο.Β:

π.2.ι.άο :ιοιι:.ιι.6 .πο !σ:!!ι!:. δοοππάο οι!!! υο!ιιπιπ: ιιι

άο:οι:ιπιππιιι ιιι/μπι: ιδιο.: , μια απο οβιοο!'πιιι ποιοι·

ιπιππιιιιπ οπο:: οι! ιδιο [κι ,οποιο οο!ποοι: πο! ποπ οι::

μιά :πιω απο ιπ :ιδιου ·οο!ιπέι ι·οϋοο!!ιο οπιιι/?ιοοι,

6·ποπο.8ιοο.!).ι!υσ! π. 3.οιή.18.9.1.4. 3.Ι.ιοοιιιπι

. πιοι:οιιιπι ιπιο!!ιοιπιπι ι!!πο!ρι·ιποιριπιπ , πο: οπο: Μ·

(Ποιοο!.

Βοππ

8οιιιο

οποιοι ιιοπιιπιπιπ πιπιιοοιιιιιι πιο” . ποποπο»πω:

οοιππιιιπιιοι πω” , ..πιο οιππο Χοπ: άοιπιππιιιιβιο

ιιιυ#ο,οιιιπ ποιο 0ιιοπο που: @ο ωσπου , 4....ιι..ιοπ

η? :βιΜο ιιι ιιοιη?οιο !ιο!ιοπιιι Μ!ο ιιοιποιοιπιπ οβ απο

:οι ιιοΙππο,·ιοο! ποπ ο.ιοιι·ο, ώ· απο ιιι ιίΠιιιιι ιιΙιοποοπ , σο!

:οι οπο: οριοπιιιιοι. Ωοριοο!.ιπ ι . ο!:Π.6.π. μι!! π:2ποπο

ιιι.. ι·ο ιοιβιιι πιί:88ΜάΙΜΒ , ποιοι? :απο ώ· ποπ ποση.

Ε: μου! ροί!: ο!ιήσισιιε ΕΜ ωοτιο:ισσι !)σ! , ειπε::

οι Μ". ΤΒο:ιι!!!. οί: "πιω σ:: ρι·αι·σσω!Ε:!ι οι!

ο8σιπ!ιιιιι , Κσί!ροπάσ: :οι οποιπιιιιιΙΙο οοποιιιῇι:ῇ:

ροοι·οοπιιΐοπο,πιοιΙο ποιοι,ιιι.Μ... οπο: "ω" .οι Μ

[οοιι!ιιιιο ·οο!ιιπ:ποιο «οπο , Θ· οι1|Σοι·ο.· πιο. , Μπιτ,

πιο!!ιο.ι άιι!ιιοπο οοοιιώιοοποπ πιιιοιοι·ιι:, "πιο" ρο/ἰιιο,

·ιιο!ιοποπο οο#ὶι απο σ· ποπ ποσο, πιοιιο ...οι πιοπο

οι:: :ιοοι·π. Νπιπ απο Βιιοιππιπ οοποιοι·βοπ πω. μ.

ΐ#”#£"ἔ; ό' "οποιο :Πο πιἰοβ, τι: πι: οποια , ποπ πο.

πο: πο:: πέσο. δο!ιι:ιο οποιο άι:οιιπιιοπι: ο/ι! , 9ιι!ιοίι“π

:ππο:οιποοιι: πιοιποπ:ο , οπο Ποιοι οποοπιπ οοποποι:::

|ΐτιπ ιιι", τι: ποιο ποοιοοοπιιοιπ. @ο Μπι! στο !π!σ

ίσιι:. σ!οι!::ι.Νσσ :σ πωπω:: ο <!υὸι! πόσοι !υ!π!:::,

πο: !!!ισ:σ ωουστ!,ιπῇιιβι παώ. ΠΟΠ,ιιι|οπβ "ριπ

ροβιο:σια!ο που οσσἰρἰ:!σιιΓιιπι σοωρο!!:ι.ιω Πει:: .

Μ!:1στ!8:!!00:ΩΡο:ισπ:!0 νο!υιι:5:οω απο σπιτιο

:ιο::!ἰι:σι·ο: πι. ώροϋιέι, Μ!!1:10!:: Εισιι!:ο:σ π!ιο::

::::!ι σ!!σ,οεσ:σ,8: σσΠεισ;!οσ! σοιιιΡοιισιι:!ο νο!ιιιι..

:πωσ οπο: ι&ιι π. νο!ιιιι:ο:!ι. Ηοσ ασια:: σίιω ε...

άσσο: !!!ισιωτι:!σ:σιω!ωι:ισπσσι !ρί!ιι:,σίιιε Μπι

απ! που ισριι8:ιοτι :μπει ο!! :ισσοΠὶωε εοπίσουσιιι,

πιο:: ισ:σσ:άσπε.$σ!ιο!οί:Ισι πιο οαιτισε άσθω:!ο- 5°ι1°!φω

πσ:1ιο:!ω!::ιιο: ε.. [σιι!υ,σιι! σοιιιροπο: ρτ2τσςι:!- '””ω

Παπ! ορσ:οοι!ιιωσιιω ποπ ::&ιι , _νσ! ορροΒιο

ο&ιι.Κσίστο σηιιιιιο!ση:στ οπιιισε ω ορροϋ::ΐι :ποι

ροβ ::ιιοι:ι:ο:ο Ρωεω6ι Ασοι!σσιιι άκουα: , 6: σ#”Ϊ#:#

!ιοΒσ:!:ι Επι:: Μο8!!!σ:!σιι:. Π.ι!:ιΤ!:ιι!ο ο7°7οιο:άο 'ί“"ω"!ΐ

·οο!ιιπιπιοπιιο Μ. πιο. πω». 4. ἴσ. μοι: , ·οο!ιιπιπιοοοιι(!οιιιο ιιι ι.ι!ι άήο-β:ιο:ιο , :π :μια πω: οι? πιοιιοτι,6· Μμμμ/οπο.

ιποποπ:οβο άιροπ:ο,οποά πο:πιππι ιποποιο, ιιπιιο$!π..

:ο ο|ι! , ·:ιοΙππιοιοιπ ποπ ·οο!!ο. Ηισσ ν: στιο:!!ιιάσω.:

:ιο:::::δσ σ!ιαι Π: :!!ισέ:σ ορροί!::: Γσητσιι:!σ ο:!ιισιίζ

ορσ:ισι;!σο!ετι::, ιιο!!οσω ίοπι. σοοιωιιιισσ:ι ι...π.

σο:σωρο:σ ιπ:σι·8σ!ιο!ο!!.:σί:σ ἱρίο (Σο!ιιιιιο οι. (;.ι..;,,,,.

π. ΜΜΜ. ο.3.πιι. πο. πο! σ!!!ριι:οιπ ά:: ωοι:!ο , σο:: "πιο μα..

Πσυενο!υπ:ο:οπι Μ! ορσ:·οπ:!ι.ιιιι πωπω; υο!ιοπΜ- Μω

ιοπι,ιοςιι!:,ιοιοιιο: , ποπ οιωΙιιοι· πιπ!:ι.ι/οαπο επω!ί

:ποπ :Η ψ· οιοάι:ιοπι , σ:: ποι?ω ..ποπ ο!οο!ιοιιι:,

οπο:ιοπι πι:: οοιοιοιμοπιο,πιι: 7ο·β·πειιο: , π.: ιΙΙιοπι πι!.

οικω: ο!!ι·ιοπάο.

Ριο!ι. π. οιι&ο. Ρο:ι:ιω. Ροἰωιιο Π: Ω!ωκω :.8.

Α!σι:οπ‹!.!.:..ίὶ:οω.ροε $. !ιπσ::π οποιο ροιο/!πιο π? ΡΜ; ι· ω:

μια”, ά ποπ οπο:: 1.ιοο ποσα:: :σο:!οπι ωοόο,ι ω"ω”°

(σ. ροδ:!ι πο! οιιστω:!:ιω ι·σσιιιί!:ιε.(Σ!ιι7(οΗ_Βοω,

πώ:: Οσιισ!ἶ σο!. ο.. «πω» που :π ιιοΠιο ποιο”.

:ο :οικω ροΠεοπ:ιπιπ Πο: οο!ιέ?πιπ Μ, οι.» ό· Ρα.

οπιι:ιοιο.ιβο"ι!ιοοποιηοπιπβιο: , ώ· :Μπι οποιοπιι|ιιιο

οο:οι!ιιιιιοπο.:. Μσι!ιοι.!ιικ αραιά Ερἱρ!ι. Μ.: 64,_ π.

ΟΙ.ιιΜιιιο

ΡΜ- 4· Φ'.”.ά-];" ι νω οπθ!'Φω Ρ!'ω!!!&δω !!ΌΝξ ποιοι.: "ποπ (ιιιιιπ οΠ, σπάει: Θ· ποπ οιοάοι·ο; :π οπο::

@ΜΙΒ ά06Π!!!00Φω › Φιξ!!! ΡΟΠω οπω!!70$ Μ! ιοδιο[οοοοο @·οοοοοιο; :π πώ:: Μπι: ]οοοιο Θ· απο:

28σιι::!:1:1ηι:2τσςυ!!!:ιε!η ρο:οί:::σ ιρΗ:ιε ΒιοΒσ- βια”. Μπι: όοσσ::: ΝσωσθωΙιο.άο :ΜΜΜ ποιοι.

Ν ο π! Μ:: 880” . άσσο: :Ποιο πο:: :!ι!!!:τισ ο!) σε!. οπο.”.Ε)·οι!!πι ΛΠο.ι:.Ιιο.8.ιπ !π!ιοπ.οο!.μπιοΙι. Π::

:μπω 8.Τ!ιοι:1ο: 6ο ιι8σιι:ο Μπα: ::2:!!:.υοιπ ",.ρ"Μ:,6,2_ Ριππ_:_3ο_ωιιι-ΜΜφ.ι.Β;ω,ι,...

:π :.άιΠ.38.π.4..οο! 3.Οιοδοιπμ:$τωσ: . Ρο!80ΜΦ πο.: οι: 1)οο ποιο” ποιο ο/: , ό· πρ οιππιο οοιιιροιποι.

!!!κπωσί!σ , :μου ρού:Μ.ιωπ:!ιιιε οι! αεσπο!ιιω το· ?Μπι Φ· παπι οι? , @βιο πω: οοοροοποιοπο ό· οπο:ιΙΙο

οι:ι:Η:!ε,Ρο:σί: ο8σι·ο 8: πο:: :Έσω , δοοίποπ ο:οβιοτ ·

Ροβιιοπο , Μου:: , ....ο..8.... (Με σιισσΡ:!ο πρωι::

:!σ::!οι·οι, !ο οπο:: Μου! Ισπ!ιι σοι:προΒ:ο Με...:

 ιιππολΦ!ιιΙο οἱ? , πο.: πιο: !ιοπιιιπ οιο!!ο , οι:: οιι)οιο. .ο!ιιπ

πώ:: πι! ιπιοποποιο οποιοι:: ώ· ῇπιιι Ποιοιπ . πο: απ·

!ιιπι ·οιοοιιππιπ, πιο: ιι!ο/οοοι·ο οιι·ιιιιοιπ. Ηιοι·οο μου:

σου: ρο:σπ:ιο σου! αεωι!ι : Μ:: πι. πιεσε: αυτ:: :οι οπο. 49. Μια ροΠιπιι. Πο: πι:ιοιοι τοπιιιοι|ο οπο..

:Μπι πει: , Μ! σοιιιροποπ:σ οπο: :πιο οᾶιι , :πιω :κι , οι: :ιοοιιοπι ιιοπιιπι: πο!ιιιι·ιοιπ "ιιι/οποιοι", Β.:

«μια :πωπω ιισρ!!σο: σοαιροπσισ οι: !!ιρροΠ:ίοιισ οπο» ποιοι: ο!! , ιο· ποΠιιιιπ Μο"... πιο ι?οιιιοι/ϊποι

ποιά! ο8ο:,σἰιω ιαηι!!σσ: σου!σωποπ οεσ:σ, σπιτι ποιο οι·οοιπιπι , ιοπρο]βοιΙιι Ποιοι· πι! :ῇά ποιοιιιιππο

28!:.:ΐοποιοι!.1.2.9.7)·.π.1.ποιο.. Ν:: :!οσσ:; σο::ίο:1ι |ιποιπ ποβοο ποιο..! άοοο!ιποιιιο,οι :ποθ ·ιιοΙππιιιιιιο·

!ι!ισκιω :ι.πωωω, Μ:: οί: οπο:: σωοἰΒιιι!π ο&:ι ! οπιιοπι ο."ΜΜει. Ε: Εριι:. π! ΟιοΗρ!ι. οι!ιισι!ιιι

ι . :σσιι!ί!:ιε , πο:: οι: ιισσσίΒτο:σ Βου! σ!!:σάιιω,

οπο: ιποιιιι οπο: ιψ :π άρπα.: ιιο:πλοιο,ά ρο:οι*ΐ ιιοοι·ο,ό·

ποπ απο , οι· Διοτι.» Μ, που «ΕΜ. @πρὸ ι!οσυστο:

-4.Ι.ι:. 2.ποι.3.5ο:υε!ιο. ι. άπό!. σο”. οπο. 16.

πο! !!8Βιι!:!οιισπι ιιι πο:: ίσιι!:ι ωφιωε οι!ωι::::,

'πιο. 3. Π: ΗΜ.

 

Ρσ!ο8. πιιι!ιο πο!! ω.. οι τμ !::οοεο ποοπιιοπιιιπ σπιτι!

οπο" ιέο!ιοιππι.ποο Μπι: ο!οοποποιοπι [Μοτο , οι: οποι

Έ οποιοι:: οποιοάιο , εί:Ιοά/οιπο! ποοοιι:ιιπι ιπ :ιο/Μι οι: μι·

ιοΒ'ι::οΡΑπευθ. :ισ Ριπόσθ:. δ: επι. σειρ. 9. Με , ω

` ποι:,οιιιοο/ο , πιοιιοποπιιποι Ποιοι :οιπροιπ οβ'οιοοιιο

Κ 3 ιίψιι!ιιι:πι



σ σ.

(οπο.

δικο».

Τιιαιο::

30.

:ΜΜΜ

Ουαβι·ιο.

π

Π4.

ααΜύσιο: ιπαέιισσα,·ω οποιοι:: :Μια οσιισσιωι μια·

σφισῇιωεποσιιι , απο” 880281 απο:: ΙΙΙιιιαιοσ:ι σο::

Μοοασ:σι·κ:48 πιο: Με ορια ιο:σΙΙιει:οιασ οσβσπισιι:,

σα· οι:: Ποσο σα! :άσκοπα , σε: ι·σΙιιισιιοπικα.ι στ”.

πω. Ε: ασ σιίΠε σαω ΓσΠσσ Πο. σ. σσο. α.. Ηπα::

νωιιῇιιι/Ξισσ οι ωΙσιισσ:σ 188: @σου σκι οοοσ[ιιο: , ό·

ΜΒ στο" ουοσ3ιιιι: :Παπ απο ποσοι, ά σβσ στο” που

Ισ.Ρι·οϊρσι· :ο νοσσι. μα. Πο. σ.. σ. ι σ. Ό: «μια και

μια! πιο σσομοαι:σ@απο Βαρη , οποιοι φωτια:

αφοσωπ , ματια» ια μισο ·ιω!ιιιιοασ οσο-οπο δ: σ.

2.8. ιιιβωσ ΜΒΜ-σ ασια:: , ν: απο» σ :ισ/συσσ:ισι:

Μισο: ιιιιιοιαιΙΙ:σσιω,σιω μωβ ιισΙ!σ,ουσ σοβι·π:.

9:61». 3. σποσοσιιιισ.$σοσοσοί.σ Πιο (Πσωσο::

ν Π, σο, ι στι. σσοτισ Εισαι". απο:: η. α: Με.

το στο. ασσσ: , μασ Ποσταιο σκοι:ι·ιαω σ:ισω σσω

νΠιωο σοωΡΙσωσο:ο σα σ8σοααω σοοαι:α:αω,

Πιαιοσσ ωσ:ιοαι :σΠασισ , σσ μοιοασ οσο σοσι·σ.

Τι·ιασο:ιοαω ΐσα.6. σειρ. σ. δ: Οσο.α..σιοι:ιίαω

σαω Πιαιοσ 8:σ:ισ σοοσιΠσα: αοσσ: , σαοασ σα ρο

Πισ,σιασσ οι νΙ:ιωαια σα ορσι·σοααι:ο σσωρισιοσο

:αω,ἱΠαα Ροῇἔα@ο:ιτσβ «πω. Νσωο ιο:σΙΠΒσ: Π·

οσι:σ:σω ιααισσιι νσι·οιε σα. σιασίἱ αισσι·σι: Οσασο

Παω:'θα!κο:σσ ροκ/Ι ακοη βικα: , μα: ωοβοια·σ :Η

ω!!ηροι:Η οο!Ιωϊ "οι ,μια (φωσ:Η οο!!σ : σαι·

Ια: σαιω ι:σω σοίαι·ααε ΤοσοΙσΒα: Παει ρσία:,

σιοινσΙα: σι·σσοαω αοσωσ ε σσιοσαισ αοι:σσ:,οσα·>

Ιαωνιασι·σ ροιΤσ ο νιασσ::ροασ οσο νιαστσ,Ποσο

νιασσ:: ωαΠο ωιαίιεισ!σ Βασι οι·σσα!αω σ @σοσι

Πο σκοσθ:σοααω ίαι:,σιαοα :παω ωοαστσ::

Ε:: οισσι·8ασ : (:σασιΠσ 8: Ρσκι·σσσοω αοσσο:,

ΡοίΞιιε σωοιοασ σα ορσι·σαααω ρται·σσιαιο:ι:,ιο:σ:

:με νΙ:ιωαω σσωρΙσωσο:οω σα: Πιαιοσ ιοο:ιο,

σαοασ ιο αοί::Ξι σο:σί:σ:σ σΠσ,οοσι·στι δ: οσο οσσ·

· σσι·ι,νσι οι:σι·σιι οροοΠ:οω , :ο σο ίσαΓισ σσσιριαο:

Ρο:σί:σ:σω οσο ορσι·σααι,νσ! ορσισααιορροΠ:αω,

:ιαοσσσιριοα: ρο:σί:σ:σω Πίστα οίΡσι·σααι :ἴσα σο·

:σί:σ:σω οοστσααι( σαασ:ίσαισ σ:σο:ιοα:)σσσι

:ασια ιο ίσοία σσωρσΠιο σαω ιρίσ ιαο:ισασ:σι·εσ

:ο σοασω Γσαΐα σσσιοιαο: Ροισί:σ:σω οσο οσσ

σσοαι,νσΙ σρσι·σααι ορροα:αω.Μσιοι Ρισο. Ταω

σιαισ σΠσε :αι·ρι:σι· ωσαιοσσσι·σο: ια σσασω νοσο

|σ,ροισβαιω:ωοαο Ποιοι σσσιρισααο ια Ισοία σσω

Ρσίἱ:ο σαω ωοαοοσ 8: τσΠαοισ σα ορσι·σοαοω

ι:ιια:σσαια:ισ, ωοαὸ ιο ΪσαΠι αισιω σο σσασια ωο

:ισασ8: ι·σΠοαἱσ σα ο(ιισισοααω :σ :ασια Τακ::

σ1αισ ια σο Ποία, με σι·:ιω σοοασα:Πιει!Ισσσσιοι·

οι:αι·,ιο ουσ σο οωσ:ισισ, :ωστοσο αο8ωσ:σ οσο

σἰΠσ ασωοσο:,οσεσ:αι: ίσα σο οσπσ:ισισ οσαοσε»

:οι ρο:σί:σε οι·σσ:ιωσ ορσ:σοαι σαω ωσ:ισασ , ισα

ρσ:σί:σσ οσο ορσι·σααι σαω σσασω ωο:ἰοοσ; ν:

σοοί:σ: σ:: Οσιαιαι νσιοι: σι:.πωι μια” 8:σ.Ταιο

σιαισια σο ΐσοΐα ιΠσοι σσσιριαα: ()σοσιΠσ δ: Ρσ

::σε,ια οσσ ρι·σ:ἱωσΙιοσι:σεορσισοαἰ ΐσΙασ:αι;ΐσα
οσσ οσα ΐσιασ:αι· ( ν: πιο:: οίΙσοασιο) σοὶ ιο Ιησο

Πι σσωροίἱ:ο ωο:ἱοοισσ: :σΙισαοιαω σα ορσι·σο

ααιο ρι·οι·σσαια:ο:αω σαω σάα, να οοα σό:α,σα:

οροοΠ:ο σιοσ : 8: οσο ισαιοω σαιο ρο:σα:ισ ορσ

:σοαι 8: οσα σρσι·σααι.οοοδι. ασ: οσσ νσ:οσ,Ιιασ

πιο: στοιιι·έσω σ Βου σκοπια: Θ· σπασω»ραβ αφ

[ωστε. ΟοασΠιαω οσα ασΒαι:, σσωροοι ροΙΐσ :ΠΠ

ίσοίαωσαω σίΐσοΐο , σίιωια σΙΤσ ιωρο:ΠοΠσ ασ

ωσ οσο νΙασσ:: οσσ ασΠαι: ι·σωσ:σωδ: ιοσσω

Ρισ:σω ρσ:σο:ἱσω αΠΐσο:ισοαι σοωοοοι οοίΐσ

σαω τσωοσσ δ: ἱωσσωρ!σ:σ σίἴσο:ισαιΠ , σαω στ·

σ::ρισΕσ σοοσοοασ: ρσ:σα:ἰσω αιΙΤσο:ισοαι σα:ο

ρο:σατισ σ Βσο οιστωο:σ δ: σ::σι:στέι, :με οι στο-α απο Ποσι·σω σα σάαω σα;

κιωσ δ: σοωΡΙσ:σ σα σσοίσοΪαω , δ: ασ ι:ιασισαα1]

ο ?Έ Πε Μοαυ, απο ·υσίαοΜ: οιοι)::ιο·. σέσεσιι
δ

οσοι σαω ρ:ο::ἰωσ8: σσωρισισσίΤσοιισααι: ουσ

:σαιακο σσωρσΠ:ίοοσ ίσιασ:α: σ&ασΠε Ποσι·:_σσιο

σΠσοΐα,8: οσοσ Ποσι:σ:σιο σο. !σσο ΟσοσιΠαω σα

α:ιασισ ια:σοαι: σσο::σ οα:σ:ισοσ.

Ρι·σο. 4: ι·σ:ιοαιοαε. Ριίωσ.8ι,ροοιι: σωαιοασ

σα ορσι·σααοω σο:σσσασα:σσ :σσαιΠ:ισ , νοΙοα:σσ

σο:: ροίΪσ: σσωροοσι·σ σαω οσα σ&α,νσισαιο οι»

ρσίἱ:σ σ&α, Γσσασι·σιαι , νοΙαο:σισω οσο ωσοστσ

ποσο σο:σα:σω σα οσο Νασο: , να ορροατιιω

σάαιο , σσ σα ιρίαω σάιιω :οσσ ρταιααισσ: σα”

Ποσι·ισ:ι. 8σαασισα)ι·οο: σασιαοω ιασασ: ρισσιωσ

ρο:σοσδ: νΙ:ιωο σοωρ!σ:σ: σα οσο σάαω νσιο, Π

να σα ορρσΠ:οω πασα: ωσοσ: :σοιαω ισιοοισ
ρσ:σοσ ; ασαιασω σα σιααω ροοσοααω οσο:: ο

σωοισ ισοοιΠ:σ, οσα οσοσ: οωοἱσ ι·σσαιίι:σ σα οσ·.

οσαασω οσεσ:ιοοσω σ&ασ να οι·σαιι&ιοοσω οι»

ρσα:ισάασ: οσω σα ροοσοασω ασΒσαοοσω σ&ασ

ι·σααι:σι:αι· ίαοΙσιιο ωσ:ιοοιη σα οσοσιιασω στο

ααἀἶοασω σροοΠ:ι σιαασ ισοοιιί:α: ορροίι:σ ωσ

:ισ. @ισα οσσ ρισσιααισσ: οαωσαο Ποσι:σα, ασ

ω.

σι.

?ήπιο αν

σί:σοαο:ασσ ιο ροισίΕσ:σ νοΙαοισασ σα, :οΠσι·σ σ ΐσ Μ» απ' οι

ωσ:ισοσω,σασω (ο ΐσάο οσοι:: , οσσ , σα ΠιοΙσιέι, Ρ:“Ψ.#·

σΠσωσα ορροΠ:αω σά.αι:ο ασσσίΐσι·ισω , οσοσι·σ;

ίσα οσσ σοίσασ Γαοισιισοσ ωοιιοοίε , ροίΠοι!σ σα,

νοΙαοισ:σω σσΙΪσ:σ σο σια:α : οσσ σοίαασ σΠσ ωσ

αοοσ ροΠἱοιΙσ “μα” ιο ορρσΠ:σω σ6:αω:ιει:α:

οσο ι:οσοσι ια ορσι·σοαο οι·οσιιο:: Ποσισ. Ρ:σσιωσ

.οι!ιοσι:σε, σ("σσαΠσσ σα ορροίι:σ ρι·σσιωσ ρο

ισοε , σο σα ορσι·σααοω σπρσαι:σ :Π :σο:ίιω σα

σάοω , οσο σα οσο σ&αιο , νσΙ σα ορισσα:αω

σᾶαιο (απ: :σα::ιω ι·σωο:σ,ιαοασ ιαασρσαασο:σσ

σΠοσιο σ:σί:σ:σ νοΙαο:σ:ισ ) οσο ωσοσοι: ιο αρσ

ι·σααδΠ σι·σ.0οοα ιο Ρο:σα:σ:σ νοΙαο:σα: οσο στ,

ωσ:ἰοασιο,σασω οσοσι,σ ίσ ι·σωοασι·σ , σοιασο:σι:.

ασαασί:α:. Όαω.α.ιΙΙσ μια: οσ:α:σιασοοσ: οσσ·

ι·σ:ιοοσω,8: ασ ἱοσοσσο:σ,ἱωι:σΠἱοιΙσ Π: σ νοΙαο·

:σ:σω οσο ί-αοίσσαι , ἰωρΠσσ: ν: νοΙαα:σσ οποία·

ασω σ ίσ ι·σιοοασσ:. @οι οσσ ιο ρο:σί:σ:σ αισί

ασια Π:, οσοσι·σ σΠσιο ωο:ιοοσω σα ορροα:αω

σάαοσ οσσσίΐσι·ισω , οσο ωιοίισ ωσοιίσασ σοΠἰΒἰ

απ. Οοο: οι. οιοΠ σα· σαασ:Π σΠισσισ ροΠὶ: νο

Ιαο:ιισ , οιίι σ1)σσ ρι·σωσ:σ: να ν: σΠσω οπωσ

; :ιοοσω οσοσσ:, ασοσι σΠ:ιαια σαισσ:σ: δ: α:: σα Π·

' ω: :και σ:ἱσω ρισσωοασι·ι:οασ ριπωσ:ιοασ σο:

ίὶ:σ , σσασω ωοαο ιωροΙΠοι!σ σα: , νοΙαο:σισιο

σσωροασισ σαω οσα σιαο,νσΙ σαιο ορρσα:ο σ να.

ίσ:σι·ι: ίσο. σσίϊστιο α) οωοἰ σι'αα: 8:οσι:ιασ οσσ

αίτιο σο:σί:σισ νοΙαο:σ:ισ , :μασ ν: σσίΪσ: σο οωαϊ

σθ:α , ασοσ: ααΠσ ωοιισοσ οι·σσασιΠιι : οοσ_σαισιο

οσο σί:ιο Ρο:σί:σ:σ νοιαο:σ:ιε , ίσα Πιο , σοι οσα:

μι· σαασιο Ποσισ Ρισσωοασ: νοαω , ασ :οσε οσο

ιπσσωοασι σΠαω. ·

8σσαοασ. Ε: ορρσΠισ ίσα:: ίσοασιστοι·,σσασω

ωοαο ΐοι·σ οι·σσιωσ Ποσ:οω σα νιασοααιο , :ΠΠ

8σοααωαοσ Πσαω σωοι·σ οσσ:ιασο οοωιοσω νισ

:σισω , σσ σα: Ποστ σαιαισ οσωο ρισιοο:οσσα σΠ

οικω ωισ,ω σσίΤσοααω σο ΠΙο,νσΙ σα οροοΠ:ιιω

σΙισισοααω,ἱασο .ο ι:οι·πωο:οσ σα σᾶαω, οι Ποσ:

σα οσο σ&ιιω , να σα σρροίἱ:αιο, σιαισ σσίΐσα:σ

ρ:σωστιοασ,νσ!σΙισ ΐασσσασα:σ, ιοασρσαασοισι σ

νοΙαα:σ:σ οποιο:: , οστά: Ποιαο σσίῖσισ σο σᾶα,

π! σορσΠ:αιο σΠσσ:σ. Α: Πισσσασα:σ ΙατοιοσΒΙσσ

:Μ , ιοασρσαασα:σι· σ νοΠιο:σ:σ νισ:οτισ, ροισίο

νισ:σι· νιασι·σ δ: σωστσ Πσαω σωστσ οσσ:Πσσο σι·

Βο. 3. δσσασι·σ:αι· νοΙααισ:σω σι·σσ:σιο ίσισ :ποιο

, αστα σιί:α σ::σι·σσ:σ: ,,,_

σωσ:σω σο, α: σοα::έι ω:: ρι·σιιιωσ Ποσισω σα

οσσισασισ οι σοο:ι·οοσι·Πσ; σαι ί:σο:σ αιαιοσ ωσ- ι σάαω σωοι·ισ, ααω σάα σ:ισ:σσι·σ:σαιαω σσο::σ

οσοι: σα σΙΤσαίαια Μεσα: ρο:σο:ισιο απο ροΠσ ιο ἔ Πσαω. ναασ δ: Βσσ:ι σιΤσα: ρ:οσαωσ Ποσο σα
σθ:αω αιΠσοείο. 8αισσι·σίο, ν: ασαοισ:,ρσΠσ οσω- Π σαιο οσοσοααω,δ: απωοασσ σα σωσααοι Βσαω: .

οποιοι δ: ρισιιιοσω ροισιιασω ααΐ:α:ισααισσω- ασια :Πσ ίαοΙσισ Μισο:: δ: αιΙσιαισοσ οσσ:ιοσσ,

σαισ

ασ!ιιιι:ιιιἰι

σα”

πιο:Μπακ

ο

3 'ο

8σσικοασ

Μάο.

Τα·:Μ τα·



@μια

Ρ ιίοποίιΜο.

πιο

οι!ο[κιιο.

·»·οο ·

#“Ρ'ΜΜ' άίο οπροίίιίοάίί: ,νι ίιιπποπο.νποο οι! οι ιοιίο- 1

"πόσοι".

8ιώοπϋπο

“ο :Λοβ

δ. ιιοπνί·

οποιο/οίκο

8ιον που· πιο

8οοποπο ι ο

οιυπέι.

(ΐοίο ι.

ο

Βιί7›. ?Έ Πεοποίο, που πάπια: Μοοοιω·: Με: Π:

οοίο !ιο!ποιο; 8ο ο! ίο!:!οιο οππιο!ιοπίίοπο παπο

ποιοο: 8οοοίο Ποί,Βοοπ: οί!ιποιο ποί!οπι. π. 8ο

ποοιοιοι οοοίοο: !ίοοιοι:: ποπ οίίοιίο:ίοοι! ο πο

ι:οί!ιιίο τοοι!οπ: .π. ιποοο ίο:ποίίί!σί!ο πι, ίπποιπ

ποίίιίε οπ:πί!ιοε οο οο!οΓοοίοποοπ: πιπιοι:οί!ίιίι

οοιπποποιο οπο: ποπ οο!οίοάίοπο , !ίοοι ποιοι

ποιοι ποπ οο!οίοᾶίοπο οοπ:ποποιο , ο ο!ίοι:οο οι!

οο!οίοι:ίοποοο: πιοιοι:ι:ίίίιοπ: ιοιποοοοιοι.οιΒο ο

νο!οπιοι , οίίιίι οπ:πί!:οι οι! οποιοποοιπ πιαιο

ςοίίίιίι,ίοοἔ ιοπιίιο: !ίοοιο π:οποι,ι:οίο ποιοίβο!ί

οπο οι! οποιοποιοι:: πιαιοποίίίιοπ: ιο!!ί, οοο

2π!:!οιο,ο&ιο οο!Τοιο ποιοί! οι: οποιοιίοπο , ποπ

οίΓοιίιπίπο!:ίιοι ο οοιιίο ποοοίίοιίέι.

Βι οοο ν!ιοιίοι ίοι:οίιοι , ποπ ποί!`ο ίπ ίοπι.

οοοοιί. ίο!οοιί ί!!οιπ Οοποί!ίί πιοποίίι. Μπακ:

οιΙππ·ίιω πιοο Βοο οποιοι:: ο· σ.ιιοίιοΜΜ οιβυιο -

ιο πο!|ο: οποίοοιπ οπο: οίΕοοοί ιποιίοπο ποπ ιποποι

ίπίοο: ποίΐο ίἱιππ!ίοίιοι οι! οίί!οπίοο::ποιπ !:οο

ποπ ποιοι:: οοπίιίιοίιοι ποιίοοίοοο!ιοιο οπίπ:α,

Ϊοοαποιἔ οίίοπιίο!ίιοι πιο ιποιίοπο Πιο, Η παο πο

ποιοι πιοιοι:οίίίιο:νιιοιίι οπίο: οίΤοπιίο!ίιοι πο:

πιο οοί!:ίιοίι ποΙΤο οιοοιπιπ ίίο:π!ίοίιοι. νοοο ίἱ

οιιι ποπ ίο!ποιοι ποδι οιοοιοιπ οπο ποποιο!ί οπο·

απο: Πο! ;ποπ .οι οίοίιοι!:οο:ο ίίιππ!ίοίιοι ποίΐο

!πιο!!ίποιο,οοι οπ:οιο ο!ίοίοοο ο!:ίοάοιπ , ο Ποπ:

ποπ οποιοι ί!!ί οι! ιο!ο ο!:ίοάιιο: ίπιο!!ίποποοιποο

οι:ποποι:ο: Βοποιο!οο: (οπο: οοποιοιί-οπ: ο δ: ποπ

οποίοι ποι οοοοιίζ οί!: ίπίοίπιοιπο π:οιίο Πο! πο

οοίΪοιίο οο ποσο οιοοιοιπ ίίο:π!ίοίιοι , οποιο μπο

ιο!ίε οοποοιίοι,ιποίπ ποι πο” ποποιο!ίε οοποοιί`ιιι

ποπ οίί!:ίπποίιοι οί: ίπιιίπίοοἔι ιποιίοποι Πο Η

οπο πω: ποπ οίοίιιιι !ιοπ:ο ίίπ:π!ίοίιοι πο!ίο , οοο

οπο ί!!ο οίοοιοι.Φ,ὸο οι:ιοιπ οι! ποίίο ίίιππ!ίοίιοι·

ποπ ίοί!ίοίοι ίο!ο ποιίιιο ίοι:ο!ιοι οπίπια,ίοο :οποία

ιοιοι· οποιο 8οποιο!ίο οοποοιίοι, νο! ίοιοιπο πω·

ιίο Ποί,πιο!:. Βίοι:: ίπ (!!:ιί!ιο,οο ίπ οποιοι Βοοιο

π:οποι ιοιο ποιίοο ίοοο!ιοι οι! ποοι:οποοιπ !ίοοι ίπο-ι

ποοίιο , ποπ ο:ίποι οποιο ίπ !:οπ:ίπο ίπιοιπο πιο

ιίοπο Πο! οι! οποιοι:: οποίιοιο π:οποι ποιίιιο θεο!

ιιιο οι! οίί!οπιίοποοπο 8οποοοοποοο:. Αιοοίοιᾶο

Γο!ίοι οοποοιιοε 8οποιο!ίο νο! ίπιοιπο ιποιίοπίο

οι! ποοι:οποιίο: , ποπ οίοίιιιιο!:ιίΠοι οοο ι:οίοίο

Βοοιι:ε ποσο !ί ο:π!ίοίιοι ποοοοιο:ίΒίιοι οοί:οάιο ίο

!ίιιι ίπιοιπιο ιποιίοπίε οι! ι!ίίτοπιιοποιοο: , ποπ οί

οοιοι!:οπ:ο,ποΠο ίίι::π!ίοίιοι, οίί!οπιίιοοοι πιο·

οπο ;ποίο οπο: ίπποι πιοιο:οιίοποπ:ι οι! οοπίοοεο,

ποπ ποιοί! !:ο!5οιο πιοπ:οιίοποπ: οι! οίίΐοπίοπ:,

ποιοι: ίπ ίπίίοι ποιοί!:οιο ο!!,ί!!οιπ !:ο!:οιο. οποίοι.

οπο πιποίο. ίπίιίιίί: ο:οιίοπο , ποπ οίὶ ίπ !:οιπίπο

ποίΐο οο οιοοοποοιπ,ίποιοποι:ο: , οί!ίεοποπιπ,8ο

ποοπίιοοοοιπ ίίι:οι οποιιοιο νι οοίοπίι Τιιο!ουι.

δο[6.0ιο.3. Αι ποπ π:ίποι ποιοοοοι£ οι ποοο!Το

ιίο πίογίίοο πιπιποιίο οι! οίίίοπιίοποπιπ.Ε ιΒο οπο

οι ποπ οι ίπ !:οπ:ίπο οοπιιοιίο πιοιποιίοπο οο `

οοπίοπιίοποοπ: ο:ιοίιοιο , πυβ|ίωπίιοιιοι ποΜ" -

Π;

π:οιίοπο,πιποίο οι οοποοιπίιοπιο , οι: οοπο!οοίι:

Νου: οποιοι: , σου» Μιμί: οιι!ι.οΙίποίο , βιο οποιο/οί

ο!Ιοποπίοι , πιίππω οοιι|οιο πιοιιίέ απο" αποτο”,

#ο[π]ίο·ίι.άιο·ωιοι, πιο: πππωπομπο, “οι

οπο.: , οο!ίΙΙ"Μπισίοπί. Ε: Μεμίκ οιιοποιοιίο οι

νοσοκομο οί?|οοιιποοπο ποικτοπο οοιιαβιιικ/οιοι. Βο

οοο ιποιίοπο ίπιο!!ίΒοποί Γοπι Βιοικ8 Αιι&οιοιι

οοο: οοοοπι, οοι:ίοιπ ο.. ποπ ποίίο οποιο , πιο :οοο

ιοιπ οι οππ!ίοοιοο: ο πιίο:ο,ιποιίοπο Γο.8ο οππ!ίοο->

ιίοοο οοποοπ:ίιοιιιί ίοο ίοιπ:ο!ί ι ποπ οπιοι:οοοπιοι

γι οοιοο: Ποι:: οπο: οποιοι οοοεἔι οίοοιοι πιίιποι

ίπ οΒοποο,ίἰοοιοίι πιίο:ι:: ίπ οΠοποο,ίι:ίοοίι,νι οι

πιίιπιιι ίπ ιοοοι:οποο οι ι:οπίοιοοποο νίιιιιιο

οᾶίοο οοο ο ο. Εκ οο οοιοιπ,ποὸο νο!οπιοο οπο·

ιο,ποίοιίο οιππίί:ι:ε οι! ο οιοποι:ιπ πιαιοι:ίοίίίιίι,νί

πιοπιία!ί!:ιοιιοιίι Γο ίπ οι:: οι! οποιοιίοποπ: οοιοι

ιπίποιο νο!οοι ι ποπ οιοίιοι!ίο:π!!οίιοι δ: ο!.:ίο!οιο

πιίιποι:: οοιοιπ:ίποιίοοιπ ίιιί,8ι οποιο ιπίποι πο· _

ο:οπ: ίίιππ!ίοίιοι : οιιίο οοο ίιπποιιοι οοιοιο:ίποιί« Μ",,ω

οπο: ο!: ο!ίο ίποοποποοπε,ιίοοο Γο!ί Ποπ οοιππο- πιο: ποπ

ιίι.νο!οπιοι οιίί νί ίοιο !ί!:›οιιοιίι ίο ίπΓοι:: οοιο πιο· 1ιοοιιιΜ

ποιο νο!οοιι ποπιοπ:οπ οπίοι:ο οοποοιοιιπίποιίοο ""'·"ωε_

πι: οποία ι. ο οπο ίπ οοιοιπ:ίποποο ίο ίπΓοο: οποιο 2°"π::””
ιίο!ίιοιποποοπ ο Ἡ

Λο ο. ιοιίοπ. οίί!ίπε. οοπ!οο ίποίΒιιοπιίοι νπο

ποίΠοοιο!ιοιο ο&ίοο.Βοποοο. οπίποιίΐοιοπιο ποί

ίίοιἔ ποπ ποίίο οοιοιιπίποιοο: οοιίοποιπ πιοοίιο: |ί"ωίωω.

Νοποιοι,οκ ίποιίΐοιοπιο οθ:ίοιΣοοιοιο:ίποιο οάίο

ποπ: πιοοίιο ποπ ποσο. Ψ:3ο·ιιιιοο οι ίποίοοιοπι -

«οπο, !:οποι νίιιοιοπ: ίπ νιι·οο:οπο ποιιοπ: αποπ

οί οπο: οοιπίπίο ίο ίπίοο: οι! ο!ιοιιιιιι:ιπ οππ!ίι:οπ6

οι. Η! οπίπ: !ί!:οιιο$ οιοοιο ποιιίοίποιίο !ποιοοιοι

ποπ !ίοι:ι οι ίποίίΐοιοπιο :απο ίο ίπίοιπ οι! οποιο

ιιοπ: ποιιοπ: οοιοιο:ίποιο ποιοίὶ: ίι" οιοοιο οι ίπ;

οίίΐοιοπιο «πιο ίο ίπΓοιπ οι! ο ιοιι:ιιοιπ ποι

ιοπο οοιοιιπίποιο νο!οι οοποποοπιοι ο 8οποιο!ί

οοποιοιίο οποία ι. @οοο οοιοιπ οίι ίποίί?οιοπο

ποίίἱοο πο!!οπ: ίπποι οι ίο νίιιοιοπ: ο8οποί , οο

πιοίποο νι ίπ ο!ιοιοιιοι:: ποιιοπ: οοιοιιπίποιί ποί

ίίι, οποιοοιιίπίΕοοοοιοιιπίποιίοπο. Οοοιοι!ιο: νι

ο6ιίο,ίίι οοιοιοιίποιο, ποοοΠο πρι: οί!:, νι ίοπποποι

νίιιι:ιοπ: οοιοιιπίποιοο: οοπνποπ:, πο ίοι οι , ίππ

ποποιο νίιιοιοο: νι πιοπιίο: !ίοοιιοιίε ποιοπιοιπ Γι:

οοιοιιπίποιο οι! νποπ:,νο! ο!ιοιοπ: ποιιοι:: οοιοιιι:ί

ποιο.'Αο ι.Ε'οποιοι.οοποιώ, νποπ: ο:πιοιοοοίί:- Α”. οπο;

ιίιοο ιπιιποοπ: οιοοποοιπ ίοί!Το οιιοιποπ: οοοιοο οι”

τοι:: Ποί: πιει: οο ποίίιο !ίοοιο Ποιο:: ιποποοιπ ίπ

ί ιοιπποιο οι·οοί!ο, ίοο ποι:ο!Τοιίο , ποπ !ίο:π!ίοίιοι,

ίοο οκ ίοπποίίιίοπο ίο:ιποιο!:ί!ίείοί οοοιοιί. Οοο

ιοίποπίίο οίι δ. ΌοιΣ?οιί.ι. π. π. πω. Ι9.67'2. ο. :απο

8ο οι! Σ. διιπποβο, ίποιι:ίι , ποσο ωΙο.- :πιο ποιο/ί! και

  

ιιιισβ ι.

Π·

πιο!. ιπίποι. οι:ι ίοιιπποιίοπ: ίο!οίοοοίιοι οάοιπ “π”

νο!ι:πιοιίε; οι: ιιιπο ιο ποίίιο ποπ ποιοί!: νο!οπιοο

ποποποιο; !:ποιοιποποοοίΙίτοι !ί!:οιιοιίποπ οποίοι

οποίο οοποποίιοι !ί!:οιοιπ οᾶοπ: νο!οπιοιίι , οοο

οποιο οοοιοοίι: οοι οπιοοοοίι οποία:: οέ$ι:ο: νο

ιίοποιο πίινίίοοιπ ποι:οίΐοιίοιπ ο!ίο οι! οέ!:οε νο- π !οπιοιίε; 6ιιοπο ποΒο,οο ποίίιο ποπ ποΙΤο "πωπω

!οπιοιίο ο!ίοίοποοιη ίοο οι! ίοιπιποι:: ποοοίΐοιίοο: ιοιοιπ ποπ οποιο. Οοοιοποποι ιοι:οίίίιοιιιι:: οο Πιιπίο:οποζ
οίΐο ιποιο!οιπ οι! ποιοι ίοποιοοι. πιοοοοοποοι: ο ο8οποοιπ νπιιπ:οίι οπιοι:οοοπο, ο!ιοιίί οοπίοςοοπε

οπο: οοο ποπ ιοπι:8ποι ποποιίοοάιοε , νο! πιοοο- Ι νο!οπιοιίιοοπίοπίοο:. Ριίιποο: νίίιίο: οί! ο!:οίΐο

!ί!:οιιοιί, ο οο ποίίιο οποιο ποπ ποί!ίι , 8ο ιο!ίε οπο: Μ:"Ψ'Ε_

πίινίίοο πιοιποιίοοι οποοοοποιίο οι! οποιοποιιπ: Η".

οπιοοοοοπιοιιοποίίίιοιπ.Βοοοποοιπ !ί!:οιιοιί ποπ

οίκο , οοο οο ποίίιο ποπ ποί!ίι νο!ιιπιοιι ποπ οπο

ιο , οπο: ίιιπποπίι !ίοοιοοποοπίοπίοιπ πω. Το!ο

οίιοιοιποι:: οοοιοιοπ: Ποί οο ιποποοι:: ι:οποοπ

οπο: :οοο ποπ οίΕοοπ ίπιοπιίο ιίπίε ίπ οιοίπο οι!

οποίο ο!ίποποο οι ο:ιοι:οοποο , νο! ποοοοοποοο

ίπ:ποιιοο: νο!ππιοιίι οι! ίο!:ίοιίοοπιοιπ :πιοαπο

οοποοιπι

ί

! 

Αι! Γοποοιπ. οπποίίιοι ίοπι. ποπ. ιο!οπ: παοκ:

νιιιι ποιοί

πιο"υπ πιο

οδοποιωι

ποπ: , οοᾶοιπο!:› οί!οπιίο!ί ίο!:οιοίποιίοπο οοοίο !

ο.. οι! πιίο:οιπ. Κοίπ. οοο: οπιίο:ο ίο!οοιί ποι επο

ιίοποιπ οοποοιπίιοπιοιπ. οπο: ίπ οο οοπίίίιοι , νι

ποπ ποί!ίι Γοι:οποοίπ οάοπ: απο , πιο ι:οοεοπιο

δι οοοποιοπιο πιίιπο. ο οπο” ίπί!ι:πο οίίοπιίο!ίιοι

ποποοι , δ: απο: ι:οοποιοιίοπο Γοιιοο!ίιοι οοι:ίο ο.

οππ!ίι:οιιιι οο οποιοποοιπ ο ποιού:: Νοο ο!ίο πιο:

οίο ο:οιίο ποοοΠοιίο οι , νι ο:ιπιοίιο οοοοίι Ποιοι.

1.π.π.ι9.ο.8. ῇ. "οπο οιβίο2.ν!;:ί οίίιίπάο οιιπ!ίοί -

2 ο Ιπίοιιι:ι

 

·ιοΙΙο: πιο: ιιυπποιοβ ωΙοιιιοι οπο: ποιοι”. Δε! ο. οί- ·ωΙίω!ί ·



οτί

ΜΜΜ π· που @ΟιΜι 1ιππιπ Μπιποιοι»

#οι···ωι ιιιιιιωιιιιοιιοιι ΜΒοοιιιιι.ιιΜιι Μπι ι ι :οηιιιίιτο οι!

υια:Μοοι

- ° ᾶ
°6θ/2 ιδ6.,·

Μιλ

ο κ'°1 ιισιι θ8ει!ΑΉ-Πο απο”ριιιιωιιιπ

ο οοιιιιιτιοιιισ ιιιιιιιοοιιοιιιιι :πο νι Μπι δε·

ο ἰοᾶιισίἱτ=δΡΜ ιιο!ιιιιτιιπε,ίι@ο ιισιι Γοιιιιιιτπι:.

νπο βπιιιιι! πω!. Με «πιο »πω ΜΝΗΜ

ιιιιι6πιιιιι πω. ιιοιιιιοιιι ιιπτοίπιοΜΜΕ: . ι!Ιιι.ά

!ιπποι·ο , ιισιι άιοοοιιιιι!ιοιιι:.οΜιιιοπ @Πιτ πω

πιο ιιιια!Μ ο Μαιο ριοοιιιισ οπιοΒιιιο ιισιι Επι

ποιοι:: οΙιοοιο,ιω ποπ μιοοιιοπιιιο @Μπι ιιι παμπ

ιιιιιιιι ιισιοιπτοιιι ίιιιι>Βιιι κιιιι.οο πι ι οι πιο Μο

ιιιιὸά ιισιι Ιιαι:ιοοοιιιπιο οι! ηοιιιιιιιιι.ιιοι ιιιιιιηοιι-·

' «Μ»ι:οπιιι6ιιι.ιιοφιο ιιι ιι>Βιιιίιοιιιιιιιοοθ ο “βοά

ωωριιιιιιο, ιισιι πι: π» πω” ιιιοοιιιιιο ιιοτοΒιιιιο

Βιβ. ?λ Όι: Μέσι που αιώνια: Μοιπππ·. Μ9'έο ΙΕ

πιοπι:: οποάιιοοποποοιιώιοτ. Α: νοΙιιιιοιε ιιι πι

νιι·Εικο πωπω ποπ οοιιιιιιοτ πρι” (ιιμπω.

"ποιο Νόσοι: 0οὅἱπἱ8 ιιοοιιιο οιιτιτΔιὶο:ἰιιιὸιιοο ιιι

πω"ποιοαπο αποτ,Βοοοϋ ο&ποΗ ρι·οιιοιιιιι πω

πω» .ιι.ία1ιιτίο οδο: οτι πω , οοιιιιι. Μπι! (Με

ι;,Φωιιιιι πω Ιβοο!; Μιιιιιυιασέο ιιι ιυιοιιιι.οι!ιιιυι

ιμω.Ει ο ο ()οι·.4..281: οι ιίιβ.·οι·ιιέι Ρ άιΓοοιιιοοοοοιι

κιιιίοιρΓιιοι ποιου ιι ιιιαίο5 ιιοπιιιιοιιιε οι! πωπω

ωιιιιο,ίι π; οιιιηιοτοθιιιο οποι,ετσιι&ΠοιΡιιοιιοπι

οπού ιιοαπ» ροιάιιιοιιιε τιιιιΒιοτσά @παπιΜπ

ιιοι Υιιι!ο ἄΜΜ. ι ι.0ιιι.3.4.6·6.φ· Τπιά.|2[6.

@οόοθιιιιιππίνΜιοπίοοποτοιάιιιιιι Γιιιιιοπιιιιιιι

πιο ὰ Βιιιτἱπ Με νοοοιιιο πιοπι: οποιοιιιιιο,ςιια πω.

Με “πιο ιποοοάσπιιΒιιι ιιιοτιπε οΙιιιιιι.Ι.οε. πι·

26-|%)·9-ππω. πο! ιισιι οποιο. Οιιιιιι οιΙΙιιιο ιιι οποια οποιοι

πιο οποιο.νοΙ ιισιι οποιοιοεπι πιοιιο.ιιιιιιιι πιοπι.

πο! ιισιι ιιιι!ιοπο ιιι ιιιίιιιο ροποίι:ιιιο που οίὶ. Ηιιιο

τοπιοιιΙιιιοικιτι ιισιι ο!;ίοι: ιιοοιιώπη ορπ[οημοποι

ππο πι. Γιιρροιιιτ Μιοττοιοιιι , @ο ίιιπι!οιιιι ιιι .βιο

38.
ΜΜΜ 3ο πιο ποιου πωπω Μπι ιιι οροισ $ω.”Μ

ίιιΡοιιιιι. ιπιιι8ιιοιιτ μπώ, πίνω πιο ιιι Μπι ιιι- ,",ΜΜω

ιιοοοιιπο Μπι ιιιιοπιιιι οιτροιιιιο πιωμπω» πι ώμο: ω..

οιιιΓιιιικιι οιιοι·ιιι πιιιιοπι οοριοποιο πω: ιιιιιιο, πο

πιο» ιΒιιιιπ τιιιιοιο!ι ποια; οοτιιιρτισιιοπιιΡιι

Νου: Μή

9··οοι πιο

-°..--.-:-ι_

Ιι!ιοι·ο , οιιιι Δω πι ιιιιι β; , προοδο ο!Ηρτιιιιι πι.

πι: Βοιιιο<ιιι ιιοοοΠιπιο ιιικοιιιιιιιτωοποπιο Ρο οι

μια;; ροπιιιιιοι , απο οΧ πισω ποιοιιιιφ ροιιιοτιο

ιισιι «απο ποοοβιιιιο οπιιίοηιιοπιο,τοιιοιιιο Γι.: ο;
Π ριιτιοιρίιιιε πάω, οιι ιιιρροπιιοπο ηιιζιιιίζει;ιιιίι

ίιιρροἴ.ίοᾶἐ`ι , ιιιιρΙιοιιι ποπ οΠο: η (πιο ιιοο!ιικιιο

πρι. Μ. έ: οιιιιο·οιάέδ 'πιο/ποπ. ά “πιο @Μέ

πιά: Με” ιυιι!ιιιιιιιε , Θ· Ριιιαβ, Θ· ποιηση/ι' που πιώ,

θ' .πώπω".πιω. ΗΜ? πουπέ οι" ·υοΙΙσ , οπο·

προ» ·ιιοΙιο,οιιιι Με" πι: ο9° :θα ω, . :πιο μου!!

απο νιΙΙο,|ἰιιὶ πιο; οιιιΙΙο ιιοι·ψ ο.6).·σιμοιιιηιπ @μπω

οι Με , £άπιβιιιβωιρί πι· ικΙΙο, ή· ροη πάλι. Οροι

πω· ιιιιιιιιωιι.Μ Μ", οι! ι οι ποσάΜι ο ο ο ο·

ποιά ιισιι ποπ , αορβ . 00ΙΚΗ#όΐἶΠ!°_ῇϋ#|β°Πθ£πο;.

οΠ.· (ιοοιιιιτ ω; νοιιιιιιιιιππιπ 8ο [ροιιοοιιοιιιη πιο

ΙιΕιτο ) 8"Μ4"οήθ"9"Πή ·ιΜοοΜο (Μεώ ιι!ιοοΐι)

Ευο· ιισοπΓΜισιιιι πω.«ΦΜΑπιιιιφΜεββιιιιΙ και

@στο διάΜ"ιιιαβιισιιιιι @πιο ΜιιιιΜύπω ο μια

ριψηιιιιιιψ.ιοπ και” ΜΒ Η” ΔιιίοΙ.ο.ι- Η ο

ειπε οοιιΓοφιωιο »κι ι πιο ίιιιιιιΕπιιι ιιιίοΙΙιΒιιιι

ρο8ΐοιοπιιοΒοι,οιιιιοπ ιιιρροβιιςιιιο , ιιιιθκιΙι!ιοιπ

=ιθιοιιοι δικ ΐιιιιιιιποιω> ιποτιιο ιιοοοΙΐιιιιΦ πιο·

ἴοἰιιἱτ ο ιιΒίοιιιο ιιΙΙΞι ΙιιιΒοιιοιιβοιτιιιιι ιισιι (πως οι:

ιιιιιηιιο !αΙιοιιο οιιι(άοιιι οι ιιιρροίιιιοπο, ιιιιοιωιιο

Ειιιιιι·ιωιοοοΠο οποιοιΜε Γιιιιιιιιιιιιιιιι οι 6ο ιππο

Ιιιιιιιτιικοϋπτοιιι οιιιιΓοιιικιιιιι ?ιιιιιιιποαΜιιιιι

ιιπιι!ιοοο πιο ο ππο ροιιιιιμω" , ποπ πιο Επιπ

οιιιιιιιοιι ωιιιὶιιιιιιὸιιι ιιιιιιι!ιοιιι τουσ ο «πιο ροιιιιιιιτ

ι>πιΓοιιι ο πιο ιιιιιιοιιπ ο .ιισιι Μερωοιππ ο ιιι

ριιιιιοτιιιιιιι·

  

  

πιοπι: Δημ; |Μρι|ιοι ι π. πιο. ι9. Νικαια έποικοι

πιοιιι|ί ιιι έ". ιιικΕι·ιαιο,ιιι μια οι! οιιιιάιιι,μι·ιιιιιιο.

0°οο,ηιι||ρ ηιι|ο/οσ/ρα, οποιοι·οβο πιοππωω,ω.

απο”. Σ,οι;ιιιίτιιι ιὶο οι!ιιιιοι·ιο ιιιροιιισο. ποσά :ιιι

.τιιιιι @ομοια ΡοιιιΒιιιι ο που Φ: ιιοιιιιπιπρ 8ο εσπ

πιιω ιιιιιιιπιιιιοι ιΜιιιο, εμού α!ιιιιικοϋπ πιο. ·

Πωσ: οροιιιΐιιροιωι. 88οοιιιιιιο πι" Μπιτ: το

οστιθοπίΒιιιιι· ιιι οιιιιιι παπι πιο: απο ιμιοπιι1ι ρο

ΙΒΜιο ιιιιιιιιιΙιο: ιισιι: ιιι οιιιιιιίπιτιι ιιοτι.ιι·ιι πι: οι..

πω:: οιι.ιοιιιι οικω ο&ιιιοι ἱιιττἱιιἴοοπ ;δο νικ:: πω”

πι" ιιι Μπι ιιιιιοοοιιτιο ιισιι πω: πιιιοπΓο-ιιιίι οπο·

οιιτιιιιΓοοο ο πιιιιιιιιιιιιροι ιιιιιιιιιιο οιιιιιιιίωΕ Γυρο

ιο:Μιιιιιιιι ορροπιιιι ιιιίοι·ιοι ιισιι στο: ιο!ιιοΠισ πιο

ιιιιιιοτι Οοιιιοιιιιτι :πιο ίιφοτιοι και ἱιι οοΒιιοΕ

οοιιὸο,ιιιιἑιιι ιιι ορμιοιιιιο πιο ιπιωιπο ποιοτι

ΗδιΠΟΙ'! ιιιιιιιιο πᾶσι ιιιιπιιισάοοήιιο ιιιιμοροιτιο

Με οροιιιιιιι ιιροιιιιιπ οι! φαι πιππωιιι οΒοιπο

ΜΒιιιιιιιιιιιιιο 6ο οΙοιι5.ιο ροιοπιι5 ο Μπι μπω

οιιόδ.Ωιιοιι ιιιῖο @πιο ο0ριοΒοι·ο,Ριο!ωιιιιιικο Επι·

ι11οιιιι ιιι πωπω ιιοοοιιιι ιιι·οκομι·οιιιιοάσπο Μ.

ΠΜ; οι·ιειιιιι!ιο Γροιιοιιι,ιιοτιιωοιιι ι!οί-οθ:ιιιιι 6:08·

ποπ: ία ιοΕιοΙΙιοιιοιιι ιιΡΡοτἱιίὶεἱιιΪοιἱοιἰε ιι Πιρο

ι·ιοι·ο , @στο (πριιι·ιιι·ο @τοπ , ΪοΙΐι οοριοΕοιο υπ

8οαιἱἔιηιιἄ ιισιι ιιιάιΒοΒοτ,ιιιιιιιιιιο ιιιίὶιτἱα οιιΒιιιιι

ιιιιόπιιο 0ι1ιπιοιπτοτπ3 ιιοιιιιιιιο “πιο μαπα, 8ο

νοιιιιιιιι ιι·ιιιιιιιιιΙΙιιΕι:ιο ΚοΒιιο οοιιίππιιο: 766 οι

πιιΒιιΩ Μ». ι 4ο. Μ Οιιιιτ.ο. ι οι_ΝιΙπιω «μπι πιτ- “ποια

που ο πωπω” ΜΜιιιιι·|ζΙιοι:οι· «πωπω ο#ο8ἄο7ο2·

οοο "πιο απο ωφ.ι·ικι·ινωι: ιιι Ραπ; ό· πι· Με

παο7ο87"Μοειικι(ιιιιιο, και άοβ/ϊοπτι μοι! ιιιιιιιίωκι·,

  

¦ιι€οι·τιιι'α. νοΙιιιιιποιιι οι·πιιιιιι ιισιι :Μια

Ρ,""Μ,,, ειιιιιΐοιιοικροάιτιιιτιιιιιοροπιίιιροωπικιιιιφωτο

"ιαπω- ιιι Γιιιιιτιο,επτοςιιιιιιι πιο” Ρ:8ι1οιιιο;ιηι διοιιιοπ

π, πιιιιμπ Μοτο δ: οιτροι!ιτιι οι! οροι·ιι ιιητιιι·ιΙιο , οιἰ τιιιιιοΙιι

“Μ” ι:ιοτ ροτοπιιιιιι οοιιιριοιιιιιι,ιιιις!οΒιιιιιιτ ἐΤι:ιιιοιιπ

δώ ό. πο. Νη!"[Μ682Μώ 134 β πω..

πω» οπου! Μο 2ι!ιω2[Μ €ΜιιιιπισιιΜΜ Β'ιιιιόιιιιι

νοΙιιιιτιιε οι·οιιιο Επι: 8ιοπα ποπ πι ίιιιΕοιοιιο 8ο

ι:οιιιρΙοιο οοιιιλ οροι·ιο Γιιιιοι·ιιοι. οἱιιι·ι .ιι.ει·πιἰοἑ

Ωωπιι;ι οιιοπιιτ οι! προοιι ΐιιροι·ιι_οι. ποιο ιιιηιιιι

(ΗΜ. Ωά)9'ΗΟΜΙΙΙη οπο: Διιιιιιιιιο οποιηιιιί|σ μεσω,"έρω

ιιοιπο , ιιιι!!ιοικ οιυιιιιιιοιι!ιοιιιίουιιιι!.π.μοά οιιοιπιβω

το: ιιιιιιιι64ι [οιι νι πιοπι πιω , [Μπακ πιο ιιι απο

πω", Μακάο οιπικρΕΙΙΒΜ:.

.Ιιιίοιτιιι η.. ιιοιιιιιπιοιιι ιιιΩιιιᾶιαι Βιιιιι:3 πιο·

ποιο ΙιΒοι·οιιι οι! ορο” Γιιροι·ιιοτ. Ηιιιιο Βιιοι νοτι

πιοπι πο5ιιιι Τωιωι.5φ 6ο. ού απο. Μιμί!. Μη; ω!

ρο!Ποιι τιιιιι]ιο.πώιιιιιικ ό· Μ. ο. 34.. 5ο οι:ρι·ιπιιι; (,μ,.ρ;

Νασο ω"πι Ρουπία:: , μια! οι οικω κι πιοιιοοινιψά μ"ωι·.`

99·

0801 έκ.

!ἰΑ βιο “

ΚΚ

πι" 'ποσο, ιιοιιιιιιιίιιιι πιο ικιιΐο οι: πισω Ρο

ΙοΒιιιιιι πιοπι" , ιιοιιιιιτιο ιισιι μπώ ίι.ιιιιι!ιοιιιοι

οΙιοοοο ιόπιιιι ίιιροιιιιιτ. ππο μπώ , (οι: ιιι ίιιιι(ιι

οὶἰ_ιιἰἴο,ἑ επική; ιιιιιδ8Ρ9σοτιιιιο ΡΟϊΌοώιο 998ή

οποιο : οποσ Βιιο!ιιιιπο Ποο εφέιισιι ι>οιΕεπιιιιι

Γεω" οΙιοιιιο οποιο Γιιροιιιιιι. πω; Μ; Μπιλ οβ

Μια ρι08ιιιιο ιιι! οροιπ[ι.ιροιιιιιο. Ποο πι ιιιι9ιιιο

ι:ο ιιιοτοιιΕπι οπο: “Μ” , πι” ιισιι @ο ωΐ59ιοιιο8ο

οσιτιριοτιιοπιιΒι ω ιιθ;ιιο , οιιιιιε ποιο π; ροοοίξοπι

οίο,Βιιιιοι·οοε , εινα; πι! ΈιιιΕοιοιιιοιιι 8ο οοιιιρΙοοοιιι

οιιιιίιιιι ριιιιοπιιιιιιιιτυπ απο ιιιιΙΙι ροοοιιιιι ρο

τοΙΙ: (ιιίΕοιοιιτοι ιιιιιιι8οι·ο οΙΪοᾶιιιιι , ιιιιοιιι ιιιίιιέι

`

  

οσο/Μόνοι ·"Μιβωπ , Ιστορια ·ωιΙκιιωιι: α/Ι.Κιιτιο:

Μι οριιο (προιιιιιτ. ριιιιοιριιιιοι Ροιιι1οιιιέι μπώ,

ιιιομοι· πιιοπ Μιά ΠοοιιιΒιιιτπιπετοιιι πικαπ ν:

φαι θεο ιιιιαΙιιοι 8ο Μισο ιοοιιιιιιι οοαιροι·πιο

Μπιππωιπ ΗΕιοτι ιιιιιιιιιιῇ ιπι!οιιιιο , πιο ιιοΙοιιιιο

Γιιροι πωπω οι! αριι$όοτοτΦΠιΜοι Μαν: Διι

Βιιίο. πο πιο. δ:: Μ». ΜΒ. ο. ο.. απο ρτοοοριιιώ·ενα

κι; ΙΜ ριΜΜοιιι Ιππικό , β πο: ΙιΙιοπιιιο σώσω: ιιι·

θΧΜπιπ ἐ πω» πιιΠιιιιι·ριοιιιιιιιιιι άοβοιιιιιι Ιιοιιιἰ·

πι , πιο πωπω: ιιιίι0$ Μπιτ οποιοι : ποιιιιοοιιοοιι.<

ποιοι ιι;ιοπιιο. οίΤο πω” , νΙ:ιι ιιιιΙΙιιιιιι ΙιΙιιιιι·ιιιιι πι που

βιιιιιιιιι ο Μπι) πωπω. Νοπιιο!ιοο ιιιιιβιιιιιιιιι

- ιιοιοεπ



ι Βι/ῇ. ?λ - Πσ σωάσ, ?στο ·υοίωτωτ σωσει”. Μ. Π. Πρ·

τιστοΒετ :κι ά68πιτετι μια, ..τι Βσο Αστιιοτι. ι εισαι ίιετσ,σοπ μ::ιιιιστσσιετοιττισω:ρωιπάσ

Νοπ ...πιω στιι σπιω τω:: εά ί-σσω σίτσ&σω , εά νιάστστ είίστσι·σ ,τι τισὸά ο νίσ: ετε:ιεσ ίσο αστοι

:ισσω άειστ· , ρτοάσσσπάσω ισ σι:στσ.ιτιο τσοσιτε: :ισω ρσπάσετ ι ιιιιστο ετιιι:τιο , ντιπ Δο8σιιε ισο

ιιοστεω ..τω σοορστ:ιτιοπσω τ ιρίε :εωσπ 8τε- πι: , εδ::ι8 πο:: :τιιισετσ: Βυτίο. οσεπτσωσισσο

οι στι, οσε 8: στι:: Με.: νοισπτετι , ν: Πωριισι- :στη τ ν: εστσω .στο ττιισσι Με. 8τετισ εισαι,

:στ μπει, 8: ειιισισπάσ ρτισίιετ,ντ ίσιρίεω εά ομοσ 8τε:ιε άσ:στωιπετσ οσο...: ιιοστσω ετοι:τισω εά

νοισπτεεάσιστωιπστ, ορστιάσσρτοοοττιοπσωάε: σεστσιτισω, στιετιιίι στά ιιισά πσσσίιιτετσ άσιιστσ:,

:στο ρτισωιο, τσάάσπάο ιιι...: ίσρστπετστεισ, δ: πσσ σούι: ωετιστσισιτι ει: ιισε:ιοπσιιιιστι ιιωττι;.

σισίάσω οτάιπιε εσω ρττσωιο. νοισπτεσ άσπτει:ετ Κ. π. τισε:ίδιοπσω ιιεπσ σ σ άσ ωοάο ιο:ισσπάι , ε

ί-εσιτ, δ: οιιιάσω εάιστε δ: ιπσιιπετε ε μπε, .οσο ετεσιίιιωι άσ ίιάσ οοάιρστιάστσ ποπ άσιισιι:,

τω... ιτυ·· ποσο: ιιτ ιιιιστσω τ σιιωιπ πσΒοτιο Γειίιτιε, πο:: ιοσεπάο άσ τσ τω: Βάσω σοτιίτε:.(ιστ:σω ισ τσ σα,

8τετιε τω., πσσ νοισπτεε Με. ν: Ασ8σίι:. άιι:ιτ,ίσά τ τιποτε ίσσ ετ$σω, σοι ε οιστιισσε σεσίισιπεάσοσε

χ. μιὰ.:

σπάνια Ζωι

τὶεω κά

απο.

ν:τσωοσσ Ποιοι τσοσιτετστ, τωπ.τιιστι Αροίι:οιι,

Ντ» «σ, βσιέτσ:τη Με ωσσκΜ.Ροται: άισστ·σ, μι· πω,

στου:: Βστπετ. άσσο. πιο. ιοπειιιεε ιιπσ ,βάφτισε

αυτο: κατ, σκάκι: άισστ·σ, »κατω , Ρσσβασπ.:|σοσκ

ρω». φωτσβσ υπικ2Πσκω μι· σβέιστω , ρ.: (9 στο·

:ι :ισ οσπάσ:, Ροίισ :τιι:ιιιι σσιιιι:σ: σεσίετιἱ, άσωοάο

πσιιι σετσω :τιοσε:στ εάεστ.τσετσ εσ ίοιι , τοπι

ωσίι σεσίε Π: σοσίιισιστιε. ιτε Ασ8σιι οσοι ο:: ιιιισ..

τσω ετιιι:τισω ίτστστοπ: ιπεάσσσετσ , ωιπιωσ στι·

·σισεἔι 8:τι:ιθ., σοσίιισισπ:σ ρτιπσιρειιτσι· εάσω τι...

ρσττιετ. ισίισω ιτι.πετστε ιερεἔι τοστ ιιισστσω ετι:ιι- Ρστί!”:ιδ

·ττισω ιπεάσοσε:σ ίιετσ , ωει:ιωσ ωστε 8τετιιι, ά” ί Μ·

ιιτιστιρειι:στ- σοοίιισιστιτσ , σειιιοιισε νστιτεσ σίτ. Ε” ι

Αιείοιιι:σ,ίιωριισι:στ , τισ οτιπ::ιρειιτστ πσσ Απεσιι σ

ίι:στστοπτρστιιοστσω ετοι::ίσω,τισσ ισίισε ιιτ πετσ

τἐιεοεει τω, ίσά εωιοο μ:: ετε:ιεω.

Κσίρ. τ.. στο ιιιιστσω ετιιι:τισω άσ:στωιτισ: _

ίσιρίσω εά σεστσιτισω τ Ροπή. σίίσ :οτειιε σεσίε °"Ι'Ε.°

άσίι:ισσε.ιρίι ποτισίι: ττιοσσσάσεεᾶσιριιγίισσ,ίσά "#2 @τα

ωοτειιτστ, ωει:ιωσ ο ιωτιστε:ιιε Π: :σι:. ετ. τω... .......ι... τι:

άο ετσι: ρτορτιἔι ιωτιιιιίσε ιιιιστ:ε:σ οσσιοε οποσ, ωτσισ ο

ν: νιάσε:τωεπσε εωΡτιιιτ , ν: νσιπστσ: , :πάω ν: Μ* "Μ

πω:: σωστοπιστρττω μι· σσπ/ἐπῇωσ. Βστςτωι..

πετ ι8ιτστ8τετιεορσε τ.1σοεά ίρσσιίισετιοπσω: τι...

:στο ετιιιττισω ιάσω ορο: άστστωιπετ οσοετι σιτστ

σιτισω:ιτεντ 8τετιω. ποπ ιιιιστο ει·οι:τιο :τιι:ισε:στ

ίιωριισιιστ ομοσ. ει: :πιω ετετιε νσιστιρτωσιετε

οσεάεω ωεσιιιπειπ ωεπσ ρσστι, οιιεωισσιάιΒι- ι
το ωοσστσ ...πιω ιτε ν: ρσστ ποπ ωσιτσωιεσάισ ι

τσι-στε:, ιι ιιιεω ωοσσετ:ριστιωσω νιτσρστιι, ο σι:

άσίΞάιἔι ποιιτ ω.. πιοσστσ: ωει:ιωε νστὸ ιεσε ιιτ

Αττωτωτι , οσιωεσιιιππωι:ε ερ:σ σοπσιππεσιτ ,

ντροίίιτσ:ιεωε ρσστο Με:: ωοσστι. Ηοσ στιεω

άιίετιωιπσ, οσὸά ωεσιιιπε ποπ ττειιετ τισσιπσιιπστ

στ.

ωεπσω ρσστι εά ωο:σω: @στο νστοττειιιτ δ: ιπ

Φωτο: πω·

τω... οψη/

@κι

ή.Ο.

Ωαι.6'ιο σ.

τοπίο Ιο

σκατά

στι... ιιοστσω στι:ιι:τισω .τι σιτστσιτισω, Ποστ πο::

Μαιο...: άστστωιπεπάο. Τεισω €τετιεω άσσο:

Εσσισίιε Επι.: ίσο: ε Όσο ροίσστσ ,· ποπ :με σοι:

ίιπ: νσιισ ίσο σοορστετι , πω: ειστάμοάσΠ, ει: Ασ

Βιιίι. Μ.. τι: ετιι:. δ: πι.. ω.. σ. ι 5.βοσοσιτοβτπιστ,

κοιταω:: Ρίσά :με νσιιπτ , πο:: ει: :εω ει:ν:εω σοπ

ετσεωτιιισ,ν: σε :τι , ίσσ σεω ωοσστσ φωσ τοτεω

σσω ί:εσιιιτε:σ,νσι τιιίιισσιτε:σ ιριιεριεσσε:.Νσσ άσ- `

τοΒετ Ασ:ιιοτι ετειιισ,τειι ωοάο ετε:ιεω ίσεω σοπ

τσττσ στσε:στσ ίσο. ντωιπιωσ ποσοι:: άσε ιιιισ- ἶ ο

 

το ετιιιττιο. @τι ωειιιωσ πω: σοωωσπάετετ- Ϊ
:σω,ν: εισαι ιΡισ σιιισεσι:στ πω, ιπίειιιΒιιιτστ Πει, ι

σ:ιεω πο:: ίσοιειἔι ροτσίτε:σ σοπ:τοάισσπάι ισ στα· ι

τοτε : στο» , ιτιοσιτ ω. ιοτο Ασεσίτ. οι πο... οσΙιτ,

βεί οι σ:: 0:0ίσπτσ|ιΜω.» ·υσΙσπι, τισοά Πα:: :Πιστι

σιτστ άσστσσιτ ιιστι.Νεω οσο ιιιισε τσΒισ ποπ οσοι·

ωσσάστ ίερισπ:ιεω;οσι :στο ροίιι: ιισσσίιι:ετσ ίσο:

Ωω.6ιω.ο..σ οτορτιεω ίσπτσιιιιεω ίσοσσπάεω

ροτιιιειιιο: ...το οσιάεω ίσεσιάσσ ετ:σ ειιισισπ

πιο. ιιι:στο νοισπτσε εά ίσσω τω:: ίσπίσωΡιτε

ι):·σε,σίιω ροίιιτ νοισπτετσε ποίιτεσ πσσσΠιτετσ εά

τά , οσσά ιρίσ σιιιι:εσιτστ άσστσσι: , ωιτἔι τισ:?ιάεω

Ροτισενιιτστ ετ:σ , ν: ποσιιιιστσ νοιστιτσε το τω..

νσπιεωσείσπτσπ:ιεω. δισ σπιω ποπ ίοιιιω ιπίειιι

Μετα σιτσσστιοπι ωεπάε:στ οσοά ιοί-σ άσστσσιτ,

ίσά σιιεω ιπσιοιετσε ίστσετστ ρτορτισε ωοάσε ορτ

τεπάιστσετστεσ, οσε: ν: τειιοπειισ ροίτσιετ ιιιιστο

ορστετι.

οητο, οσεπτιο σ:: εάισ:οτιο ετστιετάστστωι

Μπ:ισεά ίρσσισω , 8τσιτ ιιιοστο αποκτώ άστστωι·

πεπτσ εά σι:στσι:ισω,νπε πσωστο σοωρισιστ σο·

τσΡτε: εεστιάι . ποπ «πιω , νττι ττιισσσπάσωίι:

εσιιιε ιιιισε σ:στσι:ισω. Οσττσω οσιάσω σι: , ίσβ

Ρσπίιοπσωσκστοι:ή :τιιισσπάεω ίοιι πω. ετοι

:τιο.σίιω ιιτ ίοιε ει: τοτειιε σεσίε άσί·ισισπε , :ισα ο

ποπ άσί·ισστσ:, πσιιε άσί:ισστσ:. Ει:στσιτισω νστὁ

ε&ίισ ίσρστπετ. 8.Ασεσίι. σιάσω νιάστστττιιισσ

τσ, τι.: είιστιτ, στι... ΜπέεΙσπτω στα Ματσε:: ...το

Μεσοι σσσάάτβ , ω.. τω·τιστ τω· Ιτι:σσιωι συ·ίσπέκπτ

Πστιιισ,πάικοακ:σιΙΖο .....σ....τ... τσβ/Μ: άσ σωστο. σα.

τι. ιιι ίιετσ νσιὸ :τετοιο ιερίσισίιοε ρστ8τε:ιεω

ι

° νιίιο,ιετίιο,εωιοσιε:ιο ,

εωοσιστιτισωο άισσ:,ιιιιστσιπετοιττισω νιάσ:,νσι.

Ωστε: , εωι:σιε: τ ..το ωοτειιτστ ι ιι τω: :τιοσοτιιτ

πω:: σί:ίοιε εσ :οτειισ οσοι-ε

ωοτειιτ. Μσιτὸ ωισσε στο: άισσ:, :ισιιιεάίστιοι

άσιεστσ ..σε νοισπτετι, οσοι! ιιοτιιο νιάσε: , τσιπ:

τστ,εωιισιστιοστιίι νστο ρο:σπ:ιε νιίισε ποπ τοστ.:

ν: στι...: . ωο:ισε τι: εωισσισ:: οωτιιε στις Μποστ::

ιιισστ:ε:, ίοιε ιρίε σίιισιετ . ει:στι σεσίσ :ισεπτσωσισ

ρτιπσιρειι:στ τιιιστωτι,τιττοει τισιισε ει! Ωτιοι :ιοί

στ. αστα; οωπσ: σεσία ί: ιιεοσεπ:. ττ:τε:ιο Επι:

:κι ποπ , οοπάιτιοπσε δεσ. Ρο:σπ:ιε ίσρστπε:.ίσσ

ρτιπσιρεισεσκιιισω , π...: οσο :ιιι ιιτ , π:σ ἐστι σου

:σίι,ποπ ίιτιάσω εε στα» θ: , ιισσ: ποπ τι. στα» άστα..

:Μπεστ εά σιτστσιτισωτ εποε ίσρστπε:. ποπ σάι

σιτιτ ιπεδ:σ ίσοστπετστειιτετσ,ίσά Π: τε:ιο σ...: :με

πε:στε ποσσιισστστ ίσοστπετοτειιτετσω. Φεβ π·

το εάσε ίσρστπετστεισε ε άο:ωισπ:σ Αάεωο ισ Πε

ισ ιπποεσπ:ιετ σιισιτι ρστ 8τετιεω ίσοστπε:. πσιιι

σεσίαεάίστιι:ι ροίιιπ:,οσιε ποπ ιιι·ιστο ετι:ι:τιο Π· .

ωστε ἰωρστεπτι. 8τιιιτσεπιι σίιισιτιτ, τισ πιιιισε εοι:σσ

σιωτττιω ροίιι:,οιιιε σετστιιιοστο ετιιι:τιο. οιιείι -

νστὸ ιπίιττσωστιτι: άσωσω,οσιιοσε ν:ι:στ ιιιοστσω

ειι:οιττισω , σισεπτσωσιε σοιιιιιίιιωι:, άισιπιί:ισσ,

πιι ίι: :τιισσσπάσω, :οτσω εθ:σωδιιι ιιισά εττο8σ:

σίΐσστσίτισσ ιωτιστε:οε , οριο άστστωιπε: εά ίοισω

σιτστει:ισω νοισπάι: ίσιο: άστε οσεπσ: , Μποστ,

ττισωριισ:, τισιε πιο ποτστωτιστετ: $οιι ωεπάετο

ρσεπεπάι ττιι.ισσπάε ιι: ιστότοπο, ιισιιε ρσεπεσιίιι-ι

:πιο ωιιιτιι;ισε: οσείι :στο ωιιιτσ: ποπ σίιισιεπ: :ιο-τ

στι. ν: Κα: ρσ8π:ἔ, νιτισε:, :$σωριιστέ :ισετιάο.

σσττσπάσω τι: εά τεσιτιω.86 τιτισσ ε ε: μια::

σοιισω ορτιωσω,ποπ ::ιττε:σοσσε , πι! εΒε: [πιο.

σσρε;πσιιι ..ο ρσστο εάίστιιοσπάε Π: νιθ:οτιε, οσιε

ίοιεσεισετιε ωοιιιτστετ: ιιιιστσ :οσο εάωοσσ: , ν:

ιρίσ τεριετιιτ. ΟσττοΑσεσίι:ιτισε, οσὸά ίισ:στιτι:

Απεσιι Βοιωτοι εάίετιΕίιτ ιιοστο ετιιιττιο , ν: ωεΒιε

Βτετικ εάίστιΡίστι: ,στα ...ωΡ:τω πάτο:: ..τι αυτ: στο::

κατω. ΡΙσπιττώπτω μπιεκπτωτ , Μάτ β πιεστικα”

Το...:.ΒτΈΡΤέρ.τ...τ.έισ.ισ. άσ τω.. :κι σερ.9.

ε τοσοι ι ° ι στο ε: ιττιο :σε ισ σεω τω::εά ίστιιοσπάστιτρστείιστ, σοτσω τξιοοιιισ ιιιισά·ο ετ

ιιιττιο ωεσιε τω... 8τε:ια :τιιισιιιστ. οσὸά ίσ ωσ

ιιοτσε



μ..

6'κοκάκρω

μετα" ικά

“κι” ορια:

[προκπισ6.

πι?

Παοκ ΐοοιίΐοτιτ ,τρωει Μάο 86 :ΗΜ ο6ίτατιτοκ τιοΒιιτ.

Με”. 8ἰ οριι5 Πιροκοιιτ. τκτοιιοκοτιιτ ροτιίιτ εκκ

τἰο,οἱοΓοοο Διιτ!ιοκι,ι:ριοκκι Μοτο ιικΒιτκιο,οο τριὸτι

εκατο οιιιίοτιο Αιιτκιοκ ίιτ ρκιτιοιρο!ικ οοοίο ιΠιιιε:

ρ:ικἱ τιιτιοτιο οριιτι ροοοοοιἱοοἴιιτιι τκιτιοοττικ ροτἰἱιτ

οοοοοριίοοοτιπ 86 όποιοτή, οιιοοι Βοοκο Ιιοιιιἰτιἰι

ικρτωο , οο φωτ οοτικορΠοοοτιο 86 6ιοοιοτι Μ:

ρκικιοιροΗοκ ο:ιοίκι ροοοιιτι, οι. ἰκιτκἰκιΪοοἰιτ οτΓιιιι

κιοοιιο, Μο οιττκἰοίοοἰιε ιτιοερκωο , οσο απο :ο

εκιτιο,86Βοο: Αοτἱιοκ εκατο ο8 οροε Βοκιίι.Κοίρ.

 

ίΒιχϋ. ?Ε Ζ)ο Μοκι'ο,ρπο ·υσίαπωκωσοκκοκ. δοόΐΕο Ι Ιλ

Ιοτιτιιτἱ ἰιιιροκικο,οιἴκῇοο τοΒοκο :το κοοιιοκο.οοίιι$

ο.8το:,τιοο οίτ οικω άιίοοκκιοτο,οο νοΠο,ίο8 τοΒο- .

ιτε οιίοοκοοκο,νοΙΙο,86 νοΙΙο (ο νοΙΙο,ουι εθοο ρκο- '

οο8ιτ ιοτοΙΙοάιιοι 86 νοΙοοτοτοκο . οίτήτ16οοκοαι

κοριι!οτιιιτικ 86 τκιοττοιιτ:Εθι Μαι/ζ 2.ρο.7ο..υισο Α.

κ. Γιιοε!ιιτο. ρκορτιο: κάτω Ιι!ιοκτ ιικοιτκή οΙτ οιο

&ιο:ο!ο8τιο κιοο οίκκοτιοοιε, οοο οο!οκιτιιτιο , οι

τοπιο: ροτοκιτισ6 :οετο κιιτιοοικ οᾶι1$ἱτι (οὐκ εορτο

τίοοοοοοίΠτιτ; νοΙοτιτοτΜο ίοΙοτοιικ!οοτιέιο8 5

ιιοοι; κι”πω ιικοιτιῆ οίτ ο!ο8τιο οοι·οοι , οριο

κίΙ.Π|88

Κοι)κίικο ὅΜε. Γοτιοο!. Νιοι 8κιιτιο 86 Βοοεοτι καρτ” Γοροτιιοτ. Μπιτ οάΒοοιιι.Ηκοο Γοκιτ. οοοΐοτοτ 8. ΤΜ. 9.24. έκ δ. τω”

κ κιοτι ίοΙ6ιοι-οοτιοτικκιιοτ οιοκοΝτοκ (ιιοκτοο86. ντἰ οτι «Μο. ο. 6. Μο τοττοκιο:ΕιοΒοκο ροτοκιτικο οίτ, και·

οροε ροοοοτιιιτιοίοιιι. οοοοοκττικιτ οοιιοορἰἴοοοτἰο κιοκο ἰτι οτιίο86οκιι , δ! το οι κιιιο8 οίτ κακο οΙ·ιικάι:

8.

Μωβ: ω»

ωρι|οσιιτιο

ΙΜΠ6""ΙΜ

Οοπκιφἱ[

καπάκι :β

6πικ[ιι υπο

τιιΙίκ ω..

ριιΜιι.κ.

το

?κίωικ/διιτ.

86 τ:ι2τ1ιοτι;Γοό. οτικοι οΒοάιοο ρ οτττοΒοοοο ιρίετιι

οιιτιτοτοκο οᾶιι8 , οιτριο 8οο8ο τοτκιο!οοιοι τ:οκιοι

ροιτιιτοιο 86 ρκοροκτιοοοοι στ! ρκωτιιιιιοι :κοτιοιιο

οιιιτικ οίΐοάιιιι οοοοιικΐοο οριιτ ΠιροκοιιτοκοΙο κτί

ΒοἱτοκροτἰΙΙὶοιἰιικι @στις 86 Ατιττιοκι8κοτιο.αιρο

οικω κιοεεικἱ οσο ροτο!!,οττοικι οοοοορτίοοτιιιοι τ-κτ

Βοἱ ροοοοιιιτιι κοιτα Νοε! ΙοοοΒι τ. (.”κοοικριβιοτικ

άι» κοιιοοροκκ6. ραπ: ροι·οοκοικι: Στοπ 86 ιι οκο 86'ο

Βιτκιο οριιε Γοροκοιιτ. κιοο τρ.κοο8 (ροοιΒοοττοοοοι,

Πιο τρωω νιτοΙο οιτοκοιτιτιοι 86 οιοκοΙιτοτοικι, τριοοι

τιοκι ο εκατό , τοκ! Μιτιοκο !ιοΒοτ οκριτκιο. Κατω:

τριοο8ο οι! οιιο8οοι οδο8:οοι οοτιοιικτοκιτ ριοκοε

οοιιΓιο, ιΠο νοιοοιοοο τκιοιιι ροτοίτ τοπιο ίτιιιικι πιο·

άσοι , 86 κιτιοκιοκο οριο οτι πιο ρκοοο8ιτ.

(.`οιιο!ιοέο οιτ τιοθ:κιοεΐι Αυριο!. κιοτοκιιιιοκτιοτιοοο

ττοιοκιτιιτιο :οι οικοκοττιοικι , · :μισά ρκιιίισο οίὶ ο νο

Ιιιοτοτο, οιοκοΙἱτοκ τκικιοι οποιο Ιιοοκτοτοκο ιοιρο!

Ιοοτιιιό ίοιρβο·ι 8οτοκιιιτοοο8οοι: οριο οι Βοτιοκο

«ποιοι ιοιρο!Βιιο,οιιοΒοοικι οιοτιιοτιτοοι !ιο.κιοτ τρικ!

Ασερα. οοκιοοριΐοοκιτιιο ροκικιιιτ . 6ιιιο8 ευρα νο·

ιιιοτοκιοοι . 86 !ιοοκοιιι οποιοι; Μου 8.ΙΑκο . ρα:

οιιτιιοι οκ1ΐοκιοιτ Π!! ροτιοτ,οοοιιι Μιοκτοιι. Π κιοτοοι

οιιἰε 8ιοιτοκ κκιοκαΙιτοκ οκ οοιιοοριίοοκιτιοοι ροκ:

τ:οκο, 86 Με , Πατρα· ιροτιιικι εικοιτκιιιοι ρκιρίιτ:ο

 

 

σοι κατω ιιρροτοκιάι οιοτιικοττ Βοίε : προ οιοίτιοικι

ροτοκιτιοκοιτ τοο8οκοιο οπότε 86 Βοοοι. Ρκιοτοκοο

-οιιιωοοι τ-ειοτιιτοτιο τωικιοτοκιει!ιε ο1τι:ιικο&οτοο6ιο

κο ιο ο!ιιο&ιιοι.86 τοΕο&οκο ΐο (ιιρκο [οσοι ιιέ!:τικιι:

-οτρο οιοίκ!οτιι οίτ νοΠο οϋιο&ιιαι_, 86 νοΠο ίο νοΠο.

. νοτιο οτι ΐοκιάιοι. ΑΙοκιίιε , Με. κοιτιοκ.ιι8 ρκοτι.

Με. οικία. οετο τιοο ιοτοΙΙοάίιε :Η , τοιιτὶιτιι Βοι

ρ!ιοιτοκ οοΒοοίοοκο,ίο8 οτιοπι ιιι8ιοτικο,86 κοτΙοάο

κο Γο ίορκι Ποιοι ιιιοιοιτιοι; οοο νοΙιιοτιτικ 60:.τ:ιτι·

τἱιοι ω! Βοοοι τοο8οτο, Μ! οτιιιο: οποιο οΙι οκο,86

κοίιο&οτο [ο Πρ" ιριτιοι οιιροκο; άπο τ ραι

ρκιιιοι ροτοτιτι2 ιοιοικτοκικιΙιε. κκΒοοτοκο Γο ίορκο

Ποιοι ιι&ιιοι.

8οκιιο8-ι Γοοτ. τιοεστ,(οΠοι νοΙιιοτοτοκο οιΤο τω

τοαΙιτοκ Μοοκοοι,(οο οτιιοι ιοτοΠοτίτιιιιι,86 τριιτιοτο

ροκ ρκιοι 86 ρκικιοιριιιιίιτ , οιιὸιιι νοΙοτιτοτοοι τ Πιο·

ι κουμπι ο. 8ο!. η. 4.3 Πω!. οι 4. έιΠ'.49 κ, 3.ο. π.

5. ί/κάο άΙοοκιάκω. Ρκοτιοτ κ. [Πο ροτκτιτιο οιτροκ

ρκιιιε 86 ρκιοοιριιιιίιε Ιιτικκο,ροκ οποτε ο&ιιοι Βερο

τιιιιτι ροκ ρκιιιε 86 ρκιτιοιρο!ιιιτ 8οιιιιοιιιοι εάοιιοι,

ντ ροτοτ:ιειΙιε οίτ ιοτοΠοάτιο,τιοτι νο!ιικιτοκ:οἱιοι.ο.

 

ρ ροκ κιτιοο οᾶιιτ οπτκκοκοοι όοοιιοιτιοι τιιτιοακοοο,

κιοτιιρο μ; κιοτιττειιιι οοοοοιιοοιε νοΗΜΠιιοι π!

ροκ Γο 86 οοοοίΤοκιο νοΙἰΒιΙιο, οοκιτιοΒοοιιε τρι5ττιοι

86 νοκο ροοοοτ 86 Ι.ιτιιιτιικ ροτιοκο κοτιοκιο :Ποτ 8οοοτ ω οοο8!ιοοτ κιοτοκοιικιστο , Ποοτ οοοοιίιικιοκριτιο·

ροκμετρο Π:οτο. «μια οοτιοτιριΪοοοτι2 ρκκροοτιο· τιιοι στ! οΙ16ριοτι ικιάοτοκοιικιειτο;86 ροκ νοΗτιοτιοικι,

κατω τω.. τιεττ:ιτ8 Ιορίω; οιοιικοοο 086 ι!τισιιάσκιτ

άοΙιέ?ιωι,εϋφκροτικοαΜοακοτιο , οριο :ιο οοοοιιριβ

οοοτιέι τκιοοιρτιοτ. 162906 8οιοκτοιτιοτίο π! οκτώ

τἱοοι οθττ1$ωροκκιοτ.ττο οίτ οΙιτιοκο ιικτιιτκιο,ντ οοοι

ἰρίἱ άοιιοτ το πιο οκτΗκοοτιοοο Ωιριοοτιιοι εκατο

τ:1ιοττι , ποιο οοοκοριΓοοοτιο: νιοοοοε; οοο οΙιτοκ

8ιοοκο οοικ ροτοίκ , οριοοι ΑροίτοΙοε: Λὐκσυιάιιικιιὶκ

οι.ωιιύισκ Μοκιιιοκοπ 68ο, [Μρν·οικιι Βοι Μοκ:κιικι: Ιρίἱ

νιέτοκιο 8ο οοοοιιριίοοοτι.ι οόΐοκιοοοάιιοίτ , οσο

ποιοι. ν ιιτιο Παπ το κιοττικἱ Ηρώ. Μαιο ροκ οοιιοτι

ριίοοιιτιοοι ιιοίτκοᾶιιε δ! ιΠοάιικ οο8ιτ, ιτε ροκ μα..

τιοοι (Πικιίτι ίτοτ, :μια κιοκι τοκιτίιτο τοπ οικω (ορα

κιοττικοτοο, και οοοοοριίοοοτιοιιι ΐοροκοτ; οοο·οιιτιιτ

ροκ ΙιΒοκοοι ιικριτκιοοι ταοτίιτιι. οτ οικιΙι ΑοεοΙι,Χοι

οιιΠο τ:οοοοριίοοοτιω ροτικιοκο Ιειρίι ΐοκιτ,οοο κιτ

ροκ Ιιοοκοοιιικοιτκιοοι ευρο ωραιο." ιοίττιιέτοοι

οοιι:ι οκάιοτικιμ κιοκιΙήετοοιιιτκι , θά ροκ νοοκιοκιι

ιιιιι6ι!ιιι οᾶοοΙιιι , «μια οοοοιιρτΓοοοτιοικι νίοοιιοτ.

ΑτιΒοΗ οτιτοι.κι, τριτο 86 ροτιοιοκοιιώιιοκοοτ Μπιτο

οποτε οι οποιοι , 86 μουοο τιιιιιοκο οιττικοκοοιιι

οποτε οτι Βοιωτια, ἱρίοκιιτιι ιικοιτκιο τκιιιιιιτοκ ροο

οποιοι, οιιοοικιάκκιοκιοκκι 86 ἰρί-οκτικιι οτωτκτο, πιο·

πέτο ρωτά, 68 οκάιοικιιε οτιι6ιΙιρ τκι!ιοιτιιτ Βοοιιοι.

εεοκιο Πρ

:Μ /ὁ!ο κυο!οποικβ ρο6Μ6Μ/0Μ288

πι· |ι!ιοπιέ
ο

Ρ
Κἰοιιι Ποτ. κιοΒοτοΒΐοιοτο ,νοιιιιιτοτοκκι οπο Π·

κιοκιοι,τοο! οΗιοι ροτοοτιοκο ονοΙτικιτοτο 86 ιο

κιο.ἱ νοΙιιοικιτ οοο:Πακιοο!τοκιικο το6ιοτοκιοιοικο,ΙΙ

6:οτιιοοκο!ιοο κι ποιο τιοτοκοιιοετο.(οτι πιο τιοικιι

οιιιοι ροκ ρκιιιτ 86 ρτιοοιραΙιτικ κιιτιοοιιιτ ροκ οοτἱ

Παο: ρκετ:οτιοτιτοικι , τρώω ροκ κάτσω νοΙιιιιτοτικ

ίοτιίοτριοοτοκτι. @Με ο: ρκιτκιο ττροΙιιτιικ ΐοοοοάοε;

οσο ο οοκιοοτί-ο ο. Με ροτοκιτιιι οίὶ ροκ ρκιτι686 Ρκο8οιπ κ..

ρκικιοιρο!ιίιτ Ιιοοκο , αρτιο οάτιε οίκ ροκ ρκιοε86

ρκιοοιρο!ιιιε ιο τιοίκκ:ΐι ροτο8:κιτο, κτ ροτοτ:ταΙιεοθ

ιοτοΙΙοάοε, οοο νοΙοοοικ: ρκιιιιι .ο. οέτιιε οοι Πιο:

ιο οοίὶκἐ ροτοίτ:οτο , Πιοτ ἰιιὸιοἰιιτκι οοοο!ιιιιοοιικιι

οπος οΠροτιότ , 86 τρίο οΙοέδιο. Ατ ιι:ιτοκ κιοοιι&ιιε

ρκιιιε οΠ: ιιιτιιοιιιιιι οοοοΙοίιοοιιοο ροκτιοοοι οι το·

τοΠοθ:τιτιι, ἑοιιο κοΒιιΜτιικ οΙοότιο , οιιὲιο οΙο&ἰο

ροκτιτιοκιε τα! νοΙοοτοτοκο. ΙρΪ‹ι πι. οοοοΠιικιο8ο

τοκοιἰτιοττικοά οι , οιιοτΠΠ:ιοκο οοοο!ιιίτικκι οικοΒ

ιοτοΠοάο . οίκο ιιοοιιοειτ ιιο!οκιτοκ κοΐριιοκο οιιο8

ιοτοΠοάιιε ρκοροιιικ βοο!ιτοκ οιιροτιτιιιοι :Ωοτικο

τοτοΙιοοκτοε ο1ο8τιοοιε οοοτιοοτοκ το Μιοκτοκοιιι

8ιοήοοτιο!ιιίιιιι 3. Βιοοτίο ω" οορκιο(οοοι

Ι·'ισιΜουι.

ιΠοιορι

"

8888884.

β”.

Ρκού. κ.

Βιικοιι8.

Ρ"8.ΔΙϋ κ.

Μὶ ορικά Πιο·

νιοοκιι,ιτο Ιιοοκτικιι ω! 608τι0[οοκι5: Μ! οο8οοΐοοοτ "...Φ

οίτ νιιιοοε,86 ίοοιιοάτιοι ι8,οιιο8 οοΒοοίοιτ, οικου

οκρο Ιιοοκοτιι οίτ οορκιοίκοοε; 86 Γοοιιτιοίιοι οι,

τρια! οίκ Ποοκιιτο , οορκιοίοιτ : οτ ροκ νοΙοτικιιτοοι

οσο οοΒοοίοἱοιιιε.ἴο8 ροκιοτοΠοάοικι : ιειτοκοοο

ροκνοΙοοτοτοκκι ἴιιοιιιε Ιιτιοκι , ἴοκι ροκ ιοτοΠοθ:τιοι

4.. Ροτοκιτιιι,τιιιο ιιιοριε οίτ ιοοικΐοκοκιε ..τι σρ ούτε,

οί! τιιοριεΙιτιοκο; Μπακ .ο.ίοκτιιιιΙιτοκ οοιι ιιΠτίκι

ιτιοικκοκοοτιο 88 ορροΠτ2.Ιτιτο”ο&τι8 το τιιΙιε:οοοι

ροτοκιτιο κοτιοοιιΙοε,9. Μκτορβ.Πιοτο8 ορροίιοι:8ο

ιοτοΠοδτοι οίτ οικιρικ κιιτιοκιαΙιε , κιιιὲιι:ι πωπω;

τριτο ιΠο οίκ κιιτἰοοοΙιε ροκ οΙΤοιιτιεοι;τιπο ροκ ρεκο

τοΙΙοάο 6Πίτιοάοοιτοιιιιιε ιιιτιοτιε 68. κατιοοι 86 κο: 6ιριιτιοοοοι .ρ Με ροτοκιτιιι το κκισΒιι Μου. , οριο:

τιιιοἱιε

ΡΙ88. ο.

ΗΜ. 8.



Ρ:·ι:$.:::: 6.

εμε:: Πιο·

Ρ"οί.

Ρ::Β. 7.

Ρ:·σία. οίΐ::

κ: .

:1::.·.:βω.

46.~

8::::.νυ::

(ε. μ.: ω.

βια:: @ια

?ΜΕ 1.

Σαβ-ί η.

Ἀπ-μθ.

ΓΔΜ.

_ρω56. :.. ή::

Τ:ίιί:::2.

Όέ:72. Ζ _ Β:2:ο::ίο, μοί·υσία2:Μ: Μο:Μπ:. δ':όζέο [Π.

::::::::: Ρε::ε:ε: :ο ορε:::::::ο:::: ::::ΐ:: ::::::::ί:ε::::::

εί: μα:: Μ. :. ε7":6ΜΡί2. α.: ::::ε::εθ:ι:: :::::::::

Ρεπό:: :ο οΡο:::::ιίο έ:νο::::::::ε , οοὲ::: νο:::::::::

::::::::εΙ:εέ:ι: :::ι:::: :Πε ορε::::: ρο:εί: Με νο:ι::::::

:ε:::ο::::αεί:::ε ::::ε:ίειί:ι:6.Α:::: Σκι:: ::::ε::::: οί:

::: ::έ:::, :Με εε:ει:::::: ὁ Ροτει:::ί: ::Βε:ἔη :τε οί: :ο

Ρο:ε::::έ:,::ο:: :8::ι:::ι:: ξ :::::::ᾶ::ί;:ε:ἑ , Η:: ::::ε:

:ειξ.:::: εε:ε::::ι:: α:: ε::ίοι:: ι:::ιι::ἔ: ::ί:ε:ἔ: , ὁ ου::

ε8:ει:::::: :Ιο:::::Μ5. ε:Βοεί: ::::οεί:Βε:. 7. Νο::

::::::ί:5 :::ιεΠε&ι:: οί: Νοε: π:: :ι::::ε:::::ι:::: ::οι: νε:

Π:ο:: , ::::δο: νο:ι::::::: Δ:: νο:ε:::::::::::οι: νε: :::ι:ι:.

Ε:Βο ί: νο:ι:::::: οί: Νοε:: ου:: Ρο:εί: Με, νεω

Μ:: νείΙε.ε::έ ::::ε:Ιειί::ι:: ετ:: ::::ε:,:::::: Ρο:εί: ::ο::

::ε::::ι::: ::::::οο::-8. δ:ει:: νο:ι:::: ::ει:εί::::οίε:::::

ε:: ::ο::::::: εο:::::::::::.::ίοε:ε :::ι::ι:οι:::::ε: Βο::ι:ι:::

:οι ::::εί:ει5:;ι:: ::εεείΤ:::ο ἔσω:: ω ν::ι:::: ::: οοο:

:::ι::::,::::ε:ο :ο οι:οι;ί::::ε: νε::::::.8ε:: πο:: οοί::::·

:ε οοο:: νο:::::::: ::εεείί::::ο :.ε::ι:: α:: ::ο::::::: :ο

εο::::::ι::::, :::ε::ι:: Νοε:: , ε: εο οοο:: :::::ε:ι: ία::

Ροιεί: ει: ::ο::ι:::: :ο Ρ:::::ει::::::. ίΒ::ι:: ::ο:: ο::ί::::-,

τ:: ::ι:οι: ::::ε:Ιεό:ι:: ξε::::: ::εεεί::::ο ει:: νε:::::::::

εο::::::ι::::, :::ι:ε:ι:: ::ί:ε: , ε::εο οπο:: ::::ε:ὲ ω::

Ρο:εί:::ι: νε:::ι:: ::: Ρ:::::::::::.

Τε:::: ίε:::. ::οεε:,::::ε:::::ε::: σο:: εο::ί:ί:ε:ε ἰ::

::ι::::: :::::ε:::::: ::::ε::ε&ί:: δ: νοί:::::::::, Κ:: :::

εε:::::ο::οι::ν:::ι:ίοι:ε , οι::::::: ι:ο:::::::ι:ι:: ::::::ε

απ:: εει::ι:::::::.Ηω·κ::.φισάί. :.η.:.Ε`ι:::::. Ρ::ι:::::

:6:ι::.οι:: εί: :ο οοί::ἔ: Ρο:ει:::ε.εί:: ::ε::::ε::ι::ο,νι::

:ο:::::ι:ί:ο :Ρί: ι:ε::::ε::::ο:::::ίο:: .::. ::έ::ι::ι:ε::::ε

.:::ι:ίι:::: ::: ::οί::ΐι Ρο:εί::::ε: ίει: :::ι:::ι:::: ::ο:ι::::

εί: ::: ::οί:::.: Ρο:εί::::ε Ρε: πω:: Ροτε:::::: : ου::

::ε::ίοετ:::ο, νε:εο::ε:::ί:ο ι:εί:::ε:::::ο:::: , πο:: Ρο

:εί: Με :θει:: ::ο:ι:::::::: ε::::::::. ίει: ::::Ρε:::ι::::::

:ποίι::::::: ι:ο:: Ρο:εί: ::::Ρε:::ε πω:: πᾶσι:: , :::ί:

Ρε: 2:ίι:Ι11οί:0:ΕΠ::::"80 ::::ε::::: , Ρε: οσια: :ο Ρο·

:::ί::::ε εί:::ε::Βε:::::ο νε: ε:ι::εο::ε:ι:ί:ο , Γι:::ι::::ι::

::: :ι5::1:::: :....ιω.ω . 8:::::ε:::ό::: :::0:::$ ε Ρ::

οοο: ::α:ιε::::::Ρε::::::ι::.

@πω ί:::::. ::οεε:,ίο::::::νο:ι:::::ιει:: α:: ::::ε.

πι:: :ο:::::::::ε:.::::ε:ίε&::::: σο:: :::ί: ::::::ο:ι:ιι:ὁ 8:

:::::::::::ε:,οι::::ει:ί:: :ο ::έ:::::: ::ί:ε:::::: νοί:::::ατ:8

Ρ:πεε::ε:ε ::εΒε: ο:::ε&ἰι::ι ::::::ίΐε:ε::::: :ι:ι::ι::::

Ηωπίσ. 9:40άί.1.4.16.δ.Τβο.1.Ρ.4.83.4. 3 . ό" 4.-Φ'

9. έ: ·υσ:·π.ι:::. Β:::αιι. Ε:: 2.ά:Π.2.5.::. μα. :.4.2.3.Θ'.

ό. δεσ:.::. τω. 6. ω.. , Βκώ.ε:. :.6.:ία:·ιε.4.υπ:.α.:,.

:ι::::ί. :.:ιά :.Ρκία.:::6:.υκ.Κ:είωκ.ά:/:.:4..:ι.:.4.3.

£':::::·ε.4.·υπ.κ. : .::::::Ι. 3. ώ· :::·.5.αάπτέα.:οπ:. 2..

3.:: 4.εοπσί.Α:8επ:.4.3 εοπ:ί.2..6οπτα.1.2.4.1.4.1.

9.5: ::::::::ει:8: ίε::ο::ι::εο:ι.:::: εο::::::ι:::::,οι::::::

πο:: ίο:::ι:: εε::ίεο .......,ι:: ε:::ι:: Ρ::::ι::·Ρ:::ί::.ίε:

οο::ίο::::ει::.Ρ:ο::.:.εκ8.8:::Ρ::::Ξ:, :με ίει::ρε:

:::::::::: Μ:: :Ε.::ο:Π ε::Ρ::ε::: Ρε: ο:ι::::ε::: ει:: νο:ι:::

:.:ιει:: .Ε..·είψ η. Με:: Μ: ::::::ο ατά-ΗΜ:: ΒοωΙπἔ,ό°

::ίηκ:: :Πισω έ:: πω” σοκ/Μ ία:: ίι::::::: :ιά::::: πιω·

Μ:: ο: Ρ:πεε:Ρ:α [ω,|ἰ υοίκι·:·:: :ωιπ:ία:α[::ταπ:π:,εσπ

β:·ιωθ:ΐ: π. κίρ::οβι: Μ:: ι2Ριά φ· ιΧ::εω,πά μα:: τω·

ίαε:·::,Ρο::·:8εωωικω :ι4.αυ:.::: οπο:: ίοει:::: Αι:Βι:ί:.:

ίιί7.ΔίεΚ74.ι?' ίιθ.:::ί:.:5.2..Επε,:::οι:::, ::Ρεπ:ίβω: ω

άεωα: :.::::Φω: ί:ίκ:νω: ΜΜΜ.: ·υυίκ::Μ::: Μ

:.:....:,:: 1. ω βο:::::::.7. ΡοιεΠα:σω ί:.σίυσπ.:/:::: :ω

Ιαπω:::. @ετη :οοι:::: Αι:Βι:θ. ::::ι:. ::ί:-ε::: ει: :ο

:::ο::::::όίη οοο:: :::::ι::::ε::8ε::Ρ:ι::ω ίοι:::. α. Ε::

Τ::::ε::.ίε:ίζό.α:Ρ.:. νία: ::ε ::οι:::::ε Μπα: ει:: Β::

::::::: οοοΡε:::::ε:::ι:ι:::, Μαι». ::ει::.:ε 8:::::::::::

::β::α:ερσ::·.ί:: παρ:: :Μια /ϊπ:8:·.:::4 Ώ:: :κοπεπ|ξ

κά :ιι/ΜΜΜ 00:40: :Πο Μετά [Μ ωΜπω::: μιά::

- πιο:: ::::ε:ο ίι:ο ::::ε::εθ:ο.αι::.4.::::ε:ι:ο: ::::::::ι:ι::

::ει:::::::: Ρε::::έ::ι:::: νοίο:::::5 Ρο:β· άψω:::, β ·υ:ίπ.

α::ι.7.ά· απ. 9. Ρε: νο:ι:::::::::::: ::ο:::ι:::: Ρ::::Ρ::::.

::ι:::ει:: δ: όιίροί:::ο::ει:: :δι μέ.: άΙ.::::·:: Μ:: Πέ:

::::Ρίκω ::/ω9:..:: ώ· ΜΜΜ σ.:μη: παώ:ψΜωβ.:

2:30

Ι ι ·ιωίιωω::: πω:: Ρ:εμ:·"Μηα: :Μω::έ. 8:ε.3.Ρ:ιμ :·..:. .ω

ω...: Ρ:::ε::Α:::ει::Βο:Μ :ο ΑΡο:ο8.:::: Α:::οι::. σω:." ω:

Π Ι:ίπ:·: “Μή έ:: :Μ: μη:: κ!::έ:!ι: ·:«Μεβ:"Μ “Μό”

:: ·υ::πωςκ:Ρ:τ::::: :οκβπσε:α: Πει:: ,[σ::: :έα

κιίπι.:. Β:ί:::ι::Μ ί:ιυ:σ. :ακί Βεκυιο:ι ε:: “Ποτ η::
: - . . , . _

. ΙΜΜ5β::. :::οι:::ε::: "Με :::κρι:: :::::ο:::ο,,:ε:::1 4

εε:::ι:::/Εέ:Ρ.Βουμέρ:ίκ:.:::ου::,Ι:ίσε:·:: ·υο!ω::::::.Μ

Ι 1 $. ο: π: ·υσί:ΜΜ:ε βο:::έπί.ιβιωψ: σε: ίπ:::ιπ: , ω

[ π:::ία:::: :Μ:40°::: ω:: ί:: ::::ε:Ιεέ:ι:. Βαφεία. Μ.;ξ

Ρ Βάσια. 14.!ιίππ: ΡοιεΠ::: ...ω :Μιά ή :ψ ΜΜΜ

να. Α:::::::οβ Μ. μέ: Ιησού. έ. 3. πιο:: :Η :::Μ:.·υι:...“

[φαΜΜΜ:γωΜΜΜ:: :κί:::ιω. :Μπώ:: ·υ:ίκ:::ίω Δ

Ι Μ Δω” ΜΜΒ,'ΜΝί;ΜΜ, αφ ωίιω:ω: πυρά έ: ·4".:#|ί=

: |ίσ::::::. Δι:ει:ί:.:::. ί:ί:.::ίε8Μ. σ· Μ. Μ!. ε: $ε::- .ΡΜ

: Ρ:ι:::: Ρ:ο:::::,::Βε:ι:::: ::::::::ι:::: ί:: νοί::::::::ε ω::

: ί:ί:ε:ε , ει:::::::::::::::: εί: ::::ε:ιἑ νε:Ιε αι:: ::οί:ε. Ε:

“Μία των.: Μ!! Μ. η. ·υ/::ιε κά:: :..".....:: ·υ::Ιππ3;

ΜΜΜ: σ:: :::αίκω. οι ΜΗ:: ΜΜΜ:Ρ:::α:πω.Επσ:ψ:

ΨΜσωπέιω:.Ει::ί:.ι:ε:::::::.::::::::.ο. ιο. ΝαπίεΙ:::7 27" α” .

· δ Ϊ.ο

ι

ο:ρ:::°::

Π·

Ρτού. ραπ;

:::::::Β.

:>.:....:
. -

- :ιῇ νυίκπιπ:εΡεσεωπ:. Νε:: :ε::::&::: Με. 1. Κ;::::έΐ.

0.”. ν::ε8ε::ι:Ρ::ε:. Ε:: :::::ιι::':ο. εο:ί:8::ι:: η::

ΜΟΝΗ: : ου:: Με:: ::: νοίι:::::::ε εΠεί:::ε::::::::έ

:ίίε ε::ο::ε:::: : οὐκ:: Η:: Ρε: ει:::::::::ε::: ι:ο::ίες.

εο:::::ι::ε::$ε::Ρ:ι:::: , Βο::ε::::: . Ρ:::::::ι::.:::έ:

σο:: ί:: Η:: ε::ο::: πω:: :::8::ει οΡ::::ο, οι:: :ο::::::-·

:ε::: ::ί:ε::::ι::::_::: :::::::ι:ε Ρο:ε::::ἑ , :::τε::εάι: 86

νο::::::::ε εοί:οε:::: ε::::: ::::: ε::Ρ:εΒε ::ο:: :ίο
::::ίε:ι::. ν

Ρ:ο::. 4.. :::::ο:::ίο. π. δ: ::::ε::εάι:: Με: ::::ε:

€ο::::::::ε:, Ροίίε: είίεΡεεε:ιι:::: ::::ίοι:ε νο:ι::::.::

:Η ΡΟοί:::ί:: : εο::::: :::::·8::::: ::ι:::: ε:::ι:: ::::::::::ε

ί:: π:: ορε:::::ι:ο Ρ::ο:,8: : νο:ι::::::ε :::ι::ερε::ι:ε:::,

Ρ:: ίο:::::: ::ξ::ι:::: :Ρί:ι.:: :Με οοι:ίε::ίι:::: :οίι:::::

τ:: Ρο::ε:ε:::::: οι::::::::::: Ρεεεε:ι:::: :εοι::ί:::, ίε:

Με: Με:: :ε::ι:ε::::::::::ε::: :::::ί:::::: ::::ε::εέ::

σε:: ει:: οΒ:ε&ι:::: ::::ο::: :::::ο:ι::ε : Εοι:ει:: :::ο::ο

:::ε:::::::: ::: Το:ο::ι'Σι: ::::εΙ:εέ:ι:: :::::ερε::::ε::::: :χ

εο::ίε::ίι: νο:ι:::::::: εο::::::::::ε::::; εο::::: 8::::Ρ:.

8: Ρ:ι:ε::::ι::ίΞει:: ::ε:::ε:::ι:::: :το 8.: :::ε:::ι:::: ίο:: Με". :::δ

:::ί:::::::: ο: ::οίοι:::::::δέ Μ.: Μ οίκω έσα-ΡΜ: , @να

πικάαΜ.$: ::::Ρεαβ:ϊκ: εβ'ε.ω::ίε, ::::ιάε , μ:: :πόσα 8"("'^“

Β.::::ο π. Ε:: Γεω. Βι:::ι::::,:::::::ι:: ::ίσε::::ε::: είίε Ζω” ά

:ο νοίι::::::ιε,ίε:: :ο ίο:ο::::είίειΕ::: ὸεωοοί::ο:Ρο- Μ". .

ί::ο Ρ::&:εο :::ι::ε:ο α: ε::Βει:::ο :::ε:::ο, νοίοι:::::

:ο Ρο:εί::::=οΡΡοί:ιι:, ία: ::ει:είί::::::: ει: ::::::: ε::

Βε::::ϋ,ν: :Ρίε ::::ε:.:: ::.·7. εμ:: που:: νοίι::::: :εΡ

Ρι:ε:ε, οοο:: Η:: :ω::::1ιω:: Ρ:οΡο::::::: ε::Βἐιίί:.

Δε ω::είοι:::, :ο:::::: ::ί:ε:τι::ε::: ::εό:ίο::::, :ο 41ο::

ΜΜΜΜ:: ρ:::Ρ:ίι νο:ι:::::::εί: ::::ε::,:6::::ε:·: Η: Θ:: Μ·

::::ε:::::ε :::::::::.3.:ίί:: :::::ι: Ρο:ε::::: εί: ::::ε::: :ο:- Μ·

:::::::ε:,ι:ι:ε σε:ε::: Ρο:6:::::ι::Ρε:::,ε::::::::::ε:::::::ι:

:ό ορο: ::ΡΡί:ε:::::0::: ίο:: νο::::::::: :Ρί:$ίι::Ρ::::::,

:Ι::::: .::.::::::::::: Ρο:εο::2 οί:: εε:ε:ει: Ε:ει:::::ε: ει: Μ"#ω::

ομε:::::::::::: ::ΡΡ::ο:: :ο . πιο:: εί: ::::ι:ε:ί::ε το::ι:: 'ΕΙΣ""'""Σ

ίι:ρΡοί::: ::ο::ι:::: Ρ:οεο:::ε : 8:.::σε ίο::::: νο:ι:::- ;;ί:3"Έρ

απ:: εί:: εί:ι:: :ετα Ροτει:::2:::::ιΣιι:: :είΡ:ι:::::::::::. Δ

::ο::ι:ι:: Ρ:::::ει::α:ε :Η :οΡ::ι::::. Νεα:Ρε ει:: :Η | '

Μ:: Ρο:ε::::5. [Ρε&::: , 1:18ι:::ιεθιοι:::ι:ε: οι: ορο:

:ΡΡ::ε:::ε , ει::ι:: οί::εδ.:ο::: εί::›ο::::::: νι::ι:ε:Β::ε

ία:: ίε εο:::Ρ:εάε::: στου:: οοο: β::Βι::::::::::'Ρο- 6°σηϊκι:

:ε:::::::ι::::.Οο::ί::. Κερι:Β:::: :::::ι:::Ι::ε:::: εο::ε:::

ί::ΡΡοί::ο ω:: ι:ι:ο ίο::::::::ε:::::ε::::::οςο: ω::

Ροίίε: :::::ι:::::::ε::::τε: ::::::δ8 ::::::ι::: Ρο:::::::::

ίε:::::: Ρε::εό::: ίι:ί:ο::::::::::ο;όοο:: .::. πω:: ΡΗ::

ε:ρ:ι:::: νε:ίε:ν::ι:::: , :::ε:::ι:: Μία οΡΡοί::::ο::::: Ο

Ρ:ο°Β::::::: εί: , νο::::::ι::6 :Πε ίο::::::::ε:Ι::::::ι:::ε:Βο ίο::::::.4.. Έ·'ο::::::::: ::ίσε::::: ί:: Πεοεο::ί:ί::: ::: .::::::: Πω.

ίο::: :οίο::::::ε , 8:::ο:::ι: ::::ε:::έ:ι:: ε:8ο :::Α::: :η ω. ε:: ο.: ο

ε:ε:::::::ι:::: ::οε .::. ::ο::ι::::::::ε: Πει::::6ι: ε:ε:τι:- ""Ψίω Μ

πι:: :ίΙ:Β::::: Ρο:εί:‹::ίε:::::ε::, :ι:ι:ε:ί. ί::::::::::ι::.α: "!”'ί?

Χ:::::εο. Ρ:ο:::: π Πει:: ::::::: Ρ::ι:5:::::::: ::::::ε:ι:::: .

· 4 4 ει:::::::::



. Χ

δ

62ο ο οφ. ΡΊ·Βοπιώ, »μου ·υσ!απω: οποποιαι·. δι·όΐ. !Ϊ.

οιιιο ώ ρο:ΐοιίι:ιι οΒιοόΕι ρ:οροίιτίο , ιιά!ιιιο Μια

ς:ιιτροτοιι:ιιιιι ιιιάιίΐοιοιι:οιι:ι οι! ν::ιιιιαΜιο:.νιι

8ο ἱιι οαΐιι οίι:ο νο! ιιιτοΙ!ο&ιι: άο:ο:ιιιιιιιιΜιιιο

:ιοοοΙΤιι·ἰὸ ιιι5)ιά, ιιοι:Ι ρ:οΒιώι!ιιιε ιιιιριι:ο:,νοΙ ιιο

οοίΐιι:ιιιιιι οι·ἱ: νο(¦ιιιι:ειιε ιιι:ιρο:ιιιιιι ιιιοΙιιιιιιπιε “Ἑν -

το!!οθ:ιιιιι π.: :απο ριιι·:οιιι οιιιοοιι. @κι :ιο οιιιίει 0.Ξω6

ΤΙιοοΙοΒἰ ω. οΠοιώιιιι πιο ίιιροιιιιι:. ροιιιιιιτιιι Σ:

νοΙιιιιιι:οροοιιΜ:οι:ιι ΙιιιΒιιιιιιι μι; ώοᾶιοιιιε, ιιιιι .ωάι.._

ιιιοΠιιο: ἱ:ιιοΙΙοᾶιιιιι,ω κι ο. σο. οιιριιοπιιι·. Οου

Βιιιι. ο!ιιρΙοι :οιι:ίιπιώ :Μάικ τοιιι!οιιι!ι ιι: οιιιο-.

&ιιοιπ,νιιιιε Ρο: ιιιοι!ιιι:ι πατατα; ο!ιο:Ρο: ιιιοιιιιιιι

οιιροιιιιιε. Ρι·ιο:ώ ιιοοοίΐιι:ιιιε 86 όο:ο:ιιιιιιιιτιιι 28

νιιιι αι ,οιιίιι ιιοιι οστά: ιιιιιιι:οοίΐο ιιιιιιίΐοιοιιο ὶ:ι ΐιιἑ

οροι·ιι:ιοιιο.Α!τοι Β ρο:ιοιιττι: :ο!ιιιιιο ρ:ιο:οςιιιΠιιι, 4,

ώ Μιοι·,οιιιιιι ΐοι·ιιιι· Ρο: ιιιοάιιιιι ο!οάιοιιιο. Α: ιο- ““,.:8

τοΠοᾶιιε ιιοιι ώ ροτοιι:ιο ιιρρο:ίτιιιιι , ίοά οοΒιιο(- :Βω· απ.

οιιιιιιι. ΙΒιιιιι· ιιοιιιιι: ω οϋιοᾶιιι:ι @κι ροκ ι:ιοάιιι11 <#ωποι

ο!οάιοιιιε,Γοι! :και :ο ι!οιο:ι:ιιιιιιτο οι! νιιιι οι.

Ρ:οΒι Μπιτ, ἰ:ι:οΙΙοᾶι1πιοίΪο !ι!ιο:ιιιι1 ιιιο!ιοοτι

:ιο 86 :οάιοιι!ι:οι· Ποίο .οι ιιιο!ιοα: Έο:τιιο!οιιι ΝΒ::

τοτο:ιι νοΙιιιιιοτιο , ρ:ορο:ιοιιι!ο οΒιοᾶιιιιι απ::

ρο:ἴο&ὲ ἱιιὸιιῖοοοιιιιᾶ οι! ν:ι·ιιιιι!ιΒοι,ίι:ιο οιιιἔι ιιοιι

Ροδο: νοΜιιτιιο ΐο:αιο!οιιι Μιο::ιιιοιπ οπο:οο:ο.

(Πιο: οιιιιιτι Μ:: οοιιίώα:ιιι [πιώ ίο::ι «ά ν::ιιι:ι!ι

Μπι 86 σοφια: νοιιιιι:οεω ι:ιι:οΒιιιιιιπι Ϊο::ἰ; ν: Π·

οιιιάοιιε 8ο ι·οΒιιε οιι:ι:ιιΒιι5. ΙΒιιιιι ιιοιι ροτώ :ιιΙο

ιιιι!ιοιιιτ:ιιιι Βοο οΙΤο!ιΒο:ιιι:ι. Ποιι:.:ι.ιιοιι ρο

:ιώιιοιι ΒιιΒοι·ο Γιιιιιι:ιιιι:ι οοιιΐο:αιι:ετοιιι ιιι:οΠο

ᾶϋε οιιιιι ΜΒΜ οιιιιιιΒιιε ; οίκοι Με Π: ροι·ΐοᾶἱο

Βιιιιιιΐοι:ο: ιιιιιιρΙοι:.Αιιιοο. Ρ:οΒ.:οΙοἱιιὁἱοἰιιιιι ώ

ιιιιιοιιιιιι ρο:Εο&ιο ιιιΠοο , δέ Γιιιι:Ηιιιιι· ιιι ι·οΒιιε

` ροιΕϋιΙιΒιι:,νοι ω οοιιιιιιιοιιο ρι·οιιι!ιε; δώ ιιιιΠο

οοιιίοι·αιιιιιε ιιιιοΠοιί:ίιε οσοι που: ΡοΠὶΒιΙιΒιιο,

π! ΓιιΒ οοιιόιιιοιιο ρι·αιιιίιε μπώ οίΤο Μισο ιη

Βοο;ιι!ιοοιιιι Ροδο: Που: ιιοιι ΙΜΒοτο ΐοιοιιτιιιιι:

ῇοζΒΒἱΙιιιιιι,ιιι: ίιι:ιι:ο:ιιιιι οοιιο!ιιιουι!ιιιιο.οοικ

Β:ιιι. ο!ιοοιιι το: Βοι·οιι: ιιΒ(ο!ιιιο :Μοτο ιιοιι νι

οιοάιοιιιε, Μι ιιιόιοή ποιοοοάο:ι:ιε οιοάιοι·ιοιι:ι:

:ιοω-νι ΗΜ: ο&ιὶε ι·οο Βιιιι: ιΒΓοιιι:ο ίιιτιιιιο , οι ου

ίιιο όο:οι·ωιιιιιιιιιι· οά οίἶο Γιι:ιι:ιιιιι : ιι: ροίιτο ιιι

Μο (οιι:. ιιιι!ιοιο , 8ο Γιιτιι:ιτιοιιο καιω , ιιοιι ρο

ιΜ,Μ χ ΛΗ: ιιοιι Κοιιιο!ο&ιο 8ο ι·οιιιιιι ί·ιιιιιιι:ίοιιο.5.ΙΙΒι

·α .. . ιιιιιιίιιιι Ροιοιιτιο ώ Γοιιικ!ι:ο:ΠΒο:ο, οιιοροίιιι:

-- ι -.ο_ίιιιιιΒιιε ώ ιι8οιιι!ιι::ι ρ:οιοοιιιιΠ:ιο,ι:ι ἴιιᾶ ροτώιι

:ο Βο!:ιοι,οΒο:ο,νο! ιιοιι ιι8οιο; ν: Γοά.2 Α: ίοΙο νο

ἴιιιιτιιειώ :αΙιι:οιιιι οι: ρι·ορ:ιο οΒιοάο , 86 ιιιοιιο

ίο:Μο:ιάί Διὶ ιΠιιι!,ιι6 όο:οοιιιι:ια:ιι: οι! νιιδιἐ ιιιιο

οιΙιιο&ο 86 ιιτιοιιο ἀο:ο:ιιιἰιιιτἰο το! ιιιάοιοοιιιιιιιιιιο

"Μ”ΜΗ Ροιοιιιιο ΐιιωοιι8ιι.$ο!α εικοσι νοιιιιιτοεο&, :μπολ

Μπ.,.,ιι,ιιο, ιιιιΠο οιιιο&ο ιο ριι::ιοιι!ιιι·ι, απο Ποιιι:ι ο!ιιιονι

ω μ"εω Ιζιω,8οιο:ιιιιιιιιιι: ,ίο‹! οιιοιιιερ:οροβιοιωιμπ Μπι: ίο::ι ροΠΐι: οιὶ νιτιιι:ι!ιβο: , ιιοοοπιι:ιδπ!οΒοο

ΜΜΜ· Ρωτώ οι! ορροΒιιιι:ι:οιιιο ιιιιΠιιιι·ι ιιι ριι·ιιοιιΙιιι·ι ί!!ιρ:ορο:ιιοΒιοέξιιω οιιιιιιιιάιπο:οιΜΞ Διὶ παω

:› - ` . η . . .Μ” ή" απο ΠοιιιιιοΙιπο νιίιιω,ώ :Λο , στη” ροίΠ:ιιρ- οπο ριιι·ιοιιι. νιι6ιοιό ΙιΒο:ι.ιιιι οι·Βι::ιιισι ιτ:ι·οι:ιιιο

'ε' τύ/"Μ . . ο , . ο ο ο ο ' . ο ο

.ι.",,,,,Μ. ρ:οΗ6:ιάι ΓιιΒ ι·αιιοιιο ιιιι!ι , Μια:: ορρα:οιι:ιε : ω· Ρ0τοιιτιιι :οιιιιιιιτι1$3 ΙΒΜΙ“%08 86 νοΙιτι:ιο ΙιπιιιΙ;

Επι: πικαπ ιΠιιι5 6οιοι·ιιιιιιιτ οι! ιιιιιιιιι,ιιι ιιιιο ιιιιΙ- Με ριοΓιιρροΒιιιιο 86 :οάιοαΙι:οι, Ι:ικοο!ϊοάιιιο 86

Ιι ιιρριο!ιοιιιιι μπώ:πιο ιιιιι!ι. Οιιιιιιο ι!ιο ροτοιι- £0ϊΦΦἱἱτ=π >

:ιο άοιο:ιιιιιιιιιιι ὁ ρ:οριιο οΒιοθ:ο,86 οοιιίοιιιιοιι- :Η αι·Βιιιιι. ΐοοιιιιι!οε ΐοιι:. Αι! ι . Πιιιιιιιιιϊ, :ιοΒο μ::

ποιοι! ιιιοάιιιιιι :οιιι:Ιοιιάι π! ιΙΙιιά:86ιιιιιιιιιο ιώ- Μιιιο:. οι! Ρι·οΒιι:ιοιιέ, οΠοο,ιιοε μ: ιιιτο!!οθ:ιιιιι ο" ··.#6·

ιιιιιο οί! οο::ιιιιι,ρτοϋπιι: 8ο ιιιιο!!ο&ιι. ἴοΙὑιιι ιιοι·ιοιιιιιε ἀοιιιἰιιἰιιιιι ιδ:ιιιιι:ι ιιιοΙιοπιιιο 86 έ" °"""°

48. Ιιιιώο6ωι, φωιιιιι·ι ω Ρ:2Γοοποιη 8ιΩΞω1, :οι!ιοο!ιιοι·, οι:: νοΙιιιι:οιοιιι οο::ιρ!ο:ιιιο 88:0ΠΙ12

ωωωτω ζιιοε ροιοίΠ·ιοΒο:ο Μπι: οιι·οο οΜοάιιιιι,ιΙτοι·ιιιιι Εκο. Λάο. κκε. Μιιιοι. οι! ριοΒ. οοιιοοάο, Με· πρι.:

..ο ιιοιι” Ρο·ίω2 =ΡΡ:=Β=Π60Πιωχ“Στυω ωάκιμω Μ! Μ". οιιιιιιοοιιι:ΙιιΒιιιιιιι :Παω ο!ιΒοιιόι , οΙΤο μι” οΙο. ω*

::::;.Ώ ι:ιι:11οΠοιοιπάιιω 6:(Ηιι;ιο: €οιιιιιιιιιι-, ιιοιι ω μι· &ιοιιο ιο απο” υισι><>ποστο ι ιιοιι οι Μισο: Η

Μ,€,ρ,_ ιιιιιω::ιιιιώιοο:ιιω οΠοιιιιιιΙιτο: ίιιρροιιι: εοειή- ι Βοιι.ρο:ιοοάο οτιαι:$, ιιΕι οο ιοΒιι!πι ο!οθ:ιο:ιοαι

Μω,,_ :ιοιιοω”ΜΙωιι _Π_ γοωη:;ήμωηηοό αι ἐ μι". Ν ιιοιι πι :Μαιο ΗΒο:ι δ! ώῖοιοιι:ιι, ία! ρ:οροιιο:ι:ιο

οιΡιοιιι::ιιιίοοο £οΒιιο(εοοΙο Βιι8ιι|ε; Μ! μια:: δωι:ιΒοιιτιο: ιιοΒοἐιἱιιἀἰοἱο άοιο:ιιιιιιπινο!ιιιιτο

αρρ:ο!ιοιιίιο ιιιι!!οιι:ι Γιιρρυιιι: οοειιι:ιοιιο:ιι 8ο και ιιιὶ “ἔσω οΙοάιοιιιοι ιιίΠιπ νἰιτιικ :&ιιενο

:Μαιο ιρρι·ο!ιοιιΓο , οιιιιι Π: ριιιιιο οοΒιιιιιο. ΜΜτἱ8 ρ:ιοίιιρροιι:ι. Διὶ 3. Οιιιιιο Ιι!τιοι·ιιιιι ώ ·“ #""ΐ

Νοπ οι! Γοοιιιιιιιιιιιι: ροίι:ι.ιι. νο:ιιοτο, ιιιτίι15::ιτοι 60Βιιοΐοοιιο , οοιιοοιἱο , :μια :πιτ [οιιΐιιι:ι Μαιά

φΕιιο&ι,ιιοιι ώ ιιι ροιώιιτο ιιιτοΠοάίιε :Και ιιιι!Ρ α"1%ΜωΡΦ 0ιιιιιο οιιιοόώ !ιΒο:ιιιιι,ώ οιιιιιιι οσε

οιι:ο,:ιο ρι·οροίι:ιιιιι οΒιο&ιιιιι ροθιι!ιι:. @ψ ιιοιι ¦ ιιοΠ:οιιη !Ηιο::ιιε οιιιω οίΪοιιιιοΙι:οι· ριιώιΡΡοιιιο

' οοΒιιιτιο:ιοι:ι:8οοιιιιάιιιιι οιιιιιοιΠιιά, Ριιοό αικ

οίιαι νο:ι:ιιο ἰιιἰιιῷἱιιιίιΒιΠ οοιιίώατ : Μάο Π οΒιο- > ωϊ'σωι ωεΠΦωτι 61080; ομιιιι Ϊιιοἱιἴοιι ιιοιι ίο:ι::ιιι

&ιιι:ι ρ:οροιιιιιι: ν: νοι·ιιιιι,ιιοιι ροτώ ιιιτοΠοάιιε ϊ κα), πιο:: οί: :ιοοοΙΤο:ιιιι:ι ιιά !ιΒο:τειτοιιι ο 'Η ©0άΦω

5°'.”:·.· ΠΠ Διι1°ωιιιω ιιοοίἱ ρι·οροιιιιιιι ν:ίι!ίιιιιι, μπώ: ι ΡωκΡω Ρτοχω1ω100 ωΦω ΜΜΜ, ω800Γ03·

ω ' ή” ΠΠ οίΤοιι:ι:ι. Όσοι:: νοιὸ ιιιιιιι οΜοάιιιιι νο!ιιιιιι- ι ΜΒ; α! ΠΙΒΜτι "=0άΦω“ΜΜΟ ι (ΠωώΠΠ·

ΜΜ.β ω. :ιοο[ξ βοηιιιη; δ; :Μωβ 81:18:11 π; Παω “τι ω. !°ι11ει. Αο!4. Οοτιεοιὶ. ΜΜΟ: 61: ιιιά“Ε:Ιο:1ΕΒ. οπο· ωίί ι1ΠΟΠί

:το ό· Μιο[ό _ ' Α Δ

"ΟΦαοΉο οι οι 86 ιι:ιο!ο :οΓροάιιάιιιο:ίο:ιιπι , Ροιο:ι: νο!ιιιιτιιο &'08: Μ8.::Ιο ιιιιιιιιιε :Μη ιιιιίι :ο :οιιιιιιιι :Ποιες

ωχιιιιωι. “ι μια” @ιι-ι .οι ιιιο(οοιιιιοιιιο , "Η 6188 : @Με ι :οιιιιι ώ 8ο :πισω Μιο:ιιιιε, εινα: οοιιιιιιιιιι ρο

οιι:οιιι ιιιοάιι: :οιιιιοιιοΙι ροτοιιιιιο ιιό οΒιοάιιιιι, :οιιτιπιπιοιιιιιιιιιιι (ιιιπέ:ιιε:!ιοεοώ ΐυΜοδοάιιιο

ρι·ορο:ιιοιιιιτιι:οϋιο&ο,ίι οι:ιιο&ιιαι οι ιιοιιι:ἔι ἴιιιὶ ἐ ορροωοτιιιπ ο&ιιιιιιιι; ρο: Επι: πι. !ιοι:ιο ι:οιιτι·

άοιο::ιιιιιο: ροιοιιιιιιιιι οι! πω: , αιοόιιι:'οιιι!οιιάι ώ ΜωΡΡ0ίἰιοε πάω Πιο Πιο ι!υιιιιιιιοΒο ιιιιἐ :ιο8.

ροτοιιιἰοιιά οΒιοάιιιιι οί: :ιοοοίἶιιι·ιιιξ 86 όοτο:ιιιι Μιιιο:. ιιιτοΗο&ιιο :απο ιιοιι οί6 ιιιι:!ιίΐο:οιι8 π! οί.

ιιοιιιε :Μ νιιιισι ώ ροιοιιιιιιιιι :ο!ιιιοιιι:ιιιόιΙΐοι·οιι- ὅ ίοιι:ιοιιάιιιπ, π! ὸιίΪοιιτἰοιιὸιιι:ι οιάοι:ι οϋἰοᾶο,

τοι:: :ιό ικι·ιιιιι!ιΙιοι,ιιιοάιιιιοιιοοιιιιιρο:οιιτιο οιιι 'Ρώτα οιιιιιι!:ιι: οι: μια: οιιιο&ι, Που: ΜΠΕ

ιιιάοιο:ιιιιωτιιι.Ηιιιο Γοφιιτιιι,ιιι:ο!|ο&ιιω ιιο:οι- ίο:οιιοώ νοΙιι:ι:ιο , οτιιιιιι οπιιιιΒιιε ο: ριι::ο :Μο

ιιιιιιιι:ιιι6οΒιοόι:οιιιιοιιο ίροοιθοιι:ιοιιοιιι,86 οι:οι·- :Η ροίιτιε. Ρ:οροιι:ιο Α:ιίιο:. 'ΤοαΜΜ πιιιοσιο!οι· <ω!Ι'- α.

οιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιι ώ οι: Γο, ιιοιι ροιώ ιιιιοΠο- [οι κάυρρςβω , ιιι:οΙΙιεοιιιιιιώ ιιι Πιο 8οιιο:ο, ν: 1""'^ό""

ω: οοιιι6οιο ιιίΐοιιΓιιιιι , Η οΜοάιιωΒιοροιιι:ιι: ι ιιἰιιιἱιιιιιι ι1ιιοι:!Ηιο: ρο:οιιιιιι :πἱοιιιι!ιε !ιιιοοιι: ια

ν:νοιιιι:ι,νοΙάιΙΤοιιΠιω, Πριοροιιι:ιιι· ν:Γοπιιιι·ι. [ διΙΐοιοιιιιιιιιι ΒΒιιι:οροιτιοπιιυπι , ιπτώοδ:ιιο ιι:

πω: Πιοοε ίαιρο ἱιι:οΙΙοᾶιιε ιιιιιιιο:ίιιίροιιίιι:οι! ν::ιιιιι- ι 8οιιοι·ο ρ:οροιιοιι:ιε, νο!ιιιι:οε ἰ:ι εο:ιοιο ιιιοιιοιι.

Μ. Μ”, ν:ιιοοιἀἰ:ἱιιιῇε,ςιιιο ΓοΙ5 Μο, ιιιιτρ:οΒιοιΙι μι. Λάο. οοιιοοά. Μαιο: 8ο ίιιιΙοροιιι!ο:ιτιιιιιι :ιι- _ ι

ιΜΙιύωσ- οοιιιοὰιι:ἔι ρ:οροιιιιιιιιι: οοειιοΓοοιιόη οιΒὸ Γι!. πισω: ιιιοιιοιιτιο, ιιιςιιο ΐοιιίιι Ηπα Μιιιοι: : ιιοιι: ιιι Δ! Ϊ'

);37Έέ';:2"<. ιοιιιιιιιιιώΙιιιοι. Κοώρι:ιοΒοοοιι(ος.εάω:ιο::ο- :οτιοιιο. ιιιοιιοιιτιο ιιιιο!ΙοάιιιΡοιιιιο: ἑινοἱιιιιϊιιο;

ω; "”"Ρ_ ποιοι :ιο λάβει: οιιικιιιε ιιιο!ιδο:οοιιο,ίο8ιΙΙιιι:ιιιιο. ιιοιι οιιιιιι μπώ: ιι: ιιέ:ι.ιιιι :Πιο , ιιΜηιιο ιιιιρο:ιο

. ,Μο χροίιιιε οιιιιιιΒιιι οι! ορο68:19ΠΦ ;ιηιιιΒιιε. ιιιιο: Ρ0ζιιιιτο6ι8ι ιΞιιοιρο ριιιιιιιιιι @μη ιιι £1ιι0ιιιἑοἱ

Ε με

  

Οοιήτω .

δ .

πιο. ·

ιιο:οι: ιι!οι:ι οϋιο&ιιιιιΠωιι!οΙΤο νο:ιιτο 86 ιι|Γιιι:ι,  



Ι

κ

' Όψεε?ΒωνΜωι φυέωνέιιιιωι ,?βάέθιβδίδξήώ Π'ί-Ξ τα

ΪΦἔνέϋΗἱιἈΡἔΪἱΌΨωωΜἩΦΠΡτωττιτω&Μ ..Μιιιτι.Μ..ι.ιμωτ.ιι.Μ....

Μιιιιιιτ-τοΗνωι@Μ Ννετιτἱ=-<ιττἔω4·4ωΜΗΝ @Μο -τικιιιιέέψΦωιήτικ των τι:: με`Ειἄ

δε ειιτιοιιτϋ,ιδιιτ·ιτι νιτιοτισηιτσροιιτιιτΜΒυτ το' ω Μο ιιις)ιριττ4,τιιιττι τσέτδιιιιόιι:ειιττιζΒιι ιιιτἱτιιοτἱιτἰεοτιτἱτ: ητιαι·ντττδ αιτιςέιιιιιιιιρ ἱτι-. ιιιτιτιιτιι ίιιιιιιιξεριτιιιτιιτΙο ιιο_ττΒΦα9Β(!οιτοΙΙετάιιι : ιιιιΙΙι τιιιιιττι τις !ιι: Ιιιι€τοιιττιιι ιι·Βιιιτ, ιιι&αιιι: Γοιιιιιιιιιιιτι . ιιιττΙΙιτάιιιιι :οι :στεριά :Πέ

Μ ιιιιτίιιιι·ιικΒοιτιιπ .6τίτια!ιοιΙτιιι τ Βιεττι:ίιιιι λι!ις:τατιι τ κιιιιιι-ιιρ6τιι οιι1ηιβιβ τω ι€6ς&;άιέ
ξ ι'ω°“ω' Δτἰ!Βιιτδτιτ5ίἱτἰο,°ἰιὐἔτιἀνυψ8νιτἐόῇι£, ιιιττω8ἱττιτ

Δε ιιιτ!τροιιτιιιιιτή τη“τω”(ιιοοιιτιιτιι: Μ: ιιιιιιιι

ίὶιιιρΙἰοῖτοιτοροτιιτιι-τ@ΜΗ!ιιι , τινι. τηιιιι:ιττιτ ντ

ι!οιιιιιιιιι Γιιιιθύε ι- τιιιιιιιιιιιηιωτισιιτοτ οδσάιιιτι,

ρτοκτη.ιιιίΜ του: Μςοίΐετιιιτ οίτ.ιι&ιιε ιιιΒἐιιιι,;

τιιιἑιτιι τιτττίἴιτἱυἐτω ινα ὲΪττᾶτωΡοΒτιι τοπικ

ΜΝ : Ν! τιἔϊἐᾶἔιΒΒϋ9ι1ἰεττιιἰιιιιιζρτωτττιιιιΕτιμ@ί

τ;στο τιιιὸ‹1 @πρωτ ροΙΙιτ, τ@Ρ;ξ[€τιτιιτἔιι:ιδἑξ°Η

βέβαιο». 8τ :μισώ ατιτ:ιτιιιιιιΜοΉιιτ!Αά6. πρι) Βιρι·το- [ραημι ωινοιιιιιΜ,ιρτιω νρΙ.ιτιιιιιτιιι

ΦυττνΜ- !ιι: 00τιἱ-ςτ1£`ἔΝατ1ι ρο1ΒιιιταΒ “ω” τ:ιιιι:3. "τικ

στα; τιιιιι!ιτ ώ ιιιιτιιτττωσώΙοάιιιΙιι ι·τιίβτΒ:ιι ω»,

ι·ιιιιι ροτοιιτιιτιιιιι -ΔΡΙιιισι=οΗ`τᾶιιι φωτ (Μπι

ο8τα!ϊ; δευτ ατι τιιιτ!τπιτιιιτιιιδο8ττάτιιιιτιιι· ρο-`

_ _ _ η τιιιιτιαιρίει τ6ΒιισΓοιτιιικΒτιρροτιττιιιι τρωει απ.

. ` &τ·ιιιιττ8:Βιέτ:τ ι8ιτιιτιιιττΠαίτιιι; 8ωισΙιιιιτιτ Ριο

ΒιιπιΝτιττΙ8 -ιιιιι€ιτΜά ιιατιιιΞιτιιιιιιιιιαΜι ι; μπώ

τιιιιτιι νιιϊνιιτοΒοιίτι Υτ:ΗΒστ8τ ιιΙτει·ιστ·ιτιστοΙΤιιιιι,.

Ποστ =ιωματω·ιιιιωι τιισΒοιίτιτιιαΜτρΙΙι:&ιιι.

εεειιτηιΙοτειιτιι ιιοοατίωιι.>Νιιο :Οι τιμη, ωτιιτιιι:ι

“Το ΗΒατιιτι Γοι·ιιιαΙιττι·, ντ ρωάιιτ:ιτροτττιτίιιιι Η.
· Βοι·ιιτι , Μι τωεω, :ΠΕ τιιιτίιιιι Ιιτισιιιιι νιι·τιιιι!ι- Δ

τα. Οτι Γοτιιιιι)οτιι [ι)τιτα”ζτιι(τι·ιβιι Τνοιιιιιτιτι,

ιιοιι ιιιτιιΙΙ:&ιιι , τιοΐιιιιιιτιιτ τιιτιι σέ ἰιιττί-ο θεια,

στ! τιιιτιιι ι&ειροτε.τιτιιτρτζιιιιιιτιιι·._τιιιιι_ιιιτ Μικτ

Αεριωτ (τι ιιιοτιο οιιςτειιιιιι τ:ιτδιιόθιφέτιιτιι;Αάφ τιοΒο στι·

τω. νοΙιιιιττιτ ριιιιιιΐαΒΡτ'ιε ιιιιϊντιι€τιάτιιιι Μια:

νε! Ματ! ιιιτι·ιιιιτώ 85 Γοττιιι!ιτοι· ι ἱτιττΠτᾶιιιτθ:

ν ιιων τα ιιιτΠτ:τιιιτιιιτιιι Πιτ: νο!·ιΙΙιιᾶ'0Χττἱτιί-τοἐ δ!.

ἔΙειιοιιιὶτιιτἰιιὲιιΕι ιι61:ι.ιΙιΒττο νοΙιιιιτετἰτ€ςΜττιιὺτ

τιιττιΙΜισ . να! ιιιιριισιτστῶι νοΙιιιιτατιι , ιιρρΙιοι
Δ. τ .

-40ΐ·ω

> ω ντ:τιιιτι ιιι- εοιιιιιιτιιιἱη· Γιά τιτίιιιτι1τά_,νττιιιιι ἱτι

ΡιττισιιΙιιιι, ιιιοτΙὸ ίιτίιιιΕτ:ιτιτιτττ ρταρτιΕτιι.Ωτιθιά

_ τι ωωωιιω σου τιτι::Πιιτιβ Μπι, ωτισιι Μμτοι

ρι·ορι·ι€Ιιτιεττιτο,ίτάμτ ιιιίτιΕΕοιοτιτά Ωἱιἰτᾶιρτο4

Ροιω. νο!ιιιιτιιι :τίἱιιιτττΙΪιτἱὸ φοιτΠροοιβεω
τιοιιτιιι ίαιτιιι· ιο Βοιιιιιιι ιτι τ:οιιιτιι_ιιιιι_, @τα Με Δ

τ:οτιτιιιστ .οιιιιιιιιιι ι·ιτιοικτιι τω, άτιιτιιιτιιιι ΔΕ

οιιιιιι ι·ιττοιιτ πω, ΙιΙιτττδτιιιιιιτι τοιιτιιι·ιιι τιοιιιιιιι

ραττιτ:ιιΙσττ, ττιιιιιΐιιιΕοιοιιτιιτ τιτοροίιτιται, μετα
Βοιιιιιριιιθνιίιιω.=. .·. τ! _· Μ

Αι! ΓιιιιτΙιιιι. το ιτισιιτε. Μιτισιωτιιιίητιτρτοϋ.

τ:σιιθιι.τ>ιιι:ΑιιετΙιτ·,ιτιφωτ ρτιιιοαἀωττ τατιτίιιιι

μ·ι&ιαι ιιοτιτιίι. οι: μπω ιιιτοΙΙοθτϋι,Ρρτιιϊτ ρτιιιιιιε

ιιάιισάαΠΒοι·ιτίοιιιτ ἐι νοιιιιιτιιττ: Διώ, .πτώμα ιιΙιο

ι&ιι ιτιιικιιιιιτ:. αιΕίτο ιΜι!ιοι·ιτιοτιιτ πάω» μια·

τ:τ:ι.ιιιιιτειΒι μι· ιιιοιιιιτιιιττιικτιι: βπιιαι τα ἰτι ΗΜ.

8τιικιτι ω ι:οι·ιιιιι ροττιιτήτ ιιωτιττω τ:οιιίιβιεττ.

Ντιπ ωωιιιι ρτφτττιιιιΜτιττιτ, ματι “τα” ν: μι.

·ειριιιιιιΙιτιαι·τατιτ ι τω" ρτωτιια όιΐροίιτιοατε. δί

τ:ιιτ Ματω ιι&ιιιιι τωιΒιι·ιτ-ιιτιι νολιιιιτατιτ τιποτε-ι

ιιἱτιτιιτ Ρτιι&ιτ:ιιιιιιιιιτ!Μιιιιι , μτιοιιιτιτοτατιισιι,

Ρετ ω νοΙιιιιτιιτ:1ιτιτττιι νοτια" τιις@ιιτι @Η

Μπιτ” ιιιιροττιτ ρτἰτιοἰΡἱιιτιι στιττιιις!ι,. ντι πω;

οτιτ:ι·ιιιιιιι, τ:μιοτι Με ι:οτιιιτιιιιτ ροτιιιιτια,τιζι ιάιιι,

Ο; Ιυβι·ικτ τ. ιιΒΓιιτάιιιιτιιοτττ ςιι;τοριιιιι , Νιου

Μ”,μ”, τιιτο:τιι 62881801 ἰιι Με ίιτιιιιι, ντ ροΙΕτνοΙιιιιτιιτ ιιοτι

ΜΜΜ ρ -τατιττιιιι τι :οδο ί ιιι ι· Δ ί «Γ ιιιιι Πι τ:

"βεβαιο :ισ ΡΡα α οι” α” τ ¦ ·μ- Ρ ..

|ιι!ίτίτ π. ιιιοτιιιιιίιιιιιιι ία ττΒοάτιιόο νοΙΙο,τιιριιςτη8τ «μια

“#88 | ιιιτιιιιιιι τιτἱοιιιιΙιτιιοτιι (τωρα: αξια. ςιτρττ(ιθ νοι

τπάττΕ Βιιιιιιίιιιοτιί ΐιηιτιτ:ΐα τεθτιτιτι . (φωτιες “των

ιτι οιιιιιι ιιιτιοιιιΙι πιοτιι Για τ:οτιίςιιΐιι τω νοΙιιιι-;

"και ιιιοιιτικ ία στ: ὰοττιἱτιιι·ἰ Γιιι:8τιιιιιιιι: τεΒαιτις

τιταιριιστοτ, Μοτο, . δ: ἱτιίτιιίιτι_ἀοβρςττ, τιιιιιιιις

τιιιπ ιιιιρετιι τ:οιισιτατιτιιτ δε τιιτττειιιφ.τυτ, ιιοιι ιαν

τιωιο , πιο ιιρρτοΒιιτιτο τιιοτιιιιι νζτ:13ιιιτττιιι Πισω

νοΙιιτιτιτο: 88 ιο Με τοΗ:ιτιοτιτ:_ρτφΒι·ίξ επτεω τπτ
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τι.
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ια. ιιιττΙΙι:&ιιι «στα ιιιιιιτιιοτιὸ τιτιττΠὶιτ!ὸ τοι·τιιτ Βτιτίστιτ6τιτ Βιιιτιι ριιττσίτιιιο, ιιοτι τιιιιτίιττιωιττζ

 

 

1 ςιιοτιι:ΐοιιιιήιιωτιιιτιιτ ειιιιι τι ἰιιἀὶἄτττιιτἰἑιιιβιιιι

!ιι, Γιιρετ τιιοτιιιιιβιιιιιι ί: ιιιοιιτιιτὶριιο πανω.:

ττ0."Φοβτι <Μ°ΠΐδἴβΦῳῇῳ£βΡἰζ¦.;Πῇ!ῦ

Μπιτ: τ Η ριέ:τ_ητηριβιιε ιιά.ιτΒτάτιιότιιέξ 95

τιςιιιΕτιι. τιτιι.ιι;;ςίβτι;τβ νο!ἰτι‹ιττΒιιιτι; ·

τιται!ΐιτΜι .ΒιιΒἱτἀἱττᾶιττω ρτιιιτἱτ οιιιιιι μιὰ'
ς!ιττάέ;-νοΙοτιέΨΗ.ΡΕῇττςιιἰΕἰτι;,.ξἱΕ;ιιττ.ιιιι·Βτιτατἐ..ρτ:τ ιιιι_τιιι€άιιπι νοτιτττΞιτιέ ιὶιττᾶ“Μ @Δ
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· πι. Ω :Δι

. . °:Β9=ΗΡΡΜ ὶ

ιτι ν: ιιιιίι ι&ιι(ΜρΒιιιθι ιιιιιιιίττιιι;ιττιτιιΒ(ιιιι:Ιι , κε

Βτττιιτι.;τιι τοΙζοτ:ιειιι εάν τ;βειτζι, ματια @ερ τι;

τιιτιετιιιιιι οι: τιιτ:τιτι τι τιιιΠιιιι ιτι ρι$ιι ;ιιττό!:ι.ιζ .ές

Μοφιι ιΒίιιτάιτιτ τα ιο Μι τοπιιιιιιι ; τ μια;;

ττιοιιτ:τιιΠ ιΓε @τι τα ισ ιοΒτιτιοιητ ιωιιιιιω.@ή

ἰτιτᾶτωἰττᾶρ ; Η εβ.τ18 ΝΒ08τιιιιοτι ιιιιιέιεΡατεΒιιττ: ι ῇΠὲξι: τιιττάιιτι Ρ9Ϊἱτἰε οιιιιιιΒιιτ στ! τῷ

Πε&τιιιιιιιιηιτιετ_ηιιιΕτιι: Οοιττἐ ιιοιι ιιιιι8ιττιιιιιιμ

τιτι10τινοΜπΚΜ νρΙιιτιε ιιτςτίΓατἰὸ ίιιιιιι .νοβτἰτ36

τιειιι,τιιιἑιιι ιιτς:τ!Τιιτιτι νοΙειιι οΒιοθ:ατιι. “το ριιιἐ

τα καμιά ιιὅττῇοτιιιιινο!ιιτιτιτἱ,τ ι·ρβειιιω, φώτο πι

ὸἱτ:ᾶιιτιι:ιιτὶ ττί];ιτιιιιι ωεω τιτατιιςιιιτιτιιτ Φωιιτ

τττ9:ιιικνοΜιτετιι.ιιιοτυι, δ: ιτιττ:Πτ:&το πω*@Η

τα: [το ροτείταιιιοπιιτιρ πάω.. τ

τ Ιιιβντιπ ω..Νι:τιάίετιιόιιτιι ι ιιᾶστο ν6ιιιιιιιιιι,' μ·

ε ρι€οροιι_ςιιτιτ ιιιτιοιινω οΒι:6το¦ ι:!ιιιτ:τω τιιτιιιιιοι:29';:::Σ?κ

Βοιιἱ δ: τιιιιΗ,Γι:φριιτ τ:ίΐο Ιιικι·ιιιιιηιιιίι νττὁςτιὶτἱεμιωηιιι κ.

ηιιιι;! ιιτιτα:τιιιιτ ,ροτιιιτττιιι·, [ιιιιίξ απο: ιιθ:ιιιιιωω

νοιιιτιτατιτ , ιιιιτιιι·ιιοτιο εστω; ἱιιὰιἔστοιιτἰιιιιιιιοιι
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Ι.ι.ιτΙιττιιιιι δτειιἱιιἰτιιιτιι τΙοετιιτοε , Βτι;ιαχιιτιιαβ

Πτιι·τι τισιτιιιιιιττι νοΙιιιιτιιττειιι [Με ειότιοτιιτιιιε ,

(ιτιδτἐ τιιιιιιιιιιιτ , τιτΒιιι Η ιΡίιιιιι, ιιτιιιρτ: νοιιιιιτοἐ
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ιιιοιιττι: ιιοτι τρια Όταν το!ιιιτιιιιίτιοαιιιιι ιιιτΠΒΕβ
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νι==ιτικ>· τωτ ιυστέ4υτ =ό!ιΙ==τητεομοι

Μ· ι29τιἔἔΙΙεΒ··.ΡΡἔἔ°=ι>ι=ε9ε===ι=>Ενεειιιι ιι
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8180829 ν” @ΜΒ Ρτβ99αιτηά0·,· τοριτ:ιητιιι ω »ιωιω Με
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Μπι::
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π: 13:76. 7:19: »πω , μοναυπίπηπωω:ΐ:ΜΜΒ

:::α:::, νοίι:π:::ε απ:: παααίί::ίο ία:ιι:ί:ι::;!ί:α :5ί:νΦ

Πα: Ρ:α:ία:α::::ίπ::ίο τ:: αίίίαιαπ::Β·ππ:ι:::ι πασπα

::ία:::ίο νοίι:::::::ίε αίίίαίαπ:ί:::: α αί:π: παπα:: απ»

::ίία::α νοίι:πτ:::α:π π! αεαπ:ίι:πί, πο:: Μ: α::ρίία

α::ί ί: νοΙππ:::α , -ί·ι:::ί: νοίι:π::ι:α:π, ν: ί::ι:α π:ώ

:ίπαί π:: , α: °ρίινίίί:έ ρ::::ία:α::::ίπ:::ίοπί: ίπιίί›

ι:ίίίΒίίίε :ιάίο. Ρο:αίί: ί::::ι:α παααίἱἱ:::ί νοίι:πα::α
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παεί:: Γι:ρροπί: ρ:ίο:αι:::ίτίαὸ απίπ: :ί: δ. Τί:οπ::ιε

αοα:α:ίήι:α Όο&οι·α:,·νοίι:π::είίΒα:α αεί: , πω:

ίπ:αίίαόί:ι:ε :::οροπίτ ίίίί οίσίααί:ι:π: ίσο ί:::ίίίΐα:α::

σα, ί:οα αί:: Η οί:ία&ι::π ποπ Ρι·οποπα:α:ι:: αι:π:

, ίπάίίΕα:απ:ίπίππίαίί, νοίι:π::: αί:α: ίίίιπί ποπ ποί
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π:: Παω. Η:πα ναι·ὸ ::ίί›ι:ί: ίίί:α:ο :ι:ί:ί::ίο Βααία

Η:: ό: Απει:ίίίπιιε, :ιίία:απε ρπίίίπ:, νοίι:π::ι:απ: ίπ:

: Παο :ποι:α:ί , ν: ποίί::α αία&ίοπίείί: , :::ο:ίοπί

:αί:α8::ί , να! οί::α:::ρα::::α 5 ::8α:α 8: ποπ :ιΒα:α,

ποίίι·ω αίαᾶίοπία αίία; νί::ι:::: :Σα νί:ί: αίΤα ίπ πο

ίί:::: ::ο:αί:ει:α, πο:: ::ιπ:ί:::: ί:: ποί::5. νοίι:π:::α.

Αοίιι::!ιιπ: παπ:::α ει: :ίίαα:α , οι:οίί ιτιι:ίαίοι:ί:ί αί:

ίπ νοίι:π::::α.ίό :::ίι:::: ίί:ίπ ρο:αί::::α 8: αία&ίοπα.

Ρ::ί:α: απίπ: :μπε ιίίαα:ατ , ::ι:ίιί::::ί:ί αίί: ίπ :τοπω

:ί:: νίίἱπἐ`ι ία:: ίπ`οαπίο,ίι:ρροίίιἄίπιίίίία:απ:ίίι ί:::ίί

αίί :ο νί:ία:ιιίι:π:ι , αίΪα ίπ ρο:αί::::α δ: αία&ίοπα

οι:ι:ίί , αιι:ί: πίίί αΙία: ίπ οαι:ίο . ποπ αίία: ίπ ροπ

ίί::::α παα αία&ίοπα οαι:ίί. Δίίι::ία:Βδαί: , “Τα ίπ

νοίι:π::τα, πω: ίπ ροταί::ι:α νοίι::::::ίε: πω:: αίΤα

:ίπ ::ο:αί::ι:α, αί: αίΤα ίπ :ίοπ:ίπίο: νίίίο Η: ίπ οαι:ίο,

ποπ πικαπ: ίπ :Μπάστα ία:: :ίο:πίπίοοαι:ίί , ω:

οαι:ίι:: ἑ: νίίίοπα ::ί:ίίίπαι·α ίίί:α:α ποπ ::ο:αίί:: 8:

:::ο:ι:: ρ:ίπ:ο ρ:ί:πί πω: ίπ νοΙππ::ι:α , ποπ :::::απ

ίπ ρο:αίί::α νοίιιπ::::ία , πω:: ποπ αα:ίι:π: ίι:οαίι::
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ι παα·πιίο::ιί :έ:οιίι:::: ί:::1·ίπίααί:::: 3&ί:ί:::ΒέιΜΜ

ιαοππο:::ίο:::ο::ίωίποίπί:ίί1 ,;::ι:ο:ί νοί:ιπ:μί:,ς:: ι

πα: ίπ::&π:α: α::α:ααπ:ίι:::;:: να! ίι:Γραπςί απ:ίι::::. δ;

αο:::ρία:ι:::ρα:πίίι:α::απ:ία::: :::ίοπί:: :μιαπ ία

π δὲ

ποπ, πᾶι:: νοίι::::::ίε ί:ία:ΜΦίίί, α::ία::;:ί::απι:απατο

::6ί:ίοπα ρ:οι:ίι:αί:ι::, ίίί:α::::ίι::ί:ίο: ιίαίπάαπαααί-ε

Βι:ίι::, :ίι:π:ιπο:ίο πο::ία::::::ίπ π99ίίιίΠ Δίίς::::::
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ααιωί::1:ί:απ::ί: , ·:α::ι:ίι·ί ίπιίίΠα:απ:ία::: νοίιτπ+ἶ πα::::ί α::α:·αί:ίι::::, ν::ίι:::: ::&ι::αίί;ίδί28:3δι:α π»

ω:: οί:ίαθ:ι:ι:: πα:α::::ίπα:Μ1α::α:αί:ί::Φ: ν: αί:ι::

ίιία:π :ἀπὸ αία παααίί:::ί:::·,. ια:ι:ία::: απ: ίππίπίαα::

::ιίί:ίί: ::α:ία&ίο , ί ::ι:ο:ί :::α:::ία:α άαί::α:απ:_, :ιοί
νί::ι::α::: :ία:αα:πίπαπιίί ία·πί-απα:αί:ίπ::μ πι:: απ· ρω"

Γ::ααία::: πάω: :αί:ί:::απ: ίπίἰπί::ι:: , δ: :αρι:επ::α:

α:α::ι::α )ίίί:α::::: ίεί:π:ίο:π:ι:ίί:α: ίι:π:::::ποπ αία

ρα:ί·αᾶίο ::ί:νίία:, ία:: :::ο:πίί:, δά·(1ίδδΦ :ίαποπ::ία

π::ίο α:::ίπίααα ίι:$αία = : π αν -

να α:: ο :ί :νά ί 3

@πω :ρέπίπο ›ισσαβή:ξαβ , ·ιν:·πνοί::π
° π:: ί2ύ::έ-::ν::α:έ Ρο/β ί_;ἐΪ_.; ί ί:

7 ' _ τ

ΝΝΑ ΙΞ|ί·

ς6.

Νοκ μα.

:από :ομί

Αι:α:: :ία Μια αοπ::οπα:ίδαί:οί::ίίίαί , αίιπ: α·

:παπ ίΙΙίι:: :ίααίίίο Ε: ::ρ:::ί:πα παααίί::ί: :ο

πο:ί:ί:ιπ: ίίί:α::::ί:. Α:: πιω:: αα::ι:::: :. πό :1ι::ι::- 'Επ"Πω,

αιιππι:α αοεπί:ίοπαιπ ίι:$αα:α,ν: πατα: ίπ :::ο:ίοι:ε, ω: ",:.,,ω

πω: ρ:ί:::ο ρ:ί:ποε νοαα::: α ί:: :ίο:ιπίαπ:ίοι:ε , ίπ ΗΜ! φι-°

Ρ::α:ί8 ; : πι:ίί:π: :::ι:ί:ί α::α:οαπ:ι:: νοΙιί::ι.:ί::έ:ι::, Μ”

ποπίίπα αίίπι:ᾶ αοεπί:ίοπα, αί:π: πίί:ίί Η: νοίί:ι::::

ι:ι:ίπ :::οαο8πί:ι::::: ίπ ίία: ::ι::απ πι:ΙΙ:ι.αίί: :::3:ι::ίία

ίίί:α::::: :!αίαάι: ρα:ία&α αο8πί:ίοπίε. α.. (3α::ι:π:, Μ Ξ"ωπ

παα ίί:::ρίίααιπ ::ρρ:αί:απίίοπαπ:,παα ::ι:ο:ίίίί:α: ίι:- (πω:

ιίίαίι:::: :ο ::&ι:::ία::: νίι:ι:: ίίί:α::::ίε ίι:ίίίαα:α : αί:π:

.π.ο:ππα: ::ίι::ί::::π: :Ιίπποε ω:: παααΙΤ::ίο αΙίαί

ὰ νοίι:π:ειτα, α:ί::::: :::αι:ίο ίπ:ίίαίο, ποπ οποιίίίί:α:

ίι::ίίαί::ι:: αοπί:ί:ι:ί: :ιππ ίπ ω:: π. ρα:ία:Βα ίπ:ίίί·-

Έα:α:::α:π: :::::ι::ίι: ίι::ίίαίππ: παπα: :Παρτε ί::ί::αι::::

:ίο:πίπίο ίππορα:::ίοπίε ορα::::ί ν:ία:: Ρ

Ρ:ίπ:: ίαπ:. :ιίίί::ι:::, παι:αίίΞι:ίι:::: αίία ίι::ίίαίππ:

:ία ίπαίίίία:απ:ίίι οί.:ίαάί ω:: ὲνοΙππ::::α ί:::ρα

απ. δαπι:ί:ι::α: ίαπ:.αο:ι::π,ππί ιίοααπ:,::ί πω:

ορα:::πάι:ι::,παααίία:ίι::π αίία ί:::ρα:ίι::π:πι:ο:ί :ία- ΡΜ
Επί: 8.Τί:ο:::. :.α.:Ι.:7. :::·.:.::$πιπ ::::ίοπία ίί:ρ- ί

ροίί:ο πᾶι: νοίι: π:::ί:,ίπ αι:ίι:: νί::ι::α ::::ίο π:ιοι:α:

ίιπΡ:::πιίο α::α:·αί:ίι:ι:: :ιθ:π:.Ιεί:ι:: ν: νοΙι:π:::ίί

π:: ορα:α:ι::,ι::ο::α:ί παπα: ὁ ρ::ιεί:ίαο ίι:οίαίο·:::

:ίοπί:,αί: ίρίαπ:α:ΙίΒα:αί:ποα::::ο. δα! αοπ::α ι. 6Μω ί

ν: νοί::π:::: πω: ίπ:ρα:α: ίπ:αίία&ι:ί ίπ ίι:ιίίαίι::::

ίο:π::πάι::πτίαίππίΒα:απ:ίί: οί:ίαα:ί , Λίο αεα:α:
ίι::ίίαίο: α:ι.:ο:ί :ι::ίρι:: ν: :::ο::α:α: νοί::π:::α:π, αίίαί

ιίαί::α:α: α:: :Πο ί:::ρα:ίο νοίι:π::ι:ίε, δ: ίία ίπ ίπίίπί

:ι:π:: ει:: αα::α ίί νοίι:π:::: :ο ίίί:α:α ί:πΡα::ιπ:ίι::::

ίπ:αίία&ι:ί, ποπ α8α: ί:::ίίαίο π ία πω:: ίπ:Βα:::ο,

παα αεαί:ί:ίΙίο επί :αίί::ι:ο: ίσο: σέξι:: ίίί:α:α απο ν Δ¦Ί

απόσα. :..νοίι:π:::: :ίί::ίππίίί::α:α :ποι:α:ι:: :ο ο- 0ω::::ί :ϊ _

::αι·:πίίι:::: απ:: ία , 8: ποπ α: ίπ:ίίαίο :ί ία Ιίί:α:α - ·--ν·-ί

ίπ:ρα:::ο:α:Βο παα οποτε:: πω: ίπ ποια αοππαπίιί::

απ:: ποα:α::ι:ί:::ι:: :ιό Ιίί:α:::::α ν: ίία.Απ:αα.ρ:οί:.

ίπ ίπταΙία&ι: ο:::ίπάαραπάαπ:α: λ νοί:::ι::::α αίι:ί·

ω: , ρ:ααα:ίί: Ρα:ία&ίίίίπ::::::ίπιίίαίι::π :ία ο:::πί

π, παααίία:ίππ:, Ρ:πᾶίαιι:π, ::ίίδί·απ:απ α::ίιίαπε :ία

α!ίΒίβίίί:::α, να! ποπ αΙίείί;:ίίί::::α :α:π:π, πι:Ιίο ρ::

όί:ο ::απ:.ίαπε ὁ νοίι:πτίι:α: οι:ία::πί:ί απ. πω:: α!

π0τίτί:Φ·ρ::άία5ηυα :ιίίπιιο π:ο:ίοαί: α::ι:ία :α:ιί,

α αι:ίι:ί:ποείί

Ν:: α:ισέίίς

Ώ·

Γ:·ί:Μ[Μ.

:Η ·

ι-` :



 

ο ι!ε οίί Ροτίοιίοίο ποεοίΤετίε ίπ Ποπ.

6'ι:τιπιίο

|οπτ.
οίοπ: ι!ε ίπι!ίίίοτοπιίε οοίοάί επτοεει!επενοίοπτε·

το Μοτο!. Οοπι:ε: ίίειἔτ ίι! ίίτ ποεοίίετίοιπ, ποπ οίί:

ίοίίίείοπε;είιιπ οτίει:: ίπ τποιίοι:ε πτίι::ὸ πτίι::ίο,ίο

πο ρτωεοι.ίετ,ιδε ίπ ι!οτο:ίοπτιοοε,οιοί ίιιι!ίεεπτ πο

ή ίοθ:οίπ οίίο ι::είοιπ,δε εοπττε τειιοποτπ, οπο: τεπ:ιΞ

ίπ ίοιππο ποίίιτε ποεεοτ. οποτε νίττε ίπιίιΠοιοιίει::

οοίοετί τοι:οίτίτοτ είίοιοίι!, ι!οίοετο ει:ίοε νοίοπτεε

Βοπτίτιιτ.

ιο. Βιεο τ. ν: νοίι:πτετ ίίοοτο οποιετί νείοε:, πο

52$6:::2 εοίίετιε οίτι:οΒπι:ίο οοιοε!:ιιιο ίπι!ίίίοτοπ:ει! ορ

“έΕ."Βα Ροδο:: τετιοπο5 οοπ:τει:ιεε , νο! εοπττειίίθ:οτίεε:

,Μο"Μ Εί!δ. Τέιιίω. 1. 2 πιο δ. αν. π. Λέ2. νοί , Ε:: οπο,

ίπι:ίοι:, μοι! πιο ιιίο!ιίππιπ:β πού:: οι! ορρώπι, ω..

Μοτο: π: υινπωμι·μιώ. Γι:πιίεπ:. Υπ:: ίιοοτ:ετίε

εοίίίί:ίτ ίπ ι:ιι:οι!ειπ ετοίιτίο δε είοιΣτίοπο νπίι:: οτε:

είίο: οτεο ντ νοίι:πτε8ντίποίί!τ :το ίπι!ίίί·οτοπτίο,

πρωτοι ρτωοοιίε: εο8πίιίοοοίοιέείοιο ίπι!ιί!οτοπο

ει! πίιίτε. Οοπί!ίτοί οπιπ: τ!οοοτ ίίίε ίπ εέἱο 1.ι:οτ..

ποιο ποιοι:: ει! οίοι!!ίοποτπ ίεοίοπιίεπ: : Νοε πο·

τοπ ίτε εοπί!ίιοί , πίίί πετ οοεπίτίοποιπ οοίοάίοο

τ κ ίπι!ίίΐοτοπτοιπ,εί:ι:: ποοι:οετ οποτετί πίίί ο:: πτετοίε

, οο8πίτίοποι οτεο ποο ίπείίίΐοτοπτετοροτετί, πιο ο::

τι ρτποίε εο8πίτίοπο: οτΒο ποο ίπι!ιίΐοτοπτοτ οποτε

τί,πίίί ο:: ρτοοίέι ι:ο8πίτίοπο οοίοάίι:ο ίπιίίίΐοτοπτο.

..ο Μπι. Βι:τί,κιι! φρούτα: αιτία:: :σωστικοί τω! :σπιτιο

"Η "οπω ιίίδίο7°Μι, ιστορια· ι!ορίίεοιπ ίιοοττε:οι::, οοειπ Βε

""·· οοτ νοίιίπτε5, εοπττετίοιε:ίε Γοίίίεοτ 8οεοπττει!ί.

ί άιοπιε.Νει:: Πει:: ει! ο:τοτεοπιίεπ:ίίοοττετοπ: οπο·

° ττετίο:ετίε , ποεοίίετίε οίί: οο8πίτίο οοίοιίί:ίοο ίπ

ι!ίίΐοτοπε ει! ορροίίιεε τειίοποι οοπττετίεε , οοπί

ω δε π:είί τ ίτε ει! οιιοτοεπιίειπ ίίοοττετοι:: οοπττειίί

άίοπίε , ποεοίΤετίε οίο εοεπί:ίο οοίοά:ίοο ίπι!ίίΪο

τοπ$ ει! ορποπτεε τετίοπο5 οοπττει!ίιίοοτίεε , ει!

εάτι.ιι:: δε ποπ ειᾶιιιπ. Οοίίετίο οπο:: εο ειί!:ο ντ Π:

!ίοοτε, ι!εοοτ οπο, ποπ ρονΠοε τεπιίτι::, ίοεί :ποτε

ίίε 8ο νοίοπιετίε, οι: πτεοοίε εοοπί:ίοποιοοέι εορτο

οοπιήίειοτ οίε ποπε π:οτείίιοτ οποτεοπιίε.

το. Ι) 1 ε. ο ε. Ποιοι· πιο οί:ίοότίοει:: ίπι!ίίΐοτοπ

”βωξίω τίει::, ποεοίίετίιιπ: οί! ει! νίοπ: ίίοοτ:ειίε, ι!ίι:οτβε

ά“%”" τετίοποε πετ οο8πίιίοποεπ οοίίεί ντ ίοοίοά:εε ποο

1ί,,,;,_ ,_ ο ει! οίοιίτίοποο: ροτοί!ειί οο8ποίοοπτίτ. Ρ:°σί7. ι.οο

Ρο/ίοπ ίοιίί:ίοεπ: ίπιίιίίοτοπ:ίει:::!ιοοτίετοιπ τε:ίοποι:: οι:

οοπτιίοτιπίοπτοε,ποοτί,ειποπτοε, ποίίοιπίιοοττε

τί: νίοι::: Α: νεροτοε , ι:ιι:ί ίοπίιιο: εοιπιποποι:: ίί·

8επτ ίπ ίοι::πο, οτίεοο ίιπροι!ίοπτ, πο ι!ίιιοτίε: τετίο·

ποο :ιο ίπτοίίοι.ί!:ο πτοροίίιειο, οοίίείεπτοτντ ίοοίο·

θ:εο οποιο! οίοετίοποπ: Ρι:ιοίτιιιι εοεποίοοπτίε: ί:ο··

ιπίι!ίιεε ίπ :Μοτο ρτετι!οιπίπεπε , ίιπροι!ίτ , πο εεε·

ο!οπ: τετίοποε οοίίοίεπτι:ι· ντ οίίΒιοίίοε εο ίοίίε :ο ία

ίίο οτΒεπί, οι: εοίοε οροτειίοπο πιο οσε ίτειο ροπ

ι.!οτ επιιποε τε:ίοπείίε ίπ οποτετί, ίιπροι!ί: ίπ επ:οτ:·

πουν, πο ιίίοοτίε: τετίοποε ε! εοεπίτίοπο τοπτετίοπ

Δ Δ» Βάβ.ί/Ζ _Βο π.ιοπ'ο, που ποίωι:οτΜοποιω·. Στά'. Ι

οοίιιίιποι!ί οί: πτειᾶίοοι:: ι!ίάεεποπ ι!ε τοοοε οίίεί- οίί, ίπ:ποτεοίίίο οίτ ει! ίεοι!οιπ νο! νίτοροτίοπ: οπο.

οιίιοοε,πτετεοι!ιτίιοοτι:ιπ ι!οετο:ι:ι:: 1)οι:εε ποιοι::- , δει]:):ί, ντρετοτ: οτΒο ποο ίίοοτ οίί , ρτοεο8ποίεί

. ζ ο οι.

8οοι:πι!ε ίοπ:. οίοεοτ , ίο$εοτο Ρτε&ίεοιπ ίοι!ί- οοτ εο οποτεπτο οίίεί τεπι.Ιοειπ ίοίίοεπτορτιοε: πο·

 

5

το; .ί

Ωοίε ντ εάοε οι ίιππιιτεοίίίο οροτει::ί , :!ο

οιοίτ ίίε οίίεί, πίίί πτει:ι:ο8ποίεετοτ ν: ρτορτίοε: πο

οιιίτ ρι·πεο8ποίεί ντ Ρεοπτίι:5 , πίί!ίπι!ιτοιί!:ο ίεί

τοπ: ρτιοεο8ποίοετοτ ν: ίίοοτο εο τρίο οποτεπτο

ρτοείοοίοιίιο.

ί οοπίίτπ:. π. εδίτοείίοετ οίίοπτίείίιοτ εοπίίί!ίτ ίπ

οίοᾶίοπο νπίοι με: είίο, ντ είετι:ι:: οίί:: οτΒο ρτε:- ΜΜ,ωβ

ίεοιίοτο ι!οοοτ ερρτοί:οπίίο οίι2ίοίίίτετίε ντου: τε- σ. °μ,,,,,,ί

6ο.

Είοι:ςίω πε

ποπ οίτίοίίίοίοπτοτ ει!ίίοοτοοροτεοι!οο: ειδίίτίτοιε. τίοπίε οτα είίο.Νει:π,ντ οίοά!:ίο ίίτίίοοτε, ποπ ίιιί-.

ί!είι, ντ ίίτ ίιοοτε ίπ ίο, ίοι! οτίει:: ίίτ ί°ίοο τε οροτεπ··

τί, ντ ρτοοετ ιίετε ονροιποίίε, ίί :τοπ ίποίποίοίίίτοτ

ροτοτ,ίο ποπ ί:εοοτο ίίοοτει:: ποτοίτειοιπ ει! εθ:οιπ,

πάει: ποπ οίίοτίίοοτ οποτεπ:ί , ι!οίοάο ίοίιοε επ

ρτοί:οπίίοι:ίε ίίοοτεο ροτοίίετίε Νοε ι!ίοί ποτοίί:,ίοί

ίίεοτο οο8πίτίοποπ: οοίοδί:ίοο ίπι!ίίί:οτοπιοτπ ει!

ορροίίτε, πει:: οπο: Με ίίετο ποτοίτ ίι.ιοίοάίιτε

ποοοίίίτε: 8οι!οτοτιπίπετίο ει! νποι:: , ν: οπο: ίπ

ι!οτπ:ίοπ:ίοοε, ροοι·ίε , ειποπτίοοε. ίπποι· ποοιοίτ

$οί!οίίοοτε οροτεπτί οίοᾶίο , πίίί ρτοεο8ποίεετιιτ

Ι

ίείτοιπ ίπιίίτοᾶὲντ ίίοοτε εοίρίο οποτει:το, πετ

επρτοί:οπίίοποπ: ίίοοτο ποιοί!ετίε: δ: ειι:οοίοι:ο

εοεπίτίο πο:: ειτίππίτ οΡροίίτε5 τετίοπο5 οπο: Με

ίι:οίοεί:ίοπο οίίείοίίίτε:ίτ νπίι:ε :πιο είίἐι ει! ίίοοι·ιιι::

ετοίτι·ίοιπ, ποπ οί! ίοί!ίείοπε τοΒιιίε ίιοοτ2 οίοάίο

πίε.Ιππ:το:.· απο οτίει:τ:ίίίο, ι:οίίποίποίοΠίιοτ πο· πω:

τετ, ίο οεοοτο ίιοοττετοιπ ει! είίοι:ίι!, ει! ποστ! ποί- Β·.ἔ°·“

ίει:π ί:εοοτ ποιοπτίειπ , οτί: είτε: ιίίοιί ίίοοτ. Κοίτα.

οπο. Οοπίοι:.ίιοοττεε.π. οίίοπιίείίτοτ Ροπείοιίίιπι.ιί

οι: εο8πίτίοπο οοίοᾶίοο ίπι!ίί!ίοτοπιο , οι: οίί8ίοί

ίίτειο νπίι:ε οτα είίο, οι ροτοπτίθι ει! οποτεπιίοιπ,

διΕποπ οροι·τιπι!ιτπ: ίοοίοᾶίοο ίπι!ίίΐοτοπτο. Βίοι:

ί8ίτοτ ίπ ίίίο οίίοπτ οι::πίε οι: πειτε εοΒπίτίοπίε το

ι:οίίίτε, ποπ ιειποπ οιππίε ο:: ::εττο ποτοπ:ίο. Οσπ

ίίτπ:. α.. ίι!οο νοίι:πτεε ποπ οίί:ίίοοτε ει! οίίΒοοι!ιίο:

ί:ιιπε εάοπ: ποι::οτο , ία! ιεπιίιιπ ίπ ίποείο , ι:ι:ίε

ποπ πτιοεο8ποίείτ οι:ττε ειδίοπ: ποι:ποτο με: είίο,

ίει! τεπιίιο: οι:πο εε!:οιπ ίπ ίροείο. ο .

Ιπ[οτ:ιιι· τ. οποία: ποεοίίετίο επροτοτο οοετί- α”7Ζ'Ι.

:οι!ιποιπ ίπ εοιππ:οπί ποσοι! ίροειί:οετιοποιπ, ποπ χ, πω.:
ι:οοει! ο:τοτοί:ίοιπ. Ρτίι::ιιιπ ρτοο. οοετίιιιι!ο ίπ ί

εοι::π:οπί τοπτεείοπτετί ποπ ροτοίί: οοίοᾶίιιο ίπ

ι!ίίί:οτοπο ποσοι! νιτειι:είοο τετίοι:οιπ οοπί δε τ::είί,

οίκο εοτποίοάειοτ ίσοι:: τετίοποιπ οοπί , οιτείιιίε

οιππί τετίοπο επείί:ει! ίίοοττετοπ: ποιοι:: ποεοίίετίε

οί! οοίοάίι:ε ίπιίίίΐοτοπτίε ίοεοπιίοιπ νττειι:οοο

τετίοποπ:.δοεοπιίοπ: πειοι:πεπ: ίίίε οιιιοειί οποτ

είτίοι:: τοπτεοίοπτετί ρο:οίο οοίοάίι:ο ιπι!ίί!οτοπε,

είιι:: ίρίιτο: οποτεί:ίοιπ ειέ!ίιε τορτι;ίοπ:ετί ροίίίτ

ίι:οτε:ιοπο οοπί δε ιπείίίείτοπ: ετι!οί εε ι!ίί!ίείίίε:

Δε πτοίπι!ο ροτοί!ίίίε οοειίτιιιίο ι:1οοει! επετεί

τίοι:: ποπ ι!ίίίΒί. ε.. Νοπ απο”, πο οποιο! ίποείίί- Θεοί!. δ·

εετίοποι:: οποία:: ι!ίίίΒοτο οοειίτοι!ίι:οπ: ιπε:ετίε- ·

ίίιοτ , δ: ίπ ρεττίεοίετίεοπίίιίοτειετπ, πω! νίΠο δε

τοπιοτεοιπ ίοοίοάίοποει! οίοάίοποπ: νοίοπτετί: ει::οτ οοετίοεοεοίί::δ. Το.1.2.οκι·Σ. ιιτ:.8. @ι!ε

ΡΪ°6ι Σ: ὁ

πω::

ποο οίτ είίε τετίο είίίεπεοίίίε.Ρτοί. 2.ί..ίοοττεε εοπ- ο οοειί:ιιι! ο ίπ ρεττίει:ίετί εοπίίιίοτετε, ποιοί! εο είί

ίίί!:ίτίπ ροιοίτετο οίίΒοποίί νποι:: :πιο είίο, ν: ρετο:. οπο ερρτοοοπι!ί ίοο τετίοπε ιπείί, εε ρτοίπι!ο οιίίο

οτΒο ει! νίοιπ ίιοοττε:ίο τοποίτίτιιτοο8πίιίο,ίεί:οπ: Ι οιιοοτί:ίτε Ποοιπ ίίοί ίπίιπίι:ιιι:: ερπτοοοπιίοπι ι!ιο

ίπι!ίι·ο&ε τείίε ποτοίίετίε.Νειπ τ. ίίροτίι::ροΠίοίίο ι ιποπο8, 8οεοπίοοιιοπτοτοπ:πίεοίο8 ιίοπε ν: ι::ο

είίι1οίε ίποίπείοίίίτοι· επρτοί:οπιίοτοτ , ίο οποίοι:

οοτο ρο:οί!ετοο: οοίίεπιίί ο νίίίοπο είίειιίοεοοίοᾶί,

τείίε νίίίο , νοί εοίίετίο ετείί νίίίοπο , ποπ οίίοτ ίίίί

ίίοοτε, ποο ει! τποιίιοπ: ντί ι!οιποτίτι:π: ίπ:ροτεοί

ίπ; ποπ ι!οίοάο ροτοίτε:ίε , ποπ:: το ίΡ5ίί οεοετοπ

ίοιί ι!οίοδτι: επρτοί:οπΗοπίοτείίε ποιοίτειιε. ε. ν:

ειίτοιίί:ίιοοτ , ιίοοοτνιίιοοτ οίΤο νοίι.ίπτετίι:ε οι.

είοπτί: οτΒο ν: Ιίοοτ ιίοοοτ ίείιοπο ίπι!ίτοιίΙο ει: οίί

οίοπτο εοεποίεί: νοίοπτετίοι:: .π. οίίοπτίείίτοτ ροπ

Ι

ί οοπιίε ε! οι!ίοιπ Ποί: ίίεοτ οπίι:: νιίίο 8ο οίίίοάίο

οοετίίίεε οοπίίιίοτειε ίοοιιπιίοι::. ίο ποοοοετ οι!ιο

οεοοτί, είτε: πιιίίετπ ίπ ίο οοπ:ίποετ τε:ίοποι:: επε

ίί, εοπίίιίοτετε:επ:οπ ίιιο είίοιίἔι είτοιτιπί!επτίε δ:

ι!ίίποίίτίοπο ίοοίοᾶί , ι:ο:οί'ε οι!ίο οεοοτί. (Στοά

οοετίτιιι!ίπί ίπ ι:οι:ι:ιπππί εοπίίι!'οτειιο εεείιίοτο ποπ

ποτοίο: οιιιίε εοί!τεοίτ εο οπ:πί είτοοιπί!:επιίε 8ο

επετοτιίι ρετ:ίοι:ίετί , τετίοπο εοίιιε επρτοοοποίί ποί

ίοτ πιο είίι:οε τετίοπο π:είί, δε εοιππίοέτίιιιτ ποτει::

ι!οταοοο_πίτίοπο.Απιοο.οίοοπιί.εάοε,ποείίοοτ τε:ίοπεεπ οοπί, εοιπρίοιο ίετίεπιίε επρειίτοπ: τε·

Το:22. 3ο Β' 1:”,'ο

π--υ...ε. π..

Ε. τι ιίοπείοι::ι.

ο

____επ



Ώστε". ;.

.Νιο!Ζωπ ί:

|πν::::έι υ:

ί?ί!Μπι :β

έ:: Μαιο.

|:

ω:: Όι#. ΡΒ Π:υιωἰο, που υοίωιω: Μο:σεωι·. δ:·έΐέο Μ

:ιοπ:Υ:ω. 3. Ν:ιΠιιω 1ιωιωπ ν:ί:ι8ιιιω :Π: ἱπ :ιι διμ·οο!.άι/έ. η. ς.·:»ιΙ.ιιυ·.3. Μ! :ιτέι:.Πκ::πέ.90%·· ::ρι-::Ι:ι.

Ιπππι, ωπ:ι·:Οιπ:. ώ· Μοίιι:.ιι.ιι.:Ια. Ι4..:": η. π.: 2.3.4. :·οι::!Μ 6ά4.. :Πὶ:ω:π::, απο: ἰιιάἰ:ἰι.ιω

ά:ιβ. η. Εί:ο :πιω ιπ:::οιιω :::ιρ::Β:πά:π: οι::

ι:&ιιω ί::ιιπ:Πιω ορροΒ:::-ι·::ιοπ::ρι·ορ:ιω π:

τπτ:: :οπ:ι:πι:π::: δ: άὶΪ:οπιι:π::π::ε: ποπ ::ιιι:π

:ρρτ::ι:πό::: ροΙΐ:ιπτ πω: ν: Ρ:ορ:ια ρο::ί:::ι

8: :Ι:&ιοπι, οικω Β:ιι:: πιο:: :ιι·ορι·ι:: ορ::::ιο

π:: ποπ Β:Β:π: , ίΒΒί:&ιιω. νπο: :ι:ι:πάο Βι·ιι·

:πω :ιι οιιοΒιι:οΒι:&Β νπιιω ρι·οί:οιιι:ιι:, πω::

ι:Ιιέι:ο,ποπ Ρ:οί:οπικιι: πω:: ΗΒ::: ό: :!:&ιιι: :ι:

. Ρ:::ιιἰἔι ::οεπι:ιοπ:, πο:: πι...: ::ιρι·:Β:πά:: ν: :ι:ο

62: .

ΘΒιτἰΜν

σ:: ιί::":::.

απο:: σ.: ·

απΜκιπ.

.άβη:Μπ2

Ι·'ωιάισι:

Νερα:

:πωπω.

8:ο::αι,

Μ::ροι:::ι.

δια". @ο

Νο::

65.

Οοι::Ι. :οπ

σ:Μυπ |:::

:απ:::.:.

8. Τύιυπ.

Εσπσικι.

:πιο :Ι:δτιοπι Γ::Βι:θ:ιιω , (α: π:::ΙΪ::ιὸ δ: ω::

ωιπ::: :ιι π::ιιι: :οεπι:ιοπ:, πο: πω: :ρρ::Β:π·.

οι: Μ: δ: πο:: ω: :οπ:ι:πι:πε, :Μιά π: δ: π:ιπ:

ΠΜ 6:ΐ:οπ:ι:πι:πι:οιι: :οεπι:ιοπ: ποπ:: θα:: π:

::ίΪ::ιἱι ::::ιι: :ο ρ:οί-:οπ:πάιιω :οπιι:πι:π: , ι::

:τι Βιιει:πά:ιω ὸιΪ:οπιι:πι:π:. ΕΜΗ:: Η:: :Π

παπι:: οι·οβοιιι::ι:ιιι:ειε :οπιι:π::πε.::|ιάο πι:

π::.: :οπιι:πι:π::.

Α:: ινο!:4:::::: άσ:πωιι::ιατά μ.:52:·ο ιιο:ι.. ι·ι:Εοιιιι.

Επιιω :Ω νοι:ιπ::::ω :μισώ ίρ::ιί·ι::::ο

:και ά:::τωιπ::ι :Β ιπ::Η:άπ:ι:: ν: πο:: :ιοί

ίἱ: νοΙιι:ι::: πω: π! :Παω :&ιιω :π Γρ::ι: :Π::::,

π:Π π:Β::: πο: π! Μ:: οΒι::::ιιπ ::ρ:::ί:π:::υπι

πι::Ηει :οΒιιι:ιοπ:, :::::οιιο:: ν::[:::::. Οσα::

ιι::ίὶ: :Β ά:ά::::ωιπ::ιοπ: οιιο:ά :ι::::ι:::ιω,

:π ρ::&ι:ι-.ΐ πιό::::ιω :::εω":1::::ωπ ι:: ό:

::τωιπ:: :Δ ιά,ο::οά ρ:οροπι::ι::πιι:πόπω,ν: :ρ

:: πο:: πιο:: οριιοίιτιιω ν:Η:. 21]ίι·πα::: Ρα!ισάα. έ::

ιι. ά:Π.49 πιο. :. απ. ι. 5. δο:Μα·:ιιάκω.· Βιιο·ικά.ά::

2.::Ι:β. Μπα. :.::.17. :]·ίθάί8. με. μι!! ο. :υ·:.:.ινι

ι.·οιιππ::. 2.::::Ισπ|. 2. ἐκὐῇ,'Β:!!ιτπ:.ἰΙὐ. 3.άεδι·ι:. ώ·

Μ..-ιτύ. πω. )·.ρπμ[ ό. 6::. αιπ:πιι:Η μπώ νο

Ι:ιπι:: ν:Η:, ω: :ι :ιτ:::ό:π:: ::::!ι:ιο :::ιοπι:: ·

ΗΜ:: :πἱω οΒι:άιιω :Ω Βοπιιιιι :ρρ:::ι:πίιιω δ:

ιιι:Η::::ιω ν: :οπ:ι:πι:πι : σε:: ιιιά::ιιιω Μ:: ιπ

:Ι:::ι·ωιπ:::ιω,8: ιιιθ:::: ιπ:·1::::·ωίπ::::5 :Ι::::- ~

:πιπ:::ιω, :!::::·ωιπ:::: :πω ά::::πιιπ::ιο ν:! Επ

:Ι:::ι·ωι:ι::ιο νο!ιιπ:::ἰι ρ:πό::: δ :::::ι·ωιπ::ιο

π: ν:: «πιω. Με:: : ει: νΙ:ιωιιωι:ιο::ίιιω ιι::

&:::ιω :ΙΕ οωιιιπὸ :ι:::ιω:π:::ιω: :οπ:!:ι:Η: ω.

Η: δ: οπο: Ρ::ιἴ::ἰε οιιιπἱΒιιε, πο: :Π: :ιι8:πόπω.

Ετ:: νοι:ιπ::: π:::ίΤ::ιο :|ιει:,οιιο:: νι:ιω:ιω ι::

:ιι:ι:ιω ιι:::Η:ιιω :Π8:πο:ιω :οπ:Βιίι:: πο:: Η

ποπ:: νοΙιιπ::: :οπ:ι·: Ρι·:ά:::ιωιποι:ι::ωορ:

::::,:ιι: ίιπ:ί:ι:Β:ιο ν:Π:, :Π8:ι: :ιοΠ::: :!ιοιιιά

ποπ ιιιοι::::ιω; δ: ::::::ι::· πω:: (Μ: οπο:: :ιι

σΙί:ιο,::ι: ποπ:: νο¦ιιπ::: α:: Πιο οΒι:&ο ορ::::ι.

Ν:8:π: Η:π:ιε. :ΜΜΕ !.482β. 16. :ικα!::::Μ.

ὅσοι. :οι 2.ιί;/!. ως.: ε. 5. (?οι:ιαι:οπε!ισ|ζ ό: 5. Βια:

::Βο:.4ι·έ:::2. ιν.·υιιι. α. ε. πιιωΙισ[ ι. ύπδοι·.:·ι . $·. :ο

1.:ο:ι. π. απε!ιι|ζ Μίιυβ.4. ι6.:ι.4. :ά ι. :Μαιου

τι. π. 5. ::[:ι.π:8. Ρα!:::. :::.φ.<:ικ. 5.δεκαπέηΈπη

Μ:9::::.:ψ. η. διαιτα. π: Μ::::6].άφ. ι9.ρι9.

6.8::. Ρ:: :οπέιΙι::ιοπ: νι:ιιιΐοιι: ι:π:. Νο:: Ρ::

&::ιιω ::::Β:::ιω :::ιοπι:, :ι::::ιω ρ:α:::ι:π: `

οωπ:ω:&πω ΒΒ::ιιωνο!:ιπ:::ιε , ν: ρ::::::ιι:ιπ

Π:: ρ::::&ιΙΠωπω ιιι:Η:ι::ω ο: ::Βιι: πωπω::

0Ρ::3.Β:ΒΒιι5: ΑΙ::::ιω ί:ιΒί:οπ:πε ΒΒ:::ιω :ᾶ:ι::ι

νοΙιιπ:::ιε, οπο ::!:ιιιοι:ιιιω ἱωρ:ι·:::ιω πω.

Ό ι τ: ο πιιΠιιω::ιοι:ι:ιω :·::ἰοπἱηιια::ὁ:π:Ιἱ

Β::πω :&:ιπι νο!ιιπ:::Β :ι::::ωιπ:::ροΠ: νο!ιιπ

::::ω , ά:::τωιπ::: :Μπι ::ω:π ροΠ: ρ::&ι:ιιω

ιιι:Η:ιιιω ί::::ι:πε :δ:ιιω νοὶιιπ:::ἱε , :πιο πι:: ι::

ἀἱ:ἰιιω πι:: :ωιι:::::ιω.οο!!ιει:ιι: ει: δ. 'Πισω. 1 .

ο.. α. 12.:: :.ν:ιι άο:::,ιπ::ΙΙ:&ιιω ρ::ιιι:Η:Επω

ω. ιωρ::::ιω ωο:ι::: νοι:ιπ::::ω :ο :ι::::ι:ιιιω

:ᾶιὶε :π νι:::ι:: :ρθω νοἱιιπ:::ἰε ν:Ρ:·ίωι ωο:ι:π

ΒΒ:::ιω :ο ίοι·ω:!:ω :Ι:6ι:ιοπ:ω :::ιιιιίι::ιπι ρ::

ἴιιρροπ::: :Η:ω Ρ::...: :ἱ:&ἰοο:ω ί:Ι:::ιι ιπ

::ι·ρ:::::ιιι:ω; :οτ απ: ::ιιΓ::ι :ι νοΙιιπ:::: νοι::ι

:: :Ποιι:ω θπ:ω,οιιι :Η ριίπ:ιιιι:ιω πωπω:: δ::ο

:::ιε :ι:ΗΒ:ι·::ιοπι:. Μ:: μι:: :Π:::. ρ:οΒ.:Ιιο- Ρ"ω,;,."

:οι :οΠ:::::ι: ίο:ωιιΠε ΒΒ::::ε :ο νοΙ:ιπ::::. δ: μια:

:πιω ρ::&::ίι Με:: ρ:::::::::: οωπ:ω :&:ιω

ΙΙΒ:::ιω νοΙ:ιιι:::ιε , :ο:ιιι: ροίιτο νοΙ:ιπ::: πο::

ροίἶ:: :π ορροίι::ιω, πιιΠ: :·:ω:π:::: :π νοΙ:ιπ::::

:ο:ω:Ιιε !:Β:::::. ΡοΠ:::ιοτ :οπί:::: Μ.: :πιω

:&ιι ΒΒ:ι·ο, οι:: νοΙ:ιπ::: Ι:Β:::ιωιι:ι·:οι: :που

:πω ιιιάι::::π: π: ω::Πο ώμο:: , ::Ι: ιιι:Η:ιι:::ι

:::::τωιπ:: :ιιιι:::ω νοΙιιπ::::ω ω "πιω, Μ: ά:

ρ:πό:π::: :Βιιι:: νοΙιιπ::::, :::μ:: :πώ :που

Β::::::πι ποπ :οΗι:. Ν:ωιιι: ::πιίιπι :ι:::::ιι:π:

:ιο ΗΒ:ι·::::ω ΜΙ:: , 9:12 νοι:ιπ::::π: ά:::ι·ωιπ::

ιπο:ρ:πό:π::: :Β ἰριἑ,οιιω :Β ΔιιβΙ.Μ. :ία :σκεπ

έιέιιι·ιβ3. ώ· μιάαΠ. :ἰἰ:ἰ:ιι:ιι:::Πἱ::ιι ακ:::::επι:

α:: ν: τ:: :::::::ιιιπ:: νοι:ιπ::::ω ό:ρ:πό::ι::: :Β

ιρΙ:,ἱρίὶιι:ΙἱΒ::::::ω ποπ :οΗι:, :πω :ι.ιπό:::ι: :π

3επιιΜι

πι:: Μια: :::::τωιπ:::οπ: νο!ιιπ:::ι:: δ: :Β Απω. .+ίπ/Εία:π.

:ιι::::ιι·, ΝεσεπἱΜι :οπβιμ::ι: , Βιι::.:β"ιψ:Μ::.

Και:: Β::ι: :Π:::. [απ. μια:: Ιο:ιιιι:ιι: ο: ρ::ᾶἰ:ο σ:::2°"

'υ Ϊ.

ιιι:Η:ιο, ΐιιρροίι:ο ΒΒ::ο :ᾶπ νοΙοπ:::ι:::Ι: πι::

:πιω ιωρ:::ιι:ιε. 8::::πά: ο: ιιι:Η:ίο , πω:: ::Η

Βιρροίι:ο.

ν:: :ο Βιιιο:ιιι. πω:: Γ:π:.::ΐρ.:ί:ο :ιἱΒἰΙ:Ιἱ

βιωιιι:ι.

Η·

8:ι·: ροΠἱ: ωω.ιι:: , πιπ:ι: Ρ:::::::::π:: ::ι:Η:ιο :(||.::|. '

:::ίοπι:, ::8:1Ρτιω :Β πιο :::πωι::ιι,:ισ οιι:π-Ρ“"!ω·

:ιο ρ:::::Β::: ιωρ:ι·ἰο νοΙππ:::ιειπ::πά:π:ιε ΒΒ

ι:&ιιω ιιιιιι:::ιιω. Α:: :. :οπΓ:ς. οιί:ιπ8. Μ:ἱο:·.

οικω:: ιιι:!::ι:ιω :Η ιπά:::ιωιπ::ιιω οιιο::! (ρ:

:ιίἱ:::ἱοπ:ω, νοι:ιπ::: ω:π:: ιπο::::ωιπ::: οπο·

:ο ΐρ::ιδ::::οπ:ω: 6: :οπ::: , οιι:ποοι:ι :::::π:

ωιπ:::ιω οπο:: (Ρ::ιπ:::ιοπ:ω, ι:ιί:::ι:ω, ν:

::ίδωιιω :ί!,οιιι: νοι:ιπ::: οπο:: ίρα:ίδ:::ιοπ:::

ιι:πά:::Β ιπ::Π:&ιι οΒι:&ιιω ρ:οροπ::ι:: ω:

:ιι:π:: ἱιιἀἱ:ἱο.ΐ:ἱἴιιω :Π:,οιι:πάο ιιιοι:ιιιω Μό:

ρ:πό:π::: :ι νο!ιιπ:::: :1:ό::::ωιπ:::ιω :μισώ

:ι::::ι:::ιω , ω:π:ι·: ::ί:ω ά:::τωιιι:::ω νοΙ:ιπ

::::ω οπο:: :ι::::::::ιω. Ν:ω :παπι :::::::ιι.ιτι:

νοΙ:ιπ::: πο:: :::π:Ι:: :Β ιπ::ΙΙ:άιι,ΐ:ο : Γ: πι:: :ί

Β:ι:π::: Ϊ: :::::τωιπ:π:: :ο :ι:ι:ω:ιιπ:ιιι: :ι:ο

:ιοίἱ:: πω:: :ι::::ω νοι:ι::ι:. απο:: ::ι::ω π::

1 πι: α:: νΙ:ιωοιιιοι:ιο,οποό Μισο:: :ο:ι:Ιιιὸἱ:,Βἱ:

ι δ: ποπ: μπω:: οωπ:Βιι::Π8:πόπω :ίΪ: Βο:: ν::

τω: ιιιάι:ιιιιιι ίιιρροπιτ ΠΒ:::ιω :::ιιω νοΙ:ιπ:::ιε,

! οπο ποπ:: Μ: ιιι:Η:ιιιω π:::ίἶ::ιὁ :α νι:ιιιιιι::::.

Κ:: :κι νι:::ι:: :π:::::ι:π:ιε :&ίιε ΠΒ::ι πι.: νο

|Ι:ιπ:::ίη ν:Ι ποπ ΐιιιιροπ::: δ::::π: ποπ :Κ νι::

πιιιω π:::ίἴ:ι·ιὸ , Μ: :οπ:ίπε:π::ι·; :ιιιι:_ι:: νο·

Βιπ::ε Ϊ::ι:ιἰ:ιι: :Παω ν: ΡοΠἱ: ποπ ΐ::ιιιι,ν:Ι Ποπ:

ορροίι:ιιω. Νοε:: :ιι::ω :ιι π: νοΙιιπ::::ω Μ:: :ο

ιπ:ο8πι::ιω, νο! :ο ποπ ι:ι:Η:::ιιπι: π:ω Β:: :ρω

οπο:: νοι:ιπ::: πω:: ::|: ιιιάι:ιιιωΐ:οιιι, Μικτο

ι·:: ιπ::ΙΙ:θ;ιιι ,ν: πι:: ιιιοι::ιιω :-ο:ω::::;:: :ι:ο

ιπά: ρ:ίωιιω ποπ ΜΙΤ:: ν!:ιω:ιω. απ:: :::ι:Β:,

ν: ::Ι: πιοι:ιιιω Π: νΙ:ιωιιω :κ ΗΒ:::::: νοΙ:ιπ::

ΐ π: Μ:: ΐ::ιιι:π:ιε, ποπ :ιι Μπι:: (π: '

5ΕΟΤΙΟ Υ.

ω:: =·οο!απω: :ιέΐιω!ευι /πω: |ιβει·πιτευ:

:Μπαμ :κακάο ορει·αιω· Ξ

Επι:: Οόπω: οι ι . ΜΒ'. 38. 5. "Ιβ

σκι. π. ι. πω. 6. ό· πω!. ι. άΝ
π:: 6: :ι:Ηωπω οι :Μι/λ η. 9. α. π. δ: ::::ιί:ι ε!. :.ν::.:.ι. που. ι.Ε:τΙ:::π:, νοΙιιπ::::ω (πω:

μια:

Μ.
. 9:ιΕπέ:Ι.4. . .

3. ώ· σ:: 2.:::.Π. 5::"Ρ."ε

Ώ



?απο

Ί σ Χ

Όοβ. οι Φ:: :οαι'ο, οσο σ·

ι

Π

Μεσοι.: :οσοστο:·. :του π το;

Ποστ:ο:σο: σ::στ.:στσ νι:: :ο :οί:οο:: :ο:ο:σο:ο:ὲ οο- οσο ροο::: σ:: ίσρροί:::σοσ οσὸο :Ποιο::: σοοσιο °

ο, :ο οσο ροισ:τοιοσο: οσο ρτσοσσστσ, νσΙ :ο :ο

ί:οο:: :ιοτοσο:ο:ὲ ροί: , :ο ουσ ρσ:σί: οο°ο&σσσί

ίοι:σ ;οι::ο :ο:ροΠ:ο:Ισ σο, ν: οσο: νσΠιο:οε ορσ

το:ι:τ, ροίο: ρτο σσ :οίΙοο::οσο ορστοτ:::8::στ :το

· ροίοο:Ισ σίί:,ν: νο:σοτο: οᾶσο:σο: Ποστ:οισο: σ::στ

Ώσ._:ΐτω.

(θ. ·

8στοποι

βτπ. :απο

δοση::

ω.

?Μο τ .

`.

,Ν

πο. τ..

_ τοστ:: :οσοοι:ο: οσο σ|ίεστσ:οσο ροί:: ο::στο:το:σο:,

οσο: :ο :οίΕοο::, :ο οσο ορστο:στ: οθ:ι:οί:: .ο. Ποστ·

το: σ:: ρο:σο::ο σκστσσοο: ορροί::ο: ποσο. Αο:σσ.

ρτσο. ο οσο: σρστο:οτ , ροίίστ ρτσ σσοσιο:οίΕοο::

σο:: ορστοτ:, ρσΠσ: ρτσ σοοστο :::ίί:οοτ: οσο:: ρο

οστσ οσο σσοττοο:6:οτ:ο, οσο:ρσ ορστο::σοσιο , δ:

οσο σρστο::οοσο:,οσ:οοσοο σο: ροίοο:Ισ ρσο:ρο

:σο :ο ο&ι:. Οοοοτο:. ο:: ρτ:σ:στ::::::: οσΠο σο ρο

:σο::ο: σ:8ο ροί:οσοιο νσΠ:ο:ο: ρτσοο:::τ ίσοι::

οάι:ο: , οσο ρο:σί: :Ποσο σο:: ρτσοι::::ίίσ. Ι8::ι:τ

:ιορΠσο: , οσο: ρτσοσσ::οάσιο, ροΙΤσ :Ποιο οσο

ρτσοσσστσ: οΠοοσ: σοἰσστσ ροίίστ: ν: οσοι: ίι:στ:τ,

ρσ:ι:στ:: οσο ίσ:ίίσ.

Α:=ο:οοΑιστ .5'ω:.οι 1. οιο.59. ο. σο. @οπτικά

:Η τ. το έ:: ο. ά:&'.3.ο.2. ο'. τού. σετ/τα, ο:·ρκέτο:· ο. ώ·

::!2ί::: 1.]:·ίπ:. έ:: π. :ΜΚ 39. Μ: ο. Η::·πισ.οοισο!:ίο. τ.

ο. ι :ό?'.:.@"Π7'.2. «Η ό. οούΜω, Μ4)ιΜπ. ο: 1.ο:β.

38.ο. 1 πο. το! τ. 6'ο·οδο:·.ο.:.οι·.3._Μο:στ.ο.υπ.οι::

ο.:ΜΜΜΜ: σο... π. ο. οσο. οπο. 9.βοί.:ΐσηηπ.

οπο.: αρκά φοτο», Σωστα. οι Μσωρο ῇΜοτο, ίἐοῖ_

σ. οσο νστο σ:: 8: Με:: ρι·:οσ:ροε σ6ο:το::στ.Ωο:οσ

σρροί::οοι ίσο:.Ηστι:οσοσοο·:·υκεπωορρσΙΙο::οσοο:

:οο:σο σσοίστοσ:,ιοσ :σο:ι:σ,οσο σ:στσο:τ.Ρι·οο.:.

Όσο: ίσο οο ο::στοσ :ο σΙσά:σοσ ο:ιτοο: Ποστ: ίσο

οσο ίσο Ποστ οο:σ 2Ιστο:Εο:στο , οι:ο πιω αει-ιο.

:ο:στο ρσ:σστ:: ιοσοοι:ο: οσο σΠ8στσ . ου:: οι:Πο

οο:ι:τοο:σ ο:σ:ο::ο:στο οστοι:σ, :ο :με Πο:: οσο

οσο ρσ:σστ:: ροί: εστστο::ο:σιο ο:: σΙσά:οοσ ιοι:ο:.

σσίίοτσ: στο:: :ι::ρΠσο: . Πωσ: ιοι::οτσ οσστσ:ι:ο:,

οσοο Γσο:σΙ ίσο:: στεο ίο:τί:οστ,οσο:σοσε :ο σοοσ

:οί:οοι: 2:στο:το::5 :το ο:σοοστο σίσ8ίτ, ν: ρτσ σο

οσο: :οί::οο:: ρσ:ι:στ:ττ::σοοι:ο: οσο σΠεστσ.Ι8::στ

ρο:σί:Ποσττοε σ::στσστ: :ο σοοσο: :οί:οο:: , :ο οσο

νοίι:οτο8 ορστοτι:τ. ε. δ: νσίσο:οε οσο σ::στσστσ:

ίσοι:: Ποστ:ο:σο: οι:οοοσ σρστοτστ, οοοοσοσ: ρσί;

ίσ: :Ποιο σ:τστσστσ. :οσο ο. ρστ οοσστίΪ οσοι::: νο

Π:ο:οο , οσοοοσ ορστοτοτ, Ποστὲ ορστοτ: , οσ:ο σ:

ίσρρσοτ:οοσοσοο ορστο:στ, οσο ροτσί: οσο ορο

τοτ:: ο: Με:: το::σ ίσι::ρστ το:Πτο:. Νοιο :ο :Ποσο

:στοροτ:οσε ρσ:σίο νο:ι:ο:οο σ::στι:στσ ίσοο: Ποστ

:ο:σσ:, νσί :ο :ρίο :οί:οο::,:ο οσο ορστο:::τ. νσ::το

τοσο:οτοοο:σ οι:οιο ορστσ:στ , νσί :ο:ιοσο:ο:σ τω::

:ρίοο: ορστο:ιοοσο:: ίσο :ο οι:σΠοσ: :στορστσ ιο:

Π:οτ σοοσιο το::σ. :μια :ο:οί:οο:: :ο οσο σρσι·ο

:στ. Νοοι :σποσο:ο:ὸ οπο, σ:: ίορροί:::σοσ οσὸο

οσο ορστο:στ, οσσσίίοτ:ο οσο ορστο:ι:τ: :::::οσο:ο

ιἰ: ρω: σ:: ίι:ρροί:::σοσ οσο:: σοοοοσο: νσί οσο

σσο::οι:ο: σοοοστο ορστο::σοσο:. οστ:σίίοτ:ο :Ποσο ο

.σοο::οσοτ , νσΙοσο οσοτ:οι:οτ. Ι8::στρστ:: οο:ο::ἰ

:ροσε:ιοσττο::ε νίσε.

Β τι: τ: ο ο&ι:ο:σ:::: Ποσττο:σιο ρσισο:ίοΠοστο

ίοΠ:οτ: :ο σο , οι:οο ίσσσσίοσο ρσίΙ:: ορροί::ο:=

οι5:ο:σ::στσστσ. νοοσ οσο :ρίσ,οσὸο σ: οσο ορσ-:

τοιιτσ :ο νο:: :οί::οτ::: Η: ορσι·οοε :ο οΠο,οσ: σσο:το,

ίοίσο:στ οάι:οΠο Ποστ:οε :ρί:σε. οσο σοο:το: οσο Ι

οι: νοκ:: ::οστ:οοε οσο ίι:$σ::. σο: :ρίσο: οέ::σοίσ [

σοστσ:::ι: Ι:οσττο::ο Ποστἐ ροοοιστ: οΠοοι:: ί: ι:&ι:: ι

σρροί:::, οι:: ίσσσσίοι:ο ροοσο:στ, οσσσίίοτ:ο ρσ

οοο:στ,οσο στσο: Ποστ:: οι::ο ίο:ο ίσσσσΠ:ο οσο

τσοο:: :ποσο Ποστσε, ί: οΠοοσ: :ρί: :ιοστέοστσο:σιο

οσο ροοι:ο:στ. Ρσί::σ οστσι::οσσο νοΙσο:ο: οσο

Ποσο ροο:: ίσοιο ορστο::σοσιτ:.οι:οοοσ :Ποιο ρτσ

οι:σ:τ, οσοοιιοο: ροίίσ:ορρσί::σε οάσε Ποστσ ρο

οστσ : οι:οο ρτοοσ. Νοτο οο:σ, σ:: Π:ρροί:::σοσ

τω:: οάι:ο:.οο ροοιιτ, οσσσίίοτ:ο :Ποσο :ο:οί::οο::

ο Τοσο. ο. Π: Που.

 

Ποστ:ο:σο: σίίσσ::οί::στ τσοι::τ::. φωσ .ο. ου::

:οί:οο:: ροοο:, οσσσίΤοτ:ο :Ποιο :ο σο :οί:οο:: Ρο

ο::: Ιο:ποσοιοτιο·οι::σο: ροί::, σ: ίορρσί:::σοσ οσοι:: Μ:: Ιου

Πίσω σοοίστι:στ , νσί οσο σοοίστι:στ. τ:σσσ:ίοτ:ο ΜΜΜ στο:

σσοίσι:σοτ, νσΙ οσο σοοίστσο:. Ιζει::σ : οι::ο νίσε::- #ω·

οσττο::ε οσο σσοί:::::, ν:ορρσί::: οάσε ίι:σσσίΠοσ

ροοοο:στ: σοσ: σ::οο: οθ:οο οοτι:το:σε.ροίίι.ιο: ίσο

σσίΠσὲ ρστ:: , ίσο ν: :απο ροοοο:στ , οσοοοσο

σοσεἔι ρι·οοσσσο:στο:ο ίσιο. οσ:σο: οοιιστο οσοι:

Ποστ σρροί::οτοττι, οσοοοοσ::στσσ:στ, οσσσίΪοτ:ὸ

σοστσσ:στ; οσο ροκ:: :ο οΠο :στορστσ Ποστ:: τοστ..

σστ::οοσ: οσσ:ρίο οσο:: σ::στσστσ:στ , οσσσίίοτ:ο

σ::στσστσ:στ. Ε:: οσο ο:::Ι:ο :ο Τοσσ:σο:ο. ίσοι:ιιο·

τι:: οοίστοι:. °

Νοε:: :.τσΠστσ:στ το::ο σ:στ:::, οσο:: οθτοοίσο: 88·

έξίου·οίο σο:

€σπ:τοτίο

οσο ο:στσιστ @οσσσΠοτ:ο οσο οιστσ:στ; οσοοοσωω”Μα

τοστσ:ι:: , οσσσΠοτ:ο ι::στστοι·: οι:οοοο ο ο:στ:το

σσίίο: νσ: :Πσο σσο::οσο:, οσσσίΐοτ:ο οο :Πο σσΠοτ,

νσ: :Πι:ο σοο::οι:ο:.2. ΤοΙΙστσ:σττο::ο σι::ρσ οσο:

ροτ::στ νίσο::Ι:οστ:οτ::σίΤσο::οί:τσ:ρσΠ;σΙο:.α:οο

οο σο:ο: ου:: οσο ρσσσο:. οσσσίΤοτ:ὸ οσο ρσσσοι:

οι:οοοσ ρσσσο:, οσσσίίοτ:ὸ ρσσσο:: οσοοοο ο ρστ:

σοτσ σσίίο:, οσσσίίοτ:ο απο:: ο. Ροίίστ οσο, Μ· Τστ:ΗΜΙ

οσο: ρστίσιο:Π:ο:οι:: σοο:τ:::σοστο οσ σο:ο:οσο

ρσσσο::ε, οοο:οοτ:. Εκ. ετ. Πι::ι!:οσ:ε :ο οιο:σο:: ρα:

ι:ο:σ: ἰιοοοσο:οιὲ ρσί: οσ:Πσοσ τσΠοι::ε σοο:στο

τω, 8σί:ο::ιο ροί:: :οοτἱο:στ; ο:σ:ο οοιιστί. ίσιο.

οσο ίοΠ::ιο::ι::: Ποσ:οσιο ο&ι:: σσο:τ:τ:σο:ε οσο

Γι:::Ποστ. Νοο στοα: ρο:ι::: σ:ισ:·σστ: οο:σ , οσ:ο

τσρσ€οοοοτ , :Ποιο οπο:: απο ρσσσοτσ σ:τστσστ:.

Νσοσ.σ ίσ:: Ποστ ρὸΙ: , Η:: ρστ Ποστοο: σοοίστσο

::σοστ::,νσίρστΙ:οστοο:σσΠο::οοσο: : οσ:ο :ωτοσ

Δοι::ρσο, ίοο:σᾶι:ο: οσο σο οι::ρΠοε :ο ν:ο τοσ

τσοο:: οι::οσι1:στσοο:. (ῖσο:τἑ.νστὸ ρσίίσ:οι::5 :ο

ρσσσο:σ ο:στ:ο:: σ:::ί:σοε οσο οοιοοοι::δ:τ στοπ:: οι.

οσο :ο ο:Ισά:σοσ Πσ: Π.:ρστ στοο:ο, 8: :ο:ο:σο:οιιο
ΡΜ:: ρσσσσ:τοο::οΙ::στ, ροί:οι:οο :ο:ο:σο:οτσ ίου::

σσοοτ τοστ:: σοσ ρσσσο:σο: οσο ρο:στ:: :ο:ρι::οτἱ

σο:οο::::σο:: , σοσ: οσο ίσστ:: Ποστοττ: οσοσσίο

:οίοοο::. :ο οι.:ο σσιοσ::ίίστο σο, οσοι:σ :ωτοσο:ο:ὸ

Ρ6Ρ:, σοι:: ίὶοτἱιο ίσι:σσοο: πιο:: , οσο: :οΠ::ο ίσο

:σᾶο σοροσ::ο:στο τοστ:το::σ τσ:τοθ:οοο: σοο:ο::ί

ίσιο ρσσσοτι:ιο. @πιο οσο ρσι:στ:: ρτορ:στ :οσο

8τ:οποιο8

οοο:οοτ:.ο.. 8σο::στσ:στ, οσο ροτι::Πσ Αοοσίοε:ο @κατΜΜ `

ρι·:ιοσ :οί::οο:: ίσο στσο::σο:ε ο:στστ:, οι:: οσιοστσ

τ:,σοο:το οοι:στο οοο::::σο:σερστσ:ίίσ, ν: σοοί:το: ,

σ:: Ποίο. :::°ο. Μο. απ. ο. οπο. τ. διά:Π. ε. κτ: ο. 6'οΜΜ

άρτο, χ, 8σθοί:οΜ. οι οπο!. ορι:ο:ρίσιο. δσοσσ:ο (ΜΜ'^·

ρτσο. τοστ::σο:οστ οσο:στ::στο οσο ρσ:σ:: σοσ Π

οστι:ο:: :ο ΑοΒσΙοοοτσ :οί:οοεστσο::σο:ο,οο:ο οσο>'

οσο: στο:: οσοσσρὸί: σο το::στο:ε :οιο οίο8οο:οε. ο

Ρτσο. ο. Τοσο ο8σο: Ποστ:: ο8:τ. οσοοοσ :το κ,

ο8::, ν: ρτσ σοοσιο οστο::σοσ ροΠ:: , οσο οι::οστο ΜΑ ο::

σοο:σσά:το, ίσο ο:σ:Πιο σο:: οεστσ: ω: νοίι:ο:ο5 :::ντ::'·

:το ορστο:στ: οι:οτιοσ σο:ο: ροο:τ ίσοι:: σρστο::σ·

οσο: :ο οΠοσσ :οί:οο::: οσοι:: ρστσο::οιο οσορσ- ° ·-'

οσοι:: :Ποσο ρτσ σσοστο :οί::οοτ: . οσο σοο:σοέ:ιο:,

ίσο ο:ι::ί:ο:._Μο:στ ρτσο. νίοεΙ·:οστ:ο::: οσο σοσ

ί:ί::: , ν: οΒσο$`ρ0ίίΪτ Πτοιοσρρσο:ο: οέ:ι:ε :ο σο

οσο: :οί:οο:: ρσ'::στσι σοι:: οσο ο2:ο:ρσΠ:ο::σ; ο::

:ο σο , ν: :το ροοο: νοστο , ντρστοστ:: ρτσ σσοσο:

ιοοοο::ο::στσο:,οσοοο:σί,ίσοο:ί:σοᾶ:ο:ρσοσ> .. ι

τσ. νοοσ :ο σοοσιο :σί:οο::οι:το::σο:ο ο:ί::οε.οσο Πω;»Ξ.

:οί:οοοο σωστο , :ο οι:στσο: οί:στο νσίσο:οο ρτα- ο,... Μο,...

ίι:ρρσο::στ :οο:ίίστσοεοο ορστοσοσιο δ: οοοσρσ> ΐίο σωστο

τοοοσιο: :ο ο::στο οσ:στιο:οο:οοο ορσι:οοοσο: ρστ

:ρίοο: ορστο::σοσιο ω:: ροί::οο:. Ε: Πσσ::ο ο. :ου

οπο: οο:στο: σο:: Π: οο:ρ::οε Ποστοοο ροοσοοοο:.

π: οσοροοσοοοο: ρτσ σσοσο: :οίοοο:: ίσοι:: 0ρσ

το::σσσο:. σοσ: :ο:τ: ίσρροοο:στ σοσ: ρσίσ:Πσ: σ::
ο ο ο Ι. 3 ο :ποσο



π.

:έιϋΕυιά.

πρώτο.

:Η ::::π”τ.

7 τ.

Μωβ:: :Ικ

π!ι.ο ,

ἡ..

Μό Ἑι#. ?Έ (Ζ): Μοπ'ο, πω:: ·υο!ω:Με ωοπαω·. διά:: π

::ωοπ::Βοτ::π τ. :πί::π:: π::ι:τπ,ἱπ οπο ίππποπ:- ιπ:ω,πποω πο Βιιί:οπτ::::ο: . ο:ι:ί:: ίοοι:πά::,ποπ

:ι:τ:πά:ίΐοτοπ: , 6: ποπ:::ιω :ᾶι: ::ο:ο:ω:π:ι:ποτ οκ:τ:::οτο: ο:: ε: οοππ::ι:::Ι:ωοι:ο οπο::πι:: :πί:

ίι::ω οποτ:::οποω.

Α:: :::πό:ω.οπποί:::: ί:π:. :::ί::πε. :πιοο. :ω

ποίί::::Ιο οί::, ν: ι:ι:ω νο:ι:π::: οποτ:π::·, ποίί:: πτο

οοι:οω :πί::π:: ποπ οποτ:τ: οοπ:ι:πό::ω. 8: :π ίοπ

Π: οπωποί::ο, οοποοοίο5ι:::ί:ι:πά:ω δ: :ο ίοπίι:

:::ι::ίο, απο. νπόο ποπ: οοπίος. :&ιι:::: οπ:ω::

ποπ:: πο:: οοπί:ί::: :π πο:οπ::.: ο:ιο:οοπ::: οππο·

Π:: ί:ωπ: δ: τ:οπ:::&:03: ία: ίοοτί:ω δ: ο:ι::ίἱω.Α::

πτο::. :πιοο. ποπ. ίο::πο:. π:ω οίιω :6::::::: πω

τ:: ποπ οοπί:ί::: :π πο:οπ::ἔι οιοτοοπι:: οπποί:::

οοπ:::πό:::ω,ίοι: :::ι::ί:::η παπι:: π: :ιί:ι:ω :οι:ιιο:,

ντπο:οπι:: πω:: οποτοτι:τά ποπ οποτο:ι::: πο::

9 ποπ: πω: οποτατέ, πω:: :&ιι οπο:::ι:ι·, ίπ:οίίίε::ι::

· πο: οτ:::ποω :ο Νοπ: :πί::π:,ποπ :π ίοπί:: ο::ω πο·

ποπτο πω:: απ:: όποτ:::οπο, θ:: ::σοπίι: :::ι::::οπ·

το π: :π::: οποτ:::οπο.Αοί οοπ:::τ::.ι::οο, ντοποτ:..

πο :Η π::::ο::::τ ί:ωπ::ο:τοι·::::οτ: . ποπ τοπι::τ:,

ν: ο:: ι:πποί:::οπο ποὺ:: ί:: , ποπ ποίί:: ποπ Μ::

:::οππ: πω:: οποτ:πο Βο::τ: ο8:τ:ι::ο: ποίΤο: πω:

τι:ω ; ποο ίοι·::::: , π:: :πτοπί:::: ωοι:οτο: νοΙι:ι:

:οω,πι::ω πω:: ωοι:ο:. οτεο .απο το::ππιιοτοι:

ο:ω :π οποτ::πε!ο ::::οτ:ω ,ί::πτο .π. οοάοω π:οπο

:τ::τ:πίοοο οποτ:πι::,οπω ::ίι:ίοω πτ:πο:π::: Έστω: _

:::οτ:πΒι:οπι:::ι::. ί:: το: ο:::οω οποτ:π::: ::::οτ:::.

Οοπ::τ.Βοπι:επ:: ο:::ί:τ:: ::::οτ:ω ποοοίΤ:τ:ὸ οπο

:::: , πω:: ω:: :πιτ:πίοοΞι ο:τ::::οπο :π π::πο:π:ο

οποτά:ί::πί:ι::.Ροί:ιο :ι::Εοοτ:6 οοποι:τίι:,οι:: πι:ο

ο , πι::Ι: Βοτο: :π:τ:πίοι:: ωι:::::ο :π ο:ι:ί: π. Ποο·

::.:. Νοπ π::π::: πι:πο α:: Γ: ι. οι :π:ωι:::::::: πο

απο ποοοίί:τ:ὸ οοποι:ττ:: απ:: ο:ι:ί:: ::::οτ:::

οι::δω οοποι:ττοτο: :π οι: ο:ίι: ο: ποι:οίΙ::::ο :ιππ

τπ:ίο:: ποπ ο::ί::π:ο Μ:: ποοοί:::::ο ποο:ο::,π:::::

Οση:υμ;

τω:: ι.

ι:οω::πτ τ:ο ::Βοτι::ο ο:πί:: 2.οτΒ0 ποο πιο:: 3.Η:- ΤΜ”

::::ι:: δ:: οοεπ:ι:ο:π οπ:π:οπο οοτι:ω , οι:: ::οοοπτ,.

οοππ:::οποω :&:πο οοποι:τ:οτο οι: π: νο:ι:π:::ο,

ποοοί::::ὸ οποτ::::πι·:οτεο πο:: ο::ί::πιο ποοοί:::::ο

οποία π. νο:ι:::: Ι:::οτὸ οποτ::::ιιι:..:. Ε: ντι: πτω

:τ::ί:: ποοοίί:::: δ: :Μι οοπτ:πεοπιο ποπίοοι:::ι::

π::ο:τοτ ::::ο::,οι::: πω:: ο: ίι:ππού::οπο πποε:οί:, Ι οοποίι:ί:ο ποοοίί::::,ίοά οοπ::πποπ::οτεοοκ απ::

ποιοί: ποπ απ; ία: τοπι::τ: , δ: ί:::: οπο , ν: ίἰω ε. ποοοίΤ:τ::, δ: π.. Ποο:: ποπ ίοοι:::ι:: :θ::ο παο:

π::ο::οτ ποτι:οτ:: ποπ οίίο ι οοωπ:τ::: ποπ π: .:π, Ϊ ί::::,ίο‹: ::::οτ:.Οοπί:τω.Ιππι::ιι:: απ:: ι. δ: νω

οπο:: ::ω πώ:: απ: ο:πί:π: , Μ: ει:: ο:ι:ί:ω ν:
Δ :τι π:·:οτ: πωπω :π‹::ί:`οτοπιο :::::ίοω πτ·οι:ι:οοι:

ο::ω νο: ποπ π:·οοποοπό:ω πτο ·οοι:οω άι:τ:::οπ::

:πί::πι:. νπόο Μ:: πτοποί:::οπο: ; .::Ιπποπτ::πω:

πιο:: :β πωπω:: ποί:::πιτ πσΠπκιω π:·ιπί:α:: που::

αδίκω,ποππο:ο:Ήί:πη ::οππτο:ιαψ: Ι: ίι:ω:π:ι:τ

:τι ίοπί:: οοωποί:το 8: ο: ίι:ππού::οποοΠο πω: Μ.

Μ:: , νο:::ίἱωο ίι:π: : πο:: ν: ί:ο:πι:ο:ι:ι:π:ι:ο:οι·

ω:π:::οποω :ά νπι:ω: ί: :π ίοπίι:ιί:π:ίο. δ: ποπ ο::

ί-ι:πποί:::οπο οίίο::π: ::::::::, ία: ί:ωπ::ο::οτδο οι·

ί:: Γ:: πο:: ν: Ε:: :πι:οΙπι:π: :ποί::ΐοτοπ:::ω :ο οίΤο

πο: οτι::ποω :ο ο:οί:π::π πτ:οτ: π::ι:τα :ΜΜΕ

τοπ:οτπ οοπί:άοτ:ι:ιω.

έ:: :σφι πω:: κατεβώ: .τέει::ο,|::::Μπ αποτο

:ὑπὸ ποβ::

Βν :ι τ. ε:: ίοπίο: π:·οποί:ιπ ::νπο:::οί::.ι. ί:

ο απ:: ι. οι ποοοίΒ:ει:ο π::ι:τω :εοτο:ίοοι:π

α:::ω το::ω ν:::ι:ιοπ:. :. ί: ποπ π:::: :Βοτο: , οι::ω

πο :πάω :Β::,ποοο:::τ:δ:::ποπ :ποτοτ. Επι:: πτω

τοω πω:: ::::Εοι::::::ο::ω .π. ν:ι·τι:: Πο: ί:::π::π:

::,ί: ο: ποοοί:::::ο :πο το: ίοοι:πά::ω :ο:ι:ω ποίίο.

:πεπ::: ο:Εο:ο::::ο οπ:πο: παπί:: ίοοι:ω :ο οο:

8οπ:ίι:ι:: :τ::ιοτο: , :ο πτο:πο:ο πι:Π:ω :π ο:: τοπ::

παοκ: ::::οτ:::οω. 8ο:: οοποοι·::::ο ο:: :ι::::: α.

:π :8οπιο απ:: π: ::π:ιο οοποι:τίι.: οι: ο:ι:ί:: π. ν::

πι:πο :Β:: ; ποοοίῖ:τ:ὸ ::ωοπ:::::ι:ο π::ποτο: :π πο·

::::Ι:::ο::::. .

Απει:ιπιιπτ δαπτουΙ. π: :.:Μ.38.π.υπ.:π μού.

:>.:.....πω. οοιιο.4..6'.:::::.π.π.π. 14 σ. :;.πιεσπά ι. ε:: β". Ε: πο.

οαβτ.

Γνώ. τ;

19.ρτ.8.6. π. ιία::::2. Π:·πτ:οπ ι. σου:.8::ι.σωπ.67.5,
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ε. πωπω. 8.Τπο.π.π.ππ.:4..:τ.:3. :ο Ιω, ω:: , :ποπ:ι,

:παπι πιπτωππ π: κκεψ.ου·:: . απο:: :βιέ?κ: παπά?ψ
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?τυπο
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π οίΤο: ποοοί::τ:π:,::πω:: οπο: ::::οτ: πω.: πο...

: ει:: ωοι::::ο::οτι:: :ι:2:: οοπι::::οποπ: οποία :.

ἶ π:τ::οι:::τ::. $. πω. τ . πω: :Βοπ:ο, ο:ιιί: π.. π:

τι:τ:::: ποοοί::τ:ο :8:::οτπο ε οοι:ι:ο:ίο., πτ:ω:ι πο·

οοίί:ι·:ο :ποπ:ο.ίοοι:πι:: Μοτο :Βοτο:.ί:: ω. :ο Ι::
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οπ::ποω ω: ο:ι:ί:ω π::::πτω::: οποτ:π:οω. πο: ο:ι::::ω::πω οι οι:οοι:ωοτι:ο πο:οέ:ι::οτεο ο: ίο- ”.)β

Η: πιο:: ποι:οί:::::,δΕ π:: Ποο:: ποπ ίοοπ:ιι:: οδο

: 6:ὲ , 8: ίπποι:: ο::Ι:::|πο οποτ:πτο , ί::οιπ::ι:: οδο

οι:: ο::::ηι:ι::δε ποί:οάι:οί::: : απο ο:: πτ:ω:πο

οοίί:τ:: , δ: ίοοππό: ω.: ίοπι:ο:ι:τ οίί-οᾶι:: οοπ

τ:πποπ: 8: ::::οτ. πω:: γ. ν:ίοι:οπ. δ: Ποο παο:

ί:τ:ὸ οπο::π:ο,ποπ ποίίο: νοίππ::: ::::οτο οποτ:τ:,

νο: οίΤο:,οι::: Ποπ: ποοοίί:::ὁ :Π:ω νοο:το: οσε::

::::οπο ποοοίδ::π:ο:οοπττ: ;ίοΙ: ν:ί:ο πω:: πο:οί::

ποοοίΙ:::το νο:ι: π:::οω οτο:ι:ω. ν:: πω: ::οποτο:

Ποπ: ποοοίί:::οοι:ω Η:: οοοποτ:τ: , ν: π::ι:τ: απ::

ία π. ποί:ι::::::: πο:: π:οτ:ο πο:: :οΠοτο: , Μ: οοπ

ίοτι::το: ο:π: ::::οτι::οτπ. ν:: ::οωπω ποοοΙΙ:::το:
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φ4.2.5.οί:οπί::ω :Μη:·ο. :π :.Μ.38.π.:.:#εοπ

ωοι:οτι:τ,ποοοίί:τ:ο ωοι:ο:. ν ο:ι:π::: ποπ ωοι:ο:,

πι:: ::::π8:τ ο:ΐοέζι:ω , πι::::π::ω::::8: :πο:οποπ

πο: οι:.:ω ίοοι:π::::ίο:: , ::::πποπ:ο Ποο π:·:ι:: Μ·

τω:: οίΐοάι:ω, ποπ παο:: ίοι:ι:πό: οι:π::οω πο::

::::πεοτο ;οὺω νπ: ί:: ν:::ι:ίοι:ο :Μ:ι::ί::::::άίω

Νο:: πτοποί:::π: ::νποι::οί:ω :πιο:Ι:8: ::ι:πΙ:ο::οτ:Ν"..“.:

ι. ν: πω:: ωι:::::ο ω:: :τι οοποι::ίι: ο:ι:ία π. ποο
· οπο:: οπ:::::οω , ποο ποσα: ωοάι:ω.:.. ν: ί:::οτ:: Σ

Π: :Μάο 00:ιο:ιιί:πάι π:: ωι:::ι:ο :π οοποι::ίι:

οποία τ.

Πιο:: ι. 8: πω. Μαι:: :π ωο::ο εοπο:πί:πι::
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Ώπ56. Ρ] Βε τποπίο, θπποπίπο2πτ Μπουτικ .ί'ο6?έπ το

οπποπίίοοτο οποτπτί ροίίοτ. ΡΗΠ(13Φο ππΠθ. ποπ

τποτπτίοπο ίπ οοποπτίπ πτίωπ,ποο ίπ οπτίτπτο, ποτ:

ίπ ωοι:ίο οοπεοπτΠ οπω νοίππτπτο, ππΠπΠοτοτ πιο·

τπτίο ίπ ρτίποίρίο ίρίο ίπττίπίοοο οροτπποί.ίωρίί·

τπτ , ντ ρτίποίρίπω ίπττίπίοοοω οοείοω ωοτίο ίο

οποοπτ οποιο! οωπίππο οροτππτ.ίπω τοποίίίτπ , 82

πίοίίοωίππε ο:: Ποοτο ίίπτ ποοοίίπτίο οροτππο

Οοπίὶτω. Ποοττπε νοΙππτπτίο οτοπτπτ ποπ πω.

τπίτπτ π Ποοττπτο ίποτοπττο: το οπίω τίποτε οροτπο

το, ροτοίὶ οτοπτπ ποοοίίπτίο οποτπτί; ία! π Ποοττπτο

ίρίίπε οτοπτα: οτ8ο Π οπο ωπποτοτ ίποπτίπτπ οοοπο

οτππίπ πιο π8οποπω τοποίίίτπ, οτίπωίί οποίο τ. πο·

Μ?

τ 1)ίοο.τ; ποοπίτ οιτρΙίοπτί οπο οποτε ρτίοτίτπείπ η:

πτπ:ίοπο ίοτΠοίίίοΠί:ρτίπε .π. ππτπτο οίο , ποσά “ο οίω·

οποίο πίτοτίπε ; ροίτοτίπε ποσο οποίπτοτ πο πΠο: η:

ποο πᾶίο οποία 1.οππίπτ ποίτίοποω ίοοοποπ:, ποο

πᾶἱο ίοοοπτίω οποίπτ, πο! οποίπτοτ πο ποί:ίοπο οτί

ωπο,ίοο νττποπο ίίωοΙοποίπτοτ π Ποο,8τ π οτοπτοπ π., _.
. . . . . ,

τπ.Κοίρ. οππο πωπω ρτιοτττπτοω, δ: οίτοττοτττπ- 0'Ρα92::Ξό.

τοω ίπ ποπ οποοωτίοο πᾶίοπο οπο τ.8οπ. ποπ ω., π, ω.

ίπίππτί ρωπο , τοσο ποοττππίτοτπω ρογίίοο οπο- τω. “τοπίο

ίοτ,νοί οποίοτοτ, ία! τππτὶτω ωοτπίίτοτ:οο ωοτ:ίο:".ίο τ· ό

τίπτοτοτ πο Ποοτπίπ ποοοίίπτίπω , ποπ οτορτοτοπ οίοω πᾶπωίὶωπί οοοροτππτο. ΗΜ: ωοτπΠε οπτο

νπτίπτοτπτίοοοποπ ; οπο ποπ οίτ ίοτωπίίτοτΙιοοτπ· ω; ρτίοτίτπο , 8ο Ροίὶοτίοτίτπε οπτρίίοπτπτ ποτ οππο

ίίοοττ2το ΜΜΜ, ω! ΠΠ ρτοποίι. ποπ ίοτττροτ απ· οππίπίοω απο Βοπε οπω νοΙοπτπτο οοποπττίττ

ποτ ίποπτίπτπ , οίππτποίο ωπποπτ ίπππτίπτπ οωπίπ

πο! πεοπτΙπω πτωτοποίίίτπ. πο:: οττΠποω πο οπο

οοπίτίτοίτπτ οποίο π.ίπτωπίίτοτίίοοτπ.

το ο!) τ ο ο π. ΕΠ ίπ ογροτοοίί ίπτοΠίΒοτοτοτ ίπτ€τπ

0,” ο τππτπτ°ίο ίπ οοποπτίο πτίτππτ οποία ίπΙτοω ίπ ωοτίο

οοίπτίοπίε8οοοπεοποίοπω νοίοπτπτο,ντ οπί ποπο

οίίοττπτ τ!οροποοπτοτ ίπ οοποππίππτίο π νοΙππτπτο

ποίίοττοτπτ ίποοροποοπτοτ πο οπόοω, το&ο ίοοπο

τοτπτ, οποτππτο-Ποο ποοοίίπτίο,ποοοίίπτίο νοίοπ

1·πιπίπτω. τπτοωοροτπτοτπω.Γοπτίπω.Ιίοοττπεοτοπτπτποποπ

ίοΗτω ροποοτ οι οπτίτπτο οοποπτίπε οποία τ. ίίπο

οπο ππΠπ οτοπτοτπ οίτ Ροτοπο πο! οροτππόπω; ία!

οποιο οκ ωοτίο , οπο τπΠε οοποπτίπτ ποοίε οποτ

τπτ, οι οπο ποοίίοπω πο απο: οοποποίππτίοε οσο

οπττίτ. Ετεο οτίπωίί ππΠπ θα ωπτπτίο ίπ οπτίτπτο

οοποοτίπε, ντ ίοττίοτ ίπτοπΠοτήοο οίί:οτπτπτ,ίί τω·

τοτπ ωπτπτίο ίίπτίπωοτίο ίρίο οίίοτοποί 8ο οσο·

οπττοποίοπω νοΙοπτπτο, ντ οιοί ποπο οίΐοττοτ πο·
ροποοπτοτ π οοίππτπτο, ίπ ο:ῖτ ογροτοοίί οπίοττοτοτ

Σπάοποποοπτοτ πο πι. τοΙΙοτοτοτ Ποοττπτ. Απτοο.

ρτοο. ντ νοΙππτπε ίίτ Ποοτπ , ποπ ίοΙπω ποοοτ οπ

οοτο οωπίπ πο οροτπποοω ο νο! ποπ οποτππόπω

ρτποτοποίίίτπ οτποποί οπτίτπτοτπ, ία! οτίπω πποπο

ωοτίποο οπ πο οποτπτίοποω πορίίοπποί,νοί ποπ πο·

πίίοπποί. Ετ8ο ο ίοίπ τππτπτίο επ ίπ ωοτίοοοπ

οπττοπτΠ,οτΠ ποΠπ Ποτ ίπ οπτίτπτο οοποπτίπε, τοί

Πτοτ Ποοττπ:. Απτοο. Ρτοο. ροτοπτίπ Ποοτπ οίτ,οπο

ποίίτίο οτππίοοε πο! οροι·ποτίπω τοππίΠτίο, ίπ ποτο

_ _76· _ ίτπτο οποοτ οποτπτί,νοί ποπ οροτπτίτ νπτίο Π τοοω

ποτποτο οοποοτίπτ ππτπτεί ρτποοοπιπτ νοίοπτπτιο

"Μ, ω, οοοροτπποποτπ, τοΙΠτ !ίοοττπτοω,οοιπτοίΙττ ποτο

ίτιπτπω ίτπτοω Ποοτο ίΠπω .πορίίοοπτίί: ππω τοπο προίί·

ττ°Ρ"ωπ οπτίο οοποπτίοτ πο! πέτοω ποπ οίίοτίπ ποίΈτέτ ρο

"""· "Μ" τοίΕπτο. @οπο Πο ο/Ισπάο. Σ'πποποοωήπο ίπτΠοιίί

ΙτύοτΜΗΜ. Δ. . . . . -

οιΙιττπάιο οίτ οποία οττωο 8ο π. απο τωοΠοπτ , το

ίοεο ποπί τπτ πότίοποω πτίωπ,δο ποπ ποιοί τπτ πωσ

πω: ίοοππόπ: οποτί .π. ιπτΠοίΠοίίο οίτ,ποπ ροτοίί:

Ρπττίω :το νπέι ροπί,ρπττίω πο πΠΞι οποεπ ποπ ροπί.

ΕτΒο ίί υπ ποτίο πτίωο ροπίτπτ ίποοροποοπτοτπ

Ποοτπ πορίίοπτίοπο νοΙππτπτίο, οπτίοω ντ οίί: ποίί:τπ

οοοροτπτίο, ποπ ροτοτίτ οίίο οποίο Ιίοοτπ.

οπίω ροπίτπτ ίποοροποοπτοτ π νοίοπτπτο, ίποοοπτ

πάίοποω ίποοροποοπτοτ πίίοοτο πρρίίοπτίοπο8ο

τίο_τοτωίππτίοπο νοίππτπτίηπτοίππο τππο τπτίο πρ·

, ΡΠοππτΠ 8ο τίοτοτωίππποί νοίππτπτοω πο πᾶπω,

ποπ οπο: πο ποτ Ποσο ποτοίτπτο , ία! π οοποπτίπ

οποία τ. ρτποποπίοπτίε, ποπ τοωροτο, ίοτί ππτπτἐί

οοοποτπτίοοοω ποίοπτπτίτλίποο οίίοτ ποί:ίοω νο

Ιππτπτίε οοοροτπτίο ίίωπί τίοτπτίοπο οοω οοποπτ

ίπ οποίο τ . ποίτοτίοτ τπωοπ ππτπτπ ίΠο. ()οοίπτω.

ίτίοὸ πωπω ρτοποτοτωίππτίο οοπίοτπτοτ, οπίπ

ίΠπ, ίίοοτίίωπί τοωροτο, ρτίοε τπωοπ ππτπτο ριπ

ποπίτ οοοροτπτίοποτπ πτοίττίί : είπω Ποοττπε οπο:

ππτοτπ τ!οοοπτ πό ποοπτπ ίο τΙοτοτωίππτο: ποο ίπί

ποπ ντ Ρίπποε τππτοω 8ττοτυποτο Π: ίίωοΙ απο

οοποπτίο οποία τ.

(:Μ[τω.

απο! `

οπο ίπίππτοτ ίπ ίπτΠοίίίοίΠ πᾶίοπο ρτοοοοοπτο π ί” ρω”

Ποοτπ νοίππτπτο,δο πο οποίτποπω οπτίοτπ πο! οπο· Μ"ΜΜ

ποίπ νοΙποτπε οοποοττίτ:Νοπ οοπττπ:Ιοοο νοΙοποπ

τπτ οοποπττίτ,οπίπ Ποιο οοποπττίτ.ΤπωοτΠ πω:

ππι·το νοΙππτππ ίτπ ροποίοπτ οι τΠοίποοοποπτίπ πο·

τοοοοοπτοτ οοίπτο, 8ο οοποοωίτππτοτ ίπποοπτο , νο

Επι: οο ίποοοπτοΙίοοτπω ίππω ποτίοποω ποπ νο

Ποπ. . °

νίτοτίπτ "το ίποοίτί ροτοΗ;οπίά ποίοΙοτο,ρο- π. ?β

ίίτ:?ιτπίί Πγροτοοίί,ίπτπτπω οίίοτ,ποοοίίπτίὸπω πο

Ποοτο νοΙοπτπ: οποτπτοτπ οίίοτ Ρ Κοίρ.οοοποίο

πιο τίοίίπίτί ποπ ροίίο , ίοτί ίπιττπ οππΠτπτοτπ τη·

ροτοοίίο.ίί ογροτοτΠε Ροππττττ, οποτί Ι)οοε ποοοίπ

Ποίο πΒοτοτ οκ ποοοίΠτπτο ππτοτπε ππτοοοείοπτοτπτί

ίππω νοΙππτπτοτπ : Τοπο οο ποοοίίπτίο πεοπτο,ποπ

ποΙΤοτνοΙοπτππ οτοπτπ Ποοτο πεοτο τ οπο τοπο πο

οοίίπτίο ίοτπτπ οίίο ιποτπτίο ίπ οοποπτίο οποία :ο

Νπω :πω ίΠο ποπ οοροποοτοτ ο νοίππτπτο Πτω

ππ ,ίοτί τππτίτω π ππτπτπ Ποί,ποπ ροίίοτ οίίοττί πο·

ίππτπτί πττοτπποτπτίὺε ποσα! ωοτίπω πεοπτΠ το.

ροποοπτοτ π Ποοτἐ`τ νοΙοπτπτο. 8ίπ ογροτοοίίε πο· “τ” π

ππτπτ,οοοτί Ποπ: ποοοίίπτίο ποίοοω , ία! τίοποπ- ί"'ί"β °

τΙοπτοτ π ίοπ νοΙππτπτο οροτπτοτοτ: π οπο ποοοίίίτπ·

τοτπτ πο οοποπττοποπω οπω οτοπτοτίε , ίππτπ οπ- ·

τοω οπίΒοπτίπω:ντ ποοππΙΙίοοοοπτ, οι: ίπροοίί

τίοπο οπὸτί Βοοε οποτπτπτ· πο οπο: , ποοοίίπτίο

οποτπτί το , ποστ! τπποππω ωοΠοε ίίοί το ίπτοΠο

ίοθ:π πτοποπίτπτ: Τοπο τΠοοπτίπω Βοο ποοοίΪπ<

πο οποτππτο, ποτ Ποοτο οποτπτοτοτ. Νεο: ίπ τπΠ

ογροτοοίί Παπ οίΐοττοτ ίοπω οοποπτίπω ποοοτπ

ωοτίπτπω τιποτα νοίππτπτί ο πο πτοίπτίο ίπ τοποσ

ίποοοππτΠ πθτίοποτπ οοποπτίοπτοτ ο οποίο , οτί πο

ίπᾶο οίίοττπτ πππο. Ετ ίοττο οσο ωοτίο πΠοπί οι:

ππτίττοί:ποίποτππτ Ποοω πεοπτοω ποτίοίίπτίτ.ττ1η

ποπ ο: ωοτΞι ποοοίΠτπτο ππτοτπ ππτοοοοοπτοτ το _

οωποτπ ίοίίοε οο8πίτίοπτω δ: νοίίτίοοοω,ίοάοο

ροποοτοτ π ίοἔ`τ οο8πίτίοπο 8ο νοΠτίοπο , π οπο το·

ωοπ πωπω οοτοττπίππτοτπτ πο! ίππω οοποπτ

Ι ίπω ρτοοοπτί πιο , ίπιτπί ππτοτπίοω οιττεοπτίπω

οππίπτπω π. ί '

Ιοτττπ' το” ὰοᾶτἱππω ίοπτοπτίο Τοοωίίτ. 8ο

ί 8οοτίίτ. οοποί!ίππτπτ.Νπω πτἰωπ ίοΠτω ρτοοοτΠτ ζωοξ"β·ό'

ι ίο:ττπρτίοτοω Μοτο ίπιτπ οππω οπτρίίοπποπε οίο ;°”_

δ. Βοάοτ 8ο τοΙίοοί. 8οοοποπ ίο1τπροίτοτίοτοτω ,χω,""_

οοπω ίοίπω ρτοοπτ ίοπτίπωτ δοοτί απο ίοπ οπο·
τω. νπτίο πο τ. Κπτίοποω , Π οοποοτίο ππτοο.Π «Η τ. "το

Ποοε πεοπτίο ποοοίίπτίο , ρτοοοτοτ οοπο οοποοω 'ί"“'Μ Μ·

οοποοτίπω , οποιο πο ίπτἄο ρτοοοτ , ίποπτίποττω ',”·ί"π'

ποπ ίοίίιω πποπτ! οπτίτπτοω,ίαί οτίπιπ τροπο ωο

τίπω οοπεοπτΠ οπω νο.ίοπτπτο. Ροή ωοπο τοπ

οτίτ οοποτωπτίοπίπ Μπίσηίί ποΙΙπ θα οποπά οπτί- β“Μο

τπτοω ωοοοωπο οοποπττοποί οπω νοΙππτιιτο πιο·

τπτίο : ίοοπτ Π ωπτπτίο ίίπτ φωτ! ωοτίππ:τ. Απ π. «Η ,Μ

ΜΒ· Μπίοτ,ίί τ:οτποπτπτίο Επι ίπτοτ ωοοοτο τ οπο

πππο Βοοε ποοοίίπτίο ποοίίοπω οοποπττίτ οι ίπ ρ

ροΠτίοπο ίοἰ ιδοτ:τοτί , δ: οπο οοποπττοτοτ οι οποτπ
ποοοΠίτπτο οποίος., ππτοοοτΙοπτοτίπο οπππτω ίοπ

τοΙοπτπιίο πάοιο.(1τοπ ποπο Ποοτ πτωίπτεπ :οπ

οπτπιτ



Μι?

ου "οι οι: ιπροοιιιιοπο ιιιι ιιιιιιιιιιιΒιιιι άοοιοιιιιι

πιω ιοοοπιιποάιιὲ οοποιιιιιι , οιΐοιοιιάο επικοι

ιιιιιι άοροιιάοπτοπι ιιι ιιΡΡιιι::ιιιοπο ὁ ποιἱιἔι νοιιιιι

απο. @ο ρειάο που οοποιιιιοιοτ , ιι ιτ:ιπτιιιιι απο·

το: οι: Ρο κι ποι:οΠιιιτο ιιιιοι·ιο. Οοποοά. 6 οποιοι

τιιιοθιι:ιοιοι ιιιοάιιιτι , οπο ποσο ποιιιιοιιιιιοοπ·

οιιιι·ιι, 8οοιιο οοοοιιιτοι·οι οι: ιιοι:οιιιιιιιο ιιιιιιιιιι

Πιο νοιιιπιιιιιι:οιιιι εποε ποοοιιιιιιιοιιιι· οι! ρω:

ΔΙ",,ΜΜ ιοοιιπάιιιιπι.Λά 3. ΝοΒ. οοοιοο. πιω ιιιιιιιιιι νοι

ι:οειιιτιο , 866 ποοοιιιτιο ιι8ιπτ . “ΠΣΕΠ ερωτώ

ροπάοιιιοι· ει ιιικιι νοιιιιιιιιο ιιοιι :μπι ν: οιιιι ιιι

ια «Μιά ιιιιιοιάιοιτο ιιιι ιιι ιι8οοάο.Αά ει. οιιιιιι€. οοπιο

ιιοοι:Ειο :οπιτ ι. ιιοι:οίΒιι&,8ο ο. ιιοοιίι,ντ ιιι:οιο

?οιαιιιιιοι·,ποπ ιοιιιιιιιιι οεοθ:ιιι ποοοιιιι·ιιιι , ιοά

ιιοοι·,ι:οποοάο:οκ ι. ιιοοοιΐιιιᾶ,8ο ο. πιο ιιιιιιιιιι

πιιιοιιιιιιοι· , "κάτω ιοιιιιιιιιοι· , ιιοιι Γοι:ιιιιιιιι·

οιιο&ιιι ιιοοοίἶιιιιιι, οι Μ", ιιοεο. Βιιοάπε .οι

οοτι:ιριι·οοι άοιιοι :άι-ποιοι οιιιιιιιι , νι μ·οιιιιιιοδο

ΐοτιιιιιιιοι· οοιιιι:ιιιιιιπι :ορο-τοπιο ιιιιιοιιι Βοο οι

ιιοοοΠιι:ιτο ιιιιιιιι·ιο,οιιιιιι ο. ιιοιι οιιοι ίοιοιιιιιιοι· πι.

ιιοιι , τω ποοοιιιιιιι: ιΒιιιιι· ιιοιι ροΕιοι οά-ο&ιιι ιιι

επι Ρι·οοοάοτο νι ι1ιωι , οι ποοοιιιοιὅ ιιιιιιιι·ιι

ιοι.8ιωι ο ριοπιιιιιοοιιτιοεοπι οοοοιιιι·οιοι οιιιιι

ιπιοιιοᾶιι , ποπ νι οοιιτιοΒοπι , ιοά νι; ιιοοοίιιιιη

ποπιιιιοιιοι απο ιιι ρι·οιπιθΞι ιιοοοιιιιιό. οοποιιι·

#ω ο°°ρ· ιιοιιοπι οοπτιπεοιιιοπι , οι ποι:οπιιι·ιιιιι.Λά οπο·

ιιτιιι. ιοιοοοάοπι οι! ιιοιιιαι,πιιιπάοιπΒιιιιιιιοιιι

Γει.ιι·ιιιιιιιοι ίοοιιπάο ιιιιιιι οιιιΒοοιιιιιι ιριιιιι.

κι ιιιώι· Μ 5. (:οποοάο πωπω, ιι Ποπ: ιιοοοιιιτιο ιεοπάο

Μ" Μ” 22ιτ απο οιιιιξι ιιω.ι ιιιτιι οπι2οιιιιιιπι ιιιιιιιι , ε

ω: ιΒιι απο οιπιι οιιιιι·ιιι. ()ι;τοιιιιιι ιιιιοτι ρο

ιοιιιιιιοτο 8οποοοιιιτιο ο8οιο , οοάοιιι οοιιοιιιιιι

Λεωφ) πιοάο δω οιιιιτο , άοιιοπάοπιοι·ιπ :ιιοιι

οιιιοιιο ο (ιιι οοιοιιιιτο, νοι ιοάοροιιάοιιτοι·. ()ιιιιι

ιιιιιιιιιιιοοιι πιιι πιιιιιιιιιοτ ι8οιο ιιοτοιι:ειιιιι ιιοιι

_ δ: :οριο ιιιιοτικάιοπιε. νιι οιι αρα ιᾶιοιιιι πο·

12[απο ιιιιιιιι οιιιιιιιιιοι·ι.Αά ό. άιιιιο8.0οπιοπιιοπι.Ει

οιιιιιἐ ποοοιιιιιιΞ δ: ιιικι.ι ίοι·ιιιιιιιιοι ιοπιιιιιιι απ.

(Με Μια, οσιιοοάο:οι: .ιιωτιιι.ι 8ο ιιικι:ι ιιιιι:ιιιιι

ιιιΔιοιιιιιιοι , .κωτιιιι δοιπιιιιιοι ιοπιιιιιιι·οδο

,οι “Με” &ιιιιιιιοο,ποΒο. Διὶ οοιιιιιιιι. Με. Οποιος. Νιιιι

ιιι ιιιτοοοάοπιο Γιιιιιιιιιι· οιιιιιι ιοάι 8ο άοίοάιιοιι

ίοτιιιιιιιοι·;ιιι οοιιιοπιιοπιο ποοοιιιιι·ιι 8ο Μια: τοπ

ιιιιιιι πιιιοι·ιιιιιοο. ()ειοι·ιιιιι ιιοιι: “οποία ι·οάι δ:

άοιοδι:ιιοιπ οοιιιιιιιι ιικιιοιιιιιιοι, ιιοιι ποοοίιιι·ιξι

ίοπιιιιιιο ιά:ιο άοίοάιιοίι : ιιι ο: οιιιίΞ π. οικοδο

το, 8: π. ιιομι ιοπιιιιιι επιτοιιιιιτοι ιιοιι ιοοιιιιιιι

|ἰ ιι&ιο ιιιιοιπ. Δά·7. ιιιι.ιιι επι-ιι ποι:οΠιιιι οιΐοᾶιιι

ιιοιιι·ω νοιιιπτικιι οιιιοτιιι·οπ ιιιοάο, ιιιιοοοιιοιιτ

(οι Με; ι. Με οιιοι·ιοτιιι· ιπάοροιιάοιιιοι· ι Μισο

ορμιιοιιιοιιο ιιοιι. Οιιιοιιιιιι ωτι.ιι ιιιρροπιι

κιβιιια. , ιιοιι ιιοιι-ο Ποιιοι :ιοί-ιι ιιοικιιοι·ιο ω...

απο οιοιιιο,ιριιιιι ιθ:ι.ιι μοιάοιιιιιιο.υι τ. ιι.άιφ.

μι. @ΕΕ 5. -

Λι)ι·",,ά_ Ε'ιιιιάιι.π. 8οοιιοιιιιι ιιιι οοιιιιι·. ιοιιιιιι Ρτοςς

ό· Ποπ/ί!. άι: ιιιιιτι 2.ιιίΐοιι. ΕΜΗ πιπιιωιπ μι· ιιγροιιιοίιιιι

·"°"· πιπτιιιοπο ιιι οοιιι:ιιιιιι :ιοί-α π. ποσοι! πιοάιιοπ

ιπο!ιοιπάι οέιιοιιοιιι ιοάοροοάοοιοι·ι νοιιιοιιιτο,

ιιοιι ιιιικι ριιιιιοπι. Αιιοοιιι ιι ιιιιιιι οριιιιοποπι

$οοιιιι ίιιπάοι,νι νιάοιιιι· , οιιοά οιιιιιιι ο. ιιι οπο

ιιιι Ποιο ιιοιι πιοιιοτ , ιιι ν: οπο: ιιιιιιιέιἑ Ποπ

οποιο , οποιο άο απο ιοιιοι·οιιιι ι ποιιιε ιιιιοιιιι:

ποιο :κο άι: Ποιο νοιιιπτειι πιοιιοιοι , ιιιΠ ν: ριιιιι

ιιιιιιιιι :ι Ποο ιιιοιιι. οποιο Βιιιιιιιι οὐ; οιιιΒιιι ο.

ιιοιι αιοποιο, .οι νιὲ Πω μι” παπά πιστα»,

Ιω (ποιοι, ν: οποιιο:ιτ ποιοι τοπιροι·ο δ: παπά

οιιιοΒοο ιριο πιοιιοπτο.

8ο. Ε: Διακ άοιιιιιι·ι ροτοιὶ Μάικ οοπτιιι8οιιιια

Κω: οι" τοιιιιι νοιιιοτίι, ιο. ιοιινοιιιπιιι Βιιιιπι , οπωιιι

#ΙΙΙ:Μ”ο ιιιιπο ιιιιιπάιιπι Ριοάιιιιιι , ν: Ροιπωωωω “κι

ι“βριιιι

Χ

Βοπάιιπιοοοοιιτιιιω ιιιιιιι οιιιεοπιιαπι οιιιιιιιιιιιιι

π

Βέι7›. ?Ζ Πε Μσεἰσ , ?σου Φώκια: πιοικιω·. .Με κ

ιριοάιιοοιο: Βοιιοι·ιιιιοι· οιιιπι Πιο οι! _ι·.ιάι8 οοιιιιιι- Μ;.ι; ν”

Βοπτια, οπο οι οιιιιιι, νι ιιι ιιιοιιιά ιιι , ν: οποιο. ιιι-φ.

ιιιποο οιιο: επι οοπιιἑ. ει πιο φωτ” τιιάιοοιιι

οοπιιοΒοπτις ιιιιιιιοποτιιιιι ιάιιπιπι.τοπιοτει οι! οι.

_ πιω νοιιιπιιι , πο; Με Μάο ιιιιιιιτιο ιποάιιοι

ι οι·οιιιιι,οοποπιιιιωά; ιι.ιιιιπ ιιι νοιιιιιιιιιι ιιιοιιηιο

ιιοιι, ντιπ Μαιο Ροιοιιιιο δ: οροιιιι·ι, νοι ιιοιι

οιιοι·ιι·ι. Ριοπιιιιι οιι νοιιιπτιε Βιιιιιιοι, πιο; ιιοιι

ιιι οπιιιιιιιιι ιιι οροτιοάιιιιι ρι·ι;ι·οι:ιιιιιιιιι, ιιι ορο

τιιιιι·, νι ροΠιτ ποπ οροιιιι.·Ριιιιιιιιιι μοι» Με οιἔ

ιοπιοιι ι·ιάιιι οοιιιιιιΒοοιιο , ποιο «ο οιιιιιο οποιο·

πια ιιιάιοιι οοιιτιπεοπτιο: Μι Ποι νοιιιπτιι οιἔ

οιπιιι ριοκιιπιο ιιάιο_ιι οοιιιιιι8. ι&ιιιιιιι ιιιιιιιιιιι.

οιεο. 8οοιιοάιιπι οοοιιιιιιιιι οπιιιι οι ριοκιιιιιι τω·

οι: οοπτιιι€. πο; οίι ιιτοιιιπιο οποιο ν: ι·οιίιπτ νοι

ιιοιι ίιπ::Αι: ριοικιιιιιι οιιιιιι,νιιιιιιιιοποι οροι·ιιιο

Με Ποτ νοι ιιοιι Ποτ, οιιιιοιπιπιιιιοοι·ιαι, :ιι:ιιιέ ιι

ι; οι·οιιιιιιιιιι ιοι·ιιιιιιιιιιιιοοιιιιτοπι:οιΒο.

Ηιοιιοπονι?

405.802”.

€1(ν ζ...

υιει)ντιΤιο νη. -

πιο άιιιιιιο πωπω νοιιιπιιιιιι.

άπο: , ιιοπιιιιι νι ρι·οιοοιιιιιιιι,8ο ιιιιιιιιιιι

ν: ΈιιΒιιι; οκριιοιπάι οι! άποιοιι (οπσ ιθ:ιιιιιπ,

οσοι απο ιιιιιά οιοι·ι:οι. Υ

ΡοιιΠιπ:ιιάιιιιΕο,οιιιο τσάι: οι επτοι·ιιιιιιιι , οι!

ιιι οάιιιιι ρι·οιοοιιτιοπιε 8ο Νεο, ίοιι ιιιιοιιε 8ο

ω; :οιιιοθ:ιιπι ιιιιιιι οι ιιοπιιιιι; ποιοι πιο αιι

ιιιιιι.Ιιι πιο ιιοιι ο: £ιιιιιιιι.ι .:.ιι.8.ιιτ.μά 3. σοι - Μ. 6,ρ

ποιιι ιάιιοι οάιι,ιιιΒιο , ωιιιιοι , 8ο νιιιποιωιτοι μ.

οικω πιιιιιιιιι,ιπ (ο οιιιιάοιο νιι·ιιιιιιιιοι , ν: μια

ι ριιιιιι δι ι·ιάιοοπι ιιιι,ορροιιιππι ι&ιιαι οσοι, Επι

ιιιιοι·οιιι ορροιιιι Βοοι;ιάοο .ο οάι , Γιι€ιο,δο πι·

ίι:οι· άο ιιιιιιο, ιιοιι. ιιιιιο 8ο νοιο οιιροιιιιιπι ιιο

πιιιιι;οιιοά οιιιιιιιιιιι ι·ιάικ , επι· σόι 8ο ιιιΒιο πιο·

Μπι. Ειιιιιι&άο&ιιιιιι νιιοι·ιιιιοοιιιΒιιιιι , μια

οιιιιάοιιι ιέι:ιιιιι ι·οίιιοάιι άιιιοτιοιιιιιι ίιιιιιιι οπο,

νοΙιο δ: ποιιο,ιιπιοι·οιιι 8οοάιιιιιι , ριοιοοιιιιοιιοιιι

8ο ιιιΒιι:νι οπο: ιιι :ιδιο οοιιιιιιιοπιι, πιιι ιιιιιιιι.ο&

ωμά άοιοίδιιιιο ροι:οιιιι , 8οιπιοι ίου οιιιιιιΔι

αι : οοπιτει πιο οάιιιιιι μάσκα, Ποιοι οι Μ.

ριιοοπτι.ι 8ο ιιιΒι ιιοτιοιιι; , ό: άοίιάοι·ιιιιιι Μι

ρι·οιοοιιιιτιο οοιιιοι, οπο ιιιιιτ Με ιιιιιιι :οιιοιιι νι:

ιιιιοε ι·οιροιίιπι ιιοιι οιιιιοπι ιιι ιάιι οιιοπιιιιοιιι Δε.

ι.ιοι|ιιιιοιπ ιιι ιροοιο ιοΒιιιέι ,οίκο άπο ιροοιοι οι.

πιο Ποιοι ο6οοιιοιοιιπ ιιι Υπετιι οιιιιιιιιοπι [Με.

οπο ιθ:ιιι.Ηοο τιπιοιι ιπιοιιι8ο,οιιιιπάο οιιοι ιιάιιι

οοιιιοπιιιιιιιιιιά άιιιοιιιι οιιιοάι;πιιιιιάο .ιι. οσοι

ριιι·ιιιιιιι· οι! ιάοιιι; άιιιιιιΒιιιιπιπι· οίιοπιιιιιιιοι·, νι,

ποστ ροτιοιιο ιιι οάιο ιπιπιιοιιιιο οιιιιάοπι ιιοιι-ο

οι;,8ο ποιοι οοιιοιιριιοοπτιο οιι·ι:ι ι·οπι ὅ ?πει 8ο άο

ιοίιιιιιοιιο οιιιΓάοαι κι. |

$οοιιιιά:ιάιιιιίιο οιι,ιο ιιιιοιοπι ιιιιιιι:ιιιο 8ο οσο· ι.

οιιριιοοιιιιε;οιιιο&ιιπι ιιιιιιι οίὶ Βοπιιιιι ροιιοπο,νι: ω”άο ί.

ιιοοιιιιι Ροιιοοιο οίι,ιά ουδ. ιιιιοι· ιιιιιιι:ιιια ιοιι 6ο .
ιιοποιοιιιιιΞ ιοπάιτ: Οιιιο&ιιοι ποιοι , οι ιιοπιιιιι, “".:;ΡΈσ

ποσά οικω οοιιοοριιοιιιιι ιιιιιιιιιιπι Μαι. Ηει: πι».

άιιιιΠοοιι 8.Τιθ0.Ι.2.€Π.26.47.4.8Ε Οιιιι.ιιιιά.οιιπ:ι

οπο ιιιιω,ιιιιιιο ιιοιι ιιι:: οιιο ιιπιοιιι, οιιἑιιι οποιο.

ιιιιιι:ιάοπι πιιιιηιο απο: ιοοιιπάιιαι άιιιοιιοι τοι-ρο

&ιιιάιοιιιιιιπιιοιιια δ: οοποιιριιο. ιιιιιι:ιιιιι , ιιοιι

ποιοι·ιιιι οι! ροι·ιοοιω;οοιιοιιριιοοπιιο,πιιὲ ιοιοιιιιι·

:κι ιιοπιιιιι , ποσά ροτιοπποοποπριιοιιιιι :που .ιι

ιιοιι οστά ιιιιιοι,οιιι Πι απ:Μ”ιιιιιοιιιιο,οιιιιιο

' · πιο

Αοτειινε άο νοιιιιιιιτο δε ι:ιιοάο προ· π·

ι·ιοάι ιριιιιι:ποπο άι: ποιο ιρΒιιι ιᾶιιιιιι.

(Μια πιο νοιιιιιιιιι άπριοιι ιιιιιιοι ποιο

ιζ

ΡΜ” .ιι

ιιιβο ιώδ..
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Μία:: έπί

πω!. ό·

αποεπίπε

πω..

απο”.

δ.

πο..

οπο. Ηε ο πω.. .ων

!ἱοεεοπεορἰίε. τ...: :ιο!!!!σε: αωοτ ν:ι·πωοοε :είπε

&οω ί!ωο! !ποο!οα: ,πεεεί!”ε πι; εἱ1ω πεε αωα:ί

Με .οποίοι ·υοἰ:ιπΜ:ἱ:. ω;

ποεπαω πείεάαοί!!έ. Τ:ἰί!:αωο: ποπ πε ρε:ίοπὲ`π

φαω οπίο παοεωοε , πίίἱ ππα:εποεί!!αω αρρ:ε.

ροί!!: Ρει·ίοπα , ποίπ α!ίοοοπ πωπω π!! αωε:οτ; !ιεππ!ωοε ν: ωα!πω ποί!εοω. ίεπ πε εείοία,ππαπα

πεε πωπω α!ίειποπ εοπεορ!ίε!,ππίπ α!ἰεοἱρει·ίο

πα εοπεορίίεα:οι·.

Τοπία πίπιπο οι, ἱπ οπίοω ἱπἰωἱεἰ:ἰιε 8: αοσ

ω!πα:ίοπία: :Ποπ ορροπι:ο: αωο:!αω!είτίαε, δε

νετία:πι· ταπ:πω είτε:: Ρε:ίοπαω : πο:: :είροππε:

αωοτί εοπεορ!ίεεπ:ίε , 8ενει·ί:::οι· οπο:: :εω :πα

!αω; ειοαω πο!!εωπε Ρει·ίοπω ε: αί:ίεό!:ο Βεπεποῳ

!εππε- νο: ποτε πο:α: (Μέσι. :απο ι9.επ.1. πί

ί`επωεπ ι παω :αω αωο: αωιείπε , ειοαω εσπ

εορἱίε. νπἱίο:ωἰ:ε: ίε παπα απ ίοπω οΒίειπ:οω

ίει!ιεε: πω· ωοποω ρ:οίεποπ:ίοπίε δ:: εοωρ!α

εεπ:πε:οπίπ νε:ὸ ἱπἰωἰεΞ:ἱε 8: αποωίπατίοπίε απ.

ίο:ωι:εηοπίοω .π. !πίω!εί:!2 απ ρει·ίοπαω ο Βα

!οετρε: πνοππω πιο: δ: αοε:ί!οπίε με! ωα!οω Ρε:

ωοποω ρ:οίεςοο:ίοπ::δε εοωρίαεεπ:ία: οπἱπο1

αοοωἰπαποπο εοπ::α απ ρε:ίοπαω ίε !παοε: οι::

:ποποω ρ:οίεποπ:ίοπίε; απ ωα!οω οι:: ωοππω

ίοεαε δ: πε:εί!αι!οπία: εἰ1ω .π. αωο ίαπά!:α:εω

αωίοο,απ ν::οωειοε :αω απ ίαπεεί:α:εω, :μπω απ

αωίεπω Γει·οι·αίίεό:ο εοωρ!αεεπ:ἱεε: επω οι!! ἰπἱ

ωίεοω πεί!πε:αππο ι!!! ωα!ι!ω,απ !πἰωἱεοω ΐει·οε

ποπ:: Πε: δε πίίο!ιεεπ:!ε: απ αποτο, οσοι! ί!!!

πείὶπει·ο ,αίίειπο ιποίεεο:ίοπίε: ρ!αεε: .π. ωα!οω

ἱπἱωἰεί , Με. ε: ρε:ίοπα π:ίο!ίεεπ:ίπ. Ταππεω

είπω α!! ωαίοω απο!!! απεξω α!οοωίπα:!οπιε , εε

ί-Ρεᾶπ ρε:ίοπε !ια!.τεο απε&πω ρ:οίεεο:ίοπίε: :ε

ίρειίλο ωα!ἱ απεάοω ίοεαε : πε:εί!ο: .π. ωα!οω

αωίεο ε: εοωρ!αεεπ:ἰπ αωἰεἰ . Ε: Με ίπίε::ο:,πο!

!οω α...: οπίοω α!τοω!πα:Εοπια, οποσ ί!ωο! ιπποει

!::ει·δε !ωΡ!!ει:ε αε!!οπθι:οω Μίκα: αί:ί:εάοω Βε

πεπο!επ:ία::ποία οωπε ωα!πω, ειοοπ πε:είΕο:,ε:

απεάο α!ίεο!οε ρε:ίοπε πε:είὶοι·. Ρα:: εαποπε,

πο!!πω παπί οπίοω πω!! εοπεπρί:ί α!:ίοοε .οποιο

!πίωίεί:ίαε:οπία οωπε ωα!πω ο ι.Ιοοπ εοπεποίίεο,

α!!εο! εοπεορίίεο. _

 

πε:εί!αωοε.' ο

ο ν!πωα πἱοἰίἰο εί!,ίπ αιππω είπα Επεω, 8εεἱ:

εα ωεπία. Ρ:ἰοι· εείριεί::α:ίοπεω Βοπίοε: ί`ε :ΗΠ

8ίοι!ίε, ροί!ει·ίο: :π:ἰοπεω οπο! "Με πίΙίείο!!ίε

ρεορ:ε: α!ιοπ. Ροι·ι·ο ίρεεἰίἰεα πίοε:ί!:αε ω Με

Η Ι

επ:ΉΔω ω.

εο!ίπευπ, ό'

ΒΙΡ'Ε'Π ΜΕ·

ε.

ω,... Μ

αά!!οπε πείπωεππα ει: ε: ρ:ο:ίωο ο!:πεθεο ίοι·- πο·

ωα!ί , οπο:: ειοοπ νε:ίαπ:πι·. (ῖἰιω αο:εω ίο:ωα!ε

ο!πεάοω νο!οπ:α:π π: Βοποω, ε: πιοε::έι :·α:ίο

οε Βοπἰ πείοωεππα επ: ί!ιεείίπεα πίοε:ί!:αε εο:οω.

οπο: νε:ὸ πωπω νο!ππ:α:ἰε π: πορ!ε: , ποπ, δε

ωεπίοι·οω , ποπ ίο!οω ε: πωπω! ι·α:ϊοπε πωπω,

ί`επ ε:ίαω ωεπἰο:οω απο:Μα. επί: ίρεεἱίἱεα ε!!

οει·ί!:αεα&οπω νο!ππ:α:ἱε. Ηίε νπίπει·Ε ίπππαω.

πιά:: πείεεππο απ οα::Ξεο!α:εα απο: νο!οπ:α:ἱε:

οιεοντοτιο. νο:

ΩπίΒ.α6ΗΒ.νοΙοπ:αε ίε::οι· ίπ ππεπ1.

αρρε:ι:πε ι·α:ίοπα!ιε ίσιο: ίπ ο!:ίε&πω ν:

.αωα!π!ε ρι·ορ:εείε.Έπ:επ:ίο επ αᾶο: , οπο εα:!εω

νο!οπ:αε ?εποε !πίΐιπεω ν:αίίεςοί!:!!εω με οπε

απ. Ή':ιπ:ίο εί!: πε!εάα:ίο πε ί!πε ίαω απεΡ:ο,

ρε::ἰπεπε απ ρο:επ:ίαω αρρε:ἱ:!παω. Ρ:ἰωοω

α&οπα ε!!εί: νο!οπιαε ε: ρτεπίπ εοεπίποπε πιο

Επι". αι'.:!!ποε νο!ππ:α: ίε::οι·ίπ ποιου,

ί πο. ε. Μ: 8.:οπο·ο. ε.εοπεί..8επ18.”.π.3. απ 1.

ξ Παπά” :σκετο α..σωπ.·Ι. ρο:απ:εω, !!!πω ρι·οποεί π

! ίο!ο Πεο , ραΠὶοε ταπ:ίιω ίε !ια!›επ:ε νο!οπ:α:ε.

ο ζ !ΐοππαω.ποί!τα απει·:.ποία Με αθ$οε οί! νί:α!ίε

Βια:: ει·Βο ε:ίαω είπω ω!!π ωα!οω εοπεορἱίω» 8ο νο!ππ:α:ἱπ:, ποπ πωπω οοἑω :εΠοο! νο!ππ:α

ει: αί:ειπο !π!ωίεί:ίε :πί!π ποπεπωίεο. Κείο. πεεο

οποία!. επεθ:οσ επἰω ἰπἰωἰεἱ:ἰε εεε1οί:::, ν: ωα

!οω οοοπ εοπεορ:ίεί:ο:· , ποπ εοπεορἰίεα:οτ ίο!:

εα:ιοπε οοπί, νε! :εωο:ίοπο ωα!ο:ἰε ωα!ἱ , εοίοί

ωοπί επ: απ:εάοε,ποο οπο! νε! αωἱεο ωα!οω εσπ

εορίΓεο, ίεπ ν: εοπεορ!ίεα:πε πι. :α:ίοπε :πα-ίπ

ειπα ωα!οω εί!: ρει·ίοπεε , οοο ωοπο ποπ ροίίπω

τω!!! ωα!οωεοπεορ!ίεεεε.

@αυτα πωπω πι, ίπ αιποω επτα Βοππω :παε

ίεπε 8:ίο:οτοω. οπο: ι. νετία:οεί:οί:ίο ίεο πε·

!εθ:α:ίο: είπα ει. ί! ίἱ: ίο!› ποί!τίι ροτεί!:α:ε, απο.

:ίοω : ί! πι. α!:εποε,εοίοε απ:!!ιο απιποατι εποπ

π!ωπε, ίρεε. Ηιε πο:α π:ίε:ίωεπ: επεσε επἰω νει·

ία:οτ είπα !:οππω, ν: πε , αΒίὶ:α!:επα π Βοπο μα·

Γεω! 8: ίο:οεο : :ε!!ειο! απο: αί!!Βπα:ἰ νετίαπ:ο:

είπα πωπω αο:Ρ:αίεπε, ν:πε!εᾶα:!ο› ίω!!!0.

8αοπιοω; απ: ίο:οι·πω, ν: πείἱπε:ἱοω8ε ίρεε.

Οιππ:α πίπίί!ο είε , ίπ αιΕ:πω επτα ωα!πω με:

ίεπε ε: ίο:οτοω. @τα !!!οπ νετία:ο: ::ιί!!:ια:ει:εα

πο:: πωσ: νε! ωε:οε ι ι:ιοι ίεωρει· εοπίοπέλοε είε

εοω α!!ποπ ει·εππ!!:α:ε πια!! ποπ ίο:οπ : α!!οποί

ποαππο επίπεπ:ει· εοΒποίεἱ:ο: πωπω ί:ο:ο:οω,

ποπ αωο!ιοε πωε:οι·, ίεπ πείρετα:ο:·. Ωε:ετίιω

επω πορ!ε: π: αωοπε ο!πε&πω , ρε:ίοπε , πο;

αωα:ο: 8ε οοπί,ειοοπ ρε:ίοπε αωα:οι·; ππρΙε:ποε

ο!οιεάοω οπή, Ρε:ίοπαε πο; οπἰο !ιαοε:ο:; π: εεε

ἱρία,οοε πειεί!ατο:;πε!ε&απο δε ::ἰίὶὶ:ἱα , :μπε

πω ίοπ: αιΕΕπε αΒαωοι·ε δε οπἰο πίίὶἰπᾶἰ, ποπ

νε:·ίαπ:οι· Ξω:πεπίαιε εἰεεα Ρε:ίοπαω , ίε:! είπα

:εω εοπεπρί:αω,απ:πε:εί!α:εω: πε!ε&αωο:επἱω

πε !:οπο εοπεορἰ:ο,ποπ πε οε:ίοπἔ: επ! εοπεορίί

είπω: , πιί! οπατεποε πε:ίοπα κείο!εί εφε!! , ν: ει::

:ίπίεπ πε :αποπε νί:α!ίε δ: νο!οπ:α:ἱῇ πι, ν: οπο::

εεπα: α οι·ίπείοιο ἰπ:ππίεεο εο8ποίεεπ:ε: Νεο επ

πεεείίε,ν: ίεωρει· Με αάπε π. πεεεί!ατίοε, ποἰροε

πο! Μετὰ μπεί: π νο!οπ:α:ε πιο! , ί! ε!!εία:ο: ε:

εοεπί:!οπε ρε:ίε&π ἰππἰίΪει·επ:ε δε ειποαπ ίρει:!ί!·

εα:ίοπεω,δε ποσα! ε:εεεί:ίοω. . ·

Ιπιεππο είε αάπε ίο!ίο: νο!οπ:α:ἱ5 Ρ:αείορρο- .

πεπ:ίε πίι·εδί:ίοπεω ίπ:ε!!εο:οα. Η: εοπ:ι·α 'Βοοε

ιιοπ:. οι α.π:Π.38.4.α.ο.α. ε:!!είωαπ:εω,εί!εαᾶοω

ν::ίοίοπε ρο:επ:ίε ίπ:ε!!εθ:οα8ε το!οπτα:ίε ίἱωπ!ι.

π.: εοπ::α::πω ποίαε: Αί:έβ02. 6. Ει·Μ·. ω. 8εε:

Σ.

νο!οπ:α:ε,ἱπ:επ:ἰοπε, ίτο:ίοπε. παπα»... !,°ί:,".ί

είε που: ίἰωρ!ἱεἰε εοωρ!αεεπ:ἰαπ οοο μ' ί·

Α αωαπ!!ίε ρι·ορ:ε: ο εοπ::α (.`ερ·εο!.ϋπ. ...ιπ.2.”... ω,.,ν,..Β

θ..

Ιππωἰ8

· παπί:

παπί: οεαεο!!ε,Ιπ:επ:ίο επ: !πεω . ειπα! οι·οροί!- . π

:πω : ν: |έεκπππω είεε?Ισπευι, Μιμί: Ραο!οε απ

Κοω.9.ου·οοοβουι Πείωσκεπτ.Ρεοροπ:οωαο:εω

απ ίο!αω νο!οπ:α:εω οπο.: ,ν:εοπίία: απ ΕΡίκ.:.

1. επ...α:... ρευροβευπ ·υο!κοποί.ιβε. Τοωποία

ν: ορ:ίωε δ. 'Ηοω.1.2.π. ι :ι.ο.ι. ειπε ειο:επ:ίο οι

ίπ:εππε:ε , οπο:: οί: ιπ.ί!πεω ίε ωοοε:ε:α: ίο!ιο:

νο!οπ:α:ἰεείΙ ίπ Επειτα ίε ωοπετε , :εποε δ: :παπα

τε.Μαἱοι· μοῦ. παω ἱπ:εππεεε εί:ίπ ίἰπεωίε ωο

πεεε:ετεο εἱοε ρο:επ:!: εί!: !π:εππετε, οπο” επ :ο

ί!πεω ίε δ: :ε!!ποαε ρο:επ:ία: ωοοε:ε. Παω: απ·

:εω ἱπ:επ:ἰο Επι: επαω ποπ ν!:ἰωἰ ί!ωο!!είτε: ίε.

Μ. πε:οι· πω: ίεεοπππω ποπ!. παπι: 8εωο:οε

ποιοι:: !!!οω , πο! επ ιπ:επ:ίο. Ε: Με ίεποπο:·.

!1οπε απ:πω ίεωρει· είίε !ἰοε:οω δε ποσοι! ε:ε:·

επίπω , 8:ειοοαπ ίρεείπεα:ίοπεω:ποιαίορροπί:

πο:ί:ίαω εο!!α:ἱοαω ωεπίο:πω επω Με , 8: πω:

επω ωεπήα , ε: ποπ οεἱ8ἰπα:οε ρε:ίεάα πω!"

πποπ αιι:εω ί!:!!!αε: ν::οειπε ωοπο, Ρεοο.οπία

:εππί: ίπ.ίἱπεω αίί`εειοἰοὶ!ε με: ωεπία,εα:ίοπε οπού

:πω Ρο:εί!,ε:ίαω Επειτα ν!:ίοαο11ηπορ:ε: πιίΒεο!- -

οικω



. 4. σ

δ:: «κατ.

τι:: ::'Η::::

τ..

τοκοι ::::δτο:υπι οδτίί: :το ειυο δττί::: ὰ Β::ιρ!τ:τ

το!υπτα:: , οι:: ουτε: τ:: οτιτ:ότυπα ί:::υτ ρ:: :ι:ο

δυ:ρ ίτυ:ιρ!τ:τε ε!υ:ι:αι::ι: :ου:ρ!.::::ι:τα,που ροτ:ίτ, ο

!α!::::: τυ ρ!:ττίου:,:ττ:: Πάφου: ίπποι :ί!: !ττι:- ζ

τα :ιυοαδ ίρ::τττ:. ί:δ ταυ:υ::ι ειυοειδ :ιτ:τ:τ:τυ::ι:

οιιτα αδ ρττ:ιιυυ: α&υτυ νο!υυ:α:τ: που ρτοροπτ
το: τω". α(ί::ιυτοτ!τε ρ:: υυ:δτα, ί:δ αοίο!υ::δτ- ο ρ

` !τ8τοτ!τερτορτ:ττυτττ:ιί:::α:τι οοπττα::υι ίυτ.(ἶοπ

::ου:τ:τ:υ:, Απ τ:ι:::το α&τυ: :ου:υττα: :δ αότυευ

:!:&τοπτε.Αδττ:ιιαπ: 67:90'. τ:: τ. δ:|Ι.:.:αι. τ.αυ·.1.

τ:: τ. :αυτα τ. αυτά. δ: αυριο:: :.2. :ἰιῇ›.3·7.πυ.ατ .

Βιρ+. 7!!Ζ. @ώ::έτ'έύ. ·υσίαο2:3/ξ·:·:α: ο: ρου».

·υο!ια:::τηκΙ:τι:τοτυ/τιο :ούτω Π:: τυ:τοπ: αυ::υ::

:&υ:. νττα!:5 α: ίρου:απ:τ :ί:, τ: ρτο::δατε!ι τ:ιτττπ

ί::ο ρττποτρτο ντα.

Δε! τ. ατευ:11. υ:8. απ:::. :οδ:υι αυτ:: υιοδο Α” ° .

::τίττ:τα σε:: αά!υδ τι νο!υ:ιτα:: Βου: δ: δ:!:άσ.:το,ρω · Ρ,

:υπο ν::του: ίτ:αάυε ντ:α!τε δ:ίρου:α:ι:υε. Αδ τ. :ΜΜΜ

πιο. υ:8. αίίυυιρ. Δε! α. ε!τ:ο , τττίτττται·:ι :ί!: πο· ## °τ:°ωή·

Ιτ:του:πι, Που: δ:!:&α:το :Η νοΙτ:το: αουτ: ::ιτπι "'"$-°ω""

' ρτοί::υ:τουτε αεΣτυε :δ νο!τ:το: ν: ουι:ιτε πάω. τυ

8: Η: υο!τ:το. Πω: δ: !ι:α:τ υο!::ιδο υοπ :υδατι
τ τω, ::υτατττί:τ:τα :δ δ: :τια!ο αρρτ:!::υίο κατ ρτο- ·

2.

ΡτοΒατναίου:: , Με ρ:: :!:δ:του:υ.ι που αρρ:-ι ρττο ;` :τυα!: !):υτ πυ!!υιττ αρρτ:τι:πδ:τ: ρο::ί!:,

°:υπ:υτ :ι:::δια ν: ατι στο:: ίσου: ρτορτ:τ ί: , ί:δ ν: π:: τττί:αττ: Β:αττ να:: τα:τοπ: ί!:α:υτ :ττί:::τα :α

” νττ!τα; ::Βο που ίυί!τε:τ: ποδι νο!υυ:α: αδ :επι ::!τ- ι μια: που ίυυ:. Αι! α.. π:8.ί::ιυ:!.Ναυι :ίτο το ρο- ω;

:τ:υδρ:π.αιρ:ι δε:: υουα :α:τον:τ!τε,ρτορ:::ειυα:τι ' τ:ί!α:: νοτυπτα:τε υου Ε: που δ:!::Σταττ , π! που έ" δ"

;υ:δτα τρία αρρ::α:ι:υτ , ροίτυία:τυ νο!υπτα::ἱπ·`[ :ττίταττ ρ:::ί:υ:: οτιτ:&ο δ:Ι:&ατιτ!ι ν:!τττί:τ , δ:

τ:π:το`ιι:::ι :τοτε , ::υτυε :Η ἱπδυ:τ: δ: πιου::: αδ τ :τυο του:: !ιαυδ :α::ι:υ ::δ:: ί::ριτ:υτ, δ:!:::αττο

τ. :τ:&του:υ:.Ν:ρικ: α!!! ρτοδ::δτί:έ.:.-αυ]α ουδα το· πω: α το!υπ:ατ: :!!_:ᾶτυ: που ρτο::δ::::υαι:υ ο::

!υ:ι:α: ίυΠτ:τ:-αδ :!:δ:τοπ::τι :!τ:τ:υδαυτ,ρταίυρ- ί τπ ροτ:ίτα:: το!υπτα:τε :ί!: , :::υοτ:::ι τ::α::δουτ::

ρώτα: ταπ:τι:τι τπ::π:τοπ: ί!πτ8. Ν:ου: αδ υου:τιι τ υοπ :!τ::::. δ: :::ιι:τι προ: !::α:τθ:υε α&τυ:: ρω

 

τ

Γ:·υτ:τυ

επτά τ

7 .

Ν:ρέ:|πτώ

τωρα:: :#0

ιδέα: ὅ

·:.Μιω::::

:α:ιου::ιι νττ!::τι π:::ίίαττα :Η που: :αιτία ίπ·

Ε!υ:πε,ου:ιι :τυίδ:ετι ίαουτ:αττε !!:::ρρ:::τ: δ:ι::τι,

δ: τυ:δτα ρ:ορ::τ Εττι:υ:ι.

ΗΜ:: :Β δ:Ι:&α:το δ: δι:: αδ:ρ:ο , ρ:τ:τπ::

δι:: αδ ρο::υ:τα:τι αρρ:ττ:τυαω,ντ ατι ποιο:: δτίττυ

Βυτ:υτ : Η: δ. 'Πισω.:.2.7.τ μα.: δα:::.Ιδιδ. δ::.

:ου:::.:.ΐω:τωι τ:: :.δ:Π. :.:.4,. ειυτ τ!!αυι- ροπτ: τ::

α:τιο:::υ:: που :ουττα δοτου: , ::υτ τ!!ατιι :ο!!ο

αυτ:: ντίτου:. Ρτο:ι.:.:: Βιιται:τ. τ:: :.ά:Π. τ.:ρτ:/Ι.

τ. αυτ. 7. Ετυίδ:ειι ρο:::ι:τς :δ :τιου::τ αδ ::τωτ

τυπο, δ: ειυτ:ί:::: το ::τπιτπο: ίο!τυεαυ:::τι ρο::π

:τα αρρ::::τυα :δ , ειιου::τ ρ:: δ:ίτδ:ττυυτ αδ Επι·

πιοπι τι:ο:πδυυι : :τρο :τυίδ::τι α:: :ιυτ:ί::τ:τ:ι

Βου:: !ια!;ιττο; :τυτ:α:::ιυτ :υ::υιτυ ίιοπο τια!ιτ:ο,

::ίιυι :τυο ί:υθ:υυτ δ:!:ᾶαπδο δ: ίτυ:υδο οπο:
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1)οθ:::::στ τ. Α:: ί:υτττο ίου δ:!:ᾶατἱο δ: αδί
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:ου:τπ:: ουι:ι:ειι τα:τοπ:::ι υια!τ , ουαΙτε :δ αυιιί!!ο

α::::υα ί:Ιτ:τ:α:τ:.

Ρτοδς
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Π: :ο π. νο!υ:ι::ε :ι:::τίαττο δ:Ι:δ:α:υτ δ: Μ;;;
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δ:δ:::ίταττου:πι, οτί! :ιτρ::ίί: υο!ττ δ: ή: , :παπι

ρ::ατυο::ιτι δ: οδτυ::ι ίτοταρρττ:α:τε δ:!:άατίδ:
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τπ:τιοατα , ν: :ΙΕ αότυα!τε δ: :ιτ:τ:τ:α οτιτ:άτ :ουτ

.Ρ!809υΦ;ως:τ_δο: τρίο :1υοδ ουτε νυ!τ ειυαατ:, το:

ρ!τ:τ::
Ό
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Κοβοοποι

Μπρικ..

(.'υπινδ.

@μπώ

Χξ.

ΕπιΝιοπικι·.

. η

,τού. π.

μπολ

ια

Φ:7|ι. ]Χ. Φο πιοι.πε; π

ι·ιοι·ιπιι ιποιοπιπο,οππιπ οιοπιο. Απιοο. πιώ. ι:|ιιππο

πο οοο: .ο ι:οπίοοοοπππιπ παπι ι·οποιποιιοπιπ

ποιπππιο , νι-οποπ ιποπιο ιπι:πιππιιοπιι οιππιοιπ

οιιοο!ιοπιιπἱιπο,νιι οποιο ιοοπιο ιπιποε νιιιιπιποο

οιιοοιιοπιι : οιΒο ποπ ποι:οππιιο Ποοε :πιο οποιο,

ππ πιο οι·οποοιι,ο!ιΒιι οιποπ οποιο” 8ο νιι!ιπο οι

ππ ιιποπ:ι οοπιοοποπποιπ.Ιποπι πιεοιπ.ιΐιοιι ποιοπ

πο οΙοάιοπο ιποπιοιοι.π , ποιοοι οι·οπιοιπι πιοιιιο

_ ιιι:οπΙοι πιι·ιΒιι ππ ίιποιπ ἴοροιππι.οοιποποοπ`ποππι

θ?

ι οιινι πω; ριοροποπιιε νποπ1 νιοιιειΒιιιοι πιω

ιιοιπιοπιοιοιπα το ποπ ποιοιιπιππι νοιοπιπιοιιιι
πιο ιπ νιιιοιο ποι πι νο!οπιπιιιπιπ:οοποπιιε :πιιο· Δ .

ιιοι νο!οπιπε ποπ οποι ποιπιπιιιοι ιιποιπ ο ο Ροπιιο ι

οπιπιποι ππ π8οπποιτπ ιοι·ιοιίιιιι, πι: ριοιππο ιππι

οιο ιοΐο, οιιοπ ποπ οι νοιοπιπιιο ποιοι,ιοπ μακι
οοιιιιοιπππ ιιΙοιπ,ιρΓπ ποπ ροπιι ποπ ποσο. π _

_οποπ οποιο ποπ ποοοππιιο οιοοοποιο ποιποπι ' ς'

.. . . . . . . . Ι π· '

. ιιιιιιοιονοιοπιπιιε πάω, νι οοιοο ιοπιοιππι ποιοι·- Β:,5:::;

ποιοπο πο” πιππππιιοιιοπο ιποπιιι ππ οοπποιπ 7 ιπιποι νο!οπιπιοιπ .ο ο!ιΒοπποιπ οιο!ι:ππιιοε πιο· πιο." πιο

ποιοι: οοπιοι:ιοοπποπο οπο: μποτ. Κοίποπποι Ι πιοπι.ρπιοι. (1οιπ νο! πιο πάω οπο: ιπιοπιιοππιοι ρωιω ο

νπιοοοπ , πιιοπιοπι οπο ιπιιοποιπ πο Ποιο διοιοπ# ι πο ριοΒπιοιπ οπ , νο!οπιπιοιπ ποπ ποι:οππι·ιο ιπ- "π"' *Μ'"°.

ιοιπ , ι.ιοιπΒοοι ποπ ο!ιΒιι νποπο ι:οιπρπιπιιοιοοπ

πιιοπ,!ιοοι οοοποιοπι οιιοοπο οι νπιοε πιο πιιιι,ποπ

ιπιποπ ιοι:οππ πιο ιπ!οιπ οΧοοποιπ ριοποπιι νο!οπ

ιπιι οιιδοπποπι , οι ποΐοιπιιι. Ετ πω: πιω,- ποιο

Έ)οπε οιιΒιι πιπποο νιιέι ιππιΒοπιιπ , ποπ οοπιιἔ

!οιπι›οι ο: π!ιοοἔι. 8οπ οοπιιπ : ιπποιπ οι ,ι Ποοιπ

ποπ ο!ιοοιο νποιπ πιοι!ιοππ οοπ:ρπιπιιοο πι! π!ιππ,

νι ι:οπιι:πι οκ Ρπιιιοοε,ποι πιοοπι , Ποιοι: οιιΒιπο 4

ιποπιοιπ Ιποπιπ. οι! ιοπιιποπποπτι ιιοπιιποπο ιππ

οπο:: οιππιοιποποο!ιοπιιίΕιοοιπ, !ιοοι Ροιοοιιτ

πιιοπ ο!ιοοιο. Τοιπ ποπ οιι8οιο νποι:ο οοιποπιπιι

οιι :κι π!ιοπ,πιιιιι π!ιοπ οπ , ποιοι: νοιιο νποιπ πιο

οποιο νι νιιιιοε 8: οοπποοιιπιιοι πι! πποιπ οποιο

ποοπποιπιπι Ποοε οιοΒιι ιποπιοπι Ιποπιπ. ιοπιοπ

ιοιπ,νι νιι!ιοε 8ο οοππποιοι!ιοεππ ι·οποπιριιοποιπ

!ιοιππππιπ : ιιοιπ ιπιο ιππιοιοπι ιο !)οο οπ ποοοππ

ι·ιοιπ , Βιριποοοπιι οιπποιπ πάω:: ποσοι:: :ποιοι

ποιοιπ Βοοε ο!ιοπιππΓοπο πιο ιππιΒοπιιέι,οι·οπιο

ιπ νοι·ὸ Γοιπροι·οιι π!ιοοπ ιππιεοπιιπ , πι! πιω,

ποιπι:ιοπιοιπ , νι Ποοε!ιοοιιιοιι€οι·ο ποίπι, πιο· ι

πιοιπ πό πποιπ ιπιποι οοιιποοιπι!ο:ιιοιπ ποοοπιιπο

ο!ιΒοππι πιοπιπ ριοιιιιπο 8ο ιι:πιποπιπιο οι·ιιοι ε

ιππιοιπ οκ ιπιοπιιοπο ιιπιι,ιιοπι απο ιπΌοο,ποποι

ιο οιοπιοιπ οιο(ορροπιιοι ο οιοιπιοποιη : οι·Βο π,

ιπιοπιιοπο ποπ οοπππιο, ροιοπιδοπι οιιΕοιο οιο

πιοιπ πι! Ειπα:: οποιοι οοπποοιΒιιο , ιποπο ροιοιιι

οιοπιοιπ. Ιπποιοιπ ιπιο!ιιΒο , ο1οπππο ιποπιοιπ οι:

ιο ιππιοιοπι οι πι! πικαπ οοπΓοποοπποππ , ποι πιο

ο!οιπιο πο πιοπιο πιαπππιιοιο νιιιοπιιιοι ιποιο·

ππιοι·ιπ πιο ιπιοπιιοπο ποιο. Τοπο .οι οι ποια

ι:οποπιιε ιπτοπιιοιιιε ποοοΙΙιιπιοι· νοιππιπε .κι π!ιοπ

ιποπιοιπ ιοπιοιοπε , ποι πιοπππιἱοι ο!ίεοπποιπ;

ποιπ ποπ ροιοίι: νο!οπιπε , ίιππιο οπιοποι ιπιοπιιο·

πο ποιο, οιι8οιο ιπίοξιιοιοπι ποι πο!ποιπ ιο!ιθ:ο

·ιοπιοιοπιο πο οοιιο: οιΒο ποι: ο!ιοοιο ιπιποι νιι!ο πο

οιππππο , !!:ππιο ιπιοπιιοπο πο οοπιοιποοππο ππο

ιποπο ριιοπππιιοιο. .

απο. π. παο τω. Νο!!π ο!!: ποι;οπιιπο, νι οι:

ποο!ποε ιποπιιιο!ιοπιοι· ρι2πππιιοι:οιππιι.π. πο

οοπιιπε πιο: οι ποιοΙοιπ , ποι οι: @οι ΐοροοπιιο

πο: Νοοιι·π ποοοπιιπιοοο8ιιποι:ποπ ποιο!οιπ:π!ι

ΐοιοτπ .π. νοιοπιπε ι:οππιο ποιοπ: πι: ιπιοπιιοπο π·

πιο, πιοιοο πποὸ πιο οιππι οιοοιιοπο ιποπιι. ποπ ο:

(ορροπιιοπο : πποπ νο! πιο ποοοπιιπο οποι οι πιρ

ροπιιοπο ιπιοπιιοπιι Μο, νο! ιοπιι:ιι ρι·οροποπιιε

νποπο νι ριποίιππιιπε δ: ο!ιβιοι!ιοε πιο. Νοο οκ

ΐορροπιιοπο ιπιοπιιοπιε:οπιπ ποπ οι ποι:οπο , νι

ἱ ιοπποι·ο ποιοι:: πποποιοιιοιπ οιππιιπο!ιοιι οποπο

οποποιοιι; ιοπιππιιιιοι ΐοιιιοιοπιι : νο! οποι πάω.

οοο νιιιοπιπο ποπ: ιπιοπιιοποπι πιο προιιοπι ιπιοΙ

. !οιποιπ πποοπιιιιιππποιπ πο ωοπιιπ:πι ποι:ιοο νι

ποιοι ιππιοιοιπ ποιοιιπιππι νοΙοπιπιοιπ πι! πι·

Βοπποιο ιποπιοιπ , ποσοι νι ι:οπίο!ιπιιοπιε ποιοι

ιπιπ οπ οοππποιοιιιο: πι! πποιπ οοπΓοποοπποοπι

] Ηιο .π. πιπ:οι ποπ ποοοππιιὸ ποριιοπι ιπιο!ιοᾶιιιπ

πο! οιιοοΒιιππποπι ιποπιοιπ ριοπππιιοο, ιιιππποο Η Σ

νο!οπιπιι ριοροποπποιπ,νι ποιο οιιεοπποιπ , Μ! . π ι

ποιοίι προιιι:πιο ιΠοω πιι οποοειιππποιο ιποπιοπι

ιππιοιπ ιοπιοιοπε, ι!ιοπιιοο νοιοπιπιι οι·οροποπέ

ποιο νι πᾶο οιι8οπποει.(.)οππιπι.ρστοπ νο!οπιπο Μ;

οϊ ποο!πο: ιποπιιο ριοροιιιιο ποοιιοιπ πιποιιοιιοο
οιι€ο ι·ο,8ο οοπιοποοπιοι ποιο πποιπ "πο, νι μια:

οιΒο ροιοπ: ο!ι8οιο οποιοι , πιπποιπ νο!ιο ιοοοπ·

ποιπ ποιοι·ιπιππιπιπ Ροι·ιο&ιοποπο:ππιπ ποπ Ιπποτ

ιπιο ποιοπ οπιπιπ ιποπιποοπτι ιιπο ιρἴο ι·οιιοοι·ο,

' οἐιποιπ οοιοι`ιι ιποπιοιπ ιπιπιιο πιο οοιπ πιω νοι

ιο.Επ απο π ιοπωπ Γοιποιιοι , ροπο νοιοπιπιοιπ°

ο:ι ποοιίοι πιοπιιι οοοπ!ιιοι· πιπροιιιιε π!ιοιοιι·οιπ
πιο πιο !ι!:οι·ιπιο ο!ι8οιο. ' ο· ·

Αν ιιι8οιπ. πο. ππ ό'. ΤΜ. ποιο ι·οΓοοπποι ΔΗ 8' Θ"

(Ποιοι. οι οπο: ποπ πιιιιπο, νι ποίιπιι·οι νοιοπιπιοιπ ζωή.”κ;

ι οκ πι:1οιιο_οποοππιιππιπΙιοιοιιοπι οιι8οιο ποπρο!”- πιο; ι

ο ;ι .οι πι πιο. ποπ οποιοι” οι νιιππιπιπ ·
πιιιιοο!ιπιι ίιειιιποοιοι.Επι·ιπ. π: Ππιππιοοποο·πο

ο!οιπιοπο !οοοιι ιο πι ποιοι ι:οπίοοιοιπ ιποποιπ

οροιπππι!ιοιπιποοπ,ποι ρ!οιοιποοο οιι8οπι,οποπ

νιιιιοε 8ο ριοπππιιοε οπ ππ δικο: ι:οπ(οποοπποπι.

Η .π. πιο οπππ ποοιιιπππι πιοιπ!οιπ,οοω Βιοεπ

ι:0οπιιοιοι οιι,οο8 ρ!οιοοιιιοο πι:οιποιο ίοιοπι,ποπ

ποιο τπιὸ δ: οΧτιπ οοπίοοιοιιι ιποιοιπ Ηοιιροβ

πω. Απ ι. ι·πιιοποιπ , π. ποΒο οοπΓοο. οπο οπιιπ ή·

οιοδιιο οπο ποποοπι πιο οι ιιιπιι:ιο οοπιο!ιπιιοπιι,οοο οι οπο ποιοι πιο πο νιιιιοι·ι ι:ιιοπιο,οιοιπιο ποπ ¦°.|;·|¦.Ιἰ°.

πωπω "ο πι: νιι!ιοι·ι πιοπιο :οιοιπ νο!οπιπε ω: που οβ

ποπ ποοοππιιο οιιΒιι,ιιοοπ ιπιοι!οιπ:πε ιοπιοπι ντι· ”""ἶ#Μ πο”

!ιοε:ιποπὸιοπιοοι ιοπιοιοπε πι! ίιποιπ οοπΓοποοπ- ΡΜ" "η

·ποιιι.ο.ποΒο,ιοπιι:ιοοι οοπΓο!ιπιιοπιιοπο ιππιοιπ "ω

πο ιποπιο νιιιιοιο; οι οιιπιππο ιποπιο ιπιποε νιιιι;

οποιοι;; .π. ιπιο!!οάοε ιοπιοπι , πι: νιιοπιποο το·

!ιποοιι νοιππιπιιι !ιοοιιπιι , πο! ιιοπιπ ιππιιιιπ πιο

ιίιπι νιιιιππποιοι·ιπιππιιο , οοιπιπιοιιοθοίιε ποπ π:

νιιιιπο ποιοιιπιππιο, οι ροοποποιο. Απ ι:οππιπτι. η:

ι:οποοπο , νοιοιιιπιοιπ ποπ ροποοοπιι·π οιππο ιπ- ΒΘΐοιιξο

ιιοπιε ιοπιοιοιπ οιιΒοι·οι ροπο οοπιιπιοπιοιοιπ πο 'ωω""'

ν

νοιοπιπε ιπιοπππι πιω πποεπ , νι οι νι ιπιοπιιοπ .νιιιιοιο ιποπιο.Ποππιιιο ποιοιπ οιοέιιοπιι,ποπ ο!!

πιπωιππι νιιιοπιιιοι οιοοιιοποιπ πιοπιι παππο

ιιοιιι. Νπιπ πορ!ιοιιοι ποιοπ νοιοπιπιπποιο ιπ

τοπποιο ι . νι: ι:οπιοποοπποιο ιποιιοιι ιποπο ,οοο

Ροιοπ:: 86 πι: ποοοπιτπιοιιιοιποιιι ππ ριοίι:οπιιιιι

ιπιιιπ πιοπιπιπ οιιεοπποιπ,ποπ ιπιποπ ππ ίιο!ΐιποπι

ιπιοπποπποιπ : ποια ποπ ποοοπιιπιποι· πιι ι:οπιο

οοοπποπι πποιπ ιοοοππ πιο οιτοποιο ροιιο&ιοποιπ

δοιποποιο ροΠιοι!οιπ. π. πιοπο ππ οοπίοοιοοιι·

¦ ποιο πποιπ πιπριιοιιοι ι δ: οι νι !ιοιο5 ι:ο8ιιποι ππ

ιποπιοποιοπιοιοπε , ποπ ππ οποιο” δι ριοποπιιοε.

Νοοιοο ππ ιπιο ιποπιπιπ ο!ιεοπποιπ ποοοπιτποποι

Τοπ. 3. Π: Επι.

προοιιιοε πω, ποσά ιοπιοπιοιπ οι! νιι!ιοε ,° ω

οοοπ πιπριιοιιοι ιοπιοπιπιπ οι πι! δικιο πιο. Απ ω· '

π... οπο ιπιποινιιιο οιιΒι ποπ ροπιι , ν: πιοιι ριιοπ- Μέά "Ιβ

ιιοποπ:ι πιπιοιιε νιι!ιιπιιι ιοιροθι.ο νιιιιοτιο οποιο, "ο, ω",

πιει ιπιποπ ροιοπ,νι πιοιι ροπιιππιπ νιιιιιπιοπι τω μπαιπ.

ιροοι:ο ποιο οοππι1οοππιιποο οι , ποπ νι οοιιοιπ- οι “”.2.τ `

ιιοπιπ ιποπιι νιι!ιοι·ιο, Γοπ νι οοιιο!πιιοοιπ ποιο Μ” Μ"

πποποοππι· ° °Μ°°°°°"·

_ 2οοπιιπ 3. Απ , 8οοοοε ποιοι νο!οπιπε πιο" Τ°"Ξ°'^

! ροπιι οιιι:π ιππροπιιιι!ιπ οοοπιιπ νι ιπροιππιιοι “6:Τ!

ι Ρι·ιιππ ιοπι.πο8πι, νο!οπιπιοιπ μι ιο πποοι·οροιΤο Να.πι

Μ _ ποπ
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η; Π Π: Εἰ:ἄἰσπε.

νοτιτοτειτοπι οτττοτο στο:: τοιροτττοττο οοοττοοτιτ- ιοω...

τοιο τοοιιοτττιτο τοττοιιοιο ίοι·ιοο!οιο τοπροΠτοτϊτε,2τώρ.τ...

ίτοο ε. τοιροίττοττοροτ το . Ποο ροτ οοοἱὸοτι$ :ροΠο 2.? το»

ποιοι: ττΙοττ ιιρροτοτο ορρτττιτοτιιοι τοϋ ίτοιιιδτ Ι::.”””

ττνροττιοίτ ροτττοττι , ιιοιι οοτιτοτοοτττοιιτττοτ , (το

τοοίοοιιοττοτ δΒ ιιδοάιτ διορτιοττ ιτοοτει:οτ τοιο

ρτιιοοοττιο,τοΗτοτοοτο “απο στ! οιοτττοιο δ: Μοτο

τττοιο:ττει Μιτου· στο. ()ιιτοτ ρττιοο ροτεραιοτ : τριτο

ττορο(Εοττο, τ:οοίτιτοττιτοιτι τοι·οιοτττοτ νι ττοροίβ

οιιττοιο. ιττοττ τιττοοοτο Βοοτ οοοιιτοττοιτε ορρο

τοιιττ. Α: ιιιτιτΙ ...και νοτττοτειν ορροτοτο , τοϋ Μ:

τ;ιττοτιο τιιοτιτ οοιιοοοτοοττι ορροτοοττ ιΙρτιοτ Διοτι

ττοροίί. νι: τιοροττ. οτττοτττοτοπτττοτ τ”οτττ ετΐοέτο

ρτοίοοιιττοοτε.8οοιιοττο ρτοο. Ποο .ιι.ττι ταιροΙΙτ... _· το.

τοιτο(τιορτιττιοτ ότι ροτ το . ίτοο τοτοοττιδτοοοτό 86_8""Μ"°

ροι·οοοτοοοε,τοτοροτ οοοΒοοτιιτοιο ντ ττοροΠ. τοι·- 2222,"

τοτττττοτ Η ο:οτι.τοττ τοττοοοιο τοοτιτ τοοιιοοιοοτττ ορ

ροτοοιτ . οποιοι "τοϋ (οτοιοΙοοι τιιιτοοοτοαρροτι

οττττοτττ. Τοτττο οίτοιιττ. τττιροΠτοττο ορρτοτιοοτοττι

[οτι βετο 8ττινροττιοίτ ροΠτοτττ, ιιρρτοτιοοάιτοτ.Μ"'. ω

;το_οιττοιιο ποσοι: τοοοτ οοοιιοτιτοοτιο ορροτοοττ, πρωι

τουτο ίτιοοο Μπι 6ο τινροττιτο, οτιτοάτιιο τροΙτιιτοτ

· τοτττιι(οοο τιιττοιιο τωροτττοττττ, β: τοττοιιιιτ απτο;

τοστ τιιτοτιο ροτττοιτττ:τρττοι· ροκ!! νοΙοοτοε το

ο ιτττιτ:τ ν; Πο σρρτοτιοοτιιττι τοτττ οττ-οάο οττττοτί

οοο·τρτοι:οοττιτη τριτο τοτττ ροτοίτ το οι.ιοττ.οοοοιτο

. οοο_οτο ιιρρατοοε: 8ο οι. οο τινροττιοΒ τττιροΠτοττο

ζορροτοτ_τιιο άτομο ιοττοοο οσοι ορρι·οοοοττ.(Σοο

οτ. τοιιιτοττο ι:οι·ιτοροΠτοττο ορρτττ1οττ5ύ ν: τοι

. ροα.ζοοτι ροίττι ροτ το ειρροττ,οίτ. τριτο ντττοροπ.

οιιττοτο τοοτιιιτττ τοττοτιττο τω οοοιιτοτοοτιο ορ

νΠοιο :ιάιττο ρι·οτοοοττοοττοττοο τοοροττττ:τττο Βιο

ρττοττοι·, οτίτ τττ οοοτιιοδ:ιττο απο οοτοτ'ίτο ροίΠοτττ

8στιρροττοτττ ροτ το; ροτἶο τιιιοοιι τι:ιτιοι·ο οότ:ττοι

ρι·οΓοαοττοτιτε ροι· το στα ττοροτττοττο τοοοοτττττο

τριτο. Είτ οποιο τοτροίΠοτΙο ίτοτρττοττοτ, τρια! οι:

«ΜοτοΜ, δ: ιιοτι οιτοττοιιἱ τορροττττοοο τοριι

Βοοτ ,νττιοτοτοοτο οΠο ΑοΒοττιτο. Ιιοροίτττοττο το·

οτιοιττττο τριτο άτομα! οι: οττοικΐι τορροττττοοο.8:

οοο οι: ιιοτιιτἐ Πιο τορο8ιιιιτ,ντ οσο οίΐο φοιτ τω.,

ντοοι·ο φοιτ τοοττοιιτο «Μ. ΕΙΕ ω... τ .μνο 63.47.

3.5. το: |ΙουιΜπσ.τ,6'σουντά. ι .ποιο ο 3.ιιττ.τ.εά τ . Ότι

ιο. Ζτο.ττνΜ.ροπ.τ. Μοτο: ()ιιτοτ. ρτττοιιοι :τιοροΠτοι·

1”,56ίτι Μ· το ττοτρτιοττοτ οσο ροτοττ »ιοω τοττοτιοιτο οοοτ

Μ' ω"”° οοοοοοτοτιτττ ορροτοτιττ:οτρο ττοττοττ ροττο. ορροττ.

.Βοτοο. ρι·οο. φωτ! Μ: ττοροΠτοττοτττορτττττοτ,οοο

οίτορτοιο ι:0τιτττοετι:ΗΜ τρτο ειρροτοοτο; ρτοττιττο

οσο ροτοττ Βεροια: τοττοιιοτο Μπιτ οοτιοοοτοοττε

ορροτοοττ,τιτοοίΐο ροι·ττάττιοτο τρίτοτ. Οέι-οιιτιιτο

στ! Με π.τττότ:οιτο τοποσ:: τοτιτ. ττοτοοτ Βοσνοτσουτ2.

το ο. άτβ.3·..ιι·ι.τ.φο. ο. Μοτοττιωτ,6.48ή 1·.5.οττο οτττ.

ο τ. Ρτοοιιιτοοοοοοωτοαιοοαιτ οτττο τιιοοοτοε Ποι.ιιο.

Ζ'ξ;"β' οσο οιοὸὸνοΠοιιτ Βοοτο οσο οιτο τρΓοτοιο ριιιιτ.

'ο Μ' τοτοτο,οιισττ οττ τιοροΠτοιτο ίοοοο‹τ τιιο·οοιιτ , (Η

τ.ρΓοτο Βιορττοττοτ οσο οτΤο , φοιτ ττττιοροάτοιτο

ταιρΙττ:ττοτ :οτ8ο ττοοτ τοτροίττοιτο τττορττοττοτ ιιοιι

  

το.

οι.

Ροτε|! .το

τ ροτΙττ ορροττροτ το, ροτείτ τετοιο: ροττ ν: οστι

Ρ 624- τοοέτοτο τ:οιο εττττοοιιρροττοιττροτ ..ττωι.......
Ν, .Ϊ ξ - ' - τ η'Μ· α, ἔἱΈἔἔἔἔἶ.“ἔ¦ἔξἶ?ιίἔΐἐἔ.ἶξ.°ἔἔἔἱἔζΡζἶἶζίἔ°

οιοοτιιοτ ττοροτττοτττοοο τοαρροττιτοοο.Ιοττοτ ροί

ίοοιοτττοροτΠοιττο ίοτιιοοιιτο τριτο δικο τιιρροττ- ρ Δ Π ' .

ττοιιοι·ιρροτοτο ρω· το. _ ροτοοτι τ οι·Βο Β Πιο τινροττιτίτ ειρριοτιοοιτττοτ οτι· 4

η η. 8οοοτιττο τοοτ.άοοοτ, τω. οττ.τοοι ι·ιοετιιιοοτο :μια ττιττο οοοτειρροτοοττε , οτοτττροτ τοορροττ;

Βίβν:"τξ οττο&οτο οττοιιτιοροίΕοττο ττι1ιρ(¦τοττοτ .οσο τοιοοτι “το νι›τοοιοττνροοιοὰοτο ίττ €οτιιιοι , τοαΙο οι ορ- -

δι;Ητοτοξτ'οτοοι! ι·οίο[τοοοιο τροπο νο! ιτέΦιτζιζι·ττΕ,ε_.οτ ρο;·οοτ.€Ωριοττο ροτιοοοτιτοτ:νοτοτ:!ιτίο. οττττιιο,οττ· ω!Σ 'οσο ο οτι: [το πιο: στο: ιοτρο ι το .τουτο ο ττοτ.τε οποιοι: πιο τ0ττττ1το 0οτ.ττ11ΩΡΡτο· "ΜΜ_

.1°υπου.ό·ι·. ιτιιττιτ:τοιο.Εττ Ρον·τοι·.ι.3.οοπ.6'το.οιρ.το9 όρη τ... ττοοτοτο τ·οτρΓ; _ωοίηοοοττοοι : «τι τροαοτ.το Βο- μ...,Μο

ποιο/ο!. Πανω. τ. ο. ἐστὶ'. τ. στο. μα. τ. ε... στα:: ποιο ορρτοττορτοτοοοο οτ! το τρεεὶ οσο οι:τοτοττο8τ

ουσιά.(.`ορτοο!.έιβ.4.οο. του. π. 3 .νά οι·8τττνο του.. 2. ν: τιιτοοοΒοοττ:ττοτ, ιιοιι ροτοττ: νοΙοτιτοε ορρττοετο

ουιιι·Ι.ιΞο. Λο οικω τιιοττιιιττο νιττοιοτ δ. 'Ποιο. ιοοτττο .ο ιττοττ οοοτοοοοοτ:τοοι. Ι8τττιτ οοο ροκ!!

μ. ι6.άο φωτο «π. 3-ττάρ.ντιτ ττοοοτ , νοτιτοτοτοο1 οτιτ:ο Ντικ! .το οιίτ τττοτττ€22 , δ: ροττοοιτοτο Επι·

τοιροΠτοιττοτο ιιοιι :Πο νοτιτοτστοιτι οοοτίτοι·ιτι.8ο ρττοτεοοοτρτιοοοττ:ο.Ήοττωρτοβο:οττοετοτοτω· Μ; ·

τ:οοοοτίτοοτε, το οι” ροοοοτιττο οιοτττοιο εοοττ- ...ο ιιρρι·οτιοτιτοτο τω. νροττιοίτ ροΠτοττι,νοτοο·ι=......ι..... Πιτ. Βοοοιιτοοοτοοι Ροττττιοοτ.ιωρτιωτ νοτοοτε- πιο τοττιροτοίτ , οιιτώτο οοιιο 8ο οοοΓοττοτ τοτᾶο "Μ"ΐω

τοι:: ρτοτιο το: ττοττοοι·οτο οοτιτοοΐο νοΙτο , τρως! ττιά.ιιοτοτ τοττοτιτο στο: :οτα απτο δ: ττιδοττοτοτ

τ:οΒοοτοττττοροίΕοττοττιορττι:ττοτ : ι:οΒοοττ:τ_τοοττο οπο :ποιο οττοιι τοτο οτιτοθ:οιο οι: ι:οοΕττοττττοοι

ήτοι! ν: ιιοροτττοιτο Ποτ νοιι·ι , οι.. οπο οίΐο , το (ατι ροτοττ ο: ρτοοτι αιτοοι·ττοττιτ τ·οττοοτε :προ Η

τρωω ροτοσοτο τ τ:τιο: οοοοοοτορροτοτιτοιο ροτττ. τιιττοαότ:οε οτττ ι:οιιτοττοτε πέτο τοττοοτ, οτττ τοπιο:

οπο; οτίτ άτιοιτοττττ οποιοι! οΙΤο. ΕτΤο ετιιτοτο ιιοτ οιοτιτοττοε;ίτ ττιο-οτοιττ,ο:τιτοε δ: ττοιοοτττοττιι::

τιιτο ά:ιτοαροτοίτ , ττιιοττ αυτ:: ορροτοτιτο)οοοτιτοότ :έντοΒτ οοτεοίοάοίτιορττετε τ:οττιρτοοοοτττο νοττοτ _

ο . τ' ά Β ,Η Η ; τι -δε· Πο'ζΡιζ·:τ:τοοτ.ιιτοτωοτ τύπο ττοοττοοτιοιτοττοροτΠ- οοιτ::ιττο2:ττς:Σο:ι ::Ξ[τ€τοιεξοι Έ 21:τέ:)Πα Α!)

δ”"°""° οι ΙΤ Η τ το τι το μ Οτι (Η Ρ ” Η, Ρ ο!

βΙ"Ζω τ ορο οο ονο ιτο ο οτι” οοοοιιι :πιο οποιο, Έτσι. νο οοτοε ιοπρ0Πτοιττιτοο Μ: νο οιιτοο π,

τω τοι:Ητοοοοοι , τιιτττοιοοτοιοττιτοοοςοοεά τοοτι- τ:οοττιτιοτι:ιτει; τα! Εκο ιιοιι τούτα οᾶττ.ἴο‹ὶ οικοτο

πιο: 8ο όοτοοτττοιο:οττ 5:οτ.το ο. το/Ι.6.μ.τ.5. πο. τοτ,Ιτ ροΠτοττο :Ποτ οΒττ&οτο : τοττιτο οιιτοτο'τιάο

..ο οο:Μο,ι·οιι.άτΠ.5.οο.5.Κούτο μα. 9.€τιτοοττττο οιττττιττοοτττιιτο , φοιτ νοττττο οιττίττι·οτ , Η :στο ;

πιο 3.0ττωτ.έτ/τ.6ην νο.4τ.3.άνθ.2.δντιτο 4.άττ?. οοιτάοοι ροΠτοττο οι... πιω (ιιτοιοιιιο οοτττττ

η. θα. 2..ιιυ·.ι.]ϊκο ό· άι”. η σο”. τ .οτί ο. Μάιο. τ ορρτοοτιτιο Μ". νοτιτοτοττο οοοτττττοοετο . το οιτ.ἄ

τομ τ3.τια.5 %ι|φττο έιήι .τι αφ 4..Ροτιο.ιω.οΙτ τ ορριοοοιιοτιο Μιτου: ττιτιο τοοτιτι νο! ττοιοοττττ:

οιιτοοτιτιιτ ττωμ.τ.......Ρ.2. ντο ω, ιοιροΠτοτ- τ @ο Ρ”οτοκιτα.Κοίρ. νοτοοτιιτοτο τιοροίΠοτττοιο σ.ττττ

ΙιοτοίοΠο ν0τττοτΤοπτ,ιτοτι οτοοτιοοοιο, τριτο ιιττται·τ οοοοιιιοοιιιιιοι,οοο το ριιττοιρίτιιονοτοοτοτιτ,οορ

οοτο ορροοιτνο τττττειτοτ11,τοιιτιται οοτοτο, ετοιμο! .του τ!! στα οριοθ:οιο ορρτοττοοτιιτο τοϋ τιγρο· τι...» σο.

οοίτι·ει τυο: ροτοίτιιτο: νοττττττο$ «τοπιο , ντάοτιτ:οτ ττιοίτ ροτΠοιτι,τοττ οι ριιττο οτττοέττ, τριτο οτ:ιτοοτιιιιι ττσοστι οι

τοοττται:2,οίτ αίσιο οοτιιτο , ετος το ιιοτττο ιιοιι Ποπ ' το ...οι τοττοτ,οοο οί! ιτοτοτοιο , τοστ ι:οοάτττοοιι- τω" τω·

Ν. 87- ροτοττοτο. Ρτο τιιιοίτ. τοτιιττοοο πιο ,- τιοροΠτοττο το;Γαττοτο τιιιιοττοο ιιίτ,οττοιτ τωροαορρτοτιοοτοτο έκ

Μ' τ ειάτιοοι:οροττοιο ν: τωροτοι.ιτο ορριττιτοιτι ροτΤο ντροτΠοιτο, οτιοτιιοττιιο τοτττττιιτο οι: νοΙτττοοο,

οιιρτιειτοτ τ. τοοοοάοιο ιρίττο τοιιοτιοι.τι τοτοιοτοιο ορια οττοτ , νο! Μοτο ορρτοοπτιοοοτο “το νοτιτιο

ττοροΠτοιττε. 2.τοοιιοττοιο ιιτιοοιιτο τοτιοτιοτο ροΠἰ- οτε: :στο Πτιι&οατιτ τ:οοτρτοοοοττοττο τρίο οτιτοά.ο

Βιττ5.τιοοέττττοο:τ το”το τιιιοοτ,τοττ οικω οι τιγροτττοττ ορριοτιοοίο τοοτινροιτιο1τ ροΠτοτΙτ :οπο το τοοιιτο

η Βτι8ιωτ' οοοτοὶ · - - τριτο οοιοδτι.ιιο ορριιι·οι οοιιοτο ο: εοοι.ιοοιοοτ,ορ- 1

"θ Π τ ο ο, πιο! ιιιο ιιθοάοοι ρτοτοοιιτιοοτεροΠο ροτι ροτοτττοττοο το τιγροττιττ.τ ιιοροτττοιτο ορροτοτ

· νοτιτοτοτί

 

; σ.

?οίτυπω.τ·

ττπροβοέ.

  



οοοε:

Βι/|θ. χ. π): ο·οοβιο,σουβπβ8€ποβ. -

οοιιιποιιιἰ :πωπω 8οοοπποπίοπ:. ποπ οπιποω οι:

Το!πτο,ΐοπ οι ίπμιοπ:ιοπο:οκΒο :πρωι ποιοί: πω

μιοι οοωρ!:οοπ:ἰἐ, ποιο οπιιιδοπ: οᾶπ'οιιἱί:ι:,

οοππι:ιοπιιπι πιο ποπ ρο:οίὶ.

27ἱ·. .ω π. θεια. οποπ :πωπω οί: οοοικοπο:, π.

ο" 0."*· Μπε. ποια. ἱπιροίΪ. πο: (ο ποπ ποιοί:: ιιιιοοκο κει

τἰοοοι:π οπω οοπιιοπἰοπ:ἱ: ορροιοο:: :ιο!μπιπ,

οοποοποιοι: Γππροίἱ:ἰοπο προκοΙιοπ:5,ποεο. 8ἰοπ:

ποο ἰωροίἶ. πο: οοοἰποπ: ποιοί: πιο:: :ι:ἰοποω

πω:: οοπποοκοπ:ι: ιιρρο:οοπ , πι; οι: Γπρροπ:ιοπο

ομι:οποπ:π. Απ ποσο. ποια. ιωροΠιοπο πο: Η

ποπ ορρο:ι:π:,οπο:οοπ: ιρρκοποοπιιπ:ν:ιωροβ

:πιο οοπἰππεὶοπω :ιρρο:οπιο , οι οπιι:οοπ: οι:

ποροι!ιοίι ερμ·οποοπι:πι· ν: ροΠὶΒὶΙο οοπιππεἱ

38- οπω οοποω ορρο:οπ:ο. Απ ίπππιιω.Ρύπιτά.μ·ο ο..

ο!! Ξ'"°"'· ΐοπ:. π Η:ιπεπο οπ:οο. ιωμιοι: νο!πο:::οω μοπο

δ: πο!πιο:ιιτο οοοἴοπἴπ νοΠο ἰοιροίΪ. ν: ἰωροιΕ

οοποοπο ;νοΙΙο ἰωροίΓ ομικοποπΓπω ν: ροΠὶΒιΙο,

απο. Ε: :ιικίπ:ίποπίπ.·ιθ μακ: ς9·πκΙΙΙππιο απο

°[οηδι. Ναι:: Η πἰοἱκ ρΙοπι:ππιοοιπ οοπίοπΓπ:ἰπ κι

:ιοπο ρι·οΐοοπ:ίοπι:,οοποοπο νοΙπππι:οοι ποπ μο

πο οοοΐοπίπ οοΠο ἱωροίΕ ορρ:οοοπἴπω ν: ροΠἱ

οπο, οπο: ποπ :πιο πΙππ οοπἴοπΪιι ιιι:οΐοιπτο παπι

οιιοἰ,πποπ οί: μοπο οοπΠ:πίπ νοΠο: Η πἱοἱ: μομ

ιππιποιιι οοπίοοίπ: ο ι·οποπο τοπιπωποοιι , πο.

ι μικρο ποιοί:: νοΠο ΠΙππ οι: ροκἴοᾶιι οοεπιποοο,

:ιο μοοπ οπποκιοπιἰἐι π: πο!ιοο::ι:ιοπο:οποπ Βοο

:π: ειρροΙΙ:: :πιο οι: ο!οᾶἱοπο , οπο οπ,οι: μοπᾶ

ΗΒοκ:οιο : νοποπΗοοπι οοοιιίιοποω ΐπωμοκιιπ:

π::κπιποοπι 8οοτο,οποπ πιο ποπ ίμπω οικοοιω

ροπἰοπἱι οοποοΠοτι: 1ιωμιοοω νοΙππ:ιιιοω , οι

οποιο οΙοάιοποιο.

Μαιο.: ο»

πω. '

πι5ΡνΤΑΤιο Χ.

Π: οοπΗΠο, οοπίοπΓιι, δ: πο.

ι. Ι ο ο ι. ΟοπίιΙἰπωζοΠ: Μμμμ: οπο: οπο:

(ΜΨΙἱΨΜ - Α :Μέσοι :οπου , πιο: κά που» οσπβοκιοπάκω

άψ"'^"' ύποπτοι: :οκβωπ:·:Βιοι:ιιι· ικοπψου,οπο πω

. οι:οομιιιπο ωοπἰοκπω , :πιο οπω πω,

ι :πιο ἱπιοκ το οοΠο:οι·πω. οι:: .π. :ο πιοππ: πω::

Ε: ιποοκπιππο , οπιπρο οπο:: οπο:: Επ8πΙικἰο οπο·

:ἱπεοπ:ἱ:ι νοι·πιπιπι·,ιο:ι οπο: οι: ίπιιππιιιοπο,ν: ο:

:ιπποω [οΙἰΒιοιπ:,οποο :π ἱπτοπ:πω πποω οποία·

οποοππω ιποοοιι (πω. Πίοιιιιι· οπο: απο Ιππίέ:Εο:

:μια οπω οοπίἱΙιιιω ο οιιοππω ρ:ειάιοι ι·οεπιπ

νοΙππ:ι:ι: , οπο μοιιιιπο πιοποιιιι· :π οπο: ίπ

οποιιππποι,8ο νοΙππ::: :ο προ: ποπ ωοποιιπ:,πἱ

Η μ·οοοποι απο Γοπιοπιιι , 8ο ιππιοιπω πο κώμα

ορο:ομΙΕ,:ιπ οοπίιππω ποπ οπο: ιποπιίι:ιο πιο·

: πιοιπω , ω: ποοοπ::ιπω :ιποοπο οι: ιππωπο,

οπο ιπ:οΠοόοπ: νΙ:ιωιω ίοπτοπ:ίσω μ·οίο:ο: πο

ιιιοπιι: :π πποιο οοπίοοποπππω ομί:.νοπο οπο·

ι πιο ποι:ιπιτπκ ἑι (Πο:.Μ.ι.πο Μποπι.πιβ::ιοππο, πο!

πω: [ποιεκπο ε.κοοειισιο απο. Βιιο ίΒιιιι: ιποΙππι:

οοππΠπω;[ποπιιι:ιοποπι,οπο πἰίοπκἴπ ροκομιπ:,

8ο ιππιπή οοκπιππιποπι πο ωοπιοκπω ν:ι!ι:οιο.

Ωποππ'ι. ι·ορο:ππτ :πωπω ιο ο:οιιιιικι ;οποοπ ει.

οπω ποκἴοᾶιοποω πιο:: :οί-οπο ιωροκίοάιοπο,

ι·οροκι:πτοιιοπι :ο Ποπ , ιπι::ιιι!Ιππ Εμιο£ ι. @ι

οποιοι" οποιο β::ιπππω οοππΉιω: ·υσΙκυιΜ::: βιο.

ο. Πιοι:πι· , ποιου: ο” κάπου:: οοπβεμοοπαω πω.

Επι» έ!! π' οοπβπικτ:οπιιι οοπίπιπω ποπ οι: πο ποο,πιίι :ιππο

δδί.

Θ!

οπ: ἱπ Ιροοπιππιπ: ππποποιιι πομπο ἰππἰ:πἑ:πι·

πο ρι·ἰποἱρἰο, πποπ ιο οιιιιπι:Γοιοπιιι Γιιρροπικπκ,.

οι πο οοπο!πποπιοπ: οι: μὶποἰμο ποπποιοπι

πι:: ; πι: :π ρυάκι: οοπἴπ!:ι:ἰο ππποποοι επικοι

:π: πο πω: , οι πο οπιιιιω ππω: οοππιιοοπ:ι..

Βπ:.οποπ ο πικοκπποι οοπίπιιιιιιο π: πο Βιιο,ποπ

Η: πο ιΠο,οπο πμ: οι: , οι ποπ οιοπιπω οι: πο

τοπικ: , πω: πο Βοϊτιι:ο ποπ οοπίπιιο: πιοπιοπ:,

κοἴροόὶπ οποιο οί: (ιοί: ίοκωιπιιοι·, τω οωιοποπ

κοίροιᾶπ οπἱπ: οί: ιωοπἰπω επ οποιο :οποιοι

οοπίοοποοππω. Ηἰπο ποπποἱιπ: , οοπίπιπω πιο ο

:πωπω οοι·πω, οπο ιπ ποίὶ:ἔι [πω ροιοπ:::ο: οπω ἐ`Μ "ως οι;

οπω: οοπίπιποι Π: ρ:ι&ἱοι πομπο οο:πω, ποιο ,.:2ζ.Ή;,ι

ο8οππαΪιιπ: ι νοιππιο:ο,νοιππτ:ι: ιιπ:οιπ οποιο ποπ ροωιω·π

Ροπι:,πιίι σου; ἰπ Ϊπἔι Π:οΓππ: Ρο:οίοι:ο , οοπίιΙιπω

οπο παμπ , πιίι πο π: , οπο οι: ποπ:: πωπω: Η

Βο::ο:ο,ἰωροτἱο,πικοιίΠοοο. ,

Ϊ) 1 ο ο π. Οοπιοπίπ: , οι: οπω: νοιππτοιί:, π:

οοπΪοοποιι8 οθεποι οοπΠΙΞι, που νοΙποτιι: οοπτοπ- 3,?:ϊ"έ'

ιι: ιο οι , ποιο :πιο ιππιοεπι:οΠΒοππο. οποιο: ωι.”Μ;,,

£οπ|οπ[κι_, πω: πο: οπο:: ιιάποι νοΙππτει: οπω πι·

ποπο ἐμὲ οοπΓοπ:ἰ: :ο ωοπίο πο: ιποπίπ:ιοποιο

ἰοποπτι.νππο δ. Βοπικοπ:: π: π.ΜΕ ;8. πο. π. π. ο.

πι:: , ἰΙΙιιω ειρροΙΙ:: οοποοιπιποι νοΙππ:οπο δ: οι·

:ιοπι: .ο νομο Μπομπ Βιοιοοπιιω; ι·ιιιιοπι: ν: οι·

ιπ:κιιππ: οι πιπιο.ππ: ,.νο!ιιπτιι:ι: ν: Ρ:οορτοπτί:.

Ροποποοι .π. ιπ:οπο&π: οι:οο8ι:οπί: ωοποι .ο π.

ποιο οοοΐοοιποοππω οριο, οοιιοο οΠεοππο :ιπποε

πι: , νοΙπποι: οιιποω ορρκοπιι6ο οωο!ο&ι:π:;Ιιεοο

πρρ:οΒιικο απο:: οοοίοπίπ:,οιιιο νοΙππ:ιιέπωπι

οπω :π:ἰοπο οοπἴοπ:Ε: ιο οαποιιι πιοπίο οποοππο. _

Βιπππιτυπ, πο οσπΐοπΐιΙ:ΠοιόΕπ: πω:: πιο πο· Ν. 3° -

ᾶἰοοοπἱΙὶἰοᾶιι:Ρ Ριοΐρ. ποπ ποοοΠιικιο;ϋπο νπί- /.":: :ίψ

οπω π: ιιιοπιιιω, οιιοπ ιπτοΙΙοάπηικοποοι: επ 8- ·.ι.π..πιπο

| ποπ: , ω: ωιιΙ:ιι:ρο:οίο .π. νππω ο ωπιπ:οΗΒοο- πι"

ππω ρ:οροποι·ο . 8ονοΙοοπι: πωπω ιΙΙππ οΙιεοκο:

πω οάπ:,οπο:οπιι:οίο νπιπ: πιο :πιο (οιοέΗο , πο

&ιοπιοιιπ:; ιιιιι:οοπ: πιο οι: πο οιποκο κο οπω

:οποπο οοπἴοπίιο,οοπἴοπίπ: ποωίπιι:πι·.Βο ίδιίι:ο

:ποιοο-Βορο ιοοἱπι:,ν: νοΙππια:οπο: :οιπποκο, απ:

ι·ιιτιοπο ιο ωοπιο ιποπιπ:ιοπο οι:οοΒιιι:: :πιο

οοπιπΙοοοοιιο: οοπίοποι:, πἐιω με οΠἰοποἰ:οκ :ο

Βιι:οπ πποω; 56:ιιπο οπο οπω: :οίρ:ππιπίπεπί

ω: π: οΙοάιοποι οπο: οοπ(οπίπωιμπω οποία

οπἱτπι·. 4 ·

Π ι ο ο 3. Ψίπ:οί: ιιᾶπ: νοΙπππιπ: οοιοπ:ἰιι: 7·

. . . - Κβ:: 99οπἰοοοιιοκ πορ!ιοοοιι: :π οπο: οποοιποοπποι.ροΙ- πω: ω'

οπο: ο: έπει:Π.ιο.πκ Τυ·ιπ::.οπρ. ι Ποιοι , π. Ρ",,,,Μ' '

ποιο, ιώιο]]Σιπ:οπ ποιοι οι [κοιι!π::σω ·υσΙαπωΙ:. :$οιπί:"·

Γποποοι. νί-π: οπο:: , οποιο Μο :πωπω ποΒπι- .Ρ2"ωιωδ

ωπ: , οι οι:οπΔω οᾶἱπο ορμιοι:ιο πο:οπ:ιο: ν:ἰ

.ο. ιιποπο,οπ :Ποπ :π οποιειοππω ιΡμἰοο:ο::: ίο

Ηπ: νοΙππ:ιιιι: οπ:,πο:οπιιιι:Ποι ιιιι:οπο επ οπο·

ι·ιοππιιι ερμιο:ιο. Νοο πω: , :πιο πω:: :πιο

ρο:οπ:ἰ:: ιιομιοοι πΜΒοοπο , ππω πο: πομπο· '

:ἰοποἱωροππ: οι:οοππ:ιπέδο οι:οι·οί:ιιω , οποίο

πο: νοΙκιπ:ιι:ι: οι: ρ:ομπι. ΠιιιΜπιπ :παπι πι:: :ο 8.·

οδ:ιππω,8ο ριΙπππω.Διίιιππ: . οι: πάω νοΙππιο- ·"Π····ι .

π: πο:οπιιιι: :π οΡοκιππποι ιιρμιοπιιπ:. Ρι1ἱἰππ:, Ρ”·β"""

οίὶιρίιι οποκιι:ίο οποοπι:ίοι: ρο:οπιπο, οπιι:οππο

:οἴμοἱ: ποΙππιο:οιπ οποιοι: ο:οπ:οιιι πο ιιμι!ιοιιο-'

:οιπ.Ροκκο :οι ποπ οπ πο Βπο, Μ! .ο πιω” με .ο Μ.

πο.π. ποπ ν:ἰωπ:,Ϊοπ ἴτπιωπκ.οποπ οιοΒιιπιοι:οκ- πω.

οι:οκοπι: Απεππ. Ιπυ.ιο. π: Τπκπέ:.:ιφ. ιο.[:·πιοικι·

οοέπιπ:, οι ?πιο ·υοΙππω :Με Ιπιφ89Γ/οφβ σΙ:ΜΙο

οι ο·οποιοέψπ.. °0ιικωπ που σ: , πιο: ΜΜΜ 7:Γο,'ίω

πιο.: , παοβισεκππω π!. οπο: Η ιπιο:ππιπ νιιιππ: .

πο πο ππο πποι:ειτπκ,ΐοπ π: ωοππ: , οπο: πο:: ιο· νπο ίιπο :ο οι·πιπο οι! οποιο, :οπο ποπ νιἱωπι· ιΠο

:οπιιοποω ΐπροοπππι,οπιπ: οοπίοοποοπι απο· ο: Βοο,ΐοπ ν: πιοπιο. Νοοπο πι:: πιο ρο:οθ ορο- `

:κο ιποτινοΙππιιι:ἱωποτιι: ἰπ:οΠο&πἱ; ν: ιποποο κοπο, ουπ ἱμπω Βοοοι ίοι·οιιιΙι:οι· οοπίοοιιιωπκ,

πω:: οκοπικει: οι! ΠΙπω οοπΓοοποοππω. νππο π· πω: νΙπ: ποπ οι: πομπο:: προτιμω ιοπ οπο πιο·

Του». 3 Β: Επι. :κι ι_ ποιοι
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13 σ”

!!!!ιω ει!! Επι!!! αο!!!-αο!ια!!!!!ιω ι!ρο!!α!!ττιι· :να

!!ιωρτ!ο ωα!!!α!!ια α!! !!!ι!!αταω.Ορα!!!τ!ο !!!ταω,

ατά Ηι!α!!! ίο!·ω!!!!!αι· αο!!!α!!!ι!ω!!! , πο!! α!! οι!!!

ωαα!!!ιω ει!! !!!ια!ιιηιρ!!αιωοε , ία!! ω!!! οι!!! ασ!!

ίαο!!!!τ!ο . τι!!! !!!α!τ!ια θα!! Ω!!! , οιι!!!ω!ι! ατι!!!

πω!!! !!!!αι:!!ι!!!.! !!!ταει·ατ νου!!! θα!!! τοτ!!!αω

_φιέ,!!!ιο!! αο!!!!!ιται! ω!! ιιοτι:ι!!!!ε !!8!!!!!α!!τ!ο!ια:

Ε!! ν!!! !ι!ιωήιια ντ!!!ται α!ατ!!!!!τιιτ, φπα ωα!!!ο

9. !τιω,!ιο!! ω!!! α!! ρι·ορ!·!!. Ε!! !ι!!!!α!!!!α!!πν· π. !!ο!!

ων...!!! ωο!!ονο!!!!!τατα!!ιν!! ροτα!!!!!α ὁ ία !!!!!!!!!ά!ε, !α!!

_Μ>/< Μ· Με!!! Μο!!! , οι;!!!τα!ιιιε α! ρι·εααα!!α!!ταω !!&!ιω

'Μ' = !α!ρ!:ιω ιιρ!ι!!α!!τ α!! !!ι!ι πρωτα!!! α!!α!α!ι!!!ιω.2.

ω' ν!”οι:!ι !!&!!ιοω νο!!!!ιτ!!τἱε οαι·τ!ω ρι·παα!!ατα , ρατ

τ!!τι!!ι!!!αο!!!α!α&!ο!!αω ωατ!!ο!!ιω.Ρ!ααα!!!! !.1ιω

'Εφ. Όι· αοκήΐέσ, αουβπρ, @πάω

τα !!ιο!ιατιιτ: α!! !!!ια8!!ια!!ο!ια, οι!!! Πέτα !ια!!!!!τ να

!!!!ιτ!!! !ωρα!ατα; !!α !!ρρα!!τ!!ε !α!ιΠτ!!!!ιε!!! ο!!!α

&!!ω !!ο!ι ία!!ιτ!!!,α!ιω !!ι !!!!!!! πο!! !!!!α!!:,!α!!!ια

αα!!!!!ο !ατ:ιτιιτ: !!ααιρο!!!τ νο!!!!ιτ!!ι να! !!!!!ω!!ω _

α!! α!!! !ιορ!!αα!!!!ο , ο!ι!αά!αττα!!τ!οιιαωω!!ιοα!·α,

να! !ωρα!α!α , ντ Ρ!ι:ι!!τ!!!!!! ο!!!!!!!ιο αα!!`ατ ει!! ο!!!α

ά! !!!!!!!α!!α!!!!ο!ια , ο!!! !!!!!ειρρτα!ια!!!!ο αα!!!ατ!ια

α!! !!!!!!!ιέ! κι!!! α!ται·ατἱο!ια αο!·ρο!!ε:αι!!!!!!!!!ια , Η

! α!!! πο!! α!! !!ι ροτα!!!ιτα νο!!!!!τ!!τ!ε,τα!αω ει!τα!!!!!ο

` πω!! το!!α!α , ε... !!αα Μ!!! ηι!ι!αΙια!!Πο!ιαω α:

α!!!!ιο·5ζ. !!!τα!!αά!ιω ειρο!!α!!τ α!! από!! !!!!!!!!!·α!!!!!! ; οι!!!

°ω!· ωα!!!οι·τιω !!!α!!!!!τ!ο ρτειιαα!!!τ α!αέ!;ιο!ιαπι , !!!α!

απο” ρα!!!!!!ια νία! ρα! οι!!!!!α!!ι α!! νο!!ι!ιτειτα!!ι

αθ!!!ια ντα!ιτα!ιι !!ιταΙ!αᾶτι α!! ωα!!!! α!!!!!!!!α!!!!α:

!!!!!!αοαι!τ!!!· . οι!!! Ρο!! ωα!!!ο!τιω α!α&!ο!ιαω Ρο·

τα!ιτ!!!εαπαα!ια!!ααε ηιο!!αατ α!! ορο! απα!·αα!!!!!!!:!ι. Ν

!!Ξ Πα οι!!! ν!!! αο!ιτι·ο!ια!!!τιι!·, α!!!!!!!!!!Βιι!!!!!!α!ι

1!;Έ!! α!! α!αά!ο!ια. Ναε!!! καψω 1.2. ἐή.47.αιιΡ.2..Ει1τι·

ασ κι” ά" οπο. να ροτα!!!!α απααι!!!ιτ!!ια !!!!ιτο!!ιω α!! ορ!ια

ωο!ια!ιτι!!,!!ο!ι α8ατ !!!!!!!ι8:ο !ι&τι ει!! ασ. αι!ιο η!.

Ε!!! !ιΡρατ!τιι: !!! ο!!!α&!!!!ι βαττ!!! :αι·Βο !!αα ρο

τα!!τ!!ι α!!αααιτ!!ι!! !·!οω!!ι!ε , ν: α·οο!!!ι προ!ιααττια,

αεα!: !!!!!!!!ό!ο ατά!! α!! αο,αι!ιο !ρ!!!ιε νο!ι!!!ταε πια

Π-- τ!!!!!!ια!ιο!! α!! ορο! α!!α!!!ια!!!!ιιω. Λ!!!!·ιιια!!!(Μ.

πι. £`ο!!ι·ι!!!. ΜΜΜ!. ι.. α. ιό. πια. Ε!!!!!!εωτρα!·

α!α&ιξηπω νο!ιι!ιτ!ι5 πω!!! !!! !!!α!!!α ο!·α!!!ια !!!!α!!

τ!ο!!!ε , !ιατν!!!ω νατο τατι!!!τ ί!! Μ!!! ο!!!!!ια απο!!

αι!ιο!!ο!!!α:ρτ!ο!· ο!·‹!ο αοωρ!!!!τ!!!· α!! α. θα!!! !ω

ρααΐαάτιω ει!! ρα!!α&τιω. Νο!! ροκ!! παταω μ::

'ατι!ιτ!αω πάπια! νο!ιι!ιταε αοωρα!!!!! ει!! !!!ιο, φισ

τ!ιω ν!ι!·ιω ία !!α!ιατ ν!!ωρα!!αά!!ω , α!τα!!!!!! να

Ε!! ρα!!αάτιω.ΒΒο απ!!! 74!απ8Μ 1.2. 98.16.ΡΜιδ!0 3.

1)“,"Ψ'0 !!!!!!!ιΒιιο:α!!!ο!!ιτα τω!! !αριιε!!!!τ,αο!!αω :ιά!ι νο

!!!!!ταταπ! !!ωτι! ία!!! !!ι ωα!!!!!ω απαα!ιτ!ιιιι!ιι Β

!!!α, α! !!! ροτα!!!!!ιε ω!!! , α!!! τ!!! σο!!! προ!!α!!!!!!ο,

οι!!! οο!α!!: ν!ι!αο !!άιι ία!!! !!! τοπικ!! π! , οσο!! ι!!!

α!!!!ιτα!!α!!!:!ι ρι·ορο!!!τιι!· ι Ροκ!! !!!!τα!ιι!!!! :ο !!!

τα!!α&τι ρ!·ο!ιο!!! Πω!!! ωα!!!!ιω νταιτααιιτ!ιι!ιω Β

!!!ε , δ: ροτα!ιτ!!! ν! αι!αα!ιτ!!ια φα!!! : !Β!!!ιι· ν! Ε!!!ί5

αθ;!ια πο!! !-ο!!ιοι α!!ε!τιιτ ωα!!!!ιω,!!α!! Βια!!! ατ!!ιω

|ι!!ιι!!σέ

πω!!! !!!ιρ!!α:ιτ!ιι· μποτ!! α!! οριι!: δρααα!το ποια!! οτ

22” Μέι !;!!!!!!!!ο πιο!!!) φατσα!!! νο!!ι!·ιτ:!τ!ε Βοιωτια , ό!

!τυπ ο π! · · · · ·
ώβ,κπ ί!ι!ιαο α!!!!!.α!!Β!! !!!αα!!!!ω α!! αο , οσο !ιο!α!ιτ!!ια

αρρ!!α!!! α!! ορ!!!:!!!ω οι!!! ρα! α!α&!ο!ια!!ι νο!!ι!!

τε!ε!!!!·α!ί!α τα!ια!!ι: !!! ι!ιαα!!!ιω ν! αι!α!:!!τ!!!!ιω !!!!!ε;

Ρα!·ν[!ιω να!ὸἰ!ι Ροτα!!!!!!ε ν: απαα!ιτ!!!!ια ορα!!ε:

το!!! ω!!!!!ωα,ο!ι!! Ρο!! α!α!$!ο!!αω,ιιααα!!!!!!!ιω α!!

Ρ!!!&!ατιω !!ι!!!α!!ιαι !!!!α&!!ιιιω νο!!ι!ιτ!!τ!ε α!!

ορ!!ε!ρ!!ιω αι!ααμια!!!!ιιω !αα!ι!!!!ίιω οω!ιαα Πιτ!!

!!!!!!ιειε α!!ατιω!!!!!ιτ!α5,!!!!!!!!&οω ὰ ρ!!οι·ἱ,α!αᾶἱο
Β πα!!! ρ!!ααα!!α!!τα!α!!ω τ!!! να!!α ρο!!!τ νο!τιιιταα , ο!!!

Ρ!·παο8!!!τι!ω. ΠΠ!!! !!!ιταω !!ι!!!α!!!ω . οσο!! α!α

ά!ο!!αω οι·ααα!.!!!,!ιο!ι ρ!·ορο!!ἱτ ωα!!!α !ααιι!ιτ!!!ω

οω!ιαε!!!α!!!ι!!!!!:ιε α!!·αιιω!!α!ιτ!π , 8: !!!!!!αιι!!αταε

α!!ατα!τέ: Γορα!α!ι!!!!ε,!α!! αο!!!·α!!!:!! τιιι!!!!!!!ι !ατ!ο!!α

να αο!!!α!!τα!ια!! !!!!ιτίιω θ!!! ρ!!α!!ιτα!ιτο:!!!ωα!ι !ιο!ι

!!.!Η ρο!! τ!!!α !τι!!!α!ι!ω !α!!!ι!!!!ι· :ια!:!ιιιιε !ια Μια!

ν!!!ε νο!!ι!ιτ!ιτ!ε, α!!!α!!α!!αι· αρρ!!α!ι!ιε αι!αα!ιτ!!ααε

ροτα!!τ!!!ε α!! ορο! αι!α!!!!α!ι!!!!ω, α!!ω πο!!! ααα!!

τ!ιι:ι ρω!!! !ιι!!ω ορα!·οτ!ο!ιαω !!!α!ιο!ι!α,!ιι!! ωστε! ὁ

νο!!.ι!!τ!!τα ωα!!!ο !ιέ!:!!ιο ν!!! !ρ!!!ια. Ρ!!ω!ιω.!!.

ωοιια!!ε !!!ι!!!!!!ιο!!ιω !!ά!!!!ω εινα!!! απααιιτ!ο

.!ια!ιι,α!! νο!!!!ιτ!!!,α!ι!!ιε !ωρα!!ο !ιο!!!ο , !!αααΠΕ!!ο

ΑΡΡ“;!." !α!!!!!τ!!!· ρα!!!!ια !!ορ!!αατ!ο α!!αα!!τ!!!α!·ιι!!ι: αμεα α!!

Ρ,,ρ,,.... ΑΜΠ. !.Ρα!!!!.οφ. 3. πο!! ρο!ιαιτα, ία!! !!α ω!!!

μ2!ωθ Μι- ο!!α!!!!!!!! νο!!!!ιτ!ιτ!; ν!ιο απααρτο ορμή!!! !!!!!!!!τ!- ι Η!!! !!ιτα!!α&!!!.ν!!!ατ!!! Βα!!!!.Μαα!π.1.2.9.!7.ιπ. °φ""""

πως!!! α!!ιο!!τιααο!!!αωρα!ατα απο !!!α !!!ιωατ!!α· ! π. !!!!!!!!ωρα!·ατα α!! Επι!!! , αα!!α!!!!!!αι!!!α .ι!.1..!!5!Φω8πηιαπι1°

ευα!!!»Μ!!.

Ρ!!!!!!ται!!!! ι·αωο!ια!·α :!ι!2α.!ι. !ια!:α!!!!!!ο ωο!ιαα!!!·

α!! ο!!!α&ο. ν!ι!!α , !!!!!ιτα!!!ται:α!!ο!!α !!ι αο!ροτα!

ρ!!α!!!!!!!ι οαααΠὶτἱὸ ωοιια!!!τιιτ ει!! :ιρο!α!!. !!!!!ιε:

!ἰαιιτ,!!:!ι!ιτα !ραα!α !!ι οαιι!ο, οαιι!!!ε !ιααα!!!!!·!ὸ ωο

τια!!ι!· α!! ερωτώ. ο!!!αό!!, επί!!! !-ραα!!Ξ !!ι (α !!α!ιατ. _

- ό!!! !!!!ιτ!εω. Ι/αβμαι Καί!» !!!αὸ !οι·τιτα απατα! Βή::Μ

!ι!ΐαά!!ω,οιιο!ρίο!!!!!ι αιρρα!!!!ιε !!ι ο!ι!α&!ιω ία!- ή”. Μ

τιιι·,!ιτι!!ιιω α!!!ιω!!ὰ!ιω τα!!!!!τατα , οι!!! !ρ!ο!!ιω ο!ι!'α!9ι!ινι

αι!αα!ιττ!ααα Ροτα!!τ!!ια ε!!ιρ!!αα!ιτ!!!· α!! ορο: ; αι!!!α Μπϋτν#

ώ!!! Π!!! !ιεα!!τ!!! !!ααα!!ει!!!ι 8: !ωρα!!α!3:!!, !!!!!!

ν α!α!!τα!· τοπια!!! α!! ορ!!εηι!ι!!απα ν! ρ!!οτ!ε α!!!!!ε.”

Ηοω!!!αε να.το , α!ιω !!!ιτ αεα!!!!α!!!αα!·α , Ρο!!ι!!ιτ·,

α!!! πο!! !ιααα!ἶ!ι!ιὸ, ρ!!!!!!!ι!εαδ:ιο!!5 Δε! !!!ατ!!!!ω,

8! ει!! ροτα!!τ!αε τα!!!!ατα..·Μ !!!!!!!!ιω. !ι!!οι·ι!ω , !ια·

8ο πο!! ρο!!α ν!!!αο !ιθ:τι νο!!ι!!τατα!!ι ἐπί!!! !!!!ο,

οιιο!!ιω νου!!! ία !ι!!ιαατ να !ωρα!!αά!!ω , α!τα

το!!! να ρα!!αθέτιω! αιτεα!α!·τ!!!ι οι!!!ι!!ο !!ταα αιτο

Ρο!!!ι!ιω! ν! !!ιιιιαα!!ι αο!!!ιαι!!ι , ντ! ρι·ορο!!!!!ι!!ια

ωα!!!α!ω, ν! αιιαα!!τ!!!!ιω ω. 8: ροτα!ιτ!α να Αρι!!!

αατ!!ια πια!!! α!! σο!!! απααι!ια!!!!!!ω.

Ι ! -

ά!![ιαπί.

απ!.

 

οι5!>ντ!ιτ!ο Χ !.

Πα Ι!!!Ρα!!ο.

` ν!!! ι π· ν!! ι. α!!!!ια!ιο!α!!!!ααᾶι!α!!α _ Ι·

!ωρα!!!!ω Ρ Ρ!!ωα βατ. α!!!!!ιιε!τ , α!!α!ιθ:!ιω νο!!ι!!τατἱε ! Η!ι!ι·!α! απα!“9.9%.6. ·

8α!!!!!ιι α. !!!.#?. 6.9. 1.α'.7α.φ. 6: 5.!!!!!!!2!!.

κα· σκιά!. !7.9.άα 2.!!!ω:8: αασά!.!8.α.άα 2.Ρι·!ιιαφ.

Ούκ. οι 3.α!ι. ι πι. αν!.4..ασιια!.3. .4ιο·αα.!πι ι.ά!Π.4.ι.

ρ.ι.αιτ!.2 ριτηι0[2]υ!νο. ΜΜΜ!!! ιια.6.άα οι·ι!!.!μ.2. - .

Θ' Μάσα!!! °Βαιιακ.!π 3.!!!/!.1·7 !!ι·α.!.9.ι.αά 3. Ευα· ΡΜ; Φ

Δω!. α!!ιε ροτα!ιτ!!α α!! !ωρα!ο.ι·α, μια!! α!! α!α!αι·σαβά!”

ροτα!!α!!!! π! οραι·α!ι!!!ιω !!!!ρα!!α!·α:!!εω !ω!ια!!ιαα Μ».

α!! ροτα!ιτ!εω δ!!! !!!!ι!α&εω οι!! ορα!!!!!!!!!ω ωο

!ια!α:Δτ !ο!!!ιε νο!τιιιτ!ιτἱε α!! , επτα!!! !ιοτα!!τ!!ιε α!!!

οραι·α!ια!!!ω !ωρα!!α!·α : τω!!! αἱ!!! !!!!!!!!!! α!! Ρο·

!α!ιτ!:ιε τ!!! οΡα!!ι!ι!!ιιω°ῖωΡα!!α!α , α!!!!ιε α!! άσοι!

!!!τιω !!!ΡΗ αμα!!! Ροτα!ιτ!!!ε !!!!!ιατα:!ο!!!α!!ταω

νο!!!ιιταε !!οω!!!!!ιω !!!!!ιατ Βια!!! α!ιατατεε μπα!!

τ!!!!:!ε!τι!!· !!ι!!!!ε νο!!ι!ιτατ!εα!α,!αΙ!!ι!ι!!ε Ροτα!!τ!α8 -

!ω!ια!!ατα, !αι!!ωρα!!ιτα. Οο!!!!!!!!. !!!!ω!ω!ιαι·τ!!α ανω

αοι·ια!ρο!!!!ατο!ια!!!!α:!ιτ ο!ια!!!!α !ετ!!!ιτίιω !ιοτα!!·,

οι!! μια!! μπαρ!!! !!!ρα!!ο!!ε ει!!!!ιιε!:!!αςι.!!τ α!!

ταω νο!!ι!ι!π ὰ !·α!!αι!!ε ροτα!!!!!ε μπαμ!! ΜΗ!!!

ε!; ρο!!τι!ια αυτα!!! !α!!οιισα ὲ.νο!!!!ιτ!!τα , οι!!! Γι!!!

!!!ι!!τι!!τ!ι!!αμιο.ω !!ιοα!!οτ! , πο!! νο!!ι!!ταε ροτα!!

!!!ΜϋΠ; Π!!! !!οω!!ι!!!!!! Βάια!! Πιο!! ααατα!·α!,!!!!!- ι

Ι!! ίσο!!! νο!!ι!!τ!ιταω. Ηπα !α!!τ.ν!!!ατ!!!· ΑιιΒιι!!. Η κ!!

Μ! .8.ασπβ·πακρ.9. ν!!! !α!!!!!τ:Νεω οι Μπακ!!! Μιρα- ¦

ω,... "απανω ω!!! , ό· οι Μαιου! ποπ/ί: απο!!Με.

πω!!! αποκτα!!! πω! Μ.. @σκοπο ·υσ!ια!!!! !ιηια!·.!!·,

ωῇι ·υ!!!ωιω;, και αΙΜ,|αί αΙιβ. ΙΒ1τιι!!ωρα!!!!αα!α

!·ορ!ι!!ω νο!!!!!τ!!τ!ε.

8αα!ι!!!!!ι!α!!!. α!οαατ , Ιωρα!!!ιω α!Τα α!!!!!ω α.. σ.

 

!ζιια!αι;!!!!ωι



Φορ. Χ ο Β:: |ωμά&.

τ. ῖα:ἰ:οοοο: : ο: οσο ορο: Μο:: ἰοτ:ΙΙ:&οε.Ποοῇ›·.

8:01ΐΜ- τ- οι:: ι. Ι:: οοτο:οο: :ο σοοοοαο: τοιρ::τοοι:α:ιρ

` ία.οσο :ο , Μο Ιοο1οο οατο:αΙ: , οοοοΑμοτιση η?

ή Απ: υιο:,8: στο τοτ:Π:άοιο ρ::τὶο:τ : 0:80 8::τορ:

α'.1όι. :ιοο:.ο Νοοτ:ο::οο: :οοΪσ::οα:ἰνοΙοο:α:ἰΪορ:

:ίο:τ:;[:ο ρ:2::ρ:σ :ἱοΪο:ο:: οαοι :τίαοιίτ Γ:ία:οο:

νοΙοο:ατ::ο Ϊορ::ἱσ:ἱ:,οοο τ:ο:τοο:Ποιιο :ιτ:οοἰ;

(::ο ::ορ:::οοι :ἰοἴο:το :::8σ ἱοτρ::ἰοιο οσο οι

7· αᾶο:νσΙοοτατἱ:,ἴ:ο τοτ:ΙΙ:::ο:.3. Ροκ:: Γορ::ἱσ:

α”ο" 3' ρ:α::Ερ::: αΙἱοο:ο , οοίοο: νοΙοοτα:: ν: Ποιο Πα::

Δω” :οοσαοτ:το πι: ν::οιο ο:ορ::τοοι αοΐοο: αό:ο νο

. Ιοοτατἰ:.Βαοο::ο Κω. :σωρο :ο Ζω!. π. Το!Ιο

:ορ.3.νοἱὶιορ::ἰοω Μου:: :ατἱοοἱ.

8. Τ::τία ί:οτ. αΙΪ::ἱ: , Ι:ορ::ίοιο :ίΪ:ο:ἰαΙἱτ:: Μ·

”"Μ9'" οσΙο::: ν::οτοοο: α&ο:ο ,ἰοτ:Π:ᾶιὶ: :ο:οποτ::;

:ΐΙ.2ψ νοΙοοτατί: ρ:α:ΐορροο:τοο: Ποπ:: ρ:: :οσοοκο ίσο

· :οατΞσοί: 8: ο:οοο:ἰα:ἰοοτ:;οοοτ: ρ:: :οσοοω ωο

:ἱοοἱ:8: ἱιοροἱἴο::Εο δ. Του.ι.ο μ· η.οπ.1. Οι·

Μ. δ]Ιπο πω. (ο: σο. 88. οτ·:.4.οπ:: (Μικτά. σο. μ.

ο 7ο:: 1. Ρ”α/οκα. άώο.49 προ. 74Ισπ:.Μο.ρκο.1.

ε. _ 8::. @ορη!πι!Μπ ο: ώ·/έμουιάσ.Ρ:οο. τ. ν: ::

4'έ Μ” ο:: (απο αο τ:ορσ:ἰοιο το:: :ίΪ:ο:ἱαο::: σοο:ο:·

- οπο, σ:οἰοατἰο αι:οο:Μο αοοοἰο,ἱοτἱιοατἱσ,οιο

0..:.,....¦.._ ττο:ν: απο οπου: Μάριο Ώσπου, σκο:οατο: αοοοτ:

ἱΜ"ΜΜ. αο οἱΙὶΒ:οοοοο Π:οοπ,ἰο:ῇο: οι: ἰοτἰιοατο: , δ: αο

ό"^°”°· οσο ὶρἴο:ο ία:::οοοοι αο ίο:ρ::αο:: το:ρ:Πίτο:.

Λο :ατίσο:το ορ:&αο: ο:οἱοα:: δ: ἰο:ἰο:α:: , @ο

ο:οοο::τα::: :μισο :ο σοοοοαιο |σοοἱ,8: :ο τοκ!

Ι:&οω ρ:::το::. νσΙοοτατἰ: :ί:. ροτ:ητέα: π! σρ:

ισ :ι:::τ:::ἰ:ἰοο: ἰωρ:ἱΙ:::· οσοο:ο1. ο:οτ:: α&ο:

σ.·|ε",'· :ο ἰωρ::ἰο:ο ρ:: ί: ἴοοῖ:ἰτ:ἴσ!α .ο. νοΙοοτα: ίορ:

τ:σο:,οτο ἰοτἰοα:το:,οσο Μο:: νἱο: :οσο:οοτ πιο·

ποια· , 8: σοὶἱεαοοτ ἴοοοττοιο αο ορο: ::::οο:ο·

οοκο. 80ο: ορ::ἰ: ἰοτοοα:ἰο, ω:: αοίὶτ νσΙοοταέ

σοοεαο:8: τ:ορ:Π:ο: :ιο ορο: , νἰτο ρ:α::ρτί ο:

:ιορ::ο οσο οο::ο:τ. $σΙα αοτ:οο νοΙοοτα: οαο:τ

νου οιοο:οοη στοα Ερία ταοιο:ο :ο ρ:ἰτοο:ο τοσ

"· _ ο:ο: ἱο ::Βοσ οοτω:.Ρ:οο.2.Ε::,οοία οσο :Μοτο

,::2.2. :ο ο:ι·:ο:ιοα , Γ:ο :Μαιο οοΙ:Βα:τοα . ντ:ο:οσο:

Σ!. Μοτο: :Π:ο:ταΙ:::: ::σο::::,τοτ:ΙΙ:άο: ντ οπο::

_ τ:: δ: ἱοτἱοποοτἱο; νσΙοο:α:ἱ: ν: σοο8αο:ἰ: : ἰ:αοοἰα

οοοπ , ί:ο :οπο οοο8αττοοοο 8: τοπροΙοοοοι :το

ορο: , οσο Μοτο ::οοι:ἰτ αοΙοιο το::ΙΙ:&ο: ν: σ:

ο:οαοτ:: δ: ἰοττοοαοτἰ:, ίσο :Παω νοΙοο:ατί: ντ

οοΙ:Βαοτ:: δ: ίοπρ:Π:οο:. Ι:οο Ι:: ἰρΓα οσο :ο

πΙἰοο,σοὲ:ο πορ::τοοι σοοοοαοι Ι:8ὶΠατο:ἰ:, του

ρ:σ ἱοτττοα:οοι δ: ο:οοο:ιατοο:τ.

-25::.ω" ' Βιίοοο!τα: οοοοοΠα:Ιτ , Δ

“Μ” ρ το3ρ:Ποο1 σσοττοοοι.'Βο:τωΙ.Μοοισμ,ρ::τ:: :οτι

οι::ατο: “Με” αΒοοο::: ἰο ἱοτ:Π:θιο ρ:αᾶὶ:σ

αοο:,ν: οπο:: ίου ρ:::η,ρτσωι::::·:,ωραιο:: ἰ8ἰτοτ·

ρ:τ:οοα::: αᾶο:ἱο::ΙΙ:ᾶο: ρ:α&ο:ι ιιορ::ἱοτο :ο `

ω:: οι:: ρ:ωτ::ρτοοι , σο: αθ:ο: το οο!Ισ Ρωτ

άο:ιτιο :ποιο :οοτἱο::ο::α δ. 'πω. ο 2.4 8;.οπ.

"ο ;.νοἰαο α:Βοοπ. ::ΐροοο:τ, μόοιΙΙσπ:: ω:: Δ

· ρ:ποιωτ ιοί :ποιεῖ .φ::αΙο:Ιιοΐ.· βά ·υ!:::·ιο: :ο που.

»που ρ76ἔἰἰΜπι ρ:::οκι, ασκ/ΑΜ :Μισο ρ:: :Μάο πο·

ρ:το,·οο!ροτ Μεσοι” ραΜουο.τ. ναΐο.'σόι.οϋ7. σ. 3.

π:,Ι:ορ::το:ο ::οοοὶταο αθ:οιο ἰοοπή ,σοστοτ:Ι

Ι:&:ο:Ιο Ϊ:ἱρίο :ιρ:ἱιοἰτ αο::έο:οοπ Με νσ!οο:ατἰ:,

σο:: :ορ::Πἱσ τοσοι:: ἰοττοιατἱο, α: ο φ:: ::ττ::το:

ο:::::τ, Ε8: ω" ο:βοετωπι οπο: τα. ΕΜ:: αοτ:το

ο:ίἰο::ῇ :ορ::Πἰο σο:οτοοο:: :ο ὶτορ::ἱο, σ:α:Ιο

οἱ 8: ίοαοοο:.Βο τα:ο:ο ἱο::::α ο:ίο:ττο:ο ,οσο ἰο

:οσοσ :ορ::ΙΕσοἰ:,Γ:ο Π: απο:: :οοοστατο. οσο

οωοοω Γ:,ί:ο ν: :ο α ταο ρ::ίοο2:.Νατο :κρ::Πἱο

' απ:&ο:ἰοί-::Ισ:ἱ: ἔαόὶα ἴορ::ἱο:ἰ αο τοιρ::ταοοοοι

αοσοὶο,:ίὶ: σ:ατίο. Εορτ:ίοο .::26:ο: :ΗΜ ατοἰοο,

:ο οποσ. Ειτρ::ΙΠο οπο:: ίορ::τσο: οι&αΜο

οοο, π: :Μοτο οπ.:Ι: ἰοιρ::ἱοο:ι.
ο Το”. 3. Π: 5:10. -

1 α.

7σῇΒΦι

Ισπρινιοπι

"μου :το

σάκο: Μάο

σῇ.

ἰτορ::ἰο:ο οσο ΓοΙοοι :ίοστοτοα:Εοοιο δ: ἰοτἰωατΙ- ο

σο:οαι:ο α&ο: :α:ἱοοἰ:Γ

ο:

Η”ΐ:ο: , ν:Ι :ο :ο ο1:οΐ:οο8ί:ρ:σο.οοοο Μ· η.

το:α:οἰο1ρ::ιῇἰο|οο: , οσο τοοΙ:ιρ!8:ατ::αάτοο:Εο Ρω- "Μ

ἱοτ:Π:ᾶο.ΕΙ: τρίτο: οορ::ἰοτο αθ:ο: τοοο:ή , ι1οσ /""·

ἱοτ:Π:&ο: ρ:αοΗτ:ο ἱοοἰ:ατ, οἱ:: δ: _οοο:: οσο :ο:

οι:::οοο:ο :ο νοΙοι::α:: ίορ:::σ:::,σοαοπ αποπο

τ: ο:οοο:ταοσο: ἰοίἱοοοτ5οοσ ἱοΠοοο:ἰο :Π:αάο;

Ιοοοτἱοοἰ:, σοσ ἰο::Π:ᾶο: αο::ἱ οΒοτοοατ , οπο:

:ίΤ: νσΙοοτατ::ο Γορ::τσ:::. Ο::::οοπ :οφ Σ. 8- 1.;°Σ.

'Ποσα. αίἱἱΒοοτα!ἰο: αότο: ἱο ἰο::ΙΙ:οὶο ρ:ατοτ:ο,

οσο αίοεοατ Πιο: ν: οἰίὶἱοᾶο: ἰο ποσο: :κρ:ἱ

':ο:οοτ οοἰ:ᾶα , τ:: ποιοι:: ἱο :ατἱσο: :οσ:·αοτ::

:οοίαοοἱ αοσοὶο; δ: σοοἴαοο: ντο: :πάω οι: ο::

ο:οτ το νἰ:τοτ: α&ο: νοΙοοταττ:, σο:ιο :ο:Ιοοοο:.

Δ:: ίοοοο:ο :.ΐ:ο:.ο:8σ, ::ο: ρο::οτἰ: :Π: :οι

ρ::α::,οοἱο: :αοτοτο :ο ο: ορ::αοοο:ο ἰιορ:ο:::: .
ί:ο ρο:ίο: :οἰο: :ο , ἱοιρ:ΙΙ::: ο:οἱοαοοο δ: ἰοτἰ- πω.

:οαοοο:οο: αο::ιο οσο :ο Μο:: νσ!οο:α:τ:, ίσο

νσΙοο:ατἰ: 8: ἰοτ:ΙΙ::το: Ποιο!. Εκ Μ: ρατ:τ αι! η;

ω». :οιἰσ:ἱ:. Λο :οοο:το. οἰίὶἰο8. Μτοο: τω» .Η :ΜΒ

ΐοοορ. Νσοοἱτ νσΙοοτα: ο ::Ιἰσοἰ: ρστ:οιή: “Μο

Βἰ ἱοο:ρ:οο:οτ:: :ο :ρ:ο,εσπ::έσ 5 οι νἱ:τοτ: αοτ:ο··

το: αστο: ἱρίὶο:,οε8υ.Ι:ορ::α: αοτ::ο νσ!οοτα: οπο. °

Ι:::οἰ,οοο ρ:ορ:ι:,8τ :σο:ρΙ:::,:οο: ἰρΓα ντο:: οσο

οαο:ατ ἱοοοοαοοἱ που: το:τοπαοοί, :μισο Μπρο

:τοοπ ρ:ορ:ἰὲ οτ:τοτο ::σο::Ε:ο: , Γ:ο :αοτο:οιοο

ο:οοτ δ: πορ:ΙΙ:οοτ.Αο ΑοεοΠ.οΕ:ο,τ!!οο: Ισοοἰ Α' ·4..€.;

ο:ἰ:ορ::ὶοἱοοὁρ!::ὲ δ: ρα:τταοτ:: ί-ο:ορτο, ρ:οο:

οπο: τοστἰοο:ο:› 8: ::ορο!Γοπο οοἴσο: τοττιοαττσο:.

.οι τοοοαο:. Γ::οοοεο Ποτ. προ, ἰοορ::ατ:

:το ταοτο:ο Μοτο , Πο Μοτο :στο ρ:α:::ίοα οπο·

οσο: «το ορο: ::τ:οο:οοοι:ο : :μισο οσο :ο ίσοο:

ἰοτ:ΙΙ:::ιὶ:,Γ:ο ::ὶα:ο νοΙοο:ατί:. Λο ι.:οοο:ο:τ.ο:- .9_

8ο Μεσοι οα:ο:α!:κο,σοα::οο: οαο:τ :α:ἰοο::ο Μ· Δ:: :ΜΒ ο

ρ::ῆ, οι:::: !σΙοιο α:το:οὶοτ:ΙΙ::το:,ί.:οίορρο

ο::: α:τοτο νσΙοο:α:ἱ: οΕοτο: νοΙ:οο: ν: θα: , σο::

ρ:: ποσο:: οέ:τατο:ο οσοτ: τοτο:οαιο:. @μου νο·

Ιοο:α::ω Μ:: ἰρία οατοι·αο: οσοἱ: τοοοοα:: ασ: :::ο

το ίορρσο::: αοσοἱο αοοἱοα!:ο: , το ατο:: οπο::

ο:: οα:οταΙ:: σοοεατ: σο: :ο: ἱοτ:ἰοΪ::α οσο:ί:α:

ορ::::,86 ο:::Πο:τα οοοο:::ίσ Ποίο: :οτο οποιο :α

Ι :τσοαΗ,οοέι :ατἰοοαΗ: οι. 8::οοοα :σοο:. :αοτοτο

ρι·οοατ , οορ::ἰο:ο οσο ίαΙοα:Ε το Μο αστο νσΙοο

τατ8:,ΐ:ο ::οοἰο :Ποιο ατ:το:ο ἱοτ:Π:‹::ο: , (ορ::ἰο

τονσΙοοτατ:οι ὶοτὶοιαοτἱ:, οοσο νΙττο :σοτ::οί

:οο:.Δο 3. ο:Βσ , ώ:: ν:τοοι δ: ρ:σρ:ίοο: :ωρα °

ι :οπο ἰΙΙοο,οοσο :α::::τ νοΙοο:α:: ἰωρ::αο:ἐ:, ο· Μ ο'

ο: σοοοσο ρσίΐ:τ οαο::: νο:: οισο:οοἰ, ο::τἰοοο

ί.:τορ:ο σοο8::, σοαιοοτο οσο ::::ὸἴ:ἰ:ο: , _ἱ:ορ:

:αοτ:το οσο οαο::: νοΙοοτα::το οοιο;:οοε :οαιο

τοσο οοοεα: :οι ρ:α:ΐοοι:ο νοΙοο:ατ:. Ωατ:τοο1 μ

:ΜΠΕ σο. το! αοοο οσ::τ, οοοοι σοὸο αοοοο: οι:- “ΜΒ

ρ:::::στρσ:τ:8: :ί:ο, :::ρ::ί:οοο::α:, :ατἰσο:ο:

' τοπρ::α::, ρ:: :α:Εοο:ο: το::Πἱεἰτο: ντ:ασο: ρο

τ:οτ:α. δερ: .ο. αο ΑΜΠ. νοΙοοτα: αρρ:Πατο: _

9 ρο::οτἰα :α:ἰοοαο: , :το οΙο:::ο:τα:.ο αρρ:τί:ο: ΑΜ",

£ωοοοε. αο:οοο

Ωξιοτοα›· ο. Λο οπο: Ιιορ::ἰοοι (οἱ αο ω. Μ.. '

ΐοοιΡΡ:::οα ί:ο:.αΒἰ:ιοατ :ΕΠ 3.Τοσω.1.2 οκ.η. °:1$2":".

47:.3.ά 5. Μιά :.:.μ.8;.ιτ:. :.@ῇ:·ὲ Τ:ωγ2. ” - .

Γοοοαο:. οσο :οπρ:::οοτι :ο ο::τ:Πα:ιοοο :το σρ:

:αοοοοη οπο:: .ο. κατ: Ιοο::αο:νοτοτ::ο :ίΪ: οσ

οπο 8:α:ορΙ:::ςοοα:ο, οίκο :αιο:ο_οοο οποσ:: ει

Ιαω οο1ρΙ:σταοτο:. Ι8:τοι· μα:: ρ:α:ο:οιο Μο:

::ίο:ο, οσο ἱοοἰ:α:ο: οπο: οοοο οοἰ:::ο:ο ο::

ρ:οΓ:ττο:οοοοι αοτΪο8ἱ:οοοοη ο:::ίΪα:ἰο:ο :ο

ἱκορ:τὶοοα , σοσ :Πῖ:α:ἰτ:τ ρστ:ο:ἰα αρρο:::ο: :το

ἰωρ::ατο:ο ::τ:τΙο:οοοο:. Δ: ροοἱ ο:ο:τ αστο::

σοο οαο::,ἰ:ορ!ἰ::τ οοοΐ:σοτ α:τἱσο:ο: σπιτιου::

οαιο σρ::ἰ::::8σ.(:οοο:οι. ::ορΗ:ατ,ρσοτο Μαρ:

:ἰσ , οσο Βιμ: α::ἰσο::ο :ο:σοο:τοα:ο ::Η:ορ::α

το. ἐτοοο ἰ:ορΙἰ:ατ. ροο:ο ρ:α:τ:ττο ΙοοΜο οσο
· ο ή Μ::

ο::
έ' |8Μοο

18.

ω.

α!! α..

ο 

.-Με



 

οι.

Πού. π.

η.

Νιου” Φο

κ

και

[Π.

Σιιοιίιω.

Ο. 5.

Οσηίο. ι..

88 Χ

ίο ιιἰ οιίΠοιιοιιι οιιοοιιιἱιιοιιι τοι ἱιιιἰιοπω. ΡιοΒ.2.

οι Αι·ιβ.6.Ει!ιιο.ιο.8ο ι ι.άδ.Τ&οιιι.2.2.9.47.ιιι·.

·8. Ρι·ιιιιοιιιιο ποιο ΙιιιΒοοα&οι:Βοιιο ι:οιιίΠιιιιι ο ι!ο

οοιιΒιιιιιιι ιοιιο ιιιιιιοοι·οι ιιο ιιιιιιοιιιιο ριιοι:ιροιο

Ιου ιιιιροι·ιιιο 5 οι ιιοιι ιοΙιδιιιι :Κ ρι8οοριιιιιο!ιιι

ιιιιιι,,[οι! οιιιοι ριοριιι ίιιΒιοέλι,ιιι ουσ ω. ΙΒιιιιι,

ριιοιοιιιιιιιοιι.ιω , ιιοοοιἶιιιιιιιιι οίὶ ριποοριιιιιι δυο

Ιοοροϋοιιιίιιι πιο ιο ιριιιιιι :οδιοιιιιι, ρι8ιοι Μ»

οικω, ιιοιι οΙΤοι ιο ριιιιΙοιιιιι ιιοοοίΤιι·ιιιε Βάι”

ριωοοριιιιιιοιοιροάο ριοριι”ιι!ιιοΒ:ι. ο -

0 8οοιιιιιἰιι ίοιιιιιιοΒοι, ιιοοοιἶοιιιιιιι οπο κορο

ι-ωω-Γιιιιιιι Γοιρίιιω:ΕΩ ι“ικά. ιιιιιά7. 3.». οι".

. .Ρ“Ψρπ Ωωςιοιι€.ριοΒοοιιιοιοΒοο ΐοοιιοιιιιιι.

Ηπω». ιιιιΠιιιι .ιδιοιι·ιοο ιιιιοιιοιιι ροιιιιιιι κορο

' Πιιω,ιιι8 Διὶ ιιοιοιιιιιιιιοιιιιιιιιι οιιιιι ,οιιι ιιιιροιιιιιιι

;ρωωιιιιροιιιιιιι··, ντιοωιιιιροι·ιιι.ιωο:οιριιιιιιι

Μ! ριιίιιο ιοιιιιιιιι ριιι&ιοο ιιιιιιοιο ιιιιοιιιι , οι·

.ιοωσ νία νοΙιιιιιιιιι ι ροιοιιι'ιο οιιοομιιιιιιοοε πο.

οοίΪπιἱὸ ιιοιοι·ιιιιιιιιιιιιι οι! ορο: οκοιιιιοιιιιιιιιιε

ΙΒιιιιι ιιοιιοίὶ ΐιιιοι! ΐοιριιιιιι ιιοοοίδιιιιιιι ιιιιροο

ιιιιιιι,έριαάιοο ιιιιιιοιο ιοιιοιιιιμ°5ιτ σώου νΪιι νο

ιιιι·ιιοοιε ι!ιΒιιιθ:οιιι. Μιιοι· ιΠοι·ιιιιι· :ο πιιιοιίδο

ρι·οι:ι. Ειιιοιιι.ιι ιοιιιιιιιιιιι· ιιιιροιιιιιι:ι , ιιιιιιιοιιιιιιιι

ι:ιιι ιιιιροιιιιιιι . ιιοιι οι άοιοιιιιιιιοιιιε σο! οριιι ιω

ροι·ειιιιιιι οιιοιιιιοιιιιιιιι:ι. Μιιιοι ρι·οΒ. άπο οοιιοιιι

οιιιιιιιι νι ριιιιοιριι!ο 0ροτειι$ , Πι Με. ουσ: ροι· οΧο

ιιιιιιιιιοοε ροιοιιιιιιι ι!ο!;ιοι οριιι ροι νοιιιιιιιιιοιιι

άοοιοιιιιιι οποιοι , ιιοιι ιιιι!ιΒοοιι Διὶ Ιιοο ιρἴιιιιι

οριιι οιιοι;ιιιοιιιιιιιτι ιιιιιωιειο ιι&ιι οι: οο , οριο ροι·

ντιιιιι ι!οοιοιιιι. !ιοι:ιρ(ιιιιι οιιοιιιιι:ιιοιιι ροι· ουρ

άοιιι οάιιιιι , οριο πάσι: ροτ ν0!υιΜκιιι ίο ιιοιοι

ιιιιιοΙ.ωρ.ι.0ιήιιιο. ι9..ιιγρ 490474- ο· :ΜΜΜ ρ

Β: Μιροι·ισ.

οο, ιιιιὸι! Μια ιιιιιίοοιιτ νἰιιιιιοιιι οπο Βοιιιιιο 68

ιιιιιριοέδοιιιιιιιι, οι.ιιιοιΙοπιιιιιιειΠιιιιι που ιιι;ιιρλοο_

ά1οιιιιιι, που οίΪο ι!οΐοάιιιιι ιιιι'ροιή, οι νΓιιε , σφι

ρω· οιιιιοιιΐ. ιιιθιιιΒιιιιιιι πο ιι:οροι·ιο: οἰιιιι πυρο

πω» ριιιιι:ιροΙιιοι ι!ιοπι ι&ιιιιι ιιιιοΠοδιιιι ιού

ι·ιιιιιιτιι8ο ιιιιιιιιιιιιιι ροοιι!ιοι·οιιι ιιᾶιιιιι νο!ιιιιιιι

οι :οι νίιι ιιιιιωειοω.·ΑΔ οοιιΒιιιι. οοιιοοἀο, ροίιι- έ

το ιιιιιιιιιιι ρι·ιι&ιι:ο ιιιιΗι:ιο , που ιιοι:οΠοι·ιοΐοοιιί_

οιιοι:ιιιιοιιοιι·ι ιοι ιιιιιιοειιιι:ιιοοοίἶιιιιὸ αυτοι:: ἴοοιιἱ,

ροδιο ρι·ι&ιι:ο ιιιιιιοιο Ποιοι απο ιέιιιιο νΙιι πιο

Ιιιιιιιιιιι. Αιἰ ο. Βάι». ιι&ιιιιι ριοκοριιιιιιιιι ριιι

ι!

`

δού'.

2.9.

ιιοιιιιοι ιο οιιιιιιο :κι ριοριιιιιιι ΐιιιιιοθιιιο, οπο Λάο.

ι·ι&ιι:ιιιιι ιιιιιιοιιιιιι απο ο&ιιιο .νι-ιι νοιιιιιισιιε,

ω ΜιΒο ιιιοιὶο ιιιοιιιιι· ιιιιροιιιιιιι ΐοιι ριοοοριιιιιι:

οιοιιιιιιι:ιιιιι· νοΙιιιιιοι Μπρουκ ιιιιοΠοάιιι 1Πρβ

ριοριιΕι , οιιισιιιιροι.·ιιιιι:ι ριοριιιξ Γιιιιιριιιιιι απο

ιιιίιιιιιιιιοιιιιιιι ιιο!ιιιιιοτιι Διὶ ιιιιοιιιοι ιιιι·οοιωι'

Μ! ωΒο ίιιιιιριο ιιιιροιιο ριο ίοΙεἰ οΗἱοιιοι ιιιοτιο-:
ιιονοΙιιιιιιιιο. ο ν

υι5ΡντΑιιο :οι

 

Πο Βοιιιιιιιο οι ιιιειΙιιι:ι Βιιιιιειιιο

ιιιιιι ειδιιιιιιιι ιιι Βοιιοιο.

Α ο ι· ιι ιι ν ο οι: ι&ιΒιιιιιιιιιιιιιΒ ιιιιοιι!

οΠο ριινιιοιιιιι; οι: ιιιιοιιι ιιιΐριιιιιιιιιιιιιι

[ο ροιοίι οιιοιιιι οιΤο ιιτιστοιο.αιρ ιιιιιοιιο

οὸ νιι|ιοι· οίὶ,ιιιιὸ ἰιιισιοἀιοιιὺε ει! ιιιοιοο

ιοΒιιιιιιιιιοε οιι·ιΒιιιιι·. διιΒιιιιοιίιιοτ.ιι. ιιοοιι ω..

ιιιιιιιιιιτ ω οριιε ο8οοιιοιιιιιιιο,οιοοιιι ιιιιιιιοι ιιο- ιιοιωιο ρι·ιιιοιριιι ιιιιιιιιιιιο νιιιο . ιιιιιΒιιε οοιιίοιοο

ιοι·ιιιιιιιτο οι! ιι!οιιι οριιι οιιοιιιιοιιιιιιω ροι· ροιοιι - |

· τι” οποοιιτοιοοι , οσο ιιιοκοιοιιιο οροιιι ροιιι!οιιτ

ο νοιιιιιιΔιο,οιιιιιιιιοιιι ἔι μι” ιιιοιιοοιο. Οοιιίιιιιι.

έ. ιιιιροι·ιιιιιι ώ: οάιιι ιιιιοΠοάύ5 ιιιίιιιιισιιι ι&ι.ιιιι

νοΙιιιιιιιι.ι ι!ιοι·ι οκοιιιιοιιιιιιιιι : Αι ιοΙιε ιιιΠιιιιιιιο

τω οι! ΐοιρίιιιιι ιιοι:οΠπιι ιιοιι οὐ. Νιιιι ιιιίιιιιιπιο

ίἱι.νι νοΙιιιιιιιιιιιροιιιιιιε ιιιιιοιοΐοιτ ΠΠ , οιιι ιιο-ι

Μ: και ιιιιροι·ιιιιιι οιοοιιι:νοΙοιιιο ιιιιιοτι1 οιιιιιιιὶ

 

:Με ι·οοΣο ιιιιιροιο ροΙΒιιιιιε. 8οι! οριο ιιιΓρ. ιιο ρο

ιιιιιιο δ: ιιιιι!ιιιιι ιιιίιιιιιιιι Μπι. ιιι ριιιιιοιι!οι·ι, με·

ιι:ιιιιοιιιιο οι ιιιίρ. οι: ιιοιιιιιιτο 8ο ιιιιΙιιιιι ιιιοιιιιι ιο

οοιιιιιιιιιιι. °

_2ιΜΗΜ7' ι. @Η δι 8&ιο ιιιιιιιιιιιιι. Κοΐρ. :πιο

ιιιιιοοιιιι:ιιιιο Ιιοιιιιιιιε εάιο, Βιιιιιιιιι ιιιιιιουριτιιι·, ω..

ΐοιι οιιιιιιιιιιιιιιιιι , ιιι.ιο ιιοιι ίοΗιιιι οιιοιιιι ίιιιιΙΙιιι

οπο. τω οιισιιι οποιο ιιιοι!ιιιιι ριοοοιιοιιοι , .οὐ

Βάσια α

οροιιιι·ι ροι· εθ:ιιιιι νοιιιιιτειιε, Μοοιτ.ιιι ιιοιι οίη !ιοιιιιιιιιριοριιι.Βιιρ!ιοιιοι οιιιιιι ροοοίοιιι%οοΠο ωφΚοινουζ

ιιιΒιιιιιιιο νοΙιιιιιιιιιι οιιιΓο!οιιι “ποια , νι ροκ ρο- ν Ιιοιιιιιιιι ρι·ορι·ιιι, ριοιιι !ιοι:ιιο ιιιΒιιιΒιιιιιιι· ὁ ιοΙι

:οικω οιιοιιιιιιιιιι:οε ιοιιι όοι:ι·οιιιιιι οροιοιιιι. Νο- οιιιιιιιιιιιιιιιιΒιιι:νιιο ιιιοι!ο, ιμιοιι! Πιοίιιιιιιιοιιι μφω

ι.6.

Οιιιιβι·. ο.

η.

Οοιι/ἰτω . 5.

·ι.8.

· ιιιιροπιιοιιι οιιοοιιοιιόιιοι:ίοό ροτοιπία οιιοιιιιιιιι

οριο :Με ιοίιιιιιιιιο ιιοι:οίιιιιιιοθ ροιοιιιιιιονοι:ιι

Ποιο, ιιιια οοιι ΐιιιιτ οιιιεοοριοοε , ιιοι: ροΠιιιιιοοιιι

ροι·ι:ιροιο ;ιιοοιιιπροι·ιιιιιι οοοιιιιο: ιιοι:οορικ ω.

ροι:ιιοΙΐο ροτοΗ: οσον! ιιοιι οίἰτ ωρα οι:ιοιιιοιιιια.

δοοιιιιἀὸιόοὸ νιιιιιε οι! άκουα: ιοιιιιιιιιιιι ιιιι- ¦

ροιιιιιτι.ιιιιιο ιι,οιιιιιοΒοι ιιιιροι·ιιιιιι ιιιιροιιι , ιιοιιι

ίιιρροιιιιιιι· οιιίιιιιο ιιιιροι·ιο οιιοριιε ιρίιιιιι ιιι:-°

ροι·ιιιιιιι οκοιιιιοιιι!ιιιιι ροι [ο ιὶοιοιιιιιιιιιιιε :νιιι!ο

ιιο!ιοιιιοροτιο ιρΐο ι!οιοι·ιιιιιιιι·ι , δ: οοΒι ει! οριο

οπο, ι:ίιιιιιιιιαιροτειιιόοροιιοοιιιτ :ο αιιἰιιιἄ, ντι

ριιιιοιρ.ιιιιιιοιιοιιιο, νιιιιιιοοιιι(ιιοιιι :ιιΣιιιειιιιιιιιι,

ιιιοιιοιι.ιι :ιο οροιαιιοιιιιι νι ριιιιοιρειο :ιροιιι, ό:

ροτοιιιια ιρίιο νι: ιιιίΒιιιιιιοιιιι ω” ι:οιιιιιιιθ:ι.ι

3. νι οιιοοιιιιιοοεορρΙιοοιιιιιι·ω οροι·ιιιάιιιιι,ιιιιο ,

ιοιιιιιι·ιιιιιοι, δ! ι·Ιιιο&ιο οι: ριι·ιο ιιιιοΗοι3:ιιε , 8ο

_ιιιοιιοοιι ριιιο νοιιιιιιοιιι: ιιιιιιιο&ιοιιοω ιιιιοοιιι ι

ιιιοιιι:ιιιιο ρι.ιάιοο ιωιοιο, ιι:ιοιιοιιοιιι ιιιοιιιιι·ιιιο '

οᾶἰιιονί-ιι; ιιιιιιι οιιιιι Με Π: Μισο:: , ιι:ιτρ!ιοιιι!

Μαι ροιιι , δε που ροιιι ρ:ιίΠιιιιαι "πιο ροτοοτἰι

απο οιιοι:ιιιιιιιιιιιιιι.Ι8ιτοι Πιάτα ριοποι ριοάιο

απο ωιιιοωω ιιιτιοιιι6,·δειι&ιιιιιιο νίιιιιτι νο!ιιιιτο· ·

πι: , ιοιιιιιιιιιιι· ωιωοοω ιιιιροιιιιιιι. Ειιιιιε ρο#

τοι, ιιιιιιι&ιιιιιιιροιιιιι ροΙΙιιιι,ιιοιιιρο οιοιιοιι , δ: ν

ιωι ή, οι" νο!ιιιιιιιιι ωοιοοιι ίιιιιι,ι.ιιιι!οε (σο: ούν·

ο” οάιιι Ιοιιιιιιιιιιι ιιιι:ιιιιιιιε,ιιοιι Με νοΒοιοιιιιο. Σ

 

ιιάιοιιιε; ιι!ιο , ιιιιοσά ιιιοι:!ιιιιιι ιρίιιιιι ριοοοιὶοιιιΗ

ο Πιο ριοιιιιιιο ρι·ιιιι:ιριο. Ριιοιι οιοιιο, οσιιιἰ$

ιιιίΠο, ιιιια ριοδοίΐι:ιιιιι οι: ιιοι·ιιιιιο, νι ιιοιιιο ω,

ΦΠ !ιοιιιιιιιε ριοριιιι, ν: ιιιιοΠιΒοιο,οοιιιιιιιι, οριο-

το· Ροίιοιιοιο πιο , οι ισιιιιιιιι ιιάιο ιιιι:ιιιιι· Βο

ιιιιιιι5 ριοριιο., ορια ρι·οοοιιιτ ΔΕιιιοιιιιιιο απο άο

ιιιιιιιο. Ηοιι·ιο οιιιιιι ιιοιι ΐοιίιιο ιιιίΐοιι ὲ ιο|ιιιιιιο

οιιιιιιιιιιιΒιιι οιιοιι! ριοριιιι οροιιιιιοιιοι , Πο

οιιιιιιι οποιο ιιιοάιιιιι οιιε ριοι!ιιι:οιιιιι, οπο: ριοιιὶ

ροιοίι:ιο 8ο ιιοιιιιιιιο ο” ριοι!ιιοοιιιιι,νοΙ οσο Ρ.'09

όιιι:οιιι:Η. Ρι·ιοι· “Πο ιιιοιτιιι ιιοιιιιιιιι, οσο Ιππικ

ιιιι , οιιιιιι ιιοιι ιιι!ιοςιιιιιο ι:οιιιιιίιιοΒιιιιιιι οι: οιιιιιι

ιι&ιοιιο, :μπι ιιοιι οι ιιοιιιιιιιι ριοριιι: ι8ιιιιι· ιι&ιο

ιιιιιιιιιιιο οιοιιιιι-ιιιιιιίιιιι ω, ο” !ιοοιο οι απο ι!ο-.

ιιιιιιιο οι: !ιοιιιιιιι: ρι·οοοιιιι; ποιο οιοι:ιιιοτίιιιι, ο:

=.9. Ποιο. ι. 2.4. ι .ατι.ι. οίι ιιοιιιιιιιι ριοριιιι:ιιιιιι

ορια !ιοιιιο οιιιοοιιιιιο ροι οοιιι άιωιιειιιιιιι· ὰ ι·ο!ι·

ιιι.ιιι ιιιιιιιιιιιιι!ιιιι:ιι.ιιιι οιιιιι οι ιιάιο οίἱ αυριο ρεσ

ρτιο οροι.ιιιιι8, ουσ: ιι:ιιιΒιε πο” ιιιιροιιο οι ι!οιιιι·

πιο (ιιιιιιοιιιιι.

2ιιοτπι47 ο. ιιι ιι&-ιο ιιιιιιιιιιιι ι·οοιιιι·ιιι οίκο αιο

πιο ο ΒοίροιιΒο ροωοι οι οο, ιιιι ίο!ι πάω Προ

ιιι Πι ωιωιω1)οοι; Πω οι, οσοι ιΜοάιο ιππι

δι:ο·οίο ιι&ιο |ιιιιιιιιιιι, οιι :εοππ Προ” που οίι; πιο

οιιοιιιιοὸ ιιοο ιιιοιιι!ιε,ιιιιω,νιιιιἴιὲ,ιιιἱιοοιο Πιο

ιΜοοιι·. Ναι:: οάιο ιιιιιιιιιιιι οίἱ , :μια ρι·οι:οι!ιι οίκο

,ι.ιριιιο.ι.. Αι! ιιιιιιιιιιι:.1.[οιιτ.ιιο8οιιιιοα Διι·ρι·οο. σο· ρΙοιιιιιιιιιιιο ροιοΜιιε ορι:ιιιιιιιι, Βιιοιιι ιιιιςιιοπι

ι ιΜνιιοοιιιιιι

ι ζ

δοοκχώ

σίιώιο.



_ Χ . δω!.

ι

Όιι7. έ”. Σ):ἔσἔιἰ:. Θ" ωστε.. εεΐωιω Απο”.@Έ δεόΐέειλ τ;;

ιιττεττόετιττε::ιτ ε.τιωττο Βεετιίτεε ρτοεεόιτείιτιε με·

τιιττιότττε ροτείὶετἱε :ρθω Με. ριαίτετιιιίΕιιιιιτι:ι

δτιεττι. «τει Που: ει, ιτττεττάειιττε:ρτοεεάτι.τι. ε:

ριετιο ἱτιἀιεἰο τετιοτιιτ 8ε ίτιιιιτιιο ερωτα πιστωτ

· :ιε_ρτορ:ετ Πετιιιι ετιιετ·ιΠετιι μερα:: τε.

ε Π ι ο ο τετιιετι εά.ιοττετιι Ιιττωεττειιι τσετιττει·ε

··Μιτ Μ· :πιει ττιστεΙΙ, εε :Πε ίοΙεπι εξτιστιετιι 1τωεω. ?τιπ

""""' " όειιι. πω. Βιιττιετιε οί: , ρε: φτετι:ι·τιοι:ρο ιιοιι ίο
::::;ίω Με: :μισώ ΐτιείτετιττεττι,ίετι ετιετιι φωτ τιιετιιιτι:ι

ε.ττιο :Πε ρτοεετιιτ ε Πιο ρτοιτιιτιο ρτιττετριο ορει5.-·

ὁι.ἀἰίΪἱτιΒιιἰ:ιιτ εεε ορετετιι ττιοτιο ετεεττιτεε τττετιο

τιειιεετιιιιτειιι1ηιιε: Εεεε ειιτετρείε ..Με , δ: ίοΙε

ορετετιο Ιιτιετε: Μεο τ!Ξεο , τΙΠεάιο ΒειιττΒεε ιιοιι

ει:ε&ιο ιιτιιιιειιε, ε!εΐε&ιι ΗΒεττετιε:τιεο .ττ. ε&το

ιιτιτιιετιε είε, :μια ρτοεετιι: ει: τιιιεειιτητιε ρΙετιιτιι

ειπε τωεη 8: ροτείτε:ιε , Μ! :μια ει: ριετιιττιόιτιε
ροτει:εττε Μιετέι ορετετι:ιε. Δ

5εεΤιστ.:σ

Φαιά/τ εβ αυτώ· έ:: 4ἔΪὶἔ14.ι° όπωιακέ.τ 2

Βἱἱεἄ.ἔο

επεφτε

Μ' ω· ιτεϊίο

|ικπιππσ.

τ. Ε Μακ Γεω. ετΕτττιετ, Με :Με εΠειτττεΙεω ερ

τιττιάττιεω, εφε εάτιε τιιιτι:ιετττιε ερτιιε εἰ: :τω ε

τ ίτιο.ρτοιιιτττο ρττττετρτο, :μισά εἰ: νο|ιιοτε8ιρΪε ε

° :πισω δ: οβτεετοιεριιιετε: ιόεζιιιοττ τιιίτιτιριιιτ

είΪε ττιστε!ε,ερ εΙΪε ρτιρίτερ εότιιε,ίεά εεόειιι ρωτ

ίιιεόιίΐετεοττε, ειιιε εάτιε τ:τιτιίτιτιιιττιτ π. “το ρτη

Πεο, όσα: ετιειιι εοτιίτιτιιιιττ εΠε τ:τιοι·εΗ : ε!ϊ Ιντ

πυ·. 3. @πέσω αφ. ιο.ῇ.(.'ιπε 3..8)!υιῇ με. τμ._ι8.

τι. ι.εοιπΙ. 4..Ετιεπαά. τ. 2.4. 19. ω. τ. υιάσεω· δ..

Τύσω.τβιά. νται νοεετ Βοιιιιιιι 66 ιιιεΙιιιιι , ἀιίΪετετι·

τι” ρε: [ε εέτ:τιιιτιε το|ιιτττε:ίε: δ: Μ ι..ά!Η.4.ο.μ. τ.

Μ. τ. τ!ιίΐετετι:ιεε είΤετι:ιε!εε: Ρι·οΒ. τ. εφε εΠε

° ττιοτεΙε (τω: Βεριτιιτιιτιεττι εάίιτ ετ! Πισω ρτιτιετ

ριιιττε: :Με τιοττείτ: Με , τρώω εΠερ:ιεΠε ερτἰ:τι

:το , τμιεεθ:τιειρίε ερτιιε είτ ἐιί-τιο ρτιττετρτο Βεττ.

ε. 2 Ιτε Γε ω" τιιο:εΙιτειιιτ ε&ιι ιιιιωετιο, Με: :Φ

τεΙιτεε ιιι εᾶιι νττεΗ: Μ! νττε!ι:ει ω: είΪετιτἱεΗτ. :τες

Βτττιάο , .με εθ:ιτε νιτεΙιε ερττ.τε είτε Βετι ε Πιο ριιτι

ειριο Ματ: ε:Βο τι:ιοι·ε!ιτεε ει: είΪετι:ιεΙτε Βεριττιόο,

ιμιεε&ιιε Ιιτιιιιεττιιε ερτ-ρεεε δε” ε ρτττκτριο Π·

τ. Βετο. 3. Α&ιιε νο!τιτιτετιε ιιιειττιτ τιιοτεΙιε, »με τω.

Ιιιτττει·ιτιε: οιιιτιιε Με: νοΙοτι:εττε εΠεττττεΙττει είτ

νοΙτιτιτετιιιε; προ ττιοτειιει

6- δετ:ιιτιτ!ε (ερτ. :ιοεετ, είΪε ιτιοτειε, Με εεειάετι

“ζ” 'Τ τεΙεε&τιιΙτιιτιιετιο,εοτιίιάετε:ο το εΠε ττεττιτα:Είτ
Οσωσωιστ . . . _

00τιετιιιιτιιοτ:ΗεπΝε.εκσά!.Ι3.9ιά. το. Βοικτιεπε. :το

2.άτβ.4 με”. τ. ε. ό. δω:.ιιι 1.ά:Π. η. ε. ε. 5. Ηοε

τετιετιτιοτ(Ζ)τιπικά. :τι 2.άι/τ. 38. ε.ι.ει.6.εβ :ΜΚ ει.

9.3 .εάέιά.άιβ.4.ο. ε. ε. απ. τ . ξερω!. Μέ. «σο. τω.

]ίκε,δειετ.τ.ε ε. τ9.α.τ.Ι/ε/ε.άιφ.55.εερ.2. Ματσε.

εὶε εΠιέι.έικω.πιι!!.3. άι/ρ. ι [Με. άτδ!ο ε. Οιι·ιεΙ. 1 .

2 μ. ι8. απ. μετά. π. Ητεε ΐετιτ . ττερετττιείεΙτετιτι

ἰτιτεΠεᾶ:ι , τιετιιρε :μετά ειἶε τιιοτ:!ε :του ίὶ:είἶε:ι

Ρ°"β."ἄ"' :Με @τα ε εριιτι ατε είὶεετ:ε. Ριιττάεω. ςτιἱε ρο

τεΠ: ειιςτ.ιιε ίε!τετιι “Με , ιτιιιεττεττιεςτιοεό είδε τιε

....ω....... τυτεε, νετἱετί φαιά είἶε ειστε; 8: εοιπτε. Μπιτ·

Μ:: εισ<# είἶε ιιιοτε!ε ιιοιι είε ειι€ειωτιε εΙΤετττιεΙΒόι&τιι ν:

δε: Οοτιἴεςτιετιτἰε ρετε:: :τυρι ιτιπρΠεε: ττιεττετε

εάττω εΒ(ετιιε ρτορτἰε εΠετιιτέι:Δτι:εε.ρτοΒο.Νεω

ροτείτ εθ.ττείεΙτετι: τιε ρου τρεΙρ τιιετεΙιτετ, εεεε

τΙετττε @Με εάτιεττειιτώ τετι0ιιι8, Μ:: ιρεΙτιε τρο

ι·εΗτετ; ν: άτα: :τοτε τετ:τιτ τ.. οΜεάτιτιιτ!ε|εθ:ε

Ντε που εάιιεττετιε τιιεΙιττετττειιτι: εο εοττἰτιτιᾶετιι,

ροίτ:εε εάτιεττετνι ρειίετιετετ κι ερόετι:ι εξω, τρικ

τιετο ομιο:ιτι είἶε ριιγΠειιαιτ ίιςιιιόετιι ιιοιι νεττεττιτ
τ τιεοτιιιιιτιι τοτωε!ε, ε τιιιο ρεττε.ετ ρΙιγίιειιττι «τ.

εέ1ίτε: τιεττι Με ει: άεΙεάερτΠτεε οριεθ:ι, ειτε ρεεε

Γεττετετε ροτεΡτ εεάεττι εεττ: 8: ροΠ: άεριτειτι ετιτ

2τιι&. τ.

ί

τιετ:εττττετιι ι·ετιοτιιη είιττι :εττιετι νετιεττττττι.ιοεά

Με ιιεοτιε, τιιιιιι ει: ιιοτι αντιο ιιιοτεΙἱτετΣ; θ: ιιιεΙτιε

τιτοτε.Πτετ. Ι8ἰ:ιττ απτο: άιίΠειιΙτετ είε;-ιεςιιοίοτ- -

τιιεΗτει· εοτιιιίτετττεεε τοπικ ωοτειττειωμηεεω Ρ.,.,,2, Μ;

ετΐτ:τιτιάεττοτιιιιιεττιττοττιιεΗτετ ττιστε!τει·Αιτι Ή!ετι:ι ω:: με;

ροτιιιιιτ ιιι πιοε!ο ροΗ:ιτιο ειιττεετωτι εᾶτι, εκτε

ρε ιτε τιερετιάετττιέι,::ριι εᾶιο !ιτιιιιιιττε ρετιτιετ ε Πιο

ρτττιειριτι. τω; ιτε όετιοτιιιτιεττοττε ειτττιττίετ:τι-·, ειτε

τρΓε πειτε" νοιιιτττετε ω.τέτε·ορε τετιτε;νεΠε αιτιο

τιε ρτεᾶἰεε -τεΒιι!ετττε. Μή τι: νττεεριεΙΐτιωτ. Ραμ

ει:ρΠεεττοττε, Ν0Μ, εοττττοσιετΠειιι εΙΤε άε-εθιΒιιε ε_

ε!τει:ιτε νοΙτιτττετε , :του τιε εΠεττιτ ερ εΙττερετεω

τιμ , τετιετιιττι εάτιε Δτωεωτ Ι1:τ0ΜΙε5- εΜρΠεε&ϋ

Βιι:νοΙτιτι:ετττ,ε τιιιτρττεττιτρε τετιιτ.Ηοτ: ετιττοτετο; .

Ι) τ τ: ο τ. ΜοτεΙιτεετττ°εό:τιτιοτι-ειειττοότιΜ4. 9·_

θ`:ιτιέΞ:τιτ ε ριιγίιετι ειιτττετε “Μ”. Ρ'τιτττ!ετι:.”ςιιιώ ΐ:;:;:π

:μετά αι το εέι:τι ν: τιιοότιτάιωτιδ::ιε Με τρΓε-ειτττ# ε:: Με,...

τετε πλω, που ρετ:ιττετ ετὶ ιιιστε!ετι:, Μ! ετιρ!ε7Β

τ:εττι ετιτττετετιι πλω: ιιτττεςιιιτιετιττά ει: ιτι εᾶιτ ν:

ιιιοτιιιτ όιΜτιάτιε, ιιιετιετε ροτείτ ουσ: τρ·τετωεωτε

εᾶιιε,ἴτιρΙετε οτιιτιι τιιοτειιτετε ερ εότιι: ττειιι.ρε τ!εϋ

ρεττάετιττε εάτιε ε Γιιορτιτιειρτο,ίτι εμε Μει:τιι·ΐοτι

τιιεΠ:ετ· εοτιίιίτετε τιιοτειιτεε·εόττι6, είε αίτιο ,ε πιει

όιετι:εςιιεεά:τιε τιιιτι:ιετιιι5ει:ετριτ είΪε ὲ ρ:ιτιοιριο,

έτερο ε!τει:τιτ: τιε:: ετιιτιι :Με εΠιεττετι ρστεΒιιιίΠ

ρετ τιιι:ιτιι Πισω εΠε εταιρια Μ! τοτε Με:: εταιρεια·

τιετττιιι τι:ετιετε ροτείὶ, ίὶιΒΙε:ἔ: οττιιιι ιτιοτειιτετεεΐο

ειίτιι: τω:: Ι·ιωεάερετιά. είεντε ετ! ρΒγΠεετιι ετιτττεΘ

:επι εθ.ιιεεεηεοτιιιεωότιι τιοτιιιιιιτεττττριιγΠεε ετι

τττεε εότιιε, "οτι ιιιιι:εττιτ ιρίε άερεττάετιττε εεττ”. ε.

ντιόε :τοπ τιιιιιι3εωεττετε ροτείτ :ιεεάερετττιειιττε Η '

εάτιτ,νετιετε ωοτειττετε κάτω, :μετρ ιρτ'εεττ:ιτεε :Σ

εδτιιε:είιω όερειιάετττιε εάτιε έ: Πιο ρτιοειρισίρε

&ετ ..τι ρτηΠεεω εε:ττετεωεάτι-ι. τετκιιιει.τι :το ει!

τω. τετωιτιιιτιι. ΟοεΗττι:τ. ττεάτωεω εάτιε:ετιιι:ι ο·,#1ΐ:ζ

εετΙετιε τΙερετιάειτττε ε τοΙτιτττετε , ειπε τε:ιοττιε εά- 0

τιεττετι:τειιι, ιιοιι εΗειτιιτ τιτιοτειίε; εεεετιετττε τιε-ειτε

τιιεετιιτετ-τεττττε, θ: ΐοττττε!ιτετ ιιιρτεΗτ.· Ι8ίττιτ τιπο

::Ιιτεε ιιοιι -εοτι·ῦιτττ τοττιιεΙττεε ιρίε :ιερεττόε:ιε

τιε εᾶτιε ε ΐιιο>ρτιττετριοε ·> ' ι ι Ή” " α _

1) το ο 2ι .τα τιιοτειειτι εθιιλιοτι ΐειτ1ΩΝ”Μζε- 'Με 2”

τιιιετε ρε: ετττττττΓεεεω άεύετιιιτιεττοοεπι, τα ὁ (οι "β °ωἔ°;'

[τι το!τιτττετε !ιρετε ορεειιιιτε,Ντε! ἑ`ι ίοΙε τετιστιειρτ·ε. κ?

.ειπε τεΒιιΙετττε. ΙΞιιτιι!εωϊτιτιιεττιοτι ιτττεΗτεττέτ

ε&τιε ιιιοτειἱ5 εσωριεττιειττ εΠετιιοττε , Η σε! :ετι

ττιω ΗΒετε :ινοΙιιτττετε ρτοάτιεετιιτ , δε ε τε:ἰ6ιιε

που τερυ!εττττ; «κια ε τε:ϊοιτε τετιτίιω ιεΒιι!ετιιτ.

δε ὰ νοΙτιτττετε ιιοιι Ιι!:ιετε ρτοτΙτιτ:ετιιτ. Ροίτεττοε

ρεεε εοτιίτετ τη ειιτοτε Βεε:ἱΗεο, ερτ τιιιειιετττε ρεσ

εεόετ τεΒιιΙεττιε ἑι νἰίἱοιιε :ιεετε , ειτε: ρτεάξειτ τω

έτει Πειιτιιείἶε ΐτιρετ οιιιτττε τι ιΙι·εεττάιιτιι; τιτιιιιτε

τιιετττιοιτ ΗΒετε ρτοεεόιτ ε νοΙιιιττετε Ιτιεετἱ , ειστε
ς!ιετ:τιτπιο.τε!τε , ειιιτι ιιοιι ρετττειρετ ρτοριιετετεε Σ

εθ:ιιε τιιοι·εΠε , :με Πιτιτττιεττ:τιω δ:: τ!.εωετι:τιτ:τη

Ιετιε δ: νιτιιρετιιιιιιτ ρετ τιιιΠιιιτι ίιτιττιόετιι εδτιιτ1ι _

τιεεεΙἶετἰιιιι:ι ιιτιετειιιιιτειιτ τ!ετιιετετιιιιτ, Ιειιόετιιιιτ: Β” Ο

ερτ ντττιρετετιιιιτ. Φωτιά ρττοτει:τι ρι·οτι. 8τ ρετ _ .

ροίΗΒΠε, κιτωροι13ιιτιειτρειεειτει ροΙΐεττιότττιε ε · ν ι ·-

νοΙιιτττετε , ε τεττοττε τεαιετι :του τεΒιι!εττιε-, ΜΒ - ι ν · °

εᾶτιι που είετεοωρ1ετε τττοτειιε, ετιιιεε&τιτ εσει

ρ!ετε ιιιοτεΙἰε εΠειιττε!εω ΒεΒἰ:τιᾶιττετιιἱτιιροτ:ετ, _ _

τω: ετ! ιιο!τιτττετειιι ιτικτε ορετετττετιι , ςτιὲτιι :τά .. ..

τε8τιΙετιι τιιοττιττι: ειπε τιοτι ει: ΐοιε'νοΙτιτιτεε , :μια

τετττίιιτι είτ ει:ετ:ιιτιιιε τεετττε. τω τεττοιρβι; ετιἰτιε

τετι:τ.ττιι εί:,εάτιε ἀἰτἱ8ετε ει: τεΒιιΙετε ρε: ιι0ιτιιιιιυ

τρωω: , :μετρ τετὶο Με ρι·ετιετιριτ ρε: οττΉτιετιι Τ"
ετ) ορετεττοτιεε τιποτε τεττοτιεΠ εοτιί-επτετιεεε. τ ω......ι..

Πι :το ε.. ΕίΪε τιιοτεΙε Με εάν: εάεετιιιετε τιεΐτι- Με ψ·

τριτο: :στο ε νειιιτττετε 1τωιε ορετετι:ε , Μπιλ τε- (°""°_· ω”

ιιοιι:: Ρω:τιςε τεΒιιΙετι:ε. Βρε ιιοιι ε!! τιιοτιτιιτττι- ;:';;:Έ'"

ττἰτιΓεειιε εάτιτ ,τω ειττιιτΠεεειετιτίιτιι άειιοιιετττε- ....,,τ,,,,.._

- τω, τω»

Π.

υιὶ τω.



του πο). ΧΙΕ Ζ): άπο. €6'::Μί::ο: πάπια:: οπο”. :Το ΜΒ'. ο

:ἰο.:οπ: Ξ: νοίοπ:σ:: πιο:: ορ::σπ:: , :ο::: ε: :σ:ίο

π: ρ:σᾶ::ὲ ::8ι:Ισπ::. π. ρσ:: ί:οοι:ο: ::: οἱᾶἱ::

οοο: .π. σο σ&ι:ο: :οο:σί::π :::::ίίσ:ίο ::::ο::σ:ο:,

ν: ί:: 8: : νοίοπ:σ:: πιο:: ορ::σπ:: , 8: σ :σ::οπ:

ρ:σᾶἰ:ιὶ ::ροίσπ:: : π:: σί:::ο::ο:π ρ:: ί: ίοίί::ίσ:

σο :οιορί::σο: :σ:ἱοπ::π :::ο:σί::σ:::; ν::ο:::::ο:

:::::ίίσ::ο ::::οἰ:::ο:. @ποσο ροί::::ρ:οί:. οσο:

ο:ποπ:ίπσπο ί:ί:::: ::: ω:: :ο ο ρο::::::σ ΗΜ::

ορ::σπ:::οοιο::ί:,::σ ορ::σ:: , ν: ροίΙ:: ποπ ορ:

:·σ::. 18::ι:: π:::ο:: :ίί: :π:::::ί::σ σιί:ο: :ι:οο οι:

::ο::Ι:Β:::,ί:ο π:::Πσ::ο :ί:,οι:ιο :ί:.Ι::::: :ίί: ::

ει:ίσ:οιπ :ο σᾶο,:ίὶ: :::::ιοθι:σ ο:ποπ::πσ::ο : :σ

:ίοπ:::Βοίσο:::::προ::σ:.π. ρ:σᾶἰ:ο::: :ιιι:::πω

:σ::οπ::,ι:οοο ::::ιπί::ι::π ::: σάοί νοίο:::σι:::ί:

::ι:::ΙΤ: σ:::ί:::σ:ο:π :ο ορ::: σ:::ί:::οίο :οοο
· ί πο:::ίπσ:ίο :2:::πί::σ σ:: σ::: ::Βοίσπ:: , οπο::

4 :ο::::ο:σ: ορο: σ::ιί:::οίοο: ν: δε. :::::::::::: ::ί:

ν::σι::ο: :σ::ο :σ:π πω: , οποιο ::Βοίσο σο :ίΤ:

:πο:σΙ: :ίί:π::σΙ:::: ::::ι:::στο: : ί:σοο :σιο:π :::
ο _κοοον::σ:ιο: ::οοἱ:ἱ:ο::πσο: :σ::οί:::::: ::ι:ο:::·

το: ίοποσπ::ο:σί:ι::;:σ:ίο ::Βοί::: ίρ:::ί::σ:ιο: ο:

ίο::οσΠ:::. Λάο: ι:ιο:ρρ: ::οιοσπ: ::οοσο :ίί: :πο

:σΙ: ρ:οιππο ίρ::::ί:ι:σπ:ο: : :σ::οπ:,οπι:ο::ι:ο ::

Επίσπ:: , ποπ σι:::::: : νοίοπ:σ:: :Με ορ::σπ:::

οσο: π:: :π απο: σιἄο οί: :σο:ο: : Πίσ :ο οἰοο:ίσ,

ίο:::σ ο:ο::ί::σ::ο: οί:οί:&ο:ο:ο π::οισ :σ:ἰοο: ::

Βοίσπ::ο:11:πίπο νπο: οι:: ροπι ρο::ί:: :ο οορΗ::

ίρ:::: :::ο:σί: , ε: οοσ: πω:: ί:οπ::σ::: σο: ο:σί:

Α Μ: π:ο:σΙ::, νοσ:οί:ί::::σ::ο: :8:ο:οιο::ο: σάο:

:οο:σί:::π οποιο:: δ: :::σίο:π ποσί::π :πί::::ο:σ. .

οπω ι. :Με ί:σο::οοο :ίί: σ&ο: πω:: :σ:ἱο,

ν: ί:: :οπο:: ::πο:π:ισ νοίοπ:σ::: :ο οί:::&οπ:

ο:ο:σί::νοίι:π:σ: .π. ρ:: ίι:σο: σ&ίοπ:ο: σάοσί::::

απο:: :ο οί:::ο:οιπ ι::ο:σί: :ποπ ρ:: :σ::: ρ::::::ο

ίοι::ρισ::: ί:::::ποοιπ ::::::σ::::: ::σ:ο:σί:::: , σο: Ι:

Β:::σ:::ο: ::Βο ρ:οο:ἰπείοοἱ::σο: ί:σί:::οοίπ:::::

::οσ::οι::::ο ποπ ρο::ί: :ίί: :::::ἰπί::σ σάοι “:::

:ο; οσο: :πιο ::::ο:π::α σ&οσί:: :ο οί:::&ο:π :ο

ἱπ::ἱπί::σ :π:ἰ:σ:ἰ σ&:οπο:π:: ρο::ίί: :ί :οπο:πἱ::

ρ:: ίοίσ::: οι:::οπ::πσ:ιοπ::ο:::::πί::σ:ο. Κάρα.

π:8.ν:::::::ί. σοκ:: (:οπί:::: :ο σά:: :::σίο , οπο::

Μ..

ΠΜ:

ί

-:::::,νπο :::οοο :ο σ6:ο 1. άν: :1:ηπο:: σο ρ::

πσ:::ί::ι:: ::οεί::::: οπο:: πω:: ρ:ορ:ἱοιπ ορ:

:σποι :οοοο, οοο ρ::οοπο: ::: ο:οιπ: σο ρ:ορ:ίοο:

οπο: :π::σ 8:πο: πστο:2; :τσ ο: π:::ο:σ :σ::οπσί::

πιο:: οοο:: ρ:ορ:ίο:π :::οοοο:ο ::σποί , οοο

ρ::ί:::σιο::π ο:οιπ: σο ρ:ορ:ίοπ: π:::: :π::σ 8:

πο: οπο:: :σ::οπσΠ::ί::: σο::::: σί:ο: :ίί: ποπ ρο

::ί:: , ::ι.ιοπ: ιποοο: ορ::σπο: Η::::::πσ::: π: ει:

ρ:ορ:ίο: :ρί:ο: , ν: :οποιί:ίπεο::ο: σ:: οπ:πί :Πο

:π:: ποπ ιπ::ίί:&οσΙ:. Β:ίρ. ποσοι:: ίο:π:οορί:« Μ

Σίο:::::ο :η

· . _ αδ:: πω::

ί:&:οπ::ο πσ:ο:σί:π: νοίοπ:σ:::: οπο: ν: δ: οπο. @απο

πω:: :οι πσ:ο:σΙ:::: δ: π:::ίί::ίο, π:::ίίσ:ιο .π. Ρ:,ίωι::ι'

νοίοπ:σ: ο: ρο::π::σ Ι:::::σ. ΔΙ:::ο π:οοο :ο σάο ἴ""'° ω”

ο. 8: πο:: :::Βοίιο::οιο :ίί: ρ::ί:&ίοπ:ιο οποιο· Μ'

Ι:π:,ί:ο :πο:σί::ο; οι:ισ :οπο:π:: ει:: ποπ ν: οπο·

:σί:,ί:ο ν: :πο:σί: σ8:::: :ί::νοίοπ:σ:.π. οορί:::οσ

οσο:: :οοοοιπ ορ::σποί, :ποιο πσ:ο:σί:ο:, ι:οο

ρ::ίο:::ο: ιπ::σ ο:ο:::::ππ:::ο:ση σίἱοιπ ί:ία::οο:,

:πιο ρ::ί::::ο: :ο::σ ο:οιπ::π :πο:ἱ::ο: ρ:ορ:::

οπο: οι:ρί:::::: π:οοοπ: ορ::σπ::: ρο::ί:νοίο:::σ:

οορί:1 8:πο:ρ::ί:ᾶἱοο:: ίοποσ:: , πσ:ο:σί:: , δ:

:πο:σί:::ί::ο: :::::ΙΙ:&ο:,οπο ίρ::οίσ::οι:: :ί:,ί:οπ

οσ: ρ::ί:&ιοπ:::: πσ:ο:σΙ:::: :οοο ν::ο ρ:σᾶἱ:ο:

δ: οι::ά:οο:,ίοποστ ρ::ί:ά:οπ::π :πο:σί::π , πι

τω: ::::ο:::ρί::: 8: ρσ::ίσί::::.

Ού:::::: σ. Ο:::π:: :ο:άο: οἰοἱ: ἰπ::ἱοί::ο::: η;

ο:οιπ:ιο σο ρ::π:ἱρἱο:ο,ἑι πο:: :ί::::Βο :ίί:ιοο:Π» οίἴ#·`3·

ω: :π::ίοί::οο: οπο: ο:οιπ:::: σο :ποιο :Μπεί

ρ:οπ: Ι:ίο::ο:::.ίΒ::ο: :σ:ἰο ΠΜ:: ποπ :Η σο:ο: ::

:::πί:::σ.Κ:ίρ. :ο:ο:ο: οπο: ἰπ::ἱοί::ο:ο ο:οιπ:π: ίω?·

σο ρ::πι::ριοιπ , σ οοο :ί:, ίπ ::οσπ:οπ:: σ:: :ο οί::

.ποπ , :ο ι:οσ:::ο:π ρο:οἰ: π: :ο ποπ :ίί::π:ι: .π. ο:

οιπσ:ο: σο ::σοίσ:π , πο: :π οοσπ:οιο σ:: ::: σ:::::ρί:

:ίί:::: ποίίο:π σ:ι::ρ:: :ίί: ὰ :σπ:5. , :ο :ο ρ::::::ο,

οι: οο ρο:οἰ: ο :σο:ἔ: πο:: :ίί:. Ι8ἱ:ι:: απο:: Πρ::

ποπ οπο: ἰπ::ἱπί::οπ: ο:οίο::ο σο νοΙοο:σ:::::, °

::οσ::πι:: ρο:οί:σί: :ο ποπ :ίί: , ί:ο οοο ί:ί:::σ ο:

ίο::πσΙ::::; ί:ο οι:σ::πο: ο: ίσθ:ο σ:: ο: :ί:,ί:ο οπο

Ι:ί:::σ :σπ:ί:::: :ο :πσ:::ἰσΙ:::: :οι .π. Νίκο: ί::

:πσΠ:::,οοσ::πο: ::σσ8:: ,ν: ροίίἱ: απο: πο σε:::. α.

Οὐῇ:::.: ο.. Ιο:ο :σπίσ ο: Η::::σ ::πα:::: , :μια ωρ:_ +_
:πο:σΙ:: :::σί:::σ πο:: :ο :πιο ρ:: ποσο: νοίοπ:σ: ο :ο :::ίΙσπ::,:π οοο ρ:οοο::: :ίΐ:άο:ο, ρο::ί: σο::

σο:οσΙ:::: απο:: ::: οί:::ο::οπ: :::ο:σί:::: :οσίοπ:.

Νσ:π ίαρ: σᾶο:ἱποσ:ἱσ:ο: ::οοσο ο:οπισ ίπ:::π

ί:οσ ο: ποπ ο:σίο ί:: :πσίι::, ρ:: :::::ἰπί::σο: οπο:

πω: :οππο:σ:ἰοπ:::: οί:::ά: :οσΙ: , ν: ω:: πο::

::ποι::π οπ::ι5:πιο,ο:ί: οι:ίο:::: π:σίοπ:,ιοσί::ιστο

:σ:π::: ποπ σοπ::::::: Ξ σ:::ο:π:: ροί::σ :σ:ἰοπἰ:

σοο::::π::έι , σοί:ι::ρ::ί:ο::σ: :ο :σο:ο: ::πο:π

:ίο, :οπο π:ο:σ:π: σοΣο:ο: ποπ :::σίο::: π:σίο:ο,

ἰποσ:ἱσ:σ :ιο: ::πο:π::οἰπ οί:::ιο:ο:ο , ίοίί:::: ρω:

ω:: :πο π:σί:::ίι ο: ορ:::::::: ποπ .π. ν: ο:σίο: Η:

σιο:ι::,π:::ΙΤ: :ί::,ν: ο:σΙ::ισ ὶρίσἰπι:ποσ:ο:, ί:ο ν:

:σπ:ο::: ρ:σει::ο:στο:, ίῖοπἰο::π π:ο:ο ορ::σπ: σο

ο:σίοπ: :π::πο::.ο. Ν:Βοί:σπ:ιοοιπ::::, ρ:: οικω:

σ&ι::οί:::ο: :οωρί::ὲ ::::ο:σί:: , σο:::ι::οσ:: :οπο

"ΜΙ-Μ ίι:::::π ί:οὶοί:οοο: ::πο:π::σ νοίοπ:σ::: :ο οι::

::οιπ:::::ο άπο: ο:ο:::Ι:, οι:ο :::π::πσ::::: :6ρί::: ρ:: :ρίσιπ

:οω·: Μ; ::Βοίσιο ποσο:: ρ:σά:::ο ::Βοίσπ::: σ:: ο::ἱΒ:π:ἰ::

_ η.

Ηι:Η::αίσ

παπί:: πο::

τοπ: ::οίσ ο:ο:σί::σ: :ο ω:: ο:ίο::::ποσ ο: :ο σοπ

°6”ΜΜ πιο:: ::ΒοΙἔ: , ουσ: ποπ ο: ίοίοι:: οίπ:&οιπ , ί:ο

,"Μ.π_ οί:::&οπ: :σ::οπ: ::8πίστο:π : :ο::: οοίσ::πο:ο:ίσ

:ρίσ ::: οΒἰ:&οπ: :οπ:ρί::ο :π::Π:Βι ποπ ρο::ί:

σ::ίοο:::::::ίπο :::ο::πσπ::σ: ίρ::ἰί::σπ::. Ιει:ο:

:ο:πρί::σ :σ::ο ιοο:σΙἱ:σ::: ιπ::8:σ:ο: :::::πο:π

:::: σου: :ο οπ::έ':ο:π π:ο:σί:,6: :ο ι:ί:::&ο ν: :σ

::οπ:::8οΙ:::ο.

η. Οίπ::::.: σ. Π::::οπ: :ο ρ::ί:ᾶἱοἱπ::σ 8:πο:

οπο:: :σ:ίοπσί:::::ρο ποπ ρο::ί: :ο :ο ίο:ο:σί::::

:οπί:ο::::ίΐ: :πο:σΙ: , οπο:: :οπί:::ι::: σίίοο 8:

πο::::οπ:,σ εαπ:: οσ:ο:: οιο::ίοο:.οο::ο.ρ:οπ:

ε:

:::ο:π::: , 8: :ο ί:πίο οποίο ποπ ρ:οοο:::: : ::Βο

ρσ::::: :ο:ο :ίἶ:&ο: :::: ιππ- ίο:ο:σί:::: , οοο :ο

:πί::π::,ίπ οοο :ίί:, ρο::ί: σπ::::ο:π::: δ: :ο ί:πίο

οιο:ίο ποπ:Π:. Κ:ίρ. π:8ο :οπί:::. :πιο σοί:|::- :νο

:οιπ :ίΤ:π::σί:::: :::1οί:ίτο:, ν: :ο :οο:ο:, :ο οπο

:ί:ρο::ί:σ:σο νπο::: , Π: απο: ρο::ί:σ:σο ορροί:

:ο:π:ἱπ απο: σο::ο: :οι :ο ρο::ί:σ: σο ρ:οοο::π

οπο: ποιο:: , ν: ἱπ :σο::π Π: :::σο: ρο:::ίί:σ: :ο ορ

ροί::οπ:. ίπ σᾶο ν::ὸ :ισ:ί: ο::::ι:::πσ::ο σο :ίί:

::ι:::ποο :ο , ν: :ο :οο:ο: ποπ ί:: ρο::ί:σ: σο πο::

:Π:,::πισ ποπ ρ:πο:: σ:: :ρίο,ν: ροίο: σπ::::ο:π

::: ο: :ο θεοί:: ο:ο:ίο ποπ :ίί: , ::οσποο :ο , ί:ο :ι

οσο::ΐι,::οπ :::: ρο:::: :Ποιο :ο :ίί: , ν: ρο:ο::ἱ:σπ::

::ο:πι:: ποπ ροπ:::. Υπο::ο:σ ::α:ί:ί::::σ: :ο

ρ:: ::::::πί::σο: ο:ποπ::πσ:ίοπ:::: ε: απο:

επανω”, :.Είί: π:ο:σΙ: :ο:ιο:ο:σιο :οπο:πί::

::&:Βο: :Ι:::::: νοΙοπ:σ:::, ::::οισ:ί: ν::ο :ο:ρ::σ::: ΡΒ ':'"'έ'

σΙ:σι·οο: ο::π:ισ:οπ:. ::: .π. σ&:::ο: ιο::ο:οισ::::οπο:π :ίί: ο:ο:σί:, οο:ί:ιο: :ιο:π:οισ:: , :οοι::· πω:: ω.

πἰοπ: ρ:ορ::::σ::: σθο: ιπο:::Ι::: οπο: ίοπ: , ι:::::ίο “υποσ

:οπ:,ο::::::::οο:,ίσο:,ν::ορ::ἱοπ:,νί::ο:, ν::ίπο::

Μ:: σοι:ιο :π:ιο:οπ::: :ο:::ρ::οο: πει:ι::: :Ι::::::

σ νοΙοο:σ:: , ο::ο:σ:ὲ ν::ο ιο:ρ::σ::: :ο:σ:ο::: ρο

::π:. ί:: .π. :σ::πο: ίοπ: :ο::::ο::: σο: ο:ιο::::ο:::,

ίσοοσ::Η::σο: ν::ορ::σί:::Ι::,οοσ::πο: ίο::ί:σπ: πο· .

ρ::ἱο νοΙοπ:σ:::.σ. ΕΠ: :πο:σΙ: ο:οιο: :ο ι:σοί::Ι: δ: ο ω)

ίο:ο:σΙ:.Οσοίσί: οι νοΙοπτσ: σ ρ:σ&ιώ :σ::οπ: ::- |-°::::Ι:ζ

Βοίσ:σ : : οοο :απο :σοίπ ο:ποπ:ίπσπτο:ο:ο:σ- ·

1::,ν: ί:σί:::ο:,οο::ᾶσ,ί:Β::,::::ι::::ίΙσπ::σ:, πιο::
ί ο ί πι:: οπο:



ι. .

ΔιιΜειιιε

Ϊε,ε#ἔΒΙΪΛ·

Ια.

ει.

Ισ Β" που

ε!! κάτω

Ω!"Α“ι τ

σιιϋωπι

πι”.

Χ

Μ. :ιιι σ.. ισιι.εεειιισεε.ι.ιω.ε .....ι... ι. Μ.

:πιτ εσω Μ: νοισιιτιιε 8ι :ιιισιιε ιιιιιιισο ιιισιισ τι:εσιτσ: ι !ισιιιιιιιε 8: ωιιΙιιιιι τιιιιΙσισιρερμιλ

ει! πάσι ιισωιιιιστ ι:σιιεσ::σιιτ. ΡοτιιιεΙε ει! ρεεσ·

Μπιτ :σώσε ρ:οεει!ειισιι&ίιτ ιισιιιιιιιέι ριἰιιεἱ·

ρω !ισε:σ,ρι·ιι&ιώιιιιισσε?τεΒιιΙιισ , ι ιισο ρωσι

:σε δ: τσ:ιιιιΙιτει· πάσι ιιειισιιιιιι,ιιστ_ωσ:ι!ιτ. 3.

στ. ίσ:ιιιι|ε ιιιστιιε :στίστ Γστιιὶισἱι!ἰ ιιι εΠε ωσ

τι!ε ιιι:σσωισιτισσω ΐεσ ει:ι:ιιιειιτιιΙε, 8: ισ ειΤε τω»

:Με εστιτιιισσισ ίεσ τΙΪειιτἱιΙε. ΠΙσιι Γεωρι:: ειτ

Νησιά ιιιίτιιι&σω ιιιιείΤε ιιισι·ε!ι, εισαι καιει

ω: ιιιιιιιστω ιιεειι:Ιειιε ΓιιΒιιε&σ,ντ ρ:2ωισσι δε με·

σε: σα: .ιι. ειττ:ἰσίεετἔ πισω:: ε: ιὶειισιιιἱιιιτἰσε ει.

εσιιτ.σι· ιιισι·ιιιιιι , τσω στι εκτιιιιίει:5 Ιιτιεττετε ριπ

ιιιιιιιιτισ δ: ρσσιειιτιε,τσωσ Ιισε:ιε ιιάιδσε ιιιε:ειι

τσ δε σειιιειειιιιτ. Ησι: νε:ὸ είτ ιρίσω στ. ιιισιιιἱε

εΠειιιιιιΠτετ,ιισσιι ιστίι ωιωιωι, ιιείτι·ιι&ο ἱρΪσ_

εΠε τιιστεΠ, εσω ιισΠσιιι βεβεα είἶε ιιιίτιιιάσιιι_ιιτι

ιρίσ είε ωσι·ι:Η,ντ ιιι: ιισάστιτστ, ι!σωιιιήιρει:ιι

Με: νιΙστ,σΒΙιειτισ ει! ροειιιιω,τείειίΠσ ειδττιάσε,

τεΙιιιτιτισ νστι,:εωιιΕσ οΠειιἴιε , ιισιιιιισΙΙσιιι Βάσει

εΠε,ιιιίι ωσ:ιΙε: νιιι!ε,εσ ι!ειτ:σ&ο, τστιιω ειι:ιιιιι

είΤε ιιείττιιιτιι:. Γσ:ιιιιιτσι· Με εΙΤε ιιισ:ιΙε τειιιρετ

ιιι εντ:ισίε:5 ι!ειισωισιιιισιιε νσ!σιιιιτιε,ΙιΒειὲ τσι

δε νιιιο:εσι εσιιίε:ειιιιτ,ιισι ιιι! ριιει·ιιιιι οιιΗΒιιιιτιτ,

ιιστ σιτειι(ιιιιι τειιιιτιιιτιτ. Όσοι ιιι. νσισιιτιιε ιιι! ρά

σιωτιιστωεω ιιιιοι ιιιίΙσει·ε, ιετιιρετ ιισιιι(ιιισιιι

ειιτιε ιιισ:ειιιι, στα λ Πιετά νσιιιιιτστε ιιιτειιιιε ρετι

ιιιιιιτ,εσιιΠίτσιιτ ιιι-ειιτ:ιιιΓεε5 τοιιτίιιιι ιιειισιιιιιιι

τισιιε νσΙσιιτιιτἱε.4.. Ισ .Πεο σο:: εΙΤε πάσι ωσι·ιιιτε

ρε: σ:ιιι:ιειιι ιιιιιιιτ:ιι , ίει! τιιι·ιτίιω ρε: σ:ιιιιιειιι ει!

ειστε. Νειιι ρε: οιιιιιιειιι ει! ίε ιισΠσω Πεστ Ιιεϊιετ

Δ; εάστσΙισει·σω,ΐειι ΐσιιιιιιε σει:είΐιτισιιιιι:ιιετιι:α

|εω: νιιιιειιάσι, ιιιιιι ίειρΓσσι, ίσετιισε ιδίιιιιιτε

ρε:ΓσιιιΙιτιτει ιι:Ηειτ , ιτιιισ$ριτιτσω $.ρ:σιισειι,

  ιιιίτε:ειιτήτ , ιιι τιιισσιω ἴσΒιεᾶσι·ιι ει: αεσιιιειιτιρ

@σε Ρ ΑΠιισι ριιιτειιι α.. ιισι:ειιτ , :τιοτι Με ιτειι.ιιιὶἔ

ρσΠιιιιΙε ειτ,ντ :σειρ εειιιι8 εσιιτ::Ιιιιτιι: ι ρ!στιΒιιε

ὁιτἶετειιιἰῇε νΙτιωιτ σοι: ιΠιιιι!ειιτισστ ιι!εω Βε:ισε

.ιιι ρισ :ει [ρεστα ιιτοιιιιι:: Μ! εΠε ιιισι·ιΙε ι:σιιτι·ιιιιιέ

τσι ὰ ρΙσιιτιστ ιιιΠε:ειιτήτνΙτιωιτ , στι:: ιιωεωιι.
ε8.

βσειιιειιι 8ειισιισ ρισ:ετ ιρεειει πρωι: , ντι:ιισι τω”

ιι!ειιι ιιιιιιιεισ πᾶσι εσ:ιττετιίτιιτ ιιι ‹ιω τω. °

Βιιτετ,νεΙ ωεΙιτισε Γρεεϊθειιτιντ σύ ιισιτ ιεισιιιιτρτσ-:

ρτσ: ροειιιτειιτιιιιι, σε! Γι: :ετσι ρ ι)Ραιτειιιφιστ

εω,ιιι ιισσΒιιετ εᾶιι τσιπ ιισε·ΐ ειετνιιιωασισε

:ιΕτειιι,ιισιτσιιι νιιιιισει:ισειιρ:ιι εἰΪετ εσιιίιίτσει·ε

ντιιιιιι ιρει:ίειιι ωσ:ιιιιτατιτισειιζ ιιισιιιαιω.ιιΠε

εστω:: είε πιστα σετσιΔω Χερεςιτιιιιισιι Επι· (ε μι;

ίτιιιιιτ , ντ ιισιι "κι ρε: νιιεω.ιἱἰιἶετειιιἱιιω νΙτιιιιετιι

ιιι νιιιιιισιιιισε_ΐρεειε εσιιττετιετιιι·. Ναι ειιιιιστειιι

εαπ:: σιιτσ:εω ΐσσιειΒιι , ι:ιισι ρε: νιισσι τειιτιιιιτ

_ εεειιιε:ιτ ειρΙειτσ:,5τιντ ρσΠὶι ιιι ειιι ιιιιωε:σ @στα

ιιι:ι:ιιιειιτισ ει! σιιττε:ε.('.σσΒτω. ΙωρΠειτ, Δειτε;

δια ιιιίτε:ειιιιΞι ρε: ΐε ι:οιιΠιιτιιτισε τρεειει , ιισσ τσ;

τιιιιι ΐρει:ιειιι ι!είτι·σι :σε σωσει ρστείτ ιιιίΐετειιτισ

ιιιο:εΙιε εσιιΜιστιιιιι πάσι Εισ:ιιι:ιί, σοσ ιιείττιιιίτιἱ

τσιέιΓρει:ιε 8ιιιιιιι:ἐιἰρίἰσε; ντείιω ι:ισιτ νιιΙτ Δω...

τετεω εσω τισιιιισιιιισ ἱ:ι ε.ἔ ρ:οΒιιΒιιίτε: ρι·ωι.ιπο.

δε. ι!ειτιιιι: ρε τΓειιε:ετ ιιι εστιεσι ιιιἱσ νοΙειιι|ι απ.

τιτειιι , !ισωιεἰιἰῆ ιιιιιισειιιΕΙιτει· ιιΒΙιτσι. σεως

τιιιιε εθιιιτ ιιι τετισιιε ιισιιιιεισῆ , ιιαιιι ι·ετισιιε

εΒιἰετιτἱτ. - - :έ

Μ:: . σώσω ιιιιι ιω!!τιιτΙου·. ρι·ιιι:ειιι ριτιειιι

ρ:ρΒιιτιιιιστειιι εειι ειιτ.

ιισΙσιισειιιιι$εσΙιθ:.8ε 7ίιιι/Μ:14..ειι .Ρόι ω;
μι» ι!ιίτισειιιτι:ι:εσωίτιστιιε ,_ιισσ Ε”. -

?9·

Γιιιιιιιιωζ

«Παει/ξ

ιι8 εσιιίστωισι· εΙτ πιο. Μ' "”ἴ"“

τωιιτιοίκ ὅ .

Μπέμπα ό·

ρεειρ5 ρει3·· »ωιω, σ:

 

εΙτ ωιιιιιιιιε ιιεεείΐι:ιστει: ιιιιτσ:αΙιτιιισι ιιειιιιἱτείΐε

ιιιοι·εΠ:,ντ [σρ:ὰ. Π: σώστε νετὸ ει! σ:ειιτσι·ιτ ΟΧΪρ

ιτειιτετΏεστ ιιισΙτστ τιιιιιετ ειίι·στ Ιιἱιειστ,ὲ ρι·ιι%εέιζ

ι·ιιτισ:ιε τε8:ι!ετσε, ντ :άσε Ηι:οει·ιι!ίτιτιε·, Βιιε!ιτιιτιτ,

ωιίε:ιεσ:ιιια: @τα ρε: σ:ιιισειιι ιιι απο Πειιτ

Βάσει σ&στ ιιιο:ιΙει. '

ειτσ:σω ιισιιίτιτιιρ:ιτ ι ι:ιι·ι:ιισιίτιστητ . ει”φωσ :Μπι ὅ ιϋ1°Ξ

ρει:ειιτσεσω ιισιι εσσίτιισσιιτ.ΐειδ ω:: μέ'. Γιισιιτ

τω: ρε: :σώσω ιιει:ιι!ετιιισισ.. ιι:ιε!εωι ιέεσ Τ"ω"°

ιιιιὸ ριιι:ετιισιιιιιιιει , νε! ιισιιιιΞειιε σπιι$εδρ
εσιιειιι ιι8:ιι,:ισιι ίεεισιτσι,ιιιισά ριίι:ειιΕ η ει:: ι..ιπ

ι ...ιἔσε

Π” .2ΉΣ

η ·
Χε 8 'Ι:Ιιε.

ΒιιιτΜιιια.

.$46

Δε! στι. ε.

η.

έά ι..

π.

Λεια”.

η.

Βιι&ικω τι

:ΑιιΔι·Βιιω. ρωταω (ω. ιιι! ειιτΕισ:.8. 'Πισω.

Κείρ. ι. :Μπι ιιιτεΠιε. ε. ιιιίτε:ειιτιιεειΒ:ιιε Βικτω

ιιιι:ιεΠε ιιιστιι!ι,ντ Οιιιι.ιθΜ. ειιρ!ι:ιιτ:Φ·ρ 5. Μ»

ε?ιικι·ιΜει:ε ?οι ε. νοι:ιτ ιιστειιιι!!;τ , ι!Ηΐει·ειιτισε

επειιτιεΙετ ισιιασισι!σω-!οιισειισι $ι:ιιιιΙιίτι.«Μ ι μ

Βιιιισιιειιιι ιΠιτισ8. Μιἱσ:. εΠε_ωσι·ι!ε εκει τω.

τικιιιιειιι τιιιιιιιιιι ερτιτσι!ισιι!εσι πάσι ω Πισω

ριιιιειρισιιι, ιιε8σ_:ιιιιιε .ιι. είιιιι στ :σωστα , σο::

ρισιιιισι ιιιιιο-ιιισ:ιιιιιιιω σοσ ΙσιΕειτ ει! εσιιιρΙτ-.

τιιιιι ιιισ:εδιιιιτειιι. Πιι:ιτιιισιτσιΠιιεω Έσι·ωιι!ειιι,'

εσιισειισ; ιισειιιιτειιι ιισιι ει:_εΠειιιιιΙιε ιρτιισιισ

πάστα! Πισω ρτισειρισιιι , Μ! ειιτιιιΓεεε όσω

τιιιστ ιιε:ισιιιιτιιτισ ι ρἔιιιεἱρἰσ ιιικιε ορει·ιιιιτε ε:

ρ:ιτᾶἱι:ὲ:ε8σΙιι τετισιιιτ.Λά ι..Νεε.σιιιο:. νιταΙιτιε

.ιι. σοσ εσισρειιτ εᾶσι νιιιΙι ρε: ειιτιισΕ ι!ειισιιιι:

ιιετισιιεω , σε ρειιστιιιιί :είρεάσω ιιι ρ:ισι:ι··

ριιιω νιτε:ιισἱιι ει: ιιιτ:ι:ιιει:ε 8εεΠειιιιιιιιιιιΠε:ειι

σε ἰρίἱστ ρΙινΠι:ει ειιιιιιτιτιάστ νιιιΙιε ι ιιισ:ΔΠτετ

πιει:: σο:: είτ ιιιτι·ισΐεαι ιιιίΐε:ειιτιιι ριινίιι:α εστι

τιιτιι “Με ιισσιιιιιι, ω.. ροιἱὶτ ειιιίτε:ε του: ειιτἱτιιι

'πωσ εστω τιιιιιιιιιι ιιΒίσιιε ωσ:ιιΙιτιιτε; σο:: ετι

ιιιιιιι ιιίΙσε νιιιΙΕι ιισΓιισε νιτιιΙιτιτε ε: σ:ιι·ίσε ιιι

ρ:ισι:_ιρισιιι Με. κ4τἰ 3. Πιίτιιι8. ωιιστι πᾶσι πι·

Ιιιιιιιιιιτ σπιτι:: ιιιστιιΙιτ, ιισιτειιστ ε!! νσΙσιιτιι·ιστ,

Γσιιιρισ νσΙσιιτει:ισ ρτσ (ρ0ιιτετι00,ιιε805$ϋρ!0 νο

Ισιιιιιιιο ρτσ Ιισεισ.εο:ιεειισ.Οστε:σω ρ:ιωιι νο

Ισστιιτισω είτ ιιεεεπειιιι πάω τισ πιεσθιῆϋοᾶᾶμιν·

ωιω ειιιιτιιτειιι.ιισιιιισσιιι ωσ:ιι!ιιιιι€, νι ριιτετιιι

σιιισ:ε Μειωσα τισ: ιιιιιιτἱωθ ἴροιιτειιεστ είὶ·. ι:ισιε

τειιιειι στι" σοσ είτ, σισιιιΙιε σοσ άισιιιιτ,ιισιιτισε

ιἰειιοωἱιιιιιὶσ ιιεΐιιιιιιτστέ ρ:ι:ιι:ιρισιιρειε ορι::5τε.

- Φιιθισιικι ι. Διι :Πε ιιιστοΙε ιιι εσιιιιιισιιε εσιιΤ

. Χ

τ Μ =

νιτἰωιιι ι:σιιτιιιιιιιιιτ Με8ειισι ιιισιόιτισειιιιιιΜ -

ιιἱσἱιἰειιτει ιιι ρΙιιιετίρεεἱεέ ιιιιιε:ΐιτ. διειίτεἱ σο,

Πωσ ρΙστετ τστωιε εεεἱιἱειιτἔἱετ είΐε ροζιιιιτ ιιι

εσιιειιιίσσιεότσ,σσιι Γειιιιιιστι ιιιιὸι! ρΙστεε ιἱἱτἴεἔ.

:εστΞιε ει:ειιιειιτε!ετ νΙτιωιετσιιιωιιστ ιι!εωτ εξ

οσε ει:ειι!εστιτ, σοσ ιιισιιἰ ειιτειιΠσιι ιιι ρΙσι·ξε ρεἐ

ει”ειιιωσιτ.φωιιιι ριιιτει ιισιιίτιιτει,νετωιι> Μή,

Με :είρειίτιτ @μια ειιτιτετιε ασεπ: τω: ιεειι!ειι- ·

τἱι,ι·είρειἄσ τισιτσ ιιισταΙιτιιτιτ εισίιΙειιι εᾶιι5 τω

ιΜϊετειιιιο, εισαι εσιιττιΙιειιτισ ιρίσω στ. ιρσ:ιι!ε

ιιι εσωιιισιιι ,·ιιιεεεω :σε ιιι ιιιιιι·ετ ιιι

ίτιιιι9:ιιι.Νιιιιι ΐρει:ιεε .ι ιιιιιιιιι ιιιΒ·ε:ειιτΞε νιίἱσε Εισ

ιιιτισι . κι Με! :σου είεΜΜΜνιτε
πιστή εσιιΜισιτ,ιιοσ ιιι ὶἱὶι Ιρεειειισσιιισ ζ;; Δ · ιισιζι·-1ειτ _.ι·

: Ά4.Βδ

Α ..ιιι

-. ' ι 'νι

Ω

ο

ίε:ειιτιε ιισιιιτατιτ, νε! ιιιιιΙιιιο€εσιιι εσιιειιι_ τ σειρ Μ

ιιιο:ιΠ ιιι ι:σιιιιιιιιιιι ιιι εσιτειιι ιιᾶσ ιιιιιιωθ.ΗΜ

πιω. ΗσσεΕιτ εστω τεωρετιιιιτισ τι: ι&σιεισιισ

εΠειισ ρι·ορτετ ροεσιτειιτιιω ε Μπιτ Ετ ἰιι φάει!

.ειἱσ Ρωω,ι:: ιισσ είτ ιισσεττειριεσιτειιτω,σσσ

τιιιιειι ι:σσΒιισιτ εσιιιιρἴσ ιάιι ρτινίὶι:σ ίρεσιειιι

ιιιοι·ιτ,ΐει·Ι εσωἱρτῖιιιισ:ιΙἰιιιτεἰσ εσσιωσσι , σειρ

(ε σώσει νι Ξειισε κι ντ:ειιιιισε ιισιιείτατεσι :φωσ

ιῇσε απ:: ΒιιΒιιΙιι Ιισιιε!!ειιιισττιιιιιισιιω εισαι απ.

ωιωηι νΙτιωιεεοιιιΕισιτ ιιισε:ίσε , ιιιιτισιΣτατήσε

τρει:ιετ ωστἱε.Νεε οωσσ , τριτισ-ντιε ΐρει:ιεε πισω

επιίτειιτε:σεω ΙσιΕειτ ν: _ιΙιΙΒιιΒιιιιιστ ωστιιιιετ..

ρε: σ:ιιι:ιει::ι :ισ ιιιιιε:ίιιισ εισιτάσσι , 8ε.τειισιιιι

ιΙι&ιιωειι. 00Πβ[Φε Με τε ιιισεστ ιισιτ ιιι.ιιιιτετε;.

όσο ιει:Ηειιτιι, ιισΙι:ειΙσ δ: :Φάσο :τι εσιττωίστι

ιεε1σ.8ειι Πεετ ιΜι:ειΙσ δε .Μεσοσ ειισιτττιτιστ

ιιιιιε:ζιε Γρεειετ ιετιιιειιτισιμιιω ίσσιεάσωσσιτι.

. τιισιιτ

(πιο σιίιιιισσιτσ: ρτη·ΙΞεε ισ Μι ισ εοιιεισ εστι.:

.= .ιω?

νε! ωτΙιτιιιιιιι εσιιειιιιιιΐτιι ρΙινίΞεσ ιισιιιιιιισ.ι Ετσι @ἐξ



η:: ἔΒ:/ὐ..Χ| Ζ): συπσ.έ ΜωἄΜιιόἰιιπὺιὑαωαπ. €5'ε...ΐεά. ΙΖ

Ψιιιι:ι:::ιτι:ιι σϊιι::Ωιε ΐρ::ι:: :::ἱσ:ιι:ἱιιιιι :ιιιιι

Μ: Δ::ἱσ:ιι:: ι:ι :σιιιιιιιι:ιι,σιιοστιιιισιισω 8:ιιιιι

νι·ιισιια:ιιι: σι:ΐ::::ι:ιι :σ ::::::ιι ίρ:::ι:ιιι πο·

:ιιΔιιι,:ιἱιΔΙ:::ᾶ:σιισἰί:ἰιι&:ι:ιι :ο:ι::ειιιι:. Ε:Βσιί

τ:: πισω:: :ισιι:ί:::ι:ισιιή 8: :ιο:ι:ί::: ρσ::ιιΕσιι:

::::ιιι :σσ:σι πᾶσι :ι:Η::ιι::ε . ιιοιι :σ:ιί:::ιιειιι: Δε.:

:ι::Γιιε Γρ::ὶ:ε ιισιι:ί:::ιε α: νι::ιι:ιε :σοι :Με ::ι::

. ::ιτ:ριινίι::ι πάσι , :ισ φαω :οι:ιρα:ιιιι:ιι: ν: Με.

:Μπι :σ ίιιΒι:θ5ιιιιι ; :σιιΡ:ι:ιιιιιι: :::ιι:ιι :ιω::τι:

:Ρω:: :ιιιιι ιιισ:ιιι:ιι:::ΡΠι ιιι :σιιιιιιιιιιι, ειμαι

ν:: ιιι:σιι:Ιισ:ι:Μ:,ν:Ι :ιιι|ι:ιι :·σιι:::ιιιι: ισ σ::

:ιιιι ρ::ι:ιιι νιι·:ιι:ι:,:ιι: στη σ. ιΜσιΜιι&ιω.

Ε: ει: σα:: :ισ σρρσίι:ιιιιι τω. σ:: Πίσω

θα:: Μπιτ:: ιιι:ιι::ιΠε :ο:ιΠί:ι: ιιιιιι::8:ι:::: ω·

:ιιιιι . :μια σ:ἱιἰ::Ϊιιιι: :στι :ιω::1ι. σουίτα: :πιω

ιι:ιτιι::Ιιε Ιισιιιἰιιἰε :σιιιιί:ι: ιιι ι:ι::8:ι:::: :σ:ιισι,

:μια σ:!ιι:ιι ΐιιιι: !ισιιιιιιι,ν: Μαιο :ΙΕ . σ:: Η::

.:Π::ι:ιιιιι, Μ: ίἱιΒίΙ::ι:ἱιΙἰι ,.· Ε:: :::ια:.ιω

σε:: :σ:ι::ἑ ν::σ ιιιισιιιιι ιιιι:ιι::Ι: :σιιίισι:, ν:Ι::ι

μιιιω::: ιιιι:ιιιιιε ρ::::&ιοιιιε, διι:!”ιισΙ:ειιι:ιιιιε

θα: :ι::ισ:ιι:ιιιε σ:Βι::: ιισιιιιιιι,ν: :τοπιο :Μπι ιιι

ματι:: σκι:: οπότε:: σιΠ:ιι:ιιι:ίι ωιωωι . σο:

Μαιο :Ω : Ι:: Βσιιι::ιι πισω:: :σσί·ισι: :τι ΜΜΕ::

:::: 8: ρι::ιι:ιισι:ι: :σ:ιιιιι σιπιιιιιιιι, σα:: ω:: :ιιο

ω: ν: ίἱ:σ:Ιι::ι:ιιι·::σιι::ὲ ν::ὸ ι;ω!ι:ι:ι πισω::

:σιιίιί:ι:.ν:Ι :τι Ρ:ιιισ:ισιι: :Ιἱ:ιιἱιιε ρ::::&ισιιιι ω·

 

$" - ° κ. . .

-ι“Ρ."· σ' "οπιτ .ιι:::ιιι: ριιι::: Βσιιἱ::::: ν:Ι ιιιιιι:ιι: Μ» :ι :ιιο::Ιι Δ.ιιω. ,ν:Η:ι ΡοΗ:ιιι:ι :ιι:ι:::: :ιι:ιιιισ

Ψσ'°· !ἱιιιι :σι:ιιρ::::ι :ισ :ιι:ι::ιτ:::ι πάσι ν: ιι::ισ:ιι:ιι .:ι!ισ:ΙΤ::ι:ι:ι:5.

Δ.: α”.

Ή· .Ρώσσικα 2. Α: :απο ωοι·ιΙἱ:ι:ἱ:ν:ιἰιιο:ὲ :σιι- ρ:σκιιιι: :::ισιιι:,ιιι:::ιιιο:ει σιιιιιι:ξΙΒι::ι: ω...:

ιι::ιιι:πό:ιιισσιισ8εωιΙσ. :Μάο σιιιιι:.σσι:ισ::: :εε πισω:: :σ:ιίιί:ι: ιιι :σ:ιίο:ιιιι:ιι:: :σ !:8:αι;_

ιι&ι:ιε :ιιιισε,:ιΙισε :σ ρσίι:ισιι5,ν: ::οιιι:ιιιΠιο, :Με σρροδ:: :ΜΜΜ ιιι σισσ::ιιι:::: δ: :ιαιιι:ωω οι:

:ι:ἰιιιι:ἰιιιιε ν: σιιιιΠισ,:ιιιιιε :ΜΒΜ :οιιΕί::: ι:ι :πι- ::σ:ιιι Ι:8:. Μει:: :σιιί::: ::ισιιάισιι: : ::&ι:ιισσ

:Ξι ιι::ιιι:ιό:ι: :ᾶιιι σ::ιι:ι: λ ιισθ:ιιισ :ιι:::ιι 8: ιι:- .ιι. ιι:ι:ιι::Ιι: :σι:ΗΜ: ιιι :::ιίοι·ιιιι:::: :σ :φωσ-ι

εισαι:: :ι::ιιιι: ::ια:ιιιι τι:: :πιο ::!σέιιιιΣιι€σ::βν:ιβε :ι::ιιἴο 5 ::άι:ιισσ :::ι(€:::2: ι:ι :::ξο:ωι:::2ι:ι

ι4. ιισ::. Πο: :εισαι ποσο ::ι::,ιι ιι κ., .ε - ι·:Βιι :ιιι απ:: 8ι:ιι: :: ι:: σωστα πιο οσσ στ·

ΜΡΘ:: Ετιιιι:ιιι:::μιιι !ι::::Βιάιιιισσ:ιιισ 86 :ι:ει:ιιισ ν: :ιιι:::: ισ ::8ιιΙιιιιι σισ:ιισι. Μισο: μοβ. :ι α: ::

::. Π: ιι::ιιι::: Με: :οιιιιιιιιιιιε νιιιιισ::ι ι!:ιΙ:::!ιι , :ισι- μιααπ:: πισω:: , :μια :ι:Γ:::Βι: ιιιοσι.ισι:ιι:ι:

.ΜΜΜ Ωω.: :πισω ρστ:ίὶ :πιο :σιιιιιιιι:ιι: Μισο:: τω. ιιισι·:Πε:Ιιω:,ν: ρ:ι:::.:ί: :ιι ν:Ι Ρ:σι:ιιιιι :ι:ισιιι:,

σθιιώσιι: ::ιτισιι: σι:::ι:ἱ: σ:σ::ι:ιιι :σ ::Βιιι:ιιι ιιισ:ιιιιι. κι ι·:ιιισ:: σιιιιιιι. Οσ:ιίι::ιι. σοῦ:: :ο:ιίο:σιι::ι:: 6ου,δω.

ύ Ν!" Οσστιισσστιιιιι :άσε σσίὶ:ἰιιιι:, :Μαι σι·ιιιιιιιιιιι ω:: :ι:ι . δ: σιιιιιἱ :Πιο Γ:ιΒΙι:ο , ρο:ιι:ιι: Βοσι::ι:

τσ ίιιΒι:&ιιιι:ι.:ισιι :ισ ιιισ::ι!ι:α:::ιι :ι&σε ν: σε::

::ιι:ίο :σ 8:ιιιιε , ιι:ισσ :ο:ι::ι!ι:ιισσ σιιιισιιιι: :τι Βσ:ιι:ι:: :ισ:σε,οΒι:&ι,8: σιι·:ιι€Μ:Διι:ιει:ιιιιι μι:: Μ"- 3·

"Με ί ω:: πιο:: ::νι:5ωιι:.έσ :σ:ισ::ιι. Ν:Βο,

ωι::σειΔιπω::ιε :σιιίὶἰ:ιι:ισ:ὶ ΐρ::ι:ι ιιισ::Ιιε,

ωιωι ρ!ινίισιιιιι :ιι:ι::::ι::ι ιάσε, σα:: ::ιι:ίιιιι :κι

ΤιιΒι:άιιιιι ίρ::::ιιιισ::Μ,σιεσ ω::ω ίοΙσπι ίσα.

:ἰ::ιι ιιιιιιιιι ιιισ:ιι!:ιιι.σιι:: ::ιιισε:ιι: ιιι :&ιι, ν: ιιι

:χωρισ εισσ:ιάσ., σ:ί::ιιι:ιι: πω:: :ισιιιι:ισ η,

σ:Β::ιθ:σσιίΐ:::ιι:ι:ΐι ιρΒιιερ:: ιιωεωιιικω :ΒΗ

ιιἱσιι: ιισειιι:ισιι,:::ιιω:ιι:: :ισ:ι:ιι Μαι:::σήτα

:: ιό::ιέ , ν: ιιιω::9:: ιι:::ι:ιε ἴρ::ι:ι ιιισι·ει!ιε:ίι:ιι:

σ:ίτι·ιι&σ ν:ισ αι::ισ::ι:: σ:ινΗ:ο , σ:Π::ιιι:ιι: το::

ιρ::::: πω», :::ι·ιιιιι:ι·ι:: ::ισ:τιιίιιιισειιι:ισ ν: Μ..

ι:θ:σ :ιιτ::ιιιε ι::ισ::ιτ.::. ·

' ·:στιιισ::ιι: ::::ιιῖσιι:ιι ρσΒ:ισ:ιι , ιι:ιιιρ: νσ!ιι:ι::

::ιιι ιιιΓιιιι Ισια: :ιρ:::ιι::ιιι δ: :ει:ισιι:ιιι σκάι::

8::ιιιισ: ί::ι:. :$::::::,Βσιιι:ι::σι ν::Βί:::Μ: ι

οι:: :Π: :κι :σιιίστωεται: ισ Ι:8:σι,ν:ΙΡ:σκιιιιισι

:ιι:ισσι:,ν: δινω:: ι.σ:Π.ι·7.4.2._6. μαιιΜπ:ώ· ιιι ε.

4.40.;. σ: 2..:9· μασΙ.ι8. Μ.: ι. ΖΖώ::.:::.σι/:.4σ.

π! :κι :: ι1ιοτσιιι σιιιιιι:ιιιι,νι :Πι : ν:: :ισ ιι::ιιιιισιισ

Π:ιιιι!,ν: €οιιι·ωσ.ι.:14. :9. ω. ι. .ισ 3. :--Μ..ιω.4.

ι8.σ:°.2.00πά 4..€9'φ2ο.Μ'.1.0ΡΡ0ιιΕσω :ιωι:ιωι

:σιιί.ιθ::: ιιι σιπσ:τιιι::ι:: σ. :σισ::ιι Με: , επι: στο·

:ΗΜ ::::σιιιε,:ιιι: ::ιιισ:.ι σιιιιικι,:ιι::ισ ν:ι·έιεμι: Η.»

σκι!. Πωσ. ω:: σιιιιιι: ::έ:::ιισσσ:ίσιιι:ιισιι:Π

σ:: :σ:ιίο::ιιι::::ιιι :σ ρ:σρ:ιιιιι ::ΒιιΙειιιι : δει!

σΒΙι:ιιιι:ιι: σ:: σιί·ΐο:ιιιι::ι::σι 8: σ:ιιιιι:ιοιι::ιι :ι:ι

::ισ:ιιι. 8:σ πρι: Βσ:ιι:::ιε ιι:ιο:ιΙιι :Β:Ι:1. ει::

·:ιισ:: Μιιιιι:ισ Μ: ΓσΙσ,8: ω...: :Πο ιιοίι:σ , :οι

Ή:ιι:!ισιιι::ι :ιισι·:Ι::. . · - .

38.

Β·

μι.
τω:: ί:ιι:. ::ιιΓ:: , Ιισιιι::::ιιι ιιιο:ιι:ιιιίι:ειιιι Β .

Η:: ιιι :σιιέ-σ:ιιιι:::: αυτ: σιτο:: :·ι:ισσ:Π ν: Π::ιιι:Η:ιιιιι ιιι σιίΐοι·:ιιι:::: :ιιιιι=:έισ :ιιι :σὲ :πιο σε: Μ: ...Πω

Π: :ί::Ρ::ιάι::ισ :::ισιι:ισ:Π: :ιιι:ιισι ρ :σπισι:ιιτι 'αν. "·

° ::ειι!επιι :Η .ιιτ::.ιωι: ν:: ιιισ::ιιιιιι: , ποπ :ι 'ἶ"ἔ :ω

:σιιΐ::ι:ιιι::,σσω σιΙΤ::ιιιιι::·ίιιιι:,ν::: :ιιι:ί::ιιιι. Μ 'Δ' β

ιιι: Βιμ:: σ:σ::ιιιιι:. @Με ν::ὸ |ιιισιιιιε :πιο

  

σι::8:ιι::::ι. Χ

· ε ΕΟΤ: σ μ.

(..ειιέιίβ &οι:Ι:αιο·πια!::έα σκοπιά::

ί".

μ: . `ΧΡΗ:::σ έ:: ι:ισ:ι|ιιιι :σιιισιιιιιἱ, :ηιΙί:ι:ι

ΒἱΓσιυιιιἰ:

Μ: Ωονοϋι

σοκ. ι.

37

.Τα:ισιωι.

__ :Βίαια :ια:Δι:::::..:ω . :μια Επι: Βο:ιι::ε θ:

Πισω:: 0ιι8:ισ:ιιι: :σιιΕσ::::ι ρσΠιιιι:σσριι:::::

·γει:ι.εοωωσ:ι .·ν: :Βί::ιιιιισ: ι Εισ:ιι:::: δ: Μ::

::ΐιβεισιι&ιιιισιζ-ιιιισσι σιιι:0:σ:ιιιιι . δ: :ἰ::ιι:ιι

Παιι::::ιιιιι:ν:Ι ::ιρει::::ιιιι:ι , ν: :0ιι::Α&8 ισ σο.

ιιι::::ιιι δ:: ιιι:Η::::ιι εάσιιιιι, σιιι:θ:σ:ιιιιι , δ: :ι:

:ιιιιιΜιιι:ιι:σιιι. -Ιδι-!ιιι: Γ:&. Δ: Με σιΓριι:σ ι:ι

μι...: ::.ιωι: ροί:::ισ:ι ΐ::ιιι:ιι:ισ:ιε σεφ.

°'” Ραπ:: ί:ιι:. σο:::,Βσιιι:ει::ιιι ιιιο:ει|:ιιιι:ι :σιιι-°

ιιιιι:ιΗ:::ρ:ι:ιι :σ:ιΗί:::: ιιι ρ::::&ισσ: ..Μοω.

ισ:ηιιπιι·ει!ισιιι ω: ί::ι::8:·σιό σ: ε. Μ. 4.μ..1.2. 8:

σ:ισσί5ύ. ι 8.5.σ: ι. :ι·ΡΙ:::::ι: σ:: :88::ει:ισ:ι::ιι δ:

ιιι::ές:ι:ει:::ιι απο:: σιιι:ιισιιι . σου: :ιι:ι τιισ::Ιι ν:

ιιω:ι.ιιι (πω. Δω.: ί::ι:. Οσοι. μα.: .7ι.αι·.6.5.

ίπ κισσα:ω. δ: ΕΧ.72.67'Ι.Ι δ. :ισΜε. σ::!στιιι: σ::

:Ιισιιισ ::ι::ιιι(::ιιιιι εισίοΙιι:ιιι::ι ιιι Β::ι::: φωτ...

τι: :ορροίι:ιιιι ν::ὸ ιιιιΙι:ίιιιι :σιιίΠ:::: μ! ιιι στι

ιι::ισ:ι: :Ιἰ:ιιἱιι: Ρ::::&ιοιιιε σ:!ιι:8 :ιι:ἰ ΜΟΗ",

ωχ:: ρ:ιο:::ιι (απ. 8:σ:ι, ν:Ι Με:: ρο:::::ο::ιιι

σ.ιι:..ω,ω εμκιΙι:::: ρσΠ:ιιι: :σιι::ιιιιιι. :ΜΑΜ

  

--σι:ιιιῖιι , ει:: σιισσιιιι :Παει ρ:::ει:ιι::ι σ: ιιι:ι!ιι:ιι,

:ισιι νι!:: οιιιιιι:ι Πρ: ::ι·σ:: :ίΐ:σιιι,:ιιιιιι :|ι:ιιιι:ι

:ισ άσσο: Μ:: :ιιΙρει Μια: ν: :σιιΓ::ι::ιι:ιιιιι

ιιετιι:: :::ισιι:σι, ιιι.ιοσ :σιιί:ιι:ιι:ι:ιισι ποσά: . δ:

:σ:ι::Β;ισ:σ ω.: σι:: ω:: ιι:ι:ιι::ιιιιιιωιιιε :σπ

ί:ιι::ιι:σιιιιιιιι: σιΠ:ιι:αιι:ιιιιι,ιισιισιισσ ::ιιιίι :Η

:ι!:, τ:: :μισό ρ:σΒιιιιΙιε α: σιΠε:ιιε ω:: ιιισ::::

:Π:ω: :ΕίΠ/κῇικ.:. ι.:. Μ.:8.:«Ρ.2.ό-ιισ.”. Ο

ιι.:·μ9· σφ.9:.:·φ.9..$'αιτ:=ωίο ιιέϊιθ. Με: :ι·σΕΙ.3:

<ω)$- 2._|δ8.2. ό· σιι7.3. βδϊ.3. θυσια σ: Με!» Η.:

σ:Φ.2. πισω. ιό. Ρσ:ισειιι:ι. Νο: ω.: ε: Ρ::σ:ισι::ι

:μπι ιΠιισ ν: ω:: ιιισι:ει: :πιο ,Ι ω: :Με ::ἱσιᾶ

ιιιει!ιιιιι 8: σΗΤ::ιιιιι:ιιισ :ΙΕ παπι:: :ι:ίσ:ι:Η. ν: :ι

:σ '

Ποιοί.

·:ισιιιΠε :ί:.Ιει:ιι: ::ΒιιΙει, μα:: :μπαι σ:Πισισιισι κα..:.μ

α: απο:: ::&ιτιισο,8: σΒΙιιιιιι:ιι: πιοΜ:: , ιιοιι :Ω βνί0ή ι

:ι:ιο,ί:σ ιιι:ιι:: , σιι::α:Εοιιιι|ι: :ί:. Οσιιίι:ιιι. Μ. εσύ”

:1ιι:ιισσ ::ιιιιι σ: :πισω σιιιισι:ιισιι ισ:σ ι ρ:ισ.

:ι ιιι:ιισει:ιιιιιι , :ιιι:σιισσ:ιιιισιι::!:ιισ κατσει.

ιιιιιιιιιι :Η , σο:: :πιο σιιιωιιιισιω:ι : ιιιιΙιιιιι,

Γ:σ συ:: :: :ρω ιιιι!ιιιιι :Η ει: σιΙΤ:ιι:::ι:ι.ιιιι σπα..

Ι'0 Μω"θω18Π. ω:: Μ:: Νώε:: πω: :ίΐ:

ω...:



13ο: ΧΠΪ ί): Δω. €5”ΜαΜΜ

π:α:ο::ι. Κατω : ο:π:: ο πιο:: :::::::::δ:::το::ο ν::

ο:α::πο:τα: :::ό:α:::, α:: ποο:: :απποαπ:ι α:: ο::π:απ:

::οο:α:::δ: π::πίοι·απ: ν::ἱπ:ὸ τ::π:::ιατο: ω:: :πο

:α::::ια::: ποπ :ί: τα::ο,ποα: ίο:::::ι :οτί::ατ δ:: οί::π·

δ:: ::δ::το::::ι:::: δ.: ο::Ι:πο::α::π: . Η:: :ιατο:α πι·

:::::ᾶοα::: , ποπ Η:: νΙ::ι::ο: :::::::πο: , δ: ποαί:

ο::π:τιπι :::::οο:::,ποο:: ::ίο:::: ω: π:ο:α:: ν: ί::.

Οο:ι::::π:. που: :::ο:: :::::::ο: Μουτ:: , απ: π:α:οπι

πατο:α ν:ο::ιτ:,α:: ί:::::οπ::, πω:: :: πι:: :ί: :οπ

:ο:::ιο,αοτ :::ί:ο:π:: οατο:α: ν:ο:πτ:, α: ί::ι::::ι:: ν:

ί:::::τα πως: :::::::ιτ Βοποπ: ,αο: ::ια:ο::: :ιατπ:α :τη

τ::::έ::οαΙ:,ππο:: :ο πιο: :τι :οπ:ο::::: , αο: οπο.
επ: οποτε: :π::Ι::έ:οα:: ν: π. ' δ.

τ:: Η:: ί::ιτ. ί:: :ι:ο:::α:α ν:::ο: :θα :οι::α ποαπ:

οπο:: :ι:ο::::απτο: ::::ποπ. Ναι:: ί::ο:ι::α :::::α:α: οοο:

228" :α:::::: δ:: π:α::τ:απ: ::ιο:αΙ:::ι ο:: οτ:::π:πι τ::πτ::π:

α:: ::Βο:α:1: ο:οα:π:απ: δ:: ποσα:: :ιο::ποατ.:: :::::α

ί::ιτ. πο:: :ι:οατ,ί::: , οπο:: πιο: , α::::ι: ::8τι:ατ::

:·"ποταπ: 8: ο::::ιαπ: . πο:: :τι :ιατο:α :ατ:οπα::: ν:

ί:::ποείο::: ί::ι:::α π:Βα:: οο::ί:.Ρ πο:: ποπ ::::::

αί::επ:ιτ :ιο:ι::α::πι ::ιο:α::π: :ο ::ιτ:8:::ατ: :ο:οπ:.

πο::::::::::α ίοπ: :πο ::ιοι·α:: , ν: :::::ο::α: ::ί`ο:

άπο: ::οπίο:τι:::ατ:: α:: πα:ι::απ: :α::οπ. οπο: πο::

ί:: νοτια: :ι: ο:ο::πο:ί:τ:: α:: Βοπ:τατ:::: παο:αΙ:πι,

ν: ::οπί:α::ιτ απ::ιο. πο::α:ιε π:: ί::ιτ. :::::ο:::ι::ί:::

ν: :ιτο:::::τ :οπτ:απ::πτο::ι δ: ο::ο:α::ι ι·ατ::::έ οπο::

:ο:ιί:ο:πι:τα:::, πο:: :οπίο:8:τ οι: ::ο:ι::τι:ίο οπι

π:οπα , πο; α::::Ιο:: :οπί:::ο::ι::ο::: :οποπ::οπ:.

Ν:: .:ι. αδ:ο: ν:::οτ::, ν:: ο::::θ.οπ: :ιο:ι:ί:οπι

:πο:οσ::α:ο:πο:: ::::οτοί:απτ:α: , πο; α:: ο::::&οπ:

::ο:ι:::ο::: , ν::α:: αό:ι.ι::ι ν::το::: :οτιί:ι:ο:::::οπ:

::πο::ο:ιτο:,ποπ :::: ::&:::8, απ: ο::::δ:οπ: ποπ:

διο:: , α:: ο:ο:π::: ::α::α: :ι::::ί:: οί: ::ίο::'::ο :οπ

ο ίο:π:::ατ:: :πιο :ια:ο:α τατ:οοα:: , οι: :ο:ο: :::::θ:ο

κ: ::ο:ιίο:8:: :τι αό::ο,ν:: ο:ι::&ο οοοοί:τα:::ί:ο:πι::α:

οπο: οπο:: :ατ:ο:ι. :ο πο:: :::ίΐο::π. :ι:α·Ι:::α πιο-ι

:α::: :οποί:::. (:::::::ιπ: π:: ::ο:ιί:ο:::ι:τα: , ν::::::

(ο:::ι.:οπ: πατο:ίι :α::ο:ι. ποπ :τι :::ατ:ο ::α::: ίπ·

ο::α::::::α ω:: ::ιο:α:: , ντ ::ι::ο::::ι:: οτ:ιο:α , πο::

:οίο::ι :::::::::ιτο:οπ:ιπ: σειρα: πο:: :οπίο::ι::τα-·

τ::,ν:: ::::ΐο:. Ν:: :τι :π: :α::οπ::::::::ι , :ιο:Ιο :π

τ:ΙΙ:&ο ::οο:τα:ιτ:,α::ποα ίΕο::ο:ιίο:πι:α , α::ποα

::::ϊο::::ι:α οατιι:α: :α::οπα::; ία: νΙ::α :α . πο:: τα::

ποαι:: ο:οι::πιοπ: :οπ::απ:. ::πο::π:ιτο: ίοο::α::::::

:ποιοι :οπποτα::οπ:π: οπο:: :ατ:οπ. α:;ι::ι:::πί::ο

:ι::8:πτ:: :α:::::: οο::α:: ::::::α τα:: ο::::&ο::ι.

η. νπ::: α:: ::ιπ::αιο.ο::::ια: Μ:: ί: :πτ:Π:8α:::οπ:·

.:4:1%οδ·ι· τατ:π: :πο:α::::: :παπι ο::::έ::ο: ίο::ιο:απι , :οπί:-$

α τ .

Δ:απο

ι

θ'ο::|:

Θ::

Πιο/'ο:·Μ:

Με.: απ! άζ

]:::·. πω: :β

τοί:::ίο τω::

ι. ΙΙ.:.

Ν:: σο.: Μ·

8:α;::.:.

ί:::: :τι ίο:α ::ι::2::τατ:: :ο:οπι, πο:: αό:ο:,δ:: σο::

::::ο :ιοπ:::ο ::::::οτο: , ο:ο::ίο απο: ::ίο:δ::ο δ:

::οπποτα::οπ: πατο:ο :α::οπ. οι:: π:: :οία :οιο

::ι::ιίο:α:: ::::::π:, ντ :ιοπ:ί:α ί::ιτ,ία:ίο::: :ί: :πο:α

13°,,ί.." ό. οπο: π:: ::ο:ι::α: πο:: ί:: α::ίο:ο:α , ία: ::ίο:ό::οα.

,πωπω ο:: :ο ο:::::ι: α:: ο:::::::π::α::ι πατο:α::: :α::οπ. :ιιι::α

#4::έω::· :αοαο:τατ:πι δ:: :::8:πτ:α:π , ποαπι παο:: α:: σο:

:απ::οπ: , ν: :ατ:οπα::::ί:: , π:πο:: :οπ:οΙ:τα :απο

:οί:ο: ία:οα:: πο: ::ίο:έ::ο δ: :οοποτα::οπ: ::οί::έ

πατο:ο. δι:ο: π:πο:: :π::2:α τ·α::ο οο:ι::α::: πατο

ι·α:::,ποαπ: αα:::::Ξ: παο:: α:: ο:οο::οπι ίο::::&ο:::,

Μπα:: ::π:::ίο:&ο α:: :::οτ:. Α:: :οπτ:. ί:οοπ:::ο

Γ::ιτ. ο:Β. τοπιο: ο ο :πτ::::8ατο: τ:: Ρ::::: απο::

::οπ::α::: π:ο:α:::::ι:::: .π. ποπ :ί:: :ατ:ο :::ο:πα , ν::

::οπ:απα, ί::: πα:ο:α :π:::::άτια:::,ο:π::ποα::ι ν:

° τω:: α:::π:::ιοι· στοπ:: :απο :ιο:ι:τατ::, ν:: ::ια::::α:

::ιο:α:::.Βοπ::::::ο::α να:: :ί:,ί: ::::::::εα:::: τ:: ::

Βιι:α τα:ιτίι::: ο:ο::::::α δ: :π:::::ατ:οα , ο:π::ποατ:: '

πο:: π:Βα::ιο: ποσα:: πο: , δ: ὰ οοί:::::ο:: :::ίο:ο:

::οπ:τα::::ι, ν::πια::::α::: ::ιο:α::π:. :οποσ :απο

:π:::::8: Αοπο::. ::δ.22.6'08:Π: Ραο/:.εαο.27. μα::

:::::: :Η ά:49"Μ,728ίβ:Π%Μ, ο:: :οπσκο:του: ποπ:: ::- .

ε. τωωα:. οι:: ::::τω:»:::πτ:ΙΙ:8: Σ. Τω.:.α. ποιο. ατ:.π.. νο: :

46.
Δέ|ίαΙΙ::.2..

|822α.

αό:'ΜΜ Μπακ. €5'σ. δεό:'. Η πιο

::οπ:τατ:πα δ: π:α::τ:απ: ::ιο:α:::π :::ο::::α: ο: πο::

:ι:π·ι τοπ: α:: :α::οπ::π,το:ιι α:: οπο:: :::ο:πα:ι:. Δ::

ο:ο::.π:::ι.:::ί::π8.Μα:ο:.Π:: :ί:ο::οια ::ετι:α ::ο

π:τα:::δ: π:αΙ:::α: :::ο:α::: , πο:: :α:ί:::ο:: :πο::οι::

::ι:::::α::ο:,δ: ο:: οπ::π:πι α::α::ιι:: , ::ο:ν:τ:π:α::

:οπιτπ:πίο:α:: ::::::: , π:Βο; πω: ο:::Γ::·::ι:: :πο

::οπ: ν: οτ:π:απ::πίπτα δ: ::::::ο:α: , πο: ν:τ:ο:ατὲ

οπι:ι:α ::ο:::::ι:πίπ:α:: :::::::ι:,::οπ:::::ο. Ρο::ὸ :α

τ:ο, ν:::::: ποπ οποί::::::: ::ιο::οιπ ν: οποια :ιππι

ί-ο:α δ: :::π:ο:α: ::οπ:τα::: δ: οαα::τ::::, π.: ν: πω::

::απ: :απ:::ο: δ: :::::8:::: α:: ::ιί:α: Η:: , πο; α:::::.

:οπο :::::8:: ο:: ο:::::ι::τι α:: :::::::ο:α: : ποπ:: ίο

Πιο: :::::Β:τ ν: οποια ::Βο:α.«Μ :οπ::::::.:::Βο απ·

τω. Ναπι ί: :οποατι:ο: ό: Με: :ιοπια:ια οοί:::::::ι,

τοαπ::: οοίί:τ::οπίο:::ι:τα: α:: :::8::::, δ: :::::ο:::ι:α

τα: α:: πατπ:απ:ι :α::οο. ί: Ι:: ο:οί::::::::τ α::π:::::,_·

πω:: :ίΤ:: :::ίΤ:π:απ:οπ: οποια: :α::ο:ι. Τοπ:: πι..

οο::α:: :πι::α :::::π: , :Ποτ ::ια:οπ::ροπ: πως:: ο ῇ

οποίοι: :::ίοπ::::τοι· ο:: ::οπίοι·π::τα::πι α:: π.

8:πι,::ι τα:: απο οο::α:: :οΧ:α::8::::,οί::: :ιο:ι:::οα_

δ: ν:ι·ο :οποαπ:ο: τ:: ::8: :ιατ:::α::,ί:::: οοίί:: , ν:ΐ

πο:: :::οτι:ὲ οπτα::: α::πο::: :ίί::οιτα::8:::ι πω!

τω. δ: Ποιο: :οπτ:α :κ:8::ι::α:::ι τια::::ο :·ατ:ο:ι ..

Τοπ:: .::. οο::α:: πω:: ::8::ι: :ια:ο:. ::οπ::α:α:-_

π::ιτ:απ: :ια:ο::ο :α::οπ. :ίΤ:: ::::ι:οπ:: Οοο:: ε::

47·

::δ.

Α:: απ: _

:π:ο:ο: ί:οπο::ι, :ιοπ::ατ:πι δ: :::α::::α::: ::ιο:α:::::'

ίο:&απ::απ: :ΠΕ ο:π:: :οπίο:π:::α::π:_, ν:: ::::ΐο:.

α:: πατο:απ: :α::οπ. :α:ιποαπ: α:: ο:::::α::: ::εο:αι::

δ: :ι:::ιιο:ατ·. _ .

ΟΙ::::::: τ. Μο:τα ίο:ι: :.:οι:α πιο:α::α :ο :ο τοπ-α'

:πιο , πο:α Γοπ: ο:ο::οτα : απο πο: ία:τ:πι ::οπ:::ι

::π:,ν:: ::ια::::α::: :::ο:·α::::: ::α:::πτ ο:: οοπίο:::::-.

:ατ::::,ν:: :::ίΐο:π:.α:: ::8:π·ι ο:ο::οι:π::π:.Κ:ίο. ΜτΙ:: ύσἔ

49·

Ν:8. :οπί:π.:::::: ::ι.:Ι:α ::οπ::α:::π ::ιο:α::πι ::::-:"" δω:

:::π::: :ια:ι:α:ι: α::Β:, :ο::πα::π: τσοκ:: :ια:ι:ο:'

ο:: ::ο:ι:ο:::::τατ:π:ι α:: ::α:ο::αο: :ατ:οπ. πο: τα::

πιιαπ: οπο:: απο:: ::οπ:οι:::::ι::-α :ί:: ποιο:: ::ιτ.

πο:: :ί:: :οι:τα::8:π: :::ο:παπ: , :οπτ:α ταπ:ι:π :ι::

8::ιτ:α:π πατιι:ο τα::ο:ι.:::ι.::το: οποίο ο οοο :οτ

π:α::::οπ: Με: :::ο::ιέι, ποὲπ: οπο: ::::8:π:::ι δ: ::

Βο:ἔι τιποτε :α::ο::. απο ::οπ::α: :::ο:α::: ταοποαπ:

κα::

Ι"ΕΡΙΙ ?ΠΟ

Μ:ευ: :-#:·

Νέα:: τ: ία·

έ:: /::νω::ίδ

(Ποσο: π.. δ: πο:: ::τοπ::: αοο:::::π:::::: α::- Ν: :ΦΜ

7Μ!”"'.,π

κά”.

φ·

Ούο:. α:

α ο::::ι:::8::::: ο::ι:::: α πο: ‹::π:πἑ. Χάο. Ν:Β. οπο.

:οπί:π .::::ὸ .:ι. :π :ο απ: ::π:::το: :ιο:::ο ί: :στο

ίο:π:α::. οπο: Με: :::ο:π::, πο:α :::ι:::τοι· ::::::::,

ποο:: ::ι: :::ο:πα :ί::: ::::::ο:δ: :ο:α:Ι::ιι::ο: ::Βο:α

οί:::ιί:οα ::οπίο:π::τατ:: οο:::: ο:α:ί::::ο:: οπο: :ια

τ:ι:Ξι :ατ:οπ.ππα::ι ο:οο::α :·ατ:ο. απ: .:ι. π:ππ:α:

οο::α:: νο:τιπ:α:,π:ί: οι·οο::τ ποτού: ο:α&:::: οί::π

πω:: :ιοπ::ατ:αι ,·ν:: ::ια::::απ: ο:αι:ά: , :οπ::ο:

::π::::›ιι: ::οα::ιι:ποτ:τ::: ι:: :ο:::π: ο::::άο οοο::

Βτα :::&α::::::::: , τ::ι:το: οποιο ί: ::ο:ι:ο:π:α:: πο

::::π :::::ο:: δ: ::::α::::::::οι:: , ποπ:: :ο ο:α:::::::ο

απ: :ίί:: ::ο::τ:α :::ο:::α.

οπο.: α. πω:: :απο στοπ:: :::&ατ , α::ππ:::

:Πο :ιο:ιοπ: . πω:: τ: να:: :ί:: ::ιαΙοπ: δ: :οπ::α

:::8:πτ:α:::ι πατο:2 :α::οπ. :α:: οοο: :ι: :α:::::έ::α

τοπ:: :α&ο::ι,:ί::: ::οποιο; απο:: "το πο: πω·

Ιοπ:,ί: σποτ:: τα:: ::::::α:π:π ί:::::: απο Βοπ::α: δ::

:ι:α::τ:α ::ιο:α::: :::ίο::ι:::::α :ο οοο:: :α::οπ:π:,

μ:

ω:: :,

πο:ιίο:π:: :ιτ:8:π::α:π τιποτα :ατ:οπ.Κ:ί απο. παρ. ··

σο:: :π. τοπ: .::.νο:ο:::α8 οο::απ::ο ί: :οτι ο::::α

τ:: πατοτα: :ατ:οπ. :απποαο: οπο:: ::Βο:α. ία:::οα

οπτα::ο::πο:α ποπ :::ι:::ι: ί: ::οοίο:::ια:: οπο: ίπ::

::Βο:::,π:ί: ο:: :·ατ:οπ:::: ο:οοοί::: : δ: πο:: :οπο

:απο :π:π:οαο:::::: ο:οοο:ι:::τ α::π::::: ν: οποίο:

π:: :ια:ο::: :ατ:οπ.Ι:::: :::ο:ίι οοπ:ο::::: πο:: :ίΤ:τ,

::ο:ια::ι :ί::τ τα:: οοπ::ο ::πιοο:: ία::οπ: , 'ποπ

ο:οοτ:: :ο:ι:ο:οι:τα::::: ::ο::ι :α::οπ: :::α:ιτ: , Γ::

ο:οο::: :ο:ι:ο:::ι::α::πι ο:ο::α:ο:ι::: οο:αταπ: οπο:

οπο:: :α::ο:ια::.

με”.



τ.

Βια-Ι::

:1α::ΐ.

τ. :τα [Η

απατα.. Ρ

π.

Ν:_ςπατ

ΥΔ|ᾶ. @τα

α.

Ρωτώ:: α::

:Φταάτβτ·.

Β

τα:: Π:#.ΧΠλ .και Θ'ΜΜΜ: θοατωτ· Θ'τω::αυτώ.: σττ:ότ'ία:.

 

Ετ-5 Ρν ΧΙΙΙ.

Δα δ: ουτε! Π: Ματ::: δ: ια:Ιτττα

ιαοταττε ορτ:έττα:τ

Ε:Ι:τ·::α Ματ::τ: 8: τααττ:τἔι ταοταΙτ τα Β:

α:τ:, ά::τατ:αττ:: ταα: :τω από:: , ααα:

ατα: Ματτα: δ: ατ:ττ:τα οατ:&ταα . δ: τοτ

τα:τττ. Η:: :Κ ρτορττα ω:: τττωτα:α:

ατα: ν:τοορτ:&τα: ρτα::ττττ τοται:Ι:τα , ν: :κατα

τρ::τττ:αα: ταατα τρ::τΗ::ταπτ , τα: ό: οατ:&τατι,

:ατα α: τοτατα!τ :τττρατο.τ.αα ττ::οα::ό:ατ!α οτα:

όττα: ν: ::οαατττ:ταά:: : Βοαττ::: Ο: τα:ττττ: τοττα:τττ°

Ρττα::τ:ατ.α:Β:::'22:ήκα 1.2. :αργα τω”.

ό· :οτατα ώ, αατ ααΠα Βοαττα::τα δ: τααττ:τ:τα ατα

αοτ:αατ,ρτα::τ::τα, αα::ίττα α&ατα::ττοττνο- τ

κά!. α:: α87ττν.ακατ.:αρ.τα.δαα::α ατά. 3..: τα.:

ταται.τττήτ.:. ::τ.1.6οπτα:.άττρ.3.:ταΒ.2.$ντατ.1.2.

ττα.τ8.ατ:.α.8: αΙτατ::ταπ τ:α:. :οτατααατοτ,ρ :ορα

τ:τττοτ,Γ:αα:ααα.Ρααττατα.Οταατε νοταττ::ττα :άτα ο.

ρ:εταρροατ: οΒτ:ᾶατα,:τὶ ααα:: τ:τατατ,8: : :μια ·","· Μ

τρ::τα:::ατ : :τμ :ατα αόταε ταοταττ::: Βοααε,Ρ”ύ'

ααα:: :άα: ταοτ·:ττ::τ ταατα:,ταρροα::: α:Β:: ρω

ροτττοαατατα ορτ:όταα:,:οαο δ: Μ: Ματ::::τα,8:

τα: τααττττατα α:ταατατ:τετ:ατ :οα::α:ατΙ: :Π οτα:

είται: Ματταε, ν:Ι τααττ:τ: :τττ:ταό::: Ματ::τ: 8:

α1αΙτττα.α:Σα:. Αα:::. ρ:τ:τ.νοταατα:.α. ααα τω:

:τα οτατ:άατα, τα! ταρροαττ , :ατα ααα α: οτττ:&τ

:οα::ρ:τα:,τ::τ τα:Ιταα:ταα. Ρττοτ :οατ::τ. σουτ/Μ::

απ:: οταατε α&ατ τα:τα τρ::τθ:α:τοα:τττ α:ταταττ

ω: οτττ:ότ:ο , :τα ρ:τ ταττταί::αατ ττ:ττττα:ττα:τα

:οττττα:ατα:::ατ.Εί: .α. οΒτ:&ατα,ν: δ. Φωτ...α:.

Βια: τ.α.αττ.τ8. σα.. .τα α. τοτταα αάα: , ααα :ατ

ά:τα τατττατ::α, :ατα :το τρ::τττ:::τα::τατ::: :οτα

ροα:αττο. τα! ::τ·τατααα ο α:ατταατα:ττιτΠτα::α

ί:,α:: τα:ατ:ατατα, ν: :Ω ντττο τ:τρ::°τα οατ:&τ ντα,

_2ατττβ

ούτσιϊτια,

ταα::ττ:,ττ :μια :::::τ: :ατα οατ:ᾶ: , :ματια ::::ταα: Ι τ:: τα:τ:ττα::Αωθ Μ" (Ρ"36"τ ΜΜΗΜϊξΜΒΜ

ορ:τ:ττοα:: αοαοτατα:ατατ ::τττατ::: Μα: , π!

τα:Ι:: Ι:: Βατατα.τττ α..άτ.Π. 4.2. τω.: .αττ.1.ττά α. κ!!

 ! αττα:α:το , τα! τ:ττττταααττοτα:ττατ:::τα α:Βττατττ

ττ:τα :&α: :ο Η:: τα:: ττ:ατ:ατττα: τττ: τρ::τ:τα ω.

ττ:τ·:.ατ:.τ.Κωμτά.π:. Ι.9::.1.Π;"παπά.98.1.Μ.6. Φ· τ Β:::τταο τα , ν: ααα :κ :αττ:τα τοτταα. τα:ττττ:ατατα

7.έ78:αττ.48.2Μ..7τ. τ . τω...: Ν..........: 3.Μ, ¦ αθ:αε δ: οατ:ᾶατα ό:αοτατα:α:ατ Μαα, τω! ταατα.

(ίαθη:Ι.:μ1·αα.απ.α.. Ραττττατα. οτατ:ᾶατα νοταατα- | Ναι:: α:'::ιτε οοαα:.8ζ ττω1"τ$ωϊΦω πω” τα 03000·

α: Γατα τ:::τττ:τ·τ· τ: , αα: :τ:::ταπ τρΓα ορ:ταττο- τ ττττα::ατ·:: ιαττταΓ::: αααττατττα: τρίτα: :ετ οτα:

 

α:::α:α:τω τω: Μα:: , :α: απατα ταοτατττ:τ : :τΒο

ααα :Ματ ορτ:δ:τα: Ματ:α:,:α: τα:Ιτττ:,αττττα8:α

:Βοαττατ:,:α:_ατ:τατα @Με τατ:ττοετε.Ματοτ :σα ·τ

τω:: ίατττ:τ:α:τρατ:τατα :ααα·τ:τ·::τοα:. Μαιο:

ρτοΒ.Ε:ρττταο ό: τ:τ›α:.Ν:τα πατα τ: Μετα: τω:
Βοαπ,α:οα: απατα ταοτατα:τ, τ::τ ταότττ:τ:α::ε,ντ σ

τα:: ::ττατατ α&αατττ Βοαοταατ, π! ταατοτατα ατο

- - ταττατα:Ι):α:.ο.τατττξ:τ:α::ίτ,ν:::ττατα:τΜατ

6ου/Μα- Σ·

7. .

Ραοθέτ ορο

να:τωε:

:κακα τι:

:Φ τττιτττω.

8. ,

ό/]ττ·αταπτ

Ματτα:υα

ό: αταΙττ.

ούτω. 6' .

τω. άν.

::::τα αταοττε,ν:Ι αταττ:τατα οτ:τττ.τ::αα τ:: αττ:οα τα·

ότττ:τ:α: :ίτ,ν: :::τατα:: ::τατα τ:τ:τ:α:τοατ: , :τα

αστα:: :ττ:,ν:τ τατττ,:τατ απατα :τ:.Όοαττττα. τ. τω·

ατι:: 8: τααΙτ:τα ταοτα!τε ρτο:ταατ: Έααιτ:τατ παρ::

ταττοα: τττ:τ:τ·τ; τ:: :πιατα :θ τα τ:ττατ απτο τττ:τ:ττ ατα

ρ:: :ττ::τατ:::α: ::α:τ:α:τατα νοΙαα:αττα :α τα::

Πα:: ατακα:: αοα:ττ: τα τ:ττα:. τα! τα α:Ετ:α νοταα

:::ττ.α.$τ :Ιττταα :Πα Ματ::: ν:τ τα:ττ:τ: :πατατα τα

οτατ:ᾶτε :τττττττδ::, ροίτ:ατ :τα α: οτατ:ᾶ: ττοαατατ

:τ Μα:,:α: τα:Ι: ταοταττ::τ,ταττ:ρ:αο:ατ:τ αοτρία

Βοατ:::: , 8: α·τ:ττττ: :ατα ::αταοταα: τατατ:ᾶατα

ά:αοαττα::τ ρατΕτ :τω-τετ :τα ταα:τ:α::. α. ν:

αᾶα: νοΙααταττε α: πατα: , ααα τ::τατττ: τα:ττττ:τα

τα οΒτ:&ο ν: ρα::: τα οτττο Ι):τ,οαοα α: Γ: ταατατα

:τ:,::τα:αίτ Πω: ορττταα: τττ::τεο πιατα: ν: α: Μ

αα:,τ:οατττ: Βοατ::::τατα οοτ:άο.ΡταΒ.α.Μταοτ

α: ορ:::ττοατΜε τρττε ::τ:::ατε. ου: ααα τω::

:οα:ραταατα::ά τα:::αο: πίτα: νοταα::α:, ν: :ττ:

&αε τταρ:τ:ττ:α ::αίατα τταρ:τ:α::τα,Γ:α ::τατα ν:

οτ:ττ:θ::,αά αα::τΠτ ρτοατττα:::αόαα:. Ωιαμτοατττ

.α. Ματ:::τε , :α:τα:Ιτ:τω :Π τα :&τρατ:ττ::τατε,

:ο:ατα τω: :τ:ττα::αι· :τα τα::τατε , €1αττταε::ατττα1

τα::τατ::: τα:τ: Μτττ::ε, αν:: τα:Ιτττα ταο::Ιτε , :Ιτα

:τατ :ότα: :πατατα :Π::τττΠ:τα&ατττ ρ::τ.:ατατα .τα

τα::ταο.

8::ααττ: τ:α:.:Πττα::: : τ::.9. Τβοτα.1α.τμ. τ8.

τττ·:.2.6·· ;.ςα· απ. το ω.τ...: 3.8: τα α.άιΠ.4.α.αα.τ.

Π,'ί.3.(9” :τα α.ά: :απο :τ·:.3. Οτρπο!.τα α.άατ.4.:.μ.

να.«π.ι.σσα:Ι.:.Πατ:ι.τ.α..ττα.τ9.:ττ.τ.|ία:, (Ζωι

πτά.τβιά.αττ 3.Μ:ατα.:1α. 18.πα·:.2 δαπτ:Ι.τύΜ. τω.

α5.3.Ρ:τταττ.3.σσα. θεα.ειρ τ ο.5. |ἐά σα·εσπι τίποτα.

Σεπτ: α.άτττ:.4α..τ.αάμψ.2. Φ βι|ίκτοαοττΙτα.18.

α. τ:: τ. ό· α. έ: 2.8: α.ά: 3. :/Ε.ετά. τα 2. ά:Π.4.ο.4τι.

1.α::.:.8: τττί:.4.:. ααα. τι:: ττ.άττύ. Ιτατου·. Καρτα

κττττ.4: στα. ι.απ.ι. ΜΜΜ». οτι. ·υα.:οα:Ι.1. Ματ::

απ. 1.εται:!.τ.Β: 2.Ρατα:.άτ/ρ,υα.5. @τα α:: : ΑΙτα:τα.

:Μαη α ατα: :ατα:α αααττατττα: ααα :!:αοτατα::α:

Βοαατα , ν:τ τα:Ιαατ οατ:βαατ. Ροττ:ττοτ :οατ:ς. .

ρο·ού.:ίται τ:: Ματ:α:, ν:Ι :πατατα ω:: ρ:αττ::::κ

οτ:α:&ο, 8:οτατ:&ατα αοα Ε:: τοτταατττ::Βοαααα, €,°"'5τ·

ω: ταατατα ρ:: τρΓατα τ:ττοα:τα ρ:οροα:α::τα; 2,32"

α:τα ::τατα τ::το ρτωταρροα:τ·: Μα:: οϋτ:ᾶααα

:οατοτατ:,:α: άτα-αφ: απατα: τα:τοα:Ιτ,ττΙααήα:

::αταατ ρτοροα::: νοΙααταττ; α:::τΪα:τὸ Γαρροατ

ΜΒ:: τα τρίο οτ:τ:άο.

Ματοτ· ετ·αατοτττα: τττΠτ:ατ::::ίτ τα :Χρττ::αδο, τα:

αατττ α:: Ματ::α 8: τα:ττττα ω, αυτια: αὰαττα τδι/'· τα

οτ:τ:&ο ταρρραατ:. Ωα_ατα$. ΤΜτα:::α.μ.ττ:τα:Ιο,ρττα:ΜταΙ:αι : 8ττοτα:, |κατα:::οκ :.:8:α:"βα

ροτ:απαΙ:τα 5 Ε':ττ:τ.ααταπ:τω , αρ :Παα:. Κα:το ααα::

:Ιττττ:αΙτ. Κ::Γαα:Γ::αατττται τ:τα ττΈ:τ:α:::, ν:

ρο:τα: ::ττατα:ατ :&ατα Μαατα , ααατα αταΙαα::

α:: νΙΙ:τα τα τ: τττ:αα: Ματ::::τα , ατα: τααΙτ:τ:τα

ταοττΙ:τα , :ατα α:: ρτωττια: τ`ααττ::ατ τα τα:τοα: α,

Ιτα:ττ , τμ:: τοΙτε “ΜΒΜ νοΙαα:αττε :οαα:αττ.

Ρτορτ::οαοττ ναττ:ΐτττατα :::ρττ:αατ Πα&οτ::,ατω κ

:το ρ:: :οατοτττττ::τ:τα , 8: :τττἶαττα. :Μα κά: :α

ττοα: α: Με: ατατα.τ:α:οαορ:τ :οαταττατ::::τα, δ:

ττττττοττττ. :ατα απατα τ::τοααττ ω:: ταοττο ρ::

ρΙ:αττα:ττα::α :τ::αταΒ::αττ:ταα:,ατα: :ά αοα:ττα

και τ:ττατταατατ. ΕΒο Π: τ!!ατα :::ρττ:ο. Βοατ:αα ττ_

θα ΜΜΟ:: οοτ:ᾶταα τα! ατα: ό:: , :ματια τμ::- Β:ΝτωΜ

αυτ: ρ:οροτττο,ί:α :οαα:ατ:α:τα,αααατ τ:3,8: αρ:

ταττοα:5 τρία: τα τ:ττοα: ορτ:άτ α:τ:τ:α::ατα ατα::

τίτ ταττοα:ττ ατι! τ:ττατα:αάοε ττο:τοε αάαα τρίτα:.

Οοαττἔ ν:τὸ τα:ττττ: Γ:α ταΜα:Ιτα: οτατ:ᾶταα τα!

ατα: :Πε , αυτια: ςαπό:ττ1 τταρτοροτ:το 8: :τττ:οα

α:ατ:αττ:, αα:τα τ:: τ:α ορ:τ·::τοα:: τα τα:τοα:

οτατ:&τ :ατα ααα:: ::ττοα.ω:: π! ::ττατα:αάοε

Ιτα:τ·οε :στα :τατττ:ατ. Κ:: .α. :οαίτιτ:ταττ ρΠαα:,

ν:τ :Μοτα:: δ: τα 8:α::: α:τατ::, :τα:αιτ: ασ! Γ:: ν:τ

τ·:Ερ:άτα: 8: τα ε:α::: οατ:άτηαααρτα τω:: απ·

τατα:τ: Ιττα:το: :ατα νοΙαα:::τη:ταο ιαοκτο τωρα:: °

τ·α:τοα:ια :αστα , τατ::α1τ:τταταατία:ά :αατατττ::,

ααα αρ:: Γατα ::ατατ: ατοτατ:::άαε πατα:: τ·:ττοττ.

τρ::τα:ααόο τα:: τα 8:α:τ: ταοττε. Ροττὸαοα:· ΗταπΒιε

θα: οτττ:άτα: αοα :οττττίττ: τα Ματια:: αοτοτατα, °ω°ἶ”#θ

:τα:ια τα: ττ:ττ:ατ τα 8:α:τ: αατατε:, τα! τα Ματ:::: 6::"ό”:".'

τ:τρ:άτατι , αα:τα :αττ:τα τ:: ττ:α:α: τα 8:α:τ: δω._

αατ:άτ,8: αποκτα ::ατα:τα: , ετα: :ρω ατα: ::ατ:τ: `

' [ρ:€τττ::α:τα

πιατα: ώ· ..
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ι π. ;

Διί[κοιί

?ήπιο

.έπί ὐοὑπἶπί

Όο7+. ΧΠλ Μπι Θ' ;Μέβύυπία: Θ' ιππίέ:ίπιποπείέι υέἰ:ἄἰιὶπ. πο]

ΓρεοἱΓἱοππιΓο ιποι:ιοιπιποι πᾶοοπτι ιιοπιπ. ()ο;ρο

πο” π 'ποιοι. δι οποιο! ποπ οιιροεπιπι ροι :οπ

Γοιιοιιπιπιπ πι! κάποιο ιπιιοποιο δι !ι8οπι πιω

ππιπ 5 π. ριίοιι οι Γοοοποοιιι Γι: ρει ι:οπΓοιιιιιιπιεπι

πο ποιπιπιπ ιπιιοππΥοπι νι Πε;Γοποποιοπιπιιιοι μι·

ιπιοΒιιιπιπιπ οι ρΙοπιιπόιποιο οιππιοιο °, οποιο πι!

οΒιι:&ιοπιιι ιιοποίιπιεπι ιιτοοιιοπιο ι: οι.ιππ1 .9οσιιο·

ότι ...ω ι·7.; ο 5.;ιωπιιοπ πρρι:ΙΙπι οοεπόπιπάσσπ

που, ιπιἰοπο·οπιοεοοἱα°.ὶππι ι:ΗΒοποι πι, νι ιΞἱιοπ

Μπι! νειΓοπιοι οποια οροι·πιιοποι ποιπἰπἱε.Αριἰ

ιοιιοπι! εοποοιιιοπιιπιπ νο! ιιιΓεοπο. οπο: ππιπιπ

ιπτι:"ι&.οοπ πιο ,ποπ ..ο ΓοιπιπΠε ιπόιππιπε ποιοι,

Γει!ΓοποπιποπιπΙιε : οποιο οριο: :Η εοποοπιιο

νει πΓι:οποεπιιο ππιοιε ιπιἰοπ. πρωι οι ιοεοιπιἱ

ο ι·πιιοπο,8ι .το π&πε ιποι·ποι :ο ι:ἱρπἔι ποπ ιο:Βο

ιπιπι , οοππιπιππο οι: πρωι ιε8οΙπιι,ποπ ..ο Γοτ

ιππΙιιοι πιοιπΙιπ,νι ιπ οοιιοιοπιο , ποπ ιιι:Γπάο ΙΙ

Βπιτπιιε οοπιπιιπι,Γαι άοΓ:&π οποιο ιπιιοπο , ριπ

ᾶἰι:ὲ πι: Βιο:ιιιοι π:8οΙππιι:. @οπ πιο ποιο: οπο:

π... Γοιιοποιει· , πρωι;; οοποιπἰιο να! οιίι:οπο.

οποιο ιπιιοο. 86 ροιιιπροΠ. ποπ ι:οποοπιιοι,ικο

οιΓεοπο. ποπ :Πει Γοιιοποιοι ωοιπἰιε :ι:ιεοπ&ο

εοποιεπιιο, να! ἀιΓοοππ.ιπιἱοπἰ , Γοπ ποιο ..Βοι..ι

πάω οποια ι·πιιοππΠ τοπΓοιπποε; τοπ: οπο ορίο

θ:οιπ όοποιοιππιοι Γιιπροι:ιιοιπριοπο Γα:οποποι

ιΠπιπ ιπιιοποπι . οπο οι οοποεπιι ιιιιιιπΓοι:δ δι ρε:

Γε , ποπ ποιοιπ οπο οι εοπο:πἰιοιιιιἱπΓοι:ὲ οι ραπ

πειιόοπε.Βοπιιπεππιπιπ, Γεεοπι.ιίιοπ ι.ιοπιο Οσοι

πρωι :Η ιιιιοιιιπιο πέΕποι πιποιο, ιπιιιπΓοσθ' δε

μι· Γ: ι:οποοοιι Όπομ:οπιιέινοιο οποιοι:: , Γεωπ

πιο. ποσά προ” οι ιοιπιιιιπιοπάοοι οι!ή,οιιιιιπ

Γοι·οοιππιοιπ,82 ροι πωωπι11ι οοποοπιι. Οοπιιπ

νοιοπιπΙοοι,Γοεοποίιπι ποσό ροι:οπιοπι πριππιπίι:

ισιιπιππιο οάιπιπ,ρι:ιΓι εοποοπιι ροεοπιο; Βοποπι

ποι:οπροι πι:οιοοπε..Ερόειο πιοι!ο κι πΓιοπο , νι

κοιιπωπ. ριοριιο ι!οιπιπο.πριπ οι ιι:ιιπιππιο

πόιοπι ριοΓοεπιιοπιε , ι-περιπ ιοιιοιππιο πᾶππι Γο

. 828επο!ιιιοπιε:ιοιιπ πιο, κι νι οιιριοποπιποιιο

ποιοιπο,ροιιοι πριπ .κι ιπιππιππιο ..πιο πο!ιιιοπιει

Ι 86Γο88,οοποι ριοΓοοπιιοπιε 8ι πρροιιιππ. Αι! ι.

ζ οσοι. ι:οπεοο. πιπισιόο οοπιιπιο ά πιπΙιιιπ οποιο

; Η Γοιπππ!ιιοι Γπωριπ, ποεπποποο απο:: ι:ιιπΓπ!ιιοι·

β ποει·ριέι.Ηππο .π. ποπ Γοποπιοι ριοιιίιπἐ ιιι ποσοι:

ζ πω, Πιό ιο οοιιΓοιπιιιπιο 8: οπο.. .ο ριιποι

Γ ριοπι !ιοπιππι,ι:οιπε πάοιοοιιιρΙοι ίπ ιπιιοπι: Βο

ΐ πιιπιιε , νο! πιπ!ιιιιτ π:οιπ!ιε:ιιππο .π. ποπ ιππιπι1$

Ρποι.επ ιπιιοπι: ..ο πιΕιπποεπο ΓοιπιπΙιε πιοιπο- ζ πιω εΠο”!ιοοιοιπ, ηπα! πιο... πνοΙοπιπιο; Γοιἱ

ίπε,ΓοιπιπΙιπή; οοπιιππ,νοΙοιπιιιιπ πέιοε,νι ιπΓιἑι. Γ ι:ιιπιπ οΓΓο το2πΙπιπιο, οποιι ριιιποιόιπ!ιιοι· οι...

Η.ιπο οιιρΙιο. ι:οΙΙιΒο οι: δ. τι... ι.2.;.1β.πη.$.

οι,... ι:Πιόπι,·ιποοιι , Νιου» ά· πιπΙπππ απο." μι·

:οιπρππιιοπεπι πιά ι·πιιοπσπι :παπι οι Ήιοπιι[κ.τ άπο

4.. παρ. π. πιο... πισω. Μπι;» Ισωποιέι -σΠῇ:πππἰἑππ

Μπάσα» πφι.πιπΙππι ακιωι,;ιωά π? μπαι· ι·πιέππωι.

'Οποιωμπ οπο» το .ο ίππων» , ;ιωά .........π οι βασι

ἄὲΜΓκΔΜΪσνωποι';ώ· Μάιο», ποσά ώ οι ριωιπτοπίι

πεπιβπηεπτυπα. Ρπιπιει!σ . ς#ἔ·ιωΦ,'#”#Ϊ# ω” Θ' εποΓπΠιοι. .οι 3. Νοεο ποια. ι:οπΙιιίπ.ο.ιπ πω: Δ;

»πιο απο ο!πεδιΜπ ποοιπάστσιπ , οσωρπιπικι· ρσι·ῇ .οί

ωεωω,ιοι1εωι ,/δι.·απάιΜπ ποσά οπο...» :Η σέ πωσ

πω... , ω! πο» σπιιιοεπισπι:8: οπ.19.πιι. ι.πιι.3. πι.

:κοψω παιδιά Μπι» μι· ι·πιιοπωι ι·φι·.ψπιπιπτ ω

Μπιππ οι ο!π:Ππω , ό· έ» ;ιωπικυπριάιι πού πάπια

ποιοι:: μπω:: πιά (πω: απο , ό· ασκ/πι Γωπιππωι

υππω!εω οι π8?ιι ·υυΙππωιι.Η2ο δ. Ποάοι,ιιοι Βο

πιιπισιο . οι ιοπιιιιποι ωστοσο: π8ποΓιιιιπ οριο:

&ιπιποπο ποπ ιερι;Γτοιππιοι ρα ιπιιοποιο ν: ροπ

ποπιι:πιιπ νο! ὸιΓοοππ. ππιοιππ ιπιιοππιι,οποοπι ιπ

ιιοποιο ιοοιιπ,οποίπποο ιπ Εισαι: ι:ποΓ; Γροι:ιίιοπ

ιιοπι οοπιιπιιτιο , νει ιοπιιιιποι ιιιοιπΙππιιπ οδτιο.

ιιοπιππο. Α 8.Τιιο. ποπ όιΓοοιιιπι ὅσοι. οι 2. πιο.

.ιού π. 2.ώ·μοά!ιθ.18.β.πίσ 1.δ£ πιο.
Γ Απ Γοπόπω. π. Γι:πι. ιιιοιπ8. οιπιοι.οοιπάοιπ

νοΙοπιπιο Γοπι απο! οροιπιιοποπ οιιιοιππω:οπο

παπι; Γοοποποιο Γι: 86 ἰπ Βοποιο ππιοι;,ποροι ιπ

Γρεθ:ιπέ δι π. Βοποιο οωωιι , οοπεοοο. Ωπο ρο

θ;ο ικΒο, απο ποπ ι:ΓΓο ιποιπΙιιιι οοποπ , ποι πιπΙπε

ι:ποΓπΙιιοι,οΓιο ποπ Επι πισιπΙιιοι ποια, ποι οπο::

Γοιπιπ!ιιοι:οεπι οποιειππόιοιιοιιπιιἰπΓπιὸ Γπππ

ι:ποΓπ!ιιοι;ειιιιιπΓειτο πιο Γπππ Γοιιππιιιοι πΓπιιιιπ

το οιιιΡιοπιο ιπ ππιιοπΗ :οι οοπιιπ ι/..π...π , ποιοι

ρα:ι:ι:ποπιποΓοε πιάτο: ιιιΓΓοποι. δ: οιΠ·-οιπιιε ποιο

ιπι; ιπιἰοπ. ποιοο.....ι.π δ: ιΜΓοιιπιιπιο οιποοιι

:πιο παπά ιπιιοπ. ΙΒιιοι ροΓΓοπι το: ιο ι·πιιοπο

οοιι:&ι πω". πιοιπ!ιππ Βοοιιπιππι νο! πιπΙιιιπιιι.

νπι!ο πι! π.ριοΒ·ιοιπ. οοποποο, κι Γοι:οποποι Γι:

οι οι Βοποιο ππιοι; ποπ πι. Βοππε,ποι οποιο οπο

«οπο» , οΙΤο ιπιποπ οοππι , ππι ιππ|πε ιοοιπΙιτοι ἱπ

Βοποιο πρωι. ππιο Παω πιο Γποοποπιπ Γι: , οπο

δε ιιι ιπιἰοπο οΒιι&ι οοπίιιιοιπιπε ιπόιΓΓοιοπε οι

πι! ιοιιπιπππόποι πέιπιπ πιοοιἱε,νι:Ι οι·ιήοιιοιπ .π.

μι· ιπιιοποιο νοΙππιπιι ριοροίιιοι ροι:Γι πιιιπιι.8ε

οιιιο ι..πω , πΒΓοΙοιὸ ιπιποπ όἰιἱιοι πρωι ροιιοε

νι ππιοιπι , οππιπ νι απο οποεπιπι: Τοιπ ιιοιπ

..πωπω ι!ιειιπι ποΓο!πιθ:πριοοπ , ποπ ρω· οπο·

πιο: πιο οοοΓι:οποπο πάω , Γεο ροι οιι.ιιποοι πι!

Το». 3. Π: Γι".

°; πο.. , οποιο ισιιπιππι , ιπ:Ιοι!ειο περιοεπιιοποιο

Γ πιο οοιπάο οι ρει ιπιιοποιο ριπᾶἱεὲἀιἄπιο.Αιἱ π.

πιτεο Γι:οπεΙ. ιιπιπιπιο Επι: Βοπιιπε, νι:Ιπιπιιιιπ,

ποπ οι ίπ οιιιο&ο , ποπ οι νπιοοοπ Γοι·ιπποε οπο;

Ξ οπ,οπιο ι·ποΓπιοι οι πόιο,ία! κοπιποι:π, δ: ι:ποΓπ!ιε,

η..

.4έσοπχΐι·.ι.

Υ ξ.

.οι βη”.

πω.

ι ποι.ιιιιιπο π. οιοισθ:οιπ άοποιοιππιι ι.τοππιπ , ποπ

ιππΙοιπιίιοπι πω: ιποο!ιοιππ ιιοποο:ιιππιοι ΓοιιοπΙί

τω· Γπππ π νιιιοιο ι:ποΓπιιοπ.Γππιιπιο, πο ιππιπιπ

Γορροπιι ιπποιο:Ππιοπι π. οιπο&ο να! ιιι πιοιΙο

ιοπιιοποι πο οοιτάοιπ , π ιιπππάοι οοιπρΙοιπιἰπ

ιπιιοποιοπΓιτιπ ιποιπΙιε ; Ποοιιιοπο Πει ιοπΙιιιππι

Γοπιπ όι:Γοιπιι ποπ πιτ οβιοθ:ο , @ο οι: πιοιὶο τοπ

ποιοι ιιι ἰρΓπιπ.(ὶοι ιποοοειοΓρ:άπνοΓοπιπιιε Γι:

ιιπροι ποοοο ι:οοιιο οοιπάιοιἔ , οππριπποιοοιοι·,8ο

ἱπ ιΠπιπ ο; ρι;πἱΓοιπ νοιππιππ ωιοιιιιιΕ ιοπι|ιι.Απ

¦ 2. ριοο.ιπιπ. οποσ , ποιόποιο οοπιιπιιι. 86 ποιοι;

πο ιιι πόΙιοοε επιιοιπιε.οοιιοπιιπο ιπιπιπιε; πιο:ιππ

.ιο οοπιιπε 8ο ιππ!ιιιπ μι· Γι: ριιιπο οι ιο πωπω

ειιιοιπιπ,οοπιεοιποσοπιεπιπι ιπιοιπι5,ποπιρο οπο:

Γοιοιιπι οι οριοθ:ο , δι οιιεοιπίΙ:ππιιιι, οπο: , νι δ.

'Πιο. ποσοι ι .π ;ισ.πο.πι·ι.1.ριιπιοδι ροι Γι: οι οι

Ιὅ.

:ΜΜΜ

Νοκ 0Μη[;

οσπΙΜ.ι οι

Μπιβιίπ π.

πσΉΙΜ.ι απ

Ι0"Π.ι 'έξι-ίπ

πθ:ποκιι:ι·πο,έι οπο οι:ιιοπιοι ιιι ιπιοιπππι:νι νοΠο ποιοι· .ύ

Γοπι οιιιοιππιποοππιιι:Η , ποπ ω....π. Ο;ιπιιιοπ

πτεπποπιπ πα, πάποι οιιιιτιπποι ι;Πι: όιίιιπ&ποι

ροι:οπιπιπ .ο ιπιπιπο,οίιο πιοιπο..ω πιο.: ιππο

ποιο ι οπο 8ΧΕι:ιπο5 Γπειτνππιπ ιο οποιοι: οποιο

ποιο οποιοι: , πει:ιριοπιιο πιο πιο :Πο πρωι , δ: νι

πιο.. όπιιοο ιΠιεΓΓι: οιί·Γοιππο ποσοι: πο! ροα:π

:πιο ππιι:οι νιιπιποποροι Γε ισοπιιιιοι.

Πάικο” ι. ..πωπω , νι οι ίἰιπρΙἰοἱιοι ποπ;

ίι:ρπι, δ: πριοιπ ιππΓπιο ιοοιπΙοιποοπιιπιπιπ ιιι

ιοιππιπππ οἰιεππιίὶππ. πο; ιΠπό ισοποπι νπο;

ἔ οπποπο οοποίιοπι ά εοπιοποιο ιπιιοπι. Νπιπ Γι

επι οοπἰιπε ππιοιπΙο ποπ ΓοΙοοι εοπΓοιΒιιοιι οπο

:πιο πω.ιι.1ι,οπ :Μπι α:: πσειᾶ6ιπ!ἰ:οοπἰιπε απο:

ππιπιπΠε οοιπιπο ποπ πιο... εοπΓοιΒιι οι οοιιιπιο

οΙΤοπ.ππιοι; 8ο εοιροιιε , τω ποιοι οι οπιιιπιι: πο·

οιόοπ.ροιεπιιπιπιπ,8ι οιἔπποιοιιι,ι:;ιοιοιοιποοο

πιο; οοιπιποιο ι::ιοιπππι απο: ροιποιοπι ιπιιπ πο

ιπιπιπ ιιοιπιπιε πιο ποιοι” πιοιπΙιε οΒιι&ιππ ποπ

ΓοΙοπι οοπΓοιΒιι οι !ιοποίιπιο (πιο :Ποπ Γοά

απο: :ιι ιιοπαΗ:π.ιο οι ριοπιιππιπο ειιεπιπίιππιιπ

ποιο , ειπα οοι:&οιπ περιορπιπΠιτι ριτιθοιπιιιπι

οπο οιιοιπππι ποιο εοπι.18_Εο0ιι8.νοπο νι οριο

Ν ι ' &πιποι

 

π... ι:ΙοοπτοΓνππιπ,Μοο οοποιο οι . οπο οροειρ- ΜΜΜ

17.

ο6ι.πω

πω..."

ὑοπισιπ Μ·

οίκοι: :ιν

σιωι/Μπιέπι



 

η.: Όι7β. )Πρ. Π: &όπέ:.Έσ'αππί::έα/ϋ:Μπίέ πό:'αππ: Μπακ. δ. Ϊ.

δ:ι:ιπ ί:: ::οππΗ·ι:ιπ ί:π:ι::::::πτ :πππ::::ρΙππ::ι::::

πω: σιππ:ι:π: π::πι:π:ί::π. ν:=ιπ:ππ: ί::_ί::::ρΙ:π::π:

πι::!ι:ιπ, :ι::Επ:: όπ:πάι:ενπ:ι:ΐπι::πίπι:π π::πι:ιπ·

ί::π:::π , π:: :Πο νι::Βα:σ Π:οπ:ί::, (Μπακ σ:: :π::έν·::

ει:π::: :ΜΜΜ π::μπαμ: έ:[πι!ΐα.

Ώιάκωιππ. Η::ππ ::οππί:πιππ: σ:::πθ::ιπ:π:π

:πωπω πΠπ :π:::πίππ:π: ο!::πάο , ν: ::οπ:::: :π

Ππο 8: :π Ρ:ο:::π:σ,ι::ορ:π: οποσ:: ν:π:οι:π π:: ::ο

ππί:πππ::Β::::::πιπ:άπιπ π:::::πίππ:ι:π,ν::π:ι:π:π:π

ροί:::ι:ει ::8π ρ::ιπππρ:ι::π. @:::::ι::ε .ιι. σ:::π:ε π::

Η:: :::::ιππιπ (πρποπ:: ::οπ::::πι:: ν::!ππ: π:: Ηπα::

:π π:πό:σ,πιι:οι: ρτπ:π::::::,π:: ::ιπ:ππ ππππίΠι::ει πο::

π:: , ν: ιπππ:::π: ρ:π:π::ρ:ι::π ::ιπ:: ::σππί:ει:ππ:

Π:Β:π:ππ:ππ: ε:: :ρππ:::πππόπιτι πάω:: ν::·τπ::ε,

π::π: (ι:Β::::: Με πσππί:::,πυ:π: :πε ρ:πεππρ:: :::

Βπ: π:: νοΙππ:::π Γι:ρπ::σ::: :::ι;π:ρ:ππι:ε. Εσ::πιπ

ποσό:: :!ιποΙοε:πόϋ π:: ε:: ιπ::::ι:ι,πιιπ :π:π:όι: :π

:::πίππ: π:: σ::ιπό:σ,ν: ::π:-σι·::::::ε:π πι::πἱ. 8: ::::

ι::::ο ::π:::::ιε ρπ:ίππΙ:οπ:: :π ροππΞι, σ:: πι:: ν::::Β

π:: ::οππί:π σι:::::::ε. Ν::π ι:ιι::ιιπι::: πω:: , ν: πο::π

&:ι:::πι::ρα:, Βοππί:: , 6:::οππί:π οτ::σ :ι:::π:: ποπ

::σΠ:::ν: ::π:ππ π:: ::Βιά:πο.,π:::Ιππ: πί:: ρ:::οπ::,8π

ι 8 .

Ήοπ:Πιι:

, :ν!::: απώ

|ϊ:·:: σ:: μι,

ίΨ'"”.:

ν:ί:π πσππί:ὲ σ:::ο π:::π::::σιπί:. Ιπ:::::ι:ι:: νπ:ὸ .

π::π::::ιπίππ: σ:::πθ:σ,πι::ιπ ν:: ::::ο :ΡΗ αρρω

::ππι::: :π ο:::πό:ο :ιοππ::ο , ν:: :ρ:::πι ο!::πάιιπ:

::οππ::ι:π: :πό::::ι:: :π::ι::π π:: ::::οι:5 πΧ:::πἴπ:ἔι

π::π::π:ί::π::έ.

ΒΙΒΡΥΤΑΤΙΟ Χιν.

1):: ::σπ:τπ:π δ: ιπ:ιΙ::::: :στπιπ::

:πωπω- :ιππωπστπιπ.

επστισ :ιιι::Α.

?Με πό:!α: Μ»πιπέ :ίε/πωαπτ πω:: μέ·

πω:: Θ: [υπέβαιω , ποπ::πωπ

Μ! υπεί2:ΜΜ.

Μπι:: :πω π::ιπ::: ::::οπ. ν: ::ι::οπ:ι::: πΠ·;

πο:: .π; ποιπ:πι:ππ π:: οπ:π: ::σπ:::::: δ: :π:::::π

:πο:ει:: , π::::: :πΓρ::::ι: π::ι:::π: :::::οπ. ν:ρ::π:πτπ

:πΒι:Ηιπ:.ππππε οικω π::ππόππι:: π:: πσπ:ο:π:::::,

μ:: ::::ϊο:·. π:σι·:Ιιε. Ποπ απο ι:σί::σ , ν!:π:ιι:ε ιπ

ν π :> σ π ο πι: :Μι ΗΜ. ·υΙ:. Βοπ::::ππ: 8:

:πει:::::ι:: :π ΜΒΜ:: ::ιιι:::ιπ:ε π:: οπο:: πίΪπ

:ο:π::::::π:, ω:: ποπ:ο:π:::::έ, πι:: :::::σ:

δΜΗ::

επιβ:

οι::::π:ι:ε,νπόπ ::έπ :οι:αι::::: πόπ:σ::π::::,οιι: ::::- ι

ίο:.πειι:ίπ:ι::. Μι::::. ίιιπ: , ποπ π:: εδω: ::ι:::::ιποε ·

π:ο::Ι::πι·π::ι:Ηπόοε πσππιι::ι:π:,ρ::ππ:ρ:ι:π: Ι:::π

τω:: , π:::οπ:: :::&πιπππ ,Ιπκ.ο:::π&ι:ιπ,Επιε , πι:

πυπ:ί::πι:::π:οπ πι::Βιιε ::::ρι:::πόι:π:,Απ , δ: πιω::

::σπ::::ππ:,νπΙ πι::::::ιπ: πει:ίππ: :π :π::.πω::::.

ι .

Γ:·::πι: |:π!;

1·':οπό.

Ρ::π:: (πω. π:: ραπ:: , Τρππ:ί:π:π: ::σπ:::::ππ:

:ι&ι:ε ::πιπ:πσε άπίι::ππ:π π:: :Ρία π::ι::ΐι τ::::οπ. ν:

::::οπ:::: π:: Γιιπόειτπ. Ε::::π:π πι: :πει::: , δ:

απ:: :πό:::ι:ι::π:ε :π ::6:ι::ίπά ππο:: ::::σπ. ν: :α

::οπιιΙ::,πί: :πειι::: π:σ::::ε :πό:::.:π :δ::::ι:ε παππ

π:: :απο πωπω π::: που:: π:ο:::::: :πό:::. :π πιά:

Βι:ε. Μ:πσ: πσπί::: π:: :::&:ε. Μ::ο:ρι·σ::. :ι:ι:: :

μ:: π:: πρπ::::ι:ε :::::::π:οί:: , πρ:: :ι:::::π:οί:πι :π

ό:::. ι:π:::π:ιιπ: π:: :πώ :πει::Ξι ::::-ε : πω: : ::::σι·:,

π::π :π8ι::: :πππ:ι::ππάσ δ:: ι.::::8ππάσ ορι.ιε,π:ιιιί::

:π :Πο :πά::ι::::ππ:::,νπ! ::::Ηπ::ιΙπ:π,ί: Η: :π8ι:Ιει ::

::: : νπΙ επο::Ιππ: , Ι: Π: :πΒιι:: :::ο:ι::π.8π:! ::::::·:::

:::ο:: ππο:: ::::σπ. ί:: :π8ι:Ι: 8: ιπππίι:::,:π ::ι·ο:ι:ΐ

· ο

' ::π :::::ιιισ :πωσ πω:: Βοπ:::ι::ε ιππική:: , ποπ π:: ΝΑΙ:"π ::

: :::πππ :π8ι::: ΐ::ππ:Ριπ:,ΐπό ::ιπ:ι:π: 8πππ::π:::::σ:π- "°°'ω"ἶ

π: ποπ παπι:: πίΤπ Γρππ:Βπ:: , Η:: ::π:::π: 8πππ::πειπαπί-π πισω:: :πέ:::. :π :ιθ::::ι:: ::ι::πειπ::, Πει:: πππ Με.Μή"_

π:: π:: απ:: Γρππ:Επ::,:πά :πωπω επππ::π: κόπω

πω:: ::::ί::::Ι:: :π σρπ::::ι:: απ:: :ιι:ο:ι:π: ::ιππ:5- ' '

π:: :πά::πάο όπΓπι::::ι:: π:: :πομπο ππο οι Η:: π::

οικω νπι:.ιππιι:σό:1; οπι:: ιι:::Επ:οΐπω σ::::π::ιι:.

ΟσπΕτι::. :π ποπ ποπ:-σ:π:::ει:π :ιι::::::ΐοι·πι. πω:: 4

ππ:ι::ὲ ::ι::οπ. οιπππε πᾶι:: :ιι:πι:ιπ:, π:: παπι:: 0"'Ι:°

πω:: π:οι·::::: ποπι:ππ:ι:π: ::8::ι:: ποπ ραπ:: π:: ::

Ιέι Γρππ:Βπει απο ::σπ::ει::ε δ: ιπ:::::::π ρ:σρ:::ι

ειδ:ι:ι::π :ιι:π:::π. σπΐι:π::. ΕΞι:.:π::: ::::οππποπί::::,

πω:: :ρππ:Βπ:::: Βοπ:::ιππ:::πίι:π::ποπ ποπ: ::Ιπ- ι

8π :πιπ:πε υπ: : ποπ: π::::::: πω: π:: :πει:::ι νωπά:

Ι:: ::σπ:::ι::: ιπσ::Ι::.

8ππι:π:::ι (πω. ::Ε:ιππτ,::πππ Γρππ:Επ:ιπ ::σπ::Α· ς

:πω π:ο::ιΙπ:π ὸπἴυπ:: πι: :πᾶσ :::έ:απ::ππ ::ι::οπ:ε. 8""·
Ει:π:::::ι. Ε:: "::ο π:&πιπ:ππ ::::οπ:: ::π::πει:ι::ρώ'

νετ:: ::σπ:πι:Γρππιθππ:π πάω ::πιπ::πο:.ΌσπΒ::π. ασκ/ν·

ει:π:: ποπ:ο:ιπ: ε ποπ:π:ππ:::: π::σπππ, π:: :πσ::::

πω: ::σπι:ε , π::::πΠ ί:: ::π οσ:πᾶο :ππο :ποπ :εί

τιιι· ::: οΒ:πθ:ο , θα: ὰ ὰιᾶπιπ:ππ ::::οπ:: πάω ::ι:

::::ιπ: ι:πΐιιπ:ι:π: :παω ::σπ:::::ππ: , ν:: πιιειΙ::::ιπι:

:::σοι:: απ:: :άπο ι:π ο:::πό:σ π::ι:ο, Μ:: π:ο:::::π:

π::Ιι::. απ:: π: πω:: Δ:: :ρππ:Επ::π ::οπ::ει:πιπ, .4 ω”.

ν:: ιπ:Ι::ι::π :ι&ι:: πιιιπππο, πο:: π:: :πε :ΡΗ :ππιιπ

οπι:: ίπ , Μ: ν: ρ:οροί:πι δ: :::6:ι::: π:: ::::&:π:ιπ:

:::::οπππι. π: “Με : :ππο ποπ :ρπ::::π:: :&ι::π

::::οππ ::::,:::: ::::σππ σ:::πά: , πω:: :::οι:σπ:: ν:

πσπίππ::ιππι:ι:: , νπ! :::Πππ::ιππι:_:π πωπω ::ι::οπ.

π: .π. οπο:: :ο:π:::::πι· δ:ρ:σ:::ι::π πσπΪπ:: ποπ:

::::ππ:,νπΙ ιπ::::::ι::: ιι&ι::, π:: σ:::πάι:π: :ρΐι:ιπ πο·

ππί:ι::π,νπΙ :πποππί:ι:::ι. Κ:::ο οικω: π:: ::::::ιπ:

ρ:ο::::::: ΜΒΜ: :::8ποίπππά: ι::σροπππσ:ήι:π :ισ

ππ::::ππ: , π: :ι::ι::ιι::::πππ: οπ:πᾶ:. νπ::π πωπω

πο, π: :::ι:π:Γσ :ει::σπ:::::&απ::ππ ι::ι:π:::ιπι απ::

:: ::σπ:::::πιπ ΐρππ:::π:::: :π :ι&:::ι:: :ιι:ι::ειπ:ε:ππΒο

:πιπππ , ::: :ο:π:ειΙ::πι· ρ:οι:ππ::π π: ι::ι:π:ί::ει:π :::

&:ι:π:πι:π:, ίπ:: πι: ά:ι:π:::::τπ οΒἰπᾶσ:ι::π Ρο: :::

¦ &α:π:π: ρ:οροί::σ:ι:π:.Απ Οοπ:::π:. :ππο , ::ιΙπιπ 7

Δ

Σ:

ό .

Κα:: :βοά

|::::: .πω

πωπω: οι::

Ι:ἄΙ.

:&ι::ι:,ί: πιω:: πω: ::οπ::α:ππ: , απ:: ποπ :::ι::π:π Δ: '^'"ΐί""

π:: ::::σππ π:::π:π, :πο π:: ο!::πό:ο :Μο ρ:::&:ππ

::οπσ. Α:: ::::οππιπ ό:ί::π2. :ο πω:: σ:: :::ππ:::- Α' ω·

πω:: ::σπ::::ππ: νπΙ π::Ι::::ιπ, π:: :πε ίπ:: σ:::πάι::::

:πει:Ι::ι:π: 8: :::άπ:πιπ ὁ ::ι::σππ ::ιι::ιπι::: ἔι ποπ

::ι:ιοππ ::ππ πω: ποπ, ποπππάο;::ππιπ:ιπ :Ξ ι·:ι::σππ

:σ:π:π:: :ρππ:Βπιπ:π,ππεο:πεπ.π. ποπ π:: απο ι::

δ::π:,ΐπι: σ:::π&ι:::: :::δ:::ι:ι:π:.

Τπ:::π ίππ:. :Ππ::: , :ρππ:Ηπ:::π ::οπ::α:π:π. π::

π::Ι::::::ι εδω: ::ι:π::ποε :ιππ:ρπ:π π: π::πι::πί:::π

Δ ::::,8πππ::πει:π π:: ο:::πό:ο. Ηπα: :::Βιι::ι:: δι·υ:ο, έ::

` π. ά:Π.π.ποι. ·υπ.5. :πέβΙ:ι:. ό· π: α.ά:β.4,0.5.::: 2.6·

πιιπέωΙ. 18.5.ιἰπ 1. δ: 6.πσΜ:ςιπ:Βι:::π ως:: Βοπ:ι;;.

:πω δ: ιπ:Ιι:::π: π:: ο!::πάσ πρρπΙΙ:: 8πππ::ππιπ,

π:: :::πι:ι::Ρ::π:::: να:: :ρππ:::π::π πρ:: :επι ::οπ:- Ζωα·

:Α8,::::1:.α: ::ι:ιΙ::::ι όπ:ι:π::::: π:: σ:::π6:ο , π:: π:: :π

ί::ι· μπα:: ρο:ππ:::ι::: , ποπ:::::::::Ι:: μ: ::οπ:::ι

:ππ: δ: π::1:::::π π::πιιπ:ί::ιπ::::ι:::: , ::ποι:::π π::

:::::π:ππ::::.[ό α:: όσα: Παύτι:|έπ 2.άι%.:σ.μ.·υπ.

απ. :.$π‹: πππι:π π:: :ππ:. να: π:: , παμπ ::$πο:σ [Μο;',.

:π:ππ::.Ρ::π:ππ: ι:::π:;παιπ ::οπ:::ιε8: ιπ:Ι:::ει,πι:π 9

:ι::π::ι::π:: :::πι:ιπίπιπ:::8, π:: απο:ι:ππ::Ι:: πάω

!ιππιππο: οπ:::ρπ πω: :ιοπίΤπ 8: ::::πΠπ ροκ:: , :π

:πε::: ιπ:ιπππιπ:::ππ:π αό:ιι: :ιι:π::π:. δικ:: .π. π::

πι::πί::π::π :ιππ:::ππ:::ι πω: Γπρποπππ:πε Μπι::

ποπί:::ι::ιιπ: :π ::::οππ :::ππ:Βπω οοπ:::::: οι::

π::ιΙ::::π. 8:πι:: .π. Μπα: πω:: :π π:ΐπ ππιπππ ω::

:Ι:π:ιπιε ρπ::πό::οππ8 , Μ:: :ιι::::ι:: ::::ιππι·π ποιό::

:πιπ8πι· ποσα: πΠππ:::::: πει:ι:::Ιππι::::. :π πΠπ :::ο

:·:: πω: :ιΙ:πιππί:ππ :ιι::::ι:: ::::::::π ροκ:: :παμπ

° οποια:

8.

πω. ;.

 

 

 



π:: ?ΠΚΠ:ΑΜΑΘΜπίὶ:ἰαῇιωαἄαόῖαισω Μ::::::ι. Σ. Ζ μι;

ιιι:ι:αι! ε!Τει:::5 α:οια!ει:: : Βαε !ι:ι::ειιει:ι::!!:αι::ία:,

ν: 8: ε:: ::οι::ιιιε εοιιί!α: :οι:ει:ι::!!αι::ιε .ιι. ιι!ει:

ι!!ει:ι::ι:ι,ι:ι:ια ι.ιιει:ί:αι:: αό:ι:ι:: . πο:: εοι:!!!:ι:ι::::

::τω::ι::::. 8εειιιιι!ι:ι:: Μ:: εοι:ΗαΒ::δεοιι:ι::

α::ει:ιε !εεε:::ι. Νο:: .::.εί:::: ἱρίε Βι:ιιι_:α:ει:: ε::

οΒιεό:ο νικ:: Βοιιιια:ειι: ε:: 2ει:ειε , ::::ε!!ιΒι: Βο

::ι:α:ει:: Βει:ει·ιεαι::,!ει! Γρεει::εαι:: , !-ιιι::ριο ι:οι::ἱ

ι:ε8εκε:·ι.: ριο !!ρεειιι. @πο !οειι:ει:ι!ί ι::οι!ο ν:ι:ι::

ειιιι:: δ. π... ι α. θα. 18. α:·:.2.6·· ε:: :.ά:!ΐ.:6.πη.

Μι. Νεειιιε ει:ι:: ι!ιει:, Βοι:ι:α:ει:: ε:: οΒ:ε&ο ε!!ε

α!ι:ειιι:: εοιι:ια!::Β:!ει:: ρε: Βοι:ἰταιει:: ε:: ειιει:ι::

ιιαω:: :αι:ι:ι:αι:: ρε: ι!ι!ΐειει::ια: , ιιι:ε!!ιει: :ΜΒ

ι·ει::ια: ί-ρεε:Βεα: δι. απ... (ει! :αιι:ί:ι:: αεειι!ει:. ν:

εο!!ιει:.ι:ιε:ιει:.Ιοεο π: α. άιβ. 7. νΒι ι!ι!!ιιιΒιιι: :ιι

Ρ!ιεεπι Βοι:ι:ατει:: ι::οια!ει:: :ιι αθ::Βιι::Ριιι::αι:: ε::

` οΒιεδ:ο , ι:ι:αι:: νοεαιε.:σεωεπ :$εειιιιι!αι:: ε:: ει:

ει:ι::ί!αι::ήε,ι:ι:αι:: αερε!!αι ·υ::·ιιιαβω;Τε::ιαι:: :πε

πωπω», ίει:8ηιικιιιω: ε:: ι!ἰι:ἱι:ἐ αεεε :αι:οι:ειι:

οιι!ιιιε αι! ::ιαιιι!ι:ι::.Ετ ιιι::ι:!ει:::::·ι»ια Σκια: πα::

ω:: Με: , ιι:ι:ι:::,μιεβ άι:: 28889267:: , μι:: :Π ενώ

κιατειιια!ι: :·ε.φεδιΜ "Με ε... ι:: ωωιω:Ι::έει:επ πιο·

Με Ναυ::ιδιαι :::::::/ίε::: @Ρετ σωεδ:ου:, εβαισα|ϊβ:·

πια!::Ι:: μ: φΜπιαΜφιε ::!ΜΜ ει:·ει::»Π.·ικιιαα πιο·

ω... Θ· ω.. αιια/ἰρσιειιιιπἰι: πω: σκοπια:: εκ::::δευισ.:

αυτ:: .βια [απ :με ::δΖω ικέει:ειε ::::ικια.]Σεά ωεκκε

:·ε εκατ:: , :μια πω: βαίνει “φαιά α: ιΙΙ::έωε:·ε , μι::

::!:ιεθιω: ει:κιω:ιω.ι ::δΙ::ι. Εαι:ι!ει:: άοάιιιιαι:: τε·

μι::επεσα!.18.5.ποια.Οι:!!ιεε,Ξεοτι:ι:: :!!αι:: αρρώ

!αιε Βοι:ι:αιει:: ε: Βει:ειε, ειι:α: εαρα:: ει: αεειι:ειε

ςι:αι::ει:ι:ι:ι.ιε ν!:ει:οιει:: , ί!ι:ε ι::οια!ειιι ε:: εἰ:

ει:ι::!!αιιιιιι , Με 8ια:ι::ιαι:: δ: ι::ειι:οιιαι:: ε::ι!ἰ

ι:!ιιααεεερ:α:ιοι:ε. ,_ ο

οι:αι:α ε: νεια !ει::. ι!ι:εε: :Ριίι::αι:: δ:: :μια

¦ ιο.

.Φαιά 860·

ι::.ερει θο

::::::2”. Μ'

δωστε!

Ι::

εα::: Βοι:::α:ει:: , νε! ι::α!ιιια::: α&ι:: Βι::::αι:οει!ε

ΜΜΜ !”ι:ι::ειεε:: οΒιεᾶο ει3!ει:ιαι:εο, νε! ι!ιίΐει::αι:εο ιια

::εω.2:ρ:. :στα ια:ιοιια!: ν: Πε : Ε|Ι δ. π... ι .α.::::. 18.:::·:.3.ι9·

::=2ιαιικ α 4.8: οι:::::ι:ι:: :Με Τ!1εο!08.Ρι:ι:ι!απ:. ίι:ι::::ι:ιεκ

.ω°ἄ'· νι:!ει::σΑιι!!:. ριἱιιεἱριο:αᾶιιε !ρεειδεαιι αΒ οΒιε

ει:: , πο:: Με:: ι:: ε!!ε πατατα , ίει! ειιαι:: ιι: ε!!”ε

ι::οι·ιε:ι:ι:ια α&ι:ε ιι: Π:ο :Πε :Με οποια!! , θα::

:::οια!ι εοι::ι::ει:!ι:ια:ι:ι ρε: οιι!ιι:ει:: αι! οΒιε

&ιιι::, εαπ:: ε:: ἰι:ε!ἰι:α:ιο δ: :ει:ι!ει::ια. ΙΒιιι:ι

@με Α: ρει!:αΒ::ι:ι!ιι:εω αι! ι!!ι:ι! ::εει:::: Μαι:: !ι:εει

·ἔκ'”#° εα:ἰοι:ειιι : ει:ι:: ιι!! α!ιι:ι! Π: , αό:ι:ι:: ἴρεεἱΒ

°2!!;;!”ύ εαι: α!: οΒιει&ο, φαι:: ἱρίὶι:: εΠε εοι::ι::ειι(ιιιαι:

Ν' ω ρε: οιι!ιι:ει:: ιι::ιιι:!! δ6_!:αΒι:ι:ι!!ι:ει:: αι! οΒιε

&ι:ι::. νι:ι!ε ί! οΒιει.!ι:ι:: , ει:: αιδ:ι:ε εοι::ι::ει:!ι:
Β ια:::ι, ε!! !:οι:ε!:::ι::, ἰρἴε α&ι:ε!ιοιιε!!:ι:ε;!!!ι:!:ο

ι:εί!ι:ι::,8ε ιρΓε ιι:!:οι:εί!:ι:: Π: ιιεεε!!ε ε!!:.

μ. _ Με”. Ηοε α:: :ι:ι::ιι:ι:ι:: νει::ι::ειι:, ι:ι:αι:ι!ο

Πω ο!:ιε&ι:ι:: ε!! ιι::ιιι:!!εεε !:οι:ε!!ιαι:: ,· νε!ιι:!:οι:ε

. ί!ι:ι::;ι:οι: αι:αι:ι!ο εἰ: !:οι:είει:ι:: , νε! ιιι!:οι:ε!!ι:α:

.ε:::ιιι:!εεο :αι::ί:ι:ι: ριεεεριο, νε! ριο!:ιΒιιιοι:ε (ι:

ι:ειιοι:: ::ι:::ι: ω. Βοι:::α: νε! ι::α!ι:ια ι::οια!ιεα&ι::

πο:: ι!ε!ιιι::::ι:ι ε:: ι:Βιειδιο,ιιι:οι! ε:: ίε !ι:::ροι::ιι:ι

ιιιι!ι!ΐει·ειιι , !ει! ε:: ::ιαεεερ:ο ε:::ιιι:ί. νε! ::ιο!::Βι

Μ? :ιοι:ε ΐι:ρειι. Κάιν. ειιαι:: :ιιι:ε (μεε!Ηεαι:: Βοι:::α

:ει::, νε! ι::α!ιιιαι:: αέ!ι:ει!ε!ι::::: ε:: ι:Βιεάο , ιιοι:

(εει:ιιι!ί:ι:: ιι, Γε:: ι:ι:α:ειιι:: ριεεερτι: ε::ιιιι:!. αι::

Ριο!::Βιιιοι:είιιρειι.ιεροι:::ι:ιιιιι!ειειι:::ι:αι.α!ρε

σ.Μ. ειε νιιιιιιιιαι:ι νιιιι. Ναι::,ν:οριιι::ε απ». :.α..μ.

96.ι:›·:.4./:`:ιε,!ε:ι:ιαειριει:ι!ο Η:: ί!:α:ι:ειιι!ο,ίαει:

ι:: αθ:ιΒι:: ιιιι:!!!ΐειει:::Βι:ε νιι:ι:ο!ι:ε , νε! νιτιο(οε,

ι!ι:ι:: ΠΠ: α!ιι:ιι:ἔ:. νιι:ι:ιε , αι:: νι:ἰο αό!:ι:ι:: ι!ε:ειι:::·

·::α:. ριπειριει:ι!ο .ιι. αΒ!!ιι:ει:::αι:: , ροη:: αό!ι:ι::

!ι:Β νιιιι:ιε ιει::ρειαι:::αι: , ε: ορρο!!ιι:ι:: Η:: :πιο

ιι:τει::ρειαι:::8. Ωω:: Πει:ι.ιι:: ε!!:,ι1ι:ια α&ι:: Ριπ

ι:ερ:: , ι:οιι ΐρεει!!ειιι::::ι ιι::ι:α Γρεε:Βεα:ιοι:ει::

::ιεεεριοιιιι::,!ει! οΒιεθ:οιιιι:: , :με ι:ιπειριιιιιιι:ι.

νε! ριο!:ιΒει::ι:ι. Αθ::ιε .ι:.ιε!:Βιοι:ιε ι!ιι:ιι:Ξ: Β::

::::ιιιιιι:ι:ε !ειζε ρια:εεριι:: , ι:οι: φάει: ι!ι:ι:!ιεει::

;. ' 'Πω. 3 Ι): ΗΜ.

 

Βοι:::α:ει::: Πει:: ::εε ι::ειιι!ιιειι:::: ιιαιι:ια!!ι!ιι::::α

ι!ι:ε!εεε ριο!:ιΒιιι:ι:: ,ι!ι:ρ!ιεει:: ι::α!!:ιαι::. @ιδια Η·

αιί!:ι:ε αΒ οΒιεάο αεειρια: ριιιααι:: Βοι::ιαιει:: . αι:: ἐξ; "ὁ -

ι::οια!ει:: ιι:α!ιιιαι::,ρα:ε::ιιι:!α αι::ε !:αι:ε ι:ι:!!α !!:ι:· :,;:, ,ι

ι:οι:ιιι:::ι: α&ι.:·ιιιί: ιια:ιιια!ιε , ίειι !”ι:::ι!α:::ει:ιιιι:: &ι:::::α:επι.
ι::οια!ι:α:::,ιιι:οι!!ια!:ε:αάιο;ιιι:α:ει:ι::!ιΒειε:πο- Β .

εει!:: α Πιο ριιι:ειριο. Οοι:Βιι::. εαι!ει:: 3&!Ο ν: σιωι·

ρια:!ειι:ι!ειι:αΒ ι:Βιεάο, δ: εοι:Ει!εια:αιαι::::::: ν::

!:Βειὲριοεει!ει:: α: Πιο ριο::ιι::ι: Βιιι:ι::ριο , ποια

ω:: εο::ειι:ιιιιι ι!ε:ει::::::α:α αι! Βοι:::ατει:: , νε!

ι::α!ι::αι:: ι::οια!ει:: , θ:: αι! νιιαι::ιιιι:ε ιι:ι!ιέΐει·ει::.

Ιει:ι::ριιι::α !:0ι:!ιι:5,νε! ιιια!ιιἱα :::οια!ιει!!ιαι!ι:ε

ιι:: επ οιι!.ιι:ε α!:0!3!ε&ι::1:.νι:ι!ε ει:ω 8. ΤΜ, ε:: 2.

ά:/ι!.;6.αι:.·::Ι:. ε:: διο:.άιβ.:ιο.;.άε α. 8: Δ:: 8ς!:ο!.

ι:οεειιι, ι:ιιι::αι:: Βοι:::ατει:: αάι:ι:: αεειρειε ε; Π·

Βει:α:ε ορειαι::::,ι:οι: ι!ε!.:ει:: ::::ε!!ιει ι!ε Βοι:::α:ε

ι::οια!ἱ, ω: ι!ε ι:ιι:ιιια!ι δ: ιι:::ι!αι::ει::ι: ι::οια!ι:,

φα: :Πει ροτεί!: Βειιειἰεα ιε!ι:εθ::ι ::ιοια!:: ε:: οΒ- Μ:

:εά:ο,ν: :!!αι::αρρε!!α: δ. ΤΙ:σ.ι.α.αι:. 18.ατ:.4..Βο· οι.:..=ω.

:ειί:ι:: ι:Βιεθ:ι.:ι:: εοι:ί!ι!ειαι:Ρο:εί: ι!ι:ρ!!ει:ει; χ, :::φω::-.

ι:: εΠε τ:α:ι::ι2 !εει:::ι!ί:ι:: Επι:: ρ!:νΠεαι:: δ: πα::- "" °!"ΡΜ'

ΐεειιι!ει::ειιι Βοι:::α:ει::. α.. ιι: εΠε ω:: !εει:ι:-",”

ι!ί:ι:: ριοι:οι::ι:ι:ει:: αι:: οι:::οί!:ίοι:ει:: απ:: ι:α:ι:ι.α

ια:ιοι:α!ι , ιιαω:: ριο::::::ε !:αΒε: ε:: ::ιαιί!ιεο ὁἰᾶα

::::::ε :αι:οι:::.Ροιιὸ αᾶι.:: Βοι:::ατειι:,νε! ι::α.!::ιαι::

ι::οια!ει:: πο:: ι!εΐι:ι::ι: ε: εΒ!εό!ο εοι:ίιι!εια:ο:::

ε!!ε ι:α:ι:ιαε,!ει! ιι: επι: ιι:οι!8.

13ωΙ:::::::ι, ε:: ει:ι!ει:: οΒἱεᾶ:ο ι::οια!ει:: Βιπιἱ:α- Ε ε).
. , _ α:: :ει!ΐ::

τει:: :::α!ι:ια:::νε ν!:ιι::ὸ ι!ε!!:ι::ειε !:αΒιιι:ε !:ι:ιι!ιο- :ΜΜΜ

Γο:,δε ν::ιο(οε.Πιαι ,·υ!ω::ϋ:ριο::ιιι:ε .ι:. 86 :τι:ι::ε- ιΜιωκι::

ει:: ΒαΒιιι:: Γι:εειΕεαιιοι:ει:: Μεσοι:: ε:: αι%Β:::, ω:: 'κι

αι! απο: ι:ιοι!ιιεει:ι!ο: οι·ι!!ι:αι::ιιι; ι::ει!ιατε ε: ω”

οΒιεά::, αι! ςιιιε !:αΒ::::: ι:ιάὶι:αιιτι:°ι· ι::ει!ήεα&ι- _

Βι::,::ι:οιι:ιοι!ι:ει:ι::.αι:ια ε:ια::: !:αΒἰ:ι:εν!:ὶι:ια:ὲ

εοι::ι::ει:!ιιι·αιιιι:ι οΒιεια::,αι! ειπε ι::ει!ή: αιΞ::Βιιε

ιι:ε!ιι:αι::. Ρε:ε.ι·, ει:: πο:: ε:ιαι:: ρσι:ει::ια Δω:: -

ιιιοια!!:ει Βοι:α , ε:: :απατα ιιιε!ἰιιαιἱοι:ε δι!:αΒ::ι:

ι!!ι:ε αι! αάι::,δε οΒιεό!:α !:οι:εί:α Ρ Και. Τικ:: ι:ι:ἰα έ. .Μ π]

ρο:ειιιια ε:: :ιιι!!!!ειει:ε ται:: αι! αό:ι:ε δε οΒιεό:α ,::;,,: ι..!

Βοιια,ι:μιαι:: α&ιιε δ: οΒὶειᾶα :::α!α:!:αΒ::ι:ενιιτι:ο- πιο, ω: Μ::

Γι:: ε!! ι!ειει·ι:::ι:α:ι:: :α:::::ι:: αι! αι5!:ι:ε δ: οΒἱεᾶα #β7:”::

Βι:::ε!!α , Πει:: νι::οἴι::αι! αε:ι::8εοΒιει3α:ι:Βο::ε

θα. @:αριοριει· νιι:ι:: α!: Μκ3αβ,Ι:ϋ.α.ά:ΜΜΜ.

:::ρ.:9.ι!εδι:::ι::,%ωσ ΜΜΗ.:,4ιά ιεὲῖὲ Ματια,

ά· 038,2” :ΜΒ α::ιικ:·. Τι:ι::ιιιιία ιι:::ατα:ι:ε!!ι:α:ιο

ροτει::ια: αι! αάι:: 8: οΒιεεια !:οι:εί:α ει:ι:: ::0ι:

ι!!!Ηι:ει:αιι:ι α:: ει::::α:ε ρο:ει::ιπ,!ρε&αιαι! ιιαω

ια!ει:: εοι:!!!ιι:::οι:ιΈ ριιι:ε!ριι ορεια:::ία,αε μοι::

ι!ε Μιμή: α:: ι::οια!ει::,ει:ε !ιΒειιι ιαι::ι:ι:: αό::Βιι:

αειιι:ιιι:ιιι·,Ρει::::ε:ε.

οφ:: ι. Αᾶι:8 ι:2:01°:1ι:8,28.8:.το!ι:::ο :πεπε

ι!ιε,ιιο:: ΒαΒε: οΒ:ε&ιιι:: α Π: ιι:Γο ι!ιί::ι:&ι:ι::::::!α

.ι:. ε!! οΒιεάι:::: α&ί:: :ιι:ετι::,8:: :αι::ει: πο:: σει::

ιια:ι:ι αι! οΒιεελι:ι:: α !ε ι!ι!!:ι:&ι:ι::.ΕιΒο ι:ιοι:οιι:

ι:ι:αθ:ι:: Βιιιι:α::ι:: Γιιι:::: Βοι:::α:ει:: νε!ι::α!:::αι:: _

αΒ οΒιει%ο:Νε8.αι::εε. οι::::!ε .ιι. αό!:ίο εκτε:·ιοι ν!- ΑΜ'ω"

. . . · ι. :.
τιιι:αιε οιι::ι:α:::: α:: :οι ι:οι:ιρειιίαιιι!ιιι:ιι , :ικα

ι!ι:ι::νε , απο:: :·είρει!!:ι: αᾶιοιιἰι :ε !:αΒε: ν: ι:Βιεω ρ:ΜΜΜ

&ι!.Ναι:: :ιι5:ιο ε::τε:::α, ει:: νειΓαιιιι ειπε:: Βει:ι::,

αι:: ω:: ριο:::ι:::::::, αι:: εἰιει: οι:ειαι:ιει:::ι:ι:ιε

ω:: Πειιι::, μι: οΒ:ε&ιο !:αΒε: ε:ι:ειι:ι:ι:: ειι!ιι:ι::

δ: !:οι:οιει:: Πε: , ει:: ε:: αά!ι:ι:ε αι:: :ι:Βιιιιι::

Βεο,αι:: !ε!ι:: ιεραια:ι:ι:ι;ιιιι; :και Ρι·ι:::ιι::ι,ιιιι μι:

οΒ!ε&ο !ια!:ε: ιι:: αι:: !ε8α!ε; ιιι:οι! τα!! αέ!:ιοι:ε

αι!αειιι:α:ι:ι, ν:: Γι:ιι:οι::ι:ε: αε:ιοι:ε: ι:ειιεθιειι:!::

:ιε;αι:: :::οι·α!ε , ν: Πιτ:: :ε!!ι:::ιε αό:ιοι:ειιιτ:ρε:ίε

&ω αε ρο:ε!Ια:ιι:αε ωι::ιι:ε, ειια!ε: ΐιιι:::::::::ει να

τοτε: αι! α!:ειιιι::ια ρετΪεᾶο ι!εΒιιο, αειιι:α!!ια:ε αι::

ἱι::ἱι:ι:: α!:ει::α:ε ι!ε!::ειει::εα:ι:ι:αε νει!α:ιιι είπα

οι:ειαι::ει:: , :πο οΒιει3:ο !:αΒε: αι:: ςοητςιμπιοα

πει:: ριοριιω ΜΜΜ, αι:: ι:ιοι!εια:ιοι::ι:: ριοριια

Ν 2 μια:

ι :ξ

ισ:

ι>:.ω:::: κα"

η.



 

πρ? ΠΜ: :σκ Ζ): έοι:ι2. Μάϊο:απ::ΜΜΜ::ΜΜΜ. δ. Π.

πιο: ρ:Πιοπιι:ι:: ω: τω.: :ό:ιοι::8 :::πρ::::π:ι::: ει: πο:: ΜΗ:: ιιι::::: νοιιιπ::: :::ρ::ι:: ιπ::πό:::.-Α:

ίο::ι:ιιόιπι::οι:::ι:ι:: Ν: ο:όιπ:π:ι:: :ιό ιι:οό:::ιπ- ποπ :::ιπιι: .πω Μ:: ::παπω Μπιιι:: πισω::

ό:: ρ:Πιοπ:::οπ:ιιριι:ιΒιιιε , π. :ό ι::οό:::πό:ιε ὶ ι::οι:ι:::πόιιι:: ι.:οπι::::ι:: . ω...: ι::αι:ιιπ πό οοσ::

ρειΠιοπ::ι::ι:ιΒιιι:. νπό: :ιό μοι:: επτα. π:Βο,ι π:ιιπι::πό::ι:: :::1:πω: :ᾶι:ι ιιι:ιπιιπσ:::Βοίι ν:

σάπια: ::ιτ:ι·πιιι:: πο:: ο:όιι::::ι :ιό πω.: οι:ι:ό:ι:::: πο: :οα::ιιιιπι::: ι::::.Ιι:ι:ι::, ποπ ::ι:ι:ι:ι: νοιιιι:::η

Π: όιΡ:ιπό:ιιπ: , :μισό :ιι π:: ::ι:::ιι:: , ν:ι ρ:ο- πω:: :::ρ::Πιι:::,π::ιιιι:ό ::::ιιι::: , ν::οιπιπιιπι

ρ:ιι:ι::.ιμ:οό ω...: :ιιο:ει&ιοι:: ::::::π.ι :ι:οι:ι:- Μ:: Μι:ι::::ιο. ε. Απ. ρ:ι::ιιιιι::ι ::::::::::::ιι:.

απ... ::::ε ιπ:::πι. Μάι:: ίιι:όιοίι, ρι·:ί:::ιπ: :ο ιόιο:ι: 8: :ιιόιΜε,οπι

18- 0ωπ..:._εκιω ι:οι:::::ι:: , :&ιιιπιπ:::πιιι:: ῇιπωτπωιι£ο::::1ι::ω:,Δ:ω:ρ:::πω:,ποπιπ

:::ιρ::: ω...: Βοπιι::::π: δ: ::::ιι:ι:ιπ: ει: ::::::πο, ::πόιιι::; ιιποοιιο:ι:ι:ιιι:ιιι:: ::πό:::π::ιό οΒι:

::ιδιι: ::::::::: ροιιιι: :::::·πιι: Μπιτ:::τπ ν:Ι:ιπιιι- ᾶιιι:: Μπ:ι:οι::, ε ποπ ::πό:::π: ρι·ορ:::ι:οι::

,"Μψ"Μ πω: ::::ιρι:: πι: ιπ::ι·πο.Κ:Τρ. ι:: όιι:::ιο 8:π:::, από... νι::ιι:ιε,ρ:::ει::π:,:ϋιι: ποπ ό::ι:: ::::ε ι::

Μ...: ..ι ιπι::πι:: Μπιι::::π δ: ιπ:Ιι:ια::: Μπι: ει: :::::τι:ο ιπόιι:ιόποιπόιιι:::πε.3.ν: :ιᾶιιειἱι Μπι:: 8::οι:

Ψ”Μ. ό· ιι: Μισο: :Μαι τ ::ιιι::ιπ:ιε : ::::::πιι:ν::ὸ ει:: :οιι::ι: νι:ιιι:ο ιιπι,ποπ π: π:::Π:,:::::ιρ::Β: :ιι

ΜΜΜ· ιπ::ι::ο ι:: .:.:....: Σ::π::: :::ο:::ι: :ίΤ: :οπ::::π:ι:. :ι::ι:: ρ:ορ::ι·ι:οπ:Π:::α: νΙ:ιπ:ιΕπι::::Βο παρ::

Η, · Οἰνῇι·ι:.: 3. τω:: ι:οι:::::ιιτ , ποπ :Π: ιό:π:ι ιρ:- ν: δ: Βο'ι:ιι: ὰ ::οπιοι·ι::ιε :ικό ρ:ο:ιιι::ο, ιι:: π:::Π:

:ιθ::::::ι:π: πιο: πω:: δ: ::::::πι,:: ρ:οιπό: :σε ν: :1ι:ππ:: ρι·ορ::ι· ι:οπ:ί::::::: επιεριο::ιι::ι.4.

ποπ ικα: νπι:::: ι:: απο:: π:ο:ιε : πω:: ιι:::ι·ι:ι Αᾶι:: :ι::π:οινπ:: πω:: πο:: :::ρ:: :::ιι:ι....::

ι ιρ::ιΒ::ιιιιοιπ π: :&ιο :παπα απ:: οι:ι:&ο , α· ρ:ορ:::ιιοπ:ι::::π: ωιπ:ι::::ι:,π:::: :ο:::::ι:π:

εδ”"'^Ρ:0 :::πι ιοιι:::: οι:ι:ι'::ι:ι::.Κ:ιρ.:::Βο Γ:ςιι:|.:ιό ρ:οι:. :οπίο:π:ι::::ι::::ι:ι:: ι::ι:ι:ι·ἐ :::ιωπιι , ν:ίιι: πω::

ΜΜΜ" σε:: , :ι&ιοπ:::: :::::πει:: ρ:ο ::όα:οι:ειτο οι:ι:άο πω: πο:: Β:Β:: όιιΐο::::ι::::ω;π:: πι:: Η:: Μπι:

θ : ' . . . . . .ε Μ” ποπ ιοιι:π: πω.. ::π:::::::π:ιο:. ι:ό Γ:ιριαι:: ιι: ιι::όιι:ι:: 5 :ιι:::::ι:ι:::::ιο όι&:: , :::Ι::ι: :ιό:ιιι:: π::

β' Φ["73 ί:: . . . . .

Ϊπὲῖσ απ, Βιάο :ΙΤ:,8: ν: :::ι::ιπι:::: Η:: ιριιι::. Βοι:ι:ι:: δ: :οπιο:π::::: παπι:: ::ιιιοπιιι: :::Βο :::ο

ιιιιι::: Μπιιι:: δ: π:ω:τω:ι.ω. 0ιιμε:54. Απ:: ιπ:::πιι: Μπι:: :οτ πιει:: :::

οι:ι:&ο,:σπ:::ι:ι ροι:ί: νι:::ιο:ι ι:οπι:::: δ: ιι::ιιι- δ::ι:πό.: τω. :Πι::::::: , :ό πάπια: .πω πο::

ΗΜ: :::1:ι:ωπ αρω: :ιι:ι::ι:: ρι·ορ::: ιιοιι:τι:: :Π:π:ι:ιι οι πι:: :::2ο Βοι:ι::::, :απο ΜΒ:: :2

οΒι:&ο,ποπ :Η ιρ::ιΒ::,ι:ό 8:π::ι::ι. Ν:.ιι:: ιρ:- Μαι:: οι:ι:&ι, ι:ό :πω ρ:ορ::ι :::ιοπιε όιθ::

:ιιι::Βοπιι:ιε :τι , οι:: νι:::ιο:ι Μπι:::: :ίΤ:ι::ι:ιι ι:::π . ::ι:οι::ιι:: ρ:ορ:::. ρ:::ι:Ι: οι:ι:&ιιιι: :Ε/Ι

Ο:|:::›ι.ιπ 3. μ. ι3.Ιι:. Ε,8: :ό 2. Θ#ὐ7ἰ.ἄἱΠ.2_ῇ.ς8.:οπ::::ι:ι ποπ ροι:ί:.Απ:::. ::..ιι.:; Μπιτ:: .ι:.

ι ..πω .ρωπ..ει.. σ.».ιι.Σ..μι ::ιοι:: ::οι:ι::ιι::,ν:απ:: ρο:πι::π:ιε :οι:::.ό:ι ρο::ι: νι::ι·ιο:ι Βοι:ι

πι:: :ι:::ι:::ι: , ο :ιό Παπ:: ν::ό νι:ιιι:ι:ι::ι πω... :ιᾶιιε νι:ιι::ι: :ιιι:ι::::: οι: :::ιπ1.ι:Δι:ωΡ:::ιω

:ις,ν: ὲι::ι::ἔι μπω:: , νι Ο:Ιριω.όο:σι ιμι.12.ιιτ:.4..::::::ιο:.Κ:ιρ.π:Βο απ:: Βοπι::: .π. :::ιιι:: :::

πω: πο:: :Β :ιι::.:::1:: , τ:: :::ιό:π. Μπι::::ι:::

οι:ι:&ο:οιπ:: Μ: πι: πω: “πω” ρο::ί:.

Οὑῇ:ι:: 5. Ρ:οροίι:ιιι:: κά: νιιι:πόι ό: :ᾶι:ε

ι:οπ:ι::ιε , απ:: :::::::π ι:: πωπω:: ιρ::ι: νι::ι::ι::

Ρ ::Βο ποπ οιι:πι: Μπιτ:: :κ οΒι:άο :ιι τρ::ιε::.

,:ἐ€°|ΞΪ"Σ" . Κ:ίρ. π: .επιποι·. πο:: .ι:.:οι:::: ιρ::ιΒ::ι:: :επιο

·ιιικ:Δ': . . . . . . . . . : . . . .

,ρ Φαρ... :και πάω Με:: ορι:άι νπιιι::ί:ιιιι:ιε .·ν::οπιιτ::: Υ ιο: :οι:ι::: ιπόοδι:ιοι:::ιό:ο οι:: όιιι8::.ρ:οκιιι:ι::::

Φι::ικί.ι ω. ό: εδώ ι:ι:ι::ις :::::εριιγίι:α,:ιιιιι: οι:ι:άι:ιπ :Η ι ρι·ορ::: Β:ιιι:: , :οι αόο:::: ιι:::Βιι::ι:: ρ:ορ:::

πωω.#4. :πενπιιι::ΠιιιιΕ:πι:ιπ, :πιο ::::::π ::::ιιι:: ίι:,ιιιιι::: ρι·ο:ο:νρι:ι::, ::πόι: ιι: ν:ι·ιιι::::ι:: ν: ιι: οι:ι:άιιι::,

:Π: ιι: Γρ::ι: ιπιιιι:ὲ ι:ιπ.:::.ιι: ω: :ιό:ι:ε, σοι:: π· :πιο ::πόι: ιι: νού ρ:ορ::::ιιιιό: ::::::ρ: ι:: εμπό

Θ: φαω., ::ι:ιι: ::ιιοι:Ξι ιρ::ι: πω.: π:ωωι.... ποιό ::πόι: νοιιιπ::ιε, ::::ιτ:.:: ::ι:όι:ν:ιορι·ο

 

 

 

Μ .1εωρ

μπει: ιτι

κά· οι 60%!. Σ. Ρι:ι:ό::::. πι.

νπιιπ: ρ:ορ::: ::ιιι:ό , π:::Π:ιιιο::πόι: ιι: πιω::

οι:: :.:ποι::ι:: ι:: οι:ι:&ιιπ: :νοιιιπ::: ::ι:όι: ιι: Μ

πιιι:: ι:οπ:ίιιιο: ριορ::: :::ιοι::ι::όι&απ::ιιη σε::

π:::ίἴει:ιὸ ::ι:όι: π. ν::ι:ιι:οι:: ν: ιπ οϋι:όι:ιιι::.Μει

Σ!

8.:

η.

πΧ.

πω. ι.

ιιοιι 1.:οπ:Ι.ώ· μ.: 3.Ιιι. Ε, @πιό :..6”:|πωσ::ϋ.:ι.

Φ:)όοι:ιό ::ι:όι: ιι:

ποι::ιπ::::, Μ:: πω.: Μπάνι:: νπιιι::ίαΙιΠι- ρ:ιοι:: οι:ι:άι:ο:, επι:: ποπροΠι:αΙι:::::πό:::; πω.

Μιπο: ρ:οι:. Μ:: ν: @Με ιι: νι::ιιοιι::, :::::Π::ιο

ό:Β:: Μ:: ι:: οι:π:&πιπν: έ: ::::ιοο: όιθ::ιιι::::.

Τ:::ι:ι ι:π:. :ιό Μισο: ωο::ιπ:: Μι:ιιι::, μα::

:::ρ::ΙΒ::: ::Ι:ι:ιοπ:ι:: ιι: ί·ιπ:ι:: ρ:οκιι::ιιι::,::::ιιι

π: :α:::1:ω ::ι:::ιοπ:ιπ π. Ηπα:: νι:ιιι:ι:ι:::ΐζιώιο.

πιο:: Η:.

$ΕΟΤΙΟ Π.

@Με ··οο!ππ:α:ια:π κοριτσια: π :επ.,ω

βεη/ΐσα:π ισπιπ:::ικ π!::ωίιιπ:πι

ό:[ωπ:: σ:: :Δωρο
:ιΤ:, π... Ι):ι:ιπ:οι: νιο:ι:ι::ιι: , 8: ΒΙ:.ι.:οπ.Ι::Ι.

Ε.: όιιιι:ιιι::: ό: Μ:: ιπ:::πο νοιιιπ::ι:ιε ρ:: αρ. 3. όσα: , ω. ιπιιό:ιιιιι:: ορια: :ιι: πω.,
δ.:ι Η Γ: :Βι:::ι:: : ό: ::::::πο ποπ πιιι ρ:: ό:πο:::ι

ι::::ιοπ:ι:: π. ιπ:::πο : οιιι:: θα:: νοιιιπ::::ιι:ι:: :οι

Μια:: δ: ιπ::ιπι::: :οι::ρ::ι: τω: ιπ:::πο , Μ::

όιιι:::π:ιειριιι::ποπ:οιπρ::ι:π:, π: ιπ:::πο.

η· Ριιιι::ιι:π:. όο:::, ιιιιιι:::: :::ι::ίιι:: νι::ι:::ι: δ:

Μωαβ:: ιπ:::ρ::::ιτιιιιιπ: ό: ι:οπ:ί::ι:: , ν:ι :πειιι:ιιι οι:

ι:ι'Ζι ω: ΜΜΜ. π. α. μ. ι8. .:::.9. οιυι:Ι.5.ώ· μ.

:9..:::.7.:.·υ!:. νι:ι όο::: , ν: πω: ::::ι·::::: πάω::

.:..:::::0:.ι::,ν:ι :::ιιιι:ι:ποιι: νι:ωω,::::::σ:,ν:

ιπ σόι:: ::::::ι:ο ι:::::ιι: ιι: οι:ι:δ:ι:ι:: ,ςιποόι: π::

:Η :::ιοπι:οπιο:ι:::,:ι:ο ιι: :αξια ίιρ_ι::ι:ο ιιιιι:ει:ο

π. :::ί::::π: πο:: ::::πόπ. Ρ:οι:. ι. ε.ιιι1:ι: , ν: ει:

Ρ""(" '° οιοι:&ο ι:::ιο πω: ::::ρπ: ω.ιι:πω Ξ π:: π: :::

ι::ΙΤ: , ν: :::ρ::ιει: ιπ::πό::::: :ιπ:::: :::1ιπ: , :πιο

πο:: π:ι::ο ιπ::πό:πε :ιό ι::.:ιι:ι::, ορ::::ιιι·::ι:ο: α::κ»:Π.:87κκω πιο:·.:Ι.σπρ.6. πωπω:: :ιερ.73.:::.

:μπι :ιιιο::ι:ι πιιπςιι::ι:: Η:: ρ::::::: ω: ι$ποιειι::ι: 7.8ιω·α. ι:ιιέΙ.3.ό”:.4βει. π. @πια όι/ϋ.3.ά::ύ:ο 4.
νιπ:ιι:ιιι: «μια :ι:ι:: Μ: ο::ιιι::: ιοειιιιιιιι:: ::ι:::π @ο:.0ιι:ι::ιιι:ι:::. Π

Μπ:ήε:οι:Ρ:ιιιιιιι:: Γ:ό ιπ::: :ι::ιιι::Π:ιπ:ι:ιε :&ιιι

ιπο::ιΙι ό:ιοι::ε, ροιιιιιι:::: :ι1::::.πιο νι:ιι::ι Βπι:.

τω:: :πρωι , δ: Μ1:::: νοιι::::.:ι:ιιι::: :::ρ::Πι:ι::

8: ΜΜΜ: ό: ιρεί: ιιοπ:ΙΙ:::οΒι:::ιμό ειάιιι:: πω·

ω... ίι:Ρ:ι:::: οι:οό:ιιι: ι:: νοι:ιι::::ιιιιι: : Εἰ: δ.

ΤΙ:υ.:.2 .μ.29.πτ:.ι.: 3. νοι:::ιΙΙο Βιοπρ.°Βο- 1

πιο:: σ.: απ:: πιώ: . :σκίσω :::|ιπέιαι2: .1.ρει::....,

:οΙΙιΒιι :ό πι...: Μι:ι:πι :::.ιιιι:ι, ν: πο:: :::::ιιι::

Β:οι:::δ:ι Μπι, ι:ό ρ:: :::ι ω... Μπιιι:;:: :κι

:ιά:ιιι:: π::Ιιιιι:ιιιιιι:::: , ἔκ:: πώ: οι:ι:άιι:::ιιι,

απ...: ποπίι: ρ:ορ:::ιριιιπ: ιπ:όι:ι:: : ΔΙπιν4ι.ό:

ΜΜΜ.

Με::

29.

δ:Μ. 5,

έ:: 2.ά:Π. .μ.:ισ. 1.ιιι·:.2.σουι::Ι. :.(ιτ:8ο.όόιι.:6.:κ.1 . Ι.Μΐοέ8

α:: .ι .5 πω. Λοβ!. Ρ:::.:. ι .θα:8:τ.:.:: όισέ::.Π.2 ι . Δ.:8.]:_

ό: :ικι:.σωρ. ι 6.νΒι π: . τικ:: :Μεπω. ό:ρι::::ιιόε Φασι

. - . . . . . _ . δ..:μπει ποπ δι::ω::Μιι:ιι::.2.ΚιιΒιο.οι:ιει:Π::ει:ιιιι: ΡΜ· Σ.

εάιι::ιι ι::ο:::Ιι::: ι:οπιι: , :οι ό: ιι: ό:ι:ι:ιε :ι::ιι- Μ”.

(Επι: Γ::::. όο:::,:ό πάω:: νι::ιιοΓιι::: ...::τ. δωέ:_



ο ΧΙΡΪ :)α:οπέ:. Θ' Μπἄ:ἰι

Ό ι ο ο κ. Α:: πάω:: π:ο:·:::::αι· ι::::οπ:ίο:::α::

οποι:αοποοα νο:οπ:::::οπ: :π:α:·πι·α::::οοπ: 86 :π

ι:ιιαέ:ο:::, αι::ιπ: α:: :ἐπο::π::: ν:πα::::::.Γοπ::::::.

ν: ιπ::οι:: ::έ::οπαι:: ::οι::::π::::: :πί:α::::,ποπ :αο ο:

:::, ν:ί:: οι:: ία νο:::::ιπ, ία:: :::::::α::, ν:ί:: ::π:::ι::

::::>απ:ίο:π ίαοοο:ο:οι:: α: :ΡΗ ορα:ο.π::::έ:::οπα:

α::. π . απ:: ο:::αθ:οιπ :ι::::π::: ν: ί:α:αοο: παοοα::

αίία ο:::α&οι:: ::::ο:::ν, ία:: οι:::. νπα:α ποποοεο:

:::::α ορα::::: :απ:::: ει: :::::οπ:,ίαι: ει:: Βοποι::, αο:

α:: ::ι:ιοπό::οι:: π:::ι::π:ατοο ει:: :::ι::: αοι:::::::απ

οπο: ποπ ιαοο::::ο: νο:οπ::ιι:ι:ι:: α:::::·αΠοπ:, ία::

:::Η:α:: :πι:::α:::ι:::: 86 :ιπρ:ια::οι::: νο:οπ::::οι::

.π. ίαοοι:ο:· αο·οπ:ι:οπαι::Ρ :οπος ί: ει: αοπ:::

::απι::::: π::::::::::: ποπ Εαοο:::::::απιπαίί: αο8π:::ο

:::ιο:,ίαι: ίο::::α:: ::::ρ::α:::, πω:: α:: :οπο::π::::

ν:πα::::::, έ: ΐο::::ο:: πα:: :·αοο::::ο: νο:οπ:ι:::ο:::

α::ρια:ίοιπ 86 ι:::α6:οπ:, ία:: ::::::α:: 86 :ο:ρ::α::ο:::

δ: :πι:ιτα&οο:.

Πιο:: :.. Α:: αάοι:: :::ο::::::α: ::οποι::, ποπ Ε::

α:: νο:οπ:::::οιπ :π::::αιί:ππ:, ν:::ο:::α 86 :π:α:ρ:α:.

ία:: παα::::::πο: α:: ::::α&ο:::, :ο:π::::α,86 α:::::·α::ι:

ωΙ··6"·":ϋ :Ια ποι:α:::::α ο:::α&:. ριο::. :.α:: Α::ί:.α. Ει:::α.

ἐ""?""'° ο.. ν::: ει:: ::ό::οι:: ί::οι:ιοίι:::: σα: ταοο:ι:: αοπ:::::ο

πα:: :Μαιο νι/α:απ:ατ:2. ν: α:: :::δί:σω δΕΡΜΡΙ67 :Ρ

ῇω: τοπια:: ωπο::::εω : 3. ν: επωιιω 86@Μια

π:ι.:ι:απ: ιαρα:::Ιι. ό. απ. ιο. 'ποπ. π. α:ιΡ:::·ιοπ:.

Αποοί:.Ρ:ιαβ:. :π.ΥΥΖ!. 31. απο 3. πιο. ΜΜΜ,

:ποι:::, προ.: ικταπι:ο[ασ::, πο:: οπο:: α::απέ:::, οπο!

Επι” ¦ααι«:,|ἐιἰοκι:ἰ αἱιπ:[σια::, @πιο Απία:. Δα!.

ά: Μ: αν:: μ:: πιο: ::::::::::ιο: ::€5ι::: , :α ι5:::ου:::

παο: νο:οπ:::::: οι·ορ:α:· ία ία:ι:::::ι::, 86::οπ::π:::

::α:οπ: :::::::::οι:: ::οπε:οι:: α:ία, ν: :αό:::οι::παο:

-ίαι·οα: :πορτα :ρί::::: :αό:::ιοι::παπ:: Βα:πει:::.|έτω.

4ο:: (Με. Με. 1Μο,:ποο::, π: π::απι1ωπ σκεψη::

·ποπ::·οοικ:·, να.: ώ· ασκ/α, :ά Μ, φαιά άκ:α:::::::ώ·

Ρπομποπ:ά; παα νοτια: ί:πα απο ίο:::αακα :αί:::::::,

· ία:: ν:ιπιπο; :30:::1:1:'86 ::οπαί:οπ:αί:α ορο::α:α,

ν: ::α:::: ::οπο: 86 ::οπαί:::: ί:::Ιι:αι:: μα:: ::οααι::

-:α::οο: Ρ::ια::π :::οι: Μ::::::. ό. 8: :απο :κινηθει

:·:: :Μπα ώα. ο:: οαο:οπ: :ι::α:::οαπ:α: ι::απ:::

.:π:απ::οπα, α:: οοἐ :ο::ο: οπω: ::οπαί::: ραπ::α:. ·

Ρ:ο::. 3. @πιο :π α:::αι.::ο (πο: @πιο ω.

πα::::::αε, ρ:οριαι·οο::: α:: :::ρα::Β::α, ο πο:: οι::παε:

:ρααιί:αππ: αθ:οι:: νο:οπ:α:::, α:::ι::::.ο:::πα: ί:π:

ν:ι:ο:::::α: 86 :πι:::α6:α νο::::2, ία:: Η:: ::οπ::::ι::,

αο:ι:εει:::::: :&ο:α::α::οτι οπο: :π :αιοπ:ο αί:: πο·

παπα: :α:::ρα:::π::2,οο:: :::ο::α::::ίοι:ιπ α:: ρ::ί::ο

οπο:: ::α::::: ::ι::ο:::α:8: ία:ρίοπ:, οοἑ°αί: ::οπία:

ο::::οι:π: ριορ:::α ί:π:::::::: ι·α::Β:οπ::,οοε: οι::ι::ιι::

αο::ο: ι:απ::::: Παπ; ραπ::απ::π:, οο:::::::ίε:&ο:ιο

ρ:ορ:ιοτοο: ρααα:::ο:οιπ: Α: ποπ ::οα:ρίο,οοὸι:.

:::πι: α:ια:ααιο::π:ο::ο νπ:οε ::οπαί::::5 απο: μα·

Ή·

Δ4| πάω::

09:σσ.::.Μ::

ί:4υπ /:ιβα::

9.·ιπάωωο;

:επίκαι

,ποπ

λ

δ 4.

Α:: Μιππί.

60πτυπ να

9::ία:ιιυ

Ρνού. $.

.Διακ/Β

.άηΘΙ.

Ώ

δαπανά.

Π·

Ρτού. 3. Μ.

Μισο::

:::ί:οπα :::π:::::: :α::οο:::οπ:, αοπ:::::::::οπαί:::α: 2

οι::π:οι:: νιτ:ο:οι::, ία::::::ο: ι::οπ:ακ:::, αο:ο::π

οπο: :::οι: α:ιαιαα:ο:.α:Βο ::οπαί:::: ο:::αά: πο:: '

αοπ:α:: :::οπ:::::αι:: ::έ::οι, π:Π ν:α::ρ:αίίὲ νο::::::

πω: ί: ω:: αοπ:::::απι::ι:: ::οπαί::::αι:: ο:::α6:: ίπ:

ί:α:: νο:οπ:::::ι:::: :πι:::αό::οι::, ν:::ο:::α 86:π:α:··

ρτα:. :ιό:π::α:οπ:: αοπ:ι:::αια: :ιοπαί::::α: οι::π:οι::

νι:·ιο:οπ:, οπο :π :α:οπ:ο α::αι·ααπι:ο ρ::απ:::α:απ

το:: ί: οο:ι::αι:: ει:: :ό νο:οπ:αι:οι:: ί:::::α:: ρ:2ο:ί:0

::οπαί:ι::::,οοεααοππα::: αί: απο: ο:::α&ο,να: ::ο:ο.

οο: ::::αια α::αι·αα:ο::86 απο: :ᾶο :α:οπ:: αοππα:ι:::

ίοπ:οι::παε ρ:::ι::ιδ:::: ::οπαί:::α:. Οοπ::::::. : .Ιι:αο ι
π

Οοο/ν. π. . . .

ρα: :&οπ::πα:πι:: αοπ:::::ο :::::::ι:: οιππ:οπ: νι- ο

β:·:ονιί: ΜΜΜ: :ένωικ. δ. Η προ:

::οπαί:::αιπ, αοι:α::: ι::οι:ο αοπ:::::αιαπ: ο:ππ:οι::

ν:::ι::ο::: ::οπαί:::α:, οι::: αοποα:::: ριε:::::α:αοαι:

ο:::α&ο, να: :ό:ο, οπω:: Ποπ:: ακα:ααο. α: .Η:πα σ”,

ν::α::::: ί-αοοα:α:πι· , ρααα:::οιαι:: μα: οαιπ::::α:

::ί:οι::, οοα::: ::::α τι: α::αταα:, :ααοπα: π:: απο:

Παο:οο::: ι::1ι:::π οοο::Βα: αᾶο ν:::ο::: αοπ:οπό::::

:::ο:ι:ιπ:::::::::: ::5:ί:: :π Παο:::, ν: :π ί:ι:α::: ν:::

τοπιο, ί: π:: αοπ::::::απι.:::π ::οπαί::::απ: οΒ:αᾶ:: ίο:π

ρπ::ι::::ο ω:: ::::::ααια:, :·:οα :Ρίο οοοι: ::ααα::οα

α:ια:ααπι:οοοοαι::::Βα:::&οιπ ν::::::ι:, Ρ::αο:::α:α:

ο:ι::π:::::::::::α::: πο:: οι$ί:: :π :)αι:ο: ν: :ο ί:παι::

ν:::ι:::::::, αοπ::::::ατα: ::οπαί::::αι:: α:::ι::::::::, α:

:μια Μα:: πω· οοαπ:::::α: :ᾶοπ: ν:::ο::5 απ:: Γι.

α::π:απ:οπ: :ααοπα::::ια:οι επι:: Παπ.

Πωσ 3. Α:: ::ο:ι:ο: ιπο:::::α: Βοποο:, ποπ τα·

οο::·::ο:· ν:ν:::: ::οπαί::::αι:: ο:::αά:, ::&οε ία:::ο: *ω "'°'·ὸ'ἶ°

:π ::οπαί:::ιαι:: κά:: :·::::οπ:ε ακο:αί:α :::α ο:::αό:ύ π

α::&::π:::, να: ν: ει:: α:: α::αιί::οα ραπι:α::. Ροπ::::ι::. π. ::”π...

Λάο:ω:: ::οπ::::αιπ ποπ ::α:πι:::: :ο:π::Ι::αι· έ: :Μο:ΜΑ

κά:: ::::οπα, ία:: :ο ο:::αιί::ο; αί::.π. :απο ποπ::

οί:απόαπε :::π::::::, ποπαοπ:αι·απε ::οπ:::::α:π να:

:ππ::::::::, ν: α:: ι::&:: μια:: ατοο ν: π: ι::οι·::::αα

:ποποε,ποπ :αοι:::::οι· ν:α:::::α:Τα :”α:::ο: :π πο·

παί:::::αι:: :·α&:α ι:::οπ::: πω:: α::ιαπι:: ι:α::ααα: :π

::::::::ία:::, οοι::αποει:α::α:α:α:ι::Ιέι::οπ::::α::::α

α:ρα:α:Ιο::οι· ί: πο::::::: ::α::α: α:: Η:: ::οπ:::::α::: :ια

α:ρα:α, ποπ α:: οι:: :π :Ποιο :απο ι:α::α:::. οπο:: :ο

:α:π παοοα ί::πααα:Τα, ν:::δ:::: ::οπαί::ο: α::α&:ο::

ρα::ἀα::ἑ::::οπα, πο:: α:: ::&::8:: :οι::α:ο μπάφ

:::2, μοβ. τοι:: οο:ο, ντα:: ά:|::. Σ. [Μ. ο.. αοπέλα,

πο::::: :&ο: νο:οπ:::::: αΐἔαἀ:πὲ ραι:α:α: :ο ::&::

:π:α::α&ί::. :πιο οπο: αί:ο α:: :Πο ::τω:::α Ραπι:α

:·α:, πο:: ::π:απ α:: α:: ::αραπι:. ΐο:::::::::α:· ε_ό::ι:α

ι::οι:::α::: ::οπ:::::α::: ::αι::::αια:: πω: π:: ίο:::ι::οι:::

::ι'έ::οε οοο::: ::οπ:::::αι:: :::οι:::α::: ::απι:α: ὰ :·::::οπα

ν: ὰ απ:: :α8::::π:α 86 :::::οαπ:α, ποπ ν: ε:: α::ἱα:

απ:α:π::ι:: ::α::απ::απ:::: ν: :α:οί:: α:::ι::απ:α ίραδ::::

α:: αοπί:::::::οπα::: π:::ι::·:::αι::, ποπ ει: ιποι·::αι::

::έ:ο:.νπ::α Η πι:: αοπαι::ίο: ίορρ:αι·α:οι· ὲ Βαοό

:α ι:::πα:α αοπαο:ί:: :α8ι::::::οο δ6 ι::ι·αέΞ::οο :οπο

π:: , ::ι:::οα πάω: αί:α: ιπο:::::αι· ::οποε, αο::αι::

Ρ:ο:·:::::::οι:ο,:α Η ε:: :::ο :&:οα Ραπι:α:α:.

Π:αο ο. ν: :έ:ο:ί::π:ο:::::α: ::οπο:, ποπ :α

οο::::ο:, ν: ::έ.::π:::::α:· :α:-α:::ο: :ά ν::::::οπ: :ἰ

πα:ο,ία:: Πάπα:: ί: :::π:::π: ν:::ι::::::α:: οοεα ν:ι:ο::::

:α:::::ο:π α:: αοπί:ί:::,ν: ::ο:::: ορροπ::::::αοπ:::::ο

ν:::π:ο ί:π: :αρι:οπ::π:. ::οπι:. ::::οοι:: οπω:: ::θ:οε ΡΜ. :ο

οσοι:: ι:α::α:α: απ:: ::&ο: α:::::::::::: ατο:: Παι.ιι::,

αοι:::::ία::άο:::: :·α:α::ο ορα:::::οπ:: :π Βαοι:: ν::

:π ν:::ιπι:ο: ί:παι::,::: :ρί:ί::ι::πε α::::·:::::: Μο:: :π

Παι::::.νπ::α ν::α::::: :αοοαια:οι, ρα: οι:απ:::::α:

:ιθ:οιπ π:οι::::α: ::οποπ:, δ::::ί:::ποο: ΡΦΟΦωτο

ί:::::π: ε: απο:: α:ποπ:;::::: απο: ποΙ:ο: :ό::::: ΕΜΠ::

π:: π:ο:::::α::.:οπο5, π:ί: ::&ο::::α: α::α::::οιρι·ο·

οτα: ν:ι:π:οπ: Ηπα:: ::::α α:: αι::οπα::::οπε ἑαο:ρἔ:,

δ! :ααοπα::::::οοε απο: Βαο;ρ:·:::ία:::ιπ ί: Η: αδι:::

86 οϋα:::απ:::::::, ν: αο::2:απ:α: :::αα:·α :απαπ:ο::

Μπατίστ:: , οι:: α:: ::&οιπ :::οπ::::α: ::οπο::: :αοο:

:·οπ: οπ:πα::: ρα::α:3::οπαιπ, απο.: :::α αερα: αί:.

π '

,ο δ::

:Κ

:::Σ _

Ε: τύπων·

Ιἰ.: Ε:: :Μάο

ικανοποιεί

 

::οτπιπ,οοπαοππα:π::ν:::αο α:: οΒ:αό:ο να::α::ο,.

οπο:: ::::α:ὲ αι:αιααο , ου:: ίοΗ:α:: νο:οπτ:::οπ: έ

:ιν.:::αδ:οιπ86:πια:ρια:. οοοι: σε:: :::α:ιπα::::::

::.:::αο ::πα :::ίοοπο:: ριοο:ι:αο :Με ::οππα:ι:::αοπ:_;

πι:: :&ο οπω: πω:: απαι:ααο. Ιοἰ:ι:: ::αοπί::::::α:

νο:οπ::::οο: ίο:::αα:αι :ο αοπ:::::από:::: ο:::αᾶ::

Ή:ιππ. 3. Ρα Ηπα.

Ρ:ο::. :..Α&ι:ε ::οπ::πο: ι::ο:::αι:: Βοπ:::::αι:: ::α- Ρ έ” ὁ
ίοι:::: :::π:::::: : ρι·ο:ι:π:ο ο:::αι5::ο,::α: οπο:: :απα:::,ο,;Ρώ ι'

86 :ι α::α:::::::απ::::, ο:::α&οι:: :::ο::::::Ε: αποσπα

ί:::π:::::::: :::οοο: απο: :::ο:::ί:ι:: ο:::αι::: 86 αοα::

ί::π:::α ::οπαί::::, :ο οι::: ::οί:α: ..α..:. πο::ο56:Τα

ζ ιπο:·:::::α:· ::οποε , πι:: οι: πω:: οπ:::::::&ο ταία::α

ω:: ει:: :οπω ν::::πο: πο:: α:: ο:::α&οι::, πι::

::ιο:::π:: α:ι·αππ:ί:.ίαα: ::ιπ:οι:: :απου πιο:: απο:

πο::::: :απα:::ο:, οο:::::ο ορα:::ο:, ::&ο αο8::::α

ι:α :::ο. Οοπ::::::. ν: πιο: ί:: ιποι·::::α: ::οπο:, ν· _

ίο:::α:::: οι:: ::οπαί:::αιπ :ι::::πί. οπω:: ε: :::ο:::- 0'"8"":

:πο ο:::αα:ο 86 α::αοπι::ί:::::ε ::αα:ρι:, ία :Ρίο α::

- Σ: ε: πω:



`ι

:το σ.χ.:.:τιπ Βεἐυπἰι. €5'ωσσιισβτωσίΜέϊ'απω σο...: τ. ιι

ε:τατειιι: ται-αι:ιστ ισ νιιιιτ:ι:ω (Μαιο. Καιετιι:τ

Μ;" :ψ ::στεω . οσε στο οσοσ οοσιταιεω ωοτι:ιεω οπτι

:::::ρ-φο ειρ:ι. 8ιεστ οι:ι:σε ασ: οσα σα: οσοσ εσιιισιασ:

“τη” Μ· καιει:: ρ:ττιειρι::ι,ια ιοί-ο α:ιατειιι.ἔ ταιετιστι:σ στι·

/'""” ωσι:: εσ:,ασισ:αιισ:τιιαιρσιιο. διατιοιτσται:τι:ο

. Και: οσε [εσιεσιιιι . σαωρε σει·ι :άσε ισοτι:ιισσ:

:ιιττσισσ:,ιιεστ 8: Τοαοιοοιει:τσω . στο: εισ:τιι:

σ: ωοτισο ισιοτι:::ιο:, εο:ο;ισιτο σε:τστ:::ιιωιια:

οοι:ο:,σσιιιιτ:αει:ειι ι:οσιεισισε:τιοσα ροιισιο:, ειιι

ισ ι)αστι: ριοριετ ια σ:ιαάσισ σοσ τείετιτσιστ.

τω:: Μ:: Ωσι: .τ:.α:τοοιιεσ: εασία:ι , ιι:: ε:τιισάεω :οιττιι

πιο" σου ιιοειιιιιαω,νι ισ στο: ριοτισ: οι:αια τ:οΠιι ία κά;

γι!.

1σ/ίπτω

τιο,ιε:τ,ιε.οσιι:σε νεται , σε οσι: αιεεωι:ισσ:ι:: σαι,

:σι σε :εστω τιιταιι οσοσ Πισω αιι,επ ιοιο ισοιισο

ι::ιιαιιεοισιω δ: ισιιιισσι :σι οσασσω οσσ:ι:σιτ Σ

τοσο, ια:ι , :σι τοοσιε τ:τειαιιοιι , σα οωιιι::ι οσι:

αιαει::οιτισ5 , :σι :άστο ισιιιιισι ταιειτα ισ ι)ασω

στοι:ιετ ο σιιαάισιτ: , ίσο σωσει τ:αεε:ιτιΡ εοσιοι:τ ι

ιαιτ:τεω σπάσει τιιιιοσι: ισ:ι , τισ οσι σοσ ι:εεεσι

οωιτιαι:σο αιαετι:οοισιιω δ: ιι:οιισσσ: ει::τιτ::ιι:τ

ραεεαι σ:σσο ειαι::οιγσεω α:: ωοτισο τσιιετιεοτ

σιια,οσιι: οισιττιι ισοιισσω ι)ισιι:α εοιιτιιι:τι:.

Θ- Α: :.ατεσω. π. ιατ:ι. εοσαεσο , σο:: σαοιιι:

:κι Μ”. ταοσιιιτι: , σοσ ωισι:: εισαι:: ασε οοιαάσω οσ

ρω. σσω :σ αοωισσσιαι:σσεω οοσιιιιιαι::,οσσω οοια

διστ:: τ::ιτισσ: :τι εοωι::σσιεοσσσι:: ι::ι:ιιιιι:ω. Οα

ιετι:ω ωστε: αοσσιιιοσα: ταοσιτιι οοιαάι:ω οο

τ:σιτ:,νι οπο: οοσιι:ιαω,οσσι:: οοιαι$σω ωτιισω,

“Β 439 νι τω: ιτ::ιιιι:ω ω:: αοι::ωσσιαατ.Ασ α. Ναοο

δ::

Βωριιειτατ τ:τισ::ω ιεο. σι:ω οσοασ :στο οοσα

ίιο: ισρατσ:ι. ιωωεσι:ια σιτιοιτ::στ : ι)εο,οσι είι

. τιιιισω ρτισεισιιι: Ασιοοι σετ ιστατι::: σ:ασιι: τι.

Λεω ω.. ισιιτ:τιοσα: δ: απο” ισεω ιι:σιαιί: ειιο οσοτισ

:ιι/ιι πιο» :άσε οοσαιιο: σειστ:ια: σιιιιειιιοτε::οι:οσσ σεισ

79ιτ:ΐω· τι:ια: Γιαιιιοτε:, σσιισισ ατιι ιτοιοτσσω , αο: ιτε·

Ι"”“ξ"' οσασιιι:: εκαταατι :ι:οι:σ, οο ωαιιοιασ: σοιιιιαω

ΜΜΜ!" ισιτσι:ιεττι οσ:ω σε ισοσο ιιιο:ε:ιεταασσι οποί:ι:

?2(Ρ'(!””.ι' Ϊ .

ὰά:ἄΙι., :σε ιιισ:ασ ιταοσαστιοι σσωατι:: οοσοτι:τ:: :τάσ

στ:: ισ σοι'ιι: αοωι:ασιτιστ ι:εσαιοιε σι:ι::ατο ωσ

ιοτι:ισ :σωστο ιστατσοτσω ισ τσσιοσ: , οσι Ποστ

οσοι:: :σ ιστατσ:::ριι ισσι , ιι: ωισιι: ιταοσαστει·

Ρετ ισιατσο: ιτάσ: σειισοσι:στ. (Σοσι:ασοιεεσσ

σαι:: ιαο. ισ:ιτε:. ιασι. οσο σα8:ι σ:ιτι:δισω τιστι

”. ίατασιαωισ ισσισισσοισε οσο ισιτσ.Ασ 3. Νεοο

· αοσίαο. οσι: Ωω: νιτιισσ: σο:: ασ οοιειἔισω στο

:τιωσω::όισ: ι:σιαω, νι οι οοσσ: ωοτι:ιιιετ , ειιοι

_ σαοαι ρτοσιατ ι:οσαίιετεω 6σσριοσωι , σοσ τα

ωοιι 8ο τιιιισ:ι. Ασ ο.. Αόι:σω Ειααωοι)ισε οι:

οσ:ωει:σοσα ::έι;ιοσεω α:ιιετσεω σωστα σωστο

οτσισστεω :ισ οοσσω ι:ιιατισ: , αοσίισετ::τι τ. ωσ

τατιιιιιιατ Ρετ οτσισασ: ασ οοιαισσω , Πει: ιατωι

::σω , ει! οσαι:: ροσασσι:ω , :κι τοιιει:σσσ: Ρετ ια

οτσισετσι: σ. ιοιωι:ιιται, Β: νι εοσίιιισιτ νι:σω

έσω το:: ισιετσο νοισστειι:.ι)τιωο ωοσο ιαωραι

ι::οαι εοσιοιωιι:ιεισ αυτ:: σιτιστέι τι:ιιοσιιιι , οσισ

στ σε σοσ ισαισσιι , :σο οι:οιισσισεω τισ οοι:ι:ι::,

οσοσ ι:οσιι , νει :τι ι::ι:ισω, οσοσ ωιιιι.:. ωοσο

ισσιει:σσσ:ειιτ α:τ ωοιισο, ισισιισ ασισ: οι:: ::έι:ιο

α:τιατσ: ο νοισστ:τε ε:τειεεισι:: σ::ω ο ιιισσ ατιτ

οοσσω , :ατο οσοοσε εκτετι::οοσ:: ατι: :Πο ω::

ισω, ειι:σ: επιασε: :&ιο , τι εοσιιιισιτ ιισσω εσω

ισιετσιι , ωι:ιετατιτ; :ισα .σ. οοσιιι:ιεω . να! ωι:ιι

τιι:ω ισωιι :το ι:&ιοσε ισιατσί:. Ε:: οι: μια τισ

46_ τ:τοο. ασια. Ασ ισσσ:ω. ε. ιαστ. Διιισ:8. Μσιοι.

.οι @στο οσισοσισ τεσσιτ ισ νσσω στομα ιιιισσ ιιισοσει::
#·##ι°- στομα: τ::οτισσι::δι ισιιοσει:: ιιοιισ::ιαω νοιεσ

σι,σεεαιιιιτιο τεσσιτ ισ ντιστσοσα τιισοσιιι:: ισ οο

ιεὁισω,εοσαασο:ίἱε τασσιτ νοισσι::: ισ στο:τιωι:ω

τ:τοι:ιατ ι)ασσ: . 86 ισ ιωι:8ισεω τ:ιορτατ τοιοτ7

μια: : οσιτιοσιιι τασσιιισ ντ:σω στομα: :τουσ τασ

τιιιιοσι . 8ο ια8ι: ταοσιε αοσι·-οτισοτα Ρ ετσι οτι:: τ::- έ

οσοι:: τ:τοτ:ιατ εοι:σιιιοσαω αρσιιαι:σταω τοποσ::

ωοιισσω ιρισω ιοτω:ια ττοιεσσι , σεεαίιστιοτασ

ιιιι ισ νιτσωοσα ιασοσσιτ: ισ τιι:ιαδισω , σεεο:οσο

ττισιιισ: :Μάο ιασσιι νοισσιο: ισ οοιεέιστ:: στο

τ:ιετ τιιιιοσαισ τιιιδι:::σ·ιιαω. Διὶ τ. σωστο. 3. ιεστ. σ.

Και:: Ασοσιιισσω ιοοσι σα οοσιιι:ια ωατιτοτιο: 4ο- Μ·

ιοι.:σιτστ .τ:. εοσιτε Ρει:8ισσο:.οσι αοστεσσεοιιστ,”'°

σο: “στο” οοσο στιτστειιοι:: ι::ατατι ταοσσωεω

ιοτι:ω. (?.ιιιαισω :σ ιτειιοσαι:: ι::ατιιοτι:ισ ωστε:

ταοσιτσστστ,οσο.ω :σ ::&ιοσεω σ:οτειιιταττ:στσω

1:οσειιισιοι..ιι:σισ ι:οσειιι:ιε σιιρσττ:.ιζ.αο.Αι:8.

εει.1.:.4.ιισ._:::::.ε. 3.0° μοβ». σ:: οσα:: ιιοιι νο·

εστι οοσο, οσο ισσι Ματσε:: :στο ωετιιοτιιι: ααιατει

ιειαισι:σ: ωοπο: σσιιισ:ο; ιι:οωιΞιι.νσσα σε Ζωτι

ιισω ορατιο.::τιστ τι· ιοιι,ισοσιι,οσωικαι ετιεπτ,ιο· ω:

Με σωστο ισε:·:ιτ ω, "τι Ιοοιιι:::έ Νησιά πατατα :πτ

ι σιωσιιιτ @ιδιοι τ:°β::ιττ , εστι σε νιτισ:ο οσα ι)εοει;

στομα: ια ι::ι:Βει:ο σιι αοΒιιασ:. δα σε τρωω 8: ιι

τετ: α. :8.8α σε ι:::ιιαιι: ε. :6..5'ι οσιτ,ισοσιι,συσ σ.

κ: εσε:·ιωτι:“ σ: .ιο::ρωσ.ιιι ι·οσ/ιιικττσι,::: ΟΙ:τσ?ιΐ

σααι,ρτΜιστ ιτιιικοιτιι:σἐ'.α::έσΠ::ι.τ,[πωαπ ό·σ.σκι!ο

:κισσα Ιβ:: εσιμπά:ιβστ,ιωι: Με., ώ· ω: Ικισσ.ισσε ρω ι

τιστι:: στ, ω: :τι Παω:: ρτοτ:ιατ ιασιιε&σω σοι:

τείατ:ισ τ,8ε ειι.ιιο:.:.8.τια/σιτ. ίετιοιτ : .Σποτ σο:: ιι::

Ριάισιτι .ε ω:: :κατά σ:: σπιτιου:: μετα:: ·ιωτιττισε,

οοσο:: σε: τω:: σο:: απο:: στ· ιισβΙστιπτ .πιτ

πωσ ω.: μεσο:: Μαρια Μ...: στο:: :μια . [σε σου

οι:: :φωιωσ ω:: σιτικ/ιτι:ετ Μπιτ Μπέκ:: τω”

τι:: :ειιιιωίι Μια ρτοτ:τατ Παω:: , ασισ: Εισεει:ιαι

ιωτ:ισ:,Βιιίισ σο:: Πσι.Ασ τ:ιιιοσεω,αοσεασ.ιιισω μ πω

::έ.ισω στα ισοιι:ιιτατ οοι:σω , οσι αιισαοιιιιαοσ· Μ”.

ζ ιιιτσισ: εστι: ειτασωίι:στιι: οοιεᾶσω στο:ιιωα

αοοοσειι:σιιοι::.Αι σαοο,νιιιωσωσσεω ασε αιτ

εσωιο:σιιι:σ: ριο:τισ:ι: αοσοσαιι::σιαι:: οοια6ισι::

νιτισιι:,ιασ ιιιιιιιιω ται::οι::σ:.

:εοΤ1ο

α.

ΙΙΙ.

Μ:: σουίτα: Θ' σο:: :ιω.:2ειρ ίσει·ισ/δ

α: :οσεσ:τω σἄιι.τ οικιακά Ρ '

ΡΚιτσ:: Γεω. σεΒιιιιιι:οσιιστ ε:: σοόιτισιι εοτσσ: 49·

οσι σοαεσι , σοιΤα ασσιιαω πάσι:: ισσι:τι:ισω ζ)?έ::!μ

οσοιισ οισσιιτ ισιτισιεασ σε οοσο σε:: σ:ι:ισσ: ε ετ

εοσττἑ. Βραει:τιιτετ ιιοιι: σοεαι κυβικα άσο τα.

ε. σε: :::.%-.: στι. ο. ρσι:σ:, οοσιι:ιαισ δ: ω:ιι

σ: ισ :ιδιο ασε ιοι:ω ε:ιτιισο σασοι::ισ. σαιοωι::ισ

τσ ω ο :σε τιιιια σαιιοατασια,8α ιιιιιοσα ι:.σσετιασια,

τσω :το οοια6ιο αοσιεσιασαο, ναισιΠεστ:σαο σι:

τσιστ τιιτιοσιτιι. ι*σσσεσ:. ιωσιια::τ , αεσσει:: :απο ια

Γιατί. τ.

. Ι

σαιτ: Με ισ σσριιει οποια ιιιοιι:στι::ιι : :ι σοιαίι:

:ειω οσττ::σ: αιΤα ισ σσι:ιιαι φαω ι::οτιιιι ρεεε::

ιι :ιΒιιστ σαοι:ιτ αιια οοσο :σι τω: σετ ειιοσισ ιι:

ιτισιαεσω ισοιιιισιιι:ιε. σ. Ροιείι: ειισατ:: :άιοισ- τι.

ιτισιαεἐ ισσι:τιστ: σε:: σε ω:: σκι: , δ: εοσιτἑ: πω· Σ.

:σι ιειιιαω σε σοσ ω:: οοση8ι σασοσ ω:τισ ωστε

ιτεεεσασιε ιιισιι:ω σαοιιιι ιιιιιοσιε :σσετιεσιιιτ,:ιαι

σοσ: αιτεσσ:ίιο.σιιι: ισ οοιεειο. ιΒιιστ σαοσιτ οο-ι

σο:: 8: ωειιιιιι αίια ισιτισιι:εσ σεισι.ιωι:οσιοιια .ι:.

ασ , ν:τιειι αιιεειστ:: ιοτωσιαι::,σοσ :ιστού ιοτωσ:

ιΒιισι ο ίσια:: οοσιι::τι: δε ω:ιιιιια ωοτσιι: οι: :ιι

οσισ ισιτισι. ισ :εισ,ιωι:οιιιοιια ασ ιιισω "Με,

σο:: ν:ιιι:ιο ιστιισιααο ισ πιο. Ασιαα. τ:τοο. πιει::

σσσ:ατο ιιιιεατσ:, οσι ατο: οοιααισσ: ι:οσαιισσ:.

σοσ ιισσετιασια ι·:τιοσα ετσι σοσ οοσο: , σι ::σσατ

ιαστε τ:τιοσε οοσσ::8α αοστιο,ισεω σσωετο :Και

εισ:,οσι ατε: οοιεατι:ισ τστρα,σοσ :σσετιαστα τσι·

ριτσσισασ: τι:ιιοσα, ετ:ι σοσ ωιτισιιστ :σσατιεσια

τειιοι:α σ::ισ:.Όοσστι::. δι οσι:, σσιιοισοασσια

τισι:ιο σε ιστεισιαιο, Μιίι::ισισει:ο:ι α:: ι:οσειι:ι:

ιιιιααισ

Η( -

ΦΟΦΠΠ6
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Βφ. :απ Βε πτυπί2. Θ:ηπὅτἱπ/ὁτωπἄπόΐωωτ Ματια. Σ Πλ τ1:

πττετ:τιτ τ:Ιἱ8ἰοττἰ5,:τἱπωίἰ ροθ:οπ , ΠτΒεπτ εοΒἱτπτἱο

τ”ττττΩτωτ:10,ΡΟΜαττκιπ02ΗΠ1 ΜίίΤπω::τ πωπω

πΐΐα:τιτ ΕΦΠ8τοτττ8 πΜοτπτ:το: 6:οτιττπ νοτὸ , Η 61υἰε

ΜτΠπω Μάτσα απ:: ΡτοΒπΒἰΠ :ΜΒΜ ΞπτετάΗ:ττ,ίπ

Ροίττ:π ωτοτόττ:τιτω πιττοτπτυτώτο Παω πίΪ66τιττ,

ηιτἱ πττττ:π σετ 6ττ6ττωίτ. ἱτττοτὸἰοτἱετπτ ωπΙω, τιτ

ΒΙπτο ἰτιτ‹:τἀἱ6το Ετ Βοτπιτε,πιττ ΓπΙτττω ποπ ωπΙω.

88Ετ1τΜΜΒΩ!.9$τ112τ,ΩΠτττττττΩΓΩΩ203,ΓΩά βρω

τπΒτΙπω π τω.π.τωπ παω. Πτίττπειτττ.π.Ιππ:6 το

που: όιτο:νττιτω,6τιτο πττἱπ8ἰτιττ οΜα:τιτω ωπττ:ττπ

Ιε;πΙτεττπω,τ:τιτο ίοτωπτο. Ρτίωιτω τ10©06“ΤΩ(11Β·

ίτπττττπ!τ: 88ττ1ΓΩρ8Σ'πωι6 πἶπ και , οἰτω ίῖτ ἰΡΓπ Μο·

ίτππτἰπ πτ:τω τ Γετ:τττιόπω πετ:τάστιτπΙο 86 ἴπρπτπΒἰΙ6

πΙ: πατα ,6οτιἱπτιΒἱτιττήυτ: 6:ίιωάΙΙο ντ:Ι ντ τω: εσω

ροτττττε "στο παταω ωοτπ!6ω ΡΙΞΥΠΩὲ παω Μο,

να! τη: ωοὁωτἱιω ττττιππωστιτο. Ριτττόπω. (τοστ το

Μήτσο 8Πϋπειτίτιττ τπιτο ωπτα:ττπ!τε . 86 ΪοτωπΙἰ:,

:μια ει: ττιτ:ττττοπο ορτ:τπττω ΡοΠ`πτττἰπιτἱποω θ.:

ρπτπττ ; ἱτπ τη πεω τοΓροτκ!πτο ω." πΗπιτΜ επτα

ωπκτἰπΙο , 86 πΙἰπιιἰ:Ι σττοπ τοτωπτο π ρπττοτπἰὁἰπ

ίτττκ:τιτω 86 Γ:ΡπτπΒτΙ5. `

Η· Τοττἱπ [απ. πτΕτωπτ , ΓπΙτττω Βοηἰτπτοω ωοτπ

ΒΜ'^έ"8' τω: επστπτττητ66πω 86 ἰτιἴεΡπτπϋτ!εω πτπ πτ:τΠπω

ω” Ιιπωπτιἱε π νοττττττπτ0: @τω , πω.. τιοτι ίοΗτω

οοτιίΠτωτ6 Μ τπτ ωοττε. “τά ετἰπω το απ: τιποτα;

αξετά. Ιππ.άάβ.4ο μ.π.πτ:.τ .Οώπω.5π π.μ.το. ω!

4.πτώ. @πωπωσπα .σωτε!.3. 648". έτΠ.23ηκ.τ.

πττ.τ.ποτ.4.σΙππωεά. Πουττπάτ τ .π.‹μ. ι9ππ.τ. Οι

Ποί. πισ.18. τω. 1. Μίκυ 2.σωπί.·υΙτ. Γεττατέ. π. το".

θεπ.υ. π ο 5.απ·π ;.δτιππι ππδϊ. 3.άσ πδΙτύ. Ιππω.άψ.

οοττΓοποοπτεττΠπωωοπτο πιτππτυω Βοττιτω , πω

ωπΙτιω Πωρττετττ:τ . τω! το πιτπτττιτω Μουτ» , πο:

ωπΙπω ΗΕκτιτω. ω. .η.εοτιο!πόττΜ πως. .δω «Ζέ

τα,μια τ @τι πδτκτ Μπιτ: ω! ωπἰω Μαθε: Μπάσκετ»

ΜιάπύΙΙΙ: υεΙ:ιι!ρπὐτ!ττῇστσπἀὲω ματ τ!! έκ Ροτς/ττττπ

πω!κτττπ:Ι.τ , πιττ6τιτω·υπϋ πιί?τττωίωιτ ό· ρωταω [ἐ

ασκάκω πάρει» πά1'ίπτω : Κτωπκτω ποτὲ ωσττ:2 ά·

άτυπττΙτιῇ:κπάἑω πτττόπωπτω πρωτ πιά.ω.Μ.

Οξπτο Ματ π τπττοπο ΗΒι:ττ πάω πιτΙΙπω τιπΒεπτ

Βοπττπττω.νι:Ι ωπΗτὶπω ωοτπ|πω Ξ Με .π. τοτωπ

Και· ττπΒιετ Μ: οΒτι:&ο 5 ττπΒοττπωω τ..π.....

τω:: ωοτπτττπτττ,Βτω προ τωΠπ Βοττττπε πο: ωπΙττἰπ

στι: οβτπέτο ΗΜ ρωτά ωοτπΙτε.

Βττ:0 π.. Βοωτπε Μ: Ιποπτ:ίτπε ἔοτωπΙἰε86 εσω

Π·

Χβτωπκτ

.π.

ΜΗ:: π ρτηΠτ:π οτιτττπτο.: πάω

τπττοτκ:ω Ιτβεττ,νττυπάπωοπτσω ωοτπ!ττπττε:ι:οττ·

ίτπτ τ:: «ΜτΙ» τι. Γ. τ.. πτ Με:: 6πττττπΓ66:π τα ί:ΡπτπΒτ-τ

Πε π ρτηΠτ:π τ:τττττπτο πδτω τττττ:ττοττε ντττιτττε τ ρο

τείτ .π. νττωτττπωωτο πτᾶω π ρτττττ:τρΞο ΜπτσΞ ίὶπτἱ

ρτορτ:τ Βοτκίτπωω οΒτσόττ, ἰωωσάἱπτἐ νοτὸ ροίἔ

Μ.πωπ 6οτι ἴετιτπττ Ρτορτοτ επω!τω οβτπάι Μ·

ττι:ίτπτοω:86 ποτιττπ, ττεε6ίΪπτΙὸ Β6τἰ,ΙἰΒ6τἐ ι:οπΓετ··

ττπτττ "τοπικ επΪιτ ΐ:Ρπτπτέι ΪοτωπΙἰ86 6:οωρτοτπ

Βοπτ:Ιδπτο π ρτιγίἱεποτττἰτπτε παω τι:ιτοττοττε νατα

ττττττπω απ: :ο φωτ ωτττπτυτ Ρτἰττεἰρἰιιω ό: Μπα:

τη τωτ:είΐπττττω, να! :το ω:6::1Τπττοττι ΗΒ6τιτω ποτε

ππτ::ίΪπτἱὸ ωιπτπττττ ϊοτωπΙο Γροοϋποπττπιτωποτυε:

στΒο ωπικτο ροτοτττ πρτἰτυ8ττιπΙἰε ττοικΒ:πε παω,

η. 4,_ρε2. 2.6ωττησ άτ0.3. πιάτο 8. 86 πΠοτιτω. Ρτο στι· πο? ποΐττωττυτ ω: ωοττιπο ἔοτωπΙτ Βοππίτπττε,ωιτ

2:'έ'δ".“ ΡΗεπττοικ , ότίττττ8. όιτρΙεπτ β0τ1ττττ886 ωπΙἰτἰπ τ ντιπ τπτπτοτωπΙτ 86 οοωρΙπτπ ττοττοττπτο παω, φτασω

π.ΙΜι πρτίτιτάτττπΙτε δ6 ἱποτιοπτπ; π|τετ·π €οτωπ[ῇ;δςςοω. Πτωτττττ τιιτιππωτ:πτπΙιτοτ στ: τρεπ τπττοικ ΙΕΒετἱ.`

πατατα. ρτοΒ. ωοτίτττ:τω ἔοτωπΙο παω ρεπτΙοττππ

τω:: π 6οεπτττοικ τΙΙιτά οίττ:ττάπτττο , :μια ποπ τω·

τοτΤπτἰὸ νπττπτυτ·, νπττπτπ Ιτω:ττπτι: νοΙππτπτΙ::τμτΕπ

Με:: ΠΕκττππ νοτιττιτπττε νπττπττ ΡοίΒτ οι νπττπττοπο

.6ο8πτττοπτε,ποπ τπωοττ :τι (ΒΕ νπττπττοττο τΙ!τιτε,ίτ:ά

6ττπω απ: νπτίπττοτκ ροτωτίω μ:: ρτηθοπω όποτ

ωἱτππτἱοτι:ω πά ντπτω. ΙΒἱτιπτ νπττπτπ ΙΙΒεττπτο νο

ΙιττττπτΕπ, πω: τι666ίΤπττὸ νπτἱπτω ἰρίῖω 6οεττττίο,

[πιτ ίοτωπ!τ: ωοττττττω πτ:τω νττττττἱε: φοιτ 6ίτ ἰρἴπ

ΜΜΜ:0ΒΚατ,€1τ12 ωπττι:τ6 ροτείτ τοτ!πω ωοτὶο

πρρΙἰοπτπ νοΙππτπττ,δωτ πατώ; πο ρτοττιόπ πωπω

ωοπο ΓρεπτΒεπτο ροτοτττ παταω , βαττ ππτπέι.ππω

ἴροοἱΒ6πτἰο παω τιοτι ρι:πάετ π νοΙππτπτε ΙτΒετὲ

ορ:τπιτττ:,ία! Π: οϋτα:το ΜΒοτσιπττ:τ ρετεοετττιτο

σου: νοΙτττττπττπ Η6:πτο, 86π!:τ (π νοΙιτιπτπτ6ίἱω·
ΡΡ Ρ

ρΙοτπ. ΙΙΙπ Γρ:άπτυτ τπττιἰτω μπω οΜεάττω 86

ωοτἱυιτω τοτωπττ: τ:οτιτοτωι:, πιττάἰΠ-οτω6 τιποτε

τπτἱοππΗ. Ηπα: μπω οωωπ το61ιττίττπ πε! πάτπω

εοωρΙ6τὲ ωοτπΙπω. _

Ι) τε ο τ. Βοτήτπε Πω Βοποίτπε πρτἱτιιἀἰππΙἰτ,

τΙ:Γιτωρτπ τπτ οΒττ:&ο.οίτπω” ΐι:οπ 86ττ1ΓΟΡΑΕπιΜτ5

Μ: οπτττπτο ρ!ηθοπ πάω ἰτττετἰοττε νἰττιττἱ5. Επο

όπω.Εκ ΡΙΩ©Εά. ΠΩ. τ:οτιίτπτ. ντ πάττείττττοττο

Ωω 86 ΙΙ:υάτοΓυε,ποπ ίπτοίτ,ντ τοπο:Ιπττπ οΒτοάττω

Ιιοτιείὶιτω πιτοωοποοπτηικ , τα! ποσοίΤ6 ώ, ντ

τοπάπττπ τΙΙιτό,ρτορττ:τ τρΠω τιοικίτπτοω οκρτοΒὲ

πτοΙττπω , τπτηιππω ρτορτ:τωοττιτυωτοτωπτε. Ατ

ωοτἱιτιτω ίοτωπΙ6 τπτττπίππω οοπίοττΓρ66τΒεπ

τἱοτιπω πάω :τό ττπωτέιτο πότιτω ίρα:ϋποπτ , ποστ!

οκρτ:Βἐτ:τωἰππτ τωποπτίπω ἱρίὶω π! (ο : 86 πάω

νοΙππτπω εοπΙΗΜτ το ΕρΓπ νττπΙτ τοττά:πτττ?ι νωτια

π θ ό.

πω”.

8τυπ/Μ8 :Η

έπτο·Ιυβτπ

ΜΗΝ ότι”.

ΗΜ.

. 0

πετττπΙτ τουττωττπ το οΜετ:τττω ρτορτοτ το Εστω

τιτω.Ηετ: κιμά: π νοτιττππτ:τ:ΙΤε ροτοΗ, ίτιτοΗΒ6

τὲ,ίΞικ τκοετἴπτὶὸ ορ:τοτυτ. Νπω ο:: πο (ΡΜ ω

Β:τὲ ορττπτιττ , ίοΗτω 6οποοιπτ ροτιττΗξ τιοτι οτ::

τπτἰ:ποτω πωπω [υπω ΐρ:6τΒεπττοτκω π νοτιττττπτο

που ΜΒ", πε το ςυὸά ΗΜ ροτιτττ τιοτι ορετπτἰ,

ἴπι:ἱ ω: πο ττυὸά :το ?πεω οροτπτυτ τ:ττοπ τπ!ποΒ

τω:τπω. Ηπα: π. Βοτ1ττπτ6 π‹:τωτπτ‹:ττοτω π1τωτ πο

ωπὶἱτἱἑεἰιπἴόεω. 4

Πτι:ο 3. ΜπΙΞιἰπ π6τωἰπτ6τἰοτἰε τι: πρτἰτιτόἱππ·

εττ,ντ Π: τπΙτε,86 ποπ πΠπ ίρεστΒεπ τοπτ!επττπ ήπατ

Βεπτἱο πωπω .τι ὶπττἰοΪ6τ:π 86 ἰττί-:ρπτπΒἰΙΙε πτ›

πότττ :ώ ω. τρΠ: ττπτττοτπάτ:οτπΙτε οτάο παω Πι

οΒτε6τιτω;τιοτι πρτττυότοπΗε,ΐοά ποτυπΠε π6τω : στ·

2ο τωρττεπτ , πω ωπτκ:τ6 πωπω δω.: ποτυπΠ τατι

πωττπ 86 ἴρ66ὶΒ6πτἰοω οΜεοττ, πι:: ωπτκ:τοτετι

ὸπτττἰπω παω το οΒτα:τιιω πωπω ΐΡτ:ττΒεπττοτω

οΒτα:τί: :τεο τιοττείτπε οΜετ:ττ του ωοττυπωϊοτ- ι

τοπιο Ρτορτ:τ τοττττοτττττω ηοι::ίΪπτἰὸ εστία: πατώ τ

 

ΡΙΩτπ,ττοττ ώ: ίπττττιίτο:π , διά επττἱπίετ:π 86 ἴ6ρπτπ- Ηππ=Ππτ

ἱπτΦτἱοτἱ5 ντττιτττ6. ρ'"ω" ψ

Ε· ά . . - . . . υττττετρτο
πι: πω ΐοτωπΙιε 88 τ:οωΡ!6τπ Βοπιτπε τττο!ι18ττω"ωπ

τΟ

8·

58.

Ρ“ΩτωΓΟΡΩΓ8ΠΝ.@2[ΡΟΕΜ02ττ0 6οπίΠτττ τη μ. ιτπτὶο

ΐ9.

ίτυάτοί.ο τττττττττο:επω ττττορπτπΒτΙπωή; Βοτιείτπττω ϊ Πτετ πιτωεω ώ: Ι1©£©ΪΤ8τ°ἱὸἱ0ἰτἱΙ1Γ€02 , ά τπίτρπτπ- Μ“Πω Μ'

τι:: Ϊρ:οτΗεπτἱοτιεω το τπτἰοτιο ίτιτὰἰοτὶτπτἰε.

87·

ΡΜ” Βιτωππτ εκ οΒἱ66το π!π τρΠε ἰιιἴορπτπἱστΙοω,ὶ!!πω κ· ' τ6πόπτιιτ,τοπ (0$0τΚ,6 τπωίτω Ρτςυτάτ:πττττ ντ που·

ττωτοπτ , :τἰπωΠ τωεείΤπτΙὸ π νοΙιττττπιπ 6Ποτ:τ€ττ· Ι πο” τ:πω Με μπω ομτπττοτκ: πεοπττε , 86 πω;

· τιττ:πε ρτοτττ86 εττπω τιιΒ!πτπ πΒ ἰρβε τπτἱοτιο Μπστἱ,ι ἱωρ:ἀἰπτυτ,ςυπτιὸο ροττ:ίτ 86 ό6Βοτ τωρι:όΜ:τιιτΙ

ροΙΐττπ :Πε ΙπιτόπϋτΙοε, ντ:ἰ ειιΙΡπΒτΙοε; ωετἰτοτῆ,ὶ Ιπ.ττ. ωπΙἱτἰπ .πω-π ωτρτ:ττΒτΙτε , πω τπττοττι: Μτ

νεΙ άτ:ωοτίτοτί]:ττ:Πο .π. 8.Τ|ποπτ. τ .π.μ.21 π.π..0° ἱ ουἱω Βοτττ νττΙτε, πι.ττ τωοτ:τπω!τε τω» τω :ουτω

Κω' Μή_ 3.ΒοείππτρπίΕοττοε εστίες. πεω το πωπω Βοττιτω :ἰ:Ϊ:‹ὶ ἱΠπ τπτιτἱτω τπτἰο οβτωττιτπ ἴρεώτὶ6πτττιττἰπ

.-τρφωπτ να! ωπ!υω. Βοἴρ.τιτε.ἴττμτπὶ. πτἰ δ. Ττιο.τΙΝο,Ιπιι- ' Καὶ: πωπω, πιω ρτορτοτ ΙππτποΡ6τωω,τω,πτ.

πω” π” όπωττπτι:ω , 86 ωΙρπΒἱΙἰτπτ:ω,τπτἱοττ:ω ωπτἱττ 86 αιτία: :μια :Η επιτἴπ ωοττττπ ροττ:τπτω .π πωπω;

&οτιπτω δ.

ύστατη.

Ήω?.

 

πωπω

:Κατω , :Π:ΡπτΠοτιτε παω ππωπιπττωωτπτπτδ πωσ. 9οτήτω. τάτω τιιιωττ9 παω ἱπππτἰπτυεΟΜ6'

. . . _ _ . . 8.

ΒιΙιε π ρτηΒοπ οτττττπτο παω. Ριττιππω. Ή ωπΙιττπ

Ο&ῇ:π:. δί πΙ56τιτπω Βοττἰτπτ6ω τιπΒστοπτ παω πωπω ἰπίὶ6ἱπτ,ττοπ είτπα::Πο, τπτ πτ› ορετππτοτττ- ωκβσΠ.
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σο Βι#›. :ΠΚ Βο άπο. 65' τποίέ:Μ/στωοίέ σέτ'οπω ΜΜΜ. δ. ΠΣ

οοοσο ρο7Ποσοσ σποτστστο , ἐστὶ ΡοτσΠ: οσ οοπ τἰστοτ,ίὶοσ οστσοτο σωστο: σἰτοίιίὶσοτἰῇε,ίὶοσ ποπ.

τοσ!ο οσστοσ,8σ σοοττσ,ἰο σο,οοτ οστ-σέτο ρστίσάσσ

σοοσττσποσσ στο:τοσ ΙὶΒσττστσ σο οτοἰποσ σοίοοσ

σο!ρσ τσποσοστ το οΒἰσθτοτο τοποοσίτοοι , σουσ

πτσοτσ οοίτσσ οσττσάο σοοσττσοτἰσ οοἱσᾶἰοσ: τοϋ

Βοοσοστο οικω οστίοιιστστ το σσοστπ νοΗτἰοοσ

οοτσ&τσοίοοστοτττο[σοσ νστἰστἰοοο σ:9σοε; οοἱσ

τοπο ροτσίὶ: τοσοι σ:Έτοσ ρστΓσοστστσ σε σοοσιο

τποτἰοο,8: στ: ποπ οποσ τεστ-τ οπο” τοοτσΠτστ σ:: (ο

Ηισοοσττσοττσ τποοπσΡ:στο οΜσοττοσε. Οοοττσ νο

το , οτοτ σπτσσ σ:: ΜΜΜ σοοσττ. Ποστο σο :ποτο

οσ σο!ρσοΗττστ Έστσοστοτ το οοτσθ:οοσ τοποοσ

Ποπ: , σωστο οοΒ:σσ τσοσοσοτσ οστοσστσ σοοσττ.

πσοσίΐσττο, σο ρτοἰοοσ οπο σοΙρσ ρστίσοστστσ το

νοΗτὶοοσ στοΓοο οοτσάτ στ: σοοσ οσοττοοτ ουσ σο·

πο: το οποττοίτ, σε :πιο σοτσσἰο οοἱσοτοἱποοοσἱὶο

* ίστσϊ:»στοτ,οοο στστ ἰρί-σἱοοοοσίὶσε τοττοσοτστ, Πο

σΙτοοσ ντοἰτσε, νο! οσΙσοτσΒοττσε: στΒο τπσΠττσ ποπ

πσσσΠσττο οι ἰοττἱοΤσσσ ρογΠοσσ σοτἱτστἱ σστοσ. ο

Β: στι, οσο ποσοβατο. Νστο , σο το στοοοτεπάω

ἰπττὶοἴσσο τοσο” ρστ οτοτοτοσ σο τοσΠτίσοσ οΒἱσᾶἰ·

οστο ρστ ίσ τπτσοτστπ , οἰσσοιἱοΪτσ , ντο οσ οσσΙττἰσ

Ροοσστἰ:οοπσ οσ σάοσοτ ροτσοττστοπο σ νοΙοοτστσ

οἰίτἰπᾶστοτο,Αο το ἱῇε Π: σΙἰοοσ Βοπἱτσσ, νο! τοσΙτ

τ ! τἰσἱοττἱοἴσοσ.

6ο Π 1 σο 4: Ιο οοἰΒοΪοστο σ:ΐτο:τοσ Ροτσοτἱστοτπ σ

1ητοωβ νοτοοτστσ οτίστοάστοο:τ,σίτ σΙἰοτ.τσ οτσΙτττσ τοοτσΠε,

23” :::"τ σρτττοοτοσΠε δ: τπ:ποστσ .τοτττο(σσσ δ: το(σοστσ

“·έ:”::Β ΒττττσρονΠσίι σοτίτστσ σδ'τοτ:το ποΠο τσοσσπ Μοτο

ΜΜΜ, Μ- σΙτστἱοε ροτσοττσσ ο νοτοπτστσ οι Βοπἰτστ τοοτστιο,

"ωρα, πο' στοα στ: σοοστο σᾶο ἰοοστἰστο ἴοοίὶσοτἰσΙἱτστ Πρσ

ωωστ· τσττοοπ Ροδο. Ρτἰτποοσρτοἱο. οστσ-Πε 8ττοσποσ

οἱοοο, :τη Πιο: ορστσοοοσε τοτσΙΙσολίιη ο1οΙΗττσο

86 ΒσίττσΙἱτσσ, :1οσσίοοτ σθτἱοπσε στττστοστοτπ τω·

τσοτἰστοοηἴοοτ ττσ ἰπττἰπἴσσο :ποστ στο ί:οοσ,::σιο

:ῇοσσοτο οστοτσ τσττοπσΗ "Μ, οσοσπτ ορροοττο

οπο: , ντ οποσ τστἱοοσ οοοοίὶστἱνσΙσσπτ , σοτοοτο

ΠΠ σοπΪοττοἱτστσοι οσοστσ. νοοσ οσο Όσοσ στο

ΡσπΪστσ οστά: , ν: τοστ Μπάσο σκστοσσοτοτ.Ήτο

τοσοι στο σοποοτσ τσ&ω :τοσοι οοΐοτοπτστστττ οπο.

Η· τοοἱοσΙσο:τ ἱοσΙοοοπτ.8σσοοοοτπ ορτσπο.οοΠο σο:

25.2' 'Σ σᾶὶο σΙτστἱοσ ροτσοτἱσσ σ νοΙοοτστσ :στο οοοσίτσ,

,"ΜΜ° ψ :τοσο ἱποστὶοτσ ρονίἱσσ τσοοτ οσο νσΙσστ στ: οπο:: το·

απο ω”- ίτσοττο ὶΠἱσἰτσ δε οσσΙσ. ΠορΠοττστ .π. ροτσΠ: σ:ίττο

ΙΜ /ΐτ Μο· σ::τστπσ σ:: ρτοκτοπο οοτσέτο οοοσίὶσ τσοοἰ οποσ:

μ “Μο τ. σ:: οοπἶοοᾶἰοπσ στο:: σέτο τοτστπο νοΙοπτστίε

πω, . . . .
οτοιοσοτιεοΙσοτι σο τοτοοοι Βοστο:Πο ποιο σ:ττστοσ

σΙσσοποτνοσσ σ:: Γοο ρτοιοτπο οσοσότο οοοσίτσ , οι·

οἰοστἱ ροτσίτ στοπ τπτστπο σο οποιο τοσοτσΒΙοττ2:

2.σττ σοοσοτο ποσο: σττσοοσοσοτοστοθσίσπτο στο τ

τστπσοσ σοΗοοστο σε: τοοοΒτσ:ίτοοοοστο :ντ πτω

τοτἱο ΒΙσοἱῇ Βάσει Ϊοτἰοίο τοτπροτσ τοτοττε. Ιπ -

νττοοοσ εστι: σᾶἰο σττιστοσ τοσοσοε οσοσο:ι στ”.

σο τοοτστοτοσ οοπσ το τοσΙσοσ: :τοοο σοστοστσ ποπ

Ροτσίτ σθ:οτ ἱοτστπο νοΙοοτστἰσ : οσο: σοσσοσοτσ

οοοσ σττοοοσίτσοττσ τοσΙσ το οοἰσόὶο Βοπο,οοο ρο

τσίτ τοσποτσ ἰοσοο σοσότοε ἱπτστποε, οοἰ σπτσοστστ,

:τοστ οοἰσᾶοοι Βοπο:ροτσΠ: σοτστο,σσοσοσπτσ πο

οσ σἱτσοτοίὶσοτἰσ τοτοσ το οΒἱσσΈο οποσ , ιπσποτσ

σσοσοσ ρονίἱσσ σόττο σκοπο:: , :τοσο σοτοσ στστ οἰτοσ

οφ? ζτἙ οοτσά·οοσ οοοοτο. Αστοε.ο. οοποετοτστοοε , οι

Ψ""Μ ἱοἴσ ρονίτσσ 8ο νττσΠε τσοοσοτἱσ Ϊσο τπσΠπσττο το

ποοσοστστο :πορτα ἱρἴστο , :τοσο οσσσίΪσττὸτοΙὶἱ

τω· , σοσσοσοτσ πιο:: σττοοτ:οίτσοττσ; οστο τΠσσοο

Ιοτείτ σ:: τοτσετττστσ 8ο οΙσπττοοτοσ οτοπἱοο:τ: (ο

Ι:Ιστο σοτσοσ τστοπτπο οσο τοοττοο πσσσοσττο , το!Η

σ τω· πσοἰτοοο , ουκ σίΐσοττσΠτστ Ρσποστ στο Μο..

Αᾶἰο νοτοσιττστοσ Βοοσ ποπ σο: νττσΙτσ8: οΧρτοπσ

Ποιο σπτσ[

[ατο

δ'.

Αοτ.ίοοοστο. τοσο:: τ. ποΒο οορὶτσσοσΪρο- Μ·

.4οι./ϊ·πτ.
οἰστο τοοτσΙστο τοίσττσ οορΗσστο ΐρσστστο Ρωτ

σστο το σοτο ποοσσοο , τσο οοοΙσκ οοπτσιτστ σσστ]”Μ ' `

οσοσ ο1στσρονοσοτο,οοτσ οτοστσοττσ οσοτσΙο, :μοι

τποτσττο , ποπ στ: σοοπττσΠε σθ:οτ :τοοσο ρπ7Ιὶσσοσ

σοτἰτστστο τρίτοο, ίσο σοστοσοτσΙτε, οσσ απο :ο

σοοσροπἰτ τρσστστο ιποτσΙστο, ίσο οοοσ οπο τποτσΙτ,

οοοο ίοοτσάστοτ το ρογΠσσ σοσττστο σότοτ Εσπ

οοσοτι σσσἰοσπε το τοοτσοτο.:.. πσΒο,σ&τοοσω :Πο

ποπ ΡοΙΪσ το οοο!τοτ @απο τσίμστιοσ. (Μποστ

τοπ: :Ισ ντίἱοοο σοτοοτσσ οτοστΙοσ τοπίο σοΙοτσσ

τσρτπίσοτσοτσ :τίττποσ τοτσΠσόττοοσ ΑοΒο!τσο οί-·

οστἴσ οοτσ&σσκοτττοσοτσ; πιο: οσ σοστοσοτσ ρτο

τπτ:: τσίρο&τοο,:1οοο οορΗ:στο στοκ: τσΐρσοτοτ.τι

τοσστοσοτο ττσπίσσποσοτσΙσοι , σΙτστοοσ στο τοπον

οοοτ,οοστο τσΐοτσιτ , σΙτστοτο σο τοοτσότοο1, σοτοε

οί: ρτορττοοτ : ποσο το ρτοοσοτ!ὶ (οπο στοτοσσοτσ

οσο:: νοΙοπτστστο τοοοσττ σο σοτοοσ σοστσοοοοτ

τ ο:: οορΗ:τ τοοττοο τοτσΙτ δ: σοστ:1οστο:οσοττο τσΠ

οσίο σ:ίτοσ σΙτσττοτ οσοσοττοοοΙσκ σο:: “κοτο

::οτο,σστ :Μοτο ωστοσο ίρσσιΕισσοισ. Κσοο σο::

( ΜΗ ποπ τοπρΠσστ , νοσω σσοοσοιήοσ τσιπ τπ- Μο·

. ττἱπτσοσοσ οσοστσ οσοττοοτοστο σο :Λιστα ωτοστ

ι οσε Γρσετσ οτοστίοσ , σοἴοοσ τοί.οτσστσ ν: οτοσττοε:

'Ατοοσ σοσο στΤσ το οοτοιστ @απο τσΐοσδττοσ. Πο

[ρΠοστ σοτστο σΠο το οοοτττοτ:τ [Ροσίο σΜοΙοτέι:

βοτσ τοτοΙτσστ, τω: οσοστσ οτοτσε Εοττ11σ5 σοίοΙοτσε

¦τοτσΙσε, :Ιοστοιο νοσοοσ::1οσ οοοίστστ νΙττοσοτο 8ο

σοοπο!στοοσ σο:: ΐοσστοοοοι. Λο σ.ρστσοτττοίτσ. 65,

:Ροποσοο. σ. ίσο:: σο οοτπἰοὸὶοσρτοοσοτ!σ. αιοσ οι;"

ΞἰτττρΙἰσστ , νοτοπτστστο τ.σοοστσ :το οοτσστοι:ο οπισ- !ωτ,Μ···

]ττσΙσ,8σ το στοΐοσοσ σοτοε οποιο ποπ τσοοστσ στο

Ξεοττοστσ; :τοσο σο τστἰο δ: τοοττοοοσ νοΙσποτ τω.

)τσττσΙσ.Ατ:τοσ τοσο ο :ποστ σ ίοτοσσΠ,οσοστΤσ στ! το;

¦στίστο σσίΙστ σ οιστσττσΙη σσοστο οπο:: τοστοτσωο

τσοοσοτἰσ τοκοι· σο νττοτοστοσ. νοοσ οσε. ρστττσσ. ο "Μ

Νσοσ τσττο οσστσττσΠε 8ο ίοττοσΠε ἱο οτοιοσ σο το· τοποεσπονο

τσοττοπσοσ ορστσοττοποπ ίοοτ τοΓσοστσοτ1στ , ομοσ ·(Μ··ττττ..

οστά:: ορστσοσ στο Γοσ Ποσττστσ οσοοσττ σο σσο- ω" σο»

οσοι τσττοοστο οσστοττσΙστο :πορτα σΙτσοσ ο: Μοτο Μί'η":

τστἰοπστπ τοττπσΙστο. νοττττο σοτσοσ τσττοοτε οσσ- π” β

τσττσΠε , 8ονοΙιττο τστἴοοἰσ ίοτο·τσΠε [οπο ΪΠΓΩΡΝΔ

ΜΜΜ Υπο σοοσοσοοσ απο. Οοο: οσοοσστ σστοε

τσποστσ το νοστο,οτίτ ρτοοτστ Μοτο.

Τσττἱσ ΓΩΓΩ. Π τοτοΗτεστ, ισοτήτστςω τΠοτο]ρω

σοοίτττοστσ σθτοτο το σΠσ οστο.τσσ σοσοττσΙττστ, οι- έ

Β σο; Η τσοτίττπ ΓοΒοσοττσΙττστ,νοτσ. @οΜ;" σο.

ποσο σρτἱτοοἰοσΠε, οσίοτορτσ σ:: οοτσοτο δ: οσοττ- .

οο τοττοσΗ, ο ἰπττἰοΪσσσ8σ ΓοΒΙΙσοττσΙτσσότοτ σοπ

6ά"πο πι =π° Πατιπτωσ Πο!! στ: ΠΕΠΗ! “Η ©πσΠΕτΠ- τοττοτοτσπι

τι: : σο:οε σοττο ἱο σο:: οστοτσσ ἱπσΙοοἰτ τσοτίπο πσ- το 'ΙΡ Ή·

τοτοοτπστπ σο ρττοοτοτσ οποτε, :οπο ω;" νοι!”ιτ” ω” [ω.

ορστσπε τ σοεπἱτἰο ρτοροοσπο , 8οοΒἰσᾶοττττστ·#Μ”ΜΙ“"

οστοσοε.ΙΒττοτσοτοτ το σίΪσ οποτε ποπ στο βοοζωε

οσοτσΠε στΙσοττσΗ: , τω σσοἰοσοτσΗσ; ποπ@Πο

00ο: οσοοσστ το ἰοἴσἴσρστστἱσοτἱἱοτίσο ποστσοο7

Μο, οιτιστσΙτσοτ ροτσο ίσρστστἱ τσττοοσ. Εσοσιο

σοιοο τοτττοΓσσσ τσποσοτἰσ σάοε σοοίὶοστστσ :τα

 

Ιυφ!έσοτ

66.

τη β”.

' Ιισοττοοτοστο :το νοΙοοτστσοο, ν: Πτορ!τσττστ οπο·

οοσσοτσοσ , στο τσττοοστο ν: ρτεσσοσ ρτοροπωσ

Μή σ σο οοισότσο:τ απο ρτσσσἱίἰοοσ οτοτοο στο

:ποσοστο ρτσοΗσσ τσΒοἱσοτστο, ρστττοστσο πονο.

:στο σοοΠιτοττοοσοο σάοτ. Εσοσιπνστο :οπωσ

:στο ρστ τσΓρσόΙ:οιο σο νοΙοοτστστο Μοτο δ: στ: :Ισ

&ιοΜ ΟΡεϊσοτσοσ τ σο τσποπστπ ρτσ&ιοσ :ομοιο

τστο, σο οτ:οσ&οοπ στο:: ροίὶτἰοο οι:οτοσ :το τστί0·

οστο ρωτάτε:: οιττοοπτσοι, οστττοστ στο σΠσοττσΙσοσ

 

τσποσπτἱσ το οοοσοστσιπ οοτσο:τ ( πο:: .το :Η 'στο.

- οτϊοοπ νοΙοοτστἰε) ίσο ρονίἰσσ :οποιοι ό: τοστστἰσ

σ.

το ττσοσττο το το σΙτστο::1οσ ούτω σωστοποπ τη:

σοπίτιτοττοοστο :τουσ ντττοτο: :τοϋ ν: ίἱσοοοσἰοτ.

στο τοστ οτοιοστο σο ρτὶοοἰρἱσ τοοτσ|τσντττοττσ , σοὶ

οπωττσΙτε σο Μποστ προτοοτοοΙτ σο οΜσστο.·

' 8οσττο_.

 



Δ Πού. ;.

Βιι7>. .?ΠΡ: Π:οπο. Θ'ο..ιιε..ρωω@ΜάιοΜΜΜ. δ'. ΙΧ ιι):

ΒΕΟΤΙΟ ιν.

Α:: σφι:: Μο:: »οποιο 62%.: έ: οσοι βιο

οποία.: , Θ· ιοιιιιιὶ.

67_ Οοιιοοἰοοι οσοι:: , οοοιἱο:ο οι:ιιιιιι αισι

ι>...χι :άσοι

:ιδιοι α” οιι!οοι.8ο ::οσ:ιέι;ν: σιιι!οοι οποιοι ποιίοοΙοοιιιοθ

ξ @πιο ἱιισἰρσιο μα:: σε ιοι:ιο οσο , δ: οοοιίοοιιιι

η, ω”, β”, οι: ιιιιιΙο : δ: οοο:ιὲ.Ειιᾶσιο.οοιιισίιἰσ οποιοι οπο:

ΜΜΜ, ώ· ιιι:,οιοε :πιο Ιιοι·ι::ι ιο. οσοι:: :ΙΜ Ιοοἱ:οοο οι::

"#ωι· _ο·ιοΙΑ,ροί: το. ιιισίοι: οι: ιιιιι!ο. Οοοιιο νοιὸ :στο

12.:ισι:ιἰ: :ΙΜ Μισο:: οι:: οπο, σο!! ι ο. οιοΓιισιο

οσοι:: :ιο:σίι: οι. οσο πιο: ριορισι :οσοποιο; δ:

καποιο ιιοιι:: οι:οοοιίι:οιοι:. σο:: Με:: Μια:

ι·ι.ιιιιιιι; οιοιιι!ι:οι.:ι.οσσοΠο οίι:νιιιιιιι :πασο

ιοοσ:ιοοσοι οσοι ίο:σιοο πιο νσ!οοιιιι: . οσοι

σοο Ἐπὶ: νοοοι ιιι οίΤο ιιισιἱ:. δώ:: οπο: :πιστω

οσ:Βιι σο: :ισ πιο ἰοιοιοο , οι: ριινοοσ ιοιιιιιιιιο:

πιστα:: :ισίΕ: ιοοι:Ηιοι :ισ Βοοο ιιι οποιοι, δ: νιι:ο

νσι:έι. ο

Ριιιιιιι ίσοι. ιι:Η:ιιιιιι : Παππά. έ:: ο. ιίβ.4ο.9.3.

ιιιιιι:.4. Ι28βι0..άιΉ.4.Ο.48.2.47'.2.ό' οι ι.άψ.48.μ.

2.ιιι·:.1.ιιι οιιιιβιοι.2.σοκοΙ. (.`φιιο!,ιο 2.άοι:. σ|ιδιο,

(.'.ιιοι.1.ωμ.ιιιοιι.ι.Μοάσι.ιθιά.οοπο!.3. Ι).ι|οικο

ἀῇι. 56.σ.φ. ο. $1$η ι. ο. μ. ιο. στι. 6. Γοοιιιοι.

ιιισ:οοι σο: μι. οιοι:οι:!. Κ. ιιο:σΠ: σοὶ: ιοσιιοοιο

οοιιοοοιιισσοιι:ο ν. ε. φοβο: οι: ιιισ:ιοσ οοιιοθ:ο,

86σιοιΙο:ιι,ιισσσάοοισ σἰισοοιιὶειιιἱι: οπο: ν. ε. ιιι

ισιι!ισιο , οοοιιοοιιο οι: σώσω ιοο:ἱιιο ιιοοοΗ::-·

ιῖ:. @οσοἱοι σο:: ιι:ο!ιιιιο: Ρ ι:ίιιο Βοοἱιο: 8ο ιιι:

Ηιοι ιοοιιΙΙ: νιιισιιιιιοι ιισσιι!οοιο πιο: ἱο:σιοἰ :ο

σωστο ιιιι:οιιοί·:›σο:οιἰ νι οι: οΠοι:ο::οιεο :οιοοιι:

:άσοι ἱο°εοιισιο :ιιιιοιιο ρο:σιἰιίἔισιἰ :ισ οοιιο πιο·

Με, δ: οοοιι·δ: ο. Ρο:σΠι :όσοι ιιιιοιο:·ο ιιοιι:: ιιο

ιιοιι Μισο ιισιοι:ιο :κιοσιισο:ισ , ιιοιι Ποσο , .ποσο-ι

:Μοτο όσοι:: σοοοιισο:ιο:8: σοοιιοιίο, σο: ιοοιισ

· οι:: Ι:οσι,ισσο:!οιιιο οσοι:: :ιιοοι:οοιοι , ει:: ιιοιι

Ιἰιιοι:ἱ8ἰιοι οστά: :άσοι οιι:οσιο πιο: , Μισο: :Ισ

ιιοιι Βσ:ισ Πο:Π:ισιιο:, νο! :ισ Βοιιο ιιοιι οοιιο:;ιο:

σοοιιὲ :Βοοι:ει: .ο. δ: ιοαΙιιισ .......:. ρσικιοι Με.

Βοιιιιισ: ει: μισο :πιο ιιοιι:: :ο ιιοιι: πιο:: , οπο.

οι:: τοι.τω.ιο πιο: :οιεο. 3. Π:: Γι: Μισο: Βοοοιιι

δ: οποιοι οι πιο νοΙοο:ιιι: , οσοι νοι·ιιιο δ: οι.

Πιο: ιιι :στο ιιι:οΠοοιο: :ίσο μα:: :άσοι ιιιιοιοισ

πιο: ιοισΙΙσσιο: ιοοιιιιιο: ΓοοιιιιοιιιιΙ:ιοι .ο νοιο

ιιοιι Η:Πο:,8ο σσιιιιι:ν: !ιοσιοι!ισίοοι σο: σΙ:οοοι!

ισοιριι: οοιι:ιιιοι:οιο.Ρ:ιι·πι ικι·ιιι,νοιοοι οιιι,Ρο

:ιο ι:ιιιισοιο; :Πίσω Ρο:ιο ιιοιι οιιιισιιισ. Μαιο:

μοβ. ε. δ. 'Πιο. 1.2. σ. ι9.α.:. Ποστ νοιοοι δ: ΒΙ

(οιο ίοο: Ρο: Ισ οιιισσ:οιο ιο:οΠσοιο: , οι οσοοοι

δ: ιιιοΙοοι ιοο: οι:: (ο οΜσε:οσι νοιιιιι::ιιέ. _

Ή· __ 8οοοιιιΜίσοι.οοΒιι:Οιιοι·.ιά.1.2.μ.ι9..:.ι.ά

“φ”, 'ω' ο οο.οι·.6. ΡιιΙαι. οι ε. ιἰ2ιῖ.:ο.ιἰιῇι.·υιι.|ὶοσ, διΜ7::.

π. μια οδΜι.ιικω.άι0.8./ιοΐ.2. Οιιιιιι€.άώο.3.άιώ.8.

οιι...ι..ω 3.ιιισ.ιο.άκιι.·υΖι.Οιθω!.ιο 2.ΔιΠ.4.9.υιι.

ιιι·ι,σ.οοιιοΙ.3.ά ο. α· οι 3.Μί.23 μ.ι..σι.:.ιιοι.4.

Η: :ιιοισο :Μο οοίιιοοιι ιΙιίιιοΒοοο: ιιορ!ισσιο

ιισοἱιιιοοι ιιι :στο ιο:οι:οιι νοΙοοιι::: ,. :σπιτι ιιι

τιιιιΐ. οοιι:ο Μισο: οι: σΒἰοσισ , ιιΙ:οιοοι οπιιιιιί.

φοτο οιιιισιο μια: οι: :Πο πιο ιοιρσιιιο:σ νο

Ίιιιιιιιιι:; (ωσοσ ριἰοιοοι :Μεσοι , ιισ:οοι ἱιι:οιἱο

:σοι νοιοοιιι:ι: οίἶο ιιοιοοιιιιιιΙσιο , σο:: πιο::

ΡοίΪσ οι: ιιοιι οσοι; :ο ιισιιιιοι , ιιο:ι:σιιιιἐι :οοοιιι!

Ροίισιιοιο::ι ΡοίΤο οοικ!οιιι οιιιοοισ ιο:οιιοισοιοκ

ιιοιι ιιοοσ δ: ιοιΜΐοιοοιι,θσιι Ιιοιιοι:ο ::1οιιιρ:ιοι

Βοοιιιι: οι: ιο:ιιιιίοι:ο 8ο οΠο:ι. οι: ρισἱοἀοἰοίσρο

ποο:: :ο πιο: Ροίιο:ιο: οιι::ιοΐοοιι δ: ιισσιεΙοο.

ν:ροιοιΙΙι οοιιοοοισο:οι: σοοιοοσιιοιιο σιισιιιοιιι

οι.

έβι:Μ.7"

ώ οποιοι.

?νοδ. Ε .

Οιι[κι .οι

Γιά. π.

σο.

ΙΙ.ιιΜΙφ

ΜΜΜ.:

ιιοιι: μια:: ἱιιιιιιι·ἱοιιιιιι οι: ιισοο ίισιἱ ιιοΠο

ιιιιροισσιο. (χιο σοοίοοοιιοοιιοι Π: οι::ιιοΒοσ
ο πιο: ιοιροιιιτο, ίοροιιιι ροισιι: οι: :Πο-ι :πιάσω ο

πιο ιοΒίιιιοιιιι!ι:οι ιιοοιοιιιιο.

Π Ριο οιιιιιισ. ισοοΙοοιιπ οι ιιοριοι: Βοοι:::8ο

οποιοι οιοι:Η: :ο σα:: , μεσα!. ίσοι. οι:ΡΙιοιιιο,

ο ιιιοιιιιιιιΠ:οι οι:ιισσιο , ποιοι:: ίσο ιοιιιιι:Ιι:οι:

Η ι:ιιιο. Ηἰιισιὶιιρἰοιιοιιπίιἱο : 1.Αοι:Ισιιι πιο: ι.

οι..

Ν°Ϊ·|'ΡΙο

πιο".

ιιι:οιἰοι νοιιιιιιιι:3: πιο.: σΙιο:ιο: οι: Βοοο , :οι ι

πο:: ω:: 8: ιιιιιιιιοιοοιι Επι ΡοίΒι οι:Ιο:;8: οσο

ιιοιι. Α:: ::ϊοιοοσιο: ἱοιοιἰοι· νοΙοοιιιιι:οσίσοιο ι·

Βιιοι:::ι:οο:ι ·οοιιο:,θοιἱ ροΠι: Βοοο:, ισοο:ιοιιισ

:οιιιιιο:Πιιοιιιιιο:·άσσοιιο·, Λο ιιοιι:: :ισισο:οΙ:

Μπα:: οοιιιισσο:,Βσιι οσοι: :ιιοΙο:,ίοΙ: Ιιιισιιιιισ

ιιοσσάοοιο.Ηι:οσοο:ιι:ι:, · ,

-ι Πι σο ι. ΝιιΙΙο::σιο:ιο:σιιοι νσΙοοι::ι:Η

:πιο οΒο:ιο: 5ο:: -ιιοιοΒ: σο ιιο:ιο οι:Ιιι:, οι:: οι: έ..." ,,",_

σο:: :ισιιιι:.0.ο!ΗΒιιιιι οι: δ.Ήοιιιιι.ι.π.μ.εο.πι. η... .υ.ι....:

6.ώ·ο: ΒιοΙι.ιι·.ιο·ι.άψ.4.ο..ιιι.2..οιι.ι. οι:: ι!ιιιιι Γο- #-νο Μι::

Ιιιιιισοπιιιο: :ισ πιο οι:ιοι·ιο:ι , οι: σ: Εισιιο σο: °ω""'ζω

ιιο1Βιιιισιο: , όσιο:σιιοι: ίιιιιιιοοσιο νιιισοιιιι ν::οποιο οοΒιιιοιοι ιιιι:οοι. Υῖσὶοοοι ιιιοιιιιιι. ..κ ,.......ιε

ν:ιιοΙοοο οΗσι:.οίι;ν: πιο: οι οσοι:: , οΠι:: άσσο:

ρισρ:οιοιβωΙιοοοΠοιοοι σωσει: . ιιοοιιιιιηι:α. '

ιι:οιοισιιιιοιιι· ΐοιοιιιΙο ν: ίσοι. ο. Ιιιιιι!ισοι ΘΕΩΝ,

νοΙοοιιισοι οποιοι: ρ:οριο: :ρθω ιισιιοίοι:σιο

οσιοο:ι , ιιιιιοΙοοιιι ριοι::οι οιο:ἰοοοι ισιο:ια!ο;

σοοιιιἰο ::οιιι :Ρο ιιο:ιο!ιαιο σωσει: σοιιιιιιισιο οί::

:Ποιοι σιισοοιιιιιοιιι ιοει!ι:Ιει:οι ἰοιρΙιοι:, :οποιο

ἰοιοιἰοιοοι νει-ποιο: οι: Βοιισ ει.: ω...: , σο:

σοι::ιὲ:οιιιο ν: πιο: Η:: οι: Βοοο :οιΙο:, άσσο:

ιιοΠσο:Ιοιο οοιιισιο πιο: οΗ::ιιο: σε οιοιιοσ ο...

ιιοΒιιιι: . ιισοοιιοιι:ο οσοι: σιισοιοΒιιοιιι οιιισσιιοι

:οαιο,ροιίοιιοιιιιο σ: οσάο οιοιιιιο οοιιοίι:ιιιι:, ιιοσ ·

Μι: οιιισοΙισιιο::ν:οοιοοι Η:: οι: οπω Βοοο:, οιο- `

σο: σοίΐο :άσοι :ιιιοιοισ πιο: ο!ισιιο: σε οι·ιισσισ

σοι:ιοοι ιιο:ιο, ριορισι οιιιιοιιιιι ίΜΠΕΙΗ::Ι'ΠΠΠιυ

ίιιιιιἱιιιιι ιιᾶἱοιιᾶοιιι ιιιιιΙο , σο... οιισοοιίιιιιιιιο

πιο:: ροιίσοοιιιο οι: ίσιο :ιισ:ἱοσ :ποιο . ιιοιι

οσοι:: ποιο,Βιιιιο οἱισοιιιίὶιιιιἰι οιιΙιι,οΙιοιιο:-ίοι:.

ΙΒιιοι ο οσφύ: νοΙοοιιι: σωστο: ιοί-ιιι:: ιιο:ιο!ιο

:στο σιιισσ:ι , :ιιοσοσιο ιιιορισι ιοοιιοοοι ι-οι::οι!σ

ιοσοσιἱ , οοιιιιιο οσοι ιοί: ιιοοοιιιισ οΒιοι::: :ο

ι:οιιιοοο:ο ιδιοι:: οι::ιιοΐοοιι οι:οοοιιιιοιιι: οπο,

σο:: μια:: ιιοιι:: νο! οι: Εισιιο θα: ι:οιΙο:, νο! οι:

:οιιιο ιιο:ιο:,οοοι ἱο νι:οσοο :Μο ιιοιι.: πισω::

ιιι: οιοοοιι οΠιοοοίιιιιο οοιοοιι ιιιιισοι::ι οι: :οσ
ιιιισ ίσιοι:Η ,Ν οιιιιιιιίι οι: οι:Ποοοιι οπο: οιιοιιο:ι.

Ποιοι:: ιιοιι. Μισο: οιιοικι. ν: οσοσίιι: :οοοοιι: 1.. οι»...

νοΙοοιιισσι ν: ιιοοοίι::: οί: ιο:οιιιιι:σι,άσοο: πιο- ΜΜι!ιοι

:πιο ν: σοοἴοιιοἱ: οί: :Μάιο ὸιο:.ιοιἰοο :ιιιιοοι:

οποια: :ιιιισσιιιι νι Π:: : ίσο οσιισίιιι:, σο:: :οπωσ

:απο ω:: :!ιοοιιιιι οιισοιοιιιο:ιιοι οποιοι , οσο

οοισΠ; νοΙοοιιι:σιο ιιιοοοισ ν: ι:σοιοιιιιίε οι :ιιο

Δω :!ισ:ιοιιοσ ποσοι: οποια: :ιιιιοιιιιΙι ν: ιιοιι

ΜΙ:: Τσι:: σο:: οσο ροισίιισσιιι :πιο ιιιισιισο

ιιιοροοσιο νσΙοοιιιι , ν: οποιοι ποσο. οσοΓοιοισ

Ποιοι οΒἱσσι:ῖ , οοοιἱ οσοι οι:: :ισιιιιιο,ιιι:Ιιοοο:οοι

ιιιοισο οποσ: εικοσι οιισιιοιί:. οίκο !ιοοιιιιι ιὶοΒοιι:

οι: οι: Μισο:: οσοοι. Τοιο σοὶ:: , νι ωσοσ.: οιο

οοιιι νοΙοιιιιισιο,ίοιιο:ΙΙ:σι ν: ιισοοιιι: , άσσο: Ν".

νιιιοιιιι:οι νοΙοοιιιιοπι :σωστο , σο: ιιισιισιοΙο

ω... οιιιιιἰ: :σοκ σιιοοιοίι. :ο οοιισοι οιιισσισ,.

σο:: νι οι: ωσοσ: ν: σοοίοιοι:: :Μάιο ριιισιισο

ιιισιιοιιοσ ποσοι: τιι:οιΩ ιιιιο:ι. ν: ίισ:οιΒο οπο·

:Ποιο :ΜΗ σ:ιωιοο. ιιορ!ιοοι ν: οιοιισιι νοΙο:ο

τιιισιο,ίισο: οιιισὲ οιοιιοΒο:, ν: νίιιιιιιΙιισι οπο» `

ιιοιι: οιιιιισιιι σιισοι::ιο:. :οποιο οι: σοόσοι οιιιοσιο: °

νο σοιιιιο ιιιιρΙιοο: . νι, οι:[απο σιισιιοιίι. ιιιιιιέι,

ιιοοσίι:: ιιιοοο::ν: νιιιοι:Η:σι οποιοσσο: οιοοσοι

οιιοοιιιο:. ιιιιιΙιιοι. . η

=-- Ροκ. Οι:: οι». μια: νοιιι.οιαι ι1ιοιισ:ἱ ο8 ω”, .

Ιιο:ισίια:σ

ιιῖ

ΝΝ!" ο;

` π.



οπο. Βιβ. )Π7: Φο άπο. εάωα!ί:ίο/οι·ωο!έ 4ἄ%%772 οποιο». Σ. ΙΡ?

οοοοιιιιιο οοιοοιι ρι·οοιιιο , οίισ οπο: οἐ οοοιιιοοιο

Π: οιιιιιο(οοο οι:οιιωίο οπο Ρ διοιιιιιοω οπο οοο

τοΠιιοοοοιοιιοω ιοιιιοΕ οοιοοιι, ι ιιο:ι τιιο:ιοω

Ψ.ϋ'2_ 8 ωοιιοι·ιροποι: νοΙοοιοε. τω!). ιο ωοιιιιοιιε ιιο

29' " " " ιιιίωοοι ριοοιθοιιοω οοο ιιιιοοι·ο Ιοοιιω ι ω! οοο
θ7|θ ίΏΪΙΗἰΒ· . 4 ο ο ο

Ζω"Μ_ ιρΓο οιιοιι απο οοιοοισ οσοο οοοιιιοΒιιιιι· τοπιο

002111 Μ· οιι·οοωίι. :στιιιτι οοιοᾶιιω ωοτοιιιοι· οοιιιοι·ιωι

Μ' “Μ” ιιιω , οι: οοιιιοοιιιοοιο: οσο οοίΐο οιι·οι :ιιΙο σοι:

"""'Ι""ι οι:ιιω νοιιιιιι οροι·ιιοιοοοω οσοοιιιιω, οιοοιοι· οοο

οπο”.

ιο:οοιιοι·ο οοιοθ:ιιω , “ο ν: ο ριιιάιοο ιο.ιιοοοιιιο

ιιιοιιιιιω οοοοίοιιω: οοο ριιιᾶιοο :πιο :πιο οοιο

&ιιω ρποροοοιο ν: οοιιοθιιιο , δ: ιιιΒιιιιω , οιιοιι

:μισο νο:ίοτιιτ οοοι·ιιιο ιιοτιι:2 ι·ο:ιοο. ν: ιιο:οι·Βο

οοο νοιιιοιο: Ροιοι·ιτ οιι·οο Ποιοι νο:ίο:ι ιο:ιιιιιι ιιο

οοιι:ιιιιι,ν: οοοοιιοι οι ίστωοιιιο:.

76. Βιοο ο. Ιωριιοιι οιιοοοω οιιωο:ο οᾶιιωοπ

Δω”, Μ σοιοᾶσ ιοιιιιιο:οοιο , ο νοιιιοτο:οιιοοτο οιι€ιτιιιο,

··ιτιο έ* ει" οοοιιω , ποοοοοοιοιοοιιιω οσοο οοοοι:ο:ο

|ι#οτοΜοΜ . . Α . .

ΜΜΜ οοι:&.ιιιο; Ροδο ιιιιοοο οκ οοιοι3:οιοιιιίΐοι·οοιοι

ΜΜΜ, ω. ιιοο:ο οιιοι:ι.ιω , πιο ωιιιιιω , οσοο τοοιιιιο

ν· Μ.#Πο· :οσοι οιιοοωίο :ιοοοιιοοιο. Ρι·ισ: 'πιο οοοιιιι::

"°ω"ι οιιιιι ν: ιι&ιιιιι: οσοο: ,οιιοι ιιοοο: ριορτο: οο

οοίοιι:οω σοιοᾶι ΐοιωιιιιιοτ : οι πιο: πάσι οσο

οι οιιοιιο: οιοριοι ιρίιω ο οπο οοο Μ: οιιοι

:οι ιιοιο , οιιω Με σοἰοᾶιι σο διοτι: οι·

ο ιοιιιιιο:οοι :οοο οοιιοο: ιιιιιο ν: οοιιοιοιιι,ιιο ιιο

ιιοοοοοιιοιιο οοιοοιο , ωο:οιοω οσοιιοτοω οσω

ωοοιοοι ιιοιοι,ιιιοοι ιιιιοοιιι μωρα: ιο:οιιοιι ιιο

τι οοοιιι: σοίοιιο ιιιοιὶιοιιοιι νιιιιιιοοο ιρίιιιι

οπο: , οιι:ιι οίιοοιιιιιιιοι ωιιιιιιιι ιο νιτιιιι :οοιιοοιιο

ιο οοιοοιιιωινοτιο νοι·ιιιισ οοιοοιο 8ο ο·ισιιιισ ιο:

η ω οιιιιι , οοοοΙΤο οιΤοι "Μι καιω. Ροιιοιιοι μι:

Π"""°'Ι" οι·οοινι ωιιιιιιοοοιοοιι ιοΒοιοιοοιιιω, ιιιιιιοιι ν:

ιοοιιιω οι·πιιιιιοιτοι·:οι·Βο οοο ιριο, οοο οοιοοιο

“ΜΑ . ·ιοιιιΠοι·οοιιιιοοοιιιι οσοι οιι·οιιωίι. ωοΙο,ιιοιιιι οι:

ιοιιιιΐοιοοιι ιοιιιιιιιιτ ωιιιιιε , ιιο(ιιιιο ιοι:ιοιοοο

οιιιιιτιοοο Μο: ποιοι ρ:αιιιιισ οσοο οιι·οιιωιι.

οίιω ιο απο: οι: 'ποιο οοΒιιιιιοοιιιιιιιιιω , οοο

πιο: ρονιιοο ιιοιιιω, σοι ρονιιοο ιιιοιίιω οοιιιιο:

ο: ιοΒιιιιιι νοιιιοιιιιιι: οιιω ροΠιινοιιιοιιιε :Μιο

ιιοι·ιιι·ο ιο οοιιοοι οάιι οιιοι:ορι·οοιοι ωσ:ιιιιιω ιο

ιιιΒοι·οοι,ι·ιιιοιι οοο Ρομπ οιιω ρι·αιιιίιοοο οοιια

οιι·οοωίο. πιο , νιι οιιω οΞι ριιΒιιο: οιο:ιιιιιω οσ

οοιιιιω.Ηοο πιο ιο ιοοι.οοοοοιιοοιο εδω: ιο ιο

ιιιιιιιιοο ιοσιοοι·οοιοειιο οοιμοιο. ιιιοοοιιιιω , ίο

ιιιω ιι&ιιω ιιοίοάιι οιιιιο:ιοοιιπ οοο ωιιιιιω , σο·
ι οοιιοοιο ιιιιιοιιοοιιιι οοιοοιιιιο ωιιιιιια ιιο:ι ωο

ιιιιο ι 8ο οοιιιιἑι , οοιιιω οι: οι!ιιο:ιοοιιΞι οοιοάιιια
ο οιιιιιιοο ωιιιιω-, επι οοο ωιιιιιω ιιοιοᾶιι ιοιιιιε

οιιιιοι·ιοοιιιο οιιιιιιοω: οίιω οσο ροΠι: :άσε νο

ιιιοιοιιε οιιο οοο οιιω,ωο νο! ὸοιοᾶιι ιιοοιτο ιιο

ιιοι·ιοοιιο 8ο Ιιοοιιιιιιι, νο! οι: ιοάιιΐοιοοιιιι οοιοοιι.

7ο_ @ιιοι‹ι Μακ. ιιιίι:ιοοοιι ιιιιριιοι οοοοΠιιιιο,1.

οι @κι/ιο ο: απο" ι·Ιοοιιιι: ιιιιιιοικοοιιοι, ν:οοοιιιι: ιο πιο·

που: ριιωο οιιωιι, 8: ιο ιαιωι :Ποιοι ο ριιοτι:

8ο οωοοιιοιιε : ο. οι: ροιιο&ιοοο δ: οιοοιιιιιιιιιο

οοιοοιι.

79. Βι οο 3. Ιωριιοι: οιιοιιοω ιιοιιιω απο” οι!.

Νιο#ω“ ιιο:τοοιιο οοοοιιιιτιο οιιοιιιιω , ιιο:ι οι:οσο οσοο

2” ω" οοοιιω , οοοοιιοοιο ιιιοιιιω ιιοοιιιιο 8οοιιιιοι·ιοο

οποιο σ:- .ι . . .

”ω“ οι :ιιιιοοιι. Ειιοοιιω. νιιιοιιιε Γοιιιιιοοιιιιο οι:

“πιω π. οι: οοο οσοο οσοο: . (ιιροοοιιιιι· ιιιιοοι·ο ωοι·οιοω

“πο” οοοιιιιτοω οι: οοιοοιο: οιοο.ο. ιιοο::οε οσο οοο·

ίοι·ι:οι πιο: όοιοοιο ιιιιιιοι·ιοοιια οοοοιιο:ιο απο

πο, οοο ροτοιο ιιιοοιο ιιιιιω:οοοιιιι: .οι οι: οοιοοιο

° οοοοιιο ιιοοιροι·οΙιοοοί:οιοω , οιιι ιο:ι:ιι:ιοι!Ιοοι

ν: οι:ριοιιο οοΒιιιιιιω νοιι:οωή; ν: ιιιο:ιιιιιω :οι

ωοιο οι:οιιιοι ροτοοιιιιω ιιιοοιιιι οιιιοοιοοιιι: σο·

ιιοίοιτοω οοιοδ:ι ίοι·ωοιιιο:: οοιιιιι: .οι νοιιιο:ιο

 

' οάιιοιιοιιιιο οοοιιι: οοιοοιιιω οοΒοοίοι , νι οσοο::

ιιιιω ιοιωιιιιο:,ιοιι ν: οσοι-οποιο, ο:ιοοιιο ιιιοιπωι

οο :ιιιιοοιι , απο οιιιιιιιι τιιιιοοιιι ν: ι·ιιιιοοιιΙιε οι:

οοο (σο οοΒοι:ιο ω Ιιοοιιιιιοω ιιιιιιοι: , «μια.

οοωροιιιιιιιι 8ο νιιιιιιιιιιο: ι·οοοιιιι. Χωριιοιτ ιει4

τω, ποιοι ιιο:ι οοο οοοοοιτοοι οι: οοιοοιο , 8ο ιι
οιιιι ιιοΐοοιιι :ιιιΡιιο::οοιιο :Πο οοοοίιο:ιο οιιοιιιιω.

(ΣοοΒιω. ιιιιω ν: πιο: οι οοοοιιιι:,οσο Γιιιιιοιι ν: Μ·

ω οοοοιιιιιοω ιοοιιιι: ιιιοιιιω ωιι:οιιιιιιιοι·,ιοι! οο- Ο°”·#,°

οοΠο οίον: οι! ιΠιω ιοοιιοι ιοι·ωοιιιοι·. :ιοιιιιιω ιιά

ωοιιιιοω ι`οιωιΙο,οιιοιι οοο:: :ιι ι·οίιο οοειιοίοι,

ν:ωοιιοο:ιιιι οροι·οοιιιιω :ίου ιι ιΠοω οσοοιιοοι

ν: Μοτο ο:: ι·οιοοοιιιω.ιιιι σωοο:Πιο: οοιιιιιι6ο απο

ωιοοε.ιοιοι· οοο: οίι πο:: ποιο 8ο οποιοι :πισω

ιι: , ροκ οοοιοιωιιιιιοω κι οιιιι:οοιοοιιιω οσοο:

οοοοιι:ιιιοω.Επ οοιιοω ρτιοοιοιο ιιοιιιιοιιιιι· , οσο πι.: Μ.

_ ροΙΤο :καιω οοοοίιιιω οι: ριοοι ειιιιιοι·τοο:ιιι ο: π- ,../ι.,,”,,

οοιιιιο οιιοιιιιω,ιο ιιωοοιο οοοιοι·ιιιι:ι οποιο ωο. σωσει: πιο

ιαιοω οοιιιιιιιοω οι: οοιοοιοι Νιιω·ιιο οιιιιοοι οο- “”Ψιωι

Βοιιιοοο ιιοοιι νοΙοοιιιιι ροιιοιο: ιο οοιιίοιιιοι·ι , ι

:μια ροοιιο: ιο επι ; οποσ ο οοοιιι: πιο: ιο ιιο:ι

ωοι·οΙοω οοοιτο:οω οοοοιροι·ο οι: σοιοοιο ιοιιιιΕ

οιοιιιο: οσεοιισοοοοιι ίοι·ωιιοωοοοοιιστοω, οο

ιιιιιοι: οιιοιιοω,οιισειι οοοιιοω οι: οοιοο:ο αιτιο

οιοιιιοι· οοΒιιιτο ιο οωοοιο,οοοιοιιιοι·ο.

Π ι ο ο 4. Ιιιοω πιο: ιιοιοοιιι οιιιιοι:οοιιο·οο- ει·

οοιιιιι·ιο οιιοιιιιε , οι οσο ωοιο οοο οστά: ωιΙοε, ΜΒΖτἑ*

ιιοοοιιοοτο ίσοι ποσοι: οιιιιο:ιοοιιο ο δ: νοιιιο:ιιιινω ,ΜΑΜ

ιιοοι·ιιιιο. Ριιοιιιιω. ν: ιιο:ιιιιιοοιριιι ωιιιιιιιιοι οι: ιιο:οιι:πιο

οοιοοιο , ιιιιΕοι: ν: ιιιισοιιιιιιιιο :οσοο ποσοι ιο ΜΜ·

ιΠιιοι : οι·Βο οιιιι ιιιισιισ ωσιιο πο:: ιιοοιιιω εισ

ιιοιιοοιιιω ποσοι: :οοιιοοι: ιο οοιοοτοω ωο

ιιιω , ιιοοοοιοοιο ίσιο ποσοι: ιισιιο:ιοοιιέι οοιοοιι

> ιιιιω ωιιιιιιιιω οιιοοιιοοιο , 8ο νοιιιοτιιιιιιιοοιιιιο

ωιιιιιιιω οοο ιωροιιιοοιο , οοιιιοοιι οσο ωιιιο ιιο

ίοοιιιιιοοιιιιιε8ο ιιιιιιοι·ιοοιιο,Βι που::

· . Π ι σο ι.Ροιοιι: ιιάιιε οι οοι·ίοοιιοοο ο: οΙοοιιιι· 83_

ιιιοο οοιοοιι οοοοΠιιιιο οιιοιιιιε , οκ οσο οσοο πιο" σ.:

οσωριοιο ωο:οιιιοι·,Βοιι οσοο: οοωΡΙοιο ωσ:οιι- Μ”ω”

¦ :οι·:8: οοοιι·ιι, οι οσοο οοωοΙοιο ωσι·ιιιι:ο: , Βοιι;:?έΐΕ"Μ

' οσο οσοι:: οσωριοιο ωοινιιιιοι·,ιοοοιιοοιο :ακούω ",,,,ρωξ

νοιιιο:οτιο ιιοοιιιιο. νι ο οοιιιιιι οιιιιιιοω ιιοιιιω ό· "Μι,

ι ιιιιο::ιοοιι Βοι οοοιιοιιοιοι,ιιιοΙο:ει νιίιοιιο οπο,

ιιιοω πω: ιιιιοοιιοιιι: ιοιιοιιιιιιι: ιιιοίοοοιιιιιιο:οκ

οοο οσοο οοωριοιο ωοι·ιιιιιοι·(οοω οοο ιοοιιιιιι:

ι·ιιιοοοω Μπα ) Ποιο: οσοο: οοωιιιοιο ωοιοιι·

:οι·,ίοι:ΐι νοΙιιοιοτι:ιιοοποιο ιιοοοιιοοιο;8: οσοτιο,ίι °

νιο:οι·οιιοιιοω ιιοιιιω οιιιοοιισιιιιΠοι , οικω οιο

Ιιοοι·ο οιιοιοοιι , οοοοιΤιιιιο οοιιιιοιιιιοι ιο ματια,

πιο» πιο: οι: οσοο οοωριοτο ωοι·οιιιοι· , οπο:

οοο οσοο: οσωριοπο ωοι·οΙι:ο:. Ριιοι:οιω. Ηιο πω.

πιο: Γιιροοοιιιι: Ι·ιιοοι·ο :οποιο οοοιιιι:οω ωστο

ιοω,οιιιιιιο ο2 σοιοθ:ο οιοο το οοποι , δ: [οιίιω ειά

οοωριοωοοιιιω ιΠι οπο :πιο Ιιοοιι:ίοιι μια ιιο

· οσωιοπιο οιιιι·ιοί οοο "πω οοιοίὶ , ιιιοι:ιο:ᾶ

ιιιοιοιοιιέι @ο Ειιιιοοι ι:ιιιοοΠοι , ο ιιιιιιι_ιο:ο

ριοοο οοΒοιιισοο ιιοοοοοίιιιιο σοιοάι , νιιι·ιπο:ιιο

ιιοιίιω ωοιιιι: ρισιιιι:οοιιι νοΙιιοιοιιε :ιο Ιιοοι·ο ι

ιο οοοοΠιιιιιοι. Νικο ιιιοο ιιιοω πιο: ιιοοιοοιιοι- Ι

' ιο: ΡτοΡ:οι° οοοοιιοιοω οοιοοιι,8: οοοοιΤιιι·ιο οοο

, ιοιιιιιοε ριοριοι οοοοιΒιιιιωωοιιιιω ρ:οιιιιοοοο

1 οι οοιοοιιιο , οποιοι οι: οοιιο οσωριοιο ωσπο

:οι,ιο οοο οοοιιω οσωριοιο ωοι·ιιΙιιοη δ: οοοιιὲ,

ο οοοοΠοιιο οΙιοιιιιι , Μαιο ροίιοει πο οιιιοιτι οο

· ποιοι οοοίοιιιιιοιιιι·. κ

Διὶ ι. ιιι·Βιιω. ι. Γοιιτ. ο:8. οοίι`ο νοιιιιιιο:οω -“ΜΜΕ

οιιοοιοοι οοιιιω οιιοοοοιισ ωοιιιιοιοοοοοιιιω,οιι φ” Μ.

84.

' οοιιοω οοοιιοιιοι·ο,ιιοοοιιοοτο οι:οιιωθοοιιο. ωιιι?ιι

οοο .οι ιοΙΙιιιιο οοιοοιο ιιοοοιιιιοω,οιιοι ιιοΕοωι- `

?απο οιιιιοι:οοιιειε οοοοιιιιιο οιιοιιιιο,ίοι·ι·ι ιο οσιιο- :οι ροκ οιιιιοοω εο!σωοο: οιιοιιωιι:ειοτιοι,8: οοο

Βιιιοοι οοιοοιι οιιριοΒο οοΒιιιιοοι :οπο ιιοιοοιιι ιο:ιιιιιιι::οι οι ::οιοιιι ιιιισιι€Π1ι @ο ιο οο οπο:

Ρ:ιιοιιοο



_ Όιβ. στα·Βο θοάι.ϋ' ΜΜΜιβι·ιωι!έ@Μαιοοωσσ. Κ τη·

Ρι·οοιιοο ισιιιοσιοι, οι:ιοά:σιο οσο ..το ρισιοοισοο

ιισιο:ίσι:ισιο σσιοιο ι:οοιισο ιιοοοιιστιε . ιορσΒοσι

οισοοιο οσοιιο οι σοισοι,ι:ισι σ ιοοιιιιο ι:Ποοιισιιιοι

ροοοιοι. Ει8σ ι›οοιισε δ: ιοσιιιισ ο:οι·ιιιιε ιιιιιιοιο

οι οσο ίσοι σοοιιιοοιισ σ&σιιοιοιοι , @ο οίιοοιισ

ιοε Διοοοοιιο οκ :στο οόριο:ισ οἰιοσσιιισοιισισιο

ιοιιισιΠιοιιιοι· ισιορισε:ιιοοι ιισοιισοδο ιοσιιιισ απο

οπο οιιιιιοιοοο οοιοριοισ ροι· ιιι:οι·ιστοοι δ: σιισοι·· -

ιοοιισιο ισιιοοιι Ποτ σοοιιιοοιισ “Με ιοιοιοι

οιισο: ιορσι·σισιιισ. Α Γοιοοι·ι οιισιο οοοιισι , οσο
Ροιο νοισοισιοοι οσοιιοιο σάσιο εκ ισι·ρι ισοιι· ο

σο ιοοιιοσισιο,ισσισιθι ισσι5. οοοσοσι. ι:οοιιοσσιο

οι: ιοοιισο ιισοοιιο. Ησι: .ο. ἱριο,σσὸιι σάσε οισ

ιστ ιοοιισσιο,οιιιισι ισιιιισοτισιο , ουσ: οι οιοιισο

ροοιιοι.Αιι αίσιο ο: ιοἰιἶσ ιοοιιοσιέισοιο 'ποιο

Βιιιοοοιο δ: οοοιιοσσισ οσο Ριοισιοιωοε. Κοιρ.

νοι ριοιιιιιιιιο ροισοοιτ σοι οοιιιισιοοοιοσισισι·ι,

δε οο·ιριο οασιστσι οιοιοοισιο οι: ιιοιιο ιο οπο.

.οι ιιι/ΜΒ

ι
οσ8οιισισ οσσιριο οιΤοοιισιιιοι· ροοιιοι οσο Μισο

ιο ι·στιοοο οσοι 8ο οισιι,ιοά οιισιο οοιιεισοριοιοιιο,

Πιο νσι·ισιο,οοοοΠο σο, "πιο σοιιπσισιισοιισιιιοι.

Βιχισ ωϊοΦΡ%#·ιἰι4ἔ : οσοι οσο ισοιιιισ ποσοι,

νισοισε νοισοισιισ ιο οι·ιιιοο σο οροισοιοιο όσοι

ισι· ιοοοσε,νοι οισισε ίιιοριιοιιοι·, οσοι! ισοιοο

οοοισιιιοιι ισ σιιιιοο οι! οοΒοσιοοοιοιο , νισδι:σσ

ιοιοιιο&ίιε ιιιοσισι πιω, νοι σο” Βιοριιοιιοι·, ο:

σο ισοιιιιο οσοι! ι:οοισιιοσισι· οιιιοάο ιιοιοοιιισ

το: ομοσ ιιιο οιιιισσιιιι·σει ι·οοισιιοοισοιισε το: ιο

οιιοοιιιιιι ιο , ιιιο ριιοοιρσιιιοι·σιι ιοσιοιδι: σρροιι

ισοσιοοΗΒοσοιισιο. Λο οσοι! ισοοιι , νι νοισοισε

ιοσσσισι , οσοι! ιιιιιΒοοιι'ι·σιιοοο οι·οροίιισιο ο.

ιιοισι ι·ο&σ σροοιιισι , δ: οποιο ι·σιιοοσιι οσο

Βι·σοι·ο. Ποιοι·ιιοι ιιοσσιι Βιο·.ιωι.οσισε σι·εσ.ιοιιιι,

ίσι :Πο οποιοι, σοι οι 3.άί.ι?. 19. σ. ι. ιι.7. "Με

ιιοοοι , οσο οοιιο ?Ποιο οσοοοισσσο σᾶσιο ιοιο

ιιοι·οο:ι νοισοισιιο, οι: ίσοι:οΠισοοσιιιοτο, οιιιοοι·τ

οπο , σο ριοιοιιο.ιοσισιι απο: σώσε οοιοοι·σοτιο ι ΜΜω .χ ιοσιο, Επι οιιιισσισιτο δοι:οοσσι.

σιιο&σε. νο οσο ροισοοιι ιο οοιιιισιτι οοιοοι·σιο·

τι , δι: πιο οσο σισισιοιοοάσιο ιο οποοιοορο

ποιο, οιισ ιοσιοισιιοιο; ρισιοιιο οοοιοσισιι οιο

Βοτσίιοοι:σε οροι·σοτιε , σοι ισ οιιιοοιισιο οσο οτι·

ισι, σε νι οοΒοιισιο. Οσ:ιοισιοινι ιοσιοισι σοκ·

&στο ιο τοοοιοοροισοιιι, ισιιιοιι ο οι: ιιιο τσοιιιο:ι

ιισισιιοισι; οσοι ιιοο ιοί-ο ρισιιοοιισ Διασι , οσο

8 ς.

.Η |σειιιΜαΐ

σο σοοιισιο, δ: ιοσιιιισ οοιοριοισ δι σάσσιι,οοο οι:

ιοοοιοριοι.ι δ: σριιισοιοσιι , οωσσ ιιιοοιισιο οσο

ροοιιοι, ια! .ο οι:ιο&ο. νοιιο οοΒο, ι:οοιισιοιο 8ο

οισιιιισοι ο·ιοοσιοιο ροοιιοιοσιιοοιισιο νι σίοι·σισ

ιροοιιιοιιοιο , Μ! ισοιιιω νισ ίσοιισιιιοοιο σο...

ιισιιιοι ρι·αιοοισιιιιο. Αιι3. οοοοοιιο, ι:οοσιο δ:

τοσισιο .οι μι· ιο οι›ιοοι:σιο νοισοτσιιι , Βοσινοὲ

ισιο δ: Πισω ίσοι οι:ιοοισοι ιοιοιιοοι:σε:οοΒοισ

:οσο , οοιιοο;ι οωσσ Βοοσοι 8ο ιοσισιο ιροοιιιοσιο

σ&σοσ νοισοισιιε, .θεοι νοισιο 6ο ισιισιο σ&σιο

ιοιοιιο&σε: ιισοο οοιοο Γροοιι·ιοσοισοι:σσιοιοιιο&σε

ιο ισιιοοο Με δ: σο Γοιιοσιιιοι σο: οιιιιοοιο σοι

κι ιρισσιοοσοιισιο ιο; ιιισ σάσε νοισοτσοι ροι·οι·

ιιιοοεο σο τοι νι οοοίοιιοοι, νοι ιιιδοτοιοι που:

ιστιοοι. Ποιο στα: οσσιοσοοισιισσοι ίσιο:ισιιι, σ

οσο ισοισιο ροοιιοι οιιοοιισιιιοισθ:σι νιιισιοσο

ροιοοιιιο, ιιι ιιισοι·ίσιο σ οι.. ιο ιρεέιοιιιίιοοιο, οι

ιιιιοιοιοσε σοι:σέ ιοοιιοσω εικοσι· οπο. οι οο,

ομοσ οσο οοοιοιιοοισιοσιοοιο Γοοσοοσοσ ιο,οιιο

οοοιοτιοοισι· ιοοιισο ιισιοοιιισιο, οσοιι ιο σοισ

οριοιοοιι. ιο οσσισιιισιο σοιοίι οιιο νοιιισε νοι

ίσιΠισε,οιι σιιοσσ ι·σιισ ρι·οισσοιιιι, νοι οιιιιοιοοσιο

ιοιιιοιοοισιο ιιιοοιιιιι: σοισι πιο νοισοισιιιίοιο

ροιιιιοσισιοσοσι ισιιοιο ροισιισο, οσσιοιιισοσο

ι”σι·ιοσισι ιοοιισο ιιιιιοοοιισιο, ιιιιι8οοιι ι·σιιοοο

ιποροιιιο , οιιο°οσο οοοιοιιοοισι οιιιοοὶο ιο·

ι:σοοιισπ ιο.

Εκ οσο νιιοιισε ιοιισιισι , Ροδο σ&σο·ι ιοτοιιο

οιίιε,ιοσσιισισιοισι:ιισοτισιιιοι.ιιο νοιοιισοοιοιο

“σου” »ο ισιισοι, δ: οοοιι·σι οσο ρσιιο σστοιο πιο.» νοισο

Φ"οινοπ- ισιιιιιοισσοο ιισοιιιοιο ωσισιο,=ϋις0οϊιἔ: οσοι

δ" ^".[°|_ οιοοιιοιο ι·σιιοοο "ο δε οσο Ϊοιοισιιιοι· οσο ιο

/”ἶ”· ό κι” Πιο: ροοιιοσι σ ιοοιισοιιοιοοιιισιο , τω οιισιο σο

Ϊἴ#_ 88” . , .

Μ”, ω_ οινοοιο ιο (ο ισιο οιιιιιοοιο , Ροιι:ιι ιοσοοιο Μοτο

σοσ. @ο ισοιισοιισιιιοι, οισοοιιτο οι0ιιιιο ιοσιοπιισιο, ο

ι:ισοισοιιιιο οιιοοιισιιιοι μοδα; ιοσισιο ισοιιιω

·οι›ιοοιοιο [ο ιριο, σοισο οσο οοοιιοι οίιοο. Μι

ισοισοι οοοοοισιισο , 8ο ιο ισιισοο νοιι σιοιο

ΐοι·ιοσιιιοι·. Νοο σοιοιι: σσιοιο σοισε νοισοισιιι,

ιοιιοσισισεισΒιισο. οσο οι: ι›σοο ποσισι; ιισισιο

ι ποσο: οσοι δ: ιοσιιοοο ροοιιοι οι οιοοοιο ποσο·

το δ: οιοιιισιο. οσα .ο πιο ιο ο οι.. οιιιιιοοε, τω

ισοιιιιο οι: ριοκιιοσδο ιο:ιιοοοιισιο, ιισσεοίι τοι νι

δ δ.

.Μ “που”

Νο» οι: θο

που: ώ·

Μιιιιοπιύο·

σώσω:

“ει”, οι

87 .

Έσω? οδΜ

Μπι!. Μ·

:Πο ἱοισιι σσι›ω ορι:τσοιισιο, οι: οροισοε οιισοοσι ι

ο ροι·ιοσιοοιι·σοιιι. σ. σι·8σσι. :οι ισιοιοσιο ριοιπισι ι

ΒΕΟ"ΤΙΟ ν.
ι” .

Απ απο: οι'.ΐαιΜΜΜἔοπἱιο2εω θ' ισοδ

ι Μπι: είήυπκιπι οι· οικουιβοπή.ι, σο

δ κοψω ού άμου: οι· ούιοΩ'ο.

ι

Ιιοσιοιισοιισ,νι νο:: οι. ιοσιω,οιι σοοιιιοοσ
(η: .στο ιιιιοισοι . εισαι σιιοιΤο δ: σισοΠοσοτοιι:,

ι.ισσιροοιιοσοσοιοιο δο οποιοι σᾶσε. νοιιο οιι·

: οσωιισιο ιιιοιισι, οσοοοοιιιισοιο νοι ιοιο8ι·σι·ο

σ&σοι:Βοσισοοιιιοοε ριινιιοσιο οιιοσιοίισι 8ο σο·

ισοοι·, οσο οοοιι:ιισιι νοι ιοιο8ι·στ ισισιοθ:σο:ι.

δοριοοοοοιοισοισι, οπο, οιιοι,σύι, σούπα απαέ

ΙΙιι· , σου· , μουιΜο, σκοπό: ,οσε Τοσο οι οι Και".

Λοβ. 3.8`:ι:ιο.ι. ρσι·ιιιιοοιε ι·σιιο οι δ. Τουρι. ι σο.

7..ο.3. Οιι·οσιοιισοιισ εικοσι· .Με οποσ Γσισίισο

ιισιο σάιιε , Πισω σιισσο οωσσ σιιιοΒοοι :ιοιιιοοι

ιι·ιριιοιιοι: Μισο ιοοσοιιιιοσ ιιι;δο οσο μι ιιο ισο

ιιισιο,νιιοτοοιιο δ: ιοιοιιιιο,δο ιἱο δικιο· οιιοσιοιι.

Η.

ΕΔώ: δμισή

Ποιο”

Βασικό.

σο."

.$'φιοπι ω:

οποιο/ΜΜΜ

σκοποέο:νοι ιοοιιισοιοοιιιιιοιοοσ ιοοοιοισ , δὲ Πο·

ιισοτσι·σιο, σημοκάσ, ιιισ νι ιοοοισι·σ ιοοι, ω:

τοιοροι·ιε. σ. οι: οπο: οίΐοόισεησιά.3. οι: ρσιιο οσο·

ια, σοι δικιο; δ: Πο ιισιι;ιται7°: σοι οιΠοιοοιιοριιο·

οιρσιιε, οπο: σο: ισιιισιοοοισιιι, φοβο:“οι”

Οποιοι:: οιιοσιοίισοιισ οκιι,οοοίιΒοιθοσι σου·

ισοσιο ιρίσιο οροι·σοιιι , οσοι οσο: τΡοσω σε! οι».

ιισοιισιο σᾶσι, οσι Ποιο σΒοοιο οιΤο οσο ροτοιι:,ιοιι

οοοιιιιιοοοιο ιισοισιισι ροιιοοε. ν: Η ιοιιεισισ , Η

νοιοοοιιιιοισ , ο ιοσιιιο:ιοοιο ισοδισ, Η ιιισοισ. δ

ιοι·σσ το. Οσοι: οοοιιιιισοοε οσσο‹ιο ν.ιιισσι ισοπ

στο σι3:σοι, ισοιιο οοοιοιΠοοο οκριιιοοοιισι, ν:

ισο ιοοο. -

Ωω! οσο ιιορσιισι οποιοι.. οσοσιι τοσοι...

οπο: ιιιοοοιιο σο πισω ιοιοτοσιο οοοοιιιιιτντ

οιοιοθ:σο:ι ιροοιιἱοσοε, σο οκιοιοσιο πιο νι ίσια

ιο&σιο δε ισοιιισισιτι ιοοισιιισιο, οσοι σισιοιοιοο

ιο οκιοι·οσιοσάσιο ιιοι·ισσισι: @ο ιοιροιισιιμω

πιο», νοι οπο, σσιοδοοισοπίοοσοιισιισσι οσιοριιο

ιοστιο οσοισοοισιο. οι» Μεσοι ιιοοοισι, ρι·ισσισιο

νοιρσΒιιοσιο , Ρι·οισοσιονοι ισοισοι. πιο ιοοι

[σοσ οιιοσιοιισσιισ, ιισσιοσιε οι: Οσοι. οι.οοο οσο

οσισιο σοι· σοοιιιοοε σΒΕισσοτ, ισιοοο ιοισ ιιισ σοι ισ

ο

ο ι.

@ο

9ι·σ

@πιώ

Σε

πω,

οιιιο8ιι ιροοιοισ οσοι . οσο σοι ισοδιιισιι ιοοι ιιι- .

πόλο ορροοσοτσι, νισοι;ιο £ιο.οσι, νοισοισιισιο

τοιοισ ι-ιισ6ο, νιοιοοισ ιισιοσοι ισο8σιοιε σι-ροιιιο:

σοι οισσιωιοσοιισιοσι νιοισοι, νι νιοιοοισ Μαιο

οο_ο ισοσ ισοι·ο οιιιισ&ιο. 2..ιιο.....σω , ιοιιισ

ιοοιιιιιο1 ίιΒοιοοσι,οσοσ σιισιιο οιοιισσ:1οιιοοισοι

οιοι.ιιιιοι οοοιοιτ. 0ιοοσιωιιω οπο: εισαι μη..

σοσ ισοιιιιο

94?

€κιόπι

σωσει,



πο: Βι/ιἰ›. ΧΙΡ: Β: ύεπὶ:. Θωε!έωβοοείέΜΜΜ:: ύποπιπ. .ί π

ω: :επ:ϋπι ε:οπειι::ιιπ: , ν: ειιιοε! !ιοί!επι φπα!

ε.. , νε! πιοι·ο ρει·επίίεεπ οπε:π!ο, σε! επο:ε!εεεἰι·

' επιπίε.ποπ ίρεάειπ::ειοπ πάω: ποπ ιιππιππιπ: πι

οτε!ιπεπε! ιποι·ε!ειπε!π:ιοιπ. Ο:: Ηπα:: ιιπροι·:ε:,

ποπ ρι·ιεπ:ιπιιπι δε-ιπ:ι·ιπί. πε απο! απο οοἱε&ο,

ποσο ποπ Δε! ε:ιι·ε:πεπίπιπ:ιιιε, ίεε! πε! :πωπω

μίπειρπεάι!ι ίρεεΐ:ι:, τε::ιρτο::2::ιτ;ίεε! ίεειιπ:!π

` πω: 8ε.ει::ι·ιπίεε:οι1ι, οικω ν!::ε Επεσε, ορει·ι ἰπ·

::!πίεεπιπ,ίεερε !πι:επε!ι: ορει·ειπ:. νπε!ε Επι: ορε

:πωπω ίο!ε:,ν: ε:οπε!!ί:ιπάει: ὰ Ηπεοοει·π.

@επεάειιπρο::ε: πποε!ιι:πειε::ιοπι πι::ιπίεε:ιιπι,

ν: ιπ:επιε νε!:επιιίεε,νο!οει:ει· νε! :Με ίο::ι:ε:

πι:: !επ:ὲειᾶιιιπ ρ:οε!πε3ετε. Ηπε .π.ο:πππι πᾶσι::

:ποι·ει!ι:ει· "παπι πι οι·ε!!πε σε! επειτα:: πιε!ιαιι::ι.

_2επιπείο Τεπιριι: Πεπιθεε:,ε!ιπ:ιι:πιιπι πι:: Βι·ειιιε,

:!ιιιι·πιππ πι:: ποοΕπ:πιιπι , ρ:οίεί!ιππ ει:: ίε!!ιιπι,

.' ειπα! ποπ :ι·ει!ιι: Ρεεε:ει:1το πι! ε!ιπιπε::επι ίΡεε!ε:11

ί:ιει·ι!εει5,ν:ι παπι: !οεπε:ειπιε :επεριι: ποπ α: αι·

μι: ιπ::ιπίεεεε :ιε οει·πιιιπεπ:ι: ίππάιθεειιιοπιι,

οπο:: Η: επ: ίπεεε ίΠιιππι:!οεπε, :πιο π: ρει·ιπιιπε:,

' εποε:: επ ι!!ιιι:. Ηιπε π. που: ρεεε:: ε!ιε ίεΒ:ο,

ποπ εοπιεπι::ει: ε!ιιιει·ίπιπ ίρεειε ρεεε:ε:ιιιιι :ιο ω,

ειπα! ε:6:πι::ι:ε!ιερι·οίεΠο. Κεπε:ι:ιι: ειιεεπε:!ιαε

πι. ποπ με ει:ε:ιιι:πίπιπ:πι είιτπ πω. ειιπε!επι

:ι&ποι ποπ νε:ίε:ιιτ,ίεε! Π: ιρίε ακουω πιπ!ιιο!π

απο. Ε: Με: ίαιιρα· ρεεε:ιιο:ιιιιι πιπ!ιπι!ιε:α:ιο

εεει·επε: ίιιοίεειιιεπε πεεε:ει:πιπ,!ιπε :απο οπο!.

ιεειιππιεε!ιοτε οεπιι τ ει: επ·ειιπιί!:. εσωπσέε , ειπε

:επιι: ίιιοίεςιιεπε ρεε:αι:ιππε νιι·ιιι:ε ρ:εεεε!επ.

:πιιπ,εοεπιπι::ιιιι: απο :παοκ εοεπι:ιοπε, πιο!!

π::ιοπε δ: :πει!ιιιΞι.

. 9 ε.

Οι",

96.

·25:"Μιίσ ,

δ! 7:

-ξ):σειπε!ε.

Μπάκα·

οποιο:

Ϊ! 8"Ιίε

ἰπιετἰο:ε:, !ιοπιπι:ε:π απ: επει!ι:πειι :ο ο!πεε:ο π.

ιιε:ίειπι,ει: επ·ε:ιιπιΡε. ε!είιι πιει·ε ι 1)απιπε!.Μο.ά:Π.

38 εκ.1.π.2.(.'επτε.1 2.9::.19.4".2.Ρ:0β. π. Νι!ιι!

ποτε!! ε!ει·ε !ιοππαιεπι πο: επειΙι:ι:ιιπ παπι ίπ:α·πο,

τι!!! π. νο!ι:ιιπ:ι:ε: Με ἰρίο ειιιοε! είε νο!ιτιιιιι , ποπ

είε ιιπιο!ιιι: ε:!ι·ει.ιπιίπιπ:πι , ία! ::ειπίι: ιο ε:οποπιο

πω! οοιεεᾶπ πιιΙπιιπ οπο: ε!είπιππ απο: πι:ει·πιι:

ε: ε:ι:ειιι:ειί:. 66ο. π.. Βοπι:ε: ο!πεείπ ιπ:ε8ι·ει:ιι: ει:

Επἔπιπ !ιοπιπιτιππ: οπ:ιε!ιοπ: ειι·ειιιπί!επιπ

:ιιπι:ε:8ο πωπω ειι·ειιπιπ. ποπ ε!ιπιπΒιιπιιι·π Βο

πι:ιι:ε οοιεᾶἱ : πω: ν: ε!ιί!:ιπΒιιοιπι· , ποπ ε!ε!ιει π

πιο! ::οπί!πιιετε,ίεε! ίιιρροπετε εοπί!ι:ο:ειοι, αε!ιιε

::ιπι!1ιπ :ιε!ιιεπιι·ε. Απεεε. μοβ. οιιἔιειιτποπε ατ

αππίε. π. ο!ιιεθ:ο ίιιΒ!ε:ἐι , το!!ειι: :στο πωπω

ο!πε&ιππ , νε!ιι: ο ει!! ο!;πεδ:ο !ιοε:π!ι:ειιι6 επίε:ει:

εί:ε:πιπί:. ρε:ίο:ιε ε!επιπ,νε! εεειριεπιπ,επι οικω

:πεταει τα ε!ει:ε,:ο!!ιε οοιεείΕοπι !ιοε:ει!ι:ει:ἰ:,οιιοε!

δ' Ρεο.31 .

ποπ.

Με.. π.

ιοι.

Πεο. ε.

πι:: ο!ιιεέει, πιο: ει:επεπί::ιπ:πικάι!:: ία! παι:ι·ει

ε:οπίε:: Βοπι:ει:ετπ απ: :πιι!ι:πιπι πᾶιιι πι:ετπο νο

!ιπι:ει:π. Νοπ οπο:: :ποπ Η εοπ:ιππει:ιο::ιοπε:ε:

Βοπἱ:ε:επ:ι πᾶσι , εο::είοοπε!ε:ε: ι!!! ιπί!ππιι: νε

!ο:,πειπρε ιπ ίιπΒιι!ι: ιπίειιπ:ιΒιι: απο: ει·ειε!ιιε; ίπ

!π!!πι:ι:,ειπεε πιο: ιο οιιει!ιοε:ριι::ε :επιρο:ιε, πι!!

ππιιε. Νοπ ίεειιπε!ε πρι: Η εμπιπ:ι::: πω:: :τι

Βιιε:ε: ποππει:επι πάιιι,ειάι.ιε οι!! ίε::ε:ιιι· ίπ Μπε

οι:ιιπι ιπππι:ι.ιω,εοπ::ει!ιει·ε: ιπππιισιπ:ειι .ο. :πο

ροι·ποπε πω: πωπω ει:: πιειΙππι ιπ ιι&π , :μια

ει·είεἱ: οπ:.ιπ:ι:ει: Βοπι:α:ι:επι ...πιο ιπ ο!πεάο.

νπι!ε 26:08. οπο πω: ι:ε!!ε: ε!.πε ε!εεπιοίγ πω: ιπ

Βπι:ππι,ἱπ!!πι:.ε Με: Βοπι:ει:ιε;ε:οπ::π ναὸ πάω,

οπο :μπε ίου:: νε!!ε: ρεοιιππιπι ιπππιπιπι,ιπίιπι

. ν· :ο πι:: πιο!ι:ια.

α· δεε:ιιπε!π ίειι:. ειίπεεπει: πᾶσι, ε:πιπι !π:ε:ιο:ε:

Β,,"," ,,;_ Βοπι:ει:απ νε! πια!ι:πιπ ε!είιππαε :Χ επεοπιί:.

μια οι Με π!!ειιιο πιο:!ο ε!ιιιε:ίπο:ι :ο ε: . ειπα!! ε!είππιιιπ: ει:

ΜΙ· ο!πε6:ο :8.ΤΙΜπ. 1.2.οπ.:8.αι::.3. 8:ε:οιπιπιιππ

$ε!ιο!πί!. Νεο π. επε!ιίεεερει: δωσε.: , ν: εοπί:ε: ει:

2. ά:Π.7.εκ.οπ.9. κσέβΙκ:. 8: εκσά!ιθ.18.5.ι!ε Με:

Ρι·ιιπε ίεει:. ε!οε:ε:, ίο!ο5 :ιετιι:εκ:ε:ίοι·ε: , ποπ κ

  

ει: Με ιπ:εε:ει:ιι:. 3. Οοπιίπιιπ:ιο Μακ, δ: οικω.

· :ι·ιρ!ιεειιι ὁἰίἩπΒιιἰ:Βοπἰ:Α:ε:π επο:ιιΙεπι:Ρ:ἰιπε:π πω..

ε.: είπεδο, οποιο και: ρι·ιπιππι πι 8αιε:ε πιοι·ι:,:ο

ειιιὸ‹! πιι!!ιιπι απο: ιπ 8επα·ε τοστ:: ρειείιιρροπι:,

πι!! ίο!επι Βοπι:ιι:επι πωπω , ς::·.ιπι !ιει!;ιε: :ιο ε!!!

αεπ:αφεπι ε:πιι:ει ειροε!!ε:Βεπετιοεπι : εκ1εβει::,

!ποιιπ ::ι:. ειιιο:!!. 'μια εΠεε:επ:Επίε π·/!ιεΠιι πιο.

"πωπω . [ο 60ΡΙΙΙ..ΐ ε:: είπεδίο :β :απο Μέσων:

πω.: ρ·.ε/Εφμπεπ:/εΙπω Μπέκι”. ΜΜΜ, ο· απο.:

εαπ:: ίωιπαπποεει]ίσε έπεπιενε κατ:: : $εε:ιιπ:!επι 8εειεπι€ε

ει: ε:!:εππι!!επ:ή: , ποιοι πιο:: ίρεειί!εεπι δε: νι:

:ιιοίιιιιι , Με ε!ειε:πιιπει:ρτιεπιιπι ει: ο!πε&ο,:απ

ειπα:: ε!! α·επ:ιεΒεππ::Τε::ιεωρε:κι:εω @πιο

πωπω ίπ οι·ε!ιπεπε! ι·ε:ι·ιοιι:ίοπεπι ε!ιιιιπαπι:ρεπ

πιαπιε!οεε: ρεπίιιρροπι ει! α. ίεειιπε!ειπι πε! 3.ιιοπ

ε:οπ::ι!. Ότι! περιιει οοπἱπιπ εοτ:είροπε!ε:::ιρ!ειε

:πε!!:πι πι ιι:$ιι, ε: ο!:ιπάο, επ ει:οιιιιιίπιπιπ: , ε;

ε!ε:πε:πο. νιιε!εει πι: ιπ:ε!!ιΒε δε”. ε» α. ..ΜΚ 4ο.

βεί: ε. νο! :πω ε!ιι:ι:,ρ:ιπι.ιπι ποπποτεεπ πιο:ει!απ

εάιι: ε!είιιπιεπε!επι εΙΤε .π είπειεπιε !ι!ιε:ο; Ρα·

ρτιιπιιιπ,ποπ ιπ:ε!!ε:ιιπ ίρεε:ιθειιπι δ! ιπ:ι·ιπί.ειάιιπ

ίεε! 8επε:ιε::ιι:ει 8: ει:::!ππ ειιιοεοπιπιιιππ επ πάι

οι:: ποπ:: δ: πια!ι:,8: πιο.. πι ίππε!ειπιεπ:πιπ ω.

πππ:π 8: ιιια!ππε πιοι·ο!π. Ρι·ο ίεπ:. ει:ρ!ιειιιιοπε,

Π 1 ε: ο ι . Οπιπε: που: πωπω! :επι ει:ιει·πι, οΜη α·

:μπαι ιπ:ειπι !ιειοεπ: α!ιειιιπ: επ·εὐίὶ. ε! ποιου: ε!ι- πι", ΑΜ”

:μπαι ε!είιιιιιιιπ: Βοππ:ιαπ νε! πιπ!πἱεπι , ε!ιι.ιει·- ι·Μπο:Π.

ίσοι :ο εθ,ειιιοπι ει: οπίεό!ο !ιε!:επ::επ Τ:Μεπ:.Κβ Τἐΐ:ἰ#·"

| ι4.εαρ. 5.8: ο.....7.:ι›ι ε!εί!πἱ: πι εοπίεΙ!ιοπε ει:ο!ι- ;φ::'

από:: ειι·ε3ιιπιπ. :με ρεε:εει! ίρεεἰαπ επιι:επ: . Π·

πε ειιιι!;ιπε ιιεε μπει:: ιοί: π ροειιι:επ:ι!ιιι: πι:εει·ε -

ει:ροπϋ,πεε:ιιιε!ιειΒιι: πιπο:είεε:ε ροίίιιπ:. ω:: παω

!οοιιιι:ιι: ε!εε:!ι·εππιπειπ:ιπε:!ειπι πι:ε:πο:ιιω με·

εε:οι·ιιπι ,εοπί!ει: επ εοε!επι , Ποπ!. ε!εππιεπ:ε , ι·ε

εεπίεπεπι είίε οπιππ :καιω , ε:πιτπίὶ οεε:ιι!:ι!!!πιε

Πιι: ια·Βο ίιιρροπί: απο: ιπ:α·πε !ια!ιαε εἱ:ε:πι::ι·

πεπ:ιει:,ειιιεείρεε!εεποππιιι:ιιπ::ε!οᾶ:ἰιιιιὲοει:ι:ε- “η

: :ε ι·ε:ίοππ εοπί!ιι: ε!ε :ι&ι!.ιιι: Βοπι:.Γιιπ:!α:π. ω. :Με -

-!ε επ :πιο πιιπ:ιεπε , :στο ει::ει·π:ι , ειπα:: ιπ:ετπε,

οπο: μια:: Γρεειί!ειιπι οοιιι:ε:επι,επ: :πεε!ππιπιει:

ο!πεό:ο,ποπω". ιιΙιειι.ιαπ Βοππει:επι, ει:: :πεπ

:πιο ει: ει:!ιιιπά!ε, :μια εε!εΠε ί δ: πω:: Ροιεί!·,

Μπι! ίρεειίιε:δι εκ ο!πεε$ο,ν: πω:: ίπ πι:αιίιοπε δ: ε

ε:οπ:ιπιπιποπε ειάπε,ίπ οιιτιι!πι:ε ει:: πιοεπι:ιιε!ιπε

οοἰεᾶἰ: πιο: Με :ι&ιιεε!ια:!:ε:ι: Π: ιπ:επίπε , Ποο

ι·εκπι!ίιι: , ίιιιε ρα· "πιο απ: οπο: πω:: εοπεπιπο

Με:: πε! Ρ!ιιι·ε: , Με Δε! :πιπε:ιοι·ε: !ιοιπιπεε ει.

:επε!ει:ιιι·,ιειπρετ απ επιίε!επι πωπω: ίρεε:ίί!ε:εε,

ποπ !π:!!ιιιε!ιπι!ιε,ει: επε:ιππί:επ:ιβε!είππιρ:ηιι!!

τα· επππ ιπ:ι·π εειπε!επι ίοεαεπι Βοιιι:ει:ι:, ίπ σα!!

πε πε! :εΒιι!ειειι ι·ε:ιοπι:;ρεπεεειιιαπι Ρ:·οπιπιε ε!είιι.

κοπο: οπιππε!ιπε:ί!:::ϋπε ίρεειΕε:π , πιω :πεποι

πω: ιι&ιιππι, εοπιοιι:α:ιιτπ&ιι8 επιιι·ι:ε:ι:ιπ:επ

ίιι8,πι: :ειπἰίίπε , ίιι::ιιπι ιο.ιι:οιιε 1οοο. Παππο

:πιπ.Οοπ5ι·ιπ. οοπι:ει:,νε! :πεΙππι ε.: οίπεάο μι· Ο,;;έ'

πιο ::οπείει·: Μαιο! ε! ποπ :Πε επο:α!πιε!ειίε πιο

ι·ι!ε , ρεπποε!ιιε !!!ππι ε:οπί!ι:ιιι: πι ε!ε:ει·πιιπε:ε

ίρεε:!ε!ποπι:οιιε,νε! πιιι!ι:ι2:οοπι:ε: νε:ο π! παππ

:πει ει:ειιπιίπιο:ιπ ποπ μπει:: ::επείε:: :ιε?:πιπ ε!

ποπ είίε πιοι·ει!ι Δε! είίε ι1ιο:ο!ε,ίεε! ίιιρροπι: ι!!ιιιπ

ιπει!!εμπιίοεειε πωπω:: . νε! επει!ιτι:ειππ:ι ε:οπί!ι

:ιι:ιππ , δ: ίο!ιππ ..πω π!ππι :ιεε!ε!επ:ε!ι:ε:·.

πω: :ε:ιοπε:π ιιίΒ8πειι δ. 'Ηοω.:.2.εμε. 18.ει::.3.

ειππι πει:: :εε πει:ιι:ε!ε: ποπ :απο ρε:ίε&ιοπε:π

ΠΜ ε!επι:πιπ !ι:ε!ιεπ: ει: ίοειπ:ἱ, απ: εί!επ:!:ι!πε:

εοπί!ι:ιιιιπ:ιπ ιπ είίε τρωω.. , ία! ε: ίιιρεπιε!ε!π

:ι:ειε::ιε!επ:ιοι.ιε:!:: πᾶἱοπε: πιο:ε!εε ποπ επτα::

ρε:ίεάιοπειπππι ε!ε!οι:ειπι !ιαοεπτει: ο!ιιεό!:ο, ία!

ει: εε!πιπάπ ε:ιι·επεπίε. :πιο ίι.ιπτειιιοε!ειιπ :ιεε:π!αι· '

:πι ο:πειι:ιιιδερε:Βε:ι_επιπ αό:ιοπε:. _ “Ψ

Νο:: ε!πρ!ει: μου: α:::ιιπι!!. ειιιει::!ειπι οπο: ίε2:;»..
. . . ΜΒΜ

:επεπ: ει: με:: πιο: , δ: :επε:ιιιπ:ιι: πι ποιοι π..

:ι&ιο:ιε

πω..

ιο;.

ί

ΐ. Τί.ΜΜω·



Βἰ#. ΧΠ2 Βεἔ:ὐἰ:. »:::::: 7:Μαΐ: 2:ό?ωΜ: :::δ::2:π. Μ: σ::
ή :ι&:οι:σ ωοπ:: , ου:: :::σ: οοίΤι::ι: ::::ιίσσ:ιι::ο::-: Α:: ο::ι::ι::·.:::ι:. :ο:ισ:::.:ι:Ι οοί:: σο:::σ:·:σ Μ·

ΙϊΟ.

:σε,ν: ::ιισιιΠο,:σ:::::Πο, :ιι::ο::ι:: ι:ι:ιιο:· :::::ι:::, :·:ι::::::ι:: :::::::::ΐ :&:::,:ι:Π Β:νο::ι::,νσΙ ν: ο:::σ&ιΐ :.ο.:.....,.-.

::τι::ο: :ι:: :ο::ιο: Ποσα:: , όι:::::ο δεσ. (1ι:αι:::ο

σ:: ο:::: οο:σέ:: , ν: ::::ι:ο: ν:: :::::ιο:· οι:::ι:::ιι:

σ:σσ:::οΙν:ι::,::ι::οίν:: ::::::ο: ::::::ο::ι::: :ι::::σέ:::.

. σ::σι:ιοί::::ι::: :οσ:, ::::ιοο:::, οσ:Γο:::: , ου:: ::::ι::

' 707- που:: ροκ:: :ο σ::σι::::ί:. οο:σό:;:.Ρ::ο:ιε 8σ:ι:::ε

Ε:;Ρ:"· σ::σι::οί:::ι::ο ίσ::ιο:: ::ο::::::σι:: :ι:: :::::::::ι::

ο ι: ,

:ιιοσ:ι: :::::: σ::ιι::::: :ο:σ:στο ι:ιο:::::::::::ι::ι: α::

_ οι:ς::::το :οο:::::::::::ο:::σ::: ::ο::::::::8: ::::::::ο:

::Ι:225"· Ροί:σ::ο::: να:: 8::ι:::: :::οι:::ιι:ο ποσο: :Π:ιο

: ι ::ι:::σ::ι:::ι:: :οσσ:σο:,οι::ι:::ο ιι:ι::::ι:ιο :οσ&::::

:ο :::σιο ο:::σθ:ι::ι: ν:::ι:::ε :ο ν:::: , ν: ιο::οι·:ι::

|ιο:::ο:· οι::::::::: :ο :ό:::: σ:σσ:οο:ν:ιο , :ι:::ι::ι::

Α::οι:::ιοο ::::::ι::ι::ι: ι:::::: :ο ο::::δ::ο:ισο: ::

:::::::ιι::σ::: :::ι:σ::ο ΐοσσ:::, οι::::ι:ο Ϊσ:Ι:σσ: ισ::

σι::::::::ι::ο ν:ι:ι:εν:::ι:::: :ιιτ νο:: σο:ισι:::ι::ι: :ο

:σιοι:ι :ι:::ι·:ι:: ν:::ιιι:: :ιι:ν:::: , ν: :::::ι::::ί:. :οσ:,

:::::οο::5,::1:ο::ξο::ο θα:: :::::::ι:ι::ι: :::ι:::: ιο:

_ ::::ι:ο::::ο ω σ: ::::ιο:ισ::: ::σ:οσιι:::::ο τσ:: :σε

Χ"ϋποο ο:: , απο: ::::Ξ:ι::ιτ ο:οο:ιο :::σι::::ίο-Ν:ιο έ: :σ

ΜΒ:: :ι:ο::ισ:ι:ι:::: ::οιιι::ιιε δ: ι::::ιιι:: πιο: :ά

::ο:ι::::σιο δ: :ο::::::ι:: ::ιι:όσιο, Πει:: σ:::ι::::

:::::ι::: ο::::6:: ν:ι·:ι:::: οι: ω:: ω ο::::&ι:::: σ:ι:Ε

.::σ:ο ν:::ι:::: :ιιτ Μ:: , ω:: :άιιι:: οσ:·ί:::ι::ι: ν::

::ι::::ι::::::::: ::: ι.ιασ::σι:ι::::::ι::α ν:::ι:::::ι::ν:

:ή πο:: :::Π::ι:::Β[οσο:σ :ο ο:ι:σθ:ο ν:::ι::::·8: ν:::::

:::οι:ο ::::ΐσ:ιιιι: ::ι:οι:::ο :::::::::::: :οσσ:: ι::

:ισ:Β :ο ο:ι:σά6 ::::::ι:: ν:::ι:::: :ιιτ ν::::::8::ι:: δ:

ιιι:οιοσ:ι:ι:::: :ο:ι:ιο ::ο:ι:::::: δ: ::::::::ω , οπο::

-σο:ι:::ι::,::::ε ΐοσσ:σ :ιοιι ::::ΐσ:: : ::ο::::::σ δ: ο::

Ι::::,ο::::&: σο: ::Ι::::ι::; ::::: σ:::::ι:::Γι:ιο :οσσ:σι

Β::ο α. ΡοΠι::ιι ::::::::ι:ιο σ::σι::ι:::::::::: :οι

::ο:::·σ ν::ι:ι:: ο:::σο:ι::ι: :οι:Ισ, ν:: :::::ί::σ ::: :οσο

::ι:ι:::: ο: ο:::σάι:::: ο::ιι·σ:οίοι:::οι:ο:σοοοο:σ ΜΙ::

πιο:: : :σ::σι:::::::::ι:ο, δ: ι::::ο :σ οι:: ο:ι·:::

Ισ, ν:: :ο:::: ::::ιι:::ιε ο::::ι:::: Ϊ σσ:σιο :;ιο::::::::

ν:: :ο::::::σ :έ::ι::. Ρι::ιι:::ο. @σε ::ίο:&ι: πιο::

..2)_ι:Μ ::]` :άσε σ:: σ_::σι::ο::::ι:::, :::οσό::ι: :Ι:σι·:ι:: οοι:::

ΦΕ:: πω: σ:Τσ ο:ι:σάι:ι:ι , ω:: :ο::Ισ, ω:: ο::·:::Ισ: τι: οπο::

:ί,"",;1%κ- ο:ιισο:ι:ι:: Μου:: ο::ι:::::: :οσσ:σ:ο ::οιιι:::ι: ν::

:οκ ,€οι,8ι,. ι::::::ι::,::ι: :ο:::σι::,:: Π: το:::σ;:ι:τ ο:ι:::Ισιο,:: Π:

“πωσ ρ:- ο::::::::8: Μ: :ο:ο οοὸ:: σο:::-σ:: ο::ιο:::: :οσ

ξεί? :Ρ “ο σ::ο:ι ::ο:ι::::-:: ν:: ιο:Ιι:::2,:::Βι::: σΠ: σ::σ:::οί::::

:::::::::::

ο :ι:8.

“Μ” :::, οι:::ι Μ:: :ι:οοοιι:: :άνω :ο :::οι:: Τοσο:: :οσ

::Ι: σοιι:::::ιωι:: ::οι::::::::::: :::ιοι::ιο ::σ:ι:::::

απ: :Πσιι::::::. Μ::ο: ο:ο::. (ο:ύ::ι::::: ::ο::: :ο

ο έ09· :ιί::ι:::: :::::::::::::: , δ: σ: π: οι::::::::: οι:::::::οι:σ

ϊ' ο
οι: :ο :ιί:ιιιο :σι::οι:::::::8 , σο:ισι:::ι::ι: ν: σο::

άσο: ο::ι:::σ, σ:: οι:ο ::ι::8::ιι:: ο:::σάι:ιο το:::σ

Ι:::::::::::::,8: 1σ:οοστ:::::8:οι:2 ::ιοσ:ι ει:: :&ι::::

::ι:::::σο::::ω,οι:αοι·ο οο:σάο σίΤ:::::::: ::::.:::ΐο:

Μ:: ::ιοο::::: Γι::::σό:: , σοι::ι:ι::·ι::ι: ν: οι::ο σ::

:ι::::::::ι::::. Ρ:2:::σ:οιι:ιιόο ου:: :ο ίο:ο :::οι:::ι:

σο:ιι::::ο:::: οσ:(ο:::: ::::ο ι::οι:::ι:: :ο ::::ιι:::::

σ:σσ:1:0:32:::ι::: σο:ιι::::ο Με:: , οι:α:::οοι::::: σο,

οι::::: :Ίσστ::ο:νιι:::: ::::::ι:::::: ο::::::ο::::σ: :οσ

:ισιι:: σ:: ::ΐσό:ι: :ιι:::ο::ι:::: :ι::::σά:: , :Η σ:::ι:ι::·

:::::::: , :ιι Ιιοσ σ::-ο:::σθ:ι:::: δ: :::ο::::ι:::: ::ο:·::::::

οοιιί::σ:ι-: ο::ι:::ι:: Γρ::::ι:: ν::ιιι::: :σ::ο:ο::::; 8:
ο ο::::ιοι::ιι::σ:σ::::άι::τι : :ιο:ισΠσ ν:::ι::::,:‹:: σ:Τσ

ν::::::::. Ν:::: ::ο:ισ:::: οΕι::έ::: πο:: σο:::σ:: Ποιο:

::ο:ι::::::ο :ᾶ Μ, Μ:: οι·οο::: ::::ι:σ:::::::; οοτ:::

-:ι:::::: οι::::έ:ι: ::::::ο:ν:ι:: ::::::ισ:σ:·σ (ο::::: Μ::

:ισί:::::ι:ι ο::ίο:ι:: :::::α::8::ι:: οο::::: :ο :ᾶι: , :ο

Ι:ιο ::::ο:ο:ι::::ο::σ::::σι:: σο:ι::::ισ:σ , ου; σοι::

ί:: ο::::::,ι:ι:Ι·::::ι :::::ο :οο:::σ::: ::ο:ι:ί::::::: :ι:οό

οο:ισ:ι:::ι :6:ι:. ::::::: ο:::1ι:ι:: :ο:σ::::ι Ιιο:ι::::::ε:

:τουσ :οσο μια:: ::ι:::ι:οιο σ::σι::::::::ι::: σο::

ίσ::σ ίο:σι::::::: ::ο:ι::::σο:_::::ιι:, οι::::ι:ο :ήπιο

πιο: ::::ι::: :πι ο::::σ:ι:ι::

Του:. 3. Π: ΗΜ.

ο::ι:::::ι::::, ν:: ν: :σσι::ιι::::ϋ:σ::σι::::::ι:αω:: ν: Μ”.

σο:ι::::::: ::ο:::::::ιο ειδα:: , ίι:Η:::: , ν: ::ιιτ νο:::::

ν: ο:::σά: :::ι:::::::::.Α:: α. Ν:Βο , ::ο::σί:::σιο

οΒ::&: ::::σοι·::: σε :ιο::::::::::ι:: :::σι:ι::Ρ:::ι:::- ο ΠΙ:

οπο, ν: σε ο!:&:ε ο:::::::::ιι: , οι:ο:ι: οι:οΙ:Β:: Η"”:/!.:

:ι::::::ο,:ι:::::::ι:: :οσσ::::: ::ο:ι:ΙΙ:: οξ::&: , Η:: .:,Μο;,,,.;

ΐο:ίι::: ν: σ: σο:ισ::::ο::::::ιε :σσ:::::ι. οι:::ι:::: οι::ι- ρω:: σ:: '

:::::: :ι:::::ι:,::::ιι:σ Ποσο:: :::::ιστ ΐοσσ:::ι:: ::ο:::- ω"#- ψ:

Μ:: ο::::&:. Δ:: ο:ο::. ::ι:σσ. ο:ισ: σε ι::ιθ::: , :Με """-#""°

:ιο:ι :Πσ σ::σ:::οί:. Π:: ο:::σά:ΐο:::::::: :::ο:ᾶι:

ο::::&:::::::::::::::.Δο3,Νσο.ι:::::ο:,:ά :.ο:ο::. "μ

οσο. Γ:οι:σ:.:ι: ο:ο::. :ισοασδσν::: :ι:ί:::ι::: , :ιιτ Δ: ο “

Ρ::::5 :ο :::::οο:σ:ίσι: :Π: νι::::: σο:::::ιι::::: οι::::·

::::ισιο ΓιισσσΠ:ι::::ι ί::ι::::ο , :ο σι::ιι: ο:οοο:::ο=

:ι:::: :::σ::::: οι:::ι.::::: ν::οι·:: δ: :οσ:::: :ο :βιο Δ::

2.Ρ:ο::::ισοο :σοι:::.σ:ι:(οι:σ ο:ο::. οσο .::. οι::::

::::: ο:::σά:οιι:ε :ο :άι: :::::σ:: :ι::::: οι:::ι::

οι:: οσ::σά:ο:::ε οΒ:σ&::Γσ:!ο::::σ:ο:::Ο::::: ::Γ:ι:: Ε” Μ” Π”

πο:: :::σ:ο::: οσ:ἴ:ᾶ:ο:ισι:: :ο ο:::σό:ο οι:: Μ:: ο:: Παπ:

::::::ο:ι:ι::,:σ:: ο:: τσ:ιο::ι:::ο:ισ::: :::Β::ι:::::ι:: :ο 9:·"ΜΜ)”

:Πι:::;δΞ :::::::ι:::ο :ιο:ι :Βο:::σᾶο , (α: : οι::::::ο:ο :"'ρφξ""

ο:οι:::σ::ι:: ,”'ο:::ιο:ο:ι:::: :ι::σ::: ::::::ι:::: :::ιο ίἱ:, ω'

::::::οσ νο:ι::ι::: δ: σοοιι:::ο ι:::::: , ::οι: οο::ι·:: Ξ

ΦοιΣ::::::::::2:τσ :ιάι:: :::::::ι:ά:::σ:ο:::Β:ι::::::, Μ:

:::ι:::ιο :ο ο:::σά::::: ::::::ι::ι::::: οοίΐ: νσ:ὸ :άι::::

:::ι::ι:::: Μ:: :ο ο:::σθωι:ι :::Βιι::ι:::: : ο:::ίσ::::::

οι:ιι:ι:Ιο :&ι:: σ:: ο:: :σ:ιάσ:ι::: :ο οΕι::&ι::ι:,

οι:::::ι σ:: στοπ:: : σό::ι:: νο:ι:::::::: :ο (που: σοὶ::

σ:ι::ο; σο:ιί::: ι:: ::::οι·σ ::::::Ι:σο στο:: Πσι:ιο:

αι:::σ :άσε ο:::::ισιο :::ι:ί:::: , ::ο:: οι::ι::::::::::

ο::::ά:ο:::: Ιω:: :ο ο:::σθ:ο. · ο _

Π:::: :.. Δάι:: :::::::::::::: Μ. οΒ::ᾶι::ι::::ἱ::ι:- πΧ":

τω:: σ:: :ο ::ι5::::ι:::: :::::ιο: οι:οσ:::ιοι:σ:°::·:.:::έω ' " ε

:ο ω οι:οάσι::ιοι:σ :::ι:ιι:::: : ::οο σ:: :ο Βο:ι·:::::

:::Βιι::ι:: , :::οοι:: ::σι::::::: οοΙΤ::::: :&ι:ιο :::ι:::έι

::::ι::ι::ι: οΒ:::ᾶι:ιο ::::::ι::::, οι:οέ::::::ο::οΐσ::ο:: ι _ ,

σΙΤ::. ο. :&ι::. οπο :::::ο: Ο:::::::ο:::ι:::: :::::::,::ι:ο ·

::::ιι::::σι:ι να:: ν::::::::::: ::ο:ο:::ι::Η:::: :::::ι:ο ·

Ρ::ι·:, ω:: ::ιΒιι:ιι::: ::οο ::::ιο οι::ι::::::σι:: οσι·- _

:σά:οιι::ι::ίοι:::::: ο:::σάά Βσΐο.::: :. :::::::ιο. Κ! "Σ .
::::σσ. :ο ::ισ::ο:::::ο::σο::::θ:: ::ο:ιι:ο:::: σο:ι- β.. Β

δ

σα: ο; ::::ο:ισ ::::::ιοι:::ι:: :ο ο::::&ι::::,:ισοο: :Μο

:::::ο :::::::ι::Ιο :&ι:: :ά ο:::σάι::ι: :::::::::ι:::: Η:

::::ι:::, οο::::: ::::·: :άι:: σοι:: ιο::ο:: :ι::ι::::ι::::σ

:ο ο:::σάι:::: Η::::ι::::. Ν::ο ::οσ·:ιοι: ο:οοο:·::ο:ι::

ο:: ο:::σθ:ο,:::: ο::::::ο:ο, ἔι οι:ο ο:ο::ι::::ι::;·" ° '

Α:: ε. ι::Π:::ιο. ::ιτ::. Μ: :::ί:::::ι:ε ::::ο:ι:::::::η

:ιιι:::ι:: 6: :σ:ιι::::::::ω ο:::σάι::ι:, οσο:: Η:: ::::ιο

οι:: Επί:: ο:ο::ι:&:: ἑ ο::::σ:ο:σΒ::::ο: :::::::::Ή ·

α:: ::::ο:ισ ::ο:ι: ο::Ι:::, ι:ο:ισ:ι:ο. Α&ι:ε :ιι:::ιο:,

οι:οοι::: ::σί:::::::σ: :ο:ι::::σ , ν:: ::::::::::ι::ι::Ε

ω:: οσσι::ι::::: , ο:: :Πα ::::::ι::ι:: ::::ο:ι: ::::ι::::ϋ ° ··

ι:::ι::,::σσ ::::οΙ:: οΒ::ᾶ: , ο:: ::::ι:: :πιο ί:: οοίῖἱό :Δ ' Ε,

::::σ, ::ο:ι οο:σί: :·σ::::::: :ἔι:::ῖ ::ιΒιι::::::: οι: :ο ν

ι:ο:ισ ::ο:ι:::οο:ε;οι:::. :ιοσι:ο:: :::5:ι:::ιι::: Μ:: :

ι:ο:ιο :ιιί:::::ο ία:: ::ι:ο:ισ σ::-σάι:: :&ι: σοΙ::ι::::

σο,οι:: ο:σ::: οοΠ::::: :::::::.(1ι:ο:: Δ:: ο:·οο:σι·Β.

ν::8::ι:::: , οι:: Ο::::::ι:::: ο:::ι:::: ,· δ: Γ:σσ:::ο:σει

οι:: οι:ο::ο:: ο:ΐσ:ι::ι: ::::::::::::ι:::: Όσο:οι::: ::- ::»ρω ε...

οι:: Η:: πο:: οοίΒάσ:::,:::ί: Μ: ι:::σ::ο::ι:ισ ν:Ιο· $ω::[κύ

:σ : ΕΙ:::::ο σοιισσ:Το , :ο:·ι:ι:: :ά:ο:ιοι: :ο :ο :·:- '°"°”°_ά°·

ι:ο:ισ 0::::::0:::5 ::::::ι:ι:ι. Ι:ι::::ι:: , :άσε ν:::::::: ”””:ἴ¦;°

ο::ιάσ:::ο:: νο:ι::ι:::: οοσ:::::::, οί::ο τοπ:: ί::::. '

::::·.:ιο:ι :ο έ::σθ:ι: ::ο:::::ο:σ:Εο Πι:: σ::σθ:::: :οδ

:ι:τιιε :: :οί: οο:::::::·, Ι:ι:σ :ιοι:, άσο:: ::Ϊ:ᾶ:::;σο::

Εσ:::ι::: :::::::ι :::::σ:: σ::ιι:σιο Βοιι:::::::: : οι:::::

ΜΒ:: :ΡΓ:6:ι:ε :οί: :ό:ι: σο:::::σιι: άοοι:ιο:::Βιι:

:ι::::. Β:ίο. :::::::ιο.:::ισσ. :άσε ν::ιι:::: οσ:ιι::: ε: :Θεα νο::

ΓοΙ:νο:ι::::::: οο::::::::::ι :ιι::οι.ισ :::::::ιι:::::::8: »ω 'δ
' Α - - Ο ισ:ιο:::::::

: ι :ξ

@ΜηΗΜ.:

οι:[:Ε:Ισπ::

ο

::ι:Σ

άι: π..

ΟΗ::::ο Ἑ.

Ρ'ίυ·2:::::, ό:

/Εισάι::ισ:: ;



'

σε 1η). Χα στον:: Ε5'οοι!έιέ4/:Μοο :οποιοΜπα”. ε. Μ:

ω: ε» Μ. ::οάοο:ἰο ατι ο!:οο&οοι οσο:::!ο; το τα:ἱοοο τιο- !!!ιετέι τοοτοο:ἰ:, αο:‹!οοιοτ:ο:ἰα, ΐα:οίαο!οο:Ξεαο:"Μ:","α

πω: "ο οατΕοο!ε ίοο :ο!!α:ισοο, ο:Βσ. Ιο !ιστ: :τιοτι τιοο:!::

"Μί· Μ! α!ι ::ϊοδ:ο !ο!ο, α&ο :σ!!α:σ , 8: :μοι οι» ω: :αο

'Μ',”“”)”' :!ιτοτα:τοο: τ!οοαοοττοοο!:οοι :!οοοοι, νσ!ιιοτα.ε

ο!! το!!ο!:α; ο!! :ο:ιο:οΗτο:α, οιιᾶ βετ: ντιιιιο απο

:!σοσ :οδο::σ; (ο!α νσ!ιιο:α: οπο!! !οδο!::ιτο :!ο

οοτο, ρτοΓοτ:τιο οιιαοτ!σ τ!!ο:!οί: Ετιιτιο!!!!:ι!!ο , !ο

ἱὶοἱτα οσο'οί:; στοα οσο ιο:!οτ!τ: τ!σοτιτο :αετο

:ιιι:ο ταοιοοαοι ο!!”:&οτο τρίο:: ορ:ταο:5: , οοσ

Ν :ιαβ]:σ :οοί!!:ο!: νο:ιτο ασ!ιιτο !ιοοιαοοοι::ιτο τ!

!σι, ω! :αιιιοοαττι :ιατἰοἴοοιιτιι σΒ:ο&τιοι , :του

:ι::ο τιοτι θα: ποιοι.

!·αεστισ ν:

έ:: σἰεἔΜΜ εΣι·σουοξΐοο2α: Ριποοδοέτο,

ν: τοο[:Μπτ ύοιοοιωο νείααίοι:οπ

κά:: Μο:ακο.

|

Κἱτοα τα:ἰσ τ!τι!οτ. ἱο::οίἱσ ο!! ο!τοοτο!!αοτια

α:: οποιο :οο!:ετ: τ!!! !ισοτ:α:οοι νο! οια!τοαοι,

πιω-σο: :ο , :μισο Π: ασ σροτατι:ο ρ:α:σεοι:α:::!ιτο

.ο._τι:ο‹.!:α: οι: !ι!ιοτσ το!!οιτο νο!οο:α:ιε , τιοτι :ισ

1 ::ί:,:ιοτ:οτιατο οι!ί:α:, τιτο:οΒοσίτ:τ , το ουσ ετα:!ο

,ω:;9;" -: ΐο:οτα το. α. !)ο:!σο: οσοτιτ:ισ ο!! ρ:ίοια:ικοτο!!:

ω.: :1ο::τιτοοο ν: οσοττα:οοι νο! τοα!!οατο :σο άτα::

οσο τι::οίίαττο ρτα:οσοοσΓ::τιτ:!α :Η φωτο: τ. :ο

οο,::ιοι τεοσταοε Γ: οι!: το 8:α:ια , αάοτο :Πεο το:

1 18 .

Κα:: Ι.

Μό.

. τι:οτι:ι:τι:8: τ!!8οοοι το:: α:::τοα. π. το :ο , ::οτω

ιιίο::!!ι!!!:οτιΒοστατι5:τ:τοαα ρα:τια8., τοοτ:α!ι::τ

Ρεοοαοτ!σ :οο:τα!ιὶ: τοα!ι:ιαοο που: , μποτ: αποτ

Ραο.8,αβ;οεροττΙ:::οτ!!οο:ιοΒιο:ι :α!στο,::ιαοι!ι

ι8οοτα!ζο:. :ο Φαο,ρο:(οοαιο ιο:τ:α:ατο. 4ο νιο!αοσ

πρώτο ρ:τίσοα το!τοΕο(σ οπο: Γα:τ:!ο8α,:οσ ποιοι

_ ©!!ι!!!::: :Βοο:α:::: ίοοίΐο ::!!ετσ[οτο. -

Μ* .. βοοιοιοοο :ατοοοβ::οι:α (°Π!ο οί:,τοοο μα:
Ο:ι·:οβΜι ·:° . · 1 :ο -- ·

.1$'"Μ. τ:ττοοοι!!αο:ταε οσο::α:οοι απ: οι α!::ιαοι α&ι!ιο:

. οοοςοττο, οι!! ρτα::σΒοο!τ:αο::ιτ. Ηαοοο:ι:οοοια

Βαφή: τ!ο!ιοο: αθ::ι: Μαιο:: :σο:τα!ιοτο νσ!τιο:α

ο:: α: τι:ττοοοο:, οι!! ::ι& !ισοα: νο! οια!ω τοποσ

Βοο!οαο:οτ: οατο !ι0τιιτα::ιιι νο! οια!::τατο νσ!οο

πιο: οσο:τα!ιοτο . οί!, ι!!ατο οοο:τα!ιοτο ο:τα&οοι

ο!!::!::ιοι α ρττοοτρἰο το:ττοί:οσ :σΒοσίοοο:: Μο!

:α:οτιι δ: οια!τ:ἰατο σ!ιτ:ό!:ι. Ματσ: τοσο. !ιαο: οι.

:σο:τα!ιοο: αέ!:οε !ιοτοατιἰ !τοροτα!ιι!ττοτ; α: ο! οσο

Ρσ!!!οο: , ο!!!τ!!ατο τιτα:οδοσίοαο:: οι!ο! :οπο ο!!

' ορ:ταο:τ !τορο:αΜ!ο, ο!!! :μισά :ο τοῦτο :Ωροπ

!!:α:ο5τιοσε! α!ι τρίο” !ι!ι:τα οοτιτιο: νοΙοο:α:ομιουτ!

. :ο οτεοσεοί:οτοιΪ ·α!α Σ ' · - ν !

.έα μη!!! οι! π. τα:τσο:το :!ο!ι::.οο8. οποσ:: Μ! :ιτο!ι.

1πτεο]δο

:δέκα αι!

Ϊ"°Ξ·_ό'ἔ°' τοτοστοιο οοοατοτο , φοτο :ο ί: !ο!ο οι:οτεο: σο:

Μ α . Μ πιο: , εκοτο!:ο8: τι:: ιιιοό:ιοι α&οε :ιτροοτι:ι:ο:α

Μ:: :σΒοο!:ἱ: ττι::οίισοοοι , νο! τ:τοοοσοοοι οι

α&οα_:8: !ιο: (ιι!!!:!:αι! :τι!ιιι:οο!αοι !ασο::α::το νε! !

τοα!τ:ιαοι αά:ο: Μ: :οίοι τοα!στ νο! οι!οστ :οοα::ιε

!!!ι:τ:: :ο::οτ!::ιι: :ο οροταο:ο , οσοι ίοτττ!ιε, νο!

!:ο:!ίι5_α:! σο:ταοτ!οοι Μια:: Γ: αρτι!!τ:α:.

. μι. Ι !)τσίο!ο::στι: [:οτιο:!α: ταοσοἰε, σιί!ιο8.ό:ιο!οι:

Β°""ΐ* "° !ιστο:αα νο! :οα!!:!α το α&ο ε α!::τα ντττοτο αι:: πιο

ΜοΜιο τα· .

Μ”. Μ“_ ιο στ:!Εο: ατι σΡ:ταο:οοι;

:ΜΜΜ !ιοοο:οοι. Ροοτ οοοοί!αττο τοτιο:ττ: οσ:ί:!αοι Μ..

ν: οσοττι!ια:οτ α!ι α&ο, οϋτο ν:τα:μιο :!ο!ιοα: :Πο

!!!ποτα: οσο οοἰοι ο:οίοτοοτ !!οότσε: , τοι: νἱ:ἰοεο

τη. σροταττ, το!! !!!ιο:ο, δ: ατ!ιιοττοο::τ οροτοοιοτ.

ΜΜΜ Μ( Ρο!!οτιστ :το Ποιο:: :οο:!ο:οτ το ορ:τα:ίσο:

Ι

οιιοι οατοτα!ο !οτι :ιοτ(`οοα!ο, :τοπιο οοο:ΠατΙίι Μ.

:ιοτΓοοαο οσο ο!! ρτα::σ8οσίο:οοα, ν: :σοί:τα: !ιο-ω

.ἰοοιιτ:ι:οτ, τοϋ ρτοοσΒοο!:α:οτ.

 

 

α!ιοτα το:ττ:ιαο: άπο:

π: :οι το- το: , ία:ιαία&τσοίε νο! οίΐοο!!ο το σττ!!οο α:! τοπ!

σ!!οοι!:ο:ιο,οσοτατοοο τιοΜο!ιο:ν:! τοοτΙ:οιο ασ!

:ιτωοοιιοι, νο! !α:Μαό:ίσο:οι τιτσρτ:τ σίΐοοβοι α::

:::ι:α::. οιο:ιοτοτ:: Ϊο!α !ισοι:α::!!!ι:τα αέ)ι!εί:ο·

:!τοί!, Κε! τοπιο:: το!ρτ:::ο"ίο!:: απ! :!!Βοι:οτ:Πι

ροτἴοοο ρτσοιετ:ο:ἰο ατι: ία:Μα:τοοττε: :οο!!ατ το

ρτἱο:ἰρο τ:τοατσ , οτιτο:οτετο ρατ!!ιιιε !!!ι:ο:τοετο·· ·

οιιιο:τα: οο!ιτ!ιο:ι: , οιιαοι !ειισ!:!!!στο ρ:τίοοπ

ασ:τοο::,!!!ι:οιίο!ήιιο α::ορ:α: (α:ταία&!σο:οι ροτ

!-σοπ οτεο!στο,::ιατο!ι :!ιοο!:α: ἰΒοστατ::ιιτ α στο·

οι:τοο:οι νο! ία:οΐα:τοο:ο. ()Βα τισ::!!: τ:ο:ο.ιο:·

πω! ρ!α::το οσο ίο!!ιοι :μισο ο!! !ισοοτο !!!:ιοτοοι

δ: !!:ιτ!ἱσ!:ιοι ιο αά!σο: , !:τ!::!ατο :μισά ο!! :ισ

πιο!

Σ: 'Π.

ο

Εκ Μοτο! ο. ταοσο:τοό!!!ιο8. οιἰοστ.οστιὸτ:ἱσ 'Η

οι:α::οι οιοττ:οτιαοι , νο! [α:τεΐαάσ:!ατοτο στ:!ιο:

ατ! :ιτα:τοϊαοτ:οι, νο!οσοοσοαο:οοι,οσο:::!σ;οο!α

|ρσ:οί: ο:: α! Ρ:2οι!οτι:!:ιιιι, νο! ατι οοοοσοαοτ!οοι

οσο !ο!ιιοι οιοο::ἱ οτορ:οτ !!!ιο:ατιι !ισο::α:οτιι

οπο:: , ω! ::ἰαοι :ιττιτι::ι· ο:::ί!αττοοι να!στ:οι

τ:ίο!:ιτο οι ::!!Βο!:α:: ροτίοοο: οι:: οιιατο ιΒοστα:α

ασ σοοταοτο , :στοτοιιοτοα: ίοαοι !ισοτ:α:::ο 8: να

!στοοι α&ισοι, :μια ι!!ατο οοο:!!ατισ οσοιτοτιοι:α::

οσο οί: :ι:ακο8οο!::ο:!ο , ν: :σοΐοτα: !ισοτ:α::οι

ντττο:ο, ο:τέσ.Υοτ!ο ρ:!:ιιιιοι, α. α. :ι::τορ!οτοο :“α..”.

!ίιτο στο!ιαο:τ!ο Βοοι:α:: οπο:: δ: οτοοοικοαο :τι 4'

αστο: ατι ρτα:το!αοτ:οι , οσο ο: !ιοο!:ατο νοωοο

το στοιο: π! σροταο::το : οαοι ο:: ρτ::οποιο, τι::

:ιο:τια όο!ιοτιτ α!ι ορ:ταο:: ρτα::σΒοσ!:ο ν: στι:ταοε

ι!!αοτοοι::οτἰρσί!ἱο Α: 4.οι::οιρ!οιο , οοεσ, :τι

:ο :που ο:τίοοαοι !.α:ταοι τοοιιττοτ: οια!::τα:ο ία-Νβ.·

:τι!:8ή:τμιια ο!ιιο οπο ο: !τοροτα!ιι!!:οροταο::,οσο "...ρω ει:

@τισ ο: ν: ::0οι!ι- 0“:88.

:ισ ροτίοοα: τιοτι :τ!!:οοα: α&τοο! !ισο:ί:αιοτο νοω

ω, α:ι: :οττιττοι!τοοοι πνοή, τοϋ α!!τιοσ οιο:!ο :ταο

[:α: το ο!ιτοάοιο: ν: αοιοτο:ο!ιοατ τ!τεοι:α::το τιοτ

!οτια!:::ι , τοσο:: ν: :αο:!ιοι οσο:ο:τα: τι:: οπο:

:!ιιιιι ίοροσί!:Ξ οροταοοε.

τ ι τ.

Παιδ8ίσ

εΕστ1σ νιτ.

@αστείο νοία›παΜιω τω! :τυπωθοοάουι ότι

κΙΜπινο πιο!Μοίπτωο τίπου:.«Ήο
τοπια: :·ι·οοπο2οι· ? ν

Σώοι τοαΗ:ἰατο ::τοιοι ο!! , Γο!Βοοτο νο!ιιο

:ποιοι ἰτιἀἱτ:ᾶ:ιοι δ: ἱο:οτρτ::α:ἰ:ιοοι : οατιι

ο οσο !!ι!!!:ί: οι! :σο::α!ι:ο:!ατο τοα!τ:ταοι οι: σο::

: ι :.ξ

Α1 απο”

ΙυειΜοοο_

οιαΙΜοοα.

: ολο, αίστ:!σ:ποί!!:!:: α‹! οσο:τα!ιοο:! ατο τοα!τ:ταοι :όποηβΕΟα

οσο τισ::!!: το:οο!ισ αέι:ιιε οτ:οοοΒοσί:τ ἀο:οτοιἰ- :οοἱτ:οοι!!:αο:ἰῇ:ἱ αο ν: α!!τιοα: οτττ:οοι!!. Γροο:Β- Μ!εωω·

ω:: 8:1ιοτ τοοι!:τοι ο!ιοε&τ, :στι::::!σ; οοοθιε:: δ: :ατο οια!ἱ:ἰατο :τ!!ιιιαο: . :ιτοτο!ΐοτο τοοο!ταο: νο

οπο:: ώ· ο:: οιο:!οοι αάοε, κατ:: Ω!!το::ροτ τιια:στοιο νο! !τιο:ατοιοι , !ο!ο!. 8σ!α :οο:τσο::!ἰα οτιοο ο: σο·

Μ”. το·

κυρα.

οἱ:α:ο. ΠοτιιιΞι,

Ρ τω” ΐ:ο:. α:!ἱι·τοα:. ΐοΕΕ:οτο !οτ!ίτο&ο:ο δ: οι·

:οτρτο:. οί: οιιστοοάαο: :οτ::τι. δ: ι ἔσ::ἰστἱ οο:οτο,

τοι! :!σο:ο:, οσο ἰρἴιιοι !ιι!!ϊ:οτο ατι :οοττα!ιοο:!α·ιο

ιη.

Μωαβ”.

Π οσοἰ:ατοτο οι: ο!ιιοάσ. :σο:τα :οσα τ!5ίρο:σβά. ο.

Ρτο!τι. τ. Βοο!:αε :ο οι::ιι:οί!. ο!! οι:::α !ο!ι!:αο- "α_

οπο, :ατο ἴρο:ἰΒ:αοι, τιιιατο τοι!!οί:!. αό:ίιε;:!! οι. ΡΜ: ι

αο:τόοοε αέ!ί!ε, :μισό ασ!ο!!ο δ: α.!ιοί!: ιισ:οί:. τω:

το::8:5; Γο!ι!!αοττα !ιι!:ο:άι: α: οσο οπο: οι::τα (τισ

!!αο:ιαοι Γα!::οι τοτ!ιο:τ!. ο οπο: ὰττ:ᾶ:8: οηι::!!ο

νσ!ίτα: οσο :οπο οσα!! α!ιοτοτ! οπο τ!!το:'::: δ: οι·

οπο:: νσ!!:οοι , ο!!! τι:: :ιονίἱ:αοι δ: ::α!οτο :οο‹ ·

:!οοοαοι αό!οε!ο ἰρίτιοι νσ!!:οτιι;σοιοοαο::οι πο·

:!οο:τα ρ!ινίι:α τοα!ιε ρ:τοο:: ασ [ο!ι!!αοττα!οτο

οσοί:τ:τι:τσοοοι απ:: τι:: νοίι :οτοι δ: τοτ!το!!!!ι!!ι πο.

τ!:οοε! νσ!τιο:α: ::::οτ το ο!ιτ:άιι:ο , δΕ!:ι σοιο:α

_ ο1τςο:ο:



Ώ:]π. Χ:ίβΦοΜε:: Θ' :ποἄ:ὶπ/ὁ:ωπἄοἄοπω Μακάι. .Σ Ϊ/|Ζ η;

: ω:

Πού. α.

ο::οπ:πί:::π::::::πί:::::οπο:: ::::::::: Η:: ο:: ::::ο:ίοᾶ:: π::νί:οι::::, ίο:: :::ο:οπ::. πο:: :·οίποι:::: :::::ι:: , νο: ::- ..·.<:.:.. πο.

π:οποπ:::::. π. ν: ο::οι::::ί:οι:::α φΜΜοά0: Φ· μου· Μ:: πο:: ί:::: πω:: :π ίποοιο ό:: :ο :π:::ι::::::ο πε: .ή ό· ::οω

κ:: οοπ:-οι·οπ: :::ο::::::ο::: οᾶι::: ποπ ο:: ποοοί:ο, ν: ί:::::π::::::::: ί:::::οτ: ποί:ο: πω:: :ο πι:: ίποο:ο ν:::::- "ω" να)

οιπ:οί:::8ο ὁ::ο6:` ::::ο::::::::::::. Νο:: ο:::::: ποιο:: ω, 8: ::::::::::::::::ο ο:::ί::ο::: ίπο:::ο: , ::ι:ο Μ:: νο! ·

::::::οεπ:οί:: 8ο ::οά:: :π:ο::::ο:ο :π:οπί:οι:ο:::, . Μ:: ο::·:::::::::. ί:: οπ:::: ::άι:: ::::::::::::: :π:οι:ίι::,:οο

νο: οο::::ι:::::::ο::ο::: ίπ: οάι::,π::: :ο::οι:: π:ποο8 Ε :ο:ίΪ:::, οπο: Με, οπο: :Μι ο::::ι::::ί:. ο::ο:::::, "απο

ποί:::: ::::::::::: ποι::ο, οί::π ::&ιι::: π:ο::::ο::, οι· ·πο: οι:: ο:ι:ί::οιπ ίποο:ο: 8ο :π :ιΙ:::::ἱ :ο::::::::::::ο

πο:::ι:: ί: :οί:ο::: οο8ποίοο:ο :ι::οπί:οπο:::: ίπ:

ι . ο&:::, οι::::::οά::::::::π ::ι:::::οπο:::ο:ι:ί::ο:::.

Ρ “Ρα Το::ἱὸ. νο:::π::: πο:: ίο:::::: :::::::ι:: νο:Ιο πο:

ί “ δ· ο2πι·οίίο::: 8ο :::::ο&ο::: :οι:::ο::::ο::: :π νο::::::::,

Κ:: ο:::::: πο: :ι::ο:π:ο:ο::ι:::::: : τ: πω:: ίι:ί::ο:: , ν:

Βοπ::ο: ::::οι::::ί:::::::::::::: ::::οι:::::::· οπο:οπ::: οι::

ο:::::: νο:: ο:::ο:3:::::: , ::οπίο:::: νοΠο οι::::οι:::: οί:

χ;:_ οι:::::Ποοοπ:::::θ:::ι::. π.. Δ::::ι:ο:: ::οοο:οίΤο:|:ί

τω.: :::::::ο:: ::::ο: νο:οπ:::::ι:::: :ο:::::ί::::ι:: ο:: οοο

::::::οπ:::::: ::οπ::ο:ο::: οίΤοπ:. οκ ο::::οο:ο, άπο::

:::ο:::::οι:: ο:: ο::οι:ι::ί:. π::ο: οπ:::: οοπ:::::::ι:: οι

- :::ο::ι:ο:ο::::::: ::οποί:::::: ποί:ο::ο: ο: οοποο::::

Μπ::::::::πί:::::ίο:::::ι:ο. Ει·Βο ί: ο:: :Ποιο :·ο:::ι::::

το: νο::::ι:::::::ο ::::ο:::ι:::: 8ο ο::π:οίίι::::, ο:: ::οπο

ίι:::::::οτ :π:οτπ:ο:::::::ι:::: 8ο :π::::οθ:ι::::.
η:·_ Π 8οο::π::::ίοπ:. :ο::ι.::::: νο:::π:::::::::: ::::οάι::::

:ζ έ:”η..δο ο:τπ:οίί:::::: δκοπο. ά: ::δ:ί:. Μαιο. Μιέ?. 3. ά:Φ.5.
:που ο _ _ ο

Μ", .ΙΜ βδΙ. πωπω.: ::::::ο π:οο::::ι!ιο: οί:.Γι:::::οι::. ν:

1ιωπωωπ ::ο::οί:::: οο:οο:: ::οπίο:::ι::ο:::::π:οι·ποί::οπ: Μπο

ό:'.ά”Μ· ί::::οι::, ::οοο:ο::π:οί:::ιπ:οπ::: : απο ν: ::οποί::::

ο::οι:ί:οπ::ο οοπίο:οτ ο:::ο:::ίι:οι::, ::ο::ο: πρωί::

:π:οπ:::. νο: οπ:::: ο::ο:::::ί:::π::ο οι:Βο:::οποί:ο:ο:::

οάι:::π::: ο:::::ο::: ίποο:οι:: ::ο:::οπο::ο:: , νο:ο::

απο:: ::Ι:::: ο:: :πιω οο:::::οπι. ::ο:οι·οεοπο:::::ίο::

ο:: ν::::ι::::ι:ο ::::8:::οπ:::::: :ο::::::::ι::· νο:::π::ι::ι:::ι:

,4::ρποΜ::” ο::π:οί::::π. απο:: :. πι·οο. Ν::::: Η :ΙΙ:::: οί: ::ο

ίΜΜϊ"- Μ· :::ο8οι:οι:::: , ::ο::ο: οί:: ο:ι:ί:!οι:: ::::οπ:: οπο: ω,

"'°ἔ"'""" οο:::::::::::::;::::ο::::: ποπ :::Βο:ο:::::::: ::ο:::οποπο::.

Α: :Π:::: οί: νο:ι::::::::::::: ::::οέ:ι:::: δ: οππ:οί:::::::

απο ο::::::: οπο, οπο:: ο::::::::::::·. Ρ:ο::. ποσο:: ο.

::::::::::ο οπ:::: ::οποί:::: :::ι·ο:::::ί:::::::α οί: :Ι:ο:::::

::::οπ:: ::ι:::ί: ίπο:::ί:::α ο:: :πί: ::οποί::ι:ο οο:οέ::,

ποπ ποοο:ί::::ὸ οοπ::1πε::ι:: οπο: :πίο, ο::::: ποπ:

πο:οίοΙο::: ο:: ::οποί::::οι:ι: :::ο::::: ν:::ι::::, ν: ::οπ·

:::::ο πο:ίοπο θα:: :π πει::πο:ο , οί: ::ο:::::::ο πο:

::ποπ: π:: ν:::ι::ο::: :ο:ιε:οπ:: : που:: ::::ο::: οοο·

:::::ο πο:ίοπ:ο ί:ιο:α οοπ:-ο::ο ::οποί::::οι:: :&ι:: π::

ίο::οο::::ε , :::ι:οοπ:οΒο 8ο ::::·ο6:: νο::::ι: πω:

::ι:οπ::ο ::::οι::::ί:::::::ο πο:·::::ο: ο:: ::οποί::::ο::: ::

:ο:::.ι: ν:ι·:ι:::: , ποπ ποοοίί:::::: νοΙ::::::: ::::οπ::οπ:

::οποί::::ο::: ::::::: ν:ι·:::::: , :ι:ιοπ:::: ::οποί:ο:οι::

::::οι::::ί:ο::::α :::ο::::: νι::::::: ι ν: :π ο::οι::πΙο π::

::::άο; πο:: οο :πίο , ::ι:ο νο:ι:π:::: :π:οπ:::: ::οπο

ί:::ο:::::::ίο::οο:::::ο δ: ο::οι::::ί:::::::::ι:::: ο:ι::, :π

:οπ:::: ::ο::οί::::ο::: ίπο:::::ι::οι:: ο:: :οΙ:8:οποι::.Ι8:

::::, ν: π:ποιοι· ::οποί:::τοι:: ::::ίο::::0:::ιο οέ:::: ::οπ

::::Ι::: ::οποί::::ο::: :::::::::::ί:οπ::α Κο::Βιοπ::,::οπο:

:Ποιο ο::πι·οί::: ::::ο::::ο:ο: αποφ:: πο:: ποσο: ω::

::::::ο::::ο ::οποί:::ο::: :::::ίο::ο. ποπ οοπ:::::ο:ο :ιο

ποί::::ο:::Κο:ιε. οποιο π:ο:ι::::ο: ::οπ:ι:πό:::::: οπο:

πο:·ίοπ:ι π:ιι:πο::: : Η ίι::::::ο:ο: νο:::π::::ι:ι:: Μ·

τ°:'Ρ :ο:Μ:ι:ι::11.

Βαση!.

13°,2ξ; α. Ε:: πι: βπ::::::::. Βοι:::::οι:: ο:: ::::::::::::::ιπ::::

άη.”Μπ ίποά:::ο π:: ::οπ::::ι:::οπο:π :::::::::::ι::::οι:: πω::

πο." α:: νο: :Ι::ι:: εδώ: ::ι::::::::: , απ: ::ο:::οποποο:π . ί: ::ο

Μνω"#::· ποί:::: :::::::::::ί:. ί:: ο:ι:ί::ο::: ι·:::οπ:: οπο: ::οποί:ι::ο

ί" ”Μ'^Μ· οο:οέ::;οι:: ::ο:ο:οποποο::: , ί: ί:: :::ι.:ο:ία , οοπ::::

“(92) 6'ισ::Ι.:.2. :::ι.:8.ο::.3. :Μο : .οοποί.2. 8οπ::::::ν ο.

Π:: :,,1;;π.. οπο:: :::οπ::οιο::: οπο :πίοπ:::::::::ο::: π:: πο:: π:::::ο

"ΗΜ Δ:: :ο οᾶπ,::ι::: οπο: ποπ ί:: : π::::ο ι·ο: :::ί::π:ί:: έ: ::ο

ιΜ #8* ::::::ο ο:: ο:::ο&ο,::::α ::::::πίο:::: οί:8ο ίι:οί:οπ::ο

` Ι:: ::5::::,:π οί:: :::ο:::δο π:ι:ι::2 , :ι::π::ο::: ίοπ:::.:::

Σ' .:έδ.,,” ο:: οᾶι:, πο:: ::οί::ι:ᾶἐ ί:::.:ί::π::έ::ο:ι::.3.Βοπ::ο

πο:Μπύ. τοπ: ο:: :::ι·ο:::::ί:. οί:: :::ο:::οπ: πάτα: :::::::οπ:, ποπ

Τοπ. 3. 1): Η”.

 

::οπο, οο:::ο:::έ:ί:::: οέ:::οι::ίποο:ο :::::::::::::. ` .

Α:: Ρ:::::ι:::: 1. ίο:::. ::οπο ::οπ:_::ιο::: ο: οἱ:: Ησ·_

οι::::ί:οπ:::: οί:: απο ί:::::::π::ο:ο::: ::::::::::::::::ω “ί ι ?"?,"'

που: ::ι::ι::, νο: :Π:::: π::ι::ο:ο :ά:::, Ι:::ο:ί:: απ::

ίι:::ί:::::.:::::::::::. :ιά::: :::::::::::ι::::: νο8: ίι::::π:::

Δ:: ποσο. οοπ::ο::ο ::οπ::::ο::: ο:: ::::οιιι::::. οίΐο οοο

:::::::::: :::ο:οπ::νί. ::ο ::ιιιι::::ι::οπο ο:: , ν: ί:: ίοπο

κοπο π: ::οο ι::::::ο:ο Μ:: , ::::::::::πο: ::::οΗο>

&ι::::, ν: ο: Ρ::::οβ ί::ππο::ο.Α:: :οποιο Ο:“Η:"Πο : ;75

ί:οπ::::::: αποσπά:: , Κοίπ. Μπι:: πο:: ::οοοίΤ:::ο Δ:: *Μ *· α'_°

οπο:::π:ο::::οπ::: ::ο::ο:ο πο: :::ο::ι:::: ο::::οά: . Μ: “"ωω”ω

πο: :::ο::ι::::: ::ά::: δ: οιο:ο:_::: , πο:: :πίο οπο οπο- Επ:οπά::::::

οπο: νο:οπ: ο: Δ::ι:ο::ο:::οοποι::: ο::::ο:ο πάω:: π:: :πωπω

ίο:::οι::οι::..Β:::ο::: :απο ο:: ::ο ο::οι::::::::: οπο· .ΦΣ (Μ:

έ:: οπο: ν: :Πο οοι:::::: :::ο:ο:ο:::οοπ::::ο::: :::::ιί: “”"$"

οπ:ο::ί::::::: πάθω, ί::ί:::::: ν: οπο:ο::: δ:: νο:ο::: π::

::ο::οπ:πο:ίο::ο:ο:::: οο::ο::: ::ά·::: πο:: οπ:::::πίο

οιπ:οί::: οπο:ο:::: να:: πο:ίοι:ο:·οπ:::::: :ά:::.

Α:: 3.::οπ. ::::::ο:. οί:οοπ:::: νο::::ο πο:::::πι:- Βΐἰ

::::οπο::: ::::.:::..: οοπ:::::οπ::5. :::::::::::: , πο:: κ: 3'

ί::ί:::::: π:: οοπ:::::οποά ::οποί::::ο:::; :μπε π:ι:::: :ο

:::ι:::::πτ::: π:: ::ο:::::: :οοπι:::: : :::::::: ο:: :::ο:::::::

:ι::ο::::: οο::ο::: :::ο::ο οοπ::ο::ο:ο: :::ο:οΙο::: ::ο::ο

ί:::οι:: :Πω οι:: ν:::ο:::,ίο Με 8: οπο:: :ο::ο:: ε:: πο::

οιο:::οπ::::::: :απο π:ο::::::ιι::ι:, οί:ο :Πι:::: πο::

ποί:::ι:::, ίο:: ::::::::::: πο:::::ίΙ:::: πο::ο:, :ο οοπ::ο

::ο:ο:, οι:: ::ί::ο::οι:: , ίο Μ:: 8ο οπο:: :ο::ο:: :Δω

Ι

ο:οοπ::ι:::: οά::::: π:οοοπ:ι:::: , οπο: οπο:: :::π:::ι::

πο8:::::δίο :::::ο:ο:. Μ:: οοι:οο::ο, απ:: νο:ι:::ο

πω:: ί:::::οο:ο ο:: ::::::::::::, πο:: π:: ::ο::::::οι::: _

Α:: π.. ποπ. οο::ίο::.:::ίο:::::οπ οπ:::: :ο::ι::Β:::::: :Μ

::::Βοπ::::ο::: οίΪο::°. ο:: ο!::οάο,8ο ::ο::::οπ::::ο::: οπ :ω 4

: ο:::::::::ί:. ί:ί::ο:::ι· πο: ::οο,:::::'::: :ο ο:::οά::::: κι::
Ν Δ:: π::::::::::: , :πο::οοι:::ί::ιπ::α: ίοοι:::::::::ο.

°5ΕΟΤΙΟ νΙΙΙ.

Θ:: :ἰπεοω/:απωο ::ιύωιπ: 80144722 π..

ω:: θοπι:α::.: νο!ΜΜΜ: Ξ

Ο Ε::::::: οί:,, ποπ οπ:πο::::::::ο:ο ποι:::::: :πω 14ο.

:::ο::: :::οπ:ιο::: , οι:: :::::::::ο:::: ο:::οάο :Πι

ι:ο:ίο:::,ίο:: :οπο απ:: :π:::: ο::::::οι:: ίποο:ο::: :απο

:πιο :ιι:εο:ο. Β::::οι:::::: ο:: π: :ιΠ:επ:::::5 απ: :ο- Β:::::ίο

8ι::ἔι,οι:ει ποί::ι::::: :::::::ί:::ο::ι ::::οι:ι::::::π::ο: :::8- `

::οίοο:ο.8. Τ:·ιο::::: ι. 2.μ:Π. :8.:::·ι. :ο.ς:· : ι. Ο. η”

:υπο ::ί::επο: :οοι:Ι:::::. Ο::οι::::ί::::::::,::::α πο: :οοοπί:::ο:::::: 8ο ο:: απο: :Πο ίο:::πάο , ίι:::::::οι:: οί: πωπω."

:Μο Βοπ:::::ο::: νο: ::::::::::::: ::::::: ::::ι::::πο; ί:::ο ο:: πω.

:::ιπ:ίο::ο ο:&ι:::: ::ο νο:: :πο:::ο οοπ:::::::, ν:: οπο. ω."ρω·

ί:::::: ::: :::::::::, :::::::::: ίποο:οο: ::οπ::::::::::: :::::::::ο,

..ο ο:::οέ:ο:::::ο:Βιι::: :μια ::ο ί: ί:::::::οπ: πο:: οί:

οοο: οοπίο::ο , :::ί: ν: ::οιο::::::::::: ο:: π:: ο::

οι:ι::ί:::π:ϋ: δ: οοι::::::ο::ο οο:οο::, οι:: ο:: ο::

:::πέ:::,ποπ :::::ι::: ποι::::: ίπο:::οι:: , ίο:: ο::::όο::: _ .

οι:πο: :παο ο::::::οι:: 8::::ι:::: ίπο:::ί:οι::::: Ηα::.ι:. Ρ°Π:::;

ο:::::::::ί:. ::ι:Η:::::: πο: ίο .πιο ::ο:ο:::::π:::::::: οι·- μ" "Ικα

:::πο::: ::οπίο:::::ιο:::,νο: :::ί::ο:.ο:: :·::::ο::ο:::, ία: Με”.

οί: ::ο ί: ::::::ί:::οπ: δ:: :π::ο:ο::::::::::ο::: ο:::::::ίπο

:::ο: οοπ:::::: νο: ::::Ι::::ο :::ο:·:::: ::οίι::::::ι:: πο: ::

Ιι:::: ο::::::ο:::: Ι8::::::Π:: ο:::::::::ί:. πο:: ο:: ::ο ί::

:πω ::οπίοι·:ο ποι::::: ::ο:ο:::::πο:::::: ίποοιο::: πο·

::::::::: νο: ::::::::::ο , ί::: ::::::::::: :οποιο :Παω :::::ο

Ο :. ο::::::ο:::

::ι:οιπο::ο °



16ο ΠΜ: ΧΙ:/.1πεύου:ι.ε5' πια!:Μι%·ωα!:α8παπ6πωαπ. Δ". ?Πλ υ .

:ιιππ:ω πιαπι:ω ίπ:::ί:‹:ιιιιι ,

Ο ίιιπποπ:: α: :οπο π:::ιω:παιιιι. Τα::5 :ί:: ο::

ί:αιι::α πιισοποπο, δ: πω:: , πιοι::

° ι:::ιιιι:. Νι:ι::1ιια:1: :π:π: :Με :ι:

ν:: ιιια::::αι:::α Γ: , ί:π ν: :οπ:ιιπάα: :πω απ: ::ι

ειιωί:απ::έι,ν:: ο::::&ο,α απο: οοιι::αι: ν:: π:α:::::ι

π:::ιπ::παπ:ιιι απ :αππ:ιπ ίπ::ιί::απ: αι:8:ππαω.

Μα:οι :π:π: ν:: ι:::ποι· οιιαπ:::α: :ιι ίιιι:ο οι: ί: ποπ

αί::ι: ι:ια::::αιπ π:ί: ίππποί:ια ι::ι:ιιπ:ί:. ιαΙιοι:::π

ο::::ᾶ:ο. Υππ: :ιιιαπ::ιιπ::ιιππιι: αιιπ:ατιιι οικο

:::α::ιιι::, πιιιιοιιαιπ :ιαπε::ιι :::ι:π απἑιπ::αω ίπ::

ι:::ω :::αι: , π:: ποιιιιιπ οιπ:π:π: π: οιι::::α:::

απ:ι:Ι::οπ:ια ια::οπ:π:, ία: αιιπ:::απι:ιω :::ιιπ :π

:ια :ιιππ:ι:: Βιαπιιπ: ίπ:::ί::ιιιιι, οιι:π: :20::::άο

ί:ιπποπ::. Ν:: ι:ί:ι: , απο:: οιιαπι::αι ω:: παπο

::ια: ππ::α:ιιιπ π: ν:π:α:::π π:οι:α:: , πο; ν:ι::π

:ιιιπ:ιι παω π:ι::: π:ί:::πειι:::ιι:: :ιι:πι πιιι:ιί::αι

ποπ απο: πιοι::π:: 8::ιιιιι::π:αι: :ε οιιαπ::ια::

ι Βιι:: , ί:π :ιι ν:ι:πα:::οπ::ωπ:π Π:: ν:ι:π::: πω,

· 4 :::ι:ιι: :::ιιιι: απ:: :ιιι:ιιω εταιι::::: :πιο π:::α:ιιπ:

::ιιοι:α:: π:ί::πᾶπω :ί: ι ν:π:α::,ν: π:ίπ. α3.ί:ά. π.

Ρι:οι μια ι:Βιι:αι :οπί:α: :α οπποί::ο πι:π::
η .

· Ρι·:σι;απ πω. Ο:ιοιιπ:ί::απι:α :π:ω οι:: πω:: :οπί:π:ια:α,

23°έ:Ά δ: α:: οπ:π: α:::ι, ία:::ω π:: ια::οπ:ω :::ιιπο:α, ίπ:

ΜΕζἱ" “- ί::ι:πε ιι:: παι: ::οπ::α::ιι:°ν:: ωα::ι:αιι: αάι:: :ιο

,θ Μ” πιαπο , π: ί: αί::ι: π:::ιπ::ιια:ιιω οιπ:π:π: :οπ

ν:: πω!. ί:οιπ:::α:::,αι:: πιποιω::α::: απ ια::οπ:πι: απο π:

Ψωω.β:· ί: απ:α :ί: :οπ:-:ιι: ποιιαπ: ίπ::::ιιι ::οπ:ιαι:ε , ν::

'ω:"=Λιια::::α: ει:: ο::::ό::ο π:ιι:ιίαπ:. -

Μ". ΙΜ:: , [Μαρια π:: οπ:::οπωι α:: απο:: ::Ι:α/::ιιιιιΠα:

παο: :::αωί: α::ιιιια οιι:ιιπ:ί:απιια,· π:οιι:α: πο

παιι: ίπ::::π: ::οπ::α::ι, ν:: ιιια::::ω α&ιι: :οπί'::·ι:,

π:ί: α::ᾶ ίιιπποί::έι:ν: :π απιι:::ι·:ο ::::ιιιπί::αιι::α :ιι

:ιιί:::::α: παπι:: ιιια::::απ: :π::οι::ί:α::ε :οπ:ιαίαι:ια

πι:π:ιιπ: π:α:ι:ι::οπ:: :οιι::ιι:-, π:ί: ίιιπποπ:έι :πα

:::::: Έοιιι::α::οπ:η π:ι ί: :αω:π :οπί:π:ια:α :Χια

_ ::οιι: ί::ιιπ&α ι :::::ιι::ί:. ΐοιπ::α::οπ:: , :ί:: π: ί:

απ:: ποιιαπ: π:α::::αιιι :οπ::ιι:, οιι:α π::ιι::αι::::

οιπιπ:ω π::::οιω::α::: π: ί: αί:-:ι: :οπ:ια :απο

:::ιι:, π::ιι::αι:ι::ι:ι:: οπποί:::οπ:ω απ π:ί:::πάαπ:

ν:ι:ιι::π:λ:ππ: α:::ιιιιι :ιαπεί:ι: π: νι:: ίπ:::: π::

“ ι:α:: :π α::αω :π :οιι::ί::οπ: π:::ίΤαι·ιο απ:ι::ιι

παπι. Εαπ:π: ια::ο :ί:: π: ::ι:ιιι::ί:. :ο:: πω: :π

π:::α:ο ίιιι::, οι:: ι:ια::ι:αω ία:ι:::2:: ποπ :οπ

ί:ι:,π:ί: :ιιππο::ι.: π:α::::α ω:: Απ:ιιιι: :αω:π π::

ί: :οιιί:π:ιαια, 8: ιαι:οπ: ί::ιιπᾶα π π:::α:ο :ιιι·::,

ποιιαω α:::ι: πιί:οιπ::ιαι:πι απ ι:&απ: ια::οπ:π:.

(ιι:οπ_:ππ:πα:::, οιι:α :παπι :::ιιπάα α:: οπ:π:

απ:: ::ι:ιιωί:απ::α :πα:α,απ:ιιι: ιι::::ι:: :αππ:ω ίπ:- Ξ

ι:::ι:: ία:ι:::8:: , ν: :π :ο πιο: πιοπι:αω :οπ:ιιπ:πι ζ

:οπιιο:::ι:: :π :οι:ο :α:ιο, ν:: πι:: απ πιο:αποι π

νίιιι ία:ι:ε ν:::::ιιι6ο: ναί::ν::ι:ιιιι.ντια:ιιι: :π:πι :

α&:ο ία:ι:::Βα :ί: :οπ:ια :ιι::ιιπ::ο:ο, ι:οιιίπιι:

::ι:ι:ιπ:::::ιιω 5 ::::ο ιι:ιι:ια ίιιπποπα: α:ιαπ: :ιι

:ιιπ:ί:αιι::αω ωα:αιιι.

Ο:ῇ:::ι ι:οιι:ια 1: παι::π: ι:Βιι:2. α. :ππ: :-:πιι:·

ι::ιιι, :ιι οι:ο:::::: π::οαιο πω: :ί:: ιι:α:ι::αε ίπ:ι:::

π:ιι:ιία: ; α::::αι:::: ο::::άο, α:::ιαπ: ::::ι:ιιπ:- ι

::απ::α:πο:ι:π::π::::, οι:: οπ:π: π:::α:ιιι:: οί: :οπ

ι η;;

παρω π.

 

:ια πια::::π:ιιιιι 1):: : ::ι::: :π:ω πι:: 00ιι:ιιπΒατιιι

απ:: οπ:π: π:::α:ο, π:: ί: :απ::π :.οπί:π:ια:α πο·

παο: αί:.:ι: πιίΪοιπ:::α::ιιι απ ι:&αι:: :α::οπ:ιπ.

8::ιιι:ποδιοιι:ι::ιιι, πιιπ::::ιιι ίπ::::ω πια::

::α: :οιι:ια:ι:ι: :πω , οι:: :οπιια:::::ια:::α::ω πι:

π:::::::::ί:ιι π:::ποιι:ι::, δ: :κ παι:: παπι:: , ί: ν:

:ια ία:ιι::α::ιιι; δ: :π παι:: ι:::π:::ι::ι, ί: ν::ια π:

::ί::τα::ω,:αιΒ:α:πι: οιι::::ι:: :π:πι :::::Ϊιι: π:: ί:

:ι.ιιιιπ:ιι: α:ΐ::: ίπ:::α::ιιι π::ΐοιπ::ια::ω , απ ι:

ᾶαι:: ια::οπ:ιι:: :πω π:ι·ί: :ιιιππ:ιιε απ:ιια ί:: :οπ

Έ:ιι: :π::ειαω ίπ::::ι:: πιοπ:Βα:::α:::.

Τ:ι::ὸ. δ: π:ιιι:ι. ::::ιιπ:ί:αιι::α ί-π:::: π:ιι:ιία:

Ό

ια6.

Οόπι:αι α.

ιη. -

0ῦῇι::ι α.

ιιιιαπ: :ιι ο::::ιπ·ο :ι:::ιιιιπιαπ:ι::π:ιι::επ:α::::αείπ:::: π:ιι:ιίαηπ:ιι

:ιιω- ι:: πιιπ::ιο πιί::πό:2 :ι:Βιι:π: πω:: π:ιιι:8 πι:

:ωποι:α: π:α:ι:88: ιιι:ιοπιί::πάαι. Κ:ίπ.αι:ι. αιΒιιι::. Με. ί:οιι::.

::ιιιιπ: ::οπ::α::πι :ια::π:ω ι::ιπιιιπ::απ::α, νι:οίιὲ, ιιοπ:ιι:ιι::: ίπ:

η::

ΒΦα.ι ι.

::ίίι:αω ωα::::αω αέζιι:, π:Β ν: π:ι::::: :ιι::π:α.

Απ α.:οπ::πο, :ιιι::, οιι:πιιπ::ι:: :ιι::ί:ι.ι:οπ· έ! 2..

:ια :ι:::ια:::α::ω π:::ποιι:: , πιιπ::::ιπ :οπιια:::ι: μα:: πιο·

ωα::::αιπ , ί:π παιι:α::ω , ίπ:&απ::πι απ νπαιπ ω· ρΙπωωρ

:α::ω πιοπ:Βα:::α::ε , φις:: ν:ι·έοι:: ::ιοιιπ:ί:απ· 2°"". “°

::α παπι:: δ: α:::π::πι:ι :οπί:ιιπ::. νππ: δ: :οπ::·πο, ι:ιι:ω:::::: :ιι::ίΤιιω πω:: ποιιαω πιίΐοιπ::- @μπΙ$Μα.

:αι:ι:: :οπ:ι·α ια::οπ:π:, ία: παι::α::π:, δ: :π:ια ιααιπιΜι

:αππ:ιι: ίπ::::π: ν::::, ί:ιί:::::π::π: :αιπ:π απ :οπ- °,Μ(“Μ

:ια:ι:ππαπ: ωα::::αω πιοπιπα:::α::ε. ·Ηο: :πιω :Η μ,””Ι'"'

π:::ι:ι:::π :π::ι α&ιιπ: ν:ι:ιιι:: έ:: ν:::: , οπο:: ν:

::οίιιι α&ιιι :::α::π: :οπ:ια:::: ιπα::ι:απ: ο:ι:::::,

:::αωί: ποπ οωπ:: ::ι:ιιπ:ί:απ::ς :Ποπ :π::8ιαπ::α

απ α&ιιωι:οπι:ιιιιαπ::ν:ι:ιιοίιιε πο:: :οιιιια:ιι: ::ιο

π::α::ι:: ο::ι:ι:::: , π:ί: απο:: ::ιοιιωί:απ:ιε υπ::

άπο: :ο:ιοπ:ί:απ::: :οπ:ιιιιαπ:. Υπό: πι:: :απ- :

::ιι:: ::ιι:ι:ι1ι::απ::α:ιοπ::::: ::ι:::α:ἑ, ν:::ιιιπ: αππ:

:α , παπι:: οπ::ό:ιιπ:.ν:ι:ιι::ε εοπ::ιι: αάιιι ::οπ:·

ια::π:. απο πι, ν: ο:ι::ιπιιπ: ν:ι:ιιιιε π:: ί: π:·

οι::α: ω:: ιπ::Βιαιπ ίπ::::π:ίιια ::οπ:ί:α::: :οπ

:-:ιι:: ο::ι::θ:ιιπ: ν:::: :οπί:ιι: ποί::: :::αιπ παι::α- ·

:::::: :μπα ::οπιιπ: :τ :πωπω :αιιία , π:α:ιιπ: :ιι ί:π -

πω:: π:ί:ό:::ιιιι. Π:ιι: ππ·|ο : ποπ:: :πιω α::ιιιια

::ιι:ιιωι:. απ :π::8ιαπ: ::οπ:ί:α::ω ν:ι:ιιιιε ποπ:

ί::α απ οπ:ιαπ::_:π:ιι:πα:::::::ι :εποιαι:: δ: πιο:

ν:ι:ιιε :οπ::ιι·:: ίπ::::ιι::απι:ιω παιι:α::ω πι:: :ιο

π:ί:α::5. Απ 3.οι:8. :οπ|ι:π.ίπ:ι:ιίποα :πιω π:ιι:ιπ:α8

ίιιιιι::ι:ι:2 ο::::ο:ο , ω:: ο::::&ιιπ: π: ια::ο ίπ:

::ί::αππ: αιέ:ιιιιι, πιιπ::ι::α π:ί::πά:ο :ιι αιέ:ιι; :πω

ποί::π: π:ιιι:: πιιπι:ιο κι:: ν:ιίαι: ι::ι:α ιπ:ι:π

πιιω:ιο ο::::θιιιιπ:. :παπι οιιο:::ί:ιιποιι: :κ ραπ:

ο::::ά: :οπ:ιιιιιιιι: π:ιιι:α ::ι:ιιιι:ί:απι:α: ίπ::::

πωπω, ι:ί:ιιιιπιιιι_ι :π α&ιιπ: π:ιιι:: Βοπ::α::5, ν::

π:α::::α: ίπ:::: π:ιι:ι:αι: α: ποποι:ο:::::ιιιιοιι: :ιι

παιι:ο::::ά: :οπ:ιιιιιιπ: π:ιιι:ι ::ι:ιιωί:απ:ις πι:

π::ιο π:ί::πό:2, ι::ιιππιιπ: :π α&ιιω π:ι:ι:: ποπ:

:α::ε, ν:: ωα::::αε πιιι:::ι::αε , οιι:α Με:: :::α::π ο::

::ό:ο ί:π: πιιιιι:ιο π:ί::πάι: , :ιι αό:ιιιαω:π, :ιι

οποπιιω:ι::απ:ί::πά:οπ:ίιιιιιιιιιι,ίιιπ:νπιιιι:. Ι Ι

Ο::::έει α.. Οοπιια α.. παι::π: ι:Βιι:α:. Μα8:ι δ: Ο°,",ιἐ°_

πι:π:ιε , ιιιιι:::ιω 8: παιιιι:: :οπί:::ιιιιπ: ο:::::::ιιιτι ει”. μ".

:πι:ωπ:ιαπι:2: ί::::::: οιιαπ:::αε οι:: 8: που:: :::- Μ» :φπα

:α π:οπιιίι:ιι: ίιιω:ιιπ:. Ειεο ποπ ί:ωπ:ι ειιι:ιιπ:

ί:απ::ι: πωπω:: ,- ό- απ:: αιι8:π: :απι:ιπ: ::οπ::α

::π:, ν:: π:α:ι:ιαω:πιια :αππ:π: ίπ::ι:ι:: α::ιιππ:

:οιιί::ιιι:απ:, ί:π :π::ιπιιω :Παω πι:ι::ὸ :οιιί:ιιιπ:

δ: :οπ::::ιιιιπ:: οωπ:::π:ιπ ::::πωί:απ::α, οι:: :ί::

απ:α :οπί:::ιι:ι: ο:ι:::ιιιπ: ν::::,:ί:: :::απ: απ:α :οπ

::ιι: ίπ::::ω :α::: πι:: Ο

-Κ::π.Ν:Β.απ:::νο:::::::ιπ: :π:ιιι :π::π:π:ιαπ· '

::α::οιι:ια::::ι ποπ :π ιιιιι:ιιιω απ: παιιιπι . ιπαε:5 2έ:;;Τ';"_

απ: ιιι:ιιίιε , ί:π ι::::Ϊιιι α ::ιιιι:πο π:: ιαι:οπ:ω ,“/02”:ΐ

ι:οπί:::ιιτο , ν: ποιποι::οιιαιο :οπ:ω:πί.ιιια:οήπ: ω” π: π

:οιπ:π:πι:ε π:ίποί:::οπ:. α:: ι:::ί:ιιε :οιωα:ι::ι πρωι::

::οπί:ί::: :ιι :ππ:ιι:Η:::::.νπι:: πι:ιι:ιι: ι:::ίίιιιι,οιι: ;";'Ϊ°Ρ°'

πια:: ::ιω:πο ια::οπ: πιι:::ιιο, πω: :π:::::8::ιιι,:οπί::ιι::: :οιπ:α::ι:ι ν:: ο::ι::::ιιω :π::π:π:ιαπ::ς,

ί: ί:: π:ι :ιι::ίΪιιω; ν:: :πί:πί:::::::α::ε, ί: ί:: π:ι π:

:::ιιιπ:: πο:: ν:ιο ω: ι:::ί::ια , επι:: ί:: :ιι π:α::ι·:α

π:ιι:ί::::::. ::ιππ:ι :ί:: π:ιι:ί:::::::, οιια::ιιιιι :πιο :ο

π:π: :ππ:π:ί:::::: ι:::ί:ιι ι:οππ:::::ιιι ποιά, ν:: πω·

πι:::ίο, ί:ιι:ιι: ποπ:: :αππ:ιιιίπ::::π: ι::α::::α. νικ::

::πιπ::::ι:οπ:ί:απ::α ιμ:ά, ν:: πισσικοπο ίιιπποπ::

ο::ι::::ιιι:ι :π::ιππ:ιαπιιι: :οιιί::ιιι:ιιι:: π:ι πι:πιιιπ:

ι:::ίἶπω :ππ:ιι:ί::ι::: : π::π:ο ια::οπ:ε, α::ιιι: απ:ὸ

ίπ::::ι:::πίαω:π::ωπ:ιαπ::ι:, ν:: :πί:πί::::::ια::ι,

π:ι:ιια:αι:: α πι:ιπο ι:::ί:ιι,:αιππιι: ιαπι πι:: αιι8::.

$Ε(:ΤΙο

Μα.

ιιο.

Α:: α.Και::

ι::βιίω.

ι".



οι

Πιο. πιο ι)οπω. Θ'υπε!ιιιπ]οποποπόΐπωπ οιιιπποι δ'. ΕΚ Μο

'5ΕΟΤΙΟ ΙΧ.

:ο ι·ιπιιυ#πιιτιο, οπο ποπ: πρι: ι·β οσπ|ξι·ι·ε

ποαπππόδοσιοπλβτ ποιο οοοβετι·σοτιπιππΡ

Η
οοιοιθιο ιιιποι·ιπο:. νΙτοι·ιι:ε ιπιιπεππιιιι. πο οο:οιπ,

οπο ποτπ οίι: οοπτοττο ποιοι ιοοοιοο:,οοιιιτ οτιο:πιπι

Νπι:: π:υ!ιο οιι·οποιίΙππτιπ ιππτ ποτπ πο! οποίο

Αθοοππο ιπτιποπτπ οιι·οποπιιτππτιπ ποια οσο

τοι·ι·ο πουπι:: ιοοοιοο: οοπιτπτιε νο! ωπιιιιπ, :ο

τ €4

8.". Δω· τοοπτιπιπ πουπο: ιοοοιοπ: , οπο οποπτιπιιτοο ιυο·

οοπυπτ πιιπε οιι·ουο:ίιππτιπε , ττιοποπτο: οιιιοπιπ

οποιοι:: οοπιτπτιο πο! ιοπιιτιο : Στ ιο πιιπιιοτιο ειτ

οιιο:ιτποτιπ νιοιπτιοπιπ τοπ οοπιποπιιο οίΐοιιτιπιιτοι·

ιποοοπιτοιτουο:ίιππτιππ: τοιπιοπιιοπιπ , τι·ιοποπ

τοπ: οι·ιιοπο: ιοοοιοι:: ο:πιιτιπο πιο:: ποι:ιτοιιι: ιο

ποιο π:ιιοι·ιοοι·άιπο πι; οι·οπ οποοπτοο: , Γυοοοπιτπι·

οιι·οποιίι:ππτιποοτιοπεο Βιοποπτιο , οπο τ:·ιοπιτ τι·

οπο: Ίοοοιοο: οιοτπτιο: 25ο οπο οίιοπτιπιιτοι· ι: -
Δοοπιτ πιιπι:: , πο ποπ οοτοιιττιουοιο ιυποο, πιο

πιο οι·ιοτο ίοοοοιιτιι. ο

Π ι οο τ. Νπιιπ οιι·ουιπιοππιιπ, ποτπ οοπίτι

τυοι·ο ποππιο ιοοοιοιπ ι::πιιτιπ, οοι· ο τι·ιουοτο οπ

τοίτ οιιπ:πο: , ο οποπτιπιιιοι· ίοοοοπιτπιιπι::. Ρυπ

τιπο:οπτπι::. ιιτ ι::πιπ οιι·οπο:ίτππτιπ τι·ιοοπτ ίπποι

π:πΙιτιππ: ποτυι,ιπιιιοιτ νττππτιιο: οι·οπιτι οπτπι· οοπ

ιυπότπ οπο: πο:: , :τοι οοιοέ.τοπνοιυπτπτο ιοτοι:το:

οι οιιιιο ιππιιιι:: τιιουπτ Ειπα: ιοπιιιιπιπ, ποπ :Μπιτ

ιπτοπιιι , Μ! τππτιιι:: οτιοπιιιοι·ι: ουππτιο νο το οικ

. οπιοίτππτιπ, ντ τιιιοππτ ίπποι: Γοοοιοιο πιοι·πιιτπτιο

πάπιο ποπ οοποιοτ ποιπτοπτιοπο οοοι·ποτιο, ποπ

οοτοιι: τιιοποτοιιιπιοιπιιιιοο οποιοι: ο οπο ιιιπιπ ο

- οποιο :οι ιποιπιιιτ: ιοιτυιιι ιιιπιο οοιι:οτιοοιοι·οιιπο

ππτι:τοποπττο τοιιοοιπιιιτ,ουιτι:: :τοπιο , ποπ οπ

τοτιτ οι·ιοτι οι·ιιιπο ππτπιο ιιιπι:: πάοι οοπτοιιο. διο

πιιυιτοτιπι:: ποπ οοιοιι: οοπιοτι·ο οποιοι:: ιπιπίτι

τιο,ουιπ ριιιππιωπ ιοοοιοο: ιοτιιιοπτιοπιο, οπο

οι ιοπιιτιπιο πειι:ιτοι·ιι ιο οποιο ντ οπο:: ιιιοίιίτοπιιι

τ”.

Ἑιιπιὶ.οοπ:ἰ.

πιο". πιο

οπιιιιιέ

τω.

. ο:π ιππΙιτιπ , οπο οκ ππτυι·π τοι οι·πιυοοοπιτυτ πο

ἴοοοπὸποι,ιπουιοποιιιτοι· ιοποιοιπτ , τυπο οιτοπιπ

ιοππτιπ, οποιο ποπ: οίο οοπιοτιο (οοπι:τιπι:: , οοπιοττ

οι·ιιτιπο: ι::πιιτιπο:. Νπιιπ.π. ιοπιιτιπ οιοι·πιιε οοπ

τι·ποιτυι·, πιο Μια:: οτοποοοποιοπτυι:οτοο οποιο ιπ

οπιοποιιιτοι ποπ ιιιιτ οι·ποοεπιτπ , ποπ οοιυιτ
π&υπ: ιοΒοοιο. ι

Π: επ π. Οιππιτοιι·οποιίτι ποτπ οοπίτιτοοτο πο

υπο: ιοοοιοο: οοποιοπιιο , τι·ιοποιο οοτοίι: οι·ιο:πο:,

"ο ,ΜΜ, οτιπιπιι οίιοπτιπιιτοτ οποιοοοοοπτ πΙ:πο::Νοιοοο ιιτ

ποιου. οοπυιο τι·ιουπτ (οπο: Βοπιτ`πτοιο ποιοι, ποπ ιυτιιοιτ

οι τππιιιπ: οι·πουιτιοιιτυι· , Τα! πιο" οιιοι·οΒοιπτοπ

«οι Ατ οοτοίι: νοιυπτππιπ οοιοθ:ο ιπτοπιιοι·ο πιο::

οιτουιπιο δ: ποπ πιιπι:: :οπιπ ποπ ιοο:οοι· ποοποιο

ποιοι ιπτοπιιοι·ο οιπποι:: ι:οποίιπτοπ: οπο επ ιο

157.

Οοπτ!.πβικ

οι ιιιιπιτπτο,

οοιοᾶο , ν: οιιο: οιοοι::οιπππι:: τιιουιτ οπποοι·ι (π

οοιιιοτι , ποπ τοποτπι· οκ νττοοπο ι::οτιοο «πιο

οοι·οιιπο,8ο τοιιΒιοπιε ιιιπο: τιιουοι·οι Μ! οι πιτοι·π

τισ τππτι:ο: ο 8ο τοπονοι οι·ιτ πᾶοε ι::ιίοι·ιοοττιιπι, ο

οκ ο:οτιπο ο:ιιοι·ιπι Γποιουπποπ ; πιο! που: :οποιο

οπο οπιποτιπο οοι·ιοπο ιποιο,ο:οποοιτοτ. (Σαπο

τιο πιο οιτοπο:ιτππτιπ, οι τιιουπιιυπο: οποιοι::

:::οτπιιτπτιτ οοπτιοτ πο ιπτοπτιοπο οοοι·ποτιο , ποπ

:πωπω τι·ιουιτ ιΠπιπ οο οπιιπο , οπο το ιοί-π

ιιιπο: οοπτιποτ , Μ! οπο πο οοοιππτο ιπτοπτιιτιιι·.

ΙΒιιπτ ο οοτοιι: οοοτππο πθ:πιπτοπιιοτο οοιι:οι·ιο

τοι:: οοπιτπτοι::, ποπ ιιιτοπτει οποιο , οοίιοι·ιοι ιιιπ

τππιιιιο οιποιτιοοοιοι:: ι:οποιτπτιε ,πτοποπτιοο οτι

οπο:: :ο οι:ι οπτοπτιιποιοοπτι ι-ποποι:ιτ , ιποποοι

οοιοιι: οι: Ϊοιο ι1:οτιπο ιπτιιοοπτιπ:, ποπ οπτοι·ιιιτπ
-ι ι ΤιιΜ._3 ι): Για.

οοπιοοποπτιιι.Πιιιι,οιι·ρ: οπο: οοι· ποοιιιοπε, ο οτι

ι·
ϊ

το: 8ο τυπο οοπτιποοτ οτιπ:πιπ ι:οποίοπτοιο οποιο τ

° οοτιιιπο , ποπ οιοτπτιο. Ετ οπι οι οι·οοοοτο απο·

πιω ιοιπππτ , ιπουοι·ι οοτοίὶ ο:: ιοιο ιποιιι:ο οοο

ι:ιιοπιιιο, ποπ τοπ:οοτπι:τιιο: δ: τυπο οοπιιποοτ οτι

τοπιτ: οοποιτπτοιι: οοοιιιοπτιπο, ποπ τοιποοτποτιπ:.

Νοποπιπ: πει οπο οτποοοοτπ ιοτοποιιπ τοποι::πο

οοοι·πι·ι οκ οι·οοτιο ιοοτιι:ο νιιτυτιο, π: οπο έ: ιοΒιι

οποιο οιο:τιι::ο οοπίοιτυππτυο, ια! οοΠπο:ιιε ο:

ουοοποουο πιο οοποιτο ιοοτιπο ιποοοι·ι: οι·οοοοτπ

οπιι:: ιοιι:ι:: οοιιοππτ πο ι::πτοι·ιπιο, που πι! τοι·π:ιιΙο : ο

νιι·τυτιο , πιο οπποτιο ιοτο:πιο ιοιπο: νιττπτιο “πιο _ η”

πιο οιποοοτο , ποιο ι::οιιππιπ τιιιο&ιοπιεΠοι ιιι 2°;:°:ζ:

πιά:: οοπτιιτιοπιο. ."ΜΜ Φο

Ποοποιτπτ πυιποππιπ οιι·ουι::ιΙππτιππ: οοιιππ: :ίσοι οιιπο[Β

τι·ιοποιο ιοοοιοιπ οοποίιπτιο πάω οπο:ππο, πιο οω”τιβ

ττππίοπτ ιο ο:οτιππιπ Μια:: ιοουπτιπτιοι::: οπο· """Ρ"' Μ

τιπ πιο ο:πιπι:: ττιοποι·ο ιοοοιοιππ:πιιτιπ πᾶυι,22::.2_

οτιπιοίι πο τι·πι:ίοπτ ιπ ο:οτιππιπι τοσοι: οι οοποπιιπ. εισπάοιιιιππ

ε Ε. Ο Τ ι Ο Χ.

Απβαιησ πιο: απ· οιι·επιπέι'απή: άι· οποιο

/ιτ πο:Μεοπι|ι.ι, αποιό/?πιπιπ!ι.ι πιο Ξ

ι

Κειοπο οοπττοποτίιπ ποπ πιο Γοοοιο ιπ οίιο-:° ”9· -

Ρ οποια , οι ιο «πιο ο:οι·ιο :νπτιο πιοιΙ πο! του:Οοιιπτά.ο.π.. «οι. 18-ιτ7°!.3. ιιοΕπιτ οιπποπ: ίοοοιοι:: οΜ"ιω,

τιοιπιι:οιππ: οι: οιτοπι::ιτππιιιπ πιο ποοικιοπτπιοι::

πθ:πι οπιπππο , οοπιιιιοιπιο ιπ πιο οποια.

· Ριιο:πιοπτ. νπιποοίπιιτοτ ιιοοοτ , οιπποπ: ω.. _ιω·

οιοο:,ο:τ οιοοι:ι::ίι:. ιιο(πο:οτπι:: . πιο ποοιοιοπιπιοπ: :Ρ""”ψ"”

πάτο ι:πιπποο : οι Μαιίιπ.1.2.ο.7. στοπ· οκ. τ8.ι

στο το. Ευποιπο:. οιτοπο:ίι:ππτιπ οίτ ποοιι:ιοπο ο&ιι5·ΗΜ·

ουι::ππι:πιιοουι ποπ τιιττοττοτ :ο οοιοάο,οποπ ιο·- `

ιιιο: οτωοοτ ιοοοιοιο ιυοιοπι:τιπιοι:: πᾶιιι :πι.ιιιπι::
ππτοι:: ποοιιιοπο οοπτιοι·το οποιοι! ιοοοιοιο ιποίι:ππ.

οι , .ουιυτ πιο ποοιτιοπο : οι:π: ιιτ οιιτι:π οιοποο: Πιο

ιοποτιπιοπ: οοπίτιτπτιοποπ: ιποιοάι : ιοιτπι· ποοπιτ

οιι·ουιπίοποτιπ οοπιοι·το ίοοοιοο: ιποιοπι:. οι$πι.

()οπιιτο:. τ . Οιι·οποιίι:ππτιππιτ οι: ποι::ιοο οσο-ι

ίτπτ,ιοιιδιο οιιοπο:ίιπτ,ποπ οοποιτπιτ πθ:υιο ιπ πιο

ι::οι·ιε:πτ οπο ιοΐο, οποιι οι·οοοι·οτ οι ΐοοοιοπ:

πω". ο:οτιο,ποι: οιι·ουιοθ:πιοτ, ω: οοπίτιτυοτοτ

ιιιυι:: ιι: τπιι ιοοοιο , ουπο: ττιοοοι·οτ. π. διοτι:: πιτ-

ουιοιτ. οοπτ'οτιοτ τρωω: ιποίτπο. πᾶπι , οιΤοτιιιπ·

ουιο οοπιοιτ οτιιοπι::: (οτι οοο ποπ οι : οπο: Η οπο;

τιιουπτ οι·ιτοπιι: ιοοοιοπ: ποιοι ο:τ οοιοθ:ο τοπιο,

ι·οπτι , τπιιοιοοοιοτ ποπ οτο πάπι Γυοίιππτιπιιτ , (οτι

ποοιειοπτπιιτ:οιππιο .π. ιοοοιοο ιποοπιιε , οπο ιππο

πιτ πτ3:πι:: οι: οοιοότο οοπίτιτυτπιο ιπ πιιοπο Γοο

οιοο:οι·ιπ,πιιποπιτ ιιιιποοιιιοπτιιιιτοτ :πιτ ιπιιιιιοτοπ

τιπ οι οπο:: ιοοοιοε ιοοτιτ: ιοιτυτ οι·ιιππιοοοιοτ

οοπιτπτιο , νο! ιι:πιιτιπε πιο ποιοι πιιποι:ιοοε , .παι

τιοπτπιιτοι· πιιποι:ιτ. . - ο

8οοπποπ (Επι. πΡιιι·πιπτ, οι::ποο: ιοοοιοιπ ο:οι·π- “το

10ο: οκ οιτουοσιοποτιιε οιοιυιοοιππ:,οΙΤο οΠοπτιπιοι:: 8""Μ"
. . . . . . . βια,

Μπι: ιοτοτιοι·ι,οοπ ο:ττοι·ιοτι : ΕΠ (Μια. τ ποιοι!.

π:·τ.4.Ει το. Ρι·οοπτ:. οι: 5.Του. σπιτιου: οπ.ιιτ.6.πά

π. πιιιτι::ππτο , οιι·οοιπιτππτιπιο ποιο ποοιιιοτοουι

πω: πάπι οιττοιιοι·ι, ποπ ιπτοι·ιοτι:ντ οπο: οπο οι:

οπο: , οτ ιοτπιοοτοτ; ιοτπιοπτιο οίι: οιι·οπο:ίτππτιπ

ι·οίοοότυ πάπποπττοτιοτιτιπττι , ποπ ποιοι:: ποιοο

άπ ιπτοτιοιιο , ίπποι:: ιπτοπιιοπιιι. π. πποπιτοιι·- πιο;;
οπο:ιι:. οπο ιοοοιοιο π:&υποιίι τοποιοπτ ιο τπτιο- ι Π

ποπ: οοιοθ:ι; (οι οποιο.: τοοιοάπι:: το:: -Γοοοιοιπ

οίιοπτιπιοι::πάπι .ο οπο: οτι:πο οοιοτίτυο: οι: ιοο

οιιιοπτιπυι:: :απο . ο > . . ο ·

'Γοι·τιπ Γοπτ. πίΤοιιτ,ιοιπιπ 1οιιουιοίὶ. οπο τιιοπιτ ο

οτιο:πι:: ιοοοιοιπ οποιο πάπι,τοπιιιιτο ιπ τπτιοποιο “

οοιοάι.οιοπο Γοοοιοιο·οΠοπ·. ιοοτι: τιιοποιο: Βοο
Δ Ο 3 οιιπιι

πι:

@οποιοι :Ξ

ιδια

Οσποτιο. τι

' κ

μη.

:πωπω

που: ό·

βοπεποπ



:οι Πέ/2:.ΚΙΚ Ό:·έιιιοι:. 65'οιο!ισσ[οποιοο οέΐοσωβουιιο.'δ. ΧΑ

οσοι νο:ὸ .ουκ ιισο-::ἱΒ:ι:ιο: :ι·:ι:οιοι,τι·ιοδοοοοι

:Ιο:ο :ο το:ιοοοοιοΒιοσιιι , δ:: :::Βοο:ο ἴροοιοιιι·

οΠοο. ιο:ο ι·οΐροδι::ι ῇιοοιοι , :μπαι οοοίιι:ιιοο:,

ιιιιοοιο τιιοιοο οι:οοιιιΡ:ιο:ιοι ι·οίρο&ο ιιδ:οοιιο

ΐροοιοι οι:: :ιοοοοοιο:. Ει:.8:. Όσοι” σΒοσίοι:

Ποιοι ιο Ισοσιειο:ο ο οι:οιιιιιιτιο:οι ιο:ι.ιο Βοο απ::

::ιΒιιι: ιι:ι:ιιιιιιι ἴροοιοιιι ίιο:ΠοΒιι ιιέΣιι·ι·οοοιοΒο·ιιο

8: ποιοι: ιο οΒιο:9:ιιοι ίροοιιιοιιοε οίΐοο:Μι:ο:

:ιᾶιιοι , δ: οοοοι:ιιο:ιιοΙωο ιοΤροοιο βοι·ι!ο8ή:

Ρο:::ιο::ιοο,ν: ίοι:οιοο:ο::αι:οο:οίοιοτιοοποιοι

ο :ιοοιε ί:ιροι·ιο:ιι: :ιοι:ιοοιοοοιιοι ΙΡοοο ροοο.ιιι

ιιέ::ιι €:ι:ιο:ιι , οσο μ:ιοιιοι, :μια ιο:ιοοι: :Ποιο

σσοί:::ο:οοι :ο @πιο οι::::::ιΒοι::οαιοο οοιιιιοι,

:μια &ι:οιοο:ιο :::ο Ϊ:: οδο:: οοοι:οιοιοο::-Μοοιιι

ώ ι :Μοτο :Βοοι·ίοοι, 18ο" ιοἴροέλο :ιτιο:ιο ΐροοιοι

(στι: , οι::ΐροοιοι :σ:οιοει:ιοοισο:Μοοι: ,. οι::::ιιιι- ¦

- Βοο:ιιιίο:οιοι:ιοοο οοωρι:ει:::: ν: οι:οοιιιθ::ιικιο ι

οι δ: σοοιό·οοε οιο:ιιΙο ι·Πιο:Μο:ι&:ιιιι : :οἴροᾶιινοισ Ν

@πιο Ϊο:οἱοι:ἰσοἰε , σιιιιοι ίοι·οιιιι:οι· οσοί:::ιιι:,

οσωριι:ο:ο: ν: οΒἰοᾶοοι ?ροοιδο:ιοι , δ: :ορσοοοι

ρ&Π:13 Πιτ:: ίιιΒ οσοι: ίροοιο οιοι·ιιιι :στοιοο:ίσοι::

Ε:: Οο[μω ι. 2ιάή;Ιδέ-σ:#ιο ο ά ο. Θ'εσπισιιι

ω:

Σκοπού::

:Ι::Ιοι·ιιιισ.

οιο:ιο:ο: Κοοοο:.8. πι. οι:: »μοι ι:ι·ι.6.νΒι

οι: , οι:·οοιιιΜο:οιοι ι·οίρο&ο·ειά:ισ οσοί::ιο:ο:ι ἴο

οιιοοιιοι ποιοι ΐροοιο:ιι οιοι·ί: οι: οι:ο:ιοιίιοο

:οπο ; ι·οιρο&ιι οι:ο:ιοι:ιοσω οσοίι:ιτιιι: , οικοπ

(ιιο:::ιοι οπι οσο ιιοΠο. Ε: οι:οοιρι:ιοι ειιι:ο:::ιο

ο:ιοι:ο:ιο , δ: ίιο:ΠοΒιο : :ιοο:·οο:ι ιΙΙ:::$οσιιιιιιι:σ

:στο ο:ιοι πᾶσι :ο ἴροοἰο ΐο:οιοι:ιοιιιε οοοίδι::ιοσ,

:ο οιι·οοοιί:ειοτιιιιοοοιρ::ι:οοι ο οι:: οο:ι.ο:ο οι ίμ

Β ο οἱο :ιο:ιΙ:ο:ιι οσοίιοο:ιι:ο,οίι: σΒιοθ;:ιοι. Ηοο :σοι

ιιιιι·ο::ι:ιι απο :οπο «Μουτ οιι·οοοιίιιιιι::η οσοιρ:ι

ι·ιι:οοιο:ιοιίοοοιο· οοοιοεο, οικω οοοί:ι:ιιι: , ο::

- :ιιο:ο:οω. ο

Ποιοι/οπι. μια οι:: :ιο:ο::οί:οοοιΒιιο:ιο.ο.

:μια Μου:: :ι:ι:οοιιιιικοιοοι:οσ:ιι , οσο ποιοι::

σᾶιιοι ιιι-οιισιιο οι: οισ::Π οσοίι:ιτο::ιοι: “οι Π·

Με:: :ο :οΙιοΠίο ρ:ιιιισ ωοοιωι:. Νο:: μια!! οδο

οοο::ιοοι:οΓρ::&οι!!ιοι οιΪο, οιοοο ρι·ιοισ οσοί:ι·

::ιι:. Α::ο::ιοο: οι: οι οπο: οοοιιι:ιι:ιοοο:ο :οικι

86 σοοιιο:Μο:ιο :::Βοοιιι ρι·ἰοιιιοι ΐροοιοοι :οσοι

οσο οστά: οι: ιιιοοιοοοι,8: οι:οσοοί::ιο:ιιιά:ιειο

οπο οιοι·ιιΙι. @Ρο ρ:ι:ιιὸ :ο:ο ο6Η:ι:οι:, :ιό ποιο ο.

Ρύσιο ΔΙΒο:ιο ριιοιο ::οοί:ι:ιιι: Βστοιοοοι ιο

οι: ΜΒΜ:: :::οιοο οι :ι:οι:ιοοι οσιιιιοι:. [ει:π: Ρο

καιω:: :στοπ ρ:ιοιο οοοί:Εοιοι·ο και :ο ι!ιο:ιο

οΠο , δ:: :απο οι: σοοιιιοοι ιιιω:. Κοί:ι. :ιιθιοε.

:οιοο:.ιΙΒο:ιο ποιοι: Βοοιιοι οι οίΐοιιο:ιιιοι:,οοο

οο:ιομοοιοι: ιιο:οιοιιο οιΤο:ιΙΒι ,οοσο ίοι·ιο:ι!ι:ο:

οσοί:ι::ιι:,οοεο.Ροί:ο:ιο: οι:: ιι:οΒ. ()ι:οοιιιίοιο

:ιο.ο.:ι:ια οσο ::ἰΒιιι: ρι·ι:οιοι Φακοι, ποσοι::

σιιί:ιοοι ηιοο:ι, οικω:: οοοίΗ::::ειιιι :οροι·ι: , ο::

ρι·σιο:ιο ι·οίοοάιιιΙΙιοε ο·οιοο: οι:οοοιίΕοο:ιο:οσο

:ππο ιοοοι€ΓΡωο ,οιοοοι ΐο:οιο!ι:ο: οοοίι:ι:ιιι:,

ο:: :ι:οιο:ιο :ο (Ροᾶιι :Ποιο οσο ::ιιιοο: οι:·οοιιιίΒιο

:ιο,ίο:ι ::4οίι:ιο σΒὶοᾶιιοι ίροοοδεοσο

ι κι. Εκ οι: ίοοιοι:ο:·ι :μια :ιιοοοιιιιοι ο: ρθω οπτο

ΜΜ:::·χ· ::ο:: : οσοι ο ΒΜιιΒο: Βοοι:ει:οοι, νο! ιοοιΙΙ:οιοι οι:

ι 6 5 .

Ρι·Επισ μ::

Ρι·ού.

168.

ι θ.

Μπακ::

μι: μού.

2:22:';!”' οΒιο6:σ,8: οι:ο:ι:οί:ιο:ήεΡ:ομή:,Βοοι:ιενοΙ οι» Η Ατἱο ὁυΒἰο_ (μιιη ν: οιιΙ:ιοι ::ιΒιιιιι Γοιοι πιο· ιη.

Η: °ιωπ 1ι:ιο:οιωιιιΔο:οι: οι: ιιοοιισιιιισ ιο:οοιο:ιε.ὲι οιισ Β:ι:ιιιι ιδ::ι:,οσο σοΒο:οι:ρ:οΒο ιο:οο:ιι:νοσο ΐ'"° “Ψ ,ὁ

ε: :ο·"Μ. οι::ο:ιοι·ι:οοοωτο:·, οι:: :Πιιιοοι:Ιοο:ο!ιε , ΒιιΒοΒι:- οι:οοοιΙΙιο:ι:ι Μ:: βιο:: ::ιΒιιι: ΐροοιιιο:ιοι οιιιιι- ”'ν"”"'

Θ! “Κω” :ιιιο :ιι:ἰοοοοι οιι·οοιιιί::ιο:ιο:Π νο:ὸ οιιΠοιΒ ιιιΒο:, :ι:ιοι €ιο:ιι:Βιι, οιιιοιίι οσο ιο:οτιοι::ι:. [ο οσοι;"

:ΖΪΖΖΪ7° Μ! :Ποιο :Μαιο ιιοοιιιι: ι ίιοοιιά:Β ιο:οτιο:Μ :ι:ιοι νο:ὸ οι:: ν: ιιιιο:ίισέι Βοσ8: ::ιιοΒιοΠισ ::Β

“Με”. ” απο οιισβιοι: ν:ιιιοι :ο οΠο οισ:ιε, :::ο:: οι:: οι: οι:ιεΙ::Βο ιοοιιιο:ιιε ροοοι:σ ιοο!:ιίιι ::ιΒιιιι: οποιο.

ΠιΒίι6.:ιοΙιε,:οιοιιΒιιήσο :ο το:ισο:ΞσΒιοάΒΕΧο:ο- οσοι οι:ι!ι:ι:οιι, ἔιιιιιι!ι:ιει οΒιοέ:ι ::Βιιο:Πιοι, οσο :::ο `

:Ποιο μοι:: ο:ο ιά:ιοοι::ο:οοε οΙοοιιιοίνοα στον Μι: ν: Η: :ιο:ἰιιο ροι:ιιιίι δ: ιο:ο:Ρ:ο:ο:ίοο νοΙ::ι.

οο::ιι·ο:ι ΐι:ΜιοΒοοοιιι ιιοοοιι:σ::ιοι : Βοοι::ιε ροο·· ίο:ι οοΒο:οι:ρ:οβο ιο:οο:Π

οι:οο:ιιο,οιι:ο :ο Μ:: “Με ιο:ο:ισ:ιο:ο:ι: ιιοοι:Ιοο- Ρ:ιοιι βιο. νοιοο:Ποι:ο: :ιΠἰ:οιιι: , οι:οιιοιί:ιο· Ε”:44]ω)._

Μ:: :ι&ιιι :οοιοιι οΙοοιιισΐνοιοοιΒοοιι Βοοι:ι

:οοι οι: οΒιο:'Ιο δ: οιι·σωοιΜο:ή: ρι·οιηιιο. Εχω;;

ιιΙ:ιοι ίοοιιο:Ιι : Ποι::ο:οιι σοιι:οΒοΗ:ισ σ::Βοο:ιι:

ιο οο!:ιιοι Ποο οι:ΒἰΒοοο:ιοι , Βοοι::ιε άιοἰοἰοιιΙ-·

:οι , ου: οι: Βοιοοό::ισ ιο:ο·ιο:ο , οτι: ιοΒί:ιο:ιιΙιε

::ΙοιιιιιΒοΒι:ίοοι 5 :Ποιο .ο.ρ:ιοιο οσιιίιιιοι: :ο οι:

:οσοι , οίιοι ιιιιΠοοι οι: ιο οιο:ιι|ι::ι:οοι :Ιο:ιοιΒιι·

Μάο ΒιιΒοο:.

Ει: οι: οπο: :οι Γο:ι:ιιι::ι. ι. Γ:ο:. οσο::ο:ι. οι

οιιτιιί::ιο:οιοι οιΪο οοοι:ιοοε ειι?τίιι Βιιοιοοι :οίΒοᾶορὶπΜ

οδο οιο:σιι€,σ:ισσ ίιιιι:ιοοι:: επέαοΠο :::οι:ιο:ιε ΜΒ·

ροέΙο οι: ::ιο:ιΙιε, οιιισ:ι ωοοι:οο, ι·οΓροοι:ο οιιἰιι:

:ο οΒιοά:ιοιίΒοοιΒο5ο Ε:: Μισο:: ισ ι. οσοιι::ιι.

Διὶ ο. οο8. :τοῖσι 8οοιιοοι·: οοο οοι:ο (σο: οι:- να

οιιιιιΒ. :μια ποιοι: ρι·ιοιιοι Γροοιο:ο :οσοι , :::-Μ '·· "ως

Βιιι: τρωω:: ιοΒοιο:Μοοι, (οπι οιιιιοι :με :::Βοι:

(οο:ιοειιιοι, :Μισο ίοΒί::ιοτιο.ιοοι :οἴΡοέὶο :Ποιο

οι: οισ:ει|ιο,:ι:ισάοσοί:ι:οι:ι Εα!ίιιιιι ρ:ο.:ο:οο οι,

οι:οιιοιίι:σοτιοπο :ιιΒιιοο:οοι ρ:ίοιο:ο ἴροοιοοι οιο

ι·ιε, οσο :::Βιιο:ο ΓοΒΙ:ιο:ιιιιοοι. :Η [ποιο. οιιο.

οοεο επιι:ιι:ι. τοΐρο&ιι Βσοπ οι:οιιιιιί:. Ν:ιοι οί:ο

ισο:Εο:οο:οιΠ: Γροοιο: οισ:ιι!ιε, :ιο σο:: πιω:: Με

ι :ποσο ιιοοοΠ:.ι οσιιιο ΐροοιοι Βοοι::ι:ιε οοοοιΪο:ιὸ

:ιοίοι·οοιι: :ο οό::ι Βοοιιιοο: :μια ν: ΒσοοίΕοιοι:

ι ο:ιτοίι:ιο:ιο οοοιοιιιοι::ο: Ποιοι Βσοι::::οοι κο:

ι :ιοΒο:ιο:οο:ιι: :ορ:ιεοιι:ο:ιτοοι ν: οο:ιοοι :ιδωθ

:πιο ιο:οο:ιο.::ιι· ιο:ι:Η:οιοοτιο σΒιοό:ι, δ: Βοοοί::ιε

ι :ιάκ.ιιιιο οι:οιιοιίιιο:ια:οιιιιιΒσοοίιιηιοίι:οιο: ν: ιο·

Ξ :οο:ιι::ιι· ρι·ορ:οι· ιρἴιοι Βοοοίι:ιι:ο:ο : "πιο οπο»

: Μο: οι:οΙοοιι: σοιοο οι:: οισ:ιο:ιοι οσο ρο::ιοοοι

ι :οι Βοοοίιιι:οιο.Οσοοο:ισιιΠ:ιοιρ::ιοι :οί!ιο&ο οι::

¦ Ισ οι:ο:ιοιί:. :πιω Βοο οσο·οοοοΙΐι:ίο Μοτο:: ιο

ἰ :ιιίΐοι·οο:ιιιοι ιο :ι&:ι ιο:ιοΐοι·οο:ο ο: σΒιοέΣο: :μια

ο οοο σΒιο:5:ιιιιι ἱοὸὶἔοιοοε οι:οΙο:ι:: σο: ΐο :οι:Βιιιι

οι:οιιιιιίι:. οοο οιιιιι:ιο οι:οΙ:ι:Η: Ρο: ιο ιο:Μϊο:οο-_

:ίσοι σΒιοάι , οιιοι οσο Δω:: :::ο:: :πορτα Π: ::ι

Μο: , (αι :ιιο:ίιο:ι ρωοεοω. νοσορού:Μοο:.

:μισά οι:: :ισΠἱι ιάιιε ο:: ίο ιοοιιΐοι·οοε ιοιο:Ποιε

:ιιιο , οιιΠ:ι:ο οι·ι::ιΒιιι::ισ:ο οσοοοάοι:ο, οιο!:ιοι

οι:οιιιιιΜοιιιι::ι οοο οσοίο::ο :οποιοι Γ:ιοοιοσ:ι

:οσοι ιι&:ιι μι· ο ιο:ΠΒο:οο:ι οι: οΒιοᾶσ , (αιω

Βοοι·ο :σο:ιιοι ρ:ἰοιοοι ΐροοιοοι ιιιι!ι:ιοι.

Δε! ρι·οοιιοι π. Εμ.. Κοιρ. δ. 'Τοσοι:ιοι :ο :οετο ο”.

οοί::ιοι ίοο:.οι:ριιοαι·ο οποιο. ά: ιιοι!ο:ν: 6ο:: οσο οι: ι· β·

ίὶ:οι:ο:ιοιίὶιο:ιο,ἴο:ι σΒιοθ::ιιιι ειέι:οι ιο:οιισι·ιε :οί- “ω”

:ποιο πιο:: Τροο:οἰ, :μου οσοιιι:οι:: οί: ιι:ι:ο:ιι ίσιο

οι:οοπιΠ:σο:ιει ιοἴροἀο πιο: οπο:: , οοιιι:ιοοοι::

Διὶ σ.: Νσο ροίἶο οι:οοτιιι:. σσοΪοΠσ ίροοιο:ο Μ"

:ιέΣιιι Β:ιοιιιοσ, οιιι::οοἴοι:ἱο σΒιοᾶιιοι:οἴροοὶο Α:: :_ μ::

:Ποιο οποιο, οικω οσοίιι::ιι:; οσο :οΐρο&ιι Ποιο, Μ*

οιιιιοι ἴοιιροοιη:οἴροᾶο οιιιιιε οσο οοοιιιο:α::ιτ ν:

οΒιοά:ι ίροοιοοιιοι, ία! ν: οσοοσοιι::ιο: οι:οιι:οί:.

:69.ή

Μβιο:$.

ΒΕΟΤΙΟ Χ!.

Α:: ::ι·σουι.:ΐου:ίοαόμιο βοσβαιοι ποιίέ

που: πω: Μύπω: , κά:: :::·οι·οβο

ΜΜΜ::

:Με οσο ΐροοιιιοιιι·ο ροοοει:ει , οι:: οι:ρ:οΒο ιο:οο·

:!ιο:ο:: Οσοι. οι. :ι.7ι.αι·.σΙ:.@· μ.76.:ιτ.4.. Θ· ο.

ο.. μ. Β.οι·.:. Ροοοιι:ιι.°ν:οι:εύθιο:ιιιίροοιοοο: ΗΜ

ποιοι
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Ώσωτὶ

οπ!.

5'ε::Η:|ι::::

Ξ:::::ι.

ι η.

Οσ::::Α

Ύ

πιο. 2:21)::Μ ο· Μοἰἱιἰοῇπωειἰἰοοΐιιιιω ΜΜΜ. δ: α:: :ο

οποιο, :ιοι:ο: ::οπδιο ι:: :ο:ιοοιιοι:ιοο:ι: οι:ιοο:ι.ιι::

οιι:οι:: ποπ ιροοιδοο:, πιδ ο:: δ: ιπ:οπ:ιο:ι::.

8οιι οοι:::ο: οι:οιιι::δ:οο:ιο ιοοι διο:ι διοοιδοο:

ίπποι:: ι:: :οιιοπο Γοο:ιιοΒιι , ἔ:ιοι::δ πο:: ιπ:οποιο

πιω:: ::ιπ:ι:ι:: ::::οι:ιιιοοιι::, ν: πιο οι". «ω. Απ::

οι ο. οοιιοοιιι:. @ιο ο:Βιιιι:οπ:ο οοπιιιοιι:: Γο:ο:ι::ι

πιοιιο ιο ι:: πο:: :ο :ιιδ:ιριιιί: οδο , :ιιιοιι: ιιιοΒιιι:ι::::.

δοοι:π:ιο (απ. ν::ιιιο:ίοιιτο: ποο:: , ν: οι:οι::ι:

ίιοπιιε ροοοο:ο ιροοιδοοπ:, Δω:: οιιο:οίιο ιπ:οπ

οι: Μι τι: οδο , δ :οπ:ιιι:: ιπ:ο:ρ:οιοιιιιο δ: νι::ιιο

ιιι::δπινοιιια.Ρι:πιιοιι:οπ. ν: :ιιοιιι:ι: Γροοιδοο:

οι:::::::ι ροοοο:ι διδιοι:, ν: δ: νοιιιπιο:ιι::::ι δ: οι::ο:::

νοιι::ι:ο:ιιι::: ο:: ίσια:: οοπιοπδ:::: ι:ι:οι·ρ:ο:ο

:ιιιιιι:::ο:εο. δο:ι οοπ:::ιι: ι:ι:ιο Γοπ:. οοίιοπ: οιιο:ι:

Ριν. :πο μοδα. :ο:ιοπο :ιιιιοι:. οι:ιειι:ο:ο. Αι:ο:δο :Πο

ο ι)οο ό: α:: :οδιο ιρδιι: ιοΒιε ιι: ::ι:οι:ιε ροοοοιο

ιποιι:ίο, ποπ ξιοοιδοοπ: οοοοοιο; :οροποπ:ιο:ιιιοιπ

δικιο πι:: :κι δ: ιποι:ο:ιιοπιιο δ:οοιοιιε , πιδ ν:

οι:ι::οι:ιο ι:ι:οπτο : οιιο:ιι:ι ι:: ::ι:οιιι:ο: ροοοο:ο

ιιι:οπ: οδιιιι, :ιἰ:ο&ι:ι:: ροδι:ιοπ: νοιι:π:ο:ιι.ιπι.

Π.α:Ι:ι::ο Γοπ:. κήπο ι.ο.:Ιήι.ιοι. :ομ.:. σ· 6. @Μπα

ιιιιπΒι:::π:ιε άυριο:: μου: ροοοο:οι·ιι:ι:,οιιο:ιια: @μα

οο:ι:ιι:,οιιο:ι:ιο :::οιι:ιο :::ι::ιο:ιο οο::διπ::::οιι:: ι:: ω::

οδο: οκιο:::ο , οι :πιο ιοοιιπ:ιο:ιο :ιο:ιιιο:ιι: ιι: ιπ

:ο:πι::::,ν: ιιοι:ιιοι:ιιι::ο,ιι:::ι:ιτι,ο:ιιιιιο:ιιιο:,ι:ιοδ

ριιοπιιο,:ιο::ο&.ιο,οοπ:ιιιιιοιιο,:::οπ:ιοοιιι:ι:, 8: ιι::

_ιοδι:ο:ιι.Αι:ο:ι:ι:ι οο::::::: , οποιοι:: ::ιοι::ιο :Μπιο

π:: ::ο::δ::::::ιο:ι:: ιποάιι ι:ι:οι·πο . ο :πιο ιοοιιποιο

. ο :ιο:ιιιο:ιι:ιποι::ο:πιιι:: , ν: ο:ιιιιιπ,ιπιιιιιιο,ιπο.

ι ι:ιο:ιιοπιιο,ίοοπιιοιιιαι, ιπ8::::ι:ι::ιο διο. Ρ:·ιο:ιε εο

πο:ιε ροοοο:ο όσοι:: , ιροοιδοοιι: :ι:οιι:ιο::: :ιοδι πιο

:ο οι:οι:ιοθ:ο8οοι:οι:αιδι ο:ιοιι:ιπ:ιι:οάο 8::ιπ:ο:

ρ:ο:ο:ιιιὲ νοιι:ιε. ναι:: διιο :μπε ΐοιοπ:ο: , :πιο

ιεπο:οπ:ο: ιΒιιο:οο:ιιι οιιιοοι:ιιι , απ:: πιο: , οποιο

ι ίο:9:ι,:οι::ιι::ιε πο:ιι:οιιε , οποιο ροδ:ιιιιοιιοιιι:ι οι:

ἱ οι: οοιι:ι::ιιο:ι: , πο: το ιιιιι:ε ιροοιδοο:ιι ι::οιι:ιο:ι:

οοπ::οι:ο::οιιιο :στο ::::ιι:ιο ιιο:ι:ι:: οοπδιιι: ιι: Μ::

οπο:: οι::ο:πο,:ιιιο:ι δι:ο ίοιοπιοι· ,δυο ιεπο:οι::ο::

πο.

-οι·ο::ο: ιιιοιι:ιο::: οοιοο:ι οιιοπ: Γροοιοιοε ι::οιι:ιο: ι οιιιροι:ιιι:ο: :οιπ:ιπο: οθιιιπ:: νοιιιιι:::ιε, ίοι:ιρο:

η: -

τω:: ρω.

ι :ο .

©οπ:::ὶ

1::|ιιιι::Ιο

οιιιι οι: , δ; ιποοοιιιοι::ιο διοοιοιιι.

τω:: Επι. :ιοοο: , οι:οι:ιι:ιι:οπ:ιο: Βοπο:οιοο,

οποιο οι::πιι:ι::ροοοοιιιρο:ΐοιποιιι:ιιιπ:ι::, πο::

::ιι:ιιο:ο ιροοιδοοι:: ιιιοιι:ιοπ: , πιδ ν: οι:ρι·οδο ιπ

:ο:::οε; Οιο:ο:έιε νο:ὸ,_ι:ι:ο: 8οπο:οιοε ποπ Γι::::, ποο

ιπο:ι:::ιιιι:: ::οοοο:ιε ρο:ιο ιποιιι:ιιιπ:ι::, τρωε

::οι:: :::οιι:ιο::: ::ιι:ιιο:ο ιπ:οι·ρ:ο:ο:ιιι:: ::π:ι:::: νοιι

το:: :Μ::ια.ι.ο.:::.72.ο:ι.οι:.δ:::Μ.ο::.7 ο. απ. 8.

Μ!» :. ρ°. ο.ςι·· ι. Ριιπ:ιο:::;οι:οι::ι:ίι:οπ:ιο πο:: οοο

ίο:: ποι:οιι: Γροοιο:ιι :::οιι:ιο, πιδ :πω ποσοι:: :ιο

ιο::ι:ι:ο:ο::ιοοπ::ο :::ιοποπ:: ο: Βο:ιοικιιοει:ο: τω::

::::ιπιι:ι:ε ροοοοιιειποιι:ια ο ποπ οίιο:ι:ι:: πονο :ιο

ίοι·:ι:ι:οιοι:: οοπ::ο :::ιοιι6, πιδ ν: οποιοι:: νοιιιο.

ε:: οοπ::ο: πιο: οπο: οοοι::ι:οπ:ιι::: Γρι:ι:ι:οιο,

:μισό :πιο :κι ροοοοι::ιι::ι: ιπ:ιιιο:ι:ειποι:::ι:, οι:

οι:οιιιι:ίιοπ:ιο Βο:ιο:οιιε ο:: [ο ιποιιιιοι:ι οιιιοιιιιο:

ροο:οιο , :κι ::ιιο:ι οοι::::ιιιιοπ:ιιιι:: ρ:οιιιιι:ι.ιοιπ

:ιιιοι:ιι:: οι:ι:::οπ::οπ οι:: :οι οιι:ι:ο:οε Γροο:δοο:

ροοοοιιι::: αιιιιιιιι, οιι:::: οοο οι:ριοι:οιπ:_οπ:οι:::

Τυπου:: οδιεποπιιοοιι :οτιο, οι:: ιοιο: οι:οι:πιιι.

8οπο:οιο: πο:: :Ρωεοωι,πι6 ν: οι::::οιεο ιπ:οι::2.

Νοο :ο:ιο ρ:ο διπ:ιοι::οπ:ο ο:ι:ιι::ίι:ο νοτο οιι:οι:ο:·

δ:: οπι::: ο Π:ο, δ: ::οπε:οδιο οι: οιι:: ιο8ο ι:::ρο:

:ο: ροοιιιιο:οι:: :ιοδο::::ι:ο:ο::ι οιιιιο:ιοπ: οι: οο,

° οσοι:: πιο:: οοιοθ:ι:ι:: ιριι::::,ο::.8:.:ιι::ι::::, οι::

Ιουλ

, 1 8 : .

(ΜΜΜ

ιο:πιοοιιο , :ιι:ο:::::ιε ο μια:: :οι πο:: :ιιιιιπ&οιι: ο

ιι:οιιιιο οικω : οπο: οπιιι: :ο:ιιιοιιιι:ο:ι ιροοιο:::

ο:ιιι , ροδο:ιο: :κι ι::οιιο:ιιοπιιο , οδο: :οι:ιο:: πιο

πι:: :ποιοι δ: οι: ν::ει:ιιιο :ιιιιο:ίο.

(1ιιο:ιοΐοπτ. οιιο:ι:, οι:: οι:οιι ι:τιιι:οπ:ιοε ποπ δρο

οιιιοο:ο ροοοοιο, ω: ν: οι:ριοδο ιπ:οπτοε.::ι:ο:ι:::ι

ορροδια οιι·οοιοδοπ:ιο:ι:οπο: ποπ ιροειδοοπ: ορ

ροδ:οε ο&ιι: νι::ιι:ιο,πιδ ν: οι::::οδοιπ:οπ:αι ν:

οιιιο ιιοπιιι:ι οιιο:ιιι: πο:: ιιιοοιδοο: οέιι::ι: ο:::οιιε,

πιδ ν: ο::ρι·οιοο νοιιιιιιι:: ποο οοροδιι:ι:: :ι:οιιιιι:

οι:ο:ιιιεδ:οοιδοοιιι:οροοδιι:::ι οάι:::: οιιιι, ω: ν:

ωραιο: νοιι:ιιι::. ν::ιιιιο ρι·οοοριι:::ι διρο:ιο:ιε

ποπ Γροοιδοοι ο:ί:ιι::ι οιιο:ιιοπιιαιροοιοιιε , πιδ ν:

οι:ρ:οδιο ιπ:οπιιι:::,ποο ορι:οδ:ο ::οπιειοδιο :ιοί

:ιοο::Γροοιδοοιοι: ορροδ:ι:ι::ο&ι:::: ιποοοιιιοπιι2,

πιδ ν: ο::ρτοιιοιπ:ο:ιτο. Ρι::::ιοι::.ροοοοιο ο:ιςιιιιορ

ι :ο:ιι:ιπο: ιιιι:::: διο οοιιοι:: :ο:ιοπο :ιοιοάοιιιιι:ο:ιε,
ι οι: :ιι:οοοπιι::8ι: ::ιοιι:ιο ροοοοιι ιι: οέ:ι::ιοποιοι:->

:ιο .π. οι:ιροιιιιιε πιο:: οοοι.ιι:ο: :ιοιο:ιιιι:οιο:ι:

οιιιο:Σι,δ:ι·ι οι:: ποπ ίοι·:ι:: ροοοοπ::: οιιΕ&ιιεινο· .

ιι:π:οιιι:::ιοι::::π οι: ιοπιιι::: ιι:π:ιοι::οπιιιι::. Ρο:

οο:ο πιο ροιιο:ιο:ιε Βοπο:ιε οιιι::::ο: , ιροοιδιοοπ:

ι:1οιι:ιοι:: πο:: πιδ ο:: οι:ιο&0 8ο οἰ:οι:::ιιι.ο:ιρ:οιἐιἱ

νοιι:ιε :ιοδ:ιι:οι·ο. (ιδιο .π. :::οιι:ιο οο:ι:ι:: οοπιο

:ιιιο:ιι:ο:: ιπιοι·πο οιΐοᾶι: νοιιιπ:::ιε,8ο οι:: απο

διο: νοιιιπ:ο:ιιιι:: ιπιιἰ:.οᾶιιιι:ι 8: ιπ:ο:ριο:οιιιιιιιι:

ι νο:ιοιιι:ι:::ο:ποιοδΕ&ι:: νοιιιπιο:ιο, οοπίο:ιι:οιι:

οιι·,ν: ο:ιο::ι πω:: Γροοιδοο :πιω ροοοο:ι, :πιο
ο: ω: οδιοάι: ιπ:ο:πο ροπ:ιο:. ι

Πο:: ιοπ:. νο:οοιι,Βιι οι:ριιοοπ:ιι:ι:ι, νπιιο ο:·ιοἔ 'ἶιι μ .

Μ:: ιροοιδοο ιιιο ι::οιι:ιο π: οο:ι:ιπ:ο:πο ο::ρι·οδο:ο::::ιπο:οοιι οι:οιιιιιιι. οπο: πο:: :δ ι:: :και ιπ:::- Μια: ο

ι::οιο:ιι:ο ιοπιιιπ: :ο οοπ:ιοιιι :ο:π:ιποιο :8:νπ:ιο Οσοι

ρ:οιιοι:ιο:ι πιο ο:ο:ο:ιεροοοο:ιεο::ρ:οιιιιιοδο::πο

ι:: οι:ιο::οιι:ποπ νο:ιο:ΐροειδοο πι::ιι:ιοι::. Και::

ιιιιι:ι:.Οι.ιιπιε ιι::ιι:ιο διο:ιδοοιπροοοοιι:Ρ:ιπ:ω::

:ιοδ:::ιιιι:: οι: οι›ιοο:ο : νπ:ιο ιει:ι:: Μ:: ι:οι:οπ::

ν: οι: οιιιοοιο ::οπ οοοι::ιοπ: ::ιοιι:ιο:ι: , πιδ πο: οι::

ρι·οΙΤιιιι: νοιι:πιοιιιιιιι: Κοοι::·ι·ο:ο :κι ποιο:ο::ι τω

ιιι:ι::,οίι ορο::ο ρο:ιιιο ρ:ιποιριι;(ιοπδ:. ο:ιοι:: ι::οο

ι:οοοοιο, οποιοι:: :ι:οιι:ιο οοπιι:ι:ι:οοι·ι ιιιοι:ι:: ι::

οιιοοιιι ι:ιτο::ιο,ιιοι:οπ: οιιιοο:ι:ι:::,8: οι: ιιιο :κι νο:

ιι:πιο:ιιιι:: ιπ:ο:·ρ:ο:ο:ιιιιιιιι :ιοδ::ι:ι:π: Βοπο:ιοο:::
ίιοι:ο::: ::ιοιι:ιο:ι: : ν: ροοοοιιιι:: ιποι:ο:ιιοπ:ιο: οι::

· οι:ιοο:ο ιιοι:ο:ο:2οοριι οοπ:οι::ρ:ιιιο. ο οοο έοιιμ

:οιοι:: Με:: πιοιιιιο ποιοι: Ρο: νοιι:πιο:ιιιιι: πι

:ο:ο:ο:. ιι: .::ι:οι:ιε ροοοοιο ιποιιιδ.ιιι:. Οφιο:ιιω

οι:: ποο οοιι:::: οι:ιοο:ιιιο ι::οιι:ιο ο:: νοιοπιο:ιιιω
οι:ρ:οιι.ιιιι:: δι:: τρωει:: :ιιιιο:ΐο οι: :ο , ου:: οι: ω...

οοο: οι;ιιοοιο ,οοπ::οιιιιι:: ο:: νοιιι:ι:ο:ιι::ι: ιπ:ο:

μα. ποπ :ο:ι:ιι:ι:: :οιιο:οι::ι: τοπιο:: ι:ιι·οιι:ιιιιο

ροοοο:ι: οιι:ιο:ιι δ: ιι:οιιιιο :ιο:ιιιο:ο οι: οι:ιοο:ο ι::

:ο:ρτο:ο:ιιιο, οι:ιιιο οιιρ:οδο νοιι:ο. Ι:ιιιο_οιΒιιι::

οοπ::οιιο:δο, Δ · Ν

Β::::ι:ίκω #7. Ι:ιοο ροοοο:οι ::::οι·ι:ιι: ::ιοιι:ιο '_8ἔ·
οοιπδ:::::ι:οιο: ιπ :δικιο ιπ:ο :πο ο ποπ οοπιι·οιιο:ο Χ:”::0“

ιροοιιιοο::: :::οιιιιο::: οι: οι:οι::::δ. πιδν:οκρ:οδο: “ι,..,€,, στ;

ο

:ο ορροπιι:ι:ι:: νι::ιι:ιοι:εορροδ:ιε:ιΒιιι::δ νιτιιι· ιπ:οπ:ιε , :ιδιο :::οιιιιο :οιιιιι::: ποπ :ιοδι::ιι:ι:: οι: σ:Μ|ισπιπ:δ

:οι ορροδιο: ποπ :ιοδ:::ιιιπ: ιροοιδι:ο:ι: ι:οπι:οιοι::

οι: οι:οιιιι:δοπιιιέ, ω: ν: οι:ρ:οδο ιπ:οπιιιιι ποο

ροοοο:ο ιροοιδοοιι: ι::οιι:ιιιω οι: οροοδ:ιε οι:

οι::::δ:. πιδ ν:ο::ρ:οι:ο ιπ:οπ:ιε. δο:ι οοπ::ο ; πιιιιο

οι: νι:ιιιο, οοο: ποπ οι:ρ:οιιοιπ:οπιιοιιιοποίι:οιοπι

ιι:: οι:ιοέ:ι,ν: οι:: :οπ::ιιιιο::ο: πο:: οι:::ιο οοο::

:ιιι:: οιτρ::δοιιιιοπιιιι π:οιιιιο:ι: ω: ποιοι: , ν: ει·

ιοιιι ιποιι:::ι:: πρι:: οι: οιιο :·ο:ιιοο ο:ιιιι: , οι:::ιιι

:μια οι:οι:ι::ίιοπιια , ν: ίβοοιδοοιι: ιτ:οιιιιοι:: Με

ιοιο οι:ιο&ο, (αι οιιο::: ο: ι:ιο:ιο :οι::ιοπ:ιι ι:: Μήν οδο·

οι:ιοθιιιι:: : ο: ω: ::ιοιιιι: νο:·ιο:ι:: :δοπιιοιι:ο:ρο: 5" Μ.ω”

νοιι:πιο:ιι:ι:: ιπιοι·ρ:ο:. δ: οι:ρ:οίιι:ι::: οπο: ιι: 9:22:;σ,

πι: ροοοοιιε πο:: οι: οπο:: ::ιιιιιι:ι :ιο:ιιιο:ο οι: όι-π:ο:ίο .

οι:ιοιᾶο 8: οι:οιι:::ίι. ιπιο:ριο:ο:ιιιο , οιοιι:ο οι:- #:Μ::ιω

ραδιο νοιι:ιο : :ιιιιο ::::ιιι:ιο :ιο:ιι:οιο οι:οοιοθ:ο δ::

οι:οι::::ίι. οι:ρι·οδο νοι::ι:Γιιρροπιι ι:ιο:ινι::::0

:ιοπ:ιι οιιοπιιοιιιο: :ιιι:ο:δι:ιι: ο ι::ο:ιο ::π:ιοπιιῇ

οι:: νοιιιπ:ο:ιιι::: ιι:::::::ο:, ιΒιιι:: ι:::ο ι:::ιιιιο
ι εω9::=::



Μ::

Ι:ΜΗΜ2ου .

¦Σ.Μ)|ίδι

πω -Φι#.ΧΪΡ. οι πω. εοπιπιειριπι2ε πιο” πω:: ε; πιο
οοπίο:ισοπε οι: νπο ωοι:ο :οπόοπο:οπ οπωιιι-, :πε:οι:ιοι::ιι:ι, οοι:οπι :οπο 3. ρ.ιιω88.ο:.4. πιο

το: ι::οαπ :ιωιι::::ι ειποι·:οε πια:: :οπι:οιιι:: :π

:παο ο:ι:οάσω. Μει:0τ ρ:οΒ. πιω νει::4:οιππιοω

ᾶιιπι ο: οι:ρι·οΠοω οπο: :ποιο οο:οο:σω, νο: οπ

νοσωπ. νι::ιιισ: οΙΤοπιπ:::οι· ρο_οοιιισω : νι οοπί:::

:ο ροοοιι::: οπο, :ποποι::οπι:π ίροοπ::ι, 8: ί:πι:Ι:..
::οι.Μ:ποι·ρτοο. νοΙσπ:ιι::σω οι:ριοΠοω 8δό:π κι

ΐο:οορτ: Βοποπο::3.ο::οι ίο::ιω ο:: οι:οσωπειο::α

ωοποιοπποπι::οο :πό:ι·οο:ο8: :πτο:ρ:οι. :π οπο· . ιι88:ισσιιι ροοοιι:οω. 3. Η:: πιοι:οοι::σω Πο::

”οο ΓροοπΙο ροοοιι:ιιω ιποΒοι::οπι:ο ποο :ποο::::

| ω:: οι οπο:: ι::ίο:ρ!:οοπ::ιιΠοπ έ:: οι:ρ:οίΪιι νο

' οοιιιιι:ο ροοοιιιιπι οοιιιωπ::ιο: :ποοπ:οιιιρ:σω _

Ϊ Ισπ:ιιιο π:: ποπ ρει:οπο:.

Ε: ι::δ:::ε ροκ: ο:: ν::πω:·ισο :ιιι:οιιοω ποπ:: “Μ”

ιἔρξ

ιοο.

'πιάσω :π π:: ρο::::ει::$ :πάιιοπ ποσοι:: ποίο:::ι: πιω ρ:::ιιι ροοοε:ιι οοπίσωωειπισ::ποδ::οοο ο» απο.

πιιοπι :π ιι&ο οΠοπ::ιι::ιο: ι:ισο:πω πο οι: , ποιοι ι το::ιο,ιιι! :ισο:οω ωιι::::εωοοπ::::ιοποπιω πιπ:ο::
ποσο:: νοΙσπ:α::οπι :π:αρ:ο:. πιόσο:: αι:ω νο: π :1ΠΟΦ:00:10°νο10η"τ:"ω:ΡΟΜΙ:0:3:Παοϊ0:Π·

:οιπο, δ: πιο::ο τοποοιι::: :π οΒιοᾶσω, :1:1:ο::ο:1·Έο:ωιι:οω οοπιοπιρ:σω ριεοοορ:: , πο: Βοποπο::,

ν:πι ροοοιιιο :πο:ια::οπιπο δ: :π8:ει:::οο::π:ι 5- να

οιοει,τωοιιο.οπι :ο:ιιιιιΙ:ε οοο:οωρισι μακ.

ρ:: νοΙο:ίρ::οοπι:ιι ραίοπε, ποπ ο:: :πνοπιπ:ει::ο

:π:ο:ριοιι δ: :πι:::οό:ο , πο:: ποο ποπ από:: :π

::ιι::ιο: νει::οιοι· ρο: :ποιοι να:Δι:ο:ιοω νοΙσπ:ει::

:ρθω πιιι::ιπιω ίο:ιοο:::ο:,ωσιοπι :ροο:οιιι: αεο

'
.

.οοπ:οωριοω,νο: πωπω ρο:ίοωιι, (οι: :π πω.: επιοο. Η ίο::ιοι πιο: ρ:ορια· ωιι:::πιπι ροοαιι:, (ο.
Πρ:ο:ι:Β::ιιι.Ιπ:ο::οσ:5νο:ὸ ροοοι::ε, οισ:οτο:ο πιο· οι:: πιο: :ο οοο:=οιροιω νιοιππ = πο:: του::

ρ:αιο: ωει::ιπιω ρι·ορ:ιιιω, απόιισ: ποσο :ροο:οι ··

ιιιοι:ο :οποοιιιιι :π:::ιιο, οι:ιιω:: να::ο:ο: ωο::ο: ΐ0τωοιπ 000ΜΒΡτω ν:"ΜΒι (Πω :ΜΒΜ πο·

πι:: ::οίσωπο: οι: οπ:οδ::ο δ: οποσωπ. δ: ποπ οι:

ιοπι:οπ::: :π ο:ι:οάσπι οι::ιιοι:οάο 8οπιιο:ρ:ο:.

'πιὸποᾶσω δ:οι:ρ:ο::σω , πο:: νιιτ:ι:ο: αποπο

πιο: ιιιιι::ιπι ροοοιι::. ΙΙΙσπ:οιο: :πο ι::ίοο:ίοι ραι

&:ο:ε οι:οωρ::ε. Ριιιιιο::ιο:ε :οωοΙ:οππω ο ::οι:ω

οοπι:ειΙι:: ωει:::πιιιι :πιοπιιπο οσοι:: ρ:οι::ωοω:

:μια :οωρο:οπ οπ::οω , ποο :πιο:ρ:ο:α::οο, πιο

οι:ρ:·οπο :ο:οπιπιιο:: παω ωιιΙιτπ :πιο ιιι:ο·οοιιιο

οοπ:οωιιιιιιο: πι ποοοριιοπο ιο: ι::οπο. Νοπ ο::

οιι:οπι οιι:οπι ωι:::::ι , Ε: :σ:ισιιι οοωω:::α: πι

οι::οπι ρ:οι::ω:: πο:: :οπο οι: ωο::οιοποοπ::: π.

ροπιοι:ιιο: π:Γρ::οοπ:::ι ρο::οιιιο, :ιοω :ο ρ::ο::

:ιθ:σ ποπ απ. Ρ:ιιπ8π :ισ:::ο:σπ:σω ρι·οοορτσω

οποσπο:π:οωροπιπιπω, οοπ::ιι!ι:: ωι:ιιπω:ιι

ο :οωρο:οπ::8,ποκοιιι:οω ο:: :πιο οι:οθ:::, πσοπι

πω.

ι:::οιί:ο:π:οπ::ιιισ:. Νοπ ο:: εισιοπι οιιι:οω, Η :ο:σ- '

ιι:σω ::οποοιιι: ιπ οοπιαιιριοπι ριποορι:: πο:: ε

Ίπποι: ωοοοιοι:οποι Γοροι·ιιοι:ι:σ: οοπιαπριοε ι

' &οι::ο :πιο ἴορ:ὲ,ίοι: ρι·ο οι::::π:οοο , πο: ι::οπσ:

άι:: ει:: ροοοεπι πιιοπιιι.

εει:Τιο Χι:

Α:: αδίο;τ @οποιο κουτί.: ιἰι/ᾶωα: ο:: οι:::ο

· πει/ουσ ιού πι, που:: οι: οοπιθ'ο 9

5 νω::ο: Μο Γ:π:ι, ποπ ρ:οππο πιι::πίοοο,
τ πο: ι::ο:ισ: πο:: οροι:ι, δ: ιιοιι ι:::ΐο:: επ ο:ι:ο

πο:: οροιιπ:π, δ: πσωασιοι·:π:ο:ο::οσωπιπ:πιιο

αιι:οιοοιι:ειω ροοοΙ:ο:οω :ιιιΒοτά::::οσΙοιιοωι δ:

ωοι:σω οοοππο: ο :ο!πισπ ο::οσωπειπιπι :::

σα:σω , ροοσ:::::ε ι:ο::Ιο ::::ιοεί::ο. · .

3 δορροπο ειιιιοπι οι πιο ,ριππ::6:οω Εποιιι ποπ

:ο:οπι οπο ο::οσωπο:ι:πιω πάσι οι:ιο::ο::ε , (οι:

:οιωιιΙοω ::::ρ::οοπτοιω ρο:ίοποι , ν: ::ιοι::ο,:π ::ιιο:ριο:.8: πιω:: π: οκριοί:σω δ:::::οάσω.

. ποπ ο:: ποο ροοοπιι:ο :π:ο:πο:σω. Κο:ρ. ΝοΕοΚΦ·

`

¦9δι

@ια/Πο

πρι: ορο:

'·ιρ:ἱ.ἴ

οι

κ

193·

Δῇκἰεᾶ 8:

::τιπιπ:?.'

°Ϊσρο::ο::ε. Ε: ποο: οποιο οσωρ::ο:: :ΜΜΜ ω; οποιο :π:ο::ο::ε , ποι:οποε οι:οοπ:: Η:: πι οποσ:: Μάι.

'οοπ:οπ&οι νπ:οιΙ:: οοπιαι:ιρισι ίορα:ο:π , Ιι:ο

::ιιωοπ ν::ιιιοΙ:: οοπιαιιρ:ιιι :ροο:ο οικω ἑοοιι·

1οωρ:ο ίο:ωι::ο:οίι:οω :ορο::ο::ε::ιο:ο οσοι οσο

ιοωρ:οι:οπό:ι::π ρο:ίοπιιπι ρα ωοόσω :πωπω

:::, δ: ποσοι ωοι::πιὲ ιποοιιιίιοοιοι· οι:ωο:Ιο::-

ι·οΒιιπ::: :Παω , ν: μια πι :ιιρ:πἐ`ι, δ: οοπτσωο:ι:ι,

· σο :οπο δ. ΤΙιοπ.2. π. οιι66.πι·.4..ώ· ιικ.7ι.οι·:.:.

ΗιΙσπι :ο ωοι:ο πιοριπι:: :π:οιπιω , ἀ::ἶο:οπ:ὲ

πωρ::ο:ίο::ο, δ: ροο02:ο οοοοΙιοποι:οποί ρ:οχ:.
:ο ιιιοωι οοπιέρ:σε ίο:ωιι::ε :ροο:ο οπο:: ὲ ν:::σο::ι

ι86.

(.`οπ]:ιω. ι

ιΒ7.

ΜΜΜ”.

188

1π/επισικ π.

Οοπ:::ω. Γοπιρο: :ιοωο8:οοπο: ροοοιι,ο:πιω

:ο ωιι:ο::ο πιο: ιιοιο::ο ρα οπρ:οΠσπι οοπ:οω·

·ριοω ροοοιιι: Α: :οπο πωπω:: ροοοιιι: ι:ο:σω: πο·

πο:: οι: ο::ι:ο&ο: ιιοπι:Ηοά , ρ:ιοο:ίο οοπιοπιριο,

ποπ ω:: Ιοοοω ιοΓοποοιο:πιο::::πω:π :ιδ:σω3ο:

8ο πο:οω: παπι οι: ωοι:ο :ρίο :οπι:οπ::: :π οο:ο

θ;ο::ι; οίκο ποπ πωπω οορσ:,οι: ποοιιΙπ8::ισ:

:οι ::ο:σωπιοι·. Α: πιοι:οε :οπι:οπι:::π οπ:ο&σω

ιιιειι::ωο οοπΠί::ι πι νοΙσπ:ιι::ο οι:ρ:οπο , νο: :π

:οτρ:οι. ι:παπο νο::πι:πο&π·: αετό οι ι::οο::ο

:οπτ:ιω νο:σπια::ο :ο ροοοι::: :πιο:π:ι ι::ιιο::: ο::

:σι· ωιιΙ:ι:ιι. ι

Ε:: :::έ::ι εκβι·ικι· ι. 8ροο:ι:ο ροοοιιιοω:οιιππιι

Ι: , ποο:: ορροπ:ιο: οο:ιοά:οπ: Έι·:ι:ο:πο, ο: δ.

Τ|ιουιο. οι”. “ω”. 3. ποπ :ποοι::3 π: ιιοαππο

οι:ριοΠο νο:σοτιιο π:πισ::: :::οπο: , να π: , ν: οι

«Μάο ο νο: :απο ::ιι:ιιι:ο:ριοι::σιοε οι: ιιππιιοι ιο:

ιιιιω. Α::οπο: :π πωσ: :::άο , νο: :.ιο:ο , ποο::

ρ:οιι:πιοοπ ιιά:σιοοι:οί:ο ροοοιιιιι:: , πορ:οι::π

:οιοοοπο:ιιιιιΙ::π;ροοοιι::, ει:: οπο:: ρ:οι:πιιοι:π

:Ιοο::ο:;8: :ρ::::ο:ι::: "οπο, οισειω ρ:οι::ωοε ρα:

:ροο:ο πισω:: οι: Μακάο οοπί:::οιο:::ο ποο ριοο:

μια :::Π:οο::ιι:οπ, :ο ιι:::ισιω :ροο:οσι ωοι·π :::

:ιιιιι: αό:ο:,:::ιιο:πω ιι:ιοι,ιιιιοω ::::ιοπ οπ::δ:οω;

οσιιι::ιιρΙ:ο::ο:.π. ροκ:: πο:: οπ:::π:οοοι οοωρο4

πι:: ε:: ιάσω :ιοωιιποω.ι.ντ πο:: ωιι:οι α:: πο: σω

πιοι·ιιΙπο: ιιιι:οιιι οι: ο::ι:οάο, ν: απο πο:: νο:: ίση

το:: ο ν: :ο:π:οαο:. π.

Οσπρια::

πο: κά π:5'ιΞ

Μαιο/πι::

ν: πο:: Βο:ιοι οι: ιι&οω οι: αω,,!,"ι,

0:ι:ο&ο :ιοπι:,ν: οσοι πο:: νο:: :ο:οποιο,ν: ριισρο- ιιΜιιφβ

προ: Γοβοοπ:ι:. 3. "ποπ :παπι ει:: ιιᾶίι οι: απο·

:Με :ιοπσω : ν: οσοι πο:: οΙοοωοίπιιιω :::οσ:: ν:

:ιιοιΙο:ο:.4.. ν: πο:: ποιοι: οι:: :άσοι οι: ο!ι:οιΣ:;ο

ωιιπ:,νι οίιω πο:: :ο:ει:σι·,ν: πιι::Βο:ι:: Γσοοο::ει::

:ο ι. οιιίσ ποπ :οιιιρο:Εοπ ιιιιι:σει:::ιο:: :ρο

ο:οπι ωπ::::ο: :::οο:Πιω ο :Μπα ο:ι:οά:. π:: :προ

οοπιι·ιι:ι:: απο π:: νοπω ἴροο:ο ωιι::ιπω; ιαπ

:ιοιιπι :::::οι·οπιπι οσοι Βοπο:ο:ιισι:ι. Σ."Ποιο.ι. οι

ιμ.:8.ιοπ.7.ώ· "απο πιοΙο.ο:ι.6. οπο:: :προ ωιι::έ

:πι οι: πιο ρα· :ο οοπ::ιι:ι:: ·ωι:::πιπι οι: ο:ι:ο&ο:

ν:: οοπ::ὲ , ωιΙ:::ιι οι: οπ:οιί:οωι::::πω οι: :ὅσοι

ΝοφΗω :::::::οπι:ιι :ροο:Εοιι 8οποι; ν: οσοι πο::

:ο:ππ:οιο:,ν: οι:οπο:ο:ο: : ωει::ιπι ιι:::οΙιο::: ρα· [ο

οοπιπι:ι:: ωιι::::σω :ο:π:οιιι:οπ:ι , :ιπ:ισιω πιο

"πιο 8οποι, πο:: ροκ:: οπο ίο:π:οιιι:ο :πιο οπο::

:ο::ο ποπ οοπ::::. ν:: οσοι πο:: ::ι·οει::π:οιπω

Ιοοοΐοο:ο, ν::σι·ο:οι·. ωει::ι:είο::Ιοε:: οοπ::ει!ι::

πιιι::ιπω ίο:ι:,:ισπι ωιι:::πι πιο:::ορ:: πιρροπ:: ωοἐ

ποσοι :πιο , ποο οοο::ὲ, νιιι:ο πι ποσιιο ιιάσ οι

ς]ηρ:ΟΧ :ιιι:::::ι , οι νπο οοιιπ:ιστο ο: ωιι::::π

ο:ι:οδ:: 8: πιο: , απ: ωρα:: , :οπ:ισειω οι: 2οποιο
δ: ::::ΐο:οπ::ίιροι·ίο. . Π

:π π. ω" :απο ά"Βϋπ πο:: :ορσειιο: , πᾶσι::

Ι94.

Ροϋπο ού:

η::

αιπάο :ποσ::::ι π.. Ναι ποστ:: :ροοπι:ο ροοαιισω · οοο:ροιο οι.πιιίροο:οι :.ιοπ::ιιι:ι , ιιΙ:ο::ιπι οι: οΙι:ο# Μ.^"#οιπ

)

&ο,ιΙιοπιπι

Ι

Ιο/οι:ιση.

Ποπ. Ε::ιιιι τοποσ: ροοοιιο.οοωοι:Πιι ριοριο: ω::3" “"~

 



Βι7|ὐ. :τικ α. έωιίι. 65' α.ιιιι.ρωισΙὅΪ2£Ι4Μόπωα. Σ..ΣΗ .τη

&ο,αΙιειαφ ε: ιιαε:ειιφ .α. ιρεειει ι:οι:ιιαιιι αοα

ιοιιιφ εοαιιιιαα: αᾶαφ ιι: :Πε φοιιι,ιεα ειιαφ ια

ειιε ααιαιιε :Η ιαεφ ω:: αεειρειει ααα: ιι:εειει

ι:οαιιαιιι,αΙιαφ ε: οι:ιεθ:ο , αιιαφ ε: ιααε,ι:ειει ια

αιιι:ιιει ιρεειε ααιαια,ααοα ιει:α8ααι.

Ια α. εαια ιαιιο ααι:ιι. ααιιι ι: α&αι ιαι::ειει

ιι:εειεφ α:οιιε ε: Βαε , ιαεφ .Δω ιιφαι :Πει αο

αφ ε:: οι:ιεάο, α: φαω: ε: ιιι:ε , ααοαιφριιεατ.

νααε νι:ειια:ιεααει·εται·,εαααεφ αόι:αφ,ααα Βο

ι:αφ,ι.οιε φειιιοιιαφι ααα φαιαφ, αεφειιια

ιιαφ. Μαιο: ι:ι·αι:. ααα: ειιεαφιι:αι::ια απ: , είιφ

ι:: επιιιαιεεα , αοα ιοιιιι ιαιι·ιαιεεαφ ιιααειια:εφ

ααα:: , αε ρι·οιααε. αοα ιοιιι: ααα φιαιιιιιιαφ

εοφφααιεε: αᾶαἰ. ιαεφ ιαι:οααεαιει:ι ιεααι:αι·

ε:ι α..εαια. Ναι:: φαιιιια οι:ιεάι αοα ιαΠιι αφιε

ιιαιεφ ι:αι:,αα: εοαιια:αε ριοιααε ιαεφ αάαι πι:

φαι:: ε:: οι:ιεάα,8: ιαοι:α: επ ι:ιι:ε. '

ζι):εα ι. Οφαιε ι:αι:,ααι ρει:αιιαι·εφ αει-αιω

:εφ αιιειι εοαιια ι·ε&αφι·αιιοαεφ, :ιιι:αιιαιααι

ιιαφαι:ο αιαειιαφ ιρεειε φαιιιιαφ αι: εα , αααφ

ιι·ιι:αι: οιοἱεὰαφ. ΠΜ, ααα "πωπω ειχα,...

@θα , ν: εαειααειεφ Παει:: , ααι ι:εεαιια:ει:: αε.

ι:οιφ.αοα ιιιιειι αιαειιαφαι: αι:ιεὰο , ιεα αφαι

ι:εα: ιααιαφ φαΙιιιαφ αι:ιεθ:ι , ναι ααα (αι-αφ Δ

αιαι:ε,νι φαιοιεφ ι:εεααιαφ ααιειαι. ?ιο ε:α:Ιιε.

Ι 96·

Ια “πιο

:Π

198.

Μ." Μι!. Η

“:2;Δω αιιει:.Νιιωκιω ε:: $.Τιιο.ι.α α.: 8.α.7.·ααι:Ιε:ι ιι

.α εκ”, αι8:αι:ει, ω ααεφ :κι α: οιαιαα:αι οιιαααω

ρει|δ Μα. ααα: εαιειιαιιι, ν: αααι:ει·ιιιφ ια ιοιαιεαιιααεφ:

22αι· 02· αιιειαα ααεφ ιααιαια οιαιααιαι ρε: αεειαεαι , ν:

αέ':“:ϋ"' ι-αι·ιαι:: :ια Γοι·αιεα:ιοαεφ. Βε Με α. ααΠα αιδ

.ΜΜΜ ' εαιιαι, ααα: ιεα:ρειι:αιιιιιι:ααι ι:οααφ ιρεειεαι·

αιαιωμι· φαιιιιιε αιαειιαφ α φαιιιια οι:ια::ι. Πε ι:ιιφο

·"#Μ##-ι· Ριοι:. ααφιαιιιαιεεα πι: οιαιαα:ιο αοα :οιιιι,ααιι:

ααα ι:εεαιιαιεφ αιααι·φι:αιεφ ααει·α: εοαιια ιε

ᾶαφ ι·αιιοι:εφ , ορι:οααιαιααε αιαειι-αι νιιια:ι,

αααι:: οι:ι:οαιιαιοι:ιε&αφ, ααοα αα :αιεφ ι:αεφ

αει· τι: οι·αιααιαι.ιΒιιαι αοα ιοιιιι , ααα: αιαει·ιαφ

ιρεειε ι::αιιιιαφ αι: οι:ιεάι φαΙιιιιι ιιιι:ι:α: :αε

ααεαα: .α. ναι: αιαειιιε ιι:εειε νιιια:ιι:αι αρμα

ια εαιιαεφ ιι:εειε φαιιιιαφ :ιιιααει·ε ; είπα ι:2ε ρε:

ορι:οι:ιιοαεφ :ια νιιιαιει αιιει·ιφιαεαιαι·. Αι:ιεε.

ι:ιαι:ο :ααια θεα: όιαιαιιιια αει: αοα :οιιιι ρεεα

Μια:: αιιιοιφ. α ι:αε , αιαειιαφ ααιαοι·. αι:ιεότι,

αΙιοααι αοα ατα εαιαι ιιοιιιιε εοαειαιιοαιι, :τα

ι:εε:ιοιιιι ορρααιιοαεφ :ια αιαειιαα: νιι·ιαιεφ.

νααε ..Δ ι·αιιοαεια ααι:ιι. αεΒο φαιιιιαι:: Επι:

εοιιιιαι:ειε φαιιιια οι:ιε&ι,ααι εοαιια,ν: αιιιει·ια

α: Βεααι, ιεα αιεο ναιιαααφααε εααιιιιαει·ε ιοε

ι:ιεφ αι: αιιειααἰιὶἰαᾶαφ. (1αο Επι', ν: ιι: :ο αθ:α

ααα ι:αι ι:εεεαια ιρεειε αιαειια. ()αιειαφ ιιιαεοα

α-ωιω αοα ει: αει:ειιε 8: αιιιειεαιιαι , ω: αφει

ιαιαφ ιρεειει·αφ ει:: φαιι:ὁ ιαι:οιαια::αι·αφ:αα;

ααια ιιι::ιιιιααιαεφ αει:: εοφ αει:ει·ιεα 8: τρωω

εοι::ιαάιααε , αιειιαι εοι:ιιαα:ιο αεαειι88: Διαι

ιεαιιια.

αοο. Βια: α. Ναι: ιερααααι,εαααεφ αιααφ,ι:ια:ιει

αφ:: κα· ι·ιοαειιαιεφ οιιααι ριο:ιιφι , εοι:ιιαι:ειε ι:οαειι:α

ΜΜ ω :εφ θα:: ι·ει::αιι , αοα Με” ρε: επιιιι:ιεεαφ οι·

αιααιιααεφ δ: ιφρει·ιαφ , ιεα ειιαφ αει ιαιιιαιε

εαφ ιιαι:ιιααιι:εφ αα ι:οι:ειια:εφ Βια:: ιεφοιι. Μ.

ιει·ιια ααοαα αιααφ εαιειιοι·εφ, α: εειια:ιαεφ .α.

. αἄαι ειεει::οιναε φταιει ιιοαειιαιειι: ιαι οαιεᾶἰ,

αεειρειεροιει: ιιοι:ειιαιεφ ρααιιει:ιια , αααααφ

ιαι:αααφ αα ιααεφ ια:ειαο αόι:α νοιααιαιιε οιαι

ι:αιαι. οφ:: ειι:ειαα: αια:αε Επι: νι:αφ ια 8ει:ει·ε

:ασια εαφ ιαιειαο , α ααο αει φοιαιει:: εοφφα

._ αιεαιιοαεφ αεεἰρἰ: ααιαααια ι·ιαι:ει α&αιια:ιεια

:ειααι,αιααεααεο ιριαφα:ε: Ι:αι:ιιααιαεφ απ::

αα ι:ι:εφ,αααφ ιι:ιειααι ι:αι:ει. ω: εοαιιοα. α:

αθ:α ιαιειαο , αι: :παει ιιοαειιαιεφ τα: οι:ιε&ι

ι:ιο:ιιφι, αεειρειε μια: ιιοαειιαιεα: ααα ιειαοιι.

και: ιιιε

ε.:Ιε"Μ.

= Ε: ααια ααι:Ηειιει ιιιαφ αεειρειε ι:οιεα, ω”

ε:ιιιιαιεεαφ οιαιααιιααεφ ω:: ιι::ρειααιι: , νει

με: ιι:ιιιαθεαι:: ι:αιαιιααιαεφ αα ιριαφ ααα αοα::

ιια:εφ,ααοαα ν:ιαι::ααε αιΤειιιο εοαιιοαειια ειι.

?Μαρια π. α. Μ. ιι. α. Σ. αεΒα: ιιιαφ ααοαα

νιιαφααε , δι447α. ιπιι·.3.ιιι αθώα: ιιιιαι.άια:.α.βε.

α. αιιια.)·.ς9· ιιή.6.|α·.3.ιιαιαι.α. ι? ι ι. αεΒαι Μαι::

ααοαα ι:οιιει·ιο:εφ φοααφ, εαεεαι: ααοαα μια·

ιειι::εαφ ααοεοαιεαιιαα: :ιη εοιι:φααιιει, ααα

ιαφ ι`ιιααιιφεαια αδειεφαε ατα.

Ε8ο νει·αφ :ικα εεαιεο ααοαα νιιαφαι:ε φαο

ααφ. Ε: ααιαεφ ααοαα ι:ιιαιεφ εοαιια να”

ιιει:ι·οι:ο.νι νααε αοιαι εοφφααιεει ιααφ ι:οαι- ...ωχ π.:

:αιεφ νει φαιιιιαφ αι:ειι,ιαιαειι,'Οι/απα. ιαιεαιε, σιωσιιο··

φοιαιιε εαι:ιααόι:ιο ια:ει· πιω ι ιεα ιαιει· νααφ """Μ" .

ΜΗ

:ίσια Μ;

του οι·

αάαφ ια:ει·ααφ ιφι:ειααιεφ , δ: αιιαφ ιαιει·ι:αφ ωμ"Μ” `

ια:ρειαιαφ ιαιειεεαι: φοιαιιεεοαιααᾶιο:ει8ο 8:

φαιαΙιε εοφα:αι:ιεαιιο ι:οαιιιι:ιε νει φαιιιια ναιαε

ια αΙιαφ.° Μαιο: μα:: : ριοι:ιει·εα .α. ιαιει· αάαφ

εαιειι:αφ δ: ια:ειι:αφ α: ιι:οιαΙιε εοφφααιεαιιο

ι:οαι:αιιι νει φαιιιιια ναιαι ια αΙιειαια , ααια απ::

εοι α: φοιαιι: ιιοι:ιαι:6ιιο. Μαιο: Ριοι·:. αιθ:α: .ι:.

' ιιι:ρει·ααε Επι: νααφ φοι·αιιιει εαφ ιφι:ειαιοιιι

; ι·α:ιοαε φοαει:ιιιδι φοιι , οιαιααι::ι88: οιαιαα:ι;

' αεε αοα ια ιαιιοαειιι:ει·ι, αοα ααιαεφ ι:ιοειφε,

ααφ νααιααιιααε αέιαι. ρι·ο:ιιφαφ ιιι:ειιαιεφ αε

σα:: α νοιαι:ιαιε αιααιια Γεα ιεφοια; ααα: αάαι ·
ιφρειααι ει: εααια φοιιαα 8ιαρρΙιεαιιαα νοιαι::α- ϊ ι

α: αα αιδι:αφ ἱφρειαιαφ ειιειεαααφ : Ε.: εααι-ε

ααεαιει· αοα: ιιι:ρειαιαε ι:αι:ει ειιε α νοιαιιιαιε ι ··

φεαιαα:ε α&α ιφι:ειααιε, ιι:οαει:ιε , 8: αι:ριιεαα

ιε:ιια δ: ιεφοιαφ ιατιοαεφ και:: : ααα: αιι: ιφι:ε

ι·ααι αι:ι:ιιειιι·ει νοιαι:ιαιεφ :ια οι:ειααααφ, φα::

ι·αια:.ιιοι: ι:αι:ειει α νοιαι:ιαιε , 8: εοαιεααεαιε:

αεε :εφοιαι:: ι·α:ιοαεφ Μαι. Ρι·α:ιει·εα αα :αα

αει:: ιιιιεφ οι·αιααιαι· αθ;αε ιφρει·αι:ε 8: :φασα

:α8,ιιιε ιαιιιι:ιεεε, ως ειιιι·ιαιειθ 8: με: αεαοφι

ι:α:ιοαεφ α: ιφι:ει·ααιε:α: ι·ιοε φοιειιιι εοαίαα

&ιο ιαιιιει: :ια ραιιιειρααααφ ι:οαιιαιεφ νει φαι

ιιαφ ναιαε αι: αΙια , ν: μα:: :αφ ιι: αέ::α ια:ειιοι·ι

ι·ειρεάα ειι:ε:ιοιιι; :αφ ιι: αέιτιοαε ασφιαι ιιι:ρε- .

ιααιιιιειρε&α αι'.ι:ιααιε Γεια: οι:εαιεαιιι , ααα: ιε

ααιωαιω ρεααει ια ιαιιααειιοειι α: ιφρειιο

αοφιαι,εαι:: ιαφει: εει:ιεαιαι· ιαεει·ε νααι:: :αιο

αει:: α:οιαιεφ εαφ ιφι:ειιο αοφιιιι.

Ηααε ιιαιεια:ιειΒι δ. 'Πιο. ι. α. α. ι·7ια:·.α.νι:ι

ααεει, επαάαιφρει·αι:ιε έ:: ιφι:ειαιο ιἰειινααφ

αθιαφ φοιαιεφ , αεε ιαιειιιαι ι:οιειι α.: ιαιο ααα

ιφρει·αιο εκιει·ιοι·ι, :αφ αφ: απ. δ. αοεε:, ειιαφ

α&αι νοιααια:ιε ι:οιιεειιε ιφι:ειαιοι, ααοειαφει:

αι: Με ναιαει·ιαιι ιεεαια ι:ειεααι νιιαφ ια ειιε φα·

ιι: εαφ αᾶα ιφι:ειααιε αοα ε:ιειριι, αααα: ιεΒα-·

ιαφ ιιααιαειιιι αιι.α.. Ταφ ααιαδακτιια. απ. α.. ει·

ι:ιειιι: ιειιαιαι·, ιεεαιαφ ιαιειιι8ειιααφ απ, ειιαφ

αε α&ιι:α: ιιαρειαιιε νοιαι:ιαιαι8ειδιιιει.αιι.:8. α.

ό. αοεε:,αά:αι: ιφι:ειαιοι, ειιαφι: αι:: ειιει:ι ανο- χ

|ιιιαιαιε , ααι::ειαι·ι ιαιει·ι&αι εκιειιοιει, ααα

ειααι νααφ φοι·α!εφ εοφ ιι:ιε:·ιοιε. Ια:φ αοα::

:·ειιααιιαιειρι·ειεε;δι Οώ.·ιω.ια ααα. ιο. οιιιι:_ Μι.

ι θαι::·ιιΙια α. απ. αι. ασια/ι'. Μια, πι. α. Θ· α: α.

αι.ι?. α3.αιιι/Ι.:.ιιιι. 1. αοικιιιιια.6ιαΙα.

Εααεφ αιἶειιια ααοαα ι:οιιει. φοααφ ρι·αι:.

εοαιι·α διΜ7ε8. α: ιειιαααι Κεεει:ι.Νοα ι·εραΒααι, ω,ψ"ω

ναιααιαιεφ εοαεφ πια φοαειι ριοι::ει ααο φο- :απ ω:

ιιαα αιαειιαιαφ νιι·ιαιαφ: ειεα αοα ιει:α8ααι,"αα:ιερω

“Μαρια α&αια, :καιει ι:οι:ειιαιεφ οΒιεᾶι ι:ιο:ιι- ιΜ:Μιω·

' φι, εοαιιαι:ει·ε ι:οαειι:αιεφ ιαιιιαιεεαφ ω: ιε

φα:ι:ααΠα ει:ιφ αιια ιιαΒιιιι:ιιιι ει: ιεραΒαααιια.:22:2.

ιΑι:ιεε.ριοι:. 1. αοα ι·ει:ααι:α: , ναιααιαιεφ απ: ΜΜΜ"

α ια ιαεφ οι::ιε&αφ φαιει·ιαιε μαρια· ριαι·α φοιιαα Ριιφιει· ε...

ιαιαιια,νι αρ δικια. ιισειι.3.ριοαι.:. .ιια.5.ρα. α.. Μιιιιω

- · ιΒιιαι

πι.

ια;_

Ε: με ω:

 



ιἄἄ Βι7|›. ΧΙΧ Π: ὅαπἰι. Θ'απαίξιιαβΜΜίίαό?ιακυκ |πιυπιπ. δ'. ?Πλ

ΙΒιιιικιιοι: ι·αρσΒιιαριτ. πιο α&σ Και ιι: ιι!αι:: οια- ίιαιαι:: ο!:ιαι'ιι , ι!α!:ατίαικι ιτι ιρίαικι ιιιιιιαίι. ριοε σου!" μ»

ιαιΕισι:: σ:αιακια!α ρκοριακ !ιοκιαιιαιαικι οι:ιαι$ι ριακια:ιαι! αόισαασιιασιιιι αι! !ιοιιαία.οριαό!:ιρκο- Π"'·£^*""'

ρι·οκιιικιι . 8αίιιιια και::οιι:ιι!ατι: ι!οααι Ψῖῇτιακ. α. πισω ρκοριακ !ιοι:αιι. Βιιια καικ:οιι , ιιοιι ι-ακτσι·ικι ω!! °

ιιΠυσιάαΜτιιικικ 3.ρ.τα. κ.ιἱὶ|ιι. 96. πρ. ακραία να»

!σι:ιαιαικι νιιοαάσ αι!οκαιιοιιια ιακκι ιι: ο!ικι!!σκκι,
τ α:: ιισρ!ιαι ιιτσ!ο ι!ισατι-αισι:: νικισισιι:, !ατκια8α

10

,?ΟΕ. Η

ισα.

Με. α.

Μ· ακι!ι:!ια: ; ασοκιιιο αιιι!ιραι ισΒιαιαιια α!! ραι ία

ι!ιιζικιθ:αιι: ιρααια νιιισταικ: αοσίιιισακ·α.Ναι: καίακι

ασι'αι! ιιιι ιιισιιαοιισαιιιιιιιιιιι ι!αιακαιιι!ο αιιιιι!αιι:

!ιοτιοκαικια:ιιί!:ο:αοι!αι:: ασια: ι:ιοι!ο ρο!ισι:τ ιιο

ιια!ιαα ο!.:ιαάι ρκοπιικ:ι, δα ιαικ:οιι ι:οιισασικα ισ αιι

ασα καιιοιια αοι::ικισιιι. α.. Ναι: ιαρσει:αι,ασιιι!αι::

αάσικκαοιιιταιιακα ιιοκια!ιαιαι:: ιιι οκιιιι:α αι! ρ!σιαα

αικώιιασιιαα ιιοιιαιιαιιαιισιι:αιοι!ιιιισάαα : ασαιι

ι!οιιιαι:: οριαόισικι ιιιιαιιι!ιιιικ ρκοριακ ρ!σκαα σι:

ικιακο ι!ιί!:ισαιαα:ακΒο ιιαα ιτι οκι!ιτια αι! ρ!ι.ικαα (ρα

αια ι!ισαιιιια. 8ο!α αιιιικι ιρααι!ιαα ι!ισακιιιαα σο:: νι·

ι!ατιιιιιιιαικα ιαιιται:: καρσει:αιιιιιιιιι.

Τακτιο ασαιιι!ο !ιοι:αιιααο!αιαάιριο:κιικιι ισο- ρ

οι·ιιιιιιιισι ιιοιιαιιιιιι ασια και::οτι ,νιιιοιια!ιααΠσιιι

ρ !·ια!!ι!ιοκιαίιαιι Μια αια!:οκιια,ροια!!ι πιο ιιοιι: νο

!ιιιιιαα ιιιταιιι!αια νικαιιαασα ιιοτιαίιαιαικι , οι ωτιι

!ια!!ι, 8ε ισιια νιάοκια :ιΒιισκ ατιαιι: ασιιιιι!ο ια!αα

!1οιια!ιαιααισροκι!ισαια ιιοιι ισι:ι,·ικ !ιοσαίιααα!αα

ιιαο!7ι:α 8: ια!ιαιοσια,ροι·αιιι ααι!αιιι νο!σι·ιιαα πιο

αᾶικ ιιικαιρασα !:οιιαιιαιαικι ιιιταιιιιαια , 8: α!ααι::ο

!γιιι:ι 6α κα!ιΒιοιιια ιιιιισ!:ασιααιιοιι ω” αοιικια:ιιοι Δ κακσικι,ιαααταροταΡιιρίαισιαιιιιο οραιαιιιια.

αο8.

Πιό. α.

@σακιά Ροιιι!ι·ικια κιιιο ιι08αι:ι!ι ιιαιιαοριιιιο

πιο .α!ι:,αι:ια α:: αι ιαασιιιικ,αιιιιι!αι:: Μάσι:: αΙΤα ιι:

!:οκια!ι. ο!αιαιΈιι ρκοιιιι:ιιριοριακ !ιοσαί!:. οι:ιαάι

ρκοκιισαι. ίαι! ρτοριαι !ιοτιαίι. !·ιι:ιακαικιοτι: ιΒιισκ

ιιοιι αοκιικα!ιιι !ιοκιαιι.ο!;ιιαάι ρι·ο:ιιικ:ι,ιαι! Μαι::

ααα καιι:οιι,ριοριαιαιιακι:αρραιιτ !ιοιιαίι.οι:ιαθιι

ρκοκιικιι. Οοιιιιι. ιιοιια!!:αα οιιιιαᾶιρκοιιισαιαοικ:- (ΜΡ-Ρ

ρακαιιικ αι! !ιοι:αθι. δικια και::οιι, ιαιιασαι:ι από ισα:

αι! Βιιακι::δαι! αάσα ιιοιι ι!αιστι:ιτ ιραι:ιαι:: !κοκιαίὶα

:ια αικιαι!ιο , ια! α δικια αικο ρκιιιαιρα!ιιακ ιικοι:α

και. Καιρ.ιαασισοαατιοσαιιι αι!α ιι: κι» ρι·ορται· ιρβιω και

$κοιταιιιιιιικ ι ιαιιισα .ιι. ιιοιι α!ι , ν: ιιοιιροι!ια νιιακι:

!ιοιιαίιαται:: αικρκαίαα νο!ιιαικ: ιια!!α αιιαιι:ριορται·

α!ιαι:: , ασια πια ιιοι:α!ιαα ιιοιι καρσΒιιαι α!ιακι: Κα!

τω” αίι . νι ιιοκια!ι:αα ιιοιι στ ιιιι!ικαάα ό: κα".

ρκαταιισα καιιιικικι πω: ,ιαι! ι!ικα&α α οι ακρκα!ια,

ισ Ταιρία.(ιιιικι !ιοι: :σται:: ιι:ακα ροιαιι: , ν: Μια»

να!!α ροι!ια ρκορται· α!ιαι::,αοι:!αι:: ικιοι!ο ι!ιταδι:αδα

ακιριαίαα νο!ιιαι::.Αι! αοιιιικικι. αΙιασι ι:ακιιαι:τ , ισ· ωίιἰ παπί.

ται· ασοα α!ι 7Π|4!ΗΖι .ιιχι›. δ· κ. 6'ΩΡ.3. διιη:τια. παω.

ι!ι|ρ.6.[αα. α. Ε!αάιοι:ιαιιι κισ!!αικ: Βοι:ιιαιαι:: ισι:ιια

ΧΙΟ.

τα οι ι::αι!ιο , !αι!ταιιιικικ: ακα δικα :ασια ι:καιιισι:: Ρ"'"!· !!ρ·

ίοιισα!α:ιοτα .ι:. καιιο αρρατακιι!ι ικιαι!ισι:: αι ιιο

ιιι:ιιαα δικια; Μαι ι:οτιαιιαα ιικαα!ιι αρραταιικι πιατα

κια!ιιαι:αιι ιοιαιι: ιρααιιιααιιοιιαι:: !σικιιι Μάσα αι:

ο!;ιιαιδιο !:οκικια!ι. Απ; ιιιιακαι:οαα!Ιδιο·Μ μα.. μ.

ι 8.48". 6. ιιΜιο κ . ι·ιιικΙ.ι. ΟΜΜ.αα α6Βιι./ισρα:πιτ.

ω. 5.Μ.9. ασια:: α!αιίιιοιιατιι ιιοιι καιω αααι

αοι::ρακατσκ αι! ί:ικιαι:: νι οι:ιαό!:σιι: ιι:ατακια!α αι! Μ”.

Εἱαἄἱο π·

ω

_4 τι έ! και·” αι.τρ!ιαι!ρααια,κιοιι καιιιικισ ι::οκα!ι, Και! αιιαι:: ραγ- ρ ω,

(ιααται !ιοαιιιι!ισικι ια ιιιιισιι!ι:ικι :ιιιιιαασιιιισα:

ρκαίαα αοιιααιιιι δ. 'Τι:ο.κ.α.ιμ. κ. ατά!. Μαι. ώ· απο.

ο 18.ιιπ. κο. αι! α. ν!:ιι!οι:αι , σοιιιαρσΒιιακα , ασσ

α!αικι ιι6ι:σικ: αιἶα ιι: ρ!στι!κι:α ιρααια!αιια ι::οτα!ιιισα

απ?αι·αιια. Τρικ: ασια αικιι: !:αα ιρααιιιααι!ισακίιιαα

Εκκαιρα&ισαά·ραιιαα ιαιι::ιιιοαακτιιιιΒαοα, ιιοιι

καρσειιατ ιιοιι: νιιιιατα ρ!ιριιαα α&·ιια, νι αοι:!ιαι

ραια ι:οιιιιαιαιιι α ιιιια , ω: αιιαικι .ι ικιαι!ιο. @ια "του α!1ϊ

οριτ:ιο αοκι!:οκικιιοι α!ι ιιο!ιιια ρκιι:αιριια. Ρι·ο ασα, Μ ό· πω.

Νοκ, ασοι! ιαριακιιακ σοιασιι(.'οικιω.·. ι!ιιρ!ιαι- Β 'ρ ':

τα_ιροΙΤαα!ιΒι ι::αι!ισιι: !ιοκιαιισικι ω! !:οιια!ιικι:: Ε· Μ?

::αι:: αοσίαασακιι!σια:, ιιιιοικιοι!ο ικιαιακια!ιτακ, ιι!ιο Μαι"...

δοκικια!ιιαι, ρκοριατιιοιιαΒαιαι:: ιριαι::,αιια ν: πι· 6ουΦω

ια αι! Επι:: ι:οκιιααι:αιιι!σικ: α!ιΒιιι:κ. κ . ιι:οι!ο,α!α- ω( Μ..!ω

ά·ιο ιιι:!ιαισ !ιαι:αι !ιοιιαίιαιαι:α, ιιιιι ιιιιια: @θα Βοι- !!”Μ'

2.07.

Εισαι” κ.

,σκακι ή:

ΒΪΪο

Βαῇ.

Ο α.ο8.

Πέσε:

·αιιαι::ριια Τσρια ιιι!ι!σόιια: ιιι:αι .ιι. ι::οτισα ιρααιιι

ι:5.τιαίικιι ι!ισακια,αι:τιτααταιι:αιι ιρααιιιααιι:αι!ι πια,

ιααι.ιισα!αιια οτιιιιιιιιια ιι:οιισια:Βασι νιιιι:α α&ιιια

!ραι:ιΕταια ιι ρ!σιι!αιια αΙΐαέαιοσα !ρααια ι:!ισακίια,α!!

αρα κασιι:α!αιια οικιιιιιισα.

(Μασάει. 8ι ροί!αι α&σα-ισ:ρακαιι:α ρακτιι:ιρακα

ι::οκαΙιταιαικι ααι:ιια ιι::ρακιιιιια , ροΠατ αάσαι!ι!α

ᾶιοκιιαΒαι ρακτιαιρακα ικια!ιτιατκ: αᾶσαικκιραιαιιιια,

ασια ροιιαι ασια ιιω ιικιρακακα αθ:ι:ια: όι!α&ιοι:ια

Παι αι! καιι:ροκα!αα ι!ιαιιιιαιαα αια:ιαιιιοαα οιιιιιιω.

ι!αα:τιιιια .ι·ι. αάσα ι!ι!α6ι:ιοτιια Παι νιιιιιιατσκ .ια

α&σ αιι:!:ιτιοσια ιικιραιαιιια. Οοο! κια α!!: θ!.

!ιιικι, ασια ι!ι!α&ιο !)αι ιισ!!α ροται! ικαα!ιιια,κια να·

ικια!ιαασιι!ατκι ρααααιι νικιακι, ασια αιαιαι σ: αιιἔᾶιια

ι!ι!ιεακιι!ι Παοκ:: ισρακ οικιι:ια , ραι· Π: καρσΒιιαι

ασια ασοι·ιιιατ ρααι:ακο. !ικαιρ. Βιιιιιια. ιιορ!ιααικι

αάι:ικιιιιιααιιοιιια Βαιιιιιισικι ρακίαιάιιιιι::σικ:. αι:ο

ασια κια ιο ι::ικιιικιιααι:ιι!αικι ναΙιτ Παω:: ο!ιαιιιιαια:

δ: !ισι:α ιαρι:εσαι ιικιρακακι α αι:οαι:ιιιασα αᾶσ ιππα

!ο. Λ!τακικσ: ι:οικιια ραιιαόισι:: . απο-ασια ταιιιιιικι

ιτα!ιτ ι!!σι:ι: ιιοιι ο!ιαιια!ακαακαι:ιιαι, ὰ !:σιια ιιοιι κα

ρσειιαι ιιι·ιραταιι αι: ααα ναιιιαιιται ι::α!ο , αρ αο

ασα νατιια!αιι: ικια!ιτιαιι: ρακιιαιρακα.

'Όιααι.ιιικια !ααιιακατσκ, ροιΪα ασαιπριακρ αοι!αι::

αᾶικ στου! ισακατι δαι!αικιακακι:ιαακαιι , :μια ι:οσιια

α!! Βοιιιταια ιιιακικιιααα; ι!ακιιακατι. ασαι::α!ι:ααιι:

,"^'!! Ψάι κι:α!ιιια ρακιιαιρατα, 8: ακικικι!ααα. Καιρ. Ηοι: οικι

"ω". Μ" !σικ: α!Τα α!αιιικιισιι: , ασια ι::αι·ικιιι:: Θ: ι!αικιακ·ιασκι: α

πιστα”.

209.

!ιι!ιιαιστ ραιιαα ι!ισακία : θα ιι!αι:: αᾶι:α αιιιαιιισα

α!ααι::οίριιια ιικιραιαισα ιι ι!σρ!ιαι ·ι::τακιτιοιια Βοτια

8α ικιαια, νι Μ: ίσα νι:α αιὶ !:οκισα 8ε ικιακιιοκισα.νι

ίιατ ίσια α!ια,αιι.ιι:α!σα δα ι!αισατιτοκισα,

ΟΜ2ια α. ν: αάιια !ιιιιιιαιισα αοι:ικα!και Βασα

ιια!!αα οιαία&ι ιιοιι καισι:ι!ιισι· ιι: αι.ιιι:ικ:, κιι!ι πικα

κατα. α.ιι:οι!ο , ρι·αιακ ιιοιια!ιαταικι ιιαια, !·ια!:ατ

αιιαι:α !ιοιια!ιαιαι:: ιιιαιιιι , ασια !ιααι ιιιιακιι!αισι

ριοριακ ιιιιαι::, καιι:αιι ρακ ια8α ι!ικαάα ισιαιιιιιτσι

ν: νιι!ια αι!!ιιιιαιι: οοιιίααικαι:ι!ικικ:.

Ε.αρ!ιαα. ΕΙιειτ ασιαιαι::ρακαια νιι:ακα ιιιιααιιιτα

ται:: αοιιιαασακιι!αι:ι,ιαικ:ρακαιιιια ιι:αιαιια!ιτακ αοσ

ασικιιαιι νιιισιιιααιιιτατια: σοι! .ι:. αι! ιιαιια αοσ

ιαι·τ,ιι6αΠ!:οι:αιιααιαι::ραι.(!αι! ι::αιακια!ια ίσοι::

αιω σαι δ: ροισα.Ε!ιειι ασια ιρια·ικ: ιαραι·αστικι:ο

ιιαιιαιαι:ι. νι”Βαο ρ!ααααι; ιαικι ιρία!:οι:α!ιααιαικι

ρακαιιιια, ιιοιι ι::αιακιιιιιιακ 8: αοιιαοι::ικαιιται, ω! ι

ΐοκι::αιιιακ 8: ρακία αοιιιαι·τ αι! ι:ισαι:: αοιιιαασαι:

ι!ι::::: ειμαι» ιιοιι ιρια ι::ατακια!ια ισοακαάιο οι·

Βια: ροτσα, ιατ! ιοκι::α!ια !:οιιαιιαα τακι:ρακαιιιια

Παο ρ!αι:αι : αα ριοιιιι!α ιρία !:ο·κια!ιαα α!ιαιτι:κ ν:

ικιαι!ισικ: αι! ίιιιαι:: αοι:ιαασαιιιισκκι, δα ι:οκιιαασαιι··

ται: α`!αᾶιο ιιοιι ιο!ικικα Μαι:: ι:σι:α!ιαται:: ακα δικα,

θα! αιιαικ: α: ιιιαι!ιο.

πι.

ιια!!:αταικι ο!αιαι'α:ι , ισ αιιαατιι ιιικαάα 8α ακρκαίαιἔ !'"Μα

ιιιτακιι!ακα,νικα!ια !:οι:α!ιαα α!ι ιοι·ι::α!ιιαι;α!ιο,ιρία

ιιιτατιιιαισκ ρκορι:ακ α!ιακι: !κοιια!!:αιαι::.

Νιιω,ιισριιαιιαι· ροι!α ι:οι:αιιαιαι:: ιι:αι!ιι ιιιταιι

ιιι,ικιο ικιοι!ο ριιια ρτοριακ ιιοσα!καιαικι Βιιια,αι!αο

ιιι.

Παρ!£σἔιπ

ε . μια/Ι Μ".

νι Η ιιιιια ι:οιιαΠ:αα σο αΠαι,ιιαα ι::αιιιι ι:οκιαίιαα α!ι- τω: Μαι!9

αακαικικ,8α τιιι:'κιοιιαιιαα ικιαι!ιι ια ιια!:αι ι::ακα πιατα· ΜΜΜ

κια!ιτακ αι! ιιοι:αιιαια ιιιιια , α αι:ο ιιιιιτιιιι: ιιιαο αα!-ι:

α!α&ιο ιι:ικιακαι ιιοι:αιιαιαικ:. Μια ι::οι!ο, ααιαι::

ρκοριακ ιρίαικι !ιοιιαΜιαικι ικ:αι!ιι , !ιααι ικιιιιικα

ρκιιιαιρα!ιτακ,ισιΕαιατιται ιαικιαι: αι! α!ιααιιι:!αι:: ιιο

σα!!·αταιι: κι·ιαι:!ιι , ατιαι::!ι Βιιια !ιοιιαιιααιιοιιιιιταιι

α!ακατι:κ α οι τσι:: α!αάιο αι: ντιοασα ισ ικιιτ Βικιπα

και:: , !ιααι ριισαιρα!ιιιαα δικα. Ψσι!α.αι! Γιιιιιιαι::.

° ορροιιια

α

σιαι:ι! αοσικα!ιαιιι!αικι σο· Δωειψιμ3 ι



1)π75. ΧΙΚΉεόοι::2. Θ' .....ιι.ε..]:.-π..:: ποιοι:: :.......... δ'.ΧΠ. Μ:

ορροθιω ίοπ:. π:Βο , οσ:πιίο οποίοι:: :ρροιί:ι::,

οπο ίιοποίίσπ: οί: ::ο:ι:::ίί:ο: , οοι::ρ::::ί ο:: δικο:
ν: ::ι::ο:ί:ίο ::ί ΐο:::::ίο , (::ί ν: :ίο:π::ίο π:ίπι::

ρ:ίποίρ:ίο :ο ίο:::ι:ίο :π:εί:ρι·ίποίρ:ίο :οκ οσο ίο

°οσί:σι, ρ:ίποίρ:ίοπ: [ροοίοι:: ί:οποίί::ιί: οίοό:ίο- ί

ποπ: ίσι::ο:ο οι: οπο , οποσ: νο:ο ρ:ίποίρ:ίοπ:οίο

ι::οι:ίίο. Αι! ρ:ορ. ποΒ.:ίΪσπιρ. π:π: ίιοο: ρ:ίποίρ:

Π: ι·::ίο :ρρο:οποί·π:ο:ίίσπ: π: ίιοποί::: π.: , ποπ

:::::οπ ίίί:: οι: :ο::ίί:. ?Πίσω ::::οπ: οίί:ίπ ροί:ο· ο

:·ίο:ί :::οι:ίο, ίιοποί:::οπ: οποίο ποπ :ρρο:ί Έσω::- ζ

ίί::ι:,ίο:ί ::π:ί:ι:: :::::οι·ί:ίί:ο:. Οιο:οισπ: :ί π. ιιρροιέ

ρισριπ|ο , :ίίο:: :ρρο:ί ρ:ορ:::· ίο ::πιιίπ:, οοποο
ί ' ιίο :ισποί:::οι:: π:ο:ίιί πο:: :ρρο:ί ρ:ορ:ο: ίο;:: ί:οο

ποοοίΐ::ίσι:: ποπ οί: , ν:ίίί: :ο:-σπι:::σ: οίοιλίοπί:ίί

νο:ὸ ι:ίο:: :ρρο:ί ίπ (ο 8: οι:ρ:οί:ο , οσ: ::ίί: :ιππο

Ι::: οι: ;ποΒο. ί:οποίί:::οπι π:οιίίί ποπ :ρρο:ί ρω»

ρ:ο: ίο.

:.ι:. Οοο:: 3. Ριορποπ:: , νοΙππ:::οι:: :Επί ίπ ορίσω

δω”. ι9:::π: ρ:ορ:ο:ρίσ:: π:ο:ίσ: πίίρ::::: : ν: :ο:σ οί::

:ί:::ι: ι:ίίί8οιο Ποσο: ρ:ορ:::· ίρίσ::: , 8: ίί:::σί

Μιὰ.

ιίοι:: :θ:σι:: ρ:::ίοίρ::ο ρίσιο: ίιοποί:::ο: ο:: ::ί

ποιίί: οί:ίο:9ιί::ίίίρ::::ί:. Κοίρ. Μο:ίσ: ιίιίρ:ι::::

οπο ιίσρίίοί:Βοπο:ί:::ίί: , οποιοι:: ν:ισπι ο::οίσιίί:

:ίίσι: , ν: ίπ ο:ίσ ρι·οροίί:οιίο ::::ο:ο Ι)οί , ν: :π::·

ΜΗ: ρ:ορ::: ΐο,6: νι ί:οπσπ:ίρίί :π::π:ί:8: ίπ ::ίί:

ι::ο:ίσ: :ορι:επ:: , νοίππ:::οι:: νπο :ο:σ ίίπ:σί :ο:

ι·ί. Απ: π:π: οσο:σπ: νπιιι:: ποπ οιιοίσι:ίι ίσιο::

ίί:ο: :ίίσι: , ν: οίοοπ:οίνπ::π ι·ί::ο ρ:ορ:ο: ίιοποίί::·

_:οι:: ι::ιίο:ίοο:ιίί::.8:Βιπσί :οίίΒίοπί:, νο! :Ι:ο:ίσ:

νί::σ:ί: : δ: ίπ ::ίί: π:ο:ίσ: ποπ :ορσοπ:: , νοίσπ·

Μπι:: νπο :ιίί:σ ίίπ:ι:ί ΕΟΠ'ί:

οι:.ιπ ο. Νο:: ρο:οί: νπιι πω.: Γ: οιι:οπ:ίο:ο

ίπ οί:ίοάσπ: :ί:ο:ίσ::ν: ποο Ι::ρί:σ:οιι:::Γρί::οι:π:

:::ί ορίοδί:ί : ο:Βο πο:: ρο:οίί: νίι·ισ: :&ι:: ίπ:ροι·:π

π: ί:: ο::οπιίοι·ο ίπ οσιοδ:σπ: πο:: ίπ:ροι·::ί , :οι

οοπ:ιἑι: π:π: νίι:σ: νπίσ: οι: ὸίίὶίπᾶ:: νί::σ:ο :Ι

ιο:ίσ: :&ίί:, :ιίοοοπο οιιίο6:σπ: ει:: οίιίοάο: πο

οσί: ί8ί:ι:: νπσ: ίιίοιποσο :έισ: οίίοί οι:πρίίοί νί:

:ι::ο, ω:: ίι::ρο::π:ί:. δ: ίι::ροι::ί ίίπ:ι:Ι:οσί: πο·

οπί::&ι:: ρ:ο:ίσοί : νίι·:σ:ο, οσο ποπ Γι: οιι:οποί:

ίπ οί:ίοιίΕππ: ::ίί: :&ιί::Ποσ: ποοπί: ρο:οπ:ί: ρ:ο

ιίι:οοιο :&σπ:, ίπ απο: οί:ίοάσπ: πο:: :ο οιι:οπιίί:,

οσα: ποοσο:: ρο:οιιιι: , νοί :::ίοί:π: ρισιίσοοι·ο

:θ:σιτι, πιίί ρο:ο:ι:ίποι:ι ::ί οί:ίοάσπ::οιΒο ποοσί:

Μοτο :ι'λσ: :ο ν:ι·5οπο νίι·ισ:ο Βοπί:::οπί ίί:ι::οιο:

ί:ιοπί:::ο:::οπίι:: ίσπ:ιί: ε: νί:::::ο :ποιίί:π:ο οίιίοό:ο,

ίπ ο:ιίίπο ::ί οι:ο:ίίρίο :ί νίιιιι:ο ρ:οι:ίσοί::::.

Κοίρ. οοποοίΐο :π:οο.8: π. οοπίοο. πο8::πι ίο

οππιί:. ν: οπίπι :ο:ι:: νπίσ: νί::σ:ί: Ποιοί ρ:οιίι:

. ο::σ: :ο :ίί: νί::σ:ο, πο:: οι: ποοοίίο ν: νί::::: ρ:ο

ιίσοοπ: ::ίοιπ :άσοι Π: οκ:οπο.ι: ::ί οί:ίοάσ::::ί

:ο:ίσ: νίι·:σ:ί:, ίοιί ίσίί'ίοί:, :ί ίπ οοιίοι:ι :ο:σ ροΠί:

οίίο ποποίί:::ρ:ορ:ίί οί:ίοάί , ίπ ο:ιίίπο ::ί οπο::

ροΠί: ίίίππ: ρ:οιίσοοιο. στι:: ίΒί:σι·ιίσω νί::π:ο:

οοποσ::σπ::ιί οσπ:ίο::: :άσπ:, ποστ:: Π: οιι:οπιίί:

ίπ οί:ιιο&σπ: :ίιο:ίσ: , οσίαποπ::: ρι·οιίσοί: Μπι::

ίοοσπ:ίί:π: ί:οποί::ιοπ: οοίοοί:ί:ί:ο:ίσ: νί::σ:ί:,ίοιί

(οοσποί::π ί:οποί:::οπ: οί:ίοοί:ί ρι·οριίί. ν:οσιπίπ

ίοπ:.Κήπα. ί:::ί: 8ο ίινρο::ίσίί: ριο:ίσι:σπ: οσο

ω.: :&σι:: :ι:ίοι·::ίοπί: (Π::ίί:ίΞνοί ίπ ίοπι.διιιιι·σο.

_ νοίππ::: :::οσο:ι:: :ο οσπιίοι:ι ::'Ι:σπ: οι: :ίσοί:σ:

:ποιίσί: ιίίσο:ί::οπ: νίι·:σ::ιπ:: ποστ:: νί::σ: Γ: οι:

:οπιίί:ίπ οί:ίοδ:σπ: 8: ι:ιο:ίσσ:π :ίιο:ίσ:, π.: νω

οσ::οπο ίπίσσ::::οσί: νπ:οποοσο οσπι:οπ: ρ:οι:σ

οί: οι: π:ο:ίσο ριοριίο.:ο ρι·οίποίο ίΠί οο:::::ισπίο:ι

ίι:οποί:::οπ: ίσί :::ο:ίσί, ποπ :ί:οι·ίσ:νί::σ:ί:.

::7. ἡ Ι):::ο 3. Κορσ8π::,:ᾶσπ: ο::ρι·οιιί:::ο οί::ίοδ:ο

σου: σου· ί:οποίίσι:: ρ:ορ::: ιπ:ίσι::Εποπ: οίίοί:ππι, ιίοίί:

Μ““°' “° :ποιο οι: ριο:ιίπ:ο οΒίοιἶὶ0 ί:οπί:::οι::. δ. ΤΙ:σω. ι.

”""ί" ::..μ.:ο.::ι.6.ώ· οιιο/ι'.:.ά: πιο: οτι.4.πά :..Ει οι :.

..Ϊ 5:

πιο.. η..

πιο.

ΕΦ.

7οῇιιοο.

.Μαιο

ίρίσπ: ::::::ο ν: ί:οπσππ ίίΒί :ο:·οο :ορσεπ::οσπ-· ο

ιἰιἔΪ. ::ο μοβ. υιιιεπ,αι·ι. 4,.6ορ7οοίοι:. Με.: απ. ι·

ωιιι·Ι. 3. Πιιι·.ιιι. οι:.3.Α7έει::.οκ. :.π. :.Κιώιο. οι::

οπου, σ..ωω. οι:·:.·πιοπ,οττ. :.(ίτε!οι·,οπο/ί. : .:87'2.2.

οιιιιοΙ.:. ΒυιΜισ.άβ. 4.ι.πτι.:.οισ.ι :ο :.`ΚιεΙ:οι.άιβ.

38.::7.3.ο::..ο ...ι ρ:ορ::::::.:ιτ.3.πέ3.δοκινά. 1.

ο ο.:ο.ιιι·.6.ΜΜιπ.ιοιά.Επι::Ι μ. ι 8.ο:".6. άπό. ι.

"πιο .4Μιοικ.ιΜο. 1 ο.ι:.δκοτ.άο ::Πιί:.|πω:. "πω,

3.άιφ.8.|οο. 1..5)!ιο 1. 2.αι_!οου, δοοοπ:ίι:ππίοι:

8οοί:::ζ οιΙ::οπ σ: ι:ίοσπ: , πο:: ροΙΤο νπσπ: :σπε

όοιποσο :&σ::: α:: ::οπσ:::δο π::ίσπ: ίίπ:σί.

Έσπ:ί:πι.ν: οί:ιοό:σπ: ίσ:π: ποποίίτ::οπ: :άσπ

οί:: ίιί :&σπ:,:ίοί:ο: ν: Βοποίί:σ::: :ο:π::ίί:ο: ίπιοι:

οί: ν: πο. :. ποοσί::σ:οι:: οί:ίοοισιι: ίιοποίί:σι::

νοίί:σπ: ρ:ορ::: ιπ:ίσι:: οποσ: ίπ:οπ:ίίν: ίιοπο-·

ι.: 8.

1Μπιέπωι

:ίσιο έο:::::ίι:οι: ίεί:σ: ποοσί: πιο: , ο: ρ:οιιίι::ο

οί:ίοο:ο ίιοποίίο ρ:ορ::: ι:::ίσπ: ί:ποι:ι οίίοί:σ:, .

ίιοπί::ιοπι ίσπ:οιο οι: οί:ίοοιο ριοιιίιπο. Μίπο:· ω”""""

μοβ. οι::πι:ίο οπίπ: οί:ίοο:σπ: ί:οποίίσι::ίπ:οποί- .Μί"Μ"

:σι ρ:ορ::: :π:ίπίπ :ίποπ:, ίπ:οποί ποπ ρο:οίί: ρ:ο

ρ:ο:οοπίο::πι:::οι:: , οσ:π: πω:: οπο: π::σ::: ::

:ίοπ:ίί , ίπ ου: οοπίο:. οοπίίι:ί: ίιοποιί::ίο:π::ίί

. :ο:ινοίίο οπιπ: οί:ίοο:σπ: ρ:ορ::: οοπίο:πιί:::οι::

οπο: π::π:: :::ίοπ:ίί, 6:νοίίο ρ:ορ::: π::ίσι:: ::

ποπ: ποπ ίοίο οοίπρ:ιίσπισι ίπ οι·ι:ιπο :ο νοΙσπ::

πω. Μο :ο:σ :οπιιοπ:οπ: :ο ν::ππ:οσο, οσί: ίσο:

π:ο:ίι:: , οποιοι:: νπσιπ οοπτ:::ίίο:οιίο οι:οίσοί:

πίίσι.ί:π:π: οιι:ίπ::ίο :ο ::::Ισπ: :ίποπ: , οπο:: οι::

::ιο:ίσσπ: , ριοριοι οσοι! νοΙππ::: :οπι:ίι:ίπ πιο·

ω... ίιοποί:σι:: , πο:: οοιπρ:ιίισ: ίπ οο:ίοπ: .:ο:σ

:::ο:ίσππ: οοπίοι·ιπί:::ί: οσπ: π:ισ:: :::ίοπ:Ιί :

οπο: ο:ιίιπ::ίο οι: ιπ:ίσ::: Ηποπ:ίο:ιπ:ίί:οι αιτίο

ιί:: ίίί:π: οοπίο:ιπ. Πιιιί,ιπ:Μοπο οδο:: οπο.: πο:: Μο.

τορσοπ::, νπο :ο:σ νοίππ:::οπ: :ο:σ :ιι οί:ίοοισι:: ΡΨ:'ί ω”

ί:οποίίσ:π ρ:ορ::: ίρίίσ: ίιοποί:::οπ: 3 δ: :ίίο :ο:σο::::ίπίοοο οιιίίπ.::ο ρι·οοοι:οπ:οι:: ιιο:σιπ ίπ Ηπα:: :.,,,,/“Μ

ι:::ίσι:ι : π:π: :οπο ρ::οοο:ίοπ: :ο:ι:: οίίοίτσ: ρω: οι: π. π.

ρ:ο: ::οποί::τοπ: οί:ίοο:ί , π::πο: οπο: Η:: ::οπιι::ο Μ: °ω)“7

ιπ::ίπίοο: , 8: Μπι:: οι:ι:ιπΐοοο ρ:::ίοίρ:: :π:ίί- " “Μ”

. 4: . .ο έ:: οποιο

π:π: :ο:ι:: οι:ίιπ:π:ι:. ,ΜΜΜ

Οσοι:: ί::πο :ίΤο::. ορίπ::σ:Οιπ:. ι. α. μ. 18. 21ο.

ιιι·:.9. @ΜΗ :.άιιιικι·,Φ:. ο.. μ. 33.ο:ι·:.2. ω! 3. Ο·ιι:ονι.

άπο”. ι. ορια/Ζ. πιο. μ. π: παρ. μι.. νι:: :ίοοο:, "””""β

ροίΪο οσπιίοι:: π:ιππο:ο :ο:σπ: ί:::›οιοίσσί::π:ι:

Μ:: ί:οπί:::οπ:οιιοί:ίοο:ο δ: ίίί::σί π::ίίιί:ι:: ο:: οί:

οσιπί::π:ί:Βπί::ι:οπ ροΙΐο ::ι::οποσιιιίοι::οίίο σκ·

:ίιοι·ισ::ι δ: :ίο:::οιί:ο:ίσι:: Ποιοί: οσί: ιισίίσ: ρ:ο

ο:πιίο π:οιο:σι:οιοιπ:ιπ νί::ιπ: Μ, οπο», ίποσί::

“πιο οι:ροσωικω ·υσιιι:Ιο , ·υ:ιοΙΙ:ιαΜΠπ. οικω

οβίι:ι:, σπασω:: ιιοτι:: οπο. Ρ:οί:::σι 1. ί.:εοοίί:ίο·

::πί οριπίο: ::::ί: οί:οπ::ιίί:. πω: ιι:ίίσπο:: οί:ίοο:ο πι.

ίιοποίίο πο:: :οίίί:ίπ::ίπίοο:πιποποίί::οπ: ίρίίσ:: “ψ Ι·

ο:Βο πο:: :οίίί:, οπίπ ίίί:ι:: ροιίί::ο:σί ίισ::::πο

οοιππ:σπίο::ο: οσί: οί:ίοο:σπι ποοοίί::ίο οο:π·
π:σπίο::ίπ:π: ίιοποί::ιοπ::ο:οίίισπ::πο,ίπίρ:ίσι::

:οπ:ίοπιί:ο:Βο ποπ ροκ:: ί!ί:π:ίιοπ οοιππ:ππί::::ο

Η ίΙΙ:ι:: ίπ :ο ί::ί:ο::. Απιοο.ρ:ο::.-οσ:πιίο οί:

οσπ:ί::πιί: ::ι:Ι: ποπ ορροπί:σ: νί::ι.ι:ί, οσί ο::

::ίπίοοο::π:ί:πι :::ίσποι:στ, πο:: :οίίί: ::οποί::ιοπ:

ίΠιπ::οί::π ποπ :οίί:: ρίοπίιπ:ίίποπ: οιππίσπ:, οσο

:ο ::ίοι:: νι::σιοι:: :οοσίιππ:σπ (.ίοπί::ι::. οί:π: πω:

οσί: :οί:ί:σί: οπο:: :ίο::ί-:σιπ οι: απο:: ίσίίί:ί:ο, °

ο:ί:ι::ίί ίπ ::ίίο:ἴσ ιιιίι::ίίοο:: ιτιι:ίοι::οί:οσπ:ίί. σρ· . -

ροίί::ι:: :ί:ο:ί νί:τσ:ί,οιιοιοο:ν::σι:ι:&σ ίπίίί:ίο.

8οοσπ:ίο. Λέω: οπίοέδί ίιοποί:ί ρ:ορ::: :π:

Ιπιπ ί·ίποπ:,οίίοίισ::ί: :::ί:ίισίίίίσ: νίι:σ:ί: , οσίσ:

(ροοίθο::ίσσιπ οι: ρ:οιιίπ:ίοί:ίοδτίίιοποί:::; πο::

.π.ρο:οίί: :Πίοπ::ί πω: , : οσο ο!ίοί::ι::: ίείισ:

ρ:ί·ιίοίρι:: ί:οποί:::οιπίίίίσ::οι:ί:. :ισίίί:: :άσε ρο

:οί: : νίι·:σ:ο οίίοί , οσίπ ρ:ι·ιιοίρο: ::οποί:ιι::ι:: ί!

Ιίσ:. ο. Ρο:οί: ίιοποί::: νι::σ:ί: ν: Η:: .ο οποίοι:: ::;Ξ

:ο π::ίσιο Ηπα:: οοπίοοσοπ:ίσπ: ιπ:ί:: :ο ν:π:::: Μ::

Βί0:ί.1:π

:η

:

._ .

74.2.

Πιο-π.



:ι:ι

Πού. 4.

μι.

| ?κώ. 5

από.

Δ::

Η: ασκ-ισ.

ι.ι.7.

κι:: π..

ι

Μ? Βιβ. χιπΌι· πω. Θ'ακι!2:ο·ιβι·ιωι!έ πόϋππω Μειωσα. δ'. ΧΠ:

ιιόΈπιπιρ:ι·::ιιι· : πω: πιιιιπιπΐπβι:&ιιπι ποιά: ιιβ.

:ιι:ι:πι ΐοιπιο ορροπ:ιιε ό:ποπιιπ::ιοπ:ε κάμπο.

Ν:: :κι ροι:Η: :-οιωιιιιτ:: βοπιιι ω: ριοι:ιπισ

οβι:&ο, ίοιιιιιιΙι::ι ωιΙπι :ιι πο: ο:: νοΙιιιιιιι:πι

Μι :ι::ι·ιπί::: ιιιιιιιπέ:ο : :μια βοπιιΔι ίο:πι:Η::ὺπι ιπ οωπι ω: τιά:1 ιιι.ιιιιοπο Μισο: ιιιιί::::ιιι·

πω: :ιι·:ιιωΡ:. 5. ΡοίΤ: ιιιιιιιιιιω β:ιι:ι:ποιπ:πι ρι·ε::ιβοπ:ί:ιιι:πιοβι:&ι,:Π:π:ιιι!ι::ιιωποι:::

:οπΓιιοπιιιβἴιιιι:ΔΡιπριἱσ ω:ιιιο:ν:Πιι:::::Ι:ιιιιιπ Ξ :ιιιι:ιοιιπι :ιιιιιινω:ιιιιιω ι·ιιιοιι:πι Ιιβ:ιι, ποιοι

βιιρ:ιίωιιπι :πω ιι:::ι:ισπ: ω: πιιιισ Επι: ρ::::ιτι ; ιι&ιιι:ι:::ιιο: ποιοι: ιιβιπ:::ίοι:::ιιπιοιιιι ιππο

π: Ιιβ:ιι πωσ! ιι::ιριι βοπιτπ::πι ,. ν:: ιιιιιΙι:ιιιτινε'"ΒΜ5,θδήίΠ ι110:::::ιιτ. :Πο =Χ νΠἑ Ρ3Ι.β€ 8ο:

ο&ι18ιπ::τιστιι5. Κιιιιο πωπω ι:Ωσιιιέβ20 Μπο:ιρ::: 8ι·ιι:ιιιπι Μπι”. οπο: ποπ ιιπρ:οι:ιι: ο::

'κα. ναι. ω: οι: ιι::ιι:ιο :ιι πο: ν:πιιιιι νἰ:ι::ιι, ιπιιι:ιιιο π:ΐιιπιιιιιτ ιοπιίιω ο: :ι:ι::πιι οιιππ:τίο

_ποπ πι:: ιπ:ιι:οι·ια ::ι:ι·π: ΒΙοι·ι:.Ειιο:ιπ :πιο :ο ίιιβΙ:ποτιοπ:,πιιω εοππ: οπο:: , ιιἀιιιπᾶἔι πω».

Π: ό: :ο,οιιι ωπιτνιιιιω ιιιβιι:: :ι "πιει @στιλ δε:: ::ιτι:πιιιί:ιιιι:ιο πιει: πω. ι “ 222·

. , . Ππρεπο:κι

Κ:ίρ.ιι:ι 1.π:Β :οπΐ::ι.ιιιι ρι·οβ. :ιι::σ,οβι:&ππι

ΒΙοι·ιιιπι ποπ ποι:ίιτ :οποπ::ι·: ω:ιιιιιω νιι·ιιι:ιι,

πιο ν: ιπ::π:πωρι·ορ::: Ϊ:, πο: οιιοι·:ο:ιιίορ:

:ιιιιι:ω πιώ: δ: πω: πιοπιιιιι. 4. Ε:: σρροπ::

ΐ:ιι:. ἴ:οιι:ι::ιιι·, ριιιι:οι πάω νι::ιιιιι :::ιι:::ι:

8ι πιοπω: :άσε :ι:::ιισι ιωρ::::ιι: ὁ :ιιιρ!ιοι ή “ΜΜΜ

ιιοπ:ί:ιιπι ποπ :ιιι:ιιποιι: ιι&ιιι ιπ πίσω ::πιι:π:ι ι ἰιιτ:οϊἰοοθιψπϊϋω "ΜΠΕ ΒΟΜΗΜϊθ οιοβιρο::· πιω». , ό·

(παπι !ιοπ:ιιιιι:πι :οπιπιιιπι:οι:, ο: ΠΠ πω. Ϊ π: :ιιι:ιιιιιστωιιπι·οβιπ::π:ίσπ:βοπ:,όι:ι:-σι·ωι- πω: ο [ο

:ιι:ιι: , οιιι ιπ ιοΐιιπι ::πόιι πωπω: ιρίιπιβοπ:Ι::- ι π" βοιιιιιι πο: Ξ: πιιιιιι, ίοιππι!ι::ι· ωει!ιιι. (1ιιο:ι ""'Ι"" °°°

::π1:τοΡι18πο::ιπ:::Π ιι6Επιπ,οιιι ρ:οιπωιιπι πω:: :κρι·:Γεοπσ:π:ιππι δυκτιο!. 2Ππωνι. πι. ?::0'0 Μ'

άιιιι.ι οιιιιπιι: ι:ι ωειΙοπι ίιπ:πι , ::ιι:ι::: ιπ οβι:-ι Βι::σ4..Κ:ΡιιΒιιι: , ιιο:ιιω ω: ρ:οι:ἱωοοβι:- η ξ_

άπω ριορ::: πιο:: βοπ:Ι::::ωι Απ :σπίτι:.π:8.· ιᾶο ω:Ιο :Ιι:ιιιιω ρι·ορ::ι· ίιπ:πι βοπιιω , :β :ο Ε:: πιο

ιιίΤιιπιρ. Η πω: ι:ιι·:ππιί:. ω ιι&ιιπι ιιιιιιιπ: Γ: π. ιιοπ:Βιιι:πι π:Γιιπι:ι:. Γιιιιόοπι. ::ριιοπιι:ιιι::π

πω: €οιιπιιιι:ι : Μ:: 6 τοιιιι.ιω :οποσπιι:ιιπ::ικ :ιοοπιι βοοιιιο ιοιρ:Ποιοιά οιι:=ονοτο:οιπ πω::

Ηιιβ:: ιιιι::πι ί: ίο:ιιιιιιιτ:: , πιιιιπιισ:ί: οβι::ΐ:ιιω 0:03 ν!" πι( ΒοΗΜξωξω ΗΠΒΡΙ'ΟΡαϊ'ίειο00 πω·

:ἰιι(ὸ:πι πάω , οπο :ΠΒιιιι: οβι::ί:ιιπι βοιι:ί:ιιω; Ν πο :ι:β:: :Π: νοιιιιιι πω: , ν: :ιιβιι:: :ιοπ:ιβι::ιιι

ω:: Γ: ι:οπ::οπιιιππ:::, οιιιιπιιο Η:: οβι:θ:πω π. ν ἶνϊ©Πϊἰ0Πἰ ο που ΡΟΝα "Μ “ΜΒ νωωβιω Φιν·

απο: ιι&ιι::!ιπιπάι:ιππο ω: ιιάιιεί::ιιι:πι πισω: ,άιοιιιε πω:: : ν:ΙΙ:: :παπι βοπ:ίι:ιιι:πι ν: ::ιιιιβω

ποπ :ο!Η:ιπιππί-::έ βσπ:ί:ιι::ω.πι:::ό:πιι: ιιι$π: ν :Ι:&ιοπιιιπο!ω ι:ιι ποπ βσιι:ί:ιιιιι , ο ρσΠ:: :ιι ιπ

βοπι.Απ π. π:εσ ιιιιι::.ι:ίιω :ΠΩ οβι:&ιιωΐοιιπι- ::π:ισπ: Επι: βοπ:ί:: ιπιο:Πι :τι :Ι:&ισπ:πι πιω

Ι: νιι·:ιι:Μι: ιιοπ:Πιε ριορι::ΐ:ιπ::ιιπι, ποπ πο. πιω : π:πιρ: ιπ::πιιο_:Π:πιιιι!ι::ι ιποο!ιιι: σιω

πι: ::οπεπιι·: τ: :κι :&ιιιπ,οιιι ποπ ::πιιι: οι! βοπ:- _ πω! ΜΙ :ἱιτᾶἰσπ:ιιι ω:ιιισ:πω: ν: :ιοί-ιι :ο ι:ι::

ί:ει::ω ρι·ορ::ι· ΐ:.Δι·Ι ριοβ.Πιωμμω =ά"ω εΠ- ι άππι : π:: ρο::Π: νο!ιιιι::ε ιιππ:ΙΙιιι:ι :Ι:ᾶιοπ:ιιι

:ι ν:! ο ίοΙιινοΙππιιι:: , Η πιιΠιιι Π: :πω ω: οβι:-ι ωιιΙιιιι,πιίι οπο :Μάιο πιει: νιιιιι:: :οπ:ιιι::ιιτ ιιι

έ:ππιιιι:ποιίιτιιι πωπω, ν:Ι :β Μο βεβι:π , :μη ¦ ιπ::ιι:ιοιι: , ν: ::ΐ:ιΒιιι ιο :ιιιιέι:πιωιιιιω ν: ποπ:

απο:::πι

ῇ:πι· πω::

&οιικω,πω.
Μι. Δ

σύ::έΐο απο.

δ: 85 πι: ι ίιιιιι!ιβιιι ιιιθΙ:ιβπι 8:πιιιιε. Απ ι. π:Βο “ικα

= διο: .πι πιω, ποσο οβι:ᾶιιω ιιιιιωιιπι·'νιω:.

' :πω :ο πιιιΙπω ί·ιπ:ω , ποπ ειίΤιιπιιιιιι· "ποικι

ί:ιιω Έσιωιιιι:::[:ο πιιιι:ιιιιΙι::ι:οιιιιι ποπ ιιιἶιιπιἰ

- το: ν: ::οπ:ο:ω: Μπιτ:: :ιιιιοπιιιι.Απ ρι·οβ. Κ:(Ρ,

ν: ιιι:ιιιιιπι νωπά: ::οιιόπι ιι: :ι:ι ναιιιιπι 8Ιοι·ιαπι,

ιιιιιι:ι: ν: ορ:ι·ιιπ::πι ι·:ι!:ιιι: Μιά: 8: πω:: οι·

επιιπι προιιι·:π::ι· δ: πιιιιιτιιιθ :οπο !ιοπιιπ:ι , πω.

βπειπ::ιπ:ι ποπ οικω. Α: 4.. π:Βο ΐ:οπ:!: οἱ:

ι·πωπιι: :Πο απ:: ιπιιϊω :ιι:πωι:. ιι:!πιιΐ::π:ιιι·

ιιόδ:ιβιιε :ι: οβι:άοβοιιιι,τιπιπω :οποοωιπιπ::ι·ι

:πιο πιοπο ποπ :οΠιιπ: ιιοπ:ί:ιι::πι ιιιιι·ιιιΓ. :β

σβι:θ:ο ::οιπιπιιπι:αταω.Απ 3. π:πο Γ::ιπ:Ι. Νιιω

:ο πιω , :πιο πω: ιι:ιπποπ:ω πιο: σβ πιιιΙπω ιι

π:πι , ποπ :Ιι:ι:ι!!ιιω ιιιορ::ι· ιιοπ:Π:ιιι::ιι , οπιιω

π::ι·ι:ισ :ιι ριοριιο οβι:&ο βιβ::; π:πιι: :ι: επιπ

Πο ίιιρ::ιιιι:. ω: οπο:Ιι:ιιι:β::, ν: Π: (πΠιοι:πι

:ΠΓΡοϋ:ιο ω ειιι:ιιιω πιριιΕ :πιω ιιιιι:ι!ιιι Πιο::

πο:. ποπ ιιιιπιιιι· ω ιι&ιιι πωπω:: ρι·οιπό: Η::

ποπ :::ιπ:ι·:: Βιιιιπιπι βειριιΕ Μ! :ο ίππιωιιπι,

::ιιι:ει&:ι·:πι δ: βειριιΐωιιπι ιπΪοιω:πι,ά: :πιο πο. 7.

Ειιιι.:πι ιιιιιοίοι:ι π: ιιιοπιιι ωιιιινιιιπιιβιι::::

να:: ε!οιιιι. Έιππιιιιπι ρ:οπιιιιι Π:: ρι·οιιιο:π

. πι :ι·:ιι:ποππι :ί:,πιιποιιιιπ ρ::ιπιιιι, ν: :ιΙ:ιριο

πιο πιοι:ί:ιιιισπ: πιο:ιαπιιιι· ιβίοιι: ν:ι·ο πι:

νιι·τιι:ιε.

Όιιβιιιιιι οστά: , επ ίιιι::πι ιιάιιι :::::ιοι· ροΠι:

πι: βοπιιι οι: ρι·σιιιπιο οβι:άσ . δ: Ποιοι πιιιιιιι:ι:

Ηπ:::πιστο. ΝΩΒιιΙ Ο::Βοιιιιι. ΑΗἱιω:π: πι. ε::

ιιιί:ιπΒιιο. Νιωίι πάω :ι:::ι·ιο: ν:Ιιι::Ι::ιποΐν

πιι:,ιπιρ::::ιιτιιβ νπο :πωπω ιιάιι ιιιιιιο,::. ει. :β

ιπ::πιιοιι:ιιιιπιιε!οι·ι:ε,ποπ ρο:::ι:ΠωιιΙ:Π: βο

πιιε 8: ιιιιιΙιιε :οιωιι!ιι:ι:Η:::: :Μπι :Π: βοπιιι πιο.

::ιιιΠι::, 8: ω:: ΐοιπι:ιΙιι:ι·. Καπο ρι·ιωι πι,

πιιιιιιι&ιιι:ι:::ποι : ν: ίιιβοπιι5ν:Ι ωειιιι:ιςοιπι:!ι

ι:: , ρ:πό:: :Μάο ιπ::ι·ιοιι , :πω :πιο :οπί:ι:ιιι:

νιιιιπι :άσοι βιιιιιιιιιιω :::Βο ποπ ποιό: ίπποι

πι: βοπιιε ό: πιιιΙιιι ιοτπιιιιι::: , Π :β :πιο :πωπω

ΖΣ9.

:ιο.

ι:ι.

Ό

5`ἱ :δια απ.

πω» άπο::

ι·::ια πιο

που ΜΑ¦ο.

οι:: Μπι::

Μισ:ΠοΗ

πι· ό: πιο·

|πι|στω..

Μ".

  πινω: :σωπιιιπι:::ιιι ιπ::πιιοπι, :Ι:β:: :Π: νο

Η:: ν: ι:οιιΐοιπιιε ι:&π :πισω : ι: νοΙι:ιι ν: :ιιιἴ:

:Ι:ᾶιοπἰε απο, ποπ :Π: νο!ι:: ν: :οπίοι·ωι: κά:

:πισω Ε:: :ιποοπέβι: πι :ο :επι :Ι:&ιοπ:πι πια

|ιιι1ι ποπ ιιιιβ::: , πιο "πιο :ιιπιἱιπι ἴρ::ι:πι ωσι·ισ,

π:πιπ: ιπ:!ιιιι: :παπι πιώ; ποπ βοπιιιιιι:ιΒιι:.

π::ιπ:Πιιο, ππιιπι :ι: Ϊ: πιιΠσπι πω:: , πιιι ποσο:

:σπ::·ι!ιἰι :π οιιιιπ: :ο ιριιιπι πι:ιιιιιω : Μ: :οπ

::ιι :Ιω-οσε οριιιιιπ::ι,ιιι :ο “τι ίιπ:ω :ι·ιβιι:ι: οι·

ιι:ι·ίιω ΐρ::ι: πιιιΙιιπιπι ιι πιιιιιιιιι πι::Ιιι:οπιιι θα::

Ιιβ:ι·ιιιι:::ι ορροπιιπιπι· οπο νιιιο,ιιιι::ιιπι π:: επι·

::Πιιιπ,οιιοπ πιοιιιΒιιι::: :Πει:ιιιμΙι:ιιιω π:: :ι:

::&ιιω,οποπ :Ιιει:ιι:ειιιιιιιιιο:Πο ωιί::ιοσι·ι:Ιιπ,ιβ

:::ιιω ρ:ι·ό::-:&πω,οιιοιι ό:πειι ι ω:::Ιιιι ι·ιιιοπ:

ριο:ί::ιρ:ιε :κι β:π:Ει:ι:πάιιω ιιι!ι:ι·πω π:: ::ι::δ

ίιιω,όπω :πιπίει·:ιιι:πε πι! πο ιιισιιιβιιι :εκποί

ιιιι. ε:: π:Βιιιοι ριιιι:ιιι:::ιπι .π.:κο:Πιι: , ω::

::Ι::::Ιπε :οπ:ιιι !ιβ:::Ιιιιι::ω, ιπ:ιτιπ ΜΕ:: ίιι:· -

οι: :Μΐοιιπι::::ω.· Α: ν:ιὸ ίπβι:ιι::ισ ριιιιρ::ι:

:ιι τ: Έπι:ιιιι ιιιιΠ5. ιιί:-:τι πιποιωιιιι::ιπ απο:: Δε.

ιι:ι·θω:: :ΜΓοιωι:ιι: ΐιιι::ι, π:: ωιιΙιιπϊ ιιιιι:ιΓιω. Μ

Βιιβι:ειι βἰ:ΓοΙ:: , :ιι ιπι:πιιο Βπιειιοιι:ί:ι απ· !,,,,,,,Ι:,2:_

πο:: Μ::πι πιιιιιιιιω :Ι:::ιοιιιι πιο!» Κ:ΐρ.οβι:- πει :ωστε

&ιπ: ποπ πιἱπιι:ι:; :πω :ιιιι:ιιι Π: πιιΙιιιι ίιιι:ι ι:ι: Μ:: ·Π:"#ἱ#

πιο οβι:6:ο οοπιιο:ιιι:ιι.ίιο: οιπιιι::πι· :ο βοπιιιπ ΐ"ἐ'Ϊ'”ἶ,'

ι:ιπ:ω , ίιιι:ποπ:ωιπιι::: :ιιιιι:π ροίἶ: ιιιιισπ: επι- 28Ι:0:22α_

πιω οιιι:ππιί:. πο:: (πρ: :πω πιιι!ι:ιιι πιτ:: πιιἴο::ἱ πω.

ΙοΙ:πι.Ει: πο: μι:: «κι ιιιιιοπ:ι πιιβιν: :ο :είπω

ΒΕΟΤΙΟ ΧΙΙΙ.

.47$ εί:·και· αδΪΙο Μπακ:: θιέα!ατί.ι ἰιπἰΦ.

πι:: οπο:: &οιπωωιιι Ο' ιπαί:τωπ

πιστοί:ιπΞ

?πωσ ποπ :Β ό: ιοάιδ:::ππι ιιβί::ιβ:π:: ὁ “ω

βσπιπι::8: πιιιιιιιιι ν: π, ὸ:βΐιο.π.ὁἰἴρ.4.. (μι/ι:

ιι:5πιιιιπι :ΙΕ , ω: ιπ:!Ι:ΐ:ι:ιιε ποπ :ΙΤ: οβι:&ιιιιι

νοιιιιιιι€ιι:ιε

πι:

:ι:ι



πο. )ΠΚ Π:τω». ει” .....τι....α.....τ .πατατα ύποπτα. Σ. )ΠΠ. .οφ

ι·οιαπτατα, τιοαιιοπ πιο ι:ιοπαιιι νι Βοποπι ρτοΐε- ϊ τω. τιιΙεε α&ιοπεεεΠε τιια!ατ. Οτιπτιανετὸ , πιο

οαι , πεεπιίι ι:ιιαιαιιι ντπιαΙαοι αοειἴατι ποιείι:(εά παπι: ΐεπτ. ροτατ εΠε νεταιπ , ταιε$ ειιετετ:πιιο ποπ

τιε ι:ιοιιιτατε δ: τιιαΙιτια τιιοταΙι , Πο εοτιιρατατἰαὲ ρει:εαι, οοιαρταᾶιεἐἱοὸιεατ, ιΠα.ι ποπ εΠε ιιιαια:.

ταπιιιιιι :το παταταιιι τατιοπ. ν: τατιοπαΙιε είὶ. (Μιτε

τετίιοι θεοι ροιείτ άατι οιιιε&αιτι οοιιοιιι 8τεοπ

ΐεπταπεοιιι πατατα τ...6.ι...., ιιια!οιιι νετο 8ε απ·

ίεπταιιεααι τατιοπαΙι58τ εοπττα : Ιτα παπι: οαετἱτατ.

ατι ιιατι ροίἱἱτ αθ:ιο Ιιοιιιαπα Βοπα8τ εοπΐεπταπεα

παταω ίειιίιιιααι, αε ρτοιιιιιε ΐοιπειεπε οιιΕεάαιτι

ωι....πιι. τιτο(ειιοεπιτε , εοἰοεοοἰεᾶαπα ποπ το·

Ηττα είὶ Βοποιιι παταω τατιοπα!ιε , τω ετίαιιι (επο

Ποτε; ι...ιιιτ.τε... νετὸ τεΓρει'αα τατιοπαΙιε ντίιε.

τείιιεθ:ο εοιατ πεοαε ιιοπιιατετιι «Μαι, πετιαε πια

ιΜ.”, Ούκ Πιιαπι.8ειιο!αίτιει τατ: εοπαεπιαπτ,τιατι αᾶιιιιι ιπ

ε..." ;..80Φ', .ιιιτ.......ω οποιοι ιιοιιιτατετιι 8: οιαΙιτιαιιι ίεεαπ

τω. "...ι ω... ήιεειειιι,σ.ιοπ τ!εταιιιιτοτ ε: οοιει3:ο; εο οοὸ‹ι

Μ52 θ' :Ματ οΒἱεᾶαιιι,ιιαοιΙ ειι Γε πειιιιε ιιοπιτατειπ. πε

” :με ιιααΠτιαοι ιιιεαι:ντ ἱτεἱπ εααιραιια,πιίι αοε!ατατ

αΙιιιαα εἰτεοιιιίὶ. Ρετ ιιααιιι ιιετετιιιιπετοτ ατι οσοι

τατεοι νε! πιαΙιτιατιι,επ Γε πεαιταιτιι απο. Βοιαιειτοτ

εοπττοαετίια είἱ: , απ τ.ιετατα&ιο ιιαπιαπα ωστε...

τεπε οι ιπι!ιαιιιαο : εοιποπ ...πιο εκ οϋιε&ο , τετ!

παμε εκ ειτεατιιίτ. νΠα ι!εοεατατ ασπαιτε , νε! πια

Πτια.Νοταπτετ ..απο |.ιοπαιπ:,ντ ειιειοιιετέ που

Βεταταιιι,ιιαε ποπ πιο... είτ ιπόιττετεπτοαοαο ιιο

πιτατεαι δ: ιιιαΠτιαιιι , τετ! ειαοαιι ιρίαιιι ιπόιίΐετεπ

τιαιιι οιοτα!εοι,τιαεταπάαιοτιπ τατιοπε Μπιτ. Πε

...........ιω ιιιιιιττετεπτια Με ιιιίραιο. Βικιιμοποί

τω». ώ· ποιοι. υποΜΙσπι τ ν: αΒίττατιειετιι ιιοααιιτ.

τιε ιπι!ιτΐειεπτια ποσα! αιετἰταιιι ό: ιιειιιετιιοπι.

Ρτιιιια Ππτ. αιΕτιιιατ , Δω αέτιοπεπι τιι.ιιιιαπαιιι

ίιπ8αιατειιι ι..Διιτει........, πεεοοιιαιιι,πει:.ιιιαΙαιπ

ιιιοταΙιτετ: Βοπ.ικ.το α. άέ..ιι.αι·τ. 1.4.3. δευτ. ματι!.

#3 7.

Βσΐώτἰ.ι

τοπικα .

απ.

'Ο

ΑΦωοσω

Βτεο ίαΙιειι: ε...ι...α..ιι ατο ι:οπΐειεπιιατοιιοτ.

φωτο. δι ορροίιτα ίειιτ. εΠετ νει·α, οπιπετ · η*

αιδτιοπεε , ιιοπείτοίιπε εατεπτεε , εΠεπτ ΐαίδειειιε [Μό- 4'

ιιιατετια εοπτε1Ποπιτ, νι ΓαεταιιιεπταΗεατιΓοΙοτιοπιε

Βεπείιεἱοπι ίαΓειρετετοτ:ιιαοτι ..τι τοιιεοΙαιιι.·

δει:οπιια Επι. πεΒαιιε,ὸατἰ αάιοτιεοι ιιαιιιαπαιπ 243·

ίιπΒοιατειιι ωαιιτ.........., πεε !ιοπαιια, πει: πια!αιιι Ζἑ¦`ς;,,”

ιιιοΓαιἰτετ: δ. Τύου:._ι. 2..·μ.ε.18.ατι.9.εαΞετ. δ)ιίτσέ. ε Μ

δυκτιο.Μεάιο.Οκτιε!.κα!επι.ιθιά. ροοδ.9. .4|ύττ.ιιι

2. ιἱΙΠ.4.ο.οτ:.4.. ..τζιαι 9.2.ιιττ.3.-βοε:1)οταπό.9.τ.

.ἐ από. άνετοι α. αποκτα. ενιαία. τω.............

3. (.`.·ιμ·ετΙ.π. ·ωι.κιττ. μεικτά. τ. Μπτ07.άτβ.4ι.4.1,

εσιττ!.6.διωττε έε .ει.τ..ι...ω..Μει.3.α.φ.9μι. οτε.

ε· Ρτώ. τ. ει: ΑαΒαίτ. Μ. α. άφεσωτ. αυτή: Θ· Μ”

ποιο/βατ τη» 18. νοι ί. ιιοιι: φοβαμαι» ·υο!κοτ.ιτ ::|ι;.:8
...ω..»ρ›...α ε.. Μεσοι» βοείου: 128 κοπο/Ισα, τι: πω· Λε “

ίσουα,κτ2: πω!αβ:. Δια σου» ιπ/ΪστΜΜ αΜι€οκατ, ε?

αστο: :Π;ώ··β πια!ί.τ άτίωτοκ:,ω.τέιτ αυτοι .-ιπρ......ω,

κατά: Ματια ε/ι' : πιο ι Μικτού και άι!2ιπικι, που ύσηη

ε:*ΐ. Ωω ·υετοποθιιστ άέσετε, οο!κατατευτ "Πο πρωτο

ιιι/Μισο: άτΠΖωιωτ πω: κατά ψ »ΜΜΜ , ρα ατα»,

Ρεπἱωτιω ·υσΙοαΜτωτ Ρ δ: πρι ·υα!ποιοτ απ: ότι” εἴ!

απο τυποι, @απατα τοπία» Μ:: :...ι..-...... τα: Βαν.

"βατ , οι 609182:: ·υο!τωιαιωτ Μύωπικτ τα: Βεο.

Ρ'απόατιι.ΤιιοπιιΙτ. οοο ετιαιιι ντιτατ8.Ποάοτ; τ”.

οτιιπια αιίται, ι τιεΗΒετατα νοΙοπτατε ριοεεάεπε, ΗΜ· πι”

νει οτοιιιατατ ατι οειιιτοιιι θπει:τι, τιε Πε ετα Βοποε;22Ματιβ.

.
νει ποπ οτιιιπατατ αι! όεοιτοιιι (ιπειτι , δε επ ιιαΐο

ετἰτ τιιαιαι.. Ηοιιιο επιττι οοα τατιοπαΙιε, ει: Πιροσ

- ` -

τω... ποσο ορετατοτ, πατατα!ιρταεεερτο τεπετοτ

18.9'.άτ Μό' δώ 2- ά τα 2.έιθ.4.ι.Ι4σοττ.Φω-Κ"· [ααα ορετατιοπεε Δημ... το δικιο πατατα τατιοτι.

&ιο.ά:Π.4.ο.4.ι..ιπ.α..Οώπω.ικ ι . ά2Π. ι. π. ι. .τά τ.

άιώ. σ· οι μι. το. ιιά.ι..ίού. ΘπὑτὶεΙ.Μ α..έΙΩ. πι. π.

οιι.αατ.α.εοπτΙ. ι . Ρα!ατ. ιιι/Ζ. 4,ο.τΜΡ.·απιτ. άΙππιοι.

Με. τ. πιστα!. τετοια.. α'. εικαστικα» κά: Ότι/ασεπ. 1.2.

εοφ. 5:..άσπρ. α. Πιιετεραπτ τατιιετι τιι,τιοατιιαοα

τιιίτιοπετ Ππτ ιπόιιιΐετεπτετ τ θσὐι·Μ ειτε ταΙεε ιιο

εετ , ειοιε εΠειαπτοιειτεα οιιιεόταιτι Βοιωτια , ποπ

ν: αταιιοπε όιάαταιιι,ντ ο εΙειι;ιοινπαιιιίαεια:,ποπ

. πατα ιεᾶα τατιο αιτω, τω εκ ιιτοτιτια Ποεττατε:

ίεΐ92;;" Βοιωτια. εα: ταιιτίιττι , τιααε ατι ιιοπε?τοπι δικια ποπ

τωβ,..- Φάμπιο: εκ ιιιιτιεειΙΙιτατε πατατα , ποπ ει: πε

ω. πεεΗΒεπτια ορεταπτια: ΡΙετιειαε ...κι ε” , οπο αι!

ιιοπείταιιι (Μετα ποπόττιΒαπτοτ τειπροτε , απο

ορεταπε ποπ τεπετοτ ..α ταιειιι Ηπεπι ειτε όττιΒετε.

?πιο τ. ειιΗιετοπν. 1 πω” κΙαέαΠ.Ερώ.τοΙ.

ο. νται Μπιτ. παρω εκιωικά@τετιτιαῇικττκιετ θο

τουκ Θ πιάτσα. βετο Ρ!ιι!οβιι!αι άι:βοτσιπτ. 'Βοιωτια ά

στοι:Μεοπα , ,οποιοι .τι ίτωτκτοι. Με” ·αιτοτομειω

άιβτειι:, .ιωθοΖατε. ά267°επ α!κι/Ισττοι·.ι, πρι:: τω.

Μπι: ρατέαωεπιπρτοφ:εταφκτιτ τΙ:ΜΜπτι ...Ματσε

οι:: τω...» κα· πω...» εἴ!. ει... επιπιβτετι.τ , @το που
βεοπτ,πηιω ω/2.πω |σαὐεύο. ...ωατωτ..ω». ή

Ρτοιι. π.. Ι)ατοτ οτιιεόταιιι πατατα (πα επιστο

α”.

Ποία-ι. ει:

αε"....]....

μια.

?ΜΒ τ..

ετΒο ροτείτ εττεα Μαι! , ντ Με οι:ιετατιοπεπι επετ

εετε; τω απο ορειατιο πει: ετα Βοπα .ε ν: ρετ ίε τιιι- ι

τετ: πει: παπα : ποπ επιτιι εΠετ ιιια!α εκ οτιιεοι:ο,

τρια Μαι! ιιαΠαιι·ιιπειοόιτ πιαΙιτιαπι: πετ: εκ τιτί

ιιατιοπε οτάιπιταιι (ιοί: ιιοπείταιιι; είται ποπ ίειιι

Ρετ Μαιο τεπεατοι· Ματ ορετατιοπετιπ ίιπετιι ιιο

ιιείτατιι ιιιι·ιεετε, τω ίοΙίιοι πι.. ποπ ειτειι:ετε

ρτοριετθπειιι ιιια!οιιι. 3. Ιαατα τ... (επι. ιποΙτα

νιταπιοτ ιιεετατα νεπταΙια, τω... ποπ νιταπτοτ ιαιιτα

ορροιιταιιι.(Σοεπιπι νοτατι1Ρατοτ0ρΡ08ταπι,ι100

τρίο τιοοτι ταιεε αότιοπεε Μαίου: οιοιπε .τι τιοπε

Η:οιπ Ηπετιι ειιετι:ετ. νεπιαΙἱτετ ρεεεατ, οαιαορετα

τατ εοπιτα ρτορτιαπι εοπί`ειεπτιαιιι , ιιααιιιιι Ρετ

·ΤοΜ. 3 1): Ποτ.

μι.

ΗΜ. α.

τεπε, ποσό πει: τισ πείταιεπι,πεε πιαΠιιααι ὶπαοιοιτ: ο

εοπτεπταιιεαιιι. Νοπ ι8ἰιοτ ιιατοτ αότιο ιιοιιιαπα

- όειιΒεταταιπ ιπόιαιοαοαιοιΙτετεπε: απο πο;; α...

τατ πιειΒιιτα ἰπτετ οτιιιιιατί δ: ποπ οτιιιπατιαι! ι!ε

' τ.ιιταιι:ι Βιιετιι. Οοπθττιι. Πεατεπιιιι ΠεοείιπΒιιΙα @ΗΜ

_ τε!ιατ τατἱοπἰεειιρεττιοαε πατιοατ Ρτορεπίιοπεειπ

Ι εΠάιτ,νται! Γοοι. δικ! πατοταΙιτετάιτιεετεπιοτι πα

ι ιιοιιιιπι εατιι ........α ταιιοπαΙι ιιιοτα!ετιι ιιιιιιτείΠτ

ιιετετιιιιπατιοπειιι, ίεορταεεερταιιι, ιιοο!ειρίαιιι,

[τιαεήοε ορετατιοπεε το Επειτα , πατατα τατιοπαΙι

ι:οπιεπταπεπτιι ι!ιτιεετετ.

Ροπιιαπι.θατει. Οτιιπτε α6τοι οποίοι Μ: ιιιαΙοε: ως·

ΟιιιπιεαᾶοεὸεΙἱΒετατοε, άεΒιιοθπε τἱααταε, είτ Πω ω”

οποίοι: Ετ8ο. Μαιοτ επστωοι απ. το. να “Ξω””·

τιε νετιιο οποοι ιιιιιαιτ, ι.......... ι·Μάσπι ω.....ωι το

.τ.τε...τη. Εαι!ειιι είτ τατιοόε οιιειε οποίο, απο

:απτο ιιιαιοτ . ιιααιιτοορετα ειιεειιοπτνειοα. Μι

ποτ εσπίτατ: οτιοΓοιπ εοιτπ οτειτοτ, ποιοποιο τιε

ω... Με εατετ. Ώυηῖτω. οπο... νΙΙα πεεεΠὶιατε ε:...τ.. .Ξ

ι αοτ Μπιτ. [ατι οοπα τω...: , ρεεεατ ρτοοιεαΙι- |τττττττ·

τατε: ετΒο τιοι [πα ορεια ειιετεετ α!.ιίτιαε νΙΙα (οι, νε!

ρτοιιιιιιι ντιΙιιατε. Ναιτι τι Μπα ειιιετπα τεπειιιατ

τατιοπαΒιιιτετ εΧΡεποετε , τιοαπτο ιιιαειε ορετα,

οπω Γιιπτ Μπα ιιιιετιια ,'τεπειιιοτ ει: ιιοπείτο Επι:

ειιει·τετε τι Ροπιιααι. Βιιτ.ικά. δι ιιατετοι αέ.τατιπ τ,47_

ζ επαωτωιωτιεπ.τε..., ιιατετα.τ ιιαι.ιιτατειι πιει... Μινι. οισ

ι...ιιιι“.... Βεπιτο5ιπιιι€ετεπ5. ΙιιιιιΙιται ω. π..ιιιτοπτ·ω

ι είπα οιιιπιε ιια!.ιιιοτ ι!ειετιιιιαετ ροτεπιιατιι αι! Βο

. πατιι,νεΙ ...ι ιπα!αιιι; ρετ Με οποια αισ...ι..ω....

α ροτεπτια. ...οι τω... Μ: αετετπιτπιται. ατι

ι νπαιιι; ροτεπιιαιπαιττετεπεαό νιταιαΙιτιετ.

ΙπτετιιατομροπιαεΓεπτ. ωιωοιιω απ......ι.... ` με.

| τιιααίιοΠιοτ, δτ νετιοτ τω... “στο” ιιοεαι ιπ Ιια¦ια *Η '"Ρ· φ

τ απ. ι6ι3. ιπ Υπιαετίιτατε θττει:ετιίι απ. ι63ο.1 πιιΙιιιιιαιτιιιιε ρετίοαοεοατ τεττιοαι 3τΒαιιι. πατα ωπο,ί χο

ιιια8ιείαοετετ εοπΓειειιιιαε , δ: ιιοπιαπ:ε ιιτιοεειΠι

τιιτι.Κε ταιιιεπ ιιιαιοτιίια Ρετρειιια,πτΒατιοαπι ίεπτ.

εαιιι δ. 'Πισω. ΛαΒαίτ.τειιααιωοε. ιαπιιααιιι νε

Β ττοιειιι,

 

ι
ι



:η Φα?:.ΧΙΙ7.Βο :απο €7οοιπτουθτωοίέ :ο:Μ Μπακ. Σ. :στα - °

ποτέ, δ:: οοπ:ο:οπτ:ο τοτ:οτο :ο:ρ!οποπο5.οοοΓοο. :

τω. Τοτ:τ:::που::::οπ :π :π:8ποπτ:ο :ο!:τ:ο οπο.

ο τοι·οτο:ο:οτυτ:τΙο:το:τ::οπο:ο:το:::τ:πτ:ο:τ:οο :ρί

| του: , οι:: ::ο:οτυ:υοτ π: οροτ:τ:οπο: ::υο:οπ::

: ο!:ουοτ:::: 0!ίππ:ο σποτ:: οττ::οποτ π: οοτο::τυο:Βτο:-4. Ι::6:οπυ:οο:ο: :πρωτο οοο ν:‹:οοτυτ οοπυ:οοοτο.

πω: Ναι:: ρτ:ο:υο:ο:ο οποτ::: ρτ:οοορτο, ουοτ:::π:οτ ἔ οοοΐοττ:οουιο. ·

::οο:ο, ουοτ:ο: οροτπυτ, :υπ οροτπ:οοο: :π :!τ:ο- Μοτο: ο. Τ:!:: ππ:ο ποπ ο:: τω:: ο::!:τ:: οοο:- (ἐπὶ

τοο: ποπ:: :::τ:ροοτ::, ω:: οο8:πτ :ο:::οτο: οοο- ο:::::οο::, ου:: !:::ο ο!οΐυο::τυτ ο:: ο!::οθτο ροπτ:οο . .

ττπ:ο :οπτ. οπο: οπ:ο:. νττ:υττ: ::οο:ο οροτπυτ, ο::!ο:ουοο !::ο που ο:: ροπτ:ι:ο ο:::!υο:, π:: πω::

0.3:,έ οοτρ)οροτοτυρο:τ :::ί:ροΐπε. Εοτ:οΙορ τροπο οοΒ:ι;:τ: ! ίσου: ;1οοοοπ ::τ:ί:!ί: τ:::!:τ:: οτ:::ίπου::, πο:: πο::

· νο: οι:: οπο πο: ο ο: ο . υο ο πο: οπο: ο· οοοττ: πι:: οτ ο ω: πο π:οοοι:: πω: τ:ο!::τ::

!::το οττ::οο π: ο!τ:οτοο: ποο:::::νοι:ο δ: οο8::οτ ρ:· ου: ::υτοο: :::::::: ὸο!ο&ἔτ:οοοττ: , που οο::ττ:τ,

τ:τποο: τ!ο οοο:: οΧτοττ::: , 8οο&:οο:ου:::υπ::- (π: οοο:ο::ττ:τ :&υτο. Κο:ρ. :το :τ::!:ο: ο::!.:τ::. «το.

τ:::: :!!: οπο: οοοοππ:: :υοτ π: :οποπτ:τ:οοοο: ν:- οτ:::π:οο::,οοπ :&:::,ίοι:: οττ::ο:: τ!ο!::τ: :ᾶυ:.Πυ

1) ":· _ το:: οοο !:ο.Μυ!τὸ οπου: οοοο!υτ::τ ίυπτ:::::.Πυ- ρ:ο:τ .π. ο:: οι:::π:ο,8ο:πί:: οο!::τ:,8ο οττ::ο:: :&υ:

"ΜΜ" πω:: ·Νπτ: νΙττὸ :υτ!:οτο: :Ιτοτ:υ:Γοοτ. οπου: :::- άο:::τ::πουτουρ:ο:τ οποο!::τυτο,νουο: 0:ο!:εοπ:::::

οποιο :οι::ποτ. οπο: πω:: :τ:ο::ττυοτ. :Μάο οου- οπτ:τ:τοο: :ο ι::,:!τοτυο: π: οτο:οπ:οοοο: :απο :ο

:οουοοτοτοοε:οτ , οο:οοτ:: ::::::τυο: τ:οτοττο:οπο 4 ποοο: τ:ο!::τυο:.

τ:οτ::ο: π: !;:οουτ::, νο! το::!υο: , π:: οτ:πτ: π: :ο- . Ρτο!:ο περα: :ο:ρ!:ο:το:υρροοοπ:τυτ ο. ρτο- Ι”:ΙΖω

(Μϊ"::08- Επ::Φ Φ:ΜΝ1:' : ποὺ:: π::: ροτοοτ:: ί:τ τοτ οΒ:οᾶυο: ::οποποο: 8ο τ:ο!οάπ:::ο , που τ::τ: ό: Μο,,._

:υτ:ιποτοο:, οοοοοτ:οοο!υο: , πο :οπ:ποτοοτ::τ:ο- :οο::ποτοο:, ουο:: νο!υοτ:: ροπ:τ:ρροτοτο του:τ:- "Μο :::

τί:ο: ν:ττοτ:: οροτπ:υ:: ο:το: ρ!οτο: :&υ:8ο ο:::ο- ου:τ: .π. :ρροτ:τ, οοοοπ:τ:ὸ :ρροτ:τ ντ !:οουιο:::ο- ^::;Ρ$ωπ

σο, :ο τ1ο::ίοττ:ροτοπ. απο ο:οόοοοο οπο: :ο- που: οπο: ττ:ρ!ο:ττ:πτοο: πτ,::οοοποιο,οο!ο&:Β:- :ερΖξ;"”

τΙ:ποτοο: τ:!:: ::::::τυ:: οπο: πο: π: :οττ:οίοοο τ:ο- !ο, 8ο ντ:!ο Βου:::!ου:ο :ρροτ:τ , οοοοπ:ο:ὸ :ρροτοτο ωτ."_

τοτο::οπ::: π: (οπο: ττο:::::8ο ο:::οά: :πό:ποτοοτ::. τ:ο::οτ ρτορτοτ νπυτο ο:: π:: ::οο::. Ατ ου!!υτο ο:: "

πιο: :8:τυτ :οι::ποτοπ:. ποπ ου:: :οο!:τ::τοτ π: π:: ροτοπ το:ροπ:υ νο!υοτπ:: :το :πο:ποτοο: π:

ρ!υτ: , π:: πο:: ποτοτο::ο:τοτ π: νουο:: ποστ: !:οο:τποο: 8ο τ:::!:τ::ο: ο:οτ::!οτο , (οι: οοοοππ:ὸ

ροτ :ο οπο: :οτ::ποτοο:. νο! οτ:τ Μουτ:: τπ:οο: οοοίοοπο: , νο: ττ::!υο: τ:

Ρ η*·· Ροοτ::ο:οοτοττ: :Π:8οο ο: :πωσ οροτ:οι::: τ:οο:τ::ποουτ::ιο:ο: που:: ::οουο:::οποπυτο :το Λ|::!Μο:

(1υ:τ:ου:τ:νο!υοτ:: :ρροτ:τ, νο! :ρροτ:τ ντ ποοο:, :οτ::π:ετοο: , οπο: ο:: :ο ο τπ:οπ: ο:::τ:ο:ο οοπίοο- ή Ρω°ὶαπ

Ρ,.,ρ,,,_ νο!ντο:οτ::οτο ο ο ν: ποοο: , νο: ν: τ:ο:οάπ::!οττ: : τ:οο::ο:. Νοο ροτοί::οπο:οο!:ποτοο:Βοουο: τ:ο!ο- ?""""""
::2.::::τ. τ:οτἰ:υ:, 8ο:&:ο οτ:τ τοπ: δ: ντ ο:οτ::ύ; νο! ο:: ροτ ά::::!ο , ου:: τ:ο!οό:π::!ο ο:: :οτττ::!::οτ; ου:: πω· ."Μ

:ο ο:::!υο:, δοο!οά:ο οτ:τ τ::::!.:: :υτ:οτ::ποτοο:,.8ο ροτ :οο:υτ::τ οοεπ:οποτο οττ::ο:: τ:ο:::τ: : οπο::

τυπο ::οοοπποο: , νο! το:!:τ::ο: Γοττ:οτοτ οι ποο. ρτοποτ:ρτ:. οοο ροτοπ ο:: :οι::ποττο: !:οου::: ν::

νοι:ο νο: ο:ο&:ο οτ:τ τοπ: , ί: πο:: οτ:: ο::!υ:; νο! :ο:ου:: οπο: ::οο οοο :ρροτ:τυτ, ο:π νο! ν: οοοτ::.:

ο!ο&:ο ::οο:, ο πο:: !:οου:: :8:τυτ στοπ:: ππ::ο ::::- οοο: π: ::οποο: ::οοοπ::,νο: π: τ:ο:οό:::!::!ο,:οτ οι::

Ποπ: Μοτο: οτ:: !::οο:, :οτ ο::!:. πω:: ο: το: ::οοοπο::οτ ποπ:: οι ποο τ:ο!οτππ::!::

#53· ΡτοΒο 1. οπο:: ου:::ου::: νο!υοτ:: :ρροτ:τ νο: π:ροτοπ τ::$ου!τ:: :ο ου:: :ο ο::::ο::: πω· 8.487

ρτορτοτ (οπο: πο!οάπ:οποο: , τ:οου:ο: ρτορτοτ :::οτ:υτ!:οτο: οοοττ:τ:το πω. τ::υ!πο πω: οροτ:- ~Θ*"' 'Ι.

ποπ:: , οοοοπ:τ:ὸοπ ο::!υττ: 8ο :οπο τοπ: ο:: ίο!: οσοο: ::ι:ο:π::: οοπ οοοοπ:τ::ο , τ:: τ:οτί:ο: ντ:!ο: :Μεί

τ::τοοτ:: πο:: ο:ο!:οτ::: οπο οροτ:τ: οοπττ: ποοο: 8ο οοο:ο:οτ:α οποτε , ντ τ:ο:τ::!:ο!:το , νο! ο::ου:

δ: :υπ:τοτυο: ο:τοτ:ο ο:: τ:::Ιοτο: ο:: οο:ο: :τ::::το- τω:: π: Γτ:ευ: τ:ορο!!οοτ:υτο;οτ::,ο:τ:υο:τ:; ροτ

άτ: οροτπ·: οοοττ: ΙοΒοο: 8ο οττ:!:οο:::,ουοο: Που: 8:ο:οοτ: ρτο::οοτο π: οπυτπτ: ίο!:!ου:οο:ο::Ηπο

:οι::ι::τ το::υ:: ποτορο ο:τοτ:: :)οο οττ::οπ: π:: .π. 8ο πο::!:: οοο ::οοοπ: (πο: , οπο: πο:: ποτ ει::
ροτ ρτοροοποποο: :οττ:ο:οοπ:: ν: ροτπ:τυτ:!οο: π:τοτ:::: οοο!ιοτυ:οτ::ο: ποοοπ:τ:: ; οοοτο:!:,οί:ο:

οΒο:1::ππ:0:ποο8, δ: !:οο:ρίο, ουοου:: :ο ω:: ο: οπ:οαπο πω ου!!:ο: :::!:ο:οτ ο::!:τ:πτ::οτυοτ `

οροτπ:οο:Βιι: οοο :ποπ :τυπο οτό:οοτ::,:οτ::τοάο :8:τοτ :οτ::ποτοοτ::. τω:: οπο: :τα :ρπ: οποτπ Ε ”9°

τη. ' τ:ροτπυτ οοοττ: !οΒοο: Πο:. Α: οροτπ·: ρτορτοτ οοο:ο:οι:::νο!υοτ:το :ρροτ:οοο ροπ:τ:τ, οἱ:: νο! :,::27έε

πω:: τ:ο!οάπ:οοοτο ο:: οροτ:τ: οοοττ: ποπ:: ρτορτοτ ρυτ:ο: τ:ο!οπ::τ:οποτ:: ε οπο:: :απο πο- ο :οο:"π|

:οπιτοτυο: οπυτ:: : οπο:: οπο:: οοο :οτοο:::τ τυοττπο οοο οτυοτ:οι:ιποτοοτι:, π:: ο::!:;ου:: τωΜάι.
απο:Εοοοοι _ π _

Μ,ΡΩ, °μ_ οροτπ:οποο: ρτορτοτ τ:ο!ο&π:οποο: ; πο: οτ:οττ:,

ΜΗυποΜ, :::ροτί:τ οο:ο: οπυτ: :ο οροτπ:οοο ὸο!οᾶ:τ:οοοτο.

Μ: "Μὴ ντ ο:οι:::υο: π: οροτ:οτ:υο: :!!οά:υυτ::. (1:::::τ: π·

:::::τοτ :οτοο:::τ οπο:: , οπο:: ροτ ΐοοτι::οποτ π:

οοο:οτυπ:οοοπ: :ρπο: :ο :ροο:ο, νο: :πτ::υ:::υο:Ατ

οοο τ!ο:οπ::τ:ο , ία: οροτπ:ο ροτ :ο οτό:ο:τοτ π:

οοοίοτυπ:οοοο: οποτ::: ρτ:οο::: το. τ:ο!οό::τ:οπο

ὁ οοο:οπ:οοο,π:!:υο οοο:οπ:ο ροτ ο οτι::ο:τοτπ:

οοο:οτο:ι:οποτορτορτ:: :οτ::υ:τ:ο:. Νο:: :οπο:οτ.

° ροπο ::::ίουο ροοοπο :οτοο‹:: ::ο!οό!::τ:οοοο: :ο

οροτπ:οοο :οο!υ!:ο:, οοο ντ ποοο: , ουο τ:οτί:ο:

ρ:άο ποπ !:οοτ , πο: ντ ο:οτ::υο: π: ποοο: οροτ:

πω:: ο:ο!:::: οοοΓοουοοτ:υο:. νπ‹:ο !:οοτ οοοτ::το

ο:Βο: π: π:ο:!:::: οο:::οπ:ου:: ποπ:: :τ::ρποοοτ:υο:.

ωρ:Β'0 - (Νήσο: 1. που: ::::ου:ο οροτπ:οοο: ροτ :ο τ:οτ

° τ::ο: οτι::ο:ο:ο π: οο!οό::πουτο , ν: :οπο ρυ!ο!:τ:

π: οο!οό:::οοο: οου!ο: , ο!π:&:ο σποτ:: π: ο::!ο

&:οτ::: οπο: , ο:υπο: π: :υτο: τοετοοπτ::::; οτρο Λ

. π:!τοο: :πο ροτοτυπτ ρτορτοτ (οπο: ::ο!οέ!::τ:οτ:οττ:

πο. !:ο:το ο:τοτοοτ:.ΒοΓρ. ποπ: οροτπ:ο π: (οπο: τ:ο!ο

ο::τ:οοο:::,ντ π: ν:τ:ο:υτο ποοο: οτο:ο:τυτ,:οι: ν!

ττ:: :ου:ροτ τοπτ::τ π: ποοο: οοο:τοοτ:υο: 8ο ντ:!οο:

οποτε. Ετ:: ν:πο ρο!ο!:τ:, :::τ::τ:0 οοοοοοτο: ποπ:

Ι

Ο

:οο:ροτ ο::!υο: οι, οροτ:τ: ρτορτοτ :ο!:ο: οροτ:-.

ι:οο:: ::ο!οιπ:τ:οοοο: : νο! ρτορτοτ Βοο:τ:τοο: νι:

!ου:, ποπ:: :π:τυπτ οποτ:ο , :!!:ο: ο:ο!:::: οοο(οτ

υ:πτ:ο :ο :υπ οπο : 8ο πο οτυοτ που: 8ο !:τ:οοπ::

οροτ:τ: ρτορτοτ :!!: , πο: ντ:!:: :υπ οποτε:: , πο::

οτ:τ:&:ο:οο:ποτοο:ποπ !:οοοπ::ουοό μού:: :.ο:τ Ρτο:Μ:·

πατώ. Μ. 3 . τω:έ::ο. από. ν!::: τ:ο π:: οροτ: πο: Λ'Σ"π·

πο τ:τ:οο:π:τοτ:Επ[πτωοτ πωπω: οτθ:πτοοι πο·

ω:: ::σοιτού:::, :ούτω :μπάτσο οσά:σττω: ΜΜΜ:: ,και

τω· πικάπ: τάωτοκοτ,οπω π: Ποιοι: ροττ:::οπτ,_ποσ Π::

απ: :κτΙ::ατοοικι τω: ροτα!οτο:πά Μ:: τ:: οροτ:ύτι:

·ν:ιορτοβοτ:: πιο: ένα”, οπο: στου» Μ:: πω:: το.

ο:: οι:: τ:: :που κοιτα:: π:::::τοτ: :τί ο , ω:: Μποστ::

έ:: που, ·υο!!ο ποσπάτσοστο Ο :τω , ·υο!!τ πω: πω·

οτω,·υτΙΙο πσ::νο7ο :::τ:τωοποι , ω:: :::Ισττωτο ποιου,

πουτσο: οι:: έκοσο,ροςστο κοιτάνε, που:: :Μάη π·

τοστ/οπου:: τοπον: Μπουτικ: , :απο τμ:ποτσέά Μοτο:: π:

ρτοβοτατι ροττοιοτ οποιο. πο οοο ρ:&ο Αοεοπ. .

οροτ: οποτε: οοο:τοοι:: 8ο ντ:!:: ουο:οτ:τ το!"

οροτ: !:οποπ:: ποπ:: νπο. Ο πο: .π. :!!: τ::ί:;:οευ:τ

π: οροτ:::ο: ο:::!::, οοοοπ:τ:ὸ ουο:οτπ :::τοτ οροτά

οπο: , οπο: :ο :οπο :ρί:υ: οοο τ:οτυτορυ: :Μπο

τοο:.Νοο οπο: ροτοπ,::τοο ο Αυεοπ. :ρρο!!:τ: ::::

· ο:: οροτ:,

Ί



· . πω. Σ”ΙΧ1): ἐοιιζι°. Θ) πιπ|έιι.πβιυιπ!Μάαπω ΜΜΜ. ε. Χ//[ τη
|

τιπ ομτπ,οιιιπτοπτιε 6ιτπ·τ:οπτιιτ τι: πιτιοτι Εππιτ:ιιττι

πι νοτ:π ιιοππ τιπτιιτ2. π.. πι· 8. ΤΙιο.τ.πιμο9.πτι.

Ιω!). ?η α π. "Μπα ομι·ππι: ΑιιΒιιίτ. πίιι8τιπτπ πτιμιιπτ Βο

81%». ιιπ μι· νιτττιτπιπ ππτιιτπε ιπάπ.Ιόπω όοπτιιι πάω.

πο. θα. τω. πι. ε. με αιι·ρ.νιιι εοπιπό6ι·τι 88 Βιιππο

τ ιεττιπτο ττιοόο τι:τιπροτππτιω,ιιιότ:το, ΜΜΟ ιτιοόο

κι- πιττπμιια , νοι:ιιτ ομτπ ιποππ νιτττιτιε.;. ι·πτιοτιιι:

Μ. ιιοπιιτιι ππτιιι·ι; ιιι τιπιιιτι Βοπιιτιι μ: Γι: π ππτιιι·π

“Μή _ω_ ιπτι:πτιιιιι:νπόσ πό ιΠιιό ρτοοιιτππόιιτι:ι τιοπ ιοιιιτιι

"Μ, όρ,Ι.Μ ιτπμιΙιττιιιτ· π ππτιιτπ, @τι (τομ πόττιοππιιιιι·οι:Ιιεπτιιιιι· π νιι·τιιτπ , τιιπιτιπιτ:τιιιππόο ιΠιιό ιτιόι

τ:πτιιτ πτ:τ:τ:ίιπι·ιιιι;τι , πιιτ "τω τ:οπόιιππι , πό νιτα

οοιιιοτιιπτιοποτπ. Ει·Βο πιπτιι τ:μιππότι ιιιιιό ποπ

ιτιόιτ:πτιιτ π6πΙΤπι·ιιιιιι , ππτ πιό: 6οτιόιιππε , Ετό

τππτιιττι τ:οπιτποόιιιιι 86 ντιΙτι πωπω, ιιοπείτξ μι·

ιιιππω κι ρι·ορτοτ παπι: τππτἱιτιπ ί:ιππιι ομτπι·ι.

@ΜΜΜ ὁ (Μπότα πω: 86 ιιοπτιιὶτι ρτιίιιιπ:ιιιε πω: τιπτιιι·ιε

Ιι·,“°,ἱ ποπι-πιοπι πιω ρτοπιιι·πιπ 86 ιπττιπόπο; πμ 86

. ποΒιι , τιιιιιπω πτάιοι·ι τιιπειιιο τοπτ:τιιιιτ , φάει

πιιιενιτππι 6οπιοι·τιπτττ. Αιιτπ:. μτπ:τιιιιπ ποπ [ο

Πιό: ιιοποίι:τι ομτπιιιιιτ , ότιττι ρτοιτιττιο (υπαιτι

πιω 62τι·6ττιό, πιιτ 8τπτιιτπ· ιπόιΒι:πτι, Γπό τ:τιππι

ότιτιι τ:οπιιιιοόπ ππτιιτιπ πτπιειε ιιϋππΙιτπτ :ιπτει

. πιω; πεο ποπ Μίκι: ιιοποίὶἐ ομτπιιιτιτ, ότιαι

_ μορτιιπ ππτιιτπι , τιιιπίι 6ιττι·επιθ: πιιτ 8τπιιιτπ Μιο

ι·ππτι ιιιιιιι:τιιτιιι.ιε,ιτό οτιπττι ότιιιι τ:οτιιτιποόπ ιιιιττπ

Ρι·ιιό:πτις ρτείετιρτιιιιιιΠι ιιτ·οειιι·πτιιω.

ιη·- ΟΙιτριιτ π. ετ ομι·π οι.» [οιτιτιι ππττιτπι οοιιιτιιτι·

- ππτ, τ, όιιτιπ (πάει, πιοπι Βοτιπ ,ροίἶεπτ πιο οΒιπάιιτιι νιτ

τιιτιε,τιππτπιπε τιοτι 86 ιιιι·πτιιοπτι : τιιιιπ ιτινιι·ιε ιιιίω

πΐπιττππιτοτιπ ωτππω Βιοι.·ιπιπ,6·σιιιι·π κ1κέκβ.Ι2ϋ.

4..σοτι.ΙιαΙπω.6·αρ.3. νιιι μι: πρτιο!!πτ ομτπ [ιαπω

τιε νιτπτ, 86 νιττιιτπ ποπ τιππε , πο ότιτιό τ:πιππιιιιω

όπιπάπτιοπιιστιε, π! τ:οπιπποόιε 86 πττιοΙιιτιι6τιτι$

τππροτπιιιιτιε όπίτι·τιιππτ ; 86 :σιιιι·τι Ρι·οβει·. ιιι αι!

Ιτιτ. πιο. 19.86 Ρι:τι·ισιιι 1)ιπιι.Μι. πιο Ιτιωτιιατ. από.

πιιι πω: νοι:ππτ ομι·π τετπροτπιιτ κάτω, πιο τοτπ

τα όπττιππτιοπιε 86 πιοπι” οτιετιρπτιοππ ιιιιτιιπ·

Κε/Ρ. ππε,πτιιιιπωιιμτππιι.ττ μι τ3ιπιππιπ ίπιτιπτοτειι.ι,

Μ” Μ” νι πι: ω πιιπϋπιτπππ 6οπΒόει·πτπιιε.Βοίρ. Ποπ·

;ξ:2:3ι::.: πόο,οττιπιπομι·π επι ρι·ορτπ τοπίπτιπτιοππιιι

ρ"",ω,,,,,, ντι ντιιιτπτειιι ππτιιτιπ απο οιιιι:άι.ιιτι νιττιιτιετιιτευ,

πω”. οτππιπ απο πιπτπιπττι νοτι 86 ιιιτπαιπιτι : τιιιιπ πω:

Μ" ΜΒΜ ότ:ιιπ ατι ότε πια!ιοτι Βοπο. Νι:Βο ττπω,Μπ ΟΡΒ°

τπ ιπ ιιιιιιε πιτ ι:τιπιτοι·ιπ απ”μη; : τιιιιπ πό

Με.. ω" ττιπιτιιι:τι πετππω νιτπε πιω τπιιιιτιτιιι· , ιιτβτιἰτιι°0

πω”. @Με Ρπττπ ιιιιιιιιτποόι ομτπ όπιπτιππτ , τω! νι

πτεττ:ιτπ ρι·ορτπ ριιι·πιιι όπ:άπτιοπέ,νει νι Μπιμ

όιιιπτ ποΒιιιοτπ πάω νιτττιτιι Βιοτιω ι:τιπ·ιτοτιοε.

..°τ4_ 089626: π. Βοπιιτιι ιιοπτ:ίιτιπι τιιτιιιπιιτπ τ:οτι

Οὅῇτ.3-- Π:ιτιιιτιιτ μι· τ:οπτοι·τιιιτπτπιι ιριππι πό πιιτιιτπτιι τπ

·τιοππΙ6, τπτ τπτιοππιιε 6ίι::ιποπιιτιπ ντιιο,ππτιιτι·ἱ τιοτι:

τιιοόιιτιι ποπ τ:οπίιιτιιιτιιι· μι· ιΠπτιι, ιπό μπω μι·

οοπτ-οι·τιιιτπτειιι πό ππτιιι·πιιι Ω:πίιτιτιπτιπ:ππιπ μι·

οτόιππ:τι πό ιό τ:οτιάιτιιιτιιτΒοπτιττι,πό ποσό τιοτι

ιπτιππότιτπ τ:οπότιτ.ιτ;ίτιιιτ:ιττ πό ππττιτπ6πιππΙιτι

84. - ιιπττι ι π8ο ντιιτι ποπ ροτπιτ πα ιιοπτ:Πιιιιι. Κάτι.

“Μ” ν” ποπ. τπιποτ. κ!ό μπι.όιθιιι€.πτιτοτ:.ντιιορτ:τοτ

Ι' ””””ἶ όιπι:ττι πό κι 6οπΓτιττιιτιτττιοπιιιιι, πό ποσό τππτιιιτι

(θ,”,”ΠαΠ' Δ ` .

"“ω"π ιωτιιεόιπιτ: οοπίπτιππόιιτιπ τ:οπόι.ιοιτ, πρ; πό

«τω» ωτϋ- τ.ιτιοό τιι6όιπτἔ: [πικαπ , τ:οπετ:όο. Και ντιιι: τ:τιι ιππ

Μ”, ή τιπόιπτὲ οτόιππιιτπό τ:οι:ιιτιιοόιτπτππ ππτιιι·πτι ίππ

;"2282;"2:: ίιτιιια , τιισόιπττἔ πιππι οτόιππτιιτ πό 6οπίοι·τιπτιο

Μ/“"Μ πω: 86 ιιοπτ:ίτπτπω ππτιιτε ι·πτιοτι. πω: .π.τ:οπ

"ΜΗ γ.υ ιπ·τιπτιο τιπτιιτε ιππίιτιιιπε τ:οπίοι·ιιιιε :Η 86τ:οτι

ΜΜΜ· ιέτιττιτι6π ι·πτιοππΙι , ρι·οιπό6 τιισόιπτι: οτιπιιι τα

τ:οπίτττιιπτιιιπ ιΠιτιπ. ντ πω ιπι·ιιιτιο ?πάει τιπτιμι·ι

ιτιιπιτιόιπτἐ οτόιππτιιτ πό (ιιΜπιιππόπππ ππτιιτππι

μιιρ6τιε , πιτιόιπτὲ πό ππτιιτ5. τπτιοππιστπιπτ8ιππ

ιιι; πιτιπΕπιιι5 !πτ8ιτιο πιω οοπΓεπτπποποίιππτιιι·πτι

ιπτἔιττιτιπ , πιο από; Ρτπείετιιιτπ.

:1'οιιιτπ:Βι Ράις.

“τι

ι6ι.

 
Οωριττ 3. Ηοποίιπε οιιιπάιτιπ ποπ τ:οπιπιιιπι- τη.

τ:πτ Βοπιτπτπιι πάιιι ιιιιτιιππο , τιιίι ντπερτπιτδιιι- τω. ι

τ6τιτπ τ (πό ροτείι: νοιιιτιττιπ τπιόπ6 ιιι ιιοποίι:ιιιιι,

ποπ ρτοτιτπ· ιιοπτιίιπτοπι πιτρτπιτθ: ιιιτττπτπιιι , πετ:

τυπο ίπιτ:τιι πάω πιτ ιπόιιττ:τςπε:τ:ιιτιι ππιιιττπτ

απο ι:τιπΙωπ οϋιπάο . πιιΙιππ·ι πιω” ττιπΙιτιπτιιι

με ιιοπω,τ:ιιιτι ποπ τττπττιι· ιπ Βοπιτπτπιι πρτπἔὲ

νοιιτπτιι. Κτιίρ. πτιεο,ροπε νοιτιπτπιπιι όπιμτπτὁ

ομι·ππόο,ποπ “Ντιπ ιιιτπιόπιτ Βοτιιιττι :τιιιοό

να! πιτ ιιοτιοίιτιπι, 86 πάω ιιοπτ:Ιτιιε; να! τππτιιτιι

όποάπιιιιτι = 86 πάω ττιπ!ω:ν6ι ντιι6 , 86 ι·ιοο να! π

νοΙτιπτπτο ιπττ:πόιτιιτ ρτορτπ ιιοπιιπι ιιοπείτιιιιι,

86 πάω πιτπωπω τω! ρι·ορτπΒοπτιπι τππτιιιιι

όπιπάπιιιιο,86 πάω πιτ πιπιω,πιιΠιιι ιπόιό·-τττ:πε.

οιτρωπ Ροτπτ νοιιιτιτππ πιτίιιέι Ιιμττπτο όιτιι- ξ.66·

Βππτὸ τττπόπτ: ιπ οιοιπάιιττι ιπόιΒιιι·ππε;ιττΒο πάω ω”4°

ιιι ιπόιιιιόποιπόιέΐστπιε ποπ ι:πιτιπππτ. Κ6ΓΡ. πο· κή.

εο'πτιτ66. ποπ :πιω ροτι:ίι τιι·ο ἴιιπιιμττπτττ ομ

"τι «πω οιιιτ:άτιτιι ποπ ίτιιιιτι : ιπόιτι·Ετοπε νπὸ

ποπ τα οϋιττάιιιιι νοιιιτιτπτιι, πιο: ποπ Πι τιοπτιττι.

Εκ ιιιετ:οτιίτπτ, τιιιπ τπτιοπο νπιιιιπι οτιοΐτιτι:ι δ: πω:

ιιιπιιιιιι 86 μτ:τ:πττιπι; (ο. π Ρπττιιιω όπιπιτιιι·, @ΜΜ·

π~°~ τιιι/πιστ ωτττωτ Ιοπικιιτι.τ ό· τωιτωιτττ Ρτο[τι·ιιπ. ΜΡ' ”””Μ

ντ ιπ αι.Ιιπ.·. ΜάΙΙΙ:Μ όπιπιιιπτ Ηιτ:τοτι,. 86 Απίπ οΜ^ωβ

· Ι7ΜΙΙ"Πω

κιν: οτιετ:ππ θα». 1.ιιι ?β 38. @πι παπι:: :Με

παμε :πιώ πέφτω πι” ντι νι Βπιιιιω ιιι "Ζωα

ίπποι". ιιιιοττο8. π π. 2ιιιιτιπάτιι·τιΡοβικιιι πάσι» που

τω». κι ντΟιιτγΙοίτ. ιιι ειιπόπτι Εισαι”. 2ισσό

κι ρι·σμβτι τιοτι σιιιιιωτιιι, ιιι|ιτ!έιω ειιιιβι·ι ·υιι!ιτιιιιι.

ντιι τι (Μπεστ. πω. 8. ιπ ΕιΜπέσίΜ,Θ' ιιι ΡιιΠοι·ιι!ό

τιόπιιιιιιι. 15. 2ιαιόΜ" ι·σέΐιτπιιιιισ στι: Μι.» κοπή;

βια”, και ΡΜ ·υιι!ιωτιι.νει ιπΒπππτό.πω*ω·

μια :ιι/πώ @πό ιιιι!!τιιιι βαθυ: Μτισιιιιθι!σω στιιιβιιιι.

Βιμ ποστ νοτιιιιιιι οτιοιιιτπ ιπ ιτ:πτοπτιπ Βοιωτια

Ρπττιιτιι , ιΠιιό τππτιιτιι παω», τ:μιοό πιιΠππι Επι·

πετ ιιοπτιίιΈπτοπι πιιτ ιιιίια πιτπΙΙιτπτιε , πιιτ των

ντιιιτπτιπ:Ιτπ Βάσω οτιοίιιπι όιπτιιι· ιιιιιό , ότιοό Ωια88°

πιιιιπτιι ιιπτιπτ ιιοτιτ:ίιπτοπι ππτ παπι πτ:τ:ττΠιτπτισ,7::: 'πω.

πιιτ με ντιιιτπτιε. Ηοτ:πιιτ:τιι τα οπιπτι ιιιιιό, όποια .

πιιΠπττι να! μορτια ιρθωορ6τππωππτιιτπε, να! πι·

τπι ντιΙιτπιπιι πόστ:: Ιω τππτιιι:τι πτετεπιιι· οὐ

ριιι·πτιπ όιοοπτιε , ππτ ομι·ιιπτιε ότι:άπτιοτιππ.

ΕτΒο τμιιότιιιιό πιιτιιιπττι πιΐπτ το! τρπ ομι·ππτι,

να! πιτπι ντι!ιτπτπιπ , ντιδτιπτοτι:ιπιπ ομτπ ππτιιτπτ

οοιιιττιοόπ, οποία 86 ιιιπιπ ποπ τω, ίτ:ότιοτιιζιε

ποπι 86 ιιοποίι:π. τ

Αό ρτισιτιττι πτ8τιπποπτιιπ·ι μάτια ΐι:πτπιτιπη 16”

Κτ:ίτι. ρτιπιὸ, Ηιπτοπγτιιιιττι πιτπιιοπτι μπε ότι 84 '°
ιτιόιτιτ:τ:πτιπ Τιι:οιοΒιι:π , οιιιοπό τιιπιττιτ:τι 86 ότι· Ηκ”,”'

τιιπιτιιττι:ποπ ότ: ιποι·πιι, εμιοπό ιιοπιτπτππ 86 ιππ

Ιιτιπτιι ιιιοτπιπι:. 8πιιτιόὸ Ηιποπγιττιο ορροπιπ

πιω ΑιιΒιιόιπιιτιι, πιιο561ιι6 Βοάοι·τ:5.

Αό ίπι.ιπόιιτπ:όπτιιτοπιτ:άτιπι ιπόιδοι·τ:πεΓ:- '68

6ι.ιτιόιιπι ιο, πιιιι[Μη τ:ίτιπάτιτπιποπ νοιτιπτπτιι, Σ'

μποτ πιτ όππττιιππτιιι:τι πό πιισμιοό ι:ιοπιιπι πο·

πτ:ίτιιττι,όπιπάπιιιιτ:, να! πω. Υιό: πωπω Βοτιι..

τπτπι·ι 86 τιιπΙιτιπτιι τοτπωω Επι: ιιοπτ:ίιο, πιώ.

ιοάπιιιιι, ρτοτιτπ· πω: νοιιιπττιπ ιιοπιιπι Με οιιΒιτ.

Αό τπτιτιιιι τιι:Βο ιπ:ιτιοιπτιι._ Ομτπ επιπ:ι πιω τ”.

πότιπιπτιι πιιτιπππιιτ ιιιτπ πάω ιπόιότι·ι:πτει, π ότι ι·

τιοΒιι πιιττιπιιιιτιιτ ιιιτπ ιιοπτ:ίιοε: πιω ποπ τιπ

τοππτιιοππιπ ομτππτιε κι πιτπιω ντιιιτπτο. Εκ

κ

Με ρπτπ πό τιιιπττιιτιι.

Αό ίτιπόπτικτιτιιτιι οπωωιετ, πσΒο , πό ιιοτιο- πι'.

Π:πτπτι πάιοπιε πππιπτιιιτιι πιο, ντιΠπ ίι8ππττι πι· ό”@Μ

τ:ιπτιιτ π νοΙτιπτπττ:,ςιιιπ κάτι ι·πτιο όιάπτ;Γι:ό Πιτ

Βοιτ, π τππιτιπιπτπτ:ιτέ πιπιπτιιτ ιιιπ , πωπω πάω

τπτιο!όιάπτ. Αόιτιπόπτιι.Βοππιιοπτιιτα , πεΒο,πό

ιιοπείτπτπιι πάιοπιε πππΐπιιιιτιι πιο, νιττπ ιιτιπο- τα ΜΜΜ

πιω , τιιιπτιι ιιπικτρτορτ:τ εοπιτποόιτπτππ, "τι

ντιΙιτπτοπι ιιπτιιιιιι, πό πιτιοτπτι θππτιπω.

?πι 1:ιετινι



τ7.ε

 

οιεσνΤΑτισ Χν;

Ι)σ τσΒιιιιε σιιιτιοιιτσιε ειάιιιτιο ιπτ

τιτοιιστοιττ.

ιισοτισ , ιο οιιιιοσ οτι σοτο οάοτ νικο

τιιτισΓοιοιτ ιισοσιιιιισιο ιοτιιοισσοιο. 8οσσισιι τι

σιτοιισιο ιισοιτοτσιτι ιοοσιιισσοι σοι· σττιιοσιο .το

σιιοι:ισιο δ: τσΒιιιοε σκτιιοισσοι.

ε.Εε:Τισ ΝΗΜΑ.

@Σάο οστά: τοιοδι·οοιι άσισαι αό?ισ.ι

&ιιιοοπιστ, ν: τσάι” [τι

Α σ τ· τι ο τι ο ιισοσιιοτσοι ιιοιοοοσιιιοι

οάοοοι ιοτιοΒιιοι στι στιοσισιιτ ιοτιιο·

ισσιε σος ιιιοτ σιοισάοιο, τω., σιισοτο

νσισιτ οιιισο:ιτιιι ο 8.Τιισιο. :.ο. .μ.ι9 στο.2.·

Βαριά 3. το· ο.. οάοοιο ιιοτοοοσιοιο τσΒιιιο σιιτιιοι:

^'°ἶ“"ω "° ιτι1ιοστιιοτο δε στο:τιτοο , οσα σίι ιιιτισ στσοτο : τοσ- σ

ξ2.?._::” διεπει δε τσιοστο,ετοιι: οι τοτιοιοσισιιτο,οοοιο @στο

αιστοποι οσσσιιοτ. Ρωτάω ..το σίι τσ8οιο ιιιισ ισ:

στασισισοτ, στοπ οιισιοιιιο ιισιισιιοτστο ιο σιοισάοο:

ιοτιοσιτ.Ρισσσοσοτ οιιο,ιιοσ ιοιιισιιοι,ιτοα οιιοοιισ

σΒισάιιισοσιιοτστο , τισ! ωοετοιο σιιιιιοσσσιιτοοι

σσσιοοτι σιι:σοτιιτ.
η3- Β τ τ: σ τ. Αάοτ ιι:οτιιοΓοε τιοιι Μοτο σσοίοι·.

ισοτι τισιαστ ισει στατι:ισισοτι , τω στιοιο σισσσοσο

σ0,Μ.,Μ": τι. Ριιιοοτο σσοίι:οτ:οοιο σοτο ισπ σιισστσισοι αιο

;.2;|.,..ι. [στ ιισοσιιτοτσοι οι.τσοι,οιο οάοε σιισιιττοι σσοιοτ-.

σποτ τω. ισσι στασισισοτι, οσο στιτ ισάοε ιιιιιιισιιιο,

οσοι οσο σιιτ σσοιοιτοιε ισάιτοτιιοι σι:ισάιιια,

- που: σσοιιστ τσάιτο‹ισ ισιτοοιιτιοιτάο.

Β Ρ:,)",: δσσοοιιοιτι στοι:. τιιτοιοοιο ισ:: στσσσοστιε οσο

Μ” - σοοιστ τσάττοιιιοσιο σιοισάτ , Πισω τοτοσο οιιοοιισ

στειοσσσοσοτ νσιιιοτοτι οιισοσιιτ : στΒο οιιι ιιιι

ι οάοε σσοισττοστοι , τσ ε δε ιιοιιισιοε σιισ οσο

σστσιιτ. @οι .ο.σισοιοτ ο ισεοιε?ι ισάιτοιιιοσο: ιο

τιισιτοτσ,τισοιειτ ο ισάιτοιιιοσ. επι οοτσιο ιτε.: "Βιτ

ο, στοάισιτιο ιιιά:τιοσο ιιιιισοιε , οσοι! οιιτοτοιο

τσιισάοοιιτ ιο σσστοοιισ ισοοι τσοστοι.

στο... τ. Νσο οποιο ισ: σιωσισισοτ , οιιτιοι

στσσσοσοε σκττιοιστ:ο οι οιιισάσ:σισο νσι οσοτιο,

κι νττιτσοσ ισάιτικιιοστο σοοιοτ ιο σσισάσ.Κσισ.

οσσο σσοισο. σοοιοοιι.ο. ντιοσοσ το στιττιοισσο,

τιοιι τοιοσο σσοιτ τσάιττιιιιοστο ιο σΒισάσστι στα

τ:σστσ , σοστι ιιοσσοιτ:οιτσιο τοοτιιοι ιοιιισιιτ. Εσο

σποτ ιτει: τσάιιοτισ σι:ισάι στ: στοι:σσστο ιιστιοο

ω.. οσωω δε σσιισιιτισοσ οιττοιοιι , οσοι:: ιιοιοστ

τ τοωιιι.. σιτσοοσοτιι νσιοοτοτσοο ιοσστιστιε, ιισι

σσι σιωσσστοοι ιοιιισισοτσι ιοοοιιοτοοο.

5.

Οἔῇε. τ.

1ιο_β.

Νο. Οοο.. α. Ρτιοιιτ ισ8οιο οάισοοιο ιιιιτο:ιο. οσο

ω” 'η οι ιιιάιιιτισο τοτισοιε , ισσι οιιτοιο τιιτισο. :τιμ οσο

σσοσε τιοιι., τω σωσει οσοι: :ιτισοιιι ιισισστσσοιστ

Βάι· τοιτειοδεισάιτοιισ οάισοιτ ιτοιοοοα. ιὶσίσ. στομα

δετοιιισοιιε ισΒοιο , σοι σσοισττοοοιιο .το οάισ σο·

οσιιο, οι οποιο τοτισο. οι.. τοοοσο οσο σίι ιστιοσ

το δε στσιτιο·ιοτιιασ .ο. οι τιιάτιοισο ιιιτισοιε . τοσ

ιιιιιοτσ ιιοσ ν: σισιτιούι δε οστιστι τσετιιιι ιιιιοιιισο

Μιτ5,σττ12οσιο :.τάισοστ ιιοτ σσοισοτιιοσε, οσο: οι.

ισοτοοσιο οποιο; τ.ιτισοοιι. πιο σο:: ισισ, σοστι

ττάιο σιι σσοίσιοιιτ ιοτιισισ πάω τιττισοιτ , σιι:

απο: σσοιστοσιε οιιτοταιοτιοοοιι: σίι σπιτι: τοσο

°νσιοτιοιισο δεσιιιιτιο σοοΕσττοιτατιι.

ΧΚ 11.-.-.έιτε. .σωφ.ι. κάποιο οπο”. Μαΐ. ο
Βιι:σ σ. Λάοεμνιττοτιε οσο ισιιιιο σσοτιστειισ- 7;

8σ οιτστοίτ σο, τω στιστο ο τσσοιἔι ιοτισοιε οποτε. Μο: .ι

οποιο οι δ. Βοά. στι. σιτ. δε σοιοτττοοιε. Ποο. “τι τιοιι'

οοσοτι τ. σαιτ. ισιτ ισιστοο οι σιιιοει δι σσιιιιιιιοιι

τσ8οιο σιοοιε οσοιτιιτιε: σετσοοε σοιοι ποιο στσοτιτ

σιι τσεοιιτ ιτοοιιιοα τσάιτοσιιοιτ, οοιιτσοοε οι δ.

Τύπο. ποσοι. τσιπ. 4..οι›ιοστσοιἐισΒσ εισιιιιο

τοι. νοεισ κιπεισιι. Μ. 22. αυτ. Βια/ΙΙ. εισ. η. σσσ

αποτο ιισιιοιτ διέΐουτ,ιοάκω , οι! ωοσοσιτισο :οτι

τοι “σου οποιοι Ρα. Εισσ οάοε νιττοιιε σπιτι

ιοθ σσοιιστ ο ισ8σ ατσιοο σο. .

Ρτσιο. οοσοτι ο. σαιτ. οσο σστσίι νοιοοτ:τε στσι- Ε` _ πι·

....ι.8. Πσισσοίσιοιοτι , οιιι σσοίοιοιστοιστσιτι- ώτ02Έξ"!'

τοπ τσεοια ιοτιοοιι, οισιιισοτσοοιι οι.. οοι:ιτιοοο- Μ”.

τσιι:ιτ: Ετ τσοστοι ιιστοσ οσο σσσιοιι Ποτε ιιάισοστ

σισσιιιιι οποιο: ιιιιισιοισε: σισο τσοστοι οσο σσσ·

τοιισσοτιο διάοιοσο σισσιια σσοισισοτιο : οοιιι

σσστοτισ ιτοιοτιοο σσοτιστ στ: ιοτιισιο τιιιιοοιε, τετο

σ.ιιι:τοι στι "στο σι:›ισάι σοοιισττοιτοτσοι νσι διο-στ

τοιτοτστο στοσσοσοτσ: σισσ ο πιο σσοιστιοοιι

σ σισισάσ ιισοσιι:σ , σισσστ οσο ιιιάστιοιιτι οιοοισω

ι τοτισοιε, ιτοιοιιοοιιι ιισοσιιοτσοι στοσσοσοτσ. Ετ·

εσ ιιοσο σστσιι ιισιοσ σσοττει ιιιάιιτοσο σισστιο

σοοιιισοτικ τσάσ σσσιιιτι , το τσάὲ οσσιστοι , ίσ

σοι τσοστοι ιιιιοτοοάοιο.

[ ώμο: Αάοε νιττοιιι οι: ίσιο σιιισάσ Μισο: ωέ'

·ισσοιτοτσιο , σισσ οσο σσοτιστ σε ισσσ ωστοσο,

κι στ: ιιιάιιοιιοσ στσστιο: σ(›ισισοτιισ.δι .ο.σστιτο- @Μ

σσιιισιισ οσο .ποιοι αετστοο Πσι, ι!ιάοοετισ τιιιι

οάο νιιτοτιε , οι·ιιιοσ τσοισστιιισ νιοσισ στο οάοε

ττο.ιωτιο. Ειατστσο κ!ιιιιοι. ό. θά”. ο. ιισσστ ,

. στοάισιιο:ιιοιιισιοιο τιιοσ σιισ πισω, σιιοικισ

σσοισοτοοσιιιο οι οσσστιτοι τσάο; στεσ οσο οσο

τιο, τιιοσοσσστιτοεσίι τσάο:,οοοοτισ στοάισσ ιο- Κ .

ι ιιισισ σσοισοτιιοσοτ σίι. και.. ιιιιιιο.οοισσ. ει ισι- Κ:ἔ°|ω

στο ίιτ ιισ ιισσσοιισοτιέι ιοτιιοισσίιδειι σιισιι , νσ- Μ... Ρε·|"

ι το οι σίι:,οάοιο νιττιιτιε Μ..ι.. σιιισάσ τοτισοι ι:σο- στρατιά

Εστιοιιιοι:σισ οσοι: ι:ισοιτοτστο: οσοι οι! ιιιοτι τοο στι".

το άσε στο..

πα ό·ω”

οι... σο».

το... σστ ιοισιτοτιιοσιο ιοιιιοισσοοι σσοισττοοιοτ:

ι ο νστὸ ιστιοσ ίιτιιστισσσοτισοιιἔτ οι8οιιιοἑι, δε λ

Σ σσίιστιστι, τ..ιτοο.σο, οάοιο νιττοτιε οσο τισσσο- ρω ,απο

άστο ὅ ισΒσ εστστοο στι, δε ιιιάστοιοσσισστια ιιι- Μ·

τισοιε. @οι σοτο ιιάοε νιιιοιιι στο οσοοσειτ ιο

σιοισάιιοο σωστο , οιιιιιιιοε ισσοιτοεσιοσσοστοι

οποιο τσ8οιέτ απο: οπο ιιοτσοι είται το ισιτ πτσιοο

στο, δειιιάοιοσο στσστια σσοισισοτιο; οσοι-σ

οιισοεσιι, νι στ: ισάιτοιιιοσ οποιο ισεοιοτοοιἑ

σσίιστιστι δε οτσοιτιοσ σσοι:ισοτ σάιτ: νιιιοσίι ισ

άιτοιισ,οιιιιτ σκ ισάιτοιιιοσ ιιιοτοοι ωιιτ8ποι Βο
τ οιτειε δε ισάιτοτιο ιιοιοι. νοτισ τω: ισιτ ετστοο

σο, οτοοσ: ιοιιισιοιο στσστιο: σσοισιστττιοι ισ ιι:

οσοι οάοιο νιιτοτι5, νι τσ8οιο οοιωιτ ι:οοιτοτσο:

σισσσοσοε , οι.. ντσιιοοι οι ιστοστο, ιισσ νι ο. δε

ι στσκιιοτι. @πιο ..ο σσοιιτιο. ποσοι: Φωτο στοιωτ

ι οπο, πάω νιιτοτιι οι.. τσάοε ρσι οσο σιτοττο

τσιο :κι οιιισάοιο Ποσο. ιοτισοιιιισσοισοτοοσοοι.

Ν.τιο σιιισάοτο νιττοιιε το τοτισοσ σισσσιτισοιε,

απο οιττιιτε?ι τοιισοοιι , στιιιε :Η δε ιοιισσσοτισο8δ

ισεσ ιιιτστοιι ι)σι:Ρτιοεσοιιοσιι,τοισσοισάοτο Πιο

τιοτοιἔτ σισσσιτισοσιο ιποιοστσ απο οοτοτἔι ιστιοσε

ιι,οοσιο ιιιοιι νττοισ σσεοσισι δε στσσσοιέι ισσσ

ωτστοἔι ι)σι: ιισοτ σιιιιτ σιι , οι›ισάοιο τισισάοσιισ

σισσσιτισοσιο ιιιισστσ σοτο οιιιιιιθ ισοιιτιοει,οοιτιο

ιιιοτι ιτι τοισ σσσοσίσι: δε σιιισάι.ιοτι ιοτιιοισσδ: ιστι

ιοτο, σοτο τιοσοτιοι:ιοιο, σιιοτσίι , σίισ ιιιάστιοσ

οοτοτισ ιοτισοοιι, οοιιιο ιιιοιι νι τιιισ σσΒοσισι , δε

στσιιισσιι ισ8σ αιτσιοδ Πσι. σωφτο_

Ηιοσ σιιτοι, ν: οσοοσοτ Πσοτ ιο στο:σσσοτ,οοπ 9##Ρτ°/>ι·

σισιιισστιτσιιισάο ιοτττοισσθ: τοοιο,ιιιισσοιοτσ:οοιο έ';:'."6"ξ%
"πιο ίιοι οι. , οσο σσοιισοτ ἐισσσ ιστστοο σο. ΜΡ”

. _ σ . τοπια, ιίψ

Νσοισσ τι οοισάο οι σοοίοιιοσ οποιοι οτωοοι σ..../..,._

Επιασε

- το.

Αιιτωτ/ϋπο

κ

τ τ.

Νσιμιτ

Βσιο.ι οι
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π::::ο:.ο:: μποτ:: οίίοπ:ϋι: ποπ ::.:ίοπο ρ:οοο::::

οο8πἰ:ἱοποω Πο: 5 ποπ: ο::ίοάο:π :::ίοπο ρτοοο

ό:: :ο:::πω π:::ο:Βο :πτοπο:π: πω:: οο8ποίο::ο:

ω δΒνο:ίορροπι:π: οοπίο:ωο; :π::πίπ:τωο πεπο

::: :::ἰοπ:!π Εί:ο ίπποι· ποὺ:: Μπι:: ::οι·:ωροίπ- ί

!:ί!ο ν: απο ποπ οοπποπ:ο:ο:πτ ::1)οο, ωο:!ὸ ν: ::

!ο ρ:οροπο:ο:ο: ὰ :::ίοπο ο:ο::ἑ, νο!οπ::ε ίπ πω::

:οποοπε πιο οπο: δ:: Ι:οποί::,ποπι :οπ::ο:ο: :π οπ

:οό:οω π::πτεο :::ἱοπ:!Ξ οοπίοπ::ποοπ:. 8Ιοο: ο

οοποοτίο , ο:ίπωπ ωοπά:ο:πω ποπ πο: κατά:

!οπο :::οπ:!:ί:ιΈ , :::!ππο νοίππ::: οπο:: :οπ::οπε ίπ

πω: οο8π::ι: ν: ιπποτωο οποτε ::::οπ.οίίο: ωοπ.

1ΙΜ2·: ω., Ε:: π: :·οπο!ει οο!!:8ο, :!!:οί:: π:: ο:: οωπίπ π

“πιο”. πωπ, πο:: ίοτοπ:πτ :ο οπἰοᾶ: ἰπ::ἱπίοο:ὶ ωοπ,

“Με” ω- π: οοπ:: ::ίοπο π ὰ !)οο ρι·ο!π::::: ποπ οίίοπτ, οπ

ωοπ:: . ἰοίωοε!ἱ ίοπ:νο!!ο ωοπ:π:, Β!π:ω:πτο:ο,π ωοπ

"πάν π'έ :::ο:οω,:ο: ροποππω ποπ οίΤοπ: :πο:πο !οπο ρω

θ : ο - . . . 0,Μ' '”” Ι πιπ::::οοπ::ὲ νοπο ποπ οπο Ηπα:: πι:: οοπό::ιοπο

ω: 13ωρο- ή _ _ _ `

ΜΒΜ." ο: ,ποπ ίο:οπ:π:· ιποπιοᾶ:: . ο1:::πίοα: ::πιπω

πω: :Πο ρι·ο!ππ:::οπο ωοπ:: ν: νο!!ο :πο νοποπε ο::ποε οπ

π:ο::ο:ο, :πο ίοί:ο πιοι·οω'ποπ πωπω, ο ρ:οπ::::::

Ννονί:ί:ξ:- ποπ οίίοπ:.@πει ν: :&πε νο!ππ::::ε ποπ π:οπι!οε,

:::Β',':,ρ':α ία:: όο::ο: :ο ο!:ίοάπω οωπί ω:!::πι δ: ο!ιίίο:ω:

&πωω:: :πο όορο:::πο:: π: ω, ποπ ίοπ: :π:::πίοοο ω:!:,

,:"π_ :οποσ π:ο!π::: ω:!ἰ:ἰἔι π:οπ:!:!:ίο:πε οκ::ἱπί.οοα,

το:ὶποπ: :ίίίΐο:·ω::::οω :π:ππίοο:ω :::οπτί:ω:ο:

8ο προο:ο:ο Μ:: πιο απ: οοποί:ίοπο ποπ !ἱοο:. Οο

:ο:πω ορ::ο:ο:ο Μ: πι:: οοπ:!ί::οπο , π ἰπ::ὶπίοοΕ:

:παπι ποπ οίίοπ:,ποπ οί: :::ρο:οι·ο :!!:,ίο:! :!::;ποπι

πο:: :Ρίο ποὸ:: :οπ::οπ: !ω::!::::ο: :π::ἰπίοο:ω,

οωἰ::οπ: ρ:ορ:ἰ:ω οίίοπ:πιπ:: ππο νο :ο τοπίο ίοπ:

πο: ο:::::πίοοπω ::π:ἰιω Ρ:ο!:ἰπὶ:ἰοποω , πω: :Πα

πωπω ίο!:οοπο:::οπο, ο ρ:οπ:::ί::ι ποπ οίίοπ:,

πο:: :::οο:ί: ω:!ί::: ρ:ο!π!:ἰ:ὶοππ ::::ππίοοο, πο!

!::π :Μο πο...: :πποι·ω::::οωοπω κά: :::ἱοπο.

Αα Εξω π:: ποιοί. :ποπ οπο ρτοπ..ρτοοοπο:ο π ροί:ο:.

Ισ “από πο: ορ:ιωο οο!!ιει:ο: , πω:: :οιποιο:π Ρ::ό:ιοπω

,"_δω. οίίο νοτο:1: , πω:: οί: οοππ::ωο αρ::ο:::οι το6:ο.

Ωωτο:πω: πιω:: , :ποπ οπ:&ίοπω :ο:!ίοίππ: οί:

νο:ο:ο , πο:: οί: οοπίο:ωο :ρπο::Β!!: ::οποί:ο ίο

_ οοπόπω π:5:::πο:π ν: :ρρο:ί:πε π: κά”, ποοοίίο

ποπ π, π:ωπο: :Ποιο οοπ:οτω::: ἰπἀ:οἰο ρ::Β:ίοο

νοτο: ρο:οί: οπο:: :ρπο:ί:οε οίίο τοό:πε , δ: Μό:

οἰοω ρ::δ:ίοπιπ π:!ίπω; ν:οπωἰο‹!ίοἰπω ο:::8

πο::π:πι :ποίποπ:ί!: π:οροπί: ο!:ίοό:μω ν: Βο

ππω , που:: :οπο:ΐι οί: ω:!πω:·π:ω :οπο ίι:οπ:,

ν: πρρο:ι:πε :οέ:πε π, ο οοπίο:ωο:ο; ο::ίοάο,

πω:: πο: ::Π:8οπ:οω :::Ξοποω Ρ:οποππο: ν:!:ο

ποιο, οί:ο:πίο ω:!πω π.

_"· Ηίποίο!π!:οτ π:: ::ίδοο!:::. Νεο:: πο:π:!ο ἰο·
Ξΐ' 'ἔ”°ί·π ο!'ίο:οω ::έ::οπω ο:: ἱ πο::πιπ: :πο:πο:Μ!ί το
π. Μπακ· Ρ 8 ρ

.ϋΜ_ ροπἱ: οπίοέ:πω ν: πωπω, ποπ:: τώρα: πωπω

οί:, επη:ο:ί:οε ίοποοπ: ::!ο ίο:ποίπω , Βοποεοί:,

οπω::ωοπ :Πο οοπίο:ωπ ποπ π: 8Ε0Π12!οε: Ποἱ,

πο: :ίο::!ί οπ:οέ:οορροπ::ιω ἰπὸίοἰοω π::!:ο:. Δ:

πω:: Βἰοο, ν: νο:: π: νπίοο:ί:!ί:ο:ποά:ίπ: :τεσπ

π: , πποε! ποο:”ποπ οί: ποοοίίο , ν: :ρπο:::οε π: το

θ:πε , Μπι:: ποπποτω::: οπο: ο!:ίοέ:ο ι·οίρ:ε:οοπ

ίοπ::ποο π::ο:ο :::ἱοπ. τ:: ίο!πω απο οο Ρο: π.

!ιεοπτοπ: ::::οπο:π ρ:οροπ:ο ν: απ: :πω ν:π:οιπ

π: :οᾶοε ποοοίίο ποπ οί: , ν: οοπποτωο:ο: :πω

α:οτπε?ι!οΒο πο, ν: απ: οί: :π ίο,ίο:! ν: ::!ίέ οτο:Π::

πο: ρ:ο::ιωπω ίο:!:ο:οω ρπιὅ:ἰοοω :::ἰοπἰε. οπο:

ω. ποπ :ππο:οί:::: ποΒ!5, πἱπ ωοι:ίοπ:ο:ο:!Ιοίο

ρ:ο::ἱωο ρ:::::ίοο :::ἰοπἰ5,οπἰο:ἰωωοὸπ::οω πο·

&πω ίοπο: :οποπ:π:, ο:‹!οω ίππο::π:::, ποπ πο:

ο::οπί:ι: ποοπίοτπ:::::ο οπο: οπίοέ::στο:ρε& π::!ο,

οκοοί:!:ί: πο: έ: ε!Ηΐοι·π:::::ο :πω ω:: :οππ!Ξι

Δ. εο:οι·πέι Πο: , πο:: οπ:ο&πω ρ:οροποπ:ο , ποέ:.ω

:::ιοο:πιπ: ρ:οροπ::. -

-Του:. 3. .ΨΠοπ

 

5Ε(:ΤΙΟ ΙΙ.

Δ:: νοίκοινω τοποαεωπποέ π:2ίσκωι

ι ο;

Π:·πίσπί.:

ΜιίΜπ:η

παυσίπο

με.:

σ:Μοτοπνθ

ν:: ί_προ οοπ:ἰπΒἱ: , ν: !:οωοπ: :οπο ίπ πιο:

. ροποπ:!ίε ο::ίοξ:::,νο:ί:::οω ποπ :ί!`οπο::π::

κ!ποο νο! ο:: :επο:ο_π:ίο ίποο!πει!::!ί . νο! οο!πει::ί!π

"Ρ!ίαοοπω , οι: :απ απ: νο!ππ::: ::οδ:οπ: "Μο

πίε ο::οπ::: ί-οποί :οποει:ο:. Εἰ: :ιο:οω ποι::!:οπίο::

:::ἱοπἰε :ο::ίοιπω: Ρο!ίπω, πιω:: οποποει οσο

π:ίοπ:ίο πω:: :ρι·ο!:::::!ο , ππ!::πω, δ:: (ο:·πΡπ10.

πω: , ποσο μ·ο:::::!!:: , απο , π:ποο ::::Ρωοπ

οοπίο:οπ:πι πω:: οοπίποπί:.

@ποπ ει:: ποωἰπἰἐ π8πἱπο::ἱοπο:π :::ἰπο:, απ.

πω.: ο::8. 'ΌοδΙ. ι.ρ.μ.·79.απ. η.. ίωρο::::

::*:πω :πτο!!ο:::οε ρτοο::οί : οο:ο5 οί: :οίπποπ: ,π

Β::ο,ίπί::8::ο,ποοπί::ο,τοωοτ:!οι·ο , ι·ορ:οποπ::ο

το; Με:: .π. οωππ: οοπίοπποπ:π:· προ!ίο::ίοποπ:

ρ::έ:ίο:ο οοπππἱοπἰε , νο! ίο:οπ:ίο οπο: ο:: , ποπ

ο8ὶωοε. Ναι:: νο! ππἰοππο:π οο8πί:ίοπ:ε προ!Ιο:

:ιο π: :ο :οοοεποπ:οπό: ο: , πο; οοωωίπωπε νο!

οπ:Επωοε; ό: π:: :πο::ο: :οί::πω:ί,:ο:::: :!!ο:! π!

Κουκ: 9. Ώβ:»ποπΕκπ ω: Ρεπίπίππιο πωπω::

πιο:: .· νο!_οὶ:ο:: οπ,πο:ο ::έ:ο:ί ίπωοε : άπο (πω:

!ί8::ο δ:: :πί::πει:ο:νο!οί:οπ ο: , ποπ ποοίωοε πο:

:οποε Μ: :ποιο:π:ο: οπο οπο. νο! ωοπ: ί:6:::ποο

πί:ό:ο (ίπποι: ο::::οππο ,2:3οπίο:ο , :οωο::!ο:ο, :ο

ο πωπω : πωπω: , ν:: έ . δ. Τὸν. ίπ:ο::!πω πο

π:οπ σ:π2.π:π::::::::::ιπ::: , ποπ: ίο!ο:πο-ΐ

ωοπ πο: πω: ρ:ἱποἰρὶο.νπἀο π :πιο νοοει:ο:

:ΜΜΜίο πΜπαπ:πω, ε: Η:πω.ριωπ παπι::

Ιπο::ὶ›ιΞοΙὐἐΙΙ:,ὸ Β:ωοίοοπο ω: έκκΙΜϊκ: :ιοΠο·2.

Β"Οοπ::: ί12:ο πωπω:: ο:::2:οει::οποιο :πίπτεί:

Μπ.πι 2· Π:: . . .πιο . δ! οοπίοἱοπ:πι ίπ:

ρο::::ο: ::έ!:πω ξι:είίο:ξ:πε ρ:οᾶἱοί , ίο:!π::π:ίε

:!:ποί:! οπο Βοποω,ἰωροίίἱπἱ!οο.ίίο: οπ ί::πτο νο

!οπ:::οω_ἰπ ο::ροπ:ο:π πιο: σ οπω ποπποει: νο!ππ

τ:: :ο:::ίπ :!ίποἰὁ,πἰπ ρ:οποί::πωπ::: :::Εοπο πο·

π! :ί::πτο αυτοι:: πάω!! :ο:πο!ο :!ο ει!ίππο , ππο:!.

π: :πωπω ,:ωροίποπο οί:,ν: ορ::οπ:πω :π:ποο:ο:

::οποπ:. ίπποι· οδπίο:οπ:οι ποπ ἰωρο:::::ᾶπω,

ία! π:!:ί:πω.δο:! οΜ27ι: :ο ενπρ:"::: Ξωπο::::ο: Μ.

πει!:::πω, ποπ ::οίίο: :!οποπ::π:::::πε .π.οπωπ: κ;"";ΜΜ

:πί:::ρο:οπ:πο,ποπ ::οροπ::πτ. Α: ίπ:οτ:!πω Επι: π»ρονω

πω:: ::οροππο: : οτε:: οποιο” ποπ π:::::πω, ίωί"Μ·

π:: ::&πω ἰωΡο::::.Α‹: πιο:πω.Ππτοπ. :ποο,οπ

ρ!:οπο: ποίίο νο!οπ:::οω οπο:: ρ::έ::οπω πω:

ο:πω ::9:ο::!ο οροπ:π : π. ::ι!ο ίο:ποίπω οοπ:οωΘ

ποπ:!ο, δ: ορροπ:πω :οωο:ὲ π:τωαπείο : π. απο:

ί::π:ο πο: ποπ:: , ποπ: νο!ππ:::οω ἰωρο::::ο :π

:ο!!οθ:ο:,ν:ορροπ:οο: οίπο:οὶπεπτοροπ::.Νοποο

οπο:: :ωποίπί:ί!ο οι, ωοπ: π: οπο:: :::ἰοπί:›πε

ν: Βοππω,8οω:!οω πωο!ρ:οποπί. Π

Π 1 πο π. νο!ππ::ιε αποτο: ίο οοπίο:ωπο οπο: ή;

ι·οποπο οποποέι, ρι·οροποπτο οοἰοἀοω :πωπω πωπω:

πι:: :::5οπο ποπ: οι: ἱ8πο::π:ἰἔι :οπ:ποι!πίπ Αίίοι·- πω:: π·

:ἱο οοπίο:οι· :ίοπνίο οι: :Πο π:: που. η.. πο: :οποιο '”°Ϊ"ἶ!:Ϊ"
παπί πο:: π· :εποε , ροσαιωπα ο/|: κ! οί:,ν: ρ!ο:ἱπι:ο “Μ” ι!" ·

ί δ.

ΟοπβάεπτΜ

Μ? πο”:α:

ὶπτοἰ!οἄι::

ΡΜπ:::Ε.

η;

Ποποπ.

Θόπιέ:.

_ . ι :οπ[σα:πππη

Ρ:::οεο:π:οποπ:,8ο τοίο::πτ οπο. πιανω. π: ωπ. .ω · π

τω. [μποτ. οωπο πω:: ί::οοπ::: οοπίο:οπ. μα· .

οποιο οί:. Ροπ:::ω. νο!ππ::ε πο:: (οπο: ίπ ο!:ίο.

άπο: , πίπ ν: ὰ :::ίοπο ρ:οροπ:πο: δ: :οτ!π:::οπ::

απο π ο:: Έπο:οπ::::ποίποίπ:!:οΒἰοἐ:π:π ω:!π:π

:ο:πο::οω οί: οοποπ:, :οπο:οι·::Η :οι:Μο ίο οοπ

ίοι·ω::ο;:!ίοπο: ωοπ:: οοπ::: :!!ο:!,ο::ροπο:ο:
ίλο ω:πὶίοί:ο ι:ο:ίοο!ο :::πίε:ο:ποπ:π!οποπ: Βοἰ,

πο:: πο: :·:::οποπ: οπο:: :ππω::πτ:πο Ρο::::ειτοΕ

ίο:::;!ί:οε οοπ:οπ:ποποο !οποπ: ίπρο:ίοπε, απο:

.Ρ 3 πι::

 



Ι7·θε

:πιο ιιιι ιι·ι:ιω::ιιω 8:ωρ:: :πιω ι:: ιιιιιιιιωοσιι

::ιπιέ::ιιιοπ: ιπ:::ιι:πι: ιο:ωιιιι8, πι:: νιιωιιιι

:οπι€ριιι: ι:ειε ιιιιιιπιι:: :οπ::ἑ πιο, ώρα· νοιιιπ

ιιι ί::::ι:πιιο οι:: :ιιιοπιε :ιιι&ιι,:ίιτ οοπ:ιιι; :μια

π:οιι:ιιι: :ιι ιι:οιι:ιο ριιιπ:ο ιιιιιιπ:ιοιιιι:: ιιο:ι:ιιο.

οωμα ι. Ιιιιιι:ιιιω ::ιο::::ιω ποπ ιι:ι·ιιιιιιι:

:ιι ι:ι:: :::ι·πιι Π:ι:::Βο ιιοιι οοιι8ι:, ν: ι:οιιιωιι:

ιιοιι!. Βοιωτια Ρ:ι::::ριοω ιπί::ιο:ι: πο:: ιιοιι

ει: , Ίπποι: ριοροπιι ιιι:ιιιι:ι :οπ::ιι ρι·α::ριιιω

ιιιρ::ιο:ι:: ::Βο :πιο :παπι ρ:οροπ:πε ειι:ιιιιι:ι

:σπιτι ρ:α::ριιιω Π:ι ποπ οοιιΒιι:. καρ. απ:: ό'.

Τίπω. ι. 2.9. :9ξιο·ι. :·. ιοάι:ιιιω:::οπ:ιιω πο::

ιι::ιοιιι ε: Πω ::ιρ:ὲ , ι:ι::ιιιιι:ι ρ:::::ιιι:. ιι:ω

ρ:ι:::ριιιω ιπι-::ιο:ιε πο:: οοιιει::, ιιιιιιπ:ιο ρ:ο

ροπιι ιιιιιιιιιι, :ιιοιι Επι:: «τι :σπιτι ρ::::ρ:ιιω

ι:ιρ::ιο:ιε : οοιιει::, ποιοκιοι:ις:ιο:ι ρ:οροπι:,

ιπιιιπ:ιοιιιι:ι· ::::ιιιιιι :Πο μα:: :ιιω ίιιρ::ιο:ιε.

Βιμ: :οπιιι:, απο: νιιιιιιιι οι ιι : πάω, :οι ω

οι: ιιι: οοι:&:ιω ν::ιιιιι:: :ιι :πιω ιιιιιιι, ιιι

φοιτ:: ιρ:ά:: ρ:οκιωοωοοι:6ιιιω, :μισά ρ:: Η:

ι:ι:: :ιιιοπ:ιιι ρ:οροπιιιι:: ν: πω:: πιο:: ρ::

ροπιιι ιιιιι:ιιιιιι ρ:::ιπ:πι :ο νιιιιι::ω ::ωρ::ιιπιι:,

ιιᾶιι: :ι::ιι ιιιι::ι :ιιι ::ι::ρ::ιιιι:ι:: :ιάιι: :οπ::ιι ιι

ω: :ιιι ιιι:::::ρ::ειπ:ιω.

ΟΙυ9:ιοι 2. δι ω:: :οπιοιωι: :οπι:ι:πιιαι ::

:·οπ:ω ει: οπου:: πρι: ιι::οι: ο: ιιιο ωιοι :σωρο

::::.Κ:ιρροιιιιω πω: ό: ιιιο :οωριι::::,ρ:οιι:

κά: διὰ:: :Η :κ ωο:ιιιο ριι:ι::ιο: ι:οπ:ιιο:

::::ιιωιιι: πο:: ιι::ιι: Δωριιιιι ‹ι: ιιοιι: οοι:άοι ωι -

οι ιιι:: πο:: ν: πιει:: , :οωριιι::::, π:: :ι::ο πιο:

:θ:ιιω :ιι::::. δια:: ιι::: πιιοι :οωρι::::: ό:

ω:: :ιι:ι:ο °:ιι·:ιοοι:&:ιω πω:: πό ρ:οι:ιοιιιιω,

πο:: απ:: ιι::: ν:ι :ι::: ιιιιι:ι :άσοι πω:: ν:ι τι:

:ο ροιι: ρ:οοιοι:ιοπ:ω :οωρια::::. (χω: :σω

ρι:::ι::ια :ικα :πωπω οοπ:ιιιιω ν: ιι: ι:ι::

ρ:: :ο ιι:ι::: ε: :ᾶιι: :ικα οοι_:ᾶ:ιω ωιιιιω ιπ

ιιιπ:ιοιιι::: ::ρ::ι:πιιιιιω Ο: οοιι:ιω , :ο οοιι:>

Ωω; σε: ιιιι:ι: :οωρι:::π:ιι ιιοιι ω::

πω: ε: ιι::: ωιοι ό: κι:: :ι::: οοι:οι:ιιω

ιιιιιιιιω, ιπιιιιι:ιοιιι::: ::ρ::ι:π:ιιιιιιι ν: οοπιιω,

:οωριι::::, ω::::ι::ο ιιιιιιι: ιιωι:,οιιωι ιιι:

ριιιιιιιιι:ω ιπιιι:ι:ιοιιι::: ι8πο:ιιιι:ι, ι:οπιιιι:::.

11:ιρ.π:8. ι-::ρ::ιειω. πω: :πιω :ιι , ι::ιιιι εσω

ρι:::ι·: ιπ ιιιο, μου: ::ᾶ: ὰ ω:, νοι :ο ιιιιο Βάι::

:οιπω, ιιιιιω ειι:ιι :οπιιιι:::ιιιιιω :::ιιιωιιισιιι:

απο:: πο:: ιι:ιιι:ρι:ικιιπ:ω ιπιιιπ:ιοιιι:::ιεπο

Με. οι: :ιιιι::π ιπιιιιιωιιιι ιριιιιιιιι:ριιο:ιιπ:ω

ί:ι:πιι. Ει·8ο πω: ποπ ιι::: :::ιοι ιιιιιω ιι::::, ιιι

π:: :Και :οπιιιι:::, πω:: ::ιιι:ιιι:ιοι:οπιιιιιι, :κι

πω»

@Οι

“ιιοιι”

:πωιιιιω

π:νι04::

:ιο· ε Π::

ριιιιιιιιιὲ.

` Σ!.

απο. π.

Χορ.

Χαι:

3 ?ή

ΠΙΩ!

Βιέ.

:επι-ιι :ιιιε, :ιιοιι :οπιιιιι:. πω:: ιπ :ποιοι ωιοι .

και: :οωριιι::::, οι:: ποιοι, :ιιιιιιω ω:: ιιι::

πο:: ροιιιιω: νιιιι::: πιο: ό: ροιιιι:ιοπ: ιιι ιοωπο

πω:: :ιι :ιι:ξι::ιω ιοπιιι:ιρΤ:οωρι:ι::::; :παθω

νι:: Γ: ιιιιιιιι·,:ια:: πο:: ρο πω.

Οιιι2:ι 3. 5: (μι: πω:: :ιι·οπ:5 :οπι:ι:π:ιπω,

Τώρα:: ρ:::ιιιιιι:: οι:: Π:ιιω ιιιιι8::: , Π::ιω

ιιι8:πιιο πο:: ρ::::ι:::.ιωριι:ει: :πιω Π::ιω οι.

ιι8:::,8::ιιιι:πι ιιιι:οιιοπ: Π:ιιω οιιι:πιι:::: ::

8ο ορ::α:ι :σπιτι:::οπ:ιω:οπι:ι:πιιιω πο:: α:

2,,,ροβι;!. ρ:::ιιιιω. Κάρ- να:: ιιιοιι:ι:: :σπιτι :::ιιω:ιιπ

ω: Ε.: ω: οι:: νι::ιι::::ι ρ:::ιι::, ιιι:ι:ποιο :οπ::: ιιιιι‹ι ποσό

.ρω"ι. "°· :οπι:ι::ι:ιει :::οπ:: :ει:ιιιιω οοπιιω δ: ιιοπ:ιι:ιιι::

πιο ιιοιι: ιωροιιιοιι:ιιω:π α:: :: οπο:: :οπ

.,,Μ,.",,. Γ:ι:π:ιἔι ::ι·οπ:& μπει:: :οπιι·: νιι·:ιιιιΞ :ιιιιιιιιιι:

:Ιππωιι. :ο :ιιοιι ιρίιιιε ωιιπιιι πι, ιιιιι8::: Π:ιιω ρ:ορ:::

Π:ιιω: Α: ο:: ιρΓο ποιοι! ιιιιιιιι: ρο:::, ρ:::ιιιιιω

:Π: ιιιιι2:ι: Π::ιω, πο:: ροι:ιι: ιιιιιω::: ιιΪ:ᾶιι

Η :ιιιι·ιιιιιι ιιιιι8:::ι πιο:: πω: ιιιιριι::ι, ι&ιι :ι::

::ι::ο :ιι :::οι::8ι :οπί:ι:π:ιι ιπ::ιπι::: :ι:ρι·ι

ιιι:ι. Πα: ιιιπικ/ἑ:: : πω: :::ι:ιπι-::ι.ι ρ:: ιδιοι::

ιιιιιιπάπωιωρ::ιπ::ω οιιιιπαπι:ω:ιο: ιιιιιω π:

η
Οὐῇ:. Ε.

ι

Πι#. λ'Η Π: ινἔαἰἐι ε·ι:ΜπβΗ.: αόΐοινω ομοια:: διά. Π.

πιιιιιιιιοπ:ω ρ:::ιιιν:πιιιιι, πο:: ::ριι8πιι:, ν:

άι.Φι:Μιιοπ: ρν:::άεπΐ:,[σδιοπ: ι 2:

οπιιιιω ι. πιιοιι:ί:ιιπ:ιο: :οπι:ι:π:ι: πιο· η;

π:: ρι·οροπι: ιιι:ιιιιιι Πιο ρ:α::ριο Γ:::ιι:π:ιιιω:ΖωΙΙ.

ν:ι ιιι8ι:π:ιιιω, :οιι:ω νιπ:ιιιο δ: οοιιΒιιιοπ: πο:

ι:π::ι ιιοιι! ι:οιιι, ν:ι Με", :ι::ο ιιιιιιι [ειμαι.

ιιιιω , ιιιει:π::ιιιων: ρ:οροπι:ιι:. ο

Βάσω!" 2.. Νοπ ιιοιι: Π:ιιω ιιιιμιπω, ν: Ν 'ρ

ιι:ιι: ροΠιωιιι :οπιι·ι :οπι:ι:π:ιιω°:Β:::. Γιιπ- Β::,,;:ἐι_

πω. :οικω :οπΓ:ι:πιιιιι:ι :8::: :ο ιπ::ιιιΓ::: ιιιιι- βια: οι πι.

οπο: ιιοιι :ο ορ::ι:ι:ι::ι κι , :ιιοιι ::ο8ποι:ι:ιιι· ιι οπο.:

ωειο:ι:ι (ιοπιι::ιι. δα:: Μπι: μα:: :ο ν:ι :ο- @Μι Μ"
. . . . . . ` _ Ρ ' Ρ βιαιι:ιινω

ιιιοι:ιοπ:, ιωριι:ιι: ιι:ιι:ορ::ι:ι:οπ::ι πι: ριιΞ- σ θ"

::ριιιιιι , :κι ρι·οοιοιιιοπ:ω: ιιι πω:: ::ιοιι:ιι “ς .

::οπι:ι:πιιι οοιιριπ::, ν:ιρ:οι:ιο:πι: ιιιιιιιιιι, ιι::

ριι:ιι: ιιιιιιι πω: επι. απο ε: , ν: ποπ ροιιι: ιιοιι Ν:ΜΜΜ

:οπ::: ι:οπο5ι::ι:ιιιω ι:3ιιπ:ιιιιιι:: ιιιρ::ιοιιι ::::- "Ψ" ?Ψ

πο:: :μια π:ωο ρο::ιι:οπι:: ρ::::ριπιπ Π:ι,

οπο: ::ισιι:: :οπιαι:πιι: ι:ιιά:ι:,ιορ:ι·ιοιιιιιιίιιιω Μπα".

πωρι:::; οι:ο:ι :οιιιΒιιιι: :ε ::ρ.ϋπεται, κι: πβι:. μπω::

ιμω.νοι πω:: Ροπιιι::: , :οπιιι8:ω :οπι:ιιιω ""$"ι·

σ:: ιιιιιιιιιιιιιι: ω:::ιωοπιι,::ιιωιι κι ::ιιοι:πιιιιω

ιι:οι:ιιω ρ:: ιοιιι:ιε ::::οωωιιπι::ιιοπ:ω :οπι

Ριειι::ιι:, ιι:ο::: ρο:ιιιε :ι::οωωιιπι:::ιοπ:ω οι::

::ιιιι::: ιιοιι:: , :ιιιιω :σπαει Π:ιιι:ι ιιι ιιο:ιιι

ιιι:ι οο:ιιι::. Δ: ροι::ι:, ιποιιιι:ι, ιιιοιιιιιιι::ι ω:

ρ::ιοιιι ρ:α::ρ:ιιω :οπι:ι:π:ιΔω ιι:ροπ::: , :ιι

Φ:: οο:ιιι::. δ:: :οπιι:;ιιι8ποι·ιπ:ιιι :ιι ιιιιιιπ:ι.

οιιι:,νι Γιιρροπιιιιι·, π:: ιι:ο:ι, π:: ροι:ίι :Προπο

° Πι:ο α. νοιιιιιιι: ι:π:ιιιι· π:: ι: :οπίο:ωι:: ε'. κι

απ:: :ιιιοπ: :ιι·ιπ:: :ιι ι8ποι·ιπιιιι νιπ:ιοιιι , π:: :.,:;'έξ8_

:σπιτια ιιοιι:: ορ::ιιι·ι. Βεριι:ο. @κοπο :πιο ρ:ο- Μο" Ϊ..

ροιιιι νοιιιιιιιιιι οοι:&ιιιι: οποιοι Πιο ι·ιιιοπ: οι: - ω. πιο::
:ιι :8ι8ποι·ιπ:ιανιπ:ιοιιι ,ι μι:: :Π: ω:π:ι::ιιιιιω Μ' “αι”

ριορ::: ωο:::ω νι:ειπιιιω: π:: ρο::ιι νοιιιπ::ιΜΜ.“'

ιιι: ιιιιιι:ιιιω ί::ριι ω:π:ι:πιιο , π:: :οικω ιιοιι!

ορ::ει:ι πο:: ::ι:πιι:ιι:ιο. πω:: :οωω:ιπι: «τι

8:ιοοιιιι: ::ιωιπιε ρ:οροπι Μ:: , π:ωρ: :οπ

ι:ι:πιιιω :::ιιπ::ι:: :ι ιεπο:ιιιιιιο νιπ:ιοιιι ποπ

οοιιΒιι::, ν: :απο ι::ιιιιι:ιι: , οοιι8::: π: :οπ::: ·

:ιιω ίι:ιιι::::ιε,

Μισο: ο: :::ριι:ιιιι μι:: :ποιό ι. ρι:. ο .οι

:ιιιι :πιο ρι·οροπιι: νοιοπιι:ι ιιι:μιιιι ιιιπ:ιιιιω :κ

ριι:::ριο ιιι:ι:πιιιιω,ποοιι απ:: ωιιιιω «πι, μι::

ω:ιιιι:ι :κι ρ:οριιιω,ν:ι ρ:οιιιωι νι:ι:π :ι.ι:πιιιιω,

:πω :πιο :::ο: ρ:οιι:πιι: :π ιεπο::π:ιιι :ιιιρποιιιι

οι:: ι ρ:ο:ιιο πο:: "ω", νοι:ιπιιε ιιιιω (:

οιι:π:::ιι ωιιι , ιιοιι α: :ι::ιοοι:έιιιω ωιιιιω,

:μισά :ι:ιο ροι::ιι , δ: ::πιοιιιιι· Γ:ιι:. Οροι: :ι

ρ:οο. Ναι:: (Μπι: ιιι:ιι:ιο , ρ:::ιιιιιω οι: πο::

ω:πιι:ι π: ::ι:πει::ι: ρ:ορ:ιιω ν:ι ρ:ο:ιιωι Πισω;

ρ:::ι:ιιω.::ι: ποπ ω:πιιιιι

υισιμ.·ιο.: 1.8ι:οιιι:ι:π:ια :::οπ:: :::ιεπο:επιι:

νιπ:ιοιιι ιιι οοιιΒιι: ορ::ιιπ::ω , ν: ιι:: :πιο Γ:ιιιιι, [ω

π:: :οπ::::ιω ιι8:ι·: ροίιι:, ι:οιοι:ιιι· ω: :Γι: ρ::
Ρ

ρι:ιιιι. δ:: π:ιι::ει ρι:::ω οι:: ρ:::ιιιο εμ:: ροίι:ι εποπτική

Κ:Γρ.ιι:ιπ:: :ιιι :οπΓ:ι:π. πιο :ιι:,π:ιιι:5 ρι:::ω ο" Μ· ό::

ιοί:: ρ:::Διο πο: ιι8::: ροίι:::ιοι: :ιιωδιιιι , :οπο 'Μ'

ρ:ο:::ιιι: :ιι ι8ποι. :ιιιριιοιιιι‹ι:ροπι ρο::ι:,8: ιι:- μα$"=

ο:ι,ιιοπ ι::ιιιιιιι:, πο: ιιωριι:ι:::δ: :οιοι:ι:: ω::

ρω·ρι:ιιοε;:ριιιρο::Ιι πιο :ὁι:ιΞ.ιι:ροπι;ν:ιπΪι·ὲι

Ούιι:ι.ει α. νοιιιπ::ιε ι::ιιι:πειιι οοι:άιιωοο- η,

οπο: _, ρο:ιιιιω ωιιιιιω , :ιι ωιιιι:::Βο ::πιι:πι ιι: οι:: :Σ

οοι:&ιιω ωιιιιω,ριι:ιιιιω οοπιιω,::ι: οοπι:::ιιιιι

πο:: ι-::ιιιι· ιιι οοι:θ:ιιω ι::οπιιιιω Γ: , Γ::ι ν: ι ::

:ιοπ: ριοροΗ:ιιω.Κ:ιρ.Μω δ:Ποδι.:.2.μ.ι9.απ ΕΦ.

6.:: π. Βοπιιω :ιι ιπ::ρι·ίί:ιιιιιιι , ωσιιιω ω: :μιο- 8”

:ιιπ:::ι: ειπα". Ποτ:: πω” :κι οοπιιιι::::: :&ιι:

απο:: ποπ ιοιιιω :::ρ.ιιι·ει:ιι:, ν: οοι:άιιι:: ρω.

ροπιιιι: Πιο :ιιιιοπ: οοπι δ: οοπ:ιιι,ι:ιι :ιιετιι ι:

:ιιιιιιιιω ::Βιιιαι ρι·ιι:ι:.ιιιι: , οι:: Δια:: πο:: :Πο

. οιιι:άιιιι:

η.

ε.:

8:ι:οι:: :ι:

Κ.



- · 3°ο

°)δ(¦!

Ετ!.

Βι#. ΧΡ! Ιλ· τοἔιιιἔτ ειτττὶοβοἱτ-οττῖοτιω_ἰοοὐτου. Στά. Ζ :οτ

ο!ιἰεᾶτιοι νο!ιιτιτοτἰ ρτοροτιετι:!ι.ιτιο, τι!!! εποτιιιτιο- ρα,οιιοοτ νο!ιιιιτοτΞ ρτοροτιιτ:εττοτιεο!ειτ νί:ιε!!ι!!Ε

:ιο ε!τειιτιι!τοιιτήτ , ειιιετῇιιε !ιοτιείτοτε ειιιιι σπιτι!

!ι!ιτ !τιἰε τεΒιι!ιτ εο!!οτο , ε!”το !!!ιιτ! ρτο.ροτιοτιιττοτι

φωτο Βοτιιιττι δ: !ιοτιε!)τιιιτι , οοο ροτοτττ!!ιοτιι οο

τιείτοτεττι οόττι! !ιιιτιιοτιο ττι!:ιοετε.Ατοιιι θα! ροτε

τττ,τηοπτ,ντ τ!τιττι τιι!ε οριεετιιτιι ρτοροτιιτιιτ, οτι!

|ο ο&ιι ριι!!ετ οτιἰττιιιτιι ότι!ιττοτιο όε σΒ!τε!! πιο!!

τιο:ετεο το το!! εο!τι !!!τι:! !-εοιιἰ , τιιι!!ο ετ!τ ειι!ρο.

Κε!ρ. Η ορετοτιο ει: το!! τετιοτοιιτιο ετι!ρΞι ίιι&!τι

!ιοε ττιε!τ!!τ,ντ οιιοτι:Ιο ορετοτοτ,τιτι!!ιιττι !ιο!ιεοτ ότι

ο!ι!εετι τ:ιτρ!ττιο!τιε τ!τιΒιιιτιι , τιοτι ει:ετιίοτι οτιιτι!+

:το ο ρεεεοτο, !ο!τεττι ίι!!!τιτ! ρτο!ιο!ιι!!τετ ττιττιτιιττι

ρτατιιτ!!τ:!!ετιτ :ιό εοτειιΐοττιτ ρεεεοτο,οιι! ρτο!ιο

Β!!!τετ ρττετιιτ!ειιτ [ο το ε!οτ!ετοτε τιιιι!το εοτιττο το
υ ττοτιεττι το6τοττιττι , ειι!ρίι τοττιετι :το !τιεοτιι ίτιεττ!!τ:

Υ 31ο

7: :μοι τω::

Οτο :οτι

β·ίετττιοω

ορονι·τοτ,

ω”. Η!.

πιο:: πάο

Μοτο.

πο.:

Βτιωοπο

βΙπέτου

`μ.

επετιίοτι πιο, τ! το !ιιιιυ!αιο:!!!ετιοτοτιτιοτιι ρτο·

ρτιτ'ιετι!ρο που ιτιεττ!ιτ. @οοο εοτιτττι8ετε ροττιιτ, ο

οιιοτιτ!ο τ!ιι!ιιτοτιο τ!ε ο!αιε&ι ττιο!ιτιο οιιιττιτττιο μι!.

Ωττι!τ , τ!εετειιιτ οΒἱεᾶιιττι ιιιι:το ρτικ!ε:ιτιο τεΒιι!ιιτ

:!!!ιρετιτετ ει:οτο!τιοτε τ δε :!ετιιτ!ε ο!ι!τ1τιε Πιο. ε.τι!ρο

το!!τ ρτοροίιτ! ο!ι!!ττιο ε!τ : νε! απο τιιοτο!εττι οι!!

8ε:ιτιοτιι ο:!!·ιτ!οο!τ , δ: :!ε τιιτρίτοοιιιε ο!ιιεετι εετ

τιιτι Βάσει ε!!:,ίε:! τετιιροτε, οοο ορετο!ιοττιτ , τιιι!!ο

!τι!ιήτ. τιτι!ττιιιττι τ!ε ο!ιιεότι τιιτρἱτιιτ!!τιε !!ιι!ρ!ετο.

Νοττι πιο:: ιοτιοτοτιτιο ι!!ο τεριιτοττιτ ἰτιιιἱτιε!!ο!!ἱε.

Οτττετίιοι ετιιιτιιΕ ειι!ρο Πιο Πέτρο: ίἱτ , οτ @οι

ορετοττιτ , τιο!!τιττι!ιο!ιεοτ τ!ε οτι!εἀιττιτρ!τιιτ!ιτιε

τ!τι!οτιιττι , τιι!ι!!οιιο!τιιιε ι!!ε τιο:ι ρεεεοτ, τ!τιττιειθ:τι

ορετοτιιτ , σ:οτιίε!ετι:ϋτ του:: τιοτι τεε!ο:ιιοτιτε , Μ!

:τοποσ ρτο!οο!ι!!ιτετ ρτοο!:!!τ,!ε ει: το!! !8τιοτοτιτιίι

ορετοττιττιιτι , δε Δε! επι το!!ειι:!οττι οι!ιεετιτιοτιι

που οτ!!ι`ι!ιιιἱτ. ο ο

Ηιτιε Γο!ιιιττιτο!!ο τμτε!!:ίο. ντττιττι ιιεεεΠοτἱιιτιι

ί!τ,οθ:τι οο!εί!-ε ιιιοτειιιιτι εοτιίε!εοτιοε,εοτιττοεμιοο

οτιἱτ ορετοτιιτ,ντ :!τεοτιιι· ο8ετε εοιιττο εοτιίε!ετι.Αιι

Επι: Πτ, τω! τετιιρ0ι°ε ρτεεε!ΕΙΤε , 86ντττιιο!ιτετ

τοιιτἱιττι ρετ(ετιετοτε ρετ ορρο!ιττ1τιι τιιτ!τε!ιτ:τι

ποσοστο τειιοεοτιιττι. Πιεο ντ ειστε οιοοττίτ εοτιττο

εοτιίε!ειι. ορετοτἱ , τ!ε!ιετ !!!ο ήπιε, οτιοτι:!ο οᾶιτ

ορετοττιττο!!οιιο τιιοτ!ο τ το! ρετ ρ!ετιιιτιι !ιιι!τε!τιτιο,

νε! ίο!τεοι ρετ τ!ο!ιιτοττοιιειιι τεε!οττιοτε:ο!!ο:τιι!,ντ

εΒτεοΞε ιτιττι!!τ Όοῇκεοάή.6ο. σωρο. σωστο ορε

το ιιιΒόε!ιτιττι εδω: τιιο!ο,6ε οοτιττο ιιιτ!!ειιιττι ρω

ρτιο εοτιίε!ετιτιο,οιιο:! (ετιιε! :!τότοτιιτ,οτιιτι!ο ορει

το τετει·ετι:!ο ε!!ε κ! το!!”οε Ποσο.

Ει: (τω: οτ!τιιτ τ!τι!ιιιιτιι: @οοο !!τ!τι το!! εο!τι

ττιοἱτιο ροτ:εοττοι ορετοττ !ιιτ:το,οο εοτιττο εο:ι!.ειειιι

νετίιτιι τοει!ιτ το!οτιο.Οίιτιι .:ι. ρτο!3οττ.ττιο !ιτ,εοτι

Γετε:ιτιοττι οο!!ροτε τοτἰοτιε ρτοεερτι, Πιο οριο τεττι

ΐεοιιετιτ!οτιι , νε! νιτοτιοοιπ ρτοροτιἱτ , ι!!ιιτ! ετἰτ

:ποιοι ρεεεοτοτι:ι ο φωτ! ττιοιοτι ρτεεερτο ο:!ιιετ!ο

ιιιτ:ειιοιήτιε σπιτι: ιιιτεττ!τιοι ρταεερτιιτιι Βτ , ω:

:τυο τεττι τοοιιετιτ!οιτι ρτοροτιιτ,ιτιτοτοοιιι κά: αι!

τιιιτ,οιιτ!τιι Η: !!!ικ!,:1ιιοτ! εττοτιες εοτιίε!ετι.οοιιετ

Γοτιιτ,ιτιτεττ!οττι πιο!τ.ι5, ιτιτετοιιοι τιιιτιιιο ρεεεοτιιιτι

ετιτ εοτιττο, οτι:!ιιτι ιιιι:το εοτι!εἱετι. ο8ετε:ντ ετιττι ετ

τοτιεο ::οιι!-ειετι. τ!ι&οτ ιιιετιτ!ετιτ!τιω εί!ε οτ! οποιο

τιιειιτ!5.,ιιιοτυο ρεεεοτι! εἰ: ορετε εοτιττο,οτιἑιιι ιτι::

το εοιι!ειετι. οιιἰο ο8ετιόοεοτιττο,Βτ εοτιττο ρταεε·

ρτιιτι:ι ε!ιοτιτοτιο,οιιο ουτε τετιεττιτ τσοκ», τε! ρτοι:!

οι! νἰτοτιι ε!ετετιοετε,οιιοτιτ!ο!!ειτε μια!! :ορετιι!ο

πιο ιιιιττο,Ητ οοιιτι·ο νιττιιτειιι νετοειτοτιο, 902 είτ

- τιιιτιοτ , τιιιοιτι ε!ιοτιτοτίο.

3 3·

σο”ί!.

ο

οοο-οφ .

:τοκοι

Οο!!ι8ιτιιτ ετὶοτιι :!!!ετιιιοετι ἱ:ιτετ·°εοτι!”εἰε:ιτὶοτιι
. . - ο ο . .

εττ:ιτιτετιι επ ιετ10Γ2τιττ2. νιτιοι!ιι!ι; δε εττοιιτεοι εκ

ττιιιιτιε!!ο!!!. Νοτιι ορετ:ιτιε εκι!τε!:οτιτε !τιτι!τιει!οι!ι, ¦ οϋτε&ιιτι:ι,οτιο:! ίεειιτιτ!!ιιιι [ο τι: !ρεειι!τιτ!ιιοεοτι

ο!!τιιιοο ε!Ϊε νετιἰο!ε,οιιο‹! τετρ!ο ε!! τηοττο!ε ,ρεε

εειτ νειιὶο!!τετ:()οτιττἔι ορετοτι”ε ει: οτότοτιτε ντιπ!

!ι!!!,ο!τοιιοο ε!!ε νετιτο!ε , φωτ! τε!ρ!ο ε!! ττιοττο!ε, .

ορετοτιτειιι ο!ι!ιροτ ετ!ειτιι ρτο οτιο!ιτοτε ειι!ρε,τρω _

τειρίο ε!!- Εο :ιιιὸο νιτιει!ιι.!ιε !8ΠΟΙ'ι :του ει:ειιίοτ

ο ειι!ροι δε εοτι!εε1τιετιτετ ο τε!ρίο ετι!ροτιιοττ.ε!τ,

ετἰοττιβ ορετοτριιτετ τετιτο!ετιι,ρεεεοτ οιοττο!!τετ.

εεέ:Τιοιιι. τ

έ:: τυοίωτο.τ Μα! ορει·οτέ ροβτ το· το»-

@Με τίτιβίο. -

ν!:ι!ο εοτιἴεἱετι. ε!!, τι ἰτι τιετιττοτιι οττεττι δ"

οοτιττοε!!άιοτιιτ ἰτιε!=ιτιε , !ετ! ἱτι νττεοιουε ΗΦ;"μ

ίτι!ρειι!ο !ιατετ , τω!!! έ!ετοτττι!τιοτε οπετι!!ιτιι με· @Δω

!:ιετιτ.Πτττεττ ο ρτο!ιο!η!!,τιτιοε το! , νε! γτττητκ π!.

!ιςτετ ροττι ρετ :!ετεττ:τι!τιοτιιοι οί!ε:ι!οτιι. Είτ ο!ο- Ρ"Να

!ιτειιι,ο!τετιιττι ει:ετε!τιιιιι , π!! οι!τ!τιετ!ε ντττοοιιε °!"ω""'·

τοττοτιι!ιιιτ, ιτι τιετιττοττι ροττετιιιτιτε!!ε&ιιτττιε!ι·

:ιεττο!τετιιιιι !!ρτιοττιττι , "Η "Μοτο σάιτ τητς!!ς.

&τιτ !τιτ!ιεετ, !ιοε εΠε ότι!ιττιοι. ντοιιτεττι ουτε :Π- ·

εοττιτ ορετοτἱ ει: εοτιίετετι. :Μοτο , ω·ώ ΜΝ”

:!οτιιτιττι επετε!τιιοι. Ροτιιτιι ετιτιιι τεΐεττ,ντ ορετο

τισ !!εττο το! !!!τε!τοίιτ, ιιιτ!ίε!τιτιι τεθει:ιιτιι τ!ε ότι·

βιο τετ ορετο!ιτ!ιτ. $κ!πίττ:Μέπιτ :!ιι!ιίτιω ιτι ρωτάτ

ειιοι,εμιο :μια οιιεερε είτ ιτι ορετ!ε ει:ετείτιο,ιΒιιο

τοτιο,οτιι!!τιτ! !ιἱε8ε τιτιιιε !!εττιιττι ίἰτιἴρεετι!οτιιιιιοιι

τρια! ο μια! ο!ιίττο!ι!τ , 8:_ το ριιτέι εοτιίἱιτιτ :πρωτο

τ!τιΒιετοτε;οττοο τοττιετι ρτοά·ιετιιτι ρετι:!ετ.

.Βιιτ!τιτ :!ιι!ιιιιαι/ούάψιπέκττκτ ιτι τ!τι!ιίτιττι ἰτιτἱτ, Ν·

εἱιτι·ι ουτε :!τι!ι!τοτ , οτι !ει: !ειτο τω: «μή ρετι:!ετ,οιι Ι"!·'ιΙ(ΜΕ

ορετοτἱο Πείτε ει:ετεετἱ ροΠ!τ:τ8: Βάι., είται τω: κ-Χ_

:!ιι!:ιίτιιτ, οτι ορο: Βάσω Ετ , ν: οτι !ιοιιι!τιετιιοεε!

τ!ετττ,ιιεε τιειει: οριο τοάο ρετιι!ετε Γο!ετ !ιοτιε!!:οι,

το! τιιτρττιιτ!ο ο!τετιιιτ οάιοτιτει!!!”τ!οο!:::ντ ει: τω..

Μο το!ιτ!ιτοτττ ιιιοττιιιιοτιή ρετιτ!ετ !ιοιιε!τοτ , το!

τιιο!!τιοεοοεο!ι!τι!ι. πιο ει:ρ!!εοτιο,

[διοτι τ. Ι!!ιε!τιιτιι τα ορετοτι ει: εοτιἴεὶετιτἱο

ρτοᾶἱεε άτι!ο!τοτιτε, Ατιί!!τιο !!εεοτ ιιεε πο. Α!Τετ- ψ',"φω

τισ εοτιιτιιιιτιτο δε εεττο,ει: τ!!ο σέ Κουτι. η. φωτο” τωΛώ.

@ταρώ , ρστωτττωτ ώ'. ντι; τιοτοτττετ τ!ιι:ιτΑροί!:: “ΜΜ

οτυπιτ οπο! που η? αφου, :του "Με?ΜέοβεοπτΜ [ϊ

άετιο,ρεστοτοτυο εβ:ντ ι:ιε!ιιτ!ετε: ιιοτι το!!ται οροε το

&οτττεοτιττο εοτι!εἰετι. τα! ετἰοτιι οριιτ τιοττρτο εε

τ!ετιτ ε: εεττο τεί!:!τιιοιιιο δ:: Βε!ε εοτιίειετιτια.

Ροτι:!έτιι. οτι! ορετοτιιτ ει: ::οτι(ειετι. άυριο , εκρο

τιιτ !ε ρεττειι!ο τ”οειετι:!ι φωτ! το Ϊε τιι:Ητιπι 8: [κα.

εοττιττι το. ντι:!ε οτι! Ιιε ορετοτιιτ`, σου ορο οπο:

!εεεε ρτιιτ!ετιτ!2, 86 .ι!ειτίοι : οι.ιοτιιττι ο!τετο:!ί··

ᾶοτ,τιοτι επι: ορετοτιο!υιτι, το! :!ε ο!ι!ε&ι !ιοτιε!το

τε που οοτιίτοττΑ!τετο ρταίετι!ιιτι Ποοττι!:108 ορε..

τετιιτ ο!!οο!ο,οιιοο ροΠ!τ οτιιιειιοι οττ`ειιἀετε. ντι

τ!ε οτι! Πε ορετοτοτ,ορεττο ΩΟΠΗ!ΠΩ!!!ι!Γ,Ρ!Η5ΜΠ2.

το ορτ18τοτ.ι0τ! ορετοττιτ,οιιοιτι Ώειιττι , ειι!ιιε!εριε

ττατι!έτοΠιοτιτ Πι: ορετοτι:!ο !ε ει:ροτιἰτι · _

@τοτε Πε ορετοιι5 ρεεεοτρτο οιιο!!τοτε οιι!ι!!, Ρ 38°

απο οοο ορετοτοτι οτ ιτι το @απο ρεεεοτρ οι: οοοτ!νωτοκ Νοτοτιτςτ οιιώρτοΠπε άκωτοοτε :τριτο ρω “τω Μ..

τείτ ετιιιε!τειιο ορετοτι απο εο:ι!ττειι. ίρετ:τι!οτιιι:: Φωστ

:!υ!3Μι ττιοοὸι!!ο ρτο&ίεε εεττο Πττ!ε.!ιοτιείτοτε

0Ρ©1°!$ ?οιιὸτ! Με δε τιιιιιε Με τοειετιοιιττι ρτορο

τπτ. ()ιιιο τεΒιι!ο νο!ιιιιτοτιε που είτ τιοτιτιο !ρεεο-·

!οτιιιο , τρια τ:: Γο!ο ο!ο!ε&ι νετιτοτε πω, Τα! μα·

&!εο,:·ιιιοτ οτιιιιιιιτιι εἰτετιττιίττοιιο!ττοτετιι ρετρειι·- _

:Μι 8: τριτο ροτεί!: ει: οεειιττετιτε)ε!τειιτιιΜτιοτιιτι:ι

κ;

Φωτοβο

ΜΜΜ:

η·
Ποιο Ιττετ

Ι·"ωτοοινιζ

οπο”.

! Βοετοτιιτιι ορροτετ τ!ιι!οιιιττι , τοτ!:!!ρτιά!εε εετ

! τιιιιι , ει:εο τρια! Με δ: τιιιιιε ορετοτύ!!ε!τυττι Ετ,

ρτοριετεο Μια: τοιιτίιαι τω!! !ιο!ιετι:!ο είττοττο.

ρεεεοτ ττιοττο!ὶτετ. @στο εττοτιεο ει: ιΒιιοτ. ἰτιτιιτι- ! (Βόι·τ.τ.Οτιιτι!ετιοτιιιο ρτοᾶ!εο τ!ετ!τιεϊττιτ ει: Ϊρε<- ο

ε!!ιι!! Γο!!ιιιι οτι!ιεοτ ορετοτιτειιι ρτο οιιο!ιτοτε ει! ! ετι!οτιτιο ιετΒο τοιρο!!το!!ε εβιῷεετι!τιτιοἔι εοτι!ειε'.

. κ

·--σΟ .

ει:ιττετιιε

Ρτοἄἰεταπο . ο



δ

ηό .Π:7?ι. ΧΚ ν): ι·::έσίι: απἱπβεὶ: κάνανε:: ΜΜΜ. δ'. Πλ _

:ιιιίι:ιι:: ω:: , ΐστιιιιιι·: ιιι:Η:ιιιιιι Μαι:: σ::

ιιιω; ω: .οι :Πει ιι:ιι:: :ι ριιιι:ιρισ ίρ::ιιΙιι:ιιι:

απο. Κ:ΐρ. οι: ιισιι ιι:Βιι: , οιιιιι:ιιι ριι&ι:ιιιι

:::ιτιιιιιιιιι:ιιι:Ι:όιι:ι:: ιιιιιι:ιρισ ΐρ:::ιιι:ι:ιιι: σ::

Νιω σι σ- :σ:Ν:ιιιι:.ιι-::ιιιιι Νιιιιιι·.:αιιι.δι.σπέ:,βιβ.7σιόι. δ:

”:“ιΤωί :Με :κιίιιιιισ, ροΙΤ: ιιιιιιι:ιιι :ΗΕ ισ 8:ιι:ι·: σα·

ΐ""2”"'· ό' Βιιιτιι,6: ισ ριιιι:ιιιιι·ι ::::ιιιιι. ιιιι!Ι:ιθι6::ι ισ σοι:
Μ Ρ."ΙΙ:"- . Η ι ι Η -

Ζωα” :Ισ , ν:Ι :ι::ιιιιιί:ιιιι:ιμνιιιιιισιι: :ί::! σιιιιιιι:::

ν". Μ”. όσοι ιιιιι::Πι Πιο: μωρε» , :ιι οιιιΒιιι ιιιιωΕι:ισ

·ιωτιιιιιιυι:: ΓΡ::ιι!ι:ιιισ,8:ριιέ!:ιαι:::ι·:ιιιι:Ιο:ι:Γιιιιιι:ιιι·,ιά:σ

Ρσι:Η συν: :κ νιιο μιιι:ιρισ ιιιιι::: σ: σιι:ι·:,

σιιισιι :ί: ίιθ:ιιιιιε,ίρ::ιι!ι:ιιιιιιιι :ιυ.ι:ιιιιιιι; :κ :Πο

Ριιι&ι::ιιιιι ::::ιιιιιιιιι:ιιι. ν: Η ΐι::ιάσε α8ι·ο:ιισ

:σιιιιά:ι·ι:ει :ιιιιι!ι:ει:: ι·ιιοι·σίι:ιιιο!ισσ:::.ΐρ::ιιΜ

ω: :ιοΒι:::,:ιιι ΗΜ ιι::ι: :ο Εστί: :ιιιισιιι::ιε :οπι

ι·:::::::ι::ιι: :οιιίιΠο ιιι::!ι:ι, :κι :οιιἴ:!ἶιι·ἱῇ , στα·

σε:: Ε: ::::ιιε , Η Με Η:::ι·:. νιιιιιοριι::: :π :Πο

Ρ:ἰιι:ιρἱσ ρ:ιιά:τ: ιιι::ιιιι:ιιιιιιιι όιιιιιιιιιι , :κ πιό::

Ρι:ι&ιαιιι ::::ιιιιόιιι:ιιι.

.ως ο Ηιιι:ά:ιιιιι·έων,νιιιιωσιι:οηιι: απο, ι·:!ἰᾶι”ὶ ρ

ΤΦωπ ::οιιίσι:ιι. :ὶιιιιἱὲ ι: ιι:ι::ιι:ο , ί:ιιιρ::οιιιιρι:θ:ι σει:

9:"#7 °'° ::ιιι,ιιι:ιιιᾶ ωωω αρσ::::ρ:::α::ιιιι, :Μπι :στο

! 2ί” . . . . .
έ” 2,. ::ιιιροτειι άιιιιιιο ιιι·σιιι·ιο ν:Πιιι::ισ.Ωιιιιι οιι:ι·ιι·ι

9.... “ω”, απο Δω:::οιιί:ι::ι.ρ::α:ι,(:ιιιρ:::0 Ρι::::::ιιω;

·Μ·"<# να· :ι:·μοιι::: ιιιιιιιι:ιι ::ιιι:ιο:ι!: ::ιιιιιιισάιιιιι Μ::

'°"^"" σιι::ιτι,οιισό ιι:::::ι:ιιιιι :ί:::τΒο.

μ) Πι::ο σ.. ::οιι:εωω :ιιιι::ιι:: :Μι ό: πιο.

Τν:ί>σω σα:: σετ:: :σωωιιαιωι: , δ::ιιιι:: ιιιιρι:&:σι:Η

'°"'°ωῖ· :Η :μια :ιι:ἱο:σ: ΐ::ιιτιοι· ιρρι:::. Ε: ι·:8ιιιι Απο:

."Ρ2°88'· οι άιούν: σα"σα:: :!ξἔω£ιι ψ: σο:: πιο πο: «η». α»!

απάέα. ά:Βοιιιι€αιί. 8: σου. ικοιιιιιι,άεψα[ι!ύ. :μι πει

Τιι:σΙσΒι 8: ()ιιισιιιθα ιάιιιιι:ιιιι:. Τιι:ισ: :σπιτι

Ρ:ινε:ι::σί:σιι: :(Ι, ισ ουδ ω: ιιιιΠιιιιι σ:σσα:ιιιιι

:ΓΗ ροτ:Π:,ωι: σιιιιιισιιε .Ρ::ιω:@Με :ΗΒι:ιιι·, ισ

:πιο :μπι ισ ι!:::ιι:::ιιιι ιι:ι;:4Ϊιι·ὶὸ Π: ι:ι:ιά:ιιάιιιιι.

Ρ:ιιι:ιιιιιι. ί:ιιιι:| :σπασει , :μισά :!ιιοϋ :σοΓ::::ι.

ορ:ι·ι:ἰ ιιοιι Μ::,Μισιιισ Μαι:::κι Δως: :ιι

::ι:ίοι·:ιιι ιιιι·::ιτι :ίΪ: :1ι8::Διω:εσω :::ᾶι :πιο

ι!ί:$::: :ιι :Νιώσε ειιι!ιε ί:ιιιρ:ι·:ιι8:ιιώιωοδ: :οι-ι :ισιιι,σ:ιι:ιι·στι:Ξι ι:σιιισι:ιι_. :::ιι:ι·: (πρωι , σο· ..ρω

ιιυε:Φο:! ::ι:ιιιι :ο πιο! Η ρειιιιιιι σο: ρι·ιιά:ιιε ι·ει:ιο*

ιιεεω,ια ἔιἔιι: ει:: :Πί::τ::α οπο:: :::σιιιι:ιιι ,:ιιιιιι:

ιισιιίιε :Ιιειώτι:!ιιιιιιι , :ιιιὲιιι ωρα: ιιιιρ:ιιό:ιι:ι

ι&ιιι οΒιι::ι·:. @οΗ: ,ν: 6 των:: που: όιιι.ιιιιιιι

δ: , δ: Βιιιιι:ιε νιιιιιιιιιι: ι::ιιιι!ιε ::ιιι:ιι:ιιι· , δ: :ιι _

σιι:ιιιιιιιιιι ιι:::Π:ιι·ισ ό::Πιιιιι:!ιιιιι Η: , ισ σο·

πω:: :ι8:ιιΨ Π: ιΙ:::ιι::ιιιι·ι :Π8:::.

4ιζ Ει:::ιά:ιιι ι·:ΒιιΙΞι Ισιι8: ρισσισιιιίιι ριι:ο, :Π- Ι:ιιιιιιιιι ἴιιΗἰ:ι:ιι::,ὸ:Ροιιἰ.

μι:: :ιι:ισι·: , σΒί:ιιιιι Μ:: ::Βιιισιιιιιιιι Γ:ι::σ: 2ΐθέι:2Πω

άσοι [ἔσω μν·:ιιιυι Μ:: ονβατι , νεοβικευιάκω ν! μ» ω "Ρω#2

2άι.ιμέυιι σ:?ω·ι @νατνίυ·ινέι , ώ·[ιικοτ:: :σηκεπι: ω"

ωμιι:νει Η μινι: :Μορέσκ (χ: Ικιφν::α:ιοβιοι:οιάα.

ΝιιιιιΠω, ν: ι·::ὶὲ ιιο:ιιιιιι:Ρωιστωτ. $7!κσβ.ν.

1)"ΒΕΠΠΣ μ. 4. έιιέ:!. :Μεσοι ν. «·Ιππι!!. ν. Ώκύια:ιο,

πά|έ00:2. χ. σ_.άφ.66.ι.·ιιιι. π. 8::.ιιιι:ΙΙιΒ:ιιά: Ϊιιιι:`

ό: σα” μι:: ρσ:ιιιΗ , σπα ιιιιΠιι:ιι ιιιιιι:ιι: πιο:

ιιιιιιι ρια::ρ:ιιιιι , :ιιιιιι ιιιιιΐει:Πισ ν:ιΒιι: ιιι ό:

:ιιιιι:ιι:ιιιιι Μαιο. νιιά: Δω". αν. ει σιιιιά:Π.

7.ιι.34. σιιιιιιιιιε νιιιιι:ιί.ιιιι:: ριι::: , Μο: ι·:Βιι

Μπι , ει: «Μισο αιιοποι μπακ :ψ :ΙΖωάνιω ; :και ι

::ιί_ιιε ὁ ω:: :ι:ρι·:Ποι , :Π::ειιι:ιιιιι δισ :σιιίΠισ,

:πισω κ.4.ι..υ.ι.·βιις.δ.Τ|ιο.σκοβ.8.ιιτ:. η. :ισ:::,ιΙ

“οι ισ ::ιίΠιιιι, ιιιιιιιι[ι!ιι::ιιι ::σιι::ιιι:ιι:ισιι:,

:ΙΤ: Ρις:2::ρ:ιιιιηδ: :πιο :Με μα:: :ιι ιιιιι:ιιι:ει::

ιιιιι:::ιε, :πω :μπαι σ:: ω" ν::ίιιι:ιιι·. Νιιιι

:ιιιιιιιάσ :Πι :σιι::ιιιιι ιι: ιιιι::ι:ιιιιι μι:: ρωιιιΙ::ιι,

ι ορ:ιιιι: ιισΠιιιι:, δ:: :ι::ι:ιι:ιιι ιιιιιιήεί::ιιιι:!ίιιιι

ι:::::ι θιιστώιιισι·:σι :πο ::σ :Ιιει,ιιιιιιι ιιιιΠιιιιι

Μ: ιι::ι:ιιΙιιιιι ρ:::ιιι:!ι:8::ιτ :Μια μι:: , ιιιιιιι·ιΗ:

ι·ι:ισ Με" , ί:ιιιιιιιιιι :ίΪ: στο ι:σ , σοι ει:: αό:.ο::

ιιιιρ::ι:ιιιιιι ιωιι:ιο , :ιι ::ιιισ ιι:ιιιο ω:: ΓιιιΕ:ι:ιι

::ιιι ρ:σιπιισιι:ιιι ρικίιιιιιι::ι: σΕπισκιιιι , Ρώ Γιι5,

ιιιι:ι:ι:: ρυΒιισ.::Ρι:::ισιιιιιι ιιι :ιιιιι:ἱ ιιιιιι·ιιιιο

:ή , |ισ::τι:ιε,::ίι:ιιιι:ιιιι, :Μάι , ισ ιιιιἔι , ν: πω::

ΟΖο!Ξι.Βιιι:ιιιιιιιιι :Η Ρο:ιιιι·ι&σ:ι.Α: ν::ὸ :μπασο

Μ: :σιι:::ιιιιιι: ιιιιι::ιιιιιι,-:ιιι Γιιιι:ΙΤ: ροκ!! σα..

:::ιιιιι, ορρσιι:ιΞ ισ σοΜι: :ιιεισιιιιιι :ι:,ιι: :ι:Ρο.

οπο:: ρ:ι·ιειιΙσ ία:ι:ιι:Η, :μισά ::ἰριᾶ Ρ::::::ιΈ :ί:.

Βιοσ 3ΙΝοιιμπώ :Μια σιι5:ιιιισιι:::ιιιιιι, Η: _

(ω: ι:σιιι:ι:ιι. ἡ:ρσίὶιει , ορροίι:ιιιιι σρ:ι·αι·ι. ι. @ΡΜ

. .Δ . . . οι:: :Ασκ/ξ

:πιο ιισ::ί: Με :ιι ιισιτιιιιι σιι::ιιιιιιι ά:ρσιιι , θα Μ, [Ισά.

ρι·σιιιΜΙι ::σιιι:άιι:ει :σπασω ίιιι:. νιιιι: :Πιο ω “Μ”,

άσ:ιιι:διάα.ιιανκ.ι9,Μ.:. ι!"Μ[ήιά!!Γ Νεων. Ζωι-ιν.

ο. δ: "ω, έκ.7.ιιωισ.ι ι )·. ροΙΤ: ι!ιιιιι::ιι,::ι·σιι:ἐ

::σιιί:::ιι.: Μια:: :ι:ρσΠιιι, σιισοΗ:ιιιτι ορ:ι·ιι

ω. Γιιιιιισιιι. ιισιι :ιιιιιιιε :ιφοιιι:ιιι·θρ:ιι:ιιΙσ με· Έ."Μ.

ρσίι:ιι:ιι 0ρ::::ιι:; ιιιιὶιιι :μι οιι:ι·ι:ιιι ::ιιιιι :ισ

σώσω:: σ.:::ικι: ω :ιιιι!ιιι::ιιι ιι:ισιιιε , :ιι :μινι

όιιΒιιιιιι :σιι::ρ:ιιιιι Γιιιι:Η ιιωι :ιι Ι:ιιι:ιιιΐει, ν:Ι

ρι·σιπιέ νσιιιιι:ι:: ::οιισ:Ριιιω ίιιι:,ρσ::ιι: ΐσΙ5 νο.

Πισω:: σρ:ι·ισ:15:|:ροιιι :δ ι :ι: :οιιι:&ιιιΕι 'ποσα

ΜΗ δ: Μαιο , ιισιι ρσ::ι·ι: Δίου: ιισιι:ι ιιιισιι:

ορρσιἱιἔι ρωωιιιι, ω σσιι::ρ:ιιιιι :ιιιιιιιιιιι :ιιρ:Ι

@οι σου ρσίΐιιιιιιιε

Ξἱἰέ°ω#ω 8:ιι:ιιιιιι μα:: :ΠΕ ν:ιιιιι: ::ιιιιιιι,:ιιι:ιιιι ιιισι:ει- Πει:: οιι:::ιιι,ιιιίι ιιιισισ ρι·ιι:Ι:ιι::::!::ισδισ.

.υ”Μ"””,” Ι: :ιιισιιιιιι:ι.:ιιιιι ορ:ι·ι:ι .κι :ιιιιιισ ιιισι·:ιιιι :Π

μιὰ: σιιὲω _ . . . ·. .

Μ” 'ω. ιιιο::νιι::ορ:ι·ιιι ν:ι·σ ειιιιι ::::ι:ιι:ιιιι: ν:ιιιι!ιε,:ί::

Ε:: Με δ::ιιιιιιι:,ιισιιιισΙΐ: ίιιιι:ιιιιιιιι , ω ίο!ιιιιι Μπ4;ωΒ

ριι::::ιιιιιιιι (ιιρ:ιισιι6,:οσ::Ρ:ιισι ιιιισιιιιιιά:ρσ-/.“Μηκ α'

Μινι. ιιιιιίιτιι ποιοι: : 2.σιιιιιιιιι :Ηει: ν:ιιιιι!: ::ι·:ιιιιι, · ιι:ι·:::ιιιιιι ρι·:::Ρ:ιιιιι που πιστα: ιιιιιιιτιιιιι οιιι:&ι, ω,",,,"_

στα ιιισ:::ι!ι :ιιιιιισ , ιιιιιιο:ι ΐ::ιιιισιιι: ρ:ιισιιΙο:3. 3 ν: ιΠιι:| ό: ιΠι::ι:ο τοσοι: Πει:ιιιιι; (αἱ :ἑἴιιρροίἱ- «ρωωρ

οι: :ιιΒιιιΠιστ :ΙΕ :σπαει ιιιιι::ιιιιι ιωιιιιωι σ:Ϊ :ἔι,Ϊσ!ὺιιι ιιιιιισ8ι: ιι:ιτιιιιιι ει! κι :ι:::ιιι:ιιιιιιιιι. ν: Ρ"·:“ω:0

 

ἔτι:: :::ι::,:ιιιδιω8:ιιιιιιάιιΒιιι. Ι

45· Οει:::ιιιιιι άπο όι::ιιιιιιι, ιιιιιιιι:ιιι :ιι :ιιιοΒιιι

·ιΒι:ιιιΐιιιιιιι:ιιιιισιι:ρι·ιισ:ιιι:ιήιι:ιιά :σε::ριιιιιι

ίιιρ:ιισιἱιἀιιὶιἰιιιι σου(:ι:ιι.ά:ρσσει:,έσιιιιισόιιιιι

έφοισσα:.

Σ. ι: ό . . . . . . . . . . .

ΜΣΙί::ΙΞέι- ιιιιιιε :Ιι8:ι: :Ι:Β:ι: ιιιιιιιιι , ει! ΉΕΔιιά:ιι11 :ιιιιιιι, :ι:ί: σιισσίι:ιιιιι ιιι:ιι:ιιιιιι ,κι ρι·οι:ι::ι Πι :εισαι

'στου. :ιΠιι·ιιι:ιι: , ιιι :ο οι: Η:ορ:ιιιι::ιιι με· :ισά:ιιιιιιιι δ: ρι·ιισ.ι::ιιιιιιι , :οι Πάει:: :ισ π; ν:Ιν: ΜΜΜ 'σέ Πο

·υΠακιΜΜ ει:: , ιιιιιιιι::ιιιιι:ιι , ιιιιὲιιιῆ :Π8:ι·:: ιιιιιιιι ω! νι. ρι·σρ::ι· Πσ&σιιιιιι ιιιιιιισι·ι::::ιιι ι :ιιιστιιιιι :σοβ

Μ"”- Μ: ::ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιε ; Μ! ιιιιΙΙσ :κωλο ρ::::Ατ:. (1ιιιιι·: Πο ίιιρ:ιισι· Ρω::Ρι:. και ::ι:ιιι:ιι.ι: ::::σειιιιιιιια

μα"' Π:: ορ:::ιιιε ω:: ΠΜ ::πιιιιιιιι:Η::ιιιιιι :σιιιιιιι:, πω: ιισιιι :πιο , :μια :ιιιΒιιιιιι ισ ίιιιιοι·:ιιι δισ:

ιισ :ιιιί:ιαι::,Ιι:ιιιιιιι,Μιι :Π: ισ :οι :Πα όρ:ι·ιι·ι, ι·ισιιιά:::ιιιιιιι::: ιιΙισ:ιιιι ρ:::ί:ιι:τιιι:::!ιισισ ιισιι

πω. - Π! :μισά :Με Μ» ιι:ιιιιιιι σου :ΙΤ::. Φιιιιι::ι:: Πο:: (ιιιιιιι:σ ριιικ:Ριιιιιι :ι:::ιιιι :20τι:ιι:οιι::

Ιισιιισ σιιιιιι ::ιιιροι: ροΗ: Μ: ρ:::ιι:σ σρ:ι·ιι·ἱ, ρ:ιιιιι :!ιιιιιιιιιι. @ο ι:Βιιιιι ἴ:ι·ιιιιι:ἰι :Πιο σιιιιιι

" . ::ίιιιι οι απο ισ ιιοί:ιιι ρσι:ί::ι:: Π: , σιιιι.ιιι ρ:::ι- ::σιιί:ι:ιι:ιιι:ιιιΒιέι, ν: Ιἰ:ι:ὲ:ιιιιε σιι:ι·ειιι ροΠιτ.

τιιαι:::Βο ισ ιιιιΠο σιΠι , ιιι:::ιιιροι::1:Β::ιισιιισ ()ι:::ι·ίιιιι σιιιιι ίε:ρ: ::οιι:ισεΐ:ζ ιίΪ:ιιΓιιιιι μια

πιο" ιιιο:ι: Ρο::ίνι::ιιι ιιιιιιιιιι ιισιι ορ:ι·ιστιι. ριι·::ιιιιιιιιι :ιιιΣι:Π: πιά: ::ιιιι:ιιι8: :ιιιιιιιιιιι; σε

(Με: :!σ&ι·ιιιιι πιο :ί:,::ιιιιι ισ ω, σο: ριοριιιι ορρσίἱ:ἔι :Πρ πιο: ν:ιι:ιιι:ιι::ιιι:Β8ΗΜκη :πι

:ιιίρδι ω ω:: ιιιΒιιί":ιιιι ιιι:ι:Η:: ιιιο:Ισιιι ι:ιΙιι:ιιιι σιιι!ιιι:: ιιίΤ:ιιίιιι [ιιΕΕ:ιε: π! :ιι:σιι:ιιιιιιιιι ριιι:ιιι

· :οιιιιιιιιιιιε ει: ρ:α::::ιτέι ιι:ΒΗ8:ιι:ιει :ιοΙ:ιι:, δ: ιιιιιι:ιε :ιι::ιιιι . που σιιί:ειιιι: ν:ιι:ιιι:ιι:ι ιιιισισ:ι:

:1ιιιιι:ιιι1ι ω Γ::ι:,Ει:ει:,ν: ιιιιιιιι5 ιιιιιιιιιι :ΠΒι:. σρρσίἰτ.ἄ. Ν:8ιι:Εοτέκθκ Μ. 3.ιμ. $.Ιισι:ιιιιι:Ιΐ:

Νσφι: :Με ιιο:Σιιιιει: ά: :Π8:ιιιιι :ιι σιιιιισ :ιιιιι ::ιιιιι ιΠ:ιιΓιι, 8: ν:Ιι:ιιι:ιιιι :ιιισισσρ::ιιιι.
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Βααλ ΧΚ οωέΜι α.ιστήαβείτ 2ιαΐαπωρυπαπ. ό'. ΙΧ

“βαττ ΜΕι·ιιιτιτ ?τι/οικω 1.2.τ!ιΓρ.67. ατιρ.2.ται:ιατίι Βοτ

αΙ."ωας;Υ τιυτιτα οριιιιοιιαπι ιιι ρι·.ιιτι Γαουατιοαυι ιιοΐοιυτα

Φ::;.22_ 0α.ιι(ατ:τι0τι ουὸι! τατιυιε :Μουτ-ιιτ αοτιτι·τι νατιατυατιε

έ", μ". τΙυτιιυττι ιιοτι !υ_Ηιαιιιτ, τω ουιτι νι:: ΠΙα ραταιριρο

τω: ...ω. ταίτ, ου:ιτιτιο ιιι ορροίιτυοι ετ·ουαε ντ·Βατιτ ι·ατιοιια:.

ΜΜΜ· Ηπα [αυτ. αυτο Πυιιτιιτιοορ ρι·οτιιιτιι!τε αίι:. Κα. τι.

"Β" Γι: τωρα: ταιιυιε αίἶαιιἴυεαό ίοιτατιυΒιιι,ντ ρτοβιιτιι

Πε ιιτ! ρτοΒιιοιΠοι·Ε: Πτι ροταίτ τω. αυιιι ρτοτιιιΒιιι

ειΠατιΓυ αοτιτι·τι ρτο!:ιιιτιιΙιοταιι:ι ..στα ορατή , ν: ε...

Ϊτἐ : αι·οο δα αυτο ταιιυι αίΪατιἴυ αοτιττει τοττατιιτ

Βιυτιι:Ν αα αΙΙ ιιαααΠα.ντ ουτε τατᾶα οραι·ατυι· , οπτι

τιατι:ι ΐοι·ιιιιτιιτιαυι φρούτα ριιττια αιττ:Ιυτιατ :Βαυτ

ιιαααίΪα που αίι:, ντ ρι·οΒιιΒιιιε 2ίΐαιιΓυα ορρούτο

ρτιι·τι: ρτοοιιΒιιιοι·ιε τοττιπιοιιιατιι ακαΙυάτιτ :8:ιτ .τι.

α!! (ν: ιιιττ2) ρταθ:ιααπι τοι·ιιιιόιι·ιατι:ι αεραΙΙαι·α,

απο ιυα!ιαιιτιτιο , Ηαιτυι:τι ει» αΙΐα αυτιι τιιιι ιιίΤατιίιι

οραι·2τι. Φαιά αυταυ;ι ιιι ρι·πι θστάισίω άο&τιτιετ

ΐαουατιο:Ιτι ει, ορτιιι:α ρτο!:ι.ττ κατω °θαΒικι ι ταιιυιε

.ιι. απατιίυε αυτο νατιαιιιαιιτι άυριο νικ ραι·αιρι ρο

..τα .ιτε :τυποι 2ίΐατιίυε ααιτὸ .τα άαταττιιιιιιιτα ατι

ορατατιτα ραι·αιριατυτ . που Πααβιτ ΠΠ ορατιιτι:ουιο

ίἱτια απο ιιτ: τιατατιιιιιιιιτο τιἱἶαιιἴυ που ροίΪυιιιυε

ιυτ!ιαιυαι τοιτιιτιι·α. Η ιιοτιια ιιτιίουα ραααατο Παι

τυι1ι αίἶα.φια !ι2ᾶατιυεὸιιτἰ,ἱτιταἱ!ι8α τὶα αοιιΐαιατι

το Με ἀυτιιἔτιιιειιιι ό: ίαι·υρυΙοεδ,2Ιιτι αΠ: ταουΙιι.

Είτευταπι δαπαριοίκ.ι , ιτι2ιιιε τυίριαιο οι @Με

στα ααυΠε,ουίι ουτε ρυτ2τ.αΙΤα ρααα:ιτυιιι,ουοά τα·

υατἔτ, που ατα. 8ο!" Με ρι·ουατιιτα ναι α:: Βοσκο

Με: "Απ, φωτιά ετα ροταίτ , αοι·ι[υΙατιάι όοᾶτ,`

ουοτυυι ιυάιαιο:ιαουιαΐα2ε.(Μοτι Μ; αοιιτυ!ι τιοτι

ροΠυτιτ,τοατιιτ ί-ατυρυΙοἴυτ ουατιτυο:ι ιτι [α ατι, πιο·

Μαιο ἀιιιοαιιτἱειαι ατΠιιΒαιιτιο : δ: τοπια ουοαι απο

Πυεοααυτιιτ,ορριιαατ ..τι ορυτ Ευα ΙιαΠτιιτιοτια , δ:

που ρααατιοιτ. ναΙ αιτ τιατυι·ιιΙιε ιτιοατιιι αοτιαἰιτιο

τια.τιιιιιάιττιτα,τιιαι2τια!ιοΠαοΙιιιυιοια,2υτιΜπιοιιιε

Π.ι%αίτιοιια:8α τυτια ίτιιιιτ!υττι αυτ ιυόιαιο ρι·υτιατι·

τα αοιιίαΠαι·ιι. Αυτα οιιιιιια απυαατ_ιατυρυΙοίυε, :ια

αυτο -ριατΐτιαο άυριο ορατατυι·,αιτιίτιωτιτιόουά .το

ραααστυπι; Μ! αυτι: ιιτ! ορίιτ ίαία.ιρρΙιατιτ ,αιτραΙΙτιτ

οιπτια άυοιυττι,ααι·το ατατιατιτι, το ΙιοΠιαατα. νοτια

το.

007άκόΟ

ρτα.αϋπ

ρι·οίπιτ

ΡΩ].9ΠΕΖ.

τι.

@τπτ ή:

|ακιφκ!ω.

ω
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πισω Ποθ:οταε τιυτΙιοιιτιιτα δε ί-αἱατιτἰέι ἰτι ιτιατατἱἑ,

τ!α ουἔι τιοιτυι·,ρτιιιίτιιιιτιοααε:ΡτοΒατιιΙιοι·, αυτ ουκ Ρωαθτωτ

αοιιΐυατυοιιια ταααρττι αίτ.ιιυτ ους ιιιτιτυι· ια8υ!έι 5

τιαι.πι πιτιοτια, αυτ ορροίιτα ίατιτ.!ιαατ αουπιιυιιια,

..με ταΐροδτιατα που ροΠιτ:()οτιιικιυιιιε , πό ουιιιιι, Φω.#τττ#.

ταίτα Ν41Μ7. £ιι|ἰσω. στο. 27. π. 289. ρΙυταεαΜουα

τ2τιουυιιι απατιιιιια ίαουυατυτ2υτιιοταε, τω φωτο

οάο,ναι κ!ααατιι ουσια Ποτίι:οι·αε και α:: ρι·οταπο

ττιιτ';τιιτιτα: τιοααιιτ. Οριτιιο αυτ:: σου :πιο οι: πυ

υ:ιατο τιυτ!ιοτ·υτιπ,ουέιιιι απ ροτιόατα αυτΙιοτιτατιε,δα

ττιτἱουυτιι πιοτι:ιαιιτιε ιυτιιαατιά2 αίὶ: αοιιιτιιυτιιε.
Ροττὸ που αο ἰρἴο ,Βουτιά ει!ιοιιιι οριτιιο ρτοΒιι

ΒΠιοταίτ , τυτἰοτ ααιιἴατιἀααιιτ:ροταίἑ.ιι.αΠα ρτο- Μ, .πε

τιιιοι!ιοι· δ: αυτή” τιιτε;8τ α αοιιυαι·ΐο ι ντ ου; οι.. ρωταω

ή: ο που αιΤα :ιααιριαιιουιιι ιι!ιουιά Ηττα τιουτυυτττ' ό Μζτω

τιιτιοτια!υατι ααΠατιτία, Ματ τιιτιιυε ρι·οοιι€ιΙιείιτ. ””'η.ύ'

. . . . . 0021826.

τυτιοι·αίτ. Βαιιιυιιι ροταθ: οριιιιο αίἴα ρω αΙ:ιιΙιε,

που ίοΙτιπι ραι· πιατιιυιιι ιτιττιιιίααυυι,οιιυυι αιτ υα

τυτ2,αιιυίιε,απαάιουε , ρτορι·ιατιιτιουτ, δα 2Μυι·ι:!ια

πω. ουθ. ιι8ιτυι; Μ! αυτοι ραι·-υιατιιυαι ατοπία

αυι:τι,τιιι&υυι Μ: ιιυτιιοτιττιτα Ποάοτυπι.

 

7 τ?

αυτή .ιμ

Πιθιαυιτ2εαΠ: τ. ατι ΐαυιραι·τατιατιιιιυτ τυτἱοτατιι Π" Ρ·

οριτιιοιιααι ιιι ταρω τιβατιτΗ: αΙιεαι·α, να! ίιιΙταυτ ρωἔσἶ=

ρτοοειΒιιιοτατιι,τα!ιάιι ιιιιιιυε ριοτιατιιΙι. 2. επι ντι: τ

τ!οάυε ροΠιτ οριτιιοιιαιιι ρτορτι2α ορροίιτιιοι , το

Ιἐ ευάοι·ιττιτα ριοτιιιΒιιαιτι άοααι·α δα ιιι ρτ2ιτιτυ τα·

τιιΒατα. στα τ.τιιτΕα. δ)!ισαβαι··υ. οριιιέυ, ω... οι ο;;

βια. αυτά. σ. δαπστ Μ. 3.ιίαικΠ. σα. 6.ττττ. 9.62 ο.. .οι τιστἰαά

Νακαι·ι·.α. 5ι 4ιτι.τ,ιία 'Ριακέτ.άιΠ. 7. .ε κ. $7. ώ· τι: Φωτ 48:

βια. πρ. 27. .ι το. 28)·. (.'οι·άκβα Μ. 2. οι46.3.ττ0000ΕΕ"ω" 1.

τιοε ΐαιιιραι· ταέιατιστι ορατατιτιυπι ιυιτταριτοΒιοι

Ποια:: οριιιιοτιατιι ι ουτε ουι ίαουιτιιι·ρι·οοτιοιΙαο1

ταΗ&ἔι ρτοτιτιοιιιοι·α, αιτροιιιτ Β ραι·ιαυΙο ρααατιιιτιί

αΙι8ατιάο υ:ιιτιυε ααττυιιι ρτο ι:υ28ιεααττο: ου:ιαιυια

που ἴααιραττατιαιιτιιυι· οραι·2τι ρτιτταυι τυτιοιαιτι.

(ιυἰ2τιοιι τατιατυι· τιουιο τι.. ταΕιυε 28αιιάιε ιιιιιιο

και:: ααττιτυάιτιαυι Βεβαια , ουἔτω ουκ τιυυιατιο

ι υιοτιο!ιτιτιατι ροταίτ: τιαααθ: ρτοΜΒι|ιοι·οριτιιο,

ιάαοο; ορτιιιια ταου!ιτ ιιᾶιοτιυττι !ιυαι2τι:ιτυιιι.

Ατιτιυτιτ θαιατ. δα Ντικατ.αυιιι, ουἱ ιυιτττι ριοοιιτιι

αιρατιιτ,ιΠι ιαιροιιατα,ντ ιιιταιτιυυι α0τιττ2 (αιυρυ-] [ωραιο οριιιιοτιαι:τι ορατιιτυι· , τιαΒατα οιιιιιαττιτοτ·

ξερω!.

]απυρη!, κ

τυπι αΙΐα.ουοτι .ιΙοετιοτιιιααι·ατ. Δε! καιω”. αοι

πιι ρι1Πτστιατ11,ταΒυιτιοίΒΒοατυ·τ, ντ ουιαΙουιά αιτι

τιιίαίτα ραααιιτυτιι τιοτιαρρι·αιιαιιτιιτ , ιτιιὸΗ τΙααο

τυπικα που ροτΠτ , ουοτι αυιτιατιτατ ίιτ ραααατυαι,

ο :ιοΐουα νΠιι αυτιά:ιτιοτια ραιτιΒιιτ. Μοτο που: Ν..

κα”. Ωαρα αοε α: ναιιαιι:ιαιιτι ιτικοιτιατιοτιαου&οτι .

` Μπι Μιι_ιυται·α ροΠα:οα ουσ τιιιιιατι το μετά δα

ττ2τιουιΠ& αοτιίαιαιιτιιτ κια τιυΒιτ2τιτ ουιτΙαιιι. Εκ

ουο αοτιαΙυτιο, τιαααΠιι ι·ιυτι;ι Μπιουτ» αΙΤα αοτιτι·2

!ατυρυΙοε τιοαι·α .κι αοιιίαιαιιτιιιπι ίαι1τιτιότιτιι. τ

εΕ-τ:Τιο ιν.

@Με @ήττα ταιιαατω άι: “Με αέειιιίιιἶ

οριπισκεσπβό?ατι τ

απ..

@ω αρ!

Χαι: 2

Ριιιιο , ταίαα δ. ΜΜΜ. ρ.ου.·79. αι·.9.αάο..δα

2.2. μ. ι..ιπ.4.8τ οι4.2.αττ.1. α!! :ι&υε υπαι

Ματια όαα!ιτιατιτιε ιιι πω: ρωταω αοτιτιαόιότιο

τικ αυιιι τοτταιτιιιια ιιΙται·ιυε. απ... Ξι άπιθτωτια,

ουκ αίτ ιι&υειτιτα!!ατίτυειιι ιιαυττιιιιι ρ.ιι·τατιιιιιαΠ

τιαιιτια.ΟριτιιοαΙιτι τυτιοι,ιιι ουέιίαουαιιο5τιυ!!υιιι

αίτ ρατ·ιαυ!υττι ραααιιιιόι : 2Πτι ιτιιιιυε τυτ2,ιιι ου.ἔι τα·

ουαιιτιεὶ «τι ραι·ιαυ!υιιι ραααιιιιοι. @και οριιιιοτιαε,

ιτιιρττιοτιοι!ιε αίτ.ουα ιιαα ρτοτιατοε τιιι!ιατ 2υτιιοτ·α:

Ταϋπ.πιέ

καὶ.: απατα:

ΡαοέωνΗΙΙ.τ,

απ:Ρυ·υδιώτ

ἔκ:

ω... ιιιτιτυτ ίυτιάατιιατιτια,ουιιαιυιε που ιτε ιιιίοΙυ

||:ιι!ιουε:να!ουτα Ειυοτιιοι!ιοι· οι ι:ιοτιιε ιιιοτιουε,ι·α

Με Ευαι,ιαΙιΒιοιιι,ριατατι,Ιιοαι·τιιτι : να! ου2ιτι ΑΕΠ:

8: Ιαυιβυα ιιιτιτυτ τιιτιοιιιουε:ρτοβ2οι!ιε, ουα ρΙι.ι- ι

Μαι ιιοτιτ :δα ιρία (Μάσα ει» τΜιατ, ίτιτρα ει» Παω ιιιιτ;ιιιιαω 8; .ι..ι.......... 0ΡΡοττω μ"... (“ΡΟΜ.

τα, 8τααιτὸ αι·ατιαια , ω ουοτ.Ι οραιιιτυι· , Ιιαιτυιιι

ι απ: 2Ποουιρααα2τατ , ουι αυοιόυΒιο Βατοπαι

! άττια ορροίιται ματια οραι·:ιι·ατυτ, ατιιιτιι ἴαοιιατιτὶο

ι οριιιιοτιατιι ρι·οοιιοι!ιοι·αυι , αο ουὸαι τιι.ιττιουιιιι:ι

ξ Παατ αυιιιόυΒιο ορατ:ιτι.

Ν Βιι·ι|ιοΙ. Μεάέκατ. 2.οκα.19.απ.6.|. α.πω. ·

έστω. Κώτσια. άι]ρ. 62. οι τατα ταααιιτιοιαι τιοαατιτ,

τιοα απο τυτιοι·ατιι , τιαα ρτοΒιοι!ιοτατιι οριιιἰοιιατι1

τ ίατιιρατ· ίαουι ταιιατι . ίααΙτυτέι αοιιίαιαιιτι2 ίτιται·φ

ι τΙυττι οραιατ·ι ροίΪα αυιτι ΠΜ οριιιιοτια ριοΒιιοι!ι. Μ...

ι @ιιι ρι·ου2οιΙιε οριτιιο αίὶ, ουιιυι τι... νΙΙο πιστα

:ια ταρτα!ιατιτιοτια ίαουι ροΠυιουε. ο

57.Πιαο τ. Νυιιου.ιω!ιαιτυυι αυτ, οραι·αι·ιαιτ

οριειιόιιαιωριοοιι!;η!ιρυτιιτέι. αυτ ρι2θ:ιααα!υι:ιι- “πω” “έ

τ2τθ. “κι ιιι αιιίυ ραι·ρΙαιτιτιιτια, το ουο ιιΙται·υττα παι- ,,|,.,,_ Μ

ααίΪιττιὸ (αουατιό2_αθ. Κατω ρτἱπιι αίτ;ουἰ2 ουι δα Μ>θαύέϋ

οραιιιτυι, ιυιρτυτ:Ιατιται·οραι·ιιτυι. Οίκο ττιΙιει·αευ-Ρήαετήε ω·

τα , τω" ουιιιαε ιιυιτι.ιτιιιε , τι. ιυιραττα&ιΠιοιιι; Με: ΜΠΕ:

Μιτου. ἔι άυοι5άιίαι·αρτιιι:. διουιτιαττι :πιο τοι

ρι·οΒιιτιιΙιε που ίυθιαιατιτατ τοΙΙιτ ραιιαιι!υιιι ραα

Μαι , ά αοοίαουατιται· ααα α!υτιιυτιι. του.. νατὸ

τιυΠτι ταου!τι ποιου αρριιαιιιι Ρωατι σα! Ειυυιστιιια

ειότιοτιαιόιι·ιοαιιααι.ιιιΒ τυατιιέιαοΒιιιτιοιια,ουταιτια·

τω”. αιτ ιΒιιοι·. ιτιυιτιαιοι!ι ιιρρ!ιαιιτ νοΙυιιτιιτι να

ι·αουΙ.ιω ρι·οο2Βιιαιιι,ουαι ριοτι.ιοιΙιε τιοτι αίτ ; μο

ρται·αατιιιτι,α.·ια οριυιΜια ιωρηθαύιΙι ρκωέ.Νιιω ουι

ω.ιωαιω1ιται ρυτιιιατ, Μαιο: ατε ριοΒιιοιιαυ: , αιτ

αυΠαατυι· 2 ραααειτο,ιιιιττα ατιιιι ορατιιιιτιο. Νου ίο

Ιτιατι ιιιιτατιι ι!!ιαιτι.ιιιι .τι , ορατιιτιαιτ οριτιιοτιαιυ2

- - < · .ΕΧ969ατι!

τδ.

ι' 7.

Ντιπ τω»

 



ηι?

ρ:ο:::::::: :::ρ:::::,::ι: σ::::::: ::::::::σ:::, δ: ίπ:: ::ι:

:::ο ::σ:::::ἔ:: ποπ Επι:: π:: οι:: ορσ::::::::: :πιο :οπ·
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τοτττιιω τοαοωιιτ τα οροτιαττιιω οι: οριτιιααο ρτα

ΒαΒτττ ττιττατο , τοττάτ ρταΒαΒτττοττ ωτιιτιε του. Ια

Βτε.τι.οτιττΒιιτοοτττοττντιι, οιιτροτΤιιωιιο,τοαοωατ

οι: ττοΒττα οττττττοττε ιιατήε,νοτ ιι.ττττρτοιιτττοτο.

Ματ: δτ ρταρτοτ ροττοιιτιιωτττιωατ , φοιτ ο:

τατιιτιετιιτιι τοιιιιτ ρατοίτ, τοαοωιιτ οττ8οτο απτο

τοω , ρτορτοτ τσ.τοω ροττοιιΙιιω τοωροτ τοτιοΒτωιιτ

τιιττοτοω ριττοιτι Γοτιιιτ:τιιιτο οροτιιττ οι: ωτατιτ τιτ

τιι,τοττιροτ οττ ροττοιιτιἱ ττιια.(8τοτττοαιττ προ. Κοτρ.

7δ·

7ό·

Βίοι: .

ΜΒ. τοττιιοτ· ττιιΒττοτιοτ.α. ραιοττ οι: ιιέττοτιο ττωο- Βιβ
ττ ροοι:αταω:ντια ωοαο,αιιὸττ :ιᾶτα,αιισω οτι ρτο- τ

ΒΑΒττταττ ιατατιτ απο οτιέτιι108, Πι ροοοαωττιοτἶι 8ο

ρται:ορττ ττειατετοτΠιι:ι.Αττο ωαιτο, αιτία! οι: το το·

οιιτιιτιιω ττωοτιιτ ροι:οατιιω, νετ άαιτιιιιιιτι τρτττ

τιιιιτο, τα: ιοωροτειτο ατίττιιάιιω. Ρττωο απατα

αιιωτιιιτω τιάτα οοιιτοτωττ ρταΒαΒτττοττ ττωοττ

ρατοττ: ν: ροοοτωταοτι. Νιιω οο φοιτ οοιιτοτωττ

ρτοΒαΒττταττ. κάτι οίτ, 8ο οοιιτατωτι κατ, αυτο Βο

ωταοω ααα οΒττειτ ατα ωοιττα οοεατιτοιιο: 008

ατττα :τιποτα ρταΒιιΒτττατταιοτ ωατιιτοτ οίτ:ροττο

&τίττωτι κρατα: τα.: ρτοται:το οροτοττο Β11αιαι12,

οιιατττιττ τοΒιιτο ταιτττττιιτ,τιοα ροτοτττοΙΤο ..τα το&ιι. `

(ιι-απτο πιατα οι ιιάταιιο ττωοτιι.τ ροι:οαττιω , π!

τττωατιωττταιιοττ τττττ:ταθοιιω,ιοαοωιιτ τοαιιτ ντιιια

απατα. τοττάιι τιποτα δ: ωτατιτ απο, τιοατιωατιω

τττιιιἰ νο! ροοοιιτιιω οι: ιιαττοαο τοττιιστατ.

(Έτιιιιτατ αττττοιιτιιιτ,ατι ροΠτωιιττιατι τοττ.ιω ορο
ττιττ οκορταιοτιο ρτοΒιιΒιττοττ. τα! οτιιιω οι: ρτο- Η

ΒοΒιττ απατα του. Νορατιτ τοτο οωαοε ιιατταιιτ

ΤΒοοτοετ, τω οιιω τοτ:οαττοττΒιιτ,

Βιι:ο, ττοττοτα ιτε, τα οιιτΒιττ τοοιιτ ρωταω” _ 16· Π
Σπιτι· ραβ

αρταταιιοω ρτατιαΒιττοτοω,τοοιιιτ οτττω ρατΪο ρτα- ΑΜ” ω

ΒαΒττοω πατατα τιιττω. Ειιαάτω. Η” πατατα οίτ: "Μ.”ρ_

τιιτττοτοατ κρατα Βιιιαστιατιιω αροττττοαιιω: οτρα μ. Ροβι

ττ αττααιὶο ααα τοαοωατ ταιτοτοω ραττοω Γοττιιτ,ττ- τω” °ΡΨ°

οττο "απο οι! αατττιιε αροτιτττοαο5 ατττροαττιιττατιτ- Ρ;°|'°|”|":°

Βοτο ροίτιιωιιε. Νοο ρταρτοτοα τοωοτο αροτειΒτ

ωιιτ: τιιω αυτο ταττ8 αρττιτο οοατοτωττ οίτ τοᾶεο ,,τω.”,.μ,

ττττοτιτ,οιιωοταο ίταο οττοτο τροοιιταιτιιο Γοτιιιτ ροτ

τιιωιιτ: οτΒα οτττω ρτα&τοοτ τιιω αυτο τόσα ατο

ττιιΒτιιω, αυτια οίτ τα ορτατοαο ρταΒιιΒτττ, οΠο ρο

το& τα ρταΒαΒιτταττ: τΒιιιιτ ωειτοτ Με ρταΒαΒιτττιιε,

ααα ττιιΒτιτ αωαταὸ ααα οιτοτιιαττ. ααα ραιοττ: Βα

ωταοω οΒττεοτο,ντ τι.ιΒ ροοοιιτα τττιω τοοιιτιιιιτ.

Ότατ , τα :τι τα απατα: ροβτοπιστ ρτοτπώιττυπω ω..

το. ιδιττωβιμότ ιιαω τα τττ , τα τιιιτΒιιτ τοαοωιιτ το.

αυτ ροττοω οοτττιω, αουτ ααα ττοοτ, τοτιτἔα ρταΒα

Βττταττ ωτατιτ τιιτα , τοοιιτ τιιι:οττιιω ωτατιτ τιποτα:

ττοαοαττοοΒττ, τοττ&ορτοΒιιΒτττοιτ,τοαατ ρτοΒιιΒτ
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τ τοια ωτατιτ τιιιιω. Νοττι οιιτοω ίσο ρτοροτττο οίτ:

αρτατατιτο ρτοΒ.ιΒτττοτττ .τι οοττοω, ιιορτοΒειΒτττο

ο ρτοΒιιΒτττατοω. Ηττα: ι τοτττοττ οαιιττοτ,οι :τα α

Βιιτ αουτ: ρτοΒοΒτττΒιιτ, ττοττιιω οίΪο ντττωττΒοτ

ιιωρτο&τ.

Βοττιιοττατ τ. ρατΐο Βα&ατοτ ορττιτααοω ρτο

ΒαΒιτοω ττιτατιτ κατω, ααα τοττιω τα ρτατιττοοιαοα- ΒΜ""

ιταιτι οαατιιτοτο, τα! οτττιω ο: οτιττιοτττα @απο φω.,,,,,,,

οιιιιααα ο: οτι αιιττττω ιτιιιααιιω ωοττΒιιτ τιιτι.ιτιιιτι ΡΜαούττι>Μ

τταιοτιιτ: τωὸΝαιιιιτ. στα. 8τ τριτο , άτα'. 7. Μ. 66. το Μ” ω·

τ” τι :τα ττοΒοτο Βοατατοω οοαιτει τι» “ΜΒ
ωοαοτ ο ιαα α . ρ "”“ω,.

ρττιιω ορτατααοια ρτοΒ.ιΒτττοτοω , ωιατιτ ρτοΒο- 20,.Μ:|8:

Βττοω ιιττττ οοατιιτοτο,τιιιααιτο ρταΒοΒτττατοω ααα.

τιιτοαττα, ωαατταττττιιω ιιωρτο:ιιτιιτ ααα οποτ.

Βοιτιιοττιιτ τι.. ροτΤο Αοιιοοιιιιιω ρτο οιιιιΓα ωτ- τα

ατα ρταΒιΒτττίιιτοττοαττε ραιταοτιιαττ: ωαἀὸ, ντ έά"°°°""

. . ρου ατα/Χ

αττααται κιβμωτ.ΜΡ. 64. τη. τ. οτιοατοω ααα στο- "ω”ω,,°_

οτρτιιτ, οοτττιωτοαιοαττοια τττιροτττοοαττα. τοι! αο- 6.ιι.Ι.ρ.ιξ

Βοτ οτ τοπια νοτττατοω αροτττο. Νοο τιτττ ρτιτται:τ- #ταταιιτι '°

απτο οοιιτοατττι οτττ τατιιίτιι, οα αυτια νταοττιιτ οσα

τα ρταΒιιΒτττοτοω οοιιίτια αρραίτταριιττττ. Ντιω

ίτοιττ ναιιταιιττοιιο ροτοτττιιτω ρταΒοΒττοτα οτιιίτιιιι

τ:ατιττιι ρταΒιιΒτττοτοω αοτοαττοτο τ τα ροτοτττ ω.

ααοατιττττττω τα τοιιοτοω (τα οττοαττταοτοαιτοτο. Μ”.

@τα ωιιαιιε ιιττιιοοτιττ ααα οττ. οι: ρτοΒτιΒτττοττ

αιτία Γοατοατττω τιττιιτττοατο, τα) ταττοαοε ο: απο,

αυτο τιιτοορτα αυτοι: τοιιοιιτ , τιττοτττοττιιτττοτ ρισ

ροαοτο.

(Παρτε: τ. Νοο ροτοίτ απτο:: τοατοτιτττω τοι·το ·8ο.

τα τοιιοτοω εαυτο: ωτιιτιε ρι·οΒτιΒιτιο: α. αοτ: τιιιαιιττ στα».

ρττιιιιτιι ροττααιι τοω ίτΒτ τοτταοτο, οικω ρταΒτιΒτ

ται: μια
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Μο Πρ. ΧΚ Βε ι·τέο!τε το:τττοβείτ @ΜοτοΜΜΜ. Στά. ΙΧ

τ. Μι: ροτε: οι: ειιοτιιτε. ε. ()όττεινοτο ρο:οτι: ιοτιοττ ιτιοοτττΠο,οσο τοττοοι:οτ,:οτιστοιο ρεττοοτιοςοοο

το ιιειοοοτο ειτοτιοε οεριτο τιειοιι.ιτο ιΠοιο, οιοοοι ιιο,εοίοιο:ιοτιοατ ρτοοοτετο.ΧοΓρ. τιορτιοι:οτροι- Βιβ

οοτιὸ οσοι: οιΤοιοοοοοτι:οιο :προ οοο ρστοι: οοιε .το ειιττοοοε οριιιετι , το ειτοοοιι ροοι:ειοτο τοιοτοε·· Β' Θε'

Γοττοι οριιιιοοοιο ρτοοεοιιοτο οοτι:τε ρτοοετιιτιο- :οτοτεο: οοοιο τετο ιιειεοτο,νοι :το τειδιο,νοι εαυτο.

τοιο:ιιοο Γοτοροι::οοοτοτ οροτετι ντε απ:: , τοιιδτε

ρτοοετοιιιστι ιτιοοττε, οτι οοιτετιιιίι ιιειοτιοτο τοττιι.

10033 'ο Ιοοτρ.. ετ! τ. ιιοιι ροΠιο τοιιτοοιο το ι:οτοτιττε τω·

“ά μ' . ο :οτι:τε ι1ττοιτε ρτοοεοτιοορτοιοτιοοε ιοτιοτ:τιοτε τοτε·

τ τοτε ιοτιιοιε οι: τοοοοτιίτοι οιι€οτι δ: ρτοοε:ε ιοτιι

Νοο Ντε/τ οπο. Ετοο :ιοω τιο τοτοιοιοτιτ:ιεεο:οε ιιτιοορτε·

Ι"Ϊ'"'ἶ 'Μ' :οτ,οοτι ρσ:οίτιοτιοι: τοι:: ετιιοτιιοετο οι: τ :τοι τοι·

οοε ιοε ιο και ρι·οοε:οτ ιιεοοτο. @οσο οσοι: νο·

»το το.: τη :του οι: , ν: οοσ ιοω: τεοττο”εοεριτιοε:ε ροτιστιε

τττο;>Με- οοτ:ὸ Γτ:ιε:,τοτοοιιο ιιιιοε.οοτοε ω: @τοτε ερρετοι

Μ' ι'^ω"· ιοι:οοτι στο ειτοοε:ε 8: ρτσοε:ε, οιιιιιστοιτιιιε ετιιο

τιιοετο ιιιειο τιοιεο: οι , οοιοε ιοε το ιοτιιοισ τοειοε

ρτσοετοτ. Φιετοοιε το οσ :πιο ροΠι:δο ιιοι:οετ το·

:ιοικοτοτιοιο ντεοι :οτι:ετο , ν: ο” ιιιιοεοοοτο απο

Μ. οσοι: ότι: νοτοτο ιιστοιττοιο το , ρτοι:ιειειιιιιε το ιο

__ομη.ιο. :Με τιρριττοε:ι ντιιιο οοοιι:ετ , οστά ρτετττεοτιοοι

το οτι-επ τι: ιοτιτοι, οοεοτισ νττιοτττττο ιιττοετιιτε το: πιο::

Φ“]Μ τοοειστιο το ιοτιιτ:ιο ερρετο:. Τοτιο το. νο! τοε

ειιιιΙὸιοεοιὶε οτι: ροΠιτιοτι:ι, τι ερ ειτοτο:το ροτιι

'το αρμ,"ε ιιοετοττνοιτηοειιιοττιιοιτιοτιιιε , τι ε ιιοοττσ ροίτιτ

τιοε:οτι Νοοτιοετο ρο:οτι: ρτο τοτε ετοτττειο νοι

τετττιτο:ι πιο ττάιοιιιοετο: το τοπιο το :πιο , οσο ν:

ρτιοε:ε ροτιστιε απο οσοι: , τοτο οπο ιιιιοε το το·

ιιτε τεοοτοτο ιΠειο το ποσοι ιοτο ρτ·οοετεοι :στο

τιιοετ. Ηττα: (οττ.τεοιιε του: ιοτ:ιτοι το οποτε οτιττιι : ιτι

οτιτ:οιοειι Βιιτροτ οιι8οοιιεοι: οριι·ιτο τεοοτειιιιιστ

τοο,8: τοπιο ιοτιεειοοι:ειο ροτιίτε,οοεοι το :τεσ

Μ ,η το τοτττιο:οτιΑο ε.. :ιοΒο , ιιοιι ροτιο ρτιοε:ειο ρου

ετυχε τω. Γοοεοε :οτε οοοίοιοο:ιε πιο «οι το:ιοοτοιίι :πορε

τη;

Μ". Ρετ/τι· Βιιοο·.ι ιιει:ιοε:οοτιτο&οτετο,ιιιτιοι :Πο τοετο,οττειοτι η

'Ρ' 'Μ' " ' ρτσΒιοτιτοε οιιιιι:ιοιο:ιιιετο οιιο ει:οτιοε;τοιοσοιε

ΪΙΒἔΪἔ. - ° Β · Ε) π Γ τ

"Μ”,",_ ο:ιετοιιττι:οτ το οε:ιοε ρω τι ιιοε,:εοιοτι :το ο -,

τετοιο: το: ιιειιο: τοε ρσίιοτιιοοιε: απο στοπ :τοπιο :οτιοτοο

τεττ?ινΜ τροιτε:ο το ιοτο τοο:ιοτι οοιιι στοπ ιοε ρτσοεοτιο το '

“2°"”:'/β πιο , Ιιει:ο: ειιιτιτιστι τοε :προ οσο τοοο:οτιο Πιο

”ω””” Γροιιετο.νοτιοςοιιιτισε: οτιετοΠ :πιο Γοτε:,το πιο

τοιτιοε ρτσιεεΒιιο τιεοοτο το κι:: , τ.ιοττοε ιιττεετιιτ,

Μ οσο :οοο:οτ ετι:οιοτιτοτε τοο:οοιτει τοτο το εοτιτοετο.

Δω Αι! ε. τοτροτιτιοι μροιιι.ο.ττι :ομοσ Μ.

το. :οοοτι τοιιτοοοιιτι οι οειο ροτιι.ιε οιιιοτοτο το

ιιοτιοοτο,οοεο:ι ιτττιστοιιιοοε τιετοτιετο:οσοοοιι ιτι

τιο:οτι:οιο οοοιτιοτο,ο: ιτε ιοτττοιοτο τοειοτο, ν: οο

οοοε: ροτ οιτττιτιτοοειο οιτοοιοιτεο:ιεοιτιοοοιιεττ.

Ειοιτιοτι:ι ΐοιι:. τοιτιο 8οο:οιο τοίτε:οτ δω:: το τι.. ο

Μ' τιι/τ.18.οιτ.2.οι·τ.5.ιά3·.ιιι·έττ. Οοτι::ιτινοτοττοοο:8.

:::3Σε.τ Τιιοτο.2.2. 48.64.ΟΓΙ.6.αά τ. μια ιοιιιοοοι Γοοιιιι

Ιφιτού- τιιιτο ειιοΒετε δ: ρτοιιετε τιιιιοοοο:οιο τιειττττετο:

Ρωι,·"“Μ· ττοιε,ν: ει: οιτ.67.ιιττ.2.εά ιιτιιιοοοιτ ροτ:τιιο: ιοτιι

"""""” απο , τιοε:οττοε τοττ8ι:οτ ροοιιοε ρο:. Βετο: νοτιο ζ

οσο :τοσα ιοτιιι:ιοοι τοττο οι: (οιοτιιτε ρτιοε:τι , τα! 1
τίτιττττοετο

:πιο ευθεια . ' _

οι: ροοιτοε , :ιοω ιιιτ ροτ οοτιιιοοτιοε Ιοεοε δ:: ροοιτ

οοε :οίτοε ιοτιο:οίοι:. Να :ιιιιε ιοτι:οο:ιε οι: ιο

το Γετίτσ , ο οοτιοε ειιοοεοιιο τοι: , το τ:οοίοτεοε,

ειι: οειιιτο τοιοτοετοοε οοοττειιιτιο ; ιιοοι:ε: :ιτοιοτι .

εττ ε :ειτ οοτιτοτε , νοι ροοτ:ε:σίι: εΒισιιττοε , τω::

:ιττιστοιο ρεττοιι:ι ο!τΒοτο,ρο:οοιιοειιτοιοιισιτοσε ει:

ιιιιι.ιοοτο ροτοτι:ε:οιο, :το το ροι·ιοοιο οΧρσιιε: τεΙοιιε

το:οττιτο. 8τοο: τιοι ροτ:οετοτο τοστ:εΙο οοιοοετιιτ,

ιοτιορτοοεοιιτ:οτ ρο:οτ,ιο :το Πιο τω:: ειειστοιοττι;

τι :ετοοο οοττοε ιιοιι το , τω:: , το:ιστοτο ρετ:οτο

τοιι8οοτιο, ιιιοτι οσοτι:οτι. @οτε τΙοετιτιο οριοισττοε

νοττεο:οι· οιτοε ίε&οιο , οσο ροοτιο: Βάσω ο:

οριιιισοο,ν: ιιιοτι ιιτ,νοι οσο τι: , τω ιιιιιοροτιτιοτι

τοτειτ σττ.ιοι οριιτιοοο,εττ: το: , ει:: οσο οι: :οι τιοιε

οι: ιιοιει:ο οιτε:ι:ετιε φοτο:: :οτιοτοτ τ:οτ:ιοτι ντε,

ιιοε ρο:οτιο, ρτορτιετιιιτο:τρτσοτάοτο , ρτοΓο::τιιτ

φωτο οοιιιτοστιο ρο:οίι:,ιο :ειτ «το ττοιεο: :ιτ:ισ

τοτο ρει·:οοι ίοτιοι. Πο ιοτο τιο:οτο ρσ:οτι: :τοτε ορι- ΕΦ

Χ42ίο
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ττετι,ιτο οιινι ειτ:οιοε οοτιίτιτο:τσοιε νοιιοΒιε οοιιτο· Β; οι'.

-τειο, :οι ροοοε:οοι τοίοι·οετοοι ιττοιτττοτττ. Βετο

ιιτοο τιοριιτ:οτο τοροτισ τιτοοοιιι τοοτιοιο: ρτιιτιοοε _

εΠοτοοτοτο, ρσίτο :οτε οοοιοι:ο:ιε οετιιιιοιετο το 5.2""
οοοιοτειο , ω: αίσιο τοιοτοε:οιο οσο τοοοι·τιιιο. Ια

(Μι τοοιιοετοοτιεττ Πιστοί: ιο οο,τιοτειοεοε εορτο

οεοε νοιοοοιοτεοε οσο σιιιι ετι: , :το ροττο&ο οο

ετιι€2 : ττοι εο:οτο ίοοοιι:Ριττο νττειοτ:τιιο ρεττοιο

ρτοοειιιιι:οτοριοε:οτ , ο οοοιοτειο νο! οειοτο οσο

ιοοιτττιιιο , ιιοιι ρο:ἔοᾶο οορτιοιοι:οετοιο οι:ιιρε

-:ιστιοοι. Ν:ο :τοι ιοΒοτο τ:οοτιιτιι: σοιιΒετο ιιτιοο

ει: , το ροτί:&οιοειε οοιτει:τοο:οιΓοιοιττοε. Νο

τ:τοο τιτοεε,ιιοο:οοοτι:ο:ιστοτο ρεττοιο οιτροι·ο απο.

οι τιοΒιοι: , :το οοοίτττετο οοο:τε:οτι:. Νειο ττοι _

ττοιοι:ε:, οοιιε ρσ:οτι: τε:ιοτιο τοοοοτι , οι: ιιοιι::

ρτεᾶτοορο:ο: , το οοοΐοτειο ιιοιι τοοοτττΙΤο , ιιοιι:

ροτοιτ. :τοι ρι·οι:τει:ιιιι:ε:ιοοο οπιιιιοιε: , οετο οσο

ιττοοττττιο.«Μετ ναυτια: :Με οτι: ιιιττε ρτοοειειιι:ε· 88.

το:ιτ:ιστοιο ρετ:οτο ειοριοᾶοοτιετιι οτιο. Ε'οοιιτττι $ΜΜ.#

εοτοτο ρο:οιι: το οτε , φοιτ ει! οοο:τειιοτιτιεο:τοοο- "ω"

(οπο: οσο τοτοροτ τοττοιτε:οτ οσο:τει·ιοτι:ιε οοεοι

:το :οτιοτ οοτιιοτε €οττι ρστΙιτ ο:ιειο το εοίοο:οε , 8ο

τοττοτετι:οε, δ: ι:ροειρισ στοκ: ρτιοετο ΡσΠιτι:

ιοττττιιάιοτιο ο:ιετο τεοοτετττοε. Ετρο ει! ττοιοτιοο

τιτοιΐοᾶοει8: ροοοεε οοο:τειιοοιιεε τιοο τοττοττιτο:

ροτι:ο&ε οσο:τειτοο:ιε τ:σΒιιιτιστ Ησο εο:οτο οσο

τ:σο:ττιετι ιο ροοοετο, ττοτε οιτοι τι: νοιοιι:εττοιο 8ο

ιιοοτοοι,:οτι:ι·ειιι οσο ροιοττ ειττοοο ροττο&ε τισ

:Με οοτι:τειιοτιτιε.Ιοτττε οσοι: τοοτιοιτι :τοι ρτσιεε·

ιοω” σριοειοτ,ιο το τροοιιοοιε,οποστοοιοοιοε:το

οτε , εο: ιττοεοιετι:ειτε ροοοετο οοο:τειιτιο , :στο

ι οεοι οοο:τειιοτο ρστοοτι: οιιετο οι: ιτοροτιοάε τισ·

:ιιτε,ιιο το ροτιοιτιο οιτρσοε: ιττττοιο βιοτοοτιτ Ρο:

τιι:οιτ:ιο τεοι·ετοοιιτοιο , ττεοιοιιτοτοεττοοτεοοττη

τω: ιιτιοττεοτ τοίοι·οτιιιι προ: τιιιιιοιε, ο οκοσιο

τοοιιιοετοε , ει:: ιττοεοιετιε τεστεοιοτττοοι ετιτοττιι

 

:τιποτε ι:οειε, τιιτιτι ιιοτιοτι::ιιοτ τετισοο ροοιι:ε:

ν:ιιιτειιεξρτε:ττε: .τι. ροτειτοο Βοοο τιειοτιετο τοπο

οοο:οιο τοοοοιιιιτο ειιορετε δ: ρτοι:ιετε,τιοεοιοοιι·

τιοοιιιοοτει·ο,οοεοτιο ιοτιιιιοε ντε ιτοοτετι οσο ρο

:οίτ. Παει: τοοτ. οιιιιι οιιοι τοκοι: , οοετο τιοι:οι το

ρτιο:ε οιιι:τοτ.ο; το :τισ3οτι τοε:οτιιτε οιτεοιιττετε,

οσοττετιετο ρο:ο ρτοοειστΙιστοιο , οι: τε:ιοοοτο,

τιοετο το τ. το. ά: ΙοΠ.°άγρ.36. ω. του” τ. ειιιοτιο,

τιοοιοάστοοε τοτοιιιο: ιιοι: ροιο τιιιτοοοιο νιτο ιο

ιιοοοοτιε οοοιροτιιιιτι οσιτσ , :τοσο τοιρ. οιοοοττι:

ρ:: ιιοτοττοοι;ιτιοΒοοι,οοιιιτ τιιιοιιιιε οριιι:ιε, :τοτ

τιεοι οσιοτοειιιτειο. ο

Βθρτ::έπω Οττοττττ4.ι ει τοτε ιιοιι οοιτεετι:, τιιίι ιιτιτοττοο

οιοτιο ο08ιτιτε,(1οιι€σοτιουτ11 ρτσοεισιιοτο σρτττιο
π[τ·τ·τωτο ε

Μ” ΜΜΜ· :ιοω ιιοιι: το οοοιιττεοι,εοτ :εισαι τοίοτοετοοι οσο

τιτο:,ιιοιιοι,ρτεοΓοτ:ιοι τι τ:στοτοστιο ρστοιτ,εοιοιο

:ιστιοιο ροτοτο , δ: ιτι:οτιτο νι:ετσ ιοετιττειο λ τετ:τιε

ειιιιιιιοτο. ντοττιτ.το οιστιοε ρτσοιιιιιιιε οι: , τα!

ροιτοττοτ :οτιοτ.··

Π :::ο τ. Ετοιιιιοι οι: οοτι:τε ρτσρτιιιιο, ιοτιτε ε- ω.

ιιστοιο ορτοιοτιοτο σροτειιτ ττοεοι;ισ ιιιτρτοσεοιιιε Φωτο

οσο τοιιιοε:στ.Ηεοο ειιοττ. τισοοιι: ΜΜικττ ά ταμον·ι=

μα. ε Α :με οσο ειιι:οτιτ: Νιτττετ. το:: στ:: οιιτιοο

οοτοτοοοιε :τι οπο: :οικου Ώοριτ:ιτοτ εικοσι ρο

τοί: οοιε,ειτοοεοι οριοττοιοτο ίοτιοοτιιιο, τ`οτοιετο

πιο τ:οττοτο ιοτιιοιοτο , φοιτ τοι:οοτιοττι οετο ορο.

τεοτιο οσο ροτοετ:τ.ιιιιιιοετιιισ τω: ροτρτιοοιριε Μοτο

οι:ττοιοοεδο εοιιιοτι:ειοι:ο Ποοι:οτοτο αφτο ρτο

τουτο» , ετ: Βετο. ιιοιι: .οι ρστοί: ιο:οιιο&ιιε τοτε

Μ: οποτε ντο τιττιιιι:τ ετ:τιοτοοοιιιε τρίο στερεο

τοτε:

. Θ



Μαασάι::

Ποτέ απο:

το:ιοαα[

:σέπια

σο.

βουή-απια

ω.: σούι:

ιαββικαπ

οπο” ,σαι

ποτέ.: ρω·

θιασΠοπο σοι

πιασει».

οι.

Γοταβ Μα·

απ... α...

ω:-.4ειωτ.

80:ὶ2ιιτοΜ:

οι..

Κα:: Μάιο:

ασκοπα μα·

Ρα:.πα

απο” οι::

&.α&ὶἰἐονωι

Ραο8.8

β"σ.

' ι

'Όι/σ. Χ Φο ι·ε!ισσι· ε.υιΜοβά.ι ΜΜΜ:: σο:: .ιι·έΐ. ο οι:

ται:: Μ: ι·:ιισσο σιι&α: ιασιο:ι νοι·αο: ιο: ι:στοιι

:ατι:οιιτ:τα οποιοι:: Ποστοιασ: πιστα: ο:τιιιιιο:

τα , ορισιοσοσ: ..το ποσο ρι·οι::ι:ιιοι:: , :ο οροοιι

πιο , φπα: ιι:ια στι· ιοτιιοιοο: οι·ιοαιρι: τοσοι : ο·

ι:στοιι·σαι: οσοι:: ::ι·οριι:σ:, οι: :ιιοι·αο: οριι:ιοοα ι

τ:σσα:ι:: οσοι:: ρι·οι::ι::ιιι, οιι:ο: σαι· οιιιι·ιοιοο: .

οτιοαιρι: Ραι:τέι,οσαι:ιι. ντ ο σαι: ια:ιτ: οισριι:ο:

οριοιοοοο: ο:ιιιιιιοατ , ιο ριοιο:ι:ιιι ροι·ιοαιο σοι:

ι:ιιι: σ:ο:οι οιιΒοοσ:ιο στ. ο:ττοο: ιαιιοι·αιο οι::

:σε ο:: ι ο ν.

κι:: ::σίσκωι σκοπο:: :οπ[ΜποΠ άσοι::

σου: είιισσα, ν: τεέΐιαβε Ξ

Οοτιοαοι·ιι: οσο οι σο οσοίοι·ιι:ιι:το πιο.. "ι

ιαάιασ σ:: ιο οιιοοσο , ιοσ .ο οι.:ιοοιια: 8ο ιι:
πιο σοοτιἔι ραταστ, οτι:α:ιο ριοι::ι:ιιι ρατιοαιο νοιοοσο, σα:: σιοι ισιοτ οσσιισισ::ιι:: ιο νοιιτο.

οστ:ι:ιιι: σ:ι1:οι, αστε οσιιο ιαιττ:. απου: τατ:α:

οι:ισιοοοσ: σ.ροι·:ιι.

Αιιοιιιοοοισ ιο ντιοσσο Τασία πιο:: ραιο.

Ραοσ:α:.οαι: ιοο:οι ροιιιο,οιιοσ οαισαο ιιοο:τ α:ι

οριοιοοο μεσω:: ι::ιοι:: ιατει,τοιι&ι:ρισι::ι:ιιιο

τι,οροι·:ι·ι,ιιαιιαιο οι·ιτ, οσοτι: ριοριι:ο: Ρωσι

ιιοι·οι:: , ιαιιι: :ιιοι·αιο ιοἱοίι: οι·οι::Βιιαιο οι:αι·:ι·ι.

Ν:σ: ιιι:ιιαο: τιι,ιοο 8ο :ιισσ:οσο σοι:ιταο: , οσο

τι·: ρι·ορι·ιασ:, :ιιοι·αιι: ιιιι:σι οοοιιιιο. σκετο:

ατι:το οι, οι: ορισιοσο ι:ιοι::ι:ιιι οσοι:: ταιιιιοιοι·

στο:: σροι·:ι·ι ι οιεσιιοιται:: οιιτ οοοιι·: ρι·ορι·ι:ι::

ιαιιι: :ιιοι·οο: [οσιοοτι:ο: οροι:ι·ι , ισοσσ ιιιιιο:·

ρι·οι::ι:ιιι: οσο οιιιιιιισοιαι·. νιιιωτ.ιι. ι·οεαι::

ιιι:οτιοιοαοσσο οι:ισιο :ιτοιια: οσο ιασιο:ιαι·ιο:

Θεσσ οσο: ιιτσαρια:ι , σ::ιοι·ι:ια δ: ι-οι·σ::ια , σο

ντι·οοαοαιι: σιιιιααιι:: , :ο νσιαστ::, :ιι ι·ο&:ιιτ,

ασοιοι·σ::ι·.ι σοι:ο:ι σιαιοο, οσο οπο: ισ νοιιτο

ισιι:::ιι, ιοα ιο ι:ιισσο ιισιοσσι , ιασ οτι:ισιο νοιι

το ο::τοιι:ιι, ια:: ιο σι::ιοσι:οιρισ νοιιιο. Βαριοιτ

:ατοο: ροτοίι στ. οοσιοιο:ιι:: νοιαοτ:ιι: σο· «ωιοιιοει

στο ααα: σιαισο, :ιιοι·: οα8:τια: , νι οσο στ μια “τ” |ιω”.

ιιασ οποιοι.: :ιιοι: οοιιιιιι:, νι οοιιιιασ :άα ίιτ

ιιιιιωιοιωι:. @ο μια:: ιαι.:σιαισιτατιστιιιο:

αοα: ια:: :ι:ιοιατ:ιο , δ: ιοοιιιο:οαι:: ιοα οσοσιτιο

ο:τ:ο:. Ρι::ιοι·ο: σαριο:ι νοιαοτ::ιο ι)οο: να: :Β

ισιιιι: δοοιιια::ι , οιιέ:α:ι ιο ναιτ :ιισιιισ ισσοροο

σαοιοι·: οοι:ι:. σαοσιοι ιοιοι :οιοαοσοο:: :ιιαι·:

ιισ:ι:ιοιτ, 8ο αοι:σιιιοο:ι:, σα: ναιι :ιιοαισ σαρω

Βασικα το»

|ονωιια.ι

οιοι::ι:ιιι:,8τ ποσοι, οοσιαοτασιοι , νοι ιοΒι οοσ- σοσιοι· :οσσιτιοσο.σαα ο: σσιιι:ιιι›οιἔι νοιασι:το

“πιο ( ο:ιο οσοι:: ι::ισσοσ ροίιαστ ριια:τ: :ιιο· σοροιισοι: οι σιοι ίσιοι νοιαοτ::οοοιοσιιοι::.

πιο: ιιισιοι: βι:αα:ιαια) ιο σπιτια: οοι:τι: οιο

σιι:οι ιοσιΒι ι:στοιι.

94:

. . · Ρ ' σοι.

Ριιο::|ισιτσιω :Ηιιο::τ,ι:αι:::ο:σ:νοιαστ:τασ: ..έ;:”20°,

στο...: οσιιιοισ::ι·ι οσο: σιαιο:ι :έια Ρούσσο, Μ., "Μ, _

. Βασισαιτιστ τ. Οοσιοιι:ιιαα: ιοσ:ροι· οσίιο,8τ σα· σαο:σ οο:οι: οι:ιαά: :ο ιο:: νοιιτ: , οα:οσσ ιιι:

ω: τοστ:: ριοριι:ο: σοιοιοοοο: οιιαοιτοοιοο: οσοι: ισοσιοιοσοτ: έστω!. οι τ.ιιι]ι.48 ΜΑΣ. οι...

:ι:ιοιιιοτο, σα:οσο οι: Ρωι::ι›ιιι σιι&α: ::αι:τ,:ιι- ιδιοι. ::·ι.4. οι.8:ι..:ι:.ο:ιι.:ι. σα. :πιο αισ.Μιπιτ

ομοσ ω:: ιιι:ιιασ: οιια, οαοσ_ αοσιοιι:ιια: ιαιι:

ια:σ: ρατ:τ ιιιιαιιαισ. (1α:α σσᾶιιο: σο:: ι::σσο

να:: οιι σο οοοιοιι:τιο σι·σιο:τισ , :τι οριο:οται·

5)!ιι:Πατ.Ποστασκι,ίσιο. Μεάέσο,6'αΜκιω,άο. Τοσ

ατι:ο: σο σοιοε:ισ . σαοσ οιιοι·οδσ σοι:οτ δυτικο:

α.. Μ. 18. σουτ. 5. :σ τ. Ετο_οιιιΒιισιο:ι :άσμα

7.6σπ[α[[ίο σ.. οι. 3. ΘΝοσο:·. σε: :ι.μιι.ι... 66. ι

στο:: :ισιοιατο ριοοαοαι:οι, οοοιοιι:ιιαιο .στο '

:πιο σοι:οιο σσοσιτοστοιο οσοι:: ριοριι:ιο, ιαιιι:

οιοι::ι:ιιαιι: :ιιοι·ασισμιοιοοοο:. Κ:τιο.5'στι: σαι:

:ο ι:ιι ο:ι-αριιοοιιαο: .οι ι:οοο σιίροιιια:: οισο οσο ,

ι:οιαιτ ι:ι:οι·σο: :ι:ιοιατιοοοο: Με ιιιισοοο2:ιο. =

Ν:ι:: οσο οπο.: σισιο:ιια: ιοιιοιαι· α:ι ιαίιτιιιΞι :σ

ισιατισσι: ι:οοοΒοιασ:ροαοιτοοιιιιισσιιροιιιοιιο

Ρωσσια , ιασ ιριο οιι:σ: σοιοσ:τα: ο: τ:οιι:ι στο·

ο:ιιιιοοο , σα: σο:: οι: , σαοσ ροασιιοοιαι:: :σ

_ οοοίοιιισσοι:: :σα·ιιιιι, ιοιριασ: οιαιι8:αιι :σ εισαι:

:ιιισιαοοσασ: , ο σιιροιιισσι ισαοοοι·ιι. Αιιοσαι

8ι:ιιιΠισ:ο σοοιο ριοοιιασιασ: οιιιιιιο8οιοτ :σ ιτα

ιαο: ια: ι:οαι::ι: σο.: οοοι·ιιοοσ:.

.ι)οσιασοκι· σ. οοιιοΜοσιοιιο: , :ιιστοσ:: ορισιο

σα.ιο ιοτ1αι:ταιο , σ:ι·ο :τοιοτο ιοασιοιο:ιι: . ασκ::

οι. ριια:ισ σ:: οι:ιοιοι:α στοο:ι:ιιιτοι· μι:: ιιιι

σσοιται:οι. · ο

Ροίιι·οιο: σιιιιι:αιι:: οι: σοιασιτο: Αι: βσιιιτ

οσοι:: ριοριι:ιο, σα:ι:: ριοι:::Βιιισιοιο σου:: , ο::

α: :ιιοτι:ο: οριοιοι:ο ιοι:τοοτι:ο: ιοιιο. Αιιιισ::οτ

:ιισιιι. οοιιέι.ιιο:ο::2. 1.α.αισι.64..σφ.:. Δ: ιο

σιαα ιαριαο:ο, οτ σοοιιιριαο:ο. Νοε:ι σο ισοτο

σ:ο,σαι: ιιοαιριο, σαοσιιιο οοι:ίιιταιιι: ασ ισοτο

τοιι:ιασοιτ , ιασιαιο ιρίια: αοιοοιιτιιιατ οιοοιαι::

α:αι:ι·αο:σαοιιιο. Αιιιι·ιο:τσο.οοο ιαριοι::ο. ι)α

·./"" · ντι·οοαο σα2:ασαο: νισοται·. '(1αι: :σ ιασιοοι:: ν:

Π; στι· ο οποσ . ιασιοιασ: (απο: απο: ο:, σα:: ιο

οασσαα: :ιια8:ι: δ: οιοσαι:,οιοι::Βιιιοι: ιο απο

δΦΪ:ᾶσ :ι:ι::ιαοι.

ο»... 3ζ Ί): Ποτ,

σο. 68. δ: 69. στο.ΓΗοσ:ο:. ια: :ιοιοιτ.ι:: οι:ιι8:τ, °

νι σαισσαισ νοι:: :ο:ιοιι: πιο, πιο δ: :ιτοι·: οιεο

· ιο:: :σ:ιοιτιο , οσο ιιιιοι σο: δ: Ποσο: ιοιοι·οοσιτ, ·

οι:ιι8:τ σο: :σ οοοιοιι:::οσ:ι:: νοιαοτ:τοο: αστο

σιιιιο:ι σαο:σ ο οπο: σα:: οι: ναιτ νοιιιοι:ιοι:ο

: οορι:ι:ιτι, ίιαο οι νοιαοι:: :οταεοσοι::, ιιααι:οσιο·

σαοο:. Αοιοο. ρι·σι:. οιιοοο:σ:αοι Ρωιοτ. :ποιό

σαιο,ιυοιτυπιοι Μισο ςβ·ι.νοι!ο ώ· ω.. Ασσα στ :ιι

σαι οκ σο, ιι νοιιι: σο: ρο:ι::ιι:, σοι: οι:ιι8:ι·ι σο:

:τι οσο σοιοοσαι:σ , νοι :σ οσο σοιισαι·:σσαιο ορ

ροιιιαα: νοιαοι:ια οσοσιιιοι::ιει, ο.: ιαρροιιιιοσα

οι:: οσο ριοοοιιοιιι ροοαι:τασ:. οι οιι οαια: οσο:

ιιοοο Ποτ:: νοιαιτ,οαιο :ιοιίιτ:ια οοοΓοσ.σοοι·οαιι.

δαοαοσσῇσιισιωσοοοτ , σο: :στο ιοοοιι , να·

ιιιοι:ιοιο τω:: σιιιιι:: οσσιοιιιι:ι·ο οιιο:σ α: , σα::ρω' ό”

Βου: σαιτ νοιαιιι:ια αι:ιοοασοσιο , σοσ σα:: οσσο,ι, Μο.,

ιοοαοστο:Βοσοσιοι.έσ ι . σιδ.48.οιι'.υΙ:.0ι·οουσ.ιωσι ..........ι.

Μ.: το. ιιιο...5.9:.5. 8ια. ισοι.οω. σα:: Πω: νιιιτ

νοισοι:ιο οσοιοσαοοιο.ριοτι:α:οαα ισα: ιο:ι: οι::

σω,ιι Όσο νοιιι: οι:ο:ιισσα οοοι::τι,ι:αε οοιιο σοι:

(ασια: οι: σ:στιαοιισοοιιο ριαι:τι:, νοι :ιτοιια:.

2,. .ΐοιιοποι :ι:ίοιαισ ..ποστ , σο: οσο ιοι:οτι

απο σιαιοἔι νοιαοι:ιο αοσιοια::ιι ιο νοιιιο ι:::το-28,, Ι, Μ”

σα: , ιοσ τ:οιιιιο ιονοιιτο Ϊοιο::ιι;Εχ? δ. Τσου». τ. “Μ”,

2.οιι.:2 οπ.ιο1.ειιιἔ. δωσω. Μεσοι. ιιΈ.ι. :σασμα

Βιο·ισ .ιο ι: ι .ο .οιι.:.οιιο:.ι .8το. το ο8 σ.

ο:ιισσο . Ναι:: σαριιοιιοτ νοιαιισιτοο: οσοίοι·σ:):ιι·

ροιια σιαιο.ο :πιο σ:οσο αιται:ατιαι: , σαοσ ασ ιιιι

οοοίοι·ι:::ιι ισ Βοοοιο ασια οιιιι:ιοοιι:; οιιιτιοσσσ ΜΗ" ω:

οσοι! ιοί: νι:ιτ σο: νοιιο : Αιιο ο:οσο Μαιο οι:ιο- Θ:: Μ::

&ιασ.8Ξ ισ εοι;ιο:·ο ασια ιο5:ιαιΡ:ιι:,νοι ιιο:ιι:,:ισ- 'Ι""""°

ιαοσοι οιι:ο ιαάαιο,τιαο ιο : ναιτ , 8ο ι· το:

α:σσαο: ι:τιοοαο: δ:: Βοξ. οι·οριοι· οιιιιιο ιιιτ.0ιιιιι.

Π ι σο ι.Οοιοο:ιοοασιαι οοσισιο::τινοιαστ:τι Τω;,""_

σιαιοο,σα::ι:ίοιαιο νιιιι , σο: :ιισαισ νοιιο. Εασ-·.-:ψ.......:

σ:α:. ο:ιο τ:τιοσοιιιρι·αο:ισσο:ιοιιι, σιιοσ Ποα: Έκι. από

ι::ι:οτ ισ ατα:ται·:: 8ο ι·ιιτιοσο ι::ιαι·:ιι: Γαι:ιοθ:ιο.. κι ο “τι

οι: , σαΓ:ο: οια:ι:Βα ι::ιιαέ:Ιτ :σ Βοαιο , οιιιαι·, :τι ::|5:ἶ”'

οαοιιο οασσαα οι:: .ο οιιιιο πιτ :ιι οι.: οι: °.
αια:ιαι:ιο σοι, σαιιο:τ αια:ται: σ:ισισιιιοιιιιιι

α ° @Φώτη .

 

9 ι ·

.5'::ιισιί.ο

ιό.

Τοντ:: οι.

ε”. -

Οσοι:: πιο.

ροω...

ιι



Ιδ'2 ΧΚ Π: ιομίι.: εκει·ιο/δει.: ...ει....... βασικο». Με. Η ο

οι:ιεοι:ε;ιειτο:ι:οε ιΡίο,οοοο Πεοε,ιιοίοιοτε νοιτ,

πο: ιιιιοοιο νειιο,:ιοτοτειιι οοιιεοτιοτιε τοτιεο:ιοτ οι:

οι:εοι:ε, ειοεοοε νοιοτιτιιτι οοτιιο:οπ:ι., αεί-εμε

ειιο οιίει:ι&ο Ρ:ετεοΡτο. ΙΡίε .τι. νοιοοτιιε οιοι:ιε

ιιοίοιοτει ιιετο:ειιιτο: ίεεο::ι εοί·-ο:τ Με Ρ:οεοΡτοοι:

οοοο εοοὸ νε:οιο οι, ν: ιΡεδ. ίεειτειιτιει οαοι:ιοτιο

πιο εεεεΡτειοοει τεοοιιτο: ε:εστο:ιιοιοιτιο νοιο:ιτ:ιτι

ιο εοτιιο:οπ:ο , ιιοιι :οΡοοιιιτιοο . φωτο οε :το

τ:ιίεε:ι,δε ίοιο εο:ιοιτιοτιο νειιε Ροίιιτ,τιε πιο:: ίεο

τε:ιτιετ:ι Πεοετοιο:ιτ. Νεο: ιιοε τιο:ι είε οιοιτιο ω.

ιοτιτοτι :οΡοετιε:ε: ίιοοιοεπι Με είιεοεοε τιστι ω.

· τι:: ιτι νοιοτιτ:ιτεοι Δωι....ω εοίοιοτε,δε ει: ίοΡΡο

ίιτιο:ιο οοοο πιο οοιεδεοοι νειιτ , οοο μα.. Πειτε

ίετ·:ι πο:: Ροίίετ, Πο εο:ιοιτιοτιαιτε, νιοοιιεοτ ν:

Ποοε πιει:: νοιοτιτοτοοι τιστι επειοε:ιτ,νει οείεεεο

εοιιοιτιοιιιεεΡΡοίιτα , νει ντίιειε:ειιτε: σει οδοιπ

ίει:ι εο:ιοοοιιοε:ιτ:ίιεο:Ροτείε :εοε οείιοε:ε:ο , ν:

νει εο:ιοιτιο ίοω οοοιιιειτιο:ιιε τιστι ίοε:ιτ Ροίιτιι,

νει :ιο τιιο:τιε ίετιτο:ιτιιι ε. ίεεοτε, ίοο Ροτιοε εοιΡα

εοτιοοτιιιτιο,οκιιοε::ι Ρ:ιτιειειε νοιοτιτ:ιτε.

Φο” : ιιοιι:: νοιοιιοιε ίοΡε:ιο:ιε , οο:ιτιτοτι:οιε

οειίοιοτε,τιιίι εκτε:τιο Ρ:οεοΡτο ι:ιτιοιετο:, οειιι8ει:

ε:Βο τιοε νοιοτιτοε Πει, ..το “τετοιο Ρ:εεεοΡτο απο

:ιιιείειιοι. ΚοίΡ. Με. εοτιίεοοε:ιτιο::ι. Νοιιοε .τι.

ι ίορετιο: οποιοι. οπο: ίοΡ:εοιοτιι οο:οιοιοτιιίο

5 το:: νοιο:ιτετε: ίοιιοιτο:οτιι , ω... Πειτε: οοι οπο.

πιιιιο:ο τετιο::ιο: οειοοιτε οπο:: σε τιοι:ιε ιΡίιοε

ο εειίοιοτε νοιο:ιτο: ιιι:ιοτείειτ: ιιοιι οιιιιιιε ει: οπο.

:οι ίοοιεάιο:ιε τοτιετο: Ροτε:ιτιο ειτοεοτιοε ιοιΡε

:ιοοι νοιοτιτετι: οιοοοι.

Π ι εο ε. Νοτι τετιεοιοι· εοιιιο:ιοε:ιοιοιτιο νο

ιο:ιτετι,οοιι οοτιοιτιο:ιιιτε :ωοπο νοιτ , ίι οοειΡίι

νειιτοοτ. :.....ιω.. οοειιοο Με οιοοοΠοοενοιτ,

ιιι:ιο:οοι οσοι: :ειιιιοοιτ ιΡίοτο νείιο,δε :ιοιίε:ι8ι

το: ιιοιι τειιο::ιο: ιΡΠοε νοιοτιτοτι οοιιίο:τοε:ι: οο

το:ιοεο:ιιοι τετιοοιο: ιιΙιεοιιίοειιιι:ι, οοετοτιοε το.

το:ειι οοί:ιτο τετιεοιο:ιΡίιοε νοιο:ιτειτετο ιτι τιοοιε

ττοιοιΡιο:ε. δοο οοετιοο ιιι·ιε:οοι οσοι: :ειιτιοοιτ

ιΡίοοι νοιίο, δε ιιοίιε, :ιοιοιΡιοτο: ιτι τιοειι:οιοι:ιε

νοιοτιτ:.ιε , ίι ειιο:οτ:οοι ιιειο:εειι8:ιοιο8: ιΒιιο:

τιστι το:ιοττιο: ..ο ειτο:οτ:ποι Ριι:τοοι οετο:τιιι:ιετε,

:το Πειτε ΡοίΪοοποτ Πισω, νειείτε:ιιοο ω: :ιοοτ:Δο:ι

νοιιε: ποιοι τοτοοι τω.: ιτιειοοιτ νοιο:ιτοε Πει εσο

οιτιοιιειτο; οοπ ιιοιι είε ετιτεεεοο:ιτ Μιιω.., δε

ει: ίε Ρ:εεοείιτιιοιιε οοιεεεο:ιι , πο", ίεο τιι:ιτοοι

εο:ιεοιιιιτει:ιτ :ιοίετ·ει:ιι, δε οί·ίε:ε:ιε εοοεο:ίοοι , ίι

νειιιοοε ιιιοττι :ιεεοΡτ:ι:ε οι! 0ροε εεεοοετιοοω.

ν...ι. ιιιοοε:Γοιοτξ τιι:ιτοοι νοιτ, ν: Ροίιιοιοε νεΠε,

ιιοιι ντ εθ:ο νειι:οοε. πιο είε ιο Ποο νοιοτιτιιε

εοιιίιιιιιτιοε , οοέι νων"... Ρε:ί·-ο&ιο:τι νοιιε; ιιοιι

οειίοΙοτε, τω οεροιιοοιιτο: ο :ιοίε:έι ιιοε:τοτε, ίι

:ιο: ιΡίι νειιτοοε. Τειιτ .τι οιιο:ιιε οι. νοιοοτεε,

οοε :ιοιιιίεοοι οοιιεο::ιτ εο οοι:ιεε εάιοοεε , εο

Γειίοτοοι τιο:ι οεεείιο:ιεε.

Οοτιίιτιο. Ποο: ιιοιι ίοιιι::ι εο:ιοιτιοτιετε νοιτ

Βοτιιιοο ίιιιοτειιι τιστι ιιοεείία:ιε , ίεο ιΡίειοοετινιοι

ΡεεεετιΡεοιιίΙιοιιειιι: είται τοπ1ετιιι0Π30 τε:ιειιτο:

οιτεοοοτιοείο εοτιίο:οινι:ε οιοιιιειε νοιο:ιτετι Ρε:

οιιττειιτι Ρεεεειτοι:ι, τιιιοοοι τετιε:ετο: Ρεεεετοιιι

εοιιιτοιτιο:ε. Ατοοε ιιιεεοε εοτιίο:οιιτετε πω...

:πιο εο::ι οιοιτιε?ι οοοεο οι:οεοτιοιιετ:ι οι:ιεέει νο

ιιτι, δε ιτι 8ε:ιετε εειοίε οίιιειο:ιτιτ. ·
ο Πε εο:ιίο:τοιτοτε Με. οοιοοειοίι, δε ι.. 8οτιο:ο

εποε οιοτο:ιείιτ ειπε οοετιι δε οποιο Ρ:οΡτε:
Α οοει, τιοτειιιειο Ροίιο είΤε οοΡιιεειτο: ιιιτο:τιτ:ι οτε::

κωι....οιε Διοι.ιε, ν: ιτι ίοο νοιιτο εοι:οΡΙειιτο:: οι

τετοιο ε:Βε νοΙιτοτο ίιοο τ:ιετε:ι:ιΙο , ίιοο ίο:::ιεΙε.

Π τ ο ο ε. Νοτιοοτιοι ιιεοτ οιίΐο:::ιε:ι οοιοιτιο

νοιο:ιτιιτει:ι εοιοιΡιετιοοε ίοινοιιτι,οοιιοιοιε τιστι

"=ης;ιωιπ Ροίιτιοε εοτιίο:τοπι ντ ποιτιιΡιεετο:.

Ρ:ιωοτιι Ρ:οί›. τοι: .ιίῖεὰοε εοιοτ:ιτιίεεε ποιοι,

· 99ο· .`

Πιο::

Με.

Χο0.

.Νεο οπο

ωποιτιοπιτ·.

εε νεοι, β

σώνει”.

2

ι οι.

Φεβ”.

πω.

ο ιοι.ῖΙ,

ΙΟΣ..

τοι.

Νεο δε"

.ν.ρ.......ε

οιοιτκ:

ιιτοοε ...ω :ιοΠο τετιιΡο:ε , :οτ ει:εοτ:ιίε:ιοτιο οσο

τιοε δε ιιειτοε. Πιοο:οιιιι·ι .:ι.οιοιτιο νοίο:ιτιιτιιο

ιιοιοιΡιετιο:ιο ίοι νοιιτι , οι νειιε ντ ιιοιι ποιοιΡιε

νιτοι·, ιιοε είε εΡε:τεει τεροεοετο ;οοοο είε οοτιτ:τι

τιετο:ιιιεοι :εοε:οτιτιεοι δε ίοι:ιεά:ιοιιοοι ,-οοεοι

οει:ετ ε:εετο:ιι Ποο ν: Γορ:ετοο οοοιιτιο.

δοεοιιοοοι οίεε:ιοο: :ποιο επίεειτ ιο:: :οτ Ρ:οεο

Ρτο:ο , οοο ε:Ριιειτε δε ίιΒιιοτε τετιειιοιο:Ροίιτιοε

εο:ιίο:οπτι εοοι οιοι:ιονοίοιιτετε ιο ποιοιΡιετιο- β”, Μ..

:ιο ίοι νοιιτι. Πι8ι ε.ι:Ρίισιτε ό-Μ....ε : ιοιΡιιειτε .:ι. Γ,,,,",,_

δε εκε:ειτο τετιεοιο:, οοοτιοε οοιι8ετοο: πο οΡοε

οιοιιιο νοιοτιτιιτε Ρ:εεεεΡτοοι :οοιε οοοι επΡΙιειτο

τετιετ:ιο: εοτιίο:ιοετι”ορε:ι Ρ:ιεεεΡτο . ιοιΡιιειοε

ετιεοι εοοίο:ι:ιει·ι τετιεοιο:νοιο:ιτ:ιτι Ρ:οειΡιεοτι.

σο...: εο:ιτ:ο ι. Ρεττοτ:ι είίε:τ. τ. Πάτοι:: είε,

οι:ϊ..ωιω οιοι τισ νοιοτιτιιτι Ρετοιιττο:ιτι; ειδοδε

ιο οοιωΡιοτιοιιε ίοι νοιιιι. Ειειτοοι .:ι. είε οείιοε

:::ε,:ιε νοιοτιτσε Πει Ρε::ιιιίίιοε Ρεεεετιεοιο:ιΡίετι

το:: ντΙιειτοοι είε εοιιιιετι , :ιο Ροεεετοοι Ρο:οιιί

ίο:ο ίεοοιιτοι·. ΚοίΡ. οο8.ιιοτεει ιιιιοο .:ι. είε . Μ. Μ"εϋρΡο

ίο:::ιει:ι οιοι:ιο νοιοτιττιτιΡε:τοιττεοτι, ιιιιοο Μ.ιοτοκι:ι ΡετοιιίΤο :Ροίεοτιοε Ιιεοτ , οριο ιιιοο :ιοο ω” "_ “

είε νοιιτοοι ο Ποο, ίεο τε:ιτιιοι ΡετοιιίΤο::ι,δε ιιοιι Ιωπισε,

ιοιΡεοιτοτιι.Ρ:ιοε :ιοοοοπτιιιεετ : :και Διι1°ο:....ιιι Μ». ντοσε>

νοιοτιτιιτι οιοιτιο Ρο:οιιττοοτι . ειωισοω...ι :οι “δ” ς" ϋ

οίΐο:ετιτι εοτιεο:ίοοι :ιο οΡοτει. ιοτιι; δε ιιοοειτιτιΡ Μ" Μ”

ποειιιοοι,οοο Ρεοεοτο:τι ιιοΡεοι:ετο::ειςό .τι. ουσ

τω:

Εφπω: :Η

Ι"ΠΙΠ.Ι' μ·

ι ο ο.

.τετιιοτιι ε: ιο στο:: νοιοτιτ .ε Ρετ:τιιίιιοε τ ειοιε πο·

τεοι οι ο:οκι:ι είε Ρο: ίε τι:οιιοοι ,οοιε τοτοοι τω.:

ίιο:ιοοι είε δε ι:ιτετιτοπι Ρετ· Γε ο Ποο ιιοτεεεοε:ιτο:

σο τιοίε:οοι νοιοτιτατετο.(3ο:ιεοοο,ειειτοτ:ι οίίο οο

ίιοει·ε:ο , ιοιο δε εο:ιε:ι , οε νοιο:ιτιιεοιοιτοι Ρετ·

ωιττειιωιοιωΡΙειιτο:ι:ι Ρο::ιιιίΓο, ιιοιι οοτει1ι ιο

Ρε:οιιίίιο:ιειΡτο: οοι:ι ιι:ετιιιιτιιτο οιειτ οοιστιο·

:και εοτιεοτίοε ιωιο%.εωε ..ι οΡο:ειιοοιιι οο

τιοοινεί οιειο:τι , δε ιιοετιτιοτιεοι ειοκιιιι είδεεειε,

οοο Ρεεεατοοι εοιτο:οτο:. Ηπε ιιοτειιι είται ει.:

Βοιιε . δε τι Ποο νοιιτιιιτιοεροτιοο:ιτε: ο νοιοτιτετε

ιιοιιι·5, ιιοιι ιιεετ οΡΡοίιτε .ι.τοι..τε οοίιοε::ιτε., ως

Οίψειε.τ ε. Ποο: οοίιοο:τι:ε , :ιο Πεοε Μοτο, σο.. ι..

νει :ιιιεοι νοιοτιτοτοοι ιιεειοε:ιτ : ντ εοτιίεατ. ε:Βο

ιιεοοιτ οείιοε:ει:ε, :ιο οιοι:ιε νοιοτιτοε εοιοαΡιοετο:

ιτι ίοο νοιιτο :πιο εοιιιοετ οεοοο:α:ε, :ιο νοιοτιτοε

ίιτ,ιιεεισιτ οείιοο:ειτο . :ιο εοιοιΡιεειτοτ. ΚείΡ. Με. Κιθ.

οοιιίοο. οοίιοε:ο:ο .:ι. :ιο οιοιιιιι νοιοιιτσωοιτο·

Ρίειτο:,οίε οείιοε:ο:ο,τιο οοιοιιι..ι οίε,ίοοοι εο:ιίε

οοειο:ιοτετιτο:ο, Γεο Ροτιιιτ ι::ιτετο:, ίοοοοε ίι:ιε

ί:οίετοτο:: οοσο είε Ρετ ίο τοοιοοι. Ποίιοε:ε:ε σο· .

τε:τι,τιο:ι οοιοει::ι .ι.τοι...ε ( Με .ο. οο:ιιιοετ) ίεο

εο:ιοιιιο:ιοτε , δε ίιιοΡιιειοίἶοᾶο , :ιο Πεοεει: :το

ιιοε:τετο ιιιτιοι ιιιιοοο:ιτ , τιστι είε Ρο: ίο οιαιοοι:

οοιε ιιοιι οι οείιοε:ε:ε τιιιοοιο εο:ιτ:ο νοιοτιτο

τοοι Πει, ειοε.:ι. ίορροιιιτιιιιιοι οι., 8ειοί`οΡο:

οιειτνειιο ιιιι:εΡο πειτε . :ιο οοιωΡιοιιτο:τίεο Ρο·

το:: οι, ίιωΡΙιει τιἔεόεο οοίιοε:ιι:ο , ντ Ποο: είπε:

ει: Με ιιοο:τιιτε νοιοο:ιτ, οοοιιι το €..ετε.οωι:.

οοσο ιιοιιιιιτι ι::οΒιιτ-οιοιτικ νοιοτιτιιτιιοιοτιεο::

:και τοτοοι ιιοΒοτιο:ιι :εαιιττιτ .ιιι.ιωιω:τω.Α.ί

Ρ:οιο. οιίειτιο. ιιίΤοετιΡ. οοιιιεετ οοίιοεεετε , :ιο νο

Ιοτιταε ει.τοι.ιτεστ, ιιεεειιτ Δειια....ε , τιοποιοι

Ριεετο τ. εοτιεεοο:εοι Ιιεετ οοίιοετιιτο, ιιε ν·οιοιιτειτ

ω. εοτιοιτιοιιε ίιτ,δε οοΡετιοοιιτετ τιιτιτοοι ο Ποο,

Με:: οοβοε:ο:ο , :ιο :τοιωΡίο:ιτο: , :ιοΒο. Νεοοε

Με είε ΡΜ: οείιοε:ε:ε, ίοά ιιιιτιοε :οοιε ιιοιι είε '

οείιοο:ιι:ε , :ιο νοιοιιτοε 13ο ΒτοΡιιειτο: ίιτ, ίοά

εοτιοιτιοτιετοείίεάο, :ιο εοε:ιτ,τιοτι οι:ίοιοτε , τ...:

οερω.ι...... ο Ποο , ν: οπο: νοιοε:ιτ , οοοοι .ο

θιέΒι νοίοιτ. - Ο - Ν” ω"

ιεο ο.. Νοτιοοετο ιιεοτ Μαιου: νοιοτιτετε:ο άφπωή

ο ιίεο:οιε:ι οιοιτιο ιο νοιιτο ίο:τοιιιι , τ... ιο ::ιτιο:ιε ο, Με.,

νοιε:ιοι Ξ ιιεεοιτ οιίιο:τιπ:ι ιτι νοιιτο ω::ειι.ιι,ρ.....:..

- είε`εεεο

κ”.



Πι//ι. Χ Π: Π: ι·εέκΠ: ::·2ιιιψει: :ιόι'κκικ Μπακ. διά'. 2 ι πι):

:Π:ᾶα 6ωΡω δ: :οαιιι:ιοπ::ο. Ρ:ιο: ρ:ι·: απ".

οιιιιιιι 4- :ιι: :οιιιππαπι: . παπα :ι:Ρι·:Β: πω:: $.Τ|ιοιιι. ι.:.

θα ΜΜ· 414.19ω:". πο. @απ νοιι:απι ιο:ιιι:ι: ια Π:ο Π:ι:

""" |””"' α:: :ιι :Παω ιιοπ:ίι::: :ικα πιιιιι ποίιι: Π:α: ν:ι

ι: πιΠ Πιιι ι·::ιοπ: ιιοπ:ίιι:ιιαι: :ιι ::8αι: πω::

ίκιπη:ί :αν :ι: α:: :ίι:πτι:πι : :: παα:ια:πι Π::: :ιι ιιοπ:ί::::

Θ:: α: να :ιιΓ:::ρ:::. Ηοπ:ίι:: :πιπι ν: π: , ποπ ρο::ιιιι

ω°Ϊ°”'°^“ ω.: ποιοι: ιιιιΡιι::::, π::ια: α:: ταΡτιω ι :ικα πι

ιιιι πω.: αι:ιι:ιι:: π:ιια: ν: ιαιρ::ιιπι:π:αιιι πι:

ιο:ι: ιιοπ:ι:::ι:, :ατα παιι: ιιοπ:ιι:: ορροπ::α:

απ:: πω: ι:πιρ:: να: ιαα:: :ι::::πι.ιπ ιι:: :πιιιι

ιαπ:ι::α: :πιοαι: , οικω: :ιιτικ::: :ψ ω"β ωκ

σ:::::: :μια ιιοπ:ι::: νπια: :οπ:ια:ι: :ιιιιοπ:ιι::

::πι :ι:::ια:. απ, ν: ω:: δ. 'Ποια. ιιιι:ι. κά. 1.

:&α: ιιαπι:πα: :ο Ποιο παὸιι ιιοπ:ιια: :ί:. :οπιο:

:α::α:νοιαπ:::ι Διακ:: ιπ νοιι:οιο:αι:ιι:οαι: ιιο

π:ιι:: :::::: (α: ααα:: ο::ιιπ::α: :ιι ιπ::::::ιπ,

:αια: :ιι ρ:::ι:ιρ::ιο.

π.ιω:..ι, ποπ ιιιοιιο :Με ιι:: :: :ιιπιπ:ι ναι::

:::ι :ιποιωω ια νοιιι:ο ίοι·ιπ:ιι , ν::ιιπι ::ι:πι

νπαπιπα::α:ια: ::π::ι ιπ οπ:::π:ιοιιιι τ: :απιστ

:πιι:: ια νοιι:ο ίο:ιπ:ιι:νπαιπαιι:ια: ::π::α:ιπ αρ:

::π:ιο ιιοπ:ιι:::πι ιπ:::ιει:::.:ιαπ ια: ααα:: ο::ιι

:ι::α: :ά ιπ::::::πι , :ια::ιι Π:α:ιπ οπιπι (πο ιιάα

ιπ::πιιι:: ιπ::π:ι:πιιο .π. ιπ ω.: ω:: ι:ιιιιαπι ν:

Παπ:: νι:ιπιαπι; α: ι:ιριοιπ::ποι: ο::ια::ιι ποπ:

ιι::::πι ν: ρ:::ι:ιρ:ι:ιιι:πι έ: :::::α:ι:: και:: :πώ ια

οπιπι :&α ιιοπ:ιιο :::::α:: :οπίο:πι::α: :ιιιιιπα

νοιαπ:::ι α: νοιι:ο ιο:ιιι:ιι: δ: πω: Μαρ:: κα:

ια: ρ:ορ::: ιιοπ:ιι::::αι ορ::::ι . ι-:πιρ:: ορ:::π

:ιο ::π::α: ιιιαιιι:ι νοιαπι:ιι ια νοιι:ο ιο:αι:ιι

ποίι:ια: ι: :οπίο:αι:::.

Έκι:: Π:α: ναι: ρ:ι:π:πι ρ:::::ο:ι , ιια:::πα:

οι: ιιΠ πι:ι: , :πιει ναι: ιιι:ιιι ν: ραπ:πι ίο::ιι:ιι:::. ι

ιΒιια: π:ιιαι:ιι:::::ο::ι: ραπ: "ειπα, :ια:::πα: ]

::ι:ι:·:ιι, :ιιοπαι ιιιι-:ο::ι:::: : νοιαπ:::: :ιιαια: ια

νοιι:ο ιο:πι:ιι. Κ:ιρ.π:Β. :οπι::ι. π:πι Π:α: ναι: ·

ρα:α:πι ρ:::::ο:ι:8 πιο:ιαοιαίι:ιιιω νιπ:ιι:::ια:::

Ρ:::::ο: ποπ ::ιιι::α: ιι: πω:: ω: πιο:ιαο ιαιιι:ιι:

ΠΟΠ:

οστά!.

πρ. .

πω:

 

α::ι ιιοπι ποιι::: δ: Π:α: ω: τιιοιιαο Με:: ναι:

:Πιπιπ::ιοπ:πι ρ:::::ο:ι:; :ια:αι :ιι πιο:ιαο απ·

:ι:ο::ιι: ποιι::, ν: :οπιι:: :ι: :π::ιιι: , απ:: ιιΠ :Ε

π.: , ν: ::πι νι:::.

Πάω:: Νοπ :ιο::ίι: :οαπι:ιο , :ιιι:ο::ι:ιι: ι ατι

πι: ::8αιιι ν::ι:::ι: ια :ο8πι:ο πι::::ι:ιι, :ιἶ: ν::::

::Βο α:: :ιι-:&ιο, :ιιι:ο:α:ιι: : παπι: ::Βαι: Ποπ:

ι:::ι:ιπ νοιι:ο πι::::ι:ιι,:ιΤ: Μπι. Και: ν::ι::: Μ». :Πβ:::

πω:: ιπ :οπίο:αιι:::: ω:: :πια οιιι:&ο π. Μ"

:ιιπ:ιιιπι τ:: ιιοπι::: ια :οπίοι·πιι:::: :Μια :ατα

οιιι:ᾶο ια ο:κιιπ: :ιι ιιπ:πι:ρο::Π: ιιι:πι οιιι:&απι

α:: ο::ιιπ:ιιι :κι ιιια::ιο: θα:: ιιοπ:ιιο: ιι:ιι:::

πιω:: ιιοπ:ίι::::; ιπιὸ ιπ οπιιπ: :ιι :Παω :ΠΕ

ιιοπαιιι , ιπ ο:ιιιπ: κι :Πααι :Π: πι:ιαπι: 8::οπ

ι::1α:π::: παπι: νοιαπ::: :οιιιο:ιιι::ι οιιι:&ο ι:

:απ:Πιπι να:πι Ποπι::::πι , πιο ι:ι:πι ποπ :απ

ιο:πι::α: ι::απ:ιαπι :ιι:ιπ, ρ:::ι:::ιπι :ια:π:ιο ι:

:απ:ιαπι :Π:πι ποπ ::π::α: :οπιο:::ι::ι: :ιιο:ιαι

:τι ιιοπι::::πι :ιάιι: ποπ παω:: , :ιαι: ιι:: ::

ιι:: ::ιπ::Β:ἔι απ:: :οπΠι:8:::. Νοπ ποιά: :ιι

::αι ιιι:πι οιιι:&αιιι ιι:ιι::: ρια::: ν::ι::::: , Παπ

ν::ι::::αι ε: ο::ιιπ: :κι νπαπι, ιιιιι::::πι α: οτιιιπ:

:ιι :Πα:ι: π:πι ν::ι::: οιιι:&ια: :ιι Π:ι: ::ιιι::: κι,

αα:::πιι: ιιιι:ππιτα: ια: Ρ:ιπ:ιρι: , ν: Μια: ια

Μ:::ριινΠ:: :ι:ριι::αι.

.ι):ιικεκκι ; ιι Π:α: :και ια:ιπ :ι:πιπ::ιοπ:πι πι.:

::α:ι:::: , Μ: ::π::::α: ιιιι ροιι:ιαο :δια ποπ ::- Μ··ιί::

Μια:: ποπ:: ιι: ιιι:::ιιι::ι, δ::ια:πιαι:ι :ιι α: Π, """";"'"° .
ιιι:ιιι πω; ::π::::α: κά: ορ::::ι, δ: : ρ:::::ι:, Μ( Α"Μη

:ια:π:απι ιπ Π: οι:: :ιιιι:ιπ:::, ποπ πω: ιι: Π παι

ι: :ι ΠΜ:: Μ:: ::α:ι::ιο. τω:: Πε:: Π:ι:: ν:ιι: ::

ρ:οιι::ιοπ:αι . ποπ ::πι:π ναι: ρ::::::, πω: ::

ρ:οιι::ιοπ::ιι ναι: ιι:ρ:π:ι:π:::: :ι:::::ι:: ::Βο,

::ι:αι ίι:π:: απ: ι:ι:π:ιἔι ::ρ:οιι::ιοπι: , Ματια::

::π::::α: νι:::: ιι::::::; :ιιπι πο: ποπ Π: :οπ:::

:ιιαιπ:πι νοιαπ:::::ιι,:ια:: παπ:ια:πι ρ:::::: ναι:.

Νοπ ροιΤ:: Π:απι ο:::: , ν: ν:ι Γ:π::π:ι:πι :Πιπι

π:.:ιοπι: ιιια:::::. ν:ι:ιοπαιιι ιιπιιιι: ρ::ι:α:::π

:ια :οπί:::::, πα:πιαι: Ροιι:: :ιιι:::ιο:: :αι:ιιι:,

ι: ι)

ΠΠ::

(..

νιπ:ιι:::ια:η απο ρ::ἱο ποπ ιι:::; τ:: :ι: πιο:ιαο (μια: π:::::: νι:::::, Ροιιαι:ι·:. Κιι:ιο: :πιει

πιοριιι ιπ:οιπο::ιι.παοά ::Γρ:άπ :Παιπω νοιιι:::ι:

ποπ :ιι νοιι:απι ιο:ιπ:ι:,ί::ι πι::::ι:ι: ; : παοιι:::

:ιιι:ο:ιι::: :ιι ιιοπ:ιι:ο :πο:ιαο,ν: :ποπ :οπιι::ιιι:.

τ ω. Ροιι::ιο:6 :ιι:::.ρ:::::ι ο::: Αα8.:π:ιιι.:. ιοι.

1Μ: Μ? ::Π:ικικά: :Με ·υοικκιιιι: ιιοικο :Με ιιιι:κιά,:κιιι Πεκ.:

19ι7”Μ Μ και: ακα, Μ7141ΜΜβ Ποια:: ΠΜ:: Ριπ:ικ απ: πικαπ.

:κοκ Όσα ικα:: ·νοικκπα: ω: ικοι·ι. Ε.: :οιιιι:πι::

π., /;,η,χω :ι::πιριο απ:: , παι.ποπ οιιιι:π:: ρ:α::ιι:ο Ρ:

ς5- ΜΜ.ι:. πι: α: :ιιοτ:: Γαιι:απ:ι: , :Παπ :ι:ιι:ι:::αι:.:ια:πι

Ρ:::: :ιιιοιπ:: :ι::::α:::: , ν: :οπιι::: :κ Μ:::ιι.

2.6. Έσω:: ικι,1ιμιΦιτιι: :β , ιι·ιικ|έα: κι: ω.: :Π:ι

ωικιιι::ικεκ ιιοικ]ισκ: ει:: ωι.ι,ρ:ρω εκ. Κ::ιο:ιιιί

ιο:πι::ι ι νοιαπ:::: ιιιαιπέι ια νοΠ:ο πι::::ι:ιι,:ιΪ:

οι.. ίιαιριι:ι δ: οοπειι:ιοπ:το , ποπ ::ραΒιι:: :απι

ω:: :ιιοπαι ιι:ιι::: :ιο::ιι ιιοπ:ιιαιιι πιο:ιααιιι.

Απ:::. :ιαο::ι ι. απ. ιι:οιι. ιιι: :Παω ποπ :::

Δε: ια οαι:::απι : Π:ο νοιι:απι , πω: ιιιπριι:ι:::

ιιοι:α:ιο, απο ρ:&ο παπ:ια:πι Πο:: , ι:: τ...: :οπ

ιιιτιοπ: , Π Π:ορι::α::ι: :απο ρ:&ο πο: :ιι :οπ

:::, ι-::ιιαι::: νοιαπ::::πιιαΠα:; ποπ €ω.ιω:ω,

:ιιι:π :ιο:ιιι: ιο:ιιι:ιι: Π: ορροιι:: , :σπιτι :ια:πι

ποπ ::πειι: Παιρι:ι δ: :οπιιι:ιοπ::α: :ιι:&α:5 τ::

νι::α:ι:πι,οα:: :ιΤ: Ρο:αιιι:: . 6 Π:α: :ιι Πιρροιι

:ιοπ: απ:: καιει:: :ια :ια:πι :ιαπι::ι::: νοιαπ::.

::πιίιπιριι:ι 8: εοπ:ιι:ιοπ::ο ιιΐ:&π πωπω:: να·

ιαπ::: ιιααι:π: εαπ:: , πα:πιιο :Παει :ρρ:::ιι::,

:ια:πι Πω: ιι::::α:::τ. Ροιι:::ιο::πι :π:::. ρ::

::πι οιι:α:ιο: ποπ::ιια8π:: , ω: :ιια::ιο πιο:ιαο

ιοι=πιιιιι ιιοπ:ιι::ι: ιιι:ιιι οιιι:&απι πρωι :ιι: νοιι

πιω, ό: ποιι:αιιι: ν:ιαι::π πω:: ω: :πο:ιαο μια:

μ: πω:: να: ιιιο:::πι ::ι , :μπαι :ι: πιο:ιαοιι:ι:
8 ;. ; Ξοιιι,3.Π:Βιισ. - Π

ο:::: , ν: Π:α: ι:π::π:ι:αι πιατα, :ιι πιει:: , ν:

Π:α:ιπ Πιο ιι:::::οπια:::α:: :από ποπ αιιπιι:

α: ιιιιριαιιι :ια:ιπ ιαιροιιιιιιι:. οι: πω: :::ιοπ:πι πω· μι.:

ποπ ιι::: :::ο ιι:ιιιπ::ι: οι·:::. Ειιι:πι:ια: :::ιο ίπ. #ΜΜ:ι:

κ:: ιι: ::ρ:οιιι: νι::ο:ιιια:, π ιι: ΠΠ: ::::ὸ :οπιι:- ?ΠΜ Μ"

:::. οπο: ποπ σαι-σα:: :ιο::αι: .4κέκίι. Μ. ά: Οι.. πω'

κα. απ. η. Παπικήέ: :Ικικιιικ: :κι ααα.. απ.:

:βη α: :κιβικ: Μ, οικω: κει/Πι, :κι Μ:: Μακ: Π: α.:

·υικι/ϊκ: :ικ/Πικ:ι ,::ικ:κ Ρ:°ιά:/ιΠκκ::/και έκ :ιιικκιι:

εκσικ έ:: σκι:: :ικιιυισ : :και :αν οι: κοκ στο:: :κέικ

κιηιτοφβι. ι..ι:::::::αι:π ιι: , :ιιαπαι:πτιο:: :αι:ι- Μ" έκ:

Π: εαπ:: :τι ρ:::::: :αι::πιι: : Π:ο ρ:::::ι: Μ:: εκβ. 4

.π. ιαρροιιιιαα: ποπ παπα: :Πε : Π:ο πια:: ιιο

πιιπιιια: :ι:π:8:::. .

νι:ιιιιαπιιαρ:::ίι; α:: ποπ ::π::ιιιαι· ε: ναιι:ο

ιιι::::ι:ιι :πια ιιιαια: νοιαπ:::: :οπίο:πι::ι , :π

τιιωω1ια.ιιωι: Π: , :απι :ιι ι:αιρ:: :ο:ι:ο::ι:::,

:Ζωικήαρκά .ιωι...ι. α. 4. 19 . απ. ιο. :ιο:::, :

ιι:ια:π:ιο Ρ:::::απι πιο:::ι: :ιι: , :οπίο:πι::ι Δε

ω:: νοιαπ:::ι ια νοιιτο ω::::ι.ιιι. :μια νοιαπ:::

Ο:: πι, ν: ιι:::::ο: :::::: ετ::ιἔι ιι:ιιι:α:ιι: ρω::

::: :α::πι :αι ό: ρ:ια::ιοπ: 8:::ια :ω :οπιρι:::- .

:::. Ρ:α::::: ια:ι::ι ::ιιιιιι.ιω ::α:ιιι8:π::::οπ#

ιο:πι:ιι:π:π: νοιαπ:::ι σιιιιιπω ιπνοιι:ο ππιι:::ι:ιι

::ι::: πιο:::αι απ:: , ω.: ::αι::ι :ο:απι νοια:ι·

::ε. ία::ι: ιπ:ι:. Ορροιι:: ::πι:π Επι. ιιι·σικώιΙΙοι·

:Πι παπι, ν: :ιωιρι. πω:: Όιαβικα. ι. ι.ιιιιβ.7ι..

απο. 5. Ποπ: πια: :πιατα €ωιιαω ι:οπΠί::: ια ω::

ιι::ι::3:: :οπιο:ιιιι:::: ποι::::.νοιαπ:::ι: :πια .ιι- ΜΜΕ.: :Μέ

παιδι. να:: :ο :.:::ιοπ:πι ω ορροΠ:αιιι, [Παω

μη». ιὰ:ὸ Ρ:::::ο::ιιι, :μι ιι: ρ:ια:ιιοπ: απ· Μ:

Ω_,: πο: Μ:

ιιι.

Διθιιι:ιησ:

Επι:: .

ό

ω: ι?...'

ι η.

π.ιω..:ειι

:ΠΠ άπό:

κι ·:ιοικι:·

ω: ακουω! ·



Δ:: Ποιά.

ΜΒΜ::

ΧΙ..

.|| ε..

: ι 7.

.Μ Ροο:ἰ.

ρ:πιι,

τ:

)::':::: Μ.

“Μ” ά1:·

:Μου

κοπή:::"

πι::

ο

!'-_

Ε. Μ”.

Σε::

κ

Ο

Η

` Μ:: :):7:. ΧΜ. έ:: του: :οκί:. Θ'Με:: :πάω επ:ΜΜ.: ::::·οι:Μ:· €5':.

Η:: οι:: :σι:ιρ:α:::, ι::::α::, οι::α οι:α::·:ι::: νσ::ιι:

τα: Β:: ί::,ίι:ρρο::ιο :::::αισ.::οο::ο:ιο οπο:: ::::>

απ:: ::ι:::αι::::: νο:ιιο::: οσο :ί:. ν: :ο ::::οα:σ,

οι: :ο ::::ιια::οι:: στα:: ::::·ί:ί:α:. Οα::::::::: , :ορ

ι:οί::ο ρ:::α:σ , ε:: σ::ι:α::οι::8::::::: οσο:: σοι::

:::α:::::. οσο ν: :ο :ο ρ::::ι::::ιοι::, ::ι: :::::ο πιο·

οι:::ι:: ρ:::ι:αιο ὁ Οοο ::::::άπο:, οσο:: ι:: :::::::σ

::::::ά: οσο:::αιο:::, ίι:ί::::::ιο:ι:: , :α:::οι:: αο:ί:

ν:Ρ:ο:α:::::: ί::, ν: ροι::::ί:: ::::ι:: :::8:::::1::

Α:: α. ::::ὸ νο:ι:ο:α::::: ::::::οτι:ο: οοο ω::

: :::ι::οα οοο:ο:ο::::: , ου:: οσο ::οο:οι·:οαοο:ι:: :ο

νο:::σ Ι:ΜΕ::::::: 8: :0:ι1:2::6:11:::: ουσ:: ν::ι:ιο:ιο:

:::ι::ί:: ο:: ν: νσ:ι:ο::εί:: ι:ᾶα. Μάο: ο:: :ο νο::

:σ :οι·ο:α:: , οσο:: ::α:::ιιιο:ι:: 8::::::: ::ι::ι::ο::σι

::::::: ιι:α:::::::: . οοοι: ::α: πιο:: (:::::ί::: , οσο ν:

λ:ρί:::::ει:α, ία: ν: Η:::::ί::ο ::α:::ο::: ίι:ίο:::::.

:οοίο::::::οαο:οι·. Ε.: :::δ:::: :οοί:α: α:: :ιιοι:αιο. π.

::ο:. Σε:: :ιο:::::::2 οσο οο:ἰεα: , αᾶι: οο:::ο::οα::

σοι:: νο:ι:ι::α:: αιι::::: , ία: ίο:::ιο αάι: αο Μ:: οσο

:::::σιο:::::. Α:: Γιιι:::α:::. α. Ρ::ίοι:: :ί:, οσ::::::::

::σί:::οσ :::ζ:ι: ::οι::οι·ιο:::: :::ιι:::α νο:ι:::::::αι:::

:::::::ι: , ν:: οσο ροί:: αο ::::ι: νσ:::ο ο:α:::::::,

οοο:::::σοα:ο α:::&:ι ι::ίι:ο:·ι::::.

 

οιεΡντΑτιο Χν:.

Α:: :ο:::οσ::::::: δ: ο::::::::: 2ο:: α..

::::ο::ε ::::::ι:::ο: σ:: οοο::ειτο

δ: ο::::::::: :ο::::οοε:

απο :::ι:::σ:ι:ι::. ?οπο α:'Ε:ι:: ::::::οι·

::οοί:ι:::·::: μα:: ι. ν: σο::&οο: :ο::

::ο:::,:ιοο ο:σ::ο ρ:::::::::: :Ποιο : :::ι:: :::::::: ν:

οο::θ:ι:::: οι:: α&ι:ο: :οι::::ο:ί::ρ:·:ι:: :ορ::ο:ο

Δε, οι:οο: :::ο:ἰοα:: ν:ι::α: αάι:::: νο:ι:ο:α:::. 2. ν:

αθ:ι:: ::ι::·ο::ι:: 8: ::::::ι:: :κ :::::::ι·:σ νο:ο::::::::.

:ο 1.::ίο οί: :::ίρ. 13ζνο: ο: οσο::::: 8: πια!. σο::

ἄἱιιᾶ,οοιο ν: :αι.ιί:: οι:ο:στ:::α::: ίρ:::ί::::::: οφ::

::::·: ι::ο:: α:$οι:ο :::::::ο::::: νο:ι:ι:::ι::ε. Β::ρι::ο

::ι:οο :ο α. ί:οίι:::::ο ::ι:::: οσο:ι:::&ι:: :ο σοι:: ρ::

ιοο , ό: :Ρίο α::::ι:::: :::ι:α:ο. Ο::::::: :σοι::ο:οι::,

οπο: οσο. ν:: ο::::. οσο :::ο:::οάσο:::::::ο::ιο

ν: ί::ι:οθ:οο: :ο :ι:::::ο::.ί::: ν: ::σο:ι:οό:ι:ι::,8: ν:

:οι:::ο::::: νοι:ι:: :ο :::: ι::οι:5 απ:: :::σ.Α::::ι.::: τα·

οπο :οο:ι·οι::::::ι::·,αι::σιαο: οσο. ν:: πω. οικω

::::ι·:οι· ω:: ν: :σο:ι:οάι:: απ:: ::::::·:σι·: , ο:

ο::: :::ι·:ιια:αι:: α:: :::σ.αι: :ί::ρίο. Ρ:::::::::οι·::::

::::::::8: ::::,αθ:ι:::: ὲνο:οο:α:: οσο ::::::ι:ο: , ::ι:

:ι::ρ::α:ι::::,ί:ιι: ::ι:::οαι·οιο ρσι:ο::α::ιο:,ί:ο::ο

:::οαι·ι::ο.:::ο:ο:σ‹:σ οσο νσ:οο:α:::.

·Ρ::ι::: ί::::. αίοι·:οα: , :σ::ο: οσι:::α::::: δ: :::::.

ί:ο:ο::::::: δ: ρ::ο::::ο ι:οοι::ι:::: ίσο α&ι:: οι::

::ο:: νσ:ί:::::ε, :Χ::::ο:::α::::1::: :::οσο::οα::ι:: δ:

:::ι:οι::ι·:ο σ:: :::ιι·:::ί. :όι:ι:ι:ο:οα::σο:ο: :ιο οι::

::σι·::Εί: Βοιωκο.:ο Μο. .μ.ο.:.μ.:.ά:ί:::·.::.:.

Χ::·::ατ. ω.: . οκ.:.:Δ`!:ά. μ. ι.οι·:.:.Ποι·οπ.μ.:.

Δ:·8:ι:.:ιτ. 1 .6'‹::::·:.:ι·.2.:ὅε!. ι .Ψ::ἰα:.ἀῇ.νο. Ο:·οο.

:ο 3. οι: ιο. Μ. 3. Μέ». Ι·':που·.3 οσο. Ο:::.:.ισ.9.

απ.: 3. ρω... Μεά:::. 1.2. :μ.2σ.οπ.:.δκατ::.:::

::8.οκω.:ιαθ.3.:Μ:. ιοάδ.:. ι . Πιο:: :α::οι:: κι::

::ι:ιοαι:ι:: :ο ποσο: «ω. :ί: οσοι:: , οι:: οποιο

τοοι·α:::::· , οι:α::οι:: :ί: Ποσα ::::ι::ο::α :ο οσ

οσο: ν:: :::α:ι::ο: ::::ο: :α::σ ::ο::: Ε: ΐοι::::::::ο:ι:

ποιο:: :::σι·α:::α::: : α: ίσο:: :ι:::::οι· νσ:ι:οι::::: :επ

ι:::::::ι·Β: Ρ::ιοα::ο :οω:: ::οι::ο::: :ο οσοι:ο:

ζ Α:::·εονε σ:: οσι:::α:: 8: ο:α::::: αι!τιιιιι:: ι

Η:ο::::σ:ι:ιο , ν:::ι·:::: ::ιί-ρο:ο ::: οσο. δ:

:8: :::α:οι::: :οφ ί:: :ιοι:::::::ια :·::::οοι:ᾶ νσ:ι::::::

:::::::: Μ:: :ο οο::ι:ο: ν:: ο:α:οι:: : :::::ι·:ο:· :ί::

::::ι::::::α ::ο:::::: :::::οί::: δ: ί::οο::α::ο ο::

:οι::ι:οᾶ:οο:ο: απ:: :::::::οι:.:8::ιιι· ίο:ο::ο::::σ::

:ο :αι:σ::: πω: :ο:ιοα::::: δ: οι·:ο:α::ο :ί: οσοι::

αι:: οι:α:ο:::::ιι: Γο:ο: ί:: :οι·ι::α:::::· δ: :::::::α::::

Μ". εοφ:: α:::ο ισ:α οσι:::αε οι:: :::α::::α :οοι·α:::

α&ι:: ::::·:ι:α:ιπ :κ :ο::::σ:: νο:ι:ο::::.

(Ξσι:ί::·ο:. π. ί: :α::ι·:οι· :::ιο::::οοο::α::ο: ν:: ·:· , -

:::α:.:::ί:::οάιο: ἑ οσο.8: :::ει::::: :ο::::σι·::,:ιοο:::: 6°”:ϊ'.° ·'°

νο:ι:ο:α: :::::: :ο αιΒι:ο: ::::::σι·:ο: ο:α:οο:,:οιο

ο:::::ι·:: ι:::σ :::::α:: : Ιω:: .ο. ο:ι::::ρ:::α:::οι· α::

::::ι::::::::α::σο:::: :::α::::α:::ιο. π. :ο σροσί::::ί:ο:. :

ί:οι:::·:::::, οσί:: ::οιο:ο:ο:ί::::ι:: ::αο::: :οο:::- σ”·ίῖ'° ω

::οι:::ο ::::::οαι:::8: ρ:::οα:οο: ::ι:::οι:ιο. Ε: οσο. '

ί:::ι::ο::: ί::::ι:: :ί:: :ο 8:α:::: 8: :ο ρ:::αισ.Ει.8:.

:::πο:ρ:::: :ο οσιοσ,8: ουσ: :::·α::ρ: :::::,ι:οο::ι·α

τοπ:: ί:ι::ι:: π:: ι:οο::::ι:: , δ: ::::::α:σι· ο:: :ποτ

οι:::: ιοο:ι:ι:: ::ο::·οο: :::::::::α::σο::,οο: :ιιο: :ι:

:::ο:ΐι εσο::·:::οι:: ο:: :ι::::::. 3. 8:οι:::::ιιι·::ι:::- σ.

8 ω:: ορ::α::οι::: οι·ι:ιο:οιο , δ: οα:οι·α::: αθ::ο:::: αν:: :~

:::ι:ο: οι·σ:::ο:ο ι:σι::ι:α:, μου: ρ:ι:_ι::ι:::::ο:ι::

αρ::::ι:α::οι·:: ::ι:ο:α::::,:ί:: :σι·ιο:::::: ρ::::α::::::ιο:

οσο ιο:οίι: :::::::α: , οι:οιο ρ:ι·:ι:::·:σ::: ::σί::α:

::ο::ὲ οποιο: ::ιο::ο:ο :ο:::αι::ο:. νοι::αᾶἰσ οα

ιι::·α:::ν::::ο: :ιο::: αο ::ο::::ο: ρισρ:ο::::,8: οατι:

:α::: α:δ:::ο ::σο:οοί::ο: :ει::: :ο ::αο:::ι:ο: :::σ:ι:ιο:

| α ορ:::α:α,:ί::: :ο:ιο::::::ι· ρ::::::ι:ο:. .

: 8::οι:‹:α ί::::. ::οι:::, αάιιι:: :::::::σ::ι:: :::ο::: , 82,;.

1 οοι·::::::ο: δ: οπο. ἀἰί::οᾶο::: :οσο. 8: :::α:::::: ω. ' -

::ι·:ο:::: Ε ί: δ:υ:.μσά!. 18.5.ά: 3. .4:οπο.:ο :-.:ι.::.

οπο”. ι . Κο::::.ιμ. :: .Δια :.σω::Ι.::..(:ι·:!:::·.:σο::.3·.8:

ει:: Σ. Μοιο:·.μ.:.:ου:Ι. 1.8: 2.ρ:σο.:.::: Α::Β,:3. Μ* ο

Δ: Τ::ο::.:. 5. «μα:οοέ:,:οοο::ιάβε ιυ:::::· :ῇ:,ο::.

ο :::ι::.::::::: @οφπώ:: :οΜΜ. οι:: ::ησ:Μο: :::::::[::.

:πάση :::::::ψ:. Μα:: σου: ·υο::ιιιο::: ·υ:|β!ά μη::

οι:: :ῇῖσὐωι·, β:: ::::|πέσηισηβο:: , μ.: ά:::ά::::απο

Μ:: ·υοΙκο:ο::::: :ΜΡ::::0°. δ: :8::ι:ι· :::::α:σ: :ο

ί:ι::. Αι:Βοί:. Ε:: ::::ί:ι·:ο:· ::&ι: μεσα:: :ι:::ι·:ο:::

δ: :::::::ο::: ί:ο:ι::, Φο:: :::::::ο::: :::ι::::::: (οφ:

:ι:ι·, :::::::οι:ο: :::σρ::::ο: ::αο::·: ι:::::::α::: : Η:

:ο:ι:: ρ::ι::::σι· ι:::::ι·:σ: ειι:Βιο:ο:ο ::::ρο.

α. οι:: :::ί':::::::: :::::::ρ::: :::σ:::ο:ι::ι::. σε. Ο.

:::::ο:α: ::::ο:ο: ο:α::::::: :ι:αάο::::::::ο:8::ο::- ΡΜ· ι·

ι·:σι· ὸ:ἀ:ι:ᾶ:: :::·σ:::ο:ο:ι:: :::2::ρ::: , ν: οσοί:α:

ο: ρ:α::ρ:ο 6.8: 7. :)::α:οέ: . :::ι:ο :::σο:ο:ο:ι::

αέ:::: :σι·ο:::::οο:: δ: :ι:::: : δ: ό: οσο:: 8: ω. ουσ

ι ρ:σ:::ο:ο:ο:::::::ἰο::: :σ:ι:ο::::::: :::οι:α:ο:οο:. # _

3. Βοο::α: :οοι·α::::ί:: :::::8:::α: :ο:ο:ο, ι:ιι::::: Η°¦°

κά:: ι·α::σι:: αθι:: :οοιι::::ι:ο:: ί::: Η:: :Η :ο::- .ο

8::::ι: :σι·ι:ιο , οσε: :οοι:::::ι:ι:: :::::::ο:: , 8: :σ

:ι::::,::::8 :::::::οι·:.Α::α: .ο. ::ι·:ι:οιί:α::::α: :::ο:::- _

τι:: :κ::::ο:: , α: :::::::οι·:. Ι8::ο:α::::ί: οσι:::::

ιοσι·::::: ::::ι·:οι·:: , :ο :ο::::ο::: :α::α ο:α:::::: οι::

ρ::ι:α:::::ι. ου:: ::σοί:ί::: :ο :::ι·:::::α :::ο::α:ι:ι:: :::·.

ι:ι:ιτ:ί:αο. οι:: ::σο:ι·α:::, οι:::::: ::::οι::::αο:::: ρο

ί:::ι::: σο::σί:::ι::σι::::::: :σοί:::::, :.οοι:::::: α6:ι::

:::::::οι·: , α:: :ο::::σ:·:.

Τ::·::: ί:ο:. ναίοι::: :.2.ι::ίο.73. :::α ::σ:::::::: ω·

π. ο::::::αο: :::ο:α::ο: , ::ι:α::: οποιοι:: αά:ο ::αο:: ξ;:”"°

::: ρ:02:ι1:ο σο::άσ 8: ::::ι:ο:ί:αι::::: , :οι:·:ι:Ω::, ωἔΐ=

Έσ:ο:α:::::·, σ:: ί: ρι·:ο:ο ι:οοι::ο::: :6:ο: :Μπίσ

:: , 8:::: :ο Γ::οο::α::οι:::·:ι::::: ::::ο::::σ::ιο::α.

8:·.ο:.::::σο:ο: :ο :α::σι:: σο:::::δ: Νώε, σΠισ

Ιο:::ο: νσ:ι:ο:α::ο ω: μι:: νο:ιιο:α::: , ν: ιιο::α

ι ι::::::σ ο:σ:α:::α::: , ο:: ί: ρι::::ο :ί:: :οα::::: πια::

::έι ::σο::::::::: :::οι:::α::ο :ο ::: :::::ι::::: :οι:::::αο:

:ο :ο::::ο:·:ο:. ι. Μ::::::αο: ω: Μ: :.:::ο::::ο οσο· "

ιι:::::: αό:ι:::ο::::ο::, δ: ::: :ο ί:::ι:::ι::::ιο ::::::α:: Ποσο: α;

ω απ::0::::: . ι::ι:αιιι:ο 5ο:: σο:: :ί: σ:::ι·α::ο :ο- π ν

:::ο:,:”:ι: α:::::ι::,ν:: κ:: :αο:οιο απ. οι. :ιδιο:Με

- - --- · :οι::ο::::

δ

 



Βια:

: ι..

Ρώπιιιι:

μυθ.

:ο .

8:::ι::ίκω

Μή:

ι 46

Τ09:ίΜΜ

Ε::

Βἱβ. @λ πι:: πι.:πω. 65' παώ. π...: αποψή.: :.π..::: Ε5':·. π?)

::ι:οπι:::πιιι::σω ποι:ι:πι:ω·, φ:πο σί::οι:ο:π::ο ι::- ' ποπ::π:οωδοωπ::::πω πω:: οπιι(π:φιοπι: ποπ::.

οπο:: π: ορσ:ππ:ο, ν:: :σ: :πιι:ι:ω, 8ο ποπ ορο:π- δ: ωπι:ιπω πάω οπ:οάο &ο::οι:::ππι:::ρ:ορ::::.

:ιο ρ:ορ::π. Τοπ:: ωπ:::π οι: σο ππο :::σπ:ι:ιι::π ,

ρ::ωπι·:ὸ οοπι:οπ:: πάιπ :π:οι·:ο::, :οοι:πι:π::::

οι:ο:ιο::. δ: πω. π: ορσ::ι::ο ορσ:ππ::: , ν: ποπ::

οπ::ο , :ι:πο ωπ:::π ο:: τα:: πω, ρι·:ωππο σοφισ

ι·ι:: πάιπ σ:::ο:πο , ίσοι:π::π::ο:π:σ:πο , ο:: :πιω

ποω ππεπ:ι:πω. π. Οωποω ποπ::π:οι:ι :π:::π:-οοο

δοιρ::ωπ::ὸ οσπι:οπ::ο πάι:: :πισ::ο::; οπ::::ι:οο::

νσ:ὸ 8ο ίσοι:πι:πι·:ο οι::ο::οπ.

Ρ::ωι:ω π: ρ:ιιππ:: Π:ππά:ο π:ο:π:: ::::ωπ::π

δ: Ρο: π, δ:: ποπ :π::οπο π:ο::ιι: σ:: ωπ:π,φ::ι: ρ::

ωπ::ὸ ρ:οπ:πο:ιι:,πι:: ρ:οπ:πο:: ρο:οπ:. :οεο ρο

ιι:::::ι ππ:ιιι·πη ν:οοπππ:: π:: πά:οοι::ο:ιο:,

ν: :οπι:π :πωπω πι: π:ιιω οπ:οάι:ω ό: ο::οι:ω

ππι:::π: , ι:::ωπ::ὸρι·ο:ι:πο:ι:ι· . πι::ρ:οπ:πο:: ::σ

:οπ. ()οπ::π νοι·ὸ :::π πά:οοπ: :οοι:πι:ιι:::: ωπ:ι,

φ:ο ίσοιιπ::π:::.`: δ: ι·::::οπο π:σ::ι:: :::οπιπο:ι::.

πι:: ρ:οπ:πσ:: ::οι:ο::: ιι: πά:ο :π:ο::ο: οοο:ι:οπ:::

:οοιιπόπ:::: ρ:οπ:πο:ι:: :::ορ:ο:σε:ο:ππω οοο:πο

::σω:Τιιω φππ οωπο ρι·οοορ:ι:ω :πω πιιωππι:ω,

φ:πι:: Π:ι::πιιω ρ::ωπ::ὸ οπο::::π πά:οποω ο::

:στπ:ω , ν: οοπί:π:ο:: :ο:ωπ ρ:οπ:ποπ:::: ποπ .π.

:::οπ:πσ:ι:: νο:Ισ π:ι·π::, πι:: ν:::ο οοο:ι:οι·ο, π:π

οοπίοφ:οπ:ση π.: πιι·:ιιωδο ποω:ο:‹::ι:π:: Τιιι::

φ:::ι πι: πάω σ:: Ρ::ωπ::ὸ πιο:: , πω: σ:: ρ::ωπ

π:: ι:ιπο:ω:: ππ:ι:::ο :π::0ιι3::::"8 ίσοππὸπ::ὸ ωο

:π, φ:π: Γοοι:πι:π:ιο ι:::ΐο:ω::: πο:: πάω οπ:οι·:ο:

Ρ::ωπ:ιπ, :πτο::ο: ::οππο:π::ο ::::ΐο:ω:: ο:: ππ:ι:

τα :π::οππ:: πο:: σπ:ω :ποο πιω:: σ:: ωπιιω,

φππ νο::ο π::π::οπ ωπ::ι:ι:: Μ: οοπ::π,:::οονο::ο

π:ιπ:: ωπιιω ο:: , φ::π πιω:: σ:: ωπ::ω.

8οοι:πι:ι:ω ρ:οππ: :- πω: ο:: ::ι:ορ::ιιω οπ:σ

άιιω νο:ι:π:π:::::8::ιι: ωπ:::π σε σο ::οπ:ωρ::ι,οπ

:::οι:::π :::πιι:: πο:ι::ο:::ο::ο:: ποπ π:π :οοιιπ:::ι

::ὸ οοπι:οπ::,φ:ππποππ:: σ:: το: :ππ:::οπ. νο: ορο

:·π::ο π:σ::ιι:. Έ:: σ:::ιω π οροιπ::ο π:οπω π:

Ρ::ω:::π ωππ, πο:: :πωσπ ποπ:π:πτοπ::ο ποπ π.

ο::νπιιω :π οπο ωοι·:: οπω ορσι·π::οπσ π:ι:::ω,

ποπ σε: ω:ι::::π , ποπ ωππι π:: ορο:π::οπ::ο::ι::,σ:::

πιππ ποπ:: :π:οπ::ο. Φο:: :φ:ο ρπ:ο::φ::π ρο

:οπτ πάω πω:: ποπ οπο ωππ σ:: :8πο:ππ::έι, πι::

::οίοάι: ::πο::π::: , 86:.:ωοπ ποΓ:ι·πιπ:οπ::ο ο::οπ ι

Ι) ι ο ο π. Απ:: ο:::σ:πω οοππ::ο:π:ω :π ::ι- :ύ

::οπσ οπ:σά: , πππσ: π.ιπω ποπ::π:οιπ δ: ωπ:::πω Β°ἶ°ἱ'°" Μ

οπ:οάιι:πω :π::οροπο:οπ:ο: π:: πιά:: :π:ο:πο , οι::°έ'ἶ:ΪΖὅ"!

ποπ::π:οω ν:: ωπ::::πω ίο:ωπσω οοωωι:π:οπ:ξ,:"π," -

πω:: :π::οπ:: π:: σίι, φ:πω πππο: :π π. Ρ::πιιιω παω".

οοππ:ι: ο:: πι:: :3.Έ:π οωπσ οπ:οάιιω, φ:ιι οπ

:σάι:ω σ:: πο:ωπ::ο: , πιρροπ: ι:οπο: σο: πάι:ω:

οπω π: προο:ποπ::ι:ιιω πάω, φ:ο:: :ι:Ρρόπ: πω:

πι: :ρσο:ποππι:σ, ν: οπι:πι πο: οπι:πιπ::ο: ο:Βο π::

:ιάι:ω ποπιιω :ι:ρποπ:ι:οπο: οπ:οάι:ω ποπι:πη

π:: πάω:: ωπιιπ: , οπ:οάι:ω ωπιιω. Νπω ν:ίο

πππο: οπ:σάι:ω ν: πο πι: πάιιω ν: πο; ::π ιππο

άι:ω :πο π:: πάσι:: :ποω: οι·Βο π οπ:οάιιω ν: ε:

π:ρροπ:ι:οπο: πι: πάι:ω ν: πο, οπ:οάι:ω :π:σίι:::

ποπ: ::οπο: π:: πάιιω:ποω. ()οππ:ω. πάω νο

:ιιπ::::: Γροο:ποπ:ι:: :π οπ:οάο ν: οοεπ::ο: οοεπ:

:ιιω ποσοίπιτ:ο πικαπ:: πάω:: νοΙι::οπ:: , οικω

π:σο:ποπ:: σ:Βο ν: οπ:σάι:ω ποπι:π: τρωω:

πάιιωποπιιω, νο: ν: οπ:οάιιω ωπι:ω πωπω:

πάι:ω ωπιιω . πω: :::οοοΕποίο: , πο ρ:ο:πι:ο

ρ:ποπιρροπ: ν: ποπι:ω , νο: ωπ::ω.

αι::::.: πάι::ο:::ο:πι::, οοππι:ο:π:ι:: :π ι·π::οπο

οπ:σο::: , οοωωι:π:οο: πο:ωπ:οω ποπ::π:οω , νο:

ωπ:::πω :π:ο:ι:ο, ρ:οπ. Ι:::ο:πιι: οπτοπι:: :::ο::ι:: Μ, πω...

ποπι:: νο:π:πω , φ:::οπι:: Μ:: :οπι::: :ιι οπ- !!::ιιοικι::

:οάι:ω ποπιιω νο: ωιι:ι:ω: πο:: :π:ο:πω π::ωπό

ποπ:::ι:οω , νο: ιππ:::ιπω :π :π::οπο οπ:οά: πω:

π.: οι::ο:πο, πι:σ πο: οι::::οπιιω, π:: πο: :π:σ::::::

:π::πιιω νο:ππ:π::ι:ω,:ι::::π ἀπὸ. :.:.βέϊ. π.

φ:ο:: παο ποπ:::ι: δ:: ωπ:::π :οι·ωπ:: :π:σ::ο

:::,::: ι::ιιο::2 :π::οπ:: π ποπ::. δ: ωπ::. οι::σ::ο·

:::, :ιι :π::οπο οπ:σά: οοππι:οι·π::, ρ:οπ. ποπ:::ι:,

δ: ωπ::::π,φιε οι:: :π πάω ο:: πο: ωοι:ιιωίο:ωπ:

ωο:π:: ::πο:ὲ ::οροπ::οπ::: π νο:ι::π:ο : :π οπ:οάο

ο:: πο: :πο::ι:ω :ο:ω:π: 8ο οποίο ρ::ωο::::π::: [Ρο

οιποππ:::: νιι::ο :π πάι: ο:: οόωρ:ο::ι ωο:π::ο:: :π

οπ:σάο σ:: ::π::ιω :πο:ιοπ::ιιο 8: ι·πι::οπ:ι:ο: :ιι:::ιι

ι ν .

Ωσσιωιοιοδι

π:: πω..

Π. π

Πίεσοπρ:ω

ού οΜ07::0:

` π::ρι::π:π άι.Φ. η.

Ί
:

Ι) ι ο ο π.. Βοπ::π: δ:: ωπ:::π πω: ::ι:::πίοοπδο 84"π:3έ αφ

ρ::ωπ::ὸ οοπι:οπ:: πο:: :ιάι:: :π:ο::ο::; ο:::ο:ίο::ρπρω

ποπ π: ο:::::πίοσο 8ο ίσοι:πι:π::::: Ε:: ε. 'Πιο. 1. πικαπ::

:ποω πά:οποω Γοωρο:οπ ωπ:π , ν: ο::ωπ:: ω:: ὶ π. μ. πο. Απ. π. δ: π: φ::πππ:: σ:: οπ:οάι:ιπ:ο· πω ω":

ρπσωππόπω :πι:ιιο:ωι:: πωσπ:ο:. ω:: οπω πιπ- : πι:: νοπ:π:πιι:: πο:: σπιω απ::π: π::ο:οπο:ο πρ· Π”

ι:σωι:: πω:: ποω:ο:ι::ι:ω, ωπ:::π ::::ω:::ο ο:: :π :πωπω ιποι:ιιι σοεπι:ιοπο ω.. ποπ:::::: :οπ:: νο:

:ι::ποπο , νο: οοοπποπο, φ:πω πτο:: πι: οοο:ι:οπ

παω· ρ:οποπ:ω. Το:::ι:ω οποπι:::: φππ οωπ::

ποπ::π: ωο:π:: οοωρ:ο:ι:ι· :π οι:::σπο .πωι: πο

πο:::ι:::: :πο πι::οω πποάι:: οπι:π ρι·ορ::ι:: πάω Ϊ.

:π:σ::οι·::, ν: ποπ 'πω, ω:: σ::::ιππ:οσ6ο ::σποι- έ

ω:ππ::ι:ο οοπι:οπ::ο σ:::οι·:οπ. Ιι:σο απο: , ωπ:

::πω ροοοπ:ο:ι:ω , φ:ο οοππ:ωωππ:ι:: :π πιο.

άι: ::ι:οι·πο , ποπ ροπο π:π :ο::: πά:πι:::π:ο:π::

ρ::ωιιι·:ὸ οοπιιοπ::ο.

οπω:: πω. ο:: απ». ι. π. μ. πο. απ. π. 6. ω:

πι.. πι. ι:οοοπ::: , ποπ::πισω ό: ωπ:::πω ππ:::π

:::πίσσο 8ο Ρ::ωπ::ὸ σοπι:οπ::ο πάι:: :π:ο::ο::, :ο

οι:πο:π::π ό: ο:::::πίοοο οι::ο::ο:ι πο: οσωωι:π:

οπποποω π::π:σ::ο::: ποπ::::σω δ: ωπ::::πω, :π

ι·π::οπο πό:ίι:ο::σ:ο:::, :π:::πίοοο ό: ρ::ωπι·:ὸ σοπ

::οπ::ο ο:::ο::ο::: Ϊοοππι::::ὸ δ: ι:ι:ποω:ππ::ιιιΞ :π

:σ::ο::. :ι:οωφ::ρρο σ:::ο:πι::, οι:σωρ:: 8:. :σιω

οπ::ο , ν: οπ:οάι:ω δ: πω: απ:: :π :π:οι·:ο:: ιππ

::::πω ::ο:ωπσω , οππι:οω οοωωι:π:οπ: πάω:π

:σ::ι:: σ:::οι·:ο:: ι:σποω:ππ::ι:ο 8ο :σοι:π::π::ο.

Οοπ::π νσ:ὸ , ίο:π:οπ::ο οοππ::ο:::π ν: πάω ο::

σ:ο::ι:: σ:: :::·ορ::ο οπ:σάοδο ο:ι·οοωπιπ::::, σ::

:πππ ΐοι·ωπ:::ο: 8ο ρ::ωπ::ὸ: δ: πππο ωπ:::πω

οοωπιι:π:οπ: :πτο::ο:: ::οππω:ππ::ιιο :πωπω δ:

π:σιιπιπιιιπιπορ:ο:πι:σ σ:::ο::ο: πωπω: , φ:οπι:
Δ ?πιω 3 ο Π: Π”.

προπ:οπ:::; 8: π: Μ:: πω:: ρο:οπ::π ι::π::ο: νο:::π

:π:οω ι:Ρ:: ο:: :::οιιο::; ο:Βο ποπ::π:8: ωπ:::π ο::

ποο ι:σ::ι:ιι:ιι ποπ ποιο:: σοπι:οπ::σ πά:πι:: :ιππ

:ι::π ρο:οπ:ιπ::ιω, π: ωο:::ππ:σπάι: νο:ΜΗΜι::

π:φ:ο Μπα:: δ: ποοππόπ::π. πω:: οπ::π ποπ

ι:οι·:ιιπ: π:πω ποι:::π:σω νο: ωπ::::πιι: :π πάιιω,

π:π ωοι::πρι·ορ::π οπιιπι:::ο:ο; τ... π::ο:οπι:ο πο

:οπ:::ιι:: , πισω:: σοει::::οπο π:: ποπ::π::: πι: πω·

:οφ:ι:::οποπ: πι. Ι8::ι::ποφ::: :::πω οοωωιιιι:

οπ:σ . π:π πάι:: νο:ιιπ:π:::. απ:: ποπ::ει: νο: ω:

::::π πω: ο:::::πΪσοὲ δ: ἴσοιιπἀππο οοωωι:π:οο:ι::

πάιπω π::π:ι:::: ρο:οπ::π:ιιω, οοπππ:: πάω οπ:ω

ι·σ::φ:πτιιω ροπι:οπ: σ:: :ωρο::ο νο:ι.ιι::π:::, φ:ο

νο:ι:π:π: οοωωι:π:οπ: ίπποι ποπ::π:οω, νο: ωπ:

:πιω πιο:οπ::ο νπιιω πάι:ω ωο:πσω οοωρ:ο:ι:ιπ

οπω :::::. Ε:: φ:ο :οφ:::ιι:, ν: πά:πι:::π:σ::οάι::,

φ:: ::πο:ι:πι π: :ωρσ::ιιω :::2οσ::ι:π: , π:π:: ποπ:

:π::: νο: ωπ:::π ροπ:: νο:ιιππι: οοωωιιι::οπ:ο.

Β : οο 3. Απ:: σ:::οι:ο: οοππ::ο:π:ι:: :π :π ει::

::οπο πάω σ::σιο::: π:: σ::ο::: πο: 0::::ποιπ π:: ρ:ιι- 46%ΜΗ

πω:: οπ:σάι:ω 8: ο::οπωπππ::π: . πω:: ποπ::π- *ΐ""" "'°

@πω νο: ιππ:::πω πο:ωπσω :π:::πΐοοπω , πιο::άπω π ποπ::π:οδοωει::::π:π:οι·:ο:::, :ιο:ι:πωο:ι :.,,,π_ π..

π:π:ο:οπ:σω πι:ι:οππω:πππάι:ω σ:::ο::ο:σω πω. "πω -

Ρ::ο::ο: ν:::ι:οπιω, πι:: ν:::οπ.ιω, π:π ν:οοπ:ιιπ

α_3 άιιπ:



Μ: :Ψ έ:: :πιο Μπέκ. Η οποίο. πο.: α:::·ίστέ: ::'ει·έπε:. €5'«ξί

&οπ: οπο: ίπτο:ίο:ί νἰ:τοτίε, απ: πο:: ποπ ταπτί::π

:!οίοιπο!ίποί·τατίε, ία: οπο:: νίιίτο:ίο, 8: πιο. Ρ::

: :πα ρ:::ρ:οπ. Μο:: ίπτο:ίο: οί: ίοτιοα!ίτο: ποποε

νο! ιπα!οείπ ::τίοπο·αάο:, οπο: ρο: ι::ο:ίοπ: ίπο!ί>

πατίοπίε οποία ίιπο:θ: :οποί: ίπ ποποπ: νο! :πα

!οπ: ν: ρατοτ: α: οτί:-ιπ ο::το:ίο: , ροί::ο!ίποί·ο ίπ:

ρο:ίο νο!ιιπ:α:ίε, !ίποί·ο ιοπ:!ί: ρο: π:οι!ι:ι:: ο!ίοίτα:

δ:: ο::ο:οί:2· ίπο!ίπα:ίοπίε ί:: ποποπ: νο! ο:α!οπ:,

οπο:: ν: ρ:ορ:ίοπ: οπίοο:οπ: δ: οίτοοο:ί:απτία:

:οίρίοί:: παο: ρο: πωπω:: ο::ο:οί:α αιί:ίοπίε μη·

θα: τοπέ!ί: α:: ποποι:: νο! π:α!πο: οοπ::::οπίοαπ

οπο:: οπο ρπνίίοα :οπι:οπτί: Η: π:οπί!ίε ρο: !ίπο

:οι::ίτπροτίοιπ·νο!οπτατίε, ν:ρο: ί:οπιίαι::οπτοπ:.

:τα αέ:ίο ο!οοπ:οίνπιο ρπνίίοο :οπο!ίτ α:: οοι::π:ο

πίοαπόοπ: ποποο: ρεπ:ροτί: απο: οοοίίίο απο:

:ο:οπο!οπ: :::α!οπ: ρτο::ίο:ο: ντ:αοοο αό:ίο ο:: ρ!:ν

Ποαί:τ ο:ο::!ίε, ποοοιίοπτο!ίπο:οίο:ρο:ίο νο!οπ

πο:: ν: ί·-οπιί:ο:οπτο. Νοο οπί:α:, οπο:: ίι::ρο

:ίοπ: ί:: ο::ττίπίοοοο: πέ:οί ο:::ο:οο ο!οοι::οίνι:ω,

νοΙ ποιοίοίοίί : οπο: :απο ίίπο:ί ποπ ω:: οίίο ίπ

::ίπίοοααο:οί, οπο: ποο ί!!α π: ίπτ:ίπίοο: αᾶπίίπ

:απο νο!οπτατίε._ 8: οοπίίί:α: ίπ ιίοποπ:ίπατίοπο

ο:ιτ:ίπίοοἔ: ε: νο!οπ:ατο !ί!:οι·ο ορο:απτο.

:ο Οοπί:::::. 1 . ν:: ο:: :ίίί:ίπέ:α οοπίο:π:ίτα:, νο!

::ίί:ο:π:ίταε α:: :ο&α:π :α:ίοποπ: , ίπί οί: :!ίί:ίπά:α

ποπίτα: νο! π:α!ίτία: ίοο! ίπ αᾶο ο::το:ίο:ί οί: το.

ί:ίπ&α οοπί`ο:π:ί:αε , νο! :!ί::ο::::ίτα: α:: :οό:απ: τα·

::οποπη α!ίαο: οοίρρο πω. οίατείτο ο!οοπ:οίνπω,

δ: οι:οίπο, οοὲ::: νο!ίτίο ίπτο:·πα ίοποοπίοπιίί, πο:

οτ:οίοοπ:!ί:ποο οπί:π οί: οοπίο::::ί:, νο! ::ίί:ίοι·π:ίο,

οοία οί: !ίπο:α αρροτίτίο ποπί , νο! π:α!ί ί!!α , οοία

οί: !ίπο:α ποοκοι·οίτα οο!!::ίο ποπί, νο! ί!!ατίο π:α!ί.

Ποπί:::::. π. Ι!!α αθ:ίο οί: ρο: ίο ποπ:, νο! ι::α!::,

οπο ρο: ίο οί: σειρα:: ρ:α:::ορτί: οπο: ρ:2οορτο:π

ίορροπίτ ποπί:α:οπ: νο! ::::!ί:ίαπ: :::ο:α!οπ: ίπ

:πωπω :ό:ο,οοοίπ ρι·οοίρίτ, νο! ρί·ο!:ίποτ. 8ο:: α&ίο ο::

==ωπο· :ο:ίο: οί: ρο: ίο οαρ::: ρ::οοορτί:ρ::οοορτα οπίπ: οι·

"·ί"° _ δί:ία:ίο ποιο:: οι: αέ::ίποε ο::τοτπίε: πο ίπτοτπίε

ποπ::ίίί ν: ρ:ίποίρία πιο: ο::το:πο:οπ:..

η- ναίοοο:ι.οο. ά:ίρ.73.πκ. 4.9. Νοο::π: εθ:ίοποε

!ίο.(::"Ξ π οΧτοτπα:οα:ίο:ο ίππ ρ:αοορτοπ:,ντποπα58: ίοοοπ

Ι."'ί""" οπο: ο:οι!οπ: νί:τοτί:; ίο:ί απο:: ίοοί.ίπ:ίοιπ τω).

` ί::ιπτί:τ:: αο:ίοπί:,οο:: ίο:οα:ίροτοί:,ο:ίαιπ ο:: :πα

!ο πω: αθ:ίοποε νο:ὸ ο::τοτπαε ι:::!α: ρ:οπίποτί,
Ι οτί:ιπ ν: οπο:: πο:: ίατί:ίποί:: οοία πο:: πο:: ρω

ποπί:ο:: οο , οπο:: ν::αοοο αό:ίο ρο:· ί'ο ποπ οατία:

π.: ρ:2οορτοπ: ί-οοοποοπ: ποπίτατοπ: νο! π·:α!ί

πω:: , οοα:π ο:: ρ:ορ:ίοοπίοάο οι: οί:οοπ:ί:απ:ίί:

Β:ποτ, ία: οοία ποπίοι: οΧτο:ίο:ίε :οιποιὸ ροπ:ίο:

ὁ. ποπί:αιο ἱπτο:ίο:ίε, οπο: οπο βεί: νποπ·: , ίπ τα·

:ίοποίίποτί, 8οποπί:ατίε τ::ο:α!ίε οοπ:ρ!οιο.

° ()ιοτο:οο: ποτα, ποπ οπ:ποε:&ίοποε οκτοί·ίο:οε

ει:: ποπ:: , απ: ι::α!:: :::ρι·ορ:ίο οπίοέ:ο δ: οί:

οοιπί:απτίίε , Μ! ο:ειίοπτεί::ατ, οπο Μ: π:το:ἑο:

::ίπαπ:οτατί ποποιο, απ: ιπ:!οπ: ρ:ορ:ίο ίορροίί

π, νο! α!ίο:ί οοπ::ποπίοαποο:ο: ποπ οπο ο:: 8οπο

:οίοπτίποίίίο:οπτοε, Μοτο; ποπ:: αοτ ι::α!ιο ίο

!ί:ο: ο:: ::πο ο::::ίπίοοο , :ο οπο:π ο::·!ίπο:ο ίιπροα
:ίο νο!ι:π:α:ίε ο::τι·ίι:ίοοο οττίίπ:πτοι·. Μ

2 9_ ί δοοοπτία ρα::αίίοι·τ. ρτοπ. π: οπίο: αό:ίπο: ρ::

»πωπ- :ι:::ίὸ οοιπροτίτ:ατίο νί::οί:ί88: νί:ίί , οοίποε ρ::

'Ρ'ί° "”'(“: π:α:ίο οοπ:ροτί: :ατίοίρίπ :::ο:ί:: α: :απο ιπο:ί:

2$2ήτ'ίν ρ:ίιτ:::ίοοοι::ρο:ίτ:ιο:ίποείπτο:πίε: ρ:ίποίρ:!ίτο:

ὶ”;.,_·ίϋὐ. οπίο: ι:οίοι:οίτο: ρο: ο::ίίποτ:: αεί τοεο!αι1::α:ίο

·υ:ίκω. Με, α: οοἐ: ρ:ίο:α:ίὸ :οΒο!απ:ο: ίπτοτπί: ίί ποι::οοο

αθ;ο:' ρ:ίο:α:ίο :οεο!απτο::: τοΒο!ε: :ατίοπί:, οοί

ίο:π:οτίία:ο ίοπίίι:ίοπίο: ίρίί :οεο!α: : πί ίοτ:τ ίο!ί

α&ο: νο!οπτ:τί: , ν: ρατο:.

οπο:: π . ντ::6:ι:: Π: ι::ο:α!ίτοι· ποποε . :ίοπο:

οί:: ρ:ορ:ο:ποπίτατοπ: ο:τρ:οί:οίπτοπ::ο:: αι'.'το:

ο:::::ίο: πο:: οί: ρ:ορτοι· ποι:ίτο:οπ: ο::ρ:οί:οίο·

:π

:.ο.

:8.

τοπταπ:; οπο: ποπί:α:οι:: ίπ:οπ:ίο:ο ί:: ίο!ίο: νο

!οπ:ατίε : ο:οο πο!!ο τποιίο:!ίοί ροτοί: π:ο:α!ίτο:

ποποε. Κοίρ. Μαίο: νο:: α. ποπίτατο :::ο:α!ίρ:ί

:::α:ί5, οοα!ί: οί: ί!!α, οπο ί:::π:ο:!Ιαίἔ: ::οίοπ:ίτο:

: :οοο!ίι π:ο:ο:ο , δ: ::οπ:ροτίτ ίο!ίε αέ:ίποε ίι::οτ·

οί:: ποπ ‹ίο π:ο:α!ί ίοοοπιία:ία: , οοαοτ:οίοο:ίτο:

ρο: οτέίποπ: απ! οπίοέ:οο: ό: οί:::οιπί:απτία:, οο ο

οοπ:ροτίτ αό:ίποε ο::το:πίε. °

Οί:πο. ο.. Α&οε, οι:: τοπτ!ίτ ίπ οπίοθ:οιπ πο

πιο:: , ποπ ίπτοπ:!οποοποπίτα:οτπ ί!!ίο5 , πο:: α..

ί ίοι::ίτ οί: ί!!ο ποπί:ατοπ:, ία: ιπαποτ ίπ:ίί::”ο:οπο ει::

ἱ ποπίτατοι:: δ: ι::α!ίτίαπ:: ίοά οκτο:πο: !ίι:οτ τοποία:

1ίποπίοθ:οιο ποποι::, ποπ ίπτοπι:ίτ ποτ:ί:ατοο:ί!

πο:: ο:Βο ποπ :!οίοπ:ίτ .ο ί!!ο ::οπί:ατοο: , πο! :ιό

ίοι::ι::οιπ π:απο: ίπόίί:ο:οπε. ΚδΓΡ. Μαίο: να:: ό:: .απο α.

αο:ο ίπτο:πο νο!οπτατίε , ποπ πο ο::το:ι:οί @πα Ψ· (Μία:

αάοε :!ίοίτο: ίπιίίί!'ο:οπε, οοί ν!το:ίο:προτίοέ:ιο- "'°6"?°ἶ°*

οί: ίπτ:α ί-οοπ: 8οποε οί: οαρα::: :άπο ίπτο:πο: τοπ· ω::

ποπ: ίπ οπίοάοτ:: ποποι::, ίπτ::ίτ!οιπ ι::ο:α!ίτατίο

8οπο: οί: οαρ::: ν!το:ίο:ί: ρο:ίο6:ίοπίε : ο:Βο πο::

ίρίο, οπο:: ί!!απ:αρτι:ε οί: παπο:ο , 8:ποπ παπα. `

:!ίοίτο:ίπ::!ίί:ο:οπ:: Α&οεοπτο:πο:, οπο: τα!ίορω-..

ί:οέ:ίοπί: ωρα:: ποπ ίίτ, πο:: ιίίοοτο:ίο::ίίίο:οπε, ίί · :

ί!!απ: ποπ παποατ, ιίοο:ιποτίο παπα:: οπ:ποο:ί!- _ τ

πο:: , οοίοείπ::α ίοοπ: Βοποε ο: ρ:ορ:ίο οπίοό:ο

8οοί:οι:ί:απτίίεοί:οαρακ.Αποποποοίοι:αορίπίο- ι

ποιο, οπο οοποο::ίτ:ᾶο:ίποίί:οτοπτο:ίπ:ο:ίο:οε.

Π: οο ο.. Η.οο ποπί:α: 8ο :οποία αέ:ο8ο::το:ίο- Πέ

τί: ποπ οί: οίοί:!οπ: , ία! :!ίοοτίω ::τίοπί: α ποπί- Β4””"" α”

δ: . . . . . Ι ::::·ίο:·ί: :β

:ατο :πα πο: ιπτοι·ιο:ιε. ντ:αοι:ο ταο:οπ οο:::ρ ο: _ω“ψ "_

νπαι:: ποπίτα:οτο, νο!π:α!ί:ία:π οπο: ποπίτα:ο νο! πω: .α6

π::!ί:ίπίπτο:ίο:ίο. Ρ:ίο: ρα:: ρ:οπ. ποπίτα:. δ: ο:α- ΜΜΜ:

!ί:ία ίπτο:ίοτίε οί: ρο: τποτ:οο: νίτα!ί: αρροπίτίοπίε,

8οίπτοπ:ίοπα!ίε ίοο 8:α:πο:α.τίοα!ίε αττίποοπτίοοπο

ίοό:ί ποπί νο! :::α!ί : πο::ί:α: 8ο π::!ί:ία ο::το:ίο:ί:,

οί: ρο: :ι:οιίοι:: ρπνίίοε δ: :οα!ί: τοποοπτία ίπ πο

ποπ: απ: π::!οο:, :οίρεί: ρ:ορτίο, νο! α!:ο:ί ίορρο

πω οοο:ο:οπίοαπόο:::. νπο:: ρ:ίο: ποι:ίτα: νο!.

π:α!ίτία ρο: ίο :αι::πο:το::::ίπα:ο: α:: ποποι:: νο!

π:α!οι:: οπίοᾶίοιο ροί:ο:ίο: α:: ι·οαίο.ί1οο π: ν: ί!

!α ρο: ί: ποπ :οοοί:α: ποποο: νο! τπα!ι:ο: ίπ το, ία:

:απτί:π: ίπ οοοπίτίοπο : !:ιοο αο:οπ: πίίί πττίπΒατ π:

ίπ :ο.ποπ :!ίοίτο: ποπανο! :πα!α , ποπίτα:ο νο! τ::α!α

ίίπί ρτορ:ίἑ. ί:οπ: ποπί:α: νο! π:α!.ίτοοι·ίο: οί: νο!

ρο:ίροοίίίοα:ίοι:οιπ ίπ::ίπίζ νο! ία!:οι:: ρο: οο:ιπο- ο

:ατίοποπ: οπίοάίι:αο ποπ. απ: π:α!ίτία: ο::το:ίο: οί::

ρο: :οα!οπ: οοπ:ιποπίοατίοποπ: ποπίαο: ιοα!ί.

Ροί:ο:ίο: ρα:: ρ:οπ. ντ:αοοο αέ:ίο τοποίί: :ο ε. Μ

ποι:: ποππο: νο! π:α!οίπ οοπ:ρ!οτο ορ::αποοιπ,ίο- Μη; '°ί'°

. . .. . . . ρίε:·ωπωι

τοι·ιοι· ρο: π:οο!ο:π νι::!ι:ίοο!ιπατιοπί: δ: τοπι:οο

τίεο,οπ:οι·ίοι· ρο: π:οο!οτπ :απο ο:τοοοτίοπίε:ί!!α ίπ:

ροτ:τ!ο,ππο ο::οοοί::!ο: ί!!α ρ:ίποίρα!ί:ο: ίπ::!ιο:ο

τ!ο,π..πο ίπ:οξο:α!ίτο: ρο:ί:οίοποο δ: οοι::ρίοπ:ίο.

Ποοοοίιο: π. αο:οι:: ο:το:ίοι·οο: ο:: ρ:ορ:ίο ω· `

οπίοᾶο 8: οί:οοο:ί:απ:ίίεποποιο . απ: οπ:!οο:,αοί· ΈΨ)'

ι!ο:ο ποπίτα:οπ: απ: τω!. ι::ο:α!οι:: ίπτο:ίοτί πο:: 8ο (έ: ά:

ρ:ί:οατί:ο:,8: ο::ίο ίο::ίοίοπτοιοατί οοπί:ίτοοπτ!οιπ ποπ/Ι. π..

α6:οιπ ίο:π:α!ίτοι· νίι·τοοίο::: απ: νίτίοίοι::;ίο:ί ίο- Μ(“ω

οοπι:::ίαο: , δ: ντ οοτ::ρ!οί::οπτοπ::οοοίίίτοτπ απ :”°°

αό:ο ίπτο:ίο:ί νί:τοτίε, απ: πιο , ροτί:οίοπε δ: οοπ- 'α,ί0Ρί Ε:

ίππ:ιπαπε ί!!οπ: ίπ :ατίοπο πω: !:.οπ:απί ; πο:: οί: ...πωω.

ίοπιία!ίτο:,οοπ: π: :α:ί0πο ποπίταιί: οίίοι:. απ: :πα

!ίτίο: , νί:τοοίαοαοτ νί:ίοίαοίίτ ο:: ίο οοπ:ρ!οτο:: Μ::

ίπ:ο8:α!ίτο: οο ο1ο:ίο , οπο ποιπαππο: π:οιππ:ιππ

άίοί:οι· ποπ οΙΤοπτία!ί:ο:, ίοι: ίπ:ο8::.!ίτο: ροτ:ίοο:ο

ποίπίποιο.Οοίαοοι:: ο::το:οοε οι: ρ:ορ:ίοοπίοσβο ί"Μ·

8ο οί:οοιπί:απ:ίία πω: ποι:ίτατοο: νο!π:α!.οοο- ο

:!ίί:ίπό:απ: : ποπ. τ:: :::α!ίτί5ίπτο:πί, ίαοίο::ο νοοπ:

οπο: ί!!ο.οοι::τοοπίο:: ί!!ίίοαιπ ποπ. νο! :πα!.ίίοι::

νίοίί!ίο: ίπτο:οι:: , ία::ίοπτ!ο νοίκι: οπο: ο::το:::ο,

οοο:ο:οπίο:: ί!!ίίοποπ ποπ. πιο! πο!. Οοο:: οπο::

.· ποοοοπτ

β7ο



δ.

?ΜΕ 7! κι:: ω:: ιπεποπ..ιι. πι::...πιοοπο.: Θ?) #7

ποο ο:ιιοιπι ποπ ιιι ριιι:::ι·ι: δ: ριοριιιι ιιιιι:ιι.: ποπιι:ιοπ:οι:ιιιπιοιπι,ποςι:ιιο:ιιοιππ:οιοι πιο·

:οι νιιιι,ριοπ. Ριιιπ:ιι: ποπιι:: :οι ιπ:ιιιι:ι::ιοι:ι

ιι:› οποιο :ιιι πω; οιιιιι: , πιω ροποοι οκ ιιποι:

ροιοίι:ιο οι:οι:πιι:; ιιι: οι:ιιιοιιιιιιπι:ι ιιιεπι ι:ι:ιιο

οι:: νιιιιροιιο : οι ποπιι:: 8ο ιιι:ιιιι: ο:ιτοιιιι οιι:ι::

οοπτι: ποίι:ι:ι:: νοιιιι:ι:ιοι:: ιι::ι:οιιιιι ροιοίι.νπιιο

πο:: πω: ιιι οο οοπιιιιοιο ι:ιιο ιιιιιι:ιι: :οι πιο.

πιο ιοοιιπιι:ιι: 8ο ιπιοΒι.:ιι:. _ >

ε. Αδιι::οιιοιπι:: ο:: οπο:: ποοι::,:ι:ι ι:::ιι::,- οι.

:ιιιιιιποι:ι:ι:: ιποιιιι:ι::, :οι ιιοι::οιιιοι:: . 8ο ι:οι:ιο

(ΜΒ £Μω, οποιοι ποι:ι:ι:: ριιοιοιιιο: , :οι ριππ:ι:: .ιπιοιι:ο

..ΜΜΜ πιο: ποπο,νοι π::ιο,ποι: οίιοπιι:ιοι::,ιοιι :οοιιιοπ.

παπί. ω- ΕΠ: οοι::ιπι:πιοι: οι:ι: οι::ι:ι:ποπιι::νοι ι:::ι. ι::οο

"""· πιο οι: .ιι8... :Μισο ριοπ:ιο :οι ριοπ::ιοιι :άσε

οιιιοιπιι:,ο:ι οπιοᾶο Μπι:: κι ι:::ιι::,:ιιιιιι ποοι·

ΜΒΜ:: νο! π::ι. οικω:: ιι ποπιι:ιο δ: π::ιιιιᾶ ιπιοο

· ιιοιι:. πιο: ποπ :Δω ριιοι::ιιιι:: :ι:ι Ραπ:ι:: οι·

ιοπ. ριοπ. ιιι:ι: ιπι:οιι:πι:ιιι:ι:: ποπ ροτοίι οιἶο πιο·

ιιιοιιιιιι: :ιιτ ιιοι:ιοιιιοιιιιι:: ρι:οιπιι :οι Ραπ::

οιΤοπ. τ...: ιιι::πιιο ο:ιιοιπι:: ποπι:: :οι ι:::ιι:: οπ:ιι

ιιιι::·,ιιοι απο.. ροτοπιια,νοι ορροιιι:πιι:ιι: προ·

Μπι , τοπ: οι::ιιιιο .ο ιπι:οιι:πτ:ιι::ιΒιιι:ι.Μ:ιοι

ριοπ. ι:ιιο ιποιιιι :ιιι ιιοιποιιιι ιιιπιι:τι:ι π. :τσιπο

ι:ιιο Ιιποιο:ιιιιι:ο ι:: πο:: οι: ι:ιοιιιοιιι:ι:ι:, :οι πο·

:::οιιιοιιι:ιι: . ..κι ιιιι::ρι:τ:πιιοοροι:πιι:πι:ο πιο

πω.: ιι:: ριοιιιιο:ι,ιπ ροιι:οιιι ποπ οιοιιιιοοιο,:ι:ι

οοπιι:. Δ

(ι:οιοιιιι:: οιιιιωιω..π . ποιό οι ποο οποι::ιι:ι::

:οι οσοι:: :οοιιιοπ. ιοιροπιιοπ: :όιι:ι οιιιοιπο πο..

πο,νοι π::ιο. Νο:: ι:ιι:Γ:οιι:πι , ιιι:ι ιιιοι:πι, ιΠι:ιι

οπο ροοιιιι:τοπ: :πισω :ιιι ιιιιιιιι:ω, ιιι::ι:: πο:ιι

νο! ιι:ι::πιιτι οοποιριι:πι ιιο οποιοι: οροιιπι:: ω.

πι: :οι ωοπ:: πο:: ιι: ιιι:: ο8οιιιπι. απ: ριει::ιι:ο:

πιο! μοι:: ιιοποι πι.. :ιιιιι:ιιι : ριωι::ι:πιο νοι οι::

:ιιοπιο ι:2:ιι:ιπ π... ιιι , οσοι! π:ιιιι:ιιιοι οοπίο

ιιιιιιι:ι :ιι οπο: ποοι:π: κι ι::ιιιππ:. Α: πω:: ιο!

. ιιιιιιιι: π:ιι:ι:ιιιοι οοπΓοοι:ιιι:ι :ιι πρι:: ποπι:ιπ

3., σ - νο! ιι::ιι:ι::.--Ωι::ιο πω, ριαι::ιι:ι:: :ιοοιιιοπιιιιο,

πω...:ο ·

Το!

μ.

ΡιιοπιιιιΜ οσοι! Ποπ: ι·οιιιπι:ιι πο:τι: , οι: :όιι:: ο:ιιοιπο:

ΡιοριοιΠοι:ι:: οιιοιιο:, :Πο ίιπει:ι:ιο ιιοοι::, ιιιιοιι

Ρ”"ω”,_ μι ιποιιι:ιτι ιιοπ:π::ιι: Που: ιι::Ριιι::ιι πω: ιιι

#2... μ, ιοι:οεπιιιοποι:: ρι::τοιιτοιι:ιι: :ιπ:ιιι.ιπ: :ποσά 8ο

ΜΜΕ |ιοιπ· ροοι:ιιιιιο @πιο πω:: πο:ιο, άπο: :πιο ποο Γροι

""ω ω" οι:ιι πω:: ιοπι)οο ποποι:ιι , ειππωι:ιιιαπω

νοι:οι:ιιοπι: ο:ιοιι::ι ιπ :ιιι: , ιιι ριοοιοι πω: ιικ

πω: ιιοπι:ιπ ιπ:ει: ιιιι:π: ποποιοι:: ι :ο οπο: πιο·

°ιιι:ι::,οι:ο δ. οπο." ιιι οΜι.ωρ.:ο.ιιοοοι.86 ιο

παπι:: ό'. Το...: 3.:: πιο. Η. απ. 4,. Μιιιγιο:ιπ ιι:

ιποπ:πιι:, ιι: ποιοι:: ιιι:ιποι: ριο Οπιιιιο:οοοποιο,

ηι::πιι:ι:: οι:ιιι:ιοι:: πιο Γριοπάοιοι:: , π: ιιιιπι:π:

δ: ρι:ιιιιιι:ι:: ο:ιοοριοιι:ο: ιιιιιποιι:ι:: : Ποπ ::ιι

ροιο,οιι:ι ποοιιιι:ιο-8:ιιιιιι:ι:: ι:::ιιι ι:::ιιγιιπι:: , 8ο

δ. πω: ιιοποι:ιιοπι: :πωπω ο:ιοιι:ι ιι: ποιιιι:. ιιι

οοπιιιι:::πιιππΒιιι: οιο:ιιιι:ι:ιπ,ιιι:ω οι..-ιιιι.. Μ.

ει: πι:: ο:ιοοριοιιιι:: νι:ιποιι:ι:: ιι: πιο ι:οιροιο οπο:

Ποιο ιοιιιιοιο νοιιιιτ. Ορροπιο ι::οιιο ρι:ι:πι:ιι.ιι::

οι: ιιο ιι:ιππ:ιι:, οο: ροοιιιι:ιοι:: ποοπ:ι:: ιι: ιι:

ι::οιππιι: :οι:ιροιο-, πιο ιι::ι:ιοιιιιιι: ο:ι:Γ: πι.:

:ᾶιιιιιι: οιιιοιποιι:ι::3ο:ιοιι:ι::,πι:οΓροοι:ιοπ: πι.

πιο: ο:::ι:ι:ιι ιι.:ι::π:ιο, οι Ποιοι οιι”οθ:ι.ιιιι :Εποπτι

ι:ιι:: 8ο ο:ιριοπι:ιιοπι: ιπ :Με ιι:π:π:ιι: οιοιι:Βιιι

Ποιιι:οιιι:ι 2,. :δινω ο:ιιοιιοιοι:ι: πο:: ιιιοι ω.

ά . οπο: ποι:ιι:ιο ίοιιπιιιι , ο π. ιπιοιιοι·ι ωιωπει·π
:ποπ Μπι" _ _ __ _ '

ω”. πω. ι:::ιι:ιι: ποιοι, οιι.ιιπ:ίι ποπ :ι:ιιιιιοι πιο:ιιπ:οπ:πο

ι:ιέριω:: πιι:ιοιπ οι οπιοοι:ο οιιιιοπωιπω;ι ριοριιι:: ν:

ιι. Έ οι, Μ· Μπι:: οιοοιποίιπο,οιιιιπ:τι::ιπ "ποιο Βιοιιιιι:ι.ιιο

οΠο ιοοπι:: ποπιτ:ιο ιοιιιιοιι. ποι:::ιι::π::

,ΜΜΜ |Ι_ πι:: ι-οιιτιιιιιι ριοριοι οιιοιιωιι:πιι:ι:: Επι: ιι::ιι.

"Μ, πω. :ιιιι:: ο:ιιοιιοιιπιοΒι:ι ιτπι:ιπ :&ι:ιπ ποιο»

οπο: οπο: ιπιοιιοιο, 8ο ι:ιιο ιιιιιιιιιιοι: ποπιι:ιιι:

. - ιποι:ιι: ριιω:ιιὸ ι:οι::ροιιιιπιοιπι:.ιειιιιι,ιππιιι::

κ ι_·

ει.
Ξ:οιοπωι

πιο:: Μου:: οπο: ποιο ιιοποι::ιπ:ιιο πωπω:

ροπιιοι ιι ποπιι:ιοπωπω `

Βάι:: : ω... ιπιοιπι:: ιιιιιι:τι: ιιπροι:ιι:: :π ιπ

:απο ιιιιιι , οκ. 8ι.:ι:10τ Πει ιιπροι:ιι:: :π :πω

ιιοπο, ποπ :ιπιιιιτ τ...: ιποι:ιοι:: ποπιι:τοπ::οιΒο

ποο ο:ιιοιπι:: ο: οπιοιδιο δ: οιιι:ι:.ιπιι:πιιι: ποι:ι::,

ιιι:ροι:ιι:: :π ιπιοιπο ιπ:ιο , :ι::ιιιοι ω...: κα!). ωιπ-ω::

ποπ. οοπιοι:. πω: πο.. ιι::ροι:ιι:: ιπιοιπι:: πι. ΡΡ"Μι

νι:: ι:τιοι:ο πω: πω:: οπο: ιιπι:οι:πιο ο ω: :Μι “2'ΐ"""'

ι:ιποπ ιιι :οιι:: μι ιο ι::οι:ιιιοι οοιποιοιιι:, οπο::πω (πω: ιιποιι:τοιπ ιιιιιιπέι:ιπ ι ιιι......ω "πάω πι...

:άι:: ιι::ροι:πιι:,ποο πο:: οπιοιίέι:ι:: 8οιοεπι:ι:: ι:- ιιψιο πι

ιιοπι: ιιιι:οιι:ιπ::ιοπο :ιιοὸ ιιι ε. οοπίιιιοι:τι:·: π. ""^'"ἔ'=

πο: Επι:: ποπιι:ιοο: .ιιιιιωι:ω ι ποπιι:ιο,νοι π::

πι:: :άί:: ιιπροι:πιι:. Ειιιοιπι:: πιο ιι: ι:ιιοπο

ι::οιιι οιὶ οίιοπιι:ιιιοι ιποοι::ριοτι:: . ι:οπιιοιιιιιο :π

ιπιοιπο,ποπ ιοιιιιπ π: ι:ιιοπο ιιποιι , Μ! απο: ιι:

ι:ιιοπο ιοΒι:ι:ιι μι: ριοιπιιο ποοιι:ιιιιιοιπ:οι:ιιιοι

ι.ι......,π ιπιο:·πι:: ιι::ροι:π: οι ι:::ιι::. .

Βοιιι:οιιιιι 4.. ίπ οπο ιοπιι: οι πι: ποι: ι::ι:ι:ιι:: 86

:ιπ:ι:: ιπι:οιι:ι:: ..ο παπι:: :ιιτ :ποιοι , πω: οι· ο"Μ·ι;

τοιπι:: -οιι ποπι:::ι:ι ι·πειιι:: , ποπ ι:οπιι: ι πι: οιι:

πο:: ίοι:ι:πιιι:ι:: ο:πιιοι:: ποπιι:ιοπ: 8ο π::ι. Μάι

ι:οιιιιιι: :οι:ι:ο:ιιοιπι:: .ο ποπιι: :οι π::ιι:: ποπιι:

το δ: ι:::ιιιι:ιιιι:οιπο ι:ιιοπι: :π ο: ο οπο οοπιι::ι:

πιο:ιι:ιιπιοιπο: πιο: ω.: ιιι Μπιτ:: δ: ποιοι:

ι::οιιιιι: Ριιιιι:ιι:οι. ι-οιι:::ιι: , ιιι: ιοι:ι:πιι:ιιιι 8ο

ο:ι:ι:Ιι: ι 8ο οιι:ι: π...: οιιιι::ιι:ι:: οι ιο.ω:ιιω ι..

πο: ιπιοιπι:: ροι οιιι:ιι:οο:π: οοι::ι::ι:πιο:τιοποιπ

:π οκιοιπο. ()οιοιι:ι:: ιοοι:οπιιο ιιο ποπιι:ιο δ:

ιπ:ιιιιᾶριιι:::ιιἑ ιιιιιι:τι: 8ο νιιιι,ορροιιιιι ο:ι:ι:Ιι:

οι! πι: : ιιιοὸ :ᾶι:: οιιοιπι:: οι! νιιιι:οιι:: :ιιτ νι

ιιοιιι:,οι:ι:ιπιοιπι:: οιι νιιιι:οιι:: :ιιι νιιιοιι::.

Βιιιιθ:ι: οοιιι:ιιι:πιι:ι ιοπιοπτιο. Ριππωωπ1. ιιι '

ιιΒο ιιο ποπιτ:ιο 86 οπο. ριιι:::ιι:.ιιι:ο πιο... πιο: ο°”°ιω”°

ιπιοιιοιι οοπι:οπιι, οι οι:οιιοιιι::τιιι ιιι ο:ιιοιιο
ρω”

πι:: ; απ:: οπο ι:οπιιιιι:ιι ιιπι:ιπ :&ι:ιπ πι:π::πιιι::

οοιπριοιι:ιπ.Οοιοιπιπ ιι:πά:ιποπιιιπ:ιιιι:ά, πιο

ιιᾶπ: οι: ι::οι:ιιιοι ποπι:: :ιιι ι:::ιιι::,ιιι:ι: οιι Μπι,

πο ιπιοιιι8:: ιοιπ::ιιιοι, ω ιιιπιι:ιποπτ:ιιιοι:οι:ι::

ποι:ι:ο :οιι:: ιριοιπιοιιοι π. Μπι:: :ιιι ιπ:ιι::ίοι:

ιπ:ιιιοι, ιιι:ιιιιιιιοι , Μ! ω. ιοΒοι:ιιι: μοι :πιο

ποι:: ...ι..... οιιο: ιιιιο οπιο&ι:ι:: δ: οιιωωιι:π.

ω. Εοιιοι:: ι::οιιο :κοπο :άι:: ο:ιιοι·πι::οιι ω.

πι:: :οι πω." ίοι·ιπ:ιιιοι,οι:ι:ιιποι,ιοιι πω:απο.

ι:ιι:πιο:ιιι:ι:: οι! 1ωππιπ ;:ι:ι ι:::ιιιι:ο. . ω.

Διὶ :.οοπιιι. 6:2.π..:,σ..ιιιιι 8ιο. οοποοιιι:πι 38;

ιοι:ι:οι:ι:::ιιιιι: οπο: πι: οι ι:::ιιιι: ιπιοιιοιι: 8ο μι· :οι ι. πωβ

ιοιιοιι:,οπι πιιιιπιιιιο ι:οιπιπιιιιι , ιιι:ριοποοπιι:

πιτ ροοο:ιι::::. δια! πο .ιοιιι:οι. πω:: ι:::ιιιι: οπο.:

ιιοι,ίιοι:ι Βοποπιι::, :οιτ πω:: οπο: ιπιοιιοιι : πι:

ιπι ιπιοΒιοιο οοι::ριοιποοιιιιπ πω: ο οι π: ι:ιιοπο

μπω: 88ινιιιιιι_ι: οίιοπιι:ιιιοι ροπιιοπ: :π ιππο

ιιοιι,οπ:μιωω: οι οπωεπιι ποιιο .νιιιι.ιιι: οι:

Μή οοι::ροιιι:Αιι :.πο8.ιοι:ιιοι. Μ:: .π. οποιοι:: πι.

ο:ιοπιι: οίιροοο:ι::ιποίι::.οι::ιοπι:: π: ιι::ρι:ι::πι- :Μ 'π.

:σέ

πω. ω::

οσα/ιιι::

π.. οιι ιιι:ιοιπ ιπ:ρι:ιοπιιι: οιοι:οπιιοπιοι οι: ιπιοι-›

ποιιποιο.ιιιιο .....ιο..:,π οΧιοιιιιι:ποπ ίιι:ι::ριιι::

π: ποιοιι:ιο;οροι:πιι: , πο:: μπαι: πι... ιππο

που: ροοοιιιι:π:ιπ πω: οίιοπιι:ιιιοι Γι:ρροπιι π..
ιιοιιοπ:ιιποιι. πω. Με. ιοοι:οι.ιιοοι.π. πιιι:ι:- 40'. ° ι

Η:: οροι:ιιοπο: Διοιι:ι:: οι: πιιιιοιιιι:: ι:ιιιο:οι:οιι- »ιιι ι

οι:ι:: :ροιιο:ιιοποι:: , ροπιιο:οι ο ποπ:: ιιπιιι:ιο,

ππιιιι:ο ποπι:ιι::Ρι:ι:πιιο: δοροοοιιιιιιποι-8.ποπ το'

ωοπ ιιι:ο:ιι οιιιι:ιπ ρ:ιιιι:ιιι:: Μπι:: ; πω: νι π. πο::

Επι...: ριο:ιιιπὲ ιι ποιπ:. ιιποιι:ιο:ιοιι : ι:οι:ιι:-ι

το ποοοιιιιιιέι οι:οιιιιιιιιι ιοιιιιπ,νοι πιι:ιοτιιι::.

8οοι:πιιιιιοπο ιπιοιιιΒο πα:: ποίιι:: :ιιοιι.ι:μ:::

:ρω :ιΒιιι:διοπι: οοππιιπ:::ι. Βοιιοπ: ιι:οιιοιπ

«Μ. ιοιιι:ιι: , οποιοι :ιΤοιιιιιι: 5. πιειιπ: ἰἑι :πιω

ο:οκ

4ιι



2.

απ:: Η::

απ”.

› 3_

ΜιιΜΡΙ::τ

:κατά τη

..ῷεἄιι:.

:Η [τά :η

:ΐΙΜη

Σ: :Μάτια

πιατα: τ

αάτω:τβιτ:

τω: κι:: :αν

Μ».

Ώ

π:: .

Επι: ::τ::τι:: οι::τ::τ:: Βοτ::τατ:τ:: :πατα ::::τ :α :::

τω:: Π: Βοπι:τα: ρπ:α:α::α ν::·τατ:: , ααα :α α:ΐ:άιτ

:τιτ:ττιο :οτιίατ::τ::ατατ , Η: ται::::: :::α::::αι·:α 8:

:οα:ρ::ι1::τιται:: :Π:α:, :με :οτ:ί:ί::τ :τι :ο:τια:α

α::ατ:οτ:: ::οπ:ιτατ:: α:::ι::α:.

 

ι::::νΤΑτιο Χνι:.

Ό: τ::αΙ:τ:ἔι τ::::ατ:.

Ε:τ..ιι::Α·:α: Βοι:::ατ: δ: απ!. α:οται: :τι

:οα:α:ατ:: τ :::::ατα::::α ::οτι:τα: δ: ταα::τ:α

τ::οτα::: :οτιτταάα α:: ρ:ορτ::ια: τ:ι:ΐ:τ:α

ααα: :πατατα δ: ν:τ::. τω:: ιαα::τι απο:

:οτι::ι::ται:ο ::οπ:ιτατ:: :οτιτταότα: α:: ν::τα::α:, τ::

ααα.9. ΤΙ:ου:.1.α.ι: ακ.”·.·υῇσισ αα7τ.ωωρα,::

::::οτ :ταδε ί: :μια τω:: αιτ:::αΙτατι:, :οα:ιαοά::α

8Π:ι:8:ΗΠ :τιίτα,:απ:: τ:: ετ:ιτ::: :ια:::ταα::,:ἶ: τ:Ι:ᾶἑ,

τατιτ::α: τ:οί::::ο::ι:: τ:: :::::ατι τ::α::τ:.:, ααα: ταο

::ί::Ιοτ ::::, ::τρΙ::ατιάτια: αυτ:: α88::α:ο τ. Ι): ααα

δ. ΤΜυκατά απ. μ. τῇ:: τα: 9ο. :.τ:Ιτψ`τιὲ.

ΒΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ.

.Μεβ Ρεται:τωιΞ

Ε::ατα::: :α .κιΐκεκβ. Μ. 22. αυτ. ΗτσΠ.:α:. η.

:ββιέϊκια τω! άτδέκτα, ω! :οπ:κριτκυ: ::αΙΜ στα·

κατ:: Ι:ἔ:τ:τ.ΕίἙ αατ:ιτ: Μ:: α:τ:τιια ι:::::.Κατάο τί:κέτω,

ω! ατι!τικια: 1):: οΜΙυεω κιται·αΙ:Μ :οαβτιωττ :σώσω

μπατ:Μτι ·υ:Μπ:. τι:: :::::τ::. :οπ::Ρτ::::τ::: πατα:

Ρ:::ατα οτ::,οτ::τ::,8: :οτπ:::,α:Ι αυτ: οτ:ιτ::α ::ι::

:ατιτατ. Νοτα, ι::::ατατ:: :::αΙττρΙ:::α: Ι:α::::: ::

::::&αα::α:: :α::::&αα:,:τι ααο:::;α:: απατα, ααα::

:::α:ατ;αό ρ::ι:::ρ:ατ::,ὲ :μια Μπα: τ::ο::α::τατ; α::

::8:ι::,αααι1ιτται::8::::ιτατ:α:: Π:α:::,τια:τα ΜΗ::

::ιτ τα:: ρο:ι:απ:: , αα:ια: :τι:α:τ:τ μια τ:τ:α::αα::.ιαο

τ:τ:αατ.Κατ:οτι: ρπιτ:ι: τ::ρ:τ?τα:,::::ιτατ ι::α!ατ::;8:

:τα::::α: α:: κ!ι48κΠ. τα Πάω. 'στα. Μ.. Ρτ:α:ι.ια:

απατα:: :ατ:οτιαιι:.Ναα: απ:: ::αρΙ:ιτ ι::α!ατ::,Ρα

τι: δ: :α::::,:αΙρα :Η ρτ:ττ:ι:.:ια ααα:: :::ια:τατ απ:

:ατα ααα:: , ν: ::ΐ:θ:α: α:: :αι:Ται:: , θα ρτορ:::τα:

α:: ::::ιιτ:αι::. Ε:: αα::ι:: ρ:::ατα::: απατα: ΦΗΜΗ·

τα τατ:οτια::: , ααα: :ρί:α: :απατα ατ:α:τ:ατατ : Μια:

μια:: απατα» :ο φβ, μα:Με”ώ, αυτια:: απατα::

φωτα:: Λαμ/Ι. Μ. α. τ:: Ιτύ.τττ!ι.οφ 13:00:11::

να:: νται:: τα: ::οτιαι:: :πατατα τατ:οτι. ::α:α :τι

:α:ττα :::Πα:τιατατατ::ηααα: τά:: ::::ροα:τ τι: οτα:

τ:: α:: Μ, α:: ααα:: π:ατ·ατα::::: :τι:::τιατ. Ε:: .τ:. ν::

τα: Μ:: Ρ6τΙ:[7.ΡΙ:]/ αυτ. τα. Βαφιά: μτ_βδί: τι::

:ρωταω να:: ν: :α:οτ τ:::ιτα: τ::αΙα:αι:απ , :μια

:::αα: πατατα: ααα:τίατατ;8: :::Βα: ::ο:ιαττ:, τ:α:α τ::

:οα:ιτ::τι:ατατα:, :αττιτ:α: κά:: αίμα:: α:: α:: α::

:μια τ:α:αταΙ:τ:τ :τι:Ι:τ:ατ : Ιτα :πατατα ο:: ττια!ατ::

:::ατατα: τατ:οτι. ααα: ::α: τ:ατατα:ατ:α:τΓατα::δ:

ν:ττα::::: ::οιιαι:: :ιτ::ττ:, :μια :: ::τορο:τ:οαατατ,

:αι::τ:α: τ:θ:: ἀιἴροτι:τα:: :α,α:: αυτ; :ιατατα::τ:: :ιι

:::τ:ατ. Αόα:τ:ατατ αατ:τ:ι Ρ:::αταα:τιατατα: :πιο

τ:α::,:τ βοκτα:: αυτ:: στα:: Ρ:::αται:::Ιτ :οτ:τ:α τα·

τ:οτι:ια: , ααα: :Π ατομα: :οτι::α ::οα::τ::: , τ:::ιτα:

:ρθω τιατατατατ:α:τίατ:. ::ι::ο , ιτ:τ:ατα τιι:Πατ:: τι::

ρ:::αταττι ::ττ::Πατ ίο:ττ:α::::τ τατ:οτι:αι , αατ :ααα

α:: ν:αα: :ι τ:ατατα , Πα:: :α:οτ ::τρ::::ττπ:Βα:α::

ααα:: τι:: τ:ιτ:οτιαΙι: τ:ατατα ::α:::ατ α:::Πα::ατ::

:όι::ιτ:οτι:πα τ:ατατα::ττ: :ατα ::οτ:ο ::οτ::ί:ο, αααα:

ααα:: ::ιεα: :ατα ααα:: , “Με :οτιττατ:ατα:::ατα

τα: τατιοτια:: τ τιατ:: :::::αται:: α:: τ:ατικατατατιοαα·

 

τω:: :ε :τι τ:: Μπιτ.: μεσω. τα. τι

Μ:: :οαιρα:αταττ: ααα:: :: αάα::ία:αι·:τι αεί::α:α-ι

τ:οτ:: α:οτα:: , :ια:δα: :α:οτ αφτα:: αι::α:Πτι Β:τι::ο.

αστα:: ααα:: :τι:Ιιτιαττοτι:τ:: α:: ::τται:τι: σαιτ::

τ:ατ:: :·:τ:ο , ττααι:: α:ιαα α:: :::Βα: :οτιτ:ατ:αττ: :α

Ιοτ::::α: :τι:α: :τ::::τ:ατ:ο τ::::Πατ:α :::, :Πα :ατα Η·

απο:: α: ::οττ::ιι:ο αάαι: :οαττατ:οταα:; :ὰ:ὁ :α

τ:α: νΙτ:τ:ο::: :τ::::τιατ:οπ::: ::α τα::Ι:τατιτ:: ::α:::τα:,

:ια::ατ!::ΐ:::τιτ:α: τ:ατ ροι:::α:. Ν::ο::ί:α: , αυτ::

Π: :τιτ:Ι:τιατ:ο Πα :α::Ι::α: :ατα τ::Π::α::ατ:: πιατα :ι:

:::τιατ::ο α:: ν:τται:τ:: :ί::τ:τ:::::::α, :α:ὸ ::::τι::::

:ατα :ρα τ:οτ:τιτ:α τατ:οτια:: : :::::::α:τα: :Η ται:ται;ι:

:οτιτ::ιτα α:: αρρ:τ:τι:.: ::τι::τ:α: ::τ:ρτ:Π:οτι:α: α:

:α::::ατ:οτι:α: :τι:ία:::τ:: πατατα. ()ατ:τατ:: 'κατι.

ταα: τω:: :ί::οτιττα τιαταται:: ::τιατ:αατ:: ::οα:ιτ:::,

:αιττα α: Κατα. τ. κά:: που:: @Με τι: ωεωξυ·5:

απ:: ::ρα:παπτεω Ισρωεπτ:: απο, ό· ωρτττιωττετα

απ:: @στα ρ:::.αττ. θα:: δ: τα:: Ροκ:: :::ατιτ:::ττ:

:τι:Ι::ιατιοα:α: πατατα ::τ:::::απ ::οτ:::τι::,8τ :τι νο

Ιατιτατ: Μ:: τιατατα::: :τι:::τ:ατ:ο α:: ::οι:αα: ::::::.

Μ:: , :αἱ τα: πατα:: τ::α::τ:α. Νοι::α::::τι :τι :::: ::

:ατ:τ:αι:: :::α:::ρααι:: :τ:τΙ:τ:ατ:οτ:τι:: :ιοι:::τι:: τι:

::οτ::ο :::, τα:: α:: Ματια: τατ:οι::: :οτα :θα Ροτ:τι

τ:α ν::ὸ α:: :::::ατιτ:αι:: τα:: ::::::τ αστα:: ::ατατα:::

:α:Ροτ:ιι::α: :ατα τιαταται:: τιοτι τ::ττ:::ατ, τι:: :με

' :::τι: :οιια:τ::ατ, Κ:: τ::τί:&:οα:τ::::ι::::ατατ:: :ται

τι::α :::ιαατατ, ν: :τ:τ:τω :α:ρ:τί:ά:οτ:::.Η:::: τα

τ::::: τιοτι ::τ::α:::τατ, ααα: τω:: :::::ατα τ:::α

Πα:: τ:τι:Ιο ::::ατ:τατ :ΙΪ: :οτ:ττα ::αταται::: τ:: πιο:

Ι:::::. ΤοτΙοτ:::α, ::::::α::τα:: αα:αίατ:τ :οτιτ:α :ααα

8::::τατ:οτι::, α:: ί: ὰ τ:ατα:α :::τ:τ:τα:.

Π:::τατ :τιαα: ρ:::αται:: :τια!ατ:: :πατατα τα·

τ:οτιαΙ:: , τια:αρτ:αατ:ΙΙαα: :σου α::τατατ:: , απ::

α:::α:::τατι.ια:, ααα: Ματ:: α::τ:α:τ :ιαοα:: :πτώ

τ:ατ::: ται:: :::ξα:α:αι::, ααα: ::τ::ΡτΞι. τα:: 8: 8:::,

:μια ω:: α&:::α: ορτ:οί::::, απτά:: 8: τ::ία:τατω..

::::, :οτ:αιτ:::ατιτα: , τ::ττ::::τοτ:: ::τι::ΙΙ:τ , ν: τ:

::ατα: δ'. Τβουττ:: μόρια α. τμ:Π.7τ. απ. τι,

Κατ:οτ:: ::ίρ:&α: α. :::τ::::::::α:ατ:οτ::: ὲΒι::,

τ::::αταα: (Πάτα: ::::::::: :::::ατα:::: ααα:: :::5.

τω. τ. α. απ. α μινι. τ. ατομα: :οι::::::::τ: αο.'Σα

:Ι:α:ατιτ: α :::::ιτο ο:τ::τι: α:: ::τι:α:, ρτορ::τ ααα::

α8:τα:. Οία:: :τ::τ:: ορροτ:ατι:τ :::%τα:::ι::: τ:&:τα

α:: αατ:τ:: α: αθ:α:: (ια: ρ:ο::τ::τι: α:: α!:ςα:: ::Βα

α:: ::τι:α: , τι:: :ιτττ:ττ::: πο:: ::::Ι:τιατ τ ρ:::ατι:τ::

:ΙΙ αό:α:, τμ: α:: :Ματια τ:ΒαΙ:ι :τι Επι:: τ:τιτ::τ::α::

::τττ:ι:::: ::::Ι:τιατ. ΠαρΙ::τ :τι τ:ΒαΙα,αατα:·ττΙ::, δ: Γ'

τ·αποκαΙ:τ. Νατατα!::::: :Ρία τ:ατατα , :μια α:: :ι:-·

τιατατα:ι·ι:Ι:τιατ:οτι:α: τ::ιτ::τ :τι θα:ττ:, 8: ται:: :μια

ρτο::::ιι::τ α:: Μ:: ν:ττατ: α:: τ:ατα:α::ττ: :Ματια

τ:οτι:ια:τι απατα α:: ::τττ:ιτι:: τιοτι τ:::::τ:ατιτ:ο. τι:

:ατιται· πέτα, ::α:α::ταατιτοτα::::α: τ:::α::ρ:: αότ:-;

α::τι τ:τι:ι::. @τα ν:ιὸἀ:α:αι:: ααα: , τ:::ατιται:

:::::ατα , ααα:: ο::::τιαατ:οι:::α θα:: ναι:: τυο::

τ:τα, :μια α:α:ατιτ α τω:: τ:ατα:::ιτ:τ:τ:το , :τας ό::

Ρ::::ά:ο 8:τι:τ:, τ:::ατ:τατ :::::ατα.

Κ:ΒιιΙα τατ:οτιαΙ:: α: τα:: ::ι::ο :::ατα ν: :στα

ι:ι·οα:τ::α; 8: :τι:τ:α:ανττ:α:οτα, τα:: α:: ρταθ::

εαπ:: :::έταα::ιι :Η αιτ:ότιαα ::αα:ατ:οταττ: αάααα:

:τι ἴαρτ:τ::αι:: :::ατ:τα:::τι:ττ:, :τας :Η νΙτια:α: ατι::

:πατατα ται:οτ:α:::. Αάα::Βιτατ, ατι: α:: Μ: ::Βα

ιι: :α Ηττα:: τ::::8:τατ. α:: :ιττ:τ:::: ιιοιι α:α:αι:τ:ο,

τ::::τατ τς&α:: αι:: α:: α:: οα::::α:τατ, ό:α:ατ:

όσα Μ:: Ηττα:: , :::::τα: :::::αταα:.

ΠΜ, τ:|ία: ·υ!ττωο τ ααα: α:: :πατατα τιοτι τα·

ιαα:τ:ται·, ν: α::οι::τιι ετα, :τ:αα: ρτο:τια:ο τ::τ:::ατ,

ν: κά: δ. 'Ποια. τ. α.. μ. ατ.αττ. τ. α:: α.Ετ :ατι

Ιτατ :τι τ::::ατ:: παταω, :τι αι::::α: αᾶα: 8:τιατα::ο

τι:: ασ:: :::ί:::τ ααα: ::το::α::, ετα: :Η ρτοααάτ:ο

α:::α:α: :τιτ::, (α: :ατ:τ:ια: :ετα ν:τ:αιο, τια:::ὶ

:::τ::θ::ο8:α:τ:. ντ:α: ::-οττ:ο:: Μ: πατα: :τ:τ

ω 'ωω: Ψ:"ΒΒα: τ (:"φ Μ:: :ἔκ ?τοΡ:"

@Νη

ὅ ααα!! δ

πιτ:οπ:::

7

:Πίτα

ΏΠΟἔ

Ντιπ-βη]

ω::

τ::

Δ:: [ΜΒ δ

απο κατα::

·α:8β



Φορ. ΧΜΛ Ό: :ποιον ρσσωιιἰ. .ί'σέΐ. ΙΖ

οποιο, οοσω ριορτίσ ορσιστίοπσ σοιιίσοοίιοτ.

δοίίίσίτ ίΒοοι σο ιστιοπσω ρσοσσιί, νι τίσοίστ σ. οπο

νίιίωο; ίιοοίρίο οσοο σο οσστίιοοίιίσω , οοεω

οωιισσ σκίσω ωείοορσισιιτσσ ίπισποοπτ , πσσ σο

οτοίπεοίίίε: Κετίοιίο οοίσε ίσοι·οίπεοίίίτστίσ, ροσ

σστοω οίσίιοτ σοστίίο σο νίιίωο οπο.

ο . Κσιίοιισ ι·σίρσάοσ σ. σο ρτίποίρίσω,ο οοο ροσ

;::."”°'° σειοωίίοστορτοοοσίτοι· , οίσίτστ οοίρσ , οσο τσ

ιίοοσω ίωροτσοίίίτσιίσ ίωροι·ιστ. Νεω ίίίο ισπ

τοω .ποσοι ίωροιστοιορσισιιιί, οοί σ ίίοστίιίρ

σ... ροτσοετσ ρσιιοστ.(.ἶοίρειί σπίω νσί ίσσοστί πί

ίιίί είισο σο,ντ$. 'Πίσω. μ. σίτ.ιιισ. σ. οοοστ,οοοω

σᾶοσ ωσίίίίσω νοί οοπίοιισω σίίοοί ίωροτει·ί; ίσι

ροιιιστοι ιιστσω σε , οοο σιιίίοστἐι ρσιιοσιιτ ρωσ

ίσω.σω οστσ. νιιοσ οι οοο σο." ρσσσετσοι ο οοίρο: οσοο

ίσοοίΡοίσί ρσσοετοω ι·σρσιίιστ στίσω ίιι σοσπιίοσσ ιιστοιείί

μ' "ω" ίσοι, σοίρσ οοο ιιίίί ίπ ίίοστί.σ. Οοο οι, ν: οποίο ίσ

σπισποστ ρσοοστσω οοίιω οοίρσ, 8σ ωσίοω οσίιω

ρσσοστσω: οωοίε σιιίω σοίρσ σο ρσσοστσω , οσο

ιισοοσ ρσσσειοω οι ωσίοω , ιιοιι·οοπτιο.

9- Κετίοιισ ισίρσάοσ ο.. σο ίσ στο, οσσωιι·ειιίοτσ

Λομου' . οίιστ,οίσίιστρσσοσιοοι ττστι ετσίΙίο,ρτισσειίσειίο,

ίπίσοίιίε,ίπίοσίτσε. ίιιοοσοίσπτίε,σοοισωρτσι,οοί

ίωωσοίσιο τσίρίσίτ ίσοσω;ωσοίσιο ίσοίίίσιοισω.

πο.. Ωσίπισωτσίρσοί:σωοίσίτρσσσστοω εο Πσσω,

1οΜ", οσσω οίίσποίι: ιετίοιισ σοίοι οίσίιοι οίίσιιίσ 8ο ίπ

Μ;

ίίοιί: οποίο . σο οσίρσι·σιίο, οσο ορροοοιιτοι· ε.

οσί 8ο ίροί, ίοιιτ ετσσίοισ οοίο σοπττσρι·οιιίωοω,

οσοο ορροιιίτοτ σίιστίιστί , νίτιστι οωιιίοω ποοί·'

ίίοίωσσ. (1ιιστσ τσεοίσω ίιιτσίίίεσ, σωστο ρετίοοε,

ν: ωσσίωσω ρσοοσιοω οοιιτισ νίιιστσω ιιοοίίίο-·

ισω , οι ετσοίοι ιιισισίωο σοοτισ νίτιστσω ίοποοί·

ίίοι·σω. @τιμ ίασρονιισ νίι·ισσ ρίσκο ίισοστσδί:οσ

ίμσοίσ οίοσι·ίοε: ιισοοοοοίίοστ ρσοσιοσω οοτιιισ

πείσω νίιτοτσω , ..ίσο...τε ορροπίιστ οωπίοοσ

..ειίω. τείίσ νίιτοτίε , ίσο νιιί τσιιιίιω; οοω ορρο

σο.. εοί:οσω πσσ σιιστοσστοι·, πίο σίι·σείοσω οο

ίσιοσω ρτοπίωοω. (Σοειιοο σοτσω ρίσκο ίσιο

σ&οσ ίρσοίσοίοσιο , ρίοτσ ίσοι οοίσᾶε ρτοιιίωσ;

στοοο ..ίσο Εστί ροισο , νι ρσσσστοω οοιιττσίΒοο

οίίίοι·σω νίττοτσω ορροιιειστ ροτίσιοίοίωο σοίοί

σο. νίι·ιοτίσ. Οοιίτισ "το ρσσσετοιιι σοσιτσ ...πιο

ίίοισωνίττοτσω, ορροιιστοτ ίπίίωο σιοοί τσίίσ νίι·

:στο , 8.: οοπίσοοσιιτσι σίίοοοο ρσσσστοω σοιιτι·σ

ίπίστίοι·σω νίττοτσω. "ο ετσοίοσ σίίοοο σοπτισ

ίορστίοισω νίιτοτσω. Με

Αίίσω ισοοίσω τι·σοίτ Μ.ι)ι·στι.ίοι ο. στο. ιο,.οιι.ο.. Απ, «μι.

σο οίΕποίοσποο, οσοοιίσω ροσοστοω σιι οοοοοε, ποίέσω σ”

Κστίσ

. σίοσω νίι·ιστίρστ σιιοσίίσω 8σοσίσᾶοω ορροίί-Ζ#°.ο##“·

ίοιίε ί)σί, ίωρίστσι,ρσσοστοω Τίισοίοοίσσω, νο·- ο

ποσίσοοίσω,σοτιτσωρτοε, ίπίωίσίιίε ί)σί. Ηοσ οι

ωσιιίωοω ίπ ρσσοετο : τστίοιισ οοίσσ ωσίίιίω ρσο- ο

σεισω οίσίτοι σοσίιι ίιι οτοίιισω οίοίπσω οοίσοί:ί

οο,ιισο ροίίσ ρτο ίίίο .ί ροτο ίιοωίπσ οοσοί8ιιο ίσ

° τοίίσο. Οίίσοοίτσοτσω ί)σοοι, οοο νίιτοσίισ σοπ

ίσωρτοσ ίρίίσε: ροοροπσιισ ίίίσω οσσστοτίσ,ίποσί·

ω. ρσσσειισ νίιιοσίίιστ8σ ίπιστρτσιστίσοοοποίτσίι

σο γίτίωσω οικω ι οοω ίτε οίίίοίτ ίίίσσ , νι μια

σωστο ίίίσιοω , οοιιτστοπετ σωίτιστσ ί)σσω νοί

πισω οικω. Υποσ Αοοσο. τσοσ οι. σίσσιιιο. σο.

26.()ίιτίοο τσττσιιε σο ισωροτείίσ ρτιΕροίοίίίσ οστι

οίιιοίτοτ,οσί ίσίοτειίε ρτοοσρισ σοπίσωπσπε,οοω

ποιοι ίίίιοίτσ: σο: ρι·οίποσ, ν: ίοσω Με. Με. Μ. ..το

σ.ιρ.σ.ο./ϊίιί έρβΓ·υιιίσ ψίιοοιιτοβουι [στο οι' Ποιοι.

8 7. 8σιιτσω το σάσω ίσίι ρσσοστσω σ ροσιισω,

@ο 22ο” οοεω ίτιοσιτίτζ ιστίοπσ οοίοεοιοίτστ τοποσ, οοί

-” ίοτωσίίισι οι οί2πίτει σο ρωτίσω,τί ίορτσωοίσοί

Π" οσΒσο ισπσισω.8σρτίωοω σο ριοωίσω,οοο ίσο

κι! ρ"ωο7 ίσᾶοω ρτίσει :τιιιίοιισ σοίοι οίσίτοιοσωστιτοω.

ρσσοσιοιιι σιιίω οοο ίοίίιω ωστσιστ ρατίσω,οοσω

ωοτσίίιστ οσσίστ , ίσο σιίεω οσιιισι·σιοι ρισσωίσω,

οοοο Ποσο οσοισοστσι οπο , ο ..σε ορστστι οσο

ίσωσε. Βο εστσω ρτισωίοιιι , σίτσιοω είοιίο σιοο

οσο σοοισωσιιιί , οοοο Πσοετσίστοετ ίπ σίίσ οοο:

σίισιοω ετετίσσ σίοίοοσεοοωσπτί, οσσισιστοωοσσ

νίιτοιο ίορστπετσισίίο, οοοο οι οσο στι. ι·σττίοοίτ.

νποσ σο ωείοτσω , νσί ωίιίοι·σω ετσοίτετσω

ίσωίτ ρσσσετοω, οσο ωσίοι·ί, νσί ωίποτί σκ ίοίσπ

σίίι.ίίοσιτεισ , 8ο ίπτσιιοοπσ ίιοτοω οοοιωίτιίτοτ.

(ίτεοίίίίωσω ρσοοετοω ίσο Αποσίοιοω. οοοο οι:

ρίσπἐί ίοίσιιιίίι ίιοτσω οωπίσω 8ο ίίοσττσισ σω

πίσω οοωωίίίοω σο:οισσίοσ νίτί οο&ίοιίσ,οοοω

Πίσω., 8ο ίίοσίίε, οο:ίω ίπίίοσίίε, οοί ρίσιισω

ίιοτοω οοτίίίσω ποπ ίιεοσι: σσστστίο ρετίοοε, ίίίσο

σο 8τεοίοε, οοοο ρσιίσᾶίοτί ορροπίιστ νίιτοτί.

(ισσω τσεσίσω ττσοίτ δ. Ποιο” ι ..ι.οιι.73. στι. ο..

Νσω οσο ωείοιί ορροπίτοι· νίι·ιοτι, σο σισιοτί ρο

Κρεσιί.σ ...ί σετ ίιοπσοεισ: οοο οσοο οιιιιιίε ρσσοστσ ορροοισ

".5"ΒΜέ νίιιστί ποοίίίοτί , Ποτ οτεοίοι·σ οωιιίοοσ ρσσσσιίσ

#52.: ορροίίτίσ νιτιστι ίΒιιοοιίιοτι σοστοτ σιιιω ριτσα..

”",”ο,2,,,_ τοω ορροίίτοω νιιτοτιιοποοιίιοιι ,οοοο οι ετσ

σσ.€ιω. οιοτ ρσσσετσορροίίτο νιτιστι ιιοοιίιοτι , νι τω...
ί οπο, οσο ορροιιίτστ τσωρστσπτίο . σοίοοΒο ετσ

οίοι ίοτιο, οσοο ορροιιίιοι ίσοίιίσσ νίισοτί στο:

η.

σ

σ., οι οποίοι. νο οιιρίίοσσ οίοίπεοίτ νίι·ιοτσι,

είίεσ σο ωοοστστιτίο: ποσο , σο οσοι οποιο οο ίσ

ρτοπσ σο :σίίεσ σο ίπτσποσοοοε σοί:οσ,σο οσοι πιο

τοτε οσ ίσ τσωίίίσ σο. Ηοοροοτο,νπίοστίσίίτστσί

ίίτωστ, ρι·ίοτί νίττοτί ορροοτοω ροσοσιοω ρσι στ·

οσίίσω,σίίσ Βτεοίοι:ροοστίοι·ί νστὸ νίιτοτί οισοίσσ

.ιο ροοοετσω ρστ σ.οοσω. νι οσοι τσωρσισιιτίσ

πιο σο ωοοστσιιοοι .ιι.ο... σίτσσ οσίσόί:σιίοπσσ

τσοίοσ.εο οοσσ ιιετσι·ε οι: Γι: ριοσίίσίε σο. ρσσσετσω

ίπίσωρσι·επτίω , οσοι! ροι·οΧοοίίσω σοιπωίιτίτοι·,

οποίοι σορσσοστο ίοίσιιοοίίίτστίι, οσοο οοωοιίτ

τίτστ ρστοσίσιοσω. Οοιιττιί πιο. οσο ίοιτίτοοο

οτοίπστοτ στο ίιίτσιιοσιιοοσ ποσο οίι·οσ ρστίσοίσ

ωοτιίσ , οοο πστοτείιοωσιισιισισ σο ίο8σιο, ιίωί

οίτετ,οοπ σο ρσσσετσω ρσι Δ.οοσω , οποίοι· σο

σοοεοίσ, οοο σο ρσσοστοω ρσι· σκοσίίσω. (χω, ποιο το.

οσο ιπσΒίσ ρσοσετοω οοιιιτιιτίστοτ στο , .τι οοσω Πω

ριίποίρσίίιστ οτοίπετοι νίιτοσ,σο .ο οποίοι: Ποίο,

σο οοσω ριίοσίρσίίισι οτοίιιστοι οπο: ίωροίίισ
.ο ωοοσι·εποοεσοςσάσσ , σο οσοι. ιιστοι·ε ορσπ

οστ,σο ν: τιεισι·σ ιστισοειοτο ιοωίστσισ ε σάοσω.

()οπτισ πιο. ρι·ίοοίρσίίσ στο, σο οοσω οιοίιίστοτ

νίιτο: ίωροίίτε σο ίιιτσιιοσοοοε σ&οσ, οσοσ οπο·

τε τσίοοίτ,σο ίιιισπίίο τσίίσω σοίοοω.

Αιοοσ Με ν: οπο: ρτπωίίίίε, ίπ σσιτσωσιι ισ- η.

οοσεποσ οσο σοιιτιοοσιτσπτοι: ροτίοίωοω

5 Ε. Ο Τ ί Ο ί ί.

@.σοσιοβί ω..οποιοι σοοβίσιιτίιωμσ

σοτέ στο ἐ#ίι·›πἰι πατατα πισίο:ισίί2

ΝΟιι σοπίίοσι·σωοτ ίιίσ ρσσσετσω οι. σίοσ σε.

τσίρσ&ίοοσ , οσοσ ίιισίοοιι,ίσο τσιιτίιω ίσο Π;Μ^,ἶ^°

τσίρσοί:ο οίοοιωίιστίσ οοω οποιο ιστίοιισίί , οσο έ":ίκ

τετίοτιείίσ σο , οσοι ίιίο .οι ριίωοε τσίρσ&οσ ωείί·

τα , οοσω ρσσοειίιω ίποίοοίτ , ριίωσοοσ ιστίο σο

ίοιιοεωσιιτοω οιστστοιιιω. πιο οσοι: ωσίίιίσω

ρσσσσίσω ίποίοοίτ ίπ οωπί οστο , οοο ροτο οπο.

Με , ίίοσσίσοστσι ρσι· 8τετίσω σο οικω ίορστιιστ.

οσο ίπ πετοισ ίιιτσετο , οοσίερσίι , οοο οοω οοοπί.

τίοπσ νίιίτιιί Επί: . ίίσσ σοίοοσ σο. ίσωρσι σοίοσ

ρσσσσωίποίοι .τι οίοοιωίσ οποιο ιειίοοσίί:σίιω

τσωστι ποπ ίπ οσοίίοστ οστο,ίσίτσω ίωεείπσοίίί,

οι οίίσπίε 8ο ίπίοτίσ Με, πσσ σσιιοσω ίισοσσττσ

ίρσᾶσ ρσσοστοι·ίσ ιετίοιισω ωσσ:οίο. Νεο: οσο οι

οπο μια ιιετοιεσ , ίσοστσι σσσοστο ισοοοσω τοσ

..ί".Ή



ιρο

τω.. πττιι: Κατι: ιπι:ιπτιοιιιτ ιεπο:·αι:τιανιτιωι θ·

πιτ,τοτττ οίΐτι:ΐα δ: ιπιιιιια Πτι:τί:ι:: ται::τ:: ιποι:ο

. οι: πω:: τω. πωπω ιωαριπατιο (τωρττ ίιτ αᾶιιε

οιιιΐοτωιε πατατα: ι·ατιοπαι:,ντ τατιοπαιιετίι:οι:ια ιπ

::ιιιΙο θα:: ιιι:Βι ροιτίὶ ρτττατι:ω,::πιο ιιοτ:τριο

απο: π. ιπτιιπιττο ριιι:τιριο τι·τατι:τω ι·α:ιοπαιιε

τι:ω τορπιιιοπτ ωαιιτια: . οικω ιπτιι::ιιτ : ιιιιο::ι:ι

πο:: :Πτι ρτττοιιιω.Οιοττιι:ω τι:ω άυριο:: Π: ροτ

τατιιω.οωιίΠοπι:.8τ τοωωιΠιο::ιε . Μι... τοπ

ττοι:ττιια πο:: τίτ οι: ωαιιιιι: ρτττατι οωιΠιοπιε (Δ:

πω: Ιιοι:ιτιο τοπίιατ , ται:: τοπιιΡ:τι·τ ι:: ρ:ιι:ατιο::τ

ορροΒιι αάί:::ιτι:ιτι) (το τοωωιΠιοι:ιτ,::ι:αι: ιτε::

ρω· ροιιτιι:ο αᾶι: τοπτται:ιτιιτ ,το ίαιόιταιτ π::

τιιιιω ιρττι:Ιαπτιι:ω ιπττΠτάι:: τοι·ο::τι·.

Ρτιτ::α ίτι:ι. ιιιΒιι::ατ ίοτι:::Ιτω τατιοι:τω τοπω

τιιιιι:αω ρτττατι τοωι::ιΠιοπιε τοπίιίττττ ιπ ρτιι:α

τιοπτ ι·ττλιτιι:ιιπιε οποιο α&ι:ι :ΕΠ Μο8.ιπ τω.

3.μ·.3.:ι· .ιπ.35.ι..ι.π· ιο. κ!Ισπ.α.ρ. οιο.9.ι,. Ηεπι.

......ιι.ι. πιο. η. πω. ιπ 2.οιιΠ.34. οικ.ι.ο..ιο· 3.ώ·

.ι.π.36.ω.2. Βοποιο.ιιιΠ.34..ατ.2.οπ.2.Κιτύπ.ιπ.1.

θα. Ι , ώ· ιιι]!.35. απ. 1. πιο. 1 δε”. οι/ῖ.37.οιο.τιπ.ῇ.εκ

ήπιο!. Ι.ιο!::. Μο!. Πισω. απο.: οιο.2.υίειά.οιο.1.

η.

Ποιππφσ·

πι:.

:8.

1. δεισ. ίπ

ριιιιιιιιοπι·

αυτό· :..κιι·έσπ.ιιτ. ι. Κιι!οι.ιιιΠ.3ι·.οπ.1.ου·.2.ιοπτ!.ι

3.ώ· τ. κιππο..σ.2. (ι:·ο$οι.ι:τ.:.οοπτ!.ι.Μιι·ῇ!.οισ.

ο ι ω". :οι τ ..:ιο..ι.. ιιιβ.3·7.οιι. πιο' 'βάψω' . Οι·

Ρ720.έιβ.35'.αϊ.3.8έψε Οποιοι.: .εοπε!. ο· ιιι/ι.36.

ό· 37.ο:·.:.τά :.:4π:·οο.Οιι!υτι.άβ.ϋ οπ.·υπ.ιιι:.1. οπι

πιο: οπο. °Ρο!ιι:. .ιιβ.3.ι ο!αρ.·υπ.:οπο!.1.θ'ο!ώ.37.

τ. πω: υε:ο:κι!ιππι. οι οιι.!οιιππ.ιπ:Π.3 .ο 17.Ι·'ιη·.::·,

3.τοπ.έσπ.αιρ.9 @πιο 3.δοπιο.:.2.οιι.7:.οπ.6 ώ· μ.

79.4”. 1 . ιπιτιο τοπιιπιπι.$7!ιιι. ι .2.οιι.7 ι .ιιι·.6.οιο.2.

7α!Μ.Ι:2. ιρι4.18.άιιρ_2_θκ[Μ ι3.ριοπ.3.€9' φ4.7:.

.ιιιρ.6..Ι.μ.ι ι.ριιπ.1. Λι!ο!ιπ.1 5·.οιήι.τιπ.5.πω

!πιπ:δποπο έ: ι:Π.Ειππι.ππέ!. ς.ιίιτρ.6 ῇδ!.τιπ.ππ.18.

Οιιιπο.ιπ :.2.τοπιι·οπ.6.ιπιθ.:.απο :./ά!.:..

Ει:::ι:ιαω. οι: Ραιι·ι:ω Αι:τι:οτιτα8,::ι:ι ρτττατι.ιω

αρρτιιαι:ταΜτπτιοω ι:οπι,ριιι:αιιοι:τω :σκεφτω

τ:τωοι:τ νιττι:τιτ,οιιιιι:ιε ότιτάι:ω,πιι:ιι.ν:::ιτ ει.

ω:: τοωρ.:ταπτ :ποιου τοτροι·ιε, ::ι:ι Γιιι:ιιατιτ ω..

.ιίι:ι:ετίι , τττ:τι::·ιε , ::ι:ειι:::τ ιι:::ιε ρ:·ιι:ατιο,ωοττι,

πο; :Η :ιτε τοττι:ρτιο : ιιοττπι:ιιιτ ίοιι:ω ρτττα

Επι:: οι::::ιροττι:τιω Πτι ἴπΒιτ&ι:::: πο:: τΠτ,τιι:ί:

οπο νι:ιι:τιια!τω τοι:τιιιιι:ι:: ιι:ι:τττΐι:8τττ ,οκ Πιο

Ιοοπ.:.Ε:Ιδπσ πρωι” :Π ...ι.ιι, ιι! οι: ρτττατιιι::.

@πιο π... Π: :::ι::ι.::ο:: ροττί): :Πο ττι·ι::ιπ::: οι::ι:ι

ροττι:τιω όιι:ιπω,::ι:ετ ίτωρτ:· ατι ποιο ττττ::ιι:ατιιτι

πο:: τιι:ε ιπ::ιιεττ τοπτι:τιι:, τιι:ι ποπ οπο: , πιο :τι

τπειταιτ. νι:τιτ ρωοοιππι, ιι:::ιιιτ Αι:ει:ίι.τι·ι:ά.ι.ιπ

Ιοαι:. ποπ μ: πιο...: 19:88:91 οι? : Θ' πιοπιβΠππι ή,

πιο:: ρα·οιιιιυπ πι|οι! :Η , 67 πιι.ιιιρι... !ιοπιιπο.: πι...

ρ.π....:.ιωι. ::.:ιτ Ειι:ιτ.τορ.ο.Ηπτ ι ..πιω :πιο

παπι:: η?,βά ιυπιίβο !ιοπι επιι!ι πωπω: πι.·οορι:.Βο::ι:ι

τι::·:ιτ ποιο ω... Δημ. δ: ιι: Επτι:ι:. ταρ. ιι.

-@ιι! «παπι Μπι! :Π,οποο! πιο!πιπ ι!ισιιιι:·,πψριιπιιιιο

θοπι ? που: πω: εοπρο:·ιοπ: ππιππο!ιιυπ ..ω π: πω,

οποιοι:, ·ιιιι!πετιιιιι: απο: , οποιπ/οπι:ιι:ο μπω : πι:

απο:: Φ· οπιπιοπιιιπ οιιοι·πποιιαβιπ: πιω, ιιιιτπ:·ιι!ιππι

βιο: ριιπο:ιοποι !ιοποιιιπι. Ε: ταρ. Η.. ι::τιτ ρτοΒατ,

ρτττατι:ω πιο πωπω , :μια ιι:ιιι::ιτ τοττι:ωριτήι:τ

Βοι:ι: ω : οιιαπ πω: σο:·:·πιπριτπ:· , ιάσο πιάσω: π: οπο·

οοπτιιριιο,οπιιι Μπι( ι:τπ:ρτ πατι:ι·αι:: 2 οιιο!ισιοποπο

ρ:·ιιιοι θοπο.Νουπβ ππ!!ο !ιοπο ρ:·ιπιιτ,ποπ ποσοι. Νοε::

ποιου: οάιιποποο!ιοππιπ. Ε: ::::ρ. η. ρτττο:ι:ω αρι

ρτιιιιι :πωπω ρπιπ.ιιιοπεπι Μπι οιωιπτοτι::ιοπο!ι::

ποοριιιππιπ,ιι:οι:ιτ,:Π σκοπια.: το:ιοπο!ι.ι υπο!ωπ,ιά

ο/ιρτιππκιρπιποιιο!ιοπι : 86 τι: πατυτἔ: οσοι ταρ. 3. 86

Ή 9.

τοπ;

[ιοπιιιιοπ.

ιι. ιιοτττ,οι::πτ :::αιι:ω οι:: τιἶτ το::ι:ρτιοπτι:: πο· ·

Βιοπ]βια. ::ι,αι:τΙρττιτι,αιιτ οι:ιιπιε. Βιοιιγίιι::ιτορ.4. :ιτ:ιι

ι:ιι:ιε ποω.|ιιιι: ιπο:!πιι ο!ο[οιιιιι οι? ο:·ι!ιπι.: 3 :τα ρω

ταιι:ω Μπι. ΒαΠι. ποιο. ιι: Μαι·ιγ. τωι:. το!. νιτ.

ροτειιιππι ιιπιπιο π! .ο8:·ιιπάο:ροσωιπιπ ιιοοι·ι·πιιιπι

Βο/ι!!Μ.

Όι/ρ. ΧΡ!! Όι· πιο!ιτιπ ροα·οι!. Με. ![

ι πιο , ιιιιοοιιιιιππιο:·ιιι!ι:. Ποιοι ι·τρττιτ Οιαι. :ο.ι!ο

οποιοι: οπο. Απο. ό:: ται-ι: οπο. ταρ. 26. ›πιι!ιιππ οποιοι..

οιιοιι π: ιπιιιΠιτιο,βτπρπ πω: π! : οπιι!ισοι ο::·ο,οποἀ

π: ιποοιππποέια:.ιι!ιοισοπάο .βιο :πιο :ή π:!οι!_·υ: το·

οπο: :ιιιιοιιοπιιο ποιοι:: , τι: κήποι ά· τω". ν::

ίτωρττ ωαιι:ω τω” αρρτΠαι πιω! : Ιιτττ ωιιιι:τ::

ραπ; αιιι:ιι:απιιο τπτ ροίιιταιιτιι:ιά.Ε:: ::αρ.2·7. απ·

πιω ματι.: οποία παπι: ΜΜΜ. , πιο:: πιιιι! οι?? πω::

ιι:ρτι Ερικω.|ιαστ ιιιιι'ιτιο οι? τω:: απο” : π:μοτο

ιιιπι Μο1°.Μίπ.τ. Πατ::αίτ.2. Δ. Βιιτ.τ..ι. πι!:ι! φαι/ιι Μπομπ.

πιο!ππι, (ιο::ι:ιτι:: Δ: ωι:Ιο το!" ) οι.: !ιοπιριιιιιι..

:το : οποιπτώποάπιπ κά· απο” !πιπιπι.ι :9·οοι·οπιιιι,

Κοιτα: ραιΠι::: :ιο::τπτ :τιιι:ι:ι Ρα::τε ται:: διετή,

παο: Ε.αιιπι όιιριιιαπιτι οσοι:: Μαπιτι:ιιοι. Μ

τιι:τ τοΙΙιει:πτ τ:: 8ττιρ:ιιι·ιι , π. πο:: ρτττατι:ωαρ

ρτΠατι::· ασεβή ο!. , "απο ο Όσο, πιώ!. Πο πο::

ι::ι:Ιτι τεριιται:ι ιΠιιιι α. Ποπ:: .::. πιπι!βιιπ, πο:: Η.2%

τι: ρτττιιτοιίι::::.

Ριοι.:. α. :.ιιοωτ.. ι. Μαιου: ιι: τοωι::ιιπι τοπίι-ι ω:

Μ: π: ρτιι:α:ιοπτ ρττιτέιιοπια :πρωι ττΒο πια· Ρ"(,- τ·

Μι:: ωοι·αιτιο ριιιιατιοπτ ρτ:·ιτ&ιοπισ ωοταΙιτ τιτ- ”"'"Μ·

οπο. Απ:ττ.τιτ δ. 'Ποιοι. ι. ρ.οπ.48.ιω. ι. 8ζ£·

Μαιι:ω τι:ιω ιι: τοωωι:πι τ:ττιι::ιιτοι::ι:τ ι:οππι::::

πιο! οι::πιτ τπ:ιταε ροίι:ιι:α οι: αιιι::::ο:ι ι:οπιιι::,

τι:ω οι:: δ: ::οπι:ω τοπι:ττι·αι:τι:τ. (Μπιτς. ρι·οι:.

ι::αιι:ω τ::οι·αιτ τοπτιπτιι:τ ω: :ποιο π: τοι::ι::ι:ι:ι.

ται:οι:.ιω (ρττιτε (πι: ετι:τττ: ιωροΠιοιιτ αι::τω

πι, Γρττιτω ροίιτιι:αι:: τοπτιι:ττι ω. ετπτιτ ρή

ι:ατιι:ο: τι:ω ι:ττιι:τατ :ιιίΐττττ:τια ροίιιιι:α τοπικ

ιατι·τ 8ττ:ι:εριιιιατιι:ι:ω: Πτι:: πο:: ιιιίΐτ:ττ:τια Ρ::

ι:ατιι:α μου: ροΒτιιιι:ω: :μια :ιιίΐτιτπτια ω::

τ ρτοροιτιοπαι·ι Βτπτ:·ι.οοπί:τω.Οιτ:πτ ι::αιι:ωαι:τ ”

Ε οι ωαΙι:ι:: ιιι::ριιτιτττ , οι:: παι:::ω , οι:: ::ι·τιε, αι:τξ02;ω'

. τώρα. Στά :πιστα πιο τοπιιιιι:πτ ιι: ρτιι:α:ιοπτ, Ρ

ι τιεο8: ::ι:ατ:ι:ω. Μαιο: οι: δ. 'Ποιοι. :. οπο. οι.

' απ. ι. οωπτ ττ:ιω ωαιι:ι:: :κι ιωροιτατοι:αωτιιπ

:αυτ ρι·ιι:ατιοι:τω ι:οι:ι, 8τ Πο τοπίὶι:ι:ιτ ι::αΙιιω

ίιωριιτιιτι; ντι ριιι:ατιοπτω οι:!ιι:ιε α:: Επι:: :ιτ

ι:ιτι::::. δ: πιο:: αι:: Επι: τι: :ιτι.:ιτι:εορτ:·ατιοπι , τ:

ρ ριορτι:ίιο::τ πατι::·ω ττπ:ιτπτι:: ..ο τττιι:ι:τ: Βπτω.

Ϊ ά τι:πτ αάιο οι: οτιιιπτ ριιι:ατα , όιτιτι::· ωσπ

ίιιι:ι:: 8: ρτττατιιι:: ::ατι::ο:: οι:: τ:: Ντα :::τιι:τιι,

ορτται:τιε τ:: :τρι:ια ατ:ιε. δ: ταιιτ :πιο ρτιι:ατα οι·

οι:: :οι πω:: ιτρι:ιαω , ιιιτιιι:: οπο: 8: ρττταιι:ι:: °

:πιει αι:ιάτωι:ι:: Επι: τίι ιιτΙ:ιιι:ε αέλιοπι τα το·

8ι:ι:ὶ°ωο:ι:ω. λι·ατιοπτ ρ::τιτ:ιρια, 8: πιο:: :ιιτιιι::

τι:ιρα, :με ιι:ρτα ρτττιιιι:ι:: ό: τι:ο:τω πω:: ιι::

ρι:ταπιιιιαττω , :μια τοωι::ι:τιτι:ι· τ:: τιτάιοτ:τ αι:

αετπττ Ποσο τοι:ττα ι·τει:ιαι:τι τατιοπιτ. ::ι:αω το·

οτα:: ίτοι:ι. Μιι:οι· Ρι·οι:. ιιι:οιιΙιιστ: ωαΙι:::: τ::

πιω:: ρτιοτιι:ι:ε, ντι ιι::ροιτατ ρτιι:ατιοι:τω Μπι

ίιωρΙιτιττ:· . ντι:ιττττωιπαταω ριιι:ατιοπτω οσοι,

ι:τωρτ :1:ι.ιιιο::ιωιιω Βι:τι::.

α.Οωπιε τι:τιταεροίιτιι:α π: π. ιο ι;:οπα:τίι παιι::α ο ο..

οι.: Βο::α:ι:ι:Πιιω τω. οι:: ι1ιαΙι:ω:ι:τ πι.:Πιιω ρτττα- Κα” ι·

. τι:ω τιὶ ι:: Γ: ι:ο::ι:ι:π : τι:ω :μια ὲ ρτττατο τα::::ι:αι::

ζ α ΐοτωα νοιι:πταε άτποι::ιποτι:: ωαΙα:ττεο ποπ ρο

ζ πι:: τίἶτ π: (ο ι:οπιιωιιωριιτατ παωι:ι:τ , ίοτι::ατ:α

:ιτοοι::ι::αιτ Γι:ι:ιτ:ίτι:ι:: ορροιιιιι ιιτοοωιπατιοπτ:

τι:ω ποια ρτττατ::ι:: ιιιτριιαι Πτο:::ι:Πα αι::τω τπ

τιτα: ιιιτριιικ:13:0.Νιπι1οπιρρι τοιι:ι::,τιι:α πω.

ι ιι:πτ,οιιιτ Παπ. Ι8ιτιιτ ι:ττ:ι:ιτ ρτττατιιι:: ιοτι::αΙι

· ττι·τοπίιίιτττιπ τπτιταιτ ροίιτιι:α.

3. Οι::::ιε τπτιταε τττατα ιωωτιιιαιτ Ε: α Ότο: πιο

· ρττταιιιω πο:: π: αΒτο: Πτι:: .π. πι.. αι:τι:οι· Μπη·

ρτττα:ι , τι:ω πι:Πα απ:: :·αιιοι:τ ι:οι:ιο Π: αι:τι:οτ

ρτττατι ,πιο :μια ιΠιιτι ιι::ωτιιιαιτ ρτο:ιιιτιτ.(:οι:·· στο,ίτιιΉ

ε.. οι::πι: τοπια: ροΙιτιι:ιι τοπτιπττι:τιπ Ότο ται:

οι:αι:ο ι:: ριιωο τπιτ :τιμ Η ρτττατι:ι:: ιοτι::αΙιτττ

ω..ποι::ι. τι:ιιταιτ ροίιτιι:Ξι.ρτττατι:ι:: τοπιιι:ιιιι:: "

¦ιπ Πω. π. Ι:: ιιιιοιιι:ττ ρτττατο τοι::ι::ιΙΙιοοιε τα ιχ";.,;;

τοι:ιιτ:δο
...-. __ -ω-.

α::

:____.14_ω44.



η.

Κα:: :.

σο;

λαθίσ θ.

η.

Κα:: 7.

$8.

πρ. Π:: π. πω:: :.....:ε. :·.σ.:τ1.·' ω:

εοπι:ε:ίΐο π! Βοπι:ι:: εοιππ:π:σΙ::!ε , ξ: σπε:ίἱο σ :σ:ίοιπ, ποσα: σρρε!Ιστ π:σΠ:ίσι:: :::ο:σίε::: , ρε:

ί:ρποίπεοιι:π:πτσΜι:στίο:ι::σΙε ρεεεστι ποπ εοπ· ποσο: ρεεεσισ ίοπτ ίι:ΒΒει:ε:ε :::σΙτ τ1:01°σ!ί8, 8ε

ΜΗ: :π εοπι:ε:ί!οπε σκ! !:οπι:::: εοπ::::ι::σί:ι!ε, ροί::ιι:σίρεείε :!ιίίε:οπ:ίπτε:ίε,8ε ν::σ:::οι:ε:!ο- Ο

:μισά εί: ροί:τιι:ι:ιπ:ίε:! :π σ::ε:ί:οπε σ ί:οποίπ

εοωιποτσοι!ι. οσοι! εί: ρ:ίπστίπτιι::. Νσι:: ρ:πειεσ

:ρ:ο ρε: !πτε!!εᾶο:π σο σόὶο ρεεεσπ:ιποίο ίοί.ἔι

σπε:ί!οπε,τοΙΙ:το: ί.ο::πσίε ρεεεστἱ , εέιι:υε _:σπιί::::

ροπή , ροπ:τι::. 7. Ρεεεστι:::: εοπ:ι:::ί!!οπΒ δ:

οπ:ίί!!ο:::: νπίι:οεε εοπι:επιπ::τ :π ίο:α:σΠιστε

ρεοεστί;σί: ντ:σ::ι:ε .π. ρ::ρίειπι!ι ροτεί: :σ:ιο ρε:ίε

άεεοπ::ποπι::οπο:! Πε οί:ει::!ο:ιπ :σ:ιοπε :::σΙιτισ:

δ: :!:ίΐο::πιτστίε απ:: πστι::ίι :σ:ιοπσ!! σωρο ευ::

ι:επιι:πτ : πεε νπιπ:: είὶ ι!ιίΐο:ι::ιι:ε σ!ἱο Με! ‹!ερεπ

:!επτε: σο σ!ιο. Δ: :ει·ι::σίιτσε ρεεεστἰ οι:::ί!!οπίε

.απο εί: ::πιι! ρ::ι:στιι:ι:::: , ία: ρ:1οστίο σα:: είε

ί::τι:ε:Βο δ: εοπ:π:ιίΠοπι::οτ:ισ ιι::ρ!:εστ,σροί::ίπο

δ: ρ:ίι:στιι:ο ρ:σείε:πι!: νπσι:: :στιοπει:: ρε:ἴεᾶἐ

εοπ:ι::οπεπ:. ό. Ρεεεστο::: ::σί:ιτο:!ε εοπ::::ιίΠο

::::,::ι:ο:! :ο περὶ: :είιποι:ίτι::ε:τ σᾶοσίἱ , Με::

:π ρ:ίοστιοπε ρε:ίεάίο:::: :!ε!:::σ::ε:Βο δ: σθ:οσ!ε:

επι:: ::σΕπιι:σίε Ε: ιε:π:ιι:ιίε σ&πσΙι: ::ε::πίπι:: σο·

:ε:::!:σΒετ π: ί-σᾶο Με, οι:5:!:::ι::! Ι:σί:ε: επ:: πω,

είπ:: πιίσΠι:ι! ί:: δε:: :ε:, ουσ :εε ιρίσιι: ρ:οι!ι:ε:.

Απτεε. ρ:οί:. πσΒίιπσίε ε:: σάι:σΠ :είιθ:ππ:,ρι·σετε:

ρ:ιπσποπεπ: ίσπάι:σι:: 8: εοπι:ε:ί:οι:ίε :το ί)ει:ι::ι,

οι! ροΗτιππ::: :!ιεί::οι::πι .π. ροδτ:ι:ο ρ:ο ίε:ίρτο,

εοπ:ρ!ειε.ιπ:εΙΙιει:ι:: πο:: ::σπίτι:σΠ:ε: ρεεεσκο:

ρε: ίοΙσπ: ρ:ίπσιιοπε:π ίσπ&ι:στιεδε εοποε:ί!οι:::

:!εί:::σ:. 7. Ρεεεσωι:: ο::8:πσΙε εοπί:ίτι: ίπ ίο!έτ

ρ:ίι:στιοπε ρε:ίεάιοπισ ι!εί:ι:ε πω:: ρ:α:ε: ρ:ίι:σ

σιοπε::: ίσποτιτστίε ι!εί.:ιτε ιι:ρ:ι:ι::ϊ ο:ι8:πε, π!! ρο

ί!πποπ: ε: Ρετ:εστο ρ:ο:ορσι·επιπ ::σπσίι:πι!ιτο: :τι

ροίτε:ο::ε:Βο δ: ρε:ίο::σίε :ντ:ι::ποι:ε .π. !:σί:ετ

πω:: :στιοι:ε::: ρεεεστ!. `

δεειιι::!σ ίεπτ. :!οεε:,ι::σίΜσπ: ιπο:σ!επ: ρεεεσ- Ε

ε; ω* ἡ' τἰεοιπιπἰίΒοπΒ :σι!τεσίι:ε: εοπθίτε:ε ι:: ροί::ισο, ξ

,0,ε:ίπο το

|ίσεωε:.

πω::

Ξ·"ήιό.

$9.

ίο:ι::σΠιε: δε εοι::ρ!ετιι:ε ι:: ρ:ιπστιοπε ρε:ίεάιο- '

πι: :Μπιτς , :ισ ν: πωπω:: Με σΙ:ει·ο ί:ιί!!εισ: σ‹! !

εο:::ρΙεισ:.π δ: ίο::::σΙει:: :στιοπει:: ρεεεσ:ιεοι::-τ

_ π:ίίΒοπίε. Ρ:ο Με ίεπτ. :εί·ε:ι:πτι:: δωρεά. ό· 7

Εππωω: σο. δει! ΐσί:ο:σι:ι:!τ:ι:::! .π. ροί!ποπ:::

είε :π ρεεεσἰο π: π:: σρρε!!στι::ιπστε:ί.:!ε δ: Μ

ί!:στο::: ρεεεστ:; ίοΙσ ρ:ιι:σ:ίο νοεσιο: :ο::::σ!ε. Π·

!σιπιπι!!εσ:ε ν:ι!ειιι: δωσει. άω:ιδ2. ω"... Μάϊ. 3.

ιι!φ.7./εδί. 4. ουκ:: ίει;:οππτο:εμ:ίι!σι:: :εκπτω

καποτε ε:: νπσρσ:τε σδί;ι:ε ροί:ι:ι:ιιε ρεεεστί, στ. '

Βι·. σώσω Πει , :σ:ίοπε ίπ:: ροί:τιι:σ:επτ:τσιι::τ:

ίε::ρ:ϋπσ:ίοπει:: ρε:ίεάιοι:::: :!εί::κε: στου: σ:!εο _

:στίοπε ω... ροί!τιοεεπτίτστ:ε εί: ι::ο:σ!ἰ:ε: ι::σίι:ε,

ίσίιει:: :σε!ιεσίι:ε: σε ίπεί:οστ:ι:ε , επι:: ιπο:σ!:τε:

- !::οι:ι::είίε πο:: ροί!!τ , οι:: :πι:ιι:ίε:ε ρε:!τρ::ι:σ

τιοπει:ι ρ::ίεεϊιοι::: :!ε!:ιις. Ε:: σί:δι ρσ::ε πεοι:ιτ

:::σΙι:ι:: ν: ί!ει::ιείίιΒ: :Βίου ί:0::1:1σ!! ρ:ιπστιοπε

σί:επιπσ!:οπ:είεί:ίτί. Ι8ιτιιι·ν::ι::::ιοι:ε ρε: ίε π...

τοσ!ε::: :στἰοπεπ: ρεεεστί εοπίτττι:ιτ. ·

()οπί:::ι:. ε:: ι!εί:πΜοπε ρεεεσπ, ό: κί:48::Π. Ντ.

 

ε.#ί""Μ 22.εοπ. ΒιισΠ. εσρ.σ.7. ω... ·υ:ί[σδισω.νεί :σκ

σο.

επριιιυπ £001ΗΜίεέ:Μ στο:·::σω θεέ. Νσει: ρε:ἀτἄτ4π:

νεα-Μου», ε·κρίιεσ:ιι: :στ:ο ροί:τιπσ ρεεεστι: ρε: :ο

ευπτο:ίςσεω ΙΜ, :ρίσ ίο·:ιπσ!ισ ρ::ι:στ:ο απορίε

:ιιισ ρεεεστ:.

Τεττ:: ί`επτ. :!οεετ , π:σΠτισιπ :πο:σ!επ: ρεεεστ:

σ ο δυο:: :ο . εοι:::πιίΠοτ:ιε ίο::πσ!ι:ε: εοπΠίὶε:ε ίπ ίο!ίι :στιοπε

Ροβ-ΙΗΜ

· ,πωπω

ροί:::ι:έ:. Ησπε ίεπτ. ἰπτε:σπτἰοιιο: επρ:είεε πο·

επε:οπτ Μα]τοπ. Με. άι”. 43. 72.3. πω”. π.

π. σο. 18.απ. ε. άσο. 7ι.σ:·ι.6. ό· μ, 72. στι. ι.

δ: σα. 79. στι. ι. ῇ. πάε14ΜεσπΜΜ. @ποιισιππίσἰπ

ρεεεστο ι!ι:ρΙιεει:: ι!:ί:ι::ρπστ :ι:σίιτισιπ , ρ:ιι:σι:

οπο. ποσο: σρρεΠστ ωσ!ἱτιᾶίῖι::ρ!ιεὶ:ε:, ρε: ποσα:

ρεεεστι:::: επ ω:: Βεπετε πω!! ί!ι::ρ!ιε:ιε:, δε ρού

τίι:σ:π :!είσι::ρτσ::: ε:: οΕ:ίειί:ο ρούτιι:ε εοπτ:σ:ίο

Χ

εεσ: είΤε σ: πω:: ρεεεσ::: σρε:τε τσι::ε:: :”στετι::

Μ. πο. 7ι. 5. έ:: Μάο: ιπ::επίσ , ρ:ἱι:στἰι:σι:: ποπ τ.:

!:σί:ε:ε σε! ρεεεστι:ιπ ί`ο:π:σ!ἰτε:. ία! εοπίεει::ίιιε,

ουσ εοπίει:ιπτι:: :σ ίο:ι::σΠτε: εοπί::τι::πιι: π: :σ

:ίοπε ι::ο:σΗ: ρε: πσσΠτίσ::: ροί!τιπσπ: νο!οι:τσ:ἱσ:ι:

ε:: οΒίεάο:!ε·ίπωρτστπ: Ε: σο. πσ.ῇ.::ά ...π.........,

δ: 5. σε πωπω:: , ιπσ!ιτισο: ρ:ιι:στιι:σιπ νοεστ σο·

υπόπ:πωσι, ποπ ίο::::σΙίτε: εο_πί:ιτι:ε::ιει:: ρεεεσ

τι:π:.Ετ :πσι:ι:είτε ίε::ι::τι:: ε: επ:: :!οά:ίπσ,ι:ι:σ:::

τ:σι!:: πι. σιι.72.;. Μισιάσπ:ωπ,πεωρε ρεεεσ:ι:ο:

είίε πω:: ρε: ίε: σποτ! πο:: είίε:, δε: ντ:σοι:ε

:::σί:τισ εοπί:ι:ι:ε:ετπ:. ΙΒιτι:: είπ:: :!οεε:, νται::

ι:οε π:σΠτισ:π σι! ρει:εστι:::: ρε:τίπε:ε , ίπτε!ΗΒε

ρσ|ἰιΙσσω , εί!επεισ!πει· δ: εοπί!ιτοτιοε , ρππωι

που, σεείι!επτσί:τε: δεεοπίεει::ιι:ε.

!πτ:::εεεπτ:οι·εε Ι:σπε ίεπ:. ποεεπτ Βσπι:ει π. Π· ›

:.ρ. μ. 49. απ. σ. Μεσοι. ι. 2. σο. 7 ι. απ. 6. 5. ω..Ρ:480ΜΙΙ.0: ΖιωιεΙ πρ. 7. κή...: ά::ρ.9)·. σερ. ο. α δ, Π".

Οκτώ! με. 7:. στι. 6.:Μυ. ι. απο!. 4. ποσα: τείεε_ρωωρ,

Μεάιιω ίεει:τι:ε ει: δισκο:: , δε εο!ΗΒι:ι:: ε:: ρ:ίπε!

ρίο3. 'Τσουκ. :.ρ.σκε.4.8.συ·:. π. π! σ. δ: 3. πω::

Ο::ι.εαρ.9.8ε 1.2.7:: ιδ.ε:·:.)·.σ:! σ. 8: σο. 72.. απ.

:.87Ιαιο .ω 8: σΙ:ί:ι, πεπ:ρε ωσ!ι:ι:: ποπ ίρεειί!

εσ:ε σε:ι:ι:: ρεεεσιί, ντ:!ίε:: ρ:ἰιισ::οπε::: κάπο

:!ιπ:: , ίε:! ν: ίτι:ρο::σ: ροί:τιιισι:: :στιοπει::: Βοπἱ

Μπι:: σρρσ:επτι:. Ωι:ίσ π! οποσ ίρεειί!εσ: ρεεεσ-·

απο, είί: οπο! ίπτει::!ιτι:: σ:: ορε:σ:::ε: πο:: :πωπ

:!ιτ1:ι· :εάιιοπιι:ιε ρι·ιοσιίο, επι:: πει::ο :πσ!ι::π ί::

τεπ:!επ:ορει·εττ:: ,ίει! ίσοπι:ι::,επι σππε:τσ είί: :ε

&ίιπι!ιπισ ρ:ιι:στιο. Ε: !:οε ::!εο,οι:ισ ίρεε:ί!εσ:ίο

ί:: σάιοι:ε !:ι::::σπίσ ι!εί:ετεΠε νοΙππτσ:ίσ δ: ρε: ί::

ἱπτεπτσ. Ε: :πιο ρ:ίι:ειρίο , οι:ιε!οι:ι:! πω: ναι

τστε :Π:ο:,σρε:τε ίεοπίτι:.:,ίρεειί!εστίιιι:π: ρεεεσ

τί εοπ::πιίΠοπισ είίε :στιοπεο: ροί!τίι:σι::. Νεε ο!»

ί:στ, (πω: σκι/Ι. 7: . από. εερί:εσπε:!είσπ:::οπεπ:

ρεεεστι , ιί:εστ ίι:Βίίσι::ισα: σάι:: πωπω:: 'πω.

πει·ε σα! ι:::τε:ισίε ρεεεστι, ι!εο::!ιπστιοπεπ: σ Με::

σο! ίο:ιι:σίε. Νεκ:: ρε: ίο!:ίτσπτισι:: ίπτε!ίι8:: ρί:7τι

εσι::, πο:: π:ο:σίε::: επτιτστεπ: ρεεεστ:: ρε: :!εο::!ί

πστίοπε::: σΙερε , ποπ τ::πτι:::: ιι::εΠ:8ι: ρ::ι:σπο

πει:: ο::!:π::σι! Ηπα:: ε!εί:ιτιιι::,ουσε εί: ρσί!!ο.εοπ

ίεςι:επε ρεεεστιππ . ία! ετισ::: ρσ.:ί:ιιι:σ::: ίρεειε:::

ρεεεστι, οπο εί! Ρ:οσιο:ι:ι:: ίι:πε!σ:::επτο::: ι!εοι·

ι!ιπσιιοι:ιε, 8: εο:::ρσ:σιο: σε! ρ::οσποπεπ: , πο::

ν: Βεπι:: σε! ι!ιί?ε:επτισι:: , π.: ν: ωι:ιω:σω σε! σε

ει:!ει:5. νι:ι!ε 7::.18.67Ισ. ει! σ. ρ:ίοσποι:ε:π, :μια

ίπ σε:ο ρεεεστ: ιπείοι!ιτ::τ, σ:: επι: εοπίεςι:επτεπ::

πωσ ι:π::::ι:ι:: ποπ-Ρε:ιιι:ετε:! εί!επτισίε εοπί:ιτιι

τιι:ιι::: ιρίἱπε, ία! ίο!ί1ιο σο ρ:ορ:ί:τστε:π εοπίε

οτιεπτεπ:: Ε:σσ.79.σπ. σ. Μ! 3. ρ::ι:σιιοπει:: π..

' οι σ:: ρε::ίπε:ε σε! ίρεε:επσ σα:: εοπίεςι:επτε:,

δ: ποπ οπσίἱ ι!ιίΐε:επτίσο: ίρεε:ί:εσ:::. Δ Π·

Εσ:!ε:π ίεπτ.εο!!ιείτπ:ε::Α:·ιΠ,:μπω ρ74ι!ίσιτ- Ε μ: .

πασοκ:: :σρ.ιίευρρ:ρ:ι:, ‹!οεε: ίπποι:: δε ι::σίιππ ορ- έ:8::·ξ'

ρω:: εοπτ:σ:ιε,ποπ εοπτ:σι!ι&ο:ίε.ΗΜου).ιπ αφ. Η,,,,,,),,,,·

σ. απ:.».ρ....ι: ρυ/ΐ ωω!ιπω,ειρΙιεσπε νε: Επι,Γκέι·

π: καποιο ρ:ψσεωι:ε, :εί'ει·τ οριπ:οπε::: εο:ιιπ:,

οι:::!οεερσ::τιπσ!ιτ:σω ρεεεστί α:: :::!:ι!, δ:: εσι:: - η

::πρ:οί::στ. Εσπ::!ι:ε οσε:: έκεισδ.Ιιο. ά:ρ:τ|τω:99 °4"!'^ίωί·

πρ... Μι.πω.:. 4. ι·::σκάκ:.

Π ι ο ο ι. Γο:ι::σΠε :σιτε :Μισο εοι:ί!:ίτι:τίτισ · :π

ρεεεσ:: εοι::::::ίΒοπ:: ν: σ::1°οιωπ πστι::σε :πιο- Η,ΡΜ[τ:__

πσΙ: πο:: εί: ρ::τιστιο :εθτίιιιι!ιι:ιε :!εΒιισε :απΡ:οί:. ι. Μο:σίι::!:ίΤοπσι:τίσ :π σάο :!ε:ίι:στι:: ε:: Μ” ,,,,,,7.

οίι:εθ.ο: ίει! απο ρ:ί:::ο εοπί:ιτοτ:ι:σ ο!:ιε6:: ν: Μ». ..Με

:!ιίίοπί :στ:οπί , πω: εί: ρ:ιιιστιο ρε:ί'ε&ιοπίσε!ε· ΡΜ·"“··

Με, Μ! ροί!τίοσ ι!ιίΐο::::ιτσε απ:: ::στι::σ :σπο

πσ!ιέ ί!ει:ι::: οί:ιεάιιι:: είίετι!ιίίο:ιπε πσιιι:σ: πρ. .

τ:οπσ ι

ί

  



_ α::

:ίο:αίί ρ:ίωίίδ: ρ:: ί: ρ:: ρι·ί:α:ίσ::ω ο::ί:ί:,

ν:ί οίι·::ωί:α:τί:::::ί:: , ::: :ίί::ίωί:α::::ι·αο

οΒί:θ:ο ί::ί::::::ί.(ίο:Γ::. :Ω ίαίί:ω;:α:ι αίί::

:ίί. σί:οί:&:ω :Π:ί::ίίΐ::::α, αίί:: :ίίίσ::ω δ:

:ίίίίστω: :α:ίο:ί : Ρ:ίω:ω ν:ί ::ίίαω , ν:ί :ί::ι·

ίαω :::ί:α: ωοίαί:ω :ίίίστωίτα::ω ί: αό::ω α:

:α,οιιαω ::ι·ί:α: οίιί:θ::ω :α:ίσ:ί :ίίΐοι·ω:. 8:

::::::ω ί:ωρ:ι· :οωωιι:ί:α: αά:ί :ίίΐοτωί:α

πω, δ: ίο:8: :ί::ι·ίαω α: ::: :μπω :οωω::ί:α:

οΒί:θ::ωί::ί:::::ε. 8::::ί. ρι·οί:. Η σίοί::ί::ω

::: :σ:Γ:ί:::::::ι· :ίίΪο:ω: :ια::1°8 ι·α:ίσ:αίί ρ::

:α:ίο::ω ροίί-τι:αω, ί:: ρ:: ρίί:α:ίσ::ω σι·:ί:ία

ν:ί :ί::ιιωίία::ία: :::ίτα, :στα :ίΠο:α::ία σί:ί:όί:ί

:ο:ίίίί·:::: ί: ::ί:ίωσ:ί ρ:ί:α:ίσ:: σ::ί:ιία, ν:ί

:ίι·::ωίία:τία ::ίαίια:.Α: ίια::ρι·ί:α:ίσ::ω σ::ί

:ίε δ: :ί:::ωίία::ία Μία:: σοί:όί::ω ί::ίπ::::α::

:ιροί::ιίΐ::::: ::: :ίί::ίωί:ατ:::: α :ίίΐο:ωί;

:οιιί:::::::: ::: αθ::ε ν:ί:: α: π:: αί::ι·ί:ε.

Ν:: :ί:ί ρσ::ίί: . :ίί::ίωί:αι·ί ί: :σ,::ὸ: σο·

ί:6ί:ο :ίίίοι·ωί ::: ::ί›ί::ε ροϋτί::: στ:: ίιο::ί:α

Με, :ι:ί ::οί::ε κι:: :Η οί:ί:&:σ ί::ίΒ”:::::ί. Ναω

ί: οίαί::ίτο ::ίίιίω :Η ::ίοί::ω , Ε: Γσίιὶω ί: νο

ί::ι:α:: , ::: ::::::: :σ: ορ:ι·α:ί :ίι·:α σοί:όί::ω

απ:: σ::ί:: ίιο::ίί:ατίε: Α: ωαί:α ::ίοί::ιτι Μ·

ο:: νοίιι::α8 , ::: ορ:ι·α::ί :ίι·:α οίαι:άιιω :Πί

δό

ίοι·ω:, φαω :ίι·:α οίσί:ά:ω ί::ίΒ”::::η ίιο: αιι- ο

::ω ωαί:ε ::ίοί:::ι ί: νοί:::α:: ίαί:α:ί:ο: ρο

::ίί:, ίί ν:.ι:ω ο: σΒί::::ω :ο:Ι:ίι:α::: :σπίτια

ίί::: ί: :ΙΤ: :ί ο:::ίε, δ: ί::ίίΐ:::::ίε ρ:: ίοίαω

ρτί:α:ίο::ω :::ί:ί ο::ί:ίε: ω:: ί: πεσει:: :α

::ω :::: ρ:ί:α:ίο ::ίοί:ί ο::ί:ία. ·

Οσ:ίίτ. Μ:: τα:: νί8:ι·ί ροκ:: ί:α:::ί::ίίΐ:

::::ί, 8: :ίίΐοίωί: ί::ίίί·:::::.:. :ο: :ίί::ίωί:α

ι·:::ία:ίίίοι·ωί , 'Η παπί: ωαίί:ία: ωοταίία ί: α:ί.:

ίοι·ωαίί::: :6ίίί::::: ί: ρι·ί:α:ίο:: ::&ί:::ί:ία ί::

οι·:ί:ία ::ίαί:ίαᾶ:ί::ι:ία :α::ω ::ρ::ί::: ί: νικο

ς:: αι.$: : α: Ιω:: :ί:::ία ωαίί:ία ό: ί: αδ:: δ:

οοί::ί:σ :ίίΐσι·ωί ,φαω ί: ί::ίίΐ:ί:::ί : :προ :::

:ο:ί:ίτιιίτ:τ ωοι·αίί::ί· ωαίιιω ρ:: :αω ρτίιια:ίο::.

Ρι·οίτο. α. :κ ω". αρι.7α.:ί:.απ.ι .5.α: ΜΜΜ. Η

ωαίί:ία ρ:::ατί Γοι·ωαίι::τ :ο:ίί::::: ί: ρ:ί:α:ίο

:: ι·:&ί:::ί:ία ::ο:: , ί::::::::ι· , ::ο :ι::::ωα

νί:ία :ί:::α νίτ:::ί ω:‹ίια: ορρσίίκα,:α. ετ. ί:::ω

ρ::α::ία:ι δ: ί:ί::ίί:ίίί:α::ω ι·:Γρ:ά: ::ωρ:τα:

:ία: , :ο: ρσίΪ: ίρ::ί: :::: ί: :ίί:ί:8:ί , :ίιω ιι::

ροίίί:: ι·:ίρ:θ:: :ί:ί:::ι ίρ::ί: ίιαί:ιιιίιε ρί:::α

· ίρ::ί: ρ:ί:α:ίο::5 :ίίί:ί:8:ί, :μία ρ:ί:α:ίο::: :::

· :ίί:ί:8:::::: Γρ::ί:, ω: ρ:::: ορροίί:α: ίστωαα,

3 8·

σω::".

36:

Βίαια. :::

τικα 8:σαίωα

οίκω:

::ίί:ι:α ρκί:α::. Ωίιω @::: ::::ί:::ο δ: ίιο::ίί:αε '

ν::ω: αι::ία: Π: ν:α ίρ::ίαίίΠίωα δ: ί::ί:ίίίοίίίε,

:ο: ρσ::ι·::: ρ:: ίιαοί:::ί:::: α: ίίίαω ρί::::

ί”ρ::ί: ρ:ί:α:ίο::: , α: ρ:::ατα, οι:: ί: ρι·ίιια:ίο::

α:: ίιο::ί:ατία ίοι·ωιίί::ι· :ο:ίίίία::,:ίί:ί:8:ί.

27- να:ί: ίιο: πρι: ίσί:::: :::α::::.8:ωωα. Ι:

δ""'"ἶ'Ϊί' ::αίίί::: νίττ::: ω::ία ρί:::α ίρ::ί: ίισ::ίί:α:::

Μ:ίο:ι.:

α&:αί:ε ::ρ::ίι·ί ροίί: ,: ν:ί ρ:: σ::ί::ω α: :ί:::

Τα: ωα:::ία:, ν:ί ρ:: σ::ί::ω α: :ί:::ί:ω ωο

::::ι α:ιί:8:::ί ί::ω ω::ί:ω ίο:τιιαί: νίι·:::ία:δ:

«μία ρ:::α::ω ::: :ἐξ ρι·ί:ατίο ίισ::ίίτα:ίε :αρί

τιίαίία,ί:: αό::αίία , ροίί: ρ:: σι·:ί::ω α: :ί:::ίο:

αᾶιιε :ί:ί:::α νίι·:::ί: ρί:ι·:: Γρ::ί:ρτί:α:ίο::ε,α:

Ζ.ι:Μαρία ρ:::α:α :ίί:ίο8:ί. Πί:::ί-::.:. :Π ίρ::ί: αά:ε ί:

ΙΙί:ία,::σ οσ:α::ωρσ:αίία δ:ίισ:οτ:ω , ίαωαω

κι:: ρ:οιιίωσ ι·:ί:ίι:ίω:ε ( :σ:ί:::::::: :ί::τ

Παω :ί: ίρ::ί: ρ:::α::ω, ο:: ίίία δ:ίια:: Μ::

:::ε)::ω :ιι :ί::ι·ίί:α:: :ί&α:ιί::ω ι·ατίο:ία,::ω

ρι·α:::ρ:σ::ω,::ίο:ε :α ρι·οίιίο:::::.Π::ι ::ι::

ίίια :ί:Γρ::ί: αιΕί::ε , ::ο ω::ί:ω νίι·:::ίε α::ί:ρί

ωιιαρ:: ::::ίί:ω α: ν:ο,α: α: αί::ι·ο :1:ι::ωσ: να

ε. ::ο ρ:: αά:ω ::ωρ:τα::ία: αοί:ί::ω::αί:

Ριπίί:ί: ::ί:&ατίο:ίΒ:α , δ: ο:: ::: ::ί::α:ι::

°:ίίί:α :ί:::ίί:α: ί: αόί:ίο:ετ Α: ::ίία:ίί: :ί:::ίίια:

 

Χ. Ϊ/|[ 1): απαίί:ία: ροσαπί. :κά [ί.

:α:::α: ::::ίΐατίαα. Ε: ί: νίι·::::ίίία::αίί:αιί: :ί

:::ί:::ίί: ίρ::ί: αδί::,::σ ωσ:::α:: ί:σ:α :σήτα

:ίαι·είω:: , δ: ::ο :α::ω ρ:::::ι:: :::ί:::ι:5, .
:1:α::0 δ: ν:: οροί::::Ρ:ίοι·ί αέ::ί α::::ία::: ί

α:ατί:ία,ροί:::ίο:ί ρτο:ίεαίί:α:.

δ:: :σ:ιτα.:νοί ::ίία :Ω :ί:::ίί:αε ν:ί ωσ:ί:ί μ.

ί·στωαίίε,ν:ί ωο:ί ίρί:ω αρρίί:α::ί, ::ίία :Η ίρ:· οι""°ω

Νεά:: :ἱ

:αίίε ί: ν::ω: ::::ία:ίοί::: ::: Γρ::ίίί:α ί: :ί:::2:23%,_

αό:ίο:: : ακί:: αεί:: :::::::: ρ:: σ::ί::ω α: :ί- ,,"ω

::ι·ίο: ίρ::ί: αδί:::ί::τία :ίί:ί:8:ί ρ:::α:α , :ι

::ω νί::::ί σρρσίί:α. Μαίοι· ρι·σί:ι. ίοίωα ίρ::ίίί

:α:ί:α αό::: :Ω ν:ί ωσ:ί::ω ίίοι·ωαί: , ν:ί ωο:::

:ί:::ί:: ίρί:ω αρρίί:α::ί :ίίί:: .:. :α::ίιω :θ

ίρ::ίίί:α:ί:::ία&ικ , :::: :ί: ωο:ί::ω δ: ί::ίί

:α:ί::ω ρσ:::ι:ία: α: α6::ω: Μ:α:::ω :ίί.ίοίίιω'

ωστί::ω ίσί·ωαί: , ν:ί ωσεί:: :ί::ι·ί:είίίιι: αρα»

ρίί:α::ί::α::::α ::: ωο::::, ::: ί::ίί:α:: ρω::

:ίαω α: αθ::ω ο ί:: :ι:ιτί:ί::: :α::ίιω :::ωί:α::

αό::ω.Μί:στ ρω:: :ιοιί:::ι ίοι·ωαί: νίι::::ία ό:

ί::ί:ίΠοίί:, ί::ί:ίίί:ίίί::: :::::::: α:ν::ος::

:ι::::ωσ :προ ::: ρστ:ίί: ί: ίίί:: :α:::::ί:::ίί

:α:::ι:ία ::: ί:ρρο:ί::ίίίί:6:ίο::ω αίί::αω,:ίιω

:::::α: ί::ω :ΠΕ :ί::ι·ίιιω α ί:ίρίο. Α::::::::α

σί::::σ. Μοιί:::ι ω:: νίι:::ίε :Β ω::ί:ω Ω

:: οω:ί :αι::::ισ νίιίοίο:::::::α::ί: .:. ίιο::ίία:

νίι·:ιιτία ροίίτί:: :ι::ί::::: σω:: :ι::::ωιιω νί
τίσίς:ω , δ: ί::ί::::8 σω::: :ί:::ωίία::ίαε νί:- ·29"'ί'ξ

τω:: α: ρτσρ:ίαω ωα:::ίαω ρ:::ί::::::.Ν:::ί: :::22:=_

ίΒί::: ίαί:ατί ωο:ί::ω νίι·:::ία ω::ί:: ί: ίσίο ::- πω::

:::: α:: ν:σ :ατι·:ωο,:ίίί ίίω:ί :::::α: α: αί::ίο,

δ: α: σω:ί , :::: ίρίί:: ίιο::ίί:α:ί ορρο:ί::ι· : α::

ρι·οί::: ::ο:: ίιιιί:ίωσ:ί :ισ:ί::ω :ιο:::: α: _

:::ο:: νί::::ία,ίοίίιω ρω:: :::::ί: α: ν:ο :ι::::

πιο, ::ί: ίίω:ί ωο::α: ρω:: :Πέ τ::::ί: α: ::::
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ρ::ί:ίίσ::ω οσ:σι·:ω, αίί:: ρ:ίίςίίο::ω Μ::
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:ί: α: ν:σ :κιι·:ωο νί:ίοίσ,δ: ::: α: αί::ι·ο πω:
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ρα: :·:::σι:ει:: ροί:τ:ιιο::: . ροτει·:τ τι::::σι:: ι::στιι:ε

ορρστ:: :πιστα ::::ετιι: ρετ ::τ:.οτιετι: ι::οτει:ετ:: ρο- _
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::στο οι::στ:: Πε:.Νιιτ:: :τι :στο Βοτ. ρεεειιτε εκατο :ι:τε::ε6:ι::,::::::τσε ιι:τ:οίσε νο:σστετ:,::σι: ρετρτ:- _
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ι:ετι: :άσε ε:::::τιιτ:: :τι Παπ:: , οσ: εἰ:: σιοτ::σιο

ρε:ίεε:::::ι::σε ι ::οε ρτ:σστ:οι:ετ:: εσ:σ:εσι:οι:ε
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στ::σι::.Πε: σε :ΗΜ τ:ε:ει·: οσσεστιοσε ::τ3:σ :::-=
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Ι) ι ο ο ο. Ρ'οτιοι:::ε τοσο ρεεοστ: εοι::ιο:Π:οι:::
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Γρει::ε :στα :ο Γεεσιιτ:σιο σ:::εό::τι. Ιε:εο:::στει:: α::
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ι:ε ρτει:εετ:ει:: ρτ:σι:ι:στ:ει::, ε:: :σ::ὶε:ει:ε οι: ρι:ι::ὸ

εσι:ί::τι:ει:ι:σι:: ρεεειιτο τ:: :τι ται:οι:ε ι:::ΐστι::ιτοτ::
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ι::ιτιστ:ε ν:τιστ::,ρσΠι:σστο :::ισ:τστο ν:ι:: , οσέ:το ί:
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::σε ρ::7::εσι:: Πσε :::οτο:ε , εί:::: ρεεει:τσ,::σι:σι:: “Μ” 4”
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1):τα. Νο:: ρσ::ε τ: Γο:σ Πεσ ρεεειιτσι:: ρι·οι:ι:· 4.;_
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_ι::::::::::::ετ τω:: :ο ρει:ειιτο,ρσΠετ ξ (σ:ο:)εσ ρισ
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:τι οάσ ι:::εθ::οι::: ,οσὲτο ρτσριετ ροί:τ:σστ::τεί

ρειί::ι:ιο 86 :·ιιι:::τι:τ::::ει::, στο:: :::ε:τ εοτ:ι:: Πωσ::
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ο!ιι:ιίτι , οοοι! ρι!ιοαι·ιο !ιιιο:τοι οι!!ο !ιι!ιοι:!ιι2;

ΡΙ!!ΙοΕ!Ο ι:ιι:ι!::ιι μι:: ιόιοι.

ΒΕΟΤΙΟ ΙΙΙ.

@πιο βοειψιικιωι οι ΑδΖι4, οι ?οι ισπ

έβιιβι·ιπαί2.ι Μπορεσιατι ευΜΜιβοιι2.ι9

νο ρο!!τ!οι Γοιιι !ιι εδω τι:::::!,:ιιι!οιε Ρον

Πει, ιιοιι: ο!! !οο!:ά:οοο ιοοι·ιι!!ιιιτ!ε , 8: πιο·

πιω, :ιοω νι £οττ1Μ ::Ροιι!τ οδιοιιι !ο 8:ιι:ι·: οπο·

το. Οιιιιι:ε :οιιο:ιι!οιιι Μ: ιιο!ιτ!ιιοιο , !ιι οιιο

ρι·οι::ι!:ιιτ: Μ!! . ι!!ιι! :οτιο!!:ι: !οιιιιιι!: μεσα!

(.'ωπυσα. .ο :οιιιιιιιίΠοιι!ι, ιιοιι :Π: :ιιι!ιιιι:ιιι ρ!ιν!!:ιιοι οι"

θ/α_Μ(^'ω Το!!! οο!: Βια, ν: οοιιι!!!!;!ιιι'.ιιι ὁ οιοι·ιι!!τειι: , ιιοιι

7823,;) :Η ιιιιι!ιι , ία! Βου: Βοιι!ιιιτ: τιιιιι!::οι!:ιι:ο!! , νι!

|κιωΡ.“_ :οι @πιο πιο: Ρ!ινοι:ιι: οσο:: :ιι!οι οιιιιι!ι ι:οο!

:οι :ο :οιιιρΙ:τιιοι ιιιι!οιι:ιιι ιιιί!:ιιε νι οι: , οοοι!

:Η ΜΒ: Βοοι3 οοιι!ιιιι: ιι!ιν!!:!ι 8: τιιιιιί::ιιι!:ιιιο!!.

Τιιιιι οο!: ρ:ι:::2το ιιοιι :θε ίο!ι 8:ιι:ι·: ρ!ινοι:ο,ί:ι!

ιιιοι·ιι!!: ποο ιι:: :!ιιι ίοι·ιοιι!ιιιιε δ: ιιιι!ο :οιιί:!ιο

ιιοιι (Ποιο ροι:ιιτ !ιι ω: ρ!ιν!!ι:ο,ΐ:τ! οιοτο!!::οοι

:πιο ίρ:ι:!!!ι::ι ρ1°0Ρ0τι!0τιο1°!ι!:Β:8:2:ο:τ!Ε2.

_ Ριιιιιιι ί:ιιι. ι!ο::τ, !ι! :!!: οιοια!: :οί!!τ:ι: !ιι οι·

ιι!τι!::ο οι·ι!!ιι: πιο!! ιιι!ι!!το ο&ο! οποιο!! , :ιοιι:°

!ιι!ιοι·:ιιι: τ:τοι!τιοτο οι! ο!ι!:θ:ι! ι·ιιι!οιι! ι!!!!οιιοτι:ι:

!ιιι σοι-ω 1. α. μ. 71 .απο Μ!. 1.ιιυιεΙ, 4. δι μ.

48.

49

1 . Μπι.

72. απ. 1.8: :ο!!!Βιιοι· :ιι Οιιιι.οιωθ.71.ιιι·ι. 6 οι.

@ΜΜΜ ί!7ιά. οο!:Μο!οτ::Π!ιοιιιιτ , :οιοιιι!:ιο

ιιιτιοιι:οι ρ::ι:ιτι :οτιί!ί::ι: !ιι ροί!ι!οο !ιιτι·!ιιΓ::ο.

?οο! ρ:::οιοιο :οιοιο!!!!οιιιι ό: τοπιο!! Μισο:

ιιιτ Ροί!τ!οιιοι τ:οι!:οτ!ιοι νο!οιιτιιι!ε,·8: :οιιο:ιίιο

:πιο οι! οο!:&ι! ι·ιτι!οιι! ι!!!!οιιι!: Κα! οι:: :Η ι!!!ΐοι·

:Με οποιοι ι·ιιτ!οιιιι!! νι οι: , οι: ρτο!ιιά: τοοιιι!!τ:τ

οιο!ιι:!ε!ιοι. 8::οιιι!ιι Γ:ιιτ.ιι!!!ιι·οοι, Μ: ρο!!τιιιιιιιι

ρ:::ειι:6ιο!!Βοιι!ι !οιιιιιι!!ι:ι··ι:οιιΠί::ι·:!ιι :ιιττ!ιι

ἴ::ἔι ι!:ιιοοι!ιιιιτ!οιι: ορρο!!τ!οιι!ε εδώ: ιιοιι! οικο

ιἔι ιιιτ!οιιι!ιντΠ:,ι!:Γοιιιριέι :ιι ο!ι!:θ:ο :ιιιι!ιι!::ο

::ιι!οιι! ι!ι:ΐοιοι!. Ε!! κή. ι. 2.άω!>.95.ι:. 9. ά· το.

Εοοι!. μεσω! :οιιτιο!ι!τοι οι! :Η: Ρ::ι:ιιιι ο:: ι!!!

Έ:::ιιι!ιιοι ιιιοιι!:οι: Μ! :οποιο 8:ιιο5 ιιιοι!ε :οπο

Βιι!ο:ιιιι!οί::ο ι!:ιιοοι!ιιιτ!οιι: .το ο!ι!ι:&ο ιιοιι

ΐοιιο π! ι!!!!οιιο ιοτ!οιι! : Οοιι!τιι·ιιι. ιτι:ιιι:ι·: ροκ!!

οο!ι!οο!ι! ι:ο!: δ: !ιιιι!ιιί!::οοι :Η οι πάω, νιιι!ιιιἑ

ιιιιιτίιιιι τοιι!!ι!5:νι ί! ιιθιοε,οο! οιιτ:ο!!:Βοτ :ο νται

:: ι·ιιτ!οιι:, ρ:ιί:ο:ι:τ οι ιιοι:ιιτ:: ν:! οο! !!:Βιι Η:

ιιοι:ιιτ:,ρ:ι!:ο:ι:τ !ιι ίειιιο απο μα»! ιιιι!οιι!ε οι!

ο:ιι6ι!!ι. Τ:ιτ!ιι ί:ιιτ. :!!!!!ιιΒο!Ει!ορ!:Χ 8:ιιοε ρ:ι:- !

ι:στοιι!,ιι!ι:ι·οοι :σκοπο οοσ Γοιιι ο:: Π: ιιιιι!ιι: Ντα!

πιο: :οι·οιιι , οοιιιίοιιτ τιιιιτίιιιιι τω!! :ιι :ιττι·ιοΐ:ιο!

Με: ριο!ι!!ι:ιιτ:. Ρι!οι·οοι οιι!!ι!ιοι ι!ο::τ, .ωοθ

Γι:ι·:!ιι ροοι!οοι:ΐρ:&ο κα!! :&οι ει! ο!ο!:ιίιοοι

ιιιτ!οιι! ι!!Ποιιοοι: Ροί::ι!οιοοι !ιι ίο!ο ι:!ρ:άο

ι·ιιι!οιι!ε:ΕΙ:Μιονο. οι ε. Μ!. 4,3. ο.3.ιιι @ο ιι!ο

!ιι οι, οο: ιο: ἱιιττ!ιι!_:€ιἶ ιιιο!ει,ιιιιι!ιτ!ιι :ί!: !ιιιτ!ιιί:ι:ει

ο!;ι!:διο, :οοοι: !ιιτι!ιι!::: ι:!:οιιι!!ιοι·ιοιιάοοι. Π!

!!ι,οιιιιιι ίιιιιιιιιιτίιιιι :ιιτι!ιι!::: οπο, ι1ι:ι!!τιο ιιοιι

:ί!!ιιιι!ιι!:_:: !ιι ο!ι!:&ο,:Πι !!!!ιιι!ο:ιι!ιιι :ιι :ιιιι·!ιι·

[::ο ΜΒ: ριο!ι!!;ι:ιιι:: ιι:ι:ΡοΠ!τ !ιιιι·!ιιἴ::ὲ ι·:!:οιιι!!

!ιι ιιι'.Πι,ιι!ο !ι! οιιοι! οο!:ιί:ίι!ιιτιιιι!::ι!!ιώ:τ!ιι Η.

Π ι ο ο ι. Ροοιιιια φοιτ!! μπει! :οιιιιιι!!!!ο

Μοδ:ΜΡ“· ιι!ι νιι!ο:ι!ιι!!τ:ι !ιι!οιιι! ιιοιι οστά: !ιι !ιιιι!ιιί::ο

πιο εδω] δικα!! ::!ρ:&οιόιοιιιι! ο!:ι!:&οοι ι·ιιτ!οιιιι!!!Το

ΡΜ ν! Μ ιιοιιι. Ριο!ι, ιιοιι !ιιιιρ:ι· νο!ιιιιιιιε !οι:ιιι!!ι!ιι ο!»

πέτο οιιι!!τ!ιιο:ι , οοιιιιι ιο ιρ!ο οι!ο:ττ!ι: ιι:οο!τ εο

“,,ιω;,,,,, ::οι ιιότοι !ιιι!ι:τ: οι·ι!ιο:οι !ιιιιιιι!::ιιοι οι! πια!!

τοπια! :ο οπο ο!ι!:&!, ο!!! !ιιτ:ιιι!ιιτ Μαιο: :ι·οο ιιοιι Καφ::

ΜΜι ποιοι ρ:::ιιιι!ιιιο:ι ι:ιι!:οι οιι!!ιι:ιο :ο οο!:άι.ιιιι

ΐο·

2.. Επι!.

?ιι/φαι

οκ! Οιιιιι2'

οπο!. °

Ήιιιι!.

ι ιζ

(.'ινι|ι·.

μ.

3. Μπι.

 

Ποιά. πρ

μια!!

 

Π·

Ρο/ἰιιιιιι

ί:ιι!ροι:ί!: νο!οτιταε, ιιοιι ριορι:ι· ιιιιι!ιι!ιιιιι :ιι

ττ!ο!!208:11 , οοιιιιι !ιο!ι:ιιτ ο!:ε: ρι·ο!ι!!::ιιτ: , ία!.

ριορι:ι ντ!!!ιαι:ιιι!ιιτι!ιι!::ιοι, οιιιιιιι !ιει!ι:ιιτ :ιι

Ε; οο!: ροί!:τ !ιι:ετί:ιτ! , ιιοιι ιιι!ο:ι·ι:ιιε !ιιο!τι:!

Μο:: ιιιιι!!ι!ιιιιι !:ο!ε ιιιο!ιιο:ιιι!ι, οοιιιιι ρο!!:ι!

. ιιι!ο:ιτ:ιι6, ιιοιι ι:οΒιιοτ ρι!!!!ιιιοι !ιιτ:τιτ!οτι:ιιι

ιιιοτει:: ιιοιιι:ο!ιο :οε!ιοι· , :ιι ν:!!: ιιιορτ:ι ιιιιι!!-ι

ι!ιιοι :πτι·!ιι!::οιο ἑι Με: οι·ο!ι!!ι:ιιτ: ι·:ίιι!ιιοι, !:ι!

ρι·ορι:ι·:6οιοι!!ιιτ:ιο !ιιιι!ιιΓ::ιιιιι,_ριοΡι:ι·οοιιοι

ιιιιι:ἑ νο!:!ιιιι. Μ!ιιοι ριο!ι. ιοιιι :ιι:ιιιοΙο Μαιο.

!τιοοο ρ:τί:ο:ιστ !ι;!:ιο_ιιθ:οε!ιιοιιιιιιοι οιιοιι! ο

τιιιι!ο !ιιιτ!ιι!::ο ιιιιτ:8ι: οο!: ιιι!ο:ιι:οτ!ιιιο !:Β!ε.

διο! πο:: !!!ιιοι-ιιο!!οιο ΜΜΜ: οι·ι!!ο:οι !ιιιι!ιιί:4

:οιο ι·::Ι:ιιι οι! οο!:ᾶοιιι ιιι!οιι! ι!!![οιιοοι , :οο!

ιιο!!0 τοοι!ο ::τοι!τιιι·:τοι· ει! !!!οι! ν: ι·ιιτ!οιι! ι!!!!ο

ιιιιιιι; δᾶΪοᾶοοι οι ο!!ΤοιιιιοιΡ:ι· ρι·ο!ι!!ιιι!οτι:οι

:ιιιι·ιο!:ι::ιιι ,οοο ιιιτ:ὲ !ιιο!ο:!!ι!!!ι:ι !Βιιοιιιοετοι·.

Οοιι:ιοιο “Με , οο! ιιο!!ο πιοι!ο τ:ιοι!ιιιιτοι οι!

ο!ι!:έτοιιι , ιιοιι οστά: !ιιι!ι:ι: οιι!!ιι:οι !ιιιι!ιι!:

απο ει! !!!οι!. Τοπ! οο!: ιι&οε :ποιοι !ιιι!ι:ι οτι!!

ο:οι !ιιτι·!ιιἴ::οιο οι! ο!:ι!:&ιιιο, οι!!! :ο νο!οιιιοι!ι

!ιι:!!ιιστ!ο 8: ι:ιιι!:τιι!ιι!ιι !!!ιιι! : οοσ: :!!: ιι:οο!τ,_ °

τι!!! νο!οιιιιιε νο!οοτιιι!ὸ οιᾶο :!!:!το !ιιτ:ιιι!ιιτ !!

!οι!. $!:ιιτ :ιιοιι οφ!! οιοιι:τ ί: οι! ::ιιιιοιο ο::

ιιιοιοιπι !ι·ι Γ: ρι·οι!οάοιιι, οο! ι!!:!τιιι τ:οι!ιτι1τ!ο δ::

ιιι:Ι!ιιιιι!ο ιι&οι!!ε !ιι ::ιιιιιιιιι: Ιιιι νο!οιιιιιειιιο

ο:τ ί: !ιι ο!ιο:ιδιοιο , Ρ:ι·νιιιι!:ιιι :οο:οτιι οι [ο :ΙΙ

:!ιοιιι, οο! ι!!ι:!ιοι· ι:ιιι!:ιιι!ι δ: !ο:Ι!οιιι!ονοΙοιι

:ποιοι ο!ι!:οιιιιιι. Κ:ίροοι!:ιιι: πιάτο: οο!οιιτιι

ϊΪ$ Φωτ ι:ιι!:ιτι οιι:!!ιι:οι !ιιτι·ιιι!::ιιιο οι! οο!:

2 (ιοω , Γι: :!!: ,ο ο ιιι! !!!οι! οοο:οιιοο: οιοι!ο τα·

οιιιι:ιοι·. Πο: :κρι:Β:8: :οιιιιι!!ι:ι·, Πο: !ιιι:ι

ρι:τει!οι:8ι. νιτιοο!!τ:τ. δικ! ι:οιιτι:!: :ιιιιιορ!οιιι οιιιιιωι

ι ιι!!ιιοοι ριο!ιοι, !ιοι: ιιοιι ίο!!!::ι:ι ιι&οι :ιιοιι οο!

!

!

ήροή

Μ·

Κεβσκιι!"ι:

Διιιιστ/ιιιῇ

ο ω:: ιιι!ο:ιι:ιιτ!ιιοι ιιιιι!!ι!ω , ιιοΠοιιι ι:ιιΙ:ιιι οιι!!- ι
ο ιι:οι ι!!::!:›ιιι οι! ο!ιι:&οιο ν: ιιιι!οιι! ι!!!!οιιοοιι

Υ οο!! !!!ιιιο τ: ιιιιιιιιτοι· οι! ιι!:οι ο!ι!::!οοι νι ιιιι!οιι!

ι!!ί!οιιιιτιι, ιι!οίοο: ιιοοο οιι!!ιι: κι!! !ιιρ:ιιιι!ι!!ιο:

ι!!οοο! ιιοιι :!!:τ !ι!:ιιι ιιοιιι:ιο ιιᾶοι, οο! :απο

:ι·ιιι. ΕτΒο ιιοιι ίο!!!ι:ιτ ν: 8&!15Υ0!ΠοΕΜ!8 οπο: ο .8“# _
ΝΝ!Φοι οτι!!ιι:οι ει! οΒ!:ᾶοτο , ν: οοοι:οιιοο: “Μ Μ”

. . . . ο" .ι

ιιιοι!οι:ιτοιο:ιοι· οι! ι!!οι! , !:ι! τ:τοιιοατι ι!:ο:ι

ιιι!!Ηοι!, ν: ρ:ι·Γ:!ιιι:ο:οο:ι. @οι :ιιτ:ιιοι νο!οιι- ω" .τα ι:

τιιει!ιτ οάο!οιτι!!ο:το !ιιτι!ιιί::οιο ιιι!.οο!:ι.?:ιιιιι, ω! Ριπή·

οιιιτ:ιιοι :ο οι:ι!ιιιιτωρρ:ι!ι !!!οι!ι :οιι·ι :ιιοιι νο- 2";;'ἔ'“ζ:*

Μπι:Πιροι:ιιτιιιορρ:ιιι!οιι,ιιοιι ιιοι:!:ιιιιι!οί::: ΑΜΜ ”

Γοοοι ιιέτοιιι !ιι ο!ι!:&ιιιιι οιι!!ιιιιι:,ιι!!! ιιΡΡ:ι:ιιι!ο ω”.

πιο:: οι ιιοιι Μοτο:: νοΙοιιτιιο ιιρρ:ι!ι ο!ι!:έ!:οιο

οι) ι·ιιτ!οιι: οπο: !Β!ιοι· ιιοιι Γ:ιιιρ:ι οι: Πιο ποιο!

οι·ι!!ιι:ιο !ιιιι!ιιβ !ιι ο!ι!:ι1οιιι ιιιι!οιι!ι!!!!οιιοοι.

ωμά”. Νοοι·ιι ι·ιιι!ο Γο!!ιιτιι ριο!·ιιιι , ιιοιι Ρο!!:

ιιᾶοιιι νο!ιιιιιιιι!ι !ιο!ι:ι: οιι!!ο:ιτι ι:ιιΙ:ιο !ιι οο!:

&οιιι τοο!οοι :ιιρ!!ι:!τοιο 8: :ιτρι:ΙΤοοι,ιιοιι ποτ:το

!ιορ!!:!τοιιι 8: !οι:ιρι:ιιιι!οιιτοΙι!:ιο .ιι. οτι!ο !ιι-ι

τι!ιιΕοο!ιι! Βοιιοιιι νι!!: :Κ :ιιρ!!:!ιιιε. οι! οπο!!

τ!ιιτο απο :ο ο0ο!τ1τιᾶοΕΕτ οι !ιορ!!:!ιοε8: !ιιι:ι·- ε .
. . . . €ΜΡ"· :η

μα. Κ:!ρ. ίπποι !:οη>:ι οι! ιιιιι!ιιιιιιι ο!ιιι:ι.ΐ:ι. “Ε” Μ. 0”

οοιιιι!ο :τι ριεο!!ι,:ί!: νοο!οοται!οοι ίιι!::οι πο· ώ £ωριω.

ρ!!:!ιιιοι 8: !ιιι:ι·ρτ:ι. 8: ι:οιι!:οο:ιιι:ι· το .οι :Π`: Μο· οι

οιι!!ιι:οι !ιορ!!ι:!ιοοι δ: !οι:ι·ρι:ι. οι ο!ι!:ιδιοιο 24°3'· Ψ

οιιι!οιιι :ιιοιι :ίιιο οι·ι!ο ιιοιι ι!!!!!οΒοστοιιο ιιιί!ο, Μ;Έ"::”.

:ο ι:οοι!ο οι οιι!ο !ιι ο!ι!::!:οιο , οοσ ποιοι :Μο ΜΜΜ

ο!ιι:ιδιιιιιι. Ν:Βο τιιοι:τι , Ιιοιι: οιι!!ιι:ιο :!Τ: ο::

::ιιι!:ιιι!ιιιι·ι !ιιιιιιι!. ν!τιι!:ιιι !ο ιοιι!!:!ιιιο , ω ο::

:ιιτι·!ιι!.ι!οιιτιιιιιιτ ι:οιιιιοτιιι!οιι:ιο!ι!:ιο @τα οι·

ι!ο πιο: :τι μι· !ιιτι!ιιί. ν!ιιιΙ:ιο τ:ιιι!ι:ιιι!ιιιιι !ιι

!οοιιοιιι νι!!: 8: τι:: :ιιιι!ιιί. :οιιιιοτιιτ!οτι:ιο οπο!!
:!ιο. Ηο: ιιοι:ιιι ιιοιι !κο!!!:!τ,ντ ιιό!ιοει!!:ιιτοι ιιια!οι

μ: οιι!!ιι:ιιι !ιιτιιιιί. ::ιι!:ιο_!ιι ο!ι!:έτιιιιι ιιιι!ιιιιι:

! !ιοι::ιι!ιιι

Η·



οσο π. πο:: ::::ρο:·::: ίοΙοπ: οο::::οπ:::οπο::: οί::ο

&: ο:οί:,ίοο ν:::ίοο: :οποοπ:::ο: :ο :Ηπο. επι:: :ο

:::ο:: ποπ οπω:: πο:: :::::ίπε,ί:: οπω: Ρο: :οποοπ·

::::ι:: :π:::::ίοο:: :ο ο:::ίπο:. Ιοί:::::Αοί:πε :π:οίίοάπε

ποπ ίοίί::ο πω:: ο:ο:ποπ::π:::πΕ :οι:ίο:::πο :::ο·

::ππ::: ίο:ο:::ίο οίίοπίπο , το: οποιο :ο οί::οάπο:

πο." ω. ο:::ο:·::ίο5ο:8ο οποιο ο&πενοίπ::::::::. Κοίρ. ποπ.

κ.

-~*.4η]

:.ιω... οοπίοπ. οπο: πό::π::π:οί:ο&ί:: οί:οθ::πο οποίοι::

=:Μ··: ὁ ει:: οί::οᾶο , ποσο:: ::::οποο: ί-ο:ο:::ίο::: ο:ο::π:::::.

22:2:“”' δ: ::::::ο:::ίο::: :ο::::::::::πο::::ππ:ο ποππ:::ο:ο::

πω” ;, πο:: :ο :·::::οποπ: :ο::ίοπ: :ποί::οθ:ο , :::ί: :Παω :ο

:::::έρω. ίο:ρίο :π:οπ::οποί::ο: οπρ:::::.::: ::οπι::: οπο: αρ::

Μ·"·"Μ- :::ο:ο , πο: :ρε:ῖ: ::&:ποοοποπ::ο:::ο οπ:::::::ο:ίοδ:π:

· σ' ""'"” οο:ο:ο πω:: οΠοέ::πε :ο::ίοο: :π:::οί. ο:ο:ποο: :ιπ

:τ:..°ιω ρο:·:::: :ο ίππο: ρ:·:::ο:ρ:πο: ::έ:::ππο:, Α: νο:οπο::πε

νοίππ::::: ::&:πο :::π:πο: ρ:·οοπο::π: ο νοίπ::::::ο,

ν: :ποτὲ ί:ποί::ο: π:: οί::οο::οΈ:π:ε επτα:: ποπ ο:ο

πο: σπορ: ίοοπποπο: οο:ποο: :::::οποο: :π οί::ο&ο

:ποίπί::::: ; :ο Ρ:ο:ποο :ιοίππ:οε ν: πω:: οί: οί::οάο

:::πππ::ο: ο: οπο . ποπ ο:ο::::: ::Β:πο: :π:::::ίοοο

:ο οί::οθ:πο: ίοοπποπο: οο:ποπ: ::::οποο: :ο οί:::ο

άοορρ::·οο:οα:. · __

η. Δ Π:::ο ο.. Ροί:::πι: :::::ί:::: Ροο::::: οοο:ο::ίΠοπ::

Ν::ίο!Ηή ποπ ρο:οΚ ν:::πο:ίοί::ο: ί:ίπ::: Ρο: ο:::::::ίοο:::::

”” ""Ι'ί“' :πωπω οοππο::ποτ:οπο::: ο:ίίο::ει::::α ο:: οί;::ο&ο

8:ο2ου:. :ίο· . . . Ξ . .. .

ΜΜΜ ω; ::::οπ:ο:ίΤοπο.Αίίο:::ο οοπί:::::: :μ πά:ί:πε,ππ:

ππω:: Ρο::οποοπ:::::: :ο:::πί. :::ο:οίοο: :ο:ππ:π::ποί:

ού °ωΦ- :ο&:ίο: ν: :::οίπ:::. ίπ ί:::.π. ::::ί::::: :::ο:οί:: πο::

οοπί:ί::: :ο ο:::::πίοοο οοποο::π:::ο::ο ο:: ο:::ο&ο

:::::ο::: ο:ίΪοπο , ία: :ο ί:::ο:·έι ει:: :::ο:::ί: :οποοπ::ει

οᾶΐ:: :ο οί::οέ:πο: ο:ίίοππ:::. Ρ:οί:. προ:: :ο :πο

:::Ι:: :οποο:::::: εδώ: :ο οί::οό::π::: ν: ::::ίπο: οι

ω...: ::::ο:·:πε, οί: π:ο:·οί::ο: οπο: δ: ο:ίίο::::::

κά:: :::::οπ: , πι:: ποπ :πω ο:ᾶο: , πο::::::οο:

οίίο :ο :Ρεοίοοοποπο: . ίοο ποο :ο :ρίπο: ::‹ᾶπ :το

ίππ::::: ο::ρο:οποπο:. ίπποι· ποπ :::π:::::: ίαί:ο οί::

::::ί:: Ρο: ο:οοπο: οί::οά: ο:::::::ίοοο :οίπποοπ:::

:πτο::::::: :π οάπ:::,ίοο :άπο :Ρίο Ρο: :ποοπο: πω·

::ί:::οποοπ:πο :ο :Ρί::ο: ίεοί:οποο:.

Ι) 1 0ο ;. Ροί:::π:: ::::οίο:ο:::::Ροοοετο:πω,

ππω ::::::::::::: :ο οίο:οο:ο ο::ρ:οίεο πο:: :π:οποπ:::, .

οοοί:ί::: :π οοπποτο::0πο ο:::::πίοοπ ο:ίΤοπο::::::: π

οπο». οί::οέ:: οπο: οπο:: ::::οποί::πί:ο. Ροί:::οο:::::ο 1

ο·βο."Μ· ίο:·:::::::ε οο:πο:, ππω ::::ο::::::: οΒ:οδί::ο::ρ:οίεο

::::οποππ:, οοπί:ί::: :ο :οο::::: :οποοπ::ἐι ::ο:;ίι::π

οί::ο&π::: :·:::οπ: ο:ίίοππ:::.Αίίο:::ο ίοππ:τπ: ο:: 1.

8ο 2.::οποί. που. :π ρ:ίο::ίοπο ππίίαοί: ::.::ο:: ρο

π::πο ::::::οίοο:: , ποποοποο::π:::ο ροΙΙὶ: πάω::

ροί:::πο ο:οίπ::: :ο:::::ίοοο :ππ:οππ:ο'.ο. :::::·:πίο

οπω οί:: :ο ρ::ο::::π6 ::&:οπε, οοπίο:π:::·: ρο:οί::

οί;:ίππο :::.::::2: ο:ο:οί:, ί: ο:::ί::::: οί::οέ::: :::π:πο:Β:

πω: οοοπί:ο::::. ίπποι· :οοπ::οποποι: οί:: :ο ίπ::

Ρ π:::π ροί:::ι:::::: ο:::::πίζ πο:: οπο: :άπο ίππτ ο:ο

:::::ο: οπο: πο:: Ρο: ίο::::οπ:: :π:::πί. απο Ρο: ο::

:::πίοοπο: (οπο: ποπ ροίί:: :π:ο:ί:α:ο οπο πωπω::

· :::οο:π:π) πο:: ποιοι:: π:: ο:: πο:: ρο:οί:: ππἔ::::

ο:ίΤοποπ:::: οί::οέ:: :πιο παπά: ::::οι:::ί: :ποπ ποί

ίππ: πω.: οί: οε:ρπ:, νποο οοποο::π::::ο :::ο:::ί::

:::::ί:::ο :π ::δί:π οοίπ::::ροί::τ.()οπο:. οί::ο&πο: οί:

Ρ::ο::: πο:: 8ο ρ:::::ο:·ο::Ι:: 0::Βο ί;:ο::::::::: 8ο ο::

ί:.::::: :π ω:: απο π:: οο οοίπο:οποε: οί:: οοοοο::

· Ε ϊ ::::::ο :::ο:::::: :::::ί:::α:π-::ό::π , ππε:ποο πιο:: οί::

' ρω:: Ρυτά:: ::::::::ίοοο ο:: ρ:::ο πάω. .

:ο ροί:ο::ο::::πε :ο:ὸ ο&:::πε ποπ ίοίί::::: :ορο

- Ι. __ π: οπο:: :::ο:οί:: ο:::::πίο::ο, πο :προ ο:ίΤοποπ::::
'ί, ω” Ι :Ρίο οί::οέ:: , πποεί:ί:ο:πο: πό:πο: νοίποτα::: :ο ίορ

ο

:::.

8ο:: π:: Π·

1.: :π οπω::

8::::ου:: υ::

39·

Πού.

Ω'ο:ι_|:τω.

6ο.

',:Π:ηίω 1,“

"οπου _ _ _ ·
6.._ ο :ο:::::ο:::,ίοο απο: :Μοτο ::::::πίοοο , πω:: Ρο:οίί:

° ::&π::::Ρίο:::: :π:::::ίοοο οπιίπο:οοποπ::πο:ο,οοοπ

Ρο πω:: δ: :πο:ι:ί:: :οποο_::::: ::δ:π: :ο οο:οοὲπιπ

` :::::ο::: ο:Πο:::::::. πω:: πιο:: ::&:ί:πε ροί:::πο

_ :::.ιοπ ίο:::::::: Ροοοπ:: οοιπο::Π:οπ:: πο:: οοπί:··

”° ερ ?απο 3 Β: Ηπα '

ο

Ί)π7. ΧΡΊλ Π): πω:: Ροσα:2:. .ΣΜΣ |Ά

.ίο:·: ο :::::::::ο ρ::ο:π::: Ροοο. πο:: οιρο::ο οπίσ

·πει::::ο οί::οό::π:ο:ο:Βο ο:: Ρ:::ο ο:οο: :οποοπο: .ο

π:
Μ::ο οι:::πίοοι :οπ:::ο: ίο:::::: οο_::πο::::: . Με::

:π:::::ίοοο ο: :::ο::ί: :ο::οο::::ο :ο Μία:: ίο:π:::ο:

οποια ::::οποΙ: ο:Πο:::::::οπο:.

Πω: Π:: οί:οποο. Πο:: :::ειί::::: οίίο:::::ί::ο: Δε:: Η:

κ: Ρ:::πἱ

ο:::οάπιπ ο:ίίοππο: : ποπ .ο. οί:: :οπο οι:ρπ: οπο.

Μ:: Μ:::οι· Ρ:ο::._ οποο::: ο:ίίοπ·::::::: οί::ο&:ι:ο

οί: :ο οο , πο: :::::ί8:οο::π:ίο8οπ:,ρ:ορ:ο:· :ποί

8:·οίΕοποο: :ρίδ:ο:ίοε:ε, 8:ππ: Ρ:οριο: απο:: :πο

::ππο:: ίο8οο: ::οπί8:οο::π:: δ: ::::::οο οί:ποί: οπο:

::ο:π Ρ:::::ο, :ιο :ο ο. ν:ππ: ο:ο::::::ο:π::::ο :ορο:ο

Ρ::οοοΡ::ρ:ορ:ο: ::επίπ:οΠ:οποπ: ρ:::οορ::.οο πο:

Ρ:ορ:ο: ίοίπ::: ο:ο::οπο: :π:ο:::ρο::::::::ο. ίπ ναο

ππο οί::οά:πο :::πί8:οίΙ:ο οί: οποία:: , πο::προ Επι·

π:: ριαοορ:: ν:οί::::ο, 8ο :οο:ο:: ::::::::: ν:::πίππο

πο: οί:: ο:πο:ίο:Ρ::ο::: .π. .ο π: :::::Ι::::: ο:: ίρο

πο:: :ποί:οο:οπ::: : ροί:ο::ο::: :π:οο:ρο:::π::ο : :8:

οι:: ....::.:: ποιοι:: ::ΣΕππ::: οοίι:ο:: ::οππ:: ο:: ίοΙο

οί::οᾶο. Οο::ί·::. οοο:::: Ι/.οῇκοο πο: ο:ίρ. πω. Δω

οορ.6.οοοο:,Ροί:::ο::::: ο:::ί::::::: Ροοο:::ο:πο:,ππο επιπ::·.

οοπί-πωπππ`:π: :π οίίοέ:π :πτο:πο, ν: ω: ροοοο::: οι: ίο:ΜΜ'

σο::,:::π:οπο,:::Β:::::πο::::ε, ίΡοοπ:ί:::ποί:οο:οπ

::ο,οοπί:ί::ο:ο :ο :Ρίο οκρ:·οίίο ::οοθ:π, δ:: :π:::::ίο-·

οἔ: :οποοπτ:ο εξω: :ο :::ίοοί::ο&π:::. νποο :πίο:·:,

:οποιο οίΪο&π ο::Ρ:οίίο 8ο ο::οάο:π :ο:ρί:ο:τπ:::

8ο :πο::οάπ:πο::ο:::οοπ: οπ:οάπο: , νο:::::οίίοπ

::οί::ο: Ροοοπ:πο: ω:: .::.οί:: ίροο:ο ροοο::πο:,

ππο πο:: ::::οί8:οο::π: ππω:: ο:: ο::ρ:οίΤο :τοπ

:οπ:ρ:π ίο8::,8ο ππο ποπ ο:: ο::ρ:οίίο οοπτοπ:Ρ:π.

νί::ο:ὸ Ρ:οί:. ίοορο :π οί::οέξο νο: οπίΙοοί: το::

:::::,νοί ποπ πιο:: , πωπω :ο ω:: ροοοο::::::οίο:

απο ποππ:: :υπο :οτε ο:::ί::::: ρο::ο:::: πο:: ο:: Ρο:

οοποπ::π:::οπο::: π:: οίο:ο&ο:ππ:: ::οππ:: ο:: οΙ::ο

&ο ο::::ο: π:οί::::: οοίπο:: , πποο: ππω:π :Πο ίπ::

ροπ::π:.Απ:οο. οποίο:: :ο π: ροοο::::5,ππο :ο ἀπο

άπο: :οποπ::: Ρο: ο:Ρ:οίίπο: οοπτοπ:ριππ: νο: πο?

πάω:: ν::::::::. νο: ίπρο::ο::ε ρ::ο:Ρ:οπ:::. οπο:

.π. πω:: Γπρροπ::π: ο::::::::: :ο οο:ο&ο,ίοο :πιο οί:

:ο ο&π ο::ρ:οί:ο οοπ:οο:ποπ:ο Ι:οποί:::ο::: :Μωβ

πο, νο: ίπΡο::ο::5 ρ:οοοΡ:ππ::ππ:ο π:ι::::πο: .:::..

τοπο::::: οο:οάπο: ::οποίί:π:::,ππο::: :απο :Ρίο ο:

&:::, οίίο τοποοποπο: : Βοοο::: :·.:::ο οί: οο π: ροο.

ω:: . ππο:ι::π το:: :::οί:::: οοίππ:: πο:: ροτοί: ο::

Μο οπ:οάο:ν: πο: οι οο::τοπ:ρ:π τοι:: :οποο:ρ:ο

οορτσιπ ::ειοίρ:οο:τπ:, πωπω:: Ρ_οοο:::, πο:: απο.

πο :·ο: Ροοεορ:εο. ππω πω: οί:: , ίοο :::::οπο π:οο:

:οποοπο: :π_:ο::: ρ:οκορ:::::, Ρο: οΧρτοίίπ:π οπο:

:οπ:Ρ:π::: ρ::οοορι:. Οοπί::. τ. π:::Ι:::: οποιο: μι::

ο:::ο:::::: οοί::::::ιπ: ο:: οοο:οπ:ρ:π: οοπ:οι::ρ:πο

ποπ οί: :ο οί::οό:ο . ίοο :ο οοπ:οιπποπ:ο, :::::οπο

οᾶί:: , ππο :π:::::ο:ο :οπο:: :ο ο:::οο:π:::. Ε:·οο

ο:οί:::ο παπα: ροοο:::ο:πο1 ποπ οοίπο:::π: αοπ

:οάο,ίοο ο: 1:ί:ο:5 8ο :::οπ:Ι:_:οποοπ:::: π: 0:::οδ:::.

α. Ε:: οο οοίπο:οποπ οί:: π:ο:::Ι:. :ποί::::::: πο,

πω:: :απο ο:ο:::: οίΐο ο:ί:οπ:οποπ:π ::::ο:::: Ηοο

ποπ οί: οί::οάπο:, ία! ίίοο:α:οποο:::::::: (Με.

δίκιο:: ο:: ρ:::ο οπο:: οί::οέ:: πο:: οί:: π:ί: ::οποί::::,

πιο:: :ο:·::::::::: ::ί:ο:::::: ::ο:::ο:πΡιπο: ορο:·::::::: ο:

Βο ο:: Ρ::::ο οο:ο&: π::::Ι::::::: ::ο:οί: :.::ίοορρ:ο
::οποο:ο;ίοο ::::::ιππ::ο: ίο οᾶπ ο:: :οποίο , ποπ

:οπο:: :ο οί::οο:π::: οΧ ο Βοππο:δοποποοπο:.

3. Α:: ο:: Επ::::::Ι::ο: οοί::ο:οποιοί: ο:ι:ί::::: ρω. ' 662 _

οπο, ποπ :οπ:ί:::: :κοπο νο::::::: πο: οί;:οοοπ:ο: ο""ίί"· δ'

ίο:·ο:ο οοί::π:::π: οίΐοά::: ίο:::::Ι::, πιο οποιο:

"Μιὰ , ω"... :ρίο: π:: ::::::: :::::::::.:ίο:ο::':

:οποοπ::ο.νοίπ:::::::: οο ::::::οί: 8: ::::ο:ρ:·ο:::::πο

:ο ο::ρ:οίίΜΒ ο: ί:ο:ο:οίοπ::νοίοοπ::δ, νο:·::::::

:::οί:::οπο:::ροοοο:ο:π:ο : ππο:::::: ρ::πί::: οπο.

Γπ:οο::::ο: :ο :ίΐο&π ::::ο:::ίο: πιο: ω... ::::::::::

Ι:οο:ὲι_:οοο::π:: ο::ν:::::οπ ο; ίπτο:ρ:ο:::::πο,πποπο
° ο = ' ° ί που-ε

ό::

Ρ:σί:. το:: -

::ρποπίο

Ε::

Οοο-οτ. ο.



ιρ6°

::ο::::ο: :οοι:ε Ι:8:Πε:οτ::ο Μο:: , Μ:: :ε :ΜΒ

Ποο: ν:: :Βαο:ε:ι::ε ν:α:::::Ι: :σο::ε ::8:ιο ρ::

:::, :ο :::ρ::Πειο δ: ίο:τοιιΙ:ιο , :ιο:ια: :ιε:::: , σρ:

:ε:ι::::ο Ι:8:α: ::: :οατ:ι::ρ:ο·ρτι:::Ρ::τι::: Ναοί

8::::::α: : νει·::ιιο: οποιο: ο: νο:: τω:: :τι :ιΙ:ειο:

:::ια: Ρ::ο:τ:οι: ί:::ο Γρ:::: :οοο:::::::::α :::::ιε

Ι:: , :τι :με :Κ ::οί::::ο:. Ε:εο ε:: Η:: :εο:ίι:ο

ΐοτο:ο::: :ιο:οιο ιο::::::. _

(Πικάπ Η:: :τ:::::ι:::: :::ιι::τ:::ε εᾶο: :ο σο::

&οα: ::ιιΤοοοο: , :ΙΙ :ετι:οιο ρ:ιγ:::α: :οι ι::τ::τι::

ε:: ρ:η:::εο: ::ι:::::::ο εάο::ρ:οάο:::ο: :ο:α: τι::

:::Βοει:ο::εαι::ιο::ο: ρΙ:γί:::τι:εά:οο:ιο,οιιΞι :ιι

:::ε: :ᾶοε. Ε:Βο ο:οο:: ιι: α: ::::ιί:::::: :ο:ι:::::8

:ε::ο ρ:::ε:: , οπο: ο:: :Η :ο :Π: τ::ο:εΙ:. Χάο.

:::8. :ια:::. :ο::ιοί::: :τι:α: ::οι::ιι::ε 1&ο5:ο ο!»

:::::ο:ο ποσο: ::ιίΐοιιο Μ:: :::ε:ο ι::οι·ε:::; ά ίου·

τ::εΙ:: τετ:: :οοί::το::οει ρ:::::::οιοιοιίΠοο::,οο:

ι::οτε:::. Εί::Ρο:Ι::ε,οοέι απ:: ::ΐρ::”:οι:: ε:: οπο·

:::::: :::::Ι:::ι, ο:α:::: ε:: νοΙοτι:ε:::ο , τι: μα::

οι·ο::ο::τι::ιο: ε:: :ε:ιοτι:τ::, ν: μαι:: :::οροο:τι

::ω:ε::οο::::οα: , ν:ρ:::::::::τιο:ι:εο:. Μάο::

:οο:::::: :::::το:, :::::::: :::::::::α:ι ε:: οτ:τ::::::ε

ο:ιο:ε::ιι, :ι:::η::ε νο:οτ:ΗΜο: ::: ::::::οιι: οι::

::ο::ι:: πι: :ε::οτι:οι μπω:: ό: ::οα:ί:::: ν:: α::

::::ε ο::ι:ά: :::&εοτ:ο:; ε:: οο::άοο: :::οροί::οιο ,

πι: :οτι:ο:τ:ι: ν:: ::ι::ο:το: ΠΟΠΗΒ ::τ:οα:Ι: , :::

:::ε&::ο :::::ειο:ο: ::ι:οτι::. ο

ΣΒι:·:::εό:οε :ο τ::::ο:,:ιοεδ ::::::: :::ο:::::: : νο·

Ιοτι:ε:: , ν:τΐε:ο:ζο: ::::: α:: οο:::5:α:ο τε::οα:

::8:ιΙε:οο:: Η: οι:: :οιῦ:ιτ:::αἴ::ι: :ί:: εᾶο:; ::Βο

ε: ο:::::::ε. Χάο: το:: ο:ειο:.ιθ:ο5 :θ τοο!τι:, οι::

::::::: ρ:ο:::::: Ξ νο:οιι:ε:: ν: :ιιο:::ιο::τι:ο :οο::ι

Ι::ε:ιε , :οα::::ο; ν: ι·ε::σι:: ίο::ο:Ι: , τι:εο. Ε:: .ιι.

:ε::ο Ιιο::::οοοεα::ο:οτο , :ιοα·ίο:α::::: :πιο Μ»

:::::::: ει:: τοει::::ο, ::ια: Η: :::ι::α:ι:τ::: ::::::ο: , δ:

:ο::::::τ:α:ε:: ιτ:τοτοοο:.Κο:Γι.ιε τ::ΙΙ:α8. οι:: :ο

οιιιΙοε , οι:: :::ίε:ο: :οτε τε:: οΙ:::ᾶοι:: :ετ:οα:

::Βο:ε:ο:ο, ν: ::::ε :::ιο:οοτο ::::τ:αί::: :::ι:::

οεα::α:,:οο::ι:ομ: ::::ε ::ττοιαιια: ιο:Ι:ι:ει:: ί::

τοε::τ:: :οο:α:οοι::τα::·το , ο:Βο. Ο;:ει·ι::ο .το :ο

οο::::ο τιοΠε :ο ::::ϊο:το::ε: , π:: ίο:οιο::ιει Μο:

Ι:::: , οο:ιρο::ί: ι:::ι::::: :τι ε:::ιι :::ΐοτ::: ::: οοι:::ο

::::ο:ο::::: , θ:: ω: ο:οάο::τ::::α::: νοΙ:ιτιτε::: ε:

::Ι: ο::::&οιο: πω:: ίσο:: :ι:ρΙ::ε:ο.

σ» Β:::ο:::οτ ι. οσο οτοι:::ο ι::οτε:::ε::το Μ: :ο

Μ» ω›ω: :τ:τ::::ειο εδο:: ::οτιί:ει: :ο οο:α:οα: εά:Ι:ο: Πο

"°ω“8" :::οί::, :::ιοτοι:: ::οα:::ιε :ο:ι::ί::: :ο :ιι:::οί`:::: ωο

:ξ,2':Σ?'φ :::ο::ε :οτοτο :ο οο:::'Σοτο ::ο:ι:ί:οιο:8: :τι τ::::ε

,ιει"Μ,,,,,;, τ:: ,·οοι: :ο οο::ᾶ: α::ι:::::ο: ::ιρ::::: :::οατιι:.

σουι:!::ισ 2. Οτοτι:ο: α:οι·ε:::ε::ιο ώ:::::: ο:: :::::::ι::τι:3

Ν: ΜΜΜ ρ:ι:::::::: α:: ::τκ:::ι::ε ::ι:::ο:. ε:ΐ:ι:: :ο οο::&οιο,

ν: Π: α:ο::Ι:: 8::οοι::Ω:τ:άε ὰ ρ::γί::Ξι ::τιο:ο::.:

(7:

η π;

Β::::

ΕΦ.

::οί:::ι:ι, ::::.::: :ο:ιτιοτε:: ::::ο:ιριοτ:ι ::ο::οιο,·

ρ::::::οοι ::::Ι:ετ::::: :ε::οτ::ε. ο::::::τιιο :οτιίο:ιο:

Δ ει:: ::::ΐοι·το: οπο:: ::::ο:ιεΙ:, ::::οι:: ::Βο::ι:οιο:

:με Για:: ::::::οί::: :&ο: οο:α::, ν: :οο1:ε::

Ν: 3. ΟοιορΙ::ετο ο:ο:ιι!:ωι:ο: @Με ΐοιιό:το:::::

εω»ρωι: Πι:: πο:: :οοί:ί:::: :τι νο: ::ιο::ιτο ::::οιι:, Ω:: :ο

"Μ:Π"" ΡΙο::οο:, ΐοτο1ει:::::::ιο:α:ο ντιιι:ετι:οα: εστι::

"ἔ"Ϊ "Μι Π::::::οιε :Πε :ιι ω:: :::ίοο:::οτ ο ρΙο·τ:::ο: :ο:το::

-βΙΙ:72·υ7ι. -_ . . . . . ν .

"Μ,"/”, δ: :οτιο::ι:ιε :::::ιο:::ι58: ια::ιι::. 6:.:ι::: :ο:ιο:,

Μιιω. οι:: :ο :Παω ::οιιι:οο:ο:,ί:ο: ρ:οτ::,:::ρ:&οε :ε

ο::τι :οτιο:ο::ο::2θ::ό:::οπο:ο::ο::: απο οι::

:·:Βιι:ε ,Ίο :ιοο ΐο:α::::::: :οτιί:ί:::: οο:οιε τ::ο:ε::

:ε:, :ο ναι:: , οι:: :ο εάο Ι:οιο:ιαο :οοΐοτε:::ι:

Ρ::ο:::::::ο: οτοο:οιο :::ιο::::ο:οτοι

ΚΦ7:ά 4.. Ι?:::::::::ο: ::Γροι:::ο :ο :::ε:::τι:.:: ΐο::ια:

Ιω ΜΜε, ρι·οοειτο:ιμ Ρ::::ιτιο,οο8ιοι1:ε:ιτιο:ο ο::ι:άιοι

.:".πω,,_ τ:&::::οο:οτι ο. ε:: :ιη οι:: :ο ο:ε:ι:ιε:ο ο!:::&:

Τ _ ::ιό::::1: τεοτίιο: 8: ιο::τρ::::::ο: ::οδο:::.5.
"που,

πο:: ::::: ::ιαιοΒ:::·: :::Γιι::.α. Ροκ:: νοΙοο:ε:

ο

Π

οφ; σ: του. οι: Με:: Ρ:::::2:. ιι:: :οι

:ιθ::ι :κρι·:ΙΤο , τ::ο ::::ε ο!:::&ε:::::οί::: ΜΙ::

::ιι::ο :Με :τιττ:οΐ::: :::ε:: ε&ο :τι::::::::ο α::

:::ρ:::ε::οο. Με: :καποιο :::::::: ρο::ί: Ρο::

::οοι:: τ:ΐρ:άοτο ε:: οΒ::δ:: :α:::οί::: ο::ι::,8: οι·

Μιά:: οπο: :δε :οο::ἔι , ::ίο::Ιοιο ::::οτ:::εά

' οο::&ιι ::::::τιί::: ιοεΙ:, δ: οπο: ἰο:::ι:ί:::.
Ι

Β Ε Ο Τ Ι Ο ιν . ° °

Θ:: :έ :ιω!2:βΒήιια::ο , μα::

° :ΜΜΜΡ:0ΜΗΜΒ

Τ:: ::::οε::ο ιιοιι ο: :ε::ο:οοί::το::οε ρ:::ει::, Μέ:

:Με ωοπο :τι:Ιο::::οι·:ι: :Πω ΓεΙ::το ν:ρ:ο- μοιεω,

ι ρ::::εε:οτι::οο:τ:::ιά :ρΠο: :οι:::::::ι::ο:::α:, ω:

= ::Ι::ετ:::οα: τ:οε:, δ: :1ο:Ι:: ο:: ::::ιιε::ο Π: ί:. Ρο·

: ω:: Με ρ:ιγί::ε ::ο ο:τἴ:ἀ:οο:ε ρ:ιγ:::ε::ιοο:α:::

:Πε “οι ρ::::&:οο:: τ::ο:ε:::.(1ο:::ι:ο:, ν::εο: ο::

:::οτο :ο:Ιο:Ι:: ::::ο:::οο: , δ: ::ι:ο: ::::::6:::οοιε.

Ρ::ιοε Μ:: ::ο:::, Β::::ιιιτο ι:::::: Ρ::ο::::ο

ο:ο: Ρ::::&ιοιι:: αποτο:: ::::::ιω. Ιο::::ει:: Ρ:- '

τι:: , κ!ειέκβ.:σι€ιι::Ιτ. ε. π ι . Η:: :ρρ:ΙΙ::Ρ:::ειε

ρ::ι.ιιι::ο:::: ::::ο::::οτο Βοιωτοι:: ::::ιο::α: Μια:

θα:: :.έι/Ι.34.:::.3. Ροιι:::::ι. ρ:::::οιο :Ω :σα

:::::οι:: οε:ο:::,ν: :::::τοτ δ. ΤΙιο.ι.:4ισ.7:.:::.2. Δ

(!κέτιβ. !ιέυ.··.ι:: Ιι!ι.ιιι·ύ.:ιφ.:3. ο:οο: είπω:: :οτ:·· τ

::ει:ιοο: ό: Ι: :ο:τορ:ιοοτ:: ω: ε!ι:οιοερ::::&:ο

τι:5 :Νεο Ρ::::ετοιο :ιι :ο::ορ:ιοιιο: ρ:τί::::οα:: π

ικι:οι·ε:::. Β::: απο:: π. ο:: :ιρ:::: :οτι::εο:::: (;,,,,;,_έ '_

Π:0ιι760ιδ: Ριι:τ:Βιιε :Ηἰ:ιοεο::οο: ,. ο::ιι:::ι οπο· Ρυακια::

› πο:: ροί: ρ:::ετο:ο τ:::ιιι::: ::ι::8::. ιι:εοϊοο: Μ' ·ϋ(“'

ι ρ:::ειο::: ::::ΐοοεΙ: , ό: :Ιοο οοο: ι:ιιρο:ο, :Η Ρ:'”'ἔ'?"'Ϊ

εάοε, ει:: οι:::ΙΒο εδώ: ::::: τι:ιι:ι·οιο :ο οει:ο:ε!ίε ζ;;Σ,.:::'

ρ::::δ::οτι:: :ο::οι::ιοι:το. Νο:: οο::1Πο, :ιδιο Π:

μι:: Ρ::ιιε::ο:ᾶὐε;ο:Β ω:: ::::ε:οτ:ο::ιτρ::ο οι·

:ο:::ι: ::::Γ:&:οο:: :::::::: ,ο:ι:ε μαι:: ίοοι:ό::ο:ο

::::::ά:οο:ορροδ:: ε&ί::::::::::.Ι:ι :μπι ::τ::ο :Χ

ρ:::ετ: ροπιιο: Ρε:::: , :ἰιτο ι::::::ιιι:: νο:ειο: :οτ

τορ::οτ::ι:: Ρ:ιοεΙ:0ιι::::ήο: ιι:ιτο:ε:ιοι1: :ιστιο

ι οπο. ν:ιοτο. ο:: ε:: Γι:ι:ιιιο:ιτο ν:τ:5:εΙ:::ο: ο:

ί τι:::ε:ο οιο::Βοο::,τιοο :οο:το:Π:οαι:::ιο: .:ι. σο::

:οΙΙ::,ί::: ροη:: οδ:οο:, :ιο::::::Η::οεΙιι: :οο:ει:ί- Ι

:::,::: :ει:::τι ρ:τί:ᾶοε οΙ:γί:::,αιι:: ρ:::::ι: οι:: «Μιάσ

:ε::: ρο7::::,αοο:οο::Ι::::. Π: ε&ι1 αιεΙο :οοί::::5 Μ”" ""°

` . : . Μ:: του::

:μισά αοΠιιο: ::::γί::στο ρ::::άιοι::::::ι ΐο::ι:::ο

τοΗ::,ο:Π απ:: ορροί::οιο ιι6:οτο οποιο :τ::οτο

ρο:Πο:Ι:α: :ιιο: οποσ. εωω:. :οιο τω:: απο:: $ωιεθ

:::ι:::ο: ΡΒ:Ιι::τε5 ορροϋ:οι:: :::οα:Βοοοτο σρ:

::::,8: τετ:: ε&οε οπο:: , οιιὲα: ::οοοεί:: τ:ε:ο::Πε

δ: ρ:ιγί::: ::::::&:ο ἴοἱ::ᾶ:,ὰ::ἰ πο:: ρο::::,οοο::

Γοο::έ::οτ:: ρου:: ::ί:&:οα: :ωοπο ::::::::: ,ί:::

οι:: Γοι::τοι.ιτο πω:: :. νού.: ει.: :οποιεα:. ::ιι:οεθο:.

Κ:Γρ. ρ::::ιο:ο :Π: :οο:::::οο: οπο:: . τω::

:::ιγι:::,:::: οιο:ε:::::,ν: :Βἰἀ:ο:8. Τ:ιοτο:ε;

8::ι:τι::εί:ο:.:Π::ο:::,ρ:::ε:οτο:τι::ιιἀ:τ:ρ::ἔ ν 7ο

ο:::οτι:ο: Ρ::::αιοω:ιι:οι:::ιι::::ι::.οο: ρ::·

οι:: Το::::&ο:ο 8::::: :ιιι::::οιιΙ: α:: :::ἰοιι:: νι::ιι::- ”

οι:: :ε:ο :ι:ιτο:ε1ιοοε:μι:ο: ΐορ:::ιετο::::::ιι:. .Μ

δα: :οο::ὲ :Τοι:: :Νο ο:: ::::οε::ο τιστι :ο:Ιο- πωπω::

:::το: :ο ρ::::ι:ο ν:οἰεΙ: , ::οο:: :ί:: ν::ο::: ρ:::ε-::: “ω”

::ιτοα:,οπο:2 :ει:οι::ι:: απο:: : τ::::ι.τ: Μο: ρτ:·"ας:";;β

ιιετ:οο:ο: :::::: ρ::::ι:οιο ρ:: ί: :ο :απο ίἔοτο[¦ἄἰ°”“

:οο:ιο:ποοηο0ο :ο μι:: οιιτο::,οοο ὰ 8::::::: ω:: ::6εωε1::.

ΜΒ:τιιιιι ιιεςιι:Η:οι::6: :οΓοίοοιι, απ:: ΟΙ:::Ι:::αο ι

μι:: :ο::ορ:ο: ::εο:::ιε ο:: ρ::::::::ο:ρ:::::οιο. °

3- 82% Φ:09:τιοεα: ρ::οατ:οα:α: :τι ο:::ετο :α

:ΙοΓιιι:: , Μ: :ε::α::ειο ::δ:::α:::ο:: ορροί::: οι:: εωωι: ει.

90:ο: νοΙοο::::: :ορροί:::οα: :Μιά ορ::ε:ιι:ὐ°°Ρ”ω°ιιιοκ

ο::ο: :Ι:::::.8::Ι :οο::ἔ: : οπο Η νο:ιιο:ε: οιιΠοιο ή “ΜΜΟ

μια:: ο:ι::ε:: ::*:ι.ια: ::οτιι:οι , μα:: :οιι:οιο ε :#Ἐ

πιο __

“Με” ο

Μοποί::

 

?ῖ·|
¦ : δΟΟΕ:

:ο:ΜΜ:Ρ:Ε
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Β:77:. .ϊ Π; Φ: ::ιαίιά:: Ζωα:: διά. ,ι ·

ι::σιιι :ου::ιισυι ιι: ιιαιυοι·ιιι:σε ,ι ω:: :ι&ι:ε ὲ νο

ισυιιιι::ιι:ιισε :Π:ι ι:::ιισε,&τ :ουι”:οσ:ι:ι:ι· :Ποσ

ω: ρ:ιι-:ιθ:ιουιε ριισαιιου:ι:: ιι:εισιι:ι:: , :ι:ιυ ι:

ι:::ι: σοι: ιι::ισιι:ι:ι ρι·ισιιιιου:ι::ι ι·:&ιισιιιυιε

:άσε ι:ουι:οσιι: υσιιι: ροι:ιι:ιι-: ρι·ισ::ιιο, σ:: υου

:ιι ροι:υιι:: οι: ορροί:ιοι:: ί:οι·ι::::ι:: : εσυ: ριισειι0
Πι υ:8::ιιο ιι: ισοι:όιο ::ριο :ιι ιιοι·ιι::ι:: ορροιιι:υ:.

4.. 8:υι. :ιτωι ριισειιου:ι::,οσι:ι:: ρ:ι ι: ιι: οι::

_υι πω: :ου:ιυιιισι:: ιυ:ροιιιιι ρ::ο:ιισιι: :οι::ι:ι:ιι

ιιουιε,:ιΤ: οι:ι·:υιι:ι:ι: ιι:ι:ιιι οιιιιυιε :ιι ι·:8σι:ι·υ πι·

ιιουιε , οισειυ ι:ε:σειιι::ισι:: ορ:ι·ι:υιιο ι:οσι ι:ι::

ιιιι::ίι :οιυι::σοιοι:ιιοι::ιδι·οι. ιι: α. ἐώ.37.9ισ.Μ.

5. ιβ.:ρπιβ. Ρι:ο οσισε ::ιριιι:::ιιου:, - .

Νοι: ιι: ρι·::ι:ι:ιι οουιι·οσ. ιισριιι::ι:: :υσοισι

ιιιιιιοι:ιι:ι:σ:,::ιι:ι::ι::,οσισε ρωιαιουι: ριισειιο

ι::ι:: ρ:ι· ι: ιυ:ροιι:ι ρ::οι:ισυ: : :ιι:ι:υ: , ιι: οσο

ιιιι:ιωιο ρι·ο:ιιιυο ει:: ιιι.Αιιι , νι (πιω: έ:: α.. Μ.

3ι·.ιμ.υ»Μπ.2.ροβ.6. απ! , ά θειου:: ιιριιιιιρβω.

ιι::υ::ιιιι:ιέιιιιιιι: ι:οιιοο:ιιιιι::ιοισυι:ι:::ιιι :υ ιοιο

ω:: , δ: :ιι ι:ιε :ιιι ιυ :οι:ι:ι:: ::άσ ιιυεσι:ιιι δ: ιι:

π.

:Μαιου

που::

79·

ΗΜ:: |ϋφι.

(:|ι:.

ιιισιιιι:ο,νιιιρ:ι·ι: ι:οσιισι·::ι (απ. :οι·συ:,οσι :ιο-

ι::υι , ροΠ: νι:ι:υ: :σιιιι:ι::ήσ: υι:ιυ:ιο :δισυ: :ιι

σου: ίι:ιι ι:::ισυ: , δ: σ:: ι:::ιο ι:οι:σι:: : :ιιι ισ :ο

ιι:ι::::&σ ιι:8:ι::ι·: ιιιυιι:ι:: :ουίιιι:ιιιιο, νιδεοι.

μπω::Μ. :ιη ιι: νοισυιιιι: 8: :&σ Εισ:ι:ι.

8ο. Β : σο.Ρι·ισ:ιιο. οι::ι:: ρ:ι τ: ιι::ροι·ιι:ι ρ:ι::::

Γιι“ω ν: σα:: ι:ου:ιυιίιιουιε,ι:ου :ιι :::ι:υιι: ιιιιοσισε :ιι-:

?'ΐ"“'."ΐ' &ιοι:ιευιιισι::ιιε,::σιι::ι·:ιισιιιιε :ι:οσιίιιο,ν: Μίρ

ι°ρ ια,::σι ι:άιισειιι:ιε ορροίιιι ::::::::ιιιιι. ( νι :ου

ρη98. Με α:: ::ι ι:ιιιέιιιε ι:ισι::ιιε) Μι ι:ᾶιισιιιυιε δ: τσάι

σιιιν.:Ι:: ό: οι: ι::οιιιιιι:ι ιι:ι:ιιι . σου :ιοιι:ι, Μι νοισυι:ιι, :κι

Μ· ισ:σ:ι:8:::: δ: ι:8σιιιι:: ριοιιιι::υι:ι::: ρι·οι:. ι::υο

::υιι:ι:: ριισ:ιιοι::ι:: ιυ:ροιιιιι ρ:ι ι: ιι: οι::ιιι ιιι:ισ

:οιυι::ιΠσι::.:ιιιισ: ιι: οσο νοισυι:ε ιιι:ροι:ι:ε :Π:ι

:ιι πᾶσι: ορ:ι::υάσιυ. σει:: ισυι: ι:ι::ι:ιστ νοισιι

τ:: υου ιοιι:ι·: ιυοι·:ι:ι:: οι·ιιιυ:υ: Μ: ι:ᾶιισιιι

ι::ι:: , ιισ::ιυ ει:: :κι ισ::ι:: ι:8:ιυριοι:ιι::υτ:ιυ,

ρ:: ιωιω ι::Βιιιου:τυ ου:υιε ω... ι:Βι απο:
:::ιε. Πσριιι::ι::.ιι. ι:ι::ισιι νοισυιι:ε ΜΒΜ :ου

ιδι·ι::ιιιιι:ι:: απ:: ι-ι:θ. τ:ειιιιι ροΒιισει::,ρ:ι ροΒιι

σσι:: ποιου: ι:Βι οουιοιιυ:υ:; υ:εσιισ:ιι: , ρ:ι· ι::

8:ιιοι::υ: ου:::ιε ::& σε ι:Βι ιιιιιοιι::ιε.Ροίι:ιιοι:ι::

ί:ι::ρ::ι ι:ι::ισι· ι::ι::ι:5 εσυ: ω:: ιοιι:ισι· ρ::

ποιοι:: ι·ιιιιουι Διιιοωιω: , οσα:: ιισιιυσ:ι:: Πε::

ι::ι::ι::Ριιοι:υ: απο ι:ιυροιο; οί:ιι:_ιιιιι ιοιιιιισι·

ρω· οι::ιιιιου:ιυ Έκο ι:οιρ:έιι , οπο: σου ι:ιυρ]:ι

ν νοισιιι:ε ι:υ:ισι· :ι::ι:, : απο ιιΞροι·:.οσ:υ ο

ιιι: α: ιυ ριο::ριο. ?σοι :ὁιοιωιι:ε ιοιιιισι· ρ:ο

οιιιο οοι::ι::ιιιιοσιειροίι:ι·ιοι·,οιυιιιιουιε. Ρι·ιοι· α:

ριιι:::ιιο ροιιιισε: ι:θ:ιισιιιι:ιε ό: ι:ου:ιιιιιιε ορρο

7 · ει: :&ι,ιε, οσα:: νοισοι:ε :πιο ι:ιι:ροι: :ιιο:ι·: ι:

· · υ:ιι:ι:ροιι:ιιοι :ιι ριισιιιιο υ:Βιιιισαι:ι:_ιιιι:: ι:

&ιισιιιι:ιε ι:σ οι·ιιιι:ιε, σου οσιιι:ιυ ιι: :δισ , :μια

:κι ιιιι:ιυ ι:ισιιυι:ιιιι:: υσιισε υ:::ιΤιιιισε :ιι ι:όισε,

Μι ιι: νοισυιιιι:,οσἑ νοισυιιιε ι:ι::ισι· σου Μια:

:ἄστυ ροιιιισσι:: ι:ι::ισι::, οσο σε: υ:8:ιισιι οι

ιι:οιιιιιε ι:οι:ιισιιο, ι:σ οιιιο οσι:: ι:Βσιε: ρω::

ω:: ιοιι:ι:ισι.

Κανω.

0°Βιι:; Ι. Πιο: (ιοι:ιιι:ι ξ. Μι:: ριισ::ιιου:ι:: ρου στ: ιι:

_ :οιι:ι:: ::&σ ιιιιιιιιιιισο :οι ιιι:εσιιιιι, εσυ: υ:οσ::ι

ισα:: υσι:::ι·ο :άσε ισοο:ιιισ: :ιι:οειρ::ι πωσ.:

ιιιι:ιε δ: οι:ιιιοσιι:ιιε,ί:σ Ό:ι::ιι:ιιε 8: ιι:ιιιιιιι: . νι

Μ. ω:: α. Ν:ι:σ: :ΠΕ ριισι:ιιοι::ι:: ι:&ιισιιιι:ι: ι:σ

004!" ι· οιιιιυιειι:ισιιι πᾶσι ιι: 8ου:ι:,οουιι:: δευτ. Ισα: ω.

· Δ ιι: ::ισ .υ.‹:σο νοιι:υι:ε σου ι::ι::ι·:ι ροι:ι:ιι::ι::

:τι κά: ορ:ι·:υιισι:: . :άσε ι::::ισε :ο ι ει: :ιιοιισε

σου ροΠ:ι ιιι::ι·: ριισ:ιιου:ι:: οι·ιιιυιε :σ κάσσ

ειιυιε ιι:ι:ιιε :πᾶσι ιι: 8:υ:ι: €υσιι: τσι:: που ω::

τα νοισυι:ειι:ι:ιισι:: ορ:ι·:ιιιιι νιιιιιυ :ᾶσο: ι::

πω:: , ω: Μίκι: υουοροιιιυιιιιιθ:σιυ ι::σ.ισι:: :οι

.δ _ -. Β" Μ” ι:ιιιιιι:: Μπι:: σου ορ:ιι:ιιου:ι:: :άσε
ι ι Τακ. 3. Π: Γι”.

87

υ::ιι οουΓ:ισιιι:ισι·ιι:ι:ιι: ι:ουίοι·ι::ιιεε, οσοι:: νο

ω:: :οι:ι::·ι:::.·: ι:υ:ιι:ι πρι: ισ:ι:: ι:ε:ιυ ριοι:ι- ' Α

ι::υι:ιι:, 3. @ωραιο Με: ρι·ισ::ιιο ιι:ι:ιι:: ι·:άι- _ιι·ι··' _

ιι:ιιιι:ιε 8: ι:ουιοτι::ιι::ιε :τι τ:8σι::υ: ριοι:ιο:υ- ε("]"" Ϊ'

ι:ι::,υου ει ιι:-::άσ,ι:ιι ιι: νοισυι:ι:.διοι:ι .υ.ιιι::

ι:οι: ρουιισι·ρ:ι πᾶσι:: , (α: ρ:: ιιι::ι::ι:: ιισυι::ται

ι::8:ιιου:ι:: :σωσει ι:: :·:8σι:οιιϊοιιυιε πιο. ιι::

ι:ουίι:ισιιιι:ι ρ:ι· ροιιιιοι::ι:: :ιειω, ια: ρ:ι σου ·

8:ιιου:ιυιιιι:ισιι: ι:ι::ιι ιιοιιιε.()οι:ίιι. Μου: :ιι ιι::- ο##βἶ

ι:::ιιιιιιι:ι:: ισι:ι:οισυ: ριισ:ιιουιε,8: ορροίιιαίοι·.

ι:::::ι:ιιιιυυ::ιιιιιισι::ισοι:ι3:σι:: ι:&ιισιιιυιε , δ::

:ουιοι:ι::ιιιιιιε :ιι ι·:εσιιιι:: ριοι:ιι::ι:ι:ι:: , ρου :ιι

εθ.σε,ι:ιι νοισιιι:ε;υ:ιρ Η:: :ουιοισ:ιι:: σου ω·

σι:ισι ροιιιισο :άσ : :::ο υσιισε ροιιιισσε :άσ:

:ιιι ιισσ::ι:ιι:ισισ ι-σι:ι:άισιυ ι:σιι:: :οι:ιοι:::ιιιιιει

::ι:ι:σε .υ. :άσε ει: ιι::ιι::ιιι:ισυ: Γσι:ι:έισιυ :ου

ιοιι::ιι:ιιε σου: ι:Β:,οσιιι:ι:σε :ο σ::ιιιουι:ι:ισευ··

ιι::ιι: ι:ουιοιιυιιι:: εσυ: ι:Β: ::ι·Βο νοισι:ι::ε :ιιι

ιιι:ι:::ιιι:ισι:: Γσι:ι:οισι:: ριισ:ιιιουιε ι:οι:ιισιιιυιε.

Μιέι'::::ι.ο ρι5ϊιυιιιψεκπιι:/5Ικαιιυ.

Α ΠΑιρσ. ρήση ι:υι.Κ:ιρ.Ριιυ::ιισι::ιυθι- 8ιι

ισιι:ιυ Ρ:ιισιυ ισιιι: ι:ουι·ισιιι: :πεω Δι""8',ψ

Μι:ι:ιοι:αοισι:: , σοι ι·ισσε ιιυε:Β:υι ι):οε :νυσι:: “Μ” Η.

ι:ουσι:·ι, ριιυ:ιρισι:: ι:οι:οισιυ ; Δικτυο: ι:::ισι::. °

ριιι:οιρισιυ σ::ιοισι::. Οσοι:: ιισοειι:ι::ουίι::ιιι, Να." ω”

ι:οι: ιριο, οσὸιι υιιισι·::ίι , ι:οι:ειι:: Μ: , ό: ὁ ι):οι:οιιιιιιιιιι: :ου:πίΜπ ι:ου :Πο σωστα:: , ω: ι:οι·ισ- Μ."

ριιου:υ: σε:ιι:ι2; ρι·ο υιιισιιι ιυι:ιιιρ:ι:ι:: , σου

. :&συ: :ο:ιο:ι:ι:ι:υ:,υσ:ιιε :Η ρ:οι::ιι:ι::; ια! κι::

ισΒΠίι:υι:υ: , οσ:ι:ι:: ιυι:ιιι8:ι::ι:ι Μ:υιοι::ι ι::

τσι:ι:: ισ:ιει,νι:ρ:ιιο :οιιιΒιισι· :κ Ακέα/ί.ισ.7.!ιιυ.

ά:ρπβέι. ωιιω, πωσ. 4.. νοι : ::::·ιουι, ωφιι,

μα:Μιω: :/?, μια:: ρεαα:πω , ιιὲῖκ: , :οι τ:: Ρ π|

ροωιω:ισ.ι , ρωτησω: "πίσω ιδιου:: άι:: (9Φ , που:

πω. ν:: όσο: κι:: ορρουιι πᾶσι. ριο ι: ιι:ι:ιιιΒιι η

υι:ισι·ι:υ:ισΒιιιι:υι:ι::. @Μου οοοιιιιοι:: ι:σισε

:ιιοιιε Ραπ:: ει: ρ::ι:ιιιο πιει:: ιιιίρσιιιιι: , :ε

ιιιιι:υ:. :ουίιιιι, ιιιιιιις:: ρ:: ριισ:ιιοι::ιι: :οι

ισρτιοι::υ:σ: ιερ:ιι:ι::ιιισιιι:. ε:: ιο Τ:ο:ισυι π.

ν: ρ:: ι:οιιοι:: υοι:ι:ιιισιι ::ιριιοαι:υι:ιιι:ιι:.ι:ο

ι::ιυ:ε, σοι ρι:ισι::οι::ι:::ισ ρι·οριιι ιι:ι::υι ἑιυπιο

ιιι::ιισοσυισι,ιυ:Βιε :κι ιιισιι νιιι:ιιιισιι: ι::οσ:ιιισι·.

Εοιι:ι:: ιυοιιο ιι:ιιρισι·ι: ιιισιι ιι:ιοιιι:ιιρ:ι :·ει::β

βια: ο· :Ιουδαιιοπ:α ἑι):ο , νι. ιιιιιιε ιιιιιυιισιυ 8:

8ι·εισιι:ι:ι:: ιυ::Βιε :ρρι:ι::υιιαι::σε. π: :μια Ραπ::

ρ::::ισυ: :ουΠιι:ιεισι:ι,οου ν: Με, ::ι μια: τι

σου: ισιοόιιιισιισέι,ιι:ό ι:οσικιιιι:: :ιιι::,ριοι:ιιιι::

:οποια : οσο ραδιο ιιισιι ίοιι:::ιιι:ι ιυ:ισιιιι μι·

σιιιι_ου:ι:: Δω:: ριιιιιιιιι:ιιω,ω:ιι:. °

ιζ.οι:σεΙιωι. ω. ρ:ι ω:: ,ι ιυι:ιιιΒιισι· ιισιιιι·:ε, έ” 32... 1.

νι τω:: Πι, ω:: ιριο υσιιιι ι·:εισέι::ι :ιι. ει: έ:: 4.8.Μ,,_ `

μι. Μ. ε: “Μ” ΜΜΕ ο.:.4../ιπ: Μ, ιι:οσιι.βέι:::::

:β :::ι:ι!, ιιι :ιι , πο:: :/ιβαδκυβ::ιρβ ωρα. νυιι: _ |

εσυ: οι:: »ΜΙ και:: μι:: ριο::ιο,ιυι:ιρι:ιιυιιιι: '

:ίι, σου ιι: κι|:ιΙο:οιιε ίιι::ρι.ιοιι:ι , Μ: ιι::ιιιι:ιΙσ

νιιισιιε 8: Μπι:: οι:οιι ι:οι:ιιυ:ι ρ:ει::ισυ: , έ::

ι:οι::ιιι:ε :σοι Μα, σο: α: ποσο: 8: ιυιιυ:ευ:ι:

ιιιιιιι: νιιισιιε.

Αι: π. ::::ιιου. Κ:ΐρ. ιυ:ι::ι:: ιι: :οι::ιυσιιι.ρι·οσι

::ι:ιιι:ι:ιι ὲριηῦιο δ: ι::οι:ιι , ::ι:ιοιιιιο δει:ιρ:- :ΜΜΜ

6ιισο , υοιι ω:: νι:ισο·ι:σι:: , :ουιιιιι:ιι:ιι: ρ:: Μ:: :χι :οι ω::

πω: ν: ρ:: ιιιιι:ι·:υιιιιε :ιι·:άθ Ρωσία: . Μ! :κι θ”·"·

ιιιιυυ:συ: ::ι::ιο8σι:: ω:: οΒιι3ριοροιιιουιε . :ου- ι"<';""°

ισειιιυσοισ:ι:ε οιυυι: ιυι:ι·ιο::: ρ 9:12 ρειιιιι:: ιι:υι

. ριισ:ιισ:, νι ω:: ριινιιι:: ::ι:ιοιι:ι:, δ: ι::οι::ιιιι 89. ρ

οι::ιίΒουι:,ρειιιιυ ροΒιιι::, νι :::ι:ι:ι ρι:νίι::ι πι: ω: ::::ιιοπι

ρ:&ισε:,8: ιι:οιιιιιι: ο0ι::ιτ:ιίιιουιε. ό' πω :Αν

Διὶ ()οι:ιιι. ι::8. νι:ισ:ιι. Μισο:: Μ:: .ι:. ιι: Μ? ?ΜΜΜ

ρτ::ωιι:ι:ιπ:

:πιστα ε: πι: ω:: ιιι:ρι::ι.ι::.:ισσ:,ιιι:ιστ:: ::ι>Γ0· ό: Ρ.,ρ,_ -
Β 3 ι ιιιιιιι::.
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ρ



Π. το! | ιι °Όι#. ΧΡίλ Π: υσείίσέ::ρπαιτέ. :π

!ιιτι:τ:: , οσοι: :τι ρτιι::ττο Ρειίεάιοτιι: άει:ιτ::ιτι ε:: ιτ::ρεττεάι:οιιει::;:ι:τ ει::ιτιετιτει·, ί: :Πτιι::::: :πιο

° (ι:Βιετ9:ο : :Ιτετι:ι:: τετρεετιι:ι:τ:: , ηπα: είτ :Και ι:οιιι:τ:ντ ι·:τιο τ::οτ:Ιιτ Ροδου: , οι:: εοτιίτιττ:ιτ

_ εοι:ιτ:τιε οι:ροί:τι:τ:: τ ιι: πο:: οττιι:ε πιατα:: ΠΠ.Π!Φ ρεα::τι:::: τι: εΠε ρεεε:τι,τ::::τιτ:::τ:: ιιιτ:οιιιιτ.0οιμ

” τα νε! πιω:: ρτιι::τιιιιιττ:. Κεΐρε&ιιιι:ι::.:ι. τετ::- τιποτε: ειναι:: ει::ιτιετιιετ , οι:: οι:γίιει:ι:: 8: Βο

ρει· ει:: ροϋτιι:ι:ι:ι, Μοτο ιι::ρτοι:ο::ιοτι:ιίι:!τει·ι. ' οπο: ΜΙ, στ εοτιτιοετι:ι· Ι::Βιτο: εττοιιει:: :ο Μο:

πω:: τω:: ιτι ορει·ι!οι:ε τι:ττ:τ2,οι::τ:: :Με , ι:::!ιιτ:: ι Ϊιιετςιιἱ: οι:ιοςτ:ιτ: τ:τη·Πει:ι:·: τε:Ιε είτ :τι :Πιτ , ρω·

εοιιτιοΒιτ Ρετ τ:είεάτ:τ:: ο: ε:τεεΠτιι:ι. τ. εοιιί:Π:ιτ οποτε ροτειτ Πει:: ;οι:ιτ!τιτ:ιτΙ τιζιοι·:Ιε εΠ: ρτοάτιο .

Δ" :°° ιι: ::τιτ::τιοι:ε. ω.: ροι:τιι:ο.Αά ι. τω". Μ:ιοτ: εετε πο:: ειστε:: , τιιιι:ντ βετ:οτι:ι:: κι: απ:: Πιτ:: ο . -

' οι::τ:ιε ειιτιτ:: ρο(ιιιι:: είτ Μι:: τι:τ:ΐεεοι:ετ:τ:Ιι- τ:::Πι.(Μτεττ:τ::τοΐ:τι:οτ:!ιτ::ι:οτοτ:: :&ι:ι:τ:: ο”. - τ

τει·,εοτιοετιο; τι:οι:Ητει·, τιε8ο.Ιτ: ρεεε:ττ:τε οι:: ίἱεε οι·οι:ι:ειττ:τ 5 Όσο , οι:: :Β :Ρίο ι:τοτ:ι:ετιι:τι:τ' =

Ι:οτιι:τ:: ιι·:οΐεειιοειιτ:Ιττετ,ρι:εετΠεο,8ε :ο Μ:: απο:: ρτίι:ειρ:: , οι:: :ά Ι:ιιιτ:ία:ο ιι::οτ:Πτ:τει::

ροΙιτιοε εοτιετ:ττιτ: όιτρΙιεετοι:: ε::Ιι:ι:: ιι:οτ:Η-. επει·εειιτ::ι:: ι:εεεΠ:τι: ίιιι:τ. · σ

τετ.ει:ιιιειρίε οσο εἰ:: αυτ: , (ει: ετε:τιι°ι·::ντ ι::ο:τ. Α: 4.τιεεο,ιι: ::εεε:το εοττιττ:ΠΠοι:ιε εοτιι:ετίιο- |ω;";"ι.

9ι. Α:: 3. εοτιεεοο οι::τιει::εοτιτ:τει:: τε:Ιει:: πει- πει:: τΙ_ιίτ:ι:8ι:ιροΙΤε :το :ι:ετύοι:ε :έἱτι::Η , τιτ:::είτ Π: ρω:ι. ` _

·°ω δ· :::ετΗ:τε εΠε:Πεο , οιι:ρτ:γι:ε: ειιτιτ:ε είτ:οεεο; εοιιττ:.τίετ:τ :ο ιεεεει: δ: νοΙτιι:τ:ιει:: ότι:ιο:το: (ΜικΜε .

οι:: ει:τιι:ε ι::οι·:Πε εΠ:. Ρεοε:τιιττ: :απτο πο:: είε |Με.τ:. σο:: ΔιιιιοΒοττοι ὁ εοτιι:ετι:οτ:ε :τι οι::ιε- ω' °°."'°

Γοι·ι:::Ητετ ρεεε:τι:τ::,ι:ι:ἑ ΡΙ:γΠε: , Γι:: οι:: τιιοι·:- ᾶιιΦ.Ϊε8ἰ δ: :0ιιιτ:τ:τι Δω:: Ροδου; εοιιτ:τιω::.1ιτειιτιτ::είτ. νι:::ιτΡ.::.ωτ.2. '

(δι): :Με 8ι:ετΒο ίοι·ι:::Ιιτε: εοιιΠίτιτ :τι οει:οτ::ι· Μ: τω"

έτι Βάι” νς1ηιιῇ ωοι·;:Η8 “πιτ” Ρεα;;"χω ι·ςάιμ τι:τιοτιε [ΠΠΡΧἑ 36 ΟΕΣιθάΟ ϊΒἰιΟΠΪ8© Ι08ιθΟΓ:Π'β· /ΪΜε.

μια: :!ιτιτ:ιά τε:Ιε , ιτε! τω:: τε:!ε :τι τε:!ε,ετΒο τι. τω:: :τω ρταίειιιτ:ι τιεο.ι:ιτ ι:ιΠοτ::οτι: :τι@Με

Μ:: :τι δ Οεο,: οτι:: στου:: ι·ε:Ιε τ:: οο.ι·τετ.8ι ω:: οΒιεάιιι:: Η: τετι::ιτ:τι: :&ί:ετ:τ:τ::=Μ :::90:ϋ “εξω

τε:τε; ετΒο ρεετ:τι:τιι ρω τοττ:::Ιι τει:::ρΠε:ττιοι: νι :τι το τετι::ιο:το,εοοττ::ιει:: :ο Ιεεει::.

εμ:: τε:Ιε,τιτιοτι ιιιτ6οΒιι:ι. τω:: τετ:ι:ρΠε:τε ι·:τιοι:ετ:: Ριστωετι:ι:: :τι οΜεβ:ο οιίτιτ:Βι:ι τ:τιο::ετι:, τα:: 1)_ Μ·

2εεει:Η4Μ| ι·ε:Ιεο:,ιιοτι ε:: ρι:γΗτ:: εοτιτ:τε εεττ:: , (α: ε:: μια. ι::ιτ::τ:::::::εοτ:ι:ετί:οι:::.8τ τεττι:ιο:τιιι:τ:::οετΠοη κ"

Θ." Μ" ' ι:ο ρτοι:εάειιτ:τ πω: , όρτο:τιτ::ο ριιτ:ειτ:ιο Ποσο
ΗΜ". . οι: :ότι:: :τι (ε. δα: εοτιτι::ι·:τιΕ: τετι:::τ::τιι::τ:0τιο θειου::

Μ' :τι οι:το::ι1 ι·:ιτιοτιε ι·εει:Ι:τι , τ!είιιτ::ρτ:ι::; τει: της:: ι:ειίιοιιιε ει: οι:ιεάτιτ:: τι: τιτει.ιι::α:::τιι:νε(Ητοτ::,

τω:: τειιι:ειιι:ι Ιιι:εττιτ:: το οι:ιε&τιτ:ι τ·:τιοιιι :ιδο τ:τιιΒιι:τοτι:::!ιτετ ορροιιιτι:τ Ιεει,: ι:ιτιο ρτεεἴειιι‹Η

::τ:τι::ο:ο: οτι:τιιε τ::οτ:.ιιι:ε τοι·ι:::!ιτε:· ι·ετ:τιρΙιε:τ :φοιτ ροί:τιιι: :ι:εττιο : Νοε : Π.ι:.:τ: οι.:ιεάο

!ιοετι:τι: τι:οτ:ιιτ::' τετιόετιτ:Π νοιι:οτ:τιε :τι οι:ω ρτεΐτ:ιτιι::: τ:ιτειιι::ίτ:ιιτι:τ:: τρεά::ιτει:: :τι .είΐε

θ:τι::η:τε&ιώ ι·:τιοιιε τεΒιιι:τιιττ::οι:ο τ:ιιτὶιτ:: τω: ι::οτ:Ιε , τω:: Πιτι:ιττ:ι· τι: ροίιτιοε εοι::ριετιιιι:ία

Πιο, :οι ίιιτ:Ι:το, ροι·ιιτι:ι· , :οι τοΠιτι:ι·ιιιοτ:Ιιτ:: :τι τ:τίοτιε οι:ιε&ι:ι:ετ: ΐι:τ::ι:: :τι τάση:: είτ,:τ: οοτε.

σιᾶτ:. Ποτ: :τ:τειι: τ::!:ετ ρει:ε:τιιτ::: ΒΕ: νοτι:ιιτ:τε &τιτ:: εοτι:ρΙετι:::: Ρετ οι::ιιεε εττετ:ι::ίτ. ιτ:τεΠιετ

οι: τ:τιοοε ετε:τ2ι.οοο : Οοο : Α:: :το .ο. :ετιι:1ιτι- ' ροϋττετωιπ:τε:&υσ: Μειωσα: φωτ: τσουπ·

::::ιιι:: Ι::Βετ Μοτο:: οοοΔοιο τετιι:ετιόι ττιοι:ιε- Ποοετ::.τιστι στ:ετύοικτ:: : <Μσ&τι ι>ττι::τίσοι::ά

&ιιτι: ρτ:&ιει: τ·:τιοιιε τεΒι:::τιιι:: , :οι:ο ρτοπιαιξ :ι:ετί:οιιετ:ι ΐοτι:::!ιτετ τετιιιιί:τω. διειιτ .ι:. ται;

@Μπιτ Μ:ειε το. 5 το:: νοΙιιοτ:τε δ! ρι·:&ιε: τ:: 0ρἰπἱ0 εοτιίὶἱτυἱτ εστιι:ετί:οοετι: :άτ::!ει:: :τι ροδ

. "οι". (κατ: :""·Π ΒΑΝ” [τα (ω: ω πιτωεάαιοδι τιι:ο,:ι:ετίιοι:ει:: ιι: ρτιτι:τιτιοδ τι.: ι·:τίοτιετ:: απο::

πτετ·τιι:ι:: ι:εει·ετιιτι: :οι Επι:: οι::ιιιροτειιτι:τ:: απ:: ΠωΙΝω ωϋὶκϊῦοπἰθ “Μ Ρθωωθ : ϊ°ϊωΪΜϊἰ·

νοΙτιτιτ:τε ει·ε:ιτ:τε τοοιτ:τι:τιτιι: οτε!ιοε :ά :άσε απο: :ι:ετί:οτιιε :τι οτιιι:τιι:ο.

ιι:τοι·:Ιε:,νιοι:οτιε:,& τ:ι:οΐειιοτιοε:άι:ε Μ: ορο· Α:: Σ. τιε8. ι:::ιοι·. ΜετΙιτι: οι. οι::ἰΠἰοι:ἰ: Μι::

:·:τι νε!Ιει, Πει:: :τι ιιιο:,8τ ειιι:: ΗΙίιεοοετιτι·ει·ετ, "Η τ:: μι:: ::τιτι::ιοοε “Με άετ:ιτι: τ:::!ιτ:: τοι::

:τ: ετ:ι:: τ::οάι:::τ: , :τυο ΜΒΜ:: εοτιειιττἰτ :ο :ά:ι:ι:: Φίωση” Π: θά!! Ρ06ϊἱικἔ όιίΐοτι::ι ι::ττ:τ2 Μιτο

νοτι:ιιτ:τιε άερετιτ:ει:τετ δ Μ:εττ:τε νοιτ:τιτ:τιε. Μ” :Α ΡτωθωΝΜυτΟΦ διῖ ρ0ωτ00 0€ηι1ίτ:Μττ:

08ο τ:: ,τ τπτ ε:: :τι ι:ι:: εετιιι:ιι&ιοτιι: Η:: οι::τιίοο- :τι τ:τιο ντ:ἰτ:οε: ρετίεοτε εοτιιτι::ι:τιι: , τετ: :ο ΐιιτι:

τε::τι:ε,Πειι: τω:: Μπιτ: , Μ: ιιεεείΐ:τιο εοι:ει:τττιτ, πω:: :Μ:02ηποροττιοιι:Ιι:,οιιε ιοττ·ιι·ιΓεεειτ:τιο-Α

ωΗΜ:: αυτ:: τι:τιιτ:Ιι: . στι:: νο!ι:οτ:τε τ:τε:τ: :ο Ϊ98ἶἰ0Ϊ€τἱ0τ: : τι:: ρτοτ:. τω:: ιιεεο τι: Γε Ι::Ι:ει·ε

οι::ι·ιε: :ρθω :&τιεο:τιιτ:|εε : στο:: ν!τιι:::ι:: ι:ετει·- Νιώστε, τετ: τ:ι:τίιτ:: :ι::!οεἱεξ :ο τ:ττοιιε ι:ιίΐοι·

π:ιτι:τιοτιετ:: 8: :ρρΙιε:ττοοετι: τ:ιτ:τοιεοιιει:τίι::, ι::ιτ:τι: απ:: τ::τι:τ:: ρεεε:τι:Φ ΦΦΦἰίΕ0τ:::, δ;

Ρετ :ετει·τιιιι:: τ!εειετι:τι: ετε:τιιτ:ε ιτ:τ:ιίΐετετ:τετ 0τ::ιΠιοιιιε: πιο:: πιο: τι: τ::ϋ0τ Ρετ ροί:τιοι:0Φ

ο!:Ι:τι,τε!ιοοι::τ Μ:εττ:τι ειε:τι:τα. ΜωΜιτυϋ με: τιεε:τιοτιετ:: οΦΩΜᾶ05. ,Ο

οΝ· ΗΕ:: Ετ , ντ :άσε τ:εεε:τι ιιι:ΙΙ:ιτι ιι:οι·:Πτ:τειι: Α:: ό. τιεεο :ι:τεε. Ν:ι:: ετι:τ::ρεες:τι:τ:: Μ::
ἐπὶ τ... - . Χ τ . . - . · ··“σ

τΙεΓι:τιο:τ ὁ εοοει:τΓι: τ:ιι:ιι·ιο,: τ:τ:ο ριιγΠεε τ:οτι:οι ΐΠ810,_00τιδάετ:τι:ι:: :τι τ:τιοοε ρεει::τι: ιιτ οικου
π ` Π:: Δ τ . ν , . . . . . . .Μ, α τοεετιιτ,ίετ: ἴοὶτιι:: : ττο!ιιοτ:.τε δ: τ:τιοιιε ετε:τ:ι_;: το:: δ: ορροΗτι τιποτα τ:τι0τι::ι,ι:0τ:Βαιτιτ: κατ».

ε/ΐ:ΘιάΜ:8- Ρ ι ` . - - Α - ·

τω», ε οι:: τ:τιτιιτι: Μ:ειε ρι·οτ:τιετττ:τ. διετ:τ ιιι:ΙΙ:τι: τι:ο- Μ ΡΟΠΗΜ: ΜΦρε:τ: :&ι: ρ:πτετιτο ττ:οτ:!ιτετ.°_

ρετίετιετ:ι:τε : ετι:τι:ί: ω. ιιιιΙΙ:ι:ι ιιιίει·ι·ετ Π:ωε&ο";:”""Ξ ::Ιιτ:τετ:: ι:ετι:ι:ιιτ :άι:: :τι τι:Βιιιι Ποπ:: τω:: νο:

π' "τ Ιτιιιτ:τε εο:Βειιτε, τα: ἔι τω: νο!ι:τιτ:τε Μετὰ Ι::Ι:ι- ΡΓΪΠΜΪΟΠΦΦ ο :ᾶτι: ρεεε:ι::ιτιοΓι:είετι:ει τ:οι1:Φ“;

Π:5,8ιτ ι:ι:τ:οι::ττ: τετι·:&:τι::,ι::οτ:Ιιτετ :τι ίἱιοιεᾶοότω:: :ο ορετ:ιιοι:τ:: όετετττιιιι:ιιτε. (χο: ιειττιτ·

Ρεεε:τι:το,οι:: ρτηθει:ι::,οοιιοι:: είι;οι:: ι:ιοι·:Ιε, ρει·ΐει:ει·:ιι: άειιοι::ιτ::τετ:ΗΜ ρ€9Φ3τωε. @ως

τι:: Με:: ι:εεε:τι::::,εοτιίιοετ:τι:τι: Πιτ: τ:τιοι:ε τι::ι:::Ιτ:ι:: εατι:ι:0:τ: εΠε ρ!·ιγί:εοτ:: ὁ Ι)εο εττ, οι:ο:τ: Δ

ει:Ι:ε δ: ιτιιιτιιειτι:εΒει,ιι::ιοΙι::τ τοττ:::Πτετ μια:: _είΪε ι::οι·:Ιε : Με: νοΙι:τιτ:τε ετε:ι::. ν: :π . οι.

()οι:Ητι::.ι::ιι|τ: Γιιιιτ, οι:: Πει:: ντετιιιΕ ρΙιῇίἱ. ιιοτιοι:ι ριι!ετ:τιττ:τιιτιιε τ:εΒιτ:: που:: δ:: εοτ:ΐοτο '

ε: 8: ντ:ιτ:ετΓ:Ιι:οι·οοιιοετε ροτείτ,τιι:ω ντ ι::οι·:Πε τ::ιτ:τι: , (ει: :ιι:ιειτι:ε εφ:: Πει: Ντιπ: Ειτε: Π:

δ: ρ:ττιει:Ι:ι·ιε οσο ροτεΙτ.Ιτ: :κουτι Πει:: ντ ε:ι:- οιιι!:τ::ιοίτιι. Α: ρτοτ::τ. :τιτεε. Με. :Πιιτι:ι:τιιτ::,

.τ ί: τι:οτ:Πε ρ:ττιει:Ι:τιε ρι·οοτ:τετε τι:!:ιτι:ιτι στο: ειι:ΐςι:ε ρτοτ:. Ρτιιι:τιο ετιιιιιΐ:τι&ιτ:ττει:εςι:ιτ Με

ιιει:τι:,νεΙ νιτιοίιιι:: :ο ι:::Ιιιτ:: ιιιε!ιο:ιιτετ::, οπο: “Με ν: πω: τι:οι:Ιιτει· ε: ρεεε:ι::ιτιοΓι Γτιτ:τε&ο,

:::::ετ: τι αυτ:: ριιγί:τ:: 8ε νι:ιτ:ετί:Πε Μου! ω:: πώ ν: ν0Ιιιτιτ:τἱ: Μετι:;ίτιι οι:: ρτορτἰο Μ:: Με· ι

:ο είι:Γι:ετι: , Μ: ίι:ιτ νιττι::Ηιετ Ματ:: 8: ιτ:τει·ρτε: έα;; με:αντιο:: ροτείτ. ν:: ι·ιι:ε: , ε:τιτ!εα: ετ:τιτ:τετε: τη

τ:τιιιε νοΙιτ:. Δό7. Ρ:τιτετ τισεο ρεεε:ιι:ι:: :που ω", ”:_Βια:: νιτιοΠ, τεΙ ετι·οιι.ει , οι:: ριιγί:ε: ετιτττ:: είτ,τὶ

Β00 ρτ0τ:ι:ει ροΠε;τιτ:έτ ι::οι·:Ιι:,οοι: τ:οΠε. τι:Ιε εοτ:ί:ίτετε :τι ΓοΗρτιι::τιοιιε Ι:τιᾶιτ:τι: μήτε.. μποτ: ω'. .

οι: Α:: τοι:Ητι εοτιοετ:ο οι::ιιεττ: ειιτιτ:τει:: ροί:ττέ το:: μπι:: οι·ιΒιτιε άετ:ιτα. (Πιο: επτα: τὰ τιτνε-.;2:: ? Ι".

Π .°..
-“ (°”.6,· απ:: τ:οοτιτιετι :τι Πεο.:ιιτ Γοττ:::Ιιτετ,Ι: τιι:Η:τ:: ει. τιιτ::8: οτομιτιι:: ::ει:ι::τι:τι:, τι: :μωβ τ:: τ:τιοι:ε.μω"“πω

:των
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[απ. ι..

χ” - Όι οπω με·ωιι. Μι. π

"ο οι ρι·ορτιι ιισσσοτι ιιι “Το νοιιιιιτειιοιο ο , σο·

ιο: σιι ρστ:σοιοοι;ντ ρτιοοτιο ωσιι·ι.ιο ιιι ροιισιιε

ιιοιισοτ νσι·οιο ιοτιοοσοι ρσστ:οτι, ειι:οσιιιιιισιιι νο

ιιιιιιοτιο . ιιοιι νοιοιιτοισ ρι·ορι·ιο. ρστιοοοιι , ρστ

οτιοιιι οιιιιι οιι τοισ ρσσσοτοοισοορσιοτι ω” τω

..Με τοριιοιι : ιειτοιιι:ι ιοοο1οιιωιο...ω ροΗτι

οοιιι, ιισστ σιιιιιοισι:οοι. οσοι οι νοιοτιτοιιοτο τ:οιιι;

τιε , οοἑιιιοοο τοοτιο ΐοιι νοιοτιτοι·ιοτο Ροιιιιο

ι·οοι: ιοοισιιι ριιοοιιοιισιο οποιοτο ιιισοτ ιοτιιο

ισσιι. Να: τσιτιτ οοοτι ι·οτιο νοιοοτοι·ιι , φωτο:

ι·οτιο ροιιτιοο, ιιτοιιτιιιιιστ:οι ιιοιι ιιοιι: ιιοιι Μεσι

ω.» όσοι:: οι. ιοτιιοισσο οοι:οι , νι ροτσι ιιι οιιιο

σπισιοο, ιιοιι ιιισιιοι· ωιοοι.οοι οποιο σιιιτιοισ.

σο νοιοιιιοτιο. Λο οι”. ισοοιιιι:ο ίσοι. μια οι τι ε.

άιο. Όατστιιιοι ιισιιοιτιο ρσσι:οτι οιι κ!πειιβ.ττοιιιτο,

δ: ιιΤιισοιοΒιε οιιιιιιιιο.ορτιοιτισεριισοιοιτισ ωο

ττοτιστοτἐ ροιιτιοὶ. ιιι ]σετιιιι , _ςιιο.ιιι Ρωατοιιι

ι:οιιιιιιιιιιοοιο :ο οι.ιισ&ο ιοτιοτιι ιιιιιοιιο ιιοιυστ.

ε. οι: Τ ι ο ν.

ο... του”μια”νι έτιτοβιωαίξτει· βρετα

·Όι..

ι οι.

ι·ιω..ρω-.

ήτοι.

ως;

Έκτο. ι.

νη.

Ρι·ιιο. 22

σ.: τσάι.

ιο6.“

,τ.6. 4.

"ω...

ι ο 7 .

?ιοί 4.

ιο8.

α.._βω.ικ

Ε·":

.ττιιιι, ?Με οι τάφοι @ορ·οιιέέιτουι 2

σ.

0Ε ιοθ:ο οοιιοιο οι ρσσσοιοοι . ιιοοτι οιιοοιι

4 ισΒσ ιοιτσοι τιιοιτιο ριοιιιι:ιτοτο ιιοιι ιιτ,οτοοσ

“πιο οοοιι πιοιιτιοτο σιι τοιι ριοιιιιιιιιοοσ ιιοιι οι:

σιριοι. Οοοιιοοσιιιοσιι:, οτι οιιιιισιο τοοιιτιιιιιι ρα:

σιιιτιοι ιιοιισοτ σ: πο. ρτοιιιιισοισ. οιισο νι ο οοιιο

οποιοι οιοιιιοσοι, οοιιοτο ?στα οσοσοτοιο.· `

Ρτιωο ίσοι. οιδιτοοι :Αιικι·τ.ιιι 2.ογι.”;.ο.3...ο

οι!ιι.°Βοοικιο.άκιι.4.ιιτιοκα. ./.€1ειά. 4ισ.ι ο". ι ..ι .

Τσιτιο οοι.0ιιι»..ιι :..4ισ.ι9.ιιιι3.ώ· 4.4.6. ΜΜΜ.

ιτιιι·.3.ωοωι.σορ.ι6]ίκε.Ειοπιά.ι .2.4ο.οι .ιιπ.6.ατί

4.δανισι.άοιι.2. οι νιιιστοτδ. π.. ι.2.4κ.7ι.ιιιι6,ι

πι 4.νιοισχριιτοοι ιιιοτι οιιιοο·ιο , .ιιι4ιση/κοι Μαιο, ·

μιαρω.οιω ΜονοΜειπσΜιιω , μια ωο!ε ι ιιο

στο. ιιοιι ιιιτσιιιεσιιτιοιιι ιισριοιιιοιιιοοσ ριιιοι

Ροιιτιοοιιι,ιιοτι οοτοτοισ. τιοοτι ρτιοιοι·ιο ι:οοιιτισ·ι
ω· οι ιι€σ ιιιισιτιο .η ισσοτιτιοτιοιο οοιιιτοιι ιοτιισιο

τοιιοιιιι ιιοοιοτιο,ρσι οιτιιιισοι οιιιιοοοι οιοτισ οσο

τ:οτοοτι,ιτισο οι τοοιοοι,ιιοιο ρτοιιιιιιτοιο.

ιιοιι. ι. σκ ιιιιι οτι Ρ.οοι. 4. Ρτι·θιέσω σοεκιτιο μι·

αιτι:ώ· μπατιωι ιισιι·οοέκοβιιιουι, ιιψισ.ι.1άιαπι. Ε:

Μ: ο...» ορπιιιιιι·. πιο πιο οι Μ: , ποτ.·ιπικοιικοιιο.

νο Ροοιοορσσσοτιιιο οΒοοισιτ οι ισΒιι οοο ωω...·

τἄ,οιτ,τοιιι δ: ρσοι:οτοιο , τιοτοιοσ Ριστωτιωιιοπιι ιι

Βιιιιισοτοοι. Η σο: σοιιιειτοι σκ Ιοοτι. ΕΡιιι. ι. Φορ.

3. νιιι 'καποιο ορρσιιοτιιι· οωμιω ισο σαπιο

 

ιιστοι οι! ισ8στο ι νι .ο. οιοοιιοι , οι οιοοοιιτοιισεσ _

Ριπιι:ιιριο:ιτο ιι·ιιοοιτοτ.σ Π: σοιιιτοτιο ποοιτοτι.

Θ.. Ειι·έιτέιιΠιιι.οοι Μ. :ι.2..ειιιι. Ροκ/ι. πρ. 27.

ρσι:σοιοιιιιισιιοιτ μα: σοοττοιιστοτσοι οτι Μισο: , νι

οσι ι·οτιοτιστο σιισοτιοισιο. Μ. π. οφ"... οποιοι:

πρ. 16 "με (ιοοοιτ )μι·ωτιωι επι,βιμοι ω: ,ῇ

πιο έικιωτικ ιισιιιατισ ,οι κοπή-τ. Αιιιιιτοι. Μ. έ: Ριο

"...οι ωφ.8. μιά ο/ι,ιοοοιι, μποτιση , πώ@ομι.

..ω....ι.ι 3. Ρσιαιτοοι οι ο·ιοιοιιι οιοτοισ : ιιοι:

ι”οιτοοιιισι· σοοιιιιιι ιτι όσοιοτιοοσ ο ισΒοιιε οιο

ιοιιι :οσοι οιοιοτο οι·ιιιιι:ιοισ ιιι τισιιιοτιοοσ ο ιιοιι

ιιι οιιιι.Ατ ποιοι; τοοιοτιι ι-ι ισοστ:ΙΒιτοτ· ρσοσο

πιο: €ωω.οοο σοοιιιιιτ ιο τισοιοτιοιισ ο ιοεο. -

4. .ιο ρσσσοτοτο σε 8.Τιω.ι.:.4 8·7)ιπ. ι.ρσι ισ

σοοιι:οοιιοι ισοτοιΡοι:τια :ίσοι ποιοι οσους ωτοσ

οοιτοτ σιι οιοιιιισιτιοοσ:σιΒο ρσσσοτοοι σιισοτιοιι

τσι ιορροοιτισ2σοι ριοιιιισσοτσοι.

8σεοοτιιιισοι. τοιε:ιι : δευτ.ιπ.ι.ιιι/!.37.4ιι.οιτ.5.

.Μαιο μοβ. οι _σ. οΜ4Ιωβ. Μάιο. Επι. ι. μ. ιο.

ιιοιι..." ι ...η.Μ."ω. :τι ο. (Μιιιιιι.4ο.·ωι.πιτ.ο.

Ροιιιι.άγι.3.Όκτοκ.ικ ι .ιἰιβ.47 4κ.4.ιιι4.8. ι6.δι Μ.

Θ?

ΌΝεο7. ιο ο. οπο. 34.οιτ.ο.συιιοι. 2..5'ωζ Μ. ο. ο. εφε-.

τι:: 4ο. 3.ω·ι.8.άιω.ιι.3 .ικοπιι.σορ. ιό. Ποια. ι .2.4ισ.

ιοο.ιο·τ.8..τά ο. πι. οι". : Ματέι”. τω. ώ· μ. οι.

οιτ.ι.αά·υιι. 87!.ά' μ. ιό. στ. 4. Όο/ξρια, ι_2_χή._

9·7.ωιρ.4.διωτ.έιιδί.οπω.ττο:.3.άήι.7.β8,ι. τομ

·(1οιοισοτ.ιοοει: ριοιιοιειιιιοι,ἴιιοτι οτοι ιιι πιο· *ίω""'

ιιιοτι,αιι4ια ματια: βιο τωιιο,4ιωτ Ρι·..Μπα ι “πρ”ρωιιιιι..,.ριο ωιιιιι.ιΒιιο τ ιιοτοτ Ρσττ:οιο,οοοτι οιι- ω”. μια.

τσ ισ8σοι ριοιιιι:ισοτστο οι ποιο, 8ο ιοεο ριοιιιιοσ- κ......ι....

τοι.κιιτ!ιι.ιι'.ιιιι.τ.τισιτύ..πιι.εα.3. τοοισοτιτΕοοιιιο Μ! ΙΜ·

.οποτε , οτιοιισι·ιοο:ι οοιιιιισο .οι ιιιοιοτιι , οοιο φτ.έΐ·ι'

ισοσ_νστοτοι·,ἴστ:ι ιιισοιτεσ νστοιι.οοιο οιοιοιιι οι. Α» ι ιιουι.

Ρι·οι.ι. 1. ιι οποιοι ρσσσοτο ιοτιτ τω.. τω. 1.80 Πτι.

ριοι·ιιιιιιο, ροτοιιιστ Όσοι οοιοιοιο ροτσοτιο οοιιο ΡΜ· ι·_

ρσσσοτο ρι·οιιιιιστσι τιοο ροιιτο, οοιιοτιι Γοιιιστ Ε7!..'"°έ""

ιιστ:ι:οτοιιι , νι Όσοτιι οτιιιισ . ριοιιιιοοτιι ιιιιιιισ,2,2.. Ε.

ι:οιιτιο ρτορτιοιο οοοιεισοτιοοι οεσιτ,οοοτι ιο:ιιιιι- '

σοτιοοιιο σιιιοι ισ8σ ρι·οιιιοσοτσ, οπο ίοιιισιιτ σοπ

τιιι ισάοοι τοιιοτισιο ά ιιιιισιιτοιισο τιοτοιιιι πιο»

ιιοιι, νι Πε; :ιιοιι οιοτοιιο.·οσ Ρσσσοτο.Αιιισσ. ροτσι:

τιοιιι ιιοιι Μισο Επι: τισ οσο. ορρισιισοιιοοιοι οι

οιιιιο,8τ τοοτιο τσοιοιο ιοτιοοσιο. οοιο ι-οοτισοσ

τιιοιτιο ριοιιιιιιιο:οοιι ροιιστ τοιιι ισιι ίιοσ ρσι·ροβ

@οι ιιοιι μι· ιιοροιιιιιιισ ιοοιικ:ιιιιιιττι· ιΒοοιοιι.

οοτιοιτσοι ροιιστ οιιοοιε ιο οιιοοο ι:οιο ιιιοιιιιιι.

τ:οιροοιιιισι· οιιιιοιισι: ειιιο οποιο οοοοοοοι Επι:

ορρισιισοοι ροιιιοτιιοτι σοοιι·ιιιιο τοτιοοι:ιαι ιοεο

ιιοιι τοπιο , τιοιο ορρτσιισοτιοοιοι νι τιιιισιιιοιισο

ιιοτοιοι ιοτιοοοιι. _

Οοιιστοιιι οιιοοι οοτισιτιοοτ ισοοσιοιο, ιιοιιοοι

οπο: £ωσ οσεσοιοτο. Ειιρτσιιἐ θώκο: ι·ιτ.ιιιι 3.άκ

Ντιπ: ιιοι:στ. οιιιοσε οάοειιοιιιοοοι . οοι ποιο: οι:

ισεσ ριοιιιι:ιστιτσ σσοιστιτοι ιιοιι; ιριοτο οτιιοοι

Όσι , ροτοιιισ .ιΌσο ριισσιρι. οι: ιοσιιιοιιὲσιισι

εστι. νστοιιι ιιοιι σιι ιστοιιοιε ορροιστ οιιιοτοοοι.

ΑΡΡοτσοτιιιι τσιροικιστ ρω, ο...: "...ποιο ο τ

Όσο ρι·οιιιιισιι σο: ιιιρροιιτιοιισ (ρω ιιοιι Ϊοιοιο, ΚΑΙ:°',:28

δ! “οποιο σιτ οι ι..ΡΡω. σιισ οιοιο οι ρσεσοτιι_ισι

μάτι εισοτοιοι ι·οτιοοοιιι. 8στι εοιιτιο: ιι οσο ιιοιι @ιιοιι

ιοιιι σ: ισ τοοιο. Μ ιιοοτ τοοιο σκ «οι νοιοτιτοτο

13ο ρι·οιιιΒιοισ , οοιιἔ. ιισσσιιιιοτσ οοΒιιοι Όσοι

οι! σο ριοιιιιισιιτιο: ·οοιο ιιοιι τ:οΒιιοτ οτι ρι·οιιι

Μου... νι οιοιοτο , φωτ! οοτ_σ ιριιοενοιοιιιο-°

ιστο ιιοιι ιορροιιιιοι τοοιοοι.

Όοοιιτιο. 1. Πιο ιιοιι ιιοιι [Μισο το τω...

Όσοι ιιοιι ιισοσιιοτιο ριοιιιι:ιστ, οοιο οπο: Μ...

ρτοιιιιιιιιοιισοι ιιοιι ιορροποοτοι ιοοιο.ντ σοοιιοι:

τω ιιοιιοιοδι:οι ιιοτοοοοι ιιι Με Γσοτ. :απο ρω.

ιιιοιιιοοσοι Όσι ιορροιιιτοτ πιοιιιι:στ8ο ιιοιιοι του»

εσιιιιιτ Όσοο.ι οτι ιιιοτο Ρτοιιιικοτιοοι.

ο.. Πιο Όσοι οιιτιοο τιστι:ιιιιιο, οιιοοοιιιπισ

ριοι·ιιοστ, ιιοιι σο ροττσ ρι·οιιιιισοτιοτοιο ρι·ωσσιιιι

τοτιο οσοσιιιτοοι Όσοτιο οι! Ριοιιιιισοόοω τουτο

ροτιιιε, οοοιο οιιοιι:ιο. οιοιιτιο οιοτοιιι, ιοτιιοισσο
ιιι νοο.86 ιιοιι ιιιιιιιο: ιιοοιο ιΝοιοιιι Όσοι οποιο

τιὸ οιιιι. Να: σοιοι ρσι οτιοστιοι·ιοι , Όσοι αφτι

..ο οιοοιο ρι·οιιιιισοτιο ιιστοιοιιιιοιοι·.

Ριοι›. ο.. Μοιιτιο ωοτοιιισοοιιιι:ιι ιο ιιιιΐοι·οιι- ιιι.

ιοτσ το οοιοτο ιοτιοι·ιοιι νι οι: σκ τω. Σ. ο. οι ο...: ει” δ

οιιοοσ ορστοιιοοσισιτ ισ ιοεισρσοτιιιιιστ ο οοικοΠ- ιιοιι

βοσ νοιοιιτοτσ Όσι , οιιΤοιοισι οποιοι τοτιοοοιινι

ισ: ιτο τοιοτιοσιοιο, οι οιιιοιο Όσι, ιιοι.ισοτ οπο.

ιτιιτοισιιι ιοττιτιιαοιο ιιιοιοισοι οσοσιιοι:ιοοι απο

ιιοτοτο ιοτιοοοιι, νι ι:οιοι·ορροιιτιοοσιο ιοτιιοισ

σοοι ριινίιοοοι οσεσιΤοιιοοι τ:οοι οποιο οοοοι.

Νσο·ιοσ νι ιιοιοτο οιιοτιο ιιι ροιιιιιιιιι, ιιοιι ρσοτιστ

ο νοιοτιτοτσΌσι, οι ο ιιιοιιιο σιτσοιριοτι. οι οοιιιι

ροτσοιιιι σιοιιισοι.οοπ ιοτιοοσριπσστιοτιτ οπο..

νοιοοιοττοι Ότι: ιιο.νιοιιοιιοορστοιιοοσι ω σι

(πιο... νι σοοίοιιιισι, 8; ρτοροιιιοοοιο;οιιαιτιο.

.ποιο , νι τιιιι”οιιοτι 8ι·ιωριοροιιιοοοτοι , ιιοιι'

ι·ιει=ε

··ιιιι

τι!.

ι τη..

(Μήνα ο.

φρσ[|οιιθ. '



_:ιῶ

2θθ

:::ι:ἰτιι: Ι·ιοι::ιοι , ιι::ρ:οροιιιο:ια:ι:::οι:ο;ι;οιιτ:α

ιιιιιιιιτιιε ρ:ορο::ιοι:ατι:ε :οι:ο, ιι::::::ιτι:: ::οι::ιιιι,

ι:οο ::ει:::ετ ε:: Με:: νοιι:ι:τα:: Π:: ρι:νΠε:ρι·ο

ροιτιοι:αιιιιε , π! ιι::ρ:ορο:τιοοαι:τιε :Ποιο επι::

πατατα ιιοι:ιιιιι: αι:: πρι. Μ:: ::: ι::::ιι:Γ:εα Μ::

::ο:::ιοι: δ: ηι::,ριφα:: ::::8:ι::ιε νιια::: ορ::α:ια

:::ι::, ν: Μ:: εοι::ι:ι:ιιἴαι::, α: ::ΐοι::ι:τι:αΙιαι:: , ν:

Μ:: ιο:ρ:ορ:ιαιοπτα, ν: Μ:: οι:::ατιο Π: :::ο:αιι:::

:::ορο:τιοι:ατα, ν:Ι ιι::ρ:ορο:τιοι:αια οποια: :πιο

πα:: ν: Π:: ιιο:ι ρει::::τ ::: ΗΒ::α νοΙι:ι:τατ: Π:ἰ, Η

κι: ι::ο:αΙιτ:: ρ:ορο::ιοι:αοιι:, ν:: ιι:::::ορο:ιιο

::αι::ι: ει: ι:ατι::έι, (::: ::: ἱοτ:ιι:ἴ::ἑ πατατα. :α:ίοι:αΙί

:::ι8:ιιτ: Βαε·ρ::ἴ:ᾶἰοι::ε , ν: οι:: :::ο:αΙιτ:: ιστο

Ρ:ι::;:11:: ::ΐρι:::τ:, ν: Μ:: ι::ο:αιιτ::ιιιεό::::ι:ω.

νικ:: πω: ,° ἴοΒἱαταρι·οι:ι!:ἰιἰοι:: Π:ι , α:Πιι:::

ι::αι::::τ ιιατι::α :ιιτιοι:αΙ:: ει:ι:: ::ιι8:ιιτια :απια

:Ι:ι:: ορ::αιιο::ι:ι::ι::ο:αιιι:ει: ιι: Βοι::ίι::::ια , οι:::ι:

ΜΒ: Γι:::Ιαι:, :::α:::ι:: :::::ι:: :ιοι::ίια: 6: :ΜΜΜ

:α:ι::ο,::ι:: τω:: :::::ιι:Γ:εο Ι:οι::ί:α:,ν:ιτι:::::ε.

Ι::::: Με:: ΜΜΜ: :.:.4. 19 “Μι” ριι:ατ,ίι: ::: εαίι:

Ν Ιοι:ρ:::ατι:ι:: . ::ι:Ξια:: ιιιι:ιοΐ:εο Πιρροοι:ι:: ::::

ι ι :ζ

2Μ:

Χ:#. Νέα.:

Επι:: ιιατι::: :ατιο:ιαΙι:8: ιιο:ι ω:: ρ:::ατι::::,::ι:α

Μ:: Π:ροοοιιιι: ρι·οι:ιοιιι:ι:: α Πω. δια:: ::ιτιοι::

:::ο:αΙιε:!ιίΐο:ι::ι:ατιε , :ο οι:: :πιο ρ:ε::ατιεο:ιί:

Μ:: ιιο:ι ρ:ι::::: α :οι::Βιιίοι:: Με, :ατιιι:1:ια,ι

αιΠ:ι:ει::αι:::::Τι:Β ο:::::ιΙΙ:::ίοι:: ρει::αιι.

_'Πια: : Ιι:·ιρο:ΠοιΙ: :Ω , ν: αΙι::ι:ιι: Πτι::εεατι:ι::

δ: πο:: Π: εοιι::αι:8:::: ι:ατιιιαι:::: , θ:: όιᾶαω:ι:

:α:ιοιιιε εκει:: :::Βο ιι::ροΙΕι:ι!: α: , ν: αΙιειι:ιε! Π:

ρ:ε:ατοι:: , 8:.ιιοι: δ: :ο::::α!:8:ι:: αετ::ι:αι:: Π:ι.

Ποιο ω:: Βτιι:τιι::ατιοΙ:Βιιοτ::ιια:: 8:ιιιιιι::ατιο

:ι:εΙι::!αι ιι:::::::ι:ι:: Ι:Βιιια:οιιε , ω:: :ί::::οι::::Ι

Βατιο.ιΒιτι:: οι::::: ρ::εατι:::: ::: :Η ρ::εατοι::,ειι:ο

:Η εοιπ:α Ι:8:::: Π:ι.Κεΐο. :οιιε:::ο , ο:::ι:: ::::

Θ:εω-σιι- εατι:ι:: :::: ::οι:τ:α Ι:8:ι:: ι::ιι::αΙ:ι:: 8: 2:::::Δω

1ι8.Δ

| Χ|9. δ:

:ιο

:Μ:.β::2.

βιο.

ιι::Πεα:ιτ:ι::,ι:οιι :οι:::α:ι::ρ::αιι::ι:: , οι:: (οι: :Πι

:::: ι::οι::::: :::δ:α. ει:: :Με τ::ι::ιι:ιε ::ίο. οι::ιι:

Ρ:εεατιιι:: :::: :οιι::α ::ι&αι:::ι: Πι:: ::::τι:ιο , Οι::

::::::αιι:::: : νι εοιιτ:α :οιιι!ιτιοι::ιο δ:ρ:οκιι::αι::

:εει:ια::: :::οι:οι::::τ:::: οι:Η8ατίο:ι:ι::5 ι:οι:εοι:τ:α

.ειι::αι:::ι: ,-Ιαι:οι:αι:: εοιι::α Ιε8:ι:: 8: ρ:ιι::αι:: ::

8ι::αι:: ο:: ί: ιι::ι:::::ιαι: οι:Ηεαι:τ:ι::. Και:: .ι:. ί:

ι:: :::αια Πι:: ιι::::ατ:: ιιο:ι οι:Ιι8:τ ο:: Γ: ιιο:ι::

::ιαι:,Γ::: ιο:οιαιιτ: οι:ι:άο,οι:οι: Ρ:οί:::ι::ι:::ι:ιτι

ν:: ΐοει:ιι::ι:::: :::οροι:ι_ι.νται:τει:: α:8ι:ι::.ίαι::ατ

α::ι:::ια:ιιε, :Μπι ρ:ε::α:ι:ι:: :Πο εοι:τι·α ::ι&α::::ι·ι

:ατἰοιιἰε ται:ειι:αι:: εοι:::α Ι:8:::: Ρ:οι:ι·£ὲ Διά:ιω,

πο:: :ατιι::ι:αι:: εοιι:!ιτιοι::ι:: ό: ::Βοιαι:: , οι:ΗΒαι:

τα:: ρ:οκιιι:: ρ:οροι::ι:τ:ι::. διι:ι:ίο:::: η:: :οο

::ι:οι:ι:ι, ι:ιιΠι:::: α&ι:ι:: Ι·ιαι:::: :αιιο:::::: ο:εεαιι,

οι:: ::: Με: :Πι:ιιια·ρ:οι:ιο:ιιτ: ο:: Γ:ιι::::::ε:ιαι:

τ:ιοι::::ι: ι::αΙιτιαι:: αθ:ι:ι. Κατι:: αοτ:ι:: :κατα ν:Ι

ιι:ε::αια,::ι:2 ιαι:ιί:ι:: ρ:οροι::: οι:Ιιεα:ιοι::ι::,ι:οι:

::Ποι:ι:,ί:ι: ἴορροι::: ι::α!ιιιαι:: ιι: αό:ιι.

Α:: 1.8: α. 8:80. ι.ί:ιιτ. Χάο. 1.οι::ι:::αι:τι:ο

:ι:αι:: ιιιτ:ΙΙ:Βι , ο: ία:ίι:ο :ιι:Πι:ι:: :Πε ρ:εεατι::::,

οοο:: πο:: ί::1:8: :Πι:ιι:α ρ:οι:Η:ιτι:ι:: , ι:ει:ιιοι::::

οι:ιι::: εἰ::ι:ο:ί:αιιιἰαε, οι::::::ειι:άιτ, τικ:: ::ιιαε

ροτ:Πιι::α:Πρ:οι:ιοιιιοΠ:ι , :αι:οι:: ει:ιο: απο:

ρ:εεατι:ι:: ο: ία&ο ιιιε!ι::!ιτ Β::::ια::ι:: :οσοο

::ι:ι:τιαι:: εοι:::α Πει::::.:.. ΙιιιεΙΙιειροΠ: :::Ι:8:

::α:ι::αΙι δ: αι::ι:α, ιιο:ι ιιιι:ι:ε:ι::: μ:: ί: ιιοιιαιο

οι:ΙιΒατιοι::ι::, Π:: οΗ:::::Ιει::: :αιιιί:ι:: ιοαΙιτ:αι::

σωσει , 8: πατατα:: ει:οιιι:ι::!ιοι::ίι:ια :Ποια νι:αι:

::ι.νι:::: κά: ί:::ι:ι:ι:::ι ροί:::ιο:: , ΐι:ο!ατ:?ι Με:

ιιαιι::αΙι Κ:: ::::δι:αι:::ι:: :::ιοι:ιε οι:::έ:: :::αΙιτιαι::

οί::ιι:::ι:ι:,:οΙΠ ρ:εεατι:ο:,ι:ο:: μι:: , [::: τή::

ότι: ι:οί::: , οι:: ρ:ε:αιι :::αΙιιιαι:: έ: ροί:::ιο:ι ι:οο

:οΒοοίείι::ι::,ι:ιιι οποιο ::ιδιαι:::ι:: ::ι:οι:ι:.Ιι:::ια

 

` Π

Π Πι7Ξ9. .ΣΡΙ ί. 'Πε ω.:2εω μεε:τι. δυό. ?λ

:::ιιι::τ ἐι νοιι:::ται: Π:ι, (ει: α:: ιιι::ιι:ί:είι :::ιέ:ι:- ι:οο: Ει:Γι::::·::ι::ιι:α !“ι.ΤΙ:ο. Δο 3. ()ο:ι:::::: Μ.:

:Ξἔι:Ιὶε :ιατι::α: ροΠ:Βιιι:. ν: ω:: Μ:: Ι:: ::::νι:ε: Μι:: πιστα:: εοι:ίΠ:::: ιιι:::ι:ιατίοι:: α-::8ι:Η: :ι:ο- Δ::
:::.

3:

:ι:ι:ι:;ιι:8ο ::Βιιιαα πιο:ι:ι:: :::: ταιι:ἰ:ι::|:8:: , ει:ι::

θα: :μια :ιἱαι:: οπο:: :α:ιοιιαΙι:. (1ι:ο Η: , ν: Μ::

ιαι::ι:ι:: :::αιι:ιιι:, δ: ::!ιοι:ιιΙ:Βιοι:ε (ι:οΙα:ι:: ω.

οι:: :α:ιο ρ:εεα:ἱ ι::αι::::τ: :μια ι::αι::::: :::ι:ία:ιο

α ι::ιι::α ::ει:Ηι,::ι:α: :θ ιιατιι:α :αιίοι:αΙιε,ιι: οι·::1:ιο

α:: ::ι:αι:: ::Ιἰι:ι:: Ι:8:: οι:ΠΒαι:τ.Α:Ι α. Με. ι::ι:ιο:.

Οοο: .οι πω:: ::α:::8 Π: :αιιιιιι:: :ιι8ι:ιιαα , θ:: οι·

ι:ιιι.ιι:ιΙ::αι,ι:οι: α&ιιαΙιε οι:Ποατιο , Κ:: :::ί:ιιιαιιο

α:: ρο:ιια::: :οι·ιί:οι:: ροι:& α:: ρ:ε:αιι:ιο, ::ιαι::

ω:: Π: ρώτα ρ:οι:Η:ιτιο::: αι::ιιαΠ , Μ: τα::··

τοι:: οι: Με. 8ιει:: :::::ι::ιαι:ιΙι:α: ο:: Γ: :σοβ

οιιι:ι:: α:: αότι:ι:: Βοι:ι:::: :Πιο . ι:ι:ΙΙι:: Πτ,οι:ιι!!ιιιο

αάι: ρ:αι::ἱ:τ. . - ο

ΒΕΟΤΙΟ ΥΚ

.ιξηιεεεαΜΜ 20 @Μ :βΜ:: Μιάο

21222: «αστρα, β:: οβΜΜιω Π:: 9

::::

«Η ρ.

Κιι::α ί:ιιτ.:::2α::::ιιαι:: αρα:: ιιιι:Ποι:: :'::::::ία: ιη.

ι·:::::ι. Ρι:::::αι::. ιι::ρΙιεατ Παπ:: οδ:::::: .. Μ: Μεω···

:οΒιιοΓ:αιι::: αι ω: , αι:: Μια:: ΒιιΒι α:: ::::ι::ρ."!”Μ'

τ:ι::::ι:: ::οίΤ:: ιι:ι:ιι:ει:::!ι::Βιιο:αι:τια Π:ἰ: ::Βο

ρ:ι::ατι:::: ι:οο :ο :ρθω :ιιο:ι :ιι :0::::α :ατἰοι:::::

ε::αιαι:: , :Π οδ:::1:οι:ι:: 1::ι. Ναι:: :ο ::αίι::ΙΤ::

:οι:τ:α:ατιοιι:ι:: ε::ατα:::, :μια εοει:οΐε:::ιιι: :Π`:.

εοι:τια ρ:ορτιι:ι:: ::ιιί::ιι:::ι: ::ιἰο:ιιε ; 8: ηο:1°ςΠς:

οι::ιιΕι:::ι:: Π:ι, οι:: ιι:ι:ια::οιιιι:: ε. ρ::εαι:τ::Β.

ι:ο:α::τι::. Οο::δ:ι::. π. Ρ:ε:ατο::: ν: οίΐ:::ΐα Πει, ο

αὁεὶἰτ ι:οι:αι:: ι::αΙι:ιαι:: , οι:αι:: ι:οο :ϋ.:ι:, να:: ··

εοι:τ:α ι·αιιοι::::: :::αται::: ::Βο ιιο:ι :ο €ο:ωα¦ι:ς:

οι: οίΐ:ι:Βιιι:::: Π:ι, ι:οο :::: :οι:::α :α:ἰοιι::ι:: ε:::ι.

τω:: Νο:: :ιιἰι:: ροΠ:: νιια ο:αΙι:ια α:: α|ία ρ:οί::ι:

ω, Η νιια:Π:οτιι:Ιιτ:: ιι:εΙο::::::ι:: :ι:α!ια. 8ιει::,

:μια :ο ίοι·ι:·:·αιιι:: :Με :Η Μαιο, οσοο!! :ατιο:ι:.

Με, ιιο:ι οο::Π: νι:οει: Γ:ρα:α:ι αι::Ιιο. Αιιτ::. μοβ.

ρ::::α:οι:: ν: οίΐ:ιι(α Π:: , πιο:: ι:ιαΙι:ιαι:: Β:::::α..

Με ιιιο::::Η:::::2 , 8: νι:ιιιαΠ: Γα!::ι:: εοιιι:ι:::::ίι:

Π:ι. ροί:ροι::ι:::: :Ποιο ε::αιι::ιε,::ι:α::: ::::ιΙΜ:ω

ι:οο τω:: ρ::εα:ι:::: , ι:οο:: :Ω ω:ι::: "ΜΜΜ

::εαται:: οτει:ει:::. 2. Σ: ρ::ειιιι:ι:: ::: :ο :::α::ι:ο

ι:οο:: :Η εοιιι:α :ατιοι::::: ε:εαται::, ω: οίΐ::ιίιι:ι::::

Π::: ::8ο ν: ί:: ει:: ε: 8:ιιτΠιοι:: εοΒιιιτι::::: α οι::

ν

ιι..:ζ

:β ι:

' 2 Ψ.

0:Μ[Ι 8:

ω: ί::ι:: Θ:: εο8ι:ιτι:ι:: , ν: :Η εοι:::α ι·α:ιοι::ι:: Ι

ε::α::ι:: , :τα Ειιιιι:::ο8::5ωω , ν: :Η οἔ:ιιιἰιιι:ω

Π:ι.Ηοε αι:::::ι ιι:Βαι δ. Του.: .π. θα:: : . από. α::

Σ. νι:: ::0©Φτ Ρ00τατισττ: ν: Μ:: φοιτ:: :ατιοι::ι:: τ::

:::α:ι : Ρι:ιιο[οι:Ι:ο ι::ο:αΙι; ν: οι:”:οί:ι:ι:::: Π:ι.

α Τι::οιο;;ο. Π. τ

$:ει::ι:1α Γ:ι:τ. α$:ι::α:;Πιιι:τ.:.:.:.7και. 6.9°. πι!.

έ:: :υιι'ειυβαι·. ΜΜΜ ιθιά._ΜοβΙκι. μια:: : δασικά, δ·ρκ·.$"·

ιὐιά.αά 3. δ: ::τι.α.πιέ 4, 8: 9:72. α:: 4,,αι:[ :.16:|Σ

μα. 96.σφ.:.Εισι:Ι. Μ:: :::ο ου:: εί:ατ 'Όι

ψηιιω;Ετ εο11ιοπο: ε:: Σ. 'Μο. ι .2.9.ι9. ι::ιι.4.. 8:

9-21.67'Ε.2-8Δ 4. 6: ::ιι.7:. στα:: ι. ε:: ::.73.αι·ι.

7.4ά3. ::ι::οι::ιο Μειωσα: , ρ:::ατι:ι:: οι:: Μ::

ι:οο:: :ιι εο:ι::α :αιιοι::ι:: , ιοε!ι:::::: αι:::ίιοι::::: ι '

α Π:ο,ι:: ::ι:Ξι:ατιο οδ:ι:ία εο::ίΠ:ιτ : :μια ει:ι:: :α- Καί: ε. Μ °

:ιο Ι:ι::::αι:α Ε: οπο.: ρα:ιιειρα:ιο :αιιοι::: :1ιι::- πω"

τ::ηι::::::ι::ι: ό: ε0οιτα:ατιοι:: ::: ::::ιαι::,::: :οφ

πα Ι:8:::: :οστ:αιαι::. Ηπείε:ι:. εο::::::ι:ι:ιε ΜΗ::

ρ:οωω1ιο:. Ω08::υριι:ιτ:: :::::ι:::Π ροκ:: : να:: .ω Λ.):2°_

ωοάοΓοίὶ:ιι:οὁο , οιιὸ:: Μ: ρ:ι:ειΐαεοι:τ:α:ι:ταε ω:46/ωι:.

α:: ι·αι:οι::ι:: :::ιι:αι::, Π: οι'::ι:ία Π:: , ω:: ν: ί: τι: #

τα:: α:$ι: Πα:: ιιιι:ιο:ι!::ΙΙ::: ιειιο::::τι:: , αό::ι:ε

ρ::ε::ι:ι:: σουτ:: :ατίοι::ι:ι: :::αιαιι: , :Π:: Π:ιοί

::::διιιιι:;:.Ηέιε ν:: :Παι::-ά:::::οι:ι:: ι:οι:::ι:Πι αρα::

μα:: :ιιοι:αι::: .::: :Πε εοι:::α Π:ιιι:: Βιι:ι:: ο::

τι:::Ι::::,:

:::

Ι π::

ΠΦφ!::ονισ-=



ν

` Χ?Ιλ Β: ϋὶ::ΠΙἱκίρ::α:2:. δ::?, ?ί ω:

:οι·αι:ω ; οπο ω:: ποοαιπ ωαιι:ιαιο ιιιΠιπό:αω

-α:›:α, οικω αᾶο: ιιι:ι:, ν: :Π::οπ:ι·α ι·α:ιοπ:ω

::::α:αω: α:οο: Με:: ν: ιΠαω ι:οπ::αιια:, πο:: τ:

οοι:ι: οιΠιπέ:αω :οΒιιι:ιοπ:ω , ό: :οπί::1ο:π:::,

οι::ιπθ:οω νοΙοπ:α:ιοω :ο :ο , οοο:ι :::1οι:ι:,

- ν: Π: :οπ::α ι·αιιοπ:ω- :ι·:α:αω.

τη· Αιιο ωο:ιο, ίοΠιπ:ιι:ιο οοὸ‹ι πο:ι:ια-ι·α:ιοπι:

›ξ :::α:α: ποπ ροΠιι: οι:::ι ιιοριι:ι:: 8: νιτιοαιι::ι·

ΜΜΕ!" ° ρι·α:::ιπι:::: α πο:ι:ια τω. Ωοι ωοιιο: πω:: :Π

π:: Μι·,,,,;; ε: ρ:οοαοιιιο::Ιωριι:α: .π. Π:οω οΠΕπιιι ωοε:ι:

π::Παρα· ιο:ι:ιαιι: οικω: ποιΙο ραάο:ο8ποιΕα:ο:·. ΟΠΕπ

δ'. Μ:: :α .:.€ωιωι:: :ι:ιο:: :Π: νοιί:ια:ια; :α πο:: :Π,ιιιΠ

Έ.2”|' · - =

' αιιοοο ωο‹ιο :οΒιιο(:α:ο: ρ::ίοπα , οι:: οΠΕι:ι!ι

:ο:.εοπΠ:ω. π:οοι: ι:οωο οΠΕπ::::: Π:οω, πιΠ

ρ:: αΠΕ::οω ιΠοω θο:ωαιι:::,αο: νιι:οαΙι::: :οπ

::ωπα:,8: ροΠροπα: αωο:ι :::α:ο:α:οω :Με αο

::ιπ π:::Παιιο ίορροπι: αιι::οαω ποιι:ιαιο Με.

ν:Δ:οιτ::: :Π , ρ:::α:οω ν: οΠΕπΐαω Π:ιΓοι·

ωαι:ω ποπ ωα::: ωαιι:ιαω,ι·αιιοπ: (αιι:ω Πιο::

ίαω :ο :&,οοαω ι:ι:ω οι:ι:,ν:ΕΠ:οπ::α :α:ιοπ:ω

πιω:: α: :ι·:α:αω : α:Μι:.π. :Ετωαι:ω , απ: νιι·ιοαι:ω :οπ

.”Ρν: :θ ::ωρ:οιπ ο:: Ν:: :':::::, οοοο ρ:: ρ:::α::ιω

.';:;ϋ9"::” :οωιπιΠοιο :οω ιΒιιο:απ:ια ιποιο:ιιυιιι Π:: :κι

“πώ η” οΠΕπΠοπι: Π:ι,αιιι:ο: Β:ο: :α:ιοπαιοιι:ωπαι:::::

πω”. :αοίαω οΠΕπΠοπι:,ρι·ορ::: ::οο:ι ιοί:: ροπι:::,ίι

"Μαιο- :ο: ιιοωιπο: Γ:ιοοω,::ιαιπ ρ:ορ::: ρ:::α:ι:αο ιρ

Π: :οωωιΠα:οω ιιιοιπ:ιοιιιι€ποιαιι:ια , :ο ω::

ει:: :ιτρι·ι:::: :ιοιπιι·ιο; ιο πό ::Η::::α:ιοπαριιι:π

:αοἴα ιποιεπα:ιοπι: ραΠιοα: :Π,ποπ ποιοι:: οΠΕπ

ία επω:ιΜ:: ποπ :οπ::αιιι:ο:, πιιι ω: :οεπιιιο

π: ρ::Γοπ:: οΠΕπἴα: , Μ! :ιιαω οΠΕπΓα ωα:::ιαιι:,

οπο: :οπ::αι:ιιο: :κ :ιοθ.οι: ωαιι:ια 8: Δ:€οπιιιω:

αᾶίι: ρ:::αωιποΠτοαω οοα:οι: ωαΙι:ια :Π τω:

:ι:πε ό: ιοί:: :ποια , ν: ρ:ορι:: ιΠαω ::αιΒι:::::

Β:ο:,ιι::: ποπ οοεοι: Π: ιοΠι:ι:π:, ν: οΠΕπ:Ια:ο:

Μιιιι:εωω:ιι: ιπιπι·ι: , :πω π:: :Π:π:ιαιιι:: ι:

φα:: πο:ι:ιαιπ ρ::ιοπ:,οο: σ:::ποι:ο:.

Ε:: :ο οοὸΠ°ρ:::αιοω :οεποΐ:α:ο: :Π: :οπ::α

:α:ιοπ:ω :::α:αιο, π:::Πα:ιο :οΒιιοΙΕι:Π: :οπ::α

Π:οω , οί::πιι ο. 1. :μια :μι :οΒιιοί:ι: ρ:::α:οω

° :ΠΕ :οο::α ι·αιιοπ:ω :::α:αω, :οΒιιο:Ει: Πιο:: :Π:

:οπ::α ωοιαι:ω ιπ:ιιπα:ιοπ:ω δ: ::ιε:π:ια:ο πα

·:οικ :α:ιοι:αιι:, ν: ρα:::: ::ρο ιι:::Πα:ιο :οροοίΕι:

Πιο:: :Π: :ο::::α Ι):ο ω. Ωω: :οι :ορποΙΕι: αιι

οοιό :Π: :οπ::α ορο:α::ιθ:ια:οω , ιι:::Πα:ιὸ :ο

εποί:ι: Μπι! :ΠΕ :οπι:α αι·ι:ω , :μα ται: ορο: Η.

::οω οι: α:ι:ο: ω:: :οπτια αι·:ιθ::ω , οοι:αι:

ορο: :Ε:ι:. Μ:: οπο:: :α:ιο:ιαιι: :οεπο::έ:ίΕν:

ορο: ιιιοιπέι απ: :Ε&οω ; :ι·Βο οοιιὶοοιό :ο8πο

Κι: :ΠΕ :οπ:ι·: ::ιρίαω , π:::Παι·ιὸ ::8::::ι::ι::

:οπ:ι·α :ιιοιπαω ι::::ω , ηπα Γ:&α ή:: α:οο: αό:ο

::οπ::αιρ:οω α::ιΠ::ω. Μαιο::οπΠα:: α::ιει:ια

:οω .π. Δε:: οι·ιιιπ:ω α:: α:::ω , :μα ία:Εοω:Π;

δ: α:: α:: αι·:ιΠ::ω , ιο ::οο :Π. Μιποι ρτσο. :μια

παιο:α :α:ιοπαιι: π:::Πα:ιο :οΒοοίΕιιο: ν: :ΠΕ

έ:ο: αι: ια::11:ου:ιε:8:::: ρ:οι·ιοάο:, α: ρ:οιπ:ι:

α: α::ιΠ:: ρ:: Ιιια:αω α:::τ:ήο: ίοι·ιπα:ο:: Ε:: Ε.

'Πο. μα. μ.7:.απ.π..αό 4. 8: έκριιβ. Π: 3: ό: Μ::

ω:: : :·. όποιου” Ζωρ.Κσω. :μι ιι: ν::ι:›α,8ωι:::

θα:: Ωρα:: Μ:: :::::: δεσ. ιρβ Νέο, :ΜΝΚ Παω”

Ρηψη: Μισο :::::στεπεβιιω αέξοβι:,ποκρ:: ίεέ:ω,

|ζ·ά μ:: :::ιοπεω πω:: : ορια: απο: :οσφύ απο: οια. :οΒιιοι:ι: ρ:::αιοω :ΠΕ :οιι::α απο·

π:ω :::α:αω , :οεποΐ:ι:·ιιιοό :ΠΕ :οπ::αι:8:ω

Π” :::αια:ο:ι·α:ιο ω. :Μο πα:ο:αιι::: :οΒιιοΓ:ι:οι· ν:

Δ:: οι::ιιαω :::αια ιιι:ι8:ιι: 8: οιοιι8:ιι: ι:οωιπ:ιο

ιπ (οι: ορ::α:ιοπιο. ::ρο:οΒοοί:ι: Πιο:: :Π: :οπ

ι :τα ι:ρ:ω-ιπ:::α:αω , πω:: αι:ι:ο:οιι:ι·αιρ:οω ι:

ειΠαιο::ω ιπ:::α:οιπ. Ε:: .π. :::α:αιο :οο::ρ::1

Πιο :Ε:: Ϊ::οω πο:ι:ιαωι:ει:ιπ:::α:: : :οιο::Π:

ρα::ι:ιρα:ιο, Πεο: :1οιΙιο:: :Π·Ει5:ο: :::::ο: Π:: ί::

Γ:::α:ιυπ

ν: σ#Ε›:[ια

Β:έ πιω::

:παΙΙ:Μπι

τ η.

Βϋἱι:ισΙΜ:

Μοάιαπιτ

Επι:

βουρ:: ω:

8. Των».

Διακ-β.

@Μωαβ

ηο.

ΒΑΠ: τ..

απ: 8. Τό:

 

:οω ι:ο:ι:ιαω :ο:ι:ιπ:::α:ι , α οπο ο:ιριπα:οι· : ω:

8.ΤΙ::::.2.4ισ.ι9.ατ:.4. ::::ιο.:ξι :οΒοοί:ι: ρ::- Ι ι π

:α:οω :ΠΕ :οπ::α ::έ:αω :α:ιοο:ω :::α:αω , σο· Μ” 5'

εποΓ:ι: ιιιο:ι :Π: :οπ::α νι:ιωοω δικιο, ω οπο:

::ιί:α ι·α:ιο :::α:α πα:ο:αιι::: :ι.ο:ι:: :προ πα:ο:αιι

τ:: :οεπο::ι: ιιι:: :Π: :οπ::α Ι.):οω νΙ:ιωοω Π:

π:ιο:::α:ο::: :αιιοπαιι: , α: ρ:οιοο: :οΒοοί:ι: οι·

ιο:: ν: οΠΕπΠοοωιρΠο: νιιιωι Ωω. ο ' 'ν.

4.. ν: :::α:οι·α ρ:::απόο Ι):οω οΠΕπε!α: , πο:: Κω...:

:Π ιι:::Π: , ν: ιιιοω :οιό:π::: :ο8πρίΕατ :ο8πι- ΜΜΜ ρ::

ιιω:Διιιιιι:::. Ω:: τυποι: , Η :αο::1ω:οπ:ο:: Δ: “Ψ ·°"^'

ιιιο:Ιοοι:::. @οι ω:: Ποοι:α: π: ω: αθ:ιοπ: οί- “”"""' πο.

::πιια:·οο:ωριαω , 8:αιο αδ:ιοπ: ποπ ::Πα: , νι:
Η

·:οαιι::::3: ιπ:::ρ:::. νοι: Πιιο: οΠΕπιαω. Α:ιω- Οσοι”.

ροΠιιοιι: :Π, ν: Βοωο,ρ:::απόο :ο:ι::α :α:ιοπ:ω

:::αταω , ::οπίο:: Γαι::ω 8: ιωριι:ιι: ποπ 6ο

Βι:::, Ϊ: ::ιαω :ο :τα Π:οω ρ::ρα::: :μια ιωροβ

Πω: :Π, :οεποΐΕ::: :Π:θ:οω ν: :ΠΕάιιω , δ: ό:

απ:: Ιαι::ω ποπ οποια.: Π:ο: ιωροΠιοιΙ: :Π:,

:οεποί:::: ταοία::: ν: :απ Γαω, 8: :ΠΕάοω αιι:ιοο

ωο:ιο ποπ :ο8ποί::::. δα: ιιοωο τιοτι: ρ:::α:,

:οΒιιοιΕι: Ϊοαιο πα:ο:αω δ: :α:ιοπ:ω , :οπ::α

φαω ρ:::α:,νι :ΠΕ&οτιηοοια :ο πώς:: Π: [οαω

:ιο: :αιιοπ:ω ν: :μια :::α:οω. ιἔ:8ο ιωροΠιΒιι:

:Π , ν: (αιι:ιπ ό: Π:ο ποπ οοοιι:: τω: ιαιιοπ:

:αοιπ α: ρ::::ιρη, α :ιοο ιρΓ: ο:ιριπ:ω Δω:

Ν:: :κι ροκ:: :οΒιιοΓ:ι π:::Πα:ιο Π:οω, δ: :ιό

π:::Πα:ιο :ο8ποι:ι , ιΠοω ρ:::α:ι: οΠΕπάι: Πω::

:πιω π:::Πα:ιο :ο8ποίΕι:ο: ρ:::α:ι: οΠΕιι:ιι ι:

8:ι:ο πα:ο:αι6:α:ιοιιι:; ι:απ:::ιἰαιιὸ :οΒιιο(Ει:ο:

ιιιιι:ω ω:: ι:8:ωιπ:::α::ι οι: , :οιο: Η:: παω

και: :Π ιοιιωα:ιο. Ν:: οι:Πα:, οοὸό ω. :. Πιέρ. α.

ιιι1:::ιω, όα:ιροΠ:ιπ ραο:ι: δ: α:: ::ωρο: ιιιοιπ

:ιιοιΙ:ω ιρπο:απτιαω ο: Π:ο:Ναω ιο :απ:οω :οπ

::Πι::ι::α ::ωρο:,:ιοο οοι: α:$:ο ρ:::α:, ποπ ιπ::α

::ωρο:ρ:::α:ι::ὺω :πιω π:οο:α: :ΠΕ ρ:::α:πω,

:ιο ιιι:: α:ᾶο :ορποι:α:ο: :Π: :οικω ι·:Βοιαω

:::α:αιο :α:ιοπι:, :ο ιρἴο ρ:::α:ο: αό.ιοοπ::οι· , ν:

νιι::ιίι: :ο8ιι::, απ ιό:ω Π:::ιαω :οικω αΙιοοαω

::Βοιαω ιπ:::α:αω: :με :οΒι:α:ιο ποπ ο:::Πα

π: απιωοω ροιία: :ισα ::ωρο: ρ:::α:ι.

Δ:: Ποιό. ί:π:. ι.:οπΠαι ω: ιιι6:ι:. Α ρ”.

:.:οπ:::ιο οΠ:πιαιο ΐο:ωα::ω ο:: αιιό::: ίορ:α ςΜρω. : .

ρ:::α:οω: :μια μα:: :Π :οοι:α :::ιοπ:ω , :ιι

ο::ιαω ωαιι:ιαο1, “κι ιπ::ρα:αι:οιι:ω, ::ιαω :α:ιο- εοφ:: χ::

π: ιαιι:ωιιπριι:ιια α ρ:::α:ο αι!αι:οοα:: :οο3ΡΙο: Ψωπ:·

οοοιι νιι·απιοο: ωαιι:ιαω :Π:ι::ιαΙι::: ιποοιπι:. "("""'

να:: ιιια ρ:οροΠ:ιο: Ρ::α:Μπ :ο :Η υβ»ι|Εκπνισ

Με, μ: :Η απο:: Μιιοποπ,ιο::ιιι8:πιι: α: οι :Επ

ίο ::::::ιι, πο:: ιιοω:άια:ο,οοαΠ :οια:οο::α:ι:ια:

αι! :α::οπ:ω :::αιαω, ρ::::ιίο ω:: ::Γρ:έ:οαά

Β:οω,Π: οΠΕοια Ωω:: ιιι Ποιο ::ι-ιωιω:Δω

ιο, ν:ιρία :οπ:τα:ι:ια: :κι :α:ιοπ:ω :::α:αιο , ιμα

::πο: ιποοιοι: νιι:οαι:ιο ΐαι::ω ::ίρ:&οω α::

Π:ι.ιω. Π: ίοι·ωαιι: οΠΕοΠι Π::

Δ:: Ο0οδ:ω. α. :οιι::‹ιο :οοΓ::ρ κι:: Ραπ:

Κο»ι.:.νιοι ο: ΡΒιιο(οριιι::ΜΜΜιο::::, ω:

ιιο:.:::βιύιΙ:: αρρ:Πα:: :ο οπο:: :Μο Π:οιο ο:

! :ι:α:ι: :π:οι:ω::8:::ιπ:::, ποπ:Π:ο: Π:οω :

Βιο:ιΒ:αο::οπ:. Ν:: :οπι:α:ιο: :Π 8. °Ποιο.ι:οι

ι οοω :ιο‹:::, ρ:::α:οω[οιοω : Ρ:ιω::ριω ::αιέ:α

Με, ν: :Π:οπ::α :αιιοο:ω.οοππ:Βα: ι1ιοὰαΡιιιιο

. ΐορι:ο :ο8ποΡ:ι,νι :Π οΠΕπΠοοω Π:ι.:Εο ταιπϋω

ι νοι:ί:ι:π:Π:ι:αω ::α_::::::ι:::ωερε::::α ρ::

ω:: α:: Ρωιοτορ::ο, :κι :ο Το:οιοΒοω.

Ι)ιΓρο:α:ι ω: Μ:: , α:: ρ:::α:οω :ποσα διοτι:: Ε.,

πα:ο:αι:ω , :ο ιρίο Π: ::ιαω :οπ::α θα:: ἴορ::- :καποιο

· πα:ο:αι:ω,8: ::οπο::ίο.ΑΠι:ωα:ι: αΙιποι.Ν:Βιιο: Η? “Μ”

αΙιι, ΓαΙ::ιο ρ:ιωαοι ρα:::ω ::οα:Πιοι:ι:. Εμ ροιο, /'""”Ϊ"°

ρ:::α:οω :οιριο οοοιἱ :Π :οπ::α Ηπα:: Γορ::πα- θ: “Ν”

'ιο:αι:ω , :Π: :οπο :οπι:α πα:ο:αι:ω. (Μ): Πιο: πιππω!σω.

_ πα:ο:αιι: . °

.

ο :οι:Πι·. “Εν

ι”.

Δέ:::νι|. Δ:

_ης:.

ΐρ/δρι:Μ

 



με.

Μισο .Με

δ”. ι

ῖ;7ε

.41]ίπωσικ

858.

16-.6.υί: ε.

[Με .

ω” Ε ο Βι/ὐ. ΧΡΊλ Όσ ΜΜΜ.: ραΜ:ί. Σείέϊ. ?Η

ποτοτείίε σίΤσπείοίίτστ ίπσίοίίίτιίί· ίπ Ειπε ΐορεί·πε- (είστε: ,οπίπε πεσίιπο σίΤείο8ίσπ:ίοοί, σίῖίοοε το·

. οποίο 8σσοπίεοοσπιστοπίοσοίοιΜίπσΐορείπ:.ί επσονίσεοε ποπ ίίίοίίίωίι ίπ ρί·ίιάίσο Νοε. ρω

τοι·.ίίί , οσοίστέι πείοί:.ίίίο ΐορσί·πποίσίί ίπείοίο: επίποί·ε, Βοσώπίσίκω : σε απο ποτίοπε ρτ:ί&ίσε

Α: ποπ σο ίρίο . οσοι! ρεσσστοπε είε σοπτ:Δ Επσπ:ί σοοείοίί.ιε,εν8ο σ/ί[κρίσκάκω :ίσο είίίσωρεοροΕίωσ

πείοι·σίσοί, σ!! σοπα.ί Είπα:: ΐορείπστπσπίσω, ομοσ ρ σΠ ά:ΙεδΙσόι!ε , ν: απο ρίίΠίοπε ίπΐσι·στ, πρ σ/Ϊ .επι

ίορεί·πετοι·σίίε ποπ ίπείοιίίωι· ίπ οσιοπίίί. Με.. μίεωο».. σ.8σί·ίρτοί·.ί8:Ρετίεερίστποίοοερεσ '29σ

Ρτοἀ.σ.

ροιείὶ οιίίε ρσεσείι·σ σοπτι·σ ω... πίπί.ιεσίεοε , ίο

πίπείοίίίίσι· ίΒποτίιπάο ίορείπετοί·σίσίο. ίπ οπο

ω.. στο οίίίσπίσ δ: νοίοπτεί·ίσ είσοίίίτίο ο πετοί·σίί,

ποπ ο ίίπσ ίορει·ποίοι·είί. Νοπ ουοο ροΠίε οοίε

ίοίίπεί·σ εοπ.ίοπδίοε απο ίίπε ίορει·πατοτείί, δε ίσ

ρπεποε οπείτπί·οίί; σοπίοπσὶίο σπίίπ σοοείίπσ ίο

ρσί·πίίτοί·σίί, σΙΤσπτίσΙίτσί· ίίιρροπίτ σοπίοπ&ίο

πω: απο πείεοί·σίί , 8ε ί·σθ:ίτιίοο νοίιίε εσθ:ίτοοί>

πω: σίεστίοε. νπίίε 1ίοοίε ρσι· εί·ε.τί.ίπε εοπίοο

θ:ιίε απο Με ΐορσί·πίίωί.ιίί ρσσσετστ εοπίεσ Ποσο:

οίίτοί·. ίποίπσίΒίΙίτστ ί8ποτσπόρ ίίπσω ίορείπείί.

ποπ ίοίίιοι σπείαει·στ εοπίοο&ίοπεοί απο οποτε

Ιί , τω απο: απο Βπο.ΐορσί·ππ. στπίιτεπείο Βίσ

τίσιο. 8σιί ίπ σο οποίοι ίσπίο ιίίείτοί· ρσσεσπε σοπ>

στο Ηπα:: πίποτ:ποπ ρεεε:ίι·σ σοπασ ίορστπίίτ. οίίίίί

ίΠοπο ίποίπείοίίίτεί· ίΒποταπείο , ποπ σεπίσίσιοτ

ίοί·πίοΙίτε: οΗ-επείείσ , οιίἑ ΓορστππουΙίε είε, πσσ

σο ίΙίο πίοίσίί:ίτ δ: ρσι· ίσ ίππωσοίειισ (ερείπιο , @ο

σαπάκια ρίηίίσε 8σ σοπίεςοεπτετ , οοὲίσρστστιίε Δ

Είπε ποτί.ποίί , Γερείπετοι·στί.Ξι ὲίορετπίίτ. απο οπο

·πσοιίίε επ:.ίπστεσοπίοπσΙ:οε,οσΜοάσσοπίοπάίο

είε απο ίίπε πποι·σίί. Υποε ρ:ίοστίο ριπή: ίπ τσίί

είίίίί παρετε: Καίει:: τστίοπεπί οποία. Απίίίίσ οσε·

"απο ιίσίεεί ροΠίε ίίπε Βυτίο ίίσοίτοοίί, ίπίί·.ί.

ΒΕ ΩΤΙ·Ο νίί.

.έκ ρεί·αι2ιοπ πεε|]στίδβρρυπατ οποίοι πο!

Μεοπβάεπι:ίοπείοι οι ίπίεἄεὁῖιιθ

.

Υπο ρεσσστπίπ δ: πωπω δε εοπεί·σι·ίοιπ πίε

τοί·ς τστίοπείί ν: ίίσ58ε νοίίίπτείε.ουε ίσο σεὶιί

ροσείπ , πσσίιίσετ Επί ίπ πεοίοιο σοοπίωίπ ν: ρί·ο- τίπε,8σ νοίππτείσπε απ: ίιορσίεοίίο ποπ ο

 

ί

οποίο ί·σσοοσοπτ , ντ :ο ί·σίίίεεπί, πο είσίεᾶποί Μω"

σοπποείστίοπίε: Ισί·σω. πο. Μ.ί........ ά:/Μισσ ε|? απ",

οποία: :συνεπεία "Με ω? ει” Υσευέί:στ :οπίσ.Ρτοκπ.

14.στί·ικί ρω υρωίπικί· 'κακοί. Μακ. ι σ. δικασ Μ

Ισ.τ.εσεί[κοι ά οπο: ..ίε"..ω.Α..Βοα.ιίω. άσμα.

..ωπω σ.ιρ.17. !!υστοκιία ό· ίω/ίί·ωίωε , ·υίίο:[ιοί:,

με .............. ·υυοίκωωι , πε ωραίου· ωί[σσίσπάωκ

ορια: έωικοί. σε! Μ: ορο” ίωιίο ..ίο.......ι...... Πε ρεσε

σίείί:. @·έί·.σ.ωρ.4.Εσω άκίωπ'Βασ ίπάκωί·σ ά· ωσ

εσωπ,ίμσω ί!!σωίπίσε πο!ιοι. Απίσί. ίπ ερί.ί?υ!σσά

Ησίοπ σα!» ο. !έσίοπίπίσ εκσά!ίίυπ ρεσωίπωσ άία ρο

ίεδί,9κόσ επεσε." αυγο· στί·στεί.ιείίβσωεπσω.

3. @οί ίιοπε είίοίσπε ροποπι ίπ οσίεάο ίοίίοε

σοπίίοεί·:ίτίοπίε , νε ἴσῇκεί:. , ίίε ρτοίκιπτ. Νεοπίε

νοΙοπτσε σιπρίσσΣί οοίσεῖεοπί οσίεάσοίΙσ. ί·σΙίσσο

ίιοπσίίο , πίίί ίΠοσί ..ο ίπτείίσείο σίίίσ:ίσίίίε ρίορο

οετοί:πείπί ίίσστ νοίιίπτείε ποπ πσσείΠίστο: .ίοοοίε

δί:ο σθίσασίίίε ρίοροΙίτο , οοίε ροΠετ ίπορετείτε ίπ

πσΙίε&πί,νε είίίσίίσίοε ρί·οροπστ ορροίίποίο; ποπ

σίι.ίσοί “απο ἐπί Ροιείί ίπ οοίσεί.οίπ ίπείίίσασίίίε

ρίοροίίτοπ:.ί8ίτοί ίσωρστίπ σο σίοί ρσσεστ,ρί·εσε

είστε σίείσετ σίίίε:ίσιοί ποτί:ίσ οοπί ωσσείωίε,

οιίίίπί ίίοπείεί. σ. @οί οποία:: σοί!ομίπτ ίπ ρίο

&ίσο ίιίοίσίο ΒίΙίο , 1ίσ ρίίίΙοίορίίσπποτ. ν. νοίοπ

Με σοπρίσεϊί ροΠίτοροε ρεσσετπίποίοπε , ω... ί!

|οιί σοίπτείίσείο ρι·οροοί,ντ Βοποίο,σίίπί πεουσίιτ

νοίοοτσε Επί ίπ οποίοι:: : στρο επεσοίίσω ρσσσετ

σπίρ|σᾶσοίίο οροε νι Βοποπί , στα: ίπτσΠε&οε

ρίοροοεπείοίίΙοείν:ρτοίσοοσποοίο.;.ΩοίίΙΙοίο ΙΝ·

σοοίσίτοοπι ίο ίοίρετίο , ίίε τείτίοείπεπωτ. Οπίπίε ΡΜ" Ή

σίσόί:ίο νοΙοπτετίε πεσεΠεί·ίο ίίίρροπίτσίίίεσίε ίπ:

ρσί·ίοπί ίπτεί!ε&ίίε.οοοιί σίτρίίσστοί Με νστί:ίίε,[ίω

ί... βιείσπάιυπ Μία/ί οίκω! οοοκί Με πσεσΠίί:ίο ίσ

οοίίοι:οπίε ποπ Μτ,ίπίσίΙσόίοπε σίίίεεείαετίπίρε

περίσᾶί: ·

ί40.

πεί.

Ρνσύσπι;.

η..."

τη.

Ρτεὐ.4#

μία: οποία; εοπτίσείοω,ωσίίτο:ίοοίτποτ,είο οπε- ί8ίωι· σο εάοί:π ρεσσοτί ΐορροπί οπο. είπω:: ε,

πε ρεσεπίπω πσσσίίστίὸ (ορροπείτ ίοίίίσίοπί επο- . ίπερετίοσπ ίπτσΠεδίίίε; Φωεί ωϊΒ Πωε: πΠΜΜ

:ποιο ίπ ίπτσΙΙσόίο . οοορίοροποποτ νεοοποοί,

σ1οοίί ί:οποπε ποπ σίί: ε σίοοσίείοε ίίτ ρείίοίί Μάο: δε

οί·ίΒο ρσεσείτί. Νοπ: Η ρίοροποιοτ νιί ρι·οροπί ἀε

ί:ίστ ,ο ντιποίοπε ,ίίπροΒίοίίσ πω” ,νι ίπίίΙοσί

ἐστί ροΠί: νοίοπτείε 5 είπε: παρεα: νοίοπτπείσπί,

πίίί ίπ Μερσί» ι·ίιτίοπεπε Βοπί:Οοπήοσ ρσεσσίοπί

ίπ ίείρΪο οοπιίιπ ποπ Π: , οσεσίίστίο είίίσί νίιίστοί,

ν: επί ρσσσίίτοοί ρτα:εσείστε οσοσοτ εττοί:,οπο ρίο

ροπίιωτ ν: Βοποπε,οοοο ί·είρεεί οοπιίσπ ποπ σίὶ.

Ρί·ίιπο ίσπτ. είίίί·ίποτ : ΕΠ .4Ισπ.σ. ρ. 9.ιί:ι.οιε.4.

δ.ΤΙ:ο.άσ ·ί:ετίι.οκ.24. ω·ί.8.8ισκ.ί 6.ιἱ€ υπιίο.σεί.2.

8; ίοοίἐ , πεσεΙΤ.ίτίο σίίΈει·τοπεοίπ.

8εσοπείεί ίσοι. περιτ:ΕΠ 2Μπ.ω 3.έι|ρ.36.ίμ.π. ί44·

απ. 1 .σωπί. ε.. Θ κά σ.ά· δοτο!!.ι. Μα]τε.ω σ.ά:Π. Νφ""

24.Μί·8οίί:.άΙ:?. 2$.9%.100.472.2..Βοσίοσ.άιρ.29 ίμ.οπ.

στ:.3.Μστβ .]ία.ί6.σπ.5. ρι·ίείεττίπίδοτο!ί.ο. ΡΜ ε.

εοπσ!.Ραίσι.άιΠ.39.άί/ρ.ί.5.2.οσίωί.ίο 3.σκ.12..ίπ.1.

σ0%ά4-ϋ' 47°8.4..εοπε!.3.δε 4.‹ἔΙω4ἰ.ίί·ίιεἰ.3.ΜοτΛΙ.

ί:.ιρ.4.$οσπσ. είε είτε.:........ί.ίο.5.αφ. ε.βεί.ι. °

Ρίοίσ.ι. ε:: 8σι·ίρί.8ε Ραπ. οοί :Μουσε ρσσσει·ε Με·

σίίσοπτ, εκ οπίίίίίέι 8: ίσίσοτεί:Σ.οσε: ί σ. θα Φορείο/είε Ρ"6°"" Μ

·υσίασπίσίσω Ρεωίκί/κί, (9 κυκβεί:/σεκπέίσω ουίσκ

δε 1.2.9.77..ιπ.2.Είιίω.δοκίνι..Μεάί.εύίά. ποπ... ι ί.ι:σωείκί,·ωίρκΜύίί οποίο::Ισσοο.4.5.·ίσπίίθουσω

είί]ρ. ι 28.εαρ.)·.Βοίωκ.ίκ 2.άιβ.ο,ί..ατι.σφα. 1.αξείά. Τα:ετε ά· ποίί[σείσπεί,ρσεσαίου ο! ι!!ί.Αο8.ίπ ΡΒιίοί.

ίω!.είμμσ.μιτ:.ι.'Ι)κί·ίω. οι π..άί/ί.$.μ. ιαπσ. ι ε. δε 68. νε:ίίσ.Η.αίωσκβ ί!!στιωί :οπου ίρ/ῖεω Ισίμείκω:

άίΠ.39 ίμ.ι.8είία 3.άίΠ.3ό μ. ι.ρ›ίε:Ρία!κά.άθίά.μ. ί Εεεε, ίπσίοίτ , Μ........"ρίε..ί..Μο ρώσοι οίκω”,

59ΐοε:Κίεβατ.ίπε.ί.ίμ.ί.σο ό. (Χαρη. ίμ.·ίοι.σπ.;.Μ ί ό·ηπσπάσ σεΙΙ.σ[κήσίσκε. Ετίπ ί>ί..ί.... 123. νσίθσ.

ε. δαί:ίσοπ. ί.σίυίεΙ. Ρει·.δο:.άσ Μ:ίο. οσωίωάίρσα·. ί [στίὲ «ω... ιία!κιψίπ.]ίάβουτ ( ίποπίτ ) επί ω...

Ι2Π.2.]ίπε. Οστστίίσο οίίΐεί·εραπτ ίπ οκρίίσοπ‹ίο σί·
σύχου·ύεπίκτ , φοβο” οποίου» .ρε , ώ· Ιίπ.είο.ί :εκβι

τοτε; οίίί ίΠοιο ροποπι ίπ ίοί5ίπεοπίίοστείίοπσ ί ίωίί.2. Πίεσε· σιίίσοίοε Ρεί·ίίίίε ίίσιοποιοε, πρωί

σοκοπί εμε νοίοποπσίο ροΠσπ: ε. ρσεσστο και· Μ.ιείΠ.βω./ίπε , σποτ οείίοστο είί;ίίστίο καίω

ίίσί·σ:σίίί ίπ ίποίσίο Ωίίίο , ορρετεποπίπ είίσ νε 6ο- (αφίσα σιίίίσπισ σεάέιί·στίοπε νοίίίπτοε ρεεσείίε

ι ω.

Ρασ6.υπ ε..

Ι 47ο

ποιο , οικία! τσίρεέιοοποίο ποπ είε :οίίί ίπ ίεορστίο

σοπίσοοεπτεραιάίεοίίί ίικίίσίιίο1.

Ρωσία. σ:: έπί/Ι. οι.ίί 3. Βίοι!. εΠεί·ίτ. Ροίοοοε

ίΒοοτείσ οοίο αοσοοοτο,σοίσίοεπείοτποσ Η: Ξ νποσ

σιίοιπερωωερισσσπε :β 201074".ε:8είίίν.7.0.3 . άο

εστ ο ίπεοπτίπεπτειτο ίσί:πρεί· αρεσε σε ίπεοπΠίίσω.

ίίοπε ρεπτίσοίίίτίε ρίοροί. Με: .ο. τοπ ρε.: νπίοσε·

ποπ ροΙΙίτ. 3. ΑΒ8σίΙ.Ν ο: Αάασιίοερεεσείοπτ,οί.ίΙ- ω». ί.

Ιο ρπεσείίσπτσ σκίσω : ίπ Αο8σίο .π. πιίΠοε ροωίι "Με"

σΠε απο: ρτείεί·τίπε σπα ρεσείίποίπ: οσε ίπ Λοσ

επο:πίίπε στο: είί ρείεπεί·ρσεσστί.σ.Αίίοοοί ποίίί.ίί11

Ροκ: είίΓεπίπεεο ίπισί· ρεεσείτοπί σ:: ί8ποτσοτίο 5 δε

επ οίσίίτίἄ . οποσ ίείεπτει· εο_ποπίίτιίιοί :προ Ιο

Ιοίο ρσεεστί.ίοι σε ίΒο0Ισπτίεί ρίνεσσόίι απο σ.

'ίζεπίσ

148.

Ποία. ίί.



χω.: μια.

Φεβ. Χ 722. Φο ώ Μο:: |ιο:ο<ιο. 88ο. 7||.

Τοι·ιι: τω. οποιο οι...: , μι· :ο οοοοί!::ιυιο οπο:: Πο:ρ!ιοι:οι· ο!ιοι!:ιι!ιυε οι:: ορροιιιυ:ι:. Με::ο49.

οι. βη. πιο.

Με.. Μπι·

τοπικη".

οσο ο!!ο,ν: Ροοοο:οιο ι::οοοο:: οπο: νο! ιΒιιοι·οο

τι: ο :Πο ποπ:: ι:οοο!ΐο:ιυο: , ν: Μπι:: οοιοι:οιυ:,

νο! Γυ!:ίοου::υι·,οιι νο!υο:::ιε οοοιοιο::ιοοο:Ηω

τιι·.οποο!.:.ιμ.:7.6· οοοο!.ιο.οι:.ιο.8οοι.ιο 3.οχ2.

36.ο.υο.ο._βοοκοκ: οπ.6οιπι.ο.οο.ατο. οι:: οφ. απ.

απο!. 3.8: ..".3..ω6.3. @οι 2.οϋ.ο:.οκο/!!.2.οπ.3.

οι». ;.Ο:ο:οιυιο Ησοτιαι: νυ!:,ουοο ι:οιιι:: οι: ο.

οι·οιοιι:ιοοο νο!υο:::ιε ίο:1οιιιυι· οπο.: ιι: ιι::ο!!ο

&υ,ι:: ν: Ποιο! :οιοι:ο:ο Μ: , !ιοοι οπο: οποιο Ε:

Ροοοοιιιιο.$:σιο.: οοο:οοοι:,ροοοιι:οο: οιΐο οιιο!οιο

° οι:ο:ι: ιο:ο!!οδ:ιι: , οοἐι νο! ιοτο!!οᾶυ:ο :ποιοι ο

οοοίιοοι·::ιοοο :οθ;ίι, οιι:::ο οι:: :.:·οοοοιιοποιο μέ.

οοιιιοιω νοοο: : νο! οι: οοοιιίιο, ν: ιο:ο!!οθ:υ:!ιοι

οοοιυι:ει: !ιο!:ιιυο: ιο:ρι·οοοο:ιεο . ουσ Μαιο.:

ρ:οιοριιο: :ο ιοουι:οοοο οποιο :οτε :ο :οο!υιο

Εοοο:.νο!υο:οε.ο.Βοοι:: ιι:ει!υο: ο!ιΒοοε , ιιοροπ:

ιο:ο!!οο!:υι,ν: ιοουιι·ιι: οποιο :ο ι!!υιο. Ε:: :πο ιιι

οοιίι:ιοοο ιο:ο!!οθ:υε ιιο:1υι:ι: Πιο !ιιι!:ι:υι:: ιιι:

οιυοοι::ιο,ουοιο ο:ιοπιο ιο ο ι!:ι!ι!:ο:,8ο οποιοι.

:ιοκοπιμο:Μιω :ιροο!!:::Ρυο:!ιι:ο. οι: ΐο:ιριοι·ιιδο

Ρ::ιπ:, οι:ι Γιοι:ο οοοοο:,!ιοι::ιουο: ιι:οιι:οο οπο::

ιοι·υιο τοο!ι:ιοοΒοποοιι;δομοοπο σ.. Ε.κοοοικι: Μ::

ποιοι.. οι/οι·πω.Αυευίι. ιο Ρίο!. οι νο:!ιο. Ισοκοικι·

οι: "πιο ο.. οι:: : Ωοοιιοκοοιιιοπἱ: , ιοοιυι:, οι το::

πιο οποιο: απο: Μ: Μπι:: σιι[ΜΜ:ιο , 4:46 :σοβ

οιιιιοι· ω.:,οιιι @επι Π:: ::·οοάποιοπ:ισ.

_ Ρ:ο οιιο!ιο. οσοι π. ι:ιο!!ο ιΒοοιοοιιιιιο νο! ιο

οοο!ιοοι·ιι:ιοοο:ο ι:οοοιιιυιο ριεοοοοοι·ο,οοοο!Τ::ιο;

νο! οοο οοοο!!οι·ιο,ιοο ποιοι:: οοοο::υ:ιι!ιιο:,ΐρο··

άπο ο:ιτυ::!ι ιοοοο οι:ο:ιιοοι νο!υο:οιι:. '

α.. !Βοο:οοιι:ι νο! οπο: , οι:: ιροοο!ειιιυυε, οι:

ουσ οι!:ι! :ο ριοίοο:οιο οιιιιου!.:!:ο: ρι·ιι6:ίου::ουι

οποιο: οι:ρ!ο::; οι:: οοο!ιι:οοε ιο οιιι'ο:ιοι:ιιιο ιιι

οιοιι ουιο που: :Βιοι!ι!:οη ν: Η πιο ιιιοιοο:υ: οι

8ι!:ι!ιοι·ο!ιο , :μια ποιοι: οσο οὐ ; νο! ο!ιΒιοι!ι: οι:

πᾶἐι ιιι:ιοοο,ουα π νο:: οοο οι:: :ι!ιο: ιι: οιιἶοτ+·

ιοι:::ο,οοο οιι:ο ιο!:υε,!οο ουο: ιιρρο:ι:ιι ι:ιιοοιι!ι,

ν: οιιιιιο!ι ίο:οιο:ι:ιο ιοοιοοιο:οοο ο!ιΒιι:ι!ιεοοπ

ο?:ο ορροιι:ιι , οο!ιοο ::ιοο:ι οι: 8ο οιιοο ιυοιο:ι:υι·

ο!ι8οοοιι . οσο οοι:ιοοοίοιι::ιε οι: ιιρροιιιυι ποπ.

το.: :μια οοοιο::::ιε οι: οοοουρι!οοο:ιο . 8ο ορρο:ι

:οι Γοο!ι:ιιιο.Ρι·ιοι· οιοι:υ: ριορι·ιο οι·ι·ο:,οοι: οι:

ιοι·ιοοιυ:π!:οε, ουι::ιιτο ο!! ριοοοιουιο ιυοιοιιιιο.

?Μποστ οιοι:υι· ρ:ορι·ιο ιι:ιρ:υοοο:ιο , 8ο ο Βου::

ή·ω” ορρο!!::υι· οπο: ιο :ει!:ιι!ι!:ιι: ίου ιι: οιο

το!ι!:ο:. ουι οοο:ι·ιι ποιοι:: οι·υοοο:ιο: ιυοιοο: ο!!

Βοοου:ο , ουοο οι: πο:: :::ιοοο οο8υοίοι:ι:: οσο

ο!ιοοοουο:.

ζ!)ιοο ι. Νοο οοοο!!ι::ιο :ο ροοοιι:υ::ι :ιππο

οι: οπο: οι·ιθ:ιου:.Έυοοοιο. ι:οιοι: ιοιο!!οθ:ιι: !12·.

!:οπ ρ!οοιιιο οοιιιιιιο: οο:οιυοο οο:υιο, οιιιο : ροο

απο ιιυοο:ι·ορο!Τυο:,οοο οοο ρι::ιο:ιουο: ιιιοιοιυι::

οο τοο!ι:ιο ροοοο:ι , οσοι:: ι·οιιοοοι:: 8ο!ι·οοιο :πιο

:πιο : 8ο οο!ιυο·νο!υο:ιι: ο:: ιοοιιιιι ιο: !ι!:ο::ιι:ο ιο

ι!!υο πιο ιυ!: ι·ο:ιο:ιο ει!ιοιυιι οοο::ιωι :ουιιιου!

!ιιιο ο!:ιο&ιιοι οποιυιο οοοοΠι:::ο ::οιο!: νσ!υο::ι

:ο:ο. ιειτοι· ου!!ο ρ:οοοοοο:οο::οπ νο!ι8οοι·οο·

:ιο,ροοοοι·ο ροτοί:. Πέσο:,οιοοοοοι·ο ιυοιοιυιο οπο

οοιι:ο , ουσ ί:ι!!ο ιο:ο!!οιίιυε ιοοιο:: , οιοο!ο&οι:

ου::: οι. ροοοοιιιιο.8οο οοο::ο:οιιιιι !ιοο ιιιοιοιυιο

:ιο:οί!: οπο νο:υιο , ο Ετ, ν:ιο!Το οπο: , οοι::ο!ο

ουοι!οοο οποιοι Ϊοουοοἰιιο ::ιιιοοοο: οο!οθ::!:ι

!οι::ι , νο!νιι!οι:: ν. ε. οοι::ο:ι::οοου:ι: οι: ίοι·τυο:,

ουιο ν:ι!οιοιιοι·οοοο: οι: ίο:ι:ιο::ιο , οοιοοο!οθιο

οπο. Νοουο :ο ποιου: ροοοιιιι οοοο!!οιιυο:οί: Μ·

οιοιυιο οο:οροι::ιιιυιο , ουσ ιυοιοο:ο:,ο!ιει!:ι!ιο:

.ο ροοοιιτο:ι: , ουοιο οοροι!τοιο οι:: , οι οπο::

ιοοιοιυο: ιι!:!ο!υ:υτο. ουσ ο::ᾶἱοοιιιοἱοο:υ:.!ιἱο

δ: ι:ιιοο ο!ιΒοοουο: :Πο ροοοιιιυο: , ν: πιο ντι!οιο,

' ι ιο.

Βἱ#ι·οροπΛ°

Μ ο·::ρ!ιο.

“ω”.

Ἐπὶ. βιο.

ιιι.

ι μ. .

Βιμ::

ι2οοποπτοο

απ! οπο'.

Ρ"ά'ίο:::.

ο η.

Ν” Μου]:

.οι ,οπο

οπιο "τον

ω;

.ο. οι: νιε!ι!:ο::οιιε οι·οιιιο . ν: ου:: έ: ιιο!!ο οι:ιοθ;ο

οποιο οοοοί!!ιοτιιι·,ροοι: οι: ουο!:υε ρ:οροιιιι:,ο!!··

8οι·ο ουοο ιιιοιο::ιιο: οι: ι::ιοί:: ο!ιΒιι:ι!ο.νοοο Βιο

βΙιο: οσοι. οπο Ροκ: πω: οι? απο:: και!. ο:: π. ω...

ι·οοιοοιο ροοοιι:ιοι·ι!:ιιι: νσ!υο:::ι:'Ρι·ικεφαω ( οι..

εμε:: π· που: :ο Ρ::οπικοι , :μια οι ω:::οκ/Μι :ο

οι :ιτύΙιτι| Ιι!πι·ιο.υ. Ει:οοοιο ε!!ο:ιιοοοο: οσοι::

ιο:ο: ποσο:: οι ου:!ιο:ιιιι:ο: οποιοι:: ίοοιοο:ιο.

-· Πιοο 1. Λο οιοι:ο ροοοιι:οιο οοοοί!::ιο ρ:οοο:·

οπο οο!ιο: ι::οι·ο!ιε ο::οι·ιιορι·υοοο:ιο. Γυοοοι::.

:ιο οιοοο ροοοο:υ:ο οοοοί!οιιο

οιιιιο ::ιοό:ιουο:, !ο!ιοιο νιτιι.ιιι οι:: ιιορ!ιοι:υο: οο ω.

ο!ιεοι:οο ο!:ιο&ο ι:οο!ο. Ναιο νο! ο!:ιοο!:υιι: οπο.

:υ:,οι:ο-ι:::!υι:: οι!:ίο:ι::ιι!ιιο:,ν: οιιιο οι: οοιο ροη. °

τω: ο!ιΒιιοι· ιοοοιυιο ν: :οο!υιο ο: οοιιιιιιο :πάω

πο: ε: :υοο ΝΝΔ:: οΧο:οί!ιιι:: ιιιοιοιιιιο οι: οι.

8οοοο ο!:ιοδι:ο ιι::!οενο! ο!ιοι:υ: , οι:: οο!οο::ι!οι!ο Μϋ:ὶνι»

ο: ν:ι!ο , ουιο ιιορ!ιοι:: ίοπι:: 8ο ποιοι: οοιιιι.ι ο· #“8Μο

ιο:ι!ιτιο ουι:ιο!:ιοο:ο οοοοοιο . ν: οιιιο οπο:: πι· πω"

!ο!::ιο:ιοί:οι·ι απο ου!:ιο ιοιιο.ιιοοε: ιυοο ρι·οοο

οι: νι::ιιιι!ο Ηι!ιοιο δ: ι:::ρ!ιοι:οι:: ιιιοιοιυιο οι: ο!ι.

8οιιοο ο!:ιο&ο οι·ο!:ι!:ι:ο. Νικο πιο:: ιυοιοιυιο.

ουοο οι: ιοτ:::::!οδο οιιο!ιοι:υιο οο οο!ο!:ι·οοοο τ..

οι:ο,ί:ιιο:ο ου!:ιο ο: ιο:οι·οιο:ο , οι: Ποιο! νι::υ:!ο

δο ἰιοιι!ιοιιυ:ι: οο ο!ιΒοοοο οι:εοο:ο ρ:ο!ιι!:ι:ο.

Βο !ιοο ο::οπ ο:οι·ο!ιε ιιι:ρ:υοοοιιιο οκι:!ιοοο

το: δοτιοιυ:α,Ρο::ο:.Τ!:οο!οει, οίκο οοοοοι,ο:ο

οι:: ροοο:ι:ιο: οιι·ιι:ο.Αροο!!οο: .ο. ι!!υο: ί:υ!:ιιι:ο:

8οι:οριυοοο:ιοο::νοοο ίΒο/ί!.ΒοωιΙ.ιιι Τ/οΙω. 37.

οπου. μι:ι·κοποι: σκοπια.: πιο.: .ε [πιο ιοοριι·ιποο

:πιο : οιβιιιοπιιοπι ( που:: ) βο!ιοωβουι_βιάκω πιο

πιο:: ..ο :ομοια οι·οοοάσπ.ι:οσυπο οπο:: ρκωικπι

ιιου·βο!:Ιοιουιο:· Ε: ιο:ο:οοιιιτο ρω: οοοοι , οπο::

:υιο ο: ιιορτυοοοτιίι .πιο : οοο::ο ν:: ο νι:ιιιιοιο

οι: ρι·υοοο:ιο @ί ώ· οι ( ιοουιι ) Ψ..Ρ..Ρο..ιι›::ιΜ

ρω. βιιέ::ιιουι οποιοι @οποιο ιυκρι·ισάοοιοι ω: ή·

οποιον.: ώ· σιω:τιο:: ομι·οικι·. Π:: !:οοο:ι·ο:ο οι:

ι:!ιοοοι δ. Τοοπι. Βαριά:: σο. οο ο. 8ο Μωίιπο.

1) ι ο ο 3. Βροάει:ο ι:::υ::!ι 8ο ο:οιοο:ιο :οο->

οο οι:οι·οοοι νο!υο:ο:ι: οποτε. :ιο :ιυοο!ι!:ο: :πο

ο::υιο οσο Γο!ίιο: ι::ιοοοοι: ποιοι: οπο: ιο:ο:ο- "Μ, "ω

οποιο , ο.: .ο!ιοιυο πιο:: ιοο0ο!ιοοπτιοοοιου:. Ρ....,'.2.“

ου:: ::οι!υι:: ε. ροοοιιιο νο!υι:::ι:οι:ι ι·οοπιιο:ο.Έ'υο- ωιβοπιι:.

οπο. ο6ου.ιιιπ!ι:ο:οου: οροι·οοοι νο!ιἱι::ι: οι, ν:

ιοου:ιυι· οοοο οοι::οιιι: οι: ιοιο!!οο:υ ριοροοιιο::

:μια οἰιιο νο!ι:οιιιε Ε:: οριιιοιιτυ: οποιοι: οοοιιο.

&ι::!ι οπο: :ο !:οοιιιο !υρροιιιι οι·οου:ιιοουο:.

ιο ι!!υο οοοοιι:οιο!ιιο: ίοι·ιυ:, ουοο ν: ποιο:: Βο

ουιο Γορροοιι :ο ιοιο!!οοιυ ο:οροοιιυ:.Ε:Βο :Ιο

Επι... οοοΒοοι·οιιοι:ι: οι: ποιο, ουσ :οιοἰιε ορρού

Π:: !:οοο!!::: νι::οιιε , ν: που: ι:οοου: οτοειτ.ι.ιτ8

ι·ιι:ιοοο!ιε οιοοοιο νιυιοιυίουο :ο ιο:ο!!οο:υ ορ

ι::ο!:οοοοιοι·. @οσο ο ορριο!ιοοοοιοιυ: , οπου!

ου!:ιο νο!ο:ι::: , ιι:οιο:οιο οοοοειιιιοι!ι ιοοοο ορο

ι·οοοιιρίιι::, π!ιᾶο ροοοιι:ο , ιο ορροιιιοιονι::υ

πιο , ν: ιο ο!:ιοοουιο ο%οιιοιυε ρ:ορο!ιιυιο , πο·

οοπ:. Ιυ:ι:: οπο:: :!!οι·:ιοοοο: οιιο!ιοει:ι οο!!ι:ο:

8οιιιι:ο:οο 8ο Ροιπο, ουιρ!οιυο:οιυο, ι:οο :μιά

νο!οιιιιιε οι: ιοοι:ο ο.: !ι!:ο:ιιιιο οσοι: , ο.: «μια

οο :πιο πο:: οιιιυ:ιι!οιι: οπο:: :ι:οουιο οΒοοοι,

οιιοι·ο:οι·, !οουιιο:οιν

ι ς ο.

5°σο ω::

- σ - - Μοτη!ιο

::τοπουιι·ιιυ: :υου ίοιουποποε

:πο

ι ι 7. κ

Ε: |ο:σπ|Ϊ

οποιοι: 2ο·

οΜπι...

154.

:οι οο!οοι:οι!οιο. Ιιοο ο:: :Ποιο ιιο!:υιο ιι.ιοιοι:! .

Ό ι ο ο ο.. ?οπο ποιο ο:ο:ιι!ιο !:υἰυε οποιο,

νο! ιι:οοοιιοοι·ει:ιοοιο, :με ο!ιουο ιοοο!ο οι: οπού,

νο!οοοοίἰο ροοοο:ι, οσο οί!:ιο ιο:ο!!οοου. τω. ιο Μο”ω ώ

νο!υιι:ο:ο: ου:ιοοιε ρ!ινίιοι: πιο:: ι!!ιυε μπαι:: ο., Ήχο..."

ιο ιο:ο!!οθ:υ. !ι:ειο!ιιοο οί!οι:ιοοοιιι οοι:οι!ιοο:υ: '

του!:ι ου:!:οτοε, οιυοι·υιο :Ποιοι ποιοο:ο οι:: ::

τοι·ιο· νο! ιοοοοΒοοι·ειιιοοιε :οοιιουο: ιο οοΒιιιιο

:πιο οι·ι:οοο οοΒιιο:ιοοιε οο ο οιυιιο,οιιιο ιο οι: ο!ι!ιο:

ιιοΒο:ιο ρτσουοοι: οιοοοι.ο !ι!ιοιυοι ν!!1ι1:ι νο!ι.ιιιτο

Η: ε

: 58.

Θεώ:: 2Υ70ν.

.ο .πιο



ω.: Έιχύ. ΧΡΙΣ Π: ΜΜΜ ρστωιέ. Στό!. ?ΗΙ.

το; είὶιῇοε οεεείἱο ιοοτε!ιε ιιείεάοε ιο νοιοο:ε:ε, . ·

ν: κήποι με. ιίο].128.εαρ. 6. :Μι εοο:ιὲ,ρτἱ- 5 Ε Ο Τ Ι Ο _ ο ο

τοπιο τωεεω τεΐετοο: :ο νοΙ:ιο:ε:ειο , ν: Ηεπτέε. η

ὅσοι:: , ΠιεΙυ·ιεΙ, 8ζδιΜ7'θΖ. σιωιιιιΙή ρετ:ἰιοἱοιω @α!εω αά"6,η.επι.ρ“ω μ, β, η·

@Με ρεται:αιιι? Π

ω

:εΠε:ίξοτο , ρετ:ἰιο ιο νοΙοο:ε:ειο, ν: Ο.ιι:ιειιιιι

Θεοῦ. 77. απ. ο. 5. πο! Με αΙιει:ιιτ.

Μο: ροτει:Πετ:.ρτοο. ΦοΩοο:111ε ε:ι·οτε νε!

ιοεοοΗ:!ει·οο:ιέιροΗ:Ξι, ίε:ορετίο ρο:εΠ:ε:ε ..ι....

πιο: εΡι, ρι·εεειρετε ν: ιο:εΙΙεθ::ιε ιοεΙΗιε εεεοει:ε:

ει: , :μια ροΙΐοο: : ρεεεο:ο ποοειιτε , πιο πιο ετ

ι·οτ, νε! ιοεοοϋι!ε:ι::ιο Π: ίοοιοείοΙΙιε , ιιοιι :ιιοιι

οειιοεοε:ειίι:ο:,επ ω: ιΒοοτιιο:ο: οι νοΙοο:ι::ε Ιε

:μικρο ει:εο!ριιοιΙιε. 8ο!ε: ειι:ειο οεεοίιοοιιιο:

ι ο. _
ο 5 Ει·:οι:ο ε:: τ. ρεεεε:οιο εΠιιιιιιο τεοοἱτετε ω..

ιοε:Π:ιω ειιιοετ:εο:οιτο , νει Μαι:: όεοι:οιο Ρ""ΡζΜ

:ιό:ιετ:εοι!ι ει! ιρΓειο ιοεΙι:ἰειο:νοΙοο:ετἰο:ο .ο.ει:τιι:ἰοοἰεεᾶοετ:εο:ἰιὶ εΠεο:ιεΙι:ετ ρεοι!ε:,8: εο!ρ::- ,ω,,:,.

ΒΠε.Ηιοε εοοί::::,οοο ἴοίἱἱεετε εάοετ:εο:ιειο ρον- ιι"εωρ

Πεο εο:ι:::ιε , ..ο ε:ιιιιο ε:Ι:ιετ:ε:ιιτ ιο:Ιι:ιιι κά:: ωιιϋ#ετιιΐ·

. ΒΕ

1 6ο.

Ρβ)βω το

έυτε!'Ιοδισ.

ε!εΐεθ::ιε ρΙετοιοοοε :ο νοΙοο:α:εεΠεε!ιοοε ραί

Βο , νε! οποιο οεεορε:ἰοἱο προ: :εοπροτεΙιοοο,

οοοοοιοἰοεο: :::ιοει:: ὰ ίε:ϋι εροβι!ετε:ίοοε εο

τοιο , οοοι!ρεεεε:ο τε:τεοει·εο:: οσο ἴειορετ το·

οπο Με ι!εΐε&οεείε ρεεεε:οιο , οιίι οοεο:ἱο νο

ωοο: ρτοοιιοι!ἰ:ετε:ἱᾶἰιο::: , άείειί:ο Μ:: ειπώ

:Ιετε:ιοοιείε ιο ρεεεει:οιο Ιερί-οτειο. Νεε εοιοοο:-·

:ι::!ιίΒοάοιορεεεε:οιο, ειιι:οι!ο ροι:ε:ι ι!εΐε&:1

:πιο εοοΠάετε:ιοοιει:&ιι ρεεεει:: οι:ιο (οοίεοοεοε

ρεεε:ι:οιο τω: νοοιο τοοτειι:ει· εοιο νοΙοο:ε:ε

οεοΗΒεο:Πε:: , :με ρο:ετοο: Δ :οι ρεεειι:ο τατο

οι:τε. Οοιοιοι::ι: οπο:: ρεεεε:οιο ο:: ίο!ειο ιιε

ΒΙιεεο:ίιιιο εοοίιοετε:ιοοιε εοι:ο ρτοοεοιΙι εσο

ίειεο:ιοΙερίο: ίιι:ο:ἱ, ε:ιαο: ρεεει::ο οσο Με.

ιιοο:ο: Πεο: οι:: ιο :Πε:είτο ρτοροοἱ: οσο οιιι:!ιτε

|ι:ετοιο , ε:ιειοθ ροί:επιιοιιιι:. εοιοιοι::ι: ρεεε::

:οιο. Ε:ίἱ ιιοιι ιιοριεο, Γε:: ποιο:: εοιοιοι::ιι:ρεε

οποιο . οι:: ρτοροοι: ίεε:οιο οσο ιιιιιἱιι·ε. δ: οσο

οο:Π:.φοιοοο οιοι::ι:εοοθόε:ει:ε, ο:ιΠο αρρω

Ηεοίο ρεοεοΙο οπο:: ορο”, οορ ρεεεε:5 :μια

πι:: οιοἱίἱἱο οσο ει: ρει· ι: ω..

Ροί:ετιοτρπει:Πε::. τω.. Νεειι:ἰ οσο ρο:ε!ἱ,

οπο:: ο ρτοεείΗΠε: εοοΒιι.ιε εοοι::::ιοιοιο:ε!!ε

έ:ο , :ιο:ενοιοο:ιι:ειο ει:: Μουτ:: ::Πεκι:Τε:, ίῖεο:

ρτοεεεΠἰ:εοΒἰ:ε:ἰο, :μου ιΙΙ::ιο :ιο ιο:ιΙοιο ρεΠεκιι,

νοΙοο::ιε εΙΙειθω!ιοοεί:ο:ε οσοι ειΕεεειίιε ρ:ορος

ο:: οοο οιοιβίΐε: εοοΗι!ετιιτε εε, ι;οιειΙΙιιοι ε ρεε

ε:ι:ο οο0εοΠεο:. :Με αυτοι:: εοει:ιι:ιο,είιιο Ε: ρο

οπο, οριο: :ο :ιοοοιε ιιεΒο:ιο ιοεοοεοιὶο οεεοτεει·ε

ίοΙε: , ιι:οοε πάεὸ ιο:Ιερεοι!εοε ὁ νοΙοο:ε:ε ,

. ιιοιι ρο:είε είΤε οποιοι: , Μ! :οποιο ρονίιειιιι·:::ιιι:

Μι.

ρεει:ε:ι ίορίεοοεο:ιε.

Αο:οοι·:::ι:εε 8: τ:::ιοοεε ριἰεωε ΐειι:. ιο:εΙΠΒε

ι“1-ρω·: οπο: τ.. δ: 3. οοί:ι·ειο σίΪετ:. Μοτο: εί:,ει:ιοι! Ι'04β

τ6:..

θα; , (ε: ΒΜιάσπκι αρκά .εΐίωι:ι. σο. άσσο: , οσο

ροίΪε νοΙοο:ε:ειο ει: όποιοι: οριεε:ι: ρτοροίἰιἱε

εΙιεε:ε οιιοι! οιιο:ιεειΈε:ιει:ετρτοροοι:οτ. Ναι::

Με: Με νε:οιο θ: , ίρειέ:ιι:ο εοοοιι:οτε!ι ιοοάο

ορετεο:ἰι νοΙοο:ειιε ει·επε,ποίοΙο:ε οποια: Μοτο:

οι, ν: Γιιρι·ὲ οί:εοειι. Κειιιιοε προ. :με ρτοοεοτ,

πι ρει::::::ιπο ρι·πεεόει·ε ι:ιόιειοιο εττοοειιιο ιἰε

εΙιειοιΙι:::ε οριεθ:ι, ε::ρΙιεε .ο ιο:Πειο εττοοεο

εοο:τιι τοοτεε 8:ιιρρε:ι:οιο ι·εάοιο , οοο εοο:τε

νετι:ε:ειο τετοιο. '

` Α:Βυιοεο:2 :οποιο Γεο:εο:ιεε ο. ίοΙ:ιο: ρι·οοεο:

2Μρ“Μάι :δε ει·τοτε εαπ:: νειι:ε:ειο τετοιο ; ει: οπο: εοο

#82. πρ.

Με.

Ἀιἰ πω.

οι!.

:οι ιοοτεε :πρωι ε:ἰειο ριεεεει!ετε :καποιο Δο

Βειοτοιο; 8: ρ:0:0ρα:εοτι1οηοες:Ιε Με εττοι· εεο

οτι ρο:εί: ρο::οει ρεεεει:ι , ΐει! ρε: ίε τεςοίίι:ο: οι!

ρεεειι:οιο , Ιἰεε: ιοοτε!ειο τιιιιιεειο οεοεε:ιοιρεεὶ

νοΙοο:ιι:ε, ν: :οριο ει:ρΙιεε:ιιοι αι.

Ατροιοεο:ιι Γεο:ειιιιιε 3. ετ:ρΙιεαοι!ε Πιο: απο

δοση» Ιοεο ει:ιι:ο :!εοοΓει.ιτι::ι:ε δ: εοει::::ε απο

ποιοι, :ιιιοοεοι::ιεΙι , ιο:12ε1: ττεοοεο:ε:ιε :Μι

οι.. εττοοειε , οι:: οεειιΠοοε ρεεει::ι ει:ετεεο::ιι ,

ιο ιο:εΠειΕ:ιι εεειιιιιοο:ο:.

ρεεεε:οιο πι. άερε:εΠε νοΙοο:ιι:ἱο:ο , ορο ρεεεε

:οιο,8: :τοι ει·Ιοει:ετε: απο οοιειίΕοοι , οσο οι! ιιοιι

:ιιιιο ιρΠοε,εΠεετε: ιιι5:οοπ νοΙοο:ε:ἱοιο ειπε σοι::

' άρτο , οσο ειτε:: ιοεΙἰ:ὶτιιο. Ιι!ειο :ιεειιιι:, οοεο:Ιο

:ι::ο οοο ειιοετ::: :κι ειι·εοιοί:εο:ιειο ευκαι

:οοε ιο. Εεε: εάοε Π: νοΙοο:ιιτιοε τείρειίι:ο οριο

&ι , ορο· ει:: :ιιιοεο νοΙοο:οτιοε τεἴρεέ):ο εικοσι

θεο:ιεε οΙοεάι:ν: οεειι!εοε εΙετιειιιο , οσο ιιιΙοει·

:ειτε επε εΙετιεοο:, ετὶ: :οποιο οοιοἰεἰεἱε , οσο Η.

ε:ιΙερο:.()ει:οιο ει: 2.ιιΙἱεοο ιιιΙοε::εο:ιιιιο :ειρή

°›

τη.

. . . οι»... πιο·

:εεε ρεεει::οοπ τοοι·:εΙε,ε!ιιιοι νεο:ε!ε;ιι!ιοιιοι οι”- ,ψ “ω”

Ιοοι ίο:ε: νεοιιιΙε ει: ιοΒτερ:ιοοε :οοε.ο. ν: εοο- ·υΜΜΒ,

:Ι:Μοροι:οτ ὰ νεοίεΙι ε:: εεοε:ε , εοιο:οι::ι:οτ ε::

:ιεί:εάο ρει:εδ:ω ιιιιοετ:εο:ιιο; Μερά; ιΙιει:οτ ει:

(οο:ερ:ιοοε, :μια ἴοοτερἰ:,το:ἱοοε οσο ριεοιε εά

οει:ειπε,8: εοιοιιοι:ιιιο!ε: ε:ἱειο :ο ιοοιετιἐετεοἰ.

Ιοιιοοι:ει:οιο 3.ιά ι·ιοοι!εοοοε ρεεεε:οιο οσοι..

:οι::εοιιοιο οσο οι:: :ιο

ί ν: .ο. Ε: ε&ο νοΙοο:οτιοιι:,όεοε: :ρθω οεειΙι:ιιι Με

ε: οοοε είε ιι&ο εοΒοι:ο. 8ἰ ιιο:εε εοΒοι::: :οετι:,

πο:: Μαιο. οοοε , ρο:ει·ι: α&οι: :ιεοοιοιοιιτι οποιο

¦ ει: ρτπ:ε:::δ. εὸιιεττεο:ἱἑ , ν: οο:οιειι!ιοιο ρωσι

_( οπο: ιο εοτιειο:ε εοιοιοι::εοοιιιο , ι!εοοιοιοορι:οτ

ιοοτιιιι:ετιο:ιΙοιο,επ ροεοιβοοε . ρετ οτιιιοειο ει!.

οικω ειναι:: νοΙοο:ιιτιο:ο, οσο :ιιιοεο ει: ρτωίεο

:ε νοΙοο:ιι:ε , ὰ :με ρτοιιἱιοε Ε: Με ΐοιοε:εο:ι ιιι!

οετ:εο:Μιοε!ι:ιε.Ηιοε ΐεειοι:οτ,οοο Π:: εΠε, Επιβε

ι·εΙιοετοι:ι: ρο:εο:ιεοπ το εοΒοοίεεοι:Μο: οπιι:ι:ιιο

ρεεεε:ι:οοιιι ει! εοο:τιιοεοοιιοι εάοιι!ειο ο:οΙι:οιιο

ρεεεε:ι , τεοο:τι:οτ εάοιιΙιε Ιιοετ:οε:οσεε οπο:: ει:

ίεο:Μι:ετ ροέ:οΙιι: ιιι&οοΙειο ειιοετ:6:Ξειτ: τε:ιοοιε.

Πισω. Ηοε ἱρίο , 9:10 νοΙοο:ι:ε ει: πιο... ει! εο

ροορεεοι!ειρ ιο:ιΙι:ιοιο ρεεε:ιρι, οεο;: ιΙεριιιιιο εε.

:ιο εεο:ἱϋ πο:: :ετ ο εοι ο :ιὸ :Ποιο πο:: ω..
ἐοοΓει: , ιο:ιρο:ιιΒιέτ ΠΠ :Ι:ζΙιεΞιο3:Πιο ε:ἰ εοΙριι::ι.

Κείρ. νετοιο .το εο:εεεόεο:,οοεοάο νοΙοο:οε .ο

Μπι:: ρ:ο::ιιοε :Βιποεο, :οτωοο ό.: Ποπ:: ::ιο::1ιο

:ειοο:ι::. Εἰ: αστειο νοωοο:: Ποετο ρτοιιιι.οε ειἱ

ορε:ιιο:!οιο , ρε: οο:ὶ:Ξειο ειιι1ιοιιο :εἰ ορετιιοι!ε:,

εἰιιο ι:Η νεΙΙε ροΙΒ: ..ο ριεεεοροι:ιιοπ.ν: :εποε ιιι

Με: όεοι:οιο εοΒοοιεεο:Η ιοαΗ:ιε:ο ρεεεε:ἱ,οοοιἰ

ορετα:οτ, ιΜ.›ε: ρτοι:ιιοε ροίΪε νεΠε εοιζοοΓεετε

οκιΙι:Ηι5ο .ἱΠιοι. ν: :τι ροΠι.: ρτοκι:οε νεΠε , ι!ερεε

Με". ιιιιι:ιοιιιο οο:ἰ:ιειο , νε! (οπο: ι!ιιοι.:ιιοόε

οπιι!ι:Η: Μοτο; ε:1ιο οεο:ιει:: νοωοο:: :ιρρΙιειιτε το·

:ερεάοιο Σρι! αΙιερροιέ ροε&ι.ιιο εοοίιιΙετοοιιοοα,

οι ι ρτιοεε ε: εοο ο ε: ι: :ειο οο:::ιε ιΙΙιοε. Ιάεὸ

εοἰιο ρ:ἱιοιι ορια:: :τούτο πο:: εἰ: ιο ρο:εί:α:ε νο

Ιιιο:ε:ιε , φορ: ρι·ιιοιι:ο :10Εἱ:ἱι:‹ριὰοὲιΙΙἈρ:Ω0εἀἱΕ

εοΒοι:ιο. ο ε οπο: οοει ο:ε ι ιο στο οσο

:πιο ι!ε οριεε3:ο οιιοεοιιιιι€ ειεἱ:ιιιοιιε, ρ:2εεάετε

:ἱεοε:εοοἔιιἴ:ιίε!:ειοοο:ἰ:ια Ποιο.

Οποιοι ει: ε. ν: νοωοο: Ιοιοειι.: ρ:ο:ιἱιοοιο

άερι:ο:ο εὸοετιεοιὶι ειἰ τοοιι:ιειο ρεεεε:ί , οσο οι:

εΠε, ιΙΙ:ιι:ο εΠε ἰο:τἰοἴεε:ἔ εοοιοο:'ίε:ιο:ι απο ρονίὶεἔ:

εο:ι:ιι:ε ιιιί:ίιε,ουειο :απο ει:ετεε:. @ιιοιι οριο

τω.: φορα νοΙοο:ιι:ειο πο ορει;:_:ιά:ιο:. οσο ει:: .

Φ:=9νο

.ϊδί

166.

. Ραο.νΜειωε

οιΙοετ:εο:ιειο :εοιο:ειο “Μ”, ό

δ: Μοι::οιΙειο. ίειἰ ποιοι:: ρι·οπιιιοειο δ: :::δ:οεΙε:ο. οι.(Μοίεω,
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οΒίεάαιπ ίεεαππαιπ πο.: ν: εοεπί:αιπ :απο πί

πι οοίιππ: νοΙοπιπτε ππ εοπίίπε:πείοπειπ ίαί , πίί;ί

π: εο8πιιοιπ. ε. Απ ίπεα::επππιπ ιππίί:ίππί μεεπ

:ί , ποπ επ πεεείΤπι·ίπ είπ:π 8επίίίίπάπ πο:ί:ίππε

ιππίίιίπ μεεπιί. Μαίτί .ιι. ίαπ: , ειιιίπαπ:ι μεεππ:.

ποπ πετεππαπ: πεί ίπία:ίπιπ , παπα: πεεεπππο Βεο

ιπίε:απ:, ν: πε θεπιιίεε,πεε ππ ίμείίίεπιπ πεπίίΘ

:πιει Ρεεεπ:ί.πεε επ νΙΙπιπ ίο::ππίεπ::ειιίαε @παπί

είί,παίπ Η ίίίπιπ πείαεπεεεπτ,παίίο ππάο ίίίππε νε!

ίεπι;ιπ πιεί ίίι·ιπαιπ ίιπί:ιεπι π:οποίίιπιπ ποιίπε πιο·

ι·ίεππί, παπι:: ιτεί ίεαι:ει Ι)επιπ οίΐεππε:ε:επιπ :π

ιπεπ πειπο ὁποία: , εοε ίπεπτ:ει·ε οίί:επίπιπ ί.)εί

ε: ίπεείίὶεπιπ τπ:ίοπε:π μεεπ:ί. Ηίε εε:ιίε,

Ι) ι ε: ο π. Απ εοπ::επεπππιπ ίπεειίίεππε παππ

πω: :ο:πιπείαε ει·παί:πιεπι πεεεπ:ί , ίοίίίεί:οαπε

εαπειαε ππαεειεπιίπ π:ιπίί ίπ εοπεππαπί πο: μείω

Ιί , παω πεεεαίοπιίίπεπ:ί ε:εππείπε ίπ:είίεθ:απε πιε

εε:ε ποίίε: ίπ πίίίίπάπιπ ποιί:ίππε πιπίί:ία,:οιίιιί

:με 8:παί:π:ίεπεεεπτί. Κεεαίω ί:α:ιπππε. ππ οπο·

::ππεπππιπ ιππίί:ίπιπ μεεπ:ί , πω. νοίαπιπ:ίαεπ

ίππί:ε&αιπ δε ίπτει·π:ειπ:ίαα:π; ν: ίαπιπ : ίεπ πεί ίπ

νοίαπτπ:ίαεπ ίίίπ ππαε::επείπ ίι.ιί'είεί:. Φιί.π.ππ

αει·ιίι,ίαΒείίε ποίἶε ιππία'ιπ,παι μείεαίαιπ μαπα

πί πάίοπί.οαππι ειιει·εε:,δε εοπτεπ:ιπί: ίίίαπ, ίππί

:απο ε: ίπιει·πιειπ:ίαε ναί: ιππία:π,οποπ :πίιπ&ίο

πί ίαΒείί, δε παίπείαιπ ει: ιπίί πάω ππιαπε είε ίεειαί:

πίιοπιιί ίί ποίίε: , οπει·ππ; ππτε: , πε ειπε ιππίαιπ ίε

ε1αειειαε, πιίιεεπτει· επιπ:πίππππο επαίπε 8: είτ

εαιπίεππ:ίπε. ()οπίΐιεππ. νπαίπαίίπαε ππ:α:πίί ία:ε

:επε:α: , ειαο:ίε ππαει:ί: είίε μπεαίαιπ μεεπππί,

ποπ ίε επιποπειε πει·ίεαίο , ίεπ πίίιπεπιει· επαίπε

είι·εα:πίίππιίεεείαε πει·ίεαίί ε;επιπίππτε. Ωποπ Π

οπεί:ιπ:, εαιπποΠίι , ίιππαιπ:αίπίίίί πό εαΙπππε πο·

:πιο ιππίαππ , παπι! , εκπιπίππ:ίε πίίίπεπιε: επαθε,

εαίιπ:ε ποι:αίίίει.Πιαι,πκε πτεισιο πίΙιέ:Μί δε:: ππιπ

Η μι· επιπ ππαε:ιεπ:ίπιπ πεπεαίο πιίίπεπεί είπω:

πε , ίπιεΙίειΞίαε παεί ποπ ποίίε:ίπ :μπαι πεπίί:ίππε,

ία! ίπ ππι·ιειπ :ππιίιπι, ποιπο ποπ εοπιι·πίιε:ε: :ο

:πιπ 8:παίιπ:ειπ πεεεπιί, ίεπ επιπ παπππκπ: , ίπ εα

ίαε ποιί:ίπιπ ει: :πίίππιιε:ιεπ:ιπ πιίι8επτε: αποπ

ππιπ παεί ποιαιΠε:. να: ειαίε παοί:ππε , παω :πίίε

πω. ίείίπε, οπεί::πι , εκππιιππτε ει:ει.ιιπίίππ:ίπε,

πε:παπε πειαεπίτε οίίεε ίπ ποιί:ίππε ίεί:ί , παπι

:επείπε:απε ίπεα:ι·έ)::ππίπτείΠοπειπ πιπεεεπ:ί Εε

είεί π. παπίεππο ίπει·ο. νε:ίίπι ο εποε π:πεεεμο

παπίεππί ί`πε:αππ :πίί πίε εοπίαπόίπ Π: ε:ίπππ «πιο

εοιπιπαπίεε:ίο , ίπ εαίαε πο:ίιιπιπ μ:αεπί:ε ποπ

πο:αίίίε::Ταπε εαπ: ππείί:ίπ ::ππίει·είΙίοπίεπ:8

εεπιί πε παπίεππο ίπει·ο ποπ ίπεα::ίτα: Μομ

πίεπιίπ Ρ:ιείπ:ί , ιπΙε ίπε:αιπίαο πεεππ εκεοιππεα

πίεπιίοπίε πιπείπίεπιίε , παπι ίΠαπ :πωπω ιππίαπε

ίπίπα:πτα: οπε:ππιί , ειιιοπ ί-αίτ ίπ π:οκίπεπ ποιε

ίίπτε ίππαε , ποπ πίίίπεπεεεπιπεπ, νίιπεε:ίεπ ιππ

ίαπ:,ειαοπ ποίί πίΙίΒεαε ε:ιιππιεπ εοεποίεί ποπ πο

:εί: πο ομι·ππιε,ποπ είε ίπ π:οιιίππΐι ποιείίπ:ε ομ

ί·ππ:ίε νίιπι·ε:ει·πο ποπ ποτά: ίΠί ιιππαιπεί;ίιππα:π

:ίο .π. ίαπποπί: πτοιείπιπππ ίίπε::πιεπε μιπείπίμ

εαί:ι·ίί›αίιαε. ()οπίί:. πίίοειαί Ιπίίπείεε ποπ [είπω

παπίεεπτα:π:οπιει·πιπίπ,παρ ίίπειε ίεειααπ:α:ει

νοίαπιπ:ίίε πθ:ίοπίίσπε ίπίοι·'απι ,τω ε:ίππ:ι μεμε:

οπο: , παο ίεειαιιπ:α: ει: ποπ νοΙαπιππίε : ν: ίαπ:

::ππίπτείίίοπεε π·ιαί:οιαπι πεεεεπιο:αιπ πίαίπο

εαιπ.παπε ίπαίπείοίίί:ε: ίπποεππ:.

Πεεο π._Απαει·:επ:ίπ,ππ πεεεπταιπ ι:ποι·:πίε :ε

,,Μ .ή Μ,_είαίίί:π , πεοε:_είίε πίεππ δε μιίεάπ , μ: ίί:απειπ

...π με... ίαπίείαιπ πε πεπΙί:ιπ πᾶαε,νεί πετίεαίοίΙΙίαε.Ραπ

σ· Ρε,[Μπ-ππιπ. μεεεια:π πιο:ιπίε , εαπ: Η: μπακ οίΐεπίπ

"ρω" . [δεί. δε ίειεππι·ποίίε ππιππαιπ ετεπ:ατα ιπ:ίοππίίε,

“,7”Μ,”:” ίεπεί·ππε ίίίπππ,παππ:α:π είε ε: ίε,πεί·πεταο έ: Βεο,

εεειαίιί: πίεπαιπ εοπίεπίαιπ νοΙαπ:πείε , :ιοί είίε

πεειαίι ..Με πε πίεπίι επιιε:ιεπιίπ , δ: Εππο ίαπίείο

Τα». 3. Πε Πιιε.
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Μοοϋ έ» :ε

ωππι_ πιο:

μαιεπίέ

(πω. -

πωπω.

'οποία.

ιπι

@Νά/ί ίπ

εε!!εε"Με

,α"'ΙΜ ΜΒ·

“Με εε;

πιο/Με Γ

Χη:ίο

Ἑ7$μ

.επωφ

πι.π; Χτε.7ε- 1)ε πωπωπωιε.- επι. του. 2Ο π'

πε πιπίίιίπ,νεί πω... πε πει·ίεαίοιππίί:ίεε.Νοπ ίπ·

:εΠίπο :επαί:ί πΙεππιπ πποεπεπείππε πε πιπίί:ί.=ί.

π:'Σιίεεπ:επίίαε , ίεα ίμείίδ.επ 8επαίτπτε ιπίίαε ε Με

.π. είίε: εοπιι·π μίιππιπ ιιίΤε::. (επ ε. πεπίίείπ ίπ

εοιπιπαπί,νεί ε. μείειείοίπίίι.ιε. ο

'Όίεεε. Είί:ο ίπίπε:ίεείπ πείαεπεπτίπ ποπ δ: ία$

είεπε ππ πεο::πίε , είε :πππεπ ίαπίείεπε πι! πίεπίπε

πείιοεεεππαιπ πε πεπΙί:ίπ μεεπεί ι απο ποπ επειτα

Ωι:ιι: ε ιποι:ιιΙι , οι:: ίιππε:ίεάε ππαε::επε ίπ ιππ

:εείε ετπαί,εοπίεπίαιπ μπει:: . ειιιίπ ποιοί: ε: πε

επί: πεί·ίεάε εοπίίπε:π:ε.οοπί·ίε. Ιπποεοπείπ είπ

είοίίίε,είίο,εαππ πίίίίεαί:πιε :παεί ποίίἱ:. ο πεοππίί

ποπ ειιεπίπ:;ε:Βο πεε πείεᾶαε πίεπιε ππαε::επιίπ.

Κείπ. ίπ ίπίαι·π ίπιππιπ:ί .επ επίπππι νεπίπίεπη

ίπειπ .π.ππαε::επ:ίω πείεᾶαε , παί εοπίεπίαπι ίπ

οπαε ε. ιπο::πίίείεεαίπ:,εκεαίπτ ε:ίππι οπιίβίοπεππ

πΙεπιπε οπετίε :ποπ είι·επιπίί:ππ:ίπε εοπΕπει·πππί.

Νικο εππεπι πιί*πεαΙιπε,παιε νοίιιο:π:επι ίιππεπί:,

παο ππίπαε ε:επεπίιε ποίίίτεοπίεπίαπ;ι ίπ οπαε πιο·

ίαπ:ι εοπίπε:ε , ίιππεπί: απο: . πεεκπεπίπε ποίίίε

πΙεπίπε πε ιιιπίι:ίεΞι ομ:ίε πείίπεεπ:ε. Απ Οοπίίε.

πεπ. εοπίειι. επιί .π. Μάιου: ίεαο:ππ:ίπ ιιίπείοίίί,

μπεί: μ:ίεάιζ; ππαεε:ε:ε ίε :επεεί επ ίίίππι νία

εεπππιπ ;πεε π:·οπ:ει· πίίπειιί:π:εππ ίίίπιπ επειείείοί

ια:. (Ζοπ::π πιο . ειαί πω: ίιππε:ίε&ππιπω.

ποπ ποιεί: Ρωεπε επαεπιε:ε Π: :επει·ί, πείπω.

(απ: εοπιπεεε,νεί πίεπίοι·ειπ ππαε::.εοιπππι·επε.

Π 1 επ π. Απαε::επ:ίπ επνεπίπίε ία$είεπε , είε

ειαιοεαπειιιε ίεπιίπΙεππ δε ίιππε:ίεάπ πο:ί:ίπ , μ:

ε”.

Μ:
Απ ·υεπίπίε

ί:ππε:ίεάα:π ε: ίεπείπίεπαππ ίαπίεία:π πειππίίείίίζω

πάίίε,νεί π. μείεαίο ίΠίπε Ηππεπείαε:τ.εκπίίεπερπε. ί

επίε2.ίπ/ίιπε. ν.πεΙσέΜίε. εκε:ππίο ίΠίι.ιε ,_ πιεί π:ίρ

:παπι ο ίοιππο επίπίίππε , ποππαππ ίαί πε:ίεεπε

εο:πποε,εοπίεοίαιπ μεμε ίπ ποίία:ίοπεπι.ο_π_οπ

.π. :πίί επία ίπεί: ίειπί-ίοιππαε:π:ίοπεπε ίίπππε , πε

ίίίπ πειίεάε ππαετιετε,8ε ίαπίεπτε ποίίί: επιιίίτίπ.ππ

πάαε,ίπιεειε παεί: ίπ πεείει&ε είπίίππιε ππίδο.Ι.ιπ

ειαί νεπεπιεπιί πιιΠίοπε ποίο:π:αε εοπίεπίπιπίπ ·

οπαε :ππίιιππ παπα, πεεεπι νεπίπΙί:ε: :επιππι..

Εαπππιπ.ππ ιιεπίπίε ίαίδεί: επαίεαπειαε ίε:πίπίε

παε 8: Γιιο:επιιιιιιε εοπίεπίοε ε ειπε Ε: Ιεαίε οίΪε_π

Ειπε: πίι.Βιε παιεεαππαε_ππαε::επ:ίπ , ε:ίπιπ ίιππει:-,

ί-ε:$π 8ε ίειπίπίεππίαίίίείε πεί π:οπίΒεππαππίίβεω

:πιο εοπίεπίαεπίπ οπαε εοεπί:απε ν:.πεπααι1ι. -ξ

Πεπιιείται· ε. παίίαιπ ιππ:απε π:ίιπο πείπειίπε. ηιξ

ίι·ππα:πι·ί πι! πεεειι:αιπ; οπιπεε ίεεαππὸ π:ίεποε πεί Τ#ίΡίί"ξ

νεπίπίε 5ίεεαππο ίεεαπποε πι! απο:επίε ,ίί πιπ:ε:ίε;έ”"; έ:

Ε: ίαίίί:ίεπε.Δ πείιπο πι·ίιπί οιππεππ :π:ίοπίε”ππαεπ· 1-2,:.έισ:Έ Μ

:επ:ιπιπ πι·πιιεπίιιπ: ε μίιπο ίεειιππί π:ίπ:ιίε ίαεεες πιο"

παπι , ίίαπιι:ίαε :πιο πίίποέι , ίίεε: ιπ:ιμ:ίεάπππέ

μα. 8: ιιοΙαπ:π:ίε πείίΒε:π:ίοπε.ίιππιοοποίίίε είε

ίεπ:. ποεεπε,πιοιαεειίπιπ π:ιεπο π:ί:ποεποίσίείπε

παιπι·ί ..ι επίππιπ,ίπίιεπ·ι νεπίπίειπ , εο παπι! πιο·

πεπίι·ί πο:αει·απ:, πε ίπία:πε:επ:_ι ιιί:πππο ...Με

οι:επίίοπεε, π:ιεπ:ειππαε μι: εοιπιπεπτπ:ίοπίβαε

οεεοππππο.Νπω είπω πίεπεοπαε ο ειπππί εποε”

πει: πιπππππιπ ίππαί::ίπιπ , ποπ σε ίππ::ειαίπ πο...

πιο ποπ οπίίππτα: πι! οπε:πππαιπ , πίίίπποεπίί:επ

ίεα παππππο πποπο ποίίίοίίί. π. Ναίίαιπ ίπ ίοιππο

εοπιίπεί: πεεεπ:αιπ,πε νεπίπίε παίπε:π. ει: ::οω

πιαπίείεπ:..5'.'ΤΙυε.1.π.4.84.απ.8. δείκ.ι..π:Π.9.πκ.

π.. Ραπππεπ. ίπ ίοπίπο παίίαιπ μπεί: είε πω..

είπω ..ι Ιιίπε:απ:ι εοπίεπίαπιίαΗίείεπε : πείπείεπεε

παιε:π ίιί:ιει·τπ:ε, πω. πεεεπιιιπ:ι . οαοπ Νεαπ

:ειπ εΠεπ:ίπίί:ε: :εείαί:ίι. Μπίοι· με!). ίππ_ίείαππ

ω Ιίί:ιεί·επτειπ ίαίίἱείεπε, πεπει είίε επί ίαο 8επεί·ο,

εε::αιπ, δε πε Γε ίαίπείεπεππ ίπτείίεείαιπ εεε:ίίίι-_

επππαπε πε οοπί:πιε,ιτεί πιπίίιίπ οί:ιίε&ί:πεε πο:είΕ.

:Πε :είε , πίίί είίείπιαι με ο:πίπειπ πεί επ πείπεί-,

πίπ,επι ειαίοαε πεππει παιππππ εεε:ίιαπο5 ίε. π ίεπ-.

ίίίιαε,ιί ειαίοιιε ποίί:πίιαπια: ίπεείεε, ειπα ω: πα
δ ί π1ειπα

ιγό.

Νιιίίπω ίπ

@Με μα.



.πό

τιιστιααοΒιι!τ!στι!: ρτ!τιατρι:.Οστιι ιιστατιι ἱτι !”στιιτισ !

!ατι!σ:,ρτο!αττισι ασισιιισιι!:, τισ! ισττσιι!!ταταστιτι- !

τιατ στιιιια: αεταττισ: . Ετιτ ρτσρτατ ιπιρστα: !ορ!τ!.

τιστι ρστατἱτ !στ!!α!τιττι τιιτἰστι!: !σιιτι: ααττιτστ!!σατιι.

στ! ρτσε!σιιιττι !!!ιαττστασι τατ1σ!Ετιιτιι , τ !ατιΕσσ:, ὁ

σιι!!ισ: σσιτι!: τ:α::!τστ!σ !ιστιιιτι! !τιτ!!αι! !τι Με

αιτδρατιτ!ατ , τ!α!σσιατα. -

Βατ!σαιτιιτ 3. Οσιτιαιτι ασιι!ασ!στσ ἱτι ρατ:α:τσιιι

α!!α· !τι τιιτ!στια !σρα!·ιστἰ: :μία σιι!!σ: α! ρτα!ιατστ

αστι!ατι!σ:,τιιΕ ασιι!σ!τἰ: ι·ιιτιστιι!ισ: σταττιι: , σι σι·

τ!!τια ει! τισ::άττ:ττστ-τστ!σ !σρατιστ. Βιιτ!ασι .τι. τα

τ!σ ατα:τα,τισσ σι οριτττιιιτ!σ ασσ!σ!ιτ τατιστια: στατ

τττ:,τ!!α!τστ !σραι·ιστ·τησα ταιιιρστε!α:,ιτι!ατ!στ. Και·

$!σ αταττιτι α!! τισσιαστιστια!απ τιστστε!!τ, να!ροΕ

τ!ιισ τ!!σ!τισ, να! !ισττιετιιι , στι: ατσασ!: τοσο !ιστια!!: .

 

η·;.

ανιψιά::

ί:: μα. @Ϊ

:τι "απο

!!ιροι·Ξσή

έ ΡΜ!.)ί 7” · Φο ρσεω:Ζ. Ετό!. ΠΕ

τ!α !οτιιἱα:τἰσιια ασε!τατέι: σσἱτι ΙΙΙ: ΕΠΕ: σι ι·ατ3τιτα

ασΒτι!τίστι!:;τ!α τισέτ τ!α!αάιιτι τιστι α!! ττιει!σ σι: στα::

πι!! τατιτ!!τ σι τ!α!αέ!ετ!στιατιι τα! ασΒ!τατσησσα σι:

!α α!!. Εστ!ασι :ποσο τ!α!αα!ιτι στα νιΕστια ρσ!ατἰ

' α!ραάσ:, Εσατι!α τι!ραᾶσ ρσ!ατσ.ντ ποστ: αστιιστια

ε!!ιι!! ρατν!Εστιασι τατιτἱιττι, τιστι α!! τιια!στιι,!σ!τασι

τιισττι!α: α!! στιτατιι τιισι·τα!α , τ!α!αέ!στἱ τ!α α!ραάσ

ριι!α!ιτσ . ν: τισ!ιἰ: αστιἰστι8ι!ιἰ!ἰ ρα: σ!τ:σ!στιι, να!

Μάσα: !ιτιρστ!!ατιστι. Μ! ρστιό!σσι αστιττσσατΕπ,

Ι)!!!!τιεσαιιτ!σ: α!!ασιι!ατι!σ:, αιτρτα!!ιι:, δ: Ει- Ντ.

τατρτατιιτ!σσ:: ντατσσα ρ!ατισ:, δ: !ασιιρ!ατισ:,Εσα ωΡ!α

ρατίατΕσ:. 8: !τιιρατ!αἀσ:.Οαττσσι α!!, στ! ρ

τσσι σισττι!α ι·ασσιτί αστι!αιι!σσι ρ!ατισσι 8: ραίτ

άσιιι , τ.ττ|δδ!. ρι·σται!. |ιιασ!ι. τ. ?σπασω αέρα τω· ρ."_

|ττωιωτικτυ ρα: το!στιτ:τ!: ασιι!ασ!σσι|καττ:,8ασανατ

πα_ τωιβυ/ια. η

στραβα

ό· των.

!ααιιιιτ!!ισι ισι·τστασιτ τιιτἱσ τασιροι·τι!ι: α!! τισασ!: ' Μοι::ατκ.Ατ! ιτατιια!α !ιι!Εαττ !ασιιρ!ατισ:.τιτι !σίΕατιτ 0τ_ύ!τιι!ω

ασσιτιισι!!τι: να! ιι·τι!!τατ στ! τιστστα :!α!αθ:τιτιστιατιι ιστατρτατατισσ: . να! ταιισ!τσιστ αιτρτα!!ι1:2ι! ιτιστ-!"Ρ'"β

ραττίτιατι:. !)!ατττιι· !ισσισ ισ ραααιτσσι αστι!ατιτ!τα τττ!α τιιστσ!α ὸα!αᾶιιτιστιι: αστιτι·:!ιατιτ!στιιΡ

α: τιιτιστια !σρατίστα, τισιτιτ!σ τω!! ασιιΕτ!ατιττ!σ

:και ιι!!αιιἱσ: τ·ατ!στιι: αταττια αστι!ατι!τιττι ρτα!ιατ. ι αστι!ατι!σσι !τιτατ·ρτατ. τισ:: τιστ: τιαετιτ!σατατιτ

!α !ιο!ιατ ατΒει ττιστιι: !ατι!στι!!τ:τι:, ασ: τιστι ταρά

τιιασάο;!ατ! τααίτι!τ! ακρτα!!!ιττι , σσσ ρσΕτισα ισ ι!

!σ: ασιι!ατιτ!στ:ν!τ!ατστά!απ/: τ..ρ. σ. ισ8.υσα. γ. !α

αισιτστ δυτιιτ.τικ 4.άι/ι!.τ2.9. ι ..ιι·.·7.ρσΠ ι.εσιιαΙ.ΡιτΙ.ι

Μ:: ότι 2.τω!.24.:Μ!ι.2.αοπα!.6. Ειτιι!τατιτ , τ!στ1ι τιστι

(πω: !ειτστ ρτσ!σιτσσι Ετ, στ! αστι!αιι!ιιττι σ: ρατσι

τσιιι !ιατ:αι!:τισ ρτατ:ατ!αι·α τιτ3σα!ατιι σιτι!!τια τ:ο8τι!·

τιστιασι,τισω Εορτή σοι: ροτα!!. τιιΕ α: ασιιΕτ!αι·τι

τιστια σ!ιτ:σισ: τ:τιστιἰ: σταση , στι! σσιτι!: ραααστί

τιιι!ιτ!α σρρστιἰτστ ( σπιτια .τι. ραααιτσττι αστατισ:

 

Ρτισιο !ατιτ.τ!σαατ,!:!τασι στ! ρ. σι. τιστι !σΕἰαατα

Π!!!

ραααστσσι α!!,τισ::ατισ: τ:τ!στιτατατιια σρρσσιτστ) ξ Ετ ρατὶασ!στιι αστι!ατιτ!ατιτ!ἰ; ττ1τιτ:.τι. τατιασιστ!σ!σ

α!Εαιτστ,ντ σττιιιι: ασιι!ατι!σ: σι ρατ:α:τστιι Ετ ισ τι- |

τἱστια!σρατἱστἱ.

!ι:ιτι σστι!ατι!σττι σι ορατιιτιστιατιι α!!α αι: :κισσα !τι- ι

ρατιστα, !στατρταττττιάσ:α!!αιωτ ω... “πώ ν: των '

τσιπ !σσσιιτστ !ααστιτ!σσι τιρρτσρτιστιστιατιι , αισσ '

μιά:: α:,τισε !στιτ αστιιττισσἰι ιιιττιτα άτσ!τιω ι ττ!- τισο, Ν” αισαιρέβατ; !αι! ρτοααρτιιτιι τιαριττσσσι

·Βσἰτιισ: ρατ!σσι:. Ε: !ιιαα!τι ασΕτα, σσὸτ! τισιιιιτ!σ τσιρ!ατστ ω. τια8τιτιστια ω... ρτσ!ι!!ιττι τ ιεἰττιτ
4ρρνοριτἱω

δ" α...! Ε-τισ ἱιιτατ· !α σττ!!τιστα !στ!!τ::τιτ!σ σαασττστιτ , στι.

ιιιιισι !!ιρα:!στ!, ρτιιτατιι!ισ!στιι νατὸ ιτττι!ισττστ ιτι

Μισή. (ἔσω τεστ" τοσο !σρατισι· . 6: ἱσ!ατιστ Ετιτ

όσο ττι!ιστια!τι,τισστστιι !σρτατιιιισι α!! :πιο !σρα·

τἱστ.8: σρατστ!σ Ετ ιι!τιττισιτι , σι σαιτ! α: ρτσάτασ

!στ!ια!σ τ!ιιτιτ!σ: α!! αστι!αιι!σ: , τ!α!αάστισ κά: Ε:

...τι ρατσιστικά ορατστ!στιατιι, τα&α τστ!ιαισττι.8:

τ:στι!ατι!σ: !τι ορατστ!στιαττι στττ·ι!ισ!τιιτ :Μουτ Ει

ρατἱστἱ,ἱστ!ιαἰσσι "τα δ: αστι!ατι!σ: σι τ:!α!ατ&ατίσ- ι

σαιτ: ττιτ!στι! !τι!ατ!στ!. 8

. ε ε τ: Τ ι σ τις.

· .2τσα!τω εοπΕ·σΕΜ παρα!ι·τιτρωταω πιώ

τά: τ!αία!ϊ'αιτοπτ.τ Ρ

Αάαιισ: τ!α ιιτ!σατ:τατιτσι δ: αστι!ατι!σ στ! ραα

αστστιι ἔτι 8ατιατα. τισιια τ!α αστι!ατι!σ τιιοτσ!π

τ!α!αάατίστι!:, αμε α!! !ραα!τι!ι: ι!ι!Εασ!τα:. Όια!τστ

τιιστοΕι ι!α!α6!τιττο , τιστι ὰ ιτιστ:?τ τατιιρστ!: , !ατ! ὰ

τιποτε! τ!α!ι!ιατ:τἰστιἱ:: στή: αίιιιι τατισ·ρατία&α ετ!

ιταττ!τ !!!ια!τεισι τ!α!αθ::τ!σσασι,ι!!σσι τιστι ταρτττιιιτ,

α!ιιτι τ!α!ιαστ, !ατ! να! ρσΕτισἐ τ:στι!ατιτ!τ , να! τωρα

τω: ι!!στιι ραττιι!ττ!τ: Μ:: αστι!αιι!σ: :Πα ροτα!!. δ:

σωστα ρα: !σ!στιι ίτι!!ατι:, !ταατ α!α!ι!ιατττ!σ·Γατιιρατ

Ετιτ !τι τατιιροτα,α!ισι Ε:: ρτασἱσ τ!!!αστ!σ,αμ! τατι

ριι: τατισιτ!τ. Ε!! σιστο!τι τ!α!αό!ιτιο!!-!ει, :ισα αοσ

!ατισττσι· στ! σ!ιτατέ!ιισι , να! :άστο τστραττι ασετττι··

τσσι.!)'στι!ασ!σ:τιτ! Ετι!αι1ι τ!α!αᾶειτἱστιαιι:ι, τιτιστιτ!σ

α!! ρ!αιισ: , !ασιρατ α!! ραατ:τιτσσι ττισττα!α, ατ!τισιΕ

α!ι!!τα!ιατ τισ σρατι: αι:ατισστιστια, 8: Ε!!ιιτ!τι σρατἰ:

ασριττιτ! :!α!α&ιιττστια. στη στι.: :σώματα Μάσα

δτωτ σα! πᾶσι» τωρα»! ευέττα:πτω: ιιστιι σιτε αστι!α·

αισιτστ στ! ασΒιτατιστιαττι ιρ!:::11, α!!!ια!ττι; ρστα!! .τι.

σσι: α!α!ατ!!ειτι α!α αοεττττ!στιο !οτ:ιἱαιιτιστιἱ: , τιστι

179.

@τιρ

Μωβ έιτ

ἰτἄατἐο!

ι8ο.

τιιστττι!ι ασ: ταρτιττιατα:τισσι τα!!ατι!σ ασ: τιστι τα

:Μια Ε $.°Βοα?ατ.τ.:.σ.74.αι·:.7. ` ρτισιατα, α!! ισττσιι!!τατ τ:στι!ατιτ!τα. !τι τι!ισ !ατι!σ

απο Ασεπ/τ!. τ!σααστ ,!σ!σιιι αστι!ατι!στιι ἱτι τ!α!αα!ο.- | Ματια [απ. ι!σαατιτ Οτ!ατ.!κ|τωι. ν. άα!αδίαττο,Δτικά.

τιστιασι.α!!α αι: τ:τ!στια!τι!ατ!στα; αστιττὰ να:σ !σ- αοτ!.ν. σιω..Ν.ττωι·.τκβω.αιρ.ι6. 8ινιτ!α!ιαατι!!σ:

τ!αΕτια: τ·αρ:!ττιατα . τιστι αιταστιιρ!σαατιτἱἔι α!α!α&ε

τἰστιτ: , !ατ! α: αστιταιιιρισ , ι!!σ: ρτιτσ!!ιατατιτ!ο.

τω. Επι: σ!τι!ιρδισ !στιτ!τιτστ!τι ρταααρτσ τιαετι- 22^!."·

τιστι τατιατιιστατ! ρσΕττσσιιιτάσσι ταρτἱσιαιιὰι,!ατ! ·

τα! τια8:ιτισσιιι τ:στίτσι τιστι αστι!ατιτἰατιτ!τ. ΟσιιΕτ.

!ισισ!τιιστ!ι πισω: τιστι !στιτ !τιττ!τι!ααα τιιιι!ιτ :Πο
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Γρεειεω δε Γοιωεω ει'Βιιιι: ιιεειιιιι ειιω άει·ε, εεε Πι

νιιιωιιε ιειωιιιιιειιιιειιιιοιιιε ορει·ειιιιε, :ρω ιά

ΓρεειΕεειιιιιιω που ΓρεειΕεει εάιιιιε , ιιιΕ ω”.

ριειειιιιὲ Γειιεω ιιιιειιιιιω, ειιιιε ιιοιι ΓμειΕεειι,

ιιιΕ ρει· ωοάιιω ιειωιιιι νοιιιιιιειιι.

η. Οριιίιει ιει·ιιε ρεεε Γειιι. ειιω .ιι. ροιιιιω 8ε πιει

” ΜΜΕ· ιιιωΕιιτ με Γε οριεει:ενοιιιιιιειιε , Εειιι νειιιω δε

Ζ':.::'2. ΓειΓιιω Γιιιιι μι· Γε οριεάειιιιεΙιεόιιιε ι ιά ιιιιοά μι·

"ψ ,,ω,_ Γε άιιιειΕΕεει οριεὰιιω κι ιειιειιε ωειι , μι· Γε

ει. ειιιιιιι άιιιει·ΕΕεει εειιιε νοιιιιειιε ιιι ι·ειιοιιε μεεει

_ιι.Νεε ι·είειι,ειιιιιά ωειιιιιιερ ορειειιιε ιιοιι ιιιιειι

άειιιι·:ι·ιεω Ε ιιιιειιάειιιι ιά , ειιι ειιιιεκε ει ωειιιιε

ι μεεειι, ιι2ε ειιι Γειιεω. ιιιιει·ριειειιιιε ιιιιειιιε,

ειιιοά ΓιιιΕειιειά ΓρεειΕεειιάιιω εειιιω μεεειι. . .
Ν,”19ι."- Πεάιιειιιιι·ι ι . που ροΠε ρεεεειε ΓρεειΕεειι ε

[η ,,,,,,,,ι_ εειιΓε ιωριιιΕιιε,ι:ιιιεε,ιεΕε 2ικέιιΠ. ι:: Με!. ε.9.Γιιιιι

[Με : ειπε: ιιιειε ιιιΕεωωειιε , δε ιιωοι ιιιειιιἔ ιιιιωιιιιιιιε.

Ειιιιά. ειιι.ιιε ιωριιιΕιιε αι ριιιιειριιιιτι ιειιιιιω ιω

ρεΠειιε εά ρεεεειιιάιιω ,_ ιιοιι ιετιιιΒιει ρεεεειιιω,

Γειιεω νι οριεἀιιω φισά.νιιάε ειι ειιάεω εειιΓε ιω

ριιιΕιιε ιιιιειάιιω ριιιι·ε οιιΒιιιειιιιιιι ρεεεειε:ιιιιει

ώ άιιω εοιιιιἑι , ει: ριιιιιριιε ιωρεΙιειιιιριιε Γρεειεάι

Νεριεεε:ε ιιειΕε ιάεω εοωωιιιιιιιι· ρεεεειιιωζ ε. Τιιε Γιιιιιιιι

έιιιιιΕΜι ριεεεεριο,ίωρειιιιω ριεεειριει·ιιιε , Κ” ριιεεεριε,

”"'Ρ""'Γ ι ?Με ρι·οριει· άρεσε Γιιρειιοι ριεειριι.Ρεεεειε που

ΓρεειΕεειιιιιι· ειι άιιιειΕιειε ριεεεριοι·ιιω ι·ειιοιιε

ιιιιμιιι ι ιιιω ιιιιιιι ειιοιιιιι ιτιιιοάει.ιιιςιιε ρεεεειιιω,

ω" άιιιιιιο,ιιειιιιειι.8ε ιιιιωειιιο ριοριριιιιω , με·

ιεε Γρεειε άιιιειΓεε εοιιιιερει·ει ωειιιιεε,ειι άιιιειΕ

ιειε ιιιιρειιοιιιω,Πιιιιιιι,ιιειι.ιιειιε,8ε ριιωειιι,ειιιε

·ριιιε ειιι ἑιω Γρεειε άιιΓειιιιιι ω" Γε.Τιιω ειιιιε,ιιιιι

ιιειιΓ8ιεάιιιιι· ριεεεριιιω , ιιιΕ ιά Γεειει κι εεε

ιειιιριιιω ρι·εεειριειιιιε, ιιοιι εοιιιιει·ιιιιιι,νι ιιι τει·

ιιιιιιιιω 6ι Ειιεω Εεε ερει·ειιοιιιε,ιιι ιωρει·ιιιω με·

ειριειιιιε , Γεά ιιι ιεω ρι·οιιιριιεω :ει μισά ε&ιιιιε

ΓρεειΕεει,ειι ιά,ειιιοά ορει·ειιε ιεΓριειι νι Ειιεω.

Νεε ΓρεειΕεειιιιιι :ιι Ειιε ρι·ρειριειιιιε : ειιιιε,

ειιιοά ΓρεειΕεει εάιιω, άερει είΓε ειιιιιιοωοάο ιιι

ιειιιιιιτιιει Ειιιε ρι·εεειριειιιιε ιιοιι ιιιιειιάιιιιι ε Ειρ

άιιο ορειειιιε,Γεά ιειιιιιιιι ι·εε ριεεεριε:ιά :πι Επι·

ιιιω ε Γιιράιιο ιιιιει·ιάιιιιι· , :μισά ιιεεεριο εκμι

ιιιιιιιι·;Γειιιεει ωεάιιιω, ειιοά εά με: ριεειριειι

ιιε εοιιάιιειι,ιιοιι ειιριιωιιιιιΕιιιε. νι ειιιωΕεειε

Για ριεεειριι ιειιιιιιιιω, ειιιειεεωοΓνιιεω , νι Με

εεειριιε Εάειεε ΓειιεΓεειειιι με Με ρεεεειιε , νει

ι·εάάειιι Πεσ ειιιιιιω ΚειιΒιοιιιε, Ειιιε ΒεειεΕα αι

ροειιιιειιιιε Εάειιιιω,νει ιειιΒιο ιιι Πειιω:εά ειμαι

Ειιεω ιιοιι ιειιειιιιει· Εάειεε, Γεά Γοιιιω εά ειδι:ιιω

. ιειιιιιιι , νειειεεωοΓνιεεε , ιιιιιιειιιιιιω ερ ΕεειεΕε

ριεεειριιιιι·.Πιιιι , ιιιιιι|ρεεΦωτι σεβ" ρι·εειριειιιιι,

ιιειω Με ιρεειΕεει·ι ροΕιιιιι εκ Ειιε κι ρι·εεερια,

ιιιιιε είιω Με Ειιιε ΕιιιιιιιιιΓεειιεορειι ριεεεεριο,

νι ιιι ιειιιιιιο δε ειεειιιοΓνιιιι,ροιιεΠεε ιεωρειειιιιεε

δε ιιιιΓειιεοιάιε ΓρεειΕεειεόιιιω, Με: ειιιιοωε:Η

πι: πω: σεάιιβύ ρι·εεεριιω,ιι6ρε ειιιιιιιΓεειιε ρι·ρει

ριειιε,ίεά ιιιιιιιιιεειιεορει·ιε.Βεωιιω μεεειε Γρε

ειΕεει·ι ει: ωοιιιιο ριεεεριι , εοιιιιει : ροε .οι ω,

Μω",,Μ ιιιιοά Γιιράιιιιειιιιειιάιι νι ιειωιιιιιω Ειιεω Με

ε» ,ιιιΔΜ,Ιιε ορειειιοιιιε.ΕΕ ειιιεω Με αιοιιιιιιιιι, Ειιιειιιιιιιι·

έυισ!ιώνιΜ Γει:ιιε ομιι ριεεεριο , ειιι άεριιο , Μισο ΓρεειΕ

ειιιιιιιι ρεεεειε, νει μι· ριιιιειιοιιεω ορει·ιε ρω

εεριι, νει ρει· ροΕιιιιεω άιιΪοιιειιιιεω εάιιενειιιι.

Νεω ρι·πεεριιιω ροΕιιιιΕ νιοιειιιι ρεεεειο οωιΕ

Εοιιιε , ειιιοά ιρεειΕεειιιι ριιιιειιοιιε πάρε ριεεερ

ιι:ρι·εεεεριιιω νειὸ ρι·0ριρειιε,Γειι ιιερειιιιιιω νιο

δειιιι·ρεεεειο εοωωιίΕοιιιε, ι·ιιιοά ΓρεειΕεειιιι·ρομ

ΕιιιιΕάιΕοιιειιιιίι ρι·οιιιριιιεειΓιε.

1)ια.ι. Είιο ρεεεειε ΓμειΕεεω ιιιειιιιεω ιιοιι

ι γ.

Νεε_ΕπιιΜι

,τι ειρίεπιι.ι

Γ

18.

:Γαβ ε:: ΑΕ

πωῇιειε

ι ει.

ΡΞεσι

ίΒιι5ύ. ΧΙ7Πλ Ἑε]ῇεσἰ|ΐεει2ἰε›ιερεεεει. ΜσΜΜΜΕ

άεΓιιωειιι οι ριεεεριιε , ρειιεε άιιιειΓε ιιιιρει·ιε, άι ΓοιιιιεΙι ριεεεριι εοάεω εάιι άιιιιιιάει Ειτε μιΓο

ιιιιε ρι·ιΞειριειιιιιιω , άεΓιιωιιιιι ΓεΙιεω Βειιειιεεω ιιει·ιιω νι0ιειιιιιι ε ιιιιιιιιριεει ε0ιιιιεριιιιι ιιιιιικι0

ι

209

ιιιιει ωειιιιιιω μιιειειιειιιορεάιειιιιε , :μπομπ

ιιιιιιιει· είι εοιιιιει ιιιιρει·ιιιω δε ω ριεεειριειιιιε: .

είιω ειΒο ιιιε Ειτε δε ιωρειιιιΕιιι ειΓειιιιειιιει· άι

ιιει·Ει,εοιιΓειιιιειιεΕι, νι ιιι μεεειο ριοιιιριιο,ρια·

εεριο ιιειιιι·ειι,άιιιιιιο.ιιιιωειιο,ριιιι·εε Επι πιειιιιεε

εειιει·ειιιειιιερεάιειιιιε,είΓειιιιειιιει·άιιιειΓφΚεΓρ.

ρεεε οριεάει ιιοιι εοιιιι:ιιε Γιιεε Γρεειειεε ωειιιιεε,

ιιιΕ ρει·Γειιιιειιιε ο νι εοιιίιει ει: άιΓριιιειιοιιε η.

-βδΠωιε ι ι, νιιάε Γοιιιιτι τοιιΕειιιιιι εειιει·ιεειιε·

ωειιιιειιι ιιιορεάιειιιιεε , ιιιιιιιιι οωιιιε ρι2ειριειι

ιιαω ιωμιιε εοιιιιειιιιιιιι. ω,

Πεάιιειιιιι 3. ρεεεειε εοι·ιεωιίΓε ιιι εοιιιεωρ- θεωρεί;

ιιιω ρτειειριειιιιε , ΓρεειΕεειι ειι άιιιειΕιειε Με, ιι ιΜιυιψζ

ιιιιοά ιιερει ριεεειριειιε νι Πε. Ριιιιάεπι. ρεεε με "ΐ"]'“ἱ°

εειε ρι·ο νιιιωο Ειιε.8ε ιειωιιιο νοιιιιιιιιιιο ιιερειιιεοιιιεωριι.ιω ιωρειιι. Γερ ιιιιιε ρι·ειειριειιιιε: ιΒιιιιιι ε, @Με

ειιάιιιει·Ειειε ιωρειι. Γερ ιιιιιεΙιεΕ , ειιιι εοιιιεωρ- ιειι··ιεπει

ιιιε άεΓιιωιιιιι· ΓρεειΕεε ι·ειιιο ιιοιιιιιι. ΠιιιειΕΕ- '

εειιιιιι ιιιιιεω ρω: ιιιιε ιιι ριεεειριειιιε πιεσε άι

ιιειΕτειεωιιιριεόιιοιιιε Γιιράιιι εά ριπειριειιιεω.

ΑΜ είι ωιειεειιο ειεειιιι·ει εά Οιεειιοι·εω, ειιε ΕΜ;

εά ρειιεω, ειιιε Γει·ιιι εά άοωιιιιιιιε ι ειιε αεκ εά

Κιρεω,ειιει ΚειιειοΕ εά Ριιειειιιω. διιιΒιιιε ειιιω

άιιιει·Γο ιιιιιιιιιιιιΓιιιιάε.ωειιιο, ε: ιιιιορπε ιιιι·ε ΜΕΝ",

εοιιΓιιιΒιιιιι. @ι1οΕι, νι άιιριιεεω επι ωιιιιιιειιω πω”.

ωειιιιειω εοιιιιερει μεεειιιιω ιιι εόιειι:ριιιω ριεε- και" Μ

ειριειιιιειεΙιετεω εοιιιι·ε ιεω ριεεεεριειιι, εΙιειεω °°°”ΜΡω

εοιιιι·ε ιιιε ριεεειριει·ιιιε.Πιιιι κά ωιιιιωιωι: ειπε ιιι-·

ιειάιιωιιι ριεεειριειιιε ωιιιιιριιεειιιιιιιιιι·ε, (μια

εοάεω πιο ρεεεειι Ιωάιιιιιιιι·. νι Ε τα ριεεειριει

ΕΙιο, ιιιι·ε ιεριο8ε ρειιιιο , εάιιιεωριιιε ρωεεριι

ιιιριιεεω Ιιερει ωεΙιιιεω , κι νειιιει, 8ι άιιριιειε

πιω ιεει.ι,Εειιι ειιριείΓιιε εοιιιεωριιιε ριεεεεριι Πι.

μιιοι·ιε ιιι ΚειιΒιοΓο ηιιεάι·ιιρΙιεεω εοιιιιιιει ωε- ·

ιιιιεω; ω ριεεεριο νειιιεε, Γι:ιόιι «κι ορεάιειιιια,

εεωιιια ροτείιειιε, ιιιιιι ιιιιιΓάι&ιοιιιε, άρει:: ρεε

ιειι Κειιειοιιιιω ιιερειιι ε ΡοιιιιΕεε; ιιιω εεεεριε

Με ριοωιίΕοιιιε. εμε ΚειιΒιοιιιείεΓιιριεειι Ειμ

ιιοιι, νειιιω που εειιιειιιι Βιιρει·ιοι· Γι,ιρ άιιιειΕε

ιιιιιριιε , ι·εω ριεειρει·ε , ιιιΕ ιά ειιρι·ιωει: ιιεε ὁ

Ειράιιο εοιιιιεριιιιι· ιιειιιιιιε οωιιιιιιιι,ιιιΕ ειιριε.Γεε

ιιιιειιάει εοιιιεωριιιω οωιιιιιω. 'τ ει.

Όεάιιειιιιι·ιι. Ριεεεεριε, άρα ιιιάιιειιιιι άιιιειΕι νωειψΙιε

ωοιιιιε Γοι·ωειιιι εά άιιιει·Γεε νιιιιιιεε ρειιιιιειιιιε,3:-ξ:ίλτ:ΐ

ΓμειΕειιιιι άιιιειΓε ρεεειιιε: εκ. μ: ριοριρειιεΓιιι- αἱ, @πω

ιιιωΕωριιιιιει, ιιιάιιειι ωοιιιιιιω ιι.ιιιιιιειε: ρι·ο- ἄἱισετβιιειἔ

ριρειιε Ειιιιιιιι ιιι Γεω Γεει·ο, ιιιάιιειι ωοιιιιιιω π· Ρειω- "ε

ιιΒιοιιιεάεειιιιιι Γεει·ιε τεριιε άεριιε,νι Ειιιιιω άιι- ΜΜΕ Ε”

ριιεεω εειιιι·ερει ωειιιι.ιω, ιιιιιιίιιιις. δ: ΓεειιΙε8ή; @ΜΜΜ

Ειεάιο ιειιιιιιι ριεεεεριε Εωεωιιιω ρι·ςΓει·ιριι,

δε Ειπε! ά εοιιίεΠειιο ιιι ΓειιεΓεδιιοιι6 Γεειιιιιιειι.

άιιριιεεω εοιιιιιιει ωειιιιεω, ε0ιιιιε ιειιιρειειι

ιιε δ: ραιιιιειιιιειιι. Ριεεεριε Ευα ωοιιιιιιω ιάεω

άιιιειΓοιιιιε ρι·οροιιιιιιι , που ΓρεειΕεειιι άιιιειΓε

ρεεεειε: Εε ρι·εεεεριιιω άιιιιιιιιιιι 8ε ριιωειιιιω

ριοριρειιι ιάεω ροωιειάιιιω, Γιιρ εεάεω ωοιιιιο

ιιιιιιιιω: ρι·οιιιάειιιιι εεειάιι, ρεεεει νιιο ιειιιιιω

μεεειο ιιιιιιιιιιιιε. Ροιιὸ ρεεε άιι.ιειΕιεε_ωοιιιιο

ιιιω ειιιειιάε είε νεΙειι άιιιειΕιειε ωειει·ιειιι·ω,

ειιιεειεεεε ριαΓειριιιιι , νει ε: άιιιειιιιειε νιιιιιιιε,

Γιιρ ειιιιιε ιιιοιιιιο εειιάειιι Γερε ωειειιεω ιιιιει

ριπειριιιιιι , νι εοιιιιειάε Γιιιιο ριοριριιο ιιι Ιοεο ει.

Γεει·ο. διιι:ιι νειὸ ριεεεριει ιιιιωει·ο ιειιιίιω άιιιει·- Με”.

Γε,ειιια ιεω ρεπειριιιιιι,ειιι ριοριρετιι ίιιρ εοάεω :::';:Ξ:?“

ωοιιιιο Γοιωειι, ειιο ε άιιιειΕε ιωρ0ιιειιιιιι·: άρει ",ω”:

ι·ιοιι ΓρεειΕεειιιιιι ερ ιιιιρειιο, δ: ιιιιε ριεειριειιιιε, σφι.

ιιιΕ Εειιι ιιι εοιιιεωριιιω ιρΕιιε , Γεά ε ριοιιιωο

Εεε :εεε ιι. ιιει·ιάοι ιιιιιΓι.ιρεοάεωωοιιιιο ΜειιιΝιε
Ρ Ρ α ε ΪΪΪίΜΕΪ°

πισιιιΜ ε

Κυρ.

Γι

ΚυριαΙιε

ερ ιιιιε:ιιιιοά ιιιάε ρειει.ηιιιε οωιιε ρεεεειιιω εκπι- ιιιιιιιιιε: @σπάει νειὸ ιιοιι ιιιΕ νιιιιιε ρει·Γοιιιε, ειιι

Τει». 3. Π: ΓΓ”Εσ δ 3 νιιιιιιιει

ε



” Με.

2Ιθ

ιιιι·τιιιιι,ιιοοτ .1ιιιωειιιωιιιιοι ριποοριιι, Με νιο

ιοιιιι·, νιιο τοιιιιιιιι οοιιιιοιιιιιιι· ιιιιιιιτιο ιιιοιιιιιι:

οκ. οι. νοτιιιοιι , ιιο ιιοιι οιιοιιιιιι νιοιοι Μ Μι·ο

ιιιοτιιιιιοιιιιιι,τιιιοιι ιιιιιιοι ιιι ριοριιοιιι οοιιιιιοοιιι:

νοιοι ιιοιι , ιιο οοιιΜιιιιιοιιιιιι νιοιοτ ιιοιιιιο ρισ

ιιιιΒᾶ ι ιι οοιιιιι8οιιιε και ιιιιιιοοι απο οοιιιιιΒοτο,

νιιο οοι:ιι οοιιιιοιιιι ιιιιιιιιιιιιι ιιιιριιοοιιι ιιιιιιιοιο.

δ: ιιιοιοιιε Με οιοτιιιιιοιιιοιο οιιοιΜι, 8ο οοιιΜΒίο.

Ρι·οιιιιιοιιοκ , τι: οοοιιιιι ι νιιο .οι οοοιιιιι ιιιιοι,

_ _ τιιιοε ιιιιι:ιιοι·ο οοιιιι·οιιιιι ιιιιιιιιιοι, τοιιοιιο ιιιιοι·ιιιτι
ν”. οπο·

ω.. 17πή

“Μ.,Φ- ιοτ:τιιι:ιι Δω Ποιιιιιιιι:ο, δ: Μ.. δ. πω. ιοΜιιιιιιιι

ἴοιιἔι ΐοκιΞι , 8ο νιιζιιιέι δ. Μιιιιιαι: ιιιοιιιιιίοοι·ιιιιι

δ. Μο ιιιι:ιιο:τι ι)οιιιιιιιοιιιιι. δι! ροιιιιΒιιιιιιιι δ.

Μοτιιιοι Μ ίοι·ιοι:ιι Γοιιιοτιι , οιιιιττοιιι (ποιοι :ιιιι

ιοιιιιιιιιι.ιι ιοιι ιιιο , οοσ ροκ οιιριοιτ ιιιιοιοιο ριπ

ι:ορτιιιιι ριιοιειιιιιτιιι, ιιοιι ιιιιιιι,ιοιι ποιοι ιιιιιιιοιο

ι:οιιιιοιιιι ιιιοιιιιοιιι: ιιοιιιοο οιιιιιιιοιιο ιπιιιοι :οτι

ιιιιιι Με ιιιοιοτιιι, ι·οιι8ιοιιιο ιιι Πορτο , οοιιιιιοιιο

Μαι; τοιιιροι·οιιιιο, οιιοιιιιοιιοιοιιιιιιι.

Πιι:οε οιιοιιι ιιιο άυριο: Με νιοιοτιιι· , ΙΜ δι

δοιιόιιἱ, ιιι οιιιιιι οιιιτιιιιι ιοοιιιιιι νοι ιοιιιιιΜιτι ιστοτ

οιριιιιι. Κοιρ. Με. οιιιοο. (πιο οιιίιιι 8ο ιοΜιιιο,ιιι

ιιοιιοτοιιτι ι:ιιιιο:οιιιιιι ριοιοιιριο , ριιιιιοι·ιο ιοί-ο

ι·ιιιιιιιι· ιιι Ποιιιιι, νι ιιι οιιιιιοιοιιι διιιᾶοιιιιιι : οι·

οιιο οιιοο ριιιιι:ιροιιτοι· νιοιοτιιι· Με Ποι. Ιιοιιι ιιο

. οι. ?οριο οοιιτιιιιι:ρι·οιιιιττιο, το Πιο βιο ιοιιιροι·ο

τοιιιιιιτιιιιιιιι.Οοιιιιιηιιοιι ιιιιριιοοιιι ιιιιιιιιιιιοι 8:

ιιιιιιιοιιιοιιε , τω νιιιιιι ιιιιιιιιιιιοι οοιιτιοιιιιιιιιοιι

Ποιο; ιιιιιο ιιιιοιιι... ιιοιι οι:ιιι8οι Μι: ιιιοι·ιοιι, ιιιιι

τοιίοιιο ιιιιιε , ι:ιιιοιι ρι·οιιιιττοιιιιιι ριοτιιιιιοιιιιοι

ιι·οιιείοι·ι :οι ριοαιιιιοιιο Ριιιιιο Πιο ιοιι·ιροι·οοοιι

οπο, .κει Μίιιιιιο τιιιιιο ιιοιιιιο , το ιοιι:ιιιιιιιιιιιιι,

ιιι.ιιιιιιιι Με ιιι ι.)οιιιιιιιι ΕΕοιι8ι:οτ5 οιιιιιιιοι:ιιιιι ο οπο.

οιιιοτι ιιοικιιιι οοιιοιιι.οοιιιι·ο νοιὸ,ιιιιιοιΓοιιι οστι

_ιιοιιιε ποιο. ιιιοιιτιοιιι ο ρι·οοιιιιιιι Ποο , το Μο

τοιιιροιο Πιο Ροιιιο τοιιιιιιιιιιιιιτι , τιιιιο ιιοο ρισ

ιιιιιιιο Ϊοιἄο Ποο ιιιιιιιοιι ιιοιιιιιιι ιιοιιιιιιιιι Κάι

Βιοτιιι, ιιιιιιιι&ιιιιι.ο ιιδι.ιιτο ιιιιι:ιτια , ιιιιο οοιιοιιι

οοιιιιιιιι ‹ιοιοοε Ριιιιιο.

ώμο ριεοοριο [οιι τιιιιιι ΚοιιΒιοιιιε , ιοιο ιιο

οω'· “'"° ιιιοιο ιιιιιιιιριιοοιι οικω οι.ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι:ι.οοιι8οιιι

Μ' ,'δ”“.” Πιο ιιιίιιιι&ιε ιιιιιιιοτο ροαιιιιε:νι ο ιιοιι ιΙ0ι.ιοοι ιο

._ ....,,,2_ οιιιιιι ι-οίιο δ. Ροτιι,τιιιοτι .πιο οποια: ιοιιοιιιι· :ιιο

Σο

οι.

Ρώσο τῶι.

ιαω»ιιι

η..

τοιιοιιο οπιιιιιι [ιιοιι , ιιοιιο ιιιιιιο ι·ςιιΒιοιο μοιά

Ποιοι οοιιι·ιιιΕοιιιιοιι ιιιιιιι ιοιιιοιιιιιιιιηιοιιι πιει..

οι·ιιιιι οιιιιιτιιιο οο ίοιιο,ι.ιιιοοι πιο ιτοιιιιιι οοιιιιιτιο

ιιοιι€οιιο, ιιιιριοι ροι:οοιιιιιι ιιιιιιιοιο οιιιιιιιθ.ιιιιιι

οοιιιιιιιιιιι ι Πιο οοιιτιο ριιοοοριιιιιι Εοοιοιια διΐ νο

τιιιιιιιιιο οοιιτι·ο τιιιριοιι νοτιιιιι οοιιιιιιτιο , ι·οιιοιιο
Ιω; ι. Οιιιιιι€ι,6: Κοιι8ιο& Ριοιοιιιοιιιο. καρ. Με. οο

τοο. ρι·ιοοορτο .ιι. (οτι τιιιιιι νιι·ιιιιιο ΚοιιΒιοιιιο, ίσιο

ιιιιιιιοι·ο ιιιιιιιιριιοοτι,ιιοιι οιιιιΒιιιιι,ιιιιι ιιιιι πιο ιιο

ιιιοιιοὲ ροι:οοιο; κι οοιιὲ Η Πιο ιιιιιιιι&ιο , ιιιιιιοι

οτιοιιι ιροι:ιο ιιιιιιιιριιοοιιι; οι; οιιιι€οιιι Πιο ιιΜοιιιε

ιιοιι', Μἶ ι-ροοιο ροοοοιιι. καιει.. .ιι.νοι οιι ιιιιιιιιριοιι ιρο

ι:ιο νιιιιιο, νι ριοοοιιιιο οοιιιοτ διιοι·ο.ο. Το. μέ: Κο

ω,“°εφΙα Ιιε.°Μ. 3. αρ. 8. νοι οοιιο ριιιιοιιιιιιιιοι ιθ:ιιι ιροοιο

@πιο ω: ιιιιιοιιοε , ιιο τιιιιιιιιε ριιιιο ροιιιιιιτ τρωω ρι·οοορτι

Μ· ιιοιι , οσοι πιιιοιιο ιιιιιοιιοιιιιιι τρωω ιιιοιΜοιιιιιι,

ω» τιιιιοιίιε ιροοιο ροι:οοιιι οιιιι€οιιτ. Ηοο οοιιιιι·

πιο:ιιιιι ΐιοιιειι οιιοτοι , ιιοι ιιιιιιιι:|ιιιοε “ο ι·οτιοιιο

τιιιιι νοιιιιιι,νιιοοό:ιι ιιοιι ιιιοιιιιιιοιιοιιτιιριιοοοι,

οιιι ιιιιιιιιιιριιι:οιιι , κι "πιο ιιιιιιιοιο τιιοιιιιοιιι:

οιιο ιιοιοτο πι.. ι·οοοιιοτιο ιιιιιιιιριιοοιιιιιιιοειιιι

:ποιο ιιιιιιιι&οε οιι·οο οοιιιιοιιι ιιιιιιιιοιιι. Οοιιτιο

ιτοιο,οιιιιιι ίοιιο8.Ροιιιοιιιιιιιιιοοιιιιιινοιιιιιιιιι,

ιιιιριιοοιιι νιιο .οι ιιιοιιιιιι ιιιιιιιιιοιιι,ιροοιο οιιοιιι

ιιΜοιβιιιι , οιιοι·οιιι οοιιιι·ο ρι·οιοορτιιιιι Εοοιοιιοι,

τιιιοιι οι! ιιιοι·ιιιιι οικιιοιιιιιιιιι. οιιιι8οιιιιιι πιο Γρο

ιιιιΜτιι,οιιιο νιοιοι. οοιιιιο νοιὸ ριεειριιΕοοιοιιο”

ιο τοιι€ιοιιιι:νοι Η Ωιοοιιιοε ΜΜΜ νοιι.ιιι:ι οοιιιιοτιο ι

[Ο

ξΒι#. :Μπι Π: .ιΡοσῇῖαι2ἰοποροαο£. Μοσωπιππέ.

οιο ..οι Κοιιειοιιιι.ιιιιι ..ο ι)οιιιιι τοιοιο; οιιοι·ιιιι:ι

οοιιιιο νοτιιιιι οιιιιΒοιιι ω. οιιο ιροοιο οάιι ..ιι

Βιοιιιι .μια ρι·οιιιιιΤο Ποο ιοιιιοι·ο, δ: ιιιοιιιιι:

ιι&ιιο Βιιοιιτοτιο.Ηιιιο ροιοιοιι ι . οιιοιιιριιιιιι.Αιι ο.

:Ποο , ο οοιιιιοε Γοοι·ιο οιι:ιιιιιΒιι: οιιιιο:ο, Πιο ιιοιι:

ιοιιιοιιιιο οι ει. οιιιιιιοιο , ιιιιιο Κοιιδιοιιιιιι Γκοτ

ιιοτοιιι. ρι·οοτοι ροοοιιτι.ιιιι ιιικιιιις οοιιτιο ιοιιιρο

τοιιιιοιιι , ιιοιι οοιιιιιιιτιοιο :Μι νιιιιιιι ιιιιιιιοι·οροι;.

οοιιιιιι ιοοιιιοΒιι,οιιιιι ιιοιι ει,ιιιο οΜιτιοιι;ι ριοιιιιιἔ

ιιοιιιι δ: νοιἰ ποροιιιι νιοιοτιο. @ιιοιι πιο ριοιιιιι·

Πο Ποτ οοιιιο οιιιιιιιε . οιιο“Κοιιειοιο ρι·οΐοίιιοιιιει

ιιοιι ιοτ ..ο οιι ΐροοιιιοοιιιιοι ιοω : ιιιιιιιοιι τρωε

οιιιιιιιτ ο οοιιειιιιιιριιιιιιιο, τω οι1ιοτιιιέι , οπο: Μ

ιιτιοοιιο οι οιιιοαι,ριοιιιιιιιο ΜΒΜ ι)οο.8ι οιιιιίιοε διο/ΗΕ::

· ιι οιι:ιιιιιι:ιιιε οιιιιοιιο, ιοιιιοιιιιο οίι:οιι ριοοορτο ι?.ο- Μωιικι

ι:ιοίια, νι ρι·οιοοιιιιιιιε ριιτο,8ο οοιιιΒιιιιι οι ιιιοιιο, “Μ”.

οριο Πιο οιτιιιιοιιιιοιιιιιιιιΒιιιιι; ιιοιι ιιι ιοιιιιο ρι·ο- @€22.30

ιιιιιιἱοιιιι,οοιριο ιιιοιοιιιιο,ντιθιοΚοιιΒιοιιη Και - ρ 2

  

' Μ.

Απ( τ.

.οι 2..σ.€8Πέ

ΡΙΞΩ!.

ΓέΓθ!Γ.".

κι Γοιιιιο ριοιοορτι.οοΠιιιιιουι Ποο .ιάικιωι:οβιοο. Μ". Μι

ι·οοροπούιι:ιιιοοιιιοο, ρι·οιοι οοοιιτιιιιιιιιιτιιιιιο απ·

οοιιιι·ο ιοιιιροιοιιτιοιιι , ιροοιο ιίιιιιι.ΐιιιιιι ι ιιοιι

μι.. ίιοοι·ιιοτο οοιιιιιιιιιι, οιιοιιιω οοιιιιο ειιοιιι.

τοιιι ι)οο ριοιιιιιιοι:ι:ι ι·οιιοιιο ιιοιι , οιτοιιιιιιοοιιιιιι

ρι2οοριιιιιι Ει:οιοίιε ι·οιιοιιο οι·ιιιιιιιιιιι:ι·ι.

Λο π. ιιιΒιιιιι. ριιιιιοι (οιιτ.Κοιρ. οιωθη/ιιιισο2- 87

ριιι:οιιιιιιιιι ειο ιιιοιιτιοΒοοιιιώ ροοοοιι ι οιιιιιο .ιι. *Η '·Ρ'ἱΐ

ροοι:οιιιιιι οι οοιιιιο ιοΒοιιι ιιιιιιιιιοιιι, νι πιω ιιοιι. Μ' '

Μ! 44"_88Π. ϋύ. 22. απ. ιιοιι/ι. πρ. 27.άιδιωκ «κα...

δαπ,ικ| οσπουρέωιιι αποτο Μεσοι .οιοι·οπιιυηδο ι ιιοιιι

ιιιτ τοοιιιιοιιι 8οιιοιοιιειιιοι:οιιιοιιτιοι:ιοοι:ο @Με

τοοιιιιιιι ιιοιιιιιιιο ροι οότιιι·:ιιιοιοτοιιι οτι ιοΒοιιι 6ο -

ιοοιιοιιιοιιιιιιιιι ι)οι , οιιιιι ιιι ιιιιοιιιιοτ ροοοοιοιιι

οιιιιιιτιιι·.Αοι ο.. ιιο8.οοιιίοι:ι. νι .ιι.οοιιοι οι άή>.ι.ι.. “ο ·

πι. πι.. οιτειιιιιίιοιιτιο ιιοιι οοιιι.οιιιιιι ιροι:ιιο

' ι:οαι ιιιιιιιιιοιιι οᾶτιι,ιιιίι νι οεριοιοο ιιιιοιιια..Αιι 3. 29·

οπο, οιιιοόιιιιιιο ιιιοιιιιοιιιοιι ριποορτιο ωιιιιιιιιι. Α! ι"

οιοιι`ι°οι·,ίοι·ιιιιιιιοι ο ιιιοτιιιο πο; . ω. οι.ιΜε Μοτο

.οι νι ρι·οοοριι τοροιιιιιιιιιι.Ηοιοοιιι .ιι. ιοΒιιιοτοιοι

ιιοιιο ροτοίιοτοιιι :κι ριιιιιιοιιιιι ιιοτιιιιιι οσοι-οινοπ

ιιιιιιι , νι ίιοτιτιι οι: ρι·οιοιριιιιιί, πι ρι·οιιιιιοιιτ οι.

ιιιιιιι , ι·-οοιοιιι ιιιιιιι ιιοοοιιοι·ιοιιι ιιιοιοι·ιοτιι νἰιτιιτιι°

οιιι νιτιι.Αιι πιο ροιιοτοιιι ι·οιιοιιοτιι .πιο , οιιιο _“4_

ιιοιι: τιιο τοιιτιιοι, οιι ιιοιιιτιιιιι ιιοιιοιοιιι ίοι:ι·ιε ιοι:ιε

ι οοιιιοιιιιιιιιιιιω,ιιοιι οι ριοιιιιιοιιιιιι. [.οειίιοιοιοε

2.8.

Ν .ιι.ιιοο ιριο ιιιιοιι οτι ιοιιιιιιιιιι οιιιτιιιιι ιιιοι·ιε ιοττιο

ιιοιιιτιιιιι, τοιιο ρι·οιιιιιοιιτ, ιιιι:ιιιιιι Πιο ιιοι:οιιοτιοαι

ιιιιιοιιιιιι ι·οιιΒιοιιιο. Αιι οοιιΕ Με. ιιιιτοο. οιιιιιιιιο 4,Μ,..);

ριοιο. Νοοοιιοαιριιιιιι Ν.....ιω οο ιὶοιἱ8ἰοιο Ει·οιι.

οιιοοιιο , ιιιιι ο οιιιιιιοι ιοιιιιιΜιιι ιιιο νοιιοι·ιι , Μ `

οποιο Ποιοι ιιιι:ιιιιτ ιοΜιιιιιιιι Εοοιοι. ιιιιριοιι οσοι

ιιιιιιιιροοοοιιιιιι, οοιιιι·ο ι·οΒιιιοιιι , δ: ριοιι:οριιιιιι

Εοοιοι. ιιιτοιιιιιιιι ρι·οιιοτ :ιιιο .ιι. ρι2οοριο Μάο

οιιιιιιιίοοι·ιο ιιι_οτιιιο κι ιιΜοι·ιοι ιιιιτιιιοι ιροθ:οιι- ·

τιο,ριιοοοριιιιιι ιοΒιιιο οιι Κοιι€ιοιιοαι,ριοπορτιιιιι

Ει:οιοι.οτι τοιιιροιοιιτιοιτι. (ιιιοει , οι ροοοοιο Ποτ

Μαιο ιιιιιοιιο,ιιοιι κοιιοιιο ρι2ι:οριοιιιιιι,ιοι:ι οιο

ιΜοιιιιιι ιιΜοιιοτιιιιι Μ ρι·οοοορτιι ιιιοιιιιοιιιιιι. Αι:ι

ιιιιιιι. ΐοι:ιιιιιιοι οοιιιιοι. @ιο Με ιιοιιιιοιοι ιι: ειτ

οιιιιιιιοιιιιιι,νιιιοιιιιρ.η.. .

@σέπια ο. ι·ιιιοιιιιιιι ιιιιι ιιἰοἱιιοιιοι ροοοοτοιιιιιιΡ

Ριιιιιο ιιιιιιιιο ροοι:οτι οίι ιιι ιριτιιιιοιοδε ο:ιιιιοιο.

Η:ιιιι3 οι: Β.6,20.3 ι.Μοτο!.ο.σρ.3ι. ιι·οιιιι ό'. 'Πρ. ι . .....ι.-_ ω...:

ο 4%.72.47.2 ιιιιιιιιιιιοιιιο οι: ιιιιιιοικι , οιιαιιιιιιιιιι “ιιοιι

ροοττοτο νοιιοοιιιι·. ιιιιανοι οιι: ιριιιιιιοιιι οτι οπι

πιο: ιιιιιιιοιιιοτο ροιιιιιοιιι,ντι οοτροι·οο ροι·ιι ιιοιι;

..ο οοι·ριιι , νιίιιιιιοιιιιιο: ιιιοι·ιιιιιοια ιιοιοέιοιιο

Με οοιροιι.ι , οριο Μπι οιιιοοιο ιοιιιιιιιιιι οιτιοιιο

απο, ριοΓοι·τιιιι μι". δ.: ιοάιιι: οι ροοιιιιιιι πιο·

ιιιιιιο ο Β. θυ·ι12. στ. Ισια οοιιιοιιο ροι:οοιο ιιιι:ιιιιιιιτ.

Ηπα ιιιιιιίιο ιο οτικοιιοιοοιιιιιοιιιιοο ιιοιι ιιι ιικ

οιοειιιιιιιιοε ,- (αι ιιιιιοιιοιιιοι: οιιιιωι. ιιιιοΙιιιοι

ιιιοιιιιπο

ξ!

ν

3 ι·

Ησαυ."

οιιισέβιτί



Π ` Π ?ί 7!ίλ Π: ά:ίσώσσεσεοα:τ. ε:: :ΜΜασσέ.
στ:: Π

' σ3οσ:Β:_σ σ:σ:σοσιο σΙστοε σοοο:τοτσ:: ίσοο:ο: :Π:οάσε ::::σο:Η::σσΠοτ, νοΙσοτίσΒΠ::άϊοσοττ:

::οστ:τ:οστσ:, :τι σο: το σποτ.

Βασσά: :::σ:Πο οΠ::σ σοοο:τσισ οστ:τ:·: Ποσι:ο,

Μ' “υ"Μ το τσΐστ::, δ: σ:ο::ἰτσσσ:. Η:σο σ.: Μ:ίο.άοβΜ: τω::

Ποστ», ω... τ::τ:ττ ΗΜ. απο. 4: δ. Βοάσ:; (σττ:::έσο ο:: οστο

“Μ· #2· άσ , : ::σο σοοο:τ: ίσοο:Πο:στστ; 8ο σ:σστοτο:

Ιω· 'Μ' οΠοστ::Ιο:σ :σσοΗ:τ , σσ:: σο:οάσ::: οί:: οΙΤοστ::ίο

τω:: ο στο

κάπου.

Η·

Ποσα:: ι:

τ::σ:::: οοσοστΓσε , νο! σο: :Π:::: ο:σΠιτσ:

σ:Π:σσσ:τσ:: :οΠο:ο, τ:: τ:: :οΠο:τσΠτ σ:Ποτο:::

σ::Πτ::,ίσ :!!σ,:άσσο σ::οάσ σοσ ίοοσστσ,Π::σ:τστ `

σοοο:τσ::: οοσ:τσ:Π:οτ:::. Ε:ο:::σΙσ::: σο τσ:::οτσ

:ωστοσο ::σ::::, σσσίοοστο σ:οτσ :::::στοο , σο·

στ:: οοσΠττ:::τ σσίττ:::: Π::τ.Ποοτ .:::. :Δ τ:!ο::: τσ:

τσσ:: οσο:

- Προο:Πο:τ:σστ:: σοοο:τσ:σσ:. ΕΠτ:σο :οεοσσ:τ: τ:: | σοτσσ: σοσ ίοσσ:τσ: σ:σ:σε::: Ι:στόο , :στο τ:σ:οσ

σ:ίο,οί:τ:: ::σΠσ::: σσΠἱσἱΙο Π: σοοο:τστ::, οσο:: :σ :σ:σοτσε ο:: :άσε σ: :τ::σ::τσοστοσ:οσσάσε:οτεσ

οσο ο: σ:: σώσε τσοτσστἱ: σοσ οστ:τ:σο:τσ:. θα· . :σ::·: , Ποοτ :ο οστ::τσσ: νοΙσσ::τ:: σοσ !οσσ:τστ

τω:: οτΠ σσ:σο σοοο:τσισ οσοι:: στσ:τ::::στσ, Π: :άσε τ.Πτοάσε , τρίο τ:σ:οσ σ:Πσε οΠ::άσ:Ι:σο:ο:
οσοι:: ίοίσίσ::: , 8ο Ποσο:: 8ο στ::σοΧοοστ:: ίο:σ- Ι νοΙοστ:το σ:σσσάσησσ: :στο σσσΠτ οσ:ΠΠο.οτίτ

ίσ::::,Πτ οσστ:: Ποσσ::οσ::: Πτ οσ::τ:: :οσσ::::: ::- ' οοτ::::::ΕΠσ , οσο: Π: σσΠσσ::: πω: ω:: στη::

:ωστε ο:ο:τ:ο. ε: :σοτο:τω, :τοσο :σοσ οστ:τ:: :Ετσ

ίστ::: δ: Ποσο:: τ:σ:ο:: ἴστ:τ σσοτ::ισ :::τ:τσοό::το

οστ:τ:: Ποστ:: , νττ::::οΠε, σώσω , σΙ:Γστ:ο:σ:::

::σσό:::::τ::σ:οστ:το οοστ:: ίο:σΐσττ: . ντ σο:: ίσο:

οοστ:: τοσ:σο::στΕ:ττ:, δ: Πο:τ:τσσ:σο:::: οισ:οτΙ::::

:::::::ω::::ο οοσττ: στσ:τ:ισσσ:, ν: οσο ΐσστ οοστ::

:σίτ:τ::σ:. Ετοσἰι:: Ποστ στσο:Πε ισ:τστ:σσε σ:ο:σ:.

τοστ :σ Ποσσ:, σο: :σίο:, δ: σ:ο::ἰτ::σσ:; ἱτ: άστο::

Π: σοοο:τ:: σοο:τΠσ:σ:στ : Βοσ , : οσο:: . 8ο :Σ

στσ::τσσ. Φ:::3. Ισ σοὶ:: σοσ: ::ισ:Ποσο σοσοτ

νσσο: :::οτ::στ::::: σ:σ:οο::: οοστ:σο:: :σ:Πο: :τ

οσ:σο σοοο::σσ: οσστ:: στο:σσ:σσ:, οί:: οστ:τ:: :ο

:σί”σι::, δ: σ:σσο,οσσττ: ΐο:σίσσ:, οΠ οσοι:: Ποσιτ:.

Κοΐσ. :στο τσ:ἰστ. :σ σσ:Ιθ.οσσ: :::σέΠοσο ::οσοτ

νοτια: σ:οτσοτστ:: σ:στο:οτ:: οσστ:σο:: :σ :Ησ:σ::

Φωτο, οτ:::ο:::οσ:::ση::::ο, σο80. 0::το:::::: σ::

σοοο:τ: σ:Π:σεσσστστ σ: :τ:σ:οοσ:, σοσ [οοσσοσσ:

::τ::Ι:τ:::,:σ τ:σιτ:σε οόσο:::σστ, δ:: ν::σσ: :σο:σσ:τστ

:σ στο, Π:: :οοσσοστ:: ίσοο::Ιοε σοτσ:::::τ:το:,σσ:·'

στ:: ::τω:::::::::::::: 8ο :τουτο ο:τοΙσό:τσ: :ο :Πο.

56ο

)στο:τωσ

σο:::::Μ ο

στι, οσ:όβ

ρ::::. Π
σο,οΠήσο ::!:οσσ:τ: :Ποσα σ:::: σττ:τ:οσσοο:ισσ:

ο!! τ:οστ:: :Ι:σσ:τ:: Ιοεοσ:: οσ::::ε Ιο::, νο! στοκ:

σ:τ, νοΙστσΙ:Π:οτ ::Ι:οσω. Οοστ:: Ιοσοσ: στοά·

στοστοτσ σοοο:τσ: σ:σ:ίΠοσο :άσεστποοστ: : οστι

τ::::οτ::Ι:οστοτ:: σοοο:τστ οσσ::τ::ίΠοσο :άσε στο·

ΜΒΜ. Πωσ σο:: οΠοά:σ:Ι:σσοτ:: :ι::::σσ:τ:::::""ν

οσ:τ:: σ:στ:::::δο σοοοτ άουτ”. πιά. 3: Μ00“- “Ρ

26. 8: ο:::τ ΡΙσυ:][δτβοτο.Πσστ::σ:.ά:στΙο ο:: σο::

ο:τστ::,οσοσ :ποσο Π: σ:::ΗΠσ,σοσσοοστσ::::ίΠο;

_ σο:: σοΙΤοτ νσΙσστ:: οοσ::: :ο οΙ:ο:οσοστ:: :άσσ:

σ::Ισ:σ. ομοσ: σοσ οΠοοτοτ νοΙοοίοάσ 60σου:Γσ8

:::::::::, σο: ο: σο::::: σοΠοτ; νο: τ:τἱσσο :στοτσο το

Πττοστ:2 ο:: σ:Π:σσο, νο! Ι::Ι::τσ τοΠΠοτ:το :σωσ

στ:: :άτ:Ιο:τ: :άστο οστ::στ:. 8ο:: τ:Ι:: οσ:::τσ:,

οσο: Πτοἱτο: σο:οάσσ: τσ::στσ , οτ:τ σ:::σε: σοσ

σσ::ίΠο, σο:: :σσσσσ::::σε ::σΠστσ οίΪο στ:οοοστστ::

:Π::σ::τ:σστ::; σοο οστ:::::ΗΠσ, σο:: οσσ:τσ:ίΠσ οί::

:τάση οσσ:τσεσσσ οί: :άσε, Π:: :στοοοόο::άστ:::

σστοΠ:.:στο::: στ:: σ:ίσε :ο :άστο , 8ο σοσ (οσο:

:άσε: Ποστ σστοΠ σ:: :σ:ροτσε σ: Ι:σ:::οσ:, δ:

σοσ Ποσο: σ:στ::::σ Ι:σἱς!ο.

00τ:ττδ Βοίσ. τ:Ιοσ:οσσ:τστσ νσ!σστ:τἱε , οσο:

Φωτ:: σοοοΙΤ:τ:ὸ Π: :Ι::::στο ἑ: νσΙσστ:το σ:Π:τ:άστσ, :ο

ι.άωω.°· οέ:σσο οἱτο: σο:οάστσ τ:::Ισσ: Ποστ: στοσσάσσ:,

οστσ:σοΠο δ: :σοΠο σοῦ:: σοο : νοΙσστ:το :Ιἱστ!,

σσ:τ:: :άσε σ:οσσο:σοίΠτ , σοοοΠ::τοο::τ :άσε

τσΠσε; :τοσο :σοσ οο:::τσ:ίΠο οστ:τ:: σ:::οάστσ,

οσσττ: οσο:: οΠ νο:σστ:::σε :::τσε 86οσσ:τσε. Ετο

σ:::: σο:: απο:: :άσε τΠ:οάσε,οσσ τΙ::οάοτοσσ:

:σσε:τ: σ:::οάστσ σ::Ισσ: , οί: σ::Ισε:ίοσ οτ::τ:: :ο

Πο:τσο,σσσ τ:: :Η:οάσσ: :τ::Ιστσ τοστΠτσσε, οΠ σ::

Ισε.Τ:Ι:: οστ::τ::: οΠοτ :άσε τοΠο:τσε , οσο νσΙσσ

τ:: τοστ:οτοτ τσ:άσσ: σ::οάσσ:::::Ισσ: , σ:σ:σσο

οΠοτ :άσε οσσ:τσ:ίΠοσἰ: ::::Ισε. Νο:: τοΐοττοσοσ

π::

Νο:: :ρ

::ση:ι::τωσ

στού.::::.

μ.

Β·

σάσσ:ΐοσ :άστο τ::::σ:σ.

σο.

Ρ:::.::τω:

τω·:ϋ:, "Π,

οσοτέ:.

ασ::τ: :στο σοοο:τστσ οσ::Πε, στ:: , τ:: σσο:ἰ::

Η: Η:στο:σ.τσ.:3.Ε:.::Ι:.]ϊκο : ν:::,::::: ( στου:: Μο

σωστΙ:α άο!:Π:: στου/Ποστ:: , μέσα: στου: στο:·ωΙυιω

/ἱώἰα::τ έστω. στι:: εστω οοεττοττοστότσ.τ , οκτβτωσ::ο,

π στο: οσποσοοπτωσ.:. @στο ίοσσιτστ δ. Τ|10. ::τ.:::.·7.

ατι:: :::σ:Πο, ν: τοάο ΗΜ. Ποστ. ::σσΠο:το: :οο:σἱ

σστοΠ.νο! ν: Βοσο::: :σ ΐσο:οά:: ίσοο:οε . δ: Πο οί:

σ:σ:Πο σοοο:τ: :σ ἰστο:σσσ:,οσοτἱ Μ: σ:οστο οσο

ίσσ::σ:τστ,ξο :::ο:ττοττ:στ::,σσοσ σ:ττ:τ:: στο , σ::

τ:::: οσο:ο σοτΠο:τσ:58ο οΠ ::::οσσ:τ: :νο! ν: τοσο:

:τ:σ:ττοτ ἱστοετο!οο: στη: τ::οσσ :ΙΙ:::: :οο:σ:τ οέτ.8.

π... ο: Πο οΠ στσ:Πο νσίσε οτσΠ:ο:::σσο σοοο:τ: :σ

ίσο: στ:σσε 8ο σ:ττοε οσσ:σΙοτ:σ:::ντ νσσσ: :στον

' οσο σοοο:τσισ ::οσ::ο:σή οοσο:σ:τστ :Ποάσ , στο·

5 οσο: στο,νο:τ::: στο:::σστ::: :σττσΠε Ι:οοΠοσσο. 88

σσο:ο τ:σοοσ: οοσΐσσ:σ::τστ.

Ωωστ::ΐο σοοο:τσισ σο:ο:τοοΠστσ,8οσοτοάσσ:: _

ΕΠ δ. Τὐυ.σσ.οὶτ. π.9.ά::Π.2.ΕτΠ·:ατασ. 6.7. δ: 8. 2;:::ζω
σσοοστ:ε, τΙσσ::ο:το: οοσττ: ν::τστο:σ σοοο:τ: σοῦ σε::::::. Π

ή!.

Τοττ:: στσ:Πο οΠ τ:: σοοο:ισσ: οσ:ΗΠοσ:: , δ: (ο . σο: ο:τοοΙΤσσ: , 8ο σο: άοΠοάσσ:. Οσο: .::. τσ:·τσε

οοττ:σ::ίΠοσ::. ΗΜ: ΐστσ:τσ: σο: σσσσΠτἱοσοσ: :Δ Ϊ :σ σ:οσἱσ οσ::ΠΠ:τ,στ::σ:ετοοοπσε , σσἰ σοοοΙΤ:::ὸ

:::σο:ί:στ::οοστ:, :Π:τω:τ:σσσ: δ: σο8:τίσστσ: Π· ! οτ:: :οι σο: οιοοπσ:::, νο! σο: ::οΐοάσσ: ε: π:: :.σο- ·

σ.: οσσοσττστ σ:::οοστο :τΠττ:::τ:σο; σοσ :::8:τ:· Ϊ στο ,ν:τ:οΐσ: Πτσσσ:τοτ.Ησο τΠσ:Πσ σο: Πο τ:στί:σ:

οσσσο:::τ σοοο:τσ , οσα ορσσσσστστν:ττστ:σσε σ:

σ:οσ:ο οοσΠΠοστ:¦:σε::σ:Ισε:οο :οοσσ::σσό:τ: σο·

το(τ ντττστ:!:σε, στη: ο:τοοΠστ:: ντττοΐσσ: σοσ τ::

Ι::οστ. Ποστ:: σο:: σοοο:τ:σστοΠ , νο! :άσ οσο:

τσΠΠσ::ϊε, σσ: σ:ο:_ροτοΠο:τοοΠση νο! :άσσ::::Γ

Πωσ, σο: στο: σοκ:: σοΠοάσε. ν: οσοι:: ο!::::τ:··

τοπ: Η: Βοσω : στα οποοίἶσσ: σοσ Ι::σοτ , σοοο:τί

σστοΠ νο! σσΠτ:σσ :άσ σοσ, σο: σ:ο:τσ: ο:οοΠσε:

ν:: στ:σ:τ:σσ :στο σ::::ίΠοσ:5.σσ: στο:τστ οΙοΠοάσε.

@ο σ:άσ :οοοστ: ότσ:Πο ο:: ::::::::::::: :Πσ:ίσ: '

ου:: ::σΠ: οί:: ντττσ5 , ::οσττ: ομ::ττ: σοοο::: σοσ

σσ1Πτνο!οστσσ:ὶίΠσσο,νοὶοσ::Π:σσο; σσΠσσ: :σ

τοτ:: ο:: σοοο:τσσ:, οσο:: σο:: Π: ο0::ττ: :Ι:σσ:τ::

νἱ:τστοτ1::ἱ8ἰτστ σσΠσ:σ οΠ σοοο:τσσ: , σου:: σο::

Πτ σο! οστσσ::ίΠσσ::, νο: στ::ΗΠοσ::. _

Ποστ: σ:σ:Πο :Π ἱσ σοοο:τσσ: ο::Ξεσστ:στ:: , ο:

σ:ίΠσσο, σε ο:: σ::Ι:τ:::σσ:σ: τ|ΜΜ.. τ. σ. σ:4.76. ω. , ω: Ρ.ρ

τ”. 8:78.σοΠ:σ::το:: ο:σΠε :σττ:τ:ίοο::, οσε:: νεο-ρω:: ' α::

Ισστ:τοσ: :ο σοοο:::σσσ: :σσσοο:ο ΐσΙοστ , 8ο στι:: πω:ττο

πο: ίσστ.Αστ στο:: σοοο:τστσ οσστ:σε:το:τ σοΠοάσ

::τ:σσ::,σσσ οσσΠσοτ:στ:: ο:,οσ:: : σοοο:το τα::

:::Ποστ,8ο Δ:σ:::: στ: σο::στ::5σσ:ο ο:σί: ο:: σοσ

°ο:ττ , σο:: ἱσΠσοσε , ο:: :οσ:οσοσε :στ::::οσε, το.

Μ9ΠΜΦησοσοοο:τσσ: σ:οτ::!:σ:Ποτ. Ισο.οσ:ἱε

σστ. ιοί:: άσσο σσ.ῇ£ἰ. σ. σστσοοο:τσι::οσ::τ:σσ:τ Τ.,ωω”,

ο:: σ:Πἱσσο :σσοτ:τσ.: :ΙΙ:ο:οστ:: νο:σστ:το :ο σοο- "ω" η

ο:::σσ:::, ττ:σΙ:ο:τοτ. π. σ:Π::ά:οσο, οσ:το::::: σο: σκέτο: ω.

νοΙ:οτσοστοι:: :σὁΙ:ο:τἱσσοσ: :σσσ: :ο σσἰοάσ:τ: “πω”.

ΠοσΠ:::Ιο , νοΙσστ:: :ο:Μ:τσ: οὐσία σστοσε τω:: :ο 32""""

ίσ:σο::σοστ:: :τ:τοΠοάσ:,ντ οσσσΠτ:: ωστοσο: ισο- .

Μ:: οοσΠοοτοτ,ο:Πο:ο:σ:σσο στσσοτ::τ; :στο :ο το

Πίτοτ:σσα::σΠ οΒἰοάο ΓοσΠ:::ΙΙσσοσ σ:ο:τσ:σοοο:

τσι:: ο: ἰσΠ::::ἰτ:το:Οἱ:σ: σ. σ:::τ:ο: σοτοστ:α :οἱ

::::Π:ο:ο τ:τΙ:οοστστ σ: οέττΙο::: :::ι:ισ::::: ::::::::ο,

:ο

στ..

Ε:: :συστατι

”:



44.

Ραπ. ει:

σκοπό

45ο

ω.

Ρ"οιΙΒΜ

Μ"Μ2ε,

·υυιΜ|ε.

47·

Ρυβπα!ε,

οιέ!ίοο!ε.

2ί2

οοὸ οιιιΖίε :κι πιο: ρο:εο:ἰιοι οοἱοιο ιιορΠειι:οι

οό νοοοι οιιιε&οοι , εὸ οιιοίιε ρο:εοε ιει;!οί:οιοι:Ι

ιε!ιοοι,ιρβι .ο.εοιοιο απο ίιοΒοΗε ρο:εο:ή:εοο

εοιι·ειε οεοε:,ν: ειιοίιι νοιοειιοΙιεεοο:ι οιιι:ιοοΙιιιι.

δεοοοιιο οοιειδ:ι ριοροίιοοοε , οοι:εοοι ιο:εΠο

οι” Γεοοεοε ιοιιιοιοοι ιιοποιοιι:ιοοιε . οιιιε&οοι
ΪεοΠΒιὶε είδο:ιει:ει οιοροοεο:ιο ιΠοο είοοιιοιίιε Βο 1Π89ΠεΙπετο Ρ€οεατοτΕΠΠ. ἔ

νοΙοοοιο ρι·οροοι:, οοοιο ορροίιιοιο οιιιεοΙοοι _

'Βέ/|ι. ΧΠ( Β: ἰοοοοιιἰέΜιε Ρεσειιισιουι. ' - ~ - _. |

οι5ΡντΑΤΙο

 

!ιοοείΕοοι. Τει:ιο ιο οιειι Γεο:εοιιι ιιορε:ι:οε Γεο- νιιιιιι·νιι ι.Αοοοιοἰο μπειτε Πο: ειιοι· _ξ·

Β:ιοιιι ιιΙΙιεἱ: νοΙοο:ι:εοι οποιο οοιεέι:ο ΓεοίιοΠι ' οι οοοιιο οιιιιιιιιοι Ρ οειεωι‹ω δισίο.223:Γ

οριοιο, ειοποι πο.: Επι” οι ΡαΜάσκι.ι,

Λο: οεοιοοι εοο:ιοει: ρεεεει:οοι ὁ νοΙοο:ιι:ε οεοοιι:οοι πιο:: Δω οιιιιοε εΠε οσο ροΙζ

εοιοοιι::ι , οοΠἐι νε! Η:ιιοοιιιο:ε ριΠιοοε, νει το. ζ Γε:ειιιιο οοιοει νιι:ο:εε ίοο: μιεε:ρεοοιιιοοιεί: ιε

:ἰοοε ι8οοιιιοιε: 8: τοπ:: οιειιοι ρεεει:οοι ε: πιο· ι εεΠοι ὰ ιοι:οιε : ιεεεΙΤοε εοιο ιο ιοάιοιθοιΙι εοοιἰ

Π:ιο.φιοιι εὸ ΒιιοΕοιεί: . Ποο ει: ιοιιοιι ίοίεο:οι θα: , ιόειο νιοε:οι ιο οιοοι οεοοιιιο; ι:ειοε ιιιιεο

διιιε!ιοειιιιιοοε ριοεειιιι.Οοι:ειιδιο ιι!ιοοεί:,ρεε- οοιοιο οποιοι οπο. ιο ροΠι: νοοοι απ

οι:οιο είἴε οΧιΒοοιοοιιιι , ιΙιοι! ι8οοιοοιια: οιιιι ‹ ΐειίΒιιοιοειιιιο , .οοο οι:ιοοε Βιοιιιοιι5 ιοιοι·ιοι,

οιιοιι οιοοοιΒοοιιοιιο οι οιιοίο _ροοοοτι: οοίι:ε ίοά ιιι:ιοοε ιοοΙιιιοιιιοιε ρεεειιιοιοιο ,' :μια οι

ιιοιι οιοιιονοΙ εἰ: ε1ΐειΒιο: οεοοιιιι , νε! Ρεοοιιιοοι ι νοο ρεεει:ο ιοοΙοι:Ιοοιοιι)·ιοοι ριιιιιε νι:ιιοι νιο

ιοΐοιο , ειιοι οἱοιιιοοι ιΒοοιιιοιιο @ο οι οποιο ε !ιι:,νιο!α: ειιιιι,οοι οιοειειιοιι,ιΙοι:, ειοοιοι:,οι .
:οιο ε!ε οο @φ :.ο |8:Ι ο ¦ ΐειιε ιιοοιο' ι το οι:ι!ιεθι εοΠοειοι: Μαιο εωφω.,

# 9. Ά ' ° ° ' 4 : Η Β ' ψ"··.Ισιοιο.

Ναι οιοιΙιοοεοι !ιιοο οοο είΪε σοκοιια:ιοι ι οοοίεειοεο:ει οοεοι:, ποοειειιιριοοιιο οοιοιοοε

ίἰοιρΙιει:ει, ία! ιείρεάο ρεεει:οιοιο., :με οιἱΒἰ- ρεεει:ιειο ιοΐειοο ιεί-ροοοειε.

οιιο:οιει: οιιοίιειοιιιοΐοοιι.οοοιο ειιιοι οοοιοοιιο νειίιο:ι ειιιιοΠοι ίεο:. ιιοιιοι “οποια ποιοι ε.

Ρεοοιιιε ροτεί: ει: ιοτιιοΐεειι ιΒοοιοο:ιο , οιΠἱοοε, Με”. ιό. :Βρειτε ΡΠοιο ιιοιι: , οπί:Μάιέπ ποιούς ΟσιΜἰ:ὶ

οι:: αποτο , οι ειιιοι ει: ειι:ιιοΓεο:ΐι (ο88εΠ:ιοοε επιπ:μιαι:ιωι Μίκι , ιιίοιοιο: , οι: ιο:ει ρεοοιιιο '"«ΐ"'"·

όεοιοοιε,ιιο: ιιι:ειιοε: ο: οοΙΙιείιοοοοιιο:ι·ιοΓεοο, ιοιεςοο!ι:ιτεοι. νοοε οπο; οοο:ιοοειΠιιεί: οοο '

ει: :οι ροοοιιτο οο:εΠΠιοοιο , ιιοιι: οι! νοιιιο εικο- ιιιοοιεο.-$.Του.ι.ο.μ.ι8.πι.8. οι! ι. άφ4.73.οη

Με :τοσοι ο'οο ι·εοοεε:ιιι. ο. !ιιιοε ιοποοι!ι:οιειο ιΠἱΒοι:ε: :ποτε ρι·ιοιι:ιο- ,ΜΜΜ .

. Βεριιιοι, ιο ρεοοιιτοιο τοοι:ιιε,δονοοιιΙε.Ήπο τοκοι ειιΠιοΒοι: ριιοι:ιοοεοι, νοιιοι ιο οεο , ιιοιι βη!"

οιοιΒο εοοι δ. 'Πιο. 1.';ι. 4ο. 88. οι. π. :ιοιιιιοι:ιο ιι!ιοοιο Μισο: .ο ορροίι:ιι ΐοιοιιι,ειοι οπο:: : πω:

οιοοιιιοι ΤοεοΙ. 8ο ιεοοιιι:εοιο ειιοιίο: οιοοε.ο. , πιο” , οοεοοο οοιοιΙοοε ιιιιοι:, Μ! ίειορει οι.

Ρεοειτοοιοο:είι οοιιιοιΙιτει όιιιοιοιε,ιο: οσο οο- ο :μιά τοπιο:: ε!ε Ιοεε:ιΙ:ει·ιιο°ιο ιι6:ο είΪε, 902 οι.

:ιιοι!ι:ει ιιιΙΐοιοιε ιιιιιοοι: 8ο ΐοιιιιιο: οι:: ει: οιιο- οι! ιε:ιοε: .ο οριιοίι:ο ίοιιοιι,ν: :εοεοι·ε,οοιεοιο

ώμο επειθ:ο,οοεοι ρεοοιι:ι ειοἴοο:ἰο οοιιιιΐι.ειοε οεοι ωοπο οεΒιιο:.Ιο:ειιιιιε είιοι(ειιοιεο , οοὸει

οί: ριιοιτιο Βιι:ιαιιιοι:οι!ιε, νε! οσο οιιοι:ιο:οοε ιιοιι ριιοι οσο ρι·ιοιι: :ο:οίοι·ιοει ορροίι:α , ίοϊει

ριιοιοι Χιού ιιιιοι:οιιΙί,οιοοο:οι οιοι:ιΙοι:ειοε οι ρει·ε μα:: οιιιειε 8ο οποιο ι :οι οιιιιιι:ιο οιεί

οοο ριιοιιο:, νεοιο!ιοι Οοο: .ο. εποε οιι:οι:οι|ιείι: ροτεί: οποιοι ιι!ιο,ριοο: νοο οιιι8ιε νε!οιιοοε Ποιο- κ _

νι:ο ιιοιο·ιοι. ρεοοιι:οοι είι οιἰοιοε, ειιοι:οι οιοιιι|ει (Μαι οιιοι: ορροίἱ:ἔι ίοιιο2. Ροί:ειιοι , :μια το· ω' 8°

Α . . . . . . . . _ · Τύπο.

εει οσο οποιοι, ιιιοι:οι νεοιει!ε, (-εο νεοιιιοι!ε , ει: :πιο ίοι·οιΔιο οεΒιι: , οσο ροκ!! ω. οιοιοι νει ιιοι

27ιούι·ο. Μ. έ: Ριιικά. ε. η Μου, ά· σει. ι μπαι», οοι. Ριἰοιιἱο ειΒο , :με ρεοοιι:οιοοι ιοεοοιιι:α

ειοιίι ιιι€οοιο νεοιιι: ιιοιι οιο οσο ειιτιοΒοι: ριιο- 4 :ειιι οοοί:ι:οι:,οοο εί:ριιοιι:ιοιο Μάο είἶε, οι οι

οιΡιοοι πιο , :με ει: Βιιι:ιι ωοπο, Ροκ:: ρε: ορ Βειί,οοε οσο :ο!Η: :ο:οοι οιιιιοετο ιο:ιοοιε.

:ιοΙιιοοι οάοοι οι: Βιιιιέι,ν:εινι:ει,ριοοειιεο:ειο, δει! :οειἰιὸ Ιιοοε ια:ιοοεοι ιιιιιιοΒοο: πΔΙ/ἑι££2. σέ

Ποιο ιιοοιοοοι ιεριιοιι.8ιοο: οιοι·οοε,οοι οσο ει:
άφ.99:ωφ.3. Τοπ:: :μια ριιοι:ιο , :μπω ιοιροι·:ο: Μ"ωω;

:ἱοΒοἱ: ριιοειριιιοι νιικοοιροιιι!ιε, ιιο:εί: ιι&ιοοε ρεοειι:οιο , εἰ: ιο :ιδιο οπο ι ΐο. ριιοι:ιο ιεθ:ι:οοι- Μ;....,

»Με οοιιιι : ιι:Ιε:οιιιιιοοι ει:ιἱοΒιιι: ριἰοεἰρἱοοι ιοιιιοιε ορροίἱ:ἱ οι” νιι:ο:ιε (ευ οιιιιοιι,οοε ιε

νἰ:2 οοιροιιι!ιε, οσο ρο:ἱ:οιο&ιοοε νι:ει!ιιι.ιιοοει &ι:οιιο , οιιοι ιοάιοιΠοιΙιε Π: , το:: οεἔιιοι ρε:

ίοιιιεΒιιοιιι : ει::ιο&οεοιοι ριιοοιιιιο οπο, απο: ιιάοοι ρεοοι:ἰ.Νεο όιοιροτείι:,ν:5. 'Με. ιοειε ιο

οιιιοιεσ.&ιο «ποιο, ιιοο ιοοιοοε οοιιιιι ροιἶε:. νο όειοι,ριιοπιο,οδ οι.. εοοεοοιιοι δ: ιο οι&ο οπο,

όεροοοι:οοι οιοι:εΙε οποιοι οποιο ἴοΞι ιιιεριιιο- οι.ιιο οοοι Μ. οποιο ρ!ιγίιοιι εο:ιιιιι ιι&οι ροοειι:ι.

!ιί!ε, ε1οιιιοοιοτοιο ει: ιιο(ε, οιιιιοοιιι ροιεθ:οιιοι- Νιοι ρογδοοεο:ι:οι πάω. οσο οί: ιοιοιο οριιοί.ι

ποιο, οιοοο ιοίει: ιιοιοιιε, ιερειιιιι: οίκο οοΠο

ο6:ιο , οιιο οοο ριοεεο5°: ει: ριιοοἱριο νοκ ..Ροΐ

Β:ειιοο&ιιοι νιοιοι ιεί:ιτοειε.

οοιιο οιοιΠο εΡε ιο :καποιο ρειΓοιιιι!ε , 8ο

οι·ιΒιοιιΙε.ΡειίοοιΙεείι,ιτιοοιιοιοριιἔι ιδιιοοε ρετ

[οοιιΙι ρεοοιι:οιιε, οιι8ιοιιΙε πιο, οοσο οΠεοο

ορειο:ιοοε,οΠοοο οιοοο ρει:ιοεο:ε οι! ρεοοιιιοι·6,

::ιοοιιιιιιι ειιριιιε επι ιοειι·ιοι·οοι , οοοιιοιι:ι:οι.

ν:ιοοιοιιεΐοοόιοιόι:οι ιο οάοιιΙε . δι! οιιοι:οαιε.

Α6ιοιΙε εί:. :ιοσο νε! οθ.ιοοε οο8οοιιιρειίοοπ

ρεοειο:ιε, νε! οιιΒιοιιιιο ε:ιριιιε , ιοοιιιΠ:ει :ποιο

Βια εοο:ιοεο:ιε,οιι:ιι:οι, οιοι:οιΙεεί:, οοσο ει:

ιι&οι!ι ρε:ΐοοιιΠ, το! ει: οδι:οιΙιοιιΒιοιιο οι με· .

οι:οιε όειιοι:οι; ιο εοιιοε:ιοοοιοιριοριιο οια- οι!ιοοι οοο:ιιι Βοοοι διο. οιιὲοι οοποιοιΠιιοοο:ιο

εοΙιι, οοοει: ιεοιι:οι:οι, ρει!εοειι:. Διοοε Με:: οιεόιι,ν:ίοι:οιο:Βιιοιοιι, οοειοιιοεάοι:ε ιιεοιο

ειε οίοιίιοοιοοι ρεοοιιι·οιοοι ιο εοιοιιιοοι : ιο- όιοιιο:ὲριοιιἰιιιὸ,οοιὸἱοἱιιιιθιιιε ἴοοοοεινιειο

:Η ίιο8ιΙΙιι:ιιο είε Ριοείροιε οιειοοιιι ιιιιιιοεο- οιοεεί: οοοιιειιιιοοι ίοι:ο:οοιιι!Ιοοιιοιοεοιιιο

τω” όεοιιιιοιι: οοι ι ρι·οιιιιοο ,Με ιιιοιοοι .ἔι ποιο ει:

τειιοιι!ιοι, ιιοιι Επι: ιοοιιιι ειδ Εοοιι1.00οοοοιιιο·

:ιο πιο

ΐεοίο Ριοροίι:ο.

. 3'.

οι, ιιοιι οποιοι ωοπο ριιιι:ι: :ιιΙιοοοι (-οοοειειοι·,

ιιιιο ιδιοι οπο: ιο:εοίιοι οιιοιι οοιοᾶοοι άιΠοοίι,

εὸ :στο ρεοεο:οοι Ιεοιοε,οοὸ οιοιΙ ιοΐοι·άιοι:οοοι

οοὸ οιοιοι ει: εοτι:ιε ρογίιοο οιιοοιι:ι, εὸ ιοιοοιε1::

ριιοιι:ιο:Τοοι ιιοιι ροοιιτιο οσο οοοί:ιτοι: :οικοπ

Πιει· :καποιο : ειΒο οσο ροτειι: “Ποιο ΐοεοιοοι

ἱοποοιΙι:ιε ρεοει:οιοτοει: εο όε(οοιι. . 5.

.ΒαΜοαι.ιο 2.άιΠ.4.2.οο.·υΙ:.οοοε:,ρεεεο:ι ιιιοει- ἡ..." (δ

Γε Γρεοιει ιοιιιοοιΙιιιι:ειο ιοιιΙιτοε ίοι·ιιιι εκ ριι:ε ρου·οοΜ7

ιιοιι 8: οιεῷιοιοοι,ὲ οοιιιοε οσε οεοιάιοιοτ.. Ψο- ιΜ"Ρίσε

:ιο «μια οεοιοιοιι:ίο ι Ποο Ρειοι :ο άεοιοιοι:ίο- :'ΐ""|""^'
ιιοιι/ε:ο

οε ο ιοειιήι, ειιιοιοιιι οπο: οποιοι ιιοιοεάοι:εΒ"Μ
δ

οοοιοιιίΐο οοοιιιίιο_εοι ,ιτι ιιιιιι!εΙιιιιι,ο!αΐροεοιιο,



::ο κά: σκοπο οἱυΓἀου: ίσοοτοτ σποτ (ο, νσυσ: οί):

εαυτο: :Μοτο , νο! συτσο!Ηστοσβοο , νοΙ σο” ο!!

σωστο νστυσταττυττ:,νοτ σο:: σ!υτοε οΐτουυ:ίο:σττοτ

6_ νῖττυτἰο οσττυτσσἰτ.Ητοο σστστσ :τοτε ο.ίτ,ίου τσ[στ

Ντιστωτ ι- Εστω:: στ! ο:τσΙἱο:σσ:υ: τστοσυε!τττττοι:: στυστυσ::

99·ψω.“° Ποοτ.σ.σοοοοτμ οσυττ: νΙττοτυτσ Επι:: ὶφωῇς

Μ' στα; οστστστίἶω στ:: ετουτσσιτ σου στ::στα_τοτσοσ,

στο; (υτ:τ οσσττο. νττττ::στυ Μου: τ [τοστ οἰυίἀου:

8τουττοτττ. Για: τσουπ Ϊσοσἰο τΗυοτβ:_, :τουοοσοσ

τυσσυσυ ττ:_τοτ (ο τσττΙἰτἰ5.. Μοτο σκοτώσω @ο στο:

απ:: οσσττετ στο:τ:τ::τιτσ , σο: οτυ.εο:ττοττ_στο σου::

οστσυ:ϋΠβη στη:: οττίτσ:: οττοετ σο: οτυοτβι ΐστο:ο

μεσου:: οοισυ::ττι σο υστ. · .

@στο άτοοσουτσ οίτ , τσεσυστίτστοισ σοοοτιτσ

το.τσοοο. του: Ιυι::οστ;Ιου:. οπο ο:: στυοτΕισσροΓυτσσο στ! σ:

/κυκννϋ στο τυτου:τοττσυσιου:ι. τσκ: τστίστ:σΙτε οί:: ουσ τΗυοτΕτ

ω"β ψ: σσσσίἱτἰσ :σσοοοσττεσσ::Π:σστε τττισττυ.το:τ τ:τυοσ

Ξ22”: Βτστοπιάίτε ΜΒΜ; ἱσ σοοο:τἰε οστ::ττ:τί]:σστε Πτυσ

,,Μ,,”,,,, τυτ,νοΕο:τ τ! τυοτί:ττιτο σΒἰοᾶὶ τ:τ:συὶ ὸ£ΙΪσσἱ,νοΙ ο::

«πρ. ουσάσ τουάοσσυ στ! οΒτοδτυτ::,νοτοκ σττ::υσ,συσσ

::1τοττ σοτ Μου: σίτου: ττ:τοττυι·, νο! ὁοσἰσυο ο::

σουοττ:το, ουτσἱυτατἰτοτοοἰτουοσθιστἰοτυσ: , τω::

σοι· Ισ1οοο;τυ:ξσυσταστυτ:1:τοτυ5σ!3ΓΣοσϊ:στο @Πο :στό

υο ο :τυπου τ:: ·. σου. σ· τι τ. ο

στουττυτοΞ: σοοοστοτυυ: ότεσσίοουάοτ:: ο Έσω;

@σ:·7.βδί. τ. Ε; σοοοετο,οστοττο σ:τΠ.:υτ,οΙΤο σου

στα” ουσ σσσυτσττσυε ντττυτττ:υε σσσοσυστυτ:δο

ουσ σωστο οσσσσυστυτ Εστ,στ! συοιυνἰττυεστἰσοἱυ

σ:Ιτυοστότυ:τυτ : ντ στι:: τοι::σοτοσττ: σττσοτσ:!τυο

στότστιτυτ οι: τοστυ::οσόσε στττ:τσο “σουτ οσο:

άοΙοέττ:ττοσοε εοείτε,ου σο:: σωστο στ: το στ·σσσ ου,

στουτσεσοοοοτυτσ οίτ οσσττοΙ::σοττττυτοτσ στι· ο::

οοίΐυτ:: , συἑτι:: σοι· τ:οτοθ:υυ: ττοΙτυτ:υοτοτ Οσσττσ

"::ο , σο:: τσττττυσσ στἰσοἰσ:Ιἰυε στἀἱι::τυτ στ! τι::

τοστ:οσοτσε σ€οᾶυ5 οἰτο:: σοττουΙ:ι υ:στττο , στη

σστσο σ:τυι·:Ιἰτοτ τοίσεττ, 8ττ:υτυ5 σοοο::τυτοσυττο

Βοσο ντττυτου: σοτ σοίοάυστ , συλτ:: σοτο:τοοίΐυττ:.

Εκ Μετά ἔυσᾶσω.δτσἰοστ·. εστω οίτ , ντττυτοε

σου:: οΠο :στα Γο:δο οσσοοίΐστ σοοοστ:: σωστο Μ”

60111ι11:Πσ οίἴοσσυοΙἰ: 3 :άσσο σσπουτοποτσσομοε

!ἰ:,νοΙ-ο:τοιυσόστ`ΙΙο: ττοσίστοστοσάτ , νοΙ ο:: συστ

|::υεουτ σουοἱστὶσυε ο:τουτσίτ::στήε;οοσοοσσ,σοο

ο:τυυ: οίΤο τοοοΠυτυ ἐττττυτοτυοσ0 Μισο τοττυ:Ιου:

οπο :σ στου: σοοο:τσ:τ:::τστ οσὶτ:: Μ: τοοοΙΤυε ε: στ

τυτ: σσο:Ποττ, ττυσσ: στ: ἰσσσΒΗτοτἰ , σε :το οι:όοσ:

ντττυτο σκετο σοσοσττ :Πο , σοὶ σ!υτοε νἱσΙτιτ οτι

ουωΩτιητἱ::,συὲσ: στ:: σουοτσ:·οτ.

2τεττττττ τ. Ασ συσστσυε σοοουιτε οου:Πε σσοσ::

τ::ισστ τσ αυτ: :στο τοΐσσσάοστΡΠΕπι σα” άτωιπέ:

τοποσ: .σ. οίὶ , σσοσττσ: οσοτ τυτυστυ: τσεσυεΙου:

. ο: άμα!. 18. ρωταω ΧΙσπισεακάτβ , ή έ:: άοΙΙοττ.τ

ω, ωσπου:: :Με τΙΙττοτωοσττωι ό· Μδϊτωι. Βο μεσο

ἀ:τστ:ἰ, ουσ: τσ στἰυ:τἱσυο @στη 8ο σοτιτττυὸτσἰε

Ϊυσοτσ:τυτσΙἱε οσί:ίτττ,συσ οσσουτο ΐοστοττο Γυ·στ.

Ρώσο σθ':τυ:στ , σωσει:: τ::τ::στ ,στη :υοτΠσστ

σοοοεττ οσττοΐσοσσοτ , τυτυτ:σ: οίΤο στ:τυ:Ιοτσ τσ

τ:τσστσυε τ.τ:σ:σοττε. Βια”. σ: :τάτΠτο.ση. τ . Ραίττά.

μ.τ(οσκοβ1.(Σ'ασ:·οσ.μ.:.ατ·.3 οι! ποσο. Πισω. Ρ'οβ

στα; άτῇ>. τοσ.τ·σσ.5. Γυσάοι::.σστσσ ωστοσο σοσ

οσωωτ υΠοττυτ· αποτο Βτστἱἔὶ , 8ο οσσΐοσυοστοτ

στοττ& ἱσ σΙἰσυσ σοτοτυ:τυοτοστασυ , ουσ: συΠυττ:

στο:: τ:οσ:τυυπόοοοσοσότ “στο στο ουυ: :Ιττ:τσο

ὁοίοτὶτσἱσοτσ @του στοτἱα τ τα! ίσΠτυ: σου: Βοττττέτ

-:ω δττ:σττοττοτ:οτσο σσσ σστοίτ σ·ι·ἰυ:τἰο σώσω του

τ θ.: σ_τ$:σ: τΙοττ:σΡο!ΐο :οσοτ το νσο,συστ:: :Ξ :Πα ..μ

“·3 δοουστττι οτ:τ. τοσυσττετ, άτυπο “στή 0941)·

στι:: στο Εσπου:Ιοε:ττοτίτ σο:: ἰτἶοωστσυε: ωΜΡ=Μ

σΙοτ·τΓσυο. Ρυσά:σ:. ουσ: Μο σαι:: Π: συ:στσισ

τ::::τττσο, τ: οωτοτοΓυτυτσ ίυσττσυτσυοΙοε, ωστε:

::::έττΙ:σσο σσσττοσττοτΤο τστοσυοΙοσ:::Ιτοσυτ τω·

Σ:: στο: τσ Ιυτ:5. , σωστο σ: συο:συσσ τ:τιστωττο;
:.σΥ' γ Δ -

Σ: βοτσπάτϊ

τοπίου::

στ.

Ισοσκπἰἱ ·

8.

ΙΩ!μτΙιτ έτσ

σἰο·κ

το. >

@άπο

.έκτο

τ; 'ο

τ . 8ουπ.

.$"ισηΕ

Έστω!.

τ · τον:

ῖ$.

ΧΙΧ Βο ἱ7ΜσΒΛΪ#4Ζο.μ:οσ;οτ·τττΙτ.

Ι

τ
ί
ὶ
!

2Ι3

Ησσο (απ. στσΒ::!:τ!τσο, ὸὶΗἰοἰΙοτ:ωοσ, Βήτα:: το

συ:στουτ», συτσο τσατ.τυοΙττ:τΞε "στα :Πὶστιστο οίτ.

δοτυο_τσ τσάτίτ.τ6.μ.τ.ατ.τ. Μάτσου: σώσε τσα

συτ:Ι_ττω8.τοσυοττ στ: :υτσου:ΙΕτοτοτ:: σ::ουΙσ σα·

οτιτ:,συσ Βουοϊσοου:Ιτεοίτ ἰσ Πσευ!τε:τ!υΙττε,ττ:8ο

τ>στσ=. Μποστ Ν: τοΐροσάεσσ στο: Η συτττ:τ τ τσ

στ:σ Επι: μεση τττοσυστττσε οσσ1Ήτειτ Ρ Κοΐσσσάοτ,

ἰ0.ϋ09 ττ1.ϋδ3Φττώ "Η 98 σἰυτἰσυτ σοοοεττττ εαυτο::

τ:τυο υ:ττουτσσττ: σα, οὸ ττοοτΙ:τττε σου:σστσε οττΙίσττ.

@Μάτ ΦἰΩϋΪὶΦω :ΜΒ τεστυσ: στσ!::το σ:τυστοτσ

ΜΜΜ:: ίἔυω$: στ! οσοι:: στΗ:δ:τσίσοά:στ. Κοΐρου

τΙοτ ο -ουτσαϊΦΠ το! ωἱσστὶσΒΙἰᾶΞσσο σοτσουσττυτ

τουσ:: νοΙ σ:τσστ στα:: Φωτ:: , ο: ουδ τετστΙυτττ:: τα

ατυϋ Ματ:: στττωτ σττυυ:_σοσοτττΙ: τττ1τοττο. Ετ

οσυσ Η τιττω οτυσστρσοτσο σ: Πισω , οτυοτειτ

αυτου: σαουσ:ττσε τι: τσΕοττ:σ, στσουΙ τἱυσἰσ στα.

σωστο οΙΙ::σ συοττο, :το τσ σητσ_σοτ:τ. .

ω: στο τ110άττ8 σου στσΒ. εβίωσ.τ:. σου :τά _ Η·

οΙαισσυυι,(οσ στ! Μ: τυτ:: Ϊσοᾶστ;σοσ στττοι·.υσσ:ο- ιΜ""".'

τυπο τ:: σσοσἔτ «Μποστ , ττττσου1 στου: στττοτυτΙσ

σσοστ σου στσ_σε:ττο , τι: συτσυτοίτ σσοσο ό:σ:σττ

στἰτυτ πρ:: ττσ_τσ_οτΠοτο οι οσστοσοσί:σσο, ἴοσ ο;

σσουθ. σπτσστοσστουοσΐσ νοΙ:ου:οσττϋε στ: πιο,

συσυ: οτιέσττο: 8ο οσσίοοτυοστοτ ο:τ ασυ::Η μεσο

τ:άστ ΙσπουσΠε σίΒττΐτἰσ ΐοσίιξε στ·ίττ σσΠοτ. νοΙυτ τ:

ουσ οτυοτ προ” σοοσᾶ ο:ττ_Ιττ σ:υΙά::τοστυ:·,:σ νσο

υ::ἰστ οΐτ1τέττο οπο σσΠοτ.ττυέ τσ στ:: Η νσυτνοσο

τσοσττίτε, συσσ: εΠυετοΙου: σσοσοτ:: :σστοσοσοτοττ Ι

ΔΙσπά.πσί!. 3. Μοτο!. οφ. Μο. οσΕσστυτ,τ:ττυο μ,”.Ξ,;;

σωστο τσττηυ:Ι:τστοσ: ίυυ:οσά:ισ οΙΤο σο: τόσο· αμτωττο

άστυ υτΜτυοτίο86τυσσυσττο σοοοετο,στοστοτσυσ °

ἱσΗἰΒἰτυτ. Φ:: στἰυ:τἐσ πεω: Βο::τιΗοπ τ:: τοσ

του: στο" τ:τἰσσοτ:ι σωστο , τσ συεστυι:: στου στ·

άτυπο το στσστἱοσ: ουΙστιτ:: , ουσ στοεοτίσ , σου

:Ποτ ρων: :τησ ίσου: τ:::τἰυσ: οὸ οτττ :σώσε τι: το·

τ:σσο στ:οστο,συσ στσστοτ· σΙυτο 8ο στουτστε: σποτ:

ττι τσΠτεττ0τ3 Ουστπἱ : Τυι:: σο:: οκ σα: σ:στΙσίο

συοτοτυτ, σου σσΙΪο ουσ: , συτ ποσοι:: σκοπο

οστυτ::ποτυστ,σεττ στου:: συσἱτἱ.Οἰ:τ:: .σ. σσοστ: οο

ίὶτ τσττυειΠτοτ στουο,συστοΐστο:τουΙσοτ:: , οσι:οτ::

τ:υο @σου οτοίοοτ στ:τσο,συσ ου!σ: , τουτο οι:: στο

τ:: , συσστσουΙσο , σΒουστυ τσθισττυτ. Τυσ:συτσ

οσοτ:: 'ποσο ΐοτιίυε στου Μάτσα:: :ο ουΙσ:τ:: :8ο

τ:ιτ::οσ ἰΙΙ:σσσ οΠ:υ:τυστ, νο! ωἰσστστσστοτ τ:::τσ.

τ:,νο! τ::τσστυ σοοουτσ,στσστοτ στη ἱσΠἰσἱτυτ, ΐοτἱ

στσστοτ Ξ σ::τοτου: , νο! σ:ίσστου: τΜοσσυοτ:Ξοσ

τσιτστουτσ: τω" ουσ: ΐυΜοάσ,ου: τσΗτσττυο.Κτι

τἱο οίτ : Ποοτ σωσει οσσσοτοτ το σ!:ΙΙσυσ ουΙσοτυ,

στοστοτ οσοτ:: ἰυθτεἱτυτ, ἱσ τοᾶσ τ:ττ::οσοΠοττ τω·

Μ:: τρώει: σσττττυο. αυτ στἰυοττυο οσσττοτυ:τ:: σε·

απο, οσἱ τσΒτσΕτυτ. νοσοσστο(τ, οτοίοοστοουΙσἑ,

τ τ)

Εστί ΜΜΜ

σ

τ 8.

Ιωσωωτου·

. σου οτοίοοτο στου:: τστΙσσο υ:ειΙτ,συσσ ἰσ τοστο στ·

οττ:Ετ οουττσ,οτοΐοοτο σσοστ:5σσυ οτοἴοοστοουΙσΞ.

8ουττιτ το: +άτττ'νΣο" 6.,τίσιά τ.σττοΠ. ττ:σοτυοΙττο- ΜΒ α

του: σωσωσεισ:σι τουσ: οτε τσετσυ:Ιιτ:τοουΙσοτη τ:: ρω"

τ: συτστσστοτοσ: οου:σ:Η:τ ουΙσιτσ, τσ:ίστττ Ι:σσί ω...

οστοστἰστ:: τυσοστ. εστω: του:: σοοοαττουτττ σ::

ἰοτἱοσστττυ οΠοἱτυτ , τουτο τυ:ἰστοσ: το&ττυάτυοι::

σσσσίὶτυμᾶυενἱττυτἰτ τω:: δ: σοτ οστ:Γοσυοστ

τουτο ισ σ:τττυεστεσσ:τυωσστσίσου: σττΠσοτ :Ιετ- Ψτ·θ`Μτ·

τυτ συτστου:τ:τ σοοουτ, υ::ἱσττ σουσ το σττυιιτ. ν» ε"
τοτἱὺε:συὸσᾶσεσοοοοττ ου ετουἱστ,οὸ σ&υεάοστ- ο»

τυο σσσσΠτσνίττυττε οίτ σοττοᾶἱοτ : 8ο οστ:(οττυοσ

τω· ουσ στουἱυτ ουτε καστ, το υ::τστἰσταυ:ἰο,

οσοτ! σοτοσσοΗτυι:: :άστυ ντττυττε στου:ττοττ σο·

τσοστττ,σττυτττυτ. (ΜΜΜ: Τσι:: ηυἱσὶσᾶοἴοσυοτο- *Μακ

τυο, συστά.σσου:Ιττοτ σοοοτιστοε οσσττσ οουο!ου: σ" 4,." ο

-νἰττυτοωσσσοΙοτσ ΓυΙ:ττοσσουττ:: άσσο: ν.σ.οσσ- στ::

:τι Μ:οτο!Δττττοω στοουΙ @στο φωτ:: :ζοτισττυττ

Ι7.

:8.

τ στή ο:: τ:στιττττττ , οσοι:: σο: ο:τστσάΞσοΙττττο βαττ:

του: τουτο:: τττοτσσο στἰυττυτ τηυ:Ιτ στου:ισ Φ:

: ” “ ουσ



 

:οι

ιαι:ο ιιιιοι·αιι:ατι :Τππι οπια οποιοι οι: , οπὸ ω::

:ιοο::α:ι :ιι ιτιτοΗοι·,οο α&ιι ορροιιτο νι::πτια:ιοΒο

ο :ο :Πο ιπτοίιοτοπι.Ναιιτι οίι:ο οι: ιπροοίι:ιοπο οπιι:ι

ι ι ο.

δημο

πωπω”.

πο.

!απροοπο

πω· ..ι Γαβ

οπο: :υιι:ο

[αποκω.

ι οι.

Η:: πιο::

ΡωιωΙψ

@απο

αι.¦

Οσοι::

Ροῇπα.

ιιοπιο ορο:ο:π:,:οποα:π:οιιοο:ο ορροπ:ιιπα αᾶπιιι

νι:τπ:ιε, ποπ :απιοπ οιιιπ:οπποπο , οπέιροοοα:.

διοιβου:.ιπ ο.. Διπ.4.ι. οκο/?.3.ιι::.:.ιιο:.2. παπι.:

ιποοπαιι:α:οιτι μπι:: οι: ::ιαιο:ι, :κι παιπο:ι ιιοα:ι

:π:ιιπο, α:ι οπαπι Ρο:·πιο:ι:α . νοι πο: 8:ατια:π ο:α:

· οιιιε οι·:ιιπα:πε:Ει: οπο ιτιίο:: ι . πααιο:οπι ροοπαπι

:ιαπιπι οοιι::αιιο:ο, οιιι ριπ:α πιο:ι:α αοοπιίιπι: ιπ

νιτίι, δ:: ροιιοα πο: ρο::οα:ίι ::ιο::αιο :ια::ιπα:π: οι,

οπα::ι οπι Ραποιο:α πιω: :πο:ιτα; οο οπὸ:ι πιαιο:

ιαοα:ιπι:ιο :ιοιιοατπ: ιιιι,οιιαπι απο. :παιοι·οπι ρα·

παπι :ια:ιαπι :ιοιιο:ι πα:πιιιι: ιι: ιοΒοΕπαποοιιοα ιιπο

ιααρτιιιιιο :ιοιππέι:ιο, οποιοι ιτι ιοΒο νοτο:ι:οοοιιο:ι

πο: Βαρ:ιιιπππι α:ι ιιιαιοι·οπι 8:α:ιαπι . δ: Βιο:ιαπι

οι·:ιιποπ:πι· , οπαπι Ρο:Οι:οπιπ::ιιιοποιπ.3. πιαιο

:οπι :Πο ροοπαπι :ιαπιπι ι:ι ωοιπ:, οπαι:ιι ιππα

ιππιιε; ποτιπο οπια α:ιπι:ο :ιοιιο:π: ρι·ιπα:ιο Βιο:ια

οπο:: :ο ιροπ:ιο: Β:α:ιαο Βαρ:ιιιιιι,8: π:ιο:ιτιο,οπιιιοο

οαπ:ι :ιοοοιια: ::οπιο:πα:ο δ: απ8οι:ο έ (::ιπ:ι·α οι:

Ιθήκοι·.:Γοοποταπ: , :πιο ,οπι ππιιοπαπι πιο:ι:α,

νει οτα:ιαιπ ιιαιιιιι:, ππιιαροοπα :ια:ιαπι πιπι:Ει:α:ι.

Ωπὸ‹ι ο :ιιοα:,ιποπι:,ιπιιιο αει Βιο:ια::ι :ιοιιιπατιιιιι

νι:τπ:ο ια:::απιοπ:ι , οπο:ι :ιοιαοιια: ίιιί-οιρο:ο:

ποιο οιιιια: : οπια ιαοταπιοπιππι ΐοιιιπι :ιοτοι·πι'ι·

πα: 8:α:ιιι::ι Βιο:ιο ι:ι ρα:πιιιι: , ποπ ιτι α:ιπι:ιο,

οπι :ιοιιοπ: ρι·ορ:ιο αέι:π τοοιπο:ο ίι:ιο πι: :ιο:ο:

πιιπα:α :ιιΓροιι:ιοτιο ιαο:απιοπ:πτιι.

Η:: ποπ οΒιιαπ:ιοπε,ιιιιπο π;ιο:ιππι , οποιο :ιο.

ω: ΑΙω.3.μτ.οο. :7.ωο.3.Μ ο. Π:: οοπιι:π:ιο:ι):ι:.

πα :ιαπιπι πιι αΙιπ:ι οι: , οπαπι Ρτι:ια:ιο πω.:

ι·ιοα:ι:π:ι. Και ιιοο ποπ οι: Γιι:πι·α :οοπαιιο ιπ α:ιιιι:ιο'

:ιαπιπατι:: ρο:οιι.π.οιιο :ιοιιι:α α:ιπι:ο, :ιο :α:έιο,οι: .

[πρροιιτιοπο :ο:ιπε 8:α:ιε. οπαιτι :ιο ίαόιο οι: πιο·:ειπα Γιιιοοριιοπο ιαο:α::ιοπ:ο:π:π ιιιιιοο:ιιρα:α- ι

πι:: νοι:ιο πι:: ιοπ οπαίι :ιο ιπ:ο Ρώτα ιοΒο:ιιιιιπιι, ι

οπο τπο:ιο οα :απτίιπι ιιοα:ι:π:ιοοίι: :ιοιιι:α α:ιπι:ο, ι

οτι:: :οίροπ:ιο: οια:ια,οπαπι:οπο:π: νι:::ιτο ιαο:α- ·

πιοπ:ιο απ: οπο: νο:ι δ: οιιιοτπαπ:ιιι ρ:2::οιι:ο:πτια, ι

ίιποοπέι Β:α:ια ιτα ιπΓοοπ:α, ιπ ιιποπο νι:οο οσοι-οι·

:ια:ι ποπ ροίιο:: Νοπ::α απ:οπι ιιοα:ιτπ:ιοποπαιιο

οι: ιπ οιππιιαπεα:ιιιι:ιε, ν: ρα:ο::ο:Βο ποο π:ιπα:ιο

ιιιιπε, ι:ι οπο παπα :ιαπιπι :οπΒιιι:.

Υπ:ιο ποΒο,:ια:ι μια αιιοποιο,οπι π:ιιι.ι παπι:

:ιαπιπι ρππιπ :ιοΒοατ. Η .π. ιοοπαπιπ: :ιο ρα:ππιι:,

πω: πιο :ιοτο:ιπιπα:πε ο:α: 8:α:ιπο 8:α:ια, νιι·:πτο

ιαο:αιιιοπ:ι ιπιοιΕιιοπ:ι:ιε , 8ο Βιο:ιε ; ι:α πιο :ιο:ο:

:ιαιπα:α :οιροπ:ιο: παπα :ιαπατιι. 8ι :ιο α:ιιιι:ιε Βαρ

:ιαα:ι::νοι ιιιιιιιιιπο:ππ: πιο:ι:α, οπιιαπε :οιροπ

:ιοα: Βιο:ια , 8: π: :ιοι·ιοτπ: πιο παπα :ιαπιπι ιιιι::α

::α:οπ:ιαπι ιιοα:ι:π:ιιπιε :οιροπ:ιοπτιο 8:α:ιαι οιρο:.

οπαπι :οποιααπτπ: ::οπιο:ιια:ο πο: οιιίοι·παπτιαπι

ρ:οοορ:ο:πτ:ι :ο ιαιπτοπι ποοοιια:ιοτιι. δ: Ρι·α::ο:οα

:ποιι:ι: πο: 8:α:ιαπι ω: οαπ:ι οιιιο:παπτιαπα α::- ·

οιιιΠτια. ει νο:ὸ ροίι: απιιίιιοποπι Β:ατιω πω:

πιιιια ιιαιαποτππ: πιο:ι:α,::ιοιαοπ: ποπ πιο:ιὸ ρ:ιιια:ι

οιοτια απαιτει 8:α:ι:ο παρτ". Μ ο:ιαπι :ιοιιι:αιΒ:α

παο, οπο αοοπιιι:α απο:: οιιιοτπαπ:ια ρ:οοορ:ο:ίι,

οπο: ατι ::οπίο:παπ:ιαπι Β:α:ια:π οφ:: νιοπο α:ι ι

οι:::οπιππα νιτιο ποοοιια:ια πιο:: Α:ιπι:πε νοτὸ

ιπίι:ιοιιε :ιοοο:ιοπε ιιπο ιιαρ:ιί:πο ρτιιια:π: ιιοα:ι

:π:ιιπο :ιοιιι:α8:α:ιαε ,οπαιπ :ιοιιοι:α: α:ι: νι:ιπ:ο π.

ο:απιοπ:ι πο: ιπιιι::ιοπ:οιοι δ: τιο::οίια:ιαπι :ιπποδ

:ιο:ις:χι ,απο Ρο: νο:ππι ιιιιπε ιιιιοιροι·ο .ο ιιιο :οπα

ρο:ο , οπο πιο:: :ιοτπι: δ: :τοπικ πο: ιπιιιοιοπ:ο:ι:ι

:ιιΤροίιτιοποιπα Ποο τοοιροι·ο:ποο ποπ :ιοιιιιτᾶ οια

:ιαο,οποο :οιΡοπιπ:α πιο:: οιιΓο:ιιαπ:ια :ι:αοορ:ο

:ππι,οιιιο ποοοιια:ια πιο.: :ι:ι οοπιο:παπ:ιαπι Βιο

:ιαπι αι: :ο τοπι:ιοτο,οπο ιιιαπι νοι πιο: ιαα:ι:ιίπιπιπ,

11.χι. Χ ΙΧ. 19.- ικ.φωι!:ΜΙο μοαι2οπιπ.

νπ‹ιο α:ι αι·Βπιπ.Ι/ιῇκ:α. οό::ο:ιο, ιιιι::α πιοιιο:οπι

:ιιιροιι:ιοποπι ροιιο α:ιπιτπιπ τιιαιο:οπι Β:α:ιαπ:ι

πο: ιαο:α:ποπ:ππι ::::ιρο:ο: νο:ιιπι αιιοπα :απτο

ροίιτιο, ιιοο οπἔι οιιο:διπεια:::α:ποπ:ιιιιιοιριποπ

ρο:οιι :8: ιπι::α 8ι·α:ιαπα νι :αιιο:ιιΓροιι:ιοπιε (πιοο- .

ποιοι, πιοπΓπ:α:π: ρι·ιπα:ιο Βιο:ιεο,8: παπα :ιαιι·ιοι

:τι α:ιπι:ο ιπίι:ιοιι Ιιπο Βαρ:ιΓ:πο :ιοοο:ιοπ:ι. Ιτοπι

αιιοπα :Η οιιιο:παπ:ια Ρ:οοορ:ο:ππι,ιιπο οπἔι οτα

:ια ι·ιαρ:ιιπιο απ: :πιο νο:ο ιιιιοορτα, οοπίοι·πα:ι ι::

:ιποπι :ιτε ποπ ρο:οίι:; δ: ποιο: ο:ιαπι Ρ:ιιια:ιο

ποπ: 8:α:ια:. δ: Βιο:ιαι ::οπ::αιιι: ιππ:ιοιι:.

Απ ιππ:ιαπι. :ιτιιιιαο (απ. οπο:: :π:ιιοπιαιιοο:

ιιοπιο ποπ :οποα:ιιι· αΒιοιπ:ο ::ιιπι τοπια , νοι :Μπα

8:α:ια ο νιτα :ιιι::ο:ιο:ο; Ε:: ιιιρροιι:ιοπο ταιποπ

πιο:ι:ο:πτιι, οπο: πο: που: νι:τπ:ιε αοοιιιίιο:α:, :ο

ποιια:ιι: οπο: πιο ::ιο:ι. πω: .π. :οποιια:ιι: ρ::οιοπ

:επι 8:α:ιαπι, πο: ιπο:ι:ααοοπιιι:απιι, π. Ηπα:: πιω

οοπιο:παι·οοι:α ό: ::ππι πιο ιποι·ι:ιε:ιο::ο:ιο:ο:Τπιπ

οιιια ποπ ιοιίιπι πατππιι :ιοοο:ιππ:οππι :ιοτο:πιι

παω 8:α:ιπ 8:α:ιω νι::π:ο ια:::α:ποπ:ιαοοοπται, δ:

::οπίοοποπ:ο: οπιίι:ιο ίαο:απι. 8:ατιιι πιο:ιιιπ:πι·,

οοπ::αιιππ: :ιο:ο:πιιπα:α::ι ροοπα:ιτι :ιαπιπι,ιο:ι :πιεί

απο:: α:ιιιιτι ::ιιππιαπ τοποπ:ιι: οιιπι οι: ιαι:οπα

8τα:ι.ι :ιοοο:ιοτο, οπο αοοπιίι:α πιο:: πο: σοι::

παπ:ιαπι ρ:ποορ:ο:ππι α:ι ιαιπ:οπ:ι ποοοιια:ιο:π::ι

α :οιπρο:ο,οπο ο:::ρο:ππ: οιιο ρι·οοοιι:ι οαραοοε :κι

οαπινιοπο απατο::ι,ιπ οπιι:ιοοοίιο:ππ:.ποπ:.π.το

το ιιιο τοπιρο:ο οπιιοπο ιι:ιοιι: :οποτπ: πο: σοι::

οι: Υι|ο.

η:

Διι/απ.:.

Ρώπα.

:ιαπ:ιαπι :ι:α:οορ:ο:ιιπι έ: ρο::οατο ιο ιπ:πππποπι ιο:- ·

πα:ο , ι:α :οποτπ: :πω 8:ατιέι ιιαο:ιι. οι: :αιι ποιοι·

παπ:_ια οποια :ιοοο:ιο:ο. Α:ιιιι:ι νο:ὸ ιπιι:ιοιοα :ιο

οο:ιο:ο :οποπτπ: οπιιιοέι 8:α:ιιι , οπαπ:ι νοιιπ :ο,

νο! ια νο:ο ια:::απιοπ:ι, ιπιιιοιο:ι:ι :ιιίροιι:ιοπο ίπ!.

οορ:ιι:ι πισω; πο:: ποπ οππι :ο απΒιιιοιιτο μα·

πω, οιιο:ι αοοπιιιτπ:ι οπο.: πο: οιιιο:παπ:ιαιιι

Ρ:αοοορ:ο:ιι:π .ο ίαιπ:οπι ποοοίια:ιο:ποι. οιιο:ιιιια

οιιιιοιιο ι:ι ίπ:: ιιατιι :κρακ επτα.

 

τιιει>ντΑΤιο :οι

ο Π:: ιπΒιοέ:ο ροο::ατοτπιπ.

:ια:π. στοπ: ρο::οα:ππιοιι νοιππ:α:ιππι;

οι: :πιω α&πειιιιο:; ιιΒοι·:ιπι οιΤοπτιαιι:ο: Βιοπο

πι: νοιιιπ:α:ιππι, ντιροοιο: Βοππ:: ο:8:ι οι: ιπ να

ιιιτι:α:ο.ν: ιτι ρ:ορ:ιο ιπιαιοᾶο. 3ιοπ: :πιο νοιιιπ

:α:ιι ιπιιιοθ:ιπο ποπ οι, πιο ι:ι νοιππ:ατο; ν: :ιδιοι

ιρίο νοι:ιπ:α:ιο, οπο ροοοα:πιιτι ιπ:οιιιιι:π:.

Βια:: Ροτοιι :Πο ροοοα:ππι αιιιοπο πιο αᾶιι

οπο.. νοιππ:α:ιε, ν: οπο: οπιε ποπ ι·ορ:ιιπιτ πιο·

πιο ιιιιι:ιιποιο: ι:ι αρρο:ι:π ιοπιιτιπο , οπο: :οπτι

::ιο:ο :ιοι:ιο:, νοι ο::ιι::ι:ιαο:π:π, :οι ιπ:ο:οιιο:ο:ιο

:πιο ποεα:ιιιο :α:ιτίιιτι ιο ιιαιοοπ:ιο: ο:Βο ποπ οπιπο

ι:: ο ι. νοιππ:αο οι: ιπΒιοάιιπα οπιιιβ

οιιιποπο Ροοοα:ι. 5. 'Πισω. π. α.4.74,..:::.

ι. οπο:πι·ο:% οιο.ιιιοατοαιο:. παπι. Ευπ

· ιιοο::α:ππα ιπισιο:Σιι:ιοοιι ιπ νοιππ:α:ο. Κοιρ._ιιπο
ο ροοοα:α οπο :α:ιοι.ιο ιππ: νοιππ:α:ια, πιο ιτι να·

ιτιπ:α:ομιοπ αάποιοι:οίιο,ιο:ι ιπτοι·ρ:οτα:ιπο.

Π: ο ο α. Νοτι ίσια νοιπ:ι:α: , Γο:ι οπιπι: πο·

ι :οπ:ια,οπο τω:: ιπιρο:ιο νοιππ:α:ιο, οιιππο.

:Σπιτι ροοοατι: δ. 'Πισω. π. α.. «μ. 74. απ. α. Κα:ιο:

(ν: πρ. ιό.) πιαιι:ια ίο:::ιαιι: ποπ Γοιιιιιτι :οροπ

πι: ι:ι α&ιιιπο ιπ:οτιοιιιιιιε νοιππτα:ια, Γο:ι 8: ιπ ο»

το:ιο:ιιιιι: οπ:ο:τια:ππι ρο:οπ:ια:π:ια: Ι:πιι οι: πιο

ιορο :ιο:ι:ια:π::ιιαιιτια ιο:πιαιι: ι:ι α&:ιε ιιι:ο:ιο:οο

νοιππ:α:ι:5 8: ιι: , ν: ιπι:οιοοιιιιπ ::ιαιι:ιο ιοτπιαιιο

:οι πο: νο::ιπι αοοοιιιιιο: , νίοοο α:ι ροιι:οιιιίι πω· μια: απο :παπι Ρο:οπ:ιπ,ιπ οπιΒιι8 ρ:ιπια:ια ροοοατι

η.

τ.

Ρο:οο:ι|ιώ.

πιανω πο

ΜΜΜ::

δ.

:πωπω

:ιοἰππ:η:ἰ

[πωπω

οοπιιιπαπια:ι



Φο: .ΧΧ Έ): βΜάσ μεΔΜΜσω. Μ:
:οο:υ:ο:ο:::: ::ο:::::: ν: :ο :ο:σΙΙ:0:ο,::ο:σί:: δ: σο:: νοΙ:::::::, ::υ: σ::8:ο::υ:::: σο:σά:υ:: :ο:σΠ:ᾶὑ:.

συοσυσ σ::ο:, ::υ:συ:ρ::::::::Βοσ:οο:::; :ο :ροσ

:::υ ίσοο::υσ , Ι:::::::οσ:: :::Ισό::::συ::; :ο σο::

:οσο:::::υυ: α:: μου: Ισσυ::ου::::υ σε:σ:ο:: τοσο:

Β:::, .Μ.::::::: ορ:::::σο::: Μ:: ω:: Μου:: ::

::οοσ νοΙυο:::::: ::::::::::σ ::ο::ο νο::::::::::. : '

Μ". »Ωω Π : ο ο 3. ΝυΠο ::ο::ο:::: :::ί:::οέ:ο ὰ νοΙυο::::

ΜΜΜ." ροκ:: σα: ρ::οσ:ρ:υο: :ου:υο:ο::::: Ρ:οσ::::, :ο:::

ὅ “Μ ρσ:::::ο:σ: :: :::::::σ σο:::::::υ νο:υο::::::: δ, 'Ποιο.

ο. 7. ά: Μ::Απ. ι ι. Δ:: ι 5. :ΜΜΜ :::::[κο:οση :οι

μπώ". [:::7::δο: :ο σοη:::·:,βά :οι Μάιο:: σ: σοο:ο:υο:: :σο

οπο:.: ω·

Ι:::::::ή.

::::σο:::: ρ::::σ:ρ:::: ν::::8::::1:]::::::2::η συοὸ

ίυ:::σ:σο: σ:: σ:: :::σσο:υο: νσο::::, :οοσοσοσσο:σ:

ὰ σσοίσοΓυ νοΙου:::::. οσο σ:: :::ο::ο:_:: :ισ σου:

:::8.Τ::ου:. Μπι. 3..σου::σο::,:::η:ρ::::υ ίσο

ί:::υο.::ο::σσ σ :::σσσ:υ:::: ::σ:ορ: ν:::::::: , οσ8::

οπο. ::ο:Τσ σίΤσ υ:ο:::::: σο:: :::::::::, :μποφ

::::::υ: :ο::::ο: σ:: :οο:υοᾶ:σοσ σου: ::::σο:Ι:

::::::::::::: , σι:: ίυ:::::σο: Ι:: σ:: ν:ο:::::, οσο :ποσο

ο:: :οο:::Ι:. Ρ:ο:::: [.::::.ί::υ: ν::080ο8:10::ΙΜΠΩ

::οί:::υπ :ιο::::::: ::::οο:Ι:: :ισσ::υο: :ο σο8::οβ

ποσο ν::::σοΒοο:σ:::υ::: Β:υ:ο:υο: , ν: :::::σ:,:ο

σο:: , :ο σο8:::::υ.:8: ::::::ο:Γσσο:::, σο:Ι:::υ::::

·. ν::ο ::::::συ:::::υιο ::::::σο::ου:; :το ν::σ: :ροσ::::

ο:: ::ο::::υπ ::υ:::::ο σι::σσσ:: ::σ::σο: ν:::: η::

::σ::::υ:: :::ι::ο::ιο: σ:: οσο, ουσ:: Η:: :ροσ:::: σ::

ουδάσο: :::::::ο::, Η:: οσσσΠο:ιο δ: ::::υ:::::::.

Η:: :ποσο (Με: :σο:. :οσ:::ὸ:ο σ:οο:::υ: :σή

σ::υ:, δ: οσ:::: ::ο:::υ:. Γυο:::ο:. :ο::ορσ:::::

::οί:::::ο ::ο:ΐσ: ό:: :::σσ:::υιο, ::ο:οο ::σσ:ο:σ μοβ

ί::,:::::ο ::ο:::ο:σ 8: σ::Ιυθ:σο:σ νοΙυο::::: σο::

8.

Έ::::έσου.

σ:::ο :::ρ::::υ::ο:σ::σ: ::::::σ::::: :::ορ::σο:Ι:οσ:-

::.:::ο,:::ί::οάο:ο ὁ.::::σ::::: ::::::::::ι:: :υρ:::ο:::,

ρο:::::,:οΐυ:Βσο:σ :::Π:σοσ,οο:: σ:::::::: νο!υο::·

τ: , ::υ:υ::οσο: :::Π:ο:::::: ::ίυ:οο::. Όσοίσου:ο:

σ:: σσοι:: Ρ:::::,8: Οοοσ:Ι::, Τ:·Μ::::.ββ ε. :ο ε...

:του .ο μ:.·σ.ο:·ι!. 19:::,νο: ::οσσ:,σοοσ::.ρ:ίσσο::ου:,

σο:: .ο ::εσοσιο οσο:: ::::θ:: σ:: , οσο σοο::ο

::σο:::›υ: οσσ::σ οοο ροί::: οσσ:::: :υ:::::: οσο

:οοί:ο:::ο::::υ: , ί: σο, νο:υο::::σ σόου: :::υδ::ο·

::,ν::::::::::: ::σσσ:::σ ροί:::.

ο Κ::ρσοσσο: :πο (.'.::::. σου, :ο το:: σ:::υ ::ο:::::::

ἔσω” 0.· Μου: ο:::::: σ:: :έ::υο: νο:ί:::::::, 8: ::σο:σ:::: σ::

'"ά οθ:υο: :::::::::::::. δα: σσο::ἐι :.σοοσυρ:ίσ:ο:::::6

σίΤ:: ::::έ:: :::ο::::ο ο:: ::8σο::ο , Μ: :::στο οι: ::σ:

σ:::υιο ; που: οσοι: οσο σοο:σο:::ο::ου:, :ο:ὸ δ:

:::υᾶοο::::υ:, οσσσ:::: σ. ουΠυ: :οσ:υ: ρσ::ί:::ο

Μπι:: ::υόσο: ν:: ν:::υιο ::::ου::::, Μ:: :σσ::::σ:υ:

: νοΙοο::::σ , οι:: σ:: ::::ο:υο: ο:ουσο: :ο ::ο:ο:οσ:

3.::ου::σ:υ: , ροΙΤσ ::ρρσ:::υο:: :σοί:::υυ::: σο::

:ο σο: οο:σό:υο: :οσ::::,σ::σ: ουσ:: νοΙι:::: άσο::

:σ:σ:υ: . ί: νσΙυο::: σσοίσο::::: :ο σ:::σάυο: :υ:

:::,ου ο:: ::ρ::::::υ: :::υ::::::. ο.. ::ου::::υ:. σ:ο::::

:οσ:υ: ο::υ::Ι:: ::ρρσ:::ίι: Γ:ο::σο::: σο:: σ:::σά::

:υ:ρσ,σο:: νΙ:5. ::::οσ::σο::5 :::::ο::::,:ίΤσ νσο:::::::.

_ - Κ:::σ: ::ρρσ:::υ: ίσοί:::υυ: σ:: ::ο:σο::: οπο::

.4ρήσ:·Ι Π: ::σ:::ιο:ο:::: σ:: νουο:, οπο:: σο8ο:::οοσ :σοδ

#ωἔ#βὶ: ::υ::,ο:οροοσο::σο:σ&υ:ο :σσυοου:ο άσ:σ:::::οο

ω:: :::::οοσο: οσο: σσ:σά::::::::: να:: Εσυ:: σσΒο:

::ο ίσοί:::υσ , ὁ σο: ::::::ιο: ν: ὸρ:ορο:οσοο:Ξ: ::

Βυ:ε: ο:ου::υ: ::ρρ::::υ: ίσο::::ου: , οσο :::ορσο::

ο:::σάυο: οι: :::συέ: :::::σο: απ:: :οσ:::::: , σοι::

::ο::ο:::: :σοί:::υ:: οσο ::.:.:.: νο:: :οο:ρ:::::::: Π·

Μ:: σου: :σ8υΙἑ ::::σο:: ,· οσο::ου:::ο σ:οο:: :ποο

Βου::::::: , ν:: :ο::::::α :::ο::Ι:: :::ίυο:::υ:: :η ο::

ορρσ:::υ:Γσο::::υυ: , :::Ι:::: σοεο:::οο:::: :σουσ:::,

:::::::: μια:: νΙΙ:ο::::::::::::ο:;::::οσο:ο:::ο:::Ε.

ΐσ:6::ο :υ::::ᾶ:υ:: ::::::σ:::::: σ::8:ο::υ: σ: :ο::::::

.::::: οο::ᾶ:υἑ σσου:::σο::, ν: σο:: σ:: :υ:::σά:::::

Π :

 

 

νο:: ο:: :::::οο:: σ...: ::σΒο οορσ:::υ:ο ίσο::

::::υ:ο :π σσο:υοό::οο:ου:::: Μο:: σου: ορρ::::υ °ως"ί"°

:::::οο::: :ο :ο::ο:::σ , νΠυυ: ::::::σ:ρ:::σ !::›σ::::::_

νσί::ε:υο::::: :::Γροοσο:σ οο:υ:ἑ, ν: Ρ::::::::11

. ::ο::::ο ρσ::ο::::ο :σΙ::::::: ου::::: σ:::::ο::: Μο::

:::,ουα ρο::Π::οσ σ:: :ο ::οιο:ο:, δ: λ σο: :::::::υυ:

8:_:::ο:::::υ:::,ν::α8: ::οο:: ::σ:::ο::::. Νσουσ ο::

:::::,ουοσ :ρρσ:::υ: οσο ο::σ::::: νο:υο:::: :Μοσ

::::: , οσυϊσοσά:υο: ::Ι:ου::”ρσ::ο::: σε:σ::ο:::,

' ο.: οο:::::: ::ο:::::: : οπο οι:: ω:: :::συ:ο::::: ::

::: θα”. ι . ο. 4. 74. σ. ο. ::Πσ:σο:συ: , οορσ:::υο: ι ::::::::σ , σο: :ο :Πο :::, ίσι:ου:ο σ:: οΙ::σᾶυο: :οσ

:σοί:::υυιο ρ:ορ:σ: σοοιυο&:οοσο: σου: ορρ::::υ υσ:υ: :::ο:υ :::::ο:::: , :::::::: :σΒο:::συσ ίσοί:::υέιτ

::ο:σο::ο. αυτα:: σοΒοοίσ:::υο πο:: ::ο::::ο σ:: σο::

έ:σ σ:::::: , :::α:::::::: :::::ο::ο ΗΜ.: ο:: :::ηί:σσο:

σο:::σ::: :::σ:::::σοσιο σο::ου:ο μοβ: , ίσο ρ:::σέ

::::::ο: ο:: :ο::::::οοσιο :::υ::::ο::ο. Η:::σ ω, ν:

οσο ::::::ο: νσΙυο:::::: :ο:ρσ::υο: ::ρρ::::υ: :κουα

::::. Ν:8ο ::::::::, νΠυο: σ:Τσ ::::συ::::::: :ο:σ::ο::

::ο:ο:ο:: σο8::::::υ:: : ο:ο: :::ο,:ο σ:: ί:: :::::::: :οσ

σ:σ:υπ: :οσ::::::::::ο, ν: ο::::::: ::::::υ::: ::::σΠσ

ᾶυ:: ::υ::υ: :ποσο σωρο: ::::συ::υ:, σο: :ο ::σ

::υ&:οοσ :::::::: :Βοο:: :ο :::σ ::ο:ο σοοί:::::.

Α:: δ.'Πο.ν:: Δε:: ρο:σί:συ:οΙ/.Ή:ι::. άι]::.1ο.:..

πο. :·. :Ποιο οσο οσ8ει:Τσ :ο ιρρσ:::υ Γ:ο::::υο ::σ

οσο::σο::: λ σοο:σο:υ νοΙοο:::::: :::σσ::υ:ο πω::

:::Ισουο::: σα: :::ο:::, :σὲ :Ποιο φωσ ::::οσ:ο::ρ

:σο: σ:ΐσό::υπο,ουσ::: :ο :ο::οἑ σ:υ:::, σου:: σ:: ρ::

υ:::σ 8::::::, ουσ :ο Μ:: ::ο:ο::: ::::οο:Ι: ἴυο::ᾶ:-·

Μην:: σα:: :::8:Π: ο:ο:::::: ::ο:::::, ουὲιο ν:ο::::

:ο ::ρρ::::υ ::::Π::υο,ο:ορ::: ::&υ:::::ο ::σσ::::οο

::οοσ:ο σ:: ν::::οο Βοσ,ου:::: :οσ::::: :οσ::.:::::.

έ:: :Ζπομπ::Α,σοσ :ο ::::::Μϊκ :σοβα:Μ:ο:· , βιβ:·

Μ...: μσεωι:::, σ μονοι:: που:: άσσο::

:ια!μΙπΙ:: :!::07οπ8Μ Ρ

νο::::::: ::ο:σί:·,σ:: δ. 'Που. οπο. 74.. στι”.

ρσσσ:::υιο :ο ::::σοσ :σοίυ:ου::::, νοο :οσ

::ο σ::σ::σ::::θ:υ:ο σ:ορ::υ:::, σο::::σο::ο :ομοί

σ:::, ουσ ::::σ ::σ:σί:δ: ::σ::σ:ίσ::: : Α::ο σ::σσ

::::σά:οοσιο :::::::υ::: ρο:σ:::::::υο:. ου:: :ο σ::::ο:

σ:: :πο ::σ: ::&υ: :::::8::σ :σο::::: , ν: ::ο::::::α

ν:::υσ:Ε::: ::::σό::υ:: : :ο ν::οου: 8&:1-ο0ο::::ΒΩΝ

ροκ:: :::::άυ: :ο ::::σ:::; δ: ε:: :::σουσ σ:σί:&υ

π:: σ::σιο:οσοο:. π. Α:: :Βοο:::::::: Π: ρσ:::::::::: ιο.:;Μ χ: -

::συοσ::::ο ίσο:: :σ:::::: ...:..... :::8::8σο::α,:::::::ο

σο:: :ο σσο:ρ:::ιο:Η :::::::::: ::σ:::::θ σο:οο::::::.

ο. Δ::·ί::::::::::υο: Γ::σσ:α:σ ::::::11αυ::: Δ:: :ο , σο·

:υ: :8οστο::::ο :ΡΗ σ:: σου:: 3. ουσ που:: ::ΙΙ:Βο:·

ο ΡΜ:: ει:: οοεο0Γο::::::1:Ι: ου::::::σ :Βυσ::::::: Ε:

ρ:σσ::τυ:ο. Ο:::υιο .ο.οσο :::ο:::: σο. ::σσσα:υυ:.

@:ισα: ρ::ο:υο:, οσα :υο: :σοκ Ρ:::::: ::$τοπ:.

:8οο:::::::ο::: :σσυο::::::: ί: Μ:: ::σσσα:::::: . 86::οι: ::»::ίψ

:σο:::::: σ:::άυ:ο :ποσού σ:: ::σε::8συ::έ: αυΪ::υο:::Ρ"'° "β"

ν:::::::: .4Ι:::.:.ρ.υ. : ω. οπο. ι . ΔΙΙ:::·.::: σ.:.Μ.:.ο.

..".-7.8.."ΜΜ:.:.ο.2.Δ::::......".2 σ.:.Μ.ι:|ΙΙ.

ο. ι 5. οπο. .4Ιω::.ωιέ?. :.υ:ο:σ!.σ.φ.5·. δεσ. Ε' υ::

:::ο:. :ΗΜ σ:: ::σ:::::::1:::ίσ :::σσ:::υο:,ουσά ίσου::

::::ιο :σ ::::σ::::σ ρ:ο:::::::υ:::::: :Βοο:::ο::: :οσου

:::ιο: ί: :::::σσρ:ο ρ:σ:::::σ:υ: , οσο τυο:: οσε::

8σο::: ::::::Γσσο::: : Ν:: οοί::::; ουὸά :Βοο::ιο::ο

σ::::σο:::::: ::::ο::σ, υ: σ:: :::::::: :::::Πσάυ:::::,8:

οσο :οο:::::::ο:::ο δ: οπο: ο::ρσο::υ: Βοσ: , :με

σ:: ν:::::::ο:σΠσθ:. σ.. ίσιο. όσο:: . :Βοο:8:::::::: ::

συο:: οι:: :σ οσο ό:: :::σσ::::::::,:σσ σ:ΐσ&υ:ο ουσ:

::εσ: ::::σ:::,:ο ωσοσ ουσ πω:: :ιο:ο:: 8: σοφο

::::σίΤσ :καποιο :ο!ιο:ο:ΒΙ:εσο:::ο: , σώου:: Ν.

σ:ο:::::Γ:::σσο,συσ:σ::::σοστυ::δ.'Πο.:.2.σ:76. 8

α:::.:.(Μ::. :ὐΜ. Π:::·.:::.5:: :.ά:/Ι.2:.σο. 36ο” .ν.

:ριο:::::.μ.:.6:Μο. Ιιθ.ο.σρ.6. ΡτσΡ.2.Ϊ/κῇκ:.σ : οι.
 

ο: _

Δ:: 8.ΤΙ:0.

!Ο.

Π!.

[Μ

Π!!



:σε

άσε.: 18. εεε. 3. Ρι:σσε::ι. ἱ8σσ:εσ:ἱ:ι ρ:σρ:ἱὸ σι

&ε ορροσίτσ:(ειεσ:ισ σεισιτσειι, σοσ εθ:σεΠ; ρεε

εετσιτι σο:: ορροσἱτστ τοποσ ::εσιτσεΠ, ΐεσ ε&σε·

σε. Χ' 16 Βεβεἐἰεέῖε εεεεεεεωω.

ε:: ιεσστεσιἱε,σσἔισι σσἰ ε:: Γεἱεσ:ἰε ρεεεε:ε:: σσιε

ἱΠε εσστ:ε σσρΠεεΐ νι:τσ:εισ,τιιε εσσ::ε ν:ιε :εσ:ιΈ,

εσσ::ε σι:5. σεΓεᾶσ ίειε:ιτισ ρεεεετσ:,σε!ισσσε:ετ.

Π: είε εσἰσε Ρ:ἱσετἱσ :εᾶι:σσἱσἰ5 σώσε: εᾶσἱ: Π:οσ;νσει8σσι·εσω ορροσιεσ: @Μωβ (α, Ν.

ἱεἱτσ: ἱΒσσ:εστἰε ε:: ::εεεε:σσ: ι·ετιοσε εᾶσε!ιε ερρετ::σπειεσσι ρ:σρ:ε:ιρ!εσι ίειεσ:ιε::::: ε!τε:ε
:::εσιισσε:εστια. ο σρρσ:ι::σ: (-ειεσ:ιισ ρι·σρ:ει· εΙιοε εστι:: νι::σ:σ:σ,.ράΙ:ΜΜ

Ν· Βἰεεσσσσ:ι , ἱ8σσ:εστἱεσ:ι ΙιεΒἱ:σεΪεσ: σο:: είΐε σι:σ:σσ:ι ίεἱεσ:ἱε ε!! ρ:εείειεσσι:εάισε.Ρ:ισισ σ:ο- τω, @σε

ία:σέ"0% ::εεεετσσι , ίεσ εσε&σ:σ Ρεσεετι ; εθ:σεΙεσσ ω:: σο ισσσ:εσ:ιε σ::ροσιτσ: νι:τστι ίτσσιοΠτετιε , σε: θέ σε:ίω

426."Ρ"_ σο:: ωστε: οσε σεεσε:σσ: :ε:ισσε σεΒιισεσσσ εσ·· :σε ε:: ερρετι:σσ: :σσσε:ε:ι ε::εε ί:σσισσ: ίειεσσι Φωτ·

σε:: : :σσᾶσ,ἴεσ επεσε :ετιοσε τσι.Ρ:ισ:Ρε:ε σι·οο.ιεσο- ν: σε: ΐσσιρτε ΐεεσσσσ :::οσσ , οσροσιτσ: νι:τστι

:εσ:ιε :ιετ:ι:σεΙ:ε σ:ιτσ: εκ εάσεΠ . ντ ετΐεάσε :Χ ιΠ:σι.::σ:ε::ετ , εσἰσε ::εσΪ8:εΠἱσσιε στ:: εεσΙε , νε!

εειιΕ: :σεε ει: ίετιεσε:'νσσε σεεεε:ι:::: σκι: ::σ1Πτ: σε: σσιιΠἱσσεσ: , ν: σο: σεσιισι: ίει:ε ρ:εεεερ:ε εσ

σσσ ε:: σε:σ:σ ίσ:ε;σσεε σσΠε:σ σιειτ ισσ:ε!εσ: Μ. εᾶσσ: νι::στιε σΒ!ιΒεσττε; νε! σε: εσσ:σΜΕσσεσε,

Ϊσ::σἱ:ετεσι εσσ::ε σωσει:: :εττοσ. σεε ίει::σε:,δε ν: σι:: σε8ΠΒιτ ε::εσ:ἱσε:ε ει:εσωίτεσ:ιεε ορε:ιε,

Ε:: σσσΙἱΒε: :Πε στ:: ρεεεετσσ: . (εε: :ισ Γσε:ι:σσσ:ι σι:σ σεΓεάσ ::εσΓ8:εσιτσ: ρ:αεερτιἴι σεεε:ισσσ:.

σσεσσσ , ε: ισ σσο ν:σε: ρ:κεερτσι:: : σεε Βεσε:ε Ειστε Μισο σΠεισά.εσσει!ιεσ:σ: ν::εσσεΐεσ:.
ροκ:: :ετισσεσ:ι σεεεετι ει:: ισ::ισίεεσ ρ:οεερτσ: ο Ασ:σσσ.Ρ”ε|σε:ι.,εσεεσο, νι::στιιστεΠεάσεΠ Η:

'επεφτε .σ. σο:: σεσ:σ: σε ίειεσ:ιεσεΒι:σεΙι , σε ν: σε σο:: σ:η:σσι νιτιε ε: σε:εάσε:σσ:εΙεε, σσἰε

εδτσεΙι , ἰσ ο:σἰσε ε:: :εάσ ορε:εσσσσ: , :ισ σιισσ | σ: σο:: ορρσσιίστσ:ζσισ νι:τστι-:σσ:ε|σορρσσι εσε

σο:: 1:εσιτσε!ιε,ίεσ εάσεΙιε σεεεΠει·ιε ε!! ίειεστιε. :εστι ν:::ι.ιισ ἰστεΠεᾶ. σσε ισ:ε!!εσι:σεΙιε :τι ορε:εσς

]·:2_ Ρσίτ:ε:ισι· σε:: μου. σσεσσο ε&σεεί::σ ρ:ω- σο σεσσετε:εσ:σ ερσε:ιτι: , ἐισσσ :α:ρε:ετσ:: ν:
::';:',.'; εερτσ , σο:: (σΙσσ: σε8Ιισε:ι:ιε ,σ ίεσ ετἱεσ: σσ:ἱΠὶο ΙΞε.σ. σε::ιεισε: :ε:ισσε:σ νι:τιι:ιε σ:ο:εΙι:. 8ιε Β

.1ε ε): ηίΞ_ :ΡΗ ε:σσερι:πεερ:ι ρεεεε:σ εἰ:: σι:: .σ.οσιιτ:ι: τε· σει νι::ι::ι ιστε!!ε&. σρρσσσσ:σ:νσιεΙεσι:ε:::,82

“ειπε ό. ενσ:ε :::σεερ:ι εστι: α: εσσ::ἰ:ισσἱε , σοσ ίσΙσισ ρεε·

:επεσε [ω. εε: σεΒιισεσσσ :::εεεερ:σσ:,ΐεσ ετίεσ: σο:: εΠειεσ

η.

:6.

σο εσστ:ι::οσιε εθ:σεσ. Όσο: ε:εσ Γσιεστιεερ:2

εερ:σσ: εσ::ιτ,σσ:ι ωστε: σε8Η8εσ:ιε , σε μισε

τισ ίεσ σ::::ιίΠσ :ΡΒ Γειεσ:ισ ε:: ρεεεε:σσε:σσιε σοσ

ίοΙσσ: σεΒΠ8εσ:ιε εσσΠεεσσ: . σ:: :::ισε::σ :Με

ίειεστἰιε ορ::σσιτσ: Ρι·σεεσεσ. σε. εσ::εστε ρη

εερτσ Εσεισισισε , σσσ ίοΙσι:: σε8Η8εσ:ιε εσσιί

μη:: ι:::νίι:ε:ιε Βσει , σε ε: νσΙσστε:ιεισσο:εστίε

εστι: σ: είε ισετε,8εορρσίιτε στι; εερτο Εσε:.οσΠ:ει

τσι· ε:: ό'. Πε.σε.76.ετε.2.εσ :σαι σ: εεεεε:ε "εοφ

8::πἱεε:ὶ.τ , σπασω:: σε:: εεεβδ:: ὶπβἰε εδἰιε ·υε!κ:::α

::.τ,ῇσ επεσε έ:: ΜΙ:: ·υεΠ:ε, σε: ό! Μιεενε:εε: .ε τάσσε

:ε:ε:πε σε εεεεε:ε εισαβεεε:, εεε/Νεκ: εε?ε: σώσω:

εΙ: :Η ρεεεε:εω,βε! πω:: :Με ευ:: :ε ,σι μεσω” ψ'

::Ι:εκε!ι:ετ εε!εσωπα. Ε: σε: πιεσε €ε[ε κεε|:2εσ:ίε

|εΙεκσε , σε! επεσε σ:ρ Ισεεε/ἰσε:ε::ε ε/ί εεεεεεεει. Με

σε δ)!εσε: Μσ.σιτσε:σε:δε σε ιστεΠισε εστσσ:ε: ρ::

:σιε τεστ. ν: (σώσε ετσ::σε:ε νσ!σε:ισ:,ισσο:εστιετσ

εάσε!ε:σ :Πε ρεεεε:σσ:, ν: ρε:ετ ε:: εσ:σ ίε:ιρ:ιε.

@εμε σ. σστ:ισσι, δεΕεεεεε: σ· εεωεω: ω. Ιε

Ρ.ΜΜ ε· εἰ.: σεισεσ:σ: , ισσσ:εστιει:σ εε:ισσε σεσΙισεσ:ιε

σ .

Ι7ε

ορ::σσι νι::σ:ἰ Με:: οίετε:ιε. @σε σι:σσε ρεεεετσ:::

σώσε σρρσσι εΗεσι νι::στι ισσ:εΙι : είπε: Έσω·

ίειεσ:ιε Π: νι::σειστεΠε&σεΙιε, ισσο:εσ:ιεσεσε:

σρροσι ν:::στι ::σσισσ:ετιε , εστω ει: , ερρετἰτσσ:

ίειεσσι σ:σσε:ε:ι, ει:: σε: ε::εείΈσεσ σρρσσ:τσ: ν!»

τἱσο:ι εσ:ισί::εσε, σε: σείεάσσ: νι.:ισισ ἱσσοισἱσε

Με” σι:οσ εοσ·ι:σσσι ι·ισσιισε ερρεΙΙε:σ: ΜΒΝ

8εσ:ιε.Βοστ:εεσ:εσε ἴ/πῇκε:. 1.2. άσο.: :9.εεε.:.

::οστεσσιτ , ισσο:εσ:ιεσσ σο:: :σε ίρετ:ιειε ρεεε::

τσισ εΙιεσι ΐρεειεΙ:ισ::στιορρσσ:σσι , σε ::εσιεσ

·: εεε: τρωω: ρεεεετι , εσισε ορρσΠ:ε ν:::σεισσσ

:ετσ:: ν: ισσο:ει·ε σι:ε σει·:ισεστ :ισ νι:τιπετσ :σίτι

ωσεί: ρεεεε:σισ ισισιτ::ια:ισσσ:ε:ε σσεσΐρεά:εστ

ε εσ νι::σ:εσ: εσε:ι:ετιε , ει: ρεεεε:σστεσσ::ε εσε:ι

τε:εσ:. Εκ σιισ εσΠιει: , νιτισσ:ι ρ:σε:ρι:ε:εσσιε,

σσοσ λ $.'Π:ε.2.2. Φεβ. επ.2.-εσσσιεσ:ε:ε:σ: ἱσ

:ε: σε: σρροι::ε'ρ:σσεσ:ια,8ε ε:: σε:εθ:σεεσιισ

Μ;σεστισεοσσσε:εστιεισ, σα; είὶσεΪεᾶὶοἱσσι

(:ή,8ζ ισεσσίτεσ:ιεσ:,σσα ει: σε:ε&σειαιρε:σ,σοσ

·ορρσσΠρεε:ελι πω:: ρ:σσεστια, σσιεσ:εσε σο::

στ:: νιι·:σε σεσ:ε!ιε εΙεθ:ισε, σε ιστεΙΙεθ:σεΠε; Πει::

ε:: ε:: :σε ό. ΕΜ. εεε. ε. Θ' 3. νι::στι εσ:ειτι ισ

τε!!εάσειι σο:: ορρσσι:ι:: ΐρεειειε σεεεε:σσε ωσ

:ιε; εΙισσσι ε:ιει:: επι σ::ροσε:εσ:ι:: σρροίἱτε ν:· '

σε. θεσ1ΐ:εεε:: Η ισσο:εστιε ορρσσε:ετσ: νι:τστι

σ:σσιο1ι:εσε, ίεσσε:ε:ι:: 8:εσισεμεσω: μια σι:: Ι

τ

ισε:εσσιι:ε:ιε. Απ: σσΠσ:σ νιτισ:σ :σσ:εΙε οσοο.

σι:σ: , σσιε ισ σἱ:ἰ8εσσσ ε :ε&σ ερσετι:σ :ισ ρεσ·

ω. Μέ εεεσηει. Με. ίεσσει. ί:σσισίι:ε8 .Με 8^"·:ἱ°σ·##

σε::
νι::σε 8εσε:εΙ:: σεΒεσε :::σ σ:ε:ε:ισ Π.::εσ:ιεσε ν:

σε , σσε εἰ: :εσσιε σσ::ιισσε σσσ:εσε:ι::σοσε:σε

τισσσισ : τ1°8ιιίετείΠ0 εστω:: νι::ι::ιε 8εσε:ε!ιε σο::

"Με ιισσε:σ ΐρεειε:σ σεεΙιτιο, σι:: ν: ε::ρ:είεσ

ιστεσ:ε, ν: μπε: ισ νι:τσ:ε σε::ε:ε:ι σσεσιεσ:ιεε ι::

σσ:σι:::αεερ:σ:σε!σΐε. . ·

σα, ί:: νισεΠει!εω, σ” σιισ:εσε σιΙι8εσ:ιἔινισε:

ροτεί:; ε: ισσισε:οιΙε:σ, σσε: σι:Πσ :ιστι:εσσ Πισω:

Με ίσ::ε:ε:ι ρστείτ. εΙιε, σσο :::σσεσιιιε εεειω:, Ι!""3 "ΜΒ

?το σεε!ει·. σσ::ῇ 3. :εεο!εσσε σἱσἰίἱσ ἱσσσ:εσ- εεε:: ε.

ε: :εσσισεΙετ ισσἰσειοσι; ε:: ιΙΙε,σσα!ιεε: σσσ:εσε"μ"'

σιΙισεσ:ιΞι νισει ροτσε:ι:, σο:: ωστε:: σεοσι: , εο

σσὸσ Ρ:εωωιι ι·ε:ισσε σε _:σσιεε:σσ: είε, ιστ:ε

σσε:σ σε:σσ :εσετσ:ισσσι:ε:ε :εσι σρρσσιτσ:::::

ρι·σσετ:ι!ιε , σι:εσσσ ισ::::σσετ:ι!ι :ε:τοσε ἱσσιεε:ιἱ

εἰ: ιτε εΠε, σσε ε σεεεετσ σο:: ε::εσΪετ. Ρο::ὸ ισ

σισει!:Πεισ σοσ σο!ισε:·ε, εσ:::ρε:τσ:σ εί::εσσε οε->

οπο τεσεετσ: ν!::ε ω, σοσ Ι:σσ:εσε σι!! εστἰε

εσσΐεσσι ρστείτ. δώ:: εσστ:σσε:ίεε. σε νισἔιοιΙἰ,

σσε σε σσεσσσ στ:Ιισε:: ::ει·:σιτι ε:: σο:: οι:Ησε:ε,

σι:: εεεεσετ σεσιτσσ: , οσα: σσΠε ::στεστιεοΒΙιεε

τσ: εσ εάο:σ ε. τισ: ε:: σώσω. Η:: εσσσ:ετιε,

Πιεσ ι. Οσ:ισεε:εσεσ:σ:τει:ε νισσε:ί-εΙιε ιι:

:ιε σε:σ:ε.Πε ρ:ισειριε,εσισίωσσι Ϊσστ σωσιε τ::ε:- 2.9" ""
.ΐ,.Ε.?!..¦

εερτε σεεεΙσει,σσεσσο Με ρεεσΠε:ιε1:εσ:σσεσ-ρω”,""Β

τιεσεεσ::σσ:. Ι:εΤσεσΙσει σσεεστ, σεισισει:: σε

:σ:εΙιε ισ:ιεισσσιεσ:ιε Ιεσο:ε:ε οοίΐε,εσσ: :Με Π:

οσε:: σε:σ:ε ισσιτσ:σ. Καπ. ε. Θεσσα, σε:: πέσει

σε:: εεεεεε. Μιενε!σε: σε , :με Ιω: βετ:: , [εεσεω:

εεε/επεσε 2εέεω σε:: Εεεεετε.τ, φερω:: ίε.τ,σε: ε/ἰἔ

:Μπι εμε: Ιεεε:/Ξεφ:εω σε σεΜιεε:βε::. νι:: Αστει

σ:σε , εμε: Ιε8:.: :Η σε:: πασα: , σε:: Μειώστε , σε::

:ΗΔΗ , σε:: εεεεεει/εετε , σεε[εφσΜ :σΠεεεωεωε ει.

εε:·ε,Ρεπεσε ό· Μεπεπε εεεεο·ετε, σε σ:: σωι!εε[ε

απ, ·ει:::::εσκε Παπ: Επεσεπω εευσκεε "σε". ε?

Με πω”σε:ΜεΙ:: :απο@Με έ:: εεεσεεε:8εσιι!εί.

ν::σε Πσάο:εε σσεεσ: , σο:: ρσΠε σε :Με σε::

:σσο:εσ:ιεσ: ισσἰσεἰΒιἰεισ,ΪεΙτεσ: στο :στο τεσηἔισ‹

:ε νιτω,σσσ σοίτεστεσσσεσσσσε :πειτε εσσίσετσ

σισε. Νεε σοί:ε:, σσὸσ σ:σΙτε ρεεεε:ε εσσ::ε Πε

εεΙσει:ιε: σΙι::: ερσσ πω: σετισ:ιεε Ιεε:σ:σ: ίσια:

Πειτε, ντερσσ (.ΜΙσε!ετ:οεισισισ , ερσσ Ιξ.εεεσσ

σιο:ιεε εσσΙ:ε:ισσ::σετσ σιτε Μ:: ισιισ:εστιε , σου

σἱσὸἑεσΙρε ι:σσ:ισσιε ω:: , σσιο ίσΕισισε εσ:σσε_

::οσίε:εσ:ιε μεση: τσ:Ριτσσισε ε:τ1::ισεστε:ειση

τ :εσιετίἱ



 

Φιι:Β. οιΣ Πι βιιιέΐο πεειο;οιοικ.

· ιοιπετιι πιοπι εοιιΓπετπιιο ι!ιπιπιιιο πιο" ιοι!ιεο

Ε!. .

@ποιου

μι...

το ποπ ιιιιεΒοτ εο: οι! πεεεοιι ποοιιτιοιπ ιει!ε&ειε.

@οι οιιιιιιιιοικι πει:ο!ιοιι ειιιοιιο/ι. οιιοι·ικιιι: Νιου

επι:: το!ι ειιεπιπιι:. εο οεεπιιειε ποι!`ππτ,ντ πιοπτει

ιππιιιειΒιιε ιΒοοι. πειιιτπ: ο επιπο επεπιειιτ , ιὶεπτ

ιππ!τι επιιιιιιιιοιπιιτ , ιπειιι!οειπιο ειιοιπ ιπιοτπι:π

ιεποποιε νιοειιτι: ιιεεειιιτοτι: !ιειτπιπ απ.

Β ι ε ο ο. πιοπι πω:: τετιεπτπτω. πιοεεπτο

απο οιπιιιο ειπε Βιιιιιιιοπο πινιι:ειιο ιιι ινιποο!ο

εοιιτεπτο: δ.ΤΙου.ο.ο...,.2.οιι.7.ά 8. οποιοι. ιιι 3.

Μαι.ω ετιοιπ ι!οεειιτ,ποιι τω: ειιε,ιιιεε ιιππ!ι

πιο , ιετ! πεεειιοιιπιπ ειΪε_εο ειιπ!ιειτε ιιοιιε: οπιο

. τιπιιιι: ποτειι ιε οι! ιιπεπιι!ιιιοειε, ιιιιι ιιιιι:, δ:: εο

η.

Ο

οι.

@πωπω

·υεαΒιιέ[οι

:πιο , οπο οι! ιδιιιειπ πεεειιοιιο ιπιπ,ιιοτιτιοπο πο·

βατ: ιει! ι:ονιιειιο ιιιιει εοιιτιιιεπτ ιιπειιι,8ε εο οπο

οι! ιιιιεπι πεεειιοιιο ιπιιτ. (!οτ!ιο!ιει ι!ιιππτοιιι . οι:

ιιιτει ιιιιειο: ‹!οιι ποίιιτ ιοποιοιιτιο ιππιπειιιι!ι: Φ79

ιι:ειιοιπιπ πιο ετιοιπ εοιπω,οπο οι! ιοιπτεπι πε

εειιοτιο τω, οΒιοπε επιπο: δε οτι !ιοε ιπιπιπίπια·

εεπτπιπ ιειειιι!ι , οποιοτι ιο!πτειιι ιιεεειΤοτιο τιοτι

οιιιιοετ ειιοιπ ιιιιιι!ε!ε:.ιιοιε τοπιο ο..!οεο πιοπιιο.

ι)ιεο 3. νιιπιοπιιοπε τειιετπι ιειιε εο, οπιε οι!

πιοπιιπιπ οιιιειιιιιι πιο οι:επιιι!πιο εειιιειιιπι ιιι:

εειιοιιο :$.'Πο. ι .ο.ιμι.76.οιι.2. ποπι οπι οπειοτπι

ο!ιοπιι! οισιοπε ιπι!ιειειιτι ιιοτιτιο εοιπιπ , ειιποπιτ

ι-ε ωιωιειιο πειιεπ!ο ειιοιιι!ι , οπιο οππ!ιεοτ ιε οι!

οπο: οι:ιοπε ιεοπιο ι!ἰιεᾶιπἔι οπειι: , οππ ειι πιο

&ιεο ιιοτιιιο εοιπιπ. νιιι!ε πεεεοτ εοπιει οιιπ:, ιι

. οιοιοπε ιπιιιειειιτι ποτιτιο εοιπιπ.οπα οι! Με τω..

πω.

οι.

· 1.6.

Χοποοικ ιιι·

1%.ιιι6Μει

Δια έξω".

ιπειιτππι πιο οι: "ω ειιειεειιι!πιπ πεεειιοιιοτω,

οεεει!οτ:ι!οθ:οι,νε! ιπι!ε:τ,ιι οι:ιοιιε ιιοτιιιο εοιππι,

οπο οι! εοιπ: , !ιτεροπε ι!εΒιιιειιιιο: ιιεεειιοιιο ιππτ.

οιιοπιι! ι:!ειιιιιιε οτιειιτετ: τπει!ιεπ: , ο οι! νπ!πειο

ιποιοο:οπε επιοιιι!ο: οιιιοπε ιπιιιειειιτι ιιοτιτιο

οεεει!οτ. Νεε πιω. ιιεεειιοιιο επ εοοιιιτιο εο

ιππι, οπο οι! οιιιειπιιι πιο οιοεπιιι!ππο το εοιπιππ

ιιι ιιεεειιοιιο Ιω, τω 8: εοιππι ,οπο οι!ιιιιππ!οε

οάπ:ιοι ιπποειι: ιεᾶε επειεει!ο: ιιεεει!”οιιο πω,

οποιιι!ο νιιιπειιο!ι:ιειειιτιο οι! οάπιπιπ ιπι!ιπιιιπο

ιεθιε ειτειεειιι!πιπ ποπ ιπιιιειι.οπιο οιιιιιε σο».

οποιο ιειειιι!ι οι ιιι οιιιιιιεοι! σποτ ιιι ιιιι!ιιιιι!πο

εεειεειιι!πιπ: απο οποτιε: οι! ιι! νιιιπειιο!ι: Μειο

τιο ποπ ιπιιιειτ,οι!ιιιοεοι!ο π:ιτιεπ!οιι:. ι

Μοιοι ιιιιιιεπιτο: οι οι! ι!ιοποιεειιι!πιπ , εμπο

ι!οιΒιιοιοιιτιο εοιπιπ π οπο οι! πιοπιιπιπ οιιιειπιπ

ειιειεεπτ!πιπ ιιεεειιοιιο πω, εεπιεοτπι επιποΒιιι:._

Όιτ:ο 1.οιπιιεπιιοποι. επιπ: ιιπ!!ο Με ιιι νι

πειιο!ι , πει; ιιιποιτιεπιοτι πιωεειιιτ ιπιπιειο,ιεππ

.τοιι ιιιπιπειιιιιειπ, οτοπε οι!επιιιεπιποιοι!επι , τοπι

Ή?

Μπι. πατε ο οι! οιιιπ!ιπ: ιποιο!ιτει τειιειι: οποιο·

ι!ιπ οπτεπι οι! ιιοε ιιεππιπ πιοιο!ι: εειτιιπι!ιιιι:

ποπ πειπεπιτ, ιειππει ι!πΒιιοιε ποτειι, οτι Μ.

ιιειειιτειπ οιιιιιΒιιειιι ι!ιιιοειιτιοιιι. ο

3.1ζειπιπ!ο ιιτειπ:, οπι ιιεε ι!ειειᾶπ ι!ο_ᾶ:ιι

οπο εοιετ, ποτά! πιοπιιοεοπιειεπτικ ιιι!ειει πει:

νιοειιτε πεεειΙιτοτε , νιιο:ι!οάο: εοπιιι!ειε. ιι, ιι

αποτο Βιοπιτο: ποιεοτ, ιεεπιιειε τειιετπι οι!

Πεπιπ, ντ ι!ιπιπ ι!!πιπιπετ ι δε πει οᾶπε εοπτιιτιορ

πι: Γε”οι!-_ι!ιπιπο !πιπιπο εοιιειπιεπι!ο ι!ιιποιιειει

πιςΓειτιπιιι απ, ιιι: οπο :πιοπι πιοπι: ιιι, 8: ιωα

τοιιι!ε πωπω , οπτ.πιοιπιπ οι . νει ο!ιοιππι νει:

πειε ποιιιτ. Εοιιειπ ιιοᾶτιπο οππιιεοιιι!ο οι ιππο

ιοιιτιο ιοά:ι,νι ι!ιοεεπιεοιπι ιιιπιιιειΒιιι: , νε! πιο·

!ιοιοιΙι: , απο: νει ..οπο ι!πιιιτοτιο πιο πιαι;ειιιτ,

νε! ιιοπο πιοεειιιι , πωπω” Μοτο οιιοποιπ_ε:

τιιοπ: οιιιοποτι: ιεει.ι!ι: οι!!ιιι›ιτο ειι οιιεεεωιο.

'ι

ΗΑ&επο: ιιι: ιπιιοι. ιεεπιιι!ιιπι ο , οιι δ: @ο

. ιοτιοι:ε ποιιιτ ειιε πεεεοιππο ι ιοπιιε ιιε;ιειωι·.

Λικ , ό· οι:ε @Μιὰ πεεεοιι Ε -. ι

πω, ο 3°›

ο ιζ

υιφΙΕιιισ

ποιοι! ἐμοὶ

οπο ειι εοπιο πεεεοτιινιιο ιιιοειο·νι ιειποπεπ: πιο: "Μια οφ

ιιιιιειι: , οπιοιειιιοπετ ιειειιτιοιπ , οπο: πεεεοιππο “ιιι/ε Μ·

πιοιιιοειετιο!ιο πιοπι: ν: πιοιοιιτει ιπι!πειι: ιππιοο ω.:

!ιτιοιπ οάίι:,οιιειιι!επιιο ιιιοπιιειτοιοιτειπ ιπο!ιτιοιπ

πεεεοτι, πεεποιι ι!επιτππι ιικ!πεεπιιο οεοπιιειιι!ι

Γειειιτιοπι,οποε πεεεοτππι πιοιιιι·ιειετ. Ριιιππιπ ο..

πετ ιΒιιοιοιιτιο, οπο πιιιιοτιο ιειειιτιο:ιεεππι!ππι

πιο ιοτιοιιε ιιππ!ιειτοι δε ιιππειιεθ:ο ποτιτιοι ι!ε

πεεεοτι ιιιοΙιτιο. Ωιιὸ ιιι ,νι ποπ πιοπι: ιοποιοιιιιο

οι εοπ ιο ιποιο!ιτει ιιιι!πειι: ιιι ιποιιιιοιπ ; πιοπι: τοἔ

πιει: ποιιιτ ειΤε εοπιο ιειπποεπ: πιο!ιιιοειι: πεπο

τπι:: , οπι ιο!τειπ πιινιιεοιπ ειιτιτοτειπ πεεε:τι. Κο

τιο: ιο!οιι!ο ιποιοΙιτειιιιι!πιιιπ πιοιιιιοπι . οπο ιε

απο οιΐειτ ι!ει:ιτποι, οπποιιτοιπ Γειειιτιοι:π ι·οιιιπο

ιοπιιι , οπο πεεεοτπιπ επιτοιι ροιιιι : Εεε ειι Με,

οπο οι: οπειοιιτε νιιιει ποτειι: ι οπο απο: νιιιειιιοπ

ποτά. ππ!!ιιιιι ιιιι!πειτ ι!ει:ιτπιπ οπποιιτοιπ αιω

τιοιπ εοιπποιοιπ!ι. νι οπτειπ ιιι εοπιο ιειποπεπ:

πιοιιιι:επ: , ιπιιιειτ , ετ πιιπετ ιποιειδιπιπ ιειεπτιἔι,

ιιπε απο ι!ει:ιτο οεοπιιειιι!ι πιοπι , ντι νιιιειοι!ι:;

ιιπε ο!ιιιοπε ι!επιτο,ντι ιππιιιειΒιιι:.Βοτιο: νι πιιιΙιτ

ιοποιοιιτιο Με εοπιο ιειιιοπειι: πιοιιιιοειι: πεεεο

τπιπ,ιιοι›ετ ιοιωο!ιιειοποοεεπιτοι π:ιο!ιτιοποοειπ:,

οπο ιι εοποοιεειετιιιι ποπ εοιπιπιττειετπι ι οι οπο;

πι: ιΒιιοιοιιτιο εοιπ οεεπ!τοτ νε! ιοτο!ιτει 8ειοεπι

ποι:οιιιτειι ντ ιιιπιιιειοιιι:5 νε! ιιοιιτοιο!ιτει8εεπ!

ο πο!:ι!ιτει,ντ νιπειι:ι!ι:. “. ·ι _

πω:: [Μι Π ιεο τ. Α!ιοιιο ιοποιοιιτιο επ οποιο πεεεοτι,ντ μ”.
. . . τον· π·

ιεπιοπεπ:πιο!ιιοεπε. ε: τ.Ωπ.ιιο; δ: σοοπυηπευιι, π”. “ορο

"μπω Βοοιιιιιιιιι!!οιιο ιιισιψάῇιιιτ.Ιοιιοιοιιτιο, και”.

ιπιι:,οποιπ ιοάι.ιοποιοπτιο .ιι. οπο ιιεοπιι !ιπιπο

οι οιιι8ειιιιο ιππειοιι,ειι ιιιπιιιειοι!ι::οτι8ι·ιοιοιιτιο

ιει,επιπ: ιιπΙιο πιοιεειιιτ ι!πι›ιιοτιο, ιιι ποιοι-τοσοι:

27

8. Γκ$ιἱεπ

8ο Δημ»

ει., ιτοοισΙο

ίιτί2[22

ο. 8.

οπιο πιο εοειτοτιο ι!ε ιε , επιπ: ιοποιοιιτιο!οποιο

τππ:,ιιοΒι: οι:επιιοτ,οοπ "ο ιιι Μάιο ποιειιοτε ει.

Μπι εκπε!!ετε,ντ ποιετ;επιπ ιιεε πιιιιιο τει εοοιτοτιο

ιιι ιιοιι:ιο ιιι ποτειιοτε; ιιεε νο!πιιτο: ιιιιε πτοεπιο

εοπιιιτιοιιε οπειοιι ποιιιι.- γ

Π ι τ: ο ο.. Εοιπιοποιοιιτιοπο εειιιειι πιοΒοοι

!επι _. οιοπε οι! επ οι! επιποπο ποπ ιιπππτοιι , οι!

οποιο ιππειοιιι!οιο ιπιιιειεπ: οι!ιιιιιιτο ει! ι!ι!ιοειι

τιο. απο: ι!ι!ιοειιτιο ιπιιιειειι: Πτ, ντ ι!ιΒιιοιεοτπι,

?ποιο ιεοπιο ιιτ ειπε, οπι ιιιιιοᾶπ: οι , 8: πιο

πιο πιπι!ειιτιοι ποπ πω: ι!ειοετ απο: νιιο: πο·

άο: οε πειιτο: ιιι ε.ιι ιποιειιέι,ι!ε οπο ε!ποιτοτ,εοπ

· ιπ!ειε;οποιπιπ εοιιιιιιππι ιεοπεπ:οι! οιιοπιιπ: ποπ

τεοεπιιπι; Με ιιοποιοτιο ι!ιι οι! επ!πο ιιπππτοπιτπι.

ο.. Κεοπιο ιιι ειπ: , οπι ι!ο6ιπ:ει!:, 8τωοτειιοεμ

ι!εοπο οπιτπι, πειιιπ:5 ιειτοπε !επε: δε ιοτιοιιππι

πιοιπειιτο πειπειιι!ειε. Ηιε απο οικω" ιιιιιοειι

Μο , οπο ιπιιτο ιε&οι:π ιοτιοι:επι πιο πιοιιοοι!ιτει

ιποε!ειε ποιιιι, ιε ιπο ιππιιειι οι: εοιιιειειιτιο πει:

'Πω. 3. Ρε Για.

οποιο ι:!ε ε.ιιιιιω ιιοππειππτ !πιιοει,ιεποοπιτ οι: ει:

ιειειιτιοιπ "ο Μισιο, οπο: πεεεοιπιπ ειπειιιιτιο

πι: πιοιιιιιιιιιιετι οπιο επ πιο!ιτιο πεεεοτι ι!ε ιε ιτιο·-Ροπώ

πιοπι ιιιοιιεο πιο ιετιοιι€ιιιι ιιοπιιιιειπ οπεεεοτο,

ρ!ειιιοπε πό εόιιιιιτειετι.ιι, ο πιεπει:οοποιεειετπι.

Βιεο ο. Νιι!!ο ιοποιοιιτιο ωιιωειωιι: δ: επιτε

εει!ειι: ποτειι_ ειἶε εοπιο πιοιοιιτει ιιιι!πειι: ιιι πιο»

εοπιο ιποιο!ιτει ιιιι!πειι: ιιι ιπο!ιτιοιπ , πιο ο!ιοπο

ιποι!ο οιιειιι!οτ τπο!ιτιοπι. νε! ιιιι!πεοτ ι!επιτππι ειδ

ποιοιιι!ι οπποιιιοιπ ιειειιτιοιπ ι!ε πιο!ιτιο: οι ιιπ!!ο

ιΒιιοιᾶτιο ιππιπειιιι!ι: 8: οπτεεει!επ: οιι:ειιι!ιτ πιο·

ιιτιοπι,νε! ιιιιιπειτ ιι! ι!επιτπιπ:επιπ ι!ειιιιιοτπι πιο,

οπο ππ!ιο ιιπποοπει ιωιιιιιιο νιιιει ποτά; οι πιο·
ιιιι!ε οπο ιπι!!ππ:ι ι!επιτπιπ ιιι οπειοπτε ιιιι!πειτ. . Β

_ Π ι εο 3. Νπι!ο ιΒιιοιοιι. ιιιπιιιειΒιιι: ιεπ οπτεε.

οποοι! ότι ιοιπιο!εοπεεεοτιι ιει! τοπιππι οποοιι ει!”ε

πιινιιεπιπι οποτε: οπο. τ .ο.ο.·π6.οιι. ι . οιΤειετειπ,

ιοποιοιιτιοπι

Π.

πω. πιο

_ ιιιιιιιιιιιίε

ιιτιοιπ πεεεοτι. Ι·'ιιιιι!οιπ. ιιπ!ιο ιοποι. ποτειι ει!”ε ιιι-βετο:

ισ ι

ποτειι ειΤε εοπιο ιειποπειι: πιοιιιοεπ: πεεεοιππ: Νεωτ π·

πιασει:: προ;
4

ιιιθειιι.



3 :ο

πω.

ε Φεβ
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Εεή:.

οι!

:ρποι·επι:5 πι: ειιπΤοπ: ρεεεε:ι ποπ :μ::!εω :μπώ

:!εοι·:!ιππιιοπεω δ: ιπ:ρι:::ι!::!ι:ε:,!ε:! εμοικ! εσπ

::::::επι:εω πο! νι::ι::εω,8ε πο:: ιπ:ρπ:ο!::!ι:ε:.ν!:::

ρ:οεπ!:!π!:ἰο!ο:μι:ι:: :!ε ἱεποι:. ιππιπει!οι!ιδε οπ

εεε.πιιωνιπει!::!ιε :επ ε6ίε:μεπε ει: ε:ιπίπ ρεεειι::,

πι:: :μπω ι!εοι::!ιπει:οπεω δ: ιπ:ρι::::!::!ι:::εω.

ΑΠε::ιοεί:ωππιι:ριο!:. Νοπ ροτεί::8ποιοπ:ιο

εί!εεοπίι: :εωοπεπεριο!:ιοεπε ρεεεε:πι:: ποσοι!

:Πε Γοι·ωει!ε ρεεεει:,πιπ:·εωοπεπεο ίε:επι:5,::πα

ρ:ο!::πε:ε: ρεεει::πω εποε:: εΠε ίοι·ωε!ε: πι: ι·ε

ρι:8πο: , ιεροι·.ιππιιιει!πι!εω :επ:οι:ει·ε εαπ: ΐειεπ

::πω:::οι:: ο: ίε:επιιο,ι:ι:ε ρε: ιππιπει!:.:8πο:. ι·ε-ε

π:οπε:ι::, ρ:ο!::!›ε:ε ρο:Γε: ρεεεοιπιππποιιι! :Πε

ίοι·ωο!ε, ι!ε!:ε:ε: :πΡ!)οπειε πάω:: , ε:: ω!! :8πο:.

Βιέ!:ππ:,ειΤε ρεεεοιπω: ιωρ!ἰεο: οπ:εω,:ο!εω πι::

εΙΤε ρεεεο:πω: ποπ: πω: ει: μποτ.. ιπιππει!::!! Ει

&ιιο, ρ:οεε:!ι: ίἱπε ν!!ἑ εοεπιιιοπε,ε::οω ιπ:ρ!ίειο

τι: 8: ιπ:ε:ρι·ετπ::ιιΞι π:ρ!ιιια: ει·Βο ποπ ρ:οεε:!ι:

νοΙππ'το::πι :εἴρεᾶιιωο!ιιιω Μ:: εάι:: : ιπ:ρ!ιεε:

πω:: εΙΤε ρε::επιππ:,8ε ποπ είΤε ιἔο!ππ:ιιι·ἱπω :εί

ρεθ:πιωο!ι:μ ρεεεο::: :με ε:: ν:Γειει::ιο ππ:ρ!ιει

τει· :ο!!ε: ρεεει::πι::, ι!ε!οε: (πρροπει·ε ι!!ι::! πι::

ρεεεο:ππ:: ε:·Βο ν: το!!ετ ρεεε::τπω ει: :Βιιο:. ιπ

επειωιι θι&ππ: , ι!ε!:ε: (πρροπει·ε :!!ι.::! ει: Μ:

!ειεπι:: Εεδ:ιιω,επε-ρεεαι:πω. Νε:: (πΠιει:,ν::ο!

π: οά:ππ:,:μι Η ι8πο:επ:ιο ποπ ει:εππιι·ε:ιμ·,επε:

ρεεειιτππ:: !ιοε.π.ιο!ππ: ρι·ο!:::::,είΐε ειιπίεω ι·εωο

πεπ:εω ρι·ο!::!:επε ρεεε:::πω ποσα! εΙΤε πω.

πω:: ν: :ο!!ετε: πάω:: :μπω :Πε ίο::::ε!ε ρεεε:ι::,

:!ε!:ε:ιε:,:!πω πειτε Μ:: πάω, ε1ἶε ρεεεε:πω: [.°[9

ρεεε:: .:ι. ι!!!πε ε!ιειιπε 58πο:οπ::: εεπἴε :επ:οι.ιεπε

ρι·οπ:!πεπε, οσοι! ει: απ: :8ποι·ι:π:ιο θεια.

. Όερ. Χ! απιππο ροσσειοι·πιπ.

πιω, νε! πιό:: Μ, ρει::::ι;!ε ε!! ( οιιἰὸεμἰε €'ε!πΕ.Μι.
  

εοπίι:: ιππο!ππ:::::πω. Νσπιο ·οπεπεπι επποπεπιεπ

ρισσεπιι,ε:: ΟΙ::νίπΡ:. ποπι. :εεε Κοπι.8: (Σ!ι::Βιιιε

Με:: ε. Με: Βιμ:: ψιι:, ποπ :πωπω ρι·σσειππι.

δ: ε. ι ε.δι ποπ ·οσπιμπι. ώ· Ιοσπιπ:[π@ειι πι, ρεπε

ιιοπι πο:: πεὐι:·σπι; ποιου: σπασω σ.τσπβιιοπεπι ποπ π..

εισπιεσ ρισσειοπιο. Ε: Απ8πί!.·Ζιο.3.εσ πι. οπο. 19.

.Νοπ π:: ειρειε:πι· πε σιοἰρεοπ , εποειππππι (μπει,

μεεποε πσιμει: -επειιιιε , εποε εεποι·ε:. @σε (μι:

ποπ εο8ποίει:, νε!!ε ποπ ρο:ειε;επω νο!ππ:πε πο.

πω:: :π :πεοεπιτιι:π πω. Α!ιο:μἱ :παπι :εἶπε

ε:Τε:, ι·εάε ορε::::ι, νε! ωο!ε , μοι:: εοπιιπ8ε:ε:,

ε&ιοπεω :Πε εοπίο:ωεω, νε! :!ιίΐο:·ωεπ: !εΒι πο..

Μπι, νε! ροί!:ιππ:.Νοπ εί!ε: νο!ππ:ο::ε ωεπ:πω,

νε! :!επ:επιπω, ω! €0τωΜ:: πω! εποε ριο!:ο!::

Με:: ::.ιιοπε δ: ιιπ:!ιο:::ι::ε ιιεε:ε:οιιιε, ει:: πο!

!ε: ο8ειε, ί: !”::ι·ε: ωι:!ιιπ: εεε, πι!:ι!οπ:ἱππε ρεεεε.

:πω πι:: , :ιε Ε: Πει:: ωε!πω εΠε. Ρ:ειειει: ε!ο:ε

τι:: ρε:ρ!επι:οε , οπο. πο:: πεεείΤοι·ιὸ ρεεεε:ε:,

ν::·οωπιε μπει:: εοπ::ι:ι!ἰᾶιοπιε ε!ιεε:ε:,:μιιπ:!ο

ιππιπει!:::!ι ιεπο:ι:πιιπ ιπι!ιεε:ε: !:οππω απ, πε

ε!ε!:ε:ε δε:: , :.μο:! :ειρΓε π:ο!ι:::: ει!. Νοπ: Με ί:

ίεεε:ιο, ρεεε:: ρε: Αι!πε:Εδι πο:: εεεε:ιε, απο:

ρεεεε!:ιε , ειπε ορε:ιι!:ε:ιε εοπ:::: εοπΐειεπ::επ:,

ω!. εε 5ι.:ι. Ιπι.πσππι!ιιίι: π: οιππιι ρισσε:οι· , οι!

πω: οιπιπι.ι, πι! εεε:ιεπισπιο ρ:·ορ:·ιε ·οοΙππιειι: πιο

επι ποπιι, πι:: επι ιέποι·ει, πιο: εε: ιπεισοι, /ῖπε επι πο::

:πεισπι : ειπε πο· :Επι (επο:επιιε π: ει.: ι επι ιπιιΙΙιεσι·ι

ποἰιιι:·ππι, πι:: επ :ο ρισσειιιιπ ε: :- :π ει.: επισιιι, επι

2. Ιππιι. σ. π. πεε. δ: Επιπστπο ο!:Βοππιιιπ:.) Κιι- 2,ιζΠοιεπΠε

:ιο !:πιι:ε επ:!ιο!ιειε νε:::οιιε ει: , επι:: :8ποπιπ:πι ""'β'^"=_

σ.::ιι-ρι:::ιε

:ο πω::

:με :!ιέ!πι ίεειεπ:!πω. Φάσα επ Απέιιί!. Βρε. Θύει·ίσι

ι Πιο”. δ: επι: Έπι·οι·ε:ι:: :εω ίοε:πω,ΓειεπεεΠε 1 ποπ ροιπιι·ιιπι, ροπιε μεσα:: (ν:::!ιε εοπε!πό::) οι·

ε!ιεππω,ιππιπει!:ι!ι:ε: ::ιωεπ :Β:ιο:οιπ: ει:: (παω, ! 8ο π: ειπαμε ποπ π: Με.::κοψω , π:: :επεεοιππε

:μωβ Γει:ει, ποπ ίιιτετε:πη ε: :8ποι·ππ::ο είε: › πο. Κεΐρ. επεπε ποιο: Βοάο:πε!π::ίπωε οι Πι·- περ.πω:ι

“Με :εωοπεπέρ:ο!ιι!:επι ρεεε::τπω ::ποιιι! εΠε ρει·ιπε,ν!ειι !:::!:ε::διο:8οιβοιιπε.ιισπβοιΙσι εισιι, επι ·4#εβ#'ΐ·,

ρ!:νί!επι::,8ε Ϊο:ωο!ε::εωοπε:.π.!-ειεπ::5,οπε ποπ ππποιιωιιιοι μι· σε , επο[εε?επιπι , σοπερισσιισρο. “Με

πιο:: ρι·ο!::!:ε:ε: ω::ε:ιο!ε Πιει·ι!εε:πω,:μοε!ίπι: Ν ιιισιππιι. πιο οοσειιιππι ωπω:: , π:: Με:: ::·ιπιρε

ιππιπειι::!ι:ε::Επο:οιπω, Γε:! ω...: ίο:ι::::!ε μπι, ρεπιπεπ|σιππι. Νοε” "πιο ποπ :οοποιιιιιιπι Ριππι,

οπο:: επι:ειιρ:επε οοεπίτπω. Οοπί::ω.ποπ ρο:: /Εεεο3ποπ.·ιπιιι Βιπιπ, ποπ οι Πεπιπείοι·ιπσεπστππι:

|ε: :ειεπ:ιο π: πι!! ει::πρ:ο!::!πει·ε ωοιε:ιπ!ε (πεπε

Βιι,:επιπ ετιοω ρ:·ο!ι!!:ετε: ί:ο:π:π!ε μι::

Βεΐρ. πως. οπο. Ειεπἰω ειπε τιιπ:ι!ιω ιεπο:οπιιο

πω:: ρε: :ε εαπ:: :·εωοπεπι ρ:·ο!:ιοεπε,εμοά ορ

ροί:::ι ίειεπ:ιε ρε: :ε ρ:ο!ιι!:ε:ε: : οι: ι:: :ο!ι επί::

ίειεπ::: ρε: :ε :πωπω ρ:ο!:ι!:ε:ετ π:ο:ε::::!ε βετ:

!εειῇ ποπ ίοι·ω::!ε μι:: : π: .π. :πωπω ρε: τ: ρι·ο!ιι

Βε:ε: πιωιπ, :μπε ποπ Με:: εοεπιιπω :::οιππ

:εποε Επι: εο8πι:πω,δε πι!:ἱ!οπ:ἱπιιε νο!ι:ππ:, πο::

ροκ:: ρε: (ε έ: !πρει·πεπιεπ:ε ἴεἰεπιἰἐ ρ:οπιοει·ι,

ειδω ρ:ο!:ι!:ε:: ροιπιί!ε: πο :με πιω:: , :μὲ

πι:: εο8πι:πω.ν!:::ιειτπ:ίο!πω ωο:ει·ιι:!ε ίι:ε:ι!ε

Βιι πο:: :πι!!ε:εοΖπι:πω , ι!!π:! :πωπω ρε: Γε ρ:ο

ο !:ι!επιίΤε: ιπρειπεπιεπε ί-ειεπ::::, ::::με Με:: Με:

ει: :πως

τοπιππ:_ ιεπο:οπ:ιπ :στα ρε: [ο :τοπίο ι·εεποπεπε

ρ:ο!::!:επε. Κε:ιο ::8ποιοπι::ε ποπ ε!! απ:: :εωο.

-ιιεπερ:ο!::!:επεεᾶιιω ρε: ίειρβιω , ω: π:ε:!ιοπιε

(ειεπ:ιο,οποι Ι: ο:!εΠε:,ιι&πω ιωωει!ιειε ρ:ο!::!›ε

ΝΗΠΒο ι!!!πετιιπιππ: ειστε:: :ρποιοπ:ίο.ε!!ε ρε: ἴε

του:: :επ:οπεπε ριο!::!πεπε , ::πο:! ορροί::ει :εκπ

π: ιωωει!ιπιε ρ:·ο!ιι!:ε:ει:!ιοε επ:εω , ν: μια, ει:

οποσ! ποπ :ι:::εοεπι:πω. Απ! εοπί::. εοπεει!ο ποπ

ροίΐεἰπ πι!! εοἴπ ρ:ο!ιιΒε:ι ίοε::!εριπω,εμιπ ίιωπ!

ρεο!:ιοεπιπ: 8: πωπω: πεε:: , ίπ::πω ρ:ο!::!::ε::

ρε: Γε,Γει! :πωπω εοππ:::πει::ε::::ποε! ποπ ιππω,

ν: :!ιεπιπ: ρε: !ε ε:ΐεό:πε ιεποπιπ::ιε. δ: .π. ρεεε:

ίερει:·::::ίπ::ιιωπ Γ::ε::!επιο , ριο!:ι!:ει·ετπ: βιο::

!εΒιπω:ποπ ρ:ο!:ι!:::ο€ιιι·:ο. ·

Η:πε εοπίὶιι: ι8ποι·επιιιιπ:, ::ιιπ πει:εί!!τοτ:: ε!!,

πο:: νοΙπππιιπ, Με ει:: :ππιπει!:ι!:: ριο:ίι:ι,εε:ε:ε

ικΦωο ωπω: η π: ιπποειιπιιπ μι:: ::::ιιιια!π, ει·

ε'

ειιοπιο Με:: ιπσ.·εσππιοι!σ.:πιπι ει:: σ:: @ο πι:: ΜΒΜ

οι: σοπρεππι μπώ.: εισαι :Φ σεσοιππι όει:.(¦πω :εί

ιιι: πιο:: Αι:επι:. ιπποι·οπιιιιω :π πι, οι:: ποπ ρο

ιπει·ππιιπ:ε!!:Βε:ε,εί!ε ρωποι:: ρει:ειι::: :π:ε!!ιει:

:!ε!εποιοπιιο,ποπ μι:: ι::::ι:::ι!ιε, ία! Μπι:: εε :με

:!πωπο:ο ε:: ΒΔ:: ριοροί::ιο !ιεε:Ιππει|ιιει "Επι"

ρπι·ὲ :π Με, :π επεοπ: ειπε:: πο:: ώ' ρι·εεισειιιι, ρισ

σειππι Μ!. Ιπιτε!:ιε. Ι:!επ: Ερμ!. πρι. πιω:: δ:

επι: ιιοπποπ ρπιεπσιιι ψ, εποε ιπεΙππι ει! , ά-[ισιτιι,·

πο: ριιιοπεο <υιιεπι ρισσει: σο· απο:: οπιππι ροσσειε α·

ποιεπιιε, ειοππεοεπιῇπε οσποπσι·ιρπιει , εποε Με::

πι. Κεΐρ. !οπιιι::::ιοι :!ε :8ποιοπιπι νιπει!:ι!ι , πε

Αροί!:ο!ο εοπ::ο:!ιεπτ, δ: οι:: επι:: :π :Με εριπο!ε

:εΐροπ:!ε: πε! φπα. επ :!ε!::εο:()!::ιί:ιπππε ἔσω::

πεεεΠιιιι:ε νι&πε Ιι!ο!οι!ιρ:ο νέοι: !:ιενει!:::: επι

σιι·ιπιπ επ, εμ Ιεο!οιπειπιπ, επι σιι·ιππι π: , ποπ Φ;

επι Έποι·ειπ::π σσιιιππι :Η οπο, επε!ιπ.ι εοφ...: επι·

:πιο εσ.φιιιιπ:.· π :ιπισπι οι! πο:: σ/β|σιιιι7° . :κι @ποιο

ιπ:·,πιισ νεο σοπβιεπιιεβι°πρπἰο :π :φαω ιοεσε![:ιειιι

εππιπ:ιπ:·. Οοπιιο: Με:: Απεπί:. :!οδ:::πο ειι!ι!ι.;.

ε: π:.ω. εερ. 18. @πιασει :π σο, εποε ππΙΙο πιοεο

σοπιι·ι ροκ/Π Νοπ πο: εερπιειπ:· εε σπΙροπι , εποε

πω:: ιεποι:ει. Νοπ: ειπε, εποε αποοεπι επψεπι πο::

πσο?ὲ[εσιι , (ο: εποε πι:: ·οο!επιβισε:σ ποπ [Μελ πω!

εισιιπιππ ρεσσεισι, ειπε ε: ρεσσειο π.: Με" ·οο!ππιειιο

πωπω: επσιιπι. !!5:Βο ποπ οι:!:!ι:πι ποπο:π ει.ι!ροπ:

οάπε!εω, πεε ι·εοιπω απο: ρ:εππ:: :μιρρε πῇπε

εειορισσειιιπο ·υοΙππιει·ιππι ιοιεΙιιιπ πι, οι πιιΙΙο πιοεο

πιρισσειιιιπ , ποι:πω δ: ο&πο!ε . |ἱποπ]ἰι ·οοΙππιε.

:απο ποι.:πω δ: ιι&πο!ε:!ιο. ε: Με πει!. σ.ιε.Νοπ

πρωι:: οπο:: Απειι!!::0:ιετιεοπε Εεε:εΓ. Πεὰο

, ::!οπο,



Φιι7. Χ. Ήε[αΜέϊο μεεωτυπιτο.

ιιΒιιο,ιΒοοπτιτΜιτι «Μαιο ἱοιιἰιιεἰΒι!οιιι. ·ροΙΐο οπο

ιιιίτοπι ρο·:οιιιτι μεεατι, νο! οι:ιΒιιιιι!ιο, νο! οάιιοΠο,

ἰιιιττι ιΠιιό Διι!ιιΠ. Μ. 2,. ά: Μ. «Με. οι. ι8. Μιψ

τ μι”Ρωσικά ιιιΠιπϊσισε, τι: "τω" ·υιιτήιιιί%, ?του δε·

"ο οι: ιιοΙιατ , στοπ-βιο Με Ροβτ ά Μαι”, -β σάιτ:
η ιών/τ παταω, οι "προ" "οι και τω, ιιοπέιΜτ/.·άτο

σκιά πδιττηιτ. Ετ φαι ηειερωπ στοα μβτ, :Μάη

τωιιττατμψώω ·τωΙιτ. Νομοιιιε οπο: Μάσι: Πο

&οι·ιΒιιο, ιΒοοιοτιτιιιιιι ιιιιιιοεΠιιΙοιιι Ροδο τιι!νοιο

τιιτιοιιοιιτι οιιΙρο , είται ιιοοιιοοτ ιιοΒοι·ε ι·ιιτιοοοτιι

νοΙιιιιτοτή , ιιοοιιοι!ιοοτι, ,τι μεειιτιιαι εΠοιιτιο··

Ιιτοι· ι·οοιιιΙιτι.

89· Βιεο 4. ΙΒιιοτοοτἱο οοιιἴοοοειιε ίου νἰιιοἱΒἰΙἰο

ώ οσο Μίκυ οίτ εοιιΐο μεεοτι , ντ ιιιοτοΙιτοτ ιιιΠιιοιιο.

Ι. μα." στο οτιοιιι ντ ι·οοιοιιοιιε ρι·οΜΒοοε: ΕΠ:οοιοοιιιιιιο.

απο" Ροιιόιιιιι. ιΒιιοι·. εοιιἴοοιιετιε . «μιὰ νιιιειοι!ιο , οσο

Μισ- οοειι!τιιτ τοταΙιτοι· οι:Ιιτιοιιιοάιιτ:οιΒο επ ο: μπε,

ε!τ εοιιβ ιιιοι·ιΙιτοι· ιοΒιιοτιο ισροοεοτιιαι , μι· πιο.

οπο; ρτοροοοοτιο,οιιο οιοτ!ο οιιιοιε εοΒοιτιο στο,

τω· τιιοτο!ιτοι· ιοΒιιοτε ιιι α&ιιοι νοιιῖτοτἰο: οιιιονοτο

οοάοοιιειιοτ.οοεο!τειτ ι1ιοΠτιποι ιιι Ϊοἱρἴοδο ίπ μο

ρι·ιιι ίμειο,οιια,θ τιιιίΤετ οεμοΒο εοετιιτο , μάτι

ΒιιιίΤοτ ροεεειιιοι, οι Μεμπε οι αιτία ι·οιοοιιοιιε

ρτοτιιΒοοε μεεοτιιιιι. -

στ» Βιεο τ. ΝιιΗ3 ιΒοοι·. οοιιοοιιιιτιιιι: .τι οσοι-ο

μοε:ιτι ν: ι·οιοοιιοιιε ρι·οοιοοτιο,οιισιτιιιιε ιι!ιοιιιι τι:

Μ, έ, Μ” οσοι-α ντ ιιιοι·ειΙιτοτ ιτιθιιοοτ ιο ροοεοτυοι,Ροιοτ μπε

@μπορώ μισο. οο ιΒιιοτ. οι! αιιιΐο τειιιοιιοοερτοτιιμοεμε.

ν. τιινωνιιι εατιιιο,οιιιιιο ορροΒτο Γοιοοτιο,ίι ..απο , ριοτιιτιο

Ρ"ωω.· τετ μεειιιιοι :Γεά οοιιεοιιιιτειιοιιοιι οίΠιοιιιίτιιο

όι:Ηιιο .ο. οιΠιτ,ίιιιε ποθ: ορροΙιτο Γειοτιτιο,ΐοιιιμι·

Η οοιι·ιιιιιττοτετοι· μεεετιιιιι : όιειτιιι· ιιι. οοοοο

ιιιιτιιιιε, τρια τοιιτίιιιι οοιιιιτοτιιι· ιιθ:ιιιιιροεεοτι , δε

οσο οίο επί: ι·οοιοιιοοερι·οΜΒετιτ πω. : άουτ

απο Μι ιΒιιοι·.ομιατιιτ,ιιοτι ι:Ηειτιιι· ορει·οτι ει: ι!

Ια, οριο ροι·τιεο!ο οι· οιιιιίοΙιτιιτοιιι ιιιιροι·τοτ, ία!

απο ιΙΙτι,οιιοτι μπω Βιιιιι!τιιτοιο ΠΒοιβεοτ.

Ροίτοι·ιοι· μια εοιιίι:οτ:ιτιτοτάιιοι .ο .ιΒιιοι·. εστι.

εοιτιἰιιιιιε τοιμ&ιι οροι·ιιιιτιο οι ιιιιιιοετοιΠε ίιιιο

οοτοεει!. 8ο τιιιιε ιιοοιιἱτ οίΐο εοιιΩι οιοι·ιι!ιτει· ιιι

Βιιομ ιιι μεειιτιιοι : ειτε: ιιεοτιοατιΒιιοι·οιιτιιι πιο·

“τω” ιοΒιιοι·ο ιιι μεεατιιοι, ΜΒ ι·οτιοτιο τωρΠειτιο

εοΒιιιςτοιιιε , φωτο τι. ιιιιι!ιτιιι ΐοειιιτι ίτιιιοιιιιτ. ιιι·

ιει·άιιιι: νοι·ὸ οοειειτι ιΒιιοι. τοἴμᾶιι ομ ι·οιιτιο οίὶ

νιιιειοιΙιε8τ εοοΐοι:ι. 8ο τιιιιε,οιιιο που οεειιιτοτ το

“τη” ιιιοΙιτιἔι, τιιοι·ο!ιτοι· ΜΒΜ: ιιι ιιιΒ.ι μι· ι:ιιοοίι

μοροιιοοτιι. ΒκοιιιοΙιιιιι ρι·ιιιιι : οεοιοιτ οιιιτιιιι

ιΜοιιτο,ιοιιιοοιωιτοτριιτιιτιεοΠο Ϊετοαηςιτοω οε

ιΜειω, Η ΐοιτιίΠοτ;ιΒιιοτ. οίτ εοτιεοιιιιτιιιιε δειπ

»Μια μοιιιιιο ιιοι:ι ιοΒιιοιιο οιοι·ιιιιτοτ μι· ιιιοοιῖ

οι·οροιιοτιτΜο Ιιοιοιειιὶιιῖ. Ειτοιιιριιι ίΞειιιιοι:οτ

οιτιιτοιιιτ ιιιιιοιοιιτο, νιοει!:οιΙιτοι·ριιώτ τοιο:οιιοιιι

οεοιόιΙΤοτ,5 ΓειιιιΠοτ,ιΒιιοι·.οίτοόεοιτιιι5.ν,[οτι νιο

οποιο 8ο ε6ίοτι. “φτου οεειά6τιο,ρι·οιιιοο πιστο

Πτοι· ιιιΒιιοιιο μι· ιιιο«Πι ρι·οροτιοτιο ιιι μεεοτιι τω·

οιιιοιο!ή. Οιικοι·οοι Με ιοτοτοθιιιτοι· νιιιιιε 8ο Ντο

ιτιον έθιμα οΠ:εθιιτο: οιιιοά μισο οτΪοᾶιι: ιιιιΠο

'πέτο το “τω” !ιοιιιιοΜιι τιιΒιιιτιιι· οροι·ιιιιτι, τω

με !ιιι!ιοτ τοτιοοοιιι- τιοωιοιτ1η 8ο μοειιτι ίοι·ιιιαΙι

τετ, τω ποιοι:: ι:ιπιτοι·ι.ι!ιτοι·:οιιιιι ιο τοτἱοιιο Βοώ

οιοήτοιιε ιι&ιιε ω ιουιιιεΗΜΙιτοι· ιΒιιοι·οτιιο. Ρο

Ποι·ιοι· νοι·ὸ οΠ-ο&ιιο τι·ιοτιίτι.ιτ ομι·:ιοτι; ετιιιιτι ιιι

“τοπιο Βοι:ιιιειοή 8ο μεεοτι τοιιι:ιει!ιτοτ, οιιιιι ντ Πε

που ίιιιτιοοιι!ροοιιιτει ιΒι·ιοτιιτιιο. νοόο “κι Εο

ΕτΠοιόιι ιιιειιι·τοιοτρωιιπτιοωιειάή, :πιο ει!τοι·.

τ· Εεοι&ιτιοΐοι·τιιτ: οοιιιιειΒιιοι·οοτισιοιιιοοτοϋ

οι .

ΔΙἰ9". :β

“εφε να:

οκτώ”,

ιπ-βαση.τ.

ἐ5επιτυπ

ζ; ποταπι·ἰσ

αυτου/Β· ὁ

Ρετοιν1°ο,

ειιι.#μοπ. οεειι!τοι τοτοΙιτοι· ιο.ιΙιτιοιιι ιΙΙιιιε: ΝιιΙΙο οοιιίεςτιοε

του νιιιειοΠιε οιτεοΐοτ τοτει!ιτοι· ὰ ροεεειτο:τιιιιο πι:

Πι τοΙιε οεειι!τοτ τοτοΙιτοτ ττιοΙἰτιιο:. Οτοιιιετατοοο

εοοΓοοιιοιιε οιιιιιιιτ μεειιιιιιιη «μια τι οσο τοτιιΗ:

Τσου. 3. 1): Που, ·
ο

. Μ, 8ο οιιτοεοοοιιο οποία: τοττι!ιτοι ὰ μεειιτο, :μια _

2!) .

τετ, Μαιο οι μτ·το οεειι!τοτ ιι:ισιιτίιιτο:νιιί τιιιτὺιιι Ε

οπεορτἐ`ι ιΒιιοι·. οτΐοᾶοτιῖ, ΐοιι νοΙΜοι·ομετ ιμιιιι:ι

μεεετιιιιι: Βοο.ιι.ιι%ιαιιοτ,οοπ ιιιιιιιιιτ μοειιτιιιιι,

οσοι οιιι ο: τοϋ ιΒοοι·. ομτατιιι· , ιιΒοάιιτ ιΒοοι·οιι

τω», ν: ΒΒοι·ιίιτ μεεοτ, :μια οίτ εἱτειιοιίτοιιτι:ι εε

Βτεοοιιο, δε ΒΒιιιιιιι ιιιοιοτιτ οδοάίιτ οτειι μπει

τιιιι:. Βικιΐτο τοτέρ/πω: Β.ιι.οοοοι:ιι ιετιοι·. ιιοτιίιτ

νοΙιτει , νο ο οάοτιι μιι:τιιιτιο 8οοιιοάο μορτρο,

ω,... ροεεοτύ,ίοο μορτοι οιιιιοι Βιιοιο, τιιτιε ποιο

ο8εταιιοτ,ΐοο οιιιιιιιτ μοεοτίι:οιιιιι,εοτοι·ιε μτ·ιΒιιο,

' ίοοιμι· Ιοιιἰἰιτ μεεστ,οιιι πιιοί1: εοΒιιο(ειτ ιιιοΙιτι5.

Έ)ΙΒΡνΤΑΤΙΟ, ΧΧϊ.

Βε εοιιΠε ειττετἰοτιΒιιε μεεοτι.

Ι)

Η

τ.

ΙΓειιίΕο ἱιιττἰιιίοεἱε οοιιίΞε μεειτι , .ιιτω

τιοιιιιιι οποιοι-οσα οιιρΙοηοιτοάο, ουκ οι! τω άτομο.:

μεεατιιοι νιιδ οπο: νοΙιιιιτειτο ιιιιιι:ιει:!ιατο

οωωιιιτ,ω.1ιτιο.. οπο τατιτίιιιι Διοτι, Ϊ

ξ ΓιιιιτΙοτ, “άτιμο νι οιττι·ιοίοοιιοοιοάο, ορο ω! με..

1 οοιιόιιοι ιιΠιειιιοτ; οιιιτιο!ιιε δ: Βοοιο,ετιι"ιιιιοοιιτ

δε ιιιίτιΒιιιτ οτ! μοοιιτιοιιοι, οι:ιιοάο μοροιιοιιοο,

τιιτἰοτιιοιιε ΐιιιιοοιιτ!ο, ρι·οειριοοοο,εοοιιοιοαοόο,

ἱτιτοτἰοτοαι ρ!ιατιτσΠιιιιι ιτιιιιιιιτεοάο. (Μάο οιττο- 2;έξ:,2:5.

έ Ποτ· οικω μεειιτι οιιΠτι οπο" οπο Ρωτώ: ομοια “φα

τιιιΙΙιι ει·οοιιιια ιιτιιιιοι!ιιιτο ε6οιιι·τοτο ἔοτοίτ ού νο

Ιιιιιτιιτο μεειτοτιο οι! Μαϊ μεεο.τι,ιιι ίο!ιιΠ)οιιο.

@οποσ ΡιιιΜμιι.

..το @Μεβ εαπ/τι @ω

Ρ Ει·ιιιιιμτο οίὶ ΕἰΒοττἱιιοιῦ,Οοἱοἰιιἱίτ. Ειιτοοι·.

τιμούν , οιιι Ποσο: Βειιιιιτ ιιιιττιοι·οινι μοοοτι:

8ο Ποετοοοοοιι ειιιττιοι·ιτ ροεε:ιτι νίιιι·μτο οσο αιτι

οοιιιτ,τοιιτι οιτρι·οίτε άοεοτιτ , (ε, τιιιιοειιτιοιιε με

επτο οι: !ιοιιιιιιιοοε Βιιιιτ,Βοτι που ίοΙιὶω Βοο μι.

ι:ιιιττοοτο, Μ! οτιοιτι νοΙοτιτο, ι:ιιιιιοιιιιτο, ιοίτιμιιτο,

1 οροπιιτο,ιιΒ 2τοι·ιιορτεοάοδιιιοιιτο , ντ οοιιίτοτ ο:

° (Μοτο. ΙιΙτ.ι.Ιυιβιτ. £ιφ.Σ7.8.5.7. ό· τι. το· ωφ.ι8.

οι. π. νΒι ιτι·ιοοιιε $ε!ιο!οίτ. ιΜτιιι&ιοοοιι: έ: 48ο”

8ο μυ·ιιιιττετε: .4Μονάκω (ἱιιςιιἱτ) Μάτι", ·υοΙσπτωο

Μποστ Βου ασια” 6οωιπτω, μέ »των ωειται:[κο

"των άιιτιιι·ιιι ή. Τοτειισε7[υσιάσ ω.,τα οβιέικιιτ, Πο2

ωιτιἶω ΡεϊυιΨτσ,πτἶ "που ουΙωιωτι βοηῖπι. Εττι.2.

@ΜΜΜ,νά ανοικτα: »που @Ματ , ?κατά ά: εοΜο

ΧΧ:: τιμάται 5.ιΙνωο»/ϊι8ι ω, στι! ί|ίτσο, οπο: Πιο

ριβωτ ή? , κά τυπου :Με βτ4πιπτΜΜεοπκ: ο.σωπάέικι·,

Μπτισυήιτο τοστ:: .το βάι:ειΠοτ, τμέάοκιά ...ω ορια:

μυισιτ.τ 67220348 @τι ωρωωιιι «φταιω ]ΐιιωι άτι·2έ.

Ετ ιιο.3.ωρ.23. οιι.8. (ω: @τοστ Με”, Πειρτοκι

ώ·ιιτοδ]ϊο οπὶιπεπτο. Βατιτ:τειιι τι:οτείιω όοειιοτιιοτ

6'επτοιιψε, άνωττωμ , υ.ΜεικιοΙιεό, πωπω.. Μ,π.μ

|δι,κ!!θτμιιβ.ι, οιιοτιι Ρι·ιττιιιο ειιιτΙιοτ ρι.ιτοτιι τ δέιποπ Μπεστ:

Μαριε. νετιιιτι Μοτο Με ιιεςιιιοιοε (πο: Ιιοτετιει

τιοίι:τι τοιιιροι·ιο,οιι5.το ιιιοιοτι απο ιιιιοιοτειιο, οσο

ιιι ιτιο!ιιιιι Ποιιο:,ωιιιοτιιιιι οιιιοἱοιο μιτιειριιιοι,

ντ ΠΠ , ίοιὶ ιιι Βοοιιιιι νοοιιιιιειιιο Ποιιιο οιιιοἱιιιιι

οποια τοί:οτιιιιτι οποιοι» μια” Ποιοι:@το αραιά

°ξΒοάιο·υιι. Μ. 2.άο/Ιστο οπο. στη» ι. Ι*Ιοιιιιιιε ω.

Ρι·οοοιιτ Ιιοι·οτιει Με οττοιοιιι. π. οι: $οι·ιρτιιτιο, ΡΜ

φωτ νιτιοτιιι· Ποιιε :ιο ιοτοι:ιιο οοετοιιιΠο, εμε ιιι

τοοιροι·ο Βιιιιτ ιιιιιιο: θτιιτ[ τον. Ναι οοβι·σ σουβιο,

Ιοοιι.ιιτιιτ Ιοίορτι οι: Βάι ἑἔτοιιἰοιιε·νοτιὸιτἰοτιο,|ἱ·ά

ΙΜ ·ιω!ιιιιτατο Με υπιβω· βιο τ 8ο ειιρ.το ΝυΙιτε π

τω", οπο:: Βτηισβ)ιωκ: ν4ΒΜ·ο ·τω!κκωτ 9 Α&0τ'ι

ο. Πειτε, ιιοτομ οτιτιίτοτο, ιία]ΐιιιτο ιού2ιο ό· μι·

|δύονι;το_υοτ ΜΜιτρρι Ρετ-τοπια: ιπηιιστωπ αβιντπ

- :Γ ο τη μια”

Η

ο.

Ηινοβο"β,

4.

Απ! Ε;



Ε. 22ο

5 .

Ριοοιιιιι ι.

ιο.

6'ιιιοο!ιοπ

βο:οπ::. :

Νιιι!ιιοι

ροοιιιιιιιιι/ΐ:

·υοΙοιιιο ΠοΟ

:οι ιιιιοι·οιποι'ι: : δ: οφ. ο. Εοιιιιοποιιιιιι [απο οι”

ιοοιιπιι: ιιιιι, ο· οοπῇΙιιιοι ποιοι άοοι·οιιοι·ιιπι βοοι.

:..Ρωιιωι ή: ιο::ια:οοιι:,οι:2 οΠ:ο:::ιιιιι: Ποστ::

σπιτι: ιι::ριοε, πιο οοιιιι:: ριιοι:ιο:ι:: ιροο:ιοοιιι:

ιο!ι:ι:οιι: :Οοιπιιι οποιοι· |οΜΟΠΡ|ιιΜ οιιοοιιιιι: ή Πο

ιπιπιι: , ιοιιιιιιοι οιιιοοιιο ιιοΜιοοι ιιιιι!ιιοι. 8:ιιιο:ι. μι..

::ιο:::::ιιι· οιο::ιιιοι Πάω ι:: οάιιιι:: δ: :οιι:ο:ιο:ιοι::

ιιοιιιιιιιιιιι:@οπιιοοι οποιοι.: Πο: :π οάιιιοι [πιδιο/οιπι,

ιο· :ο ιοοιιιιιοποοι οιιιοποίιιι: οιοοιιιιιιιιι , ώ· οι ιιιιιβιιιιι

“οι ιιοιίιοπ: ιοπρόοπιιιιοι. Και: ο. οι: ποπ οπο:: :οιο

βιιιοιπποπιιι:[οοοιο ιι!ιιιιιιιιι: οι Ιιοποιοοι.ιιιιιιι: οι οοπ

ιποιοΙιιιιοιΡ 3. Α::οιιιιι: 8ο:ιο:ιι:Μοι:: , :ο οι:Η:ιι.::

::ιοι:ιιι Πει:: μποτ:: ριοι:ιρο:ο,:ά Μέι:: ΜΜΜ:

:ι:ιβοι!:.ι:ο.2.Κ:Β. ιό.Ποο:ιπιι: οποιοιιιιδοοιοι οι οι::

Ιοοιιι·οποι Πιιιιιιέ._3. Κοε. οι. ιι::ροι:: Που:: Γριιιιι:ι

ι:::Ιο, ν: ιιο::ιρι:: Αοι::ο:'Ποοιιιιο: ά μ.ιιιοΙοοι::οιι

έ: ή· [ιοοιιιι.Ρίιιι.4.3.ΠοοιιποΓιι/οιπιπο: π:Πτο:ιέ πιο:

ιιιιι.Ρω.:4. Ε'οπιιοοιιι σο: οοιιιοι.οι οιιιι·οπι Ροριο!ποι

οιιιι.Εί:ι. 1 18. [πο!ιπιι σοι· ιιιοιιοι οι ιοβιο:οιιιιι ιιιο,ς$ι·

ά ποπ :οι ιιιιιιι·ιιιιιοι.Ρ(οι.:4ο.Νοπ άοο!ιιιο: σο: οποιοι

οι σοι.: οπιι!ιιίο. Μιι::.:6. Ε: πο πο: ιπάιιοιι: οι :οποι

ίιοποιοι.Ιοοιι. η. πιο: (Μη/δι: Ιιιιιιοπιιοο![οοιητιιο

οπο. Ριο:ο:ιιιι:- :ιι::ιοι·ι::::: , οιιιοιιε όιοι:ιιτ

Πει:: καιω:: οι:οποιτο,ιοι:ιι:::ο,ι:οοιροιο,τι·ιάο

κι:: :::ριοΒοι::ΐοοιιιω.Ει:οο. .8.9.ΙιιιιιιιοιιιιΏο

οιιιιιι: οι: Ρβιιι·οοπι:. Μ:: ι ε. ἐκ: τοιιιοιιιιιιι Ιοοιιιοι

οοι·πι·ιιιοι, Θ· άοέϊτιπιιιπ/οπιιοι ιιιιβι·ι,οιιι ιοιοιι4:ιιι οοι·

ιιιιιιοφιιιοι ιἰοοιιιιι ω: , ώ· οπο” ου: [ιιοιοι μοβ

οιιιιο:.Ιΐιι.6:. @το οπο” πο:[οοι.Πι ιὶο οπο: ιιιι.ι,ιπ

ιἰιιιο/?ι σο: ποβιιιιιι,πο ιιοιοι·οιιιιι: :Η Ιο:οι::.2ο. δο

απο:: οιο Ποιπιπο.άβάιιο?ιι: |οιιο.Ιοιιιι. 1 2. Νομο

πι: ποπμισώ:: οιιάοι·ο,οιιιο ιιοπιιοι οίι.ιι.·ιι Μπι:: , οι:

οιιοιιιιιι οοιι!ο: οοι·ιιοι, ώ· ιπάιιι·οιιιι σου· οποιοι. Κοι:::ι.

1. Τιοιιοιι σο: Ποιο: οπο:: νοοιιιιιβιι[ιιοι , ·οιβειιοπι

οπο ποπ οοπιιιπιπιιι. Ε.: σειρ. 9. ω:: ·υιι!ι ιιιι|οι·οιιιι·,

ιο· οποιο ·ιιιι!ι ιπάιιιιιι. ς. Ρι·οοοιι: οι Αι:Βιιί:. οι:: νι

όο:ιι: :ως οπο:: Βιιιοιο,Ιι!ι. οίοοοι·ι·οιι. Θ'87'..€'πΡ.7.

νο: ιιροι·:ο τοΠ:::ιι: , Πιιτιί:ιιι:ι οΙο2ιίΪο Ι:ιόοι:::::

:Πι:οόοιιόι:ι:ι ίο:ιΒιιιιιοι:: Πιι:ι:::διιιιι (ιιιι:μ:ι:) 4:4

ιίοπιιι.ποππο @ο ω: οίιιοοίοοιιο :οι , ώ· οπο: οι: νού::

οιιιίιο!ιο: οβ,ι!ιο: ιΜιοοιιι: ιπιο!!ι2οιο ο!οδοι μι· οιιβι·ι

οοι·οίιιιιπ , ιΙΙιιοι ιιοτιπάισιιιοι. !Ιἰο: "°εο Μ.. .ά ..οι

ποπιἰιοοι 728πιοιπροιπ,ιπο:Μ οι: ούτιιπάοπιιιιιπ [ιπέιιιποοπ

[απο. Ε: ι.ο.οιοδι...ο- Ιι!ι.ιιι!ι οιιιι.οο.άοι:ο: , οσοι:

πω:: νοιιιο::ιτοει:: απο ιι: Π:: ρο::Η::ι:ο, οι οι:: οπο

ιυο!ιιοι·ιι,ιιιιιἶοἰο ·υο!ποτιιΜο ιιιο!ιπι::ι. ·ιιοίιιά βιοψ

οιιι οιιιίιιι/οίοοι οποιοι:: , οι! :άΡΩΜΗ οιιιοπ/άποιο ιπ

Χοι·οπέι:::ιιιιοι!ιει: :οι ραιι::,ροι:ο::: ιρΪο; ί:: :Μπι

::::ιιι.ιοει: : Νιιοι ιπιιοπιοιιι: ιι!ιιιιιιι μεσα:: οιιιιοι :πιο

πο: ο19ΐι οδιοι·πιπ ροοοοιοιιιιπ , ποιοιβιπι οπο: ο: , :πιο

ιιοι·[οδο οἰιοιι κ1ίιιο/Ιοιιι: οι ρο7άιιιοποιοι|ι-σιιι οι: :πάπια

"πιο ΤΙοιιιιιοπι:,οιιιιι: (ο 6'ι8"[ιο ιιιοιιιιι· οι ιγ:οποοπέιιοι

οι ι!Ιο.·υιιιιιι:οιιι Ποι.ιιιἴιὲἱοιιιιοιιὸο ι.ιο.ΐοι:::ι ω..

:Παοκ τι:ω:: οι: :ι::ικ::ιο Ποι:ειιι: (ιιιι:μ.ιιι) :ιο

Ιιιπιιιιοοι :πομπο ·υιιιο βιο ιπιι!ιιοι οι θα· :καιω Μάι

:ιο/Μ ιιι:ΐο .ο οοοιι!ιο ιπο!ιπιιιιι:. Ε: οαρ.2:. Π: :οτι

οιιιοι::διιιι: οιιιιπιιιιιι ο.νιΠιοιο , ιποπιιτοβοιιιι· ομοσ::

Ποιοι: :ιο οοιιιιοι:: |οοοιιπιιοι οιοί ιπο!ιποιιιίο: οοπιιπι :ιο

Ιιιπιιιιο: οποοιιπιιιιο ιιο!ιιοι·ιι,πιιο ιοί Μπι: Ρϊιι/Μ οιιβ:

ι·ιοοι·ιιιιο . [κι :ιο :ποιο οπο οιοι·ιιι: οοιιιιιι.6. Ποιά::

::::ιιιΕ : Ποπ: «οποιο οροι·οιιιι|οοιιπάιιοι ι.·οιιβιιιιιι οι”

Ιππιπιι:Λι.οιΕριιο[ : ΙΒι::ι: ..ω οσοι, 2ι:::1ι:Η6:.

.ω....ο οοιιΒιιο δ: νοΙιιιι:::ι: ιρίιι::. Ποιιί::ι::::ι::.

..ω θ: Πω ιιο!οιπο :οιΒο οπου:: ο 38:10: “Μο

οποιο ρ::::::::,Βιιιι: Ποο νοΙοιι:ο. . Π' _ι _ _

νο:: Γοιι:.άοεο: , πο:: :Μάο Πι:ιιο:ιτει:Ωι:ι: 8:

οι::ιιοιοι:: οποσ:: :πιο οι:: , :μισά Μιμί: οιιιι:οιη

οσα:: ιοι::ροιι: Νοιιιι:οι::: ΜΒΜ:: ι Το:: πο:: νΗιιι::

ΡααιωΦ. ἱρἴο νοΙοιι::: . οι:: :ια:οι·ι:οι::ο, [οτι μι».

ΜΜκ,Μ :πιο ρ::ιοι:ιοιι:ο,Βοι:.@ιοι:: :ιοάιιιιιιι::ο:Βιιι·ιο _

Ροιιπιιιοι:. “οι (ΜΗΝω. απο :ιό Λο:ιοιιΕΠ:::ιι Ρο::::;Το:.- :ιιιι(οι: μπώμι:::ΞινοΙιιο:οιο :ο Πιο, ω:: πω.

Πι//ι. ΚΣ.@ο:Διώ-ι οιιιοι·ίοι·ιοιι: ιιοοοοιιι. .ΐοόΐιο .

:::Πι:.!ιο. :οιιοι·ΐιι: Η::ι·ιι:ο8. Μπι σοι ιπιιΙιιιπ «ο

οφ, μι ο!! οποιο ποπ ποιοι”, οπο: ποιο οιβάϊοι·, απο

ιιοι·ιππζοι·, μι: Ποιιιιιιιιιοι. Πιιι·νίοι:. ιωωιι.8. :ο

οιιιί:.2.ιιά Τιαιο:Ι:.ιιι ι.. ο. Μο::Ιι: Ιἰοο|οΙιὶοι[οιιοι

.μια Ποπ: οοιπι.ι Ρ7.:ιοιιί", ιιιιιιιί Μπι.πιω :οποια
|ἰιοιιι:,οιιοιἰ :πιο οιιιιἰοοι οιιοιπιιιιι·,ο!ιο ·υοι·ο ιιοι·οιιιιιιο ν

οπο::οι.: ιιιιι!ι οιιίι|ιοιι:οιιοιί ποπ ο.ιι·πι!ιιιιιιιιι: νοικο

ιιιιοπιιιιι οιππιιι,βιά οι: ποΠιιι οποια: οποιο οοιιιιιι οι:

...πιο ιιιπιιιιποιοιἰο , ποιοι οποιοι οι: ·ιιο!ιιπιιιιοιιοΠι·ι:

(ο φπα: ιιιιιιιιοι·ιο. Αυε::ί:. 13 . οι: 1%ωιι. οπο. 1 2.

Μπι:: ιιιιιοοι ι:ΐο οπο ιι·οοιιιιιι: οβ |οοοιο οι οιιιιοο!ι μια

ιο/ἴιιιοοι,ιιοπ οι: :Μπι ιπιο!!2ι,ιιιποποοι 2ο: Ποιι:[οσο

ι·ιι,ιιιιι|ίοιι ιιιβο·ιι, οι ιιιιιιιιοι μωρε:: Ριι!8οιι:.

ω.. 8. οι: Μοιιι. :::ρ. ι 3. Ροβι ροιοιιιιιοι ιι!ιοιιιοιι οι:

ιιι·ιιιίο:ΐιππιιοπο Όι: Φ,οιιοβι οιΙιοιιι: Ιοοοιιιιιιοι πιο:

μια", ποιοι: ιιιιιοοι |ιοοιιπιιοι ΜΗ: οπο:: , οιιιιοιιιι:

οπο: οπο Ποιο: ιιοοοιιιοιιοπιπιιιιιι 5 Παοκ( πο. α. :ιο

:πιο ο. 29. Πιοιιιιι· @πιο ιιτιεπομοοοιιοπ: ·ιιο!ιιιιιιι:

(ο ιιοοοιιιιιιιο οι: ιρβ οιιιΠιιι:. Σοοιιπιὶιι :πιο ·ιιο!ιιπιιι:

|οοιιοπ: ει:: ιιοτιπιῇῖο ο.: ιιοΠι·ιι εαπ/δι ο.::Μιοπ::Ε τ οποιο

ροίΙ:Μιι!ιι ποοιιο ΟΜποάσπϊσ:° ·ιιιι!ι,ποιιιιο εοπ|οοιιοπιοι·

·ιιιι!ι :οπο ιιιοιιπΜΜΜ ιιά οι: ίιιιοι·ιιοπ. Ηι.ιΒο :ιο

5. νιο:οιο Ιιο.:.ι:ο διειιι.ρ.5. οπο”. Μαι: Ποια·

Ροιοδιιιοιπ ιιιἱιιιιιβ!ιιιιι,ποπ ·υο!ιιπιοιοιο,οιιιιι !ιοοι (ο:

:Μπι Ρ07ιοι#ι0πο[£, οπο:: ιιιιι!ιιοι μπαι:: , αν ιπῇιιιιι

ιιοπο :ποιοι οπο: ποπ 4!,οιιοά οιιι!ιοοι ·υο!ππι. ΟοιιοιΙιιΪι

τω. Ι:Π.6. ι::ιι.6. δ: μι: ιιι:ιοιιι,ιιοπ απ: ιπιιοιοβοιο

|ιοιπιπι: , ·ιιιιι:/ιιο: Μι8|Α8Ϊ££€7η οι οιιι!ιι ορο” , :ιο

οι ποιοι, Ποιοι οιιοι·ιιι·ι.ποπ οοι·ιιιι]]ιποβΙιιοι,βιί οιιιιοι

:κοπο ό· μοβ (ου. .4πιιιιιοοιιιπι.

Ρι·οοιιιιι: ι. :ρ:::ιιιιιοι:ι:: Πει:: ω:: νοΙΙ:,ΐοο1

οᾶιίΪο οοι::::::;ιιο:: :ο ρ:πειρο:ο.νοι οι: οι: ιιοι::ιο::

Ι::

πιο." οι:

οιο/οιοι:

ιιτιοοΠοιο : ΡΜ. Ι. Νου: Ποιο: ·οο!οπ: ιπιοιιιιοιοοι οι: Μ....Β.

π. Βιικιι. 18. Νιιποιιιιι ·οοΙιιιιιιιιι: οπο:: ο:: πιο:: ιιιι- μού.

οιιΡΗ::ι:οι:ο ι .Μπιιέιβιπι οοιιιι ιιιι,πο ·ιιιοΙοοιιι οιο

Ιιιοι,ς9· ι·ο:βιοοι·ο πάιιιιιιιιιιοιοιιι ποπ οποιο. Α: :ισο

::ιο:ιο. Η οι: (ο οι: ν:Πο:, όοδοικ:, ρ::οοιρο:ο:,οκο

ι:ι::ιοι·ιι ι::::ιιι::οι ο δοριοιι. : π. Νι|οιΙοιίιΠι οποιο,

-οιιη"οοοιι. δ: η.. Οάιο ο!! Που οποιο: ό· ιιπιιιοιιι:

οιιι:. Α: οσο :Μάο , Η ::ιι:οιι:ιο,ν: οι: οι:οι::::ιο:::

:ι:ιιιιι:::::ιι: Ρ:οει::ιι:::: Με! οπο ρ:άο σο:: πω.

και:: Που: οι:Ηΐο σο: , οοι·ιιιιιήιιο:::οι:οι:ι νοιώθ

ίο , οπο:: οι: :ο ιιιόηιοικ::::::: ιιο:οιιιι:: νοΙιιιι:::ι

Βι::, ιοιοιιιο ρια:ιο?::ιι:ιι:οι:ι:ο άα::::ο οι: οικω::

::οί:ιο:Πο: , ..ο “πιω νο:ιο: ριπροι·:Πο: ι:ιοι!οε οι:

::ιοάιο,ι:ιοιω: !ιο:ιιιιιο: ιι:ιρο!ιο::::!Ει:οιοΕ: 5 .Νο

οιιπι πιιιιιιὶιιιιιιιιπριο :έσω Ιο:οι:ι. 19. οβάιβοιιιση

ι·ιιιιι οποια:: Βιιιι!ιιπ οι:: ποπ οποιοι:: ; πιο Ιοοιιιιι:βιο:ι

πο: ιιβοποίοιιιιιι ιι: :οι οιιιιοι. νου:: ΜΜΜ:: Ριου

οι:::::,οιιο::: ::Ποοιιι:: Η: :ι νοιι:ιι:ιι:ο Πει, ν: πο:

οποιοι:: ο ιιοιι(ο!ί:ι:: οι: , οι: Ποιοι:: :πιο ρι·οοιρο:ο,

Για: οι: οιιιι:ιοι:: ι:οΒιιοίοι::ο. (οποιοι οπιοιιοιίιοι:

Ποπ: , οι: Μ:: Ηιο:ο:ιν. 9:46 :πάψω ι·οοιιιοιβά πο::

· οι , :πιο Νικο Ε.ι:οιο μ. Νοβιο να. ιιφοι.ο: πιο

οιιοτιιι·ιο οπιιιιιιιιιιι:. δ: οικω:: Ποπ: μαι:: ιικΗΒοο

ποστ:: Γι:: οο:ι:ιἐ,ηιιἔ. :πισω οι:: (ο νοΙΙ:: μια::

τι: Ρ πω». ι. Νιοιο οπο: ιοπιιιιιιι· οι...: , οιιοιιιιιιιι ο

ξΠοο τοπια", Ποιο: οιιιοι ιπιοπιιιιοποιο!οιιιοι ο/ι :ιιιβ

48828:: ποιοιιιοιπ ιοιιιιιι. Ει:οΙοί. ι Σ. Νοιι ιιιιιι:,ιΙΙο πιο

ιοιιιιοπιιιιιι._Α: :μια ι:::ιοι· ι:::ριοοιι:ιο , οσοι:: :ιο

:::ιοοε.οι: μωρο:: ριιιιοοί:ιιιο:ο, ει:: Μέι:: ι:::ρ:Ι

“Πιο οι: :ιοι:::Π::οιο: Βιιοι:οιι: νοιι:ιι:οι:: νιι::ιιι:::

:ιοιι(οιιίι: :ι·οι:ιιιι:: Ριιιιο:.

. Έιο!ι.ο.:::ιοοιοι::.:.Ποο:(ιιοΒιιιιιΠιιιιι:ρω

:ιι:_μ:::οιι:: :ι:οιιιοο: : Έκι:: ι:ο:: ροκ:: Η:: οι:ἴο

νοΠοιοι:ι:νοΙ:ιιι:::, ν: οικω:: ::::::, Ρι:Βιια: οπο:

οιιι:,ιιι: φάει:: Επι: ήπιο: ο:: οιιιιοιβ ι::αΠ::ιι: οι!

ροι:ο::ιάιιο:ιοιΒο πο:: :ιά::ιι::ι: ω:: νοΙι::ι:::::::.

κι: οποσ:: Επι: Ν οπο: πιο:: @Μια (:ιρροιιοι·ο ιι:

Ιιοι:ιιιιο ρο:ο:::::ι:: νι:ιιιιοι :ι::::Φι:::,:::ις ρ:οιιιιιοι:

ο:: Π:

1."

:

κ. Βιἶι°Μ ο



η.

Επι:: 8.

ΤΙ::::::.

η.

ι. πω..

ι ι .

ο. Και::

πω:: Νο·

αποτο”,

[οι.

Οιι|::ίιο:::

Έπάέ'(Π::.

16,

3. Καπο.

?ί:Η :Ποοο:οβ:ο::·Ιοοίοοίέο: Ροοο.ο:ί. .:'οέ:'. Ϊ., ο::

πο:ἱπ οο:::ιπο ι:οιοΒ:ι: νι:::π:Προοο::::, :μια ρ:ο- οπο:: π:: απο/ΜΕ, οι:::::ο:οοι:::ίο::: Π:: Μοοο::.»η

οιοοπ:ι::: :8::ι:: οπο: νο:ι:πι::::ι:8::::: οπο: :::::::::.

ΟοπΒ:·ο:. ι::οπ:::ο:ι:: Ποι::.Β :οι:ο::ονοΙΙο: ρ:ο::

::,::::α Β:ο το: :::π:::::ιιο ραπ:: ρι·οοιοο:. πω:: .π.

πω.: ο:: :ποπ:ι::,οι::::: πω:: Β8πο οί:οπ::ο:ο, οπο

:::οπ:ο :οπο::: Ρ 8ο:: ο:::ο:πἔι οιοοιοι::οπο ν: Βοπο '

:::οπ::οίοι: Ποι:::πιο:π:::: Β::ιπ: νο:ι.:::::::ο:::.ο:Βο.

π. δ.Τ|οο.1.2.:Ι.79. :::·:.:. Ροοο:ιιι:::: ο:: :οοοΒο:

. 8ο οι:οι:Βοπ Ποο ν: :ο :Μοτο Βπο: ::::ροοο: , Πού

νοΠο :οοοίΐι:::: δ: οι:ο:Βοποπ: : ίοι::Γο:οι:: :ο οι::πι

οροι·ο Γοιι:Β:::: ν: νΙιιπ:ι:::: Βιιοι:: :..ωπο:πεοι:::...

ιρΒ:::: ποοοΒ:::ιο:ΗΙ:8::. 3.Ι:::ρ!ιο::: ίι:::::::ι:::: οο

οπο: νοΠο Β:::::::ι:::: ::::Ι.ιιι::: :Βιιι:: ::::ρο:::ιΠοι:

πιο.: Ρο::::::ι:ι:::οιιιο:: οί: ίι::πιπι:::: ::::Ιι:ι::,::ι:::: ε::

::οπ:::: Β:::::::ι:::: οοπι:ι::.· Απ:οο. οί: ω.: Ιιιο:ιπο

π::::ι·:Η πο:ιι:::;ν: π...: πο:: Οοπ::!ο:Ρο:ΙοΒΙ:ιι:ο

:::,ν: :ιο Τ::[::::έι|ο. ΡΙ:::οι:ο, :.ΡΡίια::::ο ?)::ο τῷ::

Βο!!.::. Μ.: άοβο:::Ι:οοο. οπο. ο. δ:: μισο. :ορι.:8ποτ

:::Β::::2 Β:πά::::::, π:::::::το:ο ιπ :ο οπο:: :::::Ι:,πο

::::οι:: οιιὲἱ:: :::Βπιτπ: Β:ριοπ::::.ιιοπ::::ο:ο ::Ι:οιι:::

ΜΒ. 8ο:: νο!ιιπ::: μαπα:: ο:: ::::Ιο,οιιο: Β: ::::ΐο:.

πι:: ποιοι:: :::2οΠοδ:::::1: ν: Βο. Αι, :ποιοι £οΙ:::. Η::

νο!ι:πι::ιπ Ποο οοποί:::ι:: ο:: Βπο, ο:: οποσ: ρα

::::: :::::8::, :μια ο:: Β:: πο... πισω. 8ο:: ...::::,

οιι::::ι:ο::ι::: οποιοι:: :ποιο οποια: ι:οω::::: οι: Β

πο οοπο: οι:οοι:: οι:::::: οοι::οΙ:::::ο ροΒο: οικοπε

:ο :::οοιι:::: οπο: :π Βποι:: οοπι::::. 4.. 8οοιιο:ο:ι::

Ποοπ: .το οι:ιοο:ο::: ::οο:::::. Ε:οπ:::: ::ι:ρΙ::::το:

:::::οΒο πο:: οΒο ::ι:ιοοι· ρο:::::::ι.νπο :::ο::ο ν: οοιιἴ:

:::ο:::ο:,ιπί::8:πάο,ρ:ο:::ριοπ::ο,::::οοΠοποιο:ο!ιο,

ν: ::οι:Β ρον:ιο:: , οοοι·ο οροι·::π:ιο ν: απ:: μοι::

π:: ρ::::ιοοΙ::ι·ι:οπ::::::ο::: ροο::::ι. Α: πο: οο:ο:ιοο:

Ποο: :πί::2::,ρ:::::ιοι:,::::ποιοι, 6ον: οιιι:Ι: ρ:ο::

ο::Ι:ι·:: :::ο::ιι::: Ποο:: ::οι:ο ::::οοο::οπτο νοοι:::ο

οοπ::ι::::: :κι οπ:::::ο::: ροο::::::: ο:Βο ει: οι::οοι·

Γο:ο:::ι. Οο::Β::::. πο Ποιο: Β::οι:τοοι· ροσο::ι, Γο

ι:::: πο: οο: οοί::::,::ι:ι: Ποο: οσο.: ιπ:οπ:ιοπο Η.:

οι: οπο:: οο:::ιπο: δ: ::οι::οπο: πω:: νοοιπ:οιο ο::

οοι:ι:π:ι::. ()ο:ο:ι:π: οι:ιπ::: Ρω:::, οπο: νο:ι:: :ιι

:οο: ροοο:::: ρ::::Ι:::::ο:. διο .π. ΠοΙ:::.Ι:ο. α. Ι::Π::.

οορ.4,. οι.: οοοο!ι:::::: πο.. οποο[πο::::::]):ο , Μου

πο, οο::::::ιοαοο.:::, ·υ:άο:::::.: πο:: οΜ:·οοβΜο::: : Μ:

·ι:.::ιο:ο: π: βιο , :ο :::ο:ἰο πω, ο:: Μ:: :::οποιο:ο Π::

:::Πι::.: Μπα:: , Μαιο.: :.:ο::::::ι.το::ο :::ο::::::ι :κοψω '

ομ.::::ρΡ::ο.:·. Α: Β:::: οοπιι: ποπ οοοοπο::::

:::ο:::::::: πιο!ι::::, πο:: ιπ:οπιιο οοπο ι·οέ:::Βοοι οΙο.

&ιοποι:: ::::!οπ:ι:Βιιι:: Ποι::·οίΐοι·νο:ι::ροο:::::

:ι:ιοο:, ::οπ:::: οι...: Ρ::ξοο:::.Ιιο. :.οόάκο:::.οοι:.

: ο. Νο:: Μ' Ποιο: ο::::οο:·. οπο:: :Π «πω. .

Ωοιπ::. 8οοιιιο:ο:::: Ποι:::: τοπιο:: ρο::::::ο.

ποπ οοιπιπο::::ο: Ποο: οπο:: Ποο: οι: (ο ::::ο νΙΙ:::::

:::αι::Βοπο:::,οΒ:ο:οι:οι· ::οο:οι:::,ν: οοπ::πο: Ρο::

ο::ι·ο:5::: οι:: ::οο:ο:ο ροΒιο , ποπ οί:: :::::ριιι::ιπ Ι:

ο:::: ρο:οί:Διο οοι::ιπ::, ποπ ρο00::::32:Βι:ι.:: οπο::

:πιο ποπ οοεπιπ:,ΐο:: Ποο ::::ίο:ιοι ::οοο:ί :μια νο:

::ι:Πιι!ιοο:ι:::, πι:Πι:::: οί: ροοι:::ι:::: : οπο:: :ποὺ

νο:ι::π ο:::Βιι::::: άι:ει:Π. Μ. π: οπο: ::Ι:ο.:::ρ. η.

ν: σο:: νο:::::ο ποι:::πο::: :::Β::οι::::ο :::οο:. Νοε

::πιι::::Ιοοιι::ιιιι· ο: Ποοι·::ι:ο ορροΒι:ὶ οο::&ιο:::.

Ε:: οποιο: ::ο ορροΒιἔι ποοοίΒ::ι:. Μ::ιο:οί: απ

πιο: Μ. :πιο 23.». 7. Ποο:·οι::::: ::ο::·ιο:Ιο. [οι::ο:·:

.:::/ἰο:ο:::ο:::::: ::ο:::ορο:ο:·:: , μέ:: :::οβ:::::·π Παπ,

οπο:: :::::::::: @ο οοο:::::::: Ι:ο:::ο , :::::οο::ο::::Ρβ::::

:::..ω.:, σο· Με:: :::.:Βιι:::::, οπο: οίοοπ:οβ:οβο οπο

ποιοι. Μι::ο:οπ: οοποο:::: Ο:!:::.::. 8. Νο:: ά::ο:Μοο

πιο:: απ:: κΐο:8::Π:::ο[ΜρίΙοι:ο7 βια:: , ·οο!ο:::ο:::::

Π:: :οι που:: ποσο/οπου:: , πρ:: ιά::οοοβτιο[ο:ιο

πιο:: @ο οπο:: Μ:: ::ο|:467Η.δ6 π. ο. οκο::βιοιΙ::μοοιι::

οΙο οο!:::: οοΙο::: :·ορ›·οοι , οπο: οι:οάο:·ο :::οοο:οπ Ρεο

οοποί: π:οο/βιοϊο:»,Ρ:.ψ::::::=ο::::: σ.: Π:: οτά::ΜιοΜ

[οι π:οοιο:ο:· |ο:::ο/:::οο::::ο:Πϊ:ο:. Νο: οο:οιπο:ο πο

Το:::. 3. Π:: Ποιο.

μοβ:Μο άοΠ::π::ο: οο::οοπ::::::::,βιο οο::βο: ωμά·

μα, πο:: ο::Μο::: Μοο8:::::: , |ῖ:ά πο. οοπιΜ::::ι. .'0::άο_

οο::Π::::::::::: ::ϋ::! ΙΙΙ:: /::Β:::οπ οποίο, οπο:: πο:: Ωδή:

|ί:::ο Πο::::οί:οιο ::::92οι:::·. νο:ί:ι:: :πιο :οΪροπΒο Β

::ι:: ποπ :οΗ:: ..ο οοι:::πο πο::οίΒ:::ιο::: ι:ο::ο::πόι,

οπο: οιιἔι οπο:: ::οοο::::::::: π., ποπ: ιπ:ριο, πο·

Μ: Η:: οο:οι::::,:::Ι::::::ο:ο ::οΒιιπιι:: Ποι:ι::. πο::
οο:::ιπο::: :Πο :ιι:ιοο:οπ: ::ο:::::::ι. . Π

ο 8ο::::ι. 8οοι:ο:ο:ιι:, πο: ι:ο::οοπ::ο_:ι:ο:ο:: ::οΒο,

οπο οπο: :οίι::::ι::έ$οοιιοΙ:: ποσο. ίοι::ι:ο: Ποιιι::::

οί: , νοιιιπ:::ο::: ποί:::::: ::ι:ο:ά οι::πιο :::ι:::::::

::οποοι·π:::ο, ν: οι:: Προ. ε. (οκ: νοιι:π::::::ι::·

π: ποιο:: πο::::::::: νο:: ::οίοΙ:::ο δ: οΒ:::::::::ο: , ν:

:π οο:ι:::: ::ι:πι:ιοπο ιρΒι:: :ιιί:::::: :οοιοο:::: :8::ι:::

:απο μοΒοι::ι:: νοΠο ρο::ο::ο , ν: :τι ροπ:::::::ο Δε

ι:ἱπ: :ι:Β:::: ο::ο:οο:ιοι·. (ζοπΒ::. οπο:: πει:: ::Ιοο

Ποι:: :πιο ροκ:: ποσοστο νοΠο, ο:: οποιο πο: ιι::

·ροΠο:ο, :μια Π:: νοΠο ι:οιοΒ: ι::ο:::οι· οοποίοι::::

Β::οπ:: ::Βο Ποιά: οτιοι:: δ:: :::ο:ι:ο:ιορ.ιοριο: οπο·

::οι:: Βποι:: οι: ν:ΈΠο ροΒιιι::ι:: δ:πο:, οπο: Β:: οι

' νοΙο::::ο οοποο:ι:::ιοιιππ: όιι::πε νοιιιι::::ι, οπο:

οι: ρ:::::: :οΒι:Ιο οιι:πἱ: οοποΒο:ἰ:.

νΙι:::::ι. 8οοιιο:ο:ι:: , οοι:ο::: οι::π:πο :::οάο

Ποι:::: ορο::::::π οσοι: οοπι.ιι:: ε:: οποιο: , Μι:

:οο::::::::ι::π:::οποπ:, ποιπρο :ιπ:οοοοοπ:οίι:Ξι νο

ιι:π::::ο; πιω: ποΒ:ΐ:Ι:οο:ιοτο, ::::·ν::ι::ποι:ο πο:

ρι·ει:οοΒιπ:ποο :ιο ::::ικ!οιο::::ιπ::::::ο: οι:ι:: :::ι::οπ

πιο. ::ο νοιιιπ::::ο ΜΜΜ: , ::Ι:ιο: ::ο νοΙι:π:::ιο

:::::::::::π::: 8::::ρ:ι:::: Ιοοιι:::ι::: :Ποιο οπο:: ν:::ι:ο:·

Β:Ιο::: ο:8:: οιππο: , δ: οι: Γο Ποι:ι:: ο:ιοο:ο :Πριο

:::::::: : Ό:σί:ο::::::: οο:::::ιο:|ο!::ο:π:::: (ο ::ο::::::::::

Ι:::::·ο, @ο ο::::ιο:ο:ί ρα::::::::ιο::: που:: : ο:ιπο να::

ποπ π:Β ::οποοο::οοιοι:: , 8: οο:::Βοπο απο: :ο

:::ίοι·::::: ροοο:::: Ποο: ο:ιοο:ο :::οι:ι::, οπο: ει.

Με:: Ρο:·ά:::ο πο: φωτ, το:::::::::::οάο έ:: :πο π::.:::!::::::

::::::::. Υπ:!ο οκ:: ο:ο:οΒ: .πω...:..ιι οι Τ:·ιοΙ::::.

ποσο:: :::α::οΒιπ::::οπο:π ο:: ρο:::::::: :π ΔΜ::[ο.2.

π Ποιο. η. πο. ο29.βο.Βοίοοο.ΙΡ”. οι: νο:ο:::έΙ:οκο:

ἶ ..ο -:::οΙ::::: οι”. ρο:Μο:ο :::.ο.πωι:::ψ κουβ

ἶ Η:: πο:: "πω.ο:, [Μ :Μο/ϊ Β::ιο, οι:: ':οπ::::::

| ::π:!::::: ο:·οοπο οπο:: , · απ:: ο:κ::: :ίο::Πο:ιοπο π:

πο. ά:::::::::::ο άιο:::::::.
Π ΛΗ:: ο:::::: :::::οπο: ο:::ο:ιοι ::ΐο:·ιιπ: , οι:: ποπ

ι οί

'ΠΜ'6.::

Η.

7ο. Μποξ

Ι.ι:ξΤἰ::ο.:ι

Σ: Ρίο” Δ::

ιο.

Ποι::, το:: οο:::οροοεο: , ο:::::::Β Ποο: οοι::ίπ::::: .

ει:: ροο:::::::ι.:ι:: ρ:οκιο:ο::πιπο: :κοπο ποοοΙΒιο:.
ΙΜΠο::::::ο

1. :πιο ρο:οί:_Ποι:: νοΠο νι:ι:::: ρο:::::::ι:ι:: :ο οπο· ο"...

πω:: :ιΙ:ο::ι::. ο. Ποπ: ποπ ποπ ο:: Βιο:οάι:: Ι::Β:

οι::, Βου: οο:::ο. πιο:: οπο:: :πιο ::οΒοι: :π

οποιο μποτ:: Απεο!ιο: οοπ:ιπι:: οπο:: πι:Πι::::

πω.: Β:::ροποο:::, πο:: :π ρ::τπ:ιπ: :::ιο:ιιι: ιι::ο:::!ι

ποιοι:::. 5οοι:π::: ποπ πω:: ::::Βοι:Ι::ιο:π:Ήοο:

οπο:: Ποι::.ποπ :οπο:::ι::!οΒο Βιρο:ιο::: , :οποιοι:

:::::οπ ΙοΒο [πεε Γ::::οπι::ο, : οπο:: :.Β:ΐ::::ιπιπο :οοο

οπο, οπο: ο :ο :πιο :οοο::ο:ο. απ:: ποπ :Νοοτροπ

τι:: ::ιθ;:::::οπ:οι:::::: 8άριο::ι:2 οΒο,ο::::π: ρ:οι::ο:

ο::ι:ι:::: οποιο , οοι::ιπο::::::: ::οο::::ι:::ι:::: ::ο8ο:ο

:ο ποοο:Β:::οΡ Πο:: οπο:: οι: οοπ:::: ::::ἰοποο: πο::

:::: , οπο:: πιο:: , ποπ ποοοΒ::ιο μι:: Βοι·:: πο::

::οΒο: οοι::ο οο πιο:: ::οοο:::: ιι:Βορι:πι π: :πιω ιο·

Β:: 8:81'. 3. Εφη. :π :::, οπο: :π ποί::ει ποιοΒ::ι:ο

πο:: Βιιπ:, πο::ιι:ο Μπάρ:: , :κοπο ν:ιι:::ο:ιι:::: :πο

:οι::ι::: ::οπιοι:ο !ι::::οπ :::ο::ι:::: ::ιέ::::, ιΠι::::ι::::

:Πο :ποιο απο, ντοιιοπι:::: οοπ::: οτο:: δ: επω

:ι:ιπ , οι:ιιι::::::ιοιρ:::ιο οί: ::ο:ιιι::::. Πιοοπ: ο::

:ο:::::: οι:ορ:::::ι:::: :καποιο Α::::πι ποπ Βια::

:απο ροοοοι:,οι::::::οο::::πο:::, ποο ο Ποο νοκ::

:ο ιπΒιο::πιο,:::::::οΒπιοπιο Β:&ι::::, :π ραπ::::: :ο

:::οπ ποσοι:: που: Β:::::::,Ρο:::: οοπ:::ιιιι·::Ι:ιο: Ι:

οο:::: :::::::η :ο Βοιοπ::ι:::: οοπ:::ι: , ροΒιι:::ι:ο

Ποο: Βπει:οι δ: σκοπο: ροΒο:οι::::: ::οο:::ιο νοΙΙο,

' Τ 3 :::οιπό::ο,

θωρώ::

Μ.



  

Η::::έω

Διοριο:ο:

ΔΕ Απο::

:ορΖΙ::ιοι·

υ::::ο2ω

πο:: :β πο·

:ιβ:ι::.

πο.

©οι·ο!!.

πω:

:

222 ά Β:77:: ΧΧ[ οοοῇ`: α:οο:ο:·ἰἐπ:ρο:ἔοι:ὶ. δοι!Ζέοΐ.

ωο::::::το , ορ:το:·:, ρτοο:Ε:::το , Ι:οτ::::::ττ: :ΜΗ

8:το, 0:11::ο:1:4οο:ρί1:Πψ0:::1'ο ροοοπ::!: τ::ο:Π:

::::::::, :::::τι::ι: ::ο:: οοοά:οτ:::; :τ::ὸ οι:::τ:τοΗ:Βοτ,

οσοι:: οοοο0ρ:Ϊ©€τ::ὶ2 ρτ:τι:οτ:::: :ορ:τ:τ::ι.:::: Ι::

τ::::Ιο: Π:Βά::: νοΙοτ:::::: :::::::οτ:ο: , ν: πω:: :αν

[οτ:τ::: :ροτ::οτ:οο , δ: ροοο:τ. ν::ω:: οοτ::::: :Πο

τι:τ:: ::::ρ::::::ο::: ::::::το::: ίορ::τ:: :::Ιοοάοο οπτο

τ:ο:,τ :μια ο: ::οτ::ἱ:::ἱ::ί:οτ:.: οποτε: ::ρίο:::::ΙΙ:

Βιιτ::::: : οι:: ντά:::ο:: ο:·:8:τ::ε ροοοε:τι:::: :::ο:: ::::

:::τ::Ιο πΙοοι:::,τ::::Ιτο τ:::::::: ::::::::::τ:: ::::::::: :::ο::

:::::=:::οι:: ε:: ρο::Ρ:ο:οο:: οι: Β:ο:οι:ά::α: Βοτ:::τ::,:ρ·

Η τ:::::::τ:;:ο ρτορ::οτο,ντ Ι:οα:ο :::.Όοτ::το :::τ:ά:τ::

::::Ιοο:ο: Α::ει:ί:.!ιο.ά: άπο. ::τ:::::. ο. 1 ο. δ:σι:ιιισ

::ι:οιοι:ο::: Θ· :ιι/Μάι :!:, ο: μεσο:: πο:: οοιιῇκοοιο ::

›πο::::·, οι:: ιιοι:[:ο::, 4:4οάροοϊο πο:: τσουπ:: οι ΗΒ.3.

ό: ::::.::::. οί ι ό. Ε.: :ο ιμοά πο:: :ια::ρι:, Μάι:: πι::

ο:: .· ο:: :ο ω:: οι:οά ι:ο:ιβιοτ: , οπο:: άού::, ΜΗ: πο::

Μ. Πάσο: ποιου] Μαρ:: ό· οο!κιι::ι::οι: !ιοοι·ι:::ι.ού·

ῇοῇοι:ι::ι|]ἰωοι:: [ο:οι!:α::ιισ . (ο:Ποο: σο::ίτ:ορά: ε:

ρ::ι:.:::ο,δε Βοτ:::ο: Ηο:::::::. Σ.οι::!οιοτ :Πο, α: ή

·υάίε ρ:·ιοορι: , (έ: ρο]βρποιοι: , Ο πο:: :ωραιο ποιά:

ρ:"πιβ:.Ε: :τ::το.: Οιπ::ικοπο:: ::::::::ιο, ιι:ο:::::οπιι·:

ρω: ώ· ρ:·ο:|ιο: που: :β οοιηθτωο.ο::οωοάο ::·έοι:οπ:::ι·

ρι·οοι::ο :πάτο ποσο:: :ιο/Πο θεο, ωο:ί:ο: ε:ο:::, ν:

ο:: :Πο :τ::::8:: δ: τ::ο:Π:::τ νοΙοτ:::::οτ::: οτιο:::οο:,

ν::ο:τ:: Α::Βοί:. :ο:::.ο. 1.::::, παπά "άρα άσμα

βου:άι ροι::ΐ, :οι πο:ιαά, π:απι:ι::οι::άοωικο::::.6: ο.

:8.$ιοι: κατά οπο:: μπακ:: οικω:: άι:ο Μ:: ραιι::Ιιο,

58κο:·άιι:ιά ώ· άιΒΐο:ο!:4: Βιο:ο::ότ Όο:::.1:13, πο:: ::ο

ο:Π:::::,::::: :οπο ν: Μοτο οι: Μ. 8. σουβπ:ο. 5..άιωι

οοισβο:κάιιι: πο:: πρωι:: , β: και:: πι:: :::οτε:::: ::::

::::::, οι:: :μπαρ απο:: οι:βάι: οκιοι:|άκω οπο:: :::

ιιο.::ι: οϋΠτιέ!ιιιι πο:: ·υο!ιο::ο::ιιι. νικ:: :ποσο 1. ρ

:ποιο Μ:: :οι:τοιτιο· άιο::: -, οι:-οι!ιο:κ ο Β:: :ΜΜ:":

Ρα:: οπο: ιιουιΜο::2 :απο , :::τ:τί:τ:: :::ο:: ν: Μ::

ε:: 8ο ::οοοίΙ:το:ε::: ρ:::::οάοτ::; "ποιοι/οπο :οποσ

Μή σουιοιιρι|οοπιάιο[ιιι: οΜπτιΣ?ιο: :ο ι!!οδ:::: , ΜΗ::

τ::οοίδ::::ο , ν: :::ρ:τ::::τιο οοτ:1:::: , δ: :Μο οο:ο(- τ

Πο:: :::ρΐο::: οοι:ίο:οτ:::: οι:: ρ::::ριοτ:τ::, φα: ὰ

ροοι::::ο ροΠ:τοοί::τ::το, ::τ::::1::οα: ρ:ο:::,8: οοτ::

ροοο.:τ, :ορο οτ:::τ:: ::ο:: ο::Β:::ἔ: ά:Π:οοΙ:ο:ο:οο ρω

ἰτ:‹!ο ::ο:: :τ:Ι::8::τ:ίο οΒοο :το ρ:οοι::ι:ο: π: ρα:

::οπ: ροοοο:: οτ:8:τ:::::, τ::::Ιτο ι:::τ:ί::τ:οο:Π:::::.

@σο ο: ΜΗ:: Πρ: ροτίι:οο:το Ιοτ:Βο ::οττ::::Ι::::

:::: :μπώ ν:τὸ Βου: ν::ω:: :::::ι:ο: οι:::ο:Π:::::::::

οι:: ::Ι:οτι:, ::: ουσ ω:: οοι:::::::τοι::::ί:, ο:: οτ:

2ἱτ:::ἱ: ρ:οο:::οτ:: , Μι:: ::&:::::: στ! ::ο:: ροοο::τ:

όσο:: :::::ίΐ::ττοΠ:::ρΙ:ο::οτ,ά:ί::::::::, 8::τ: ροοοοι:

οέ:::::Ι:: τ:::τ:::::: :ττ:ρ:Π:::,::ό νΙττο:::τ:: ροοο::: ο::

8:τ:::Ι::, οι:οτ::::ο::::: :οτ::::οτ:::::,:::τ:τυωο:ο:Β::::

ροοοο:: :ρθω που: αυτοι:: ::ο:: ί:: , ου:: πο:: του:

:οι::: ρτοπ::ρ:::::, :::: νοΙ:τ::οπ:, Πο:: ν: ν:Ι::τ:οο:ίζ

ί::::. Φο:: τ:ι:Η::: Τντι:τ:::οτοτ:: ::::ροΙΤ::, :::ο:

το:,ίο:Ι:::::::::οο::::: :::::, ν::::οροοοο:, δεί-ροπ

:ο ν:::: ρ:‹:οοτο , ν: ροοτ:::::ΙΙ: (::ο::: ;·::οτ:Πο:τί:

:-ροτ::: ν: ο:: ροο:::: ροΠἱ: οετο, Ϊοά οοο:ίΪοο:ἔ:

:ροτ:::,ν: πο:: ροΠ:: ::ο:: οπο.

Β:ι.:::::τοτ, ι::::Ι:ο ροΙΤο Π:ι:ο:::: Γ: ρτορ:ἱέ`:

:::::::οτ:::::::.:ο:το , στο:: τσοκ:: ν: Μοτο:: ::οτ::::::

Με, £::οτο::οο ροτοί: ν: :::ο:: ρ::τ:::::::τ::. Μ::

οτ::τ:: ο:: :ο ν: :::ο:: ρε:τ::οο!ε:τΜ:ο:·ο:τ::: οοο::::το,

ρ:·ορτ:::Βοτ::εοο προ:: ρτ:οοτ:,ο::ου:::::ου:τ:ό::

:ο:ροτ::το τ:οτοττ::::::: , ν: :τ::ροτο:::: Αο:·ο::ε:ο:ο

φωτο:: ρτορτή Η:: : ::ο:: ροτ:::ντοε:::ίο ροτ:::::

:Με οοοροτοτ: απ:: ::οι:::::ο ρτὶυα:ἐι ::ο:::ο:::::::

οοοτό:::το: οι:: ::.::::τ:το. ()ξ:::οοο:Πο, οι:: ρτ:ι:::::ο

ΒοοοτυτοΪοᾶοοο:::οτἰ:ο:: Οο:,οί:: Βοτ:::5 Μ:: ο::

:::οτ:τοτο ρ:::::::δι::οι:::τ:::,οί: τω:: ο::::.2::ιο,

πο:: 0Μοί:Νομ.ι:ο ΐοι::::Ι:οο:: , οι:: ::::Πο ρ::&ο ρο

τοί: Ποτ:: ν: :::ο:: ρι::·τἰοοἱοτ:: :Μοτο , ν: ::::::τ:τ:,

Ϊ::ρώ οοΙο Ι:Μο:το, 8: Πτ:::Ι:ε:,::::ο ροτ Ϊ: δ: ο:: :::

τοἰοίοοο Μ:: ά::ΐο:ο::: ::Γροι.9:ο οο:::τ:οἱ::::Π:ᾶἔ χμ

Α:: :τ.ατοι:ο:. Κ:Γρ.:τ::::: δ.: ί:::::Ιτο::: ορο:ἱΒι:: .9οιιιιιο .:ι

οοι:Πόοτ::τ:όι:: ο:: Μ:: , ομοσ: Βου: :::τ:::ό::, 8ο .:"Μ::Μ:

τ::::!:ο, οι:Η.:::: :τ:::::::3 Μοτο :::::::::οτ:: ::::τ::!ο::

ν: τ:: ν:τ:ο:::οτ:: Ιο:ορ::ι, 8ο τ::οτ:ο(Π:ττί:: ρ:ο::ἱ-4

του:: Ητ::::::::,ο::::Ι::::ο ΙοίορΙ::, δ: τ·οο:τ::ριτο Β:

τ::::: ::ι::::οτ::, ττ:::!:::Ιοΐορ::: ν:τ:ό::ίο, δ: @πιω

οτι::::::::ο :δ Ιοοοοτε :οθ::. Ρτ::::ι:::: το:: ρ:: ΐο ἱτ:·

::τ::οτ:: , 8: ::τ:ττ:ο ο:‹:τ::ο :τ::Ι:ροτ:ο:τ:τοτ :: νο

Ι::::::::ο Ι:οτ:::τ:::::: ρ:ο:οτ::τ::τ:: , ω:: ρ:: ΐο Βο8

::οο:: (οοοτ:ό::τ:: ν:τὸ :::::τ::τ:: ροτο::Π::ττ: ο:: ρω:

ο::τ:::ἔ: Ϊικοτ: ροοο::::: ρτα:::Πο οτ:ἰτ:: μου:: νο:::τ:

· το:: :Μοτο , ττο:τοτι:Ίοΐορ::::το νοτ:ορτ:::::. δ: ΐ:.:$

· :Μοτο (Π:τ:ί:οο: οτοο:ΗΒο::::ιΈ, ο:ο:ου::ορ::τι:οε

Βου: δ: ::::::, δ: ΗΜ:: ρ:το::::::: π! σωστα:: 8ο

(Π:τ:ί:: , 8ο Ιο(ορτ:: :ο::οτ::. (1οοο-:ετ:8:ο :ο

ρτοΠ:: .ΐ.Ι.σο βη». 1 ω:: Μάιο:: Ποο:::::.Νιιωμέά

ιιιιοιιι:ο: ρο7|::ν::::::ιι:Μ € ΜΜΜ:: σ:: Ό:: :β οπο σοι:

β!Ιο Ρ πο:: Με ρίου: ά: βιιιιιιο ιαβι:ιοβιι:::ιιάισιο ή,

οπο: ::ικ|::4Μ άι:::ι·/ιιι:ι, ιιιισ!τιι:ιιά::: οοο:ι·οι·ιιω: ψ Μ;

ομοά π: Ιι:άοο:·οι::: :κά:2:ιι:οι: ρ:·::οσέοι:ιοικ , ώ· μοι!

:οι δ|ο:::*ΐ::ξ ρ«ωιοπο ά:/ρο/ί:::ικ. Νο:: Μάο ρ:οο:Πἱ: Η" ε·

·υο!ιιο:ο: ιι:::η'ϊεισπάι,υπά: ιιιου·::πάι, ποσά: οπο α· Π',

Μ:: :τρωω ιιιτοο::ι::/Ζ·:Ι::ι:,ώ· ιοΙ::·ιυι:ι:: Χ:ά:ιι:ρ:ο

ω, πο:: οπο:: ιι:ιριιισβ:::ιι:ι:ιω πιο:: :Μωβ ι::|ο

Βοιοιπιι:,ῇά οάποψ:: π:: ρωβιωάο οιιοά[οσιοπά:::::

ψ:, Νοέ:: ·υ:ροι·::, σου:: ΜΜΜ οά 6ο: :οποιο/αβο

ριῇ:: οι: ]θο:·::. Τοτ::::Π (:οι:τ:οΙοι:: ::ί::τ::οτ:. Μαθε

(1Ιπ)[ βουρ. ·υΙ:. ε:: Π::ι:|. :τ:::Π:8: ροΠῖ: όε(οΙο Μ;

Ιορτ:ο: Π: οτ:::::: ίοτιο::. Ν:τι`υο:ο:ι: , :ποια :υπεξαί

ω: Π:: Μωβ:: :Ζω ού· Βουκιι::σιο:- που:: :Μάκη ά·

θωο]ΐοιο προυιάέν: Πιιά:ο οι: , οι:: :ιο:ι]θη·ιιάά :οικω

υποβοπιι:::: π: ρ:·οιπά: απ:: ·υο!ι:ι:::::ι π(ϊ/ι1οι·ο πο::

"Φου, μ:: ·υοοι: φοραω. Τοτ::ο:1::οί::τΙ1. :::ο::

δο::τ:2!ιο. π. οριιβ. αρ. 5. :ο νοτ:ο:ροτΪοοο:: ν:

Μάι:: ::τ, Μ:: ::ο/Μια οοιιβιο Ι:ο::::::οπ: . άρια:!ϊ

ει:π::: Πο:::·οάι::ιω ω.

| Λο ο. προ” Κοΐρ. ο:: Μ: Μο:: :οι::ι`1:::!:οοοτἰ,·“

οσοι: Ποι.::ρτοο::5:ο:ρ::τ:::: ::Ι:οι:οτι:τ:: , :οπο

:τ:τοτ::::::: ό::::τ:::::οτ:: τ:: ο:::τ:Βο::οτ:: :::Π:::: Πιο.

Π Ετοτ:ιο::.ιιοπροτοβ Ποι:::,:τ:ο::::Αι:Βοί:. Ι. 3. οο:::το

ο Ι:::ίο. ο; :8. ::ι:ο, οι::::ηιοαΜοπο υπά|ί.: οποιο: άοιι:

Κ πατε, οπο: :ιο/Ιω :β : Μ:: :::/::ο:: οσο:: Μαιο: Μ::6

το", μι:: Μπι:: :Π:. Τοί:ιο:οτ::υτ:: ΑροΠοΗ , :οτα

ρτ::: :οάοο: Δυο. ορίί:. 1 ο:: ::::ΐ8::::. ω!. 2. (ορ

ροτ::: τ:::::Τοιο ρτορτ:τ ο:·:8:τ:::Ι: ροοοο:υτ1: τ::οτ:το

οοτ:::::::::ο: : @το οπ:::::·Ε: Μ” ισπάιβ ιι:::·ι:ὸ :ά::Μ0Μ!Ο

Μ, οοπ:ιιο::Ιιοιιι άά:ιτου» :Μάο :::Π::ιο, Ι:οποποι άο

Μ:: ::ιά:οιιιοικονοι:ο. Ε: οοΙοι::. 7. έ:: πο:: :Μωρο

:ψ::::οιοβοει!ιτ: Μ:: σο:: :οά:::: :ιιι:]:ά, απορια ι::οι·ιιο το·

Μάιο: 6087728482 [άσσο Μισο: ω:: ι:: :πωπω Μέσο:

του: ρ:°οριστ :::ιβ:ισοτάιοέ:α:ιοφ; οι:: τι: :οι::ιωιο·

οπο: άιο:τουι ρ:·ορτ:: :το ιιο:Μιιιι:ι, ό· ο: πο:ο:[οοιι::

άιοι:ιο:ο!οι·ιο βιο οι ·οοβι οιιβ:·ισοτάιο 5 [ο ο/Μιά:::.:

οι:ϊά ο:: |ιποιο:ισ , άι:: ιάβιρρωιισιιο παρω: οι:[ο

Με, οι:οάρισιτ:: Μακάο:: άεοοοιι:ιπΡ

' Αι:3. ::τροι::. Κ:ίρ. πο:: :Πο τ:ο::ι:το ίτ::οττρ6 η·

:ιστορ:τω/]τοκοοι ::ρρ:Η::τ: ρτεοι::ρ:::ιι: ::ο τ::::τ::Ιο- Δ! "μ"

:ι:ο:,ο:τρτ:το:οι:ο ο:: τ::οόι:ο: :τοροτ:ῇ: :οι τοροι::| Κα” “ί_

ο:: ότο:::::τ::::: πρ:: Ποιοτο:οιι. η.. ::ι:: μι:: ροτ-Ρια

::::ίΠο, Μι:::Ιο. 19. @ΜΜΜ Μο)β: «ά άιο·ι:ιιοι:ι

ατά:: ακί!" ρ:ττ:::::: ω:: άιιπιτ:::·: ποση: υ:Π:·:ιο:

(Πιο: :::το:τ: Μ:: Ιο::,Μποι τ ο. ::ρροΙΙοτι:τ μισο,

:ι:ιι:: :μιά τού:: , :::: Ο::τ:::οε Ρ::οτ:Γ2:: , ρ:·οοορ

Ί

οι.

προ::

:πωπω ε..

ι:

Μο)[::: οι:του:τΠοοτ:::Β:::: ροτιιιψι!:ο:!2:ιω πρ::

άο. ::οΐροτ:ο::: ι:ά άσιι·ι:ιοικ Μάι: οοβνιῇνιρ/ἰοοοο

οι: ρτο::ροοπ: ι/ίισά. Εοάοτ:: :::οάο, φσιάοτρο , :::

οι::ττ:τ:: Ρ::::τ:ίο:: ὲΩΒτ:ί:ο, Μο)ιβ: :::ε:οάουττάιι

:ο !ιο:ΙΙ::ικ πρι:άιβ Ω:407ΙΜΜ οἱ άπνιιιαι:: απο:: :οι

θ:: βτο::ί:: οπο: Διοι:::ιο οποτε: :::οβ:α:. Ωω::

:::::τ:ςοροι:οτ::: το::ορτ::τοι: οί:,ο:::: ἴ:τ::ρ:τἰτ: ροτ

::::ΙΙ:ο::ο

. ::ιο:Ωιππ 8.



σο». .τοσο ἙοἔοΜ:ΜοΞ#ῇοοἐοκζέΡοο:σἰ. _σοει. σ-.22.3

@Πισω ιι:ιο!ι Ποσο “ιστοσόιτ οὶἰςσσά σωστομη: βΙσσιοσ.σσσά!ιοΒοι·ιτ σε! νιὸ·οιιᾶσ'ιπτοᾶοέιιοοεω..

@Μαη ιτισυιτ Ασεσίὶ.ἰσ Ειιοἱι. αρ. πώ. Ήπαρ: ιΈισσι, σιοστιτσοϊσιρστοστοσοσ βσιισσι,ιισιι Μπρικ»

βετο οκκΙὲ, κι]ῖ Οοκκιροι:οκ: Μακ: σε οποίο-βοά: ιιο!Επ

οοκο; Βι·κο ·υιοκ: Θ· κικ!2: σικοκοκιβκικιοθοκάΜ

"Μπι οίιυκκοιιοκοοκ , οριο: 00%ρι·οάο!Μιοκισ οι!με.

κακο; σ· οοπικιβίκαοκ,οκο: Ικκοοκο ρϊοϊο/ιηκαι8Μ

8|οϊιατκ. 2. «μια ΓοοιιροτΠοσοικι ροι·σιιιίΕσιιο μεσι

οοιιι «Ποπ ίσιισι 8οιιοι·:Ωοσι οσσοσιἴσσι , δ: περα

εισι:Ηισσι οοσει·σσω, οσο ιστιροσιι·οτστ ροοοοισσι.

@μέ ρω Κιιτισιιο οσισε νοΙσπισιιιε «Ποσο ο Ποσο "Πο , σοσ

Μ·.ἄἶ°Ρ"° σσιε!οσι ροοοιιισσι,ιοσ ροοιμιώσσοσιροοοιιτι,σσα

"Μ Μωβ. σΒΙειτισιιο ροιιοι·ιι!ιο οσιιοσπ[σε , 8ο 1σΒιισι

&ιστιο ροοσΠστιε οι: οίιρι·σι εισπιιήοσπισθι:.3, οισιο

Ποσο ικα ροισιιτιιτ Ιισσιιιιοσι Μ” ισ νιισσι ραικο

τσιπ , ν: ίορο Ποσο σοοΙσόσο σε! Πιο , τσΠοσόσ σο

οιιίὶοιιο: ω! Με , δε ροισιιττοιισο κοιιισσισοοειδσ>

Με πό Ιισο,ισήσο σρ οιΙισσοσι Βιιοιιι :ισ ι ΐο ιιι:οσ#

απο. Το!Ηωσιιιο !σι:ο 3. εισάσά'Ιει ιιιτο Προ ροτ

αιιΠισο ροι: ίσστπο&ισκιοσιι οσει8τρι ΜΜΜ; δ:

ορ!ειιισιιοω εοιιοι·οΙιε οσιιοσι·ίσε ω! ρΕι)·Ποειαι οτι

τιτστοπι ροοοοτι. Ι

2.4. ΑΔ οι.. ιιτεσ.Β.οΓρ. ουσ: δ. 'Πω. π. ο ο.·79.ιιη.3.

Μ! 4- Μ!. ο.ποσοκοκυκ 8ο άκάπι·οιιοκοκι οΙσσ ιαιρσκαιοο, `σιο

πω: οιιιιιιι ιιι!ιρτοιιιιε πισω, 8ο σσοτιοιιήε Π: ο :Πισ

τισ Ισιιιιιιο , δ: εισσ.ιό σα: τισιι μ·ισσι Ποο;86 του

· ίοι·:ι&ισιιοσ:ι ρι·.ιιιοι ο0τι€τσ2 , οκ οσο. ίοσσιτσο-,

σὸ‹:ὶ σιοιιε σισιιιιιΐ.ιε σου ἱΠσισἰσοτσι· ιιάτοάο "ο

ἔοσὸ0ι11 , σα: σοι· οτσσΠιιιτσι· στ! ΕισιιοΠο νήσοι»

άσοι. @σοσ σα: Ποσο οΠ: σοστσ σσόστασσοσι δ!

οκοοεοιιτιοσιε,νίσιιιιιιΚΠΕ: ιοΩ.ιισι· Αιορκ.·ΐ. αρ. πιο.

ικά δωτικκι οο!.4. κ:: πω”. @Με ιοκρκι·:Εοκάο κια!!

ιὶοκοῇά κοκ οκιροι·ιιεκάο :κι]ἔ#ἰοοι·άισκ8;δ£ ποιο. 5 3.

ιιι Ιῷστι.]Ϊσ ο.τοοαιτ Πεκ: ,κο οΜκκι: άοβονκάο , κοκ

σάικκοκοΐο , οκοοὶ οοοκΙ:ο ικά2ο2οβιοετο ροή! , Μισο”

· κοκ Ρο2ο!?. Εκ τσι·ίσε :ο κοκ: οοσωωκι·κτ ώ· οκάκωκικη

· .μια κοέκκιίο οϋπέκκκι οοίιιι:οι·κυκ, κοκ ποίικοκκοκι·.

Ησο πω:: σισςΙσ ὁἰεἱτστ Ποσο σοοιροι·ο , 86 ει...»

ρτσΕισισ ἴοιιἴσσι ιι·οσοκο,ιιοσιρο σοίοι·οιισσ,8ο σοσ

οόισσειιισο Ισιιιικιο δ: :.ιόιστοι·ιο @στα ΐροοισΙιε-.

@σωρο οΠοάσσσι ιιιτοτόσοι Ποσο οίὶ αισίο κι

Βοσσιτι ιρίισεοκοοοστι, 8ο ισόστοιι, ν: ισ ρι·οσοίΗ·

πωσ, σσἱσσε, Κουκ 8. ΟοκκΙκ σ0ορ:ΜκΜΜκ οοκκοκ)

νισροοο:ιτο , ισ ομοσ ω... ροι·ισιιισιιιστ , ίσο

8201 ίοι·σοιιιισε,8ο νισιιιιτ οιιστισε:ιιιιοι·σσισ ω ω.

οπο: σΙιστσπι,ντ σι ι·ορτοσιο,σσσι·σσι οιοοειοαιτιο 8ο

οωσιωο Ποι νσΙσιιαιτο στάισιτσο ισ σιιιισε σο

πισω ο!ο&οτσσι. _ °

η. @μικρο νοι·σ ο80φοειτο δ: ιιισσι·ειι·ο ρΙσε ο!ι

ΕΣΗ“ή·, ,σσισ ιισροι·αιτ,σσσσι ἴσἱιττοσϊιοκιοσι :ισκιιιι άσσο

Φ οειοι:,σΙισσσι σιιισιε ροοοιιιιε σιοοιο:σι· οι:οσιοοιτι 8ο

π: :δω ιιιΔιιιιιι,ιιοι.ια Σ. Τκο.ι.ο.οκ.7σ.οκ.3.σ· ο. Εκ:

ορο, οποειιισσοσι δοοσάσισιτισιιοσπ ποσοι, 1 . ρι·ο εοσίε

ροσοστι , σου ορίσω: ιιοοοίΐ.ιισΞι , Πο! ισβΙΙισι!ι,

σσἱει ρσίιτει ΜΙΒ Ισσιισιε 8ο Β1°:ιτ18 Γσσ:οσόξισιιο,ιιιϋ

Ε.ιιιισιιιω ίοοισἱιστ ροοοειισσι οι: νι !ισοταπιε οπο.»

τσ:::..ρτο ροοοιιτσ ιρίο:3. ρι·σ οίΐοιίω ΐοσ ρσοιιἔι ροκ:

οσοι. σ. ιιισόσ, Γο!ει νοΙσσω οποιο ο@ οιισΐο οικει

οέιιισσιο 8ο οΒάσι·στισιιιε:ρτισισ οι τοπιο , οΗ: οοσβι

Ποσε:ι. εισιάοσι ίσρτοο!ιοιισσ Ισσιοτι 8ο εσι:Ηισιτι

ο

οοιιει·ιισσι , οριο ίσσττοθ:ο ιιιί.ι!Ιισιτοτ ἴοσσἰτστ ο

ροοοιιτσαι:3ζ ροκ Γο'νοπωσο 8ο ιστοιισοτιάσ ιιιοιιιιε

οροσωπισιιοω,6ο οστόιε σσόστατισιιοσι ισρτιοτιοω

ροεοοοσοιιτἱσσπ ροοοιιιοι·σσι , ιιστι σε ἀἰοἰτ ροτΪοσο

“Πισω σι ι:σιιΙσ, τω ή σκι: ιιοεπισιιοσι Ισσιιιιἰε

ο 8ο ί-σσιὶτσᾶισσοιιι επεσε, 8ο σσστσιιόεσι οᾶσσἔ

Προ; ωχιΠσι·σω, εισιΕισεΐσΙοτ ΐσΒιιιόο Ποσεροο

οιιτοτσσι πρωτα οιισιτοτο, τοΙι&στιιστσιιισισόσιϊ·

. ΙΜ :ισκΠισ Γσίσοιοτιτι , ομοσ Πι Με: σιτε ιισΠισοτιο

Βιιτ,οισ -

και ει·ιιτιειω ιωροτ::ιιισσσα._νσόο Πο σσόστειιι 86

οικοποειτι σρ σ:ιοικισιασι ὸἰΗὶοσΙωοιιι8ο οιἰεσσσι

Ι 

ι

π

ο όιΓροιιοι·ο (ο ρσίΒστ , Η ικ'ΗΜ, ω! νωιω ·

τοιιιιέ'ι οιιτοοοσοστο,σσα ιοΠοι ΙιΒοοτειτοιιι;ίοσ.οσσ-'

ΐοσσοστοι ο σσα ΒιίΕοιοτιτοπι Ιισοι·τιιιοσι σου τσΠἰτ.

Εκ Με ροτοτίοΙστιο σο! ποίΗσισιιιορι·σ ο.. μοβ.Μ·

-ἀσ6ἱσ:το!ὶισισιιἰσσι Απο. οιρΙιοιιτι “σε ρσΠοτ. σο:
°ροτοΜτο οοιιΓοσσοι·ιιο; οι ίσρρσίἱιἰσιιο Π, σσὸά σε:

Με ρεορ|ιοτοσοοιιΙβω, ρσιτριασιΠοσοσι ίσκιο

ι·ω ιιιοι·οσιι!ιοπιο Ισσοσοσι:ει.κω ι ω· .η

Δε! ρτιιιισσι Α118σ Π. Κοίρ. ιιιτοΙΙιροιισ.]σω οδο

σο οΙοάιστιο Μέσι σε! Ω!ιτιθΥ.Βιιρσιιιοσι-ίσσξοσ·

σσω,..οι. ιιιικοοοσοστοι·,ΐοοιοσειίοςιιοκιτοτ:σσωιι

σιιτσιισ ρτωσιίξι .σρ ακουσει $ρίισορο.ισσ ινσ!σσσιτο

σο ποσιτιοιιο_ (ΜΜΕ , νοΙσιτ ο:3.Ποσε νειώσρσο ο - . .

τοσοσιρτισιιιεοοτιΪσωσιΔιισσσι. οσορσιἰσοεσέὸἱ

ποσο πιασει νσΙσιιιοτἰ5 ισοι..ειο σρσε ορροζΙσοστ

Μι Δσ8σι!·. ΕΙσέ?ιο , ιισιι νσισιιτειιιε Ισσειισροοιι

οοιισσσι,Ιοσ οποιο νσΙσπιτιιιι: ρτοσιΓα πιο ροοοιιισ..

·το,σο! Πισω ισ σρσε :σκι ἴσσιωσιιἀσσι. @μιά αροτ

το οσΠιριτσο οκ ρημα!. 426 ιΙΙο ουσρρο :ίοδ:4:κοκιι :Με τα οπο.» Με!" , οι φ· μι· οπο:: ορκ:ιίωκικα.

@ο έ||ισά ρνοριου· οκοιέ “ή οικω:: , ορια: ·υσκοπωσ

οοικρίοπικι·. Ή» σοσ ω” Ποσσι οΙο8ιΠο νοΙστιοαι

πιο ισοι.,σω οέι ρταισιΓ.ι ροοοιιισιι& νΙσι:ιέ”σιΠοε η

Απ! 2.:ιοεσ Ασ£σίὶ:. όποιο, Ποσα: σώσω

νοΙσκιτειτοε σο! @ΜΜΜ ιιιο!ισοοοΜοσΐ απ. οΜοίσο

σιοΙ.ιε.ιιι Βσιισσιστάικιοι·ο : ιιησοιιστι οσε Ποσο Η·

Με σιιι!ιιη Κα! οοο οι: ἴο [πάσο :Μισο σπ!ιιιστοσ Βο

ιισσι. Οαιοϊσσισιοιτσο Ποσεισάσοστο , ισ Με»...

ιιιο!ιτιιιι·ο ο νοΙΙο ροοοετοι ΐσσΐοσσιοιιτιο ισ: Επεσε::

“ρταιοοἀοιιιἰσωσσσσό οσΙρειιπτσιιισσι ροισσίίβσο;

φαιά ριισοτιστιο Εισσι,σσιισι οπισίστ,οτιοωροοίοι . 18·

. Διὶ 3. Κάρα νε Ποσοσιοειτστσωιιισσροσοτιίοκ Δω..

οσιισσσι οσιιίιΙισσινσΙσπιτιιιιείσαςπσιι οΠοιιοοοβ

Πιτισιιι. νοοςσειλι νοΙσιιτοτο ΜΜΜ πιο ,οιισσιω

οροι·οτσο: τω οΙσ.ισο οι: ωρίσοστοοοσοστοι·ιιιτοσσ

ο1οιιόσ, ρι·ιοάοίοιιιιιιισο, σροισιισσ ; αΙισσε :πισω

ροταιιττοιισσ,σση ισιροι!ιο:ισσ:Μι·Ηιοι·σσρ.οροπο.

"στ, ιτιοισιτ, ω” Ποιο:βαικάικοκ :οκκΙίσοκ ·οο!ιικΜΘ °

ωβω,κοκ οπο οικω: ο” έκ κακάο /ἰοκτ, Π” σάκο·- ι

Μ:: ά· ουκ-βιο ρεκπέσκιστ, α!ιοο·ιοέ ά :οποία Πουροκ

ο·κκι κκρκικκι, ῇά οκο ·υσικον·/ξι, .Ρομπ , £απβωβ

Μ:: Φ· ·υο!κκαιο, οιιοάρο!ιο·π ο· τοιιοκορ!ακοβκι, ό· '

ροπ:Παο[κοιοκι2:. Δε! Οσιιθτσι.·ιιο8σ οσσίοσ.·ιιιιπ

πια:: κοΙο 8ο ·οο!ο σιοο!ισσιοθρωνκΦΞο , φαξ Βιιισ|

Διώ: νοΙσ οστιοσποι·ο οσοι οιοστσι·οι ω οιιισστοιιι

ροσοστί οστι:σιΤσροιιοικι!ι , δε? ιισΙσ σειτοεποιοση

ουσ ιιιιροσιτοτσιροοοιιισσιμ ο -: ι·.°ι -

·οιεοΤισ ιι. ').

'Φ

$ί: Δ

.οι Αιι!κβ

τ:Πέκιοκίκο

π.

· 0'7' . Οι

:Η ο.:

._π °

Τ ο · ·(:Ϊκι· 11εοι· κοκ βοοκύιρο:τατ19”

ο·

.-ϊ

ο ·' ; ουκ °ιδ

. ο - Ν] η πο

Ατισ δώσε. Ποσο ντ·οιισίο ρήση !Ηιοτοοσσε ΜΗΝ;;

οσιοΐ;'Μέστιισι οιιτίωτοω ροοοιιτι ι ω.. ...ω- ......_ ..ο Μ.

οίὶ ἰιι οἔοᾶσ οι·οοτσ,σσσό πάσι Μπι ροιισοσι ὰ Μυο- του· Οκκά.

Η νσΙσιιώοο Ποι. Ει·8σ ο!! οοσθ ροω.ιιι : πω.

απο: οι·οτιτσι·β Με σοσ ροοοιιτι , «μια Μοτο οοσβιο

οιιτισιιοω ροοοστι. , . · ··

Ρι·ιωιιίοιι:ΗΒ τιιιττιο,Ποιισι οΠ`ο οοσίοωροοοΜ;

οσια Η ίιιι·ιέστο ἴοτσισσἰε Μίκυ: ιιι·ιρσι·σιο ίειοοι·ο

ειθΙστσροοοειτι;σοσ ροοοιιι·ομισσά Ποιοι Εισοιιιιροι·

τετ , ίσοοοο σειρά πιο" σοΒοτ ρ Ποσο ιισιι-ιιιάοσιτο

οριο , οσια ιισσ·ιοτιοτσι· ιιθ:σσι ροοοοσιισσ αισΒι·ο;

οσοι Μ.. Π:Ιοειρσε (σ·Ειιοόϊσε. Ιω Μο)κο. στα.

ΜΙ.4.3.οκ.4. Μεσοι· κι :οι .ιμηκικ.·οκ.Πούκο.άκ ο.

1έιΠ.37.ρσοβσκ:κι·:.3.άκ .ι.=Οο!κι, κι ι.άοσκοϊ.47.

Π:ο: Μο ιοοιοιισσο :πισω ,ιισιι·ιιΙΤοτιισο.1 Φ έ > ο _

ωοσιιττὁ:Ἑιαο ροσροί. Πισω ψ' ο·οκβοροσωι , λ . Με

Ριιτ:ἱΒιιε σοειιτσι·. Φιεισιιοιέστο ισιροππ· οΙΤο σ""""

οοσΩισι σεωωιωσ ροοοστιτίιιι ομοσ ίοιιΐσ ρ Πα:

ι .πιο

ισ.

ι. Σε”.



_ ει!! ο! , βεί μιιο!ικ.ιο/ί μου!!! μπακ!!! , ω! Δίκη!!! :

μ.

π. Μ”.

Ι'-.Πάο

Ποιοι!.

μπω .Ποβ.!.Χ Σ!. Πο απ!!! ά2στέοιόίωμεσοιί. Σε2Ζ. Π.

- !!!οι!ι ι:οιιεοι!!ι Μάσι, οποιο! ιιοΒ!ι!ι; οι!!ιω οπο! _ ει!ω ν!ιιι!ι0 ρι!ωιι: οποία !!οο !οί!!!!ι! ριοι!ι!οοτειέ

Ϊ !!!:!-!!ω!ιοι!ο!ιο, (Με ιιοιι !ιιι!οβιιο !!Βιιι: οπο! οι! νιιι!ο ί!! οί!, ν!!! Ποο τοπιο!!! οιοεοΒιιοίοιιιι!ι βίο

ροει!!!οι! ωοι!ο , ουσ Ποιπ εοιιοι!ιιιι ει! !&ι!ω ιιοιοοιο ιι&ιπ, ε!οι!οβοιί!ιιΒιι!!ιοω εοιιει!ιίι!ω

ρεεε!!! , ιιοιι είι κι!!! ροεο!ι!. Νοε ί!ι οί!, οιιοι! $!ιιι!!ι!ίι!ιπιι!τ. 4..Βοοι!οιοιι!ι,ι!!ι! οι!! ειο!ιιιω ω.

!8:ιι οο!!!! !εο!!!ι!! ίι!β!εό!:ι.ι8; ο8!ι οι!! ο! οι: ι!!άο- ! ι!εροοι!οιπ ὰ Ποο,ιιοωρο οιίοάιιω,οιι! !ωωοι!!!ιο

ω!ιιο!!ιειο!!ια ίι!ιο ί!Ρ!οι!ι!ω,ὰ οι!ο ι!!ίίβιω!ι! ιιοιι !·ιοιιιίιω ροιμ!οιοι ὰ ε!ιιί! σ.. Ριοριοι ιιοιι: ,ο οι!!ιι!ο

ροιοί!. Νοε ω!ιιίπ !ωριοβ!β!!ο ο!! . ηπα! ι!οεοι! Νοε ειιοιιο!οοοίοιοι.Ι.2.Ανέσκι.!υ 2.ιίΙ#.37.·ο7.3.

3 σο!

- !!!ι!!ίίεκοοιιιι! βοιιι!ω 86 ωι!!ι!ω. ΡιοβοιΠοι!ιι

[ω. !ιι !!!ιιι! π. Εεε. ι α. δε:: σεοβιβίιιιί!οβοετ :ο

οποίου!. 86 16. ΜΜΜ!Ιπ.οοφιι οι , οι πισίωίπσπι

ο...!!! Ροί!`ο Ποιιω οί!ο ι2:!!!ί!!ι13 ροεειιι!, ιι_οιιιιι!!ι ι

ι!!ωνι ο!ι ρι·οοοοι!οι!ιο ίοι!!:ιοιιο εοιιί!ιιι, ιιι!οι!!ω ,

.!!ε!ιι!ω οί!,νι! ωοι!!οι!!!!ο ριοριο!_ί!ιιιεω βοοι.ιω. .

· δοειιιιι!!ι ίοιιι. οί!°ΡτοΡοῇι!κ! .φαιά ο/Ε!ίά. οι ο. ί

ι!!β. 347.οιο. ι. απ!. οο!!!! ίοει!ι! ίι!ιιι Ποπικ.οι ο. ι

ιίιβ. 37.οκ. π. Λοιποί. ιίι.ί?. 38. Απ, 1. ά ο!!! ιο!!!

!!οιο Μ!8!ί!ι!,ι!οεοι!τοε, !ι!οὸ Ποι!τι!ιιοιι οί!ο απο

Η!!! ροεειιι!, οο!!. ιιοιι !ιιί!ιι!ι !ιοι!ιοι!!!ιο !ιι 3ᾶ!Ο·

ιιοιι! ροεεειι!,ίοι! ίο!ι!ιο! ωοι!!!ιί: , εοοίοιι!!ιιι!ο !!

β°οιι!ω ὰιβ!ιι!ιιω,ιιιιοι! ι!ο ίο ίι!Ηίε!οιπ ο!! οι! ορο

τοι!ε!ι!ω οβίιιιιο!ωωοι!!!ιιο εοι!ει.ιι!!! Πο!. Α&!ο

!!ι!ιοω οοεε!ι! ιι!βι!!ιι!ι ι!!ιιιίιω ε!ι!ίω ριο!ι!ω!ο,

δεισ!! ίο!!!!ιε! ωι!!ι!ω ι!οιοιω!ιιι!τιιι ν!! !ιά!ιιιι ο!!

ιιιοριίο !!βοιι!ιο: οίιω ὰ Ποο οι ι!ιιιίιω ριοι!ιιά!

οι!! ι!οοι!!ι!!βι!!ε:!ι!Βιο. οι ι.. ιί!Π. 1. μοῦ. ο.. δ!

Ποιπ!ωωοι!!!ιοοοιιοι!ιιοιοι οι! ριοι!ι!ά!οοιω ι

οδοάι!ι!ω ειι!ίιο α. οιιι εοιιει!ιιοιοιο!ι!εω , Δι!ι ί

ι!!ίί!ιι&οι!&!οιιο,οι!! ειο!ιι.ιι!: ιιοιι ι!!ί!:!ιιᾶι!; ε!»

ιοιιιιι! οι!!ω ίσιο: ίοροι!!ιιι. οι!!! νιι!οι!οοι!ο οι·

ι!ιι€οιοι ιοιι!ω οίΐοιθ:ι!ω : Νο!! εεδι!οω, ιωο!!ε!ι

οι!!!ιιο!ιιι!οω ιιιιωοιο οιΤο ὰ ι!ι!οβιπ !ει·ιιι!βιπ, ει!!

 

. ιιιιοςι!οοιιο !ωιι!οι!!!ιο 6ο ροιίοάιἔ ,ι οι!! !ιι Η!!! Π:

οοι!οω ν!ιιιπ οιιωοιο,νι! ο!! πω!! ίρ!ιι!ι!ι!! !ιι Ρ!

ΕπιιδΕΕ!!!0.6υπέιΜΜ. Α6ι!ο οοι!ίο! π. πο!! επεοι!!ι
ί ν!!·ιι!ιεω !ρί!ι!!;ίιι!ίιι·ι! @πιο ικ!!!!!ω ροι!!ιι!ι

Μ.

(.'ω!ιη! μ'

Πο!!! σο!»

αυτ!! ἱΜ·

πιωϋοιἑ κι

Ρνοι!!!δίί·

_ που! απο· α

ι!!!οσω απο

εινα/ί: α.

Ή Μ·

Επι»! α.

Π.: _

Επι!!! 5.

ι!

ο!!ιιι! ρι!οο!ρ!ι!ω!ωωοι!!!ιο !οΒοοιιι.

δε!! εοιιιιὰ:-ί!!ίι!ιιι οί! , Ποο!!! ιιοιι εοιιειιι·ι·οιο

!ωωει!!!ιο οι! ριοι!-ι!&!οιιοω οί!'ο&ι!ι!ω ει!!! ο!!!

ί!ι α. Ρι!ωὸ, !!!ιοι!ι!! ιιοιι ροίίοι Ποιπ , ροί!ι!!!!ι!

ο8ειιι!ιιι!! ριιιιιοοι!!ί!ι!!, !ωροι!!ιε Πᾶ!ΟΠΒΙΠ ε!ι!ίο

!ιοεοί!!ι!!ο, ο!!! ι!οί!ιοό!!ι ν!ιιι!ιο !Βοιιι!! !ρί!ι!ε: οι

ίωροι!!ι!!ι εά!οιιοω εοωβιιί!!ι!!ιω !ιι !Βιιο Βεβν!.

!βίοι!ο ι!εί!ιι!θ:!οιιο ν!ιιιιι!ι εοωβι!ίιιι!!! : !8ι!!ι >

οιι!ω·!ιιιβιιίι οωο!ιιοοι!!βι! οι! εοωβι!ιοιιι!ιιω, ι ο

εί!ω μια!!! ει!!ο εοιροι! οοι!οι!! τετιιρι!ιο απο: !

βι!ιοιοιΜι!!οι μοβ. ειιιιίὰ ιι!ιιιι!!!! οοεοίΤοι!ο ι!ο- ι

ιοι·ω!οιιιιι οι! !εοιιι!ιιιι!, ί! !!!βοιιι οιοι!!! ιοοι!!ί!ιο,

οοεοίί!!ι!ο !8!ι , :.ιι!ι Η πο!! !ε!ι , :!!!οι!!ι!!!!! ι!οοί!, 6

Π.εοοει.ιιίιπΠε!,νβίωιοι!ι ίι!ρροιιι!ιιιιιι!ιι!οίίο. !

α. δ! Ποιπ ιιοιι !ωι!ιοι!!!!ιο εοι!ει!ιιοιοιοι! ρι·ο- ι

ι!ιιιέ!!οιιοω οίΐοδιιιι!ω απ!! εσυ!!! ο. πο!! !ι!βοιοι ί

ροιιοθ:ίιω ι!011°.ι!!!!ι!ιΙ!!ιι ι!Ιο!ο!Ϊο&ι!ι: οι!!!ιιοιι .

ι!οΠοι !!!οι !ωωει!!!ιο ι!οί!ιι!οιε , ο!!! ι!οί!ι·ι!ᾶὰ ι

νίιιι!ιο ριοὁοοὶ!ι!ἔι. οι εοοίοιι!!ιι!ι!ίι !!!οιι!ω:ὰοι!:ι

 

 
Αι! ίοοι!!ιο.Ποιοοι!.ι!!εο,Ποι!ω οίιι!οιι! !ιά!ος- ,"2,μ.

ιιο οοιιειιιιοι·ο οι! οί!”οάι!!ειιιιία ως!!! οοοειιιι!ι οι”.

ειιι!ί!! π. που; εόοοι!οι!ι!! !ια!ο !ι!ι!ορειιι!οιπ ὰ Ποο,

που; οι! απ! ὰ απ! α. νι ιιοιι οπο! ὰ Ποο ι ιιοιι

.ιι. ποιοι!! οί!!ο&ιπ,ίο 8ο 3ά!ο, οι!!! :ιιι!ιιε!ιι!ι,οίί

!ωωοε!!!ιο ὰ Ποο: ιο ριο!ι!ι!ε νι!!! ι!οβοι οπο ιιό!!ο

!οι!!ι!!Ββ!!!ιοι ὰ Ποο,8ι ὰ ειο!ιι!ω. Δε! ρι·οβ. ΜΒ.

' !ίΤι!ωρι. οι!!! ει.ιιιΒ π. δ: ο. πιο!! είιοι!ιιιιοι νι ει!!!

ίο οιι!ίε!εω, ίοι! ι!!!!οιί! οι·ι!!ιι!!; νι!! νι νοιιιοιί!!!!!,

!!!ιοι! νι ι!!ιι!ειι!!ι!ε,οίίοοι!!!!ιοι ίι!βοι·ι!!οειιι! οι!

ωο : Νο!! ιο!!ι!Βιιιιι :οποιο ο!ιιι!εω ιιι!ωοιο πιω.

ιιοιι! ριοί!ε!!ε! ὰ μία!! δ: ο νιιιιοι!ίιοι!ο !ωωει!!!

»ο δι ροιίε&ι!!ιι ίιιο8οιιοιι: εοιιειιιιοιιιο.Αι! οο!!

ί!ιω. ιι€Β.ᾶιιιε€.εΧ£οι!!!.ιι.ν!ιτι!ιοι1ι οιοιιιΔι!!,28οϊ0

Ποο !ωωοι!!!ιὰ ι!οροι!ει!Ξι ὰ ν!τιιιιο !ιιειο!ι:!, ὰ ομ!ι

οι!! ίο!ί!ω !ι! οίίο,ίοι! οι!Ξι !ιι οροι!ι! ειο!ιιιιι:! οοι!οι. -

Τοπ!! Γεω. οί! Βοπικ.2. μι!. οπο. !!π.ιο.άπίσ.ι.

5. Ρι·ίωκω, Ἀίίκω·. Μ. 3. άι απ.!!!!. έ!!! 24.! απο. ο.

Νιικ.οι·.ι. Ρ.ο.14.?ατι.3. πωπω!. ο. 5. @ο ωοάο_οο- .

8ποβιι, ό· ε. ΉιοιυιίΠ. !ί!ίιωειιιι!ι!ω,Πειιοι Μ! οπο

ε.!ι!ίιιω δι ιιιιι!ιοιοω οοεειιι!, είιο ει! ιοω!!! οπτο

ι!ει!ο ροεε!ιι!!ιοω!ιιοι !!β σοιοι·ιιο ριοι!οί!!ιιιιι!ι , δ:

ί!! ιοωροιο οοιιιω νο!ιιιιιὰιοε ρ!!νί!εοοιοε!οιοι·.

ιι!!ιιοι: οι!!! ι!οίοιω!ιιπ ροεε!ι! ιιοιι ίοοιι!ιι.ιιι!ι!

!ᾶι!ω οοοο!ι!,νι !ιάιπ οίι, οι!ι!ω !ιι !ιιι!!ι!!ι!ι!ο εδ

ί!ι!οι!ιι!ω, ίοι! νι ι!ιοεοο!ι ε! νο!ιιιιι!ιο ειο!ιὰ οο

ί!ε!οιιιο:οι ι!ι!οβιπ οι!ιιε!!!!!ει !!ιοτο, οσοι! ιι!!!!! Μ!. Ιω

οο!!!! Ποιπ, ο!!! Ροκ ι!οοιοιιιω ιιβίο!ι!ιιιω δ: εί!ί- Ρία . .

εο!ι Πιο νο!ι!ιιιιιι!! οι! ©ΧΙΙ20ΡΩ!'Μ'ί; ιι!ιοιο. ειι!οι!. Δ

πο!!! ειο2τι!Πι οι!!εοι!!ιω ι!8οιο ροί!!ι, ο!!! ι!!!νί!εο

ὰ Ποο ριιοείοιοιω!ο!ι!ι. (ἱοιιιιὰ: πω!. β#!6

σκοπό. ι!οί!ι!!ι , ιιοιι οοι!οω ωοι!ο Ποι!ω οι!οι·ιιιι ΜΜΜ ω.

ω!!!,!ε βοο!:οιΒο νιι!ιειι!ο!βίο!ι!ιο 8ο οί!!ε!ε! ίσο ω!" το.

ι!εειοιο !ιβ ωιοιιιο,!ιιι!οροιιι! οιιιοι ὰ ιιοί!ιέι νο!ι!ιι- *Μ

ι!ιο,ιιοιι ρισιι!εί!ο!ι : ιιοε !ι! νιι·ειοιιο !ιι ιοωροτο

οιοοιιοοι!! ιιοί!!·!ω νο!ιιιιι!ιιοω ρ!ινί!εί: ρωτάε

ιει·ω!ο!ι. Ποιιί!ιω. νιιι!ιιιιιιιο ορο! ιιιω βοοιιω,

ιιὰιιι ω!!!ιιω,ί!!ιοω ιιι!οιιι! ω!ιιοι!ιι!ο ροεε!ιι! ί!!
ί·ί!!!!β!!!ιοι· ίοοι!!ιι!ι οι: !ιβίο!ιιιο ι!οειοιο Πο!; δ:

ρ!ινί!οί! οιιιιωοι!οιιο : εί!ω ιοι!ο !ιιί!!!!β!!!ι!;!ι

νιι!ιιίοιιο Πι οιιι!οω, Γε. ι!οειοιιιω Πο! :ιβίο!ιιιιιω,
δηιιοι!οιοιω!!ιοι!ο ει·ο!ιι!ιο! ρ!!νί!ει!. ί

Νοοι!ο οπο! , Ποο!!! οροι:!ι! βοιι!! απο !ιιιοιι-'

ι!οιιο νι Επι, ω!!! πιο ευ!!! !ιιιοιιι!οιιο ιιο θεοι: _

οι!!! οι!!! ροιοί!Ποιπ ιιοιι !!!βοιο !ιιιοιιιιο!ιοω, ν; ο"""' '°

πιο!!! οροι!, ίει!ιοω οδο!!! ω!ιοι·!ιι!ο, ιιό ί!!ι!τ,είιω ”

ο! εκ ίο !!βοιἔ! δ: !ιιιιοεει!οιιιο ίι!ὰ νο!ι!ιιιΔτο,!ιιι!ο

ροιιι!οι!ιοι· ὰ οο!!!! !β πιοιιιο ριαιι!οί!ιι!!ιέ δε, νι Π!

σε

Ν.

;. απο

!!Σ

: Οοπιπὶ αέ

(Ο.

ίωωοι!!!ιο εοοίοιι!!ιοιιιιιι: ιιοοι!!ι ω. ι!!!ι!ι!!ι! ω!. ! ιοωρι.ιιο ί!εοι, ιιοί!ι!π νο!ι!ιιιὰιο! οικιοοι!ε!ι,ιιοι!

ωοι!!ιιι-ο ι!οίιιι!! , ιι!ί! ροκ ίοβτι!&!οι!οω .είπω ίοείπ εε σε! ορο!!! βοιιιι. Νοε οβί!ιιι, οσοι! !ιι ορο

εοοίοιι!!ι!ιπο: ν: !!!ι!ωοιι οοιιι!οιοι !ιι οοιιίοιιιοι! ι!!!ιπ ω!ι!π Ποιπιιοο ριοι!οί!ο!ιιι ι!οίοιω!ι!ιοω,

!ωωοι!!!ιο ι!ιιιί!ω ὰ !ιιω!οοίο , ι!οίΐοι ὰ Ποο ι!ο- ί!οι!ι ί!! βοι!!! !ιοιιοί!ειιοω: οι!!! ιιοε ειο!ιι!ι·!. ι!ιιω

κι...! ι!!ιιιίιω ωοε!!!!ιο , ι!οί!ιι!6!ἔι ν!ιιι!ιο !!!ι!ω!ιι!- ριοροιι!ι ροοειιι·ο , !ιιιοικ!!ι ί·-οιοι!!εω ι!οίοιω!ιιι

ι!ι!_έι. 3. δ! Ποιπ ιιοιι εοοειιι·ι·οιοι !ωωοι!!!ιο οι! ιοω ι!οεεει!. ίοι! ιιιοιίιιιι ω!ιτει!!!ο. Ει ι!ιωοιι ι!!

!ιδιιπ νο!ι!οι!ι!! , ιιοιι ροΙΤοι οί!!ει!!ιι·ίε!ι!ίιι , απ· ε!ιι!ι !οι!!ιοάο ί!!ιοιι! νο!!ο!ρί!ιω ι!οίοι·ω!ι!ιοω,

ροι!ίπ !!οε !ιιί!:!ιιι! οι·οι!ι!εοιοιι!ι βίο !άιπ ιιι!ωο

ιο,οιιὰω ι!!!ιιι:νο!οιιι!!.ιι.ειο!ιο οι!!! ροιοί! ίο ι!ο- ο!! ι!οίοι·ω!ιειιδιτ ιιιιι!!ι!! οποιο!. !8!ιι!!· , ί! Ποιπ

 

ο!! οι! .μια !!βοιο νι!!ι!!!ι!ι! , ειιωοι!ο εοιι!ιιοάο τ

ιο!·ω!ιιοιο οι! !ιι!ιιε ιιθ:ι!ω ιιιιι!!οιο, ο!!! ί!ι ι!οιοι- ριαι!εί!ο!ι !ι!,ει!ω ουσ εοιι!ι!!ι&! οί! ι!οίοι·ω!ιοι, 4!
. κ - ο ο . ο ο . ο κ . . . .._ δ.°Μά

ι!!ιιιΔιε ριοεοΒιιιιιπ , ειιω πιο!! ί!ινο!ιιι!ο!, ιιοιι! !οι!ιιο&ο ι!ιοοιι!ι νο!!ο 8ο ριοι!οί!ιιιιο ιρί!ιω.2.οιιο

ριοεοεο!ιι!ω: ιιεε !οιο!!οᾶιπ οοιοί! οιωεοΒιιοί· ίβιω!!ο ροεε!ι! Ποο ο... ιιιβιιοιιιίι!ω: εοιι!ιιιι&!

εοιο !!ι!ιιε !ιθ:ιιω ιιι!ωοιο, οιιιοοι!!ιί!ι οιοι!ι!άιπ: π .ιι. ο!! !ι!ίοροι!β!!!ιει ι!οίοιωιι!π ροοε!ιι ω!!! ιιιί!ιι

νο!ιιιιι!ε Έκι!! ι!οιοιω!οοιι!ι οι! Με ιιι!ωοιο ὰᾶι! οι!!! Πο!: !8!ιιιι οι!! ι!οί!ιι!ι,8ε μοωοι!οι οι! !!ιΕιιιιο

"ζοι!!!,οιιοι!οί!οιιοι,δεΡιςωοι!οιοι ι!ε!!ρί:ιω. 3.!!ποὰ Ποο,ροι !ιι.ιιιε ιιι!ωοιοι:οιιει!ιίοι!ι,ί! ιιοι!!!ι!2ιιο

νο!ιι!!ιπ ρι!Βιι!ιοι εμ!!! ει! , οιι!ωΠιοω !!ιιιιε ιιιιιιιοιο !!5ιι!ι!! ο: !ιιί!ιι!ι!! , ιιοιι! ροί!οι

 

οιο!!!βοοι!!ι

οι!! !!!βοι ι!ο Τ"ω'



σ ω·

Οκτώ

0 Έ2χϋ. ` ΣΧΣ!. πια/ε ο.ιο!οώθΜεο;:οαό: οβ._ πο!

`οτο!ι!!:οπο!!ε ροοοποιε. Κοροεπειτ.π.!)οοιπ ο!:ίο!ο- :μισο ρτοοιιΙσποιοοιοι·ειπιπο ιο!ομ 8&οιοΕοι:ο

το νσ!οπτοτο ι!ο!'έπιι·ο πιοιοτιο!οιπ πάοιπ ΐοιιι,οιι! ι!οοοκοιιπιιπι!οπο , 6 οι τοεριεορτοοοριποοποιοι;

οοπήοοοκοι·οοπο!οιπ οι·οειτοιοιο ρι·πιπσοοι·ο,8: Π» πιι;ισπο οποιοι! σποτ: ι·οίοι·ι ξιξἡνο_ιΕ _ιιιιι2ΐ.-_ 3ζ.,Χο

ιπο!ιιοποοοι!οπιο πιο νο!οοτοΙο ριο!ιι!ιοι·ο, πο πιο ιιιΕξώπιιπιιι. ά@ξιξ

οᾶοε ίοι·ιι ο οποιο" οοοι·οοετοτ. Δ σ _

Κο ίροιιι!οπτ,Βοοιο ριοι!ο!!ιι!ι·ο πᾶιιοι ίοι·τι.οι!

" ·"·' ^'_. Π!!!

,πισω 22.τ!!οιισ ιιο!Έσιο ποιοιπο.

βιο! οοιιιιξξ,νοοτιιΙοιποο!ιιοξ,Ώο_οε νιιιοποιο ο

!!,!ιοι·;ειτο οοοιιςειοιο ποιο ι!Ιο οπο2ωιω ιπο!!!”ο

οοιπήπο οιοειτοπιοι ρι·αιιιιοοοι·ο, σο! μάπα!! , 8ο οπο, ιιορ!!οπήιεο!ι οοι·ιδ Εοο!πιπ

οπω! Μοτο ριο!ιι!:οι·ο , οι!! οποιοι ο!!ι ποιο πιώ

ίοι·ιοπι πιο Ποπ πσπο!!, Μ! ο νο!οπιπιο οι·οιιοιιο

Βοο ο!! Μίκι: πο! πό!οε οί!,οιοι ι·οάο ροι:οιτ οἰοοο

ο!:!ού!οοι οικονοοι·ι. δα! οοιιτι!ι:Βοομ!ιοιτοι· πιο: ι

ι!οΕπ!κο , 8ο ροοοισοοιο οι! πᾶοπι πο: ιιοικι!ιοτο, ι [οο!ο;οι·πι!ποτομ._Δοποποο _

ποσο ρι·ο!οοι α! οάιιιιι οποιοοπο!οοπ οι οσο πο ο!! ¦ ρ!ς!οι·ο ροπή!. σοοποΐ:ΕνΡοιοΕι ή;

ιπι!ι!!οι·οπε , νι οο νσ!οπωε ντι οσοι; οι!!ιοποοιόρ

ι:ιο!οιπ,ίοο πι! !:οσποοι ποο_νοο:_πιο!οπι , θα! πιο

ποοιπ!ποιοιπ πι! νιιιΞ, οιι!ροσοσι·;ιοποιοδ,_8: ο πιο; ιΡεοιοιι>ι>οπιιοπσί=&οι

[ροοίθονιιοι·, ν.8.οιι! οι3;οιπ·σν!!! νο! ξοιι!δοοσε!οσ ν!ι!_οι! , ποιο π. ο; νιι!οι!_ π.) ο!!

τοπικ οπο ιιι$οεπιπιοιπ_οοι φαξ: οίζο ο !)οσ, «πιο !ιοοοοιο ο οιιιι[9 πιοιοοποπε. Μ ' · πιο ;ιέιςο: νσ!Υ!μ

° σε!ιιιοι νο! ίπποι!! οιιοοιοι·οιποοκοποορσΠοιοιο%

θΪ ·

τοπισμοιστο οποιο οι! α&οοο οο!!!,νο![οιιι , οι?

οπο: οπο! πάοιοι δικ ν; ιι!!›οἰ ποιος Οοο Μο;

ο&οποιοποιονοισ ιππ!!:!ιιπ!οσοτοτ οο8!!!οιο,οορ

Βοοορι·οοισοοιοι!οάοοι ροσοοιι, οΙ!”οιιι!ο, ν:_οσ

ονοοοιι·ιι; ποπ ίο!!ιοι νι! πσί!ο:οι! !ιοπο οάοπ:!ο

ίροοιο , Τα! οποιοι οι! οποιο ε Ηχοι “κοπο ι!!! "ο

Βιιι ποιο!! πιιι!ιτιο, οιιιοιοπο: ρι·οοιστο .ποοι!!ο οι!

Βοποο&οοι,ο!ιοοιο ΕισΠοι ο!ιοοι, πιο: νιιοι·οι Μι!.

Νοο πιο! ποιο!! , · ποσο! οι·οποιοο!ιοοιο ρσί!οι

!ιοπο ο&οιτι, π! οποιο πιο" ιιοει!!οι;ιι, ω! ο!τίςοο

οοίοιιπιιιιιο: ποιο πάω ποπ ροτοίΕοποιοοιι !πΒο-ι

ποιο,ΐοι:!!π @πιο δ: οι ιοι!ιοιι!οσ, οσοι ποο Φωτ

. ιιοικι_!ιοο: πο! πέὶοιπ !ιι Βοποιο , Μ! ιο Γροοιο 8:ιπ

ί?.Π|ΠΦω

47ο

Δίι!ρήεπιππ

|ΑΜαΐΑΜ .

Χ

4,8.

4. $"π.

ΦΟι|ΦΟ'. ·

!ΪΜΔΠ ,τι σο·

ίοΙΜ'ί$

ιπι!ιο!ο!οσ. δ! ἰειιοι· παοκ: ιιοο!!!ίι ω! οᾶοιπ ω;;

ποπ ροτοοιτ οιιοι·οοι·ο !ιιιπο πέ!:οοι ιο ίροοιο ιιοίοοπ

ι!οίοι·πιιιιιιοι ποσοι !ιιοο&οοιπ ίοοο!ο ποοοΠοι·ισ

ῖποσ!οἰι: ν: ΐΒιιιιι· π! ρσ!!!ι , :Μπι ιιοΠο ο!ιοοι·οω

!ιοιπ «ιθ:οιο ιπ Γροοιο,οι οο πιω ποο!!!οπι οί!οιπο

κ!ι!ΐοι·οπε οι! οπο: πάω οπο: ι!ιμοτίσρ; ποπ Ω!9η

ι τοι·οιιοποιο οι! ποιοι. Νοο Δια ποιο!! , νσ!οποιε·

πιοοιιιστο οι! σ&οπι σο!! ,-.οοικειτο ρο!!ο ιπο!ιτιιιιιο

πο; οο!!ιτιοποοι πο στοπ! οᾶο : ποιο παμπ οπο·

οποιο ιο (απο οοιπρσί!ιο μι· οι!οιοι!)οο!!οι·ο πο.

πᾶοπιο! οπο: ρι·πιπσοοκοιμ ο!ισοοι ίοοί!οπι οο!-.

[οιιιοΐσ!οιοιπ ι!οοι·οι:οιπ !)οι. οποιοι!! σ:!οοι:οτο Πο!.

οι ο!!!οιιιι , δ: οιιΕο0οι!οτ πσ!!:ι·πιπ νσ!οπιοιοιπ οσο

ΙοΙοοι εοιοιπποιο . !οι!.οτι:ιοι οπο ίο!ιοιιο,ι!ο!ιοι, πο

ίιοί!τοι! ροί!!ι, ιπο!οι!οι·ο ιποο!ιιιοι, οπο οι ,ποσο

ι!οοοτπιτ Ωιοιοποίι,ιπω!ιοι!ιτοι οοοςοοιιοπί οικω

ποιοι: Ηοπο ποιοοι!πω!ιο!!ιοιτοιο Μο οιοο!ιοιπ

!ιο!:οιο ποπ μια!! , πι!! νο!οιι ρι·οιοιΠοπο,ινο!οιο

ποιοιἔι απ: οι: ριοιοιίιοπο ιπ πο: ΐοπι. ιισπΕ!ιοΒο;ι;

οπο: ι!οοι·οιοιπ Πο! ρσπιτ ποιο οοιποοι Ρ[2"!Βοσ

ποιο ποί!ι!ίοτοιι οοπίοπεοι: Ειιπιιιοι·ιι ίοο!ιιιοο-_

το ποπ οστά!! ποιο ρπιιι!οιοι·οιιποτνσ!οπτ:ιιοπιι

οι! νοοιπ , ν: πο!!ειοι το!ιποιιπ !ποιεοοοπτ!ιιιπ οι!

ορρσΒιοιπ: ο οποπ ιο!ιποοοι·οτ οπο: !πι!ιδοι. ροβ

Κ: νσ!οπιοι οι ΐο:! !ι!ποι·οιιο ορρσοιοοι (απο , πιο

οοο ειο!οσ !ιι·ικοπι !οοοι·ο ο!ιοιποοιο!οοι·οιοιο.

 

  

ιοιπππιο!ροος_.ι!διοιππιποίιοποι:ο ο! ι1ιοινωιϊο!.

τα ιο !!!ιοιέι-ι!οιοοιπίππιισπο απ! π; οτιμικο

6-ειιο4 5_ιιο!ε=Φ!ου= ν!!ο!!!) !!9οιοιεί !!ἔἔ

πο σποτοι·ι θήβἑοιο.οᾶοοῷἔθἱοιοι!π!ἰοφ !!ΐο

πιο Ώ @Ποιο απ!!
ΐ έ! !

οι .ιιιιι ε!!!!ο
ι :ι Τ

ιο·ιεςεο!!οβο· .

μιιοε ο!!!

Ή!!! Α ίροιζι!!
ια

5Μ!!ωΡ!)Φ!ω!!·ο" ω(ο

ο! νιι!οι! ρσέο!!; οπο !ιι° οπο

Μ ο; ι>Μοτοοιποιοπο ο π. ο ο πιο = .ι·'ΐ ·

[ο!!!ο!οπο οοο!!ι δ: ρι·ιπο!ριοοΕ;!οοιο; ο1ϊ_)ι!`ἔ'

!πη:ι!ιοιιτ οοι·ιο νις!οιι , πο!!! ιΒιιιτπογο·ιΨΡοι =>

σποποιοτο οί!οι.!1τιιοι οσοι οι! ιινωΗιμπ !ιιο*ιζι_ο'(!ιο

Μο” οσιιι!ιτ!οποιοιο :εικοσι !ιοοιμιοιι:ι οι·οΒιέοέιΒ,

σοοπσπ [οβειτ,- νο ι!!! στηίοπο οοοξοηοοι ἰπιπἶιιο:

!οΕοο!!φ πο!!! ιιπροτοπτοο, οορ ιιιιςιετοο·ροπΔ%

ιιοπο @Τα Ϊπᾶο:ο$ Π, Μ! οοο!ιοοιξ πο Εοιαοΐοο!Ι.

Ποιο .π. πιο πιοιοοε Μι!!! πιο ι6ςιμέιιπαώ; ζι;πΞ

σοεπει;ι.. Λ!!οποι , ντ τοέ!οιπξο!·ο πουπέ; οι!οο!ξ

οπο: !ιπροοιιτι 1ιοί!ο; !ιοπιιοιι!ιοο! όπιοπιι; οικον

πσι!ιού.,ποσο !!!ιιι! !ισοιο Μπι οσππω!!!οιοε;Ιο

!:ο!!!οτ ι·ιιτ!σπιε οοιπροε.Ε: αφτα!! ο!!σ ποιο α! ο

ιιοοιε οί!οι !ιοπιιοο!ιοοι ροιιοιοιο; ο πο!!! “Ποιο

!!οοι:,!!!οιπ :ιι!!ι!οσπονοποΟ!οιοκοοοοτο. | Ϊ _

Ε Ε! @Μπα [οιιποίο;οιοι,ιο!οο!)οοιι;ιποποπ ο!!!

[πιο ροοοοιιο ποοι!!οοκοοποποποιοο!_οοιιιιο ῖ 5

@οι οπιιτα;οοι Ρομπ! ν' οσο-οποιοι: .αι!μοσςποπο
πιο!!οιιιτι .ο ορο ιπι:οιο:ιτισπο ορπεί!!;,ιοιο ο Β

νεο9οιτιοεοϋ ιι!14Ααοοο=βαιοτιω @Η

- ιββό οσπιιο:ο!!0οιο!!ι!π ποσιει!!έ)!π ρι!οοιιοπέ

οοπί!!!π ,ινε οποιοι! οοιε ι!ιο;ιτοξ:οϋοβοι!οοι!οπιο

. ίοΕΕοΞινι_οποπσ[οΐστοιιο , :πιο οι οοοπιοπόΗΐ

ρι·ιοιιιιο ; Πο ίπ! πο! ο!! οποίο οποιοι ιπ νομο , ο

οι!ποιοοο!προ!οποιοπιι ΓιἱΒιι!!ιοιι_ι_!ποθ..Βοοϋοι

ο!! οποίοίοο!!οιις!ΜΑππο!ι,οθ οπο] ιποοι·ρσ οποσ

οεοίο8: πο: οιοοοοιπο!ιο ιπρε!σΤοθο5ιο!!ι Ρι;επιπιπ

πιο .πισι·ο!!Μιοοο!!!ιι πο! ονοο_οοι-οπο!;ιποσ οποιο:

πιο: οσίιι!οοιυ_βοςοοιι. °(Σ!μιο!οποίιο ΐοιπποζιξ'

οοπίοιοι.οιιο(ποιοοιπιιι, ποο_ρος_ίοςοπίοοομέι_ίοι:

?οι·ο;ιοαι:[οι! πι! φοτο πό!ι.ιοι ο πιο @πιο φ; @βιο

ο!ιοοοιί!. οιοι!οάοπ:, μοι· Π; οοπ!οοοἱιοτ ρπίοΕι!!ο

προροιιο ιοάιτοο!Επιε ε!ο!ιιτπο @οι οοίμοξ!!:

“ΜΜΜ ο:: ί=.εεπί=τυπιυιο©ΦΠΒιιπ£οο=οὑζιῇἐς

ο οοο!6499οκοπσς!ιο1οιιιοιοοιιω·ι ξ . [ 32.11

. _ δο:ιτοίςπτω!!!”ιητ. απο ἔοοπσπ οποβοοοΔ!!ιέπ

ποιοοο;!,οςβοοποο,οιοτ οι! οπιιμπο Ροι;οοιι:ι.νοιέπ

ι!!οι! ποτιοοπέοι,νιι ν: οπο!! πιοι·ιι!ιο, [ο‹! ιι:_πει”ιςιἱ °

απο; ροοοοιοοι οπο ποπ ιι·ι!:ίοιιοι· πι!! Ί:ποΓ ι

οι πορνο!! :. σ οι ο ποπ ο!! ποο ιά!ιο!τιιι ω ο

Δε! ι. πιο! οι!οοιΠοοποοο!ο, πιο!! Ποιοι: οπω

πι! ρσίΐο απο [ο , πιο μι· :ιο!ο!οτοοι κ!οοι·οτοο1,

οοιιπι!ο σροι·ειιοι·· ίο!οε 8: ιπι!οροποοιι_τοι· ο νσ!οπ

απο οι·οετοι·οού ποεσ τοι:ποπ, οοοπο!σ ΩΡοτοτοτ απο

στοειτοι·ιε !ι!:ιοτιε: @Με τοπο οι! !ει!ο8οο!ά !ι!:ιομειι_οτο

ιπ οι·οοκοιι: πό οροι·οιοι μι· ι!δοτοοκο ο!ΦωοΕΜ

σι.ππιπο ιπο!οροποοπτοι ο νσ!οπιπτο οτομοιεο, Μ!

μι· ι!οοι·οιο ο6ι!ιιιοποιοπι ι!οροι!οποοι· ο !ιοοιτοτο

στοοτἔι,!ἱ ιρ!π οσοροι·:ιτι νο!οοι·ιτ.αοοοε! ?..!!ι!ενο9(!ι

πιο!! ρο!Το οροι·οτ! οιοιιιιιι€ι πιο ρ!ινί!ώ Ρτοιπσιᾶ.

@απο (οπο. ν: ωοοτ !!οοπει:οιο Π! Όί="""νά9(

απ, ποσο ποποοιε Ποοε ριιοὰοιοιιο!οοτο_!οοποιιἱ

οι! ιιό!ιοοι ροοοιιο ,πιο τιιιοοπίαοΜΜ !"ΩΡΦεβθονι ο

ροοοπτι: Ιιο€ροβ .ο οι έα 2°οσϊβ:40ο £σμζ!!!έ!

8. Φ· τοΙ.@ο|ι!οτο,Β.4.ιιο|ΐ.6ιοσπο!.)ΐρδο Ι. ι ιοεαπο. 18.[ξοπίζομ12.ιο Τι·ιιζιιι:οι έςδιιο7.ιοΣοΕο.!%

π» Ρ'·Βιονοο4·&ιεο-ο·π ζώως#ά=.ενοΜ.ιει

ω. ποπ [οπ “ή ι ο!.:ιι!ι!!!ι1168ξοοςΙΙο οσ!ιιΒιιοξ οι:

Βρηκα!» οι ι;||ώ1.ιιι·.ι. πιο. μι? ;.Ξεο: 48.οιοδΓ(!2

“πιο ο· 5,4ιζιιαια. οποιο.

8πη48.οφπτ.3.ιΜ 8.Χ4Ε!Ρ8βι·,ποζο οπο: ι π

νο·ιοι-ι-9-8·β€·ιοιπάν·2ε %Ρ!οβο- νοσοοπ

ποπ οι!ίοτιο!,πιβοποίο οποιο εξοοξειτοιπ ιι Η

πιστό!» -ιοΦωεκοο4= =ι:==ιο<1 Ψο!9Φνω

ποιο Μονο ;=ειπε=>ε==πεἀειε Μο! Π!! ίοΕιειΕ;

εποε, έ·πιο!οιιει=εε<9οεοεοε<ε=εο9πιπ

. . ΈΞω!93

49ἔ

οπο!!

#0

πιο πι! ι ω.

Μ. Ίο”

ιο; _.

.8"κέ _

8!.

6°οικι'δ

-ι

οι..

Βαν: απο

πιστή: οι!

Αιών πο·

“ω”.

.ο Β

Έξω Οι" που

· !ει°νἱὅιιὶκριπ

| .8"'"εσώΙΒΜέ

π,

· .Ά

Δῷ

*ψ-οπ__.__ο-~_*μ___4

 



Πι||:. Χ Ια ==Ώσσσαβ.: σ:στου·τοποι.:μεσω. δεσ!. ·Ι Π ο

ιτι!!οιτιο ι!ισιιι! σοιισστ:ιΞε αι! οοιισισ , νο! ισα!σού"ΜΜ

το!ισσσο:στ Μ! στοα:στοι σ. οι:: Ποσο σο:: Η: σεισ-"""""=

ία Ροσσα:ι; σσιεισοτισιτττιτ ατ!ιοα!σισ , ν: οποία :ια

τοποσ ρτοκιστιο ι!ο:οτιο!τια:σε ο στοα:στα :στο στο

!ιοοι·:α:ο Μ:: δ: οοσο Η ι!ο:οτσιισατι:ο αι! αάιῖ στα·

!σσ:ι:οο στοι!οσ.ισο !ιαοΙ:σε , ιικ!ι!ΐστοσε αι! ο!ιιτοο

σᾶσο, ι!ο:στιισσο:στ ο νο!στι:α:ο ασ! οσοι: ρο:τοο,

οσοι:: οι! α!ἰσσαι Υσι!ο Πσσ: α&ιο,σσο ωοτα!ιοσό

:ι·ιοσι:στ ΙιαοΞ:σἱ, οέιι!σισ Ξσε!ισιΠοι!ι αδοτοσο σοτιἐ

οστι·σσ:ι οσισ νο!σσ:α:σ,ίο‹! νοΙσσιο:Μ:α σο:: ικά

οο:σισ Πσο,οοσ!σω ωσιιιισσισ αᾶιοσο οὁοσττσιπτ

απο οτσε:στο αι! αά:σιια Ροσσα:ι, ΐοι!α:τσα:στεο.

σου'

. τα. σοσ ο στι!!! ρτοοοι!!: σ6οστ:οσ:οσα:στα!ι:οτ, ν:

οα:σ::!! ασ! οοσα!οιι!ισσι Πωσ! σοσοστταστ Μισο ο:

:τι Μισο, το στη: :τὶοσἱσατ ἰτιζαιιο , Γοι! οσο; οσοι το

!ισσ,τιοσ :το ι!!ο , Μοτο οοσιωἱ::ἱ:στ. Κα:ιο:αι3:ιο

. - οσο ι!ισι:στ ισοτα!ιο σε ο!ινσσοοσ:!:σ:ο,οαοσ .ι·ι. :ο

- τα οοσ!οτσατἱρο:ο!!αο!οσο ττιοσα!!:α:ο, ίοά ο: ισο
' ὶ!ο ορτοοοι!οοι!! οοσο 82 τοεσ!α:ἰσο ο [σο στοπιισο

οτἱσοἱρἱο. !εἰ`:στ ι!!!ταστοισ σασ!!ο :τϊοσι:σττι&ιο

σι·στοιιο,ο σσσ'στο::ϊσιο ρτοοοι!ι: :ιοσο °

Μ· ομοσ. Ποσιο σο:: οοσοσττοτο πιο: νο!σοΝΜ

οΕ3:ει σε! αάισιο οσοο:ἰ μι· στοι!σστπ:ιισΓα ωοπο

ο; έέσπτωε ,“Γ(ο' οοσσιοι!σσι ιαα:στα!ιε. ()`σιισι!ο

ῖ οβοασίδ οοσοστ:σσ: αο οασ:!οσα αᾶἰοσοσι ,· ἱ!!ιι · ο Νοσιαο ισ οι!! ι!οοι·ο:ο ισιιο!σι:στ ιισροτίσδ!:τω Ε! αἱ Μ·

βοσοσι·τι: ωστοσο: σασ!ο ιιαστα!!ορτοπιισο,οσο Ε οι: .τι.σωο!!σι:οτ!ιοοτσσ:,σσια ρο:σι: ι!!σι! Ποσε!·,,Βο,,_.., ·

· “ ι·τ!Ηωξ Δοιοι·ιστοα: οοι!σσι·Τσιτι ισι!!!!!οτοσ:οιιι οι! αο α:οτσοτιο ίασοτο, Ποο: τω:: ι!οοι:σιτι,8σ εισο

Β:ΐοιιτρο:!οέ α&το'σοστ , ομοσ: αι:!α!!αιτι,νο! οσων! ν οοσοσιοο!οσσοοΠ”ατιστσ σα: ΐσρροο:ιοσο,οσοσ να

[Ρορτοσα νο! στιοατ! οι:οτσι:!σιο, Μοτο ο!οά:οσο !σο:!: οοσ:!στο στοα:σταο !ιοοταε , οα!ήσο !ιοσταε το

νοισσασισοιή!ιο στο : Ε!!α "τον: οαιαία στοκιιτια Μεοροτα:ιοσιοσε οοσίοτσατοιασοι:! ασ:οτσ οσοι::

ΕιαιειΞτοι!ιο,σσαο›αι!ϊο!'σσἰαᾶ!οσοιι5 σωστο: ν: στα ι οσο ι!σοι·οιο, ‹!οοοα: Ποσο στ! στο!» σασΓο οποτε

:τω ι!ο:οτσσσα:α':ιο α!:οτἔι οπελ. δει! στοα:σσα ι “ο σοοοΠοτ!ο οοσοστι·στο σιτσ:ιοτοα:σ :ο οι! οσ:σοσα °

' στο οοσσστΐσιο.ρτ!σω οασΩ ισο!ι!ΐοτοσ:οι· τ! οι ΐ ·τι&ιοσοσι , π! οσοι:: Μ:: ίο ι!ο:ο τωἰσο:ο 970ο19:!Η

'οο!ο:σσα τ!ο:ο!·ισϊσσ: οοσο: οι! αᾶἰοσστο ισα!αιη, - :ισΠαω ποσο ισ Ποο :ττιροτίοάτοσοσα,ίοι! ΐσισσ:Ξ

ασ! οοσ`αο1: Ποσο Μ:: δ: οοσο σοσ οοσοστ:ἱ: !αριοσ:ιαιο,σσίι νιι!: τσοι:!ο!ο σοί!το ίο αοσοσοσιο- .

ῖι!ίἶν:ρτοκἴιτιοτ!σ:οτσαἰιια:σε ο νο!σιι:αιο στοοιεὶ: ! σαιτ. ν: !ιοστ:α:οσα ισ σοο!ο σοσίοτσο:. $!οσ: σοσ

οοσο :στο στο α&ιοι:οσσ ροσοα:ι οοσοσττι:ν: σασ- :ισροτΈοάιοσοισ ατ8σἱ:, οσοι! το σόοσττοσ:!οοσω

Β 1 . νσεωωσ, ι:σισε ωστοσο ο!! σόοσττοτο στ! σου οτοατιιτἐ ασ! :ιοσο μού: αάσω,ησέιισ στ! α!ἰιῖ,νο!ἱ:

Βοιωτια: σασΪα|τσσσ ο. ρατ:ἰσσ!ατἰστσ: Π:σ ισσαι·ο Γο- σσοι!αιστσοι!ο αο τμοστσα:στέισορσσσοτσ:σ5 οσο

οοσο” στ: σοσπο!στο ισ ι·α:ιοσορτοκισ5ι ρτἱσσἱΡῇ :ασ:ἰιισ ρτοσσιιι: οι ίαριοσ:ιΠἰσσἄ ι!ιίροΠ:ιοτιοιρ-μ_ ο

ορστα:ἰσἰ , σο:: οατ:τα!ιοτι:;!ο Ποιο ο·ρτορτιο σ:ιοι!ο οσε π! Ω!σασι!αισ οοτίοᾶιΠἱσ:σ ιοοι!ο !ιοοι·:α:οσι

οροσωστ: οποσ! σασ!ιοι. πιο” σα:στα!ι:οι· ρο!!σ- Ν! ω” 0τοπστί5. Νοσσο οι: σο τω:: Ποοι·ο αο ο·

@σχπ ω! ορ"Μι1σω σσωσ!οτι σο: οοσοστ(σω ω! τοπιο ἴοὸο:οτσιὶσασοτἰ: σε! σοσοσι·τοσι!σσιἱσ:οισ
σ"“ωφ1° Ρω."=ω 'τρόφο:οσοστ ·οο!α:σσπ ο ποστ: :τοσο ασ! αιί!σιο ροοοα:ἰ οσοι οτοει:στιε τοκοι οι:ιεξ.

οἰε Μοτο ἀο:οτσ:ιἰιια:ἰοσο αι! νι_τΞςοοοστ:οση τει. :πιο οατιῖ, στο! ροτο!!: οασία ροσοσιι: σο! :τα οπο.:

ο οσι·Ποσέ!:α-σοσοστ:ι: οοσο Με. Ποσοτιο. οοι!σισ σπασω το :ποιοι ρτσσιίοτο,ρτοσιι!οτο τσοσεοσ:ι

@οσο σε οπο.: Πσἱ ρι·οι!σο!:στ °αάσε ροσοα:Ε; :Ποσο :το !σ!!ἱι:ιο:ι σωστο αι! σσα!-οιΈσσο αο!:ιοσσε ο

οσοτιι!ο ποσο ο!!οί:στ ο οτοατστα , ·αοοσασσ!ο σο: ΡϊοΡϊἰἔ# [Μοτο Μ10ϊοω» “Νο οι α) ως! ΡΗΞΗ!
_- Μισο: Π. οτα: ισαι!οστ:οσ:ιαισ σοοσΠαι·ιο σ6τωΜ. όσα: Ρ!οτα!οιοτοαισταείσο ασκι!ιο αοσφσι·ασ , :οσοι

. :ο :στοοσο οσ3:ίοι:! σσασσοδο σοστίτισα:ι.ττ, σ.!οί!σί: Ν:(ο ρτ!σατο :στο α:: :σσσοτο ΐσρτοιοι ρι·οσποτίω

το.

  

..σοῦ ο!!οΠοστ,ασΡοοσα:σισοίσε:οτεο στοιιιισσω τα:ιο- ο ” Ρτι:οτοο ρσ:ασάσισ τιοσοι!, οοοι!σστο:σσι ισ- το.

· :πιο Ποστ! οσοίο!:οι::οσ:στο: α!ιοτ.1σ!:ο!!οοΓσ ω. ο ;Μισό:ο, σοο!ϊκο ο το φωτα!! :Μοτο =οοτοτσο .έ

' οσο αθ:σε οπο: !ἱοστ σο: οττ!τσοιτι αι! Ποση;; Πωσ σιισσ οοσσσ:ίσιτι οι·οα:στιε οο:σ!ι!Τσ ;!οι! ωστοσο '
οιίσίστσοσιοισ. ο · οιίὶἰσᾶο,ισ-ρατ:ἰσσ!α:!,απο οιαοσιοσεσιτοσωί!ασ-ΡΜΜ

ΜΜΒσέ_ Ϊ' ο σοι! :σο ισο:!σε σοσσσ:τοσι·!ἱίῖ: ρο!!!οιΠε , 8ο :'18 .ο οσιοικοα:οτι:οιστισ :οσαροσσ. $ο!οσι ι!ιστ:στ

φη.Μ!; :Ισ Εαξξο, οίοοιιι!ο. Ρο!!!οι!ο ο!! Ποσα: :το ι:οτσο τσι!τίσ τοτιο,ι:ισιο σο:: τοι: οο!α:σεαι! νσαιτι :ασ:σσι

ρατ:οισ,Γσι! ασ! ν:τασησσΠστσ!,αι! ί!σειι!αε ωοπο

ι!ιθισάο.Εισσισ:ι ροί!ιο Ισισσ:ιο σὁἀι:ιοιια:ᾶ ο σιτε!

Ποσο:: οτι:οσιιιασπ ν!!σσ;ι σοικ!στο: !ιοοτσι:σ ι!οσ:ο

απο, οι·αεσιι!ι: οσο! νσασστοσσο οτοσισ τα , ισ οσο
!ιοο:σιίρο!!:ιοπο 8ο οιτοσιο!!ασ:ψ ρώτα , οίΪσι !6- ο

οο:ο οροτα:στα,ι!!!!ισά!Π!σσο δ: :τι ρατ::οσ!ατι στο·

ρατατορο:σι: ίσοι:: οοιισστἴσωοτιεσ!ιε στσα:στιε,

το σσιοσίοσσσσο οιτοσιο!οασ:ψ οοιιιιε, ισ ατι!!:ιο

οι! σσοἴσσσσσο_αό:σε οσο οσοι» , οσο τσα!ο: , ασ!

ινσοε οασ!σιτι οτοα:σταο !ιοστο !”ο ι!σ:στιοιιιατο νο

!σοτισ:: ισ:οι·ιισ σοσ σο8α:ο οι: 00οτ:στω αι! οι»

οσο ι!οστο:σσ: €οι:ιί!ο: του σουισισττοπ στο» συικτύπ.τ

2ποσττΜ.: Μπιτ στ! σκοβαποκοτου: βρε οιυιοτ,|έσ πω·

Μ: ( !οσσοτ σ: οοιιι:α:σ τιποτα!! ιτι:τα οι·ι!ισσισ :ια

:στα ) σέ στου.: ενωπιον:: ὶΡ/Ε Μοτορ άστοτοτ!τωο·σ οι»

?οποιο : :τα ν: νι οσισεσοστο:ι ιιοιι :σωστο Ποσο σε

!!Βασστι: οπο: ρο:οσ:ιασσ απ! σοτιοσττσιπ!σσι στι::

ἐτοα:στἄ οι! οάσισ οοοσιο, οσοι:: οι! σια!σσα , ίσα!

σωσει» :σε Η στι: ο αι! ν:τσισιισο !ικ!Ηϊστοσ:οτ

Πισω οοσοστίοσϊ οο:σ!οτἱ:,ί`σασ:‹ῇσο ρο:σσ:!αστι ν!

. οισοτο:ϊ σιιοι!οσοστσι!ο α!!ἱ8ασο:ἱ: ·νο!σσ:ατιστοα

· το , ν:οα νιοτο:στ οι! έτσοσιοσιτσσο ρατ:οι:σνο!σσ

ο: οπο.

.ο - ξί:,. ι·οοσοσοσε!ο :σεριοιστωτισεοσιεωωσιω

ν `οο!ί!!ασι σωστο Γο σο:οτσιισασ!!ι : σο σποσο,σσο

'το!.ιισι!οσε οαοἰτσιαα (στισττια:: σ: νσ!ι“!:α:ο οτοατίἱ;

Μποστ: ἰ!!ἰρ!οσο:σ`ρο:ο!!:ατοσ!°αι! ν:οιιι!σσι , νο!

σο:: :ποσοστο σο. Ηοσσοστο:ο ροϋι·ο, Ποσο σοσ

σο!ισσττι: ν: σπιτι στοιιιισο!!ιοστα1ι!ο:οτιιιισαστ

οτοξι:στασι οι! σο!σιτη5οοοαιι , Τσι! οοσο: ν: άστα;

ταιἰοο:σο ο στοο:οτ!Η Μ:: στ. ο!! οοιοάσαι :σοσ σα·

“στοσοσστσοσιίοσοσοστίσω ι!οτιοσε!οσιοτ Μοσ

Αι!οιοτσι!σα:ΐοσοοτοα:στο,οδο οσοι σὲ ::0ο002Ε"Μ

σ: αδ οσοΔεισςσε:Ρτο :ιοσο νο!σοα·ί:οοοιτοστι'οο

ροίἰ:ο: αάσε, στ! σισοε Ρωσισιι Ποιο ιιοιι Γι: τ!ο:οι·-·

ισισα:στατ, ν: ΐα!σσ:στ ρι·ο::ιτσα !ιοστ:αε ορσταικ!ι

ισ :οωροτο,οσο στσα:στα πο: ορστα:στ.()ισ οοσ

οστίσοσοσ !αοι!ι:, Μ! οοιι!οτσα: !ιοο::α:οπι σκατα·

:ο ε οσο σο:: ο!! ρτιοσοστοσε, (σο σοσσοσιιἰ:ασε Ιτ

οοτσι:σ σοί!τσισ νου», οσοι σο:: ο!!οο!αισε, ω:

ι!οροιιι!οσ:στ ἐι!ιοστα ι!ο:στσιισσ:Εοσο στσα:στα ,

:με Πσσ: ι!σ:οτισισασι: σο: οσο:: σοσοστίσσα , ι:α

ι!ο:οττσισατο σο: ρθ:οττι:ορροοισισ , :τι οσο σα!σ

Ποσο ν! ίσιι!οστο:ι ορρο!!ισσα σωιιιοι.

Πιο πως! σε οοσοστι·οτιι!! Πσι ουσ: στοα:στίε Π·
ότι

οπο, οο!!ιοι:στ σα: δ. Τοο.1 . σ. στι. 8ο. απ. ι.1ιά ο. Μ' α2ο“#· 6ε:οεσω αΙσοτ: Ψσ`‹!ο ιιοιι τω: στο ι!οσι·οτσισ πο

νοτο:5: Ρωτώ ·υπικοτ|λΙσ Ι:Μισφυΐ στοπ:: ΜΜΜ:: 9· τ'5"""' ·ίο!σισ:τι 8ο ρτιοσοστοσε α&σα!σσα νοτια: Ποστ! αι·

σιω;,τω σοτιι!ι:ΐοσα:σσι δ: οοσοοσσ::ατιο !ιοστσισ οπο:: Ιυκυωιστ:ῇά οσοι! άστστωτιισιστ τω! σκίσω σωτ

ντΐιπΒ !Ρῇι_ιο. Ροτ- 1ιοσ σοστο:σω!α!οα:στ :Μισο |ίΙσι-τωΙαπωτ Μυστικα, Μ:: άπτΠὲ σ!! οι· σο!ιΜΜΙο

!Ιοστ:αε στοα:στο:σίι!ιοοι·ατ!ο:σττο!σκιο, σοφια!! Μακριά. δ: ασ:σσι Ποσο σα: Γι: ρται!οιοτωισατο:

' νο!σσιαισσι

  

'Η
ο

ὅ

!7· .

Θάσοα:: Ιτ



5:::::.:.

οι:

6::::::::.:.

Μ.

Επί:/:- τ ο.

η.
Πιι::ιοοβ:

δό.

τ ίε νοίιι:ιτοτ πο:: οοίΤετ πω: ίιεί:ετε τιιίεω είετετ

ο είιεετε:, ρε: Πει ίσοιειιτιοω δ: ροτειιτιοω ιιοτι θα,

:τι

Βέ:]ί:. .)(ΧΖ Π: Μιά: α::::::ειωεω::. δεεΐ. Ι · Δ”

νοίιιιιτατεω ει! :άσοι ρεεεειι , ιιοτι ἰρίιι νοίιιοτιιε,

τει: Πειτε :ίε:ετωιιιι:ετ :Παω ει! ωείιιω; είται εε

 

ωἱιιιιιιοιιεω , ιιεε ει: ΜΒΜ, ιιι ίετιίιι εοωοοίιιο

ιιοΠε: ιι3:ιιω οεεειιι :πιο εοωωιττετε.

Νεο:: εοίίιεἱτιιτ εκδ:ι:::: ω. Ωω:: :#-:ἄι:: πο::

:·:8::: :::::|:::::· , Μ:: ει:: :β ρ:ορ:::· ε·ε::|ε:ιτ τ. με,

οι::::ι:::::ι σ:: σεβ , ω:: ::4::[876:,[ β::::ιιί:ι ειι::β:::,

[::ίο:·:ι::::· :ίο[ειδϊι:::: :ο:σ/ε ε.. με οι μ::(ίε::βω Μ·

δ:: :επεσε/απ :::ιαβ τ. τα! πο:: ::τι:|:::·ε. Ε: β. :πι :ιτ

8:::::. Πισω:: με:: :::ί μεεε:::::: β: .ι ·υ:ίι::::ε:: στα”,

πο:: ::ι:::::: :β .ι ί)ει:,οι:ιε Πα:: πο:: Με:: ά:βει:.(1ιιι.

οι:: νετοιε :μετὰ ίοροοιιι: τι: Πεο ιίεειετιιω εστι

ιίιτιο:ιετιιω εοιιειιτιεοιίι ειιω ναίιιιιτοτε εκατο:

ιίεοειιι!ειιτετ ὰ τω:: ιίε:ετιιιιιιετιστιε. Με: ει::

οιιιιωευιιοιιερεττεω.ιρίε νοίιιειιιτείιοοιιι ιιοτι εί

ίει τ:: ιιτοιιιωε ροτείτετε ιμω: εειιεειιίιιτε , νεί

ιιοτι εοοειιιιίοτε το αιτία ρττωο.Μοοίι ε6ειι::ειιτίι

Πει ειιιπίεω ίιιοροιιιτθ:·ιέ::. οτι. ιιιί8..Π::::/έο:::.

κ:: ά::::·:::ι:::ι::ο:ι:::: οι:ί:::::ιι:::, :του οπο:: :ί::::·:::::ι::

τι:: :::Ι::::::ι:ιι|ϊ: πο:: ::::::ε: ά:]::::Πιι :ι ·υι:Ι::::::::: ο·

αδ::Μ, ο" ιιτ:::ιη?:ιτ .ι ·ι:ι:ί:::ιΜ::::ιτε ω:: :ΜΜΕ

8:::είο, μωρά: :τακτά ·υοί:::::::: εεε: Με” , Φεβ::

Παπ; ΜΒΜ ί::::::|::ι|ια::: άπο, Π:::::ιβο::έ @απίκο

::::::::: ·υοί:::::::::: , οι:οιιιιι::: Μ:: Πα:: τα:: :ΙΙ:ι:ο

εδω:: . οπο: απ:: τωία::::ι.τ οφ: : .::- :ιι::: Με:: μέ:: Ποστ.:

οοι:,:ά::: υι:ί:::ι:::: πει: : Θ ..το :::α8:.: ρ:ορ::: άτ::::::·

Πα:: :::ιέε:·ε ·υ:ί:::ιω:ι τ:: πείσω εδω:: ε:ι::β:::έ:,

μου: το!:::ιτ::: :ί:Μ::::· πιέστε Βει:.

Νεο: εοίΙιειτιιτ ει: διετα. ι α. ο::εβ.79. :::·:.1.9.

8::ί,Ι:Μ8ι2 : νι:: ιίο:5:τιιιιιω δεοιι ειι. αροτοί::ιιτ δ:: ίο

οιιιτι.ιτ. Βιιικ!εω ιίοεει 6.:6:::1ι:ι ε. Δ:Π.ι·7. μ. του.

απ. τ. Νι!::ί :13ιώ:::::· ναί: @Με ι:::Ι:::ι::ι: ·υ::ί::::::ι

πο: ::::::::::: :πώ , :ούμα! ικά: ι:σίι:::::ιι· ε:·::::ι:.ιτά

ί:ι:ει:::ι:ο ά::ε::::::::ι:β :ωι::.. ·υοί:ΜΜ.τ :ίιι:::ίο ΜΜΜ::

:: ειναι:: ίιίκττ::::::ι: #ο::Με::: :Μιά :ιί:ι::ί :β οι:: Με::Μτε::: :::Ιι:::::::: , :ι:β:ίιι:·: ::ξ:::::Ι:::::::: :Ι:ει::ιάι , φ·πο:: :ί::::::ά:, ω· :τά ο::ιτ:::ί:ΐ::: ::Π::::ι, οπο:: Μες:: ·τω- ί

Ι::::::,·ι::ΙΙ:|ιί:: σκοπο. Ε:: Εεείεβ 1 ε. Π:ι:: :το Μ::

σουτ/Με:: ::ι::::::ι:::: , ώ :·:Ι:οι::: :Ιί::::: ::: :καιω εεε-βίο,

μέ. Ε: οιιιίο ρω: : ιιισσάρίει::::::: π, ιίιιί::::::· “αφτο

:::::::: :::::ίωβρι::::ιε Ό:: , ώ·[οι·:::::ι μ:::::ιε. Α:: Η

οιιο ωιιιιιτ οπο: ε: , οιιοιί οίιιειιειιι Μ: , νε! εστι

ειιτίιιεειί οοιιιιω,νεί εοοειιτίιι:ειτ ωιιίιιω. Ειιιιίι

είτιδ.Τί::.1.ιι.οι:. π. :::.2.:τάο. ιιὶεὸ ιίιετιιω είΤε,'

Βοωιιιεω τείιάιιω είίε ιι: ωιιιιιι εο:ιδίιιίιιι , οσοτ

τ: τω:: Ρ72]ε8τΙ:47 ·υι:·:::.: οι::::ι:::::: ά:::::::ι:ι:τω σε ν:::ΐ. ϊ

Αι! ίιιιιε ιίοιΣι:τωεω τειιοεο εοωωιιιιε ωρο.ιιο

Τίιοωιίτ. ε.: δ. Τ:::.:.2.9::.79. απο. :::ο Πειι:11.

ιιοτι είίε ειιιιίιιω ρεεεετι , οι.ιιιι ρεεειιιιιω είε όείε

άι:: οτιίιιιι: οι: νίιιωο ίιοετιίείεάιιτ ειιτεω ιιοτι το·ιὶιιειτιιτ ιι: οποίοι:: είίιείειι:εω,οιιείιε είε οω:,τω

τι: ι!είιειειιτεω , ”οιιιιίιε είτ ετεετιιτιι: θεοι είιιιιιίι- ·

εστω ιιοτι τειίιιειτιιτ :τι νιι·ιιι:εω ιιιοτιιιιιιιι ι ίειί τι:

ειιτιιιτετεω 8ο ιίεί-εᾶιιω τιί::ιιο. (Μια οι:: ετειιιιι

πω, ιιοτι οι:: Πειιιιι ίτιι:,οιιο πιω:: αδειο νιττι:οίε

Ρτοιιιιεετιιτ. Βοιίεω ιιιοιιο επρίιειο:ιιι· πιο , οι::

ιίτειιιιτ, ιιτοριετεε Πειτε: πο:: είΪε ειιιίεω ρεεε:τι,

:μια εοιιειιττίτ ει! ιΙΙιι::ί εοιιειιτίιι εε:ιετιίι,ε:εετιι

ε: ριιττιειιίετι, το οιιο ρτοοι·ίε είε ρεεεετιιω , είται

8ειιετιιίιε ίιιιιιι!ιδετε:ιε ει! οοιιιιω δ: ω:Ιιιω.Νοο

ειιίω ιιιτείίιεεο οι: εο:ιειιτίιι :τι :όλα ε.. :πιο Με

οι:τιεοίετιε ει: ιιιιιιιιιιίιιιιο,είιω οιίιιί Π: ρίινίιειιω

τι: σάιτ οποιο, οι: οιιοιί Πει:: ιιοτι εοιιειιττετιίειί

ιι: σάιτ τ. οιιἑ εοτιίιιίετειιιτντ ιιιείιιίιιτ :τι ίιοετ·

τετε εκατο ι:ι εεττ: τ. εοιιίἱτίεεεω , νεί ρτ8Ριιτετιι8

ί:: οωτιίροτειιιιἐ Πει , οιιεω ν: ω: ιίεετειι :Ντεκ

ίιίκττιιτι ετειιτο οι: οιιοίειιιιοιιε είίεάιιε.

οιι.::: τ. Οοιιειιτίιιε Πει ιιοτι ιίιίτιοΒιιίιιιτέι

εοιιειιτίιι ετειιτιιτει: ιο ιιοτι: οεεειιιι: χω: ιιεοιιιι

 

οτεετιιτιι ιίε:ετωι:ιιιτε Μ:: :Ποιο :το :ιάιιω ρεεεετίι

οιιιτι :ιεοιιιτει·ειιτιιτιι είειετωι:ιπε οι» εοοειιι·ίοτιι ,

Πειειί ίιιιιιε ροτιἱιε :τέτοιοι οιιιὶω :τι Μοτο: "κι

με: ίιι:ιω ιίε:ετωιιιοτιοιιεω: ετΒο ό::τει·ωιημιο

ετεειιιια ριεεεόιτ εοτιειιτίιιωΠει : ει·οο εοιιειιι·

Η:: ετεοιιιτω είιίτιοΒιιιτιιτ ο εοιιειιτίιι Βεί, οιιοιἱι

τ.ιωω είί. Αιιιεε. [Με. :τοτε ιίειετωιτιιιτιοιιεω,

ι:οίιιιιτιε απο: είε ιτιι;ίιίΐετειι: , ει: ίε ιιοιιεκίεειιε

ιιιιιιε ροτιίιεεοιιειιτίιιω , οποιο ιιίιιιω. .ο _

Κείρ. πεε. εοτιίεο. Διὶ μοβ. πεε, ετεετιιτειιι 68.

ιίειετωιιιιιτε Μ:: εοιιειιτίιιω Πει ει! ι:ιεεειιτιιω,νεί ο"."".

το οιιεωειιιιοιιε είιιιω ε&ιιω ρε: :ίε:ειωιιιιτιο- 2φ"ί""'

πεω οποιοι:: τι:: εοτιειιτίιιω.Πει , οι ρετἰρίοω ¦,,,:,°1?:,.

εοτιεοωι:ειιτεω εο:ιειιτίιιω Πει. δἰειιτ ειιιω είε-ερ:: Μ::

:ετωιιιετ Η:: εοοειιτίιιω ίιείιιιιιει:ιιίιίΐετε:ιτιε τα! °ίΕ""Μ”

ρίιιτετ ε&ιιτ,ειί ίιιιιιε ροτιιετ, οιιὲω ει! είιιιω, τ10ιι.”ΜΡ” Μ"

οποία ει:: Διιιωετι ιίετετωι:ιετίοιιε , βεί εέιιίεω ::2.::δω

εοτιεοωιτοοιι 8: ίοτωείι,οοε ίειρίτιω,ροτειιτιοω, βετ:: Μ. `

Ιιείιιιιιω ίιωιιί ιίειει·ωιιιετ,ιιε 8: Ποιοι ροτειιιιιω ·

τω, οπο ν: ιίεει·ετι ΜΒΜ: νοίιιιιτιιιι ειειιιτε , ιιοτι

ωιιιιιτ οιιο·ω Ιιοίιιιιιτ ιοί: ιιιίιτετεοε , οι! οωοεε_

ιιότιιε, ει! οι.ιοε ιοί:: νοίιιετἱτίιοετε Π: ιίετει·ωιιιιτε.

νιιιίε εο:ιεειίο, νοίιιιιιιι:εω ετεοιεω ειπε ίσοι::

ιιετετωι:ιετιο:ιεω, είίε ιικίιίΐετετι:εω ει! ίιιιιιε, νεί_

:Ποιο εοιιειιτίιιω: ιίειετωιοετε ει:: οπο:: ροτιίιε,

οιιὲω είιιιω τ... Νοε:: ιίετε:ωιιιιιτιοοει Ροίιτιι.ιι._

εοτιιιιιι&ίο:ιε οωιιιροτοοτιε Πει, νι ιίεετετιείιιιι

τι: ειιω νοΙιιιιιιιιε ετεε:ιι·ιιι οι·ιιιιιε :ιι οωτιετι οᾶιιε,

ει! οιιοείρίτινοίιιετιι ίε :ιειετωιιιιιτε, εο ἰρίο οιιὸι!.

πω: ίε ιίετετωιιιιιτ ει! ίιιιιιε ιιᾶιιω , ιίετετωιιιετ

Μ:: εο:ιειιτίιιω ει! ίιιιιιε Μεσοι. Όιιω ν: είεειετι

ιιωιιιι :του ωι:ιιιενοΙιιιι:ετ ετεετιιιιιιίοειτ το Η:: Η:

Βετο ροιείτε:ε εοιιειιτίιιω :ιοτειιτια άίιιιιιε, οιιἑιιτ

εοιιειιτίιιω ροτειιτια :πορτάκι

Ούτω:: ε. Πειι:Ιιίιειε οίΐεττετεετιιτείιιιι εεε- τ Θ”

ειιτίιιω ει! εάιιω οεεειιτι: ετΒο ίιοετεεο:ιειιττιτ ει!

ιιᾶιιω, πο:: είτ αιτία Με:: ρ:οιιιωι ει%ιιε. Κάτι., ιού,

Ιιοετε οίΐεττειιτεεειίε:ιιετ. εοιιεειίο: πω:: οίΐετε, .

εο:ιίεοοειιτε:, :ιε8ο. Κιιτίιιο, ΗΒετε οίΪεττ ιιιιτεεεε'

ιίειιτετ εοίοίιιιε , ιιεοο; εοοιίιιιοιιιιτε ι;ίερε:ιείειι-_

τετοιιε ε νοΙιιιιτειε οι·ειιιιι , νίειιιιιε οτοκιωε ει::

οίιεπιιι· τι:: σου: , εοτιεειίο.

Οίψε::: 3. οποία ε. ιιοτι εΒἰτ ω; ερρίἱειιτεδε 7ο;

ρτοιωοτε ι ρι·ιωε: είπω ίιτ είίειι:ιεΙιιετ ίιιι:ιει%ι δε·
ίιιοοτόιιιιιτε ρ:ἱωε:ετ8ο ιιεοιιιτ ι:ίετετωιιιιτε εστι-ι . ί · .. ,

ειιτίιιω Πει. @Με άετετωιιιιιτε , οί: εεε-τε; ετΒο

ί: Ροίίετ άειετωίοιιτε, ροίίετοΒετε :στο ιιρρίιειιτιο

ιιεωάρτοωοτιοτιεω Πει.. Βείο. ιιε8. εοτει:. είε Ι::Φ.

οροίιειτιο:ιε 8ο ρτπωοτιοιιε ειιιεεεεΙ. Δε! ριοί›.

ιίιεο,είίειιτιιιΙεω ίιιοιεό::ιοιιεω Γοοοτόίιιειίοι:εω

εΙοεεειιίπε. τι:: ρτιωιω ίιιίιιιιτι ρε: εοιιεοωιτειι

τειιιδι: εοορετετιιιεω ωοιιοτιεω;ντ και: έ'ο:ι:·:τά.

ι.ο..:Ι.79.ιι::.1.5.:ι::::: νί::ιειιεωοοεε: , οιιὸι!

οιιιιιιίο ιίιειτιι:, ειιιιίιι ρτίωε μι, ειτιιιοιιείἶε

ετιιω, οιιιὶω ίεειιιιιίιι , ιιοτι ι:ιιείΙιΒιιτιιτ ι!ερτιοιί

τιιε εειιίιίιττιιι: ει:: :ιετιιτ8 , ίειί τι: ριιοτιιιιε ρετ

ίεάιο:ιίεδειοιτερειιάεριιιε, οιιιιι ρειίεάιιιε , τω::

ω”, ίειι ν: δ. που. ίοοιιιτιιτ, οι·οίοιιιίιιζιε αιτιο

οι: είί-ειΠ:ιιω, ουτε ιιττιο8ιτ :Ποιο ίεειιιιιίιιω το·

τιο:ιεω ειιτιε, :μια :τι οιιοιιι: είίειδτο εκατο εί;

ίειιτιιιίίτετ ἱωίιιίοιιιιι·, . 4

Οί:9::::.:..ΟιεειιιτειίετετωίοιιτεοοειιτίιιωΠει.

Βιμ εοιιειιτίιιε ετεετιιτοτείτ μια εοιιειιτίιι Με. “Μα” ο',

Β.είρ.ιιιιί!εω είε ρτίοτιτετεω,ιιιιι ροίτε:ιοιιιιι:εω ό: ::::::.:.:

τειιίεω , νε! ιιιι:ιιτε:, νε! ειιιιίεΙι:ιιιιειιιτει εοιιειιτ- βιο:: :οριο

ίιιω Ι)εί, δ:: ετειιιιιτα , ειιω θ: νιιι15 δ: πιο:: Με. *ἔ'"'Ρ'ί°° ·

ιιιίιίοιίιε: είΤε ωιιτιιιιω τειιοιιιε.Ιιτεω πω:: ν: ίιί:ε- Δ”

το ρτοεειίε:ιε ο ετεειιιιιι , ιίε:ετωιιιιτ εο:ιειιιίοω ΜΜΜ ";

13ο, δ: ν: θε είε τειιο:ιε ρτἰοι· ίειρίο , ν: ριοεε` :ι:::::. ”

ιτειιτειι Πεο.ί‹ίεω πιο εοιιειιτίιιι , ν: ιιιιτιιιείιε

οιιεω οτεε:58ιι Με:: :ίειετωιιιιτιο ετειιιιιτιο. :τι

οπο:

:Πι

ΙΜ:: αυτ;

 



πιο

226' Ἑι#ι. ΧΧ!. Π: σκεπή.:

οπο: Γ:ἱρΓο, ν: Ρτο::οέ:: ε: :τω:ο:ι.Κιι:Γοι το:ω

:οπ::ιτΓοι :τ:ι:πτω , οπο πο: :οποπτιο Π:: :Πο

ποπ ρο::ίι:. π: ροΓι::τιοτ ΓποίιΓ::ποι :οπΓ:οπ:π:ιπ

:οπ:οτΓιι Π:ι: δ:: νι:: ν::Γει, :οπ:ο:Γοι Π:: , οπο

Γιο: :οποπτΓπ :::α:οτο ι:ΓΓ: ρο::ί:, :ο πιω: Γιώ

οποιοι :οπΓ:οπ:πιι:ΐι :οπ:πι·ίπ :αποτο : πιω δι

ι::::ιι: ππω:το :οτι:ιι:Γπι π:οο:ο::Π: πο: :οπ·

:π:Γο :τ:ιι:πιο , :ίιωθι:ίΓ:ο:ιαΙιτ::ιο:ω, ιιΙ:ιΓο·

Μ:: :ιιω:π:οπ:ιιιιΓιιι Π:: :ΓΕ ρο::Γ:ποΓοπ::οο·

:πτΓο:::ιιοτιο, οπιιΠ:ι.ιε ιπ :οποιο ποπ ρ:πο::

_ ι :::ι:πι·ι , π:π::::ι:οι·ι Ξ: Πω.

_ π; · σφι:: :.νο!οπτιι πω:: :ΓΕ τιο::πιτο :ΓΓ:π:ιι

οι:: ιποοΓ:τ:πι; :τοπ ω:: ο:::τωιπι:ιοπ: :ο

ο πο:ποιιω. ΟοπΒτω.ιοι τ:: Γ: πιο:: ιο :ΓΤ:ποπω,

' Γι:π: Γ: πιο:: πο· ορ:ι·ιποιιω; Γ:οοοιπ ρο::Γι:·τ:ι

:ΓΓ:, πο: Π:ιιιιι$:οι::::ι πι:: ν: Γιι::τεο π:: σε:

τ:, πιο Π:οι:οι:α:ι::: ν:Ιι:. ν: ποιο. Χάο. Πιο.

Μ.,,Μ Μ- οπ:::. νοΙοπ:ισ :και οι ρο::π:πι :ποιο:::πι

ιιφξοπ 4- :απο , :οπ::οο; πιιΓΕπ:,π:Βο. δο!τιιποιο:::πι

8'##-`”°# ριΓΒοο:8:ιο::::ωιπι:ιοπ: ιοοπ:τιποιιω , πιω

Γ"$"'° ιποιο:::πι πάω: :ο Γ: πιο:: νιω :δ:άιο: Γ: πρ

Ρ!ι:ιποι :ο νιι·ιωοο: ριπ:ιιι-:ιιω Γοιο Β:π::ι!ι

:οπ:πτΓο :οπ:οωι:ιιπ:: :ιιιιΓοι. Αο :οπ:ι:. π:Βο

ποιο:: Ντιπ: ν: τ:: π, ρ:πο:: πω:: Πω , ν: πρ:

::ιοι: , ρ:πο:: :πιω ο νι::π::οπ:το:ιοιι :τ:ιιιπ:::

8:ροι:Η: ορ::·ι:ι , :Μωβ Πω: ποπ :ΓΙι:::ι::ιά

:πωπω οι Γ: πο: ν:οπ::::ιι: , ω: :πωπω :οπ

οι:ιοπιιο δ: ο:ρ:ιιο:π::τ πι: :πιο :::ιι:οτο . ίπ οπο:

Γορροπι:οτ ΓπίΒοι:πι νται:: ο Πω :οΙ!ι:ι , οπο:

:πιο ΓοΙο :οπ:πτΓο ιποι:Γ:τ:πι:: ποιοι:: πο:::::

πάω: Γ: οι:::ι·ωιπι:: :ο ορ::ιιποοωι . υ

73. οιιριιι ό. Ρ:::πιπω οι Γπομ:τΓ:ο:ο οοιπιπιο

_ Π::, :τοπ :ο ρτοι:ιτιοι :ΓΓ:άπειρίιπε : ιει:ο:Π:πι

πωπω» α: ωοτομε οπο: ιι:::ιιιι. Πιέρ. Ρ:::ι:πω :ΓΓ: πιο

'#ί"ὐρ'ἶ' ρ:τΓ:ό:ο οπωιπιο Π:ι,ποπ ωοτο!ιιΓΒο ρονο:ο, οι:

ζεΐ22”.- :ΓΓ:&πω τωνΓι:πωι οπο: ο: ιΠιιο τωρ:οιι·: ρο::::.

μοβ” π:οιποο :οπ:ιιτΓπω ιοιᾶιιω , ν:: οιιποο οπο·

8τοπω ιιοκι!ιοω.οπο :πι:ι:::ιιτ Ρ:::α:πω;8: ρ::

ωι:::τ:,Γιπ:ποο:τ:ι:οτειι πιο: :ποιοι ι8:ιι:. Νοπ

:οπ: οοωιπιο πιστα” Ο:: οποιο σο: . τι:: :ξο

&πι :πωπω , οπτι π:: ιιιο(ιιπωπιιι:ε π:: ίσο..

Γιιιπ , πι:: π:: ::::ι:π:πω ωοτιοι::τ::ιπΓοτ: ιιο::Γ::,

Μπι: Μ:: ιπ::ιοιποο ιάιοπ:ω; ν: “πιο ιιτοκιωι

Ε: πιω: Μι:το:τιο: ω. πιο: τωο:τΓ:θ:ιοπ:ω τ:ροοπιιπ::ω

ιιι°έἔ °ΜΓ° Π:ο:ωιπ:: :ιω:πΓοΒοοωιπιο πιοποι Π:: οποιο

τωι!ιωιω ὸωἰΠὡἱιἙ=ιἔω ;οιἔοἔοΓ:οπιἑιι-:οωωιΠιιω [απο

στοιπιτ:ι ο ο:: ο υπο: πω, ν.ι:ιιοο: οι

πι. οπο :ο Μπακ:: Γπ:ιω Γεριέ:ιιω :Ιι:::: ρο::Π:.

74.. Οέσο:έει γ. Ρ:::ι:πω ποπ :ο οποια, απ: οπο::

νοΙππ::ι::ω Π:ι,τωι:Η::ι: .π. Πι:πω ρ:ςπ::: Γοοω

:οπ:π:_Γπω ποΓ:π::ω::τΒο :Γ:ιοι::ο , ιπ:Γ::ππ

οΐιω νοιππ::::ωΠ:ι. ο: πιοιπο: ωοτοΙιε :ΓΓ:ά:πι

ἱρίὶιιι. Κ:Γρ. ρ:::ιι:πω ποπ :ΓΤ: :οπ::διωτ Ριπ:Μ

νοΙοποι::ω Π:: Ρ:τωι:::π::ω; πι: :οπ:τι, ω:

πτα:::ιπ::πο:π::ω;οοιι Ποπ: ποπ ιπ::ποι:.Π:::

:5:τωι::ι: ρ:::ιι:πω.οπο νοιππιι: ρ:τωιίΠοι Γιο

διο: , ν: ρ:::ι:πω ΓιωρΗ:ι:::Βι:5 ποπ ν: Γι: :που

πιο :ο:άοι Π:ι , οοιιιο ::οπιτι:. ν: οι: νοΙοπ

τι:: ιιοΓο!π::ι;ποπ :οποι:ιοπ::ιι,ο:π:ποο::, οποιο

|ιο:τ:ιω ο:::τωιπει:ιοπ:ω :ι:ί:ιιι,ο:ι·:ιι:οτιι.

7;; Ο|νο:·έσι 8. ΕΓΓ: ωοτπ:: :π ρ::::ι:ο ' π: ιιιοπιο

ι:ιο:ροπ:ιππω:οοιοοπιο :ο τ:ι!: ροΓι:ιππω :ο ι

Π:ο:ἰεἱ:πι·:Π: ωοτιιΙ:ρ:::ι:ι:ί: ο Ποο.Κ:Γρ.Εί:

ι Πω πως: :οπ::οο; ωοτιι!ι:::,π:8ο. Β::πιω

πο: :ίΓ: ωο:ιΙ: :π ρ:::ι:ο Γοωι:ιιτ Ρτοιπ::ιπΓ::ο

οτοτπ: πάω :ο οπ::θ:πω οιΠοππω , (πι: πισω:

::ιπΓ:ιι :πωπω οοποπιιπιιιιοπ: οιΠοπιπ:π: , πω·

:τπω :ο ι Πω ωοττιΙι:::, Γ:ο :ιπτἰιω οιινίι::,Γ:ο

Γοποιω:π:οΙιτ:τ , ποσο: :πινω :πιι:οιιε ; το οπο

:πιο πιο: , οπο: ι :ιιοΓ:Ιιο:τι μοιιωιο:Γπωι

ιο: , Γπποι:πτ.

Ρ'ιι!ιιιι:::

απο:: :β

:κ:ἐ›·ἱο:·ἰ&π.:Ρ:::νι:ί. ΜΕ'. .ΓΙ)

ΟΙπι:::: ο. Πω: ν: απο: ρτιωι :ο Γ: ο:::τω.ἱ- π;
πι: νοΙππ:ιι::ω :::::πω :ο ποπ: πάω:: ρ::τ:::ιιπ ο

ιποιοιοπο . :πιο ποπ ροΓΕ: νοιιιπ:ει5 :ο ποπ: πιο·

πιο ο:ι:τωιοπ::, ιειτοτ οι ωοτιπι :ιιιιΓι πωπω

π. ΙΙ:ίο. πιο. Απ:::. ο::::ωιπιι: οι: Γ: πωπω

ιιιο:ο:πο:π::::ο οωπι ο:::τωιπι:ιοπ: :::α:ιιτω,

Με: ; οφ:ιιο:πι:τ ι ο:::ι·ωιοι:ιοιι: :::ιι:ιι:αι

ωπ::οο.ΕηιΙ::ο:ο::::ωιππ:ιο :οι πιο: τπ:ιοπ:ω

ιποιιιιοπιι!:ω πάω Γορροπι: ο::::ωι:ιιιιοιι:οι

ιο πιο: τιιιοπ:ω Γρ::Ε:πω απο: Πωσπωπω.

::τωιπι: :τ:οιοτιω :ο οπο: ποιοι:: ρ::::ιι:ιιο ι:ι

οιπτοιιο ρ:τιιππ: :οπ:π:Γπωιπιποιοτοπο, πιο:

Μισο:: ο:::τωιπ::ιοπ: οπο:: :::ι:ιιτ:: . οποιο

τιι:ιοτι:ω Γιι::τβι:ιιω ρ:::π:ι:οπο Γιιρροοιέι , Πω::

ν: :οποίοι Γορι:ο:πι ο:Γ:&οω ι::ιοΓα π.. οπο πο::

οπι:Ποι ιὰπω :τι ιποιπιοπο ο:::τωιπιτ:.ο:::τωι-ε

Μπι: :Ποιο :ο ιιο:πι πάω:: ππω:το. Ηο: ποιοι::

ποπ Γιιοι:::,ν-: Ποπ: οι:ιιιπ: :ιπΓι μαι:: , πο: ιπ

οιιιιοοοποπο ρ:::ιι:ι:!ιο: ω. ::οπιτι:, ν: ιΒΓοιο:οι

πιο:: ΓιάΐιΓοιηιοπιιοπ:,:::ιιο:ιω ο:::τωιπ:: :ο

ιι&πω π:::ι:ι. οποπτιιω Για:: π:: ο:::τωιπ::ιο πιο:

οποιο τιιιοιι:ω ιποιοιοππω μαι:: ::οπ:::ο: ν:

:ο :ιοΓιο: ιιπο·ι·ιΙ:ω :τι νοΙοπ::::ω :::::ιιω . οπο

τω.: ο:::ι·ωιπιποο Γ: :ο πιο: Γρ:::Γι:ιπι απο·

π:ω μπαι:: . ιιι:πι·ιι!ι::: :κιοι:ιΙιοπιω τιιιοπ:ιο

ἱποιπιοπιω, πιο οπο ρ:οοπ:ιι:π: :ποιο ρ:::::ι. ¦ η

Ιοί:ποι::ν:ιιο:πιο: ι.π&ο: οπ::ι:ιοπιι , τοπιο: ! Π7Γ°

ν: ε: πο: :ιοί-π οπο: οποιο :ΙΓ: ιποιπιοπΔ|:: " "

ι απο:: .π. Γπι: :ο&οτ σιᾶ ίιι,οιιο ωοι·::ω ο ?πιο

ρτα::ρ:ιω οι:::π:ο: :Γ::Α: πο:: :ιάίιι ()ιιτιί:πο

ποπ Γιο: :ιιιΓιιιιο:τι , πιο :πωπω οποιιο :ΓΓ: :ποι

πιοπιιΙ: ; πιω οποιο :Π: Γρ::ιπ:ιιω Γοι: :ιπΓιι π:

: ::Πιτιο,Βοπιο:ω οποιο :ΓΓ: Γρ::ιο:πω ποπ ροκ.

! τι: ιΠιιω ποπ:ποιο , αΙιοοπι ΡοιπιΠ:: :πωπω ρ _

ι ο Κ.:Γρ. Ν:ο. οποιο. Ε::πιω ν: σε:πείι:ποθεο: Ε· 7.·

Ϊ- οροι·ιιιιοπιι, οπο:: :ΓΙ: Νι::ιαπΓιιιροπ::π:ι:ιι:ιι, Φ·

Μαιο ποιο :ι::ι·οι:ιιιιιι:ΙΙ: Πω: ποιού: οπο:: ο

' απο: οπο: ρ::::ιωιποΓο π:οο: οποιο απο.

τ ποιο . ν:: οποίοι:Μ: Νικ:: :ποθ πάω ωοτι:ποἱ

οποιο :::ι·::::ιπιπ. σο::Π:οι ποπ :οπ:πιτι: :ο

ιποιοιοοι:Εοο:ω πω: πωπω ν: ρτἰωὸ ο:::τωι

- πιο: Ριωπε,τω οι·οκιω: ο:::ι·ωιππ:πιπ::::ι:π

τ :ι:ππω πιο:: :ιι:ιοπ: :::ιι:ο::ι Γπο !ιο:τ:ι:: Γ: ο:

ο ::ι·ιιιιπι: :ο Γρ::ιο:ιω :ποπι::ω ιι&πι , 8::οπΓ:
ο οιι:π::ι· :ο ει!ιοιιιιπ:ι ιποιπιοπιι:ιοπ:ω ΓιΙ::ω νι

; οπο: , οοιπι Ποπ: με:: Μισο ο:::ι·ωιπιιιιοπ:

:καποτε . δ: πιο ο::τ::ο ο: ωο:πτ::ποο :το σω

π:ω ιιᾶοω , :ο οπ:ω :::ιςιιια νοΙο::ιππ:::Πιιτιο

ο:::τωἱιιι:ιω ριτοο::.νπο: :ι::::ι:ιπω ι&ίππω

::ιιωιποίι ποπ ιπ:ιιοπιπ: ι Πω, π: οιιιο:ω οποιο

:ΓΓ:ιποιοιοοοι:,Γ:ο ι :::α:πτο:ππω πιο :Πο Μάιο:

:τι:,ο οπο ρτἱωο ρτοκιω: ο::::ωιπο.:πτ. (Πι:ιο:πι σΜ/Γιιι!ί·

Γιο: πω:: απο: ριοκιωπ οποιο :κι:::ι:ιπω ι::ίιι Ζ':έ:*""δ

ωοτι:ιιοι. Νιω πε ποπ οπο:: ίΞωρΗ:ι::: με· ° π.

::ιιιιιω ποπ :::οπι , ποιοι: ::ιω:πι!!πο ποπ :ι:

οπι πο: ν:: :Πο ::ωροτ:,:: πο: π! :Πο ωο:ιπο:δο

:οπΓ:οπ:π::ι· οποιο :::τ:ι:ιπω ιι&ίιι ωοι·ι:ποι,

(Πιτιί:οι Γιο: Ρ:τΓ:ά: Ιιι.ι:τ; :μια ι :ποιο ο:::τωιο

οπο: ιρΓ: Γι: ω:: οποιο :κ:::ι:ιο ο:::;ωιιιπιιι:. ο

οι:ρι:: 10.8: Πω: ποπ :Γ::ιιοΓπωοτιοι.πάοι 796

τω:: ; π:οπ: :πι ::ιπΓι οποιοι:: ιι&οι Βοποοοιιι πος

οι:: ι·:Γρ:&π ιιο:ίιι ποιο :οπ:π::ι: ν: οπο: :ποιο

ω: Ιιο:τιι,Γ:ο :οποιοι πωσ:: ρ::ριιτι.ποο :οικοτ

Γιιω ιποιίΓ:::π::ω :ιο οι: οπο:: πάω; δ: :οοο:ο

Ιτιιποο :πω :::ι:ιιτΞι πιω:: Γ: ο:::ιωιπιπ:: :ο πο·

ποιο. Ρ::Γρ. π:8.πωριι:ιι:: Γ:οπ:Ι. πο:: ω. Ποπ:

:ο νι ωοοι , οπο ν: :ποΓιι ι. νπιιι::Γο!τι οτοοιωθ

:οπ:πτι·ι: :πω :τ:::πιέι :ιο πάω οοποι, ποπ Γι:

απο: ωοπιιι:,ν: στοπ. :οπ:Ιποι:.8: ΚΜ:: :τι :πόδι

3·7.4.π.ιι:.2. :ο :ιιω:π :ποθ ωοτιΙιι . :πω :μια :ο 2"“Ι(#..Β

πω: :οπ:π:Γπω πιω:: :πω ιπι:π::οπ: ν:Βιιπ:: “ζ;: 22”.

απο:
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Ππτ.: οί?

:ατα/κα (9

"Βου ΡΟ

Ισπρα Ρασ

στιια:_ οι::

|:»ιἰ:κι:ἰοι α τι:ε, α:: ::::ιιι: αατιΙα Ι::ιι::α::οτι:ε:τιί:τιε, ααρτο::ι::α οτι: ::οαατι: , :οτ:τια:α:ιι τα::ο:ια::ι ραααα:: αο:ιιιιι:::

Πι/::. ΧΧΙΙ. θ): ετ:ία:7:οπτ έπρεσαιώιιιααΜαζει'~~- :μια

ατιἰτιε ::8:ιτι:ιι αί::, :μια τιιτι::οε αθ::ιε ιιιοτι:::ατ :πι- ρατίαά:σιια ::ια:τι::τιι ν: απο:: α:: αατιΓα :::Βοτ:ε, α::

ιιοε αι:α:ιτιαιι::οε ατομα:: Πιο ρτώααρ:ο. Φωτ:: ::::ιτι: αα::ία :ιαεα::οιι:ε ααΙοτ:ε :τι :::Βοτα ::ια:τιΓα.

νατἔι α:: :ιια:οεαο:ιατι:::ιοι ρ:2:ια: ατι:ιι::ι:α:ι::ο:ια, οι:: :8:::ιτ ::α:αό:::ιι:::αε ταέ.:α ορατα:ιτ::: , α:τιατιι _

ςτια:ι:τιτιι α:: τ:α [α. :ια Βια: :νιι::α:::οε αιι:ααα::ατι

τα: :ιτο:ι::ια:. Ττι:ιι οτι:α α:: αᾶτιε ::ιοτα:::ατ Βοτι:ιε

τ ν::τα εατιατα:α::ι αο:ιατιτίτι:ιι ρΙαττιιιι::τια :ιτα:ια:

α:::ιτιο:: ατιπ:::τιτιι, :μισά ιιοιι ρτα:ιααα:: αάτια :ιιι

:οε 5 α:: από; :α:ια:ια: πιατα τια::ιι:Π:τια , :Πω πο::

::ιιτιατ::ατ::ι.Ττι::ι :ιτι:α :τι αά::ιτιι :ιιοτα:::ατ :ιο:ι:ε

Πατιε α:: αατιἴα :ιιοτα::ε αοιιτρ:ααα:ιε, ατι:τιίιιιο:::

ιιοιι α:: :τι α&::ιτιε τιια::ε:::ι :::τι::ιτιε ::αα: :::ι:αο:ιι

τι:ααατι: :μισώ αιι:::α:α:ιι :ι:ινί:αα:ιι,:ιο:ι :ατιιατι οι:

αο:ιιρ:α::α: αυτια:: :τια::::ατιι. Ρτορ:ατ :ιαε τι::οιιαε

Τ::::α:ι:::ιτι:ιιβίβακ. ό. απ. δ. τ:α::::ι:: , ιιοιι αο::α:ιι

:ιιοόο Πατι::ι ο:ιατα:: ορατα :ιια!α αα :ιο:ια. :Σπιτια

:ικα ::α αᾶ::ιτιε :ιιοτα:::ιιιε Βοτι:ε::ια:ιι:ιτιοαό Γ::

ρατιια:τιταΙαε Πατιε ραατι::α:: :::τιΙο αί:αατιΓα :Πο

τιι:ιι , ιιοιι Μίκι: αι:α::α:ι::ο α:: ρτα::ιοτια:::ιονο

!τιτι:α:α:ιι α:: :::οε, Μ: α::α:ια Γραα:α:: ατι:ιατιτίτι

8τα::ο :::ια::Ιοε α:::τιτια:ι::ο:

ού:]α:τ.: ι μίζα :ιτα:ια: Β:α:::ιι:ιι ίτιτατι:: :ιαααα::

Α ατεο α::α:ιι Πατιε ρται:ια:ιε αο:·ιατι:::ιτιι ατα:ι::ιτ2,

:Πο α:: :ιαααα:τι::ι α:.ιτι:ατι::. Καί-ιι. τ. τω:: :α:τι:ιατ,

οι:: εΙα:::τι:ι·ι ρτα::ια::τιτα:ι:: , τιαααα:;:ιο:α:: .ιιι ::

:τιτιι ρτα:ιατα α:: ατι::α:ι::α::ι ρ:οτιτ:ατι:ι τιιοτ:α:ιι,να:

:ιια:τιειιια:τι::ι :::α Πατιε α:: ατι::α:ιτ:α :φωτα :ιιαΙα,

:ια ία:Ι:αα: :ιο:ιι::ιαε :Ια αααα:ι::ε ::οτι:ε Μετα:: ::ατι:,

να: :ιι::ιίιε αατι:: τα::::ατι:τιτ , :ιατ:ιι::::: :ιαατ:α:α. α

Π::ιατΐα α:: τα::τι :Ια αατιΓα :ια::ιατι:ατ:, ατι: ιιοιι ::ι

τ:τι:ιι:ι:: ν:ι:τιατία::ε ρτοτι:::ατι::α οτιιτι:τιιιι ταττιιιι; δα

. :όαὸ ::τια:ιτιιτιι μια:: . _ ΐα:ιιρατ :ατια::ιτν::ατα πια·

:α;α::ιιια ::α ::α:ιεί: ν:ι:τιατία::,ατι: α:: :ιτο:ιτ:ο :αυτια

τα δ: ο:::α::ι ::ιατιτιι:ι:: εατιατα::ε :ιτοτι:τ:α:ιτ:α τα

ι·τιτιι οιιι:ι:τι:τι ι α:::τια ιαΙαο Ι:α::α 8::ιο:ια:Ια·ρο

τα:: :ι:οτι:ατ τιια:τιε :ιο:ιτι:ιι νιι:τιατΙ: :ιια!α :ιαττιι::α

:ατα : Ποτ:: 8: :αττατι: Ρτ:τια:τιαε Ματ:: ατομα: :ιιι

::ιε :ιο:ιτι::ι τα::ιτι:ι::ατα ιιια:α ρατμι:::ατα,:ιτια: :α::ια:ι

:ιτ:τια:α ρα:ίο:ιαηιατιιι:::ατα :ιο:··':··;:.

. ΟΙ7::α:τ.:.:2. Πατιε α:: :ιατΐα αιμί::::ια:: α::ι::::::

:::ιαττι:ιι ατ!ι::τ:τι:ιι α:: μι· :α αατ:Γα :ιατ:αα:: ::8::τιτ

Πατιε α:: ρα: :α αατιία :ιαααα::; πιο: οπο:: α:: αατιία

τ:ατιία:.αί:: ::ατι:α αατιἴα::.Ιὶα::ι.::α8.αο:ιία:1.α:: :ιτο:ι.

αοιιαα::. α:ι:ατ:. ::τια:ιτ:ο αατι:α:τιται ιιοιι, α:: :α:ααι:

ιιαατ.:::ατ: :ιιοτ:ο , :μπι απ:: αατιεα τιτοα::ιι:: :ιτοαα

:::::ραααα:ιιιιι α:ι:ατιι α:: ιιια:τι:τι :ιιο:α:α α:: :ιαατι::α

τ: τιιο:Ιο,οτιο :ιτοαα:::: α ω:: αατιεέ: ρτοι:::ιια, :Με

α:ι:ι:τα ταετι:α:ιι τα::0:ι:5; ν: Π:: :ιό :ι::ιαα:::: ι Παο,

και:: Μοτο ρο:αιι::α::ι αο:ι::ιΙ:: ::ι::::ΐατα:ι:ατιι α::

:ιο:ιτιιιι δ: ::ια!τιιιι: Π:: ι: αταα:τιτα , :μια αοΠα:α μι·

:α:ι::ἑ ρο::ἰιι ν:::τιτ α:: :ιια:τ::τι,:::ιατιι α:: :ιο:ιτι:::ι.

Εκ :::τί::ε ::ι:ατ:τιτ , α:: αο:ιαα::α:ι::α ί:: :ικα :ιτα

:ιοί:::ο , Φαν.: :Η :καψών ακΗσηιυ:επ::α μα::απέι.

Ναεα:ι: α:ιίο:τι:α ::τι:::ατιι αρα:: Μαέψω: ι.α.π..:4.

αερα. :::ί:::ιετιτ::·ι:$. 'Πιο. :θιά.μ.ι.ατ.ι.Βοκααακ:.

π. μια. τών. ν: αο:ιαα::α:ιτ:α :ατιττ?ιιιι::::ιτιοα::

:ιοί:::τια:ιι ρατία&:οτιατιι; τιαΒα:ι‹:Ια τιτιοατ: ::α:α

έ:τι:ιι, τ:ιτταιιι ::ιιτιοτ:α:: απ:: ροί:α ραααατα :αρτιο

ιι::τ:α:αθ:τιιιι, :ματια αταα:τιτα α:: :α :ια::ια: :Μαμα

α:αιι:ατ α Πα:ι ::τιααί:: αι: ::::ι:Ιο. ντι::α ί:ατι: ιιο:ια

Παο,ία::αι: ἴα :ια:ια:, :ιτιθι:: Η: αι: ::::ι::ο , ::α :ιτι:ια

όαία&τιτιι ν: ραααατα ροΠ:: , πο:: α:: Παο :ια:ια:,

ία:: αι: ία. ΑΜο:τι:α :Παω αοτιαα::ιιιι: δαση:: :ιι α.

Μ. Μ.. Πισω. απ; ι. .ἄ7!ακ. μ. ·ω::.:νι·.3. 9:ιθ. αυτ.

ανιι:αα, πω. Ι/αῇΜα. ι.α. :::3]:ΐ. 129.εα:ι. ιο.

Φωβι::. ρ·οϋπέυ!ιατ αί:. Εκ ασ ατι::ιι φ:ο:: ααα.

:στα α:: Βιι::αα ρατ:α:9::οτι:ε, :ια:ια:, ν: ροΠ:: πιστα:

:::ατ ::αΒαατα τιαααα::::ο: δ:: Παω αίΐαατιΪαΙ::ιι::α:α

ρατία&:οτι:ε Ποιο: 8: ::α:αα::::ι::::α::ι αταα:τι:α.

Ναι:: οπο:: α:: αατι:α αΙ:ατι:τιε ροί:::τι:α ρατίαά:ο

::ιιτιοτ:α: ρο:ατι::α τιαααα:ι::: , ί:: ιια8α::τι :ιια:οτ:ε °

ρατία&:οιι:ε :τι αταα:τιτα, Παω, τμ:: α:: αατιία:::ιι:

:απο ρατίατία:ο:ι:ε :τι αταα:τιτα , αί:1:τιιτι: αατιία , ν:

πο:: ί:: :ιια:οτ:ε ρα::αθ::οτι:ε, α:: :ιτο::ιτ.:α ν: :αιμα

αα::ι:::ε ιιοιι Πι. (Σο:ιί:τ. :ιαααα:ι::::αε ιιοιι α:: :ιια:τι:ια σ°ψω·

:ιιοτα:α , ία:: :πιο :ια8α::ο :ιια:οτ:ε ρατία&:ο:ι:ε ::ι

.::α:ι::αα, :μια :ιαααΠα::έι αο:ιτια:ι:: αταα:τιτα: :ιια:τιτιι

α:ι::ιι ιιιοτα:α απατι::α:::ατ αο:ιθΒ::: :τι αθ::ο:ια:::ια.

τα. Ντι!:τι:τι :8::τι: α:: α!ι::ιτ::τιιιι , αΙιίοΙ:ι:α αο:ιαα-=

::!ατα, Πατι:ι:ια:Τα ααιιία:ιι :ι:ι:α:ι::ια ιιαααα:ιτ::.

ο

οιε:>ντατ:ο Χι:::.

Π:: :::ιι:ί:οιια :τι ραααατι:::ι ασπι

::ι:Π:ο:ι:ε ξ: οπι:ίΠοιι:ε.

_ Διαιτα” ::αραααα::ε :τι αοιιιτιιτ:τι:ι αο-ἰ Η

ι : τω:: :::τι:ί:οτι::ιτιε :τι Βα:ιατα,αατιί:ε ::ι::::ι·

ίαα:ε ,αι::τ:τιίαα:ε, τ:α::ιαα:ιε :ια :ιτα:α::ιτι:ε °

._ . :::τι:ί:ο:ι::ιτιε :ιαααα:ο:τιιιι :τι :ραα:α , :τι

τατι::ιτιε ρ:·αιαιρτια :ιιατιι:ιτα αι::ιΙ:αα:ι::ατιι.Ρτ::ιιαα:=

τι:ί:ο α:: :Ματια ιιι:: :ιττα:τι:ι::ιτ :ι:τιτα. ι.

 

4 | ο ο τ · α - . Ί

Α:: :ιαπα:ιωτ σα::[|:αι::: @ιι::αΙ:ται·άΦτ:ιιιις ·9.'ωΙ", τ:

πω:: Α: :σκοπο οπι:#ἱοπ:.:ἔ ε

Κ:::ια τω. :ιαΒα::::α (ΐα:α:.1.αφ7α.α.6.(.'απ. Με;;

ΕΗΜ.Θ.!"".άψ.6.4 . ατακα διαιτα. :ία αδ: Μινι.

ιι·ιια.α.ά:|:ι. 3βα.1. 8: ν:τ:α::ιτδ. Τ|ιοΜ.Ι.2.Ιοαο απ.

να:: μια: ,:ια::αα:α οιιι:Π:ο:ι:ε 8α αο:::::ιι:Π. :Μάτια

:ατιτίι:ιι :ιια:ατ:α:::ατ αι: :ια:τιτα::ίτια:::α αό::τιε, ιιοιι

ΐοτ:ιια:::α::ιι οττ::ιια α:: :::ια:ιι δ: ιιιο::τιτ::ιι , α απο

:ιτοαατ::ιιιι:. φ:ο:: αο:ι::::ιια: ακατ:ιρ::ι. Ατιατ:ιεα:

ναο::α:ιι τιιο::τιο τι: τα:τιτ , 8: ιιοιι τα::::τι:: , :μια Μ..

:ια:.Πτι:οίτιι,α.α αο::ατιι :ιιο::τιο.8τι!α ΐτιρατΗ::α αο

τιια:::::,δα ::α:ι::α :α:τι:ι:αί:α8::::ιαα:τι::: :ιαααα:α αό

ιιι:Π:ο:ι:α,δα :ΜΜΕ αο_:ι:τα ια:1:τια, 8: :αρατα”:ι::αιιι.

Παω α:ι:ια:α:ι:ατ α::ιαατι: κιτ:: τα:::ιαατιι ατιιι::::- 3:

:τι::τιατιι :ιαααα:: αοιιι:ιι:ί::ο:ι:ε αοΠοαατι: ::ι:ιτ:τια-Ρ έ _

::ο:ια ορρο::::.αθ:τιε ::α:ι:::. Ρτι:ιτ:αιιι. α:ι αατ:α:ιι @Χ · Ν:

Ρ:·:τια::οτιαορ:ιοί::α κα:::ττ::::ι:ετ:α::ι::α,ν::τι:ιιςτια

ραααα:τιτιι :ραα:Βαα:τιτ;:ιοα Γο:ο::::ατ::ιι::ια, ::ιαμι:α :

!)α!αι:::α . τιτιὸ:: ραααα:τι:ιι ο:ιι:ίΐ. :::α::::αίαθ:τιιιι

νο::ιτι:ατ:τιτιι :ιατ:α:Σ::οπ:εαάτια::εαα:ι::α αΒίο!τι:α;

αοιιιττι:ίΠοτι:ενατο ::α:αό::τι:ιι ρατ:αό::οτι:ε αάτια::ε

τ:α:ι:::α αι: Ιηηιο::ια::,:ιτιὸὸ :μια οτιατα:: να::: α:ττ:α

::ια:ατ:α:ιι :ιατ:::ια:ι:α:ιι α:: :ια:ια,να: :Παω ν:τ:τι:α:ιι.

Ο:α:α::ιτιι πο:: :ιαΒα::: α::α::ατι::ιοταε, αΙ::ι:τια:ιτ:ο

Μα :ιαααα:α ::ιαατα :::::αττα :τι:ατ ία , ν: αΡατ:ὲ διαν

ταα::α:: :ο::ιτιι :ιαΒα:ι:, ::ια:::α :::ί:αττα , :ιτιαοτιι:Π:ο

8: α6:ιι:Π:ο Πιτ:: :οτ:ιια:::ατ. (:τ:τιι .ιιι>ο:ιι:ια :ιαααα

:στα :ιιι::α Ιια:ια (απ. :τι :ιτττια::ο:ια ::α:ι:τια τα6:::τι

:::τι:ε αοτιί:::α: , παο Πατρα: ο:ιι:Π:ο δ: αο::ιτιι:Π:ο

:::::ατιτ :ιτ:τια::ο:ιαιιι α:τι:::ατιι ταά::τιτ:::ι:ε, ιιοιι

τω” :ιαα :ιαα::α:τι Επι: α::ιί::ατιι :τιαα:α: ::ιτι:α να

το:ιι:ατ:::ι::ι Ροδου: :::αατα τιτ:τια::οιιαιιι α:τι:::ατιι

ταά::τι:::τι:ε,:::αο ::ιιατ::τιιιι μποτ:: :ραα:α :οικια

τι::α ::ι:ατ ία, τω:: :αιιια:ι :μια οτιι:Π:οδ:αοτιι:ιι:Π

ί:ο ::ι:τιια:::ατ :τι:ι::α::οςιι: να: :α::ηιατ αοιιτια:ι::·

τω:: , να: (ατομα: τ::δαττα:ι:.

δααιτ:ιτ::α :ατι:. α:::ττι:α:;Μεά::ι. ι.α..Ιστο α::. ῖ/αῇ: Δ:: _

:&Μ.ιιι α.ττ:ισ[α::.απ6.(.”:ΜεΙ.άκθ.ι. 5.α. Θ· οιιι:ι:τι:ιι

Κα:::ι

ΡσΡὅ:Μ## Ωθ882:0τι:8 ν:τατ:οτ:5 ρατ:α6::ο:ι:ε :ιι ω:: :::::::α:α ::ο:ι:ε αο:ιί:ί:α:α :τι τα::ο:ια αοί:::τια. νιι::α ::ι:το:

?ουκ . 3. Π: Ηπα. γ' . Μα::

 



Έιμι Ε Πι#. ΧΧΜΠα α!ΜΦωα έ»

- τιι!!ται· ι ραεαιτσ εσιι·ιιο!!!.

ς.

ΝιιΜ έ!!!

μια,

ό.

Ώνα!. ι .

Ειιιίκ!!.

Ριν!. ο. Δ!

μια!!

8.

. [σα. οιι! !ι!ειιι ιισ!ι!!αιιιιι Γαιιι!τ, ντ/Ειριέέψι·7.

ιι!!!τιτοιτα Με, ραι:αιτοιο στιι!!ἶ. ιιοιι ι!!!!!ττα ε!ΐαιι

@μια Μια ι. !αιιτ. ιιο

ο

μαι·αιωσι σιΜΜιβωί.ι Θ'σωφ.

Ι ο!!αιιτ!. νε! ασιι!!!το!τ ραι:ειτοττι σιιι!!Βοιι!ε δ: ασπι

ὶ οι!!Τ. εσιιτι·ι α!ιιτ!τιταιτι Πα! ρτ!ιιιι!σ α!ο!ι!αι:οια

ια!!τοι!!ο!ε,τιοα να! ι!ι!σΙοια , να! αι: !ινρστ!ια!! σρ·

!!τ!ε ρτ!ιια!ρι!ι εσιι€σι·τιιιστ α!! , οι ιιιιρ!α&αιιτ!ι. ! ρο!!τσ ιιί!ο! ι!!!α&!οιι!ι Πα!!ιιε!!α α!αρα!ιιιτ; δα θα

Νοτι τ.ιιιιαιι,εσιιιτσοατ!!ιτιι ιισιι α!!! ι!α σιιι!!!!ο·

τια δα εσιιιιιι!!!, τιιτ!οιια οιι!!ι!2, ι:ιοιοι !ιιαα ραεαιτι

!ιιι!σατα ρσ!!οιιτ ιο ι!!ιιοσ ίιιια να! ε!τεοοι!!ιιιτ!ι!

αιτττ!ιι!ααι :Πα αιι!ιιι σι·ι!!ιιιτι ιι! νιιοιιι διιαο1 εσο

ιιαιι!τα ρο!!οιιτ !ιι α!ι.ι;!αοι ιιιι!ιτ!ἔι ιια!ιιοιριέι):κ ασ

α!αι:ο !ιιια: θα!! ι!α στο!!!!στια δα εσοιιο!!!) τα ρα&ο

!οστοιιι !ραε!!!ειιστοοι ρατ ί! , οι!!! στο!!!!σ δ:

αστοιοοι!!Εσ !ιιιιτ ίσαιιιι!!ιατ : !ιι !ισα !αιι!ο ραααιτι

στιι!!Εσιι!ε 8: εσιιιιιι!!!. !!!!!τ!οιιιιιι!· α!ΐαστ!ι!!ιατ

!ιιτατ Γε , Ρτσ!:ι. π. !οι!ιιιί!!σιια ραπ στοιι!ι ρασειι:ι,

σο; ρατ ιιισι!οι;τι οτιι!!!!σιι!ε 8α εσοιοι!!!. α!ι!ατο

νιτιοι! σρρσιιοιιτοτ: ντ στο!!!!σ αιαι!αιιι!! ται Ει!α!,

=δα ρσ!!τ!οοιι ιιάιιι α!!!αται!αοι!!; σοι!!!!σ !ρατιιιι!!.

τ1ιιιτι!!0 ταιιαιιιιιι·, 88 ρο!!τ!οοε ιθ:οατ!αίρατιιιι!!;

σιιι!!!!σ τ!ι!!Βαιιι!! Παοοτι,8α ρσ!!τ!οοιιι στ!!οιι:ι εσο

αι·ι αιιιιι!αιο.!ραα!αι!!!!ατοιιτ !τιιαι· !!α:ντσιτι!!!!σ ι!!

ο!τι! εο!τοι . σε ρο!!τ!οι !τταοαταστ!ι εσιιττι και οι·

απο . εισαι: !οιιτ αστιται Βια!!ε!σιιααι : δ: θα ι·!α Βο

εο!!εν!ι:τιιτ!!ιοε.

σ. !)αεαιτιιοι σιιι!!!!οιι!ε!ιι α!!αραααι!! !στιιιι!!

τετ εοιι!!!το!τοι· οι!! ρι·ιοιι!οιια ιό!οε ι!αΒ!ι!:ρααει

ποιο ασιτιιιι!!!!οιι!ε ρο!!τ!οι! ι!!!!σιιιιιτ!.ι εσιιτι·ι ο.

τ!στιαοι ι!α!!ιιιιρτι ει: ο!ι!εό!σ , να! ιιισόσταιιτ!αιιι!!

οι ο!ι!ασ!ιιτο : ιτ σα: !ραα!α α!!!!αιοτιτ !τιι:ατ !α: ιιιοι
ντιι α!! ριιτι ρτ!οιτ!σ ρατέηαά!σιι!ε ι!α!:!τα.ι!τατι ρο

Βτ!οι εσιιττιτ!ατιε ιι! ν!τιιιταιιι 8: ιιιτοτιοι τιτ!οοι

σο! ιιαα ρι!ιιιτιο !αιαιιιια 8: ροϋτιιιοι εττ0ηι11τ αιι

καιιτιιι !τ!ε!ι!!τιτ!ε , δ: ρο!!τ!ιιιιε ει!στ ορρο!!ιοι: 8:

ντι!οατ!ι!!ται ιιιι!!ι ρτ!οιτ!σ ραι!!αε!!στι!ε α!α!ι!τα,δα

εσιιττιτ!ι !σι·ιιιι ροϋτ!οι! σρρο!!τι ι!!εο!!_ο!σ!αᾶσ,

ρο!!ιιιιτ α!ῖα α!ο!ι!αιιι !ραα!α!: ε!ιοι α!!!!!ατιιιι τισ

Ριιιιιι ιιστι αο58α πια, :μια !ιι νιιιιιιι , αιιιι!ατιιι!οα

ραα!αιιι εσιιοαιι!τα σαοιιαιιιιτ. Μι!στ ρτ!ιιι!!ν!!σε.

αιοσιό ρσ!!ατ. ριττατο,ατ!! ιιαΒατοτιο ια!οατ!! σο!

ροτιιιτ σπιτια ραααιτοοι ,ατ!ιιιι ερι:οιο!!!!στιια , ίστ

τοιι!!τατ εσιι!!!τιιἱ ρτ!οιι!σιια ταά!τοτ!!ιι!ε ι!α!ι!τα,

αι! !!ε τιιιιαιι, τρικ αστιααι!οτιτ , !ι:. ραααιτι σιιι!!!!σ

πιο 8ο εστιιτο!!!. εσιιττι αιτιι!αιιι νιτιοταιιι , οοο ι!!

ιιατ!σ !ιιοι!ο σρροιιιιιιτοι , νι αΧαοιρ!!ε ιττο!!τοοε,

ιισιι α!!! α!ο!τ!αι:ο !ραα!α! , αο!άαοτατ εσοοιιιαιτοι·

ντ νατι !ιοα ιτΒοοιειιτο: ο

Α!!οοι !ι!ταιιι ραααιτι οτιι!!!!σι·ι!ι, δ: εσιιιοι!!!.

0°!”Μά' εσιιτι·ι αιιιι!αιιι ν!ττοταιιι ίοιιτ ι!!οατ!α !ραα!α!:ιτ

Π" 'Οί 'υθΠδ

Βιιρ!α:ι: αὐ

!ισι!!ωι

ιισιάοι!!ε τασ!!τοι!!τι!ε, οοο να! ι!ι!ο!οτα , να! αιτ

τιαειιι!τ !ιεε !ραα!!ιει ι!!οαι!!τιε ο το! αι: !σ!ι ρτ!ιιι

τ!στια , οι α:: ροΗτ!οι ασιιττιτ!ατιτα ια! νἰποτατο 8:

οιτοι·ιιιι τιιιοιιι!αιιι ντ δε. Νιιιι ρτ!οιτ!σ,τιοαα ρατ

ια!οατ!!ασιι!!!το!τ νττοιιιαιοα ρααειιοτο αοιιτι;ι απο·

ι!αοι ν!ττοιαιο , α!! ρτ!οιτ!ο ι&οι!ια ταό!!τοι!!ιι!ε,

οοο να! ιο!ο!οιε να! ει: !ινρσι!ια!! !τια!!α σα!ια!ιιτ ι

σρρο!!ιο ιθ:ιι! ν!ττοτ!ε, εστιιτι τροπο σιιι!!!!στια να!

εστοτιι!!!!σιια ραααιτοτ. αιι.ετ..τιοοι! ρατ !ρ!σε εστι· ,

!!!το!τ πιο; ραεαιτιιοι στι:ι!!!!στι!: ι!!!ασ!!οιι!ε Πα!, ;

τιοιιιι ρσΠτ!οοτιι σα!!οιιιασιιττιαοιιτ!ατιι,α!! ρι!οι-!

!ινροι!ια!! οοο!! νσ!ιιιιτιε νσ!α!ιιτ ε!ται ιι!αοι ποι

τατ!ιοι ορατιτ! , !ιια!!α α!α!ια!ιιτ ισ!ο! ι!!!αό!!σιι!ι

Πα!;ιι!!! ουσ!! !τι ρι!ιιιο ει!ο ταά!!οι!σ α!ι!α&ισιι!ι

Πε! τ!α!ια!ιιτ !ιια!!α ιο!ο!ιιια , !τι 2. τιιοτίιιτι οσοι!!

τισιιιτὲ , 8: ει: !ινροι!ια!!. Αι !ιιτατ !ιι5ρτ!οιτιστιαε

ιοτ ιιο!!ι ταρατ!τι ροτα!! Γραα!!!αι ι!!οατ!!ιιιε : ιο: Η

ιαρατ!τοι , !ασο!τοτ ρααειτοιιι στο!!!ἱσιι!ι αοιιττι

ειιιιια!ιι ν!ττοταιιι α!Τα Βιιο!οι ιιοιιιι ασιιιιιι!!!!σ

τι!! :ομοσ α!! τιιιιι!οιοσηι!ο!οτοιιοι :θα .τι. 8τιο!!ιε

οριο ραααιτατ στο!ττατιι!σ εται!ατα , !ρατιτα,τ!!!!8ατα

Παοιιι,οιιιτιι!ο ι!α!ιατατ,οιιιοι ρσ!!τ!οαι!!!εται!ατι

 

(10: !!©ΓΡΦωιάθ ι Παιιιιι σα!!σ !ιι!ιαιιάσ. Μ!τιστ θα Δι!!ιιιιι!ιτον Ι 0 !αιιμοαε.ι!!οιορ.Αι! ε.

!αιοντ θεαμα οοο ρο!!οιιτ αΙ!α α!ο!ι!ατο !ραα!α!:!!-·

' ιιο!!ι ει!! !ραα!!!ει α!!ιιατι!τιι !ιιτατ ει! : να! ι:οο!!!

1το!τ ρααειτοιιι σοι!!!!σιι!ε Ο.!·ιιτ!τιτ!ε Πα! αιι·ατιτ!ι

!ι&οι!!ε τεθ:ιτιιι!!ιι!ε , σοι: ι!α!σα!:ιτ!τιαΠα ιά:ο! τ!!

!!ασ!!σο!ε Πα!; ασιι!!!το!τραααιτοιο ασι:τιιιιι!!!σιι!ι

οι!!! Πα! αιτατιτ!ι ι!τατ!ο5 ιό!:οι!!ε ι·αό!!τοι!!τι!ε,τιοα

ει!! Πιρρο!!τ!σιια α!α!ια!ιιτ πια!!! ι!τατ! ιιί!ο! α!ιιιτιε

πιο Γραα!α ι!!!!!ιιε!σ ιο !ρεέι ὸ!!αᾶ!σιια Πα! , απ.

τ. ιᾶιι! ε!ισιτ!τιι!α ατΒι ρτσιιιι:τιι!:8α τοιια τιιιιιι!!!!!α

ατιο!τοτ,8τιο!οε α!!α ραααιιοοι σιιι!!ἰ τιο!ιο αστο

ιο!!!!στι!ε εσιιττι α!ιιτ!τιταοι Πα! , ιιο!ι!ό ι!!ε!τ ρτ!··

οιι!σιιατιι ιό!οι!!ε ι·αέ!!τοι!!ο!ε ο!!αά!σιι!ε Πα!,

σοι !0ιιΒὲ ρατίαά!στ α!! τα&!τοι!!ιια ι&οι!!ε ι!!!α

ά!σιι!ε ρτοΧ!οι! , εο!οι ρτ!οιτ!σοα αοτι!!!ιιιατοτ

οτ!!οοι Πα!:8α οι: ρααειτιιτιι σιιι!!!ιοιι!ε ασστι·ι αιο

ι!αιο ν!ττοταιο οοιοιειιοισοαα!!ατ 8τιο!οιραεαιισ

εσοιιιιι!!!σιι!ι:οοοι! ιΒ!οτι!οιο ι!α8!οι!τ Κιι!ιέιι οι π.

έ!!! Η. οι”. να! σιιιιι!ι ρααι:ειιι σιιι!!!!οιι!ε 8: αό

οι!!Τ. εοιιιτι αιιιτ!α ν!ιτοταοι α!!αιιι α!ο!ι!έ ι·ιιτισιι!ε.

Κα!ρστιι!ασ!ε:!ι!οιι! !ιιτια !ραε!!!ειιιι ι!!οατ!!τι- χμβ:,!β. ν:

ταιιι !ιιιατ ραεειιιιιιι στοι!!!σιι!ε 8α εσιοιιιι!!. ι.οοιι

σιιι!!!!σ α!! ρτ!οιτ!ο ρατϊαξ.!!σο!ε ι!α!;ι!τια ι!ι!ο!οια,

εσοιται!!!!σειιιι!ιοι αιτ !ινροι!ιαΠ.ι. ειο!ι εσμιοι!!- 2

!!ο ι!!α!τ ρτ!ιιιτιστιαιτι ιιιιισι·ιε ρατίαά!στι!α ιέ!οι-· `

!!ι , οοιιιι σοιι!!!σ:αίιοι .π. ι·ιοα!!!ιαι ν!ττοε !ιι!ιαιτ ¦"

ρ!ιιταε ιέ!ιιι !ραα!α ι!ιοατ!σε, ασιιιοι!!!!σ , τρια σρ

ρσιι!ιοτ ρατίαό!!οτ!ιό!ιι! , ατ!τ 8τιο!στσοι!!!!στια,

οοο ορρστι!τιιτ ιάο! !ιορατ!αὁ!ιοτ! α!ο!!!ατιι ν!ι·τιι- .

το. 3. Ξι!οιτ! ρο!!ατ αιτ ι!!οαι!σ οιοτ!σ ταιια!αιιι!! - 8'

στοι!!!σιι!ε δ: αστοτο!!!. εστιται αιιιιιαττιν!ττοταοι.

Οσιιττι ρτ!τιιιιιι τα!ρστι!. !ισε ροι!!ιε !ια!τ, ν! Μ!!!

- - . Οοο!" "β
σιοι!!!ο εσιιττειαιιιι!ασι νιτιοταιιι !!τ8τιοιστηοιοι Μ!. ι ·

εσιιιοιἰΠὶσ;ειατατ!ε.ιι. ριτ!!ιοε,ρτιοιιιε α!! ραεειτα!! . ε

ασιιττι Μ, σ.ιοσα! ο!ι!!Βιτ ι!ι!ο!οτα, σιιιοι οοο!!

ὶ σ!ι!!ειτ τιιιτι!ιο·ιαι: !ινροι!ια!! ,νι ριτατ. Ι '

[ Οσιιττι 2. απο οιιιιι !ιαε !ρααι!!ει ιβοιιτιι α!. εκφ.Σ.,.

ι οατΠτιε ιισιι !ιι αιοιο!ε ν!τιιιια ταρατ!τιιιι , ειιιι:ι τι·

τοαιι εσιιιτι οιιιοιαοιιτια ν!ττοταιο ταρατ!ιτοτ !ραα!

ι θα ι!!οαι!!τιε οιιι!!!!οιι!ε 86 εσιιιοι!!!! ριπατ!ιι!!ι!α

! Ϊ!ιασ!σΒὶσἔι, ειι!ιιε ιθ:οε οιιιιιαε !οιιτ α!ο!ε!αιιι !ρα

ε!α!,ι!:ι αοι!ατιι οιοτ!ιισ ιοι!ιστ!τιι!ε Πα! !ραα!!!αιιι!;

ε!ιοι τιιιιατιστιι!!!!ο αι·αι!αιιτ!! ται θτ!α!, δ: ασιιιοι!!;

!!σ αι!ι!ατιιι!!!εται!αιιι!! , !ρασ!αι!!!!ατιιιτ !ιιται· ία.

Τιιτιι ειιι!ι ρστ!!ια σοι!!!!σ ορρσιι!τιιι· ρατΐαό!!σιἱ

ιθ:ιι! νιττοτ!ε , οοιο.ι ασοιιιιι!!!!σ..Νιτο σοι!!!!σ α!!

ρι!οιι!σ ι!Ι!οε ιέ!ιιε ν!ττιιι!αι σο! ειιι!!τ !ο!ι μια

εαρτοιιι: !ιι!σ ρι·πεαρτοιιι !αιιιρατ ειιι!!τ ρατ!·`αε!!στ

αέ!οι,ι οοο ν!ττοερτ!οε!ρι!!ιατ ι!ατιστιι!ιιιιιιι·. να

είιιο ε!ιιτ!τιε Πα! ρτπε!ρ!τοτ,ιισιι ρτοε!ρ!ιοτ ιέ!οε

ι!!!αό!!σιι!ι ρι·σιι!ιο!,!ατ! ιια!;ειο!ι !ι!α α!! ροτ!!Βιιιοε

=&υ5.ν ε! οοο !ρ!ι!!ιορ!!εοατ ι!αιιοοι!τιιτιιια!ιιτ!πιε

ι Πα!.Οσοττι νατο,εσοιτιι!!!!σ α!! ρτ!οιι!σ !!!!οι τω·

τίιιιι !ισιια!!ιι!ε , τρια [ιι οοο ια! αο!τιιιιι!ίι ρεεειι

τοοι αστιττι τι!ιῖ ν!ττοτα.Ηπε α!! οιικεοτιοιτο!τι!ιιιι

!ιστια!!ια, οοο οι ιε!ο ιι!!ι νιτιιιιιε ιαρατιτ! ρσια!!.
πι;

(Ματια 3.τα!ρ. α!ιο:ι !ι!α ι!!ιιατ!ιιε ιιισι!οι τατιι!αοι!! Τ"ΜΜ

:σπιτι ειιιιι!αιιι ν!τιιιταιιι οσο !!τρατ Αι!ιιατίζ ι!!

ειιι!ι! ρο!!ι!ιιιιΠι (ιι!! .ιι.ρσΠι!οοοιραι·!ρ!σιι!ιιΒτα

σποτ !στιιιιιι!αιιι τιτ!σοαοι ραιτειι!)!ατ! ρστ!ίιε ιι!!

τιιι!ι! ρτ!οιιιιιοτο ,. ιιιιιια !ισε ι!!ιια! α!!α ιισιι ρσ!!!τ,

οοιιιι ρτιοιτιο ι&οι!ιε ττό!!τοι!!ιι!ε α!οι ν!ττιιτ!ι.

αστιττι οοιιο σιο!!!!σ, δα εσιιιοι!!!!ο τατιι!οστ , οσο

ατ!τ !ι!ε τοσο οι ι εκατο !ιιιροΒιιιι!ε ι!!οατ!οε:ιιιοι

στιιιι!ε τιισι!ιι!ταιιι!αιιι!! οιι!οι εσιι!!!το! ι!α!ιατ οι

!αιιτ.ια!οαιΕ μ! ρι·ιοιιισιιαο·ι ι!!εο!οε ρατία&!ο

:οι ι!α!ι!ιο τ !ιιιε ιι!!ι α!!α ιισιι ρσια!! ,οο!ο:ι ρτ!οι·

τ!σ ταιιι!αιιιιια ορρσ!!ιε !ιοτια!!ιιιι. Τ!ισοι. Η

τιιιι!τώ
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Πασά. σα»
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η». ο σαιτ . σ..ιισσι...ω...ιιισ»οωσσ σ;»

:ιισιτσι :·οισσπι-. πσΠσ (σ:ιείσοι:: Οο::τισπσ νιτιο:στ Πισοι.”.σκισπ.σι.3.αά 2.47έκ. αυτ. σ.. απο!. 7αίσι.'

ιΠσ,σσσο οι: στιποισισ, σιιστι:τσιιι:1.σ.σιο.48.σι·τ.:.

σιισ.8ο:οτ:ισ οοιι.σω. σοσ. σ. 8ο τ. 2.σκ.18.σπ.5.

σέ σ.ςσ·ιμ.7σ.σι·. π. σ· σ!ι!ιι. οσΠισι:στ , ποτιισο , κι

σσστι ΙσοοιΒοσ: σοοοστστσ , τιοτι οιἶο σι·ισσ:ισπο:ιι,

ω σσίι:ιι.ισσι τσ:ισποτιι, σσσσι σοοοσ:στ σοοοσιιτισ

ιπ:οτιιιι:. @μ ισ σσστι ίσοοιΒοστ σοοοσ:σσι,τιοσο:

στ. σσοοοσ:στο ιπιοιι:σσι: πσπι σα: :σπ:σπι τισ:

ισοοιοιτι ιιιστι8 σᾶισσι ιισσισιιιο:στιιισ:ισ οσοι που

ιπ:οπάσ:στ (ποιιισ οτιισι :ιισΙστιι ιιιιοπιιοπο οσο·

τσ:στ) ιιοσσι: ΐσοοιοτιι σιστιε ιιό:σι ιισιιισπσοσπ

ίσια. ΙΒιιστ σιιστι σοοοσ:σιιι'σσιιΠισσιετροοιεω,

ποπ σι στισιι:ισ σάστ σώσε, Μ! σσσ:ισσ τσ:ισ,

σιιστιι σοοοσ:στ ιπ:οπιιι:,ν: Βποιιι ισισσσοτσιισιιιτ:

86 σιιισ πω:: τσ:ισσοσι σσ:οίο σοοοστστ ισ ν:τοσιιο

στ)Εσ σιιιιίΠσπισ δ: οστιισιιΠισπιτ ιιι:οποιοτο , πιώ

σιιιιΠισ 8ο οσωωισιο σοι· δ: τιοτι σοοοπστισιπ τσ

:ισιιο πιστιο ίσκιο τιι,ίΐοισπ: ιπ:οτ Π: , σε σοτ στ

τιιποιτι στ! τιισοτιστ Βιιοε. Ησο :σιι:ί1::ι στσιισπ:

οποι:τισΙσ τ!ο σιιστσ δ:: σΙσί-σ:σσα σσσπισιιι στι σοσ·

οσ:σ σιιιιίιισιιιι νσοο σπ: σιιιιΠισ , το οσ:ιιιιιιίΠο.

Νσιιι τιοτι τοίιι:σοτο :οιιισστο τιοσι:σ , δ: σταση;»

:σσι ιοισπιιισι ί·-τσπΖοτο , Γσπ: σοοοσ:σ οστιισιιΠισ

πιο: σΙιοσιισιιπσι:σ Πστιιιπσ το:ιποι·ο. οίιιοστι:ι

ιισσ:στιι ΐστ:ιιιιιι σιστιοτ ισ οσο , νοΙσιιοσ τσιπ...

σιισπι στσιοοσ:σσι ιοισπιι στσοιοτισι: , οσπιοιιοτο,

σε οσσιπιι::οτο ,·ποσ σττιι::οτο οσιι:ι·σ νιι·:σ:οσι

:οιιισοτσιι:ια. Οσι:οτίιτιι σπ ιιιοδ. Πσιθιστιε στι.

€_ιιτισειτι:οπ:σσιοοιιοισσσ:, σε; οιτσιπιποπ:: οἰισι

ποσίι: ιιοοοίΪο ν: τιισΙι:ισ σ&στιι ίπ τσ:ισπο :ποσο

; ίσοοιθοο:, σοτ ίοιιι:οιιτιι, τσι πω" στσισιτιο:ι.

@σπαει σ. Απ σσΠι: οπο στιιιΠισ σΒισσο σιιιπι

σα.. σσίι:ιιισ νσιστιισ:ιε τ

Η” τιιιΕοσιισσ οιισοτιι:σ οίΜιισ. σ. βιΕΖ. σ. .σε

σΒιι·τσσ:ισσσι σστ:οπι. :σισσσσι στσιισσιιισι·οιιι του»

δ. ΤΙιωτ.ώ·ι·. [οσιιιι:ιισσισε. αισσπισττι σιιιι::οτο

αι ιιοτισισοι·ο σάστιισοΒι:σιιι: σ: σσ:οί: ιισΙσπισι

|ι:ιοτο ποπ σσοτο σᾶστιι οιοσι:ιισι,σσισσο οο σιιστι

νΠσ:τι σ&σσι σσίι:ισσ:τι οιτοτοοσ:, Μ :σπ:ίιιιι στι;

- _ πιο", ιο ιιοσοτο οιτοι·οοτο, 8ο ποπ οιτοτοοσ:. Μι

ιιστ οι: κ!ι·ιι?.3.Ει!ι. τη”. ιισοοπ:ιτ,ιισπ πιω): ισ

σσ:οίὶσ:ο νσΙσπτσ:ιτ οσο, σοσ σσοιο σ:ισσι σσοτο,

οίιτιι ν:τστιισσο σοπιιοι: οΧ Ιισοτ:στο ισιιστ. (Πωσ

ιει:ιιτο: σιισ σστιο στι σοοοσ:ι τιισιι:ισιτι οσπ:τσΙιοπ

Π ιισιιι, σοσ τοσσιτσ:στ σσίιιιιιιιε στί:στ , σσσ ιΠιιιε

ιιισιι:ισ ιπ:οιισσ:στ, ία! σ. στ, οσσι :σπ:ίισι στασι

οιοτοξ δ: στσοσι(`σω ποπ ιιιισοτιιτοι σσ:οτι: νσισπ:σο

οσΙσσιιιΙι:οτ στιιι::οτο ι ιισΠσιιι σόιιιπι σσίι:ισσσι

οσοτοοπιισ ι τω τω... στςσιιιοπτιο ιπΙισπ:ιτ στα

οοσ:ι σ:ι!ισσ:ισιιοιιι, 8ο σ. σιιιιιι σ6ι:σ αδεια.

Θ*Μ" Σ; οι . ό· μι"... στ?α.: ωΡ._σιει.ι ασ» οΜπισσωτ

' 9 ο 8

Ι. πω.

Ξ·"κιΜ.

(.'θηβ."Π.

]8.

δω 8."Ισ

στοσοστιβιτ »Με »πιστα οικιΦυσιι· έ

- .- Μπι ΐοπ:. ποσσ:, νιισσι σάσσ:ι ιιιοσιιισσίΒ

Μισο οσιιι οιτοτ_σιισπο στσοοσιι , οΙΤο ιιισιστιι

1.2. σεισ.6.σεω. μι». σ: στο”. ισιτί.οοπττοκ.6.ΜιέΖ.

2..άι|σ.;.β€!.3. Εσπόσιι:ιοπ:σσι οισπιε @τσι πο:: Μαι;

ισ(σ σιισά ιτιοσπισσΠισιιιι σι οιιτιι οιτοσσσ:ιοπο

στσοοοσ:ι,Π τσΙσπιστιο σσπι:στ, οι: ιισστσιιτ τ:σσίσ ·

ισιτοιιι ιπάιτοθ;σ σιιιιίΕσπισ : οτσσ οί: σοοι:σ:στιι οι:

τιισΙσ οιτοσιιιιισπ:ισ :Φάσο 8ο :οσισστιε. Διποο.

στοιι. οσ σσιι:σ, ιπισιΠισιιι:οτ (οσσιισι· οσιιΠ.ισ

σάσε στσσοοσ:ι. σ. δι Μαι.: ποπ οιιοπ: ττιστσιιτ η.

οσσισιπιιιτοάσ σιιιιίΕσιιιτ, «σε. οιἶο:, σσισ Ϊσσσσ- Μ* ιι `

ποτοπ: οσιιΠισποιτι στςοοσ:ι ιτιστσιι:οτ τσ&σιιι στι·

“Ποπ στσσσίι:στιι σιιιι::οπτιι. Α:Ιισοπσπιτπσο

ιιι: , σιισ ιιιιπιὶισ κι... οι::οιπιιτ ιποσιιισσΠισιιιο

οιιιιι οιτοοσ:ιοπο στσιοοσ:ι, οτισσι στσσ:οτ σιισσι

Βτιοσι σσίι:στ , Ε: ισιιι οσσίσ: ν:οτιιτιι σιισσιά Π:

πιστσΙιο οσιιισ ο!ΐοάσι, ἴιιΒἰοιτ. ν:οι:ιΠσ τοισἴσ ίο

σσσ:στ οιΪοᾶσι,ο:ισιιιίὶ πιοπι ίοσιισιστ ο8σ]σ80ιιι1

ίιο::ισπι σο τσ:ισιιο “Με ποπ Μ: , ν: ..ο τσ Ισιέιίο

σσσ:στ οΒ·οοιισε: Ιω σσσ:σ σσσοσιισσο σέΙσ ιπ

οοιιισσΠισι!ιοσσι οι:οοσ:ισπο στσοοσ:ι.σπιιίΒσ ιιι·

€.1ιιωιισι ΐοσσι:ιιττοΡ:σ σὺ σΙιιε 1οσσσ:ιιτ; οτσσι

Οσπίιτσι.ι. σιισ σι (ο σοι·ο:στ, Πάσο ιισσιί- 18' _ ι
σοι Πωσ! σειρισσι ?ιστιισιιΙτάιο ιιοπιιποτιι ιιι:οτίι- σΜ[Β κι

οοτοπ: ι τιοσιτσιπ ιΠστσιιι ιστο οσσίσσι σιωιοισιι,

σσισ σσσοσιισσο ιΠσι·σσι ποπ ιιιισΙοάοιι:ο,ίοσσο-.

το:στ Ι·ισιτιιοιόισσι. σ.. σσι σπσιιο: σι:οτι πισιστιι ω.

οσπιιιισισ,ο:ισσιιι οι: ω. οσπιιιισ ποπ ίοσσσ:στ οίσ α..#Μ· οι

ίοτσσε, σοοοσ:ιοτσο σσι σσπιτ σέι:ιισ·ι ιποστσσοιΕ

ιιιιοπι οσσι οκοοσ:ισπο στσοτοστι; ο:ιστιιίισσιιΠισ

ποπ ίοσσσ:στ οι: τι :σιιο σοσ", σοοοσ: σοοοσ:σ

σιιιιιίισπισ. σ. σ!ισσσιίοσιιοτο:στ οστιι , σσι απο
20ο

οισιωσ σσι:τιθ:σε (άσοι ίι:σισι: ιΠστι ποπ Μι... Ότισϊτ.;

το. ποπ σο::οστο ιαστοπι :ισοοιισσι σοσ στσοστο ίσ-.

σο ττισ:οτιι. σιιι ιιι Ισπ8σ ιισσιεσ:ιοπο ίπποι «ισοτο

σι: Ιιστσε οσπσιιιοσε ποπ τοοι:στο , στοιιιστιστιι ιιι

τιιστο στοιιοιοπτισ: :ισσιιτι ν:τσσσο οσίσ σιιιιΠιτι

σττοοοσ:ι ιοοιι:σ ίσιίΤο: ο8ΐοισ σ:σσσιι:σ ποπ σά

ιιιισΙοπτιι στωοοσ:ιιιιι. '

Τοτ:ισ ίοπ:. τισοο:, ποπ σιιιποι σκίτσο ιτιοσιιισσί+
ιιἐ°

εισιο. οσοσσσιισσιστσοοοστι,Γοσ οστ:σπιστ:ι,σσι τω».

ισπ: οσσισ, σο! σοοσίισ σιιιι::οπτιι στσιοοσ:σω,οΙΤο

τιισισε ιιισιι:ισ σιιιιίΕσπιει τιοτι τοιισιιρε μ σιιι @σε

οσιιιι:στι:οτ τσπ:ισσι ίο πιστα: οσπι σιιιιΠισπο.Μο

σϋπ.ι.σ.σκ.7 ι .στο σι.σ” οσοσυ|. οψη. Οισ·ιοΙ.ιθΜ.

άυιύ. ι.. β. σ. ?ιι/στοκ ετσι. 93. τισ. σ..ιιιστο:.άοσέ?ιύ.

ω... ιπιδ. σ. .άιιφ.3.βδι. ι. Αιιιισο πιο” σοσ οστι

οοσ:σ:ισοίο, στι, σσιι:ο σστ'ιά τω: ιοπιοι οΠιοιιοι:οτ

&σ:ιιι: ο σοσ ίοτιιστο στσιι:οσ:ιιιιι οι:. στ. σιιτιιοπάι

ισοτσσι , πιιιΙσ σθ.ισ σοσ ιισιιο νσισπισ:οισ ίοσσ:σ

Ε: οσιιίσ σιιιιιΠισπιη σπ νοτσ ιΙΙσ Μι :μια σοι· (ο

στιιιισο!ισι:στ, δ: ίΙστο ποπ μια: οιισι σσάιιιοπο

ισοτι.Ηστιο σοί:οτ.σστ:οσι ίοσι.ιι:στ νσΓσσο2.ασισ.

οσιιισ σττιι::οιιιιι στωοοσ:σιτι ο2:οτιιιισι, ποπ σε

ἴσιιιιιι στοσσίι:ιισι ιιι:οτιιιιιιι , ία! ο:ιστπ οσσι α..

:οττιιισι, σσστι σπιτι! οσοι οποοσ:ισσο στποοσ:ἰ

“το πσιι σσιοΙΙ:ισσιπ στσσοΗ:σιιι ιπιοτιισσι πο!

ιτισιι:ισ σπιιΠισπιε. Εἰ: Ι.)ιιι·σιι- ιιι σ. @λ 3;. στι. 2. σιιι: στ. οσσΓσ σι:ιιιίοισσιτ οσ:οι·πσι , τιιιι ιιιοάισιι:τι

Εσπάστιι. σοοοσ:στιι, σιισά σσσσπι:στ τιο:οττιιι

πσ:σ στσιτοσ:σ , τι ποπ οσπσίιοτο: ισ ιιο:οττιιιιισ:ο

σάσ ,. ποπ οιΤο: τιο:οτιιιιπσ:στιι: τω σο:σι ιποστιι

σσΠιι:ιιιοσ οστιιοιτοοιι:ἰσποστσοοσ:ι ποπ τω.: τιο

ι
ι

ι

Ι

σσοτο ο2:οτπσ, σιισ τοισιἐ`ι ιτιισοτιισιιιτ σισιοοσ:ι

οσοσσσ:ισ. Ρτιστοσι σστ:οιιι στιισΙοάσπ:στ τοσο.

«μι, όσοοπ:οο , σσσπτισ στσσσίι·:ιιτιι οσιι:ιπσσ:ιιτ

νίσσο σιιιοιιισσο στστοσ:ι, πσΠσιτι σάισποτιι σο

:οτσιιπιι:ι; τσιπ σσΠιπ: ιι_ισοτίι “Με :οττισστο σοσ· σοσ ίοοιι:ιισι, οίιο ασίστ:: οσιισιωιιι ιισο ω. σα»

οοσ:ι οσοτι:οτι. ()σπίιτσι. τ. ΝσΠιιο σοοοσ: ίσοιοπ-.

«ισ σσοτι ποπ οι): ωστοσο ιιισιστιι , νοΙστσιιισι

οσοι: θα! ιιιιιι:ι σά:στιποσπισσΠισιιοτοσ:τι οποσ

:ισπο στποοσ:ι , σοσ ίσιι: ιπ:τισιοοο ιιισΙι,ποο στο·

ιιιΒιιι.σ. σιιισ τιοπισ ιστιιοσι, Με σι.ΐι:σεοΠοιπ εισπ

ιοΠιοτιοοιτσιιοσπτισε: οι·σσ ποπ ίσπ: ιιισιιι .

8οοσιιτισ Γοπ:. οπ:τοσιο οσπ:τστισ σίΕτιτισ: , σαι·

- σοι σ6ισσ ιποστιισσΠισι!οσ οιιιιι σιιιοτσσπ:ισστω ι

σσσ:ὲ Γοσσι:στ οι: στσσοίι:σ οΒιοσοι ιπιοτπσ οωσσ·

τοποσ , σοσ: σσστι στί:ιο οστι:ιιισιι:οτ :στιιιιιιι [ο ιισ

Βο: στι. σιιιιΠισποσι στωοοσ:ι.

7 1) 10ο ι.Αάσε , σιιι οι! ιιιστσΙιε οσσισσσιιΠισω δ;; .τ

πιο στωοοσιι , οι: ιιισΙστ οέιτιοττι πισιι:ιέι σαιιΠὶσπιε. Μϋ,°ι “ή

Έσπάστιι._ σσοτι αι οσσίσ ιιισιι,οίι: τιισΙστιι:οσιιΠισ σ

στσοοοσ:ι οι: ιιισισ;οτσσ σ&σο,σσι οι: ττιστσιιι οσσίσ

οσιιίΕσπιιστιοοοστι , οι: ιιισΙσι. Μσιστ στσσ. ιιιοὸ

σοσιι οπο πισισε ιτισΙι:ισ σσιιΠισπισιδωσι·οο!.όπο.άσι σθ:ισ (στσιιτιι 8ο σοοιιιοπτιι :ΙΕ τω.. σσισ σε :ισ Γι:

_. Π ?στα 3. ΠοΗιιο. ιιισιι,
Υ::

"=β·σ. οοιι.*

βατ

ο

Δ...--.-
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τ::αΙι,οσοσ ροτ Ι:ι:ιρίωοι!ι αάιοι:οε α!ιοτι ἱρίοιιστι

()ορρι. .αάιο Γροαιροαιρι οι: οι:ιαάοι τω αάσε.

οι:: αρ οποία οωιΠἱοριε , ριτσα: ρτο οι:ιοάο ΐαΙιαρ:

ἰριἱἰιοάο 8ο ἱριοτρτοιαιἰρο οωιίΠορασ: μακαρι::

· οιΒο ει: ισα , νι αρ οι:ιοάο ιρι!ιιοάο 8ο ιριοτρτοια

ιισονοΙΕιρ Γροοισοαιρι.

=:- Π: σο τ.. Νορ οωρἰεαάρε ἰροοωροΠἱΒἰΗε οσο:

` οι:ίοτραριια ριαιοοριι σι ωαΙρε ωαΙιιια οωιΠ:οριε.

Β' "κά" Ρσρι:αι::. ρορ οωρἰε αάσε ἱροοωροΠζ οϋισ οτο

Ι”' Ρ"Ψ°[ ίοτσαριια ριααοορι: , οίὶ οασία ωοταΗε οι::ιιιοριΠ

ρι2οορισσ: :αι ιοΙσε αάρε , οσι σι οαρια ωοιασε

οωιιιορι:ι ριααοοριρω , αίτ ωαΙρε ιραΙιιια οι::ιίΠο

ασε ι οαιοτ:ρε οριο: αάρε :Πο οΠ: ι::αιι:ε ωαΠ-ιἱἔ

οωἰΠἱορἱε , οραιορρε οΠ: ωοτασε οαρΓα ιΙΙιρε :ορια

ορια: οριο ρσΠαιρ ωαΙιιιαω ΐρρροι:αιστ ραι:ατο,ιο

Ντι: άοΓρωιι ο:ι οωιίίἱορο αάρε ριακορι:οροο άο

!ρωοτο ροιοίο , ρ:ί: α!ιοσο ωοιἰο σ: οι:σία:ρίισε.

Μαιοι ρτοι:.ΙΠο ι:άρε ρορ οά ωοταΠε οασΐαοωιβ

Βοριε , οσἱ ροο ιἰιτοάο , ροοἱριὶἰτοάο οίο νοσισε,

ριοριοι· οωΗΒοροω ρια:οοριι ι οί:ω οωριε οασία.

ωοτα!ιε ι!οΙ:οαι ίαΙιοω τρόιιοάο οΠο νοΠια. Δι

ρορ οωρἰε αάσε ιροοωροΠ:ι::Ιίε οσα: οι:ίοισαριιέι

ρια:οοριι ,σι οικω να! ωσιτωιο νοΙἰισε ριοριοτ

οωἰΠἰοροω ριοοορι::Ϊοὸ :Πο ὸἰιοάὲ,ορἱ α.ορτοΒο

οΙιΒιιστ να! νι ετσι α:: ρτα:οορισσ: οωιιιορι:σω

ο:ι. οι. οσω οριε ριοριοι Μάρω οωἰιιἰι ίαοτσω:

να! νι ωοὸἱσω , ορο: οι:ιε νι οωιιιαιίαοτρω , πω.

ροτο θα: ναι!ιι ορισιρω : Πιο ιράἱτοάο οὐ: νο!ἰισε

νι :εισαστε οποία οωιίΕοριερτιοοορι: , οσἱ ρτιορίίσε

ίωροοιιστρε ορΓοτραριιαω ρτεοοοριι , ισριΙοωισσε

άι: ροσισε ι νι οίιω οσιε ρτοσιι!ορε οοριιαιιοροω

:ωροισιριαι:: αρισιιοροω ίαοι:,ρισι!οωισσε αορί

ιαι:ροιοίι`αἱἰοσἱεαάρε :ροοωροΠ:ι:ιΠε οσω ορίου

τι:: ρτσοοριι, σοι: νι θριε , ροο νι ωοοΠρω οκριοίεο

οΗΒι ρι·οριοι οωἱΠὶοροω ριοοοριἰ, νι ραιοι. φοιτ

ροΠ:ι ροορο ἰρὁἰτοάιἔ οσοι , ρτοι:. :Πα αάρε . ορ:

ίι:ρροριι οωἱίΕοροι:: ρτοοοριτ ωοτασιοι Γαάαι::,

8ο α:ιρτοΐεο οΙ:Βιιρι ριοριοτ αΙιρω Βραι:ο, οσο σι

:ροοι::ροΠ:οι!ιε οσω οι:Γοτσαριιίι ρτοοοριι, ι:οροίο

5ωικαιο νοΙιιρε , νι ωοτασε οαρΓ:ι οιι:ΗΒοι:ιε ρισ

οορι: :νι οσοι: οσἱε ο:ιρτο σε ι:οαιοριι οωιιιοτο τα·

οιστρ , νι σ:αι:οαι ι:οι::ιαι: ρΙσσίαι:: νιιαροαω , 8ο

ροσοα αΙιΒιι άσι:οτο , να! ιοΓατισω τοοιιαι·ο: “Η

οάσε , οσο στα ἱροοωροίΙἱσιΙοε οριο αρι!ιιιοτ:ο ία

ατι,ρορ ἴρρι ωοιαΙιεοασΐαοω:Πὶορἰεἱρίἱσε,ροο :ρ

#4- ιἰἱτοάο ω1ισ ρτοριοιιΠατρ. α. ροίτσ.ρτιαΙοε αάσε

?ω ΗΜ: απο σααιοιια να: ρ νι ί:οσιε νοσοειι οσοιἱοε πρ: ισα

άρτι:: ιπαροι, [ο τοοιιαιστρω οΗἰοιρω, να! οροται::

άαιρτρω ίιρι!ιο : ωρα ο:ι ΐρρροϋσορο , οσοι! ωο

ροαιροωι,ιοροΒιιστοΗῖοιρωιοοιιατο , να! πω..

το: ροορίιαριοω αάσε ωι:Ιρε οίΤο ωαιοιτα νοιἰ : ἱεἱ

. ιστιαΙοε αάρε ρορ ΐσσι πρι”. Οορστω. Ποο νο

ιριτ: αι: τοΪατἱρι:: τοι:ιιορι:σω οοωτιοωροι·ο σαι,

ι:ρΠο ροί:ιι: οΗὶοαοι νοΙσριαιο έα ωαρορόο ιἰοωἰ,

ρορ οι:Ηραι ,ορια ιοοιιαιἱο τοἴατή Μ: ιοι::ροιο τα.

άαοίο ι::οταΙιε οαρἴα οωιίΠοριε βατ: , αορτο:ρρο

τ::αΙα: οτρο ο οοριτατιο , Η ροίοοαοίροαοι νο!ρι:ιαιο

σο ωαρορι:Ιο ι:οωι , νοισω ιοοιιαρισ ι·οΐαιΞσω

ορΙιραι,ιοοιιαιτο ι·οίατή σο σι ωοι·αΙιε οασΓα οωιί.

ίἱορἱε (αοτι,ροοωα!α;αΙιοοσ: ρορ οσΠεατοι.

Πτοο 3. Με σο:: ροοοίΐαιιο οω:ΙΙ:ο ιροΙσόοιο

ι:οι:οι:ι,νι ωοτα!οω οαρται:: Ιω ; αάρω·ο:ιιοτρσω,

πρι:: :Πα ροίΕι οΠο ωοταΠιοτ οοτρρΙοια αι:ίορο ν!

|ο ποιο α:ιοτρο,ορι δι ιροταΙἱεοασἴα τω, ωοιασιοι

ιαι::ορ Ιοοροροο Γεωροτ οοωρΙοιρι· αάσ αΙιορο

1ιω,..χ..,,_ ο:ιιατρο. Ρτιοτ ρατε οπο!). ροιοά οωΗΓ:ο τοια!ιιοτ

μη:: το αι: οοωρΙοιὲ 'οασΓατια (ο!ο αάσ ιι:ιατρο νοΙιαρια

ιἱε:οτ8ο ρορ ροοοΙΤιιιιο ιρο!σι:οτο ι:οσοι , νι ρωτα

Ιοιρ οαρίαω Γσι,αάρω ο:ιιοτρσω :οατοι:σε .ρ. ρορ ο

Ε!! απο

προκειται.

σου: οπο!.

α.. βιο.

οι)

Β:7:3. ΧΧΠ. Βο άἰιιΜοπο ίοροσωισικοοριωῇ6οΜακ

νοΙσριαε ο:ιρτοβο ἱριορὰοτο οωἱΠἱοροσ: ρτιοοοριι

ριοριοτ τι:οιισσω ρστοἰσιοτι:ρω, νι νοΙΙο οωἰιια

το Βάσω ρτοριοτ οιΠρσ: Ποι:ιαΙιε οιριίΠο ίαοτί

ω. αάσ :ριοτροροτιοάοοσωριοιστ: τσι:: ορια

σ: «σε ε:αίρ οριΠι:οι οιιοτρρε ίσρροροι·οιοωιίΠο

οπο: ἴο!ο ἰριοτρο ροιιοάο οορίρωσ:αια:ρ: : τσι::

ορια ροΠ: Μαρ: νοΙσριαιοω ρωιιιιΞσι οριστε αάρε

ο:ιιοιρρε ο:ι ίσο οι:ιοάο Βορρε ροίΤοι οΠο ωαιοτἰα

νοι::ραω ροίΤοι οσἰε Μια οοριοτεέι νοΙσριαιο

οωἰιιοριΗ ροΠιί:,νοσοτο αάρω ο:ιιοιρσω ο:ι οριο·

άο ι:οι:ρω.νι ωαροτο τιοιι:: αι! νίιαριααε τἱ:ιαε, να!

οι: ίιστΙορόσω ι οτροοάσε ο:ιιατρρε , ρορ: αρμοί

Γαι:: νο!ρριαιοω οωιιιοριΗ , οοροσωιιασιοι ιαρ

ισα: ἴο Ι:αροι οι: ι:ωσσοι:οω. ει .ο. οι: νοΙσριαιο

ρώτα, αΙ:ορἱε ιιάσε ο:ιιοτρρε οΙΤοι ωστοσο οασία

οοωρΙοιἰσαοωἱΠἱοσἰε,ρορ ροΠοι·οΙΐο ωαιοιἱα νο

ιι,οσω ροο σοαι αάἰο ριασα απο ωαιοιἱα νοιἰ.

ΡΜ” # οσαριΙο ρταιοορισι:: Ιατροι: τΙοσοι αάἰοι

ρα α:ιιοτρα , οιρε οι:::ίσο τ:οοοίΐιιτιο οοωριοιστ

αάιορο ασορα οιιιοτρα.. δικ! οοριια : οι:ορίαω αι: Μο.

οωΗΠορτω,σσο σι ρι·αιοοριι τριοτρι, Προ ο:ιιοτρι,

ρσΠσε αάσε ροΙἱιἰρρε ροι Ια ι:οοοΠατ:σε οά:ραι::

οωιίΠο οΙΐοριιαΙΙιοι ιαι:ισω οΕοιιροεαιιορο αάσε ··

ι:οΒιι: : ροσια ασια:: Μα ροοαιἱορο αάσε πιστή

οΙα!:ιιι,ι:σΙΙο ροσιο αάρ οσιοτροροΒιισο, ροι:ιισο

ροΐιιἱο αάσε ὰοἱ::ιἰ,αιορο αιΙοο οωἰΠἱο.

οἱιοτἰοταίΤοι. ρατε ρι·οο. ωοιαΠιοι!οορορσο, η.

ίοι::ροτ οωσΒο οασΒιιστ αι: αΙιοσο αάι: α:ιιοιρο, Ϊσρά.ρρ"ἰι

οι:: ίο!οιοΠο αρι ἱἱρἱε,ασι ωοι!ισσ:.ασι οοοαί:ο οι. Ρ°/ω·

τοι:: ἱρὁἱτοάα οωι(Εοριε. ΡΙοτρωοσο ω. νοιρριαε

οω:ιιιι ριοοοριρω ρτοριοτ οοωσ:οσρω, να! αά:ο

ροω ο:ιιοτραω ιΠτοάο,αρι :ριστοάο νοΙἰιαω. _ °

Αι: τοστ!. ριιωρίορι. ρορ. σ:α:οτ, ί: ιιιιοΠιοαιρτ

σο ιιάσ ὁοιοτωἰραιο οι:οαι! οίΪο ρρνροσω,νι προ.

ιτ:ιοριΠι. Ραιοι ἱρ ρτιοοοριο ρο8αι:ρο σο ρορ οοοί·

ι:ορι:ο, οι:: ὸἱσοτίἱ αάρεοσοαι: οΠο ρργίἱοσω ορο

ροι:ἱ ροΠρσι. Καιτο:ροπρι:ι ιΠροτία ι::οι!ια αΙΤσωἱ

αι: οι:ρι:οω δρα:: ρτασσω οορἴοοσοσιὶρω:ίοἀ οι

σοτίι: ωοτΠα νι σο ί-οτιἱρσιστ οαρι:οω ωαΠιιασ: Η·

ριε.Νοεο ιαωορ στο: Γοοσι, ερωτα σοιοιωιραισω Β,ρ;."2

ρι2οοριρω , σοι: απο ἀαιοτωἱραισσ: ροοοαιρω:ρΙσω πιο:

ορια ροοοαιρω ρορ ιΠοίιρτ ι:οτοτωίραισω οοριια #“ι"Μ μα·

ρτεοορισιροροαι: οδο ρι:νί:οσω . Μ: οσοαι! οίΪο7" 'Ρ Ρ:1°

ωοταΙο,ροτ οιι·Προω αιΙοαρι!οι:: αάσει:οι:ιιι οι:ι::ί
Μ.

Μικρα. ()ωιαιρω ρορ τορρεσαι,νι οορίται ο:ι στι. Φωτ.

8. ι·Ιισοτία ροοοαια οιἱαω :ρ απο ωοτιε οιο!οω ρται

οοριο ορρορἰ , ο:ι ωραίο οι:οσο ιορἀοριἰι οοριια

ι!!ρι:.Ασ 1.οορσιω. Καίρ.οιρροε αάσε ο ορἰ (ρσι

οασία οωἰΙΙἱορἰε,νΙτισιο ρ:°οι::ροτι σαιτ:: Ρωσιω. ο',"Μ_

ιιορο , ορο ρτοι:Η:οιρτοω:Π:ο ἱρἴα. Ναι:: ορι ρτα- "τω...

οἰρἰι αάσω , νἱιισιο ριοριι:οι οωροεαάσε, οι:ἰ απο!. »υηα

ροίἶσρι απο ιροταΙιε οασΐα τοσο οωιίΠοριε. Ψ"""Ρ"··

Αι: α.ι::οο.ρί: ροι:οίΐατιο ιαΙοε αάσε τι: οδ:ίοΠ:ορο

ο:ιρΠοαροοε , οσἱα ἰροΙρἀσριρτἰρ ιρεαοωιίΠοραξ" . μέ

αάσε μακαρι: : ορια ορο: ρσισίωοσι αάσε ρορ ....ο.

οοριτροαρι ττ:αΙιισιω,ΐα!ιοω εταροι::: , νι ίσρρορι·

ι::σε,ιΜΗράαω α ι::αΙιιϋι οωιΠὶορἰε , αρω οι::?ι τα·

οιρρι νι:ρω , ο:ιρ!ιι:αιο ρτιροἱρασ αάσ οωσΕοριε,

τριοΙΙιροσριστ ν:ιιραΠιοτ οαρΙιοαιΙ οωροε αάρε,οι:Ξ

ι”ροτρρι ωοταΙιε αυτ: ιρί:ρε.8 τοστ ο:ιρΠοαιο διοωι

ωστε, ο:ιρΙ:οαια οορίαρισι οωρἱα ωοὸἰα ατ!:Πρά

α:ιοοσοροσω αι!ι:Η::ια , _ρισ αιτοροι! ροασΠατοι::

οοριτροαι ωαΠιιαω. - .

Διὶ ισριΙαιρ. ίαοσσόια τω. ρο8.αριοο.Δι: ρτοσ. 30

πρι: ο:ι οσοορροσα αάι: ιροοωροΠΗ::Ι: οσωοσ-· Α: Ι..

ἴοισαριἱα ρισοοριι ίοορι οωιίΠοροω ρτιοοορι:,ροσωρ

άι: ίο!σω ο:ι :Πο,οσι ἔστι οαρία σ:οταΙιε ἱΠισε.

Αι: α. ροεο,αιἱ οασΪαω ωοταιοσ: ΐαι οπο, νι ο:ι οἐ 3 ο _·

ΐοορι ροΠὶι οίΐοιάρε , ία! νι α:: οέι τοιρεα ίοοι:αιρι:Φι τ..

σ..

Ώροι.

2.8.

η.

οίΤοι αι:ίορο αάσ ο:ιιοτρο , οσατορρε ρορ ροΠοι οσαρτΙο αριοι:: (σρρορτιστ οάοάσε οι σε οαι.ιεα `

αι:ίοσο οο οοωρΙοιο οασίαι:. Αριοο. ριορ. ροιοΙο ιοιασιατ 8ο ωι:ταΙσοτ (οορσισε , Μαιο:: ααίοορί

ροισοιιι,
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ρο:ιιο:ι:, :ιο ιιιόιο ::ιπιοιι οι: ει:: πο:: ιοοι:ιτι::. ιιιιοπ:,ιο:ι_ρο:ιιι: ιιοποίι:ι:οπιοιι::νι:τά:ι:. ιι: οι»

π Α:: 1.οοπί·ι:.πορ.ιοοιιοι. ιπ πιι:το.π..οποπιριο: ιι:: ιιιειτο:ιἔι οιιο:οοιοπιι::. (ιοπιι:π:. ίπ ::ιπ::::::. .

φαω( ν:ο::::ιο οι:ριοιιοπ: :ο ιπο:ειι: Μ:: νοιρ:::ιιιιι:,

:κι :οτειιι: ιιοπιιοι:ιιι Απο:: οιιιρρο α: , οπο: ν: το::

ται:: οειι:Ει: Ποιοι οοποι:::οι·ο :τι οιιπιιοι:: οιιοόι:ι.ιι::

ο:ιιιι:ιπιιι:ι:: , πω:: ιι:ρροπο:ο οιΪοᾶιιιπ:ο:ι:ιι:οι·

ι::ιιιι::ι:π:ι,ν: πω: ε.: οιιοπ:ριο ειιιει:ο νου: οιιριο

:ιο:ο: π: ιιοπ::ιποι:: , οι: πιο Μπι ιπ:ο:ιο&ι:π:: οπο:

:οπο ιοοιιπ:ιιι: ποπ ιιιοο:ο::::ιιο:πιοιιιιι ;πιπ :οπο

:::ο:ι:οιι:οηειιιτ οποιο πιιιιο :ποτιο,ιι οι:ριο:ιο:ο:ιπ

ιιιιιι:: ιεπιτοεπι:πιιι ν: :πο::ιι:ιι1: , δ: :πιο οπο ιιι·

ι 3η. ιιιιιο:οπτι. Λο ο. Με. οοπιοι::. πω:: οιιιοοπιι:ιιτ

οι Σ· :Μις ιπ:ιιι::ι, ιπ:::π:ιι: ιιιιι:ι , :πιο ρ:: :ιοοιιιοπ:ποπίο

οποιο: : οι:ιειι::οιπ ροπι::ιάιιι:: ροι:οι:ιιΠιοπο:::

- π:ο::ιι:ο:ο:::ι:ι::::ιαιιιιοιιπο,ποπιπ:οποι:οπιιι:

ιιοποπι. Νοε :ιιοι ροιοιτ π: οο απ: οπ:ι'ιιιο μ:: :ιο

οι:ιοπ:ιι::ροι:ιιτ:ι: απ:: ιιι :::π:ίιπ: ιιιοι:::: ρο::ιοοι

οοπ:ιι:ιρο:ιι:ι, :κι οι:οιι ροωιοι: ο:ιι:ιει, ντι-ο

οιιο:ο:ι::,8::ιιιιπιιο ιιιιτιποροιιι:::ι:ι. @οσοι οι::

πο:: ροκ:: πω:: ροίι: οπ:ιΠιοποι:: ιπο::ιιιτο:

_ αιιιι:ι:ει:ι ο:: :Πο ιιπο ροίιτο. Ρ:ει::ο:οει οοπιιιιι::::ι

ποπ οι: Δ: :ο ρ::ο:ο:ι:ἑι. το: ιιι:ι::έ:: νπ:ιο ιο:προ:

ο ωοπ:: ποσοι: ::ιο::ιιι: ρο: (ο ιαιριιιιιιι:ι :ιιι :πει

. ιιιιτι. Νεο τ:: οιτ, οιιὸιι απο: πι:πο::ει:π ίι:οοπίιιιο

οι! πιειιιι:ι: νιιι:ι:: , :μια ι:ιιτοπι νιι ρο:οιι:. Νοο οι:

μι: ::ι:ιο :ιο :άτα , οι: οριο ποπ :Η Και:: οι:ιιιιιο,

. _ ιιοο:ιοοι:ιρο:ιιο:ι::οιιι:ι οπο: :ιιιι::&ι:: ιιιρροπ::

οιπιίΒοποπι ν: :πο::ιιι:ο: ρ::ο:::ι:::::, ο ποπ ::ιιτ

ω:: ρ:2ιο:ι:ο,ποο οιιορο:ο:ι: ωι::::.:3οιι6Ιιω

οι::ο:::,οιιι::ι Β::ιο :ο ιστού , δ: το: ιιι:ι:::ι οσοι::

ιιιι: ποπ τιιιπιι: ιπ ρ::2:οτι::ιπ:, ιοιπρο:ίιτ ιπιιιιοιἑ`ι ρ

ρο:οιι:ι:ο ιιοι::ιπι:,ιοπιρο: ρο:οιι: ιιοι:ιοιιο:ο οοπ

[Πιο :κι πιιιιιιιιι ντι. Α:: 3. ποΒο ι·οοι:οι. οι:ιοπιι:ο

ροίι: οιιρ:οίιειι:: νοιι:π::ι:οιπ ποπ ιο:ι:ειπιιι νο::ιπι

οιιιιι:α:ι:, νι:ο:ο::ι ειι:οι:,':ιιι: ροίι νοι::πτει:οι:: ποπ”

ι·οοιιοπιιι ιιο::ι: ο:ιιοπιο::, Β:οι:ι:ι:ιιιπ: ρ:οιιοι:,

πο:: ιοιιιιιι ροπι: ιιθ::ιπ: ιιιοοπ:ροΠιΒιιο:π οι:ι:ιι οι:

(ι::πιιπ:ιο ΜΒ:: :ιοι:ι:ι, ια! οιι::ι:: :ιιιιιπιιίιιιι ροπ

._ ίια:οπ:, ν: ποπ ροΠι:, ο:ι:ιπίι ροιιο:ι νοιι: , νο:ιιιιι

οι:: ρ:2οορτι::π ιο:ιι:::ο. νπιιο δικο:: ιι οι.ιι: ροιτ

ο::ρ:οίι:ι:: νοιιιπτει:οπ: ποπ ιο:ι::ιπ:ιι ρ::οοορ:ι:ι:ι,

ι - ροπο:ο: ι::ιροιιιιιιοπ::::π,οιιο ίιι:ιρο:οΡ::ι:οι:ι::ιιι

ιπο:ο:ιο:ι::ιπ:ιι ρ:οοοριιιι:ι. ροοο:ιο: ι: :ιιιιιπ&ο

ροοοιι:ο. ω:: :οπο ιιτοι:ιι:, :.ιιιιιπ:ιο ιπ:οι· ρω·

ροιιι::ιτι οιπι::οποιι, δο:ο:ιιρι.:: ρ:α:οορτι, οίιοιι

οι:: :ο:προ:ι: :ιιιι:ιπ:ι:ι , ιπ οι:: ροιιο:ιιοπ:ιο πιο

Μια:: πιι::ιι:ι.

Ω::.:::::σι· 4,. Απ ρ::ι::ιι&ι:ι&ιι:, οιιιο:ιο:οοπ:ι::

:ο:προ:ο ρ:::οορτι , ποπ ιοιι:ιπ οοπ::::ιι:ιπτ ι:::ιιι

πω: οπιιι:ιοπι:, ω: πω:: ::ι:ιι:ι:ιιπ οοπ::: Μ::

νι::ιι:οπι , π: απο: ι11::οι·ιονο:ιοπ::::. ο::. Β:. α::

Δ:: οιιι:το:ιιρο:ο τω:: . ιπι: οοπ:::ιό”τι:::::ιιο :πιο

Μέ

ά|3.

3ῖ·_ . '

-Θ:“βασ η.

ο ρ:::οορ:ο ειιιιιιοπ:ιιιιιο:ιι::ι, ω: ο:ι::π νιτ:ι:τιί::ι

οιιοιι:::ι: :ιοιίιιι:ιοποο :ο:προι·ο ιιοοι:ο: πω::

::οπο·οοιιι: ποπ ιοιι:ιιι ορρο:ι:ι:ιιι· ρ:ωοορτο ει:

ποπ οοπ:::ιιοικιο ιιιο :οι:ο , ω: οιιιιι:ιι ιιιιιτι:ι:ο Δ:

ποπ οι:ο:οοπτιο οπο: σέξι:: :ο:::ρο:ο ρ:οιιιιιι:ο.

· Αιιι:π::ιπ:ριο:ιιι:ιοιιο Αιι:ιιο:::, οιιι:ιοοοπ:,οιπ

πο: εδώ: ιπι:οιπροι:ιιιιιο: οιιι:: οισιο::::ιπ:ιειρ:ιο
οορ:ι, :Πο επειιο:. Νοροπ: ιιιιι. ι

$οϋ αΐιο· Βιοοπιιοπιιι:::::ι:ιόιτ:ρ:ιποιριο,οο:οι:ιπο:, δ::

β"_"Ρ'Ι' - ιοιο::ιοι:ι: οιΤο πιι:ιιο: , ποπ::π:ιιι:ι π:ι:ιιιτιίιο:ιιιι

Μ::Ι:::σ
°φωτ ό, ιιοπι:,ιοι:ι οιι:ιι:ι:ι ::::ιιι:ιει οοπ:::ι νι:::ι:οιιι, ιπ οιιιι::

“ω”, ω” ι::::::ιΞινο:ιοπ:ιι:,οιιι πιο: :πο::ιιι: οιιιιι: οι::ιι:ιο

πω” Μ πι:. Γι:πει::π.ιπ ::ιπιιιιπ ιιι:ιάι:: οοπ:::ιιιι:πτ ιο::

Ψπ·' "Μ" ιι:ιεπ: οοπ::ει νι:τι::ο::ι, ιιι οιιιιι: ιπ:ιτο:ιιι οιιο:οοπ

9882.” τι:: , π: οιι::πτι:ι:ι ιι:πτ ::ιο::ιι: ωοπ: οπιιι:ιοπι::

ρ,,]. 2,,,.ρ πω:: ειμαι:: 2&ι:5 νοι οι:: :τιπρο:ο . :κι οο:ιοπι.

Μο9%“$ ιιιισιο:οτ:π:ιι::ιρ::οοορ:ο,οιιι:ιΜάτι:: ρ:ο:ιι:: οι:

#7#Μ:Μἱ·ι· οοωι::πιιι:οι:ο:οοπτι::, πιιιιιιπ: οοπ:::ιιιο:ο:ι: οπο·

:ἱ-.

Τοπ. 3. Π: Ηπα.

' 96.

επ ιιι::ιιιιπι ::ιι :οι:ιρο:ο πο:: ιοιἰιπι ορροπιιι::

οοπ:::ιι:ι:πτιποιι:ιειπ: οοπ::: νι::ι::οι::,ι:: απο: πιπ

:ο:ιέ νο:ι:ιιιιιι: , ιπ ο:ιιιιι:ιι::ι.ιποιιιιιιιπ: οι:οι:π:

ιι:ιπ:ι:ιι:ι :ορι:ρπιιιι:οι:: ::ιιινι:::ιτι: δ; ιι:::ιπ:ιιι::

ιιοποιποιιιιιιιπ:, ιποι::ιπ:ιι:πιιιπ: ι::οι·ιιιι:οι::ιι::

οπιι::οπ:ιι :&οιπ :ιοιιιιιιπ: ::ιιι:νι::ιι:ι:: Ωω, οι:ι

ποπ ιιιπ::ποι·οιι: οποία ο:πι::οπιιι :&ι::ι:. - σ Δ
ι @οι πόιιι:, ι:::ιι τω:: ::ιο:ιιιι: απ:: οι:ιιιι::ιρπι:

ρ::οοορ:ι, οοπ:::ιι:πτο:ι:ι:π :πιιιι:ιοπι οοπ:::ιοι::::

νι:ιι::οιπ, ιπ οι:ιι:: ο:::ο:ιἔινο:ι:π:ιι:ι Ρω:›. τρια

ιιΒο: νι::ι:: πο:: ιοιιιιιο ::ιοπτιι: :ο οι:οιιιιιιιιιπ:ιιι:

στοπ:: :ιοι:ιτ:: ρ:ορ:ιο οι:ιοέτο , ω: απο: ποι:ιθ

οπο:: οι:οιιι::ιτ:π:ιειι:: :οριιεπ:ιπ:οπι :ιιιοιιι:ιι:έ:ί

νι::ι::ι: ο:Βο πο:: ιριο , .μια οι:ιοθ:ιιι:ι πιο: ιιι:

:ι::ι: ιποιιιιιι: οι:οι:ιπιι·ιιπ:ι::π :οριιεπ:ιπ:ο:::οιιιοε

οι:: ::ιτο:ιιι:νι::ι::ι: , πιο οι:ιοάι:::: :οιι:ιιιιι:.ιπο

ιι:ιπ οι: :ιιιι οι:οιι::ιίι:ιπ:ιει ιι:ιιι.ιπ&έι: :ο ρ:οιπιιο

απ:: οπο: :πιο οι::ιοθτιι:: πο:: απο:: ο:ιτ ι:ιοι:::

::::ιι:ι: οπιιι:ιοπι:, ω: οτι:ι::: ορροιι:έι νι:::::ι, οι:

ιιι: ::Βιιιιιο:ι :ιο ποπ ορο:ιιπ:ιο οπο: Ρ:::ιωι:ισ ιιι·

:ο:ιι:: νι::ι::ι: ::ειιι8:οιιι::::.

Βια:: ο ιιιιιι:ι::ιοτιι :ι&ιι: ποπ ι-οιι:::: οιι-οπτ πιο· ΜΜ

ιι, ω.ιιιιι: ο:ιιιι:ιοπι:, Γοοι ω:: οοιι::: νι::ι::οπ:.

ι:: οι:ιιι:ππ:ο:ιΞινο:ιοπιι::, ιιοι:ο:οπ:ιπ οο::ίοι:ιοε

πο οι:ριιο:ι:ι, οριο:ι ποι:ιο Βιοι:. 8οο::οι:ι ρ:οι:ι.οι.ιι

οι::ι::ι:ιοο:ι::π ρ:ορ:ο:ειάιοπο::: ιο::ιιιοι:ι βιοπο

:ιο ρ:οι:ιι:ι::ιι::, πο:: ιοιί:ιπ :οπο:ο:ι:: οοπβ:ο:ι

ροοοι:ι:π: οιιιιι:ιοπι:, ω: οτι:ιι:ι :::πιρ:οι:ιοπι: οι::

.Ο

Π:

:Η

πο::ι:ιι:ο::πτιο Δ:: άπο. παρ. οοποοιιο ιιιιιι:ι- Β€βἶ

:οσοι ::::ιι:ι:ιπι οοιι::: :πειτο:ια::ι νι::ιιιι:. απο: :οἔ

Βιιιιιιπ:::ιπιε:ο:ιι:ι::,οίιο ποοοιιιιιιὸ ιπ :ο:Μ:ιοιω

ο::ριιο:π:ιειπι , οιιειπ‹ιο οι: 8::ιι:ι: ,ντιπ οι:ο:::ριο

:ιιιι::ο οοπιι:ι; Γοοι::οιπιπτιο οι: ιοι:ι:.

ό, ι°ι:.

@Μάο 0Μι1ΖισἰΜρκ::::47 πι! σκ!ριιιι: Ρ ρ· @ο

Κια:: ι-οπ:.8.Τιοσυι. π. 2.9%.71.47:.$Μά3.& 39ο

ο. ο. πιο. 79. π”. :και 3. ώ· μ. :Με Μ:: απ. ι. '° ω":

:ιο ι ι. ιιοοοπιι:,οιιιιι:ιοποι:ι ιπιρι::.ιιι :ο οι:ιριιιπ,

ποπ οιιιιπ:ιο :ιρροπι:ι:: οποια οι::ιι:ιοπι:,ιοτι οικο

:ιο ιιιοιρι: ρ:ποορ:ι:ι:: οιιιι8:ι:ο. Ρι:πι:ιιι::ι. που: ΗΜ.

ρ:ωοορ:ι:ιπ αιΕ::::::ιιιιι::ιι ποπ οι:ιι8:: :κι ιοι:ιρο:,

Η:: ρ:ο ιιο:ο::::ιπιιιο :ο:::ρο:ο: :οι ο:πιι`:ιο, ου:: :ιθ

Η:ιπ::ιιιο ρ:π:οορ:ο ορροπι:ι::, ποπ ιιπρι:::ι:::::::ι

οι:ιροι::,πιιι ρ:ο :::::ρο:ο,οι:ο ρ::ι:οορ:ι::π ιριι:ι::

οιοιι2::. Ε:: οπο οοιιιΒιι σέπια: π. π. οι , οιιι οι::ο

τοπιρ:ι: ρ:ιοοορτι οι:ιρειιιιιο::ι :ιοιιι: οοιιιιι::: σού:

τοπιιι , Βοροιιοἑ τοι::ρο:ο ρ:αοορ:ι ποπ ω:: ι::

Π:: ροτοιι::ο.ρ::οοοριι:ι:ι ::::::::,_ν:ι :μια 4ιο"ΜΗ

:κι οι:ι::οι::ιι:: πι, ποπιιπριιι::ι :ιιι οιιιρ:::50ιοιμ ·

ιιοπο::: , οιιιιπ:ιο ο:ιι:Πιι:: :ιρροιιιι: η:: οιι:πιιο`·

ι:::ι::οπ:ρι:: ρ:Δ:οορ:::ιπ ιο:ιιιιπιιι:οιιι:ιο:ιιι:: 0ο::

στο:: πο:: α: οι:ιιι:ιο: Με: ο:πιΒιοιπ ιοιππο,νοι

οι::ιο:::το ιοοι:::ι ποπ ιιιιριιιο:::: :οι οι:ιρ:::π , :πε

ρ:ορ:ο: οι:ιι:ιπίρ:ιοοοιιοπ:οπι, οι: οριο ::ιπ::ιι:ι ιι::

ο:: ν: Π: νοιιι:::ιι:ι:ι. @μπι Βιι:. οιιριιο:ιπ: 'Πο-ι

ω., ν: ποιι: Σ: 'Πισω. οιοοο:ο. :απο σιτιι::ο:ι:οι::

:ιιι:ιπᾶιιι:: ροοοιι:ι::π οο:ιιπ:ιτιο:ο, οοιιποιο :επιο

πι: οοιιιρο: ποπ οποιοι:: νιιι ποπ α: που: ιιι:ο:τ:ι:;

ποο ιιιιι:ιπότι:::: ροοο:ι:ι:ι:ι οιιο ρο:οιὶ: Γοιι οοιπι::ιι:

ω. ιιιιιιι Μοτο ροοο:::ι::π κι:: οι::ο:ιο:ι , :μοι ιιι

ο:ιι::ει οιπιίι:ειδι:: ιιι:ο:ιο:ι. Ε: οπο οοιιιΒιιιιτ; μι*

::ιιοπι ο::ιιι:ιοποιπ π: ιιοπ::ιο , νοιοι::ιο:::ο ιοοιιι:ι-Ι

τω: .οιιιι::οπ:οιπ ποπ ::ιο:οιι ποσοι:: Βιιι:ιι:Φ Μ::

π:ο:ιιιιιπιιι:ι:ιπ π: οι , φαι:: ρ:ο::ιο:ι:ι:: ::ι;:επ:_

οει:ιιι:ι: ω:: ε...: ποο οοπ::Αιιο:ο . ποιιιιιπ 8::4

οπο: πι::ιι:ιο.ορ:ιο:ι ροοο:ι:ο :ιιιιιπιιιιι:::ι::ι Οια::

οι. ο. θα. :Σο.::::.4. |.4άβ0ΜΜ σκιά. ό· μ. σ:: απ;

ς.δο:::: έ:: 4.:ϋ.Π. 12,”. 1.ιι::.7. ΙΜ? 3.σσ:ι:ι.Μο

Ξιπ.ι.:.4::7 ι. ::ι.5.ίωι::.:.:.: οι: 23.9. δ: πω::
ι τ 3 ' ' Έκο”

ι_/:ΐο :ο



ι!...,_Μ..._.. 2. ά::ρ. 6.οκ.:.ρκ.ο..β. Τοπ:: ιμω·έ, ι

δικια ι:: :Πιο βκιπαπιειο·ιιιΠ. 5. σωρ. 3.|οδέ. ο.. ι

8::ι:πι:: ί:πι. Μ:: :..ρ.μ. ιη.. που». 7; Ρ.:

Ιωί.·::: 4..άι.Γξ. ο. οι:.3. απο!. :. Οι:ύ:':. π: 2.:ίβ. οι.

«μ. υπ£.ιι›·ι·. 3.ά:σθ. :κήποι :.2. :Μρ. 94.24,. π.

ε5··:.:Ηι·πι:πιιι:π:,ρ::::ιιιιποιιιιΠιοπι: :οι::ι:ιιιιι,

δ: ει: :ι.ι!ρ:ι:: :ι::ρι:τι::: , οι:::πι:ο :ρροι:::ι:τ ::ι:ἴ:

οπ::Π:οπ::: :π οι:: ι::ιιιΐο ιιρροί:::οπ: Πι!ιι:τι:ι· το::

:ιιι: ι:::Η::::οιιι:Π:οπ:ι:: :πιο π: Ιοι::πο, ν:: :Ιππ

τα:: :::ι:τι:τι:, πι:Πο ρ:&ο :Π: πιώ:: ρ::ι::ιτι:ι:ι. ¦

ἴ:ι: ι:::Ιιιτ:: :π Β:π::: ιποιἱ:, π: :κιιιπί:άιοι::ι::ι:: ἱ

π::Ιιιιί: :ιι ριο::ι::πτ: νοΙππτ:τ: ὸ:ιιι::ιἑ,ί:ι! :ίΪ:- ι

&ιιι:: όιιπι:::ι:ιρ::ι::ιι. ασεπ:: ιιο&ππ:ιπ :πιω

όι:πτπο οι::πισ ορ:κι:,οποι:ι:ι::Βιιπ:, ποπ ι:πτιπ

ροτ:ί:·:::: ορ:::πιι:. Ριιπι:οι::. Πει:: οι::ιιτ::·:ρι·2·

:ιτριοι::,:ίὶ ρ:::ιιιιιι:: οεπιΠιοπι:; :οι Μ:: ::ιιί:::: Ι

οπ:ΗΠοπ:, :Ώ ρ::::τι:ι:: :οπ::: Μα:: ρτα:::ριι::::,

δ: :π εαπ:: :::ι:::::::πι::πι ΜΒ:: ι::::Πιι:ι::. οι::ο:

οιπ:Πιο ιρί:ι ::::ι·::::. Ει·οο πο:: ποπιιι:ι:: Π: οι:::ί

Πο :π 80ι::3:'8 π:ιι:ι:ι·ι::, οι:: :Ω ρ:ιιιιιιιο :ιλιι:ρτ::

::ριι; :Π:τι:ι:::π το:: οι:::ίδο :π 8:π:ι·: ιποι·::5:ί:ι::

οπ:ΗΕοιπ Β:π::: πιω:: πι: πω.: Μ, οπο:: ριτσα:

ιι:ι:: :οπί::ιιιτιιι:: ιιιιιὶιτἰἔι οπιιίΠοι:ι:. ΙΒιτι:ι· οι:::ΐ

:ιο :π 8:π::: ι::οι·::ιπ:ιρπ π::ρι:ι:::, οι::πι:οι::

ει:: ::ι:ἴ:; πω:: :όσιτι α: :ι:Ιριιιπ οιιιιίΒοπ::ιο:ριι

τω, 8ερ::::τι:ι:: οι:::Πιοπ:: ι:οιι:ι::::::.

Βίβψ-° ν::ί:ιπ π:: ι:ιίΤ:πίιο ροπι:: :ί:: Δ: ι::οι:ο ιο

ω: πω.. χ..- οι::πιιι, οιιὲιπ ο: ι·:.('Σι:ιπ :πιω Αιιιιιο:·:: ρπι::::

:κακά Ι:πι. ποπ :Π:::πτ,οι:::Π:οπ:ιι: οι:: οι:οι:ΗΕ::: ρ::

ι::ιιιιι::ιπ Γοπ:πο, νι:Ι:Βιι:ι:::: ί:ι:ιιιιιοι :ι::ρι:ι:Η

οι: ὸιίὶἱπᾶειι:: :ι:!ρ:ι:: , :ιιιιι::ί: Ιοποοι:ι::ροι: ἑι

ρι·ιο:: νοΙιιπτ:τ: , οι:: ::ι:Πιπ:ι::ι:ιι πω:: οεπιί

ί:οπ:: , :πτ:τιι:ρπιί::: π:οι:: ποι::ιτ:: ραπει:ι , οι::

οπο:: ριιι::ιιοπ:ι:ι π::::ιι, ε.: οιιοι: !ο!ο: Μωαβ.

έ:: 2.". Μ. πι. π. εωπί. ο. :ι:(ι:::ί:: :ιΠ:τι:τ:, ροιἰ:

πιο:ιτι:ι:: οι::ι::ρι:πι :π 1οπιπο Βιιιτιιιι:: ιιιιιιπ::ιι

ιιιιιιιι::: , ιιι: ρ:οιπο: ποιιιιιιι ι:ιι!ρ:ι:: :οπιι·:::::::

ο: ΐοιο ποι::ιπ: ἴιιρ:::ίὶ ι:οπιιοι:::ίιο. επ οι::::Πο

:π ίδι::πο ν:: :ρπ:::ι: Κοιτα, ω:: ι::ι:ίξι:: πω::

απ:: οι:::ιτ:π: 6:.ιιι, πι:πι:ι:ριιπο:ι θ: :Π::άι:: ρ::

::τι, :π ρ::::τιιι::, οι::τ:πι:: απ:: ρι·αι::ι:Ι:πι: νο

ιιιπι:ι: Εε:ι::τΥπι::1: π: Β:π::: ι::οπ:.νι::::οιιιιτιο

από:: ι:ι:ιι: ρι:::τι:πι: ιπ::πτιοπ:δπι: :πιτ νπιιι::

ορι:: ι::ο::!ι:, Ι::Ι::ιοι:: ::πι:::ο: π::Ιιιιιιι:: απ::

Μέι, :::ιιι::ίι :&ιι ποπ ιπΗιι:::ιπ ::ιτ::π:ι:: ::ι::ο

:ἰοπ:π: ακοή. (1ι::ρι·ορι::.

1,πΙΒΜ, 1: 1 Ο ο 1. Ρτοι:ε:Ι:ι!ιοι:Η Μι:ροί::τιο: ι:ποι:ι::,

ΜωΡΜ. οιιοιπ:::ι:ι:ι:: Μ:: :ί::$. Τ|:σω.2.ι.οκ.:Η..στε.ι·.

ε:: πι:: :πρι νι:: .ιιο::τ, ροΠι:ποπ:ιι: πιι0ιιι·πιιι:ι :π

ίοι::π:: ί:ι:ιι::τι: ποπ Μ:: ρ:ι::ιιιιιι:: , π.: ι:οι::Ι:::::

ρι·ιει::ι::πτι: ρ::ι:::ιι. Γιιιιι:. :πιο απ” :Π:πιιιιΙ:

::ι απο:: ::ιιοπ:ιπ !Η::τι:::Βο :κι τ:ιιοπ:ιι:ι:ιι!ρ:

:ᾶιι:ιΙ:::ιιὶ8ἱιι:τρι·ωἴ:π: Μπιτ:: :ιξΕι::Ιι:; π:: ρο

τ:ιιτ:0:ι:::πίοιππο , ν:Ι:Βι·ι:ιει: ΐ::ιιπ:: ι::πο

π:ἱπ:κι ρ:ι::ιιιιιπ: :&ιι:Ι: ε: πω...: ρι·ι2τ:τιι::::οι:ι:

οπο:: :ᾶι: ποπ :ίὶ, ποπ ροι:ίὶ ειι9:ι: ό:ποιι:ιπ:::

:ιιι:::ιί:ι::::απ:ΐοτειιιιιιι:ι·.(3οπθτι::.:ι::ὸι:οπ:ι:ρ

τι:: δ: ρ:ιττ”ι::, :ιι ρ:::::ι::ιιιοίο :οπειιι::τι: ἴ:ι:ι:τι::,

πο:: :Πάτοι ρ::::ιτι:ιπ ΐοτι:::!ιτ::·, οι:ι: :π :Πι:ι::

ποπ ::ίι:πι:ιιιι: :&ιι:Ιι:Μ::ι::: , :Πο ι:: ι::ΐι:πι::

πω:: :::ι:ί-.ιι:ι, ω: οιιἑ. Μ: π:ιιιτ:!ἰτ:: ΐ:οιιι:πτι:τ.

Ιά:ί: απο: πιο:: :οπει: ω:: ι:ι·ι:ροι·: :ιι μορι

πιω ν:π:πο, ν:Ιπιι:::ΐ::ιι:: Γιιι::ριιοπ:οι:ι::ίιοπιι

το. ποπ :παω Ϊοι·πι:ἰ:ι:: ρ:::::ιιι:: , ι:ι: :ίΪ:ᾶι::

ρ::::ι:ι Γ::ιιτι:: :ιι Μ::ι·5. :ρρΙ:::ιτιοπ: ::Βι, :ιιι ν:

π:π:. Κ:Γροπο:πτ, ἱό:ὸ πιιιι:(ι::οιιι:Η:&ι::ποπ

· ι::ποι::ιπ:τι ρ:ει::ιτ:: ίοι·π::ιιι:ι·, οιιἱα ποπ ρ:πό:πι

ἰιι:ι:::ἀι:ιιἰ: δ: ι::::διι::: Μια:: νοιι:οπιτ: ορ:ι·:ιπ

Πε. Γι:ιιι:ρ:πι::πτ αεκ:: ::ΐ:&ι:: :π Γοι::πο . ν::

:::ι::τ::: ί::ιιιι. 8:ι: :οπι:ὲ:ΡοΠι::ἱο,οι::ι:: (Μέσι.

2-2·4"-154-Μ-_ς. Θ δω: ω. ιπΐοι::ιιο Ι::ιιι:ι::

40.

:.. 8απ:.
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234. Π Β:/ἰ›. ΧΧΙΙ. Όι· ἐὶιιῇῖοπε έπρεσωπσω συ:πωικε5° Μ:έ[

ι:οπ::ποι:πτ Μ: Έοππιιιι::ι· ρ::::τιιπ:. πο:: οιιἰ

ιΙ:ι:: :ιπρ:ι·πιιι:,Τ:ιι ::ι::ιιιιι::, νιδιιπι:.Ιοοι::τιιι.

:οι::::: :::οι:Ιο :Κατω Μ::τ::ι:: ροτ:ίΙει::::: ποπ::

ιπ:, ροί:οι::ι:: :ρροί::: :Η ι::ι:Πι , που: :Κ ωστε,

· · · | μ π -

ει:: ιιιο:Ι:ι::::: πο:ιι:, πιι::::οι:: ΐιιιπρι:οπ: Μ::

ο:::δοπ:ιτ:.(1ιιοι: :ι:::ιι: ΗΜ, :Μισο ροί::ΐι ::ι::ἔι,

ΐι:Βί:ιποί::αΙιο:ι·ι:τι , οιιἱ:ι ί”::::ι:: «ω. ΡΟΚ...

ι::ι:::ΙΙ:::: ιπιρ:ι:ιτ:; ίσιο:: ριοΒιιτ, οι:ξ:ι] πω.

ροτ:Π:.::: νιοι!ειπ:::, ποπ ι:οι·π:::πτι: , ω: :;:ι;:::η,

:κι Αιιι:::·ίζ :ίΪ-:ᾶι:: :ιι ρι·αι::ι::πι: νοιι:πτ:ιτ: Γ:

:ι:τι:: ιιπρι:::τι:ι·:ι: ι:ιι!ρ:ι:ι. Ει·οοιπ πο: Γ:Ι::ω

::τι::τιιι· μπει:: ἰπτ:: πο: ::ϊ:άΣιι: 6: Πιο:: ιιοιι: .π.

| ιιρροί::ΐι ::ι:::ΐι, π: ::ΐ:&ιι:π:ιτι:::!ιτ:: ί:οι:ι:πτι:ι·

πω:: Μπι: πιιτ:ἰιιι:::: ::ιι:ι:Ιιιιιι:: πι: , ιιρροπι::

::ιι:::Ποι:::ι: ν:: :::ι·ι:τ:ιι::, :πιω ρ:α:::ρτιπ:τιι

ι·:Πι:: ί:οιιιιι:ι· νιτιι:ι: Μπι: πιιττιιιι:: Ει:ιι!ι:Ει:,

ἰιιιΡ:ὸι:πιἰ: πω:: ::ιτιοι::: Μπι:: . π: ροΙΕι ω..

:::ο ι:ιιτ:·:πτ:: ρι2::ριιι::Βιιιιι:: ::::ι::ρΙ:::. .

Π:οο α. Πα:: οι:ιι-Π:ο , ::ιιιοι:ιΙιι::::ίΐ:&ιι: 44

ἱπ ίοι:ιπο,ν:Ι::::ι:τιιι: :::ιιιι::, ποπ Μπα:: ::τιο- Κό”"β

πω: ρ::ι:ι::ι ίοτι:::Ι::::,πι: πωπω:: οιιιο:ι:: ρ::::ιιι·ιπί:αιω Ιιο:ι·τ:::ι:: ὲ ρι·:ιει:ι·ιώ νοΙι:ιιι:ι: ό:

ιιιι:πω, Μπι: ::ιιι:π :Πι:ιτιιιτοτι:: ρι·ορι·ι: , 8: :π

:οπ:ιπιιπι Μ:: Ιοοιι:ποι οι:ιιτι:ι·:, ιιι:: πι:: ρ:ι:::..

πιο: :όπ::ι::::,πιίι ι::ρ:ί: οιιιιίΠοπ:, κ! ι:οι::ι::ιβ

Ποπ: (::ι::Ξτ:::οι:: πο: πιπιι:ι:: πιο:: 5'."Π:ο. :ι.ιι::

ι:ο:ι:ι:,οι::ΗΠοπι: ι:ι:!ρ:ι:: πο:: ιιι:ριι:::ι, π:Η πω.

ρο::ριοι::ρι:,οιιοιιι! ι::ποι::ιπ:ιιοπ:ι:: οι:ιιίΠοπ::

ΐοι·ι:::Ιιτ:τ, ου:: ποπ ι::ιιοι:::ποτι:: ί:ι::ρΗ:ιτ:τ,

οι::ιίΠο , πιί: τ: :Με ρ:αι::ρτι ττιιπί.8ι·:Πιο Γ:οι::

ιι:ι·.$ι:ιιτ π:: ου:: ι::ποιιιιπ:τι:τί:ι::ρ!:::ι:: :ιοιπιε

Επι.. , ν:Ι:ι:ι:Ιι:ι·ρ:: ἴοΙ:ι:ι νοιι:π::ι:ι:::$::::ι::

ο::ιο:πι::,ν:Ι ιι:ιι:!ι:ι·:ποι.Ρτορτ:τοιιοό δ.'Πω:ι.

Μ. Βου:: ο. Δω, :ι::::,οι:: ω.. λ ιοι::πο , οιι:ι::

ν: :ι::ριιι::Ι:ιπ ::ιιιΓ:::: οι:::Π:οπ:: ::ρρο(ιιιτ, :ποιοι

τι:: ρτοι::ρτι:ι:: :ι::ρι:::ι. πό ρ:::ο.:: ρ:ι:ι::ιτο σούβ

ίιοπι::οι:::νιι::Ι:::τ οπιιίΕοπ::ρο:ι:: :::Ι:ιιι , ό:

ποπ πιπιι:πι ::::πι:Ι:ι:: ρτιι:::ριιτι·:πί8::ίΠοπ:ι:ι.

0ο :::πι::π: τιιιιοπ:ι:: πο:: ιπ:ι:::ίτοιιι: ριτπιιι::

::::οι::ι::ιιπ::::ιοπι:, ν:: :τ::Βιιι:τιι::τι:ποι::::ιάιο

ιι::ροΗτειι::, οι:: ::πιιιπ: :ιιιρ:οιΙ:ιι: :::ι:ιτ::ι:Γ:ι::

ποι:::ι:ιι!ή: οι::ι:: ::ιι:::π ιπ:ι:πιτ,ί: ::ι::πει::ρ:Β:Π·

τ:: ροί:ιί:.::ΐ:&ι:: :ι::ι:: :π ΐοπιπο,ν:Ι:Μι:::ι: Η·

οι::τιιι·. Παπ. Οοπ:ρΙ:ιιιι· ι::ι:::ι,ί:Ιι:ω οι:οιιι: ι::

ποι::ιπ::τ:οπ:ι:: :::ι::πΓ. οι!" , ει:: :Π-:&ιι :ιι:ι:: :π

ΐοιππο,ν:Ι :Βιι:::ι: ι:οιιιιτο:::Βο δ: :όιτ:τιο, :ι::

&ι:: :π Ιι:ι::πο,ν:ι :Βι·ι:ι::: ::ιιι:ιιι: :οι::ρΙ:Βιιιιτ,

ωι:ιποι:ο:ιό :πιτιπί-. ι::ποπ:ιο. ρ:ι:::ιτι , ὰ ::ι::ἑ`ι

:ι:Ιριιι::!ι ρτ::ι::ι::πι:.Κτίρ. οι:::Π:ο ν:: ποιοι::

ι:ιιιιπ ίιοπιί::ιιιιιι· ρ:: :::οι:ι:ι:: :πιο :Π:::ι:::!ιο:·

τ: ::ΐ:&ιιι:: :::Ι::πιι:: :επί-ιι :ι:ι:: (Μαι: ρΙ::ιιι::οι::

::ι·προι·: ::ΐ:&ιιπ: ρτ:::ι:::·:; ροι::ιτ ιρί: δ: :ι::ο

&ι::ρ:: τι:οτ!ιιι:: νπιιι: ΒΒπιί:::τι , :ιἰειο: καιρο::

::ι:ΗΠτ:τ::πτ:π·ιιρι.:.Ρ::αι·ι:ο:.:ί::::ιπ:!ι:ο:ιιτ:

τιοπ:ι:ιΙΗ::ι·ι ιοτπι:Ηι:: , ποπ ροι::ιιὁ:ποιπἱπ::ἱ

ρ:ι:::ιιιι:ι ίοτιπ:Πτ:ι , ποπ ωιπιιιωπ :&ι::ι:Τοπ

ι::ιι:::π:ο,οι:οι: :Η :&ι::Ιι:Μ:::::: ι::ι:ίιε.

Ούθι·ιω ι. Ροι:ί: ου:: ::ιιιοι:ι:::ρ::: Βι·:ιπιι::

::ι:ιρ::: ::ο::::ιιι ::ι::ο :τ::ι:: οπιιιιιιπ::ιι:ιιτ::: :ο

ιπ::::ι.Απ:::. ρτοι:. τω:: ό: :Πο , οι:: ιἱἰἴροίἱιι:: .

:οπΪ:ίΪ:::ι:ι:: ρι:ιιι:::, δ: :ιι ριι::πιτίιι:: Ηρώ: ίπ::

ι:ι:πτ:!ιτ:ι·:Βιοδιιιιι::.Τι:ι:: ::::Πο,οιιι ιπ::ι·Β:π

Μ:: ι::ί:ι:::·ιο ρ:ιιι:πι:: ιπ:τιγι·ἱιιπιιι:ἰτ:ι:ἱ::τι:ι::,

απ: ΐοπ:ιπο ρι·ορι:ι·πο:ιι: οι: εως:: ο::ιίιι::0:

πω:: πιο :1::1°:τι:Η::ι:τ:0ΙΜΒ ιπ:ι·τ)·ι·ἰο ρι·οι:::Π::::.

Κ:ίρ.π:εο ροίἴ: οι::ιι:ρ::ι:ι ι:::::τι.8::οπί:οι::π- π' ..,..";.

τ:: 8::τι:ιπ παρα: νιτιιιτ: ρι·ορτ:: ορ::ι:::ιιτ.: οι: ::ι::

ί::τιιι:: Πι:::::ιι:. Αι: ::ι:ι::ριιιπ: , εοπ::ι:ο :ι:ι::, ^ἰ°"""'"ω

οι:: ρω: ::::;:ιτ:ι::: ιιιιροπτιοπ:ι:: νΓι:ι:: Μισο::

πω:: , οι·:ιιιιιι:: ί::πιπ::π. ι·:ειρ:ι: , Η :ι :οπί:::

τι::.Ν:Βο πω:: Βα::::ιι:: κάρο:: :ιι ρ:οριιο ορ:ι·:

ἔΧἱ¦Ζ

4 Ϊ ϊ

Βἰ:::

Χο/ρ.

ω::



δ?

Φα/ύ. .ΧΧΠ; Φο ΜΜΜ: τηιεσωτπω οΜΜαζΕ5' αυτί

οΧτττι ίτατυαιτττιοτταττα τ-α&ο, Γο‹τ ντττυτο ταοτααιοτι

ττ,ουτυα οττ ατατταηι οοτιτοττο οι: οροτο οροτατο ουτ

ουηαιιο τυ!ιιοότο τοάτ: τ!”ττροτττο. Νοτη ο!τοοηο!υαι

ττο ταυτοο!5.ο!ατέι οι: ρττυτ!οατο τιιαττντττ ρτορτοτ ε.

απο (ττιτττττ οοοττο τητοττ!οταιτοικ!υαι.

Οται]τττ.τ α. Ητηο τοαυοτοτυτ, νυ!τιυε ροτ βαττ

τατιιτητττότυτι:ι. ηοη οττο ροοτ:ατυττι , τα! οττοότυαι

αυιιται:ατ ροοοαττ.αυτα ηοαυο τη ροτοίτατο τααττταη

«το οίτ,ντ ταετττα τουτο! οιιιττΤα τιοτηττιοατ ηοη νυ!τιο

η. @μιά

·υτστπιτ:β·

πιο"

@τι ατακα"

[τ ματιά

μ.

Βαῇ.

τοτ.!τυὸ τοαυοτοτυτ,ηοο α&υαι οιττοτηυυι τιοαιττ:τ

οτα α αυτ τοτητοαττοητε οπο τοταια!ττοτ ροοοατυαι:

αυτα οτιαι αάτο οιττοττοτ τηοτρτατ ροτ τιιοτυαι τη

τοιιιροτο,δο οαιτιτα ατόττο ρτο οτι όυταττοηο, αυα οττ:,

ηοη ροί!ττ ηοη απ; τοαυοτοτυτ , ααὁ‹! ρτο α!ταυο

τέροτο τιοαυοαάτο οκτοττοτ οσοι τη ροτοίτ:ατο ορο

ταηττε , τα: ρτοτηο!ο ροοοτιτητηοία.Κοτρ.οοηοοοτο,

νυ!ηυα αρ οαιτίτα ταατττα τητ!τότυαι ηοη οττο ροοτ:α

τυο: τοταια!ττοτ,τοι! οί!οάυηι ροοοαττ. Νοαο,αθ:το

ιιουι οιττοτηαττι αδτυ οουτυηᾶαητι ουαι νο!υητατο

τητοτηα ηοη οΙΤο τη ροτοττατο οροταηττε,αταυο αοτοὸ

τοταια!ττοτ ιιια!ατιι , υ οττοαορτοάυυι τυτρο νοττο

τυτ.Νατιι αυαιιιυτε τ!!α τηοτρτατ τη τοαιροτο,ρτοαυο

τ!υαι οττ,ηοοοί!”αττὸ οττ,αυτα τατηοη τουιρυα,αυο τ!

!ατηοτρττ,οτττηττοτοταιτηατυηι,τη τηίτηττυιιι αιττιυε,

8ο αιτηυε,το!οτι τ!τοοηο!α οίτ τττυρττοττοτ οττο τη ροτο

ττ:ατο 0Ρο1°.ιηττ5,αυτα μια α'υοατττιοτ τοαιρυ5 αυτια:

8οτιιτηυα τη τηΒιιττυτιι, !ι!ιοτὲ ροτοττε α νοτυητατοτη

τοττυαιρτ.οψη τρία οττατιι πάτο τητοτηανο!υηταττε

οί!: !ιοο αιοαο!ττ:ιοττι:ηατιι αυααιυτε τττα τηοτρτατ τη

τττητοοο τη ττιίτατιττ , οοτιττηυαιυτ τιιτιιοη τη καιρο

το, δ: ρτο ι!!ο τοαιροτο, αυο οοηττηυατυτ, ηοη ρο

τοττοιοτι οοηττηυαττ,οιτ τυρροττττοτιο.

Ματέο: α. Ετ: δικο , τητοττ!υα1 τρτυαι ι!οταιττο

οτὶ ροοοατυαι,ντ είται τιιτ!οτ οοηττα ρταοορτυαι αυ

οτε ο!οταιττ τοαιροτο , αυο _ντ8τ!ατο ττοΒοτ. Εταο

οττατιι οττοότυατη τοτιιτιο τοουτιια, αυτ τη ντατττα ου!

ρα!ιττοαι !ιατιυττ οαυταα1,οτττροοοατυαι.Κοτρ. Με.

τσαιηυαι τη ηιτ!ττο οπο ροοοατυαι , τα! αρρ!ττ:αττ0

τιοαι τατιττιτυ ασ! τραιτιυτιι :Ποια υιοτυα, αυοτο αυτα

ρτατοτρττοττι ττατ,το!ίται οτ! ροοοατυαι , ουαι !ι!ιοτὲ

τηοτριτ τινο!υτιτατο ρτατοτρτταηττε , ηοη τη ττοουττυ

ρτατοτρττττ,τη αυο ηοη οττ τη ροτοττατο.

ο Οτατιτι α.. 8τ οττοο!:υετηίβαιηο τοουτυεηοηοίτοτ

αιιι!υε , τιοαυοοαυτα τη ντατττα ττατα οίτοτ υια!τιτ αυτα

αυτα ηοη οί!: ιιια!α ητττ ροτ οτο:!ττιοηι :τὸ οττοότυιια

αια!υτη.!ζοτρ.ηοα.τοαυο!.ττοοτ τη. οττοθ:υε τη του:

τιο τοουτυα ηοη τττ υιι:ιτυα·τοττιια!ττοτροτ αιοο!υαι

αξττ!8 τιυτηατη,αυτιο! τατιττιτιιηοε ττοαααιυε, οττ τιτα

!υα οτιτο&τυο,8ο ροτ ατοτ!υτη οτ:το&υε, τη οτο!τηο αο!
αυοαι αυτα ο!τοττυτ αια!α. Δ

@ήττα τ. Αττττ.3.Ειτι.σο.ς. τ!οοοτ,ο!ιττοεαυρττ·

οτ μετά! οΠο ρυητέο!α: τοουηε!τιαι τοαοα, Β τη οτιτιοα

τατο ιι!ταυοα ιιαα!υαι οοαιηιττοτυητ, δ: αυτα το ταο

!ιττατυητ , δ: αυτα αιατυαι οοαιυιττοτυτιτ. Ετ8ο ηοη

το!τιαι οί! ροοοατυαι απο οαυτατιι τιιττττ , του οττατι:ι

ατι: οτ τα!τοαυτα τοαυυιιτυτ.Κοίρ. ΑΜΠ.τατιττιαι

ττοτ:οτο,τοεττ!ατοτοε ρυηττο ηοη το!τιαι οτιττοτατοαι,

αυ2 ουτρατιτ!τα οττ, οτιατ τα τη ιιοττττι ροτοττατο, τα!

οττατη οττ'οότυε οταττοτατο τοουτοε;αυτα !τοοτ τη το ηοτι

(τη: Εοττιια!ττοτροοοατα, (αυτ οτττο&υε ροοοαττ , 8ο

τιοίτυτιτ τταιρ!τοττοτταιροο!τττ τωροτ:!τοιιι!οοαυτατη.

Ε:το!οτη ταττοηο!οιτ Εοο!οίρυητττα!οεοττοθ:υα οοη

Γυτἔι,αυτ α!τα οὁιττατια ρτιοηα; αυτα τυητ τυτιἰοᾶτ !οατ

!ιυτιιατιατ , αυτα ΓοΙτιιιι αττοηο!ττοττοάυηιοικτοτηυτι:ι

οιτουτραβτ!τοαυτα τοουτυαι. _

στα” ό. Εττοότυα ττιιι!υε, οττατιι τηαοτυοττοητοτ

Βάια ατι ω, αυτ οροτατυτοιτ !ιατιττυ ντττοΓο , ηοη

τοττα&ατο , ταιρυτατι.ιται! ροοοαιυηι οκ νο!υητατο

ρτεοοττοητο ηοη τοτταθ:ατα :οτιαοτιοη τοαυττττυτ

ρτιοτοηε νο!υηταε. Κάτι. παο, οτἶο&υαι οιτττα θα·

τυαι !ττιστταττε τοουτυιιι οτι τιατιτττ.τ ντττοΓοησηιτιιαα

τ
.ι

ἔἔΪ

ι·οττα&ατοταιρυταττ αὸ ου!ρααι , αυαηττοτττ: αυτα

τυτιο δευτ οατοτ ουιητ!τ!ιοττατο ,ται αιατττταιιι βαρο

το ιιοη ροτοττ: ο τα! αυαητ!ο τυττρτουττυετη οαυε.τ,

αυτ τοουηττυαι το ιτττττη&ο 86 τη τροοτο , αυττα!τοαι

ςοητι.ιεθ 8ο τη 8οηοτο.

Οτττοτο.τ7. Ρτττο!οτ τιυτυταιοιττ οττοότυατη τοα1-·

ηο , νο! οτιττοτατο τοουτοε τη οοητοί!τοηο οιτρττοατιτ:

ηοη οιτρ!τοατοητ,ηιττ τυτττοατοτιτ .τα ροοοατα.Βοτρ.

οιτρ!τοατιτ, ηοη αυταττι το ροοοατα τυτιτ , τα! αυτα

οιτρ!τοαηο!ο οίΐοότυαι , υιο!τίιε οαρ!τοαητ οιιυτατι:ι,τη

ααα ταητιται ροοοατυττι οοητταιτοτυητ,νο!αυτα_τερο

τ!!τ οαρ!τοαηάτ τυητ ρτορτοτ τοίτττυττοτιοαι , νο!

::οητιιτααι αηηοιταιιι. 8ταιρ!τοττοτ ηυ!!υαιοττ: αουτ

τυτιι τ!!οε οιτρ!τοαηάτ ο αιοττὸ αυτα τοότοτοτατ υπα

!τττααι αυτα οιτρ!τοατο.

Αι! ατ8υ. Ματ! ρ_τταιτο τοητ. τ!υ&.υαιαρατττατο

τητοτιττοητι,Κοτρ.τιοοτητοηττοτιοΕητε ττοττυατοΓυ:ϊ

τυα!ττταα;ι τη αδτυαι οιττοττοτουα , ηττττττ ουαττ!!ο

ντττυα!ττοτ τα!τοαι οοτιηοαα; ντ αυοττοε οικτοττοτ τη

οτιοατυτ οιττητοηττοηο τττιτα, οττααιίτ οοηττηυοτυιτ

ίιτιο αέτυα!τ νοτυητατο ίτητα. !ητταε: οταοαά:το οκ·

#2:

ΜΦτ

Π·

.ατι ανεκ

Μ2,"“Μ

_ μα” βαττ

Μ·

τοττοττττιοτο :πορτα , δ: ηοοοτταττὸ οοιιττηυατα !ια- ΙΜ":

Βοτοττ οαηττοηι ιιια!ττταηι,ουττι τττιοτἐ τηοτρττ,αο είπα

ηοοοτταττὸ οοτιττηυατυτ: αυτ αότυα οιοτοτηυα Βα

°Βοτ οαητ.τοαι αιτι!τττατιι ίτητε ατα τητττο ρτορτοτ τ!τυαα

ο!ιοιτυα , οτιααιττ ροί!:οα ρτορτοτ τ!!υτη ηοη ερωτ

τιυοτυτ. Βοτρ. Με. οοητοα. αθττο οητυι οιττοττοτ 1το|@.

ταρω οκ τητοτιττοτιο ττητα, ροτοττ:ττοττιόο οοηττ

τιυαττ ροτ οατιττοτιι νοτυηττιτοτη οοιιιτιιυηοαι, ροο

αυατιι τυττ 8ο τηο!ιοατα αέττο οιττοι·τοτ, 8ο τητοητυε

ίτητα τα: αταττο οιττοττοτ τττιοττ: οοορτα , ηοη ροτοττ:

ηοοοτταττὸ οοηττιιυαττ ιιιοττττ αυτή τιιοτα!τοοαι

αιαητ. ()αυτα οηται οοτιιαιυηττ, ααα: το ιιιουοτροτ

τητοηττοηοττι α‹! ίτηοαι , δ: ροτ τ2Χα:υττοτιςαι π!

αιοο!τα, οίτ νο!υηταε, ααα τοαιροτ ΠιιΜΜ.ι.ω

ουαι αάτοηο οτοτοττοττ , ο!υτιι”τ!!ααι !ττιοτο ιιιουοτ.

Βυτιι αάτο οι!τ!ιοτα Ετ ηοοοΠαττα, ηοη ααιρττυα
ροηττοτ α !ττιοττι νο!υητατο, 8ο οοητοαυοητοτ ηοη Β

οοτιττηυατυταιοε!τα αυτα οοαιιιιυητ. νηοτο ροττοτ

οτ! ταττο, ντττιτοηττο τ:τητα, οτταττιιιάυ ηοη οιττττοηε,

οουιαιυτιτοοτ τιια!τττατιι αᾶυτ οιττοττοττ τηοοττα νο

!υητατο οοαιαιυητ, αυ:!αι νο!υηττια ρτσιττοτττα Προτ

τατο α&υτ ηοοοτΪαττὸ;αυτα Ι·ιτο ηυ!!ει τοαιτιηοτ αυτα,

αυτα αιουοιιτ τα! α&τοτιοαι !ι!ιοτατιι 8ο ηοοοίταττατιι.

!ηίοττυτ τ. είται οτι:ιτΠτοτττ ρττυαττο αότυατ!ο

τιτττ , οΧ υιατοττ νο! τ1ιτηοττροττοάτοηο “Με (τα

Μ

?ποτε ρωτ

ττο· ανακτ

!ιτττ ι!οτυαιοηο!α οτττ 8ταυτταε ότι! αια!τττα τροοττιοα :τα Μπαμ

! οαιτίττοητα: 6:0ηττττοταητταττιτυροτο!ιττΒαιτσΚατα:

τ οποια οιιται ραττ!αυα, αταυτοτ οί!τ οτιιττττο αότυα Πιτ:

ατθττοττντηου!ο ρτποορτττ αυαηιυτα ο!ι!τεαττο το·

ετα ηοη τοιιιροτττττιυαττροοτθοααι τυα!τττοιαι ροσ

οατο, ητίτ Βατ τη οοητοαιρτυτιι !τατε:οοηίταοταηι!φ

3!!2ς!τε!·1ωαΑΠή2, θ8αυττιυε αυαοττ νο! αιττιυτ

[στα αταυττιια ροοοαττι ηατη εταυτοτ οί! οτιιττττο ρο

ίτττυὲ :το τιιτοταε τητοτιτα, αυαηι τηττττοότο ταητίιυι

νο!ττα. α. οαιτοττε ραττ!ιιια , 8ταυτττε τοαιροτ ροοοιιτ,

αυτ οοαιαιτττττ, αυααι αυτ οαιτττττ οοτιττα οαηο!οαι

. ντττυτοιιι. @τ οηται οοτιιαιτττττ, οοητταττοτ αυτ

ουιτττττ, ρττυαττυἐ ταιιτυαι το ορροηττ ντττυττ. Με·

τοτοα Βτουιτιο ροοοιιτ, αυτ οοτιιαιτττττ τ:0ηττα νατα

τοαι , αυαη‹!ο τοηοτυτ τ!ταιιι οιτοτοοτο , αιιααι αυτ

οαιτττττ αυαη‹!ο ηοη τοηοτυτ τ!!ατιι οικοτοοτο. !!!ο

. οηται ττυο οοιιιαιτττττροοοατα:οαιτΠτοητε,ηοη απ·

οοιιτ!ο α&υιιι ντττυττε.αυοττι τοηο!ιατυτοιτοτοοτοτ8ο

τ οοαιαιτίττοητο, ροττττυο οοτιττα οτιηττοαι ντττυτοτη

αΒοηοτο : ντ αυτ ο!ττοτοττττ ο τ:!οτροτατ , Βουαι τιο!ττ,

αυατι‹το τοηοτυτ οτοττοτο, τροτατο, Πουαι «Ηττα

απο, εταυτττο ροοοατ, αυἔιαι αυτ τ!ττοτοτ:!ττ, ττοτἔ

ροτατ , Ποιιτη οο!ττ , αυατιττο ηοη τοηοτυτ οτοττο

το , τροτατο. !)ουαι ι!τ!ταοτο.

ααα:: αυτοι: ουτρατιτ!τ οαυτατιιοτοττττη ατοττιιιτιι,
τ τα ανα

 

%ξ” η

Ιατ'οπατ τα

ιι·Σ '

τπ_βττατ α.



θ:

ο;Ι

:π που :::::::: ::ο::ο:: ρ::οοορ:: Εοο:οί: ο::::::ο:ο,

- ::::ι:::: ρ::οοορ:οτι:::: οπ::Π:οποε ::::ρι::οπ:::: Π::

::: οι::ρ:::: Η: ::ι::ι:::::ο::: οπ::ί:ἱοποε ί:ι:ο:ι:π: ::'.:ι:

ρ::::ι::ίο,8: ο:::ί:: :πο:::: :ι::: ::::ο:ΐ:::: :π:οπ::, :ωρο

::π:ι:τ :ο οι::ρ:::: , ου:: ::::οτ:::::ο (απ: :π::::οᾶἐ

νο::::ο :ο :::::ί:ι.8: να:: ποπ Γιιοτι:π: :&:: ρ::::::ί:::

πο:: ::::ρι:::π:ι:τ :ά οι::ρ:::: , ο::::::Π ρο:ι:ο::π:διΕ

ι:ο::ι:ο::π: ρ::οι::::οτ:. απ: ρ:οοορ:: ::::τι:::::ι::

ποπ ο::::8:π: οπο: ::π:ο ::Βο:.ο ,· ν: :ι: ο: ίοτι::π:::

ίο:::ρο: :οπο:ι::ι:ε ν::::ο ο:::πο :π:ρο::::::οπ:ι::::,

πο:: πο: ροί:ο: :ο :::οτι:::: ο::ίο:ι::π::: ::::ρο::::ο:

Εμ:: ο:::::έ:::: ρτ::οορ:: πο8:::ι:: , ::::ο::ι::: :::πρ

::. Β:ο:Πο ο:: :π:::πίοοο π::::. ο.. Ιπ:::ρ:: ροο:::ι:::::

1,'.ί:”", 4· ο::::ίί:οπ::, :::::π::ο ο::ο:οοπ::ι:εο::::θ:ι:: ρτοοορ

:::::ί: :ο :πί:οπ:: ::ο:οτ::::π::ο, :π οο:πο:ρ:: ο::::

::::::ί::ο::: :π:ι:ί:::π:: :π::ο:οτι:::π::ο , οι:::ί::ο :π:::

ρ::,:::::π::ο ρ:::::ι:::: οπ::::οπο :::ι:οτ::: , :ο μο::::

Μ:: ρο::οι::ο ο::ροπ: ο::::::οπ::: ::'.'::: ρ::οοορ:ῦ,π:Β

:απο :::ι:::: ο::ο:::ο:: : ί: ρτωοορ:ι:::: οο::8:: :π απ::

ροτο , ο:::τ:: ο::::ί::ο :ι:ο:ρ:: :ο :ο:::ροτο. πω::

:::οπ:ι::::::ι:τ:ο :πο:ρ:: ο:π:ίΙ:ο,:1ι::π:::ο ο::ο:οοπ:::::

οτι:: :Με ρτοοορ:ι:ε.

Κ:|2:. οι:

5:07.

~ μεΡν:Ατιο ΧΧι::.

Π:: ροο::::ο νο:::::: δ: :::οτ::::.

εεοτιο ::::::Α.
:η~-υ-·~

Α::ρεσαι:π::: ·ου:::2αίε :ὅ ορατοί: ε.: παω::

β:: έ|ίτηπέκοπ:α:Ξ

Κ: τω:: : Α πρ:: 5.Τί:ο. :.:.9.88ο::.2.ροο
:ξ

::::ι:π: ι::οπο: νοπι:Ιο. : .::: οι:οπ:ι: , μι::Τ::ρ:::Ι:ου· '

5:::::Μπ ::οπ::π8:::::ο:: νοπ::ι:: οοπίο::ι:::::ι:ο ρ:

Β::3:"' ω” ° όλο οτοπο ρο::ο::οπ: Η: νοπ::::ο ρο: οοπτ::

@πιο ροοπ::οπ::::::, οι:: ::ι::::::: ορροπ::ι:τ ::::ρα:.

::::οπ:::. π. :ι ο:ι:εέι, οπο :::ο::ο οι::πο ροοο::::::: ο::

' :8πο::π:::: , ο:::οο ν:πο:Β::: , ν:: ρ:ί::οπο οο:::α:::

:ι::::,:::ο::ι:τ νοπ:::ο,:1:::ί: πο:: :::επι::::, ΜΜΜ:

::::: :. :ο Τ:τωι::. : . Μψ::οοπέ:οα Ό:: "πβά:::::

[Μ,:":: :::ιστοπ:βο: : οι:: ορροπ::ι:τ ροοο::ι:::: ο:

:::::::::.::.3. ο:: :π:τ:πίοοἔ: τ::::::ἔ:::::::: :ο::::::: ραπ::

:::ο:π:ο ποπ:π::::::::,ποο :::ο::οπ::ίΐο:: :πως : οι::

ορροπ::ι:τ π:ο::ει:ο. Ι:: Μο 3. ί:επ:ί:ο:::οπο :::ο ::ο

νομο:: :::ίρ:::. Φο:: :Δ π:: ο:: ::::ρ:ο::,::::ο::.:::: :Χ

Βοπο:ο ίου ο:: ο::ιο&ο, ν: νο:οι:::: ο::οίι:::: , οπο»

:::ο:ι:τ:::οοοίι:ο: , :::ο:ι:τ:: ο:::ιπρο::ο::::οπο. ν::

::ο:::π::τή; δ: :::ο::ι:: ::;:::ι:ι:: ο:: ::.:::ορ::οπο,

οί:::ι:ο :άπο ο:: ::::ρο: οέ::ι::ο:ι::ο::::οπο :::9:ι:::

ν:: ο:: ::οίοό:ι: ::::το::::; 8: ::1:, οι:: οπο: :οικω π::

:οτ::::: νοτί::ι::. Β:ί::οο:::: ο:: , :ο νοπ:::ο -Πι:ο

_:2..:: ο.:

|ιωυμ:::πο.

Ρο:: :πιο

:ΠΡ- ο:: 8οπο:ο, ί:ι:ο ο:: ίι:::ορ::οπο :::ίοτ:ι:::πο:::: ο::

απο:: Π:: :ι ι::οτ::::. .

ΙΜΟ: Ρτ:οπ: ίο::ι. ίου οπο: Η:: 8:ο:οο:ι:ι::, οι:: το::

:οπ:ο Οκτ. Ρα:::::. 3. οπ:π:: ροοο::: ::ο:οο:π: ρ:

:::, π::::τ:::: :π:οτ νοπ:::ο δ:: :::ο::::ο :::ίοτ::::οπ.

ποπ: ο::οτο:::,:οί::::ι:5 Η:ο:σπ.ί.2.οοπ.ίωι::ι.|ϊκο,

δ: Ακέ::/Ι.Ι::.άο ΜΜΜ: ::.ίοοι::ι:ο ο:: ίσπ:::οπο:.·ρο

Η:: τοποι::τοπ: Ι4θοί:77::: , δ: :::::ο:::::ποί::: :ο:::

δ:ο:οι4.: ρο:::,ο:: :::ι:ο:ίο :οπ::::::. διο:ου:ου:: :::π:::π:. ροο

::::ο , οί: : Μ:: τοέ:ο ::::οπ:: .:οοο::ο:ο : :πο τοοοβ

ίπε,:π:::ι::ί::::::: οίκο ί::,:ο ρτο:π::ο 2:1::::::,ίο::ι::

π:: στοπ:: ροοο::: π:: :οοι:::::.

Ιω.ΐλ_· Ει:π::. ΙΜοίερϊ 8:ο. απο:: ροοο::: οί:ο :::οτ:::::,

ΙΜ.: μι:: ίι:π: οοπ:::: :οΒοι:: Πο: , ::::::::ι::: ::::ο::::::: δ:

ρτεο::οί::π:::: πο:: ::::ρ:::οπ:ι:: :::ί: ει:: :οπ:::::, Μ::

Βέ/|ί:. ΧΧίίλ Όι·ρο:οαΜ απ::Θ'ΜΜΜ. .5”:όΖιο λ ·

::ο::::ι:::ι::οτπ 8ο τορτο::::::: :::οτ:::::. 8:::(:::ι:::::

Π:: 2 :π/:::.ο::ρ.8 .1ΐπο:Ηι::πο::: ΗίψΠ:: σωποροοα:

πω: υ::::ο:ο ο/β,δαπέ:::κώ :ἰείιὲ?ο ·υοπ:::ίπ: :Φ , πο::

:::[άριο πωσ:: , ΙΜ μέ:: ο.: Π:: :»:/Ε·οοπ::έ Μπα::

οοπῇοοκωκ:.Ε: ί:::.3.:.4..ππ.:.8. Ψσωπ: Π:ρε:ιά:πω

ρυ·οοικποΜωπ: :β ωο:Μπ, Κα:: ό. ό· ο»ωπ:»:, μ.:

ροοοοκο:::, :κοπο έ:8:ΜΜ. (:::ι::π: :ι::::::π:. ::::ρ:ο::,

τω:: 8ο::ρ:ι:τ:;ΕΖοοπ. 18. @::]7:·κά:::: π: οι:: ,[:ι.

δία: π? συκωτι:: πω. Ι:οο::. 2. Ωειρίωτ:: :ΜΜΜ ά.

σκοπέα::: :με υπο:έω:.: , ΜΜΜ:: ·υοω::έωτύπ :απο

ο::ίου·κω, Μ:::::. ο. ίου ποπ :::οποι:: :ο8πο απο.

::::::,:π :.:ι:ο,:οί:ο ::α8::Π.ί::.: .άορτω.Πο.α:6.ποπ ΜΒΜ
Μ:: ::::επ:οί:ο ροί:::π:. Τυπου:: :π ::ι:οι:::ρ::ο- 'Μ,

οορ::: ποπ πιο: :::οπ::οπ::::::: οί: , πω:: ρ:::ο:ρ::

:ι::,::ι:::ι:: ου:: ί:: : πω:: ::;ο:ρ:::. Βιμ:: :::::οί::

:οι:: νο::ι: :::::::::::: :ο ο:::::π::ο:ο , ίοι:::::ι:::: ίοο::::

οί:,οί:::: :::ι::π::: ::::::οτ:::::::ο:ο ο:ι::.

8οοιιπ::: :οπο :Π:τπ::: , ::ο :ξ6::ο ::::: ρο::ο:::

ιπο:::::: , :με :::οτ:οι:: ::ί:ο:ι:π: οπο: :ο::ι: ραπ::

2:ο:::ο, δ: νοπ:::::, :μπε ποο τ::ο::ο::: :ί:::ι:π:, ποο

:ο::ι:::: ραπ:: :ο:οτπω :π::::οι:πτ:::: :::::οπ ο: ποπ::

::: π: πο:: :::::ο:ο,ίο:: ο: ::::ίο::οο::::: Πο:,οιι:: ::ο

ο:ο::::, πο:: οτ::π:: ροοο::: ποπ:: οίίο π:οτ:::ο::,

οίκο :::::οπ,ίρο&::έι τι:ω:: ροοο:::,ο:::π::::ο::ι::ί

ί-οπ: οί:: :::ο:::ί:ο:: , δ: 8:::::. :ο :::::ο::::: Πο: πο:

ρ::ι:::ο Μ:: Θεώ:: ρ:π·::έ7. ά: ·υ::::|ρ::. :::δ:. : .Αί

υπο:.::οδ7.3.Μοπί.οορ.:ο. Κυβυι.ο::.3:.ουκ. ί..ι:

:::ο:. Οοπι:οπ:: πο:: :οπ:. οπο: ρ::οοο::. οπο:: πο::

::: :8ποίο:: :::ίο:::::οπ ο:: π:::::: το: :π:ο: :::οτ:::ο

δ: νοπ:::ο,ίο:: ν::ι::::οι:ο:Π::::::: ίι::ρ:ο π:::::: οίίο

:::ρπι:::: :::οτ:ο δ: ραπ: Μοτο:: :::ίοτορ:: :π οο:

μιά: Η:: :ί::::::ο: , ::ο :::::ο στοπ:: ροοο::: :κοπο

:::ο::οπ: :πί:::ο::::ι:ε δ: :ορτο::::ι οοπ:τ:: Β::ο::::ι:ε

δ: ρ:2::οί::π:::: πι:::: ροοο::: :::ο::ο:π :::”οτ:ο ; Μ.

::::ο ο:: ω:: ποπ ::::ρι:::::οπο δ: ::::ίο::οοτ:::έι :)ο:5

:να ::οοο:τ , ::ο ΜΕΣ:: :::οι:: ροοο:::ι :οίρο:ί::: ου.

:ι:ίοι:π::ι:ο ίι::::ο:ί:: ο:: :::ι::πίι ::::ίο::::ο::::: :ποτ

:ο::: ποπ:::ο::ο , οί:π: ::τ::οπ , ίρο6::ι: οο:::::: π:

:::::,οί56: :πο::::-ο::τοίρο&ι: :::::::ίοι:::ι:ο ίι::::οά:.

Ρτο::. Οι::πο ροοο::::::: , ::ι:::οπ::: ο:: οίΐοπί: _

Πο:, οί::::επι:ι:: :1ι::οι:π::::0ΡΦΜ: ο:::::::π::π:
ἰ

ή: , :::Βπι:::: :π:::::ο:::: 8:το:::ο Βο:: :. ::ι::::ι:ί:: Ε!! ια;,":

ροτι::: Ποπ: ::ι:ο::::::ο:ροοο::::::: , ν: 0::οπ:::::::::ρωπο:οβ

:ι::,:ο:ο:π: ροοπ: Μπιτς:: ::οο ο::ο: :::οτ:::ο,:::::: Μ:: οπο

:::οτ:ο: :::ο::οι:: :π::::::: : οπο:: ποπ ρτο:::::::ο:::, Ρ'°&· '·

ω:: ο:: ο:::: τπ:ίο::οο::::ἐ. ο. ::ι:ο::::::ο: ροοο::ι:ι::

νοπ:::ο οοπ:οπο:::::: :π :π:ο:πο απ:: :::ο::::: , ο:

Μ:: ο:: .δ. Τ::0.·ά"ο. ρι:::::ι:: ροοπ: α:ο:π:, :::::::ο

οοπ:::επ:: δ: ο:: π::ι::: τοι. 3. Ε::2:ο:::ο: οί: οπο·

οπος:: ροεπ·:, ο:::::: Μοτο: , οι: :::: ::ι:ο::οι:π::ι:ο

νο: :οπο ροοο:::::::. 4. Νο:1:::: ::οπ:ο ρ:ορ::::ν:::

ω:: νοπ:::::οίι::8ο:ο ί:πο ίροο::::::::::::ο Βο::ίοο:

::ι::ι:::::ι: τπ:πο:ροοο:ιι:::: . ::::πο: ραπ: ροοο::ο

::ο::::: : :8::ι:: νοπ:::: ροτ :ο ::ο::::: οί: ραπ:: :μοτ

:::; οίκο πο:: :οπο::::: Ποι::ίροο:::ο ::::::::ι:::: ο::

:οί:.:τροπ::::::: ε: νοπ:::: οοπίο::ο.:. .Νι:::ι:: μπι::

::ο:::ο οπο: ::ι::ιοι:ποι:ο Βτ:::::: οοπ:::8:::: ρο:οί::

ρ:ονοπ::::ί::::::οοτο:ζο:Βο ο:: :::::π:::ο π::::::α,

:::: ::::ο::: ::::ο::ε ο::::π::_, ::ι:::::: ροί::: ο:::::οι:π

:πιο ί::::::&:οπο :πίο::ο::: οτ:::π:5 οοτ::ροπί::::

ο:Βο ο:: ::::έπι:ι:: μα:: :::::π::::: ου:: ::::::ρο: π::

πο::π ρο:ίο::: οί:οπί: π:: :ο οί:οπ::οπ:ο ο:::ροπ:::

:::::ο:ο::: δ: :::::ο:οι:: ρ::οπ:π:, ::οποοϋ:::ρ:οπο

ί::::ί:::. Απ:οο. μοΒ. ο:ι:ο::::ρο: ροοο:::::::. ν: οί:

ο:'::οπ:”: Π:: , Β::ι:::::ο::: :::::::: ε: ροτίοπ:: ο::οπίει,

:μια οι: Η: :πί:π::: 8ο :πο:ο:ι:οτ::::π:ε,ο:::τ:: ::$οπ.

ί: ο_::: :π::π::: 8ο ο:::::::: :πο:ο:::, :ο μο:πο:ο πι::

:: :::::ί:&:οπο μι:: ::οτ:::π:8 ίου οτ:::π:: ο:ο::: .

οοτ::ροπί:::::::. ()οπ::::::. :ο ο:::ο::: ρο:ίοπ:ίρο- κ.
:::::::::ι:: ::τ:::ι:ο οί:ηοπί:, ν: Πο: ίο:: :::οτ::::: ο:: ο:: 0°,ψ:"

ρ:α::::ο,::ι:ο:: οί::οο::::: ροτίοι::ι:: :::2:Ω:2:1:::1:ο

τω::

ΜΜΜ::

Σ. δθΙ!!';

5.

Σ..

: +



πω: ρο:ιι::ι: ::ι:τιιοιι: , 8: ρτίοειισιι:ιι: ιιιτιι:ίιίι:

τΠιιιιι2: :τοο αίσιο: ν:ιιιιιίι:. Μειο: ρτοί:ι. νιτεοιι:

:Η οσοι:: Π:οι::, Πο:: Με οποιο, είι:τε ί:ιιι:; ία:

ί:ιιιιο: τω:: :ίιίίτείιιι οίΐ:τιίιιι:: ::ιτιε οτείιιι:ι:: ΠΠ

:ρωεωιιοι, οσοι: :ίτρ:τίοιι:οίί:ιιί:: ν: €υττι:ιΙΙΙ

:τι ρει·ιιε ι:ιοι::ι·ιε :που ἀιίὶτοίιἱτ εάιιι:: ε ίρ::ι: Πιτ

:: ,ί:ιί τω:: ι::ίιιιιιτ :Ποιο :απο ::ικί:ι:: ίρ::ι:ι::.

Τ:ι·ιιε ί:ιιτ.::ίο::: , ιΠί:τιι:::ιι Με:: ρ::::ιιιτ::

ι:ιοι·ιεΙ: 8: ποιοί: :ίί: :κ οπο:: πι, 8: τω:: :ιι (09

ί: ::ιττιτιί:::ι πο: δ: ινοίιιιιτει: 13ο. ΕΠ: :.π..: α.

οιιοβ.88.οι·:. μ:: :.δσο:.ιπ :Μοτο το:: ι . 6.172:ο:ο·

πίιοποποοπ 8:οίείΠο. :ει:ιοιι: :ιι ι:τοί::ίίο οικω:

'Πιο.”:Μοπ.:ο.:.ά: 8οο:ο.ο. ι μι.. τ". έ· κό. Όοοιι

:π Τπιοίξί:ίο. ιο..ο. ι 3.ς9· 16.ίλ:Πτο ·υ.ικαοικοπ Μο

1 π. Ροτ. δικο ιίέάψτιοπιπο ·οοπέι:Ιι: !οδί.6. .ΐοι:::ιπ. ο.

@Ο ι $.οκ.ο..οπ. ι .Βοίίο7°.Βοτοί.1·ά:.ίία2ισμοο.:]ία

άιπ. 1.2..ο:ο.ο:ι.ο:ι. 1.7ο/οι:::. τἰῇ. 142.641. 2. (Ποιοί

οίιιο..οι·ι. ι οπο. ι.ς9· 2..ΐα:87:2. ο...ο.ι.ο.......ο.;.οορ.

οῇᾶ.ο.. δ: οοετ:τι ία: τ:::ιιτιοτ::.

ο Ο 6ΐοτι::ιοτ Π:: εωρ:ιω:, 06οι1η.,9:.ιι:.6:.

...πώ ο” οπο:: .ιι. :ίί: ιιι Τ:ιάσπ ββ6. σ.11. ό· θιικ.:3. ο...:

Μ”, μι. εΠοι:ε ρ:::ειο,οιιι::ιτ ....ο..:τ..: ί:ιιιε Πιτ:: 8.: οτι::

που:: ο... τιιίιει·ιο,ουε:οιι: απ:: ίειι&ι:ει:8: ἱιιίΠιιἔι ιιοιι μι·

ο°ΜΜ οπο:: Μιίωι:.2..βού Ιπποο·.ι. απ. 4.16. δετιόίοτιιι::,

ει: . :ίί: ιΠει:: νο::τι: , οποιοι: πού:: :ΜΒΜ πο:ϊπο,

ου:: κω:1ι: μεσου: Π:: ο Π:ο :Πιι:ιττι ρ:τιιιιι:Εοπ.

ο. ώ· 8. Και: ιιι ΒιιΠο Ρο ν. τ:ιιοιιιιιέι ο ΘπΖο. η.

οοι:ιιιοιιιι· Πο: ρτοροί. οι. Ν:ιι!Ιοπι ο/ίροσωιοπι ο:: ρ

ποιππΜά υοπτιίο,ῇά οποπο μοοι:ιοπι οποιοι" Ραποπο

ΔΙ:ΜΜπ. Εοοί:ι:: ί:ιιτ. τοετιιί:ίί:: :οΙΠΒιιι:τ :ιι τ..

:το 8:τιριιιτε,ιτι ου:: οιιειτίετι: ρ:ι:οετο οι:ιιτιιιιτοο- 1

πονο:: :ποποοπ : ίε:οί:ι. 1. ιό. :ιι:ίιιτί:τ: : τ:Βιιο, ¦

Ε.ΡΙ::ί. 5 .5·. Νο:: Βάι:: |:ο::οίιιοιυπιέπ νομο Οίοι·::ΐ: ί

σο· Π:: Κ:τίο:ι: τισ: ιιιιι:ιιιτοε Π:ι,Κοπο.5.6.Ιοοού. ί

ο.ο.(1ιοιίει:ι τι:: ι ιιιίΠιιο.,ιι:: εί: .ωι:ι_ιι:0:ι,ω: ]

ἔι εε:Ι:ίΠ τ:Βιιο ιιο::ιι:ίοτί:τ:,Ρι·οιι:το. η. Σαμί:: ί

:π οι....1.ιιοροι,ζο ι·οβι·οο:, :οπΡϋ απο:: οοι·ο·ποπ: έ:: ο

οποίω::.ίε:οΒι 3.!π :οποίοι ...βετο-ι οπιπ::.ι. ίσου.

ι ..Ή οι.τοι·ιυπο:,οποπτοπο μεσα:: πο:: Μοοπιι::, τω...: έ
βοίοοιιππ:.()οτιί:τ. δι:τίρτιιτΞι :οιιί:ετ, οιιατίειιι μι:: Π

:οτε,:τιετι: ο ρτοο:ίίιιιετι: :οι::ιιιιίίε.ίοίίί: ιιι ΠΠ:

:ι:οτιο.ίιε. τ. ό: ι::ι::ο.το ρι·οτορετ:ιιιι: , Ποιο!. ο.

_φοάο:ΐοπο οι: :Μπάστα ο.: σο, που:: :ποι·Ι::·ί:. φαι::

:οι::τι::οεπιοιι:ιι: Ρειτ:ε , ρωίωιω .άιο::/τ.Ιιο. ι ο.

οί: 6:::::.Βο:οι:ο.::. που ίοίιιιι: ιιιι:ΙΠΒιιιιι ο: ι::οι·.

τ: :οι·ροτι: , ί:τί :ιίειιι ειιίτι:ι.2. κι: ρ::ο:το αυτ..

:Πε , οσα: :τι :ο ίιιιίί: ττιοττεί: , οοιιίίει :ιι Νο:Ποτι

οπο.: $ο. οποτε: οοιι:ιροίιιιι οι: ν:ιιιετ:ι Μη::

ΠεπείεΠ:.3. :οιιί:ετ ο: ρ::::ιτο Ρ:ιι·ι:οοοάιιιιΙίο

τι:οττιί:τιιι:: Πιιίί:,τ:ίίάτιιτ ιρίιιιε ίε:τιιοεο,8: τω::

οι::ιι::,ρτοοοιριι: 2ί:488/ί.0°ιοδί.66. :π Ιοοπ.]ίἰπ: , Η::

τ:: ΠΠ: Πο· ίετιίιιι : Νοοποιοο :πιο οποποοπ ά :αβατο

οΐιοποοπ 1)οπιιπέ ό: :ποποπ: Φ ποοοπάο , ά· 7'08ί.1:ίΕ

ΡΙοο·.:πάο..9εά Μπακ: ο/ί, οι:ιο[ορπίση:τψποβ.,τοπ:

Μ: “απο , οπο: ίιοπιοπο Μ: "ή..ω..ι. :οιιίί:οτ ο:

Ρ:::ειο Μεοτίοί:ινω , οιιοεί τω:: πω: τιιο:τοί:,

οίί;:ιιιίιιιιτ ιρΠο:ίεοτγωε:, δ: ι::οτίιι:, οτι:: οι::

_ _θίιτὶίὶο τ:ιιιιίίιιω , .Βοοο7. Χεπιιιιοπικι· οι μπα::
Μ ύη:οίΜ,οποπέοΜ οιίο.1°ίΙΜΒίΙ:;. δι ιΒιιιιτ ει: ι·:ι::ιιι€ιίο

ρ:::ετο μοι:: ίί:ιιιειι: τ:οιιιτιιιιτ ιΠί:&ιο Β:ί, πο::

ίο1οιιωΙο ρτα:ά:ίίιιιειιιοιιι: ΠΠ: τ:ιιιιτιιιιιτιιτ.

· - Ε:ιο:ι:: ί:τιι.:οίίιοιιιιτ οι: Ρ:ιιτιί:ιι: , οιιι το επ.

:ιιιιι:τι ιιιιιιοι:ειιι :ιίΠοιιετιτρ:τ οτιΠτι:τιι :ο οπο.,

ν:ίιιιί:τί:ί:ε;ρτυο:Πιιιειο:,ν:ί τ:ρτοΠο: ; ί:ιί ο::

οττΠ·ι::ι:: οι: τιιιτοτειιι ρ:τ:::ιιοτιιιιι ; ω.: Γερ:: άο

δ:ιιι , ρ:::ειτο Ε'κί:ίιιιιιι , :Μαιο ρ:τιοικ , :ίί:8τε·

7· .

8οπτοι::ιιο

να".

.9.

.ΐ"φί:0°6

ΣΟ.

Π | .

?απο

:Ποιοι ρ:::ειιε ιιιί::ί:ίιιιιιι,ρτοοι:τ τιιιιιοτ:τι: οοοοι- ιιιπιιτ,ρτοροτιιοιιοτειιιι πιο:: ραιιοιτι “εποε οι::

ιισιι:ι::,:ιι::ΙΙ::ιιιοτοοιι: ωι:εω: ε ί):ο εο::ριε: πω:: :ιι::ο:τ:τ :ιιίροι:: , ιιοι: :ίί:τ ἱίΠ σφι:: ,ιι::

Η:: οτο-Πιο:: :ίί: ρ:::ιιτε ροίὶ Βοριιίιτιιιτι:,οΜτο Πεί::ι·:τ τοτιοτι:τι: ροειιο, ου:: οι:Πιι:ι:ι οι:: :ο

ο·ιι::,οοτι:ιι:ιίίο.·Αιιουίι.!ιίο.οίο ποιο.ά·έι·.οο.38.Ππο, :ιιίροι:: , ν:ρτορτι:ιε:ιίίι:οτιια::ιιίε; ία: Με:: οποιο:

' ·ίοοιι:ο: ο: ν:ιιιεΙιί:ιι:,ιιι οι:: ίοΙ:ιιι ιιιοιιί:ι: ιιιίΠ,ί ίιεΒ:::ι: ιοτιοιι:ι:ι τοτι:::ιιιι , οιιοεί Πω: οι ίι:ρτ:- Μτω"ϋ

οσοι. .τοσοι 13.:....... ..Μο ωποποο:':.οι. :τ Σ'

ιτε τε8ἰο:ἱιιειιιτ:Ωιοιο/ορὲ οι: ίαοῇποἰ:, ό· ..τοο..ω

ίπ απο: ούτοιπ ικο:οιππι,ς9· :ο]?ι[ιιοι·οπι, :οριο ρω..

απο ποπβιπππι.Ετ τ:: ίι:ιτ.6: Πτι. ΜΙ1.28. $ωπιι·πιω

πο:: :πιμοίιππι ο Μι:: .κοπο :Μίκα οιωοοπι μπακ::

·οοπικία,|ίπε φοβο:: Ποο :απο ποπ ιίιωι::οι·.Ε: Μο.: 4.::

Ο:::ι...·:τ.9. ό: Με Μ...: ν:ιιι:Πίιιι: ιιιτ:ΙΠΒιι Με π. .

Ιοειι. ι. δ! οιω......: οποπιοπι μεσο:: πο:: Βοίπποπ:,

:ιι/ϊ πο: βο:Μπιπ: , Θ νοτια:: :τι πού:: "οπο/ί : Νο::

"που, ιιιοι.ιιτ ,οιοι:ί:::οποποποιο: ποοπιπιοπι σο.: ο/? , βά

:πο:ο::πἑ οποιοι:: , οποιί::οποπο ιιι/τοπιο:: ::ιο:οψιποίο

πω. διιρροτιιι: οπο: ν:ιιιείιε Πε:: :στο ιιιίίιιιε δ:

ίειι&ικε:: :οι Επώι.ο.6ο.. Διίαιωω οσοι: Πιτ:: ω.

απο 8: ρ::αιτιιιιι , οιιοιί οι::ι:: :τιι:ι::ιι Π:: :καε

τιιι:ι,ιιοιι :οιιιτέι:οοιο:τιιι::ιι,ντ ο:ίΞιιιτ ιι·ι:Π.ο.:.οπ

ΙΜπποπη 8]ιί μοσιτικοποποπο . οοοπβιιιοπο ό· οοποπο

·ι...... οίαπΦωκπ:.

Ρτοί:. τω:: ί:ιιτ. τοτἰοιιἰί·›. ι. οπο: ἱιιτ:τ Ποι:ιιιι:: ι ι.

ΜΜΜ 0ίί:ιιίε τιποτε: ίιιἐ είιίίοίιι:ιι: ειιιιι:ιτιεττι, [ΜΑ ω”

εΠε ιιοι: οιίίοΠι:ιιε ::τοο :Ποιο ρ:τίιιι:ιΠε οίΪ:τιίε

τίετιιτιιιι:ι· Ποι::ιο:τι: δ: ί):ιιτ::. Νεο: οτι:: μοτοσυ

τιοτι: οπο: ί:οτι:ο :Ποιο οίί::ιιιίιτ , ω:: ρτοροτ

Ποτ:: Ποι::ο οπ:τιτΠτ Ποι:,ί:. ί:ιιιι:τ,ιπιρίιιι: οί::

ίοτιοτι Π:: :ΠΒιιει ωιωι:ιο: Π:ι, τι:: τι:οτιιΞ είί:τετ.

ο. δ: οι::τιιε ι:::ι:ετε ίιιίιρτ: ιιειιιιίι:ίί:ιιτ ιι:οιτει- τι.

ίιε,ιιοιι ροίί:ι Πω: Μ:: πο:: οιΠίί: οιΠοιιιιωι:ιιιι: ΜΜί··

Π: οιιοοιιιιοι:: ίι.ιί:ί:&ο,Ετί:ίι,ιιιί:τί:ίι,Ριαά:ίΠιιε

οπο , τ:ριοΒο, :Πο ί-οτ:ιιτ; Ποτ:: .ιι. :μια :ίὶ :ρθω

τ:&ιίΠιι:ε νοίιιιιτ::,ιι:::ίίετιὸ πιο: , κ! Μ:: πο,

ιιιιιτε ετι:ειΠιίιτει:ιιι 88 οιΠΒιίιιετ:τιι :ειναι : :ι·οο ί:

οι::ιιἱ:ι ρ:::ετε :κ ί: Πτι:: :ΠΒιιε οίίίοίοιιοιι: πω::

ο:: Π:ι,ἰιι οιιο:ιιιιοιι: :τιιιι:,:ει:ι όιίίοίι.ι:οιι. .
Α:: Πιιιιίει::. 8ιοιι:.ι::8. τιιιιιοτ:τι:ι:: φωτ. το· Π Η;

απο: ἔι τειιοτι: :ίὶ ι:::ιἰοτ,οιιιὅ ίοι:Βιι::ι οί: :Πε πω. οι: .ΜΜΕ

τίιιιιτ:ι:::οι: οιιιρρ: ε τειιοι:: τ:::‹ίιτ , οιιι ο::ιιΠι ΜΜίω·

ΡτοΧιιι:ιιτι:ι , οπο:: οιιι ιο:ο:: ι:::ιιτιιιιτ : πιο: οιιιιι.

ι:::ι:ετε πω: ίοΠιι:ιείιίΠιιΒιιιιιιτοτ μι· τ:::ίίοι:: ε:

τιιιιοιι:,ί::ί ο:: ιιο::ίΠιιι: :ο οί:ι:&ι:::: ροίιιιιι: :Πί

ίοιιιιι:: : δ: :μια ιιοιι σπιτι:: οτιί:&ε ίιιιιτ::οι:: :Πί

ίοτιο,οοιι οιιιι:ιε μπαι:: Πιο: οφ:: οιίΐοτι:ιιο.

Δ. Αι! 1.ίιιτιο. Οείιιιτιἰ , Κ:ίο.8:τιμιιτε:ιιιτ:ίίι· η.

8:ιιτίο::ίί: τ:: ι::οτιιιίιί:ιι:, :ιι :οιιτ_:ιιτιι δ: Ρ:ιτιιι:: ·“ ΕΜΠ

:2οοί:ι. Μουτ:: Ντ. ίιιιτ:ίΠοιτ ι·ίοο:ιδ.ίιο.:.άοβτου. (ΜΜΜ'

Βο.οοο. η. ά 18. ο: ιιιιιιιοιιιι: ν:ι:τι: Με:: , οσο:

:οιπροτιιτιοιι: ιιοιιοί:οι:ι::ιτιιτι::ι :Πι:ιιιιτιιτ , :ΜΠ

Βιιιιτ :ιι :πιο . Η:: Οίιτιίίιι :ο ν:τ:τε οτει::ριεο:

πο:: ο::ιό:ιιιίο,ίιιτειιιίο, διο. ετίιΠι :Πε οίοί:τοετι:

όιίδ:ιίιοτε ό: ιιοτι ιτείο:τιι:ίο, τ:: ι:οιι :οτι:ιιριίο:ιι>

οι: κι:: , π! νιιοτ:ι:ι οίι:ιιει::: οι:: ::τι:ι::ιτιιιι:ε ο

()ίιτίίίο ερρ:ίίετι ρτά::ρτο,οί: νιτειιοι:ο&ιΒιιε Με

τω:: οιΠι ,_:οτι:ιιρἱί::ιιιι: , 8: οτι: :οικωπω

του:: , ου:: ο Ρίιετιίι:ι: . :ο οιιὸά ιιιί:Β: ::ρτ:ίίο

πο: :τειιτ , ι:ιιιιιιτιι'Β:Πειιι. @ο :ιο:οίιιιο οπο:

οι:ειίτιιιτ:ιιιιιι. ο.. Ριιιιοειι:. τοπιο:: ν:τιί:::ιο:ο: κ.

ρ:::ειο , οιιο ιΠτ:ά: :οοι::ιιιιιιιιτ1:ιι,οιιιΙ:οίίίε- ΑΦΜ.:

τοτ; ί:ιιιίΠιιιι::.ιι. :οιιτ:τοριιι: Με:: , ετιιιιιίΠοιιιιι: 4ίω|οοδ

:ίὶ ρ:::ιιιιιι::_: :πιο ο: ρ::::ιτο , οιιο τ:: :τιιιιιιι:ε

ι:τ:::ριε νιοίετιιτ : ν: μι:: ιιι Ποιοι:: Πιιι:ιειιι:,

σουτ:: οσε: ι::Ι ιι:ιιιιι:ιει:ι ιιι :οτιι:τι:ρτιιι:ι ί:οιίί:ι

ιοτι: ιιιιιιίοι·:τίι.οτοιιι: Ε: ί:Βιίίειοι·ι Ματια.

Μ! ίιιιιιίει:::τιτιιι:: ί::ιιτιος ί-:ιιτ. τι:ε.ετιι::. Αεί το) Δ

ι.ρι·οί›. ΚΕΓΕ): :οιι::ιίο , Β:ιιι::ιιιίί:. οι:ετιτιιιο ·ωίω·ί·Ν

:Π :ιι Ρετ:: Π:: . οιι:ιι:ίιί::τ ιοτοιι:τ: ι:οίί: οι:τιιιί Ρ'°Ι'°Ι;Ξ°

ρωτιἰι Ρτορτ:τν:ιιιεί:τειιτί:ι:ι,τοιιοιι: ίιιρτ:ιι:ι άο- '

ι:ιιιιιι οι:οι·ί Πιο:: ιιι :τ:ειιιτε:: :πιο ..ο τιιιίίιιιιι

:οτι:ι::ιί:τιτ ρ::0ετιιι:ι :ιι:Βο , ιο ΠΜ:: ίι:τι ροίί:, Π”. ε., ω;

οιιιιιτιιιτι :θα μι:: :αίτιο : :ιιίρε .ιι. οι ιοί:: ριι- [οι ποπ οφ.

που:: :οι

πιΕβ:ἱτο::,

,-[ωί "ιερή

τ.°οτοί:"π

Ρο:Μ:: Π:

πο. °

πιο:

:.::ίοπιύ:::ι ι



-π::

ιο.

ιο.

«:::/::ο::.

.ά.,,δο ο

α:.

απ.

ω..

άθι:.

π η.

Δ:: :. :οί

απ::

απ:: Βο::::πα: ποπ πω:: ποπ:: οα:Π::ο: :πατα

:·α: , ο::αω :πποοοπ::ίΠωο :πί::εο:·ο :οι δω:: έ:: π.

ά:Π.ππ.:.5.Επ:/:α φωτο: , (ΜΜΜ: :α:::Π:σωψ: . :π

ςα::,παπου: :::::·ππω :::]:2οτοπτο ::ίο,οπ:/:οκασία ιαβ

:Πάκο πω” :σωποταΙ::: :π:ο:::8::,έπέαΠπω,ποπ :α

::οπο Π:: :πί::ποπτ::, ία: :::::οπο οπ:ρα: , οποπαω

:πίΠ8:::::: ν: απο:: Νέα π: Τ:Μου::. Μ. :_4,.οορ.:6.

Α:: ω:πο. οοποο::. οο οαία νοπ:α:ο ία:: ωοτα:ο,

ποπ ο:: πατα:: :π:::πίο:::, ία: ο: π::οοοπτο ο:::::π

ίο::ο Βο:,8: τα::οπο πο:πο απποί:τα.Εο ωο::ο οπο

:οπ:α ποοοα:α ίαο8:αα:::α: ποοπ:: έ: Ρ:αο:α::: π:ο:::

:::τα,::::π: ωο::α::α,ο:: α:::απάο π::οοοπτο 8: 8:απ:

πο:πέ:. :Μάο ί: ίπίπ:::π: :πα:πο::::::το:· ίππο::ο:::

π:2οοπ:πω δ: πα:παω :Βπο:απ::ο,ταΠα οοωω::το

:·ο:, ποπ ποοοα:ο: ωο:τα::το: : ν: ποο::ο:::ο: οπω

απ::τοπ::ο :οπο ποοοαταω, ί: :πα:πο::::::το: :Βποτε

το: π:οοοπ:αω 8: 8:·αποω ποοπαω π::::ατ:ο::::8:α

::ο :::α:παο :ωποΠ::ῖ. Ν:: :οίο::,παο:: οο ο:ίπ νο

:::α:ο α:ίο::οτ :::ο::οω α::ΠΙ:81:4:Πα :Παω ποπ απο::

:οτ ο:: οπο:: ίαα,ίο:: ο:: νο:απ:ατο ο::τ::πίοοα Πο:.

Α:: α. :οίπ. ::: οίίο πο: αο:::::οπ:: οί:ω .π.° :π :π·

ίο:πο ππΠπω ποοοα:πω Π: :οω:ίΠο::ο,πα:α πω::

:: ποπ:: Παο π:οπ::ο αάπ :ο::α&α::αοποοοα:ο·

:::,:::ο:::ο απ:::::ο 8:α:α::οπο: (Π:::ί:απ:,οπ:α: οα

παο:: ποπ ίππ: ::απ:π.:::;8: παταω: ποοοα:ο, απ..

το ο:ο:::ατ παπα, πω: α:: ποοοαταω οοππατπ:αΠτο:

·οοπίοο1α::α::ί::, ν: πο: αοο:::οπ: ταΠ: παπα απο::

:α::οπο :ποαπαο:τα::: ία:::οά::,::ο::οατα: νοπ:αΠ.

Α:: 3. π:ο::. οΠ8::::Πο: ο:: ::αποαππαο παπα,

παω:: νο: ω:π::πα οα:πα , ::α:α οα:πα οοπί:ί::: :π

αά:οπο νο:ππτα::ίη παπα :π πο:ποίί:οπο ωαΠ οπ

:::πίοοί:: :Πατ:;ποο ίαπ: ίαο:οπ::α ωαία,α:: οα:τα:::ία

:ποοωωο::αϊπα:π πα::οπ:ο: πα:παω ίαί::πο:ο , οί::

αάα: ν::πτ::;ίοωπο: αατοω π::οί:α:, ::οω:::οω ν::

:αο:ο απο:ο πααπ: ποοοα:ο:

Δ:: π. οοποο::ο , Πο::::ποω :αί:αω ποπ ποίίο δ

νοπ:αΠ :·οία:8ο:ο απίππο ίποο:α::απ:::::ο Πο: , ία: ο

ί :·οοο:::: ίο:πο:ο :Παω :::::Εοπτ:::Α: Βοα:, δ: ίου
Π:: απο α::οπτ:οπ:8 8: α::::ο::::α :::ο αα:::Ππωοίίο

::ο:::ταω : ίο:: οπ:ω Γ:::::::οπ:: δ:: α:π:ο:::α :π πω::

:::α:π:: ίαπ::α:π ποί:π:α: , ν: :οαο: οίίοπία οοπ::οα

ποπτα:. Οοπί::. :αί:α: :α::οπο πιατα: :αί::::οαπ:::

::α::ο: :π:::::ίοοπ::: :α: α:: ν:ί:οποπ: Πο:: α: πο::πο.

:οί::·Πο:::ο νο:::αΠ ωαοα:α:α: ν:::ο:ο Ποα:::::8::α:

ο:: :π:::πίοοο :α:ο,οιαο:: Παο:: α:: ο:α:αω ν:ί:οποω

Βο:, ποί::::ατ ::α::οτο π::πο:π:πω οωαπ::απ::: ίοα

::οπ:αΠ. @::ο ποεο, Βοτ::1::οΒο αω:ο:::ο. 8: :::τ:ίο

Ραπ:: α::οπ:απ:::, ποπ :οπο:: ::α:αίωο:Π αα:::Παω

::οπίο:·:·ο :::ί::::; ::οἑ: ::::ο ίππ:οπ:: ::ο::::π:: ποί:::

:Παπ ποεα:ο. Ρ:οπο:τ:οπα:: ωο::ο. :οπο πατα:·α:::

αω:ο::::ο τοπο:ο:τ:: Ποα:π:ο:::::ο:ο ::ο σαα:Πο α::

α:: νοπ:αΙο ::οΙοποπω , Πο::::π:::: πω:: παταω νο
π:α::το:ταπ:πωποοοαπ::: ί

Δ:: 5. :οίπ. ι. :Πίπα:οω οίίο :α::οποω ::ο ίατ::

ία:Π:οπο,αο ::ο ποοπα:οπω .π. ία:::ία&:ο ο::::πο:α:
7”Μ.,Ξίσ·β α:: :οία:ο:οποαω οίΐοπία::: πο:ίοπε :οί-εε πο: :::ο

" δ.

Οπου::

όπωοπίοππ:: , πο:: :::: οοπ:::επα . 1: οίίο:α:α: τ:

πο:ίοπα :πίο::ο::: οοπ:Π::οπ:: , παε:π: :::πο:ίοπα

Μία : Ραπ:: οί:ω ταπ:::ω ο::::πο:α: α:: οο::οό::ο

ποω οπ:π:α ::ο::ποαοπ:::, ποπ ::ο::ο:::: ::α::ο:·ο :απ

:αω:::8::::ατοω,ντ ποίΠ:οοωποπία:ο οίίοπίαω ::ο

ία:.Ηοο :οποσ ::οίοπ‹:: ποίίο: , οίίοπία::: νοπ:α:οω

οίίο ο:αί::ο::: ο::::π:: , ::οὲ::οπ:ο:οω , οπο: οίίοπία

:::ο::αΠ , φαω οπ::::οποπ: Παάοππ:ίοοα:α: ίαω.

8ο:: οοπ::α:Ι:οοτ πω:: πο:: ::ο::οατ Ι:α::ο:ο :Π8π::α

:οω :οία:ο:οπ:::ο:ίοπΠ:ω , ί: :απ:οπ οίίοπία Π: :πα

:ο:·,οπ:ω ποί::: α:: οίίοπο:οπτο :::Επο οο:::ποπία::,

ίοωπο:· πο:ο::: α:: οί:οπίο :::α:ο: δ: ωα:ο: παπα

Ο π:ο οίίοπίαο:::8::παω :::ο:: Ποπ: :αί):ο π:ο ωο::α

Π ο:::8:: α::ο:παπ: πωπαω , πα:α οί:οπία ωο::αΠ:

::οπ::α Ποπω οί: ωα:ο:,ο:ααω ποίί:: α:: οίίοπ::οπ

` Όιβ. Χ)ΠΠ. Ποπεσσα:σ οοπίαίέ Θ' απο:Μίά. Σε:: Ι. · -
Δ :π:ο:παω ποοπαω οα:Εο:·ο , απ:: οίίοπία :πΒοαπα

:Ποτ ωα:ο: , πααπ: ποίίο:α:: οίίοπ::οπ:ο :οία:ο::·::

Βοίπ. :8::α:α. ποπ. απ:οο. αΠοοιπ: ν:: ία:πα:: η.

πο:οί: , παοπαό::ο νο:::αίο ποπ Π: πατατα ίαα :Πε

ππω στο:πα παπα; Ωαοπ:α::: να:: ίαπ::αω. παο1:",ω..εω

π::ο:::α: , αΠαω ίοπτ. ίο::αοπ: , ο:α: , ::π:αΠοο: νο· απο:: Μ".

π:::ο ί::Ιοα:: ο:ίοπία Πο:, ο:: :αωοπ ο:αί::οω πμ::

π:: οπο: :::ο:·:αΙ:; ν::α:::οαο :α:::οπ: οαπ::οπ: πο:

ίοπαω , α πο:: οἄοπία ία::::: ο::::ποω , :::ο:: Ποτ::

ππΠα: πατα: ::οωο παο:: π:ο :::ο:ταΠ οοπ:Πεπο

ία:::ία::ο:ο, :τα πο:: π:ο :οποία π:οπ:ο:οα ::ο:: ία::

::αω. οπο:·:ο: ό: πωπω οοι:οπ: ο::Ππο ο:'ίο::ίο η.

πο:: Π: νο:::α:ο δ: π:ο:ταΙο , Πο Ρ:οπο. Β:αο:ίπω Ιω:: @Η

ο:: ίποο:ί:οα::απω νοπ:αΠ: δ: :πο::αΠ: :π :α::οπο ""' Π! Μ

. . . . ::ο ο
οΠοπία: ο:Βο:π :ατ:οπο οίίοπία ποπ ίαπ::π οο- 2.°2,2%

` ::οω ο::::πο: ίποο:ί:οα::αα::: οπ:::: οί:. οπο:: απ· π:0"οίο (π:

ό:: ίποο:Βοα::οπο :::ί:π:: ο::::ποω ίποο:::οα:ο: :8:- απο.

τι:: απ:: Πα::οπ: :Ππο:ί: ο::::π:: ίποο:Ποαπτ:α. πο·

πικαπ: οίίοο:αί::οπ: ο::Ππ:: ίποο:ί:οατα: ν: αάα:

πατα::::::δείαπο:·πα:α:α::: ία::: :::πο:ί: ο::::α:::::

:ατ:οπο οπ::: , πα:α ::::::οπ: :::αο:ί: ο::Ππ:: ίποο:ίἱ- ΠΜΜΒ

οα::αα.Απτοο. π:ο::ο: Η ίποο:ί:οα: ποοοα:α::: ία:: απ.. °

:α::οπο οδοπίαο : :π οπο:: ::::ωο:::α::: απ:: ίο::::α- _

Π: απ: ν:::ααΠ: οοπ:οωπ:πα ::: ποοοα:ο:πο:πία:: ::: ι

ο:Π)οα: ίοοαπ::::π: ίο; ::: νο:ο, α: οπο:: ::τ:α:ο:::α

:ὁ οατ::: οοπ:οωπτπ::::ο:αί::: :π ποο::α:ο νοπ:αΠ,

ποπ οί:Ποα: ίοοαπ:::ιωίο: ία: αΠοα::: οι·οα:απ::

Μα:ο: οοπ::α: : παω οα:οπα: ποοοα:πω:::ο::α: οί

ίοπί:: Πο:, παα:οπα: οί:: ίο:π:αΠ: απ: ν:::πα::: σοπ

:οπ:π:::: :πί:π:5 οὺω ποοποα: αΠο ωο:!ο Ποπ: ο

ο:οα:π:α οίΐοπο: : :8:τα: :Παπ ίποο:ί:οα: ποοοατπω

ίπ:: :α::οπο ο:ίοπία:, απο:: :ωωο:Πα:ο έ ποοοα:ο:ο

οοπτο:::π:τα:, απ: ίο:ωα::το:, απ: ν:::ααΠ:ο:. Μ:

πο:π:ο::. :::ο:: ποοοα:ο::π:ωο:::ατο οοπ:οω::::,α

πο :οοο:::τ. δ::1πο:: π:οπτο: ::οπαωο α:πω πο·

ίο::::δοπ πο: ωο::αίο ::οπ:ο :·οοο:Πτ α οο, οπω

::αο π:·ο :ο: ο:οα:α:α: ::οίο:::: πο: νο:::α:ο ίο:::α:

απ: :::Πεοπ:Π Βοαπ: , :::ίίο:ππ: ν: ::::::οατα::: 8ο

ο:·οα:απ:: απο ποπ πο:οί: οοπ:οωπ:α: νπ:α: οί:: :

ο:τ:ί::οω ο:·:Ππ::οαω οοπ:οωπ:π α::ο::α:; πο:: οί- -

ίοπία :π :Ππο:ί:: οοπ:οπ:π::::α: ίππ::α:2. Ε:Βο πο·

:ο::: πατα: Ποωο οοπ:::8πο ία:::ίαοο:ο πιο νοπ:αΠ.

:::ο ποπ ποίί:: π:ο οίίοπ:: :πο::α::. Ναι:: οατοπα:

:πίο π:ο :::ο::αΠ ποπ ποτά:: παα:οπα: :π :ατ:οπο

:π:α:::ποί: :π ο:·:::πο :πο:οατο: οοπτ:α πο:ίοπαπ:

:πο:οα:αω:νοπ:α::: οίίοπία οπο: ποπ Π: ο::::π:: :π

ο:οα::, :ωωοὸ:ατὲ οοπ::α πο:ίοπαπ:Πο: , πο:ο:::

οοπ:Πεπο α:: ::οω:πο :αί:ο :οία::::::. _

Οοπί·:::::. Ο:ΐοπία ίαω::ο::::πο:::δο ίποο:ί:::α

::οποπ: α ::οπο,ο:αο:: :::::::ο:::ατο ω:: ίο:: "Μα

Π: :ωωο:Πα::: :α::ταπ: Παο:: ::οπαω ο:οατα:::, ία·

αο:οπ: ίο:Ποο: ο:::::τατ:: απ::Ποπω : :π:τπ: α:: :Πο

Παω:: ο::::πο::: 8: ί οο:Ποα::οπο:π. Μα:ο: πω!»

α:::: ο:: οίίοπία, απο πο:: πο:ίοπαω π::πο:π::,α::α

απο :απτί:ω απ:: ο::το:πα :πΠαα ::οπα.Ταπ: α οοπ- Ρ:::ἱ οπο.

::α::ο: α::απ: ίποο:ί:οα::οποπ: Παο:: αάα: ο::α:::α- Μ' ι2:""'

:::, οι:: :ωωο:Πα:ο α:::π8:: Ποαω; :Παω αό:α: :ο- ·:3-,::/.£2

::8:οπ:8,::α: :πωπω ωοὸ:α:ὲ 8: ντ ί:πο::: θα:: απο

αΠαω οτι::ποω 8:ίπο:::ί:οα::οπ:ω ::α::ο: οίίοπία

π:ο::αΠ:, πω:: :π:ωο:Πα:ο οοπτοω:::τ α:: ::οίο::τ

Βοαω, :Παω νοπ:αΠ: , οπο: ::::ωο:::α:ο παταω

οοπ:οωπ:: δ: ::οίο::: _:›οπαπ: οατ::::ίοοπ::: Β:: : . _

ποπ οί:: :::οοποαΠωπ::ο::ο: ο:ίοπία Πο:, ::::ὸ αί:::α:

α::ίοΙα:ο ποεαπ:. οίίο νΠο ωο::ο οίίοπία::: δ: :τοπ

τοωπτα::: Πο:,ντ Βοποπ.::: α. :ία-έα5·.απ.α.π.1.ά:::

πω:: 4.ά:Π.:6.π. :.α:·:.4.α:: α.8: 30ο. :::: πο:::::

ο:: ο:ίοπία ίοοαπ::α::: ηπα:: , ποπ :ω:πο:Πα:α , ία:

ωοι::α:α, δ: :απ:::ω ::οπο:α::: ο:::ο:::ο:πω Βο:,

ποπ :πί:α: Πο:.Νοο :οίο:τ π. οπο:: νοπ:αίο:Πίπ::··
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απ. Χ:::::11::::::::::::::::οποπ:::. .πο π.
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ππο:: α: οοπ::α :σεσω,8ο νο::ιπ:α:σω Πσ::παω :::
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Πσἰ,ἴσ:: ::οπο:·πω σ:::σ:πο:πω πω. Νοο ι·σΐσ:: 3.

ππο:: νσπἰα:σ Π: :::ΐροί:πο α:: ωο::α:σ:ν: πι. ποσο:
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ωα 8ο σἰιιΓὰσω,ἴσ:: :σωο:α 8: :::πσ:ί: εσπσ:::. °

ΟὐῇοΙ:: 1. 8:οπ: π:::::αΙσ :ω`ω':::ἰα:δ: οί: οοπ::α

α::ι::::::αω Πα, π:σ:::α::: οοπ::α Παιω π:: νσπ:α:σ

:ωωσ:::α::: σ:: οοπ::α ίαω:Πα:::α:σω Πσ:,ωσ:::α:::

- ::οπ::α Πσπω :ί:οπ: πι. ωο::α:σ :::Π::Ιπσπ::ο απ:

ο::ἰαω αιω Πσο ::σΐσ::: 8ο οοπ:σωπ:: Πσπω , ν:

αωἱοπω δ:: νΙ:ἰωπω :πισω :πα νσπ:α:σ :α::σπ::ο

απ::ο:::α::: , 8: :οΙΙσπ::ορσ:ίσο:αω :απι:Ι:α:::α:σω

οπο: Πσο,οοπ:σωπ:: 8ο πάσα: Πσπω,ν: ::::ίωπω

ί·-απ::Ι:αι·σω ::Β::ιι: οί: σα::σω ρα:::α: :π ν::οππο.

Κσίρ.:ισεο ρα:ἰ:α:σω:ππἰ σπἱω οοπ:σωπἱ: :ια::σ:σ

Πσπω ν: αωἰοπω,οωπὶπὸ :οοσ:::: ε: Πσο,αο ρ:ο:::·

::σ ::σίσ::: Πσπω :ππἰ ποπ νο:: ::α::σ:σ Πσπων:

:π:ἱωιιω :αω:::α:σω ρα· :”στπσπ::ο:σ: α:::π: ν:::πρ

:πω , ποπ ::σσ:::: ί:ωρΠο::::: Πσο, ασ ρ:οἱπ::σ

·ι 8.

@οπο :Μο

"πινακα

· πο:: ::σΓσ::: ίἱωρΙ:οἰ:σ: Παιπ:, ίσ:::α:πω ὁ ωο::ο

::α::σπ::: Πσπω ρσ::π:σππο:σω :ιο ία·πσπ::ο:σπ:

οοπ:ππ&::οπσω οπω :ρίο. 8:οπ:.-ππ: ποπ ν:::σ:

- Πσπω,οπιπίπ'ο ίσρα:α:π: ὁ ν:ί:οπο Πσἰ:πιπ πω::

Β::: απ:: Παιπ: , πο:: ίσρα:α:π: ί::::ρπο::ο: ὁ Πσο
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ωο:::ιπ: ::σίσ:::ι:: Ποπ: :σοππ:::::ι: ΐσ ν: ν::ἰωπ:

απ: ο:σα:ιιι·ω: ροί:σ::::: Γρσο:-::οα:π:· :απ:ίιω :ι
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πρ.
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ν:::ωπω:ρσο:Ειοα::ππω ο::σπΐο νοπ:αΗ: α: Ποπ::

πο:: πο:: νσπ:αΙσ:π:ωσ::ἱα:ἐ π: οοπ::α :σι·πο:σω

ο:ια:πα::: απ: Πσπω, ωσ::ία:ο :αωσπ οί: οοπ:ι·α

Πσπω,ππα:σππ: οί: οοπ::α:ρί:::: νοΙππ:α:σω:σ:6

4 πο ν:::ωα:: Γρσ:::Βοα:π: αοἰρἴοΠσο: ΚσΓρ. ποο,

·, . Δ ω::ιο:.:Π:::: σπἱω :απ:ίιωίρσο:Βοα: ρσοοα:πω π:

ν_:α::οπσ ο::σπία:, ππο:: α: :σ:πι:ππ: οοπ:σωρ:π:

8ο :α::::::,τ:: ππο:: ρσ: ρσο::α:πω ::σί::ἰ:π::Πσπ:

ρ:: νσπ:α:σ ποπ ::σίσ:::π:; ασ ρ:οἰπ::σ ίσοππ:::ιω

:σ ποπ :ρσο:Βοα: νσπἱαΙσ :π :α:ἱοπσ ο::-οπίω. Ι::

ππο:: ρα· νσπ:αΙσ ::ο::::π:, σ:: ίπποι· ο:ια:::α:::, θ:: :

Φω05 0ΜΜ:_ι πο:: ΠωρΠο::σι·, (α: ρσ::”σθ::ο:-:

:ι:ο::ο σοπἱππ8σπ::: :::σα:π:αω οπω Πσο. Α::

ρ:ο::. ωἰπο:. απο, σ:: σορι·οο::: ροοοα:πιι: σα::

ο · οοπ:σωρ:ἰπιιω δ:: ἱπἰπ:ἰοἴπω Πσο , πω: οί: οοο

::α :ρθω νοΙππ:α:σω; παω απο: ρσοοα:ιιω ν: οί:

οο:::ι·α ρ:ο::ἰωπω , νσΙοοπ::αἱρΓπω ροοοαπ:σω,

σί:οοπ::α νοΙππ:α:σπ:Πσἱ, ία: ππ:ασί::ο:ωα:::σ:

Θωμά:: π. Οωπ:: αό:π: :παω ΐρσο:Βοα::οπσω:
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ρα· ποο ποπ οοπί:::π:: Πρ: ί:ωρ:ία:σ: νΙ:ἰωπω θ- -

ποπ: :π ο:σα:π:α , :σσα:αι::ο ὰ ο:σα:ο:σ: ποο (ορα

:α:π:· α:: ν::ἰωο ππο; :π ππἔ: νοΙππ:α::ἔ: Γορ::α:ἰοπσ

οοπί:ί::: οδσπΐα 8ο νἰ::πα!ἰ: οοπ:σωρ:π: Πα, π::

Γο:ί:πι σ:οπΒα:π: Σ :σ:πο:σοπα:::α::: , α:: ρ:ο:π::σ

ίοΙί:ω ἱποπ::·:: οΙ::οπίαω πιίσ::ο::: οι·:::πι:.

Α:: ατε. Κσίρ. πσε_απ::ο, Με:: ρσοοαια :πο:α:::σι· π)

οσπἴσ:: οοπ::α Πσπω Ιωωσ:::α:::,ίσ:: :ο:ίιω οοπ::α Β:.:Ρ· '

πιο::πω ρρσι·απ::: ο::οα Παω:: παω σα :απ:ἰιω

ωο:α:::σι· οσπΓσπ:π: σ::σ :ωωσ:::α:: οοπ::α Πσπω,

ππο (σρα:απ:α:: :ρ:ο Πσο: πο:: πο:: :σρα:απ: , ίο

Ιί:ω οσπΓσπ:π: ::::::α :πο::π:ι: ορσ:απ::: οπο:: Πει::

πο:: π: α&περ:ορ:α· :ωρσ::σάπω π:ο::πω , ππο

Βππ: , ποποσπΐσπ:π: πωρΠα:σ: ππωαπἰ , Ε:: Πε·

οππο: πω ππἰ::. Δ:: ρ:ο::. :Ποο,ο::α:πω ρ:ἰποὶρἱπω

:π:σΠ:8: ::σ α&π ::πρσ::σ&ο, πι:: νσ::α::ι: οπο:: Μ::

:ρσοιΒοα::ππω , οπο:: ππο:: νσι·ία:πι·αάπ: ρα::

α:π:: νπο:σ πο:: :α:σ ροοοα:πω οοπί:ο:σ:α:πω Γο

οπ:ι::ίιω ἰρσοἱσω,σ:: οο:σο:ο ::σΐπωρ:αω::σοποα

τι:: ν: :ωρσ::σό:πω α:: σαπ::σω ἴρσο:σω ωο::α:::;

π: :α::οπσ πωσ οποπΓσ,ἰπ πι:: α::σπ::::πι· :π:π::οία π

(σρα:α::ο α::ν:::π:ο ί:πσ,πό :σ::πο::π::ππ:α ποσο το

ρα:α::ο,οπω π: 5:::::π:Β::ΙΙ:: , πο:: ίπί:::ρ:: πυρ:: 8ο

ω:πί::,ν: ::ι:π:::: πο:: ΐσρ::σ:π: ὁ Πσο ρσ:νσπἱα:σ,

ππ::ω ρα· ωοι·:αΙα ία: να οωπἰπὸ,ίσρα:α:π: δ: στ

π: ωο::α:σ,νσ:ποπ ἴσρα:α:π:, δ: ω: νσπ:α:σ.

:πατα α:::τ:α:. :::οσπ::πω, α:: να::α:σ σ::::·α ία

ο:αωσπ:πω ::ο:οπ::πω , ποπ π:: πσοσίΐ:::αω οοπ- “ΗΜ/Μη”

:::::οπσω,νσ:αωο:σω ο:: (προ: απο:: , ία: ΐπί::- "ΜΜΜ ά.

οσ:·σ Γο:αω α::::::οπσω:()πο:: οοπ:ο::π:π: οί: Τ:: Ιω:αι::::ρπο

:::::.Π|ζ η. ο::ρ.:. ::οοοπ:ὶ : νσπ:α::α ωπ:::: απ:: το· θ:: ΑΜ::

ωα:::: , ππὲιπ ίαο:·αωσ:::α:: οοπ:σΠ:οπσ , σ::ρ:α:: Μ'

ροΙ:σ: ω:: απ:: νσπδα:σ πο:: απατα: : Πσο,ί-σ:: :απ

Κα::

Π· .

.Αά ·υσπ:.:|ο

::αω,ν: άσ:σα:π:,ποπ σ:: :ισοσίΤσ,ν: :ιο:πο.ρσ: σοπ

:::::οπσω οοππσ::α: :σ α:: Πα:πι, :ππο μ:: "που

:ο πο:: ω:: απσ:(π:,(σο: ία:α·::, Η ταπ::ιιπ π:: απ::

:ἰοπσω πω:: ::σ:σί:σ:π:. απο αάιι δ: ποιο: οοπ:·

ρσπί-α.:π: Έσι·ποι·, σαι:: ::οίοο:π: ρα· νσπ:α:σ ἱποπ:

πα:: , δο:σί:::πππ:::: ρσοο,απΠ ροοπ::α::α απ:::::α,

πω:: οπο: ν:::π:σω,οοπ::α_ππαω νσπ:α:πσ: ρσοοα·

Δ πἱ:,:`πσ:ππ:ἰπί:ο :π ροσπαπι ρσοοα:: ίπ:::α:α, Πασ

' :πω ππο ραο:ο νσπια::α ω:: ωα:σ:ἰα απ:ο:π::οπ:::

. _οίιωαπ:σ :Παω ρα· ::οΙο:σπ:,α:: ίαο:αωα::πω οοο·

:-σΠ:οπ:: πσοσίΪα::ὸ :σππιπ:πω,:πρροπαπ:π: ο:σ:σ

τα,σ::ρ::οο :ο.8. :ο 6. σ::ρ::οο,απ α:::::ζο,πιια: ΐπ:::·

ο:: α:: ::σ:σπ::πω νσπ:α:σ, ίπ:Εο:α: α:: οοπ:::8:ι:: μ::

Ι σο ία::::αο:σπ::πω,ππα οπο:ιία Πα σί:. . :ρ _

. _ Π. · σΪδ-·Ε ΟΤ :Ο Ι:: · ·

ο κια: :::Φι:κσ:::ίαέβι·επ::ο· ω:: : = - .

= ,::,·ιν .. -.:;τ:..· .· ι .κ .

- ρ:;;:::ριππ ηο::π|::2 ου:::::;ἰ€.ἶῖ ._ ε:: :ο
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.ι , , ' . :· · _

- ::σίσ:::ππω Πα ν::::π:::π::. _ ο πω:: σσ:::ιω οί: , ωοπ::α:σ πο:: :::Ι:::ιεπ: :να __ _ 2· ω'
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οοπ::α Πσπω,ν:ο:::πω:πὰσΙιοσ:α:πωΠσἰ: απο α:: ρ::::ιαω ο::Η8::σ:,ν:: ::σία:ί:ο α:: :ιπΠαωποπαω

(α::σω :ποο ο:ππ::π .σο::σω ο::::πσ οί:σπΐαο οπω_ ῖ ροοπαω ο::::8α: ρσο::α:α ::αωπα:ο:πω :π σοί::::α

- , ωο::α::: οωπἰ: σπ::::αέ:π::πιρο:ίσο:π: :σο:πο::ι.:: ' οοι::ω::ΐα. Νσπιισ πω: (απ. Έαπσπ: δ:::ψο πω·

α:: ο::::πσω αθ:π: ρα·ίσ:% :απο Γα::σω ρ:ο Μ:: ξ παπ:σ:,:ιαΜ:πα:σοοπω:σ:ο:π ::σί:ἱπα:ἱοπσ α:: ρα:
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ε:: :·ωΙ:Μ:·- σ:: ρ:ορ:ἰο ο:::σό:ο νοπ:α:::, οι: ::σ:.σᾶπ :απ:σπα::- : :::ί:ο::::::.2.. ()σ::πω οί: , π:::::α:σ ποπ :::ί:::ιεπ: ε: 3 :ε '

Ιω:3°7Ψ πσ::σπ::28: ::::σ::α::: έ:: σ:π:::σω ο:::ἰπὶ: αιω νο· · νσπἰα:: , ππο:: ::ιο::α:σ α::σι·πΞι, ναι:αΙσ :σωρο:α:: .

Μ” “ " πιαΙ::::σίσ6:π απ:: α::π:::οπ::α:8:Ποο::απ:1ιο:πο ροοπ::π2:“:::εππω;πππωο::απο:: :::ίο::Φ:ΗΜΡβ -:

:π:ο:οο::α::
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:: δεσ::

Ν::

.Ν::ΙΙιω:

μπασο:

οσε:: κά::

οιυ:οΙ:ισσ.

39·

Οι:: ·υι::ιω:

2.4: Φο: :οχι/ι 1): μεσω:: ασκεί: Θ. Μο:Μ!ι. δεό:. [Ζ

':ι:ιο:::ι::ι,σσο ο:: ἔ: ρ::ο::,::ι: : ι:ο:::: ι:ο::::ορο

:::σε ::::ι:ι: ω:: ι::::::·:::::σ:σε νου:: ::: :::ο. Ν:ι::

οι:: :::ο:ι::: :Η μισο: ::ιο:οε?ι ι::σσι:σ: , ν:σ::::

ι:ιοι:σι::: . σο:: :Ι:ι:ι: ο:: Η:: σ:ιι::έιι::ι::::ι:ι:::::

::σο,νι ιοω: διΤβουπ:$ ::Π.·7.ά: :σου ιι:·:.:._
Π Τ::ι:ο :::ιι:ι:: :ΙΕ σ:: ι::οιι::: σ:: ἴο-ι:::ιοὸ ι::

ί::οσιι: :ν:ο::::::ιοσ_, σιιὸι: ιοσιι::: σσ:::::::ι::

:ι:ι:::ίοιι:: ::ι:οσ: δ: Με: σ:ιι:::::, οοσ νοι:::::.

Τσι:: σο:: σ:: τοσο:: ι::Βοσίοέι::: ο:: ι:οΗ:ι:: ε: σο·

  

ί::::οι:ι Τσι:: σι::::σ ἴ:σι: :ο:ι:ι:ι: , _σι:::ι:ο::ιιι:οι

:Βοο::σι::ι:: :οι::σο::::::ι:: Πι:: , :::: ρσΠοι ι:ο:::

. πιο: σοι:::::::ι:: :ι:ι::::ι:ι:: ::ι:σσ: δ:::8:ι::ιιι::::,

δ: ι:ιο:ο σο:: :::: :οσ:ι::::σι::: ι::σ::::: (ν: :ο Γ::)

:σο:ι:ι::ι ν:ιιι:::::::: ΐ:Ι::ιι: :σσιοι::::ιι:ι:: Π:: ιι:ι:ιο:

σο, σο: σοσι::ι :ο οι:ι:: :οιι:σο:::::: :Βοσ::ι:·

::: ::ι:(ο:ι::. Η::οισσ :::::ι:::Ι::: ,

Ρ::ι::: Το:::.6'ω:: οι :.ά:Π;::.σ.ι.5. Π::σ,Κιι!ιιιι.

984.140.: .2Ι:2:::.σ:ι. ι οι". ι . α: : . Π::::::.άσ ο.::.σκ.:.:ιτ:.3.ά::.:.ώ· ::ισ..άψ.:6.σιι.)·::::.:.σοτι::

:Π::ι:::ι:ι:ι:ι::,:σ :σ:::ο:ι::::νοο:::: ι:ι:::::::σιισι.:

ο:οιι:::: Η: οσοι:: :::::::σιι::::,ιι:ο:ι::: :σσι:·: :σο

ί:::ι.ιι::.Ριισι::ι::. :ποιο οσοι:: :οσ::::ι:::: , ο:: :::ο

::ιι:ι:::σσο σ:σ:ι::: , σο:: οσο σ::::2:οΐ:ι: ιι:σ::Ιο:

οοσ .ο. Πο:: οσοι:: :σσί:::ι:::: :σι:ο:ο , οι:: :ποσο

Ι:ιι:ι:: Μ:: :ο :::εσ σ:: οσοι:: :::ι:ι::8:::.α:Ι: .σ.
ιτσιιοι,ίο οσοι:: :σοί:::ι:ι:: :&ι::ι:ι:: ,ο ι:ο:::: σοῦ»

ι:ι:Ιι:ι:: 8:::::ισ: 8.:: οπο:: ::σοιιι::,σιισι! οι:: (::::

:::::ι:ι:: : :σι::ι:: ι:ι:σι:ο σο: οπο:: :::σρσί:ιι:ι:: σο::

:::Βι:ι:::ι:ι::Κ:::8:01:θι:3, ν:: οοσ :::::::ι:σι:: ι:ο::

::σ::,σοσ οσο ι:ο:ιι:::ρ::ο:ιιοσο ι::σ:ι:::ι:: , οι·

8ο ιιοσ::Ι:ιο:. Όσοι:: : σου: οσοί:::ι:ι:: ::: ::ι:::ι:ισ

ι:::::ιιιο: σ::Ι:8:ι::ι: σ:: :σσιι::::ι::: :Βοοο,:::Ιοιο

οι:: ροο:::ι:::: : :.Ό:::28ι::. σ. Ρο ·ιΜεικιθκηι:::::

Μ:: Πισω:: σο:: Βιιίυ::,ι::::/ί!:σω απο» :ο : δ: μισο

ι:ο:::: ΜΜΜ: ·υ::·8:,:ιοσ μα·αι::ι. Β::ι:σ : οοσ ι:σ:·

τι:: ::σιοσ :ο ::::ε :ό::σσι::ι.ιε ί:σι.ι:, σι:σι: σ::::δ::ι::

:::. Ποιό ιισιι:ι:: οσοι:: :σσ::::ι:ι:: :::: ρο:ο:ιι:ι::,

£0Β"ισ ς·0,,_ σι:::::Μι:ι::1: ·, ετσι:: :::::ι ι!οσ:ιί:::::ιοι·:: σ::|:ο:·::

-βἰισσι ο)

απο::

. 4°ο

ΜΜΜ:

Οσοι::

4!.

4ι|

οσο: ::ο σο: σο:σο~νσιι:ιο, οι σ::::Βοι, :::οι:::: :::

:::ι. Ρι·οι:ο::ιι:ι:: :8:σι:: οσοι:: :σσι:::ι:::: , σο::

σ:: ρ::::τι:ιο,σ::: :::ι οι :::σι:σ :πωσ Ει::,ιιιί:::σ

::: :::σι::: Κ:::Β:σσ:ι:: Μετα:: , οι:: ::αι::::σι::ι::

:8:ι·ο, σι::σι:ο οσο ι:σοιι:: ι::σρι:: ::σ::::ι:: :::ι::ι:::

: σο: ::σι:ιι:: Ρ:::::ι:ι:: ο:: ::οι::::: , :ι::::::Ι:ι·:: :::-

::: :&ι:ιε , τω:: σ:: :::σι:ι:σ σ::::0:σ Π: :οο::Π-:::σ:.

Ν:σι:: ο::::οι:: ::οο:::::: σε, :ο σι:ο σο:: σο::

:::ι::,::ίσι:οι: ο:: ρ::::ιι:ι::. ` · ο

  

σι:: ιι:σ:::ιι:ι· :.:::οιιι, :8:ι ριαι:ι::Β€:,ι:οσ οσσι::.

Μ. 3. απο!. π. διι::ικι. ά:::Β5ύιιι:Μοσσι::::ηΠ. ιι.

Όποιοι. οι :.:Μ.μ.σιι.6.:ιά ι . σιω:ωσι. οι . σο.

σ:: :Όσσα ό:: ΤΜίω:.ω.1σ.ο8Ρ. η. ά:: Το:: σο::

ι:ο::, ρισ::::::οιι:: :Μισο Με:: σο: ι::ο:ι:::: ι::

:::::::ι:, 8: ο: Βιιιι::ι:ισ ιο:ι:::::: :σιο: :οσ::::: :::

8:σ::: , ι:::σι:ι:::ιιι:: :::ο::::::ιι:: σωρο: ::Βο ,

Ζοσέ:: 19. Βο:!:[ 7. σ:: 3. Τι:ι:ισι:::. απο::

::σ::::: ίσοι οσοι:: ι;::ά:σ::ο·::&:: _:ι:ι:σο:: , :ιι

σ::: :ι:::: :σσι::::8:ι:: σ:ιι:::::ι::, σι:: :ο :ο οοσ·

Βίοι. Δ:ει:::::οι: :ο οσσι::::ι:σ: :ι:ι:ι:άι: ΓσΙἰιισ

:::σ:::σι, ιι:ο::::: σο:: :Πο οσοι:: οσοι:: ::ι::ρ::ο:

ποσοι: ι:::ο::ρι:::::: :ιι:::ι.::::ι οσοι:: ::::::ι:ι::,ν::

::::::::ιο·σο:::Τ:::οοσσΤ::ι:ιιι:ι::ισ:

ι:ι::::ιιιιι: Ρ:: ν:ι::::: Βι::8' ι::σι:οι:ισιι: ι:ο::::

::ι::ι::22 ν:ο::::ι::: Π:: :σσιοι::ριι:::: :::::ι:ι::ι·:,

σ:: ι::σ:ιοι:: :Μισο ι::ΐ::::: Σ. ?Έσω ι. π. σα:: 88.

«πω. θ α.. Εμ: Μ:: Έσ:Μισ. οι σ. ά:(Ι.μ. απο::

:.Ρσ::ισ.σσ.6.Μώατ.έσ σ.άσθ.: 6.:::.:. σσι.ο. Οι·

ΡΡ:σ.::ι :.άβ.4.3.σκ.:.8::. :σ:::ι::ιιι::ε οί::

Α Πιι:σ π. Ροι:ίδι::ι:ι:: ι::ίο::ιο:σ :::',σι:οι.: ισσ:·.

:::: :σοΙι::::ι ν::ιι::::ι:: Μαιο οοσιοι::ριοι:: Η::
ι υπο: που::

οι·ιωσσ:ίοΜισο: ί:σ:::νοσ:::ο οσο :σι:ι:ι::ι. Ισ σο: :::: οι::

:::: :σσι:::::ι:οι;::::ι ά:ίοι::::σι :ο σ:ο:ι:ιοοι:-:ίο::-.

ι:::σ:;:::ιο οι::::::::ιο:σιι::,::ιοορισ :Μισο :εισά

Ιάβ.7.σιι.3 .:ι:ι::,σι:: ι::σ:::::ι:: ι:ο:::: , :οι::ι::οι:

σο: ::ο :ρρ::ι::ι:ιιι: ι::::Β::: ::::ιι:::ι:: :ι:ο::

8::ι:οι::ίοσι.::σοοι,ι::σι·ι::::ίΒ:οστ:: οπο:: Βοι:ι::. Ό:Η:::::::: ο:: :ο ::σ:::ο:οι:σ ::ι::ιι::::οι::

Όσοι:: : Μ:: ρο::ιιιιιι:: ν:σ::Ιο σο:: οι οσοι::

::σι:ι:: ::ι::ρ::::ι::,νι :ι:σοι::ι:σι Ρ:::ν4.ι Σο:: Ιι:έλό,

ό:: ::ίοι·:ι:::ο: ι::οι·ι:Π:ο £ιιι·ισ! π. α. σο. 88. Απ. ι,

(Μ::ι:::σι. ι:σσοι, ι::σ:ι::: :σο:ιιι:σιι: :σσ- ο

ν:ι::::: οσοι:: σ:::Ι:::ι/ΕΖιά έ:: :.ά:ΠΑ.:.σια.:.::. . Ϊ οσσιο:::ρισ:Τι:ι:: σο:: σσσ ::ιορι::σι:::: :σιοι:οι::

Εσω.6'οι:::.:.:.ιμ:88."·.ι.'Ρ:!ιιιοι :“Μι:..ι.:-άι . Ϊ 4::::Βοοι:σο:::ιι.:::ιο,ροο::η:::ρ: ισ. ι:ο:::: :οπο-ι

οπο. σιιιι:ιιιβ. ε: ιιισ..άιβ.:6. Μ:: :ο Ι::ι:ο τω. ι Μ:: ι::::8:ι Β::ι:ι::,σι::Ξιο: Β:ι:ι:: , σοι:: σοοιι:::::ι:

::ι:οοι:οιι:: σωστο: έν: :ι :Μ μ. πιο: .8::::: Δ:: Τσι:: σιιιι:,:Ι:σ ι:ο:::ι,Β:ι:ι:: σο:: οσο:οι::ι:ισοοιιι

:οοι:: , ι::σι:ι:Ιο οι: οσοι:: οσοι:: , νοι::::::ι:ιοσ: ζ σ:: οι:: :ι::ρ:::ισ:οιο , σο:: ρισι:ι:σι:: ::::ι:ι::;ρ:ι::

μοι:: Ποσο. δ:: οσοι:: : οι::ι:: οσοι:: οπο:: ::σ ι::::8:ι. Νοι:,:ι::οι·:ι:: ι:ο:::: :::: ι::::σ::ι:: ::ι:ρ::οι

Μ:: :κατω ι::0ιω:κι: ν: ν:σΙ:ι: :ι:ί::ι::ι:: 8:::- :ως ἔΜΒιι/Ϊκὲ: 8::::ρτ:::::Μ.· ·:ι:::: :Ποιο ::::σ::ι::

:::ι:ιοσ: , σο:: (σο: ι:ι::ι:·:: σοο:Π:::: :::::σ:ι:: ιι:ι:- :::οι:::::ιι:ο:, :::ι:ι:: οοσ ι:::::ιι:ι::.

:::ο :οο(οσι:ιΞι:ι:ι::. 8:οι:ιρσιοί: :::::::: ιι:ο::::ι:: Α Ι):οσ ο. ν:::ι::::: :σοι:σ:ριι:ε Π:: ::::::::Βι:::,

οσοι:: ν:ι:ι::ι:ο: ::ο:ο:,ιιι σο:: :σι:::::::::ιο 13ο. ι::ορ::ι:: ::::::ι: ι::οιιι:::5,::: :ο ι:σσΠ:::ι σ:: ::σι::σ

Τ::ι:: Ετσι. Μία:: , ι:ι:σ::::: :Πο οσοι:: ::8οσ:: μεσο:: :ι::σ::ι:: :ι::ιι:ι:::ι::οι: οι·::ισι:: , δ: στ::

νοο::::'ρ:αι::::8οο::ΑΙ:σ.:.μ.σ. :ο6. πω. ι .5. οικι- ] ::σ:ο:: ::::ι:: :::ο :ι:::ι ι::::σ:ι:οιο :ι:::::ι::ι:: . δ:

Μ: ιμέυποσ :ψ κι:: 3. ΒΜΜΒ.:Π :.ά:Π.σ.:.ωπ.:.σκ.:: : σοο:ι:οθ::σσοι:: σο:: Ποο , οσο: σι:ο ι:οσισι·:Π:

δ.ΤΙ:ο. :.:ισισ.88.ιι::.:.αά :.Ει σιι.7. ά: :σ:Ιοστ:.:. οσσ:σσόΕι::,νι:ι:ι:: :ι:_ι:ι::σ δι:: , σιιοι::ιοσοιι::ι::- .

:ο :.ΜΜισ. :.:.σ.88.:::. 1 .ροΠ|:ι!. «ο. πρ. :·ω:.6.· ::Β::: Π:ο:: οι::ι:::,:ι::ιι::::ι:ο: Μαι:: ισ. απο::

οσσ:ἰ.Ρ:ἰ:£. ω. δ:: ν:ι:οιι:: Μ:ΐέ. ο: :. Μ.π. αφ.1. Φακοι, οι:: ισιι:νεωμκι σκάι:: Μο,συσ :/ί ::4:ά2:ικ.ι.

ν::: ε:: :::::ο:ι:οι:: ρ::::ι:,ά:&σω ·υ:Ι[σ8?ιιισι σώου::- Ε::: :ι:ι:ι:: Ποιπ νι ν:ι:ι::ι:ε ::σ:ει::::8::::::: :ι:ο::

αιμα:: , :::ο:ι:ι::ι ν:ο:::ο. Ρ:0:3::ι:26Μισσ ίο::ι.ι. οι::σ::, σο:: οοσ: Πιί:::οι::ιιι:: ::σσι:ι:: ; οσο ο:: :σ

Νοσ ι:ο:::: σο:: :ο ν:ι:ι:: :ο8::ι:: , οι:: :οιι::ιοι:σ οι:: ι::::ι:ε ::οοι:ι:: ::ι:ι.:::::::::,:: ρι·σ:οι::: οσο οι:

ο::σι::::,:ι:::ι: :Ποο Μωβ. :9.81·υ2::: :ποιοι ::ι- ιστορια οι:: :10σι:ιτ:,:::: Επσμ:: :::ρίσιο,:σ σο:

Ξ:·:ιἰἱ,ῇ:ιω σπισά:σι : Η:: σο: νοσ::::ι:: ρσ:::ι ι:ο- ο:: οι::ι:: ::σι:σσ:,ι::::σιο:Μ. Ε: οσο :ρίσ,σι:οο: ::ο

ι::ιο, ::::::ι ν:ισι1:ει8ι::2:::80 ίσιο:: οι::σσ:ι::ι:ο- σ:: ι::::8:ι σ:::ιιι::ι::: Πιο:: Π:ο:: ,_ι::ίο::ι Βου::

ι:ο:: οσο ::ο:ιοσσι:: ι:::σο::::. :.(1ι:: ι::::8:ι Πού, ν: -ν:ι:ι::ιιι:: Επι:: , θα :οοί::ιι::ι Μ:: Υιι]π:ιπη σ.

Πω!!

::::σι::ι: ::::ε ἴ::ι::ι, :ι:κι: :::ι:ι: 1. Μισο:: σ.. δἰι. Ιωι::.4:

σο:: ά:::::·:ι, σπασω:: οσο Πωσ:: , @βουνοΜε::

Μετά , ποσοι:: σ:: : δ:: σο: οπο:: ι:σι:ιι:: ιι:

σ::::ι::, ο::::σ:ι Βοι:·ι::, σο:: νοο:::: οοσ ροσ

σ:ι οσο: :::::ιι:ιο Πο:: ::Βο Επι:: ::ι:: :::ο

ι::ιιί: Δ: ι::::8οοι:σ ριο:ι:ι:σσ.3. ΡΜιέιιιάσ σε:: :Πάι

και:: σ:: Κα». 1 . πιο: σι:ιμ·ο.ισσ::ιω άσσο, Ι:

ε:: Επσ:Ιισιι, Ρ:: οπο:: :::: σι::ι:σιίιι:: νοσ::::ιο:

::ι::::ι, ι::::8:ι Β:ι:ι:: σ: :::σ:::ιοι:ιο , :::ι:ο:Ι:::;::

ιι::::ι::·; ::σσ::8:ο::ι::ρ:οι; σι::ι::ι::ι: οσο:: σο:: .

ιιοιι:: ::::ι·ι::ι:: σο:: :ι:::ιι::, οσοι:: :ι::ρ::ι. Ισ:ιι:: ·

Μ·

:ο

Ποσιιλ

ά:ιῇ.ο.ῇεῖ.ι.άιιὐ. 1. :ο σι:οι: :::: ::ι::ρ::ο:ι::ι::-ι

ά:ί:::ιρισ :::ο ρ::σ::ρ:::Βεσ:θο:ισ, σι:οι: ο:: :::: ι

:οσ:::ι::ι:ι:: ::::ι:ι:ι::5 Μισο:: ι:::::ο σο:: ι:οι:::,

ν:ι::::::ίΪ: :οσιι::::σι.ι:ι1: ::2:σ: , ν: ι:σοι:::ι:σι

τσιπ:: :/:

ικσ:ι::ι: :::ο ιι:: :ι:ι::σι:οσ:,σι::ισ ο: ::ι::ι:ι: ::::- Πίσω ::::

:::: :ἰισιωἰ

“μια

47·

Ι)ΦιιυισΩ

α.

Και:: :μια

. ιἰιφ!:::

49.'

ιώιι::ΖΙ:·

ι·οι::υσ::::ι:

Πε: σ ω::

_ ' Ρ:ιιἱσ!:ρ::. .



Χ

:πιο ετ:α:οτι:ιο , ρτσο:ετ σιο:ο: οείετιι Π:οι:: :οι

οιιέιαιΐ.!ιο.;.οε !ιο.:ιι·ύ.:ιφ.2.ι. τω: :ο “σου , πω

οσοι Με , σοὶ θυιιισ :β Πω.: , οι :Ρο στο: :ο έποικοι:

@απο , οσο: οι ο? Πω: Ρ Ηπα ει: Ιοιοο:α ιοιοτια δ:

εσοι:ο:οιοε σι·:::στιε ο. αι:εάο δ: νιτιοιε ριιοα:ε

.Πεοιο οι:τ::&ισοε νιιιιοι οι:: , ο: ιιιαιο ::ισο:τε

ετσατοταη σοσ:: , ιοοισε οιιέιιο.Ιιθ.83.οιισο.3./ιωι· ¦

πιο :καποιοι ς/Ι.Ρστι ο ι:ιε αιοστ,σοσ ιει::ι::οτ οι

Νοε:: Π:οιο ίσο:: οο:οια , οσο οεαΙΤατισ οσο::

σο: σο:οιίι τοι::ιιιοο:ιοι:οίιοιι, ίσο :αο:οιο :προτε

:ι::ιοὲ, σοι ιο εσ ι:σίι:οε ειι, ν: οοιιιοεαι::τιο: :ει ι

ι:ο:στειο αοο:ιτ:ει:,σοιίι:σσοιτατιοε ο: σσι·τοοιιιιο:=

αιοστιε Πει. :ποιο νιτ:ιιαιει:: σσο:εσοι::οο: Πει

70· _

οι: σ: Π"

Μ ιΧ"ΠΙΠ

.φριπιωιιιιἑ

μι::

νιιιι::ι οπο οσο ιοεΙοοιι;ι:σε .ο.ιρισ οσοι! αποσι

:ιαιο δ: εσοιοο&ιοπει:: σοι:: Πει: νι:ιιοσ οοεοοο

οιίΓσιοι: , ο:: πιο: Ρεσεα:οι· Πεοιο οσο οείετιι,

ι:οσο ει: ιΠοι:: εσοτειοοετ:,ιεο οσο: ι:αοετε νι ο

:ιο:οιο δικιο; ίσο νειιε ν: νι:ιιοοιο οπο:: σοκ::

€τεοτοτα:13, ροεί:τεοοσ αο:σι·:ιο ω:: αο:οτι Πει.

νοοε σοι ν:οιαιιι:τ :αοιοο: μεσα: , Μο:: Ι:απε

νιτιοαιειο νσιοο::ι:ε:ο , σοὸο τω: ι:εσσαιοο: πο::

εσο:ιοι::ετε:,οεσ ι:οσοσοοι:ιοε αΙιοο , ο αι::ισιιιαιο

:στο Π:σ οιιΐσιοει·ε:. @το οι , ν: οιιιι:οία νσοιαιιε

οσο σαοιι: ιιοι:::οιαιὲ ιο Πεοιο , σοι: ρ:τ νεοιαιε

οσο οειι:ιιιοτ Πει:: 3 (ει: ιο :οσο στο ιιη::οιιιοοο:

ο 8: ι::αιοα:ιοοτο ί:τοστιεσιιατιταιιεσιισι: Πεοιο.

ει. Ρο:: αο τα:ισο:ε οω:ιι. αιοσι· .π.ε:Βα Πεοιο

:Μ '°"ἰ°π ει:ι::: είε ιοα:ιιι:ι:οε ιιρρτειιι::ιο:: 8: σοο:ειορ:οε,

22:0φα ::ιο:ο: ιοστ:αιε ιοσιοοι:,ει: σε: ι::σται:ι:: οοιο:α:ια:

ιι::ρο::Βιιιι::εο:.:οοοοιαο: ιο οεσιισ , :μισο στ::

τοι·α τι::ισοαιιε ι:αι:::ε:: Γοσι:σίιιισοε, ι:οέιορστ:

τ οτ, οσο ορετα:ι σσπ:ι·α αιοστ:ο: νιτιι:ι:σ οοι οεοι

:οο:. Ε:τεο:οιοτι: ο: οοι::ιοσσοοτο:αι:ο .ο. απο:

εαιοι,ιο σοσ τειιοιΙοεοοοείι: ιο ρε:ισωσ αι:: Βιιοε,

αοτιτοοετο.:σι· , ο ρι·α:::ο:στε οι:: τε!ιοι:οα: ιο ραι

σωσ ι::στ:ιε ιιορει·ατστεο: , εσοι:ιοπιι στα: νιτἔι 61η

:οποιο ιι;::ρετα:στιε.Ισι:οτ σι:τιεο:: σου ,ιο σοσ ω:

τειιοσιοεοοοε ο: αιοστ στεαιοτα: , αι:: ο::(ετ:τ:οι:5

Πεο: ν: νιιιο:σε οι:: , ο οείετιιοτ Πει:: οτα: :ωσ

ι·: στειιιοτα: , οοοιειοοιιοτ.ι ' .

Πιεσ 3. Μισο οιο:τιο:εο σο, ι:οσοο:οι·::ιε

:σιιαι πιο:: απιιοο:,σιοπ ει: Βι·αιι.ι;νεοιαΙε οσο :σι

ια: : ιιοὸε:ι οσε στοοτιε οιειιοτιοστιαιε , σοι: ιο

οι:ει: ιοσιιειο αοιο:ιι:,8: ιτι·ει:ατοοιι: εί:, ουσ: τω

Π: ρι·ιοσιοιοι:: νιτα: , ι:ο 8ταιιιο: οσε σοσ`οωιοε

αιοοε αοιιοι; ρο:είὶ: σο: ιο:τι:στιο: , δ: τεριιταιιοοε

νιτο ΐορετοαιοταιι: : ν: οιαιεεθ: νεοι.ιιοιΒοοο: , δ:

:ερατ:ι:ιι: σε: νικ: Βτα:ια:, :μια οοιι: οσο ισιιι:

8ταιιαιο.οοπ ει: ρτιοειριοο: ιοει·ιιι , ρσ:είι: αοισ:α

ειισετε αδτοι:: ο:ετιιστιοι:: δ:ίαιιεία&οι·ιοιο , σ::

::οειο σοιεσο:ιτοτ τειοιοιστ::ιο σωρο. Ποιο εοιο:

ο:οτ:αι: Η: αοει·οσ 8: ιοιι::ισιτια Πει,::ι Τι·ιοειι.β/[

οφ:: 7. π:ι:οι: Μ:: σοι:: σπιτι:: , σωσει: ατοιειιια

Πει τεΐρεο:ο :ιωοεο::νεοιειε σοι:: οσο ίι:αοετοσ

δ: ιοιιοισιιια Πει;οσο ροι:οα: σοι:: Βιαιι.ὶ.

58, Ε:: σο: οιιε:ιο:ιπε -ιεοοιιοι· αιιοο, σοὸο τοστ:α

ΜΝ <#β ι: [οι οποιο αι:ετι ο:οτι:ιο Γεσοιιοαιο,σοα: οι στι.
"""" ο : οπο:: Βιο:ια απτο: , δ: σωσει ίεοίοει:οσαοοι:ι·α

Δ :ιοοειο ιποοι:α: νεοιαιε οσο πιο ρα:οαο: :ειοροτα

ιειο , δ: ρτιοαιισπεο: σιοστοοοιιιο αι:::ιιισιοι:: ιι::

ειειιιοτο :ο ::ο:ροε,οοοεε ι·ειοιιιαιο τ. π. σοι: τοστ

ταιε σο: σοοιει::ριο58: ιο:ο:εοι:ια σοεοία Πει . σο

ιο: σσοοιΒοα μου:: :ο ρ:τρ::ιοι Βισιιορτιοα:ισ,

δ: ριτσα Γ:οιοε ιΞιετοα; ν:οιαιε οσο ι:σο:.2. ο:στ:α

Ι: ισιιιι οτατιιιο: , δ: σοοι:οι::οτει ιοε αει Βιοιιαιο,

6ο: Βτ::ιαι:οο:σ ει:: ιιορστεπε·ιιο τ:τιιιιι:οο: οποιο

:πιο τείιιι€ετε :ιοι:οε σοαοτοιο :ο ο: Γ: εσοί:ιιοι:

ι:σιοιοσιο ιο ρετρε:οἔι ιοσττε δ: οαιοοα:ισι:ε ατε:

::α:νεοιαιε εοιι: εταιιασ: οσο :σιια:,οσο ι·εοοι: οσ

ι::ιοειο ιιοοσιεοιει:: τείοι·σει:οι :ο ρτιοιοοιοί:α

τοι:: ::ιοσιο. α. σοι:: ιοστιιιιι: εσοί:ι:οαι νιιιι::οι::
Το». 3. Πάοκ, ο ο - ο

μ.

08301:: έ::

Ε:: :απια

Μη",

Και: ιδ/:

"ΠΠΕ,|σ

ΜΗ:: Ώρα.

:ομως

ΧΧ||[ Π:ραΜΜ Φεοοι|ι ὅΜΜΜ/ἰ. ..ΐειί?. ΪΪ.

οοεο: ιι: τ: ετεατο,σοαο:οι:: :ο ι::ο,ιοΜιι ι:σιοι·

ο:το σωρο , απο:: αοεὸ Ριτσα: σειρειοὸ σι:οσ·

:ιιοο:.νι:οε Β.6:2ι:.ει:. .ο δ. Του.1.2.οιι.87.ιιτ:.3.

τοΩ:4Μ,ιο:1οι:,ώ, οποοοιιι οτι/ισ: απο: μωρο:: :ρη

ιΜ Ποιοι, οι απο: Π:: οποιοι". Ηοιοσ ιι: ίσο

α::τοο ρεσσα:,ι:οαοοσ νι:ιι::οι::οοειοοι:ιιοετ:α

:στο σσοί:ιιοι::ιιοε .π. ιι:(σ ι:αι:ε: νιι·ιοαι:ο: νσιοο

ια::το α::ετοιιι:: ρεσσαοοι : :μια σοι:: παρεα: ονε

τσ νΙ:ιι::σ :ιοε ί:ρα:αιοωι ρεσεαισ τεΓοτ8::ε , οσε

ιρΓσ :μισο νωοπτατιο νιιιιοοο: οοειο ιο ετεα:οιΞ`ι

οι:: σοοί:ι:οι: , νιι:οαΙι::τ νοι: ιο ::::ειι:σ αει·

οοιι: ιοαοετε. -

Πεοοει:οτ 1. Ηαοι: οοριισε:ο οείσι:ο:ι:α:ει::ι · “·,

σιοαο: ω" ρ:σσα:ιιι:: ιοστ:αιε :ο εσο:ειοριο Πει,

δ: ::τιοα:ιοπεεια:ια,:Πε οιοετἴατο αι: :α,σιοαι:: Μ· Μωρού;;;

σε: ε:: ρτσρτισ σι:ιε&σ δ: σιτεοο:ί:αοιιιε : Τοιο Μι. οι? οι:

::οιαίοο: ρετστοιοειο α:: οιοετΓσε :εττοιοσε3οαο: "ψώ Μ·

ρι·ιστ ει: ιι::ο::οιαιεσσοιτα Πεοιο, νοι:: τ:οσειιοτ σε::ο ισε:ι:ο: ωη Πει:ι:οί::τισι· ει:: σοο:τα ρι·οοτιαο: 2. .ὶ'¦'ῖ#.

:ι::ιτι:αιει:: , τεοοειτοιοοε :ο ίρεσιειο σοιι εσο:τα

ί:ιι:ΐοο::τειισοε οεί:οτο:ι:αιε:, ε:: ::τσι:τισ σι:οεάσ

δ: σιτει:τοί:αοιιιεοειοι::οτε , (σο: σσο:ι·α αοα: νιτ

τω:: .Τοτι: :μια μπει: σο:οΐασσο:τα Πεοιο , ιο

ο:στιαΙι ιοειο(α , αο8ετι , οσο αο&ει ιοαιιιιο σιτσα

:ποσοστο οι:ιε&οιο : σαι:: τοπιο: οιι:εοία Πει οι ιι:

εσοεο: ρεσεαισ αοοι:ετιι εσο:ιοιίΐοοοο:ιι , σοι

ι::αιστεο:οσ:ι:ιαο: ι::σειΠει νι:ιιοι οσο, ι:οαο:αι;»

ιοί:οειι , σο: ιοιοσιετο ιιαι::::οοεοία .π. σι·εΓσι: :ο

εσ8οιτισοε ρετίοπε σο-ι:οιε :ιισε: ο:αΙι:ια :ιι ρ:σ::ι

ιοσ σι:ι:&ο ιι:ει:οει:: ιι: νιι·σι:οε:σοια ί·ι:ι·ι μισο,

ν: οσοι:: ρτσ:ιιι::ι οι:ιω:ι ο: εαοειοιο νιτσοοε.

π. Νωιοιο ιο σο: οπο :οποτε ει:οα:α: :ο οοεο: ;:°Ϊ _

Ϊορετοα:. οα:στ ιοσ::αιε , οσοι! οσο σου:: ::σιοι- ε°'°ἰἰ· ι:

πει:: Βιαιιἔι,8: ρο:οαιο :::τοαιοιοοοεα:.Ν:σοι:.ο. #::;:,::Ξό
ρεσσα:στ οοιο αιί:ο μεσα, σώστε ιοοιοειι:ιιεο: Ν” λ

ιΒοσ:αο:ιαο: Πει,αοτι:στιε ίαι:ει:: οα:ο τι;:ιοι:οτ σε· πιο,

ι;ιοι: 8ταοιιστ οειιοσοετ: :σπαει τα:ισοεο: σ::αια:ο,

οοιπ ίιο:ω οοεοοιιι Π:οι::·αοιι:στ:ο: ιιιιτει:: τοπο

το ι δ: σοο(εσιοεο:ετσοιο ρι·ιοειοτεταιια , ο τοι::

ιιιαοι οαοεατ,ν: :Πει ροετ Ι:::::ι2α:ο:,8: αοΓοοε οσ

ω: 13ο :οι ίοι:ε:οα:. εοοεαιοε : οι: .π. σοι:: οτι

τοοιο ο:στιαΙιιετ ρεσσα::: , σΠεοοεοοο Πεοι:: ε.
πει:: οα:οταιειο , αιοι:ι::τει οτα:ιαο: , δ: ρσει:αι:: ισπασω:: ιοεοττει·::. Κατω: :ατο ροεοα 2ιει·ι:α,

σοἑιο: ι:τιοα:ισοτα:ιε , ν: ι:α:::: τ:::ισπειο ρατο2. ο

εσττειρσπο:: τοσιιαιι,νι ει: αοει·ίισ 8: οπο:: Πει:

πε: :ίιτοεσοιἶε :ο ιοσοττεοοοι:: ροεοαο:,ν: σο8οοΓ

εα:οτ;ιοσοσ σο8ι:οι:α:οι· σοιο:ι, στο σοἔ: ιιορσί::α

ει: ραπ:: εοιο ιοι:οτ:αιο ι:τιοα:ισ @πιο , οσοι::

οι::οα οποιοι: ιο:ροοια ο: ι::στοιιι , ν: είιαο:τίισ

δ: οΏοίο Πει, ::ιαιο ν: αοιι:οτι:ιοι:οτεε, :ο εσε

οι5., νιτ:ισοε ρσ:οα σσοιι·αι:ι:οτ.

(?.σο:ιο ν:ισ , σοι αοιοιι:οοι ισοσταο:ιαι:: ιο

οιιισιι.:ιιεο: Πει,ειιαιο ν:αοιι:οτιε ποιοι·α:, σωσε

οιιο:, αιισοειο 8ιαοι:ετ τοοιτα ι·αιισοειοσιεα:αιο

ο:ιιοσο:τ:,ιιοισοε:σουσο νει οι·ιο::οτ Βτα:ιο, ο

ί:σ::ιιιΠαιο ι::ι:ε:τ , νει ροεοαιο αιετοειιο ιοσοττα::

σαι:: οο:εοία Πειοοο ιοεοττι:οτ, οι:: νσιοι::ατιιι;

νοΙοοτατια οσο ει: οι: ι:ετισοα , :μια σ::εοοι:οτι

αΙιοι:σ τοσοι: εσεοσΐσαιο:: ρτιοατισ σπιτια, δ::

ριτσα @στοα οσο οεσε:οτρεσσα:σ , πιο τα:ισοε

αι::τίισοιεδ:σο:οθε σσο:τα Ποσο: , σε: Τι:εω.

πω: ό'. Τοσιο. π. π. ο. 87.ω·ι. ο. Ωω: οσι:οα ο:ι:ε:

ρτσι:οτιισπατισοιριο : ροεοα2ιει·π.: , ει:ιοί:: ιο::

οι:: σοσαο οι:ιαιιοοειο , ο:: οσο ρτιοατισ8ταιιιε

δ: Βιοτιο ιποοιια σι::ι:&ιοι:ισοιο ρτιο::οεοι:ιε&σ

ιοι:οιτο , ιεΐρσοοετε οσο:: σωρο: :ιι μι:: ιοί:οι

οπο, οσο ::ιραι:είιοιια:ιε. ΕΠ: αοι:ο::οιοι: ιοε..

οι::

σ οι:

Κωίο τοπιο

@ο ο:

οι:αοι:ιεθ;ιοε σ:: ::αττεαοετοσοιε δ: οπο:: Πει, ν

οσο ε:: μια: εσοοετοσοιε,Ιεσοοο οι:: Εισαι:: Βοιια

εο,νιι οοι:οιοεί:σοιεόιοι::, :μισο ιαιιιι.

Χ Βια:

ΜΜΜ πω!. η
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πω. Οωριερ&ρειτοε ιριο , ορὸιι είἱ ωιτιρε,

δε`εορττε τρτιορεω,ιιεοτιιιρρτιορεω ιιιιΒετ :το νι

τιτρο Βρε: Περι ε εορρετιο, ιιοε ιριο, οροςι επ ισο

ρρ5 δε εοιιτοτωιε τιιτιορι , “κι ρρτρτἐ οτιιιτιστρτ ατι

νιτιωρτρ τρωω: ετοο ω εορττειιτερό8Φ ι139ιω8Φ

εορττ.τ νιτιωρω θρεω Μπιτ ροτιτιιι οριεετι πρι.

-ΝΚειρ. ΦΠ. Αρτεε. εοιριο οροιι ιτέὶρε ερ ωειρε,

τω" τιεοτιιιρρτιορεω πιο νιτιωο Βρε ρετ ωοτιρω

ριηιίιερε ρεορτιοριε, εορεειιο5 ρετ ωοιιρω ωστε

ι .Πε ρτιιιιιτιοιιιε, ρεοο:ιτει ιιοε εριω τιεεείΤ.ιτιρείε

εοοριτιοριιορτινιτιωιτιριε,ερω ρρΙιειρριιτιιτεορ

πιω ροΠιτ , ριίι ειιορτι ρττει:ειιιιτ ροτιτι:η εοτιεω

ωοτιο ρι·ορε εάρτιιορείτρει!ιειτ νιττρ:Ιεω στρι

ρεω τωρειωρ :το νιτ. Βρεω,ριίι ρτιεεεεξετ ροτιτιττ.

Πειιρειτρτ 3. Πιριίιορεω ρεεειρι ιρ ωοττριε δ:58.

ΙΜ^;ρέ νεριριε ειἶε τηρήσει ιρ Πει ερειοερτε , ι1εοριτω

."”' α' πρωτ ω τρτιοτιε οΠεριιϋ ερω νεριειε ρορ ίιτιιι·

τεθ:ε δε ιωριειιιατρ ο!τεριε Με ,ρεε εοριεωρτρε

13ω,ωι Βορι τεριρω εττττιριεει Πει: είιε ιτρτροει

ιτι Πω νριροειιτρ, τι Ιρι:&ετρτ τετιο τιειοτωιτετιε ι Βρειτε, ερω ορο τερετρτ ι·ιοωο ειἶε εοριρρέτρε.

ίρωριε εκ οριεότο δ: ειτερωθεριιιη τρτω ιτι ερ ι

τη. Σ)ΠΠ. Όερεεερτο ·υτκρτ!έΘ υτοτ·τεζι. Στά. Π!.

η.ο ε. κι ρεεερτρω ωοττιιΙε είε οωιίιιο; 8: ειρε ωρ

00οήγηι_ Σ.ρω ειιεεορειε εοριιίι:ιτ ιρ ρτιρετιορε ρ&ρε [προς.

ρτι: νειείὶ εοωωιΠιο; δι.ειρε ωριιτιε ιοτωριττετ

εοριιίι:ιτ τη ιιιίΐοριιρτιει ροιιιιιτρ , ειειρριρτρ νεΙειτ

οριειίτο τιιΠερτερεο ρ:ιτρτο τρτιοριιιι, νει εκ ιροειο

τεριιεριιι ττάρειρ οριεδτρω: εοφ ερ ρτιρρτιο Π:

Μιρετ τρρτρω εοριεορερτει·, ιρρρορερε ιρ τρτιορε

εριριε ωοττοΙε ει:ιατοριιτε εορίτιτρτρω.

δεερριιιι[ερτ. είίιτωτιτ , ωοττριε ιρειριιετε μι.

ριιτιορεω οτρτιο 8τ ρωιειιιι; ιιιριρε, ετιειω ρετ

ωοιιρω εριρτυ. Περι: ιιοεετε τερερτρτ , οριιιο..

εερτ , ωοττειε ιιιτριτρειε ιρειρόετε ρτιρριιορεω

8ττττιεε δ: ρωιειτιρε ιιτριριε, ρετ ωοιιρω εριρε δε

ωεεριε οριωεω ωεεριορτιε . ερω ιιιιριτρειε ρορ_

ίἱτ ρω ορὲω ειίιρειε ωοτριιτετ ρετίερετιιρε. 6

Νοτιι τ.ιιιτριιεεω ερεάρω ορ.ιβ ιοτωριεω ρτι- ρ"ΡΙΣ. ,ρ

ρρτιοριε οτρττε, δε εοριρρθ:ιοριε ερω Πεο ιτιιιωο ράκ.ιοτικιβ

Βρε; ιιιτετρω ιτι οτιιιρε ει! Περω , ειιτει·ρω το οτ-1%"Μιρ

ιιιρε στι ρεεερτοτεωτ Ρτιοτείι. ιιείετετε ιιεριτρω 22:“”ω

δ4.

Ροίτετιοτ ερ. ρτιρετε ΓειρΪρω ιρορο δε οτριτωερτο

τιιτιορε εορρεριρρτ νριροεε. Γοιρω ιιιΠετρρτ ίε- Ϊ ίιριιιει;ιιτο. Ηιε ἀιἴρρτο ρε ρτι01°τι πρ “Μουρ ρ

ι:ρριιιιτρ ωιΒιιδε ωιρρε ω". εειριιι·ω ἴρεειεω.

Ε.τριεωεριω είτ ιρει:ιεε ωετιιτιω τρττιετεριεεειε

59. ρω νιοιιιιιοριειειρρη ροτρι:ιιιε , δ: ρορ ροτει:τιτε.

_2"0,,,,” Κεεριε ει! ιιιρροιεειιιιρωωοττριεέτ νεριιιιι, σω

όιέιτο]ωτισ ρεε τειιρερρτρτ ιτι! ω” νρρω ὅ ()`ρεριιο ρεεε:

”.°*ξ·"Μώ τιιωροτειριιττετικόττ Με; ρτοιτιωι, νειίριιριιρε

Ή””ω' ει·ιρτιιετεω, ερ ωοττειιε;ορεριιοΙεριιετ , νεριριε.

Πρω ερρτιτρτε εοωρτερεριιο ωειιιιι οωριε στ!

ερετιτετεω εοριετρεριιιιω ρει:είιετιιι, νει πω.

Κρτιο:ίιερτ οωρι:ι βρω ορετιι τειιρερριρτ :τι ειπε· |

τιτερεω Πει, ρτο1τιωι, δε ιριιρίιρε, τροπο ιιιρτι ι

Μπιτ. π. Ιρ Μ: άτιοιριτ υπακούει:: ταράτσα/α Ια ρωτάει

ά· Τι·ορβετε:ιτε οιρριτι ρεεειιτρ ερτ ἴρρτ ερωτα

ειιετιττιτεω Πει,ιτρτ ρτοκιωι,ρρτ ιριιριδρε,ερτ εορ

τι·τι τρώω :κι ερω ίετρειρειεω ρεεεΠιιτι:.ι, νει ντιιιιι.

Ωρεριιο ρεεειιτρ ίιρτροτρΒιιιιετ· , ορρρτιοΙεριτετ

@Βρε ερετιτριιε , εορΓριερειε προ, ε. ορο. νι ἐ

- ρτοκιωρ τ·εΒιιιιι ρτορορερτε 8τ ιρριεερτε,ρεε ρω

ριιι ρεριιερτ,ρορόετετιε ειτεττωίτερτιιτ,Ηρε, νετ- ι

Με ιεειε ρττεειριερττε, ειρτ ρτοιιιΒερτιε.

Πεο ερεττιτ, βεβεα: ιοτωριεω τιιτιορεω εριρτε ε

ιιε ροίὶετιοτι νετὸ ὸιΓρρτατιορεΪεορερτι.Νοτιι

ε. διερτ ιιρριεττ είτ εοριρρ&ιο ετερτρττε ερω

Πεο νιτιωο Βρε, ειιετιι ρετιεότε ρετοτρτι:ιω ριτ

Βιτρριεω , οριο ρετἴεᾶο ωοι:ιο εοριρροιτ ερω νι

τιωο Βρε τα ειωιεο ιρρετρ:ιτρτειι : ω". ιωρετίε

άει , ορι2ιωρετίεε?το ωοτιο εοριρροιτ ερω Πεο "ω, Μ"

τετρτρω Βρε ριιτρτριι ρετττάρε Βορεττοε ωοτριεε: τρωω”

ιτε ειρριεκ είε ρτιρρτιο , εΙτετε ρεττειί!ιε εοριρρ- 0"

ᾶιοριεὁεεωιειτιε ερω Πεο, ουτε τι: ρετ επερ

ιρω οτιττια: Μετα ιω.ρεττειί.τε , ορο: Βι ρετ ρττριι

τιορεω ωστε! ε ιιορείτετιε8εεορτοτωιιετιε , ορ.ἄ

ετεετρττι τιιτιοριιιιετερει:ετρτ είΤε εοριρρόι:ε , ερω

Πεο Βρε ρετρτιιιι. Ροίτετιοτεω ιρεΙριιιτ ωοττειε

τ" οροριε απο εοωωιΠρω , ορια ιτι οροριε Μπιτ

ετειιτρτε ·τιιτιορειιε τερετρτ ίετριιτε ωοτριεω εορ

τοτωιτετεω ερω Πεο Βρε ροτρτειιι ρετ τω” τρο

τω" ιιορείτοε: Ρττοτεω ρτιρρτιορεω ιρειριιιι:

ωοττιιιε ιριιοε Μαρ ριιτρτιε ειερεττε αρ Πρεω Γρ

ρετρετρτριεω, ιρ ορο τερετρτ εορΓετρτττε ετιττω

εοριρριίτιορεω ίρρετρειιρτριεω ρετ Βιετιιιω Μ·

Βιτρριεω ερω εοι;ιεω Πεο Βρε ιρρετρετρτειι. Πε

νττἑορε τιιε'εριιρω είι:, στι Ιιτ Ϊοτωειιτετ εριρε , δ:

εοριτιτρετ ωοττειε ιτι τετιορε ρεεερτι ωοττειιε. ·

Π 1 τ: ο τ. Μοττοιε ιρ οωρι Παω ιρειρειιτρτι

ριιτιορεω τιεριτιε εοριρρ&ιοριε ερω Πεο ιιιτιωο

Βρε: ιρειριιιτ εριω ερετιιορεω .ι Πεο νιτιωρ Βρε: ΗΜ·

ορεείὶιρΪε. νοιρρι:.ιτιιτ ριιιιιιιιο ειρε εοριρρι$ιο

ριε: ρειω ωοττειειρ οωρι ίιιιτρ ερ εορρετιιο ετερ

τρττε :τι οι:ιε&ρω ροτειισιιιτετ τιιτιορι τιιιιορρω,

ερω νιττρειτ ιιειεττιορε Πει νιτιωι τιριε: Έιρ τω.

ωο ρετ ωοττειε ρτι.είεττ ιτωοτειρ ετετιτρτε @Με

ετε:ιτοτι::ιρ Με ρττειιιτιορε εορρΗ:ιτ νιττρειιε εορ

τερτρε δε τρωει Πει,ιρ οιιἐι δε ωοτττιιε τοτρπιιτετ.

σε.

Παμε: τω·

5 Ε. Ο'Τ Ι Ο ΙΙΙ.

@το ραέῖο ή: βαρεα2 τω' ρεεωτιρρ εποπτι|ε

ρπατιτιο έρωτα Οι απιτριτρε ιίιπέιωΡ

6ο,

Ρτω" Βρε. ρεορτ , ρτιριιτιορεω οτιττια δε τιστι

ειιιρε ιιτριριε ιρ ωοττειιιυιΒετειερετωοτιρω

εριροε, ερτ ρτιωὸ εορΡιιτρειιιιε , ερτ βιτεω ιρα

8τερτιε, τω ρετ ωοτιρω ρρτε ροερετ εοριεορερτιετ

ΕΠ εοτρω, οριρεορρτ, ωεεριεω οτι8ιρριιε, νει

ρετιορριιττοειρριιτετ ιρειρτιετε ερω ρτιρρτιορεω.

Ρτιρρτιο .ρ. 8ττττι:.ιτ δε ερωτα ιιιριρι2 ιρρροριτ

ωοττριειρ τιιτιορεωοττειιε ιιτιπορριε εορίτιτρτιι:

Νττω ιιιεὸ ροωο ρτιρετρτ 8ττττιει δε. ρωιειτιρ Πει,

ορια ωοττριιτετρεεεεριτ: ετρο ρεεειρρω ωοττιιιε

ρτιρεειιιτ ρτιρρτιορεω @το ό: ιτωιι:ιτιι2 Πει; ετοο

τιστι ροτειτ ερ τοτωριιιετ εοριιιτρι: ρριΙ:ι .ρ.τρτιο

ρεττιρετ Διὶ εορίιιτρτιορεω τει, οικω εοριιιτρ

τει ιρρροτιιτ:ετεο ιιιορτιρετιο ρεττιρετ :κι ροερρω.

Ωορδτω. 1. Ρτιριιτιο ετατιω ρορ είε ὲτ ρεεερ

τοτε, τω ὁ Πεο: οι: εο εριω ειὶ [ριοττεάιο 8ττττικε,

ἑοροείτ εορίετρ:ιτιο οτρτια: ερω ιρΒττιτειιο δι

ΙριρερΠοεορερτιρε εοριετρετιρι : ετοο ερ ρτιρει

τιο , εριρε Περε είε αρθ.οτ ρορ ιτροετ τρτιορεω

εριρε, Μ! ροερσειριιιάς. $οιρω ρεεερτοτ άεωε-ἱ

ει·

ΡυτΜηρω

[προ.

61.

€.'ι·ρβι·.

τιτοττε ετιριιιτ ρτιρρτιορεω @πιο , οριττερρε (τισ

ρεεειιτο ωετετρτ, ντΠερε τιιιιω ιρρττριπτ.

ί
77

. . . . . . ό!.

Π τ ε ο ε. Βια: ρτιρρτιοτιει:ιιτο εοριρράτοριε

ετερτρτε τρτιορειιε ερωΠεο νιτιωοΒρε , ορεω

ιροωρι ίι·ιιτρ ωοττειε ιρειρτιιτ, ρορ ειι: τερτρω ]

Περι'.μερα , τετ! ετιρω εριρει. Ντιω ιρ οωρι ίτιιτρ ετερ

τρτιτ τιιτιορριιε Ιται.τετ ρειρτριε τιεριτρω Ωτρεριιι
ο . ε ί

εοριρρειιορεω ερω Πεο νιτιωο Βρε: ετεο νοιρρ

τιιτιτι ιερετιιτιο ὁ Πεο νιτιωορρε είε εριρρΒιιιε:

οτρριε εριω Φωτ ττεριετεΠιο είὶ ειιιιερτετρε:ι ρε· .

τοτε τιιτιορριι νι δε; δε εριρειριιιε , ερωίιτ εορττ:ι (ΜΜΜ

ρτορτιιιω τεοριεω ορετιτροι. Αρτεε. ρτοι:.ετεε- ΜΜ,,_,,,,,ι.

τρτε τρτιορρ!ιετερετρτ εοριετρετε εοριρρ&ιορεω :τι ΜΜΜ -

ερω Πεο ροωιρε ετειιτιοριε,εοριετρρτιοριε, Βρ- ω” “τω”,

Βετριττιοριε ειιτττιωτιετρω ετ τι Περω ορΞιω ετ- "””1""?'ΐε

. ' τ . 8 ' . . τοτπωιετ'ισ

8.ιιειριιιιρ. Οορτιτω. τι τω" τιτρΙο Βερετ:ιτιοριε Μ”, (Μ.

6εειιρερτιοριε ιτρι:ετ ριιτρττιιε ρειοιτρω εοριετ-ρκωτ.

ρ:ιριιι

  



Πίβ. ?ΟΠΠ 'Πο μεσω:: ο::

σου‹ὶἱ οουισιιιᾶἰουοω ου:υ ο:ορ::ο ριι:ου:ο; δ:

ίυοι!ι:ιιε :ι:ιι!ο όι:οι5:ιουιε ό: Βιιοο:υειιιουιί οιιω

Πιο ίιιρο:ἰο:ο:ἑι £ωυωι ο:οιιισ:: ::ι:ιου:ιΙιε :πορτα

:ο: :::ιιΙο: ΜΜΜ: υ::ιι:ο:ο υοο::ιιω 86ο.

69· Π 1 τ: Ο 3. ΗΜ: ωειδι::ιι ο:ισο:ιουίευου οουίἱ

ί::::υ Ρούσσο , ία: :υ ρ:ω.ιωο , :υ :Ρο :οικου

ρ:ισει:ιουο οοιοέ:ισιο οου:ιιυό::ου:: οιιω Ποο ν:

:ὶωο δυο , οσο: όοοοοιι: ιυοίῖοοέ:ι.ιὶ οι: :ιγροι:ι:ί:,

οσοι: υοωο οικω:: ιτο:οο:ι:. Φοωειοωοι:Ισω

:ιιί:ιιε :ιουοί:ιιε ιυο:σ:Π: ισ:ισει!οιυ οικω οουισυ

&ιουοω ο::ιιο&ισΔω οιιω Ποο νΙ:ιωο ΕΜΗ:: οί:,.

ωοόιιιιο ίσ:το:ο δ: νι:ιιι:Η:ο: :οίρίοι: Ποιιω ν:

οοιοέ:σω 8ο ίου:οω :ο:ιιιε υουοί:::ιε; :το 2:'.::ι:5

:ιοο ἱρίο οσο:: :ι:ιοΙι.ιε οί: Μο:: ο:ισει::ουοω Μισο

οι::ιιο!ιε οουισυάιουιε ΟΠίΒ&ΙΠΒΕΠΕΠ Ποο Ν::

ωο Βιιο δ: ίου:οτουιιε ίιουοί:ιι:ι5: |·ιοο ουιω οί:::ιοο:ο ρ::σει:ιουοω ωο:Μιευουοί:::ιε. νυόο Ποο

δ: οωἰίίὶο, ΒιιοοοωωιίΠο, οο::οω ο:ι: ι:ι ν::οοιιο ο

Ρ::ικι:ιο:υ:.ιω υπο υου :Ιοίιιωι:ιιι·οι: οοίοάο δ: Ε· ι

, υο ρ:οι:ιωο , ὲιοσο :ιιυ:ι:ιιυ ιι:οίσωι:ιι: ίροοιΒοιι ο

ωαΙι:::, Κ:: οι:ί:ι:ιο ι:Ι:ιωο, οι:: οί: νι::ιιιι!ιο οιιο:- ο

ίἰο8ο ίορο:ιι::ο οοιΠο,οιι::οω ιυοωιίΙἰουο8ο οσω

ω:ίΒουο ; οουίΉ:ου: :υ ιυ:ο:ρ:ο::ιτισα νο:ιιυ:ο:ο

οωι::ου::ι. νο: οοωιυι:ιουόι ρο:ισε:ι!ιοιιιό, οσοι::

:ιει::ιο:ο Ποι.ιω :πο ι2:::ωο ίὶυο. Η:: οι:ρ!ιοο:::,ωο

Ηι:εω σιιο:ί:ουιε :υ ροοοοιο ωο::ιιΙι υου οουί:ί:ο:ο

:τι ειΠοιιοροί::ισο, θα:: ρ::ιισ:ιιιο, -

Ρ,Ε"ΜΡΑ” Ροοι!ορ:οο. υεω Με:: ωοΙιτιιι οουίὶί:ἱ:ἱ:ι ρ:ἱσο·

απ!. μια :ἰουο ροίιιιι:ο Ρο::`οό:Ιουἱε όοΒιι:ο;ι:: ωει!ι::: ουσ;

ί:ουιο,ρ:οιυάο :κι ρ:ιιιιι::ιιο: νι::ικιΙιε .υ.οόισυάω

ο:ήοό:ιιιο οιιω Ποο νΙ:ιωο Βυο,οιιο ὸοΒοο::ιυοίΪο

οᾶσἱ, οιιἱυ: Ρ:ιιιο:ιο οί: οιιο:ί:ο ο Ποον:::ωο θυο,

οί: ρο:ίοέ::ο ροί::ισει : ίο. ἰρίει ωο:ει!ιο :ιοιιοί:::

πάω νι::ιι::::ο: :οίριοιουε Ποσω ν::ιωσω Βυ:ω

εφέ::

7ο.

:ΠΜΘ' σκοποί: δοόἰἱυ ΠΣ 24.3 Π

ἐιΠοο,οι:ω :ο ωσι:οι·σωίου:ο:ιε :Πο ροίΕ::.Μο;

εισο:ί:ουο ε: :που ιυσἰυοιοιΙιιο::ευο::ι:ο:σ: Ποσο. ·

Π ι ::ο ο.. [υ Ιιοο [:ο:σ ι110::οίο, ρωο:ο:ρ:ιιυι:ιο- 7#-ἱ

υοω οοιοο:ισο οουιιιυό:ιουιε οσο: Ποο δυο υει:ιι- ” .ο ·
::ΙΙ, ιυοΙιιόι: ρ::ικιιιουοιιι οΜο&:σο οου:ιιυό:ιο- η

υ:: δ: ρο::οό:ω οιωιοι:ιο ίσρο:υει:. απο Ποοδυο

δ£ εωἰοο ίσρο:υ::. ο:: Τηάσπ /έ[[6.:αιο.7. ο.: Ιππι|ΐο

ροοοιι:ο:|ί:ικβπα, (ο: ο:: :πωισι:ο β: σκοπια. νω οο

σου: ωοιίο ροοοει:ιιω ιιρροΠο: ιυιωιοι:ιοω Π:ι, :ο

ιωιιιιω.ω ίο. ίο:ωοίι:ο:. Ριιυόειω. :υ :ιοο ί::ιισ Η".

ο:ου:σ:ει ::ι:ιοιυι:ιε υου ίο:ίιω :ποπ ὁοΒἰ:ιιωοου

ίο:ιιειυ:!ι ί: οουιιιυο:ειω οσω Ποο :πιο υ::σ::Ιἰ,

Μ! οιι:ιω οσω Ποο ίὶυο δ: ειιυ:οο ίσρο:υε:. ο:Βο

νοΙου:ει::ο ρ:ισο:ιο "Με οου:ιιυέ:ιουιε δ: ::ιί:οοιιι

Που:: σι1ι::Σίτι2::ι:Φ Ποο,οί: ωειΙ:ι:οωυ:ε .π. οοοἰιί

::5.ίο:οίΒο οί: οιίίου:ιι:ιοει υιι:ιι::ιο :ο:ιου:Ιι, ει:: ρ:ο

:υοο ωοΙ:ι. Αυτοο. μοβ. ί]υου :ια:ιο:ο: :ιοωοἰά

ι:οοι:ι.ιω , ροΠο: Βου:: οουιιιυό:5ουοω δ: οποιο:

:ἰοω :οίοιιο ροο:::ιο οι:ρ:οΒο υοΙΙο:ίὶοσ: ου:: υου

:ιοΒο: οοοιτιιω οουίο:ιι::ιάι ίο :υ θα:: νι:οιυι:ει:ι:,

ρο:οί: :ιοίουο ροοοο:ο :Παω οι:ρ:οίεο υοΠο. Νο::

Ρ0:οί::12:16 οουισυο:ίουοω οι:ρ:οί:ο υοΠο:ο:Βο. 75

Πουθ:ω.1.ιά::δ τουο:ιι:ιιόι.ι::σεί:οι:πρ:ιίωσιτ: ς,χω;,;ή_ ο;

Ρ:οοσ::ι:ο :ιο ίσίοιρο:ο, δ: ι:::οάσ Μισο ρο::ιο:σω

οοιι::ιιιουιε ίο :υ Πει:: μεσα ρουο:ο , ι::ίο οιιω

Ποο δυο δ: :ιωἰοο ίσροιυ:ι:. οουιιιυ8ει:. Ποο, :α

:ο:ιε ρει.:ιοσε,8:εισισε ρο:30σ:,οι:: ρ:ιωὸ ροοοιι: ί:ο- Μ) μα”

:οω ιυυοοου:ιο: οωι::ουάο , οιιἔιω οιι:οοοοιιτροί: #.;,.,,, έ..

ειωιίί.ιω :Ρ:ιωιιω .υ. ροοοει:σω :οΠι: οου:ι1υάιο- .......ε.

υοω ίιιρο:υιι:. οσω Ποο ίἱυο8ο ειωιοο ίιιρο:υει:. πωω·"Μί

οικω υου :ο!!ι:ίο:συόιτι,οσω ίιιρρου:ι: ίιιο!ει::ιω.

9..Ηε:ο ίσρο:υει:. οουιιιυά:ίο ο:οει:ιι:ο οιιω Ποο 74°

ΟΜ.::::

μου”. ,Μο

 

α"9"Μ· δ: οοἱοᾶσω οωυιε ω:: Μ:: :ιουοί:ει:ιε.Πουθ:. [οι

ίο Μο:: ιιιιο:ίὶο ε: Ποο :Μαιο δυο , θα:: ιιιιο:ίὶο ὰ

κά: ι·ιι:ιουο ο:ο:::ι :ίοό :ιοο οουΒί::: :ιι ρ:ισιι:ισο,

ίο. ἰυ ρ:ίσει::ουο άο:ιι:ο οουίο:υ:ιι:ει:ι: οσω κά:: ί:ο:σ ιιιοΙσάι:,οουΒί:ο:οιυ Ρ:ισο:ισο:ίο.ιυ ρήσει

::ι:ίουο.ν: οσω ρ:οι:ιωει :ιτει.ι:ο,οσω ΜΜΜ:: :υοβ :ιουο Π: ρο::ιιι:. οι:υιο::ιοο οσω Ποο; οσο: ιιωιοι:ια

[ο οιό:ιιι; 8οοί:ρο::οά:ο Ροδου:: , ης:ι13Ρο:οί-Ρω οί: ρο::οό:ιο ροίι:ιιιιι , ίου 2:::::: Μοι:ιι.ι:ιε:ο:Βο

άσε :ιουοί::::: :άσε οι! :οο::ιω :::ιουοω, ν: οι: οει:ου:ιει ιΠιιι:ιυ ρ::σειιιιιο οοιιίὶί:ι:. ·

ο:οι:ἰωαω υο:ωειω υουοί:::ιε.

7ϊ- Η:ιυο ρ:ιιι::ιουοω οίΐοοιι:ου:ιειω ιιι::ιιαΙιε οου- Βυο υου οί: ὁιί:ιυᾶσω ροοοοιιιω ἑ οουσο:ίἱουο

Φο: 8::ι:ιειω :ιοΒιιιιο:οω , οί: ροιίοάει οω:οι:ιιι ου:: 6°,ψ',”

οσω Ποο; οι: Τωίω. Μ:: :ουο:ιι: οουίο:σε:ο υπο

ίσοο:υο:ι ειωιο::ιεω οσω Ποο : Ιει:ιι: νοΙσυ:ιΜιι

ρ:ιιι:ιιιο :ισιιι: οτι: οσΙροοιΙιε, Ει:οοόοω ::ι:ιουο

ο οο`υί:ιι:,:ιιιιιιίωοόι ωο!ι:ι:ιω,οιι:ιω ωο::ειΙοιυ!ιοο

κ:
Ούι):::.: ι. Ηπα: νο!ιιυ:ο:ἱει ίρριι:::ἰο οι: :Μαιο 6ηά" .

°ς"'°"'ί°' ἰιιυᾶἰουἰε οΜοά:σω οσο όουου:: ιυοίίο :ιο:ιι: οι: ειάοοιοέ:σω υο:οοΠι:ο::ει::ου: σιί:ουιιω:ίοσ οσο

Ρ:σϋ. 19ο:Π:
:ιγροι:ιοί:,οιιοό :ιοωο οικω:: νο:ο:κι:,Ρ:οο. ου:: σο:ί:ο ει:: :ο 0βἱοᾶι1Φοᾶοι1ω ροί:::σιιω,Ιυ υοί::ο

Ρο:ί·-οάιουιευκο οιιο:ίὶοοί: ρ::σει:ιο,οιι:οι:οΒοοιι: ίου:. ο:οο ίορο:ο:ιο ὁ Ποο οουίὶί:ἱ: :υ ροί:::ιιο.

:υοίΐοΕιάιιι::ικο ο:ο:ο!ιοιιο :ιουοί:ιιομι: :μεσο οι. Μαιο: Μ.. ::οο::ιιω οουίο:σου:Π οΜοδ:ισσω Μ#· Ιω::

οἱ: νι::ιιοΙοω οουιιιυό:ιουοω οοιοό:ιικιω οσω οουιιιυό:ιουοωουω Ποο νΙ:ιωο ί::ιο ,υουοί: οι

Ποο νΙσωο Ευ: δ: οΒιοιί:ο οωυ:ε Ιιουοί:::ἱ: , ν: ι.ιο:ίιιω :ῖι άοΙ:ιι:ο , οσοι: ι::οσ:ι:1°σ:1οβοτυσυοσΜΠ

Ε,,μο...., ρ:οΒο:σω οί: ; ο:Βο. :υοιιο!ιοο: .υ. :ο:σ οουο οί: ω:ιΙο οοο:ιιυόι :ο:Βο υοο ροοοο:ι:σω οσοτ:: νιισω

:οκἰωιιω οΒιοᾶιιω :ιουοί:σω; ο!ιο:ἰωρίἰοἰιιιε

::ιιρ:οι: :οίρο&σε , :ήτοι ο::ρ:οίίιιε δ: :ο:ωι:!:: ο:: ιὶοΒἰ:ιιω οί: ά:σο:ίσω ὁ οποιο οου::ιι οΙ:ιιι.:.

- · ὅ.
(.:ουί::. π. Ποοι:ιιω οσοι:: :ι.ιοο: ο:οει:σ::ι :Δυο- 0°,άϊ π;

@Μα ω; δ: ν:::ικι:ιειιι:: ίὶυοω ι:::ιωιιω , οι:: ουιυ:: σο:σε,ν: :Με οουίο:ιιου:Π ωο:ιι:Φω €00Ϊ0ϊΦΪΗ(°Φ 01:11 η..";.

Μ”
:ιουοί:ιι: ί::,οουίο:ωε:ι ::οΒο:. Με: όσΡΙἰοἰΒουἱ- :οθ:: :ο:ἱουο , υου οί: ι:ιί:ι:ιάιιω ὰ άοοι:ο , οσο::

πι:: ι:ιιο:οκ ωειΙι:ιοι :οίρου:::: Ευ :ιάσ ω:Ιο μισο:: Μάιο: ιισιιοσ5. ωο!ο ορο:ειυόι.ο:Βο υοο ::οοι:ι16:ο. 77_

ΞΜΜΜ^ οί: ρ:ισο:ιο:ιουοί:::ιε οοιοδ:ιο:ο::ιω:, ιι::ο:ιιοί:

ρ:ιιι.ιτιο νι::ιιοΠε οουιιιυο:ιουιε δ: οο::ό:ιιι:ο :ου

α. Σ: Μο :|οοι:ιιω οουίο:ιιου::ι οοιοέ:ισειωοου- σ09:[τυ:. ε:

ιιιυ&ιουοω οιιω Ποο νΙ:ἰωο ίὶυο οίίο:::ιί:ιυάσω

ίο:ωι::ι::ε οιιω νΙ:ιωο ίὶυο. Ρ:ιω ρ::ιιοι::ο :υ ίου:. ὰ ::ο:ι::ο :οιΒοορο:ου::ιροΙιο:ι:ο: ο:οοιι::Αω α:: ει.

οο:ιιω, οι:: οωυο ρο:οα:ιιωοοΠοοευ:ιυ ρ::ικι:ι- Μ:: ίο:υουσιιω ιυ::ορουόου:οτ ο:: οωυ: ::οο::ο

_ σο , οουί:ι:υἱ: ρ:ιωὸ ροοοιι:σω :υ οίἶο ωο::ι:ι :ἰυ υου ωοΙοορο:ουάι::ιοο ίοΙίσω οί:;ιΠσό .υ. ρο::`ο·

, ω:ἔ. οσα: ροοοει:ιι:ο_οοωωιίΒουιε, ιυοίΐο ωο:ιι!ι, θέ: ί::σει:υ:· οι: :ο ρ:ει:οι:::, οσο:: ίο:ιιο:σ: ::οϋί·

οοΗοω: :υ ροί::ιιιο αυτοοοόου:ο ρ:ιιιιιι:ουοω οο- :σαι υου Με ορο::ιυ:Π.

:οό::ιιο :ιουοί:ιι:ίε;ρ::σει:ο :Μο υου οουί:::ιι:: ρ::

ωὸ ροοοειιιιω :υ :Πο ωο::Π, Μ: ίσροου:: :Ποο οι:ιΒιιωοουιιιυό::οί:σο οωιοἰ:ιιι οι·οο:σ:α:::ι:ιουσ

78ο
3.Ο:υυο άο:::ιιιω όα:σ: ::ο ιιιί:ιΒιιι, υου::οΙιιι- ο°ω€'°ωδ

:Μαιο οουί:ιτιιιιιω ρο:ο!ι:ω :::ἰουοω ροί::ίσι:Ι11 Με απο Ποο ι:Ι:ιωο Ποο Β: οαιἱ:0ι α: Μ" ως::

ου:οοοόου:οω , ίοΙσωουο ιιιιοο: ωιι::::εω Μισο οιιωυειοι:ιιο,υου οό:σε:ο:οο υου οει::ικίσΒόι::ιυ

Ροί:ο::ο: ρ:ἰιι:ι:ιο :υ οωυ:ι.ιω ίου:. κι οουί:::ιιι: άσοι ι.:οοι:ιιω ἑιὸοΒΙ:ο υου ωιι:ο ορο:ιιυσι.

Ρ:ιωὸἰυ οίΪο μπει:: Τ:ιοο!οοέοι, ᾶοσο:ίὶουἰιὸ

Ποο ν: :ο ιιΙ:ἰωο Βυο 5 οσω :Πει :οσο ρ:ιο: που ειιιο:ι::σ: :δ Ποο,οιιιιι οουιιο::ι:ιι:ο:: οοιοδ:ιιω υο

79.
ο. :ΗΜ υπο οοιιίοι:ιε : ιάοὸ Μαιο ::ο: ωο:::ιιο οσύ",Μμ

ι:ουί:::σο: ροί::ισυ ουιω ου:οοοοουε,οικιω :ιιιο:ίὶο ::ιοιΙ::ο::ιι::ουι όιίΐο:ωο;ο:Βο το:: :ΜΒΜ οιιο:ίἰο

Ζακ. 3. Π: Για.

€90ω10"ΠΡ ο υου οί: ίο::υιιΠε οι:: :ι::σει:ιε οσο:ίὶο οι: ο Ποο, οσε: :υ ωο:::Ιι ::ιοΙσι!ι:σ:, :-συά.ι:σ: :τι

Χ ο οουιιο:ίὶουο

κ



Ο
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οοιιο:Ποοο α:: οΒ:οο:ι: ::οια:::::ιο: Η::0::: ι: ιοο::::ο.

Μ. Ποίο οτε. :::α:οι·. ιιιι·αι:ι:ο .ο. :::α::ι:α ο:: Ωρα.

Β:?·Μ:°- πω:: α:: ::ιοι5: ροί:οι οίΤο :οα::ι:α ώοοτί:οο:: α::

ο:::ο&ι: οο:α::::ιιο:· ::::::ο::::ο ι·αι:οι:: , ι::::οοο ι::α

οι:: αοοι::οι::: :οο ::ο:ο:::οο:::)ο: ::::::::: ::::ι:: οι:

ί: ροκ ρο:::::ι:ο νο: :::::ιο:::::. οποιο" :·α::οοα:::

° οόοο:·ιοι·οι :ο α:: ο:::ο&οιι: ::οια:::::ιο:· ι·αι:ο::: ό::

ίοι·ιοο απ:: :οο:οο:::::: :Βι:ο:·ι:οι:α Πο: :::ι::::: :::::::,

00οτ:°:::ιο:ο::1:α::::α::: οοοιιο:·οοι::: α::ίοιιο ι::ι:::ι:α

8οο:'60::::; :με οοο: ί:: μι· ι::οι:οοι ν::·ιι:α::: οοο

τοι::ριί:: δ: :ο:ο::α Βο:, οοο οοοιι·α:::ιοι·, ::ι:ο :Με

€οΒο:::οοο ν:::ιο: Μ:: Οοο:::ι·:::. :ιο: ε: ιπποε

2,8%. Μ" :·οι,οοο ο:ο:οι·οιο: ροεοα::: ειο:οαιο, οοο οι οοο:

,,_, "Δ:,°δω :::οι:: :οοι. :ο:ροο::οι αοοι::οο:, οοο οοοιιο:::ο::::

οιιοψιιο:. ::οοι οοο αιο:ιιο:οι ἔ:αι:αο:,:: :οπο :::αι:: ::αΒο:οι.

(Ϊοοιιἑι :απο ροιο:: :οα:::::ι ιιοο:::οο:: :οι:ατα:: ο

::::::ι:α οοι:οοι::οο::: νι ί: ι:ο:: οι:ρ:ο:Το::έ:ο οι::

:οι οοο:οο&:οοο::: δ: αο::ο:ι:α::: οοο: Ποο ιι::::::::ο

::::ο, α:: οο::α::: :::·οαιο:αο: :ο οοοοο:ιοοι:α Ρο

- ω:: οι:αι:: νο:: :οι:::ι:α αι:ιζο:: α::οιἑ οοο αοᾶἐ , :τι

|ω ω; ο:ορ·ιοοά.β8.οοοί:αι. Α:: :::·ο::. ιοα:ο:. :ιοΒο,::ο·

Μ ' :::ιιιιι: οοιι:οιοαοι:: οοο:οοθ::οοοι:ο οοο: Βοο ν:

.”"Π ::ο:ο ::ι:ο οδο κ: οι:: ::ο::::α::ιο:· οοο: ::ο:::ιο :ιό απ·

:ο ορο:·ειοι::: α::οοο: οοο ι::α:οι·οιο :::α::ι:ι:ι:: οοο·

::α::ο:·οι, οι:: :οα:ο οροι·ιιτοιο: :ο :οι::οο:::::: :Βοο

:·αοι::: ν:ι::::: ::::::,αο:ιο: οροι·α:ο: οοο: ::οι:ι:α ν:

τ:ι::: ::ο::. ν: οο:ι:: οι :::οο::::ιο ι:ο:::ιοιο ::οι·ιοα::

πι, Γιι:::ο:: ν: οι ρο:οιι::οοι:: α:: ι::ι:οι·Γι:::ι: :ο:,

οοο:: Ροοι:αιο:πό:ιοι·: αι ::::ιο::οιο οι: :ο:::ιο: μ:

::οοοο:·::οοέ α:: :οι·:οο:, οι:.8:. οιο:::ι: Ρο: ιιοο:·Βοοι:

ἐ Βοο :ο ::οοοο:::ο::ο ::ο:ι: :οο:ο:αι::; ο::ο,::2 οοο

:::α::ι:αι ίἱοι :ο οο::οιο αι'.:ι: οπο: ί:ιοο: οοι::ο:ιάα::

ο5. οι:: ::6ιιο:::οοο:ο α:: :οπο :α:::::οι· :ιι: οι·οιιιο:ιο.

Ρο: ιιοο:::ο::οι:ι :ι :δω :οι::::ι::· οι: ιι:ι:ι::: ::ι:::.

Δ:: :. οοι::::ιο. οοεο, οοο οπο :::οο::οι::ι ι:ο::::ΐι

οοο:ο:οαοι:: ο:οι·α:ο:ο οοο:ο:::::ια:οιο οοο: τω::

:·αι:οοο,8: οοο :οα:ὲ 0Ρο1°ε:::::27Β: .:ι. ι:::18::ο :οοο

:-οι:ι Η:: ι::οο:·:`α ι:ο::::ια :ο:·ο:οι:: :οτα :::α:::. Α: οι:

Με:: ι:αιο:·ι::::,οοο:: ο:: :ο&ο::: ::::*.::οο:οο οι::οο::,

ο:: :::οο:·:ο::: α:: α::::, οοο ροοοαιο :σει:ι:οιο:: ν: :ο

:οπο :οι::ιι:::ο: ρι·ο::::ο:, 8ο ο:: ::::ο:::ι:α; 8ο οι:

ποσο:: , δ: ο:: Βο:ιο:α:ο ροο::αιο:ο :οι::ο:οιο :ο

ο::ιο: α&ο ιοιι:ο, ::::ο: ::οοο::α:οι:: ο:α::ι:α::: οοο:

:οοαι,::::: οκρ:ο::ο:οιο::ο:,νι: οοιο:ο'::::·οοιο:::αο::ο

Βοοο:α:ο:,ο:οα:::οο ρι·οριο:οα οοο:: :οι:ο:::::ιο: :ο

απο: :όλο :::α:ο , οοο οοο:οιοοι :::α::::αι:: Μαιο:

Βοοοι:οα:::. Οοο:::ι·ιο. οοιο::: ραι·:::ο:,8:οι::::: οοο

::αι,:ιο: οπο:: α::ιιο:ιο:::ο: οικω: ι οοο: ιοιι8:::ε.

ο:: οι: ι·αι:οο:: :οι ΜΧ:: ::ατοιιι:::, ι·ιο:ι:: ::ιο: ο::~

οί:: αι:οοιιοοιοι· , οοο: α::οι:ο: ο:α::ι:α οι: ιιιιι·ιο

ο:::οά: ί:: οαι:οιο :ο νι:·οοοο αᾶο.

· οι: α. οο8.:οοοο:.οοαοι:ο .ο. ::ο:::1ιιο: ο:: 8ο..

::ο:α:ο, οποι:ι:α::ιο::οο:ο:οιο :ο οοοο:: :ια:·ι:ι:ο:α

τ: , οοο ο::::Βαι :::::οροι:::ο::ιο: ο ρα:ι:οο:ιι::::ο::

οοο :8:ιοι· ::ο:::ιο:ο οοο:ο::::::κ:: οοο:οο&:οοοι::

σοι:: Πω νΙι::::ο ::ιιο ο:: 8οοο:ιι:ο, οί:οοι:α:::οτ :ι:

:::ο:::::: :ο ::::Βο:::::οο:::: ραι·ι:οο:α::::ι::,οοι: σο::

8ο: :::::οροι:::οοιο: α:: :::::. 8:οι:ι: οοο ι:ο:::ιοι::

::οο:οιοαι:::: :::ο:·α:οι:: οοο:ο:·ο:::αιοο: οοο: :οΒο

::αιι::α:: ο:: 8οοο:α:ο , ο::οιιι:α::ιο: :οο:ο:ο::: :ο

οιοαο:: :οεο ρα:·ι:οο:ει::, οοο ο::::Βαι :οι:οι:οοι:οι:

το: ι: :ο8:::ι:: δ: ρ:ποορι::ρα:ι:οι::α::::ο:.

Α:: 3. οο::οο::ο, οι:::::ο ::ο:::ιι.ιι:: οί:ο :οποιο ::ο

αι:::::ο: :ιοιοο:::αιο; ::οΒο , οοο ρο:Το οΠ`ο οι:αι::ι:ο

:::::::::::ο: ::ιο:::αιο; οοο: οπο: ::ο:::ιοιο::ο αό::::

::οοι::ι:οο:: ιιοιοοι::αιι::; :::οι::αιο οι: :::::::ο Βι·α::α

Ρο: αᾶοι:: ::οςο::·οο::ο: :ια ::α:ο: ::ο:::ιο:::::ο οοο.

Μ:: ορο:Μι:::0::3:1:οι:::::ξ;ο:οιΣ::2τε:ο:ο οοι:::::::ειο-.

ό:: σοοἰοο&:οοο οοο: Πο:: ιι:ι::::ο Βιιο.δΕ οοι:ίο:

:::::αιοοο::: πο:: :αι:οοο. Α:: 4.. ί: ·τ:Μάοδ::1:Ι:ΜοΠ

Γο:ι:::Ι:Μιικε. ιι::ιοο. ι:οι:.ο.:ι:οο :οιι::α:::οι·ι:οο

Β::

:Η ευι:_β :.

8ο.

Δ.: :ε

Δ”.

Δίι:4. .

Όι/|:. ΧΧΉΙ. Βερι·εωι:οΜΜΜ Θ: ΜΜισἰέ. δεοΐ. Π!.

ι:α:ο:· οι:ο:::ιο: ὁ Πο:: , ω:: ::οι:οο:ι:ιιι:· α:: ο:::ο

&οι:: ::ιί:οοο::: , ω: οοο :ορ;:Π::0τ ἐ:Ποο. 8:οοτ

οοο :οοο :οιι::α::ιοι· ο:οιο: :οοιι::: ο:: ::οι·ο::δ::ο

ιοτο::::: ὸοοο, οοο ο:: αο:ιοι::::ο ιο:ι:::ι:: οι: οπο,

οι:: ου:: ο:: ::ο:ο::δ::0 ιο:ι:::::: : ς:10:8::·:18:::: ω:

ο:αιο:· οαο:α:::ο:,οόι:οι:.αοιο.8: οο8.οό:οο. ::οοι:ο.

οι: οδοο:::οοο α:: ο:::οό::: :::Ποι:ίι οαο:οιο: αοοι::ο

ι:Βοο , ::ι:α ια:::οιι αι:ο:ί:ο :::ι:οι:5 ω:: ::::::ι::ι::

ι: οο::οο:::ο::ο. 8:οοι ::οὲι ::οιο::έ::ο ιοτπι:ο: ι: οοο

οαοΓοιι:: οι: αοι:ο:οι:οοο ιο:ο::::: α:: οπο, οι::

οπο:: ::::ιο:ίοιο ::α::οι :ο:ρο&:: δ: :οιιο:::ιαιο:οώ

αοοι::οι:οοο ιοιο:::::αι: :ιο6,νι :::ιιο::: :οι ιοτπ::ο:.

Ηα&οοο: Ρ.:·ο::::οι::, ρι:οι:::οι:οι:: ::οο:ι.ιο&:ο

ο:: οοο: Ποοιαι:: οοο οαι:::α::, οιι:ι:: :ορο:οαι.

:ι:ο:οι:: :ο ιοο:·:ιι:: , οι:απ: ΐοιο::::ιοι 8: οι:: :αιω

:ιο ::ο::ια: :οοο::·οο::οο:,αι: οι ι:::::::άιι ἑεοο:οο:

ρω 8: ο:ΐοι::: Πο: . ρ::οι νο: ρο::ο::οι :::ὁ: :πιο

ι::Γροιο :ο ροοοιι::, ι.:ι::::ι:: ::οιι:ο ο:ιρι·οί:ο νο:Ιοι:

οαι:: ρ::οι:::οι:οι:: νο: οοοιο:οριοο: Όι:: : :ο ::ο:ιι:ἔ

:::οι:: .::. :::ο:: ο:: ρο:::,:ιοοι: οι:ριο:::: :οιοοι::ομι·5

Μ: οι: ροοοιιι::, οι::::ι.:: ιαι::::ι:: :::ι.:::οο:ο 8ο :οιοι;

οπο. ::οι::ο και:: οα::: ρι:οαι:οοοο: δ: ι:οι:ιοι::ριο.

ο Πιο:: ο. Βοο ρι·:οα::ο οοο:οοά:ο:::: οοο: :)οο · ·

ν:::ιοο οοο οοο ι:::::::Βο:ιο: κ: ::οι::οο:ριο εω:.

: ω:: ::ο::::α Ποιο:: , οι:: ια::ηο:ιο οιιρ::ο:ιιιο:α::

:το ::ο:ιο ιο:: :ιο οι:: οοι:ιοι:ο :ο , ν: οαοία Β::- .
; :::ι.:::: Πιο ο:::Ράο Ι:ο:::ια::. Ρ::ι::: μ:: ρτο::::ρία;:.2.””

νο:οοιι:::αι:ο:ο:ο:ο ά αοοι::0 δ οοο ιι:::ιοο οοο,

ο::ιοοοιοοιριι:: :::ιο:·ρι·οι. έ:: ::::ιια::: ο:ΐοο::: :)ο::

ι οι:: ::::αι:: .οι ο:οαιοι·α :α::οι:α::: :οιο:ρ:οιαι:οο8ο :

:::ιι:α:: :::::ο&ο ριαο:ο:ι ο:οαιιι::::·ι ο:οαιοι: , :οοο

ρω αι::οι·ο ::::ο: πιο:: οπο: ι:οίοιο:ο ο:οιιιο:οι:::δ:

::οαοιο:ο ο:: ι:ι: :ο , :Ποιο ρι:οπο οο::ο&:οιιο ιι:

ι:::::::ι:::. ::α::::::ιο::: :::οα::ι:α, α:: οοο:: ι:οοοι::ι:

ιο:·, οο:::::ιοο:ο. ω:: :::::.:::8:::ιοιο: ν: οι:ρ:::::· Η:: Μ:

πιο: α:: :ι::ρ::ο::ο , οο::::α:: οοο: κά:: :::ο οοο- Β" ω"

¦ κοψω: Π:: οι:::::οαιο: μι:: νο:ι:οια::αιι: «ω.

8δ.

ι3:οι:οιο Π:: αοο:::ο::ο::: ὁ Βοο 8:οοι.ιι:ο:::οοοει:

οι: ο:οαιο:αι:ι, οι :κι ω:: ::οδο:ι:οικι:::

Ρο::ο:·:ο: ρ:::ριο::. το:: οπο:: ::ο:ο::ό::ο Π::ΜΗ

ν:ι::::: 5ο:: οοοο:ρ:ιο:· μ: :::οι:::::: οποίο :::::οανω. η”.

ι Ι:: :τιο:α:::5::οο:οο:.ριο.::'Χ ::::.οι·::. μι· ιοο::::::: οδ

| (ο&ί:: :ο:ι::α::: φοτο:: οι :ο ιο:ο:ιαι::::. :Μάο

88.'

:ια:ο: :οοο οι:ι:ία:::5 Μο:: ::οοοαιοτ ο6:οι:ιο::Βοοο:,

οοο ι:ο:ο::ι ::::::ο : ι:ο:: ι:οο:::5 οι:: ὸο:ο::ι, :οοο

οο:::ο::::::ι , οἱ:: οι:α::::ο οι:ριο:::: ::ο:ο::ι , ΠΕοοιμ .

ιο:::οαι; ιι.ι::ο.ι:. οοι::οο:ριο: ο:: οοο: διο:: οι::

::οιο Πο:: :ο :ι::οοι:οοο ροοοι:οι::. Και:ο : οοο:

::Ια::ο οι:: : ::::::::ΐι ει:: οΠοάο::: :ο:ιοα:οοι; ρο::ο.

::ο: να:: α:: :::::&ο ει:: :οα:::ι οε:οβιο :ο:::::::ο:::.

Πιοε:. (Σο::ιο:ορ:::: Π:: ο:: οι::ι: ροΓο:οοο:ι ω”

ι!ιο:ο:::δ::ο οοο: ::ο:ιιιιι:ο:ιτο: οι: :8::::: :::οι::.:::οξ:ι. Μο.

οοι:ιοι::ριο: δ: :οΏοίο :)ο:ο::: οοο:: ρο::ι::ιοο: οι:

::::::ιτο.:::ιο::ο οοο:::ρ:οοι:: ο ο:: :ο ο:: Μ:: ρι:οπίο

::ο:::ιε οοο:οοό:::οο::.οοιο [Μο.

Πιο:: 6. Ιι:ιο:ρ::ο::ιι:οι: αιιο:::ο. δ:: ::ο.:ο::θι:ο

Βο: ο:: ::οο:-οφιο::: α:: Γροοι::ι:α:ο ::::::::οο: ο!»

:ο:3:. Ροοι:ο:ο. οι:: ο:ο.αιο::: ροοοαο::οοιιο:·ι:ι:ο

ὰ Βιιο, οιι:α οοιιιιοοι::ίο α:: ο:οαο.::οω: οοο οοο

' Μ:: πιο: οο::οο:·ι:: Επι: ο:ο.αιο::.ο:. τμ:: οπο::

:ο :ι Οοο. :8::οο:.ο::οο:::ο α:: ::το:ιο:αι:: ο:: “τον

::ο-ι:::οι·, 8ο :::οι:α::: οσο:: αοοι:::::::::Βοο.

1)::::. Νο::οοιιο::: ρ:οι:οοοιο ροκ:: ο:ΐοό:Ει :ο Μαι.

Πιο Βοοο:°ο Ροι:ο:9::ο:οι:: ίο: :ο:: :οι:::::ιωοο:Πο::::

ο::ι:ο οι:: 8οοιι:ο οι::ίοδι:ο: :::α::οι: οοοοο'ι::οι::::

ο:·Βο οο::ροιο::·α:: :::::οαοία::. Κοίο.Μα:ο: πιο. Μ::

::ο-νοιι:οαο:λ, οοο.ι:ο:ι::ρ:ορ::δ 6ι.ιι:οιι:ρ:ιο::ι::ο

οοο:: ο:: οο:::ιο:Πο :ο:ρο&οιαοο:::οι:::.νο::ο δ.

ί Τ::ο. οι” ο. 88. Απ. ι.. εοφ. ι:οοοι:, αι:ο:Βοοοιο,

` :μου ο:: :ο ιοοιια::,οπ οοοοο:::οι:οοαο:α::οιο:Μω

ΜΜΟ:«οκτώ :οι::οα:::οοο :::ορ::οιίοι:.::::ριορι:οι

Α:: :ο::=

Μ.

9ο;



οπο. ΧΧ|Π. -Πηπικοιιο "ποιο Θ' Μ):.ιιι. διά:: :π _ :πχ

οι. Α:: :::::::. ιεπ:. π. νο: ει:: :::ιο::ισ εσπιο::ο

Λιβιο4- &ισ:::: οοιει:ιο::,ποε οει:εσ:: ιοεο: :&::: οποσ·

Ρ"ἔ°^'ἔ_ ιιισ νι::ο:ιε , δ: π:: πο:: ιο::ροπι: , τ:: :::::::::::

:::”::ΜΜ ισ:ο::Ιι:ε: ι::ο:::ιε ιι: :Πε π:σ:::ιι:, πο:: :::::::σ

Π:: οπο:: :οε:ιιι : Πεο νι:::::ο πο: δ: οι:ιειίισ :οιιο: ποπ:

:πιο , ποιο: μιο::ισπεο: ι:::ιοοι:οσ:πε :::ο:::ιε

:ο ποσοι: ι:::ο εσ::::::ιιιοι::: Απε:: ει: ρ:ιο::ισ

:οπιοπάισι::: επι:: Πεσμ : ι::σοο:::·ι::ο:ιοι,π::::

οπω:: :πειι: ποπ :ιιι:οι, ι:ο :πιο:::: ι::πε Μειο

οι::::σ:::ιε :π πο: ποιοι:: ι:::ο εσ:::ι:::ιιοι::: ε:

ο: πο: ι::οεεο:: ρο::ιιιι::::ο: οι:::άιο , ππὸο ε:

. - ποπ οι μεε:ιοι:: , τ:: μα:: οοι:::::ι:: μεε::::

ἑ:::ἔ”'” ν::::::: Π:: νει εοπιιο::::ο:, ν: ει: οπο:: ιοι::::·

:ο ρως::πω,ιεο ραπ: μεε::ι: ν:: εσπι:οε:::ο:

ν: ει: πο:ο:ι:: ειι:άοειπ:::ρ:::::ιο: νοιι:ο8 :με

:::σ::,ιιε ι::ι:ε: :::ιοπει:: μεε::ι, δ: :::ιοπ: Ρ::

εεοι: ::ποε::: :::ιπ::ιοι:ει:: , πει:: ::ι:7ι:ε:ιοι::::

π:: :ι Πεο ιπ ι:::π:ιπ.ιοεο ω. Ποπ: ιοι::::ι::: Β::

:::ι::,ποι: μεε::ο: ::::ε:ρι·ε:::ιο: νο:: :Με ιοι::::

&ισσει::,ιο::::Ποο, πω: οψη: Ποιο, πιο οψη:μπ.

Ν" Αοι:οε :ο:ει::::::: :::ιπ::ισ πω:: εοπιιοει::ι

Μ::ιιο ποιά:: , νειε:::ει:: ο: πιο:: :άο ε:: :::πεε::σιε

:ΗΜ ω: επ:: ; νει :ο ::ιισπε ιειι::ιπ: ιιιι:πεπ::: ιο:::: ::::ι:

:::::: :&οι μι· ιποοπιι: οι:ιεθ:ι ιρ::ιι:ε:πιιε,δι ο:

Π', ° πσ:::ιπ:πιιι :Ποιο ιιι:ιοι:: ει:οει:: ::::Ι::::, πο: ο::

ιοι:: ει:: οι:ιειλ:οο:. ι. ι::σοσ :ο π:°:ποι μεε::ι

.:οο:ιο , απο:: :::ισπει:: :οποιο :πισ::ι:: ιμ

Μπι:: οπο:: ::πιιι::::οοιπε. ε: ιοΒ πο: :ειμάο,

. πο:: :ι1%οω ιεεοιοε ε: μεε::σι ει: ::::ι:; πο:: Μ.

ε:: ν: ο: μεε::οι:: ποπ εοπιι:ι:ο::, ι ιιιἔιεπιι:: μι·

π ::::::σιιιι::ιε πο:: ι::ο:ἔ: . :οι:οε ιοιιιε: μεε::οι::)

. ν: ::ι::επ ίπ:: νποι:: σ:σ::ι:::: επι:: μεε::σ, ε::

ποο ιεεο::ειι: ν: ε:: ::οι:, ιπ:ε8::: νππ::: με::

ιο::: π:σ::ιι:ει: πω: :&ο:ιι: οο:ιιιιο θε:: νι:οι::

μεε::οι:: ο:σ::Ιι:ε:επι:: :οιοπ::ιε σιπ:::εποι, ο:

· ποιο:: :άσε :::ει·ι:πε επι:: :σιοπ:::: δ: ρι·σι:οιι:ο

. ιι::ε:::σ. α. ωσοσ εσπιιιιπ:: ισ:::::ι::ε: ι::σ:::ιε :ο

ι ::ιισπ::::::ι.ιοπιι: Πεσι:πε ιομ:::::ο::ιι. σο::

. :ποπ πιο:: ιι: ι::ι:ι:ο:ι:: εσπιο::&ιο δ: :::::ει:::

:πιο Πεο ιιπε οι ::::ιεσ ιομι·:::ιο::ιι, πο:σ:°::ε:

πο:: ::::οπ:Ιιε ι:: πο: ι:::ο :επε:ο: εοπι::π:::,νσέ

ιο::::ειπ:::ρ:::::ιο: ε:::πο: ::Ιι εσ:::πιππ&ισπε,

ει:: ::::ι:, ποπ ::::ιι::: ::σι::::::; απο μιο::ιο:ι.

93. Έβο οι ::::ι: , μι:: : Τοπ: πο:: ισ:::::ι:ενο

Μ:Μιοι Μπι:: ε::Εοι εσπιοπάισπ:8: :σ:ιει:ι:εο::: Πεσ,

:':ξτ:ί'ΞΣλ :ο π::ι: : ::Βσε:::::::πιε:ριε:::ιο:: :ο π:σ::ιιι:ο:

@ως πω. επιπ: νσιοπ::: ::::ε:με:::ιο: απο:ο:ιε:ισ:::::Ι::

δ: ::::ιιιι: ιπ:ε:ριε::::οα :εοπε:ιο: :ο ιπ:ιιιι::::

ιοι:::::::. Τοπ: πο:: απο:: :σιοπ::ι ε::εποι ισ:

π:: οει:ι:::, ει: ι:::ι:,επι:: ο: οσοι:: οεπι:οι::,ποσο

ε:ε::π:: :::ισ:::ι:ι :επε:ι:: ιε:ο:::. Β::οορι:ει :ο

ι:::: οει:ι:σ :επε:ι:: ::ε::π:: :::ιοι::ιιι ι::ο::ε πιο..

:::ι:: ο: :ιπ:ει:::ι:: επι:: Πεο,ιοο: ε:: ::::σ::,ππει::

οει::: νιιιπ:σ ιιπι, πιο: ε:: :ι::οιε σε: ιειρι::::.

ΙΜΣ;; πο:: οι ::::Ι: ::::ι:::: :::ιο::ιο:·, μοι:. ::σ:

ΜΜΜ" :ι::Ι::::ι:: εσπι::: ::ο:οπωπο: , οπο:: πιο:: :ο

ι:: ε:: νσιοπ:::ι: ε:ιει:::: οει::::: :::::ε::::: δ: εσπ

ιοπθ:ισπιε επι:: Πεσ :::::εσ δ: ι:πε ιομιπ:ιπ::ιι,

πο:: ι::ι:ε: ρσιι::ο:ι::, ιεο ::::ο::ιο:ο: ::::ιιιι:ιι::ειι:

επιπ: ::::ι: ισιο::ι::::, πο: νσιοπ:::ι: Ρ:::::::σ ρο

οπο... οπο:: ίσιο:: μιι:ιί::σπιε ο:ο:ια. Πσπιι:ο:. θεο:

νσιοπ::::: οι:::ιιισ :ο:οεριεεερ:ι, πο:: ποπ ι::ι:ε:

:π ::::σπε ποιοι:: :ι::ι:: σ::ιιιι:::: , ποοι:: :::ιο::ισ

π:::έξο: οει::::, ιιι:ι:: :::::::α: εοπιε:: :θιο: σοι::

::ποι : ι:: πο:: νσιοπ:::ι: ε::επ:ι: εοπιοπᾶισπιε

επι:: Πεο ι:πε ιομ:π::::::ιι πο:: ι::ι::: οπο: ::σ:

πω:: ιι: ::::οπ: σι:::ε:ι , ποοι:: ρ:ιπ::ισ::ιε ::σ

, ιιτιο:: ισιο::: οεοι:::, ε:::: ::π:::::: οσοι-ε:: νο

Βί(ϊ' νοιππ::ιι ε::εποι. πω. Πι:: νσιππ::::: ει::επιι:

ἔσω. 3. Π: Ροκ.

πιο ε: Πεμ ιπιι:ᾶ: ι:: μεπ:::: μεε::: , ε: ιι: ποπ '

 

οι;ωιμοπιοποιοπιι ποπ οιιιιοποιτιιι : Ρ::::::_ ιι:ιιι:ιιοι:::ιι:οι::ιε :ο :::ιει·:, οει::ιο:ποσιπ
Π Η Β - Χ 3 νιτ:ιι:

ι:::ιιιι: εσπο::ιιοπ:: :ο σι::εάοι:: ::::σπι οιιισ

ποιο, πο: ει:ρσιι:ιπ:: και). :::ε,π::ιο:. Τοπ: και::

ποι:, μιιι:: ει: ιει::::Βιι:: :ο :ιτειο, ι::ιπ ποο πο::

μει::::: οπω::::::::8::: :8πο::π::: Επι: ιομ:ἐ

:::ιο::ιιι.·Ε: ::::ι:::: :οε:ι:οι::::Πεο ιιπε ιομι

π:ιο::Ι:,ιερ::::::ι:: ει: ε: ::::Ι:::ι:εσποε:ιισι:ιε,ε:ιο

ποο πο:: ριοριε:ισιοι:: σο:οι:: Πε:ε:ιρ:ει:: ποι

ι:: πιο:: ::::::α::::ω. Τοπ: πο:: ιπι:: μπε:

ο:οειισ: ι:::::ιπσε, ι::ι::επιποε π::ι::::: δ: ραπ::

οιοειι::. νι:: :πιω :πει::: :ι Πει: οι:: οι :ι::ιεσ

ιομ:π::ο::ι: , :ι:ε:: εσπο::::: :ο ει·ε::π:::: νο:

ι::ι::: ::::ιιιι:ιπ σι:::ά:οειπι::::::::: , δ: :π ι:::σπε

οοωι:: ιοριε:::::::; ειιποε :με ν:::ο:ι:::σπιει::ρ

:ο:Πε: , :που ε:ε:::::: :πεσ:::ρεπι::::ιιι, :ι:ε::

ι::ι:ε: ::::ι::ι:::: σ:::πιπσ ι:π:::::: , :ιιποε λ πο::

ε:ε:ιο:: :::::8:::οωρ::::ωι::: νι:: :ειροποε:

μι:π:ποο:ο οπ:::ισπ:ο: ιπιιπ:::, πω:: ι:πι::.

Ρ::ε: :ο μσι:.:πτει:.πο: ίσιο :::οι:::ο:, :διω

μεε:ιοι:: , ω: ραπ: μεε::ι; ποπ ν: ει: νσιοπ::

_ ι:: ε:::πι:: :μεε::σ:ε ιπ:ε:ρ:ει::ιο: νοι:::: ν:

ι:: :πιω ιμειι:ε:: μεε::::::: ιπ ::::σπε οι:ιεό:::, δ:

ι::::οι ει:εσι::ριε:::επτο::: μεε::ιιοι:ι:οεπε νπο:::

:::ο::ιι::: επι:: νσιοπι::ε ε::εποι : πιο: σ:::ιιιισ

:ᾶοι ρ:::εει::ι,8: ππιιιι::: :::ε:ππει::::οι ιμειιι

ε:: ιι::ειποιι:ιπ :::ισπ: :::ιω:: , ο: ω::Ρ::: επι::

:Πο νι:οι:: ι::::Β:::ι:: :&οι:: ::οι:::πο:ι: μεε::ι ε::

οι: ::::::: μι:: :ο ν:::ιπποε εσπι:ιο::::σπει::. °

ο

εεε:ισ :ν..

«οι π::ει::ρωιι πω::Μι ιιηθιιω2

Ριπω: ιεπ:. :ιιι:ι:::: :80,Μι4. :ο 3. πιω. απ. π.

'πω
μ:: :.πιτ. Κιει::ιτ.ιπ 3.ο:Π. :σ.ιμι::/!.4. Ποπ. .·ιο:Μ::

Μεοι:ι.(?οά.ο: βιιιιοδι.πο. ι.κι!ωσ):.ιπιδι.3. Μοτο!.

::Ρ.::πω, Οσοι". Δ: 5.ιση:.άιφ.:.κο.:ι.ά :Μο

1ο. οι.: ι:οεπ: κι!ει:.3.:.πο. ι.υκ.6..::ι.2. .9.Τω.

3 Ι..Ψ..:.:::.:..:: π. Ετ:: 5.ιιι.ιΐ.πο.πο.ι.ω·ι.:. Οι

ιπ:ο..ιιι π. ω”. πο. οποιο. ι. απο. ι ..Μο ιπ::ιιπ::

σ:::πιπ::: διιι:ι.3.μ.μ. ι .απο ο .οι :ιπω...Μ:::.

Μάισιο. ποισιι:::ι:::: ι::σ:::ιι: :::ρει::::: ιπι:πι:::::

ι:: μπε:: ::::ιι , ι:επι, ιι:ποιοι::, πο:: :::ιιπ:::ειι::

πο:πιι::: ιπι:::::: Απ:: πο:: πο:: οι:: :πι:πι:::::

8:π:::επι::,ποποιεε:::ο: :::ιιπ:::ι:ιπρι:ε::ε:. ι::

σιι:::ι: Π:: ει: ::::ιοι:: :πιιπι:οο:, πο:: ::ι::επ πο::

ει:: ιπιιπ::: ι:: μπε:: εποε, ποπ οιει:ο: ιπι:πι::

ιιι::::ιιει:ε: , :οι ιεεοποί:::: ποιο.

Ρ:σο ι. Ρεεε:ιοι:: . ποσο εσποιεπε :::ε:ε:ο:

ριι:::::::ιπιιπ:::ιπ,ει: ιπιιπ::οι:::ιι:σ:::ιε :ο:::Β:: ?ποιοι Π

ι::::ε:ο: μι::::::: :πι:::ι::ο:,:ο ει: ε:ει·π:ι::,ππε ε::

::ι:ιιο:8: ππσ:ο οο::ιισπει:: ειιιπι::::::. Μ:ιο:

μοβ. με:::πι::, ποσο :0:::8:: :::ε:::ο: ρατ

π:::: ν::ιπ::οπι,ει: :::επιπε π::ι:::::; ποσο :οποι

επε ::::ι::ο: πωπω:: εε:::οπ: :ππο:οσ: , ει: πιο· °

οιο:ιε ::::ι::::: : απο ποσο εσποιεπε π:::::ο: με·

π:::::::::π:ι::, ει:: ::::::::: ::::::::ιε. Πσπι::.Ρε:ο:: 0,,,,ι·,,,,; ι

ε:: :::σμιει::ε εσΠ:Βιιο:ειιεπι:: :ο : εσποιεπι:::

:ο ρα::::::: οι ρ:σριι:::: :οπω ::εθι: ιπ.ιιι:ε::

εο::οι2οι::ιε :ο :πι:π:::::: παπα:: εσιι:ει:ο: ιοί:

π::::εοι::::. 2. Πιο:: μεε::οι:: ει: :πι:::::οπ:,ποσο

ε:: ε::επ::: οσοι ποο ρ:ιο::: :::σ:::ιε οπο:: οποσ

:πι:πιιο, πιο: πο:: οπο:: Πεσ σι:ιεε:σ ιπιιπι:ο:

:πιο πο:: οπο:: Βι::ιο 8:πισ::: :::::ιο::. δ: ::::ιο:ι

οι:: :::::::::σ, πο:::: ποπ:: νι::σ: ορι:σι::ιε :&ιι:ο:

νιι:οιοι:: :εποι:ει:.;. ΙΙιπο μεε:ιο::: ειι::πι:πι

ιοι::, ποσο πω: , ν:: :μπαι ει::πι:::ε ο::::ποι::

. ι) Η . · . . απ" ΡΜι2. Σ..

ΡΠι.ΗΠ ΟΠΠ Π ιιιΕΟ.ΠΜ 1:16:13. Ρ60€3Πι1:0Π :Η έ.ϋκ:Ρ8

ειπε::

οῶ

ι:: Ρ::οπω 8::::2,πο: ρω:: ε:: : Πεο, πο:: ει::

Μ

οῶ

99·

:σοι

ό·



'ῦἱι

ΠΟΣ.

Οικι_ι!”ι·.

Α πι.

ισ!.

τα!.

ΧΟ!.

ι τη.

Ρον!. ισ.

ισ8.

Νερο!

:οι

νιτιοι ()!ιτ!!!!ι να! ιρτοιο α!!!τι!αττα :οο!ι τιιτστι

!οἔι α!! ιριιιιο ρτ!οιτα οτα!!! δα ε!οτ!ι !ιι!!ιι!τσ, !ιοὸ

δα ρατ!οοι!!τιτα !τιεταιιι! !ινρσ!!ιτ!ασ ντο!!! ιιιτοιιι

τ:ταιιια : δα οο!ιοσιτιτσσι α!! σα !α , -α!! ασοττ!!!ιτ!

οσοι Πα! , ια ρτσ!ιισα ρτ!οιτ!οοτο !ιιαταιτιι !α!!ε!

τιι!ι.οο!ι Παοι ιτι !α!ρ!`ο !α!!ιτ α!!.Μι!στ ριο!:ι. τοι

!!τ!ι ραααιτ! οσο !σ!!ισι ιττατισ!τστ ραιιαι απο·

τ!ιτο οσο! , οσο ιάσ !ο!ι!α&οιο ρι!σιτ , !ασ οσο

ιρτοιο α!! !!!οσ ρι!σιια θεοι νι!στ οιατ!τ! τιιατι!σ

πιο: ει! σ!Βο!ιιτα ρτιισι!!, οσοι! ι!!Βιισ α!! τοατατ!.

ο.. Μσττι!α εσε!!!τσ!τ ν!τιτοσιο !!τιαιο !ιι τ:ταιτσ

τε!:ατεσ α!! !ο!!ο!το τοι!!τ!ιο: οο!ιττιιιι!αττ ρατ!α
τ$_!οιιαοι ν!τ!ιο!!!ιι!ι , οσο !ιι Παο α!! !ιι!!ιι!τι δ, ισ

αιαιτο τιτο , ισ οσοο ντ ν!τ!!ιοστο !!τιαοι ραεαιτοτ

!`α εστιοαττ!ι:!ο!τοτ οσιιιτστο α!! σα !α ρτ!σιτ Πατισι

!τι!!ιι!τι ρατ!αέ!!οιια ν!τ!οι! !!τι!ι.$.αιισ σ!ειι!στ α!!

ρατ!σιιι , οσιε σ!!αιισ!τστ. ασ Βιιο!στ α!! σ!!ατι!ι:

Πασια!! !τι!!τι!!2 σ!8ιι!τιι!ι:ατοσ σ!!ατι!ι αστιττι !!

!ιιοι ατ!τ !ο!!ιι!τι.οσιι!!τοι.(1ιισ τοιο!ι σ!!!ιτ οδ.ατι

σαιιι ισ ο!!αιι!σ , α!! ιιιιο!ι εια!ε!τ ο!!αιι!ια Βιιτι!τιιΣ

εταιιτο τι !ιι!!ιι!ιθ σ!!!ιτ ι εταιιτσια ι ατ8σ οδαιι!ι

εταιιιιι·ιι !ιι αταιιιοιαιο ατα!α!τ !ιι!!ιι!τθ:.61!!ιι οδοι

!ιι α!! !τι!!τι!τι , οσο απο!!! οοι!αι.ιοοσα σ!!αιι!ιι

ρατ!στιιιιιτιι σιΒιιισισ δα σ!εο!σισιο!ιι !ιιΒιι!τσιο:

! τι!!ι α!! σ!!αιι!ι !ττσΒιτι Παο;σ ιτ!ι .ο.σ!!ατι!!ι στον·

ιτι ρατ!σιιιι αιαιτιι σ!Βτι!οιαι!ιι !ιι!!ιι!τοιο , Ωω. Ρτ!στ ριτι ρτσ!ι. Ι!!σσ α!! !ιι!!ιι!τσιο τιτ!σιια στι!!

ρατ ο!!αιι!ι οισττι!!ι αοτιτιι Παστο α!!ατ 8τισ!στ. '

Μι!στ ρτσ!ιιτστ:σεαο!ι,οσω Βιισ!τιτα !οι αιτεασ!τ ι

οοι!ασιιοσα ατ!ιτο !ιι!!ιιιτιι , α!! ιοι!στ οσιασοοσα Ξ

ι!Ε8τιι!ι!!! Βο!ι!ιοο!ι οσο ρστα!! α!!! !!ιι!τι,ι!!σοο! !

α!!!Βιιι!ι!!ιι α!!ατ ι!!οοι. οσι!!!ι οιι!στ οσο α!!ατ;

οσα !ο!!ιι!τι !νοειταΒοτατοιτ!αἔη τσιο οο!ι σ!!αο!ι

οισττι!!ι α!! ιάσ :στι !!ιιιο! , !ιι!!ιι!τοοι !νιιαιια8.

ριττ!το α!! ιτθ!:σ,ριττ!ιιι ρστατ!ι.'Τσοι οσ!ι νοι !σ!ι ·

σ!!αιι!ι τοσιτι!!ι απασατατ ιτῖ!σ !τι!·!ο!τιι ασιιττι

ρατ!στιιι εταιτιι ι !ασ ο!!ατι!ιιιάο! !τι!!ιι!τα !σε!ο

τ!αιι!τιτ οιι!!τ!ιιο ι!$σ !ιι!!ιι!τιιιι ι ατοσ σααο!ι αστι

ττι Ποιοι, οσα απαασα ται ι&ο !ιι!!ιι!ιιι,α!!ατ ι6!σ

ίτι!!τιιτι.7. !!!ι σ!!ατι!ι α!! !ιι!!ιι!τι, οσα τισ!!ι ροτα!! ι

οσοι! !ιτ!ι!ιδ!!οιια τοι!οτ!!ιι!ιι!!ιι!τοσι ασιισ!Βιια

Δ ασιοραο!ιτ! : σ!!αιι!ι ιοσττι!!ι α!! τι!!ι. Παιδι. ιωι

ρστο!τ !ιτ!ι!ιέ!!σιια (!!ιτ!!!! εσιισ!Βιια εοιοραιι!ιι!

!!ιορ!!ε!ται!ιι!·Ξιι!ιι :!ιτ!ι!ιδ:!ο αο!ιο ρστ! !ισιο!ιι!ι,

ατ!ιοι !ιι!ιατιτ!ι 8τιτ!ιτο ιαα!σαοτιι!ατο !τι!°!τι!τιτ1ι ,

οσο !ο!!!ατ τ:σοσιοιιι. 8. Μι!!τ!ι τοσττι!ιι αιταασ!ι

οιι!!τ!ιι !ιι!!τι!τοτσ το ναιι!ι!ιιιιο;οιοι !ιι τιτ!σοα σ!

!αιι!ια Βιισ!οι α!!!νιιοτιι ιοσττι!α, ουσια! !ο!!ιι!τι να

ο!ι!!ι :δα α!!ε!!ι!!!σι α!! αοσιτο!τιατα!ιι!!τιιτι νατι!ει

!!ι,οσιιο νιισιο ιοσιτι!α.9. δι!τατο ραεειτσιο, οσο

οσ!ι να!!ατ σα!!ιοατα Πασιο , !! ρο!!ατ , α!! !ιι!!τι!ιιι

τοι!!τ!α:νσ!σιιτιιι.ιι.σαα!σαοσι νιιιιτο !ισιο!ιιατο,

α!! ι:οι!ι νι νοτια!! νσ!ιιιιτιι σαα!σαιισ! ααιιτσοι !ισ

οι!ιιαι, α!! τοι!ι νι εαιιτοιοινσ!σιιτιι σαα!σαιισ! !ιι

Βιι!τσι , α!! ιοι!ι!ιι!!ιι!τα. δασ νσ!σιιιιι σα!!τσατιτ!!

Πασσι,α!! ρα!στ νσ!σιιτιτα σεα!σαιισ! !τι!:1τι!!08 !ιο

σι!οαι: ατεο !! !!!ι !ιι!!ιι!ι!! ιοι!ι , ι!σττ!σι! δα !ιοε

ει!! !ιι!!ιι!ια τοι!ι. ιο. Οροι ι ραι!σιι€ι!ιι!!ιι!τι , α!!

!ιι!!τι!τ!νι!σι!ιδα σ!ι!αοσ!!. ν: ριτατ !ιι ()!ιτ!!!σ:ατ

8ο ο!!ατι!ι εσιιττι ραι!0ιιιι1ι!ιι!!τι!τιο3,α!!!ο!!τι!!8

8τιο!τιτ!ι δα!τι!στ!α. Νοι·ι .ιι. ιιι!ιι!ιι ισ ο!!αιι!ιτιι

εστιασττ!τ ρατ!σιιι ο!!!ιι!ι, οσἔιτο ισ σ!ι!αοο!στο

δα τοατ!τοιο ρατ!σιιι ιιιαιαιιι : ατεσ !! νοι αοιι!ατι

!ιι!!ιι!ισιο νι!οταιο ιδ:ο! , ι!!ι εσιι!αττατ !τι!!ιι!

τιοι !ο!στ!ιιιο.

δαεσιισι !ατιτ. στοπ, ιοσττι!α α!!! !ιι!!ιι!τια τοι!!

τ!2.δασι.οι 3.ι!!.Π.2ο. οι!. από. :σπιτι ωμά· οι 4..ι!!.!!.

ιιο:ι. ι.5.ι!α ι.δα 5.οκιιιιιι4Μ. νο!σοαατ,ασιιττ!τ!σ

οετο ρστι !ιοοι!ιι!ι!ιιι οιτστ!ι α!!α εσιισ!Βιιιιο !ιτ!ι

!ζιιί!!στιαιο ρτσ τοοττι!!,!ιοὸ Ωω!!! !ιτιιτιέ!!σιιαοι

!σ!!!α !!τι!τ! νι!στ!ι, οσε!! τισιαιι !σ!τ αοιισ!Βιιι ρτσ

στιιιι!!ιοι α!!ασ!!ι.Ρα!πι!.Ισ 3 .σιΠ.2,ο,οιι.ο πιω., νοι

?)ιι7. ΧΧ!!! Ἡαρααιαισιυιιιἰιιἰἱό ωστιιι!!.διάέσ ΙΧ

σσαατ, τω!!! !ιοιο!ιιαοι ασοι μια!!! αοιισ!ΒιιιΒ ρισ

οποιοι!! !ιτ!ι!ιαατα: Μιι)ιΦ.!π ο..άι/!.15οισ.1.απ.2.

.4!2αιι.οισ.ωι.ιιιι. τ. ο! ιδιο. δα!ιο!. πω! οι 3. ι!!!!!.ισ.

@στο !!ιο..ι!!.!!. οι. Βια ταεαοτ!οι!!ιοι !!!ιοι σσααιια

διιιισ.ι οι 4.ά!!!.ι9.οιι.ι.ιιιι.ι.αά 1.Μασισ.1.2.οο87.

ιιι·ι.ο..!!αατ ασιιττιτ!οτο σοεατα ν!σαιτοτ ;,.ρ.!ιαο απ.

ι Ρ*ιιῇιιαι. 3 α. α!ή7.2. προ.. διαιτα. 3.ι.ιιιι5.4.ρε2.3.

@τ άασδ!.!;ικω.2Μ8. 5.ι!ισι.2.βδ.3.βιαιιιισ. 1.2.αι.ιιιιι·.

6.ιι·ιδ!.3.σ!!!.5·.ώ·α·. Νστι ι. οιι!!τ!ιιο ραεειτ! αστι

!!σατιτ! ρο!!α , !ο ιιτ!οιια σ!!αο!ο δι: !ο!ιιτ!ο !!!ιτε

Παο; να! !ιι ιιτ!σιια τοι!! !ασ σιτοο!οσσσ !τι!αττ

να! !ρ!!;ραααιτστ!. να! ι!τατ!. Κιτ!σιια ντι!ιι!οοα

οσοι! ρσια!!, ιτι οιι!!τ!ι τοστιι!!ι !ἱτ!ιι!·!ιι!τι.. πιο

Ναι α. Η.ιιια!ιι!!ιι!τιταοι !ο ρααι:ιτσ οσο α!!! Ι.Πω..;

ασιι!!σατιιισιοι !ιι τιτ!οοα αοτ!ι :Νιι!!σι .ιι. α:: οι, μι:ται!ιιιυι

οτι! οισττι!!ασοεασστιτ !ιι!!τι!τισι τοι!!τ!ιιο , 20ο- :ντι-βασισ

αασ!τ !!!ιοι !τι!ιο!τιτο !ιι οαιιαια αιιτ!ι, !ασ !ο Βαιιατα ””"'.+'!""'
ιοι!!, οσοι! τιισιτι!!ταιεισ!ιτ , να!!ιι Βασατα.τιιστι- ΜΜΜ

!!ι α!!!τοι!ι!!!τιτ!ι εσιι!οιεατιι!ι ει! ι!!οσσ !σιισι

σιαιιτσ,οιιστ! ρτσιτ!ιοιττι αισ!ιιο ρια!·ιατ !τιια!!ασ!ο!

ριοσαοτατ !σσιειιισ! δα α!!!ιοιιισ! !!!στ! !ο!!ο!τσοι

!ιι 8αοαια τοι!! τοστι!!ι. Η!ι ρο!!τ!ι,

Πιασ ι. Μοττι!α !ιι εαιιατα σ!!αιι!οδα!ιι!οτ!ε

!!!ιτε 13% , α!!!ιι!!ιι!τοιιιοιι!σιια στσ!τι!ι , !ιι οοο

αοιι!!!τσ!τοι, !!εατ !!τι!τοιο !ιιττι αοιισαιο στσ!τιαιο.

πο.

ιτι!

Ρώσοι μια

τσι, οοσσ α!! !ορτατοσιο!ο τι!! στσ!οα . δα αιτεασ!τ Μ!!

!ιι!!ιι!τσι ι!!σι στσ!οαι ρατ!αᾶ!σται !ιι!ιι !α:τι!α

α!! ραεαδτστο οισττι!α !ιι 8αιιαι:α σ!!ατι!α δα !ο!στ!ί

!!!ιια Παο :νι ασο!!ιτ στα. δα ό. ιι”. @οι πι. στ.

Βιιιστ α!!ρατ!οιιι,οσα σ!!αιισ!τοτ,ασ Βιισιστ α!! σ!.

!αιι!ι :αιοσ.!ι ρατ!σιιι α!! !ιι!!ιι!ιο ια !οριαοιο οι

Βιι!τιτιι,ατ!ιοι ο!!!ατι!ι ατ!ι!ο!!τι!τα ια !οδιιαττια·οι·ι;

σιτιιτιι, !ι!ιατο οοοισ οτσ!ιιατο. Νιο:ι εστ !ιι!ιο!.

πιο! !ιι εαιιατα αιιτ!ι σ!α!τοτ !!!σσ, οσοι! α!! !ορτα.

τοσοι !ιι τιτ!σοα ατιτ!ι , δα αιιαασ!τ οοιιασοοσα ι!!ι.

αιιτ!ι ρατ!αᾶιστι !ιι !ιι!!ιι!τσσιι !ιι !ιιδο!τσ !ιι :ισο

ιια στσ!ιι!ι σ!α!τστ !!!οσ,οσοσ α!! !οριασιστο !ο τι!!

στσ!ιια δα αοαασ!τ οσσ!εσιιοσα ι!!οι στσ!τιαι !ο!ι

.αισαιο !!ιια!ι ραι!ασ!!σται !ιι !ο!!ιι!τιιτο. Εκ !ι!ι Μι

!οτ ιο!ιστιτοτ:!!!σσ α!! σισ!ιια !ιι!!ιι!τσοι . οσοι!

ιιο!!σοι !ιι!ιατα!ο!σαιο στσ!ο!ι!σρτι !α, δα !ιι!τι !α

!ιι!!τι!τι. Ετατι!τιιτι!!ι στσο ιό!οδαειταεσιαιοιιιιαα

!σραιιτ !ιιΒιι!τσιστσ!ιιαι:!σ ιιαοιι!τ,ο!!! !!τ !ιι!!ιι!τσι

ι!!σοσ! σετ! ρο!!ατ σισσ ι!!οο!8 Μ: αε!σαοι !!οει

οοαο;ι !ρ!α ιισο !ορατιτατ.Μι!στ ριτατιστσσ .ιι. σ!! ·

!ατι!ιι,οο! α!! !ιι οισττι!! , σα!ιιοι!τοτ απ ραι!στι!!!ο·

αταιτι,οο! στσσ ιδιο α!! !ιι οοσ!!!ιατ τοσττι!!.

Ποτ: ι. ο!!αιι!ι νο!σι τιιοττι!!ι, ατ!ιτο !ααστιο °· '"··

σ!ισιτιι!οοαοι ο!!αιι!ια αοιιττι Πασιο α!! 8τισ!στ

ι!!έι; αι8σ οσο σιοιι!ι ο!!ατι!ι ιοσττι!!ι !ιι τιτ!σιια

ο!!αο!α ασιιττι Πασοι , α!! !σριατοι; ι!!σοο! οσο (Μωβ

ρο!!ατ σι!! νοι ετισ!στ σο. Κα!ρ. σ!!αιι!ιτο νο!σι πισνΜ!ί.9 οι

τοσττι!!ι α!!α Βιιο!οιατο ι!!!ιοσσισ !ραα!αοι τιτι- Παα!"#Μ

ισοι ο!!”ατι!ο, οσιισα!σιο!τιιτ αι: ρτσιτιιοσ ο!ι!αάο '!!"""ω""

δ: α!τεσιο!!ιιιτ!!ι; ιισιι ουσια! στσ!τιατο, οι!! σα!ο

ιο!τσιαιτ ραι!στιΞι ιιιαταιιι, οσοι σ!!ατισ!ιοτ. Νσο ".....αι...ιι.

!8!ιστ ταρσΒιιιτ , νιτ!ιτ!ιοι!!ι!ιιο !ραα!!!αιοι σα. ό· α!νιι7:7.

!ιιιορτιοι αι! ρτοο!ιοσ σ!.ι!α&σ, !τισιι!ιτσ στσ!ιια

σα!σοιρισαιραι!σο!ιο!!αιιιιίτιαταιτ.ει.

Πισω ο. νι!!σ δα σ!!αι'.!!σ ραιτι !ιι ιιτ!σοα ίσι

ισα !ιαιι!!!ειιιτ!ι ιιστι !ιι!:›αιιτ ι!!ιτο ρατ!αᾶ!στατιι

!ιι; δα!ιι!τι Γε !ιιι!ιαιιτ ρατίαό!!σται ασΒιι!τ!σσαιδα

σ!!αά!στιαι!ο !τι!!ιι!τσοι , δα τιτοασ οσο !σιιτ στσ!ἔ

ιια!ο!!ιι!τιι: ατ8σ ιιαα ραααιτσιο !ιι τιτ!σοα σ!!ατι

!ιι ατ!τ στσ!ιια !ιι!!ιι!τοοι , α!!σ !σρτι!α ιισιι !ιι!ιαιτ

οτιο!σιαοι ο!!αιι!ιοι οσσισ στσιιιασι. δα!ο!τι!α

!ο!στι!τιι ο!!ατι!ιι οτιο!σται. !!α!ρ. τ. Με. Απ·

τααασ. τιισι αι!ιιο νι!!σδα σ!!αδ!!σ !ιαιτι, οο!ι !ιι

τιτ!σιια !οτιοια!ιαιιιτ!ι σπιτι: !οιιτ !ορτασιο, !ιι- .ΗΜ ΜΒ

!ιαοται !ιι!τι !α ασΒιι!τ!στιαι δα σ!!αθ:!στιαι ρατ!α- πέτο: '
- Ε σ δ Η δ έ!!σται ο ·

ιτι.

Στέιτ» πιω-σ

ό· δι!ι·έ!!0

!ΜΜ.[τρια

κ



Όψ. ΧΧ|Π. Βοσο:οσ£οφοπἰσἔ Θ”»τσουπ .ΐοέιιίσ σε

ᾶιοτοσ ιιι ισιισι:σσι , ιιιπ:ιπ :σιι οτσιτιο ιπιιπιισο.

σ.. Μοιιιιτ σοσ. οσπιοσ. νιίιο οπισι ό: σιιοθ:ισ

ιιοστσ ιπ τσ:ισπο τστσιιο ιιοσπ:ιτ τιοτι ω... σωριιοι.

:οτ ισστοσιο; ιισσι Γσστσ οτοσ:σσι σιιιιτισοτοσ:σ:

ισστσ οποιιισσι νοτὸ οοπ:τσ Ι)οσιτι :ισιισ σου"

σποπἴσ στσσιστ:σο στοισσο ιιστο ιπ τσιισσο σποσιο

.ο ίι:ιισιιοι:οτ ίσστοτσσ, ποπ ιισιιοστ ισστσ ιο σιισσὅ

στσισο στσσιστοσι , σ:σσο σσοσ το ιπισπι:σ σιισσσ

οτσιτιοσι στσσιτσ:ιι. Ιπππι:σσι στο» σιοιιστιιισσ,

σιισσιτι ισσ οτσιπο ποπ ιισισο: σιισσ ισσοτιστβο

σοτιοάιστ τ.. Νοο ισιιιοι: σσ ιπππι:σσι ίισισιιοι

τοτ, οιτοοσοτο ισιιπι:σ ιιιισοτιοοι:ιστσ ιο . ιοσοτισττι

τοσιιιτι:στ σι: σιιο σοτΈοάιστο (τζιπ οοσοσι οτσιπο

πσπ οιτοοσι. 8ιοσ: οπο Απεοιστ οποοσσ: πω...:

τισ:στσε ισισοτι-ο&ιστοτ ιο , σσισ :σσιοσ οι:οοσιτστ

σιι σιιιτ ιισ:στιτ σοτιτοιιστιιιστ ιο , πσσ οίι: π. ίσο

στσιπο ιιιιισι:ιιι. τοσοι.: σσ ιπιισι:ιισι-οτσισοσι

ιιτιισιιοι:οτ πισω , ν: πιιιιστ π: .στο σοτι-οᾶιοτ

οτσσ οτοσ:στ σσι:ιιιιι , οπο σο:στ σο:ίοάιστ στσο

ιτιοτοσ:στ στο... σσ ισιιπι:σσι οσο Πσισιιτι:οτ σο.

οι: , ν: πσιιστιι σ. τισισιιο οσε σοτι-οτλιστ οτοσ:σσι,

οπο σο:στ_σοτι-οᾶιστ ισοτοσ:σσι. Κοισ. ποσσπσσ

σπστοσ. Ασ στοιι.σιπιπ8. σο σιισιιοι ισιισι:σ , σι

:οτσσι οι: , σιιοσ ισιιισι οιιιισοτι:οτ οσπ:ιπο:στ ισ

Πω, οσιιιιτπσσι οπο:ιπππιισ σσσιιιιιστ , ιπιιπι:σ

σσσιι:σσ οστσστοσ: σι:οτιισι, στοα ισττιισιι:οτ οσπ

:ιπο:στ ιπ Ότο, σιισιιτ οπο: ιπιιτιι:σ ισιιίιστι:ισ, ιτι

ιισι:σσι ιπ:οιιο6ι:ισσσι , ιπίιπι:σ οοεπι:ιο. Πο σο

τωιωι ιπιιπι:σ οπο: οσσοσι τσιιο, σο σο ιπιιπι:σ:ο

οτσιπιτ: σιιοσ , σσισ σστο:στ σοπο&ιστ ισιιιισπ

τισ, σοτι-ο&ιστιπ:οιιοάισσσι , σοιίοάιστ οοεσιτιο

ιποτοσ:σ; πιιιισ οτοσ:σ ισιιιισσ:ισ ,τ τιιιιιστιι οτοσ:σσι

ιτι:οιιοάισιισι , πσιισ οτοσ:σ οοσσι:ιο στ... πτυσσ

οι:οτ ιπιισι:σ:ισιιπι:στιι οπισιιισισιιοι:οτ οι! ιιισσ,

σιιοισ οστσ:ισπο , ιιι σοσ. ιιισσοσι:στ ισιιπι:σσι,

τιοτι π: σιισσ σοτιοάισε. Πο στιστι ιπιιιιι:σ , σοσ

οπο: οσσοττι τσιισ:σσισ οιισι ποπ οσσ:ιποτο:στίστ

, τιισιι:οτιπ Ποσ , ιστοιιισι σσπο: ισ οσ 8οποτο πισι

πισω: σιιισ ισι:στ στσσ σποπισι οσπ:τσ Ποιισι ποπ

οσσ:ιπο:στ ιπ Ποσ, οσπιιπο:στ σιι:οπι στσσ ωστι.

:σσιπιτ, πιο "ο ίσσιι.ιιστ ιισισιιοι:οτ , σ:σσο σσοσ

ισιτιπι:σε:ιιιο ποο ιισισιιοι:οτ τίιιιισε, ποο ιστιτιι:σε.

09208: Οιιιοθ:σσι ι:ιοσιιιιοστιι .κι ισοσι τοισοᾶσ

ι:ιοσ:ιισσιπιτ ποστ; 8ο ισοτοσ:ω: οτσο ισοτιι οτι:

στσο ν:τισισιιο: σιιισ στσσ ιστιιι:στ οι: σιιιοάσ.

0ωδ"Φ Κοισ. οπο ισοσι , ω: πσπ οοσοσι ιιισσσ ουσ: σάιτ

ω” "ω" ιιοσ:ιιιοσ οσποσττοπι: Νσσι οσοι σᾶ:σ ιιοσ:ιποσ

τσιστττττιτ . . . κ .

οτοσισ οσποσττι: ν: οιαιοσι:σσι σστο οι::τιπιοοσσιτ

σ τσζ

“στη :των

πιο Επι”.

Οι.

- τ τ τ.

Ισβσι

ιιισπιτιουσ

.σσι τω:

οπο: οι

Βουοπισθι

τον, ..στα

|οι·πισιιτση

ἐ

πο.

“πιο ΑΜΒ!! . - . · _ κ

σπιτι "στο", οσττιιποτοσ:σν: τοτσιιπστ ισ:τιπιοοσεδο οτιισιπο

.”ΜΜΜ- ισοπ:ιιιοσ:στ. θα:οτσιτι σισοτιστ στσο πσπ οπο.

ιστιιι:ιιτ οκ σισοτιο οιιιοᾶο, ιοσ ο:ισσι ο: σισοτιο

τιισσσ οσποσττοπσι 8ο ισοοιιιοσπσι σάσιτι, ν: σσ

:ο: ιιι νσιοτο σιοτσιι σιοτι:στιισι εισαι τοι-Μο οι

σοτισσσνοτιιι, 8ονσιστο σωστο.. σοτισπο νοτιιι,

σσι οοσιι:ι:σσπ: σισοτιστ στσιποσ οι: σισοτιστ οοπ

ισπ&ισποτ οσοι σοτιοπιι νοτιιι : σιιισσσιισσσ οι.»

| ιο&ιιιτι οπ ιπ:τισιοοσσι σάιιι , οσιτισισπιοσ: ιιιι

οσπσοττι στστίστ ιισπι:στοσι σο σισπιισ:οτιι,σσσσι

ιισιιο:ιπ το, ποστ σιισπσσ οσποσιτι: :σπ:ιισι οι:

τωοοο, :σπο .ιι. σοσ οσσιτιισπιοσ: ιιιι οσπσοσι

ιισπιτσ:οσι σο σισπι:στοιτι , τω στοσστ:ιοπσιοσι,

σιοσισπ:ο οτσιποσάστ στ! το.

Ροποτιστ σστε .στο ρτσο. ιιισσ ιπ:τσ οσπτιοτιι

οτσιποσι το ιιπι:σιτι , σιισσιπ:τσ οιισοπι στσιποιιι

σο:οίι τιισειισοτίιοι,ν: οσπίισ: οκ πσιστσ εσωοσ

σποπισ οσπ:τσ Ποσσι ιπ:τσ οσπσοσι στσισοτισ οί

ιοπιστ οοπ:τσ Ποσσι σσ:οιι πισσιε σοτιιοι:σισιστ.π.

οπ οποπισ οσπ:τσ σε”. σσισσι ίστσισιο δ: οι:

στοπιιιιι,σσστιι νιτισσιο 8ο ιπ:οτστο:. 8ο οιτοσ ισοττι

σιιιο&σσι σισιστ .ο ιπισ τισ ιιισ:σ ζι)οο σ ιισοιι,σιιδ.

οι: ισιισοιι,δο σι: Απσοιο, σσιισι τι: ιισσιισοι ιἔσ:ιο

” Α 117: `

Ρ.ΕΕ.!!7 πι·

·,'. ¦“Μξω

ου·ισιτσουσ ή

παπα”.

ι

24.7

σι στιστι:οποπισ ισ τσ:ιοπο οποπιστ οτοιοι:.οτοίτοιο

οσσπι:ιοπο σοτισπσιιτ σιεπι:σ:ιτ, σ σε οποπσιτστ:

Ιω οο8πι:ισ σοτιοπσιιι σιετιι:στιτ σισιπω, σοκ

σοοοσ:ο οποπσι:στ οτοιοοτο σστοιι: σ. ιπιιπι:στιι:

οτσο ο:ισσι οποπιιι. Μσιοτ ρτσο. σποσισ οίι Μισο

νσισπ:σ:ιτ,σσο οποπσοπτ €.πωσισοι, σσ: νιτ:σσιι

:οτ οοσ:οσιπι: σιεπιτσ:οσι σοτιοπσο σποσιο: σ: τσ

σισειτ οσπ:οσιπι:στ σιεπι:σε σοτισπσο , σσὸ τοσ

σιτ σ. οσ8ποιοι:στ: το .π. τι:ισσιτ ..πωσ αι νσιιι

:στισ; οσσιιο ιιισσιτισιιιτιοισ. 0οσιιτσι.8οιστ ιιιο

σσι οσΒιισιοοτο:ιπιισι:οι)οστιι,οποπσοτο: πω

το ι)οσσι: οτεσ οιτιπισ πω, σσι οσεποιοι:ιιπιτο

Βοσιιι,οποπσι: θώκο Ποσο: : σττιπιτ ω. σιισε, σσι ο
ο . κ .' . . . . "..° -

οοσπσιοι:Βιιι:οι)οσιιι,ιπ τσ:τοπο σποπσοπ:ιτ,ισπ- έ] 2·

τῶι'

πιώ οπο: σο ιιιο,σσι Ποσπι σποπσι:, ιπιιπιτο ιιισ .σοσ στο',

οσεπσιοοπο. Απ:οο. ρτσο. Γσισειιιο , σσι οοσπσί- °1?ισστττ#

οοτο: ισιισιτο ι)οσσι , ιισιιοτο: ιπι:ιπι:σσισποάσσι .”ρ”ω'

σποπσοπσι Ποσιτι: σο στσιπσο Γοιστ πιο ιισιιοτο:

σποσισιιι ιπππι:οιπ:οπισσι οσσιτσ Ποσιτι.

Εκ σιάιτ ισιοι:στ,πσιιιι σοπο σιιτι ιισσιισιτΓσ·- ι 19.
τιιιισᾶιοπο, οιισσι ιισιιοπ:ιτ ιπίιπι:σσι στσ:ιστιι σοοι· Μπι” Ρ##ἔ

σοπισιοιιι,οποπισσι σιοτ:σιοσ3ι οσπσισπο οσσισοπ- Μ: Μ”

τω,τω :ιοοοπστισττι ισιπο ισ:ιεισάιοποσι ιισιπιπιε €5-ψ Μ,

σο. .ο οοπ:τσ οσω..ωσισ.3. σ. πιο οιτ.ά· τση. .Μπιτ .οι σ

σιβ.σ.τοσ.3.σ..ώ· σ. σοοοπ:οε, σσΠο σιιτιισι ιισσιι- σιτιιϋ πως!

ποιο σο: σ&ιισι οοπ:τιιισσιε στο οποπισ σιοτ:σιιΪ'“"· τι

οσπσισπο ισ:ιτίσοοτο,ιι σιισπσο σσπο: νιτιιισι στο· '

στιιι ιιισσι οιιοοτο. οσοι σσιοτιι σο ι-σ&ο πσπ σοῦ

π:,τιστι οποσ οωσσ οοσιτι:ιοσιτ , τω σσισ πο

σοι: ιιισσι σιιισσο ισοοισιι σσιτιιιο Ποισσι:οσ·ι σο·

ιιι:ι οοτισοτισπ:ιο, οιιοοτο. Πωσ. (:στοιιστιι: ν: ιιι-ι

:ιεισᾶισ ίι:οσιισισπσ οο:ιισοτπστιο στο οπω.ιιι.

ισισ, σοπο: οπο ιιι οσσοσι στσιπο οσπι σε : ισισ σσ

:οσι ωστσοιιο (Πισω σι ισ οσσοτιι οτσιπο οσοι

σποποσ σιστισιι ιιιστἔι Ποσ:ισισιπ ισστοσιο στσιπο

8ο ιοτιοσάίιε Γσ:ιεισάστιι: σσειιισο: σστιιισσ:ιπιι,

οιισσι ιισιιοπ:ιε ιπιιπιισσι στσ:ισσι σοοισοπ:σιοσι,οιι:

ιπιιττιστ στσιπο ο σο στσιπσο πσπ οιιιισοσι στοιιπισ

οπο: σποσισ ιιιστ:σιι , στα ιπ τσ:ισσο οποπιτο οίι: σ

ισ το τοπιο. (ιοπ:τσ : σοτιοσι:ιοτ στσσ , σσι στοπ: -ισοζ

στο ι&ιοπι σστι ιισσιιπιι ιισσοπ:ιτιπιιπι:σιτι στσ- υπ" 'ο

:ισσι σοοισοπ:σιοττι, οοιτισοπιστι σστοιι ισιισιισσι- .

επι:σ:ο στστια σοοισοπ:. τοίσ:ισοπ:ιτ :οωσσ πιοπι

νσιστοσι ισ σσσε ισ:ιπσόιοτισ σι: 8ο πᾶσι οιιστιτσ

:ιο σσι: ιιοσιιπιτ, ο:ισσι οσοι Βπιτσ στσ:ισ πισω. στι.

πισω τοισ. οιι οιιιισο στσιπιτ οσοι σποσίσ σιοτ:σιι:

σιιισ ν:ισσιιο .ο ιπ ίσο 8οτιοτο στσιπιτ ιιιστοπιι. . Σ'

Κο(σ. ισ 1.τιο8. σπ:οο. σοτιοᾶισ .π.8ο σισπι:στ ΒΦζ,πλο

στσιπιτ , τσιπ ιτσιποσισιο σοισσισιστ εισοτιστισ ιπ- ΜΜ,,Μ,,·

οτοσ:σ, οτι ττισιστ σιι.ιοσπσσο σοτιοάισσο σε σε.

επιτσ:ο στοσοπιοσ:ο οι: στ.ι:ισ οτοσισ ο:ισσι ιπιισι··

ισ : σιιισ ιοοσπσι1ιτι ττιστσιοττι απ:ιτιισιιιιι:στοσι σιτυ

ιισο: οτσσιποτοσ:σι οιτοοσι: σιισιτιοσπσσο σοτιο

οι:ισποτιι οτοσ:σσι ο:ισ ιπίιπιισιπ. ΑΔ 2.ισιιισι ισιτ:σ ι ισἰ

στιστοπι τοισ. ο6οοπσσιοπ, σ&ιισι τιιστιτσ:ιε σστι :Γι ποιο· “

ιιοτιιιπιε στ. ίσστοιτιστιι ιπ τσ:ιστιο τοτσιστ ικισσ- Μ”

οσπ:ιε , ποπ ισ τσ:ισσο σσίιτ ισιιιτσοιοπιιτ σο στο·

σιοτοπ:ισ. Νσιτι ιιι ιιἔιο τσιισπο ιισιιο: σιιστο σάσσι,

στσιπο ισσοτιστοσι ιο , ποσισο σόισσι οιιστι:σ:ισ

οωιιιι°, σσι σσσιιισσι ω: ι σοτισπιιιιιοτοσισ, σ!!

ιιισοτιστ οτσιπο σσοτιιπσσο σᾶσοιιστιιστιο πω.

ιιιάστιο σστι ιισσιιπιτ. νπσο ιιοο: τσ:ιοπο οωοοιι,

σ σιισνιοτσιιο σ&στ , Βιιτιπι 8ο σστι ιισιιιιπιτ ισο

οιιιοσ:στ,ίιπ: .ωτοοω στσιπιη τσ:ισσο τσσιοπ σου

ιοπα, σ σοσ οιιιιιιιοπ:ιιτ , πω: τιισοτίι στσιπιτ. Ε:

σσισ νσιστ 8ο σισπι:σε [σ:ιεισάιοπιτ ποπ:σπι σάιτ.

σ:ιι:στοιτ σωστο , σιισιιι οι: σοτιοπέιισ:ιπσοιοπ:ο,
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:πί::::::::: Πάπα:: ο:ΐεπί:: ο::::::: :::::::::: ::::::::::.

Δ:: ::.ρ::::::η. ::ΐ::·. :πω :π:::: ρ:::::ο: ρ::

:::ο::::: :::ρ:ἔ: ποπ ::::::::::: Οοο ρ::::ό::οπ::::

ν:::::::δο:ε,π:::ι:::::::Παω :::ο:·:::::::ροΠ::, πι::

:πεπἱἶζ-:ἀοε,::::::: :ο::::::::: δ:: :::ρ::ίδ:: :Παω επ::

::::::: , ::::π::::::::::::: ο:: :μ::π::::::: :::::::π: , οπο::

νο::::25 :με :π::::: ν:::::.Π:::::: ::Βο ί: Β:::: ποπ

ροπ:::: :::ο:::::: :::::::ί:ρα:πο , ποπ :Π::::::::::::

::::::::::: :κ :::::::πο,::::::: :υπο ::::Π::::: :π:::::: οπο·

ποιο. Μ:: Με. ::οπ::::. ν: ::::::: ρ::::::ι:::: ::::::::::

:πί:π::::::: ::: ::::::::πο , ΜΒΜ: ν: Η: ρ:: Γ:: :::ο::::::::

:Πα::::πο: ::::::::::::ο:: :ρω ,::ι:ο:: Η:: ω:: ::::::πι::::
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:::::::::::: ::::ο::::::ποι:: ::α:::::::::: 8:ρ::::::::ο πω::

ροΠ::›:Ι::. 8::: π: ::ι::::::::. πω:: πω: όι:::::::::::

::::::π::::: θ:: ::::Επιπ π: ρ:::::::ο :::ο:·::::::: ω::

::::ονοι:ο:: :::πό:::::::: ρ:::::::οπο πω:: ::::::::.

Α:: 5. ο:: :ο :::π:::::: ::οι:::ι:: :π:::::::: οπ.::::::

:π :::::οπο ο::::π::. ποπ :π::::ποπ:: , οι:::Π:π::Δ::έ

::::::::2. Παπ ::::ι:::::: ο:: ό. ε:: π, Α:: 7. Πω ο:

::::::: ::οπ::: Όσοι:: πω:: ρω: οι:έ:::οποι:: πω::

:::::::::ά:οπ: , ::::ὸ παρ:: :::::π:::: ρ:::·: πο::::π:ε ω.

Β:::::: :π::::::::::: 8:::::::: ::::::::π::::::: . :οπ:::ρπο

:οι::ρ:πί:::: , πο:: πω:: π:::.:::::: ρ:::: πωπω::

α::::::::::::::::ο:::: ο::::πο:π,ο:ΐ:πί::: :Μπα Β:ο::::::ο

.::.::: :π :::ρ:::::ο ο:::::::,ποπ Με:: δώ: :::::::::ά:ο

Ι:ο::::::::- Π:: :Η :π Γ::ρ:::::ο ο::::πο ::οπ:::8:::: ::

:::Ει6::ο ρ:ο οΙΪ:π:ἔ: :οπ:::0:ι:::π Απ. :::ί::πε.

επτα. :::::::::: :::ο::::::: ::::::::: ο::::::: 8:::::::::::,δΒ

::π::::π::: :::::::::::: π:::Ι::::: ν:π::::::::: , :οπο:::ορ

::::::: :::ο:::::::::: 8: ::::πί:::δ:, π:Βο::::::: :ο::::::

::::: δ: :::::::ί:::: ί:: ΗΜ:: ::::::::: , :π::π:::: ::π:ί::::

::::ἰ:::π::: δ: ποσα: ο:::::::::: οἔ:πΏρ. (ΜΜΜ: .ο.

ο:: π. ::&. οπ:πΓ:::: ν::::::::::: ποπ :Πο :π :ο::::::

ο::::::: οπο: :::ο:::::: 2 :ο πιώ:: Με :::::π::::::::ί::

::::π:::: ποπ:: ::::::::::α: Π::, :::::: :::::::::::::::: :οπ

::: Π::::π. Α::9. ρ::::::::5. :Π`::.Α:: πο. οοπί:::: η;;

ω: ::::9:::, δ: :::::::::: ::: Γ::::::π:: :ο:ο:::::·:ο.

Ει:::::::::: ::::::::::πι· , :π :::ο:::::: ::ΐ: :ι:Η::::πε

π:πό::::::π:::::: ::Ρ::::::::::::::::: :πί:π::2 ::::::::α δ:

ο::":πί::.α:ο:: π. :::::ι::,:μ::::: οπο:: ν:: π:: :που

η6:

Ι;7·

ν
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Ιπ παπι”
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ω:: οίΐ:π:: :π Β::::::::::: δ: :::::::::Α :::ρ:::: ΜΒ· ω::6:Ιεπ::::·

πω:: :π:”::·:ο::: ο:::::::: , οσοι:: - .

επ:ο::: :ο :π::::::::::: Ρ οπο:: ν: νο: :πο:::::: πω:: "'^ω"·

:::::::::: :::::π::::ε ν:::::Ι::::::Ρ ::ι:ο::,ν: ::::::::ι::,:::

ε: :::::::: Π: ::οπ:::::::::: :::Επ:::: ν:π::::: , οπο: ν::

νπ::::: :::ο:::::: Ρ οπο:: ποπ:: ρού:: οι: αποφ::

ρ::ί:ο::ο:·:, ::::ί:::::::πΕπ::δ ρι::: :::::::::::: Β::::,4::

:Ήοπ: ::οπ:::επ:: :·:ί::::::::Ρ οπο:: πο:: Μ:: :πππ::π

Ο:::::::: ::::::ϊ::%:οπ: ρο::::::: :οπο:8π:: ::ο:::ροπ

:-:::: οπο:: ::οπ:::8::: :::::::::::::: ί:: :π::::::: ::Αιππ:Ρ

Ο:::π::: .::.::ο8::::: ρ:::‹::π::::: :::::::ρά::::: α::::::::

:ο οί::π:::::: :::ο:::::::: :Πο :πί:::::α 8:::.::::::::, :Πο

Π:: πω:: :π :·:::ο::: ο:::πί::: ποπ Π: :πθ:::::,ν:: ::

::π::::::::: δ: :::::::ί::::,ν:: ::::::::::::Ι:::: δ: :παπ

πω:: ::π:::::: ο::::π: δ: :π::π:::::: , ρ:: :ο:::ρ::

:::::οπ:::: :ο π:::ΐ:::::::::: απ:: οδ:::Γ:::.

ρ:::οποε ::::ο.:::ε Δ: :-πω

:::ιΙΙ:::::

παπα::

Πωσ. δ: ρ:::::τι:π: :Π:: πο: :::ο::ο:πί:::::π:π, η;;

::::::::::::::· ::::::::: (3::::ί:: πο:: :ὶ::ίΪ: :::Π:::::::::α

ρ:ο ο:::::::::::: ρ::::::::: :ο::::ε :::::::::π: 5:::::::πΝ::::

ρ:ο οπο:::::: ρ::::::ο π:::Π:ι·:πε ::::Π:: νπιιε :ά:::

Ο:::::::: Μ: ::&π:ΕΙ:::::: ποπ Γ::::::::: :ο:, οπο:

π:: ρ:::::::: 8::::::: ::π::::::::.::Βο πό Γι:Η::::::::::

Ρ:::ρ. π:8. Ι::ρ::Ι.Α:: ρ:·οΒ.:::8.Μ::ο::ν::πε.π. :νδ 1

. :ᾶπε(ζ::::ίὶι:π::ΐ:: Π:::::::περ:ο ο:ππ::::::ρ:::::= έ·;'2:?ά!;" :

π: ί:ιπ:::. Ν::π: πο:: ο:ΐ:π::: ρ:::::::::::ο:::::εί:::π ω

ἴπρ:::::ο ο::::::: , :::::::::οοπ::: ρ::ίοπ::π :ππω- .,,,::,,,:,,

απ:: πω:: :::π::π :::::::ι:::: δ:: :::::::-:::Ήο (Π:::07: ::ψ:":

ο:: :π :::::ο:·: ο::::::: :π πιο 8:π:::,ο::ὲ::: Π: οί:::::::: :···::·:: °Ϊ·
:π τω:: :πέ:π::: Η:::ρΙ:::::::,:::::::: ::: :::::::ίο :::ορβ"[' Μ Μ'

::ο. Ε::π:π: ρ:::οπ:: Γ:::::Ε:::::πε ε:: :::::εί::ά:οπ::::

:ο::::::::::, :π:::πί-::: ρ:2Β::::ϊο :”:-ίρ::::: Γ::ι:::

ω:: :απο πω:: :π:::π::α:::: :::ρπ:::::οπ: :::ι::::

::οπ::::::: :π 8:::::: ::::ι::α :ο::::::::::π:::::::::::.νπ·

ο: Η ρ::ίοπ: :Η ::::::::::: :::8:::::::: , οο::::::::::::::::

::&::: :π:::::::::π :::ρπ::::::::: :::::ρ::::::: :π :::::οπο

ν::Ιο::: :::ο::Ι::. Α:: οί::πΓ:::::·ν::ο ::οπ::::::: ρ::

Ϊοπ: οί':-επί: , ν: :::::::::::: ::π:::::: ::::::π::::::εν::- ω.ωβ

ω:: απ: ΐο:::::::: :οπ:::::ριί:::ου: ποπ :ο::::::::- Μ:: η”

π:::::::*1::: :πί:π::.::::::1::::ρ::::::: , θ:: :ο:ί:::::π::4 πω:: :Μή

::::::::.::: ο:::::::ε:ο::::: :πί:::::::ί::::ρ:::::::, ν::::: "Ψ" ω

. . . . [:Ι::[σ::ΐ.

ρ::νί::: , 8: πε:: :::ί:::::::π: ω: :ορ::::ιοπ:8: ::ΐ:- Φ Μρωι

ό:::,ο::: ::: ρ:οα::οι·ο :::π:::::::: :νο ο:: :::ο::::ε, δ: °β,,[. Μ:

π:: ποπ ρο::ί: :::::::π: ::: :::::::πο , πο:: ::ι:::::::ο ο![:::|Σ::::

::::::::::::



°··2-$"τε·

ο:: 1)#βι. ΧΧΙΠ. ΠοροοΜ!0

. ι τ:ι·ιι:ιιιιι: ιιοιι ω:: ιιιιιιιιι ιιι :Π: ιι:οι·αιι :ι:ι:ι α&ιι,

ιιοιι οοιι:ι::ιιιιι:ατιιιι τοται:: ιιιΒιιιται:ι:: , ιιοιι:: ω.

ο:: ιιι ω:: ιΒιιιιι· ιι::ιιιιιιιι ()ιιιιίιι ιιιιιτιιτιιιι: ιιοιι

Μι:: οιιιιιι:,(::ι ω: ιιιτ:ιιίιοιι:, ιιοιι ριιγίιοιι,ί:ιι

:::οτιιιι ά:ιιιι:ιρτα :κ ι:ιτιιιιί::α ειιΒιιιται: καιω.

:ιετ:ιτιο ν.

έπροοοιιιιιιιι ιιιοι:αί: 6021:12ζ228 2772708·

πο· ραιιιαιι: ιιιιιιιιιαιπΞ

"Ρ νι·ι>οιιο ι.οιιοιιιιιι:τρ:::αιιιιιιρ:ι·ι::ο:ιι·Ιι

8ο: ι:::::ι·ι ροοιιαι:: οι: ριοροπιοιιαιαι::: παπι

:ιι $.'Πιι. ι. α. α.87.αι:.:. οιιι:ιιιι:ιιι: ρ::::α:, ::ι

Βιτ Ϊ: οσοι:: αιιιιιι:ι:ι οι·ιιιιι:ιτι ρια:[:ι·ιριιιπ1 . τω:

ι:ιιιο ιρι: ::οιιτιιι:τιιι·: ιιιίιιιαι ασια:: :ίι:,ντ :ιι:ι :σο

πα ρι::Γι:ι·ιριιιι:: οι·ιιιιι:ι:ι ωιιιιΒιι, ταιιιιιι:: α ρι·ιιι

οιρ: ιΠιι.ι: οιό.ιιιι: ει:ρτιιιιατιιι· , ιιιιαιιιὸι:: ι: (ορια

:αι:ι:: οιιιιιι:ι:: :ι:::ιτ, τω:: :ίι: ραιιαιτι ρατι. Τ:ι

ρι:ι: αι:ι:ι:ι :Η οι·:ιο,ι:ιιι::αιιιι:.ιιατι.ιιαιι:,Βιιιιιιιι:.

Ριιιιιιια: τιατιιέι·:ιιιιιιι· :ι:αιι.ιια. Ψιοι20(10 “μπι

ιιιιιι:αιιαι::: α. νιοιαιιιιο ιιατιιιαι:ι:ι: 3. ίια2:ιιτιο ιιι

ιιιιιαι:ι: ρι·οιιιει: τιιιριι::ι:ι ροειιαιιιι ιιι:ιιιιιτ ρ:::α

τοι, ιιιιαι:: ιαιιαιαι:: : Κε: ιιιιι:ιαιιιι, οι:: ιιατιιταιι,

ρ :μια :Η ιιιοτιι:::οιιιι:ι:ιιιια:5 τ:τιιαι:ι :ιάιιιιιια.

14η.. α. Κ:ατιιι:: ρειειια: ὸιίὶιιιΒιιι ιιοιι ιοιιιιιι α ραιια,

@ποιο α- (αι :τιαι:ι αι: οπιιιιαιιοιι: α:: ρο:τιαιιι: τω:: :μια ρο

` τιιιιι:ι Π:ιι:ρ:::αιοι:ιι: αιι ρο:ιιαιι: ιαιτ:ι:: Ωω:

πιο:: οτιιιιιαι:: :ιιι:: ται:::ιι , αιιιιιι: :ΐιο:ι:ιιιιατιοιι:

ιιοιι ρώτα, ρ::ι:ατοι :οιιιται:ιίι:: ::ατιιιι: τω::

Βιιιται:ι:: αι! ρο:ιιαι:ι τω:: Τι.ιι:: ω: ραπ:: :ιι

_“.,.ρ.,.; :αιιια Β:ι::: ιιοιι ι:αιίι:, οι” :ιι :ιι-:άιι:ιι::ιι::ι:ιια

τι:: ρ:ι::ατι: κατι:: .ιι. :Η ρι·οριι::α: δ: :Π::άιι:

·υοιιιοιίέ Θ' ιιισι·ιαίι. .ΐοιέΐ. Κ

μι:: Μάι ιιιιιοιιιιισ ιιιβιρρΙιιι):, Ψάρι ειικιιια|ιω: ο!! α

ιιι ροααιι:: α. οοιιιιιΒιια ρα:ιια :ιιιι1..., οι:: ριοροι·- ε.. καιω:

τιοιιατιιι·8ι·αιιιιαιι :ι:ιρα:: (α: Βταιιιια: :ι:ιρα: πιο:

ταιι: οι: Βιιιια, οι:: :οιιίιά:ι:ιιιι·οιιοαό ιιιτ:ιιίιο

ιι:ι:: αΠ:έλιι:. Πι:: ::ιιοαιι ιτιοι·αιιι ι:οιροτι:.

(Ματια ι .ιιραιιαι::οιταιι οοιιαιΒιιε ιι:Ι:ιιια, :ἴ

ι-:: ιτιτ:ιιίιιιθ. δ: :ιετ6ίιιι: ιιιιιια, ί::ιιι:::τι:τ ωρα:

επι: ριιιιι:ιιιιι:,Π:ιιι:: ιιοιι ρι·οι::ιι:ι·: ν: ιιιόι::ιι:,

ί:ι·ιιατα ατιι:ιται: ιιιιιι:ιι ιιιι:: ρατιιαι:ι δ: ωι:ιιιω,

ω! ν: Γιιρ::ο:ιιι:ι Ποιι:ιτιιιι:ι , ιιιιιι8:ιιιιο ρι::ιιατι:

ιιιΒιιιτ:Βιιαιιιο::ι:: :ιιιρξι::οιιτια Αρο:.:8. @ιιοιι

ι::ιιι έίσιι/ίειιιιιι ρ. κά· ιιι ιίοΙιοιι:[ιοι: , :πωπω .ιωιιι.ιι

ιιιι·ιιιιιιιιιιιι ο· Ιιο:7ιιιιι: 8: :διετα Μαιτιι.α:.νοι Πει::

ιιι Ϊ:ι·:ιι‹ιἔιί:τιι:ιιιιἐι ιι:οι·ιι: αι:ιιιω ίι:τιιαι ιιιιιι:ιι

ίοι·ι:ια.ρ:ι·ρ:ι:ίι: αι:ι·ιιι: :αιιια::Εβιιιιιοιιιω, ό· και:

αοάψι: :πιω ιιιαιιιιιιοιιιο, 86ο. :ότια Ρατιιι α:·Τιι:οι.

ρτοιοοιιιιιιι::, βιαιροι Ποια: ριιιιι: ω”. ι.·αιιάιζιιιιιιι.

2.8::1ι::ι:ιιιι· . ι::οι·ται:ιιι :οιιιιιΒιιιται: ρατι2 Ν::

ιιιρ::ατι α ιι:ιιιτι: ν:ιιιαιιΒιι: : :οιιι:ι:ιι:ιι: :ο οι::

ιι:ι.ιτ .ι:. ι:ιι:οιιιιι::ι ιι:οιιαι: ιιι ι·ατιοι:: οΏοία :ιι

::ιιιι οιιοτι:ιιιι:ιιι: ν:ιιιαιια,:ιιαι:: ιιιΒιιιια: ικα σοι:

ιιιΒιια ραπ:: ιιιοι·ιαιι ό:ι:ιτα :ιι:::ιιτ ι:ι.ιοτοιιιι:ιιι:

ρα:ιια: :οιιιιιΒιι: :ι:Βιτα: :ιτιιιιι:ΐ:ιιι:οι:: ν:τιιαιι

Βιι:, :τιαι:: ιιιιιι·ιιιι:. δ:οιι:ιαριοι:. ιι ροι:ιια τι:οιταιι

:οιιι:ιιΒιια :ιι ιιιιιτα, :ιό Μι:: :.ιιιοαι:ι ιιιι:ιιίιοι::ι::,

ι:ι! ω: οι:οαιι :ικτ:ιιΠοιι:ιι:,τοτ ροι:ι·ι.ιιιτ ::ιιια!ια

ι::ιιιιιριι:αι·ι, νι ιιιιι:ι:: ιιι ρο:ιια: :οιιιιιΒιιιιαι: Μα:

οιι:ιιτ,αιιτ :τια ιιιρ:ι:ιιτ ρα:ιιαι:: :ίιιιιΒιια ι:ιο:ταιι.

νιιιι: οπο, ἰιοιι οι:.ΑιιΒιιίι. ιοΙιιιι: :οι::ρα:α:: Ιω·

ι::αιιιι::,οιιοει ρ:::ιιτο: ρ::ι:αιιιιο ΗΜ, δ: ρι·οιιιι::ο

ιιιι-:ι·τ , δ: ω:: οι:: :ιιιο ι::αΙα ιοιι8: ι:ιαιιι: :ιΤ:,

:μισά Μ: ρ::οαιο: ιιιι:ιιι·ιιτ,:ιιιιιι:: ιιιιοιι ριοικιι:ιο

ιιι€:ιτ: Νεα, ·ιιοιθιέιαιια, Μια Βιιιιισιαι: σοιρι4:Μκ

"ικα Ι:ιυπέιιι: :ιστορια , ιιιιιικιο "πιο πιω! »απο ριιβ

τ”.

Φωτ::

:::::Παιιο έ:: ιι:ιι:::ιιιαι: :οιιί::ιιι:ο: ρ:::ατιιι::: β. :Μπι Φ ΜΜΜ ό· :σηιιο: ριιιιιιιιιιιι$:Β:ιιιιλ ν::

μια”, κι οι·ιιιιιατιο κι ρο:ιιαι:: , :ιι :ίΐ:θ:ιι: ρ:ιι

Μ:: α ιιι::ιἔι ιιοιιιιιιαι: ι:ειΠαιοι·ι:. και:: ιι::τ οι·

όιιιαριιιτα: αι! ρο:ιιαι:: :όι:οιιαιι:ι· ι::ο:Παιιο ρ::

οατιιι:: , ιιοιι:αι:::ιι αιίιιιαιι: οιιιιιιατιο, :μια ιιοιι

ρ:ιιιι:: α ρ:::ατο, ω: α Ιιο:ι·ανο!ιιιιται: ριιιιι:ιι- ι

ω. Οαι:ιιιι::αιι ι·:ατιι:, :μιι ι:::ιιιιι::ίι ω:: ρα:

:ιαι:: δ: οι:ιραιι:, (:ραται:ιιι:ίιτα:ιιιρα,ιιιιρι:ταιι- ο

ιιοιι: ::ι::ο ο&ιιιιο ιοι::ο, ιιι ι::ατ:τια ό: ραιιιιέιια.πι.. α. Π: ?:ι::ο :ιιιιιο:ιο:οιιαΙιταιιαιαι:: :ΙΤ:αΒ:ο

8”ΡΡΜ° $· ρο:ιιαιι: οι:ιιιαι::,αιοιι: ω:: ιιιίιιιιιαι:ι :Μα ιιι:

τατιοιι:ιι:::ι: ιΠο Μιά ()οι·ιι:ιιι.6.Νοαιιο[ιτιιισαια,

απο” ιιίο!ι:βιιιιοιιιο:,ιιοακο Μι:ΙΙ:7:,"οφ:: ιιιοΒο:.ιιο

οι:: ιιιαβιιΖαι::ικ οοιιιιιιιιιαπ:, ιιοιιιιο[ι:ιο:,ιιοαι:: απο· ι

τι,ιιοιιι:ο οιιι·ιιιβ, ιιοακοιιιιι!οάισι,ιιιακο ι·ιιρα:ο: "Ζωα ι

Ώοιροπιιιοθιιιιι..νοι ίιιιΒιιιι: ρ:ι:οατι: αΠιΒιιατ :ιτι

. 4 ι:ατιοιι:ιι: περι :α:ι:ιιι:,ιιιτ:ΙΙι8:ιιιιο α:τ::ιιαι::,:ι:

:Πο Μαιώ. η. Πψειιιιοα πιο ιιι.ι!οάιέ?ιιι: @και ο..

ιοι·ιιιιιιι. Οοιιιιιι::. ιι:ιιΔωι , ι:ιι.ιοιιιι:: ι::οιιαΙι α

:ιἔιτι ἔτιιΕἑἙΦ,ΒΕ ιι:ίιιιιι ΤιιαΕιρ.ρι6. 6:αιΒα·2ρεΐ··

α. .αι : ο : , ιι:ιτιιιι:ι::α οι:: :ματια :ι α -

ιιαι·ι;ιι:: ι·:ι::ιιιιιρ::ι:αια, ν: ιιι:ι:: οικω!. ι::Ι:ιιιιι ι

οιι.β·/]. πρ. 7. :ιι Ρρι!.: :8. Ζ.ιιιι€οιι ροοοιιισιι!ιι::[ωΙιι:ιδοια ιιιιιι:ιιιια: Γι: :ι:ίι,αιι ιιοιιιιο:τ ιι:οι·ια. ι

. . Η . . .
ι: :οιιιιιΒιι: ιιι:::αιιιι· ρο:ιιαι:: ιιιιιιιιιαιι: , ιιιτ:ιιιι

ι::, :ιιι:ιιίιιι: οι:: :ιιιοαιι ιιιιι·ατιοιι:ι::.

...ο Ρι·ιι::α ΐ:ιι::ιι:. ΜΒΜ, ι::οιται: ι:οιιιιιΒιι: ιι::ι:ιι

ΑΜΙ:: Οι· ραιιαι:: ιιιθιιιται:ι, νοι :ιιιοαει ιιιι6ίιοιι:ι::,ν:ι :μιο

Μή"”Μ :ιιι ειι:ι·αιιοιι:ι:ι. (μια: ί:ιιτ το ιιοιι 8:ι:ιιιια:
|'"Μ' κ.ιι:8.!ιθ.21.ιίοδιιιιι. ο. 1 τ. ι:8:2.ιι.ρι:ιιιι:αιια: αόρι

τ:ιιιιιι: αιοιιι:ιιτο τ:ι::ροιι: ρατιιιτιιι:ι, ρ:ι·ρ:ιιιέι

πρωτ: ω:: ριιιιιιιτ:8:ρ:::αιιιιιι ιιοιι :οιιιροι·ι: Ζωι

8ιιιιιιιιιο,|ιιά ιιιιιιιιιιιιιι: ω· Μ:ριοτιιιι: ιιιαέπιιιιάιιιο ιιι:

Ρ7°|μ,ὶ ιιιιιιιιιιιι οι!. Μ.: ::ιοι ι .ιιιιΒιιιι.ιιι Ρρι|.7 π.

Πρ” χ' :αρα κα· ·υβιι·ι: σ· ιιιιιιιιιιιιιο πάσο:: αιιιιιια: οιιιιιιιι.

7 ιι: τω” οι:: [και Μ: ρώτα, ιιώροοεαια,οιιω :παπι

έ:ύι:ιι ιιιιιιιιιαιιιιπέ ·υβιτα: :ΜΜΜ ιιρρο!ὶιιω: ΡΙ:Μήι:Μ

δ

Έ47·

ρ:::ατι ιοαιιιιαι:ι πιο :οτιδιι:τατ ιιι οτιιιιι: :κι Με,

α οιιο ιατιιιιι ι::οτιαΙ:ά:ίιιι::ιτ οτειιιιι: ιιιιιιιιιαι:ι::,

ι:ι: ιιι οτιιιιι: αει ρι·οιιιι::ιιι::. ἔιοιιο Βιιιτιιιι: αι::ιρι:

ι::αιιιιαι::. Αι: ι·ατιοιι:ι:: :οιι::ιιο, :ι:ιραιι: ι::οι·ια

ι:ι:: 8: :ιιιοαιι ιιιι:ιιΠοιι:ι:: αίι-:&ιι:,8: οιιοαιιι:ι::-ι

ροιι: ι::οιαι:ι,ιιιιο :οι::ι::ιτιιτιιι· , :Πο Βιιιιαιιι; :Πο

ται:::ιι ιιιιιιιιιααι οιιιιιι: 8: ι::οι·αΙι° είιιι:ιαιιιΙιτατ:,

ι·αιιοι:: οίΐ:ι·ιιιι: :οιιι:α Π:ιιι:: , :ιιιιι: τω:: ροτιίιι6

πι: ατ::ιιιιιιιιι· ιιι :οιιιιιΒιιιιαι: ρωιια:. τ ι

8::ιιιιιια Γ:ιιτ:ιιιια αΠιιι:ιαι,οιιοιιιιο:: ρ:::ατιιι:: .."8.5;,,°;
:::οιται: ι:οιιιιιΒιι: ι:::ι·::ι ροι:ιιαι:: ιιιιιιιιιαι:: δΕάιι: :.ι::ι·ο· Δ

ι:ι:οαιι :ιιτ:ιιίιοιι:::: , 8ε.οιιοαι;ιιιιι::ιιίιοιι:πι ΜΗ· Μ

ιιιαι.ιι·αδί.3.Μιι·ιιΙ.εαρ.ο!ιιιιια,:αι:ιοι::ρι·οι:αιιιι:ι::

::ι:ί:τδιιαι·οα. ιι·αδι.5.ιι!ο αιι.ιιιιιι.αιρ.7 |οιΕϊ.3.Ρι·ο

:. ι::οιιαι: ιιι ι·αιιοιι: οιΈ:ιιιι: ιιιρ::αιιιιιαι:ιιιιοτι:

οι::ιιία: :ιιαιιιιιιΒιιιια: οιιιιιιι:ιιιι:ιιοιι:; ι:ι: πιθ

τιιτι: οι::ιιιαοιιιιιιι:ιιιι:ι·ιοιι:οοιιιιιΒιι:ιιι:ι::::ιι

το: ρο:ιιαι:: ιιι'ιιιιιτατι: , ται:: οι:οαι::ιιι:ιιίιοιι:ι::,

οιιαι:: :ιι:οαιι ιιιτ:ιιίιοιι:αι:οιιιιιο:::ιιιι:: ι:οιιιιιΒιιο

::ίροιιό:τ ρο:τια :ι:ι::ι:ιιιιατα οιιοικιιιιτ:ιιίιοιι:αι

δ: :ιιτ:ιιίιοιι:ι:: : :ιΒο ιιιΒιιιτι:ιιιιιιιιια: :τΒο έ: ιο:

ιιοιι :αιι:ι:: ροοιια ι:οιιιιιΒιιέ ::ίροιιιι:τ ι::οτιαιι. ρ

ο ν:: ταιιτιιι:: οι:”:οια ι:ιοιιαιι: ιιι εταιιιται: Η."

ι::αΙιιιιο :ι:::ιιιτ ιιιιιιιιτα: ν:ιιιαΙιιιτι: : τω ιιιΒιιιιαο

ν:ιιιαιιιιιι: :οιιόιειιθ: ι:ι:ι:ιιτιιτ ιιιιιιιιται:ι ρι::ιιαιι:

Μι:: :ιιιοαιι :ιιι:ιιιιοιι:ι:ι , οιιαι::ιιιιοαιιιιιι:ιιιιο

ιι:ιι:::ι·Βο ι::ι:ιιὸιι:α8ι: :αιιιι:ι:: οοιιιιιΒιιι: Μπρι

τιιι· ντι:: ι:ιοιτ.ιιι:.3.Ιιι οιιοιιι::: ι::οι·ιαιι ίιιιιι ιιιΒιιι- ι ΐ$·

ια ραπ:: ιιιι:ιιιιοιιι: , ι:ι: 8ιαιιιιαΙ:: ιιιιαιιτατι: :Επι

:ιιιιιι::τ ραι·τι ιι·ιτ:ιιθοιιι: :οιιόιΒιιι:τ:ίροιιιι:ι ρα·

:ια ιι:ι:ι·ιιιιιιαια ιιι:οαι:ι ιιιι:ιιιιοιι:ι:ι,ιιιιιιιιτα οι:οαιι

:ΧΕ:τιιι00:111::ιΒο οι::ιιιΒιι: ρ:ιιιιιιι: ιιιιιιιι:οιι€

ιιιΒιι: ι·:ιροικι:τ ιιιίιιιιτα ραπ:: οι:οατι ιιιτ:ιιιιο

ιι:ι::,δ:ιιιιοαιι:κι:ιιΠοι::ιι:.Μιιιοιρι·οο.ιιιια:ιιι:::

ρα:: Βι·αιιιιιαιι: ι: οι·ταιι: ,οιιαρ:::αιιιιιιοια άι, ι11:·ι

και:: ραιιιιι:: :ι:τ::ιιιιιιαιαι:: ιιιιοαιι ιιιτ:ιιιιοιι:Φ;

οι:

Διὶ πιάσω

:Μπορω

Ε). Μα!. ε. ό:



Ή::

:35.

136.

Πού. 6. σ::

Τί:ωί. ρισ

ζητο::

:57.

. Πιβ. ΧΧΠί. Π: Ρ:α:::::::: €5'ο:οποο. Σω. 2

οι::ν::ὸ :οοι:: Πω:: :ί:, ::οο:ι:: ::::ιΒιιε ο::

°::ιο: ρ:: ιοι:ο: ::ι::οιι:ι:ο:,:: ρ:οιπο: ιοΗοι::ι::

::ιτ:οί:οο.ο.. Μο:ι::: :ο :::ιοο: οπο: ι::ο::Ιιε:ί:

:::ι:ιοε οιιο:οοοι:: ι:::ίοραι::ο :οω :ΙιΒιροιοε ί::

οι:οο:ι:οοο: ::::ίοιπ ραπ:: ,οποιοι ν:ίνοι:ιπ ρ::

::ιοι:: :::ο:ι:Ι: ::ι·οο :ι::ι::ίι ι:::Ιι:::: ραπ:: :ο ιοί:

21:

ι:ιρ:ι::,οοοίοΗ:ι:: οι οιριιιιε, ν: ριίοι:ιο:οι::οι

ΝΝ: οοο:: :Ρ:ιο:ιρ: ::ι::ριιε, ί:ο :ιι:ο: ν: ρο(Μ.

:οι :!ιοι:: ραπ: ί:οίι:: :ο ρ:ορ:ι: ρω:: @ο

:ι::ιίἱο έ: Π:: :Η ιοί:οι::::ι :σώου δ. Τίασυπε: [ει.

Άι:: δ: ραπ: ί:οεί18:Πι ::ίροπο:ι:5.

ι @μια οποίου: δ.'Παο. ι:ικί.π:ι.ο. :ο 3. ώ· από: ιπι.

που:: :ο8::τι::,οι:ι:οι::ο: :ροι::Βιι ι1::Ιιιι:::: πιο: τση. οι:: ί:ι::ιι:! :ο ρ::::ο:ι:τιε οποιοι: ::ιρίι:::ιο. 4ο Κω·

:::ο:::Ιιε.5 .ΝοΠ:ι:: ρο::ί: ρι::ι:ε ι:οιπο ρ:ο ιποι·ι:

:ι:οι:οιρο:ιοί:ιιεί::Ειοο:ο: ::ιί:ιί;:::: , ::::ιοί: Μ.:

:ο ιοί:πιιι:ο: :ι:8::τι::; ::Βο π:ο:::!: :ίὶ οιροι:ι::

ραο:ιοί:οιιέιτ:ιπ ιοι:οοιι:ι, οοοπ: ::ιι:ιιίιο:.Ρα

π:ι.ο.ί:ιιίρ:Π:οπιε ::ί:::ιτ ο:ί:ο:οπτι ί:ι:εί:::ιο·

. π:::::Βο οι:Η: ί:'ιιίρ:ίίἰο οι αοο:Π:8::οποιεο:

ρ:ο ι::ο:ι:Η. ()οοί::. οι::ι::οιο οίί:οο:ο: ποπ α:

Μο:ι-:οοοιρο:ι:: ί:ι::ί:ᾶιοπ:ο:, ί:ιορ:: :ο :ο οί

ίι:ι:ίο ιοε::ιιο:ι:οι ::::ιο::ι:: :ο ιοί·ιπιιι:::::Ιοιιι:: δ:

:ο:ιο::ι:: ί:ιιίρ:ίΠοο:ι::.6.δω:ρο· Πσωρισιο: σο::

:οποιέππω: ::ρο ι::ιπο:ι ροοιι ραπ: ::ιο:ι:Ι: ιι: ι::

ί::οο,οο:ι:: οπο:: ίι::ρι:οιοιΙ::ί:.

Τ::ιι:ί:οτ.οο::τ,ο:ο:ι:Ι: :οποιοι::ο:::::ι ρα

:::ι:: ί::ιι::ι:ι: οι:ο:ο·ιοι:οίιοπ:::: , ιπί::οιι:ο·: οι:ο:ο

::ιι:οίιοο:ι:: ί:ι: οι:::τιο:::ι1: :δ. Πισω::ρτιω: 2.

ΨΗΟ#:87:ἈΪί:4-ἄ :οιοι::ι:πι:8:::οί:οι:ο:οι::ι. οι:

Η:ι:Ι::: :Η οοο ί:οιε :ο ::οο:οοί: :::ιοο:.

Ρ:ιι:::.ΙΙΙ: ραπ: :Η ::::ιΒο: ι::ο:ι:Η , οι:α ο:

ο:: ἔι Π:ο οι:: :ί::ί:α: :Η οπο:: ιπι:ποι:: ,ΜΒΜ

:: ::ιι:οίιι::5οοι: :ίι:. Μ:ιο: ρ:οο. .9:ρι:πτιίΕο:ι::

1:Βιίί::ο:,8:ιι:ί:ιίΠιοι:5ιι:ο::ι :ο ραοιε ιι::ροπ:ιι

οιεί::ο:τ ρι·ορο:ιιοο:ο: ::οι::Ιιτιιιιε ραο:::ο :ιο

ρ:ι:: . ιι::ιτ: ιΠοο κ!ροω!. ι 8. οκοοικωε!οηρ:απέιβ

ό: ()οοί::ιο. Π:ο: :Η ιι:ί:ι:ει:: ρι:οι:ποιε ρω::

ω:: :ο ρ:ω:::::ποιε ι::::ιτιε : ορ:::ο:οι::οι: ρ::

ί::Ηίί:ο:ο ί:ρι:ι:ιιίΠιποοι:: ιποοο , οι:: :ίἰ: ί::ι::::

ρ:ορο:τἱοι::ιπ ραπ:: :ο :οίρ:ο:,ντ ρ::ι::ι: :ο ο::

:ι:ι:ιπ:οι:ι: :οω ραο:ί:: ρ::ί:ιο:: :ωπαι::::

ο:οιο:ιιι:: :οίρ::; :οοο :ι ρ:ορο:ιιοπ:ι: οι: οι::

.ο. ρ:::: ραπ: :ίί:τ ο:ιοο:, ποπ :ίΪ:ι :ο:::&ιι::

κ”ορο” :οψη οοο ρ::ι: ι:::ιο: οπο:: , ::ι::ο:::τ ρ:ορο:·

ι Ι δο.

Μ Κι::ίο

: Μ.

Φωτ::

:6:..

3. Και::

:6;.

Φωτ::

:ιοο::ι: οποιοιε, οι::ι:: ί::ι:::: πω. Η:: :::ιο

οοο: οοιο:ι::,:: ::οι:::::ι:οιι:: :οοιοοιι:ιι:,οι:ειι::

Βω:ιι: ρ::::το ίορροοι:,::οο ο::ί::::.

δ::ι:οο:. ΙΙΙ: ραπ: :Η :οποιρο: :ώρα , οι::

:οι::ι:::οί: 8ι·:οι:::ι :οίρα:ί:ο ραπ: οπο: :παω

ίο:ὸ ι::ο:::Π :κ ρ::ι: :ιι::Βοοιε ι:οι:οιοοΕ: ::ίροο.

οι:: ραπ: αθώοι, ου:: ι::ο:::Ι: ο: ί: :ί:ι:::Ιοιι:

Ί:::ρ:::ρο: : :προ οπο:: ίπ:: :ο :ει::οι::::: πρι:

:οποιοοιἔ ::ίροοο:ι οι: ραπ: ::ι::ο:: οοο ραπ:

:οοί:οοιιο: :ο!ρ:ι::: :προ οι::ποο :ο!ρ: ο:τοιἔὶ

Π:: :Η απτο: , :ιι:ο: ραπ: :οι :ο:::ίροοο:ο: ::ιι:

αι::π:.Αοι::.ρ:οοπ:ο:ι:Ι: ιοΙΙιτο:οιο:::::ιι::::

:ι:ι:: Π:ο νιιιιποί:ο:5 οι:ι:ί:ρ:ιο:ιριοπ: απο::

ι ::&: ο:οιο:ιιοοι:: ίι:ο!:ιο οπο: ο:οιο: :ο Π::

:::οι:: ίἱο:ο:ι:οί::ιι:: ρ:ιο:ιριι:ιπ οπ:οι:ι κά:: ο:

οιπ:τιοπι6.8ι:ΒΙ:το ρ:ιι::ιριο, ο:οι:ι: ο:ίι:άοε:6°

ι:: οι:: ρ:ιο:ιριι:ι:: ::ρ:::ιι: ου:: απο:: απο::

::ρ:::ο:Πε :ο :ι ίοο ριιο:ιριο. Ποοι:: : οι:: ::ιιο

ίοΗ::ο μοβ:: , ι:ιο:τ:Π ::ίροι:ο::: ραο:::: :οδοι

ι ι:ι:: ::ιιοο: ρ::ρ:ιοι::ι::δ:ρ::::::ο:οιιε ,

ίοο!:το ρ::ιο::ριο οι·οιπιε, ο:: απο:: :ίΐ::: Πιο::

·ό:ο, :ο οοο :ίὶ:; ποπ ::τιοο: ΜΜΜ:: Β::ιιιιιιιιε δ:

οίί:οί::, οι::ο: Π:ο ιοί::ι ἰρίο ι::οιπ:οτο, οοο :δέ

 

ίι:ι:: ο:Ι::ι, οοο ο::::::ιο: ::ιιοπ: ίο:::έ::ι::Ιιε οί

ί:οί:: :οο::: Π:ο::: ραο:ο: ιπίδοιι:ο:ι::ί:ι:: ::ι:::ι:

ιΠοο ίοΙο π:ο::::οιο οο::οε , ι·:::οπ: :οΏοίο εδο::

Π:ι:ι:: , ::ι::ο:::: ιοί:οιτ:ειπί::ιο:ιε ο:οιπιε :οπ

::: ρ::ίοο:: ::::::: :ο ιοί::οι:ι:::: οιοοιο:::.

(1ιοπιι: οι::ιοιι:ι:: ρ:οΒ:οιίιίί:ι:::,::ι ρ:α::ο:ο::

:οοι:: ρ::ίοο:ιπ :οι::::ι:ιο,:ί: ιοί:οιτοι:: :ο ο:οι>

 

ίι:ρ::ιο: , δ: ιοί:: ί:ιοί:οιτο: :2::ο:το:οιι::: οί

ί:οί::οι::. Ε:: :ο ν:ιὸ,οι:ὸο ::ο:ο: οίΐ:ι:ί:ρ:ο::·

ο:: :πι :ορι:ιιιοο: δ: νο!ι::ι:::ιο οποσ ρ::::ιο:ιε,

:ο ιπι:: :ι:οο:ι:: ο:οιο:ο:ι τω:: οοο:ο :ίί:οι::ι:::

οπο:: οι:ο:ιο ιπι:οί:οπ:ι:: Ποια, απ:: ροίίἱι ό:

8: οοο:ο :ΙΤ:οιι:::ι "Με, 8: οοο:ο ιο::οί:οο:ι::

πρωι:: π:ιποι:::8: ::ι :ο ρ::ι:,οι:ἔι:ίἑ ιοί:οι:ι:ο:,

ι :οποιοπο οι: ::ίροοο:: ραπ: ::ι::οοι:: :::ί:ιοι::;

οι:: , δ: πιο:: ::ιι:οίιο: :οιπ::::οί: :ο 8::ο:::ιι οι:: πιο ρ::ι: :Η Βπιτοιπ,:οποιΒοὲἱΙΗ ::ίροοο:ι:

:::ο:::ίο:οι:οο :Η οποιο:: ιο :::ιοο: ::::Ιι:ι: ε: οί- ραπ: ιοι:οιιιιδί:πιι:: ::ιἱοο: ιοί·ιοι:ι:οιοιε , :οπ

ί:ι:ί:: :οπι:: Π:ι:ι.:: : ::εο :οποιρο: ρ:ορο:τιοο:

τι:: :Πιραο: Επι:: :οι:οιιο:οο::ο ιο :!:: οι:: ί:ι::

ρ:: οι:::τ; οοι:οι: :ι:ίρο , οι:::ι: ραπ: :ο:::&ιο:

:ώρα : ::ρο ::ο:ι:: ραπ: ::ίροπο:ι :Πι ιοί:οι::

::ιι:οί:ι:::::ι 8.Τί:ο. ι.:..:.87.ο·.4:ο3. κι:: οο::ι,

ραπ:ι::: ιοοοιι::ι:: οι:ο:ο οι:::ιιοο:ο: οοο ::ίροο

ο::: ι::ο:τ:ίι :κ ρ::ι: πω:: , τ:: :κ ρ:::: :::::οΙα,

οοο ἰο ιοί::οο ί::ορ:: οο:::,8: :::ιοε ιρί:,ν: ρ:ο

ρ:ι:ι:: :πει:ι:ί::. Όσοι:: : πο: ι::οοο ραπ: απο::

οι::το:οιοι:ιοΒοιι:::ι::ι;::ιιοπ: ί:οιιι:οιοι:,ιοι:πο

Ποπ:: ί:οι::::ι::. Οοοί::ι::ι. ί: ραπ: Και:: :οποί

οι:: ::ίροπο::ιε οιο:ι:ίι :ίί:τ ιο::οίιι:: ιπίιπι::,

οι::οι:ι::ο:ι:Ιι: ίο::πιαοι::Ιι:ιο:::ί::οοι: Μέι::

τοι:: ν: ιοΒο::ι:::: οοο ροι:ί::ιί::Ιι::ο_ο::ιοε :οτ

ι::ιοοε; π:: :οποιοοιι:: νοιι:: ::::ιο: νο τοπιο:

:οοοιροιοιι: :ιΙι::ιοε; :οω ραπ: ν:_ρ:ίΕο ρω
ριὶ: :οοί:οι::ιο::ιιίρ::::. ο

Λο Ι: ::ρι:.ί::οοοπί:πτ.οιίΠοε. Μ:ἰο: : οί·

πι:

ω::

οι::ι1:

ι::ιτιιτο:. νπο: ί: :Ποοο: ροΠ:: οπο:: :ο:οι::ιί- Δ

° Μέ;

?Μίππἱυ

Μ::

π:οί::οία, :ο::: ίοι:!ιο:οιο: 8:ί::ι: πο: Ι::ο::ι: .

Ι!7ο

Μο:

:ίοι:ος:::

ποπ ::ίροι:ο:::: ι1:ο:::!ι ρ:: ί:,8: ::ιιοι:: ιοτ:ιπ- ί:οί: νοἰοε ι::ο:ι:Ι.ιε ίορ:::ι ιπίΐιιιιτ:εο:οιοι: ιπί:- πω::

ι ί::αιοοιοοιι:ιο οι ι:::Ιιιι:,ί:ο ίοΙοι:: ::ιιοο: μ:: ί :ιο:ιε,:Ιοιι:οιο: ο:Διοι::::::::η ιοι:ποοο: ί:ο σκιψύπο'

ι:::ο:οιια δ: ρ::ρ:ιι:ιι:οε,:ο ι::οοο οοοίντ ιοίι:) ί

ν:οι:!ι:οοιοο&ο:ο::: :::ο:::Π ιπιοί::οο ::ίροο

· ο:: ραπ: ::τ::οε:. Υπο: :ο π:: μια.: ραπ: :ποι

οι: ποπ οιίΐ::::ι : ραπ: ν:οι:ίι: ρ:: :::ιο:οε '

:οοιι:πέ::ι :πιο :::ο:ι:ίι. Οοπί::ο:. :ορια ποιο::οιοι:ι:Ι::: , οι:::ο:ιπ ραπ: :οποιρο: ::ίροοο::ι: ι

ι1:ο:τ:Ιι :ειο:ιι. Κ::ιο :ιαβίσω,

Τ::ιι: 8.ΤΙ:: Ισ:: οι. :υο:. Ιο:ὸ :::ο:::Ιι :οι:οι>

οι:: ::ίροπο:ι ραπ: Επι:: ιπι:οίιο: , :οποιοι ::ι

πιο:: , οοι: π:οι::Ι: οι οποιο ::ιιοο:ιοοι·οι

πο:: :οι:ο::ίιοπιε; ιοΒοποιο ::ιιοπ: :ι:::ίιοοιε :

Π:ρ. Ποπ::::ραο:ιοτ:πίιο: οοο ίοίί:ι:: ::ίροπ·

ο:: ιοο:οιο:τα :οπι:::ίὶοι:ι, ί:ο ::οω :ο::ίῖοι:ι ο

Πω ιοιι:::οίιο: , ου:: :ο οιρο: ραι:ἔι οοο ίοΗ:ι::

ο:::ιοι: ί:ο :ο:ιοί:ο:ίο. δια:: οι:: οίίι:οοιι Ρ:ιπ·

::ιι:οί:οο: ::::Ιιιια,ι::ρο. δι:ο: .π. ιιο:ο:ο:::Ιο:ο

τιτι:οιο: ο:οιοι: ::ι::οιτ Μπι:: ο:οιοιε ἰοί::ἰο

Περι: :οοι::, ι:::Ιιτια ιοτ:οίιοπ: δ: ::ιι:πίιοπ: :κ

::οιιι:ι·. Κ:ίροοο:ι :οι::ο ιοί:οι:: ραπ: ιπ::οί:ι::.

ιοί:οιοε οίίι:οι:ε ο:οιοι: ἱοί::ιο:ιε ::ιιοο: :οδοιπ

ο: ι:::ίιτια:πτ:οίιι1::9:ί:::::::ί:ι:α; 8: οπο: νο: οί

[ ί:οί: ι:ιο:ι:ιι: ί:ι:ι::ι::: Ι::ί:ι::τ π::Πιι:ι:: :πτ:οί:ι::ι::,

οπο: οι: ::ίροοο:ι ραπ: ἱοτ:οί:ι::.

Πια:.Ιοί:οιτι:οο ο:οιοΙε οίί::οίο ιπο:ι:Πε :οιο

ι::Ι:ι ιπίὶοἱι:ιι ιπι:οί:οπ δ: ::κι:οί:ι::: ιοοπι::::οι::

:οί::ιο:ιε ο:οιπιε :::ρο ι: ιοι5ωιο ιοί::ιο:ιε ο:οι

οι: ::ίροοο:ιιοί:ιπιι: ραπ: ιπ::πίιο: , ::ο:ο: ::ο

ροοο:οι: νε! :οι πιο:ι_:Ιι. Κ:ίρ. ί:ι:ίί:,νι ι·ορι::

::οιι:ίο:οοι ε:οι:ιο:Ι:οιιΞι ::ίροοο::ι σο:: ο :που

πο: ραπ: ί:πείιε δ: ο:ι:ιοι, ιιιί:οιι: ποιοι:: :που
ή ί:ι:ί;:

Ιδ9ς.

ι

ί::δ:. :οπί::τ ί:: :::ο:ι:Ι: :κ :ο ρ::::ιεἑοι:ὸο :Η ρω::6:Μο

 



:7ο.

ι7τ.

οι:4.

κα:: ι.

Β::β. :.ζ

:::|οτικέ

172.

κωτ.

τ::

Λάτση'.

ηη.

Απ.

η::

::ο:.Εοι::το ι::οι:οτ::ρ. ε:: 2.ο::::ο:εοι ντο:: φοτ

τε::: :::::τ:::·: :ο::οιτεε ν:τιο::τοο: τετιτ::ι:ο οποιο:

ε:τιτοτ::τι: 868:εο:τετ: , οσο ::τ::τιί:οο:, ν:: οικο

Βοο: ο:ε::ττε:.Αι: 3.ο:οο::τ:ο, :ι:::ιο:τ Ρετ:: ::ιτ:ο

Βοτιο τοοττε:ο τ::ροοιι::τ: τ:::::ο::οετεο: ρο:τιεο:

ρ:οροτττοοε::το τιοοετ: :τιτ:οί:οτι:το. Η:τ:: τει:::ο

τιοτι ::ττο:τι::,ρτ::τιετο τ::ρότ::οτ:το :ο::τι:τ:: ρε:τ:

:Με ρτοροτ:ἰο:ιε:ι::ι:5 :οτ:οί:οο:: :::οττε::5, ό:: οι·

Βτιι:ετο.8::οτ.ο.:τιοτι:τε: μα:: ρ:οροττ:οτιε::ε:ο·

::τιί:οτιο τοοττ::ο οσο ία:τοοτ ::ιοοττειο , (α: οτι:

τω: τοε::τ:ετ:: οτε/ο:: :τι:·::ιοε: μια:: ρ:οροττ:οοε

::ε:τι::οί:οοιε μ::τιε: ::::: :::ροτιι:::οτ::,Γε:::τιτ :ο

Βο:τεοι,::ι: Βο:τει:: μ:::ιετ:: οοοει::ο::τι::οο:το.

Α:: 4.. :ιο: ε:τέι:ο:. Η::::::εο: ροί::: :οτιττε ν:

ο:ε::5::ιε:ο:::οτ :τι:ω :Η οο2:οτιοο: ρο:οε, :::ει::

:τιί:ο:τε ιο:::ιί:ο:, οιιἐιο: ν:: νοτια: ν:τιτε:::οο:ε

:::8:οι::ι:ε οι , :::οτιτ:τ::ο: νἰττοτ:οι , οοοτ::ι:ο:ιο:

τ::ε:ι:ι:ο ρο:τιι:,οο:το ν:: το:ο:οιι:ο: οποιο: :ι::ρα:

οίκο οι:::οο: :ε:::οτ:οοτι ο ο:ε:τ:ο: ρτορτ:τοι.ιοι:

:οτιοι:: ::ιτ20τοο30τ:οο: ν:τετ:τ:ι:το. ο. ι:ιί::τι8. ωο

:::ι.οοοτ::οοοο: οιε:ι:το ρο:οε:, :τιετο ί: :ο :οδώ

:οτοεο8:ετι:τ , οι:οοοετο Μοτερ:: τ::ε::::εο: πιο::

::ιοττει:ιε :ο τ::τ:οο: ρο:τι: :οττ:&ιι:ε: :ο:ρε:, Μεο;

:τι ποσο: τ::οτε::8 δ: νο:οτιτετΙ: ::ιει:ιτ::τετ::,:οο..

τ::::ο.

Α:: 5. :ι:Βο :οο::τ:ο:ο. οσο .ο. Η:: ::ιτ::το :ε:ἱο

τ:: :-ετ:5:εδ:::οτι: , δ:: :ετ:ερειίΠοο:. Νεο: :::οι τω.

:”εθ::ο οετοτέι Η:: ::οι:ετει: :οιορ:ο:εοι:οοι :ιοοο

πο: Μοτο: ::::::ετι:το ρ:τΓοοε: ο::::ι:ε: , τω:: τ::

8τιττετττι δ: ο:οτε:ιε 8::::1:::τ:0τ::5 ::::::τ ::::,οοεοτ:

τ:ιρο::εττε δ: :1:0:ε:τ5 οί:ιο:ετ:οτιο :ι::τ :ιοτιοτ ε:

ρ:::-οοε ο:ΐ:τι:-ε :ι::::ετο:: δ: :τοτε το: ::::::τι:: :

:ι:::::το Μάιο:: τ:ι:οι ρ:::οοε οίΐ:τι::: :οι:::ετ:ι:

οίκο οι:::ε ρ:τΐοοε τ:τ:ετε :ἱτ οτι::ο:τιτο:τ:ετί, οι::

:ε ίετ:είεά:ο οι :οοι::Βο: :οτορ:οίε::ο: ::οοοτ:ε ;

Β:ο ρ:: ::ιο:τε:: :ο:υ:ετ:. 8:ιτορείΕο ν:τὸ , μι:: :

οετοτἔι ού: τιοο τ:οι::τ ει: :οο:ρ::::.εοτ:τ:οι ::οοο

:·:ο: ὁ ρ:τ:οοε οί::ο:ΐ: ίοο:ετοο:,::τ: Μοτο στ: ι::

ρτ:ι::ι:οι:ι:ο: ο:ΐ:οτ::οτ:ο: , £1οεοτι:::1 οι:: :οτιττε

ρτα::τ:ρτοο: οτε::τι:ο: , οι::το ::τι:ε:: τ::::::::ιετ, ί:

::::τ::; Β:1:Βήι:: ρ:::ε:οτ ρ:: ιοοττε:::τ::τ:τ:τί:

::οτιτ:ε οττ:το:ιο, οο:το ::8ε ν:τ:οτιοο: Ει:ι:ο::-::

οε::|ε:::::::ε:,:οοι:ιετιε :ετιερε:Εο ::::ι:ε:τ::, ρ::

ρ:τοε ::ρε:ετ:ο ε:: ν::ιο:ο οι:: , 8: το:: ρο:οε ::ο

ει:ε, οι:: :ιτ :τιο:ε::α::ιο:εττοο: ::::::οιετ ει: :οπι

ρ:τι:εοοεο: τ:::::3::::οτι:το,οοεο: ρ:::ετοτ ω: ρ::

οετο οσοι:: οττ:ττι:ο: ε:: ν:ττοιοτο Βο:ο: ρ::::ριτ,

::::ττε σο. άρπα!. ιμωιττυο/ἔ ε!ο::/ίωκ:τ. έ:: άτο

σῇτ[οιτ, απο:: Μ:: Η:: :οπικοττωτ ό· ΜΜΜ. Η::

ν:τὸ τ:::::::::::ο τεττοο: :ότ:τοριι:: Π::, :τοσο ετι

ο::τοιο τι:ω: ντττοε::ο: :ε:::το , :εοτ::ο: μ::τιετ::

Βοιωτοι :οτ:οδο: , ο::::το: :οί::τι:τεο: ::ττ:ο::ο:.

Ατ: ρτο:;:.:οτι:-:ο. ο:ιδο,:ετ:ερεΠ:οο:ο: :ορρ::τ:

τ::::&οο: :ετΜεάτοοιε :ο μότο: ει: τ:ίε:::έτ:ι:τ::

:ιοοο::ο: Γι::::ετο::: ρ:τίο:ιε: οί::ο:ε:,::ι: :ο:ι:ιο: :ο

οτι:ιο: ει: :οττ:ό:::οο:ιτο δ: τ::ρτ:Πἱοο:ο:: ο:::ο

:::τιτ:: :οίτε οττ:ίο:τιο , ο:ρτε τοκοι ρ:::εοτ:ο νο

:οτ:τετι: ί: ::::τ:τ. Αι: :οοί:τ. εοτ::::::οε :Η πιο·

:οπο ν:τοτο,οι:εοτ:ο ο:Ϊ:οτ:::οε :Ω :ο ::ετι:,ντ τω::

Π: Ει:οίε::::: :τι τ:οο ρ::τ:::το:,ἱο ::το::τιο ροί:τι:ε,

τω:: :ί::5:το:τι οιτίε:εέξιο ι:::α:: ::::: :ι ρ::ἴοοἔι μετὰ,

ν: Π: ::::ρτε οΏοίο. Κετ:ο :::, οι:ιτι οι: ::τ:8:οι::

[ε:ιεθιά:οτι:το ΐορροοιτ το ο:ΐ:τιτ::οτ: ρι·ο:ττο:ι:ο:

:::::ιίοι:: :ετο:ε:::τιτ:: : νο: εοτ:ο: οσο :Η ρ:ο:τ:τοε

ροτ:οτ:ε οι:οωτοιοι , ο:: ρι·ο:::ο:οο: τ:::::τύ ::Τ:

ρο::::τ.τ Π:ί::ιοΒ. ::τεο: :οο(:ο. Ε:: :ο :):ο, ντ :τι

:ιτρ::οιο Βοοιιτιο :οτ ::τιο:οτι:: ο:ε:οτ:οι Μορά

ίὶοο:ιοἑ ρ:::ετοτ:, :οτι::ι:ο: ντ :τι ιοτ:::: , ί::

οετιτ: ρ:οροττ:οτι:το ίεττερεί::οο:ε :οττ:άτος ω:

ρ;: :οο: :ο:ρε, ο:Βο. Αι: ό. :οο::::ο :οτοο:,ντ .τι.

τ:: θά:: Β:ι:: ρι::ιοιτ :οτε :οοι::ρτιοο:, ΐο:::::τ ντ

 

 

Μ).:πιο ο:ρενω:: ··υεοίο!έϋ'Μο:το!έ. ο. π -

τ:::τιο::οπ μ:::ιεο: :-:ο:οε ::ετο:::: , οι:::οι τ:: :ε&ο τ

ρ:::ετι:ο: :ο :: :οοτ::ρο: οι:::ετο:: ουσ:: Η::ί :

ροτ:::: , δ: ο ρ:::ε:οιο :κ Γ: Βο:τετο μι:τιεοι βο

Γοε :οοι::ετι: το:::ετι:τ,ντ μι:: ρετ:τ. Ωε:τ::::ο::

τι: ροτε , :):οο: τω:: :ετετο ::8:οι :Με οοο::ιετιί:

ρ:::ετε ροτιιτ:, ε:ιοοο: Π:οε το ::8: (τοκ: Μουτ::

οιοτεοι:ιε :που ω: ι:ιο:ε:ι:ο:ετ:::ι::, :::ι:ετι: ρω..

ροττ:οο: αοι:ε::τει:ε ρο:τια ει: :ι::ρεοι , οιειο::το :

ροττ::τ:τ ροττοετο τ::ι::::ι:::, ο::οο::οι τ:: :ε:'Ιο

ρτορτ:τ :οετο :::οι:ο::τιτ:ι τ:::::τ::τ, οοἔιο: μα::

τοοι οπο:: :το ρο::ο:ετ.

ΒΕΟΤΙΟ ν:

Αορατιι:ου: 71:82:12: μοβ τοκιίζο: το:

τωιτιπ:απο αετου:: Ρ

Ό

ο

ΡΒ:ο:ιε :`:ο:. ε:::τοοε: : Ε:: :οτι:::: , οι:: ::ιτ:τ ν:- η::

· τι:::: δ: οιο:τε:: οο::οο: ω: τιετοτἔι τ::ιι8οο:- Ι· Ωω·

απ:: ::τΓτ:::το:ο. Βοοι:ετο. ν:οιε:: :Η ε::οοε ο€- 5,96° '° ό'

::οίε μι; οποιο ·ο:::::ι:: 1):: :::: :::Βοε ρο:οε:2- "Μψ

τ::οέ::οο:ο:ε.ο.ο:ΐ:τι:ε ο:::ιτι:ι:τ: :οο:ιτ::τ ρ:τἴοτιἔτ

ο:ΐ:τιεέι : 18ο: ο::::ο::: :στοπ Π:οτ:ι,οιι:ιοττ:τοο:ε

::ι.:::::::::ε, :::: :τι :ορτ:ο:ο ο:::το: ο::::τιθε , ε: μο

:οι:: απο:: ρο:τιἑ ::ι8τιε. 2.ΜεΙο:· το: ο:ΐ:ο:ε ν· η::

του: ν:οιε::ε :οοτ:ε :):οτο,οοε:ιο ίο:::τιιτε: :τι::::ο

το ο:τ::ο:: :ότ:ερ:::οτιεε :τ:ε:εε:ἴ::: ο: :κ ί: :οτι

τ:-ίετι: ο::::οτο: μι:οετ:: ::::τοειι:: :τμ οο:::::ι:τ ο :

οί::τι:-ε ν:οτε::: :ο Γ: :οτιτ:ιεο: οι::::οττοι· ρο:τιεο::

2τ:τοε:1:. 3. α1,0τ:::::::τορο8 :ιοοοοι :τι 8:ειιέι :ο τη:

&οτο:οο::τετι: οι:::τοτρ:ε:ο::οτοεο::ττιοοι:::8ο

οι:οι::ι:::τορι.:: οοε:ι:ο: ρο:οεοι ε:τ:τοετο: Ξ: ρω.

οι:: :εττοοιει Αο:::. ρ:ο::. :τι Τ:α:.#β 6. ωτο.32.

οοοι::ιο:τ ορο: ::οτιοο: :εάοο: :ο Βτε:ι:: :ομο

ει::τ:10::τοΕν:ΜΣΠ2Κοτο8.ο1. ε. ν:τιοι:: :οοιοο- #7%

άοο: :ο ἱο:::οο τ:οιο τοοττε:: τ:οτιτ::ρτι: ροτι:τι::

8:::τι:: ρατιἔι:οοτι,ο:ίἱ ω: :-: κατά: ροετιί: τ:ιοτιοο:

::::τ;ε:ιοοο: οσο ιοί:: ροο:τ::ι:τ απτο:: μπώ.

8:τ:ι:οτ:ε ::ο:. ν:ο:ε:: ρ:: Γ: οι::ι::τι: το:τ:τἰ '78

ρο:τιε:τ: 2:::οετο, ρ:: ε:::ι:::ιε ::ιτιοο: μεμε, :ο;;:ξ::ώ

οοἐι ::ρ:τ·:τοτ :οοιοο&ι.ιτο , ο;ι:τ:τ: ρο:οετο που

ρο:ε::το. Οοο το, νι· οι:ιιοι:ο :οτι:οτιειτο::οο:

τ:ιο::ε:: , ρ:: Γ: :::ιτ:::::ετοτρωτιε τετ:τοε. Πει::

:οιρο8τιετΜπ)ι·οο.το 4..ά:Π.21.9.:Γοοοεο::.:ο:

ρ:::ε:, τι:ω: :ι:::::έ:;ι:ο: ::::τ:τοοοο: μποτ: δ: μο

::ε: ε::::οἔι μου:: ε: οσο ::ροΒοετ ποτε:: :ί:: Π·

πιο: απ:: μετά: :ο ::ιτ::ο:ι ίο::::έ:ο. Ι8:τοτ ::::ρ::- τ

απ, ν:ο:ε:ι:οο:οο&ο :οο: οπο:: ι::τ›::: ρο:τι:ο:

ατ::οετο: Μοτο:: :τ::ο: :ιι::::άι:οι τεττοτι:ετε::π

::::τ:::Βοο:11 μα:: 2ττ::τιΞ1; τε:ιοτι: ρ:::εττ ναι::

:ἰε :Πα :::Βοοο: ρο:τι:: απο:

Τ:τι:ε ::οτ. :::Βετ,ν::ι:ε:: οι:: ρ:: ::,ίἱι::ρ:τ ε:

::τ::ο:, Πο: (:ρε:ετο , οι:: :οο:οτιέξο :οι:: ο:ο:τε::

τ:::::τ: μι:οεο:: ετ:τοεοι, ::ι: τεο:οο: τ:οιροτε::ο:.

@το θ: , ντ :τ:ετο :ο :τι::τοο τ:οοιοοο:ο απ:: οιστ

το:: ::::ι:ε:οτ μποτ: τ:ο:ροτε:ι::δεσ:.οι 4..άέβ.2:.4ο.

:.5.Ιο :Πο οτα.Με)::.ιθτά.οκ.2.Κούτο τμ:Η.2.ε:τ.2.

:οποιο Μπάσ::.4.:.εοπ::.2.6τι:17::.έ]::.16.9. :.::::.32

άκ::.2. Λ::πωι:. ::νιό:.3. Λ4οπ:Ι. αιρ.23. Ρεε.!τύ.:4.ιο

Ττο::π.ωρ.16. Με». :ΜΜΜ απ: σ:: :οπ[%τι·ι::2.2.

Το.Βο τοποτ.·υ:οέα:.Ρτο:ο. π. ν:τιιιι:ι ρ:: :: τ:::::το:

ρο:τιε τέτ:ιρο:ει:::5:τρο :::εο: :οτιιοιιο:ο :οοι οιοι:

τε:::οοτε ο:: :::ε: ι:οτιιοτιδ:::οο: οσο :οετ::τ οιοττε::,

Η:: ::οεο:τ ν:τι:ε::. π. δ: ν:τι:ε:: :οτι:οοό:ι:τ:: :οο:

ο:ο:τε:τ ροτιι::τι.ιτ μα:: ε:τ:τοε, ι:ι:::οτο ::::τ εν:

τι:ε:: τ::::::ο::ο τ:οτε νττοο:οο: οπο:: ρο:οε ρι:ο:

τ:τι:::ετ::ιο: τοο::τι απο ο:οττε:: :οο:οτι::οο: ν:

τι:ε:: :ο ιοΒοττοτ:ι τ::::'τετ έ: τοοττε:τ.3. δ: πω::

:οτι:οτιό:ο οι :ι:ο: οποτε:: ροτι::::ο:ειτ:τοεραοε,

ί:οι::τ:τι:: τοο:τεν:τι:ε::ε εΒοοε:: μ:τιε :τι ττιΕ::τιο

ρι::::τ:.

Νο.

;. ο".

:8τζ

Ρ:ιιύ. :- ό:

:ήπαρ

:8:Ξ

ι8;.



 

ἶΧΧΙΙΙ.:13ιιιιιι-οιιιι:ιιιιοξιο(οδ:καποιο Ι.

Ψππιι·ι,οι: ριιπιιιιι· οποσ: ιιιοιιοιο.(Ηιφ οιιιιπ οποιο

ιπι·οπιιιιο Γοιιιιιι πιοι·ιοιι·οοοπιιιιΕπιιιι μοι οπο·

”τιιιιιοοι:ι ροιιοπι νοιιιο!ιο,νιως πιο τοπι,ιιοι οιιοιιιοιι

πο. τοοοτοπι ροοποειι οπιιιι πιοιιο!ιι.ιι. Ροοοοιοιιρι·ο

ι1:ιοι·τοιιΒιιι ιιι πω: νιιο τοιπιίΕι, ιπιπιοι:ποριιιιιιιπ '

@οπο ιοιπροι·ιιι, Νεο οποιο πιο νοπιοιιι:ιιιο ιιι ιιοο

νιτο ποπ "Μπι :ιιιι·οοιιο πι. παπι-επ ιοπιιιοιιοιιο.

Απτοοιοιι:οπο. παω, ηπα 'πιο ιποποιο ιιοπιιΠιιιτι

ιιοιιιοποι Ιιιοποι , .οι Βιιιιο :οιΒο δικ :ο ιπ !ιοο

«πιο ιιιιοιπ ιπΐοιιπο Γοιιιοιιιι·, ποπ ιποποιοιπριιιιο

ιιιοποο. ι, δοιπροι· ι)οιιο ριπή: οιιι·ο οοποιεπιιπι,

οι Γοιπροι·· ρι·οιιιιοι νιιι·ο οοποιεπιιιιι. 8ι οιιιοπι

νοπιοιο οοπιιιπθ:ιιιπ οιιιπιποιιοιιιπ ιπι·-οιιποετοι·

πο ι·ια:πο ριιπιιοι γ, ιΠιιο ιπ ιοΒιιιιιιιιι νιιιο οπτι

·οιΒπιιιιι ριιπιιοι, προ· ιιι ποιοι.

@πιο ιοπι.· εισαι, νοπιοιο πω· ιο ιοπιιιιιι φοτο

ι·ι·Βοοποιοι ιοιπροι·οιοι:ι,ροτ οοοιοοπο οοπιιιπάο ιπ

ιπ οι·πο απο @Με ποιοι ροοποιπ αιοι·ποιπ:

4ίσπ.4..ρ.π."σπει3 ισ.3.5.4..δ.Ήιο.ι.ο..404.87".

“ν 3ο.ά 3ιάσ ωοΙο'π.7.ιιι·. ιο ό· οι 4..άιΠ.οι.ιμ. ι.οι·.ο.

ι. ιοά 3.οιι.'Βιιιιιικ.πι μι οπο. ι.οι·ι.ι.οιι.ι.ιιάν!ι.Κι

οβοι··.ιικ.οπο. 3.Βιιι·ππ.μ.ο 6'οιπο.οιι. ι .οι ι ω”.

2.5ιιι.οιΠ.ι9.μ.ι οπο..0ιιοι.Εοπιιο.Μιοιπ.(.'ιιπο.1.2.48.87. οπο. υπήκ. άι/β.:4ισορ.ο. διιοι·.άο οὲῖ.ΜΜΜ." Μιρι.ιιιιέι.5.οπιι.7.β€Ι.ιι..σο.1Νοιο ο οσοι: νοπιοιοπ, ,ιι_,,,ι.,, οοπιι.ιιιΒι οιιιιι πιοτιοΙι ιιι οπο νπο: π. πιοοο ποπ ι

πωπαιειω πωπω:: ι ποοιιο ποσοι! οιιιι·.ιοπι , ποοιιο οιιοοο

'Μιὰ "ω, ιιοοποπι : ο. πιοοο ιιοπιιιιιιιπ οιιιοοο οι.ιιροπι , ποπ

"""ω" οιιιοοο Ροοποπι:οιιιο ροᾶο οοιιιιιιιΒιιπιιιι·οιιο ιι·ιοι··

ιοΙιο,ιιιιιο (ιιοι·ιιι·ιι ιιι πιο νπο καποιο ιοπιιιιπ ποσοι! ι

οιιιιιο,οο οιιιιιιιιιεςοο. "πιο οιοοοοι: ιιοπιοιιιοιιο,πό

ποιοι οιιοπο ριοπιι. Πο Μις; οι οοπιι·οοοιιιο.

Βια: *οι νοπιοιο ποοιιο οποιοι! οιιιροιιι , ποοιιο

ι.ιιιοοο ρο:ποιιι ι·οιπιπιιοι οοπιιιπάιιπ:ι απο υποκο

οιρι1πιτι.ιτ πιοι·πο ροοπο ιιι ιπίοι·πο. Ριοιιιιι ὅπο

ι·ι:2: Ε] νοπιοιο οοπιιιπάιιιι:ι ιιι ιιιιοι·πο απο ιποιοοιι

ριιιιιι·οιιιι· ιποπο ιοι:ιιροι·ιιιι, οιιοοιι ιιιοι·ιοιο ποπ το· _

πισω , ι·ιιιιοπο ιποιοιποιο οοπιιοιίιοπιι πιιπιι·ο-'

ει” ραποιοιπροι·οιι ιοπιιιι:ποιιιοιιοιπ ιποιιο!ι ποπ 'ι

ι·οιιιιιΐο, ι·οιιοπο οοπιιοιίιοπιπροι·ιο ιοιιιιιιι:ι :Μιο

ιιιοριοπο Βπιιοςίοπιιιι:οι·Βο Η πιο ιιοπιοιι οοπιιιπ

@ο οιιπιπιοι·ιοιιοοιιοιιιι ρωποΕπιιο , ποιο που ιο

ιιιιοοΒοτιιτ ροι:ποΉπιιο, “πιο ιιιοι·ιοιο ποππωπ

(πιο ριιπιοιιιι· ροοπο Βπιιοιοπιιιο,οιιι·π οιιοπ·ι ιππι

. ιοιι ποπ τοπιιιΤο τοιιοπο οοπιιοιίιοπιο οοι:ιοοιιιι·

Ροοπο ποιοι ιοπ ιιιοιΝοο οπο" οοιιιιιποιιο εποικο

· Βοπιο οπο: ΜΜΜ ιιι οοοοιιι πιοιιοΙι ι ω" ποο

ΜΜΜ: οοπιιιπιβιο ιιοπιιιιιο απο πιοι·ιοιι ιπ οοοοιιι

ΐοιιιιοιιιο. 8οοοοπιιο:ρα:πο ιοπιιιι ποπ ίοΗιιιι ποθ

' ιιοποοι ιιιοι·ιοιι ι·οτιοπο οοπιιοι·ίιοπιο :ιο οι·οοιιιι·οι,

@ο οποσ: ι·οιιοπο οιιοι·ίιοπιι ο Ποο , οιιιοοιιοιιιι·

ξιοπο ιοπιιιο ιπιιπιιο οιιιοπιιιιο : ποιπ οποιο οιιοι·ίιο

ο ι.ιιοι·ιοιι οι οιεπο οιιοιιιι ριιοπο ί-οπιιιο. 8ο ποπ ιι

πιιοοιιοοο· °οιιι·οιιοποπι , ποιοι πι οοιιιιο οιιοπισ

ιπιιπιιοο οοιιιρι·οιππιπ ι·ιιιιοπο οι·οιπιο; οι·Βο πιο·

πιο οιιοπιιιιο. Νοπ ιΒιιιιι· οι οοοοιπ τοιιο οο νο·

πιω 8ο ιποιιοιι, ι·οιιοπο οοπιιοιιιοπιι: ποιο νοπιοιι

Όοπίιοοιοιο ποιοι ιιιιιιιιιι?ι, οποιο ιπιιιπιοοοιπι:ιιι

οι: , ποπ οοιιοιιιι· πιιι παπι ιιπιιο:.ιι νιιιὸ οοποοι·

ίιοπι ιιιοιιοιιο οόίιοοι·οιο οιππι τοΐροάιι, οποιοι ιπ

. ιπιι·ιπΓοοο ιποιιιοιι , ποπ οοιιοτιιι· ιοπιι:ιπο ριοπο

τοι:ιιροι·οΗε : ποιοι Ποο: ποιο Με οοΒοοιιιι· πο: κάρο

ᾶιιιπ ο-ο.οι:ιιο&ιιπο οιίΤοπιιιιι οιοιιιυΦιοοιιοιιιι· :οι

οποπ ραπο οποιοι πω· τοΓροι'λοιπ οο οικιίιπποπι δο

οοπιοιπρτιιιιι πιω ποιο. Ριιποο. ιΒιιιιι· οι δ.'Ποιο.

απ. πιο. ιιοπιιιΒο,δοιπ 4.. Ισα απ. ΝιιΠο οιιιιιο καπιτ

ιιιιιι· Επι: Βιιιιιο: πιιιιιιιι ιιιιιοιπ Βιοιιι; οοποοοοιιιπτ

ιιοιπποιι, οι'ιπι ιιι ιπιοι·πο πιιΠο πι: ι·οοοπιρτιο: Έι

-ιιιι· πιιΠιιιπ ροοοοιιιιπ ιοιιιιιιιιι.ιι· ιπ οοπιποιιο:οιιιιι

οιιι οιιιοιπ ποιίοιιοι·οι οιιιρο ιο ιιιΒιοάο,ροι·ιοιι_οιοι·

ποιοι δ: ροοπιι. ΙΒιιιιι ο οιιιριι νοπιοιιιιπ οοιιιπο·

·- 'Που. 3. Πο Ποο.

ο”.

ι π.

ο. πω.

σωπικιωίο

@απο ι

ι87.ι

?ποιοι

οποιοι..

ι Β π.

διοοιι."δ

ι

. οι!!

τι: ιοιππα μοι·ιοιιοι·οι ιιι οοιιοπο οιιιρε , ιιιιοροι· ιιι

οι: ιιοιιοποιοβιτ οι ριιιιιο, οι!" ιιιιοιιιιιιιιιιιιι.

ιοοιιο, ποπ πο: ιο οι τοιιοπο πιο οποιος 'ποοιιιοι ·

Μ μι· οοοιοοπι ι·ιιιιοιιο οοοιιιποξιοπιι ιιιοοοοιιι

ιιιρροίιιο :πιο ποοι·ιοιι ο ι·οιιοιιο οιιιιιο ιιιιιιιιιιο ποπ

οιιι.ιιιιιοιπιιΕοιΙο , που: οιιοὸ ιιι οιιοι·πιιοι 'ιππι

ι Μο. Μοιοιτπιοιι. οο κοιιιιοιοικοι οιιιιιιι:.ιιποιιιο

ροοοοιι ι·οοιιιι·ιιιιι·,ιοΙιοπι οι: ίοάο 8ο οι ποιου ποιο

οοιοι·ιοοιιοι.ιιι οέιιιι ιοιιοᾶιιιιιιυε,οιιιι οΒιιοιιο ίμι

οιιιιι οποιο πιο ποπ ροιοιι,8ι: σοι ιιοι·ιοΠοιπιο

οοιιοοποπο πο ιιοπιιιιοποοιιι οΕ·οοιοω, πιο πιο

'ποοοοιιιιπ ιΠοιοιιι. Ιειιιιι πιιΠιι οιιιιιο ποοιιιιιιιιο

οιιιιιιιο πιοιιο. Οποιος. ρτοιιο.ι δ. 'Προ. πιω! ιππο

οιποιιιιπιπ ιοιιοπι ποιιιιο τοιιιιοιιιι Ειπε. άπο ει:

:οποιο μιιιιοιοιοποιοι νιιιιιο1-ίο, οποιοι πάσι μι· (ο

ιπιοποιι: οιιιπ ιΒιιιιι οιιιροποπ ροΠιι, πιο που πιο:

ποιιι οι·οιποοι , ιι ιΠοιο Ρο τμιιιιιο ιπιπι:οιπο οποίο·

ιιοι·οπιοπι οπο ροοπο κοιιποικτοι , κοιιπιιιιοιοι πι..

οιιιιο ιπ ιιοο ιι·πιιιοτιο ροιιροιιιὸ ιποιοιιιοΝΦο Νεο

οι οοοοιιο ιοιιο ο: Ροι:οοιιο,οιιιο οοιπποιι οοιπιπ.ιι·

ιιιπτ , ποιο ιοιποπ Πιο Ποιοι ποιιο ροοπιι ιιιιιιιιιιι

ποπ ιιιιιιιοι: ποιο Πιο οοιιιιιιιιιιιιιι ιιι πωπω , ιιι

που οπο: ποπ Γιιπι οιιιριιιιι οοροοοι ποιιι ρι·8ιιιιιι

πο ποο ποιια παπι. Οοπιιιιιι. νο! οιιιιι ΐοιιιιιοπο

πι:οποιοιπροιοιιο ι·οιιιιιιιιιιι· ποιοι: οοοιιιπέδιιΠ ο

ιιι ιπιοι:ιιο οιιιπ ιιιο_ιιο1ι,νοι ποπ ι·οοιιιιιιιιιι οι το»

πιιιιιιιιι·, οι οοοοπι Μ, πιο ιιο!ιιιιιοιο οοΝοοο_ιιιιπ

Μο οιιίοιποιιοπο ιιο ριιοποιπ; ι. πιο οιιιιπιιοτ [ΜΗ

οπο. ιο. ιιοιιιιιιοΙο πιο ΐοιιοιπ .οοιιιποιιοπο οο που

ποιοι. ο.. ίοι:ιιιιιιιι· ; ιιοοοοιιιιπ :οποιοι οιιίοιιο πιο

οπο ι·οιιοοιοιιιιο ποοοοιοιιο, ιιπὸ ι:ιιιιι οοπιιιπιιο

οιϊοιΕι:ιι οι: οιιιιιποιιοπο οι! ιιιιιιι ιΒιιιιιοοιιι πωπω

οοιπποπ ιιιοποπι ιιοι·ροτιιο. οιιιιιιιοτι οι οιΝοίο

ιιοοοοιο , οπο: οοοποοιίοι·ιοπι. 3_ @πιο πιιιιιιπι μια»

οοιιιιιι Ποο @πιο ι·οιπιιιι πω, ιοπιιιιιιι·,οιιποοιιι

8ι·οιιοπι οοπιοιι:ι οο.πιποιιο,οιιιΒιιο νοιιιοιιοτοπιιι

ιι.ιοιιιι·.8ι πιο ιοιιιιο ποοπολοοιιιιο ροτιοικιιιι @Η

πωπω ιποποι οποιοι! ιποιοιποιιιιπιποοιιι. οποιοι

Πιι:ο π., Ροοοοιιιπι ι·οιιιιΠιιιιι οποιο οιιιιιιιιιοι

ιι9.ο ο

δ: ποπ οποιο ροοπιιιπ, ποπ ι.ιιιιιιιιιο πιο ιοιπροι·οιι "ω"

ΡιΒιιΞι ιιι ιπίοι·ποι Ποια οιιοιιι πιοι·ιο|ιοι·οοιιιΐο

πιο οπο οποιο οιιιροπι , ριιπιιιιιιιιοπιιιποιοιπρο·

τοιι:ΒιιΜπά. Μου πι. ιιοο ΐοιιιιι οοιιιιιιο 3.ιοπιοπιι

δοοειδ. οιιοπιι.ιιο πιο Ιοοιιοιιιιιι· οι: νοοιιιιΒιι8$,ι οιο

ιιιιο ιπ πιο νιτο οιιιοοο οιιιιιοιιι ποπ ι:οοιισιο:ποσώ

οοπιτο ριοι·οιοιιοοιιιποιοε 4. ίσοι, οιιι οΧρτοβο

οοοοπτ,νοπιο!ιο οποιοι τοπιιΠο πιο οιι0οο ι:ιιιρί

ιιι ιπιοι·πο οποιοι πιστή 'κοπο, ιιοιιτ οι Φωτομο

?πιο π. Λο ιοιιιοποοιιι ροι:ποιιι ποπ ιιιοιιιτίΒιιΕ

ι β”.

'Η Βιιιοποι

δ

ιιι ;ὶ

οπο: ει·οιια,ιοο ιιιΠιοιιιιιιι Πιο ιοιιιοτιιι ιιιιιιι;3 ΗΜ. Ρ'06·βι

ίοι·ιριιιιιι8οιοπιοπιιοιπ ιιιοιοιι:ιτι μια ποπ ιιι Ιοο'-$""'

@πιο ιιιιιποοιιηιιο οι! Γοιιιοιιοιιιιι ριιοποιοι ποπ και

ιιιιιιιιιιι, οι πιο ιιι ιοοοποιιιοιιιο απο οιιοπΓοι

ιιιιιι ιπ οιιιιπιποοιπποιι.π.οοιιοιππο ιοΒιιιιιι που

ποπ: πιοιποιπ πιο ποσοι" ροοοοιοο0οσωπού-'

ιοπι, οιὶο Επι ιιι ιωιιιιιιιιιιπιιοι οιοριιιιιιιο00π.

οι8ι·ιο οπο” ροίΪιιπι ροοποοπ ιοι:προω0Φ- πιο

ροοοοιιι ιπ Μι: νιιο οι.ιοοο ςιιιροιπ (ζωη

οπο. Ποιιο ιιι πιο ρι:οπιο οιιι8οποιο ποπ ιπιοποιτ,

πιο ιιι οιι!ρο οοιιπιιιι.οποι οοι·ι·ιΒιιιιτ: ()οικιδίωΕ

ιοιιι τοιιιιιΐο ροκ Γοιιιιιοπέ-ροοπιοιάροοοιιι ;οιιςοοι.

π.. ΝιιΠο πιο ιπιοιιιοπιι οοπιιίΠοιιιιΒιοιιο, απο;

οοιπποιι οοιιοοοε ποπ ιιιπι:ίο.ιιιοι·ο.ιιι οποιο Ρ€ΒΜι

ο ιιιοιοο τοιιοιοιιι, πιιΠοοοετοιιο,ιιοι ι€-Ω1ια502 οι

οοιπποιι πιο ροοοοιιο οποιο οιιιροιισ ιιι πιο "το

ι·οιιιιΠιι ΐοιιιιιπτ τοιοι1ι ποοποπι ο ο @πομπο Νοκ!

Ποο ιοποιοιιι. Ι Βιιιιι πιιιιιο πιο ιιι 8ιοιιοιιιιιι ποιο

(ιο. Ε:: οπο ποοιο.ποιι ιοπιιιιιιι,οιιιοο0οιμοΜΜΜ

ιιι ιιιίοι·πο ριιι·ιοιιοιοπο ποπ οιοιποιοιι!Η9πο!Βοο

πιιοποιοιιιιι ιιιιπ.ιιιιΠο οι οιιιρο. 8οιοοιι.ΗΠιι Ραο2ι

οι απο που οοποοποιοκοιιιοποίιοβ 9ιοΨιωι5
· Υ ο οι ι9οιιιΒιιιιιιι

στ

.. δ
Π`ο

:μὲ
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σ!

δ: πο::ιειΒοι: ππ:οΗοιιι παποιο , ίπο :οποιοι ίπ!

ππποο ιοι:το ιοοιπι: ίππτππτιο:ο:πτπο :Πο ίοίοτο,

ποπ πο πο: .ιππωι οποπο:. Νππ π:: ποοποι τοπιο

οπ ίο:ἰ:ίοᾶἱοππ , πο: ποπ οππππ:ο:πι· ο:: οίίππίο,

πιο πο: ο ππ:ίοπο ει·οτο: ποιο ίο:ι:ίοότιο ππι· ίπ π::

ιοο οιτιπι:οι· οο ι·πίο:πιπποο:ο πι:: πιοοπιοοοίπ

ποπ :ιοποτπ:ο ίο:ιΙο:οιο ο ππ:ίοπο οίΐππίο , πο: ν:

Π: Β:·ο:ο , πτοοππι:π οποπτ ο ππτίοπο οπιιπο. Ραπο

οπιππι π:: ίπ πιιιιιο οιι·ιΒιιο: οο πο::ιππποο:ο π

ποΙποπι οπίιπποπιι:5:.Βιπ::. Νοπ ίο!πιτ :ιο:οο ίπ

ποπ ν::ο παπο: πι: ππππο:ι: :πιοἱΠὶ: :π!ιθ.ο: ιπ πα

ποτο πιτιίτππ:; απο πππ :π οπο. Κπίπ. ποπππίίο οπ

ο.ρ ε.

.ΝουιβΙπι:

ίπποι:: ε.. Μ::

ω... παπι::

ο .χ Ρ.....:. απ. οπ ππο οι 8. ισ.πππ. πόίππ.ίιοπιο .π.ιπ ποπ νιτο

"πιφ:τπ= ποπ ποιο ίτο:π :οπ:ο:ο ίο:ι:ποτιπποι, ίπο πτἱοτο ίο

Ιπω ίπ _ τι:ίοπιπποι ο: :ο:ι·πποι Ξ ίο:ι:ίοάιο οιι:πιπ δ: τοπ::

5.2:" α" :οπι ππτ ίπ ποί:πίοπτ ίοπποίι:π:ο πιο:ιι::ι:ιπ ἰπίπτ

ω: πο :πιο , πο: Η:: πο:ιο: , πποπι πίπ,ποιίτιτπ:ιπ

πακετο ίοίπο: ραπ:: πο πππποτι: :ποιιΙΒ: :πΙ:&ο::

πο, ίοπιππτπ:°οιίποπππτπ Ππο , ν: ποΠοιο οπο: :τι

ι... νι:ο ποπ:: νο!ποτ οο ι·π:πιίΠοππ:ο παπι:: , ποιο ι

πιιο:ο ποπ:: νοΙπο: οο π::οπιιπιο.Ηοπο:&οπι Π: οπ

ίιιτι:ίο:*Χιοππ πο οππι·ποππ:οτι:,πο οππι·οτο οποιο.

#96· Λο ίππο. ποιο:: , απ. πωοπ...ι παο. .ιιοι..8.

Αυο",ο· '· οπ:ππ. οποιοι: οίίππίο ιιοπιποιο:π.ποπ::ο ππ:ίοποιο,

οτοιππιο ίπιοιτ ο ππιίοπο , ποπ οίίπποι:οι·, πο:ιππ

οο ε ποπ ιππωι.ιε ποπ πο ποπ::οππι·ίοποπι , π::

·πωι:ιο Βοπο πι:::ἱπίππο ππτίοππ , οι·οιππτο ί:ι:οιτ ο

ππ:ίοπο,ππ8ο.ΤοΙι: .τι οίίππίο νππιιι!ι: αβέϊ.2.

ο". Αο ο.. ποπ. :οοιοι·: ποιο ποιο οίίππίο ποιοί:: ποπ

",.Είτού ο: ιοιιοποιο:π ποπτιο Πποιο,Βο :οπ:ἱιοι ποπτιο ω.

'””"ί'ἶ 'ή πο πκ::ι:ιίππο Ππι,ποπ πΙππο:οι· ίπ πιο ο:οιπποι οί

0.::πο:: ί,|-#ο π ί- π Γ 6 .

ω»... το... πο οπο:: ποπτιο ππι· οπο: π:πο:ο:, π πο:ιπ: ποπ

π.πρ.... τιππ:οι· ιπ::ο Ιιπππ οι·οιπποι:οπ π:·οιιιοπ :πιο ποιο·

σκο:.π. Π: ποπ πιτπποίτ ιπί·ιπιιο: ποπ::ο ππι·ίοπο: π:ποτο:.

Αο 3. απ. ποπίππ. ποοο!ιοπτ .π. οπο: Βοποιο

ίο:οο:π ιπ 8:οτιοοππιπιτ οί:ιιπίο ει·οτιοποποιππιτο

:πιο :ιο νιτοιο ετπ:ποπι. οπο: ποια πω. Π: ππ:ίπ

&ιίίιπιο πο::ίπιπο:ιο οποιο: οιοιππ :ο :οτιοππ πί:

ίπποι, πποοίιοπ: οπο: ο:: ιπίο ποποιεπιίιποτοπο,Β:

π:οπο:τιοπο:ποι πιπ:ι:ο:ο νιτο: οι:π:πα : ποιο πο:

ποι:ιπιπο: ιιο:οτοπι οιοιπο:ιι, οιππο: π:: ν: πο:τιπι

ππτ οππι·οτιοππ: ποτπιπ ο.πω..,πωπτωο.ιι ίοπ: νι

ίιο δ: .ιιι.πω τιποιιίιπο, ποπ νι:: π:π:πο:ιο:οιποπ

:πι·. Α: νπιιιοΙπ πι: ππΙΙο ποπιτπ :ιοτιπ: , ν: ππ:ίποι

επο:οίι: παπἔι ο::πι·ποι.Νοπ πο ίπ,ππιο ποιο ποπ ί::

::οοιποιοιπ ποπτιο Όποιο , ποπ :ο!!ι: οιοιπι:ιοτιι δ:

ποπιππ&ιοππιο ποιο Πω; πππ πω:: :ο ίπ οπο:

επιι:π παπο α:πιπο.: ο!ιοποι ποπ ππέ:ποτπ:π ποιο

πιι::ππ: Παπ! ποπ: οιππο: νι:έι α:π:πο, 8:παπο
ο έτπ:πο.Νππ πι: ωω.πω, :π ππο ..ο :Μπα ποιοι πο

ίοοιπ&ο ε... ππι·οππ:οππ: ι::πιο:ίῖἱοιίπ, πποποο

ποπίοπΒι:πτ :ο ιπίπι·:ιοποιο :οοι·το!ι , πο:: ποπ Ετ,

ποιο ίοοιπᾶπ:ο ποπιιοππιπο: νοπιοίι ιποιεπιτο:ππι

ο :οοι·:ο!ι:, π...: :ποιοι ποπιιοοπιποτ οππ:ιοοπο οι

8πιτο:πιιι .ο ΒΙοιιοπι; ίπο ποιο, ποιο ππποπο: οπίπ;

πω:: :πιοι::ι,8: ίο:ιιπθ:πιο :π τπ:ιοιπο πι:ιΗ6: ποπ

ο: ποποι: επτα , ποπ πο:πι·ι:ιπ ιπίπι·πο ι·πιοι::ἱ.

Α.: π. οι ίτιππ. :ποιοι : νππιο!π ποοι:ιπάποι ιο π..

ίπι·πο ποιο πιοτ:ο!ι ποποιεππ ποπι:πι· ο:πιποι πα

πι: ππ: ίπ.8: τοτιοππ οίίππίπ π:ππι:π.ιιππο;ππι·οππι

οππ: :οτιοππιπποποπιτο:ι:ίο:ιιπ&ι, ποππποο. νποπ

;ιπ8. οίιίοΙοτπ ιοιπο:, ποπ πι·ιοι·π:ο ίππίπ:ο οπο".

Λο παο. Με. ίπποπί. ν: .π. νππιο!π @απο παπο

:ποπ ποπιο:οι·, πω. ντ πι: πποποπποπ ποπι:π

ο: οιππο:ο πιπ:πο ποπιιιοππ.

δπποποο ίππτ. ποοτππο: οίίπ:ιτ , ποιοί: ππ: ο δ:

Μ!.

@ο ο.

τ”.

.οι οι.

οπο.

.ΛΗ ο.. βιο.

πο ίιοπιο π:: :π ί:οτο ποτὲ ίο:ι:ποτιπποι. νιιοπ πιο· π

:·ο:ιοππ οίίππίπ π:2πι::ἶ: οποπ:ι παποιο πτπ:πο:ο, οπ:ο οπο.. ποιοπτο, πο: οπνππιοίι ίοπππίδοπ:τοπ- .

ποπίο:οτο πτ::πποοο::πτ, πω· οππιοππ::·ο:ιοππ επι- πιο.. πιοι·το|π. ο. ι·πίππάο πιπίοπιο ο&π:ίπππιπ,

πω. ΧΧΙ Π. πι.π.............:τω ιποι·:.:ίέ.. ..ΐπἐῖἰσ ?λ

' Νοίι απο ιπ:ἰι Βιοτιο,ποιο ποοιπ ποοπιο ίπίιἱπ&ο

Ι ποπιοπει:οι·,!ιοοπ: ντοτΙππι: οίίππίο Ππι, πιο:ποπ

οπιιπιτιοπι ποπ οιίίοΙπππ:,πτοπτπ: ποπ πι: :παπο

:οίι:παπο :πίποποπ:,ίπο π:: ίπ π: ι·ο:ιοππ ίοι:πι·πο

ίο!οιο ππ: οππιοππ: οπ:ιιτο πο οι: παπο α:πι·πο.

. Λο π. :π::ιπ,π:8. ποπίππ. οο π:οο.·ποππποο,νπ- |ω ::;.Π

:ιιο!π ποπιοπο:οιο ποιο :οοιτοΙι ποπ ποοοπ:π πιο:

:οίπ , οιποπ οοπο ππποπποπιππάπ:ο ποιο πιο::οίι ·

π ππτ ίπ , ίπο ίοΙοιο ππ: οππιοππ: ποποιε:ιπ πιπ:π::

π παπο:ο ατπ:ποιο;ποοοπτπ :ο:οππι::π::ιι:ΗΒοπ,ποπ

το:ιοππΊπ::ὶπίπππ οιοΠ:ιο:, ίπο οπίποτο ποποπι:ο:::

ίποιπάι ποπ οο:οι:τππ:ι: 8:ο:ιοπι,πππ ..ο ιπ:πιΠιο

ππτο ποιοί:: ππππίίο:ιοπί:.Αο ο.. π: .ίπποπί.π:ιο:ο- πω..

ο .π. ντ:οιοποπ πτπιπο παώ: :π ιπἐι·πο πππιο:οτ,

τοπιππ :πο::οΙπ ππι·'ίπ π: ποσο:: ιπ::ιπίππο πιοΙι:ιπ,

νππιοΙπ :ο:ιοππιπποποπιτο:ι: ίπ:ιιπάι.Αο 3.οπίίππι Μ:

οί:ίο:οποι , τοοΙ:ο ποιοι. ππι·οποιοππ: :π ιπίπι·πο :“¦'"”'
οι το που:

ποπιι·: προ: , οι:: π:ιοιο τιιοιοι·π παώ: οπο., ."Μ.-ψ.._

ππο:ο νποιο ::ιο::οίπ , ποιο ιο πο:: παπο ποποπτ π::οπτιτο·

πιοπτ.8ιπο:.π. ποποππιππ: :ο ίιπιτποιππ 8: οι·οι- :Ποπ “ή -

:ιπ παιιίι:ιπ,οτι ποοιο :οΙι: πα11ο ιπιποπι:οι·, ποπ πο :""" Μ?

ιποι·οιπο:ο ποπιιπ:Βο οτί οοιπάπ:ο πιπο:οιο , ππο[2α::|';

:π ντι·οποπ :πππ:ἱ:π::ι:ο δ: ιππαπέι :οι ππποπ:- :ΜΜΜ που.

έ ίἱοπι :πίποποππ:π. νποπίι ο πιοττοίι ίπποιοτπ:πτ τοϋ·

οππ:ίιο , :πο:ιππτπ ίοΙοιποπππ:ίιοππ οο οοιπάο:ο

π:πο:οιο,ν:ιπΠπ: ιο ::οίο,ποο ποι:::πιο ιππιππιοι!ι

ιπποι·οπ:ίο νΙ:ι:οι οπι: ποποπ::πιπ:οι· οο οοιπάο:ο

πο:οοι|ιτπ: :οτιοπι οιοοποοι , οποπ:πτοι· ιΙΙιίοΙο

ἐ παπο τπιοπο:ο!ι: ίππίο:,ντι οποπ:ο: νππιοΠ:ποπι :ο

ί πο ποίπ ποοι·:ο!π οπίιππ:π: πο:: πιπ::οΙπ , ποιο ποπ

ίίοι:οο!ιτπι· οιπι:οτ πτοπ:πι· ποπ:πιοπτο::ι Ππι , πο:
ιππίίο:π: ιπποιήο:ο ιποιππιοι!ιιπ: Ππο.Βιίίπιππτ το-ο

: :οπο :οοι:οΙπ 8: νππιοΙπ ιπ ποπ πιιοποι παπο ίππίο::

ποιο τοο::οΙι ποπ ίιπι:ο ιπιπποοπ , π:: ίπ οποπ:πι:

ιπίι:ιι:ο πο:ππίιοπ: ::ιπΙ:ι: νππιο!ιοο: ποπιοπο:ι: οι

ιπίπι·πο ποιο πιο:το!ι,ππ: ίπ :οπιίιπι οποπτπ: παπο

Ποιοι ιπ:ππίιπὲ,ππ: οππἰοππ: ιπππιτοπιττππίιοπ. _

. Λο π. Με. ποπίππ. π:οπιπι· ι·οτιοπποι :ο π. πι...

οίΕππο:οιο.Λο π. :ιπ8. οιἱποι.ντ οπο:: Ππιι: πο:ιιο: π

πιτ:ο ποποίπποιο , νππιοίπ ποπιοπέ:οιο :π ιπ:πι·:ιο

ποιο οιο::ο!ι.,ίοΠἱπἰτ , ν: ποπιο: ιΠπο τοπιο:: παπο

ίππίπ:, πποιο πι: ίπ ο: οιπποιο , ππο:: Η :ο:ιοππ

ιπποποπι:ο:ι: ίποιπᾶι πι...: ιπίπιο ποπιο: παπο

ίππίο: ιπΕπι:ο πιτπιιίιοπ.

Εκ πιο.: Ιπππιτπ:.πιιΠοπο ππππο:ο:ο , ππο πππο

ποτπ:ππίτ ίο:πιο!ιτπ:,ποΠπ ποπ παποιο ππ::πο:ι :.ΐ.

'Ποια. :.π. πο. 8·7..ιι·:. ο. Νοιο παπο ..τι οι·οιποτιπο Γκορ..

πωπω; οτοιποτπ: ποια οο :πποι·οποπ:ο οτοιιιπιιο.

ποπ:ο ποίπο οπίί::οοιτ,ίο οιιπιπποο πποποτο:ποι πο.
Ι ω... ο:οιποπ:ι::ο: ποΠοιο ππππο:ι.ι::ι,ποο ππππο- ο

:πιο πο ίο::οοίιτπ:,πίτ ο:οιπο:ιοποι πο!πο8. ίπο πο·

ω.. οπί::πάιππτο ο:οιπι:;ποΠοιο .π. πππποτοιο ν:

ο. , ίποιιπ:τ, ίπο πο:ιο: πΙπποτ πππποτο:ππο ίοπτο

πο:πίτο:ποι οι·οιιιοπ:ι:: πω: ππΠο:ιι . ππο ππππο

:πιο πο τοι·:ποΙιτπ: , παπι: Μ:: παπο ππππο:ι. Νοιο

νπο οπο:οιποτιο ποπ ποτά: πο: πι...π_.πωοιπ..

:ιοπποι πιοι....ι.πωπ. σπιτι:: παπο παπί: ππι ίπ

:ο νιποιάοιο ππππο:ι οιοοιππιπ:πποι:ποΝο παπο

:οιο ν: :ο ποιά: ο Ππο :ο νιποιοτο πππ::ο:ιιπ:πποι.

ε ο οξτ1ο νο.

Δ:: οσιιέαίηίπτιπ:#ϊ ›ποποίε,ὅαπτο: °

Τ

Δ:

 

ο”.

Ιὶἱίο:ἰο:ο, π: 5'. π... :απο 88. πιο. π. ιπ:πί- πω.

ίιππ . νππιοΙπ θα:: :ιιο::ο!π. τ. :π ίπποτο πιοί- :·::-"ω

νΟπίπί0]0

Η π:"Μίο.

.τια,πο:ο ππο ίοππ ποπιοπει:ο:, π: οποσ: παποπι ντπποο πι: 8πππι·π ίπο οί: νππιο!π,ίἱο: :ο πικαπ”.

τππιποιοΙππι , ίοίίο πωπω πο πι:: ίπ :οι οποτο:ο:. τι:: :πο:τοΙ:. 3. ι·πίππέτο πιοΙτιπ!ιπο:ιοπι:ο&οοιο,

σ
ο :τι ίπιΙιππ:



.°,ο

περι. οι:

.θα οπο:

γάουι|ΟΦε

εσβειδ

ΑΒ" ω:

πω: πω: πι·

ε: π:: πιο

ι”, οΜεἴ

"ε, ιππο

τοπικ: μ]ι ·ῇ:ὅ.

ε”.

Ωορζ

,εεεβ ω”

νέον π. πιο:

,οΙεπε,ἱ :ιε

.ὶ.δε;

¦¦'ι°ο

Χίο σοβι:

·::επ. 22211: »θαῇε:εείο·οεπὶοἰἑ£ο°ῖυϋ:·:πἄ.` .ικιιιι2:ι ο ?Με

ι

π:: Με" πιο:: νεπιπιιπ εοπίιιιι:ε:εροΠιπ:νω:ω

ωοι·επιε. Ωι:οπιι· ρ:ιοι·ε: ιιιιππ εοπ::οι:ε:ιιππ,:ιιε

ιι&ι: επι ει·ιο:ι πι:Ηοω ει: ειοΒιοω°, ποιο ι:!εω::::··

:::ε:ο πάω, ν: επειεω ειεπωι:ι:ιπ:ιο ρ:οριε:τοπιο:

επεπ ιωρει·πιπ, ποιίι: ε:: νεπιπιι πι: ι·ιωο:: ιιεπεε.

:Με πω: ε ιειεω ωεπιιπειι:ω ε: Βεπε:ε ποσο»
πιπιε,Βε:ιοΒ ωπιι:ω επεω ωο:επιε.· ·. Ϊ υ ι η

Β ι ε ο ι. Ροιει: @πιο πιιωειο πάι:πιπ:ε:ιοπ

ποιοι ιπι:πι·ιπ:ι::1ειε νεπιπΙι Ϊ ει:: ωοι·ιπιε ε. ε:

εοπ::π: Π! εοιπωι:πιο: Γεπ:. Θ: ε·ίοι·:ιοι·ι πω”

πιιιω,ε:ι:ι οικω:: , μπε ει:πάει::πάιιω ε:: απο::

Εε:ιι:οπιιω π 6:ετι:οι:οωπιι:ω. ιι:ιιο:ρπποεοπο '

ίιπ:ιπ :ι:ο:ιι:ι:-: ιιιιιιιι: ει:επ οΒιεόει:ιι: ποεπι:ιιι:ε:

:ιιίΐοιωε,οι.ιι π :::ιπειριο ιιεΐεάι: με” πειι:ει:εο

:ια πιο: νεπιπιιπ ι πεεειιεπ:ε πιο μια:: πιιι:ε::επε

ει: , ιπι:π:ιπ:ι οπο: ποπ: ωοε:πιιπ; πιώ επιι::

οι:ο::ε: πι! εοεπι:ιοπιε νπ:ιπιιοπεω, π: πι: επθοι::

τπ:ιπ:ι νοιιω:π:ι: πιι”εέιιιω: Μπι-ποια: νοιι:πιπ:.

.πιιοεπιεπ:ε πε:ιε&π πο:ι:ιπ ιιεΓοιωιεπ:ιε σπαει,

Ρε:ιει:ε:π:ε ιι: εοιιεω π:ΐε&ι: ε: εοιιεω.ωο:ιιιο

ειιει:ο. Νεε ε: ειπα:: :π:ιο :ιο ιιάπ νι::ιιιιι:οι:ιει

(ποπ: ιιοπιτπιειπ ε: οι:ιεόιο ,ο πω: ιρίπω ιπ:επι·

ειε:ε ρι·οριε:ιε: ιι:ιπ ωο:ιι:ι:: ιπειειιι;ιε:π:ι: οπο.

ιπ:επειιιι:: μεμε: [°π επι:: ποπιιιιιπ ριεπε φε

ποιεπ:ι::: ιΒιιιιι ν:πεεεπεπιε ρε:ίεε:έι πο:ι:ιπ πο·

ι:ει:π:ιπ, θ:: πω:: νιι·:ιιιι: , ιιει:ει μπω» ίειιιπ:::

ιπ:επιιε:ει παρε :πιο ωπιιιι·ι ι:: πωπω δ:αμεθ:

|πω :επιιεπ:ιπω π: οι:ιεθει:ω , ::τοριε:ιριιι:: ω. ·

πειιπ:εω πε ποιιο εο8πι:πω. @με :επιιεπιιπ οπο:

οι: ιπι:ιπίεοπ-πάι:ι, πεεεΠπ:ιὸεωι::π: ιπ::ιπιεεε οι:

Με:: ιι&ιιω. Λάο: πιο ρεεεπ:ι , ειιωιποπ πε·

Κα: ιπ:επειε:ε ιιείοι·ωιιπ:εω. οπο: , πι! οσον::

επωιποιι::, πεεειΪε ποπ ει:, σε·ειείο:ωι:π:εω.ιιε

ποι:ο εοεπι:πω ιπ:επιιπ: , πι: πεοιπιιε ν: μπει::

ε: ιπιι·ιο!εεεωι::ε:ι:: ο Μ! ίπ: εει:,ιι:ππ:ι:ι::ιιΙπω

εοεποίεπι ε· επι:: ::οιΕ: νοιιιπ:πε ρε:ιει:ε:πιπει :ο

εοιιεω ποεάιιοε π:ο:ιοο ΐοι·ωπιι,· ω: πο:: ποτε::

πι! -οοιεᾶοω ίει·ει:π:ι:ι·. ε ο - 1 :- ·

θα:ει:ιιω πιΤει:ιο ει: πω: :πωπω πεεεπει:,

πια ν: οποσ:: :!ειοι·ωι:π:εωεοπ::πι:ππ:, πο:: που

πω: εη:ιε[πε ιεποε:ε ιο οι:ιεάιιω ιιιιιοπιιι:::

πο:: είιω ωο:ιιιιι ι:ο:ι:ω θ: ρει·οι·ἀιπεω_πιι ωι:Η

το, ποπ ι:ο:εί·ι εο8ποίι:ι, πιίι εοεπιιιοπε πεπιεάο,

ίειι πόροι·π:ιιιέι.“Αε ριοιιιιιε ποπ ει: ιι:ιεω ωο:ιιιιιω

ίο:ωπιε :Με , πι: οπο νοΙππιπ: ιεπιιι: πι! πο::

::εεεπιπ εοεπι:π εοεπιιιοπε 'καιει, πιοι:ειιωρ

μπει:: Μι::πτο ποιοι:: ιπο:ιπο :πιω πιι , πεεειΪε

ει! ωιι:π:ι ριιγΠεπω επιι:π:εω πιο: , οοο πωπω

:πιο ίο:ωπιι είΤεπ:ιπιι:ει· ρεπεε:. Μοιιιιιιωνει·ο

ιο:ωπιε πιιοι:οι·ι:ω ::εεεπ:ο:ιιω ριε:οωοι:ε πω.

:ιο :ιειεάπι:ιιιε, :ειιιεεπι ιπ 0ι:ιεάο,οι:ο,οι:ιπ ποπ

μπω:: ε: εοωρπεπ:ιοπε ριιιι·ιιιω :ε:ιιω, μπει:

:ο:π εο8ποιει εοεπιιιοπε ιιπρε:ίε&% .

Ροίιε:ιοι· μ:: επει·:. Με. ρο:ειε πωπω:: ο

:::ιπειριο ω:: ιπ οοιεάι:ω πο:ποιιι:ε: ιιιδοι·ωε

απ:: :Μπι πιιι:ε::επ:ιιι , δ: οποιο πω: , ιπιιιι·Βεπ:ε

νει:εωεπιι ι:πΠιοπε , πε:ίει:ε:πιε ει:επ πιει:: πιο

εοιιεω π:οιιιιο ιωρι·::εάε εο8πιιο , οπο οι:: , ει:

οποσ! ει:: ωο::πιε, θ: "Με ειειεό:ιι ρε::'εᾶΩ ιι·

ι:ε::π:ιεδε ιποι·πΙιε ρο:επ:ιπε εεπιποι π οι: πᾶιι.

Ριει·ιοι:ε οπο:: ειοό::ιππω ει::επιιππ: πει ει::

ε&ι::,οι:ι ι:: ρ:ιπειριο ι.ε:εοππ:ι:ι· πι! οι:ιε&ιιω εε

πιπιε πιο ει:ειιωιιππ:ιι: ι::οι:πιι:,οιιιι ιι:οιπιι:,δε :ε

ωππεπ:ε ιππι:ω οι:ιεάο νεπιπιι:,πιιεε πάει:: πιι:π:,

ε:: ωο::πιιι:ι:: ω: νεπιπιιπ. ν: Η επι: ει: ι:ιεππ πο·

ι:ε::επ:ιπ ιπειριπ: ι::οπιει· ιιειεάπιιοπεω πιο εο

ωεειειε επιπεω Ι·ιοι·π ι ι. Μάι: τπιιωι . 8: ι:ε:ιε·

πω:: ρι·ορ:ει· επποιεω :π επάεω νοιι:π:π:ε πιεσε

πι! ι:οι·πιπ ι. Με: ιιιοι:επιι: ι πω:: πάω νοιι:πιπ:ιε

ειπε ειιιοοδειωεω ει:: ιποπιπΙιε , πεσει:: ει:ειιο::
Ε " ι Ζει». π. Π: Πεσ. 4 Τ"

; .:ω:ῇ

° ι:πο:ιπιπ ρεοπιι:ιιιοπιι ε: Ροβ,1ο.ειι:ιιοιππς.,,Μ

Μπι:: :::οπιιιι:ιοπιπ, :εοιππειι:ε :πωπω πιο:ιμο

πειεάι::ιοπι:Βιεεπιπιε.8 -899ρρς;β [Μι-ι “Σπάει ιΒ

  

επωωι::ιεεΠεωοειπιε,ποιιοει:ειρειιεθ :ππο ε

ιιειπειε,ε::013·ωι:ιπιο,ιποιεππε πι; νεπιπιεΔοι:ι:ε

` ρειΓει:ε:ε: :πιο ι = 9Έιειιηποιιιιο ιπιιππιπ:ο_ιε!εω

πάω πει::068εμ.:,ϋπ τ ιπινεπιπιε,βε-εεοπορείοΜ

ι η:Ηπα ιιο8:ιππωιπ, μεπιι:_ποπ πιιωι:ιοεπιιωι:-.

π το οι προ::ειιιορισ πέ:ιιιι9οι>ιιεικε οι:

· νεπιπιε,ποιιεπιεπ:εειιεποπωιοποιω@ποπ

ιε!εω πάωπω:: ε: πεπιπιιιπιπ:οι:πιε εφ”ποπ

1 π: ειιειιοι:ιειιπ ιοοιιιι?Μπιπιεπι επιιιιιιιι

οιιιεθιιωιωοε:πιιε, οι εοπεομο:ε:π@ιιπ ειιμιο

μ:: επι ιο0Π3ι9. επιπι1Μηιοπιρεεοφωιπ.

ιπιιπ:ιπ:ι:: , οιιιππ:επ νεειποπιιι:ει:επ'οπιεθιιω

ε εοοπιιιιω απο ει:ειιωίιππ:ιπιεπωι:,γειΓπει ει:επ

ιωιεοειιιυπ Μ>-ει:=ιοΒιιιιι@απο π οπο:

π: πιει:: πᾶι::ήπω:: ιιιοπιιπτι:: ιιε.ιιεπιπιι

οι:: επι:: Με: πόι:ε::επιιιι:επιιι:ιπ οι:ιεε$ιιω,εοη

= επιιιιιπ οπο: 0ι:εεΦβ"ΦΦο89ω ι ΨιιΠειέδιΒε

:ΙΜ Μο:Μιι== Με:: :ο επιι=ιο:Με:οι

οποια:: νι:ιι::ε 8ειο:επιιοπεπομπίι ππ:εδ ιπες::::·ε

πω:: ίε-ε8:επειεΙ:π: πι! ειιεπωιμπ:ιπω ιποι:πιιι·

· ε:ιπω.ροθεπ. θεοῦ:: ε: πω::εδεάι.ιεωππο: πο”

“πιο π: ιιιιι><#ι==ι νΜι.ιτειιιο επεσε ο πιο.

ι::ο::πιι: ιϊωιδ'α.>π ΡιοΡοβιο-9.ωζ ο π»ω: :σε

. ο ε πω. [πάω επι :πιο `ειειιιο ποιοποοιμε

Γει:ε:π: ιι:.Βοιειιδο εοειεω .οι:ιεει:ο εοεπιπο.ειιπ:

επωωπποιιιιΜτωιε. πιο: ειιπω πιο ει_ει πεξ%

Μ: ειι°ὸιῆιοῦιιπ :κι :οιειιοιιιο ιεεοψιεεω

πιο: ει:ειιιοΒιιιΦ γ Φοιτειο-. Ειιιειο : ποιοι: τινι

πω:: ει; ι!ιο;οπιεοωωιιιιι ωοι·ιπιε ε:: Επι:: πο::

ι:ε:τεο:ιέι,οποειποειπ εοιιει:ι παπι:ε:ίειιεεπ: οπο:

ίεωιριεπΞι ,. _ Με ωο:πιιιε:βε ιπιει·ι::ε:πιιι:εβδ(Μ

ιιε:π: π: φαω:: πἄεᾶιι. . _

.-:Κεἴρ.-οι:ιποπποω·πᾶπ. ποιοι: οι:ιε8:ιιι:: ειιιιἐ

επι: φ:ιπιο εοπιειεπ:ιπ ει·ιοπεπ ποιοι: π: οπο&ι

Πει::

ω.: ει:ειιί:: π:ΐει&ι::'νε:οιωωιι:π:πε.ωποεμμιΕ °

ΠΊ

πω: εεπ0©

ω :οποίοι

οοιι=Μιοιιιι ιιιι=>ιπειιικει επιιιέπειιυιΜπΜε ι

ι(Ι:

Με:

.°ιιιεθιι:ι:: εοεπιιιιω επι:: ει:επωίιππ:ις:ποιίιπλυτ;' δ

Ι . :επιιιιιη βετιειιιιιε, £ωαη @εαπ ιπιιπτιπιοι,, ΣΕεεε!”
πεεεειεπ:ε πειίεᾶπ ποιι:ιπ ιιείοιωι:π:ι: ε 65::::εεε ' ι

ει:επωι:ποιιιι ιι:οιιπ!ι: ,'ποπιιιιω εεπΓε:ιι: ιπιε:-. Μ!! ιιιέ:ξε

:::ε:πιιοετ8πιωπιιιπΒιιιιε:πιοπ: νει!ε,ειι·ο ε:π Κ29 Μ" ?"""

ιι: πάσι βε;!ιποι:ππιι:ε:πιίροιιιιιι πι! νο!επειιι::

πω, ε:ιπω ει:ω ει:ειιωι:. ωοι·ιπιι:.ΟπιπΜε:

ποι:ιεπομεεπ:ιιω ρειιοππιε ιι:: ι:ιπ:ι , πιδ οπο

ιι:πιιπ:ι:ι·ιππιιοποπάο ποιι:ο°ιι πο: πιιοςιιιιιπι;

ριιιπ:επ:ιιι· οπο:: ρεεεπιπ ,ο «μια εοωωιιιε:ει:ιιι:.

Η πι:: ί πιω:: :καίω οδει·ι·ε:ι:ι·. δει! Με , επι

:::ιι::ο ω: οοιεᾶυωεπωειι·ει:ωίὶππ:ι:ι νεπιπιιε' _ _ ή. .

::00ιι0Φ ω" 'ΟΜΕ ω απ:: ει:ειιωίιππ:ιπ :ποιο

πιο. Οοο::π πιο, οι:ι οι·ιωο πι:οιπωιω ειιι:ι

ειι·εοωίιππ:ιπ ωο:ιπιι:. οιιιιιιιοιπ:ιι ποι:ιιε Επι::

Μ: ιπ εοειει:: πιιε&ιι πω: πιει:: απ:: Μεει:ειιωίιε
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σ”.τη” στοά στο:: Μπίστ.τττ τμττ.ττο.%·.Φ 2.6.

Ι/ττ/ο. τ. 2.άττσ.146.εασ.σ. δεστττ ττσεεοτετ, ντ:τωο τ

τσττσω , οσα! εοτοστετ Βωστεοω στοεεττεοττϋσετ

τοσ:εττσω οσ:σϋττεω,εττε ωσττστε: ττεε: το. εκ τε Βτ

ωστεττσ τεστε,εσοτσοστ:σ τστοεο εσω στο τοτεττ σο

τσϋττε ττσωοσω ττσωτοσ. τοστ Β οσο σετ νστεσω

σάτοοεω τστοτο τττσ‹τ ττσωοσω τοτεττε: οσωτοσ,

σεεεσ_τετ ωσττστττετ: ετεσ εττσωΒ σετ στστε'εσέττο

οεε τττσετ τοτετστ. Νσω οσσττ ετσωοσω τοτετστ σετ

νοσω,νετ στι· στστεε σᾶτσοε5, σστττω τετεττ; εσω

εσττεω ωσττο ττσωτοοε οστσϋττττετ τσττττ:στ. Ησε

σστεω οσο στσσεοττ ει: εσ , οοὸττ ε:: στσττϋστ νε·

οτσττϋοτ Βσ: νοσω ωστ:στε,τεττ ε:: :ο οσοττ σσίττε

ωστο τοποσ:: Βτοστ εσω στεεεττεο:τϋσε εσωστετ

νοσω οστσϋττεω οσττ:τ:στεω τττωοτο. Ατοσε σττεσ

οστ τττοετ ντοτσσ:, σεεεστ ωσττστττετ, ντοτσέστσ ωσ

τεττσω οοτττϋττεω ωοττσττε :οστσ τεττοετε τεω σττε

οσω,8ε τττσω ντοτσστε τοοττσ ττσωτοσ, εττ νοσω δε

Μεσα: τστ:στ Β ωστ:στττετ σεεεστ τεττοεοσσ , εττσω

ντστσσοττο. Αοτεε. στοϋ. τω, τε:εοττο τετ στττεο8

εττ σεεεσ:σω , οστσιτσωοσω ττττετ: ττοωτοο: τα!εττσω ντστσσττο ττσωοσω τοτεττ ττσωτοο : τσττοτ Β ο

τεττοετε τεστ. οσο Βτοστ εσω στοεεττεο:τϋσεεσο-τ

τττ:στ: οοτσϋττεω οσσο:ττστετ.ο , είτ ωσττστε τ εττ:`

ε:τσω ωσττστε ντστ.σστε τεστ , οσα Βιοστ εσω στο»

εεττεο:τϋοετοτεστσ: τοστετ·τσω οστσϋττεω.. τ

@σωστο νετὁ τπτ: τ:τσέξτ:ττοσ οσο το σωοτϋοτι

νεοτττττϋστ τσεστο ττσϋετ, τα σστττεωσωΒωστ εσω

τη.

τη.

ωστοσο

βοττοττο

στοτπτωτιστ

οτ.

$'Ι:ΜΜτζ

22ο:

Βττ7.ΧΧτττ .τ)ττ Ρεσετττ'0 νεοίατίωστΙοτ. ττεέτ'. ?Η τησ;

:στο Βωστ εσω σττεεετ:τεοττϋσε οσο εόττττσετε ωσ

τεττσω ωστ:σττε:ετ: εσ ω. τεοσετετστ,οεοσε το τοστ·

τεττσ τεο1σετσοττ2,νσττ,σοτ σττεττσε στσκεσττ,εσω

ωττττ ωσττστε ε:: στσττϋοε στοττΒοοτϋοετ σοτ εσω6

ωτττὶσοτϋσε τεστϋσε τοτεστσοττϋσε νοσω σωττττσ

οεω, νετ εσωωττΒοοεω ετσσεω.

Ιοτεττοτ 1. σεεεστε ωσττστττεττττσω, οοτ Βωοτ τῇ;

εσω στο: τοτεττ οστσϋττε ττσωοσω , εττστοΒ Βοοσττ ωωΙ· η

τεστΒω οσο οτΒ τεττε ττσωοσω τοτετσο:: Νεε οσο

Βοεστσε τεοεττ στο τεττττσττσοεω στο τσσ ττσωτσοστ

σστττοοε , οσο στο :στο σωστο , οτΒ τσττἐ οστ τσττ

εσστσ , Βοε ουσ οστσϋττε ττσωοσω οσο τστττετ τττσ

:σωτ :σοσ .ττ. τεοετστσότσ:σωτσϋ εσττεττ:τσοε , Β . .

στο οσο ττττετεεεττο:. σ.. οσο σεεεσ: τοστ:σττ:ετ, σε τοϋ-τ _

στστοτ:τε οεοσε στ! τεττ:τ:σττσοεω τεττετστ , οστ τεοε ο°τ°"· *έ

σττοστετ τσττσ τστε:στ σϋ τττο, εστ στσσε ττσωοσω σϋ

σττο τττστσω το: τεεσσΒ ττττ οσ:σϋττε ττσωοσω οσο

εττ τττστοω τι ΒοΒοττε σετ τε, ττ!!τ στ: στοοτϋσε Βτοστσ

τὶσττσ: οσσοττσ οστσϋττε ττσωοσω εττ σϋ σττοοο

εεττο τττσ:σω, τσω ττσϋε:στ εεττσ σεττσοστ 8ε σ οσο

Βεττ σεϋετ τεττττοττσ: επ σττσ σσττε οστ τεοε τσττοτο

τστττσττ , οσο τεοετστ τοϋ τοσττσττ τττσττ τεττττσετεσ

εσω οστσϋττε ττσωοσω οσο τοτετσττ οεε τοττσ: ο

ττσωτοστετσϋτστσε σᾶτοοεω το εεττσω σεττσοσωτ

οσο οοτσϋττε ττστοοσωτο:σττο νοττε Β Βσ:εττεσ

τ:σοτττεσττσ το σωοετ,οστ ντοεσω σττοσσω ττεσσσσό

τσττ τοστ, Β Βοεσττ σετ τε τεσεω ωστεττσω τστστί

τσο:,σωοεσ τεοεοτστ σετ τεττττσττσοεω τοϋ σο:οδ

τστω ε:τεοωωσοτεσττσοτττ:$τ νετσσττοσσ,νετσττοσο

απο σεττσοπ σετ τε οοτσϋττεσσωοστο τοτστεττοτύ

δ: νοσε, νετ οσο στο τεσεω ωστεττσω τστττ ντοτσσ··

σεττοτ, οσο τεοεο:στ τοϋ σωσει εκεσωωσοτε.στι

τεοετο τττσω ωστεττσω τεττττσεοάσω. Εσττετο τσ

ττσοε, οσσοετσ στοτεε ωτοτωσω οοσστττστεω τεστ-τ

Βωτοττστσοσο, οοτσϋττε ττσωοσω τοτοτετσοτ, σοσ

τεοσσω το: οστσϋτττετ:τσωοτ εσωσεοτσ:τσ, σωοετ

τεοεοτστ τοϋ ωστ:σττ στ! τεττττσττσοεω ττττσε ωτοτ-·

τοτε οσσοτττσττε,οσστο Βοεστττοττοτσττ τοστ. Ρσττο

οοσω "το τττάσ στο εσωσετττσττο, Β "τω, νετ στο

τετ τσσετΒτ τεττττοτοτστ,οσο τεοεϋττοτ τοϋ ωοττστἱ

σε εσω ωτοτωσω οσσοτττστεω τετττ:σεοττσω. Κω

ττο: εστεοσσ σοτεσ τοϋ ωστοτττ τεοεϋσ:στ σετ εσω

τεττττοεοσσω,οοστεοσε ε: τττττΒ τοστ εσω στο: σεσσ

οποτε.

στσεετ.τεοττϋσε εσοττττσσ: ωστεττ5. οστσϋττετο ωστ·- ττεϋστ τεττττσ:τσ τετ οστττϋτττε σωστο. Οίκο τεττστ

τοτε; ωεο:τσετσω ω. ττεετ ωττττετ τεσετττσω, οσο. οστσϋτττε τετ σϋτστσ Β: τεττττσ:σ , οσο σωστττι.ε τεοε

οοσω Βωστ εσω στοεεττεοττϋσε το:εστστ ωστεττσ; ϋττστ τοϋ ωστ:σττ σετ εσω ωτοτωσω τετττ:σεοσσωσ

ωστττττο, σε τ1σετττ8οστεεοετοω, ττστσεοττσεττττεε° (1ο_σωττοέττ_ττοσω οσο ωσττσ νων:: ετττττττοσ το

τεσστσ. @τσττετεοοοοε ωστεττσ 8: οϋτε&σω νε- . :στο , οσο Βο8·.τττ σετ τε τεστττω σϋ στττε,τεττ εττσω

οτσττε τοϋτεοοεοττ$ εσοττοοσττ σοτεττ:, 8: εοοττττοε- το στο ουσ σωστο ττττττστ τστστττοτττ : ττεετ το. :οσε

τ το ΜΗ] φωτ @Με “μ” ωσωττο8ζ σωστο [τω. ττοΒοττ ωσττστττετ σεεεσσεττοτ τσττσοε οστσϋτττο

σεττεοττοω,τοοε νττττοττω νεοτστσ, οσσττ εσω στστ- όσωσττοσοττ σωστο Βτοστ τοτστττοοο τερττττττο στ·

εεττεοττϋσε το:εστστ ωσ:εττσω οστσϋττετο, Β: ωστ- τ ωεο σσττεσ οστσϋτττ ττσωοο , οσο τεοετοτ "σε,

τστε, οσσετ σττσοστ στο νεοτστε. ν: Β ωστεττσ οσ- τ νετ σττετ τοϋ ωστ:σττ σστοστο ωστεττστο τεττττσετε.

τσϋτττε τστττ, Βοτ ττεεεω ετστττ , οσσοττσ ντστσστστ

ετεε:τωσε , εσωωτττττοτ ωσττστε: τοτετττο. οσσοττσ

τω· τστε σετσετ:τ:τ σττσοοτ Β οοσοσσ ντστσστ ττεετ

οπο:: τστΤσω, ορο σττσετ:ττ ε ν στσστ ε σττστ οσ
Βεω,οΒοο σεεεστ ωσττστττετ,ετΒ τεοεστστ τοϋ τοστ

τσττ τεττττσετε ττσττω, σε τετ:στττστστ, τε εσω νττττοο

ντστσσττε σττσε οσιτεομ Εσττεω ττσάττοσ νεττΒεσἔ

Ε·ττ"" 'Μ τοττο ωστεττστο:εωσετσοττω: ν: Β οσο :εωσστε

τετσοττ ττττρττο εσωεσσ: το σο, ττσ ντ το τττϋσε , νετ

,,,."Μ;,,. οσσ:σστ τεοτσεσττε τετσοτοω οοτσϋττττετ οσο ντο

τσωρενΜ- τετ,ντστετ το οοτοτσ,το εσ σεεεστ ωσττστττετ. @στο

“ι- σΨ°τ_τ·_ σττωσττσω το ωστεττσ νο:τ, στττεττ εττστοτ, δε Βιοτο

“ ϋσε στοεεστττ , το τττσσωττττσοε , νετ εοωτοττΒοοε

σεεεσ:στ ωσττστττετ , οσε Βτοστ εσω στοεεσεοττ

ϋσε εοοτττ:σττ ωστεττσω οστσϋττεω νσττ, στττεττ στ

στοτ, σο: σττεττσε στοεεσττ. Εκ οσο σσσστετ ωστστ

στοϋσϋττττσε ττστσε οστττο σστοτοστε,δε ωτοοτ στο

ϋσϋττττσε στΈσεττετοτε, οσε: ττττεττϋσ:,ντ:τωσσι τοτ
.τ)τ στο στο. σ: τ τ Μ -

ησ.

ο! τον

3. στο: οσο σετ Βοσστσ τσττσ στ! οστσϋττέ οσσο- σ."“ κ

τττστειο σετσεοττ, οσσττεε ττετοττε σϋ εσετεω άσωτ

οσ τεσεω ωστεττστο ντστσστ , τσττετ σεεεστ ωσττσσ

τττετ , οσοι τσττεε ντττοστττετ· ντοτσσ: τστσω τοσ:εττᾶ

στεοεττεοτεω,σε τστοττε τσττετ οστσϋττε ττσωοσοτ
τοτεττττοωτοστ ΟΡσσοΒτσω ττσεετ βοττοτεττ.8εά

οστ:τ ωττσω,εσω :στ-ε εεοτεστ. οσο σεεεστε ωστο

τστττετ , οστ σοτττεωσ τσττσ Βτοστ εσω στσεεεττεο6

ττϋσε τοτεστστ τοσ:εττσω οο:σϋττετο , ε:Β σεεεετ

ωσττστττετ οσο τεττττσεοττοΡ ο _

Τσοττεω οιτοττ σε Βοοσττε τσττττ τετσετττο νοτοτ

:τσωτοτ στάσω. τττεεοττ στο ε:τσω τετσεάτ:σ στοπ

τστσω: Βετο σοτττεωστο τσττοω, οσσττ Βωστ εσω

στεεεττεοττϋσε οστσϋττε σττωοσω τοτεττ επτεω, εττ

ωστ:στε,8ε τστστο Βιοστ εσω στεεεττεοττϋσε τετττ

τσεοττστο:ττσ σστττεωσω τσττοτστοσσό Βτοστ εσω

στοεεττεοττϋσε τοττ8τστ οστσϋττεω οσσοττ:στετο

τετσεάσ τττοτττστσω ττστοτοστσω τ το ωστ:τττετ
τ τω- τ” τ Υ σ, :στο .

ιοε;

τὰ” η?

"#εδττ στο

ποσοστο

ίσωτοπδν



Ο

οοίπ ποτπίπίίσ ίοι·τιιοπ , π οοοσοοσιοσ νίιιτρπτοιπ.

ίσπιρσισιτ Βσοσι·σ ίοο σο: οιοττπίσ: ι. οοίπ οσο: οσο

σποι: ιοοιιπίίτσιίίπποίί, οοί ίσοσιο ποπτσι·ίποπ ίσοι·

ίίοι πο σοοσι:ο ίοιποοο,ποτποίίσίπίστοοτ οποιοοιο:

ίιπ οιοιτπΙίισι· ρσσσποιίτ, :ιοί οοιποίίσιο πιπισιίπω π

οίοσιίίε νίοτρπι. π. ο οπο. ποτποίίσοι οοπιπίτπτσοι

ο ίοι·ιίρσιστ π οιοίτίσ,οοί ίοπ οοοπ ίπ σοοσπι ίοσο-Β

πιο! οπίοσέσοτ , ιποιτπίοσι ρσσσπισι:: σί·Βο σιίποιίί

ίίίποι ίοιιίρστσι ο ωοπο , οίοσιοπ ίπ ίσοι: ίοπ ω.

οπ οποσιιιιοοε: 3,. σε ορροοιπ ίσοτσοιίπ ίσοοσι·σ

τοι·,ροίίσ πίίοοσπι :στο νίιέιίοιτο νίοσισ.
ί οποίου ποπ οίίρίίσσι: ίίιοίιπσιο Νοιουι·ι οσ

. ί πιο ΧΧίίί. .ΒσΡσσσο20 ·υσπίπίέ Θ* εκπονεί. .ΐσἐὶ'. 7/ί.

  

ο Γσι·ιωπ.ΒοίιοΙ.8ο:ίσι.ίεεν Ιοι.3.ο: Μοτο 19.σ.3. ·

σίε,ντ οσοιο Επι: οιοι·πίί ρσιίσοίο Βοσι·σ οποίο σει·

τπιπ ίπ Με οσΙσᾶπτίοοίΒοε οποιοι ίσιοπισ, ποίο πο

τοίοίιππιπ ίίίσθ:οσ,ίσοοπι ίπ πιπίοι·σιο ριοΙποπτοτ. ξ.

Επποσιο ίσοι. ίσο πίιο ίοοοπτι:ισοτο ίο:ο ρτοοπτ

 

πεοΤιονιιι.

οι: ?πέσουμε @πιο [ποιο Μ07°ι'αίσ, οι

ειπα: πιο” °νεοπιίιι, €ἔ εοπο·οι

π. ο ο

Χσαο2ω· οιοτπίί σοοτίοοπτίοπσ τσιποοι·ίε πο πω, ντοοππίπ Ρ Χίου ίσοι. οσεποε δ. Τοσ.ι.π. μ. 89..ιπ.3.ςο· πιο.

ΜΜΜ _ οιίοίπιπ ίΠπ ίοιοι σσπίσποιοι· ίπσσισ νοποπ ποτποί- 4. @· οπο. .ο Με.. οπο, ό-9. Μω.ι.2. οπο...

::,”:”";ί", ίσοι ι:οπτσι·ίποι τσίρσάο νοίοε ίοτιί.Ηοιπίπσσσπίπι β,·ί.4 Οοπω.ιύίο. οοσσπιίοοπ , οσο οιίοιοιπ ποιοί
η Μ π. ιπίοίιε 28σισ ίσιιιοτ, ίίοίπιι_ίστιί ίοο8οτσιπροι·ίε οσοοιιιίίπτοίοοοσσοιίεσ, οσε Δο8σίοοιίο Μο απ·

ίπισιοπίίο,ρι·πιίσττίιιισπίο,οοπσοπιπ ιπίπίπππ,στίποι ιο,ρσσσπι·σ ροίίσ νσοίπίιισι. Ειιοοποι. δ. Το. ποπ!

νίοοσπο ποτποίίσιο οοποιίτπισι:ο, οιιἑπι :οπου ίί- προστσι·σ ποτά! Απ8σίοπ, οίίί ίπ οιοίοσ πιο πο.

πιο] , π! μι· ρπι·τσε οσ ίποοίί:τί 7. Οποτἐ τπτοσο πο· ποιοι οοσο: οσοίοιπι, σο! ίποσοίιοιπ:οσοοί: ί8ίτοσ

'οσ πε , οοοο ίρσάπτ του: πιο οσοίτοοι ισίίίιοσποί. ίο Αο8σίο σοσ νσπίπίσιοοίπ ιισοίπίσ οι νοίοοτπιίο:

τοπι πο Βιποίιπισπι Ρσσσπιί οίίσσι·οσποποι , πο ίπ, οσίσοί;οι οίκο πισοίπ:σι·Βο ο παμπ: Αοεσίοε οσο

«ιοί τπίίπ Πισω σοοιιοίίίτ , σ:: ίιποίτοοτ ριποπσοο· απο ίπ πίσοίί:,οοίο οσίισίπτ πω, παμπ ρσσσπι·σ

ίοστοοιοσ σοπίπιίίσιίτ. Νποι ίσιο ίσπιρσι οι ίοιπτί τποιίιοι νσπίπίίισι·. Απισσ.ρτοοπ :Αποσίοεοοιοίπ

ίοΙσπτσισ νίι·τοπίί ίπτσοιίοοσ , οοποι ίιποσοτ πίίπ δ: ι·σίοίοίι πιο οποιο ριίοσιρίπ : ρτίοιοοπ οι·ίπσίοίοοπ

ποπ ίοιπποί ; οποσ ποσο ίσπιρσι σοσ οσσσπισ ιποι- ιο ορσίποί!ιοοε οι νίιίοποσίιπίε. βοοίίι·. οσ ίποί;ο

. τπίίτσι,8σ πο ι·σίσίιιιοοοσπι τσοσιί.στίπιπίί ρω· οιο- Αο8σίί ί·ιοπί οοιπίπ προσιοοτ ίπ οι·οίοσ πο οοσο:

πιο Κοιποιοτσοπροείο ίπσίποτ.Αοοσττσ στίποτι,σιοοο πτ- απο” , πιο οι Πωσ; νοοσ οπιπσεσοι·οοι πάω

?απο τίπστπο ποτποίίσοι οοποιίτπτσοι ίοι·τί,πιπίοσσοι ί·σ- Πιο: σίιπσίτπιίε : πιπίί οπιοίπ προστοοι ίο οποίοι:

2:έ:ΐ.:°' οοίιί ἑοίιισιίίσ,οοἑίο πο σοοσπι :οοίππιίοοπίπιοί- πο οοσο: ίορσι·οιπ , πωπω: σιιιοο οιππσε σωσει:

'ΜΜΜ ω” το: νοίοίσοίοίοοσ οοοοοι; πιπίοι·σοι πο ποιισο ό: πάω ίοπι ιιιοιτπί-ιπ ρσσσπιπ. .

δσσοποπ ίσοι. ποίτπιππε ι·σίιοοοιοπι 8σί·ιοίπί!. πω:ρο"Μ,,· ίποιίίίπιί , οποιο πο σιαι·ποσο; οιπίοι·σοιπο οπο,

μὲω πίέι- οποιο πο πίιο; πιπίοτσπι π ρπισοτσ , οοποι πο οπο;

"""· πιπίοι·σπι π πιπιίτο,οοποι π ρπισπτσ. απο ίπ π.. πο

“οι ίορροπίποσ οίίρίίσσισ ίιιοίὶποιίπισί πσσσι:ιτο, .

οοὲοι πιοοιιε πσσίρίσοοί;νποσ οοοπο ίοίιοποιίπο:

·ίοροοπίτοι ίπ οοπιιοο νοί11ΜΜοπποί πο: ίοίίο

  

 

τπι·ποπ,ίί ρσιπτοι·.Νοιπι Νακο·ι·κι,οοπ ρσσσπισ,ίπί- .

Ρι:ο σκοίίσπιίοοσ , ποιο , οορίίσίτσι· ροίίσ πίίσιοσπι Β“Ρί"έω

σπισι·σ ροτσοτίδ πιο Ρσσσπποοοπ νσπίπίίσσι:νοο πιο. ?°'_'|ί °"°

. 4"'.' ίἄΪ¦Ϊ.

οο πο.ισσσοσοτσι ο: σε οι·οοι·ίέι οποιο; ποπ πο... Ρ"ΜΜ Μ

πιο: οοιοιε πθ:οε πιπίοσπο σο σίισιτοε , πσσσίίπσιο ρσι.°ω"μοιρο.

.οι οιοι·ιπίίππΙίο π:ιοοο σοοίσποσπισι·,8: σε οίιιίοπ

οιοίππτίοπσ, νι σιοπιτοοίο ίρίσ ποπ ρσσσστ οιοτππίί

τσιπ οιοιι·πίίτσι·,ίππποίοε, δε οποιο :τοποσ οποσ ίπ· ί α! μι· νοίοοι:πιίπ ίσρπιπίίοοσ πο νίτιοιο πω. Μαι

1-ωοξι ο όοωζώ5 , "Ι Ρ;Π·"·πίβιμ; ςίςυί"πη , πιο.. ι οίο Ποιοι Πίσω ποπ Ρστοιιττπτ ρσσσπι·σ νσπίπίιτσι·.

π.. ιοί νσίσποιοι· : ίσσίιποσπ ίοι·σοτοι·, ιππο

οποτ , π! οοοσοσπίίίε.
ο δορσιίοοτ οπο πω ο:ιοοί. οοίοοε ίπ οπιοίΒιιε

Β #°Μ€Μ° ίσοι. νσοίπίσ οι πιοιτπίσ. Ριίοι· οι σι: σοοτσοιριο,

ποπ οοίοσπι ίρίίο: νσοίπΙίε , ίσο οπο, π! Μείω

...Μιάβ ποιο.. Πωσ σο, οοσο νίοίπτίο ρι·ωσσρκί οσ ισ ιοί

πιστπσ!η οπο. ίπᾶπ ίπ σοπισπιρτοοι ροοείρίσοιίε. ροίΙίι σί

ίσ σπίοε ισίσιοπιοε ; 8σ πιπιστίπ σιισοοποιοοίσπτίο

πο, ουσ ποπ σποίτ οίίί ίπ ρσσσπτοπι τοοππίσ.

Ροίί:στίοι· οιοοοε οι ριορτσι· ρσι·ίσοίοπι ίοι:οι·

2σποί τιιοττπίσσοποιίσίσοοοοσ .ο.νσπίπίσ σκ οπτο

ι·π ίοπ ίσσιιιο τιπίιίτ ρσιίσιιίοπι ριοίποσοοί ίπ πιώ·

τπίσ,ίίίιιο σοο:ιτοίτιστσ,σίί πιοι·ιπίσ,στίπιπίί οσ ίπάο

Βοοπο ποπ ρτοίποπτοτ ίπ οποιτπίσ :ποιο ίοίίιπι ίσ

σιτροοσι·σ ρτοοποίίί ρσι·ίσοίο σοιποιίττσοοί τποττπ- ι

Ισ , οι αιοππίσ. Ηοίσ ίοοοιιοισπτο πίτί οσί:ιστ ίσο

τσοτίπ, ποσπίίσιίτ, ποπ οπο οιίοίιι·ιοοι ίπ οσίσοί:π

τίοοσ νσοστσπ,ίσο οοποποιοσοποοσ σκίΒιιποπ οσίσ

όίπτίοοσοι οσίίοσι·πιο οοεσίίτπω , ποπ σιισοίπισ π

(π. ”.φω. οιοττπίί.οοίοε ορροίίτπσο @οποίοι κίοιωπέια »ωοπο

οπο.. δοσίστ. θεο:Μ|Ι.σ απο :ο 1 2. πο.. ο”. ίσο ιππσσσρτο

""""'9'ω· οίισοίσοτίπε, δ: ροσοπ σιισοοιπιοπισπιίοοί:, 86 'πί

οπιίοπίσ ίσοΕοια, νοσίε ποπ... οι: οποίοπσ , οσο ποπ

ίοίιποίίίιπσίε πιο οοπιοίε οθίσίπ, ποί:ιοσ ρωοίε 3ο

επικοι πιοίτι·ίο ιποίοσποιε, οι·οοίοοίτ , οσ ποιο ε

ω.

πιο.

πω... ροοίίσσ,ποτ ριίοπτίω , ποπ πιοοο στ νσί·ποι

άριοοποίίσιο, τω οσ ν: σοίσί·ποίίσοπ οοσσιστ , πιο

πίίίε σοοίοίστσι: , νσί Επί ποοοοο οποοο ρίπσσισ Ν

ίίΒοίί·ίσπιστ. Κπτίο ρσι·ίσοίι , σο: ιιιπικίιππ ρι·οπίιπε,

ποποι προστίτο: ίσποτίοοε οπο:: στ8πίιπε οσίσθ:π

σίοπσσ,8σ οπτοι·π ίρίπ νσοσι·σε οσίσάπτίοπίσ , ίππο

πιποι σοοπ ίσοίο ποίπίποσοι δε ίγιορπιοίπιιι Μοσο

Πι σο ι.φιίσοποοσ :ο σειρα ρσσσπιί οιοππίίε, 24”

ίιι:ί οποιο οι σιιππι σπρπιτ νσοιπίίε.νίοσιοι· σοοππ

6'.Τ`ὐσ. δ: σο ίρίίοε ίοοοππισοτοιο ισοοσισ,νι πιο.

ί:ισι,Απεσίοτο οποιοι ίοἔι πο ρσσσπισ νσπίπίίτσι.ίιοσ

ίσοίο ι·πτίοοσοπ σίοπ Οείσπιπιο·, ό· Οοο". ίοι:στρι·σ

:ποιοι , πω: Μο ίΠοιο σηιίισσοι οσ Απεσίοσοοίί

οσιπτο ιποιίιοι ίπ ίίπτο ί·ισπτίτοοίιιίσ,νσί οποποπτίο

πίε.νσί σοιπ σι:ρίίσπ οικω π. πίίσιτίοοσω ίοίίἑι.

Αίίσί·ιίο μεσο. σποσοπ ροισπιίπ , ποιο ίοίίίσίτπο

ιιιοιτπίσ ίπ πιπτσι·ίπ παπί, ίοίίίσίτ πο νσπίπίσ ίπ πιπ- - · ·

τσι·ίπ ίσιο. Κπτίο ίοπισποπ σι: οιοοοορσι·πποίρο- ^Ρ"°”·

ισοιίσίίοστπι, ποπ ιποισπίσοι ίίοστιπτσιπ ίιποστσιπ

σοεπιτίοοσ οΒίσάίιισ ίποιίίσισοτσ.ΟοΒοίιίοοο ίο

ίίιοι ροτσίὶ σίίσ οί:ιί4:&ίοο ίποίίίσισε_σιισπ ιοπίο πο

ιποίίιτσι· οίίίοποσ,ίσο οι ποπ ποτποίίίτσιοίίίοι·τοσ,

σσπ:

Γοποποι.

' ίπίτιιι·'οοίσιιποοσ ίίΒσισ ίσιο ροισίσίπ οοίσᾶοοι

οοιποίίίτσι· ιπποοί οί!ίοιοπσ , ίσιιί οποιοι ροτσιίιι

ίπ οοίσθ:οιτι ίσοίιστ τποιίιοι ιπιίοπίοίίΐοι·οισ.

οποίοι. οορίσκ οι νσπίπίσ, πίτσι·οοι σι: 8σοστσ,

πίτσιιιοι σκ ίοτισρτίοοσ;οίίιίί ποτσπι τσροεοπτ,οοο

πιίοι)ιεΑποσίί οοι1ιοιίττποτ"πίπίσσι€8σοστσ, ροτπ

πισποπσίοπο,οοο τσίσί·σποο ίΠοο πιο οοσο: οποίω

ίίε,ίσο πιο ίποιίίσισοτσι:ο , νσίπο Βοστιι ίοί.ίοε νσπίπ

Μ: οοίο .ο. πσσσοίιπτ ν: ι·σίσί·πτίο οοσο: οποττπίίσι έ

Εοποίο:ίοι· οσ Αο8σίο νίπιοι·σ , :ιοί οοποοτονσί

μα· οσπτίτοοίπσοι ποίιει·στ νίιίοιο ίὶοί , ριορτσσ

ποσοι οπιπίπορσιπο.ιι·,νσίροσοποιοπιίοοστοπιισι··

Με ..απο ιοιίτοο οπο, σοοτιποοσοπ οποιοι οοσο- ,

του. Νσοιισ στίποτι τσροΒοπτίοΑποσίο ρσα:πτοοπ

σε ίοι·ισριίοοσ,νιίοεσιο.σ.οιιο.σο /Ε·ό?.ο.

Αοίοοοπιιι.δ. τω. οσε. ποισσ. ποίίπ.π.ι·πιίο

:οδο Αοσσίοοπ οοιπίπ ποιασισισ Ριορισι· νΙοιοοοι

ίίοσοι

$4.3.

σ”.

ΝΝΑ' τοϋ.

:οδο οπο: `



:η

' Α - ο

οφ. Πρ: ο:: ρ-ρ::0ρ:::::ρ·ρ:ρ::. ::ρε:ρν:: ω:

μια:: :ρ δρα:: όοο::ρω,νοΠρόοο::ρω. Δ:: ρ:·ο::. :Προω

ΜΜΜ· ρ:: ΑρΒοΙρ: :οΓοΙρ:: νωρο :ά ρ::ω: ρ:·:ρε:ρ:::

Μ' ρ'°#"" ρρΠ: ο:: ροοο:Πι::,ν: οωρ:: :ρροι:: ρ:·οριο: :Π:

"Ι:""""' ' · ' Π ε Β :ε ο οὐ: : νο: : .ο
.ρΙΒΜ ρ:ρω ::ροω, ερω ρ:: ρ ρ ρ' ε το ρρ :

:οω ν:::ο:·:ε :ρ οωρ:: ρ:·ορ:ο::Πρω :ρρο:ορι::.

Α:: Οορ::::ω. ::::ρ::οί: ι·:ι:ο ό: Αρ8ε:::: εορΠ:::::

τ:: :ρ ιε:·ω:ρο ::ο:ι::ρά:ρ::, νο: :::ρ:ρ:::ορ:: : προ:

ΠΙ: ρ:·ορτο:· εΙ::·:ω ν:ί:ορεω Πο:οωρ:: :ρροιρι::

ρ:οριο::Βορω :ΠΠ ρ:ορ:::: :ω:Π:ω Βο:::ι. :'52 σο·

Π:ρ:::ορορ: :ρ ω::ο,ορ:ρ:: ερω:: Πορτο. ρ

]):::ο :ζ Ρο:οί:::ο εορίο::ροριο , ό:: ο:: ὁ:ρ:ρἔ:

ο:·:Πρ:::ορο,ρορρο ΑρροΙρεν:::ο:,ρ:ρρ:: ρ:·:ωρε

Ποωο :ρ ί::ιρ:ρροεερ::ρ , ροιρ:: ρ::::εροεε::·ο

νερ::Πιο:, ορὲρ: ωοιι:Πιε:. Πρ:: ο:: εοωωρρ::

Πρ:: 8::::οΙ:::. .ο!Ισρ.:.ρ. ρρ.98. ωσ.4..:τ:.3.ώ·μ.

:ο3. Μ.ο.6. Αώου. ω 2. 6:84.:.:::.1ο.Βορρρ.::·:.3.

245:

9κ.1-Κ:ΗΜϊ.πη. 3 .ρω 1. ρω: μ.: Δε:: :Ι.2..π::2:_

3.ά:·έερ.ρ.:.:τι.ι.Κρθωμ.:.ρτι.: Ο:ρτω.ρ.:.α›·:.

Ι:Μαζβ.4.14.47:.2.£σρ:ἰ.1.Ρι“Ω.άιβ.Ι. Μεά:ρ. ι.

2. μ. επ. από:: 4.. δ: ία:: οωρ:::ι::: και:: εμ:: Π:

°ο:ιρτο::έ άοεορ: ::ο ρι:ωο Ι:οω:ρα:ρ :::ιρ :σιρο

εορτ:ω ερω:: Σουι.:ρ 2.ά:Γι' ::.μ. ι .ρ° .Πισω δ:ιθΜ.

ιΠ:ΐ.2:.εμ. μια: .:ίκ!2.3.:"ρ:::·.ρροβ2.6·ορο!.3. :ά

::ρ:_ω :ρεΙ:ρ::.4Ια:::.ιπ:Ω.3.:2ίοταΙ.ο:ρ.2:.. Πε::

ο /Μαίο7 Π: :ρ:ρωρ::::: ::ο νοι:::Πο:ι 8ορο:ε, ρω:

ο: Π:ιιερι:ορε. Α:ἶο:·ι:ο ::ρο::: ι. ρ:::6::ο ΑρεοΙο

ν:::ο:ο,ρωΒ:ιρ: πρ: ::άο ρ::Πρε Αι:ΒοΙρε ν::ιο:

ροεε:ρ:: :οΠ:ω νοι:::Π:ο:·, :πωσ ω. Με :ίΐο::: : ε::

ρ:ο:::ο:Ιο ο:: , :ρ ::ρ:ἔι ωρΠ::ρ:::ρο :Πρροω νο

ρ::Π:ε: ::ρ:ρω ροεε::ρ:ι: :ρ:Πο, ί: ροιο:::ιο εορ

(ορρορ:ο ρο:ρ:ίΐορ:.:: ί: :Πρρ:: ::ρωο:·:: :ρ Μέι,

νορ::Ι::ο: ::ρ:ρω ρεεε:Ποι:ε11ω ρι·ορ:ο: :::ο ροο..

εε:ιρ::: ρορ ωε:ρ:Πο: ρ::ρ::·: Β:ο::εξ8: ο:: Η:: ρ::ιτο

ι:ρΠρω ροεε::ρω Παρ: :ωρρρ::ρω :·:Πρ::ρ:ι,

ι:ο::ρ:Πο: :ρ:ο Βο::::ρό:ρεω ρ:::ρ::ορ:::ω :μια

:: ρρΠρω Τ:ρέ:ρω Αρεο:ρω ν:::οιοω εορΠ:ι

ροερ::ορ:::ω ο8:ΙΤε. 3. Ι:: ο:::ω εορβ:ω:: :Π::ρ::

:Π:ερ::ρε δ. 'Πρ. :ι:ορ:ο ορ:ρ: εορρ::ρ::!:ωορο

ορ:::ρ‹:: ΑρεοΙ:,εορρ::ρ::Ι:ρε οί:, ν: ωο:::Π:ε:_;

ςρἑιω ν: νορ::Ι:ιο: ::ρ:::ω ροοεο:.Ρ:οΒ.ρρο:ά σ..

ρ::::εω ::ο Ι:οω:ρο :ρ Π:ι:: :ρροεορ::::.Όρω :ρ Π

|ο Π:ι:: ρυΠρω ::ρ:Ποι ω::ρ::: , Π:ι: ρΙορ::ρ::ο 8;

:ΗΙρορ::: ρωρ:ρω Β::ρο:ρω,νι:οΠ::ρ:άρέψ. η..

ο:: σκάι. ω. πο. άερ:ρπΙο ιταρρρ:ΙΙ: μια:: , μέ υπο

περισ ρρΙ!ρω σωρυρ: Μωρά: »πάρκα , ρκυρεοριτιΠρ

:·ε:,::·πρρρη :ορρΒρ:: , :ρω ί:::ρ ροω:ροω ρ:::::

νοι::::::::,::ρ ω:: ωο:::Π:οι ροεε:Πο. αλ: πρως

ρ ρω: :::Πο!ρ:Ποι ί:::ρω :ρροεερ::::, Κ:: ω:ρί:Πο:

ερω :Πο;ρορ .ρ. ά:Πο!ρ:Πο::ω:ε::::ω δ:: εορ:ρι:

θ::::ρεω ερω Β:ο,‹:ρἔ: ω:ρορ:ο , ω:ρί:Ποτ οι:ε:

πρ:: :ρί::::: , ορο Παρκ:: :Ι!ρω:ι:ρορ:Π:Π:ωρ

::::::::ι:: εορΠ::ροΒ:: ::ι ωοιι:::ο :::ί:ο:ρ:Πει Π:

:ρω :ρροοορι::ο: :::Π`οΙριΞι :ω:ε:::ὲ 8: εορ:ρρ

&:ορο ερω Βοο. δ: :ρ::ω νορ::Ιο ω:ρί:Πει ερω

Π::ρ :ρροεορ::::: , :Π::ροι: ω::ρι:: :ρ οι: Πριρι:Πο

ρο:ρ:Πο:,εορ::: έπεσα/ί. ::ρ: :Πρω :ρρεΠ::,ί:::ρω

ι::ρρρ:ΙΙ:::::ε,:ωρα::ρπω:::ωο::ε,ίρρεο:ο :ορο

::ι:ε, ρο::::ρ:::ρ:: :ο ί:Πε:::::: , ο:ιρο:ιοω ρωσ

· :·ρω,::Προριοω οωρ:ρω Βοροτρω : Βιμ:: πιο α!»

αν:: ρρ:άρρρω,ρρσάθο::η ·υο!κρ::: :ιά:ρψεπιρ:· , πο:

ρω:: μα: ::τρω: :::ι:ωἰοπ·ι:ο ροπ::ρ::βΙ:::Μ· ω.

πρι:: :!βράστε:. ΠΙ:: πο: πω:: :ρει:ιε·θαιρ:· , κ:: :ΠΜ

:στρο:·:: Μ:: ΦρίεΙράσ, β:: :προ:·υρροτ:ρτΙωρι έ::

βρω: , ό· σ.: Μ: πωσ:: έ:·ρρέο 8ακάιρρ: πω: άσβ

|Π·ρισ , σκορ. Μπούρα:: πέβρεπάκω. Μο::::ε να::

εμ:: ε:: :Πο Π::ρ :ωραιο ρορ ροι:::: ,ορ:ρ :Πρω

ί:::::ω ό:ΠοΙροκ: , ροκ: ::ρρερ::::: :Β ροω:ρε :ρ

ερ ί:::ρ εοωρ::::: @σε πω:: ροη ωρα: ρ:ορ::: ::ο

ρ::ω:: ρ::ορ:Π:ρε , Μ:: ό:: :ο::::ρ::ο:::ω ροΠο:::,::

Π::ρ: Με, Α:::ωο ρορ ροεε:ριο, ροι:ορο::Πο::

ρ:ω ωρα:: ΜΙΚ: προ.

πρό.

Ρνού. ρή

Μαρκ”.

' 247.

Πού. ρο_βο·

πρ:: μι".

Πι::ίσ.

_μ8ἔ ·Πιερ 3. Εδω:: ρ:ο:·::οω :ωρο:ορ:::ω ::ορ!ο

Μο"ΜΜ::
::ροριεω νοι:::Πτει ροοε:ρ:Π ρορ :::Βρε:ρρ:Δρ- ”ΜΜ Πρ.

εοΠ:ρ Π::ρ::::ρ , ροε ρ::ω:ρ:ιοριεε:ρΠ:::ρ:ρρο- Μω” ..Μ

::ορι::: ο; .Ηρεμο Ι::::::ρ:ρ::2:ορτο;:ορ 4::ιο:ρ:ρθ. :ρω ' |

όρωι::ι:: μια:: ρ:ο:οΒορ:ε,ρρα ::::Πο::ρ οωρ:- μπω::

Πρ: 8:Πρ8::::: οεε:Ποριορρριφρορ:ορ::: ει:::ρ- "ω"

(π: :ρ:::ρίεε:::ρο :ι::ρ:::::::ρρ:::ρΙΙορρρ ,Ζ προ.

ροω :ΙΙρβ:·:ρρρύ, :ΠΕ&ρω :ρβ:ςρω:ροΙο Η ν: ρω:

Προπο: , ::ο: ::ρρ:::::ο: Πρ:: Η.1ρ:ωό:ροο:ρω απο:

_ Γρ:Π`ο: ρ.ορΒρ::::ωερρ:ρρά: Ποο. (ξ:-:ει::::Πρ8 πω."

:::::::ρε εορ::::ρο -ρσ:οί: :ροι::οι:: :ωρο:ορ:::ω

ρορ:οο:ρα:::εω , :·οΠᾶἑι ρ::χί:εΞ: :ε Πρρ::ρ:::οι:::δ

:ρτοεο::ορ:οροεε:ρά:.Ιωρο::ρ::: .ρ.. :ρο::Ι:::εορ

: :οορορε:ρε:ρ:Π: Προ::ω ο:ο:ο:·ω:ρ:::οροω :πρωτι

απ:: : ρ:ορ:ο:ο:Μορ:ω ::ρ:ρ:: εορΓορρορε ,::::

εορΓορρ::ρ: Ποει:ω άο:ε:ω:ρ:::ορεω νοΙρρ::

::η ώρα: :ωρο:ο::::: Πρ; ροεοΠ::::α Π:ρρο1:-·

ι:ορο, ρρζ::: :πρ:ρρι:ε ερω :ρ:ιΠω Β:: Ιιρο:ιξί::ίο _ _

. ::οιοιω:ρ::ρι: :ο ρορροεε:ρ::ρω:ς::α:ρ:ρρ:ορρ .- ..

Ϊ τ:: εορΠ::::ρορε Π:: ερω :ρ::εες:ορ:οροφρ:::Ι:<

θ Πο:: :ά ορροΙ:τρω. ΝρΠρεΑρ:οω !::ρ::ρ: ρσιοΕ ~ . .

::ο:ο:ρ::ρ::ο :ρωΙ:ο:Ι:ιο: :το:ρρ:::ορ: .::: ::ι:ρω,

° :οΙ:θ::'Ι:ρο:: ρο:ορ::: :ρ ορρορ:ρω: ρ:ω :Προι

' ιρ:ρ::ο :ρ:::ΙΙ:Ι:::::οι π: γ::ρω ρω: Μ:: , ρ:ῆ ο

ρω:: :ή Πρ: ροεοΠ:::ρρο,::::ρο :::ο :οΠορρο

ρο:ορι::ρ: :ριοςορορ:εω :ά ορροΒιρω:ρορρ::.ρ.

::::::ιρε ::οιειω:ρα:ο ρο:ορ:::ρ: :ὰ ορο:ε:::ρω

:ά::: , ω: ρο: :::οο!ρω ε::ρΓ:: :::ιρ:::::, ερω ρορ

Π: ρι·:ρε:ρ:ρω Ποε:ρω , :Η ροεοί::::ρω :Βορ:::..

' ΑΠο::ρ: Η ρ:: δε:: ρω: ροε:Π::::::,ροΠοι νο:ρρ::3

Ϊ ορροί::ρω έξω:: ; :ο ριο:ρόο :ρθ:Π:Β::: ρω:

οΠο:,ο:ω π: :Πρ:: Π: ::οιοιω:ρ:ιρ::ω. ι

ονο!ρρ:::οω Πο:::ὶ :ο άο:ς:ω:ρ::ριρω,8: ρΠ::- 449:

Ιοω:ρρε :Β ρ:Ι:::ρ :ρ::Π::::Π:ο: ίο:ο άρ:ο:::::ρ:ρο Ι"Ϊ·'“'6ἰ!" .

:Πω , ρω:: ροΠ:: Πορε:ρίρράο:·ο Ι::::::ρω ::ρια _

:ριορΒορρ , ν:ερω:ΙΙο ·νρΙρρ::: Π: :ρ::ΙΙ:Β:Ι:ιο:: Μ,

Ι:Βο:ἐ ::ωορ,εροροι·::ρω,:Πε: τω:: ροιοί:::. ρω: ι: πρ::

ω:: :::Β::ρ:ρο:ο:·ω:ρ::οιρο:ορ:::ω :προ εο::οω- '

όρο ι::οι:ο :Παω :ωρεΙΙορτΙο , ερωοε:άρ::: Κα: ο:

:ρ:ορρορο 8ο ο:Ι:ε:ε:::, ηρ::::οιο:·ω:ρ:το: :Π:ω ν:

ε:ρ:: ρ:ιρ::Ι:ε : :::ριο:::ρω ά::οιρι·:Ι:::ρ: :σειρ

ι:ο, ορ::ο:Πε:ε:ρεο:ι ρ::·:ο ο::::εό:;: νοΠ:ρ::ιοω :τι

:ο :Π:οο:οι , ορ:ω ::::::::ρε :ρίο :ο ορρο:::ρω

·:άρω :ωροΙΙο:ο:: ::ρο::ο:ορρ::ρο :ριοω εορρ:ι:ο

ΐρροι:: ο:: ρ::ιε ο::::οά: :Π:ε:ορ::: :ωρρΠρω Περί'

:ί::, νοΙρρι:ε εορρ:ιρ:·:Ι:::: :ορρ::ρι :ωρρΠρω 4
εοερ:::ορ::: ερω εορρ:ιρ::Π::: :Π: Π: ορο:::: Π

:ρ:ιι: ρ:::ο:οω :ωρρΠρω, το! ορ:ού::ρρω, νο:

:ρ:;::ο&:ρρω.οορί::ω. Με:: ρο::ρ::ο:::οω ι:ο::::: :ηοΞ

Γρρο:ρ::ρι:Ι:ε τοΓροάρ ο:ρ:ροω νοΙρρι:::: Πτω- 09:1Μιέ ε.

ρε: ω: εορετρ:8: είδε:: , εμ:: :προ εορ:ρρ8:::::·

ερω :Ηρώ εορρ:::ορο ρ::ρ:·:Π , ρω: :$ε:ε::::

ωορο: νο!ρρ::ιορ: :ο ορροίἰ:ρω,::ρἔ:ω ροι:ι::Γρ

ροιρ::. :ὁ ο:::οό:ρω Γρροιρ::. ε:ρ:2.::. :πω ::ο:

ροτε νοΙρρι::ιω πω:: ρ:ορ::::: ορρε , :Πο πω·

ρο:·ο ρ:ορ:::: :Με ε:ιερω:::ρ:::: δ: οοε:ί:ορο:

ρω: ρ:ορο:. ε. ροκ:: νο!ρρι:: ρω :ρρ:::Ι:Βο:::ιο :η προ:

εορι:·: ::ροωερρ:::ρε :ωρο:ρω Ι::Β::ί:: οροι:::,

ωο::ὸ ω:: :ωροιρε :Π:ω ρορ ρο::ο:Π:ο: ::ρ::ρι·

ρρΠρε ο:: ::::::::ρέ, ερω ::ρο Π: :::Π:Ι:Π::Πιοι δώ:

Βο:ὲ οροι:ιρ:·:.

ΗΜ ο:όοω ::::ο ρ:ορ::: ::ονορ::Πορε οι ίρ:- :ς:.

:ορ::ορο. ΠρρΠε:ιο:· ορ:ω ροΠρρι :πιο ο:::::::::: . Μ,ω· "Θ

::ρ:ράο :ρρε::ιρε ΐορΠι:::ρε :ωρο::ρω νοΙρρ::::: 2:32"

Σ ρτορερ:ορε εορ:ι: ρ:ορο::: ::::ορ:::ρ ιρ:ρο ο:::ο- Ι) .Β

&ρω εορίορ::ρ:..ςρ:ρόονοΙρρι:ε, άοίοάρ ρ:ο

ρ:ρ ::.:ρο:·:ορ:::: , :ρἀεΙ:Βο:::ἑ ίο::ρ:·:ρ ορ:εό:ρω

ρ::ΐο:·ωορ::ρ:::::::ορ:Ι:. Δ:: ρορ:ιρω :άρω ω·

::::::::Ι::ει 8: ερω Ι:Βο::::ο εορ:::ορ::ρω ίρ:Εο::

::::::::ρε. Ρρρ:::ρ:. ν: ροΙΤο: Π:::::ρ::ρ::ΙΙ::::Ι::ο:

::ρροι::ρω ::ρ::::ρρ::: , π: :·:::ορο::: εο::::::ιτπωο ο ο ::9.Π:α:===.

‹
ι

 

 

Ωω



σόι» . Έ Χ:οι 1. Βερσεω2ο Φ°£7ΣἰσΙἄ £5' Μω·ωίί. διά'. νι Π.

οι οιιισ&οτο ιωΡσιοασ ι:οΒιιιτοτο ίσιο ροιιστ, ισοτιιιιο δ: ιοοιοτο ιοοιοισ, οι ι:οροι ιοοετοιιο. ιΒι

ιισιτσι·στ ιιιοιο ριιγιιεισ , οε ρι·οιιιτισ οσεειΤοτιο με· τιιτ ορο σιτ ι:οροιτ νει·ιιοιιε, σιτ εοροιτ τοοτιοιισ. Μο

Δ ιισιστττιιοοτε,οσ ιτι τοισ οιοισάοιο ?επι ροιιστ:ι:οτο 1 ιοι· ροτσττοοτο οιοοσ ρσεσοτοιο σο ιισοιοτιο ιι Βοοο

οσιιιισοτξοιιιρει· ιοοειοιο σοοισ οοτοτοιι;ροτέτιοο1 ιιοτισιι:ο: ιριτοι· οοι εοριιιτ σο νσοιοιιο , ιισι:ιστ ροιισ

ιιστσι·ι·οιοοιισ. Κοτιοτισε,ειοοε σοιιτι·ο ο. οιισιτ. ρω- · ιιιισσι·ιιστσ ιιιτσι· ι:ιοτιοιο 8: ιοοιιιιο ιοοιοισ. Μιιιοε

ροιιοοτ`8εστιιι, σοι»ω, Μοτο, ίοιιιιο ρι·οιιοτιτ,

ηοὸει οιιιοιιι`τἔ: ροτοστιττοιο Αιι€σιοο ιο νιἑ, ιιοοιο

ιτοιοο ιο ιιοτιι ιοτιοι:σοτιο νστιιοιιτστ ρσει:οτσ , οσο

οι.ιτσιο ροιιιΞι.ιιιοιτιο οι·ιιιιιιιτιοοσ , οοο σο: οπο.

δ! δειιοιοιτ.εοιιι€ιτοι·. ?οποιο σιτ,ιιοοιι δσι1Μ.τ ω.

ο. οι ρι·ιιιιιιικ ιιοι:στ, νσοιοισ ιιιοοι απο οιισιοοι

ρι:σοιίσι ι·σΤροοιισοτσ , ιισ ιοιᾶο ιο ιιοτιι ιιιοοσσο

τιοσ :πιο ροτοιιισ, ντι:οοιι:οτ σοι άκρο/ιι. Μ.

κ”σκι ωραιο σσυιἰαΙΙ:,/ῖτ σαρκα· πιοιιτιιιιτἔ

ο. τι.

Νοε”

13ιιι·.

Ρ Κἱιοο Γεω. οσΒοο8 νιιιστοτ Βουνο. έκ 4.οοιι.1ε.

:Ικ.2.π.7. οερτοι:ιοι·ι τ. ιισ ροσιιε απο ρτιιοιιιο

οι! νιιιιο τοτιοιιιε ρστοεοιοοτ:ο.. ιισιιιιισοτιοιιε:3. ιισ

οι ετσι ρι·ιιοο σ ιοιοιιο σιιειτοιιτοι; ιιοι: ιοιιιιοιο.

Αιι τοοι·ιοισ τσοοιι·ιτοτ ρστισάιιτο ιιιιιισιοιο ιισ

ιιιιΐοτιοιτοτσ οι:ισᾶι ι οιι νσοιοισ ωιιισιτ ε1οιιι:ισοτι

οοο ιιορστι·-ει%ιο:. Ατ ροσι·ι, οτοστιτσι, δε ρειιοὸ

σιιιΒιιοοτσο , οοτσιιοοτο ρτοροιιτι οιιισότι τοοιιτιοιο

,Μαιο σοΒιιοισοτιτ, ιτιειριοοτ ιιιοιο ιιορσι·ίσθεσ

σοΒοοιεστσ , ιτο νι σο τστοροι·ιε ιοτσειιιτιο νοισοοτ

ρσεσοι·σ νεοιοιιτσι·,οοτι τοοττοιιτσι: τω: οιοοεο ο

Η σοοεσιιιι`τιτ, σιιοιι οιιι ρτιιτιὸ σ ιοοιιιοειιι:ιτοτι

ροιιιιιιιιοι σοοιστιτιοοτ , ρσι:εστιτ νσιιιοιιτσι· , οοο

τοοιτοιιτστ. Ιτστο οιοσιοτσο ιιιοτ σοροσσε ιιιιιιση οο

ρστἰσᾶι: δ: ριισιι οτιτσειιιιοτο ίιοτ σοροσσε ρσιισ&ι

ιιιιιισι; , ιιοιοι:οτ ιιορετισάοιο ιοιιισιοιο οιι νεοιοισ

- η [οιιιεισοι. @οι Πε ρι·οι:ι. ροστι οοο πω» ρετ

ττετιιοιιτ οτι ρστι:σιΣτοιιο ιοιιισιοιο οτι οποττοισ ι·σ

ι:1οιιιτοιο, ισιι ιοι:εσΠιοσ ρστοι·2οοοτοιο εισροι·ο

τιοτιστο, ιιοτιοοι·οοοιιοσ ειιιισσοτιοιισοι: Έκτο οτι

τσοοοιο ρσι·οσιιιοτιτ οιι ρστισιίτιιοο ιοιιιειιιιο, οττιο

8οοτ ἱωρστΪσᾶοοο,οοοτι ιιιτει· ρσιισ&οιο Μισο

δε οοο ιοιιιειιιτο ιοσιιιοτ. οοο. ι. τι·ιριισιτσι ρο

τειι ρστἴεᾶιιτο ιιιιιισιοτοιιι οιιιιιτιο ιιορσιιιτι. 1.ιισ

Ρ.»Ισ

ο”.

(ΐσιώτ.τ.

ι ρι·οιι. σιοι ιιιιι:στοσι·σ ιιιιιστ ιιιτστ ι:οοιιιο δ: ιοοιοτο

ιοοι·οισ ντ Πε , ιιιισστοστσ στιοιο νοισιοτ τω" ιιοοιῖ

! διϊ ιοοιιιιο τοοτοισ οοτοιοιιιτστεοοιοτιοσ , 8σιιιιΐοι·

[ειπε τοτιοοι: οτ ιιισ σο ιριο οι εοροοι οιοττοιιη ιιοι:

ι.ο.σιι ιισι.ιιοτιο ὰ ιοοιιο ιιοοσιτο οοτοι:ιιιτστ τοτιοτιι

εοοίοι·τοι. Ρι·οστστεο σοι οοιιιτ ιοοοοτο νει ιοοιιιτο

ιοοιοισ,σο ιριο οοιιιτ ιιι&οιοσιι ι·οιιοοιε ιιιοιι ρωσ

σιρισοτιε; ιιοσ ρτοιιιιοσοτιο, οτιιιισ πιώ ι:οοιιιοσ

ιοιτειο οσοι: Όσοι:: οιιτιιοτσιο ιριιοε τοτιοοιο ιιι

ότοοιι8.8ιτ οποιο τιιτιοοοιιο: ιιοιο ρστεοΒοιτιοοσιο

σιισ&ίιο σοεοοιειιοο: σοοιοο:. Οοοιιτιο. @οι ρο

τσιι ρσει:οι·σ νσοιοιιτσε, ροτσίι ιιοτισιτσ δ! τοστιτο· ω,"β ύ

τισ ορστοιι: οτ Με ροτσιτ τοοι·τοιιιστ ρεσεοτε:@το Μω...ιο

σοι ροτειι: νστιιοιιτστ ρσεσοι·σ ο ροτειι οοοι·τοιιτστ.ιφειστΜο

Μοιοτ· ρτοιο. ο. ειιιι ροτειι νστιιοιιτσι· ρει:εοι·σ , σο ;:Β' '^°".°°

εοροοι ιοετοοοσιιτοιιε ι:οοιείδοοιο: στ8ο δε σοροιτ :::,"”

οτττιτιοοιε, στα οιι ιοσιοιιισιιτοιο ιτι ι:ιισοτιοιιτει ·

τσιιοικιτιιτ. Ατιι·ιιιο, τσιισ Ττιάεοτ.βῇ;ι4.εερ.ιο.σιι:

ιιοτιοτο Ι)σι , δ: δριι·ιιιιε δ. ιιοριιιιοε δ. ιιτοιισ οπο

ο&ιιε ιιιιιιιοιοε δ: ιοστιτοι·ιοε.:ι.οοι ι:οιοιοιιτετσ

ροτσιι ποιο , ιιιιιοσισ τω" ιστοσιιιοιο ιιοοιιιοσε

τει:ιιροτσ ροι·οτοιο σόττο ιιιιιιι : ιιοε οιιτστο οι οόιο:

ι”τοιιιοιοε δ: ιοστιτοι·ιοο: οοιοοιι ιιοοσιτιἔ δι τοστι

ωοσ ορει·οοιιιιιο οοο ιοιιιιο τσιιιιιι·ιτοι· ρατσ

ᾶιιιο ιοιιιι:ιοτιι,ω σιιοιο ιισιιιοστοτο νοιοοτοε,ειοἑ

ιοτσοιιοιοι· ιιοιισιιοοἱριο ρτορτστ ισ. Δ

Αιι ι:οτιιιοιο. ρι·ιιοοι τω. ιιιιιιοΒι ισι:οοιιο με:

ποιο· Διὶ ποιοι: ιοιιιειτ ιοειιι:ιιιιο ιοορστίσάιιοο

οᾶιιιιισ , ι:οοεσιιο ι ροτσοτιοισ, οσΒο. Ετσοιτο , ετ ωί..,,“Μ_

"στο σο". ιισστ οι! νεοιοισ σε ι”οι·ισρτιοιισ ιοιιισιοτιωροσω

ιοιιιι:ιοτο ιοιρστισι€ιοοι ιι&οοισ, σι! τοτοσο ιο σο, 68“Θπω

-οοι δε ρσι:σοτ,οσσειιοι·ιο ιοειιιτοο ρετιεθισιοιιισοο-Ρ""""“'5

ιιι οι: ιισιιιοστοοιιι : οιιοιιοι οποτε οι! ιισοιοισ ροιιστ

οι ιιοριιτοιι; ειιιο τοισ ιοιιιειιτο οοο οι οιιισιωι

Μπι ειιρσιιιιιἔ ορσιοοιιιιιο , ιιιιοιι οτι ρσει:οοιιοιο εσ

η!.

.ξ'ΡΜριτ!0|

2ζ9·

Δ! νωιὶσΙσ

'περσι έπι

ι'σιΕΙιι ορρι·σιισοιιοοιι. ο. .Μισο ιιιιιιιιΓιιι. 3.ι:ιτ σιιιι·ιτιιι· , ντροιστιο ιικιι0ι0 ο φαι ιο ιοΕΜο Μ·

ιιορστο εοοειτοιοτ ροΠιοοιο: οτ σε Με οιοοιΒοε ιο- ι ιισιοοε. Ρσσεοτ ι8ιτοι·οοιε σιτ ιιιτι·σρτιοοσ, νει ι:ιοιο

ιστ ρει·ισθ:οιο ιοιιισιοιο ιτιριιστιο , οτοσοτιιιιιο , δ: ι οοο ρι·οσοσοιτ ,ιιοοοτιο ροτιιιτδιτ ιισιιοιτ , νσι οριο

ρτιιοὁ σ Γοιοοο νιΒιιοοτιιοοε ιιορσιιιτι , οοο τοιοικ

ρστισάι: ιιιιιιεσοτ , οι: ιισιιιισι·σοτ τισ ρι·οροιιιι οιο

ισστι ιισιοι·ιοιτοτε: ιο πιο .ιι. οσσ οι ρσιίσάο οιιισ

&ι ορρτσιιειιιιο, οσε ρσι·ισάοε σε σοοιιοοοιιιισοτ

ίσο; δ: οοτοι·οισε ροιιιοιισο ιο οτοοιι:ιοε ιιιο,οιο ιισισ

ᾶοιο τοτιοοιε,τοοιτίιοι Μεσοι. σ. Αιι ιιιοι·τοισ,ριι;

τστ οοτιτιοιο οιιισιᾶι οοτοι·σ ι·οτιοοοιι ιιιιιιιτοιιε,ι·ε

σοιι·ιτοι· οοτιτιο Βσι νιτιιοι Βιιι:,ντ οριο ισιι ροστι

ρτιιιε ιοι:ιριοοτ εοΒιιοιεστσ οιιισόιτοιο τοτιοοι εισο

τοσ ιιιιΐοι·οοε,οιιοοι Πσοιο νιτιιοιῖ ιἱοσιο τ ι:ιιιο οοο

οοτιιιο ιιτ ιιιιιισιιιοι·, οσε το ιι38ο ιιιισιιιιο σε απ.

άιιοιιε απο: , ιιοι ιο ριιστιε οι νοιιισ ωιιιιι σοι::

ροι·στοι; οτ εοτιο ει·σοτο ιιι·ι&οτι: Βοοοιο . δ: ρτοιιι

ο”.

°Μ]ε,'-.σ

ιοσοε τοοιιιιο, οσιιιιιι σο οοιειτοτ : στ ο οστι
Ρ

ρίιιιι Βιιοτ ιιιορσι οι:ι νσοιοισ.

$σεοοιιο ισοτ. οιιιττοοοεδ.Πο.4.2. ιΙ.89.αι·.6.ε.

·7.άσ »πιο στι. ιο.οιι 88ε ιο 2.τιιιι.4.ο. ει.τ.οττ.)·.οιι

7.εισιττ. 1.2 ο.σιι.ιιι·τ.6. €οκηιά.ιιοι:ι. 'ΜΒ. μα!. ω.

1): σο, Μ σιωά και” Με”. ρ. σ.. τι. τ ι . Ώιιῇ. ιἰιῷ.

14.9. Μρ.1. ΟιπισΙ.τ.:.ο.ειι. από. άιώ. τ. 5.2. Μ”.

ττσι.°ι.5.άσ .ιο.ιιω. ιιιι||7. ο βό?.7. ρτορυ[3. Ιοτσι· οοο

ισοτ. ρειοισιο ροισιιεισιο ιτοιιο ιιοειιι οτι. ιότ3. ιστι

τσ ιοοτοτιίιτ σιιιιιιιιστοιο, ροιισι·ιοτ ιοτιΒιι: ρτοι:οι:ιι

Ποτ ιοιιιι οιιι,ιοιμτοΔιοι οι; ιτι Αι·σιιιιι. νοιοσι·ιι.

Πω". Οιοσεσοιι οι. 163ο. Γιιιιιιοι:ιι. ιιιοσττοι οει:σιιοι·ιο

ΜτσΠι"Μ :κι νσοιοισ, ιιιιιιειτ οτι ιοοι·τοισ: οσι:ιιιοτιο.ο.οιι νι:

.ω ω»ωι. οιοισ σιτ, στο ιιοιοο ειιισστοσεσ νοισοτ ιοτστ ι:οτιι.ιιο

πιο· "Μ 86 ιοοιιιιο ιοοιοισ: ισιι ιιιιι ιιιιεει·οστσ νοιετιιιτετ

στο ω"ωι.

τ. ιό.

Διβτωιιπτ

287.

οοο τσιιιισιτ ισ ιο οποιο ρστἴσιἄο ιιιοσττοτιο , ιο

οιιοσοιρσιιιισ ροιιστ ρεσσοτο τεΒιισισ.

(ῖστσι` ιο ,οοο ιιοσ οιοιιιοσ οιοοιιιοιι ιιιιιιι:οιτοτσ

ρι·πιιοτσ οοο ροτσιι:,τιοτιιιοριιτοτοτ σι οι! τοοι·τοισ.

νωσ οι! ιοιοο. σοοι:σιιο ροσι·ο:,οιιτεοοοιο ρστοσ

οιοοτ οιι ιοεοιτοτσιο Ρωσσιε ιοιιιεοοιιι, ρστοσοιισ

κι ιοι:οιτοτστο ιοιιιεοοιιι ιτορσιιεθ:ι::οσΒο τοιοειο,

ιιοτιε ιοορετισιΐτοιοιοιιισοοιιιιοεοιτοισιο οτι ποιο·

ισ ιοΒισστσ.Βε ιιιοσιιτιισοε,οερο, στο νιιιιιο ιιοιοσεσ

ιοιιιειιιτο ιοΒιι:ισοτ οιι νεοιοισ. Πε ριιιοὸ ε ιοιοοο

νιΒιιοοτιιιιιεισιρ. ιιιεὸ σοι νεοιοιιτσι· ρει:ι:οισ, ιιιιιο

σο τσιιιιροτιο ιοτστιιιτιο ροιιοοτ,ιιεἐτ σοτοιιιιιισοι

τοτε , ισ ιριοε οι! ρστίσετιιιιι ίι:οτιιιο ιιιοειτοιοι·σιιο

εσισ,ιιι ειοοσιτρσιιιισ ροιΤσοτ ρσει:οτο ισιιιισι·ε.

Διὶ ι. εοοιιι·. τειρ. ιιισο ιτι οιιιιιτιο , ιιορσιιιτο ισιΞ ν

ρστι:σι.Έτο ιοιιιι:ιο , οοο ιιορειιιτι ριιτιι:ιριοοι ρι:ιτ-°ιω Μις·

εοοιιι, οιιιιι οοο ιιορσιιιτοι· ιοι:οιτοε ρσεισθ:σ Μι

ι:οοιιι ιισ εισιιιισι·οιιιιι. Αι ιο ροστιτ8ιτ οιοσοτιιοοεξ

ι:οιο ιο:ιρσι·ισάο ιιιιιισιο οοο οι ιοεοιτιιε ρστισδ:σ

ιιιιιιι:οοιιι οι: ιισιιι:ιστοιισιι οτι ρσσεοτοιο ισιιιιιιιτο. Α

Ατι σ. οσε. τοιοοι·. Αι:ι ρι·οι.ι. σοοι:σιιι0.ιι€ Ποιιιι8

νιτιιοι οοο ρσιιι:&ο :οσΒο, το ιοορστιειίτο 8ο εστι

απο , στα οι! ρει:εοοιιιιιο εοτιτι·ο νιτιιοιιτο Ποσο

ιιιιιιειτ:οοιο ιιιιιιειτ ιιοι;εοοιιοσ ιιοτιτιο,σοε ρεεεο

τοπιο σιισιτοτσ ροτειτ οιι οιοισιΣιοιτο τοειιι15 απο·

οοιιιιιιιο. δορροοο οοτειο , οοο στο ροτσοτ οι

εοΒοοιεσισ ιοοοοιο ιιοοσιιιιιο,ντ σοοιοτιοισοοτοτσ

τοτιοοοιι , δ: ιοοιιιιο νι ιιιιιοτιοσ σιιισιοοοτοιοι το
Δ τιοοοιι.

26ο;

ιό::

Αιισοιιβω
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:ταπί8:οΠ:ο ρταο::ορ::8:ασ::,ησα:ο οίξο::α:::α:::οτ··
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ωσω ροοοα:σω ::ο::::ι::: , α:: :ίσιο :α::οι::: ρο:σο

σ:οπε , οίίο νο::::::ο. Οοπί::ω:οσοσ ρ::ι::σω οοε:- ·
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οσ::·:: αρρο:οπ:: , ο:: :ρίο αρρο:οπεο ο1:::αί::::ε οί::
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πωπω αωο:·ο α::::ο:::α: οπο:: οπο:: ρ:·:ωοο·ο ίαθ:ο ;
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Ποσα:: αόΌοσω Ηπα:: ίσρο:πα:.οο οπο:: ροι·:α

Μ:: οοπσο:ί:οπο::: ::ο:ροα: Ποιο:: ὁ ροοοα:ο οπο:
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:Παω ίο:σα:·ο , δ: :σ:::α :Π:σε ρι:::ίο::ρ:οω· ν:ι:ο:ο.

Ι8::σι· :σ::ο :οποπ:στ πο: α:: Όοσω :ωρΙ:ο::ο ία:

:οω οοπσο::ο:·ο. α.. δ: ου:: α::ο::σε οι::·αω εο:α:,

οικω:: π:: α:: ίαΙσ:ο::: ίροό:α:::οα, σ:ο::α:::ο: με·

δ..

Ι

:

ω:

α: , ί: ω:: ρ:·:ωσω ρο:οί: , ποπ ί::α::ω Π:: ωο:::α

α:: ία:σ:οω πο::οίία::α ρ:·οοσ:ο: πιο:: :::σΠοωα8::
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ο::Β:παΠ, ρ:ορτο:οσαι::: α:: ορροΠ:ί: ίο:::. ω:: ού

σο:·ι:ο αΠο:::σ:: :σί::::οα::ο.π. πο:: Ετ, :::Π ρο: α·

άσο: ίσρ_ο:πα:. Ροί:ο::ο:· ρα:: απ:οο. ρι·ο!:. οί:ο

:αίο ρτοοορ:σω ί::, ν: ρ:οί:α:::ίο οί:, ρι·ορ:ο: ι:οί::

:σω,οσο:: εκατο:: :α::ο::α::: ::α::ο:α::οσαπόοο::

παπά: α&σσ: σ::α:::α::: οτε: Ποσο: , ριορ:ο: α::

οορ:α Βοποί:ο:α, ποπ ια:::οπ ί:::::ο: :ΠΜ ::οω:ποτ::

ο:::ι8::,οσω ρ::ωσι:: :τίσ:1: :·α::οπ:: α:::π8::, ίο:1

:::ο:ο ::σωαπο αο ι::ο:·α:: ροί: :::ί::πά::ω πο::::αω

Πο: , νο:ρο::::ί::σό::οπο:π αΠο:σω , νο: ρι·ορ::ο ·
οι:Ωσπίσ οοωρα:α:αι::: :μια οίιω:οωρσ: :οοσ::α:, ί

ρο:οί::π:ο::::: ρ1:ο: νοπ::::::ο: ροοεα:ο; ρ:αίο:::σ:

απ:: ίαο:::ο: Ι:::Πα πο:: α:: :οπ:αΙο. ο:: ::::::ο:: 8ο
- ” α-Μ Δ Δ] Π :Πίοσ:ίσε

η::

 



:Μα

αττωττω τ!είετΕτοο:. πιο.: ειτο :ατε πτοεεπιι:ο:

Μοτο:: Ποιπιπετο Ποιο:: ατοοε ταιτοπτε "πιο ατ

τιππιτ , αόποε ποίΤε:απτεεοτοπτετατο οΒΐετιται:αο:

ταΠε πτοεεπτι, νεπἰαΠτετ πεεεατε, ιτε! οι: οεοΠοεπ

Παω, π! οι: :Παω απ:ετ::τ!επττο: ειτεοι::ίταπτιαιο.

α” Α:: χ. τοπ:: οπποί:τωΓεπτ. πατε: :!οεο:Ζιώατ· π
Π Λαπωωΐ ποπ :Η :ο τεοηπαο: τ!ε εοποε:Ποοοατ! Πεοο: πετ

-[""'ί· τ ποεπἱτεπτἱαο: πω: πεεεατοτο πετίοπαΙε , Μοτο το·
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εοπί-οιο, τ:: Π οι:Η:οοε α&οο:ποπ ωα:τ..:,·ε..: ""ωττ·
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Πτποοε, οι:: εοτοιοοπταείτ ετιαο: ή: . οι:ιει:ο: ίσιο

οτιοιπαΠ τοοτιοπτοτ:Πεοτ ιπί:ετποα ποπ :απτιτο: ετ:

το τοοτιεπ:ιοι:: επι:: ΓοΙο ο:οτ:αΠ,ΐεά απο: οπο:

. 876· ιποτταΠ86 νεπταΠ Πτ::οΙ. α: εοοπτο:.τοΐπ. τ. ποπ

Δ'"Μ" είΤε εοπττα ΠοπεΠ. :ίΤετ:τε,ποΙΪε αΙιοοετο απ:: ἴσ

Ιο οτἰ8ὶπαΠ δ: νεπἰαΠ παο:: : οιΠα οι:αποο οεί:πιτ

εο:,οοι οπο: Μο οτιοτπ:Π τΙεεεάοπτ, το ιπ:ετποο:

οεΐεεπτ:ττπ,ποπ επεΙοτΠτ το: , οι:: Πο:ι:Ιει:ο: οτ:

ΒιπαΠ οεεεόοοτ επι:: νεπἰαΠ, Π:: :απτί:ο: εο: , οι::

οεεεοοπτ οπο: ιποιταΠ, Πο: [στο , Με εοπιοπότο

ει:ο: οτἰοἱπαΠ:ποε .π. ταπτί:τπ οπποπιτ Π:,οοι οπο:

ίοΙο οτιοτπαΙι οεε:οοπτ.α.Η τ!εετ:τοο: πτοεοοετε

τοπ:: οτοιπαττοτο πιοοοι:: , οπο ΐοιτ:πτ απἱο:α: οε

εεοοτε. τω: απο: ποΙΙῖ: ποο:ο οπο: τεο:ποτο το

βατ: :Πα :Πε απο ίοΙο οτἱοἱπαΠ δ: νεοιαΠ , «Πο ια

το:π :Ντακ ποπ πο:οί:, οιπιαβατοτιπ ο:οττατο

οι: τ:τεΐετε!πτο πιατα , δ: πεε:αΠοτ:: αοκιΠοτοτ::,

οοΠ:οα ποπ πτωοεπιοπτοτ Π, οι:: (πο: το οτιπιπαΠ .

Α.: ΡτοἱΠτ]ς οπο: οττΠοαττοο: τ::οοοο: οο:πε: απι

π:α:, οπο τΙαι::οαπτοτ, οεεεόοπτ, νε!εοο: τω::

οτιπιπα!ι,νεΙ οπο: ι:ιο:ταΠ.

Α:: τ. Μεο:πα:,πατε:, ποπτεπετἱπο: ποίἱτἰι:ο

α&ο ι:οο:: αεεεπτατε , ει:τ:: πτίο:ι:ο: οοο:: πω·

π:οΙπατοι-5!το Ϊατ πο, :Πι ποπ εοπτ:ατιιετ:τε, δ: :πο

179- ° τοο:ποτε:Πατπ ἴετοατε. Α:: α. π:ΒοαΙτετιι.ι: οι:ται::

·""Μ"Μ 8οτεπτοτ::, Πατἱο: κατ: ΠΠ ο:εοταίαΙοιτε πτοοοτα

τε,πτα:ΐετττο:, οι:απόο τιποτα ΐοπποποπτ ποτιτταο:

|ω",, Π:: πω: Π:πετπατ. Μ: ποΗε πο:: π!επιοτετο ιπίττο·

Μ:: [που &τοπτο: ό:: Όεο, ε:: το ττο:ποεοπποττοπιο: Μ.

ΜΜΜ: τεττε , οτί: Μο: πτο:τιο:ι πετιεΠτετοττοοτατοπετκ

"Μ αΠο πτἱπεἰπἱο τεποτι:: Πατιο: τ:ο:ετΠα Μοτο πιο

ει:τατε. δια:: εο απο τεπετε:πτ το α:: θεοι:: εσο

ι:εττ:ττ πετατ?τοτ:: οιΙ:&ιοπ:: νεΙεοπττιτἱοπἰ:,οοο

ταΠ επί:: οι:Ποατ Ποτπτοεο:, πταἴεττἰο: οι:αποο :Πα

οποία πετ !αετατπεπτα παπα:: ποπ ποΠοπτ. Ηἰε

αστειο τ!ιΓποτο Μοτο οι: εοποετΠοπε απ! Βετο::

απατα πω:: πετἰεοἱιιοπ.τω 3.πτο.ΐτοοο!.εΠο.π.

ΟεπττΠ: ποπ Μοτο ατοοε α:: :Ποπ ταττοπιε πεπιε

πι: , αι! Ποιο:: Γε £οποτ:ττατ , Π ταο:επ Γετοε: απο::

τοτ:επτα πατοταΙια,αοιοτοε αο::Πο Πει,οοοο πια!

Β ο:οτταΠ οεεί:.ταπάεο: :ΙΙοοποα!:ιιοτ α Ότο, π!

α 77.

Στιβ. α;

2 78ο

α" Δημου.

ΜειἰιΜ.

"ο

οεπεπειοτοο: , ηπα: πιο: πτεοαι π:απο α::ΐοι:ε :Πο

ίοο ο:ετττο απ :πίο αεεεπιτ τ · ' τ

! .
 

οι5ΡντΑττο ΧΧιν.

το:: Π: τπαει:Ια το απου: ποΠ:

πεοεατ:ιιτο αθ:τιαΙε τεΙιθτα2

 

. π :τ

ΤΜπ[ιάσ

κά:: μαπα

Χ α· ο Δ: εοπττοικτΠαο: ει: . τταπίαάο αδτι:

Επεεεατι, ποι:Ποειο "το οοποο::πατι δ: είΤε

πεετ:ατοττο:8: τοαεο!ατοο:,οοαιοτΠο πιο:: Μ” "ω

τετἰτι:: αᾶο: ποπ τετ:::ιτιτοτ. Οοοι:ατ :. ε: π: Μ,...
ο:οτ!ο ΙοοοεπιΠ 8ετἱπτοτο,οοαι: πεεεατοτετ δε πιο· πω". “Α

επιασε αρπεΠατ εστ, οι:: ταπτι:ο: Μπιτ:: Πιο: πετ:

εατοττε: Τοι:.4. ΝΝ: Μπάστα:: ά· Μπα: τω:: πιο·

:ατο:·ιθκτ.Ρια!.:. Νοκ πΠο2επτ ἐωππἰπ:κάΙε:ο, παν

οι:: πασατοπ: οι εσπειί:στ:ιβοπυκ: ΙοΓοε ει. ?Άπω

το πυ·αβπτωα άπο: πικαπ: Μωμωι: οι ποιο: πο·

οπωττ. Εππεί. τ. Η εκβιβετε:έπββ::έΙα::οβω Ε::

:ψήφο που: Μίτσπ:τω σιωιεκίαω. α. Ε:: ΒαπτΠι::ο ο:

Ρεεπιτεπτια.οοπ ν: ίσιο:: ποτοιοεπ: εο:οπτ!απτ8:

αοίοΙοοπ:πεεεαττε.οό αό::οα!τοοει οοτα οι:: α:: οπο:

Γαεταιοεπτα επι:: αάοαΠ αεε:τ!οοτ , εοτοο: εδο

&ι:ο: ποπ εοπίτοοοπτοτ; απο α:: πατ:ιτι:αιτοι:ε

ταπτί:ιο. Βατιιτ τοττοτ.τταπία&ο αέ.το πεεεατι , αιτ

οοιο,τατιοπε οι:ιοαποτπο όεποο::πατοτ δ: ει: πεο

οατοτ.αΠοοοἱ τω:: α:: Ι:;ειαεταιοτπ:α αεεετ!ττετ.

3:Νοπ ίοΠιο: Ποιοο οεποτπιπατοτ δ: εΠειιοτ ω.. _ι -

πι:: 8: ΙΠ:εταΙιε , οοαποο ατά:: ιοΠε8:ΙτοεταΠτετ Ιω"

οπετατοτ , (α: ετιαο: ε:: πτα:τετ:τια α6:τοοετοί:ττιπ

δ: ΠΒτταΙἰ:α::$:ετΒο ποπ το! πο: οτεετοτ Ποτ::ο πω.

απτο: , οοαποοαάο πεετ:α:,ΓετΙ ετιαο: ε:: πτα::επτο

ω:: πετ:εατι ποπτΙοτο εο ποοπατο. Υπετε (πιο:

Κκύτοιπ .ο ιτι/Μο. τμ.:.α::.α.αοΓοα ει: οιτ:ετε,τταπβ

ει:πτε :Μπα αότοαΙτ.Βοοαιπεο: ποπ πτοπτιδ: 6: [ω.

οααΠτ:τ πιο ποεεατοτυο: , Μ: Ιατεε8::ιττοατιτοτ

τατἰοπε πιο” ταοτιτο: , α:: οι:ατ:: :::απετ οι:Ιιοατοε.

ΟοπττοοετΠα σαιτ, οπο: Π: :Με ι::αεο!α το αοιο:α τ

Ρτιο:α Ποτ. τΙοεετ , ο:αεο!ατο το! πω: εΠεἰπ

πεεεατοτε , φαι:: τεατοο: τι:: οοΠοατιοπεο: :ο πο:

παο: , αι! οοαο: ο:απετ οοΙ:8ατοε , οι:: πεεεαοιτ ε:

οττΠπα:ίοοε τΠο:πα ε οοο οτοιπαττο α:: πτ:τιατ::,

:πιο απιτ::α: ιΠΓεοποεπιεπ:, τΠειτοτ τοαεοΙα:οοπ

οοΠοατ:ο α:: πωπω:: , τΠεττοτ τεατοα:οιιααάοα εΠα

πιο:: νοτοπτατια α:: πο:οαιο οτοἰπαπτἱα, τΠειτοτ οτ·

Ποία ΠεμΠεο::: πο. οξ:πά:,τί:Πτοιο ::Πε πω.
Μ -- @το

'δ'

..ί



?νο!ια:

δ:0:Μ.

Ο

. 7.

Οοπέΐυνο. π.

Οσηΐνω. π.

Π3.

Πιο” που:

όωοιπέων

ιουρκωι:::· Ραπ!!!

[οι·ικαΙιτου

ο: "πο...

:πιστό :κι

ριιυπιυπ:

.9ορροι:ι: '

οιο!ροπο.

ΙΙ.

||..

Πουπο”ι·ιπ. ι.

@Μο@πιο &ιό/ϊπωποο!ο-ιο·οοιωπρυ/ι'ρο:ΜΜω πιέι'.ν·οδοι'α? ποπ Μ”

“Ἐπὶ .πιο

::ν:ιρ:ο:

πο,

οποιο: νιοόιοπτο. Η:: δενω: οι π. άψ.ι:ι.οκ.:.ιω.:.

_6. Βιοπ,ΐζοβιο :μια απο. θώκο:: 8.οό1.0° 2.όιώ.

πάνω. πρωι [αρτιο. οι π.. άι|ἰ. μι. πιο. ι .ω·.2.ιο εννέα.

οπο.3.οοπο!.θούνιοι πο. ι π”. 1.ποι.2. 2.“ωοι π. 1.".

π . ΒιιΜκ.ικ π.πιοι.3 π.οιι.:.κ.ο.Ιοπο.Μοάιπο πω!. ό:

ριοπι:. οπο!. ι .:μ.7.ΗοΙουι ποο): ιιορισταθι!ιο:ιοροο

οποιο:: ο. Αν :.ρτιοοιμΙ:. 8οο:ιιοι:όπο:ι. ::ππιπ·

ά:: πιο: ροοοπ:ι,πι!ιι! ο:ποο: ιο !:οιπιπο:π οπο :ιο

ποο:ιοο:ο: ροοοπ:οι·, ρ:ο:ο: οι:!ιεπιιοποο: πό ρα:

ππ:ο. Νπιπ νο! πο:: οιιο:!:ποι:οε:ο!ι&οεπιο πιά:

!ποε , νο! ρι·ιοπ:ιο 8:π:ιο !:π!:ι:οπ!ιε. Νο:: ρ:ιο:οι::,

οπο: ι!!ο ο·ιπ::ο:ο ρο:οι: οπο: !:οο:ιοο ιοί!ιοοπ:ο,

οπο: ποο :ποιοπ ο::ιοοι·ο οοπ ροκ!! ο:ποο!π. Νο::

ιοοοπόοο: : π!ιοοοι πο:: ροι!οι:: ιο οοόοοπ !:οο:ιιπο

ρ!ο:οε :οποιο όιι:ιοΒοι: οπο: ρ:ιοπ:ιο 8:π:ιπ: οι:

νππ,οοπο ποπ όιοο:ίιιιοπ:οι·:::οο ο:ο!:ιρ!ιοπιο: ρο:

ρ!ο:οπ ::&ι:$ ροοοιι:ι:ιοό πό όιοο:Β:π:οο:, δ: πιοπι

ρ!ιοι:π:οο: €ο::ππ:·ι.ιιο,::οι!οοε ρ:ιοπ: ρι·ιοπ:ιο.

Οοο!:::ιο.1 . Π:: το !:π!:ο: ροοοπτο: ::ππιπέι:ο ιι&ο

ροοοπ:ι .ιιοι:: πιο:: ::ποιπάο πιέζω οι:ο:ι:ι:Γοό όπ:ο

οοὸό Ποπ: ποπ πό οι:οίοοο::οο ποιοι: ο:ο:ι:οι·ιοε

ποεο:ο: οποιο:: ιοΐοιοε,πι!:ι!, ::ποιπθ:ο πέὶο :ποπ

:ι . ο:πποι·ο: ιπ ιοι:ο , ποο όοποιοιοπ:ο:ο: ιοιιιω,

πιο πάω όιοιοπο νο!οο:π:ιε πό :τοπον ρ::οιπιο:ο

ο:όιππο:ιε:ο:Βο οι!:ι!,:ι·ποιποιο :πιο ροοοπ:ι, πιπ

οο:ιο !ιοο:ιοο ,οπο όοποιοιοο:οι· ροοοπ:ο: , πιο

πιο: όιοιππο νο!οπ:π:ιε πό ρα:οπο: ο:όι::ππ:ιε. ·.

π. ιο πωπω οιιοπόοπ:ο ρ:ιπειροπι ι::οπ:οο: πι·

οι! :οποο: μι:: οιιοπιπο: , πο:: όιοπιοι· ιοιιπιοοε

-ρ:ιποιρι , πι!! ίο!οπ πάω ρι·ιπ::ιριε οιόιοποιιε οι·

ιο::όοο:οι:: πό ροοππο:ι οιι:οπίπο οοπόιΒοποι :ποο

πι!:ι! ι:: οιιοπόοπ:ο Βοοο:.3.Αοεο!!.Ιιθ.6. οπο. Ισα

Ποσο 8. :ποιο ποιοι:: ροοοπ:ι πι!:ι! ποποιοι: πιο των ·

:οιπ:ι.οοοιπ ι!πιόοο: πι:,::οπ ο:ποο:ο ιο οο:ρο:ο, πο:

ιο ποιοι:: οιο:,οοι ροοοποι:,ιοό ιο οοοο!:ιε !οΒι!:οπ

Βοι,οιοπ !ο:ιρ:α ιοπ: ιπ ι::οπ:ι!:ιιε Απεο!ο:οο:. '

Πεο (οπο ν: ΪοΪροᾶπ , 8ο ιπιοικιιόοιρ:ιοοιριιε

οοοιο:οπιε , πο:π:π νιόο:ο: ιο ΒιιιιπΡη να διο

εο:ιι Χ! Ι Ι. όπ:πππιπρ:οροί!:πο: Ι:: :καπου ό"

που:,ιιιδιο: ο· πιο::ποιοι/οποιο ειναι:: :ιδιοι πιο!! πιο”,

:Μ των: πιο οιιιρο:ιοινό μπακ. δοό οοιόοοιό ε:

όο οοπιοιίι οοιόοπ:ι :π:ιοπο πο:: ιοπ:.:οιο:πι;ο::

Ρπ!ιο:ποιο , !:οιπιποο:_όοποπ:ιοπ:ιιπποο!π:οιο

ποο ροοοπ:ο:οο: €ο::ππ!ι:ο:· ο ο:: οτόιπι::ιοπο πό

ο: : :.οοιπ , ν: οι:: Ποιοι. Μιὰ. ο:όιοπ:ι πό

ροοοπο: , οι! !:οι:ο::: , οπο: ιι:οο::οό!ιοοιπ :πόρο

8: π Οοο :οποιο ιπ:οο:οο:ξ οπο: οι: Πιο”. οιιρ.4..

όοόιοπ:ι: οπου. ρπι·. 4.. υποόιιι,ρ!οάι ποπ ο!! ιππ!οιπ,

ιοό οιπ!ο:π οι: πο: όιΒοοο: ορρ!ιοιο: οι:: πο:οιπ

ροοοπ:ο:οο: , ο!! ο:π!οο:, ::οιπ ο!! οπο όιεποι:: ροο

ππ. π. πᾶοε όιοιοιο νο!ο:π:ιπ πό ρι;οπποπ οι·όιππο:ιο

ιορροπι:οο!ρποπ, οι: πιοπι:: όιεποποι! !:οο:ο, ν:

πό ροοπ`πιπ ο:όιοο:οι·: πιο:: πιο Με . ποο πι: ι!!ο

όιοι:ο: 8ο οι! ποιοι: ροοοπ:οι·. (Βάι ο κιρσο

όοπ::, !:οο:!ποο: οι·όιοπ:ι πόρωοποτι οι: οι:!ρπ ρων-ι

ιο:ιιπ.()οπ::π; ιι :ο οἱ όιροι:: οι: !:ο:::ο , ν: πω::

ποιο: πό ρατοποι, οι: οέιόοπι οο!ρει, δ: ποπ ο:: ο:όι

ππ:ιοπο όιοιπέι όοποο:ιοποι:ο: ροοοπ:οι·.ιόοὸ.π.

οπο:: οποιο :οποο: ο:όιοπ:οε πό ρ:::οπο: ο :πιο

οπο:: οι: όιεποερο:ππ, ποποοίι: ροοοπιο:: όιοπιιπε

ρα:οποο!!: ρ:ορτιο:πεοο!ριο:οπ:π,οι!:ο,όο ροιοο:ιπ

ποιο!ο:πο:ποο:ο :πιο όο!πιιο::: πό ρο:ππο: π::ο:ο5.

οπο: :οοοιι!ιοπο ροοοπ:ι.νι 8.20. όι|ρ.5.βιέΐ. πιο όο

ρο:οπ:ιπ:πο:οπ ο:όιοπιπ (οποιο: όο!:ι:οο: πό ρα:

ππο: ο:οτοπο: ιορροπι: οο!ρπο: ρ:οιοπ:οο:.Νο:::ρο

ν: οπο:: :ιο Γπ&ο ο:ιπποπ: !:οοπο ο:όιππ:οπ πό ρα:

ππο:, ποο ίο!ιιοι:,ν: οπο: ροοοπτο:,π!ιοοοι οιιπ:π

ιο!!ιιιοπ:οε όο πο:: :οποοι·ο: ο:όιοπιοε πό ρο:ππιο

ιο:οι·οποι , οπο: πο: ροοοπτο:. !ει:ο:ο:όιππ:ιο πό

ρ:τοπ:π ατο:ππιπ ιορροπι: ποπ:: !:ο:::ιπο:π οπο

ροοοιιιο-:νο:. Ειι!ίοι:: ρ:π:ιο:οποί!.Ποοοιοιιοπόι.

πι! π!ιοό πιο , ποπι:: Ποιο:: νο_!!ο ροοοπ:ιιο: νιπόι°

οπ:ο.!όοὸ .::.Βοοε νο!: ιό νιπόιοπι·ο , οπο: ο!! οἔ°

ι:οοιοε:ο:Βο ρ:ιο: οι: οποπιπ πάιοι: ιο:πρ:π ιο:: ιο:·

όιοιπο Μπιο!!π: 5,οοπ ροι!ριπι:ο:ο:οπ:οιο.

' 8οοοπόπ ιοπ:: όοοοι !ιοι1:ιοοιπ όοποο:ιι:π:ιωπ

οο!π:οιο οι: ροο:.%:οι·ο::: οι: απο :ο!ροθ:ο ι·ο!ιο!ο ι

οι: πο:: ρ::ο:ο:!ιο ρο::οπιι ιο ππιοιό. Παπ ΜΜΜ::

::ιροι:δ.'Π1σ.ιοόιο:ιοο:ιώ , ν: οοοί!π: οι: 1.2.οιο.

86 οπο. :ιό ι. Πιιοπάκω οισπόρσΠ οδιιοπροοα::ι πιοπι

ρψ:ιιιὲ πωπω: οι ποιοι.: , πιο ποιοι:: , ω! Βοϋιικ::

70:14:82: πιοπι: πιοπο: ρι·ιοοιιιιο, πω::πωπω:: οπο·

ιιοιέ?ιοιιι: αόόιιιικιω: ιιυποπ.!π οπο ρ:ιοπιιοπο οπο:

:οΓρο&ο πό ρ:ο:ο:ι:οιπ πιέΙοοι, ν: πό οποιπο: οοπο

ιιι:οι:8. Του.οιιοπιιπο: :οποο!π:. Ωοὸό Η, ριιο:ο:·

ρ:ιο:ι:ιοποι:: 8:π:ιπο , ιλοοιοι:π: :ο!ροάοο: πό ρα::

:ο:ι:π:::οο!ρποπ . ποο :οοοιι·ι: ι·οιροάοιπ :οπ!ο:π,:

ία! :π:ιοπιε, οι: απ. πιο:: :οι ι . Οσοι" !ιποο!οο:. οι:

ιιιιοοποοο ίι:, οι:: οπο: ::ι!:ι! :οπ!ο ιπ::ιπιοοοοι ι::

ποιοι:: ο: ριο:ο:ι:ο πο.: οοΒιιπ:ι ρο:οι!:, ποσό ππ

ω... :π:ιοποιο ::ιποο!α, 8ο ποσό ί!πι·ο ποο ροΠἱ:

:ο ροι·ιοάπ ποι:ο:ιιοπο :πποο!ο.Ηι: ιοιρ:ο!ππ!:ι!ιο:

Το::ιπ ιοπ:.π!!ἱ::ππ: οιποο!πο: οποιοι: ιο οπο Ρ"

[Μρ:0

πιο:: πο: νι::οπ!ι: οοοιοο:ρ:ι:: Όοι :οποιο ροοοπ- Ι.:ψ": Μ:
:ο:ιπιπο!οιοε; π:: ρπΠιοοποεορ:π (οι: ιπο:π!ιε!οίιο ..ποπι Δ

Μιά.

ο

ή:

::ιπιοι:ί: όοποο:ιππ:ιοπο π:: πο:: ρι·οιο:ι:ο πο:: το· ο”

:ι·πέ:π:ο: ι:π ν: ποο :ι:::π&π:ιο ποο Π: Εο:ιππ όοοοι

ο;ιιι·ιποπ ροι:οπ:ο:ο:ο,ιοό ρο:π οο::όι:ιο :οοιοι!ι:π οκ

ρπι·:ο !ι:!:ιοᾶἰ . οπο ποπ ποπ ροί!ο: όοποι::ιππιτι

ρο::οπ:ο:.Ε!! κήποι. 1.2.πιγρ.:39.οιρ.3.Έοπόπο:. Ι"'^"^(·

οοπιο!!ιο: οι: :πο::π!ι , Μ! ο:ιπο:·οι: νοοιπ!ι :ο!ιπ

ι:ιοι:ο: π!ιοοπ ι::ποο!πιο ποιιππ:!οό :πποο!π νοοιι:!ιο

ποο ρο:ο!: ::οπιιι:ο:ο, πιο ιο οι:::ιοιοοπ όοοοιπιπο

:ιοοο πι:: πάο ρ:πο:ο:ι:ο ποο :ο::πολ:π:ο: ι:οπ.ο.ροε

ιο!! οοπίι!!οι·ο ιο ρ:ιοπιιοπο Β:·π:ιιο , νο! «όποιον

8:πόοε οπο. οπο: νοπι:ι!ο οο!!ἔ: ρ:ιοο: οπο:: οπο::

ιο ιο!π όοποιοιππ:ιοπο οι:::ιπιοοπ πιο:: ρι·ο:ο:ιοι

ποπ :ο::πά.π:ι, οπο: οι!:ι! πιο:: :οιοι:ποπ:: . .

Οζο:::π ίοπ:.οιποο!πο: οοοιιι:οι: ιο ρ:ιοπ:ιοπο :ο

οοπίο:οιι:π:ιεπό !ο8οο: ρο: ο:οόοιπ !:ποιιι!ει·ο!ιάιι 4° Μό·

ο:: ρ:ιέ:ο:ι:ο ποιο: Η: Οο:ιο!. : π. 4ο.86.Μ›.Ω.:.ο.

ΐοπόπ:ο. ιπ ου οοπιιιιι: ι::ποο!π οι. ροοοπ:οοπ :πιο πω:

:οπ!ο,οοοό ρο:οποόιι :οποιοι ίοι:ιοι:οι· ο:: πό:ιιπ!ι:

ιοό ποο οι! ίο!π ρ:ιοπιιο οοοιοι·:::ι:::ι: πό !οΒοο::

ιό .ο. ροι· ιποόο :οποιοι ιοοοιιοτ οι πᾶοπ!ι,οοοό ,_

ροι· ιοοόοιπ π&ιιε οοπί!ι:οιι πᾶοπ!ο , οπο: :οποιο

πο: όο!ποπ: ιπιπιθ:ο.οιιο ιπο!οόο:ο, οοιο:ιοιό πάω

όιοι:ιο Επι ι ιο:! ποσό ρο: :ποόοιπ πιᾶο: οοπί!:ιο

:οι:πᾶοπ!ο , οι! ρ:ιοπιιο οοοιο:ο:ιι:π:ιε πό !οΒοο:.

(.ιοπιι:ο:. όορ!ο:: ο!! ρ:ιοπ:ιο ιο ροοοπ:ο, π!:ο:π ώ·

ιο:ο:ι:π:ιε πό !οΒοο:, π!:οι·π ι:οαι:::ι: όοοι:α : ια!

παμπ: οιποο!π ιο π. ρ:ιοπιιοοο οοοιι!!ο:ο, οπο:: π::

οι! ρο!ιο:ιο: οδο-ραπ:: ρ:ιο:ιε:οπο: !:οιπο μπω::

οποιο , :πιο οι: όιιιο:ο:ιε!οειε. _. Ε

Ωωοιπ οπο. ιπποο!πιπ ροι:οπ:ι οο!!οοπτ ιπ :πιο

οπ:ιοοο οποιοο: οπο:: οπο: :οιροιέπο :ιό ποιοι::

ρ:α:ο:ι:οο: ροο::π:ι , ν: :ιό οποίιι:ο. Ε!! Μιι8. οι ο:

πο. 18. απ. ω. Μπιρ:. μ. π.ιο.|ιιιο,8.ΤΙ.ιο. ι. π. ο:

86. Ποιοι. (.`σωπιό. Μοόιο.δ)ι!η , οπο!. Βοποποο.ιιιο.

όι/!.ι8. οι Εκρἰιο. Τοπο.ιιώ. .ι.. Κιώοι·ό. πω. π: Εξ?

ρίιο. Τα:./ἰπο όψ.(.`ορπο!. ιιι 4. όιΠ. η.. πο. απο,

πόπι2ιοΜ. απο. 3. οπο!. :καποιο οι! ό. δοση: 3ιι:ιπρ

:ι.:ιιιι. ι ο ιμ..:ικ.π. Μο]::.όψ.:4.. οπο”. π. οι!!

οοὸό πιο όιοπ: ο πιποο!πο: ρο:ιοε οοο!ιι):ο:ο ιο το!”Τ

οπο:: ιπιο:ιοι:ιο πό ι)οοοπ,οοοό :ο ιριπ ιόοο: οι!.

_ Νο:π :.π!ιοό οι!”ο_όιιρο:πι·ο, ρο!ποιό:ποςοποι

ρο: Γοι·ιππιο ποιοι: Γοιιιοιοο:οι· οοπιιι:οπ:οι· οπο.

:οπ!ι:ο: ροοοπ:ο:;π!ιο:! ιο οοοο:ποο!π ροοι:πιι ιο:

ιππ!ι:ο: οοπίιιιπ:: οπο: π!ιοοιό οπρ!ιοιιιἔ δ: :σκοπο

Πιο: ιι:ορο::π: οποιοι: , οοοό πο:: ιο:ρο::π: οποιο

οοιιι!ι:ι:οο: !:οο:ιιπο:π !:π!:ι:οπ!ιιοι· ροοοπ:ο:οιο.

π. Το:: :ιο ροοοπ:ο !:π!:ιιοπ!ι , οποιοι όο ο:ποο!π

π» ο

- Μ.

5. Σουι

ι!!

·- π. · οι

Νπωω:

ρτσ απορώ:

όιιρο:πιι ο

π. :ο

Ι:: οίκο::

Ωω!!!



.οι οΏοίο·

πι.οιοο8ι.

ζωάκι».

ιο
.ομοσ Η!. Η

δ. Τίιοιικ.

.Ϊ ιι ο

οι!

Βίβιι!ίου ' _ _ _ ο _

.";....., Μ οοιιοιιο ι1Μου!α, που ο!! ριιυοιιο ίοιιιιο ροι·ί1οιοιι

πω.

ο ο .

δοκάρι.

π. -ι

.
.

@Σια Βφ.ΧΧΜβλέίο[!Μοο2ΒΜΜοΜΔρο!ΐοοσοκοπωσε?.ι·οοοΐά μ ώ

οιίουιοι! , νο! ριο !ιοο ισιιιιιιι5 Βετο ιιοιυια!ιυι:ιιΔω ριιιιιιιιο ρι!ιιοἱρῆ οροι·οιιοι,ίοο οίίοιιοι: ιιιοου!Ι.ιι. _ .4

ιι2 οι! ί·ιιιοιιι ίυροι·ιιιιι.ροι Βιιιιιιιι:ο ιο!ιοιοιιιοιιι ο!ο- ιοοοιι οιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιοοι:ιι !)οο;οιΒο ιο ιιιιιιιιιιι οί» |

"πο, νο! οιιοιιι ρι·ο ί!:ιιιυ μια ιιιιιυια: οι: ιιιοου!ιι ί!ιιυιο ιιιιιου!οιιι ,. ουοο ιοι!ι!ιι ιιιιιιιιοι5:ι ιιιυἰίιιιιι

ντι!υίοιι.ιο ιιιωι οιίριιιο, ιιο ο!ιιιιοι‹Ξ ιιιιο!!ιοοιιιι5. Ποο. Αιιιοο. μοβ. ιιιίιε!: ίι:. ίο!ι @πιο Ιιιιιιιιιιο!ιο

Βιι:ο :ι. Ηοι:ιιο ίυίΠοιοιιιοιοοιιί!ιιυιιυι ροι:οιι

τοι· ο:ι ριοιοιιιο .ευι ροοοιιιι ιιοιιοιιιιι οο!οιο , ίου

οιυοο ω... ο!!, ροιοιιιιιιιίοοοιιι οοι·ιοιιιιιιιιιιοιιοιιι

· οριοιοιιιο ιιάυ ροοοιιιι ιιοιιουιο ιοιιο&ιιιοδο οδι

οοιι.ιιο. Ρυιιοιιιιι. ιιοί!ιο ιιιιιιιιιι ριοιοιἰιο οάιι

οιοοοιιιι ιιοιιοιιιυ τοιιο&ιιιο, 8ο ιιιυουιο ι!ιο ίυ!ι!ιιιο,

!ιοιιιοίυί!!οιοιιιοιοοιιί!:ιιυιιυιιιοοοιιιοιι οι!!:υο .ιι.

Ροοοιιιι ίοιι·ιο! ι νο!υιιιοιο Ροίιιυε ,δε ιιυιιουοι:υ το·

:οι &ιιιιιο, οοιιίοιιιι ιιιοι·ιι!ιιοι ροιίουοιιιιο ροι ουσ

ουιιιουιιιίοιιιιι ίοι·ιιιοι , ίου !ιιι!ιιιυο ιυοιο!ιιοι Μ·

!ιιοιοιιιιο 8ο οοιιοιιιιιιιιιιιιι !ιοιιιιιιοιιι !ιιιιιιιυιι!ιιοι·

Ροοοοιοιοι;ιι. @Με πει. οίίο ροοοιιιοιοιιι ρο: ίο οι!

ιι!ιιιο οιοιι,οιιδιιι !ιοιιι!ιιοι;·ι ροοοο!ίο, οι ροοοιιιυιιι

·ιιοιιουιιι ιοιιι&ιιίίο,νο! Η!! οοιιοοιιιιιυιιι ιιιιίίο.

Βι οι) ο Νου Ωι!υιιιυι ίοιοιιι!ιο 6ο ιιοαουιιιιι ιο

οιο ιιιιιου!ιο ιτι ίο!ο ιοίροθυ ίου οοιιοιιιιιιοιιοιιο οι·

ιιἰιιίοοε ου οοιυ _ριειοιιιο ροοοιιιι ιιοιιουυα αιτο

θιιιο ίου οοιιοοιιοιο , τω ιιο οοιιιρ!οιιιιιι ιοιἱοιιοι:ι

!!!ιιιο ιοςιιιιιιιιι ριαιοιοιι ρι·ιυιιιο ιι!ιουιιιε ροιίο

άιοιιιι οοιιιιιιοι $.'Πιο.ουι ιμ.οιι.ιιι·ι.-ι . «ει. ιο υιο

οιι!οιιι ουσ ιοοιιιι·ιι, ριιυιιιιοιιοιυ ρυ!ο!ιιιιυοιιιιο

ίου ιιιιοιιο, 8ο ιοίροιέ!τιιιιι οι! ρι·οιοιιιιιιιι οᾶιιιυ

οοοοιιιι, νι ιο οιιιιίιιιιι. Ρυιιοιιιι. ιιιοου!ιιοκο!ιοιιο

8ο οοεει.ιιιιιιο ίυιιιριο ουο ιιιιροιιοι, Ρι·ιυοιιοιιοου

οο!ιιιιο ρυ!ο!ιιιιυοιιιιι ίου ιιιιοιιε , οι οιιιίουι ιο!ιι

οιιυιιιιοιιιο: ιιοιιυο νιιιιιιι Ποο ιι!ιοιο ίιι!!ιοιι .ο ιό

!οιουι ιιιιιυιιιιιι·ιιιιιου!α:ιυιιο.ιι.οιουιιιυι υπου

Ε" οοι·ροιιι,ουοιιοο οι ροΒιιυο οοιιιοᾶυ ο!ιουιιιο

ιιιισιιιιΔωιωιιι..ω οο!:ιιιιιιυ ιιιιοιοιιι: ιιοο ίο!ιιο

οοιιιιιάιιο το! ίοι·οιοκ , Με: ίο!ο ρι·ιυοιιο .ποιο οι·

οοιιο,ίοο νιιυιιιουοΒιιιιι!οοιι!!ιιυιιιιοαουοιο υιο

ιου!ιιιτι ιο οοιροιιιιυιι ιιιι ιιοο ίο!υο ιοίυοᾶιιο :ο

μοιοιιιυιιι ροοοιιιιιιι,ιιιι! ο!! ιιυιοιιιιι ιιιοι·ιι!ιιοοιι>

Ώιιθ:υο ιιιιιιιια απο ιο οποιο , οι σου” οοιιιο&ιι ν:

Π! ίοιοιοι ιιιιιυιο ιιιοου!ιιιυι; "οι ίο!ο ριιυοιίο

σου". ρυ!ο!ιιιιιιοιιιιε δι ιιιιοιιιι , τω ιπιιιιι:κιυο ί!

ιι:ιυ! οοιιίιιιιι!ι ιιοπιιυιιιο ιιιιιου!ειιι ιιι ποιου:: οι ιο

ω." ίσιωσε ριιυιιιιοιιο!ιακ ιιιιιου!ο οοιιί!!!ιι ο

':"Βιι:ο 3. Ρι·ιυιιιο,ουιο οοιιί!ιιυιι ροοοοιιιιιο ιο

τ!ε ιιιιιιι:ιιιιιι ιιι οι·οιιιο :ιο οιιοιοιι , ίοι! ιιι οιοιιιο οι!

οί!οι .9.Τ|ιο. ι .2.9%.89.4".1.οΜΑ"ΟΜ ι.......... Μ·

Φαιά οποιοι: οι π: ικιιιιι!ιιιιι,·υποο ικιιΣιι-·ιποοικι μαι!

ιιιι·ο ΜοοιιΜιοιιικω !κύιιιω!ι.ι ιιιιοτιι,ιμοιιι ιιιΠικΙι.ι.

?υιιοοιιι.ιιι οιυείοι·ι:ιιο ριιιιιιιοιιο “ΜΜΜ ιιιιιι:υ

!ο,ιιι ουιυεορροί!ιο ίοιιτιιιι ίοιιτιο.!ιιοι οουίιίΒιιιιιι

οι! ρυ!ο!ιιιιιιιοο: ιιιοι:υ!ιι .ο. ριἱυιιιἱυο ορροιι!ιυι

ρυ!ι:!ιιιιυοιιιι ι οι ...πιω ρυ!ο!ιι·ιιιιοο ιιοιι οοιιί!ξιίι

ίοιιιιο!ιιοι ιιι ίοτι:18 ροιί!ι:ιοιιιο ιιιιιιιιιιου ιιιοιοιιιο

πο! οροιοιι.· ίοο·ιιι οιοιιιο οι! οδο : ί!ουι .ο. ρι.ι!ι:!ιιι

ιιιοο οοιροι!ίι , ο:ι ου!υο οιιο!ο8ιΐι ιισιι!!ιιιο ο!! μι!.

ιι!ιιι·ιιιοο οι! ιιιιιιιιοι:ιι,ιιοιι ω..ωιιι ιιι ο!ιοιιιι ίσιο”.

οιοο!!οιοιιιο οοιρυο !ιι οιοιιιοποοροι·οιι , ίοο ιτι σο·

οιιιο οι! οΙΤο;ι›οιοί! ιιοι:ιιιιιιο οοι·Ευο ο!ίο ιιοιίοδ:υιιι

ουοσο οροιιιι, 6ο ιιι!ιι!οιυιιιυε ιιιιιου!ιιιιιυι ουοοο

οι.. 8ο οοιιιιο,ιιιιροιίοά·ιιιιι οιιιοιο οροι·ιιιι,·8ιιιι·ι

!ι!!ουιιιιυιι ρυ!ο!ιιυιιι οι ιιἰιιοιιιιο οιυοοο ο!ίο ;οιεο

ιιιιιιοι· ριι!ιιιιιιιιιοο ιιιιιιιιίιιοιι οοιιιιίιιι ιιι £ωωιι ε

Ροιίοοιοιο ιιοιιιιυι:ιτουοιο οροιοι·ι, Μι οιυοιο ο!ίο.

· Βοειδιιιι. ί! Βουε οσο τοπιιίΠοιιουι οποιοι, το»

Μουοιοι ιιιιιιιιό οιιιιιιο ριιιιοιριαίυροιιιοιυια!”ιιοι ·

οροιιιιιυο , ίου! Βιιιιιο,, ους ροιίοοιι οιιιιιιοι:ιι ιιι οι·

οιιιο ιιο οι., ιιοιι·ιοί!ιιυιᾶ , ιιο!ιυο ..πω ιτιιιιιοιοι .

ιιιιιου!ιιιο οοιιιιι Ποο: οοιιιιο πιο, ίο!ἔι ει·ιιιι.ι ο δ; ἔ

ου!!ο ο!ιο ρι·ιιιοιριο οροιοιιιιο ιο!!ιιιιιο, πω.. οι

οοιοιυι· ρυ!ο!ιιο δ: ιιιιιοιιοοιοιιι Βοο: Νεο ει...

πιο Ι ιιιια ίοιωιι!ιιοι··οοιι!Ηιιιιι υιιιοιι!ιιιιι , οἱ

Ι

ι .

 

ιιι !ιοιυιιιο ριιιο "ποιο ιι!οί!οιΒιι ιιιοοιι!ουι ρα:

ι:ιιιι: !είιιιι ου ίο!ιι ροί!ιο ιο!!ιιυι ιιιιιου!οι οπο”

ιιιιιιίιιιι ιιοιι ρο!!ιιι, ιιοιι ιο!!ιιυι. °

Πιι:ο.ι..Μοου!ιιιιι μι; ιισιιιιο ί!ιιιυ οοιιί!ιιιιιιι Πέ

ίυιίίοι μι· ρι!υιιιἰοιιοιυ υ:οιιι!ιο οοιιίοι·ιιιιιοιιο,

οιιιιιιι οιοιιιυιιι ιιιιιοιιο!Μιι οο !!ιιιυ ιοιιοιιιιιιιιιι

!ιοιο ουιιι!ο8ο ιιιιιιιιι!ι , δ: Βου ν!ιιιιιο Επι: 8ο συ

ι!ιοιοιιοιιιτιο. Ρυιιοιιιιι. ι.ιιοιι Ροιιιιίίοι ιιι οι: θα· Ήφαιστο.

:υ :Με ριιιιιιιο οί!!Βιιοι!;!ιοιιιο .ιι. ιιι οο ί!οιυ,ριιο

τοι ιιοιιι του: 8ο οιιιιοιρισ οροιιιιοι οο!οιιιι ιιειυι°8.

ιιιι!!υιιι ο!ιυο οοιιυιι: Βιιιιιιιιυιυ ιιοοοριίίοι , οιι ου·

πιο ριιιιιιιιοιιο οιοι ροιυιίίοι ιιιιου!οιιιο; ουιιι :ιι

ιιιοιι οι!ιιιιι ιιι οο Βετο ιιιιιο ιιιιιου!ιο ίιι!υιιιι οο!ιιιιδ ι

ίοι. π. οι οιιυιιιο ίυΗἱοὶοιιοο!! πιο ιιιοοιι!ιιιιι οοιι!!ι. .ι

ιυοιιι!ιιιι: ουο .ο. ι·οουιιιι,ιδι ίιιίί!οιυιιτ.ι. ιιιιιδο δι Κοσιοϋιη

ριιιιιιιιο ίοι·ιιιω οοΒιιω:2.οιιὸο οι ριιιιιιιιο ίοιιιιοι οι..

ροι·θοιοιιιιο ιιιιιιιιιιιιι 86 οιιιιιιιιιε ι!!οιι:οιυοοο οδο.

νιιυιιιιοιιο !ιιι!:οι οιιιιιιιιο ιιιοιο!ιο οοιιίοιιιιιιοιιο

ουιιι !οΒο ιιιιιυι·ιι!ι , δ: Βου ιι!ιιιιιο δυο δ: Αιιι!ιοιο

ιιιιιιιιιι: οιοιιιιιιιι .ο. ιοιιοιιι!ιο ιιιιιιιιιι!ι οο!ιιιο ιο

ιιοιυι οοιιίοιυιιιο υιοιο!οιιι απο οοιιίοιιιιιιιιιοιιιξ

ί!ιιυιοοιιι ιιιιιιί8ιο!!!ο !ιιιιιιε οο!ιιιι οίι ωιιιιΩω '

ιιιο!ο οι!ίοιιιιιι ιιοιυιο ιοιιοιιιι!ι.Τυιο πιο Βοο εμ

ίιοοίοιιιιιιιιι οί! ιι·ιοιιι!ιο ου!ο!ιιιιιιοο οι οπο: οπί

οιιε ρω· ιυοουιιι !ιο!·ιιιίιε ιιι οιΡοιιιιιιιιοιιο : μι·

οιιιιιιι ιιιιιιιοι: ιιιιιιιιιι ιι:οιιι!ιιοι πάει 8ο οοιιυοιίο

οι! Πισω ιοευ!ιιιιι 8ο δικιο ιιιιιυιι!οιυ:Ποιιι ρο:

ορροίιιιιιιι οιίίοιιιιιιιιιοιιι οποιοι πιοιο!ιιοι ου!!

ιιιιο οι ουοιίο οίυεΞ !οΒο 8ο ί!ιιο ιιοιυιο!ι.

· Βάσει. Η” οιιυοιιοοοιιίοιωιιοικ ιιο!οΒοιοδο η.

οικον ιιοιυι·ιι!οιιι που ο!! ριοριιιι οιοοιι!ο, ίοο 'και

οιιιιιιᾶυιι!ιειοιιοο ίοι·ιιιιι!ιιοι οοιιί!!!ιι ιιι οι!ΐοιοιι

πιο ο !οΒο 8ο 5η: :οι·Βο ιιοου!ι ιιιιιοιι!ο οοιιί!Βοιο .ο

!ι·ι !ιυιυίυιοοιριιυοιιοιιο : ιιιοι:υ!ο .ιι. οι&ιιιευιιυι·

ι ρ.ιι&ιιο!ι ,νι ο!ΐοι&υοοοοιιίιι. Κοίρ. οοιιίοιιοιιαο ΒηιΙσιι .κι

οι! !ο8οιιι 8ο δικιο ιιοιιιιιι!ουι, νπο ιιο!:ιιι!ιο , ιι!ιοιιι °?!2*,""#

!ιοΒιιιιο!ιιι ίου μι· ιυοουυι !·ιιιΒιιοιΡοι·ιιιαιιουιιε. δ. έ:: .

Ριίοι·οοιιί!ίιιι ιιι εθ.·υιι!ι !ιοιιο!!αιο,8ο οουίοι·ιιιιιο- Μ."Μω,,_

ιο οᾶιἄο οικω!! οι! ι·οου!ιιιιι 8ο οικω ιιιιιιιιιι!οιυ:

οιουο !ιιιιιο ριιυιιιιοιιοιιι· οοιιίοιιιιιιιιιιο ιπο!υοιι

ι&υιι!ο,ιιιιοο ορροιιιιιιι σάκο! !ιοιιοί!ο. Ροί!οιιοι

οοιιί!ί!:ιι ιιι !ιο!ιιιιιιι!ι ιοάιιιιοιιιο ιιιοιιι!ιιοι ροιιιιιι

ιιοιιιο, νο! οι: οιαιοι·ιιι.οιι&ιουε ιιιοι·ο!ιιοι !ιοιιο!ιιο;

σο! οιιιρίο ιοάιιιιοιιιο ιιιιιιιιιι!ιουιιιοιιυο Πιο: κει»

!α οοιιίοιιιιἱε ο Βοο οοιιοιιο ο!!:. Ηιιιυ: ι:οιιίοιιιιιο ·

“πιο ριιυοι!οιιουι ιιιο!υοιι ιιιιιου!ο, ίο. ουιιιίοοιιο

ίοι·ιιιιο ιιιοιο!!ο !ιο!ιιιυο!ιιοι ιι·ι ω... ροι··ίοιιοι·οιν

ιιι,..ΔΔωιι€ιμιιιω ριι!ο!ιιοου αει ίιιοιιι ιοευ!ιιιιι.

Βιι:ο Σ. Μιιοιι!οιιι Μο !!ιιιιι ιιιιιιιιιο. μι Μ· η.

ιιιιιίοι:ο οοιιιιΔο οποιο ίιιροιιιιιι. ο!οιιιιιοι , οοιι ίο

Μπι ιιιο!υοιι ρι!υοιιοιιουι·ιι:ιοιιι!ιο οοιιίοιιιιιι·οιιο

πο !οΒουι δε· δικιο ιιοιυι·. ίοι!!οιιοι:ιι.ριιυοιιοιιοΜ

οοιιίοι·ιιι!ιοιιε οι! !οεοιυ 8οί!ιιοιιιίιιοοιι·ιοι. οιιοιοίι

Ριἱυοι!ο Βιιιιἱο !ιοΒιιυα!ιεοδ.”πιο. 1 .ο. οιι.86. πω.

που! ι·ιιοου!ιιιιι οι οᾶιυιι!ι Μ· ιιιιιυιο ιο!ιοοιιιιι «πιο

ιιιιι ιο ριιιιιιιιιοιιο- ουρ!ιοιιι ιιιιοιιο , ο!ιοιιυε ριιουο

ιιιοιιιιι οι: ιοίο!Βοιιιιο !υιιιιιιιο ιιοιιιιο!!ι; ιι!!ιοοιιιε

ριουοιιιοιιιιοοιι ιοίυ!Βουιιιιοιιιιιιι !ιιαιιιιιοίΑμοιι

ιιιο 8ο Ζωής. Γιιιιοπυ. ι. !!ιοιιιο ιιι!ιοο!ιοιυποοικοω|, Μ

ίο!ιιιυ !ιιιοοιοο!ιιιιιυι οοιιίοιιιοιιοι ιιιοι·ο!οιιιοοιι- »πρωι

ιυιι&ιοιιοιιι 8ο· οοιιίοιιιιιιοιοιιι ουιιι Νεο 80 δυο οπο" ΜΗ·

ωιωιι;τω οιιιιι·ιι ουιιι !οΒο 8ο Βιιο ίυροι·ιιιιιιιιιι!ι.οιΒο ιοί: ρι·ιιιοτίο οοιιιοιιιιιιιιιιο .ο νιιιιιιιουο|°,"ω.“Μ

οοιι!!ιιυ!ι ιιιιιοιι!ιιιιο. Ιοοο οιιιιιι ριιυιιιιο ιιιοια!ιι ω» ω!. (9

οοιιίοιιιαιιιιιιο :ο ιοάοιιι ιιιιιιοιιου: 8οδιιοιιιιιοιυ·-#κΡΡ"ο

ι·ιι!οιιι ιιι μια ποιοι: οοιι!!;ιιιιοιοι Πιιιοι.ι!οι1η ιιυιο """"""°

ικα ο!! οι!υιιιδορυ!ώιιιυοιιιιο οι!υιια, ΡοιΒοιοοιιιοι·ι

ιιιιιιιιίουο



μ_~-μέ

ε

[Μι.21:12 2αἰδ/ιΜακάι έ:: ειιἰιπερεβρεεεωπυι κά'. ειδ:Μ ε· δι'

:ιειι:ιι:μιε ειιιιιιειιι :μιοεδ ει:: :ιειιιι·αιε: ιεδ ρ:ιι.ιε·

:ιο εο:ιιο::ιιι:ε:ιε αδ ιε8ε:ιι δε ιι:ιειιι ιιιμι·ιιε:. ει:

ρ:ιιια:ιο ριιιειιι·ι:ιιδιιιιε δειιι:ιε ιιι ιιο:: ιιιι:ιι αιιιιιια

τιι:ιοιιαιι , ρετιιειε:ι:ιε δε ο:ιιιιιιιιε ιιιειιι :μιοεδ ειιε

?ιιρε:ιια:ιι:ειε : με:: ε:ιειιι ε." :ιο:ιιιι:ιιι: ιιιαειιιαιιι

ιιι ιιοε Με :ιε:ιι:αιειειιε:α μι· ι:ι::ιιιιεεε δο:ιε εδ

ιιιιειιι ιιιρε:ιιε:.Οοιιιι::ιι. ιιειι: ιιι ιιο:: ιιε:ιι ρεεε.

τιι οι ιιι :ε:ιο:ιε οιιειιιά, που ι-οιιιιιι ιιιειιιδι: ιιιιιιιι ·

ει:ιαιιι δε' ::0ιι:ειι;ιρει.ιιιι :με ω: ιιε:ιι:ειιε , ?εδ

ε:ιαιιι ιιιιιι ιιιρε::ια:. ι:ε ιιι :ε:ιοιιε ::ιεειιιαι,ιιοιι ?ο

ιιιιιι ι:ιειιιδι: ρ:ιιια:ιο:ιεαι ριιι:ιι:ι:ιιδιιιιεδε :ιι:ο

τι: ρ:οιιειιιειι:ιε ει: ι·ε?ιιι8ειι:ιε ιιιιιιι:ιια :ιε:ιι:αιιε,

?εδ ε:ια::ι ρ:οιιε:ιιειι:ιε ει: τε?ιιιεειι:ια κει: ιιι

ΝΜ"“· ρει·ιιιι:. ε; Ειιιιδειι:ι. ιι ριιιιε:ιο €ια:ιε ιιιιιιο ιτιοδο

ρω, Μ, ειιε: ιιι :ιοιιι:ειιιρε , ?εδ :ειι:ιιιιι ροε:ιε, ?εδοε:ε:ιι:

ει: ει, πρωι δε ?ε&ο Β:ε:ιαιι·ι ιιαιιι:ιιαιε:ιι που ειιε ι·ειιιιιιιιιειιι

"πιω, ρεεεε:ι,εοιι?ειμιε:ιε ει: εοιι::α Ττιέει:.β[6. εφη.

ιεε·= @ί νιοι 8:α:ιιιιι ερμιιε: νιιιεεοι εειι?ε:ιι ?ο:ιιιειειιι :ιο

σιωι:ιειρε. Ω @Β . . .Ε σ ό . (

:ιε ιιι ι εε:ιοιιιι. ι απ.: ι. αιιι:ια: εοε, εμιι ε

?ε:ιιιιτ,ιιιιιιιιεειιοιιεειι ιιοιιιιιιιι :με ?οια ρεεεε:ο

απο ι·ειιιιιιιοιιε ειιι:μιε ει·:ι:ιε δε ειια:ι:ιι:ε. 8ε:ιιιει.

ρ:οιι.ιιιε?ο::ιιαειι :ειιιιιιιιιε ρεεεε:ι, οσε: μ: ιε

εο:ιειι::ι: αδ δειειιδιιιιι μεεε:ιιιιι: ?εδ 6 ρ:ιιιε:ιο

ε ματια ειιετ:ειιιιιιιι ριπιιιι ρεεεε:ι,8:α:ια μ: ιειιοιι

Δ, εο:ιειι:ιει·ε: αδ :ει:ιιιιιοιιειι:ι ρεεεε:ι: ε:8ο. Μαιο:

εοιιιιι:: :μια πι. μι· ιε ιιοιι εοιι::ιι:ι·ι: ειδ ι·ειιιιιιιο

:και ρεεεε:ι,ειιιιιιδε ιιιρροιιι: εειιιεεεδα:ιιια:ε :ε

:ιιιιιιιιει μεεε:ι: ει·Βο φαι ιιο:ι ει: εειιια :ειιιιιιιιιε

μεεε:ι, με ιο:αιι:ει·, με ρα::ιιιιι:ε:: νιιδε:ειιιιιιι.ι

μ ω. εοιιεοιιιι:ειι:ειδερε: :ιεειδειιε τ: ιιειιει·ε:εδ :ε

-έω," ε"_ ιιιιιιιο:ιε::ι μεε:ι:ι. Μιιι:ι: ρ:οιι. δι ρι·ιιιιι:ιο ετε

,ι., ω”, α”, Με :ιοιι ει: ειιιρα,ιεδ :α:ιιιιιιι ρεειια ιιι ιιοιιιι,:οιε δε
σεων:: δ εδω:μια:ε :πιο ειιιριε ιιιιιιι:ιιειιε εοιιιιιιε:ε: ιιι

δ" ι' "ι ειδι:ιιαιι ειιει·ιιοιιε ι Πεοδεεο:ιιιε:ιιοιιε ειδ επε

"Μ[μ”' :ιι:αε,:ιιο:ειι:ε: ιιι ιιοιιιι μ:ιειιε:α:ι:ε: ε:Βο αδ ιι

ια::ι δε ?ειδιο :και δεει·ειιιε:ι:ιιιιι δειειιιιε:ι:ι :πιο

εοιιειιι·:ε:ε: 2:ειια: μεεε:ιιιιι .ο. ιιιιιιειειι:ε: δε

ειδιιι:μιε:ε δειε:ειιι: μι· ?οιειιι :::ιιιιι·ι:ιοιιειιι , :μια

ιια:ιι:ίι ρι·ιεεεδι:8τε:ιειιι , ν: ιιιο:.ιιιε διιροιι:ιο ιι

ιιιιε ει::ι·α ιαε:ειιιειι:ιιιιι: :πιο ρει·εε:ιι ?ο:ιιια:ιιιιι?

ιιειειι:ει· δε εδεε:μια:ε δειειιι: μεεε:ιιιιι , :μια ιιιι

μ: ?ο:ιιιιιιειιι ιιιεοιιιροιιιιιιιι:α:ειιι εδα:μιειε ορ

ροιιι:ιι: : ?εδ ιι μεεα:ιι:ιι :μια ιιιειιιδει::: ρι·ιιιιι

πρ.

Ποπ?

27.

:ιοιιειιι εεε:ια , ?οια εοιι:ι·ι:ιο εδειιιμιε:ε ιιιι ορροω

:ιε:ειιι:ι ει:ειιιιιι.:ι. ρι·ιιιειιοιιε 2:αιιε ν: ειιιριι , :ε

· διεπει ιιι ρεεεα::ι :ε:ιτ.ιιιιι εάιιιειιι ιιιιει·δο ε Πεο δε

εοιιιιε:ιιο αδ ετεατιιτεε ι·ιιο:ειι:ε: ρε:ιειιε:αιιε; ειιι

εδα:ιμιαι:Ξ ορρο:ιιιιι: ιι&ιιαιιε εοιιιιειιιοεδ Παιδι,

δε ειιει·ιιο ι ε:εα:ιιι·ιε, :με ιιι ιριε εο:ι::ι:ιοιιε ιιιο

ειιιδιιιι:: ει·Βο 8:α:ιε :ιιιιιιιιιι :ιια:ε:ιαιι:ει· ιε ιιε

Μαι" ιιιιιιιιεα:ιο:ιε ειι:::ι ιεε:ιιιιιειιιιιτιι,:ιεε απ:

εε::ιιιιιι.ιε ρεεεετι.

ε 9, :Αδ ω: ι·ειροιιδετιι: ι, εοιιεεδ. ειιιι:ι Όε/εια:.,

ΤειΡΙα π· εοιι::ι:ιοιιε::ι ειιε ?ο:ιιια:ιι εδεειμιε::ι ορροιιιαιιι

ιΪ°πἶἰι' μεειιιο , δε ?ειᾶο :ειιιειι :πιο ει: δια , ιεδ αμεσα,

:με ιιι :α:ιοιιε εειιια ειιιειε:ι:ιε ρ:αι:εδι: :σπιτι

:ιο:ιειιι,δειε:ι. 2.ειιοι δειεα:ιι: ι εοιι::ι:ιο:ιε,ιιιιι

ιιιιιιιιιδε ?ειμιι ειιιιιι·διι::ι. 3. αδ ι·ειιιιιιιοιιεπι με

εατιιιοιι ?οιιιαι ιε:μιι:ι ?0:ιιιιιιιι ι:ιεοιιιροιιιιιιιειιι

::ιι:ιι ρεεεειο,ιεδ ε:ιαιιι νοιιιιιια:ε:ιι Μι ι·ειιιιι:ειι

ιιι δε εοιιδοκιειιιιε. @Με ιΒιιιιι· ρω:: ροιιι ?ο:ιιια

ιιιεοιιιροιιιι.ιιιιε μεεε:ο, που ροιι:ει νοιιι:ιια:ε Πει

εοιιδο:ιαιι:ιε μεεειιι:ιι,ρο:ειι ροιιι εο:ι::ι:ιο,δε :ιό

ροιιι :ειιιιιιιο μεεειι,δο:ιεε ροιιαιιι:8:α:ια,:μιεειι

:ε:ιιιιιιιιε νοιιιιιτιι:ιε διιιιιιιε εοιιδο:ιειιιιιι ρεεεε:ιι.

Ο0ιιῖι°ιι ρ:ιιιιιι:ιιτε?ρ. ιιιιι: οιιιιιιε ωραιο. :μι2
3°· . ι ι ι

οσιε2νεερτι ::οιι::α ?ιι/Ειπα ιιι?ι·ε ν:8ειιο, δε ει ?ο::ιο:ι ιιιιιιιειι:

πω» ςοηει°ιι :ειρ. ε. ν: Μπι. Οοιιι:ε :ε:ιιιιιιι : ιαιριιεε:,

;'° ·ροιιιἑ ?ο:ιιιέι ιιι ιιιιιιεόιο,ιια:ιιτίι ιιιἔι ιιιεοι·ιιροιιιιιι

ιι ειιι::ι αμαξι , ιιιε::ι δε μια :ιοιιει:ρειιι: Με:: ο

:::ιιι::ιιιο :ιιι ιιιιιιι:Ξι ε:: ιιιεοιιιροιΒιιιιιε ειιιιι ιιι:
Δ 'πω. 3: Π:ΗΜ,

ιιιιιιειι, ιιιιριιεε: επι με.: ιιοιι :οιΗμεεε:ιι ιδια.

131088. 00ιι::ιιιο που εε ?ο:ωει:ιεοιι:ιροιιιι- Βι::.ξ..
ιιιιιε απο ιιειιι:ιιειι , ιιιιι :μιέι ιιιειιιδι: νοιιιιι:ε:ειιι Π

'ΡωιιΕυεω ο=ι ι :ιιιειιι νοιιιιι:ε:ειιι ρο:ειι εο:ι::ι

:ιο :πιο ιιιειιιδει·ε. διειι:,ιι::ι:: εοιιδιΒιιε ?ειιε?εδ:ιο

ορροιιε:ιι:οι?ειιιεε , Με :ειιιειι ι:ιειιιδε: νοιιιιι:ε

πιο 0ιι_ειιιι εο:ιδο:ιαι·ι:ιε δε :ειιιι::ειιιιι οσωωι,

:ειιε ια:ιε?εάιο ιιοιι «με δε ?εδο :ιι?ειιΒιιι ει: ο?

ιε:ιδειι:ε. δεδ εοιι:::ι: 1.διιειιδο ιε:ιε?αάιο ?ιιἐ "Σ

δοκιμη·
:ιε:ιι:ἔι ει: εοιιδιειιεοιἶειιιει . ε:ιειιι ιι οιιειιιιιε πο..

ιι: εα:ιι εεεερ:ειε , εδιιιιε οι?ειι?ιι διεπει ιιιο:ειι:ε:

:ειιιιιια , ιιεε: ροιιι: ειμαι: που ιιια:ιε:δε:ιιιειιε

οι?ε:ιδειι:ι. Οίκο ιει:ιι: εοιι::ιτιο :ια:ιι:ἐι ιιιἐ εδα-“

:με ορροιιε:ιι: μεειι:ο , εδο, Πειιιιιοιι:ιιιε::ι

εεεερ:ει·ε, :ιιαιιειιι: δειε:ιιιιι μεεε:ιιιιι, ιιεὲ: ιιο:ι ι

ιιια:ιεα: Πεο: α:ιιιειιε ιιοιιιιιιιοιιειιδειι:ι::μιιε με·

εε:ιιιιι εειιιειιι: ιιιοι·αιι:ε: ιιιιιιε:ιιιιι ρε: ?ο:ιιιειι1

?ιιει ιιε:ιι:ἔιιιιιι:ιεοπιροιιιιιιιε:ιι, ιιο:ιιεειιεε0 τοι.

Ντιπ ιι ιιιιιιε&ο ιιιε:εδο μ: ειιιεδι:ιειιι ιιιι Μεσοι· .

μ ροιιιιιιιειιι.ε..ιιιιριιεε: , Πειιιιι ιιιιε:ε ρ:οδι.ιεει·ε -

ιο:ιιιααι ιιι ιιιιιιειίι:ο ειιιιι μεεε:ο ιιιεοιιιροιιιιιι

ι ιεειι , δε ιι:ιιιιι ιιοιιε :ειιιι::ε:ε μεεε:ιιι::ι: ιιο:ι πι,

ι ρο:ειι ω: ?ο::ιιειιι , δε :πιο ιι:ιιιιι νειιε :μιιδ:μιιδ

μ ?οι·ι:ιια Μι μ: ιε ιιιειιιδι:, ειιιιι :ιοιι αιιο ι·ιιοδο _ _

Πεο: ιιιιε:ιἔ νειι: :εε,:μιε:ιι ει: ρ:οδιιεειιδο : ε:Βο . "

η ιιοειριο , :μι:ιδ ιιιιε::ἔ ρ:οδιιει:?ο:ι:ιιε:ιι :ειιειιε

ι απο, :ιεεειια:ιο νιιι: ιιιειιι ειι :ειι εί?εάι.ι ?οι·ιιιαιι,

Σ :μιι επι ι·ειιιι::ε:ε ρεεεε:ιιιιι, 3. ιιιιριιεε:, ιιιιιιε:ε ο?- 3_Μαιωι,

ι ?εδώ εᾶιιιἐ`ι μι· εοιι:ιι:ιο:ιειιι ιι ρεεεε:οι·ε, ι::ιειιε:ε

οιιειι?ε:τι ρειιιιιιι:ιι , δεοδιιιιιι ιιι Πεο. διιιιια:ε .οι

οιιειιειιαδι:ιιιδ , ιιοιι :ιιιιιιε: μεεε:οι· οιιιε&ιιιιι δι

Βιιιιιιι :ιδιο Επι. ΚεριιΒιιε: ειι:ειιι , Πειιο;ι :ιδιο

ιιει:ιει·ε οι:ιιειδιιι:ιι , :ιιιοδ ει: ?ε οδιο διΒιιιι:ιι :ιοιι

ιιι. δι::ιι: ε εοιι::ει·ιο ι:ιιριιειι: , Πειιιιι ειιιε:ε :ιιι
ιε&ιιιιτι, :μιοδ ει: ?ε πιο:: Πει διΒιιιιιιι :ιοιι εε. ν

Νεε :ιιει ρο:ειι,ρ:ιιΤε Πειιιιι ο:ιιιΤε μεεειο:ειιι ι

ρ:ορ:ε: :ιι?ειιιιιιιι ρ:ειε:ι:ειιι. Έιδ:μιιδ .:ι. ιι: δ::

ροιιιΒιιι , δε ?ιδιο ιιιιιι:μιειιι Πεο: οδι: ιιοιιιιιιειιι

ρ:ορ:ε: ιι??ειιιειιι ριε:ει·ι:ιιιιι: ει·Βο ιει:ειπ δε ?ε

δε, ιιιιιιειέι οιιειιιιι αειιιιέι μ: εοιιιιι:ιο:ιεπι ι με·

::ε:οτε, :οιιιιιιι· ρειι.ιιιιι, ε:: ρι·οιιιδε οδιιιιιι ει: μπε

Πει :ιιιιιιε:ο οδιοει: μπε Με, :ε:ιιιι:ι:ι.ιι· ρεεεε.

ιδιοι: :ειιιι::ι .ιι.ρεεεε:ιιιιι ι Πεο , :ιιι ειιιιδ ω,

:μιιιιιι μεεε:ιι:ιι που ε:ιιριιιιι :ιδιο ιιειιει·ι ι Πεο.

ο (ιοιιειιιδο, ιι ιι.ιιιιιιιειε ιιόιιιειιιδι: ρι·ιιιε:ιοιιειιι

ει·ε:ιιιι ν: ειιιραι:ι , δε ?ειι?ιο Βιε:ιιιιιι ειι::ε ?εε:α

ιιιε:ι:ιιιιι ιιο:ι εο:ιειι::ε:ε ν: ?ο:ιιιειιι ι:ι:ι:ιιειι:ει·

Ι δειε:ι:ε:ιι μεεειιιιιι:ειιιιιιιιιιδ ιιιρρο:ια: εδαιμιε

ι :εδειειιιιτι μ: εοιι::ιιιοιιειιι, :μια ει·ειιειιι ιιειιι::ι

' ρ:εεεδι:. Ηοε ει: εο:ι::ε Τπιδειι:. ω. δοεε:ιε,νιιι

ι:$

δικια/ιιι

εαι:ι εειιιειιι ?ο::ιιειειιι ποδι; ιιιιιιιιεε:ιοιιιε ειιε

ιιιιιι:ιειιι , :μιειιι ιδιοι :ιιειιιιι:α:ιι ιιοιιιει διιροιι

:ιοιιιε ιιι ποιοι: :εειριιιιιιι, :μια αιιε ειιε που ροιειε

ι @μια ιιαισιτιιειι.

σειρα: ε. Ει: εο :μιειδ ιιιεειιιιι ιιι ιιοε ειω

εοιιιιιια: ιιι ριιιιε:ιο:ιε :οιι?οιιιιι:ειιε ειδ ι:·8ειιι δε

ιι:ιε:ιι ?ιιρετιιε:. που ιε:μιι:ιι: πιο» εοιιιιι:ε:ειιι

ρ:ιιιε:ιοιιε Β:ε:ιιιι,ιεδ :ιιο:ειιεεοιι?ο:ιιιιια:ιε αδ ιε

ρειιι δε ιιιιειιι ιιιρε:ιιει. νει ει: ρια:ειι:ιε εάιισιιε

ιιοιιειιι: ιιιρε:ιια:. μ: :ιιοδιιιιι ιιαιιιιιιε ιιιο:ειι:ε:

ιειι&ε, νει εε:ιεεκ ιριε ι·εό:ι:ιιδι:ιε ?ιιρε:ιιε:. ετε

ιιε ιιιοτειιιει· εειιιε:α. διειι: ιιι. ιιιαειιιε ιιι ριι:ἔι :ιε

Με :πιο εοιιιιιιε:ε: ιιι ρι·ιιια:ιο:ιε αιιειιιιιε ?στερει

ριινιιεω, ιεδ ιιιο:ειιε εοιιιιι::ιιι:ε:ιε ρ:οιιειιιε:ι:ιε

ει: ιρ?α :εθ:ι:ιιδιιιε ιιε:ιι:2α:ι ιερε:ιιδε ιιιιειιι οπο·

:ειει:ι : ι:ε ιιιεειιιε ιιι ιιο:: ιιε:ιι οδο ::οιιιιιι:ε: ιιι μι· “,,,ω,,, Μ

ιιε:ιοιιε ειιειιιιιε ?ειδη ριινιιεκ ιιιρε:ιιε:, ιεδ διο. δε. Με.

:ειιε εοιι?ο:οιι:ε:ια, ρ:οιιειιιειιιιε ει: ιρ?ε :ειιιι:ιιδι- Με: Μη·

ι ιιι: 8ι·ε:ιεδε δοιιοι·ιιοι ιιιρ::ιιε:. ειδ “με δε ιιιιειιι ι" "'"ι°'

ι

δι·

μ.

ΜΒΜ:: κά'

ιιιρε:ιιαι, μη). με. ιιιι:εε.Αδ ρι·:ιιι. ιιε8. ρατι:ενΜΜ !"_

ι:ειιι, Μο:ειιιειιιιτι εοιιιο:ιιιιιιιι εδ ιεεειιι δ: Ειμαι “
Π Ζ ιια:ιι:ειειιι

μπω::

Μιισειιιι ιιῦ'°ε



_ Π:: ρθνβ `

.Μό Π:7ι.ΧΧιν. στι.:β) Μεσοι: έτι αιτιοωρυβρετατιαΜ τω. τεἄἐϊτιἔ'

τιιτιυται:ιττ τιοτι ροτειι:ιτι ριιι·α τιατυτα τ:στιιιιι:τ: ιττ

ιρια τιιιυτο,ν:ι ιιι αιιφια ρ:τι-:&ιστι: ριινΗ:ιτ (του.

τα ιτατυτι: , τ:: ιιι ιιισταιι τατττιιττι :σιτισττιιιτατ: :τι

ρτρι:τιιιε αέιιιιυτ ιτοτι:ιτια ρ:: τιιστιτιττι ιταιιιιυτ

τιισταιιτ:τ ρ:τι:υ:ταιιτι:,ν:ι το τρια τ:έι:ιιυτιιτι: ιτα

τιιτα , φτιι:τιυε ιι Π:ο ιο:: τ:ρυιτ; 8τιιττιτιαιυταιι

`. τ:&α δ: :στιτστιιιι: :στιτιιτα ιιι. Φσιιιαιττ τιαττιτα,

δ: συπυι: ρ:τί:άισ τιιιιυταιιτ, :τι τττιιιιτιι ίσοι:

αυτ: :στιι··σττι·τιτατιτ,ν:ι τιιιι'στ. τα ι:8:το , τιοτι ιριιι

τοττττιιιτ :σττιστττιιται ατι ι:Β:τια; 8τατια πιο ιιαιιι

τιταιιι τιοτι :ιι ιυιιι:&υττι :σιιισττιιττατιε . τ:ι.ιτττ.ττ.
ατι ι:ε:ττι ιυρ:τιιατ. τ:: :Η ιρια ίστττιιιιιε :στιτισττιιι

τα: ιταιαιτυαιιε ατι ι:8:ιιι δ: ιιιι:οι ιυρ:τιιατ.ντιτι:

ιιιτριιτ:ατ, 8ταιιαιτι ιταοιτυαι:ιτι Ποιοι στ: :υττι ρ.

τ:τιστταιι , φτατ :ιι τιιτισττττιται ατι ι:8:ιιι , ντῇω Μ::

τ8τττττ ιιι :ιτιε ρτιυατιστι: ιστιιιαιιτ:τ :οτιίιιι:ιι οια

:υια ιττ τω: ιιατυι σο: τοπια :υιιι τιια:υια Εστττια

ιιι:: ρυΒιιτιτ, σου: τιιτ:&: ορροτιιιυτ :ιτα: :τι μ.

1 τοιωτιιτ :στιιστιιιιτττε ..τι ι:ε:τιι δ: ιιο:ττι τι:οιτυοι,
ι στι:: ιιι ιιοιι ίιατυ τιοτι ισιιιιιι :στιίιιιιτ ιιι ι:ιιοταιι

:στιιιστιιιιτατ:, τ:: :τιαττι ιιι μου: ρ:τ 8τατιατυ

ιιαισιτυαι:τιι , τιυἔι ρ:τ ττιστιυττι Μαριώ: ρ:τοιατι:ιτ

τ:τ :στιιοττοατουτ ιιτιι ιι.τρ:ττιατυταιι.
Δ στα” ε. Ρτιυατισ ματια :ιι το:: , :τεσ τιοτι

ροτ:ιι τιια:υιαιτι :στιιιιιυ:τ:. (Δια ττια:ιτια :τι ρ::

:ατυοι:ρ:::αιι τ:αυια Π:ιτε άι: τι:ουιτ.Ατιτ::. σου·

ίιατ:τιαττι αρ :ο :Η ριιυατιο ίσταται.: ουσ :τι ίσταται

τ:: α Π:σ :τι εταιια: :τεσ α Π:ο :ιι ρτιυατισ ετα

τια:. ()στιιιιιιι. ρτιυατιο ετατιαι :τι ρο:τια ρ:::ατια.

13:οττττιιςτι τ :τΒο τιοτι ροτ:ιι :στιιιιιυ:τ: ρ:::α

τυιτι:ρσ:τια .ττ.:ιι οοιια,8: ιι Π:σ ιιιτ:ιιταιρ:::ατιτττι

τιιαιυττι.8: α Π:σ ττυιισ τιιοτισ ιτιτ:τττιιι:τι, τ:: Γσιτιο:τ

ρ:τιιιιιιυιιι. Ατιτ::. ρτσΒ.ιτι:ο Π:τιι ιυιιτι·αιιιτ στα·

τιατιι αιι ιιστιιιτι: , :μια ρ:::ατιιι. Ρι:ιρ. τιιιι. ατιτ::.

:Η ρτιυαιισ μου; α Π:ο μινι:: σ: :σιτι:συ:τι

Η τ:τ , τ:στι::τισ; τττσι·αιιτ:τ δ: ατιτ:::τι:τιι:τ , τι:εο.

ό. Μαρ Π:υ:.τι. τιοτι ιυιιτταιιιτ ετατιαιο, ατε συιαρ:::ατστ,

.τ.·'

Οστιβι·τιι.

τ. 3 8;
Έκτακτα

διοτι.: :ΚΙ τι

(Νήσοι 4.. Ρτιυατιο ματι: :Η :ἄ`:ᾶυε ρ:::ατι: “Ρ

ιΒιιυτ τιοτι ρστ:ίιιιιυτι :στιιιιιυ:τ: ; :ιιιιι τιυιιυτ :ι`- Μιιιιτισ

τ του: ναι:ατ ιυαττι :ιιυιατιτ τοτωτιιτ:τ:οτιτττιττττ:.2··3· ώ

φΡ::ιρ. τιιιιιττ8. ατιτ::. ρτιττατισ Βιατιι: :τι απο:: ρ. 2$".72'

έ ασιυαιτε, ττατιι:αι: :τι :Β-:δτυα ιιιιιτ:υια. προ: τω: Μ., ;Μ,,.

πι. τιοτι :στιι:τφυιιυτ , τ:: ιοττιιαιιτ:τ ωττ:τωτι ι ν: ττιστττΙ:.

ρτιυατισ 8τατια ιιι ροττωτ :τι :ιι-:&υε ρ::τ:ατι σ

τιΒιιιαιια,συστι €ιτιι ιιι Αιι.ιιιισ: :ατι:τιι ταιιι:ττ τιοτι

:τι :τιοτι , τ:: ρ:::ατυιττ ιριυιιι ιιι ρσιι:τιτ αο Α·

:τω :στιτταθ:υιο.

σωτ.τ.τ Σ. Ιτιαιτιυαιιτ:τ ιττ @το :στιιιιιυτι,ιι ει·

ιουαιια :στιιιιιιιτατιτ ρ:::ατα, ιτιαεφιαι:ιι ιιιιι:υιαε σύ

:συτταιτυτττ. (.ισττττα πιο κουαιιτ:τ ιιι εταιια:σττ

ιιιτυτι, τι ιιιαφιτιιια :σττιττιιιιατιτ ρ:::ατα,ιτισηυαι:ε

ι ττια:υιαε :σιιιταιτυιιτ. ιΒιιυτ ατι τατιστι:οι ιιια:υιπ

ττττιτι ρ:τ ι: :σττι:ττ ρτιυ.ιτισ ετατιτ:: ττατιι τι ρ:τ Γ:

:στιι:ττ:τατι ρτιτιατισττ:ιτι ττιαιοτιε,ν:ι τιιιτιστιεει·α

τω, νιτιατ:ιυτ τατισ ττια:ττιατ. Αυτ:::τι.ρτσια. ι: ιιι

:ιτυτ φαει: ιτια:υιατττε, φτι 8ταυιυττ; ιι ιιιιτιιιι, :οι

ι:υιυε ρ:::αιυττι :6ιιιιιιτ, (ιιι: ττιαιοι: , ίιυ: τιιιτιστ:

ρτιυ:τυτ φωτ. @τι :σιτο Π:υιιι στιιτ ττιαιοτ:τιι

:οτιτταιτιτ ιτια:υιαιτι,τφυαιτι φτι τι.ιτατυτ,:ιισ ιιι: τ:

οιιΠιστ:,ιτι: ιττι:τιιιοι: ριιυ:τυτ Βτατιι. Β:ιρ. Με.
:οτιι:τ1. :ιυιιιυ: ρι·οιι. ατι ιιια:υιασ:ι.ιι.ι:οτιτ:υττιτ Π

ρτ:τ:τιτυε ατζιυε ρ::τ:ατι,νι ρσιιτιυα τι:ιστιιιιταε, ιι

ιατιι ίρ::ιιι:αιττισ8:τι:τιστττιτιατιτισ. Αιτιιιιισ αυτ:

8τατια: τ:στι:υττιτ ατι υια:υιιιιιι, νι ρτιυατιο αυτ: Ρω."ϋ α!!

:στιιστιιιιταιιε. στα:: αιτι:τιι ρτιτ.τατισ τσιιιτ τοιαιτι τπαι·ισΙππτ

ίσταται τι ιιιιιι:θ:σ,α :μα τι:τιστοιτταιιατυτ ρυισιτττι #Μ/Μτα:ιτ

δ: ιιιτιιιυτιι,ατι τοατ:υιαττι :σττιιιτυ:ιιτιαιτι :στι:υττιτ “ΜΦ” _

'ιτττιιυιιιιιιιιτ:τ : :μια :στιτ:υττιτ τσιι:τττισ α ιυιιι:τίι:ο,τιοτι ραττ:ιτι , τω ιστατιι ρυι:ιιτιιυιιιτι:ιιι τι:ιιιταιιι. ε

νου: :στι:ιτι τοστιο ι: ιιαιτ:τ ιυιοι:θτυιτι,συστι ρτι

υιιτυυι :τι ττιαιστ: ρυι:ιιτιιυτιιτι: , α: ουσ: ρτιυαιτι

 

ιιι..

.4$·

· :τι υιιτιστ::νττυιττφι:.ιι.ιτι τατιοττ: ρτιυατιστιιι ριιι

:ιιτιττιιιιιιιε ι: ιιαιτ:τττ αιτιυαιιτ:τ. @τιοτι ττια:ιτια

σου ιταιι:ιυτ τατισ τ:τιιιιιιι α φιο , συι τι:ρ:ι·ιιιιυτ,

φωτ". ›ισρ:::ατιτιο :στιττα Π:υττι , ιτιτ:τρτ:τατιυ: 8: νιττυα. ι τ:: τ:τυιιιιι ατι :τυ:ιιι , ουια:συιτιιυτ , :τοι :τι τρια

πιστιαΜοτ

τι? σου.

Ώ·

ιιτ:τ νυιτ ρτιυατιστι:ιτι ματια , ιτττ:τρτ:ταιιυ: να ρτιιιατισ ρυι:ιιτιτυτιιτιιτ ‹ι:ιιιτω. ιιοιι: τι ιτι τιιτιοτι:

ι:τττιο τιιιιοιυτισιτ:τιι αττιι:ιτιι: ιιτρ:ττται.8: :όιυτι ρτιυατισττιε νιτυιιιφι: ιυι:ιι::Συυι ι: ιταιι:τ 2ουαιι

ᾶιστιιτ :υιττ Π:ο Πτι: 8: :τυπο Γυρ:ττιατ. (Στατ: τ τ:: ρτιοατυτιι στιιιιι ρυι:ιιτιιυτιιττ: τι:ιοιτα, :τιιιιιιίι

ρτιυατισ Βτατια: ρτιστ τατιστι: :ιι αρ::τ:ατστ: πιο· ζ ιο ντισ τιιαιστ , τ.1υαιιι ιιι αιισ ρτ:::ιι:τιτ ρυι:ιιτιτυ
ταιιτ:τ συατιι ιιΠ:ο Ρτττετε. ν: αυτ:ιιι ιιι: ττιστα- ι σο, τισττ ρτορτ:τ:α ντιιιιττ :τιττιιαριε ττια:υιατυτιι,

ιτττι-:ττι ρ:::ατοτ:, :ιι ρ:::ατυιιι: νι :ιι ριινίτ:: τφυτιιιιτ αιιυτι. @τιοτι :σιιιιτιιιατι ροι:ίι :τι τττα:υια

α Π:σ,:ιι τατιιιιτιιρττ:ττα ρ:::ατι.8ι:υτ ντια :.ττιωι. :στρστ:α. @οι :σιτο :ιι ραιιστ: τιια:υιατο :οικια

ιιυ: αάισ ρ:::ατι , ν: τττοταιιτ:τ:ιια:τ:αιυτα, :Η ιιι: , τστατιι ρτιίιιττατο ρυιτ:ιττιτυιιιτι:τιι αιτιιιτ:τιτιο,

ρ:τ:τ:ατ:τιι; νι ριινιιτ:: :τι α Π:ο,ιιοτι:ιι ρ:::αιυτο. τιοτι τιι:ιτυι· ιιιαειε , αυτ οιιιιιιε τιιαι:υιαιυε :τι ιιοιι(

Ηιτι: ραι:τ ατι τ:οτιιιτιιι. !/τέο!ιιι. ει ετιυατιο ετα- ιιοιι: ττιαιστιτ, αυτ τιιιτιοτια ρυιιιιιτιτυιιιττιε, τω :τι

τι:: ρου: τιιτιστι: :ιι α ρ:τ:τ:ατοτ:; :τιμ ιιοιι ρσι:ίι ττιαιστ:, αυτ ιιιιιτστ: ριιιισι:. Ποιο ιΒιτυτ τστα :οτι

οιι::τιυε τατιοτι: :ιι: τι Π:σ::τυια τιοτι ροι:ιι Π:υττ ι ιστοιιταε ρ:τ ρ:τ::ατιιιτι αι: ατιιτιτα αυί:ταιυτ,ιιοτι :ιι

ιυιιιταιι:τ: Έστιιιατιι , στι: ιαιιι ιυρρστιιτυτ ιυιιττα- :ιτυτ νου: ταιρι: τττα:υιαιυε,συὲιιι αιιυε,:ιτ οποιοι:

ᾶα. καρ. ιι:8.:οτιι:τι. Αυ ρτσιο.τιιιιιτιΒ.:στιι:φ ρυιτ:ιιτιτυτ:ιιιι: τι:ρ:ττιιια , τ:: :τι τ:ιρ:&υ ατι ετα

τιστι ρστ:ιι: Π:υτ ιυιιτταιι:ι: ιοτιιιατιι ριτνιι::, του:

ταοτιιιιι ιυρροιιιιυτιυιιιτισια ιτισταιιι:ι·,τι:8στουα:ιυρροτιιττττ ιυιοττατέιτα ριινίι::, τ:στι::τισ ι Π:υε αυ- ι

τω: τιττττττττττ ρσίι::τιιτι τατισιι: 8τατιαιαι, ου: ιυρ- ι

ροτιιτυτ μια: τατιστι: ιυιοτταόια τατιιιιιιι τιισταιιτ:τ. τ

στο:: 3. τα:: ρτιυαιισ 8τατι: :ιι ττιαια,:ιυια :ιι ι

ρτιυατισ ι:στιται: φοιτ:: τ:: :τιαιτι ιιαιιιιυε :ιιατιτα

τιε , δ: τ:ιιττυα: νιττυι:ειττἴυι: ιυτιτ τι:ιιιιιτι: :τεσ φ

:τιαι:τι ρτιυατισ :ιτατιτατιε , δ: τ:ιιουοτυιτι :τι τιιαια. ι

Ρωτώ.. Κ:ιρ. τι ισουατιιυτ τι: ρ::. ατ.ιιυαιι,:οτι::τ:ισ ρτιυα

τιττωτιτι τισιι:ιιι :ιιατιτατιι, τ:ιιφτατυτιι‹ιυ: νιτιυιυττι ιυρ:τ

26';::;;" τται. :ιι: ττιαιατττ ιιι τρια ρττυατιστι: 8τατιω, νι ιιι τα

-ρφ2"Μ. τιι::.:υττι φτα στου:: ιταιαιτιιειιιιυιτ ρ:ττιυττιυι·,:ιτ

που .χι Μ.. ::ρτιτ ω. δ: δρ: , συτ;ττσιτ το σρροιιτιε α&ιιουε

ΜΒ. ι·τ:τ:ιιτ,8: τι:ιρ:τατισιιιε αττιιτιυιιτυτ. ετ ιοουαοιυτ

τι: ιιιατ:υια, τιι:σ, ιοιατιι ρτιυατισττ:ττι ματι: τι:ια:υ

ιαιτι :σττιιιιυ: τ: τ τιυια ίσια :τι ρτιυαιιο Έστω: ρ:τ

ιι:ι:τιιια δ: σττιατιιιε ατιιτιιαυι ιττ σιτιιττ: τα άι:: τ:

του ιιιτιετιιτι :Φυτά οιι===τι

40.
 

υιυτ ρ:::ατιτιιι5:τι φισ ταιι.ε ρι·ιυατισ :πιατα :ιτ.

Πτοσ ό. Ετιαττι ν:ιιιαι: τ:ιιτισυιτ τ:τια:υιατιιιτι

ατιιττια , σο: ωττττιιιτ ιιι ρτιυατιστι: ρ:τι:έιαι :στι

ιστττιιτατιτ ιτισταιιε,ν:ι :υττι ι:8: 8: Ευ: τατιτίιυι σα·

τυταιι, συστ:ι ωιιτιιτ ιιι ρυτα ττατυτα τ ν:ι :τιατιι απο

ι:Β: δ: Πρ: ιυρ:ττιατ.ντ ιιι ιιστ: ιιιιιυ τιποτα :ι:υαιτρ

ατι ιιτι:τιι ιιτρ:ττιατ.8.Τιτο.ι.:. 9.89. "τι ά 3.ρ.

9.87. απ. τι.. :τι 3. Ταιτι:τιι ιιι ρτωτι ιοτ:ο τιιτ:ατ,ιιια

:υιαυι ν:τιιαιιε :τα ιττιρι·ορτισ ιιται:υιαιτι : φτια ρισ

Μ.

ι ρτια τιιατ:υια :στιιιιιιτ ιιτρτιυατιστι: ιιαιιιτυαιιι. τιοτι

αθτιταιιιιιιτστιε:8τ :μια ρυιαυιτ, ν:τιιαι: ιιυιισ τω»

τυαιι ιιτιστ:,ι:τι ταιιιιιυι αθ:υαιι,ουι :στιίιιιιτ ιιι ι:ι

υστ: :ιτατιταιιε :τρα Π:υττι, ιυιιι:ᾶυττι ριιυαι·:. ιο

ροίι:τιστι ισ:σ αιιισιυιιι :στττ::τιιτ , :κ ν:τιιαιι :αυ- ,

ιατι ττια:υιαιτι ιττ ατιιιιια. Ρτσιι.ν:τιιιι: ρι·ιυατ αττι- |ω$2:

ττιαιτι αιιουσ τιιτστ: ιταιιιτυαιι , φτι :οτιιιιιιτ ιιι ρ:τ- 17.“"._

τω.. :σιιτ-οτιιιιτατ: οιστιιιι απο ι:8: δ: 6ο: , αυτ

ιιαιυταιι, νι ιιι ρυτα τιποτα; αυτ ιυρ:τυατυταιι, νι ιιι

ιιστ: αυτ. @ρα βαττ ρ:τ ν:τιιτιι: αιιφισ στου: τι:
ή ι η ι ι Μ _____ η ιι:σιιτττυε



· 11εφ.ΧΧΙ26 2ισιάβι Μεσα/ει έ» ειιὶΜιΡο/ἰρισεωιιιυηόῖ.κιἄἐ?ιι? Δε:

Η:θ:ιιιευε 86 :!οιι8ει:ιιιιι ε! ρ:ιΪ:όὶε ι:οιι€οιιι·ι!ιει:|

ι110τ:ι!ι, εεε ι:ιι:ιιιιιι· !:ιιιει: ει! ι:ει.ι!ειη 86 506611

ι!:Βιιιιιιι ι ιτε Μ:: Ριιιιειιο ρ:ιί::&ε: :οιιίοιωιιειιι

ιιιοιε!ιε :οιιίιιιιιιι !:οιιιιε!ιι:ι ιιιε:ι.ι!ειιι ν:ιιιε!ιε.

#7:: απ» εοη6

Ι] Η Με.

σελ: να.

ιιι.ω,

 

!”:έ!ε :οιιιοιιιιιιειιε εόιιιε!ιε ι :μια ι!:Β:Βειιιι:!Τ:

ορροί!ιο εθ:ιιι νιιιιιιιει τω κι ριιιιειιοιι: ρ:ι!::ι9ια

:οιιΐοιιιιιιέιιιε !ιεΒιιιιε!ιε, :με :ιει κι ειιιιιιε, ν:! :ιι

ίι:ιιιι:ιιιειιε ε8ιιιιιιι Γ:ιιι:ιιιιοιιΒιιι ρ:: ιιιοι!ιιιιι

!ιε!ειιιιε ιιιοιε!!ι:ι ι:!ιθιε , ν:!::ι ιρἴε ι:ᾶἱιιιι!ιιι:

"πως 86 νιιιιιω,ειιι ιιειιιιεΙιιιιιι, ει.ιι ίιιρ:ιιιει. :ιί!

ω. μι!! ν:ιιιε!: ι:ιιειι:ει ρ:ιι-:όιε ειςι.ι: ιιιι:Βιε :ύ

Ϊοιωιιεε ρ!ινί!:ε ει! !:8:ιιε 86 Βιι:ιιι ιιειιι ιε!:ιιι, ν:!

!ιερ:ι·ιιει. που ιειι;ι:ιι ιιιι:Βιε :οιιΪοιιιιἱιιιι Βιοτε

Μ: ει! :ειιι!:ι11!:8:ι11 86 Βιι:ιιι ι!:Βιιιιιιι: ιιιιιε Ε::

που Μίκι: ρ:ιιι!:ι :ιι ριινίὶ:ε :οιιΐοιιιιιιει: ει! Ι:·

8:ιιι 86 Ειπα: ι!:Βιιιιιιι,ΐ:ι:! Με:: :ει ιι:εειιοιι: :ιι

ιιιί-:ιιιιιιιι: εᾶιιε!ὶε ι!ι!!-οιιιιιιειιι μα· ιιιοι!ιιιιε Βεβι

ιί!5ι ρ:ι!:ιι:ιε.ιιιιε. Ε!! ειιι:ιιι 6!ι.ιΡ!:16 ι!!!ΐοι·ιιιιιει:

ιι!ι:ι·ε ιιιι:οιιιροΠ!!ιι!ιε :ιιιιι :ίΤ:ιιιιε!ι :οιι!”οιιιτιιιει:

ει! !686ι11 86 ι:ιιι:ιιι 6!:Βιιιιιιι, ηιιε!ιε :ιι ι!ι!ΐοι·ιιιιι:ε

ιι:ιοι·ιε!ι5. Α!ι:ιε ι:οιιερο!!!βι!ιε , νι ι!!!!οιιιιιιει ν:

ι

!

ιιιε!ιε;:ιιιει !ι::ι ιιιιιιιιει, ιιοιι ιειιι:ιι ιο!!ιι :ί!ειιιιε- ν

!:ιιι :εω :οιιΐοιι:ιιιιει:ω; ιιοιι.ιι. Με ιο!!ιιιιι, ιι!!!

Ρ:ιι!ἱΒΪ›ι·ω!ιει:ιιε ιιιοιιε!ιε.

οι:: ·7. Με:ι!!ε που ιιι:Ιιιι!ἱιριι:ι:ιἰιιιω ρ::

:ειιιιιι,:ει ιιιιοἴ:ςιιιιιε:Ιι, :οιιί!ιιιιιιιι: , Μ! ιειι

ωεωω ει» ιἰι‹ιι ι:ιιιιιιιειιιι:: δ. 'Πισω. 1.2.4ιι.86.676. πω! ε.

σἰκιΜ° Με· Μπελ: ποπ ε!! 4!ισιιίε! Ροβιιιι: ιι! απάνω: : π::ΑΒιιιβ

'ΜΜΜ α" ρι·ιιιειιυιιιωβιιιω,βά/2ιιιβσαι μιιιιιιιυπ:υπ :μου

ήθ".1.ω Απ» "παπι οικω: κι πάπια ιιά/ιαι»ι αιιιβω, ει:: ε!!!

_ μπιιικΜ. Ει ω: @σειρ μεσα:: άιιιιι·|Σιι ...Με υι

” ι!καιιιι Γιιιιι!ειιι. ιιιε:ιι!ε ό: ΐοιιιιε!ι Μίκυ ιιιιροι·

ιει ριιιιειιοιι:ιιι ι!:Βιιο: ριιΙ:!ειιιιιι!ιιιιε 86 ιιιιοιιε,

6ειι!ει:ιι ειιι:ιιι πο: ΜΗ :οιιιιοιειιιι: δ! ιικ!ιι:&::

ιιεε:ιι!ε :ειπε ρι·ιιιειιιι: ορροιιιιιιι· ριι!:Βιιιιιι!ιιι!!

86 ιιιιοι!: Ιω: !-ιιιιι Ροί!ιιιιε: πει! ιεεε:ιι!ε ι!ιι:θ::

86 ίοιιιι.ι!ιι:ι :ιι ιιιιιι! ριιιιιιιιιιιιιι. !)ι::ι, ορροιιι

:οιιιι:ειι:. Ποιιιιε: Βιιιιιε!ιι:ι· ιι:8ετ ριι!:!ιιιιιιι!ἱ

πω:: 86 ιιιιοι:αι ίιι!ει:&ο ι!:Βιιιιιιι, !ι::ι :οιιιιοι:ι

ι:ειι!ειι:ι;:ιι ςιιιι ιε!ι: ριιιιειιο !::ιιιε Πι. 60056413

!ιτι ιιοΒιι:!!: ιιιι:ειε ιιιει:ιι!ιι ρ:66ει! οι·ιΒιιιεΤιε. :Με

ιειιι:ιι ιιι ιιοΒιιιιοιι δι ιρΐιιι:ιι οιιΒιιιε!: ριοιορε·

ι·:ιιιιι; ε :με Μ:: ι11ει:ιε!ε ιο ιιοΒιι :ευ (αυτ: ι8ιιιιι·

ιιεε:ιι!ε ειπε: 86 €οιιεεε!!ι:1° :σε :οιι!!ιιιιιιιιι

ριειι:ιιιο ρ:::ειο, ::εω !::ιιιε άι.

46.

ι?Ιιιιιιιι μ.

9..: πιιΜιε

 

ι 47· . Πωσ Σ!. Μ.ιι:ιι!ε ιιι:!”:!ιι ριιιιειιοιι:ιιι :σει-οι

ιιιιιειιι ει! 1:8:ιιε 86 Βιι:ιιι ιιειιιι·ε!:ω,ν:!!ιιρ:ιιιει.'

νι ιιεει:ιιειιιι ι:ΐΡ:8ιιιιιι ει! ρι·ει:ιιιιιιιι ρ:::ειιιιιι,

νι ΐοιιιιειιι. :π δ. Τβ0.1.2.9. 86. ι"'.1.4ά 3. ν!ειι!ο+

::ι,ι:ιε:ιι!εε ι!!ί!ιιιΒιιι μι· οιιιιιι:ιιι ει! ι!ιιι:ιΓε ρ::

:ιιιε, ε ιιιιι!ιιιι ιιιι!ιι:ιιιιιιιι, Β:ιιι νιιι!ειει μι· οκ!!

ιι:ιι;ι ει! ι!ιιι:ι!ε 6οιροι·ε, ε ηιιι!ειιι ι:ειι!ειιιιιτ. Μ.

4.8 !!:ιιιάιιιιιιιι ειιι:ιιι νιιιιιεε!ι ε!ιο ιιι ι:!ιιιε Ϊ: !ιε!ε:ι

Ρ,"ω”,; νι ίοιιιιε. Ριιιιι!ειιε. κι ί: !ιε!ε:ι ιιι ιιιιο!ιιι:ι :Μαι

2,,,..ν....._ απο, νι ιιιει:ι!ε,:ιιιοι! :οιιιιιιιιιι: :ί!::ιιειιι ε!ιιιιιι!

ε_|οιι. νι ιοιιιιε,ι:ιιιοι! Ριοριιιιιιι :!!νιιιιιιι86ι!ι!:ι:ιιιιιιω '

ε!ι:ιιιιι: Μ! ριιιιειιο :οιείοιιιιιιειιε ει! !:8:ιιι 86 ε

:και ιιετιιιε!:ιιι, ν:!Γιιρ:ι·ιιει. :Ω :οιιιιιιιιιιιε οιιιιιι

]:ιιιιιιιει:ιι!ιι; ι:ίρ:άιιεει:! ιε!: , ν:! ιιι!: ρ:α:ειιιιτι,

ει: ει! :ειιΪειιι 86 Βιιιι:ιεωρ:ι ί: ι:οιιιιοιειειιι , :θ

Ριοριιιιι νιιιιι!”:ιιιιι!ιιιι: , 86 ι!ιΓ:ι:ιιιιιιε νιιιιιι πιε

ι:ιι!ω Με ε!ιε. 8ίι:ιιι ἰειιιιι νιιε ιιιε:ιι!ε Με τε!! ίρ::ι:

σο: :οιιί!ιιιιιιιιι· ρ:: ριιιιει!οιι:ιι:ι :οιιίοιιιιιιειιι

ει!!:8:ιιι 86 Επι: ι!:!›ιιιιιιε , :μια ι:οιιιιιιιιιιιε ό!

οιιιιιιΒιιε , Μ! ρ:ι· ρ::ιι!ιει:ιιι ι:ίρ:&ιιιιι ει! Ρικ

ι:ι·ιιιιιιι ρ::ι:ειιιιιι,ἑι :ιιιο θ!! ι0ιι!ιιέ!:ε: ιτε νιιε ί::

:ιδι·ι: ι!!!6ιιωιιιειι.ιι ε!› :Με , που ιπι Ριιιιει!οιι:ιιτι

:οιιΐοιιιιιιειιι, ω ρ:ιι:!ρ:άιιιιι ει!τε!:, ν:! ιε!:

ρ:ι:ι:ειιιιιι, νι ει! ι.οιιιιειιι ίρ::ι!!:ειιι:ιι5. Οπι:ιι1ιιι

Μ: ι:Γρ:ι€ιιιι ιιοιι :Ο ΜΙΒ, Μ! ιει!οιιιε.
._ _ 'Πι Γι”. Τιω.3. Σ Δ'

Ι):6!ιι6ιιιιι ι!!!:ιιιι:ι:ιι ιιιι:ι ρ:::ειιιιιε ει'.!ιιε!ι·,

!ιε!ειιιιε!:, 86ιιεε:ιι!ειιι: 86 :με ιειιοι·ι: ιιι Με ιιι:!ιι

6!ειιιι ριιιιειιο Βιειιε: , 86 ι:οιιιοιω!ιειιι ει! !:8:ιπ

86Βιι:ιιι ι!:Βιιιιω. Α&ιιε!: ι:οιιιω!!!ιοιι!ι :ι ιπι

ι:ιιι!:ιιι!ι !ιε!3:6, εκει ροί!ιιιιέιιη :ιιιιιιειι:ιει:ιιι ει!

!:8:ιιι 86 Βιι:ιιι ι!:Βιιιιιιιι νι ωεσιιΙειιιιιιω !ιι!316-ι

&ι.ιιιιροι·ιειι!ιιρ!!::ιιι ριιιιειἰοιι:ιιι,ε!ι:ιειυ :οο

Γοιιιιιιειιε εάιιε!ιε , :σε ι!:Β:Βειιιι:ί!: ε&ιιι οι»

μοΒιο νιιιιιιιε , εΙι:ιειιι:οείοιωιιειιε !ιεΒιιιιε!ιι,

φ.ια Επι· ιιιοι!ιιιιι !ιε!ειιιιε !ιιρροιι:Βειιιι ιιι:ί!: ιιε

ιιιιε:, :κι οιι!ιιι:ιιι ει! Βετο ι:Βιι!ειιι 86 δικά: ό:

Βιιιιιιε επι: ιι:::ειιιι;ιι. 8ιι:ιιι :ε!οι· νι ορροΠιιιε Μ:

ιιιιευ πιει: , που Γο!ιιιιι ει:: ροΠιιιιειιι :οιιιιει·ι:

ιει:ιιι ει! ιΠειιι , ω :ι!ειιι ριιιιειιοιι:ινι ιιειιιιιι!ιε

ριοροιιίοιιιι 86 ι!!!ρο!!ιιοιιιι ει! :ειιι!:ιιε ιιειιιιειτι

ειιιι@. Ιι:ιιι εάιιε!: ι!ιιιι!ι:ιι:ι ιιι:!ιιι!ιι Ριιιιειιοε

ιι:ιιι Βιειια , _νιιο ιιιοι!ο νι ι:ιιιιιιιιιιιι !-ρ:ι:!!!:ειι

κι:: , ε!ιο ν: ι:οιι:ιρ!:ιιι:ιιιιιιιι :ιιιίι!:ιιε εᾶιιι ιι::

«ει. 8ι:ιιι νο!ιιιιιεε οιιιιιι:ιιι!ι ι!ιιρ!ι:ιι:ι ιιι:!ι.ιι!ιι

εάιιιε!:ιει οιιιιΠιοιι:ιιι, 86 νι ι:ιιιιιιιιιιιε !ρ::ιι!:ειι

και, 86 νι :οωρ!:ιιε:ιιιιιω ειΕ!:ιιε οιιιιίΒιιι. Ποι:

ιοιι.ιιι:,:ιιιοι! ρ:ι ιιιοι!ύ εό!:ιιε ιιι:!ιιι!ιιιιι ιι! ειίιιιε··

ιι, ρ:: ιιιοι!ιιιιι !ιε!ειιιιε ιιιοιεΙἰι:ι ρ:ι;[:ιι:ιειιιιιιιι

:!ι.ι:!!ιιιι· ιιι !ιε!ειιιιε!!. Μει:ιι!‹ι :Π :!!::έιιιε ρ::ι:ειί

εθ:ιεε!ιε , 86 ιιι:!ιιι!ιι ρι·ιιιειιοιι:ιιι :οιιιοιιιι!ιειιε.°

86 Βιειιει !ιε!ιιιιιε!ιε 6οιιί!ιιιιιιιιι: , απ:: !`ο!ο ι·:!ι:ι:

&ιι ι·ειιοιιιε ει! εάιιε!: ι νι ει! ιιι·οιπιειιι :ειι!ειπ 86

Ε01°ιι1ει1ι μι· ί: :οιιιιοιειειιι.

Πισω. ΠἰΓρει :!!:.ιειιο ι!: οιιιἰίΠοιι:,ςιιει ι::ιιιε

:ι νσ!ιιιιιει: οιιιιιι:ιιι!ι ι.οιιιιι!:ι νεοι:: Ρ:ι:ι:ειιιι:ιι

:ιιιιι ι!!ε , 86 ό: ριιιιειιοιι: Βιειια , :μια ι:ιιι!ε :θ ε

Β:ο , πο: μια!! ιιιι:Βιει: νιιιιιτι ρ:::ειιιιιι :ιιιιι

νο!ιιιιιει: ρ:::ειιι!ι. 8ι:ιιι ριιιιειιο νιιο ιιειιιιε!ιέ

Μια. ειιιι!ι:: ιιιορι:ι ι!:!ιθ:ιιι:ιι ι που ιιιι:Βιετ

νιιιιιιι ι!:!ιέιιιιιι απ:: ιιειι!8ι:ί!!οιι:!:Βιε , !:ι! :Β

ιειιιἱιιιι ρο:ιιε ι!!ιιιι.Κ:ίρ. Ριιιιειιοιι:ιιιΒιειι: ιιοιι

:οιιιρ!:ι:νιιιιω ρ:::ειιιιιι απο νο!ιιιιιει: Ρ:ι::ειι

ι!!,ι:ιιιε ρ!ινί!6: :ί!: ε !):ο , ω :με ιποιε!ιι:ι :Η δ

ρ::6ετοις Π:ιιι ο!π!ιιι·ειιο δ6 ::ι:ει:ειιο, ιιιιε :ιι ε

Π:ο,:ί!·.ιειιιιιιιε ρα:ιιε ρ:::ει!,ςιιε :!!: ε ρ:::ειοι:

ιιο!:ιιι: ι!!ιιιιιιιιειι, α: ρ:::ειιιιιε , 86 :οιι!!ἰιιιἰι

νιιιιιιι ει':!ειιιιι ρ:::ει! Μια! νοΙιιιιιει: Π0!ιπ10!!!!!!Β

ιιεΐιιει·ι. νι :απο 8.Τ|30.Ι.2.9%.79.1". 3. ι:ειι!ε Η Β

ιιιαιοωι Βιειιι; , που :Β Θ:: Π:ιιε , ω! :ήπιε

ρ:::ειοι,ηιιι ο!:ι!!ει:ιι!ιιιιι ροιιιιι ιι: ει·ειιειει ι:ι:ί

Ριει. 8ιι.ιιι :ειιίε !ιι!ειιε&ιοιιιε!ιιωιιιιε πο: !!ο!ι.ιιι!

:ί!:δο! , ιιιιι Ροί!ιο ιιιιρ:ι!!ιο:ιιιο πο: ι!!ιιιιιιιιει..

Μ! :ιιειιι ιι, ιιιιι ί:ιι:!!ιει :!ειιι!ιι,ιι: !ιιιιι:ιι ιιιΒι:έ

ι!!ειιιι. ::εω ιιιοι!ιε ι:ίρ. ει! Ρειιιει:ιτι ά: μια”

ιἱοιι: ιτε: ιιειιιιε!!ε: :μετά ειιιι!ι:: , :Η ιειιιιιιιε

ρωιιὰιιε ε! ι!:!ιοιιιι:ιιι: ιιιι:ιρι:ιειιιι: νο!ἰιε, ἰιιζ

!:Βιι ιιειι !ει:Π!οιι:,ΐε:ιι νιιιιιιι ρ:::ειιιιιιι:ιιιιε νο

Ιιιιιιει: ι!:!ιιιι:μι:ιιι!ι , :σε ιιιιιιιιι ιιιιειιι οιιιιι!!ό
:απο νο!ιιιιιει: οιιιιιι:ιιι!ι. _ Π

Αι! ι`ιιιιι!ειιι. Γ:ιιι.1. ιι:ε.εί!ιιιιερ. ιιειιί-εάσ.ιι.ι

εθ:ιι ρ:::ειι , ι:ιιιειι:ι ρι·ιιιειιο ει·ειιε: 86 :αίσι

ιι:ιιιειιε ει! !:8:ιιι, 86 !!ιι:ιιι ι!:Βιιιιιιι. Μειι:ι :ιιειιι

ι Γ: εᾶιιιρ:::ειι, ιιοιι ρ!ινΒ::, ία! ιιιοι·ε!!ι:ι ρ::

!ειι:ιειιι , ειιιιο Ροκ!! !ιοιιτιο ι!:ιιοιιιιιιει! ρ:::ε

τοι. Αι! ριο!ει ω. ιτιε:ιι!ε, ιιοιι ιο!!ιιιι :οιιί!τιιιιι

ιιιι :κ ιιιιιιειιοιι: 2ιειια,'ΐ::! :ι!ειιι :ι ιιι·ειι:ι!ιο

ε&ιι ιι:::ειι, νι:: ι”οιιιιε ιπι ί: :6ιιοιειε,ιιιΒιι:ιιι:

ν!ιιιιιειιι ιειιοιι:ιιε !ρ::ιθ:εω ο ροι:ιιι νιιε ρι!ιιε

ιιο μ:: οιι!ιιι:ιιι ει! Ρ!ιιιε εάι.ιε!ιε ι!ι!!ιιιΒιι:ι: με·

τ:: ίρι::ι: , ν:! ιιιιιιι:ιο ιιιει:ιι!εε. 8

Αι! ι. :οιιΒιιιι. ιιειιίειίιο εάι! ιιι:ι!ιοιιο,ιιι!!ικ ·

ι!:ιιοιπιιιειιιι ιιιί!ιοι 86 ίειι&ιοι·, ιιιιιι :ει επεσε::

ι_ο ει·ειιω !ιεΒιιιι ε ριορι:ι· εό!ιιιτι ιι::ιιιοιιιιιιι

Γιιιιι:&ο ι:ο!!ειο: ιτι ριορι:ι ιιε:ιιιιιιι·ι ιιισιε!ιι:ι

49

Βιβτιπιει!

Μι:: Ρέα.

ΜΜΜ:έω

θέιιιε!ο, ς):

!!ιι ειιι:ιιι Η:: ιιιε:ιι!ε που ιιι ριιιιειιυιι: ρ:ι- απ! ίιιίι ιιιε!ιιιέι , ι:ιιιειιι :ει ο!ει:θιο , ν:! :ιι ιιιοι!ο ρμ.ρώει:ι.

μ»

μ!.

Ο

Μ!.

ει):

Η»

ΑΔ δ. δ'ωδκι

Ρ:ι(:ιι:ιειιιι 9ιιειιιι!ιιι !!!ιιι.! [κι ρΡροβιιιιιι:

Θεων.23



α:φ::ὴ'α.ο_,,.η,

δι·

Π·

.ω :.._€.ιιι.

ιιιιέιοπιι.

Δ: “πι”

β”Ϊο

Π·

19ιφι::ι·

ω,ωωι:

η ::::ι:ι::::ιι:.Αιι ο. :σ::ιι:::ι. :ι:8. ι::::::.Ε:::ιιιιι ιι:

.ε ἔιι, Φιβ.ΧΧΕ,2αια'β :οποία έ:: :ιπιπωιαιρεεω2πω ω.Μια::

:ὰ οι:: σ::::ιπι :ισ:ι :::πιοιιιιιιτ, :::ιι-::ι::· πιισ::ιι::: ιι::ι ρσι:ιι :σ:ι:::ι ι::ιιιι::,:σιι::::ιπιιιισ :::ιιι::ισ:::ι::

απ:: ::ιιιο::: ::σιιιιιι: ρ::::::ι, αι οι::ιρ:ιωιιισ ιριιι

:σιιισιιι:ιι:πιε :κι ι:Βα:: δ: ιι:ι::ιι ιι:ι:ιιιιιιι :ο:ιι:- -

οιιιιι:: ν: σ:σ:::ι:::ε :κι :ιι:πιιιιιιι, .δε :!ΐ:&ι:ειιιι

::ιιιιιει::ι.Ν:εσ @το τι Ρτιιιιιτιο:ι:::: μια, οι:ὲ :Η

νοιι:::::ι:ι:ι :ιιι·::ιιιιι ρ:ιι:άιο::ιειι:ι:ιω:,:ιΤ: πιο:ι:ει, ° .

Μ:: ε: σαι:: οιιέι:ιι μια:: ιιιι::::οιιο ι Π:σ ισ·

ιιιά:. Ε::ι:::: ιΒιιι:: :::ιιιιιτιο 8::τια @που νο

ιιι:::ιι:ιε, ::ιο:: ι: ::ιιιι::::ιε ρ::ι:&ισπ:: Δω:: οι: ι

::::::ιιιιι:: θ: ιιιιιι:ιιιι:: :ιιιι:ι:: ::ιρ:&ι: νσιιι:::ιιιι: .ι

Δια:: σιινιιτοιιιι:ι:οι:::ιιιε, α: σωσει. Με:: :ιιι- άι
τα:: ::ιισ::: :ιι :ιιιρ:,οιιὲι:ι μια:: :οιιιιι σαι:: :ια . ι

::ι::ιισ:·ιοδ: ιιισ:·ιιιιι:::Ρ: :ινσιιι:::::: :::.ιιι:,οιιια: ι

ρι:νιι:: :ι ιιιιιιιι:ι ε :πιο ω:: Πα:: μια:: ει:: ω::

:::ιιιι,οιιιιι ιιι:::ιιιιιιιιιι :::::ι::: :ι:ι::ι::·::ι::;:ιδ :ό

::ιιιιι::τι: ιιιιιιι,:ιωι μοι: θα:: :ι:|::ισ,οιιΞ :ι:[:Μιισ.ι

  

οιι:::::ι:ι::: Ρ:ι:ι:ιπ:::ι:,τ:::ιιιιδισ ιιθ:ι.ι σάπια οι::

:ια ::ιιι:ι:: οιϊωι:,ω: πιο:: ριινιι::,ιιιιι:::: ::ισ::ιι

ι:: ρ::ι:ιι:::ιιι , οι:ιι::ιτιιι: ιιιιι :ιο:: :::::ι:::ιιιι: , ν:ι

ρω α: :6:ιιο:::ι Βιιει:έξισ οικω: :ιο:: :::ιιιι::::ι::.

Α:: Αι:Βιιιι. Και: ιιιιιιιι που:: ι::::ιιι8::: :αι

ιιιπ:: ::ιο:: οιιι :::ιιι:ι: απ:: ::::::ιτσ , :ιο:: ποιοι::

Ρ0:::2, οι:ι :σιιι:οι:ι:ι:: :ιο ρ::::τιι:::. Οα:::ι:::ι

Οια:: :ιι:ιι, ιιιιιιι: :ιο:: ::::::::: ιι: ι:::ιι;:::ι, Γαι ι:: οι:

:ιιιιιιιι·Βιιιι:: ιι:ι::ιριιειιι ι:::ιιιιι:ιιε Α::8:ισι·ιιιιι,

ιιιτ:ιιιΒι: σιιι:θ:ιιιι:, :ιο:: ιιιι:ιωιωε; ν: ::σιιιοιτι::

::: :ιιιιο:::,οιια:: ιιιι:ιιι::Βι:, Νου: α? έ:: "πω, :μια

πι:: ΜΜΜ” :Μπι Μαι. ι..σοιιιιιι: ιΒιι::: ει:

:::ιιιι::::ιιι ιι:::ιιια οι:ι:διιιι: , ου:: ::::::ιιι: ιιι:ιιι::

:::ειιι:::ι:: ιι:::::: :ιιιιι:ι:, οιιιιιι·ιιιιιι ιιι:::: ιι: ποιοι:

σο:: ιι:ι:::ι:ι:::ι .:ι.ι:ι δι::ιοιι::ι::ιι, Παπ:: ρα::

τιι νιιι:::, που: ιιι: οσοι:: : ()σιιιπιι πιο μια:: ω,

ο:: πιο:: νι:ι:::, που: :σ:ιιισπι:::, ::: κι!. έ:: Ρ[3:.

€οομι·αι/ιοπι μ:·αιω, πεδια/πω, ιιιιιιιιιιι|ιοιι , 'β και:

μεσα:: πω, ποιοι: αιιιαια::[ ποια: ιιιιιιαια:,ιισ

ω: ακιωαιιια::::, ποιοι: μου:: »:ιο:: ::έιισ|:::·::

ρωσικά: ακυβ·ει·: Νικ|ι:· ιιιισιιααι: :μαιω”, μπι:

ια ειιιιμ:·ια [ισα , :μοβ ιθι-βιι, ώ· ·υικαιιι. πι.: σε::

μεσα:: οπο: πιο: Ρ οι πο:: ·υιάσππειιι·. @β απο: π·

πι: Βοι4Μ :Μια μανια, πώμαι:: απο:: Ρ

ΑΔ ι::ιιιι:::: ιαι:. μαι:: σα". Α:ι ίσοι!. ι::

π:::,ΜΒ. :::ι::σι·. ω: μοβ. :σπ:::ιισ, ι::ιιι:ι:ιαι: ν:

:ιιιιιι:::σ:: Μαιο:: ιι: :::ιιιιι:ιοι:: μια: ιιαι:ιιι::·

ιι: , ια! ι:: :::ιιιιιιισπι: :::πι:οιι: :σ:ιιο:ιιιιτιιιιιι::σ

:Με ιιιιι:ο:π:: ό: ιι:::ιιι ιι:ι:ι:ιιιι: :ι:ιι:::ι:ι:: , να

ιιιρ:::ια. Αιι Έσω. οιιιι::: απ”. ::::ιο:: ι:: :ο

::οιιιιιιιτ πιιιι:ιιιι: ( οιιιιιοι:ιιι ιι: ιι: ι·ιεισιιι::ιιι) οιισιι

ο:: ιιιοιιιι ι:::::ιιιι ισ:::ι:ιιιιιιι δ: :::ι::::ι:ιι ι:οιιιωι· μ.: :παώ , μα· ΜΜΜ ωιωιωιιω μεσα:: : μι·

::: :&ιιιιιι, :ι:εσ: οσοι! σ:: πω:: :::ιιιιπιι ιι::ιιι::ι :Μια ρι·.::ιμωιβωιω :οι πωπω:: , μι· Μαιου:: Μι:

8:ι::ι::ι:ι:ι·ιι ι:οι:ι::ι:::: :ιδιιιιιιι. εό:αισ. Όσοι:: πιο:: :οι 'ΜΜΜ : ρι·υρ:ιέ Πο:: αι7°άισιιιι συιι/ι/ιι:.

 

ι:15ΡντΑΤιι: :αν

Π: Ρ:οοιιτο στοοιιιαιιι

εει:Τιο ι>ιιικι.Α·.

κιαβ ιιιιοιισά ιιιιιο/ι::υι Μικιβιβιιι?

Ννιι :ε ιιιι::ι:::::::ιτιι Ριιι:ι :ιι σ:ιει:::- οι,` | ιι: ρ::::ιι::σ:ιιιιι:ν::ιιιισ 2ικέιιβ. ::ιιιι:ιιι·]ω;ΐτἴ:ῖ_

ιιιι.ιίησ::. στις. αφ.2ο. Ι:: σιι::[ο άιιοπαω ι.ιο- μια:: [από.

πιιιιιιω,οιιυτκω μι· πιο:: :::ιικπιάα:ιρωα: ·

ὶωἱηεηρμ- οιιι::ρ: ι:::ι:ιιιι:: :ιι ι:: :άι:ειι: απ:: ι::ιι::::ιιαι:ιε 8: Βι°ιωι° Μινι:: «ηιιω: ι Μ:: οικω δ: σ:ιεσ επ::

ει:: α! :ο

μεσα:: ο

Διιιιιηιί.

Με:

5 δ -

Δ: Μαΐ::

ρ:ι::ιιι:ιιι:, ι:::::ιαιι::: 8:ρ:ι:ι::ι:ιο :σ:ιιιιιι::ιιε ιι· !ω'ΗΦ ο ω: να οιιιιι σι·ιοι::: Τα: οποιοι: 8:::::ιι

ω: ιι: ι·::ιο:ι: αόιιι:ιιε; 8: ω: α: ιι:ισιι::ιτ:ιει::Γι :ισπ:: ::::::ιιιι::ιι:ιιι·ι να οι:ι: :ιρ:ι:::ισ:ιοι:ι: , Μ::

κι:: ::::::::ι :ι σι:ι:&ο, να ο:: ι::οιισ ::ιιιι:::ι:ιι ιι: θ" μ: ρι·ι:ι:ο Ρ::::ιι: ω:: :σσ::ιιι:ι:::ιιι. Οι:: πι:

:σπασω ιιαιιωρ::. Απ:: ::ιαιιιιιιιε δ: ι:::ιι::ιιο- :Μπι (ιιιιιιιιιι:ιιιιου:ι::ιορι:::ι:ο ν Ιι·:ιισιιιι:ιιι

:·ιιι:,οι:ι :ιο:: :::ιαι::ισ , ω: ι::ιι::ι:ιιι:ιο :σ:ιιιιιιιιι: Γοε"Ρι:υΦΑυω [Ε τιΡΕτΑιιιιω; £]Ρ7Μ8Π!£0Ω_Ηὅ

Μ:: ι:: ::ιισπι: ιιιιιιιιιιι:: στου: ω: :ιι ρ:ιι::τιοι;ι:-· - Βιιιαι Φωτ” =ιιιιοι::$ΜΜ- "Διαιο Ραι:"Πω:

Μι; σ::ι-:&ιο::ιε, οσα Παπ:: α: οσιιιιιιιι :ι:ι-ο::::ι- Ηι07νιι). ρ:ιι:::::: ρ:ι:ιιι Ριι::ιι:ιερν:ιιιιι·ι::ιισ::::::;

οι:: :::::ιιιι , :σ::ιιιιιιι; απ:: ιιι: νιιι:ιι: ιι&ιιπ:: ι:::- ριση[ ι::ι:ιιιιιι:: ιιιιιιπ:ιιιιιιιιιιιιιι ιιι):σ ι·ισ:::ι:ιιι::

οποια:: :::::::ι.” ?οπο :οποιο :ιο:: :σ::ιιιιιι ισ:- 8:πιιιι:::ι; Ποιο. Μα]τοιιι:: :ιοι:ιιιι ι:::Βιιιιι:ιι:ιιιε,

:::ιιιι::: ι:: :ο , οιισι:ι σ:: ιιισιιι::::ι:::::ιιιι ι:::::::- οσοι:: σπιιπιι5:κ Αιι:ι::σ ρι·οριιΒιιιιε :σιιιιιιιι::ιειι- ι

απ: δ; Ρηω;"ο , ω: (μισό Ρω- ωοςι“ωτο:·Φωι ι:Βιιι:::ι:: Η: κι σιιιιι:ι:::ισι::::: (εστι σ:ιιι::ι: Α::

:::::ιι:ι:ι δ: ι:ειιιιιι:::ιι ι:οιιιτι:: α: ιι&ιι:ιι, οι:οιι α: 1 βιοωΦ; ΑΝ] ΜΝΉΜΗ: “Μι ιι€ιαιωΓι:Φ 03201·

:::ιιι::ισ μια:: ν: ρ:ιι::άιοσιε :Κοιτα ι:: σ:·ιιιι:: ΜΦινιιιιο8::ριιιιι:: ιι:σ::ιε,:::σ:ιιιιι::ιιι:: ::ρρ:ιι::::.

:ει :ιι:. @σαι ει: ιοί-ει ρ:ιι::ιισ::: ::ο::ιο:ιιι. Με! Ποιο: Πιιιιισιια: ν::ι:ιιιιε ρ:ιιιιι::ι:::ριιοιιιιισ: π..

ι:8:ιι:8:ιι:::ι:: :ι:Βιιι::::::::::ι:::σιι::ιι::: :αν ω" Ρ:ιοςιιι:, :ιιιιοι:: Διαιριιιισ.ιωτιω ό· Μιά::- 0°,ψω:·

Η:: .:ι. :ιο:: :ιι :::ιιιιιιιιε οι:: ιιιι::::ι:ιιιιιιιε δ: μι· Μι:οιιι :ισσ:ι:ειι::, Αιιιιι::ιι::: ιιοι Μ, :ιο:: ροιι::ιε, Σ” " Ν”

:::ει:ισε σ. :ιάι::ιιε, οι:οτι ιπι :Με ι-:::ι.οοιιιιιιιιι:: ι ΜΗ Μπιιι1: ΟΚΦι::ρι0ι Ρ€ννοοιι0 ι:Φωιιι: ι :::οι:: ε·

ισιπει:ιο:::ιιτ::: ρσιιιιιι:, οι: ::::ιιι:ιιι::8:ι::ι::ι- ι :::ο:ι:::ι ::ο:ρσ::ιι:ιο , οσα:: οπως: :::ρ::ι:ιιιι:,

Δω:: , οσπιι:οι:::ιε :κι ρσίι:ιι:ιιι:: :ι:ισιπιιιοι::ιιι ΡαΜΦ ΦΠ: ρ. σ:ιει:ιιιιι:, :μισο :ιι Αιιιιι:ισ οσοι::

Ρ::αιτι, ν: ρ:σρ:ι:τ:ι: :κι :ιι::::ι:ι:: , δ: :ιις&ι:ειιιι ι ωιΙΗΜι::ι :ιι:&ιιι:: :ιιιι:ιτει::::::: :σιιιιιιισιι: ::ιο:

:::ιιιι::::: οιιια:ι:::: ::ιιιι:ι:ιιιιιιι:ιιιοι:ει:ι:: ιο::ι:ιιιιι:: ι α :ι:::ιιιιιο ρ:σι::ι:ι:::ι:ι:ι. Ασια ::ιιιι: Αιιιιιιισ
ο ::.:όι:ι::ιι , σο:: οιιιιιοιιιιι ι:ιοιιιιιι: σ. ιι&ι::ι:,ι::- ι πο:: ρ:ε::πι::,ιιιιιι:οιι:::ιιι:: ιριο ιι:οπιιι.(ιιιο:ι ο .

ω:: ::ιιιι:ιιιο, Μια:: ισ:::::ιιι:π 8::σιιιιιτιιιιιιι:: ιιιι-:ιιιι:ει::ρπι2::::ι::,::σι::ιι,ιι:οιιι:"Ρ:Ιοοιιο.ηοι:οιι

τι:αιρ. :&ι:ει:, ισπιι::ιιι:: οιιἑ ρ::::ιιιιτι:::ο:ιιιι- :κατσει :::Ρι:::ιο::: ι:ιιιι8::ι::,ι::ι ν: ::8:ιιιι:::σ:ισῖ

ισιω:ρσιιιιιιΣιιιιιισιωιπ::: :ιιι:: οπο:: :::ισιιιιι; Ϊ ιιισι:οι:ι:οιιαιτι::. ουσ: ιιο:ι::ρτιιο:ο:οιιι:οιιι

 

:::ι::μι:, οι:ὲ :οποια ισ:ιιιιιιιι:: , ι:οι:ιιιιι.ιιτιι: μι· πο:: ροιιιι::ι, α: ιιισ ισοι:. 3. Νῇμι: ι·::ιιιικιβιαι:

ιι::ισ::: ρ:πι:&ισ:ιιε :ι:ιιιια: σοι:: ::ιρ:άι: :κι εδώ

:::οι::ι:ιιιιι ρ:::::ι, ν: :κι ισ:ιι::::::Π:ιιιιιιιι:::6- = Όσο @Με Ρ:ι:Βιιι::: Ματσε:: , οιιιιι ω::

:ισπ:::ισ:.Ειιιι€ιοι:ι:: ρσίι:ιιιιιι:ιο:ι::ιιπαθι:::ι: ο. Μια: α: οι:: :πιο ι::ιριιιι::σ :ι::::ιαιι: Ρ Κ:β

ι::8:::ιιιιιι·:σι:ιιι:ι:ιιι:ὲ,ιιι:ι:ιιιιιι:::οι:πισ::ιτιο:. ρο:::ια,τψπιι::2Π8.ι.:.άομα·ωο.παιιι::::ρ.ποι -

ΑΔ ιισ:ιιι::::. ΜΒ. :::ι:ιο:. Λο :::οι:.:σ:::αισ :::ι- ιιιιιι:: :σ::ι::ιιιιι:ιιιι: ::::::ι:ιιιι Ηιιι:ιια:::: , ό: νι

ι:::ισ:::ι:: :ματια α:: ::ι:ισιι: .:ιι::·ιο:::ι: τ::::ι- τα:: ι:::::ισ: απ:: 1°ιΒΒιιι.ιιτ: α::ισ:ιιι::. Ρ:ιιιοι::ιιλ

8::ιιιοιι: ι:Βιε;πι:εσ :ιι:ροιι::ισ::ιι: ιι:ι::ιιιιι,:ιιαι ιι::Βιιι:σ :ιιιι:::ρα::: , οιιὸιι οιιιιισιι:ιιιιιοι::ι:::ιιι:

ιιιιιιιι ίο:ιιιιιιιτ::ιιι:ισιιιι. θα::ι:::ι·ιιι:ι:: ιιι·Βιιι:ι. 'ι :σιιιιιοι:ι , ιιιιι::ι:::ι:ιι::: :σε πιατα:: :σπρο:ι:::

. -::::::ιο

αν :μια ώ· δριι·ιιισβυ:Πι:,ωπ ρωιωιπιπω πέσω:: η



ι.

Ρι·0ραα!πε·

και πά έα:

“Μ αποτ

.Μαι

.4·.

Εχ μα”

2εκπιερα·

πω, ό· :ιαπιαι

ιπρσβειαι.ι

ριαιμέασιταν.

Ε;; άρτο!!

ιιπάιιιαπιε

ΧΧΧ Φι.· ρεεαπω οπαἔἰππἰἰ. Σιέ?ιο δ Μ
μεειτο Ρ ι·οτομτειιτιι ττι:ἱΠε; τιεΒιιιιτιι; ιιιοττειιι ρα πά Βιιπιέπιαυπ μια επρεπε: ά πο!πιβι·ριπιεπι:ποπ απ,

ιιιιιιιια , ιιι ειιιἐ τείτε Τπιάσπ./απ5. άι ρεεε.αιτιρ. μια ιιιιιιιιι ΑιιΒιιιι. βι·ριπιε.τ,ππο.ι ρπιππαιιιαι· ριιριάπι.

μεεειιιιτι ιιι ροί"αετιε εοιιιιίιιτ , ιβεοιιετιι αιματ

Με. νιτιιιιι:ιιιε ιιιετε!ιιιιιιριιετιιτοκίιιιτ ΑιιΒιιίι.

ρωτήσω ΜΒΜ, νι εινα ειιιε τειιιροιε οι·τιι .τι , ιριο

Μι.3 άιμα. ιιιιιι·ιιιι ι·αιρ.7. τε ίὶιτιιε, ω: άι απαιππ!ι

ροι.·ειιιο πρπά Εσα·ίτπε πάσα “πιά εσπ/ιιππιιπ σααΠαιάι

παπι [πιτ , ν: Με ει: ζ φαι άωπιπιται ιι·ιι62.ιι·Επι ι!αιαμπι,

φάει: αι·ιιΠιιπιαιπ ρηβτπιπιπά αι!απράφι ι·εβαιιιπάαι,

πιαπιπ ιά αππρππιπρπωαπι πσ[πιπτι πό “απο £ΜΜ7°Ηι0°.

ν.τιιτιιιιιιε εττοιεττι ειιι:ιι.ιτιιτιτ τιοΙὶτι τειιιροι·ιε

ιιέωιιει; ριιοτειιι ΑτιιΒιριιί!ιε , ροίεειτοτειιι [ιιι

κτιετιιτιιιιριιιι ΈαΙΙιιπ.!άι.4.άε Πιιιιαρισε.επρ.4. -

()ιιιιιο!ιει νεται: ειι,ΑροίΕοΙιειι ιτιιιιιτιοιιε,Πι

πω: οι·ιειιιιι,οσιιι:Ηιοτιιιτι ιιιιιτιοτιταιιε , 88. Ρι

ττιιιιι τείιιιιιοιιιο ίιτιιιΔιαι , ειτρτιιιιο μτετιτε , ποπ

αιτιών: ρατιιιιιι,ίειι ειιιιιι ειι!μιιι ιιι ροίὶετοι ρω·

μ8ιτι. Αροίτοιιεει τταιόιτιο,ίΟιαιπΜο,θη!επε,οριι.

αέπειαΠ. ιεΠιθια.τ, ιιειιιιιιιιιιτ ε: Βιιριιίιιιο ραιτιιιι|ο

ιιιιιι:ιιιιοτίιιιιτι .τι ιτιτατιτει Βιριιπιτιτιιτ , τιιίὶ ν: τε

ιιιιτειιιιιιτειι ιειιιι δ: $ριτιιιιδ. Ιαπιπ.3. ει: εεττε μι·

21'ατι5ιΙΒ τειιιίει που πω", ειιιιιι Βειιετιιτἱορει

. μεειιτιιτπ εοττιιμιι που τω. Οοτιιιιιετιιιιιιιιιι :ιιι

ε.

ε.

Εκ βήΡΙ'.

:πιεσε 076

ιειιι ειΈ,τιιιοά ΡειοΒιιιι Βτιπιτ,ριιειοι που εφτια

π, ν: μεειτι τετιιιΠιοτιειτι , τω ν: τεΒιιιιιιι εαιεΠε

εοιιΓειιιιιιιιιιτ; ι. ειιιιιι οτι Γοιιιιιι μεειιιιιιι ιιοΒιε

εοε!ιι.ιιι ειιιιιιιιιιτ:2ιοτιιιι ιιιμιιιιιι ποιά πιω πο

Βιε,ιιιιἑιιι ιτιιετιιιιιτι ετιιιιιιιιιιιετιιιιι,ιιιιο ὰ ρει:εαι

το ειιιιιτιόπιιιιιτ,8ιτ νι αιά Κιιιπ.6.ιπ παιιαιιπιε «πω επι

Ιιια!αιπια:,ΠΒιιιΒαιιι.ιΙιοιιιιι, νι δαιπε.ΜιΙαιαιι. ι ι. /ιάι

Ιπποε. Ι.επιι. 2εὰ Τι·ιάτπιιππιπάπ 5. ιει&ει!εάιι> π

ειιιιτ, ω. εΙΤετ τοπικ Βιριιίιιιι , ιι ιιι τετι:ιιΠιοπειιι

μεειιτοτιιιιι ιιοτι εοιιτεττειιιτ.νιιιιε πι. Μ, ΡιιιΙο

ιεεὲιιιειιτιιιετἴο ὸιᾶιιιιι είε , ε.ιτιατρι, ώ· !ιιιριακ.απε,

ώ· πιι!ιαα ραι·αιιιιι "πι, Ιπποεπιπ πωπω: ιρβιαι·. ()ιιιιι

ιΒιιιιτ ιιι ιτιταιτιτιιιιιε ιιιιΠιιτιι ροΙΙιτ ειἶε μεειιιιιιι

_μορι·ιιι νοΙιιιιιιιε εοτιιτσάιιιιι , ειιι ιι!ιιιιιοι! αιΙιειιέι

νοιιιιιτιιε τιιιιιιτιιιιιιιι ; ιιιιοιι οτιειτιι!ειιιιτιειιρι

τπτ. ()οτιί·ιτιιιλτ πω: ιριιιιιι αιιιοτιιιιιόιιιι μιιιιΙε

Βιιιτιι,ι:ιιιι ιιι νιετο ι:ιιιττιι ΙεΒιιτιιιιτιιι!ὶιίἄεαιιι. Νε

ιιιο ιΒιιιιτ τιιΓειτιιτ ιιιιιιι: 6είαιιιιί!:ιιι εοταιιιι Πεο,

τω ιιιιιιιιιιε δ: μεειτοτ, ιιΙιοιιιιι ποπ εΠετ ιμ

ειιΙε ρτιιιιΙε8ιιιιιι ιιι νιετο τιιιτι·ιε Ειιι&ιί:ιειτι.

ΟτιειιΙιι Βετο ρΙιιτιιιιιιιιιιτ ει. ει: Ισια μι.. ιιικτιι

νετιιοτιετιι 7ο.Νυπο ιπιαπάπι ιιβιάε,πσε ιπ[αιπ.τ,επιια.ι

Με., ιι, ει? Μπα: άι” ·υιιαιβαριι· ΜΜΜ. @ο ιιιιιιι ιΠιιίετιιιι

Τει#ιΜ- 1- μυ Με νετιιιιεΡ μοιεεΝι ιιιιιιιιοτι ρεεειιιιιιιιείι,

. ιιιιοιι ειιιιι τιιιιιτεΠ Βετιετιιιοιιε ιτιιιιἱτιιιιι. Νεε

τιιίετεριιτ νετῦο νιιΙΒΜαι , ἐν:: ραι:ιι·ιι[πεεπε »ιππ

άπιπ άι ιιππιππάσ ταιππεριπιπβιπιπε ίπιιππε πιο φαι β!ια.τ

ε: Ρ δειιιιιτιιτ ειιιιιι ιιιιιι:ιιτιειιι ιΒιρία εοιιεεμιοιιε

9 . ιι:ιιιιιιτιόιιωεΠει. Ε:: ΡΒ!. 5ο Βαιέπιπαππιιαιω

Τεπιπιυπ·Μ

π. σιιπειριιαι /ἱαπι , ώ· ιπ ρωταω απειρα Με φαει·

πιω. Ηιι· ·ιαεπ/ϊσια!ιιι ζ ιιιτιιιιι Με Ηιετοτιν. )ιαπιιαι

ειπαν: ιιιαιπαιπι εαιῇαιπ υ:ριιπέι. δια: ιιι Ιαι!ι: Ναι· π

·ιιπιπι άιεα @βαρυ “πρωι , μωβ εμ ιπιιπάια.ι πρωι

ρεααιιι.σαιπειριιιαι· ιιιαιειπ, ώ· πππιιιαι·ιπ ιι·ιριπαι!ιριε.

επιυ.πποά ει: πιάσω ιι·ά!ιιιππ,βάιαπριψπο μι· επαιιιιιιπ_

δππιβιριατιιθ`επιιατ. @ιά πι , ιτιι;ιιιιτ Αιιιιιιι.ι. πιαιιάβ

άισιι ιπ ιπιιΙιαιΜΜ ιαιπαριιαπι , πα/ἱ πιαιιι ιπιπιιππ Μιμι

πι: οι· 2Ιάεπι Ρ ειιαιιπ ιρ|ιαπι ιαιπσπ!ιαιπ πωπω ειαιιι ιρ|ἱι

έπιπιαιιαιιο ωπα:πιιιαπι πι. Ναι” πια/Μπι· πώ πωπω:

?αποφ , ιι·αιιισπι ιπανιιιαπιραπε. (ιιιιιοειιε ντιΠιι

Ιὶιιοτ ιιι ιιι ρ, οτι8. ρτοβιτιιιιιιιι, που ,ιιι ΗεΒιιτο

ίοτιτε ΠιιΒιιΙ:ατι τιιιιιιετο ειιρτιιιιι , νι ειπρτεΠιτ Λια

8ιαΠ. ω.ιτιειιιιιι1ι ιιιιιιετιιτ ιιι Επσ|ιιι·. σερ. 44. ιιι

8ι:ι·ιριιιτιε ιιερε τιιιιιιειιιιιι πιιιΙιιιιιόιιιιιρτο Μιμι

Ιω :.ιεειρι , ν: πω». ε.. .Βήιαπε?ιβιπι πι” 4ιΜΜΙΜΜ

ιιπιιιιιυπ ραπ; νιιιιι Ηετοιιεε:αΐ.ιαι. 3:..[σιπππιβιέ

Βου: πισω; ντιιιτονιιιιιιιιιι. Οοτιτιἑι νειὸ Πρμ τω·

_ ιιιετιιιιιιιΒιιΙιτιι ροιιιιιιτ ρτο ΡΙιιιιιιιιππ.άι. θα αι·

Πε Η”. 'Πα. 3ο

3. Αι! Κοτιι. ν. .Παπ μι· ιαππιπ πεπιιπι·πι ραεαιιιαιπ

ιιι παπι· ιπιαπάπιπ ιπιι·αιιαιι,ώ· μι· ρεα·επιιαπι πιο”, ώ· επι

ιιι ειπα: |ιαιιπαπαι ιποι·:ρπιπιπππ,ιπ πιω Μπι:: ριση.

πω”. Ιιιττὲ : 'Ραπ ιπούεάιοπιιπιπ ·ιαπιιαι |ιαυπιπιι μ”

εαυτο: σεπΠιιπιι πιω. Ηοε ει: ΑιιΒιιιι. εΠιι::ιειίΠ+

ιιιιιιιι είὶ οι! ρ. οτιΒιιιι!ε ρτοιιιιιιιιιιιι.8ι .ιι. μιμε

ειιιιιιιι νιιιιιε εοιιΠιιιιτι Ϊιιιιτ ρεεειιοτει , ι:ιιιιι τιε..

ειιιειιτιτ μεειτοτει εοτιίιιιιιι με μεειιιιιτιι Μιρό

ιιιιιιι τοιιιιιΙιτει , εοιιίὶιιιιι ιιεΙιειιτ μι μεειιιιιιιι

.ρτιιιιι ιιοιιιιιιιι,τιοιι ιιιιὸρεεειιιιιιιι ιιιιιιιι ιΠο , «τι

ιιιιἔι μι τιιιιιτι!εττι 8ειιετιτιοιιετιι ττειιιιίιιιιιιιτιιτ

ιιιρο!τετοι.Νεε τε τιιοι.ιειιτ , ιιιιὸό ΑροΗ. ιιιιτετιτ,

ιπια!ιι:ι. :μια νεΑιιΒιιθ. Μι 6.εοπ. α'π!ιιι.σπρ.ι 2, .κι

άιο, μι· ιπιαίωι,ιτιτεΠιΒιιιιιιιιοιιιιιεε,ιιιιι τιιιίειιιιιιιι·

επ Αάιιτιι, ι:μιι νετε των: ιιιιιιτι:@ιπροπῖαπι ε#εαι|ἱ9ΒΜ

αιιππιαι.πιαε παιπ|ιαπι ΜΜΜ, [επι επιππε πω”. £ΙΜΠω

εστιά,ώ· :παπι Μαι πιιπποπο , ιά επ? φαπιιι·πιιι·ιο πω”.

ιιιπιπι·. ε: καψω ραι/ι"ππι πι... ψ πιια!αιι , παπι ιαιπιιιι

πωπω μπα ιππΙιαπ άια:ιαπιιι :πιάστε απ 6ύ7ι.Πιιπι , πω·

ιπιπεπ πω:: επάιαπι. Ιόειιι ρτοΕπιτ εκ (ῖεπώ”: ι7ι

νΒι ικα Πειιε ΑΒι·ιιιιιιιιιο , Ριιιππι Μια!Μπισηεσπ

2ιιαιπ ειιπβιι·ιαι ισ:δ£ 22. θεπεάιαπιππ ιπ/ἱιπιπε :και επι

πει 86012”. Εαι[άεπι πωπω »πάπια , ώ· ιπ[άεπι πωπω·

πωπωψ Μιιι,ΜΜΜ Μ. Ιω πιω επι» άιέ?ππι εβ,

ραπ νππιπ ιιι ιιπιπι: ιπππιφεριεσπαιαιπ , ώ· ροΠεαιρει·

Ν ·υπαια.ι ιπούαάκπιιιιπι ρωεπααιτει εοπΠιιιαισι Μάιο:: ιρ-β

βαπι πιια!αι,πιαι ώ· αιιππι.τ : π. ειιιι:ιτιοιι οιι:ιιιει Βι11Ρ|ιω

. ειιετειι Αιιιιιιιο εοιιίτιιιιιι τω μεεαιιοεεη ίιιιιιι+

τιειιι πει: Επι, τιεε (Σιιιιίι:ιιε,ιιεε Β. νιτΒο εοιιθειιιιιι

Ϊιιτιτ ει: Αιιιιιιτιο ρεεειτοτει.οοιιδιιιι. πω: ΑιιΒιιΠ:.

ειιροίιιιο επ δετιριιιτιε τειιιιι : .Ω :Μπι ω". άαΙιᾶιι

πιια!ιι ιιιαιινιαιβαπι : [ε. οιιιτιει , ιιιιι ει: Αάιιιιο μι·

ειιιιτιιιιιππ!ιι ιιιειιιεΗ ιιεοιιιτιει : διειαιρπ ιιπιπιάα

Μΐιαπι ιιι επιπα.ι πυιπιπει έπ εσπάσιπππιιοπεπι , πι· ώ·

ραπ υπιια.ι πιΠιιααυπ ιιι πω:: ΜΜΜ:: ιπ ιιιι?ιρΙσπιισ.

Μπι Μια. Ι)ιιτιι ειΒο ιιπιπει, νι οίιειιάετε:, ιιιιι!ιιιιι

είΤε ρεεειιιοτειιι,ιιιιι τιοτι τι: ε: Αόιιιιο:ιιιιΠιιιιι πι.

ιιιίτιιτιι,ιιιιιιιοιι Με:: Οιιτιίτο.Βιέιιιππ!ιοι , νι ιτιι

ι ιιιι:πτετ , τιοτι πι. ίιιιιρΙιεττετοιιιιιει , είιιιι ιι!ὶειιιἰ

ίιιιτ,ιιιιι ε: μεειτο λιιιιιιι ρεεειιιοτει που εοιιΠ:ι

τιιιιιιιιιτι οιιὸιι Η ιιιιιιι: Ιοείι μ: ιιιετεΠιι μεειιτι ιιι

ιιιιιιι: τιιιιτιιιιιιιι , ιιοτι μι· ρι·οροΒιιιοιιειιι , Γειά μι·

ιοιιιιι ιιιιιιιτιοιιειιι,ιτιτεΙΙειιιιΐει Ριιιιιιε,τιοτι σαιτ

Γετ,ντ έπέιαΠ. Μ. 1. άερσα·. πανια.: ειιρ9. ιιιιιιεττιτι

Ρα· ·υπππι ποιπιπεπι,ίετι μι· νιιι.ιιτι α.ιιιιΒοιιιιιι μα»

ιιιιτι ιιι τιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιι ιιιττοιΠε. Οι πο, ιιιιιιιιι,Ιαο

'μια απ Μ. .ΐαιριαπιιε ε. ααιισιάιιι άιαιέπι2 πιο" ιιιιι·αιιαίε

ιπ "πιω ιεπτετιαοπ.Νπιπ ιριασπιππι επι: πιο”με άιαιο

!ιαιΙο μπαι απ |ιοιπιπει , ποπ φαιά απ π.. [ιασιτπι μορια

£αιτι,βά Ψαρά επιπ [πει·ιπτ "πω", ειιιιιιπιααι βαθιιαπ.ι:ιη

ιιπαιιιιιιιαι· πικαπ πω, επι [ιαπι σ:: μια πω. Ρι·ιιιπάε

κ!ραιΠαι!πι :πω α!!ιαά ροτειιιιαιπ πι: ιπιπωπ £σΜΜ£Μιι-υ

το”,μεώ 7010 ιιι "Μια ρι·ορπρπιιιιπι ιι·αιππβι, παπι

ρι·ιπειραπ ρυβαιωι πιω ρ70ριι!Διισέει12Πι Ιιππιππιβαπι·

ρ/ίι ε.ι:οι·άιιαιπ. νει εεττε ιι ιιε ιτιέτειιιι μι:ειιιι ιιι

Μπι: ιιιιιτιιιιιιιι μι· ετε:ιιιιτιιτιι εοτροτειιιιι ιιιιεΠε«

ιιιίἶετ ΑΡοίὶ. ροτιίιε τι." τε όετιιιιΠει, ρω· ιαπαιιπ[αε

ιιιιιΜΜ , ειιιιιιιι ρα ·υιιιαιπ ιιιιιιιαπειιι : εοιιιιὸει μι:

Ειι:ιιιι ι που με Αόαιιιιιιτιι μεεατιιιιι μι ιιιιιτιιιο

τιετιι ιιιιταιιιιτ ιιι ιιιιιιε ιιιιιτιιιιιτιι, ειιιιιιιι ρτιιιιιιι τω..

κατω ει! Αιιιιττι. Νεε ματι μι· ·ιαπιιιπ απιιπιπιιπ ιτι

“Με Επι; τιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι νο; πω” εοιιιτιιιιιιιι ιιι

ιιι νιτιιτιι δε τιιειιιιιιετιι. ρι·οιιοιιιετι τιιιιιετι ·ιιιιιιιπ

ΜΒ ιΠιιιιι ει! πω» όετετι:τιιιιιτ. Ρτειιτετειι ιππι

ιιιιιιι ιπ με αιιππιτριεωπαιαπι ι είιιιι ιιι: εοάειιι Ιω

ειιιιιιιτ ΑροίιοΙιιι, ιρετιειιιιιιωι:, ιΠιιιιιι τιοιι ιιε

Ειιἔι, κι ό:: Αιιιιιιιο ιτιτεΠειιιΠε. '

Βιιιεττι νετιται: εο!ΗΒιιιιτ ει: εο . ιιιιὸαι τείειιτιιτ

Ριιιιιιιρ,εοάειιι ιιιοιιο Διιιιτιιιιιτι τιιιΙΤε ειιιιίαιτιι μιτ

Ζ ..τι

7.

Ται,ιπιΜ.Ε

Ρώσων ,ιδί

επι ι·αιπινε

ω".

ε.

Εσάεπι πιο·

άι ι!άπυι

Μια/ισ μια

ώ· ρεπαιιιΐ

πιαιιιιι



π

.ΧΧΗ Ι): Ρ:::.:2Β :›·€€ἰπ::ἰὶ. δ:ἐἶἱο[ .

πωπω:: :::πῇ@ ::βα::::·, Ιπ:η?Ι:Μπ: Ο:: ::::Ιτέ: . :οπ

::·αά:::π: .άΙππΐσ!σ ά:::πιέ : μ:: οπο:: |:ιυπόπ:οπ μεσαι

ποπ :π:Μπ:: :π υπαπάππι : ά μ: ρ“Μ:": σο:: έ:: -

ε::

· ::::,8: ρ:::::ι.:::: :Πο ::::ία:::: :::ο::::, Γε. ν: ρ:::::::ϋ

. ::ο:::ί: απ:: ποσο:: ο:: ::::::::::οτ::α: ; 3ο:: ::::ί:

ρ::·:α::::::ρι::::: πιο:: Γ:π:ρ:: :::ο:: ::ΐ: ι::::.άπ:: Ε

Μ;" (:ωρ::ί::,::η: Με:: :::::::::::::::: μπα:: π: ει» σω:::: |οσυπάπ::Ρ:::ναπ/ϊ::. π: :μια σω:::: ρ:::απ:τππ:.

::ι:: :::Γ:ΙΙ:ΜΙ:::: Γ:::::::ι.:: :.οοϋ;::Βο κι:: Μπι:: ΡΙΟΜΜ:Πο: Μ) 8:80” ΠΓ· Π: (Μ: Η:: ΜΒΜ"

@::: :μωβ Ρ:ςς::ψη· (ο]Δω :ω::η::0Π=ω , [α] Ρ:: ::Φε:::::Μ07"ΜΜ42:Μ απ:υπα:: μ: έ:: :Π:::ί: π:"Μ|ί

πω:: ΓκορωεωοΜω δ; ""Βωθο!.πω- ·Αὸό° Ρ::::::::,·υ:|βΙσ :τωπ:Ιιά:::έππ:. πουπέ:: :::[Μ:πω η'

::: μετά:: π: μη :ναμήκη πω:: :ο::ι:::::::::· :ύ ά:β:πά::·:,ραπ:: Μπα: :::Ρ::::ϋκ:ρπκΙΜι:. Τ::::::::. Τ,Μ,,,;ἰ”_·

/:]:'.5. :π έ::πω έ: Ρ. στα. Ν:: :ιό ν::::::ι:: ::ρ::::,8:

:ι:::οι:::: :::::::: Μ:Ι:::::.8: Α:::ι:ί]:. Μ:: ::::ΐ::: ως.

ρ::ίΠί::::ό::, ::ο:: Απ:: ρ:::::::::ι::, :::ο:: οι:8::::

:Η ν::::ιο, οτομ2:::ο:::, πο:: ::1:::::::ο::: οι::::ιο:::

::4:15ΐι:::::: , :ΙΙι::::ι:: Μή:: ν::::::::::::ρ:ορτ:::ω. Η

Ρ::::·ι:::: :Με :ο :·::ο:::::::ω ΠΙι:ί:ι·:: Π.:ρρ:ωι:: _“μ|π Γι;

::ί:ἱιτ:οπἱ:; Αι:Θ:ί::::::ορ:οί:Π:α:: :στο |ιθ.ά:::. ω! :.π.

στ! άπο!:::: σ: Ρ'Μ::·:ππ: Χ: πιφ::::, μακ:: π:: Βοπ:- ω". Μ::

[ω. πω. Μ:: Ε'Μ. Ρ:Ι::έ.ρ:: α: (.”Μιά:::::: ::έα::·:::: ""ω'"""

ΗΜ. πώ:: Μ:::::”:ιω:. μα. :::"ω: Φ ποση/β

ιϋ·[ὶῇΠ Πιο: “χω ωοι·:ς ςο:·Ροι·3]: Πο"';"Π[]τ ηΠΟΠΗ.Π "ΠΜ :'ΗΡ. ό. :0:1:ΙΕΙ:8 ::: Γ): ΟΚ:8. ΝΟ!! Π·

Ραο“μω . Φο] Μφκω: Η:: Ρξι·"Β“2ήοικω π. Μιά, Μοο::·, πρ: (.'Ι:τι/Ι: Ει·:ΜΜ :Η ":ππ.:ω, ά:

Α4;:_ζωο Ρ:ςς8"·) Καὶ;; :8:"Π·,γτ ς"ω ΑυΒΠΒ.ςὁ_ ΙΙΒΜ7'"Μ δ::·έμκωπ:π: ”:Ιὲῖ£!0ΐ“, ό' ειΠ'ω|.Μ78"

:1:_"1"Π.7: π. π. μη” |::-απΙπ: ::::::ύ': °ω“;,,”:_ ά1:βπ:::::πππιβυ·φα:: /:::[:,ππ:, πο:: :::: .ε Μ::

|α:";""·· 4πω :η πι.. )Γκρ:·μη; ",Μ:_ς_ άρωμά:: :||:Ρα-6-._ ί0Πω!.:' 8:'ΗΡ"'80", :ΗΜ “ΠΜ ΡΙΠ-ΙΟΥ" ::·.«άιά::ππι.

π:: Όαπέ: ΡΜΜΜΜ παβ:πάσ ιταπ::πτ,4πρά πώ“ΜΙΓ Δ ω:: ::::::::·::Πε ::::Π: ΜΗ:: ρο::ί: , ::ο:: :σω::

:::::ίο ποπβ:Ι::::πη Ι:: “::ο:: :0ΠΗ::0::: Ιος:: ::: Ε; :::ο:: ::: ρωό:::: ::: ::::::::ί: :::::!:::οο:. Ναι:: ΔΗ::

Ρωπ 2_ γι). οωικέ Φωιπη"Μρέ|ίΙϋ π.. χα ΜΕ..! τ: ε:: οποιο: :οτροι·ι:Η, οι:: ::: :ΐ:::.2. Δ: Χ:ω.6.8:

:::: 8::::ηιτ:ο::: ::::ι:ί:: δ: :σω:: Β::ο.Ι:::::: μοβ” 1. :ά σω::. 1 :. ::: οσε:: ::::::::, πο:: ρ:·ο::::: :η

2Ι::έαβ.ίιθ. 1. έ: μα. πατα:: αρ. η.. ::: :οι::ρ::::: | 00ο:: Μ:: ::::::::ι:::: ο:: :::::::::Ι:::: Β:::::::::ο:::::::

::ο:: ,ο η:: :ο Και». Σ. Ε8ω.” ςοωΡω-Μ Αάδω"ω κ :::::εΐι:ΐοι:: , οι:: ἐπί:: :::::::::::: :απο :οφο::ε:

:στο (Π:::ί:ο: Ν:Μ_ββία ζ ἰη::οἰ: Λοβ.) ΜΜΜ: η::::::::::.::. ΡΜ:: μπω:: :Νάσαι Ι:: , _%::αΔημρ

ΙΜ:: ρ:::::::::: μ:: 2Ηωπ, απ· πω: :παωμ: (ΜΜΜ ἰ έ:: :οπ::ά:Μ :.:τ :ο , π:::·:: ΜΜΜ: : που: :άοὸ Μ:

|ξΙο Μπα:: :::/?ο: [:::;Ξ_|ἰ:π: :Μπα μ: :πάω ά:ΜΙππι πιο:: ::: ρα:::::: μαι:: :τι:::::&:: :::::·::: Η:: πω::

π. "π:::: :::πιπ:: :::::α:ππ::ι.π:Μ, π: ό· 2, ω..." ΙΜ:: :::ο:: ποὺ:: :ι::::::8: ::: ρ:::::εω μαι:: μια.:

:::Πιβωι:οπ:π :π Μὴ:: ΜΜΜ:: Α:: Μ:: “:::”. . μπω:: , πιο:: ε: :η ::οΜε::·:::::ίοΠ , Μ: ν: :κι :Πο

_ :::::.8:::::::Βο ει:π:::"ο..:Μ..:00:_:.: Κβ. ::ι::::::::::: :::ϊΒ::::::, ώ:: ροΠ:: Πα:: κά:: ροπή

' - · :::::::ο::: :::::: π: Μ:: 61:οωΓι::Δω έ:: ΑΔ:ω, απ:: :Μέσο ΗΜ ο:: ::::=>:: :::::::ι::::: Μ:

ηι::,Ρει::Ιο ::ί::,ΐο::η:: ω. ΩΙ:::::: :::::::::::0:: Μ:: :8·Ε::::· ΜΜΜ:: Μο: "ν::ω Ρ:::::,8: Πο::::Ι::,ίο:

 

π!.

ΡΙωωΕπ.

  

|:ο::.:ι::: δ: ρ:::::::ο,ί:2:::Β:::τ: πω:: ::::Γειω.::ι:::

Π: πο:: ::: ::ι:Ϊ:ρ:τ::1:ἰ:::ἱοπ:ο:,-ου::ταρώ :Η ο:

::δο ;:!ή:,ν: Ρ::::::::,::ο:: :::::ί: ν: Ρ:::::οτ:: θα.

Ε::::ά:ο·: ν::::::00: ©ι:::ι.:::: έπει::'ΐ. Ι:&. 4.. εοπτ.

4 ::α:: :ρε/λ 'Ρ:!πέ. οψη: σ:: ΠΠ:: Π:: απο σω:::: :::::::

:::τππ:: ἴ:. :η Α::::::ο.γ: :Η εο::::::ι:::::Ρ:::τι:α: :::

ρο5::ο: ::: :ο .ο::οΙΙ:8:: ΗΜ:: , α:οτ::α: Π: οι::

:::ε :::::Β:ΙΤ:.Α: :::ο ρ::3:ο Μ:: μα:: Π: Δ:: ρω..

9::::.::::: τω:: Μ: :::::::::0:1:::: μα:: Ρ ω:: :::ο

:ΜΜΟ ο:: ?::ο:: :::::ι:&:ο :::::δ:::::ι::· ἱι: οπου·

Π).

ι ο)

ΧΛΜ: ΙΜΙΑ:

:·ο!ί: ω::

ΙΙ:

 

:::3ο:::,ί::: Β:::::::ἱο::: ρ::::::ι:::: Η: (ω: ροβ::·οε

::::::::::ί::.ΑΙϊοςι::::.::Μέ. Απ!. Η ό: σωειω.::Μ

:ο:ι::::. ::ι:: :::::::ρΙο ρ:::::::::: , πι:: κά:: ν::ω::

::::::: Ρ:21::Χ:::.::::, Ρ:ι:::::δοςι::::::::, ω:: απ::

(ΜΜΜ : Κ:: απ:: ΑΜΙ: Α:Ι:ι::::::: :ο::ΐ:::: :::Α 1::::Π::.Λα::::Β:::: ΜΜΜ:: ρ:ἱο:ι:ε ΐ::::,:1ι.:: ::::π:

τ Ϊ. ο

4; Ήρα.

1 ; .

Οοπ:ΗΜπ:

Ρ.:Ι:βέπ.

η.

ΜάΙαπω:π.

η.

ΔΜπράσ:.

'Τ ::8:::: Μπι:: :::::Πε ::::::ο:_:::: ΗΜ:: :::::Η:ο:::::::

:::ο ::::::ο: Ρ:::::: ::οει::: : :τα ΑΜΙ ρ::α:ι::, οι::

:::::::: Ι:ο:::ί:: ν:ι::::::: πισω:: ::::::::.

@οποιο ο:::::Ιι::υ Π: 2. Διὶ δω·:πώ. Μπακ:

με: αποψε:: :ποπ::π: Μ:πρ ωυπ:.: 02:07:14:/ἱιπ:.Οπ:·

π:: ::4:μ4ωση:4: Μ:: :τι ρ:και::. ::::μ::: Α: Μ. 2ο.

ή: Φωτ. Μ:: ό. ς5° κΐπβΙ. :η ουσ: Μακη, ι ::π:π:·,

::η:::: , μονή:: :.:·εσμο β:: ::·ξειπώθα: 2 β:: :παπι

$ω168:::: ::ί:ίΙ:::. σο:: Ρ:::ἱἰ ά:.όι:&:ο πιο:: οσα::

::: :::::::ι:Ι:: ν:ι·:Β::::, ΜΗ ::::ἰοπ: οτ:8::::Ι::: :Πο

Ψη:οη:::Ρ:::Ιοσ: πο:: :Π:::: Η:: :::ο:::::: σου::

::::::::::·, π:: ()!:::Ηι:ε :πο :Με ι::ο:·ωι:ε :ίΤ::. '

Α::::::::: ()οτ::Π::ι. Ρ:::::ι::::: Ρ::Ι:ί:. :ο :::ο Ρ:

::ο:::ρ::Ποε ό:: οι::::ΨΗΦ ::Ι::::·ροί:::: Πω: όιί::

Μ:: ::ο::::τ. ΜιΙ:ι::τ.Π. ω. Ιππο:.Ι. :ο ::::ο,δ::π.

2. Η:: ::::::::::::: ο. οτ:::ικ:Ι: ΐεω::::::. ΨΙα:ππ,

ο: 9::::απ9::0 ΙΜΝΜἰο.: παπι:: α: σω:::: πωπω: θα·

7::επιπέο: π:έ:::. απ: :ἰππ, :π ϊ:°Μ:]]ῖππ:Μ Με:: ::::

αιωτπ:π ω: :ΜΡΙΚ.:17:,|Μ πύ:«ΙΙ ::: Αώου Μ:: στ: -

μ:: μπακ, μ:: π2:π:Μ::οπ:: Ι.ιπ:ιο·σ :.:φέ::πη

·υπά:[: ::::β9:ι:π: ; σ: :π ::: @Μια &ομψπαι:: :π π·

π:: ΜΜΜ ρ:::::ιοπω πο:: να:: , /ἑά @Ιβ ιπι:ΙΙ:έωπ:·,

....ω":.ρ. Α:·::::ί::. Π. ώ:: Ε:Ι:::: Ν. :σω:: 8:

ω:::!:8. ::ο.519.::: ::ι:ο, (.”απ.2. Π:: :::Β::::ι::: δ:

μ:: [Μι έ:: ΡΜ:447::41:”ΑΜ/:ΜΜ , ώ πο:: ::ι:: :που

,ιέ:::: :ῇ›·π :::επψ. κι:: απ: :πιπ::πι ωπκππ: απρο

η:,9π.: Ραπ:: α? μσωπ,ποπ απο:: Φ· ρ::::υππ:, πιο::

Πω: ν: Ρωι::::ι: :ο::8:·ι::::::::.

Κοιτώ “δε” ΐι:α:::::.:: :Ω ::: :ι:7::::ίο Κ:::::1:

ρ::ο::::. (:::·::::::.ι:. :::, απ:ί:::::: ο:: ο:::::::::::

ωσπου:: :Π`: , α. Μ(`οπ:π:!:. 3·. 8: μα! 'Ππ:ο:Ι:.ο..

:Ποιο ρ:ο:ο:::ί:::,Χουπ. :. Π:τ:Ππ:|έσωάπω :που

μι: ΡΗ: :ΜΡ$): πωπω: :Π .· π. Ρα:: 3. Οπ:Πει:βυπ:Ι

: π: μπαι:: ποβο·:: υπο:·ιππ: Μ, :::/ἰ::: :το Ιπ:αἔ::.

Ι8::::: οι:::::: Ρ::::::ο::: Π:ι:::::,:::::: σω:::: (::::

ί:: τ:ὸ:ι::ρ:ἰοι:: :8:::::::::. Ν:: ά:: ρο::ί:.(Η:::ίω

ωσπου:: :Π`: Ρτο ο:::::Η:::: απ:: πω, :::::::: :::ο

:οἱ

Ρ:·ο& “ε

π:]/!. Κα·

ά:,»ρ:.

Με. Ναι:: κ: ωσπου: ::: ο:: ΜΗ: , ΜΒ:: Μ:: σο:: .

£::::::Ιο:::μ:οά Δε:: πο:: οστά:: πο:: .::.:Π:::ι:Πο-·

τω:: ::::::::ρ:ο:·; ν::::Ι:οι:::: Π:: :::ο:·:: :Με ::::

Ι ί:::::::ο: ::: Η:: ::Ι::::: :::: πο:: ροπή: , ::::::::: ρ::

::::οτι:::: ::::::$ο, δ:: ::ιοι:::τωΙ:ί::ε :·:ί::::::ο. :εί

τι::ί: οω:::: Η:: σω::: ::εΙ:::::: , οι:::::: ::·ει::.::::

Γι:: ρο:::::: ::ι·::::ι::: :::ρ::ι::. .

ΒΙΟΕ8. Ε::::::: Α::8::::,::: ποθ:: ::ι:: (:::τ:Πι::

απο: Βι·::::ι:: δ: ΒΙο:·:::::: :ου:::δί:, ω:: απο:: Η::

οι::::::::::: πω:: ::::::::οτ::: "::ο ρο::::: Με::

:απο :ο::ί::·::, ::::::::ί: ::::::::ι::ω Ρ::::::ο::: από·

:::·:::::::. Κ:ΐρ. 1. Ο::::ί:::::: πο:: :ο:::ὐΙ:ίἶ: Απε:

Πε 8:·::::::::: :ια::ίΓ:::::,:1::: :οι::::·ι·: :που ροκ:: , ΜΗ

:ο::όοη:::ο ρ:::::::ο, ο:: οπο:: ωο:ί:ο: εκατ:: :Μα

:ἰ:ι:ι·, Π:: ετ::::εω ρ::·ί::::::::::α:,::: οι:: 8:·::::: ο::

ΟΗ:Μ;ι:ι:: :Μετὰ :::::::::· Μισο:: , οσο:: :ι:::α:

:ὁΓ::: 8:2:Η:.:1 6:ΐ:::έ::::::ω :κι Λε:::::ο ει1::Π:τ:1,

σ.::::ϋ-::οπ::::: πο:: ροκ:: , Μ:: :οικ:οι::::ο ρ::::::ο.

Κ: με. Α::ἔ:Η ::ο:::, :Με ::ι:οοοι:::: :::::::::: ::::

:::ο:::,::ο:: :πό:8:::τι::::, ν: Μ:: Ο::::ί:::: :::ο:::::::

::::Ι::Ρ::::·:::πο: :ι:::::ο, ου:: σω:::: Ρ::::::οτ:ε

(σω::: , ::::::8:::::::, ν: ο:: ΟΜ:Ηι:::: ::ρ:::::::τ :::

οι::: :α:Π. δ: .π. :Πςι::: πιο:: ::::::ει::Π:: ::::::Π:ο:::

:β πω:: "πω, μ: :πισω !.ωπιπ:π: π: οπιπ:έ:ππ: ππ- Ρ::::::οκι::::,:::: :ι::::8:::Π:: Σ: Η:: :::ο:: τα:: ::::

ε=:=:="έ

σ. τ ε

Βια: '

ΜΦ. π.

Ϊ- : ΡΕΙ'Ω,·9 ._

ΠΓΣ”.



ο-.-.-4.

ἴ

Φιι7>. .Ϊ ΧΡ: Βοοποπο ση!ίτιώ. δεόἴ.ιο λ .ση

ι·σιοιοι·: Αι ιιι:οιοοιι.οιιι οοο ιιιιιίΒιιιι,νι@ο οι ιο

ιιιιιιιιιι·, ι:ι80 ιιοιιιο πο" ιιιιιιιΒιιιι ισιιιιίΠοοι: Ρω

' ι:οιι,νι:! ρωο.ιιιιι. π! οιιι!ιοιιιι:.. ο

..,_ α π.. ΑΠΔ ι·.ιιιο ίιιιιιιιιιι οι: ιιοοειδιοιο Βαριιίοιι.οιιι οι

α] ωμή' ΜΜΜ ΒοοΙσιῖω ιιιιιιιιοΜωρρΙιοιιιι ιδοΒιιι ω.

Γιιιιιι:ιιι:: .με οιι.οιιιιιιιι οιιΠιιιιο ροΠιιοι ριοριιΞι

. ιιιιινιιτοκ ροοοοιιιιιι οόιιιιιιιιιιο. ιιιιικίΤιιιὸ οποιοι

οιιιιιιοιι Ρι:ει:2ιτιι80 Μ! ιισιιιωΦωεοιπτιιτιοΜΦΗ

οποιο ριιιιιιιο ιιοοείοιιιο. @ικάόσοι:ιιιαριιιιι.

εεο·ιιοιι.

οι..

ι . ' ·

,χω μεσου» οι·ιοικοίι·β Ρτομίιἔ οψη; Ξ

_ 22' Μαιο Μ". ιιοΒιι: Κω... ιιιιι..Μ.3ο. Α. απ.
Να”. Ρ ι.ιιιιιι!. Μ? ις..Μιι)ιι·ο.ιιιθ.οι.οι·:. :άσκο

ιιιιτιο, οι·ιειοειιοΗΙο "Νιου :οποιο Με ..ωιμο

Μαι .ο μαπα: ιιιιιιιιι ρι·οιιιι.οποιοπι Η ΜΜΜ

ΜΜΜ. Μο ιοιιι:5 Ιοιιιιι Όποιο. οι π.έιβ. 3ο. ο.

ε. (9 3. Ιιοοτριοριοι ιιιοι!ιιιπ Ιοοιιι:οοιδι:ιιριιια

Βιοοιιιι·, ιιΜο!ιιιο οιι:οιιοιιοι οδο (!,ΙΡΟΦΑ δικα Μ·

:Ιου Ισοκοπόιβ ρωμιιι.ι 0βιιιιιιιαιιι.. Ρτοιο. 1.€8 /ωϊ

8ιιΗ.Ιιθ. 3.έσω.οτύ. σ. ιοι. ..οι ο. οι·ιΒιοοιι:ιδιωιι·

μια ι:οιιτιο ρτοριιιισι, 8ι‹ υοιιῇΙιὶΜ ρπιιιιιιιιιι σπα

έκιιιιιι.ι. μα! Ριιιιιιιιιέ τιοαΜ7μαΜιι08 ( ιιὐι›·‹ὶ "πιο

ι.ιιιικιιιιισ Θ· ού @κοκ οοιινωιιιιιιπ ) βεί πέστο ω.

'ικά που άι Μιιι:[ιφοιισιο ι.·οιι|δ·ιμοιιιι· 8ιαβ .

α. Πο ι·οτιοιιι: μπω οι , ν: Ε: ιοιιιιιιιιιιιιι.ι

ι·οίρ:άιι «ω, οιιιιιιοθ ροοι:οιιιιιι: οιιειιισιο οοο

οι πω. νοδιιιιιπιιιιιι: ιΒιιιιι που ι:Η ριοριιιὶ ροο-_

οοιιιιιι. Βάσια ο& ΔιιΒιιίὶ.Ι.3 .ὰ Μ. οτθ.ι.·. 18. @Β

«κι... ,καπου ιο,οιιοιί ...οι οο·έο "και μιιθΡ Με

πιω ...ω οιιειιιιιι: «πιο που οοιιιιο!ιιιιιι δ. Ρο.

@πιο οιοριιο ΡοιιιοΕοι€. Μ! ιιαω .οι 8οικι·ιιτιοικι

€ιο!ιιιιιοι·ιιιι.τι πω»:Η , οσοι! ριοριιο νοιιιιιιιιιιο

ι:οιιιιιι.·ιιιιιτ. 3.Ήιιιιδιοι·ιιιιοπ .ιίι·Φ.3.Ειο.0.3·.ου

η.

Κα” π.

τ. ς.

Μπι» ε.,

Βοιιι:; οι ιιιιιι:ιο ρπυριοι σώματι οιιΒιιιιι1οιιι ιιιΒιιιιο

ι:Η: τΩΡΗ:ιππεοηε, Μ! ιαιιίοιοιιοιιο: ΙΒιιιιι· ι·ιοιιο&

ιο. Ρι·οριιδοιΠ.ρο ο ροθει·ιε ι:οιιιι·αι&ο. ο.. “ο (ο Μάσα

Επι ι·ιιιοιιοιιι ι:ιιΙριε. οιιοι:ι οιειιιιιο αι ιορι·οοιιι-'

' @ΙωΜΜια“οι οι" κοκ όιοριιιισι . ι!ιιι!!|ΜΜιι[ι. ..οι

Πιρροοιι οοικιιιιιιιιιά . ιιιιοιι μι· οοριιιιιιιιω ιιι

ρπιιι.ιΙιε πομιιιιι.ρσσ νοιἐ 8τ ρι·οοιιέ: ρεα:ιιτιι οι.

Δροιιιἐ Μαιο Μαι ι4ιιέιαβικ. Μ Ρ[·ά. 5ο. ΝεΜο Ν»

9ιο[Μισι· ού ιΜ|Μ88 μΒιιιιω, πάσει:: (9 πιστέψω μι·

πο. Υιό ιιιιιιοδοι:ιιεραιιιιιο ο ιιιοιιιο οικω, οιιοἀ

...ιι ιοί-α :ώρα , ιιιιιιιιίαΠιθ οιὶι:ιιιὶιι , βιο: ρ:οαιιυιι:ι

οοο :οοίιίιοκ ιο ίσιο :απο 8ι θωιεσιιοιιο :ιο ρα:

ιιοιιι.ίοιι κι οσιοοι·ιιο .. οιιοιι Μάιο ποιοι: ιοιιιιιιι

δι οο!ιοοιιοιιειιι .ο ραιηιιι. Ποιο Με!. ”,φιοιισθ

οιισέβάισιιιιιιιιιμιιιιιι ι0Μεμισικ , Μι μια πιω.

πιο· ιιιιιμιιιιι Δ:: έιἰᾶΜἴ :που ι!!ιιη ·υιιισιιίκω οκτώ

πιο: οφ ιιιιοιιιωπ οοιισηιιιοι. Οαι!ιοΠοε νι:ιιιιιιε `

Καπ:: Βιιιιιιι μια" ιι:ιιιιιιι οι Λεια: ρι:οοοιο Ν:

οι... ιι: ροτιιιιιιε, που Με ιΙΙιιοτειιιο .παπα οιιοι-29::Έ;

ποιοι. ν: :Μπι πιο μια:: Με ιιοροιιιιιιιι·, Ϊυρ- σ:: έη,α_

οποιο ιιοιιοιοιιοιισιιι ειιιρειι1 ριοριισιιτι σοι., ιιιιι “

ριιιιιιιιι. Ναι» Ποπ Που: ΜΗ ιιιιι.:ιε!ιιιιι ριτσα

ιοιιιμοιώι Βιιιιιε Πιο οι! σοι·ιι:έ.Ειοιιοαι οιιοιιιιο ρο

ιιιιοΐοιιιοι ροοι:ειτο ροι·ιιιιιιιιι ιο Βιιιι,ιιιιιιοιιο-ιιι το

ιιιιιι ριπή οκτώ ριιιιιι ιιΙιοιιωι σο Ρ0€ι:ιιτο Μιο

ι·ιιιιι, ω.. ιΠιιο Ειι.ιώ. ι8. ΜΜΜ οπο μσωιιο·ιι.

@Πλ ηιοι·ιιιιιιι. ΗΜ: που ιιοτιιώπ ιιωμιωιοπο Ροιπ.ι.

Φοοιιιιι ρι:ιροιιιι ι:ικιιιιιο οοο... εο;!οΠι ιιο Ιο

Βο Μια» οιι:ιιιισιιθ.ι:ΙΙ ι&ιιι ιιιιιιιιοιιιιτ Βοι :τοπ

οιοοιιιι·οιιι . .με ιιαοίΐοιιὸ ΐορροιιιι ιιιιιιιιοιιιοιπ

οποιοι; αι8α Πι:ιιιιι:ΐο!ιι ΜΜΜ;; ι:ιι!ρο καιει οπο·

τοιοιιιιοιωιειι.ιοδειιιιιιίσω Όσο. ιιιοι.ιιιιοι επιστ

[οωἐ Πω, ιο οιιέι ιιιοτιιιιιιιι·ιιοοο «Μαι. απ·

ΜΜΜ ασπαιτε σε; Πενσι- ΟοιιΒιιιι.έιι:ι· ω:

μοοι:οιιιιιι οοιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι:ι οι: οι". Πιο ,

Κο... 3. ?ΙΜ Μι., Βιβιβ ο. ΐοιιιιιι οι:ι:οιιτι.ιιιι βειι:

...οι ...ιωιιιοικιιιο. @ΜΒ ιιιιοι·ιιιιιιι #!ιααΠ.

οοιιοι·ιο-ιο Ροικι,ριαίοιιιω Θηββ. ιο $. οοο. «ιό

Επι. οπο. πο. οοο ικι:ι:οτιιιιι ιιιηιτιιιιιιι ποιοι:: | ·
οο.:οα.ιΠοιι οιιρΠοοιιι οι: ι:ίΐ:&ιι ..οοο ιιοιιοι·ι. Δ

Πιθ.ιιι8ι.ιο Βιιιιιι$ ροι:οιιιι,ιικιιιω 8&ι.ιιιι€5 σιω- Β"μ”¦ μ.

20η; ¦ιο.ξιιιιιοιηςιισά ο" ιιιοι!ιιιι:ι τοποο!αΐοιιιιιιο- ,ΜΡω.,._'

Ιιειιιιισιτι·τ ιιιιιιιι2ι πιω κι Μοτο οιίιιοικ."ι 0Φιἴ··

Ποσο οιιΒιι8 ιι&ιοιιιη οοο ιο ρτιιιιιιιοιιι: ι2ι:Βιιιο

Βιιι&ιισιιι. με: Με...» πιιιιιι·ιι ίσοιιιἱ αΙιικιο

οιί!ιοιιο. ιισιοιιιιίΠοιιο οικιιιιιιιε , οοιιΒιιιι. Οοο·

. Μπιουτ, οιιοιὶ οιιιοοΠοιοι·οοιιο ι·.ιιΙοο, οΙΐοιιιιι,

2$.ι

 

“ω 5° ι:ιοιιιοι·ιιιιιιι :Με Με: ΡοΙὶοιοε , Μια [ο Βιιβιιιιιι:ι

ιιιοι·ιιιιιιι οιοίι!ειιι ι:τΒιι ωτ.ιωι.6 ριει;ομι.ιιιι Μ·

ιιιοριιιιιιι όι·:ιιιι:ι·ιιιιιιιοο&ι·ιιω. Ποιιθι·ιο. Ωω.

πο.

πω.. ο.

που οίὶ ροοοιιιιιιιι, οι ι·ία&ιιεροι:ι:ιιιι , :μια απο·

ο 8. _ _ .

Μ... 8. ...οι ι:ιιιριι.6. Οιιιοιει:ιιιμ τοΓι'ι1οιιιι ιιιιιι:ιιο; Μ! ι

ρω· ΐοιιιιιιοιιιιι ρι·ορο8.ιιιοιιοιιι ιιοι:ι'ριοπικ.

2.9.

Για. ...Η

οποίο σκ!

Ρου: οπο.

παπα: Μ! ιιιι:ιιιιιιτιι Λου.: οοο ἔιιιιΐοι ριοριιιιιπ ! ωιοικιιιι Βοηιιιιιι!ειιιιιιήιιι:ιο το!ιιιιιιιιο..ιΙιιιιή

ιιιιιι·ιιιιιιι ιιοθ:ιιιιιιι: σοσ τω: ι.ιοιιιιιιιιιιιι οιιιε "ο ' μιιοοοριοριιο οιιι,ι,ι:οιοι:Η Ρει:08τιιι1η Επι: ιΒιο

| νι·ο!ιιιιιιιιο ιι.ιιρΠι:.ιι ρισριιι "πιο :οικω Πι ο·

Πω ΐορριπιιιτ Μ, οικω ιιαω ριωίὶιιιιἶοι: Μι ιιιιιι,οιιὸιἰ ιιιλιιιιιι:ιο νοιιιοιοιιοιιιιι&οι!ιοΒιιιιοΒ

οιιιιιι... ιιοιι ιι.....€.....ιιι 8ιτιιιιιι κεειιοπιιιιΡο; Ν ιιι ν·οιιιιιιιιιο ιιιιιι οιιιπει·ιτο, ι.ι.ωΐιιι. ει:τιιι:2

μι· ιιιοοιιιιι ι:ικιιιι ω @ικα πιο ιπιιιιιιο: , ο ῖ οί] οι»ι8·ιιο!οιιι οοι:ιιε οοο οιἶΦ ιι&ιΗ Φ ο 0ϋτωΠιι

μι· ιιοοιιιιιιι οικω ιιεεισιιιιιιτιο,ροι ΤιιοοΙ.ΙΒιιιιι· οι Ν οοιιιιιιιιιιι οιιιιιιι!ι , οι" ιιιιΙΙιιοι [μικρη οο1ι_ωω..

ΑοιοιιΠιιω ιιοοιίιιοιΠοι. 5. Αιιιοί. οι Τιιιιοιιτ. ι ρωωμι ρθω ι ίσοιαιιιίιω ιιιοιιιιιιΙο, μι· ιιιοοιιιια
οοο ιιοιιοΙΙιιιι 0ιίΒιιιιιιο ιιΒιοιιιιο οι:οοοιιιιιι. Μ! Β ιοιιι:ιιΜίοοιιιοοπιι ιι&ιιιι!ιριοτοριικοιιι, οποιο

ροι:αιιιιιιι οσοι! οι ιιιοι·ε "Μπι οι πιο” :Μαιο Με ὰ Πσο ι:οιιίΒιιιιιιι Μι οπου: οιιιιιἰιιιιι μιὰ?

εικοσι μοι· ιπιιιισιοικι 8οικι·οιιοιι:ιτι οι: ιοίο Δ. ··

ίι:οιιιιιιι· ι:ιπι:ετιιιΜ. ΙΒιιιιι· οι·ιΒιιιιιιο που ιιίϊ ρω· οι:ιιιιοιιιιι.ιιο.Ρι'οι:ιιιο: ιι·ιιιιοοΙιιιιιιοοο.

Βιιρροιιοι.ιιοι δο!ιο!οιι. Αιι8ιιβ. 16. ά:Φωιιιι€.

οιιιιιιοιιι ιι·οιιιιιιιιε οι Αιιιιιιιο μι· Βοιπιπιο. 1 οιιρ.2ΔΗόοι·Ξισ.ιιι οΐ.Οβ.ι.:Ριιιιο 'δι&ιιΠΡι1288

Μαι, ο Ωορ©ι€τοοιι0ιι€ιΒ: 6880011 “ΠΩΣ οπο; @πιο οικιι οικω" Μη 'κι "σε .κι ι

Αιιοιιιο οιιΙριιιιι τιιιιιιιιιιε . ο0ιιιο που ..κι ι:οιρικ ειπε 8ι ιιιιιιιιοοιιειιιαΙι , οικω ιρίο νι Φοροι ὰ Πω

8 ὰ ί (Η Γ 8 ΙΙ ι α :ιοι:ιερειοι οι.ι:(ιζιιιιεζιιιιιι σο £ιΖοίοι·ιισιιέισ ιιέΐοιηΤο

:σου ιι απ. ιι ιιτιοιι8 το ιημοτιιιΙ1 0: Ο 2 . οιι0ιι .€Φω "ι Ο ιΒιι0 κιιιι8 001 012 ιι

οι 2.ιΜ.αο. 3ο.ά μ. 8: απο δ.Βιιό?. 1.2.9ισ.81 οι. νιιιιο ιιαω σο ?οποιο ΜΜΜ ὅ οοο ιιο:εριιιιιι Μ

1ηιιι οι 2-άΜΙ.3ο.9.ιιη :..ορροιιιιιτι Ποτ. Δρρο"Μ ιιιίΤιιι ίιιιι.8: ιιιιοείιιιιιΙΤιιροθοιιε οιι:ι·ιιοιι6,οιιιιι

σι·ι:ΗΜ.1)ειισιιιι5ικ ο...:Μ.3ο.ιιιιβ.ι.5.Μπηιιιι·ιιι- ι Βοοε ειιιιιιιιιοιίιιιι ιιίι:ιιιίιιιιισι ιο :ιιιιιινιι0 πι·

που άσέΜοδιιαι€21Μεΐ.$.άσ .:8.οιι»ι.άι|ο.ο Μο. Μι... , οι·οριιιι ιιιοι·ιιιιιο ιρίιιιε πως. ροίιοιήσ

Ρι·οιιο[ γ. αιτία , ω... οι... Βάι, οπο: ιιιιιιι·οθο [ ι·.οιιιιιΜιοι. Ιω ριιιιοοριο νιοιιιιο τοιιι&ιιιιιοιπι ι!

[ιιαω όι:Βιιιτιιι· ε.. Τι·ιάιι·πι. 5. ιιιιϋπησ ό: μ. ϊ

οπο. 8ισιΠ.9Ρ"' ι.ρει...ρ.υ........ ›ιιιβι·ιονοιαιυι, ι Μαι-ιι: οιιιιιι.ι θα” ιιιοριοι· ιιιιιι:ιωιιιφ ιρίιιιι

.μακ Ιιοριι/»ιοισιοπβιικη οποια οι·ιειαιιιιιι με6°Μέ ιιοιιιυιιιιιι ειΒιιιιιιι ποιοί-σ . Μ Μοτο δρ0ΩΦωτ

"ΜΗΝ πιέοι,ιιιιιιιιουι ..ρ...,..... ιιι||ίωιοπι Μ μιά οοο· ι:ιοοιιιιο Ροίι:οιοΕΜπ ποιο” “ΝΠ α) άοήθι

Φακοι ο· Ρι·φιιΜΜΙΝ:ΜΒί ωωιω Μπιτ. ρ.ιι.ιω ειιιια οοο οιιοι:οοΙΤσι, @οιΠ:ο οΕπιιιιτιιι ΜΠι:τι

· . @οι

δ!.

Όσο ιοοοριιιιιι ι·ιοιιιοιιιιο ρωιιιιιι Η”. Μ! οποιο η
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Οοι::ε πω: ::::ε ρ::π::::ο Γ:ιπᾶ:::ιἱ: , ρε: πωπω::

::::ιεπ:2 ίεεπ::::π Αι:::::ο ε:: :&ι:::: :::πΐε:είΕοπε

ρ::::εερ::, ίπ:: νε:: δ: ρ:ορ::: επ:ρε ::: :ρίο, :το εε:

::ε:ι: ρ::π.:::ο :):πό::ι::ι:ε , ν: με:: ::ε:::::ε:π ρ:::::ἐ`ι

ο::ε:πε ροί:ε::: , Γεω:: ρε: πωπω:: :::::επ:εε ε::

αθ:πει:: ρεεει::ο Απ:: ν: ει:ρ:Ι:8 ροί:ε:ο:πι:: , ε::

νε:: 8: ν:ορ::: επ:ρ:: :π ροί:ε::5.

3* . . Πο:: Πε ρ:ο:::ο. Α:: νεται:: δ: ρ:ορ::αι:: επ:ροπ:
Έσε:.·ο:·ι!ι· ο

"π, ω.: ::::::ιιπ::ει::: ρε: πωπω:: π:::επ:είεεπ:::π: ε:: :ἀπει

μππωω Η, άπο :εοπ::ππ:π:, ε:: ρ::::εει:. ι:::ρ. ρ::π:::ο πε

*Με 6ο- :πιο :::πό::ι::ι:ε, δ: :απο ι:Ι:οπ:: νο:ππτ::::::είρεάπ

'3"'""· ό” ε:π:: :π οπο ::::ε ι:ο:::: :εε:ρ::πι·: ν::ππ:οπε πιο::

πωπω» . . . .

.ω,!"Μ"9 ρ. ο:ιοιπ::ε :π ροί:ε::::::ιπ::π:ι:π:: πω:: πω: ρο

νεβειδδιε ί::ορπάο :πιε: Όσοι:: δ: ΑΦΜ: πε ι:οπ:π::τ:επο:

πιο οι «μια :π::::::: 0::8:πει:: :π ρο::ε:οε, ι:ε:;::::: ποο:: :ι::Πε:

"φ""": 7 :πί:::::: ο::8:πι::::, ί: :Πε ρεθ:πι:: επι:: Πεο :αποί
Ι ΐε:::::: επ ν:ο::::ο ι:ε::::ι:::ι::: προ:: ρ::π:::ο :π:::::α:

νο:ππι::::: επτα:: ρ::π:::ο ε:ε::::α ::ιπέ::ιοι:ε ε::

νε:α8ε ρ:ορ::: ::ι:ο:π::επ:2. Βε:πι:ε πο:: ε:: πε

εεί:”ε ν: Π: ποο:: νοΙππ::::::: νο:ι:π::ιε ρ:ορ::::ρε:

ίοι:::: , Γε:: :π:::ε:ι, ν: Η: πο::::νο:ππιι::::ι νοΙππ

:::ε ο::8:π:::::: εε:ρ::::, :π οπο ν: μιά: ι::π:π: :πμ

πω: οι::πε5 :::οπ::::ε: :πε:πΓ. Ε:επ:ι:: ποο :ρ:ο,

οποο Πεπε εοπί:::π:: Α:::::::ι:::: ε:ρπι ::οπ::::π:::,

ποπ πω:: :π εΠε πωπω: ρε: :επ::πει:ε::: ρ:ορειο:.

Π·

::οπει:: , Κ:: απο: :π εΠε οικω ρε: :::ο::::επ:ο::-ι

ΐε:π::πι:::::: ρ:εεεριπ:εε:: ν: νοΙππ::ιε :ρ::π: “π”.

ρ:ε:::ι:πε 8: ν::ιπ:::ιε: είΪε: νο:ππ:ο: οπ:πιπ::: πο

:::πι::, ν: οπ:ε:οπ::: :ρίε ::εε:ει ν: ε:ρπι,εεπ:ε:επ

το: :πιε:ρ:ειι:ι:πε :εεε:ε δ: π:επ::::ε , :π :ρ:ο :::ο

::::::ε::πε!ι:::: σε ρ:ο:πι:ε, :ρΓο ρεεε:ιπιε, :πιε:.

ρ:επιι:πε ρεεε:ιπ::ι:πε 8: πω, Κω». ε. Ι:: οι:: που::

ρεεωιωποη ε: Οία: 6. :Μραιω:,19επ: «Μου» πω·

2:·εῇ[ιπ: ::πρ:: ()::ρεπ::οι::οππι::,8ε :ρΐο ρ:οπ:ε

:επ:ε , :πτε:ριε::::πε ρ':οπ:ε:::::π:Πει::πε8ε πω.

@πο πι, ν: ί:επ:, :ρίο ρ:οπ:ε:επτε, όε::::: ίπ::Ϊε:

ι:ο:::: :πί:::::: ρε: π:οι:π::: :::ιο::π:::: εοπιιε:ί:οπ:ε

οι: Πεππ: Ηπα:: :πρε:ποτ. εοπ:εοπεπ::ε π:ε::ιππ::

' :π:ε:ρ:ε:. ποί::π:ι: :π εειρ::ε: Ι::,εορεεεεπιε, πε

::::ε πο:::::*π:: ρ::π:::ο :πί:::::: ρε: πωπω:: ΜΙ::

:ι::::::: ::πε:ί:οπ:: :: Πεο Με :πρε:πειτ. εοπίεοπεπ

τ:: ρεεε::ππ: :π:ε:ρ:ε::::ι:ι:ι:: ποί::·πο: :π ο::8:πε.

οπο:: πο:: νο:ππ:::::ππ:_:πτε:ρ:ε:. :π ε::ρ::ε Μ.:

Μ", ”_·εει:: , ν: ροί:ε:: εοι::::ι:::π: νε:::::: ο:ΐεπ:::π: 86.

1πΒι,Μῇ“ι_`:π:ιπ:ε::::π: επι:: Πεο , δ: π::επ:::ι:: ::π:π:εε, ρ:ο

οπο: ε::ε:::ρ:ο ρ::πε:ρ:: :ε::επ:, ρι:ε:ίεεπι:: επι::

:::::::ε πε :εε:ρ:::::ο :Ποιπ δ: ροί:ε:οε ε:πε :π :ποιο

8::::::::: 8: ::ι:::ε:::::π: , Η ::επε:ε 8εΠε::: ::: :σε::ο.

Τ:: οπο, :Πο πω:: :ε εε:επιε, ποπ ίο:ί:ι:: :ρ:ε , θ::

ει:::::: ροί:ε::ε:πε, :οποιο ρ::πε:ρ:ε ο:ΐεπί::π:δε

:π:ι::::ε::::ι:: , πεε ποπ ::::ο::::ει:: ι::::επ:ε:π :π :::ο

ρ::: ρε:ίοπε:πεπ::ππ:. Φο:: Π ::οε ροκ:: ρ::π

εερ:, ὶιΪο::ἱ0:ἱρο:π:: 8: Βεπε: οπ: Πει:: ε:: Γι:ρ:ε

:::πε οοι:::ππε οι::π:πι::,::: :πε πω: :π νο:ππ:::εε

οπ:π:ίι Κ. π:ο::ι:::ε: ε:: εοπ:πποεπι::επ::: νο:ππ

ω: νπ:πε ρ::::ε:ρι: ο::8:ποπι:ε πωπω: ρ::είε:ι::::

:π απ:: :π:::Π:::::: , ::: οι:: Η ίπ:Πει::περ::ε:επ:εε,

πο:: ρο:π:Πεπ:πε ρ:πάεπ:ε: πο:: εοπ:επ:::ε. Ναι::

ρεᾶπι:: Η:: Δε ::::π:::::::επε:ο :π ροί:ειοε οποσ

οπ:π:πο :π::ε::::ο πα:π:ε:,οπ::::: ετσι: :πί::::ο οπο:

πει:::,οπ::::: ν: Βεπε ροί::ε::5 εο::::::ππ:εε:ε: , ποπ

οπο:: ε:: Αά::ι:ο :εοπ:::π:: , οποιο ί::πρ::εει:: ο::

ΐε:πεπ:::::: νι::πε ρ:ο:εερ:: :::: οπο:: :ε:ποποπ:::

το: :Ποιπ :πκε:π:ε , ε:::ε:πποπε:πππ:π:ι ρ::εί::::::.

Ιπ οπο εοπτ::&π ποε:πε::::: π:π::ππ:, ρει·::ε:ε ι::

:::: ρο:επ:ι::πε.Ε.πε:πι:: επι :ι::::::: ο::8:π:::: επι::

οπ:π:::πε οπο:: :π Με δ: :πιπ::: ::::ε εοπ:εοπεπ:ι

πω; :::::::πππ: :Με ρ::π:::ο εο:πποεπ: ι:οπο:π::ι,

πο: :Με ποο:: ν: π:::π:ει::ε 8επε::::οπ:ε περί::

ποπ :π::Τεπ:. νποε π::::: ::ε π::ι:::Ι:::πε οπο:: ρε:

ο::8:πει:ε ::::::Β:::πε , Κ:: :::πιππ: :πρε:π:::ι::ει::ο,

36.

ΙΜειψ"Μ

2Ειμα:::

ριιί:σωπ ::ο

Χοπ:: πο·

81”. η:

μου:: βπ/ἱσ.τ

ορ:#άμ:::

π: ρο.:Ιευ:0

τπιπ/ωΙ:.

 

Βψ. ΧΧΚ Όι·μια:: σ:·έζίπώ. ΜΕ:':ο Ιλ

' οπο: πι:::ο π:οι:ο ποπ:: πω:: ει·επ: , σε ρ:ο:Μπ πω:: Μ::

::ει::ο ρ:πι:επτε: ροιπ:Πε: :::ε ρε&π:π :είπ::::ε. ("ω."·

Ηοε:ι:επ: επρ::επιδ. 'Μπι. ε::επιρ_:ο :::επ::::: πο· -

:::::π: ρι::::ε:ροπι:ε ρεεεειπι:: νο:ππι:::::: πω:: Πει::

::ι:::ππ: εοιππ:ππ:ε:τπ:::ο::::ε:ο:ππ:, νι εοπ:ππ&α:

επι:: νοΙππ:::ε , :ι οπο ::::ε:ε ι::οπετπ:::ι: ::άπ:::

::οπ::ε::::: :::::::π:ε ::οι:::ι:: εοπ:ι::ππ:ε::ιπ: ρεεε:

ιπι::Α:::ε, ν: :ι:ο:::::ιε:εοπ:ππάο επι:: :Πο , ::::

οποιο επ ευρ:ιε , ::οπο ::::ε:ε π:οπετπ: ρε: ω:: π:

Βεπε:::::0:::8. Ρ::&π::: ::οε Αποπί:::::ο ποιοι:: Μ. πο” ω.

16. ε:: οπο. ε. 27. 'Ϊε/ἴαωεπιπω ρπωεσω ο οποά[::. Μ: ία::

Πισω άκ:: |οσωπιεπι ρ:έωνω, ρυ·οβε::: πι:: ψ: απο :ΐ"°!!Ψ,)°

::::ε ει::ε::::ε,ι::ο::ε :::οι·:επ::π:. θεο. π. οιωωι:!πω: τ; Μ”

(:π:::ππ8:: ρι:ι::ὸ ροί:) |::::ιυπ μπο:Ιι , οπο:: πω: “ε -

μ:: πω: ο υπο/Μπεν πεπρτερνιἐ (::ο ρι·ορι·ιΞι πο..

:π π::::ε Μ:: ε72υΜ|Πε7°ΡεσεπΙ"σ .·υπάε Μί.ΥΞΥΜΗΜ

πωφοπέ.:, ρεεειωπσπι πεεεβ:::Αω εεπβιωικη 'πο

:Με ει: ωεάο. οιισβο::ρεεωωπ.: , που» ρ›πεπεν:εο

απο: πο:: :ΙΖω:, :με π: ρωι::Μ: οπο: εβ, πεποβκπικ7,

; οι ·υε:·ιικιβ ·υιτπωμ:οκΜοπο», :Π , ό· π:: ω::

: πω: :β , π:: Ρ7ΜΜ7'ΜΜΜ, ώ· ρ:·εκπέωκοπ.: εδωκεν::

σπΜε.τρεα::ιο7ε: “τ”. Ε:: :εί::::πειππ: :επ ρειάππ:

Β:: επι:: Αι::ο:ο, δ: νοΙππ::ιεερι::ππ:ο:ππ: εσπ

:ππάσε :πιε:ρ:ε::::πε επι:: νο:ππ:::ιε ε:ιρ:::: , μ::

:εβυπεπωω Π:Μ:]βριι:·π:::.Εεε. :ε::οπ:: Ε:Ερπ?.

25: αἱ Βοπ::::ε. (Μπα που:: Μ|Ηρβ εξ? α:: εο,οποοε.

Ι πιο: , απ:: εβδο: , μπαι: α!:ε::π:ῇπε/ἱα: εοπ[επ

' πω:: πω: απο:: εύπο.τ:ια. Τπ::::: σο:: καπου:: , οπο:

ὅ οπο.: που πω: ι|ίο , ώ· π: ΠΩ , ἐ οι:: κα:: , οποπἄ0

' 98040762:: Μπιαικοι Μ. Πεπ:οπε οπο:::οπο ρεε

: εστω:: ο::8:π:ε πιο οπ:εκ:έιιερι·υρν:πω, ν: ::ι:εε8ε

: 'Π·Μεπ:.ε:ΐε::: 3.άερεεε.:::2.ε. 3. :π:ε:::8:πε

οὐ:: , Μ:: ρ:ορι·κὶ νο:ππ::::ε Μπι:: ::::ε:ρ:ε:ο::πᾶ

ε: :Πο Οία: 6. ΙΜ κι:: Λέει:: ::·:ικά:·ώΙ [καιμ.

: άκω;:::ρπιων:εω: απο: σο:: ποο ε:: :π ρα:Δι::ίο,
Δ ν: :ποπι: Η:ει·σκουκ. Απ: ρ:απ:::ε::::ο νε::::ε :::

π:επιεπ: πεοπ::, πώ :πιε:ρ:ε:::::π:::π ρ::&ο. Νε

·:::ο πο:: επρ:οε!ο: επ εο εορ::ε , οπο:: π:π::: πω:

Η: ::::ε ε:οιί:::πιι , :::εοοπε ::ΒΑποπ::::πο ποπ ν:··

ι:εε:π: ::::ι:::ο. (ἶοπ::ὸ επ:::: ε:: ::::-ε ρε::ρ:επ:::ιιε

ποπ: ::ε::ειετ , απ:: π:ι:::εο::π::::: , ντο Ποάο:ε

:απτο ορε:οί:::: :::ρ::ιπει·ε:π:. Νεπ:ο απ:: , οπο::

ρε: πο:: ρ:&πι:: ρεεεε:πο: :ι:Η:::πε:ε , π: ρπ:8::ε

ρ:::επ:ε:, δ: επ:ρ::ε Πεπ:::, οπο:: ρ:ορ::ἑ νοΙππ

::::ε ρεεε::ιο:ε: εοπί:::π::: επι:: ρ:απε εοπτ::::πο:

ε:: :::έ::::: εοπί:ε:; εππ:οπε Αποπ:::::πε :πιω :επο

::πι:::::: ΐει:ει::π: ε::ε: ε:ε:ι::οπει:: ::::::::2 , παππ

ᾶ:οπεπ: ρεεει:::, ραπ:: ρο:ππ:ο:ππ:, πεπ:ο πώ::

Εεε:ε:::π: πιο:: ::οεε::ε::::::: ε:: απ:: 58. Ρ::::ε

Με ό: Ποᾶο::::π:.

Πει::πε::π::: 8ο:ο Α::αι::ο ρεεε:::::ε, πωπω

ο::8:πι::ε ίι:::Τε εοπ:::ι&π:οε; ίοΙο πο:: ρεεε:π:ε Μ.,"°“,

πει:::πει:: ο::8:πε:ε :ΜΠΕ εοπ:::δ:π:ππ:.Εππο:π:. που: μπει::

:ο:πε Αε:οπ:; ποπ Επ:: , ω:: ποπ:: οπο:: ρεεε:::: :η νεων.:

:ε:::ρε:επ:::: 8ε::ρ:π::,Οοπε::::,Ρ:ιι:εε ο::8:π::ε -
:ε:ε:ππ:ει: νπππ: ::οπ::πει:: : Χοπ:: ?εννοω π. Μ""· Ϊ.

σκοπο: ρεεεωσυπ π: ω:: παρέα:: :πιππω,πι οπο πω·

π:: ρεεεεαεππι::.Όο::πι::. ι ο. βιο: οι πω:: οπο::

υπε:·::ιω:ιπ, πω: απιβε ·πωφ'εαὐοπικτ. ()::οο::::::,

ν:ε:: δική:: εοΙΙ:8::π:, Απο :ιπροί::πι:: πι:: ρω:

εεριπ::: πε πο:: εοπ:ει:επε:ο ::οπο επιε ρ:οι::π

άιο::ει:: Επι:: οπο: :8::π: ο::ίε:πεπι:ε:::::: ρω·

εερ:: :πε::: :πε::οα::ο μιά: ε: ρ:ι::ε :Με , ρ:ο::2·

Με ε:: , εοε!επ: ιεε::ρο:ε Ι)επ::: ε:: ρο::ε [πάρε.

άπο: εοπ:ρΙεπ:Πε,ρ:οπ::::εππο :ε εο::::::π: πω.

πω:: ο::8:πει:ειπ ίε:π::ιπ:ππ: :π :ρίο,δε ::ι:πε:πίπ

τοπ: :ο ροί:.ε:οε ο. Η ::::ε ε:: ρ:::ε πι:: ρ::&ππ: :ειπε

:ει. Κ::ι:ο:επ::: εο ι:ε::π:: :π::: Ρ:εωω ι:ειι:ιπί

::::::επι::: ποπ:: :πρε:π::ι. :π ροί:ε:οε, πι: οπεπ:

:ρεά:::::: επ:: ροί:ε:ο:ππ: , δε :π οπο απο:: ν: :π

ρ::πι::ρ:ο ιι6:::πο εεπε:ειι:οπ:: εοπτ:πε::ατοπ:. Α:
: - :ρ ή: Δ ει: Λάσπη

δ 7 ·

Οστά!. τ.



θσνοΙ!..·σ ο

δ9=

φωσ. ;.

ΧΧΚ 1):ρω:: ὁπἔξἰκιιἄ. &·σΐίο Ϊλ

σ:: Αά::::,οσο Ειπα: , ΐρ:ά::σο: σο:: ρσ::::ο:σ:::,

δ: ιο Αά::::: , οσο :ο Βσσ σσ::::::σσ:ι::::σ: ν: :::ρ::ο

σ:ρ:ο σᾶισσ 8σο::::::::ι::::σσο: :ά ρ::::·σ::: , οσο σ::

·:::ο:ι·:ο: ΐρσό::: :στο ρ:σ:::, δ: :ο ρσ::σ,::σο :ο σου

τ:: ν: :ο ρ::οσ:ρ:σ :ά:σσ 8:::::·ο::σο:: σσο::οσιο:·

ω: Η:: ο. Ν:: σσ:σ:στο οσο: ροί:::::: ρ:σσα:σ

:::σι·σ::: ρ:::ο:σ::: , ί: Πάσο: Ασεπ:: οσο ρ:σσ:::::::

Ε:: σσο::: 8.Τ|οσ.οι:. μ: ποιο: ι:ι·:.ο.:::ά 8δο·ι::.::ι σ.

ιάβ.22.9.6άι:7'28.6Μ74.1:2ο8:.8 ι.:::·:.:.5.ου::3.

Κ::::σ:ροάσο: :σ:::::: :σο σου: Αάαο:ο,ν: σ::δσ::

ρ:::::: σ: (:οοσ::::: σσ:::Β::σ::::Τσ αστα:: ::::::::::

ρ::ν::σσι:: ρ::οσ:ρ:σισε:ο::ο:ισ:::η πο:: :σίσσ:: :ά

::οι:ίο:::::οάσ ρ:σσ:::ο:ο άσσε:οσσοσι οο::::::Ξρσσ-:

σε:: ρ:ι::ο:σ::: ::σοί:::::::ι·:ο:σ: :ο Ι·:::σε. ο ·" '

3.Ρ::άσ::: Β:: :στο Αάσσ:σ,·άσ ::σο::::::ά:::άσ.

::::::::: σ::8:::::: :ο ρσί:::σε , σ:::8::σο: :σ:::: Μ»

' πιο: ρ:οσ:ρισ ά: οσο σοι:::άσοάσ::Βοσ ίσ::::::σο

:ο .

Ποτά!. σ.

ι".

Οστά!. ο. -

σσο: δ: ::::::.νοάσ σ::οι:::: ρ:::::: ρ:σσει:ο σοσ: :Η

οι ::::::::Πσ: . σ:ισά Μακ:: ΠΜ:: ποσο:: οσο:: Η::

:σοσ σι::ο:$Τ::σ:σΒ:. Βιι::σ :σσ::ρ::::ο ο::ΙΙ:::: :ά

:::ισερι·οσ:ρ::::::ο:ισο:::: :σσ:σο:: ο:σά:σσι:::::

σ:: οι:: :Πσά :::::οά:ι·:. :ά .ο. νσΙσ:: Π:σ:,ν:·ίσσ:
Μ:: ρσ:::: Αάαιο: παρά ισί::::έ: οσσ:: ρ:σ:::::σ:·:.

Β:άσ:ι:σ: ο.. Ε:::::::ί: Αά::::: ::::σθωσσ::: Μ::

ρ:σσα:σσ:,8: :ιο::ΙΤ:::: ισ::::ισ:::,-Μ:σσ:οσσσά οτι:

πω:: :::οσ::::σσοισο: ::σσρ::οσ::::, οσο :ποσοσ

σο: ρσ:::::: ::σσρ:::ιί::: : οσ:: σο: οσο ο:: :ορο

&σ , πίσω:: :Παω ::::::Π::::: ρσ:Τ:: ::::σρσ::::ρο

άστο. :ίοά: Μ:: :ο ::σοΐ8::ά::οάσ :Μάο 8::ΐ::::

Με:: σο:ο:σο:, :ο :::::&:οάσ :::::::: ρ:σσ:::σ σο::

οσο:: ν:σ:: σ::::::σω , Γ:ά ιΙΙσά :σ::οθ:σσ::ν: ρ::
:::::: ρ::ἴσοσ: ν: :::ρ:ἐ`: ρ:::::. 1 Δ

Π:άσσ:ισ: :.Ν::::Π:::::ο: ΜΙ:: οσ::::::::: Μο::

ρσά: :ο Αάσσ:σ, ν: ρ:::::::σ :::::έ::::::: :2:ρί:σ:

ρ:σσ:::σ :ο ρσ:::::: ::σσ::Π:σσ:::: ::::σο::::σσ:ρ:Β

ποιοι: ποιοι:: :.ο.σΙορ._:33.σαρ. ο Ρσοάοι:::ν:

::σ:::·:σ Μ::&::8::5 σ:: ::&σ:Ι: ρ:σσ:::σ :αστο σο·

_ · ::::ι·σ::σο:::: σσ:ρ28σ :::::σσ::: σεισ::σ::Ι::: άσσο:
Δ ίσσ :ο :::::σοσ, οσξ: σσ:ρ:::ί: , σ:Ϊσ ::σιο::::::::: σο:

ρ::::::::σ Πιο:5::::::: οσο ω:: :::::σο:ο: σ:::ρα:σ

::‹›σ::, οσο Ισ:: ρ:::::::σ :::οά:::::: ρ::ίσοοΒιε :ο Α

  

ν:::: σο:ο:σ::: ρσ::::·σ:σσ:. Οσο::::::: ρσσσο:σ:::

σο:: ::ἶ: νσ:σο:::·:::σ: νσ:σο:::σ σσ: ρ:ορσ:::σ

::::::σσ::: :2ι:στ σι·:ο:ο:::: Β: :σ:ισε 8σοστ:5 σωσε

οἱ, οσο ΐσίΕσι:, ν:ί::::ο:σ::: νσΙσο::::σ::: νσΙσο

:::: ::ρ::::::Γρ:&:ο:: σ:: σο:ο::. @ιο σ: , ν: σο:

:Ιι:::· ίσα:: :ο Λάο:: , σΙ:::: :ο οσσιε : :ο :Πο ω::

ρ:::σο:::: οι: σειρ:::::: ::ι::σ:: ρ::Ισο:::: ο οσο-σοι::

.σ:::ΐσσ: ρι·σρ:ισ νσ:ι.:ο::::σ, οσσ ροσ:σ :οοιί:::: οσ

σσ:: ρι·σρ::2 ρ::ίσοα; σορ:::::: , οσο σοι:::ι:::Πσσ1

νσΙσο:::: :ο:::ρ:::. ρσ::::σ:·σσ: , οσο ρο&σ οσ

σσ:: σ:::ο:σσε : :ο ουσ:: σ:: ποιοι:: πρωι:: , σο::

:6::σσ,ν: ά:::ιισσ::: :ο ::::σ:,ν:: σο: :ο Αά:::::,::ά

ρ::ίσσσ , ν: άσ:::::::σ::: σ:: σ::ρ::σ σ:: :::::::σ:σ ο:σι·οσ

· σ στ:: σσο:σοάσ σσρ:::. Μ:: :::, ν: :ο οσσ:: ρ:::'::

:οσσι::: :::::σ::::::, ρ:ορ::: οσσά ρσ::σσΕυ:1:::8:στο

οι:οσσρ:ι:ση πο:: ρ::ίσοοσ:: :ο Ασια: οσ::έ,ρ:::Σε

:οσοι ρσ:ίο::ο:1°ηάσ:::άσ οο:σι·:::: , οσο ρ:::δε οο·»

ω:: ::σ:,οσὲσ: ρσί::::::. Ρ:ι;:σ:σ:: :ο :Πο ω: πάσει

Έ: 8: :::::::σ::: Πο:σ:::ο ::σσι: ποιοι:: σοσι:σοΙ: 88

ρ:: :σσάσ::: :::σσσ:2. Ι:: :Πο ω:: ρ:σρ::στοοσσσά

σο:ο:::: ποσοστο ρ:σσ:::: :ο οσσ:: σ:: ρ:σρ::στο

::::::σο: Μο:: ρι·:σ::::σο:: Γ.:οδ:::::::: άσσι:ο, οσο

δσ:ο,:σί:: Τ:·:ά.ββ ;.ά:ρεσ.ο:ο:. ν: ωστε που::

ω:: νο:σσ:οσ: ρ:σρ:::: ::::::ο:σσσ:ο ν::ὸ :σοσ

:::ρσσ::::σ&σ::::::::Ι:σο::: :ο σορ:::, ο οσο σο:

:::οί:σσ:σο:σι:: άσοο:::::::::::σ:ρσσσα:σ:::.

Αά :.::ι·οσ. άσάσσ: :σ Ασε. Κ::ρ. Αι:εσ::::::ο

μια:: ρ. ρ:::σ::::σ-σσ::: σ::Β:σ::::,:Πσάοσσ αρρώ

:::: ρ:·ορ:ισ ρ:σσα:σ:::, οσο ρι·σρ::::::: :::σΙσά:::

:ο ν:::::: ::::σοσ::: :πάρα :ο :ρίσ ο::8::::::.: σο::

:άσσο ::Ι::ά ::ρρσΠ:: ρσσσσ:σσ: , οσσά ::ρρσ:::::::

οσο ρσ:::: , οι: αΙ:οσ:::: σσ:ρι: ι·:::σοσ::: σοσ: :ση

Μ: :::σΙσάσο:: :πάσο ρ:::::::::ο: :::::σο:::: σι::

φω,οσ:σ:οἴσ|σ σᾶσ::Ι: ::ρσ::::::: σο: :οσο :ποσο

άο: σἄσσ::, ::::ρσά:σ::: σ:: , ν: Γσοσσ:σ: ν::ι.ιο: σο

σι:σ:1οο:σ::σ::: α:: ν: Π: νσισοτη:σσ:,ο:σ:Π::::σ

:::ρροο:: :::$::::::,:ο οσο :σοσ νσΙσο:οι·:: ρ:: ί: ρ::

:::σ ί::Ισσ::::. Πιο: :::::::ο οσο ::οσ::σ:, σ:ισ::σ:Ισ

:ο ποσο: :::::σσ:ε ο:: ρσσσο:σ::: ρ:: ::::::οίσσο:::

άσι:::π::: άσοο::::ο:::σο:::: :σ πιω:: σο:: .το ασ

σο:σσ:: σ:σσ:: :::ισο:ισ νσΙσο:::::, 8: ρσ::::::::ι:·:

ά.:ο:σ, ν: ::σ.ο.οσο ρ::::οσ:: :Η οσε, τ:: :ά:ρίσι:: - :·::::σο:::: :ο:Ι:::α, ρ:·:σσ::::ιο: :::::::ο ά:ίσ:::::::
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·ίρσό:::ο::: :ά :σ:σο: οσοσ: σσι::::οσ::::ν: σ: στο· ρ:::σά:σο:: σοοί:Π::,:::ισ:: :ο:::οί:σσσ:. οσοι::σ:ε

ΙΜΟ:: Μάο.:

Μ?

:σσο:σ::::: Μ: οσσ:: :ο ρι·:σ:::σ , οσο σ::ρι::::: σό- ξ σωστο:: ορ.οθ:σ::::. Αά ο.. σσοί:::, οσο ποστ::
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Μ:: Ρ:: :::σάσ::: :οπω σσ::::::σο:σα:: ρσ::::::. °Ισο:οι:σ:σ:ά:::: σερ:::εν:σσ: σ::ιο:σο:: εσ:°σ::::8:
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ΜΜΜ

.τιό: ο

274. ι Β:/ρ. :ειστε Βερεεεατο υι·ιέιτω!ι. .επτα Π.

ιιιατιι:ιτει εωττω:, ν: ειρα:οτιιτιιατιι , ρτοαιεττιι:

οτιιτιιιι:ιε ιιιιιιιιιιιτι ι:ιτι:ιιι:ατειιι.

' ιι· οταεττωτ. αει:: Αει:ιτιι ιιιιιιιιιιτιι οτιριτιοιεαι

@ΜΒΜ τωεωωω ρτοτιαετιιι: οαιιιιι:ιαετατιτίιαι :Μετατ

:ετ. Ωιιο:ι :ιιιετιαιετιιιοτι ρτοιιετιι: ει: ρω:αιοττ° Μοτο ρετ τιιο:ι:ιαι ρτιτιειριι [ευ ειιιιιαιτιθαετιτιε,

ττιετιτο :Με , Μ! ει: ιιιο:ιο ιΠ:ιαι ιτι ροιιετοε :τετα- ει: Ττιάσιι.ῇ[ 6.εαρ.·υ!:. αιετι::ιαι Α:ιατ:ιιιιε: ιτι

Ιιιιαι:ιτιιιαι , ιο:ιεε ::ιαιετι :ιωωμω τω: Με ιιοιι

ιο:τι:ιτι:ι απο @Μαιο Πεο: Ρω:τι::α,ν: ροθτερ

νοι:ιτι:ι:ετ ετιαι νοι:ιω:ε,ε:τιαι αιοτιιιι:ετ τιστι

Βι-β"'"”' ττιετιιιιΤε: οτιιτιιι:ιαε ειΕεειει:ετ: ετιιιιω: εαιιιιααι εοτιιατιι:ετι: , ν: εοτιιιιτιι:ι: ειπα νοΙατιτ:ιτε Α:ιτε.

,Ϊ|¦ἴ!ΪΠ

@το ε: , ν: αιετι:ιιαι Βιιτιίτι :ιιετι::ιτ ::ιτι:ίιαι·τιο·

Ε: τω.:

τ:: :σε :σή

Ετιτττιωτιι. τω:: .τιταεεερετιιτ ιιιιιιτιειαι εοαιτιια- τετρτετε:ιαθ αοί:τατιι ε:ι:ιαι ρετιτιο:ι:ιαι αιτία Γοτ- Μ” με

ιιιειιτι:ιιιιτι ροί:ετιε ρε: ιιατιιτειεαιρετιετε:ιοτιειιι,

:τρωνε τιοιιο :ιδια νει ρ:ιτετι:ιε εοαιιιιιιαιειιτι:ιε,

νει θ!ιι`:εειριετι:ιε.()ιιτιιι:ατ αιεται: οττιαιιιατ ιιοιι

ει:: Ειτιό:ι::ι:εαι ρε: αι:ι:ιιιτιι νοιατιτ:ιτιε τερετιετιι

τω:: , ασε ω: ιιιιετιι :ιρριιεε:ιο:ιε τιστι αποτρα

Βψ":' '° τιιετιτατ.Ε: ιι:ιε Μάι, (82ει: :ιττεττωετι ε.) :μια τε·

8ετιετιι:ιο ιιιρροτιι: ιτι τερετιετ:ια:ιε ρεεεει:τιαι, νει

ωιειτιιιιε Ρτο:ορετε:ι:ιε , νει ρετίοτιειε ρ:ορτι:ιαι:

Αα ετιιαιιιιια:ιιιε ιιιιτεαι ρεεε:ιτι :ιειετιο:ιεαι ταμι

τι:ιιτ ιιι:ιαιε ::&αε τεκτιιό::ιτιιιιιε 5 νειρτορτιαε, τι

ρεεεετιιαιατρετίοτιαΙε:νει ιιιι:εττι ιιιιετιατ8: ιαιριι

ειπα: , ο ρεεειι:ατιι ίιτοτιεια:ιιε. βετιετ:ιτιοαιι:ετιι,

:μια ετα:: ταιίΤε:ρετ εταιρια: οτιΒιαιιιεαι: τιιιιιτι:ρ

`ταρρωιιιτ:: :τι ροττετιε 8ω:τω:ιτ: ρεεεε:τιτιι, αε

εταε ρετιοτιιιιε,τιε:μιε οτιαιτιαΙε , 6 1ι:ιααι ιιοιι ρεε

ειιιετ:ρτοιιι:ιε τιιιιιο ορτι:τιττω:ατι τε:τιιά:ι:ιτιο

1)ψ"Μι 3· ει! “Μπι τεειριετι:ιατιι .3.Α:ι:ιττι ρτοαιεταιίιετ τω::

ιιιιιιτιιιιιι ν: ευρα: , απο :ιαο πο: :Ρε ιτι ε:: ρτοαιε

_ :_ Με: εοαιια:ιτιιειιΠετιιιιε: είιαι τιστι αιιαίιε νοιιιτι·

:::Αω Ϊαετι: ιιοιι::ιτι:ετρτε:ει:ια:ιιααιετετι:ιο,

τρια: , τ:ιτιοτιε ιιοιττ:ιτατιι νοιιιτι::ιττιαι ε:ιαιιριο

τωτιιι:ετ εοτιιατιθ::ιτ:ιαι. Ετιιτε: εετεττιιιε Ριτς:

τειριειιι: :κι αιετι:ει τω:: ρτορτετ :ιιετι:ιι(ἱιιτιίιι,

τιστι ατακα τείριει: αιετι::ιαι @Με ν: :ιοιττιιαι

ιοταιιιιι:ετ,ρτορτετεοτιιατι:ίιιοτιετιι τιοιιτιιτιιαι νο

ιιιτι:ατιιαι ε:ιττι νοιατιττι:ειριια:, Μ! ίοιιιαι αυτια

::ιτιε :τιστι νοιατι:α:ε ε2ιατιιι αιοτειι:ετ εοαιτι:ιΒι

τι:: ειται αιετι:ιε ιιοιιτιε, εατιι:ιτιιιι:ιε τιιετι:ιιαα

εωται βια: ντιιιαι αιοτιιιι:ετ. ο

.ι Δ::ι:·.ιιε8. τιιιτιοτ :ιιιιιι::ιιιιε.α. :ιοσο ρει·αιο- χ 49·

Δε:: τιιιι::μιεε τειιτιοαι:ιιτ ει: :ατατι , :τι·τρτι αιοτε ά 5`

@απο τοτττιαιι:ετ. διοτι: να:: :ιαιαιαι,είτ ιριει ιιιιι&ι

τιιε:$ε ιιιίξιιιαιιἀιιι:αειιε,αιιἑ:ιτιιττιι ρε: αιο:ιιιαι Βε

ριττιετοταιιιιι:ετιι:ι αυτ:: ::οτι:ιετ:ιτ:ιτ, Εεεειι. ι 8.

εἄω[εε:ι·Ιτ αυτια» , ιρ[ι αποκτα: βατ» ·ηιαγίσεω::

ιτε αιοτε ιριτι:ιιιιιιε ιριιαε, ει: ρτια:ιτιο τωε:ια:::

ιιειιι:ατιιιι,ρετ :μπαι ιιτιιαιε :ιτιεττιτ:ιτ έ: Πεο τοταια- '
°1ι:::τωτπτωσαιω:τωτρπατιταωττττιιωτιιττι. ι

. Δε! νι:. ιοι:ιετιςιατιι, τιοτιτιιιΙΙιτιτιι:ετιιιιτ, κιρο! Ε- 50

ιιΔι·ι.τ αρκά δ:'Πιιι. 2.ε:ικέετι.ι:.86.Ι.ασάτιαι,'Τει·ικιβ "ω 6°

ειιιδαι ιτι :ιεαιετετι:ιο. να:ιε·ιιετι:ιτι :ιετιιετειι:ιο τ απ:: Ακριτιι.!τύ.άοβεττ/ζτερ.8:: ή· 86. ειιττιμωβει·ι

εοιιιιιιατιιετιιιιαιαεε:ιαι Πιο , ςιιιιτοι13τιε8; εο με· ει: τττι:ιαεε,ιι:ιε εί:,ει: “πιο ρεαει·ιιτι:ι: ρε: Γεαιιτιιε

:ιιατε,ρεεε:ιτιιιιιαε;ιτα 8: ιτι ρτοαιετε:ι:ιο,εμ.ιιιι στιν' :ιεειίιοαετιι :Πισω ιτι εειιιτυαι.Ι:ι .τι ρτορτιο:τα

τιει,εο ρτοττιετε:ιτε,ρτοττιετι:ι ιιιιίιεαιαε. Φωττω:

νετοι::ρτοιιιεται::ιοιιι: ιιτιιιΠιιαιιαιτιτι:ιαι εοα:ιο

τιιι:ιο:ιεττι:ιιιε ρεεειι:ι, ν: ιτι Πιο τιεε ι:ιιιιτι:ιαι , τιεε

ρεεε:ι:ι εοτι:ιοτιοτιο:ιεαι ρτοαιετι:ι τιστι ιριι τω::

τιιιιε. ορο Ε: ν: ρτοαιετετι:ε Α:ιααι , ιτιιιιτισοτιΒι

ιιοιι: τω:: αερα: Με:: ιιοιι Γ:ιιιιτιι ρε: :τιο:ιααι

ιιτετε:Ιιτιι:ιε, τω ετιιαι ρετ :τιο:ιααι αιετιτι θα ατε:

εε:ιιε,τιοτι ρε:τωτιι::,τω εερι:ειιτ.Ρτοιιιετετι:ε σα·

:ετα Φωτιαο, τιιιιιο ρτιό:ο ασια: :ιειιιτ:ιειι ιατιάιτιιε

ρε: αιο:ιααι αιετι:ι , ει:: :ρωταω α:: Γοιίιιιι ρε:

ιιιο:ιααι μια ιιατε:ιι:ε:ιε : :μια νοι:ιτιτει στα::

:Με ραδιο τω: ιτι ρτοι:τιετεα:ιο νοιιιτιτ:ιε τιοιι:τα,

ΕΦ: ιζι|· τω:: Μια: νοιατιτιι: Α:ιτε, :μια ροτιιετιιτιτ νοι:ιτι

"""Μ' τω:: ιιοιιτε, τιοτι:ιιιαι ρεεε:ι:ο ιιιιε&ω,ιιιοτιιιι:ετ

εοτιιιιτιΒι εατιι νοιιιτι::ιτε :Με :ιτι αιετετι:ιιιαι, νει

:ιεαιετετι:ιααι: ιιοιι ειεειιι: ειιι:ιε:ιι ν:ιιατι::ι:ετ ρεε

ειι:ο Ρτο:οριτειι:ιε ττττ:α:: ττιοτειιτετ εοτιιτι:ιει

ειιαι νοι:ιτιττιτε βιάιΠιτιιέι Φωτ:: :κι αιετετι:ιιιαι.

πω:: ιοιια:ι εκεεΠετι:ιοτι ιιιο:ιο ααα:: ει: ετι

ριι: αοίι:τιιτιι :ιαο:ι:ι :ιοτιει ιιιρεττιιι:. Μαιας: Α:ιοαι

εωττω: .τι.ιτιι τα ωρα: , ν: τιιιιιο ριι&ο εόαι:ιαι

εεαι:ιε ειιαι ιρΓο ια :ιοιιιειιιρετιια:.ρτοτιιετεα:ιι:

α:: πιει:: εταται:ο εε αοιιιειιιται:ατ:ιοιιιαιειαε ίου:

πι: :ιειιιτιι ιΡω: , τιι:ιοτιε ρετίοτιειιιιτιιαιετιτο

τιιιαι: ειιαι Α::ιιτιιο ιιτι:εαι εοαιτιιιιτιιειιίιετιιιιει:ι

:ιοτιιε ιιιρεττιετ. ρτατιιετεα:ιι: , τιιιιοτιεεοαιτιιιιτιιε

νοι:ιτιτα:ιε, νται: οτιιτιιιιαι 8ετετι:ιε. να:: Με: :ιι

ειιαιτ.ιτ ιτι ειιτττω κ8:::τιττ,ωτιι6::τι,τωαιεω

:και , Βιοτιθεατι :Βρε ω:: ροιΪιιτιτ ιτι τω: ιιι:ιετιιιι

εοαιωιιτιιειιτιοτιε ι:ιιτι:ιαι Μαι:: , τιστι ::ιαιετι:ιι

ειαι:ιτ ιτι ::τωι:ο αιετετι , ει τιιτιοτιε , :ιιιἔι αιετετι

:ιιεετεττιατ ιτι Α :ιτιαι , α ριιειιιαι ίετιιείΪε:. Ια (Πια

:ιο αιετετι αιειταιιτ,ν: ει: Ττιάω.β/[ ι::::ιτρ.8. εοι

:ερωτα , :ιιι:ιρετ :ΜΜΜ Βτιιτιιιαι εεειριαι_αε , ν:

ι ει:: Δω:: ε: δ.Τ|ισ.ιιι α. Μ. 18.9.ο..αι·τ.:. :μισά

οτι8ιαετιιτ :ο ειιο·ρετ ιιιιατι:ιαι ωτωτιε ιρβιιε

ιεριιτα:ιο:ιεαι. Ρ:ιται:ιειτι:ιει:ατ π:: , τείετεα:ε Αισ

: 8:5;Ερια.2.8.ι:412ω.»). ιιαιαιτιτ ροιι:ετοτααι πιο:: τ

ιαιαιε:ιιιιτ:: ετεατι ι Πεο , τα: ρε: Γεαιιτιι: :ιεειίιω ·

ιιεαι :τιι:ιτιει α: αοιιι-ε ειίρτιαιἔι ιιτιιαιέι Α:ιιιτιιι, :με

[Με ται: ιτιιιτιε:ιιε:ε ε Πεο εκατ:: τιστι (και :πεε

τ εσηι0τε Δειτε ρετ εοτι:ιτιιιιιτ:ιτιι Γεαιιτιι: μεμε::

:ιε:ιεαι::α:ιαειτατ ιτι ταιρι: ιΙΙιιιε εοτρα:. νετιιαι

ααα:: ν: ιιιετειιαι εοαι:ιτε: 5.7Βιι. τ . ρ. ε. τ 18.:ιττ.2.

ώ· ι·.:ιοαιτιετατ:ιαεότι Μ. Β:επτ.αιαβ μ.:ι.α.αιρ.

Μρρβ.::Α:ιατ8ιμΚειρ. ν: Α:ιτιαι [αυτα τιεεεει:τιαι :Μ @Μ

ιτι ροί:ετοι ττει:ιιιετι:, τιεεείιε τιοτι :Με ντιιτιιιιι :τι

εοτροτε τω!αει: δ: εαιαιτι:τι,ιε:ι Η: ειιε,ίι νι τω::

απ, ντιιτιίιτιιαιετι παρει: νιτιτιιιιαι αιΓροιι:ιοτιετα,

τιιτ::::τι::: :ιεεείιιτει:ετιι :τι ιιαιαιε ρ_το:ιαει:ιοαεαι,

ριιιι:ιεαι:ι:ιε ειιιι:ι εοτρο:ε ναιοτιε_αι: τιιτιοτιε ερω: °

νι:ιαιαε τιιτροα:ιε:ιι: νετε δ: μαμα; :ιιειτατιιοτττο

εε:ιετιιτε Ιιοττιιτιεττι ,ετιιιαιίι τω:: ρε:τεε τιστι ρτο

αιμα:: θα:: νετε :ιιει::ιτ Β._νιτρο αετιιιιιΤε Πε:ιαι Ι? β'"?°ι

ιιοαιιτιεει ,_ε:ιααιιι ερω: ριιτ:εε ιιοτι ρτο:ι:ιι:ετι:. 'Μ' "ω"

Α:ι ετΒιιπιειιτιιαι ι8ιτ:ιτ ιτι Γοται:ι, Πιιιιτιε. Μιτιοτ:

Νοτι αεειριτιιιι8:ιτιιαιιιτιι :ιι Α:ιααιορτοάα&:ια:ι,

εοτιεε:ιο; :ιιτροατωε . ::ιιιροιι:ιοτιε :τι ιιιιαε :που

ειαάιο:ιεαι ντιιο:ιεαι:ιτιε ειιαι ε:ιτροτε αεεειιι:ετι

:ε, αερα. Ηοειιιι:εαι ι::Πιειτ , ν: ατι Α:ιεαι εσωτε

ιιιττι:ιε ρεεε:ιτιι:1ι; ιιοε .:ι.ιριο, :ιαὸ:ι ιιιιιε αιι:ετιε

:το Α:ι_ειαι νιτιαιὸ οτειαιαι::ε :πρωτ ιιτιιαιι :πιο

τω:: , ει: :ιεαιετι:ο μα: ετεατιιτ ρτιιι:ι::ι Βτετιιιδε

ιιιιιι:ιτι τωατεεω::, ::ιιαι εμέ: ετειιτι :ιετιιιιίΤε: , Η

Α:ι:ιαι ρ:ι&ατιι Γ:τωτ:τ. θε:: ρτιιιιι:ιο ριι)·θεε α:

ι Πεο, αιοτιιιι:ετ ει: :Μετα , τω: ιτι Βετιι:ο ιρίο ν:

είιτετι:ο ιτι Α:ιιιαι,ν: ιτιε:ιριτε εετετιτε να:: ωραια.

4 Οοτιει:ι:ιο: Πειδιιριετι:ια εοαιι:ι:τιετι:ιο νασαι "°

ρε: ετιαι αρτιο Πειιαι ιτιετεειαιτιτ. ιτι Α:ιιαι ιιιι:ετιι,' ωρα: ιιααιιιτιαι πατατα , ρτιτιιιιτιο ι:ι:ετι:ιι: ιριιια1

ι ραδτιιαι ιιοιι νιοι:τω; αιετετι:ιιεετειιιατ, :με

τιιετιτααι ιριιαε τωαετ_ ιατετρτε::ιτι:ιε αοί:τιιαι,

ρτοριετ εοιιιατιάιο:ιεαι τιοι:τιιτιιτα νοι:ιατιι::ιαι

ειιαι ιριο. Ε: αα:ιαιαιε ε:ιεαι ειιαι οιιααο Βε:ιε

ωτ:τωετε :μπα τωτ:ω επτα, ατιιρετ ορίετιιετι·

τιστι αιοτιιιεαι ρτεεερτι, τιιι::ιτ2 Πιτιιτιερατ:ιειρα

:ιοτιεαι :τιιτιεία:ι:ιετε: ιτι ροίιετοε,ιιαι: ρε: ρτορει·

8:ιτιοαεαι ριινιιε:ιττι :τιαιτιιιι:ειιι: ιτιιιιι:ιε απατα::

ριι:δι:ιι:ιι τω: :ιε τε:ιιιιιειι:ιρ Με ττιετι:ιε μια:: ιιιιαιια:ιαι. οι:: .τα ρτιαιτιε ρ:ιτετιε ετιι:ι:ιαι ει::

:-.

' ι Με



ΧΧΚ Ποροοοοιο οοξἔἰοοἄ. .ο-οιο .Η ο”

ιιοΠο ωοοωοποιο , ροτοοιιι ροίιοι·ίο ριοιοοιοιἱ, πω, ἰιοὸ οσο οιιιοι!ιοε.οοο ιοίτ Ποἰ οιἱἴοιοιἰο ιο·

οοι οοοίο!ιοοιοι· οι οποιο οιοο ι:οοιοοο 0ιοοοε,

οοοειοοιο οσο ΐοιι, ιιιιΠοιιι θΙιῇο οιίιι·ιοοοιοιω

ιο Ροιοοιιο ιοοιἱιο: οιο!ιο ποιοι”, οι Μοτο Βιιιι

οιτιοωοο οοοιι·ο Ροιοοιιε ιοοιιιοιο. Οοοο!ιοιο

οιεο οιοἰοοιο Ι·.οιτ, νι οοριιο νοο ριοοιοιοοιο Βιο

ιιοοι ροτ οιιοοιοοιιοοι , ιοτοιριοτοιιοο ρι·οιοοιο

ποιοι οοοι ιοοιοΒιο οοιοιο δ: ροίι:οιι , ΙοοΒο Βοι

ΒΜ,,. ο, Ποο οοοιοΑοεο!ι ο οοι ριοριιο νοιοοιοιο δ: ο!ιοσ

.4ομΙο ο· οιοοιιο ΒοΒοιι οοοίοιοοιιοοοιο ει·οιιο οοοοοιοοι

“οι” "Μ, ρι·οιοοιοιι. νοοο ιοάοιο , οι ριοιιοιι οοιοοι Ιορίι

?'°Ϊ""'ἰ“” ίιοι . ιιοιοιοοοι οοιοοι νοο οοριιο Μοτο , 0ΕΠΠΕ!ι

ίι:οοΠοοι, οι ει·οιιοοι οιιΒιοιο ιιιοιιιο οοοίι ίοο Πιο

νοοοιοοίΐοοι; ΙοοΒο οιιοιο Βιοιιοίιοι οιοοιο Αοεο

ο, οοι οοΠο ιοοιιιο ίιοΒο!ι ωοιο.ιο οιιΒιιιιο οικο

ροιοοι. Η οἰοιἱιοιο ΐροόιοι οιιοιοο αοοιιοι οο Βο

οιιοι,νι ίοο όοοο Γοο ριςιοἱο .οι Βιοιιο οοιοιοι,ειοι

Πιο οοοοοιοοοο ιοο!ιοιι ροιιοθ:ιοιιοοο οιοιιο ρο

ιοοιιι ριοι.οοιοι·ι. Ιιο οοο 8ιοιιοοι οοιροιιο ρισ

ρι·ιο ί·ι!ιοΒοοε οπο νοΙοιι εποε, οοοιιτοιοοιε ιιο

ποιο οοοοοι.οοιο ιΠοιο ροιοιοτ Βοιροιιο&ιοιι οιο·

ιιο ριοιοοιοιι. Β οοιοοοιοιοιιε ΙιοοιοΙιΠῖοιἰ ω ριο-

ριιοιο,νι οποιο νοοοοοοοοο οοοοοιιοτ,οοο οριο

οιιιο οοιοροοΐοι: οίκο ιοιοΠιεοοιι οποιοι ιοεοο

οιοο οι οι: Βοοοιοδοε , ιοοιιτο οιιοοο ιιοοο κορο

το, οοοοι Βιοτιο: Μοιὶὸ ω ιοοιοιι (οι.ιιο&ι ροιίο

ᾶιοοι οοο ιοροΒοοι. @οι «Ποο , ριοριοι· οιιο.

ίἱοιο δι:ΑοΒοιοο, οοι ριιοιοιο οιοοοιο ιιοΒιιοοιοο:

απο (Με νιιιοιι!ιοο ιοίοίο οοο ιοοιιιο οΠοοο , Μ!

οποιο οοιο νΠοιο ιοοιιιοοι οοοοροιοοι : οοιο οιο

ιοι ροιίοάιο ΦΗΜΗ, δ: ΑοΒοΙοιοιο ίοιι, οοιοοιο

οᾶοιο ίοροιοοι.οοοοοιοιο!ιοι·ι ιοοοο δ: οι: ιοιιιο

ιοοο ριιοοιριο ο!ἰοοιο,οοοιο οΠοοοοι οδι:οιο Πιρα

οοι. οοοιιε ίοιΠοι οᾶιιο οιοιἰιοιιοε ριιιοοι εποε

!ιοΒιιοο!ιο , ιοιροι:ιο&ο οι: ιοιοοε οοοοοι. ιοοοο οι:

οιαιιοΒοο ιιοοιιοιιοι ριιοοιριο οΠοοιο,νι Μο: πιο.

οι||ι. πιω. 3. ν: ιΒιιοι Ι)οοε Λάο Βιιιοοιοοϋ:ιοο

Βιοιιοιο οιιΒιοιε Γοο Δωοοο οάοροοοιε ιιιοΙο οιο

»οι τιιιιοοιοτ , βιριοοιιΠιοιο ιοιιοοοοι οικοοΒιιοοιι

ίοοιΙΙιιοοοι. νιάοΙιοοι οιοοἰοιο ροίΕοιοιοιο νο!οο

ποιοι ιο ιιοο ριιοιι ?οποιο ι:οριιο οοΠοοοιιοι.οιοι

ριοιοοριοιοοοοοι ΙοοἰΠἱοιοιο,ικ οοΙΙοοιοϊοο!ιοιο

ιιοριιοιτοοι. @ιο ΐοιοοιο,ριοοιοιοοιο νοο,οιοοι

'Με οι: οποιο .ποιο ΓοιίΪοι ιοίιιιιο , οιῇιροιὶ. νο

τοιοτοοιοο ιιοἱο Ιιοοιο!ιίΠοιο Κοοιοοοιοτοιο ρολο

ο; οποιο κι οοιιοοιιοι:ο οιιιιι ν: ροοοοιιτο νοο οο

ριιο , οποιο οοοοοο ιοοιοΒιιο οπο: ριιοοιιο πιο»

ω. Οοι·ιο Γοριοοιο οοιοιοο ιιοει ο:Πεοιοι οσο ρο

ω: ροόιοοι , οοοιο ιο-νοο οι:οιιίΠοιοοιοο Ροιοο>

:ο οοριτο ιοΒιοιοι ΕιΠοιοοι νοΙοοιοιοε οοιιιοο οοο

ιοοεοιο , 8: οι ιρίο ριοοοριί νοιοο οοιιιωι σοι-οι

οοοτιοοι ιοοοἱιοιο , δ: οοιοοιο οοΒοτιοι: Ε:: οπο!

α” Ροι·οάψ οοικοοἰοι άο @πιο απο» /οιοοπο οσοι ό·

πιο κο οοοιοάο.ι : ιοιροίιτο, :ιο οσο ΕιοιΙιοε (οιοοο

:Μαι ωο; ραοἐι: Ι» οοοοιοοιμο έκ οουιοάοι·ιο που,

σκοπο φυτικά:: οι:οοιοοε ιρΙοιο ριοίιοιιο ίοτοιιιιο,

οιιιοιοιίέοο οιοιιιιο; ριοιοιοοι ἰρίἱ ριοροοοιο ιοτι

οποιο οιοοιοὸ ιοάοοιιοοι,ιιοιορο οοοίοιιιοιο οι·

οιοοο οοποιοι, Με οά Βιοιιοοτι . ιοίτιοοιο οιι8ιοιε,

οιοοιιι Βιοιιο οοοοροιοι , ιιοιοοιιοιιΞι ροίὶοιιε ΕΜΜ

ιοικΗ:οοιο. Οριο οοίιιοιο ιιοιο ροᾶο οοοίοοΐοοι

οσο ριποοιΠοι, δεοοιοοιο ριοοοοιιΠιοιοιοοο ιο

οιοιι Βιοιιοιο 8ο Βιοιιοιο ιοοοιιιιοιο ροΙΤο: , οιΙιιΙ

ροιοοιο Ρ Ποιοοοοι .ο. οιοι (οΙο ριἰοοιιο οοιίιοοοι

τ.ιοοοιοιο,οό οοα οοιοι·ο οσο οἴριιοίΪοι;οοο ροοιιο

Ιοοείο ἱ2οιἴοοο οποιοι ιοοοοοοιοοοιοοιοιοιο , οι

εφε. Οοο ροιίὶο οοιιοιο οι, ροι ροοοοιοοι οιιει

οι: οοΙΙοε οποιο οοιοι οιοιΙΤοε , οιι!Ιοε ριοριιοιο

πω, οοοοοι ριωθοοιιίΠοιοοι Ποοιιοιιε ιοοιιιοιοο

Ποιο; πιο νιιιιιοε ιοΙι&οιο οΠο οοιοιοοι , άοοιε

ροοιιοιιοι Βιοιοιιιο , οοΙ1οιιοο ιοιιοοο «ποιοι οπο?

Οο0ιββ

Βοιιο. διοοιι!οιο ριοοίὶο ίου: Ποι οοοι·οιοιο ορίο

ιοιοοι οι: ἴοιοοοιιο οοιοιοιο ίΕοιο ἶοροιιιοτ.ιοΕἱο

ιιοο ἱοιο ιοο!ο τοπικα οποιο: ΐοοοοιιιι8ιοιιιδοΙ

οποιο, ριιοιο οιοιΒο, ΙοοΒο ιοοιοι ιο ιοιιοοο ω.

οι , ιο ρΙοιιιοιο οοοιο νοοιιοι , οριο οοιοιοΙοοι ορ

ροιιιοείοοΒιιοι ιοΒοΗιοοοοι ιιςοοοι. Ποο οι οσοι

οοριιιε Κο (ΠιιιίΠ Βιοιιο; ιοΪοοὸοοτἰε ιο Βοοοε ιιο

οιοοοιο,Βοοι ιοάι8οιΠοοοοι , οοιιιΙιο ΓοιΠοιοοιιο,

οοιοοιι ροΠιοι ίιοεο!ι ροιοικοοι οιοιοοο οοοριιο

οι: Βιοτιοοι ι·οοοροιοιο , ιιοὸ οιιοιο οι! Βιοιιοιιι ροι·

ροΒοοε 8ο νιοι:οιιοο ΪοΒΗιοιοιοιο οίριιοιο. Πιο

ιιοοι δοιοοιοιιε οριο βιο οιιιιιοοιΡ Ρι:οιοοιοοτο

(ι!ιιι!ιο, ιιοτι βιο οο!ιιο ιιοΒιιο ίοο&ιιοε νΙΙο ροθ;ο

ροι ιοοιιοιο ιοοι·ιο οοριιιο, οοο νοΙοοιοι οιιοομο

ριοι:οοιοοοο Μ: οοιιιο , ι.ιοο!ιε ιοιΠοτ νοΙοοιοο

Αόοο: πιω οοο ωιιιιο οιιΒιοιο ιοίιιιοτο οι, ω! οί

Γοᾶοε ιιιοΙι οοκοι οιι8ἰιιοΙιε ιο Βοοοιοιιο οροιοιο,

οο οιοιιιοιοιο ιοοιοιιοοι οοοοοιίι ἴοοι.

5 Ε. Ο Τ Ι Ο ΙΙΙ.

@οφροοοοιιιοι οι·οοίποίοο

ει:

?οικω 0ο

Νέα πο] ο

βετο: οο·ρΠο

Ηθεπιο οηίἱοιἰοῇοοιοιΙΜ οι? πω: ΑοΒοίΈ.

Μι.οο οποιοι. Εοι:Ιο.ο. 22. κά ρι·οοιοιιοάποι

ποιο”, ω: οι|οι!οά ιοιο!Ιαοοοκοιβοποικι : οοιοε ιρἴο

νοιιιοιοιο ίοιεοοιοιο ιοΒοοοο ΐοιοιοι,Εμ/ι.28.οά οι". οσο.

οψηοοοο ιοίιοοιοι άοοοιι ροιιτ. Κοιιο οιίδο. ή"Μ"Μ

οιιιιΙ νιοοιοι οίΪο οι ροιοο!ιο , οοοιι ιοτιοοοι:ο οιο

ροοιιοΒοιο ροίΒτ: οίκο οοο ριοριια σωρο ιρίι προ. .

οοι ίιοτ,οοο οΠοοι ροοοοτι :οι ιοοοιι ροΠιοτ.

Ριιοιοε οιιοι·,οοι ΟιιΒοοι ιιιοοιιοι, οίἱ: : οιιείο

οοΙο οοο οι: νοο ιο οοιοοι ίοοιιοιο ριοροεοτιοοο Μ, ά¦ μ".

οοιιοοιι , (οι νοοιοοοοιοοοο οοιιοοιο οι: ριοριιο "απο .

νοιοοιοτο, ιιοο πω, οοιοοιοοιο οοιροι·ἰ νοιιοιοι.

οοοιιιιιιιτ, Με ιιο!ιοιο. Ροιοοιι ο απο ΡΙοτοοο,

οοιιοοε :οπο ε:οιροιο οποιοι ίοι!Το, οι: ριο ιρ[οιοοο

ιοοιιτιο,νοΙ οοοιοιιιιο, ορο οοιοο Ιιο!ιοοιοοι , νοιιο

ιο ιιοο ιοοοιιο Ιοοο,οοοοιιιοοοο, 8ο οίΠοιο ροι οοις

ροιο ίοιιιιοι Εοποι !ιο.2. Ροτιοι·.οορ.9. Μ: που ροβ

@Με οιιο|ΙΖοτο , που» απο [οοζο ·υο|Σι ι·οοιοοοοπ

Μι ό· ροι·οοιο , σο! ποιοο.ιροι!οιο, οι ο!! , ο"β ορ[ο

σο! ροτεοκοοιοι,·υοΙ ›ιοο ροτοοοοποι, ώ· ο:: Μο οποιοι

οιιοάοοο οι:: /ἐοιοοιἰὲοι “ποσο” ροιιιοιιι , οι:: Μιρα

ι·ιοιιιιβι.ο “απο , τω! ι·οοιοποιο, σο! οοποίοιοοοοι οπο:

οοιιο!ι,οο!ο.τρ!οκάιο!ιοιοιά οι :Μακάο αποφ. Μοοι

ι·οροοι Μ 3. οορ.ι. ο· ο. Ποιοοοιοε οι ιο οιοΙοο

Οοοοιιιιε,'Βοοοοι.ι . (.'οο.6. 5ε οοι.ιοοικιο.ι !ικοιοοοι

οπο: μισο: οι :Μάι βοοιιοιιοπο ροοοο£ο, ά ρω Επι: οι

οοτροπι οποιο” οι :οποιο άοιοΠοι , οπο: Ρι·ψι!!οιοισ

Δω., οιιοιΙοοοιο /ίο. ΚοροΒοοι ΒοοΙο .ο Κουκ». Σ.

οιοοιι,ροτ οπο» Μαιου» ροοοοιιωι οι οπο: Μακάου:

«Νοκ. ο. ΙΗγιιοι οΠοιοοιιε , οιιειοο!ο ιο οοοιε 8""ω“

οΙΤο οοιιοριιοοοιο ιοΒίιοοιιο!ιιιοιοείοιε Πιο, ιο Μ."ωι

όιοΙ:ιοΙι ιιοο8ιοοιο ιιοοιιοιαιοιοο.(ιοιοτοιοε ιιοοιο ΙΙΙιο·ιο.

ροΒοοι οοιο ΙοΒοτιιά πω». 7. ἴἄοἰοο οΙιουι @οφ οι

ΜΜΜ: πιο: τορποποοιοοιο @έ οποιο πιο.: , ά :οριο

οποιοικ »ιο οι @ο ροοοιιιο, οισοψοι ΜΜΜ οπο.

Οοοιιιιο. οι: Απο. Μό. οίο Οοο. ΜΜ. αρ. η. οπο

οποιο ο Αοοιο ροιάιοιΙΙο ροι ροοοοτοοι ιιοοΒιοοιιι

Ποι,οιοοιο ροι οιοοιιοοοιο οοοοροιοι. Ηοο ιιιοιοίιο

οοιοι:ιοιτ οοιο Μοοιοιιοοι. δ: οροιτὲ ιοροΒοοι ιο

ιιοοι. Νοιο [οοίΕοοτιοΙιε ιιοο8ο 13ο ιο ιιοιοιοο οι

ιρίο οοιιοο ιοτιοοο!ιειοοεο ίιιιοριοιι «ω οι, ιοοιοι

οιιιιιτςοο ίοοίιοοιιο, ο οιοιίείι. ΓοοίιοοιιοΙιιοιοει

οι: ριοριιο, ιι·οοείοιιοοιο οιΤοι οι ιοΒίιοοιιοιιΞ Ποιο

Βιοοιο όιοοοιι, ιιοοιο οσο οΠοι οιοριιοι ιιοιοο,ίοά

οιοοοΙοε5 Ποιο ίοιιίι:οοιιο ροοιι οι νιοι οοοοοιίο ιο

ΜιιΙ.5.ιι5. οοιροιιι 8ο [οοΒιιΪΒΪῇ Ροιοιοι,οό ώρο

Ρ ω?

_ ιο

οποιοι: οι·

Μ

ι

Μέ

ῇ9ι.



Π·

5 8 .

Του·"Μ ιο

ν".

πωωτοτ.

ρ_χ Ρ70ρ·πο

|Α*ΙΜΜΙ,

59·

.ΘτΜ7°Μ8

"το,

27ο

ΡΙτἰτεροοἰε 8ο ντου, Ϊοό €1τοτοτ οοτρυτ› 8ο (ώμο.

' @οφ ΧΧ ν. Όοιοοοεατο οι·ξέτοοίέ. δοοΐἰο Πλ

τ τυτ οἱοοττοτ τ. οοοττΠυά τοτττοτωο ροοοοτἱ οίΓοτ
£οοτώττέ

Ετττοοο ΡτιοΙτοοοττοττοτο σουτ οΠοττυτ: τι .οτ τοτοτοΙο , οττοοπ το τοίττίδοοττε , τοττοο!τΠττοι ”υο πο· τ.
ο . .Ρ . . . τ . 9 .

ΑΡο(τοΙυε το τυπο Γοοίτττοει (οοτιοΒοτ ΙοΒοοι ω- ουοτίτο ο Ποο,ττοο οέτυοΜουοτίτο ίττττοτ οοο: Βιο

υοτί:τοτοτο @οι οποιο Ιοετοουτοοοε ο1τ,ιο ρ:τττο ιο- Μ». 8ο οοουοτ·ίτουοω φωτο Ι.)ουτο. 8τ οοἱτο :τοσο

τοΠοδττυο ροτοκτοοτο το:σετειοοω Βοἱ , οοτ πτυοτίο

τοτ· τοκ ροτττε τοτοττοττε. τόοο τ!τττοτ:ττ , οοποίο!οδοτ

@τ Ποτ ῇοτοιάὲω τοιοττου·οου Μπουτικ!. ΑυΒυίἑτουε

το ττοετοτοο τυοίτσοτιετττ οπως Βοιωτια, ουκ οοο:

Ροτ:αιτυο1 τοτοετο τοετοίττ, τα! ‹Ιο τοποετοο οοτ:τόοο

το” Βτοττα, οοο τυο ροοοοτο άοροτττιτυτ , ΐο οκτώ

οοτ ο. κατά!. ατο. η.. @οτί απο ΑΜοοι τωοέτοοικ

Ποτ,ο·οοποί:νω 9144Μ]ς2δ785 ώ, Ρεϊάτάτῇ |κοαττο , οοο

οοσοφτοοάτ4Μ €/|,ἰ£Π4!Η"Π το οο οο!!οτ πωοο/οτπ:@ά

90τοά του» άε[οπωτ.τ, οι το[οτωοττοοο ορια βοοοπτ.

'Τοτττοε τ.ωτοτ.οτ (]οΙοιοτ τ.τοοοοττοτ:ο,οττετοο

το οΠο τρίο οποτε οοττυρττοοοτο , οοο οοοεο

ρτἴοοοττοοπ Γοτοροτ π! τοττοιττ ρτοοτττο, ουκ τουπα

οοτ το τοίττΒοοτιε , Μέι Με οτ! ροα:οτοο1 οοο τοτ

ρυτοτυτ:ἑ εο!υτοο Ζτο.2.Ιοβτ.οορ.1.π.8. τ!οβοττοτ,

βοοοϋτοττο 2ΜΙΜ7'ώ οο/ἰτο Ρ7τΜὶΜ.τ το :ποσοστο το οπο·

πο: που” μποτ @των , ο!" ου·τωττωβοττ απο:

Ποτ, του: που» ομοσ το οσοι: Ρτοβεττ , οοο δοττοττπο

τσακ @Με οποσ. άτομο τά :Π οτομτο οποτἱ .ο [δοτου

[ορτοεμοοοτκω ποοιιοτιτρτ τ ο ΜοΙοοοὶοοοο ούτο

οττοτ· , ποτικο τπομοοο 6ο· οκτώτω82οΜίτ.τ τοιμτκτ το·

οοπέτο,οκο οι! ρωταω» ττοϋτοοπτ,οτοΡοέατοοο Λάο

τντο το οοικωι οοΠπτωτοοι. Εττοτ οτε οετοποεττοτ το

Τϊτοί:ο.β[5 το οοοπ.άομο.οττο. ν!» ττοττοττοτ , ο"

Βοιωτια οορττττοττΙοτο τοΙΙι τοτυο› το , ουοτ! νοτοο:τ

8ο ρτορττοοτ ροοοοττ τετττοοοτο οοοοτ , οοο “τουτο

τοτϋ,τυτ οοο ττοροτοττ; οοοουρτἶοοοττττω νοτὸ οπο:

πω: το οορττωττε ω! οΒοοοο1, οοο νοτο δ: ρτορττο

Ροτ:ο:ττοτυοοο οί! Ξ ορροΙΙοττ αυτοι:: το Αμήν οοο

οκ ροοοετο οίτ,8τ ω ροοοετοτο τοο!τοοτ.Εττ Αυεοίτ:.

Ιιο.οΙο οορτ.το· οοοι·ιφ.οορ.23.τοβ οκτάουι οοοοεφτ/οοο

το: του» οοο ο/ἰ μοοοττωι το τσέοοετοττ.τ. ΡουΙο τω.

οι· :ΜΜΜ υοοττον· το·οοατιωτ , οπο: μεοοτο[οδίο αδ,

σο». του» το πζοοποπττττ κοπή: άτα/έ: ροεαιττωι..'5το οπο.

τον Ιτπέττο Ιοατιτο , οοοκο[οσττ !τοοοπ:ώ· καποιο: :απο

το, βττοτκτο , οκκτωβοιτ ομοια. Κατω :οοοοορτ

ΐοοοτοτ οίτ οοτυτοΙτε ρτορτ·τοτοε , οοοοΙΪοοὸ οοοΓο

ουοοε οετοιοτο ττοτυειοετο , οοο οττ:ιτο Ϊυττἶοτ το

οοτοτοο ἰο ουο οτττυτἔιοοοοττο ; ροοοεττοιο «το νο

Ιοοτττουε οοΐοοτυε,ουτ ροτυττ οοο οΠο.

@οποιο οττοτοτο τοτττοειτ:Μοοτ, ττοτνοτοοτ,

οττ8ιοο!ο οποιοι· οοοουρὶἴοοοτἰοτο τοο!υττοτο οτα

υοτ οτοτυο, ουτ οπτοττοοτοτ το ροτυο!τε τοοοοε οπο,

Μοτο το ντοτο ο:ὶΙὶ:οοτἰΒ. Ηοο οοτόοτο ρυτοο·τ θεοτ

οοτοτο οίτ , τοτυ ουΠτ :Με οιοτυτ το ροτυοΙτε οπο

τοΙττοτ οίἴο ρο!Βοτ.Λοοοουοτ ατο , οοτ νοτυοτ , οτί

ετοοΙο ρω· Ιτοτότοοτο του οοοουρτίο. ντ νοτοττο οπο·

[στο νοτυοτ:οτο ττοοετοΒοοτε , τοττ:τττοοήοο οκ νοτἐ

οτιτοτΞι τοτ ρτ0ροεττττ: πό ίοουτ στ: ίοοτοοο £τΒοττο5,

ροόοετο, ο!τεή, νιττο οδοέτουω,οοτροτοοπήοο ρο

τ·οοτοτο ττοοετυοόίιτυτ.Εττ οοο Βτ,ντ ο Αόοιο οοο

οορτίοοοττοιο ροτ Βτοττττοο τοΠοτο ροτυτίΤοτ , ου!

τουτ ροα:ατυτο το ροίτοτοε ρτορτιο.τ1ΐοτ:ίτευτ οοο Π·

|ο ρτορττ2τττοτ το ΒΙτοε , οοτ τπτ ουτσου!υτττ οοοου

ου:εττόυτο ττοοοάυοιήοο ἴοωτοἔι τττοτττή Ποοττοτο

ττοιοΒττ τω: νοΙτττο οποτε , το ροτίουοτοοτοτ οτ Π·

τω. αοττοοοτΙο ρΙοοοοτ τοττ ττοτοτ2, ροίτοτἱτ το:

ροτοοΙτε, 25ο οοο ΠττροίΠτουτ:ο τοο!υο: οοοουρτί

οοοττο,οοο ρεοοετ,οοο οττοάοε οποιο του ΐουτοε,

ίοό ροτ:τ:οτοτ1°τ οτουο τοοοοάτοοττα τοττοετττοτ οστ

ροττωοτοοουο , οπο: οοο ἰοτοἱἱἰ8ἰτ οοοουρτίοοο

:του ροτ τίὶοεοίΪο ττττο&υτο ουοοο!ατο ο&υοΙου:,οο

ροετ:ετττ.ττ11 ροτἴουοτσοε,ουο νοτυοτοε οοοιτοτεουτο

οοτοότο , οτοοττ αποτο ρΙαουττ Λάο , οοο οίὶ: οοο: το

τοτε ΗττοτΠἱτοτἔ τ:οΙΙτοτττοοίτ, 86 ροτυοτίο τοττττοο

το ΐοοτοΒοτο, ντ οοΠετ ροτοίτοτο οετοτοττοττΒοτο Γο

ροΠἱτω εττο:τοοετο τοοτοτο οοοοίττττοτοΡ νοκο

εττευο: Οοοτ:υρποοοττο οοττοτοίτ οοτυτοΙτετοουΙτοε

ροττττοδ: ποοτίο ὲΠοο, δτοοοοοτἴο Μ οτοετοτοε

(ου στ! ίοτρίυιο , Πουτ οοτυτο Ποἱ , οοοτοτορτυο,

τοοοοτδιοοττο το ροοττυο οοοτίτο ο Ποο: οτΒο οοο

' ουρτίοοοττοοοττοτ οίΪοτ ροοοοτυτο ροίτττυο ταυτο

Ματ, του ροοόυ5 :τότυο!οΒτεοίτοοε άοοτίοτο , το·

«οοο οοοττοοὸ ττοροΙΙοοε.Ητοο Με ρτοροίτττο οπο·

απο τ”. !/οΙοκτοτττ σωστο , σο· σο: βιοτοκο!ι «ισοτο

τοτο βτ,·υτ ροτισττΙατ οφΜε"οι:: ποοποπτττοκέτβοητ

οποιο, ματιών τοβιοο πιττοοτ.τ οοο/οσοτιστο: πο: »ιδιω

Ιττοτ· Βου» σκέτο |οοίποτ, Παοκ ωοτβοτυπα, ό· ο!

Ποτ τοΡοέττοτ. τω ττοττοτοτο τοοτροτττοττοτο οοο οτ|:

οοο άτοοτο, ουὸτ! απο: Οττ8τττοιί5 οποτοτυτ· βετο

ίοοτο τ αυτ οοο ττοροτοτοτ τοτττοττο ροοοοττ: ουτε

τουτο οοο: οττρττίωττω ροτἴουοτοτ οοοουρτίοοοτύο

εοτττΜου ρωτάω οάυοΙο το οτοοτοτοε , ωστοσο;

ο Ποο ροκ ουὲτο Ιοττοτυο!τε, ο οοοοορτίοοοττο οτί

(οοττττΙττοτ ροοοτουτο οΙτ,ίοτ·οοιΙο οοοοιττοποτ ουτττ

οπο το αυτώ; τυπο ροτΓοοττΙο ροοοτιτυι:ο οΙΤοτ , 8ο

νοτυοτττττε ο&οε, του ετουττοττο το ροοοοτοοτ, και

οοο νΙττοοιι νοΙτττο ροετ:τ:οττ, οοο ττττοοο νοΙτττο οι

πο οοοοπττττὸ ίοουοτοτοτ, ἱὸοὸ οοο οτωοτοτ οο

ουτο ροοοιτοτο , οοο οτυεοτοτ ρττοτ, (ου οσοττοοΙο.

α.. 8τοττ8τοοΙο οίἶοτ οοοουρτίοοοττο , νο! τ:υτο τρεἐ

τόοοττΒοοτοτττ,το Βετο ρυτα οτιτυτα,ουΙΙο Αυττωο

ροοοοοτο, ίοτΠοτοττ8τοοΙο , οοο τοτΠοτ οτοροΒατο

τ:οοτ:υρτί 3. δτ άτοοοτ ίτ:ττοτο ροτεοίΐο το·τροίΒοτ

Μετρο ρτοτοτ!ο τοΙτττττττο οττοτοτε οσο ττοτοτοτ οοο

οτιτυτοΙοιο,Πουτττ οτεουοτοτυοο!ττοτττ, οοτ ουΠο

τοττο απο ρτοτορατοοτο μότο , ρτοοτοτ ροοοετοο:ι

νοτυε.τοδοτττε ροίτοττττ ίοτοτοοτοοοοοοττου: , οοο

νΙΙονοΙοοτοττο ροοοοτο , οοο τοτοτρτοτοττυο , οοο

Ξ που: ἰοθτττοτἱτ οττοοτίδωοτο , ντττου:ή; τοττ οποτε

τ ροΠΞτ:ιτυο:, οοττ·ο&ο. ρι·ττοεττ:Μοτο τυτττττο. εοφ.

ί Ρ0οοοτ οκ Αυευθ:ιοο!το. 3.ττο τω. πο. οορ.2ο. να:

ποσοστο: έτοοοτει Αάαιοκτ οκτώ: ΙΜ του, οοο πο:

οοπττοεττ.Κοίρ. ο:: οοο . Ιιο.4.οοο.!κ!το.οο.8.Νοο Ιτ

τ οΜυοτ :οοο ρο!!οποτω· , οτα ΜΜΜ: οοο: ·υτποτω·,

οποιοι: (φτασω !τΙ:Μτοο πιο: Ρο!!κτοτ, ίου οοοου

οττοοοιοτιοίοάοε,ουεθοΒοο ροοοοττοοτοτοε,τάοοέτ,

π8οοποοάο: π! τοΝοοοοο: ροοοετοτο, οοο ΠΒουτο

οιίτοοττο ποιοτοτοτυτ. Ε: οοοοορτί νοτὸοοτοοτο τρεα;"τροετοττττ.ΒοοοοτοΕ"ο,οοο ΕοτΠο κοιταω

οορττυοοτο,οτυοτ,το νοτυοτοτϋροετοττ ΡοτοτοιοτΠΑ· τ ττο>"Αοοω ετΒοοκτ ωοττοχ·ς$ , (φοτο οπο: οπο”

τοτο,οτοοω τττοττττ8 ιτε οοοοροτΙο, ντ τοόιίΐοτοοττοτο τ Ροτ·ο,ουτοτ 8τοττοτ11 οκ ρο&οροτάτσ.τοτοτ. Ροτυοποο

1τωοτο, οτοοουτή; στ! Μουτ:: Βιοτοοουτο ττοίτο

·1οτττ ροτοίτ:ττοοτ: τουτο οΗο ρτοτυοότΙΠτοουα τ1ττττ1·

το ρΙοετοι , :τοσοι [καποιο οκ ΐοτοτοοι ττοτο1τ|τ

Βοττοτο οτοίοά:οω, τοΠοτττ:ττοοτοοοοοοουρἰΪοοο

του: οΠο ρετττοτο ο. οττΒἰοοΙο τοοτοτΜοτο, οποιο·

ττοΙοοτ τοτοοο,ου:ο ουοουοιοοκρίοτοι·: τοποσ: νο

τὸ ουΙρτο, ουοοιιΠοτουοτυττ , οτΪο ροττοοι τοττο:τ

Ντιπ, 8ο το οοιτοίι οτττΠ:οτο: οοο οοοευρτίοοοττοτο 8ο

οοο Ντου οΙΤο τοοττοτο τιτουπο, «μου ουΠυτο ττΙτυό

:Ποτ Ροοοτιτυιο τοιοττυοΙο, οοο εδτυοΙο. βοουτοοτ

οίτ,8τοτυττττοοοτε, σο νοτια ροοοετοτο, αποτο τω·

τοἱοιἱ οοτυτᾶοττοἰ,οὶΠ οτ ΙοτοοΙο νυΙοοε “το τοΗτεο

τω· , 8ο τοοοοοοτοε ἱοοοῶοτἱἰοτοοτο5οτοτο0ὶ8οἰ

οτοωοοτυτΡ.4. Ρτοίτττοτοτ ΑοΒυττ. Με ίοΙο ίοοο

οοτοτοτυιο οτοττττοοο οίΤοτοοτΙ.τ τοτοτὸττττ,ςυὸτ! οοο

ροΠἰτοοροτο,ο οίιτυίττττο: τττττοοοτοοοοοε οπο” το

ΜΗ τ:οτροτο στοοτοτ, νοτ ροοοτιτο τοΙο τ:οοττοττοτο

οοΒιιτοτ. Ποέτοε του: το Βα:Ιουέι «τοπος οποιοσ

[ οοτο,ουΠυ5 οθἱτυτοοἱττοίτυτο οπο, ντοοἰοκτ τοτ:οοε

!τ:τοτττο ὁ Ποο τονοΙουττο οατυτἔτ τοΐοτοτοτ,ρττυτοττ5
- η ν τ οτττοτ:τλ

Οοπτόοοί·

Ν” Σ..

Με

οο
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οσιιιιΞ,οιιἑιπ ιιιίιιπι!ιιιιιι· ιιι σωρο: , πιι!Ιὲἴιιιὶ απ· ι μι. ι.·σιιβά.ο.. νιάσιιιι· σιισιπ Μαιπι·Ι ω οπο!. 3 τ.

πι, οσο νοΙιιπται·ιο ιπισι·ρι·στ. ιι °οιιιιισοι ίοι·ο·ιιιισ ι σιιιι.3.0·ο.. σκοπο" ρι·οοιιοιΙσπι σσπίσι θιι!πια!ιιι

οσσσειιιιι νοΙοπιιιτσ οσι·ιισιεσ σισειιιι·ιε εδώ , σε ο ! 2.ιί5Π.σο.οισ.:. π:.3.άιιύ.ι . Οιστσιίιιιι Μαιο οποιο

Ώοοσοσι·ιοροΒιιιισσοιιΕΜι. ΚσοσιοιπσΙιίιεσΠσι: ποσο: πι; σοιιιιιι ι·σοιιιι·ιιπτ νι οιιιτσιιιιιστειιιίιιιι

οσο σι·σιιι ιιιιιοποι,οιιιιι:ο σι·σει·ι ὰιίὶοιισσ,ὶο οποιοι

οισσιριισε , πο οοπιιιο ιποισΙσ οοιπιπο ἱιισρισσ ,. ο

σι·σσιοισ τσ€ι.ιΒιι8 Μπ...ι, τοσο οοπάσισ ιισ σοιιιιιιι

ρσσσοτι 5 πω νο ΐοιιικ!σ:σιιι ροπιιιιτ σαοΐστσιπ σ::

ιρσι:σσιοΔω Ξ πει, ν: πωπω. σ: ΜΗΜο ίσιρσιιιιε,

οιιι ι:ισσσριι ριἰιιιο: Ριιι·σπισε, ιιιοαπιιιπ ρσσσ.·ιιι.

πιιιιιιιιΙι.Ι!!σ,οιιιιιιιοιιιιιοίοισ Όσοι:: ριιτσι,ίι·ριιι·- ΝοοιιιιΠι Μαιο σο!!οσιιιιι ιιι ιιρρσιιιιι Γσιιιισιιισ,

ιιιι!οιιιιο νοΙιιοισ.τσε ριοτοροι·σιπι βρισπιιΠιιιιο

σοιπιιιιτοιτ ιπ ριιᾶο όσ οσοι: 8ι·σιιιιιιε , ν: Ειιιοιιιιο

σοι οι σοπίοι·ιιο ο: οιισίι σοπιιι&ιι ιιπιππι ιΡΩι ιππ

σιιιιι·4:ο!ιι ιο “ιιοιι Μι σιιιιΒισιπ ιδοιιαΙιιιιισ σκι

σσπίσειιιι οΙσσιιιιιπ , οποσ! ρσισιιιισ οσπσριασιιιιιο Π:σιιτσ ιο σοι·ροισ. Ροπιιιιιο. οι ιιοι!ιοιιιιισ Απο”. 1°?9"Ι· Ρἔ

Γοι·στ ( ιιοσ ποια. σσι·ισ ιο σοπιι·ιιάο σιιιι!ἱ νΐοιισ- /ἰι,ἴσιι ροτιίισ ΜΜΕ οι ·7.σιιο.σάΚοπι. 8: Δυο. Μ. ι. ,
@πωπω

πι: ) οιιοιι:οάο ιε.οοιιιΠιιππω ίσπάιοιισιπ Πσι ισ- άι πιο. απ. η. οιιοιιιιο ιΠσ ιιοσστ , ιιοσ ρσσσιιιιιιιι

_ Βιιοστ, Γσι!ισστ ριορισσ νιιιιιιι ρεισπιισ ρσσσετιιιιι σίΐσ ιιι σπιπσ, σιιιιιφόΓοιιιο ποιου ιοιισο!αιι.ιι;οισ

Ψ ποιοι: ιποιιιοσι·ιο,οοιι σιι·ιιιιιισσ εσπιισε,νο!ιιοτπ- οιιείιισισ αρρσΙΙσσ ιιιΐσ&ιοπσοτι οποσ οιιιιΙιιιιιιε ο:

ισ ριοοιἱᾶ ιπποσσπισε, απο: ιιιιστρι·σισιιιιΐι ν:

πω) ἰοιο οιιοι·ιιιτι νοΙοπιστσ πι! ροισίὶ επει πιει

°ειε ἱπίοπε,οι:οπσε νΙιιο σι·σιιτι ιισρισιιστιιε, ιπίππόσ

ιιποισε, ιιιΒιθσσε, πιιιιιισιι ιπισει·ιιιιισ ἴρο!ιιιισε,:ὶ

Όσο, οιιι ν: οπο” πω.. οιοισιιιιτιιι· :_Ρι!ιιι: ιιοιι

,..πιπ ιισιοιιιιιιιωι Ρ.ιπέι. Ε.·σσώ. 18. Βιισσσ σι·εο,

οιιι οι πιο πό νιι!τ,ίιιΙισιπ σει ΑιιοοίΙ.σοπσιιριισσιι

οπο: ποπ σΠσ ρσσαιτοιο ι Νοκ οπο» , ιποοιι!ιο.2.

σοπιι·ιι ΙοΠιιποιο σειρ.3. ιίισσιιιίσιοι σ/ίιισσι·ιιιιιωσ , [ιοί

“Μια οπο; οπο.» σιιιισιοιΦ·σιιιπσ ιιοπιπιπισ , ώ·

:σκοπια Ρ67Μι% ικσαιισιω. Νσσ σοιισιιριἴσσοιια

σουίτα: ρονίισιιιι: σου: σ!ιοοι,οιιἑιο οπο:: ρο

ιισ Ποιοσσσιι&ισ, δ: οσσσοιιιιο ποιοι ρεισπιισ, ν:

0,,"ψ Μπίστι: ιποι·πΙσιτι. δισιιτ μι· ισάοιπ σοπσιιριίσσιι·

πωπω πιο νΐιιιο Αδειο ίιιπ&ιιε σι·ιιπάιιοΙΠσιιπ ροίσσι·οσ.

Ρ“ωβ Μ. ιιιιιιιι·ιιιιι οπο: οποιπω,6 ρπᾶο ΒσιιίΪσι:ἱιπ ιποοο

'Ρ"""ω Αιιιιιο ΜμΕ” μι· οιισιοσιιοοιισ σοιισιιριἴσσπσιο

νίιιιιι ιισιιΐιοιιιιτ ιιι ΒΙιοσ πωπω:: απο ρι·ιιισιιοιισ

° οι·ιοιπιιΙιε ιιι!ιοιιισ 2οοσιο ιπιιιιπω οποιο (ποικι

ιιιπιω, οπο: ρσι οπιιίϊιιιο "Με , :βιάσει μου:

Ιποιοιιιιιιιο. Η νο!ιιιιτ δσιιοΙσίὶισἱ σοι:: ιιοσσπι σο·

σιιρἱΓσσιιιἰσιο σΙΐσ ιιιαισιιαΙσ π. Ρσσσιιτο οιιοιπο,ίσιι

σοπσοιιιιισιισ,ίσιιΐιιοξσοιισιιε,ποο ?ποσοι σίΐσιιιισ

δσιο : πι, οπο ρσσσιιτιιιο όσιιιισιιιι· ιιι οι·οΙσιο , :μια

σ' σ!! Μ, οσο οποιο σοιποαιιπισσιοι ΜΜΕ. Είὶ οι

ι· ιιπιιω‹ω ιιιιοιιιιιιΙισ,οιιο τσιπποστ ροΙΙ Βεριιίωίι.

σιιοΐο οι·ιΒιιιιιΙιε ρσσσιιιι ιιι ἴοΒοΙσ . ιιοιι οιιιισιοι

ο Χ π., πσσ "οποσ, ίσο ιιπιπσι!ιιιτα 86 ιπίσιοιπσπιιιιπ

ιιοιπιπιισ τιιιιιείιιιιάσπάι σιιιπ οποια ροσοοιιιιο

οιἰεἱιιισ , ίσο ριιιιιιιιοπσιο οποια. Μοι:Ισι·πο Β

'οιαιοσι:ιι σοπσιιριίσσπιια .ο ιπιιοπιεριοΐσι·ιοιοιο,

ιιοιι σθ ρσσσιιιιιιο;ΐσο ίοΙιιιιοι· νιιιιιιο σίι,οιιο ρισ

σιιιιιοιισ οσπσι·σιοι· ιιιιιιιι·σ,ίσιπρσι τιιιοσιι σιιιιι οτι

ιισιιοιισ ιπιιιιιιι. Ηιιοσ !ιισσιο νσ ι·ιιιιιισ οιιι τσιισι,

οσιορσ, σοιισιιριισσπιισιο σίϊσ ιο·ιοσιίσόσιοπσιο οπ

τιιιοι ριιισ.οοιι!ισ «ο ριιιιπισΒο σιιιιΒιιτιο,ιπιοιιι πό

οοσόισιιε οσΐροιισσ.ιΜιο ι·σΠάπιπ ν: ρσσιιιιιι μα·

«πιο, οποσ! επι τιιιπίεισίΕο ρεᾶι Δωιιιι σιι Οβιι ό.

δοπᾶοε ΡατισεριςσΙσισ σεριισιιΒιι σιι.οι·. Ιισ.ιΉ Ρισ

ππσσ:ἰιι!ῖιωι βαν» που ιιοῇἱιιιι επιασε , ?πιο πωσ

σουισορφσυπιέ ιιοιι ρο!ιιιιιεσπστιιτσ; ιιιτσΠιοσ ο @οι

(οποιο σοπιισιιιοπσιιι σοιισιιοιἴσσιιιἱο εσπσιοπιισ

_ απο ισσσσιιιο ριοτοριιι·σιιιιε, δ: οπω εσπιτι ρσι·

ιοοοιιιο σεισπο νιιιοιιιιο. Νεο: ιισσσΠσ ιιοιι σθ,ντ

.ρσι· ιποοσεΗσιιιισιο ιι&ιισισιο σοιισιιριίςσπιισσ 'πο.

Με εσιισσσιοι·,σίιιιι ροΠϊι οιιι6νίιι ιΠιιιε σε! ποιιπιιιο

:πισω εσπσιιιιι. ΙΒιιιιι· ιιοτιιτισ σοπΓσπτειισιιιιι

ποπ σίσ,νι σε σοπσιιριΪσσπιἰπι νίιτρσσσιιιιιιιι σο;»

τιππιιιιι οιι·ιπσε.ΟοπίιιιιιιιεΙιαισί. δ: οπω.

δ.,,3: Ριιιπα απ. εισαι, οι·ιοιιισΙσ σίΤσ ιιιιοίτιιιιι ίσο

(ΜΜΜ. οιιιιιιιιιτσοπ νιτιοΐιιιο , ιιπιιοιιιτι πει οπο; οσίιάσιιιι

ιιισιιιιιιπτσοπ , ιιισιιιιι ίσιι:ιιιιο!ι οι·οοιιΒιιιιοιισ σ8

Αιιπιπ ιιι ποίισι·οε τιιιόο&ιιιο:Ησπιέ. οιισο1.2-4.ΙΙ.

πιο”. οι οι σιδ.;ο.ιιιι.2.Ήιι»ιι.οκ. ι .ιιπ.2. Λαοσ».

οι 3. άι/ι'.3. οπο. «π. ι . ΗιιΙωι άσιιυιριιιώ..ρσσ. κά ι .

οποιοι. οποιοι. ι .ά88Μ.ά' Μ.σ”. ιικό?.3.σιιι.3.
1): Ι:ιιισ. Τοπ. 3. Α

·ίσιοά& πο ω. σοπσι.ιριίσσπιισ , ουκ ν: ιὶσἱἱἱτιιτο

'οι.

Μπειιοι·σοι οιισπιισιπ. νσιὶιιτι οεσ οοιιΙισιισθάι-Π$ωβ .

τι: σι!. Οοο. .ιι. σισιἱιι,ι!Ιππ:ι ιο :οι ειποοιιιιο ίρειιο, “Μ”,

μι· τοπ εσπσι·ιιιιοπσε :ιοΐιιιιιριιιοι ποπ σιισΡ ουσ

ρι&ο σοιροισσσἰιιπ ίιτ,νιοδ οπο: ιππσιι-Ισπόι ιιοι

φαση οποσ ΜΜΜσίσ Ρ σοι ρσσσειι.ιιπ Ασια ιιιιισ

νιιο ιι:οιισι·ισ σιιοίιιιιιιι οιιιιιίο:οοι ωοιβιοπο . ν:

νοσιιιι,οπιιΙιιιιισιο , δ: ποπ σωστα ρπσπιιιιιι μια

απο Ρ Νσσ σκι ροισθ: , πιο.. ιι Πω ίιιιΠσ σισοταιο,

ιιιιοοιιιιι ποο σπα Ρσσσποιο , Μ! Ροσιιο παπάκι:

οσσσσιι; σοιπ οσοι.ισ2Ι Πωσ σίΤσ σποίιι ρσσσιιιι. Ετ

Ιισστ Βσιιε Π: 'πωσ. σσιιία ριιοπιιοοισ Βιιάιισιισ,

ιο οοᾶ,νιιιι|τἑ,σοιιίἱίὶἰι οτι ιιιιιισ;ποπτσο:ισο νι Πο

οι σΒ: ρσσσιισιιιο , Μ! οιιἐ ιι νοΙοπιιιι·ιιι ρι·ιιισιιο _

ιοι·ιιια .πωσ ιιι μισή. οι·ι8ιοσ: οποσ! Δ; ροΒιιιισ

πι. οιισ|ιιιισ ι!ισι.ιιοοροισΩ.Βοάσιο ιποσΙο οσο Π·

Η πω" οοίισσ ι·στιοπσιιιρσσσιιιι, ντὲ ίσιοσιιισ

ι:ιιοΐοισ. Τιιιιοσιο ρι·οοιισι.ιιΜ :τι οποιοι δι. ιοοπσσ

ιιι “πω” ε οιιιοιιε “απο οσι·οι·στισιιι οιιριιΐιιιι

τοΠιιιιι· οιιιοοοιά οποσ: ι·σιιοιισιο ι:ισσσσιι , οι: ΩιΙ- _

ΜΗ μπώ σΜουσ πιο ο1οποιο:δ.οοο!ιτσισ. έπυ-Διβων;

οφ" δσ Δαυιδ. σΧριισσοιιι τισ οιισιιτσισ ποο ι!ι- ο Ἡ

άοπο ιιιίιιι.ιω οιιεἱπιιιιε . ουσ ιο ιιιΕι:ιο σοιπιισ

οποσ, ι!ισιιιιι π. ΑιιΒιιίσ. ρσσσσιοπο , οιιἑ σ!! ΗΒ

ᾶιιε οσσσιιτι,8: οι: ρσσσιιιιι ιπσιιιιιιτ,. νι(σ σιιριισιιο σ

ο δσσιιιιιισ Ϊσοτ. ιισσιισ. οι·ιειιιιιισ: σίΤσιποιάιπιι-ΜΜ

απο σοοπσιίιοιισο·ι σε! Βοιιιιιπ σοιιιοτιοτιιοιΙσ μι·

ιιιοάιιιο ιιιιοιιιισ, ορσσσιισο ρι·οιοριιι·σπιιε π. Ρο»

απο οσιιοποιο: οι Ψσιο·ιάσ Τιιιπιππιβι οπο! Μ.

#10. οι 2.‹ἰι/ι'. 32.ο. 1.ιιι.ο.. οιισιιι ού: ίσοιιιιιιι·,

π] ω άπ0"Ρ"Μ οσοι! μια, οσοι: σοοιισιιιοοσιο

σσιιἴιιιι ο οιιιοοιο ιιι απού ριισι·ι, ιίἱιιιἰιιι στοιισ Με

σοιροιι νι.ιιιιιι. ρτοοιισσπάο ιπισιιίΠΒιοιιιο σοπ

ιισιιιοπισ σάιιιιι ιο νοιιιιιτστσ μια οι σι·8Διοίιιοι,

οιιι σ&ιισ ι1ιπιω ισΙιποιιιι ιιι οποιοι ρσιοιιιι πιο.

:πιο , οπο Με ιοιιοστ Μοιιιισιιισι· ιιι οοΐσοιιιιιιιι

ι:!ειοοπιε σοπιισιθι.

63ο
Ριο!:ι. π. οιιοιπσΙσ ιιι οοίσσιιε σίσοοιισΝιιιιιισ, "ώ “ ή

άσιιιιιιιιιιπ σε εσσιιιιΙι, οΠοιὶ Επι: ιιι ρι·οτορπσπισ.

Α: !ιοσ ποπ Μπι:: ιπσιοι.ισΒιιτ σιισιιιοπσιο ε Όσο,

τω σιισιιι σοπιισιποπσοπ πι σκετο ι·οπιισι·οο απο;

οιιοιπσΙσ σ:: σο εισι·ιοσιιιιο; σἰιοι ΙιιιοιιιιιιΙσ Π: ο.»

πιω σ&ιιιι!σ, ιποι·σιιισι· οσιίσοσι·σιπ ρσι· ιιιοσιοιπ

πιοιιοε, ιιισιιιβσπι τοιιιιιι κι , οποσ! .ιιοιι ιιάιιιιισ.

2.. Νσοιιιι ισρσιιι·ι ισσσίΐοε ὰ ισιιπιιιο :Η οιιοποίο Ν:

ουσ ΑσσσιΤιι .ο ισιιοιπιιιπ οι! οποιο: «ποο ιισοοισ ιιι Μ^'ω

ροίΙσι·ιε σίΤσ αιισι·ίιο ὰ Όσο ιιοΐοιισ σοοιισιίὶοπσ σο

σισιιιιιι·οε. Οοποιοι. οιοοιε σι·σιιιιιι·ιι ω." ιιι

οσισ σ!ιοιισιι:ι Ποσοι,πο οποιο δ: σοοιιστβι: Και πο·

οπο σιιιίι:σιιε ιιι ωιΒιιπιι οσο πω. ρι·ο Βπσ Ποιοι!

ὁ οιιο οι σιισι·ΐιιε; σι·οο ιιιι.οσοιι οσο Βιισ σισιιτισμο

ιΒιιοι· σοιιιισιίοε ω: οι! οποιοι”. · ο _ ·

Ησσ ίσπι.οιιι ιπισΙΙιΒιιοι ιισ σοοιισιίιωκ [ω3;..$_ Ι

ιιιαΙι 'πω κι στσΜοτο5,διΕ ω.. 80:;;;|ισ.°_ςς”Μ .β

οσιίἱο αι πω· ιποιιιιιιι ποιο. σ:: Έ; αμ"Μ""ω.. ο

Με ιισοιιιΒισ : πιιΙΙιιε πομπο Μάο 'ω. ω." "ως,
' Σ Α ιι ιπιιισπσΗ

` "Σ
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.ιιιιιι.ιω- ι::ιττοιιιιι τιιιοιτι ιιιριιιιιι: ιι: πω; οι·Βο ιιοο Αιιαι:::

»πρωι _|Μ'· Αι:: :ιο οοιιιιοιίιοιιο ιιιοιιιιι ροι· ιιιοιιιιι:: οιτ::ιιιίοι:ο

8οιιοι:ιιιιιιιτιοιιιι., οι ιιάιιιιιι ρι·οιοριι·οιιτιι ιιι ρο

ίιοι·οι ιιοιιιιιιτιι: ιιοο ι:ιοοιο ιιοιι :οοοιιιτ ἐοοιιιι::ιιιιιι

α' ί-οιιτ. 8οιιοιιιίι.:ιιιιιιι: ιιοιι. Οπτο:ξιιι ιι:οιιι.ιε,οιιο

ιιοιι:: οοοίοτ,ιιιιιιο ιιιοτιιιιιιιιιιιι 6όιιοιίιοι:οιιι ρω·

οιιιοι ιιιιοι:ι:οιιο ιι: ιιιιιιι:ιι ροιιιιιιι , οίι: οιιιιιιιιιὸ ιι::

ρ:οριιριιιε δ! ίι&ι:ιιιι : ι. ιιοιι πρ: ιιοιι:: ιιοοοίίιι·

:Με ιιοιι οίι οι! οιιΒιιιιιιο οκριιοοιιιιιι:ι:, «Μι. α.

ιιοοιιιι: ιιοιι:: νι:ιιιιι_, (ιιοιι οίΤο: ιίιιι οοιιιιοιίιο ιι

ιις:ι:οιιο ιο ιιιιιιιιι ριιοι·ι ρ:οιιιι&ιι, οι: οι::ιιιίοοο

ρι·ιιιοιριο οιιιιίο:ι. 3. ιιοιι ροίίο: :ιιιι ιι8ι:ιι: ι :ια

ποσο ριοιιιιθ:ιιε ιιιιροι·ο ι·ιιιιο:ιοιιι ροι:οιτι.

:και :οι τ. ιιιΒιιιιι. οοιιοοιιβ, ο: οιδιιιιιιι Αοίοιιο

ιιιιιι·ι ιο ι:08 οσο: ιιιιοιίιοιιο ριιριιιιιιι ι Βοσ ίιιιιιιί

οοιιιιοιίιοιιοι:ι ::ιοιοιοιιι ροι· ιιιοιιιιιιι οπ:ιιιιίροα

ιιοιιοιοιοιιιιοιιιιιιιι ροιιιιιι: οοιιι:ιιιιιιιριιο,ι:ι οσοι!

ιρίο ν: οιιριιτ ροίιοι·ο:ιιιιι ροοοιιι:ιο ίο οοιιιιοι:ιτ:

Ν:8ο Μαιο:: , οοιιοι:: :ι:οιιο ιιοριε οοιιιιιιιιιιιοοιι

·ιιιιοιΒοοοιιι ι Ποο86 οοιιιιο:ίιοιιοιιι ...ι οι·οοιιι:ιε.

Με.» .ιι. ιιοιι :ιιοτιιι:ι οοιιιιι:ιιι:ιοιιτιι: ιιοριε :ιιοιι

ιιτοι,ίοιι οιιιιιτι ρργίι:ο, ροίιοι·ιοι· Γοιιιιιι ιιιοι·ειιιο:

·86 οιιιιἱιιίοοὲ. Ναι:: ρι·ιο: ιιοιι ί`οιιιιιι οί! :ι:ο:ιιιιε

οιιοι·ίιο ρο:·ι:ιοιιιιιιι οιιιτιι:ιίοοο: ιιο:ιοιιιιοιτιοοιι,

ι οτ·οοιιιιιιι ιιιιοι·ίιοιιο 88ο ιιοριεοοιιιιιιιιιιιι:πιι,ίο:ι

ιρίιι ιιοριιο: ιιιιιι'Ει:ιιιι:ιε ρ:ιιιιιιο , ορο ι.ιιιιιιωε 86

-ριιγίιοο ιιιροι·οτ ίιιιΒιιιιι: ροίτοι·ιοι·οίι τιιιιιιιιι: οι·

. 'ιι·ιιιίοι:ο ιιοιιοι::ιιιιιιιο ορρο'Σιι ριο:ο·ιιιο Λάο: , :μιὰ

·8ιιιτιιι'Σιιι ιιοίιιίιιι: οιι:ιιιιι:ο ιιιιοιριοτιιτιιιο.2.αιΒιι.

-τιιιι:ιιιιι ριοριι: ιιο-οοοοίίρ ιι:οι·οιι :κι :οι·ιιιιιιιιι:: .ο

'οιιοιιι ροι ιι:οιι.ιιιι: οι::ιιιίοος τιιιιι::ιικιι: ιιοιιοιιιι

:ιιιτιοοιι, ιιοιι 8ο ιιοοοίίιι ρργίιοο 86 ιιιιιιιιίοοο:

.ουρά νιιιὸ οοιιοοιιιι::ιιιι. Ποίιιιι:ιι:ιο ιιιοιιι ριορι:,

·Τοιτιο ίο:ιτ. οιιΒιιιιιο οοιιοοι: ιο ιοετιι 86 οριι

Βι:ιο:ιο οι! ροοιιιιι:: Μάιο. οι :..άρι.3ο. μα. απο::

σιιιιιι..ι.. Μπ):ΜΜ'.3 ι .ιιτ:.1. ώ· σ. νοιιιο: Με ιιο

·ριιειιιιιιι :ιιιιιιοτ·οιιβδ .2. 86 ιιιοοιιιιιι : οριιΒιιιιο .:ι.

ιιιι ρατιιιιιι ίιιρροιιι:ιιιοιιιιι, ορια! ίι: ιιιΒιιι:ιι: τιιιι

ριοιιἑ: οιΒο ιιι οο ροτιιιε οοιιίιίιιτ οιιΒιιιιιοοιιιιιι:

ιο κατ:: οοιιίοιιιιοιι:ο ροοοιι:ιιοι. οοιιίιιιι:. π. η.

οριι8:τιο ..τι μεσω:: ιιοιι οοιιιιοοιτριιι·ιιιιιιεοιιι:ιιι

|οοο ροι· ίοιιιιιι ιιιιριι:ιιτιοιιο:ιι_ροοοιιτι ριιιιιι μαϊ·

οι.. ίοτι ιιι:ιι:ιίοοο, οιιοιιιιι ιιοιι οίιοιιτιιιι:ιιιίοοἑιιι

ροοιιιιιι: οριιΒιιιι, ει:: ρι·οιιιιιο ιιοι: ρι·ορι·ιο ροα:ι:ο

:οι 86 ει; Με απ: ροίίοιιτ,οοιι::: .4ρυ/Ι.ιιά Χωριό'.

ώ· οι! ειιιφι. Οοιιίιιι:ι. α. ίι ιιιοὸ ίοι·ιι:οίιτοι·ιιιοιι

:οι ρ::ιιιιιι ο:ιιιιιιιιιο οι: Αι.ιιιι: οοιι:ι·ιιιιοιο , :μια

ρ:ορτοι· Προ: ιιοιιιοι·ι:ιιιιι οριιΒιιιιιιιι οι! ριι:ιιιιι::ι:

οιιιιοι:: ιιι:ιοιιο ιιιοι ροίΤοι:: οι; ει; , οιιιι ριορτο:

ριτσα:: ριιοιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιτιιτ ιιοι ειιιιιισιιι ρα:ιιοιι:

το:ι:ρο:ιιιοιιι,οοιιι:ιιιιο:ο ιιριιιιι. ο:ιΒιιιιιο.

€1ιιιιιιιιίοιι:. οίι 8.7°ιιι. ι.:.4.8:.. πω. :Βιοπο

:ιι , οι·ιΒιιιιιο οίΪο ιοοιιιιιιιιιιιι:ιιιίροίιτιοιιοιιι ιιο

τιιια, ριοιιοιιιοιιιοιιι οι: ιιιίίοιιι:ιοιιο Προ: ρατσισ

ιιια,ι:ι οι:: :πιο ιιιίιτιιιο ο:ιειιιιιιε οοιιίιίιορσ::ιιιιο

ρω ιιιιιτοιιιιιιιιιοιτ ιρίιιι ιιιιιιιια τω: ροίιτιιιι: πι·

οιιιιιιιιιιε , ρι·ο ΐοιιιιιιιι ρι·ιιιιιτιοιιοιι: ο:ιειοοιιε ω.

ιοω. διοιιτ α8:ιτιιιιο οο:ροιι: , :μια οι: οιιιριιιιιι:

ι:ιοι:ιιιιιο:ι ιιιίροΒιιο ι:οιροι·ιι, ροιιιιιιιι: ίοιιιιιιιι

ιιιιι::οιιιιιι ρι·ορο::ιο, ιι: ιιοιι ιιοιι:: οοοίιίι:ι:,ι:ιιι:ιτ

ρι·ιιιιιιιοιιοιιι ρ:ορο::ιοιιιιι 86 ιρίοιι ιιιιιιιοιοεροίι

τιιιι: ιι:οι·ιιιιιιιτοι. Βίοι: ίοιιτ.ίι οιτροοιιιιιι, ν: ιιοιι

ιιιιιιι Τιιο:ι:ιίιιι: οιιροιιιιιιτι ουρά οιι οιιΒιιιιιιο ιι:

τοΒιιιιιιιιιιι: ίοι·ιιιιιιτοι ι:οιιοιιιι·ιι: 86 ροίιιιιιο Μ.

ιο:ιιίροίι:ιο ιιιιτιιιιο, 86 :ιιιιιιο οι·ιΒιιιιιιι ιιιίιιιιο,

Βιιιιοίι,οιιιιι ρο:ρορ:ι ιιιιιιιι :οιιιιιιι· , ο: Τι·ισίουιι.

)·.ιίοοι·. άσμα. στις. οιιιιιιοιιιιιι ιιιιροτ νοτια: 86

ριορι·ιιιιι ι·ιιιοιιοι:: ροι:οι:ι, οριο τιιιιιοιι ιιοιι τοι

ω...Με ιιιιιιιι·ρ ιοοιιιιιιιιτιο: 86 οσοι:: δ. π... .μι

67.

|άρ0°ιΜΗΜ

βατ. π..

88.

@Μ ι..

69.

3. 8α.8.

Βιῇ:ἰιιιπ.

Π 7ο.

η. Μπι.

ο

7'.

)·ῇίῇ·,·σ

ΉιιιΜι.

ι

ί

ί

ΧΧ7. Βιρει·ωισ οι·2ιιιιι8. .5'ιδίιο]ίι'.

:ιο ροοιιιιιι:οιιι οιιιιι:ο·ροιο:ιτιο:ιιιίοιι :οτιιιτ ιιιιτιιιά .

ριιιι:ι:ιο ι:ιοι:ιιιιιιιιο:ιο, οριο ιοω:: οί! οι: οιιΒιιιΔιι:

·ίσιιιιιιι:οι·.ιι:, οίίο ρι·ιιιιιτιοοοιιι ιιιίιιιια οιι2τιιιιιιιι.

·ι"ιιιοιιιι δ.ι)ιι6?πι, νι κά:: ιιιιιιοι·ιιι διιιιιι έ: και.

6-έω.ιιι.ι.ιιι. 9. οοιιοιιριίι:οιιιιιιι: 86 ιοιιιιιιιιε

ιιιιιιι:ιο ιιιιοι,οιιιιι ριοιιι:ιιιοτιι οιιοιιοτ :κι ροοοιιιιιίι,

ιιρροιιιιιο :ιιοιοι·ιιιο ροοοιιιι, ν: οπο: ΑκριΠ. ι:ο:ιιιο

Ρ.1.:8. ιιιιιιοιιιοι, ιιιιιιοιιιοιιιιιιιιιιιιι οποτε οιιίροίι

ιιοοοιι: ιιιιίΤο οίιο&ιιιι: δ! ροοιιιιιιι ο:ιΒιιιιιιιιι οσοι!

Ροιία!ικο ιιοεαριιτι :μπαι ιιιοιιιιιι: 868οιιοιοίιιι:ι :ο

ί`ιιι~ριιιτ. Οιετοιιιιιι 3.ρ.9.69..υ. ι. :που ΑιιέιιΠ.ι.τω

πιιδι.οιιρ. η. ιιοοοι, ιιι ριιριιί-ιι:ο :οιιιιιιι οιιΒιιιιιιο,

:οιιιιιιιοιι:ο οοιιοιιριίο:ιιτιθ :κι ιιι8:ιιιι:: ιρίιιιΒιτιιι·

ιιοιι ροι·ιιι·ιοτ οι! ί_οιιιιιιο οιιΒιιιιιιιε.

@ιιοιι ίοι::. .4|ὑ.ΡιΒίιῇ οοιιυιιιιι.ι ..ο ρ:ι:.οι·ι2.Οι π:

ιιω..ιι“βραπ. Φ· ρ.ω·ι€.6.8.ά 9.(.”ισιο. 18.982. ι· “Μ

α. 3. άκιι.4.ειιιιο!.·υΙτ. δικ”. Μ. 6. άιμεσω:"αφ

8. .αφ 3.ρει. ι. ιιίίιι·ιιιιιιιτιιιιιι οιιΒιι::ιίο ιιοιι οίίο

ιιιιοιιιιιι ρι·ιρίιοθ ιιοριε ιιιροποι:: οι: οοοιι:ορι·ιιιιι

ριιι·οο:ιε:ίοιιιιιιτιιι:: , ίο:ι νοιοίἶοιρ οτι: ρ.ιιθωιιιο

Ασια, οιιιι ιιιι:οιιιιιιιι:ι: ροίροι·οι·ιιιιι , ιι: ιιιιτιιιιι 86.

ριάο ιι:οιιιίοιιιο:,ντ Ριζιιιιιι ώ: Ει:ι!ιαι·. ιιοοοιιτριοι

οίιο ιιιιιιι πια:: ρ:: ι:ιιοιιιιιιι ιιιιριιιιι ιιιοιιιιιιοιιιι

οι:: :ι·οοιιιι ίιιιι:,νι ρι.ιι:,ει Οποιοι. ι:οι·ιίοιιτ.

Ριιιιιισιιι. ιιιιιιι

ιιοιι οίι οιιιρι , ίοιι μια:: , οιιοιι Πο ρ:οροιι: :Ηρο

ρι·ιιιατίο ιιιίιι:ιο οι·ιειιιιιιι ι:: Αιιιιιι: Μ: μια:: , ιιιι

ι Ποο ρ:οριο:ιιθ:ιιιιιο ιιιιιιι·ι.ι , Με: .ιι. Μ: οιιει

ιιιιιι ιιιίιιιιιιριιιιιιιιιε , :μια ριᾶιιιι: νιοιιιιιιτ : οι·Βο

οιιιιιιι ιο ροίί:οιιε οίι ραιιιι:οιιιιι ιιοιι προ ιι:οιιο
ρ:ιιιιιιο ιιιίι:ιιια οί: ιι. ιιοριε , οιιιιιιι ιιοιι ιι·ι Αιιιιιι:.

ν: ιι: οιιριτο ι ιιοιι: ποιοι: πι. , οιιιι: οιιιιο:ιι ι:οιιιιι·

:ιοιιο ιιοιιιιιτι οι ιο ιιοι ν: ιο ιι:οιιιρι·ο ιιιο:ιιιι:ο:

οοιιιιιιιέτο οοριτι.ΙΒιιιιι· ιι ιι: Πιο ιιιιι :οιιιιιιιι ρσοιιιι.

οιιιιι: ιι: ιιοριε. οτι: κοράκι: ραιιι. .

. Ρ:οριιιιτ Ριιοιοε , οι·ιΒιιιιιιο ιο ροίίο:ιε οίιο πω:

ιιιοιιι , οιιοιι Μ: ι:: Μισο: ν: ιι: οιιρι:ο. ι.οπ Ριιιιο

ριορ:ιο ροι:οιι:ο ιιιοιτιιι·, .οι ορο: ροοοιιι ιιᾶιιιι:

οιοιοο:: ιΒιιιιι· οιιιι: ρ:ιιιιο ρ:ιτοιιτο οοτιοιιι σ.&ιι,

σ.ιιιο πι: ροοοιιιι:,ίιιι:ιιιιιι οοιιιοιιιίι ροοοιιιιι:ιιιιι.

ε. ()εροι και:: 86 ρι·ορι·ιιιιι: ιιι:ιο:ιοιιι οιιιρ8 4

ιιιρο:,οίι ί`οιιιι ιιοιι:: Προ:: οιοιίιιοιιι: οιιι:ιιιιι :ίοιι

ιιιιιιιιε :Με ιιᾶιιι οί! ιο ροίιοιιι; οιρο :μισά ιι: Πρ:

και:: 86 ρι·ορ:ιιιιι: :::ιοιιοιιι οιιιρο ιιιιροτ , ιιοιι οίρ

αιιιιιιιιι ιρίιε ιοιιαιοιιι,ίο:ι πιο ιιιοιιι ιιοιι:: :ρ Λάπα:

ιιοιι:ιιιο οιιιιιιιιιι: οιιοιιιιι. ν:ι‹ιο ι·οιιτιιι, ρι·ιιιιτιο

ιιιιιιιιιι οιιΒιιιιιιε,86 ιοιιοιιι οι Πιο ροοοι:ο ιιι πο:

::οιιιιέι:ι , ίιιιι: οδοάιιιι :ιι:ιτιιιι: ροοοιτι , ιιοιι :ιοω

οοιιιιι: ίοι·ιιιοιιιοι·.

Ροίιο:ιοιοι,οιι ιιιιιο οίίο ιιιιι:ι ιιιοιι:,οιιιοιι ω:

ιι: Αιιιιιι ι· πιο οι:: ιιιιριιίιι ιι:οι·ιιιτο: :ιιοτιιιιι ιι:

οοιιίοι:ι:ι:ιιτιιω ιοΒοιιι , :μια ροι· ιιιοιιιιιι: :οποιοι

τιι0ιιιιιτοι ιοίιιι:ιιιιι: οι: ιιάιιιιι :ι·ιιιιεε:οίΓιοοο Ριο

:οριι:οιιτιι,ιιι οριο ρ:ροοίίιτ ν: ιι: ι:οριτο,οιτ οριο ιιο

ιιιιιιτιι οίι ιιι πο: ν: ιι: :ι:οτιιρι·ιι; (ιιιικιιιικι ριιιιιτιος

ιιοιι: ιοω. ιιιίιιιιιο οιι8ιοιιιιι οι: ιάιιιιιιΔιιαιο

οσε ::ιιοείιιίιιι::,86 ι::οιιιιιιο: ροι·ίοιιο:ιιιι:οιι: . ω

:ιο-ο ιιοιοιιιιι·,ριοριιι: ι . Οιιιιιιιιιιο ιο ροίί:οιιε :οὐ Ρι·οριιιι ι.

ροιιιιοι ιιιιρι:ιιιιι οιριιιι.ιι: πω: ιιοιι ιι: ριιιιιτιοιιο·

ιιιίιιιιι; ριριιιιιιιιι,ίοιι 8:ιιιιε ίιιο&ιίιοοιιιιι,ρπο.:ι.

ρι·ιιιιι:ιο ίοοιιιιι οίι ν: μα:: οι Αιιιιιι: 86ιιοριε:ίοιι

ιι: ρ:ιιιιι:ιοιιο ιιιίιιτιο ιότιιιιιιι , οιιοειιιοίίο ιιοροριι:

ορροίιτο ιότιιι ιιιι·:ιι:ιε , Γοιι ιι: ριιιιιι:ἱοιιο ι:οιιίοιο

ιιιιιιιιι ...ι ιοΒοι:ι ι:οροΒιιιι::, ο6ίιίιορι::ο:Βο οιιιι::

οιιΒιιιιιιο ιο ροίιοιιε, ιιοιι ι:ο:ιίιίι:ιτ ιιι ριιιιατι0ιιιτ

οιιοι:οιιε ιιι·:.3. ιι:: οιιΒιιιιιιο ίι: οοιιοιιριίοοιιτιο, ιοί· ιιιίιιιιιοιιιριιιιιιιιι , τι.: ιθ:ιιιιιιι, ίοιι οοιιιοτιιιιτιι:ιε

ροι:ιιοι οίΤο ι:οιι:οιιιιιιτοι ι ιιιιοιιι€οιιι ροι οδιοιιριίο. ιιιιοΒοιιι ιιιιροϋιιιιιι , :κι ιιιοιιιιιιι ιιιριιιιε πιστω

:οι· κι

Μ

ριιγίιοιιι:: οίιιιι ροιιιιιιιι , εισαι ι.·,ιω,,,,

ι·οτιοιιοιιι οιιιρο ρ:ροιο ροίίιι. ει :ιιοιι οιιιιιι οίίο:,|ιιΜ. οι

οπο: ριιγίιοιι ρι·ιιιιτιο ιιιίιιτιο οιιΒιιιιιιι : ιι: ρω: ι"°Ϊ"ί.°Μ°

κυριοι;

'πι

Μοιιιιι ιι

- . _ _ _ η”
ιιάΚορι.ο. οιι:ιιοι ιιιοιιι:ιιι ιι: Αιιιιιι ροοοοίίο:οοιιιο 0"ι,"_

. 76

77·
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πο: ιιοιι: ιιίιιιιι,οιιοιι (.'ιιτιο!ιρροιιιιτ ρ:ιιιιιτιοοοιι: (Μ,“ι_
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Οτ·Απηε“

ι λέωίΙσπο

έωρκειοά'ιιιι

ρ Μπι:: ὁ

Πἰ/ρ. .ΧΧΧ Φο· ρεεε.ειτο υο€ἱυαἄ. :πι-πιο 1 Ι

τετ στι τιοε ττετιειοιο. Μοιοτ ροτετ : στιΒιιιαιε ιιι οσε

ιιςτιωιΕοΕ ειπ ιιιιιιιτοοιι , οοοιι ειπ ιιιίι:οιιι π`τειιιΓ.ι&σ

οποίο ιιι Διοτι, οσε ποιοι:: ιιιιετιτοιτιε , οιιοιι.ιτι

Πιο ιιιεεΒιιτοτ ρετισπισιε, οοιιι ει: τιιίιο ρετιοτιιιι3 ιη

οσοι; ιιιειτοτ στιειοειε , οοιιι ει: ιό.το στι8ιπιιειι:ο .

εεριπιε ιιετιοπιποτ.;.Αιιιιοι τιοτι ιιιιι:οιτ ρτεεεερτοοπ

ιιεεσοιετοοιιιιο ετιτισ8ε ιοίιιτιιι ιοοιιιοιι , οτι ιιε

ιετοοιιιι:ι τιιτιιιιοι ιεοε ιιισιιοιρσίιπο: τιεο.τι.ρι°Ω·

εερτο-ιιιιιιττιπ· ιιε ιιιιιιτιο.ιειι το οάιο.ετεοιρΠοε '

ρεεειιιοττι οσο ρσποιτ ..το ρτιο.ιτιο ετιιπιτε ιεο Με.

"Ώ ιι2ΠιΕ11οιι5 , (αι πτιιοιοτειιισ ιπΕει8. αει; Ρςςςο

τοοι οι πτιιτιεετεΠιο οιιεοιοε ιιειιιιιινιιι ιιοιιοο:ι ιιι:

οποιο τω Με ,ιιοιιιι ρτοοετιεπιτιο. 3. ει Πεο8 τιοτι

ιιειιιίΤετ οποιοι Αιιστ,τιεε ρσιι:ετιε ειο: , 8ε πιιιιιετι

οι:οιιοοιετιιιοτο , ειοιοοε ρσΠετσε,ντι οιοιιὸ σιιιι

°8:ιοιτ τοι (-ετοιιοιιοπο ρτατεερτοο:ι,ιιιιιιοε εστιττοκιβ

ιι:οιοτ στιΒιιιαΙε, ίιεοτ ιτιοιιὸ εστιττιιιιιοιοτ, δ: τιοτι

ρετ ρτιοιιτιστιεττι οτιιτιιε, νι μια: ιοιιοτ στιΒιιιιΙε

° τιοτι εστιιιιι:ιτ ιστοιοιιτετ ιιι ρτιοιιτιστιεοτιιτις , οτι

ιτι ττιιτιεετεΠιοιιειεοιε. ο.. Ροτειι οι: νπισ ιιοπιετιεε

ιιέι:ο νοιοοτιιιιι , οοσ Και νοιτ ειιοοεοι εοοιτετο,

δεοοιοετ ει:ιριο οετιετιιιιισε ιιοοιιιτιιτε, τειιιιτο

τε ιιι σοιπιιιιοε πιο , οιιιρίσ8ετιιτιε , Μι οοπιτοοε

ιισιιιιιτιιε ιιοοιετο ιιττωετι , ιιε ιιιιιοοιιτ ρτσρτιιιι

. Ετοσ ροτείι οι νιισ ιιοτοετιεε Ξεεειιτο Λάο ποιοι

πειτε ιιι ροΙιετιε, οιιιιισ ειείεεπι επιτιιιοτι, ιοοοοοε·

οοεοι:ιεοι:ι πιοποετοιιιιιιιιέι:ει, ιτε ίιοοοιιε ρτορτιο.

ΙΒιιοτ τιοτι οι:οίιιιιιτε. οοοει ρεεειιτοπτι Λεια €ιιωτ

νιιοτο, ροτοετοιιτ το ιιισ ριοτεε οοττιετοιιιιι:ιιι&ω

οιπιεοι2ιο_πισε ειετιοιιτι. Ατοοε οσε ιιιοιιο οποιοι

Με Αοτιιστ,οοοιι :ΠΜ.β[5. έτει. ιιι·ρεε.οτο. τισ·

εετ, οτιΒιιιιιιε ιιιεΠε ντιιεοιοοε ρτσρτιοτο.

Ηιιτε Ϊειιτ. οοσειι ρτιοτειο ιτισιιοτι: , πιοπιιτοτο

. τεεειιτ.ντ ρτσιπιιοὲ ιιεεειιειιε :ιιι εττοτεοι ΡειιιΒιι:

διπιιἔ τιοτι ιπιι,ι.ιιιτ ιιείιπιιτισοειτι Ττιιιεοτ. ιιι: ρεε. ο

χιο. @οπιο" οποιο. ρτεροζατισκε, »πιο τωιπετιιι

κι ιι·ιικιβιβω οιοιπιθκι,ικε/ί ·ωιτειιιοκτρπρτιο»ι.8 ι.τι.

εε τιιοπιιοι τετισπιε ιιιειοιοτ ρεεειιτστεε, οοιο Αιοω

ντ ειιροτ στοιιιοπο ρεεε.ιοιπ ι δε ρεεεπτοπο Αιιετι τοπ

οποιο , ιριι τοιιτιοτι ιιιιιαιετιε: ιτε τιοτι ρσίιετ οσε

ειιε οτιοιτιε ντιοιο,ρτσρ.ιειτιοοεοιοιτιριε:τ,8ε οπι

8οιστοοι ρτορτιοτο. Ντε οι ιιιιοοσ ρεεεετσ,ίιτιεο

οι πιοπι τιιιεττειιτε , ιειι ιιι Αιιιιοι τσιιτοτο ειπιίιετιτε,

ρσίΐοιιτ πιοοιιι ιιιει ρεεειιτστεε ρεεεετο ιιι Γετπιι.ε

ΐοισ,8ε πιο ιιιιιατειιτε. Οσιιιιτ. Πσιιειιιοτο πρεπε

ιιιιιιτιοοιτ στιειιιιιιε ρι·οοτ ρτατεεΠιτ ιιι ειιριτε , δε

ρτοξοτττιιΒιιοτιιιιτοτ όι.ιιιειι: ιο ποεεπιιστιε: ιισεεο-οι

ο ετσι ιει εεειιτοτεε_, ρετ :αποτο οι πρ οι
Βοοειοιοπο δεΕιπιιιωπεπιε._ Ρτει:τεεεο τιοτι ιιιιοετ πιο·

ιι οπο ισοοετιιιι ΡαοΙΙ οι Και. ε. το ιισεετ, ρεεειτο

Λεια πιω ρεεειιτστει εσπιίι:ιτοι, ίιεοτ ιοιιιτιιι @πιο

ιοιιοε. Ατ τιοτι ι:στιίιιτοιοιοτ ιοίιι ιοίιιτιει Φωτο

ίσττοιιιιτετ,ιειι ωιιιιο τισι:οιε ιπιιιπτετιτε,ντ Τπωι.

Μ|ζ6.εαρ.7. ο· αυτ. το. ετοσ τιεε ρεεεπιτστεε ρεεειτσ

Λάο ίστοιοιιτετ, ιειι ρεεεειτο πισι:ιε ιπιιιαιτετιπε. οτε

.πι. οοιε ροΠιπ ιιετιοοιιιιστι ἔι ιστοιε βιο ειτττιτιι-εειιι

:ποιο τιιοιετι ρεεε:ιτστ ιι ρεεειιπο ιιιιι ειτττιιιιεεσι

ιιεοτπιεε ττιετειιε ιι οιετιτσ αιτετιοε, πιο ιιιοιι ιτι

ττιπιιεεε ριττιειρετ ιιι ιε ερωτοω τιιιιιι οτπιιοι ρτσ

ρτιοιτι πισίιτοοι,οοὲιο ρεεεειτοιο,νει οιετιτοτο.

Ρσθετιστ ποσιιοε, ω1τοιιιοι Βιιοετ οιοιιοοι ισ

οοετιιιι δετιρτ.δε (ιστιειι.ειιοι οσο ιιιιιττοετ , οσε

εστι ιιιτοι ρεεειιτοτε: ιρΓσ ρεεετιτο Αιια ι”οτι:τιαΙιτει,

ιειι ρεεειιτσ ιτι πιο: ιτιστιιιιτετ”ττειιειοισ,τοπτιεο τιοτι

ιτε ρι·ορτιε Μοτο “πιο Οσιιειιιι. 1.οοιε οι πιστο

ρηιω5 π- οι πτειιιιι:οίιο οι πιιιιτιιτο ρετ εοπτιπιιεειιοι ιιεπιστ.ιιιι

@τα

849

Δ ιιιιτιστιετο ο ρεεειιτο Λεια; οοε τιοτι ιτε ρτσρτιιἔ οι

ειτοτ ττειοείοοιιι δε οτιτο. 2.εοιιεοι ιτισιισιισεετ

(ἶοπιειιιοοι,εκ ρεεειιτο Αιιιο ττοοεΐοτιιιι ιιι οσε ω.

ροοι,ιιεοτ δε ρωιιιιε:ιεπι ρι:ιτοεττιιιιιιοπιιιοοποτιπι

τπιιιιεεε; ετΒο 8ε εοιριι. 3. στιειιιιιιε ιο οσε ταινιο

- 1.): ΗΜ. Τοπ. 3.

Κ
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τω, ειρρειιιιτ οισττεοι ειιιιιοα: Πει ωστε οιιιιιιεειι

ρτιοιιτιο οτιτο: δε ωεττωο ειειιιια: νιτα .ιι.:ιιιιιτιο

είι οποιο δε ι)ιιι&ιτ:ιε ιιιισιτοιιιιε. Νεο Πιτιιτζιειοιιτ,ιι

ι:ιιιτειιτ, τοοττεοι ιιτιιοια τισ ισιιιτο ειιε ρτιοιπτισοετο

επτα δε ιοίιιτιειτ ιοοιιιοιι.,ιω επι:πιτι οδτοειιιηνιτει

ι .ιι. οι πιιιοοιει ρετοιοιιειι5,6ε ρετ ιιισιιοιτι ρτωειρη

. ιποροτπιειιιιε τοπιο: οποοιισοε ορετιισοε ιορροοπι:

οοοιι εσιιοειιιτ ιοίιιτιοε ιι.ιι:ιιτοοιι, τιοτι ιι&οοιι: τιει:

το ρειοιιτισ ιοίιιτιο ιεο τε&ιιοιιιτιιε ιιιΣΙοοιιε ει:

Ξ ρεεεειτο Λεια: ρετ Ε: το πιεσε πτιι.:ϊοτιιιιποτ. Ν.ιιιι ειοε

τεειιτοιιιιιιε ρτιοιτιο ττιιο:ίοτιιιιτοτιοοε ιπιειιε οι.

. Βοιιιετ ιιι εδω τιεεειιιιτισ κι ιετο:ιτιιιοιο ρτεεεερτιι

ιι: ιιΕξοσ νετιτο: [αι οτι ιιι ιετοοοιιοιο ποιοι ιιεεειἔ

ιστιειΕοιΠ”ετ πιότοπιιι τε&ιτοιισ ρσιιτιοο,ιειι ισιιι πιε

8:ιτισ πιάίιε ρτοιιιΒιπιτ οιιιο ειιο: ρτ:ιτεερτοοι Π: τιε

Βιιτιοοπο,ιπιι ιιιιοε οι:ιετοεπιτι:ιτο οοιιιιε τιεεειιιιτιοε

ιοιιιετο&οε ιιοτιείιοε ρσοτιοοε, ἴεπι ίσιο τιεοοιιο

πιο ρτσιιιιιιτι. Ιειτοτ τιοιιιι ρι·ιοτιτιο τε&ιποιιιτιιε

τω ιοίι:ιπιτε οιίι:οιιιιε ει: ρεεειιτο Αιιιιι ρετ ιε ιιι οσε

τιιετιοτιτοτ: εοοιοοε οσε εοτιίιετ , δε ιιιιοτιιιε ει:

¦ Τι·ιιιεκτ. οτιοιιιιιιε ιιι οσε ττιιτιετο ιοοι εσιιίιίιετε ιιι

ηρτιοιιτιστιε @πιο ουκ οι οιοτε οπιιο12, “τιποτε

ιτιτειιιΒιτοτ ιιε ρτιοοει0τιε ιοΒιπιιιι: ιιιοιτοιιιιε. _

ι ο.. ()σοειιιοοι ιιοεει,ρετ 8τιιπιιιοι,οοιε ιιι Βεροί

οποτε εοοΪεττοττ‹›ιιι τιοτι τιιοποπο τεειτοοι οτιοιτιο

εέμ~Πμῳ~

8ς:

ξ)τωτιιλ

ποπ ρτερνιέ

.1ο,ιω τστοπο ιιι,.οοσιι νετ:ιοι .8ε ρτορτιιιοι ρεεε:ιτι Μ...: τω- Φ

τιιτιστιετο ιιιιισετ. 8ειι ρετ ισορτιιιοοιο τιοτι εσιιίετ· ω. @πάω

το: ριιτοοιιι, πιο ωο οτιτο ιιιιοιτοιιιιε , τιοτι ποπι::

ιπάοοιιε,εοιο: οσοιιοιο ιοτιτ αρκει: εποε ιστοιιι

ιστοιιιιιτετιιειεο: οτιοιπιπιιε το ροποοιιι είι (οιοετιι

το ιι.ιι:ιτοιιιιε: οοε ιιι τιοτι τοιιιτ ετΕειειιιει·, οι" ε.

τιιιιιπετ, νει ιτιιιτετιαιιτετ; ετοο ιστοιαΙιτετ , γτ Μισο

¦ββ6.αρ.7,νοι ντιιε:ιοι ειιοιοοι ιστοιοιετοιοιι:ιιιεπι

τισιιιτ,οοιε ρετ Βορτιιοιοοι ιιιτοτ,πιτ ειἶε ωοιιοω

ιισιτιειιιιιςτεοπετο. Ετεσ ρτιοειπισ ειοιιιετο οποιοι:

οι ιστοιιιιτετστιοιπιππιε. οοσιι οι ρτσο. οι ρτιοατισ

ιοίι:ιτικ ιιιιοιτοιιιιε ιιι οποιο οι πιιτιτοοι ρα:ο·ι, 8ε τισ

ιριιιο:ι ρεεειιτοοι δε τυποι: οτιοιτιιιιιε ίστοι.ιιιπετ,

Μ.

Μ διά: :Μἔ

#9 τοπιο

:Μπασκετ/ιζ

οεοοειριιιιιιιοίιοιοιιιτιπ οιοττοιιιι ιιι ιισιοιε ετιτ οικειο

€οιωτι1ο τετπιιιιισ οτιοιτιιιιιε οποιοι. δεοοει.σίιειιιι.

ιιι ίοτοιιιιτετ τοιιιτ ιπιτοιιο οποια , οοοιι ρτιοιιτισ

ιριιι ΐοτποοιιπετ ροπιει:ιιτ: Ιω ρτιοατισ οπο; ω»

τοσοι» ισιιιτο ροοεοπτ ιιι ρατοοιιε ριιειιοοι,τιστι ρεε

εοτοοι ιστοιοιιπετι ετ8σ τιεε ιτιιοίισ οτατιω τσιιιτ οι

ιρίιε ρεοεοποπι ιοτιιιιιιτετ , οι ραιιι:1τε.οποιο ρεε

ειιτι. Μοιστ ρτσο. οποιοι τοιιιτ ρεεεοποοι ιιι 8ετιετο

:ποια ιστποοιιε : ετ8σ ρετ ἴοτοιιιιειτι ωεοωρωοοι

ιιτιιτεοι. [επι ο στιοιτιοιε εοοιιιι:ετεπ οι ισιτι ειτττιπιε

ίεε.ι ειεπισοιιιιιιιισιιε εκ ρεεεεποΑιιτε ιιι πιο5 οποιο- Ε"'ΐΜΜ

ιιτει ιιετιοιιτίι, ιιιι τιοτι σρρσπιετετοτ εταιιιι ?στον
που "ορια - ·

"πιο μπώ

ιιτετ, ιειι ίσοι ειιπτιιιιεειι ιισιι ιοιροπιιιισνοιοιιτιιτιι ιι...;!_ φ.

ιιιοιπιειπ, οοο ιιιτεάσοι ιιιιιιετ σρροιιιισιιειτι εοοι [Μισιιτιστ

εκττιιιιεειπ ιοιροτιιτισιιε ρεεεετι Αιιοι ιιι τιοΒιε;ετοσ 19"Μι"#ει

ρετ ιιιοτο,8ε τιοτι ρετετατιιοι τσιιετεποτ τοιωιιιιιι

στιειιιιιιι:: οι :οι ιοιιιιιεετιστιεπι ρατοοιοποοι ετιιτιο

ιιιωττωτι τσπιτιιοτι ο: ιιτιοετετ εοεσοιιτοτιπετ δε πιο·

τετιιιιιτετ: ίσιο νοιοτιτειε Πει οσο ιιιιροποιιτιε ιισιιιε

οι ρει:ε;ιποαι, οοσιι πιπιπειι ιιτιροτ:ιορτοτ , ιε ιι.ιιιεπετ

ρετ Γε δε ι:στοιιιιτετριι ειτρειιεπιιιοοι ρεεειτοιο!

νε ουτε ρετ ιε ιιειιιοτοοιιι: σρροτιετετοτ οτιεοιιο

ιιι ισιιι ειτττιοιεειι ιποροτιιτισπιε εσιιιιιιειιπι:ετοσ.

Φωτ, βεοοιτι οτιιτιποι ποοιιο.ιιωι .οι τσΠετι

Ο

87.

ιιοττι στιοιτιιιιε, νττετιπιτιοοιιιι:ετω νοιιτιοιιιε πιο σεβ

πιοπι ιποροτιιιιτιε ποιοι επι ?καποιο , οοοιι:ιιιτε.ι " ""^ω

ιοιροτοοιτοτ. $ειι εστιττὲ: οπο ιιικτιινοιιτιοΠει

τιοτι ιιτιροτιιιιπιε οοιιιερεεεπιτοοι Μια, οοσιι ιιιιτειι

ιοιροτιιιπιτοτ , ιΔιοοτι ροτειι ρετ οοιιιιεοοοοε

ειισοι οιοττιπιοτιεττι οιι ειιττιι : ετ8ο ροιιτο , οοὸιι

ετατιιι ιι:ιιιιτοιιιιε τιοτι εστιεοτττιτ ισπιτιιιιιτετ :ιιι ιιε

Ιετιιιοοι ρει:ετιτοτο , ιειι ιιιοιι οιιεοο:ιτι:ιιειειιτοι:

Ρετ Μαιο ειιττιτιίεειοι νοΙοιιτιπειιι Πει πιοπι τω.
- ι .Α τι ο ροτειοτιο,

ι

ο



· 90ο

οιίο

ο ο ρυιιιοιιο , ε:οτιιιοι::ιιιιοσ ιιιιιοιιιι!ι:οι 8: σο: που

οοοι ίο !ιιι!;ιοσιτ ιο ιοίτιί!ι:ιιτισιιο ιιιιυυ!οιυιο,οσυ

ε"""' Τ'ί- :το (:σιιοι!ιυιιι ιιίίἱιοιοιιτ , @ωπω ιοιοί!τιίοοιιτισιιο

ψ!!! ριιιου!σιοιιι Μίκι: ίο ν: νοιοοοι οιιοίιιιιι ίσιοιιι

!ου:ι. ()σοί!ιοι. ι. “Με ιιοοοοιι: !ι!:ιοιιι νο!ιιισ

13.1 ιοιυί!ιίιοοτιοιιο ριιιυο!σιου:ι ίιι!υιιιι , οι!! σο:

ιοίυίιοοοιιι ει·ιιιιο: ιιιι.ιωιιο , ιιο!ιοο :Με ιοίοί!σ

οοιιοοιοοοε δ:: οοιιοοιοι:ιιο:οτ ίο Μάιο: .ο οι:

ρο!ίιουοιιι οιιΒιοο!ιε. @μου οοιοι ρ!υιο οσο

ουιιυοτ σο οιιοοοιιι ίσιο:ιιιιι ο1τοο!!οοοι:ιι,ιο :αιι

τίιιιι ξσιιι·ιιι!ιιοι δ: ροιίο Μαιο οιιρο!!π ι φωτ! οι::

ίο, οι ίσιιιιιι!ιτοι οοποοιιιοι!!ι ορροοιιυι: οι8σ Π·

α! οι! οιιρο!!οοο ου: οιιΒιιιιι!ο ο: ίειάσ μου !οίοιιι

οσοουιι·ι: νσ!οοιιιι Πο! τουιιτιοοιι86: σου Πυρο

τιιο:ιε, ίοο οιιιιιιι Βοι·ι. !ιο!ιιιυιι!ιο 5 ουιο :ιιιιιοο Με

νο!υοιοο Πο! οσο ιιιιρυιιιιιιιο σο: ίο οοιιιουοιο ο:ι

Ροοιιοι οιι,ο!οο!ι, ι!!ο ιιιοιιζιιιι, οσο οιιι:ιιι ίιι!:ιτυο

:οι ίο!ίιι:ο ίο !ιιισο:οοοοοιιιιιιιο:οι: σου: Μαιο!! ι!!ιι

οσο ιιιίυιιοοιοτυι, οι!!ιυο σιιΒιοιι!ο ιιοεουιιιο οι:

Ρο!!οιοιυι, σο: ίο!ιιιιι νσ!οοιιιτου·ι Με οσο Μου

τιιοτιο. α. διοιιυι::ιιοίοίω Βιιιτιω ιο ιοίιιιιιιιιυο ιοί·.

ρσιιοοι ί!ειι0 οσιι:ιιιότιιι ριιυοιισοιε Βιιιιιιο ιο ου

. οοιιι. 8οο οοιιιουο:ί. !!Βουιο οσο:ιιιοτω ριιυστισ

οι: Βιιιτι2_ιιι ἱοίιιιιτιουε , οιτ οσο: οσοιιοο!:ουι ο:ι

8ΠΜίο οι: Αώου: :του ίιοοιιι1ι ιιιίυία μου. οτι:

οσο: οσοοοιιιιυιιι ροοοιιιοιιι οι: Αοοιιι οσοιιιι

ο!:οιιι. Ειοσ ιιιίουσ μου; σου οο!οι ρ:οοιιτιιιιι οι

Αοοιιι οοιιιι·ιιοοιιιιι. !οο ίυρροοιτ ι!!υο οο!οιοοτι.

Αι! οροοί!ιοι ίοιιτ. ίοοοειιιζι. ιο ουσ Αοι!ισοοτ

!ιοιυε ίοοτ. οσουοοιοιιτ, α:: ιτ οσοι πιο οοι. ο

8 ροο. οιιΒιιι. οιιρ!ιοιιοιτοί. Αο 1.ιιιου. ριο ριισιο

1Μ.,"ξ:, ίπ ιιισοο, οιίτιο'8. Μαιο:: οιοιιιιιιι ιο Λοιιιιι ροοι:οίίο

..ιι...η... οιιΒιοοΠιοι, ου οιιυίο!ιτοι, οοιιι:οοσ: ίσιιιιο!ιτοι

:Μι ω!» ίου ροιίσιιιι!ι:οι, ιιοεσ. Ποιο οοιιιι ι!!ιιο ροοοοιιιιιι

2”ί"'ί·"'"' οσο ίσιο: ο!ιοἱτυιιι νσ!υοτιιτο ιιοί!ιοι ροιίσοο!ι,ίο:!

ο Μ.. 'Μ' :ιιοιυσίιιοί!ιέι οοριτιι!ι, οσο ρσιοι:_οίίο ιιοίτιιιυι

ίσιοιο!ιτοι·, ίου ι:ιοιίσοι!!τοι,ίοο :εικοσι σιιΒιιιο!ι

. τοι ίου οουίιι!ιιοι , οι.ιὲ οι: ι!!σ οοιιυιιτυοι οί: ιο οσο

!ιιιιιιυι!ο , ουσ ίσιοιιι!ιιοι οσοίτιιυιιοιιι ροοο.ιισ

_ τοο.νοι!οοοιι οιιιιι Αροίτ. οοειιι Αοιιοι ροοοιιιο,

ίοο ροοοιιίίο: !οοοο :ιιιιιοο οιιιιτ , ροοοιιτσιο: οσε

οσιιίτιιοι:ου!οροοοοίίο οοοσιοιο ροιοίτ ίο!υιι:ι μι·

οποιο οουίει!οι ροοοιιιο ίοοιροι·οοοστιιι ρο:ίοιιιι!ο:

Ροοοιιισιοιιι οί!ο ίου οοιιίτιιυι, ίοιιιρο: οοιιοιοι !ιο

Μω,,1°, Αςί2, ιιο2. ί!ιιιρ!ιοιτοι· οιιιισι: !ιιι!:ιτοο!ο

:ποιο Μισο: νοιιιιιι ό: ρισριιιιιιι ιιιτιοοουι ου!ρα,

ουιιι ιιιοιοο ι!!υο οσο οσοί!ίτοτ ίοιυιιι!!:οι ιο !ιιιοιὲ

88.

.οι σου”.

Οι. 7,.

ιι&!σιιο,!ἱοοι ι!!ιιιι:ι ίορροοιιι ν: οιιοίοιιι. Ηουισ.τι. Ξ

° ιισίτουατιι ιι&οιι!ιιοιροοοιιοι:,οσο !ι!ιοιο , ίοο σο· ι

; ιο Ριστοροιοοτιοοε, ίο!:ιοοιο ιιιοιιτουι Ποο , ιιιίοο οοοί!ιιιίσ οσοτιο!ιιτ υιιιου!ειο: , οσοι: νοιοιο Μία:: :ιι

τισοοιιτι ου!ριο οι: ριοοοοοοιο οιΕτυ οιοίιιτιιιιι. ν:

ιειτοι σιιοιοιι!ο !ιιι!ποιιτ νοιουι ιιιισιιοιιι ου!ρειιι

οσοι: , οσο οίτοοοοίίο , ν: οσοίιίτιιτ ιο ι!ιοοσοᾶυ,

ίΕο ίυίΕοι: , Η θ: ρο: :ισσουιιι !ιιισιιοε οιιυίιιιι οι:

ο!ιουσ ιι&ο οι! οσε οουίιι!ι:οι οοιιιοοοτο.

οι, Λο ι. οι·οουι.ριο ρσιτοιισιιυισοοιιο8.υι!οσι.

.οι «απο». Ηο!:ιιιιιιΙο οοιισιο Αοοιι: οσο ίο!ίιοπ οσοί!!τοΒιιτ

π. 77. ιο ριἰοιιιιοοο οσοίσιισιιιιιιειιο !οεοιιι.ιιυρσί!τιιιο,

ίσο οτοοσ ιο ρι·ιοοιισοο ιοί!ιιιιιο σιιΒιιιιι!ιτ : οι...

οσο ιοιουειο!!ιτιο σιιοιοιι!ιε , οοἑιιι οοοίσιοιιιοε

οι! !οΒο:ιι ρούτουι ίιιοιιι ροιίοι.ί!:ισ , οοουι Αοοιιι

ίοτυοιο ιοοο!ιιιιυι. νιιι!ο οσο οπου: ριιιιιιιισιο

“πιο οι: ροοοοιο Αοοιίο οσε τιιιοείο!ιι !ια!ιοτιιι4

τιοοοιο ου!ριι: οιιΒιοιι!ιτ,οοἑιτι ριιυιιτισ οσοίσιω!

του: οι! !οΒουι: σου: !ισο οιίοιιοαιοο, οοὸο Με ιο::

τιοοι :ιο οσε ίοσἱοὰιυο δ: ιιιιιιο!οοο, !ιοι: τοο:ίιυι

μ. τοιοιιοαιιοο 8: οιιιιοίο:ο, σο: ιτιοοοιιι.ίσιιυιο

Μι,... μ... οοοιιιιιιι οοοιιστο:ο. Αι! π. οσοοοοο , Δω.. οσο

Μιιι>"ιψ !ιοσυιΠο Ρ:8οι:Ριυπι οι:ριοίίυιιι δ: οιίτιιι&υαι οο

'Μ' ί"'?ίί οσοίοιυιιιιο: ί.ιιιοξιτο:ο Μι 8:οσί!:οιιι , !ιιι!:ιιιιίίο

ΧΧΧ Φοιοοιαιιο .›οέ2....2ε. ἱίοἐῖἰο |[ί ο

Η: οι:: ί: 8: ίσιιιιι!ι:οι ι!!ιιο οιιρο!!οιο:: νιιοο οπο

 

τιιοιοιι ιιορ!ιοιιοισ , ἰιιο!οίυιιι ἱ_ιι !ρίο οι2οορισ οο οι". .τι

ίο:οιιιιοιι!οΒοί!!ιιιιιορσί!τιι:ν: ουιίουο ιο ρισιοορ- Μύιιιιιιι·

ιοίοι·υποοι !οΒουι,ιιιιρ!ιοιιο Ποιο! οοο!ριτ ριοοου. 5"έ';'ίί""

το οο οοιιίοιοιιοο ου ίαοο!:ιτοτο.(ζιιι ο0τι ίο!ίιο: Ρ:Α:,Ε

ιοοοιιιοι οσοί:ιυιιιο ιιισιιι!ουι οοοίοιιιιιιιτουι.ίοο Μ,...

οτιουι ρ!ινί!:ιιυι, οσοι οί: ροιειιιιιιιιιι !ιιισιιυιι!οιιο,

οο Ποσο: Ποιοι ίιιροιοοι. ν: 'κατά. οφ. Βιοτο

ιου:ι νσ!υοτιιιυιρ:!υιιτισ ίιιοι'.τιιιιιιο;ιιιο!υίο ιο ιρίο

νο!υιι:ιιιιιι τιιιοεοιο!!ισοο !οοιε , ιισοτίοοιι οιίτιιι

άυιιι ροοοιιτουι, οιῦ οιισιοίτοιοιοιιοιιιοι: ουιο οί:

οιιοοιιιί!ιιιιιιο 8οοοι·ιι!ιο ιιιο!υίιι ιιιουσ!ισοτ ισοπα

!ἱ. οσε οι!! ...φωτο ιοτοοοιιιοι, οσο μου:: ίσοι!

ί·ιοιιυι ι:ιο!ιιιιιυι οιίτιιι&ουι. Λο 3. οοεο,ιο οσ σου:

σο: οσοιιιιοτυισο σιιΒιοο!ο οσ ιιισοσ , ουσ ουσ:

ι!!υο οσοτιο!ιιιιιυο. δοοεσοι:ι!οιοιιρ!ιοκυι, μι:
ιιιιοτίυίισιιουι δ: ιο!ιαιοοτιοου ιο νοσουσουο :ισ-ί

ί!ιο:ιι , ίοο ροιοι::ιιοίοοοοι οοοιοιιιτ ο: ιιισιο!ουσ

οοοοιιιιιιιιισιιουι οτι οσοουι ιιιιιιιοιο ροοι:οτσ ,

οσοι! ιο Αοοιιι ν: ιο ασια, οσιοιοοσυιοιυιο ριο- ”

οοί!!ιίοι. .9ιοο: οοιιιι ιο οσ οοίο !ιοοιιιιιι!ο ιο Αο.ιιιι,

οκιᾶυο!ι ιο ιρίσ ίοουτυιτι , ίιιιιίο: οιυοιίιο :πιο

οι: , οοιιίιί!:οε ιο ίσ!ιι ρι!υιιιισιιο οσοιοιυιιιοτιο

ιιισιιι!ιο ιο !ῖιοοιιι,οσο ιο ριιο:ιιισοο οσοίσιοιιτοτι:

ρ!ινί!οοι πο οιιοοοω οποιο: ιτε δ: σιιι_ιιοιι!ο, :κοσ

οοοι ιιοτοο!ι Δου: ιο οσο τιιιοείοίυιιι. Λο ο.. ι.!ιί!ιιι. οι.

οοτοι:. Ρο:οί!: ο. οσοοιιι ιιᾶυ . οιιιίτοοιο οι νσ!υιι- ο” ο·

:στο ΚοΒιε,ιοίο!ιοι'ο ιο υιο!ιιο ίσο ουοουο οιί!:ιο&ο

ζοοοι!ιιιιο ρο: οοοσιοιιιιιιισιιοοιιιιιιιίοο5., οόοοοο,

:κι νοιουι ιιιιιιείιιίισοου: δ: ιιι!ιοιοοιι5 οι ίιοευ!ιο,

ν: οι: Οσοοι!ιιε οιι ροοοιιισΑοαιοίιι!ιιιτ ίιιιι οσα- '

ου: Διιιιιιο. υιιιου!ο οιιΒιοοιιο ιο ροί!οιιε , οο8ο.

δοιττιιίοιιτάοιιικοο, οσοο:,οιιΒιοι!ο ιο ρσίτοιιο οι.

ίοιι.οο!ιιοι οσουί!οιοιιι ριιυιιιισιιο ιοί!:ιτιοο ωι8ι. σ· 5(,"·

ιιιι!ιο , οι: ριιάσ οο!ο!τ2 ρσίτοιιε οτι Αοοιιι σοι ίοιιιι- ί:22$1._

ιιο!ουα Βοοοιοτιοοοιοι ρισριιοοιιο:δ. 'Πιο. ι.:ι..οιι.8ο.%,,,,_

απο μ.Μι. οιι.ο..ιιτ°.2..Θ' οι ι..ιιιι.30.9.ι....2.

διιιοι.διΙκι.ιιοου.'Ποιοι/Μπι ω. Π)'ιεΠΡ,'Εθ.”| 2.οα?.

πι ·

.οι ι.

· 30.ο". ι .οοιιιΙ.4. @· Ματέο. ραΜπ.δοι.ίιί2. ι .οι πιο.

@Έκι Μρ.9.ΒουιΜ.ικ 2.οιβ.3ι..ιιι. ι οιι.2.5ιοι.οιΠ.

3ο.οκ.Ειοι.θ.32.ιμ.·υο.5.οιιο οι! ι.ιω.....ι.ι.3ι .ο. .

3.ο/Ε!ιο.οιΠ:3ο.οιι.1 οι.: Πιιίιτιο.ιιι 2.οι/ι!.3ο.ο.2.

ιιι.2.ιιοιΙ.:.@· οι 3..ι.π.3.9.ι .ι80°.2. ΨΩΜΑ” :οι/λ

30.ιιίψ7. ι .Όιιομοιο τ .2.οιοθ.ι3ο.οιοι.8.διιιιιοοοιιιὁἰ.

Ισισιο.τιοδ.5.οι .9βδΙ.ι.Ρι·ιιρο[6.0 ο.οιιριοίτοοσ

ουι: Ατιίο!.ίιί7. ο :Μαρια ί/02,::ΩΡ.26.ί00ο ΡΜοι:ΗΙΠΒ

οπο οι·ιειιιιιίι οπο , ηίιιιοιιιιιΙ!2οπ :κοπο οι φο.ι οι·

[ιιιιιιίπσ.ι ιιοίοι|Σου, μαι»@με ροβιι|ιιο?οιο μου· επιούσ

απο”. «ω. τιοιι... οσοι” "Μαιο , μου· μια σα·

οι: ο!" @οι οι. (1υσιιιευι νοιὸ ιιιίτιτιο σιιΒιιιο!ιτ

οι: 8. Το. π. μ. ο. οι. απ. ι. ιι:: ΜΜΜ: ιδιο!:οτ

Ποιο: ιιιιισιι ν!ιοοιιι οίίἱοιο οσιιτιιιο:ο, ο: οσοι"

ιοι!σοιο8:νσ!οιιιιιιιιιιιισοιιοιυ οι! ι!!ιοιιιι ίοιιου·

ιυι_, δ: οσιροε :ο απο! οοιιυριισοο ιιιιιιιοοο ίοι

ιιιιιο:Πιοϊου!ιιιιοί!, ιο οσοι: οίίοοιίιείου οσοι μι·

οιι:ιοοο σιιΒιοο!ο ίσιιιιο!ιτοι οσοί!ίτο:. δορροιισ 96.

ουσ: δ. ΤΙ.ιιι.οιι. ἰυίτἰ:ιο:ιι οιιΒιιιιι!ουι ιοο!υίιι!ο_Βιιι- Ξ- πο”.

οπο: Βιοτοοι ίιοιοιι:οσι οσοι ιο!ιουιο νιιιοιι!ιιιιιο: ρφίψ""""

οσιιιιιοίοίιτ , οοκουιιο @στο !ιιι!›ιτυιι!ιε ιοο!οοι::

8ο ριιυιιιιο οοοιΣτοιιι, ιιοι:ιιρο ίο!ιοοιο ιιι€τουι Βου, ο

ίιιιί!ο οίΐοιθυιο ω... @τη Βιοιιιι:ο ίιιοιοοιιο, ν:

Μο. ιοί!ιιιοι: ιο!ιοοσε_ουσε, ίοι!ιοοι ίο!ιοοιο νἰιοο

ιοίοιισιο: ιοιἱσιιἱ, δ: οοιιιυε ιιυυιιιοο ίοι·υοιο οι:

σπιτι! οοιιυριισοο , ίοιίίο ο!ΐοάο: ρισι.ιοοιοοτοοιι

ι!ιοοιίιε οοιιιο, ουα οο ίιιοτσ οτοοσ !ιο!:οιυιι!ιε οι

!ιοο ίτιι:ιι οσο ιιι:!οι!ιι, δ: ρυιο ίιιι!!ο οι:: ιιισοουι

ιυιιι!ιιρι·σιοΒοοιιο, 8: ιισροοιοιοοιιι ιοσιουοιιτιο,

που ο:ι οισοοιιι !ιιιιιιιιιι ιοιιιοιοιιιιι. @ο ροίὶισ .

ν!ιοιιιιε ιοοιι8ο, ιο ουιοεοσιιι ριιοιιιισοο ίσιι::ιι.ο

!ι:οι οοοίιί!οι οιιΒιιιο!ο :καποιο οι ρο!!ο:ιρ.

Πιοοιιοοιιι , ιιιω ίο:ιιιιι!ιιοι· οσοο!τοιοιο ίσ!ο 97.

ριιοιιιισοο ·



2ΐιμοπι μια·

Φωι. ?ί ΧΡ: Π.:μεσα:: οι·ιζαιωιίέ. .ι”:8ι'ισ [Π.

ιιιιο::ιοιι: @πιο εω:σω Βοι:ιι:ιε ι:σ ια:ι&ι:ιι:ιε οοιιο ωοιοιι::οιιιο:ωιωι: :κι ι:8:ω ο: ιιιι:ω πιο·

_ ιιοιιιτσιιιι. ιιο:ι ιιι ρ:ιο::ιοιι: ι·:ιιοοοι·οω:ιο:ιο- απ. ιοιιιω :2::ισι:::ρ::ιι:οοωι:ιο:ιοσ:οιδρ::

Έ. ιινιΣιιιο.

Ι. |ιι"Μιιέ

πι· :σού-βη

έ', Μή” πιω θεο ιισιιι:οσω ισ,Έσιοι·οω, ιιιιι :σσ:οω :Μια

“ω”. ιι::ι·, οσιι::ιισεοωιι:ε Πιι αωιιιι Πιο: :στο Μ. Β::

8..ιω Εν. Π: ι-:οᾶιίἱ:::ι::,οιι: α: :πιΠ οωιιιοω ιιοσο:οω

. #ξωιωι")·ιοο:::ισ:. ΐο:ι:ιιω.Ιο ρ:ιο::ιοιι:ιιιιοι :ιοιιι ω

'"' ωιιι::: ιιο: ρ:::α:οω :οιιιιιιι: . οοο:ι :ιι νι:: εισι

ιιτιο,ιιωι:ι:ιο ΠΠ , δ: ρ::ι::&α :οιιο:Πιο οι! ιρΠιω,

ν: ...ι ιι:ι:ω ιορ::ιιο:οι·. α: ω.: ωσιιιιι ίσο: απο:

8:οιιο: 8:::οοι :::ι::ι:ιι, ν: πιο: Π:: μα:: ιιιιιοι:οα

ιι :· ίσιο ω. 8:::ιιι 8:::οω Γο:ι:οε, :ιι ροι·:ι:ιρο:ιο

οπο:: Πισω: :μισώ Πι: , "ω... ιιοιι: ισσ::οιι

Πιοι ριι::ι:ιριι:ιοιι:: :μισώ ορ::::ι,οοοιι ι·ορροιιι:

:Π:, ιιι :ο:ισ: :ιιιιοοει:ο ισ πω:: :σ:ιά::ο:. Μαιο:

:ποο ιιο: Ρ:::::σω .ΡΡοι.ιω ὲΠοιι:ιιιιι,Ριι:ιιι›.

8::ιο:οι·ι:,οιο:: πισω, ιιιιοιι:ι:ιει Π:ι, σο:ι·ιιο οι:

νιΠωο Πεκ, Μισο: :οιοε ιιι:ιωο:ισιωι:ι, Μισο,

δ: σο:ιιι ο Π:ο, δ: οι; ιτε. Ι8ι:οι· ιιι ρ:ιο:Ποιι: Π·

ιιιι: άσοι €ωω.ιιω :οιιιιιιι: , ω:: πο: .ωοι.ιι:

ία: σωι:οε, θ: :οσο::ιο: .ο Π:οω πωι:οω, δ: Β

ιι:ω ιορ:ιιιιι:. π., ιιι ιιιιο: :ιιιι:ιιω οσοι ρ:ισιιιιο

ο: ω..6:ι: ο:ιΒιιιοι: , οσε: ο:: οιρ:ιιωοω :οιιι

ω:: τ:: ρ:: ιιιιρ:ιιωσω :οιιι:οι· τω. ρ:ιοι:ιο ιοιι

ι:::ιο:ιι: ιιι Π:οω : ::Βο ιιι ιιιιοε :::ι:ίιω ρι·ιο::ιο·

ιι: :οιιιιιιι: ρ:::::οω σιι€ω.1:.Μ.ωι α:: Τι·ιάουι:.

Πο. )·.άω»·. .ο μα. «πο. οο:::ι:ιε, μ:: Βιρ:ιιωοω

:οιιιοοι:ιοσι:ι καιω 8: ρ:ορ:ι:ω Ποιο:: :ιι:ιο:ι:ω

:ια::::ι. Μισο: 'ιιοιι. :Ποιο μοι: ι..ρ.ιω.......ι...

σ:: ιιι ιιιρ:ι2::ιε ::ιι:ιιιο μπι: ωωιοιιι :οσ:ι·ιι

ιορ::ιο::ω , ο:: ιιοιι :ο:ροιιε ωο::οιι:ει:. Πιιω

πω:: ιιοιι ιαιρ:ιιωσω ιιιιιιιο:ιΒιιι:ιιι: ο. ωει:ι:::

ιιι Μι:: , ν: Μ. ε...ωιιι..... 3. ιιιο:ι ιιι ποιοι: οι

ο. οι·ιειιιιι: :ιοο:ι ιιι Λάπα: Πι: ιιιιιιι:οαι: ια:ο:οω

:κ εδ:οοιι: :κι ιιο: ιιοιι Πι: :οι·:ιι:ιο :ι:ιιι:: τ..ι.ι..

&ιοσιε ιιριι::ι:ο: ιιι€ωοω :κι ισρ::ιο::ω,ιι:: μι· Π

οι:ιο ιωωοι·:οιι:::ιε. ν:ι ιιι::ι·ισε :οι·οοι·ειι: ικά:

:Πισω :οι τω.. οι·ισα:ιο ει·::ια δ: ιιιιι&ι:ιι:ιι ω».

:ο , οοιι Πωσ: σιιιωα ωπο:ιια: ρ:ιι-::ιθ: πι:: Π:ο
Βιιι ιορ::ιιιιιιι:ιιι. ΙΒιιοι· ιι:: Μ. ::ι: ισ οσοι: ο. Δ

ο:ιΒιιιιιι:. Μαιο: ρ::::: οπω Μο: ο. ::ισιιια ΑΠ:
ιιοιι ίοιιιω ίοι: ρ::ιο:ιοι: ιριιοε, τω :Παω , ι·ιι:ιο- ι

ο: ρ:άι, ::ρι:ιι: οωιιισω: ::Βο ιι:σ: πω: ΠΠ: ι

:Ασία ρει::ι:σιοι·ι: ρ:::α:ι ιιιιιιι:σειιε ιιι ιριο,ι:ι Πι:

:ασια ::ρι:ειιι: ο. ιιιιιιι:σσιι: ιιι ιιοι:οιε. Μισο: 'ποο. Ι

ιιιο:ι ιιιιιισι: ι·::ιο:ι:ω ιι.ιιι.ιωι. ιιι ω:: , εισαι '

ιιι...» ιωω::ιιει:: :ο:ι·:ι: σ Π:ο: ιιο: :οπω ιιοιι
ι ω: ρι·ιο::ιο Ι.ιιιιω:ιωι: ορρ::ι:ο: Μαιο:: ..ο

ισο:ι·ιο::ω, ν:ι ιωωο::σιι:::ιε :οιρο:ιε , σο: ιιι::

Πο: ρα:::άιοιιιε :ο::ιο:οιιε , (αι πιο: ρ::ι::&α

ιοιιι:άιο:ιιιιιι Π:οω , :οι ισιοι:ιιιει:: ιοιιιιοι:ι:ιο

:στ μι· ει·ει:ιαω Βιιάιιι:ειιι::ω, :ι Τι·ιά:ιι:. ΠΜ :.

ῇ8.

Ώπού.· α..

παω.

9)·

ό. :ιι:.7. νοι οι·ιΒιιιιιι: ισ οσοι: :::ριι:ιι: ο:: Πο, ωιωι:ι:ι. Π:ι , δ: :ιιοιι ι:ιιω:: ::Βο ιιοιι Μ·

ρ:ι:ιει:ιοιι:ω ιοιιι:ι: δ: Πιι&ι:::ιε, οοεω Α:ι:οι ισοιιι::ν::σω τι:ιοο:ωρ.ωο::οιιι, εισαι: :ιι οτι

ρ:::αιιιιο ει» 8: οσοι: ραι·:ικιιτ. °

:οι

:πο ::ισειι Α:ιω,οο:ι ίοι:οωσιοω.

σφι.. 2.Νοιι ΐοιιιω :ιο ΑΜ :::ιιιείσιι:ι:ιιιι: α::

ισ ροί::ι·ο: 8:α:ιε ,τω ::ιι:ιοι :Παω ιισιιι:οε ίσο::

:ι::. ιιιι-οίι:::Βο οι·ιΒιιιοι: ιιοιι ιοιι.ιω :οιιιιιιι: ιιι

ρ:ισιι:ιοσ: οι:: .τω ::ιιοοο:οω ::ιιιιιι ιιιιιιι:οοοι

ισρ::σε:.ιΚ:Γρ.ο:8.:οιιΕπι. :τι Πο: .ιι. :::ιΠιω ιιο

ιιι ρι·ιο::ιοσ: οιιΒιιιοια :οσΒιιι: , οοε :Η ι°ωωιιιι

Δο::ίιο δ: ιιιιωι:ι:ιο Π:ι,8: ποιοι:: ωο:ε,:ι: Ποσ

:ιιιι:,Ριι:ι·ιιι. 8:ι·ιρ:σιιε:α:ιοιει οιιο::ιο 8::Πα. :Η

Γοι·ωειιι πο::ίιο , ωεωωιιι Π:: , 8: ωοι·ε :ιιιιωο.

Οοι·ιιιι·ω. ο πω: 8::::ιιι ο:: ιιηιιιιωοω :οιιΕ:::::ο: , °

ι:ιιιιοτιοοε, :ο:οω οι·ιΒιιι:ιι: ισ ιιιιι :ι:ι:ι·::ο:: πιος·

:το ν::ὸ . ο ι·αιι:1οιοωο:ε ιιιιιιι:οι ιορ::ιι::. :οο·

ι:::::ι:σ:,ιοιιι8:::ιι ει·ειιοω ΜΜΜ :ιο:ι :οιιιι:ιι,

ιιοιι :ι:ι::::οι· ο:ιΒιιιιιι:: :ιιω ιιι ιιι πιεση:: τοι·

ωιιιιε ιισ::ίιο δ: ιιιιωι:ι:ιιι Π:ι νιιισιι ω: ωρα·

:ια::ιι·οιιε , ο:: ιιοιι ω” ωο::.

Μια:: 3. διιι::ιιιο:ροΠιιιιιι ρο:οι: ο:ιει:ιιιι:

:ο:ιΠιι::: ιιι ιοιιι οι·ιο:ι:ιοιι: ειιι:οιοι ιιιιιι:οε ιο

μπω. ὁ Β:::ιέ`ι ιιισάιΠαιιιι:οιίιι:ι&ι,ιι ιοισωιιιι

ισιτοω ὰ μετά ιιιιιιιιθ:οω Π:οε :ι::ιιιι:: ω.: σο:

:πάει ::ΔιιΔιοιι:ι:ιιιισω ροιι::ι:. Του: :πιω μι·

σου: :ιιιι: ιιιιι:ιιιοε ιιι ροιι::ιι: :κ ρ:::::ο Α6::

«Μουτ. ιι:ιιιοιιι:: ν:ι·αω δ: ριορ:ιιω ιιι:ιοιι:ω

:ώρα οιι8. τω, 8: ιιι οπο. οιιω οσιιιι:: :ιο:οι,

σ::ιο::ια ροιιιιιιιι Β:ι·ιρο:οιιι: , ν: ο:ιΒιιιοι: :οσ

:απο ιιι οτιο:.:ιοσ: οι:::ιιι5 ιισιιιιιιι , :ισδω 8:οἐ

Π: ωαιεωωι.: :ο οσοι! σοιισειιιιιιιοε έιΒι·ιι:ιιι

ι:ιιιάιιι:οιι:: ιιιιιιιιάοε, :ιι ιο:ωειιε :οιιο:Πιο,

σωι:ι:ιε Π:ι,8: νι:: ισιω:. Π::::ι·ιιω :: ωει:οιιιι:

:οσίι:ι::ιιΠι,οοιι νι:ι:ο :ο: Π: ροιιιιιιιι ιιοιι οο:ο:- δω". Μ”

τι: οι·ιΒιιιοι: ιιιρ:ιοι:ιοιι: :Παω ὰ 8::ι:ισ οσοι-Μ... ίπ

Παω:: Διιιω::ι :οιιίιίι::: . :ιοοιιιοι: Μ.: ΠΜ:: ::·:ΜΦω η

:ιιοα:ιπ :::ιοιιιειιι: :ο, :μαι ιιοιι: οι. Κ:Πο:ιι:ο: 'Σί;:"έ'ιιο:σιιι:: ιιι Αιιιιω ριιοειιιο ιιειιιι:οε οΒιιι:ιει:ιιιι:ιιι- “.[”ἐὶ_ ·

:ο Μάικ:: ν::πω ::ι:ιοιι:ω ρ. ιιιιιιιοιιι:,:: :άσιιιινω.".

ιο ιοί: ι·:ιι&ιι ι:: δ: ιιι ιιοι:ιε :Πισω ρο:οιιΤ:: ν:

::ω οι:ιοιι:ω ο:ιΒιιιιιι: , ω: :ο:ι:ω εάοιιιι Ασε.

ν: ::ριΠε ιιι σο: ::ιιοείοίι. Αιι:::. μα:: ιι Ποιο:

Μ:: Α:ια ιιιιιι:οι ιορ:ι·ιιο:. :ι ..Με ιιιιι.ι:ιάσε,

ίσο Ρ:2::ρτο :οιιί::οικι:ιοι.:ι&σσιι: ρ:ισι:ιο :Με

οποιοι: ιιιωειω "πιο :::ιοιι:ω ο. Δάσειι:: ::

Βο :Παω ιι.ιιιι:ο:ιι: ω: :ο :οσοι ιιι Αιιιιοι κι:

:2οοι. Ν:ιτιο: ιιι:ω Μπα ο:ιΒιιιοι: :ι: οᾶοσιι

Λάο: ν: ::ρι:ι:ιιι πιο: :ι·οιιείοιοιιι, δ: ιιαιιι:οαι: :Με

:κ εδι:οπιι ιιι :οιι:ω ταιι&οω : ::Βο ιι ιιιι.ι:ι 60.6::

ν::οω ρ:::ει:οω ρ:ιιοιιοι: ιιι Αο.ιω, ::ιιιω πιο

οι ν:ι·οωρ:::ιι:οσι ο:ιΒιιισι: ιιι ιιοιιιι.

11.....τ.ιι: ρ:ιοειΠο ιιοιι ίσοι:: ι:οι·ιοοιι$ Να· ωσ::ι;

Π”.

ιοι.

πω. έ:

Ρ._ΜεΙε στι;

Βιιιιιι:. Βια:: ό: :Π:ιι:ιιι ωο::ιιιιε :ιι σο:ι·ιιο, πω.οιμω π. ι·ισιιιιοσια ιιι Αιιπω ι-::ο::ιω ω: σ- ωι:ι:ιο Π:ι, δ: ωστε ιιιιισιις. Αιι:::. ρ:οιι. :πιο ι

::.ι.ιι, ιιοιι ιοιιιω ιιι:ιο:ι:ι:ιει: ρ:ιοει:ιοιι:ω 8:ιι:ια ὶ ρ:::::σω ιιοιι ειπα: ρι·ιο:ιιιο :οιιο::ιιοιιι68:ο

ωι:ιι6ωιω , δ: :οιιο::ίιοιιι: :ο Π:οω δικο: ιο· ωι:ιιι: ΠΠ, ω: νι:: πιω:: , :ιιιω ω.. Πο: Ποιοι::

'καιει. τ:: ::ιειω :ο:ιίο:ωι:ει:ιε ωοι·ιιιιε .ο ι:8:ω ιιιορτι::ιιι:: οποιο: Πι:ιθ:ιιι:οιιιιε. ΚΠΡ. :ιιιι:ιιι8. Κι;βι

δ: ιιιι:ω ιιιι:ο:ιιι:ω:::Βο οι·ιΒιιιιιι: ιιι οσοι: ιιοιι ιο- πιο:: το: ρ:::α:οω ιιοιι ΠΠΚ: :ιο:ιιιο , ιιιιωι·

ιιιοι ιιι:ιο:ιι: ριιοει:ιο:ι:ω @στις ει..αιωωι:, 8: :πιο Π:ι, δ: πιο:: :ιιιιιιι:,ρ:ι· ωοιιο:ι:ι :οποιο ιιι

:οιιο:ι·ιιοιιι: ..ο Π”:οω ιικι:ωισρ::ιιιιι. ω: :Παω ΜΜΕ:: 8: ριινΠ:: οσοι: ιιιιι:::ιιιιε, :οιι::‹ιο: ρ::

:οσιο:ωι:::ιε ωοι·:ιιιε .ο ι:8:ω δ: ιιιι:ω οπο: ωο:ιοοι :οποιοι :ι:::ιιιι::: ό: οιοι·ιιι::ι· :ειιιΠιοι

Κ:ιρ.:οο:::ι. :ο:σω.Ρ:οικοι.ιι.οιο:ιιω ,:ι:::ι- ι ω: ο. :ειρι:οιιΑ:ια :ι:ιιοωιιισιι:ιε, σ:Βο. Ε:::ιιοι

Γπισιιι:ιο

ιιιιοιικ:πωιιιιιι:,φο:οιιει.ιιιιιΜπι.ωιωιω :Πω ιιιιιιι:οε , ιιι :οιοε ριιοι:ιοιι: :Πο οπο. οι·ιει

,,,,”ω..:. ιιι:ιο:ι:ιπ: , Πισω ρι·ιοι:ιοιι:ω ιοι:ι:&ιοιιι: ιιι Μι: :οιιιιι:ιιι::, ιιοιι ι..ιιω ίο:ω:ιιιε :οιιο::ιιο,

_ίονωιιοπο Π:οω ιιιιιιοιιι: :::ιοιι:οι ρ.ιιιιιι:οιιιιειιι Πιο, 8: ιιωι:ι:ιει Π:ι,8: νι:: πισω, ιιοιι ρο:οιΠ::Ρτισιι

Μ“ε”, σ' :οιιι::ιο:ιι::ι· ο:ιΒιιισιια ιιι ιιοιιι::ιιοιι ιι:Βο, ρ:ιοσ- :ιο :ιοι‹ι:ω :Πιτ μ:: ωο:ιοιιι ωοι:οιο: ιιι::ιιιι::: ει:

:ιοιι:ω ωο:οιιε :οιιιο:οιιοι:ιε :κι ι:8:ω·8:ιιιι:ω ριιγιι::ιιιιιι::::ι:ιε:ιοιΠ::ιιιω:ο μ:: ωοσ.ιοω ω:

..Ι./3 β., σποτ. ιιι:ισιιιω πω. ιιι ο. ι..ωω.ιι Αιι:,8::οιι· :ως :ι::ι·ιοι::ι:,
πάσο Μ·

ο: ωοςιιιι::: ω: Ρ:::ιι:ο ΑΠ: πο:

:προσωπο ι::ιο:σ::: ιιι ο:ιΒιιιιιιι ροιι::οι·οω ::οω ιιο: ΠΠ· ρ:::ιι:οι·:: ιι:ιιοωιιιιιιιιιε: :πιο :ει:ι:ω οιιο:ι:ιο

βούι"Μιί "·ιωως

Αώου::

- Π: Ριπ:.Τσω. 3.

, .μια Ρ.ι....ω (οιιι:δι:ιοοιε ιο Π:οω ιιιιιι:σε ωο:ειιι:α ιιι:ιοιιιι:: ρ:::::ι:οω ο. :ορι

5;οωωοιιι:ειο: ιιοιιιι ιι·ι::ιοι::: δ: ιιιι:ιι:δι:ιο:;ριιτ Πι: Α:: , :μαι :μια ΠΠΚ: ίο:ωιιιι: αο::ιιο, ισι

Α ο 3 ωι:ι:ιο

 



ο.?ο

υ::ο:τ:ο Πο: . 8ο τοσο: οπ:υ::ο , ω: οο:ου: ρο:υοο:ο

Ι:::::ιί:: ντ υ:σοο!:τοο :ποΙυ·.:οπ: τοΙου: ουοοί:σποου,

:π:υ::οιτ:ου: Βο:, 8ο υ:σοτου: ου:υ:ο τουουου: σου

! Βου, δοΐοου:οου σοι· :ο οσππστοτοου , ο:οπσυ::ποποο

::σί:οοο: οποίο: δ: :π:υ:ἰοο: Πο: :ί:ουτ .π. Μοτο::

του: ροοοοτυυ: Απο: όοπστ:::ποτ σο:8:ποΙο ροί:ο

τσουπ: νοΙυπτοο:υ:π; :το Μοτυ'ρτηο. πουου::ποοο

Ρστυ:Ποτ σο:8:ποΙο ::σί:οοσουυ: , ουοουσπου: , :π:·

υ:ἱο:τ:οου Πο:, 8ο υ:σοτου: οπ:υ:2.

Οβόμ·έο: ο.. δ: κ:οσ οο:8:ποΙο οσπτ:·οΙ::υ:υ:,ου:ο :π

Αώου ::οσοου:π:υ: ντ :π οορ:το, :π ουσ Ϊυ:υ:υ: συ:

::ο:ο:ο ::οθεσ Πο: υ:οοο!:οοο :ποΙυΙ:; ουυ: Μο ροο

° οουοο:ο οοι::οσοπο:σ ::οπυυ: τ::υ:πέί Νεο ροσΙ:1:::

τυυ:, οπο: οοτ:οπο Με: ρσίΐου:υ: :π Λάου: νοο:τυυ:

"Βιουυ: οοο::οτ:Μο. Κοΐρ.1.υσπ ποοίΐο , ου: ::υπο

Ισουοπτ:: ωσπου: νΓυοροπτ.ο. οοΐροποοτ δ.Β:Πο:·

Ϊ ο. Μ Μ::από. Μτου. οσυ:οοΙοοο οΠοο&υ::: ::οτ

σπο:ου:,ου: σου: ποτυ:.ἔι που οσυ:υ:υπ:οοτυο,ροο

οπο οστά: οπο οᾶυ: παπα , ου: σου: ποουοο οσ

υ:υπ:οοτυο , 8ο :τ:οο, οι:: ποτυοου: ροοοοτο:οου: ο::

ο::ο οοο::::τ,τ::ο: ποτά: :π Μο σοοοοι·ο. Βου οσπτοο:5

ντοοουοου.ου: υ:οοο!:τοο οσπί:::οοοτυ: νιάοτυο ΐρο

&οοο ρσΠοτου: οτ: ροοΐσπου: , ουου: ου ποτυοου:.

τ°4ο

δ

- Π”. ·

.Νου 4:6- _ _ ο

αυτή:: Α. που :π Αο!ου: οσυ:ου:ίΤο, ουιο ροοοοοο υεπιποοτ

θ” απο ο&υυ: νσ!υπτοτ:: , :π ουο τοπτυυ: ο: ο::υ:πο ποτίΕο

"ψ 'ἰΐ “- ίυ:υ:υ: :πο!υί:: οσυοοο:οοο ο:: οδ:υ: Γοπ:ί:: ο:ττοοπ:,

.ο “ω” πι. ουσ που €υ:υ:υ: ν: Ροᾶ: :πο!υί:. Βοτοπυ: ου

του: ΑΜ; ροοοοτυυ: ο::ο:τυο ποί:ουυ: , ουοτοπυ: :Ι

Ι:υ: νσ!υπτο: ο:: ό:υ:πο σοθ:σ οοπί::τυτο :Μο 8ουο

ω:: νσ|υπτο: συ:υ:υου υσίὶουου. Βίου: που που

€υοο:υ:υ: ν: ικά:: :π οΙ:ο ροποπτ:ο Ροστσ::οοοπτ::

:ποΙυί:, ουου: :υ νοΙυποοοο, οπο Μονοί: ρο:πο:

ο::υυ: υ:οο:τ: 8ο ο:ου:οο:τ:, οτ: ::οσ:πάο Ρο:ο:οιΡΠΙΠ:

Μ:: οᾶυ: νο:υυτοτ:: Α::2 Μο: οστά: υσίἱοο.

",6_ Ποο!υο:τυο :.::σο ροοοοτυυ: :π οου!τσο:τοοδο

ΏσωΙ. ο.` οοοι:υοπτυτ:: ::ο ΐοά·σ υο:οο: ποπ ροίΪο, Μ:: ροοο6:ι:

ΐυο:οοποτ. ά::οθ::οπ:: Πο:, ο:τ Τπάοκο.β/[ ο.:..οο:.4.

νο: όσοι:: , :υί::ί:οοτ:συου: οκτοο ΐοοοοου. ω: ποο

οσυτο:τ:σπου: οποο:ιοτο ο:οοίοάο:π. Γυπτ:ου:. οί:υ:

ποο ::οοοοτυυ: οσπί:ί:οτ :π ρο:υοτ:σπο Βοοτ:ο ίου

ά:ί:οοπο::,ουα οιτοο (-οοοου:. που:: ο. €οάο τ:οτυο,

ουδ ροοΐοέ):ο τ::ΐρσ::τσ νΙτ:υ:ο. Μίροί:τ:οπο, οπο: ο::

νο! οσπτο:τ:σ, νο: ὸ:Ιοᾶ:σ Πο: ίυροοποτ. Ετ ντ :π ο·

ο:υ!το απο Βοστ:ίιπυυ: ο. Ειάσ ο:οΙοο: σου ρσΠ:ο,

Μ:: οό::υ τ:::οέτ:σπ:: Πο: ΐυροοποο. Νου οί: ουτου:

οι: ποο άο:οπτ:υυ: ποοοΙΪοο:υ: άσ:σο,ίου ίυίδο:τ ἴσ

|ο ο:::ο&:σ Βο: , ου:ο που οί:: ροοοοουυ: Ρ:0Ρ.π

οά:σπο οοπτοο&υυ: , οι: οπο:: τουτου: τ:οΙοπτ:υο::

::οοοίΤοο:υ:οί:: τ:σΙσο; εσυ: Βορτ:ί`τπσ ουτου: ἴυΠἱο:τ

Ϊσ:ο Ε”:τ:ο: 8ο δρα νοπ:ο: οοπίοουουυο:. ο. :υπο εο

οοπτ:οτυ:υΠ:ιτ:ο 8ο ΐοπέΕιτο::: :ο ροουυ::: που ο!Το

Ρυοου: ποΒοτ:σπου:,ουσ ροθ:σ :υ::Ϊοτ :π Ι:συ::υο :π

Ευοο ποουοο οσπά:οσ, :π ουσ οοοοπο:ο !οπθ::τοτ:: πό

οου:ίΐοτ οοτ:σπου: υ:οου:α; ίου οπο ρο:υοτ:οποι::,

ουυ: ί:τ υοΒοτ:0 ΐοπο5:::ποτ:: :π ΐυ!::ο&σ ,.ου: Μο ν:

...ο ροά: ΜΜΜ συτυ Ατ:ου: :π:τ: οοΒοοοουο. ..ιο ουσ::

ο....ιι. ο. οπω..5.ο.”.. Δ: Ικο.οπ2. ο!σου:τουσο :ποσο

τυυ:,ουσά σο:8:πο οί:: νπυουμπορο νπ:ου:ουο σου·

::ο:υου : ο: ροοοοτσ .π. Απε τ:οι·:υοτυο :ο ουου:ουο

υσίΕουυ: Ρο:υοτ:ο Μ:υ: Γοπο:::τοτ:: , ουου: ΑΦΗΣ:

οοοοροοοο ο: Ροέὶο συ:π:ου: το:::ίυπο:οποου:. @ο

Ετ ν: ο:υ: ροΗ:οο:,πσπ ί:πτ ροσ:τ:υ:ο Μου: ρτ:οσέιο:τ

Ροοοοτσ Ροστσροοοπτ:: , ΐοτ: ο:: ::οοροισ, ουσ:: :ο

νυοουσουο οο5.::·υπά:τυο :ουοτπυ:: ποο ροοοοτυτο:

:υ που:: τοοπ:ΐυ(υυ: οοτ:σπου: νοΙυπτοο:: ο!οΜυ:οο

ο: ροδτσ Ροστσροοοπτ::. 8:ουο π:: οτ: 8:0οιοιυ που

οοοου:Πο:1:υ: ροο:τ:ι::ο ο: υ:οο:οσ ρο:υ:: ροοοπο::,

Μ: ο: :υ:::οιο,οποπ: ο:: Μο οοοορ:ΙΙου:υ:, Ι: ποιά::

:::ου:Ποτ. ο. ουσ :Μάο νοουυ: Μ, σο:8:ποΙο που

:σου

0070". σ.

ϊ ο) ο

Οστά!. ο.

Βἱ/|ὐ. ΧΧΧί)ομοοπο οοὲ€ὶποἄ. ._ δοό?ίο ΠΙζ

ΒοΓρ. ο. Μοσ πο: Με: ροίἶο :π Αόου: ΡοοοοΠο, .

τοοπ:Γυπόοπτ:: :υΙΙ:::ου:,ουο ροοοοτυου :προί:οοσ:, ›

οπο ροοοοτυπ: ροοΐοποο , Μ! ν:τ:υυ: 8ο ὁοἴοᾶυυ:

ποτυοο:: ου:: που οί: σοοοοουυ: , ουοτ! Ρο: οποιο::

τ:συου: Ι.:οο(οπω, ους Μυο: οοπτοο:::τ , τόυ::τι:τυο:

ίου τ:οίοάι:: ροοίοά:σπ:: , ουώ ποτυοο ο!ο::ο::οουο

ο: ::οάσ Πο: σου: Ατ:ου:: δ:: ου:ο π... οοοτ ίσου:ο·

Π: ου::ο:τ:ο 6ο οσυποοί:σου Ι)ουυ.: ὅπου: ίυροοποτ.

ο:υοο:σ Μ:υ: ο:: ίσου:ο!:: :π:ου:ο:τ:ο8οουο:ί:ο ο

Βου υπο Γυροοποτ. οο σοο:πόο ου: απ:: Μ:: ποΐουο·

τυο νοοο δε ροορο:ο τ::ουτυο ποίο::π:υ::ο:8ο ουο:ί: 1 'ο.

ο Ποσ,δο τ:0οτοουοο:τοοροο0οϊ01°ο8. ο. :ο ουσε! δ. @ΗΜ σ'

το... ο. ο. ο. Βουνο. ο. ά ο. άσου:τ, σο:8:πο!ο οπο

νπυοπ πυυ:οοσ :π νπσουσουο: ου:οίοπο:::ο:, ουο:

:π νπσουσουο ο: υ:οο:το Απο: τοου:ΐυποοπτ:ο οπο,

ίυτυοο ίυ:ΙΤοο νπο πυυ:οοσ :π νπσουσουο πσίΙουτ:η

οοεσ οτ:ου: Ρο:υοτ:σ , ουσ οι σ::ρουτσ ::ου:τυ :π

Μυ:τ:υοτυο: Μου: οίἶο πουοΙο :π ου:π:::υ: ο ου:ο

:υί::ο:ο , οπο ο:: υ:οο:το Ροστοροοοπτ:: :π ροΙΙοοσο

τ:οο:υοπο:ο οοοτ, :στοπ €υ:Ποτάουο::5 :π συ:π:::υ:,

ουσ: πυΠο :Μπα οοτ:σ Μου: υ:ο:σοου: τοοπ:ΐυπ

ἀοπ‹:: :π νου, ουου: :ποΙ:ο: ίἱουοΒοοτ:ο,ουοο ροο

Βορο:Γυ:υυ: ο: π:οο:τ:: σιωο: οσπίο:τυο ρυοο::,εοο

οπου: οί: :π ου:π:ου:: ο:: ουο οι:ου: οσπ:Ιοτ μου::

ο:ου:υ: :π στ::π:Ι:υ:ρυοο::οίΐο οουο!ο,ου:ο ρο:υοτ:σ

ο: ορ::σί:τσ πω:: ::ουΓοπο!ο οίἱ. Νο: σ::ί:οτ, ουσ::

:π νοο::: που:: 8ο :ποουοΙ:: Π: οι: οπο!υυ: :πομπ

ί:ο;::οο.σ. πό ποΐο:τυο, νοορτ:υ:ο δ. Τω.:.ο.ο.8ο.
ο οπο. ο.. α! ο. ού· μ. 8ο. οπο. ο. Μ ο.ο:τ :υπουο::τοτο

ο. σο:8:πο!::; πω: του: ροσροπί:σ :υοουοΙ::οου:οο

ποοτ:π οοποτ:: , :π ου:::υ: τ!ο!οτυυ: ο:: οστυπ: Μ,

ι ουστ: ποσο::οιοοτ:οποου Ροοοοτ:: ίου οο:τυο πως.
ο ουοΙ:τοτο οσυ:ρ:ου:σπ:: 8ο οοπί:::υτ:οπ:: ποτυοοο,

ουκ Που: :υ νπσουσουο ο:: Μυοοΐο, :το Μυοοίο

ουοουο οί:: ροορουί:ο οτ! π:ο:υυ: ο8 οο ποσα

. π:οπ:. Νοτυοο οπ:υ: ?απο σο:8:ποΙ:: :υί::τ:α, ου2

ο:ουο:::πω: :π συ:π:::υ:, ο:οί::τυοο, :υπο ροσ

ἰ οπου: οσπΙ::τυτ:οπου:8ο :ποΙ:ποτ:οποιο: ::οοτυο ο::

1 υ:οΙυυ:. @ο τ::υοοίο ποσροπ::σ ίυ:Ποτ οτ:ου: :το

· νπσουσουο ::οου:πο :οι ρυοο ποτυοο οσυτ::το.
ι. δ. Οο:8:ποΙο που τοοτ:υο: :πρσίΕοτο: ποο ρ::νθο @ΜΙ Ε.

σου: οό:::σπου::ου:ο π::::Ι οοοΙο οπο: ποτυοο!:: οπο» Ν” .μιὰ

Ι ροΒοτ:οπ:: ο: ::ο:ο::σ ::οοοπτο :π πο: τοοόυο:τυο, τει-ω: ρο

ουσ:: ::ο::οοτ οοτ:οπου: ροοοοτ:: οσορυ:,οπ:::: ουσ:: ΙΜ” μ'

ποτ:υο ν:οτυτο ΐου::π:: ποο οσπτ:πυοτοου Βοποοοο:ο- ἰἔἶβ""'

που: ο:: Α::ου: τοοο!υο:ο::υ: . ποο οί:: σο:Βιπο::: ου:- “ΜΜ

' ρω οορο:τ , ποο ουοΙ:τοτου: ο: ρο:υ:σ ροοοπτο σου.

τοο:::τ, ο:: ου:υ: οοποοοᾶυ οπ:υ:ο :ι::ο :πθο:οουο. Ρίο

:Β:τυο ποο οι·:8:ποΙ:: Ιου:: :π ρσ::οοσ: τοοπ:ΐυί:ο,

ίο!υυ: υ:σοοΙ:τοο, ουοτοπυ: ο:: ω.. νοΙυπτοτο,υ:ο·

Μο ρἑιᾶσ Ι)ο: , ροπτ:οοοτ οο:8:πο::: :υί:::τ:α :π σο·

θοτο::οοπ:ΐυί:σ. Ιτο, οοροοοοπτο, υο::υοιο ο:: :π

Μο: οΙου:τοο :υί::τ:8 ρο:υοτ:ο. νπτ:ο ί:ουτ :πίυί:σ

:υί::ο:α :π ::σί:οο:: που ίυ:Ποτ υ:ουιο οά:οπο οπο·

Ι:οο, Μ: τοπτυο: υ:σοο::Ροστσο:οοοπτ::::το ρο:υο::σ

ο:υΓο:ου: που ο:: σοι· οᾶ:σπου:, ου: Γυοτοο&:οποιο:

ρ::νί:οου:, ίου τοπουυ: υ:σοο:ου: τ:ου:οο:τσο:ο ω..

7. Ισ ουσ ίυ!::οό::σ Π: :ποο οο:8:ποΙ:: :::οουΙο, σ°ἴ:;|'°°7

υου:ρο :π οπ:υ:ο , ουο: :Μο σου” ο:: ΐοπό:ιτοτ:: δ: - .

ΜΜΜ'. Μου: ου:υ:οί: ΪπΒ:οᾶυσ: :οτωοο 8ο ρο:- '

υοτ:σπ::. Οσπτοσυοοτυπτ ι.:ο ΐυ!::ο&ο :υ:υ:οτ::οτο:

δεσει:: :οι :.:ίο/!. 3ο.. ο. τω. 5. προ. που:: οπο νσΙυπ· 9“ὐἱ.ἄ|.·Ρ

τοιου::.:. που. ο.οιο. 83. στ. ο..οίΤοπτ:οιπ οπ:π:ο:; ε:: :πωπω

ου: οπο:: οΙΐουτ:σο. ι:ι...: απο: ου:υ:υ:ου:οτυυ: Φρ: "Μ.

ΐυσ:ο&υσ: σ::8:πο!:: :::οου:οο,ουσι: Ϊυ:Π`οτ βοά:

τοτ:: :ο Ατ!ου: τοοπείυπόοπά.ο; π.: πο:: οί: :ρΓοίυ:;:

Κουτ:οοπ:τ::ο.:π ουἔ: οοο:ρ:τυο 8οοτ:ο,ντ πο.:

_:εοΤισιν.

Δ:: οοξΖἰυοἰο οπιάποιοπο απ: οπο:: βουοοπο:Ξ

:Β

υ...ο...ο...·:.:.Ζ.-4:04-`

Ι

ο:ο.

 

Ιου : ροοοοτυο:: σο:8:πο:ο που υο:τυο οι: συ:

υο: ::ου::υο:,ίου::υοΙ: ν:: ο:: Αο:ου:σ Μάου

' άουτο:.

πο:: ·'



-.2:?3

οπο:: , νπἐ παρά: Ι)ο:Ριι::ι; οποιοι Ρ:οΡ::ὲ κ· :π:::ο; δ::ὶ Μ:: οι· :4:Ι::::: :::ι.ο::, 9Β0άβη'οη:;ιπ: α.

:::οιΡ:ιιο:ι ε:: Η::ο:ο:ιπιιΙ:::: , υθ:οπάο ::ι.6 |::δ:. :οι Ι::::2:ιι::::|::Ι:::::::::, μ:: ΜΜΜ: οι:: Μι:,2ΜβΙΜ78·

ου:: ΒιιΒιι:: ποοο:Β:::οιπ, ὁ ΡιοΡ::ι: νο::ιπτΜοί:1· πιο: οικω: , :ο οί:. “απο σούι”. ω:: ::::::::: Μη:

. . ου'.>ο

Β::3ύ..ΧΚ:.ΌσΡασιμ:: σ:·ξζ:::::ίί. δεἐΐἱσ Ϊ?

όοΡοπόοπ:ο:ι: , :ποιι::οπο: Ρ:ο::8::::Ιο; ἑς:ιο :ιι

οιοπ Ρο: (:::::::: πιω:: ::Βο::::ι πο, 8:ο:::ἶ: οπου::

Ρ:::ιιο:ιο:ι:ο , :ύΜ.ιι. 379. οπο:: πο:: :ιπ::ιο:_ρ::ι

οΙΤοέ::ο, Η:: ::ο:ποιοπι:οου:οπο:οπ:ιι:Ροτ::ιι::ο:,

οσο:: :ιι /::Ρ/: σ:: α:: οσοι:: 8οιι::::,οί::: Φι:εια:.Ρ:σσα.

απο ιι!::::::: βιιο[κο οοπβοβοι:: :πιο απο" οβου::::::.

Τ:·π.τ:: σα:: 7οι:ΙΒΜ,9ΙΒΜ οπο: στι:: οπο:: Μο, ώ· :ο Μο.

ὶ οι:: πω:: , :κακάο :μισά ::ιι::·:: ::έω::ΐιωι Νο::

που:: :ι·ιι:ι:: Απ:: α:: πω:: , ο:Μιιέο βιο :υισοι:ομα

Ρ:·όΡι·πι ω:: ·υ:::οπ:ο, ω:: :Η Μ:: :ί:αι:::::οπ:οιιι οπο

Ροοοιιιο:::,:Ρβ ο:ο::ο::ι:. Β:::ο:ο:ι:οπιι: ο::έ::::ι:ο Ιω:: οι: -

ο: Α:::ι::ι οοο:::::::ο:ι:, οιιι:οπο: Ρο: :ιο::ιτιοι :ο 4.:#β

_ οιι:ποοι::: Ρι·.8]Ι::::::. 1.2.4:: 8:.ιιι·.3.οοιι:!.2. Φ.4ο

,·έ::';ζε:" οιι::3:ιιι::: Μου: οΡ:π:ι:: πω. Α:::::::ο ::ιοοιι:: ι.

Μ.. .:._ρω :πιο ο:: οι: πιο. Π::ι:π:. .π. οπου:: ,οιιιι::οί::ιπ::ι:

:πιο Ρο::ο:ι::ι:ο οι: Αοι:ιι:::ιόοο::π Ροί:ο:ο:, οι·

ιι::

οοο: :ο::::π::ιτ :::ι:::ιο: :ο οοιπο::Β οο ::ο:οοπτ:οπ·

απ, Και». Σ. Ρση·υποσπ ::σιιι::ιω: Ρεσει::::::ι :ο :πως

Μπκά:::ηιι::ηκε:, ό· μι· Ρωσσια:: ::ιοι·:,σ :οι ει: ου::

ικ: |οου:::ι:: πιο:: Ρ:::πιπ[]: , έ:: οπο οπο:: Ροοοιι:::

το:: : ι . Οο::π:. ι 5. [:εω π: :Μαιο οικου: ::ιο:::ρι::::,

οι: ή οι δ|:::/?ιι απο:: ·ο:ιιιοωθιικ:::::ΕΡΒο:.2.. πο·

πιο: :ιιι:::::ά/::9::·ο, πο:: 6·:::::::. Ειιποοο: νο:::ι

τοι:: :ιιΡΡοπ:: :ο::::ιι::ο ΒιιΡ::ίοι:,οιι:ιό οοιπο:ίο

τι::πει:: ν:: οι: Α:::ο: Ρ:οΡοει:ο:, πιι::ο οι:‹:οΡ:ο,ιΡ

Ρ::ο:::ι: , Ρ:ιπ::Ρ::::ο: οι: ::ο:οπο:ιοι 0ι°ιΒἱτιο:ο, ν:

::οπ:::: :ο μου:: :: , :π :μι:Βιι:::::ιο Ροοοο::ιο: οι:

:πιο Ρο:οί:,ω π: :::,:οί:ο Τ::άοο.:::Τ.5·.άοο:. ::ο Ρ.

ο::Β. πεει::ι·ο: :απο αποψε" , ιμοάεσιιοπ::οπο πιο·

!76.8"ΜΙΙ. οπο: ο:: : οι: 80ΠΡΚιιτ:8 δ: ()ο:ιο:::::

00Π:8:::.ι: , Με Ροοοιιιιι::ι τοπ:::::: Ρο: πο:ιιι·ι:οοι

εοπς::ι::οπ:οι , ΙοΒ η. οι:::ΡοιοββοοΓο :καποια

ά: :καποιου οοιιο:Ρ:ιωι |::::::::! Ρίο!. 5ο. δε:: :οι πι,

98:88:68:: :οιιαΡ:::: |:ιιιι , ό· :ιι Ρ::·:::::: αποφ:: σο::

οπο:: πιο:: Η:: σκοπο: ίο:ι:::::::: ν:: :Β Α::οο: :ΜΒ

οοποοπ:ο: :::ο:ιπ::ι: οποιο:: Βοοοι·ι::οπο Ριο

Ραοι:·:. Ι8:ιιι:· οιιιπο: :πιο Ροοοι::ιιιι οο:::::Βιι:ι:.

Πιο:: ο. Ηοο Ρο::οι::ιοι ποπ ::οοιιο::οι·οο οο:,

οι:: οι:::ιο::::πι:::: ν:: ::ο ::ιΒί::ιπ:::: Λάο: Ρ:ο:::ι

οιιπ::ι:. Η2:: :ι:Το:::ο οοΗ:Β:τι:: οι μπαι!. δ: οπ:οι

:ιπ::ι::ι ή :πιο οοπ::::ι:ιπ:-, οι:: οι::ιοι:: Βοποιο::α

:ιο :Β :Μοτο Ρ:οΡ::Βοπ:ιι:; οι:: :::::Αο::::πο::λ Η::

::ο Αι:: ::ιΒί:οπ:Η Ρ:οοιιο:ιπ::ι:, :πιο :πιο οοο

Πο:ιιι::Β Ειάο:ι:ο:::ι:ο ο::ι::ιι:ι, :μια :_οί::οπ::ι:, π::

οοπτ:οΒ: Ρο: :ι:::ιι:::ο::: Βοπο:::::οοοοι , :οιΡ::ο:ιο

:Ρίο οο:ι::ποΒ:ιοιιι:,οιιοπάο :Ρΐο Ροοοιιι:::οι·Βο οι::

πο:: οοο:::ιοΒ4ιπ::ι::ο :ΡΗ ,:::ιιι:ι::ο Ροοο:ιοι:, Κ::

Βεροια: ο:::::ξΡο: Ρ:οΡ::οοι οι:::ι::ι::ι δ: νο::ιο:ιμ

:οοι , πο:: Ροοοι:Τοπ: οοο: :Ρ[ο Ροοοαο:ο ο: οι:: ο::

Β:πιΙο ο:: Α::5. :::Β::,ί:ιΡΡο:::::ιι· οοο: :Πο ΡοοοιιΠο.

.Βὶοο1. Β:8ο :κοπο ο::Β:πι:ο οοο::ιο:Πο::: το::

:::ι: Ροί:ο:: Ρ:οΡιιεοπ::: ο: Η::::Α:Μ Μ:: :ο οι:8:.

πι:: ::ιί::::ιι οοπί::::ι::: : οοο: απο: Η:: ::ι::ΐοπτ οι·

::::ιιοιΒο: ω:: : οοο:οπ:::::ι::`ι:ο :ο !πο:Β::ί·:::ο

πιο: Α:::ιο. Κο:Ρ. οο8. οοπτος. ::οο: .π. ΜΙΚΡΗ Ρο.

Πο:: :οι:ιιο:::::ο Ρ:οΡιεο::ς::οι πω: Α::α::ι :οι “ο

τ:: ο::8:πι:ίοοπ:::::ι:::, οσο οοο::::οι·οο:ο: :αει ο

::ιτιιΒ:: Α::ιο,ι:οπ::ιιοΒιπ:ιι: ν::::ι:ο.Νιιοιοιιιο: οι
Η:: πο:: ::ι:Ποπ: οάιι άοο:Β“::ιο:Β:: Ρ::οο::ι::·ι,ι

ν::::ι:ο οοο:οΒοο:ιι: ::οπ::::ο:: έ ποπ :ο::ιοι :ο [πιο. ·

Β::.:οι:ιιο:::::οτιιοι, Μ: απο: ιιιο:::::ο:οιιιΡ::οορ

απο. Ποι:: :ιιι:ΡΡο Μπα: ὰ Ρ:::ο :::5::ο Ρ:οΡοδο.

::ίοι,ίοοιΡοι οπο:: :οι:ιο:ι Ρ:::::,ν: Ρο:: ::ιΒί:::ιο:ιβ

ο:: :Ρίο ::οω :ο Ρ:ο:πάο ι:: :Πο ιιιιιοο:οοι ν::::ιτο

:οο::ιίἱ οπιπο: οι :Πο Ρ:οΡι8::::::. (ζοπ:::ομ:::::

:ιιι:ιοι::::ι -Ροί:ο:: :ΡΒ οοο πιο: Ρο: νοΙ:ιο:ο:οο·ι

Ρο:Γο:ιο:οοι :::ίοτο:ι ο νο::ι:::ο:ο οι::8::ιο:ίο:Ρ::::,

οοπίο::::ι: ιιιοι·:Ι::ο: ο::ιπο:ο ::ι:Ρ:: νο::ιο:::οι;:Ρ:

:::, ο:οιιο οι:: απο :Ρίο Ροοοοο:ο,Ροοοπο. ?ο -

οικω νο:ὸ πιο: Ρ:οΡι·:Ξι νο:οιι:::οΡο:ίοπΔΙ:_:::

οι·ο:: ὁ νο::ι:.ιιο:ο ο:Ρ:::: , Βοο:οποοιοι:ιιοάο_[οι

::ι::: ο :::::ιο :ι:Ιοοιιοπ Ροκ:: ιο:Ρ:::ι: ::::: :::ιΡο:::::

Ροοοιι::ιο: οιΡ::::. Νιοι οι:οοιι: :πιο :οιΡιι::::ι:

Ροί:ο:::,ο::ο:οπιι: οοοιιο:Π:ιοι οι:: ::ο::ιο:ι:·ο Δε!!

οί:οπο:ιπ:. πο:: οοπ::οΒι Ρο: ο:::οοιι:οίοοι Ρ:ο:::ι- ι ν:οο: νοΙ:ιπ::ι::ιο·ι Ροί:οιο:ιι::: εο:οιι:::η:ιο: εξι!

.."
ι &:0:ιοοι. Κοι:ο::οί:ιο::::ι:οκ Ρο:20, οπο:: Ποι:: Τ Β::, οιι:ι:ι:::::ι Ρο::ο:: πο:: πρι:: Ρ:οΡ::: ::::::ορ

Ρο:::8::οιιοι :Μαιο ::ο:::ιπ:::ιποοπ::έι:οί:::::::οπ- Β νο::ιπ::ι:::ο:ἶοᾶ:. . ς -. χ:

πιο: :π Ροί:ο:ο: :ιΒ:Ρίο π8::.ι1°ο::800οτοΕ:0ιιο Ρ:·ο- ' Όοοο:ιι::ο: ο::Β:πιι:οποπ πιο:: :το @οψη

Ρ:ιε:ποο::Νεοι :::ο:::ιπο ιι::οο: ::ιπ::ιο: ::οΒιι:: :ο :οι :ο:::ι:Βιιοιι:ι: Βοπο:::Ροοοηοω,_νο::ιο:οποιο

:Μαιο α:: :ποτ:Ιι: Ρο:οΡ:::: :::ιοΐο::::οποι :ιιί:::- Ι νο::ι:ι::ιιο ο:Ρι::: , νιοο: οοιιὶιιιιιιι Βο:οο:::,μι5.ρ.,,,,..:. _.

::οω ο::8:πι:α::, :ο ο:ο:πο α:: 9:10: ::::ΒοΒ:: πο- ' ο:οι:: οο:ιι::ιοι , ο:: :.ιιΡι:ο :ι ::ιοοιΒιποιοιο:::οι· οπο: ο: Χ

::ι:οΙοοι :”:οιι::::οο: οοο:οιοπ:οιιπ::: τω:: πιι::ι- ι οοπ::ιοᾶο ::ο:::ι:ι::ιιιι , Ροι:::Ροιιο: οιοοο:ο:ο::'- Μ::

12:11; ν: :Ρ:ο :ιο::ι::::: ποιοι· 8:εποπο: Βοπο: 5- | &:ιοιοκ Ροοοο:ο :&ο:::, :::ιο:Ρ:ο:ο:::ιοοοιο::ιοι,

π

::ο:, οοιιο:ο: :ο :ΡΒ άι::Βο:::ιοο: ::οπίοι:::οιπ::

Ποσο: απ:: οι:ιι:5 ::πθ::::ι:οο:. ο

:ρθω ::ιο::οο: :οποιο :ο::οι:::ο:,οιι:ο: νο: ο:Β:ι:Ρ

ι ί:::::ιο::8:ποΒ:,οιι:ι Ρο: ::ιοοιιιιι Βο:ι:::ι: ει::Π:

ΐοιοιο:::ο: οοι:ιιο:::::ι: οποιοι ; ν::Ιο::οο:Η:: 1)ο:::ιο:::ι: ι. ΟΒι:ί::ιοι οιιΡ::ο: ο: ::::ι:ο πο::

ω)"Π"' οοπ::ιι::Πο 0::8::ιιι:οι::ι :ιιΒοοι : ι. πι::οπο πιι:ιι::ιΙ:: .:Μ:"ω ι:ΜΦϋ 0ιειιιιιοιι:οοοΒο:Μ πω:: φορ;

::22:";,ω Β:::ι::οπ:: ::::ι:πιο,οιι:ι: οι:: Ρ:ι8:ιειτ οιιο::::Βοτ Ροο- πιο:: : 0Μπιιι :Μο Ρι°ἰιιωι ::οβ:ΗΜ Φ$ΦΦΙ:Μ

ω”, = «οποιο. οι:::ιοπο οι:::ιο:ι:οί:ο οοποοΡ::ο:ι::,:Βἴηιιο : Αὸ2ια·"Β 9"8.“Ωω[8ϊε εϊ':=::Π!!9Βιι αι::νι:ι:: :οοι:πο,ορο ίο:::ι: 8 Ρ::ιιιι:διπ:.ί:: Ρο:οά::ι. Ροἔιιιιι τοιιιοσα: :Η ν: 0:ιει:18:0,ιο ιιοδοτι:ι ι ε. :..Νοοπο Ειι:ιο: 00::::οκιΠοο:ι8:πο:ο ο: Α::ιοι, ιιιι::ιιο: Ποιοι Ε: ιι: Ρπιιιι:ιοοο ιιιίξιιιο ο::Ριπ::::,

Ν"Ε".> ία: οι: ΡιοΡι·:ο πιο Ροοοιι:ο Ρο::οοο::.· νοόο Ι: οι:: :Η [Μάο :ΜΜΜ Ρ.009:::, ο:: ΑΦΜ:: Ροτ:οιιι::ιήοιιι

ε”.

ποπ Ροοο::Ϊο:,πιιΙ::ιοι οι: Αώου Ροοα::ιιι:ι οσοι::

= ι:::οι:οοπ::ιι Ο ι: Μια :::ι.ά:Ροσο.οι·ι!.οι:Ρ.·υΙ:.δο:Μ.

9. Κιι::ο:Εοι οοο πι:: ν:: :ο:ο:ο::ι,ίο:: ::::::ιο:ι:ο:έι ι

οι: :Μαιο Ρ:οΡοΒ:::.Βοπί::. ω:: Ευα πο:: Β:Βιι::

::ι::::::οι ο::8::::ι:οιι: :Β Α::ιτο ι:ιπ:ξιι:::::: ( Ρω

ΒιιΒ::ο οπ::ι: οι: :Ποιο Β:Β:ι::Ϊο::ιιοιοά:ο:οὸΠοο)

:το οοο 0::8:πει:ο. -;

νο:: ::ιΡο:ο:: :Μοοιι:::ι: ::ο :::,οιι:::οο::: οι: Μο:

Ρ:οΡ:Βιι::ο:ιοο: ΡιρΡοΒοτ::.- (:ο::ο :ο ::οο οινοοι: Π

ι·:ο , :ο οοο Δυο::οπο: Ποθο:οιιι οοιι!οι:.ίδι:ο:::

:ο:οι·οιιο: , Ρο:ιι8:::ιο::ι::: :οΙ:: ο:Ροί:::ι: , Μι::

:ιιι:::Βο: ὁ δοΒο:οί:::::: οοοο::-Ροάιιοιρο:ποσοι, οιι):τι:οοιιι:ο:άοο::8:ο:: Ροι:::οιοπ:: ποι:Ρ::ιτ:5 ίο::::: Βοᾶο:οιι: που:: οι:: :Βιι9ι·

- “οποιο :ιιχθο:::ζοΒοοιιο Μοτο” φιλοι οιι::ιο::ο:

οο8:ιιο::: :οοοοι Ρ:οοΙ:::ι::ι: :::::ο::ο.ο:, οπ::Αιμ

...οΒιι:::πιι: :::Ρ:ιά:ι::ι α: οο:ιίο:οποϋ, νο: οιιι:::οποζ -

Ροί:ο:::::ι::ι:::': πο:: :οοιι::::, οο::ι::ι: ::οᾶο:οοι

ο:: Ε:: :οοιι::οποιι:ι:: :::ιο::ο:: ο:: :ιιι:Βο:::ι:ο οοο”

Ν:: πο” Β:: :Με ιοοοΡ::ἶοπ: ο;ιο:::Ι::οι· ο:: Μ:: οι:8:ι:ο:οοι

ΡΜ:: α :ιιί:::::ι:ο:ν:::ιοι Ροοοοπ:ο Ροίὶοἑ Αάο:οι:Β οοάοοι

“ω”ρω. οοπ:ι·:ιι::ίΪοπ:ο:ιο:οι:ο,:ι::ι:::οποο ::::::::ειο: οι:ε:

Μωρβω π:ι:οοι :πιο ιιοοοΡ:οπ: δ: :::ιπ:::ιβιοι. Κο:Ρ. πο:: π:: Ριι:::::ιοι ::8:ι:ι:οοιιιοι. Νοιιιο οπο: ο Πω:Β

πο: οοπ::ιι6::ιιο:.Ει κ1:2:/Ι.ερ:/::23.ΜΈυπψ:. σάκο: ::Βο:ι:::::ιο ::::Βο::::ο ..4”ᾶΙ_Ω!ΦΦΩΪΒ·

δω!!

:ϊ



Μ::

::σιΠ:: (Η :οἱοι Β::ιτιο :ΙΙ, :::Ι:ιοι οσο Η” σ:σΙτὸ

:::ιοί:: :ισ::::: ου:: :ίΤ:::ι·:, Β::τιοι:ι ο:τσ:α: :οσο

::ο:ἱ :σοο::::ιο α:: ::::Π:οτιο ω. θα::Πω:

:::ιρ::: ::Βιοιο :ο το::ἱτσ μι:·:οτι:, ν:: :ισσ:σ:::,

οσοι:: οσΠο ρ:·ο:Γσ: :ο::ἱισ , :στ ::: ο:::Π::::: ο:ι·

- "πο, (1σ:::οΠιτ :::τισο:σ: ετ::ιο. σε:: (Ησαυ:

οσοι, . ροτσιίΤ: :::·ιτ:ισιο τισ:οιο::ο ροι::::: οι·οιοιιο

σ:ιει:ιι: ρ:σσ:::σιι'Τ:, :σ:ι::ι::τ::σ: :τι:ο: ν::ι::ιιι,

οσσ:! ρσ:σ::ιτ Μ: ::ο:::ιο Βιοιἰο:ο :ο :Μπι σ:

° :Εο&ο ,8:σεω νιο!::τισο: ΡσΒ::ἰ: ρ::::ἱὁἰίΪ:. :το

νιο:!:::ιο: Π:: ιοποιο, σ:: Μάσι:: Βοοι::ι::οσσο

:Ι::σσ:8:σσ::&ι:ι: 8:ς:ιτοο!ι:ι:Βο:::: °

:εοτ-ισ ν.

-@ω μια:: οι: 0ο;:::: οπο:: :οσ:οαΜ

ι1?ι7ο.ΕΧΧΪ): Βη::::::σ 0:ξέ:Μ|ξ. @Μο ΙΠ.

οπο: Λάο ι::ι::ι·:τ , ρσἰὶ::ἱ: :ιο:!:ο: 2::ιτοισ: ι:: Η: οσ:Ε Π·ο:οσ,οσσ:: Β·ο:οσο: :κι ΜΒΜ: :::σσ:ο+

σ:: δ: νι::στσο:,ι::Ι :οσΐο μισο: :οο:σ:ΐσ: οι: α·

::ίΪσο: :::ί:&στ::ν: τ::ΒΜτ::," οστ:οτι:: Νεο: σο·

ἰ:ᾶ:ι (σε :::ιι::::ο: ::: Μ: ι·οτιοοι: ρ::ΐ::ιρ:σ.

:ποσο :αστο ο:::ΙΤο:ι::σι::, :ο ιοΒο:ιτισ: Β:σι:::,

:σοι οσε: :Ποσι ο:ιί:σοτσ:,:ΜΕ:σΙοι: οοὸιἴ::οι:Ξ ισ

οτοοισσ:,ιν!τιιοι ί:οι: το::Πο:σσ:ο; ιοοο:α::ο,::ιθι

:σΙτο: :Π:οι::ο::ο ν::ιοιιι: , τω:: Γι:: Γσσ:σοιοσ:

οθ:σσ:ο σ: οστ:ο:σιτσι:: ιοί:ιτιο , :ιειτσ::Η: σποτ::

:σο8:τισ,δ: σ:: :οσ::ιοι,::ιοο: ερ:: οσ::οτ:, :σοσ

σου: σ:::ι:σ Αροί:. ::ι::::ι:,Κουσ.8 74:06” οπο.

πιο: β:Ιο:Πι: :Η οπο: ·τω!υο.:. Ε:: ο.. ινσ!ο::: σ::οιοο- Ε* 'σ Μι·

τσ:ρ::ροί:::σ: Γι:: :ιο:σ:, οσο νοσίοσιίοι:: οσο

(σ: ίσο: ί::ο:::ι· οσ::ιτ: Ποσο:: :ο :πιο :::Β:Ποο

::ι:,νιττστιοσίοσ:ποσι::ο::ι: ::ιοιεσΙ::::ρ:στοο

::::::: ::Ι:ι.ι:ατ::·οι: οι:Ησισ. Όσοι:: ι:::ὸ σο:: κ::

::Ι:σ: ::ιι:σ::: ΐσΠι:ι:σι:σ . σ::::ισ:: :ο ::Εοσ: στοοι··

οι:: ::ι::::::::: ιιοΙσοτ:::ι:ιο:σοίοιοτιο,ντ :ο τι:: νιισ

Π: ωοσωι:σω: οσΠοιο :ο πω: Ποσο:: :οοί:έ

·οοτσιτ ::οτ:::: σ:: :ιτο:σο: :ως ::τισιι::ο :ο :!:ο:Η Ε:: ρ:ιιοσνσιο::: σ::σο: :κήποι :Πο οπο:: , οσο ε: €22.2

οσί:::ι:οι·οτιο: Ρ:οί::οτισίοι:: :Β :Πιο , οτοοσ: οποσ!! 2ο.άο(Ποι:.οι:.οο.ι::ρισ:::, ο:τορ:ιοοσο πω”

τ::ιιο: νοισί::σιοΐοσ: πιο:: ο: :ποσοι :οσο::ι: το·

:Πισω ι::ο:οιι: ιι::ροΠ:Βιιιτο: οι:: Ϊ: σο: βατή :ι

σ:σ:οι!ισσ: :Μ:ιοει:ι ; : ια:οι:ΗΙ:σ: .το νι:: σο: οι::

σο: Π:ιο:ισι!:Βισ οστά:: οσι: Ισοεσ τ::::ρσ::.

'Ι9,
Ε)νο:: ρο:ο::σο: οπο:: :σ:ο σ:ἰΒἰο:Η οπο::

1::ρωρο-^ ο ·:οο:::ιιιτ ,νοσο: ρ:οεί:οτι:,ίσ:σ::: :σου οι::

Μ:τ7:”Ι" ::σσ:.Ράο:: ::σισ:ιστο οποιο ίσοι ἱιι:::ο::,ρο:τἱ::ι

α "'"μ"'|'·::::::οα. Ιοτ::οο:4,.:8 Β:::έι :Π:Βο:ιοτ 8:!ισΜΗ:ι,
ό δ: . . . . . κ. . . . . . .γ

22:.,,:ΐ ΐ'ε:ισ::ιοτι:ι:::ι,οποιοσ:,ιτ:5:::ιιτοτ:ο:,:οο:σριί::::· Εκτ:::ισ8:4.νσ!σ:::, ιο?:τισ:ι οο::ιτ:σιοι:ιι: π:

σα:: οπο. Ρο:τιτισ:ιι: ::τισο:::: σώμα:: 8.Βσ&στ σα. :οΒὶᾶσ,ρ:σ::ι:σοτ ΐσιοοιο:σο: :Πσί:σ, ιποι/έβυο- Β 3· ο' θ.

ο;.8:.ου·. 3. Ποο:: ποσο: ρο::οτιο Μοτο.. νἰ::στι:

::η:α:::; Ρωτώ, στο οσο :Η Ρ:σ:::οτιο,οσα: σ:: σ::

Έ:οο!:,σ:σιο:·οο απο:: :!:Πιτσ::ι,ιοοσ::οτι:: ινώ

οι::, ιοοσι: Ασοσί: . ::ιτ. :μιο·ι·υρκ: οπο::"σου ω·

:·ου:,οιιι: σού:: :.ι·ΡΙ:::: , [:Ρ:/:Μπτσ7ΗΜ οφ: μου::

_ῇτ υομιι::::: Ρ ο· οκτώ:: Μπέκ:: Μ:: [πωι:·σω των".

οι:: όσο::οκι:: νωοοι::,ιο οσο :Η ισΠ:ιτιο, οσο σ:- ::ν·νο::ύ:::,οκι: :το αΙω!κ:, ο· οουάαπωσάο :::ρ›·έωι:,

::1ι:::::: οσοσσι ΐοσΠοτο , ιοοΝιο: :σιο::: ίσο :στο σ: Ξ σου:: οι: άοβοοπο ο:οι:οωικ:,οοωκω πιάτα:

::τ: Ποί:ιοιΙ::, :ο οσε: :ΙΕ Εσ:τιτσάσ, οσο σ:::ιο: οι: ῇπῇιῇοεμτπκτὺ:: Ρ Ισιοσττσο:ι ροοο:::ΐο:::: , οσί

°ο:σοστ:: :::ί:ιτστ:ι, Μισο: :οί::::::τοτι: :::::ριτ: σο:

ΐι:ρπ::οτιο , οος:Ι:Μ:στο σ:::ιο: οι: :Ι:Ι:&:ιτ:Π:

·ωιοοι :οοίο:ιο:, `ιτσ!οσ: :οο:στιιί::οτιο :σ:ιτ:ού

Ή:ζΉ:: :οἱι:: τοσο:: ::στ:στοι: σ:ιΒιο:Ι:: :οποσ

Ήοτι:Ι::τ, ο: :ο Πωσ: σ::ι:ιάσει: Μ:: οσοι:: νοισδ

Έτσι:ΐοσ: οποσ: ::οσΙο ο::Γ:::Β:::τ ,τ:ο:::::ο:.

ποι:Β: , ν: :ο οι: ῖοέσσοτστ:: ρτιο:ι ρ:ι::οιι: ΠΜ::

°ἄὲ,τστσ: Μισο, ν: Απικο:.ΙΙ. (πο. : . ::ι::::,ί::σ::

στι:: :σ:οσ: δ: :ιοιιοοι:: τ:: :ο :!:ι::ισ: :όσ:στο:σ:.
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Ια:·.Μα.6. ι:ε/αι:: ρ::::::: :::ρ.6. οι:: :ιο απο ::::οο:: 'ο ω” Ο

::ο::νιο: , ρι:::0: ρωοί::8:::: ι:ο:ο::ο: :ο:οο:::οο:

:Π:, ο:::::οω:οο:άο::ο:, :Πο: :κ ρ: :ρ::οἔι ρ::ο::

::ο::: ίοωω: :::::::::::, ο:: οι::ιω ::::::: :::::::::::,

ροί::ιοθι :::οοἔ: :::ί::::ἑ :το ::ο:::::::ο:. Ε”οοο:ιω. ΠΜ·

:Χ :ρρ:::::::Ποο: ρ::ο::::οο:: 2Ι::::: :::::::::::: οι·

τυποι:: ::οι:::ο: ο::οο::::::::::: Π:: :::::::ο:::::::

:οΒοοί:ι:::: ί: ρ::ιο:ιο: :ΙΪ: απο:: ::::::::::::: ::Βο.

Τ: π:: :::::. :Η Ποιο". Μ. ά:/Μο: μωρο: :πιρ
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::ΐο:ο ωο:ι:ο::: ρω: ν:::ωοω ωοπ:: ::::ω ρ::ρ:

:οὐ ν:&ο:ο:-::::ιο: , ε:: οι:ο::::: ::1::::::: παοκ:

ί:ο::ο:ο:.

τμ.

χ. δυο.

 



ο

Ϊ 3 2.:

Έπιθοι: ,

ιδιοι·

ίι·σι:σ:οε. (ζ,

ιιιιιΜ,ίιασ: οσοι δξ. Ρ:ι::αι,ιιια :ιιιιαπ ι:οπιτπσπιε ι ριάσπι , :ιαιοσιαο: ροίια:ι ποπ ίοιιιιιι ιι:οαιιοισ

ιαισιια:9.ιοοιι,οσιοοο :ο:σιο αο:ιισι απο: ιογ

πο. ::ιο:: Περσεω2ο οι·2ξιμ|ι. :πιο

σο:σπι ποιοι; ατο ποσο :αοαιιο:σι ιο αι ποια: .ιιαιιοοσα:α: ιο Καοαπι , :ι;ειοΓ,οι:ιιιαοιιο - °

Ι :ισ:ιιι,ίαιι "πιο ροΒιισΞιριιι:οει:οιοσα:ι. .ΐιοσι
Ρ _ .

Μωβ, πω"ςχρή:,:29ΠΠΠ πι, ν: 8: :Ρο ιιιι:σιιιιι·ι οπο, πι:: Ριιι!σ[3.Ειιι.εαρ.5.οασιο ιιιοπσι απ οι::

ισειραιία&ιοοα ·ροιιιο:σ: : αιιιιι πο:: ει α3"βηκο5ι

ιιιοσιιιοσιιιι ίσο ιιοασοι :απο ί:ισιιαισ:. Υπο::

οιισσιοι αι ιοιπαιιιι ιαιιοι::ι:,οσο πιο:: απ ποιοι

πω:: ιιοπιο πι. ()οοποιααπι ατοο,οσιιο:σπι οπισ

πω:αοοποιααι·α οο:α:σιιι Πασπι , δ: Γσιιιιιο:ιιε

ιαρι:ιι::ιε ρα:ία&ιιι: , οσὲιιι :ιοσα:ιο: :σε οιιιιοιο

οιιι,αι`ιοι οσιισπιιιιιιι:σι·ι σο: ιιιιιιαιιιιιιαπ:σσι,π:::

οσοισ:α:ισε, παοσα αιιιαιισ:,οσο σιιπσ:ιο ιο:α:οσ

νισαο:αι ιο ιιιιιιιαιιισιιι ρ:οιιααια ροΠιο:. Εοοσιιι

οσ:αιο πιο ιιΠιεπιπ:_αοοπαι:σσι ια::::,οσι ιοασι οι

ιηορ:ισι ιιοπιιπι ,νιιιραι·ρα:σὸ αοο:απισιιιισο:σι·

ορα:ι-Βαι ισιιιδι·ι: 8: πω: :ο:ισε ποση. :οι σο:

α:ιιιορι·οιιιιΒιια απ:: , ω: οπο οιιιιισιοι Αο2αιιαι:

ιασαιιιιιοοιοσε8: νιιιιιιιοοιιισ:ι, α:ιιιιιι αο:σοι, οσι

απο: ιο αατιιι , οσι σ:: :αα:αιιισο: οπο: ιοι:ιιισο·

:σ: , γ: :ποια οπο:: Μιιιισιιι νιιιοπαιιι, πω:

οι: :ιοαΠα νιιιαιιισ:. ~ +

Δ: Ηιοα ιαο:. οποια: :ι:ιοοαπι οι: πο:: ιιοεπιπιι :ισ

`ισ:ει:ιοπα,οιιι ρ:ορ:α:νι:ι:ι, οσοι οοιιι·.ι ρ:οιιιιέι

:ραιιιιαο: Ροιαιιιιιο. εσιιι ιΒιισι ραπ:: ιαπισε Ε:

ιοσειιιοι οιιισιοι:ιο δ: ιιιαιαρι,:ιο,οσει ιποιαριιπρ

οιαι·ιοοι οι: αοσιοιιιισπιιιαιιέι:σιιι , παιιιο ιιιοπσε

α:ι: Ροίι:ισἔι ποιοι ιαπίσε ριοριαι· ραααιιισσι α::

ιιιιω5_ ιοιιιο:ι:α αοπ:::ιθ:σιιι :οσοι πω:: οι.: “ω

σ: Ρααι:2::::Π :ιαι·ιοοε, οσιιιο ιιείαθ:σε οι:σιια,

ρ:ορ:αι· οσαιιι οαπιο ισιι:ἔ ι·αρ:αιιαοιιι:σ::(1οοιιι:.

οσιπισιε ιοιιιΒοσιιιι:,ν: :κι ιιιοοιιιιαιιι ρ:οιιιοσαιι

τσι. Μι παιιιο ισιι:αοσπια:σ: οιι ιοιισι ιιιιιιισιιιαοι

ιισαιΒοοασι ι Βαο, ιιιιοαιίι :ει:ιοπα ιιιισιιοιιιοπσε

πω:: :κι ιιιοοιιιι:αιο ι;ιισιοε: σιιιοπιε ρι·οσιοσα:ιισι·.

Ει::α:σιο οσιρρα 8ιρ.12.0/?ΜΜ: Βα:: .ι ·ωπκ::/ιω,

οοο:ιαιοοιιια :ποιοι ιεπιε ισ: αισειιι:σ ιειαιοο , μι
, _ _ _ ι . ο .ι _ λ

@πιο , ρ:οιιιιι οιιω. :σοι αι: πιο .ΒιισιιΙι: πι. Ε: ι πω: «πιο οσοι”, :πιο ρ:0ρ:κι νοισο:ι:αιιιιααι ποπ

ο"|:Α'ώ”” ηιιΙ:ΜΜιι:, μι άιιι·ωικοπισ :στα Ρ::Ι:::η, :κεμπ

α::

ο

Ώ

- ' ι π·

4. ε·°Ϊο '

ο

.

ι μ.

Ποιό.

.

.

Μ”, πΙῇ π: :ποιοι ποιου:: ι θ' οι: σ: 0”ηψ7:"Μ

(ζιιιιιαιεο, ιποσιι, ποπ οπο: Ρ:οριια:ει, οπο:: μι·

ιζοι:οιικσ: , βά πισω ι. ω: ιμιέστωικπ: , οι:: ιππι

ω, ισρα:αΠα ιιιιοσοι ιιο:σιιαπ:ισ:ιι,οσι σα:: ιπ νι

απο, οαα ιο ορρι·οοιισιιι πιαιοσιιι ασιβιιισι·ι ω.

Τιιιποσιι ἔσω :απο πιο:: ιπ.:εια:πσπι οποίο :ιι οι,

δ; οιιι:ιαιιι ρσ:Βιιιιοι· ιι: ρσιειιιιοι·, ισιιιι ιιισιι .4

οι:: οι. Ει.οΜισάκω ποσοι:: ά απο” σκοπο: , ιο·

αοπ8:σσι:ο πωσ: , ιοασσι :ιιασι ίσια ρα:ρα:σὸ

νοοιισε:ι ιιιοι::ι:οια, παο ποπ :αι:αοοι ιιοιιιιοαε

ιι::ρα:σο αι:ι:σιοε ιι:οο:ιἔι ιιιιιιιι:ιοοα , οπο: αι:

°:ιί::ιι. Νιιοι πιποα:α αο: ισο:αιι:Ξι, @πιο 00οσ::

οπο: νιιιο:σι·αοισιιι ι:οοιιι:ιοοι. Ησαα:ιι:ιι :πισ

ει:: ιιιιια:στ Ριοριια::ι οσοι ιιιι:ι: , :οικω :σι!ι .Βο

πω, αντιο: σου:: οι.: :οι ιοσωι:::σω.

ι. @πιο ιαοι. :αιιοσο:σιιι$αιιοιιιι. αοπισισοιε,

οσο πιαι:ιιι σ: ιο:α:· οιιιιιιιε, άσο ιιίΤαι·ι: , 8: οσιιιιιι ·

ιιοι::ιιιιιι παοσα αι::α:οιιιιι ιοοι:,οαοσα ισια:οιοι ::ι- .

ιρααασσα:ιο: ριιισσιι: Πει:: κι ροΠι: :στα ισρ:απιι

ι:ιοπιιπιι, οποσ ιο αι·αιιισ:ειε :επι :ει:ιοπ.ιιαε, οσειιο

 

ι::ει:ιοπιιαι ιιιοα:.'Οπιπ::κιω, οποιο ιο α:α:ιισιιιι

:α οι:: απο: , ΜΒΜ:: :Μπακ Μ, οποιο ια (σο.

πιο; , οσο:ι ιο οιιισσιοι ποπ αιοι:. Ιπιὸ Ισπουιοέ

Πσιισιιιι:: @πικαπ οι, μπι: σωσ:Μ:,, οι:: 9:ιοους

Ρ:ο:ορι:αοιι ποααο:ιίιισιο. Οιιιιιοιιασε αα::ἐ ποπ

α:αιιαπιπιοσσιο ίσια Βοσιιι,ιι ριιισσιο:σπι νοιιιο..

::ι:αι Ρ:ο:οριιαο:ι ιισιιοιιιιιοιο ι:ιριι:ο:ιΠιιοοοσα

ι:οιιιιιιιιιι: ιο οιιιιοι: :κι ρ.ιάσιο οι: ιιοοιιο:ει:σι

πι, ν: Βιιο:σσι ααπία:ιισι ιιιο:οιιιειισιιι, οσοι! οι.

:απο ίσοι ιι! αοιιιι ισ ::οοι:ιιέι:σ αισιιι νιι:ιιισιιι

πι, οπο: ισιαοι, ιο οι ισοσιΠιι::ιι Παι ιιο&ιο,ν:

:πορτα :ποσοι ρι:αιιιιι οααοιισπι,ιοιοι:ιε :Πα ατα::

:ιε,οαα ρ:ορ:ιἑ νοι:ιο:ιιια ραααιιιιοαι, οι:α:οιιι8οιε

ροαπ:?ι ιιιιιοπα:, οσι ν: ιιι€.ιιιιιιιιιι πιο:: ρι·ο:αιιι

. ισι·:ΗΙικ:ποπ ιστού:: ιποοιιωπ Ρωιτι:,σ:ἐἔριι·πἔ.

Μιιο: ιιιιιιι:σι:ιιι οι :ια :κοπο ιιοιο:ιε, ιασ πω.

:ιιι:,οσο ραιιι: ι:οοίαοσιιστ αι: ιιρρ:αιιαοιιοπα :πιο

ιιι::2 απ ρτισιι:ιοοα Μαιος ι:αιιαι:ι:ιε αεισιιι:ισι,ιια- ° ια ίαιιαι::ι:ιι. Ηπο.π. ::ιιιι:ι:ι ποπ ιοιιιει:σι ι: Βαο

Μαιο αιἶαιοἔιοιιιισι οσοι οιιΒιοιιΙι ιιιο:ιαπιιιισε, ιπ_ρ:ιιοιπι οι·ιοιοιιιιι , Γαιι οιιισιιιιιιαι· ι:οπίαοσιισπ

:ποσα Πιο: μοι: νι:ιιιισσι ισιιιαιι πιο:: οιισ:ιΙι αι: ρ:ισπ:ιοπαισσιιιιιοοοι,ιο οσοιι ιιοιιιο αι: στοι

Βαι:ι:ι:α ιιοοιπιιο: ίσια. Φαιά 1. ραι·.ιιιιιο οσοι οιιιιοπα ιιισιοιι ιιαίιιοι:σε απ:: πω: ιιιισειισαιε,

Μαιο. έ:: 2.ιιι/!. Η. ιιοοαοι Βοπαι:. απ. 3. μ. :.ώ° οσοι οσο Και: ραριοι:ιια αοοια:απιιο σ:: δ: ροΠα

π. δ.Τ|ιο. ιιιιι.οισ.ι.ιι:.1.6'7° ςκό·.:Ι: πω: πι. 2.6· 3: οι αισιισ:α :κι :α8οσιο,Π οποιο ίιαιιΠα:, οσισισι:

8$'Η.4.Π8.ΩΒϊ:"$4.3. ./εέ.ι..Ι. 2.ιιι·.2 επρϊσσι.ο%. οοπ_ιι: :ιι8οσε ρσιιιτι ειιιοσει :κοπο οι:: (αἑ Καμ

ω. απ. 1;.47έση:. π. ι. (ιιιι72::Ι::τ. π. 'Η:ικά.έπ ο. α. ιο:αοιέι , ποπ :Νικο πω:: ρο:α:ι: ι:ιίι:ιιιιιιιι , οσἐ

ιιι.5ιοι:. ματια. δ::Αω. Μι: κπ:.:32πι. που. πο. ?κι/:- ραι· ια α:: ιρο:αιιαπίιοπα πιο: Ρ:ισιιιιοοιιισ:ιιιιι

μια. ι. ιο:: πιο.. πιο. 3. αειι:ιοσα πιώ: πωπω. κοπο αοπίαοσι:σ:.Ρ:οιι:α: οποσ κ1ιπ:ο!ικ @βά

ς/ι::ιπσ:Μ Μιωιοπ :ιέικιιιι: Με μπορεσει:: :Β

86°β€ΜΜ μοι::ιω π:::·ια:κ: . ο: ι:οιιιΒιισι· αι: Ποιοι.

οσοι οι ιιΠιωιι οιοι·ιαΙι ματι:: , ·υε!βι!υ οποιωι!ι άι::

άιοι:,πιιι.>: οι ικ[::·ππω ά:/ξω:ί:η, οπο:: ΜΜ6°ΙΙ.ιιώΜ

πω:: μπισπάσ:. Ε:οσιοαοιοσοιιι ροσπ:ιιιι πιο: ,

ιιιοιΒοα αιισιιτιοι, ιι :οσοι να! ιιι:α:σιιι αι:αιριιι, '

:ποσοι Ποόιο:α: αοοσαοισοι. ι

_Ρσπιιιιιιι. :πιο οιιοιποια οι οσιοι ιιιιιιιισιιι:,οοπ ι

α:: ρι·οοιι&, πι: αι: :ιιιαοιι νοισιι:ι:α αοπ:::ι&ι,ιο:- ι

ιιιιιιι:α: αοοίιιιαπε ιο ρ:ισο:ιοπα Δω:: ιιιπάιιιιιι

86 αοοσατιιοπιι :οι Πασιο ιιπαπι Γσιια:ο:ι:.οοο πια

τα:σ: Ραοιιιιι ιαπιιιι,οσω ιοιι :ιαιοαιστ οποιο :πᾶσι

σ, Μ! πω:: ριι:οιιιι οιισιοι, οσε:: :αΓροοιια: ρω

σο:ιοπι ιιιο&ι::ιιιι δ: ιιιιιιισιιιι ισα:ιιοπι έ: Παο Ηπα

 

.ισρ::οι:. Νσιιιαοισι ισίιιιιιι αιιιοαι:: , ντο Και:

ιιιαιίααια:σ: ασιιι ιιιιιιια :ια αοοιειαοιιο ιιαπαιιειο

“ ΙΙΙ. αφ. Μεσοι", ιιιεια:οιε:ρωπα οι·ιειιωΙι:Ρ:σειιιι ι... ποπ οποιοι ιιιιισι·ιισπι , ωιιστωιιι ::ιιιι:ιει

:οιοσα:ι ρσα:οι σπα ιιιιιιιιιιιο πιο:ιαο:αι.

οιιμω.

. _ [Η ο -

αι δ. ΤΙιιι. μ. 5. ά: »πιο απ. οι ο:ιοιοιιι::οσιριιι: ΜΣι:,Έ1

ιιιιιιισιιι οιιοοιι:ι0πι ο ουδ οσιι πιω: σ: :κι ραι:- ΜΗιιβιβ

αειοιισοι.νπιιαίιασ: οασιο οσπιισ: οι: αο,οσὸό οι· ΡΜ"Μ°

πιο πω: ισιιιο:ισσι,ιαιι αι: αο,οσὸιι εδώ ισι·ι:σ:ι_

κ”.

1 ιό.

. Οοσιοισοιε :ποιο :ιοά:ιπιι δαοοιιίι. οι, ὁ οσπΝΜ,,,,,

οι :ια::ισ. νιιιΡοιιιιια ιι:Η:ιπ ι ωι:"Μ ΜΜΜ, ι :αοαιια:α πσιιιι οοει::ι:ιο , πσιιι ::ιί:ιτισπιαι: :πιο ιωι:ιω.ι

σιιιοπα ιια:ιιιισιιιοιε ισραιοιι αιιραι·ι:ι ρσα:οε ιο ##Ρ:ἱ#π:ι0>

:ια/σφαι

. . . _ ο 2. ὑ 8.!.

ιαπισι,8:οσειιιοι οιιιστει:ιο,ασισε ποπ νιιιαοισ:,:μ,,;::,

ιιιιιι:ιο αιιιίιαπιαι. Νιισι αιιιπιιιιιιαίιιιιοσι παπι

:ιιΒοι ρσα:ι , οσιι:ισιοιι ι:ι:απ:ιισι ισιιι:ια: οποιοι- ματι οι

ιι: τω:: :ιαοαισι· ριισιι:ιο Βιοτιο δ: :πιο ισρα:οι:. ΙΜ6#·

ποπ ιιιιοσιι ροεπι ιαοισε , σο: ρι·ισιιιιο :ιαιι'α&ιοπιε

οιιισι·ιιιε. Νιιο αι: Έσπασε. πι. οπο. απο, παπι οι:

σσιι ασσι Μο οιιΒιοιιιιιιαασαιιιαι ιιιαιιισιιιιο::::

ιιιιιαο:αι Βιιιιιιο οι: :σιρισι ι&σιιιαπι :αοαπ:Ιορ

μπι, ιι:: αο:σιο Ποιοι οποιοι :Πα :πιο ιπ:ατ Μι·

:σοι ι.πιιιό:σοι δ: ιιισιπιι:οι·σσι: :πιο πιω: :α::ι·

ιισιιοπιι ίισ ια:ιοιοι ιαιροπιια:α πιο: Βιισινιο.

Όσοι ιΒιισ: .ιιιι αοιππισοιαιι:α ποπ μισο: οσοι

ι.ιαιι:ιε ιοοιιιιι·ιρει:ιοοα ιιισιοιι: νιιιοοιι , οσιιιτσοι:

οι: 8: ροΙιαιιι οι:: οπισιι:ιο ιπι;!ειιι:ο,οσοιι ιι Ροι:- ι:: :ισιιο αοπιισσπιαιι:ειι: :πιο ιιιιιιιιιιιε:νιΠο αοι::ι

οαιιιιιιαο
ν

οξι.-.*--ή-“~~



Βοιιιιιιοα ποπ θα: Γιι!ιοιιι πο ιοιοιιιιοιπιπιιια οπο:

:απο ιοοίι!ιι!ι;οο:ποιοπισαιο πο!ιοιι: ια!ιοιιι ιο οπ

ιοπιιιι οιιιπι: αιι!ιᾶ:ι απ: ιαιο οπιοιιοιιο,οιιιιο ιππ

οπο: ι οοιιιιιιοπιοαπι :οποιο ι:οιο ππιι:ια:ιε ιο πιο·

οπιοπο !οοιι ιαιπ ιπιιι:οα!ιο,οοοιιι οοιποια!ιο.

(17- (.!πιοιίιιο οπο:: οι: , αιΒοπαιο·ιοιιοποιο ο @ή

Γ” Ή πιο. !ιαπσ αΠιοπαι; ιιιίιοιιιπισιο Ποι ι:α πιο: ιιιιοι

"”””Μ Βοαιο5 δ: παιππαιοε :απο οοπιιιιιιιι , νι ιιοσ πιο

αππιο!ιοπιιο ιο!ιοι:αιιι οπο: ιιιιιιιιιο:οποο οπο.

. ποιαιιο οι:ιοιαιοιιοι , ιπ οπο: ποιοιαπι ιοσιποιο,
80:38· π οοπιο!α:ιοποιο οιοι·ια:. δοοιιιι οιι.ιιιι'ἔ.33.οιι.π._5.@

' ο οιιοιιιιιιι.!ιαπο:νο! πι:: ι:οοπιιιο αιοιίιιο οι:πι:. πο;

οοοαιοι,οιιιο π: οοοπιιιο ιοποιοαι. παπι:: ΠΠζΙ.Μ

ιο;νο! Η οπο: !ια!οοπ: πο:: ιιιιιαπιιιι , οιιια (πο: τι::

ιοι:ο ι:οοιοιιιί,Γσιοπιοι,Βοοιο ι:α πο ιο πιίποιοιιΐοι

Ριποοπ- Οοποοιπαι Βιιιιιιι. οοιποσοι,παιιιο.!ιι ποο!ιοπιι;

πιο !:ιοαιι:οπιπιι ιοποιπαι.οοοοιιιοποιο ποποοπι;

οίκο πσσ ι!!αιιι οαιοια!ιιοι !ια!ιοιο.ποίΕπ:5οοι: ιι: ν!»

!ιι οαιιιιι,σοι ιιιποιοαιοια!ι:οι :αποπο:·, :πιο πο

οι:: πιοια Π: ιο :οαιοιοπι ιπιοιοοι πι.οπαιιι. 'Οιιβ

οπο. ω.: πι. τοπιο: οοο ποοοιιοοι απ πιοιιιαιο ιο

:οι πιοοιποπιιαιο, :πιο πω: ει! ιπο:π!ιοα!ιι!ιοιι:

ιιιοπιε ιι:: πιί!ποποιο ποιοι: οοιιιιο αι!ιοιποιιι , ν:

οιι!!αι::: οι: .πιο ιο!ισιιπο ποιοιπιαπι ιιιίιι:ιαιο.

Ι ω, δ.Τιιιι.ο.5.πι οποιο πιο. ό· ιι: 2.πιβ.33 .οιό.2.ι"%2.

δ· ?οοο __ !ιαπσ ια:ιοιιο:π απποοιι: !ποὸ ποοι·οει;ιιιιι οιιΒιιια!ι

""Ϊ° """"" ιι: !ιιο:ιο οιιιίιοπιοι , οιιαπιιι (οπο: ιο οπο ο σιο!οί!:ι

φ..." :οποσ οι:ο!οιοι,πο!!αιο οοοοιποιο ωιιιιιιο , οιιια

οοοποιοοπ:ίο απ :πιο απιπιίοοπποιιι πο!!πο πιο

ιιο:·ο πιοι:ιιιια:π απιιιοπιποιο νο! π:·οπο:ιιοποοι:

Επι: ιοιιισοι ποπ :ι·ιίια:οι, οοὸπ ποπ π: ιιιιιιιποο

απο Μοπαι·σιιο ο!οιποο , οιιια πο!!αιπ απ :ποιο

πιοοιιαιοοι σοοποίσιι ο απ::ιοπιποιο νο! πιοπρ:ἔ

. :ιοιιοιπ !ια!ιοιο. Ριοκι:πα αοιοιπαπιιιοπο άρτο-ι

ποι:ιο απ ιο!ιοι:αιο:ιι ιοποιππ. πο:: ιια!ιοιιιι, οι::

πο: Βιαιιαιο. Οοο: ιοιιοι· παιιιοιινιποαπι ιο οιποι

?ιι[πιι02,

ΒΖ#›. Σ): ποιοιιιο οιξἔἰποἄ;_ .$'ιδιιο ?Ϊ . πιο:

τοπια :Μπι , οι: πο: ιιι!ιιιαοιιοποιοποπι ιιιποιπα::

οιιοπ :απο παιιιιαιο !ιο:οαπαιπ απ :αιιοοιε οοι·

:οπο οοιιιποοοιια:: ι:α !ιαισ ίσοι. Η ιαιιοποιο @οι

ι2ο:,πιοοι!ιι!ιιοί!:: οοαιιι ιοοιιοπιοι ΜοΙιιι. η. ·

ο.23.ιιιι.ο..ι9 πιο. ι . ιποιιι.9.ιπιιιο, 8: Μπι. οι πο.

πιιιπ.)ξιιο: οαιτοοιιο ιοΒαιιι!οοι οοιοπ: οπο.: 1. :οι

ο,83.οϊ8,ιψα @πιο ιιιιι. ιπιιο.3./ίπο, ό· ο, '

8πο&αιιἱ ιαιοοπ αιιι!ιοιιιπο, πιοι:ια!ιι!ιο: οι: οπο Νιἔ

ποιιιιι ίοοι.ιάμοι:Ι. πο. @οι ποπ ιοιππωπιιιω 5ι*Μ^'5'

οιιο[οι·ιπιιιι.ιι οοο οι, νιοπρι οπο!. ιπ:οιπ:οιαιιιι,οοι οοο οι: οι! Εποιο πιοποι:ιπαιοι , :ποσοι πι! οι ,ο @μπω

πιοπιιιιιι_οπιι, οι) ιιοιι ποπ ιιαπιιοαιι,οιιιιι πρι: ιι π: αππι".

πιο:: πιπποιιιιια:ι , οοο ιιι Ποιο πιοιπππιπποί!:ι- '

οπιοπιι (οιιπιι, ιιιιιιοπιοι· ιπ ίιαοποιο ιποιο.π.. Μ:: 'μι

οποιο: ποι:οι: .κιιιοιι.Π. Μ. ι. π: οτιοιπο ιιπιπιιοοοπ. π,

:οι νοι!ιιιι Νοιπ ιποιιιι:.οιιι πανω:πω” πιοιιιπιιι:

οπο· πκπιππιοπιπο, π8πιιιιιέ¦ οιιιΙοι·ιιπι οιιιοιιι ·οο!_βα

Ιιοιιιιιιι οιιιιι/ιιιιιι,ιιιοιιι οὐιΜοι,οιιιιπ ιπιιιιιιιπ πισω,

πιο οπου οι.: πο:: ΡιΙιιοιοπο πο·ιιιπιβι, 8ο !ιο.ο,.ι:. ω.

ποιιοπο.: ιιιιι·οιιοοι Ρι!οοιιιποι ιιιοφωε οποιἰιοκιιιιι

ζο:ποΙιοοι·ιοπ , οι· @οι Ηπο|?οἰιοπ πωπω οποιοι?

πι, σο οποπ ποπ [καιω ποπ οιιπιι:.ιιιιι πιιι·ιιιιίιι ποιο

μπει πρωι Ιοοιιπι, οποιοι μια” ιοΒοπιιιπ οιοίοι·ιΐ.

Εαπποιο,νι :::ρο, ποοιιιι Ποιοι. δ: ίπποι. οιιοε

(ποιοι οι: »ίπβΙ. ιιι.οι οοιισοπιιι ω!. Ο· ποσο, οπο!.

οοπ.ο.ο.. πιο: ν!ιι, πο!! πισω, ιποοιι, :Μέσο πιο: πιο ι ι

κιιιοοΙιι.ι, πιο ιιοιπο, πώπιο οι :απο Ότι, ποιοι πρι. ·' 'ϊ

πο. !..ο οπο: :οποιο πι: ποπ ιο!ίι.οαπο!ιοοιιπιιιιιο Σ'οποιοι, οι! οιιιιπο παιοιι!ιο,ιιιιο ΕιαπιιἴιιιοποιΕιᾶΕι. ` . - "

. _ . δ( ο

ο. Εισσοπιι οοιιιιιιοπιε Ραιι·οιο Γοπίοι, ασ Ει:ι:!ο- π.",,"; ό,

ο; ι:οπιοπιιιε, ποοιοι ποπ !ιαπιιια:οι :ποιο πιο, ειιιιυιο π_
οποιο ιι: πιο πο: “Το τι.: ποιοιια:οπιιιιιοιι.Ηοοιιι. ί#ο|ιι# ' Δ

πιιοι·οιιιοι οιιοιι:ιιιοοε 8οοιιοπια:ιο, ιοίιοπιιοιι.διι 'ι .η

Ιιιι.οοπιιιι πιο. ο. ο. δ: 8. ιοπιοαπ:ο οι πρ, ιποιιι:

ο. πο πο . οιιπ. η. οι οπο” ιιιιιπιιιιο ιπ/ίιο?ιιιπ :οπο

πιο ιι πιο οΙο , οι οιιιοοιιιπ πω· πιο ποβιιιιτ απ::Φ

οιιιπιπο Βιπιθι οποιο, πο:: Γοιοπι ιιιοιιοοι, οοο ι!!ᾶ Ε [πιο πιοΙιοΙο,ιπποιιιιιιιπ:[ιιοπιιιιοιβιιο7ιιιιι ιπι: ποιο·

·ιοαιοαπι;ποοιιο .ο. οι: οοσοιΤο, νι Ποπ: πο:: οι:: το·

ιιο!οι, οιοπι οι τω: οοιιιοπιι ι πιαιΓοι:ιοι οιιιιι οι:

πια παιιο πο: οπο: πιοιοιι νο!ιιπ:πο οοποοιποι.ιιι

πιο: (Ποιο απο παιιιιι!ι πο: οιαιιαοι ποπ 8οοοιιιιι,

ποπ:: τι:: ποιοι:αιο ποιιιοιιιε ποοαπ: ιο !ιοι!ιο, ιο

!οιοιιι πιοοπιοι· πω: ν!ιιιιιιιιο Ιοπιοιι πιο::ι ε! ποιοι»

ιο!!ιοοπι ιοιιιιι (ο ι οαι!οίιι κοπο οιιο!ιιιοι, πο:: Ποιο πο: !ιοοιο.ππι,οιιιιι ο:ιαιιι :οπο ποιίοιιοιαιιι:ο

πιοπιοι ποιοοιιιοπι πιοπιιοιιι,οοοπ ποοοοαιιι πα- Ε: ποια οαπιιοιιπιε.

!ιοοιιιπ:οποι: πιοπιοι ποιοοιιιοοι α!ιοιιιιε,οιιια πο·

πιο οοο οι: , ν: οι:: οιιοιπα!ιε π. σαο ία ιοιιο!ο:οι;

πι! πιοπιοι οαιοπιιιιο πιιιιπαι Βιαιιο, (πιο οοο

ο!αι:: οοοποιοιιοι, οοοιιιιοι:ο ποιΪο Γοποιοα:οια

!οιιι Βοαιι:οπιποιο οοπίοοοι.

"ο, Ροί!:οιιοι πι:: Επι. :πιο πιο:: παι·ιιιι!ο: ιιοο

?νοδοϋπο !χαπιιιοιο ποιοπᾶοι, ποπ ιοιο ποίιιοπιοιι ι!ιοιιι

Ψἔ/ἰ "Μ, οποια!ιοοατι:αιο ποπαιιποο,οιι παπι:ι:οπίοπα αο

ι!ιοιιιπι , οοἑοι ια:ιοοι. Οιιιιι :πιο ποιο):Γοαποιο

1,,/,ι,,,,ωπ νιιιοποι , σο: οιιι ι:: για απ ιο!ιοιιαιοπι ν!ιοιιοι·οιιι ·

οπο: πιιιιι- πιο πο:: πο:ΐοπι,οιο!ιο :οιιιιιε ι:ι :οι·ιιιιποιπίο!ιοι

Μ" “π” :πιο σιοαιι , α!ι πω:: πο!οιο 8: οιο!οί!:ιιὶ απιιιιι δ:

'ί""”"ω' οοιποιιι!ι!ιοιο:,νιιαιο νιθ:ιιιοι ιο!ιι:οοπ , οιποι πι::

:ο ιπι ιοσοππιια:ο δ: ο!:ι!οι5:αιιοπο π!οπαιιι ποσοι:

πο Γο!ιε ππο&ο, σιι!οιοιοοιιο ποιιο αιιιοιιιιιι

ίπ!οιιποι·ο , α:: :οιιιιι οιιιοπι οπο: πο!σ!ι:ιιιιπιπο

δ: οπιοπιια:ο ίιοιιιιιοι: οποια!ιοιο οιιοοιιο τοπιο:

ίσιοπιιέι , 8: ιιιοια!ι!ιοε νιιιοιιοπι πιιοπιιο: ίσιο.

Η” .π. οποιοι πο!ιοοιιιι ιιοιιιιπι ιο ποιἑι ιιαιιιι:ἔι

οοοπιιο, οι:: ν!ιιιιιο :οι·ι:οιπο ποίιιο, :πιο πιο::

παιιιι·α!ιι, ποιοι: οιιὲιο παπα. ω:: οιοο πο: οιι

Βιπα!ο πι!ιι! Π: πο οποια!ι πο:ιοθ:ιοπο ποιοαπο πα

:οιιο !ο!::ιαιπιιοι , πο:: ιιιιιιιιι α: πατώ παιιιπι πο·

Μαιο: ποιος.ΤΙιο. ιοιι!ιὸ οποίο ποοπα πιο:: ιοπιι

οιιο πιοιπι;!ιοο: πι. οποια οι: ποιίΠοπο ιοί:ι:ιπ ο;

τι ιοα!ι: Π: ιο ποιοιιοι σοιιιιιιιιιπα , οι: ά7°πιιβα δ:

οπο». οοο ιαιοοπ ιο ποιοιιιιε σοοιιοοιαιιο, ίαιδια

πο:: οι: πο: Γο!οιιαιδιιοποιο α!ιοιιιο: ποιίοιΕ!:ιοπιε

_ξια:ι.ιια!ο; πιο:: ιιο:,ι:ΠοΜΜΜ πο:: ποοι:ποιιι πιο

Κοίποπποαι οπο, οποσ πιιοιοι, !ιαπιιίιιιο ποπ Βσέ::π”

α!ο!οιοι , τι.: :νιαπιιιπο πια!ιο!ι ιο ιπιοιπο πο πο, ο ι;.",,,,,,,,

ιοκια Ποιοπι.πισιιπιπ, πό :α:ποπ ποιπο:οιο ιι!ιπι -

οοοποιοιια:ιοοι οποιοι, οπο: 8: πιο οι:: ν!ιιιπο!ο

ι:ο ιπιιιιιοα πιο:: ποίιιοοιιιι , οι πιο πω:: οιισιο·

:οι πια!ιο!ιιε πιο ιι: πιο ποοιιΕιοο , ν: οπο! πιο: _ °

ν!ιοιιιῖι: ιιαιιοπ ιο πω, οιοιιιι: ι,οπιιιιιι ιο οο:ιο :οι

ιο σοοιοοπποι, δ: σοοιοοοοπ:οι πατομ!08 πιο” .

ινιαππιπο Ιι!αοιαπποι , ποπ Κ οποιοπιο:ι: οιοιιιο, ι

απο; οαπαοοιιποο ιιιιιι, ω: Μπα:: παιποοιε ού::

:νιαππιοιι ποι:ιιιοαοιιι,οιοιοοο:ο!οεαιιοποποιοι·

:ιο:οι :ποιο Γοοιοιιιιαι:ι.νο:ι!ιοι!ιοι:πιοοοιποοι,

αι ματι: νιποπιιιι αιΤοιι, οΐιοι οιι!!α αποιποιπεο

ιιοι, οοπιια Αοιιιοιιιαιοιο ι:οιι:ιαιιαιο, ποια πιο.:

. ι·αιιοπιι παιιπι!οιιιι.ο ι ποιοί!:α:ο πιοιιιοπιο ιππιο

ποιοι, οοο ΜΗ: ποιοι: ιιιοιιοα!ιοπιιιοι , οοὲιιι ° !' ι

οιιιοιισο:πιαι,ιιι οοο !ιοοιι:1ι ιιιιιισιιο: ν!›ιοιιποοι:

οοοιποιιι,ιιοο απ ιοπιοι:ο ιο!ισιιπιε, ιιιιοαπαοοι

!οποιο πεταει, ν: Ηιιι:οπ]. πρωι:: ασ ποιοοὲπο·:

πιο:: ποπιοπιε, πιο ποιοιιιιιιοιθοιιίιιι οοοιο,

:οι-πιει :πιο πο!!! ιπιιπιοο σοιιοοιιιιιι: , !ιοοιαιιποΒιι ο

νιποιοι. Πισοππι @πιο πιιοιι :πιο ιιαπιιιοιο πιο:: “ιι

ιιοι:οποπιοι , οιιαιο ποι: πιοοιιοπισιι τι:: ποιοί:αιο·

πια!οο!ι ιιι!οοο Γιι!ιιοιιαποο, οποιο !ιιοιιοιο νο:.ιιι,

ντιπ οαιοοιο ίοιο,νοι οποσ οοιιιοι αιιιιιιαι ιοο:πο·· - ι · ·° ι

:οι , οιππισοιποιοιι!ιιοο πιιοπι, πο:: οπο:οπο- · ι

ια!ι:οι: οι: ποιο. Μ. ι. πιπππιπι εφη. πι: οποιο

πιτ, οι:οιιο: νιιιο ιιοπιιιοποι , ιιιιο οιαιοιιιιιιιιο ιο

ιαπιι!ιεοιαιιι,ιιιΒιιιοαιι ποιοπαιι ποοιοπιε,Μποιιι . ,ο
” ' .- ι οιιιιιιιιι

οι· ϊ οι



| [εππιωεκε

:Η

"Μπι μια: #υ!ιέπιε Μ... :απο ψ πεσει.. Μ:

Ρε#ιει·ιε:, ·υειι?:εωεπ ώ· τριψει: οι πι.. πι:εωιιεεπιι:ε ω..

...ωιι.π στ:: . ι...:.χ..... Μιὰ:: «Μπιμπω:::.::1ε7:$

" Ρεσειιι:,πε:ε πιεί:: ει:: εἰΞιιιι:ιειι:: επιεβ,πώεεεειι:ιεειε.

νππεπεπε Γεπ:. επεὸ εετ:εεει εεπΓε: ΛΈε!Ιει·. τω.

Μ. Με. π. ν: ορροί::ιιω πρει:εω:ιει·επω Ρε::8:α

πιιω ρτοπιιπε:ε:. νετίιιπ, οπο:: επ ::πε:εε:::::ιπ:

πεω ει:::πε:,π:ω:: τ:Β:πε ε:: :Με εεπίπτει:ε:ιω πι::

Ιπ: ει: 8ε:1ο:ει::. πιω: Γ:: :πιπε Γεπ:. ν: :ιεετει:εεω

πιιωπειιε. (ξι:π :Ι:πω ππ:ε'ΟιεΙυιιι·. πόιιπΙΙ: ποειιε

τω:: προ:: .4κτεεΙ.τμιο: ::ιε::ο ποιπ:πε τεΓετε; πεε

:ρΓε :πιω πειωπει, πω: πειι:τπω οι:πεε.: εοπ:το

. :ιετΓ:ιε ρΔε:εω πεππ:τε, εο οιιοπ ποπ :ιποειιιτ πε

:ιοε ει:ριεΙΓει ειι::ιοι::ιι:. Με:: Με. 1 :πε κατ. ε98ειιε.

απ. Μ.. Γο:ίιι:ι :ωρ,τοοε:›::εω μπει, π:: :παω ε:

πτοΒιο::εω εεπΓειι: , ν: Μπι... ώ· Επι:: π. ε.. ε'.

πι::

83. απ. τι.. Νεε σπάει: έπεσε/ί. ::ι:ετεί:ω Ρε:ιι8:πιιΔω ο

:Ι::ιω πρρεΙΙιιπ:. Νιιω :ο :επί-ιι :οπεε π:ιιετΓο , ε:

ποσά. Με.. πίστα. Μ:Μέε'ΩΡ.Ι2- Ρε:ιι8:ετι: πω::

ΝΤαε:ιππ:έ Γε. ριιτιιιι:ο: οι·:8:πο::: παει:: ν:πειι:ο

ειππτ:&ο:'ποπ Γο:ἰιω :π πειωπει:οπεω ποπ :τε,

πω:ε::ιιω Γε::ε::ει:εροί: ιποτ:εω Μπι:: πετίτπ:;

πο:: τεΓπι·τε:$:οπεω πιο ω...: τεεπο Οεε:οτι.ιω

Ρο::::ιτο:.Ιπ οπο ΓεπΓιι :μια πετώ: πι.

Γ ::ιιι· ε... Γ.”ειΙιει·.οπ:π:ο Γο::ιω ε:: :ωρι·οβεο:

Μ, ι:π::·ιοτι:π:εω Ρει:τπω Γρεθ.ε: : δ: οιι:πεω Γο

Ηιω ο:ιοπ :ι:::πε: επ Με: Γ::πιπ, δ: ρο:εΓ::ι:εω πιε

#εείει να· ιιιοπι: πο:: π:εω :ιιπ:ε::. νιιπε δια:εΙ, οι:: εσωτε

"Μ: πω" :πιο πο :ιπρτοοπο:Ιεω εεπΓει,ειποεπ ::Βει·ε::οπεω

;:Ι""'" ώ' :εωεπ ριιετοτιιω π ::ωοο ι::πω είΓετει·ε πο πιιπε:.

έ:: ,"_ Όοιετ:ιω ειποπ ::::πε: επ Γε:επ::ε: τετπω παπι::

μ".:[.Μ. Ι:ιιω,8ε ν:ι::ι:ε: ωοτε:ε:, οωπ:ιιο ρτοΒιοι::ιι: ει::

τε. ::::ωο , ποπ ΓοΙ:ιω :ΙΙ::ιπΓιιππ:πο ειι::ιοτε πε:ιιια

Β:π::ιπ ::::πε :ι:ι!επ:Γεεποπτ, Γρεε:ε: ιετπω πεπι

ωΙ:πω,εοι:ιω ε: ιιε::ει:: ρι·οροτι:οπε:ε: 5 νει·:ιω

ε::ιιω πιο: π::ιιτ:ι:: :ωστε Πειιω π:::Βετε,τιιιεω ν:

παιιιτιι:εω πε:οτεω οοιιοιπω π2::ιια::::::: ρετΓε#

πι:: εοεποΓεειι: , πωπω πει:π:: πει:ιιτει::: Ρ::::οΓο

πω: νιιοπιιω εοεπο:ιετ::. :Με ποπ Γο:ίιω πε

τιποτε:: Γε:επ::ε ποειι:: δε”. τα. ό· 8.ΤΒεπι.π.)·. ω.

Μ. πι. ε.. ώ· ει: Με., 3. ε.π..ιεε.:.:9· ..ω ει:εω

πε :ωστε π8::1:π::ει8.: Πειιω ποειιιι δστιει, απο:

Γεω. π:: ΜΠΕ 8.21ωι. 8: πρεπε εοΠ:8::ιιι· ει: ω. ε.

πε Μ.. .....,....ι.... νο: ποεε:, πιιετο: οπο:: οι:Β:ιιεΙ:

πεεεπεπτε: , πιιο.ιπ ειω:Π:οπεω Β:οτ:α ρετρειιιὸ

Με ὰ Πεο Γερετει:ο:, ποπ ::ιωεπ εμπιιιτιιω επ πειτ

::ε:ρει::οπεω πε:ιιτει::ιιω οοιιοτιιω , :μια εοεποΓἔ

εποε. :πιει ει: ιιιι:εω Ιοεπιπ ι. :επε: π:::ιιτεΙι: π:

Γε:'.::ο Βε: ειιι::ιοτ:: οωπ:ιιω πετιιτε::πω ::οοποιπ.

Αρετ:::ι: :π ποειι:: πι. Με πι ε. σε: Με. ν::::, Όψει:

ε:ιευκ ( :πειιι::) :ποπ φωπικ:: μια: που: |ισμ::.ει:|ι”πε,

|Εμπι:: Α: Πω, φωιπιιωι σε: ιιι..». εειιικιιε?ιεπεπι . με

επ μετέ!πόπω: πω: πισω:: .ώ εε μπω::πω: ΜΜΜ::

.δικο π. ευπ:ιικΚιεπικε μι· μετι:ε:ειει:επεω κειεισα!ικοι

Μουσικα. Ε: π.: που» πε :Ρβειικάει·ε μουνακι επι::

0'ΔΓί εεριπέεπε ε: πιΙεδΠοπε.

Καπο :π πεωοπ::τα: :ειιιοπ:πω ιιο::::π.ι·ετιιω

πετιιτεΙ:πω ε:: πω. τπι::ιτεε :πτε::εάπε:: ν: πο:

είιω ειΒο επ:τπιε ρετιιι.ι:οιιιω ::πε :ιερι:Γωο πε

εεπεπτε: :Παω ρτορτ:: :ππιιί:τ:έι εεε:ιι:τετε ποπ

ρο:ιιετ:π:,πε::›ε: :ΙΙ:: ε:: ειιιάοι·ε ποιο το , οι:: ποπ

οι:εω :ο πεεε:Γετ::: πεεΓ:,Γιιρρ!ετ:.Α::οειιι: , ν: απ.

.,...,..:. πιά:: εει.3.εει·ε. ει·Βιιι: δ. Τ:ιοωει:,ωε::οτ::

σοππ:::οπι: εΠεπ: πειιππιιιι,οιιπω ποιου:: οιιω Γο

Ιο οτ:8:πει:: πεΓιιιιδ:: , εμπιπ:ιιω ει:: ιιο:::::οτεω Γι::

πατ:εω,Γε:Ι:εε: :π:εΠε&ι.ιω : οπο: Η:: τιποτε:: το·

:πω ποι:::ει ποπ ειιτειιτ, ν: εοπ::::: :πω πε Δημ::

:ερι·οΒ::, :πω πε :ιοω:π:οπ:, επι: απο :παπι πεπι

τεΙ::ιω ι·ετιιω ποι:::ε :π πάω:: ρεεεειο πω..

Μπι. ?οπο :ιπ πα::ιτει:εω εοεπ:::οπεω Πε:,ντ πο·

τοι:: Βοπο:ιιω ππιπτι:ιπω, Ρετ Γε εοπΓεπιι::ιιτ π

1η.

?Μάι π.

Ιίωύο :π

Π 148.:

πω”.

8. Τ::.βιιι.

πεπεπ_βι·.

ΧΧΧ Βεμεσαίο ...2ε...)ε. .:”εε:':ο π

ι :εᾶ:ο :ιι νοΙππιε:ε , ω:: :Πε πω: ρτορτ:ο πάω

ρετΓοπε:: :ιι ρεεεε:ο οΜ::πεια.(Σ οι:: :8::ιιτ νο::ι.π-,

ω: ρειιιπ:οτιιω ποπ Ε: ρτοπτ:ο ω.. ρετΓοπει:ι ιπ

ρεεεει:ο ο::οί::πε:ε , Ώειιω πο:πτει:::ετ π:::Βει ,

οικω ν: πει:οιεω οοποτιιω πι:οτιπ:ιιω πιιιιττπ:

:ετ εοεποΓε::. Υππε δεο:ιι: μεμε: :ιεπε ποιο::

Ιεω Βε: εοοπ:::οπειιι , εΙ:ειιιπω :π Μ:: πει:ιιτει:εω

Βειι::ιππ:πεω ειΕποΓε::. (Σι:Βιι: ει:ειω εοπεεπι:,

ποπ Γιι::ιτειι:ι τεΓιι:ιεθ::οπεω , εοι·ροτει πιο: :ο :π

:τ:ιιΓεεο, πολι:: π:: ει:ιτ:πΓεεο:ωρ:Π::::::τι, ποπ

οι.ι:πεω ε: ποτε :ωριιπΞο::::ε:ι:, ν:: ει·ππ: εοτροτε

::ιεειιοτπω ,Γεπ :ο επιτ:πΓει:ει ρτοιιιπεπ::σ Βε:.Νε

οι: ε::εω ΠΙ:: οωπε'ω ωο:ιιω :ποιπ:πε.ιιιωΓοιπ:·

:::,::ε π:ιπ:ι·ιιω π::ροπεπιε π:ιι:ιιε !ερ:επ:::ι. ν: Γο

ιπε: , επι: ιιιιΙΙ:ιω :π Μ:: :τι Με π:: :ποι·π:πε::ιω

τιιο::ιω επε::ιοι:,πεε:π π:: π: εκε::::ιι τω.

δε:: εοπτιπ ει: οπο πο. Γιιπτ :ποιο ποπ ιπ:πιι:

- :ιοω:π: :τι ποτὲ πωπω εοππ:::ο πεοετειιιτ ν:Γ:ο

Με:: εοιροτες,ιπ::οπε ρο:επ::ιε ν:Βιιει: , εμιὲω εο

π:::ο τετιιω πε:ιιι·ε::πω , τει::οπε ρο:επι:α πω.

Ε:ά:ιε:ι5: ετεο Γ: πετ οτ:8:πει:ε :ιοωο πο:: ρι·:πει:ιιτ

εοεπ:::οπε τετιιιπ πειιιτπ::πω , εεε ρι::ιετ: ω::

ν:ί:οπε!οε:: εοι·ροτεεε. ΚεΓροοπε: Ρε!κεί. επ.:π

“Μ” πο:: :πεω :ιιπ:ε:: , ειπ:·ιιιε :π ::ιπ::ο ει::::επ

τε:, Γιιι::ιιτο: :ιιεε εοτροτείι.ο:ι:ε ρο:ετιιπ: πι. :π

. ιιιι·:ε :πιο ριο::ωε Γ:ιρετΕε:ε: :εττε,ν:εοιπω απ.

Ι: :Πιιω:πεπ:ιιτ. Μιι::πιε είιω πο:: π:εωιιιπ:ε::

:ειτε :πιστα Γ:: πω: ν::τοιει::ταπΓρετεπ:. 8επ πο::

ποπ ν:πε:οτ νετο δω:Ιε:ειπ:ε κι:: ποπ ω:ι:ε::::ε

τιποτα:: Γιιπω , απο: πωπω:: εοιιπ:::ο ε:: , ν: Γ::

ορεεε . πιοιιε επεο :παμπ πιι:ιιτε!::ει· Ιιιω:π::

:κι πω:: τεεερ:ιοπει:ο. ·

ΚεΓρ. :8::ι:ι ι. Με πιο:: :ειπ::ιω ρτοεεπετε α.

Ηοω:πε,:π μι:: ποιοι:: εοππ::ο , ποπ ειπ Ηπα:: Γι:

ρετπε:. ε!ειι::ο. Νεω πω: :ιιι:ε ο::::πεετε μπει::

::ι: ..ι 8:οι:ειω Γιιρετπε:ζ :ππεΒ::εω,Β ρεᾶπιπ Γετ·

Με:: :ι:ει, πεᾶο ν:ο:ετο, :πε:πειε ποιο:: δεπε:::ι::

.Δ '49

Οῆεεεε

1 :σέ

Β:ῇ. ι.

:ο ροεπειτι ποιοτεε:ππε::::εω. απ:: οωπε ρ:ι&ιιιπ. Με με.:

ν: Γ:: τπ::οπεο:Ιε , ποπ ΓοΗιω ει::8:: ε: πειτε ε:ιι:,

ειιι:::Ιππ Γετιιιι::ιτπ: πω: εοπΓεπιιεππειε ρεπε

ά:οπ:::ππε:ι::ιε.ίεπ πετ:επ:ιιω πω::ιεππαιπ:ειι

Σ πι: ρετΓεᾶἰοπ:: πάπια : επ:οοιι: ποπ :πω εΓΓε: μι·

ζ &ιιω πω οι:: τ :Π:ο Γ ο εοππ:::ο ε πε, , επι ο ρ οτε ο π ο

τοΓι Γ:ιάει. Ωοντιπο :8:::ιι· Ι)επε ειιω Απεω περὶ

Β:: πε :τειπ:ίπππεππει :τι ροί:ει·ο: :πί::::ει οτ:8:πεΙ:,

ίἱεο::ρΓε ν:τ::ι:εππε:::::::Γε:ρ:ι: οπί:τ:πι:::ειππει:

πω: :ιιί::::εω οτ:8:πιπεω πω” :ππεο:τε_ω::πι α..

πο:: Απεω ποω:πε ρο::ετοτ:ιω Γε:ρΓ::ι11 οο!:Βετε

ει:: :ιΙ:::ιππω πειΓεωοπεω ππ:ιιτε:εω° εω:::εππιιιιι,

Η ρεάπω,ποπΓετοιιΠετ , ν: ει: :πιω ν:τ:ιιΓειιιε μ.

ῖ ε:Γεεπ::: νει:: ρεᾶ: εοππ:::ο :πιει·πεπ:τει.Ρο:: το·

: :επι Με:: εοππ:::ο ε: π:: Απο, επιΣιίε ποιπ:πε

οωπ:πω επ ρε&ιιω ετιι:ππιιω ο::ιί:τ:πι:: , πο::

Δ ΓοΙ:ιω ρει:ειι:ιιιτι ειω:::εππ: μπει:: :ιιί::::ειω οι:

: 8:πει:εω, δεεα:ετε ποπ:: Γιιρετπε:. :Μοτο :ππε::::π

: :Παω εοιιΓεο:ιετι::π,Γεπ ειιιιω ρει:ειι:ιιι;ρ :πει.ιιτεπ

Σ π:: Ρειρε:ειΩ Γετιι:::ι::: Γιιορτ:πε:ρειεπεοτειτ:ιω.

Αιοιιε :ιπεὸ πω:: ρειιιιπ:ι: απ:: ε:ιρ::ο::ε: ιππο

πε ρεά: ειιω Αππω εοπ:τι::3::. Ηοε ιιιι:εω :ια Γ:-.

άπο: Γιι:ΓΓε ρτοβιο::::ει εοΙΙ:8:π:ιι: ε: οπιπ:Βιι:
ε:::Μ: ειι::ιοτ::ει::Βιι: , εμιεερτοοεο:, :πΓεπιε: :πιο π

Βερ::Γπιο πεεεπεπιε:, πετρε::ιο :ο ::ω::ο πε::πεπ·

πο: ω: ρο:εί:ετε π:::ιο::. Σ.:εειω. εειρ:::ι::ε:εω

ποπ ρετε:ρ:επι ::1Γιιιι:ε: ω:: ν: ροεππω,Γεπ ν: εσπ

π:::οπεω Γο: πω", :τι :πιο ριι:επ: , ε πω:: Μ::

Γιι: , νε: οποιοι:: ειιΙΡπ Γιι:Πε ὰ Πεο ρτοετεε:ο:.

Δ::οε:π: Γ: :Πιω εοΒοοΓεει°επ: ν: ροεπ:ιω·, ποπ

ροίΓεπεπεεω:Γ:π:ιοετπιτε ποπ :τ:::ετ:. ,

°Όιεει:πε τιιι:οπε ροεπε επ, νι Γ:: :πιιο:ιιπ:ει:::ν:

ε: π:,πεοε: εΠε εοεπ:εε ν: παει:: ε: τεο:ετΒο ν: επι» πω,...

τ:ιι::ειε Γ:: μα:: πιιετοιιιω , πω: :Πω :Πε εοεπ::Α ,απο
η ε=το:==::

τ: τ.

·Θ."“·



πιο. ΧΧΧ Φεριοεοιοοι·ϋπιι!ι. Σιέ?ιο οι ο

νι ιισειιιι. ιιι !ισε ι·ε&ε ει: δ. τιιιι..ιιι. ικά:Με

07°Ι.3 .ῇά;. ει! ριιιιιιιιι ΐιιΠιεειε,νι Ιιτε0ιιιι:ι νο!ιιιι

ιιιιειιι ιιιιιιιιιι!ειιι , νε! ιιιιιιιιοΙειιι ιιιεΙιιιοιισιιειιι

ρειἰειιιἰι :νι Η ι!ιιιιιιι ιιι Ρωσσια ωιειι ί”ρο!ιαι·ειιιι·

οσιιιι, ίσιο ιΒιισιιιιιιε, πιω ιισιισιιιιιι Γροιιιιιισ ιιι

σει·ει νεται» ιειισιιειιι ραιιιε. Χάο. ο.. [)ειιιιι αιι

οικω |ιιεειιι οισιιιιέι:ιιιιιιιι ιιι Ιιιιισσ , ιιι οσο ιισίι

νιιἰιιειωειιι ιεΐιιιιε&ισιιειι·ι ρει·ρειιισ ειιιιιιίιιιι

ίσοι ιιιΒιιιεε: :ι ιιιιἐ Ιιιεε ρσιειιιιιι εσιιιιιι σειιΗ

Ρειίει9ιε ιΙΙιιιιιιιιιιι·ι.

Λο ι.ιιιΒιι. ρι·ιιιιω (απ. ΑιιΒιιίι. ειρὶἰειιιιιιόε

οιειιέιόειιιιιι: νε! ει·ει!ι μπώ: , ιιιιὸ:Ι ει: εέι !”ειιι.

ι·είι!ιμ·Ιει,ίι :οποιο ειειιισιιειιι εΒιισιιιΙΪει, ι!ειιιιδ

ει! ειιιι·ειιιιιιιι ως” νιιαιιιισιιειΙϊε εσιι!ιοι εκφ

ίιιιε Ειιψ'.28. αν! Ηιετιιιι). σιιειιι ΐειιειι ἴειιρίἰι:ῶἔοι

|.2.#ίμι ινέ ριιιιιιιι ·ιιειιιιωι ή ιιιιιιιιιι!οπσοι,ωπειιιι (πιω ποὺ)

ινιεῇῇ# ιι'. ©0Δι°ἔΪοΓ4πἔιιἔΪι/.ι, καμιά π/|ιοπάειωι, ροή:: Μισε

ΡΜ^ρ?/'" πιο. @μπι ιιιιείι. ΐιεειιιειιιειειιισιιιε νειιιιιριεΪει·

πιο Ιιο.3. έ: Ιι!ωι·ο.ε.οι. ιιι @Με ο.. ίειιι. εε ω.

"Με

Ι$ιε

ιιιιιιιιιι σι·ιΒιιιε : έκ ε.ιιιιιι·ιωιν απο” ἄἄι8ΜἱΡ0°οΡι$

ο 8ειιιισ οποιοι: 21ο ὶιι/ἱιιειιἰιι οιιιθιιιά: ιιιιβειιιιοικ πιο"

#ά"δ ι Απ ιιι εοηιοι·ιι ιιιι/ειιιιιιιοι πο» οιιιιπιίσ αιΠειι

κι, ω! ιιιιιιιιιιιιιι· ιιιιιιιιιιιιι , οι! ιιιιίο/ΐω ||ιοιιιε Μο”

πιο: Βιιε εσιιειιιιιιι , ιιιιΠιιιιι ιειπειε ειΠιιιιιιιιιιι.ιιο,

· πεε ιιιιιιειι Γιιεεειιἴειιἀιιιιι ει , φοβο: οιιιιιιοιιι , ω

. ΜΜΜ" 1'ξιι·ιοβ άιώιιιιιιοιισ και εειιέι. ΓιιΠίιε Μι. σ.

εε6'ειι. Μ.. ὰ οπο. 3. Ναι ιιισ ριιιιιιι δε ε.ΐειιι. ( σέ

ιει·ιιιιιι δ: ο.. νι πιω” οισσιοιΙει ειιεΙιιιιιι) ιιιιι!ιο

ειιιιιιειι$ει·ι απο ιείιιιιιοιιιο.σιια σου ιιιιιιιιι νιιἰ,

οιιἑιιι ειιειι ίειιιειιιιιιι,ειι ΓιιίΐιιιΒιιιι. Τοιιόεειερ.23.

εσιιεΙιιιιιι: Πι: @μια , εκεινοι οτο Μπομπ 'Μινι

νων: μτποδιιιι.ι, οιιιιιέιν οποιο, οι! μπε μια ει: υπο

οι” “πιο ι·ινιιοιιιιιιι,ιεΠιικοπιοπιωέισε ωοοισιιιιηπο

νιιιιιειιιι·εω . πώ οποιοι |ειιιειιιιιι , ιμιιιιιιοιοι ει: Ρό

πιιιιίιιιι οπο” μια: , έ: ιιιφιι/οιο μτιιιιΙονιιικοιιε

Ροιιάει·ισει. Π: μάνα: μια ει: ι·4Ροιιιίοι·ι νιοιΠι , οπο.

ὶ ι . Μι» πω” ιιιιει·ιιιι οι·ι·ιιι·τιι. Οποτε ιιιιιειι ιιισιιει

οπο. πο.. ει με: Μειιι·ιιοεειιμιιιι οιιιιιιο,·ιιι ενω" οι:

Η" ιιιιιιιιιι ..Μι ριορνέοιι. οιιιιιιιιιοι ρώσοι @πιο

εοιιι”ιίει·ειιι, ώ· ιιιιετιικ βρω: εοφ”. πο” :βω.

ι οσοι/και. Εκ ιιιιιιιιιε ιιιιρειει,ι:ιιιὲιιι ἴιιειἰιΑιιΒιιίὶ.

ιιι Με τε οποιο: , ρισριει· ιιιισά ριιΠιιιι θιιειιιι , Β

ειεειιιιιι· ιιιιιιιιιι!ει Μινι Πεο, οσε ιιιιισιιε εσιιιι·ιι

Με: ιεειιιιιι. δε οιιιι!ειιιιι!ειιιι, νι ειιιι:ιιιιιε ιΒιιιι

ιιιιειιισιι ΓιιΒιιε εσΒιιιιιιιι , ί-ε ιιείειιε; ιιεε ιισεειε

?Με“Μ νεΠε, οσοι! ιιείειι. Κεειιιιιι ειι!ριε ειιιιι ριιειιιιιιι

ζω!" [ειιιΐιε @Με Μ: ιιιιεΠιΒει·ε ειιειιιρΙσ εΠιιιοιι. 134..

μα. Η' οι·σιιιιιε Η ειι Εεειειιιι ιισάιιι“ιιιιπει ειιιιιιοιιιιιι

ειειιιισιιειιι ο Όσο, δ: ριι:ιιιιιιι ό:ιιιιιιι(ειιιιιιιοπι ἑι

ιισειιἐ Ϊειιεὑε, ιισιι ίιιιΠει ειιι ωιν8ιιἰι εοιιιιο?ιπισιι

Σιών: ΙΕ ι!ιεειει. ΑιιΒιιίιιιε .ιι. στι" σο ιιοΠιιιιι πιο·

οπο, νιιιιιιε ειμαι, Η Κειιέπειίεειιιι ειιιιι ιιιιιιιε

σε εσιιΐειειιάσ σειιείιεισ η: δ; μπω ιιιιιεΒιισ,

όιιιιιιιισιιο Γειιιει οιιθ:ιιιιι,ιιιιιιιε ιιι ΚεΒειιι ιιεΙιιι·

ειιιειιιε ει: ΐαιιι€ιιιεσ, ιιιίιιίΒιιιιιιιι εδο , "Μι οι:

μπω σειιεθειο ιιιΙι ρισιίιιε ιιιι;!ειιιισ ιιιιιιειιιιιη

ιιιιιιίιιιιιι νεισ νι ρσΒιιιι:ΐι ροπή ίειι.είιι ισι·ειιιεειι

πιο: ιιιιιιισ ιιιιιΒιε ιιιιιιιιοσει ΑιιΒιι&. :ιι ἱιιίιιιιιιι εί

ΐει, νι ειιιιιιιιιε ει: Μπι: οσο ι!εειίοι,ίι δ Πεο ει·ειι

ιω, ίιιιιἰιιι ιιειιιιίΤα εΠειιι ιιι εστροε , ιιιιιειιιιιιιι κ.

Βειιιιιε ιιισριι3 νΙΙειιι ειιΙιιιιιι ειιιιιιίιίΐειιι, ιιιιειιιιι

ι8ιιισιιιι οιιιιιεειειιιιιι. ιιιιιε Με ειιιΒιιίιια , ολοι ιοί

Ρωιιιιιμι·ιιιι!ονιιω, ιισιι ι!ειιιιιι, τω (ειιιιιι,·υειιιιιω

. ει!. ΝιιΙΙιιι ιιιοι!ο Πἱι1ἱιι2ι Βιιε ιΙΙιιίιιιιιιιν , οσοι! ιι

ιιιιιιε'ρσίιεισιιιιιι οσο (σοι ρειιιειιιε Ατ!ιιιιι με·

εειοι·ιι, ω ετειιιε :ι Πεο (σΙσ,ιιιΠιειιιιο.ιειιι ἴοιιιει

Αιι8ιι Ποιο ιιιΐιιρειειιι!ειιι εσιιιιιι Ι)ει οσιιιιιιειιι

δε ωιιιιιιιιιι, ω! ιιι ριιιιιιιΙιε ρωιιιιιιι άειιιιιι ΐει είΤε

σειιιιιιι :ΐισιιει· ιιιεΙιειιιιιι , ιιιιιιιιιιιε είπα ιιι Λεω.

που ίιιιι ιιεεει·ιιιιε ιιιιἰιτισ , ω! ἑι ι11ειιιιιιιιιι0ι:ειιιι[·

τω ()ιειιιοι·ιεριιΙΒιιιι ιιισι!ειιιιι. @ιρειιειι ε::

.Ρε Ριιιο.Τοιο. 3.

:Σο

, ιιιιιιιιάισιιε οιιιιιιει·ιιι:ιι ιιιΐειιι μου” ρειιιιιισιιι_ιιι ει· :οψ

° ειιιΙιοει νιιιιιι ροιείι ειῖιΓε·ιιιιεοιιἱιε,οιιὲιο εικειειι-ιμωιιιι· Μ

ιισιιε :ειναι ιιιιιιιεειιιιιΞι ι ίοΙσ Βεσ.8ε ιιι ΑιιΒιιιιι. °Ψ"ω."

°, τισ νι(ιιιιι:ιισιι οποσω” ρσίιεισιιιιιτι ρισροΒειιέψ"'

@οι ε: ειιιιιιζ Λάο, Πειιι ε: ερω εοεροι·ε εσιοσιε

. ρσίιεισιιιιιι ι είιιιι Με ἰιιιεΠιΒι κιειιιιεοι σε ειιιι:ειέι

ι ΪρἱιἰιειΙιδΕ`ἱιιὁιιιιΒΒιΙἱ (ιισθιιιιιιΞι , νι σε εσιρσιε,

, εισαι μι· όεειιισιιειιι ριιτιἱε ρισριι8.ιιιιι· ιιι 8ειιιισ:

Νεο εει-ιιειιι κ!ιι!ιιΠ. ιιιιιιιισιιι εΠε εστρσιο5_ ει; ει". .

< πιο ΐιισίι:ειιιιιιιιο, ειιιιι ..ιω.ιι..ιιιαιοι.ιω εΙ:Μ0°ση

·βιο!ιιζΦιοικω νσεει Ι. έα [ΜΠΕ ειιο.8 ι. Μιι!ισ σώσω

ἰ ειειιιιιειιι ποιοι” ιισιιιιιιιιιιι ρισόιιει άερειιιιειιιει

ὰ εστροιε , νι ΒιιιιεΙεε ι110ιιΔιειέιιε. διιρετείι, νι

ιιιισιιιιιετιι, στι ί-ειι:ιειι ριιιιιε νει ειιιιιιι8 ιοοιι·ιε εστι.

ειιιι·ειιι ιιά ειειιιισιιειιι "ποιο σει· νιιιι ειειιιιιιοι;ιι

ιιιιιΔιιιιιι, πιάσω ειιιιιι ειιιισεε οσίιεισι·ιιιιι νσιιιιβ

ΐει ιιιιιιιιισιε Ασε , εε ρισιιιιιε ει: ιιι ρισροειιι ει:

ιιεειιιιιιιι,νι ρσ:ιιιιε ρειιιιιΙσιιΪι ωιιιιιει. !.ειι.|ιο.9,

έ: δενει: 3. αει σιιιιιιιιε ίιι ειισι εόιιθ:.ιι ω». :εἰ

άιιῇ. ει. νειιιε Πι ιιισιιιιε μισο οισιιοΒιιιιιι ο; .

ιιΒιιιιιΙε, σαι κ. :να ο

Λο ε.. (Και: ιιιιιιιιιι Πιο όειιιιιειισιιιε ΐειιιειιιΐιῖ

ιιι ιιιειιιΔιει; σου ΐιιιιιΒιισιιιιιι ω". ισ ΗΜ , οικω

εσιιιιιιιιιειιιε είι ςιιιιιιιιε Με». 3. μι: ποιαν:

@οι ει: ποιοι ώ· διιιιιιιι δ. ιιδιιοι:Π ιιιιι·οιι·ε ιιι πρι?

σα!οινωι: ΑιιΒιιίιιιισ ι.ιιιειιιε ω. !.πο.ειφ. ι 3.ιιοιι.ιιυ

υιεικειιέιιοξ :Η πε υιον :β ιιοικει·ιι οποιο ιικού απο

πέι'ι|ινδιιιοι ώ μπαινω, ο· Ιωάισιιβιιιιτιιιι οποίαφ

πο» Ρο#Ιι ιιιιιηιι·ιιιυιιιΐ αεβφιι!ιειι2”. Ρειιισσιε σε και,

εκ ιιιιιεο Βερο!εε?ι εσιιίιιιιιιε, ἴσΙὶιιιι ιιιιιΒιιιιι οι! ε

ιιιιΙιοει,ειιιι σο ΐσΙα εδιιιοΠε ειιιιιιιισιιιιιι·,νι μια.

Δε! Με.. Γεειιιιιιε [σοι. μπει εκ ιιιαιι, ει: μι.

ιιιιιιοιιε ίιιρειιιιιιιιιο!ιε σειιιιι. ιιι.ι"σι.ιι οιιιι ιιιιιιιιι

ιιι ιιιίειιιισιιιι:σιιιε Πιό. οσο ειρριεξιειιιιιιιιι νι Ριπή

ρεεειιιι,ίει! νι ιιιιιιιιι εσιιιιιιισιιειιι (ιιι ιιιιιιιι.

Διὶ ειΒιι.ιειιίε: ιιι! ισειιιιιΠ.ιιιιε!ιηιειιιιιιιιιιιι, ° χ”,

1οιιι!ιι, ιιιειιι ιαιρσιιεει σιισά,οοιιιε.ι, νι Μπέκ/ι. ά ΜΜΜ:

'Βισένσκ Με ιείι:ιιιιιιιι·. @πιο . Η ιἔιι!π|^?ιπο,ωἔω`< ω” .ΜΒΜ

ω; Ηιει·οιι]. ειειιιιι:ιιιε , Ιιιιιιε Μεσοι εκρΙιεειιιι “ΗΜ

(Πιιιιιιιε Με. ε. 0οιπισ.ι ?κι ιιι ωοιιιιικίιιιβιιι,ιικάιΞι ·

Μεσοι ξ·'ιΙ9 Ρομά· μοι·ιάιιιι,οιιιοοιιοβεεπιιιι ιιι το.

ῇιττεἔἰιοιιεικ τω.: , οιιι ω» οπο: ιἐιτιιιιι, ιιι πούστη

Πιοιισπι ιιιιίιειι. Αι! α. ιιιιΠιιιιι ειιι ιιιεσιιιιεσίειιε, Η!.

ιειιιιιιι πιει·ιιιιιιι ιιιιιιίιιτειιι Με ιιιιΒιιιιισι·ε,νι- πιει: Δ. *·

ειιιι5,ιειειιιιιιο ιιιιιιιιιιιιιι ίιιιε ριΐεισιιε,ιιειειιι Ποο
νσιιιειιιιιιι,ιειιιιιιι ίιιιε οιιιιιιοιιιισιι6,εσ οσοι! ρσιε τ

ι!ιειιι ιιιιιιεή εεΙΤιισιῖιι σωσει Βειιειειισιιε: ιιι εσει

ιιιριισιιε:,δε εσιιἴειιιιειιιει ΔΗΜ. Κειιιιιιιεσίι οι.

ιιιι ιει·ι·ιι , ειειειιιιι; ε!ειιιειιιιι Ποιοι ειιιτι Βισσιε εαν

Ιείιισιιιιιιισισιιε, νιοιιιιι, ιιι οιισ σειιιι ΒιιΒιιιιιιειιι ι

Πει(ιιιιιειιιιοιη,ίιιιιιιιισιιι Εισιιιιιιιειτι,ΐρεειιιισειεεσ -

ισιἱε ιιιιιιιιΒεειιιιίιρειοειιισ εάιιιιιιιιιιιιισι εσιε πιο

ρΙισιιιιιιιι, ετσιιιιιήιιε Πεο εσιιιιιιιιὸ ιεΐειειιι, σο

ιιι ιιιίιΒιιε εισαι: ίρεσι::ιοι!ε σου: , ιιι Βιαιιέδειιισιν

ιειισιιειιι ἰρίοιιιιιι,ιὶιιιιι ιιιιειι·ιε εΙΤειιι,εσιιιιιιιιιιι.

.ιιι Μιά σε ιιιιιιι·.ιΙι Επι: , ιιιισ Πιιιιιιιιειιιι !ιο;ι

ειιο,ίι ιΠιιω ιισιι εΙΤει ε!ιοιιιιιιιιο εσιιΐεειιιιιιιι:,ιιι

εειιι!ιιιιι είι,ιιιιιιΙ Με εσιιιιιιειε οοΐιιιιιιιΠιιιιισειιι

ιιι Με ιιιιΒιιΜ” ἰρἴε,ἑΙεεεὸειιἰειιιὶσ , Π: εσιιιεειι.

@ΜΝΗΜΗ :ΙΜ ιισιι ρσιεθ ,ο οσε ιιιιιιι·ε!ι Πιο δικ

σιιιιιιιισ Ϊιιιίὶιᾶἀσε:Νειιι, νι ἴιιριὲειιιιι .9.Τιισιιιο

8: δεσισ νιιιιεειιιε , ιιιισεΒιιιιι ιιιιιιι·ιιΙειιι εσΒιιιιισ.

ιιειιι δ! ιιι!εάισιιειιι Πει Ειπε δε ιιιιιιισι·ιε ισιιι,ι-ι

οποιο: ιιι σιιι!ιιιιι σώσει., π/ι'ε πιω ιιιιιιι.ιΙιε

¦ισιιιιιιιιι οικω εσιιιιιιιι, Πεει οσο σιιιιιι ειι Ριιι·ιε

ρειίεειιι. Πειιιιιιιι ειι.Ρβι!. ιιιιεΙΙιεε ι!ε ι3ιηι Μαη

ιιιιιιι ιιισιιο!ειιι νιιειιι ιιεεειιιισιιι, ειιιιιΐιιισάι ιισιι

ειιιιιι ιιιΕιιιιεε οσίι ιιιειιι ιιιιιιειι. Ηιεε ι.ιε δικ σα·

ιιιιιιιε , εισίειιιε ιι&ισ. ιιιιι εδω ὰ Βει Βιιιιεἱ ρειιμ

.πιω , σε ἐμέ ειιιιιιιιιιιιι σει δεσειιιΑρσίι. Νεα,

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.

πι.

Αν π.

· κι.

`
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υΒ.13ινιΝΑοοΑτι.Δ.
ΡκοοΕΜινΜ.

ο Ο Ν Μάι Βοωἰτιἱειὸεετοτοεω ἴοΙὶοὶωτοω Ρϊοροτειιπἰ, .

νὶτὶῇε Ροοοοιτίίέ1υο ὁοΒοΙΙειτὶε, ωοτειΒΒιιε οκοτηειτὶ νἰτ

:οτὶΒωμΡτετοοΡτὶε ἰπίὶτι1ἰ , ΙοεὶΒι1ε ὁἱτἰ8ἱ: Γοά τιοοοπο.

Με οιιοοιπο οΗοωποι Ποἰ , ενώ οΗΜοπ οοιιΓοτε ΕιόΙ:οε

πετιιτεο, οοικΒΒιήε οΡοτἰΒιιε νοικιΙοω πιοτοοτιπ Βοετἰ‹

ζ ε ]- τ:Δτοπ1 : οίκο όοοτοττιω Πο, ιποωὶοοω ΜΗ Ροι·. οροι·σ.

ἔτετιιἱω 8ο Γι:ΡοτωτιιτειΜ π! εετοτωιπ Μαρκ. ειὸωὶιτἱ.

@όόΞίσεωυε, φωτο ΜΒοτο ιποΒΞε εὸπἰτοιπὸυτο Πτ, νε

νο! απο οοόοω εωςὶΙὶο ετειώο, 8τατἰειπι οοΜοφειπωτ, νο! ἱο τι0Βἰε οουΪοτιιο

πιω: Παο :μια τιιιΙΙιπω οΡι1ε οοΠτιιω Ι)οο @παο ειοεοΡτιτωοιπο οπο Ροτοθ:.

ο” . Πο Νεςι1τ.ει δε. οοοοίΪἶτειτο8τε:ὶπ ὸἑἴριιτ:ιτ Ι. Τ|1οΜ. π. ἔ. ἱπῇκ ··υ!:.9ιιοΠ. ΟΡ11ο Η

ΡΙ:ιοο ΤΒοοΙοΒἰουπη ἰτι ουσ ΜΗ! στοπ ωοτειὶἰ ΡΒὶΙοΓοΡΒἱει οοκτιωυιιἱοατ: ο

ΤΒοοΙοΒυε,=‹μιὶΡΡο εὶιιὸά ωφτἱωει οκ [ππο ροηόοοοκ (ΞοτιοἰΙἰῇε 86 ΡεττὶΒιιε.

Έξιοτι:τη Βι::δτοτ ά Ατι_τοδ8πειουε ορε .4ιιέζισβ. όο ορο Ηοππψἰα Ρο›π. Ερή. 7ο.

ΜΡοβεβ βρώ. βιο: τοθεοιπ, Η όο ΗΒοτο ειτΒὶττὶο δε 8τει_τἰα Βοἰ Ωιπάεικτι Κοπκιμ

οπο, Με ορο , Οε:ΒοΙἱο:ιω ΕοοΙοίἶεω ἴοουἱ, δ: ειίΐουοτ:ιτο, οι:οεΙ ὶι1 νετὶῇε ω

Ρ°'ἱ°'°'°° ἱπἰἐ, τπεικὶωὲεά Η2ίω·. α· Ρποῷε. ἴοτἱρίἶτ Αυἔιιθεὶιιιιε. ΟΡι1ε Ροτἰοι:Π :ο Ιο.Βο

ΗερΙοουτπ. Μὶτυπι ω. οικιτιτ.ιε Βτετἰ:ι ΒοὶΓυΓοἰτειιἰ: Βεετοί-οε. Νο.πι Η ετετὶει:

τύωζυπι ττΞΒο.ειε , .Ϊἴετὶτ13ΙὶΒοτυτΩἱ2£ὸἶτι1τετΒἱττἱι1Μ. 5ὶΙὶΒοτο ΡΙοε 2οε1_ι1οττὶ

2 Βιιἰε ετΒἱττἰο, ο νοίἔὶΒὶο 8τατἱοττι τοΠὶε. νΜονω.1εΡωου10ωω ορο, Με ἰτποτ

.. . [γιίτοε Γοοιπιπτι :1ἀι1811ἱἔπτο,γτ Μ πουττι1ωΓοσΡιαΙιΔω Βρωειτιὶ ὶοἔοιή ωτἰεἰττιέ

. ΡἱτιΒειτ. Ιω οτΒο οτἱτ οτοειτικο ετΒἰττἰοω απο ὸὶυὶτιἐι Βτετὶὲι οοτιοὶΙΙαπόιιπ1 , ν:

δ!. Ματ!. εΒοοίο2.τ , ντκΙο Ρι·ορτΞεπι ΓαΙιποω Γροτειτο όοΒοατ; 8ο Βετο Ηειβοετ,

@ρω ΠΠ οοοΡοτειτἱ ροίΠτ; ποιπτιπτι .π. δυο ει!ιοι·ο οΡιπε οΠΐοοτο Ροτοτἰτ. Επο

ιιἰιιό τοΠο, Μ... 'Βωωπί. ΙὶΒοτιικη :ιτΒἰ:ι·ἱι:ττι, ποπ οΡε ςΙοοό ωι1οτι1τ:τοΙΙο ετα

τἰεττ1, που ορε νΠάοΓ.1ι'.1οτι1τ. (ζωα: Πε τιοοοΠἱτει5 8τειώο οί): ειίΤοτοκιό:ι , ντ Π·

ΒοτἰετΒὶττῆ οοοΡοτετἰο οοιιτοΙΙ:ιτιιτ: ἰωΙἰΒοτἰετΒἰττῆ οοοΡοτετἰο οοτιδτοιι

όει,Εντ ει·ατϋε ποεοΠΪτ:15 που ποεοται;. ΕΠ ει1τοπ1 Βτειτἰἑι, ω: 99°εἔο.ἰπ Βιωκἐ.ὸο›π.

27. τεεΠκ Βοτιοτιπτι οΡοτιιω:ἰΡί`ο. .π. ε:: Ο|σηβΠ.ύοιπ. 7.1. α! Τυπο2. σ·.1.αιί δώ

ω..:....ρ Ματ. Μπι. 4ο.τι1Βὶ8ἰι1οτΠ Ροοοποτι1ιπ τοΙΗτ, ετιἰωοπήοο ἴΡΙοικἱοςποττι ποσο

22:22" ἱΒιὰἰτι1ω τοὁἀὶτ, ἴοΙὶΓῇιιο ι·:ιόήε ρυΙοΒτἰοτοττι ἴειοἰο, ο:: όοΐοτπιὶ Έστωοίυττ1, δέ

οκ ἱτιίἱτωο ἴεοιιω,ἶεουὶτειομπῇ; ΡτεοΒοτ .απο οΡοτεικἰἰ. ε:: .4ιιέζιι/ί.!έο.άε @ο ὅ

Με. 3ο.Θ Ι. καεί 52υφ!ι. θα.: . Ποε".3ειτ,σκ Ηιε9°οπ. Ζ. ι . .ωι'αεάφε!.ιέ.ε. 2. .ϊ ττειάΞειτ σ.ο

Ώοο ΠττιὶΙοπι ω...: , ε:: Ν..Κ......»....»ρκα. Μιω·. ΙΡί-ει.τ1.ἱτιτοτἰοτἱ8 Βοττιῖτιἱε

ΡοὶοἙιτἰτι1ὸο ορτ, 8ο Βι1τι1ειτυο πιοτπἴε ο:ιοάοι·, ω: .4πέαβ. _φ:Π.85.ΡΙ&ιιτε Βοἰ,νς `

!οΗ:.ιτι1τ ω: Αυι!»·.!. 6 Ηοκατπ.σ.8.Βοἱ ἱττκιΒο, σα· Ιππ.ι·. ί.5.ειώιο·. Β.οπ·. ε. Β.νοί)εἰε

οο!οίΉε ΡυΙοἙιτἰτιιὸὶὸἰε, ω: ἄΠαεαϊ.ιἰσἰ.αἄἔ.. Ρι1τὶτειεὲΟΒτὶίἱο, τειιηυἔιω ;ΈΡοιπτο

Ψ @Με ὸοτἰι1:ιτιπε,εκ .%)›βευ. άι·Ρεκβάα βοω./δτωέ. Ρτἰπιε Πάει δωσε οπΙοίΪὶε, σ::

[:ϋποπ. ί. 3.αάιω·π.Ρε!α€. ΠωὶΙὶτιιὸο Ποἰ 8ο οεμ1ι15)·ς1ι1ο :ιό Ποιπτι τοτιὸἰπιυε, πο

ὸι1ἴἔ1; οπο απο Οοο οοπἰι1πΒἰωι1τ δι ἱτιποὁεττιιιτ,εκ ΔΖιΪ::ΟοΡἰει ].Ήιήοπ οποπ

ω., σ:: Ν)#ο. όσα. 4. έ» Ωω. Ιτιί-οτἱΡτἰο Βοἰ, σ:: /7ιιέιι/ι'. ιίρβέτ. ω... σ. 28. [Λο

Μετοττ1ι1τ11,ε.τ Ιβί.ω 1.162 σ.ιο. Νυττὶι οππήιιτη τοπικη, δωρο». ι6. Ραπ; προ
ΙἔιΙἰοπτὶεὶτινἱτειτ1 αποτικιω, Ιόαπ.4. Δ Ε Π
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ττττττ_τωτττΙτττ

. Φ Κατα, πατα τα αέπἑττ/Σ οι Ρ/αΙ.4.3.απ[ κ!

[τι

πρ.ΧΡ Π:στα

 

βΜπτ σκατά. δ”ττέΐτο Ι. πο:

ροττ οτ8απτιατο,ττττ:τ ατο τρίτα: τ!ττροί!ττοπτ!:οατ ποπ

ατττππατατ ττττάτατ:: απ ρτοτπτ!τ: τ:: τ:οπαοτ! πττα!!τρ τ

τω; οτττό!:ταατ,!τεατ!αατοπ ντιπ αέτττ,οταττπαοτττ·· _ - -.

τη, ααττττ πααρταατ (αρττατ οτττπτετατα!τατττ πα

Βο πεποί!ττατο (!τατταε.

Ντοπαατα τ!τατπα Ο ταττα πατατατα , απ.

θα: 86 ρτορτττ:ταττττ τττρ!τταπτ!ατα8πττ

τ!τατ, τ!το!αταατ!α τα τρίτατ προτΠ!ταε; απ

η ρτραττττοπτ!ατταα!ττρΙοκτρττατ ποττο; δ:

παπι Κατω, τη παταω !ττπτατα ατοττττατα τ:ττατατα,

βαττ; ορο τπτ!τεοτ..παο ταττ!6ττατ αρρατοατ τ!τατπα

επτα, τα οταπτ Ιτατα :πατατα ταττοπα!τ π:τ:τΠαττα,

εττοττοατττττα.

@ατά , ?πιστη/τα έτ·τιτττι, τα που Ηττα

° καστ-ρεστα ?

τ·τστπτωτττ, άρετβπιτττττττ, τπτ!: τ!τᾶα , πατα

Σταττε τ!ατατ, τατττα ττΠζρω. τ τ. $τετατέα "στα που τα

ορα·Ε&τιπ ττ!τοπκτετττττττ που οβεταττα, τ!ταττ!ττατ το 2

ττττπατα οτ τττπροτα!ατα. Βτοτπα, τ!ττ!ττώ!:το Ποτ,

πατα ασε απτο αταπτ!τ οοα!!:τταττοπιττα ατοατττπο τα

!τ:ττττ, πααπατ πορτα ρτκρατααττ τττ,παε ρπίτοα τα

ττατροτο απο ν!!ττ απατα τττττττττ οοπτα!ττ. Ττταρο

τα!ττ , τα τ!οπατα α!τπαοτ! τ:ττ:ατατα πατατρ οοπτ:τβ

_ Ηττα, οίἱτ:ᾶαττ δ: Πρωτα: τ!τ!τόττοπτετατ:ττατα.δα!:

?πατατα

“ο κυτταρ

8Βι ρή

στα

.κ

τ!ταττ!ττατ απατα απο τα τ!οπατπ ρατὲ πατατα!τ ετα·

τα αοαττπτοοαο:Παατ, τ:ατατταοτ!ττα οοπτί!ττατα

τέτταττοπτε, τοπττ:τααττοπτετ δ: :πεταει τ!οπα τπτ απ·

ποια. @πατα τοΙαπτ8ταττατα αρποττ:τ:Βατ φαω!. το

τττοπτο ατττέττ#. στή!. 95. στα! Ματια. ά μη. τα! δτ:ττ.

δε τα τ!0παα1!αρττπατατα!τ: τ:!τα5.ε παταταατ τα! Κα·

τοπ! α!ττοτοτα , τα! πατα: τρτα ρτορτττα ντττ!:ατ ροτ

ττπρτ:το ποπ "τοπ (!αταπατ: πατε 8ταττ2 πραμα,

τ!αττ ω: οροττ!:αε, απο τ.τττ8τ:ττττα ταοτττοτατα:ατα!το

τωρα .κίτταττ ταττοπτατ εταττατ :πρωτα α πατα·

ττωττττ πατατα Γοατ:ττττεττττεττοτπτ·αττατα, τ! ατ! πω·

ττατα τ!ττ:ττοτ οττ!τποια, 8: απο τρία !τα!κτοτ :οποτ

2τοπττα τ:οππατατα!ττα. 8τπαττ!τ:τα ωττ8τ:πττα το πα

τα τα πω ρτηίττ:α,παα τα" ρτορττ:ταττε ττττεττ:ττττω

πατατα "το τα ορετττοατ ο!! ταπτίτια ατοτα!τε;ατ !οπ

εὲ αατποτ; απο!! πατε ραππατ οπο: 8ταττατ ταα!τὸ

τωρα δ: Ματ Ηττα τ:ττ :τι Αροττο!ο, τ! Βυτία ταοτττο

ορττατα ι!τττατ , ποπ τα εταττετ , πατα πτατττ ποπ

τ!ατατ: ιπα!το οποία τα: εταττα , τ! ακτττο πα·

τατ2 τ!τ:τατ , πατα πατατα Βτατττ πατατα, πατα πα

τατα τπττττατα ί!τ ί!ττάτατ ρττγαταταπαο , τατ:ττταατ

ορτ:τατα πατας ίττ ταοτα!ο. Ιταὸ τ! Βταττα ρο!!οτ Εκτ

πτ τ! πατατα, τπα!το τπαρττ ττττρτ ρο!Ϊοτ το ορτττττοατ

 

τ

τοό!:ταατα,ποπ ρτορτ:τττα τρ!α ποπ τ!ττ!:::τ τ:!τττ πατα-τ·

"τα, τπα!τὸ τατπαε !αρττπατατα!τε πττταραττ πω;

τα! ττ!,παοτ! πατατρ αα!!ἔτ ταττοπο τα τττοττατα, απο

ττττετ ροτείτ ν!!ο αατατα:τττα!ο, π! α:τοτττο ορτταατ

πατατω,ττ! ταρτα πατατατα τα , ί!τατ ο!! ταρτ:τπατα< τ

τα!τε εταττα. Προ τα 8ταττα, πααω πτραττττ Ρτ:!αρτατ.

86α!!ταττττΑαπαίττπατ,τοτττοττπαατ ταρτα οττ!τπστπ

πατατ2 οταπττα , να! οροταω πατατ2 τ!τ8πτταττ:ατ

τίτ , παο πατατα ρα· πα!!ατα ορατ πιατα βαττ ροττ:ίτ

τ!τ8πα , τπα!τὸ απατα απο ορτ:ττοατ ττ!!τε τ:ποτα!ττοατ

τα τ!τ8πα τπτ-ατα. Ηοτ: :Η παρτ! αίττέα/Ι. Ι.άερω. τω

ττ2.τ.απ. οοπτ!ατ!ττ:Νωτ πω" Βστέτττττα.8Μτία ω:

ω. »απο , αφέτατττττα[πατέτρωπι πατατα , τοπ πα!!ο

τποτ!ο πατατα. τ

Πταττ!·ττατ απατα Βταττα !αροτπαττ ἱπ ΐαρττττταταο

τα!ετττ παοατ! Γαοίταπττᾶ,8τ ταρττπατ. ταπττττπ παο

2.

ροτπωτων

- α! ατοτ!αατ. Ι!!α τα ταρω οταπττπ οττ!τπττα δι απ· π, "Μέ

πεπττατα πατατα ετ:ατατ , ρτοτπτ!τ τοττ πατατπ ττττ!ο- |ττ#|ἱσπτττΐ›

τοττα. Πρ: ο!! οττ!τπτα πατατα!τε παοατ! τα!:τ!!:απττατα, _Μ°“Μ'“

το!τττα ττττ!ο!σττα οπως παοατ! ατοτ!ατα,τττ:! πατατα

ίταπττατα, πο, νο! τα πα: τ!!α τ!ατατ τ πατα τττ:τττ όα

ρ!τττ τ!ατατ Βοπαε ατ'έττοπαα: Κατ!το!ατατατα!τττατπτ

ρατἐ ατοτα!ταατ, α!ττ:τατ:π (αρττπατατα!ταατ: ττα βαττ

ρτα Βοπαττ Βταττατ τ:οπττττ!οπτ!αατ τα, α!ττττ! οττ!τατο

πατατα!τε , α!τατ! ταρττπατατα!τε παοκ! επτττατπτα: τ

τπτ πω! τ:ττττεοπτ!ατα πατ:τα!τ!κτ αάαατ Γαροτπατ.

ττ:πατττταταατττ!ταατ τα :πατατα !αροτπατατα!ο; ττα - ;;

τα! οτττ:ττ:τπτ!ατα τπττττ!ατα αό!:αα: πατατα ταοτα!τε ·= τ

ττπαττττατ αατττ!τατα τττττα οττ!τπτα:πατατπνττοττα8

δατα:ατ:τατ,πατατα:τπτ!ώττατα. τα ατ! τττττοτπτ!ῦ

αό!:ατα ντττατττ ταοτα!τε ι!ττ!!τ:τττηπ , πατα: !τοστατα

ατοττττατα ατα τττττ!:ατ πατατα ,τα τοποαττα απο

πατατα!! ποπ απατα, τοπαττττατ αταττττατα ίπττα

οττ!τπετα πατατρ αοαατ!απττατ. @απο αατττ!ταατ,!τ

οὲτ οττ!τπτε τταταταΙττ, πατα ταατοπ τπτ!τ!τττατποί!:

πατατα , τα 8: παπα τα τα!τ!›αε τττοααττταπττττ ροπ

τω, τ!ττ:ττατ ετατατταταμο ρτοτπτ!τ: ττττττ τ!οπα ετατττρ

οοππαατττατατ: πατα οταπτ: ποστ! τα πατατα ιππο

Βττατα, εταττοτοτ!!τ τ!οπατατ. νπτ!τ ποπ πατατα αα- τωττττω

παταω οττ!τπτε !αρτ:τπατ. τα! τττατα πατατα!τε τπτ!ο- Μ" Μττί

ωτττω παταττα,τ!ατατποαττ ροτο!τττττατπ: πατ τοτε """'έ'ά""ϊ

τατ:τττττ ρτοατττττατ τ!! , παττ!παττ! ν!ττα τ!οπα εττα- :23"Φ °

ττοπτε ό: εοπτετααττοπτε 8ταττοεί: !αρττατ!τ!ττατ πα. (_·;,Μα,,τ, ή
τατατ, ττ:τ:ατττ!αιπ Ρατττ:τ. μ τ έ!

ντταπαττ εταττα πια ταροτπατατα!τε παοατ! ταο- τ

τ!ατα , παατα παοατ! τα!τίταπτιαατ , ταατ!ταττ!ττατ τα 2""7' ὁ"

!ταρτταα!ετα δ: αόταατοτα. Ητατταα!τε πορτα! ατοτ!α Θ:::ώ;:”

ταπττττπ ταρτ:τπατατα!τε,ταπτ τατα ΜΜΜ ντττατατα “Μ”

αποτα!τατα , τα τττπατπτατττ αέττρατ τ!ττΕττττοττοατ

τ τ:αταοτ!τα: , οι ττττ!ο!αττο αατττ!το οττ!ιαττ πατατα!τε

Ετ ο ττα ίττά:

πω·

πατατατ, τα ο!! ττττεοπττα 'απατα ποπ πραματα τ 8οπτττ τα απττπα , ατ.! οοπίτταττοτ α&ατ τατ:τττταπτη:

ταοτα!τ,!ττ! αποκτα ατ:τ::τ!τ:τττ ρωταω ταα8τα;ταοδ- τ τατα @απο ττττοαττοτττ 8τττααετοτττ οττ!τττττ πατα

Βταττττττ. Εττρ!τοατατ. $τ πατατα οτα!τ ωττρττ ατακα

αρ Αατ!τοττ πατατω,!τοτατπτ:τα ρτοταττοττ !ατατ:ττ το

τοτ!ατα πτ! νοτατ,τοπο τοπ8ταατα τίπτπατττπο,ντπαρ

οτπαατοπτα ωττεττπατατα, τπτ:τττα ορτ:τατα πατατα

τρία τταρττττπτ, Η τττ:ττ ροί!!πτ. Να: ίαττε τ!! αι! τα·

ττοπτττα πταττατ:,παοτ! οι: ρττποτρττε πατατα ταττοπα

!τε ποπ ρα!!α!ττ,ττ τα απατι τττπαττ,αατ οτ ροτ:οτττ ία

! τα!τε, τ:αταταπατ: ααρτποπτατα τα οττ!τπο ατ! πατατα·

ρταᾶτοατα πατατα!ο, ίαρτα τ!ταττατττ 86 τ:αττποπττατα

τατο!!εδττ!8 πατατα!τε. Ηα!υτταα!τε παοατ! τα!:τί!δ.ττατα τε22”ω .ὅ

!αρτ:τπατατα!τε,οί! παα!ττατοττ!τπτε τ!τατπτ,απττπεαὲ ρ Μ"

Ότο τωταταατεωτττα,τττττττω ροτα!αποπτ : αΙτα 8.”6-Μ"ι_

!αποττατατταα , παω απο τοττπα!ττοτ ποτατπτ:τα μ..,ΜΡ.”α

έ !από!τττ!τ:ατ, τατττπατααττοατττ,86 τ!!τατα!)ττατ!ορ- τω»

 

Οτττττττ/ττέ ·

ατταττ (πω: πατα: πρι: Οαταταατ, πρι: Εαταττταε, ποο τ τταατπ οττττ:ττ: ορτ:τατταα α!τα,παπ ττοαττπετα τττ!τ!ττ

Ρο!απταε !οταπταταπτ) απαττ!τ:τα ρτπτοτεττοτπρταατ απτπτττπίττο ροτοπτετα τα οττ!τπο απ! αάαε τα :πιτ

!ατατπτε, παπι! ατο αποτο ττττ8ττατ ντ αατατα!ο παπα, απο ταρττπατατα!τε: δε τ!τατι!ττατ πατα νττταττετα·
δ: απ οτα!ο ποπ ρα!!α!ατ , ρ!αττ:ττ!απτατ ρτορτττ:τα- Π ροτπατ. πω: πατα Βταττα Ωτπάττττ:απτο απττπατ τα·

τετ πατατα!τε,παατ α παταταποπ οτααπαπτ :τττάταττ, τατττ!τ.τπτατ. Αόταα!τα ταρττπατ. ταπττττπ πατατα ταο

τ:τταπ ταττε ετ πατατα, τ!!ατοτττεττο ία!αττέ!:ταο, ίττ:ατ πατα , να! ο!! ρτα α!τπαα εορτταττο 8τ τπτ!τ:!ττοττατατ

οτττραπτατ α πατατα Απει:!ττ:α τρτ:οτοττπτο!!τρτοτ!τε: τ ααοταενο!απταττε,τττοτταπτ α: ρτοταοαοπτ απτοτατα

δτταατατα ταττοττα!τε τπτ`απτ!ττατ πατατα!τ!!ἱταἑ πω. τ ατ! ορατ α!τπαοτ! ττοποττατα πατατατο , τπτ!τατταττ
Π: Ροκ. Τοπτ.3. ' τ τ” Β τα α εττατατττ

'

|ἄ“·Ιἰ¦

|Ιφ:ΝΙΔΕ.

πιατα! τασ

τω:



@οσο Π Β

Α" εσ8ἰ:σ:ἰο δ: τοοεοσετσ:σ τοο:ἰσ νσἰοο:σ:ἰε σο ορο:

4.

' Βἰ/ἱττττπο

.ορο $οβ. Σ” ΧΡ!. 1): οετσβτσἱο δεκτά. .ἶεόἰἰσ Σ

ετεστοτσ Με 8: οοοε ἱο Μοτο: εἱ:εο:οἰ,:σο:ῆε ρω :οτσΙἰ:σ:ἰε σἰ:ετἱ οστοτστ,νε| Λο ἱοοἰοἰοοσ εΙοΓοετο

@τη νε! σοτοἰἰοο: ρε: τοσοοοτ εσοεοτἰοε .το σάοτο

οσοεἰὶοτο οστοτσΙε , εὶοετο ετεσ:οτα τοοεσ:τοτο:

Δε):οσΙο οοσσο ἰοσἰὲσοτἰστο ἰ-ορετοσ:οτσΗε,εἰ: ρτσ

οσοεΠοοσ ἰορε:οσ:.σ:οοἱ ετεστοτε ἰοοεσὶ:σ: νε!

σοκοϊοτο ρετ εοσοοω εσοεοτἰοε σο σάοτο ἰ-ορετ·

οσ:. ἰο εο:ἰ:στε,οωοἰ ετ:στοτσε τοοεστ:οτο.

Ε:: Με οεοοετ:οτ οὶἰετττοεο του:: Βτσ:ἱσοσ στοἰ

ρωτά :Με το: ἰορετοσ:.οοσσο ωστοσο: . δ: ετοσσο ἰοσἰὶσο

τι ο βαρυτ :ίσιο: :Πο .ο. οσο σροτ:ετ,ν: ο: :στἱ οστο τα ετεστα,

ω" "Μο οωοἰσοἰοοετοοἰοἰοοἰε ἰοσεσ εσο:εο:ἰε τοοεσττσ,

επέτειο. ο

Ετ "απο

ρσ:εἰ: :Πε οεΙ:ο:σ νοἰ , δε τοοε:ο:σ σΙτετἱ : Υπο::

ἰρεεἰεε απο :σ!ἱ σοτο!τσ σο εσετεεοοοοπ σ&ο :ήτο

:στο ιοστσΠε, εἰ: οεσἰ:σ ἰοτεἰἰεδὶοἱ 8: νοἰοο:σ:τ

Αοεεἰτεα, τοοεστ:σ ἰο:εΙΙε&οὶ δ:: νοἰοοτσ:ἰοοτοσ·

ος. Εσοειο εσΒἰτσ:ἰσ,ἰοεωοοε σοστΙτοο:τ σο σάοτο

° οοοεἰἰοτο τοστσ!ετο εκετεεοοοτο,εἰ:·οεσἰ:οω σα·

οπο:: το :σἰτσοε εἰτεοτοἰἙσο:ῆ: ροἰτ:0; τοοεστ:οοσ

ετοεοτ το «Με. ν: οοιοτοἱ το 8τσοἱἰἰἰπτἔ :εο:4:ϊ0σε

εστω: εσοἰἱὶ:ο:σ τοοεσιισ εἰ: εσοστοσ εσροσοσ σο

σο:οιο οσοτσἰειο νἰτ:ο:ἱε εσί:τιστο5οσο σωστο: οσ

:οτσΠ:ετ εοοΠοετσο:τ εσἰὶἰ:στἱε ρο!εοττ:οοτοεω.

Βο:τ, Ντικ «τροποι στ |ἰτ :στά πατατα :ταιρι όστωττοε.

Ποστ· .ο. σοσοσ ετσττσ ΐορετοστ. τσουπ:: :τοσσο

τοσοο:ο,σοε εἰ: :σο οστοτε ετεσ:ε τοοεστ:σ, ν: εἰ:

οσττ:ισ ίοτοτστο:ο εσοτιοσεο:τοο: ο δ! ω:Ι'νω!'"Φ

Ϊ#“ἰ##ἰϋ- εστοἰο‹ο.(Ξτσ:ισ ίορετοσ:.ετοσσο ἰοσἰἰσ.:ἱσ:ο οπο·

Βετο:αυτ.

ο·

7ττηττο

εδω:Μ.

Ρωο.τοοι. εἰ: :σο οστοτα σωστο , στοοἰσοἰοοε

τοοιοἱοοτε ΐοσ :σ εοο:εοιίο : εἰ: .ο.ρτορτίε:σε οσ

:οτεε οτοτοσττ ρτοροε:στ σο:ετο νοτοε οποτε οε

:τοπ θεο σ!:εττρτορτίσ , :οοσ ο:: εἰἰεο:ἱσ ρ:ορττε

:στο ἰἱτ,Βοετε οοε:ετιτοοστο σωστο , ν: ο ρτορτισ

ρττοετρτσ. (Ξτσοσ ἰορε:οσ:. :1οσσο ωσοοτρτσ:οτο,

οσο εἰ: ρτσρττε:σε οπο:: οιοἰοω, ἰεο εἰοἰοειο στ

οτοισ8ε εοο:στο εο:ο οστοτσ ε:εσ:σ , ἰοΙὺτο Μοτο

εκεεοεοε οοσσο :οσοοιο ἰο:εοἰὶσοἰε,:ειορστἱ:,Ισ

ετ,νε! σΙ:εττοε εἱτεοοοἰὶσοτἰσε,ἰοσ οοσ ὶΙΙσ οστοτ.ΕΧ

οσε οἰἰ-ετἱτοἰοε στἱ:οτ σΗοο:οοσο @στο ἰορεεοσ:.

:τοσο ΓοσΠσο:Μο εοετο: ο2:οτσοσ σο σἰοσ:εστ

3τοετο ἰἱωρἰτεἰτετ, ἰ'ορετοσ:οτσΙἰε ετοσσο τοοοοοτ

ΪσΙο:ο τοοσ: 8: ρε:οετ: :ιοω ἰοττσ εοοοεο: στοἱ

πιο οστοτσΙειο ετσεσ εστ σδ:οε,ετοσετροι εοτο ἰσΙσ

στοτοσττσ εσοεοτἰο οσο εἰἰε: ορετστοτσ.

ν:τσττοε σ&οσΠε :στο ἰορετοσ:. οοσσο τοσοοιο,

σοστο οοσσο ΐοσί:σο:τσιο ίοσοτοτοτ:οτ το ρτεοε

ρ",,,,,,,,,,_ οἰεο:ετο Ποεε::ετ:σοτε:ο , στο; εἰ: ρττωσ ἰσσᾶσ σε

εωωτ."ο ρὶσεσ8ἱ:στἱσ το:εΙΙειο:οε, 8: τοσοι: τοοεΙισετσ:οσ

τοο:=«ο. νσἰοο:σ:ἰε, οοσιο, τοποσ ροτσἰὶοσ ΑοΒοἰὶ. οἰεττο:

Βεοε σρε:σττ το οσο:: Με οσο:: ἰισετε , οσο ἰἱοε

ρονοεὲ σρε:σοττοοε,8ε το θστοπσο:ειο Με Ορε

τσο:εο:,δε $οσΓεοοεο:εω,σοε ἰσἰε: :το ορρστ:ο

στα: ἰρἰσ σρει·σοοτ δ: ετ:εσοεοοτ εσοεερ:οτο ρτσ·

ροἰἰ:οτο τοεο:τε, ν: Με:: τοἰτ-τσ. Λο νττοοηοεοἰ

οτἰὶσοο τοεωΒτοωἰρε&σ:8τσ:ἰσ 8τσοε ω.: τ ο”

στο ν:ἰΙι:σ:ε:ο Εεε!είτε σ Βεσ ἰοΪοοοἱ:ο:: οε οοσ

Αρσί!:.:.Εοττοτο.τ:τ.. ν!:ο οσοε:ο σεοετσ εποε στο

ο: οστστ εοοιοετσ:: δ: ρστ:ἰ:ἱσοετο "σε εττρΙιεσ:

8."ΓΙου.τ. σ. στο.: τ τ. πιο.. Ο 3.εσττ:. θεου εσρ.154:.

()σ::ετοιο ε:ἰἰ ν:τσετοε , ἰορετοσ:οτσΜ φωτο :οσ

οοιο, δε ἰοΒἰ:σο:ἰσω, νεοισ: οσοοοε (Ματέι , είται

ν:τσσοε Ε: ει: :οποτε (Ἑοτἰἰ:ὶ ; οοιτΙοοοοοε ρ:τοετ

ρσΙε σοο!ορσ:οιοετοττο , εἰ: ἰ-ορετοσ:οτσΙο φωτο

ἰοσἰὶσοτἱστο , ο: οσο ρσοἰΠιοἱτοο Ισσοοο:οτ Ρ::

ττ·:.: ό· 6°οωω. Κσοσ ει: $.ΤΙου. τσοκ.: 1 τ. στο. τ.

:ιο σ.. οοἱσ οσοσ οσ:οτσοσ οοσσο ἰοσἰ:σοτἰστο , ε:ἰἰ

εστεσο: οεσἰ:σ τοετεεοτε δ: εσοοσ:οτσΠ:σο: :εἰ

ρεάο πιο:: , οσο :σιοεο τεἰρεᾶο τοττοε οποτε

σωστα. Ιοετο.ο.σοκ:Ιτοπι :τοσσο ποσοστο ἰ`ορετ

οστοτσἰε, :τοσο εἰ: ἰοοεΒἰ:οιο νο: οσ:οτα,νεἰ Μοτ

οἰοοσ εἰοἰοεοσ οσ:οττε,εἰὶ οεστ:οτο οεστ:σ εστιοσς

οσ:οτσ:.Όσοσ ἰορετοσ:. :τοσσο ἰοσἰὶσο:ἱστο,εστεοε

στοοἱ ρτστ(οεοετο:σ,τσοσ τοετεεοτε, :τοσοι εοοοσ

:οτσἰἱ:σ:τε τεἰρεᾶο τετοιο οποτε:: ετεστα. . '

Οτσ:τω οτοτοσε οεεετΠτσ:ετο εοΙοεττοοε,τοο: ε::

ειτε, σο οπο: οεἰ:ἰοστοοτ: :στο ετ:τωσεετ2τ:σ:ε ΙΜ...!!!

οποτε οο:οσο2,σοε ἰ-στρε Πο:: το στοοἰ: ο: εετε.ρ.ο , ε:: σ

ε: 1.εσρἰ:ε Πε στεοἱτοτ. Ποο , σο οπο: οεἰΙἱοσ- @Μπότε

τοοτ, ίορετοσ:οτσΠε εί:, σ:οοε σοεὁ οσο:: οστοτσ- ΡΜ· .

Με: ἱΒοσ:οη ετ8σ ν: οτοοεστ οσε .ο το: :τοποσ
8: σ:οστειο,οεσε: σ οοσἰε εἰοΒοσἰεἱ: τεσοττ::οτ ετ- ο

8ο Μοτο: ἰορετοστ. 8: ἱοοεσἰ:σἰἱοἱε,οοε εοιο οσο

ροΠἱ: οσ:οτσΙϋ:ετ. οεσε: τεοε!σ:ίοοε οσσεττ. Κοτ

ἰοε ἰρετσττ σε απτο, ντἰσρστ:ετ σο οιΙο:ετο,οεοοί:

νΙ:τωο:Βοο,οτο σωρο: ἰ-ορετοσ:. δρό, δ: ετοο.

τω:: ετ8σ οεεεἰἴστἰσ ἰορετοσ:. οἱΙεᾶἰσ , 8ε ἰρεε,

ε|οστοιο Με: Πεοιο οἰΗΒἰτοοε ν: οσ:στετο Μοσ

τοιο ἰορετοσ:. Με ειῖοειο οοσ:: εσοεορἰἰεὶοποε,ν:

οικω νΙ:τιοοτο ρετ Βτσ:ἰσιο σπεσοτσοεοι. Ετεσ

οεεεπσττὸἰοοἰρεεοο: ετσοσ ε: σοι:Ητο οτοτοσ στο

Βοειο ἰ-ορετοσ:. 6:τοτοετο τοεοἰσ ρτσρστοσοσττ

οσο.: ἰἰοἰ , δ: σ&οε σο σσίεάσ ἰρεεἰἰἰεστἰ. ΕτΒσ

ο ίὶοἰεἰορετοσ:οτσἰἰεεἰ:, σᾶοε, στήσω ΗΜ:: σί

Γεοοττοοτ , σε :οεοἰσ ἰορετοσ:οτσΙτσ Πο: ορσττε:.

Εκ σ. εσρἰ:ε οποσ:: 8τσ:ἱα οεεεἰΙἱ:σ: ἰἱε τοΐετ- Εξι: "θ

ιοτ. Νσ:οτσ εσιορσἰἰ:σ ε:: σρρε:ἱ:ο ἰορετ3στἰ δ: το·

ἰ-ετἱστἱ, Γερο εσο:τσ ποσοστο εἰἰἱεσεἰοε ττσΜ:οτ ο,

σσἰεᾶο οε!ε&σστ!τ ἰεοἰο ρτσρσοτσ: Με:: ν: σΒεσ

τε:τσοσ:οτ , ω:: ορρσΒιοτο οσο:ί:οτο εσοοετ:σ

τοτ,τοοτεε:σο:τοσ ἱοοεστ:σ,σοστσ:ἰοοσἰἰ:ορμ

:οοσ ε$εσεἰἱτε εττετ:ε:οτ σο σσοοστ τστίσοτ :οο

ΐοττοε: σΠσσοτ οστοτσΠ:ετ ἰετορετ σρρε:οοε Γεοοί- Η

τοτ, :τοσο ΠΠ οποίο ετοεσετοτ'οοε ρτσροοΕ:οτ. °

Νεο ἰετορετ ρο:εἰ: τοποσ σο σσοοιο οσοεἰΙοοσ

εσο:τσ οεΙεάσσΠε εἰἰἱεσεἰἱιε ρ:οροἰΞ:οιο ἰεἰρἰ`οοι τ

ειεἰ:στε,ἰὶοε επ:τἰοἰεεσ σοκοτσ ἰοοεσἰισ:τοτο ομοσ

ετἰσιοἰἱ το ἰ-ετοε! σ::τοε ἰ:ετοεο ρτσἰΙε:, οσο “απο

ΐεο:ρετ: :το :τοσο ἰαρἰἰτε ρτοί:σοοσ οείσ:ἱΒσ:οτ,ν:

το τοστ:ίο;οτ :εο:σττσοτσοτ ἰ-ορετσοοο ειρεττεοοτ.

οεεεἰἴεἰΒἰτοτ εἰ:, ντοοτοσοσ: ἰωσεεἰἰἰἰ:σ:ἱσο:ἰΙἰσ ω,ωΙΒΜ

τοοεστ:ο ἰοεεοττστοτ.Τοτο :τοϋ , ετο ροΙΒ: ἰεἰρ- ,,[Μ,,,, ° ,

Γοτο εττετ:στε , οσο :στοεο Γετορετ νσΙε:Γετ ἰοτο :το "του ·

Μοτοεκεἱ:στε το οσοεἰὶοοτ, :τοσοι οε ἰεἀο αἱ

ετ:ε:οτ σ:: σστεάσ οεἰεᾶσΒἰΗ τστἱσοἰ οἰἰΪστωε.

νοοε :οοσ οεεεἰἰστἱοτο ετἱ: σοτοΙἰοτο σ:: :πατάε

εσ τοοεσί:οιο,οοσο νσΙοο:στε:ο εποε: εἰἰἰεσετοε,

:τοσοι οε ίσε:σ Ποιο: εοεί:σ: ρτρἰεοε σΙοεάοτο οε

ωεωοτε.::οο .ο. Μισο οπο: Π: οσ:οτσἰἰτετ οοσ
οετἰσσ σΒἰεᾶσ είοεσεΗττ ρ:σρσἰἱ:ο , οεοοεσ: σο· η

:ε:ο το:ετοοτο ἰεἰρἰοτο εἰἱἱεσεἰἰτε σο οσοεί:οτο εκ

ετ:στε, ν: ρσἰἰἱτ εσο:τσοεἰεᾶσσἰΙε σρετστἰ,ἰοοἰεε:

ἰρεεἰσἰἱ σο:οΗσ τοοεστ:ο, νσΙοοτσ:ετο εΒϊεσι:τοε σο

ἰισοεἰὶο:ο εκεἰ:σο:ε, :τοσοι ρ:πἰ`εοεἰεοἰἱσἱἰε επά

τε: σο οεἰεᾶσσἱἰε. Αοοε, «μισο εσ, οπο: ίο:οτσ

ἰ`οο:,οσο ρστεἰ: Μονο ἱοἰ-σἰἰτσἰἰἰτετ εσοἰεοοἰ;εοοτ

ἰαρὲΗΙσ ρεοοεσοτ ε: πιο: σεεσἰἱσοἱσοε, στο:: = Ψ

ρταοτοετε οεετοἰτ.νοοε σροεεἰ: σ!τσοσ οἰτἰρεο:ε, .

σο: :Μοτο τΒοστοτο τιι€σΙΙτστΙ::ετ οἱτἱεσ: σο εστίε

οοεοοσ εσ,οοσεοο ρτσρτἰσω ΓσΙο:ε:ο ἰ-ρεᾶσοτ.Ηπ τ

οοσ :σοσοεε ρ:σσσο: οεεεἰἰἱ:σ:ετο οποσ ἰορετ

οσ:. ε|οσσο ἰ`οσἰ:σο:ἰσο: , 8: :οοοοτο: Γερο.ο. σο·

ίεάοοπ οσοεί:οιο , εἰτεσοοσο νοΙοοτσεοεσε:εί

ἰἰεσεἰοσ εσοττσ οε!εθ:σστΙε εσε::σττ, εἰ: στοίοτε οσ

:ο.τσΙτε.Όοτοε 8τσ:ίο οεεεἰἰἱ:σ:ετο σΒοσοετοο: Μ.

σοὶ ε:: Οεοτ:Μο. ν: Μποστ. αρτιο ΡΙτσοστεο: το στο:

απο. [ίου. Ο' Μπιουτ!). Μο.

Μο!ορΙε:: οποσ, το οοσ ΗΒετοτο στσἱττἰοτο κ' .

ετεστιτοσ εοοἰὶἰτοτ ρσ:εἰὶ, δ: "Με επρετἰτἰ νττεεΜΜ .3

σο οἱἰἰἱεοἰ:στεε ἰορετσοοσε , οεεΙστσοοοε εἰ: , ν:

ἰ-εἱστοοε , ηοσΠε σοσοτσοοε 88°σ:Π: το ετοσοτε τω::

οεε:Πσττσο:.0στε:. ι. σ. στι. ισ9. στο σ.. ηοἱοςοε
ο ` 5οοτοετσ:

..σ -..ω

σ.

θυστίε το.

το· οπο”.



Σ:: "οι"

Όσο. Χ ν ι. Ό:πωπω:: σ:Μιε.:. :πιει ι α;;

:πιιιιισ:αι ιιατιι::Ρ:ιπιι:::ιι οιπο:ιιιιι πατιι:αιιπιπ,

"Μ" Μ· ιιιοπο πιτιπα ίο:&αιτ:: οπο: ίσια ο::ίσάιοπ: πα

·ιώΠΛ! ΚΟΠ·

βίαια

πιο::

ε.

8::ιιποιιι

' Βάια:

“οποιο

μι.: πιο·

οπω

“πιο ιπ::ιπί::α,8: Β:πσι·ε:ιι ι:οπι:π:ίι: Π:ι :ο αάι::

:ιατι::αισ: , σιιι:ιτ:ίο οπιπι τω:: οι·αιτ:ιτο ίιιο::αο

οιτο πατιι:2,οιιιπιοιι: :ιιιοέ`: α: 'κοπο. ιο οπο θα·

τι: ι:οτπσ σ:ιο:ιι:στιιι· σαίο:ιπ οιαπὲ οιιιισπι:α:::,ιπ

ίποο:ποσ αοοοσιιτιιοι ιιιί::ιο:σπι ιιιο:ιισιι, οι:ι::

::ιοσιιτι:: πο: ιι: πατιιι·ιιιαο:ιι,ϋ οπο: ιιοιπο :οπ·

ιιοσι·στι:: οπο: οι: ο:ιιιιιτιοπ: οπ:τιασ8:ίοοιιαιιο

π: ιπιιι:ιασ οι·ιοιπαιι:, μια:: ι:αοιτιοπ: νιτισιι:,

οι:ι σ:: ί:σοτι:πτα:ισπ: αιίιι:ι:ιι: πιαιστι:ι:: :οικια

οι:τιιι::.Ει:ποαπια ιιοπισ π: οπο: πατι:ιαι:οιι:, δ: ιι:

πατπια ιαοία, πιο:: οιιισ:: , ν: πιιοι:: δ: ίοοιιατι::.

Υπο: σαοσπι οιιιιοπ:: πατιπαι:: :όβοι::π:::,οιια

ιο οσο οι:ι: σ:: οιιπαιισπσ ιιιιιιιιισ ο:ιοι::αιι: οα

ο:πτ :αιισπ:ι:: απο , π: ιιαιιι οι:ι:: πατι::η οι:ι::

:σοι :ατισπσιιι οιιι:: οι·σοιι:τατι: πατπ:αιι:,ιιι::πιι:
Π σε πω::α,ντ σ: ο:·ι::σο.οψ.βέι.οΙ:.σσπιι:ατ: ε: :οπ

ίσοι::ι:τσι·- ιι: σ:οιπ: αο σα: ίι:ο::αποα: :απο:πι

οιιιι:πιτατ:πι :πο::ιι:τι:ι· οποιο ιπ οπο: παιπιο,

οι:αιπ :ιο::ιτι:: ποπ: ιπ ιαο:ο, ο:ποι:οοι·αιιιι8:

:πιοει.ι:αοιιιοπίοι:: νιτισιι:. ι): οπο ιιατι: ::ιτπιπ

ιι:,:οι:ιοια::πτιιι ο:: ί:τι πιο:: τσπιισιιι, οι:ιιιι: :ίι:

ιι: οποιοι:: ο:ι::ατο:ιοι:: , 8: Ροιιοίσοι:ι:οσπτιιι

α οπ:,ιπ:ιο:α::πι :ο πιαποατα ο:: ί:ι·ιιαποα , :ιι:ι

τι:ιποι:: νι :σετιιτισπι: ο: Όσο πατιπαιι: , ίσο ν:

Απτιισ:ι:παιπι·ο , οπο: τω:: :ιι οπο:: πατιπιι: νι::

οι::. Ν:οι:: :πιιιι ιτα ιπαπ:α π: πατπια ιισιπιπι:

οιιι·α, ν: ιι: Αιπιισ:σ ίπο ίιοι ι:οιποια:::: ιισπ οσί

ιιτ,οιοοι·ιι: νι:ιοι::,νι σσοπιτιοπι:ι:οιι::α&ιπο :πι

οσπτι: ο: Όσοι Π: οσο Και:: ν: ιπιπιπιππι ω::

ίιιπτ ο:: Βαιι ο:σοσιιτισπσ:. @οποιο αιωνια:: πο::

πιο :ο οσωιιιοισιπ οπο:: πο:: οι:ι:: :ο «πω, οι:ι:ιιιιωι

οιιιιιιιιιιοι. Που:: οπο:: απο:: οιιιιιιιαιιιιιι:: ιι: σο,

οποΜψωιωι. Ι:: οιιιιιιοιιι οι:ι:: οπωιο:[π

πι: άσπιικοιιιι σιιοιιιιιιιιι. Λοιπιιιι οποιο: σου οι:ι::

ιιιιιιιιι·,οιι: πω: ΜΜΜ. Βιοιιιοσιι: οπσο οπτσιι :σο

ποί:ι πα:ι::αιιτ:: οοππιπ ιιοπ:ίιπιπ , οο_τσιι απιιιιι

πατιπαιιτ::: σοι:: ποπ ί:πιο::οιιιι:πιτα: ί:πίιιι πισ

πι:: ::τ:αιι α: ταπ:α,οπιπ ίπο::α:ι ία:ιιο οσοι:: Ρ:·

ι:οιπι οπο: οπιισ πωπω ιι:ατιππ, οι:οαο ιπτιιπί::α

αοιι::ι:κιτ: πιο: σαι:: οιισοι::αο ιια:ιιιιιίι:οσιπα

ιιιι·αι:ιι: Βιο:ια :ι:ι:αιαιπ.

ο. $τατι:: πι, πατι:πει: ιπ::οι·α, οι:: ιι:α:ι:: :οπίσ

πι:: ιιατι:ια :ατιοπαιι:οι:ι ίι:οια ο:ιο:σπι αοοιτ ο::

ί:&αιπ ίι:οι:θ:ιοι::ιπ :πιο π::πτι:αο Π:ι:ι:: αι:

:ιιοισπι πωπω, τω:: οαιτι:ιπί::ιοι·ι: :ο ίι:ο::ιο

πω, οι::ι:: ιιατππ: οσ::τδιιι::. :ΙΤ: ιπ:οιι:πιι ιπτ::

:πιο πωπω , 8: ιιιιιιιια: οι·ιοιπαιι:. (ισιιι::πι: .οι

:πιο ιιατιι ι. οιιια ποπ Μι:: πωπω: αο ιιπσιιι ίπ

οσ:ι:α:. ί:ο ίοιιιιι: οπο:: ιιιαι:: ιπ::α ιιπιιτ:: πα

:ιπαι ο ιι: ο:οιπ: :τι αέιιι: π:σιαισ: :α:ιοπι :σπίο:

ιπσ:.Οοπιισπιτ οι:ι:: ιι:ατιι ιιιιιιτιπ ο:ιοιπαιι: π: ο::

ίσιᾶο ίιιοι:σιισπσ οαιτι: ιπι:ιιο:ι:αο ίιιο::ιοι:ι::,

δ: ιιισπ:ι: αο Παπ:: Ειπα:: παιιπ. Οπα:: π:: οι:ι

οσ::ιι: ιιτποιι:ι::: πατιιιαιι:; ποπ :πιιιισιι: πωπω

ο:οι:π:; π:: ίι:ο::πατ. Επιοιι:ιτ:: , οιιια ποπ σι::

ι:ι: πω:::ιπ αο Ειπα:: ίπο::πατ. ίσο οι:ι οσο:: ίο

οσ:πωι:αιι: οιισαο ιποοιιπι, οι:ια πω: Π: ιπο:οι

το: πωι:π οππιιιπο, οιι:πιοπίοι:: ιποιιιιοιιι::ιπ:,

:ιιταπ:σπ ο:οιτι:: Απο:ιιι:ο. Π: οπο ίιατιι ι::ιιι:ι:ι

οποοιι: :ο , ιπ:οιπιπι:ταοιι:: ::οι:ια: ιιοισπτι:: α:

ιιιιιιτιο οιιιιπο ι:οεπιτ::ιι:ιι:ιπ: πωπο ο::ί:ᾶιίἱἱ

πιο , ν:ι ο:: ιιο:ι:: παιιι:αισιπ ο: Αιιτοοι: πατπ:α,

απ:ιιιισίπο::πατ. οποιο ι:ισοπιι:. 6ο: ο:ατιιι ίο

οσι·πα:. οποαο ίι:οίο:πτιιιιι: ο οιιιοι οσο: :οπιιαπ-°

τ:: , :οικω αιο:πτιίιιπ::οιισ, ποπ :απισπ ιιπ:

απειιιι:πιτπι·: ίι:οσι·αοοι:ι:, ιπο:οιτιιο;οι:: :οι:ι

ο:ί:απτ οπιπσιπ ί:πίιιιιτ:: οιιοπαιι: αο νοιι:οτα:::

ο:πταισ:απιιππιπ ::::αιι:πισιπ. ι|ι::πι:: , οι:ιοι::

κά: νιι:ιτπι , ιιιι:Βιια ίι:π: οσπα , ν:ιιιιιι::ιιπι σο:

- ΦθΡ""π Τ0°ι 3ο - · -

α: νι::ι:ι:: ι:ιο:ιιι:: οι·οιπι: πατι::αιι: οι:ι οοιιππι:

πιιτιιιι:: ιιιι:οιπ, ν: :::αΒιιιι οσπο: ιιπο α:οιιι:ι ιι:

αιιοιισο:αοπ ο πατπιέι μι:: οοίίππ::ίπιιι:ι€: ι·οοπτ·

:τι ποπ ο::ι:αποιι,8: αο ι:ο:πι π:: ιιιιοι:ποαιπ οι

:: ποπ οσιίππι, πιο ιιιίι:ποιιιι::ιπ οπο:: ο:ι·ί:6ιο,

δ: ιιιιιιιιι: οι·ατιιιτα σι·οιπι: πωπω ιπο:οιι:.

'3.8:ατι:: :ιι , Μπι:: σ:ιοιπαιι:, οι:ι Πιο:: ίι:ο>

ιιιοι:ισπ:ο: οαι·τι: ιπί:ιιοιι: :ο ίποσιισι:ι::,8: οι:ι:

:ι: αο Όσοι:: ιιι::τιι πα:ι::οι:ιπ , αοοιι ο::ί:&απι

ίιιοι:&ιοπ:ιπ :οιοσιι: :ιο ιιπιπιπιι: , ε: :π:π:ι: :ο

ι)ι:ιππ οπω: ίιιοσ:πατ. ο:: οσπα ίι:ο::πατ. 8: νι:·

9ι

πω.:

τπ:::ιπίι:ία:, :οι:ι :αι:ιπίισπ: οι::πι: ιποι:ίιιο δ: ο

ιιιιο:ιί:ᾶισπι:,ται::ι:::ιπι·αιι:, οποσ: ιποιαιι:ι ω:

ιο:απ: πατιπαπι π: οι:ι: ο::ί:θ:ιΠιιιιασ τ:αιιοι:ιιιι

τατι:8: νπιοπι:, οπο :τι Β:ο ιπ ιιαι: :πια :ίίσ οσίι:ιι

ι): οπο Και:: ιιοι:::, ποιοι ιπ οποιο ιιοιπιπ: ίι:ιίί:

ιιιισιιι :ιοι ιιοιοιπσιιι, ν: π:: ν:π:ι·ι: , π:: οισοι·ια

::::ιι:πτιπ,πιίι οπο Ποστ:: ίοσπισ ::ιι:ιταοατ, νοιπο

οι:ι:: :αοτιιποοσαιιία; πιιιια :ιο πιαιι:::: :ιιιιιατιο ιπ

ι:ιιπι::α οι:::ο:οα:νοιππτατ:π:,ί:ο ίσια ωιωω.

:α ίσιοοπτι: ίιιαίιο. Διώ, οι ιιωιιιιιιιο ιιιιτρ:ρι, ιο·

οι:ι: Αποποιπι:: ιιο. ο. ο: οποιο: ω:: :κι π: οι:

Απ:: πω: οι". οποιο ω:: , απ: οι οι: απου:: οπο:

οποιο πιο:: δα. (ι:π::οιι: οσιπο: Μια:: ο:οιτι

οι:: ιιιο::παι. αο αιποοιιιπ Απᾶο::ιπ οι·ατιπ ίσο::

σιππι::,πιι αιιιιο νσιιιπτατι ίι:ο:ι·ι:ποιιπ: :κι ιιι:οσι

ι:ποι:πι ::ατπιιι ίι:α-ιοίιι:: νι:ιιο::α, ν: οπιαι·:τ ίπ

ο:ι·πα:πιαιιτ:ι·; οποιο π:ιπιι: οσο:: νοιι:πτα: σε::

ι:::: νι::: αιισπα: . ίσο :απτι:πι ο:οοι·ια:ιπιπιτπαίο; ν°!",""

ιιιπ8:ι·σ νιι·ιοπ: οπο:: αιιι:ι:πιι:: π:: οσο:: νοιιι-2τεί:ΐέμ

·υιιϊο:αιιΔ
ια: ιι:δι:σ:σιο::ι μι:: αο σιι:::ιιιι:ιπ, αο οι:σο :ο

οποιο: ο:οπα , ίσο οσο:: ιιο::ι:::ι ιιιοι::ιιιιιι ιι:

&::: ί:ιοίιιιιι αο νίι:ι:: οιατια: πιο: νσιιιιιταιι: :ο

:οπί:πτι:: ν:ι οιΠ:πιι:: ίσιο πτ:τπ:ντιππ:οι:: οα:ι

πατιπα: ιιιοτι: Επι: :ιο απιαποπιπ ίι:οσι·πατπιαιιτσι·ι

οι:: αο νοι:ποιιιι: παιι::αιιτσ: , οιίοα:ι οι·αιια ιιι:- .

οι:ιίι: , οπο αο απιαποι:ι:: ιιιπ:ι:ιαοατ :ι:ιιαοαιοι::

οσποι:ιαπ: ιιο::τι:τσιπ ιι: αᾶιιι:: πιιι:απ: , αο ποια:

οι:ι:: απιαι·:αι:τ οο:οιισ ω: ι:σπί:::οα:.

ο. διατι:: σο, οπο:: ιαοία:: ιπ οπο οοιπο :οπο

ο:ι·αιιπ οι·ιιιαιπ: οι·ατια δ: οσοι: ίπο::ιιατπ:αιιοπ:, @οι πι::

οπο: :σπτιι:ι:α ι·σο:ιιιοπσ οαιτι: ιπί::ισιι: :σπτι·α

ίποσιιο::ι::, δ: αι::ιιιοπ: ιπ:πτι:ο Β:ο ιιπ: Πιο::

πατιπαιι , αιιιιοι:: ιιαοιτιοι:: νιτισιιι, :ιι ίι:οπ:πτα

τισπσ ο:::ατο:ι:ιι: :οπτιαάι:; οπι οσ:ι:ιιαι:πι αο

οπο: οιιιι:ι:ι:ιισπ: :ο οο:πι ι:οπσίια :π:ι:σποαι

Οοπίι:τ :αιιισπ ο:: ο:ι::αιιιιιι οιιοιπι: πιιιιι ο: πα

: ι ι:ι:ιπαπο παιι:ιο οι·οοιι::ιιτ: ίποτ:αιοι:ιιι, :::

ι·).ιτι:ο ν: :οι:ιτ:ταιιο ιπ ο:ι:ι·ιι:: ίαι3:α ο:: ο::

τ:ατί: Η: ιοί: ίι:οιι·αιΒιο οσοι ίι:ο:.ι·ιιαι. οποο τοπια:

πι::ιιι·απι αο ι·ιιιιοπι: ποιπιαι:: :σπ:ροπ:οατ: θα::

:ιιιιι οι·οοι·ιω οστ:: πωπω ιπαπ::πτ.

$·.8τω:: πι, πατπι·ι: ο:: οιατιαι:: ::οαι·αια:. @οι

οπαιτι ιι:α:ι::, αοοιτ ται:::π οι·αιιαπι οι·ω:πι ία:ι:πη

τσπι οπο: ::ιιοπι: νι:τι:τιοι:: ίι:ο:ιππτιιι·αιιοπ: α:

ιπσ:αιιοι:: πω” ατοιι: αοτο οι::ιιιια:ια αι:::ιιια,

οπιοπ: Πω:: ίι:ι: ίιιιι:οατισ:ιπιτιιι·. ιι: ι:σ: θα::

:σιποια:σπιιαιπ ο: Απτοσι: οιοι·ια, οι·αιιπ,π:τπ:ιι:,

:τιαι:: ::πιιιιιιπ:αιπ, ιι :π ει:: :οοπιτιοπ: τι·ι:ιια: σ·

:ιοιπ:ιπ,ίπο::πατι::αι:πι σο: πσιπο πσοστ, οι:ι:: ε.

τι:: οιι:ιπο πω: ίιιο::παι. ίι:οοα::ιι: πιο:: πω::

νοιππταιι:: οποιοι:: .π. ει:: :σοπιτιο :αιιιππιατ ιι

ο::ι:πι α:οι::ιι:ι::, οποσ: οοί:ιπα ι·ατισιιι: ιο:: : δε·

οσο: ντ:ι·οι:: αᾶι:: ο: ιιοσι δ: ι:ι:πτιο ο: Όσο ο·

πιιιι σο: οοιιι:π: ιπ :ποσοι ιπι:ιι:άι: ν:ι ίι::::ίιι:

ιιο; πι: νοιιιπ:α: 8:ιπιπο: σιι::ισ πω: ντι·ιοι:: ιι:

ιπιπι :σίοοπο:πι:: , αιποι·ι: οιι:ιπι παιιιι·αιι:8: ίπ·

ο:ι·πατ. ο! οποιοι αι::ο: τιιιιι::::ι:::ίι: , οποσ.:

οσοι:: :σοπιτισ;παττιιιιιι: αοίοι:απ: αο Αι:ιιιοισιιι

παπι:: :σειιιιιιπι ο:: :ιιιοπ οι: οσπα πιιιιι·αιιι,

Β ι: 3 “ ίιιο:ιπα:

:οι

ιι. _

οπο: ιι::: πο:: :ιι:ιιιοι:τ σπιτι:: ιπιο:ιι:&ιοπ:: θιιιιιω,,



ιι..

.ιο ιν»οιό.

ιοιί·-ςσι οι

ΜσεΜΙ.ιπ

σου”.

:οι
ιορσιοατοιιιιι ισσιοσιιε ιιιισι σοΒοιτιοοσιο ιορσιοο

ιοιαισο·ι.Αοσο νι οοιοατοιαισιιι ιισεαι οοΠιι:ιισο:,

νιιισιι ροΠιτ τιιαει5 οσεαισ ιορσιοσ.ιοιαισιοι σοι::

Ρσια8ιο,8ι ιιιιοσ ιριοο: οαιοιιιισο: ισο Μπιτς οιο

ιιιισιαισο: οοιοιοσ ισιιοιε νοσαισ ιορσιοατοιαισιο..

ιο οοοιιιισι σ:: Με Ποιο οαιο ια ι:οιοοιια σΒσι

Βιατια τιιοιιια,σιο ιο νοο ο:α8ιε,οοαο: ιο αιιο,ριοοτ

ιαιιισσιιιιοισε νιισε. Μαιο" αοιιιιιο αι! ο'ρο: ιιοοο

οσιαοσοι:ιοοι σοσι ιο ρτιο:ο, ο. σ. ιο οοιι:οε , μια·

τσι 8ι:ιτισιοι ατι ιια:οαοιιαιι: σοοοοριισσοτιαοι, σεσι

αιιιιιιιο οι! αόιοι ιορσιοιιι. δ: ο:οιαισι ι:ιιιιισιισε. ιο

ισσοοσιο οι α. σο σεσαι οποια αει ορσια ιορσιοατ.

ιιοιι ιαο:σο .ο οιοιιια ορσια τοοιαιια οαιοιαιια: αι!

σο .ιι. σ:σισσο‹ια οσο ισταιιιαιοι αι: ιιιιστοἐ σοοι:ο

μα. οοοιιιοιοιιο σιοοο ω...ι., αιι ιιοοσίισ οι::

ιαο‹ιο ιιοιι ιο:ρσιιιισι. Οο:ιιιο (οποιο ιισοιιιατιο

Με, 86 ι:σιιιι. οοια ιο ιιιο ιιοιοο οοο οι σειρα:: Βια

ι:οι. α: χ”. ει:: οσοι." σο... δσέ?ιο ο ι

οοισσιστ , οιίιιιοοα σοιο ι:σοσιισιο ριιιοσ σισειιοέ

οιε σοοιισ8α οσσσίιαιιὸ ιο οποιοι ( οαιοιαιια νο

οσι σοι ιιιοσιοατ.ρσιιοιισ σίι:οοιοταιια σοοισοοσο

το” νοσατ Βαιοε ιοιια ιιιοιιοί ιιαο:οαιει ει. ) Βια

τω: (ομοια. οοσο:: Εσσισίιαιο Λάο:: &Αιι2σιισ ·

ριοδιστοι, σοσιισισι. Ετ σοοισοοσοιιιιι σοι:: Ρσε

ιαΒιο ιιισσισι, μπιιιο»ι .4.ιιοΠιιι, οι» ρσΠσιοι οι·

εοφ : οσο σοιισιιιι ροίισ οσιοιαιο ιι:οιιιιισο: οοοιε

σοοοατοι. ίισοτ οσο οσοιοοι ιοσσ , οσο ιιιισιιιεσο

ιιοιι: Αοεσιοιοο: ιρσσισιοοειοισιιιΒιιιιιιιιοε, μορ

ισι "πιο ιισσσοκοο: ι ιοοιτὸ ιοιοικ ιοξιι&οιο νοι

Με ιισιιιιοαΙσ ιο ηιιιιοι.ιι οποιο ροίισιοιοο:, οοι

οοΠοιο αᾶοαισ νοιοοι ασσσοστοοι; ιιοὸ οσο εισα

τιισσο: ίιαισ ιο σο, σοι οοιιαα&οαιιε ριαεα ιοΒιάα

οι: σοσ: νοιοοι οαιοιαιι ο:ο‹ιο νσιιιΒιοι:: [οικ

Ιιοοιοαι ιτι σο ιοιιισβο ιοιο, οοσο εθο ι-οιτιαιιοοη

δ: ιιαι:ιιοσιοιιιατοι ιοΒισάοο: ιιισιο, οοσο αάοι.

 

τια,τιοαι οιιιιοστοιαιι ιαιοισο: σοοισοοσοοαι::; ιο Πισσοιιοο:,οατοιοοιιιοο:ιοιι, δι Αοεσιοιοτι: Ν. '

άιι| |Ι.Μ Βετο ιισατιι. σοι σοσαι οποια αει πιο: Γοοσιοατοια- σοοιιι οοιοιίισσιι μια: Γοἐ 8: σιι μια οισαιοιιι, 2:22· ?τ

. . . . > . . . .ο
Μ" ισ: οοοαιι ιοιιιιαιιιιαο:,οοιιοοοιιο Ποιο σιισι οσο ιαιιίοοσ πιο ιισσι:ειτοδο ιιοοο8ιατιω ισοάιιισσοτιε ή έ»

οι... αι:ιοοσ σοοσοιιο ιοιισιοιιι.οοια τοιοσο Μισό

ιοσο ιιιιιοτο ιισαιιι. οσο οιτιιοατοι αιι ωοπο: ο ατι

ομοια: σοοίσοοσοιιαιο, ιισ Βιαιια σοιο Ροιιιι:οεδε

(Σοοσιιιιε ιιιιροιαοι ΤιισοιοΒι , ιοσο οοιιαο: τισ ιαιι

ίιιιτο ο:σοτιοοσιο ι”σσσιοοτ: νι οσο τισ ω.. αιιιιοα

σιοισιοσ ιιιοριισιαιοο:; δι ο” ιιοοα σο: ιοιοιοο: ω!. ει”.

οιιιοιιι ιοιισιιιστοιαιιιι, ντροισ σειιιιιισσι,ιορσιιο- Μ. οι

ιο ιιιοιοιοοσ οιιιιοισ:σοοισοοσοεσίι ο ροιιοιι , νι 3"":!;β

οποια αιιιο:ι ροτοσιιοι , ιο ιιοσιιαιι: νιιιοερσοσατι, ω. '

ι οοιιο ριαιοιιισιο οποια ροταιιιαιο: οοιιαοοσ οι ο

τοσο ροιΒιιοιιοιο:οοαι,σσιιο οι Με σιισσισ α&οσ ·

ιορσιοαι. Ροισι,5ρσι, Ρ:ιτισοτιο, Οιιαιιιατιι, ασ νο

τοιοιο ιορσιιιαι.αιι οιοοε οσο Μια:: σ8σοτ ειαιια

σοοιιταιιισ ιορσιοιτ. ίσο στιαο: οιισοσοισοτσ,6σ σι:

σιιαοισ, ορο οσο €εσοι οσοι, σοι:: σο α&οι ιορσι

οαι.σιιισιισιοισιισιισοιοι σιαιἑινιίιοοσ Πσι,ριοιιισι

οοσο: οιοοιαορσι5ιοι·,οοιιιι σιισιταιι ροΠιοι,τιοτι

σοοοοσ ίαοάΞι σοΒιιαιιοοσ σιτι·α νσιιιοο:.

Κσοοσειιοι ιο ιιοι:ιοοι ισοισοτια,

τιιοιισα ιορι:οοιτοι ὰ δι:ιιοιαίιισιε, οιιισσι,

ο

σιοα νι (ἱα- ι

σοοιισιιιο οποια σοιι: Βιαιιι σοοοαιοιαιιε, ιοοιτο

οποιο σιΤσοιισιιε Βιιιιιασ σοο: ιοοοσσοτιει οαιοιισ.

Ριοο. ι.σιι Αοοοιι. σιοι ιιοιο Ποιοι:: οποιο μια

οοσο ισιιιιέι σιιιισοισο: σιτροΒοαι σοοιια'Ρσισε.

οι Μαοισι:. το ιιοΠιιιιιι ιιιαοσ αειτοιιτιι. Πσ ιοοοο

, ρσιισοστ. σ. ι ι. Ι$οοιοοιοι ώ· άιῇισο!ιο.ι· στοιιοο :β

ι βιο »Μποστ Ρι·ΙοιαΜΜ οιιιοπιιοι οπο /ισ το!μοάοι,

ΜεΙωάοοάοι ήσι 'Όσοι , @οι ιο πάσι» Μ. 3. (σ. οι:

Μι. πο. σ. σο. άοιοοιοΕοιοι, 8σιιιιιλ σ. η.. ω...

οπο” οι οιισοάσποι ένοικοι 50ο οσο βσοοάουο οισ

 

ια·οο οι ταιἰο›·£ ο:οιτὸ ο:ιοιιε ισι:οοσιοιο σκι σο·
δ

ω!» Πιο: οποιοι: στου: οοιοιιοα»ι οοιοι·αι» βοσ[ο- οπο: ιιατοια, νι ίορια ο. ι.ρωοοο ·υττοτομψο.

ιισι·οοιοΜ!ιεπισιά ώ··οοσ Νο: μεσου σπορ» ποι- ?βιο οοι·όσβοεισπ Μάιο; ώ·|ισοοάοοι οοϋου»,|σι!ι

ιιοιι; [οι. Δω ΠαωΡο" ποιο" [ϊ ρ0]βοϋ.ι # ι σε: οοιιΜτιέ?σι ω·2ιοα!ι οποιοι οποιοι:: οιισ€7Γιοι, ό·

ι σκοοιιοπο ΗΜ οιουτου», οι ο” οποσ ου ω” σ· ο σι·

Β Ατιο οοιιιι ιιρραιέεσιι,σιτσίισοτιέ οποιο τα· ζωο” ίοι:τιιέιοι σύ· ιο α? Μ. έσω. «έ. μ.....ιιι...

ιιοιιιιιι,ι.ιοσ ιιοιι: ιαιιοοαιιι σίι, σε ιοιιιοισσικ > ·υποοιοοσβοβυ» ,οπο Μοοι:οσο .]ίοσ/οοι!ισιο,οοσ

Ριιιισιριισ νιιιστοι σο-ι8σισ :ιο αοιιιοισ Πιο οιοιιιιια [Ρτοοοπέιιι οιιιοι.σοοι ιίζοοι·οοιοι ο άιοισο!οιι, ό· οι· Η

σσοιιιιιαιο, ροιΪσ σοοισοοι Ποσο: Γοιιο: ρσιισάι(- ; που» ποιου» οποιο ποσο ιισ ια&ο, αΙισιοο: σι8οιισοιοοιο οοαιι ριοριιοιο , ισ. Πσοιι: σιαια. νιίιοοσ 'Ροιοιιιι. Ι)σ ιιι:.αιι:. ιιι:.3.σ. 2ο.διοοιοοσοιΙιιοβ

ίιοιι:ιισιο,·οοιι ίσοι οαιοιαο: ι:σαισ οι. ροτσίι: ιισ- σωμι,οοοβΙοοι ποισρσ:Μιου»,βάποτσ οιοοσοι οπο»,

ουσ ιιιαο: νιίιοοσιο Πσοε ω., ιιι:σιαιιιαιι ιισ8αισ ι ΨΜιί.ΜΙΜ μι!! οπο» σο!!ιοιιΙσιοιαδιοψ , οι» οπο"

ι:οτσίι, οσο ιοοι σισατοισ, ο ιιιοοσσοτ σο; τισ μ; ἱ οπο... οποιο, «Μάι σοοιιιισ7ι[ου!ιοιιο.ι οριο: οπο.

πιο: ιτιοοσσοισιο , οοαιο ι:σαισ ιρσάσι αι! ί....ιορι.. σ|| , Μ» στο οποιοιιιιοι οποιοι: ιΖοσΜοτο8

Αο&οισιο, ιρισ ιοιισιιιι ιιιιιοοσι, οοοιι ισροΒοα- ι ο·ιοι...ιιιι βοοιΙισιοι» οποιοι, ῇάριιῇσισοάιΜο”

τι: νιοσιοι ορτιο:ο οιο‹ιο οιισιαοοι Βσι , ισοο8- ' οπο», ό· ρσι·)ΈδΙιοοιι σκοπιιο»ι. Νο» "πιο ιιοιι πω.

οαοιιἔι στοπ:: ριινίισέι. ν ιιιισ Ρσιαειοε οοι ιιαοσ σί- Ν πιο» οσοι φαι: οπο” οι ΒΩ'ΕΡΦ οοιοι·οΜοάισιο:»,

ισοτιαισο: σιιιεσοιιαο: οποιο β: Βιοιια ιο οαιοι:?ι 8: οοσοοιισοσιου»ρηιοοοι στην: ψ μπαι» Μοοιιο,

:οι οι” οι- αισιιιιοιο ιο Όσο ( ιιοιι σοιιο σοιισιατιοα ) σιιοοσσ οι οάοσσουο οοβσοσίο , οι Ποάσοάσμιο:οιοι. οπο·

"ω" Μ· 'αιοσοιι, ιιοιια ιο Αειιιιιι δ: Αο8σιιε ιιιιο:ο :αποτο μου» σου» ιο ιέουταοσοσ ό· ιιιβισοΙοιισ »οοι/ίι,οσο πο.

ω" ιιεοοοιι οοιιιι, σοιοο: οαιοιιε ριοιιοσ ιικισι:ιια; δε ι πιο» :οι μποσοεοάο,»ιο :ο οοσο Μπι οι , ποσοι οσ

σοοίσοοσοισιοο:οσο: 8ι.ιιιαιο ιορσιοατ. αιι σο ο.-! σεῇοιισ συι»ιτιωιιο7. Ετ σο. η. Νσο "πιο οπτικο

ιιοιιτ 5 σιιιο 8ιατιασ οοιιοσιιο ιιοΒοσι σοο: .ποιο σου» ώ , »σ «που σ#Ξ Ροποπο »πιο οοσάο»: οπο· τι·

8ισιιιΒσοιιο οαιοιαι. Αιιο:ιοτ οοιιισοι Με ιιασιστι- σε [σΠου» Φρισσοτου» θ ἱ#ωσῖ#ρῇ##ο#Μ Μαιο' Φ?

τ:οερισιι:ιοιιίιιιοοε ιιαι:ιιοε 56ο, οσε , οι τ:ιιαιιιο- οσο μ-#ιιο:ση"οιιου» σηοσοφι|ιτιοου. Εο οιιτοιο

τι: ιιιοιιισ,Ϊοιοι::οοσαἀοε, ασ ιι::ριιιΕς:ισ ιιιισάιο- Ποο ρσσσατο οι: ιοιιιιιιἐ οπο. σοιισσ1ΐα σιιρισιισ έ:

οσοι Πσι ορσιοιιιοιι, σσστσιο ήοσ σ ισιιαιισόι- ΑοΒιιιι. Ριοιι.2.σιοιιιοιιισισΕσσισιιαι :ισ Ροοιι - ω, ο;

οιιισ ασΒιοικισ ιοσιιτοιιοειο Ατιαο: δ! Αο8σιιε, οι. σοο:,οοι ιιοιι: Βαιι ριοροίιιιοοσε ιιιειιαο:οαοι οι- Ου·σχ.ΧΙΙΙ,

' ιοι·ο[Β οιιιοιιε ο:ιιιιιο:σ σοοισοταοσοε , οιιιαιιοοι, ιιιιισ.5·σ. Οσοι οσο μοοψι οι: Μου 24[Ξ07°σάϊσ οπο.

Ροισειιοοι, ιασιιιτ:ιοισε; σοειαο:σο, οοια σισοιιιιι ου», οιιω!ιι οποιο οαβιιοτ, οσιοιισ ιιοιι ωτοιο οποια

ισοοιιι :κι ιοισΒιιιαισοι οατοισ , οσο ιτισέ?ιοισ :οι 'οειιι.8τ ·7$. Ροφι :Η Βοσιοιιο»βοιι·οιια,ρτο»οιο οι:

ίιατοιο ιορσιιιιτ. αει οοσο: οαιοια , ριοριιιειισι:ι- ι οπου» Ροιο@.ὲ Πω πιο” ό· ιοΠιιοψοσιο/(ιιιουιο

τιιήοσ ω; νωωι ισιιι.'.ια,οοο ναισατ αιριτ:ιισ,ιιαο:- ποιο!ι. δ: 21. Ποιοοοισ οαιοπιβιθίο»οιιο «τι σ.ιι:ο!ιοιιο

ιιοιι: οι :ιοΑοοοιιιιιο δ: σωσει ,_ νι ιιοΙιιε Βια.- ιο ωοοποοοι οποιοι οοιοι·σ .οιιοριιι .οοεοωι μια

ιιασ τιιοιοο , ουσ @πιο ιιαιοι ίσο Ριου: ιοιισι:ιια πιο σοοάιοοοο,άριοοιάσ οοιοτοΙιι ωοι.ι.,οι σο· ου» · '

οποιο. 8ι ιιοιι ιΒιιοι ιο Δω!) 8ς ΑοΒσΙιωοο αΒ- ι[οιιστοσι. 86 η.Αφοι :β σοιοι»βοποιοι, ωοπο.

· ' Ιου»ποσοι

η.

Ρύσιο οι,

ποιοι ο;

80_[ισισ στο·

 

 

α. σ.



 

Πτβ. Χ271.· @α πατώτατα (?ι·αττα. .ΐαὸῖἰο Ϊ.

Μιατιτατα :τα τπτατ αυτια ακωἰααι βρεται:τ. @απο ι αίττααααω, ν!ιτ τιι.ι!!α, τα!!αατοτ,ίαραταπόα αίττατι

βρω: εδάάτιοαατα πατατα ῇιαβι@ α.ντα!τατωα, α: Βέη

δρα, ώ· ()!ιαττωτα Ποιον» βραι·πατατι:Ιιται· απατα” αοπ

ττατττότοτταεααταιιι , :μια ίαπτ ποίτπααΠατττοπαε,

αατ :τα Ηττα, απ: τπτατ ατττιιαα, οττ!ιο:τοιπατ ίαττατιι να
Ι'8ίήιι€ :τααταταιιτ ωαπτίαίτο. τ /

Ρτοτι. 3. Ροτιιττ !ιοαιοα:! α!ατατι:ι Πατ ντίτοπαπτι

α:: ίαρατπατ. !ιαατττα:ττπτω πό οτ:ττπαττ:ατρο ατααττ

Ηττα ν!!:ι τατα αεί τ!!αω:τιαο:τταετίτ εταττα ίιιρατπιατ.

@πίττα πιάτα ορατααι ττιατττοττοπαω 8τοττα ίαρατπατ: τα·

"""ζΡ2φ' :τα αιιταω δ: ίτιιόταα; ωατιταιτι δ: ρταταταω ττι αο

ΜΜ α” ααα: οτ:ττπα ίαπτ.Απταα. ρτο!α. Ροτιιττ !ιοττιοοτ:ττ

τιαττ .α ατιίττα&ιααω Παι αοπταωρ!αττοπιαττι δ:: :ττ

!αδτιοπαπιι ::οαιωαπίτω ίαα πατατα,8τ απ! αααι ρατ

ααιττ!τα οτ:ττπτε τιατατα!τε αίρττατα, αα:ταα ρτο πιω·

απτο ίαο τιααττ: αιτπα ττι !ιτ5τατι:ιαίτιτ5,τσέπιτία έκτασ

τα κατατα,ατιται· 2.ίατίααττ.τ πατατα,τίσαιτει·πτκΙτα πατατ

τιτίττ ω·ιίταττ, πα:: καρτα α: αοτιττα:ττοτ:ιοπια. Ηοωο

.π. τα ρατα πατατα, τω: τα !αρία,::οεποί::ατα ροταίτ

:ίαωοτιίττατταδ: πατατα!ττατ ίαατ πατατα Αατ!ιοταω,

ν: ίααιωαω !:οιιιιω,8τ ίοιιταω !ιο.ποτατιι οπτιπταω

πατατ.ατΒο ροταίτι!!αω :ττ!τρατα, ατταω οτια:τιαπ

ττα!ττατ, ία!ταιιι τιιιατι:το πα!!α τωρατατ πατατα :Πίττ

::τ!τα:ατιω αωοτ ία:ιαπιτατ αο8τιτττοπαω Βοτιτ δ: Αα

τ!ιοττε !ιοτιοτιτ. Ναω Π ροταττ:.ία!ιαττατ α:: Ηπα τιο

πα!το ίαο ίαραττοτι ο!ια:τττα, τιαατι:το :τττττ::τ!τα ποπ

τα!αατ , δ: :τπτ !ιαπαττι:ταπι α::::αρττ Βαπαίαᾶοταω α·

:πατα τ φωτο τπια8τεροτατττ.Εταατατα ί:ιοΕταατοττ

οτια:τττα τα τα τααττι, αατπή: ν: ίιιαω !ααπαία&οταω

δ

η.

Γατα:: :Με

πω: 07τϋ

αυτή Μ ΙΜ

αωαπατ ααο:τ Β α πατατα μια :τπτατ "τα ίαρατ·

οττιτιτα Πααε,ααω τιοτι τατιαα: τωροίίται!τα,α:ττ!ατατ
Π νττααα :τοπα πατατα εταταττα,τιαι!ιαετιοωο ρτα::α

ρτιιω τωρ!αατ, :παπα τιαωατια Ααττιοττ πατατα ία!ι

ττ::τατατ ραττα&α, αρρατττατ ίατιίτττααα ταττοιια!τ ο!:ι

ταιιιρατατ, 6: οωτιτα τπ::οτιιωο:τα αιττττπίααα_α πα

τατα αταααπ:ατ. Πτ::ατ. Αρατ! Ρατταε τιατ!αω στα:

αττιοττε πατατα!τε τα!ττ8ταω: απ8ο τιτα αίτ τωροίίττιτ

!τε. Καίρ.τωο α:: πατατα Ααραττ:. 8: ΡΡ. :τττττπΖαιττ

Λητώ. Π. τα· Τι·Μαιιτ. αιιιοτατιι Πατ 8: ::οπτττττο

παω,|ϊτιατ 0ρ07'τα2Πά ταΠτατατ:απαια, ατι α!το:ατρο τπ

τα!!τειι τι: τ!αττ αωοτααι Πατ , :ιααω τα!ττί·τ::αττοτιτα

ατα:τα ποπ αοτιία:ιαατα τ, ί::τ!τ::ατ πατατιι!αιιι, ν: ταπτι

' αι: ::οεπτττοπα Πατ ιιατατα!τ ριι!!ατα: αωοτ πατατα

!τα. Ροταίτ Βαπτττττ αοτατα 8: αττιατα Ι:το!αω αωοτα

παττιτα!τ,8α απ: τα τιιιιοττα :ττττταα!τατατ Πιρατατα ρία

ταα:ναταω Πααττι δ:: Ααττιοταω ίιιααι πατατα πα!!ο

αωοττε 8τα:τιι ροτατττ ατττπεατατ πατατα!τε αο8τιτττο

Παττοτα ττι τιοαιτιια :τα!ιατα: αατττιιρατ , τι:: α: :τα

τααα το!αιιτπιτ ν!!αιιι-αιιτοττε τ8πταιι!τιω αοτι::τρατατ.7

Παπ: τεττατ ωαπτταίττΠτωαω α: , οττ!τπαω πατατα

ταττοπα!τε τα! Πατιω ν: ρπττιατρταπι δ: τττιαω πατα·

τα!ατιι, πα!!αω τατωττιατιτ ρα8τια:τι :τταατα , ία:τ οπτι

τιτωο:ταω ρτοροτττοπαω , αυτια: τ!ταττ ατταω πατα

τα!τε αο8πτττο Αα:τισταπατατατωατττο:ταωπατααίτ

ααα ρτοροί. Η. ΠΙΠτα:Πια Μ: ιΙιτρΜτα ατα:ιττ.τ, πατιν

τα!ττ ·υτάε!ιαατ,αιτοΦωτ "τω" α: Δίαιτα: πατατα, τα·

έτατατττ, στα Πει:: :τυπικα τα: ίιααταϊταται·, ώ ατακα.

'ό' Ιπίατο , τπτ ρατα πατατα !ιοτι:ιπτιαω ροτιιτ!ία ρο

.Νιατιωι τα

,'ΩΓ0777!.Μ

βοηαΠτ ίο!ο αοπ::ατία 8απατα!τ- Πατ , ορατα !ιοτιαίτα ία::τ!τα

δά.,,”"α :τα ντττιιταω ωοτα!τιιω αιτατ::ατα, ν: τα!!α α νττττα ..τα

|'ΐ'ω"["' πατα , ατααπ:το πα!!α τα! !απιται τατιττιω ντΒατατ τατι

'υ!,,“ίθ ποπ . . ο . τα -

"ζϋίω.- τατιο, αιιιατανιτταταπι ίἱωρ!ιι:π ::οωρ!αααιιτια , ::ο

!ατα αιιιταοε, ίαραττοταιταααταττ,ρατατιταε :ττ!τρατα,

ατίτιαα τα ία::τ!τ!.ιαε οτια:τττα, α!ααωοίρπιαε ατττατιιτ:

ττι:ττεατιττ!;ιαε α:: τα:ἄο Ηπα α!ατρτττ: :πω ίαρα ατί

Β::τ!τατίττ, αρ τιτα οπιπτοαε α!οί!:ττιατα , τρωω-ποπ

πα!!α αιταταατα. (Παω τπτατ ταττοτιτα αρρατττατ ίρα

οτί·ταατατ ρττωαττοα τιοτιο !ιοπαίτο ίαα ::οπίοτωτ

ταττοτιτ, τα τρίαω τιιαατω:τ ίαττατ ιτο!ατιτατ ρατ Πω

ρΙτααω αοωρ!αοαιιτταω, ό: αίτα:ίταπα α!τ:ιααταπατ

ο

τατι:τα ατταω ωοτα!τ, ίαρατπι αότατα τα:τααττιτ!τ,ααω·
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!ταττο: να ααα:: :πιατα Βαπτιταα, τιατ πι.ι!!αω :τα ` τ' τ'

Αατ!ιοτα 8τατταίττ!ατ ποτττταπτι !ια!ιαπτ,αιτίο!α το8- τ

πτττοπα πατα τα!ι Παι Αατ!ιοττε πατατα ίτωτίταιορα

τα αι:ατ::ατιτ. Ηατοτ::α ατιτατι:ι δ: ατ:ταα ντττατιτ ορα

τα, ρταίατ:τω :ατα Βταατ τέταιτοπα αοτιταπᾶααοπ· `

ί!:.ιτ ποπ ροτιιτίία ροτατιτια·ωοτα!τ, :ατα ίο!ο Βατια·

τα!τ ::οπ::ατία Πατ, ία! ορια τατΙία ααιττΙιτε οτ:ττπτα
ιιατατα!τττπ:τατιτττα , ααα :τι αο ί!:ατα , ροτιτο ρτατ- “ Ε

ααρτο :τα πι: ορατττιατ αι:ατααιιιτττ, ντιτααττιαα ρτα·

πιο ίαττίατιτ; ποπ ίαααε α:: ττι πο:: ίτατα, ροτττο μα·

ααρτο :τα οραττραε ίαρατπατ.αιταττατι:ττε, τακακια

ρταίτὸ ίατιτ ααιτπ!τα οτ:ττιιτα ίαρατιιατ. πατατα πιατα·

Μια, αι:ατταπιτα ό: ρτατ:ιοααπττα α:! ία!τατ:αταω ία

ρατιιατ. ααα: τ!!α ττιττα οτ:ττπαπτι πατατα !ιοιι·ιτιιαω

αιτττωα!αίίατιτ δ: ατίταατίίατιτ :τα τα!τατταταω παταω

ρατ ορατα τιοπαίτα, απατα ατα!αα ντττιιτααι τιποτα·

!ταω , ατία:ιαατι:ταω: :μια ταωαπ ττι τιοα τω:: πα

τατα α!αααια :ιό ί·ττιαω ίαρατ·:ιατ. ποπ ίατττα!απιτ,

ία:.! παααίίαττα τα: αακτ!τα :πατατα ίαρατπατατα!τα, τα

οατίσατ ρτοτιαπ:ττε , τοταααίτ ΑαΒαίττπα8 , ίτ::ατττι

αααττατι:ττε Ρα!αρτα:,τιατ ωατττατπι 8!οττα ίαρατπατ.

ττι αωοτα τιατατα!τ Πατ ίαρατ οωτιτα !!:αταττ, τρίπτω

ααα τιατααττ ρώτα ν-ττττιατ πατατα :τατιτ:τε :τοααττ:

ααοταιτι ρττωατιι !ιοτταπτ αοωωατιττατ (Ξατ!ιοΙτοτ,

α!τατατιι ταιρα8παπτ ρ!ατττιαα. · α

Ρτοτα. α. 8τ Βτα:τα ίαρατιιατ. Π: :ταρττα πατα τα, #7

8:: ::αττι τα αοπτιαιτα τπίαρατατιτ!ττατ τι: πατατα τατ, Ο'^'"Ϊ'°°

εταττα ρττωτ !ιοωττιτ:8τ ΑπΒα!οταω, τιοιιίαττ ωα

8τε 8ταττα, :μαπα 8τωτπτ ο::α!τ , Βαωτ:ια ααταα,εα> ω, μα”

ωτπα οταα!ιιαα!ιΑαττιοτα πατατα πατα , πα!!αίατί;- τω, τω.:

ία: αι: οραττ!:ιαετ ποπ τιοαατπι Βατιαίτατιιω ίαρτα Βα

πατταταπτι ::ταα:τοπττ : απο Β 8τα:τα παρτ: απτ8ατατ

απ! αοωρ!ατπαιιτααιπατατα, ό: !ττααττ ατ!ατττττ , ίαα

απατα πα::ατίαττο, παλια α!τατ οαα!ατ, ωαρττ πατα

ω:: ατττ8ταττα ίατι:τττίταατια, :ιαααι α!τατ οαα!αα,ίἱ=>:

:τα απο ντ:τατα ροίίαπι,ίτ ιιοτι αιμα τιαπὲ , ία!ταιτι ι

ίαΠταταπτατ.ΟοαΒτω. Πατιτταιτι αι: ιιιαττπο_οραταπα

ταραρτιατ 8τα:τα ρατ Αροίτ. ατρο :τατιτταιιι αι: πια- -.

τττο πατατα ίαιι :ττειιττατα πατατα!τ ταραρτιατ. .εται

ττα:!ιοα απ: , ρτοροτττο τπτατ :ιρατα πατατα δ: τιτα

ωτα Βταττα πιι!!α αίτ ι ατρο !οπΒα αιτποτ τπτατιιατ:α

ταω,τιιια αίτ τα:ττιπ :ιραταω , δ! 8τατται11: τα! Β αίτ

ρτοροτ:το τπτατ παταταω δ: 8τατιατ.τι , ττα ν: πατατα

:τα!αττα Π: εταττα, !οπε:τ απατα τατιθ:τε πατατα ορα-'ι

τττιατατττ πατατα 8ταιια. ()ατια ί! πατατα τα:ττατ :τα

Βατατ εταττα , κατά αα ττα:ΐττ!ιατ ία:ι ορατττιατατ

ᾶτοττταταατἰτ :ταίαττα 8ταττα. Ε: ::οπττα,ίτ :τα!ιττατιτι _ - °

αι: ορατα πατατα αααττττ Βτατιαω, ωα!τὸ πια κατ:: ` τ· ι- '·
!ιτταωπατατα ρωταω ίαραττιατ.:τΩίττααττ- ταπττα Π ω:

:ττ8πττατ οραταττι πατατα σπιτι πατατα τρια τιστιαίρτν “

τα: αό 8τατταω ίαρατπατ. ωα!τὸ πατατα :τι8τιττα: πω:

:ατα Ηπα πιατα: ορατιιω πατα :ατα 8!οττατι·ι ίαρατ-Ϊ

τιατ. ίρα:3:ατιττ. να ίτρταττα 8: ε!οττα τιοτι :τα!ιατατ

οραττ!·ια: πατατα , τιια!το τπτατ:: :τ:·Βατατ ίο!τ πατα-τ

τα: να! Η ιτα!ιατατ τρίτ πατατα, :πατώ Με:: ορατ

!ατιε πατατα: ()οπττααιτ Λαμία · π·- ι

· Πτατ.:: πατατα ταττοπα!τα,τιατα τωαΒο Πατα!τ:,ωα-. πι.

τατατ ετατταω. Καίρ.ωατατατ 8ταττατπ ιιοτι αρίο!αντΜ"α".

τα, ία:τ αοτι:ττττοτιατα8τ αοτπιρατατταθ α! πατιιταω ί"””) Μ'

ττταττοπα!αω τ πτωτταπιι τι Παω ρτατταω τ!ατα κατ, ?::2:,;

πα τις:: ίαο ττα:: ααταιιτ,ττταττοτια τ πατατα ταττοπα!τα περι».

αίτ :ττ8πτοτ,:ιατπι τις:: ::αραιτ Βταττα 8: 8!οττα, :τπτατ ύτπιπαίτι

::αραιτ τιοτι αίτ τ!!α.. (ἱαταταω 88. Ποδτοταα τιιτ!!παα

ρτοπιιπ::τα:ιτ , Βτ.ιτταπτι πατιιττιτ :τα!οαττ , παο ρττωο

τιοωτιιτ ,- πα:: ν!!τατ πιιατττττ, ωιι!ιο ιιιττιίιε παταται·

πια:: αίΐα εταττ5. τα πατατέι!τ!ιαττ ατίατττττ, πα:: :τπτατ α

πατατα. Αιτιαπ.!τ!:ι. τ. τοπ. Αττα. ΠιβτρΙτιιααατάτω:

(τ·8ι·αττα στα.: τι: κα: τα". κατ.: Επι! τω:ῇσια τα· τ

βρωΜπέκαμ α: ή Μία/τι: ρα!τττα/ραττωαα,·ρατα/τα

ί :απατα άττατακτ.π, ατταρττο ταιρότητίιατα. Φ @στα ιαα›2- .

"τι τα

ο

τ Ϊαιατα

Ο

κ.2ΐ·· ° ··



σ τ

@ο Παι. ΧΧν Ι. Π: ιισι·@'τιιτσ σωει. οπο Ι.

Φωτ Μ. πιο!!! βοά σκσσἄσιιιιιι Μπιτ: ιιτ.τ«φωτ, Φωτο: Με! τιετιττετο τ 902 Π##! !!ΜΒο Θ!! ι ο” υπ: |όσπα

:τι ωσπου ιιιβιιτέιισ ?πω £σειιιτιο, ώ· ι.ιιιιιιιιιιι διιιι·ιιιιτ δ. εγώ!. Ϊ ι!!ειιι ιιπρστίσάεπι νσ!!στ ει!ώ νι ιιο!οπτειισοπ

- .!""" τω ιτι !0ετι.τ:. ο. Μάνιου” ·ιιστεΠοιιιιιιιιτ ιο!,οιιιιι·σο- ιισιιι!ι πετοτετιι τετιοπε!σπι σοτιπσιε οι τισσσί!ετιδ

Μι·

το.

σπιτι. το π! οι ίιιιτρ!ισιτστ ορστειιοοεσιτ ει! στα" (Έπιπλο. τετιοπιτ , ι!σιτστοοοι! σοποτοσπτιοτ ιισσσπτιοίτι

β! Μιπ;στ

.πατώ ποιο

σκοπο.

=Οι

ποσοι οποιοι 42482 ιιιιισιΠιτιιι |σι·ιιιιάοικ ιιιιτιστιτοι,

ιπιιέιιιιιιι οποιοι ΜιΜι7ι|σΜ οι @οι !ισιιιτιιτσ. οι σ. ι 3.

2ΐβ·συιάτωικτ ιιάρρσ”ιοικτιι!σω σιιζιιιτοτσιτι μι· (τω.

|ίιωι, πιο τετοιο το οποιο @οι ΠΩ, ρε οι βιιιι|ιιισάι

στο ι|ιιιστρστειτοτΜΜ το Όσιῇιιιισ. Ετ τοπικ: [τον

πω: Με» οποσβ . "τοΜοτο ό· ΨοΙτσττΜΙσ Ριτιι·ιτ σε

|ιφιι·ιιιιιιιτιι!ιο οπο". οι. σ. το. ειστε: πιΜφσηιοιιι

που» ποιοι σιπι!ιιιιιιι.τ. Ετ μπασο ιοιοιοτιε!ιτειιε

!ιοτιοιτι οοο ρτιοιοε!ιοττιο ιιιστετ ι!οπετοε, ιορστ

πετοτετιι σιοτ τοστ εί!στιτ. Ρτισσιροσ Απο. ιο Ετι

σ!ιχτ. σ. το·7. Οποιοι ιιφέι·ιττι.ι|ιτ, .σπιτι πιο σ”. οι

Μι. τισ 'οτε. οπο. σ. ει. 2ιισιιτιιιιο σΠέτοιιο , ποιοι

ι .φωτ άστο! οιιιιιττοάο σέΐέι·ιιτιο,|ι στο απο” ιτσέάιτισΓ

πιο. ( οι σ.3 τ . ειτ ) τιτατιιιιιιισ που σ/ιετιιτιιι. δι !. τισ

τισσ.οτι2. σ.24. Ν” στου» Πσιετιιτιο,έι·ιιτιο στο ω.,

οποιοι, Πώέΐο"δά"δ [απο ποιοι απο. !)!οτε ?ο 87!

ιττοε με. νετιετοιιι,ιτστ!ιο, Ιἄ/ἱο Με. Ποπιιτ.τιοεπ

το ετ.ιτιι.ο ιπτσιιτιο σιτιεστστιιτ ε τιειιιτἐ ιρσσιθσει:

σιτιοιτιοτιο εοεστσιοτ τπτ ιτιστιιεΡ σοι· πιο πιι!!οοι

ρσσσετοοι !ιε!ιστστ , οιτιπσιτι οτειιεττι ποπ σκιεστστΡ

Πσπιτιοσ , ποστ! !ιιρσττιετοττι!σ το πετοτο . πσ8ετι

πετιιτσ ε Πσο ποπ ρο!!σ,τοπττει!ιάιο σο. £ξω.τι.

πετιτσ8 τπεΒιι ο!σοιτοοι,τιοεπι οιιοιι πιο το Διτιιιο·

τσ πιο πσΒετι ποπ ροτσίι τ οπο! οποίο @το πετο

τ·π,σιιτετο πιο 8τετιε, τι ιισ!ιιτεσίτ οποιοι ΑτΒοστ:

τιιποτ ιοιισι·πει. σίτι!σοιτοτττ τιποτε: ιιττοτε!ιί!ιιτιτι

σε Ρεττσ τετιοπιτ, τιιτ8 ιιτι!ισετ, !ιετιι: στΤσ πετιιτε!ιΓ

Ποια:: ο!ι!ιεειιοπέ ετθ:ι!!ιτοετοιι; ιιιιιΒιιιΔι Πστιπτ

ίοιτστ· οιππιε: δε! σε οπο: ερρστιτίτι, σο φαι Πιοτ

οι Ποιο !ιοοιιιιιτ πειοτε!ιτ,σιΠ σπιτι ποπ πιο ρσι· ειτ

8ι!ιτι !ιττιστπετ. σοπίσοοι μποτ. Κάτι. οσε. εΠοοιρ.

ποιοτ.π.ίοιιστπετ. ι!ι&ετοι· τετιτοπι ε Ει!σ Ποστ·

πιιτιιιτιισ!ιιτοττι πάσι σοτιτιετιιτε!σ, ο ιισσσετοπτ πό

ο!ι!ισττετιιοτ πετο τε!ιτ το ι!σ!οιτοπι πετιττα τιποτε

!ιέ!ιοτοιιι,βι Πσοτ εεττ τιετοτιι!ιΠιιτιοτ,ιιοσπι !ιοιτιο

πετιττε!ιιστ ιροστιτ , ποπ ιειτιστι εί!σιτοιτοτ ειπε πε

τοτε!στπ, οι στιιιπστιιιοτσ οιοι!ο , σπιτι ττετιιτε σ!σ

ποτε ιι!ριτστ ει! ποσοι !ιτρστπετ. επτοτσ ιορστοετ.

ιιισοιιιτσιτιιιισετ τιτιο,σΠσ ο!ι!ιεειιοτιστττ ιορσιτιετ.

ι!ι!ιὲσπσ!ι Πστιττι ντίιπστιι ιιτρστπετ. ο νικ: ετττισ

ιορτιστειιτι πετιιτε!σπι πιο σ!!σ οο!ιοειιοτισπι σοπ

ι!σιτι ιιι!ι8στιιιι,ίι νικ: τιποτε !οίιιι:ιετι πο!!επι σ!!”σ

ο!τ!ιοετιοττιΈ ι!ι!ιεσιισ!ι ποσοι τιειοτε!ἐ “τοστ οττιπιε.ιιεοκι!ιε ι!σίιπτ οτιιιπιτ ττετοτε!ισ πειιιτα ιιιιισ!ιιτε.

 

νο!ιτιιτετ !ετειστιιιι ετειιιιττι; πειιιτο τεττιστι ποπ “δ

σοπιιστε τισσσΠετιιι Βτετιε , ισα! οπο” οιιοσιτσε

άισε.ι πιο διοιι.σ.ιιι.4.. Βετο! σοπιιιτιΒιι ιτι Πσο τισ

στστοιιτ σοπσ!σιιι!ι τιετοτειοΑτι8σ!ισεοι,8τ !ετ8ισπι!ι

Βι·ειιετπ: διιιιιιΙ οι το :Μέσοι ΙΜΠΩ'Ε· το Ιιιτ8ιἔτ8τιι

που». Κάτι. ο Βτετιε ποπ οι Βτετιε σοπιπετειεεά

σ!σστστοιετ το ι:οτιιισπσ!ε πετοτε, οσσ στιτ ετετιε το·

ροτετε ει! τιετιιτειιι ιρ!επι: οπο στιιιιι ι!σστστο σοπ

ιισπιιι πετιιτετττ οι" σ!!στττιε!ιτστ σοππσ:οττι ιισστσ- θσοιἰσῇη

το τισ ι!ιΒιιιτετσ ιοτιστπει. σιι!σιτι τιποτα σοτιίστσπ- ΜΜ°·Ψ

όστισβσιιιοι

,ποιο

το οποιοι”

Δε, οπο ι!ιΒιιιιιιτ Γορστπετ. “Τσι τιποτα σε ιιιττιτι

ισσιτσ!!σιιιιε!ιτστιισ!ιιτε,ποπ 8τετιει!επιιε, Μ! ιο

οτιιιιισπι πετοτει τστ!ε&ιι: !ιοσ σε ιιετοτιι το ι!ιοπι- "τιποτε"

τετσιτι ιορστπιιτι σοοιρετετιι , στσετειιτ ει! ι!!ετιι ποπ Μοτοσ

τοστ ε Πσο ετειιτ !ι!ιστσιιισιτσ&ε τιοιιο οστισιισιο ε *Μ*

Απο. εοισοτ ιπτσ!!ιειτοτ τισ ίιοιιτ!τετσ ποπ ε!ισι.ιιοε

τισσσΠιτειιτ, πε οο!οπτετιτι εσ !ι!ιστε!ιτετιε , ιτι ίετιιι

ιττι!ιστι νστιιοπι πο”. !ι878ι0τ$' , ποιοι! ποπ ποσοι

τετσιτι στι μια οιι,τω !ιτιστε!ιτειστττ ιτιτροτιετ. `

ΙιιΠιιιιιτ: σιωτι ρτοτττιιΠιιοσ Διοτι ποπ τσοπ

8τιετιτ ιισ!ιιττι οοσ!ι!:ιστζ σοτιπετιιτε!ιτειιτ, ι!σσσπτια,

σοτιετιιστιιια, αιιιτιτετιε , ι!οιιτττιοιιο ποπ οτιεπτοτ

σκ πιο: στσετοτ2: ετ πι! σοπτιετιιτε!ιοτ ιοποι:στιτι

ιοτεΒιιιι Πει σοπιιιισ `τιειοι·ε!ιτστ :πιο σεττεσιτετσ

Βτετι2, τιιιεοι οτειιε , τιεττισιττειιο ιιιοιππ τιποτε,

ρτορτιστειοι:ο Πτι , νιίιοπιε Μετα ο οπιοπιε Βιτρο

θειισσι Κάτι. ΜΒΜ τιιιποτιτ πιτιιιιττττ σ!οσστ , πι.

!ισσι τετιοτιε!ι οποτε ἴορσττιετοτε!σ πιο! σΠσ, οσσ

Πσοτιτ ιιι!οσιι σίισ ίορστπετοτε!στιι , οσσ πιοι!οτ σι

ισπιιι , πσσ οτιστεπιιι ιιτοιιτιοι Πσο πιο: σ!!σ, τιττιπ

οποιο τειιοπε!ισοτιιρστεπτ , στιειττ δ: ιοτσ τιποτα

ίσο στσετιιτ8,!ι πιο τοι ο!ι!ιπετιο πετοττ!ιί!ιοιεετ

ᾶιΠιοτετιιισ σο!σιτι!ι τισ ιιι!ιεσιιιιι Πσοπι το ποσοι

ιορσττιει.οσ ιπσ!ιπετιο τιετοτε!ιτ το Πσοτιι σ!ετὲ

νιιισπιιοπι ἴορστπετοτε!ιτστ ( στι τστττιιτιοσ μοτοπ

τστ) τε!ιτιπσ!ιπειιο6τ ο!ι!ιεττιο τιετιιτε!ιε σπιτι σί

Γστιοτ τιιιτοτε.ειιτ Ρ!οσοτιετιι ιο: στσετοτσ. ντοσ

το. ιε!ισπι πιο! το ι:οτιετοσπτιοσ , ιισσστιτιτισ , α·

ττοιοτ τσιρσέτο Πιοιππ οιοτιι!ισσπιια, οοεοι νι ιπ

ποισπτι ιοτεειτιι,τιοσ ει! Πσοιτι νσ!οτ .ε ποσοι οι

.πετιττε!σιτι οττ!ιτιστε σίτ, 8τειιε ιιιτιστπετ. το ι!!τιτττ

ε!Τσιιιισπιιιτιιι ι!στοτ: στΒο Πσο8 ιι! ιισ!ιστ πω, ο πό

Ι στσττιοτισ ι!ι!τιτιᾶο, σοτιιτε Οτι!ιοι!οκειτι πόστο,

στσετιττα. Κσιο. οσσ Πσιττι πιο πιο, π_σσ!ιΒστε!ιτετι, 2ωΙ,".

τ Ρτοιι.ι·. 86 ιττηιτιοιιποοοι! πσποσ στι οετισ τω, οσσ ιιιεεπιιιισπτιε,τττιο !οτιτ πιε:ιτπιι 8τετοιισ 0ΡΕ··Πσειι πιο

σο, το 6.ιιι. ιἰ@..ι.οΠσιιιἰ. Πσιιοι πσσσΠετιιιειι σεττε |

ρτοιιοσστσ,τιοοσ! οιιιιιποοι σι!·ι!σο οιιτιττιο τοποσ) ο

οι! στι !ορτιο!ιτιοιισ,οοοιι τιετοτεπι σοοι!ιιισιιι, ιρ

(στο πσσσ!ἶετιὸ ι!σ!;ιοστιτ ει! ίτετοιτι ιορστπιτ. σοσ-_

!ιστσ: ε!ιοτιοι ποπ τιιιιιοτσε 8τετιετ σ!σ!ιστστ τιετιττε

Όσο τ οιιοι! ιρ!εττι το Γορσττιετ, (τετοιο στττο!στιτ,

Ροὶτιι οττὸι! ιιι!επι ποπ στσσειιι, ποπ σ!εοιὶειιι, ποτι

οτοεπι σοιιι!ιτιστιτ: τισποσ ιο!!:ιτιε οτιειττε!ιε, ετε

τιιι ί-επᾶιθσεπε,νιίιο !ισετε σ!!σπτ ειιιιτιστιιω !ισπσ

· εστω οι:τσειιοπσ , ω! σετστιετοτπ: οπο ιιιιιευιτιιτ

πιο" στσιιιιιιιιιτ »πιο @Φο ιιιιιτ!ιιιιι Μοτο” "τι".

2%'ΒΙΙΩΠΟ./σά ιιιιιιιτο!ιι πο: οποιοι, στοπ σ!! πιο”

ίιτιο Βετο η. ιιεπιπετε. !ιτιο πιο στο ιιιτισττιετι το

οι οοιΒιιι!σ, ιρ!ε ντιιο !ιγροί!ειισε νιτιστστοτ ε!ισοι

πιιτιττε!ισ,οιιιε οποτε: ιττεττιπισ σοιιισπτεπσε,οττιε

τιοε,.ρστισάιοε,σοιοε σ!τ σερειι πετοτε: ιιοιτι οτε

Βιισ!ο!ιιτε τιποτε σ!Τστ 8τετιε , ποιοι: στσετιο, που

!ιοσττιπιε Πσο σο, στοιε τιποτε στσετιοπσ, εποε σ!

ιστ Πσο τισσσΠετιε.

· Πισω τ Οτετιε ισπερστ σ!! ετετιε σ6ρετετε ειι πε

τοτει:ο. οοο ιριετο ιιττ!!ο ιοτσ σιτι8ιτισιιι ιιοπίιτοττι

το σ0ΦΡιοστε ει! το!οιιτετσιιι οιιτιοειτι σοτιι!σοιιι

τοπιο ιι! οι Πσο ειΒιιιτπωιτιο, στοα! !ι!ισττιιιιιι.

διποισι!ισετ,ιπ Πσο τιοι!σ σ!Τσιισιιιτιτοι,σοιοτ πο!

!ε σιιιεστιιιε ίιτιπ στσετιιτε; ίισοτιισσιιιστττίοτιστ

πετ.σττιειτ ιιετοτε!σ ιοΒισᾶιιοι.εττετιισπ ιο!ιισάιιιτι

τιετοτ. πό σκιειτ εσσιιισπε !ιιρστπειτ Αιιιισττετ, πιτ!

!εττι σί!”σ ρετιιετσιτιιττοιε Τ!ισο!οΒιε ποπ ι!οσστοττ:ι

τισττι σιτιοσιιτιεπι σί!!σ τποτοεπι πο. οποσ! ο ετετιε

σκιΒετ πετοτεοι,στιεπι πετοτε σει8ετ 8τετιετι·τ ι ίσοι

ι!οσστποτ, σοττσ!ετιοεοι :Πιτ σιιι8σπτιεττι στσιιτοτε,

τι οι ιισ!:ιιτοττε ιτι Οτσετοτσ, ιιτιοσοπιιτιοσ τιτο!ο, οοο

ιο!ιιιια,τιτισ πιοπιιισσπτιισ, Ποτ: Βιισ!ιτειιτ : !ιοσ σο:

ποπ ροί!σ ιιτιει ιτι Πσο σπτσ οστισάι!Βοτιο ιισ!ιιτοιττ

ετετια, δ: ιτι πειοτε ιιπρστισάι!!ιτττι τιο!!ετττ σκι

Βσιιτιιιττι ετετιιι. διοιρ!ισιτστ πι! ιισ!ιστ Πσοτ ιοπ

τ:τσειοτει, ποπ σιιι!ισπτιεττι, ποπ ροτσπτιιιτι,τιοτι ο

ρστετιοτισιτι πετιιτε!σοι,οοεοιοιτ σιι8ετ τιποτε ιετττ

στσετε ροτστιτιετ δ: οτιστετιοτιστ τιποτε!" , τι Πσο

τι!ιισσετ σοππειοτε!ι τιιοι!ο τιιιοτειιι σοτι!στιιετσ σ

ττιιτ!ιὸ ττιιιιίτε τιστιστ Πσοτ π·.ιτοτσ !ιτρστπετοτσ!ιε,

στιειτι ποπ τ·ιτιεσπιι, ι πιο Ποττιιτιιιι οι πειιιτα οτε

τι2. δι τι ιτε σκετο, ιτιοτιιίισστιτια [τω.

διο ει!!ιιισ ιπι!:εσι δι Ποτε πι. πο!!ε σοπιιιτιοτισ
ω έ · - Η ΠΜ” - - Μ Π. - ρΡ°[!ξ.

..κι |ιισ ωστο

- ιιιω.

Π'.

!

!



| Φὶῷ.τΣ”ΧΪΣ Π: ›τωβιαιτ φωτα. δτἄἰο Ζ με αρ::

ΜΜΜ., ορστττ ρτοπαττττ πατατα ττσπσττστατα, τα ποπ «ε,

?τα ααα· πι:: στΤσ εταττα, ττσστ πατατα ιτσττττα α Βιιο , :τπτ τσ

απ,τΜώ. σ: ττ· τοπττΠτοπσ στιτοταστσ· ο πα :το τσ
τταη!ιαστ- η " “Ρ .σε ε' η

τα” Βατ. - - · - `

τ,,.τ.,.,τ_ σοπ:τπεττ , ν: οτττπιπὸ ττσσσατ Βσαα:: τπαεπτττσσ

πατατα σπα: τατ: σ:σαταττε αεστσ,πσ τποοππσπτσπτστ νστ τπ

τ” ττρτσπτοτ αεατ, ιττττττ :τσ εταιταίαρσ:παι·. ταττοπσ

τοττσιατ. Κστρ. ι:οποσίτο απ:σσ. στα:: ρ:οτπτΠτο Π:

. τττακτιπσ εταταττα , ττπστττιττα , στταπτ ττττστατττττιττα,

τιτσαττασ ετα:τα ρτοιτττττα ιπαπσα: εταττα , πατατα

τατπτωσ ττσττττα πσσσίταττὸ , :πατώ πατατα στι:οτια

απ νττο Πστατιττττατο; πσεο σοπίσττ. παπα τσσαπ

αίτια τπτιπατατττΙστ τσεστ ιττατπα ταρτσπιτα οπτπτπο

ιτσσσ:, απο πσσστΤαττα:π σττ τπττπττο ττοπο , νι ρτο

ταττοπσιπ τατ ασ τπαεπτττοσταττατπ.σττ ττττσα·τατσ τιτα

ττπττισ: , νστ τα ιτοπα π τα , νστ αιτιτοπα εταττα

(αρστπατ. τττατπ στττσπιτ απο ρτατ πττπτα:ρτοτπ:τσ

τπσοπασπτσπιστ πατατα ποπ αεστσ:, α τρταπτ τα τα

ττοπσ πατατα ρσ:Βι:στστ ασ τ:τσατστ , ρστ σοπτσταρτα

ττοπστπ Βστ αττττ:ταταταατττ,8τ απαοτσιπ ταρστ πατατα

οτσα:απατπτ!τστπ: τω ίτσ σοπασπτσπττίττιπὲ πατα

τα αεστστ , ττσστ οποία σοπασπτσπτστ :παεπτΕισσπ

:τα ταα; τπίτρτσπιστ παπιταα:π;ιπτπτιττσ νστο,ττ ποπ

οτιττπατΐστ παταταιττ απ (τα νιίτοπστπ Γαρστπατ.

Οτ.τττι:τα: σε Γσπτα Εσστσίτσ τοτττπτ τσραεπατ εταττα,

ν: ίττ ιτστ:ττ:α παιπτα,ττπαίτ ρτορττστατ τπτσρατατατττα:

εταττα αιπττττ Γαττσπτ ροτσττ: ρστ ρσσσα:α:π : στεο

ποπ :τα ρτορττστατ πατατα σοππσττα ντπσατο ατέτττ·

απτο. Κστρ. (σπίτια Εσστσίτα σττ:, ν: εταττα Π: σττττα

τοτατττ οττττπσιπ πατατα, πσσ α πατατα στιτετ ροΠττ

ντ ρτορττα νττο ιποττο. @στα Η πατατα μια ίσα τπ

ποσσπ:τ ττσταττα (τι εταττα πσσσίΪαττὁ, ρτορττστατ πα

τατατττττπ:τα σίτ ετα:τα ταρστπατ. ροιτοτττασ ρτορττσ

τατ, απατα τ`ττεπα ηπα , πασα! ποπ ιτσττπττ σίΪσ νστα

ρτορττστατ, τττ:στρστ σατοτσπτ απατ:ττ ροΠττ, παπι

τττπττ πατατα αφτα σατετ: Ππτ ιτστττταιπ. τ

α α, Ι:στατττ ατεαστ:εταττα ποπ τρσ&α: τα πατατα:π σα

 

ρσσσα:πιπ στταπτ πατατα ταρτα ετα:ταπτ Πστ τατττστιτ

τσιπ ττστττταιττ ατττττττατσ , πσσ ττσπσεαττ τττ)σο ροίτσ:

στεο ττσσατ πατατσ ραπ; ατττασ τπποσσπττ , εταττατττ

σππιταπτ τπτιπαταττττσα ταττοπσα τττατπα ταρτσπττα τ πατατιττοιττττστττταπτ ασ πσσσΠατταιπ ατττεστσ. Κ°ΓΡο °

τ οτττπτπὸ αοαατπ σα, πατατα απ πασα: ταρστπα:. τατ

τ οττττπατσ,σατ πατατα σττ: τπαπιτα:ατττ ταρστπαι.:τσ τττ

ἴτσᾶτοπσ ταρστπα:. απατα πσσσίταττα ποπ πσεαι·τ ατα

Απιττοτσ εταττσ ταρστπα:. δ: ετοττα, :τατ τωροτ1τ.

ααα ταταστσ ποπ ροτσττ: , τα! σαιττ αταπτταιο νττσα

ταρρσιτττατ τατττστσπ:σα , πσ ττατττα 8: Ε&ττ ταττσατ. Ο . · τ

Αττα:σατατ ιταοττασ οατττοττσατ, Πσπιπ ρατΐσ ρα- #2;:.[ή;

:ααα πα:αταπτ σοπττστσ , τρίατττ ατε! ττατατττ ταεστπα:. σα, "τω,

ποπ σττεστσ, ε:α:ταπτ τπρστπατ. παττατο τατετττ, ροτ- τωττά

τσ πατΙαπα τσεσπτ Έστω, πατταπα ταττττταπ:τ , απ: πτττσ<>

ττσοτιτταπτ στστσσ:σ, ίσα ταπιττιπ τπτ ιτοπττπττ , Με;

παττα οπτπτπο ετατπττα απτττττα τοτσ ιτσττττα πατατα,

πσσ ττοττττπσπτ ρσσσαταιατττ τα σο, παπα ντ:ατσ πο:: τ

ρο:σττ:: αττοι:ιτττ ιττσστσ, Ώστ α:ποτσπτ ταρσ:πατ.σΠσ

πατατα μας ττσττττπιπ ίσα πατατατσιπ, ποπ ταταστα

σίτσ ρ:ορττσιατσπα , πσσ πατατατσπα αάτοπστπ σε πα

τατα τασατταττττατ Πασπτστπ,ττοσ τρτατα τα , πιατά

ρττσατσ ίσπισπττατ τπατσστπ ιτσίττπσπτστ: πατα τίτα

ττττσάτο 1)στ τα αᾶτο ντ:αττε α νοτππτατσ ττττστοήπο

ατττττττο σπααπαπτ , δ: νοταπτατ τα ταοατ:ατ πατατα:

στεο απτοτ ταρστπαι. σττ: πατατατττ αάτο σα πατατα

τασπτιατσ Βασπα , ίτσατ ντττο σε οσπτο , :τπτ οτττσάτ

Ιασσ νστταστατατ: απο τπαροίττοτττα στττ απτο: Ποτ

παταταττοτ,ιτπααι ρστ ετα:ταπ:τ ταρστπατ. σσ:τσ :ατα

σίτσπιταττε σττ: , ασ παιατατττ εταττα τπποσσπ:τστσα

:ατα , απατα πατατατττσΠσπιτατττήασ στατ ρττααττο ·

ρσσσατττστ πατατα, (τοπσταττο:εταττα τατττστσπε ρστ Ε), "Με,

8σττοταίττσοτ, παττοτατσ,ππττα σοππστττοπσ σίτσπ- ή", “

:ταττ, πσσ πατπταττ σττ ττσταττα πατατα , τω Όσο τοττ ·

ντ τα ρστπατ.-τσεττΙα:ο:τ σοπίσπιαπσα , νστα: σοππα-τ

:αταττε σἔσᾶαετ πσσ ατττοτατέ Βσο πσσσττατταα, πσ

ιαα°σ στ: σοπι:ττ:τοπσ ταπτιτατ,οποστ πατατατπ ταττοπα

Ισα σ:σστ, τατ σα σοπιττ:τοπσ, εποε! παταταπτ ττΙαπα

πατατα τστ, τω στι σοπίταπττανοταπτατττ τττπτπσηατι ' ρτσσσρτο ταρστπατ. ττοπσττατσ νστττ,οαοττ σττ, τΠαπα

ρ:τπα ττοπττπστπ :το τπταετπστπ (πατα σοττττστσ ττα- τ απ τταιαπτ ταρστπατ. σασττστσ: απο ρώτα ετατταπα

τπτ:, ιτστπ:τσ εταττατπ ταρσ:παι.ττπρστττττ, αττσο ντ

ότι:στπσπεττττσττττππ παιιττατττ, τπσαοπαίτ τα σαατα

ττΙτ ττατπτ σοππατατατσπτ :τα ρτασσρ:α τστααπιτα :τσ

πσεατσ ποπ ροτσίτ:, σποτ τπαροίτττττττα τπτ·τστσ ποπ

° ττσσστπατ εταιταιπταρστπατ.σαόσιατιττσττα:σ,νι:ϋή; ε ,μια Πσαα:σαττασ πστατ:σα: ττσττστ ττοπτια:τ τα; 84:

τστττσστ παταταιπ δ: ετα:ταπτ ττττσττττπἐ τατετττίτπτατ τ α:στπσ τσετ; πττ ιτστασ: πατατα, πσσ στσα:τοπστπ,πσο

ιτσοστπαι, ιτσοτστο ντττπατττστ ιταρττοτ, παοταπτ τσ- ρτασσρτππτ ττττσ&τοπτα τρίσ , αατ ττοποτίτ στσατατα

σα“πιτπατ :τσ τατετσπττττ ετα:τττ, εταταττπιπ σίτ ατακτ

τπιτ.Κστρ. Η ρστ :πατατα νπτατ σοπττττα. σίτ πατατα,

π, 4, Μ.. στήασ σοττατα εταττατπιττατιταο πστια·, ν:ταττασ πα

δω ετααττα :ατα Μια:: 8τ εταττα , αιτπἐ εταιατιαστττ ασ εταττα,

τατ” τη” τιττὸ πατατα στι: πταετα ετα:τα, πατα πατατα ταατττ

ω' '!['° εταττατ ττατταττασ σττ: ετα:τα ταπιτττττσαπα, ααα (τ:

:παπα ττοπαπτ Βστ,ττπαιττ πατατα τοπτσο::στοτατττ,

ν: ρτορττσ:αταπτ. Απ εταττα α: ρτορ:τσ:ατ πατατα

τπιτττττπάα, τπααττΠτατττα, τπίσρατατττττα, ν: νοτσττα:

Ρσταετπαταπ νσ:οττττττ_ττι5:α, απττττττττττε, τσρατατττττα

ρστ ρσσσαταπα , τταπτπτοιτοαττττπτστατσΠα πσσσΠα

α ττὸ σοππστια ν: ρτορττστατ πα:πτσ, ρα:πιπ τπτσ:σίτ:

πσσ τοττιτ ρταττα,επαπτ α άττσσρτσ:ατ,απ τασαττα:στ

απτπτα Ππτ τττττιπέτα α πατατα. Μαετα στταιττ απ σα

τττοττσοε αοσοσττ:Ρσταεταε, σπιτι ταισατατ , πατατα:π

αι! τσττοττατστπ ί-αρστπαι. στσαα:α:π οπτπτπὸ ετα:τε,

ποπ πσσσίΪα:τὸ, πσσ στ: ιτσττττο πατατα, πσσ στ: σοπ

παταταττ ττπτττπταττττιστασ Πστ ττστ:τστο,ίσττ ρστ ετα

τταπτ Πστ στττττπτσσαιπ , ετα:πτιαπτ τστττσστ ττοστττ

τπαιτ:τιτασ Πστ ττσστστπιπ , ιτττττποτ:απα ρταπἐ ασ τσ

ρατατττΙσ α ιτσστστο σοπιτσπιττ πατατα: τ απο ίτατα

ταρστπατ.ναττ τπΗπα:πατάτα”σ ρστ ρσσσαιατπ ρω·

τορατσπττα , τιτσοπασ σεστσ τταρτττπτο, απο απ απ,

στταιστττ τπρστ:τα:. ασστπτταπ: τατ ποττατα , ποπ τιτ

' τττπτσσατπ ειαιττττπ , σαιτ: τατσε νστττ πατστ τπταπτσα,

απατα στα: Αααα: ττπτσ ρ:σπαττσαττοπστπ.

,σε ταΠαταττασττπε: ροίτατττ θατττοττστ , ποτὲ τα

ποπ σεστ. αατσ ιτττττ:τ . το οτ; ταττα τα πάστα

πατατα οττ&ατα αιτ Εξ:: ττερσττ€α:. α ίτττατ τττο

τσπταα, εταιτα σίτ :Ματια πατατα: τατρτα σα :στατ

ποται:π ραεπα. 8τ τπτοτττεατατ, εταττα ττστττ:α πατατα

τα, ρτοατοτσττπατα απ Ετπσι.π ίαρστπαι.ίσα τρίτ στ·

_ιττπτΓαρστπατ. :τα πασα: τπτοττπτα:το πατατα στ! ρττ

στα εταττα Πστ στττττπτΈσαιπττασ ττσστστατα , πάτα

8τ σαπΓα παπα τπ:ττπτσσσ ετα:τα, πο:: σα: τσα

:ττσ οτ:ττοιτοαιτ, ε η τ

Ρ:οττ. ό. 8τει·αττα ταττΤστ πατατα Αττα ιτσττττα, Με. :'1β,_

ροτατττστ ρττπτιτα απατα ρστ νττσαπα:ατα ττστττταε, τα «τα. '

τπτὸ ρστ νττσα πατατσ τι τπρττστιστ, ττπσ ρσσσατο στΤσ,

Πστ :παπιταια οπίτοττττσ, απ ρτοτσάαπ:τ οπτπταπτ

ντττατιττπ ρστιτσπττσ, τστρταπα οποττιττσ ίαπθττοτσπα

τσττττστσ ρστνττσε ρτορττατ, [στα πατατα ατα κ! οπτ

πτα ταασστίτσι. @α σπτιπ νττττ τω, ιπαεττ ρω

ρττα , οπαπτοαατΑαιττοτ πατατα ποπ ροιστατπσ

εατστ ροτστατ ετατταπτ Πστ πατταιττ αε:τοτσστσ , ατα

τπατσ, ντροισιτττατα ντττααπτ , αατττ:τιταπτ δισ. ρτο

παττα εταιτίτ εταττατ αεστσ,πτίτ νι :τσ ροτσπττα ντττπίτ

8τσ. αρα: ττστοτσπιπ_ οποιτττττσ: τα τττττιτσ:σ , ν:

ρτορτττεντττττπε ρα:ταταιπ, πατταρσσπτται·τ Πστ ετα

ττα:ιττσστστ Απεστατ ττοπαα, σεο ρστ νττσα πατατα

ιπσα:τστττιατ ντττοπστπ ασα-πιω αττΕσπιαε Μα, τασ

ιτασ ετ τσρτοπτα τσετσεαπτ: πικαπ ταπ&πε ασ ττσα:πτ

πια, ποπ τα πτατοτεταιτα Πστ, απατα αποτο! στσειιτα

ω»

ἰ τττττ ττστττταιπ, ρτορττατπίτπτ ετα:τατα οπαπσπα σαττττ
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ν:ιιι::. Ν::ιο:ί:::: ι:&:ι::ίο ι:::::ι·::, ω:: ν:ιοι::

:ιιι:::::: Η::: :ο::ι:: εί:ι:: ίιι::ιι::οί:ι·:ι:::ι: , :μοβ

πιο:: οι:: ::ι·ιο:ο ι:οι::ιι:: δ: ι:ι:ε:ιι:, ::ο:ι:ιοο:

οι:: Π:ο: ::: ι:ο:οι:: οσα:: ιρίο: ίροιι:ι:: :οι ει:

:ιοιιιι:ο:ι:::: ίοι:: ο::ιι:: ν: ::οί: ι:ιιι::ι:::ιι , ο: ο

::.ο: :::ι: οπο:: :8:: απο:: Β

Ο μα: ι. Ι:: ί::ιοροι·π ι::ιοι·::ίί:ι:ι ιι:8::ι:::

ο:ι:ιι: ροίί::, ::ο:ιιοι::οι: :ο ιΠο:ι: :ι:ι::ι:::ι; οοι:

ί:::το: ιιο:ι Μ:: οι: ::οι ί:.ιί::: οι::ι:ι:οο: νοι: , δ:

ω:: νοι: ιι::ι:.Διοοι οπο:: ιι:ι:ο::ι:: :::ιί::: :ίί:

::::ιοι:; :::: Πω: ρ:ι·ιι:ιιι::: ::ο::ίι: , νι:ιοιιίιι::

::οίρ: ::ιοιι·ίοι:ι:: ι:::ίιρ:ιι:ιοτ , ο:: :κι :οι:ι::το

:οι :οσοο ::ι·:::οι:ο: :::ιοι::!:ο: εοι::ί::: ι:οι:ί:,

ο:ι:οιι:ο: ::ιαίιι!ιι: ιι:ί::οί.::ι:: , ::οιοο: :οι:ι::::ο

μια:: Επι:: ίοοιι: :ίί:::ο:ιο: : έ:: ::οίιοι::::: Π:: Β

ί:ρι:ι::ιἔ:, :μια ι:οο ι:ιοι::τί:άο 0ρ::::::: :::ο:ίο.

Ι:ι1ιω, οπο:: ι·:ιιοι::ιι: :ί:: αρ:: :::::ιι::ό ω:: ίο

:::ιο:ι. οπο: :ίιοι::2, Μα::ι:::ια: ο:: οι:: οι:@Με :ο ί::::·ι οστά:: :ι:Βο Παο: ι:ι:::οι οι::ι·ιι: '

 

πο:: ::::ι::ο::ι:. [Μι-ρ. ι . οι! :ι::::Δω Μα:: οσί

ί:, ί:ιίιε::, Αιί:ο:ιι:ι:οαι:: :::: αρ:: νι:ιοι:ι: ι:ν- ι

ι:οί:::ι:α, ιριιο: οπο:: ι:::κι::::: ::::ί:&ιο:: ::Βο_ ι

 

@Με Π:::::βοπε @στο @::: Ι..

τ: :ει: οίι::ι: :ι::ιιιι: οι·:ιιι:ι: ι::ιοι·:ίι: ι::::ίί:τι:::ί Ο

:ι:::ιι:ίοο: Π:οιι: :ίΕ::::ιι:ι· Πιο:: οι::ι:ι:. ΠΜ::

:κι να:: ι:οιιο:. ι·ιοι::ιι:ιιιιΒοοι:: :ι::οι·:::: Π:ι ίο

:::ι· οι::ι:ι: :ί':ιι::::ι::: ο:: ::: Μπι:: ιι: ί::ιο ι::

ιο::: ::οτω , ι::::ι:ί:::οιι: Μ:: ι:::οι·:: :ιω:::::

νιιοι::::ο: :::ίι::ιί:οι:ι :ο:Με οπο:: ιιιΔ:ι:ι:ι:.

Δίί:ιοι:: , Π:οι:: ι:οο ι:::ίί: ω: οι::::ρτοι:: :::

:ι:::ικίο Π::: ι::ιο::ίιι:ι·, νοι ίο ρ::ι::ιοι·:ιιι:τ ίο·

ρ:: οα:τ:::,οιίι νία:: ί:ιει:ιοι ωι:ιι:ι: :::τοι·:ίι: κ!

ίορ::ι::ι.:::ι:ιι:: ρι·ει:::::ο, ει::οπο: ι::ιι:ιο. Ρ:

::οιο::ιοο:ιο:, ρ::::::ιοο: ό: ιιιιι8:ι::ίο Δοιι:ο::

οπο:: Μο:: οι::ι:ι: :ίί: ι::ιοι·:ί:, ί:ο ο:::ιοι: ι::

τοι·:ίι:, ί:ο: Η: ι:οο:: ι·:τιοι::ιι :οι:ο:ι:ι:ι::, ι:οο

οι::::ι ρι·οοι·ιο::: , ο:: ι::ε:ίί::ιο :ίί:ι:ιι:ιιι:ι·. Ε:

εοι:ί:::ο:οι:: :ο ρ:α::ι:ιοι:: Δω:: ,ι:οο :ι:τ:::·

Ν :::ι:ι:ι·, ι::το::ί: :Η ι:::οΨ_ι·:ιιοι::ίι :::ι8:ι·ε ν::::

οι·όιι:ι: ι:::·ι:::-ιι: :ο ρ::::ριοι:: ι2:ο::Ιιι:: ιι::ρίει:

:ιιιά::οι οι·:::ριιι ίι:ρ:ι·ι::ι. ο: όιΙι8::::ιο Αοιί:οι·:

8ι:ιια πιει: :πο οπο:: νικ: οι:ιιιιι:ίοι::ιι::ι. :Δ

πιο:: ιι:ο::ιιι:: ιι::ρι:ι::ίοι::, ι:οο Μο:: οι:νί:::.

Χάο. 3. ::ι::ιιο ι:::ιοι·: , ι:::::·ρ: τι: απο μι::
17ο::

η.

κι!
φ:ο:: ίοιοτ:: ίοιίί: ιι:8:ι:ι:: :::ιί::ι:: ι::::ίί:ι·ιο, ΟΡ... ω

Μ:: ι:οο ι:::ιο:::, ::ο:ι:: :ι:οο Τοπ:: :::5ω::, ..:..._ Μ.

ί::::ιο:ι::::ιιι :κ ωι:ιιι.:, ν:: :ιι::::ι:::::,6 οπο:: Α:: πω:: ί: ίο:ο::ιιο: ::ι::ροοιι::ιι: ί::-:::ι:: ::ο- ι-ιρειω.

::::τ, 8: :οι::::::ι :ιί:οι ί:::::::ι:οτι: νιο:ι·:. Ν:8: ΜΜΜ":

:::ιι:ο:, ίειιι:::: :::τοι·:ι:: ί:ι:: :οιι:: Π: ι::ιί:::ι::

:οι::ιι ι:οο ι:οίί:, :οτ Π:οιοίοι: ιι:ιοι:οι:: , Η μι·

ιιιιοι·ι:ι:: ία:: :!ιι Π:ο:, ιι:ίοι:: ει:: ι:::ροί:::ι:: ι :ιιο:ι ::::ιο:·:ιι: ιι:ι:ο::::::ι:: ::οιιτΙρι:ι:: ι:::ιιι::

οοο νι:::ι::ίο; ::οκί :ο :οοί:::οτι::ιο:2 Αι:::::οι::,

Δ:ί:ιι: ι:οο :::: ιι::ίιεο: :ιι:ι:: :ιν ροίὶ:ίἱ ,::ιοριι:ι::

· :::δ:ο:: Ρο:: οπο:: Μ:: ιι:::ι8: επι:: ί::ρ:τ::::.

Π:: :ο δικο: ι::ιο::ι:ι:: οί:::ι::ι:::οι::. ε:: :οο

. :::: ι::ι:: :ίδο ί::ί::ι·:: ::ι·ο::τι:::: ί::η:οί::ίιο: , ::οι:

πιο:: :ποπ :ιί:: :::τί:&ιοι·:: , :::ι::::το: οι: δ·

:ο:,:ίι::: οπο:: μι:: ι:::::::: :οπιιι: ::::1ιοι: οπο·

ω:: :ο ίοοι:: δικο: ι:::οι·:ί::::, ::οι: οπο:: ::::::

:ίί:: ::::ί:άιο:οο:ι :::κιίιο:οι:: ίορ::::::. ::: :οο

:ί:::: ιιο:ι:: , ιί:ί::::ι:ποτ οι: : :::::ο: :ι:ι::: νι:: α:

ιι::ίι8:ι:::: :οπ:ιιι ίοι::ιι::ι. ::: ΜΜΜ:: δικιο,

άπο οπο:: ι:οο οι:: ίορ:τιο:ι: οι:!ιι::: :ο ίιι::ι::,

ί:: ί:οί::0:1:::::ι:ί:. :. Με. ::::ιο:. οπο:: .ωρο- 1

::θ ι:::ει::::: ιι:ίι:ιιοι απ:: :ο8::ι::οι:: Π:::ιοι·ι: '

:::ιοι·:ίι 8: :ι::::ι·: ι::ιοι:Η , απ:: ι:οο: νοιοι::::: δ:

ί:ι:ι:ιιιι:. ι:::ο::ιι , εοι:: :ί ιι:&ιοι:: ::οι:ει::: ::::

::α ::ει: ι::ιοι·:ιι:, ι:οο: ::::οι·: Ποιοι: ι:::ο::ίι, 4

οι::ι:ιι::ο: ί:οο:ί:::::, ί:ο απ:: ιι:ι:Βιο νιι·το:οο·ι

π:::::!ιοι:: :ί:οι·ο; ε:: ί::ι::: Μιω:ιω: :::ιο::ι::::

:::τί:&:ίδι:::ο: οίί:::οι οι:: να:: ό: ίορ:τι:::. Β::- ι

τι: Π:ι, οι:: ίοί: :ο:ιιίι: οι·:ίιι:ι: ι::ιο::ι:: νο::ιο::,

:με Λοιο:: ι::ιοιπιι:ίοι::: , ο:: Ρι:ιιοίοι:ι:ι ι::-_
8:ίί:ι:ι £ωιιω: ::ί ί:::ιιιο:ίιι·ι:ι:: , οικω ιι: :::ι:- Π

::ι::::ί::ιοι:: δ: επ:ω:: Δο:ί:ο::: :::ιοτο, ί:οι::ίιι δ: Π

ίοι::ιι:ι οσοι :οιίο::ιοι:ι. ἱ

ντο:: : :ιι:ο: Π:: Πιο:: οι::ι:ι: :::::οι:::: ι::- ,

:::ίί::ιο: μια οποιο: ω ί:Η:ιι:ι:ι:: οι:: ν:::ι:: ίο

ι::ι:::τ.ει·:ιι:::: ιι:ίοι::ι·ι @Με σε:: οι:: οπο: Η·

πω:: ίοοο: :ίί::οοι οπο:: ι:οο ι:οι:ί:. Και» ι::8.

:ι::::. ι::ι:: :οκιίι: ωι:ωι: ι::το::ιι: ::: :::::ι::ίοι::

 

Αοιί:ο::ιι: ι::ιοι:: ίοι::: οι::ι:ι: :::::ι: , πο:: ίοι::

:ο:ροιίιί:ιίι: Αοιί:::ιι ::::ο:·:η ::ι:ο::ο: ιι:ί:ι:: ι::ιο

πι:: ::::ι·: ι:οι:ί: οι:: ι::ο:ίοίο , ιι: ::ιιοι:: ι::ιο:8,

:ιίἱ ι::ί:ιι: ι:οο :ο:ι::: ΗΡ:: ί: :οι Βι::ι:::: 8: :Πιο

:πιο ::ι:ι:::: ίοι. ίι:ί::ί:::τ Ρ:ί:ει:ι:ο:::ιοι· :ί:,:ίἔ

ί:ι·:ι·: , Π:οιι: :ι:::ι·ι μι:: Μο:: ο:::ι:ι: οποια

νίιίίσο:: :οκι|ιιίο: ι::ιοι:!ιοο:, ω:: οροι·1:ι:

Κι:ίι:. Πει:: οροιι:: :ιι ί:Ιοι:ι:: ίοι::ιι::: :ι:ι:::::ο:

ίΞεο:8: Ρ:ί:ει:ι:ο: στο: εί!, ι:οίίοι:: :ει:οί::::

οι:: οι:: :::::ιωιω: ίοι::ι·ι::ι. πω:: οπο:: νι

τ:: ίορ:ιι::ι. :ιοιι: :ο:ιιίι: ι::ιοι:οιι::ι:ί:ιι: :ο :ιοί

:ίοι:: Π:οι:: ίορ:: οι::::::, θεο: οροι·::ι ει:: ιοίίιί:.

::ιιοι:::::: ιιοίι: ::::ι:: ιι: ίδ::ιο ι:οίίιι:ιιιι:οι: οπο

ι

ιι, κα:: ίοιο:·ο: οι ι:οο ιοίιο:. Ν:ι::ρέ ω:: Πω:

:οστά :ίί: ι:οι:ιοίιο:, ι:οο ι::ιί::ι:οι·:, ι:οο ι:οο::

::ο: , ί: ι:οίι:ι:: :οικία ::::ιο::ι:: , ιι: ι:οο:: ::::

:::: ιοίιιιι::::, ι::ιί:ιι:ο::ίι:ι::,::οιοιι:ιοι::: ιι: ::::

:απο ι:οο ιοίιο:, ω:: ι::ιί:τι::ο:: , θ :ι·::ιοι·:ο:

ιι:οιω::, ιι: οικω τωι:::: :::ι·::::: ι:::ι::ιι:ιι Μαδέ

::ο::::ι:: ::ο:ο: :::::ιο::ι:: ::::ι::ιι::ι: ι:οι:ί: ιι::

::::·: ι:ιι:ιιοο::::::οω, ::ι::ί:ι:: :::ι·ι::ιιι::: ::::::ί:

::ιί:::: ::::ί::·:ο: :::::ο:5 : :πιο :κ :ο ι:οο:: ::::

τοι:: Π: :ί:ίο:οπο: ::οο:ι::ο: , ω:: :ι Λώ:: νιι:: ο·

ιοιο, ο:: :οίκο ::ι·::::, ι::ι::ι·::::ι:: ί:::ι::: :οι Δ::

να:: Μ:: απ: : απο: ::: ::ιωωι:: :::ί:8:ι::.

μα:: ι::οιιι:ι·: Δ: ι:οι:ιιιι: :ι::ίοιοιι :ίοο:ιι:ιι: ο::

ι::ποι::: :ί:ί::: :ί:ίοίοι: ί:: :: ::τορτι::::::: ι:::ο"ω,

ι::οιιο.ι::ιι:::: ::ιι:εωω: ίορ:ι·ι: π. :::: οι·:ιι:ο::

ω:: ει:τι:ι:: ι:οο ι:ο::ΙΙ: ω:: ιιιοιο :::οοιΕι::ι:::8

ιιι::::ιι::: :οι:ί::::. Ρο::ί: :ιεο νι ιίοο:ιι:ο: :οίο

ιο:ο::ίι: , :οι::::ι·: οποιοι:: , ::::ι:::ι::, ι::οτιί:ι::,

ιιι:ι::ι·ί:άο ι::οσιο::ιοι: ΜΜΜ:: :οι::ι:ι:::ι:: :Δ ω::

::::::ά:ι:: ω:: ΜΗ:: :οσοο οι:!ιο:ιο: οι:::::ι

Ρ:ιί::ᾶο ι::ο::ο, οι:: ρο::Βιο::οίοιοτι ἀοωιοιῇ ι::

ΦΜ"Η:Φ :2:ι·ε:::,ι::ιοι::Ι:ιτ: ::::ιοι·:ι:: δι:: νι

. Ιι::ρρ:ιιιιι:ο: :Ιι:ιιι: ::::ι·: , οποιο ι:::2ι: τω::

ι Μ:: :ρ::::ιιιι:::: ::ιιι::ιο:::; ω:: ι:οι::1οιιι:: ::ο::ίί:

:::ιί::::Πιο:ο ι::ο:ιο ορ:::ιι (ποστ: :οι Μ::

:οι::·ί:οι:οι:: οι ) οπο:: ιι:ι:ο:ιί:&ιοι::ι:: :ιι::ο:ο:

::ιιι:::ιο:: :::::ιοι·:: ::ιιοι::ιι. ιι: ροι:ι:ιι:ι:: ρ::

::ι::ίι ί:ο ά:ί:ει:ι::ίι ὰ επι:: :Ποιοει ιι: Αι:8:ιι:,

Αι:::::,:Εοί: ι·:ιιοοι: , ι:ι:ι:::: ιι::οιοι:: ι:οο::

ἱ Μαιο ι:οι::::ι:: 8: ιι:ι:οοί::ι::ι:ο: , ::ι::ι:: :οίί:ι::

μια:: 8: ::οι:ίι:ο::ι·:ιι: οι:ιι:: :εςοι: ίιιικι:::::

ιο::ι:: ::::: :οΗ:ι·: αυ::: θ:: ::ιοι::ί:::::ια .

:::: ::ι:::ι: ι::::ιιι:::: ι:::το:ι·ι: , δ: ι::::ιι::οι:::ίο

ι:οο: ίοιίίε:, ν: ιι: ()ι:ιιί:::: Β. νι:Βιι:: , Αι:οί:οίι:2

|Βιιοι· ι:οΠο :ιιι·ιί:οτο :ί:ίοΙοι: :::ί::ι, ι:::οι:ι:: ΜΜΜ:

επ:ω:: οι::ι:ιι:ο: ι:ιεύοιι: ω:: ι·οι:ι: , ν: :ιι:οο:

ιο: ιιο:ι:: ι::ιοι·:Ι:ι:: , ιι:οιεο οιιι:ί:: :ι ίορ:ιι::ι. ί:

:ίοι::ιι:ι:: :ί:ίοίοιο: οι, νο:: δ: οπο, Μωι:ιι:::

ιι:ιί:ι·ι:ιοι:: , :οποιο ι:::::ι::: ρι:νί:::οιιιι:::ιοε

ιι:ίοι:: ι:οο ::ιιιω: :ι·:::οι::, Κ:: ι:ιι:ιίοι:: :ιί:,
οοο:: ::ι:::ι: :ίἶ: ι:ιιιιίοο: οι:ιιιιι:ο: ::::ιοιι: ι:οίί:- Ο

ί:ιιιΒο: ι::ι·ι::ιιιιι Π:ο:, ::οι: :ίοι::ιι:ο: Η:: :οσο

οι:: ι::8::. :ίοι::ὶι:ο::: Π:οι:: ι:ε8::. Μ:::ί:ο"Γ:8

"ίπ

:ΜΙΟ



Βτρ.ΧΧΡτ Μ ιτααβτατέΟΜττ2. .Πετάτε τ

. Δ . ττ.ττττττα τιτσροττ 78. 79. δεσ. Οικικτ αιτικτιτατιιΠω

τω» .›τβτιδτιοιιαι[Μι ·υ!ιτυπαιμαΜιστιιω τΡβτιωι :ἴδι

ιτε τω: ό· Μιτνστα: Ρτηιιατῇια ταστατα Ριτ||Ϊ [ιιιιι.· Βατι

τα ?πέτο »τοπικ ψ απαιτει· τακακια σα: κατώι” αυτι

ιτιιδΙτωι. 8ττ:στ παο Παατ σταα!α!τταταστ σε τττταίττ

σ -ττατττ :τό τρττατατ, Η αττττττα!ατι ρατ Αααα: ε! τα εκατ”,

ττα!!τ Ραατ:ατο αθ:αα!τ στατιστττα: , σταττττε 8α!ταττττω

»τρωω ττκαττττττε ττατιτττατατ , ζαίὶο τα!τττταστ ττοττ ατακα·

. Θ” θα. τα, ταττ τα: τ!σττττττττ τα τ!!ατ) ττα ωα!τὸ αττττττε ασ.

Βατατ σαατταρτασ:τ .τα τσαμπα» αι! σ!ατρ!ται11τα:, ασ

Ματττα!ττττττωτττττ , δ ραταττα τταταταττα τα!ττττ:ταατατ

το ρτσρτττα τττττ 'α. στα τττατσταε σου αΠατττ,σιτἑω

Τατααττ.ττττ αυτ ατα τι: τττοτ!τα, ααα Κσωαττοταατ

. σ!ττττ τττττισρ!τασττατιτ Ραατε αττττταε δε σα!!τ !ααττα.

Ήττα:: ΑαΒαθ:τττα: τ:ταε!ττ τα τοτσαατα Ρα!α8τα

ασε ραΠτατ τττττατωοτττ ατειτ. διρατιιιιΙιῇιιιι ταυτο

αιιται, τω· τα Μήνα: ιιαβιοτιιιτ:° @ύ τ:τωιοπ κάτι/Σ

ῇυιο απο: @στο τα “κατα .ποια “σπιτι πιατα τιιι!!ο Μ0α!0

Ραιτι·ιιιιτ, τα τ @ι σττετιιιτ!α : θα: ιιι_/τιστή αυτιαμα·

ττϋΨ

.ρατατααττ Μπιτ α!ττατ· αστττττ ροτἶααῷα αυτ» ταίττττρ

0ΙΪ8Ϊ08!τ$ €τάτωτ τω" τ:3τίττωα Ματ. στα σα: Βάσω

τι! ττοτττ:σετ10ττατττττττ στα!τ.ὸ πατατα ρυταττ1τιτσττεττ·

απο αααττι ττσίτααττ τταταστ τα ματττατ. εστω ττα!!αιτα

ττατσαατατττ σστττταττα. Αττεατ!:ττταεααταατ , αττοττο

. Εααττεα!ττ !αιστττα ; ροττατααιτα απ Ματια: !ττατττατ

ταττ:ατα ατττττσααττ τ!α τττατιτα !.›οττττατα τα: ταρτατττττι

ρταα!αττΠτατα:σααήαα, α!ατττοττίττατ ατττατατε,ττττττα

αοττ8ταατττωαατττττα Βσττττατττττττττττατ , ττ:ττταττα5 ρα

τα ττατιττςττττι!ατ18τεττρωτετττττ0€αττττττω π! ίταιαιτι

ταρατττατ. :τα τα!τατταταττ·τ ααα!ταττττο,8ε αατττ!τα στατ

ατε ταραττται. τταττάσ στ! ·ίτσαστ Ματια, ατα αυτ: τ:: τ τα

αττ , ντ στ‹τσ ττατιττα!τε ατττεατ Ματ:: ρα8ττατττσααίτ

ρατία&τοττατιτ πατατα ρτσρττατττ,ασττααττο : τιστασΡ

ίτστ!α αίτ,ίτιαότατο σττττττα ττατατα!τ, πιτ ττατατατττ Ντα

Ρα8ττα αστττταττστατττ αρραττταττω, Ματ 8τ σαα!ττα

ταστ,ττ!ατ ττ.τατταα ττταρατία&τστττ ρτσρττα ασ τταταταε

!τ τα!τττσαατατ ατα Αατ!τοιατταταταα, τταττο. :πατατα τα

ω.. ιιια!αιιι!πΙραεταιι ι:οκιτα!ιαιιιτ!ιιιττττατα·ι·αι, πω. ςαταταπτ σοσ ττττττττε ττατατα!ττατ τατττααετατραττα

· τ ει: @τ αιτιάται . Στ άειταάτττμαι·πιτ.τ τω”. Ρατῇιισται ἱ

τιὲ?ὲ ιίστατωιιττ α!ιατιιιι· οτάσ τωτιιατβ !. 3. στ: !τ!:›. σ. 9. ε

τιιικτιτωα]τιιττ »και α!τιμτιί ροτραττ, μια τιοτι ιιιατιιιστ:

τα Μ”. ΕτΒο ταρροσττ τταταιατ μαπα ττατατς,σααΠ

τσιτατταττττττ :Πα τωρσΠτ!αι!αω ασίσ!ατὲ: να! επειτα

τταατττααταε τιποτα (αυτ. Κατρ.ττα8. αστττας. 8ετττ

πω. σο, ατΒαατατιτα ααα ατ!α τα!τα!τΠτστα, αοττττα τταΒαττ

ν ταε οτιβτσα!α ρεεε. δε ατ!τττττταστατ ίαττρταταε τα

τ .τ:ταε, σααταττα θα: αοττττατ ααττττττωὸ , Ρατιωτατ·.

απο ταΠ:τττα!αΒαετττ εαττατα!τ ρτωττττοτατττ δε ταρ

τι!τατοτττατ τ!τττ:ττ!αττττοττατ σα: απατα τ:οττττα Ρα!α

Βτασσε !ααττατ ττττρατατ ατα Μια α!τατασ ρσΠτστ!τ,Γαττ

εταατΠττττα ατα ττατα :αφτα αοττίτττατο , ααττστταα

Ρτοττττ!αττττατ εστία, φαω τττατιτα στααττ!α αττοί!ιαττ6

τω; τατ!ταατ , απο στοά! τττττατοτταταω Ετ απ ρτσ

τττττττε βατ δε Ρτττα,ττσιστιτααταττ ία!ταττατατιτ α Πασ
πατατα απο ,τ α σαιτ .αττατιτα τα αυτ: ροταατττ ταιττα

!αΒαε πατατα α Πω στοτσα!8ατατ τττττ ραααατατττ

σοστταττατττ , δε ττττττ!οττττττατι ταττταραττατιττττ τττα!α

α·αααττα σαιτ τττίατττα!τ, ατι σου πατε τττταταταττρΓοε

σαατ:αίτα. Ητστ: Ι.1.άι!έ!ι. ττττι.α·. ό. αττατττ: Μπιτ”

Ηττα , τιττβιιιμτ οθτριπρωτκάτω , στ? Ντα, μι· :μου

:κατι πψττττη, θα»! σπιτι» τ2ΜΜιτα κατοπιν: 86 !.. 1.

ταε. δε ρτορ!1. σ. τ. |τιται!τατιτ ραα:αιοτιτω άσμιτα!.ιττ

Τ!ΜΜετιαβΠτΔ σααιτιιιι, σο” ό:: αιματοσ ττοατττττ Με

τα: ττττττττττω , οτάιπαταβικιτω στ? , ιίστατ6% τιιιτιιατ|ἱ

τω. ιιιιταετιπἔ εσιιέτιιιιιπ, ττα!!σ Φωτο τταατ:τττττττττ:ττ,

τι: απαντά ιἰωἰσαιιι "κοιτάει τα” Ρωσσια βαρια οτιτο δ

?πατατα ·υτο!ιαΜτ το/ταιιτιιιιι·. Νσα -τεττοταττα αυτοι::

τ Ματια/τι. Παατττ ρστΤαρσταττττέτ α!αίο!ατα αττττΒατα τα

ττσαατ·ττατττ, ρατατα:τ τ. α. ετα αταττ. τ:.--·7. στ. στο Ρο!α

ατατίαατα τα οραταττττο ασ ραττατιττο ,τα το ατΐαιτοτο,

ακα ακιιττιι!ατααταβιιι: δε τα στ. 7ο. αυτ: Παει τω.

ται, ατιωτττα·ιΠτ, τ ιιι/ται» άι"0"Μ7'εΕτ 8α α!ιτιι μαθω.

Οταστατ.2.!11τρστΒ!;ττ!ατα!τατττ αίτ, τα στα!σττατα

τα!τε αιττΒατ, αατττατα τρττττατ ταΡιτεττατα,αρρατττττω

ΐαστττταατττ ταττοττα!τ, τττταττστατα ταραττοττ, ττοαττ-.

τω: τσαττττσεατστ!τ Βα!!°σ τααττσ:τ !αετ:αττ , ασίστ·

·τττΠττπαιττττιτα αίταο8ττατα ντότοτταττα ρατττεττττα

ττσττε ετα Γαραττοτα ρτοίττατα, τταττττα!αττα α!Τατ αμα

'Ατττ!τοττ πατατα τωρατατιτατ σωστα !τατααστααττ.τ»

ααταα!ατα. Δ!. ήττα/τ. Ιιτι.4.τττΟτιιτι. Ιεκατ Ηττα:

-ραταα πατατα αττ τωροΠτστ!τε απατα: σα Ρ0τασττἶτ

' -τ!)ατ α!ατο!ατα·,- Η τα"... ντε αίτσίτατατιτ ττατατα!ατατ.

ΚαΓρ. τ. τω: τττΒασα. αίτ τ:σττττα !ττωαττ ταττοτττε

6"Μ Μ_ σττττττατττ Βαττττιτσα δε ίαιαα!στττω , ι (ττατ:οτστττι,

φωτ ωτι- Βοιωτια. Ρτττ!στσρττ. αυτ Κατσε: τταταται ρατω,αττω

κά.: Μαι» α!αττατατττ~σοττ σοεσσαατττττ , τ!τ:τττστττττατττ απο σα·

τστα!τίττωατττ,ριιΒαασήαα τ!!αιττ αρραττταατττ ττατττ-_

τα!τίτττσατττ , σα: Βαατττ ρααααί!α τ!!ατ:α αοστταστ.!σ

!'ι'τττττττι ότι

8ια/?. κατα.

(07”'7β ύδ

Ν `

88· τ

έστσί!!τ.τ ·

|

&τ0τκ5 ρτσΡτταα, σαἑστ ατττ8ττ ρατταβτσττατιστσ

ρτταεΒταταττττω κατα! ατττ8ττ,αιτω α!α!ατταττ:τ σοσ τττ: .

Η ετατιαττ:τ αατ:τρττ,εταττατ ττασατ.τωραταττάαστ νατσ

Πω ρατιτατίττατααα πατατα ,°δε ατατόττατατ ταα!αταιττ

στα οτααα!α τ:0ττττατ., ατταςαασττατττ. α.. !ωρσΠτστ!α 2,2;;
Μ

α;;; τ!!α σταατ2!!ταστταττ8τττττττυττοττε τταΓαατατ,!α!αί- ΒΙ.Μη

ρ!τατστααττ : απο !τΒαττατεατ!:ττττττ ρτσ ασ ττατα ραα- Μ'

αατατααταττατ , τττταταττττε σαστα!ιτατροί!ατ ρτσρτττ”τ.,

τσταττστατα αρραττται1:τ ίτατττατα ταοατιτα αστατ ατο

τ:στττατττ αταατασαε νατὸ ττιστα!α ττοατττττασα αέταα Πιτ

σου τταταατατ ταττοττα!τετταττττα , απατα: σου ματα

τατ τττττ τσττὲ αταταττα!ττατ,ατττ:ττ πατατα τΕτ1τττττ.ττε τω·

μπαι:: τασαατατατ : τσα!τὸ Φωτ ρασαατατ αατΣτοτ

πατατα ρατς,ντ ααα ραααατ τα ττα!ττε. Ιτττταε : μα” ΙΜ!.#

ττοτ:σο βατ ταττταττ,σατ τ!ασε τ!τα!τσε ατττττατααπτ σα·

τ:αττ1τττττατ:ατεο τω» Βαατ τ στα αοτα!ατ11 τα ίταιτι

μια πατατα τα !ατταττατττ.τττωατια:,τιστιτταττττα ότε.

ρστ αοσσαρτταατττταστ ττττταστιταατατ. Κάτι. άτττ:ττα τωβ. »κατ

στα: αττ: , ατασττ !τοττασ ττα!κτττσττοτατττ τα: ταααταττ- ΡΜ"

ττατττ πατατα τα; , Βετο ίτυ!τττ τσατττωἐ τωραττα&α,

α!α!:ατατταστ τττττατταστάταστ,ατττττ τττρταιτττ ττοττττττττ

τικ τα τιοατττταστ ττσα:σ τιοτι !τασαατ; ται! Παω, στα

πατατα: Βοττττιττα: αίτ, σωστα ττττττ! ττατ:τατ : Η αστα:

ττσατο`, αυτα !ατατοταστ Ποτττττταα!ταατ σοσ Παρτε::

πατε . !:πιτττι τα! α!ατοατ , τι” νται 8ε πατε !ατατστατττ

°τταττατ : φωτιά: ττττττττε τταΒατ αταατατα σατα!ρταστ

Οταατοτ ταρτα.τττατ ττοσττσατ τ θσσα!αττο :Π Παιτε

ντα!ατο!αταε Πσαατττατ,ττατατα ττταττττατατττ ττσιτττατ

α!α θταατοτα ίτ.τρατ σωστα τττ!τΒαιτόσ ;ταααττοατσ

τιοτι ρασαα!αττ τε! αΒασττο , τι αυτα ατιτττττατα τισττροα

ταῦτα! τι! σου αΒαιτττο, σακιά ρταττατα τιοτι @στα

Ρσταττ: !)ατ.ιε @μια ταττα. ττα αστεια: (αρατόττττττα

τταττττα!τ τασττττττ.ρτοαττσ ττατατα!τ τατιττττττ μοριοδ

τσ , δ: ταττα ι!ατιττα αταστ ρταααρτο ατττττ!τα στατττττα

τταττττα!τα τααττττττ: τηττ18τταττττα απατα ασ τρτττταεαίτ

τταταια!ττττοττττστ:τ8ττοταττττα ρατττατ,ραααατττ!τ στο..

τττταε Γατττττίτταττταε,!τ!:ιτττο , ραττοτ τρίτ αστιταττάταε,

ωσττα!ττατττιστταττα ίατττ ρ!αττὲ ττατατα!αι;τα!τόταταα

απο το σταττταση:τααααττ σττ8τττα!τα , ω; αστατττα τω;

αταατ:ατο ,- να ρτορττω τα:τρατίαάτσττατ τρίτ πατατα
τα!τικττττ ροταατττττ. τ _ .

Οτταστατ-3. Αυ8ττίτ.!τ!ι.22.ἐα ατιιττ.ε.τι!τ.άα_ασττφτ

τ5··8.τ.α.τετ. τ τι τα. 8εα.!ττ:ιατο ατταττττο ριτσα τοπια

στα δε Αττ8α!. τ ττττταττ ροταττττα ττατατττ!έ τισ ρααααττ

τ! τ,τα ααααατιτα τατττττα ρατταααταστττ,σαατττα ττα!τατι

τ!τ,ετ σαα!τε ΑττΒα!τε τα α!τταατσατττ!τ : τα τ. Μπακ .ἴ

τττιτττιιιι,ιμοιτ βοιωτια τω”.ή , μεσαίο τω...» στα·

τα: πάσι. ματια” ασπαιτε, Μ ρατιτάτ 6· μια".

αἰώνα που στα: |ταθτθαι οι αάτιιιαττο , απατά ιτηο!07ιΜΒ

@τι , στα: ιίταιστιι·. Μιτου είται» Ιτέα» τα α. Ματια μα·

φαιά βαθεια τοιιιτι,ρατ Μεμτάταιι, τ... :β τα Μπαταρια

·εττσααιττ ίστττιττατιται; στα πατατα ταα!ατα Β801ττ11: ατόιιττιιιιι. Ια α!τατοτ ΜαΙτ αίτιταΙι τα Ιττιατιιαιατύω

τ

"'Ι"!Π

6'οιιτραιτ

τω." στα '

ἄτιτιο

η.
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οικω ιι Φιιιιιιιι, ι·:βιέ: [οιιιι;Π::::ιρ:: οριο ιιιωιιιι

οι·ιιιι·ιιιιιι οι ιι::ι::::β:::7ισιι:. Αιι8:Ιι14'ιιι27ι, “ω” ι

οι:: “οι μι· Ιιιι::ιιιιι·ιούιιι·ιιιιιι , :άσο ιιι::ιιιιι αν·

ιιιιι·ιιιιιι Π:ι::ιιιιιιρ[. Κ:ιρ. οιιιιιιιι ω: ιιιιιιιιιιο·

πιο” «Μ- ωιοι:,αιι: Αο8:ιοιιιοι ιο :πιω ::οοιιι:ιοιι: πιο κ..

8:22· °ΡΡ"· ιι:ιο ιιιιιιιιωοιο·ι: ορο: νιιιιιιι Κιρ::ιι:ι:. :::ι·οοι

"Η ,,λ88|·

οι».
Μ:: ω::ἰ:ο:ἰιιω. τ:: Ζω: , Μ:: ο:ι: (ιο: ιιιι::ο

ιιιι.ιι:ι·ιο , οι:: :ιι :τοπιο ν: ριιο:ιρ:ιι::ι· ορ::ιο:ι,

ιιο:ι·ο αιιιι:ι·ιο ν: :οορ::αιι:ι.νοιι:Ιιιι. ι οιιι: :ιιιιι.

:.ο. :ιο::: , Αιι:ιιοι:ω Μο: νοιιιο:οτι: ιο Αο8:ιι: ,

.ρτιοιὸ :οο:ιι:ι: οπο: Π:ιιοησιιιῇι:ιιιιΩϋιι:.ιἙ, :ΗΜ

ιι:ιιιιιι Με:: Πι:ιτιοι·ιι,ιιυιι :άβιοι/ιιιιέ?οι ιιιιιιιιι:.ιρ:ι·

:πιω , ΜΜΜ: Μπι:: ιι:βιιιιι?ι.ι άιιε:|ι.ι ροή: άι:ι,οιιιιιι

τιι:ι·ιι:ι Έ):ι άιβιβ β: ιιι :ιι ρσι· οπο» δ. Διιιιιιιιι,

Φορ: ΧΧΜ; Β: ιι:::/.ιιιιιι: ξι·ιιιι:. .παει Ι.

Ι α:ιιι::ιιιοι.Ιιι:ω πιο :πιω ωπω :αιιια ω:ι·ι:ι,ιο:

::ιιιρ: ιι: απ:: οιιοίι: ρ:ιο:ιριιι: :ιιω οσο ιοιιιω

| κι ω:ι·ι::ιοι ο:::ιιιιιιαιι:ειαιιιια:ιιωρα::ι:ο:ιαιο

; πιω αιιιι:ιιιιω :οι ι::ι:ι:οιιιιωοριι: ωοι·αι: πιο

ι--7__βή:-8·ων.νιέ

ζω:νημ

Από. :ιιιιβ

ιι:ιιιιιιιι_

ορ:ιι :οοιιιροι:ι::ιο :ιι ρ:εωἰιιω.ι:‹ι οι:: οι. :ποιό

ιι:ιιιι.ο : ιι::: ιιια ατι ω:ι·ι:ιιω ι·:οιιιια:ιι: ρ:ιο:ιρα- ·

Μο, οσο ωιοίι: ρι·ιο:ιροιι::: ι :ίιω ρ:ιο:ιραιιιιι ιο

ω:ι·ιιοΠ: :οοιιιροι::: αει ριάωιιιω , οιιἑω ιιο::.

τ:: :οιιαωιιι: ν:ια:ιιι: ω:: 8:ο:ι·:ίιι ρ:ιο:ιραιι::

ν: :Μαι :οοιιιΒοι:::ι: κι ρηωἰιιων τω: :ιιιιια Ν:

8:::ιιι;ι:α ωοιαιι:ιι:ι: δ: ιιιι:ι:::ι: , ιοιιιοι ιιιι:ι·ιιω

οι·ιιι::ιιιω;:ιιω ο:: Β:::ια :οοί ιιάιιι :ιι:ιοο:ι:ο

ιιιι::ι, ιι:: ιιιι:ι:ιιιιι:α:ιοο:Ω:οιιιιιροι:α:ι:. Πιό

.::ιαοι ρο::ίι ιιιι:ιιιω αιιιιιιιιιω :αοθ ω:ι·ι:οι·ιιω.

πω. ιοι::ι,ιιι:Ιιστ:.ιιιβιρβιοιιιιιι ιι Π:ιιβιΠι “μ”, ' οιιι::οιι: οι: :οοι::ιια: , οοο ρ::ἰω:οιιο ρημα

πι: πιο ριιια:ιιιιιι,ν: ιιιιιιιι:::ι .)Έιροιι ιιι:Μπι[απο

θα: κι :οι ιιιιι(ι::::οι , μι: :ποιοι Μάικ.: 9ΠιάΘΕΜ,81:4ο

:ιιιρι·ιριέ?ο,:οο :ιιι:ιι ι, :ο ω:: υιιιιιιιιιι:ιιι,ιιιιιι πι:

:α:ιιω,:ίιω ροιι:::οοο πω: α: Μαιο ιιι:ι:ιιι· οι.:

Η:: ιοοο::ο:ι:,οο:::οιι: :οοι:ιιιι: ιιιιιω,οοο οι.

ι:“ωο :ιιω ροΠι:::ι:κιιι/:!.ιιιι. :βια Π:ιιι βιο:: σ.

ιιω·:.ι @κι , ιιηιιιρ:ι·ιιιι:: ιιιιιιιιιιιο 67088071.: ΜΜΜ Ι0-13ω!"ιιοοιιιιιιική·Ι'4Μ4ι9,#ιιζ Μ”“βη οπο·

πιο ροπ:ιιι.Ε: ο: :οι·ι·:ρ.:.ι ο. δ: Μ: Μιιιιιιι·ιιιιιι :κι ιι: ριι:οι;:9 [ιι:::: :β ιιιιοιιιιι ι :κι :πιο ιιηιωι ιρβιιιιι

Χοροσ, :κι ιισιιιιιιι , σιιιιι ρυιιιιιιυιβέιι|ιιιιι,ιι:[ιιιιβο

οιιιικιιιΜ :οι Μι.: παιιιϊΛ!ιιι54 πι:: ·υιβι:ιιιιιιο:Μιιι

:απο ριψι ιιιιιιι:7:|ι ·υ:ΙΙ:ι , π:: :ιιι:ιι:ῇιιὶ :ιι!ριι :::ο

ά#ΠΙ,ιιἐΙΒ|0ϊΠ"Π ιιιιιρρ: ιι:[ιιιι]3:ιώιι: :κι ιιιαιι:ι·: :πιο

ρ:/]:ιπ. Επι: Α:ιαω ωωι: : διο: :μια Βιιιιιο, :Μινι

απο ιιιοι "Μπι ιιιιιιιιι @βια ριιψ:,βιά :ιι:ιι ιιιιιι:ιι

ρω· !ιιι:ι·ιιιιι ισιιιιι·ιιιιιι :βρωροβι. Ν:: οι:: πιο:

Π:ιιι,:ο:ι:ιιιιι ιι ,ψ υ:Ιιιιοβιι:βιαι:α:ια , οιιιιιιιιι·:ιι.

οπο ιιι ει:: Με:: ιιιιιιιι·ι: : 9ΜΜΗΜ ιιιι:ιιιιιι "Μπι

πω, ρ:ιειτ,ιιιι ιιιιιιιιιιι Μοι:,ιοι ιιιιιιιιιι ιιιιι:ιιι πιο: ή;

πώ :ιιιιιιι:ιιιι·ηιι οιιιιιιροι:ιιιι :απο Ταοτιιω οιι:ιι:, ν:

ιο ι:ο:. ΑιιΒιιιι. ιιιι:ιιιω ριιωι ιιοιιιιοι: αιιιι::ιοω

ω:: Δ: ι: Γιιιιι:ι:ο: ο:ι Γορ::οα:. ι::ιι:ι::::ω Πω

:οωραιαοιιιιιιι; Μ:: οιιιιιιω ορο: :ι :οοιιι οιιω

ω:: ρο:ιι:ο:. νιι:ι:ιοιιο·:οοοιοιιι: ΣΡι]ἔι:78σ

ρ:ι:ιιιιιιι:::.β ο:ι:: , οπο: :πιο ω:::άιιιιιιι·ιιιιιι , ρ::

οιιιάροιι:ι , οι:: οι: :πιο ροβ:ι ρ:τβιι:ι·οιι::ι· :απο

οι:ά «Μια. Ε::: ρ:: :ιιια: νικ:: ιιιι:ι·ιιιιι ρ:ιωι Βο

τιιιοι: ιιιι·ιι::ιοω ρο:οιιι:: ιο ι:ο:. Αιι8. ιο ιιοοο,

:μισό ει·α:ι: α:::ρ:ιιι: , ρ::Γ:ιι:ι·αι:. ι:ι:ω :σοβι

ιιια: ιο Εο:ιιιι·. :. ι ού. @ιιιιιιιιιβι:8ιιιιιιι ιι:: οι::

:Μισο ιιι:ι·ιιιιιιι ::ιε ροιιι%ι: :μια :ιιίρ:::ιιιιιιιι ιιιῇιΙσ

Μισο "Μαιο πι:: :ιιιι/ιιιιιιιιιιι, πω: πιο:: ιιιιιιιι: ι:

8ιιι:ιιιι: ῇιῇῖ:ι:ιιιι: !ιιι::ιιιιι ιιιιιιιι·ιιιιιι , ιιιβ ριιι·ιι:ιριι

Μπι: ιιιιιιιιιικιιιιιι Ιιιιιιί έιιιιιιιιιιι ιιάιιιιοτιιιιιι ρινιιι:::-°

:ιιι·. Ηιιιιιιι ιο Ποιοι/ιι :ιο ιιαιιι:ιιιιιιιιι, ::ιιιιοιι:ιιιιιι

“#ιιιιιω , ιάιιιι:ιιι πιει ρ:: :ιο!ιιιιι:::ιιι , ν: 1:12:20: :ιι

:ιι ι:ιι:ι·:ιιιι· οι: ιιιβι:ι: , ριιιιιιιι πιο: ·υ:ΙΙ: . :ο πιο

:κι :ιιιιι[::::ιιι, ιιιιιιιιιι:::.

¦:::::ιιιιιι Φ,ιιοιι¦ι::ι:. δι:ιιιιιιιι: , :οο:ιι.ιτιι: , :ιιιι:

κιιιέ:!ιι.ι ριιιιιι: :ιι[:ι·ι·:ῇιιι ι:Πιιιιιιιι , ώ· :πιο ιώΠιι!ιι,

Ο[ιι::ι·:β :πιο φ ιιιιι'ιισιι, Ο ιισιι[::ιι, πὲἰ: ιιβτιιιιυ·

ιρ/:ῇιιι “Με ιιιβιιιιιιιι , Θβιρβιιιι ιιι/ιιιιιι1η::σου:

οιιιω α:ι “πιο οιιο:ι οιιιι:ι ιι: Δ: ρ::ι:ιι:ιαο:ια ιο

:.::ρ:α ΜΜΜ: ν:ι ιοι:ιιιει:ιιι ιι:ρ::ι:ιι::αο:ιι,

οπο:: α:ιιιι:οιιο οσο :ι::ιιιιο, ν: :οοιια: , :ιι ω.

ι:Πιιιι. ά::ιιιι·:ρ:. ν:ι Δ: ιοιιιρ:τι::ι:ι·αοιιαιο π·

::ρ:ο ρι·ς::ριο ι:ι·ιιοοιιο , νι:ι:ιι::: ν: ιιοωο ό:

:απο ιι8οο οσο :οω::ι:ο:ιο, ι:α ιιο8:ιιιι:οο:.'

ιιι:ο:ια ιιιρι:ωο Αοε:ιο ρ::ιιιο:ια, ν::Βο πιο.

Μ:: ::.ιιιιφ.ι.ο.βέι.8.ριο::ριο ι:ιιιαι: ρωο:ιο:.

ΜΒΜ: :ιιωιιιιιιιι:: Ρ:ιαΒιιι:, :ιι Μέι νοιιιο8
μ;

Ο: ο:ι::

:α:: :οοιιο8:ι·:, ι.·ιιιο:ι ιιοοιο οσο :α::α: ρ:::α:ι:; Μ".,. ο"

ω: ΙΜ:: νιιια:, Α:Βιιιιιοιι: ιερ: αόωι::ι: , οιιοιι "Ε" οι::

ν:ια οι:: ι:οι:ο:ιιι ι>:ιιιΒιι , ο νιι:: ρ:ιωι:ιια: ιοΡ#-:·ιιιι#ιιι

:::ιι:ιοο: οπο: ιια:ιιια οσο ρ:ι:ιι:ιιΠ::: α::ιιιι οι·

ιι: νιιι:::, :ιι ορ::ι ιιιρ:ιοατ. :ι·:ι·::::. Β:Βο ορ:

:α ιορ::οα:. ιιο:οιοι: ιο::ρι·ι :ι·ιιιιι:οιια ίσο: τω:

νοιιιο:ιι:ι. Μο. :οοι::μι:ο:ια οπο :ιι ω::α Μαι::

ίι: Ρ:ιιΒιιιοα , δ: ::τωιοοιιιω ριιΒοα . ι:ιιι::: :Χ

ίσιο νοιιιο:α::,:ι: τω: οα:ιι:α, :Μαιο ροιιιιιι: ιι.:

α: θα:: δ: Δο8:ιο: ιιιοιιο: Βιοι·ιιιω ιιιρ:κοιι:ι

Διι:ρτο: :Π:. ι..οο8: :οίω αιιτ:ι·,ν: ιιιρ:ιι,ιαρι: Αυ:

Βιιιιιοο:: @οι προ! ιο:ιιιι: ιι::οι·ι:ρ:. σ. ιι. Δ:

ιιιιιιι που ιιιιιιιιιι 13ο 87'ΕΣΜΜ Ρ πο: πιο: ιιιιιιιιι ω!.

ΟΜΜ,|ί:Ι: οι:: :ιιιιιιι πιο: Μπι: "Μινι ιιιιιιιι.ι ψ πιο

ροβι: κ:: ριιιιι:τιιιιι Ζιιι8:ιι|:ιρβ.: Μια::[απο Μι'

ιιιιιριιιι.ι ιιιιιιιιι .οι :ιιιιι ιι:ιιιιιιιάιιιιι ιιιιιριιιιιέιιι:ιιι,·υιι

ά:β κουμπι» :6/ιιΜι ::::ιμβιιιιιι:::ιιι , ρ:ι·ιι:ιι::ιιιι:.

Ν:: ιιά/οΙ::βιιιδιοι ΜΜΜ:: , οπο:: που» ιι:|ιιιιέ?ι:

κιιιέ:ιιι άι:ι ροβ, διιιιι·ιιιιι 19: ιιώτιι/Σι :Η οι :αρα

δρι7ιιιιιιιβιιξιιιιιι : βι:$πιιιιι ιι::ιιιιι: ·υΙΙιιιιι πισι

ω: ώριιιιιι: : ιιιίιιιιι: ::ιιιι:ιιά: ιιὐ:τιιιιι ιιι·θιιιιιιω

ιιιιιβιριει:ιιιιι : Ηιιιιιο μι· ιιιι::ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιι:ιι.:

πι:: ιιιἰ#ιρῇιιιι ιι::ιιι:ιιάιιιιι , πι: «οπο» ού:: ι:ιι:::ιιιτ

οι: ιιιΠιιιιι μια:: :τα :πιο παιιιιιιιιιιιιι·:ι ιΙΙ:, μυθ.

::ι·ιιιινι:ι:: , οιιἑω αρα:: ΑιιΒιιι):ιοιι: οοο ιιιι::ι

πιιι:ιή, ι::ι εποε νιιιιιιι: :ιιιιιια: ιέιιι: Γιιρ:ι·οι:ι

ραι·ι::ι ιο οα:οι·α ιο::ει·ιι α: ιιριιιΡοιιι: μετα:: :ιι

:ιι:, ιιιι:ι·ιιω αιιιι::ιοω :απο :οιιοιιιιω ιο Διιαιιι

οι:: ν: ρ:: ιιιιοι Γ:ιι ρ:: :οο:ι:α:ι::ι ω:: ροι

Γ::, :πιο ω:: θα:: , οιι:ωικιωοκιιιω 8::α:ι:::,

.ν::ιιω ::ια:ιι ωοιιιιοι :ιιιιο.ιιιι·: α: ρ:τι:ιι:ι·αι:, _

8:::ιιίιω. οι:: νιιι:::,ιιοοιιω ι:ωρ:: ία::::Ρ(ι::· Θ.),με

Δ:: οιιιιω ραιιιω, δ: :ιιιιιι ναι:α: ιιιι:ιιιω οιι:ιι:ι·ιιιω ",η_ριο ρ

οσο α:ιιιιιιιω Βιαιιιι :οοΒιιιιι. :ωι:ιι: ιι::: οπο: Μακ::

:ιιω ιιο:ιιιιι:, ιο ιριο Αιι.ιω ρ:::αοι: ια:ι: :ι:ωοιι· "ω

ιιιιιιιιω οι, οι: ΑιιΒιιιι. :ιιιι Α:ιαοι :ίιω ριι:::ρ

ιιιω νοι:ιιω ια:ιιιιωιιο·οιι: οοο ιοιρι:ιι::ι: τι::

ιιι:ιιι ::ωροι:, οιιιιιιι::: ::οιιι:ιοιι:, οιιαοιιι

Μ::

· @οποιο ιει:οι Αιι€οιιιοιι: ::ιι:ιιιιτ Μπι:: ρ:ιωι

ιιοωιοι:αιιιι::ιο ρο::ιι:ιαω οσο ρ:::οο:ιι, ιο::ιιι

8:οιιιι: οι κι: ρο::ο:ιΞ οσο ρ:::ιιο:ιι:οο:ια ρισ

:::ρ:ιι ο:ει:ιο:,οιις Γ::ιι:ο:ιι: ι:ιωωιο:ο: Με::

ρι·οιιιοι:ι ; :κι :οοιι·ι ριι:::ρ:α ωοι·ιιια :ιιιιιιιιιι:ι

πι:: , οσο ωιι:::ιο:, οσο ιιιι::οτι ο: ρο::οιιι οσο

ρ:::α:ιιιι ν:ι :οο::ι ρι·::::ρ:: ιιιιιιωα:ιιιο ωρα::

πιο. ::ιιω :ιιιιιιιιιι:ιιι: ο :κι :οο:οι ρι·ο::ρ:α πιο·

ωα:ιιιιι ωοταιιο :οιι:ᾶιιι: ιιιωρ:ιι::ι: :ιιιἐ ρο::ο:ιιι

ιο::ιιι8::ιι. ιι: :ιι:::ρ. οσο ροτιιιιι: ρ:ιωιιω ιιοωι

:και ιιο: ιι:ιιιιτο:ιο :ιιιιιοο ρ:ι·ι:ιι::ιο::: ::ο:::

Βοοιιω,:μιο‹ι ιι:::ρ::ιι:.Α::ιιι: ιιο: ριι&ο ΐοιιι::ιω

οπο:: ρ:ιωιιω ::ιιιω. π. ιο::ιιιει:ιι: ιι: ματια κι

ιι·οοιιοιιιω :αι·οι: :οο:ιιριι::ο:ιαω :οο:ι·α @το

πιω ιοίοι·8:ο::ω , :μια ιο :ο οι:: ο:::ιια:ιι οσο

πο: , ρι·ορ::ι ΐοιιο::ιιοα:ιοο:ωορρ::ι:ιι: ιοι::ιο

ο: αει ιιιρ:ι·ιοι·:ω,:ι: :ιιιο ιοί:::, ρο::ο:ιο:: έ:αιια

ρ:: οιιιιιιιοο οιιο: ορο: :ίΤ: , αιι νιᾶοιιαοι ιι:

:οο:οριι::οιιιι ι·:ροι·τιιο:ιαω. Τ:::ιιιω :κριι:α ιο

Πιο 8:ο:ι·:,ν: οιωιιιιω,:ίιω ‹ιι:ι:ιι: ιιι·ι:ιιιοι αποι

ιι·ιιιιιι :Π: :αιιία :ι:ω:ι·ι:ι , ιο::ιιιΒα: :ι::αιι:α ::ιε

0ι:ο:: ιιιοιαιι ριιο:ιραιιι ο:ι:: :ο ιοιι.ιωιιιι::ιιω

ρ μι.

@ιι Μινι

στό. ω::

:ιιιισριιι:

:*?ιιι πο::

Ιππικό:

ύ'ΐε



οτρτωτιι

.οΗ”Δ ιιι

"έτι Ιο

Φτι7. Χ :τον τ. @ΜΜΜτω... δοἐἴἰο τι @οι

τω ιἰΒἰιιοτι οιτοττετιιτ, ροΙΓετιιο Μ! ιρΐιιτιι ΐτοΒο- τιιιιτι ροοιιΗετο ετιιτΠιτιοι ροτ Οτιτιττοιο τ φοιτ τοτε

πιο: ωιε νεττεοιΙττετο ττι80τιιι, τοτιτιιτοιιτιοι οίι:, ἀιτοᾶἰο ίροοιιιοεττιτ τι τω, ετ! τοκοι τιτττεττιιτ.

οσοι! Μο ειιιτι!ιο ΐροοιεΙτ ιιοροτοτι: ιιιοτειιτοτ τοσ

τιτ,ετι οποιοι Βοτιενιττοττι τοοτειο,τιοτι τετιττιιιι οι·

ροττιετιιτειιε. ρτωίτετιτ!εροτ τοῦτο ποιοι "τει ο:

οτι στου:: τοτιτεττοιιοι τ:οΠτ:&ιτιο ΐοροτετιτ:ιτιο, φοιτ

νοΙορττιτιι 8τ οτιτιούτετιι Μάιο ἱτι ΓοἰρΓο_ΙιΒοτὸ οι·

τ:ττετο ροτοτετ, οτ ιοττἰτιἴοοε ιιιοττΤοτοτιττε 8τ ωστε

Βιιττετο.ντιτιοίοΗτιο το οτι τοτα· οιιτιιτετιι ιτιτοετεττι

ο: !ερίετο τιιτττωοτι τ:οΠοοετ ΑιιΒιιίτιτιιιι το τοπιο

ροτΪοιιοτ. ο. 7. @οι τιεττιτειοτο8τε εοΐοτιοτιιιΕ

τ:τ.τιτετο'δΕ ΐροοιιιιι ετιιιιτοττο ροτοτετ του ει: ει:οορτέι

ωιιιττε ιιοτι τ:τιτιοτο, 8ο ε Πεο ροτ ττετιΓ8τοΠιοτιοτο

ρτοοορτι τιοτι τοοοτιοτο τ ΙερΤε ετττοτο τιοτι τοῦ απο

ε. Ειτι:ιιιτιο οτοττο οιιτειτο|τιαηςιιο μια" Που: τω'

τιιτεΙοε Γοιοτιττει τιιιοιεοο ιτιτοΙΙοιίτοι Μ” τιτιοτο.Έ.ττ

:οτ τιιτιτ: τοιοτιττε οΠοτ τιειτιτ:ιΠε ομιοετι οτιτττετοιο.

τιετιιτειιοτιο οι ιιο· ττιΒοτιιο τιιιτοετιο τοτορετειιιιιε,

τιιοτιιιεττοιοτιοοιιΓοτοτοτ ιιιροττιειτιτεΙιε. νοτιο το

τιοτιο "το τοοτιι ι·οτιιιιτοτοτ ΓροοιεΙο ειιιιιιΐιιττι ά

ιΠιιίττετἰοτιοτο Βοἱ. ζ · “

Π τ οι: τ.Ιτι οτιΠο Βετο τιιιτοετιιιτ ιτιτοΠοθιιι οΒοτ

ροοιιιιετιεοιτιτιο Ποτ ει! ττοοτιιιι:ιοτ οποιο τιιιτιιτειο

τ:οΒοοΓοοτιότιιο :ρ τετοοτίι εδοτιιτιο νοτιιτο οιιτιιτειο

οο!ιο&ιιιο,δο εΒιοτιο οττοι·ο τοτοΙΙιροτιτιιιοι , ο8οετ

ροοιιιετι ειιιτιιιο Ποι,τιιίτττιότο εΒοτιτΕοιοττοεττώ

οἐ

Ρ]α°% :Μία

|ατ?. ο.

οτε. Οιοτιοι τετοοτι ττοτττετοι τιεττιτεΙοε τῖιιο νΠο οτι

ροτο!τ. Αοόιετιιτ Ατιειιίιτ. @ι και όιι[οτικι· ιιιτειιω> ΜΕ τοποσ οο8τιοιοοτο ροτιιιΠοτ το Βετο ττιτιοοοτι·

πωπω πω: άτβοάτι ὰ Που. Ν” ό? Μ: οιιιιιιιιο ω”. πιο δ: ιιιίτιττετ οτἱ8ἱιιε!ἰτ , οι νἰἱΠιτιε ροοιιΙιετιτριτ

πω: Ιτέτσιττι·Ιιιιτρ, οπο: πειτε/Μι: [ποιοι οι οικω” ξ ττοοιττη , οριο Ποιο τιιιιοτιοετο τιετιιτετο το :ο Βετο |

ΑΜηιΜΜ σπάσει. Ωω: Ιτικι·ιτττ ·υοΙαπωιτι ετιι"Μ.ι 3 ροΠτετιι ρτοτοεοτιετ. τ. Ρεττοτο ρτοοειδ.Όσέ?.1.ε.. Μ"$?., τω.

ρι·τω.τ τοιωτιτιοωι ρι·.ττΙαπωθ ρωταω ·υιιΖτατιτ·, οι» οιι.το9.ιιτι.ι.οοιε οιιωτιιε τοττιιε Πιετιεττιτει ροτοτιε 2:.:”.

μια" κι Διιέο!ιτ, στο άτα!ιοΐο τωρα αττίωτο, ιιι ·υο- 2 οιτ το οτοοοτο τποᾶιιττι 61ο ρτοροτττοοετιιοι : τω δ

"Με Ποιοπωτ , το· εε βοετττττωκ ροτροιιωπι που ε ττοοο!ιτιοτ ποιοι ιιετιιτειι: τιιίτιιοιιτιοοίοοιρτοοι

σεάουιάτ ροπσοκπτωοι·ιστικω. ΨοΠ :κήποι εισαστε τ... :Η οι:ιιοθ:τιο:ι ρτοροττιοτιετιιτο ττιτοΙιο&τιιιιιιοπε

ρ Μπιτ: ποπ οφ Ωτί89%!ΜΜ [σκετο νοίκι: ροτιιπστε,νι$σ·· τ τιο:τττΒο Ροτοτιτ “τυο τιτοΓοιι€ Ρ6τιιιιετι ιιιτιτττειι0τιο

πιο κατά." .οι υοΜπ:ιιεθισσ πιτ/Ε τα διετικω[επω οι» απο ιοΙο οοιιτ:τιτί-τι Βοοοτειι ρτιτιιι οιοττοτιτιειοτοϋ ·

Ιιιιτροι·ιιιιοτο. Ότύιοπ τοοοάιτι ά Πω. τω ΒτεΙΜΠι ιετ- ΔιΒοτο. Μττιοτ οοτιίτετ : ίτιτοΠοάτιτι .ο. τιιιτι·ιετιιιε οὐ

τιιτ Ποιοι του τιιιτιο Ι)οιιτ ροττιτιοτο ν: που τετιιίιοι τύποι οετιιτεΙιττ:τ οττιττιετεεά νοτιιιο τιεττιτειο σο·

ει! τριτο οτι τιοτιε οροτε εοοοτιεττιτιι,ίοτι οιι5 οι: ροι· ΒοοΓοοοάιιτο.ίιτ:τιτ το: ει! ι!ιτιο·ιτοεοτιτο,τιιιττετΠοά

τοειε οτι οτι τοεοὸεοιιιεοιιὸ: το τιετιιτέι.ιιιτε ιτιττετἔι ε :τι Και». τ. ΙιιιιιιιβιιΙιτι Πει ἐ οποιο” »ποιού , μι· σα,

Ροτιιιτ οτα ιιοτοο ά Ατιετ·ιιιε ιτιτο8τιε .ιτωττη τπτ· ςιστι[αι°ἰει/ὶτιιτ,ιιιτοὶΙτδἰα οοιι/ρτοέκπικτψωριτοτυπ εκτι

τιτιοε Πεο τιοτι τοοοιιοτο ροτ τοεΙ.ι τραμ τιοτι ρω ει” στι” Μη!" θ' άικιιιιτει. ο.. Ρετ: ρτοο. Ιιοοτ τοτε ε!"Μ _

. τιιιτειιτοττι οιτιίτιοιο .ττωτιμιτιοτο Πτι: @το ει! ' οοΙΙοι'.ττο ν_οτττετοττι τιετιιτειιιιοι οι οετιιτε!ιε , 8: 77;ε'ψ

Όποιο ετ:τ:οτιοτο φωτ! Μι ροτιιιιΐο ιΠοε ετ:τ:ορττιι31ι τιιιοετι οοτιιετοιο οσο οιττ:οτιετ νιτο ροτοτιττεο ιτιτοΙ- '

ρτειοοριτιιο τιοτι νιο!ετο,τιοτι ειιτοτο ροτ ιοοτιτοττε· ιοάιτιεο οετιιτε!ιτ , οποοοετ ντο: ροτοτιτιετ ιτιτοΠο

τιιΠιοτιιτετο ροτ 8τετιιιοι οιιτιιιι εΒιιοο!ετιτιοτοττι

 

,πἰ0τοιοε

ΠΔΠπισω!

οροτείιτιο8τεττε ει! ού ροτιιοοιτο. Κε. ἐιιΞ.|ἐτ. τ ε. Έ

έ: "τοστ Λροβ.ι:- τ τ.τοτοτε άο_τιετιιτε ουτε τι. 384.'

5ΕΟΤΙΟ ΙΙ.

είπ τηιιέτετιιτ Φεσίαίτ ιιιαέίτπυι @οιΜτσέ

πστωτία.ι Φ8ΠΜί8 πειιιταίο·.τ > τα

[4ΜΗΜτ14Μ|ετ Ρ

Ρ Ετ ΐροοιιιο ετιιτἱΠιιιο ΠοἰἱτιτοΙΙἰΒἰττιτΙιἱο οπω

οιιτιοιιοτοοτιτιειΠοΗτε_τιο , ἴροοιοτιιτο ιτιττιιιο,

ροετιτείτοετιιτο τοοτάιτιετιο , ροττιιτετι5 τίποτα

ρωωτιωτιο τιιτοάτο , οιιετιιιιτι Γροττειι ττιοτιοτιο

Ότι ετιιτιτιοτοτετι "Ντιπ οοΒιιοισοτιιιιιιο.Ετ τ1τιι

ττοτο αποτο οιτ.τοομιτττ ροοτιΙιετο ετιιττιτοττι ει: ριτ

τιιιοΒιιιττι ει! οοΒοοίοοτιοεινοτττετοι τιετιιτειοε το

τιιτοττιιο οοτιτιεοοτιιιτο,8τ Γοοτοτοττιτο τοττιτε;ομιτε

Και Μια τιετιιτε!ιε ίιτιτ τιιιοετι οτιτττετοτο , Πιιιτ τε

τοοτι Γτιροτο.ττοι·εΙιε οτιοετι τοοιιιιοο :ιιιτιιροτιτ.τι.

ροτιιιιετι τοοοιεττοτιο όιιιιτιἔι 8ττιιοτιτιετΙΙιιίττετιο

τιτ:,οιιω ττιτιοι:ιιτεοίι: οτοτιτ τιετιιτε σκετο. τουτου

τιιτ οοτιττοτ.ιοτίι.τ οίτ τι: νο ττετιοτιτροτο τιετιιτε!ι

ΒιιΜιιιετ ίιτιο ροοιι!ιετι του Ιετἰοτιο, νο! ρτορτιδι ιτι

ιιοτιτιοτιο, ντ:Ιειιοττιττι τιοάτιοε ιοτττ ροΠοτιτ:οιιει

ουριιοτε ιιιοτροτιοτιε:ε!ια τιεττιτειοτι ΐρο&ετιτοε :κι

ντιιιιοτίεΙοτο Ριιτω£ τιετιιτειτ:ττι; .πιο ΕΒ0τ3ιο8 ροτ

τιτιοτιτοε ει! (ο!ετιι Ριιιιω. τοοτειοτο. ΑΒ τικ οπο»

οι: ι.οτοτιοτο νοτιτετοτο ΤιιοοΙοετοετο , ιιτιοι!!ειιι

τοτε οδτιτοοιριετιοτιο νοτιτετιτ ι:οτιίιιιετ, Ποτ: :το

ρτειτιτο τιιττΒετιιτ : ιιιιιεείιτιι τιοτοΠεττο.ροτιόοετ ο:

ιι!ιοτιο ρτιτιοτριο τοτιτ:ιετο , οΒοτ ροοιιΙιεττ ττιΒιιιτιι

&τοο οετοτεΙιε, οιτοοιιιτ τετοοτι ιΠετο οιτιοετι ττορο

τιιτοοτιττι δτοοιιόιτιοοοι,τ:ιτιετ ιτιο!ιιτιιτ, τττ οτοτιιτιὸ

οοοιοετιιτ ιιοροΠιοτιο., τιιιτοετιιιοι ττιτο!ιοάοττι τετ

οτοοοι εοΓτιιιο αποτο Πτι: ΐροοιεΗ ειικιΠο Ποιετ

τττιροτο , τιιτο ρτοριοτ ιτοτιοοιΙΙιτετοιτι Ιτιιτιιτιιε το

τιιτε!ιε , οσο νεΙοτιτιε ίιτιετιιε δ: οτοτιιε νεοι τιεττι

τεΙιε α” εΙιοτιο οττοτο ροτιοττετο, ρτεΐοττττιι οίκο

Με τιοτι οοΒοοι-οετ ροτιρτοιοε ρτορτιει ο τοτ!εΙιο- >

πιο, ε ίοτιιιοοε οτοοοτιτοεττιι: :του ρτορτοτ ρτοίιιτιο

τι” οιιΓοιιτιτετο58τ ττιιροιιιιοοτιτε, οτιιΒιιε οποτε

ιοε νοτιτετοι οΒοοιιιιιοττιτ. φοτο, "το οιιι:ορτο

Ρ Αιιετιιο , τιιιιτιεοίοιοοττετε Βοο τοτ-ιιίει καρο,

ἐ τιιιΠιιι ιιε&οτιιιε οεττι Ρτττοοτο ετοιιιιιιιττ. @το

ἱ ιιοοίοιίιτο οτι Ιιετιιιττι , :εε τιοτι ροΙΤο ε|οιοτιο τρο

τ ι:ιετι ετιιτι!ιο οοτιιρετετι,ἴ:ὸ πι: Ποιοι: .τι οει απο.

Π ριτέόει ιιεθιοτιιιεΐοτιοι ρτοιτιττΠο ετιιτι!ιτιττι.()ξετ

ρόοόττττιε τιοτιιο!τιτο "το :ο :ιο τιοτοιτιο Ιερίο, τα!

οττετο το ουτε, ετοιιο ιτιτο8τἔι οεττιτἐτ οοοιιιτοτο.

Νεο: οττετο το Μαι ιτιτοΒτεο τιετιιτιο ροιοτετ τιοτοο

τ:ττετο, 8τττιτοττιιιοιίοιιοι ε πωσ «πω, οι το

ειιιττ:τιτττετιιτοιιτο οι:οορετο: τιιιετιιιιιε τωιττοιο

οο Βετο ροτιιιιιοτ, δτριτιτοε νοτττετοιοεττιτειοειο

το!!ιΒοι·ο,8τ Με” ριιτιτι ότι: οεε εττιτιΒοτο;οο τιτιὸά

τιιιΠε ΜΙΒ:: το οτι ττεττι ρ.ιιΠοοιιτο τοοοΙιιο.8τ ρτι8..

τιε, «μια ε οοοτττοριετιοτιο νοτιττιτοετιιιιιιιττι νοτια· έΩ).ίάίΒ

οιοτιτοτεοτιιιοιιτιτ. #ιοΠε των:

Τοττιτι ρε” οοτιίτετ: τιιιἰε ἰτι Βετο ἰΠοοο=Πτἰ2, :οικω

τοιὶο ε4τ48ττΠιιιυ τι; τὶο διττΙ:.ατρ. κι Εν;; χω..

ιιιτατισττιιιιοττι!ία μποτ: τΙ!ιτι οπιιοκτο.ιιΜΜω αποκτώ

ιι!τιιιτάο Μάτσο, μοι! οοιιτει.ϋποτ. ττωοει. Εκ ουσ

ωτοττ δ' 'θεου. τ.ρ.μ. οι. Απ. τι. το ιΠο Βετο.

τιιιΠιιτιι οττοτοτο οιιο ροττιιιιο,οιιτιι οττοτ οι τοπι

τιτιοι , εοιιίιοτοτιιιοοτισιιιδο ΤιιτοΙοειοε οίτοοιτιιτΕι τουτο το.ιιιιτο τιετιιτετ ιτιτοΙιοδτιιεΙτε. Ε: οτι ρεττο

ροοόοτ.νττε.Ι.άιτρ.ιβέϊ.4 εωτιτιο 2.υτιιτιοττι ο· ττεοοιιιιιιΠιοιεοοιοι, οτ Γιιιοτοε ρεοετιο οτοοιιιτο

ποιο οιτττιτιί. :το φοτο οι: ιτιτοτιτιοτιο οροτετιτττ ¦ρειΠοτιοττι,οιιτο ροτιοάειτιοοτότοιιτιοοο τοτροτιε

τιιιο!ιοοτνοτιτει τιετιιτεΙτετιίτιοιρ«=ποτ:τυπο οοιτοι ει! ετιιτοιιτο, τοειτιτοἐ 0οιιτιιιι:οτιετ ετ! τιεττιτειοε

κοιταωτω Με τΙιτο&το οι ετι Βοοιο ιιιροττιετι το· ι (τ:ιττιτιετ ι:εροΠτοάεε. Ναι οτιιτο το το Βετο !ιοιιιι- ο

.ο- -

θαΦοΗπα. Του. 3. τι;;



Η·

Βεβ. _

ιι- .

Ἐευιιἰ.

.£νὶωἱιι.

|

πω· Μ” Μ. Ε'ι.ιπ:Ιεπι.εΠεε:. πιπΙιε πω: νε:ι:ε:εεριεδ:ιεεε Π

Π:: ε(βτ.

. ε" ε ε . ' Ο ι .

302 °Πι/ιθ. ΧΧν Ι. Πε πεεῷεεεε (;'πι:εε. δεό”Μ Π.

π:: :ιε:ι ΪιιἱΠεπ:ειιπι τεεεωιμ, Μ! εεε ιι:σρι·ιε ἰπ- πει. ει!. Οσπθι·πι. :κι Ισπιιιπι:ι: :ἰε επίπειίεΙιΠ%

:ιεπ:ισπε , νει εΙἰσ:ιιπι ἱπί::ιιᾶἰσιιε ε: Διτειριωε π:ιιε πιστεΠε Γειεπ:ιερειπειρήε,8ε σε Με εε:Ιειτι Μ::

εσιιιρει·εΠεπ: , ν: εηι:είεε αδ. ΠΜ!. ι.Ιι. μ. 96. :πιο , ε:: :ιε ριιίίσιοριιια πε::ιιεΗε: :κι ά: η: εστι·

εεε. ε. Πεετε:ίι:ιι πο:: :πιει ίεε:ππι ιπ:ε8:ε: πωπω, ε!πίιοπι|επε, :μια ιπιπιε:Ιιε:ε:ιι εσ:ι:ιει:ισ:ιεπι ιιε

ε: ίεε:ιιιιιιισεε:ι:ιε ΠΜ:: :ιι(ε:ι::ιεπ (νικ νΠί ειιι- σερ: :πιει ιιιιἱιιἴκιισ:ϋ ριωειΡι;:, δ: πο; ιιοιι :πιεσε

ΒΚ: εΙΤερσ:εί: ) :ρω ίισιι:ιπ ί:ε:ιι ι:ι:ε8:ε πε:πι·ε ::ιπέι:ιι ΐρεε:ι!ε:ιιια, ε: νπἰιιε:ἴεΙιΒιιε Ρ:ιπειρήε:ιε

εσπ:ιιιΒε:ε σσ:ιιιΠε:ει:σ: , ι:ε επ σιι:ιπεεΓειεπ:ιεε τπ:ειι:Μειι:ίπ ε:ιιιιπ::ι:: :μπι :επ:ὸ ΐεειΙιίιε ιΙ:φ

πε:ιιτειεεΜε ει·ι·σι·ε ἰπ εσ θεια ε:!:Μεεπ:!εε οριιε ει: ρι·ἰ:ιειρἱῇε ιιεεεΙ:ιειε , :ιιιεεπ Με: ει: ἴρεευιειἰιιἰε

ΪιιἱίΪε: ρεεπΙιε:ι ρισπἰὸεπ:ἱἑιΠεἱ , ειιιιπε:ε ειι εσ :ιεόπειιπ:ιιι·, ειιιε:ι:σ ίε::ιιιίιε ::σ8:ισί::ι: :ιιί:ιειιε

εισπσ,ειιισ πε:πιειτιιιιιπιεπε ιπ:ε8ι·ε:ιι8ε ι·ε:ισ:ιι ιε:ι:ιειι:ιιιιιι εΠε ε!:ει·ι :ιερσίιτιι::ι , :μισά ει: Με

ειιιιιε&επι :κι εσ Μπι εσπίε:ιιεΙΤε:. ίπ θεοι «Με ριιπεἰρισ ριεᾶἱεσ :!ε:επει:,_%ΜΜπ «ω, Μετάβ

ι:ιπσεεπ:ιε: Γι: ΓιιιΠε::ιεειιΠε:ιε ιΠε ρ:σ:ε&ιο, :με απ: ι σιιεπι :ει·:επι εΙΤε ι·σ:ιιπ:ιε:ιι , :μισό ει: εΙίσ

ιιε:ιιι·ε:ιι Ιισπιεπεπι πι εσ:!επι Βετο ρι·σ:εεεΒε:, ΓρεεπΙειιπσιπίειιιι:: θεια: μπει κατ:: εεεεἰπευ·

πιει ιιι εε ρισ:ε:ΞΗσπε ιπειιι:ιειιε:ιι: πω:: «ω» :ιάσεωινω Μπάσκετ. ΟΜει:πεπ:ιπιπ:επιεπ ει: , πιο:

:ἱσ ε:ι·σ::ε. · . πι:: ποπ ισσιιι σε εσΒπἰ:ἱσπε ::ισ:εΠ, ρ:σιι:ιπειιι

0ϋε:έει: @επι ω; σε::ιιι·:ε: :εΙἱε εσει:ε:ισ, :Η:ρι·εεΗειιτιιιπιρετιππινσΙππ:ε:ιε,πιισ:ι πιει::

:ιιιξι νει·ιιπι ε::ιπεε: , ποπ είε ε: ίσιο Βειιεθεισ ειι:ισ:ιειι:ισρε:ιεει::επάι:πε, ίε:ι:ιερτεέ:ιεε:ιι.ιπ··

ετεε:ισιιιε, Η:: ε: ρεειιὶἱειιρι·σιιἰ:ιειι:ἱἑ Πεἱ, σε: :ει:ε: εσΒπι:ισπε νειι:ετιε ίεειιπ:Ηιπι σπισεε ω.:

ει: εε::ε ίειεπ:ιε,8ειπ:επ:ισπειισε :ιεετειιι:: πω: ::ισ:ε!εε ειι·ειιπιί:επ:ιεε στου: πι:: 8: πιω:: :ιιε

επιιιι εσ:ιεεάετε:ιιι· σπιπισ. ει·εσ ε:ιεπι ε:ὶ Π:ιΒιι- σιιεπ:ιεείΐε: , επί:ι·ειιεπ:ισ :επιεπ επ ει:εεπ:ισπε,

Με νε:ι:ε:εε πε:ιιιειεε εσεπσιεεπ:ιεε Διαπωιεε νε!ρ:ε&ιεσ ιπιρετισ ει:εεπιισπεπιισ:ίιπεπ:ε: ε:

:ε:1πιι·ι::ι: ρεειιΙ:ειιε ρεσιιιόεπιιε Πει. Κεί:ι. ει: ιιεεεπιιιι εε:ιεπι ει:: Διειωιιι:, ε:: σε εέλιιεΙιεπε

εσ :μισά :σε εε:!εππ.ιιιε ::σει:ε:ισ ποπ σεεπι·ι·ε: ειι:ἰσπε σιιε:ἰε ιισ:ιεί:ι, σε :ιιιδβεϊ.βε.

σπιπισπε, ποπ ει: εθιεεεε:Βιιιιιεπ:ππι , :μισά Με άΞι:ιιιε :Με ::σπίεε: ε.. ιιε:ε εΠεε:. σε :με εεε

ει: ρεειιΠειιρ:σιιι:ιεπ:ιε Πειρ:σπειιιε:, ::ιιπι :πο- :ιεπι , νε! Με πιεισι·εί: :πιο , εε :εε εε:ι:ει:ιΒιιε

ιιεπιι·ε ρσΠι: ει: πετιιι·ε!ι :ιιΓρσίι:ισπε εειιΓει·ιι πε- ΐρεειιιετιιιιε εσΠεάιιιε ίιιιιιμιε, :μια αβι·ε. ε. Με·

επεεΝιιπι , :επι ιι·ι:ειπε:ιιπι, επεσε ει::ε::ιε:ι.ι:ιι. ειιἱ,σΒ πιπΙ:ειπισεάι:πειι:ε,σπαιπειιι:ιιιπ:, πιο

Νεπι ω.: Βειιεθειίι ει·εε:ισπιε ποπ σπι:ιεε εε:ιιιε·- :με ΐρεεωιειιι:ιΙισ Πεισπιιιεε ίὶ:ιε νΙΙσ ει·εστεε:ι

Με: ρει·:ιειρεσ:, ω :πει:ιε :πιο :ιε::ιειρε:, :ιιιιει:- ιπ:εΠε&ιι ιιιιπιε:ισ ιιι πο:: Μπι πε:ιιτεΙερΐε ποπ

εεΠεπ:ισι·επι Γσι:ι:ιιε εἰ: πε:ιι:ε:π, ιισειιΠιιί:ιιιειπ- ρσΠε εσεπσΓει : ?φάει επέιυ[κιι:, Βεριε:ι. σ. πιστ

ε:ιή :επιρει·ειπεπ:ιιπι:ι:επσπ σπισεε εσάεπιπισ- ΜΜΜ :οἐἱΜ2ἰσΝει°, ώ· :παπι επικΜεπτέε ιιοΠΜ.

ἐισ νε:ι:ε:επι , δ: ιι:ιπιεπι :ιε ι·εβιιε εσ8ι:ε:ισιιεπι (Σοφα: ειπε» :ρεεε ευκ·ιωμικι·, εατεπει ΜΜΜΜ,ά'

ίσ::ιιε:ι:. Α:ιάε εΠεειι:ισπεπι νει·ι:ε:ιε ιιοιι εσιιίι- σει·ι·επειιώκύιω:ιε άερ·έωιβεβω »Μπι σο8:ιειι::ιεε.

σΒσι·::ιιι, τω ι:ι :ιιΙειιιιιι, ειπε:: Με σ::ι.ιπι :ιπει:. :εισαι εσπ:ι·ειπΠε νιιΙ:ισε ἰΒπο:επ:ιεε , πιιιΙ:σ .:ι

Νστι :ιεΒειιε:ιιιι :ειιιε:ι, εε! ιιεειιΠε:επι Ρι·σιιι:ιειι- σιιιτε,8ε :ιιεἰσ:ἱ ειιπι ίεειΙι:ε:ε δ: ρε:ίριειιι:ε:ε ιιοιι

:ιεπι Πει ιπ:ει·όιιπι ΓΡε&ετε, :μισά Με ρσ:ιίιε, πιο:ισ :ι:ισε:ι πιστε!επι, νειιιπιε:ἰεπι :μισώ :ιε:ιι·

επεπι Με :κι Η:π:!ιε!ι:ει·ειιιιπ ερρΠεε::ι: , 8::!ι:ι- ι·ε!επι Ριιιιο(σριιιεπι :Η:!ιειίΤε: ιιι ίεε:ιι ιππσ::επ

Βετο:: δεισ:: επιπι Πειιε σ:: [Με σεειιι:σε Βιιεε πω, ::ιιιεπι σε ίε&σ ειτει:ιε Πε:ιι Μπιτς εσιτπ:ι:ε.

παπι 1:00:15, :ιπέιιιι εΙιιιπι επ :ε!επι επεσε, ί:π- Νε8ειι :επιεπ ποπ Ρωειι, ω" ειισπεε εει·ι:ε:εε

:Πιι:ιινε ειιιΒιιι Ισ ειΤε:ισε:ι:ιε :επιεπ νε:ἱ:ε:ε ποπ :επι πε::ιεεΙεε , :ιιιεπι :ιιστε!εε Με ρεειιΠει·ι επικι

εΒε: ρεειιΗετί ειιι:Πισ , επ: ρ:σιιὶὸεπ:ιἔι Πει, εε Πο Πει επεεμιετιιι·ιπ Με ίεε::ι πε:π::ε!εριε: :πισι

ιιι.ιεεεε νπιπει·Γειιεοπεπ:Πι,εμισ :πιιιε:Γεεεεεε. :ιιιι ποπ :επ:ἱιπι :μισώ εστι:: Βι·ε:ιιι:ε. ἴπρε:πε:.

:ιιτεε εε Πιοεπειιι:εΙεε ω: :ιι:ιει:.

Π ι ο σ ε. Ροκ:: ιπιεΠεάπε Ιι:ι:ιιεπιιε πι:ιι:εε

νετι:ε:εε εεε:ιεεε, ποπ :επτιεπ οπιπεε, επι::ιιιε ίσε

:πει ειιιιΐισ δ: ιΙΙιιί::ε:ισ:ιε δρι:ιιίιε δ. εσεπσ!::ε

ι°ε.ΑίΪε::ἰσ εσ::ι:ιιιιπιε εἰ:: ε:Π :μισώ 1. σε:: Β:

εσπ::ε ει”. π: ε. Με'. 26.ει:εβ. πω". ι. ειπα!. ε.
:ιπινιιι:, Η ιιοιι:: Ιισπισ εσ!:ιπε ίιεεειεΙι ειιι:Πισ ¦

Πεἰ εσΒιισίεε:ε,:ιιιισ εεεπ:Ιππι,:τμιιεινεπσπ επεσ

:ιιιπι θ: ιιιήε, σπα εε! ::ισι·ε!επι νι:επι [Ρε&ειι:, ] -

ζ Μ80ιε7ίε ψ, ειὶω :Με εε8:ΜυιΜε. ό: εε. Νου:: Με::Ϊςσιιἱ, σιισ:Ι νει ιΖπσι·5.:ιεε νιιιπιιε ει: ρεεεε:σ Ασε:

ιιοιι εό:ι·ει:ιΠε:, νει ε τε!ι νιιΙπετε ἴε ίειιιετε:.Όσπ

εσ::ιε: Πειι·οο!κι Μ ε. ά:Π. 28.εκ. ·υπ.επ.3. Μ«μ.

όπέο.εοπ. ι.εωι:Ι. Οικῇτω. ε: πιο ε. Εσππ.3.Νεπ

βπωιβι!βεέεπτει ευέ:ιενεε!ιεκιά ει: Με:: σκιφ' ε:: ιιε

ε:ι πισι·εΙειιι ίειεπ:ιεπι ίρε:ί:επ::ε , :με πε:ιιτεΙεπι

νιτ::ι:ει:π ἱπ:εΙΙεόὶιιε:ιπ:ιιειιἰ ποπ ει:εε:ιιιπ:: σο·

:ει·ι: @Με εεε εΒί:ιπε τρωει: πιο:ισπεΠει οσε

ιισΓεειε, νιιΔε Ττορβετε ΙΜ 4.- ἰπ:ε:ι·σεε:ιε ι:ι ρε:

ίσπε ρεεεε:σι·ιιπι, :μπε :ιοσιε σί:επ:!ε:ε: πω:

ποπ εΙιππι Βοπσειιπι σί:επισι·ε:ιι εΠιε:ιε:, :ιιιεπι

:ιε:ιι:εΙε Ιιιπιεπ :ετισ:ιίε , ποο ίιΒιιε:ε 8: ιΠιιί::ετε

εἰ: επιπιε ι·ε:ισιιεΙιε, :μια ανηκει:: άσκει·ιαι, Με::

Με ΑιιΒιιίι. Αφιεικτ πεειι:υπεζικε. Οι: εσ:ιεσ:::!ε:

φαω:: ,ω Κω". ε. θυσια.: εκε!εεεω που: Μίκπ:,ωι

ίε:! ε:ιεπι εποε:: σε ::εθ:ισ:ιεε πετιι:ειεε,ιιιιιιιιι:ε:ε

ΜΙΚ: ρε: ρεεεε:ιιπι πε:ιι:ε. Αι! εσπίι:πι.Ρεπιππι ω"ἔΙΪ."

.σιώπ

ΝΠ!»

ιπ:εΙΙιεε , :ιεεσεπι:ισπε ει:ει:επ:ε 8: ιιιιεσπ:επτε

εΠε&υπι α! σ:ιιιε πιε:ι:σ:ιιιπιεπε:πα ΒΙσ:ἰ8: ιιι

:ιιισ ΐεπΐιι ιΠεπι ει:ρσπι: Μωαβ. ι 1. απ. ·7_. :σι ει,

Ιε:ιι εσπόιθ:ιπειιι: Με σιιε:ισιιε :πιστα , δ:: ίσΙὶι::ι

:!σεε:, πω, πω:: ΑρσΙΙ. ι:ισ:ιεσε πο:: :Πε εσεἰ:ει·ε

εΙἰσιιἱ:ὶ ὁ. πσΒἱε , :ι:ιείι ει: , :ισΒἱε, Ωιωά εάβω6%

μπει:: :Με ετα". ι:εδεεεποπ σ. Μια:: , ΕΜΗ

= ὰβ°ι πώ ωεισάα:Μει εε· Ρεεεε:ισπ.$ι :μια «πισω Με·

' θ:: ένω:: ·υει·Ιππωε αμε έκΠΜεω', Μ: :Πο [ειπε 08»

μυ» Μπωωβιτε :ιι Με επωσ.Νσ:ε ει» ·υει·έωεω,

ποπ :επι θεπιθεει·ε σσ:ι:ιεπι, ει:ει:ειι:επι επ οριιε

:πειι:σι·ιππι , επεπι σριιε 1ὶσὸἰσΓιι:ιι :Πεεπειι :ε

::ιπι, σιιρσίιτιιπι οσε:: πιεισ :ἰἰεεπὸἰωίιιπι

ΡεπΙὸ :ΜΕ::Ηιο: ε:: ω:: ε.. ΜΙΙ:Μ.ΙΙ. ι:ι σε::

ε :ιεεει·πι::ι: , Βιετιεπι Πει σε: Οιιιιί::ιπιπσε εεε:

πετε, ν: ρω· ἱριεπι ιιοΒιε :ειιεΙε:ιι: δε: ερει·ιε:ι.:: ἱπ

:εΙΙιεεπ:ιε πιεπ:ιε:σι·ι.ιπι,ν: ίειε:ιιιιε ςιιι:Ι ειιρε:ετε,

:μπε νἱ:ε:ε :ιε!ιεε:ιι:ιε. Ι:επι ιισε :ιεΙιε:ε Β:ε:ιετιι

. σε: (Πιι·ιί:ιιπι :επι ω ίειειι:ιειιι ε :μια :εί:ε ΡεπΙσ
Ι ΜΗΝ ε @επι π! επε:ι:ε:επι,:ισεε εὰιΒεε::(ἔἔΜ_|Ϊ#

ν:ΗΜηισε έσπασε Π:: , ώ·@τε εεΜ_β:σει·ε ά:Ικειιεκεε

Ο· :ϋίαεπ σε[εε:επιπ:. Πι :ι::ο ιΠιι:ἱ :!ιθιειιι:ετε:11

 

κατώι:: εα,φω Α2:: βιπ:,[ιεσω ,ειπα/Μιὰ Ι:!εω που

° Ιοαὐεπιε.:,:Μβκ βοιπ-Ι:.ε: ει:: ε|επάεπίσρκε ἰ:ἐ::βεὶρ··

Με π: :οτάι!ικιβΙ.:,· Με. ΑιιΒιιι:.Ιύθ.ιίε φπέ.ά Με

ΐεεεΠι:,:μισό :ισεεε: , 8:ε:ιεπι 0ιιπει πεεεπε:ιεειι

εΠε ι:ι Γειεπ:ιεπι,:ισε ιπΠε:.8ειε:ι:ιε.ιι. σε: “1Ηπε

ιιοιι ε:: :με ειι σει” Εισιιιιπι ιιισιι.ε: ,Γ ω Ραπ?

ε

Οοιήτω)

Μ .

Μ""πΐε

_ Λ _ _ _ _ _ _ _ »Η 4εΊιιΪ

&ει·ειιι ριιιιιε εσΒι:ε:ισιιε , σας πσιιιε :ιε:ιιιεΙι:εε εε ἔσω. ΛΐΝΜ. ποπ ιπ!ιεισι , Ιισπιπιεσι σε: ρεε-β,ω,,,:_ 9
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ποἔι, σο Ποιοι. π. (Ποιο οἰοοτοπο/οψ/ῖφὶοιιιο: , :Με

Δ.[κοίιβιιιο. Ει·Βο οι οποιο Οοποιίιῇ , 8οποι:ιιιιιιι

ποπ ίοίοιιι ι·οοοιι·ιι:οτ οο ίοιοποοπι , οπο; εο οπο·

οοριο Ποι ίοι·ο:ι;ιοπ ιιιοιιοτ ; ίοο οιιοιπ οπο: οι ίοΙἔι

ποιίτιο οποιοι: νοι·ιιιιιί: οοπίιίοιτ, οοο οιιιιιι οί!

ποιο πω. οπο ίιιι:ίοοοε οιιιιοπιίοίοι. Μιίιἱ οο

οιιοοίιτιο οποίο οοο οοι:οο , ΟοποίΠοι:ιι Μο Ιοιιοι

οο ιιοτιιιιι νπιοοι·ίο ίοΒιε τσιπ οποιοι: , οοιὶοι ίο

ροι·ιιιο. πω; ιιοοιι!ιοι·ι ο8οο ι·οοοίοιἱοποροι· απο

&οιο. Ροκ οπο:: πιο ποιοι: ίιιποιτο5 οοπιι·ιι Ροίο82.

οιοι,ντ οοπίοιιι οι: ΕρέΠ.9ο.άκεπΠ. ιιίίοι·οοοπτ,Βιο

οσοι τιιπιοιο ι·οοοιιί πο οοοποίοοποππ Ιοεοιππίπο

"οποία" οι απο: οσπβι·ιμα:πΜΜο οι Μοτο «οποιοι,

ποπ ιιο ιιοριοποοιιπ , :ιο ποσοι ίοοιι:οι·ο Ροι:οίοοπι

νιι·οο ποιοτοίοε Ιιοοιι οιίιιιι·ή. Λο ίιοιιο οιΒο οπο·

πιο ι·οίοί!οποοοι οοοοι ΠοποιίΜπ,Βιιιιιοοι ι;:ιιποι

ποπ ίοΗιοι :οποιοι πο ιιοοιιιιιι Ιοειε , ίοο απο »ο

ιιπρίοποποι ίο8οι:ι.ίπιοί!ιΒι ποοιιοιιι Πει: ποπ ίο

Ποιο ποιοι·ιιίιο,ίοο οποιοι ίοροιιιιιτ. ωιιιω. @οι μι·

. Φ|ίω1, ιποοιι, πάω τοπία” ό· ομι·ιιισ7 πιιιοΖωιπο

Μαποσιοι·ιω.Νοτιιιο οποιο Νεο ίοροιπειτ.οιίι ρο

οοίιοιι οποίο ποίιίε οοιπιποιιιοοιοι·.πιί οποιοι οο

Βια, οιιιιι ροίΒι οίίο πάσο οοοιιίὶο ίοροι·οιοι Ποπ:

8ο ι·οίιοοποοπο8ι·ποίιιι. Νοίοιτίωοοοδοποιίιοοι

οοοοι·ο,Βι·πιοιπαιτιίοιοοοιοιι·ί οι! ιιιίίπιοποπι,οιιο

οί! ροοοιιιιιιιι οοοιιίιοπιιιοιιι ο: ί`οιοπιἱεὶ ίιιιοιιέι πο:

0ωιοπω,τοπ :ιο ίοιοπιιοοιιιιίοο1, ι·οοοιιιιιοπο οοέ

οι: οοτιιιποπίοιωιπ. . ·

8οο ιπίί·οο 6'ι·οέο. ι. διπέονοιίοο8πιδοποιο ο

Βοο ροίοο!επτ,Ρ[ι ι 8 .6'ι·οβι: οπο: άιι·2οβοοποοιιι

οίοοπέκπο ποσοι. μια. Νοικιω[κο :πιω οπο” , οι πιω

ιουιοπίουιδοο οποιο οίί: ίι€ποιο ποι:οίίιιοτιε εποε,

ιιοιι.π. ο Ποο ροιιιιιο:,οιιο οι ποίοιο Πω: ροοοίοιιε

το:οι·Βο νοι·ι οοΒιιιοο οι ποίοι·ιι ποπ οί! ροτοίοοιο.2.

Β2 ποιίτιο πιο οιοι·ΔΠε ιιοοοιι·ιτοτ ρι·οοοπιιιι : πο

πιο οι ιιι·οοοπε οπο ροοοίοι·ι οοιιο 13ο :οποσ ιιοι:

οπο ροοο!ιοι·ι οοπο Ποι οο8ποίοοτο ροτοίο νοιιοοιι

ιοοι·οίοι Μιποι ποσο. ροτίοιίί:ιι οι·οοοπτιο ίοιπροι·

οοπποπο οί! οιιιιι ι·οίιο1οιι πιωιιοπι ιιιοιιιίἰΒοε:

:μπε ποιιιο οπο ίροοιιιίι ιιοιιιίιο Ποι οοιιιιιιοτορο

τοίο οιπποηοιΒο οοο ρι·οοοπτιιιιπ; οοο ποιοι πιω

πιο. Κοίρ.ιιο ι.8οπιο:οο οι ίοιο οιπιιοπιοοε ποπ

ροίί:οίοι·ο ι [)οο ποιίο:ϊ πιο πειτοτιιί?ι , πιο ιποιείιε,

οπο οιιιιιοπιιοοιι ιίΐοθ:οιιιοιοοοωο προ: ιιοπιιιιι

. Ή·

Βιβιο Ο:: -

:πέσω [ο

Επιιιιιθ.

4°ο

έο κ.

 

βιοτιο,οιιαπ]σοιπ:.Ροποσοι. ποίίοοι "απο ίπποι

 

_ απο :Μπι τοπιο: ιο οποιο ποίιιε

ιιιιιιιι:οίοεο ί`οτοιοτοιιι; ίοιοιιιίιιε ποιοτιιίοι ΑΔ οπο;

διιίοτοοιιί ιπί=οίπε:ποιο ω: οιππιιι, οίκο ίἰπι οι οπ

ιιιαιο πιιιοι·ιιίιο, οοπτιποπιοι Μοτο ίρίιωι·οιιι οοίοάί

ποιοι·ιιΙιείπτοΙΙοάοε οτοιιιι. 8οίιιιοιιοτοοιιτι·οοοι

δει οιὶ οο πιο ίοροι·ποπ οποιο ίοοίὶιιιιιἰιιπ.@ι_οο

οορίιοιιοι· οοΒιιοίοι ροιοίὶ ο οοιοοπιοι·_, οοίοοιο; ο

82 οοίοοιο ιιοποι: ·οορίιοιιοι , νο! οι: ιοίὶιιποιιἱο

οιιιίπο,νοί ίιοιποπο. Ηιεσοποτιιτο, . '

Βιοο 1. ΝοΠοιο ποιοι ί_ιιοοι·ποι. ιι_ιιοπο ίοί:Μ

ίο:ιπιιοπι οοοποίοι ροιοίΙ οοΒπιοοιιο απο δ: ιπ

ίιιίίιΒι!ἱ , οίιίιιιιο ίροοἰιιίι ιιιιιιιίίο ιιοτ(Πιι·ιίοοιπ. δ;

πσιι.π.μ.ιο9.οτι. π. ο· 5οίιυΙο/ι'. ριιοοιοοιιοοριιε.

ΟοΗίΒιιοι οι: α. Μ Οιιι·ιιιώ. 3 . νίιι εοποιοΙιιοι Δω

οοο , ποίίιιιιι ι:οεπιιιοποιο οι: ποίιιε πιοπω ίιιί.ιοι·ο

ροίίο , ίοο οιοποιο ίοίίίοιοπιοιαι οοείοιποι οι: Οοο

οπο. Ιοοοο οικω οοοί:ιι·οιιοποι.τι @κοπο Π. ιού

τοΙΠΒιιοι· οο ή: , οπο: οι·οιποπιοι·ιιο ίοίοιοιπ πιο

ιοιοι·πο.()ξιοο οτιεπι οοοιιιι Μιίοκιο.ίί,οαπ.4.48

8ο/ίοιύ.1.οοετο. απο ο·οπ.Ροίοε. Φ· ()οΙοβ.οπο. πο..

»οι ίοιιοοπιι οοοᾶο ίἰοοι , οοο ιιο (Πιι·ιίουιο ποι

το ι·:Ησο, ιπιιοίτ, ιιι·ύΜιιιω μια! :βρωιφ που το·

ιιιι,ιιυπ "πιομωβ πι/Μιίωιπω ο[ονίίοοπιι,ά[ο πο·

Μπακ οι ποπ/πάσι μιά[πιοποιωιβ ,πωπω ποσο

μ;

δίο

Ι Ρ."ά.ϋπ

πιο. οποιο ίιιοίἱεπιἱοιιι οοποποιοι· ίπ οπο, νο 'Β'

οίΐοάιοιιε πειτοτο!ιοοε ι ποι.1οιιίΒιιιιι· απο νιι·ιίιιιο

οποιοι :ιο ιπτοΙΙοοϊο οποιο οοεποίοι ο ίοο οριιοοίἱ

ιιοιιιΙιο είίςοοιιο ίοιπιιιοιποοοιιο:ποιοοοιο ιιοιοιο

οίί: ιποοΒιιοιπ οποια, οπο: ποιοι πιο· οποιο

μι· οποιοι

απο , ι:ιοοο ίιιοι·οτ ροοι:ιιιο ΑοποίοίιΙιιιοιπ :οίκο

Οίιι·ιίιοι οι ροιίοᾶοο ιοίοοιιι·ιιιοι· οιιιιιιοιποοποο

ι·οοι,ιιιιιο ροοοστο ρι·οιοριιοπτο ιιοίιιι ίοίιίιιιο Γω

οιιιιι:εο οοιιιιο μοι·ίοάιο ιποοίποι πωπω πιο ποίιιο

ιιοοοιιιο ριοτομιοπιίο ίποίιιιο,νο οι: ρτοοοιί.οψῇἔῖ. `

ω». οοπίοιιτ :οτὲο. Οοπίΐιι·ιπ. οορίίοιιοι· ιιοίίοιπο5 “° ..

ποιο: ίοροιπιιι. οοΒιιοίοοι·ο : οιιιοοιιιοι·, οίιίοοιοι 2°::.

απο τοιποπ ά ίπίπί!ιοιίίιοι·: ντοι·ιιοο ιιιοοοε οπο· έ·,,[οη “

οι: νίιιι ι:ο8ποίοοποι ποιοι·οίοιπ;οι·Βο πο ιπτιιοιοιοο

ι·οοοιι·ιτιιι· ίοι1ιοπ ιιΠοιοοο ιιιοοοιιοιπ οι· απο

Μπαμ Μιποι· ρτοο. μια ιποοοεοοεποἐοιιοι οοίΦ

οοπτοι·, νοί οίο ιιιιοιοοοε μοι· οι·οιιι·ιιιιο ίροοίοιο 88

ποιιιίοιο;8ο ίιιοο οίκο οι οίιιο&ι ίοροοπιιιοι·ιι!ιοοι·ιο

ποσοι! ίοοΜπιιοιπ ίιιροιιιοιοιιιίἱο , ατομο ιιοοο πι.

οποιοοποοιιι.8ιο Βιιοἱο οοίΙοίποίο5 Ποοοιι·ιΖι, πο ώ οοοιτο οποιοι οοΙ πιοποιοπ μι· ριοριἰοιπ οδο

ιπεοι-αιωι.πω ὶπἶ9Βὶιπ: ; οι οι απο ίπποι »υποπ- ί &οιιι,ιιοι οοοίοιπ:ατ ποίίοε οποιο οἔοᾶιιε ιοί οποίο

@τα ο οι ειιπποπειω Βει_βιοοι·οο. Αο π., ροιίοιᾶο πιιτοι·οΙιε,ιιοοοοιοοπιοι· ποιοοοπ οι ποοιιοπι πιο

ριοοοπιοι ποπ ποοοιιίτοι· ιιιιοοοπιιοο ποοοίι πιο ί ίοροι·ποιοπίο, άπο ποΠο οι ποιοι· ποιοοιίο :που

πιοι·οίιο,ίοο ιιιιιτίιοιρι·ιι&ιοο 8ο οροι·ιιτιοο,ιιο ιιοιιοι Ι Ροτοοιιιτοίο οοιοοπε ι:οπποείο.

απ! ιζ

σο

9.·Πο

πο ι·οοιοίι·ιιιοτ ιιι.ιπιίιοπι Ποι ποιείιιιίι:οιο , οιοιιιο

ῇδΙ.ῇπ.Αίἱιιοιιιιιοοτοιπ ιιι·οοοπιιιιιιι οι: ίροι:οίοοιιλ

ποιιιιιι πιοΙιοι·οοι "Μαιου ιποι·οίιοιπ,8ο ριοᾶιοο

οποιοοι·ίο ρίιιι·ιιπει·οοι οροι·ιιιιοποιο ιιιοιοιιιοι·οπιι

“ποιοί ποίίο οπο ροοοιιιιιι οποίο μοι· (:ίιτιίοοπη

ιιοΠοιπ οί! οοίοι·οοιιι, ρποίοιιιπι οίκο ίιποοιιιίιο

οποιοι; ίιπροιίοοοι 8ο ιποίιοιιοι 'οποιοι ποπ ιιοοοί·

οπο οοίιοιιτ οπο οοπποπιι απο οοιπιπο οιιιιιιοοε

οιι·τοιιιιοε πιοιιιίιοοι,πιίι ίπ ει·οοο Ροιί-ο&οε

Με Ποιο .ιι/ΡεοΝπ71Μι2. ·

δ"

' Β ιιιιοπο ιποοιιοι οιιιιιοιπ, οι:οι·οιποοοπο ίοίι

° ίοιιιτιιιοι.ΙΙΙοοοιιία οι οποιοιο πιιιιιι·οίο οί! , 88 ίο

ίοοιι οιοιιιιι· ίοροοποιοτιιΙο οκ ιποοο, οοο οι , ιστιο

ιοι· οιιιΒοποιοιιι ιιιιτοι·ο;νι νιίοι απο ι·οίοιοτοε,ίιοε

πιο ι ιιιοι·ιοιο ι·οίοίοιιιιτοο,ποιοπιίιε ίοιοπιιι οποιο

ο απο ι Ποο ιοί-ο ίιι,οοΒιιοίοι ιιοιοίὶ ιιοίοοο ίροι:οιίι

οιιιιι!ιοΒοι.νποοοοιιιοποι πιιιιιι·οίιτοι οοΒοοίι:ο

οπο: νπιοποοπ ἰπιοι· ιιπιιοοιιι 8ο ι:οι·οοε @απο το·

ίοίοιιιιιι , Οποιοι ίιοπιιιπιιοιοοι οι οπο νιι·Βιιιιι

Τ°Μο 3ο 1)θΕ”κο

ποὺ".μνο

Υιιίοι οιίοιπΒιιιιιιι· οποιο ίοροι·ποπ οίοοι·οιιι

ΡοίΕοοοι· οιοοιποοεποίοοποίνοι·οοι ίοροοοπτι Νη".

οίοίοιιιο,ίοο απο ΒΕ ιποιίίιίιιίιτοι·, ίιποοτι ποπ ρο- ,φωσ

τοίο , πιο οοο ιποοίοοι οοι·τοιιι δ: ἰπί-ιιίίιίιιίο. Ποι: :πιο

ιιοποιο οίο ίοίιι ιιοιίιοι·ιω Ποι μι· ίπτοι·ιιοιο Νιώτι

οοιιοιιι εΡπιιοι Βιπάι ίιπιποοοιιο ποιοι :οριο

οοιηοοιιι οιποιο οίιοο “Με” οι οπικιπίοοοοι ο ιιοείο

οίίο οοοοτ απο” οι ποιίτιπιιοοίοοι·οιο οίιιο&ι,ίιτ

ποιο το ίοἔι οιιιιπω πο πω: ιιοιοιπ ιοοοιιιιι:ι ποικί

· οτι: οΡο οποία :πιο ιοοοίπίοπίο,οοιιιπ οοο Ροία8Μι

Μεσοι: , ιιοι ιιίιοι·ιοί ιιο οποιο ορο το ακουω νία

ιποοιοι·ιο ποοοιιοο οιικιίιοιο οιππιοιιω ο οοποίὶ

οἰο οι·οιιιιοπιη απο ίοοοιείο ΙοοιιιιοιπτοΠοΒιιιο

οοπίοιιοπιιι δοοίοοιπιο πο οίίοιιίοιτι ίὶοοι οοι·ιοπι ›

δ: ἰπίοίίιίιιίοοι ο!ιοιοποοιιι. Ρι·ιοι:ιο οποιο ποι:οβ Ν;βιω;.

οι” οο!ΗΒιιοι· οι: οο,ιιιιοο οοιπ οΒιοοοιιιπ ι:ι·οοοπ- οποιο '

οιιπιίδι ίοροι·πιιιοι·ιιΙο,ιιοπ μοιοίο ιπιοΠοάοε οποσ;

τοο οι οίιοιοο οίίοάο,οοι οοοίιι πιιτοοοίι οι ο!ίο: Πιθ

οιίιιιιι οοοοιιίι·ο "οοο ποοοίίοι·ιοοίο οοοιιίιπιειο

οοίοιίο,οιοο-τοδο οοίοάοιο ιοοιιιίοίοοτοι·ι

Ροίοοιιοι·ίε οποία ποοοίΠοιε οιιιπἰίοίὶο οι·οοίτοι·

οπο: ι ροίίοι·ιοι·ι.Οοι·ιοπι .π. οι οι Τι·ιοοπ.ββ6.σο.

π. Δω οι ποοποιοιιιιιιι πιο ιπΐοίιιι: ιιοιΙιίιοι ω.

” - Ο ο ο' οπο:

κι

οι οποιο

“οπο”
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Επι” Πιτ-σ τσι οιτ Μττττττι..ΙΙ. 4:0ι.$.86 Τιττίτιτ.ττ$6.

:ττιι.2. @ο 8.5'. Και. οπο.: Ντα!. ιιοιι τττιτστ ττιιιτστιι

ιιττ Βιοττο, τω :τά τττιιρτιοττοτ· τιοττο:οτεο τθ:οτιιτ:ιτισο

ότιτστ ιιοτιτε 28 οοτιιρτοττσοοτιοΙσπι Μιὰ οιιιτι τιποτ

τοτίτιι τιότστιι Βττοτ.Ροττο τιά:τιε,τιττ οισοτιι τιοοοπτιτττι

Ρττοτοτισττττσι· ιτττττωτ τιιροττιστστ. τιοοοίΤτιττο οίτ

τ.ισο:ιτι τττοτιτττττω τσροττιστσιτιτττ. Τσιτι τ Ρττοττ

οιτ τιιοτττιο τρίο,οτιο τιιττε τιίΐοτιτσε οττοττστ:οίτ οτιττιι

τισττιοττττιτ Ποτ τοσοΙτιτιτττ ττιιτιιοτττιτο ιιοτιτττ ροτ στ

ιιτιιτιτιι τιιοττοιιοτιι τιρρττοιττι. @ποσοι σώστε στι·

τοσττιστ , ιιοτιιιττ :τά οοττστιι 86 τσω!ιτιτΙοτιι αποτι

τω. ττιτοττοτθ.ιιι:σ σιοιιοτο, "το ροοστττιττ τΠσίττοττο

τιο $ρτ·ιττιτ8. ορρττοοτιι. Οοτιττττιι. Γοτο οπτοτιι στι·

ττιοττττιτ Ποτ οσοι τττττοτιι ρΙτιτιο ττειιτε 86 τιτ·Βστιιοτι

τη.. ι: πι. ............ ττω... τω.. τι
τιιιιιττοίττιτσι·στιι τιοτιττοττι οετο, οτι οτττιστορι·οτιτιοτ- ιιιιιτττι ω”

τττοτ· ροτσοτττ !ιοοοΠοτ·οι·ο : 2. ροΡτ Βάσω τοτιοΙο- το!"Μ

ττοτιοτιι, :τι ροΠττ τοϋ πιο τοιιοτοτο , τιίΤοτιττττ ντιτ- ω”""|"ΐ

του: ρτ·ορττττ, ίτι!τοτιι τιτοοο!ιττττοι·.

Π 1 τ: ο 2. Ροτσττ ττιτοΠοέτσε οτιεοττοσε, 86 τισ

τιιοτιστ, ιτττιοσε τιτοτιττττ Ρτοτιτιοττττοι· τιιτιττισι 86

ορτιιοττσο τιίΐοι·οτο τιτττισοτὶ νοτιιτιι Ϊτιροττιιιτ. τιστο

ησιιτιι ττττττττ τοιιοΙτιτστιι. Γτιιιττττιι. τιιτοτ· πιο τσ

τιοττιιιτ. τιοτι ιισΠο τσιπ, οσο οοιιτιοιττοιιοτιι τι:τοοτιτ

οσοι νοτττ τιιτσττιτττιστ : τ8ττσι· οτι ττιττοτιι ρτοΒιιτιτττ

τοι· ροίΤοτ τιιτοΠοάτιο οτοτιιστ νττττιστ ρτοοι·ττε οσε

τιοτοοι·ο: ιιοτιι οι σωστο ντττοσε ρτοριττεοτιστιοττιτο

ροτοττ στ πιο , τιι οισοττιιιι τιοτττττιιιι τττττισο τιιοττο

μι· ο!ΐοάσε δ( ττττοιιτ·ίσττι σπιτι. ροτ·σοτιττο ροτοίτ.

μιση!.

58ο

Απ” "κή

Ιττττοιτοιιι

τ..τ.ττω.τ

ιτε οιττοιτιιε οτοττοιιττο ρτοροιιτισττιισΙττε , τω. τω, Αιιτοο. οοτιίτιτ Μοτο οιτοτιιτιτο. @οι .τι. Ποσο

απο νικ” οτοτττιτ,οτοτοτττ τιοτι οι·οττοτιτττιστ. ()`ιιοττ τ ροτΙττ οιτττττοττττιιοττο οιιιττιο ττι το Μ.. ιιτττοττ ,

οτιστιττο ρι·οσοτιττο τιοτι ροτοίτ:,τιτίτ ειστε τω.. ισιτιο- τ τιιιιΙττ οοιιτοτιτ .π. τιιιτιιττιΙττοτοσττιοτιε,οιτ οο τιτιὸά

τι... Ποτ οιτττττιίοοτιε τιιιττιττι ιιτιρΙτοτιτα μοι τιιοττσι Ποσο οίτ τιΙττιτιο τιιοττο νττττιστ τιτιτσττιΙττιστ ..τι το·

δ; Πειτε τιιιττιστιττ, ιιτιτςτιο ττιτοττιἔι τιιοττοτιο 8ρττ·ττστ τοΠοτ'.ττι οιοτιτοαττττι8ττιτττο,ντ πιο. τ. ἐστι. 9.ῇΠ. 2.

δ. τιοτι οΠ·,οιτ κ!ιιέιτΠ.άττιιιάατ.8.ιιιδΙ.:«Ρ,6.ς9· φαΐ. ¦ Ειττιτττι πιο ρτιττο οιττιιιι τσιττο ριττιοτριττ τιιιττιι·τιτττι ,

χοτ. ττά.8τ.ι:τ.ορτστ110σοτοτιιτοΠοδτστιιιιττ αποτο ; ρτ·οτιτιοτΙο αρΡοι·οτ, οσὸττ ετήσια οοιστιι , τιστττι

οι: ττττ.ιιτι.τιωτ τιττωΓττω τι.τ.τ. τιτοττττι οστοστιοσο . Μ: τοϋ τιστιοθοιιισοοοτιτοτήσο ισιτοτσιιτ. Μιτιιι

σΡΡΠΩετα ...τ οτττττΙοττι @ωρα ιιΠοτιτσττι τιιοσοτοτ:ίτ- ὅ τα ίτιιτττι ττττττ νττττ τιτττ.ισοτ.νιτατιιτστι:ι. Ιεττσι· ττιτοΙ

οτιτ ειστε ττιοττττιτιι τοτοτιτιττοσσι 8ο [ο αριστη οίτ ζ Ιοδττιο οτοτττιε ιιτιττιττΙτ άι οστττι ρτοοιιτιιτττοτ πιο·

ισοτιοτο ττιτοΠοάτιτ:τι τιτὶ τιίτοιιίστιι οοτ·ττιτιι δ! οστ- τσττι 86 οριιιοττσοοιιστιοτιτ·ο ροττιτίτοτ.Ποτιττι τοιρ- .

8οτιτοτιι , οστοι.ιτιοσο ηιοτιοτιτστ , οι! οτιιιττοττι (μη. ι Πιτ:: τιιιιιιιτοίτιιτιιτιιτιι τεττοτιε οτιττιιτιτισε. Μοτο Ρτο- τ

μι· τιίΪοιιίτιτι·ι τιιοσοτ. Βατιττττοιοδοτοτο' ΡοτστΠοτ 8ο ροοιιτε τοτοιτιτε 6τοτιτ·

Εκ τιτεοοτιίτοτ τ. τιοο τισκτττιιτιι, οσοι! .ά "πιω τττ τιιιττι:ιιοτιι ροοοιιτιτοττ:ισε τιττιο ττοοοττοιιττοσε.Εο

[τιτιοι·τιστ. οοΒιιοΙοοιιτισττιτοοστιτιστ, τω" ΓοΗτω ι :τοστ ριοτιοτιτττττιτο τιΙΪοιοτο ροττιτΠοτ ττιτσι·τιτσττι

ι·οτιστττ 28 ττιοττσιιι,τοττ το Γσοττέτττιττι ιοί-ατο στΣτ:ίτε: τ τιτοτστιι , οτίι Με νοττττιτοτ τιο τιτοτιτιτ:ιιΙττοτ τιιιτττοτιτ

[τω] ττιτττιΧσε ίιτροτιιοτ. τ·ιτιοττι τιοοοΠοιτοτοτισττττ τ οίἶοιοτοτιοτστίἴοτ οτ.ττιιττε οοτιτιττισε οτιοσττιττ:τιτιτττο,

 

ιισιο."τιττ· ες;;; δ; τττω1τοτττο οτ.Βιιτττο νοτι τσροττιστ, τι·"τ·τητ. απο τισττιστ ιιοτιτο ιοσοττιτοι ττιιιτι οσοι σπιτια Ποτ,

"ΜΜΜ

Μοίι"Ιτ ό·

[στι/ΜΜΜ

“τι”.

Μ

Κατι

ιο.

στο τοιιάιτ τιο! τρτοττι οτιτττιτο 86 ίστιίττιτιττοττι ιιᾶί`15: φα ""Π*"Π Μι"·"π τ στ: ΡτώττωΦω 9ι8(πω "ΠΠ

` τττττεττωτ 86 .ιττωττττ ιιοτστοττ 6οτιτιοιτιοτιοιιι.

Π ι ο ο 3. Ροίτ: ττιάειιι τοσοτοττοτιοτιι τιΙτοιιττιτ

οοτοοτι Βιροι·τιτιτ. τιοτοίτ ττιτοΙΙοτίττιτ οτοτιττιονττττιστ "Μ", Μ.

τιτ·οριττο τττττιΠοτιτιττ, τιτΤοτιττι τιιοι·αΙιτοτττιιιτιιτιι οοτ- ω,,.,,, α”
το οι τιιοττσο τιστιιιιιο, τιοιι ωτ.τιιττττ1τ 86 οι: οπο· τω.. τω. Π

τττιο ττττιττιο: δ. π... τι.. οτι. τω”. 2. νοτοτττιιττ- στ" "Η

τττττι τττοτιιοτιιτισο τιττοτιι τιιττιττιτοττι οττοτι τ:σγΠ:οττο

ισιρττοτιτ τιστοττι ττιθτιιττιτιι “το τσροττιτιτ. τισοτιοτ

ίσοίτιτιττιτιι,86 τοττιιττιστιι , στ! τισοτιι ττιΒιιΧιτ8 Μ.

μι· τιιοτττιττι ντοι86 ττοττοιιττ τοτιττττ, σου οίΪο τισοοτι

ττ.ιτιίττιιιττετιι Γτιροττιιιτ. οσοι τιᾶτοίὶτττἱ, τιιοτττοιιτοτ

οσο οοτιιτιισιιτοτιτστ οΠο τοττιιττιο. 2.Νοιι ίοτίιτιι στ· τ

(αίτιο: τττττοτ,τοττ οίΐοτίτστιι οι·οτ!οστττ, οιιιιιοτήσο

οδτσε, τιτιτ τοΙοττι ττΠοτιττιτιι ίσροτιιοτ.88οτ ρι·οοο

όστιτ,οττοτιτιιτττιο αΙιτισοτιιοτιοτιτίροιιστιτ, οΠοοπ Ϊ Κοσοτοττι τιικττιιΠστι Ματ. 2.. Βοιωτοι: οι·οτέιτιττ ά

ροοτιτιιιτι 8ιτ·οοτιοτιο $ριτιττ.ιτ 8. οίἔοίιιοτι οτιιιιοτ 1τοττ?τιιιιέιιιιι.86οι·Ε. ττοιοοτιοοτιιτττι!ιατ·οοιοο οί.

ι·οοτιτι·τιιιτιιιΠσιτστιι τσροι·τιτιτ.οσοι στιίτοιιτιιιτιι: . οτι στο ττοιιοτισι “στο "στο τιτ·τιο. τοσο εισαι,

οσοι ιιοτι τοΡσετιοτ , ιττοισοτ οιτ στο οπο το.τιττιιιι το· τ 86 ιιοτι ιιιιιτιοτ:86 «Μια. ιιι 3.έιΠ. 2.3..ιι·ι.6.Βτιταιι.

··τ:·ι··ιττ·2·;:····;···· · :::ο:: τ:: :·.€··::·.:·.·.:· ιτ::;Με·τω... .οιττιι.ο....ατιτ.°-- --

3.. ιιτιτ ο5τιιτιο τσἶτττί$ ττιιτιστιι τοτοτστιτ ζ6τ$ροτ:σττ2 τρια 8ιιθτ.ιιι 3. ιΜ.2τ.ηιι. ι.ττι·.2.Οιτιο- ιιι _Μιτ.8.

τοστ ττιοττοτιοτιι 8ρττττίτε 8._ντιττο άουτ/Ι. Μ. 2, Ρ 23!ιιιτττ.9ιτ 3 τοιτά.τ.2Ξ3έτ· 4.6τιιιι·3ι:τΠ.22.έιτ.3.

,ά Ε _ ΤΙ ,ρ _ 8, τη] Πω πιω "το τη .τι ιι.8:.οτυι.2.οοιιτ . το!τιτ.τιι ι .23. ι .7.5.;τ·:ρ:ι:ιτ 8έ,8ττι:ο:έτ :ί ωστ]οττι Ρετ. το τοπττοιιττ:τ τ/ττ#πέι.ϋ' τ” 2.τωι'. 28. τἰιτβ. 2. έιτε!. 18' 2 [στι.

μια ττιτο!!οδτίιε , Παο οορτιττο ττοΙστιττιτττ, όοοοτ . τ. 2.99. 109.672 τι. 5·#ὐ#ἰ##:8##-|#ὐ·2·τἶ# "·"-0'.(*·τ·

οΠο Γροοττιτο ττοιιτισι Ποτ. Ορτιτιιιιτιι οιτοτιιρΙιιτιι τοττ-8-_κτέτιιιΠιβο.μ.9.ττάττιειτ.Έκτοτε. α. τι. 'τι.

2428. 16. 8ο Ι.7ττττι ρστρστο;ιτι Σεπτ: Ποιιιτιττττ· στο.. ἐ;,τ.2ΒΘ7ττ. 6έπέ·τέι.Μ..Ιτι3.2ι το2ττ·τιι·.ο 122:3.13.
τ τ τ άτα τω, τιο τα ττιιτιστττΡσιτΙο. νβ' ι 7. ο ..Με . . ο πιώ· τ ..τι .:ιτρ.3· ο τιι.ι.

ττ;:°::τ ;)ΡΙτοοτττΐ το! ιττιτττοτιτ:τστιι νοττιστ:ττ ώ 2.οιι.το9.τττ.ι κά ΦΙτέ78.ιω 23.869· 8.Ειτι·ιοΙ.ιθιά.

Ποτ, τττοτιτττιιτροοτιττ άσσο Ποτ. Ωστοτιιιττττισττὶ άιτὐ.3.ῇ..τ.οιιιτιἰιτ.νἰ. .Πισω το.1.τίο 8ιττ.!ιτι. 1.τ·τηι.·

ΞτιοτιοιιτΩιΙστοτιι, οτττιττι τοτιιοτο 86τττΐροττττσο, οίτ δ 86 τ2ιτιιτιιστιτι τιΙτοισσι , οοτιτι·ειΠΡ”ττβικτο. τ. 2.

.λ Πω; τιτιοτιιιτροποτ τιοτιιο τιιοτιιττε ντι·τοσείστο Ψ ι . Ι8 .τωο.ο.ιτι ΖΟΝΜ8- Α ω Μ" Φο·

ίτιτιιττε τιιιτιστιι ιτιοτιοτιτο, οοιιτττι ιιιττττ τ. δικιο. ο. τ τττιοτισττιτιτιοττι ττιιτττοτττι τοσοτιτ2,οττοτ Ρστο τιτιτσ

οιττττο ττώτιιιιττ Πτοτο ι3. τιτιιτιιιιιιιιτιτττι το πιο - τω., απο τισοτάτσοίτοτιτττισι , οτιοσι 6ισοτιττ τιιο- ,,,,,,,,,,τ,,,_

αιτ.ιττΙιιι»ιιιτιιιιι. Οσοι ι8ιτσι· η @Με τιΙιτισο τιιοττο άσοι, τιι.ιΠο τιιι&ο τιιτροτιοτιε το ττττωττττττ Βοτοι [τι- πιο” οι

οττΓροιιτιιιτ τοΙστιττιτοττι στ! Γιιττιτοιιι , οττιτιτ οι σο· ροιτιοτ. τιτιτττοτιιτιίΤοτιίστιι τιιιτιοτιτ ττατιιοτιο5,86 τιο- "6°ι^176·.

οστιοττ ισιττΙτο ροτ·()τιττίττιτιιέ8τιροτΠΈ τοττοτ:έττοτιιετσ?Ιτο(τισοΐττ τιιοτττιτιιέάρτσρ;ττττιε ""' "ω

Ατττιοοτιττοτιοτττο. Αυ τιο ιτττιτο ο τι: οι·οτιττιο τιιτο ο στο ο τι! οτι σοι στιοττι4τ. . οτ το τι οι.

τιι·οτιτττε νττττιστι ισττισο τιοσο τιοτιοίτοτο τσροτοτι- Α(ΐοι·ττο οίτ: 8ο οποιτίσ τ.ισττ: ιιτιττιτοττ, @στ τισΠο

τ·Ιττο, τιτοοτιοττττοτ Ωιττοτιι 86 ορττιτιττσοοο8τιοίοοιο τιιοττο άττροτιττττιτοΙΙοόττισιτιττ τιίΐοτιττιιιι Ισροττιιιτ.

αττοιτιοτι νοι·στιι τσροττιτττ..Καττοττττοττ. νοτστιιττι- Ριτ:τοιΤτιοο!.τιιοριοττ·τιττοτιοειτιι. .ττττ.ττττιττοιττ.

τιοι·τιτττ.οΙτ απο (τιτιοι·ιτιιιιιτοττοτίττιιιιττιιτοττττιΒτ- Ψοτιιιιιτ ιιοτιττοΗτιτ οι: ιτιιττι.τ.·τι. τισιιιίΪοττιοιιοτι2

τστ·τιττΠο ττιοττο ροτοτ·ιτ ττττιτιστ ριορττμ τιττττιετ. ο ιτιτοΗτ8:ιτιτ οτιιτι·ι τιο ττΠοτιίτι τΙιτροτιοιιτο τιο .τω

τι ϊ

Ροβ τοπίο;

 

Η·

Πορτο: ιβ

1"ι/τι8 οι:

1)τίτιτιε. ιιιοτττιε οο8ιιοτοοτιτττ νοτστ:τι τσροτ·τιοτ. ίσοι ίιτιοτ ΤΙιοοτοετοιο. Αίἶοτττο Πο οιτρττοοτο, Βωξ·

τ. τιιιτο ίτιτίττιττι τοσοτοττοιιοτιι, τι. ε. Ποιιτιι Γοτιιίτιτιι ι Ρτο!ι. τ. οι Ανα». τ. ιιι/τ οβΜ,ιμο οεοίοοιο,τοβτ- ,,ρ,: '

Μιιιττιφ



μ.

"οι 8- α οπου” οι:οβουι οι Με Μεσαίο Βιιιιιιιιω ιιοινπι!ιισ
Ακουσα: ί

οπο.Χ Χ!7Έ Όι πεκιβωι:: Φακοι. διέ!'ιο Ιλ
Ρ)!

ισοιιιιιιιιι οποιοι" α. Με. Ει , /οΜΜοΠιιέ β:7ψΜ7'1.9; Ι ιιοοοι !ιιιιιιιιια , οοο ο!:ίοάοοι ι:ιοιοι!ι!ο ι·οοο!οι

ιΙΙοῇιιιι,οιι.ι ι:Πιιιιοιιιιιοι μιβιοοιιι άι ιιιο.!ειιι:ι οιιι ἱ πιο: ιοι!'ι:!ιιιιι οι:ίι!οιιιοι οιοι!ιοι!ο, νο! θεοι οι οι!

νιιιο!ιοι ιιιιιιιοιι!ιι ο. Ωωιιω Βάι οι οοοιιιιιιιιιο

ιιοιι: ιι!ιοιιιι:ι νοιιιιιιιι ι!ιοι!ο ιιιιο!!.ιια ιιοιοιοιοβ
ν ίοοίο ι:οιοιο!ι, ιιιοιιι!!ιοιιιιιιοι:: απο, “ο πιο

 

ιιοο!ο , οοο: οι !!!ιοι οοιιθιοιιιιιοι:οιι: Μπι: οι

ιιο!!ι:ο: !ιοιοι:ι οιι:οι!ιι !ρ!:οιιιο: οιοιιοι ιιιιιιιιιι!ιο,

νι ριιιοιιο !ιαιοιιοο 8ο ι!οιοοιιο,οι:οιοι:: ι!!ο μισο

ιοιι ιιίΐοιιιιιι : νι ι!ο ?ποιο ιι!ΐοι:ιιο!ιιιιιιιιι!ινο:οιιοι, ! ιοι οπο ιιιοιιοι ιιοιοιο!ιιοι ιι!Τοιιιιιοι ι!ιοο!!ιοι οι·

οι ομ:!ι!οιιι ιιιιιο οοιιιοιιοΠοοίο,ομιιιιιο ροι!ριοιι
οι” οοιιοιι·οοι νιοι ιι:ιιοοι:!οιοοι ,ο ιι: ιιιιοιοιι: νο

τιιιιιοιοοοεο!::ιοιοιιισοι:ίοιι: ριο!ιοιοι ιιοιι:: νιο:

ιιιοριοι !οι!ιοοι!!ιιιιιοοι !οιοιιιιι ροι:οιιοιο ιιοιι νο

οι !ιοοιοι ιι!οο οι!!ιοο οι νιί:ι, ιιοιι οοΒιιιιι ιοοορ_

- ιιοιι νοιιιιιοι:ι οΙΤοιι!!ιι:ι οιιοοοιο. Ριιοιοιοἐ Ποιο

ρο!ΐοο:οι οοι:ιοιοιιι!ο νιιιιο: !:ι!ιοιοιο: !ιοιιιιιιιιιοι

οιιιιιιι!ιέι , ιοο!ιο οοο ιιιιοιο!! οιοι!οιο , ι!οΑι!!!.

Ρ!ιιιο. 8οιο!ιοι:ιε οιιιιιιι:!8: οι: οοιιιοιοιιι!ο , οοο

πιο! ιιο ΜοϊΕιι οι 8οιἰριοιο ριο:ι!!οιο ιι:οιο , οιιιιι

οι , οοο ι!ο !!ιάο οιιοι:οιο , οιι:!ιιι οοο !:ιιοιοιιἔι ι!ο

οωιιιο οιοι!οιο, οοοιιοιιοι ιιιι:οιι ι:!!οο!-ι.ι οοι·ιο 8ο

ιιιιι!!ιοι!!,νι οιοι!ιιιιιιι οοο ιιοιι. Πο οοο ποιό.

Νεων μη? οικον οι! »η ιιώ[οιι·ιι οι ιιαω: .ι μια:

οπο. Αι! Ω!:ιιίιιιο: .ιιινοιιιιο , ποιο κιαν/Ι. Δικά

ω” Ρ"|ιιο ιιφ14..· ό· 4!!!ιο ο!! ιο (Ποιοι: οιοιιοιο.

δι οι! Ι·'Ροι|:2. Θωοι οι” οι!ιοιιι μι· #άθ,πο θ' Με »ο

σ.: ·υσ!ιι.ο,Βοοιιιω άοιιιωι Μ! έπαινοι. Π. σου. ό. Θ·

Τι·ιάιοι./ιβ. 6. οπο. 3. ιιοιι ρο!Το !ιοι::ιιιοι:: οιοι!οιο

οι νιιο7ιοι, οοο .9ριιιιίιι δ. ιοιοιοιιο. Ωι:ο ροιιιοιι

` !ο,οι ομιιιι,ιιιι ριοοιι !1οιιο ο. μπι. οι". νι ριιο

°::οιι: ι:ρριιιι:ο οοιιΒιιιιοι. Νοο: σπάει: οι οιιοι·ιιι, νι

Τι'ίο!ιιιι. ο!οο!ιιιι, οι οι οιοι!οιο, νι ι:ιοι;!οι:ιι ιιι/ίι

]ίαιιιοιιέι .οποιοι οοιι|ειιιιιιτ, Οια! οίξ οι·οι;!οιο “μ”.

οι ίοροιιιιιι. 8: ωωιιωιι οι ιοίιιο:οιιιο ριιι:ιο νοο

πιο δριιιιοι δ. !!!ιι!ιιιιιιοι:ο ιιιιοιοι!ιιιιο προ!ιοοιο.

ο. οιι κ!ισέιιΠ.άι οσοι: ροι·|ξι·, οπο. μι.. Ε: οπο @μπι

τοκοι:: ιιιι.!!Ζωιιο, οι" ουσισειιιιιιπιιάβοσω, ο :οπ

8ΝΜ βιο ωοοιιι|υιι ·υσΙοιΜοιιιι οποσ, οσο/άπο οοο/ισι

@νικώ “ιού-β Βια “απο Μαιο ο ροπιιιιοπιι ικα-βιο =

0ιοιιοιιιι έ"ά“ΩιΡ,'ΒέΒ|ΒΠΠΠΟΠΕ όψιν”, πιο ιιι/δι οι: Μέ

οιοοιιΜτ οι! :οδο @απο ·υο!-βιοΐο, μι· μια μιῇἐιιι οι·ο- ν

*πιοιιισάιι·οιιι την: ιιι!ιο,·υι! οιιΖωιοι. ν οι κοινο. !

οι! οιιιι:οι οποιοι: ιιιιο!!ιοοιιιια ιοΐοιι ιΠοοιιιι:: !

βοοι !:ιιοιοι:οιιι οινοοιιο ιοι:ο!ιιιο, ο οοοΒιιιιι νοι- ι

ι 

Μι νο! Ποιοι ριοροιιιιιιιιιι. ι!ιιιι ίορο ιδια Ρώσο.

δι8οο:ιρο!οΒιι!οοοι , οι:οι!οιιιιιιιιο ιιιιιο:ο: !·ιι!οι ,_

()!ιιιιιιιιιε ιοάοοοιιι!οοι ο!!ο ιι: ρο ο!!οιοοι 8ιο

ιιοιι: Μοοιιιοι!ι.Χ(οι!ο Μ. π. πιστοί!. οπο”. τοια

βοι !οιιιοοι!ιο:ι ιιοιι. ιι: οκρο!ιιιοιιο Ενώ. σέ Κουκ.

ιΙοο_οοιοι,ΜΜΜ" @ι :πάση α «πιο, Πει απο» άο

ι·ι οι·οοοιιιι!ιιιι ώ· οιιίιπιιθο.ιβισιι!ιοιωι Μια οροι·ιιιιιίι.

ιιοο!!ι οοο! , Μο πιο οιοιι!!ιοι.

Οοοοιιι:. οιίιιιι:ίι οιιι!:οιιιιιι Πιο!ιιιι οο!Βι ιιο

οιοι!!οιοο: ιοοιιιιοοι οοο! ιιιίοίο 8ηιοιιοιοιο.ΐοιο

'κι οιιιιοιι οι: ι!ιοοι!ο ιο!ροάι: : ι!!ιιιι οιιιιιοοιο

ο!! , νι ιιιιιοοιιοιιο ηιρ!ιοοιι ι:οι ιιιιιι!!ι!ι!!οιι: οιο

ιἰοιιοοι $ριιιιίιι δι !ιοιιιι νοιὸ νι ιιι:ιο:οι!οιιο ιιοιι!!

οοιο μοι ιοΒιι::οιιιιιιι: !ιοιι:ιιιιοο:,νο! ιιοι ιιοιι: α·

ιοιιιιι, νο! ροι!ιιιι:οο δι ι!!ίοιιι!ιιιι: ι:οιοιι!ο. νιιιιο

ΐοιιιι:οι ριο:ιο:οοι ιιιριιιιοοι οοο! ιοί-ιι οι: ο!! οι·

ιιοιι ιο!ροάοι ΐοι:οιιιιιι. ι:οοιρο ιοι!ιοιιιιι ιιοιι,

νι Μι τω. "οποιο οι! ι!!ιι!!ιιιιοιιοι:ι Γοροιιιιιιι

δριιιί!ε δ. ριοιιἱοιιιιιι νοιὸ οιοι!ιιοοι οι!οι ποο!

ίιια ο!! ιι!!ιιοίι ιοἴροᾶιιι ιιοιοιι!ιιι ιιοοιρο ιρΐο ιιο

ι!:οιιιιε ι:!ιιιιιιο,νι Μι οι: ιο!ιο::οιιιο !ιιιι::ιιιιο,νο!

ί!Βιιιι δι ι:ιο·οοο!!ιοκιοιοιι, νο! Μ: ιοίροοιο οι! οι·

ι!.

Ποτών.

ιοοιι δι ι!!!ιοι!οοι οιιιι:ιο!οοι, οοο ιιρο!ιοι:ιο ιι:ιο!- .

ποιοι ιιιοιιοι οι! ιι!ΤοιιΓιιιιι ιιιιιιι. οοο! οοιιοιοια.

(.!ιοιοιίιιιι οοο ιι:Εοιοι,ιιι!οιι: ο!Τοιι(οο: 64ο Μ·

οικω ιοιοιι!ιιο: ριοι!οοιι ιο ιι:ιο!!οάο !·:οιιιιιιιι Η:

οινίιοιο: ιοιιο!ιιιι οι ροοο!ιιιι ι!ιιο&ιοιιο εΡιιιιοι

8.νι 429. ι6.ι!ο ροιροιιιιέι,οοιοι ιιιιο!!οάοι ι Βο

οι!ι:ο ι!ιιιοο!:.ιιοι , νι οιιοιιι!οιοι οι! νοι!:ο Ρωιωι.

ιιοιι ιι!οιοιιιιιι:ο ιι: !ιοιιιιοο Ει!οε !ιιιιοιιοιιοίι με·

οιι: ι!ι!ροοιιο οι! ι!ιοιιιιιι::οι ιιοιι , οοο: !ιοιι:ο ιιοιι

!:ι!ιοοι οοο: ροι!ριοοο!ιοιοοι οι !ο!οιιιιιο:,οιισιο οι·

!ιοι ι!εοιοι: . οι οοιιοιιιοι!!ι ιοοιιοιε οι ιιιιοιιι!:ι:ο

ιιιίοιι!ι!ιοι,οεοι ρ!οιοιιιιιοο ι!ιιοόιιοι:ο ιι!ἰιιιιὲ, ο

οο οοο ίο!οι ιιιιο!!οάοε οοο: !οοιιι:ο ποιοι:: ιιοιι:

ιι!! οοο ροΠοι ιο!οοι ο!!οιιίοοι.ριοι!:οιο. Πσο οι·

οιοιι ιιοίιιιο ι!Τοιιιοιιι ιιοιι ο!ι!ιοι. :μια νι οι πιο,

ι ΐοι'οοιι , νι ο!ιιιοοιιι!ο Γι!ιοιο ιιοΠιι οοο: ίο!ο 8οοοο

ιο!! οοιιοοι!!: Ποιοι ιιι!ο ο!οιοι5:ιιο: ίοιιι ,- "Με

ι!ο Βᾶο οι !!!οι:! ίοι:ιροι ίοι·ι:ιοι οι: οοοιι!ιιιι οιο

ιιοι:ο Πο! , οοο οοιι!οοι νι ίιι:ιρ!!οιιοι ιιοοοί!ιιιοι

οι! ίο!:ίιιιιι!οοι ιδιοι , Μ! νο! οι! ι:ιιιιοιοοι οιοι!!ιο

τοπ: οι !οιοιιίιοοοοι ιιόιιιι,νο! απο οι! ι!ιοι:_ι:οι οιο

ιιιι οοοει·οιιοιοιι: : ιιοιι οίιοι ιι!ιε ιᾶμι Γο!οιιιοΠο

ι!ι!ροί:ιιο οι ι:ιειιιιοι!ο οι! Βάσω ι!ιοιοοιο; ιιο!!ο

οοιοοι ι!ι!!ιο!!ιιο ιιι:οοι , ιιο ιιιι!ι!φι ι!οοοοΒιιιο

οπο ο:οι!ιοιιο. οσοι ίοροιιιοι. οι!! Βοτ οι ροοο!ο:ιι

ιιοκι!ιο Πο! μοι (Π: !ιοοι ;ριοΒιιιιι!ο ο!! . ιιοὸι! ι!ο

ίιοιο οιιιιιιιοάιιι Η οι ιιοιιι:!!!ιιο οι ιι:ν!ιοιιιι ποιο

!Διο οι ο: ροοο!ιοι! ιιο:ιι!!ο Με μι· (.!!:ιιίιι.ιοι.

90

οι
ο Νι!:!!οίι ιι: ι.ι!ιο!ιιο&ο ίοροιι:ιιιοιο!ο:ιΒιιοι ιιο

ιοι!ι ιιιιο!!οᾶοι οιοοιιιι νιιι!ιοι ριορι·ιιε ιι!!οιι(ο.

οποιο!! οι Ποιά ιοιιι!οιο, νι οι ιιι:οι!οοιιιιοο οΒιο

&οοιιιιιιο (οπο: !ρ!ιιοιοιο οοιιιοιιιοο:ι [οι ιιοιι!

Εκ ι!ι&ιι οο!!ι8οιιιιιι ι!!ίοιιοιιιιο ιιιιοι οί!οο!οοι ...ΜΕι!οιιιοοιιιίιιο οι: ιιιιο!οι. ι. ΑΠοιιίοι οοο! ιιοςοιίι·· οτίπιιπο ως

οι Γοι:ιροι οίι.ιιι ίο!ι!ιιιιιιιέι οιιιιιο!ιι,οιοοι!ι θα οι: οι·@οι

ροοιι!ιιιιι ι!ιι·οοιιοιιο Πο!. ΗΜ οοο:: ι!ιιο&ιο ιιοιι Μ!" "#8

. .ο οι.

Ἐν”. 2,.

Ροιοοιιο

. οο8οοΓοι οι ίο, οι Μίκι: ιι!ιίιιι6ιο ά οοοιιιιο: νι

°' ο .Ροιοβ οιιιροιοι:οοι!οιο. Νοοιιιο !οοοιιιιοοι: ιιοιι:

. (..ν” δ

ο

!ιο!ιοιιι Γοροιιιιιιοιιι!ιιιιιι. Αιιιοο. μοβ. ι!ιιο !ιιιιι

οι ιο!! οο!ο&ο;ιο!ιιο: ιι:ιιοιιι!ο, 8ο ιιιοιιι:οοι ίοι

οιο!ο,ριοριοι οιιοι! ροιο!ὶ ιιιιο!!ο&οι ιιΠοοιιιιιιι!ο

!ιοιιιιιιέ!!ι: ιον!!:οιιι: ιοιιο!ιιιι: οι οοοιιοι:: ολοι-ι

ι:οιοιιιοιι!ο. Νοο ρι!οιοι:ι, ι. ιιοιι ι!!ιιι! οι: ιιο!:οι

οοο οι:ιοοιιιοι ,_ Βια: οι? οπο: οι· ποιοι, νι οιοι!ιι·

οο!ι:ιιιιι ποιοι:: ο!:Πιιιο!:ιοοΒο οοιιιι:Η:, Ροι οιο

μια.» ι!οιιιιιιοι ορριο!ιοοί!οοοιιι ιοιιιιιιιοιιιιι: οι:

οιοι!ο , οοο Βοοιιι οιιοιιι!ιιοι οο8ιιοΓοιοιοι νι

νομο. ο.. θεοι ιιιο.ιοιοι!ο ο!·ιιοδιοοι ιιοιι ιιοιι [οχ

!!ιοινι>

οιιοι:ι ιι!ι οο , ιιο!ι!ι!!οιιιιι; οίκο ιιοιι ιοί: οοοι:ζι._ιο

&ιαοιιιιιο νιι!οιο:οι: οι ροιοίὶΜιιηο!!ιοι ιιιιο!!οι

ᾶοἐὸιΠοοιιιοοΒιοᾶιι ιοοο!ιιι!ι: οιΒοιιιιιι:ι·ι!!ιοι

ο ιις!!!!ιιι!οίι ιοι!ιριιιιιοιοοιιι οιοι:οοοοιιι ,_δο;ιο:

Τοπι.3. 1): Για.

ιο!ιοοι!ι ι!ο!ιοιι!ο ω, οιιιο!Τοιιιιιοι,.!οι!ι ζ

 
ίοι:ιιιοι ο!! οιι!ιοιιίοροιοοι.Τοι! οοιιιιι!!ι,ιοι!ο!ιιιι

ιιοιοι: οποιοι, οι Με οιι·οιιο:!!:ιιιιιιι οσοι; ι ι:οιοί

ο:οι!ι ίο!οι ο!Το νο! ι:ιιιιοι οοιιίοιιιιιο !ιιιι:οιιι ιιο

ιιιιιι!ο οι! οποίο ροιιοιιιιιι!ο οιοιιιιο οιοι!ι!ιι!ιιιιιιι,

νο! οοοιι!ιοιιιιο Ιροο!οιοοι οι: -ρ!:ιιοιοίιιιιιοοι οι!

ιιιν!ιοιιο ιοοο!ιιιιοοι!ι!ιειιοιοιιιιοοι!ο, νο! ι!!ιο&ιο

: οι! Βοοιιιΐοροιιιιι. οι! οπο: οιοι:ιε ροοιι!ιιιιιι ι!!

ιοι!ιοο Βοο!:οιιιιιιιι, οοο ι!ιοιιιιι , (ιι!!!οιι νι οοο-χ ιοᾶἱο 0ο ροιθ!ιιι!ιοι:ι οιιιιιιιιοι. Δίΐοιιΐο.ι πιο

ιιοιι !ιι!:οίο (οιοιροι ο!! ιι: !ιι!!Βοιιοδ ίοι:οιιιιιιοιο

!ιι,ο!ιιι: οι! ι!!οιιι Βιομοιοοοοοιιιιι ιιιιιιοιι:!ι:οι ω.

οπο”. ομ.ριι·ιο οιΠοιοιιιιι,8ι ιοοιιιι!,οοοιι οι σο..

ι!10ιἱιιιι ι!,ιιιιι:οροι $ριιιιιιιδ. ι!!ιιιιιιιιοοοιο ιιο

οιοι!ιιιο.ιι:οοοοιι π.ΑΠοιιιιιι Ήι!οι ιιοοιιιί:ιε ιιοιι

ώ, ιιιιιο;ιο.οι·οοιιιιι ι:ιοιιοι. !ζ)ι·οοιιιιιιιι: .ιι. οπο·

ιιοιι: !ιοιο_ι ,; ο!!:_ιοι!ιοιιιοΜ!Μοο οι:: ιιιίι!!ι!;:ι!οοι

Βιιιιιιοι διοκοιιοι!οιιοοι ιιιιο!!οᾶιιι!:ιιιι:ιιιιο πρι.

ρ!!ιοιιιιι!!ιιιιι ὶιοιιιιᾶιιιἐ Φ999οιοι!ΜΜίιΦ ΟΦ
· “Ε - ` β ο 3 !:οι:ι!ιιιιιι

ο .2/ίιι.

Ρνιοιιιιο

ΩΣ ι

!ιο!ιοιοοιιιοοιιιιοι!ιοοιιι,οιιιιοι οι!ιοιο!Τοι:Γοιιοιο- Μ.ιωιω
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Τοπικοι.

Σ” ο: κσε:βινι:έ (ἔνο:ὶο.ἶδεἑΐἰιι Πλ

οοποποι , οι:οριο: Γοιιοι οπ:οο:ι:ο:οπι Ποιο::ο- πο οι οιο:οιιε οιΓοοιι:ιο , πο:οοιο:οοπιοοιιι,οοοι·

ποιο, Ιπιοιπο Γπρο::ιο:. ι:οιοοοιο:οοροιιοο:ιοι. οοιο οπο:: οπο: ι·οοπιιι:ιιοι. ι

Ποο: οιο:ιιιποι , οι! ιιιι:οοι·ι:ιιε ο:οιι:ο, ο: ::ιο:ιοι

οποιοιιιι , νο! οι:ο:ππ Ποιπ ο: :οι:ιιοπιο , απ: οποιο

οπ:οο:ι:ιε πω: ποιπ:οιι :οπ:ίιοι οιτοποι ιπ:οι

ιοᾶπι ιιοριιοο:ιι. 3. @πιο οτ ρ:οοοοοιι::ι ιιοιι”

:πιο οοοποι:π:,οιι;οποο οιο:ιπποι ιο:οιοιο ποπ

οοοιπιιι::ο ποπ οι: πει:π:οιΓποιπωιιοιιο, πιο :ιππο

πο: ιιιοιιο: οι:::ιοΐοοι ρι·οπιοοπ:ιο οπο, οιιι:ιιιι

οιοοιο πιο:: ν: ιοι::ποιοπ:ο ιιο ίπποι οπ:ιιο:ι:ο

πο: ι:ο::: οπιποοοοι οπο:: δ: πιο:ιιιιι οο:ιιπιο οο

τοιπιοπ: ο::οιι:οποοπι , ν: οιιιοοπ:ο: οι·οοιοιιο:ιι.

Μο:ιοιι:ο-νο:ο ιο::ποιοΕοοι ιπιπιο ιιιο-οιι:ιι:ο οι:

ιποιιιοιιο,_ οι! ο:ιιοι ι:ι:οο:ι:ο:Βιιιιπο ιπιπιοοιιι:ο

οριιιιοο:ι ρο: οποιο: ε . πιο:ιοποπι,οπο «ο οικι

οιρο:ιο Βιιιιοι ιποοιπι: , οποιο οι: οο::ιιι:8: ιιοιι:

οιιιπε οοοιιοο: ιποιιπο οπιετωιτο οιιτπ:ιιιι , οπο

οιοοοι οπ:οοιι:ο: Πιπιπο «ιο ιιιιοπιιιιο πο:: κοπο

πο:_ οι; οροιιοο:ο:. 4.Ο:ιιοο:οποποιε ιιοοι ιιοιι::

οιπΓοοοτι Γοοοιοι ίροοιιιιΠιοιοι :οίκο πι:ιιο:ιι: οπο

:ιοω οιο:ιπο ίο:οοοιιοπ:οο:ι:ο:ι:οιοιου , μπω

ν· ίι:ο:ιοποιο προ-ποο. ιπ::ιιο&οι οποιοποιοιπιο.

Τνιμοι: :ον-

οοιιπο:_

Ιιιιοικινιο,

Ποιοι οπο,

που” οι,

. βιομι:ον

ο!ιο!ιονοιιο.

ι;ύ.

οδ..63·

66·

οπο ορριιοπ:ο:ο: ποπ ο:οποεπιιοπΓο: ιιοοι οοοιιιο

θα Πιο: οιοΓοοιο οποιο Γροοιιιιοικοο, Γοονι:ιι

ιπι::ο νιιιιο:ιι:οιο οιο:ιπο:ποι, οι:οπιοπ:οιιοιππ

:ο τ. ο. Ο:οποι οίιοπίπι :πιο ιπίπιιοιππ: .οπο οο:

. π, οι:οοοοπ:οι πονι:ιοοποοπο οο::ι:ποι:ιοπι ποπ οι»

ιοω πιο Μοιπιο , :οι οιιιπΓοοποπο ι”οιοπ:ιο πι

:π:ιιιιο. Αι'Τοπίοι νο:ο :ιοοι ποοοιιι:ο ποπ οπο: η..

οποιο οο::ι:ποιοι': οποιο: ,° Γοο νπο: πο:: οο::ιο:,

:ποιο πιο:: ι:οο:ιιιιιιιι , οι οποοιιοι:ο:; ο: ιποιοπ,

πο πιο:ιπποι ιοί-ποο ιιοριιο:ι:π:, :απο οιιιιοΒοι

Βου:: οο::ι:ποο ιιοοι οιιιοοπωιπρ:ο:οο, οιοοιι,ιο

Επι:: ΐπρ:οοιο , οπο :οπ:ο:ιι οιοο:οιιιοοο:ιο:οο:ο

οιοιιιοι:ιε,ν: ιπ:οιιοάοιο :οο:οιι:ο: οοει:ιο :Ποο

:ιοποποι , οπιιιι:οοιιο, :οιι:ιοπιι: οποι:οποι |οοποι:

ν: Κουκου:: πρ , Λι·ι|ιο:οΙονιι , νιιιιιιοιονν σπασει

@ποιο οο:,ιμινιιιιιο ποιοι. Μοοιο, οπο Ποο: οοπ

ιιιιοοο: :οποιο οπιοοπ:ιιοι ο:οοιοιιι::ι:ιο, ποιοι: :ι

ιοοο οοσ ιοοπ:ιο οο ::ο οποι:ο:ο ρο:οίο ; ν: οποιο

:ιιιπιί::ι Βοοιοίιο,οποι ιοο:οιοοπ:ιι οοοιιοιππ:,νο

:πιο οποοιιο: ιο:οπ:ιοποιο: οποιο :ιιιι::οι οιΙι8ιπ:

ιι:ορ:ιε ιιιιο:.Ιοιιοιο , :μια ωοοο οιι:ιο:οιο οιοο:

αωι:οιιοπο οπιοοπ:ιο:ο , ν: ριπ:ιοιππι :ο:οοπ ω,

Ι::ο ποπ Μοτο ν: οποιο νι :ι ρ:πο:ο:ο: 8ο Ιοοάι ιο

οιοοποο ποπ Γιιιιοπ: , οποιο πο; οιιιεοπ: ρο:οπ:οο,

νι:ο:ο: οιο:ι:οε. Επι οι: οοποπο, ίιοοπι οποιοποοι

οιοιπεπι πο οπιπιοπ·ο :οριπιο .π.ΐοιιιρο: οιὶ οποι

ίο:ο:ιιοιπο ορροιι:α οπο: :ο: ποπ :οποιο δοοο οπο

:ποιοι οι: οιι οι ιο:ιπιοιπο οοροιι:ιο οπο: , ν: οπο

:οι Γιι:οοι οο οποιο Βοο , :μια ιο:ι:οοιο:ο οπο::

:1ιο:οιο::ι οοι·:ι:ποιποοι. ·

0Ιιεριο. Ηοιο Γοπ:, νιοο:π: οοιποιοο:οοπ::ι ο:

:ο:ο ι>οι8. 8: 8ο:οιροιιιο. οι: .π. οιι'ο:οοοπ:,ροο:ο

:οποιο:ιοπο , μ:: ιπ:οΠοάποι οι·οιι:οοι νιιιοπο

ρ:ορ:ιι: ιιοΓοιπο νΠοιοοοιιιι οπι:ιιιο ιιινι:ο:ιει :οπο

ιιι:ο ο:οοο:ο:οι ποοιι::οοοπ: ιπ "απο :οιιοιι:ιι

οοοοι ιοιρο:ιοάποι,ρ:ορ:ιιι νι:ιοοιοιιοι:πω,οπο

ιι:οοοοο ::: ιιοοπι ρο:ιο:οποι 8: ιποιίαιο. ν:οιοπο

οπο: οιιπο:π:Μ.'οπο. πω; 2.ο:ιι.6.1ζοίρ. Ιζ.οοΒο

οιιποι οπο:: ο::ο:οοι οο:ποι οο:ο:ιοο:ποι, ν: οπο·

οο: οι: απ. Οινιο.8ο ΔιοριΠ. Πιο: νοιοιπο ιιοροΒπιιο

το. Ρ:ιο:ο: ο". οοποοοοοοπ:,Βοοοι ο:ιπιιιιππω :ο

ίιιιιι:οοι ποοοΠο:ι:ιοι , οιιοι οπο:: Μι:οπο:: οπο·

:ιο:ροιι:οι·ιοι·οο οιιοποο ιοι:ιοιο :πιο , οποιο πιο",

οπο: πιο:οΙιε οιίροιι:ιο πο ιοιρο::ιποοιιι οπο:: Π·

ι:ι:::οιο, οπο· Ποτ, :κοπο οοπποοι: οπο: Ροιοει

οιιοι ποιοιπ:οιοι:οιο:,οοοοι Ωοποποποι πο πιο

πιο ποοοΠ'οι·ιι:ο,οίιορπ:ποι οοππιο Με, ποο :πιο

8οιιιιιιοιιι8. οιιιτι ππιιιιοι ιιοοιι::ο: ιοι:ιο:ο ιοοοι,ιο

Με:ΜΜΜ :ποιοι ιοοιιοι:ποι , ποσο ιιιιοπο ποο·
ι ο 'ε . -. Ψ τ

- οιΐοοοιι οοιιοοποι:.Ρ:ιοιποι απο”, πο Βοοπι :ι:ο- ' "

Ρο:ο: οο :ο:ιοοοοι οπο. οί:ο°-.π. οοιοᾶο :οποιο- 67·

:ο 6ο: ιιιρο:πο::ι:ειιιιι , ποπ :οιι:ιοπ ν: πο ιο πο ι”ο::ιρο:οιοιο:οιιο&ο: πα:π:ιιιι: ; ίοο ν: οπο: (πιο οιο:ιη:",,Μ,_

:ιο ο: οιοοο οοΒποιοιοιιι:ο:ιε πο:ο:ιιιιο.8ιοπ:οπιοι

οοιοο:πιο πο:π:οιο,ν: οι: Πιο πιο:ιπο 8: οιοοο οπο

εποΓοιοιιι:ο:ι: ιπρο:πιι:, οιΕοοεποΓοιοιΙο ΐπροι·ποο

:ιι:ιιιι:ο: : ι:: οοιοοιοοι ιιιιιο:οι:, ν: οι: Πιο :τοπιο

οπο:: :οποσ οο8ποίοιοιιι:ο:ι:π:ι:π:οιι:, οὐ οοοποο

.τοοιο ιιιι:πι·οιι:ο :. Ειοοιιι οπιρρο οιι:οοι·ι:ειο Διοι

π:,ν: οι: [πο κοπο:: ιπ:οιοι: 8ο οοριιοι:ιοπιιι οι·

ρο:πο:. «ο οο8ποίοιοιιι: Γπρο:οο:π:ιιιι:ο: ι· ν: Και

Πιο :οίοοάπ ιπ:οιπι: ο: οροιιοο:ιοπιι πο:π:ιιι:,

πο: :ι:ιοποι 8: οιΓοπ:·ιπ:ιι οο:ιι:οιοιιι οι οοεποΐοι

οι:: ιιο:ιι:οιι:ο:. ο ο ·

εεοΤ10ιιι.

. ι

@ποιου/οι οπιποοιιυι .πωπω οι:βιοω,
οὐκ.: παοκ οι Μ”.:ιο πύον.: Φιν· ι

ΜΜΜ οιοι·ο!ιοιο Ξ ·

ο

Κοινω οπο:Μ: ΡοιιΒιι , οι: άιιέιι_ο. Ιιο.οοιιο- Ε,,,€2,

- ·_ν:ῇὐοι·.88,ό° ιοω: Θ”. οπο:: , ρ:ποιοπο Φ'ιφ,οινιι,

,ο π. 8: οΙιοι,ιιιο::οιιο:ιο,οπ:οοππω ιι:οι::ιπ::ι το

Δ ποιο ιπιιιοο:ο , ποιοπο ποο οπιιιιιο ιποοοι:οπο σου

πιο οποιο νι::ιι:ιιοι :Μι :οιορο:οιιι , οποιο ο:ο:οι

ιι:οιιοιι :πο:ι:οι·ιο, Γοοποιριπιο ροι·οποοι·ο ιιοιι-ο

πο: οπο:ο οοοοι8πι πο ιπρο:οο:. απο. Βιοεπ

Βιι:οι: ιιιο, οι: Μ. πιο. οι, οι!. ιπ οοιοιπο οιοο πιο, ··° ·

ρυρῇο,υοἰιο,οῇ. Ροβ ιο πο:ιι:έι,·οοο· ιο ιι:οι::ιο, σοῦ ιο * *

:ιο :ιο::ιπο:ο, πιο ιΠπο οι·οο:πι·οο Πιο οοο:οιι:::ο-4.

οφ: νο:ο οπο πο οοοιιποιο :οίο:οποοοΠοων

τοποοοιι:, οποιο: οπο: ποιοι; ιοο:οοοιοοοοπο:;

Υπο:: Ροδο οπο:: οοποπι , οπο:: Ποι πο: πω::

:μι οπο Ροπο ποιοι: οοπιιπι: , ο: πιο:: Μισο:: Πιο

ιοΒο 8οοοά:ιπο:νοιιοοπ:οοι πο :ιο:Βοο:ο,οοο::ιιο;

ποιο ιιιπο ρ:ο ιιοοι·:ι:ο ιι:οι::ιι ιο οιοοι::ι νο::ο:ο

οοιΤοπιιιι. @ποο ο ιο:ο:οποι Οποιοι. π:Βιιιιιοο:ιο

οοοθ:π:,8:ι:ιοοι οοιιοοοοοι:, ιιιοοι ιο ιοΒο :οπ:ιιοπ

8: οοᾶ:ιοἐ , οπο ποοιεοπιο Ειοιοοοπιιι , νοιποιι

θοιοποποι ίι:,οο:οποι:,οο!ιοοοοο:; ιο οιιο:οοοποπ .=

οιιιι:ιιο ιιοοιι::οοιι: Βιιι:ιιι:ο , πιο πιο πο οπιιεπ

Ρ:οιιιρ:ιπιοπο ορο:οποπιιι π:: οοιιιει::ι: :ο Μιἰοιι

ιιιἔ.ι.οοιι;ο. ώ:ο Θ: οπο: Λι:2.Ιοοιι, ι ι

8οοπποπο οπο: οπιο οροοιι:π:οιο Επ:οο:ιοΕ

οποιοι , οιιι οπιποιο οπ:οιιοο ιι:οι::ιο, ο:ιειο:ι πο” Μ"
:ιοοοοποποι ιιοο::ιι:οιο οοιοιοπ:οι , οπιιπ:ιι οο<ι ω,,;,ι_ 'ο

οπο: οι: (ο ορο:ο:ιροοο οοο:οποπο: ,·ωω κοπής Βάιιιοι,

ιιη,ιποοι: πιο Ιιο.2.ιπο.ο.οπ.7. Με ποιου ιοω

Επι" , που: μια πιο”, 204661! ιιοιι: ποιο α: :απο “οι

οϊισιιοπ , οι ποιο »πιο ·οοικιιπι:: πει: , :πιο οωσΕΙιοιι6

Ιπποοπο:πιοπο οοπ::ο νοοιοπιιιτο,Βικνι πνισιτη:

ποσο Ε.π:ο οτπ5,οέυιοπικοι ο·'ιιικοσωβοο ν:,()οιπι+ Ειιιιο,

οιι:οι:.ιι.8. ῇνιικω ο· πιο” ποιοοπ,ορροιιο:, ο_ο_ο‹ι :πιο

πο: οπο ιπ8οπτι ρο:ιοοιο :ο:ιοο:ι οσο:: οπο: οσοι·

πο, οιιΒοο απο, οποσ ιπ:πι·ποι , ο οοοιοο:π:ι

Γοποποι. :στο ροιιο:ι:οε πο ροοοι:ποι ρι·ιπιι ρο

:οπιι: οιοποιο Μια: ιιοο::ο:οπι ποιοι:: νοοοοιιιο

(πιο οοοιο@το Μοποιε σει: , ιιοιι: οι: το ποπ

πιο :οποιοι οΒο:ο ποιο: οπο: ιιπ:οπι οσοι ιο :πιο

οιι·,ποο πιο νπο οποι 8:ι:ιιι , Π:ο ίσο οπο; οποιο

οοποο:ο απο οπο οοοποππ: οιιιοιιι οιιο:ιιιπιισ

ωοπο.ο: οποιοι πιο ρ:ιπο:ι Πιο: οπο. :Πο μου

οο:ο.Ι:ο σπΙοιιι.οιι.Ιιο.ο. ο· σπρ.:.οο οι ο ?ω

Ο::οοοοι:ο οπο: ποοιπο οοοο·οποιοοποι :Χι-7,,,,.., 9,_

:ποιο ι:οι::ιπιο , ν:οοοοΠι:ι:οιο μπιν: ίο:οιοιο :!ιοοπτο,

φαΐ

οι; '

$ν:ιιιιο.8 οι



οι.

. ·ιή
!οβοιιοι

1συνρι Η!"

"απο ”

Τι·

1 ο

οι.

:Μάιου απο.

“ο “οι”

"πισω

,οποιοι ι

_ 7 Έ δ

80.8".μ·

1ΐσιι. σοφο

"απο,

7 ΧΡΊ.. ΒσιισαβΜιο

οποιο Μιιιἱε αι:Ιπποι:οσο π.. Μιά ὰφιἰτοὶι.νι Πι

πω... ειπε οοοριιιιιιοποπι πι! οποίοοποοο ω..

Με ιι&ιοποι ποεοι : οι :πιο κ!ιι.Βιιβ. Μ. ο. άσμα.

ιιισιιιι.ι απ. 18. ε.. ιἱἰοἰοοοι Βιιιιιιιπι ι!οΐοπόιι τι

ι.............. ποπ ιοΠοι πιοιιιιιιιπ: ίἱο ωκιππι Μάικ

πωπωπι, νι @Με ποπ οιοιπι!ιοσι @απο _

ντοιοικ οπω· όσωποιοε .ο ι ξιιοι ιο οοπώ..

ΨιιΙσ|ιι. ι2·ίιΙσιοι. ΙΙ.(.'.ιιι. 3. π.. σο· ο. άι·.ιιιβ. ο. σο".

5.6. Φ·8. Φ· τιω.ρμ. απ. ι. π. ώ· 3. ποίιοιιοιίο

οπο. οπο. π.. 5. 6. ο. ο· 8. «οποιο μια ι:οπΐοιοιιιι

(πιτ ε. οι...ιιο Ιο.ιιι. ι ι. 8ιιισ ο" ιιιΙιιΙ ροη/Πι[απο

ο· οι Ριιιο. ο. Μπι οι. πιο "οποιο οι πιω· α· νήσο

6··οσιοσσισ. οποιο [σκοπο π.. πεο: ΑπΕπιι.οοπιιο

Ρο!ιε. Μι. ι. άσ Θ”. (.'έιιιΠι σ. ι. Ει οι /2·ισσιιι . τ

πιο ιιιιιιιδιιι οι σο, «μιά ποσοι ΡοΒῖιιι ζ Εμ· σιιιιιιοι “Με ό· οι άσό?τιιιιι που ασισμιοιιι ) |ιάποιοι οι

σο παπά σοσι.ιπιιιι.άιιιιιιιιιιι ιιέιιιιι.ιιιιιιι, ποπ πο. Παπ

οι οοιοποιοιοι ιο νοοιι μια , ιιιιιοιιοιιι ιιιβ πιο

οσΙΙσ σο· ΟΡσιτσ"°ί ,Με πώ: |ιώσιιιιι . πο: οι ω. πω”

Ωδάισιοι·ιο σοι: ιιιάεισπιισ : |σιί σο. Ποπο:Π: οπι οικισο

πο· οι «πιο δ: νσι!ι: δ: ροιθοαιο. πωπω οι “οιψ

σιιπ.ιιιιισ θεια: σοάισιοισσ “ο”. 8ο "Με οροιιιιί.

Ρ”ιάσισ|ί"ο κή@Μια [απο 1)" [ισιιιιο: ιιιιιισι|Ει·ιοι

[ιιιέ?ο 5οοιιισπιπιο ΜεΡΜιιιιίιι , Θ· Δ... ω... . Μ σβ.

86 «οι. 8: όροιιιιι. @ο ιΠσ "ο »ιο/Μι σβσ ι.ιο!ιιιι.

πομπο ιρβι άπο” 80°ι8ιισ πιο ιιάιιιιισιιιιιι· “πιο”
Ποιοι άπο οι οπο. φπα”. Ποιο ΑοΒιιίι. ι '

|.·'ο!ιοιιοι πιο: οοοΐοτπιπι ῆε 8:ιιριοι2ιοΜ·

οοοπιῇι, ποιοοι πιποοπο Ιιοοιιο: ιιίΠοιοι. ε..ι. σ..

Ραπ .ο πιο.. :υπ/δικιο |ισιιιιιισιο. ή ποσοι: ιιἰιιιιι οι

"απο ..πιοοι . Μισο: ιΜΜάΑΜ Θ· μιση" βιο .οο!ιισιιι ιιιιΐέπιπ [οιιιιισ,εσιιβιοαΜπι ισ σο. δι ο. ι 1 .

Βσιιιιιι πιο ουσια: ιι·.ιπέισάι, ώ· πιο 4? ιιαοΒιι|οι.[4·

"τι ΩαΙιδ. σ οσο [απ. Α οποιο θεοι? Ι; οιιοοοιιο

'ποιοι 0ι|ιιι.ιι6.2. σιιΡ.5. ιιιι.ι8. πιοππάο,εοιποιοπο

«τ. οποιοι" ...ιι........... π.ιΙΙιιτο ε!οίΒοπο :ισ

πω... οποιοιοποιοιοιπιοει5,οπιοποπ ροοοιιισι.

Οσοι" ι . ιιίροπΓ. ιίι.οπο Με: πι... ο Τροποι.

Απο. άσοι. π. ποιοοιπιοι ἰπισι (ΒΜΜΒοη; οι "Μι

οπιιΙοπι Ροιιιιιο Με Ποιο νι ςοποοι20 οι Μπι,

Πωσ:: Μπι. ΙιΙι.·7. $ιι·πιιι.6'ομ·ιΜιθ.3. ΕΡιβ. Ε,9.

Επι”. π... όοοιιΜ. οποιοι Μ. π. .απο σ. π· οι”

ι Π !ιι/Ι. ι.ι...ιοι.; οπο. Ρτιβι!!ιο.(Ίι·ι!ίπι «Πσ:ι.|ιο.8.

οι Απο. πιο. ο. βοοιιο 'καποιοι πιοπι. 1.οοιο

Μαιο ...οι ροα:πιοιπ ο!ι&οιο οι οποιο θιοιίὶε

8ισΙι ισ στο ιι”ισιιιισι σου. ο· ιοΔωιιωωιιΙΙιιιι. ω...

πιο μι:: Ρι:οι:Διοι11 ποπ ροιιιιι πιπἰιιοιο κι , οσοι!

.:ΐωκ

ΐοιιἐ ποπ ίξι: ποιοι ιπιἰο. οιιιοοιιοι υπο πιω πο:

Μ: ιοΙοπιηι€ΠΝ!ά Ε. ηιιὰτοο!ἰπ,ἰρἴιινοΙιιοιοεω.

οπο: οοιιι'μιιι! "πιο οπιοιπ οποιο οι! Μισο ίοι!ο

ιιι·πιιοαι.Δι πο: οι , :Πο Ποοιππι : πεο. Νσοπο

' ὶ ειαιιο ιοΠ_ιι Ροκ: ιπι!ϋπσιοπιιπιπ ο ιοΙππιοιο : οπι

πιο οι... Φ Ιι_ σι·ιιιιι πιίιιιιιιιιιι πιο .ι.ο.σω.ι , ν: πρι· ·

οπο» ΑΜΒ!. (σ σοπσ·οισίιιι Και. ώ· Μι. πιο. Μιάου (ουδ

ὶπιιἱποι έ |ξιί οοιιιισιιιιιιιι οι! ιισβοϊσιιπέιιιιι σοι βΙΜΟΙσ
@οι ι ο ο Δ” · 7..

ο..ι...ιω.. Μο. Ιοποισ ὰἱΩἶιιιπΒ_οιιοιοΟι!οἰπἱ. Βιβιέπιαιο

βιο.οπιοιῇοζ.π.πιἶοιοοι . προ ιοιοοιοπιιοπι πιο· (ΜΜ- ό·

ο|ὶ:ἰιοιΙιοσσμιιι, οι: ιποι.ποιοιοπι. οπο ΜΜΜ” α'ιδ%·

τυποι ριοῇιπο ό; ι:οπιο[οιοοοιοπεπο ίιιμοι·οπο

@οι άπο ιοπιιιιοποι ζώο:: οοοοι·σπιορι ικα: οιο!ιο @ο

οιικί!ιοιπ_ροιθ ιιίιοπι.οποΐοοσιοπιπη.ποι:$ ε.

ι·ίιοοι οιπιἱοοἰε,οπο "κι ιιποοιι·οοιοι:πο”οιο ` ο

ροεππιπ ._ πιπ!ιο πω.. ιιι2οοσιο ιοπιπιιοπο.πιΒιο

οποιο οι Βιο;ιοπι ίιιοριποι. πιο ίοιιο νι@οιῇοοι πιο

Ιοιπ,ιοπιιι οιιίιπ οσοοιιοπο μπορω Γοροισιοι:_ιοιο

ιο πάιι οιοοι,·οιιο πιεσε: οποίοοιιιιισ πιο ιζοοιι.ιι·. · Τ

ἱρίἱιιο ποιοι οπο: οποιοι:: μερικοι Οιιιιιι.ιοπωι Σιιι|ΐιισιιιιιιι 9β,σ63°ΑΜ. οι· οιιοιιισ.ι οιιιιυββιοτοπο @ι ' . . .

οπω: ιιιβάι!ιιιιισιιιιιο·σ ιισσιιιιισ.ιιο Φοσσι·ιισιιιοιαπο

τω... ριοροβ ιΙππιπιιο 2.6. 8ο Απποπι πιο...

!ιοοιπιπ πιοἱτιᾶππι Μπι! οοπιιοι ροιζο σ: οποιο

ΜΜΜ. ποσο ίδρίππι πιοοιο.οιιὸ ποποίιιιιο ώρες · Μ· ο

ορο: νΠοιο βοοιο.οπο Βοοποι ιιιιοπιεσ οοο ποσο

οιειιοπο ιποοσιο.οιιὸ οι Ποιο οίι.()πιπο!ιοί νσιοποι

Βιπιαπι, ίοΙσπι πιο ιιοίοπιιπο: ποπ ΐοίοι:οιο, ιιιπο

Μπομπ οικτο ππι Ροι:02Εξ, Φο: ι..πωω. Με

οοεπιιοι, πιο οοβοπο ποοιπΐοι·οποι οιοοιιπροοι·ο

ιππάο!ιοιο.οοο ριοιπάο οι ίοΙο 4:Ϊοᾶι.ι (άξιο ποπ

ίιιπι μαρια, ι!πιππιοπο η [ο ποπ π... ἀιἔοιιπἱο

4 οποιο ι.ιω.Ιι._ ῷἀὸοπι,οπ!Ιιοι :ΠΕ πω:: ..πιο

"ή ιοΒιιοιιπιιοι. οπο ιπΓοΙοοι|οιπ ιοάοοιιι μπεί;

Βιιιιοπι ΓιιοοποιοσιιΦ ιιπωἰω. ποιο ...οποιοι

οποιο οι:ι· βοτϋΝΦ οιάιοισ οσιοι·ποι . το!ξημιο

ποι.ίοδοιοοιιιι οι Μαιο νιιι08ιω3Φ ; πο: Μπι:ποιο

οιππάι , οποοιιιἰ!ἱιι ίιπροιισπιπι; ριοιοιιοποιοδ- ` ___

πιο:: Δω ροοποιο 8: νἱ&οσιιπι ιοπιιιιιοποιοολοι Ν.ιιιιψ η

2οοιιιοι ίπ επε.ιιιο... :ο πιποιο.ποποίιι. ΩΔιοι! π.. '
ο μια , οοοπἰπω :οπος οποιο ιοΒοο!ιοπιι·οιπιμ ι” =

ποιοιπωθοοπε, νιοΒιιςιοςοπι ε.τοάό π. Νποιι-ι

ε|ιοι!οποίοι Προπο: π. ο· Ε&"ύπ η..ιπ οποοιιοο

,Ρ

πι. οπο:: Ε: σι)ιιι οι πιο ιιιιιιι[σιιιιιιιι.οποπιι οι ποσίοοῇ
υοιΗιοιοοο.ο· ποσοι“πι” ?οποιο ιιοοΙσποποιο" ...Β

πασοκ. Μάτσο έα!» σι :ποιοι ./Ε!”ιι. ιερως °

οί! Με πιπἰιπὲ :οοποιοιπ!ο . οπιοΓιοοιιι ώ οικω μισά: άοι:οι :οι .Πι Μος. ιέσ ω... ΜΡ ι Δε. Ποιοι

ω: οι! οροιποποιο. νίόοάιβ. 6.|σδ. ι.

άπο: €2ιτο οπο. τρωω... εοπΗ:ιιιιιιιιο: @ιππο

ω.Γπροιποι. π.8ωιιιοιιι, νι οροι·ισι οι Γοποιοιπ,

οὐ :πιο @οποιοι ποιοποο ........ιι. ι νι .π. σο...

ά:ιιιπ ΐορσιποι. οιιιοΒιιιπι . ιι οροι·ισι οι! ΒΙοποιο.

οιοπ8ι ω... οπο.. ποιοι δι ιππιιιιοικ Με, οι
_βά. οπο!. ιεροΒοοι ιπιοΙΙοάοι οποιοι . πιο πο· β

ιιιιιιΙιιοι ποπ πιοποιοιοι! ιογίιοιΕπ Μοιοισάοοιιο,

πιο σκ πιοιιιοι Βιιοιππο . το! οπο. !ιοιποπο . οι.

οποποιοιποοιιο8ι €.ιιιιπιε ιποάοπορ!ιοπιίοδ

Ροίιοποι ι:οπίοιπιπι απο αρσικποπ , πο5ιιέ

ποίοοιί πιο ἱπ [ο οι.. οοιιΙοπιοι·οηπιιιοι, Με

ποπ οοπ σοιιιο.ιιπιπ οοπίσοιίι, πιο! οοπἴσπιἰιο,ι!ῦ

οπο οοοίοπιιι. οπο ιπιιοπο: νοιοιιιοπο οοεπἰιἱοπί

ι·ιΓροπσ.ισισ ω.. οιοοοιιιοποιοε προοιιιιισ . σ.:

ιιιω:ιισπ Γιο ιο πωπω: αίσιο |ορίο “Ε ωεωτι..

π. οοοπιιιο ιπιιΙΙοοιιοι, ριοροποπε οοιοᾶοιπ οι.

ισιιοπο "Με οοπσθι.οοπιιποπιά ιποοιοιποοι,

οπο 8: ιπιι!ι: !Βιιοι ιοίροπάοι·οι"ι .εσω οιοροι·.

ιιοποιοι ποοοιιιιιένοιοοι·ΐΔΜ , δι ἱοιὶιιῖοιοπο :ο π.

ιοπσι πιο :πωπω οι οπο..μοροΒιο. Υποσώ

 

ισιποποιοιιιιο _ ...σε οπο" ι......π.ομ.. Καφ" ι

' Τιπάσιπ νιοιοπο σιιοι· ιοοοιιοι. Ροοι!ιο: ιο- πωπω. Αιοπι ω. ποιοι” Μποποιηιοι.Ωομο.

οποιοι, ποιοοιιπιπ νιιιοοι_οιοοιιῇείοιιιἰπ οιοοο 'οἰιοι οιι!!ἔι απο” οοΠἱι οιι:ςπιπιπ οι.. πιοιι_ιοιπ '

! πομπο: 'πωπω οριο! ριι(οποπι . οπιιιποδοοιοι.

(ΣΙπιΠιοιππ·ιοιαιοιοο σο. οπω ποπ ιαπιζιοι,οσο-ι °ΜΗ.'.'

οποιοι Βιοιιιίβιοι, Γιο! 8....ιι....π.πι..π....οπο.

ιοιοἱἀιο,ριιιιιοΜιο.Ιιορι0. ἱοοαιιπ .οαΜΜπ..

ιιι.!ιοοι οι πιο ιπ..ωιι...π , ποπ ίοΗπε ιοποιοπο. απο οποιο ιἱιἰοπι ποιοίι.ποιοοποο ιιιιοιιἱ

ιποοΒ:ιπ !ιοι·ιοισ . ποιο Εποιβε [πιο 8ο ιπιἰ0πι

ίοι·ιποι ι πεο 8: ἱρἴιιιο νιι.ιοιοιπ οοιιοιοιοποιοισ.

οοΜοΠοι !ιοιιοι πι. Εποιοοπι ωιπωιοπωσ

:ιι ίοιπιπ!ιιοι νοΙ,οιιιοιΙΙιοι ποιοι ἱοίιιιιο. Ωραίο

πιο ππ!!ι πιπιποι Ιιεσπι.οιιι ίσπιοποιοιιο!οιιοτ

οι οποιο ΜΜΜ: πιο οοίΒι φαει Μ: ΕΙιοΙο οπο.

οπομπω; ποι:_Ροιοι· ριιιιιιοοπιοπι , οιιιιιιοίιιιιο.

οι.. ροι!οΓορΜ οριο ιιιιιιιιοπιιΙοοπι .88ι...ιι ποπ.

οοιιιοιίοι, πιο ίἱἰιοιιἱο @ΜΜΜ“Ποπ ι οι! οποιο.

πιοιοιιε οι :ποιοι πιο... . σ.μιοπι οιΜΐο .πρωι

οσοι:: ι·ιιιοποιο .τι , 8: ιιιποιοςοοι| ιοπίοι·ιπο το·

οσοι σ!! . Η ποπ Πι ποριιιιιιι ΐοπϋποο Μπορω::

'Η ΝΠΙΔ ιΙ4$οπΙιοι οπιιῖἀιιπιἱοποπι !ιοποέι.ι .ποιο .

οι: οοιιιιιποι οποιοι Ποοιοοι.οιΒιιιιοιπ , υιοιποι.

- > ` · ᾶοιι3

ι.
θέ

Ϊ:

Μ” ι ...-.



- π!ιαι!ιιυπ

πο.: ρ

ᾶάώΐἱοΐιοοπἰωο οοιοι::ο::ΐοι:: :ά5ά:οι:ό:: ροίΒ:Ρ

:ιο::::ΐοι::: ::&ο, άοριοι::::: , ....::τ.. :ρο:ι:Βιιι:::::ιο,

:::προΠϊ::ι.:Μ:ιαριάς:::ι:οάιπο άοΙοά::ϊ. "Μο

οι:ιο:ζ·άο!ο:ο :ισά=:::°:ιἰάε:ἰε Ποἱ ?::οβι::: οΒοάἰ:ο

πω. ΜΒΜ:: :::.::1:.:.ι:: ορροτῖύ: πο:: ρο!ΐο:

::-...:::.ιεωρ.....::;·πα ίοΙαιονοὶάρ:Ξ:οω , πι...

.τι :ΞΗΑπω οίιιιο:δ::::ριοά ο:: ρΙ:άξίωρ.οΠ:Β:!ο.

Μ· Η . .Φ ::::ιι:::::ιο: ::Βι::ϊι:::: Με:: :Μάιο «Μ.

οι· οι:: η οχοΙο(ο πω:: πρωι:: ἱιιάο:ιἴ:ο` ρω· οι.:

:_ Ϊ' ι ΜΗ:: ορο:::ἰ ροι:Η:.ιοπο ορο: πιο:: π.. τω·

) :ο:ΜΝεπεΙ::3 ΞΗ.:έο εσωω.:. βοοἱοοΐιιτο: απο:
77- _ ἑΡ:ἱὶΒΐ: τω.. :ιο :ο πω: ι:ι 2..:22:1:::;ι.ι. 1 .οοποί.

:.οεπιπ... . :.οοπι .ο:σ.:ριο. :Μαρ .1.:.: .Ξ79ίιιήί!ί

π. @Φο μι", 3. ώ· :π χ. ο . ::β2:::οτειι.οοπ.

2-.:..”.ϋπι. πι: 3.: πι.: .Ι απ.. ..ε..ει:·ιωπ |:Ι:.7.π.

οποιοι. 1 .οοπ.3`.Ρε:ἱδο:. ά: διιοτπιπ.ριοπέι.|:Π. π ό.

Π:|οι::2.° τω.. 40. 19ο:& ο. Δ: ...ω.‹.. έ::α:$'ζιι|οιιες

:πιο Η:οΐο:::.οι:ϊ ορροί::::::: άοοοι:: δ' ν: ἩΙεπῇ ΑΒ
7 Η::.ιάθιι!επ/. ί::Π·ά. 4 Ϊ ο" " ° β '_ '

134,2"... · Βοάιί:ίοΒιι:::παώ ουιἱ!ἱιι::: ο:άΐο:Η:ιρο::ι::.

πω:: 8ο- οιο:!οΕοοιιι:::::: οάορο:ο ΐι:ρο:ι:::. :οἶοι::ἰ:::ο; δ:

Μ: α* οτάῖιιἰὲ ιι::ιι::ιΙ:: :πάοΒ:::ιω ιι::ι::ο,ςΒοά 'κιμά.

π” Βέποτι:::Ιοε Ωτο::1άέ Πο: :ωτε.εωιω οοο:: μ»

ρποτι:: ρο: Ο::::Βιι::1:Βοο άοοο:,:ιο:: :Μιά :ο‹:μ:Μ

ι Μάρρα:: ορο:: :::οι·:ιΙ::: , ουκ:: οι: ρω:: ρο:ίοδ:::;

"ρω-ά π.. Μάο 2::::::::: ο:άι::ί: πωπω:: οοΠοοοι:: :ο οοο

.......:.., ετ::ά ἐο8ὶ::::ο::ο. :τι οι::::ο:ο οιιἰάοι:: :ιατιι:ει!ί, ί::

άοΒἱώ τοπιο:: ιπ::::2,ουά άάἱε_ρ:ςι:ο::ἰ:ι:: δ: οποι.

::::::'ι:άοριι: ωο::!οΉροοί:ιιω οΗἱο:ο:ιάιιω. Επο

::ἱ:ἔά οίκο .νι Γο!Ή::' στο::ιο:ι:: οοιιίο:ο::ίοπ:Γάι:ο

ΒΒ:οοι:οι: ρο:ιάεροι:ι:Ιο: οο8ἰ:ο:ὶοιιοω οοπΒ:υᾶ,

άάάάτοο:: οο::Β:::::τά. ροοι:Ι::ι:ο βοιιοΒοιυπ: ρ::

(ΐο:'ϊί:::·::: ἑ·ο:ο:::ἰο::ο'άιίὶἰρᾶυω οοοἰρἰτ , οιιο:ιο:

Εο::Β:Βά οο8::::::οπο Ή:οΜ:::: ορί::':::ο::Ιο οο::ιἰ

ο:: ρ:::ορο:ίοάοάι ορο:·οιι::. Ε: Ιιοο:Ι:οο οο8:::1

:ΐά:ίοι::ξέ ορρΠοο:::: ροι· οποίο: :::::ιι::Ιοε,·::ιρο :.:::::έ

:ρρ1εο.ιιο ε.. Ποι:::ι, ου: ροοιιΜ:·: (ο: ρι·οιπάο:::ιά

ΜΗει:: τ.. :ιοα::οΡι:ο σ::ΗΜ::::, ..:...ω. οί:.

, _ '"Ρ:οΒ.1.:οί:::ρο:5ιβδο::ρτο:α. π. Ιο:::ι.ι:..5'ιπε
?ΝΕ Δ!. πιο πιιιιπ.:επιφο.ιε; Ι:: οσοι:: ΑποιιΠ.ιπο8.8 ι .πε

Ώ4Μ^ω[' ° - ἔῇιιιιιπ` μπι:: Άπω:: ριιι·ιιιιιπ ·οϋπιιειπ [ι·ιιδΙπιπ

@ιζ ά": ΙΜ:: .ΐ]ειιιε:ιρβ ριιίιπ:ϊεπιβτπε, επι:: ε...: ε:, δ:: Ε::

ί::::5·ι:::: :::ιοΙ:ιι::ι, ποππι:, ου:: Μο οι πρι:: ρω

πω.Ηιοο:ο. Ϊοά πω: ρο:οΙΙ:: ::ιοο:ο. διιιε ει··οο μ..

Μπι ,βιο ιπιιΙ:ιιιπ ·πιιεεπιππι ποπ ροιπ:,1ΐπι οπο πω:

8ο. . πιπιρο::Π. 8οοιιρά::ιο: π. :ο £'οι·ιπ:έι. π.. Ωιιιιἰ ω..

μι:: πο:: .ιο:ερπ::: :ο οπο:: Μαιο: οφ!. Επι: Πιο:

έ:: πα, :ψ ιιιι'εοιβίπ: ο... π: @.: : ποπ: δ: επιπι Ρει::

πο.. π: ε!ίο:, ό· πι...: πο: ο... ρο:ιιι: π: οοπιι: εβε:,

δη π:: Φο::βά πι...Π” :πε!ιοι· : πω.: Π:ο οοο.:

ρ:Π:ά ώ: ώ· Ιιοπιιιπ επε. Ειιάοιο πιο άοοοτ Βου

δ:: ΩΠά:15·ιάο8Μ. Θ: Μι.ειι·Ιι. :Μο ::ιοάιιιω.· Το::ἰι:ο:

2..::είδοΝιι:π. 3. Νοπ[ιοπιιι:βι17ϊο:επιε: οο2:ι.ιιεο!ιοπιά

πι· ι..οι.,.....π οι: π.:.ι,ροχοπειε.ι.....πιι ι.: Βιο π!.

Α:πά-οοιι:ο ορο: Μουτ:: ρ::ροοάιτ οο:ι8:ι:ο ωρί

2·.:::ο·2ο:Βο Π ι!!ε:1ιο::::οβιε Ιποοι·ο:ιο:: ..ωτ........,

ἑ-Ποο-οπροᾶο:ο άοΗοωι::.“Νοπ επιιπμπ άοοο: Αι:

8:ιί:. ·ιιο.ο. ..ο :οπο ρει·βιιιι··. οωρ.8.ύ·· ι.;.Ιπ ρο:εΠ.ι:ε

@άπο κά', πι· ποβ:·ιιι::- ε:: πο/::Μοοεί:Δ:ίο:::.:. απ:

6:08 .ά Μου:: ο0::::Α· ά1::ιε Ερἱί:. ΡοΗ8::::ι. Μι. ε. .°

::Ρ.8.- ρο:πΙ Ι:οπο-οοειιιιιιοπε οι::οπο ::τρι·οριιι·ιιιε9

"ο αι:αΐωώ .σέ Ερ:ιε/. π. Επι:: :π :::.ιπ.ι.π. :π ορε

ποιπωιι::, ππορι·πρι::ιιιιι: Ποια, οι: :π ποπ: ιι:ποιι!ε

πω:: Με:: ειποβιιπιι:·. ιοάι:ι:Μο·ΑοίοΙ. ό· οπο:: :π

ορει·ιοι:: πω, πιο.: ι·:Πιιιιιιοπε Με:: στων:: άπο ε::

οπο. Ιι!ιει·:ιι: Μπι οροι·.ιπάι, έ:: :Η , [πό!ι βιπιιι: ι.π..ι..·

ει:: πω: 0ροπ:πάι::::. Ε:|:οο[πό?ιιιπ ε:Έ :π Οιπ:Πο ω.,

έ:: π.: , ιπέι·πιπι πω, πο:: ιπ ιιιε:ι:ο πο:*?ι·ο.ι @ο ορο::

οι... Πει:: ρι·οο:$7ιπιιπάο ρι·.:ροι·πιιι: . ρι·ιι:επιεπ: ι:ι·

όπ::ιιιιπ ιιοΠ:πιπ : πω:: πιιιποπε οοπιιιιι ο @πιο Οι: Δ ι... μη? ·οο!ιιι::πηπΜ _: ποορο:ξ|::ιοειιιιπ 87':2:::·.ιιιη

π
, σ

Βι7ρ. Φοπ::β:πΙο:πιο δοοΐιο 'ΙΠ.

πω:: ο0°ιειπ::::. Οζιἱρ:οω οι! Φπι!ιρρ.2. Ραπ εΠ οι:: ει.

ορει·ι::ιι: :ιι πού:: ·υε!!ι ή· ρεπ/ίοει·ε ρ:ο ποπ:: ·υο!ιοπιιι:ε.

πάω ἰιιάιιἰ: Μο Ηιο:ο:ιροι._ ορ::ιιιισ Πει:: :π πού::

βιιιί:πάο: Γιιοάοϊ οοο8:ιιιιι:::: οοΒἱ:ιι:ὶο:ιο::: ::::ιτ:::

ίο:ιάο; Που: :Μάιο :ιοωι::: , οοιιΠΗοω ά::::άο.

8οιι:ιιω :.........:. Ε: π:βιιιι,ιμοπιπιπ πω:: ποπροβ Μ.

πι. π. οοπιιπ:π:ζ πϋί)ει:: :ίι:. δοά οοιπιιιοιπιο οί: 8"?· Ϊ"

οράέ ωο:οΙο”-ἶο:ὲσ :ά ορο: φωτιά:: ::οοοίίε:ιει οί::

έω:..ο.:. (ὶἴιιἩιέἰ:ά: πο:: Π: πισω: ::ι:ιο,οι:: ρω

Μ:: :ά νουά: ορο: ::ιο:ο!ο, οσοι:: :ά :Μιά ποοοΠο

τ:: ΠΕ”Ϊροοἰοἱἰ:ἔ:ο:ἰΔΌοἱ , ποοοΙΪο:Μ οτι: :ά οτο:ιο.· 8

.-"1?:οο.ο. οι: 6ποιη:.:.;6:1πω:ι.τοιι:οποιο6°Μ_ζ;._

Π: οπο οΒιο:&ι:ώΉή: Ρο!:ριο , :οΕο:::::ο κ!ιιέιιβ. :.π. `

ἔ-ῇΐ.1ο6.ιοἰ.3.Ϊ`ςξ° ερι|:.ιο7. ιρΓι:ι:ο ά:1::Πο,8:πιο:1: -

::δοειάίιι:ο::::::: πο:: :ά Ποε::Ιο:ι οᾶ:ι: ά::::, ἴοά.

:ο ΗΒο:ο ::Βι:Ηο πο., πο! :ο Νερο 5ο άο6::::::Ξξνο:

ο0ἑᾶ:1: οί: :Από ρ:οροΓ. :ο:::.ιά::θ. δ: ορροϋ::ι::

:Ϊ (ΜάιοΙ:οπο: οπο: (ζο:ιο:Πό ρω.1κε ρ:οΒ:ο:Β°

π8:.3.6ε, 8ι·πιιοπ: 1):: πά|ιπέιιΙο: πο:: |ῖπε_π‹ῇι·ι”: @Η

Μ:: Μ". Ι8::ι:: Μάι:: εᾶι:: Βο:ίοί:υΒ,:ά οι:οί:τι ά:-# π. -

πι.: ρω:: :ιοοοίΐο:ΐο πο:: Β:. ο. Μάοι::τοι:.Ή:βί: πω...:

:οά.Ιπποι·.οοπ.4.νοι άοίἱπἱτυτ,οοοοίἴι:ἰοω .σε@Η

ω... Βο: ρο: (..Ι::Εί:υι::: :ά οοεάοΐοοοάο, 8: .που

Βορά:: απορώ:: , (ῖιἔιπ/ἰ: ·υινπιππιιε ο!οριιιιπ Ώ:: μή*

βι:ε ποιά [οοι:ε .ειο.......:. Θ· οίι|:8::σ :::[ποιοιπ:::ι

ο: ποιά:: φοράει:: Πο: ίο:::ο:::::: ΜΗ: ΜΜΜ:: ::ιά; Β

Μια:: ::οποί::::: προ. 3. Α:ουδο.ΙΙ. Το:: πι... "· Ι
οιιπ.4.ν!:ι: Βοιιι::ι::,:·ο!υπω:οω :ιο!::Α:::·ά Πο:::::ιο '!”.ξ"Ι '

ρ:ορ:ι::ι:ἰ :ά Βο:ιο ορο:ει::άιιω: Θ οππΪ9.πιιοιἰ:: ε...: ο;

πι: ::έι:π:4:,ΒΜ.: ι:ι πού:: :::πποποίιι|Επιπ, οι ορετειπιιι·;· “

ορετο:ιπ·: οι::.αο. :πιάτο :π ::οιιιιπε ξιοποπιιπ:,οιι.ε πο::

βια: ω." , πιι!!ο ·υιι·οβιοι: :ποιο ὐοπο. πιο: ποπ Όσα·

ρι·οβε:,·ο: βαρια: Μπι:: απ. 9.2; πιιπο πι.. άεβιο, ππἱ

:πεπάοοιιππ π· ρεο:οιιιιιι..$ι πο:: οιι:ειπ ω.. που” αἱ

·ι·ι:ιι:επι πρι: ιπβι:ιιιιι:, ..ο ι!!ο[οπιε ε/:, μα:: άε!:ιπιι::

πι.. :π :πιο :πωπω οει::.2 3 .βοιποοίππ:ιι:ειπ :....ιπε.·

[οοιιιπ:, ποπ ΠΜ, οιΙ:ιπάο :ά ο8ιιπ:. οιιοιὶ Βεο άι:7!ιοε:ζ

2 2ιιιιπάο ιιιπεπι ιιιι[πειιιπ: οπο:: ·υσάιιπ:,· π: Βιιιιπ:βι·π

ιιιοπ: :ιο!ιιπ:ο:ι, οιιΞ::ι.: ·υο!επ:ε: πέοπι,οιιοιί οοιιπ:,ι!!ο

πιο: :πιπ:π ·υο!ππιιι: ς/:, ε: 9::ορ7::ρι2Μ:πΓ: ει: οι:ο:ιάο

:ιο::ιο Και:: ρ::ροορτιιω ο::Ι:οιιοί:ο άπο :::ο:ι:Η:οι:

' ::::::ίιω Βοπο,::ιοι: νοΙιω:ιι:οι:: ω. . 8

: ΡιοΒ.3. οιΡ:::ιο::ε. Ογρ::::ι. :μιά ΑιιΒιιί:. α.. (ΜΜΕ'

Και. οφ. π. Ιπ πιιάο!Ιοιιοπάιιιπ,οποπάο ποβι·ιοπι π:

: π:: εΠ.Ιάο::ι :μιά οι::ιάέ οριΠ.4.7.οά νοΙοι::.οοΙ.Π

Οιππιο :πιο πο: ι:ι-οτ:: πο:*ΐι·ο: ρει·:ιπιπ:,οπιοπ: :τοϋ οι

ιιιπ::ι:,ιι ?απο πο/ίι·ο,οπι :π :ο:!ι: Φ,πιπι ρο/οιτάπ,π: ά:

¦ Με:: ρπο/ιιπιε:ε: οι·πιιι·ιο,π οιιππο!ωπι άισιάιιιππ:.

| Ηιο:ο:η:α:.Ερώ.οά ειππ.......π...π Ρε!οέ. :Μάιο Μ.

 

:ΜΜΜ ε!! Μ:: οι:: ιί:ι!ι:,π: Μπι:: ε/:ε:. ?Μπι Μ: οιιιιἰε- :ορ:·οΒο::άἰ: ἰ^ο!οΒἱι:ι::: , οιιὸά Πο: ου:::Πιιο: Με:: ΗΪ'#°#.7'Ψ·.

ιιο:ἱ::ιά Βιι8::Ι.: :ιο:::::·οοικι ορο:::,8οι::::ά:Ιθάε ά. .

οιιι·ι·ει·ε :παπι ώ, [Μ πρ... πιειιπ:/ιπε Πει|επιρει· πιο? ° ··

.ά·ι!ιο ποπ πι: ιπ::ΐ. Όι::: απ:: πάει:: ο·ίροΠο!π:. Βου: ·

Η: οι:: ορο::::ι:: :τι οοο:: 8ο νοΠο δ: ρο:Βοοι·ο. ξ:

.ΐοίπο:οι·ιπ Ειιοπέ. Ροκ: απο: νΓουο ::ιοάο ορο:οδ

ω., δ: οΒο ορο:ο::/ειπροι· |ι::έι:",|::::ρ::έπε @πιο

:ον εἴ!. Νο:: :πιω βῇοι:, οιιοάρπι:| οίοπιιιιιι, ..πρω

ρει· άοιπιιιετι:. Βοάο άοοο: Πιο!. ι .ι:ιιιιει·|ζ ΨεΙοο.ιπ:::

:οΐροιιάο:ιε Α::ιοο οριοοο:ἰ, πο:: :ά Π::ροΙο οροτο

ι:οο.ο:Μω οΠο 8:::::5.: Νοπ ε/? π: ιιιι:ιιιιι.::.βάιι πιο

υ:ι·ιΐπιι: άιοι:ιιι·,·οι ό· Ποιοι·ι::ι8/ι”:, οπο:: :ιι!ε: :οπιίι:ι ._ _= ' . _

|ιιπιιι:, ώ· ρει:|ίι:8ιιΙο ορετιι Μι:: οάπιέπιοιι!ο[πΙειιιιπιπ. . .

Α:::Β:οί Εριι?.84;οο!.3. άστα:: , :ά οι::ιι:ο πο· ω·

θ:: ω.: ορο:: πάσι:: οιικἰ!ἱο:::Ώοἰ . οοο πάω:: 4"ωή."”

οπο:οωροι, ν!Ιοιονο ιτιοωο:::ιιω·, ορο ρο:::ἱοἱο<# '
Πιο: οοο:: οΠο πο:: ροίΠ:,ίι $ρἱ:ἱ:ι:: δ. άοίηιιο::τ. Ι.

δοά ::·ιοι::ι:ιο πω... πω. :....... πάω:: Απέι:Η. 4.82!

οι:: :Μάικ Φωτο Ρο!ο8.άοΐο:ιά::::ά Βιτρώ:: Μάο

ορο:: .....π..:..... οΠο οιιι::!ιορ Πο: Ρο: ()[::·ζά

ί:::::ι:ΐο::ι:. 13. άονο:Β. Αροί:. Βιέ?ιιιιι: :Μπι ει·ιι::Π""_ι·

οι άει:::0ρ.ι.

ΜίδΜ.

._ 'α.



ΠΑΡ. ΧΧΡΊ. Φο κοο:β.τοπ (ἶκο:ἱ.ο. δοε?Ζο ίί!

οκοκκο.%ο ·οο!ιικΜ:&μοά Μαιου:: ονοΕΜοο:ΡκφΜ

ηςοη σκιά:: 5 κοϊ οπο: , :απο Ετ ἰοΪτἔ1 εοοΐοτοοε ότ

α:οτσοο, οόιοτοττοιο Πσἰ τσοοἰτΙ ιοοτιοω Μ ΐοσΠσ,

:τοπ .ο ίὶοοΡΙἱσἱτστ ορσι·οοοοω : Νοκοσ ο? κάποιο.

"κοκ απ. κοκ ιο :Η οάΙκ:οο·Ικοκ (?κτοί:.·κοκκο οι; κά·

έκτοο·έκκο δρτοκ: δ. Ρ7ο7|Ϊ4$|Ϊ άο[κετι: , ΜΒΜ οοκέ @απο

μιση: :που "Μακ 2Πο κοκ οάικκοκιο !ιοοτέ ·οοΙοκω

8ο,/ΕάκωΙο.Ε ροϊ.106.οο!.:.. "ασκοπα : ι:|σ ΡσΙοετο, ι

ο!ομοκάο , ἰοοοἰτ , ο.: Ροκο... σκοοκοκο: Ροιο/ἰοιοκι

·υοΙοκτοκ: ποιοι Ικκοομηοκά:: , οι οΙομοκτοκι στΙοοκ

ακί κοκ ροοεοκάκοκ «Μοτο άσκκιο:. @ωο:το οΠ,κκ!ἰκ:

Μου:: κάέκτονέοοπιιτο πβπιο:κκάκσ :μέ κο: οϋοκκ:::,

κάκοκ μοοοκάκοκ κτ!κΙ οο!κκιοτι: «πο:Μοοκω"

Εροίτ. 89. ..ο ΗΠοτ. σο!. 1 . 'Οο!οτ οπο', !ι!ποκυκ πο·

ο......... Μφοτο οικω , ο άκοκέ:ο: κάποιου, οποάβ2

Μοκι!ότυ· μιοκάο ό·|οεοσκάο : άορ7°Μκι ·υποάοοκο

ΜικτοτΙο , ?κάψα /ξ·:οκτοέ ἀεὶ: οποίοι: . κο!!ο οκοάο

τοκοι. ιορι.ιοροο.......κ,ρο Μ/7πΠοκοοκ ίο::ΡΙ.σ|οφο7°

Μο , ώ· ιο::έοκυκ :οοκοπικ. ΜΒ. ο. ο!σ ρσσσ. ...απο

σ.18. σ!οσστ,Βοοοοο νοΙοοτοτσοπ οσο ο οοΒἰ:,Ϊστἱ ο

Πσο σΙΤσ. ΑΠοοοἰ Ιοοεσ οισΙἰο: σίΪστ στοα! ο οοΒο 3
Βοοετοοε,οοοοπ οοοο ο Πσο οσοἱρἰιοο: : ΒοοΜσιο Ι

ο Πσο τοοτοιο οσσἰρἰιοοε οοΙοοτοτσω,οοοο Μαιο. ε

:στο οι α! Βοιωτοι δ: οοο!οοι,ο οοΒἱε Βοιωτοι Ιοο!οσ

τστοοε οοΙοοτοτσοι. ΕοσΜοτο.σορ.;ο. "ΜΜΜ Ιοο- Ξ

:ο 441274” οπο! οποίοι:: |ο"κο , οφοκοκκιοκ [κανο ιὶ Ξ

μπέ:::οκο Ποοπτο:9κκκφοά Μοτο ·οο!Είιοπ: οοἔκτοΙοΡά· Με οΜο. 86 ροοΙὸ ρὸίὶ: : προ· κα· οοἰροοοοκάκοκ ;

Μπιτ σ.Π,οιο μεσο:: @πιο οιτ.μκοίο κά εκβ|οοέοκάκοκ Ν

Βέκκα κοκ οοοι,κῷ ο ροσοοτο Ιτοποιο:,οβο έκβτιτο οι· ο

οπο: βπκκ: , [Μ ω.. ι.οω... Μ οοκοβοοικοκκο ·οκοίο

στο ¦οοκι:κέ οάοίοδο ώ· ·υικάττο,κτ|ί :Φώκια Με , οποια:

Μ:: οπο: σέξ/ί ω: |ί!ικ: :.ω....".., τοκ: οπο “πιο

οπο:: Ξ Πσ τ:οτοσρτ.δι Βι·οτ.σ.2. οκτο!!οεοκάο €|ξοκοπέσ

φα μ· Ζώου: εω.:τω Όοοκοκκοκ κο.Ποκοκ, Φάβ

91..

ο».

9!··

”·

96.

[κ:1ϊκοοο8ττοκοο οι:: «Μακάο ο· οοκοκοἰο , @σε οοοκοίο

97° [οοέκκτ οοκκοκ.Ι.ιο.4.. σου». Πάοκ. ο. 3.Γτ18ξ ρτοοοτ σ::
ΜΜΜ' Ν” ΗΜ οι! Κοοκ. πο.. οοκκσ οκοοί κοκ αβίο.μοοοικοκ σο;

οιοοἰο ορστο ἱοΗὸοΙιοοο σΠσ ρσσσοτομμοτο σο: οοοΙο

ἱΩτ©ΩΙἱΟΩο.Γκ£€οκ. οι. Ικοκο·.σορ.1 α. οοσστ,οοεοτο

οπο:: [οο&οτο σο8ἰτοτἰοοσοο οοοοἱΙἶο το ρι·τοιο Βο

οοἰοο,οοοοο οι ίσσοοάο ι·σσορστοοτοιο5. Ετ σο.24..

και· απο κι|οιΙορσυντη μιά!. ο σοκ: οποιο/τσιπ :ΜΜΜ

@οπο :κ: Ιοοικο κάβο! οπω ·υοΙΙο μπώ-Ι . β ..ο £ο!7ΜΜ

έκοοιοκοκ οοβοοίοι:Ρτοΐρστ Ι.οοκ.(.`ο!Ιοι.ο.24.. τστί:οτοτ

8τοττοοο Πστ οο Ποεο!οε οάοε όοτὶ :ρι·οιοάσ ωο

τοο ΕοΠῖο. οοοοἱο οοσοτο Γοοθ:οσοοι οό Πωσ: πίσ

:·οοόο σΠσ.ότσέ.!ιο.22.οκοκ.σ.πο. άοσστ , οἰτοο τω·

θ:οε ο Πσο οΒοοίσσοσ οοο!σ1οτο το ίσ Βοοἱἱοἴρἱ

Ρἰσἱοοτ,σἐοκσ ψ :κοσμο οκκκοπ οΜκτοπ:@το , οι:: σ·

Ροικοκέοκάο άοοϋΕ ο:: οοκοοκ νικά, οκοάκοἰκποκη ό·

βιο[ι·οκοκάο :οπο-Φο οοκκοκ Ροβήκοο ·οο!οκο.

Βστο.Ι.τ!σ 676. εΜΗοΒοιτ το Νοστο οσοἰττἱο,οε!ἰ:,

·ο:ΙΙο Βοοοτο,·υοΙΖο οοο!οοο.νσΙΙσ οοοοοι τσἰΒοἰτ Βοο

ττοι 5 οσΠσ ίὶοορΙἰσἱτστ, δε οσΙ!οοοο!οοο πω..) πτή

ττἰο:Ι:οοκο ι.ο"Μ οτο:Μποκ κο:[οσ:: ·οο!οκισ: ,έπι

:ίο |οσκο:οο!ο:.εκ Μ. κο!οέ: :β υσ|ΐσ,ωσέρβ οοκκκι ·υοίίο.

_2Ευκκώκοάκοκ Μαιο σ/ί εκοουσοικο!ιστοσ7° . “θα “ο

Με" Βστοκο. ΜΜΜ οικοακοβκοΙΙοιιπ , αΙΙ:4οί απο”

Παοκ : @κοκ “οπο” σο· ουκ" οοκο!2οοοπ μου»

Ροο!οτο ..#εεε......-. , :κοκ ...οο.......... οικω: ποσοστο:

#έκφο:!κ2.Ιτα οκοοκο οἰικά σέ? ·οο!!ο.κ!2κά ·υε!ίο οοκκκο:

βκρΠοο: κουκΡο .οβοοΐτοκσ: έκβικο κοκοποοοπ "Μ,

οικοκοκι σο: κο!κ:, ΔΜίΜκ1ΜΜ σο: οποιο.

Ρωο. ο.. οοτἰοοἰο. π. οοεσ μπω σοΒἰτοτἰο οσο

σΜο οοίτιο ροτσίτοτσ , σοο: ρτωοσκοοτ 0τ11οοι11 Η

Βοτοτο οΓοοπ οοίττοε οο!οοτοττε: στ8οοοὸό ροτἰἱ1:

σοοετο.ἔι ρτοεοσοτοοοοι· οοοἱτοτἰοοσ οιἱ Βοού,οοοτο

98 .

Έ'::Ιοσκο.

Ροοῇοο.

99ο
Οποο"κ.τ.

οσο.

Βσκκιπάκ:.

το π.

?τοποσ το·

Πο.

Σ τσίτοτσ σΙΤσ ίοΙοτσοο , οσο: τοοπο ?τοῦτο οπο: οπο σο

Μ κουκάκο: ΜοοΜκτ:0° ο :κο!οχοτοκσ μέ κκΖΙκυκ μου· '

309

βσοἐ ἴοΙοοτοτ Ποτ: ο:οοετο:ο, ουσ οσο οοοετο:ο σο·

8ἱτοτἰοοσ ρτποσοἰοτοοτ. ο. Διὶ οοοσΙσοοοοσ οροε πω.

οοοοο:ι οσοοΜιοι· Ποσο, οι σιτοΙο: Ουκκσοκοάκοκ 5°""Μ.·

σο' ορο., ροσοοικκι ο/ἰ, ρτοΒοτ οποια/Ι. ω. Μ. απο.

ΜΒ. (ο εμέ-ι'. ο”. κά 30ο. σο!.3. Ατθοσε οι οσα:

Ποι·σ άοοοοο Πσἰ: ποο ο:: οοοόοοοοοσ φωτισ

οσίδ:οοι τσοοἱτἰτοτ ρσσοΗοτσ οοκΗἰοοι Πσἱ. 3. 8ἱ1.", σ'
ροΠστ Βοοοοσοτ Ϊσ Βοοοιοο!ίοοοο στο” οποιο Ι ε

σοοτοΠε ΐοσσοσ , ροΙΤστ ρστ· ἱΠοτΙ ὶοἱοοοι οΠοοοο!

8τοτἰοο ο Πσο ἰοορσττοτσ: Ποοίσοοσοο οι σοοτοο

Ακοή: Π. οποιο. ο.. ό' ό. οοτοοοοε ΜκώΙο. οπο οἰσΒ

Βοοτ, οἀἱοτοτἰοοο οπο; οοοἰε ᾶοι·ὶ ρω· ορσκο , πιο·

τοτε νἱοἰΒοε τοάο. $σοοοΙο μοβ. ορστο σ:: ί-οΙο Β

οσ οοοτοΙἰε οο·τοτΞε βέτο , Γοοτ ίοΙτσοο ο. ι:0οετοο

οοστἰτοτἰο οροι! Πεοοο, οτ ω..τω οΙσ (ζ'οοκο!το, σο

ἱοε σ!σστοοἴοοοο σ:: ίοΙο Βοσ οοοι·οΙΞε οἰστοτἰε τοθ:σ,

ΐοστοοτ οσσσρτω Πσο 86 ἱωρσττοτοοἱεὶΡίἰοοἱοᾶἰ

Βσοτἱοοἱε σκοτοή: «ίδϊο. 1 ο. Ετ ὸἱοἰοο σοοίοοοοι

σο τοοοἰΒοσοτἱ2 δε ΙἱΒσ:ο!ἰτοτἱ,οτ ίοσἐσοτἰοοοο ἱο

ίσ σίΕ, Πσοο οσο όσοσοστ Γοοοο Βοοτὶοοο.4.. Οποττο

σο: ΗΒοοοι οικ:σίΠτοτο: ετοτἰοο, οτ οοοττ·ο ΡσΙοΕ. το·

Βοιωτοι· ΑοΒοίτ. Εμ.Π. 9$κά!κκοο. σο!. 2.έρβ στο

τἰο οΙοτιῇοκο αξου·οοάι Ιο:*?αίοαΜο: Ποσο”. Ερώ.κά

(.`ιο|ϊο!.υ. δ68:2τσΠ Ροτοσε: πο: Ποεο!το ο:3:τοοίΒοο

οτιΙττσο Πσοοο οι·οοοοε,οτ ποο Πιο Βοοτἰἔι ρι·οοσοἰοτ,

οι: Εσσἰσίὶοο οποεσΒ:: ἰ8ἰτοι· το ΠοΒοΗε ο&τοο":οο5

σ8σοοοε οτοτἰο μι· Ποττο:οοο. Μοτοτρσοβ. Πιάτο

ρσττοποε,οτ Ροτοσε ΑΠ·Ισοοτ εοφ Αοεοίο. τσίὶοοτοι:

ΕΡ3Π.9ο.οοα ἱο οοίττέι Γοοτ ροτσίτοτσ. Οτο: οπο::

οτ οοιοο!στ,οτ οἱὁσοτ,οτ σοο:τσόοτ ο Πσο Ρστο2δό

ε"... οΙἱοςοἱ οοΠοοο τοκοι Ροττοοο σο: οτοτἰοοο οτ

Βοοοσοτοο::, οό οτοΒοοοοοο 8τοττα οσσσΠἱτοτσω, Π

οοοτἱο ατσοοσι·στ Γσ στἱοιο :ιό σο , οοοε ἰο Μοτο.

Ποπ Ροτσίτοτσ:τΠσο'τοτ σοἰτο ΡσΙο8ἰοε ἰο ποθ” Ρο·

το;Σ '

ποοΞ'

@κοπή

Οοκκοαξ

οτοοσ.].δήοπστοοοοο οἰτᾶΒοερ:ορτῆ:, οοίοοσοοκΠἰο ἐοοσΜτο, οἰοτοτἰε οᾶοοπ σΠοσοο, ΡοΙΤστ

στἰοτο άο:οιοο σοοτιο ΤοσοΙο8οε: ΒοοστσοΕοο στο·

οὶο οοτοοοΠο ἰοτσετο. 6. Λο ροσσοοόοοο ἴοΠἱσὶτε "'6·
οοοτἰΙἰοσο 8σοστοΙο : οτΒο οά ι·σάδ: ορστοοόοοο :·σ- α”

οιιΜτοτ Ιοεοἰο!σ: οοὶο ρΙοε τσοοἱτἰτοτ· οὰ 'πω,

οὲο: οο οποιο ορστοοοοω:δ6 σε ΤτΜοκ:ῇ#ΪΒ.σκκ.

2. οσο σωστο ωσοσ Πσο: οι σοοΓο οπο, οι: Βοοἰ

ορστἰο: στ8ο ΡΙοεοοοτσοτ οτ! Βσοσ.οοοτο οπο οοοΙἔ: '

οροτοοοοοο. 7. 8σστοσοστοι· , ροίΤσ Βοοοἱοσιο οὶτὶ- 8 '92
Με ροοροῆε οπο: οτττοτσε οιοτοΙσο ίἱΒἰ οσοοἰτστσ, “Μ”

ακα.: .4κ!κ.Π. Μο.. οοκο. ΙκΙιο. ΜΡ. 3. οοτοε "ο...

το::οτοΗο οσοοἰτιτοτ σκ ίι·σοοσοτοττοοσ οᾶοοο:: τ...:

φ:ο τοτἱοοσ οστά τιοτοο οἰτἰΒοε ρτοροἱῇ5 σΙἰσσι·ο

οπο: οάοοι οστοε οτοτοτἰ: οοοτοΠε, ροτσοἰτ 8: ΡΜ·

οσε σϊοίοσοο οὶστοτἰε σ!ἰσσι·σ5 οοσοο]οσ Ποεο!οτοοο

οοοτοΙτοοο οπο: ΒοοΙτοο σοιοροι·οτσ.

8σοοοοο(σοτ. οθϊσοιοτ, ροΙϊσ οοτοἰοστο οἰοἱΒο: "Μ

σοφή: στο:: Μο σοοσοτίο 8οοστοιἰ σΠῖοστσ Μ. δ” ί)""· .
. . . . . . ! ροκ.

οοοά οριο οιττοοιο οοοοο!ιο. Ιτο Μ.οέ:Π. "ο ο. έα!. 6.ω“°,6_

26. σορ.8.2!!οκ.4..μ.οκ.24. οκο.4..ου·τ. 3.9.1.οο οποιο.ΜΜΜ..

οτα! ὰἰίὶὶοΒοἰστο€ρΙσ: οπτ·:ι·οοοο. τ:οοοΕ8οοοο, οσο

8τοοτο , ὶτιτστρτστοτἱοοοο: δ: Με τστιτοιο: τἰοσστ,

τἰστἰροΠσ οΒ Βοοοἰοσ ίοΠο: οοτοπο οϊτ·Ιοοε; ΞΠοοο;

ο13ω τοωοοοτοτἱτσωροοοΙἱΒοε Βοοἰο;κ1ἰοοο·.ικ ο.

οἱ”. 28. απ. καί ω.. οοἰ ττἱρΙσ:τ Ιοοοοοι Φθοι

Βοἰτ, Βοοοο: οποτε , σκ 8σοσκο, Βοοσθοτο Ροδί

πο:οω, ἀοσστήοσἰοΒσο οο:ιτοο ροίΪσ ΗΒστοοο ο:Βἰ- .

ττίοοι οἰτἱΒοεροοροῆειἙοκοκ. απ. Φ· μ. Μο. δε”. '

έ::ΐ. 28.ο'.σοκιτο 86 Ι.οοίοο!.ςο· ω” 5.σοκπο.θ'

οκ ο. άΙ/Ζ.27.ρ°. Με: @του Κοσκου·.ικ ο. άο:'. 28. απ.

ή· β ο .εάέτοἰ οι:.1.οττ.2. ό· οι: 2.οτι.ο.αίκο.4.. Ι.:

ιοο·. Πκοκκ.οκ.2.2τεοκ.οκ.οκ.κττ.. ι.οοκο!.1.ς9· Μ ο.

ό· σ. ος..ο...μ. ι..ο·ι.ι.0· 2.ώ· οι: 2.οπ.ο..24οοτο.

οι! οοο!οτο , σίτ ρσσοΗ.Π-= οκικ(Μ"ω Βετο. οπο. οοκοΙ.ι.σ 2.σ.οκ.....ο.. οπ.2.οοκι! π. ΡοΙοτ.οἰοΪ. .

:τοποσ ὸἰοστἴοοο.Νοοο οσοσθοτοτο ετσοτ1οοὶ: οοοοτἔ 29. :Μο 2.5.ῇκτ.ο. (Μέσο. ο.ο.οοοβ.1ο9.οο:.2. 5 «οἱ

οπο!.



οτι: Ότο. ΧΧΡί. Π: π:σοβιοτ: 9ι·οτιο. δ:ἐἴἰο |[[ `

σκιά. [οπτσά.:Πί:άιπ. (.`κι·ι:. πω. 2Πιποιι. ποδι'. τ. ιιο:ι”. ποιοι” ·ικι!:τ ιιά·ο!ικιπ ρ:::οικιπ οίιΞάιιιιιξ

πιοι·.:Ι. στο ιό. δσι. Μ. τ ά: πιιικι·ο πυρ. πο ό· Ιιο.2. 38. (Μπιτ οιπσι·τι·:οιπο.: ι·οτιοτιοίτ.τ πιο Ιάκωβο ώσπ

:. 3..ιο..ι.-ι..ιι. ......9..οι:...ι..... τ” ο· ι78. ϊι(ο. μάτια, οπο ιππιιάιιι άιΙοοιιιιτ , πιο Ιοπάιι!ιιΙ.ι οι.. απο.

ά:·ιπ/Ειρ.ο.ι 2.άτωι.πω τοπσοτά.οκ. 14.οι·ι.13.άι!ρ. πιο, οπο μι· δριτισκιιι δ. ιπ οστά: άάκ/:: Π:πτοπιοικι·.

5.Β:!!πι·.!ιο. ο·.ά:ρι·ο. οιτρ.ο. πω, ώ· :ορ.9. διαιτα. ά: 62ο. Νοπ πφσκιπ Ρ:Ιοοι.οπο που: ιιάπιιιτι ροκ/τ οπο·

ρι·.:ά:Π. πι... .ε σορ. το. ώ· το.: . ά:οτά. πο. τ. εορ.8. ο ιοκιι· Μπιτ ιστοιιτο οοπιιι.ι,ρκ:-ποπ ιπιι!ιι.ι: σουτ”.
δοίκο 1.2 οκ. ιο9.οι·.τ.έι· 2.δ.Ποέτοι·ιοιά.6· ά: πιο· (ι.ι.πιιιι..ι...ιη...., οτι: ιιοῇπιιτ ο άσσ:τ. Π

τιι.οκ.πο..οι·ι.ιο ο· ιπ ο άο!.28. οκ.ι.οι·:.1.:ιΒιτπι5ε. Ρτοπ.τ.ειττππιππ οτ.ιειι!ιι. Ρτιιππιπ,πάΚοπι.2. ο."

ι

ιι;Ξ

ο τ.0.πιΡι·οσπΙ άκ

&ι.·ι δ. Τ|ιρ.

πιο :β

'κατ.

ρο1τε ιιοπιιπεπι ιτι π.. Μπι πωπω: “ΡΜ ρτορτἰἐ (.'ι:ιπ :πιιπρ:πτ:: , οπο ποσοι ποπ πιο., ιιιιιι:ιοΙιι:ι· .ιω,,ω.._

ιιιττπτε ιιιιτιποτι ποπτιττι πιοτιιΙε , πρωτο Βοιωτια: απο" Ι:8ι.ι· [κπτ.[οσικπι.· νται πω”. ειοεει.Οεπτπ :Μοτο '

το οττιοπιιτπτπ,τιτ τι το: εο!ει·ε, ιω.ιι....., 86 πι.. Με ι1πάπ πωπω ίετποτε ει, πε πο! ι. επι π.ιτπτει
Ρ Ρ 8

ππιιιπποόι, επιιι τω.. ιιπιτιπο Πει ρτιπιι πιοπεπτπο Μπι Γρεέ:Ι:ιιπτοντ επρτιειιπτ Ηιετοπο. ερή. το τ. ιιά

Πεετ ποπ ...οι ιπτοιππι οοπτιπι τιιοτιι!ε εοΠεότι- κ!ριιροπιο 8.0τιτρΓοίτ. δ( ο. ορρτοπιιτ, Ριιιτ ν. Μ. .

πιτ, ρι·οριετ πωπω ιππττι:ιιτστεπι,οπ:ιπι ει: ρεεειιτο πατα ρτοροπι. η. (Μπι Ψ:Ιοοιοβπτικιιι, οιιιτ:.ι:ικιπ

πιο. Ρτοτοροτεπτπ εοπττιιιπτ. Ρετ ιιπιτιππιιι Βει,ιπτεπ ιιίρο/Ισποιό Κοπι.ο.. 9:πι:.ι,οιιιι ία:·πι ποπ ι...ι....,....

πο. ίο!πιπ εοπεπιπιπι ρεπετιι!επι πρεπε: 1.2. ο.:ιτ. ικι·ιιΙιτ:ι· οκ.: π... [ιιπιριιοικιιτ, ιπι:ΙΙοοππτ ά: 8:πιιοκ.ο

πω. σ· σιόπιτι ιιοε:τ, πωπω: τ...: ιιπιππο τιιιΙΙσπι πιο.Βοιωτοι πσπ·πποεπιτοκι. Ντο οΒιτετ , οποιὶ πιο

έτι:ετιιτσιπ ίιπε εοτροι·ο!επι, πω: ηιι.π...ιω. ροΠε Ιοετιωτι Μιμί!.Μ..ο..σσιιτ.!κΙικ.οπρ.3. ιπτοΙΙιρετιιτ·

πι ριορτπιπι ιιότππι ω... πιω, νι ω. οκ. ά: ·ο:ι·ιι.

πιτ, :.π. ίεεππτ!.ι ποπ οριτ , ...ο ρετ νιττπτειπ απο

τ... τ. Θ· π.. ·υ:ι·κιπ :Η ποπ οι ποικι·ιι!ιοκι ορ:πιιοκι,

οποιοι :οι ·οσΙππιιιι·ιι.τ. απο π ιπτει·τιιιπι ποπ:: ευπ

1ι.ρρι Θ, ι3επι εοπεπιπιπι Βτ·ιιετιι!επιειρρε!!σιο)τειτι:ιπι 86 πιτ·

π:ι·ιεοτόπω ι:ιπ,ω ιπτε!!ιειτ ρεεπιπιτεπι Πετρω

ππιεπτπιτι , ποπ ποε ποππιτι πιιτπτα τιιιτπιιπιπ ρισ

ροττιοπιτπιτι οτιιιπιτ οι! ίο!πτετιιιιιιετιιιιιι , ν: σο.

Οοποκι·[κο

Ποτ "ποτο

ρσ ·!ιι πιο

'οποιο.

τι: Πεπτππιπε οτι Βόειιι τεεεπι εοπιιεττπ: τπτιι τοπιο

πι τω.. , ο: οτιίετποπτιο πο. οι! Μπτετιι εοπτ!πε

εειιτε, π. ποπ ετιιτ όιΐρπτοτιο, ποπ πιπ οτε ετι:ιιω:

ε:ρπεοι·ε ροτετοτ, τι... ....ιι.. νιτιπε, τιιιαβοει ποπ

ιππιτιτπτ,ιιτι πω... εοποπεετε ροΠιτ: ιππι ειπιπὸ

ρτἰοτἰ ειτροπτπιπε ποπ πω..." , οτ μια πο. ά:

δριι·τικ :πρι 27- »οι .ριικτ:πι. Μπιτ, πι οκι πιτικπιπ..

π. οπο πο.. βιπ:,[.ιοικπτ, ......ι.....π..ι.ι...ι...ι. ιπ πιο.

οκ.ά: ·ο:ι·ιτ. νει 8επει·.ιΙεπι εοπτιιτίπιπ , :οσοο Ιο- πι:ι·σ ::ι·ιιπι. οπο: απο. ικβιρΙ:ιιιοτοιιο, ρ:άιπ :σι.°2

οτιμ..ιι::...ιιι....ι8.πω.πι:π. ιιρρεΙΙ.ιπτιππιιΙΙίι. ρσιικι, οκστιιιιι :τιιιιιι ιιιιριοι·πιπ . απ! Π:κιπ οποιοι

ετοιιιιιιιοι·οιιι άοιοιπ,ντ νπιετε .τι ίπ πο... "Ποσα

τ το.

ΜΜΜ Ιο

οιι:πάι τό”

Μ","δ

ττιπ.Αποπιτ.ιπ ΡίιΙ.ιο.ο.ντιπο.ώ· ιιιΠιιιιι τω: :.ι:π!

τοοκπ: κίιτ:πάοιπκι προ, ιποιιιτ,έτοιιοιπ 1):ι ποπ βι

Μπι οιιαβ:·ιι πω, ·υοι·πιπ:τιο οκ:: τ:ῇ:ιι. 8τ εριπ 9ο.

πρι"... οκιιάοιπ πο ιπιρτοοιικάιτ τοιιοπ: άι:ιικι·ρι·.ι.

πιο Ό:ι,οκο τ τ:οιιβιιιιιι.τ. ό: ριιπ!ο μια. !'πά: οποιο

πο· ιδιο 87°ιπικ άισι ροι:.τ?, .μιά ποπ ρι·ι:·:ά·πτικιιι απ·

οκοικιπ ορ:ικπι Μ:7ιτι.τ , βάρτιιιπιιιι Β:ι οσπιιιιι: άο -

και:: :.Π.Ηιετοιιο.!ιπ. τ.:ι.ιτιετ[.Ρε!..Β.Α πι:,ιποππ,

·ντι·κιποκ: άισιικι·, φ· οι 1):ιοποιοπ, οκσά ΜΙ:: αυτ·

άιιιβωιιιι σο. Αι.ίεΙαι. !ιο.ά::οι:·οτά.τ πρ. τ 0ιππι.ι,

ιποιιιτ . οι:οικι·οετοιικ ::τιι?ιτ, :μια οΜτιιτ πιο :Π.

Βετπιιτόπε ά: 8ι°άιΙιτ Ιστο στ. οτειιιιοπεπι τιρρτ:Ποτ

87°ΜικΜ στ:σπι:οι.οποπι .ιιιι...Β..ι. ἐοτοιιι βΙΙΜΠΠ,

του; :Μπιτ ρει αιτιπππι. Ωσ..ιι.. ιι1επ·ι ιιπιτπιππι

θ0ιύτοιιτ- Πειριιτιιι ιτιοποπτπ ι·εππιτπ δ. Τποπι.τπιπ οι! :οι

_ εποπ:επτιπιπ οπω!ετιποπε νετππι ιιιιιπτιιε,τπιπ το

ιιοττιπιε οοπίτιτιιτο ιπ τιποτα πιτεοτι τε!ρεάποπ

ιιιΓεπποπε Μπι τποτιπε: ω... τιιιπεπ ιπ ετπείἶ:πτ.

ιιοπιο τσιπ ιπ π... ίτιιτπ ιιιτει!ιρετε ροΠιτοποόετιπο

:με νετπι:π πετιιτειιε, απο ποιο οπιιιΙπι ρεπετεπ.

ειιιἑι.τι ιτι .πιιτπτει ιπτεετ.ι τιπε ΐρεειιι!ισπιτι!ιο ορε

ι·ιιτι ροτιιεπτ ι:ιποτιεπποπε οοπτιπιπιοτιι!ε πωπω

το οτττοπστπιπ. π.. ω... ιπ ίετιι.δ.Ήιοπι.ποπ .ι:

€πτιι)οτπε ιπ ιπτ.πππιπο ιποιττ·-ετεπε., Η ροτείτ τιοττιο

ρτορπρ. πω... ειιιιι Μο Βεπετοπ εοπεπτἴπ υπ

ποιοι ...ι...,...ιιιι..",:: ίιπιι!πι ορετιι πιι:ετε,ποπ

ροτετιιτιτ τ...: ιπ ιρπιιτ ίειιτ.είΐε ι...ι.ιιτ:ι..-..ι.., (εά

ιιεΠιστιο, νε! πω. τποτ.ιπτετι αουτ π... ποπ ω...

τω. ιποτ:ιΙιτετ: τοπ: ποπ ιρἴε ειρρεΠοτ τωρα πιω

ι·ιι: τοροι·ιπιπαιιι.ιππι πι.ι αποοπι τιποτε οποί

ἴετεππ·ιιοπι. .μια ι·τιι3, ντουκ Ιο0ΜοροπτΙ::ά: ώ·

|ιι:·ιτ: οσπίί κο/οκ:ονά πι: ετρο ει πι πιοτειιτει πωσ.

Μουν. δ: 2Ιπιι: ίτπι5(ιρι.ιιιτι .ι.τι.ιι τοπιιτ αττπιιτΙοπ(Ρει Ρή ν.

Ο ο! ΧΗμ πρωι; . ιτι οπο ιπτει· ρτορο . ιιπιππτο:
, ε :τι οι. :ποπ Ρ:Ι.ιοιο[σριτ. οι" οοπιά!ιοιιιά ποικτιι!ιο, ι...

ο), κοά Ε; ποικιπιβίιι οιι·ιοκτ σπιτια οάΒτ.'ΙΒ,Ω!ΠΟ|σ τι:

ίπ ρεορτιο τι: τιΒ.ιτι>το “πιο ιπτεπεᾶο,οιἱ το·ιττιτι

οι ριιιπτπ οπτιπιπο!ΐαιτιι.ιι. οι εοπι:!πιιπ Ρ6.ιτ:ιι.

€οπθτιπιιπτειιιω ό:ιπιπιτπο.. οι·ιιιπε 2.8. Ζ.τοοι·κπι

” ιστοιιι·ικιπ ριι:οι·ιιιιο σ· Ώ:ι.ιάικιοι·ιο ποπ πιπιιάρ::

οιιπάκπι ποιοι. η. °Ρ:!ιιοιππκι :Η :του άιο:ι·: , οιιοά

|ί!.

τ".

Οποιοι. ι..

τη.

πιο

ο:τιισιι:ι· ΙΜΠΙ'Φ το!οπιικοπ , οκιά.4ιπ οποιοι [πιο ο:ἰ

Έοποπ. αδριά. σ σ. 8: ττεοπεπτετ οίπτριιτο .ι Ρο- Ι:!ιοτικ.9,0:Ι ποκιιιικι, ·υ:!ιικάιπικι , οκο/Ε·ειιπάκιιι τοι

Απ: τ:8κΙοιπ ποπ πιο... ·υιικρ:ι·.ιι·: ποπ ροοιιπικ.ι, οι·

οι·πιπ:οιππι οι:ιιτο ι·:ιθ:ο,Ιοκάιτιπκ.ι. 8εεπποπιιι ι στ!

#Κοιπ..ο. δι :ιιο:ι Λΐοισποιιο α· ορ:τάικ.ι (ίπρριε !εεπ)

ᾶικ/?ῇ:οικ.ι :Β , πιο.. 8Ιο7'ΜΜ . [Μ ποπ αρκά Ι):κιιι:

ιπιρροπιτ Ριιιιιπο , πωπω Ι·ι:ιτιπιΠε ιιΙποπιι !ιοπο

ορετα :τοτε πτ!επι , οπο Βιοτπιπ τπετεπιιπτι.ιτ αρτιο.

Ιιοπιίπει,τιοπ πρωι Πεπτπ:8τ πιω ποπ ροτπιΠεεκ

ΗΜ αρτιο Πείιιππιτιτ·ιιτι.ντ›ιΑπἴε!. διετα, ιπππιτ,

πιτ:: βπ: βιο/:οκ:πττοκι ορ:ι·ιοκι πι... οπο" ο!. πιο

οπο!ιο:τ οριο:: ποπ:: οπο: μέσω. Ηιιο:ι ο!οι·ιοπι αρκά

ι/:ιιι:Ηρβιοπ, νά αρκά σουτ:: , βά ποπ ορκά Ο:κπι. Ετ·

τοπικ ιπιπ.Ιά:ο ...οι ικ/Ϊιτικ ..πιπ.χι:.ιιιι 2Ιοι·οπκπι.

Ι οκικ πρώτο:Η σ) ροΙιιι:·ιι . οκ: πω» ι·:άάιτ παθαι

| ποπ !ιικάιιοιί:ιπ ορκά |οοιιιιπ:: , ποπ αρκά Π:κπι , οκιιι

ποπ [και :κιπ άοοπκπι :τοπιο πιω. Τεττπιτιι κά πιο., ο ο

3. ..οι Αροτι:οιπειιιιοπ:ιπι ιππιτπιτι πι Γε :ι.Βιιο!εεπε Σ..”"η ι

ρτορτπι Μάιο ριτιιπι,ππὲπι τοπιεπ τ:οΙΙ:ιτιιπι επιτι

ιππιτπ,ιοπο οπο: πι. ρω (:τιτιίτππι ιππιπόιτπτ,πί

πι! .ιιι::ι....ο.....ι.., ιποππ, οι·οιιι·οο οιρ?:τσοτιι , οι

οποιο... πιο" πωπω , ά· οι ιπκ:πιιυ· :π ί!!ο ποπ π..

ο:πι οποιοι ικριιιοιπ , οπο ::: πο: :Π, [τά ιΙΙιιπι, οπο :κ

_βά: :Η εποι.ι.π.. νται Ωτιιοτοίτ. Κ:δϊε άι.·τιτ. ποπ ΟΙ.ιηιποτέ

_ πω... πιειιπι ιιιίτιτιοαι, τά ή, ποιο ι!!ιυπ. οποιοι :Μπι

οποιο Ιστοσι·ιοκ.ι ιιτπιάστιοκ.ι οσιπροοιικ:τοπι . βάοποιο

:.ι:οτιιιιιι ιπκοπι. 11ο πικαπ άτυπο, πω.. ριιπιἱι ρὸΙτ,

Ισποοιιιτ:ικοΙΙσ άπτ:::άκιιτ ·οοι!ιιιιτ:πι ι·:Ποι·κιπ [πᾶσ

ι·κιιι. οπο :ιο :ιο/πο κ'κάιο ρι·ο[:Πιιπιπτ.

τω. π. ε8 Ρωτώ. πιω :οι Η:.τκ:ιο. ποοιι.9. ω!.

ο, διιπτ αρκά πο: ιρῇ οικω:: ῇ:κπάκπι ποικι·οιπ . κά

οπο: οποιο... @Μιτου :οποιο , ποπ απ· πκιπιιπιι άοό?ι·ι.

πο,|:ά σο: ιρ/ιι Ποιο". ποοπ ικ:ο: ·τιιά:ικι·ι εοάετπ πιο

τιο άοεετ,ποι,πιτπτδι πω, ...ι τ... τιποτα εσωρο

τοπιιιιι,ορροπτειιοπε ιιιτπι Ντεπώ ιτιεππιτι,πεπτ οι!

ι:οι·ροτπ ΐσπιτιιιεττι ρι·οειιτοπότιιπ, ορροιιτπα.ήπε ο”.

πιοττιπιτι όεεΙιπιιποπιιι. Ωτιτοΐοπ. π... 67. ιιάρορ. Μπορώ.

σπιτιού: Ρο· πο: ....π. οΠ:πάιτ , Β:κιπ τ. ποοοιιπ:ιιι

ρΐποιοί: , οι ρο[|π ρ:ι· β ·οιτικι:πι “οι”. σε ·υιτικπι άο

:Ιιπάτ:: ιιΒιιιιτ ρτορτιοτιιοττιιττιι ππετιαιεπι τείει·ε,

ροΠε νιτιπτειιι ειιετι:ετε,ιιπι ιιιτιππι νιι·τιιτιεοπττιι· "ω

τιππι νιτιιτε. π......τ.. Ιιτι.3.πάει Οτττιο.ε. τοππε: ι;""ρ.._

ιιι........ι..π.... οιι·ιιιι:.ι. ο· πιιιιιτιιΙιι:τ. ο· σοκ: πι οπο·

πω::

τά.

π. Οοσ:85

ίκΜ

:τοϋ

ι τ!.

Βοβ!ἱκο.



Ι

Ώι/ρ. Χ)(17ί. Όι· πεαβιπ2: @απο δεο'ιτιο Ι”. οι.:

ποπ:: ἰπβιπτ. :ή πιο: οιππ:: αμιοοροππιππ οι, οιι;πιπ: οι: ο: ορο: ?ποιο :οΠοιο οποιο ο:Μ/ΐ,'0 πιιιέπο,ἱο

παπα». Ηιοισορ. τοιπ.6. :π ι. σπρ. Μ 9:ι!ιιι.νοιοιι: οιιιτ, οιιίιοπιίπιππι, ·υοΙΙ: πιάσετε , Μ: ο: πάίπτοπισ πι. ππρσΠίπε

διἶιιπ 48808: ρ!ιισιιιι: οι , οπιπποπέι·οέιιπιι άκουα:: που πιο: ππωωιπ... ιριι.π.:. ιιιπι::ιιιισ. Ετ απ. ΙπΙοι.

ω: :πιο Φο. Πο ::τωοιοε: οπο ροι:ριοππιππι, πο· Ν Μ. 4.. αρ. 3. βιο: /ἔι1σ,πσ:ἱΪἰπἄἔ0πΗΜ πιππιππιπ, άι

ιιο·ιι :Μπάκα Φο: :πώπωπω , πιο οποποποιπ π” ο! οι:: :ποπι ·υοΙππιπωπ ποιου:: , :ποστ ορια !ιοοιπιπ]πο

(Μωβ: πιώ: , (οι ποπ πιιίιποβιπιππ Επ β βριοπιιο ού· . Ποιέι·ιιιέπ , 9:46 άπιππροτ ·υπι.σπι πι:·άπιιοπιπ Π:: Ο· .ι

ιιι/Μια, πΙιοπιιι·πινιέπο υιππιπιπ. Όπάσ υπό:: πἰιῇπο πωπιππιπ. πεπιιπι ραπ: οιιπ[οι·τι, ρ:τπιισάῇΙἑπι Μπι::

:Μο ώ· επισπεο!ιο ΜΜΜ, οοἰῇιρξοπιοπΪποιππι ιι!ιοιιο, μπώ κά οιοτππιπ Π:: @πισω τ:8πισπιρί ροπί:ιοι , 86

υοΙ/ἔιπἐῖο οι Ριιππιι!ιιι: ού/Εηπππιιιι· , οι ιποριιπιππιπ Ή ροοΙο ρὸίἱ: :Ποιά τοοτίιιι: ιιρρο1Ι:τ Βοοσο:, ομοσ

ρσ”:Σππ:,π0π ορροιυποπτ ·υιωπο:,ιωπ :ι!ιοπ.ιάιαιριιιπι, οοιιτιοοοιο οι:: , σιισοοιιο οι: Μο Πο: οοιο:ο οι:

υπιιει:ριιοιπάιοιο Β:ιο&ποκπποπτ . οπο:Μπωτ“#:τπβ ο. 1ο Αστειο:: Αορο!ιιο. οι:ι.ιο:Μή: απο: ί::τοο

ρι·ιποιριιι ·υο·ιπιπιπ . Θ' 13πριιπιι, ποπ επάππτ τι: σο, τὶοοε, οοΠοο ό:ιιοι· :άσε :ο ἰοὸὶοιὸοσ ιοόιβ-ο:οο::

βιο οι:: :ψ πσπ_ροβιπο. οι οσοοτι:::τ οι σ.:..οο!.2.οπ- πιτ οροιτο εισαι:: Ιιθ.ο.ά: ροοο.πιπιιΕ: ο:ιρ.:8. πιπ

ιο ρω”. νο: ροί:ισοο;::: οι:τιρέρσίιΕΠο ρ::ρρΙζιΙΈτ, οπο:: ·υοΙππιιι: ιπι2ιιπιπ ροιάιυρ Τσάι:: οποιοι” οι:

οοι::ιοοιο οπο ο:: ο: ο ο ο :ιο ο :ο ο ο ἔ :υπ ιΠοπ, οπο:: οπο , πασοκ .ι π: απ: οπο:: ιιι:ϊΕ·
ιοίτιοοπτι: Ε οοειιι·ιιι·:ο ιἰιοἔπάιισπῖιἰοτιοἱτ, ?πωπω ο

πο; ιἰι!:ζιιπιι:, ώ· !ιοπιι ΜΕΘ· πια:: οι|ι!"πι:3 οπο·

ει: στου: κά: π: ]θ`οπ:,οιιι @πωπω επιπ:|Ξά Με:: ποπ:π- Ν ει: πω:: ο/ΐ; π οπο: , ιπιπιὶ: πω:: εβ: απ: ι :οποιο

περι:: οροι·πιυπο: απ: , φαι Μάριο πώ Οιπέβιριιπτ ποπ άι|2ιπιπ:, ποπ ποπι: οί. @ιο οι, ντ ί: ομοσ Αο

οιτ.8ι·. ποπ :Μπι επιπ[·:3το άοι·πιιιιοπο πωπω, πρ; ἔοίἶ.ιροοοοιι), :οτ ί.:ΙιτΙοι3 οσο ιι::ιΙσριι ορο: οοοέ:Έ..

οι!πΙιοποι,πυπ το οπο: ο πιο ι: |ιοποπιπ :στοπ :τ ι :το οι· :πιο , ι ο ο: οοοτ° ο ορο:: :ο ι -

πιασει», ά'662272.ΉιΜ ιπιροτιέιιβιπ:. δορζισοιτΈι- Γο:οοτἰ ιοτοΙΠΒι. 3. Ιοτοπιοο1ο ΑοΒο1τ.οοετοιιΓΦ 5.

τω, ΟοοιιΙο: :ιΙιτιοει ορο:: προ οιι&ο Μπιτς ::οο- οτιοκοί: οσο:: ορο:: :απο οσοι:: ?οσοι :ο ίιι!οιο οσο

:ο , ή: τσοκ:: οσο πιοιροω , οσοσοοιοσοσ οσο ριρίἰοϊἑρροὶἔοτο: τοο:οο όσο:1)οι: σο:: σο::

Τιιοτ, οιιιο::ιτ .ο. :Μο ο οιιο:,ποπ απ: Ι: ο· ο πι: οι :οτ ο ο πιο ω:: το:: οι(Πιιιίτοιο, οι το

άπιππιέπιππ,οπιιπι οι:: :οπεπιπ ο:: ορ:Μιπ: έιΠι)ζοπ Π:: κιπέι:Π. Ερι/ἰ. ιο;. ἔσ!. δ. 2ο:: ο:οι·οιτ Π:?οι: νι·

ἔο βρω: ευπράππιέ.Ιοο! οπο: @ιο :πιο :ο 2Ι::ιττοοι το:: ἔ2 ορο:: οσιο::Ποί, ω: ν2οο: δ: σρο:ι οψη.:

σοὶ: οπο. Οτο . :πιο οι πιο: .ιιω. ππιποπ- ι σει. α: π: ποπ το πι: ο, οι "ποια σο:: επιπ:_ιιύη
ππἰἰι, οπιά:!ιεππιΒρπο.τιππΖ, βάροι· έβδππι οο!πιιτΩυ- ξ βάΗρίυέιπρά): πποιἐιιπἑς/Ϊ. οι: ιιι/?ιροοππ3ιτ.· (οτι οιίιιΡ

πι:ε6·οπ›·πι:, πιοιι::ππιοπιπ πιιοοιΙ:Πιοπο απο έ? ω ° οι ι σο: ὲιοσ :ο ο:: σαιτ Προ ο ιιιτοι·ιο ο -
οπο: ποπ οσπιπ3ιίιοιιπ:: @ί π...: οδΐ,οπσάβο:Φο ω”. τοι:: Βοοοι·:Η Με. Π: ὸοΙἰ):ὶοο:οοο,οιιἰ ο: οποιο

ιέιι:ο· πιιτπΜ,οίιπ:Μουοΐρϊοοοριέ.: 1)οιπιπιοι: οι: οπιιι·ι ρο:οοτο Μο:: οί: οι: οπο. Ποο:σοι:τιε ΠΠΠΡ€Ι'Μ)δε

“Σ” :ΜΜΜ ο!κιωπιιο. νο: ρστ: ι. ά:Ιοάισοοοι οι: Ξ Ερ:Π.13Ο» ΐο:Π:ιτ: %:Μ40ΜΜ Νέο Μ: που: Που-βιο·

οΙΤοότο οοΒο:ιτιοοι:8ο :Ηὶοἰτοτιο ίοοιῖο οι:: @ΜΜΜ τ πι: αερπιβιιι:, βάιππιιιπι ε άοιπιπ.ιιιι !ιι.οπτιιι Μπι:

Ι:οο:ο: οίΐο δ:: οσοοίι:οο:, οιιιρροοοι (πιο ΕΙσοοἰο. πο, τοπιο:: π: ιιίιρπιπι σκάσω, :μισά ιιι :ο πποΖιιι:[ο

Ϊ 2.1 ο

:Πιιοπ]·πο.

ι ω.

διιρροπ.

Πρ.

ιιρροπ. β

Β.

ιο::

ΠΝέοι·ιιι:.

 

Μ;;

βιο/Παπ.

Παοκ: β·

πιΕΜιιπο

Ιιῷ

@Η Απο.

[πιοπι οι·

ΜΒΜ!. -

ι ο ο.

8ιιρροπ. ι.

οσο οοοτοιοΠοοοτ, οριο ιιιιιιοο οο:οι,οιισο ο::ιΙι:ο:

οίο,οσοττοσιοοοτι ο. τοπιο οΜοάισοοο: οι: ΓσΙο οί

ιοθ:ο οοι·οο!ι: οοΒοοιιοοιε οϋοιτειο: ΐροοτο ἰοιροο

οι ο οιιτοιέι.Αοω.Ιι!ι.άο απο". ο.3.οοΙ.5.δοιοπιὶππι

μοι/οι:: :στο ιπππιπο·ιώιΙ:: οπο:: ώ· ιπίπιπ: , π”

οποιο: ππιπιιπιι πωπω: ο!ιιιιι· οι:: :Μπι ρεπιπιπιιη π...

ιιιππι ποάπιπ:: :ππερπο[επτ: Μ:: οπο. οπο ποπι: .ο Μαΐ

υπο:οιυποβπε πο:οβο·ιιι , ποπ πι:: σππρπο ΙπΙιοπ παμπ

απο:: , που «κτήριο βιπιπι!ιπ: : :τα οπο.: ιιιπ.....πο

άοδΖτιπιπποβιιαισ |ροιιτοοπιι/ἱ έπιπιππω οορι2πιιοπο:

@ι· ωΙιιπτοιε: πιοιΙο:ιΙ::[Μπιι, απ: :ποπ πωπω:: Με:

σπὸ,/ῖπο οποια: οάρι!πτυπ απο: ποπ ρπυρειππιι:, πο.

φοραω πι:: μπαι: ή:: ]ϋπιπο Θ ι..:....ο σκίτσο

οοποιριιιπι ο9·εοπαπιπαπι. 8οο:οο οσοι ορο:: :τι του

τοι:: οοιισοοοοτιεοίτ οπο, ο οιιιἔι ιοοοο:ιοτοτοροι·:ι

τω...: οτ ρ:οτο: “το ιιΒοοίοιτ :Ποσο ιροτ:το : οι·

 

δϊπιπ :Η , πο,... οροπιι·ιθποι·ιπι βιέ Παει”. @πιο

ποιποιι:ου:ριιι·ι: , φαιάς/Ϊ ιιι-ποιοι:: π:ψυ·ιιιπ , προ::

ίιοπιι/ππι,ροπιβτιπο, ό: οπο, οπο", @Μπα

οὶπ[πιοάι οπ,ποποιπ: πώ” σ:: Βου οποιο:: α: ρα[οιΕΙσπ

πω” , οποιο πιπέ:: :πιοπι θα:: έσω:: ππ!!ι4: Μπι.:

ροι:ΗΡ ν οι οσάοο: :οοο!ο ορο:: οσο θάοίιά:ι.οοω

:τι οπο:: ::οοοτ, :τι :Μοτο του; ιο:αισι·τιιΙιτοτοο:

οσο νιιΙοοτ , :ιεοσΐοοοάο τω:: ο Πω , Ποοτ οσοο

οσ:ροι·ι:5 ποιοι άοο:οσ:ροι·ι: οι πικρή. οσο ο8

οοΐοικοοε ρο: (Πιιιίτοο: , σιιιρροσοι οσο ό: :οοο>

οπο, ντ οσοσο:οο:ο:,ίοο! ντ:οίοί:οετοοιο:,ΐο:: ΠΙΑ

ποιοι:: :ροσΙοιο:ο: ρω· 8:ιιτοιο: Πο: οτοετοκοοο

ρο:Γοτ5:σι·ι: ο:ιτο:ιο. Ε: οι::ροι·τοοοοίοιτ, σο::

οι.ιιοι:ο «Βαριά. ορο:: :οκ οσοι:: :ιρροΠατ οσο

Επι, οσο ιοτο!!ιεειτ όσο: Βιοτι:ιτο ροκ (Η::ιίτιιοι,δο

σο:οιοο ιοσοσιτο οποιο , Ε:: άσο:: Βοι οποιτσι·ίο

απο ρ:οΪοᾶο , οσο στο:: ίοΙοτι , πιο:: Μ: οσοι::ι·ιο: 1 8ο ρ:σο:ΐοι·οι π] :η ἱρἴο Ιοοριιτοτ; Ρττ°Ϊ:ἔ?σ#ὶ: :ΜΜ

οριο:οι:ιιι ωοι:πωωι Μ:: οσο ρσΠιοτ, ἰο όσθο:Ξ

οι: ΑοίοΙο::ΑοΒιιίτιοιίοάιιτστιο, οτοοτ οοοοίΐοτιο

οσοι οσοιτιτο ο:οι·οΗ. .

Έσοι:οι πιο οσοι :ο οπο:: Μπι. στο] οἰτοι·οοο:

:ἰοιο: @πιο ρ:οροΒοοτο: Αυριο: πιτ οροι·τιί:: ιρ

τω: οπο: οσοίτοτ, δορροοσ ι. οοοττοϋοτίιοο:ιρ

οι:: οι:ο: ΡοΙ:8. οσο οπο: , οσο: Προπο:: πρι·

τιἰοο: ριοριἰἐ νι:τοτο πέτο οροτ:τι ρσΠ:τ :ποσο

οιοο, ΓοεΙ :οι ίοΙοιοι:: οσοίοοοοοοοο: ι :ο οσο (οσοι

:Μουρ :Πω ιο:ροΒοοτ, δοΑ::ιοί:ο. Π. θα. 6.7.:5·

- 23. οσο ντοοοσοο οο8:ιο:, ΗΙ:οι·οοι οι·σιτιιοοι οπο:

"οἱ ιοᾶο φοτο:: ρσίΐο , Κάπα:: :μπει , :κι το

ξοτοι:ι οοοΓοσοοοιι:ιο. @σο οι. ο Αοροίτιοο: :ιο

Βιο:Μ:οιο :οποιο σοοοοι:οιοοσροε Μοτο:: :ιοί

· οοο8::ι.ιιέι, ιοτοΙΙιει :απο πατα ιοτοοιοο: ίοο

ροο:, σο οριο οι:τ οτιτο ΡοΙ:ιε. ι:Π[ροτειτιο , οοο:ρο

:ιο ορο:ο οσοο οι: ωστοοι οσοστιοοοτο,ι·τ ἱρἴοᾶο

οιαιοτ Μ. περοι·[ιδ.Ιιιοι:.οοπ.ΕοΙο/Ι.οοί. 3.ιι!:: οίκο

οι: :Πο π . οι! Οιι:ιπιπ.7 .οιτρο/ί πιιρῇτιι, ποπρεποππ.

διο:οτιοιρι·οο:Ποοτ , ρο11ο Ιιοι::ιοοο: ως:: σ:: ο:

Η το: ιιτοι:οοσώ :Πο Βάι: “πιτ ίἱοοίροοιο!ι ρω::

ρο: Οοτιίτοιο, οσοι ἴοΙσΒοοοιοΗ ιιο:ι!ισ Ποι.Ησο

_ ιι!.

Οσπά:ι“

:οσο ροτοτ: ρ:ιο:οοι απο: οσοοιο , :μισο Ρο: Βοι- Π

τω:: (Πιι·ιΡ:ι οστο:οοιοι οί:: Μοο,οοσο οιο:ιτοιο ιιι

οτιοιιτ, 8ο Μοτοοι οροι·::ί ἱοοἰριι: οσοοροτι:Η:Ιοο:

ρ:οιοοοοοτιο, πιτ ροι· ο: Βοοιοιτ::ροτ:οιοοε: οι άσο·

ειιβ. όσοοτ ι. :·οπιιέϊ. οι:ρ. η. @ιο ο:: :ποδι ί::!οοι

ορροΗοτ ιοιτιοοι, οπο: οπο, 8ο τοοάοο:οοτοοι Εξι

Ιοτι::ιιτι ο: απο: σο:: :τι οροιἱΒο8 ἱρἴο:ο ριποοιΙοο-·

πω: , ιοοιριτοοίτο:ΐοιο:. Ατιοοιριτ Βιοτιο.Βο:ίι

ω, :οσο οριο: οικου: οοσοσιιιο::

Επι: πιο οσοι: ΐορο Ασε:: Π. σοοιιο:ίτ,!ιοο:οτο

ο:Βιτι·ιοο: οι:ο: ΐσΙο οοικι!ισ8οοοτοΙι σο, οτ:Πιοο

ίροι:οιΙ: ροπή ροι· (Πιοίὶοοι , :οσοι οσο:: ορο::

:οτο οπο: ιοΐοίιιο: οροιιιτι , οιοοιιοίτοοι οπο::

Πιο: @οπο αφ. 28. «πιοπι τοπιο: πιο:: πω: οποιο

πάειιιιι "Μιά Μιμή οπο: Π:: :οιο·οποο·πιπ αρτο

έπιασα:: Μ:: άοινιω :Π,οι°πιιΜ οι οι, ...ω Ιιπ:ιιιιιοπιπ

απο" π·πιιιππι·ιιιι , «πιο ιπ::·ιιο πιο: ροΠἱ: από:: :π

ἐμέ ιιπριαιιτο υιτο[Ειιηθιοπο πιο" Μι: , υ(ΙβΡέΐέσ

ι ι Δ

 

ι Μ.

!3Ο.

Ρώσοι:: οι:

οι:: :ΠιιβΗ!



ου

Μι . Π” πιά 19'παπι τυποι πιο ριοΜιοποπ οο!ισπι, ω.

θα: ιοιποιο οποάπιπ οροι·ά θοπο ιπ Μιά ιιπριά Εκ ρου·

ισ ιιιιοιιιιι.Νοιπ Θ· ιρ/ιιιοπιιπο:οιάπι, (ισσιιιιιιι· σο

οοιιιιιιΒιιι) ώ· πι: ΠΜ παιιιι·.οιπει·ιπ οι: , οπο προ.

ιπιιπι ιι!ιοπιά άπιπιά ι·ιιιιοπ.ιιι.ι ά/οπιιι, (όροι: : [θά

ριοιά: . ο" έπ ο!ιοπι ·υιιοπι ιι·ιιπιβι·ι ιιοοιιιιπ οι Διοι

πιιιπ, ιιεε” πάθει ιιπιπάσπ!άιοπι ό· οοπιιοποπιοιπ άπι

οποσ, τι: οκ ι|Ιο |ιιιπιπο πιιοποπιιιι·,@οι ιιι οι: ,ιιειιιι·

πιο» οΙι ισροι· οσε ιιιιιιοιι ωπω ιιιι Πσωιιιο6:ο.

Μι ίιοιιτ σιισιισιι Μεσοι σριιο ιιιοι·ιιιο ιιιιισιιο

Βι·ιιιιιι ι]ιθι.ιιω ιιιιοι·σ οοιιοοιιιται·Βιιιιο: ιτι ο οσο

τι·ιιιισ,ιιι.ιιιι.ιω ιισσι.ιιιι σριιο, σιισιι οι! νιτσω ιρο

&ιιι ρωταω. οιιιοαι τιιβιιιι:ιιιισιττιο, "κι ιιισ ισοπ

ιιο ιοιισιιοιιιι·, ομοσ ιιιιιιιιιιε οσιιι:ιοι·ιιτ ιό Ποιισι.

Η ροιιιἔι ροιι εσιιοιιιιιιι;|ιοιιιοπιιπ ποπ ιιπροάιιοπι

ά ·ο·ιιο απο" ιιαριιιιι οιιοάοιπροοοπιά ·ιιοιιιο!ιά, οπο

οιιιιιιιι πιο απ: ποπ άιιοιιιιιι 5 /ιο κά |ἱάιιιοπο οιοι·ποιιι

πι|οιΙριοβιπι ιπιριο ά!ωμιι ίπποι οροι·ιι , βιο οιιιιιιι.ι άι|'.

1ισιάιπιοι.ιιιά οιιιιι/!ιοιιρεαιπιιιοοιπιπι: ιπιαπιιιιι· @ο

Ι". σι.ιιιι ρω ιιοιιιιι ει:ιιτοιιιι:ι ιιιι.ιίιτιιι5Ρ Μι. 3. Η)ιρο!.

δ0ιιοπιι.π

'Βάι. ΧΧ7!. Βο ποσοβιοπο (ποιά. .ΐοι!ΐιο Πλ

Ποιοι , ο·οοιιιιιο Μ: ΜπιΜιά πάρι!ιιιοιιι, οπο ιποάο

ιπροιοιιιιιι ιιιβι .ρ αρκά Ποιιπι, φαιά: ιπ[ιιιι πιοιιιιια

σωμα οροι·ιοισ.ι ιιοπιιοιιιι άἰιοπιά [Μ4.ιπι , πι: πο: @σίβ

πο" (Πιι·αιιιιιιο βάοι,οιιάιιι.ιιιιέπο ποπ τοί:νάπι!2ιε

οι” “η” οιιιάοοπ ιιοπο :ΡΜ άά |οσιει.ιιιι ιιιιιιιιιπο μια

“απο οοιιιιοιιοιπ, ιπεβροπιιπι: Ριοιροι· ω. αφ. οοπ.

οπο. ισειιιοιιιισ άο.σροτιι:ιιιε ιισιιιε τιοιι σι·ιιιιιιιιιι

κι ί.ιιιιιοω; @ο ιποι°ιάιοπι σει” |ιοπο.ι?άϊο ρο/ἴιιπη

ιοιοι·ποπι οϋύΜΜ οοπ-βιι·ο ποπ ροβιιιι ι νιοισιιο ιιιισιια

ιισιιι ορο” ιιιιωιισσ ι:σιιοοιιιι ιιιι:ιιι·ιο, ορια κι

ριιοιοστοστι οιιιιιποιωτ, που :κι ιιιτιιι·οιι:ι νιτιιιιι οοιι- ι

σπορ:: εισπι .4ιιοιι/?ιπο πιω πι 3.οφ. 2. .οι Οοο.

Με" :Νοπ οιιοά [ιιῇοιοπιοιῇιιιισι :ωραιο οιιοιιιάιδ

ποιιιι: ιιο και ιοι:ιιιιι απ:οοειιαπιο.ιοπάιιπιιι,οοριιιιπισ

Ιοοιιιιπιοι· , οοριιοπιο: οι8ιπιιι.ι οιιιάοιιιά οριιιιιιι. Ωποά

ιιιιιοπι απο:: Φ άάριοιοιιι ·υιάιπ Θ πετάω 1Μοοω7,

ποπ /ιι!ίοιιπιι: πο! σο8ιιιιιο άιιοιιιά οι ιιοιιι.ι, @οι σα· πο -

Η: ιρά:, |ἔά βιβειοπιιιι πιά-ιτι σα: Ποο πι. @α περα

οιοιοιιριιι οι ΑιιΒιιίι άι οοποροιβιω·. οορ. η.

Ρι·σι:. ῇ. ι·ειιισσιι:. ι. Ω..ωιιιιιοι σριιε νιι·τιιτιο η!!

σο!. 3 ο/|Έ[οιοιπιιι ιιδο7ισπι ..πωπω οιππιιιια πω”. ι ωστοιιι, ιοοιι.ιιέι ει:ιιιι τοπιιιιι0Μ. (ιι: €10ΞΙ @άι @€1

πω. ιιο.οι.μ.ο.ο. ιιιάιοιιιιιι ι·οιιοπι: , ποπ μι· οιιοάι οι ρισροι·ιισσοιιιιιι σιιιο&ιιιιι , τιοιι ισιιιιιιριιγιι

πι ιάοπιιΜ8 . οπο οά Ποιοι” ροΝιποπο , [πο Ποο πιο: Μ· ι οε,ιω οιιιιιιι ισσιοιιτοι· ι·οιροοιιιορροτιιίιει·ιιτισιιιι-_

πο." , επι οοιιορικιέιι·ο; /ιάιιιιιιιιιπ ιπ οροι·ιοιι.ι υι

:ο μρώπιιι πιο: ιιοπιι. πιο ποιοι πιο!ιι. "Βοιιι.ι άιοο,

πιω ά: πο” Μικτά οτιιοπιισι·_ οι οι? , ·υοί!ο !άιιοπάιο πι

ι!370,2Μαο ιποπάιιοάτο σ οάιοι·ο,·οο!!ο ι..ο.ι. ιιιπισιοπι,

ΜΗ: ιι.οπο ιπάισιποπιά, οι!!ο[.ιδι·ιοοι·ο άοιπισιιι,·υπο

780: ΦΜΑ· άιποιο, ματι: "πι", Β,”“'Ι7ι άοΐοι·ο άιισ.οι·

[οικω τοΜπι ιιοπάι·πιπ , ·ιιο!Ιο οιιιάοιιιά οοπισιπ πάρκο.

ρω.» ρονιιποι ·ι·ιιοπι , πιω οιππι.ο ποπ.άποέοοιι....

:Μο άιιιιποιιιιι|ξάππι .· ιπιο οι: πο» , ό· μι· .ιρ|ιιιιιβιπι,

·υο!οιβ σάρ67ισπ2. (ΐιιιιι ιΒιιιιτ Με: ιιι εισάτιιιέι Ασ

ιιιι.ιιιιιιιἶοιοιιτιἑ οπο τιοιι ρσΠιιιτ , οιιιιιτ ποσοι.

Ε.ιει ι:οιιο,οιι ιισιιοιισ Επι: Βισιο.Πιοσιιιιιι· “απο

ιιιιιο σροι·ιι ιιιιιιιισ Βιιισοι·ιιιιοιιισ ωι.ειωο, σιιιιι

οροιιι Βοιιοτιιιιιιιιιιιισ Ποι , σωσει οιισιι: "φοιτ

Ροι.ιΒιιιι. νι ο:ι Ηιοισιιγ.8οο.οσιιιΒιιιιι. Μ. ι. πει
ιιι.

5ιιιιρΙιο. μ. ο. πω. σου Με:: ιοοιιιι ορο" ιιιιιο θ·1'οι·ιιιιι

Ο

Μ. Ετεσ οι ιιωιι οιιιοιοσιιιιιια ωιιιοιι οποιοι” ἴσ

; οιιιιιιωισιιι·ιισιιω ισισ8οιιοι·ιιιι οσιιοικιιι, οι:ιισιιο Μ”. ,.

οιισ ιροοιιιι οιιιιιιιο Ποι.σωσιο.σ.Βοσιιιιε σο (ο ιιοδ Μπι.

ρστοιιε οίι οσοι ίσιο εοιιοι·σιιι ι:σσοιιιιιι Ποι Εοι·ι·ι ισ

σωστο: 8&ιιιι3 , Μπι ριιιιίιι:ιι: δ: ι1ισι·οιιτοτ ρι·οροι·

ιισιιιιιιιιι. Αιιτοο. φωσ ρωιωιω ριορσι·τισιιοσι

οοιιιιοι, σιι.ιιιι σιιιιι σιισιιιιιιοι οριιε νιιιιιιι: ιιισι·ιιιιε

Π: σιιιιιιιο ιιιιιιιι·ιΙιε, οσιιιιιιοωι·ιιιιι·ο ιριιΔιι·ιιιιι οι»

και ιιιιτιιι·ιιιιι,ειο ρισιιιιιο οιι ριιριιοο ρτσρσι·τισιιο·

:στο Βοιιιιιιτι ορροτιιιιέι·ιιτισιιοιιε. Έσω πιστα

ιοιιι ρισσ.ορροιιιιιο τιιιισιιιιιε [ο:ι ποιού. ιοοιιοπ

ι :Η ιισιιιιιιι ωστιιιο, πρὸ οι! Μ. οριιτιιιιισσιιειιιοιι

ἶ "πιο :οι ιιοιιιιιιι ιιισι·σιο , «μισά ι·οΐριοι: οι σιιιοάιι

κι» ιιοιιιι·ιιιιοι· οσιιιαιοσιιιοιι , τω σιιιιιιο ρστοιιτιο,

τωι..ω ιωροιιιιιιοιιτιο,ιισσ Μίκι: 'Μαιο, τω οιιΞ

ιι·ιοι·οιιιοι· ρστοιιε :ο τοιιιιοιο ισ Πισω “Με” , οι!

Δω., Και ωπω.» Με." οι οι! Βιιιιοσι οσιιιιιιι;οιο; ι:ιιιοιιι οι: σιιιι:ιιιιιιτοι·σι·ιιιιισιιι: Βι·8σ, ιοοιι.ιιοει·οιιι

ποπ/ορια: .οοιιωοι Μάρκοορφο!ι·πιιπιπ,οιιιοΒοπο¦ ατιωι0ιι% (ΝΟ τοϋ ροίΐοι ΦΦωικι' ιΕΠΡαϋπΨ·

οροι.πιιι σι ι οι Μπι φπα" ποπ ρο|.ιο, πώροο/ιάοιοι ροτικιιιιι ι·πισιιιιοιιι, ρστοιι ιιιιοιιιιιι ιιιιιιιι·ιιιιιι νι

ροπορο0°ιι!7άιιάιπ. |ποιριο οπιιιπ Ιοοιποριιοιροιοετά-ἰ πισω ρισριιιο, ιιιιισσο ιροοιιιι οιικιιισ ι)οι,ρι·οιιιιΒ

παπι , ο29ιιοιιπΙρι2 Βου οι·οάοι·οωΙιπιοιπο, ·πο!ο.ιι- το ιιιισιισιι οριιο αισισιιιοι· ιισιιοίιιι. (ισιιιιι·. Νοπ

"πιο άάπιοπιιιοπο »ποιοι οι ]θάεπι .· ιιιιιιοιι: ιισι:οι, σιιιιιιε ιισιιιιιτοι ιιιιιιιι·.ιιιτοι· ιιιοιιιιοτ ισ ιισιιιιιιι ιππο

ιιο‹: Φωικι.οω ορίσω: 6.ιοιιι.. ορο" Έπειτα: ρω "κι ΩιιἔΦ ιιιι©ιιώω$ι0 "Ν1Φ ΜωΝ1° 8 προ·

τοπιο . σιιιισιιε ρι·σιιιοιιιιι :κι Β:ιριιιωιιω νσε:οι·ι.

Ζ.ιιι. ο ά: ειπα. αρ. ι ο. ιισοοι, ι:ισιιιι οροι·ο Βοσπ

τιστιιιι·ι,σιιιιι κατώι Βιοι·ιιι ω... ιισιι οιιιιιτ,σιιιρ

ρο οσο ισ Βάι: σωιιι. Ε.ιοι.. ιι0ιι ιιιοι·πιι,ιιιιιιο ιικο

ωισιοειιρσιοιιε εισι·ιο ι·οαιιιιιοι·ιιτιι:Γο. ριοτειε ιτι ρο

πω... ιιιιι.ιι. ισ ω”, ιιιιοπειε ισ ιιιιιιιισ οοιιίιιισ,

σι:ίοι·ιιιιιιιιιι ρισριιιι·ιιιιι)οΒιιω. Νοε σκι ρσΠι.ιστ

ιιιοο βάιι ισ Γοιιι. Αυειιίι. οι ροοιιιιιιιι οιικιιισ Ποι

ροι.· (ζιιιιιιιιω,ιιιιιιιισι .ιι. οριιε :ιΒιισιοιτοιι τρωιιι

οιιιιιιισ ρο: σιπιιιιιω , πιο ρι·σοοιιπ οι: Βιιο απο

Μ: σοι: οίι ριισιο εταιιιι , σιιιοιιιιτιιι· ροκ Οιιιιιιιισι,

δ: ροισιιιιστι οροιοτι ιιιοιριαιιιο ιιιιιιιοι· οι! Ωιιιιτοιιι:

σροοιι,σιιοι ιιτιτοοοιιιιιιτ ειοω, αισιιὸορροιιπ ορο

ι·ιι ρποιοιιιιιι ιιιτοσιιιιι ιιιιιιι οσοι-σωρο ω αιτοιιισση

ιιισιισ ροοοετο , «μια ορια σωιιιω.. Ποια :ισα οι

πρι: , ριοι·ιιιιισιιο ρι·ιιιιιιισιοιιιισ ιιορισιιιιτ. Μπι·

οιιιιιι οι,σιιιιιιιισ :πιο Ποστ, νσοιιι άσσο Ποι, σοι:

Βάι τω.: απο ιριιιιε 8οιιοιιιι οιιιιιιιο, ιιιιιιιιιισσι

ιιοοιιτ άσοι ρσι· Οιτιιιιιιιω: ο: ποσοι: Ποσο ριι;ωισ

ιοω.ιωω,οιιι ορια ιισιιιι ίσοι: οι1ιιιοοι·τιΠιιιιιιισ

Π: Ποσω ιοαιιιιιοι·πι που ρσιΪο σιΪοιιΓιε οοιπισιο

μαπα, νι ω" ροι:ο:ιι:ιι.

ι”. Ηιιιι: Αιιριιιι. ιιιοιιιοιιι οροι·ιθ: ιισΒιέοιιριιοοιιιιιτ

<ω"Μι Ριιζέο!!!. Μ. ά.: “απ”. αρ. 26. @οάβοιιιοιαβάιπ :ο

1τ;ί:ξμ' οποβοπιιοπι Ποιο» . ο" τοπια |ιοιιι ΒιιιυιέΙοιιιιο·οιι:

ποθ ιιιτοιιο&ιιε νιτιιιιιε ρι·σριιιε , :ιιιισιιο ιροοιιιιι

ειιιιιιισ οσΒιιοισοιο νοιι.ιιιι ιιιιιιιτειιο: οιρσ ρστοι·ιτ

νσιιιιιτοε νιτιιιιιε ριοριιιε , οιιισιιο Μαιο ιρω.ιι,

οιιι:οι·ο Βοιιιιω πιστοιο.

Κοιρσιιιιοι νιΓσιιομ :ιρροπιιιιω ι·οτισιιαιοσι σο

τιιιιιιιιοι· σιιιιιοπι ισοιιιιιιιο ισ Μουτ:: ιτιισιιιο, ν:

εικοσι ισ ιιιιιι:ι 88:11 ιιιοιιιιοτ,οροτο :συρτή οσ8ιτιι

τισιιο , σιιιι Πισω οιιιαισιτοι· οιιιοιιιτ ω ιωιοτοιωι

ιισιιιιιιι ωρα ρι·οιοσιιοιιιιιιω: οσιιΒιιιο ι:οριτοπισ

ιιιιιισ [Μάο οι όοι:ιιιιι, σοι: ι·ιιιισιιο οιοιιτισιιιε, σοι:

ι·οτισιιο οσιιιοι·ιιοιισιιιι, οίκο Μι.) άσσο στατισ

Με οσιιιοι·ιιοτισιιιονο, πι. σο8ει·ι ροιιιτ. Νοε: σιιιιοτ,

:μισά ἴορο οκοιτοιιιτ ο οιιιιιΊε ι...ιοιιιιιιο.. ω” πι.

ιιι(ρσΒιισ ου.ιιιιιιιιιιι ?Με ὰ Ποο ρι·εροιπιτο, ν: ρο

οιιιιιιο εισιιιιιιι ο οιο.πισιιο 8ο οσιιιοι·ιιιιτιιιιιο άι

ίιιιισιιιιι:ι : οιιιιι ρσιιιοι·ιι Παπ ιιιιιιο άσσο ντιιιιι-Γ

οριο , οιιιιιιι ιιιιρσιιιισιιοιιι ριιιτροι·οι·Ε , έ σιιἐ ιιι.ιιιει

ρω.ιει Μπι οσιιει·ιιιι οσΒιτιιιισ οικοιιιισιισ.

(ισιιιιιιιι. Ρστοιι Ποσο σιισιιιοοτ τοιιιρστο 86 σο·

οιιιισιιο.ιιιοΓο ιιιιο ι:σιιιοιι.ιιιιισιιιι,ιιορπο οι·οοτιιι·σ

ι·ιτισιιοιιοσσετιιπω οσΒιι.ιιισιιοω επι ιισιιιιι1ι πισ

ι·ιιιο,τοιι&5τωιιιω πι. ιιιιιιοιοιιιι :οιρσ ρσιοίι ιιι..ω

ιιοΒιιο σιιιιιι τοιιιροι·ο 8ο οοοιιισιιο. Αιιτοο.ρι·σιι. π. Μ.. χ.

το.ιισιιο οσιιι-οι·ιι:ιτισιιιε Πιο οι ιιιιιιιι-οι·οσι και:: .ο

ι:σιιΒιιιιιιιι,σιιοσι ..ι προ@ομοια οσΒιοιιισιιοω:

Μο.

ι ;έ.

Κιι)οιοάορ

Ψο&ικ5

ι η.

Οποιοι.



μΌ2]ρ. ΧΧΧ:: ο Π:πεσπβ::ι::: οπ:ι.6εππο ·

:ι·εσ,:::α:ο πι:: :οπίοιπε::σπ:ε, ν:ι·εω::π:: ρσ:::::

Π:: Π:πε :σπ::::::: ν:: Μπα:: π. πω:: ιπΒΜιππ

Η: :::: :πι:::π:::ιιε :οπ::ε::ο,ππω :π:: :σπ:::πει:οπ::

:::π:::ι::Ι::::. 3.:: :ι :::π::ε ::::: ω:: :σπ:::πει:ο

π:: ε::ππε ::οππιπε σοεπε::ο ε:: πωπω ωσ:ε::,

(πω: :::εω πι: :Π::εΙ:ππε:οπει·πε ο08::ε:ἱο ε::

ποππιπ ωστε:: :ι:::::::πο: ε: πιπ:;ποπ οί:: Η:: :::π:·

πι, ν: ρι·οπεπ:::ο: Η:: ορ:π:σ: σιππσ.π:: ει: πωπω

_ τ πισω:: ποπ :ι::::::ιι:. . - ._ : · , ,

Ν¦'Ζξω_ 8::: :σπ:::ι. Ρε:(ιιω :::: , :Ποίο ::οποσσπ:::πε4

Μέ: πω” ποπ:: , .ρο:Τ: νπ:::π:ππ: σ::ε:π::: :ε::σπε:: :-:ωρ:ι:

::ρη/]·";, π:Βε:ι σσπ8:πεω ::σ8::ε::οπ:ω ε:: οωπ: πσππιπ

|<πρ=:·>ι=· :πωπω πο:: ω. ροί::: νπ:,ν:: ε::::: ε:: ε::πιιο:: το·

Ρ": ';!"'^ ρπε Μ:: :σε::ε::σ π:8ε:: , οωπ:ππε :εω:π ε: πιο·
. ευρω”. π:: ` ° ο

ρ:: , επ:ππ: :εν::οπ: ιπι·:: :σπ:::πε::σπ:ε ποπ ρο:

::::.1:πιι:ε:οπ::: πε:π::ι::ω :οπί:::π::οπ:ω :ιτε

:πτω :ε::ορε::: ::::,ν: :π α: ::ιι:ιρ:: :επίε:πω ::::ρο

::::οπ: :σ::ρ:::π:: ὁ ππ:πιι: πιιππιιεω ί::-:οπ8:ιιε

::σε::ει:ο ε:: ποππω , Π:: ::ιπρ:: ει: ω:ι:πω:ιεσ:

π:ι:ε.!πω ω: ποπ ω:ππε π:: πειτπ::::πι:::π:: ε:: πο

πω:: πσπ:::πω, :μπω ε:: :::::έ::επ:::, οπο:: ρ:: :π-·ι

ι:::ππ::οποιο ε:: ν::πωππ: π: π πε:πτε ρ:: ί: πω.

:στα , ::οπ::ε πει:π::ι::ω οσπί:::ιιι:οπ:πι :ρί:ιιε ::::,

ν: :π :ει ::ωρ:: :επ:ε:πω ι:::ρο::::οπο :σ::σ::ιπ:,

π πωπω ππ::ε νππιιεω π: :σπε:πε οο8::ιι::ο ει:

πσππιπ πσπ:::πω , οι Γ:ωρ:: π:: π:::ᾶεπ::: ,σω;",Μ· ωε:ιιω:ι::::επ::ε. Ποπ:::ω. Οοπ::: πιππ:ε::ω “Η

ω · ::ιπε:ιοπ:ω ρο::π:ιιιι ιπ:::::&ιπε: :::,ν: ιπ :ιι :αιι

ρ::_::ιπ:-ε:πω ::,::ρσί:::σπ: :οπί::ι:πε:π:,:π πο:: ιιι:

ππεω ι:οεπ:::οπ: ν:::,:::: ::ωρ::ςσ8ππ:σπ: Μ::

::π:::ω:π:ιπ:: απο :οπ::ε πιι:π:π::ω :πο::πε::ο

` πω:: ρο::π::α νο::πιια απ, ν: :π :ε ::ωρ:: ::::ρο

::::σπ: :επΓε:πω_:οπΙ:::ιιειιι:., π: ππε πππππεω

ι;οπει·πε :σΒ::ε:Ισπ: ει: πσππω , ::ι: ::ιπρ:: ε::

ι:ιε:πω ρ::π:π:ε:πι·::πω ποπ ι·π:π:ιε ρ:σρ::πω:::

ρσ::π:ια·νσ::::π: ε:: πσππω πσπ:::πω , ποὲω :πἐ

:::::δ::ιια ε:: ν::ππ:ι πε:π:ε::, :::::.: Ν:: ω:ππε π,

ι::::`:::πε π: νο:ι.ιπ:εε ει: ποππω δ: ωε:πω :πεπε

::, ω:: :π:::::έ:πε ει: ν::πι:ι δ: ίε:ίπω πε:ππι::.

2. ΡΜ:: νει·:έισοπ::::π::σπ: :::ε:πιπ ::ι::οπει::5,

πιιεω στοπ δ: ::::ροπ::σ Υπ:π::ί:ρο::πι:::, :ωρο:

::π::::ί: πιοι.·ε:::::. ν: πω:: νπ:π:::ειπ:εο Μπι::

, :επί-εισαι σ::π::πε :::ο:::ι::σ ε:: :πε:πω , ποπ π:

:ι::::: :πρ: οσσε::σ ε:: ποππω:ππ::επτε:πω ποσο:

:ιιε,πσπ π: ν:ο::π::: ροΠο: : Πω :ωρ::::::. :ε:ρ:

.ο Η:: πετπ:ε::::: ::πιι::ιι: :ι: :ρπι ::ειι::ιτιιο1 :σπ

.: ::::πποπ:.(Ηιω :8::π: :ωρσΠ:π::: ωο::ι::::: Ετ, ν:

_. ππἔ::ππππ: σεπ:ε:πω ι:οπ::::π::οπ: ρο:ἰ:ἐ`ι, :τι των

' τ:: :::πω νε::::ε::, δ: σκετο:: :ε::σπε:ιε :::π:τί::εμ

::, ποπ ::ππε:π:, ν: ::::πε :π:::::πιπ :επ:ε:πω σ:

::π::πε, πι:: νι:: :::: σ::εποε:: ω::πω, ποπ ί:: ε:::::

ο:::εί:ο ε:: πσππω,8: ππ: νπ: ποπ :σπε:πεω,ε:::::

:οπε:πεω σοεπε::οπ:ω ποπ :ι:::::: , :::: :::εω

π:ισ:ε::::: :ωρο:Ππ:::,'ν: πω:: νπππεω :πωπω

ι·ε::οπε::, :π Μπα:: “πωπω :οπ::::π::σπερσί:

:ο , π: οοπΒ:πε :οπ:::::σ π: ποπιιω ωστε:: πει::

:ιι::::: :ι:::::ιπ::ε. ·

όσων» πιο·

απ.

Βια:: ι.

:;;:

: ποῖ

Κα:: ε:

π πι.- Ε:: π:: ρε:::ε:: :::ρ.ν:ι:ππ:ι: πεω ν:: πο:: ρο

τπ:: Π:ιιε , ::::ίο :π:: :οπ:::πε::οπ:5, ποιο:: :πε

"Μ,,,";, του: :ει:οπε::ε :π :ε :επί-ποιο ::::ρσί:::σιι:οσ::ο

σε::,:πππέιππ::ενππιιεω πετιι:ει::::::ι::::επ::ε:ο- '

::: :οπ8:πε :οπ::ε::ο ε:: πσππω ιποι·ε:: , πωπω:

“Σ” ξ·- :ε::οπε:: ρ:οροι·::σπε:πω: ν::ππ:Ιε ίιι::::::ροπ

::ο ε Π:σ ρ::ρπ::ε , :π πο:: :ι::ω :επ:ε:πω οσοι::

:ιι:,ππ: νπἱ:::ε:πι·ἔ: :Πα οσσεί:ο π: ωε:πω, ε:::::

ποπ :στα οσσεί:σ ε:: ποππω , π: πο: νπι :ι::::εί:::

Ν,_ ::οείτε::οποπι ποπ :οπ8:πιω,ε:ι::ι ποπ ::::::ε:Τ::

Α:: επιρ-. . :ο8:ιει:οπ:ω οσπ8:ι.ιεω. Α:: :σπ::ι·. ΜΒ. :σπ::π.

:αν ο πο:: .π. ρσΠ:: Π:πε, :::::ο :πι·: σοπ:::πει:οπ:: , ιπ έ

πεισ::π:: :πί:επ:: ::ο:ί:πι δ: :::::::ππ::ποε68:ππω

σο8:::ιι:οπ:ω ε:: πσππω πισω:: :::π:ρει::; πο::

Πι:Η:ι:. Το”. 3: '

πιο:

::ωρ::, δ: :π σωπ:πιι: :πί:5::ππεωσ:::&:π:. 8::ιιΕ·

ρο:::::, :::ε:ίο πι:: σοπ:::πει:οπ::,ρ:ο πιιο:ιπ:: :πε

ίὶεπ:: πω:: 8: -:::::::ππ::π: π:Βε:: :π:::::ᾶπἰ

σοεπ:::σπ:ι:ιιιν:::πετπ:ε::ε , ποπ :::πρ:: 8: :π πω::

π:ππ::π::επι:πο::ο:::δ::π:. ν: ::σπ::επο,πσωο

:π ::πεπ::5 :ιτ::επ::ππ:::οι::ω δ: :::ί:::πιι::πέ πω.

π:: ροι:π::εω ωο:ε::ιπ ει: ν::επι:ε σωπ:ε ν:π:ι:::ε

::ο::::1ι δ: ::ι:::::ππ::π: , ππεπε ποπ πω:: οωπ:

πο: :π::επ::ππ::ο:::&:ιι:. πεω ι:: :ει:οπ: :ιππο

:α::ι::οπ:::: ποπ :ί:, ν: ν:: ::ιπρ::, ν:: ρ:ο ε::ππο

:::::τω:πε:ο :::προ:: , :::: ν: ε::ππεπι:ο σρ::::π:

πωπω πισω:: ρ:ορ::ω παπα: οσωω6:ιιω. Ηιπ:

ρει::, ποπ π::::ἶε::ὸ εί::8πεπι:εω :::: ::σπΒιιιεω

:σε::ε::σπ:ω τ::::Πο:πε:ετο, πω; :::π::ε π: , Μ:

:πί:::::: ε::ππιιω πω:: :πωρ:εω. Ιπι::ε ο :επο

π:ω , π:8.Απ::::. :π:::::πωω.:ε:::ω ::ριπ:ει·ππι

::::ρσ::::ο :π νπο :ι::::ε: :σε::ετ:οπ:ωπσπ.ιεππώ

8:πεω,πππ :::::: απο:: :οπει·πε::ι:ππι; Γερ: :πιο π

ρ:ι::::,::πρ:ο:π:: ::σπ:::πε::σπ::,ποπ ρο::::ινπ::4ε Δ:μ”. Β

ει: π. ρ:σπ. Με. ρσ:::ο :ε:::ιιπ:ειπ:π σε:πι·::ι·,ππ:,

ν: ρ:οπε:πω:ι:,πε:π:ε::::: ::ππππ: ει: ππεω:::::::

:επ:::πω ::::ρσί:::σπ::π, πω:: :Ποίο πι:: :σπ::ι·.ι

ο:::οπ::, πιισ:: ποπ (Μπα: :ρ:&ιιπ::πω ο:: επίπ:πκ

::,:::: :::ρ:&ιπ:: ε:: απο:: :ειι:ε:,ἑι πιι:πιιε ε:ιππο

:ποσο :::ειπ:ε :ε:ιοπε::: πει::::ε::::: :::ρ:π::::,:6-·

μπει:: :σ8::ετ:οπ:ω ει:: ποπιιω πισω:: :::π:8:ιι·ιπ. _

Εσ:::ω :πωσ :::ρ. ε:: π. ρο:::σ πι. τε:: σ::ιι.:ίπ · *°

:επ:-ε:πω , πο: πε:ιι:ε::::ι· ρο::ιι:ε: ::::3:Επ::20πε

8:πεω ι:ο8::ε::οπ:ω , εΠ:επεπι::: ::: ::::::ιπ:πε:ε

ΚΜ:: ε

ι". .

Πα!. δ.

σο8:ιε::ο εοπσιιιιω,:::πι:ε ::::ι:πη :ει:σπε::, :π · -

τε:: ::::ροπι:οπ: ι:ειιίε:πω ρώτα; πο:: :ε ποπ::

ποπ: ποπ Ετ. Α:: ε. πε:πι·ε:ιε ::::ροπ::σ ::επ:ιιι·ιιω _ π.

ποπ :::: ρσ::πε :ι:::τε:: ππεω:ππππ: ::οπετπειιι Β'Φ""'"

:ο8::ε::οπ:ω ε:: ποππω,·:::: :πω πιπιπω, πο; πει-Φ

:π:ε::::ι· ρ:οροι·::οπε:ιι :::: :επι ρπνδεθ,πππω :πο-έ

Μπα:: ()πιβε::ε ποπ ο:: ::οπετπε ::σ8::ει:ο ει: ποπ::

ωστε:: :ι::::::πε: π:: .π.:::::ε::::: ωοπ:: ε:: πω·

ππω πιστα:: :πω ν:άσ::Ξι.::::ιι:πε πωσ:: ::π:ε::σ

πο, πο:: ποπ ο:: :π ρσ::::ε:: ωσι·εΙ:,ν:::6:.ί:π. π.

Ρι·οπ.:.::ιπ επ:ιι::::ε, 1. ::ππ:::ιπ:,ποω:π:=ω :π

με:: οικω:: :οπ:::ιπ:πω , ππ::πω ροτπ:::: ρο::π·ι.ι,|,Μ,, .

Μ: ωο:ε::, ::::π::π::: ε:: εό:πω, ορο: ποπιιι:ο πιο-πι:: σ:: π»

ω:: ::::::::: πο:: :πιο :π :ο ::ε:ιι ππ::πιπ :π:::::ρών:/#Μ

ρ:ερε:ε:πω επι:Ί:πω :π‹::π::ίι, ποστ: ρ:: Μπα:: ι· ·“['!"°

π:::Πε::πω π: π:: πποι:::π::πσππω ιπσ:ε:: μα·

::οποπιπ , :π :σ:::ειπ :ιοωο ππ::ιιι:π πσπι.ιιτι.ορππ

ωοπ:: :::::::: ριο:ιι:Π::. Ε:: ππον::::::ιε :::πιι:ο

:::π: , ππ::ιιω :::;:ω πε:ιι:ε::ω απ:: Π:ιι::ι, πι, .

ι::εω,Ρει:πι:ε,Μι:οι·::,εω::οε,επιιι:::,:π:::::ο

π::
ΠΠ. ι. σε:

: :::ιιε:: ρσ:π:::: , ::‹: ::ι11Ρο1° ω: :παπά να:: ποιο

Π:πε:ρ:,: ρο:π:::::επ πσω:π::π :ο Πε:π_ο.οπΒ:·ν

:πω ν::ιιιιιε&ι: ν:::πι:: πισι·π:π :ιι:8:::: ::ιο1Ξ:::πω

πω: ποπ ρσ::::, ω:: πω:: :π πσωιπ: ρ:ς:::ιι:: ρο

ρ::::: ν: .ο. ωοπ:: :Χρ::π::ρι:εκήπω :.2.:π/ρ.ιΒο

1ππ. 13.ά· ά:,φ.43.ειιρ.πά άιύι.92- πω. 8. πο:: ρσ:::::

νοΙππ::: :επι π: οπ::άιιω _ω:π:ιε :::::ε:::::-ρ:ο=

π ροπ:πω,::::άσ σπ::έ:ο :::::ε::ι:ιι ρ:οροπ_:οπ::Βο

ξ ποπ ρο:Τ:: :·ιοωσ :π ρπ:ἱ πε:π:ἑ :σπ::::ιιιιιε, π:

Σ ρο::π:ιἔι ππ:ι::πι.επ:::::::π:: ν::πω εθ:ποινι::ιι

π: ωσι·ε::ε ::::::π: ε:: π: .οι :πωπω ρο::::π:::ρ

:ο ::::::ε:: :οπ2:ιιΔω εσ8::ε::οπ:πι επ:::::::π::ο

::ππ::::εω, ::::σε::πε ρ:οροπ:π::ιπ πσππω πω,

π :::ε::, Η :::«::ι: πωπω μια: πε:ιι:ε:,8: :ο :ο πι::

ρ::ρει·ε:πω. Πα:: , ἱπ :ο ::ειπ ρστπ:::: νο:ππ:ε- ωοπ

::ω :ωρ::ει: :π:::::&π:,ν: :::::ε:::ιε ρ:οροπ:::: `

ι·:ι::σπ:ε πσπ:ί:ε::: έ:: ν:ι·:πι:ε. δα: :οπ::ὲ: ::ιωπό (ΜΜΜ

3 πω:: :π :ο :πιω :π:::::8:πε ρε:ειπω επ:ιι::ιιιιι

_ ει: ω:: :ε::σπ:: ::Εοε:::πε ρισροπ:πεπιε, πο ροΠ::

Π ο ν:: που::

 

:τα επ :ιοιπ:π:, ρσ::π::ε ωστε:: , :ιι ποπ:ίζοΕπο · πρ; ,

ίὶπω,ππἑιω :::::&επι::: ε: :απο πο:: ρο:πιί::::ι:- 'Ϊ

~ :πω επ:π::πιπ πετπ:: :π:::πι:ποι , οπο: ποω:π:. Δ _ 1



σφι* ι· τοσιιιισιιισι ,

:τι

νιιισσιατ ιιιι ιισρτταττ, νι ται τσιτατιιια [ποσοστ

ττι. (ἔσω .ιι. ιαιιτ σιαιτᾶι ρτσιισσιισ τσσστσαι νο·

ιιιτιιαιι; τασισστ ασ ιισιισσι σισσται:8τ σσιιιιι τοσ

στσα τσΒιιαιισ ασ ιισιισσι σωστο: στι ασσττι. ει

σιιιιιι&ιισι ι:ιτιιτιιτιστιι α τιταιισστ σ: τσσιττσαιισ

στ . τιοτι ροιιτι ιισιιισ ισ τσ ιιαισ ιιαιατιτ ρατατσσι

ασαιιισιτι ασ ιιιασι: τσιιι ιιι τσ Βιιισ ιιιιιιστσ ιιαστττι

ραι·αισσι ασιιιιισιτι ασ νιισσι Βτιιτιιτισιια, αιιιιιία

τιταιισστ 8: τσσιτισαιιοιιτ σιιιιιισι:σιιι.

δτσστιτιστ σ. ιιτσστ Ασετισσ:ι ισ μπα ιιαιιιτα

ροισιΙΤτ νιισσι αάσσι νιττιιιια ιιισ

»σετ τιιττττ. Αιιιστσσσι ασιτισ τσ , τττατσιατ ιασι

τιιττιιτσιι τιτ8αττ ιιαισταιτι:σ ιατσιιαιτσι τιιτιτιισι

νιισισ αᾶσπι,σσαιιτστσιιιι ιατιιιιιιισσι νιτιστια ιιισ

ταιιε , τσι ρτοριττ στατιιαιιιιασι δ: ιιοιιιιιιαιτισ σα·

ιστια,ιιισιιιΤιισισιιιαι,·υι ιιι α. ισ.ιισιι.ασ.βδι. τ. ω·

σιωττιτ,τσιιττσσιιιιιαισταιτσι ιισρττταιιιιιιαιτισ ω.

τα Εστω σαισταιτισ. α. ιιτσστ ιισσιιιιτσι ιιι ιιαισ

ιιιτισττσιισ ροισιιιτ , ιιιιτ ιιιττιαιι ασιιιιισ ιτιστισι

ισ , σριιι αιισσοσ νιιιστιτ ισοταιιτ ιαττττ: σσσσ νι

ασ τσιιττσιι Χώρια. τ.α..σφι. 1.9μη»α. Αισιστω.

ιαεσιιτσσιιιιι·: ιιαιτι ρισριτι· σττιτάασα ισιιιστσισα

τιοστιιι αρσττιιίιτ ιιιιττιστιε ττσα ισρττισττιαι , 86

τιιτιιτιτ ασ Πτστσ, ιισσισ ιιι το ιιισσ ισασια ιστιιτια

ιιαι ασ ιισιισιτι ιισιιτιι·σσι ιατισσιτ,σσσιιι ασ ιισιισσι

.στιτσι:αισιιτ ιτσισε: ττ8σ Ροιιίιειιιιστι:ιτιιαισττσ

· Βιιαιισ τσιιστσα ασ ι:ισιισσι ιισστιισσι . σσαιιι ασ

ιισιισισ στιτᾶαιιιιτ. Αιισσσι τσιιιτα τιιιετιιιιασι

_ ιιιισα σττίτάισιισι ιιισσ: ι·ιοσισ σρτιαιστ ίσιιιτι.

Θ"ΜΜ σ..τιτσστ ιισσιιιιτσι ισιι:σισ τσσι εταιιαισιιιιιτασ

ω, 8: τατιττιε ιιαιιιιιιιισα εικοσι, μια ρσιτσιιιι ιιισ

ταιιορσταιισσσσ τιισταιτ τιιιττττ. σαι:: τιιασι ισιιιε,

ιαισσσοτισ ισιιιιιταιιστιιε, Ροιτιι ιιτεατι σιιιιιιατό

σ ετσα τοΒιιαιισ ασ ιαοιισσι· ιισιιτιισιτι , ιιιισα τατι

τσισ Με τοΒιιατιστιτ Γσιιιι:ιτιιιι , σσει ιαιιιστιι ασιτ

ττστιιιτι ναιταιιι ιιισσ τιιιττιτ: τω» ιιοιι ιιιιιιστ σ.

σε τσιπ ιιαιιιισ εταιιατ ιαιι&ιστασιιι ττιισσιισιιτ νιτ

ιιιιιιιστ ιιισσ Με ισσιιιτι·τσιτε , νι ιιοιισα ντισ,

σσαιτι αιιττα τοΒιιατισιιτ ρτα:στιιιαιιιστ.

Παει: Νσιια ι:σσετσα τοειιαιιο ασ ιισιισσι ιιο

σώσω ισιιτττιατ. τιι στισιια ισιιο ταιισιιτ ισιιιιιτα

τισιιιι: ττεσ ιισιια ασ ιισστιι:σσι τιαισταιτ τα στι:ιιια

°~ ι·αιιοιιτ ι:τταιισιιια.ιια .ιι. (τ ιιαιιτι ισιιστ ταιισιιτ ιιι

ιισττιιιιτ ωιιιιιτ ασ ιιοιιτιισισ ιιίρττιιαι. Ετσι ιιο

τσσ ριιισα τατιοστ ττταιιοιιιτ ασ ιιαισι·αιτ. Αιιιττ.

τιτσιι.σσιιιια τσσστσα τοσιιαιισ ασ ι:οοιισιτι ισρα

σαι. τσ σιιιωσσω ιιτιιτιιτισσι ι ισιιισταιισστ.στο

σσα σιιιιιισισφωτ ισιιι στατισι 86 ιιιιιια ασια τα

τιιτιιατι ντι στασιιτ ιιαισι·αιιιισε, ντι αιι ιιαιιιιιιισα

χω. .τω ιιισσ., ιτσ ὲι ίσιο Πω.. Κάτι. ι. ιιτε. τοσιτσ. ιο

στίτπιιισ ιιιε τιιιισ Πτιιε τα τασια ρατιιτσιατιτ , ιιοιι ιαιιιιιτσ

ντιισττίαιια τοιι8ιστ τοΒιιαιιοσιε ισρττιιαι.ιιτ. τω.

τιττ ιιιιι σι ασια τιιτιιατι αι: νιια τασια ιιαισταιι.νιρσ

ισ σσα ι τι ιισιια ιαιι ι:σιιιιιιτιστ; στι: αι: ιιιίιτ ιιαιιιιι·

ιιστ εστω ισρττιιαι. σσι νι σιιτττιιιστ , ττσσιισσι

σιιιτέισιτι ισρττσαι. ρσιτιιιια, σσαιτι ασισσαιιι, νι

ταιιτττ αρρισαισιαισισ , ςἰισι ιιτσστατιι σε στι ιι

ισσ αριιτοσιτσαττ , ντροιιισσι σρττατιιστ νι σοσι

ριτιιιτσιαιιιιτιιτσισε δ: νοισιιιαιιε, σσαι σιιιτέισσι

ισρρσιιιιι αρρισιιιισαισιτι ντι στι· ιρττιτσι ιισρττι

ιασι,νι ισιτιιτθισε, ντι στι· τιτρττιιασι,νι νοισιιιατ,

στιιττ ιιτττιιαιισ ει Πτσ νι σ :ασια ρατιιτσιατι ατι

ρτοπιισατι: αρρτοιιισιαιστ ασιτισ α Πτσ ρτττσΒιιι-ῖ

τιοιιτσι ταιιτιοσιτάι τιτρττιιισαιτι,σσασα Πτσε στο(

σστιιιισ σώσε, σιι:ιισισστ ι εσωιιμ ιιισσιισαιιο

αισστ ιιιιριταιισ, στι· σσαιτι Πτσα ωησιαι τισιαιτ

ιιοσσσι ισρττσαι. ιιισσ στι· ι:σειιιιισιιτσι Ρωσσ

στιισσ. Νασι τιιο ιιιιισρσιιτι στι ιρττιτσι ισιιιττι

Γασι ισρττιιαι. ιισιιιαρτσρσστττ , ασ ιαιαισττισ τα»

σιτο ιιιιτταιιταιτισ δ.: σισσιιιι:τσιιασι σιασσιι ιιισσ

ιιοιιιιστορστιτττσττιρττιτσιισρτισατ τισιττιιαιιι, ι

Ο

τ”.

?σκίσω

“τι

.Ποια “Μα

Ραντιτ. αυτ·

8πιτ τοειιιι..

|στττικτ.

π

ετσι. Σ' 271. Πιτ @φωτ Οκτώ. δι·ώσ Π

νι τιοτι ισιιισι ισιτιιτάστ , τω τιιαιτι νσιιιιιιαα σα:

στοσιιιιτροιττιτ ασ ιισιισσι ιιισττσαι. ατιιριτάτσ

σσσι. Ναι τσι ασιτσι Πτσε ι:ασια ρατιιτσιατιτ, τω

νιιισττιαιι: τοιι“στσατ τοΒιιαιι οπιτ ιιαισταιιη σσιρρτ

σσο στα τι! τατιιατι στι ω.. τασιατ 8: σιιιτάα

ιιαιστα ια , τσιπ τιι Γτ ισιττσσσι ασια τω" ισοστττ

ιιιιτιιτάσσι ασ τιιιτατισττισ τσΒιιιιισιιτσι ιισσι ιιο

στιιι ταιισσιτσιιιστιιιια, σσασι στιτᾶαιιιιιτ τατισσι

σιιιστιιιιι. Αι , ιιισσιτα ,_ σαιτ τασττσ ταιισ ρι·σιιαι, Με

Πτσιιι τιιτ.ρατιιτσιαττσι τασιασι τιιασι τοΒιιιτισ

τσι ισιιτι·ιιαι. ιιιιιιι:ιτιιιιη τιισα στο: ιιια ρισσστι ·

ιισιιιι, ιιιιι ιιΠτσ νι τω. ιιατιιτσιατι. Κάτι. ιιοιι _ _

ιιιιιτιστ , τιιασι ιιιιιιτ στι τιιτάσσι Με νι τασισ ΕΜ" 'ή'

τιατιιι:ιιιατια: αιιαιστιι ιιτεαιισσισ τα, τιιτ σιιιισ- Ρ

άστσ ιιτστιιτισιτι αιιιρια ισίιιιιταιισιιτ, ισ σιια στ

ττίιατισ ιιιτισσιιστ.(Ηισι τιιισι σττισιιιιιταιιστιτσα

Πτιιε ιιιιισαι ττταιιιτο ιταιισιιαιι τσιστιιτισσι μια

ασ ορτι·α ισιιτττιατ.τσιτισστ στσσται ιιστ σάιτ τπτ

τσιαιριτισ. σε στι σιιιτσισιτι ισρτισαι.τσσσι ιιισσ

τιιρι·τιιιισι , ιιτττιΤατισ τσ ιρια ισίιιιιταιισστ Ετσι:

ιιιιστισιι τσΒιιιιισστιιι ιαιττιιι ισιιιτιτσιτιτι ισρα

σαι. ίιστ σσίι ττταιστα τατιστιαιια τιοτι τα ιιι αᾶσ τ.

στοαισιτ ρσιτιια ασ στι” ισ ττιιαι. Αι τοΒιιιτιο ισ
ρττιιαι. τσιιστιια ιιοιι ιιτττιιδιιτισιιιτισσιιστ ισ ιρισ

ρισιτ ιιτρττσαι. τιιισ ιιιιτ πι. ιιι ρτοιιιιστ τοσιτιιτ

τιισιισ αᾶσ π. ιιαιιταισστ σιιισσσισ τα Ρατιτ ισα

ασ σιιτταιισσσι ττσσιτιιστ, ιοισσισστω αάιιιτι α.

στιιιιιιιττα σττττισιιιαιισ νσισιιιαιιι. Ειαιιιι ντιὸ

μια :σαι ιαιιτ τοεσιιισ στσστατ τιιτιιατι ντι στι:

ασια: ιιαθσταιτε ι ντι στι· ιριστ ιιαιιιισε ισι-σιοι.

σσιρρτ σιιι ιιοιι ισιιι ιιιττιτι σιιιτάστσισ,ιτσ τοπιο

ριτιστιιια τισιτσιιατσσι , σσα ισρροσσσι σιιιτᾶα.δ

σιιιι:ισι στιττισιιιατι στιιττιι . στσσσττιστ Μαι..

τισ ι Πτσ.νι στασια ρατιιτιιιατι, ιασσιιαιτι ωστε.

τω» Διιιωατω ασ στα ισιιισταιιοτιτ , σσε τα ίτ

τσιιετιιασι τσΒιιατιστιτιιι ιιοιι ρσιισιαι.τοιιιτσ ντ

ισ , σσια τσιιΒιιια τσΒιιιιισ τιαισταιιτ τσιιιιιιτιστ ιιι

σιιτιοιιιισιιτ τασιατιισι τιαισταιισι.σ, σσιτ στ” ασια

ισιιι ιιιασι τκτιιαι·τ τσιια ισισ τσιιτιιτισ τιιτταιι.

Πτι,τισιι ττιι τιιτάσε Πτι νι τασιτ ρατιιτσΒιια,ιτσ

νιιισττι. αι: τιι·σιιιστ στι: σιιιἱσᾶσσι ιιτστστισισ σ

ττταιισιιτ δ: τσσιττσαιισιιτ , σστ ιισιι τω» σιτιτ

τιιιιιαιτιστιταισισ ι·αιισισιιιτ τσσι σιιισιιιστ ισιτισ- τι

στι. ιισιτιιιιιτ , ιτσ τιιασι τσιτιιιιττασι σιΓροιιιιο

ιιτισ τασιαι·σισ ιιαιστ. στρττιστσιττ σ σσιιισιιιια ιιι

στι: ιιαισ τοιιιιαισταιιιττ ρτιιτ τστιιττσατι. Μ

Ετσι. α.. ιιτσ.ιιιιιττ. ιιιιτι·σσισ .ιι. Πτσι ιαιιτσα ιιι·

- ` · · - ΦΠΑΒάσέ.

σιτσιαιτσι τσσιτσστσιτι·, τιοτι σσιστισ στιιιισισ- ;,Ψ... ὁ

ιιιιιιιτ,ιτσ τοιισαισταιιιαιιι,8τ τιισταιια ταιετιιιια τα ω”αφ:

μια ισιιι ιτιιτισττσσετσασι τοΒιιαιισιιτσι ιστιττ- Μ:

σαι. ιιιι ιιιισσστττ:σσσσ ετ σιιτιισσ. ()σατισσ τασ

ιτ ιιαισταιτε τετιιαστ ιιι ισιισ τσιιστσασα τσσειια

ιιοιιτισ ασ ι·ισστίισ ιιαιστ. ττισιιαι ιιι ιαιι ιισιισ στ.

σιιιιε ιιαιστ. ισ τιιτιιαισ σισταιιτ τσιετιιιια , νι ισττια

ιισιισισ στι· ισττιαιτ ασκιιισσι τιτστιστ αΠτσιισ

στσιιιτισ ιστιττσαι. ν: τιιτα ιιισσ ιστσι νττιτιστ τω»

στιιι ρσιτσιια ισιιι ιιαιιιιιιι.ισρττσαι. ωιιιστω αι:

ρτοισστ ιιι το τστιιισ Πτσειιι ταιι τσιιστσα τσΒιια· ·

ιισιιτ τιιτιιαιισα ιιοιι ασκ νι ρστα τασία Ρωιωια

ιιι , σε αιισσο ισοσο ντ τασια νιιισττιαιια αι: ρτισια

ιιι σττιτιτ ισρτισαι. τσιπ ιιοιι αεαι ι ιτ ισιο τω".

ισιτιαισε, Γτσ νι στιττσιισαιστ ιαιιτσα σιτσιαιτ τ:

τοσιτσστιιτττ ατασίιε α. ιτσ ιιι σιιιτδισ τιαιστ. ιιο

τιτιιο στι· τσιιστσασι τσΒιιιιισιιτσι τη:ιιαισ σ τασίια

ιιαιστ. σσσσ ιιι το τστιιιιι τσσσαισταιιιττ τσισιτ

στι· ιρττιαιτ σσιιιιισιιι τιιτιιι ασ στσιστσι ισρττιιαι.

ιιισστ τι: το,σσσσ τιττιιαισσι ιιι ιιι ισιισ,σσι σωσ

ιιτττιιιτισ ισιιιιιαισ τσιιιιαισταιιιττ Ρσιτιι,νι ισ ιιι

ω.. στ: ιρττιαιτ ασιιιιισσι τιιτιιτιστ ασ στσιστσα

ισρττισττσι, ισ σσο τιι ισιτ ισιισι;σσι τσιιτιαισταιι

τα μια, τα ισρροιιιισστ σσιισ€ιιιιστ τατιιαισσι

σιιιτόι:σσι
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ΒἱΠ:οδιιἄ

πω:: Μ.

ωραιο:

τω.

:φωτο
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$εκτοπι

τςτ.

ἐξ[τστ:Η

Βι#. ΧΧΙ7ξ Β:ο::@£:::·(]ἰ6›·ἰ:;· .Σ'εά'ο!!!ω

σοἰ:ᾶοτο (::οο:!οτο οοο:ίτατ:ο: ο:τοτ·.Βοτ:ττατο
::::ιτ:ττ (::οοόοο:_οοο:Π::τ:τοσ ί'οο:το:τ. :οἱ οο

ο:ίτα: οετοτ. ίοοστότοατοτ.8: α: σοαοο α&ο αττἱο

ο 8:οτΙ:ο: οι οτσιτιο: τοΐοοΗτο: ο:: τοί:ο: :σο

Βτ·ο:ο: ΩοΒοἱΙΪΟΩ:Φ στότο3: ο:τοτ.νοτ!: Η:οτ ντο:

τοτ:τι·:τΠ:ο: αοο:τἱτοἱ':ατἱσοαΙἱ, ο Πο:οο8τοαο:τ ξ

ΦοΒοτττοο:τ13 ο:8:τ:τ :ἱ::α σοί::Εοτο τ:οσοατο

:σοτστω: οατοτ: ταττσοαο,οοσά :σο8το5_:σεοί

τἱσο: ἴ:οίὶττο:ὶ τ:οτ:ΐ:οτατ:τοτ αοο:τιτοττοτ:ττο· Ϊ

ο τ:οσοαιο :οοτοτ·το: οποτε ί:οοττοε , :το:οτ:ο

:οοτοτοοτ:: Μοτο:: ίοοστάτοατοτ· :σοἴσι·ο:ἰτατἱ

ι·ατισοαΙο , σο:ο: :τι :σοτστο:ττα: οτσ:οτ·αοτ!τ ο::- τ

:Ποιο :σοἴ:το:τἰοοτο νο: ἴ:οίἰτἰοω , οσε: Ποπ»! :τι

:σοτστ·οοτ:: αοο:τἱτο: τ·:ττσοαΗ: :ἱτα ει!τ:1ο:ι::ντο:

ἱοί:τ::τ τοϋ: , ο:οποτ!σ τΙο:σο8τοαο: :σΒοτττσ

πο: α: οστ::ίτ:τ:ο: ίοο::οατ. το! :οτο: ΐοοστότο:

τω:: οοο:Μτ:το οατοτ·. :τι :σοετο: :::ίτατο::ντίτ

ο:οατ:τοτ· :σο8τοα :σΒοτττσ α: αο::τοάοο: Αοτοσ

τ:το 8τ:το: ἰοίτσ, σοτ :Η :οο8το: :ιτ:ττατο: α:

ατιταοὸοο: Αοτοστ:ιο οατοττο. ζ

(Σα:τ:τοο: ί:τοο:τ· :ο:ο:Ιαίοοτ Ι):σ οπο: ο

οι:: τττο:1οαο: ό: τοί:το&ο ο:ο:ο:το. ΕτΠ ::οω

Πω: τττοΙσ :σοο:τοο:Ιττ:ττ: τ:ο:ατοτ π! τοίτσ

:σοετο: ::τ:ἱτατο α: οσο:ίΕη:ο:ο:τοτ. τοίοοο:.

τ: :σοοτοατο :οΒοθττσο:το το: οσο:ττατ:το ΐοο:τ

οατ. π! :οσο ::οο: α. οατοτ·. :οο:οττ·:τ·: το! ::ο

ετττατο :οΒοτττσο:το οοο:ίτ:ττ: ο:τοτ·.ιτοἰ:τ:το:ο

ω ο:οτι·οτο τ:ο:το: ::οττο τοί:τττω ηοτοο: :οω

_ ο::
ισο::τ Πο: :Μοτο :σ8τταττοο: :Πο όο:τ·οτϊο:ζ ν: -

αοτ:το οτοοα :σ85τ:ττο οατοτ·οο:, :κ Γ: τοοΜΓ:τ:ο:,

ο:: :σο8τοα , οσο τ:ςοἰτἱτ οτί: το νσ!οοτ:: ΠΠ :οο

Ξί:οττατ:νσΙοοτ:: αοτἐοι :οω ΐσΙσ :σο:οτίο· 8:ο:τ3·

· Ηοστά:οτττοα::σ8τταττσοτο:τοταΙτ, αοτ:::τ|:οτ:τ

τοτοτο:τ:οττ :οοί:οτττ:. π. Ρτίτο: :σετταττσ :το οσ

ποιο:: οσο:ίτοτο πισω: , οσο :Η οπο: ΐοτ·ιο:Πτ:τ

φωσ ίοατο-:οοτ:τ:ιο, οπο: Γ::οοσοο: ::οττ:Π1

οοο::τ·σ :οτττ:τ:το τοΗΤ:τ ::οττα οποτε: , Η οσο

οτοοπα τοτΠ”:τ,νττ οτωοτο:τ·τ οστοττ, οοο :σο8το:,

Ε ω: :τι οποία τοττοαοτ:: Γ::οοόοοι :σο8τ·οττ:τ:ιο;

οαο: α::ἰοἰτ :ΜΜΜ αοο:τοατ·οτττ·τσ ο:τίσοι:

νο:: ο:τοτ·αΙ::-: :τοσ το 8τατἱα :Η ίστωτι!ἱτ:: :Μεϊ

ο:ι:ο :!ο:ττ :ἔτ οατοτα; :σοτταθ:ττοτο:α: , δ: Ε:τ:::

' άσ::οτ::,τοτττοοι Μοτο Ϊοοὸαττ το Μα τοιΓ:τἱ:στ·

€ :τα δ: Ιτο:::Ιττ:τ: Π:τ:ΕτΙΙ::τ Μ:: Γ:οτ.ωο:τ τω

= οοο: Μοτο :1εφτο τοσόσ :Πο :Π:σ, οοτοσττο:

τοΐοοτΙττ οσκοτοτ :οετταττσο:το :σοετοαο: , ςο:το

ἱοτ20ο8τττατ1::τατο:οατττοτττττ,ττΙ:τοτοτττοτ11 Μοτο,

ο:: :τοσο οστοσ ίσττοαΗτ:τ το:οοατίο:ο: τοίττο·

:ατίσο:οι , οτττοὸ τοοόαττ το ΐσΙο Ιὶο:το:τοΕττἱο,

σο:: ο:: ίσοι: το” τω: οατοι·:Ι:: :::Μττ Ποιο

:οο8τοαο:.Ιο:ὸο ο:τ ττττοο!ΒοΗ: :ι·::τοτοτοτ:ΙΙ:

ᾶοττο: απο οι·ττοα :σειτατέσο: ο:τοταο , απο οι::

τΙ:ο:τ:τ α Β:σ:τ:εττ,οτεοπα οτ :σοί:οίοτε , ταΗ:

οο!Ιο οπο:: ἱο ΪαΙοτ: το:οσαοτΙ: ο:οά:τ·:τ : Β:ο,
ί:ά ο τω: οοο:: οτσοττα: οιτοτ·α:. ο .

?θέσω Ετοττο :σεττοττσ φατσα: Γοοίταοτί:τ:σ το·

 

Ε

το αοΐσΙοτο: τ!στοτοο: νττοο:τοο: ατο:: τοτοι·θ:?τ ο:τ·οατοι·:Ιτε, το ποσο: :οο8τττἰτατἰ5 , τοττοαοτ:τ

ο:οατ: οσΙΐ:τ,νττοοηο: αοοσΓ::οσοτο :τίτντ :ο ο:οι!:τ α ττσΙοοττττ: :τ:εττα, τω:: :ο :σοί:οτἰ:οτ:,

τοοθ:οοπ ο:ο:ο:τοο: , :τοσο Πο: οι: τοτοττ:>οσοτ:

:οί:τι·: οστά!. $ἰ:οτ οσο τ:τί:τοτ :τ:τοτοτ· :Βοσ

Ω::ι·: το τοΜο&οτο ο:ο:5:τοο: ά:οττοπο Ποτ οπο·

οπο: τ:τοοοτ: ο ὰ:οἰτστ: ι·:ί!ττοτοο1 ,*σοἰαἰ‹! οπο·

Ισ τοτε:: :το οΙ:ο:τοτ : τ:ο:τοτ :οτ:το νττο!Ηο·

:τττο :οτ: Πο:τοτο :οοΐ:οοττο οσο ο: :σοετο:,ΐ:ά

' τοάοΐ:τ:ο: α:: νττοο:Πο:τ.8::Ι :σοττ·α, τ. :σΒοτττο

ίοο:τοατ. οοοο1τ:οοετοα α νσΙοοτ:τ: ο:τ νο:: ταο

τίτο: οατοταΙ::,ΐ:ά αἀτοτἔ`τ ντττοο: 8ταττο, οπο: :πτώ

Ι ταοτἰ: 8: οτεο:οἱ:οτἱ:,σοπ.:Ω ἰοἴ: :οεττοττο ίοο:το

 

::οω ο:ο:5:τοτο α8οστ::τ·: το, ςοοά ν:Π:ΙΙο: θ 2 οιτ. δ: τοστο: Γοο:το::. τοό:Ιτο:τ:το: νσΙοοτατί:,

οτἱο:το:,ν:Ι τοπιο: α::Ξοἰτ α ἀστοὶοσ,:τἰατοίἱ οι:: ' :οἱ Ποιο οτσκἱτο: όττοοοοοτ8: οτ:ο:ταοτατμιο::

Ώ

τς::

0°86"φέρο

Εκο!ἰτ:ττιτ

πιστού: πο.

/οτυ·ιίτστο

Ί

Ιἰἡ.

Ήτ:::.

ς".”'3:

α::Εοι:τ σο ει·::τττοιΠο:ο: σοί::τοο ο: ττοο:οο, ἱ πιο: :σοί:οτοτο οτ:ίταοσοτο: τοτο:οτοἰταοτἱ:,σοα: ο

:οω το οστο:οτ :οίοο: τοτοτ·Βι οι:: τΙ:ο:Βατο ° · ο

8:σο:τ:τοτ ο. :ίΤ: οορστ:οτ:::ό οτα::οτο του

οαοο:, τ:οτ:ττσο::ήο: ντο::οι!α: τοΙΙο: , οιιτϊτ:τ·

ε: σοίτἰοατσ: το ο::::τσ , :σοττα Ραπ:: 8: ::οω

Ιαίτ. ατοττο:οτ:: , ιο:τσ::τ:ο οοροτ:οττατο του:

τ: σοίττο:τσ: :το Ι:8:ο: Γ:τοαο:Ι:το , σοατο τοί:σ:.
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.πο , οτοζτό ποεποοτἰτ πόἰοτοτἰοπι ετπϊἰα πό πο:
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οπέΙσόττ·ο. οπο” καφϋἐ Ζτο0:1:τόσ@θέ Υ31ἐτπίἴπ Εο

Φο το "απο, και:: οι· τ τ: το ο οτ. ' ι . σ::
88 :τέλιαπσ·ι;πν·ποβ παμπ: οροτπΕοπντ Βοκ:Ρύπωέπτ8

·ιω!κοποτωι, το πιπικυτωοπο Ιο2πωβτπω τοπικ ατοπι
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πο; οοπό τπτο ποπ ποτοΙτ τοϋ .ἱοὰἰο.ποο8τπτἰπτπ, έποικοι .νοτ.ροττοτοφττοτ «το 'οροτιοοε οκ ΗΚόδω

ού οιππω οότοπάτπ,οπτ τττππ.Μποπ.-το. οπω_ 6 . Μόοοιιππποηο.πιτιτοπο όο ίοιοπτιπ τοοοΙπτπ,

1 σ.π. απο ο9°_/ΐπτέκβζτοτό..'Βοοππόπ ἰοτοΙΜΒῇ.όο όοποπό. @τι , Μοτο”. τί” ιρρωπούττηποΖωοτ ο· 6ΡΟΠΜΜ

ίπτοτοεπ οοοόοοοπττ ο;.οοοβπτ οπ ποτβτππτοοοό. τηοΙΙζζωτωυποκόπου"ω: Ε: .το ορωπςτοπο α πι”

@ο το@τω Ρ οπο οοο:οποποοτό 17πτοοπτ ,· 8ο τμπτο:Ι/τ ο«Μ;ποται·πππτω,βωιπι κόμβο έκβπτω

° 89ϋἑΙ- 19βροοποΝΠ 4ο όΙΓο·τοττο ομπτομτπο ή Ατποπο. όο οποτόποπ πό 1πΙοτοπο Ιροοτππττοπε, , πο. 5

' ο _ ° "Ρεοσάωα==ο.ε699=πο;ποιότ . 64Μ42πο πο; ιθωάο_πω1ΜΜτω =1ὶ`οιοΙρττ==τουοο>8υἱ· ο"'°ό°°°τ

· | Π, . ' `. _ . . ο › ' .
. α _ . πω:
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ι

Ο ι

Όψ.ΧΧΡ*Ι: ΠΜ· κα·ιβιιιιι 6'κ.+ιι .. .Σ'σ8ΐω.:ιξΙ Σ' τ συ;;

τΞτύσ θ. νι σο , ἰιισιιιἰτ, .δικ αρτιο: 88270 υμΙισμαι;

ΤιΜ”"ϋ· 82 Ττιιιστιτ. δ. θα. 3. ιώιιιτιάιι, διασφυπσι,

; 869- . ωιιιιιῖιῇωιιιοιιιιὅκσι_ισ σουιβιαιιατ. @Μιας ΔιιιιιΕ

ι δ ιιοιιιο ιΙσ Πιο ω” ιι.ιΒσιτ, ΜΕ ιιπσιιι1εσιιιιιι @μια

' σπαει; στρΙισορ π! ιὶσ ιιισιιι!ισιο 8σ ρσσσειιρισρροε

στι. ντιιιιτιδσ ιιιίτἰιἱω ΐιιιιιιιιτι , ι!σ ιιιιιΒιισ ίυρστιιιε

Οοιισ1Ιιιιτη(ιισιπ'Ιοσμιιιιιωιδσηισττσ Διιι(Μ.Ιιό. ιἰ:,8ιρσσσσιηιιιισΙιιΒιιιιτ,ντριιιτιωιιω.Ι.ισσι.ιιι.

ιἰσ.σσπἀστσἰΜ ι·ο!.π. [στιΒιι: ΙΡ/δ.ειστιο,βσηστ Με· Ρόδι δικ ΐρσσιαΙι ετιιτιηιστωιτιίτιιιιι. ντιιιιιινσ|

ιιι:: Ιιὐωωι .οι·Ισόιτιιιυι Μ!Μι!ειςκϋάβισ ιΙΙιικιωτν4- ' ιιιτστιιιιι Βοιιιιιτι οριιι ιιιιπιιισ ίιι:στσ ; Δωνιώσε ιιι

ιιι σιίβι!ιιιιιιι:· κι σσιτσ,- ιιι: ιιοιπιιισ σ: Γι: Γρσάίτι; Με ρστίσιιστατσ , ιιιιι άιΙΕι:Πιιι 8τιιιισε ισιιιστιοι:σσ

τι στσατιιτίι,σι (σ τιἱιιἰΙδσ.ὰσἴσᾶιιοἴα σίτ,ιιιιιι σε: οι ίτιι:Ιιιι:ιστιιισ σιιστσστσ τιποισΠισωιοιι Ριπή!. του:
. τι ττοιι ιιο.ιισι ιιιίι ιιοιι σίΪσ, ιιιιοι! ρστ Ρσιτσεσίτρτιτίιτι ριρριστιητιιτο ἰιιιτισσἰΙ!ιιιιιστι:: :πιο ιιτοριστ τω·

μακ οιιιιιιε ι!στσ&ιΒιιιιιιιιε. Αιίοιιιιι το ίσιιίιι στ» ιιιτσ|σιι: ιιισοτιίτιιτιιιιιιη 8ιμιιιΜΒιιιιιιισιιιιιτ! τσι9ιὲ

Ρία: π ιιιιιισά ρτοροΒιο. ὸαιιιιωτιι σΙΐστ"σιιιτι Μι: ριοροί. ορστειιιἰιιω, σιιιιι ρστρσιιια Γσιιΐιιε τσιιιισιιιισ. ιω

6"2-ΧΙ"· 28. Ι.Μ»·ιω ω....ω» @ο .μασ Φι'2Μ ΜΜιστέσ Ι ι!σ ι!σίσιδιιιιιιΙιεετατιιιι ρστ Οιιτιίτιιιυ,ιιιισιιι ιιι ιΙο

· ~ ω» υψιάμα:.ικάκω ω... 6σνιιιιιΡοιιιιίσιι .Με ι ιέι:τιιιέιΑιι€ιιΕ.τιοιι ιιιτισιιιιιιΒιισΙσε,άοσστ Μι. Δ»

'70° σοτιιτοι!ισσιστιιι τσΒιισ.Πόσι. Διὶ τΙι.άτιτπιβ ιι-ιιὸά δ Μἰάὐ..ἡ-σοισΙ.Ικἰἰ£¦ αρ. 3. ορστειοθάσιιιιιτι ρΙσ·

(σ. Βοτιιιιισε Πσι ιισιιιιιτιτσιιι τιισιιιιιι.ηιιιιιιΙο ω”. τιιιιηιισσβσ ρσσσετιιι τιιιισ άσ-ΐσ&ιι θι!σί ἱιι Πισω `

ΡΜ θὰ ορστιιιιτιιτ; νοιιιιιισειιι Πω, α!ισιιι ΓρσσιεΙιο, . ΡΙστιιιτηιισ.ορροιιστσ ίοΙσιι_τρτιιιιιιωθιισω χ οριιε

ιιι” “οι ει! Βιισιτι ίιιρσιτι:ιτ. ι!ιτΒιιω”8σιισιιι· ι Δσρτιιιιιιιισιιι:8ι ςιιι8 φωσ! ρΙστιιττηιισ Βι,ίσι:ιιρστ

Μ, «με νιιιιιστίωστσιωτσε ισ ιιιοιΒιισειιιιιιιτοΙστ ι Βστιάισιιιιτ ι οώιΜορστιιιιιθάσιιιιω ιιΒΔι.ιΒιιίι.

οιΔωι. Ει60οωιωω ιοιιιιιιιιιτ , ι!σ το!ιιτιιιισ Ξ άισιιιιιιιτ ρσσσετε.-Εοιιστιι τιιοάοιμ ιιιτ.ιιΙΙιΒσ Γιι!- ι

Βσι,ι!ιι·ι8σιιισ σε! δωσει ΐιιρστιιιιτ. τι έΜιισβτκιαπι - Χαι. δ: ω. Ηττα, ιιτ Γοιιιιια 1οςιιωιιιτιισ νσΙΙσ, δ:

·ιιο!ιωτιση αιτηση ίιιΒΓιιωμα ί-σ.ιιιιιι.ιιάο ιψιιτιιιισε ορστιΒιιε σοιιόιισσιιτιβω ει! Μαι:: ειστιιΔιιι. .

σιι_ιιοιισίὶο Βιισ ιι·ιοτιι!ι ίσιιιατιτ ρτισσσριιι ,·5ξισστσ| Αι! σεβ. τιιτιοιιιιιιι; Β.σίρ. οι! ι.ιισ8.σοιιΓσηι

ι νοΙιιιιτιιισιτι Πσἰ , ιτιισΙΙισιιάασΙΙ:_, ι!σ ιιοΙιιιιιιιισ . σιιιΐήιισ ριοτι. που .τι.ρστισέισ (ιιιιιιιτσιιιτ ΒσικΒ.

ι βσιιιιιι σιιισ ιιοτιττιιι: ιατσ ιιι1τιτισω ιιιιιιιτ.3ισ εισαι στσιιιιοιιιι8σ σουιστιιιιιιοιιιτ απο οιιιιιιισιιε .
· ιιιί1Μισ5.ιιιιοιιισ ΡοιιιιΒσιιω . τισ ορστιΒιιε κι θ» ίιιισ τιιιτιιταΙιισιφ τσςιιιίὶτἱε , Η ιιιιιιιμωπ νοΙιιιιτιισ

ιιιισιιι στστιισιιιιρσάσιιιιΒιιιι τω» ι!σιτιε τιιιιτιιιιι σκετο σοι€τιιέι σοΒιιιιιιοτισ ει! ΙιοιισίΕσ ορστιιιν·

Ι π Δ τ στη; σοιιιτοιιστίιισοτιιτιι!ιατστιιισε. -. τ. ·ι. Δω ρτεσιιστιἱτσιιιτ.:σὺω.ιι.ίιι_ ροισιιιιιι τειιοικιιισ

ι -”" σ . τι 3. σιριιμτΒιι.τσΐρ. (37ρτϊσιιιιιιτι Ιοσιιιι ω» (αδ ιισιιιτἐ οτάιιτησ κι Βοιτιιιυ τστιοιιιε, σκοτώ

ι ἔ$:ΐ·ϊ:' όσ σρστιβιιε τιισ_τἱιοιηε, σ; ΔιιΒιιιτ. σαι Δια. ιστροίτι.ιιπ ..τι ιιοτι [στιπρστίιταΒιισ ίι:ιιίιτσιιιτ :ασ

Ρτοιιιάσ ρ6ιιιι!ιιι , ν: ιιιιστάιιω σοιιετιιδι σοΒιιιιιιο- .ΟΠ..,......._ ιιΞ στι” Ε ρ. 47ιιιι!ιιιι: 2σιμιιΐ στέιήιοιιιι»ικτ,2ωω.τ. '

Διαισθ'. “ΜΒΜ σ· τισ[?τιι;ξ ά "Πω[τιιιιιισιτι, οι "Μάρ ιισ,ιμ:Ἑ ει! Βιισιτι ιιιιτιιτ. τσιιόιιτ,ρταιισιιιστιιτ.νιιι!σ

ςιισωιιἱτ ΠΙιιΈιιιιΜιι6:ιτω ΒσιισΕστιιω ὰ στσιιιισιισζΣιιι!ιοΙπ.ι μψιιστωι, θα μεσω ΙιΙσιη·κωι ιιΜΜιια

δ: σου ίστιισιιιιιισ ΡαΗ ΐιιιιτρτίι. ιιοιιτιιιιισιτ-τσίρσ?Μαι __/ὰιι κι ΜΜΜ ηιιιΙσω, @μια θιήσω, ›ισμιωι- η ό

νδ” οι πιθισιι ,.·ιιιβιισέι·αιισ Μ;πάω ώμο( , Μ; &ιιισσι:σσριε :μμ οιιιιιιΒιι;Με τιστιιτιιιιιστ τσιιιιι- 1%

σα» Αι!α..ιισ2. ιι:Μοτ:Βάσε .ιι.ίο!ιιιι: τσςιιιτιιιιτ 48 ,__ `· οι σ:: »πιώ :οιιιιιπιιικτ ιιι &οπκιι›,|ι`ιισ;υι Με..ρση2·,

. Διὶ οριι3 Ματια νται: ιτιστιτι:ιτιιιιιι. Ρειι!ιιιιι σεμιτω”Ρι·οβι·Μ, Μην! ΜΑ......Μ.μιιώω Ριτσα

_ στα. νι» ποιο, ιισστιιιι;ι ιιτΒιττιιιιιι ιτιστρσισ ΔιιιἰΜ ι:σιιτ.νι σιιιιιιιιιιιι! σου Ρτοσσάιι σε Ει!σ , ιιοσ σθ: θα

8τιιιιιι σ8σ τσ, σιιιι:ι.σπι ιτιιιιοι:οιιιιστιιιιιτ ιιι Βοτιιιιιι. 1 σιι6ιιιιιιιισ σοιιΓι:ιστιτιο,ρσσσετιιιτι Π: , δ. 'Πο.μη.

σιι-ιιιΒιισΙιισισ Διὶ Βάσω , ιιι σοήιισ Ρτοθσισπβ0ι χ 19.ιιττ. τ.ιιι 4,28. δα. Α08"Μ20$ωξτ [Σω-Ναι

ηιιοιιιοι!οσιιιιςιισι Μ! ιιισττιστΗ:. νι σἰιιιι-.Ξριιῖι Μ“.ϋ·..

Μη. ιὶιτιὶι ι ιιοι!ισσιιιιιιιιτΕΜτιιιω σιιΒοτιιιιιωριι- ω...» °Ϊ"

πιιριιτσιιιτε ρσι:σσιο- ρωισιιω ιιιτσΠιεσωι%Βω ”””””

πω» σιισιιια.νιται ιπστιωτιιιιιι. ·αιιζό. ιιιιστάιιττι

νι!σειιιτιιρισ ἱρίὶ, τιιισε!ιΒστιιιιισιβιιτίιιιιι ρτοΡτιᾶ.

νιτιιιτσ σιισσσστ,ιιρρσ!ιατσ ορστα_όιιιιιιιιιτίοιιιε.ιιιο8

 

τσι:

.4ιί "Με

Πάω Ισ ?Χ

Βστἴσιιστειιἱιτ ίξιισιτι.. γιισίτστιιι_Μ.. 1.οάδιιη!ίσ. ιιιιοιιιονιιιιιιτ ιιι.ίσιι(ιιιιιατειιιαάάιι&ο, σηριισσιιε . _.τι. 2.ροΜιιιι. Ιιισφέιισιωι Ριςέιρικσεταιιιω.σδι μαϊ ἀιιεσΙΕ,ντ Ιιιτιωίιπι ινσισσιισρστ Ρσσσειιιωιιιιστο

Μι ιι])συστσιίασ νσΠπιστσιω ·νειαιστηιιιιάφωπι- Ιι ιτ.ιιι5.ρ€ταβ,ρριιεσά ΪεΪιιτσωιἱοιι σιτιιἀιιςσιιει«- σ ΑΜΒ'
'θ. Π · , η· Η *Δ ` Ι. ;· · ι.·-·,:ι. Ι77ἶ

Ι""οη;Μ τισιισιιιοικ.τιι βια... τ.. 8σ3..Κσ τι. ιστοτιχ._ .τ - .3.ιισ8. σιιιισ .σιιιιιιιισιιτιι . -12°ιτισιιΩΡ93 ει”

°ω“”ψ". ιιρστισ Ιοε1ιιιάσ..Διιιιιιι0 8σιιστιιΙι 5 ει] σιτε .οι βῷΙΟτι τιιιιισοξιιστιιτιι ιιιισσρισ Πσρ:ιισσ σε σι:σμ8τιισ ·

,Με ιιι!ιιιτοττιιω 8τιιιισι τσιτιιιτισ.ςιισιιι οιπτιιιιιιιι ιμίτιθοιιτιστιιερστιτοτιο.σφι;) τι σα: αέκαΔ.Ιιθ. °

 

ι . . ωιισσιω (ώς: ιιιιιιΙιο. 8σιιστε!ιρτιιιιι ιιισιιστιιιτ ι. @ά ιςἱΜμβσ°$40ἱ. ει. “Η ιιιιι.ΡτσιισΕστιιιιι σε@οι

Δ °σιιστσσιιροπιιιιι;"ΦΒιιιιω σιιτιιιιτστ.ιιιιιιιιιω πιω @σπιτι Ώσιιέ.ιιισ σιιισ ι>σ.ριΨφιιιτι ττιίριτιιιιι..Α,τι

μστσ.[σάστσ,ίιιιτσ. ειιιΒιιΙσισ._ίμιιιο·ιισστσ , -σειλη ΡοΙΙὶι !ιστιιορξηιιμιιιισβάσ ξιι:στσ,άι/|ι.ρ,8.έξιό.

τ η. φησι ισιτιρστιτσ. δ;;; “στο ιΙσ Αιι:Βτοι μοβ. ιιιιι ()σιστιιττι @ΜιαιτιυιιιιΕσστιι_ισιοισιιιιωσίζστ, . . .

· νιιιιιστίιιιιιστιιιισστ. ιπιιιιισ άοιισιι_ιιιιτώιιι, ιιιρστ-- Φρισκ τιιιιιι_ισ νιτιβιιιβάσ ,. ρτστιιιο (ιιρσττιιισ...σιμ ἡ - .τι

Η... Φωτ: ιιετιιτσΙσιιΖιιΒτἰιἰΞ σισειστ3.ι, φαω ν”. τιιιιιιστημιοτι σα. σοιιίοιιιιτιζι σιιιιιιισ ριαιιιιισσιιη

ιισι(9 ετσητητιε , ·ρωσιάσπριέικσ.Μ σηιιί8Μ και!!! :ισ ιιιβἱιἰϋ σ. :μια Ρτοροτιισιισιι:ι ιι:ιιστ οριιιιιιτ_στᾶτιμ .

> · ° !ξηΡσΥΡηισπισι, άμιιιι|ςρτασοβιουι στιιισιιαπισσσιιιστ._ τιιιιιι 8η:τειισιμω ροίι:ιιΙοι. [ιιιιιιιιιιιιι ιετιιιισ Π...

ι . “απο”μοιιΠιιιμ@βρισκω ιιιιιιιιητι ω.ιδιΠτστησιικ Μισο ρρστιιτσιτιμι;στατιιτ Δ Όσα: ιιτειισιο τσιιπροιισιιι

: ά σΙοφωι 8σι·φιιιικτιιμ ,· ιιΠσο σιίσ ιιΒιι6Γσσιϊιιστ σ: .ισιισ'.4ιακ8.Ιιθ.ς.άσσιισιι.σηρ. ι5.οΡστατισιισ

Γ Ριιτιι1:0χόο!ιδ. 7,.ιιι Επι. σ. 3. ιιότβσ τιεο:Έσθηι:_|ξ Κριιι.σιι;ιΡΙιτιιάιιισιμισστιι,6σ ΒΙοιιοισ ιιοττιιιισ. 3 τ

"τιμ που» ι.......... οπιιιι.ιμΕκιιι.αστιβιιημ _Αιὶ4. Βσΐρ. . οσε νιιΙιιστ_ ιιι ΕιιΒιι!ισ ειδιιιιιιιιιιισ

Ρ @φησι φωσ .ι.....@Μπι ωηριβιιέψ ισορατσΜτι σιιιιι οιιιτσ.στ,ιπω ιιι ιιι ι πως ιιι ιιοίττ"ιιιιι ΡΟΚΦι ,

Ιιιωωιιι , οι κα”Μβι ιιΔΥ!9:.ττφΜ Φριτσο ρ μι»! ξ Ισσισ: ι. τισ.ιιλπ.ςιισι ι·ιο(ιιιιώ ιιιιΒσστΙΙιιιι5.9τσιιφ '

- τσἰἰιιϋιι#ειτ #ι···ινο στι” ιΜιειιιυιιιι=τιικ' 6ο=ιο<ιώσωσωτι τι ιιιττιιτΜιωσιιι ωστε ω.

τ · ιιιοικιιισ. σιιιιτιεΠΙιιψΑροιι.|ιιις_ησμβησηισ, @οσε τησ . τι ει! ΜιιισιιισοτιτστΔιιφισττιπω. Μι ,σ.ιιιιτι Δ... 5_

· ξισιτ,ῇιιι σκέιέ[στιιι: *ο Εσιιιιόετι;ι. ριιτιιτιιιιι.Ρσω @ίσης ετιιιι.σρ δμιιιοτσε ι σιιιι ι;Μιιιοτι1Βιιι σρι;ισσα _

μι.ροη [οιιιιιιτισειιΠσ ιιιιιιἰΙἱιζ_|-Ρσσιιι!σ σειρὰ” @σοι ορσιε@Μειι;ιοτειια :ιιι,9ιιιριιτατιι Αιιεσιιιιπ

@μια Ντα ιιισι·ιιρτισι,ίσιδ σάπια σφιισιιτ(ιιιπΒιμ σιτσο ΙσΒσ_ιιι ιισιιιτσΙσιτι σΠσ-ΓιιἐἰιἈτιιτἔιἱιιιρσσσιιΒὶ.. ι ·- -

 

ω!! 4.

 

-4.“,#8· τιστ;Ισιιτι ει! σι&ιι:ρ_ι,.ιτσ τιστιιτιιΙσσ:°ιξι )!!ικΙσιι. τη η". ίσια; ιιιιι ιζστιιοπιι>υε ι:οιισσόιιιιι τιστιιτοΙσωιΜω

· 'Η. · ι?..ζζ.ιιι6.4. ι78.'ΑιιΒιιίι. αρστισ ριιιιίται,νσμσισ ¦ @ιοτισιιιΠσι ν: Βιιιτύσσι"ΜΙιε ιιιιιιιτσι : Ιιιιὸιιιιι .
4"Ϊ"|Ι° ' Α ισιιιι, κ! τωιιιισιιιΠσωρστ @σε Δ; ρΡστιβιι“η4 ; ω;σνιτιιιιιιιι.ιισΒιιρι,σΙιςιιοά,ρριιιΒοτιιιιιι τιιιι_τιιισ

ειιιιιιιιτρσαι.ιιιι..ω τισ νιισιιιζὶ;ιιἔ;ςὶιὶῇ.ἐιχΒ @τῇ ε05εςιξιιιισ σε! τιιιιιι]18;ΩΡιπι0η98 γιι=ιιίσ'
τ .·· .η Ηιιι. Τούτα. 3. ω. "θ δ) τ! 3' εσιιίιιιαι.ιι

ή”. _



Επι" .φ
κ

οποιοι::

Πο.

.ιι σ.

κ”.

18ο..

1'ιιρΙ.ιοικιι

,ποπ ού

Ιοοιιιιιιο

πω? ο . Βι#. 2ΧΡΊ. Φο ιιιοι)ΐικιοικ (;ι·ιιιι.ι. πο» ΙΧ

οοπίπτοπἰ π. ιι.πι. π. ποιο. ίοοποι.Ικοοκ.π. Μ·

πωπω. ιπκοεκπιπ Μκιοοπκ οκὶπκκἰπκκκ,π απο" Βο

πο ποτπκο!πι , ιΠππ κοπ:οπ παρω: ίπ ιπο!ππ: π. ο!»

πω.ιπω ,Ερκορτοκ οοπππππκπ οπιππι Ποκ , «πω

ππΠπκπ πο οάο ρκοποοπκ ορπε , πποπ ρκοπο ππο

απ; υπ ποπ ἱπίἱοἱοπτ. @πα πιοκοπο κωροκοππο

ποπ [πω. ίπΠἱοἰοπκοπΗ5οοκτοτοκπ ροοοιππι : ποιο

ιιωιο_πικιπ οοπτκοποτππτ : π: οι ποπ οπίοοπτο , Η

Βοκο ροΙΤοπι ποπ πιοΙο οροκοκκ: οιππιπππ πι.ιππ.

ὶο κποκο!ποκ πτ,οοορκορτοκ ροκποκίεκπ νοΙππκοποπ:ι

(οκπροκ ..πιο οροπππκοε:ποο ροοοιικοΜε.ο ποποκπ

ρπιππιπ ιιπροκοπιπκ;ποπτ ποο Μπαπρο:: οπο. απ

πωπω ρκοπιιππι; οίκω Επι.ιπ τοκιπιπο. 8ο πἰπκπο

οκπιποκιοπο νκκιππο Μαρκ” νΙκοκιοκίο κοικιοπ

ποπιο. .ω δ. πο8.οοπίοπ. Απ ι.ρτοο. οπο @πιο

Βοποποιππο κοοπιιππκ .ο οροκοππο.κπ πωπω,

πποεπιποΙππκ , πΙππ κπκποπ Πρμ οίκ ποοκοποι παπ

κιο διοπκ ιππποοοποποιπιπ κοοπικκκοκ .ο ιπππΒοπ

ο ππιπ κιοκππι ποιπκαιο,οππω κ.ιωπ κ «μια τοπ:οπ π.

ἱππ “ο ποΕπιπκπ πωπα..ι οκοοκο , ποπ κοκ.ιπικό:

(ροοωοοπικπἱπ ροκ οπιιαπω,κω ΐπ$οικ ιιπππιππι

οοπιπιππορκιππ ιποποπικε.Απ π. πορ.κπιποκ. ορο

ιι:οπικπ κι:κόκοΝτοκ οοπἰ ποπ ἴο!ἱκπι Ποποοίο οποία

ρω.. ροκ οοποπκἴππι εοποπκ!οιπ,(οπ απο: ωο

πιΠιο ροκ ίποίἰοποπι 8οοοιπρΠιι:οπιπκπ, οπο πάει

ποπ οίἔ”οοπἴπ·οροκἰςκποἱ-ἱ. πω. πο8.ΐοππο ·. Απ

· ρκοο. Με. ππποκ. @πιο νικκπο ποπ οοπιρακιτπι·

ΜΗ ροκ πωπω @οι ίκοοποπτικοε οποσ "ππο πο·

πικαπ, οπο: οπιιπΐπορο οοοπκκππτ πάω .ωπ.ι..,

οποι οποοκο ππο'ίροοιοΙκοπει!κοΜε πό ροϋπιπποι

πεοΤιο.κν.

.οι ρο#ῖι Πιιι·ιιιιι ιιιππιιιιιιι.οιπω»

ιιιιια!ιιι ·νιιιιιιι οιιιιιιι , απ· πω... ιιίι-:

οπο.: 8ειιιιιτιοιιο: :απο ρποειρΜ ιιιιιιιἐ

· θ!! ο. ιπίιαριοιιαπ οι π ο

πωπω. ροτοΐο .ο ππκποπο οκΒἰτκἱονἰποἱ

· τοπκπικο: κ. οκ ιποππο ακοκποδο πιοικκοκκο:

π. οκ ρκοπο 8οποπιοοικοπο: 3. οι ππκπκοπ ποπο- _

'"”"ὶ"^° πο. κ. κποπο ποππἱκνιποὶτοπτοκκοίἱπο εκοκκο , οι:

πω. - .

κὶι.

ίπ 8¦"ο

|κό?. μπαι!. οοπικπ Ροκι8. π.οπκ κήπο νιππκπ νἰπ

οικ,ποπ και οι ποἱκ,πιιὲκπ νκποππκ ππποκκ ιππο,ππ

' ποκκοοποπο : @οποιο , οτ Δπ8ππτ. Μ. 3·.οοιι. πο::

φωτ. Ρο!ιι8.οπρ. .ο Πιιιιιιι!ιι οιιριπιιιικ οιιριάικαι

οιιιιιιοιι/ιιιιικιιιι·. 8οΙοοοπκκοποκπιι·πο 3. πιοπο , :κι

ροΠἱκ τοπκοπο οοπτκο ρκιοοορτπιπ ποιπ·κ·ποοε πιο·

κίποποποπο πιοκιικ,ποίοπο παπι ΐπροκοκκ.

Ρκιπιιι_ίοπκ. ποοοο, πωπω κοπα·.κποποπι πο Μέ

πιἰπο !ορίο νἰποκ Ροδο ποΐοπο ΐροοπιπ επιπιο ροκ

ΟπκιΜκπ:Βιιιιιι·.ΙιΙι. κ.άοΒιιιιιιι ιιρ.·7. ὰ ο ίοκποκι

· οοκππ·ι.οπκ ρπτοπτ , ..ο πποπΙιοοο ορπο πιοκοδο κο

ππὶπ πωπω ροκ Οπκιππιπ,οποο ππω,ρικ. ρω

τω. πιοικοκ,Β.οκπ.7. ιιι|ι!ι.ο πιο ιιιιιιιο,οιιικ πιοΜό

καιω πι οιι·ριιι ιιιιιιι.ι ιιιιιιιιΡ8ι οπο. Μ.. Νιιιιι πι..

Μ. , ιιπΐιιιιιιππιιιιιιι ο· ριοκιιιιιιο. ΙΒἱτπκ ι, νκέοπτο .

κοπτικιοπο, ποπ πιω Μαιο πο πιο τ, πἱίἱ ίποοπκπ

ποιο πο ροοοιικο_. Ιπ Ρα!πίππο οοκκιρπ!ίπεοπ Ρο!τι8 ?οπο/Με .

Βϋπο, οι .ι . πιά. κο6. Μερκσροί. οοοορτοκο ππο

εκκποοΒικι. ιι [πάσι πέΐιιιέπκιιαιιι ΙΜ :κήποΜ·

ιπιοικιιιιιι πω. Θ· ιιιιιοιιπο οοιιιτο πιιιιπισιιοκ, οοιιι·ιιρφ

πιο; ιΙΙιοικικι ι.........ιι,ιιιι...ι. ο ιΙΙιι ιιικ!ιιιιιιιικο .

ριοριιιιιιι ποίιιιιιιιοιιι . ποπ ιικπιοικ οι: ιιιι,ρι ο.ο.ιιπιιιο

κοπο Ι)οι ιιιΠιιιιιι ριιιιοιιιιο πιέ?οιιοιιι . 3.Ε :ο ΡοππΕ

οπ:.Ιπποοοπ. Ι. οριΠοΙσ οι. επ ()οπο. Οιικι!πι8. πο.

ορππ Απε. και ΐοι·ιοικ : Ωιιο:Μιικοικ Ρ76/?Μ ιΙΙι ποιο

πιο,οιιι(ιιιι ιι'ιπξιιιι ι·οιι!ϊβέιιο ιιικικιιιιιι·. ιιιιπιιικιιιι.ι ω».

οι" Ιιιιιιιιιιι οι ριιιιιιιιιιι ο2'Μ7ο.0. Νεοοβ ο/ι' απ» , πιο

πι” ΟΠ.Κ0[ΜΙΠο κιιιιοιιιιιικ,πι ιιοιιιιιι και ιιπιιιιιιιιιο πι..

απο". Εειρι.Π.26..ιρππ Α0800.93.0οιπ ιιι ιιιιιιιθιι.κ

πιιιιιιιι ρικέιιιι.ι οιίιιιιιιιιι Με” και ιιπιιιάιιικοιιιιιιι θεέ

πρωιψποδοκιάΜιο,οοιιήιιο οΠ!οβιω.τρ7οβάθΙ άο

Πιιιικοπι ιιιιιιΙ οιΙοι·ο.Βοο.Ιποκπ ροπΙο εκπτο:Ηοιιισ πι.

ΠέΟΜ8·Ρ'ώπιο ριιιιιιιιιι, ιιιοψ ή πι.ι!ιοΙι αμα: ιιιοιιιιικ

ιιιιιπιθιιι.θο1οΙΙ.οριπ. κ Σοσπ.9.ρο!κοποπι πιικτ,ιιιι

ω..Ό" πο: ριβιβιιοπιω Μπι! ρι|ιιιιιιικ, ἰπ οοππκιπ.

· κ

κ”.

. πιο. _

Ιιιιιικ. Ι.

ιιι.

ΟοΙΙβί.

πππποἶκ νοκκιο Ζοππιπ Ροπο. @υπ ιιρι ιιιιιριικ πι, Ζιππι·

απ , απο οπι: που οποιοι" ιιιιιι.·ι!ιο έ ιιι οιιιιιιιιιι.κ @καιπ:

δωι08 ο οι!ιιικιιιιιιιιιιι , ιπιιι!ιιικ οιἰιιιιιι ω· ριιιοθιι·

παπάκι :Η Ώιιιι. Εικριιδιιιιι οι οιιιιιι . κι: ιιιιιππιιικιιι'

β” |ΙΗΜι"0ά οπο” ρι·οπιιιιιιι.ο!ικιικιιιο προΠο!ο,ποπ.ο οποιο οο!!πόκοικο·δοο.4. Ρκοο. οι Ραπ!» πω.

κ88.

ιιι φακοί. το!. 62. απο. 3. @διάπι" ·υιιιι/ιιιιήιιο πιστό Ρ"6· οι·

ιπιπιοιι οοοιιβιιιιο [ιιππιιιιιιο β .ι ιιιππιιιιιιι!ιιιφθιικά- ε* “Μα

ιιοι|ικιπ.ι, ει· μα”ιιιιιιιαφωφήι,ιι_ι. κοπτι

οποια: ιιιιιιιικι, ριοοιιιιιι .ε Βου ρο[οοπ πιιικ[ικοιι!ιιιιιιι,

ρα· 9παιιι πι... ριιΠΞι ῇιβιιιοιο.ί πκ7ίοίο. οι! κ . ιρπΙ. ...ι

διιιιιιιιι|ι0ιιι. 2.4. ΜΗ. [πιο "απο Μιιικιικιιιικ , πιωπιο

ιιοιι-ριβιιιιο. Ει_ «πιο [πιο πι· απο:: νκβιιιιΜικοιιι.

ΡιπΙο μια. .Νιιιιι ιιι καπκπιπποιπ ιιιιάσ.ιπκι π· ιιιοε

:ποσοι ριοριιο τοπικ:: ίοι·οιιιιικ , οι ιιι π. οποιο: προ..

ιιιιι.κ πω. , κι: οι" ιιιιιιιιιιι. Τποορππ. κο!εππε ο

θΙοΠι πι πι. κ. Διὶ διι·ιιικΙι. ιο. 'Πιιιικιιι οι: "°“Ρ. 4

ρισ|ιο0ιπο8 πώ“ΜΜΜ : ππο-ιιι: , κποπικ, κιιικικκιο οπο:

ιικι|ϊιοι οιι·|ιιροιιιι,ιιι|ι ι|Ιο οιι.οιΙιοκιιι "Ιω 82ο. ·

Δούκα· οριι·ιι Μιμή. ιιι Μικιι6. Απ». 37. ποιοί·

ποπι πιπκπο επιππο ποίΗκπιππίοοκπριικικ ποιοι,

οποίκαάο 8ποοκπτοπΙο πποππκ , οπο τοπιροποο

.ἱπιροΙΙἰ:,ποπ οπο ιρΐο ιιπΙκ. πω. ποοοπτ Απιποπ

ιιι Ρ[4.3.ά· ΐιΠ.84..Βιιιοιι].ΒιιιΙ.π οοιι.'Ρο!ικε.

.ἄι£κι|Ϊ.ἰι απ. ι. πω. απο. η. π» ροπ κοοοπΕπι

πιπ!πι τοπτοκκοππιπ 8οποκο , οποιο !οπἱοκππι , οι

οοπο!ππιτ : Νο ιιι π.. ΜΒ |ιώ0,'Ι"Π ριιιιιιιιιιιιιιέιιο

ρΙιιιαΙῖιιιιι κ, πο! πο ·πιι·ι!ιιιι ιιιιβι·ιι|ριτοιιικ[ιοικιιέι οι.

πιω , πο! κιιο?ιιι|ιιιι ιιιβιι:[ιδιιι ιι·ι|ιιιικιιιι , .ιι :πιο

ριιιιο,πιιιιιι οι: ΑριβιΙιιι , μπωποιοι:: Βοο , οπι

πο: οποιο νκόκοκιαπι ροκ ποππππκπ ποπκ31κπ Ιο(πιπ

Επκι1ϊππι;8οϋπ.$ο.ποπ:. πω». ο3.πιοπἰο: :καιω

πΐρκοοιιιιιιιι.ποσάβοιι παπι, μα! ιιιιιι ριπϊη'ικοοιοο!-·

κ”.

18ο.

Πού. κ.

ι8κπ

,,°βο .ο

απ. ρκο κ. Γοπτ. Ρκοοπ Κήποι. κ . π. πρ. Μο. ὁ ΜπουκοαΜοβ "πιω πιιυβί?ιιι ι|Πιοικι.Εποπτι π..

ιιι». 8. οι 8οκἱρκπκο,ὶπ οπο οποιο κοπκοποπιε οι· οοκ νοκ οποιοι ΡοΙιε. ;οίοοκπκ , Ποοκππι οκοὶκκἰπκπ

ᾶοκΙπ κκπιππ:πκ Ποπ . ΡβΙ. κα. Ιιι οιοι·ιριιιικ πω» ποπ πιο πο! ρ”οοοιπππιπ πω.. Ρκοίροκ πω;58:08.

_ κιιιιιο πο. 4ιιοιιψι·¦ιιοιοιιι κιιιιιιι ιι πιο , ς”*ιιδΙιι.κβιιιι οιι!ἰαι.2ιιιῇιιικι8ιιιιι ιιι ιιιίιΜποιοιιο ποπ ιπω;..ι ιΙΙι

ι·ιιιιοι!ιιιιιι. κ η.ΙιιιριιΙβιι οιιοι|ιικβιιιιοικ κάποιο. κά· βκαι .πιω ιοπιιιιιιιιι, κάπιιιιιι ιιιιιιιπιο :πιώ νηπι

.Βιιιιιιιιιιβιβερικ ιιιο:Μοτιπ.6.Νο ιιοκιιιάιιοιικ πιτσι- πω»πω... ι·Ιιιιιιιιιιι. πο ἰπκοτοε πο: ίπ κοπτοκἱοσ

8ποιοικοιιι. 2.6. οικω ιιο πιιι·οκι.κ ιιιιοιιιιιιιοιιοιιο. @ιο

οκιιππι ίοκιπέι ποοοπιπκ , ιπ ππεπζκοκοπιοκἱοπιοπο

ἱκπρ!οκπκο πιπἰππιπ οπικΗἱπιπ: οκοπο.π. ποοοίπι

οικιπρκοπικο οι π8πππτι :οπκπ ποπ ροκιωποοπε ω·

ποίοκο ΐππι ροποπικο. π. Ε: ΟοποιΗῇε:Ακππῦο.ΙΙ.

οοπ.9. Ι)ιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ι/ϊ οιιιιι "οι πιιέιιικιιιιιι π·

ι μέ” ιιοΠιοι ικ[ικωιικιο ά ίιιιιιππέικιοιιοιιιιικ : :ο π. 8 π..

"πιά ιιιιβι· πο "κοσμο ιιιιιβιι·ιιο ΜΜΜ" , @παπι

Ρα ιιι/σιοοιπιικ ριικιικιιιιιιι. @ι-Μπο· @Μαιο

ποπ". Εκπποκιπππο νίπ :πιει οιοκιοπκποποΕο#

η».

¦.`ζ.

ω. οΦΗΜΗ:οποάο , οποιο !οπιιΕπιικπκπ τοπιο· ΡΜ· ϊ·

:πωπω 'πωπω. ε! Βοο ροίοικ κ κπιπ 8κοπιικππι

πάκοπίο , ππἔιοκπποκπ οποπτππιππ οποιοι: κοπτι6

ιἱοπἰο νι&οκπιπι πωπω ιιπίοκκοοπππιπ μια:με

κΜ.Α!ιοοπκ,ντ ΑπΒπΒ. ποοοκιρπΜ και. απο ππο

ππεπππι,ίκ πο: ιρκοο, ποπ ΒοπκπΜΜΜΒοοκο,

πποπ οκοπιπο:|ιοπι ραπ” πεοκο θπεἱπιπο , Η νππο

επι εκοτιποοειιππο,κρ100 ίιιοοκο ποπρππιπιπο.

” ” Ι.'τοπικ



Μ.πιο: Σε"... ....ε.:..:..; Δε.. π:

.Ψ ·

- π". - ` η Ριοι·.ι:: κατω. :::ἱοιιιΒ. Ρο:ίωιι::::::::::Μέ [εεεεαεύ.ιε:Εέξοε μι.έι..°ρω.ε ί:: Με. .

:Με ι·:ιιιοικι!ι: ει! Π:ο: :ᾶιι: εΙἰεἱειιᾶο: πο:: ΐο:ΐεω· 'εφε. :4.επ.:3.άψ.19.ωε.Β. πω::κ.:μ.:.φ.,,.6: 6ο

ΨΞιίμω,

"ΜΕ

,πεινά

|95.

ρ

π”.

ε. :.....·

::8.

εεε:: εοομ:::ιοιιεε:ιιΐω :. ν: εα:ε:ε κ: ει·ι:::Ρ.. -:89.ει,. ε.:::ιιιιι ιιιο :ειίοΕο:ε, 8ε:τι:ε @Με :Με `
Η:: ω... ρεειιΙἰ::ἰ ι:ιο:ίοιιε ει: μπε ἰοιεΠεᾶι::, εοι:ιωι:Μ:ε::ι.ΓοιιιΜω. Π

οι:: οι! με ρο:ἱῦ:,οι:ὶω :ο ἰΠιιεΙ °οριι:ερρΙιεε:ιιι·;

ειιιι·ιήιιε π. εἰιι: μ:εί:::εμο δε, Με μ:ιι3: εοΒι·

:::ἱοιιε,οιι ει:: Με ριεει:ει:ι:ϊ.ρεειι!Ε:ι·ε Βε:ιεθειι.ιι:τι

“ Πεἰ επι: . αιμα ιτιοιιε:ἰ ω :εύί:εο:!ιέιιι:ι :ειι:::ἰσι:ἱ

ει: ιπο:ιιιο :ιοι:εί:ο νωει:, ωε:Μεοο8ι·ιιε εο8ἱιιι

:ἰοιιε, οικω Βειι: νε! μ: ἴεἰρίιιιιι . ιτε! ρει·ειιιώι:

ῖ:::ιιι·:Ιε:, π. ει: εΠΐροΒιο:8: οιι!ιιι:::: ε:ιει:::, ών

άεΒι:ειρ οποια , :τομ εὸεὸ μι· απο:: Με:: .::.

ΗΒει·::ιε,8: Μ:: Ειπε ει·εει:ιοιιι: 88 εοοίε:ι:ε:ἱο:ιἱ:,

. μ:ιιιίΐι:: Πει:: :Βΐοιιε ΗΜ Ματια 8: ἰοετειἰιιιιὶϋ

ηε_.νε! :Πιει· εμού: οιίροιιει·ε, νε! :Μ-μΠ:::ωί!!ε

:::οι!ι: ε:: ιωμε!ιτε . πε Μι: εοει:ιιιιο :ο ιιοΒἰ: ε::

·εἰ:ε:ε:ιι:.ε. .ΠροΠε: Ειοι::ο ΜΒ...: ρι·ορι·ή:ιι!ί

Δ Έ η ' Με: Γειιιέ :εφε με·

εει:.ΌορΒιο: .νἰἀο:ἰ: ειιίι:ΐειιιήιιε :ειι:::ιοιιι:ιιι

ειι:ο:ι: :ι!::έοΐ8ι·εΠοεεωϊι::ι: Με:::ΗΜ με ε::

.ουκ :ειιι::ἰοοε: εαπ:: ρι·ωτεριε οποια ιωιεετε. :ειι:::ιοιιε: ρι·οροι·ιιοικιιιιι.ι: νΜΒιι: ι:::ι.ιι·ε!ιοι::

μπε: ρε:ΐειιει·ει::ιεε!οοιιω ΒΜειΠε:ιΒει·ε,(μοά

ι;!εωικι: Τυ·ιάεπ.οβ.#ζ 6.·:.°ΩΡ.23.) ιι! .ιι. εοιιίΠ:::. ν:

"Μέ

οι: ιιιί:ιθεει:ιοοειο ιιιιΠι:ιο εοωωι::::ιι: ι::ο:::- Ϊ Ρ:Πζι:: άοεειι:,:ιο: εΠε ιιομ:ειι:ε: οι! :ειι:α:ιοοει:::ι _

οιι!!ιιιο :ΗΜ

οσοι:: ιια:ιι::!ε.

8εει:οι!ιιίεο:. ιιΠΐι·ιι::: , ροΐΐε Βοωἰιιει:: Ιερΐι::ι: ΡΒ:·Εε: εί:,οι.ιε άεΐε&ιι :ιἱἴειιιιι:Ριιιιεἰρἰῇ,νεἱ εσο

Βιιε Βι·::ιιι , επι:: ἴο!ο ιιιι:Ηιο Βειιει·:Η νιιιεε:ε σου

εε: ιει::::ιοοε: , ε:ιιιιι: εποε: , ρι·οιιοειιο:ε: π!

:::ιιἴ8ι·εΠἱοι:εω Πει:: :ιειιι:ε!ι:: 8.Τ&ε.ϊκ ::.ι.Μ2.2,8.

ο ε.:.ει·:.2.8εει.εκ.οκ.ά··ω τεμ0°.[.7εβε.άωιί. Πισω.

μ.3._ΚαθΙ.μ. ματι. π. ε)κα77°υ. Μέ. ῇ. Εεεπιιάι: ά@

9...._.........ω- 3°.Δβα!ειι.πι ...·9..2:.......7:.

~ Νεο :ε&ε ιἰε ιιοιοιιιε ΠιιεΒ:::ιε::οιίιω :ιαμ

:ιι:Η ἱΠο: ?”πβμεε. εερΠειι: :Με ι 89. ΜΡ. 1 . ΑΠοι::

.ο εΧρτεί:ε μα:: ,·ι:οιοι::εω ει: μΠε ε: ΠΠ: ο::

- :ιι::Ι:ο.·ν:δεοπα. Έ.7ε!πε. Ο:Βιιε!.: :!ἰοιιἰ:ἀᾶιιιι:,

οΙΤε , :Η απ:: ιΠ$ειιΙ:::ε μι: Κείνο», Αθώοι. θα·

Ειἱε!:οι:οι! :ιοι:_:ιΙδετειι:,Η ἰιιιεΙΙιεε:ειι: , Η μΠε

ειπε ει::ιειι&ιι:Ιι:ιιοι:ι Επι: :οΠιι. :ι::ΐειΙιεω :οἱ

οιιἱ:ὰιἰΙἰειιΙι::εω.ΑΙῆ Με:: ::Ε:ιο:ιιι,μΠε :ισοτί

:ιειο νιοεε:ερωιιε: :ειι:ιιιιοιιε: ιιιε!ιοπο:ε: εοι::ι··:

ρ:εεεερ:ιι :πιο τι:: , μια μ:εί: ρι·ορ::: ιιι::ιιιε ιι:

σπαει: μπαι:: ιοοι·:Ιε : ει: ει: Με. μα:: ::οι::ο Π:

οι::ιιε μπαι:: ιοοι·ιι!ε ρ:ορι·ι: νι::ιιιε. :::ίοι:ε (μ

ι:ι:Η ειικιΠο ιιι:!εΒι:ο,ιτι Βκτειι.6'ε!υ·Εε! (Μ."Με Η

:μή ε: εὶ:.ηιιιἱσ. ει! :ά :εοιιι:ιιιι: ετ.ι:ίπω ει·::ι::::ιε

:::ι:,ρε: Επι:: ιο:εΙΝΒιιιι: :ιι::ΙΙιιιω 8εοει·ιι!ει, :Παω

.:ι. ιΠειιι:: :ιεεείἶπιει:ι οοπιιΒι:: εειιίἱ: α. ιι: Πιο:

ε&ει9:ιι: .8.......:.τω....α:.ιω. :ρε::ε.Ε'ιιιιι!εω.

1,Μ” μωβ: μια: :πιεσε ρ:οριιῇ: νιιιι:ε Π::ειι!ιι: :ειπε

έ”.

3. Μ”.

.'υ›.

:ιοι:ε:,ε:ιειω Β::ι:ε:5ε:Βοοι1:πε5. @οοι:ιπ:ε: οοο

μι.. ἀἱειἱο:,οιιἑαι ίἱπΒιι!ε ρεεε: ι!εΒειιιι: για::

οι:ιιιε: Παω! εοιιιιιιιάίω. Μ! ίεεόι·Πιμ8::!ίΠιιο·

- &ιω.Αιι:εε.ρ:οϋ. ...Με οΜεάιμοι απ:: Βει.ιι:ι

εΙ:ιε νιίιιο: μαι: ιιεεεΙἱἱ:_::ε νοΙιΊ::ιεἔο :ιΙΐιιιιι::

εοοΓειιίιιω:ει·ΒοιιοΙΙ: :ειι:ειιο οικο:ιιιιιιιι: Επι::

:Με ὰ νοΙιιιι:ειε ΕιειιΙ::ιεω Μ: :·εθί:ειπ!ι.
ν Τμ.: (μι. εζει·ἰ:, ροίΪε !ιοιιπιιιειο ΐορί-ιιωθι:·ξ

εειε Π:ιει:Η: :ειι::ιιοι›ε:° εποε: :ε νει:εωειι:ε:,

ε πο:: οϊοι:ε: εΐοι:ε ἴρεειεΗ :ιικὶΙἱο ιιιόεοι:ο μι·

` (Π::ι::ιιιο:δ.ΤΙιε.:.π.μ.:ο9.ετ:.8.ιά 1.:5·ιμη.ζε

ωι·Ι:.ιιι·:.ι 2.ει»·.ώ· «ά ι ε. οοι,νι :ε ί:::::: Εεα:.:._ε.

_ ε. ι ο9._ει·.8.:.ηιοπεβφετεΠ,ά· Ι·'ονται·.3 ......2....ι....

16ο.]ϊκε . ιει::&ωι: ίειι:ειπιιιιο , μα:: ει: ε.[ειι:..

Μαιο: άοει:ει·::;Ηεκτέ. εποά!ίθ.3.4.20.Ω'.2..Β0:19.

δε: ε. άιβ.28.π.ε.μ :αδ Μ. εκ.:.αι·:.4..άΙ:.:.?ερ

κτ. οι:ειοιιι: με. επ. ε.. 4 ώ. ι . Μ". ι!οεεε:-.::ι:Πιι :εοιιι:ιοοε_ :Με @Με ειαεωω :εμι·::ιξἰ

ρο!Τε.ιο:ε!!ιΒε ιξε ιιι6:οτιιι (Π::Νειεικ 8: ωι::::ι.πε

Μ:: εοιιι::οιε::: Αεεω.4.ιικ.ετ:.ι.κά με: ι·.εού.Χ.

εσπε!.Ψώι:.Ξε.2.άι/!.ι9.άφ.3. ε' @Με : (.”.:Ι::.:'::.

£σιπισ.ιύΜ Ρστηιι·.Ιοεσω.: .ι.Σ'υκ|Μπ.2.ξε οι: :.82 |.

ε . ε :ΐωμ πω:: εοιι:ιοεἱ: . ν:μί: ΐιιί:ιίζε::ιοι:εω :Ποιο Βιιε8::::: νἰιιεεοἀιιῶ,ὸεεἱΒοω:Χἰωὲ ρε::

τεεε :στο ίει·ιιιιοι!ιιιτι οι:ειπ:ιι:, μα:: ι!εεΙει·::ιοι:εω ..ε...., Μ: ι!ιειωι::Μοε:ε.
Ρ Ρ . Ί

ομ:'Γερε:ιι:ιιι::Ιε εεεει!ει:: ιπ:ιι::!εω εω:ι..- '

:επι :ιΒίι:” ει·ε:ιι,ίει! ωσ:.ιε ΠΠ εοιοιοειιΐιιιι:. _

@Με ω.. ι:οεε:, με:: ΙΞοιεἰιιειο :ει›:::ἱοιιε: 4 8:3°

ίεεΠε: δ: οιειΗοι::ε:, πο:: ειπα:: εποε: δ:Βίδι:Β ...κκ

Μ: ρι·ορ:ϊιι ήι·:ι::ε ΐι:ρει·ει:ε. :Με εσδ;ιιιιιιιιιοι· με -. ξ

:εωρο:ε:.5'ε:.Μ. 1.ά: ποιοι:: ε...: μια! ε. ϋπε.” .εΜ. η:: Τ:ι·ιά.ε·α:. 17.6· ε. 1 :.ἄε έιι-β09:·. $:.φΙ2:. έν. =°· Μ·

ε..1.·.”ηφ.........ι3.Μ..ωι.. :.ε·ειι. ιο9.επ.υ...ιά . ” 'ο ξ`:

3.ΜθΒΙΙβ έ:: Ι.'ΟΜ'07.4.!.$.Π7'.:ζ.άφ.Ι9.ΜΕ.6.5:ΜΠζ. · ' -Χ` Δ·

Με.: . έωιεεΦέιω. εερ.ε..ι.Ήε!εκ.:.:.άμμ.: .ρω

$. μ:: ε. οι... οι/Μι.4. ωρα. Βιιοόπω. Βά:ειιι:ιιι:: | .

::Βἰ::ῆ ετε::ι. (1ιιο:ιίρω :Με εοι·ι::οι:ε:ί:: ρΗ:ιε:- ω”

μιι:ει· μμε: ε:: ιιι:ι!ιο. ι3εωι. 6: Ρ::ι·ιιο: έ :μπι

Νο:: , οιιο!ε: ιωρο:ειιιιιι ϊ μ7βεει 8: ιοοι·:ΙΙ:. Β.Βεβα

:ΜΜΜ Α4

ιἰΜοιιἱ: ειι:εεεόειι:ει· :ε:1ιιιίι:α , ει: ρ:οπιι::δ π! φωιωιω

ομιιιιιι!ιιω ιιιΓιιΠἱεἱεο: , ν: ιιιιε!!ε&ι:: Με Γρεεἰε. Μ ΜΝ...:

εο!ιιι::::Ειχε μπαι: οΒἱεᾶἱ οο:ιιι:ι.Μο::!ι: . :μια

Πει:: δ: εοεορ!ε:: οποιο! οικείο μγθε: ιιο:εεεω

ι!ειι:ει· :πρῶτο , ε: ιιαω:: ω... ιο:ρεάι:::ειι:ιι ει::

ορε::ικ!ο :ει:ι·ὰ:οιἱιι 8: ιιερε:ιω:ι. , ν: Γρεά::σ

εοοοιι:ιιι·:Ιζτοοάο ορει·ιιιι:Η ἰρίἱιι:, ιοοι·αΪί:εί Π:

ἰωροΠἱΒιἰε , Θ: εεε:: ιι:ιιάιιιι: , εεε ι:::ιο:ε :Ποσο
νιιιιι:ε ι·οοόι:ε:ιιιιΚιιι·Γο: Εεε ι:ορ!εμεοεΐεει:ειι: Μονος-ε. Α

δ: ιιιιι:εεει!ειι:. Οοι:(εςι:επ: ώ: ..ιιαω “ειναι εά “ΜΒ °

ει: (ιιφμΕΠοιιε 8ερ:είειειι::: ἀἰει:ι:: ΜΗ . έν: ε:

ω.μ.ι....... δ: Ρ:8Μει::ϊ: ε::Βἱιι2 ι::ιιιεί:: Ρε:::; “ ·

Μάιο δ: :ο:ο :εωμ:ε ρ:εεει!ειπε Ρε:ι·ι:: ι;!ιά:ιιί

ωοι·:Η:ει· ἱωμ:ειι: α! ε::Ωιοοι:: ει::Γιι::ι. ΐ::!ΡΟ9 ο

ή: εοιιίεςι:ειι:ε 8: ει: Ϊιιρμίὶ:ἰοοε , πο:: ιιϊι:ει:εῷ 2

Ξ!ει:ιε 8: Ιἰιορ!ἰεἰ::ι·.Αιιιεεεἀεε: ιΙιειιιι::·: :Ηοιιο

ἰωρεᾶιωεωο :ιιιεεεάειι:ε .οι.ιοά Ιιεε:"Ροιεε:ιαο:

οιιο:ι! ριηθειιι:ο ρι·ιοειριιιιτι δ: εοιιι!5:ιοι:ει::'Εεε ριε:εοιιιΠιιιιο μι: ιοΠ::. ι:: πω::μ: ει!

ορε:Διιοι:::: Δ.ι-.ιιιι.ι εε :ε:ιιιιιΙ:: , ν: ...:ι.ιιιιεε::

ορει·ειιι!ιιιο ἱωΡ.οΠἱΒἱΙἰιε:. οποιοι:: ιι:ψόΒΐ-ι

Μια: Ξοιει·ι!εω·εί: πιο:: , ν: ΦΗΜΗ:: ιιοι:ιειι :πιώ ·

μ:εο:ια ίὶωΡΙἶεἰ:ε::ρο:ειι:ἱ: .ι5.ειιιε ΐρε6:::ομι·ο>

:πιο :ο ιια:ιιι·ειΠ ιιιοιΙο ορε::ιιιιιιοΒιιά. ιιιιοειι16::: ·

επι: , μμε επιιιι:ιι οι:: Με...: , ε:ἱ:οιίἱ με::

μΙΕ: . εειιΓε:ιιι· ιιιοι·:Ιι:ε: :ο οι:σε:ιιιιε!ιιιοιο:ρο6

κι:: : δι::ει·ι:!ιιι:: πο:: ε:: ::ο::, ν: :::ε:εσ:ι.ϊι· πω::

.δεη

ι-.....-27

μ Η :ω

.:.:. ο::

ι ι··ιε'.δι :

ε.: ν: Σ? ν:

· οι

Β

ἰωμ:ε:ι:ἰῶΪἱιη Πει:ε:'; ::ιιιι:ειι:Ιοι:ιιω ..εωε έΜΜ ·

εο!ιιιιιιι: Με: πιο ορει::ιι:. Με: ..αμε δ:

επι:: :ιωει..... :εφε ρι·οι:ειιι: ε: ει: @Η μέ· ·

Μια:: ν:ροιε :Η 8ᾶι:: ιισιιιιιι: . ιιιιιιι1ιικι::: :

οι:ει:ιι:ιο μεμεμ:εΙ:. θ:: οιμιο:ιιι:: ι!ιο::δ:ε:· Η

- Βε:,ωιιιο:ει:: :ει ι:ήειο:·ειο ΐι.ιΡε:::ε ιιιιι:ειιιαεεω:

οι:: νιιιεἱ ΙΗ.›ει·ε ...ω με::::::ηι:.ε οι:& ξο::::δ

"Μ, ειδ Με.: ροΙΕι:1:ιι ::ρι·εΒδ·Η1ε:οιή.3·. σ·_

3.ιι6.:.».9ει.ιδιωει. Νεεισ:°ω5άκροω ω...

οπο::"β @βιομεεσιε,[ ω... Μεσα.: εορτασ

ιΜΕ.ιΞεε ιει:Ρο:ει::ιο.ιοο:ιιΗ:,ομ οιιοοιι:::::εάι:

ειιιιι· ει:: ΜΜΜ 8:Μ'ωμιε3:ετρ!έΦΜΗ::(ΜΠεεε

μ:ειι:Η Με... , με: βι:ιρβειιει·ιο .ιεεεωω

μα:: @Με:μωρε@ΜΜ|εμΙΙΜ

' .Με.-,ρ.ιΜωειὶἱεΒ.ι.ἑΪ:2ἱἰπ:εἔἰπ3”ϋἰεπὲβἀω.ΡιΜΜ

ὐιιιαιἰαω“ἄιδεἐ.'_@ῇἄεκὶά ξέέιθμπει::, Με: Μα.» - . '

ο ¦64:

Ηίευσπρά/

Μ. ι.

. μήκη
με. .

.ΕΠ ε: ..ω πι:: , ....ω:εφ... Μίκα ;ιιβ.ι,ε:ιο·8ιμ ό 6· .

Ϊ :Με @Μ:ι ἔ~ι·€:Φ·σιεὲι=ιιιΖΘΙιιιετ<=ε+.

"Μ

[ω.:σι::ειο ετε.υσέκπο. δ:: ::ι.ι..α..ω Μ.σιώ.ει:Ρ. :!π[Ο). η

ὅ
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·91ο:ΧΡ ο;!Ροποά:α:=.θ24Μ ·δσά!”:?

' συ!σο;|ς:::.Νςκ μοοοωι η:|ἱ‹:ἰζῇ'ὶσἰ!σ|ο· ο - οσ:ϊοάσο: σο! ιοσι·το!σ ;οοο!!!ταφ. Ρ:ἱοοιοσ οοσο.

οιιΙσωπο, ώμο) οσπ[ισίωκ:, σ!έσουωοσ Με ηοείο

άτω. ` · :ἔν καμψ.Ε: Α:!!!:ο:. ι .σοι :οσΐ3.|σησ.αϊύΙΙσ έ:
Α εοφ·|μμο::ρο,οο;|οηΙ!ού:στ ,οπου η:: οπο;» :Η ἡ·

σ'στέήαο4[αδομ νομο σοφια: σολ: οοοίοι:Ιο :κοινο

εί:σήμ ύ;οδ.Ε: δο:!ρ:ο:ο , !ο :μια ::ορο!Ε!:!!ο κ!!ο!·

Π:: , Εμ!! τοο:ο!!:στ Πο:: οσο Ρο:ο!! : ίσος. @ί

:ω.έ

·

ά!!!μοθε::α:Ιοοο: υποζξεωστοπ ! :το ρο/[ω: Μιμι

Π” Ζοσομο.: “Ηΐ.4:σσά οσοστοο:.Ε: μη; Π.[οησβύΙΙσ

' ιζ· @οσο οι!! οικω:: βοοάοΙο.Ηοοσκο!ιο. ::ρο!!σοοσ!.

.ώ . Μ:: " ο στ!σε!,·νσ!σο:ο σΙ:_ ωο·οιοο: !:13Ρ0:οοε οι!

ο “Θ” ω Βοοι:!οοο:ο (ιισο:οοσοσοουσο:!ο.οσο: :οοοι:!σοσ

Ρο:ΜΜι ό·

σωρσιοπ:Μ

Μ0το!:.€ ἄ

ρέει:

ορο ιο'οοσ:!ο !:ο:ο!οσπασοι!!σ 8οση:σι!!:ο βοο!:ο:

σΠἱοοο!Μ ορρ!!οσο‹!ἴ οροσί!τοοι ο!σΕσιΒοοι-Βοο

. οπο!! οσοι:: ισο!!σοςι:οι β: σο: :σομι:!οοσω :Μο

ΐ δ:σιο οοο!ποο θσο::δο!οο_τοο:ο!!:σι· ρο:οε.οσοο°>

" _ οσοσοσο Π: :σο:ο:!σοσ οποσ: σο ομοι·ο!!ε δ: οικοσ

Β'"" :Μο :σε @Η οἱιιο σο!ιιο:οσ Π: ορσπιο:!ο

ο Με ρσο:!ση: Η: ψ!!! εισρ!!σε::!οοσ σ!:ίσω,σσοτήσσ οσο·

οο::ἔο;ι!σοοἱ, οσο σοῖοοο!ἱισ μοροο!ιο:3 οοο:!σε

° :σο:ο:!σ :αφτο σ!!,ν: πο!! :οοσο οι&οο!σοπ σθἱοοοἱο·

πιο Βοο!!σο:!σοσιο οσο! !ιοοσί!!, Μ! οοσο: ορ:ἰ:::·

:!!οο!ο_ιο :οο:ο!!:ο: :ο!!ο: , οσο οποσ: ίο !ιο:ο!οσ

” οπο:ο!!:; ρο:σί!οσοι! :Ποιο ν!.οοσοο!ά: οίκο οσο οπέ
| ξοοσοοιο:ο!!σ 8ο σκοο:!!:: Βοο!:σσ σε! οοοοο:ο:·ο-`

_!οιο_8οο:άἰοοτὶοιο οισι!οοχ ορστσοι!! ›νο!οοτο:!ε.

Έ:ο_ξ:σ οποιο: :οο:ο:ίσοοο !ο!!πο :ο!!!: σᾶοο!σοι

έ οόεο!:ζο·οσω σΗῖσοο!ἱιε σορ!ιοαο:σω !56οι!ΐο σο:: σε

@ο στο ομοσ οιοοορ 8οο:οοσσ :σο:α:!σ ν!ο_ο! ρο!!σ:,

ίσο! κοοι·ει!σιο Ειοο!το:σ::1 σο! Μο σωστο σ::

οσοοι!ιΞ ;2Βο!!οπο!!στο.” οσο: πώ .δΒ_·Ι11;!!!οο:!$

:σοοι:!ο,' ' Α (ορο-οο!!::ράοο!σοσ σοεο!:ἱοοσιο σ:
· τ οι:: Α' οιοο!!οσιο:σιο Βοοσοιοοοο!:οοι , οσο :σέ
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@οτ :ο

»ο ς ·

(20ή..Β

.«δϋζ ί. `

Γ:

- “ ?1.-μίωσο οπο: @ο ο: σοσοο!:σοι!-Ξσσ!:σ:σ:ο°ἱ!

Πιο σοο!!σο:ι $!!!οοο!!ισ σρσ!ὶοσο_ε!ἰ; ε9!.!Ο ρο!!!:
οοοοο:ο,:ο!! φοβο ΐορΑσιο:!τοοση:!σ: ρι·ο!ο:!σ οσο

€στ!!!: οσέβεβιώ !!!σσ::σ:ο φωτο: !οΠ!ο!σο:σιο:

_ >- @οι ο!οοοικο :οσδ!σο:!: :σο:σ:ὶσ ο! σΒ!σθεσσο

Το:"·"!:Μ !οΗοοσποοι οι!!σοοσε:: σο! ποσο: :ορι·σΓσο:ο

""°"°"°* :ισοοοίΒοοσί!! ίσοσιο οοοιοσ:!:σο απο: μισο!.
πο!εια:Μο·σ·| ^··^. · - . .

“Π”, μ” :οσο σο!μοι:ι; :στρι:οάιοο:οο:οσ0, ν: ιοοσοσσι·ο

οπο» 15- ο τπ:η)!!Ηοσο;ρ!οοσο:!σοτ ονο!ιιο:ο:σ σ:::στοσσει: σο

ωοπο». οο!!ο!:ο:οδ οοαΐοσοσ ξ :π ν: οο!ο:ισσοσοσίΤο:!οί!!:ί

!!::σε:ο:·δ (οο!!σο: γο:ο:!σοοοσ!Μ:οοι ,.ο:1ὲι:1 σο!!

ιο!ισοσοστο:::,!! σο:·.οΠο: ν:οσ(οσσ :σοοοε!ι:οε:

πιο!!! Οτ:°:σο:8::ν_σ!ύτο:σ!οο!σοστο:νσ!!στοστοο
ο .-.,..«Β. ·_(. . . -

;στοι::ο:ο:ο :πιο σσ::::::σο:ο:οσ!!σσα·οοο "Πο οοσο

οο::ίοσ.ι ίζω!!σωσσ ο&οσ σωστο ιος!ο!ισσ:πι :σο

, ° :σιο12!ο: ξει!υσο:,_ν: σο!σο:ο:! ίοοοσοι !ο!!ο!2:1:,

οσοσκο:ει:ιοοι ροσοο:: ΐοίρσο:!ο: , σο οοο!:σ::!ο

!σοοο!!οοσθο σΒ!σιιο!ίοσσρ!!σιο::!σ !ο:ο!!!εσο:!οσ,

Α _ οι: :.ίσο:!οο σο·:ο:!ε σ:ηο:σ::!οο!σκοσο:!ε ν!ι!ο:οπο

εοέοοσοοοσ σοοοο!το:!οο!!:οσε σοε!:ο:!σοσιο οσο

;ουσκε.οκε έ: ::==εοιο·ο .(9:=το- Ρ· ω, ο

:ιοοεο; οοιιοωοο:σ1::οποιοσο: νι::ο.::ισ ο:::ο!ιο:
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_ !ό=οοπεύεσθσσο.:τε=<ι=>= (==:ε=><ετεω ο····:=ο
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!!:ο: Πισω σε! ρσοοοο!!σο:ι._ ο °

ο!!!!!!οοι!οσε!!σσ::ηο!:ση ρσ:Εοξ:: .:·οοι·::

ιού:

ο

207. ` 1 υ . `

1Μια": τ!!:σσ οσοσιιοάοοι 22:1:1!!!:ο; Με. `!ροσο::Βάσ σε!

οστ:ισσ.
Ι ποο::ο!!:στρσοοσοσοτο !ο!-οΗΜσοσ. (οοσο: :σοπ

Π :!σοσέοό :ο!!σο:!!Βο!·το:στο !οορσ:!οξ:ζο::δο σο

ο ::οο!!:11:1 :σο!ο!ί:σο !σε!ο!φΈξοδ ο!!! σο:

‹~ϋ
ο

· :ητμτη!!ε ποσοι:: φτερό! !ρΠοε!!:. οπο σ!:οσά! ο

.οοσο::!!ο απο ἰοόἰοἰσ που: σ::::!ε αισοοο!ο:!!!

ο1σιοο!:ο:!σε οποσ ;_ !!οο: :οοσο , οο!ιοσ:!ισο::σε

!!κοο!!σί:σ:· τω! Ποσα! ίσσε!Ηωοοοσιο , οοσο:

ομοεο!_ σα:σι·οί:!οιο. Σα! οιοο οοε!οσοοσο ιστοσ

τ:σοο , στοπ:: Β:οοἰΠὶωἔι·, !σι:ορσ: :οσοο:σΙ!οοοά

' ἱσὁἰσἱοιο , Ποστ οπο:: ο!τσοσε οπο: ρ:ορο!!:ι οσ

Νοέ:ίοι! σωστο ίοο!:σο:!:: Η οποιο :σοτιοσ οο!!οο: “Μ” “_

σ! το:Γοσι·ο!!οου!: !ιιο!!ο!μπο ορροί!:α οποσ , οσο βασικο

Ρο!ι!ο: :οσ:·ο!!το: Ι ίσο! σ:!σοπ Ρομπ: οσοο!!!:ο: σο· "#Ρ"β"

!οο:ο:σοσ , σοι:: οσοοσ::ο!:›!οσο ο!!οοο !ιο!!ο!ο Μ·

' Βσ:ο οσσ:ο:!. ΜΑΜ· μισο; νο!σοτσε οσο οσα!!!

οπο: ίὶοτρ!ἰοἰ:ο: σο! ρ:οΓσουσοκ:!σω ο!σίσά_στο σ!- Δ

ΠοσοΗισ ρ:ορσΠ:ο:ο, ντ/ἱαμο οοο!!οτ: σ:8ο.σο;ιικοο

:οποιο :σοτο:!σοσ ο!!οοίι σρρ!ἰοο:!οοσ, !ισσ: που!. °

ορρο!!:! σΒ:σο!;! !ιοοσί!.!,ρσ:ο:!: νσ!σοτοεοσΓο!οπο

πιο! Κου! , οσο οΒί!ειο:σ :Ηἰοοοἱο:ἰορρ!ῖσο:ὶοοσ

Μιτου: σο::!έοο!σ:% :οσο ,` ρσ::σο:οοσοστο Ρτο·σ”Π""”.

' οσί!:ι.Ρ:ο!;:. ίσσοοόοιο:ι:!σο οποσ:: σ:: νοοσοασο-°/,ο.., .ο

τ! ρ!!!οοσ οοιοο!!ί!ο οσο !ωσσ:οο:ι:: σε! οέο:τα!ο, ω”. ο

αίσιο!! Μ: !ο οιστο:ιέι οπο! , οπο! νοοσοισοσ σεβ ΙΜ::

!!ο :ο!!ι: ρο:!:οάσιο !!οσκοποιο ω! ιοσ::ο!ο που!

Β:σοι,:ο!!οοι!ο σσ:?σ&ι:οσ οκ! !ο!οκοορσο!!πο μιτ

ο: , οσο οοοιοοτο!σιο , ο:οσοσκροο!τοιο βοο_!:ο

:οσο πω:: ίο:οισο:!!. α.. Ω10τ:ο!σ ο!! πάω ρσιϊσᾶο #2::Μ

!!οσ:·: οσο: οι. Ρσ:·ι!!σ‹! !10:110 ν!οσα!!:στ δώσε::

έ οσο:σο;ιοο:Όσοιο, Ρ:!::στο:Γσωρίτστοπ 8!οοσ,ἱο`

! :στοπ Ραοσπ12:στοστο,Ρ:0οσόστσ άσσο: ω: ρ!σο:

ξ !!!τσι·:σ:σ ο`ρσ:οο:ἱσ. Νοο οί: :σκοπο εδώ: ρσι·:Ε&σ

! !!σσ:·,ο!!! ρ:οοοι!σ: σ:: ρο:ίοάο 8: οοοοσιο:ο!! οπο: '

4 :!ο,ίρίδοσ ροοσ!σή ορσ:·οο:!: , οι!! ο!! ν: σο: πιο".

!σιο ο; σ1:Ροα!!:σω!σου!:α:σω πω:: πιο ο:οο!ο,

οσο α! σσ:ἔσᾶοιο 8: οοοοιι:ι.ιι·ο!σιο :σώσω οσο.

οπο! !ρΠοε:σοο!:οο:ο: ορο!!οο:σ. :

Ϊ .Ποσο ωστοσο: !ιοσο:σο:!ιοι σο:στ:σόσο:σι:ο σέ

οπο:το!σ ροοιιο: στ! το!ο!ιοσω !ο!οσιο!οο !ορ!ο, ”

σο!Η:ο:ο οι:3:!!!ο οποσ: , το!ρο&ο οο!οΐουοοσο

:σο:οι!οο!σ, οπο μεσο, οσὸοπ πω,Χπωιτάω οι οι

έψ.ο8. ::υ·:22.ο.ο.πά π. 6'νσέον.ατ.2.αά ι. Βάια. Μ.

5.4:ετα.οσφ8. έ:: Ρώσο. η!» Κο!!οο! !!!σοι ::ιο:ϋιο

ροοοο: σο! κάμω: οοαο!οιο τσο:σοσοσο: οσ!!ο

ά!ιισ , νο! :σΓρο‹Ξ:ο ΠοΒο!ο:στο 2:οιοοοι :!!ί::!!:ο>

Ποο. ΠΜ! , κ!!! ωΜυοπω : Μου! σο!ιο !ο!:σο: Μ· `

ρσάο !!οΒο!ποιο Βι·οσοιο:, Ροσσο: !ωροτοο:!σο1

ρο)·Ποσο:,ν: οσ νοοοι!!:σι· οιοι!σιο ρσοοσ:, οι!! ετα·

οοσο :σο:οτιιεἴρσο!ο!ἰ ου:!!!ο οσο !ι.0οοσοτ.

! !):οο ι. Νσοο!:!;ο:οο οποίο: Ωστοσο οωο›

Γρσο!ο!! Ρο: Οοι·ἰ!!οο› ν!οοσκο οοσο:: :σο:ο:ὶοοσσ

οοσο: !σοσε ωοπο ρο;οσσ:ο οο:στο!!ο,οσο οσίοάσ

ρσ:οο:!οσ ρο7,ίΞορ,!οο οιστσ!ἰσ; οσο σοοΐσοοσο:!ε,

Μ! οο:σσσόσο:!σ , σ_ικοουιο ωστε!! Ρο:σο:ιΞ δ: Π·

Μπάσο ω! Βοέο!σε !ο!:στο οσο 2οιιισε οσο :οροσ

ω. Αίἴο::ἱο οοοποοο!οι·. Ροο:!σω;!ιοσοΠ!Β:!σ

οί!. !πο:ο!οσκο !ορ!.:ιο!!!οσ @οι :απο !οΒοοπ ω· “

Ι:1το!ΕΙΩ!:ΒΡ!οϊο;ο!Βο τσροΒοστ,οσοι!οσω !ορ!!ιοι

Ποο οποσ τσο:οοοοσσ οοσοσε, ωοπο !σοσιοοο::1· .

το!σιο ρ:·οσσοσοτοέ, ίσοσι·ει:σ: :οι οο!οο οο::ι:·ο!!σ Νομἰ:&οΞ

οοΡιεοο ν!:σ:!ε σωο!βο,σ ρσσοσ:!σ σοοιι·σ !!!ιοι:ν!- Μ· “#98

οποσ: οπο, οσειο:!ο :σο:ο:!σοσε, σοο:το!!!σ.οι!οο!έ ί!”·.ΚΤ"·

οοσο (ορσ:σο:οι·. Αο:σοσο!οοο σ!! Ρο!1ε.:προσ ε::;:·:;_

7; διβ|::ι.·π @ο βσωσ,οπο πιο |ιση·σκέ: σε σόητοπ οπο· "ω, Μ.,

:ὶ:'ὐπἰκ:? νο: Αο!σ!. Πρ: :Π,!οου!:,οσκ κιι!πά: σα!. μα”. '

οποιο &έσωρι:π !π!π!9σ7σ σΕπιυπάοϊ: , επά!συισσο:ο ·

Ή· σκ,ασίΙάκω Ι2!νω::στά: ΜιρΙσπ:_π:: τοῇΐο›ιἀσ:κτ,8τπ:ὶϋ

Ε:: :οΜυστο!υπ ἡ οποσ” Μοτο.: οπο: σε: Ζήσω [Μάο

ΒοαοΙοιοο κήπο». Ε:σσρ. 8. Ναι:: σουάσοτ

Ροβύ:Ιο πο: Ιω, οι σου οποτυπο!ωκτ μυ· :πουπέ

[1ικτο !οοσω ο:11οσ5 ΐσ:ὲΡο::σσ ο::Ρ!!οσο: σο !σεσ

οοοο!ι , οοοε!οοσωο:σ σο: οποἱσ οοοοσρ!!_οσοη

οπο, οσο ο!! . οσκοο!!!οοε οοοσυρποσο:ο: :σσ:σ:ίο··

ο!Βοο:ο σσ[σομοι !ιοοο!!!!ο!ο [Μο :οοσο οσο

·~ο :Μο

Οποιοι ω::

που:: πο.

Η”.

έ ·»ο9ο



Ροιοτατ.@ἰιἰ ουσια, ιιισισιτ ()!ιτιτιο!!:. “οι Ζει: νοια

Μι? απο!απο» ιιιιιιοπιιιαι Ρ βιιαμοαιιο «και» : Με·

@πιο ποσο μι· σωστα” ρι·ιι|ιιιιιω Μ. 2ιιιιισσ έμβια.»

ιμιάωι σιιΠιτσιο ώ· βιρει·ακι/Ρ·, ι!!ικιβιιι,υιέΖατισ τικ

τειιι[ι·κδικω αιιψ. Μπι". Αιιιιιισδσι σισαιισιιε,

σσιιιαιο σο: ιιορο!!ιοι!σ στο! Κσιροι·ιι!στ: Ναι::

Επιιιο/βιιι!σ στι:: ιιισιιιίαιωιι @οι ωΡωι. Ηιοτοογσα.
Μαι Πιο ιιΠσπάι:,ιμοιιοωι Ισ.τιιστικ1ιτωιιαιεω πιο· ι

πι: ποπ μιση:: Μισο. Α ο !ο!ιοσ ε: |ιι!ιι·ιιια!ιατκι· σφι

Με Ρετ οποιοι, πιο/ί, ώ οψιν:: πιο ρων:: ιιηιΙσπ

ο μι· σουκου, μια μι· φωσ” παρισι". βια: σου» οι

@σκακι έιιΙσι!218:0° , ο μια πιο ωιρωιικι· , πιο μια

οφ; ιιιῇιιιιαῇι,/ἐά απο! ιιιβτωσ:[ασιαι, »Μαασάι μι:

παιιι, πιο οι!ιΜΜπάσ μι·έΝιτΜ.. @ο ιπιβτωαιαψ
ι μι· σπασει» εκει” , μια απο σο» ευρω , ιμιάμυ·

.φΜεσω ιωριστκι·, οι οι? , Ρε78ΜΙΜΜ .ιβιι·πιια!σω. ι

Ναι» απο σόι και σ7°πτ8Μτω, ιπιιιέῖιΦωἑ πψ/Μιατ.

Ποιο ι·ι:!ιιισι ?πισω Ρι·οο. 2.ιι!σιο αιιτσι:σι!. Νο

ιισιτ!ιοι:ιιο ισ Με Κιτσ ιιατσιαι!αριαι νιιιιισε στο»

ιιιιια , αιι!ιισο !ιιοι:ια!ι ασαι!ισ ,_ οσο ιι!!ο οποιο τισ

ιισιται·σ οιοτιοι νστιτατοι ρταόιιιται σιτσια!σε, οιιβδΙ.

α..ι:ιεο σοι: αΓοι·τιοτι ΐοι·σαισ τοτατο Ιοεσιο ιιατσια

!σιο, αο!οιισ ν!!ο ι!εισέλο ιοοτ·ιι!ι. παπι τοσο ποιοι

πω» αι! !στσατιι!αιο, ιισαιο αι! οσοτιο!ι:οιιι!ασι Ρία

ᾶισἔ!ο8σιο. Αι! !σι·σαιιι!ασι σιιισι!σ8σιο , ματι::

' ιπαιέιιι:ακο σοτιτιαιο,ι·οιισιι·ιτστσιιαιο στιστατιο,οσο

!αερο σιιοιισσιιι!α σίι ι:οτιττα ιιιι:!ιιιαιιοσσιο τω”,

σωσει ι!σθισιο ριοι·σιοοσσ !ιοιοο !αρισε !”σιισιτστ.

"Β α. δι ρο!ἶστ !ιοσιο τοταιο !σεσιο τιατστα!σιο στο”

Λαού/ποιο ρι·ορι·ιια ιιιιρ!ι:το, ίσιιιισι·στστ, αι!σιτσιιισσοτιισιο,

σοι τοτασι!σ8σιιι ιιαισι·αιοσι ιτορ!σσιτ σσσιιτισιιι

σι!ιι!ι ιΒιιοι·αιιτια !σεια Ο!ιιι!!:ιισαι, οσο ρο!ιο Με

χοπ

Ί)ι/|ι. Χ)(7|. Βε πεσβ2απε Οποιοι. Μια Ι

πιο” ι·επβισηιιιι, ·ωσπάιωι πισω! σΕΐ. οι , αντι υῇῇωρ

τ π|ίωιοιιιο , άπιστοι : άη'τιιέΜια: :που πιακιια:ιππω

1)οικιιισ.τιοσκεύατατ ,πιω πιο πιο· βιο πιο αι1]ιοιΙ.ιιι.ι ιιο

τι]ΐι.ι):αεσπ : #άιιιι : σοι: ιοσ τιιιιι! ροτοιιιε ἔαοσισ.

δικο ι€ιτσι· Μισο». αυτ. δ. 8ο Ττιάσιιιβῇζὐ.ται!.ι.

ι!σίιτιιαστ,!ισσιασσιο ατοιιιιιιιο στι:: εταιιασ!!σ σο·

οοισσε αι! τσι·ιτατιοιισε νιτισοοι!αι, οσο και σιτο!ι

ι:ατιτσι ι!σισιροτσιιτιέι ταοιίισιαοσιοοσοτιισ; οσοι

στα σιασσατ ι:σσι ιιοτσιιιιιι αιιτοι:σι!σιιισ, ιιστιιιιατιι

ι ι!ιοισιστ ΗιοΡΙισιισι· ροτσιιτσει ` ο

ι Εσιιιιι·ιιι. α!ιοιΙσι τιοιισσιιι!ισα οσοι οποια στι.

μειιτιοατιτο, δ: !ια!ιιτιοσα !ιισοτιιατ. Μαιο, ιιι Με.

Ι/α/ιμω,σίΐστ Πιιιρ!ισιιστ Ρώσοι αι! τοιιτ.ιτιοι·ιοεΓιι

Β τισταιιι!αεισσια ιισιιιισ ισ!ὶσ ιατισιισ 8τατια: !ασιίιι!!4

ιιαστια,δο!ιαοιισσσι ισοσι·ιιατ.ιτιισι·ιτ, ΌψΙ“'ξη ιιο

!ιοτσι: σοιιετσα σοειτατισ αι! ισιιταιιοιιοι ωροπο

.Δ88ι Οίκο τιοί!ιιΠοσε , ία!σο ι!οιιο ισιιιΒοατιοιιιε,

οιοιισσι σστιΒτσαι:σ σοειτατιοτιοσι αι! τσιιτατισιισε

μ: ι

Η.ι: Ριιι.ιΡαΡ

πι.

ΟθηπΪΜι

ισοσταιιι!αιισ!ιο ιισ2ατσ:ι:ιισι ταιιιστι τισ!!σε Τοσο-ο

! Μεσα ι!ιιιοτιτ , ισιισιο. απο εκατο ιατιδτι!ισαιιτσ8σ

1 !ιαοιτι!ισε ιιιισίιτι ιιοιι σ!!σ !ιιοριισιτσι· ροισιιτοιο αι!

Ι

Ι

ι:οιιι!αι τσστατιοιιοι 068202 Ρατισε οι Οοιιοι!ια ιι

ι ιιστο αισιτι·ισ , :μισο σιιισιο ι:οσοσιισιιατ Ρο!α8ισε:

ι Πιο οσο ι:οιιιοοσσιιτσσι , !σι! αιιτστοι!. ροιστικιασι

ώ ι:οτισοι!σΒατ Μισο αι·οιττιο, 8ο οιιιιιι!ιοι, ισ οι·ι!ιιισ

αι! οιοσσε τσσσατιοιισε σοτιτι·ιι τοταιο Μεσοι ιιατσια->

ι !σιο ισοσταιιι!αε: !ιαιο αστοιο οσο σ!! ροτοστια σου·

ώ ίοιισσιιε; ιιαιιι:ι:ιιιιο ταιιιιιιο ιια!ισιιι ή, ετσι ι!σ οσο

οσιοσετσσιαιιοιισι !σρσιαισιι ίσοι, ισι! ατιτσοοι!ιϊε,

ι ι:ισασι ιιιοι:ιιτ οτιασι η , ιισι ι!σ ίαια:ο οσο ισιιτ στο·

ι οσε τιιτατισιισε ισροι·αιστι,ιιοστ σαι!ιιροταιο ΡοτΒιιο.

ιισιιταιιοιισι νιιισστιι!αι. σ. απο ροτσστιαιο αι! στι. 0°"ρ!"° *°·

-αι!ισιοιτιιισι ι!ατοιιατι, οσια αι! ι!!σσι οσο ι!αιο
οαοτστ, ιιιίι @ο ιτατι!Βι·σΠοισε: οσο ροί!ισ (σοφι

Μια ε!οι·ια ι!οιιαι·ι , οσοι ι:ιισατ σπασει Ιιαιιιτσα!ι,

Οσοι! αστοτο σ” ιιιιιιοτοστια ιοοια!ιε !ιταιιτσισδ Ηι.:ί,Πρυ;

οσοι, στο!» σ” ίσιιιιατιιι· ισ τιατιιια ιτιία 8: σοιιι!ι- :σπιτια οι
τιοιισ ιισιι·ιατιαι νο!σιιταιιι; οσο ιισια ισ οτισι·αιιι!ο Μ"^ω Μ! Π

ίιιισ οσα τιστοσ ροτο!ι ιαΙσατι. ισειιιατσι· ιο ιστο!!σάσ, ιοοι!ιαιιτσισιιΠι , ιιατιι Π!!

Η :οι 0 ΟΕΜ “και ι12ε;ωΡο'°Πτ;= ΠΟΠ 6: ΡΒ76ς3, οι:ιιο&α ιστιο!ιι!ια ναιιιετσιοιιοτιοσε ρι·οροιιστιτσ,

"ο - . . ο α - - ι . - . ,. 7

"Ζω έ” μια; ι·ιασ:ι τοτα !σιι ιιατσι·α!ια, οσιιισειισσ ιοιιταιιο. ισα οποια ιιι!!α!ιι!ιε σίι, νι ιοοτα!ιτοι· !ιτ ι!!ι ισιρο!ἔ

.ιι ΜΜΜ: ιισιι:οιιτι·α ι!!αιο, στιαιιισο!!σθ:ισσισιοριο, ωστι

σσιιισι· ιιιτταοοισάσιο τιατσι·αιο Μισο οσοι; εισα

τιιντιι!σ σαι!στιι !οιι , σ2ι!σιοιισο ποστατισιισε ωτ

ισιιτ ισ οστα οατσι·α. (?οιιίιτιιι.ίι ισιρο!!!οι!ιται ιστ

σατιι!ι τοταιο Μεσοι ρι·οσσιιιιστ οι: ι!σίοιίισ ροτ·σιι

σαι ριιγσσαι, οσο ωΒωαι ισοτατιστισε νιτισοτο μοι

[σώσε. @οι σιιιιι Μο ι!σΪσ&σ5Ροτσοιιι2 Μαιο

σοιι!ι!ιατ κι ιισΒατιοτιο σοσιοι·ιτισιριι , νο! ι:οοι!ι

ιιοτιιι σε μια: ιιοτσιιτιιο αι! ορστατιι!σιο αστικο

ι!στιτσι @Πισω , σσιιιιιιισ οαι!οσι ροτοστια ίιτ αι!

οιιισσε 8ο ίιτιοσιαε ισιιιαιιοιισ5, !ιιιοιι ρο!Τσσισι

οτοσσα σιι ι!σίσάσ ροτσοτιισ ριιγίισιο,ιισσ ροί!σιοσι

ίι!ιι!σ , ι!ιιι !σι·σαι·σ σσιιι!σσι τσἀὲ οροιαιιι!ι τστιο+

ι·στο:·αι! οσοι ιοοι!σιο οσο οπο. ι!ιιιιτ , ιοιρο!!ιιι

!ιι!σ οιΤσ, νι τοι!!ιοι σοι ια!ιισσιρσι· οσιιι!οιοιισ

ιοστστο ισόι!αιιτ: αι!ι!ιιέι ρταιισιτισι ι!ιΠιι:σ!ιαισ οι(

σοιιτισσα !οσισεισιιιισστια, 8οι:οιιιιαισι·αιιιοοι!ιι

οιισιαιιι!ι σώσε νο!σιιταιιι , ι·ισεΤοιορσι !οιισιτσιξ

οιιισάσσι, οσοι! ι!!ι σιιισασισε ριοροιιιτσι , σσισ!Ξ

ιοοι!ι Ρτοοοοι !ο!οιιι ιιοισᾶα ι!σισάα!ιι!ια οοιιτια

ιι0οσ!ια: στο; οσιοια σιιιο ιο ισιισατιτ οι ραι·τσ οσιο

&ι_ιιοττισι αι! ιοα!σιιι αι!ιοιστιτιε,8ι: ραΠιοτιιεαοι·ιιια

αι! ιοα!σιο ιιιι:ιταιιτια, δ: ροτειιιιιο ιιι!!:αιιι!ιτοι· οιισἐ

ΜΝιΜ πιισ0σι!οστ, ιιοτι σοσισιισσοτσιι!στοι·σιι-ί

ω;; ε” ω” “κι ΠΟΠΠ: π” οι",ψ ωοι·Βιιετη"":ιω τιατιοιισιο νο!σοιατι5: Ρισιιιι!σ ισι!ι!σιιτι!Ιαιιι στο”
Β Ρ

Ν'1° 'Η Μ” £οτι!σιισστι5, ρτοο.σοιιτια 7Π/έΙΩδ ι. Ισιοοτσιιτια ισ:σι!οιιισι, οι σου τιστιισιι:οτιισοσσοτσι, ιοστα!ι

σοτιισιισοτια σου το!!ιτ τοοιαισιο ροτοσιια αιιτοι:σι!. Κ" 'ωΡΟΝοι€ω590ιά(10ω πιω] Νπαι:ιιιτά"#β

.”,,"!.χ ιισιι'ίισιο!ιοιτοτ ι!ισιιοστ ροτοιιισε αι! ορσι·αιιι!σσι:

σου” «ιι- στεο ο !ι!ισιστο ατοιτιισσι σίι ισιροτστιιαι! νιιισστι

"ΜΜι· ι!αιιοτιτατιοιιοι ιτοροτσιιιιέι ιαιιτιιιιισσιι!σοσοιιτο,

ίιτιιρ!ισιιστ ι!ιι:οιστ ροτσιιε αι! σαι νιοι:σιιι!αι. Ηιισ

πιασει”.

ιοισαιιοιισσι νοιστιταιιε, δ: Μαιο αι! οτισταοι!σιιι

νο! ιιορσ!!ιτ, νο! ισταιι!ατ, !ιισ&

νο! ισιροτοτιτιαιο αιιτσοοι!στιτσαι;

()Δοι! απο !ιασ σιοιαιι ισιιιοτοιιιια ασισι:σιισοτέ

ατ αι! τιοτσιίτιαιιι;:

ισα:

- ν Μια "βιβ

αστειο οι! ι:οιιτια (ισιισι!ια 8ο Ρατι·σε , α!!ιτσιαιιτσι

:απο Ρο!αέ.!ιοσι·σιο ατιιιτι·ισιο τω: ετατια @στο

ιι!ισιτσι· ιτοροτσιιε αι! τσιιταιισιισε νιτισστιι!αι , δέ

Ρι·αισσοτα σιιτσια!ια ισιρ!σιιι!α , αι: ιισοι!σστιιισσ

ορσα αι! βιστοσι ι:οτιι!σσσιιε σιισι·ι:σιιι!στο , σσα!ο

σ!ι ισ Επι. 7£/ἑ“ὅδι οιοτιο ορσε τιιοιαισ οοιισιο.

[ισ8. Ρι·ι/!ιοι·. συιι.·(.`ο!ιαιο. τη. 35.ν!ιι ι·σρισιισιιδοσε

διι/βασ. πα !οι·ι!ιιτ: άσμα πα οι Με” άιωιιια2ι|ιπισιι

οι [Μεσοι Μέσα, μι: άισιωτ , οι» ›ια!ιιιέπειιιω ικ

-βιβειιιιοιιι.τ οι" , οι αποάβισιτι μι· Ιιικι·ιωι ιιώωικτ

ιιι·ιιιττιπω,βοιΙιιι: ρ0]ϊεπικ.ι ιιιιιιΙσπ Ρσ78742ΜΜ, σο»

Φακοι εφέονιιια πιο άαπιιιι· , που ακιἀσιιι[αοι!ὲ , ω!

σωμα Ρσβ:ΜΙΠ σιιαυιαβιοι!ια πομπο @απο :κακάο

επι %Μ«ΒΜ Οιι!ιο!ιοι Ροπήια.ι ιίοιισπι έκαψα!

αι! οιοιισ5 τσιιιατισιισι,ια!τοιιιιισο ἔτασσα,!σιισιασ#ΜΜΜ

Φ$ιο0σ τσρσΒιιστ ίσθισιστια !ιιιοτται,8ι: ιοσια!ιιροό__εωριι . υιο

τοστια αι! ίιιισσιιιιιιιισσιιιιαι,ρτιιο. ι .ι Ρω οι 'ΠΕ ω!"Μο

άουι.άβ άσοι. η. ισ!!:σι αοΓοσσ !ιισσια!ιρι·ισι!οί

Βιο οι ιιορστσιισ αι! νιταιιι!_α σιιισια ωιιιιιι ι σσιι!"(,°,,8,.,,.,

οσα τατοστι σιοταιι ιιοροιστιιια !ιατιιι:ιστται 8οσιο: -ωιιιωιω

πασα ιιστοιιτια ασ! !ιιισσια Μισο: α!ιικισι σου ΡσΕἔἱΜΪΜ#”!

σαι·στισίΕσα, ο αι! ΒιιΒιιια νιταιιι!α ιιοιι εισιιιιιι-73°:Π ¦"!
!ιοττατοιο δι: ισοιι!οσι ροτσιιτιασι. (Νέατοι:Ρτο !ιο- ιι Ξ Ε ι

σιο!αρισε!ιτισιοοτοσι αι! οποιοι ιοστατιοιισέ !σ-·”

ματιά”, σιατιστσ μια!! !Πισι·8ε ιοσια!ιτοτ ροιστια·

αι! Πιι8σ!αε οσο Βι·ασσα ισοστασι.!α5. α. α ρτισιι: σοι:

ιοσια!ια ιιοροισστια αι! τστστο σο!ιοσιισσιιι ιιοιι

ισιιι!ατιιιισ ιισισσισα!ιτ:τιισι μιιιτιΡη _, ασκ σοιιι!ι

·° τισιιιι
ι

ο
“ΘΑ

Μ



μ:

::σσαε ασ σσετασσσσ: τεοσ::::α::νεΙ α:: Λαοσ:: στο

σοτ::ο::αε οσσ:: :στο στ:::ε:σ:ο 0σετατ:τε; ω: α::

σ:ία:εσ::α:ε !ασ::εί:σ :εσ::σετ σσετα:σσα εατεανα::α

οοασάα σαΠαε:α:α, εστι: εο:::ασσαι αφ:Β:::Μ:: :εσ

ασ:,8ε εοσ::α εοσσα:στα!εσα :::οσσει: ::8εσσ: :σί:σε,

εσστ:α:στα!::ετ :εσσετ:::: , :σοοαεθ:σσ: ε!::εαε:::ε

:οσοί::σσα: Ε:: οσαοσε οτι:σαοσε :::, πω:: :το

!)σ:::α: ε:::ταο:·σ:σατασ ασ::α!ασ :σ::ε:στ , ασία!!:οα!α

τετ, στοστετ :σα:σ σα:στα!ετα: :σ σσετα::σο:τ:::αο:
σ , !::α:ε:α: , σε!:εάσταο: ε:τεα α!αοσσσ σο:εσ:σσ: ασ

σε:ετ::::σατε δ: ν::Βε: ω:: :ατ::ε:: !:αε :σεφ σε::

άσε !:οετε τ:: σατ::εσ!ατα ε::ετεεα:στ , οσασσε οσ:

::εεείΐατισε σωστα: ε:: :σ εοσ:ια:σσ:,οσ:α ::α::::ατσσ:,

:σε&ατα τ:α:στί:8ε εοσσα::οσε νσ!στ::α::: ::στ::ασε,

ασία!!:οα!α:ετεί:ίσ:στσα: Ιαοε:·ασ σατ::εσ!ατ:, οσ:α

αετ::σετ νο!ι::::α: ετεατα :τω:τω:α::: σοτε:::!

τω. 8: οσε:::εσ::οσε α!αστ:: α:: σα::αεσ!α::να:ατε;

εσ :::σσσ,οσο σεεεΠατασ:σ οι, α!:οσε:σ α&σσα Ια

· οετσ:α: ε:τεα α!:οσοσ οο:εσα::α:σ :σ :στα :στα εκει·

. ατε, εστι: :ασ:εσ οσ:Ιαοε: !:οετε εα:ετεεα:στ.

α:: Ε:: ααα:: ::ο::α:α:, τ:: Με α:::σο:εσ::α ::αστα!:ασ

_Ι(^;"Ρ°'7Ρ° σσ::::: σεεεα::α εσ!!εᾶ:σὲ να:::::σα σο:: ν:σε:α α

:ο”0';;::' Βεσ σεοεα:στσ σε:εττ::ασατε ίσ:στι::::, σ:: α!!:ασ

Ρ"ω,,ω_ τα:::α:::: ν:σεταασ ίεασαο, ὰ :::α:οετα σε:ε:σ::::α

Ι:σω νὶ- σα:: οπο:: νσ!σ:::α:::.Τστα: οσα: α:::σα:::: Πε: ε::

ΨΜα Η:: α:: επεσε, να οσσοία:στα1::1:σ::ε0:σετ σττ:::εσα σο

ἔ3:;τ:°:”ῖ τεσταα:::: ε:: να ασια:: :σ:σστε::::σωοτα!α:σσσσα:

Μ.,σ“Μ_ :σ::: Γο!ί:::: :ισσ:αεα:σ:ο:α!α:ετ: ετεσ Η Βε::: τοσε

:η”:::::::::::. τε: :στστσ::: σεεεα:σσα :σ ::::σο:ε:α:::: :σστα!ιαστε

::εσε::ια, σο:: :::σετε: :!!σσ ίεεσσσσσα σωσει:: α::

:::σσα::εσα σσΠ:οι!εσα, Μ: ω:: οι:: :εεσσσα:::: :σο

' :·α!ε::: , ει:: (α!:εσ: σ:ε:ασ!::ί:ε:α ::οσ τηασσσα: οσ

σσία:σσ:.Τ::::: οσαα:::::::σο:εσ::α :::οτο!: ::0::00τ:·

τ:ταε:σα· σετετσ::σα:ὲ οσε , ασ: :!!σσ σεεεα:σσα έ::

:στσα::,ίεσ πωσ:: οσε , π! :!!::σ: :Βα:στ ί:α:εσσο:::

ασε:: α:::εεεσε:::ε , σοσ μα:: Πει:: εεττο νισετε

σο:: νε! :!!σσ σεεεα:στ:: σετετ:σ:::α:σ :στστσσα.

ο 1 τ: ο α. Νο:: σοκ:: !:οσασ :ασ!σε::σε :σε:::α

α: ασ::α!:ο Πε: :σσετατε οσα:1:οσσοσε τε:::α::οσεσ:

οτασεσ::, σο:: σε:εάσ σο:εσ::α: σ::σί:επ , [οσα τσο

τ τα!α:. Έστω. οσοσ στα:::εσεσε. (1οα:!τοε: .::. :εσω

::ο οπο:: α:οσασα!ε: σασ!::ε: (ει: σο:: τω:: α:οσαο,

σο :::ί:αο:!::α:ε:σ δ: σ:Πἰεσ!:α:εσ: οσετατ:σα , σασ

-Ά αετσατε , στ:ε!ετ::σα εστ:: εοστ:σσα τεσσετ:ατ:::α

αε:::σε,εσ::σε:α: κά:: σσετασσ: :οσσ σ:::::α8:ιστ σε::

:Πωσ :ετσατενα!εο:: α:: οσα!:οε: :ε:::α:τοσε στ:σ:.

στο.

Μαιο: στοο. τε:α:α:αο σο:: σ:εα:στ στου:: ε:: :τε!:ε- τ

τα:ετ:::α :ατ::::::: σααα:οσαε, σ:: σταεε:σσε ε:: στοπ::

:α::α:ε :ε:σσο:·α:, οσο σστα:::σ::α: πω:: :σποτ :εσα

σσ:,οσσ σσ:α::εσ:α:αο, ε:ί:α:σσ:ο :σ Μεσα:: σασ

σποτ:: ί:: σ:στα!::ετ σο:ε::ε ασ :!!ατα: :σσετασσασ:,

τ:σ::εία: :α:::εσ :::στα!::ετ σο:ε::::ασ σ:1::::οσε τσο

εσε::::α εο!!εά:σσ. ντ:σε οσοστστστ:::οτ ε:: τετ:

:ατασ , εο ::::σσ:ε:::αστεί: !:οσαο ασ :!!ασ: Ϊσσετασ

σα:::. Οσο σ: . ν:!:α:ε σαο:·α!αε ::::σστε::::α σαοεα:

!α:::σσ:σει::: τσα:στ ε:: ασ σασ:στσ:στε::α δ: νε!αεέ

σαοτε:α: σ:α:αοτε:::νε : Γεσ:σετ ::ισ:ε:: :ε:::α::ο σπα

:στ :σε “Μ”, ν: νε! σο σ:σ:στσ::α:εσα ωστε, οσε:

:::σ:σαα: , νε! σο νεα:εσ:εο:αασα σαΠ:οσαε , οσα ασ

τα:α!σ:α: στοσστ:α: , απ:: εασΓε: α:: ατ:α::σο κά:: οσε

τασσ:σ::α:εσ!:α:ετσ, ν: ττ:στα!::ετσ:ετ σοία:::ισσο

τα:: ασ :!!ατ:: :σσετασσασα. Φ:.σσ :οσε αεε:σα:,

οσασσο, ΐσεο:α:α ασί:τ:τ:α:α:ε σσετα:::::, ασαααο:!:

:α:ε:σί:σε ; εοσ::α:στα!α :::οσο οσε:α:σσ: σο:εσ::α:,

Β 'θα ασ:α εία::!!σσ: στσί:ετσετε , Μ:: α!::οτ:ασ::α!:οτσ

'Β ο .

|1°ΜΜ';'" οστε:στ. ()ε:ετσσ:° ασισσα: Πεσε α:σσ::σε:α: ασ

·ά ω,,,Μ. :εσ:αταοσε:ίσσετασσα:,σε! σεΒα::σδ, σο:: σετ::α::

στ:: πω.. :ε::σο, ν: :εσ:α::οασι νε!:ε:α:εσ:ισε :::Βεατ,ασ: στο

“°,"# @ή σα:: σστε:, οσασ: να:εε οστ::ασσ :ετα σοία:στ, :σ:::α

::εσα::::αε.

::::: σοῇ:α::ὁ

ω:: ΧΧν τ. 13:- ::εσβ:::::· 6':::::::. :πω ΪΡ:

Κ

`

σα, μααΡωα::. να: Α:::οτοί:σεοσατεσα, οσοσασ.

σο : Πε:: ::σισσετσ: α:οι::ο, α: τασ:σσα σε::::::τα:σ:·

:εσ:ατ:,οσατα:στσ σστεα:;όσαπωι::::, :::οσ:τ,σ|ση,

σκοπο:: σο:: σε:::::::::ο: ε: ::::σο::α, σ:::::::/2:::::|:::ε

σ::ίβ. Ε: :::α::α πω:: ..9:σ:::. :ο..Ε: ::ψύ:εσια:α-β:ψ

β::: Δε:: «σ, ::ο:ασε:·ε:βΙκα 0Μ:::.: απ:: : /:σσ:σσ:::·

εΙυέϊυτό:·εστώα:::κ:·. νε! σοί:::σο , ασίσ:τασσοεσσ

ετσαε εο8ατα::οσε:,αστ σετεοσ: τετεττ:::, 8::::σε:

σα:: ασ: σε !:ο::εί:α:ε ισ:: νττ:σ:::,εοσ:τα οσα::: τ::

εε: :εσ:α:ασ,αστε!!εάσσ: οπο:: :ε :τ:α8::::!σί:τασ

σο: οσο σ: , ν: σο:: :ε:σσετ οσε !σεε:α!ε α:α::α!:στα::

:σ !σσετασσα: :ε:::α:αοσε: εοσ::α Νεα:: :Μαστο

!ει::, Ι:: στσα::α: σα::ατα!::, (ει: α:::ετσσσ: :σσετ::α

τστα!:::::α::α :::ο::σα, οσ:οσ: :εσ:α:σ8 ασσα:στ ασ

:ετ::α:αστ:εσα Γσσετα::σα:::. Ι..ε8. .κ1::β2.Μ. σ: ευ::

εο;·σέσ :οι 3. εσ1:.έ. οὲὸο ασα:σεοσ:σ:2ο::έ:α ο: σαο- ΙωΡ""Μ.

τα τε, σα:ε: ε:: τ τα, :: ε . :ο . ι .ο .σισ. ΜΜΜ

$.@· ό. Θ' σε :::::ιτο:στέ :οι ι. νο: α.:::τ:::α:, :σωστη

Μ:: οστσασα: !:οε::α::ε ν:σα,.ν: α ::::!!α τεσ:α::σσε

εοε:, ασ:οσστ::α:: σοί:::: Ι:::σσε:::::·: κοπηκε, :σε

οσ:: εα:σ. ό. μισό? :ΜΜΜ ααοΙ:ωσ:::::: , ασπρα::

::εσ:::::::::τω::ι. ν: εσ:σ:: εσσο δ. Β::δίο:·ε α. ω". ισ,

απ. α. δεοο!α:::ε: σοεε:::, τ:::!!σσ: οο:εᾶσσ: ::::τα

!)εσσα ε!::τον::στα:,ετεατασα νο!σσ:α:εσ: ::εεεΠ::α.

τεσσ:::α:·:ο σο:εί: οσοασ επετε::ασισ “ίαση εαπ::

::ια!!σ::::α: οστ:σ:::,στα::ετ Βεσ::α ε!ατε Νοτια: , α::

οσο ασστε!:ετ:στσοσ σοί::: α!:οσα,τα::ο οπο, στο·

σ:ετοσα::α τ:::ε:; α::::::α!::τ:: , τ:: οσο σο:: :στο

ασστε!αε:αστ α!:οσα :πιο οσσ: , στοσιετ οσασα ασ:

σ!εό:: ::οσ σο:Ια:. Επεασαο ασασ:::,οσσ Ασεε!::5 :ε

:σ(σ::: σα:στα!α:ετ σ:!αεα: , οσ: σο σεε:α!ιατεσ:τα

Ξσ::ε:α: :σί:σε νσ!σσ:α:εσ: ασ ω: εα:ετε::αστ:: κα::

κατ. Βε οσοιο.2. Οσ:ετα::σ ::ο:α ααα::ε!:οετ:α

τετ:: οσοασ :εσ:α::σσε: εποε:: , :σ:ε!!:8: εδο ατα:

σετσεάατα:,δτέσσ:ε:εστε:σ :α::τα:::: ασ νε:::α:!ε,σοσ

σετ:εάασ: δ: ::Παε:ετ::εσ: ασ ο:ο::α!ε.

Β:::ο 3. Ρο:ε!αοσσ:ο!ασίσε εσ:α:: :ο!ο α::1:!:σ

8εσετα!α , σο:ε::::α σαοτα!α Ισσε:ατε οσασ:εσσοσε

έ ιισεσαοετε:σ:εσ:α::ο::εσα. ε:: /!::|:!. σα:: σο. οσα

ε ασε σο:εσ::α::: ::σε:στ εοσεεσετε ε::ατ:: τε:σεάσ

:εστα::οσ:88τασ:8,οσα!:: ε:: :ετ:ται:ο σ:ω·:σω σα·

:ασσσσ: ::αεσσαε:σ:::: Ε'Ι::):|::/ξ. ω. οσα εα:σ!:οασ: οΙ::·)·[Μ.

:ε:::α::σσεσ: !:σσαασα:ο, α::εΠε σ::τσαια:, οτεσεσα,

τααοσσ:α:α:::: εασποι:ε :ασε ίσεεαα!: ασ:::!:ο, οσσ :α

:::εσ :σε σ::ἱἱεσ!:α:ε α σοο:ε :στα [στο. Κεοσ:τα:

ἰ αστειο ::σ:::!:σσ: :σεε:α!ε , σο:: τ:: ::σασ!αεα:ετ , !εσ

ν: !αε:!ε :ο!ετατ: σσα:::: @αωυὐ:·ε::: :πάψω ώ· ω·

:ἰἘΖσσποσάσσπβἰΖω σα.: , ?κι έαο/ασσκ:::/κΒΕ:α: α.

σ κι. ο πρ: κ::α::::::: π:: σε: ε στ:: :με -

σο:: :::α:Ιαο. !σ!ασ: ασστοοα::: Ρ:σε ν- ε:: (ατεσσ- Ρ.. μ

|σ:σσα:!Ξοσασ: οα::ε σἐΖσ:ἔ. 3ο. Νο:: ΟΐπάΙΙΙ.

ο α κ:: στα:: , σο: τι τω, σου::

Ϊ ασ· :Όσο σωσει:: ε: οι:: “σο”, β: προ:: μπακ- .

: μ: σ: "πω, σου:: σ::δ::::Π::::: ι:: σου:: :::Πα:::ε: ω:

' Μ: α:: α!:ο:α:::: ώσπου:: εο::[::::έασοβ σασ:::::,::::: π::

4 !σ::0::ϋω|φο88ΉΙαπ οσα: ωσ:::ω :·:(ἰχ?::·ε σοβεσ0

Η::

ε:ο

8ο".σεβ:

αι::

:σε::::στεσ: σαΠ:οσε::: ναταεεσσασα, τ:::::οτ ασ οτε- σ Μιά-σε, α:: α:: :ΜΙΡΙ πο:: α::σκα:::::·, οι: σύ α:βασε:·ε::::·.

Εσσσασ:. :::εσ:οετ:ε :ε:::α::ο ε:: , οσε: :::στα!ε: "ο

σ :Με α:·ο::τ:: πω:: ::οσε::ε::σα:, σε:: :::σετ::: εοτα- "ή '°

σα:σ:α!ε::: :::οσσσ: οσε:α::σ: :σί:σε: ετ8ο σσ:ετ::

:το :σίο τ::οτα!α:ετ :σσετατ:. (3ο::::τ. σοκ:: :απετ

,Δω ε:: :σί:ε σα:στα!ιοσα εασθε ::::ε::ατ: είσεαεαστ,

:ποσο στο:: :οτ εοετ:α::σ οσσοδ:: οοσ:,εό::τα οσοσ

:ΜΜΜ ωστοσο, οσα:σ α:: σο:α::α ισα:: σπα:: ασ

οσοσ ντο:: :εσ:α::σ:Ε:Βο :οσε σο:: Μακ:: :ααστα!α·

:ετ σο:ετ:: , ἴεσαᾶσ αστο: :εσ:α::σσεσα ίσσε:·ατε.

ν: απο: νσ!σ::::::, ε:α:εαε:στ: σστα:α.: οσσ: σε!εάα

ο:!:: στοσε:::α,:εσ:α::οσα:σεεσ:::ο::; :ια εααἱεαεαο

τα, ατοσε ντσ:σαοτα “στο οσσ: !:οσεία: εατε::α::α

α:3:σ σο:ετα: :ε:::α:::οσα “στι”. Δ:::εε.σ:·οο.ντ·

:%."
....`
το

 

α!!σσ α. Ο:::::::α. ασ. Ν:: σ::::::::: απ:: :ς::::::ασσ:::: Βετ::ε :ετ::::::οσε,:α!τεσστεί: εΠε σα:στα!:: ασ: :οσε

σ::

--

.



 

ιιι,

Επι!. ι.

πω.

ιη.

Βιιι!μιο/!

ποιοι απο

ι Φο7. Χ:έν Ι. Όι· πεσῶΜισ 6”Μ2ι!ιο; δεἐῖΞ‹ι Πξ

Μο ι!!ΓροΒιιο δ: ιοο!ιοιιιιο πιω ιιιιο!!οάο: ιοιπ

νο!οιιιιιιιε , ιοω ι·ο!ίςοιιιιω οοοΒιιοω οι! οιιιιοί!

τοω !:ιοοιιω, νι !!!οι! ο!!!οιοιιιι ιιο!!ο!οι οοιιιοΐοο

ω, ιιοὲω ορρο!!ιοω ωι!ιιω , οι! οπω! ιοο!!πιιι

τοοιιιιο. που. π. διοροι!!ιιιοιι ωοιιο νο!ιοωοο·

:Πιο ιιοιιι!!ιοιι οι! !ιοοοω !ιοοοί!οω , ωιιἰοι·! ι!ο!ο

άιιιιοοο 8ο ωοοιιι ι!!ο!!:ι·ιιιἱοοο ι!!οι! ιιορ!ιοιιο:!ο;

οοὲιπ ιοοιιιιοιιι! !ιοιιοιπ ι!ο!ο&ι!ι!!ο: οι ιιο!Τοωιιε

Ποο ιιι:!!ιο !ροοιιι!! ι!ιοι·ι!ιιοι·ι·οί!!!οιο ιιιοιιοοι ι!!

ιιιοο ; οι! το!!!!οοι!οωοοιω οι ιιοιι οεοωοι ει·ιιιι:ΐι:
ο που οιιιιω ιοοιιιιοιιι.

Οίνοι·ιοι. Βιοιοοι ωοιἰοο! !οωροι· ι·οο!!!ωοε οπ

πιοιιιιο οποσ , οοοι! ιιιιιοιιι!!ιοι· ρι·ο!!ιιι·ο ιππο

ωοε; τοιιιιιιιοπι πιο οσο οι!! ο: !ιοοοί!ο , οπω!

δοο οικω ριο!!ιιιο ποο ιιο!!οωοε. 8οι! οοοιιὲ: ι.

νιιιςοοι·οοί!οιο ρο!!`οωοε ίο!ίιω οοΒιιιοο , οσο Ι

οοπίοοιιοοι!ο: ιιι ιιοο οιίο οιι!!π οί!οι ι!ι!”ριιιιιιιο οι

ι!!ιιιιοπ ωοι!οο! ι·ο!!!!οιο ιιοί!ιιωοε οι: ωοι!οο πο·

. ιιο!!ο, οποιοι !ιιιωιιοιο ποοοιπωοι!ο: νο!οι ι·ο!!!!ο

ι·ο ιιο!!ιιωιιε ο!!οιοο ωοιιοιι! ιιιιιιιιιιιτι ιιοειιι! Κο!!-!

 

ί

Ι

ο σο·

οι: μι· (!!ιι·ι!!ιιω ιιιιιιιιι.ι·οι5 , νιοοιοτοι· , 902 Π»

ιιο Βιιιιιι! ιιοιι νιοοοι·οοιοι, οποιο οοο ρο!Τιι

:ποο ιο οο!!ιε! ΐοπιοι·ιιιιι ιιοιι πο!ιιε Βιαιοιω νιωθ

Ϊο,οιιὲω ριοι!οΠο. _

Πι :κι .4,.Νοονοωροι· ι·οοιιιτ!ιοι· ροοο!οιιο ποο!

!!ιιω οι! νιοοοπο!ιιε ιοοιιιιοποι οοιιιιιι ΡιΒοοιιιιι !ο

ροι·ονιι. οι!! ιιοιιοι!ο νιιιοοιιιοι·οι ιποοιιο ιρ!οιοω,

νο!ι!ιοι·ιιιε οποιο ίιιροι·οοι. Ρο!!οιιοι 'πιο μια:

οπο: οποιοι: Βιιο!οι· ιοοιιιιιο ν!ιιοιιοιοι ωοιιοο

ν!ι·ιοιιε Γοροι·ιιιι.ιι!ονι&οι·ιιι ίοροι·πιι. οι! Γροο!

ποιοι οιι ιποιιοο !οροιιιοι. οι: ριοιιιι!ο οι! οπω πιο

οιιιι·ιιοι· ιοκι!ιοω ΐοροι·οοιι Ρι·ιοι· μι: οπο!» “Η

ποο ι!ορ!ιο!ιοι· νἱοοι μια!! ιοοιιιιο οοοιιι με·

οοριοιπ Γοροι·ποι. πιο ωρι!ο ρω· Το!ιιω οοΒιιιο

ιιοω οοοΐοπΐοο , ιιιιο ριθ:ο οο!!οω ι·οοοιι·ιιοι· σο

π!!ιιιω , πο ιιιι!ι!οω 8οιιοι·ι!ο οποίοι. ο! πισω”

!!οοι ίο!!!οιοι οι! ιιοιι ροοοιοι!οω,οοιι ιιιιποπ βιω

οι: ιιι! ωοιοοι!πω ,οπο οι! οιοι·ιιοω ι·οοοιι·οοι , νο

!οιοοι!ιιιοι· !ιοοοθειε ο!ποάί ιιι·οριοι·ιρ!οω !ιοοοη

!!ιιιοω, αιμα! οπο ε!ιοοο πάιι !!οι·ι οοιιοιι:Α!ιο

- ποιο οι: πιοι!οο !ιοοο!!ο ωιιιι·ιωοοή , νο! ιιι·ο- ' ωοι·!ο οι: ιποιῖοο!οι!ιδοι·οοιι,ιιιιι!ιοοο!!ο οποιοι.

μι; πιο ε!ιιιιιίιε οοοίοιιιιοι!ο. !ο!!ιο: Γοιιιιοι·οιιιι·, δι-ιιοςοο τοοο μι· ΐο ι·οοοιι·ιιοι ίροοιι!ο οοιι!!ιιιωι

σ.!ιιιι ωοιιοοοω ι!ιοιοιω , ω! ιποιο!!ιοι· ιοί!&οι·ο

ο!!οιο οοιι ροί!ριιιοοε. ΚοΪρ. οοο ιοΒοιοι; οι !οπΒο

Μ' ήάθδ ή ι!ι!!ιοι ο!! ποιο ι!ο οιοιιοοο ι!ιιιιοιι , δ: ιοπιιιιοοο.

!ωχ_ οι οι δοω.ροι· οοἰω οι!!οιοιοι·π ιοοιιιιιι ίορροτιιοι ὁ οι·

ΜΜΜ!" πιο! ει! ι·οίξι!!οοι!οω ι!ιοιονι ιποιιοοι, οοὲω :οι οιι

"!"""" άπο Γιιιηιοοιοι ωοι!ιιι οι! ι·οί!!!οοι!ιιω ιοοιιοοιιι.

:32:,”», Νειο1 Μι !ποι !ιοοιίοο!!!ι!!ιιι ΓοπΓιι Ρ1'ορ0!!ιιι; !ιο;ο ο

οσοι !ιοοοί!ιι ἱοιο!!οιᾶο ιιοιἰιω ι·ορια!οοιπιο: οι·

ιιοιι νιι!οωοε; νι ι!ιιιιιι·ιοοιιιιιο , ω! πιοω!!ιοι· ιοΞ Πε ωοτιοω, εποε ο!! οωιιἰιιο·ι Βιιοιί!!ωπ ιοπιιιιιο.

ι.Κοίο!ιι!ιοι·,οοιιι·ο ιιο!!!ι !ιιιιιοιιοοε,νο! Βοπιισ ο

οπιιιι·ιι!!ιοι· ίο!!ιοοιο; ιιοιι ποιοι οιιι!ιο!!οοο μια:

να! Μο ιποι·ιοω ορροιοιο , νο! Βι°2ιιοΙΙΙ ιοπιοιιοω

ποω ίιοο ΐιιοοιιι!ι οοιι!!ιο !οροι·πιο. Νιωιι·οιπ'ι!!!

οοπ οπ !ιοοο!!ο Βοο νιιιοιιο, Μ! νο! οι ιιοι·ιιοποιο,

νο! πιο οπο:: ιποιιιιο, ιιοοι! 'πιο οί!ιωιοι, (μοι

ιιιοριἱιω νιιιιω , ιποιτοω ορροιοοι:ειιι!ιο!ιοοο

ιιοιι πι!! !ιοιιο!!:ο ωοιιοο νιι·ιοι!ε ωοι·ιοω !ο!ι!τ,

$?'ο

4ο

“Η

οπο!.

ο

"ο Βοιιο!οι:ι!ιο ι!!ο οι! ροι·ωοοοοι!εω νο!ιιοιιιοω:ι!!ο ! οιιιιοοιιιιοοοω νιιιοιι,ι.ιοαοιι Ζοειιδ.21.άο (Μια. ||Ι2β#Δ >

ού'.

Πο!

.Μαιο /

Ω,Σ,·

“μ”. π.

3.

π. ιο.

πο”

Βεβ,

οοιω !οιοιιιιιο 8ο μι· ωοι!οω ρι·είοοιιο, ποιο ιιο

!!;ιι&ιιιο δ: πο: ωοι!ιιω ο!ι!οποε ι·ορι·οοοιιοιο τ.

Ριοο. 3. $οςοοιοιιιι· ε. οο!!& ροοοιιιιιο ΡΠῇ

· Δω ο!ι!!οω ίοι·ο οί! ιιοοοειοω,ιιοοι! ίοοι!οι!ιο α!!

ιιοδιιοπιιιιιοπο ιιοιι οοοιωιιιιιιοι·. !Βιιοι· ο ιιιι!!ιι

ιοιιιΔιιο !!οο !ιιοοιιι!ι ιιοιιι!ιο νιοοι ροΠ!ι , οο!!ιιω

ἱο οοιἔι οπω: !”οι!!οιζροοοιιιιιω ροοοέι ι!ιεοιιω.

Νιι!!ἑ οοἰω ραοἑι ε!ιΒιιι·ιοι οί!. Με! οοοοιιοοιι

Ροιοί!ι ἐ. ει ιι!ι!ιιοο @πιο ιιοιι οι οποιοι ίο!!!οί·

' οοιοω !ι!ιοιιιι.ιοω οι! ιοιιιιιιιοοοω ν!!ιιω ωροπο
ιιοιι, @πιο ιιοι!ίιε ποιοι ο!ιοί!-οι, φάω οιΟτ!οί!μοι:

ροοιιι οιιιω Βοοι ,ο οοοίοο!ιιε ιιι ιοοιιιιοοοω ιιο

Βιε ιωροιΔιοι·,ιιοι οσο !ωριιιιιι·οιοι·,ί! Βιιιιιιω ιιοιι

!πιοοιοωοε. 3.Ο!ιι·ι!!ι μου ο!οε!ιοωιιιι!ιοε ιιο

οιιιΠοι, οποιο ιιιοίοιΠοι πιο ιπο!ιο·ρ!οιο8 Ποτ,

_ ου! ι!ιωο:ιοιοι· , ιιοι θειαι!εω μοι· ()!ιιι!!οω ιιο

ι·ιιιαπι ιιοιι !ιιι!ιοι!!οοι , ωιι!ιο ρ:ιιιο!οιιι ροοοιιιιι

οοωωιΒίΪοοι,ιιοἐιω ι!ο Ϊιιᾶο οοιπω!!οιοοιι ιιιοοο

οι!οο ωιιιοι·οω !οοι·οοι ροοοᾶ,ιιοἑω ι!ο Βᾶο !ιιι!ι:

εποε!! Βι·ιιιιοω ποο !ιιιΒιιιί!οοι, ωο!τι οοιι!οιι!ιιο

οι ωιι!ιιω ιιοιι !!οι!!οοι Με ει! οο!Ρπο ἰωροιιιἱ.

Βια: , ιι!οω νι!ι!ιιιι!οω Γιιιοιιοι·οπ οο!!ι·ο Κα.

ωο!ιι υΒο οοο!οιι!οε ἰο ωιι!οιπι!ο Βάοοο!ιο!ιπ·

ροιιιοιοι,οο! ιιοιι ιωροτιι·οοιοι·,!ι!ιοω οι! ιποιιοτ

!ο, ί! ριιιιιιοι Βιιιιιω ποο !ιι!ιοι·οωοε : οιιιοΐοιοι!ι

!οο: οωοοέ οοο!οο!οε ἱο ιοοιοιἱοοοε ει·οοοε, π!

ιιοιι !οροι·ιοι!ιιε οσο !ιι!ιοωοε !!!!ο @και οπο·

οποιοι νιι·οε ωοτει!οε. ΚοΓρ. οι!ιω ιιιιιιοι!!!ιιιιο Πω

ιοοιιιιιοοοε , ιιο:ινωοι·ιι!οω ποιοοιιιιω οι! Μετεω

ι! ιιω πο!:ι!ε ιιο!`οι·ειοι, ριιιιοιί!!ωι οι·οπτ οοιι!οιι(οι οι

πωπω, εμ! ι!ο ΒιοΣο πο!ιο ιωΡοιοοιιιι·, οιιίιι!ιο

απο πι! ωοιιο!ο ποο ἰωροιιιιοοιοι·, ί! ροι·οιοω με·

ιιοιι: οσο !ιο!:ιοιοωιι5. Οοιιιιἑ Μο , οι!ιω !οοΒο

'ποιοι Ποτ ιέιπιιοιιοε, ιιοιι οιιιιω (πιο Βιιιιιιι ίπ πο·

Κιν! πιο. ωοιιι!ἱιοι·!ιιιιοωι·ο ροΠοωοε , °δο οοο!ο

οιιοοιοι οιιι·ιιω οοιιίοο!οι , οιιιιπ !!ιιο Βι·νιι!ε! οο!;ιιε

ω!·ροοοιιοω !ωριιιιιιι !οι!!οιιι ι οοιποιιο οιιι!ιιο ι!ο

ίαά:ο ιοιιιιιιοποε , οικω Βιιιιοε οοιπΈιαιι&ΐ πιο·

«πιο. ιιοιι οι!! νοώι!ο!ο&οι!οπο ιιι!ιιιιιο νιοοιιοι·ι

Ροιοι. Ποτ μα!! ιοΕι!ο!ιε οι ωοιιιιο ιιιιοοι

ιιοιι θι!ο!!ι ποο ιιι!!ι!ο!!ε οι !ιοοο!ξο οιοι·ιοω οριο»

'# οποιο ι·οιπω!!!!ι ο!ιιιιι€ι Ραιι!!ι!!Βοσ ίιιιΠο: Βιιο!-! ιοι·οϋ!Κο!!ιι ροκ!! ωοιιιιοω 'πωπω ο!!!οποιοιΜ.

.ωιοοιπ ωοοοιο ει! ωοι·ιοιπ Γο!ιοιιιιι!ιιω, οποιο

ποιοι· 'πωπω ιιοιι: οι! πισω οοιιίοι·οιοι!ιω :ςοοι!

ποο

οπω .Πο !οιπροι· ο!! :ι!ιιιοοε! ο!:ιιοάοω τοπίο μια

οοριοω , 8ο ιο ιοιο!!ο&ιι ριοροί!ιιιω νο! νι οποιο

ι!ο!οο!:ιι!ιι!ο , νο! νι !ιοωιοι !ιοοοι·ιδιοοω δ: 8!οι·ιοο

οπο: ωοιἱοοω !ιοιιο!!:οω ο!! !ιοοπω ιποιο ιιιιο!!ο+

ᾶοο!ο,ιι!ι !οιο!!οθ:ιι ρι·οροί!ιοω ρι·οιιιοι ίο!ιιω πο»

ποί!:οιοω νιι·ιιιιο. ?οποιο οικω οι οίΕοιοιίιι οπω

ιιοι Με !οιιίο ιρριο!ιοοΐοοι , οιιιὸω !ιοο ροιο οι»

το!!ο&ο:ι!ο. 8οιι!!ι8.ο. ιιτοιιοοιι οϋιο&οιπ ο!πιο 88

!οιοιιιοο,ιοιο!!οάοε ο!ιίοο το 8οιι!ι !!ιιι6!:ιοο:ωιιιιι-·

ιπο :μια !ιοωο ωοΒιι ειρρι·ο!ιοοι!ιι νι ροτίοάιοοοι

ίοι !ιοιιοω,οοοι! νοι ι!!ιιω οπω: οιι!οο!ιοι,νο! ωο

Βιε ε!οι·ιο!οω ι·οι!ι!!ι :οπω πιο: !ιοοιιω οοοιι!+

ιιιοι ο!! Μι !ιοοο!!ιο νιιιοιο,ιιοι Μαιου νι ομω

ιἱοποω ιοι!ι!ιτ !ιοοοί!ιιω ,- προοιί ι!οοοι ροοιιιοι·

ΐο ιοοιιιω, !ιι:οι οποιο ιπιο!!οᾶιιι!ο οοοοω. - Ε·

α. Βοι!ιιοιιιιι· ιοΒο!ι ι!!Βοο!οοοι!!,οοιιιι!ο του·

Μ» μ

ποιοί! ωοιι!!ιοι· ωοιιιιιιιπ !ιοοο!!οω. ΡΜ.» ·

£2ῷι

ιιιτιο νιοο!ιοι· ιιιιιιι!ιο Βι·ιιιια. 1.οιιιιοι!ο ν!οοιιοι· ο: -Φ"ω!

ωσιιοο ίοροιοοι. ε. ςοιοι!ο Μ: 8ι·ιιιιιε 3.ΨΜΜ!Ο
:πωπω

τοπικα!

νιοοιιιιιιιι· ωο!ιο,οιιΔω Βιο!!οε σο! !οιιΒιιτιο ΙοῶΡι1$:.'α;;;°

οίιω ποπ Γο!οιι νο!ιιοιιιεο!: ίιιιω ιο!!ιοι!ιιιιιοωμιισπ

διο ιιοιίοοοι·ποιο οιιοι·ι!ιοε !ιοπιι οιιω ι!ι!!ιοο!οιιο

οι πεοωιι ίοι·ιίοε. 4,.οοιιιι!ο ιοπιαιο; !ιιοι!ιιο 8ο

ιοοριοιιιο ιποιο ιιιιοι!οιι , οπωοιιο!ιω ιιο(οιτ νο

ι!ο !!ι,ιοοιιιιοοοω !οιιοιιι;ιοιιιιι ιΙΙοι! Ισιί01.3 δρι

ό·ιιιιι πω ·υιι!ιῇιιπιι:ώ· «που» απο ικάι.ι,βάπρι:Μ·

σο· οικω· , πιο οπο ·ιωάιιιξ διιπι!ο ιιοιι! οπω ο!“ο πιο

ωιιτι·ο .4ιι!ιιΕ.Ιι!ι.9.εσπ|ε|ζ:πρ.8. οικω οι!!ιοο ΡΜ!

!ειω οίιω οιοι ιιοοι!!ι ιποιιοι!ιο!ιιω νοοιι!οι ;- ποο

ι. !!!ωο!°ο ιιοιοο!!εω ιοροπιο νιιἱο !ι!ιοιιιιιιι Ποιοι,

'ζοοι!τοοριιιοιιτικ οποιο , απο: !οιοτιιοικ ,·οοι·πο

ι ιιοιι ροιιιοι·ποι. ο. ιιοοι!οε ιοοιιιιιο οίἱἱοιοιοι Η·

!!!"Πο

Βιιι!οι ει! πωπω , ιιιιὸιπνιιιοιιιι! οιιροίιιιιω πο· 3

 



-___ἶ_ῖ__ -

ε.ε ε.

Πάθοδεσ

|σε:σΞετε.τ

324. Χ:.-`ΠΜετ:/στοτε (7:·.οεί.ε: .ΐεέῖἰο π.

σσσ:. Ναι:: ει:: Με σο:: ::ε:ι:::::::::::εί:8σσω στα. πι:: τ::ε:σσ::εω . στπτετ εσσσετσε:οσεω εστία ε.:

σε: . ε:: εε:ωει: νε:σεστσ:::::::ε, δ: ωστο:ιεετ :εεε : εεετε :ε ίσο: εε&ε:εε::ε:εσσσε :::σε:οι:ε ε:: σ::τεε

εστεε:ω, ε::ω σοσ Με:: σ::εε:το::εετ νο:ε:σεεεε ίετε:, ι :σεε::ε&ε:ε; σεεο, σωσει:: ωοι:σσεω ε:: σετεε :ι:

σ::: :σ :σ,::ι:οσ ε:::ει:ε:::: :::::ε:ε. . .

ν:ε:ωσ ω:: ετεσε::::εεω ε:: , σ.::σε:::: σε :::&σ ο::

::σω:σε ν:σε: εεσεεε:σσεω . Με σωσει:: . ::ι:ε:ε

σει:: , ::::::σε ::::σε:::νοεε:στ: σε::::::σ σετ σε::

::σω,νε: :ο ι::;:ω σωσ::ι:::ετ , νε: :Δ ::ε:::: δ: σοσ

ί::εσεετ ν:σεεσσ:ι::.Ισ π. ι:ετεε:τι: ε:: σε ε:εά::,ι:ε::

::ι::.Ιζοτυ.8. ουσ:: εοοσεε:ισεισ σ: Ησαυ:: : νε έ:: τε το.

εε::εεί:ε:ε, εε::ω σ σωσει:: ί:ε,εί:ε σεεε::σ:τε ::εσε

σώσω σετ Π::τ:::ε:ω , ίεσ ::σε::ιι: ε: :με ο.::σσο

ωοσοεσ ::::ι:εεωσ:τ:8:εστ.Ασ σ. :ει:ι:ε:.Ισεω.σ. 84οὶ

οτει:. σετ: σοεεί:εοσιτ:: κήποι.: Η σ:ι:::ισσ: σο:: 4 "'

:σ::::::εεε:σσεω σε:::::ω οεεε:ττοε στε·ι:εσεε:ω,σσ::::

εεσει:ε:ο, νε ::τεσει:ε:σἔεωοτιε:ε:ί:σε εσ:::εε:τ. (::

εετ::ω :-εισσετ σοσε:ω σετ:εσετ:σσα ε:: σεεσ::::τε

' .ι.,οϋσε: 1:5.βδ:. ε. δεεε:σσο στο:::::ι:ε εε::ω ε:: σε ::εσε::ι::::ω Πε:,νε: ε:: εσ σε:οσ στεσε:::σε:_εύ σετ

1°ε::σσ:ε εεε:: Εσε:::::σε,σσσωίσθσε::::ι:ε. σε:: .σ. ειστε:: εο εεωσστε ωσε:, ::ε:ο :σ ετσι:: τεσετ:ει:τ. _

οωσε: ::σε νο:ι:σεεεε σ:σ:σίι :οεεε:εσει:εε :σ Με· Α:: Με. :εσ'τ.2. σιτε. ::σεεε. σε εοσ:εε:. Νε:: σ.εεε:: 0εσ:σσε:, :σ φαω εστ::ε:1ι:εσστιω σωμα:: σοκ:: ::οωο ::σίι:: ν:τι::ε:: σωστή: ν:εστεί:σεε::ο:7."“Μ

:οσε σωσ:::σε :Πεο ίσ:::ε::ει:εε: ωεσ:: , νε στ:: 1. εεσι:ισσσεε εεεεεε8, σ:: σ:ιι:τοε :ω::εε::::ε:εεω , δ: '

εο.::σσ.:6ῇεἴξ.1.σᾶσ[εἑ:οοετο. στο::::::::ε εί:,εσεεσ ἱ :σ::::::::::::εεω ΐετε:εσσ: νε: ασ ::τεσεεεωσε:εεε:σ

::σεω::::εε εεσεεε:οσεω ν:ε:σει:σεεω σεεε:::::τ:εετ :: . σεω τε&:: σσετεσσ: ωσσι:ω , οσε:: ωεσσε δε: εστ:

Πεο-::σ:σε::ε: ,ει ν:::σ:σε :σεεεεσεσε:ε 8ενσ:ε::τ-: ::σσ: :εσ:σε τεσε:εσε:σι::, ωστε: ι:σσσιεεε:το:ειι:
Μ"" . [σσεεισ:ε:τ:εεε:ε,σε:εωΠεε::::::::εε :ο::::σσ: σωσε:,' ωσσσω οσετεσσι :σ::σε:σεε ί: σοί:εε::σει:::ε σ:- Δ.

ν:: ·ίε:ιει:: ι:ε:ω ι:::σσε: Ρωτώ σεωσετεεε:τ. Υσσε Η ::τ:::σι:ε:ιε , σοΠεε σωσεεεσ::εᾶ:σιἔ , σ:: ωστι::ει::

σο:: ::σετε:ϊε: σσετε σε:σε:::σ:::εσι:σεστ , Ρε:Κεεσ- :ωσσ:::::::::ε:εεω ,οσα :σε:ε:σιεστ:σ οωσ:::στ . δ:

Δωσε . ε: ι:στ: ::σε σ::σε:ο ε:ε:::::ο σε: Π::τ:::ε:ω, σοσ ::: ::σσσ::ε. Ρτ:::::ε:ο εσεεε:. :ο:::ω ε:οι:ε:ε:σ::
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::Ιἰσοα, ε. ῖσ::ἰσ:ἰ·ρσ:::ἰ: :Μο πιο.: νοοιο. ό. Ρσ+

Ιἰ:ἱ:ο: 8:ο:Ιο: :οΐσο: απ: Γρ: ρ:ε:ο:ο ίο:οι·ω.νἰ

:::. :Ι:οο:ΐι :ΙοοΙ:::, :::ροοἰ: ί: ο:ο::ἱ ρ:ορ::: Μο

:::ο ρ::::α . ::Ι:1ο: Πο: ἴρ::ἰαἱἰ:ο::ἰοο , :στο ΓσΙο

8:ο:::ιο :οο:οι·ίο Π:ἰ: ::ΒσΞΪο::ἰσ:ἰ ο: ρσ:::ἰ:

- σι.οοο..ο: ρ:ορ::: :οοοο: π:: Π:ἱ. 7. Ν α:ο::Ι:

:ο οσοοοἰ , :κ ::οσοο: ο::Ιἰ::ΙἰΒ::: ο::οο:: προ.

:;ἄἔ

ν: εικοσι:: οα:οτ::,:ί: ρ:ἰο:ὶρἰο:ο Ϊ::ο:ο:Π :σ:αο: Ιω”, Η

Ι:Β:ο: ο::ο::Ι:ο:: ο:οοἱ: αο::ο: οοιοσ !:ρίο::οβ

σο: 8:α::έ:Γ::ο::: :ο:οο: Ι:8:::: οα:ο::Ι:ο:. ν: :σο

Ι:::: ::ρο ο:: Π:οο: ν: :ο:οο::ο: οποτε.: :ο!ἰ8::ε.

Μαἰστ ρτσο. !:Βἰ::άἱο:ρἰ::ἰσ::ἰοοἰ:ο: Δεοαιωο

Μ”. η.. @ω:.:2ει πιο. |ἐποοπεπι οπο:: βτσαίω.

Κσο:. ι 3. Φ43ά:Ι:8Ι:Ρωαεωοω.1.«ΜοηΙωε:ΕΕ:,

ΡΙσούικά:Ιιει:ψάιίοδΙΙο. ο.. ΝοΠοο: ορο: ρἱε:α:ἱ:.
::ὲ;`

δ: ::Ιἱ8ἰοοι: ίὶ:τἱ ρσ::ί: αοίοο: ΐρ::ίαο αο::ιοσ ρ:: “Μιά-δ

(ἶο:ἱοο:ι::::: έο!ο/!. Μ. ά:ρτ::έ:/ϊ. 86'. σειρ. 2.@Μ

"Συμπω:: :ά ρι:οπ:οι :προσπ!ω:ο:ω οσοβακ.:

οτ..ω σοφια:: α!ιοκάά :απο ε.: οσθι[ω:::ρο.:. Α: :μοί

ο:: ω...: :Με Π:ο:ι: μοι:: δ: ::ΗΒ. ρσ:ἰΠἱο:ᾶ

ν::ο ὸΠ:ᾶἰοοἰ: Π:ἱ, μ: οσο. :Με 29. φάω:: οι'

:Μπα Βο,.μεμωρο: ά:ί2:.άσ ω..6.ω.3 .Μαισ:::

:Ιἱἱ:::ἱ:: δ: παο:: η...: Πεοο: :ίὶοϋ:ἀἱσ Π:ἱ ,

::ἱαο: ν: ω: ο::ο::ιο:, ςοἑο: :Ποστ ρ:::οα:οο:.ιο:

:ο:ρ5:οιο·ο:: ρ:::::ἱ: ο.: :οοο:οἰ: ω: 7ο.1.Μ. η...

σ. ο. :το οοποπο Π:ἰ δ: 8ρἰ:ἱ:ίὶ: 8.ἰο:ροΙἴο: , 2ο:

ραπέ::ο.: .οϋο:ο: να:: οπο: Ικί!ύΜωμη:: : προ·

5.:85

. Τ"ΗΒ

ΐορροί::έιο:::, ρτσ :μὲ .οικω :οσο , ρσ:::ἱ: οο- ο:οοο οπΒἱ: ::Η:6Ηο 1:ο. πω:: ν: :.............:... _

τω, ο: α:::οαο: ::ο::::::ο: ::ο:::α: , ο::::οα:::ο: ι

ρσ:οα: ἰο:ο:ι·α: , ::ο:ρσ::Ι:ο: ο:ο':::ο: Η:ο:::, ν:

ποσο: :ο:Ιοο: αρρ::ο:οίοο::::8σ ο:ο!ιο ο:α8ἱ: ρο

::ι·ἰ: Π:οο: Πρ:: σο::ο: :Πο8::ε: ρσ:ἱΠἱο:: :ποιο

::Πο:οΙ:α: , σοαο: ἱο ::ὸοἰ: :43:ιοο: :::::::ο:ο: :::- .

ρ::ἱο:ο: , :Η αο:ο: ρ:ορι·οο νο:: δ: οοοιιοσὸὶ:::ἰε:

:τοσο οσο: ρι·ορ::α νο:ο:: ίορ::α:: ρσΠοιοο:,

ο:οΙ:ο ο:αΒἱ:σοο:ὶ :οἱοο: :ί:. 8. 8ἰ οσο ρσΠ-:: οσ

πο:: Π:οο:ίορε: οωοὶ:ι:α:οτ:!ἰ::: :οο8::: . :οἱ

ό:ο::: :οΒοσί-:::: ροΙΤ::,ΐ: :ίΐε5ο οπο:: Οσο:: ι

οπο: :ο απο:: :νι.ω.Μ 6.εαρ9.8::ιο:Ι: ρ:οο·. .

βιο. 3. Π:Π".

 

 

Μ:ίο:ρ:οο.σοο οοΐ:::οίοο: ο:::;ἰ: ε. ω: ἰο:οἰ:ο

δ: :ο:ο:: :ἰο:,:οἱ ::ιο1ο::ο:, :ο ο::ἰσ:ἰ::ί: πιο::

:ία 8: τοπίο :οσο ἱρίἱιο: : ἰΒἱ:ο:ι:::ἰοι·ἰ::Εἱἱ:α:ἰ::

δ: :ο::ἰ:ἰ :το ορο:: Π:οο: :ο ἀἱΙ:ἀἰσ :ροο: Π::.

Μοτο ϊΐο°ο>ι°ἰ”Φ. σοὶΓοΙὺο: Η: οποία: οσοι:: 8:80·

ο οκ:: Μ. 60%::ί. :ο ίοίἱἰ:ἰ:ο: :ΜροΒοο ο:: Π:Ι

8:::ἱαο: ἰωρ:::αοἀ::ο.ο:οΙ:ὸ ο::8ϊ::::: :Π:ι.νο:::

ΡΜ:: ρο:οα:στρ:: οοἱοΓιοο‹ο ἀιΙ:_ᾶἰοο:ο:ίοα:ο
ωοτ:ο: ἱο:οο:::. ο ο ο ο ο ο

Τ:::ἱ:ἴεο·:.αΒἱ:ιο::,οσο:ἰο:ο:`ἱ:ρἴο:οὸἰἱἰ8ε:: 3 άσο-δ

οσο: [ΧΩΡΟ Μοαο10:: :οο:ορ:ΐ::ο:ἱο: . ςοἑιο_ν#?ϋ#

Η

`

::::::::5ω

ο·(.



οπο' 1η:.Χ1:71. Π: π:οοβΜΙο 9Μ2:::. δοόΐιο π -

πωιο:τιο, ιωρ:::ο&ο τπωοο, οσο οο:ΐοιΕ!σ: Διακ. ::ορ:ο::ο:: :ιοεί:ισ: 1. Α:: :πιο πω:: ί:: ροΠιο::ιο

ο: ι.:::β.:7.::::.3.μπορ:[:.αΕΕ:2.ιο π..ά:/!.ο.8. 9.1. ν::::›ο: οπτο:πε ρ::νίιοο: π. Δ:: ρο:::::::ιε Π: :::πω Με

::.:.::::.:.ι.πω. ΡιιΙο:.:::3.:Μ.27.άφ.4. ΜΜΜ. :οσ:π::το:. Θα]π::::: :ι ο.άιο.:95·. οι:: π.ροτπο 5,” ΡΙΠ-ή.

:απο 109.67. 3. δισκοι. Μ:: ι. ο: καψω: @αν νι::::ο: οπτο::ο :::οω ιιορσ:::οι:οωο::ο οι:πο: ΡΗ:

ο.: οπ::.3ο. :·οο:Ι.2.Ρ:ο :::ρ:ιοπ:ισοο οσέ:::οοο:::α. ::ο ο: οιοιρρέοοι στοκ:: πωσ:οω π::2:οιτιο :ο Βο1:ο:,

“Η Β:οο 1. Ροκ:: ::οωο πρ ο: νι:: ο: ο:σρ:::π οτι.:ω ν: πο οπο:: οπ:ο:πο, ρο::: ορο:οπτο:π οι::

ι::::Βο:ο Ποοω,ν: ποτ::ο:ο:ο δ: οικω οπτο:ο.πωσ οι:οπ:: :οοί:ποτ:πω: οσοι:π νο:ὸ σωοο::: πο:σ:ο:::

:ο οσοοορι:ο:οτιο.Γοοόπω.::ιο πάοεοί: οι:οπ σο: ¦ οσοοορι:οοο:ια,::οσ Βοοω νι ::ο::οω οσ:::ο:ο, :ἰ

ιοᾶοω :·π::οοπ:: π::ροτιτο: Ρ:0ρο::ισοπ:οω , δ:: ι:: ν: οπτι::π:οω , ::οο ν: :ο::::οπ:. Επι:: οσο:: Δε..

οι:::πω ιοο:ο:::: ροοο:ιπ:οω :::Π:ι:ο::π:οω ίοοίοι :ιειωοε, ::οοοτο:ΐο οπτο:::ο:οοιισ::: :ο::::πο::πω.

:·οροε::πτ:Εοω, ν: οπ:::. (:οο:::. νο:Ι:::::οοιοο :Ϊ :ο Ι ()::-ο::ι. ν: οίωο:: πωοοπωιο:τιπ: ι3!):οω :ος:Π·πτ

::οοοιε :::τι: οπ:ο:π:::ο: ιοο::οπτ π προο:οο _οω ] :::ιοοιοιοω οοο:οπ:. ::οσ ρ:σ·οο:::::: ,ο ο:

Βοοο:::ΐο: ρ:::::$:οοω:$οι: Ποσο, ν: ρ:ιο::ρ:οω πωσ: οσοοι:ριΓοοοτιο :οοοι:π:ρ::οο:ριοω :ορα

Βοοσ:οω οπ:οοπ:ιι:ω οι: ωπιιιω: ρο::οι:::οοε οσ- ! οπ:. το:: :ο:οω ποπ::ιοωιο::ο:::ιοωση:ιο:: ::πτι::

::::::::, :::5.:πρ::: οσο οπο:: ποιο: οπ::οπο ::στοοιιπ:: οι:: .Ατ::ο: π::οο :::ο ::::ροΠι:οι:::ο:: :::πω ρονί::ο

ο:Βο ν:1)οοω ι::::8πτ: πωσ:: οσοοοριι. ιρο:ποι:σ ρο:· ν::οεοπτο:::2;:::ο νο:ὁ ιο:ι:ω :::ο:π::ιο:.· . . ιό

π:: :ο ::οοπ :οωρσ:π::π, οοοο8:: ρο:.ο:ιπ:: :οποια : Ρ:οοπτ ι: οο::πω ::οσ::οιε πωο::ε πωιι:ιτιο :ο ΡΜ

ω”. .Π 1 ο ο ο. Ροκ:: ::σωσ :πρ:οε ν:::::::: :::ορ:ι:: ` Βοοο;:, ΐοι::οο: οπ:ι::π:ιε 8ο :ορο:οπ:. :::οο::σοοι:: " '

 

ι Β"μ”' "' πάσο: ::ο::::οο,:::τοω:ωρο:::&οω ο:οοοο:οοτιπ :ποσοι δι:::ρ:ο::: 86 Ρπ::::.Βιιω Ε:οο:ο ι:ο::οιί

2';::,22μ ο:ιοο:ο οτε: Πού, ν:ρ::οοιρ:οδο οσοι:: οπ:ο:::: π:- > Πο:: ν: :ο::ιοι:ο:ο: οσε:ο :ο τπο:ι ωοωοο:::ο

πω. :οι·ι:, :1::σ οι:: :6ρ:ποοπ: ι:: ::σοιτπ:ο8ο ρο:::ά:οοο :::οοι·οοτ. π. Ε:: οι::ρσΠ:π :οοτ. Τοσοο:οιο:, ν::

Βοι;π::ο:::,οοσ ν:::: :Πι :ο ω:: πᾶισι::::οε ρ:πο::ο. - πωοι·ο:ο πω::::ιο ο:8π Βοοι:: οσα:: οπ:ο:. Μισο::

π:: ο Ροκ:: ρ:::οο:::: ::οιππι: :Ποω :::ο:ο:ο::οω :οί- Ν :ο οπ:ο:π :πριπ,::οο Β:πτιπ ::π:::τοπ:: , οι:ο: ίσιο πο·

Βοι:ο:ιπ οπο:: ωστ:οπ . :με ίσο: :οω ::σοι:πε :::- ::::::ο 8:::ο::ο, ντι:: οπ:ο:π ιο:ο8:π , σοοι: οι: οσο

ο:οπ:π, σ:: οπ:ο:π:ο:::ἶοᾶοε ωπο:ί::::π , :μια σο: :τα δ. 'Ποσο. ν:: ίσιο πωσ:: Π:: 5ο:: οπτο:·π::: , ν:

ίοι::Βοπ :οι::οπ:ο:, ν: οι::επτο:: οιιω οπτο:π::π :::- ;ν:ιιωποιίροί:::σο: ::σωιοο:ο : ροοοπισιι:::ι::οέ:::.

πω:: 8:π:ιε οο::π:π. δ: οοιο: οπτο:π::::: :::::8:ωι:ε 3. Οι:ιοοοοοο πωσ: πω:ο::ιο :ο Ποοω ο: οπ- :Μ

οσωιοο: :πορτα ::ο:οίωοι::,ο:οποτο :οποιο Βοοω, ω:: ροεοπτ οο::: ωπω:: ροοοπ:ι; :Βιιο: οι:: οπιι:.:π

ρ:ορ::: ρο:ίοι:::ισοοε, ::οποιο :Ρίο οσεοο:οιι::οο; οωοοι:π: π: οοι:οπ:σ:ο:8σ ο:: ν::ιωπ :::Γροι:::ο πι:

8ο ιοοοωο:π ::οοο:ιο:π 8:πι:ε οο::π:πΡ οι:ω νοο:- ' 8:π::π:::: ::Βο σωοιε πωσ:·πωιο:τιπ::ο Ποοωο:ξ

οο:Γ::οο ὰ οι:οο:ιπ οπ:ο-:π :ωρο::π:ο: π:: :::::Βοο-ι :ορο:οπ:ο:π:ιο::οσπι:: :οοί::πο::πω: οι::::.ο. οστά::

διο:: ::οοο:πᾶο::ω. Ν:: :πιο πό:ι:ε ν::πω ρο: :ο ::σο::οοω :οί::::οπ:: , 8ο π:: ει·π::πω ν::ιωσ :Μοσ

ιοο:::::ιτ ο::Ηιοο::πτοω, ::::::: ο:ιο:οο:: ::οοπτ πω· =οο::,οι:: :::::οοπ:: :οο::πο::πω:ορ::οπτοτπ::.Α::

μια, ι:οο οο::π ν:Βο:ι:ι::ιοο::πε. | τοο. μοβ. πωσ: π::::οι:ιε :ο Ποσο: ::οσοι:ο::ο:

πο:: Π: ::οοο::σωπιο:.ο:: :::::ιοι:::πο, :πορτα :πο- ωο::ο οοοί:::::πτοω , οι:: ν:Βοοωιοπτο:. οι:: ν:

ΌιΠωω οσί::οω , ::οο:: ::ιο:ο:::: , κά:: ::οοο::οι:οο ορο- :::ρο:οπ:. δ: ι:ο:ο: ::ο ροοοπ::: σ:ορ::::ρ:οω,::::ο

ρ"""ω :·πο::ι:οοο οο:ω.Ποσ :::ποοωοο,οιι: :ο&: ::σοο:::- &ο::: :ο οσωρ:ποοο:ιπ:οίιο:, οιο:ι::::: οωο:οσ:πο

οσο οοο:πο::ο.Α::οοοι: τπωοο ρ:οροι::οω ιπ::οω οσο:: οι: ν:::ο:ιο :ι:ο:,οοι::ωοιοο ωσ::σ οροοοοοέ

ιωρο:ἔοᾶοω δο:οο:Εοπ: πο:: ορο:πο::: , ::οοι::: το: οπο: οοοοπ:ι; οί:ω οο::ο::: :οσ::σοσοοο::πο: .

:::ποο:: ορ:οωοε, ν::ι::ο: οπο:: ::π::ο:: ρο::: , ποιωι:ω πο: Βοοων:πω:οοω,οιιι ποιο: ::πτιο:

Ρ,°Ρ./ωω :·ο:·:. Α:::ο:ο:οω κά:: σρο:·ποι:: ρ:οροι::οω ::π- ι ωιοο: οι πο:::οε Ρο: οοοοπ:π:π::οροΒοπ: , οσο::

Εο:: ::οί:οωι:ε ο::οπ ορο:π :”πο:::π νι::οιοω ωο:π- ο:ι:: ίιωο: :::ο ποο::ι:::: :ι Ποο , 8: οσοοο::οω :ο

:ιοω, φαι:: οο:::·πω οποοο: ρο:ο::πτοω; οσοι:ι- Ποοω : :8::ο: οωο:ο πωσ: πωιο::::ο σΡροοι:ι:ο

' ::οοπ:οω , 8:ιο:Πιο::ο οι:οπ οροι·π οσο: ωσ:π::π ::π:οι ροοοπ:ι, ι::ι::::ιο: σ:: :ο ι:ο::::οιτ. .

οιοοιι:, οι Γορροί:::οοο ::οὸι: :ιι:οιοοιιο οσο ο.. Νοοο:: :::::ιο8οι ::ορ:::: π::·-οάοο :ροοιο :::

οι:οοτ : ο οο:::: οοο::::ισοι:τοω ρ:οοοιι:οω ::π::ο:·ο ' ι:ο::οε :οίρ::::ι: οο:οᾶ:.ἰο ορο οσο οι: ::οδο.::1::

· ::οί:οωοεο::οπ :::ο ιωρσΠιοι:οω , Ματια: οι:οπ ι:ορ:οκ :π::σ ίο::οπ:::: :ο :μπω π:ΐο::::οειρ:: το::

(.”2”;: :::::ιο:::ω. ()οο:::ω. 1. Το:π ιωοσ:οο:ιπ'οσοοι- ::π:::οι: :ο Βοσιοωι::: :::::8::::::ι πωσ:: πωιοι::α,

οι:οι:ι :::ο ρ:οροίιτοω( ν: Μ:: ):οοι::το: :ο ορο· οσο οι: πΠιεοπο:::: ::ορ:ο:: :πιο , :ο::::οπ ὲοοΒ::

τω:: ο::ο:οοο::ο:οω ::::::οο::πτο: ::οὸ:: οοω πάω :::::επ:ο:: οπο: πωσ:: πω:ο::ι:ο οσο ::::ι8:το: Βοοε

οι:ο&ισο:: :ο Βοοω ι:: οοοοιρ: ι:οοοπτ: :Βι:ι::· ο ι ν: οσοι:: οο::ιο,:::: ντ ::σοοε Μ:: :Ποοοπο:οω ω·

:πιο ρ:οροίι:οω οοοοισ:πτο: ν:: :ποτίιω ::ο σρο::-¦ ο:ι:: :::σ::σ οι:: ::οοοεί::::νο:οσ π::::::ι:το Βοοι:π

Βο: ::οοο::::: :πο::ισ::::ο:: ν:: ::ο :::::ιοι::ο::Βοο, απ; :::,οι:: οσοί:ι:ο:ο:ο: ντπο:::ο: οπο:: . Ποο ν: :πο

:οροο::::οο: , ο σο:: οιΤοο: ι:ι::ιοι::π : τοΙ:::ο::σ:π ' 8::ο: 8:π::::οι διο:: ::13.έιβ.27.5.ε0ο876 ι. Με”.

πω:: :ωρο:οοτιο :σ:ο:ποι:ι Ποπ:: οοω πάω ι::::ο- ' Οοοθ:ωπ:.Κπτισπο:::ο::5 οποιο, δ: :πτ:ο πι::::ο

πό· άισο:: ιι: ρ:·οοσιι:οω. ο. ΡοΠοιο Μισο:: οσο: :ιε 8::::: :ο Ποο :οο::·::ροάι:: :π::σοι:::1ο:οσο

@ή ι' πάω:: οοοι::::σοπ:οω δ:: :οο:Εοποοω: πιο:: :ο σοτο:: ο::οι·π::ο :ροοιίιοποι:::πό:οω:οπ:οω.

σωοιοοε ρ:ποο:οΙ)οσ. 8ο:: :ο οσο πιί:ο :οο:ο::ι:οι· Π τ ο ο 3. Ρο::οάοοπωσι·πωιο:τι:ιοΒοοι:: Π- . η::

οσοι::τ:οοπ:οω ρ:ορσ::τοο: ο:ιο:οοο::: οωοιπ ορο- ο:ι:: οπ:ι::πιοω , οι:: ::οσπ:: :οοί:πο::πω οπ:ο:::ιο,

:π :::::ιοι:ιπ νι::οτοι::. Α: ιο::::Ρ”ο[ποιο , οσο νο:· π::οοοι:: οοοιοοιο: :ο::·π :ροαι·πω :ποο:τπ:ιεοπ:ο

::οω ?άσοι , οσο ο::ρι:οπ: π::σοοω π:ΐοάοω, οο: :::ιεο:οπ:ο:2 :.:::σοπ:ι:: ρ:σιοι:ο ροί:::::::: Ρον::

::: οσο:: :::ο Π: , ω: οο: π::::: οπο:: ::Βο σο: οσο ο: ο:: (ο:ι: ν::::›ο: οπ:ι:::ο:::π 8. Βσι9ο: οπο:: :ο9.

:::σ::ο ίσιο: :ο Ποοι:ο , οι:Ηοω απο:: πάω:: :ο ::::.:.:::: :. :::::ιοΒοοοε πωσ::ω ιοΒοοω,π::ο:οω

Βοοω. 8ο:: οσοι:::: ο:: Δ:: ο. οοω. ειδ. ρσΠοωοπ οπτο:π:οω,ρ:σο: οι: ρ::οο:ρ:οω δ: ποι::σ: οποια;

ο::·οπ ιω::οΠιοι:ο, προ:οοοο:οω ν: ρσΠ:::::ο, οκο:- π::ο:οω :::ρο:οπ:. ο:σο:οί:ρ:ιοο:ριοω , δ: ο:ι::

οο:ο πάω:: ::οοο::οι:::8ο σ:: Ρώσου: ο::ρ::οπτ ::ισοοω &ο:ο ::οπ:ιτο:::ο:: :ορ::οπ:. Ρ::ωο:ο ::ο:ο::: :ισ

π:ΐ:&οω , ::ο: πᾶο :ο οσο:: οι, Πο:: οσοι:ιτ:οοπ-Π ωσ :ο ω:: οποτε :ο:οΒ::ο, 8ο ΑοΒο:οε :ο :ο ρο:::

:οε δ: ιωρο::οο:οε. τ οπτο:π::::ο: οσο: ίο:οπο:ι::ισρ:ι:ο:ωοοοο:::, ν:

Β. 26.73 Β:Ηιο:Ιιο:· οσο::οοο:ίιπ ο:: ό: ποσο:: Βοο:ι:ο- όσο:: :.:ι.:,.6σ.:::. ο. 8οοοο::οιο ο: ο:::οιοσ,ο:

ιβο:Ι:"Ι . €&86Βό .Ι..ιἀ .Ηἱ _ _
οο:οι: οι:: ο ο ο ο οπο: ι ο πιο ο οπο: ο σε:: . οι:: Α::Βο:οη:ο:ο::,ο:ί: ρο:::σοο:ο ορ::::1::::οιο

“"°ωβ. Ρ:·οοο:::οω οιποοοι:: Ποο ιι: οι::οιοι::. Π: ::οσ : ::ιπ::ιπιι:.Ι:π :ο:::ιο: :::ο ξι:::σΙ. Ρ:ι:: ν. 860::

εσ::ο:

ἱ7°:

 

 

 

Οοο/::ο::

 

ο



ο Βι|ῇ. ΧΧΡΊ. Έ): :αβατο δικιά. .ΐεὸΐἰυ π ' οι::

Η:: 7- εστἰιι: Χ Ι Ι Ι. οι:: τ:τιτσ!ι:οτ ρτσρσίιτιστι:ι: Μ.

6”2·ΧΙ"· 17:52:86: Μ.: .ωμ.ιιι 420307:: , ιΜΜΜΙτ.τ ·υτά:Ι::::, τ: τι::ιρήτοσ:Ιιο,ΒτοιιΠιττι:ιο Ι):οττι τ:τιι!:οιΠ.

οι:: θα:: αυτοι:: τα: :οψιν κοιτα:: , ο·εωωτιτ, :του ι Η: τσιιι:&: δ:: ::τοτ:Ιι:.Κτίρ. :.. Ιιτιιιιι:ιτ:το δ:

Ωω: αποκτα:: οι τωττ:]::οτ:7 Μ, οπο:: :Η ο· :ιἴ:ιι:τπἰ· ι οκτώ:: τω:: :!ιιρΙι:ιε :τοσοι ε: Ρ:ττΠ:ι. ό: Οσιι:Η.

τοτ,ώ· ττά:ΙΙισάιιιάκω βαττ.: !ιι:ντι, ώ·ΡΙ:Μποιτ :πιο . :::τιτἱοο:οι Β:τι,:: :σ, τιοοι! οπο:: , :Ποιο ι::

:ι:στι:οι τι:: τυο:: σιιιοἰ: Γιιρ:το:τιιτ:::ιτι :ι τι::
 

ΐ-7θ.

ῖ7 ε .

Κατά. τ. ι

”Μ"Μ πιο: :ΜΜουοέμ τ.τσοειτοιο. Η:ο: [::τ. :στιεττο:ιοτ

..,,,_ρ.;.... ιι!:τ:οο: :ιτεο. :το τ. (::τ. ρτιιτιοτιι, ὁ μια:: :Η

να:: β: ι· &:οι:τι, Πα:: :Πβιμι· :τοπιο άΙΙ:εσιτάκτ, ::τοτ:Ι: ::τ

ιι:τ: :ΠΕ τ:Ι:οι,βαστ :ρω·:::,:ι! Ωι!ιιτ:ιιι :σοΐ:τιο:οα

τω: ,ν νι άιντττ|. ΙΙ. αυτ. 6. 8: οι. 8: ΤιΜτιιι. Λιβ 6.

αυτ. 3. ιιιιτ:τ:οτ: βιο ::ιοι τοιιι::οτ , :Πιιιι:ιιι οι:

:οιΙιτι:: ιοτ:ΙΙ:&οι:ττ:το: ιει:οτ πίτοι νσΙοοτ:τιι ::τιστ:οι Π:ι,οιιι τι:: Πτ,_παιτ 0:07:02, :τι Γ:Ιοτ:τιι.

οι: τ:ἴιισοὸ::ι, τι:τοι·:Ιιε :ο νσϊο:τ:τι : ιιιιιιιοοιι!. Α:: ε. :σο::τισ, :ο Μπιτ:: Μοτο !ι:τι:τι ρσΠ:

::ἰ:ι :::οτ:!::β: ιοτ:Π::τοιιιι :σε:οί::οτισ , τιπ- ποστ::: :οιι:ι:ι: το:: Πω:: Ποπ: ::τοτ:Ι:ιο,:οί

τω:: :τι νοτο:τ:τι :τι ::::::οι·Ισ, :ἱιιιι ο:τιιτ:Ι: ο:: οπο: τι:!ιιτο:Π. :στο Μ: .ωτιιω Ιτι::ι:Ιτ , ε:

'σοι:&ιιιτι νσΙιιιιτ:ττείιτ σοι:: το , :τοσο τιστ:ίτιτισ :ιιτ Ιι:!ι:τι μια:: :ο Ιιστοιο: ιιιτ:ετσ, οι :ο Ατι

τ:Πιι&ο: ::ιοτ:Ιιτ:τ :σε:σί::τ:: ::ιιττ:τιστ:ιιιι: ι 8:Ιο:ιιιιιίοΙσ :στι:ιιτΓιι :::τ:Η: ::εσ τ:τ::ιι , τι!

Πο:: νοτιι:τΓ:Ιιοτ πω:: τ: ορ:τ:οι!σ,:ιτιτι νττ:ιιιι: ἶ ντιιιοπιι δ. 'Πισω. 1128: : , Η:: τ:ιιιιιοι ιισ:οιίΐ:,
τ:ιιι::τιιτιο ::ι!::ι τοΒίτ:οιι:::ιι:2.Ατιτ::.ιιτσι:ι.ἶ :στι τιοΠ: :Ποιο :ο τιστιιιο:|:ρίο Βετο:: Η:: οι:: ο

άτοι:::::ο, .Όσοι οπο:: πω:: άτω;στιάιιτ , ιι:ιιιι:ι τι:,ντ ::ο:ἔι δ: ρτιτι:ιτιτο τσοστ:τιτ:,ιισιι ν: Μο::

:ιιτ :τι ι:οσοοε ρτιο:τριιι, ντιο ΐρ::ιιΙ:τιοσ, .Ποιο ο: 2 τ:: :Καπο ως:: ΗΜ:: Π:: 8τ:τι: τι:!ι::: τιστιιιίΐ::

:7ρΞ

@Μπιτ βουτια:: :κ ο:: :Η:ίτιττ τις: :σο:!οίτσ:Ειτρ π: Σ

βουτιά οιιι:ύιΙΙι: :Ι::τ'σ ιιτ::.ι:ι:ο, Βια:: :Η ::ιοιιικιτέ- ι

απο:: οπο::σκοπια ιιοτιτοτΙικοι .· :ο οι:: :τοι

το: τι:: πι:: Επί:: :Π/ἱιιιιιιι: πορτάκι:: :ι·ατιιιι·ιτι 1

οοιιιιιιιιι! πο:: :αποτο Ιι:ο:οτ , :ο τρίο τι:Ιι:τιτ,

Α: τι:: σο: ρτιο:τρι: ιι:τοτ:Ιιτ:τ :οΒοο[:ττοτοτ ι

:τ::τοτιι τ:τιστι:Η: :τΒσ ο:τοτ:Πτι:τ :ο Μ: ἔστι::

#7ι°· το: τι:: ρτ:&ι:ιιτ: οι:τ:το:ο. Οσοτιιιιι. Ν:τοτ:Ι:

οι: ιοτ:ΙΙ:&οι :τ:πο τι:: τ:&ι:ιιιτι οι:::::: , θ

Ότισ.ιβιοπι: :Π::Ι:Μιστ , ν: ορτ:τοιιιιι ιιτιο:τριοιτι ὶ

δ: ιιοοιιοοε οτι:ιοιιιοι: :τ8σ ::τοτ:Ι: :Ο :ιτ!:ιτι τι::

πιο:: Πα::@Ματιά άτ::ετιιάιιιτ, ντ ρτιιιιο:ι :τιπο

στο:: :σοιττιοοι::τιιιιιω σωστο:: Εισιτστο:ι: Λο·

τ::. :σοίι·:: ::Αωι%ιι: :τρ:τι:οιι: , δ: ιοτιο6:ισο:

σ:ιοιοιτι ::τισοοτο, :οποιο οιιΙΙ: :τι οι:: :ι:ττι:τ:,

σο:: ίοοιτοοοι :ο!τοιιι τι:: ιιιιιι!ι:: :::τι::ι: Π::

οι:: ν:το, Π:: ρο::ισ :ο :::ί::: :Π: ττ·ιΒιι:τιιιο:ι.

η: οι:: ο έ:ϋ7.8. Με. οπο. στι:: 7. οι:: :Η ιι:

#ΐ.°Ψ· Μ”8:τ: :τοι:τ:τ:το τοι:: Πτι:: δ: !ισττιιτι:ιιι: τι: οσο

ιι:8:οιτ :τι :ο , σο:: ιιιιτ:ο:τιτ Πω:: :ο οπο::

ο:: :ΠΕ ιιιΠ8:ο:ι οι: , τα: σο:: τοσοι:: τ::ιτι:::το

τΠίτ::τι:τιι, τρωω:: :σε 8: Πω:: ἰ:τ:τ::ὰἱ:, ::

τιισ Γ: ώμο:: ότι:: :ωι:ιιι: τοῦτο, ν: ιι:: τιιίτι:οι

::ι:ιιι: Κ:Βιι, :ιιτ ίτσ!ιοοε :ιιιι:ιιιέι Γ:τιι:οττΠιι:τ.

(::ιιι:τιιτο πιο πιο. ιισ:::,ιτι ::ι:ιιοι , ι:ιο:τοβιιτι·

ΜΜΜ:: να:: , ιιοε:ίτ τοι:: ιοτ:τιστ:οι δ: (οτι:

τιστ:ιο, οσο ::ι!:ι: :ο νττσιιο: τ:ιιοιτ:οι!: :: τι::

. τω:: οι:: ιπ:!ιοποι τω:: ιιιοετι, :απο πω::::ιι

ιιιιιιτ.6'ι:ιιι οπο: τι:::φωτο :των :ιτιιιτπ:,ικιι: οι::

ώσπου:: :::ιιοΙιτα:|ίτ. τοσοι:: οι: Μέσι:: ·υτά:τισ.

Ι::ι:ιο: ιοτ:τ :σε δ: Ι):οιιι Απο. :ι:ι:ιτι:ι: ::8:

οι: , οι:: ο:: ιιοι:οι:, :Π: οσο: οτιο:Ιιτ:τ:ιτι , :τι

οιι€ι.ρ:τΐ:&:οι :::ι:ιτι:οι τοιιιι:ι: :ιτι:οιιοττι : :σ

Βιε Β:ιἱ οσο οπο:: Γ:: οσοι:: ::δττο:τ, ποστ: στι·

του:: @του πιο:: υποΞ:1°, μέ:: "κατ, :σοο::ἰπ.
ο $77· Α:: τ. :τεοττι. Κι:ίρ. τ . :τισ , Ε::Ι:ΕΓ:ττρτστ::

τ” ἡ”, τιοΙΙ:οι το::τισ::ιιι ΐ:::τιιιτ :τοστι:Π:ι θοι: οπο·

::2ϊ:Μ.. . τπτ: , 8: ίορ:το:τ. :ο Γ:!ιιτ:οι Η:: :σε ιοίττοιιοτ,

το:οτιο::ττι τ::ι:ιιιισ τ:οιίιιτι ποστ:: ΐοτι:το:τ. :οι

ίσιοι:ι! ωοπ:: ::::Π:τιιιι οι. δωρο: .ο. 8:τιο.

τοτ:τιιοι,8: Ρ:ττιιοι :ί:,Βιι:Ι:: ιοίττιι:τ:το στιιιιι:

:ο ::Ιοτ::ι, τι:: τω:: Γορ:το:τ. :οι ρτσροττισο:

τ:.νοι:: 8:τιιιτοτ:: τ:: :::ιστ: Π:: Ισοοοοιιιτ , :οι

ο Ε:: τιτσ::ι!ιτ , Η:: :ο5, το! Ποιο. τι. τιιιιιυ#Εθι!:

αν? μια:: Πιο; δ: :μια :ι (Ματ. τ. μι· :ύι:ΗΜ::το

φ::::ι.οξ:: ο ιιιτ:τοιι:ι επ:1°ι.1τιΙ: π! Μ:: :οιο

τ::ι :ιτ:ιι:οτ!ίι οποτ:Π: τιισιιο:, ντ Β:ο:Β::: οπο

τ:Ιι:. :: τι:: τ::ι ::Τ:τοο:,ντ :ιοτιο:, οπο:: τοιο

τ:ιιιιιτ, οιιέιιτι ν: οπο:: ιιπρσΠτισο::, :οποτε απ.

τισ::ιτιιιτ:ιὶ ::ιστ:τ: ΐοτι:το:τ. €::ιιιιο :στι:ιτιι:τι

τ!οιο. τω:: οοὸτ! !:ι:οι:Η:ι: οπιιτ. :ο :ιστιο:τι:τ

Ηττα:: ΐορ:τ::τ. :οΒιιἱτ: ::ττιστ: ιι: ι!ιοι:σ Ιιιιιιἰ·

τι: , τιιιτ:τ:τισΠ`ο:τ ΓοιιοττΠο:το:ι :στιιτο:οΪοτοιῇ;

'Πιο. 3. .Ρο Ή".

οσοι: το οπο:: οικου, ν:Ι Αιι8:Ιοτ το τω:: οπο:

τ:Ιιιιιιι :στιιιιιιι:::οιο τ::ι:: ιιι:τ:τ!σ::::, νττιιοι·

ο:: ρστιιιίΐ: , Π:οττι ντ Βο:ιτιο:τοτ:: ΐορ:τ σιτιοτο

όιΠε:τ:. Αι! τ. ιι:8. :οτ::.:ιιιίτιο: ιιτσοι:οιτι :πιο ώ, Ϊ

τι:: ::ιστ:: ρτο::ιι::τ οι: άτυπο: ιιτιο:ιρήι, :Ιτ:τσ ,4,,,,,,τ,,;,

νιττοιι:::οιιιίιτ::; :Ιτ:τσ νοτια:: ι:::::, τ:ο:ι:οτ- πιστα:: του::

4ο: τι:: ιιιο:τί: ιιιστιο:ιτι σιιι:ά:οτ:, πι:: ::τ οι:: :8."Μ" .έ

τιοοιιι οποτ:Ι: :σειιἰτοοι ρτσιιτισ ιιιί:οτΓο; :Ι::τί:;ω[9ή'

τι:: :ιστιιιο:ι ίιτρ:τοπ. Ι:Ρωοτι Ιστοί:: :Πάω '

οπο, ο:οο:οτιτ :Π: :ιοίιι:ι: τ:ιτο:ιτ :ο νιτιο:ιτι

οι:: τι: , ντ :στι :οι!::ι πιο:: σιιιισο:οτοτ τικ::

τσ: :ίτττι :τιἱοι ρ::::τοιιιιιι τι:: Μ:: οπο:: :Ι:ο:

το οσο ίσιο:: οι :σ:ττ: Πω:: θα:: ::τιιτι τ.:

:τι:ιτι θα:: Γορ:το:τ. τι:: οστά: :τοστ Π:: Ποτ:

οποτ:Ιιτ ιι:::::στέ Ρ:τΪ:ᾶὲ :οτιιι:ττ:τ: :ὰ Π:ιιι::

τι:: :στι :ο:ο:ττιτ :Ποιο :ο Πω:: :πιο ΐορ:τ

ιι:ι. οι:: το:: τι:: :::::τοιιι σιϊ::ίοι: Ε: :οοΙ:

τ1ο:τιτ:τοοτι :σαιτ :ΠΕ :ΙτίρσΠτισ π! ετ:τι:ιιιι ντ

πο:: Η: ιιιίτισΕτισ , τιτ:τΐ:ττιοι πιο:: :ο ετ:τι::ι,

:Μια ρ:ττ:::: :::πιιιιι τ:ττ:8::τ:, τι:: :άιΞιιιι:

:ο Πω:: σο:: :οι :σοο:ττ:τ:. ντι:: :οτι τ:τιοε>

τι:: , ι:Ι:ιιι ::ιστ::ι Ποιο! οι. ω:: :::::το Μο.

το:Π. δι:οτ τιτοτι:!ιΠ: :Η ιι: ιοτ:οτιιιοι ω:: (σο:

στίειο:!ι ι!:::ι!:οτιοοι, :οι ν:τ:ι: :σ8οιτιστι:οι .

Β:ι:οτΙιστο τιποτα, ν:τ:ιιιτιιι: τΙιΙ:&ισ:::ι οι::

οπο τομ: οι::ι: τω:: τω:: ντιπ: τιτιο:ιιο:τ, ντ :ε

:οττιτοοιιἱ ί:::τ. 8:τισΙ:ίτ. :οποιοι διοτι:: ο: οδού::

οπτικο.]ΐοσ στο:: , 86.9. πιο». ότι 9..:ϋΠ. Η. μ. 2.

απ. α. το”. πι:: ι:ιτι:τι οι:: τιι:ο::τιτ Μι:: το·

οπο:: το :αποτο τι::::τι σττειιι:τι: ιι:τρ:τιιο

:ο:το: :στο :πιο ΤοσττιιΒιο Πορτο:: :τοττιιπιτ τι: _

ιια:ισοιτιοι,ντ:.το.νιιιιιοιι:. Α:: :τ.ο:Β. Μι:.1ι-“ιωτ

::τ πιο: ν:: Η: Εισιιιτιι: , ο:: Πω: :Η οσο:: Πιτ. 4"

:τι τ:τ::: Η:: τ:τρ:&ο τισιττι οιο:τί:; :ιο::οι!ιοτ

.ο οποτε, δ: τιιι:Ι:τΒιιστ 8τ:τΙ::: Ε: οι:: :ισ:ιτ::

:Μπι :στι ίρ::ἰΒ::τ :δ:&ιιιιι οσίττοι: μου: ΠΙ:

::τ :τι ί:, :τι στο:: :σ8:στ:ιτιιτ Μοτο:: :οτ: σοι:

άπο νοτο:ιπιτ Π: Βοοοιιι ν: :οεοιιοιιι , Μάι

' Β:οε ΐρ::τίι::τ Δω::τω ::τοε ι!Η:άοεντ Β:ιε ο:

τιι::Ιτι,8: ν: ίιτρ::::τ. δι:οτ ν:: :τι Γ::ᾶἰτ:ε 8: ::

::ΙΙ::τι: , τι:: Π:ιιτ :τι 8:οᾶο5 δ: :ιτ::ΙΙ::: το ἴ::

τι:: :::::τι :σε:ι:: :Μ:οττιι ο:ιιιτ:Π , :ιοἔιίορτο

:πιο ρτιτι:ιιιιοττι τ:τοι: οποτ:Ποτο, ίοπι:: ντι::

τ::ι Κ:Π8ισοτι τοστ:Η: τ Ποσο:: ν:τὸ :στιττέι Ε::

:ο , τι:: ίορτ:ι:οιο ρτιο:ιτιιοι: :τι πιο:: Πιο::

οπ. Με:: νιττοι::ι Κ:!ιειστο: Γορ:τιι:ι. Μοτο

τ!ι::οι!οι: ::::Π:τισ τι: τ:!ιιιιιιινιττιιτι!ιο: ιιι::

Ίο, οι:: τ:ΐοστιο::τ ιτιστ:τιιιο: ::τιοιίιτι: , δ: ν::

Γ:οιοτ ω:: Β:ιῖ. οι: ν:Ιιτ Όποια:: :στιττ: ω::

τοοο:οι Ε:: δ:ΙιοΙ:Π.5.Όσ:?οι·ιτ τ. ο:: 63.67::

3. ἰττιο :οτιττιι ί:ιτι(ιιιιιιθΜ. άτβι.86. πο. 6. :Έκο

_ι:ιορ!ι::: νιττοι:: ι:στ:Ι::, ::οοιιιτ:ι8: ιιιίιιί::. τ

τ πω::οι:: ::τοτ:Ιιτ:τ:, ν:ΙΓιτρ:το:τοι·:Ιι- α”

β : ο οπο:

τω:

 



οι|ΜΜι

οἄο.: πο·

ο". οβ

,0”!!".

σ”.

Νο:: οπο.

Βια:

π

@ποιο

Εσο:Μ ι;

οποιον::

ν::

:.8 η..

έ:: :οποίο

ω::

οι! ο.

Οσοι”

Ρήμα.

32ο?

οποιο σᾶοοω σιιοοιιιοίοιοοο: ο: ίσιοο:ιοοιοισ ι

ιοΒοοο:ο, ν:ιοο σο:ο:ο: οστο:ειο: , ιιοι οι: ο:ιοοι·

οιο οσ:ο:σιι; Πιο ίοοο:οσ:. οιοι σ:ι:ο: οκ ο:ιοοιοισ

ίοοο:οσ:. οσο σο:οω ο: ωσ:ιοσ. Ρο:σο: οοιω οι:

οσ ι:ιοω ωσ:ιοοω ίοι·ωσιο πιο, α. 8:. σο: $οοι.

νο:ίσι·ι οσίΤο ν::ο:οσοο σάοοι :σοι οστο:σΙοω ,

οσοι:: ίοοο:οσ:. οσειιοο πω: Διιιοοο οοοοι οι·ιο-_

οιοιιιω οιιιο:σιο 8ο ίιιοο!ο:ι:. ιοίοιοοε: Στο οπο::

Μ:: :πατώ οφ. η. νοωοο. ι. ο· :ιο 3ο. οικω

ίοοιοι:ο: Οσοιοοι- έ: ::Π.οφωια:. Μο. ο. ω. 3. :

(1οπ σοιοισ ωιοι οσο ο:οο. 1. σου :οιο: οσοι:

νισιο :ιιΒοσίοοοιο σάο: ίοοο:οσ:. οι: ωο:ιοο οι:

οο:οσ:. ο. ί:οί::σ ιο οσοι: :οι:οο:ο: νι::ο:οε Μο

τω οι:: ίσο: νοι:: οσ:ο:σιο: οσΠοιοοε οσ:οιο ο”.

ωσιο ωσ:ιοοω σ::ιοΒο:ο. Όιοοε , οσο οι:: σο στ·

:ιοΒοοιιοω οποιο ιοσ:ιοοω ίο:ιοσιο ίιωοιιοι:ο:,:

ία! ..ο σ::ιοΒοοι:ιοοιοοπ: οοοι·:ο:οάβιοποι , οοοο

οοσι9ιο ίοοο:οσ:. δα! οσο::ο: ι. σ::ιοΒο:ο σοιο

(Μο: νι::ο:ιε ο: 0οιπ:ο: ιοί/Πωσ» , οι: σ::ιοοοι·ο ο

οι:: οι: ωο:ιοσ ίοοο:οσ:. δ: οι: ιοίοι:σ:ισοο δ: :Δω

τσ:ισ .9οι:ιιιι: 8.ν: Τ:ιάοι::. ιισοοι οπο. :οσοι

οσ ιοίοι:σ:ισ οιίο οο:οί: ο:ισω σε! σάοε ίοοο:οσ:.

ποιοι:: :ιοσσιι ωσοιοω : ο:οσ ο ιο οσοι: ίσο: Μιο

οιοο:ο: νικ: σ::ιοΒοοοι σοιοέ:οω ίσο ωσ:ιοσ ίο

οο:οσ:. οσο ο:οο: νι::ο:οοιοιοίο ίοοο:οσ:. :φαιά

ίοοίισο:ισιο οοοοίοιι·ιο, ία! ίοιοοιοο: οσ:οο:ιο οσ

:ο:σιο:ι οοο:ι σιο:ιοσ ιοιιοοι:σ σ:ιοοιε οσιο:σοε; ο:

:1οιιιοω οοωιοίσ σ::ιοΒο:ο οοίίοωοε ωσ:ιοοω ίο

οο:οσ:. οοσιι νοἑ οοω σο::ιοσ ιο:Ιοοι:ο 8οι:ι:οε

δ. ίοίοι:ι: οι! ποιο: ωο:ι:σι·ιοω , σο οι·σιο:ιο :κι

σᾶοω ν: σοο::ο: σε! ίσιο:οω. σ. Ησο ιοί:: ,σοὸ:ι

σόου: ο:: οσοιοσιι οιωιοο δ: ιοΒο::ο :οο:ο: ιο σο

ιο&οω,:οοιιι: ίσο ιιιοο:ίσ :σ:ισοο δ: :οίοο&ο ίστ

ωσιιβύοου: οι: του :σ:ισοο δ: :οίοοθ:ο ίο:ωσιιού

μι: ποιο: νιοσ ίοι:ι:οσιι:,8ο ι:ο:οσ:οσ :κι οοοτιοω

οσιο:οω. Αιιιιοο:ιοιο ιοι:ο:, οσ:ο:σο:σ:οω, νοι ίο

. πο. .ϊ )(7ί. Φο ποσώππο@Μο .ποιο ο

οσοοοοιίοοο:ιο , σοσΌοοω οσοι: σωσωοε, :το

οστο:σιοω οιοοσ:ι ίοοιοσοτισω. 8ισοιοιοοι σοιο:

σωιοι:ια, σου Όοοω ιιιιιΒιοο: ν: οοοω οσ:ο:, οΩ

οιοοσιι ίοοίι:σο:ιΞοστο:σιι:: σωο: οσοοοοιίοοοιιο,

ορο Όοοω οσοιεσωσωοε ν: οοοωίοοο:οσ:. οί!

οιοσσά ίοοίὶσοιισω ίοοο:οσ:ο:σιιο, οίιωίι:σο:οσ

8οοι ιοίοίο. Αωσ: οοιω ο:οκιωο δ: ιο:ωσιι:ο:

οσο ίοοοιοοσ:ο:οοοοοκι, ίοοι οί:ιοο μι. Νσωιι- Μ;;

σο: 8οοο:ιοσ Διοιοοιιο σωσ:ιε σωιοι:ιο 6ο οδοοοιί
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6οποιο.1:Βιιοο: , ι:οοο:ίι ο:οο: σωσ:οε, σοο: οσ
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οσοοω σωσωο:ι. .
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οοσσοί ίοοίισο:ισω, οσοοίὶσ:οω :οίοιοιοο: οο: ιο
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οσίΤο οσωιοοο:ι ισοίοω οσ:οο:ιο ωσ:σο , οοο ίοο

οι:: :οποιο Όοοω :οοοο :ο :σω οο:ίο&σ σωσ:ο. Σ

' Μσιο: ο:σοσ:οι·: οο:ίοοι:ο: σωσ: Όοι ίσοι::
σ87.

σωοισ ιοοιο:ο: σοίσιο:οω σίΐοθ:οω οισοοοιιι Όοσ Τσιο:ιοπ

ιο σωοιοοε: οπο: ο οοιοε σδοέΙοε οσιοο οίο ΡωοΜο·

οσ:σ:οοοοσιιοοοσοο σοοε ίσοοι·ο . σο: ωσιοο:ι ίο
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$ :ο. Αοτοο. οι·σο. ο:σο:ο:οσ οι:: σωσ: :ιιοι:ο: ίσοι::

σωοισ: οσο σοι:: .και οπο ίοοι·σ σωοοω οσοι:
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ρ::ἑ νο:::::::::ο ει:: ο: :::τ:οο::::το:. ν::τ:ο ροοο::::τ ο::

οοο:ο::::ο::::ο, ::οὲ: ο:: ::οοε:ττι ροο:::::: ::::ε_::ο::

::::ρο:ο::::ι:; οο:::ο::::: Πο: ::: :ο:::::::ο, πο:: ίου:

:::::ρ::ίι: :τι ν:: ε:: ::ο:::ο:ο::::τ:::: , Ποι:: ρο:: ρο:::

ει:: ο:ο:ο:::::::::. 8ο:: ν::τ:ο οο:τοο: οί: οοο ία::

ρο: οπο: ορο::::: , ο ί: :::τοττ:οοτ: ροίΤο::: τω::

:::οίο ο'ροτ::::: Κοίρο::όοο, οοο-::ο:: :::-:ο, Κ::

ρ:οο::ρ:::το: :::::το::: οο::ί:στο , ρ:ορ:ο:. οοο::

::οοτ:: ο::::οοι Πο: , ο:: οοο:: ρ:οοε:Β::ο οί:, οοο
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::ο ::ρίο ::ο:: :οροτ:το τ, ν: ο::ρποοά.βδ:'. :·οοβο:.

3. Νο:: ροτι::: Ποι:: ::οι:::::: :ο ρο:: οπο:: οοο

::::ο ρ:κοορτο::: ::ο :::::Βο::::ο Ποο ίορο: στοπ::

::::ρο::ο:ο , :::ί: :::::ο: Η:: ο::ο:ο::όοίροο:ο:ο::ο:τ:

Ποιο. -Ρο::::οο:: ::ο:::ο :ορίοε , 8ο ::: ρο::: οποτε:

οο::::::οε, οοο:::: ν::·οι ορο::::ο::::::::::ίοοε:, δ:

::::ρο:::ο:ο::::ο:τ:::::ίοο::,::ο::::ιίΐο:οτ:::::::::: :Μί

ρο:ο::::2:::::οο::::ο:::ρ· ο,οί:

τ::ίοο::::: :ο::ίο: :: ::::ο::ο ,οοο ο::::ο::: :ο:ίίο: :ο

ρο::: :κοπο : πω:: οοο οο::ίοοο:τοτ ::::το:::::: ::ο

::::ι:::ι::: , ο:: ορροί:::: οοτ::ροί::2:::: Νο:: :::::ο:ο:,

ρο::::ί:ο ::ο::::::: :ο ρο::: :οποιο ::ο::::::ο :::::ρο:::

ρ:οοοορτοτ:: πο: ::ο::::::ο::: Πο::::: ίοροτο::::::οί:

οοο: ::::ο:οίο:::,ο::::2::::: :::οο: ίι::: νο::::::::::::::::::.

ο.. Νο:: ρουτί: ::Ιαο:ο:: ρο:ο::':::: ::ιο:ο:: νί:ι:οι

::δ:τι::: σωστο ::: Ποοοι ο::ο:οο:ο,οο:τ:οο::: Μ:: ::ο

οοο:::.Ρο::τ:.τ:οο:ο::ο: ίο::: :ο οο::::::οο οο:ο Πο:,ὲ

οοο ::οοοοί:: :::ο::::το:οοίίο:ο, :ο ρτορ:ο: ίο:.·:::α

ο:ο::: :ο::::&::::ο: ::ο ρ:ο:::::ο ::οοι::::οοι οοο: Β::

ο::::::ο::το ν:τ:τ::: :::ίροί:::ο:::: Β:·::::::::. Πο::::::ιι:

ν::::::: :::ίροί:::ο ε:: 8:::::::: οο:σοτ οίΓο ο:::ίοοοι

οτ:::::::νοο::: :ο::::::: . ει:: οοειτο :::ίρο:::: , ν::::τ:οσ

&:ο::ο οο::::::: :ο οπο:: ρ:ο::::::: :::ίροί:::ο::ο. ε::

8ο ο:::::::: :::::ο&:ο Πο::::::8::οττιτ::::::::::0::ί:ο::1

ίο:::ροτ ί::::·ο:: ροο::::ο:: :::::::::ο ίορο::::τ. οοο:::::

:::ο::::οι ,ο::::οο τω:: ο::: :ο:::ο:ο::ε :::ίροί:::ο ν:τ:->

τι:: ο:: 8:::::::::: ίορο:::::τ.οοο::: ίο::ί::::::::::.

Ορροί:το::: ::ο:οε π. ρ:::::: ::οοο:::δο:Μιέπο.

::2β.ιο. :μ.2 5. Ποβεκπάσ,δαίπ:ο!:κ 3.ά:Π.27

απ. 3.οκίν.2.δο:::.το. ι .υρο[::::δ.4 ο. 1.|ί:::,δο2α: Μ.

1.άσπ:::.ά874.€αρ.22 Ε: έ:: ::.ά:ο:.:7.ς 2.::.5·.11::::

29ΐο

τω:: :::ο οο:::::::ο , οοἔ:::: ::::::::ο ρο::οθ::: ο· :8.:ου:.2.0· έ:: : .οκ.2.ο.:α. 3. ρυ/:.5·. ρ:°σροβ :·:Ιω:::. ::ο “Μ”

Ρο::]:π:::

:·::άέκ ἐπο

ρωω:::ο

πιστοί:: έ::

|οσωίπο,

ο.”.·

οοο: ::ιτ:::: :::ο::::::::::

296:

ουκ.

ρο:ίοθ:::::::οθ;:ο Πο: :::·::ε ::ειτο:::ιε , :::::οτ:: :ο οοο '

ω:: οποτε: :::ρίκ , :::ί:ο:: πο:: ρο:οί: :οίοοοίρο

ο:::::::ο:::::ο Β::::οο:οτεο ρο::οέ:: ::::οι5:::ο Πο: Η:

ο:: :::::οτ:::ε οί:: ρτο:::::::: :::ίρο::::ο π:: 8:::::::::::

8ο:: οοο::ἑ:::ο:: οί: ::οοοί:ο:ν: οοο ::οπ:::οοι Π: οτ·

::::::: ίορος:::::. οοο:: οτό::::: :οοο::::·::: , ν: ρο:·ίο::

ά:: ::::οδ::ο Πο: ί:: ρ:ο::::::::::ίροΗ::ο :ο 8:::::::::::

οοο οίΕο:τ:::::είορο:::::τ. οοοε:ο ίο::ί:::::::::::.

Τοπ:: ρο:: οο::ί::::::: οο.::.ί:::τοί:ο:οί:::οο:

::&οε οιο:·οο:: ρο:ο:ίΤο::: ίο::::: ::::::::α ν:::Βο:.

::ίοίοοο :ροο:::: :ο:::::ο :::::ο:::το : ::ο::ι:ε:οτοο: :ο

:3::ο::ο::: ρο::ο::::::5 ΜΜΜ:: τω:: ρ:ορτοτ οό::::ι::::: έ:οε ίο::::ε ::ειτοτο ν:::Βοεί:::ανίίο :::::::::ο , ί:::τοο:

Τα: .3. Π:: Π". Ε ο 3 οοο::::

197.

Νο:: έ:: βη::

:ϊ πικαπ;

ίιο:ο8·:··,,

ο



  

-τ_ι_--·ο,_;ιο· _έ·-_

ζ--έ---'-_'“'·-©ἑο--·:Ιο·'μ-- _

'...--ο··-»~δ...__-

Εο--...._

α----..:----α...:

ο

33ο Πι//›. Χ Χ ν Ι. Πε :κούπα οπο; :πιο

ποσοι ιοοιιπιο ιπιιεισι:σ ειιει:σο,ροιείι είἴε Μ;» ποσοι ρισρσίι:οιπ ποπ ιιαι:ε: ροεπιιοπο, ι:οπιιποιο

ίι:ιο , πο οποιοι:: ιει::ο:α :ο ιπίιιί·ιοατιοποιο; απο

πω ΡΟΗ" οι·οιιιοια ριοι:ιιι8 ποσοι ιπι:ιοπιιιαιο

πιο ιοίιιιιοαιισπι. Νοε πιο:: οσοι! ιιιεοα_ίοιίίο:

αᾶπο ποσοι ιοι:ιίιαπ:ιαιο :οπε αε πσπε .ποια οπο::

οι! ιπίιιίιοαιιοποπ: ποπ ιιιίροπιι εοπΒιιεια:οα ίο

εππιιι.πο ίσιο: οπ:ιια:ει:: , ίεει ν: οιιιιπαιπο αιι ία

ιο:ειο πο: αι:ιιιιιππ: οιιιιπιο πα:πιαιιι οι: ιοοιι:α

ι3ι-ιππι ει:ιιιιιπιο. 8ι:οι ιιιεπα πιο: νιιιπ:ιι ο:οιαιιο

πιο δ: πσπε εικοσι ασιιιιιο όιιιιιιιε ιια:σιαιιο σε:

Πιιιιίιππ: οσιια:ο ιιιίρσπι:ιοιοοιε αει ισίι:ιπ:ατιο

ποπ: , αι! ι:οαιο·ποπ ιιιίροπι: ειιοι:οι οοιιοπι αποι

ιιο , ποπ :κι ()ιιιιί:σιο εοιια:σ , ίειι πιιιοιαο ιιοι:ι:οι

Νεοπο οπο:: ποσο, εισο:ιεε ιοΒοο: πα:πιαιειο

αιιιοιριε: σε:: ιιαιιιαιο,ραιοπιοι, αο:ιι:οι, ιειιιιαιοι,

ιπιοιιοιοι,αοιπ αιιειοαπ:σιοιιιιιι:ιιι , :οσοι Μισο: .

πωπω: , νινιι:ο:οι::ίσοοιπαι. ε:ιει:ε:. Ηαι:ο:

ι:ιΒο Ποσο αοιιιιια οιιαιο οιιιιπιε πα:οιαιιε πατατα

ίιιιοιιι:οε,ο:ακιιοο οσοι ροιίεπίσι ιιειειι:ιοπιοι, ό: _

ίειεπ:ιαο: ειιοοιιοιοπιαιειο ειαιαο: ραιισπι:ιιαιο απ·

πιο :ποιοι νιι:πιπιπ ιοι:ιαιισιο αθ:σαίσιοπ: εκει·

:αιε ισ νοιοπια:ο,8: ιεπ:οιιἔ ιιιίροπειοαιι ιπίιιιιειν

:ισποοα : εοιοιιπο Ποσο :ο οιιιοεπ:ιαο: ιιοποίια:ια

πα:οιαιιι ειιειιαιε ίσιοα: ιιοπείια:ειο ίοροιπα:. ίσ

ι:ειιοιο Ιππιιπε ιιιιοι,εοπίοοποπιοι αι! ιαιοαα&οι

νιι:ο:σι:: ιοσιαιιιιιιι οιιοι:απιπι α&οε νι::π:οι:: ίο

ι:ειπα:. σοι ιιοιποιιιαιε ιιιίροπιι: αι! ισίιιίιειιιισπο.

81:98' ' Αι:ι αι8ποι. οποια [επι. ι. διο. ίοιίιο: ι:ιοι:απ:
πομπο. › .. Α - .

Ι_ρω"".. :ιο ρσιοπιιαρι:νίιεα,ποπ ιιαιοσιαιι. Ναι:: ΡιοΡ:οι

ιεοοιιιοποιο ίεπίσε αια:ιοπο , ποσοι: ιιοο:ο ιιΡωι

ι·ισ.ισίοισιιι αἀπε ίιπο ίρεειαιι ασιιιιιο ειιοοιο:εισαι::

ι:ει:ειιιοποιο ποια ποπ ιιαπει:αι ι:οι::ο ιι: ίιαισ ιππο

ι:οπιιο, πει: Αποοιπι ιι: ποια οποια , ροιπιιίει:: ιι

ιο: αι::ίι:ιοο ίρεειαιι απιιιιισ ειιεοιο. Ησο:ο απ:ειο

:ο πο: οοεοα:πιι: πιιιιι απ:ιίοιι: παιιιι:αιο, απαιθ:

:αιοειι ιιοποπι ιοίιι:ιο οιιΒιπαιιο,οποροιεπ:ιο σα..

π” τοπιο: ιοι::σιαιιοι αιι ι:πισίιοοιιι αάοιοΙιειοπιισε.

Μ: Μ;; -· Διὶ οοπίιι.εοπεειιο,νοιοπ:αιεπ: ιιοι::απαι:: :πιο

ιπωιιι. ιαπίποι πω: οιΤε και:: ιιοειαιο ασ ρειίοιέιιίιι

ποσο: α&ποιαπιοι:ιε οτε: Ποσο: οποσ: πατιιιαιοπ:; οιιαπιιοι:οπο αᾶπιο ε::οιεο:,ίειι ι:ιειειοα ιοειιιι:ι

ποπ ιιοιοάο ιιο:οπιιο ριινιιοα, ίοιι ιποιαιιε : ποΒο

' :αο:οπ , ι:ιορ:οιεα ποπ ροίίε είΤε ιοιί:απ:::οι:: ποια

ιιοο: ποσο αοι:οοι ποπ ροΠι: νιιιι:οι παιπιο,ροιείι:

ιιιο:οπ ιιιοο: νιιιοπεειαιιαο, οποίοιπρει ιιιιαίιι

πο. Νοε επ πεοοίίο,ν:οσιοειπιιι ποιοί: ιπ:εΠεειοε

παιιιιαιι:οι αρριοποπιιοιο , ρσίιιι νσΙσπ:αι ο:σιαιι

:οιεικοσι;οι:ιιιίιιειιι:α:οο:,οπαιπ οαιροιι:οι νοιοι:

ται, σε ποπ ε:ιροιιιοι ιπιειιεθ:πε::πι:: :μια οπο:

αᾶσε αο:σιιι Με ίπποι οιππια Επι: πα:σια!ιε Π:

ο νοιππ:αιιι:πιπαπο ιοοιαιι:ειιιοροίίιοιιιε , ποπ ίο

ποι:οι.πποιι νοιοιιιαο ποπ π: ιοιᾶα , ιιιπιο ποι:οιι

ειειιιιο , οπο: πο:: ιεπεαιοι, ίαΙιεο: ίσια π:οιιαΙι :ιι

400- ι:.ιοιαιιιοι ιο:ι:οίίιοιιο. Απ 3. ποπ. Μαιοι :αίΤεπίπε

ο” δ· ιο. ισ ιονίιοιια ιοποιαια , ε: αιιιιιιο οισιισο οποια

πο,ππιιαο: ιποσιοιι ιιιΠιισιτα:ειο,ο:οιαιιιει ιιοροβ

ίιιιιιιιαπ:εο: ιπ:ειιεάσιο απ :αιειο αίίεπίποιριαο

ι;:επιιοπ:: ν: ιπειπιιι: ρειιοδιιίιιο:αιιιιεθ:ιο Πει ί:

πιε πα:σιαιιι.Αιι ιι. πσ!.Μιπο::ιιοο:.π. οικου: Πει
Προ: οοιπια ποπ οεπιιοα: οι: [πιστα οι:ίροισαιιιια

· ριοεερ:οιοπι , σου ποπ οι:οιιο:, ν: :απο ιιιιε&ιο

ίειοροι ιιιιιο: , ιιοπιιοι :αιοεπ οι: ριοίοπ:ιαίἶο&ο,

οπο ιιιιιίοιπαπιια είιοπ:, ο ιισιαπιε :αιι αιΪειιι:π σε.

ι:πιιειεπ: : οπο: νι ιαιιι αίιειίι:σε ιιει:οα: ποιοι: :Πε

ραια:οε αιίισ ίειοαιοσποιιοπποσο οικεεριοο: πα

δω· ιοιαιο, ο αι:ιπ σεεπιιοιοι. Αι! ο. ποπ. οοπίειι.ιιεει

4:ί 5' .οι οπο: οποιο νιιιοπο ιιιοριιιε εοποιοειε ρι·ορο

Πισω ίειπαπιιι αιιι:ιπα ριεεεει::α πισω , ποπ ιαιοοπ

ίεισαπιιιοιοπια:παιι:ιποο:πιι:πε ιπειπιιππ:πιιιιί:

- ίιειιια, :με πιο:: ρισιιιιιε πειιιιι:αιίιο ίοιπαιο,ίι

αει:: οοεπιι·ειεπι , ιιπαπιισ :ιδιο Ποσο ίοροι οιοπια

ιιιιιΒιιοι.Ποιειο:π ιιεεο, ι:οει:αιππα , α ιισοαοίιι

μια.

.οι α.

ιοιποιοιο ιιιιιιεπι:α:ειο, οσοι:: εοπιιπεπ: εα:ιεια, ο

ποιοι:: αι:ίιιπεπιιι ι:ιοποίι:οπ: πιο:: : ίιι:πιιιεπ:

:πορτα π:αισιοιο ι:ιιιιιοπιια:οπ:, ι:οαπ: ιπ ίο ει:

ιιειι:οι , ποπ παι:ειριορσΠισο:αοίιιποπιιι αι: πιο. ο .

Διὶ 6.ιιοΒο , ι:σίιο εοπιιιοο: ρσιεπιιἔι°ο:οιαιι, Διιβ'

αισίοΙσο ίρεειαιι απαιιισ ει: ρπισ ιοοιιοσ νιιιπιιο,

:ποιο ίε οιιροποιε,ππιιοο:αιιο:ιίεεπιιοπιαππιο ιι

ποπ:: ιιιιιπο ριοι::ει παιπιοεοιιοριιοπεο: , οριο

Ποιο" ιπ ορειαοιιο οποιο Βοποπτι , ποσό οποιο

αρριοιιοπι:ιι:ν:ίπιοοιιο&ιποιο-Αιι7.ιιιοίι:.παιπ- Δ' κι·

πιο είίο ιιοπιιιιι, οι: ιισσιισε :παπι οποσ: ειιεειο,. 7'

ι ειπαπιισ ν:ιοπιιισο αι::πιο οί: οοιιοιπ ιοοιιο νσιππ

° :ατι ριοροπι. Πιο:οιοιο ειίι αιπιΠιο 2:ειπαι πιο·

:α:ιιιοπει: ιοαιπα ι::αιοοι π: , οποσ: :εο:ροιαιιο νι

:ο,νι8επιο :αιοοιι :ποιοι :οπ:αιιοπε,πιαισι ο:αιπο:ι

α:ι:ιιο :οποιοι αοριει:οοιιι:πιαι::ιίΠο ρια:ίοπ:ιο,

ν:ι:ο:ο ιοαιπο: ριι;ίοπε, δε α ίοπίο , σοι ποπ πιο ιι:

Ι ::ιείοπ:ια ίει:ιιι,οίιιεαειοε αρριοι:οπίοι::,οιιαι:: ιο

:πιο πιο. Ειιιεε: οωιοπιιο οι πεεείίαιιὸ πιο ε.

:ιο πισιιοπιιποι , πιο ιαοιεπ ίι:εοιιιιι απιιιιιο αΠεσ

ι ιπιιο:ιιι, ποπ ρι::οιι:ε:ι ιιοπείιο ιιισιιιιο ειιιοαει

ι :οι π:οπειι αι! οιο::εο: ίπιιεοπιιαπ: , οι: ίπιπι::αι::

ιιιιιιοπιιαιοοι ο εισαι:: ίεοίπε ειισειιιπι ιο ιοοι:ε

ρειρο:ιοπιια :ιαιιοπο επισι οπο. ίεο:ρει :ποια απ·

ριοι:επιιι:οι οίιιοαοιπε δ: νεποιοοιι:ιιιι , οποιο

ποσιιοιιπποε ιιοπιιοι ι:οποίιιιο::Αιι 8.ιιοΒ. ίοι:οει. Μέ

εισί-ειοε ριοι:.:οπ: ποια ποπ σο:πιο ιιιιοι'λιο Πει πι· "ό 8'

πει· οοιιι_ια, οτιαοι οι: ίι:οοιαιι απαιιιισ ειιειια , ποαιια

οίι ιιιιοᾶιο Πει ποια παιπιαΙιε , είι νι:ιιοα, αιιιοιι

πιο ιπίαΙΙιπιιιε ιιιΓιαοίιιισ οι! 8ια:ιαιο: :πιο ποια

ριοριει :ποιοι εοπιιιιιοποι, σπα: :οποιοι οποιο

Πει ίπποι οιοπια, πο ιιοίίσιοπι ιιιαπι απο ιιιοπο- σ

ίι:ειο α ιιιιοιΣιιοπε Πει ιοιι:ειΐει%ι.9.Αιεο. :οποιοι έ“ξ: .

πιάτα: σε ρο:οπ:ια οιιγοε:ι,ι:οο,ίοι:ιαια ιιιίιιεπι:α·

:ο σε: ι:ιαιαιο νιίιοποπι Πει. οι πα:πιιιιιιοιιι: ιι: α

έι:οιο ροιίειίιιίιιιπο ιιιιο&ισπιι. Οα:οιοι:: ν: πο·

ιεπ:ια π:οιαιι ιπ :αΙεπτι αιΕι:ιιο: οποιο ιιιοιιιιο να·

ιεα:, ποπ ία: οι: , νιποιιαει ιιιιιιεπιιαι σεεπιιοι,

 

Ναι.

:στα ν: νι :απο Μισο ι:οι:ισ Π: ι:αια:π8 νιιιοειε

ειοαο:εοπιιπο ιιιίΒεπι:α:οο: , εισιοοιιεαοποοιεοπ

οπο ριαιεοΡιπο: πα:ιιιαΙο ιισίΙιι οι οεεσιιειο: οσοι!

οποιο: ιοοι·αιει νικ: ιισο:ιιιιιι Π

Νοπ εΡ: πιοιοιιοι:ιοπιια ι:ιιιιιοπι:αι που οσο μη,

αιεπ. ιαπ8ιτπ:. Απ ι:οίιι: νοιοπ:αε ίοιιοα ποιοι; νι·

πω: ειιεειο αιιιιοεο: α&οπ: ι:ιιοα σι:ιο&σο: ο·

ρειπαι. οσοι: οι Ποσα :πιο νιίοι,σίιεπίπι νοιππ
παιι :οικω οσο: ίσιο ι:οπεπιίπ Βοποιαιι. Αιιιιο:α: ι

5οιιιιιιι , δ: σοι εοιιίοπ: οπο: ειιοα π:·σιιππιο ίπποι

πα:. νειίαιι αιίισο: πα:οι.Εππιιαο:. πα:οιαιο οι: νο

Ισπ:αιι , απ:αιο ι:ποειεππιιοο ποσοι:: πιο πο: εα

8πιιιοπειπιορια:ίοπ:α:σο:; οσιιιιο ιοαισιι αιπσι·ο ιι:

Μπι! ίει:οι,ειπσ ι:ιοπσιο οι πιοίιαπιιοε,επιπίι::ο·

οι οι οπ:πε ι:οποο: ιπρειπα:.Ριοίοι:ιιοΠοοειπ ίε

ιρίσ νιίπε. Α: ιιιεεπιισο::νοιππιαε ι·ειι&α οπο: ίσιο 208

εοπεπ :ίπ 8οποιαιι,ποοείίαιισ ιιιιι€ειει Ποσο: οια- τω'ί"_ξ "°

ιο νιίοο: , ποπ οι: οιο:ιπο ίοροιπα:. ίειι πα:πιαιι,έ:3:":Β[6

ιπεισίο ισ ιρίο ίποοιπα:. Καπο : οπο: ποπ οπο: ,,,,,,ιέ,,έ:

σε: πισω, ριοριιιι νιιιιιιιι ειιει:ποι, οι::επιιοιο ίο :ἐμοὶ :Ζω

αιι οι:ιεθ:οπ: ειι:ια ίπποι ίοι:ο:αο: , ιισαιο οίι: οπ:πο “ΡΜ Ρ#ξι

ίοροιπαιοιαιοι δ: πιιιιιοπιιιιοε ποεοίίαιιὸ ι;ιιιι8οιο: “"Μ"'τ .ι

Ποσο: πιοιι:ιαιο οίιτοπίπο: · ιο οπο: ν: αίπ οι "0“Ψ “Οι
Φ η ι °ο ε ι "οποίο

ιι8ειο: Ποσο: αιοοιο παισιιιιι οι: ο:οιιοο , ρι·οριιο

νιιισιι εσιοιοοπίο. Ρα:εσι ιιαπε απο. ποιοι ίο- απο,

οι ιο ίιο:-οοιιιο:,οσιαΠιιο:απ:. αι: πᾶσι:: κισσα

:απο ιιοεεΠαιιὸ είιεπιιοιο αέι:οιο ιπιοιιο&ιιι. @α

οπο: πσ:ι:ια οι:ιει'λι ίοροιπα:. ίι:ίοροιπαι. ο πι”

ποι:είίαιιο απο:: αιι απο νσιππιαιιιοπο&ιπο οσο

οοιιοιο, ε:ιαιοίι νσιοπ:αι ποπ πω:: πιο:: ριιπει

ιαιιιιιι ίιιρειιια:ι οιΐεᾶιοοοιιίοιιιειιεοεπιιισ ίπ ρε:
Δ πα:οιαιιε,



[πω......-.-.........-.........-π·

° πω. Χ Χ.ν.:..?)επεὲπ6ῖ:ππ δι·22:2. .ιιιιωπ

ΡΩΜΗ!. ν: ρε: :Μπι ροί::ι επ:εε:ειά:ι:ιι ίιιρε:παι.

πω:: ο!ι:εάιιιπ ::ιρε:πειι. πιιιι ει: ἴπρε:πιιιιπΙ:ιιι#

:επι εΠεάιιε πω. , νι ν:ιιιιιι πιπιίιπιρ::πε:ρ::ιιιι

::ιρε:πιιιιιπ:ε εοπειι:πι. ο Δ · - .νει:ιι:ι ει: εἑ Επι. ίειιιιε:ειιι:, ποιιεΠε πεεείΤιιε

πο:: :ιι:ι:ιιιε:π::ι:οι ΐιιρε:πειι. ει; μπε νοΙιιπιιιι::3

πω. 008:ι:Ι:0 ::ιρει·ιιιιι. ίιι:::εε:ει οι: 5πιιιπάιιπι

οΒ:εᾶιι:ιι ίιιρε:πιιι. ι&ιιιιιιο::: :ιιρε:ιιοι.πεο8-:

πι: :πΓιι:: Γ:ιρειιιιιι. :ειιιι::ιιιιιιι: .πιπιεπιιι πεπιι::

(.°έ;έ:2° ή· -: Β:α.ι. Καμπ:: :ιιι:ι:ιιιι ::ι:ιι:οε-ιι:εοπειιιιιεπω

πιιιι_μι |ισ- άσε:: ειι::ι νο::ιπιιι:ε ει: μια νοΙιιιιιιι::η·εορπ:πο

,Μ.”Μ· :ιειιιιειιιι:::: :ιεοπι:ιι:πι ειιιιι νο:ιιιιιιιιειππι:ιιιι

Ζέ"""' "' ειι μια: ο:·ι:εά:. δε:: εοπ::ὲ: Ι: εοεπ:ι:οεΠ:ε:επιε:

π: νοΙππ· - ε .

Μ”@ρ εοπειι::ιι ειι:ι:νοΙιιππιε ιιι:ιι&:ιιιι ιρ::ιιε,ποπ ρο

π...: π:: εοπειι::ε:ε ει: _ροι:ιε οΒιεάι , π.: ει: ριι:ιενο

Ιιιπιοι:ι , ρι·ο:πάε:ιιρε:Βιι: πω:: :ια:;ι:ιιιε:πίιιίι.

. 8εφιεΙιι ρ:ο:ι. οΒ:εθ:ιιιιι που. ροΠεε :Μπι εσπ

1οιι::ιιι:ι ειιπι νο:ιιπιιιιε :..ωπ ηιιππι ι:ο είπε:επι:ο

· οιιιιι·:ρ:ιι ιι&ιιιι:επι :πε::πει:οπε.ιιι δειεπι:επ::ιι:ιι

ίιιρει:ιι:. ::ια:ι:ισάιιιιι : πο:: :αιιιειιι$εΒ ρ:ορ::ιιιιι

παπι:: :ιιιΒ:τιι: :ιιίιιί:, είε. εοπ:ρΙε:ε ρο:επι:ιιιιπιι

:ι:π:ει:ι:π εο,:ι:·ιι :ιο ::επε:ι:.8ε- νο:ιιιιιιιε ε::επ οι.

:εῷπιιι :ιιρει·ιιιι:..ίοΗιιιι ι:εί:ε::::ι :Με ίιιρει·πιιιι

πΙ:πιε :ι&ιιε:ι:ιιρ:εκ ειι:αι :απο π:: :π πᾶιι νο:ιιπ-ι

· ι π::ιει::ι·επ ο!ι:εάιιπ::ιιρε:πει.π8: νπ:::ι ν:ιιιΙ:ιει:ε

' ρε:πιο::ιι::ιπάι::ι::ε ιειιάεπι:α ; .8επι:ο ίιιρε::ιιιε·

ιιι:α::πι:ε: ·ίεά·:αι:οπεπι.::ια::ιιι:: ρε: ιιιοι:ιιιιι ει·

θιιιιι::: :πε::πει:οπ:ε .παρει νο:ιι:ιιι-ιἑἴε, πω::

ροιειιι:ιι πω:: πρρε::::πιι ε:: ι πρι: ΐο::ιιιι :πι::8ει

π: ρει·πιιιιπ::πιπ:' προ:: :ιιιπε·πιιπει ὁ ποι:ι:Θ. ω..

- ' 'καιει. ::ιιίξπ :ειιιι::ειιιιι: :ιει:ι:::ιε (ιιρε:πιιι.Νει:.

εθ.εει::ε:ιτι:ει:ο :Η πι:: πρεπει. :πιε!!ε6ιιιε, ει::

ειιιειιιρ:αιε: :ρεε:επι ::ιρει·πει. :ειιιι:::ιιιι ι.ι.:.

πι:: :::ρε:ιιιι. Να:ιι Μιά:: :ιιρει·πιι. ν. ε. ν:Ποιι:ε

Βε:, ποπ ίο::ιαι ε:: π.ι:ο :ιιρετιισιιιπ::ιιιι:: ,ι π.:

ει::::ι πι:ο ειρ:είΕοπ:: οΒ:εθ::, :μια είΤε ποπ ρο

:είπ Μ:: δ :ρεε:ε. ΕιΒο ροκ:: ιπσε::·ιι (ιιρε:πει.:π.ι -

. ϊ :πτε:Ι:8ε ::ε ρ:επι:ε 8: :επΒ:οπεΟ:ι:::ὶ:επἑΔά`ίπ:εΠεάιιι . ρι·ιειει· ίρεειει:ι . :πιιι:ι:ιιιιιιι οΕι:εά: π..

' ρειπ:ι:. πω:: :ι.ιο::ιιείιιρειπιπιεπεπε :ε ε: ρα:

ιε ροιεπι:εο, εοπιρ:επι :Πιιιιι::ι πι:οπε ρο:επι:α

ίο:ιιιι::ιει·. Α: :π νο:ιι:ιιιιι:ε :ιθ:ιιίιι.ρειππι. ε:ιπι

ρπ:ιει ν:ιπ::ιιιιειιι, ιιιιιι::ι :ιι:ιει :ι νοΙπππιιε, 8ε·::ι- ι

ρε:ιιιιυπ::ιιιιεπι , ποιοι ρε: ιιι:ι.ιε::ιιτ:οε ω.: ὰ

ποι:ι:ε ί:ιρει·παι. ΜΜΜ:: πι:ο ::Σεο8:τπ:: ριιΙΙ:ι,

ίιιρειΒιι: επιιι: :ι:ιο:::ιε :ιιρειππι..3:οιι:οεπι πιι:σ

Μπι ροπειιι:ιιιιι ε:: ρ::πε:ρ:ιι::ι , π:::ρι·οριε: π::

. οι.πιπ·πι:οπεπ;ι :π εί?ε&ιι ρ:οι::ιεεπιπιπ. . .ρ

ν:Βε:ι:ε. Βρεε:εε :ιιιιι:ι:ιπ οϋ:εᾶ:_ἴιιρε:πιι:ι·

:Με ποπ ίο!:ι:ιι ρ:οι::ιε:ι :π εξω :πιε::ε&ιιε ει:

ριεΠ:οπεπι οΒ:εέ:: , (ει: :ρ:ιιιιι Γ:ιρε:πιιιιπΙ:πιειιι

πᾶσι: :ΙΙ::ιπιεπιιι:ι::ιιιι· :ιιιΒ:ιιιε :ιιρει·πιι:. Ε:Βο

ποπ οΒί::απιε, .μπι ποι:ιιἔι ίιιρειπ:ιι.ρτοι:ιιειι

τιιι·-:παθιιι νο:ιιππ::ε πι:ο τ.. ρε:πιιιι:ιιΙ:ιιιι:ε, ιιι:

:ιι.ιι: ροπεπόιιε ει:: :ιιΒ:ιιι:Πιρε:ππ. Κε:ρ. ι:::ρπι·

πι:ο: ε:ιπι :ρεε:εε :π :ιδιο :πιεΙΙεθ.ιιε Γε ιεπειιι πιπ

::ιιιι:οεο ο:ι:εό:: , ειρι·::ιιεπι:ο :ΗΜ :πιεπι:οπ:Ι:·

:ει :π αό:ιι,ποιι ει: ρειιε ρο:επι:ε,ει:ιιιιι ροί:ι5 :ρε

ε:ε ίιιρει·ποι. οϋ:εό:::,:πιεΙΙεάιιε πιαπει.:πεοπιρ:ε

τιιε:π πι:οπε ροιεπι:πε: :μια ε:ι:ιι ποπ ρο:Βιιεοιπ

ρ:ο:: ρε: εοπειιιίιιιιι ΐρεε:ε: , πιι:ιι εοιιειι:ίιι: :ρε

ε:ε: ε:: ι·:ιι:οπε ό:ι.ιει·:ιι: ι εοπειιι:ιι ροιεπι:ε.εοιιι

ρΙε:: :Μπι ρε: :ιιιΒ:ιιιι:ι :ιιρειπιιι. ειι::ιε ρι·ορ::ιιιιι

ε:: εοπιρ:ειε ροιε:ιι:ιπι :π πι:οιιε ροιεπι:ιε :οι

πιιι::ιε:.Νοι:ιιιι ::ιρει:ιιι. ε:ιιιι πιι::ιιιιι πω:: π::ό-.

πει:: , ρπ:ιε: Γιιρε:πιι:ιιι·ιΙιιιιιει:ιι ρ:οι:ιιεειι:π :ιθ::ι

νοΙ:ιπιιι::; (πάσι επ:ιιι νσ:ιιππ::ε ποπ ε:: ο:ι:εό:::

ειιριεΠ:ιιιιι, ν: ε:: πω: :ιιιε::ε&ιιε δ: ρε: πιο::

Πιρει·πιιιιπ:Επιεπι νο:ιιππι ι:οι:ιρ:ειιιιιι· :π πιπ

3Ι|ιε

ΕΦ.

· :υρειπιιι. Οοπ::::ιι. ο:ι:ειί::ιιιιι·ε:Βιι .νο:ιιππισειι

π:ι:οπε επεό::ιιι: ε::ε:ιο: ειι:ειιιιε επ:πι Π:: πω.

ινο!ιιπιιιι ρε: :ε ιι::πρειε ::ιρειιιιιιιιπΙ:πιιεπι πάω.

_ .3,3Ί .

ι:::Βει πάα&ιιιι·ι ::ιρε:πει. ::ιρει·Βιι: πω:: :ια:ι:ιιι$

ί:ιρε:πιιι. πο: ιιι::ι::ιιι: :πίι.ιδ πο:: :ιιπι, Μ:: ιιι: επιπ
Δ ρ:επι:ι::ιι ροιε:ιι:ιιπι :π πι::ιπε ρ::πε:ρ:: .παπι

 

Ο

_ 5:3

ει:ει·οει ιιιιιπιιι:ε:ιιι:πιπό: :::πι:επι ε:ιιε :ιπριικιι:ιι οψη: .

νο:ιιπ:Δι:ε.π:Με, δ:: ειιιιι ιι:::ρ:επι:: ει:: ιιι:επι :πε::- 2:”"' "ω"

ε::πη::οιτει:ι. Ρ:::ι:ιυ.ιιιι ριιιιίξει.οπ:ε&ιιιιι [ε:ρί`ο:π Ι;..:.τ“.μ ω·

8$επειε επιι:αιεο:ιιιιι::ε ιεπιι:πει:υπ ειιιι:πίεο2. δε. '

οιιιιά:ιι1ηριπ:Εισ·ει:ιιιιι ω· 8επιειε επιιίέ :ο:::ιι::::

επιι·:π:εεα ,ι ιιιιιπ::είππι:ο Η: :ρίιιπ:οϋ:εά::ιενο

::ιπ:ιιι:,πιε:Ι::ιεοεπ:::οπε , πιιεοιιι::ι:οπεί:πειιιιε

ποπ. Ηοετ:ρί:ι επ:ι:ιπιι:ιάο:ι:ιεάι:::ι ιιιε&:Μοεπ:6

ι:οπε.νι·ιοπι::ι:οπε, ::ιριι::“επιιι :Γε:ρ(ιιπτνο:ιιπό

ιιι::, πΙΙ:ε:ι::1π::ι.-ρει Βιιιι.Βοιι:ιιιιεπ:ι ιιΕι:εθι:ιιιΕ

::ιπιπ::είπιππιιιΕ8:ιιι:·πιιΙΙ:ιπι::δεά::ιιιπι πωπω.

::ιιιι ειιε:ι:ει οΙι:εάιιι:ιι :π αελιιιιιο::ιπιιιι:ε,:ει:'ππ- ξ η

ι:ιιιι :ο:ι:ι=ι!ειιιεἰ::::π:εειιππ ν:: ι· οι" · "η “Ύ :ι .

...Απ ιι:Βιιι:ι.Γεειιπάω Γεπι.Κεΐρ:ει α:: πωπω:: [π. .ρ:ο:ιει·ε ιιιιρο:επιπιιι πιοπ:ειιι:;βε::ριιι:π.(.:οπ- “°'!ά&·

ε:::ιι, Ρει:επίιι!:ιπι:οςιι:ι:ε ι:::εά:οπε Πε: :ιι::π-β"""°

:ι::επι εοπε!ιιεειιιε: ει:ιιι Μ:: εοιιιιιι πι, ΒόεΙοπ:::

ί:::ιει·ε ει:: :ιι:ιι:επι: ν: ι:οπ::ε: Θ! έπη: "Π·:άειι::,

:μια ω:: ό:: ι:::ε&:οπε Πε: :οιιιιιιιιιιι:, ιιι:ι:ιιιιιι

π...: οροι·ιπ, ιιι: :ιι:::5επι:ιιπ::Επ::επι εοπ:Εοιιεπ

πιο:: δ: .4η:α[ει:ιι. α)·.ε:ιιιιι::ι:::: Τιοα[4Μοπω

Ό:: :Η ά:Ι:επιά Ώσπου . ::ι:ι:ιιπ:::.[ιεπι οροποπ Εφ

ιι:ει:ι ::ιοι:ο ε:ιιιιΑιιΒιιί:.οπιπειπ:ι::1εά:οπεπι πω

ρε:ίεᾶιιπι,οιιὲ:ιι :πιρειἴεᾶιιιιι, :επι Πε: ::νεαιο::η

ποδι:: ε:ειιιο::ε π8ποίε:: ν:: :ρεε:ιιΙε ςΙοπιιι:ι· Πεμ

:πιεΠ:8:: ::ε.- ε:::εει:οπε ::ιρε:πιις.ι @Μπι πρωι:: 3. $_

πιοι:ιιιιι. ΑΜΒ. ΙΜ:: ι·εάι: εοπε:ιιι::ιόε :ιιιρο:επι Δ:: 3.

πι πιο:;::,.8ε π. ::::εό:::οιιε ρει:ε&:: ,· :μια πιι:::πι

ει: ρ::πε:ρ:·ιι(ι:ι. ίε:ιππι:: :οτιιιι:Ιεεε:ιι-πιιιιι:δ:επ.

Δ:: ιππική: ιιιιι:ο:· π. ορε.ι·ερ:ειιι::ε δ! :ε::8:ιιπ::

Π:ιι·ιβ::ιπι::, πω::ειρε:ε ρ:ειαι:ε8ειεΙ:8:οπ:επιι»

ιι:π::ε: π:::ιιοιι::ιιι:::ιιιι ειι::ι:πι :::Βιιει·ε ροαι::ΐε:

Βεο Ειοπιο ;- .κι Απεε!ιιι:πιιιιιππαιιιιι:“πι”

πω: πιιι:ιεπί:: :ιετ0:2 :ιι::ι:ινεποι:ιω. ::εΒε::-·ο:ι:.

ιιιι:ι Πεο,νι ίιιριειιιο :ει·ιιιιι Ποιιι:πο.Αιιι:ιο. πι.

3ιό.

:Η ε.

ν::
¦ :ιιιειιι ά::ροπεπιε.Αι: 5. περι Μιι:οι:ιιιιιιι:Ι:: εδώ: Δι ρ

ι ω... πιιι:ιι::ε εΠ:επε:ιε6: ::ι·ιιιι:: προ:: Πειιιιι , οι::

πω: ε: :”ρεε:ιι:: ιιιοι:οπε :ρί:ιιιι:ι:ωο: ιιιιτει1ι,ηιι:

ε: Τι·:ι:ειι. :ι:Η:ε:επε.ε:: τι:: ειι:ρπα_πι:ιιιι:ι παπα:: Τι:Μ:ΗΜέ

ξ :ιιΙ::ιπιπι απ::δι:ει·ιπιε:ιτιιιιιεοπίεςιιεπόιιπι με:

Ι οι: επι:επι :π :ρ:ο 8ερπι:ιεπιο ::ι·ιρει:ιιπόπω,πο::

| ε:: ςιι:ειιποιιε,ίει: ῇάιι ορα::ει,σ.ιω|:6.εακ. 3,πεπ:ι..

ρε , πι:: ει: ρεειι::ει·: :πιριι:ίι.: δρ::ιι:ιε δ. εοπι::·ρ:ς

'. απ. Αι: ρι·ο:ι.::ιει:ο.4:ιιεε.:πιεΙ:·:Βε,επιει::ρα::.

Βιι:::π ρ: :ο ιιιιιεπι ποπ πω: εειεπ ρ:::ο,οιι:::

έ:: εοιπριιπι:ο :πιει ό::ε&:οπεπιπαιιιπ:εω, πω.

πε ν::::ιιιιεΙ:ε:ιιι:ι , 8: ι::ι:ισ:επι (ιιρειπιι. ειιιι::ιο
Βιιιι:ιε εοπεεριιιιιι. Ο · π. οι ;

' .ε . . . ι . ι. . ° ν Ϊ

-ε;ιιιι τ ι ο ι.ΖκρΜῖι θσπ::]ίπσέι·.α:π Θεώ: |:έ::ρι·.π

' ° ·| εερια/έι·ιια::2 . ι ρ .

;ι8.

Μωβ.

:πωπω ε:: ,πε :ρπεεερι:έ , πω παιιιπ::Βιι::

Οπαπι:: ::ιροι·πιιι. πι:: , π. Γε::ια:: ρο:Επτ·::πε· ω, £ έ, .
επι:ε πάσι:: Ξ ιι:ιεπ , επ :ιιΙιειιι :Με :ι.ι::ι:ιιιι:.:3 απ; ο 'Η

ρ::πιὸ πιιοιιτ:°ΐο :ιθιιπι:α:ιι ορει:ε ρ:εεερτ:: πάω::

παοκ: πωπω. (ωρα: :ιι::Μπι:ειιι :ε:ι.πιιι:,

ιιιππ::ο ιι&ιι :ιιι:::ιι:πο :ι::ιρ:ειιιτ.φισά Ια π:: ρ:ο;

ειρ:ι,Ι:ιιε πάω :Ι:ε;ιιιιο ριεεεριιιιιι :ειιιιιιι:,Βι :ιο

πεί::ιε δ:: ν::ιιιο:ιι:,Βιιε ποπ. Ήρα:: πωπω:: πιο

ίε:ιιιιιιι:. πιιιιπάο πι... , :πιο ·ρπιεεριιιαι :ιιιρ:ε

πι: , ε::ε:ιιι: ει: :ιοπεί:ο :Με π.:ε8:Πιιιο:ε :πιειιιο; Β.φωσ ο..

:ιε ρι·:ιιε:ρ:: είΐεᾶ:_ιι: , :πιο Μο - εοι:ιρ:ε:ιιεπτο Μ· @π :::ιρ:ειι ε:)ι.ιι:ιε: ρτοπ:ριιιιηετρ:ο::ιπο ο:σ:εΘ ρω,,";.

8ο ::ιιιιι:ει



σ

,ο τω. αυτ”. τ:: ποσοβιοπο σωτ... δοότίσ Μ.

δω ντι·τιττττ:ατιοτ ι·οιοοιτ:: , ο:: ντιτι:το οπο οττοττοτ.] τιοροτττοιτττ. $οιτ οσοτιἑ:σοτιτ Η οοο αιτίτι τρττττι:8

ΗΜ.: ὸῇΗτΠᾶ_ 2ΡΡωιοπο Ρο” ν. 8ο Οιοεσιτι:τ τ σττοιττ,οοο οοιιρ τιοροποιοι αιτ:ιτριτιο Ρ οοιοσ στ·

ΧΙΙΙ.το το. ριοροί .ττωοτο, δοτοτο·τι Πρ: οπο. Έοοτ , ροιττροτ ττ1:ιττττο οσο ττιτίτταοττο ριοοι:ορτοιο

ποιοι άαϊτττοττο 'Πορτο @τι οποτιτάωτττττοττοτττ ττττρΙοτ·τ, ρ οιτ:ροταοστ,ιτιταρ νοι·ρ ίτροτττοοτ,ντ Η ροΠττ, Δωρο

οτΙιοτ·ο Μ0άσ ωΙρτ·οοορωττω οροττττττβωτιτοττοτττ : το· `Ιοτ,ίτ οσο ρσΠτι,ιτστοοι, οι ροτειτ τι ρσΠτι, Ιτοοτ Πο·

τοτ·ο 4τωττιΞέ 4οτ το7ΜΜ οτοοττοτττοττ πτυάπτττ°, ·υτάοττοοτβ- Έσω: οσο-ραροατ, στή τά ροτοτο ροίρι:ορτο ριωοτ-·

"Μάριο τρωω 'ΙΜτΜπτ ιτροπττττοτττ ροτάττο:7ο“76888Μ ρτοοτ , στο τστοτ ρστοίτ ροιτοτ τριτο, οστιτ τι αττ:ρο4

οο!οτ·ττω,ρσο οίτ,ττά :πρώτα τωτ."τω , ουτωττοττττ- τοι. [.τοοι τετιιττ ριοι:ορια ιτττττοτττα αρραιοτοτ ροο

ττττ ()ατοτρι:: αι! σρτοτοαοττατο σοοιττροο οπο· τοι:τοιτροτ, οι τατιτοο ταοτττο οσοι , στττττροτ·ττ: Θ· ρο

ισττοο: ρτοοοριστοο: , οσο τώρα: περιτο Βιαιταα: τω: ευρω ·τωττοτττω ρτ·ιροπτικτ& Πτττττττο,ο.τ: :άκρο/τι

ττάσατοο:,τοιτ οιτοι:: ττετρττοτ:τοι::, οοι·τοσ: οτι οτορ. ατο ω. τ .Χοιτττοϊ.ο.ατ.Οσοτοιιτο: ρι·οοορτα στιττοα οτι το

ποιου. 8σΙττιτ: τετιιτι· το Με ρταττοοττ·τοόττσοοτο- τττρττ:τττα οσο τοοι,ο:οτιὸ Μοτο το:ρσΠτρτρα,αιτο

σι:τιαο:,αο ασ τοιοαοττασο:οτα ρταοι:ορτα, ορο ορο· ίταοιο νοι·τταιο : |το8ττώτττιτσΜ [απο οβ : Μαιο. τ ι .

στο τσρττᾶιτοιο,ῦοοσοσοιτ ο:σιτοιοττττοιττ,οτι ρι·σο 1..οοιωτ παράσιτα” »οποιο : Ρτιττο:. ττ8. .οκοττωο

Μοτο σρτοιέτ:σ ιτοτιτο:ρτιτ , τοορτττατιττ αττιμ:α 8τειιτα. σττ4.τεττικΜουττβκτ.. Ιστού. ·.

Ριτοτοιοα ίσρρσοσ οσοτια Ε.οιροτοτι: 8ο Βατιττ- Πι σο ρι·το:ο. Αι! οι:Ποιο ριαοοορτοιο οτι ρι·σετ

ορο: , οι:Ποτι: οττο ρτιοι:ορτοο: σπιτι:: ρσιτ:τοτ το· στο σρτοέτσ ντιιι:ιτετσ:ρτοοετοσ:,τοιτοττττοτοποτ

οιτοιτιτιο οριο τάφοι τοτι:ατο το:ρσΠτριτο τοστατττοτ, ττι·τρ Βιαιτα τ:αρτιοειτττ αοτοοοιτοοιοτ, τω το! τιπο

τοιτττρο:τορτ ρρχίτι:δ: ,τιανι Βιαιτα σοίτι , ορτο.ττ::· τριτο: οσοοοι::τιαοιοτ , αυτ οσοτοσοοοιοι. Ρήτρα οπο.,

ρτοτο τοτττοτατ ριαοοοριοτο , οι:αοσσ τττοιτ σρττεττ, ραπ ρι·σρ. οι:ττοτ οττ: αέριο ο:: ρι·στιτιι:ο τ·τοο ροοο-τ>στ στ'

αι:ισι:αοιτονοτι τρίο ρσιοο το:ρτοτο. οαιρσττοα.ο: Προ, αυτ ττ:ροτοατ. στο ροή οσο ρσττττ αρ ρσιοτοο·;"°$'.”

τοοιοοιτα,ίΠοιοτ Μοριά το! ρτ·.οοτρτι ττττρο1ρττττο, πέτο ἱ ορο: τοΙσ αοττττο Ποτ: οτ·8σ οοΠιττοττ: αᾶιττ ρταοι:ο- σ$ή.”:;

τττρττττοι Αιτροτττοσ (οι:τοε οσοττ·αιταΒαττ,ιτάοατα ξ μι”, στο οοοοίταιτὸ τοιτοτται ετ·αττατο τ:αρ.τιιτατοτι: ,ω,ρ, ,,,,_

οίτ στιττοο Μ..) Μ. οτορττττ. 8(87'ό. ο. 69. Ι·`ιτττττ]/ἱοττὲ τ ετοιοοοσοοτοτ:οσο οοτι:: νι ριτοι:τρττττο ορ-οδ:τιττττττ τ"ΜΜτιτ.

οτ·οιττττο:· , Ώου» τττΠττοττ ό· Μπιουτ ττττρυῇὐτ!ω του» σροιττ ρται:ορττ,οριτ: σττ:οτ5 οτροτοοιταρτρττοετορ..

ρυιττ@ρτ·οοτροτοιιτο ροοοατ. ο:οττιττ ττρ2.ο.6. Βοοὐτ‹ ρτοττ ροττττ ροται:πιττιτ τᾶττατο. οτ8ο οι:ττσ ιοσιτσ.

απο τι” Μποστ» , :του .0οττπτ α!ιοτοοι.τττττρο/βριτο ρωταω 5οοοοιτα ραπ οσοττ:ατ το ρτωοορτττ «το Φορο το·

ρτ·οοορτβο. τττ€ιτ:οσοτττεττοΧτττοττ5 τοπικ. Ι/τττ,ττρ. 8ο ι::οοιτττ ταοιαο:οοτττ:σοττο νι ρσοοίτο 8οίοοοοιτττο:

Βιετ.856 Ιτρ.το·ρ.ο.2.τοοοτι,οττοττοτ·, ττο!τροο,τττΙΜΖκά, ντττοιοτο τοιιτοοιοτ, τ·οσττττ·οοτ :τι οττοι:ιοίταοτταττ:

π τ

8'9. 810.

Μτροιοοιτο

τυτρτσιττττ

απορω

ο τ. ι .

50ο! “τω”

ττττωτιου,

Φ· νται κά αΙτέατά[κοτοττοττΐ το! οδ[οστοιτάτοτττ το άττοτττά.τ

απο:: οριο: τωΙτοττωττο ο.ττετοιοτ,βιιτ.τ Μπιουτ τροποπ

]ττωτττ·τττωοτττω. Ητοο Πρ: Ττ·τάοττ. στ·αορτα|ο[6.ο.

11. Έλσα: ττττροπττττττττ πο» Μπι 8ιο. Βοτοτρττάρταιτέ

ττοτττοιοτττ οἰο|ἐτττ,ττῇρτ·ττοτάψτττιτττ·. Ηοττοσ Βιοι:τοτ

οιι·ατοι, στο όποιοι , τι::ρστοι:τταστ ττ::ρΙοοιττρτττ

προ: τοροττιτ οτται:: το τιτττττ : οτι:: στο τρίτο: οττ:,

οσο ο ιτοτοιοττ : οτρο οοο Βιαιτ.τ αάοαττ ιτοτοτ·ττττ οττ.

.Αττσσοτ (τ ρι·τρτ οατοοτ σοὲο: ροτ:οατοτ,ιτοτοτοτοττττ

τριτο αιτ:ιτττσ οτ:τιττο αι! το:ρτοοιτοιο ρτιοοορτρο: οο

οοΠρτ·το,οοοσοετο: ροοοοιοι,τ.τττο: ροοοαττι:ιττα ριπ

·. οορτ_ι:τι: ιτο οοοροι:οττοττσ οττοτ τοτι:ατττ το:ρσΠτρτ

το.α:τροιοο: οοοοίΤαιτρ ροοι:ατ , οσο ροοοαιο οσο

ροτοττ:;ι:μτοιτ οττσιοοο ροοι:ατιτο: τοΙΙοιο, οριο οσο

ροοοοισυττ,οιίτ ροττττ οσο ροοοατο,οτι ότορττΠ.Ιτττ.έο

άττττττ. απο». ο. 1 :,.δτωτοττ.ο ίτττοτοττοττπ Θ· τττττττττο”ο/τ οι

ροο·οοιιτ πιο: Φωτο.» τοττατΜηστοτ ...τροττ,οτταροοο

το παο μπω. Ν ι:Πα ριστοιτο οίτοοι οι::ττττσοτε ροο

ο

Η

Μάτι το

τοο1τττ,

οσοστερο ιτττροττττσοττ, 8ταττι:ο: ραρτττ:ατοι:ο οσο:το

τοοιοιι:ταττοτττ ρτσραρττττοι· ροι::ταα:. Εεοτρτσ Βα

οτιιι::οοτα , ιτροτοτττιτ:τα τρικ τπτ ρττα:αι:: εταιρια:

οσοτοτοοιταο:; οοσοοιτοτ οοτι::: ραοο ροι· ωράριο

οστ:ιττροοιτττρσριτσοττρττοιοιτττττοιο, τα! αυτ (τιο:

Ιιτέ ιττοοοιτοιο ιτο ρται:ορτττ οσοτττροιτ ι:σοττοτοοιττ

ρτοαοιιτι·, ο:ιτει:οι ροτ ωράριο οσοτττροπ ιτττρο

ττττσοττ το ο:τοττττ·σ Βτ·αιταο: ραρτιοατοο: :σπιτιου
τοι:: , ρι·σραρτΙττοιία!ιοο: ροιαιτιο. τ

Τοοττα ραττ νοια οττ τω:: το ρτατοορισ οραιτιατττ

ρ δι οσοτττττσοτε,σοο Βιαιταιτ: ρσττοττοι (Διοτι: οσο

`_ Γοσοοοιοτ :ιοι::ιο ριτοοοριττ ιτο τρτοτρτοοιτττ Βιοτο

π:οοιττροριττο:τ δΕ ροοοττοοττο: στα Η εττροιτ τω.

ρταοιοτ , Βιαιται:: οσοτοιιτοτ. Λο τοτε ρσττττ Βοτα

ι::οοτοιο τοτ”στο:ο,αο ρι·οοορισ οραι·τιατττ δ: εορτο

ττσοττ "το ι1ιττεταιτττττοται , Η σιταοτοο: οττ σο το,

 

τουτο ο:ιτρττοι οσοτοσττοοιοτ ταοορταττ: οτττοάιτρ:.:

τ τρι:τατοοοτα: οτιοττοιο ορο οιται::, νι οτι ντιιοτο τω· _

Απ” :στιβ

ματια

απο , οι:ΙΙα οσιοι::τΠτσοττ, ο Προπο:: πρι: οι αρ τττ οσοοιοτικτ αότίι, οτταττ: ρ ιτοτοσ.€το αττοι:τοε τ:τιοοιοσ

ορττ:τικια Η" τω” τΜωΜ## τιτρ0ΜΜο. οπο! οὲτττ τ Μοτο; τοι.ττοοτρττττοτ τροσταταο τριτο: οσο ατιτορατ,

τωτιτοττο: , ρο/ττοτττπ.·; ρΜ2:ορΜΜ ω» Μουτ ποτάκι» ὶ το ρτ·στοιτο Βιοτται:: οσο οσοτοσι:ατιτι,βου των.

£2ττ,τ1τ980ά πιο οΠ το ρυτοΠατο,[οτοτοττττοτ: |ίωκάισιττ Ητιτο οστττ8ο , ιοττιμτα ριωοορτα τωοτιο δι ο

ύ! το ροτοβοιο, τυπικο: υιοθττροτάτττοτττ @το οι φορά ι:ιτοιτίτι:: ντιιτ:τοτο τοτιταιτ ρσΠο ττοο εταιτο ραρτ

° ρτττοορττωτ ΨΪΜ°ΜΜΒΩΜΒΜ τιθ.3 στο. Μοαττττ.:. μα.. το:τττ ται:: οσοτοορτοοιτ , σιιὲτο οσιτ:τιαοιτο ντραιοτ

(:οιιοΤριαι:οστιτ Μτττι.τε τιτττ,οοο "ο, σιττΙοροο: τω: ιτο ο:στατιριττ, σωρο τρροιοτττ. ττιτοτ8ι.τροττ

το:ροοαι ττ5.99τωΠ οΜαυττο οσο ρστροι,8τ ριο- ' οοΙτοτ .ο. οτι Με αέττρι:τ οτ! ντιτο:α 8ο ρτστιτο:α τρί

ι:ατοτττρατ,ίτ τιτ:ρτοτ:: οσο ΠτΞαιτι αιττιιττα ιτοοοροι τά ροττιτο το Βιαιται::: οιτττιττ1: στ! ιτορτιττο: ι:τιοτο6οτττ

το:ρτοοιτοιο ριακορτοι:: αρ τρτοταιοτ:τ·οοοοτταττα, ὶ ροταᾶιτττο τριτο Βιετττο. 4

σιτε το τρίτιτε ρταοοτρτοοττε τοττττ5 ροτοττατΟ βατ. τ ' τ) τ τ: σο. Αιτ Γοτοαοιτσο: ριοι:ορτιτο: ιτιτσαιτ

Οοτιοττοτττο ροκ/τ ττάτοττροπτωουττττραττ,Κοροτετριτο τ τορτταοτταιο, οι:τι:τ ιοσιτιτοιο τιτροτοατ.οίτ.οοοοτἶ

το ό. Λιβ ροτττοττι/Μι ρινιαρισ , οροτρποοιοτ·πτ οικ.τ:τίτσ, τ ται·τρ ιοσοτιττοτ αιττττττοιι: τιτροι·οατ. Μπιτ στρατιά::

:τι Ι.οσ τοιιο. ιό. σο Ρατττσ. Ποτ: ροβτπΙτοι τττωτάτι- ζ ι::σττουιο οίτ οαιοτατο. Ρι·τστ ραιτρτορ.ορι1: τρο

τοττ,ττοο "το άτοτοττωτ οΠ, ατι Ηιοτσογ. 3 . οσο. Ροταρ. ιτοιτο: Πι ιτοοΠοοιτέι αστίττ,οσο ροτοττ: οττοτ ΞᾶΠδτ

@οτ Μ. τρβι οττττωοτρτιοορια ρττάοβοτρσΜπι τττ/ϊττα- ΐ οτίτ αιττοεαιοτ· τρτσιτ: ιοσττοί:: αι οοσοττ α:σττοιτιο

τοκοι Μπιουτ ·ωτττοττιατο οτ·τττττ·ικτττ, με τπτ-Αττικ: »τά ' Γιτροτοατ. ατττοετ, οτττ αστιτττσ ίιτροτοαι. ο:ιρτ·.οοοέ.

ρτ·ωοψτ ρτττοτττο ριΜοττττοττετι Αιτειτττ. ά ετνι. ετ· με. @το ττι,ντριακοριτι τρρτιοαι. Ειτοτ,τροτ,ορα

ο Μ. στ. αφ. ο. Αι οριο ροτά:σττροτιτο: ραρορτι νσ- ιττατττ,ραοττοοττο,δι ιοττσοατοττ: ντιτοιοιο τοτρτα

μι..

τη

Νο: το

τιτοιαιττ ατρττττιτσ:, ο Ότι” ιτοοοεοι αιττττττα ωτοστ

οοιτα, σοτροε ριποορτατο:ρτοιο ρστριο στοα ουτε,

ροοο ριποορισιι:ιο νται:: οπο,ττροτροαττρσο:τοτ,

νι ο τσιτο ρσΠτι,ίαοτατ,ιτοσιτ τιτροιτττ:ττ οσο ρσΠρ,

ριοριτατο τοττιτοττατοτττ ιτστοατ ,δε στοι ρισ @τρικ Δ

οπο. οοσοοαοττοιοτιτ αρθρα τροστατταιτιτττσ Ποτ:

οτι "ΠΜοττ#[6.αττ.3. οίτοτ·οοτο , ρι·τστα το.. ττοοδρτ

τριτο δ. τοτρττοττσοο πισττοαιτιστσιτσ τοιτ:αιτ οσο

ρσίτο, οι τροποι. Ροττοττοτ· ρι·ορ. ι:τοαοιτσ Φοιτ

οττο: οσο οτττοροτοαι. ετττοΒτ ρστοττ του τορτριο

' · οτα του;

τετ·



. ι:οι:οίτο ωοτιιιο νιττοτιε: οοιε τοτε τοι:οε::::: ω·

ο

Φι/ρ. .Χχ”. Β:κοοοβΜΙο διο:τιο.· δ'οό?ισ 7!. 333

τ:: εξι-ο: ρι2οορτι ει:ιοοο εοοιιισίορο:·::ετ. προ: [:!τω»:ιο· οι· ιιι:Πιβαιωκο· ο::ρ1:σωπε.3.φω:,

ιοι·ι:ειι ροιοιιτ :οτε ιοΒιι:επτιεριετοορτιει:ιοοοεο- “Μπι ο:ιριιοειι ροιιιιπτ :ιο ντ:ιοοτειιιοΒο τει:: πε.

:οιιιο ιοροι·πετ. Ηι::ο (οοοιτοι: ,οοοοιιι:οτ ρι·οοορ- έ τοτειι,τ:οεω ὸιοιοἔ: ιιωοι,ιτιοο (μι: :ΠοιοιιιτΜΜ

:πιο τεω πετοι·ειο , οικω οιιοιποιο , οοιοεωοτι- ρ ρ:2ι:ορτε ιοροιπειοι·ει:ε,ιο:οειι ποπ ροιοιτ ει:ιοοο

πιο:: [οροι·πετ. πο:: οι: , ίο:οει·ι ροιΤο οι.:οει:ι Πιο· ιροοιειι εο:ιιιιοροι· οι::ιοι::::.

ιτεπτιεωιιπο ιροοιειιεο:ιιιιο. Αιιοττιο :κι :το ίσιο ποωιπο τω:: νο:·ε οίιο νοτιο

ρψΜΜΗ. α 8οοοιτοξι;:, :Το ει:‹:ἑε ροοιοορτε ο!οοετι ιοι:- ρου, οοιεΡεττοω8οΌοποιι. οο&τιπε: πιο:: οοο· οφ”. Μα

υπερτ::ρ· επΑτ:εω ε ο: οιοε:·ι ε :οπο οωεπε ροοοει:::- οι:τεποε8οοοπίοιω:::τ:οι οπο: ρτιποιρεΙοπ: ΡΙΟού',:"Μα_

262::Ιδ ορεε:ιο.οοο ι-οπτ8οποτε ρι·οοορτοτοω:ειιε:ςοο- ο ροΒιιοι:τ:ιοπτ, πω:: ποο οι:ιοοτοιοι:ιπόιοε οι, :το
. .ωψ"ω το ι:οπιτεοτοτεροιθο:ιοτιπ ειΕεοιπτο:·πο:ει:εοοο- ι οκ μεσα!. οοπιιετ. απο:: τεωοπ νιιιοτο: ιιιοει ι

ή “Η”. πιο: Βοπιτεε οοπεοωειοι· π: εάο οι:τοι·πο. ?ποιο - Βοετο:·.εο.ο?κεπέα:εω Μ:: , οισσάοεο Ρασιμ: πιο,

Δωσε:: Βοπο:ιε [πιο , Ποοω οιΙιεοι·ο , ιροτειο , ‹ιο ροοοετιε ποι:βερπετο οι, ποοιιορπ:εκι ροβιωι : ότι ει! Κοω. ο.

ΜΜΜ· ρωοιτο:·ο, 8οοοτοιε οιοιωοοιι. 8οοοπιιιιοπτ, Με θοι:ιο:, ?πιο @σου πιο: ι:ειω, ::ατιι:·αΙιοι:· ?πιο «σε

""-6'° ιοοω ειτοι·ι τιιι:οο:ο,οιοοωοτρπεω ιε:·Βιιι,ριειοοιι βπτ,[εοικοτ.·νιιοωοοονπιοοιιε ιοΒοω Πε:Μιζω

· ιοοιιοι·ο, οοο. Ρι·ιο:·ε ιοτοετι::οπ ροιιοπτ, πιο οι: Ιοι:ιω:οε: ροιιο ι:οωεπιε οπο:: ειιιωριο:ι.νο

πιο: ρειοετοιιιω. ΜΜΜ. οι· Ισια. ο::ριιοεοτ, :ιο

ιεριιιτετοι:οπ ειιιωριοποι ιοΒοω,Γοοι οο8οοιοοπιιι:

ει:: :ιο ε:οιιιο:το , οοεω Ιοοιεει ι:ει:οι:επι ο:: 8ριι·ιτο

οπο: 8ο @πιο οι: ιο::::::Δι. Νεω ιιοοτιοΒοω πε

τοι·. ίοι·οει·ο ποπ ροτοιιΤοπτ :Νερο ετετιε,οε τεωοπ

ιτε ιι::8οιιε δ: οωπιι:οε ρει·ετε αει, νο ποοοιἶο πο::

€εω:, νο! σωστο Μ::::/ι·οοπο,νοι :οι “ω” ιιβωάο:·ο,

ει! οεω ι:ει:οποιεω,οι.ιω ρτορὲ ίοοι·ιτ,Ι:: ιιΥο,ώ° αυτ·

ώ νπιοιοοιιιιοοο. Ροίτο:ιο:ιε τοιιιω. ιοπιοε οοο

οι:: :το οωπιε,ιοτι ειιοοειοειε ρτεοοορτε πετοιειιτο:·

ιοι·ι:ει·ιροιιιοτ. ο:: οο οι. οοο ει! ε:ιωοω οοιιι8ιτο:·.

Τοπιε είΪοτ. Ρετε,οοὸτι οοο ροιιιπτ οωι:ιε ιοΒιε

οπο:: ωε:::ιετε ιο::Βο οοωρο:ο Γο:ιιετι οκ ετειιε

ιοιιιιιοεοτο , ποπ επτοαιοπτο ,- :οι οοπιοι:οοπτο,

ρι:οιο. οοιειιοοτει·ετιε ι:ει:ιτι:ειιε οοο τι: ποσοιΤει·ιε

οτ ρι·ιποιριοω οροτιε,ε‹ι πω: .π; οοο:: εάοειιε,οε

τει::οπ ποοοίι"ε:ιε οι: ροτ :πωπω τοτωιπι οσοι-ο

οοοπτιε.αιιε οοο ρετιτοτ Ποοε , :κι ΙοιιΒοω τοω- και::

ρω Γριι·ιτο οο::ττιτιοπιε 8ο εωοι·ιε ε:: Ποοω ρτιοε

ο , οι:ι τιιο ο:: ροοοιιει·ι ω::ιιιο μ:: 0ιωοο::: οι::- Π

πι:: ιοΒιε πετοτειιε ωει:ιιετε ιοτοεοιτ. Ιωο ποο ω.

πιο: οι: Προπο: , Ποοω νοιιο τειοω ι:οωιοοω ω:

Β::::::οοιοοειο, οιοοω τιιο ει! Μ:: πετοι·. ρ:ο

οορτε ίοι·οεπειε ιοιιιτ. Οιιω ποο οι:Γοιοεπτιε ο:

σ.:οοτιεω ιειτοω τοωοτε ε:τρο::::ο ετ! 8:ετιεω; 8ο .ι

οιιιροιιτιο ι.οωροι ει: ε8οπτο ι:οπιοτετο: οπο: ιπ

τοπτιοπο ε:: νιτιωεω ι-οιωεω. ()οεττε ρει:ειΐοι.·

τιοπιοοοπιιε: ο:ῇ6Ζιοπο ε. ο· ε.

ε: ο ο Τ 1 ο ν ι ι.

έ:::σφι 602910β”Ζοσέ:: βούέπιοϋ που· Β

ιού:: που” 2

μι. 519.

 

:ιο

:::ω οοπιιιιιτ ε:: οπιιπο :ο τειο ωοτιοοω νιι·τοτι::

οι: .π. οορι·οιιοε ειιοέτο: οι:: ιιοι:οίιετι:. :απο ιτε

:ιετο ει·ΐοάο , ιτει·ιετοι· ω: ιοισιιτεπτιε εάοερτεο
οορτι ι: οι·Βο ι:οοοοιι::τ πρι: ρ:·οοορτε τ:οοετι Μ:

ιτει:τιεω ιωριοτι εᾶἰοπο ροοοεωιοοει:, οοοοιι εί

ἔοᾶο: ιοΒιιεπτιειιτοι· οιοοι·ιοε ει:: εποε:: πωωτο,

ίπ τ:οοιιιε ωεεοοετ. Ροιτοι·ιο:·ε ιοτοετι ροιΤοπτ

οοοεοι ιοι:ιτεπτιεω εάιοπο ρτεοἔι: οοιε ιι: , οοο::

ρι·ιωετιὸ οετιιτ ω:: ρ:·οοορτο::: ε:: ι:ιεε&ιι:οε , οι:

ι:οοιτε: οποιο; οροι·ετιοπιο, οοο ίοι::ροτ οι: οε

:ιοω ιι: οι·ιιιι:ο επι ρ:·ο:τιωοω οι:ιο&οι:: 86 οικοτο

ιιει:τιε:,οτιεωο ωοτοτοτ ειιοθτοε.

Π ι ο ο ε. Νο:: ροτοιοι:οωο ι:: πο:: τω:: ::ετο

:ο ιερ Η: ροτοπτιε ωοτειι , ει::ιτιοο ιροοιειιεοκιιιο

ε:·ετιω οπο: ωοοοι:τιε , ιοτοει·ο οοεοοο::οοο ριεο

Φορτ:: ::ετο:·ειιε άιωι:ιιιε, ω: οι::::ιε ιοοΒο τοωρο·

:·ο,ιι::ο τιοπο Βι·ετιπ :ο ιοιι:ω ωοοοπτιε , ιο:: οτιε'ω

ιοιιιιιοεπτιε; ποπ οοιιιοω επτοοοοοπτιο, το:: οοπιο

οοοπτιε:οοεοιε ροιιιτ ειιτ:οε ρι·οοορτε οετο:·ειιε ο·

οιιιοι·ε, ω:: νιιο εο::ιιιο ιπτιοι;:ιιο,ριοριιιε νιτιι:οε,

οι:οει: ωι:ο:::::εω :οο:ο:1:::ο.8. ?Έσω :.2.:μ.=

:ο9.ε:·.4.ιο οοο τιοοοτ , ροτοιιΤο ι:οωιπο:::ιπ Βετο

πετο:α ιπτοετο οι::πιε ωεπτιετε ιοΒιι: : οοεπτοω ει!

ιοι:ο::::::::: ορο:·οω ιιπο ει·ε:ιε ιωριοι·ο :ιο Βετο

οοι·ι·ορτεο Με ροιΤο , ::οοοο οιοοετι ιοΒιι:επτιεω

οωπιε οοο Βι·ετιιι ίει:εοτο ιοτοει·ο. ιτε αυτοι:: Με·

πιο. Ρ:οι:: ομοια! 1. ρω. ριεοοοριε ειιιιιοιιιε ει.

οι:πτο:· οοο ιο ίοιοι:ιοι·οετιοπο Β:·εοοε ιοι:ιοτιοτ:τ

τοπτετιοτιοε :πω ποπ πιο ιροι:ιειι εο::ιιιο Ι)οι Πιρο

ω: ροιιο::τ,ντ 4. βέϊ.δοοοποεω ρεττοω ποποοιιι

ροοιτ οπο οο8ωε ιιτιοι,ο:τ Μιιοκι.ςι·· κιπ:πιβοοπττε

ω: Μ». ΡοιεΒ.τ:οι οτι:ει:ετ,:.ροιιοι:οωιποω νι:·ιι:οε πετοτο

Θ” Μι: σοτέ Ποιο ιοιι:ιιιοει·ι,οοοτιοποο,ιροτειιο,οιιιΒοποιο,

Ξοιἰ

::6.

3·.7ο

μι!.

Χωριο/ιι

θειου:: σου·

Ψ"""· 'ω' ρωπιτοοιιο:ε. ροιΤο οοπτιοω ιιοοΒιετιει ν::ιοοιιεω

:ο |Π:Ε δεῖ.. ε ο Γ Β . Ι ΒΑ · Ι ε 38ι..

ρ,"Μ. ιοεοω ιωριο:ο.νοτοω οοο οτε ω: ι πο:: ρ:ο . ι. Β ν:: ο:: :ο οι·ι·ο:.Α τοι· Μεπιοι:εοι:οπ δ. Πο.

οοο: οπο: ιοπτ. ίοοοοπτο:· Πιστευω. θεοπο!, διοτι:: μωρά: απ. ει”. Π. ε:ι:ιτι·επτιε , ποπ μα:

Μ”ψ έ:: ε,.άιβ.ε8. οτι: οι:: ο'. ἐοι4%. τιοοοετ,ποπ ροιΤοι:ο- ιιοωιοοω ι:: Επι:: νιτεροοοετε ω”. οπο:: ποο:- Π”, |

κυριε Μ:: ωιι:οω ιι: ι:οο ι:ετοιοπ8ο τοι::ρο:·ο ιοΒοω ιοι·ι:ει·ο, Πω οι:: ι.οριιτεω ο:οοιτει·οπτ Ι.ιστιεπ. ό· Π::Ικι::.εΙΤο.

ο

κ..

-

' ΙΙΙιι_/!" :ο

_βικιαά[ή

| καποιοι::

οοο: τε::τιοω :οι ιοιιιι:::οτοτ,νοι ι:: οοοοω ιοοιιιετ

ροοοετοω :ιο τεωοπ ποπ :ιι:ιιτ ριορτο: ιωροτοπ

:ιεω ι:οωει:ιετΒιοτιι,ντιριο τοιι:ετοι· , ιο:: ::οιε ποπ

ροτοιι: ι:οωο ιοπρο τοωρο:·ο ιοΒιε ρτοοορτε ιοι·οε

:ο , οοο: :επιιοω ιποιτιετ ιο εικ:οοιι ρι·εοοορτιιω,

οοιο: εᾶο,ιι ιιιοοι Μου:: , :ιο οο:::έτοο τω:: :ο

ει·ετιεω ιοιτιιιοεπτοω ιο οιιροι:οτ , δ:: σ:: ιοιιιιιοε

ι:ιτο:·:εοτ ω:ε.:ιιοτι ποπ ιο:οεπιιο,ροοοειειο. το::

οι: ριεεοοριοω οι:ει·ιτετιτ πετοι·ειι:`ο:·8ε Ποιο:: ιπ

ίοι:τ. Ωω. ε.οοιε ρ:·οοιροε ωοπο Οοοοιιιι Μετα::

8δ24ΓΔιά/: ω, τιοιίιπιιο οοπτ:·ε ?οιερ. ποο μια

ι:οωιποω ει::ιοοο 8:·ετιι:Γοι·οετοιοεοω δ: ρι·ιοοορτε

ωοτιτοι·ιο,ντ ώ!. 4.5. δ:: έ:: Ερι.Π. 8.ά::έα/!.Ρετ:οε

εροπο: τοιι:επτο:, το οι: τε::τι:ω 8τειιε :απο οπο:

Ρει:Βιο οοοτ:·οοοι·ι:εω , @τι ρυ·ιάο/Με:ι οι:οσωπ,

έκ/ιιοϊο:ιωκ:· , 8ι::ερεοω :διο ι:ει:ο τεοτι:ω ιιοι:οπτ

ερροιιιετι οτετιεω ω:: :ιοάιιι:εω Δροιι:: @κι

τοπιο: , ι:οωιποτ:Γετειι οοετιεω ποοοιιιτετο :τι ροσ

οετε ιωροιΙι; οω::ιε οροι·ε ιοίι:οι·οω οπο ροοοετε,

οε τεωοπ Βοοω ρι·ορτοι· τω:: :::ιιο:εω:-Δοω

ριωτιοιι:ιοετιε ποπ ιωροτειο: Αιτοτ Ροιε8ιι , οι: 21:4- 802.89,

8οιῖ.Ιιὐ.ἄο ὐοπ|ζ Ι:ο:·.88. οιοοοπτιε , ροιιο ι:οωιποπ:

ιο Με τοτε ο:::πιε ροοοετε , πιει:: νοπιειιε ρ:οριιιε

νιι·ιιιοε οποιο; οοο: οὸ νιοοο ριοι:οο:ο ρωΤο , :το

ποΙιεω ι:ει:ιοετ ωεοοιεω , ποοιοο ι·οεεω. ντοιοοο

τιεωπειοτ ε Τοε::.Μ6.σε:.7.23.”.

δτετοοπιιιιω ι. οοπι:ε Ροιε8. οοωιποω ροιι-ο

ροιιο οωοο ροοοετοω ο” μετά νιτε:ι:2: ε:: ποιιο .

Βετο ροιΪο ι:οωιπο::: οωπιε ροοοετε οπο εποε:

ρ:οι:εοοι·ο:οεω ι:: Βετο οποιο οιοοετο ιειτοω ρ:ο::

οετε οωιιιιοι:ιε οοπτ:·ε ρτε:οορτε ιοροι·::ετ. οπο οτε

:ιε:::::: πο:: ροιΪοπτ, οι:ω ποο νιτοπτο:· πιο οι:

Γοιοεπιιε ιρΓοιοπιι , ο:: Βτετιι: ιορο:::ετι Ι:: Βετο

ρι::0

Μ _ ουδ ι

οοο 8:·ετ:ε ε: ροοοετο :οιοι·Βο:ο, εε ρ:·ο:πτιο πο:: Κα19ΙΙιτικο



334 21η.ΧΧ!/[ Βο ποσοβΜΙο 9ιοι:ὶο. οποιο 7|Ι.

Ριιι2 ποιοι; ιιοσιοοιιιιι νἰιοιι οιοοἱο ροοι:οιο σοιι- ιιο οίΐοάιι σοοιιιο&ο οι! οιιοι!ιο :ιο ν!ιἱιοο Ποο νο

ιι·ο ριοοοριο οοιιιιο!ιο, ο!:ΐοιιο Βιοιιο!ο!ιοοι οδιιιο- ι·ο,δο σ!ιοιιιοιο Ποι.()Διο Ειμαι νο!ιιοιοε ροσσοιοι·ιο

Η. Νοοι οοόσιο ι·οιιο ο!! οι.: οο!οιιιοιιοιιο νιι!ιιοτ!8 ιιιοι·ι!ιοοιο οι!!ιιοι·οιιε ροι· οδοάιιιο , [ο!ιοι:ο !ιο!οι.

Ποιο ιιοιοι·ο!ιι , οσ 8ο νιιοιιοιιο οιοιιιιιιο οοοσοιο- ιιιο!οιο, !ιοιιο οποιο, 8ο οιιοιίο ροι· νιιιιιο!ο οι!ιοιο

πιο: οοιιιιο ι!!οιο.Αι ρι·ο!ο.βδι. ΡΜοοά. οσο οοΠ`ο ο!ιοιιο ιοοι·οοιο,οσσιιι·ιοιιιο ιοιιιοιιοοο ιιοιιιιο!ιιοι

!ιοιιιιοοιο νιιιι!σιιο ρι·οοιήι ιοιοιο !οεοιο ιιοιιιι·ο!οιο ι-οιοιοι· ιο !:οοιιιο σοιιιιοιιιο!οι!ο , ιιοοι! πιο ι:οιιίιι

Γοιοοιο: οι80 οοσ οιοιιιο ροσοοιοοοοιιοι!!οιο πιο· ιιιἱι νι δικιο ν!ιιιοιιιο (οποιο οο!τιοοιιιο , ίριοιο

πο. νιι‹!ο Σουι. οι 2.έιβ.28.48.ιπο.9'.οσπ27ο Μ: Ώισ- !ιοοο ιοσοιοιοοιοοι!ι, ο οοσ ιοω ροι ιοοιι!ιιιοιοιο

πιι.οιο.3.ιιιι.ιο.θούτι. μ. ο». 40°Ι.2- οοιιοΙ. ο.. σο!ιο- οι:οοι·οιιι οι ι·οσοί!!ι: Ποιπ οο! οι!:οι!!ιιι ο!! οι·Βο οι.

ι·οοιοι οι! οο , οσο ιιο οο!οιιιοιιοοο ιοιιιιι !οΒιο Μ· οποιο δικιο, οοιιιι·ο!!ιοι ο!!8ιι, ιιιιοοι! ι!!ιιιο οσο

ιιιιο ώρα! ι!οσιιοιοιιι, οιιιι·ο:ιοιιι , οο!!ο !ιοιοιοοιο ι:!ιιοιιοι , οκ Ρο: οΠιι!οοιο ι·οιιοοιι νιει!οιιιιοιο ο!›

οι !ιοο Ποιο ιιοιιιιο οοιιοριοΠιιο Βιοιιο νιιοι·οοιι- ι!!οίο Γιιοι!ιιοοι. (Πιο: ιΒιιιιι ι!ιιΕοι!!ιιοιιιο οι , 8ο

8ιι!ο,8ο οποιοι ιοοι·ιο!ιο. Εκ άισιιιοιιιοιο σοο!ιοι, ιοοι·ο!ιιοι· ΐοιο ιοιρο!!ιοι!ο ιο ιοιο νοι!ί !ιιιιοοιια

οοσ οο!Το ίιοΒιι!ο ιοοιιο!ιο σοοιι·ο Βιοι.ιοε πιο ιοοιιιιιοοοοροι!οιιο , 8ο ιιοΒοιιοιιιιο ιοιι!ι!ιοι!ιιιο,

τοιιοιιοε , Πει! ιοιιιι!ιο !οοι!ιοιο Ποο ροοιι!ιοι·ι οιι- ίοιιιοοι ο!!ἱι!ιιοιο ιοιἰοιιιο νιει!οιιιιοιτι ἴοιιιοιο, οι,

:Πιο νιιοι·ο. ο νι ιοοιο!ϊιοι· ιιοιι ροΠιι Ροσσοιοι ι!ιο Ποο ιιοιιο
. . . . . . οι· .το

δώ"(ΐ',0- Ωο_ειιτιιι:θο ροΠἄι ιιι οοοσοιο οιιι!!οιιι , οι.. ἐ ροσσοιο ροι!οιιοιοιο. !ιοιο οιιιι Γσιοιιο 6ο νο!οιιι ιο ".$ώω

ετοιιο!ιοοιιιιο!ι,ι·ιοο οιισ1οιο οοιιιο!ι,οιιιο ιιιι!!ι νιο- « ροοοοιο ροι·Γοιιιοι , οροσοοιο ιιοιι ιοιιο!ιιιιιι. Ψήσιμο:

ιοι·ιι!οοοΒοιοι,ριοοοιιοι·ο οιοιιιο , 8ο ίιοΒιι!ο ιοοι·- ; ριοριοι· οΕοοίοιο , οικω ίιί-οσσοικ!ο Ποο ι;ιΕιοιι,

ωιωω6. ιο!ιο.Βοιιο ι!ιιοιιιριο μια οΒιιιο.οί!,οοιο !ιοιοο !σιιιο ιοιο !ροοιο ο!οεοι·ιιο ο οι σοοιιοιιέ!ο οιιίο

Ρξ° βις"Μ· οι· Γο!ιιιιι οιιιιι!ιιιιοοάιιο!ο, οοίοιιο οποιο !ιο!ιι- 'ΗΘΗ π! ριοριοιι!οιοιιιιιο. οικω ροσσοιιιιο “ο

".”Ρ""' ιιιο!ι ΓοιΒσιοιιιοι οοιι!!ιιιιιιιιι· μια” οι! οιιιιοιι- ω'τι $!!Φ!2Φ “Η ι!οιοιιιιιο ροι ρι·ιοοοο!οιιο μεσο

ι!ιιιοοιιοι:!σιιοοοο ιοοιιο!ο:ο!ιοσιοι ιιοιι ο!!οι οοίο!; “στο ιιισιιι·ιοιιι. νοι!ο οίκο πιο!! οι , οιιοι!χι!!ιιιο

8τοιιο !ιοοιιιιο!ι !ι!›οι· οι! οιιιιοιιι!ο ιοοιιο!ιο. Κοιιο οποιοι ροοσοιο οοιιιισοιο ροί!!ι ο Φωτο"ώ, φα

όιι!σιι. οι·ο ιιοΒοτιιιο ο!! οιιτ!ιοιιιο5 δ. Τ|ιουι.ι.ο.οιι. ι!!ιιιο ιο ιιοιιο ροσσοιο ιοι!ιισοοι , !οιιιιιιιιι·, νι πιο·

σο. ιο9. .·ιι·ι.8. οικω ίοοιιιιιιιιιι· ιοοοιιιιοι·οι , 8ο ιο!οιο οοσοΠιιοιοι:ο σοιιιιο!ιοιιιι οοιιο ίοι:ιιοοι· οσο

ιοο!ιι οι: οοιιοιιιι δύο!. ι!ιιιοο!Ειοιοιιι , !ιοιοιοοιο οπο ιιισιι!οιιι:!ι.

οιιιι!οοιοιο ιο ιοοιιο!ι Μο Ιο!›ι ιο ο!ιο ροσσοιο: οιι Νοο οίι νοο οοι!οιοή; ἱιιιροιοιἱο ιοοιο!ἰο οιιἰιοιι··

πω... 23. ΡισΡ|:οια οι· .9.ιω.ιι. ΙωΙΙοιιβιιιι .· Μαιου ο!! οιοιιο ιοοιιο!ο ιο ομιο!ι!ιοι ροοοοιοιο:Ποιιιι!ο οι

να οοΝΜι "ο ιμιο]ΞΙούι·ιοιιω οι οοιιώι·ιι ; ικιμΙΙοιιικι· ι νιιο ροκ!! οι.. ιοοιοι ιιιιοιο ιο ο!ιο , οιοιιι ιοοιοι,

απο ο· οοιι·ιωιιιιι ω. πιο... ι. Ροοαιιιωι ροοοιιιιιι πο! ιο!οοι·. οι! ροσοοιιιιιιιο ι!ι!ροίιιιο ριο:οοί!οι·ιτ. , _ _

Ηιοιιι/ο!οι:ΗΜφιονοοιοδιο!ιι!ι.ι|οδο αδ!. Ιι!οιο Μι. ! νοι!ο ιιοιοι (.'οιοι.ιιι στ. οι". 8. ιιιρ!ισιιοι· ροΠο

Μπι 074883. ι!οΒιιιι το. Βιοιιοιιι . οιιο ιιιί!ιοοοιιιιιι, ο!ιοιιοιο οπο οι ο. ιοοιιο!ι. 1. ίοι·ιοο!!ιοι· 8ο ίσιοιι· μοοχβ οι

οσο !ο!ίιιο οο!σιει!οι! οι! ιοιοιιιοοι!ο ροσοοιο σοιο- τοι· ποιο ιοω” 8ινο!οιιι ο!! ιο ι!!ο: ο. ίοι·ιοο!!ιοι· ροσοσιο

οπο , ω! οιιοιο ιο οι!!ιιιοι·ιιιιο , ιιο ιιοιιιιο σοοο- 8ο !οιοοιοι· . ιιοιι ροι· ιο ι·οιιοοο ιοοιιο!ιο οιιοι·ο!ιο Μωβ·

ιοιιιοοιιιι·: ΙΒιιιιι:ο!ιοιιοο! οιιιιιιοιιιιιο οι! νιιοοι!ο νο!ιιι, ω! μι· οοσιι!οοι , ι·οιιοιιο ιιοιι, σιιιοιιιιο

Ροσσοτο ι!οο!! Μ, οο! !ιο!ιιιιιο!ι Βι·οιιο οποιο σ· 'οοιιιιιιιι?ιιιοοιι ίοιιι:ιο!ιιοι ιοοι·ιο!ο: νι οιιιιοοιεο

Μωαβ απ. ι 3. ί!οιοιι, !ιιιιοοοιιιο οι!:ιιι·ιιιιο , οοσ· οοι·οιπιο πιο: ιιοιι οοσοίοοιο , Και σοιιιιοᾶιιιο

 

ο Πό

σοιο ρι·οιο οποιο ιοΒιιοοιιιιο , ιιοιι οι!! ΡοιΒιο

ιιοιι: Βοοιι ιοἰ , :μια ο!! !ιο!ιιιιιο!ιο , ι·οροιοιι ροΠο,

ιιο νιι!ο!ισοι ιο ροσσοιο !ο!·ιοιιιι. Ποιο ιιοι!ιιιιι Οτο..

_ 8οι·.!ποιο. 1 ι .οι Ει.εο!οι.οο!ιι. ό. Ροσοοεοω,οιιοιίροηο.

ιιιιοπιιοπι οιιιι!.ι ποπ.άοΙοικη Μεμοοιιικοι ο/ϊ,οιιι απο..

β Ριοι.°αΙι-βοιιι! ιο· μοιωιμο·οοιι ι ιιοιι: .ιι. ροι· ραπ!

ιοοιιοιο ιιοιι ι!ο!οιιιι , ο!ιιιι!οι! (ο ιιο!ιιι: Ειιικι!ιοι·

οριο: οπο”. οι ι.7Ρίοιι|ι. σ. οι .Σκια οπιιιι!ιαδο!ιο

ισοτιιιιοιιΙο ι!!ισοι!ιοοιιιιηιμο Μπραβο: ο”Μοτιι:[ο Ριο

ο·οιοι· ι!ικιιιιοει·οιιο ιιιαιΙιο μι·μουσικαροπϋιο.

Π 1 σ ο, ιιοιι οοίΐο !ιοιοιιιοιο ιο ιοοιιο!ι οο!!!τοιι

νίιιιοιιιιιιι: ο. ι·οιιοιιο ιιοιι ιοιιιίιιο, νι οιιίι!ι!!Βοιιο

τοι· , ιιοιι ιοιοοιι !ιιιΕσιοοιοι· το ι!!Γοιιιιι : Μ: ιιοιιιιο

ίσιοιιο οοιιιιο νο!οοι ο!! ιο ιοοιιο!ιο. Ριιιιιιιι ι!ισι..

:οι οπο ιο ο. ιοοιιο!ι , οι!οάιι: ο. οπο” οι ροι·ιο

ο!ιιο&ι , μι· ιισοιι!οοι ι·οιιοιιο Εοοσοιι ο!ι ιΒιιοι·οο

ιιοιο: 3. ῖοᾶο ιοοιιιιο. Ιιιιοι· οι ριοιιιοι οι! μι:

οοιιο!ιιιο οι! ριιιιιιιι, ιιοιι ίοι·ιοο!ιιοι·8ο ίσιοιιιοι· νιι!ι

οπο ιο ροσοοιο: ιιοιι: !προ ι!!! ιιοοοίΐο οι!. νι οποιο

:οι ιοοιοι·ιο, οι! οιιοιο νο! ο!! ιοοι·ι!ιοοιο οίι-ο&ιιο,

νο! ο!ιο. φις σοιο σο σο!!ιοοιιιιοιο !ιο!ιοι. Αι: οι·οιο

ι!ο οι οἔοᾶιι οιΒο νιιιιιο , ίορο ιιοσοιΤο οι, ρι·οοιοι
δ” ιοω ο!ιιι ο οοιιο ιοοι·ιο!ι σοιιοιο, οιοιιοοι!οο ιιοιι οοιιιιοοιοιιοιο!ο!οι ιο ο!ιο.νι έιιέιι/?.ΙΙΙι.άο οποιο

ροΙΤο !ιοιοιοοιο'Βιιο ιιιί!:ιιιο !ιοοιιιιο!ιοι!!οοειιιο |82.6'ΩΡ. 4.ι·.ιιιιοι!ιοιι, οσοι! ίοροιΒιιι οοοοΠο οο

ιοιοριιι ιοοι·ιο!ο νιιοι·ο.διΤβο.οίι.ά 3.οοιι.Οικ.οσφ. !ιοοι, ο!ιῇε ιιιοιι!οιο Βιιιιιο ιιοιι: οιοοιιοιο οποο!!οο

16ο..8ι μ. ιι6. οι να!. οι. ιο. οποιο οιι.Ιοοι.ι οιιρ!ι- ι!οιο ιοοιι!ιοοιοοιιοοιιι , οοοιισι ο!ιοι·ιιιο οποο!!οιι

σοοι8ι. !οοιιιιοιιιι· σο". 8ο Βουνο. Ιιιιο!!!Βοοιιιιο Ποο, οιιο οι·οοιιο ι!οιοΕοι, ιιιιιιι!οοι. Ροιι ιοοι!ο

ο!! ι!ο ιιοροιοοιιο ιιοιι ο!ινίισο,ΐοι! ιοοι·ο!!,οιιο στο ?οι οἔοᾶιιι οι οι! ιοι·ιιισοοι!ιιιο , οοιιο ιιισιι!οι ιο

τοι· οκ ροοσοιοσοοιιιιιι!ο, 8ο ιιοιιὸιιοοιοιιοᾶοιο. ιιι·ιιιοι , οσο νι ιοοι!ιο Με” οι! Έοι·ιιισοοι!ιιιο.

ΜΜΜ Ειοιιιιο οιιιοί!:ιιι ίιοιιι ροοσοιι, ριιιιοιιιι· νοοιιοι·ι @οι ιοιιοοοριοιιιο!ΐοάοε . 8οΒιιιι ιοο!ιριοοοιι

£ωροι=πιἱ4 οιιιιι!ιο ιοω οιιιοι·ιιοι ριοιοᾶἰοιιιε, οιιο ροσσιιοι!! σοοιἰ,οιοιιἰοι ο!! οι! ο!ιοοιιοιο ροσσοιοσοιοοιιιιοιι·

;:ξε;;;" οσσοί!οιιοι νο! οιοοιοο οικοοι!ιοιιιιιι, νο! απο ιοοι!ο:οοιο 8ο ι:οιοι ριοοιοι!ιιοιιοοο οί!!ι!ιιι?ι,ιιοσ ο

"οι

ιοιιιιιιιιιιιιι·ι οιιοιο ιιιιοιιιο ιοΓριι·οιιοιιιι 8οοοσιιο

ι!οιιιι, οιιέι !)οιιε ιιι!!οιιιιο ιοοιιιοο νι ριορι·ιο τοιο

ρ!ο !αριοι νιιιιοι,οοι !ιιιοιιιο Πιο: 8ι·οιιο ι!!ιι!!ι·οιιι!ο

οιοιιο ιοΒοοιιιιοιιι!ο. Ποιοάιι απο: ν!οοιιοι·ίο οο

πιο; , σιιιοι! Ποιοι !ο!ιιιιιΒιο ιιιι·ο ο!ιοιιοο!ι ιι·ι!οιιιι,

οποιο ι!!σι ροκ!! !ιοιοο ιο!ιο!ιι!ιο ιο&ιιι, οσ νο!ιιιἰ

οοιιιο δικ Βιι!οοιοοοιι!ο οπο” Βιοιιο , οιοοιιιιο

ιοοιοιιοιιιιιιι οσ ΡοιΕοιιιιιο ρι·οοο!!ιο οποο!!ιοι.

Οιιιο !ιοσ ριιιιιιιιοιιο σοοιιιιιιδιιιο ο!!ριοιιιιο οδο

ᾶιιο οι·Βο σοιοιιιιιιο!ιι!ο οοιιιιοι , 8ο ιοοιι!!οοιιιιο

οιοοι·οιο οι , οικω ροσοοιοι· ν: ν!ιιιοιιιο Βιιοιο ιο

οιοιιι ιοοιιο!ι νιιιιιο!ιιοι ιιιιοοι!ιι. ςιιιιι !ιοι: οιο

οοσσοιο οοι!ιισιιιιι νο! ριοριοι ο!ΐσο!οοιΠοι, νο!

ριοριοι· ιιι·οοοιο!ιι!ο ι!οιοιιιιιο οι : !ιοιιιι!οιο οκ

ΓοροοΠιιοιιο ριοοσοι!οοιιι οοοσοιιι οοριοΒο νο!ἰιΕ,

νιιιιοοοιιο ιοο!ιιιο Γσιοιιιοι· νιι!ι. @οι νοιὸ οι·Βο

ροσοοιιιιο οίΐοι!!:οι ο!! ο. ιοοι!ο ι·οι!οιιο ο!:ιο&ι,ροι·

!-ο τοιιι!ιιο ρι·οοοοίοι ο!! οι! ροσοοιιι!ιιιιι οιι·οο οοιο

ιοοιοι·ιοιο. σιισο οιιοιο !ιι!ιοιοι σιι!οο!ιι!ι ιΒιιοι·οοιιο

ιιιιιι, οσο σιι·οο ο!ιοι,σιι·οο οιιοο ιιοιι !ιο!ιοι οιιιιιιιιο

οι!·οιοι.ιοι , οοσ ιοο!ιιιο Βοοιο οορι·οίιο μεσοπ

σοοιιιιιι. Οιιονοιοο!! οι ιοοι·ιο!ι ο. ιοοι!ο, ιιοιι οο

!ιοι ιοιιιοιο ι!!$σιι!ιοιοιο ο ιιοιιο ροοοοιο οιο

οοιιοιιι!ι. @_οιοιιιι οιιιιο νι ιιι!”οιιίοι Ποο ριιιιοιιιο

ιι!ιοιιι!οοιιοιι



Η7·

Ρ'ιιιιιοιιιι

Ποιοι:: ΡΙΠ!

ι
ι τοι οι: ιπιιοοιιιιιιιο νοΙοπιπιιι,

Όι/ῇ. ΧΧ7!. Όιπιοβιαιο πω.. .παει ?Η

πΒοποιιπιιοιι ιιοκιιιο , οοιοᾶο οοιοι ποπ οι ιτε

ριοωριοε οι οιιροοιιοε πο ιοροιπποιιι οοοοιιοπιοι

ιοπιιιιιοποι, πο ωοιιιιιο οιοοοο:ιπιοι , οοιιι ιπωοπ

οοιιοω ππω ιἱποω ωοοωριποοποοριο, οοιιοω

Μπιτ Ριποοω πιιοάοω πο ποοοιιιοω , ποο οι: πιο·

ιο οροιππιιε , ποο ποιοι : ιοι:ο οπιιοιοω πιοιιιι

` 3 ιοω οποιοι πιο πο ποι:οπιπ ιιιιιποπ , οποιο ιοιιοοι

οπο οιΔιοοοοπιοι.

Αο ιπιιοποω οπω. πιο οπ όσοι: ιοΙιιιιο οι:

ποπ ιοροοποι νι και Γι”.31:Μ.8οιιι.ο. ι6ο, οπο;

ιωποιοπιιο ωοιπιι πο οωπιπ οοΙΙοοιιοο( οπω πιο.

οπο οι: ιο ιοοποπ

οποιο οιο ίοιοπιο οοοοοω οροι5.οι ωοοοω, πιο

ιοιιιω οοωοοπιιποπ ιοπιοε ιοιιίιοπιιο) ροιοπιιιιιι

ποιο πο οποιοι Διοιιωιιιιο οοιιι ιο ιιποοιιι οπο.

ιιοιιοο ποπ οποιοι ιποοπιιοπιιο νοιοπιιιιιε, οπω

οποίοιοι οι πιο ριοροιιιιοπο οι:ιιοοιοιοω , οι πιο

πιο οοίπιιΒιιιιοπο ιο ιοίιθ;οποο προοιιιοι ιοιοιιο

οι:οοο,νι ποιοι.ιοπεοιπ ιοιπροε ιοοοιιοπι , οι πιο..

ιοπιιιιοω,οιιοω οπω οωπιιιοε πο οροιιιποοοι ιοί-ι

ιιοιοπιοι ιοοοιιιιιε , ωοιιιιιιοι οοοοιιιιοπι πο πι.

οοοο ροοο·ιιιοιπ.· - ι

οπο" ι. Ειιοοιο οι ροιοπιιο πο οοιπιπ οοιιο
ω "ο ᾶιοἔιδοιιοϋποοιιιοιιιιιοοιιοο:οι8οίιποοιποοιο

οιίιιιοπιιοο ποοοιιιοι ιιιιιιοι ωοιπιοι:ιι ποιοπιιιιω,

ΡΜ" Μ' οιιποοω ιι:ιιοοπιι :ιο οωπιπ οοιιο&ιοο.Απιοο.ριοο.

1.ιπ οιοιπο ιιοποιοοιιιιω ποπ ιοσιοιοιπ οιοιοοιιο

ο 331

ιιπ πιο ωοιοιιοι οπω οι πι: ιπιιιιιιοοο ιποιοοιοπο

δ: νιιιιιιιιιιι , ποπ ιοοοροι Γοιοπι οιιποοω οποιοποι

ωοοοω,ιοο ιιιοω πιο ιιΒιιο ποιοι ιοπιιι νιιιο πιο·

ιιοιι , οπο οι ΓοοοοίΒοοοιι:ι ιπιοιιο&ο 8ο (οπω πιω

ροποπιοι. νποο οιιιιωο ίιπιιιοοω ιοιωιπι ιποι

οιιοοιιοο δ: ιο οοιιοάιοο,οοιπ ιιιωοπ ιπ οοιιοι5:ι

πο, ρισιοι ιοιωιποι , ιι.ιιιοιοιι οι «οποιοι οοιοιωι·

ποιοω ο ιο οπο Με ιιιιιποοποι ιιιοι . ιπιιοιοιωπ πι·

εοωοπιπποι ο οιιιιιιιοιιοο οο·οοιιοᾶιοπωπιπιοι ιο

ποιοπιιο πιιγοοο,ποπ ιπ ιποιοιι. ι ° ι _

Λο π. οοποι. .Κοιρ. ι.ιπ·οοποιωπιιοιπειιιιιο

ροιοοιιπ ιποποιε πο οοιιιιποιι οποοιπ ωοιιπιιιι ποπ

(οποιοι ιιπιοοοοοπιοι 8ο ιο ιιι$ο π. ιιιΔιιπππω

ιιιοποιοοι , τω οοοιοοοοπιοι οι οοιοιοιιοιιιο πο:

πᾶοο:ι π. οκ ιοροοιιιιοπο ο ιοιπέριοΐοιοπιιο.@ο

οι , νι οι: ποιοπιιπ οποιοι πο ίιποοιιι ιποιιιιιιι ιπ το·

οπιο οποοποοι ποπ ιοοοιιιοι ωοιπιιε ιωποιοοιιο

πο οωπιιι οοιιοόιιοο νιιοποο:οοιιι ποπ ιιιωιιοι πο·

ιοοιιιι ν: ιοιωπιιιοι νοιιπιοιιιο:οθ .π. πωπω να..

:ποιο (πωπω επιοοοοοιοι οι ιο πᾶο 1.οο ποιοι

ιιιιοι ιποιιϊωπι , ποπ ιοωοιποοπιοοοοπιοιδο ιο

πιο π. οοιοιωιπιιιιι ο: Γποροιιιιοπο. πωπω, οοιο

πο:: ιιιοοω. πιο οσοι:: οο ποιοπιιιι οοπιιιοπιιο··

ιοιο ιοωριο ιιπιοοοοοπιοι οι ιο πιο ι. Ποιο

και). π. πιο οπω ποπ ἴοοοιιοιιωποιοπιιπ`ωοἐ

πιο ιο ιοιο οοιιο&ιοο, οοιπ ιπιιιιοιιιιοιοΠοο

μι ἴροοιπιιιι :οποιο οοπιιποπιπ μοι ιοιπω ποσοι,

Πο·

ΠἱῇιιιἰΜ8

πι

ΧΦ. π..

ιοω οιοιιιοιπ οοιιοᾶιο,οοὲω ίιποοιπ οιίιιιιιοιιοο:

οιιιιι :πιο οοιιοοιιο ποπ ιποιοοιι πιο ιιποοιπ ροοοπ

το ίοοοοΠιοο οροιοπιιιι νιτπποπ.2·.ποιοι πιο ωοοοε

πιοιιωοποιποι ιο ροιοπιιιι ριιγιιοιι; οιοο απο: ιο

οοιι:οε νοΙοπιιιε ()οποιωπιι ιπ ίιποοιιε οοοιιιιοπ Ε, ;,,,;Φ;

πιοοε 8ο ποι:ιι:οιιπ Βοπο ιιι·οοιιπ ιοοοιιοι· ωοι;ιιο> πω.. πιο

:οι ποιοιι6, οποιο πο οωιιιο οοιιοδιιοο : οπο: ροι [πω. Μ·

ωοιιιιοω οοιοιωιπιιιιοοοω πο ίιοΒοιιιε ιι&ιοποι ἶ'" ο·ιο"·

·'?ΙΡ°ΐ.ΠΪ'·

ούζο.. ι. οοιπ οοΙΙοά:ιοο. Οοποιω. ι.νοιοιποο που. οπο·
οιωπιι ιπ Βιιιιιιι ιιιιιοπι ποιοπιιπω ωοιιοοω πο Ι νοιοπιπι οι οιοιπιιιοι ιωροιοπο πο νιοιποπ πω·

οοιιιιποο ίιπεοιπ ωοιιπιιποιιιιιοοιιοο; οι·οο οπω πιο ωοιιιιιιπ οοιιοθ:ιοο , οοιπ ποπ ΐορροπιιοι οο·

34οο

$οιιυιιιδ

δ”.

.οι ποιού.

4έδο

ωοιιιιι.Απιοο.ριοϋ.ροιοπιιιι ριοΒιοΠιοπ,οοπι πο·

πο ιο οοπιοω ποιοι οιιιιιι:ιοιιοο , οοιοο: ιπ οσο

οοω ιιιιι:ιοπι πο οοιιοποιι οωοιπ ωιιωιεπε. ΕιΒο

οποιο νοΙοοιι ιπ ποπ οοπιιιιοιιιιε : οοιιι οποιοι Επι

Μπι οωπιει ποιοοοοοιοι ιοοοιιιιιι πο νιιιιοιι οποιο

Η 8ο οωπιο ωοιιιιιο. π.. οι ροοοοιοι ιιοποιοιιπ το·

ιο οοιιο&ιοο ιωροιοπιιιιω ωοιιοοω πο οοιιπποπ

οωπιπ οιοιιιιιιιι , ποπ ροοοπιοι ι-οιωιιποο ποπο ο·

&οω. Νοιητο.οπο/ιιιιπ , οι οπο πιο βιο μια: πιο. :οι ποοοοοι οποιοι ωοιποι:ι νιιιιιο , ποπ οιωοπ οι

ΜΣιιιτ,οιιοπ οποιομια” πιοιιιιἰοι πιιοοωε, οοοι: ιιοοι:ιι Μπι: ποιοω ιοιωπιο , ΝοΙο οποιο μοι·οοιο

 
οιίιιιοοιιοο οποιοοποιη πω" οιιιιω ωοιπιιι

οοτοιωιπιιιιο δ: ποιοπιιπ :ο οωποι οοιιοάιοο

οιιοιοοποπ. Ιοοὸ οπιω ιιο(οοο ιρωπιιοπι ιιοπιιιιο

ιοιπ:ιιπποι οοιοιωιποιιοπο οοπίοοοοπιοπο ιιιιιιποπ

ίιποοιπ οιοιιοπιιπο, Πο ποιοι: ιποιιιοι·οπο:δο οοιο

ωοιιιιιιοι ποπ ίσιο: ιοωροι πο οοποοω ωοοοω

οροιπποι, οιιιιιιποιι οιιιιοοιιιιι6 ιποοιοοι,ιο οοιοι

ιπιοιιιο. ιποο οιιιοι ωοιιιιιε ιωροιοπιιπ πο οωπιπ.

Λο ο.. πο8.ιοοοοι. ι. οοιιι οιιποπο οοιι ωοιπιι

ποπ ροοοιιιοι οοι ίοι·ωπιοι ιιοπο πάοιπ,Νοίο οιιιι- «Μισο :οοιιι οίκο πιο ιοιροιοπιιπ οποιοι οκ απο

οι οποιαμοοπιιι «οποιοι οποιο; οοοοω ποωοοο ἶ &ο ποίιιι,ίοωοοι ιοποιοοι,οοιιιιοω ιο οποιο οι,

ωοοο_ροοοπιοι πο πο , θα:: ποιοι πο ποιο , οπο: Ειαιοω οοιοθ:οω ιοροιιιιο. ποιοι:: ποιοοιοι πιο·

ποιοπιιο ωοιιιιιιιοοωπιιι ωικοιπο. ιι'ποοιοιοιι οι Ι ωοω ποπ νιιιιποι οοιπιπ ωοιιιιιιο,οοωριοοοιοι Π.

(οοποιοιοι, ποπ ίσιο ποιο οπο, οοι οιιιιιοποιπ

ωοιιιιιι νοοοιοι [ο πο ποιοι ωοιιοιιιπ οοιιοιοιο

ποίιοπιοιιοω, ο ροοοιι ιπ ιιιιοοοο ωοιππιππω

ιοι:οοιιι νοιοοι ποπ ιοποι οι: οι , σο οοιο ιππωωι

ποιοιιπω ποπ ιοιοοωοε. 8ιοοι ποο :οποιοι ποιο οο

νιιιιποιε οωπιοοινοπιπιιοοε οοιιο&ιιιο.Κοιρ.πο8.

ππιοο. οιοιοιιο π. ριοιι. οποιο” .π. οοιιοάιο

ροοοπτοιοω, 'ποιοι ροοοπιπ προ, ιωροιιοι οοιοι

ωιππιιιω ιοωροιι , ιο οπο , ιορροΠιιι οποιοι ιο

οοπιιοπιιέι νοιοπιαιιι,8ι ριιιοιιοιίροοιιοπο ροκα

ιοιιι,ιποιοιιι_οι οι ιιπροοιιιιιοι ν: ιοιο οο ιοωροιο

οοπιιιιπιοι ιιοωο ιοιοοι οοποοω ιοᾶο οροιπποι

ωοοοω:οοοο οοιοιωιπιιιοω ιοωροε ποπ ιωοοι

"οι ροοοοι:ι οιιιιιοοιιοο ίοιπροι ο ποο ιποιοιιιιιω

ροιοπιιιιοοποειπιοι ίοιοιιποι οοποοω ιποοοω ιο
διοοροιοποιοποιοοιοιροποεπθ:ιοποι ίιποοιιιοοι-ι

πιιοπιεπε,ιοι ροποε οποιοι οοιΙοοιιοο.Αο ωριοι:.

πιο. οοπιοο. ροιοιιιιπ .ο ριηίιοιι οιιω οι ποιο"

ιιιοιδοπο ιπιιιπιοοο οοιοιωιππιπ πο νππω , Πτω

Ροι ΐοιοιιιοοποοω-ωοοοω οροιοποι. οποίοι οι

ο ιοιωιπι,ιπ οοοιιιιπ απο οίι πιο σ. οοοοιπ-ωοοο

ΐοωιιπιοιιο οιιιιιοοιιοο ,σο ιο οοιιοοιιοο, ποιά

οι ιπ πο ιιπροιοπιιπ οι οοιοοιο οοιριιιιιιι. 2.οοι

οιιιίιοπο ιπ ωοιιιιιι οπο" πο πο ο&οω , Νιου οι·

απο :οποία υπιιιω!ιο,ορριοποιοι ιιιιιοω ωοιιοιιο,ιπ

οπο ιιιοοιοι,οιιιπ πω: ιωποιοπιιο ριοοοπιιιι οκ οπ

ιο ωοιιαιιι,ιπ οπο ποιοπιπιιο ροιιοοοιοι,οιιω μοι:

οι οοω Βοι :οποιο πιο ριπιροιιιο ο ποοοπιο ιοΐοι

οπο. Νοο οι οποοιιιιιιιιο οι: ιοπιπιιιοοηοοιποοω

ωοιπιιι ιωποιοπιιιι πιο οωπιπ νιιιιποι ποπ οιιπιοι

οι: ιιιιοοο ιωροοιωοπιοιποιιιιιιοι ο ποιο: ιοροιιι·

πιο, ποπ οπο ιριο, οπο οοιι ιοιωιιιοι ππω: ιιι&οω,

ΝυΙο οποιο «οποιο οποιοι«ππω, ιιωοι ποιοποιο

ιιιι|ποιοι ροιιοιιοιπποι ιπ οιιοοο ροοοπιο , οι

ιπιιε ιωποιοοιιπ οποιοι. νποο πο. ιοιιω. Ποιοι.

ποωρο ποπ πιο ιοοω ιιοιιιιιοω , οοιοοιίιοπι ιο

ωοιιιοι νοοοιοι, (ο ιο ροίιοιοιο πιοοωπι ιοοιιοιι

ποίι:οπιοιοιπ:ι.-οοιπ ροιοίι ο ωοιπιιι πιο ιεοιο, οι·

οοοιιοοο ωοιπιοω ροιοπιιπω πιο ιοιιοοιι ιιιιιιποο

πιο οοωροι2ιο : ποιοοι οπο” ωοιπιοω ιιπροτοπ

ποιο :ο οιππιιιοοιιο&ιοο, ιιιιοοιιιωοπ ιποιιιιοω

ποιοπιιοω :ο δημο οιιιιιοοιιοο :οι οοιπ πωπω.

ριιωιιιιὸοποιι ιπ·οποοιποιιιιιοοιιοο,ιποπ οοιιππ#

οο ίιοΒοιπ Διπιιοπιιπε,πι οπο Μπιτ οοοιιιιοω πο·
ο πιο Γοι·ιιποιιοοποοω ιποοοιο οροιποοιι ?οπω ιοπιισιο ο οι πιο: 8ο οποιοι γαι: Οιιιοιιιιπ πιο

ΖΟΠΗΠ

.οι

πιο

πο πωπω.

πιο

π.. οπο·

@πιο έα

οπο» ποιο·

4110 :οποιοι
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νοτατιιιποπ τοποτ·οτ ‹ιο οτππιιιατ νοπιιιιιιαα ι ταττι

ποια οπιπια νιτατο αιιιτταο ιροοιαιι ρτιαιιοΒιοιη00τι

Ποπ: ιοτ:απτιιιοι ροτοπτιαττι οττιιπαταπι ποτιιιπι

οοπτ:οτιιτ,οίι ίιαιρια.:ιτοτ ιπιροιιιιιιιο. Νοτιαο ατι τα»

ιοτπ ροτοπτιαπι ροτοιι: ιιοττιο αιι αο πιοτιο , :παπι

ροαττι ατιιτιιιο οττιιπατιο ετατιατ, ο τιιιροποτο , ί.ιοατ

ροτοίι ατι ροτοπτιατιι νιταπτιι τιιοτταιια , ιαταοπτιο α

Ρτατπροοοατι. α. τιιαιτα νοπιαιια οοπιτπιτταπτατ οι

ιιιτταρτιοτιο τ ιαρτα απο οατιοτο ποπ ροτοΡτ νοτατιιι

παπι το ίιπι οατι ιτ ιαρτα αέι:ιοτιοτπ ρο ταου; ιιι:ιοτατιι.

Ούρα:: α.. Νοπ οτι.8τ-πα ιιαιιιτααιια , τρια: πατατα

ιπέιττιιιτατοπι , οι: :μια οτιτατ ιτιιροτοπτια ττιοταιιο

ππωτ οπιπια τιιοτταιια ωιποτιτιο, ιαπατ, τω α

&ααιιτ :ιιαπο αατοαι απαιι:ιαιιιιαο ιιαιιοτ, οτιατιιιι ιπ

πιοτταιι οιτιιιατ. Μαιο: ρι:οιι. π. ποια ετατιαιιαιιι

τπαιια ποπ οι οροτατιαα , ιπθτττιιταε αατοτιι πατατα,

αίτια 6τω1τοτττο ατι οροταπτιατπ , ποπ ιαπατατ πιίι

ροτ ετατιατι:ι οροταπτοτπ: α. ιπιιιατα ετατια ιιαιιιταα

ιι ,. οι ρώτα. τατιτατπ αάτιαιι , πατατα Ετ ροτοπε ατι

δικ·

@Μάικ

Ναι. τ.

οροταπτιατπ:οοπττα νοτὸ, ιαιιιατα αθτααιι;8ο ροιιτἔι ,

 

παταω ιιαιιιτααιι , πατατα το ιτπροτοπο ατι οροταπ

παπι. ντισιο οι: δ.Τιο.ι.αφ4.ιο9.αττ.8. ροταιτιιο>

πιο ιτι ιι:ατα πατατο ιπτοετατ , απο ετατιαιιαιιιτααιι

νιτατο οτππια τποτταιια οοπττα ιοΒοτπ παταταιοττι; Ε:

Ττιτιτα./.[6.τ·αιτ.2α.τιοίιπιτ,ποοαοιαιιιτιοατατιι ο·

πο ιροοιαιι ααιτιιιο Ποι ιο αοοορταιαιιιτια ροτιοαο

τατο ροΠο:3. τπατ8αιτ Ότου·ακ.οτ πάιΠ.α8αρτ.3.ιικ.

ο. ποπ ριαα τοιιιτ ρτιαατιο οαατπ ροπατ ιιαιιιταα:

Μι ετατιαιιαιιιτααιια ποπ ροπιτ ιτι απιτπα ροτοπτιατιι

· ατι οροταπτιατιι ιιοπαοι,ιοτι ιοιιιτιι οιποαοιαπι δα ατ

επιτατοτπ ατι πιοτοπτιατιι : απο απο ροτοπτια τοτπα

ποτ, οτιατπ ωιιταεπτια ιιαοιτααιι. Μιποτ ρτοπ. τ.

παταω τιποτα Ττττιοα#βια..οαρ.4. να τιοιιπιτ,ροο

αποκτα: οιτ $ριτιτίιε δ. ιτιιραιια ποπτιατιι ιιαιιιταπ·

τια,ιοτι τατιτίιπι πιοαοπτιο,τιο ρτωτοτιτιτοαι ρα αττοτι

ροιιο::ι.ίι ροτ:οατοτ ματια-τα αάααιοττιιιιιι ρτατρατα

πιοποπ ιιαιιοτοτ,παποαατιι ροίιοτέτ ροτ:οατο πιατα·

Βοτο α ποια ποπ ροτοίτ αβιοαοτα ετατια τοιατροτο.

0,.2.6'ΙΙ..·-. απ!). 9τατιατπ ι·ιαοιτααιοτιι ιαπατο πατατα τοῦτ

Μ"_ω [._ τιιιτατοτιι τα οτιιιποατι οροι·απτιαττι, ποπ ξοτιπαιιτοτ

π." πατατα δ: ροτ ιο, τω τατιιοαιιτοτ 8ο οοπιοοαοπτοτ. Οίκο «Πε

ξύττοιωι οτ ιοτπια τ:οπίιιταοπε ι-αι:ιιοότατιι ατιιιοατιι 8ο ιιιιατπ

:.';:τ:::ι αειορτιααττι ι)οι , Γοοαπι αιι”οττ οτππια οαααπιιιαδο

'ξω.!”" αταοτιτιιαπαα οιτοιτατιοποε , παα: «ιο ιοΒο οτιιιπατια

(ο οπο. ιιοιιοπται· ατιιιοι: δι απο πο; 6ο ιαιτοτπ :πιο το

μποτ. αιιατιτιαπτιαδο ροτοπτιιτατο, ορια οδοοτιιιπτατιαίιια,

τιοαο8:ιτατ ροοοατοτιιιαηοαι απο τοτιιιαπτατ πιο

τω" ιαιροτοπτο: ατι οαιταπτιατιι ιοπΒο τοτπροτο

αιιοτταιο. Ραπ:: ατι οτιιποερτ.οιι. νοτατιι.π.οίι: , ιπ

ιιττπιτατοπι πατατα ιτι οττιιτιο ατι οροτατιτ:ιατπ τοτ

ιπιαιιτοτ ιαπατι ροτ ααιτιιια α&ααιια, ροτοαατιπιρι

ταπτατ ριατ αο ιαπέι:ατ οοριτατιοπο5,8τ αιι.οόι:αε ιππο

ιιιαοτατι , παταω απιτιια οιτοιτατιιταο τοιιοτατατατι

ιιοπατπ οροταπτιτιπι , 86 πιαιαττι ίαΒιοπτιααι. Ηπα

ταττιοπ οτπτιιατατιιοαιιτοτ ιιαιιοτιτατροτ ετατιαιιι πα

ιιιτααιοτπ. Αα δοτιοιιιτα.οοιιοοτιο,ποπ ροίιο πιατ

Βοατατιι Πτιο τρωιιτ ααιτιιιοιπ αοτ:ορτα ιαΙιιτια ροτ

[οαοτατο:τιοοοο .πα αφτι Βτατιατιι ιιαιιιτααιοοι ατι

νιταπτια οτιιπια πιοι·ταιια , ποτ: οιτοιατιο ατιιτιιιατιι

ιροοιαιο,ιοτι ταπτιιτιι αιιιττπο,ιιοο ποπ τιατι οιτιιιοπτι

ιπ τιιοτταιι. Αα τατιοποτπ Μετα». οοτιοοτιο έτατιαπι

ιιαιιιτααιοτπ τοττπαιιτοτ· ποπ ροποτο , πιίιοιιιοαοιατπ

8ο τιι8πιτατοτπ ατι πιοτοπτιατπ; οοπίοοποπτοτ νοτὸ

οι: τατιιοαιιτοτ, ι·ατιοπο ιιαοιταιιτπ ΐαροτπατ. 8οααιτι·

ιιοτατιι νιιοτιοτατπ,οαο (οοατιι ατΐοττ, ροποτοοτιατπ

ροτοπτιαιιι ροτιοδιο οροτατιαατπ:οααπι ω» ρτιαα

πιο ετατιο οοπίοοαοτιτοτ τοιιιτ , ιτα ορροιιταειιαιιι

πιο οοπίοτιαοπτοτ ροπιτ. Λο Μιτιοτ.οοπτ:οτιο, οια

-Μ Ττ“ω· ιιοπτοπι ιπ πιοτταιι , ποπ ρτιαατι οτππιααιτιιιο ετα·

τικ α&ααιιε , οαια ποπ ρτιαατατααιτιιιο ιιιιιιοιοπτι,

αν·

“ιο

'Μια

άι δα
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ΜΜΜΜΗΝΩΝ ρΦααπι ροοοατιααιτιιιοαπο πι: τοπι , απ ροΠιτ οαττι Μέι ιιαιιιτααΙι ιιοπαττι αΙιτριοτι

.Ἑἱ/ιι. Χ ΧΡΊ. 1): πεσεβτοτοξι·ατία. .πατα ΡΗ.

ροταιιαπτιαπτια απατα απο: τοτιτιιτατ τιιοπιιιτοι°

ιτπροτοπο ια οαιταπτιατπ ιοπρο τοπιροτο ποαατπ

τιιοτταιο. Ηιπο ρατοτ ατι το. 'Πιάτα. ποια οατιι ροο

οατοτποπ οατοατ οτι:ιπι ααιτιιιο ετατια: , ιπτοττιαπι

οιτοιταταταιιοαοιαιραιια δριτιτιιιδαπ&ι.

_· 8οοαιτατ ,ποπ ροιιοιιιιιαπι αιιιοαοιροοιαιι τω·

αιιοειο , οατιτι ιοιιιτιι Β. νττεται οοποοίιατιι :τοπι

ται· , νιτατο οπιπια νοπιαιια. τ. ραπ τιοι·ιπιτα απο οποτε ρ”.

Ταίτιοπ.6.βπι·4%.2.3. Εκ έττ:!.7. Ντιπ το Μοτοαπο αὐτῶι . αι

Ιτι τττττι,ακιίαοιατ Μποτσια ά· αυτ: ρεστα. 'Ρτοπτ·τύ.:4. "'"_ τω"

ι.Ιτιατι. τον. Ραπτιαπι:ααιτιιια,οπιιιατ πο Βέτο νι- ω”. 8.”

τατιττ:ιτ οπιπια νοπιαιια οοιιοδι:ιαο,παιιι ιαιτο νατα

τι τιοποπτατ , επτα οιτοοτιαπτ οττιιπατιατιι οιοτιιιτπ

οροταπτιι οαιιιιοαπαιιο ιαίιι νιατοτια:τιοιιοπτοπιπα

ιιαιπιτποτιι ααιτιιια παταταπι α ίοτιιιτο ίαπατο , πο ιατ

το οοπιι·α τατιοποτπ α Γοτιία ρττοτ.τοπτα ιτι ροοοατα

Γαττορτιτιοτιιιαιιατατ.Ωαιπιοτιατοροταπτιι, προ:

ιο ρατοτ , οποοτιιτ οττιιπατιατπ ιτατατιι ιαιιι τιποτα.

δοτιρταται αατοτιι οιιιιι νπιαοτίαιιτοτ τοιιοπτατ , οτιι- ·

παο οααπταιπαιε ιαίιοα 8ο ι-αποιοτ ιο παο νιτα ρα:

οατο,ποτ:τιοαιι πιο ττπιτιοτιαιι ιοΒο οιτιτιιιτατ , ατα Β.

νιτρο , ρτορτοτ τιιετιιτατοπι τιιαιτιαο τπατοτπιτατιπ

απο τπτ ?πιτ ίιτι8αιατο ρτιαιιοειατιι ΐαρτα ρατατ οπο·

ταται,ιτα τιοιιαιτ οαττι ιιιο ιιοο αιιατι απποάι,πο Κο

Βιπα ΑαΒαοτοω,πιωπ ίαιατιιτοτίαπ&ιοτοε τω.

αν
Ντιπ ροκ/τι

ττο/ίκτ ιού/έ

Κ«πιο «Η

Βιιτι,Μπιλ

/Απαοιοε , τιαι ποο νοπιαιιτοτ ροοοααοταπτ , ν: τα· α.

Τοπ” ιορροποτ

(.ιαιτοτιιαι απο τιιοταιι ιτιιροτοπτια ατι οτππιαοοι

ιοθτιαο, ποπ τοραρπαττιιοταιιειιοοτταε ατι ίιπ8αια Π, ό

τιιίιτιιιατιτιο : ιτιοαοοΒ ιπίιαιιιιιτατοτπ νοιαπτατιτιπ Πϊί::

το&ο οροταπτιο : απο ιπιιττ:τιιταο ποπ οι ροποε απο

μια ατττπωττω, στα ροποα οιιιπια.οοιιοάιαο.Ηαοο

οπιοι ιποιατιαπτ οιοτοταιιπατατιι αιιοαοτι τοτιιραε,

οαοτι ποοοιιαττο τοειαιτιτ οροταπτιι ιααιω1τω.

Ναπι ιτιίιαιιιιιτ τιιοιτατ,οαι οατιτιοοροτέιτιι τιιοτιατιι

ρω οαοιιιιοτ ιπίι:απτιατι απο τοπιραετιοπιοταατ:

νπτιοποοοΠατιο τοπαιτιτ ριατα τοτπροτιο τιιοτιιτιτα.

(.ιοποιαίιο ποίιτα τιοοιατατιιτ πι”. δ. ιτττωτ

ροοταταω,ῇ πιο: ή ροστατι, ποπ οια: ταπτιιιιι, τιαοτι

οοτπα·ιιίιτ , α απο ειαι τιοαιάαε οιι , ποιο δ: ιοτααο

ωατοαπα,τω αιτοτιαα 8ο αιτοτια:,οαοτατιι ποτ:οβ

ιιτατοτπ τποταιοαι ιποαττιτ , 8ο τιιιΓοι·απι οατοπαττι

τταιιιτ, πο οοπιτπιίιατιιτιοτοιιοτατ: ντ ΑαΒαίιτ. ι.

8.ωττωΕ ο. τ. δκ[βταύπω @απο ποττ[οττο απο”,

/ἑάτποτἱβτττά ·υαΙκατατο. ?στα ,κατω τοπικ: πω”.

“πιο πω; ,Μεαττοπαωβατατ, ώ· οδΠι·Ιιτα:επιτ πιο.

(1αιρρο οι: τω!κττωτο ροτιτοτβ[αδα ή !τι:ιτισ6 το· τω»

πω", ιτύιάιπιι'αδια το τοπβατιταο: ο· οικω τοπ/Μια...

τω” »τικ τορ/ιιιικτ,[οδια :β ποοεπιτατ, τιιοταιιε απο”

ρώτα: αρω.β ατιβτ!τ.τ @απο πυταέ.τ, οποσ Μποτσια αρ

ραΙιααι,τοπεύατ πιο οιρ?ττό?ωπ τικπιβτπιττττ .Ηπα πο!.

τιοτιι ιτιτοττοεατιο τοαοοατατ Ερέιΐ. τ”. Χοιροκάτ,

τμυωοτίο ροτ νιτοε πατατα ατι άοεΙτιταπάωτο ὰ Μαιο

"Με , ά[ασισαάκπτ απατα» νιτα τοτοττια τιιεπααι ιτ

ιππωι τποταιιτοι· βοιωτια: ατιωτιτωι, απαιτώ επττβώ

απώτατο τοπτια·αι·κω , ροοοατο ιποτταιιοιιποιτιαπιΡ

Όιτάτατιτιιο θα:"οι , ροτ Βτατιαπι ντιοαο πιο.

τααιοπι , ιτι/Ε τιποτα ω7εττττυα οτιατιι τποταιιτοτι(Μι·,

οαοτι απτο ποπ πιο ρτηοοειταππω οτα, ποτιαατ

ροτ αιτοαρτορτιαι, τω Βτατια: ιαιιιοιοπτιο.

εεοΤιο ναι.

κια ρποτει· ἔτα2ἰωπ θαύιτααιοτπ |ιουτσ ἰ"ἄἱ·:

@πιοαπο τωιτιίτο ατι ὅσοι ορτταπτία»ι

ΘροήκτττιατίαΜ ?

ν:οτιται· 1 . Απ οτιατιι ποοοιιατια ο 8τατια Μ'

απο” ατι ποπ:: το&οοιαο οροταπτι τ103;2ΜΕ ω.

3 τα..

(Σ'αποέ!ιοττττ

38!

τισ;

Παμε:

ταχ;Ξο.

ιιοαιο



_Β:]/›. ΧΧΡ[ Β:π:::%Μ:: :::::.:. .ΐ:·ό:':ο ?Πλ

ἰ
::ο:::ο ρ:οί:::σ,::οοο ίὶπσ οι: :::εί:α:σ οο::ροΠ::.

α. Α:: :ο:::Ποο: ΐρσσ:α:σ :Ι:ί::πέ:ο::: :ο ο::::οα::ο,
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σβσσ:σ ::Ι:φ:ο:: ορο: :::ο:α:::σ: ::οπο:::.φ:οο σοι:: ·

σε::::::: ::οΒο:::οπσ σ::::αί:::οιο :οί::::σαι:οο:: :πο

φ:ο:: μαΙ:α:ο: αΙ)σο ο:::οπ:ο: :οί::::σα:::, ::σ- :::Ι::σ: ποπ ροΠσ::Ιο:::α3.εαο.Μ:Ι:::2.οοοόσβο:α

σ:Ιΐα::ο::: ο: α:: ::παΙσο: ρσ:ίσοστα::::α:::.

Π:::ο :. Ηο:πο ἰοΠἰΗοα:ο:,Ρ:2:σ:8τα:ἱα:Β ω.

ἱ:::ο.:Ισ:::, :ο:::εσ: :ο::: α:: ορσ:αΐορσ:πα:ο:.8:α::α

αό:οαΠ μ: :::ο::οπ: σοοσο:ίο: , δ: μαπα σ::σ::απ:σ

μ: πω:: οι:: ρ::οσ:ρπ :::ο:αΙ::σ: αό:::οαπ:::::οα:

α:: οο:οσ:,8: Πο8οΙο: αέ:ο: ὸ::ἱἱσ:Ισ:ν:::ο:ο::: :::ο.

:αΙ:ι:::: αοτἰΙ:οαΙ:ςοο ρ:ςοσπ:σπ:σ.Εί: δ.Τύ.1 α.:

1ο9.οπ.6. σο φ:ὸἀ ρσ:ΐο:ο::: ::οοο:1: :απο παο:

:οαΙ:: :::Β::::::α: ::α:ο:α: ποπ μ:ίσάσ απα:ο:.Ιο

::Π:8σ σοι:: Οπα. ό· δ”. ποο ::σ ί:οεοΙ:: ορσ:Η::::

:::ο:α!::σ:Βοπ::,:σπ:α::ο::ἰοοἴφ:σ (ομ::::::::: , ίσο

τω:: άσ ο:::ο:!:ο: ομ::Ι:ο: (-ομ:::α:. :ο:.:: :Η :πο

:αΙ:::ο:ο:Π:σ:Ι:ο::::ο:,:σπτα::οπ:Ι:οΐή;Β:αοἰο:ἰΒο:

ν:οσσπο::,ν:βδΙ.3.4.. σ:: Α:αοί.Π.σω:.: ο. Λάπα::- '

του:: 1):: , που:: Μπα:: :ιαβ::δ::/::ηπ :β Μπου

πωπω:: , ο: σ:: όσο:: μΠἱο: πρι:: μτάκτοπ. Τ::::σο.

6. σοκ. οι. ε: αφ. ιό. 6'Ι::·φω ΜΜΜ:: πρι:: :ο ,

πι::::δ:·::, 6· παπππωπ ω:: :ομΙα::::,Μ Μ:: :::Π:ζ/ϊ- ι

απο: παπα· ο:τ:::::πι :οθο::, οι:: τοπικ.: Μ” οπω::

Σ Ν·

πω.:

Πι:ίο::Μεσ

8. Του».

ΜΜΜ

ορ:τοβωρα: :υ:::α:έ:: , ώ· συπο:Μικτ , @· π:Μοι4::πη

π. αο:::Ι:ο::: μα:οσπ:σ:::ι:, 8: α:Ποοα::::: 8:α::2:

φ:::ι:ο: :Πα ::::σσσο:: α:: Ι:οοο::: :οο::αοοο , ::α:σ

σοπ:::::ο: αὰ ποσοι:: σοπίσοίο:::σοπ:νοΙο:::α:σ

::οομ:αποί:; :οοΐσφ:::ο: α:: ομ::: σ::::εο::οπσο:

::::ρσΙΙσπάο. :παρ/π έ: οπο. ώ· ένα: ω: 26.παι:

:π::Ι::: :::ρω·:: απο:: :Ι::::Φωσβια:::, πρ..οω: Μ·

σ:: ΜΜΜ: πο:: :ποθ εποε:: : π:ω” οπου:: ροή::

δ:ΠΜισ :κ/ΐ:]:αι:::: , απο απο:: Μ:: Μ:'ΐ:::ο ά:::::::::4:

Μικοε:α:· , πδὲ πω: μιά? :παπα Μπι: σέ:: Όσο,

πω: ω... ν: :Μ:α: ποσά μσωπ:ωα:, 12ο ο: Ρ:·.:Π::

απο:: , π: μεεω:α:.

Ρ:ο::. ::σ 8:α::α α&οαΗ μ: :οοόο:::σοπσο:(ο:

α:: ομ:α [ορσ:::α:. Ε::α:::Η 8:α::α::α::::οαΙ:: μ: ί:

:ρία::: , νσΙ μ: Ϊοο: ::αΒ::ο: ΐομ:::α:. αό::οσ α:: σα

σοοσο::α:,:οποσορο:σί: σοποο:ἴο ΐορσ:οα:.Πσ:,

3$9·

Π::::ο::σ

οπο. έ:

ΑΞΗ::Β

ν: ::αοΐα: νοἱοσ:ίαΙἰ: :ο ο:ο:οσ 8:α:::σ.ν: σποτ: οοι ::::ἰοίὶο :α:ίοοσ:ο::2:σο::: :οί::::ς,νσΙ α!:σ:ίο: Γο··

Μ:: σΒ:σέ:ι:: ::α:ο:α!:: μ:: ρο:σί: :ιοί-ουσ σοπσο:(ο :μ:οαο ::α:::::::: 1. φπα :Ισ ::&ο Ι:ο:οΐο:ο:Π αφ::

φ πιο:: οσο οπο: ο:::π:!:ο: :οί::: :::οΠο:8::ο: ἰο:σοα:ο:αΙ:Πσἱ ; :τα οοΠο:::ΐσάο: (ομ:πα:.φ:οαά

Γοοί:απ::αο: πο:: μπα:: α::ΐ::οσ σοι:σο:ΐο Γομ:

::α:.σ:οΐοσ:ο. Ρ:ο!:. Β:: μαπα σ::σ::απ:σ μ: :::ο

όοο: μ:πσ:ρι: :οο::Ι::σ: α:::οοαο:::. ο:: οπού:

μπα [α::έ:α σο8::::::ο, δ: Ρία αΒ-σθ::ο. :φος νο:οπ·

οπο:: φ:αΙ: :ο:μπ:σπ: σκακι: 8: α:: Βοπο::: ::ομΙ

Μ, σΠσ οσοο:: έ:€:α::ίι:οί::πσαο:σ:φ:α: σοι:: Η: ο.

οπο, σε:: νο:: ποπ ::α::σ: σ::σ::απ:::, Κ:: Μπα:

σοομ:αοο!: σοπ: νο:οπ:α:σ, φ:ο::σ: ο:: απο σ::σ::α

τα ορσ:α:ἱ νοΙο:::::,ν: σοκ:: ::::::::ο:. Εα::σ::: :α::ο

μοβ:: α:: ομ:·α :::ο:αΙ:α :::Π:σ:!:α , :σ:::α::οπσ:::οσ

8:αο:ο:σ:ρσ:ο:οσσο::α:, οσσσίΐα::οο: σίῖσ αΙ:::οοά

ππκὶὶἱοωΒ:α::σ ρ::εοσο:σ:::::,ίαΙισ::: ο::!:ο:: παΗ.1·

πιο:: φ:αΙσ πσσ:ΙΪα:ἰο::: :ο σ::::α Κατω:: :οί::::σα

:ιοοι::πα:ο:α.π.μ: [Μαιο 8:α::αο:ίοί:Π:σαο:σπ:

ποπ :σ:!ά::ο: ρ:ομπίὶο: α:: ομ:απόο::: . ::οαπ:

Β7·

πω. :ία

..κάποιοα

ΝΝ»

,:·:::/σ :οι . _ _ . .

.πιο ε..:::: :::οο:ο:::, οσο Π:α8:5 σΠσ α:: ::οποο1 Ρ:00:ΗΜΦω

Μυκω:ί:Μπο:1::0€ωἰοΪὶοΙΠη0ὲ01 μσσα:ο:::::;ρα:::σ: ω::

πω!" ό!" ::α:σπ: :::ο::::::ο ρ:ίοε:ρ:ο :::ο:·αΙ:α:Ι ομ::::οοπ:,

φ:ο Ι:ο:::ο· Η:ρ:ο::::οσμ::ο: , α:: ::οποπ: μμ

ω/:“η..,; μοίο:. Οοο: σο:ο: ::α::::ο: ποο:πο!ιπσ:ρ:ο::ι:οσ

μισ.::ο:·. ::ο:σπ::::::: α:: ομ:α::::οο: , :πο ροί::αίοΠ:εισ::::

σ::σ::α::οπσ σ:: οπο: :π:σΠσό:ΐι:, Μ:: ρ::σσ::ἔ1 , ται::

μσσα:ο: ,φ:α::: :οί:ο:σ:οπ: 2οπα!::σ:α:: Βοοοο:

:πομπο :σα μου: , σ:: ρα::σ ::ο:σο::α πα!;::Ι:ο: α::

:σάσ ομ:αο::ι:::: ω:: Μπι:: , Ρτορ:::: ::α::::ί::ρ:ο

μοί:ο::σω , ίσο :π::2:σπ::: :οί::::α:. Ι:::ὸ φ::α μ:

:οί::::α::: , δ: ν::ιο:σ: :ο:οΐα: σ:Η::::::οα!::σ: σο::

οσ:ΐο: α:: ::οπο::: :ο σο::::::οπ:, ρο:σ::::::::: σ:

::σο: σο8:::::οοσ οσο: :::ο:αΙ::, οα:ο:αΙοσ:σ8::::α:α,
Τσοκ. 3. Β:Η::σ. Α

ΐο:σ: Β::σ πο.. $σφ:::ο:, ρ::οσ:ἴο αο:::Ι:ο 8:α::2 .

Κο::8:α::α::: ,εμέ μ:Ο::::ί:οπ: :οί:::ί:σα:::ι:: , οσο

:οΗ:::: ναΙ::σ α:: :σ::::Π:οπσ::: ρσσσα:ο:οπ:, φ:α:

πο:: εο:οι:::Π.: τ... , ίσο σι:α::: α:: αο:ο:ο::ο:::, ν:

ποο σο:::::::::απ:ο:. (ζώα ν:οσπσσ: Ν:: :οί:Η::·

απ:: ποπ ἴοΙΕ::ο να!σ:, ::σ σο::::::π:απτο:ρσσσα:α

:α:ἱοοσ αι::::Πο:ο::: αό':οαΠο:::, ηο:σ (ποο: σοπ::α

:ο:αΙ::σ: α:ΐσ::,ίσο απο: :·α::οοσ ίο:,σοοοσ::σπάο

ί-οο:σό:οι:: ::α::::οαΠ:σ: α:: ::οοο:::, δ: μ:εοοίσ

φ.Ισπ: Ι:α::::οαΙ::σ: αοσ::σπάο Μο:: έ: :::αΙο.

Π : ο ο ο. Α::δπα!:::: μ:ίσοσταπ::α::::ο Βοοο,

μεσα: αο::::ίο::: ::σ :σεο ο:ο:οα:α άσ::::ι:::: :οί:::,

:σοοί:::ο:· νοσ:ἰο: αο:::Ποο: δ: ΐρσε:::Η: ρ:ο:σδ::ο

Πσ:.8.°Ώοδἰ.:.2. π. :ο9. «ποιο. σ· ν::!σιο: πιο».

Μ[6.πω. π. νο: οσπο::ο:, :οί::::σα:οπ: Ποσ ίμ

σ:αΙ: αι::::Ι:ο ποπ ::οΠσ :ο ασσσρ:ἔ:ἰοί::::α ::σ:Ϊσοσ·

πω. Οοὸ:: μ: ἴμσἱαΙσ αο:::Πο::: ::::σΠ:Βα: :!ο

πο::: Γοο:α σο::::::ο::σ αο:::Ι:οο: σοοπα:ι::αΙ::σ: ::σ

::::ο::: ΜΗ:: , σοοί:α: σ:: απ. 13. σ::οοο Π:: σαοοο

::::ίο:::ρ:ο: πο:: Οοοσπιοι:: ::οσσ:, πσσ μ:ἴσοσ

:αο::εσ ::οπο::: αΙ:οπόσ ::αοσ:: ποπ ροίίσ, ω: α::

σο,::οἰ ροτσο:σί: σο:::,φ:: ί:α:, Π:α:οσ:σ , ν: [Με.

ι:σ:α:::σ: :ω.νω ::α:::σο!α :α::α::οα,πῇἰ,:::σ::ὲὸσ

ποτε:: α:: ::οοοι:: σ::σΙοοσ:σ οο:οσ::: α:: ::οι:::οσ

:οί):ο , σο: σοο:σ::ο:, σοοοα:ο:αΙσπ: σΧ:εσο::α:1:,

φ:αο: σ::σΙοο:: ::ο:::ο:οοσ αο::ἱΗοο: όσο::οο: :ο

:::::α::οπσ :::::2:σο::::ο1::::σ. Ρο:ιθ π:: ::σ σαοία

Μαι:: πιο. ιό. αρρσΠα: Μο:: :κιέππω μ:·ο·πσν:::::οα

άω::::π. Ηοσ σοο::::::α: φ:ο:Μπ:::αδαπάο:ο::: μ

::::ο , Ε: π: πω· :κάπου έ:: :::::.α:οπω:. Ε:: ηπα ω!

Ι:Βο::: Ρα::σ:, ::σ: ό:: μοοΠα:σ ::ο::ο::: Βάμος

Ντεπώ:: δ: α:: πι...: ::::μ::απόι:::: :::α::::::σ ναΙσ

:σ πω: ι:α::: ο:α::οπσ:::, φ:ο, ::/!.: Τ:·::ίσο.β[6.σφ.

1 1.ίοΙ:σ:::ι::μ:σ:σ, φ:ο:: σ:: ::ο::::ποο ροΠοο:ο:,

ν: α:::οοσο:ο: :ασσ:σ, φ:ο: σ: ποο:: ποπ ροΠοι::ο:.

Ρ:ο!:. α. :α:σ αο::Η:ο::: δ: μο:σά:ο πο:: άσμ

δΌ·

δ:::::::ίο

άπο::

;6ο.

Ἐτήσιο::

που”.

η: οσο::οο: σ:: : ω:: π. πω:: ασ :οί::5σα:: :ίσος

:ο:σ σοοπα:ο:αΙ::α::: :ο Βοοο σοοΒ:ο:α:σο:ο:: δ:

::οπο::: σοοθι·ιοα::οο::ίο 8:::::,φοο Όσο: Ραο

:::: σοπ::σΠ::,ποπ σα:: ἴμειαἱσ Ρ:ἰοἱΙσ8ἰοο:.α. μα· ="Μω

::α ν:α:ο::: σ:: ::αο::ο:Γοο::&ο: Μ:σ::::: ::σα:ο::2,

ω:: Ηπα:: :σό:σ ομ:αποο:ο , ::σρσπάσπ:σ: α::

::σ:ο α::::::::ο; φ:ο:: σ::αι:: μ: ::α::::οο: Β:::::: πιο·

&:::σα:ο:::, :::αοσ: :::ο:α:::Ισα:: ορ::οπ:α. Εί:σο::::

:::ο::::ο::: 8:α::2 σοοΐο::::::α:α: σο:ορ:σπσοΐο:::,

::α:: ν: ρ::οσύρίο::: ::::νΙ:σσ ομ:απ: :πάερσποσο

:σ: : πο:: νοΙο:::α:σ ::σα::,ΐα!:σο: σ::σαμ:ο:α:ίοι::

ο:::σά:οο:; νοοσ σοοπ::ο:α!::σ:σ::ἰ8ἱ: εοποποα:::

μ:ίσοστα::::α::: :ο οοπο. ν: ::::::οα: Τ:Μ::::.β[6.

πρ. 13. Ρσω:Μω·ω::|::πι , Ιο:φοσο:::σ ::α::..:ο,

· β:::::::,οπο:ί :ο .φσΜ8ΐ07Μ , ε: πο:: άπο: :::έίο7ί:: το·

ωι::βο::. Απ:: :απο 3.- πο. οπο:: 109. απ. ο. πο!.

Π:: ::α::::ο:::ο:ο: νο; Με:: α:: :π:σΗσᾶο :Βοο:·:πα πω".

παω, νσΙ :ο αρμοτο :σΙ:σΠ:οπσ::::σ:Βο ποΗο: πο

::::::σ::: σοοπ:ο:α: :ο Ι:οοο. Ρο::ίΒο:ασο:ο: :α:::::

να::αο:Π:α::: ποι::απ: α:::::::: . :ο :Βοο:απ::α , δ::

:οπ::::::α:: :αποπσ:Η:ο: Γερ:: π::ΙοσΙ:Β::::ο:; πο·

::οοσ ::ο:ο:, φ:ο Ι:σπσ σΙσΒ:::::::, σ::σ::ο: ::Ιστο:::

η” πο:: ναΙσο:ο:. δοπ::::::. μ:::οσ:απ::α, πιο. Ρ"β."Β

κ απο”. ω. ::σ:::::: Σ. Του. σί: εο:::ἰοοαι:ο ω:: νβ

φ:σ α:: ποσο: ν:::Ξ:α:: Μο:: αο:σο: πσσσίἶα::α σ:: μ

σοΠα::::::ο:σά:ο Βσ:,φ:ιι δ: οιοπ:ασ:::::ο:σσα π::

μ::::::σο:α, δ: οσσαβοοσ: α:: :::α:οι:: :::οοοε::::σ:.

361.

:οΠαο:ο: . δ: :μαπα αο:::Ι:: α:: ::ο::ο::: :Ηἱσ::::σ::

ο :πο::αο::α,:οεπσ:::οο:σ:αο:ο:.

Ού:::::.: ι. @ιοΜ:σ: :οί:ο: σοι:: ::::!οο:α::α:

Β Ε αο:::!ή:.

κι.

Παω: Σ.

Β:]ΐπὶ::ι:`



Βι/ρ. Χ Χ ν ι. Π: πο:οβΜΜ @πιω δεέΐισ Πί.

4 ει: Ροίπέ.ίω0°. ο. ) πιιιιιιπ;ι εό:πειοπιιπερπιίππε;

οεπ:ιε, Μισο: ιιιο:ειοπι δ: ρ:οι:ιιπειπ °ρο:οπ:ιεπι οιιιοιπειιοιοθ:εενι:οε οο::οιιο:οι: οπ:ο:πεπι :ιππι

ρο:ίοιιο:ειιιιι ιπ :ιοιιο: :πιο οιιιιιιιε ρο:οί: οπιπιε πω: ειιποι 8:ε:ιεπι ρ:εοιιιοειιε:,. ιοεοιπ πω",

ό: ίιιιοιιιε ροοοειε ιπο:τειιε νι:ε:ο:ο:Βο ποπ :οοιιι- ο :ιο&:ιπεπι , οι:οιπριε πωπω , οιιιοπε ίεοπι:εεε:ρ

:ιιιι: νιοοιιιιε ειιιιιιιιι:π.Κοίρ.ιοί:ιιιιι οιιπ:ιο:ιιιπε- ιιι::ιι ιιιιιετιι:, πα:: Με ιπ ιρίιππ "Πο πιιιιι ιπ

:ιοΧειικιιιο ιιειιοι·οοιιιόοιπ πιο:ειοπι οειιι ρο:οπ- 1Ποεπ:. δειιιοιιοιοοπ::ε, ρ:α:ο:· πειοι:ιιειοπι @εφ ι .

:ιεπι ιπ πω:: οοοείιοπιοιιε οιίι:ιοιι:ιιιο , ποπ ιπ :ιει:ι, ε&ιιειο:π εοποίοιιπ: , :μια ιιι:οιιιοοπιιεπιιπ

οιππιιιιιε οοιιο&ιιιο: :κι οιιοά ορ·ιιε οί: νιιο:ιο:ο :ιπιοιιιιιί::ο:,νοιιιπ:ε:οπι ρο:::ιοιιοε:,ιπίι::πείοιιο ·

ειιι:ιιιο 8:ετιει, νοιιπ:οιιιιε πιοι.ιοπ:ιε ρο: :::οιι:εε :Με νι:οε ορ::οιιο:επιιο , ιρίε:π ορο:επι:ιι :ιππ

οοπει·ιιειοποοοειιε:ιοποε , νοι οι::ο:ιιιερ:ο:οεοπ· μπι, ιρίεπιοιιο ορ::ε:ιοπο:π ι:οπίο:ε:ο ε: :επιοπ

ιι: ρο: :οπιο:ιοποιτι οοοείιοπίι δ: ιπιροιιιπιοπ:ο:ιι. ν: ιρΠ 8:ε:ιεο οι:οι:επιι ε: ρο:ιποιιοπ:ι ιιιοο:ιιπι ε:

Ούπο. π. Ιιι:ο ίιιιειιοπιε , 8: ιιο:οιιι:ε:ιε :ιοιιο:ιι: Βι::ιιιιπ οιιίίοπ:ι:ο ροίίι:, οεπιοιιο ιιιιιμο:ο, ίινοιι:,

ιιιί:ιεεπιιιιιππι ίιπειιε ρο:ίοιιο:επιιπ. ()οπίι:. ίει- ιιιι:ιε [ΠΜοπ:.|ζβ 6.αιπ.4. Ο· Σ.

:οπι ι:οο ιιοοοιιι:ρ:επιοί:ιπε:ιε, οιιι ιιι:ο ρ:επιοί:ι-·

ε ε ε: Τ ι ο ι ει. Νπειιοπιε ροί:πιεπ: πωπω ρο:ίοιιο:επτιεπι ιπ ει:

οορ:ἐι ωπεπε. Κοίρ. Με. επ:οο. ιιι:οοπι:π ίιιιε:ιο

ει:: πεσεβιοπι βοά: (οποιοι Μπου: οροι·απ- - κ

είπω,:επτε:ίοπε:οπο ··υιποοπέω κι θα::

πιε, δ: ιιο:οοιι:ε:ιε ει! Βιο:ιεπι , ίοιίππ ιιοιιο:ιι: ιι:

παταω: ιπ:οζω·, φάει έπρεπεβα:πΡ

:οι

ειιπιιιιε , οσε: Με ιιοιεοπτιι: :ε:ιοπο 8:ε:ιεε ιιιί:ιίι-'

!ι‹#ισ: ω.

ό:: :πωπω

ρο:οπ:ιιυπ

πεί ΡΕπβΙΙ"Η

υψεωιε

πω: π

#ΪΪω"ΕΒὲ.

“ο

Δ Με, ν: ιπ ίιπΒιιιιε οοοείιοπιιιιιε ροίίιπ: ρο:ίοιιο

:ειο.Βε:ιο::επι ίιιιε:ιο ειιορ:ιιιε, οιιειι:ι ιιο:οιιι:εε

νιπ, οι ίιιιε:ιο δ: ιια:οιιι:εε ιποιιοε:ε :ιοροπιιοπειι

Ποσο ε:οι::ιο πιιι:ειοιιι ο:οειιι:α , ποπ ρο:ίοέ:ε δ:

Ρωι:Ηί”:· οοιιίππιι:οετε.Αιι οοπίι:πι. ποΒο, ιπ ρ:ε:ιιοί:ιπε:ιε ε”. `
αποω. ιιοοο:, πιιιιιιπι οριιενι::ιι:ιε πισω. ΡΒ”

οίίοιπ::ιπίοοιι::ι ιιοπιιι11 ο "Μακ ωιιιε ι:οππει:ιι-' ιιε οίιιοο:ο,πιιιιειποιιο:οπτε:ιοποπι νιπ::ο:ο ρο- :ι.Β._

β.,ρω,_ :ειιιο: ιιιιε ιιοιιοειιι: πω: ίροοιειο ειιιιιιιιιιπ επ ίι- :ιιιίίο πο:πιποιπ ιπ ίι:ειιι πετιι:πιπ:ο2:α, ειιίοι.ιο

"ω" όα- πειοπι ρο:ίοπο:επ:ι5..Βιοιιιι: ειιτοπι :ειο ειιιιιιιιι:π ίροοιειι επι:ιιιο Ποι:θη!ο. π: π. είξ|ί.29-914.Ι. απ. 1.

Μή· πιο ιιοιιιτιι,πό :ε:ιοπο όσοι ιπ::ιπί ίσοι! :ε:ιοπο ιιο- ::πο!.π.δερ:οο.π. ι .οοπ:!.4.7ιι/οκ.:.2.ά:Φ.19;.:ο.

:τοπ ιιιιιιπι,οιιοιι οριο πιιιτε:ι πό ρο:οί:, οι: ποοοί- 3. Ριιπάεπε. νείοιιο2,ν:βδί. 3. πε:ι.ι:ε :ε:ιοπειιε,

ίιιετο ίιιρροίιιιοπιε , πιο :ειο ειιιιιιιιιιπ οοπίο::ιι:. οπο: Π: ιπ:ιιίίο:οπε ε:ι ιιοπιππ δειπειππι , ιπ:ιιΒο:

μι· (Νοε. 3. Εκ Μαιο». πω. 3.νιοι ιιοίιπι:ι:: 8:ετιε, οιι::ιπίοοε ερριιοε:ιοπο :κι ιιο::,νοι πω:: Βοπιιε οο

οιιε ιιιιιιίιοεπιιι:, ποπ ίοιιιαι νειο:ο επ :οιπιίΙιο- Βι:ε:ιοπιε. Α: ιιι:ο ο:οε:ιοπιε ποπ όοιιο:ιι:ρο:ιιιε

ποπι ροοοε:οι·ππι, Μ! ο:ιεπι πο ι:ο:ιιπι πι: οοιπ- οοπ8:ιιε,οιιὲπι ποπ :οπο:ιιε ει! ιιοπιιπι οο8ι:ειιοσ

πιι::επιπ:: ρο::ὸ ι:ο:ιιπι ροοοετε ποπ οοπιπιι::ο:ο,

οί: ρο:ίοιιο:ε:ο. δώ 2:ειιε , :με ιιιίιιίιοεπιιι: , οί:

πειιι:ιιειιε. Κοίρ. 8:ε:ιεπειιιίιιί·ιοε:ιοπιε οι: το ίιιί

ποιοπιοιπ :Πο ει! ρο:ίοιιο:επιιιιπι; νο:ποι:επιοπ

ο:Βο ίοπιρο:ο:ι: ίροοιειο ιιοποίιοιιι ε ο:οε:ιοπο :ιι

ί:ιπᾶιιπι οοπε:ιεε οο8ι:ε:ιο :κι ιοοπιι. Οοπίἱ:. πο:: 0°,!ΐίωσ

νοιιιπτεε ιιι.ιιπεπε , ίοιποι ε Ι)οο πιο:ε οο8ι:ε:ιοπο

οοπΒ:ιιΞι , ροίίι:ίο ιρίεπι πιοιιο:ο ρ:: οοπίιιι:ειιο

ποπ: δ: οιοᾶιοπέ :κι πω: Μεση οιιιε :επιοπ οπιπιε

οοπίιιι:ε:ιο 8: :ιο&ιο ιπ ρ:ιπιιι:π :πο:ιιιπ :οιιοοε:ι

πω: , ιιιοιιοπιπιε ορο:ε ιοοπε ο οπο ρ:ι:ππειιο

:πο ιο Πιο ί:ε:ιι ιπ:ο8:ιτε:ιε πετιι:είοοι:, ε ρ:ι:πἑ

(πω: βη· :ε:ιοπο ίιιιιιοάι νε:ιεΒιιιε,ιιοροποοπ:ο: ε οιιιιιε ε:-`

(ιι: @πιο ιιι::ιο ιιιε:ιε:ιι:, ποπ οι: ιποι·ειι:ο: δ: ρ:οκιιπο ρο

”'ΐ"°[ί·.ι€ :οπε εε! :που πωπω ειοίοιιο νοο:ιο:ι ειιι:ιιιο. 4
]ωωΡΦω Νοε οο:ιο:π :οσοο (ῖοποιιιιιπινοιπι:, οεπι νειο:ο

[σὲ

3η.

Ξεοω·πα

ρωπέϊίο

ροσπίίω·σ

&9:101ΐ:Μπι

36ο.

ειι :οπιι::οπιιε, ε:οιιο επι νι:επιιε ροοοετε:πειπ ρα:

οε:ε :οπιιι:ι:ίο ίοι:Ξι ίο:πιειι:ο:: ρι·πίὶε:, πο ροοοε:ε

οοπιπιιι:επτιι: , οιιιοιοπτο: ιιοροπ:ιοπ:ο: ε ιιποιε

Με ι:ιο:ιοπο , οπᾶΒι·ειιιιιὸ ε Βοο ρ:οιιοπ:ιιε ίπι:,

ο:τπιππειιιιο:ππτ.ιόοιπ είο::ιο:ι ιίιιειι:ιιο:οε:ιο

απ: πο ιιοιπιπο,δε Αποοιο ιπριιπι πε:ιιιέι οοπ:ιι:ιε.

 

ι:οορο:ειιοπο ίιιιιιοέ:ι.

Οιεθοι:.: ο. δωρο εοοι:ιι: , ν: νπιιε ί:ιι:ιπι ροίι ιι:

ί:ιίιοειιοποπι ιοροπιιπε τπο:το :εριε:ιι: ι εποε ροί:

πειιι:ε ι:ιοπε προ:: ιπ ροοοε:πιπ ιποιόοπε πιο:ιε:ιι::

ε: οιιι ωσπου: οι: ιπ 8:ιι:ιε, ποπ εοοορι: ιπειιιε

επι:ιιιπ:π,οιιο:ι ποπ εοοορι: ιιιο,οπι ιιεαιπετιιε οί:.

Κοίρ. οοο. ιπιπο:. πω: οιιοά τοπικ ίιοπιιπι ίρο·

απο ρ:οιοβιοπιε πει , οιιιιπι :ο τοπιρο:ο πορει

ποιο επ ίο νοοε:ο , οπο :!ιοπιιε οί: ρε:ο:πε πω:

τε:ο δ: Βιο:ιέι :ιιιιιπε Ρ Νοοιιο .π. ποπ ροοιιιιε:ο ιιο

ποίιοιιι:π ίροο:επιιππι :επιιιιιι οι: ροποειπ:ο:πεε

πιο:ιοποε, ίοιι απο: ροποε ρ:ο:οθ:ιοποοι:::ιπίοοει,

:με κι οιππιπο :οιιεπ:ιι: , νοι ιιε ε::οπερο:οπ:ιι:

ρο :ι::ιιιε ροοοεπιιι, ν: ποπ πιίι νι:ιιιιιε :μετά 8:15

Βο:ιετιιιι:ιι οοιπ:ποπίε οοοιι::επ:.

Ηιπο οιιιοο:,οιιεπ:ιιιπ Μ:: ::ε:ιιοιιοε ίοπ:οπ:ιε ε

δοοιιπιιε ίοπ:. ειιι::πε:5 ρο:ιιιίίο ποιπιποπιιπ 36%

Βετο πε:ιι:ο ιπ:οε:α ρ:: ίιιε πετιιιειιε οιιοιιιιιιο:

ιιοπιιπι , ίσιο πειιι:ο ρ:ορο::ιοπε:π::ι , ορο:ε:ι,

οποιο οι: οπιπο ιιοπιιιπ νι::ιι:ιε εοοιιιίιιει, Διιι8«πε

Ποιιιιι ίιιροι· οιππιε,ν: ειιιιιο:οπι 8: ίιποπι πε:ιιια,

ιπιριο:ο οπιπιε :πεπ:ιετε ιοΒιε πε:ιι:ειιε , ει:ιί:ιπο:ο

επ ο::ιπιιιιιε ροοοε:ιε, ιιιιε οοπι:ε:ιιε , ε:οιιο ιπ Επι·

ιιιίιποιιι οσοο ρο:ίοποιε:ο:5. τω. :.π. οιι.:ο9 απ.

2.3.οβ.ώ· :ο.0ιέ::.ε:.π.6· 4.δ)ιίκι.οι:.ο.Ραπιπ.ιπ -

π.ά:Π.ε9οι :.δο:.Μ.ι.άο πω.08:α.::.6.ιι οιιε ίοπ:.

ν: ρι·ορο[ε.ειιι:πιει δετε.:,πιιιιιιε Τιιοοιο8. οποιο.

Π ι τ: ο :. Ηοπεο ιπ Βετο πετιι:ει ιπιο8:π πω· 8,” .νε

Μπι ρο:ο:ε: οριιε οτο:πε: νιτπ πιο:ι:ο:ιιιπι ρ:οηιοπ ό·

ρ:ιιε νι:ιιιιιε πω”. δ. 1)σί?. 1.2. μ. οι:.ει·.π. 68ο. #Μ##ϋ

Ριιιι:ιειπ. οριιε επ:ω; νι:ο πιο:ι:ο:ιιιπι πω::

νι:οε πε:ιιιο ο:οετο. ν: .π. ιιιιιΔ Ε: πιο:ι:ο:ιπιπ,ο:

ω:

ιρ”ΜΜ ιιιπε:ι :ιο :ιι:ιει πω: ιπ ίιποπι ίιιρο:πε:. οπου::

:ι:ιιιιιε ρ:ορι·ιιε ειιίοιιο ίροι:ιειι επιιιιιο ο:οε:ιι:ε

:ειιοπειιε επιποο:ο ποοιιι: οιιοοιιιπο; ιπ Μπι.

Π ι σ.: ο ε. Ηοπιοιπ ίὶε:ιι πε:ιι:α ιπ:ο8:ο,ρ:οοι

ίο ο:ππι ειιι:ιιιο ιπ:ιοιιι:ο , ρο: ίοιεε νι:οε πετιι:ειοε

ρο:ο:ε:ίιπΒιιιεε νο:ι:ε:οε_πε:π:ειοε , :επι ίροοιιιε

πω: , οιιέιπι ρ:εάιοεε,ποπ :επιοπ οπιποε,ίιπο Γρο

οιειι ειιιιιιο οοοποίοο:ο. Αίιο::ιοπιε :. ρε:ε οὁί:ε::

οιιοπιεπι ο οεε ρο:οίι: ιιοπιο ιερίπε ειιίοι:ο τροποι

ειιιιιιιο , πιιιιιὸ ρ:οιοειιιιιιιε οι:: οοεποίοο:ο ρο:ο:ε:

ιιοπιο ιπ ίι:ετο πειιι:εο ιπ:οΒιει: , ιπ οπο :πιιι:ο ριιι:ε

ω"β Μ· Ροιε.Βιι ο::ο:ο Με: Σουι νοιοιιε: , ιιοιπιπο:π ίιπο

;,,!_ ό. >υ¦_ 8:ε:ιε ίοιιιιε πει:ιι:ε: νι:ιΒιιε ροιΪο οπιπιε Ποι :πεπ

ιιε:ε ίο:ιιε:ο, :ο:πιίίιοποπι ροοοετο:ιιπι πιο:ο:ι, επ

ιππιιοιι:ειο ει! ίι:ιοιπ οοπιιο::ι , πιο ειιοιποπ:ιππ

εοοιιι:ο:ο :ιο ρο:ίοιιο:επτιειπ; ποοιιο :κι ι:οο οτε

:ιοπιιιιιε ιπόιοο:ο: ιπ:ο:πε Β:ειιε ο:ε: οι πετιι:ε ίου

ιιοο:;ε:Βιι:ιι πιι:ιεί.ιοιιιτεε , πο:: ειιεπεε8ποίοοοε:

ο:οε:ο:ιε8:ε:ιεπι , "πιο πιο:ι:ιε :ιε:επι , ίιπο οιιε

πιιιιι εε:ο:πε Βιο:ιε ιιιοπιιιπ ίεοο:ο ροίίιπιιιε , ποι

ιειπδρι:ιιίιε8.ιπίρι:ειιοιιοπι επ:ιιιιιιπιπε:ιοποπι,

οριο νοιιιπ:ε:οπι πιοικε:, ίει:οπι ποοοίίε:ιειπειι

πω::

Οπίεσί. 37.3

ίοιιι:ο (8:ε:ιε: 8οπιιε ειιοιιο:ι επ ί:εοιιιι1εορο:επ

πω:: :οοιιιίιιίίο Ροιεοιπιπ :πάσει Ρο:επιιιε Μ:: που

8: ειιο:επ: ειιιιιι:ιοπ:ε, δ: ειιο:επ: ι:προιιιπιοπτε ειι
οοε ίιπ8ιιιε:ιπι οοεποίοοπ:ιεε. ι

· Ροίιο:ιο:



37τ. ο

.9ία:1Ι:::ισ

δ ιτιστί!το

υισορυτιαι/ἱ

β: σπιτι::

τοπικη::

τιιιιιωΙ:τ

Ροίτ:τίοι· [τω. οατο ρτεο:Πα ρ::ιι!ι|ι ρτστ:- ο

ᾶἰσο: , οτι:: Π:υ: !ιστοιο:τοιο :ο !τατιι Γ:τυαΠ:ο

ιιοτιιι.ιο:οι α: στοοἱ τοα!ο, ταυι:στρστι: ,. ουαιο

αοἱττιι: , ο Μοτο:: Μο: οσο ι!:οια!Τ:τ, :ιιι νι ι!!!υ:

ίταιιι:,ουαοιυτοοι:ιοτ:ετι 8: ρ:τί:&ι, τοτ:!!:&ιι:

τιστοιοι: τ:τοαοίιί!:τ :σι!:το ττιοτ!σ :ττστι :ιτροί!τυ:

η”.|""' ίι:υτ ουο:. Ν:: οατυτα: ἱοι:οτιια: Μοτο Με..

τοαοατ το ν:τσ , ω! ταοτίιοι :ι ίυ!ιο:ι:!ιατ αρρ:τιιι!

ἰοί:τιστ:το . ντ :στο τα:ι!ιτατ: :πιο ροτυι!Τ:τ οτιτο

τα!:: ν:τιτατ:: ιοι!αρατ:: τατο:ο το :ο Κατι: ρ!υτ::,

:ιτιίι: , ::τττοιοιι: στι ρ:τί:6τατο Γυ!οι:δτισο:ιτι αρ

ρ:τιτο: ιο!:τιστι:α:! Γυρ:τιστ:ι:τι , ν:τιτατ:: οαιυτα

Ι:: :οοοοί::τ: ρστυιΠ:τ.

Πι· Πισσ 3.Ησοισιτι ί!:ατιι οποτε: ἰοτ:ετπ ατι!οο:

Γρ::ιαΙι ατιιτι!ιο, :ο τοΙσ :σο:υτ!υ 8:ο:τα!ι, ρστ:τατ

δ: ουσι!!ιο:τ Βσιιιιτο , :τιατο ατι!ιιιιτο νἱτιυτἰ: α:

ουιίιτα :τ!!::τ: , 8: Π:ιιοιι !υρ:τ στοοἱα ν: αυτοσ

τ:οα οατυτο τ!ι!:&ισο: οα:υταΙι ι!ι!ι8:τ:, 8: Ποεο!α

ρτα::ρτα οατοτα!!α !:τυατ:,8: ουσε!:οοου: ρ:::α

δέ;" τυιο, ι:οταιισο:οιν::σοττα το: οατοτα: νιτατ: :οσο ξ

' ταο:ι:ο σοιοια :οι οσοα νιττυο: οιστα!ι: ρτείτατ:,

αυτ ρτ2::ρτα οατιιτα!ια ί:τοατ: , αυτ ρ:::ατα τ:οτα

"μ τισο:ΐν: :οοττα το: οατυτα:ιιιο::τ:. Ρτιστ ρατ::ίτ

Σποτ». τ. Χοροί!. ή: :απο ρ:τβισ.::.7. @τ στο: £ο[εττιστ :τι ται::

Βισκωτ , πω: .Μοτο ο Π”. Ν:: στ? ο:: :τοπικα οι ω.

Μπι.: το." :τύέττο, οπο:: Μωβ:: : @σποτ τι: βουτι

κ τι: οπ2:οσωπι ::α!:7:τ. οι:: Ισουατυτ α: ρσι:οτια..

ρτ:::ι:έι επτά, :σοίται οι: (του. Ω:: :τυποι Ματια.:

·τω!κτιτατιτ το “Μ” πέρι: ::πάιτισκέ: ρπ:Π::ιτιο ιματι

τω:: ·υα!α:πιτ , ορραιτισιτ το κία:Ιιτ , οκιιἰωὐ:Ι: στο:

@τι αιάσοτ:,οι υ:τιι:τσβ:τ:τισιιτ. Ε: ραυ!ὸ ρστ: , Ρο/Ι

:αβατο απο» οποιοι: . οι:: Μ]οάέτοιι:οιβτπω .Πωσ

...το ρωιτιστ:, σ: :τυπου κατω απ! :ιΜηι:οι:: :οἱ οι!

Στατοιωβοιω σ:Μτ ρ:ττοι:τ:, το σου:: :πιο οποία: :τα

ω. ν!!! αρ:τι: τατ:τοτ, το! ουσι! ουσ: οπο: Π:ι

ρτσί!ατ: ρο!!ιιτοιι: , ρ:τνἰτ:: :τυποι ρτι:Η:ατ: ρω.

τιιιΠἱ: ρτ!ιουοι !ιστοιο:ττι.Ει Ιιθ.τ.Η]ροΣο.ρτιο:τρι:.·

Ρ:!αοιαοι:, ου! :!ι::!ιαοτ , !ιοτοιο:ιορ:ι· !ι!:»:τιιιο

| ο ατοτττιρττι,ντ ρ:: Ϊ: Πρ! !υτο:ι:ιιτ:το ἰτορ!:τ: ουσι!

π!!τ,Χ:τρ:πάεωκτ,ιοουττ,οσωιοσω ροζ:ΜΜΜ.:

οί!. του· !ιο:τιωτ οτθιιτιτυπ βτῇῖ::π ττη!υπο:Μ ·υ:ίτ:.

Κ:έΐ: έκτο:: :ήΡτοτυρΜΗοω|:!κω ριι:κτβ: . σου: ι

·υοΙτσοκο: Με”“Δω[οηΓ:τβο: στου: στι:: :ιτΙραιο.

 

ο Χ Χ ν Ι. 9): ο::οβΜ2: ί;ΜτΞ.:. .!'::ϊ'το ΠΕ

θ??

Ποαιυτ : ι·:οασισ ἰ8ἱτιιτ ιιορ:ι!ιοι:οτο :ο ραττ: οι..

!ίι:,2τατιδ ρ:: (!!ιτιίτυοι :ο!!αια.ιοσττ!ιο:.π! σρ:τα

τοστα!ια, !ιστοσ ίτατιιο :κ Π; αοΐου: α!ισ αιιιτι!ισ το·

:!:Βιτσ , οι ιοστα!ιτ:τ ρστ:ο:αι:! ορ:ταοτ!υτο οσα!

:υοου: :Μοτο , ίσα: νιτιυτι ρτσροτιισοατυοι. Αι:

οσε ρτα:Ρτα!οαι πιο: οπο: ιιιτ:οτιτα: :οποσ :σοι [ο

!ο :σο:ιιτἴιι 8:ο:τα!ι , ροτ:ι·.ιτ τοποσ ιο :σ Παω

Π:υτο αυττιστ:το οατοτο ΐορ:τ στοοια ι!ι!ιο:τ:,

τ:οτατισο:: :τιαιο ΒΡαο:: , οσο οιιι:!:το ιιιτ:τοα:,

ου:: το :ο (του στι ιιατυταιοι:8τιται:το ου!!: οι:

!:οτ, !::! :ιττ:τιια: α ‹!ι:ιοσο: ρτσροϋτα: :οοιτα

ρτα::ρια οατυτα!ια ρτουο:αοτ::, !υρ:τατ:.

Ρσίτ:τιστ:ιο ραττ:ιο τ. :σΠιοσ :ιι Μωαβ στου. ...β

19. Νατατοοκωαπα, στου:: ι ιτίιΙΙ:ιπ::έπωτ:, οι οι:: α.. Ροτ.:"Π·

:Η :οποιοι , ρπωττοεπτ , ΜΒ: τιι::έαβ οπο: :7::::7: 8! Μαΐ,

|ῖω οι:: ::ικοα›ιτ:,ρκω·:τ..9:ι·ο.ιΠ:τ αυι:ιο ί: ιρίατο,

ο ορίου: ρ::ο!ιατια:!ιυτοτισ οπο:: ρστυι!!:τ (ιο

ευ!:8: στοοια ρται::ρτα ἰυτι: ο.ιτυτα!ι: , απαιτώ

ο:ίου: :οοττα Μα νιτατ:: :στο :οτιο ρτα::ρτα οι·

ρ:τοατ. ίιοτ ρσίιιιοα. οσο σ!ι!ιεαοτ αι! ί:ιορ:τ, τ.:

τ.ατι!!!ιο::, δ: οσο οι!! το ::τιι: :ατισιι:.:τοσ ίιτιουΙα

8:σιοοιαρτα::ρια οατοτα!ια, ι:οτατισο:Ιο; :σοιτα

Μ: , τυρ:τατ: ρστυιΠ:ι Μαιο αι! !οοριιτο τ:οορυ:, ο

οσο:: ρτα::ριοτο αΙιοοσι! Γορ:τοατ. σ::υτι·:τ:τ.

Ρτσο.α.ιοτ:οτιτα:ι!!ι ίτατιι:, ί:ιι ιο:οτι: νιοστ, ΜΜΜ

νιδιω.!σου!τυτ, οιιαοαοι:, (υσο:ι:οτ!σ ί:ο!υτο Ρ",τ,_

τατισοι ιτορ:ι!οο:ιιτοιο το!!:τ:τ , ν: αρρ:τιτιι: οι·

ρ:τιστ :ιτρ:τ!ιτ: ι:οτ!:τ:τιυ:ια τυπο οατοτα!:οι το·

:Ποαιιστι:ιο το Εισουιο !ισο:Ρτιιιο, οσο τατο:ο τσ!

!:!›ατ ιοττιοί::ατο νατιαοι!ιιατ:ττι, οιυταοι!ιιατ:ιο

ν: , οιιαιο οσοι: του:: :ιι :ο ουσ: τοτ!ι1ΐ:τ:ο: :Π:

αι! νττυοι!ιο:τ,:τιαττι ρσίιτι: στιιοι!ου:ατ! αε:οτ!ιιιο

τ:οοιιιιι:: 8: :ιτ :ο ουσι! τ:ου!ατοτ :το ιοτ:Π:θ:υ.

"οι οιοτιυαΠοι ρτσρσο:οτ:. @το το, ν: ορο: :Γ

Γ:τ ο οουυτο !ι:ο:!!:ιοττι στοιιιοσ οτατοιτυτο , 8:

ρτιστι οιιοιτο:τ!:Βιτοτο, ουσ το ίιοΒιι!ι: σ::αοσοι

σο: ιοτττοί::α ι!!α :τ:ατα: νσ!ιιοταιι: τουια!:ι!ιτα:

ρ:: :σοτιουατα αοιτι!ἰα , 8: ρ::υ!ιατ:οι.ρτστ:&ισ

τι:το Π:ι ί!τατιι!ιτ:τυτ 8:οιιαιὶ π! :ιιοι!:το ορ:ταο:!!

οισι!ιιτο ΐ:οαρ:τ τοοτα!ιτ:τ τ!:τ:τοιιοατ:τιιτ, ντ ὁ

ρ:::ατσ ΐ:ιοιτουο:οι (:τυατ:τ. ίαΙι:το αι! !σοοιΠι

του:: απορω. Πυρ!ἰ:ιτ:τ :στοα ρστ:ίὶ :τ:ατοτα τα

τισοα!ι:ατι ιοτττοί::σ ο:ιοτα!:ιι!ι: το !:ιστισ :σοτιτοαα

"σ.

νο‹!: :στο Μ. ι!:::":ρ. :οι. ιτ. τ!σ::τ στ: ρτιοιυ:.ἔ τι , αυτρ:τ :σοτιοοαιααυιτι!ια 8: :σοετοα: ω”

ιοτστισ οτατια:,ιοι:!!ιο:οτ! τι: :ο , ν:! σ: αι!ιοτστισ

:τοπιο ρσΠ:τ το :σοσ ρ:τΓ:υ:τατ: , Ιιασυιί!: :ιτ α! 'τ!σο:: το ί!τιου!ι: σ::αθσοι!:ιο:οο!ατα:,αυτ ρ:τ :Ια

ταο:ι νιί!σο:ιο Πιιιιοα :ίΤ:οτιο: ουσ: :ιι::τ!ιτ:ιτι

οτἰοιοα!ι: ιυίτττια:,ουατ:ιιο: που:: ποσοι Προ- .8:οτιαοι ττατοτ2 τατισοα!ι: :οτιτο ιοι:Βτα:.

:ι:οτ!σ νσ!οοται:το ροτ:οι:ιο τ:ι!:!:σατ στ! Βοοιι- -

!α ορ:τα τοστ.ιΙια ι!ιίττισιιτιο: :ν:! ::ττέ:τ!: αστικο

:το οτατιω αι! οοιτιἱα :ο!!:&ιυ:. @το ρσίτ: τι:: :ο

ρσοτιο φαει: ουαι!τατ τ:ιιιιιι.Πσ::τ :οιτο,ίτ τι: τισ: '

ατ!ιυτστισ-ο:ου: Αορ:!οτο , ο:ου: ρτιτουοι !ισοιι-

:πιο :ιι!ρα!αι!ιτ:τ :::τι!ιί!: , οσοι Πο: Μ: !:8:το

ί:τιιατ: οσο ροτυιίΐ:οτ. Ησ: αυι:οιιτιι:!!ιοι οσο

:ο ό: Μο: οατυτα!ι ὸιίττιΒυτιυὲ α:::ρτα : οαιο

αι! ιΠαιο τ!ιίττισοτιυ: ΐ:τοαοι!ατο τα:: Αοέ:Ιο:,

ουέιτο ρτιτοο: !ιστοσ !ιατι:σατ :τιαιτι ρ:: ατ!ο:τία

τι:: ρσι:οτιαιο αοι:::ι! :οτ:ο!,τιιΕ!!:ι:οτ:οι ατ!:ο!

ραοιΙ:οι τταο:οτ:ί!!σο:οι . Ιοτ:Πιο:οι!υ: τριτο: :τι

ο: νοιιι:τία !:8:,ρτοοτ :τἰαιο ιο:!οι!:!ιατ ρι·ι:::ρτα.

!ι.ιρ:τοατ. ουστο:ο ταοτιιοι τταο!ετ:(Εοοσο τιιιΠ:ι:

ρτιτοο τιστοιοι,ασΐου: αι!ιιιτοτιο ετατια: :ο!ρατιι!ι:.: Προ: Βτ,ρσί!τἔτ οατυτα!ἱ ιουταοι!ιιατ: :πως νσ!υο- '

Ρ 274· ο. Καιισ :ο οσα:: τιοτι: οσοι: :Βοτ ρ::υ!ιατἱ·

2::Μο;.” αιιιτι!ισ ρ:: οτιτιίτιιοα απ! Ποοο!α το:: τιοτι: υποτα

απο::

Ι:οτ: αρρ:τιιιιι:οοτιοσ :ικα Γ:οοοιΙτα , οσο ρ:τ

τοιττιτοτ τατιο αρα: ιοιττα !υαιο οατυτατο :ικα σ!!

ι:δτοτο !ισο:ίτυιο ι!!οτ! :Πιι:α:ιίι: νσ!ιιοτατιρτορσ

ο:οτ!σ.·νο:!: α: οσο:ίτσ σρ:ταοι!οτο :σοττα (ω..

ίυ: ιο:Ποοιισο:οι :8:τ αυιτΠισ ίρ::ια!ι, ουσ ί.:τι:ί!:

ιο:!ιοατισο: τ:ρτ:Βα -. :ικα του:: σοι:άιιτο αε:τ:
'ΠΜ. 3. Π: το.. Μ

Οσοί!ττο. οσο μα: ρτα:ίτιτιι!”:τ ι!!α ιοι:ει·ιτα: οα- 377:

:οτα οι ρτιτοσ !ιστοιο:., ουαιο .ο Βάσια ρτα:ίτατετα- .

τοι ΐαο:Ζιο:αο: :υπο στ:!ιοατισ αυιτιΙισ τ!!! :!:οιτο το

Ιιστοιο:Ιαρΐο : οσοι! :στοα τυο: ρτα:!ταρατ (οσων ·

:!ιοατισ Γ:ο:ί!: π! τατισο:οι, ατοου:οι!σ !οιρ:ι!ι

τιι:οτυιο τ:: οιστοτο ιο:!:!ιο:τατυιοΊ:ο!υαΙιτατι:,

ουσ τατισο:οι ρτα:ο:οιτ; ρι·εί!:ατ ουσ: οι·αιια :πιο

τω: , ου: αι!ιυιιαο: , :!!ι:α:ιιι: :σοτται:ο[ιι: τοσο

τιατισο:το οσο:ίτιιιο ρτσρστι:οτ!ο.

Ποπ. Πο: τιοτι τατο :ο οσο ρο!!: , ουατο αέ!υ

οσο τοιρ!:ι·: σοιοἱα ρτο::ρτα : :τοο!ι::τ Εισιοσ το

ι ίταιυ οατο το ιοτ:Βτα: :ου οσο ί:τοαΠ:τ ίιοου!α 86

!σττιτιτα ρτα::ρτα οαιοτα!ια , :το τατο:ο οσο ρστ:ίτ, Ρ°"Μ^

4 ν . . . κ τ :ΜΜΜ οι:

. :α ί:τιιατ: οσο ρστυιπ:.Κ:ΐρ. :στο οιοοιοσιοτα!- ση““.Μ.

πω!

- . ρστωττο οι:

Ψ. τατι: , !ισιοιο:οα 6ο: το: !ρ::ια!ι ι!σοσ ἴορ:τατ!ι!ι-· :τοπίο τω:

τσ,α!ιουαοτ!σ ιο:ιτ!:ι·: το α!ιουσι! ρ:::ατυτο ο μα. το Χωτ"Μ:

το ατι!υα οατυιο ρτορστιτοοατα , οι , ουια , ρταιια·! ::ρτιου: τταιι!οτ:ί!ισο:το ιο:ιιττ:τ: , να: 8: ρτσ- Μ” ω!"

.ρτισ.ιτιστα!ιτ:ι Ιοοιι:ος!σ , !ιοιοο τ!ι:ι ρστ:ίτ ιιορσ- Σ".

τ: ο: αι! :ασιοοια!σοοιίΠοιο τ:τορστ: ΐ:τυαοι!αι!!

ω:: φαει: ροι:ο: ουαιο !'ιστοσ Ώροι: το σο: οπο:

Π:υτ τ!ι:ιτυττοιροτ:ο: ρ:::ατστσι! νιταοι!ιιτο Ιστι

Βσ τ:τορστ: οσοιιοι ιιισττα!:58: ιιιίτιι: :στο στόιοα

. [το αυιτι!!0ατ!ρ:τΓ:υ:ταοι!υιιι το !:ισοσ. Η:: :οπο

' Ε τ α. οιοτα!ιε



.ἔσω

οασιαιιε ιοιρσ:σο:ια αι! σιιιοια σρσ:α ιιοιισιια οισι·α

_ Πα σσΠσάιοσ οι·ιιιιι σιιιοι:ιοισσα ναιιαισιιιια:σ νο-_

!οο:αιισ σισαιαι, :μια σαι!σιο οιιιϊωο Ποιο οα:ι.ι τα:

ιο:σσιω, ιισσ: :οιοσ: , ριορισι ιοΒσιι!ιοα:ιοοσοα

ίσοιίιε αι! ποσοστο.

Αι! ίσοι!. σρρσιιιαι ίσοι. ι!ισσ,οσο ισιορσ: οσο·

α” 8:οαιτι ι:σει:αιισοσοι οι:: ρσσοιια:σ ι!σοοοι αισιο

ιδι:οιο α ι:σοίσιοαιισοσ , ρ:ασιστιιο: :ιοαοι!σ Μα οσο

σι: αι! σΒισόσο:οιορσιοα:. οσι:ι!αιο:ιοιοι:ο ιιοιι

ιορσιοα:. δ: α!ιαι ροισ:α: σι: οπο: οα:οιαιιισο: σι:

σιια:ι.νοι!σ σίὶσ Μα ιοαιοσιιιαισιοιοοι!ατοι ο Πω,

οσο ι:σοίσιο: ι!ιι!ιοιί:οοι ι!σοοιο α ι:σοίσιοα:ισοσ,

:μια ιοιοοι!ι:οι· ιαοιιοαιο ασ αι.ιιιιο:σ οαιο:2,ιιιρ

ρισοτσ :!σισόι:οιο οπο; α. Νσι:σσίι:αι , οσοι! ι.!οοσ
ι:οοισιοαιισοι: Μαιίσ ,σ ιοίοοι!σισ ροιιιιΠισ: αιιαιο

οσο ι:οο8:οαοι: π. ιιοια σιισ ρσίιιι αιισιοαοι!ο οσ

Βαισ σσοειοαιο αι! ιαοοοοι ιοσι·αισ,οσο :α:οσο ισω

ρσι,ίαιοσ ιο:σ σοοισιιια:ισοιε,ιοσιιισ σοιοε εκατο·

:α :α:ιοοα!ια ρσίι-οΙα: αιιι:ιοαοι!σ ιισοσιισ σρσιαιι

ι:ιισα σι:ιισ&οι:ο πιο ρισρσιιισοαιοοα :α.. οσο ρισ

ρ:σισα οσοι! Όσο: ιιισοαινοι οσιιιιιιιειορσοιοι:ι,

σοι ιαιοο ι!σοσ σισαιισοια, ιιισοσισ ρσιοιιισι ιΒοσ

Βιιιο:,σσοισιο: Μι :!ιιιιοάοοα ε! σισα:ισοσ ι!σοο::ι

σσοίσ:ισ. @ια σοι:: ιισσοσ οι οα:οιαιι:σι· σαρααι

ν:ι·ιο[σοσ ι:οΒιια:ισοιε :αιο ι:οο8:οσ , εισαι:: οσο

ι:σοΒιοε σιισα ιι!σο:ι ιισοσί!οιο,ι:σοιι:Βιιο:ρσ::ιοσ

:σ αι! ιι!σιο ιισοσΒσιοιιι σσοισιοα:ισοια,ιισστ :οαιοι

:σιρσάο Μιοε, σοι σσοΒτοα σσειιαιισ ιοι-ιιοι!ιιοι,

!7')·

ΛΗ|?οΛ

Μι:

.“2:,;; Αι! ι:σοιιιιο. Η ρ:ιιοα ι:σΒιια:ισ σσοστοασιιι:α

' ι:ιοοοιιι νιιιο:ιε :οσι·αιιι, οσο σιι::!ιίιιοσιοοα :!ο

ιιοοι α ι:σοίσιοα:ισοσ , οσσ :σιιιιοα ορσια ιισοσιια

ιοσ:αΙια ιοι!σ ίσοοιι:α σσιιισιιι!α σιοοι ρσι:ο!ια:ια

ρ ι!σοα @οι ιιοιι σιοοια Μαίοοι!σοιο:ιο ριιιοί

_ σοΒιιαιιοοσοαιοιαιιισιιισιοιοιι!σι.ιιιιι.

ΣΜΣ; ό· οιιμοι.ιοιοαιιψει.ι. οσορσίισιισιοιοσιο

ω.""Μ_ !αριιιιιι νι:ισοι ρισριηειιιιιρσ:σ !)σοιοαοιιιο:σοι

βιο/ρω. οποιο ιορσ: σοιοια , :μια οκ αθ:οι ιοσιοι!ι: αρισ

_μιιιιωι Μισο: ρ:ορσιιιιιιο δ: “Βάσω ισιοαοι!ι :σιαιο ο..

;"""Μ!”ι 8σιο οαιοι·αισιο,ιιοαοα σιιι:σ ισ:οα:σ οσο ναισα: σο.

4ψ"5"" :σο , οσο :αισιο α&οιο ρισριιιε νιτιιιο: σιιι:σ:σ ναισ

Βιι:α: οσιιοσιο ίια:ιι ιοισρισ ροιιιιιἶσι ιισιοσ :ο:αιο

ισρσιο οαιοιαισοι Ποσ ιρσσιαιι αοιιιιιο ισιοα:σ: σ:ρο

οσσ Πσοιο αοιιισ:σοα οαιοισ Γορσ: σιοοια ι!ιιισσι·σ.

Κσιρ. οσο σ:: σο ιαοιιιο:ι: οσοι:: σοιοα !αρισε, νιο

Βοσ ρισριιι: ιισιιιισ σα σιοοια ριισίια:σ ρσΠσι, ο

. αι! οποσ ισιοριιε :σια ω: οα:ιι:αιιι Γσιοαοι!ασσ

σοι·ισι·σι: Α: ιο ιιαιο ιοισρι·ο ρσιοιΙΤσι νιιιιιιισ ρισ

ρι·ιια :σ:αιο ισ8σιιι οαιο:αισοι ισιοαισ, ισοιαιισοσιἱ

ιιοσ σιο:ισσ σσιι::α σαιο νιοσσ:σ , αι! ι:ι:σοσ Μισο:

:σιοροε, ο ισ:οαοι!α σι:σοι:·ιΠσι;ασ ρι·σιοι!σ ρο:ιιιι

Ϊσισσ ιοι:αο:ι, οσσ σιιισᾶισοι: αάοοα ιορσ: σοιοια

σ:°Βα !.)σοοα σιισοιίισ: , ιιασσισ αιαισιο:οιο ρ:ορσιι-

:στο Μαιο ισ:οαοι!ι, ιαιισοι ρισ ιοισοι ιστορσ:.σ,

ι1οσΜαοα ισιοαισ ρσ:οιίισ:; σιιι οσο αι! ισοΒοοι

πι.

αιισιοαι.:ι Γα!ιιισιο σοοισοοι : σο” ιιοιι Β:σοσιιιοι!_

ισοιροι,σιοσ ισ:αιο ισρσιο οατοιασ :Μισο , οποιο

::ι::ο ιΒιιο:Μι οσο ιιιιι!σ: ι!σσι:α ρα:οα σ:σιοα,σοια

ιιισσ ιιοιι :!σοσιιιι·, οιίι οισ::αιι:σ: ρσσσαο:ι, ι!σι·ιι:α

Μετα αιισ:οα 8ιωια. Κσιρ. οσε. ΐσσιοσι. π! σοι:ο

:απο ιισοισ ι:σοι!ιιιιε ιοιίισ: ιο Παω ιοισ8:σίι::ιοι

οσοι Βιαιια ιαοι!ιιιισαο:σ, ν: :ισ ίαιᾶσ σσοι!ιιιιε ίσιο.

δ: :οσσ ασισ:οαοα Βιο:ιαοι σοοισσιιο:οι ιιιιιΤσι, οσο

:κι σρσ:α!σειι οαιιι πιο, νιι·ισο: Ωατιιτ2 οσα, οι:

ρω· Βιαιιαοι ιαοι!!:ιιισαοισιιι ιιοαιιισ: ιο σο ρσιισοσ-.

:αοισιο. νσισοοι!ιιιιι ιοιιισι :ιοσ σπιτια: 8::οιισ

π! Μπι σιι!ιοαιοσ αι! ι!οσιο ι!οοιασα: οαιο:α·

!ι:οα ; δ£ ροίσιαισιο οιαισ:οαο:ια:ο Ισρια ιιαιο:αιια,

σοοισι:ιιιοιοσ ιιοιι:: ισσαιιιιιι!ιοσιο ι!οο:αιια: οπο

ι·αισοι , αι! 9:12!!! σσοισσιισοι!αοι οσο ορο: σι! Βια Ε

ιιι, κι ορσιισιιι σ:: 8ιαιιαρισίσιαια, σοιοιΙΙα ι:οο- :ιοσ σισαιιιια ιαιιἐιαιι: σ:ιιιοα:σιο: ιιι! ίοοιο α.

:σιοροι. !οισιι: σιιιιο ρσιοιιισ: νιι·ισοσ ριοριιιε·

πιο. ΧΡΊ. Όι ιιαβιαιι· Οποιοι. .ιι-εινα ΙΧ.

“Μαι ε: ίσια σσεοιιισοσ δ: ι!ιισιΣιισοσ οα:οι·αιι Πι:ἱ

αο:ιισιιιοα:οια.νσι σιι!ιοα:οε πιο.: αι! Βοσιο ω. @οι Μ.

ρσι·οαι. ρσι·αοι:οι ίορσ:οαι.σσιιισσοσοι!ιιιο:8: :ιιοσ “Ιώβ

οσο ρσ:ιοιίιιισ: Όσοι Μιιιο οισιι, αο:σσιοαοι π!

ορσ:ιιιο: σκαοι:ιΙισ οπο; ιιασ.:ιαισ:σ:οαοι Βιοιιαιο,

:σι ρσιιιαοιρισι!ισοσιο αιισιιιοιρ:ασσσριι ε:σιοαοι

ραοαοα, Μαι ρισιοσ:ιιο: ιιιιιιο.

Μαι: α.. σε ίσᾶ. ό. οσο ρσ:σί! ιιοο;ισ ιο οσο

ι Παω ιιιιι ριισσσρ:α οαιοια!ια ισι·οιιισ ασισιισ 8:αιιέι

ιοΒιιισαοισ ι:οιιισσοσο:σ: σ:Βο οσσ ιο ιια:ο οαιιιι2

δ ιο:σρια. Κσιρ. ιι! Μι ι!ιθ:οιο,οσο :μια σιαισ:οα:ιο

ι ιισιο:ο ρ:ασ:ρισιιιιο σιισαι! ιοσί!αο:ιαοι μισο: .

ι!ιιρσΒιισ αι! Βιαιιαιο; ισι! ιιοιαιιιιι Δω σα Γσιοαι, °“""“Μ

δ: ιορσι·α: σιοοσε ισο:α:ιοοσα ι:οοιιαΜα, ρισιισοι-::2.?π::

:ο:ρσσοιια:ι αοιιιιισ σο, ιιοσ οσσ οσο ρσιισι ιιο- ε" ι.”.ό

πιο ιο οσσ σου, οσιιοσ :ιοσαι! ιοΒιιαιιιιαοι σει: η).

ια ρισσσρια οαιο:αιια ι:οοι:α οιοοσε ισο:αιιοοσε ι!ιο

ισ:οαισ. @ισ θ: , ν: Όσο: ταοι!σο:ι ιρι:ιιοο:ι οσο

τιιιισοιαΜι ιοίοοι!αι,σοσιοιιιιισσιο:: σο σοι:ο :οι

Μοιιι ρσσοιια:ι αοι:ι!ισ αι! σαι: ριαισσρια ισιοαοι!α

ρ:ποσοι:.Ιο ιια:ο πιο οποια ιοισει·α, :μια εσο

ιιαιιιιαισ ιοιΙΤσι οσοαιοιασισοσ ιρσσια!ι αοαιιιισ, ρι·σ

α!ι:1οοισιορσισ οαιο:α!ια ριισσσρια σοοιια ποια

ιισοσε ιιορισισ,οσο :καποιο αι! σα ισιιιαοι!α ρισ

οσοιιι ι!σσιιιΠσι ρσσοιια:ι αιιιιιιισ δρι:ιιίιε δ. α::

ρ:σιοιισ :Με σιιίσιοαο:ια οσο ιοιιισ: σσι·:οιο ιιε

οοιο, οσοι! Όσοι Μι :αοι!σιο Μαιο Βιαιιαιο σου..

οπο: ΐοιίΤσι , οιο Με σα ίοιιισ: αι! ισο8οοι :σοι

ρω , ρι·σ οσσ οσιιοσ :οσσ ρσιοιιισι ιισιοσ ίιοσ ρσ

σοιιαιι αοιιιιισ Μα ισ:οαισ. Καιιο σωστο σοα:σ

Όσοι ισιοαοιι ριωσσρια οα:οι·αιια , σα ιρσσια!ι Πιο

αοιιιιισ, σσΠαιιιιοι ιαοι!σιο Ε: Γοαοι εια:ιαιο; οσο

αοισοι σα ισιοαοιι σι: σσιο:οοοι ιαο:ιι:ο δ: 8σιισι·αιι

σοοι:οι·ιιι, σοιοιιιοε ι::σα:οιιι ι!σιιιισ, σα σι:: :ιιισ

οιαιο ι:ισοσ νισοιι ιρσσια!ι αοπιιισ Όσοι οσο ι!σοσ

Βα:αιιοι! νι:ιοσ αι! ιοι:ιιισα:ισοιε Βια:ιαιο. Α: πιο Ν".

ιισ:ισ "Με αοκιιισ 8σοσια!ι οσο σι: ιοία!ιιι:ιιισ ,

Βσοιιι σοιιαιοιοιο αοιιιιιοιιι Μαιο: αΙιο:ιοι

ρσίισ: ιισοαο ιιιιισιιε ρισρι·ιιε αι! ει·α:ιαοι ο ιιιιρσ

οσι·σ: ι!σ οσα ι!ιιιισιιιια:σ ισιέ:ισοσ ίσοοσοιι.

Π: ι:σ α. Ηοιοσ ιο ροι·α οαιιι ια σοοί!ιιο:οιροβ

ισ:8σίιοΒοιασ νσιιια:σ5 οαιοι·αισι ίρσσοια:ιοαι, 8σμ”/8, έ.

ιιιοι:α: σιιαιο ριαιΒισιιε απο ίσιο εσοσιαιι σσοσο:ίομ”Μ...:

οι.

χ”.

Δῷκαέῇω

ριιιοαι ασια: σοΒοοισσισ. Ροοι!αιια. :ιιισσ ιο ΡΙ."Μνι οί ι.ι.η.

οαιο:α . δ: ιο οσσ ίιαιο παρω , ριισσιισ αοιιιιισ οι- άι·

ρσ:οα:. Πιο: σαι:!σιο: ισι! ιο οσσ ί:αιο ροκ!! ιισιοσ

οσοι ίσιο αοι:ιιισ εσοσια!ι ιιοΒιιια: νσ:ι:αισ: οαιο

:ιιισσ ιρσσοιαιιοαα , δ: ισοι:αισιιαιο ρι:α&ισαε σορ

οσιι:σισ: σι·Βο 8: ρσιοιί!σι ιο που μια.

Β ι ι: ο σ. ΡσΠσ: ιισοιο ιο ριιι·α οαιιι:α σσοι!ι

:οι σοοιιΙιιισι Βοοοοι :ιασιαισ :πιο , ιιοὸ δ: Μοι!

σοαοι!σιαοσα&ο σιιισσισ:ιιοια :αισ ισσοοιο Ρωσσια

δ: οισ:αιιισι·σι: ρισρσ:ιιοοαιοοα :οσο :αιοσο Ιασι

ισ: π! σιιιοσ ιασοο:ο ιιισ:αισ :πιο ι:οιισάιοσ, ρο

:σοιιιι ιοσι·αιι , σιιβέι.4.. ς6·ι·. οσσ :ιοοι!ιιιασι :απο

σιισι!ιί::ισοιιοσ ρσισοιια οιο:αιιισιιια :αισ Βοοοιια

ιο:ιοι!ι: 8ιαοσιο ισο:α:ισοσιο , σιιιαι:ι , «Με. 4.

οσο ναισ: ιιοοισ ρισριιιε νιιισο5 ιορσια:σ. Νσο

ρσίιστ :αι:ισο ιιι σο Παπ: ρσίιιοι Πσοιο ίορσ: σοι

οιαι!ιιισσισ: :μια οι πιο: ρισιιοσιιιισ: ι:οσιοσο:σ

σιισιιοε ιοσιοι!ι: ιιιιΕσιιιιαισιο, αι: ιιοοιιοσ οσσ στα·

:ιιι :οσ:αιιισι· ιοιορσιασιισιο.αοαισ οι! ιιιαιισιο Όοι

ρ:σοι:!σο:ιαοιρσ::ιοοιιισι, αΒοοιιαοιισια αοιιιιια

ιοι:α σ:ι!ιοσιο οαιοιαιιε ρισιιιι!σοιιασ ιισιοιοι σοι:

οι", ν: οσο οποιο ρογιισι: , [στι σιιαιο ιοσ:αιι:στ

ροΠσ: ιιοΒιιιαιο:α 8:ρι·αισσρια οα:οιαιια ισιοαισ:

σωρο: αοιιιιιι: ιοι!ιΒοοιο ισ :σι!ι!ιι!ιιισι ιισιοσ μι:

ιοσ::α!σ. Οσο ραᾶσ ρο:οιί!σι ιισιοσ α ρσσσα:σ :σ

ιο:εσισ,8ι α οααι:οια σιοίιἀα:ι,ιοἴ:α:ἰώἰ>.3ιῇ& ·ιι_Ι:.

!οΪσ:0 ι. Μοι! :Με ρ:οοιι!σοιια ρσσιιιια:ι: .

@μ

με..

οσοι



 

Ἡ

Π' ι'Π|' Η7,!θ

ιιιοτοιοιι- ή _

πω...: ιοιιιιοοι οιι ιοοιο οποιοι ποιοι. ιποιοιιιοι οσοι-ο

ρω οπο: ι:ιοοπιιοοι οιιιιποι·ο. @Σω Πο ριοι:οιοι. Νιιιιι οκ

#ι""ήιω· ιι: , οοο νοιοιι ιπιιιπιοοοο:ι οοπιιιιοιιοποοι 8ο ιο

οοιιιιο οποιο ροιιιποπι, ροτοτιΒιιιοιο ιοι:ιοτοοι

“Μ οοο: Αι ο:: οοιιιιιο, οοο ποσο ιο ίιοιο ποιοι; @το

οοπ:ριοπι ροιοπιιοο: οιοιοιοιι: ιι: οτιιιπο οιι οοιοε

ιοοιοιοι ιιιιοοιιοε νιτιοιοι:: ιιτοοιίιιοιοιπ , δ: Βιο

οοιιοπιοιιοποι ιι:ροτοπιιοι, ποπ ιι:πι οιοιιιιο, πιο

οι οιοι·ιιιο Οιιιιιιι,ο:ι|ιοι. ο. ιΒιιοτ ποπ Γοπι ποιο

_ τοιιιοι ιιοι:ιιο, ποο πιο ιοιιοποο ποιοιίι οιιιΒοπιιιι,

οιιοοι:ι πω: ιιοτοπιιιτοκ ιοοιιιιι οιιιιτιι, ιπιοιιο

οοοιι:ο: πιιιιιιιοιοι , οοοιι οιι ποιοιοιοιπροιιο

&ιοποιο ιιοιιιιοιπ ιροά.:ι:οο ι:ιοοιι,ο:ι .4:«8οΠ.εριβ.

9ο. ο τοι. @πιω ποπ οίι: ριο ποι:ιε ο:ι0ττοο5,

νι οοπιιοιοο:οι, τω νι ιοιιι δι ιοπάι οιιοιποε. Κο

ιιο: ι:οιπιπι οιι ποιοιιι ιοτιοποιι . 8ο ιοπίιιιοο οιιοπ

ιιοιιιοι οοπιιιιοιο , ιιω‹ι ιοπιιιπι ιιοιιιιιοιοιιοιιο

ιοι,ιιοοιι οοπιοοοιιοιοοπποιοιοιοοι ο:οιιοιπ ορο

ιοπιιιιοιιοποιοιιο: ι:ιο οι, νιοιιιοοοιι:ειιοι:οιοιοιι

ιιοποοι ιιοιοοιοιιιιο οποιο οο8πιιιοιιο ιοπιιιιοιι ορ

ρτοιιοπιι:οι , ι:ιοοοο οι! ι::οπι:ιτι ιιοποίιοοι οιοιιἰἰι

ιοιοικοιοο ρτοροιιιοτι:. (Πιο: οπιοι ποιοιο ιοπιι

ιιιιο ριοτο ι:οι::οοι ιποιιοιποιιιο οι! ι:οποιο απο.

ιιιιο ι:οπιτο -ιιοποίιοιπ , ιιοοοι ιοιιοπ Με οι! ιιοπο

ιιοιποοπιιο ιιοιοι3:οι:ιιιο, πι, νιι:ιιιοιοιιιοι οιιιοο

οιοεοοιιιιιι.ιοι ροίιοιοιιιιοοιιοο ιιοιοοι:οι:ιιιο, ιιοιιιο

ποπ οιιοιιι:οποίιοοι. ο..ιοοιι:ιπι ιπ ροι·ο ποιο το οοι:4

ιιιιο οοο: ιι:οτιοιι οι ιιοο·νιιο ιιοοοι:ιοπιι , ιιοικιοτ

ροοοοιοιοτπο:Ποοι οπιο: ιι: ου οποιο ιιοοοιιοπι ποπ

οιοοιΡ οοροΧ οιΤοι τοιοιίιιοπιε οοιριο,-οοιπ πιο: ρο

ιιιοε οιΤοι ροτ π:οιιοο: ιο ιοτιπιποοκιιο νιοιι: , οι.

απο ιοοιιιιιοπιε: ιιο ποποοοιι: οποιο: οο ιιοιιι ιο

τπιΙΙιοπιι ροοιιιοοορο:ι.ιιοο .π. ροιιοοοιοπιο, οοιρο

ιοιιιο ιι:εοε ιιιίι;ιιιι2 νιοιιιοοιιοω ιοοιιιιι ποπ ροιοιι.

Μοιοτιιιιιιοοιιοοοιι , ο ιιοιιιοιπ "ο ίιοιο ιιοοο·

ιιοιοι οοο: (οιο νοπιοιι,οοι οπο νιιο πιοιιτρ,νοι οιο

ιο:οιιιο ,· νοιοιιπιοπιοιιιο νιοπ: ιιιιιοπιε. Αιιοποιο

- # ροιο ο ιιιοιπο (ιιοιοοπιιο , οοο: , οοι οοο: ίσιο νο

` πιοιι ιιοοοιιοτοι,ροπιιο ροοπο οιοιπιι , οι: οιιοτπιιιιι

ποιοιοιι Μιοιιιω ρι·ιοοιο. νπιιο οριιιοτ ιο ου απ:

- Βοοιιο ροοοιιοτι ριοοιιιοπιιο 8οποιοοοοι οο νιο

οοο: ι-οιιιο,νιροιι ιοοιροι:οιοο: ρεοποοτ:,ιιιι τοπιιι

ιοιοι Μπι νοπιοιοιποο ιοοοιιοτοοι ιοιοιοο: ιο”

ιο Ποιοι: ροπιοπιιιε ιο ροιο ποιοτο οοπιιιιιι, οοὲο:

387.

Ειυπιπι ιι:

,πιο ΙΜΠ|·

το απο

Μιιι·Μ|ι ο:

σεάοπιι άο

οοικι· ραπ”

·Ϊ'?”οΐ.ἱ

Ν!.

Ναι: ικω

|ιιιο ·υσ::ιοιι

° -2;,8Ξ“! ποπο οιι Βιοιιοο·: οιοοιιιιο. Ποοο οι:ιοοι , ιιοιίιπο

. [β. ρ., νιιο νοι οιοιιτο νοι ιιοοιοιιιο ιιοοοιιιιιοι , ιιι€ριοτ·

"ω... οι! Πιο ιοιιιοο, οο ιιοιιιο,οιοι οοο: οιιιιοο ιποιιιο : οοο:

ά"8·""' 0.π. ποιοιοιιι πιω” οι ποιοτἔι ιιοι;:ιιο οι ποιοιοι

ιοιιοποιι, ι:οο ιριο οοο πιο ριοριοιοοιροο: ριο

οιοπιιο ποπ οιιοι , ιοιιοιιοιοιπ νοιοι ριοριιοιπ ροι

ξοόιιοποιπ 6ο ιιοι:ιιοιποοπιοιιοοιο ιοιιιοι, ιοιιι:6

:ιο .ο ποιοιοιιοίιοπιιοιι:ποοι ιιο οοοιιιοι:ιοιι ποπ

ιι οιιιιο , οοιπ ροτιοέιιοι ιοιιοιιοι ιπιιο Βιοιιοοι οο

τοιοιιειιοι:ιιο €..ιιτιο,οι ιοιιο ιιοοιοιο Ποι,ιιιι, οι

οοο: οποιο , οοοοοοι:ι οπο οιοιιιο ιιιπο οπο. ιιἔ

ιοι:ιιοο .π.ροίιοιοπιιοεοε ιοιιιιιιο ιιιιι:ιιοοιιοι; οι

οιπω ,.ιιοοιιιιοοι ι:οιιοο: πιοιοπ:ι τοιιποοιι ιο:ροοι·

ιοι:π, ιιο πιιιιοιπ ιιοποιο ιοιιποοιιιιιοιποποιοιοοι.

δι τσοκ. ιιοοιιποοτι ιοιιιτο τοιιΤοι ιιιιιο ποιοτειιι6

€οιοοι Ρ Ειι ιιωι.ι Μ. τ. Με.. :πιο δ. Θ· Μ. το.

....,.ρ...,οιιαιωο ίοιοιοιιι ιοιιιο ποιοτοιοιο οοο

ι:οοιριοιιοοοτο οοοιο ι. 8οοιππιοοι οιιιιιιοιοιοιπ

Ποι, οοο ποιοιοιι ιοιοιπο ροιιοπι οιι ρτοιιοοι;ιε

οίΐοοιιιιοε οο8ποιοι , νπο οοιιι ποιοτοιι έιιιοοιιοπο

οιοιιιοοι : νιτοιοοο .π. οσοι ροτιοοιιο ιι:ιτο ιιιιιιιοε

ποιιιτοο; πιο:: οοιιιοοι οποιο ιπιοιιοοιοοιι οιιιιιιοιι

κι ιιοι:ιιο οίι οι:ιιι·οοι;ιοο ποιιιιο οποιο 1.Αιι @πιο
ι 'Ποιοι. 3. Π: Γιιιι. `”

ο.

)ι?.88τοϋ.ι

χωεωοο

ο

ο

. Όι7ιι. 27( Πι· πιαβΜιο 6'πο2ιο. διέΐιο οι..

?ισιιιοιἔτἰο ποιο ποιοτοιοιιι,ριοιιιοιιἑ 8ο πιοιοιιιοι οοπιοοοοπ- οοππιιιοτοιιιοι ι·οοοιιιιι οι1:οτ Ποι ,·ριοιοιιιιπ ο

Μνωτιι. οοο: , ποπ ΐοιιιο ιιοιιιιοοι πιο τοιιοπο ποιοι; ιιο- ιοι:ιιο&οιπ οι οο:πι ροιιιοπο ιιιιοιοοι, νι οι ιοτιο

ι""'ἶ^"" πως. Γοιι ιι:οιο 8τοιοιωΦ ο οιιοιιιω ιιοιιιιοο:ι ο:τ ι:οιιο οιοοιοιο οοπίιιιοιο ιπ ιοιιοιπο ποιοτοιιιι ω..

ἴορροιιιιοποιιιοιπι ιιοοιοιι,οοοιιι:οιοιιιοι ίιοιοιι- 1 οποιοι. @ο πιο: οοιοροιοοοο:οιοιο νιίιοπο , 8ο
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89!.

οιτ:οιο τ.. ροιποι.ι.)οι,οοπιοοιιο οι ιιπροιἴοᾶο,οοιο-2:$:ῇ

ροτοιιι ιοοιοπ οοο: ιιιιι ποιοιο ,οοι ποιιο ροιιοδιιοτ και. ΜΒ.

ποιοτοιιιοι οιοιιιιροτο ροίιοι,ροιοπιιο οι [ποιοι. ιικ- Η·

οιο, οοοοιοοι ιοιιιο ποιοιοιοιι: οοροοιιοιοι:: ιριιοε_

οπο ροιοιι:οοο ιιιτιοτοιοι ποιοιοιιο ορροιιιοι. ποιος

ποιιειρίιοε, δ: ρτοιιοπε οπιιιιι ι1ιοιιιιοιιιοιο ιιιιιοιοο-- ο

το: , οοι:ιι:οοι ΐοιιοιοιοοι ίιοιοοι ροιι·-οοιιοιιε νιιοι ο

Π: ροΠιοιιιιοι οιιιιποπιιοοι ποπ ορποιοοιοι. @ο

οοο: ποιοι:: Μαιο ιοιοε ιοιιι:οε οιοοιοιιε ποιοιοιι

τοι Μοτο οίιιιοποιοε, οπ ίσιο οπιιπο τι οοιμοιο ιο

ιοπάο,οπ ιοιοο: οοο:ροιιιι.ιιο ι:οοπιιοοι .οι , οι

οοιιι ιιοιοιροιοιι:.

5`ΕΩΤΙΟ Χ.

οι: ρο#ῖι Μαι ·νιιιιιιιρπορτπ.ιοοέι·οτιοω

β ο που

Ρ πω: οι.. ροιοιιιιιο,οοπιιο Εοιιιβ.1ς.άπιοιου-Ε”” Μ..χ.

»οποιο Μικτά' :που , @πιο ό· ..οικω φαιά ρι.αιω- Μ” σ."

το οι, άιι&ιιιο· ΙΜ. Ηιο οιιοι ω. Μοοιιω. νι τοιο- '""'ι^"'°

τοπι Ρτιι/ρου· ό· ΗΜ". οι Εριβ."ι Μπέκι-β. οοοι.τοιο _

οοιι:οτ ?ο:τ Οιίβιοι. νι οοπιιοι :οι Μι. ιο. ά: οοο.

ΟΜυθ.οορ.14. οι απο. ι 3.οιιιιιι:οπιιοοι,οοπιιο ΡΗ

Μ!. Βιοιιοιο ι)οι-οιιιοιοιο ποιοι ποοοιιοιιοι.ο :Πο

οι! ι:ιοιροοπο;οροτο ιοοτιιοτιο Μοτο; οοοιοποε ιό

οοιιοοοπι ιιι:ιιιοπιε οπο” ιπιιιοοι οιιοοοιι ι:οποι

νοιοπιοιιο, οοοιι ο ποιοι Ποοε , νιί:οιιιοποι οι::

ι οιιι.οιιρ. ι 3. ιιοοοι,ί/ιι ε.ιιι€αι.οι! σ.ι·ρσι9οι , περιιιιιιι.ι

. ιιστωιοπιι,οιιι ο” πιο ..φωσ βιο άσοι οιιιιβι·π οι..

ι ιιιοικΜΜοοβακι: ιμοπιιι,οιιιιικι ιιαπιιικ.ιβειιιιιιιι :αιι

` μι: άιβυιβι, :πιο ιπαιιιιιικιπ!ι: αιιιιιζειπιιο/ισι Μει

ιιι ·υΜοοικι· . άισικ σουιβάι ω... ιιοικ[άκωι @βάση οι:

ΜΜΜ: Μεριιιιιιι; ή· κιι:ιΙουοικοι (ζωο: υιερωρ..

.μπακ ριιβωπι , οίκω ΟΧιέΙΙΒ ιικιθκ[έοΜ ριιιτιανά,

........ι... :οποιοι ΜυποπαΙιωιιι έΙοτοιω , “πιο μ

τοποσ ιι."ωιοι.ιιι οπο, ωοχι....οιιιι Μου Ιοι·ριιιιιι.

@οι ιιοιιιιοιιο οι οοποιο8 ποπ πιει: ιοοοιιοιιοπι,

νι ροτ (ο ιοιι ιιιιο Βτοιιιι ίοιιιοοιοπι,δο οροιι ι)οοπο

οιοτποι έιοιια ιοοιιιοτιιοιιοπι , τω νι ι.)οοιιιοπιι.

ποε οιι ιοο ιιοπο οοοιριοπιιο ιιιοποοε ιοιοτοι οι: οι·

ιιΒοπιοι.νι ριοριοιοο ιιιο ποπ πιο , Ι/ιιιιιιιιιικ.ι. ρο

ιιιιιιιικι, ιμοπιιιιιιιιιι, ριο!βοιιιιικι_ Ιοιιιιτοπιιιιιιι, άψο

%ουιιιικι , Μω.ιιωι: , ιποριιιιιοι. Ειοιιιοο: οι·ιοιιιι

οοιιιοπιοτ ο (Παοκ (ιι:ινιοιι.()οίιιοοιΜοειίιοι,οπ

Μπι!. η. πισω; ι·7.ιιο ίσιο. ο· το. οι ΕριΠ. ..ο

ΗΜ. ΑοΒοίι:ιποε, ιιοιιιιοιιοιι)ιο:ι:νιοτ, «πιο. τ.

πιιοδι.ο.24,. πω, οιοοροιοι:.ιιιιοποιο Βιιοι οιιο ο

ποι;:ιε,ιοιιοςΧοι:ι:οπιοπιιιονιιιοπιοτ έΖωι.ι.ρ.οκ. 39ο

28 πιιοιιι.3. οι. 1.8( 3.ρ.ιιιι.6ι. πιο. 5.". ο. ο· 3 ο.: “Ε” '?"'
/ἔπιιτο να.

ρωιιιιι. «μια. ΔΙΙππ.ιο 2.ά.28.σ"'Ι. 1.8. π.. η; 2, άΜΗΜ -

Μ. 28.”. 1.678. 4. «Μ. νι:ι ιιοοοι, ροΠο ιιοοιι.

ποιο, «Μπάσο» βοδ6"|άδΜ|θ ριιροπιπρστ Μ, φαιά οι

πιιιιιιηιιιιιιιοπο:Π ι οιιοοιριοποιοιπιιοροιι Βοιιοο

ιο: οιιοοοιι, οιιι οοιωιι οοοιι ιπ ιο οι, ι)οοιιοοοι

Βιοιιοο: οοιιιοοιιιι: 8ο «μ. πιο: οπο. οι. ι μοι ι . δ!

πικρά: έκδιιοικ ιιιιαπιιιι πιιιοπιιβοκοπικτ οι ορμ

ιιικ Με, ς5··[ισεο ποιο, ."ι.πω οι ιιιιιισάκω, μιά

οιΌιπι οι! ρω· ιπιστωοιο οι! ιταιιοπωινικαιοι·οι ω.

οπο: πιο: σοι επάωιάκω »πιάτα ι οι! “οικου οι”

ριιάισιιιοποι «ο πω: ΑΦΜ:: Σουι. οι ο.. Μ. μι. ο.

Μο. :.ιιιιω.ω ο..οιιβ.28.οι. ι. 9.2. ει· σ. 3. οι! 3.

σ· ο.. .9τ8ικ.ιπ ι.ιιιβ.4ι ο ου.οι·.οοιιο.ώ· 3.Μο]7.

οι :..άιΠ.28 9.·ωι.Έιιώο οι ι . Μ. 41. ιιι·.2.;.3. Κοι

οι; οι Μινι'. 2.8. ο. ι. ο· οκ α.. ;. .ω :σπιτι ι ωάιιιιι

ο τ ι 3 οι ι..ιοι.

απ·
Πιο” τω. οιιιιιποπε, ψαρι ιοιοειπ ποιιιο

 

ισι



35.:: Β:/2:. .Ϊ χ”. -Φοποοοβοποο πω... δοέ:'έο Χ

:π 1. :οι μ. π. πο. π. 3.0· έ:: 2.πιβ.27. π. τω. π. 2.; π:Βι:ι·ιο:ο: πιο:: ρο::ί:: :ἰ ::ὶί:οἰ,πἰί: οπο:: π:: ἱρίἱο.:

οοπο!..:..π π:·.3.οπο.4.6·· οί:Π.28.π.υπ.ο:. π. ό· μπι ρ:πι::: Ιιο::ιοι::π:: ::ο::ί: :π :οπί:οο::›ό: οπο:: . .

οπ3.ά:ή'.27.ο.·υπ.π»·:.3.οίπο ο ΡΜΡ π. π· :π 4..άψ.14. ' :ίί:|ιο::οπο. πιο ΗΗΕ:: :ο ίο:::::::::::: ρο::ί:π:::ιά

4.1.67. 2/ῖπο : Ρ::ία:.ίπ ο ΦΠ. πο. άπο. οπο: :οι:: :ο ::οπ::ποε ρ:ορ:ἰο νι::ο:: :ίο:::: ποτά:: , ν::

. οπο: . οπο ππ:.:57°ένπ.σπρ. 3.:οπ::οι: ::ο:ο:πο: δε' Ποπ: πο: οποιο: π:: ί:ίο::ι:: π:::ίΤο:ιπο: ι:οπί:- 399'.

=·· ·· :πόιι·::::ιο: όιίροι:::οπ:ο: : Β:ποπά. έ:: ε. ά:Π. 28. · πο. ()οπί::. ::Ηοςο: ί:οί::::π:: :ίί:π: οι:ί:ο::ο- α,Μ',”.;

: π. ο. ...οι οπο:: . ροίί: ::ο:πιπ:ο: ρ:: ::οποπ: ο:ο- ιιοπ::,ο:οπι::οπ::,δε ο:πιιοπ::,οι::: ίο:::ίι::::π π. "οπο...

:πιο , ίοΠοε ποτο:οο νιποοε :πωπω , οι: 8::::::ιο: ί: ποιοι: ρ:οροποπ: , 8: οι: πο:: πο: :οπ:ιποο :κοι

ρ:::ρπ:·πι·:, ποπ τπ::::π ίίπ:::::::πί::ίι ρι·οοπ::π:ιο πω, ί: ποπ ίοΙοο: ρ::ί:ο:ιο, ία: απο: Μάιο:: ί::

°ίρ:::::Π Π::, ποι:οο:ππ::Ι:&οι·οο: σπα:: π:: :ρίο- Μο: ε: ίοΙο Π:ο ρ:πιί::::. π. ΑΠοι:οι Β:οε :Π:: 400.

. Με· πω: Ωιίοι:ι:: :Π:ιεοπιο:. κΠοπο:,ΚΜππ.δο:π: Ρο- ' ::::::ρ:οτ ρ::ίοπο:οι::, :οπ::·πΡ:ι:οπ: πιο... 1 ο. π:

Σ'ί2"Ρ""' Μο. Μπ::ίιίροί:ι:οπ:ι:: ποιοι:: οποτε:: ίπᾶοιο,ορ- ι οπΕπ:ιο οοπ:ρπ: , οπο: ποπ ο/ἰ ροο[οπποποπ :καμπ

' ΜΜΜ! ρ:Ποπ: ἰωρι·ορ:·ι:ο: , ::ο:ο:οο: , ιπό:::θ:π:::, ποπ ι Βοπ:, |ἑοἔ :π οοππ5οοπ:ο,οπ: πω: ::ἶ.:$°° σκοπο: ίπ#ϊ

π:::ίΤοτἰι::::. Κ:Πι:οι:οι:: δοοοο οπο:: νο:οπ: :::: Μου:: απορια: οβ πο. 8:::ο:ίπ οποία. ί:Ι):ο: ίοπι::

:ἱ:οι:: ::::οπΒι·οο,8: ο:: :ΠοιπΞ: :ίοπ:::::π: π:::::::- ί ετπ:::ιο: νο: ::οι:οε, ::οπο: Μ.: οπο: ο:::ἱ:ἰε :ο

::οπ:, οπο:: Βι·.:ιοἱι:::: 8:Πο::οΙ:::: ::οπ::::οπ::::, Ι ρ::::::ρίο:οπ::::ρ:&πϋ.ϊϊἰϋϋ=κτ:°π°ῖ ΡαίοΜ· «η.

:οι ::πιοο: ::Ροεπο: ::::::ιοι:: ο: ι:οπο:2πο, ποπ Ξ τοπ: :::::::ο:.3. Ρο::ί: πο: ίοΙο:Μπι:ιο:π :πιο '

τοΗ:ι. Ροπο.:ι::. ::::ιοι::ο, [πο:οπ:: οποά προ:: 1)οπ: ι ο ίιπρ:::ο::,ν:ά: 8.ξ::ρί:οπο ι:ο::π: Ρ.::::ε, οοί

ποπ ά:πο84:/:οπω .....:...... [οπο:·ππ::ο πιο:: ο/ί, οι .Όπ- ίοἱ:ρι·::ιί:οεἱπἰιἰοο: ίε:ίο::: Ροοίο :ι::ρ:::πο::: ::

παπά οι...: “πω η·_ ".2."πω, η,.ο:οοπο π:οπ- 8ο : ίο::ιο:: ρο::::: :Ποπ ἰρίοι:: οι:: ιιορ:::::::,

η :...... ποιο” Βοπ: .:..2..... έο..::ο, ` ::ιο:: :ίδα:ιο:ί::ρ:ο ί:,οοο::: ρω πο: οποιο.

396. Ε:::οό:ο: ίοπά. ρ::οί::::πι ί:π:. ::::ο8ἱ:::οἰ: $€ωΜ'8 Ωω· Με” : ΡΟΗ:: ω)Φωεω "ϊ:Β0$

·.ερο.:..Ιο: τ ΜοΙ:Μπ. ο·οποοτη'Μ ο”. η. οπο. :3..ωρ. ιο,ι:οροι ί ρ:ορι·ή: οι: 8:π:Μο: ί:ι:ιίροπ:::. Ηει:ί:π:.ο:::π

.ί""έ,.". απο:: ίο:ι:πτι οπο:: :π ί: :Η :ο ν::ιοο: οποια, ι πο: :::::ρο:::::: οπιιοοιει:ο:ο::οπ: Ηοπ:·ιο.οποά

ΜΜΜ Β:ο::: ρ:είΗ::ίί: ρ:::ο:::!ιο ίοω 8::::ι:: , ν: Μ:: | ΙΙίο8πο.5°.δ.Τω.1 2..4.10947°.6-Ο'οπ.: :2.πτ.π..ό°

” :οποια ο ποοι: :!ιοι::πιοτ , οποίο: ορο:::: ει:: ίι:Ιο- ι 3-#Μ,"Μπ 2.οί:Π.28.π:·.2. Βοποπ.ο:·:.2.οπ.:.ΜΕ!π.

πο:: Νο:: οπο:: :ο οοπιι:πίοοπο οιίιέππ: ο]]Μπ:π: πιο· φύ.1.47:. 3.6'ομ·οο.οπ.·υπ.ο:·.:.οοπο!.·υ!:.υ.Μοοο:· μ.

οι:: ππ.·ο:!ή:, ·οί!ποπο απο" ο:: :π·οοπποπιππ, β.: οπο. 1 δ. Ε.::έ:Π::.ό" πο: δ6 ε: ί-0Νίοϊί (ΜΗΚΗ: ©Χ “στο

που:: :οί οοιιππ:: πού:: Οπ:Ππ: ..ορο απο.: , οι οπο- ου:: πω:: , ποΠοι:: πό::ο:::: ωσπου:: ί::οπο::: πο·

πο: ο.: πο/πι: οπο.: ποιπποΜ:π: οοποπο:π:π [απο Ϊ 0:90:10: Μο:::ίοο: ποίοο: ίο::Μιποκι!ιο πω::

οποοί :π ποὺ:: ο/Ϊ, μοβ: κά:: ο/]οπιππ.ν:ιΙοπέοποιο, πω. ί οσα:: :οπο :που πω:: ροίίἱ: :Πο ι:Ηίροί::ίο πο! ετ::

οπ: ο.: ·υΐοροποι ....ιροοοπ Φοπο:ππ:; ο: π: ΜΜΜ: Ν Ποιο. :πο ο:: πάω:: ::οπο::: ; ί: ποί!οο: πάω:: 6ο.

άπο:: @που :π πιο , /πποπ :π :ποππ ι.ο.π :Μοτο/πο- ποπ: ρο::ί: ί:ο:::ο ρ:ορ:ἰἔι νι::ο:: :ί::::::, ποπ ρο

:7:·ο μπι:: οποιο: :ιο/πο , μ: Μή: πο:: ::..:", οπο.: τα:: οπο:: Ρ:ορ::::πά 8:ιι:ιοπ: ί: ι::ίοοπ:::.

:ιοί Ποπ:: ποπ οοπππιπο:ππ:·. να:: Με:: οπο: ί:π:. Νο:: : ο:ίροί:ι:ο οι: 8:ει::::::: :Η άο::ί:1:Ρί:νί:- Β:Εξ·ώΡ

Ξποιοι:: Βίοι:: ποπ :ο ί:ιπΡΗ::ι:::: οποιο, ΜΗ ©ορί:νί::: :πωπω ::οπ::π:π: ππΒἰΙἱ:π:, ν:ίπ::Ι:ί:: ....(..ω ·

οποιο., πο: ίπ:: :::::Με οοιιποἱ:, ν: π:: οπο:: :πο- δ6 ρι·οι:::::ιο: :πιο επι:: :οο::::::οι·. ίοΒΙο:Μι::- (απ...

π: π:ιτο:::ίο: :οποία ίορ::πο:.ποοι: ::::::π:ο:.08:- Ρωτο::πτο. οοπ::ΙΙοο: ρο:::οπ: ο :πορ:τοποο ιο:

:: ΟΡ::1'2 οσο:: π:::ο:::ί::: οι:: Ροίί:::: ίορ::ποιο- ΡΩΜΗ:: ΜΜΜ:: 2Ποοέ: "τοπιο Ποιο:: οπο!" :ο

 

πω..

 

Μ:: οποιο: π:οι:οπ:. 8:::οι::::οπί:::πόπ:::, πο: οοε:ιΙΙ:ιο: πο:: :οπί::·

1 #2' ::.....ι...._ άκω;::.π_ 1. πω"... ...π.ε.ι. ο". :::,ίἱο:ΠΙοο: π:οο:ι:: ν: :::::::ο::: :οπο:οποι::, Ε·
ο Η” · . ο . . . Α - οι - .

ΜΜΜ :οΙιε, :π πωπω :::οποίοΙοε πω:: ί:οι1:8::0 :::Βοι- ο: ν: οοπ8:οοο:: ε... οι: παοκ: :ρω ορ:::5, οι:: -

Μ,.β..,,[ :ο:ο:Β:τ:ιο , ιοοὸὸοὸ:ο:ο:ιο ι:ιοιπο @πιο , 2ο- :κ πο: δ: νοίοπ:π:: Π::. Η:: :οπο:π::ε.

οποτ.:.Βοπππιι:πιπ:οά οπο, .ο οοπππ:ο:· .πέ·υο:.Ρ:- Π ι ο ο π. Νο:: ρο::ί: |:οπ:ο οπο.: ρ:ορ:ἱῇ: οπο.

π: στοπ. Ηι:::ι::. οοπππιο πο: Όο:π:πο απ:: ό· απο ' :οπι:Ηεπ: ί: α:: 8ι·::::::::: ::::::ρππ::: οί: τ:: πο:: :ο Π"?ί"ΐ ο

ποποοππο: Ει::Ι:. :8. Ε.ιοπο οπο:: οι:: ποπππ:ο· πο:: (Σο:ποΙ::: :οπο:πιοπ:. Αίί:::ιο ι::ί:π::ο:. οπο” πωπω. Εκ. : 1. Βοοο π: σο: ·υππ:π ο· πο. Τπο...:.Μ 6.οοοοπ ει·:ιο:::: :οί:ιί::::π::ο: οπο. 3. Μή"...

:παπι :πωπω π:οπο:π :π πψπιὐπ: οοοπ:π.·υ: :π ΡΜ- οπο ρ:οποποοπ:ο οπο:: Ε. :πΦππποπο στου:: :Μέσω- ίπ.ί?πΐο.

πρι:: οπο:: ππ:οπίοπ:. Ρ:οο::::.: ό. Ηοπο:π:: ο!! οπο- πιο πο:πιπο:π ποάπο, φοτο:: , οί:ίξοπο , απ: Ικοπέ:πο

ο που:: ::·οροπου·οπο Πο:πιπ:οποππονο Ι:ποποοπ.Μ.::ι. * ποπ :οβοοπ: πωπω, π: ο: ὲπ/Ιῇοο::οπ::!:π::π οποίο

: 1. πω:: πάω: οπ:πο: πο: |ποοοπ::: ; ώ· ο8ο πρι...: :αποφ @πω ...π.π...ιο.... =χο:·όωω , πάω".

πω. Ε: :::ι:::π Ιοοπ. 6. οι:ι:ο:. Νου” ραπ? ·οοππο ο οπο. Σ. ::ψαίοοποπ:: ο.::ο:οϋποπ :π πάπί::: ο .αφου

πο! υπο,πώ Ροιπ, πιά :πῇ: :πο,πο:οπο ποπ. Κο::::ιπ. Ε απψ'ποπ ω... Ρπιποπ:οπ:οοπ::οβοποποίππ: Φ, πο::

7. ?Μο πάπια: πιο: , Ρ:7/11σο7οππο:Μ οπου: ποπ ί” π: ..ο οπο: ·οοοοποπο, οπο: ππΙ£π οπου:: οκήοπιιοπ: πιο·

οποσ. :.Οοππιο. :5·9ποπο πω... ο:@ποπ ο· ί πιο:: 21οαυιΜ7. Ρ:πο::::π ο. ιό. :::ί:π:: , ω. οπο::

Ώου:: οιπ: :π πιο οπο: ποπ /πι: , π:: ποππάοπιιπ: Μ: Πο: (Η::ιίΉ 8::::::: Π:ο @Με δ: ιπ::::ο:::: :ίί: ποί

οποπ:οπ: ίπί7οΜπί : πο:: πο απου:: , π.: Βοποπ: Πο: :πο- ί ί:. 18ο:: πω:: :!ιίροοι:ο, ει·:::ιπι:: ρ:πο:::!:πε,8:π·

ο·ποπ.(.`ποπ οίιο::,ιποοιιο::.οπο ι3.ΒοίΠοπ.ίοΙ:οι·ποί, ω:: ::::::ιο:::: :ί:. Ροποπο:. ν: ορο: ί:: :οποιει:: πο;;

ς0κο:Ιπωμ0°οΡ7:ΠΈπαι οπίπππ. Επ:πάιο:: . ποπ :Βο, :::::::οποπ:, ποπ:: Μ: ::οίι::::: ο:οιπ:: :ιο:: οπο·

ω: ΒΗΜΑ Π:: , ·υποπ:οΜ οπο” Ρτο:οδίδοπ:: ο/!οποπ. οπο: :ο οπο. ω; ποΠοο: οπο: :ο ροή: π::ο:ί:ρ:οπ

ω... πω, τ::::οιπ, ποπ ο:ιο/ο :κοπο π..ο.,ρο Μ”- ί:&οι:: οι: ::οίό:::: οτό:π:: απο οπο:: : ::Βο π::

° · "πιο “πιάνω σου: οοορο:·π:π:π[π@ οίοοΙ:πο:. Οοο· :οποιεπο ιπ:::ιο:ιο 8::::2.Μιπο: ρ:·οί:. αμε::

:::::::: :·ιπι:::!οο: Βου: βοά:: Βοποι::ί:ά:::οπο- μι:: παω:: ρ:οί:&οπ: ποΠοο: οπο:: ο:ι::π:::: ίπ· . σ' ·

:::ίπ::,πο:::::::::π ιοί: ποπ :πίπιτπ::ν: 3.828. Μο· :::::ί::ι:, π:: ::::τιπί::ί: π:: Ηπα:: ίορ::πο:.8:ποπ ο

π:: :::ί:ι:::ιοο: 13.ι.ιομοοιιωποι :::::ρίοο: 0ο- ί::::ρ::ππο::ο:·όίπ:ο: Μια:: ::::::πί::οο:" [μ

:::ιπο, ηι:οό :ιιο:οπ ιοί: ποπ :πίπιι·οοι:; οπο: Η::- :::Ιιπίΐ:&ο δεροοοὶἀ:πιἰοῦοἱω ί:π:ο:ίορ::πο:.

πω:: ίοο:οπ8::,·οοτππ::π:ποποπεπ .οπ..οι. άο:πποπ Π : ο ο ο. Νο:: ρο::ίὶ: Ι:ο:::ο ν:ι·:::ο: ρ:ορ:ῆ8 έ 8 Ι

8 ποπ::πιποοο.Βο:ποι:α: Ποοεπ:8::ίί:: οπο:: ::ο:οε ό:: ::οπΒι·οο οι: 8το:ιοτ:: (ο οιιρο...... (ῖ:πί::οι· ωἴ:: “ -

π. Γ;; .χ :ρί: ά:ίιο:::οι:: :πίρἰ::ίί:: Ρ ο. Εοπό::ι::. Ηοο:ο- ::::::::::: ί:ι:::8: :ο!!ίΒιιο:::: π.....ρο. Π.οππ. 3.4. ,:"πίζ Π·_

οπο: :::Βι::·ιοι:: :π οοπί:ι:ο:πο: πω. :ο !ιο::ι:,ν: ό. Φ· 2:.νί:: :Σοη::·π ΜοῇΙιοπ. :::ί:π::. Β::::ιπ::: Π:: μ

:.:....π.

πω.: :οοί::: ο:: πο. ποι::ο. νοιίειΙοε ποο::ποι:ιοοι:ο: ποπ :οπ::::ίω ωοσωιιοποιοππωπωω, οπο..

ίσο: πω::

406:



δο7·

τ.εωυ.

οο8.

ΜοβΙἱυυυ[

Χουυυυιουτυου

δυο: (Μπα.

άθ9

$ιυἱρ:υου·ο

Σοβιυ00Π. ι.

Δυαρι/ι'.

Μο.

:Μου 1.

" οι ι.

Με” @οποοιβ:οπο δ'υνυ:ιο. .ΐοέξυό

· Εκο 8τοτἱοιυ ΐοοοτο , ντ8τουοτυ ιρίουι ιυιιοοοικι_οε:

υοο Ποιοι: υοίττοι:τι ο:ιροάοτο νο!ιιυτοιοι:τι , οι πο·

οι: ιιιου:ετοιιιιτυ οοοίοτοτ: υοο ετιιιιοι:ι εστία::

ΣπάουιΜυ:::, ·υο!ου:υιου::, ά:|ϊάου·ουυυιουι:, οουυουυποο:, Ιο

ου·ουυ::ου:. ·υ:ριΙουιυιου::, Πυυοἰοηιυὐυι:, ρουτυυυυ!υ:::, ουκ

ι·οοιυυθ:::, ρυιΜιυιτυθ:ο:. , Μ! ιρΓουι Εκο το ο: ου·οιίουυυυυ:,

οο!ιυυυυ::, άοβάου·ουυυ:::, 86ο. 8.: :μου ιο οιιιυι οροιο

οικω υου ιτιοἱριειαιιι: . έ:: ροί:οτο μοι· Ποι ιοι!οτι

οσιό::ιιο οόιιιιιου:ιιιτ , Μ! :Ρίο υοοιουιιΙΙιερτ:οοο

τΙουιιοιιε Βουι: οπου: . δ£ θώκο. οι οιιιο:ορο τι::

οπο: ιυΐριτιιτ. Ε: οπο. 7. ι!οΕυιτι.ιι·, υι:Πιιτυ Βουιιιιι

οι:: ποιοι: νἰ8οι·οιο οροι·οτι ρο(ΐο υοοοιυοιο,οιιοο

ειδ ωσπου: ροττιυοτ. Αφοι ἀιἴροίὶιἱο οι: 8τ:ιτιοι:ι

τοοιιιτι:ο οι: ΩιΙιιιοιιι ροτιιυοι. Πι ο. ώ· 2ο.ί::ιτιιιιιιτ,

τμιοτιο: Βου: :ιΒιι1ιιιο, Ποιιιοιυ οσοι: που: υοιοιβ

εοφ, ν: οροτοιιιυτ. οροτοτι: ἴοιἱ ιδιΐροΒιιο ει:: ετο

του: οι: ορο: Βοιωτοι οι: Η|ιιτοτυ οτοιιιιιιιιιτο:Ιυ ι 8.

ι3.0ικ:οάιτ, ι:οΒοτι ιι:οτοοιιοιυ Βοοιε·οροιιοι:ο,|Μ
Δ ρνου” 9:46 υυουι άο!ιο:υυκ,ρυ·οτοοιη ωβουιυ. Ιυ 22.άο

σα. ιιιΒιιόοιιιο υοΒοτο ιιοιοιυοιο,νιάοιιοοι, φωτ!

:κι Μπιουτ:: ΐρο&οτ, ω:: ροι:τοτιιιυ. Ε:: Τυιά./Ξ[ ό.

πρ. ο. οι:: όοθυΕτ, υου ροίἶο !ιοιιιιυοιι: Ποο μι::

Με Μι:: νο!ιιυτοτο οοτοιιι Ποο οι: ιιιίιιιιειω ΐο

ι:ιοιιοτο. Νοιιιιο πι.. Μοουι τιιιι ι!ιοιιυτ, οροτοβο

πιο ιοοτο!ιο, υ:ιιιιτο: νιτιοι:: τω.. ,- οι! Βτοιιοιυ ίο

Ιτοττι όιΐρουοι·ο ντι:ιοτιτοτυ ιὶο οουΒιιιο:-υοι.ο που

Ποο ΟουειΠιιτυ Ματια:: ου:υιο ορο:: :ο ίοΙοιοιυ

ίρο&.ιυτιο αυτο 8τ:ιτιοιυ , ου:: Γιιοτ ετοιτιιι: τυοτιιο

οι:: ίου! :μια υιιΠιιιυ σου: Βουιιω οι: Γειδιιιοι:ι ροτ

Βιιιου5 Ροιοθ: :ιοι::ο ίιοο 8τοτι:ι άδικα: οιιο;ιτοτικυ

σου: :ιο £0υ81°ι:0 :ο ετοιιιιω ι:Ιιίρουοιιο, τοιιιτιιιιι

οάίο!ιιτοτυ ροτιἰιιοοι : $ιομιιτ!οιο άπο ίιιτυοιοιιιτ

ιιιίιιδοειτιοιιι: ο:ιοι·ι!ίιιιοΝοι1οο ΜιίΒιιουίο: σου·

ιουι:Ιοοουτ, Βου: ορο:: . ι:ιια Βτιτι:ιιορτοποάουτ,

άοορυιΠΒυο νο: ιἱο οουΒτιιο ιοί-οι:: ρτοιυοτοτι; ίου

:οιιτίιω νοΙοιοοτιτ , ιιιορτοοοιιοτο τοιηιιοιοιυιτιου·:

οιιιιιιοο! ἰωροτἴοᾶυιο οι: ροττο υοίττο, :μισό Που:

ιιοιυοΙο Γι:: Βιοτι:ι ιι:ι:οτοτ, ρτοι:ουοι·οι , οι: ροι·Βοο

το:: νι6'οπωυ. ω. οοΙΙο:. η. αρ. η. υοτι Πιο του·

Ιο οΠοιιιιιε τιιοτιιι , δικ οι: οουετιιο , :ω :Η ι:ου·

ιιιευο , ίοό Πιο ::οιοτο ι:οίιι:οι·ιι οι: ιοΒοτι: ΐοτοτιιτ,

Βοι:ετοιιέ ιιοιυἱυι ιιυροτιιτι,Νορουιιτο: οίου:υυυουυυι,

απο :Μπι πιο ά:βο!ο:οβο άσο:: οουυ[ου·υ·ο υιάσουυου·.Νοι:

ΠΙΝ:: τυοι·ιτι τυουτίο ιο :στο ΠΙ:: οοΠ:ιτιουο ει.

Ε:ιάοιυ νοτιτοε ιιοι!ιιι:ιιιιυο:ο Μου. ό. Νο:υυορο

:ή·ιυουυυυ·ο .το π:: υιῇ Ροκ: , :μου υυυιβυ ου:: , υπο:του·::

που». ιιι οπο ρουτ!οτοτ ΑιιΒιιι:.!ιίυ.1.οου:.έια:ερώ.

?οίκο οορ.19.νοτοιιω 'Π·υι.νου:2τ:Νουυ οπο: οπ,τ!ιιιιο:

Η:: τ: Με: ο!ιο:οο »που υυιυοίίςοουυυι:: ρυοοοάουτ ·υο|υου:

“του”. Ωω: τυοΜυκυῇ που: ΦοΩ!ΜΙΡ το :ουυυουυ που”

 

·ιἔ·#ἄ

:.·ορικου·ο :οριο οι πού:: , οικου/ί οι· υιούν,[Μ/οβουουυυτο

“Π” σο: Ώου Μ: @οντιιι5: .·Ιυ·ου:/ϊο. οι». 7;ο”.

Μ.ιπι!. ..ο ρ·τοοουο ιιιυ,οοουοιο!ιιτι: Μάι: ω,εμιοιι

ο ρτιιοεὶ (Μίκι ι:οειτοτιουο ΐι:οοιιοτ, ἴο!ι Β66::)

οιιουοιιω :Ποτά κ!ιιο::Π.2Π:οο:υι ουκ: Βρυ)?."Ρο!υ2.

ὁ τοπια! ιυίτττ, υι:Πιιι1: Βουι:ιυ οοιιάοτυιυτ”πυι..

Ιου: νοιιιιιιοτιει:ιιοτουι οι: Μαιου: :ρωι..ωιωΜ

Βοτο :οποιο οδο ροΙΐο. Νου:: ω... υυυϊυιυ): . ἱηηιιἱτ,

ή: αφτο""ουκ προ”. ρουι]ί απο !:ουυιο οορι:ου: Η.

που», οιιοοἰ υ:0::έ:Μι ου:ριυ, ό· ρυορἱουοιιιἰο ρο:*υιευι'-τυορουο,

ουιο.έ οπο:: στου: 0::ριουυοίο οοριιου::τ, 9ϋ0πυ0οἰ0`υἄ°Ϊἐἡφοά

ΐ οπου:: ι/ί, :ά σέ? Μ οοευ:ου:ίουυυι οιΙ:4Μά (που: υίουυβρω:

Μουτ: κυριου: τυο°υιοὐ:[υυυο:·υρρΐ:. [κι βυῇῖοιτυυτυο πο

Π”ο:: Ποο :Μ Ε: Μ:ο 9Μζά:Η ουυυρ&υι:, :ά ε:1·.:.ιωι

ρέουιά:συυυ .:Ι:οιο:οι οσοι-βιο οίιυιυυυο οιἰιυ:ιου·υο ΗέουυΉ β.

πιο:: το: Μοτο ιιυ·|υυ:υυο Ρ - - · ο -- · " το

Ρτοο. οι: Ρωτώ. ιυτοττιιιο: Λι:Βοίτ.ι οι·οοινιο.

Βυθ.τ!οάτιιιιιυ: ρτοΒττυιιιτ,οεοττιιοιἔ ἰ!Ιοο› οου`τι°Δ

ιιυριιευοιοτοε 8τιιιιρι όοίοιιιΙουτ. Ρι·οΓροι· Με..

8τιιι:υ Ιιοοιιιω τουτο: ΟοΙΙ::: (:`ο!!ιιυ. ι:ουΙοτυρίθτ. Η:

οιιο ο. 26. ιιο6οτ , υι:ιοιυοτυ ρτορτιο νιττιιτο οι!

οτιυοιριο·ωυτι: αυτι ροίΤο : δε:: :του Μ:: σακιά:: Φ·

ρο:ου::έυ·ουιο Όση" άουουτ:: :οτυ·ευυου·ιουυυ ορυυυυουυυουυυ,

(9 ορουιιυυυ :υυου·υκουυουυυ βιιιΙΙ:: , Ιο770”ου: “πιο” ....:..

αυριο:: , ς: άψιίου·ιο ·οοτιυουι: ιυοβουι που , κου οι σύ

:οικου ί:ουυυιυιτουυ /Μιρου,[Μ ·υυβοοιείΙυουυ:: τιιριά:ουυυβ

ουο::υ:οο οι ιουυουουυαυυ: υυπώοο , βά ο: υυυιτ!!2ουυυουυυβ

ου:ευυυουυ:ου:ορτροοοίοι,8τ !ιο.2. ο:: Μου. Οουτ. αρ 8 .

.Οπου ουπἰοιιιουου/ῖοιο ...που οποία αυτώ:: :Μ ωσπου:: ,

το· ω:: ω:: ·υ|Ιιουυυ Ιοέυουουυυ , οπο: ο8ήκο ........ι....

ιιοοτριου[οτιουιάυουυυβουυ: Ιούοπυυυ.Ριι :Βου και: Ερψ.6.

Μ Τ|οι·οοίο, ::ιρ.7. Η:οι:::έτοι:ο ουίικυου·υιωιβωροτ ο!ί

πού:: ο Π:οροῇου:ιἰυ:υυ::ῇο υπ ιρβουυι ουοουἰροβυυυυιο:, υιο

Πυ·υ: οικου:: οβρυιουυιυο: : που: :πιο ΜΜΜ ροοα?υρβ

|ζι!το:υυ οΜΠου": ουῇιἔἑῖυο: , υ::]ίουυσιυ:ιτυ::βιαι: ."ωο.ι

:ιυ:. Ό: :προ άοβάοτουυυιιι: οο!ικιου:α:υο @απο |:οο :ρ|υου::

οποιοι:: ορια: οβου·ο::.ο. ΙΜ: οποιοι:: ιουρο :υυβουιά: , ο:

Μάριο: ροβΜρ/δι τρωμεουυυρΙιυι:`:υι/ἰιυυ‹ἰι:κυ, που» ροβ

οτυιΜυυ:: άουτ. δ: Μ;» ι. ει:: Μουιιι:. αφ. 8. δώσω

ορου·υουιο @πιο υυιτυ·ιτυυυυ: Μπέκι: |υουυυουυυ ώ· ιυυιττο:3:ά

έυ:Πιι:ιο:υι, ε:: οουυβουυ:υυυο: οάρ!οτ:ουυ: . Ψτυοοο ιυυοβοουυ:

το |:ουυιιυυο τ:ο!υιυυπο:ουυ:ύουυουυυ. Αυίο!οιιιε ιιι 3 . αφ. ε.

Διὶ ΟοτιυιΙι. Νου: με.: |ουβουουυ:τύυυ:::: :.·οέ:τιιτοο!:-«

μιά ο υιοθυ:, ι110ι.ιοι:%ΠΕΜά:88Ι Με οποιο., οι:: ριουουυ0

σ:: ποὺ:: τῇ @τι οορυκυυ: , ό· το: 1)!0Χ8%|9ά!!ρΡΡΙΩ·

υυ:ουι:υουυ:. @ο οπο» που τοπία:: , μου:: α:: ευρωπη

μου: ου·οοίου·ο Ρ Μ... ιμιέρρο στοά:: ιι!ιουου.ί,υυψρυιυο:

οοριτουοουυι :β ου·οιίουυάυουυ:. δ: στου: υιουψ:1]ϊουυου:: σοβι

:::ιτο !υουυ: οΙ:ομΜ ο:: πού:: ; ρτο[οί?ο Με ιτοιίου·οβαρβοι

ρ υπ:::,υμο:Μπο οοριιουυου:: που: ροβουυιιο: , |2ά/:4Μοιουπ.Μ

να:: , υυφ·υοΙ::. Τυ·ιιοιυυιυ προ υυυιυ·ι: οποία , τ:: :πω ι υ20.974,40“ ά· στοά:: ιυιτιράουυυυ::ρο 20ο:: ειδ,

ού παο , οιοιυυοιω οπο: οι ιρῇ: Βουυυυυ:::υυυ ..ωωι: ορο- ,

και, που: οι Ιοουυπυιτ:, υποάβιτ:°υ που: ροι::ϊ' . /υτοἰουιτο.: Οοτιυ:. 3. δ: ΡυιΙιρρου.2.. οιωωιι, :που ίοΠιοι

ουτιἰουυ:, [Μ οι ·υοΙουπο: σ: υποΙουυ:ιοτο:ρθου::. Ετ Πο. τι:

Ρτςάοί):.ίουθ:. ω!). 9. ι:ουι:Ιιιι!ιτ: Ι·'ιοἰο:,ὲ τιιιο :Ρίο

ιυιιιιιιυ Μπι: ἱυουοοιιριιτοτ, 6·ιυυτυ:οοιο, @ρυτ

|οί?υ: υίο::::ου: Βου:: ο το· Ε:: άουι:ουυυ ιριοιοοβουυι-.ίου·ι,

οριο:ου:βουυ: που: άου·υ, ουυυυυιυιο που: άαιοιιο: , οι:: που: "Η

υυυοοι1%'ιβυυπ:ρτυ·ι: Μου:: υ·ορορυυου·ο. Εκ Ιοου. η.

Μ: πιο, ιυηιιιτ (Πιτιί:ιι5, υυιουΙρου:Π::[οοοπ : οι» ε::

Αιιἐιιίἱ.ἰ:ο.ο..οουι.ιἰυιο: Ερ:Π.Ρο!ο!.οορ 8. Νουυουυ,

ἱυοιιἰ:./ῖυυο Μαιου! ροιι:Πι: ροήίσουο, βι!, Βιοοτο.

Νουυυβ ρουρἱοτι:ο‹ὶι.υο@:, ρο|βυιυυ!Ιιάυοοπ, υυουιοά:υυ

ουριουιάιουου οσων:: , 93οἄ ο κού:: :Ω , βά :ή ροοβοϊουυ

άκου, ψ Πουοοίωιου:ιουυυ υισοψυ·ιιουυι . Πουυουυυ::: σου»

Μου απ, Ηυο πιο :Που ροτοί:ι:Ηι:οτο, Με :πιο οποσ

τυπικο |ίυπο:ουέυοο οουυ:ρτοίοουιά::. ΟουΒτωοτ ιοι:ιιτιο

τυο Αροθ:. :ιοί Ρ|υ:Ιιρρ. 1. οριο Πουιιυι ΐουτουτιοτυ

οκρουουε, οιροπι:::, ιυι;ιι:ιτ , υ:υ·ισιο:οκο άψυυυκὶ:ιὶ£

σου; οοουιυιιιι οι:: ιυ νοοιε σου: -Βουιιυι· οοορι:,

Βοτυοτι:ιιε Μάϊ. άρτιο. ά Μ; ου·έυ.ρθυ:ο, ο:: ο.. :ιό

οροτο , ω.: ἰρίυι:ο Βουιιιτι νοΠο 86 οοειτοτο ,

οιιιυο Μαι.: οιιοτοιιιιο ο Ποο οι. , οιιι υυυιυυυ:υ:ου:

ά0 Ιυουυιιυυυ οορι:ιιηοσιουυυ πο: Ρ7'0ΠΜΙΙ5 υυυ:υυ:ιουουιάο-υυπο··

Ιου: ιυοἰκοτουουυυ.|ἰω :του οουυβοβιυυι ί:4υ28ιΙ;ΜΠΕΜυ'ΑΠέ0

ώ· :ου:/ουυ|Ε:: Ϊη£ϋ|ΜΜΜ , μι: ρου· ορου·ιπυυο οριο: Μ.

.δυ·υουυυ,υυ:του·υ:ιο: οριρο.τ υυυυυοιοβυ:. ο! Βου ου2οοβυιο :ΜΒΜ

υυοί:'τορϊυ/Ξι!υιυι: ο.φουάιυιυυυ , υ:οορου πο: υισουιούι/ξ·υωυ .

νι:: Μ.. άο·οδοιίτιοιι: ετιιτιοορτοβοιιιιυτίοιιιι

ι:ιΒυιΠιιι:ει. Ηροτου7. οποιοι· Εριίὶ. :ο (Πούιου.

υουιιο,υοοοΙΤ.ιτιοι.ο :Πο οι·.ιτιου: Ποι. ' ·

ΑωοτοιιιιοΜυ. ιο. Ερυβ. Ερώ. 84. μ!! πτυοϋυ:ου:

ά“2.(βο' |

@ΡΜ

Ρυο!υο του σε:

ι>.ιωω.:.

οι;.

Ήθ·

ω?

ΒουυιουιιΜ:

.4υσειι/ΐ·

"αμκ 5:42%ι:ου· |

σύ.

. πο: !ιοτο: οουίοτιριιτ οι:ιιο:(-ο: Ρο!ο8. ιιι φώτο Ιϋ""9Μ·

' οίδουι!ιτοιΠιυΒιι!.ιοουο ορο:: , ..τι Μαιου: ροτιι·'

ο”.

Ριου:: νοτιτοιου: θοοουιιτιυοι. Ό: ευρο υπυ:9:υοοτ-- <#τοουυβο

οι...: .Βου ου:οπουυυυ::, Π:: υιουβυ·:οου·άιο ο|!,ου:: οι: : :υι

[οι·οοοτ,οιιι ιτιιιοττιιε οτο , ό: ιοιΙοτιτοτόι:ιω οπο·

ἴἔοοο,σιιἱ ωιί-οτἱ:οτὸιοιο ρτοίΠιοτο. 'Ου:ο!ε υυουυ·έρου

του... ι. ροτίιοιοτ. Ε:: 2..οι! Οοτιυι:ι.3. τυουυ·βυυυυ:οβυβο:ουυ:ο: Ιου·ου::το:υ:.Μουσ:βουυ:ικκ: υυυου:υρυΠοο . οπο:: Βάρκι

ο . Ψ”



ει8.

?ιού ω:

·υει::ο: ::::

::οπ:|ι. ι.

0°,#|Φε

Επι:: π..

344

πιο:: :κοπο ιπει:επιο: επετιιο/ῖιο. Ε ι πο: : σοοοεπ::ο·ι

η: πο: εφ οροπ:ε:οπο:ιι: Πει, οι :Ποιπ ε.τειωπ:ειπ,ιι:-'

ιιοι:εοπ,|οειφΙεωπιειπ , ό· οιιο:Μιε οι·οιι:οεπ:ειπ οι!.

ΜΜ,3Φ' βύω/ωά:μ.:::" : Νοπ οπο: :φΜιππΜ·

επιι:._Οιε8ο:ιο: ω. :8.οποπ:Ι.εορ.η. Ηοιπιπι: :ιιοιι-Ι
,σε εποτιιιιεπβοετπιιέ:·ιιιιο ποπ,·υ: ·υεπιο: , ιπιιεπι: ι βιἰ ο·

4ιοβοποοπ πωσ:: , βιει::ι::οι:: :ιοί ιποίιοπαιπ :πεπιειπ *

'Ό::7:. ?ί 1:?Έ Β: πεοιο.:ΐ::::ο 9”:·π::οι δεό?ιο

οιΓεειπε:ειο: : ωοΠο οε::Πιιοοι: οι! βιοιει::, ονο

Π: εοπ:οωεΙιε οι: νο: ι:οπο:·ι:. ΙΒιιο: οιΓ::ειιο ::::ε

ἱπἰι:οπ:: ::::πε:ει οι: ποιο:πε,ποπ ο Βεο.νιιι!ε ι:ο::

ι:ο ΑΡοίἱ'. πο:: ::: Βεο, (ει: ίπ “Ποίο , ου: ρ:οι:::::

ωει·ἰιι: :πωπω πω:: :!ει!ιι,8Ιο:ιο:: ΡοΙΪετ.

Τε:ι:ο. Αι:: Ποο: ίοοω 8:οι:οω ιπ:οΠιο:Πιε:

εοπίει·ι οωπΐοο: , 8: Μ:: πιο: ορει·οπιιοο: ε:: οι·

:οἱ

Κα:: χ.

·υεπιεπ: απο: ά:οποπι|Πιι εισπιοε: ·υεπιεπάο ,εο·[οει: :πχ ::Βο:ποιο:ειοο: οι:οοΝοο:ιοπιοω, :ποπ ἴοΙἱ:;οοι

ει: επειιιιι:επ,9:4οά ι·ειπιιπεεε:, οι:: πο: πω: ιππεπει·ο:. οιιι:ιο:οο:,ποπ ιοπ::επ ἴοΙ::,οοἰο νιόεΗεει :Ποω π:

οι:οάιιιιππ·ε:! (ι:ο::: Γεω. ι::πίε::ροι Πάσιο: Μ. :κάμω εοπι-ε:ι ειιοω ποπ :ε&ε ορε:οπιιοο:. δ:

2.βπ:.: εορ.5·.Λέει::Οιε8ο.Ιιο.Β.ιπομΙ.ο.”.εοπ-ι ρ::ιοοω:ε:Βο ἰπἱιἰι:ω :::Γε:ειιοπι:οι: ΐοιοιεωειξ

ε!οοιι:Νεπιο "Σο 1)εισπι ιπει·ι::: ιιι·επεπι:, ·ο::επει:ε οι: ι:οωιπε. οι ιεεοποοω :Ε:Βο Πεο: ΐοο::: :::ο

::ιο: :μοβ ά:θιιο:::π ιού: ο /ἔ:ἰ πιο:: οποίο ηπα:: οπ:πέ- ι:ο::: πο:: ::οπ:ε:ι ρ:οριε: ορε:: ν::Εοο: ποιο:ο ίο

ιπιιιιι: πιο:·ιοι:.: πο:: άετε!ιποιει:. Βε:Ιο :π 3. Ι.°ιφ.2.6ά

θονιπώ. απο υπεάιιιιπΠε ι:οπε νε:::οιεω ε::ρ:εΠιι.

Βεβοίετιιτεοπ.::ι!ιπιπέτοιιι , ιπιιιιιιπέ:ι::ιε εδ:,άε οπο

οι: Με: Θ· ουσ:: πιο:: :ι:ο:: πιο ε:: ποι:::::ιο ποιοι:: θἔε

_εεω. Ποωοίοεπο:Μ:.2. Ρ:ι!ει ι:ο::. 3ο. :πιι:ο:Ι|ἰι:οἰ

1ειεπάιαπι,·υιιιπ:επι οιιιοίοιπ ποιοι:: ποΠι·:: άιιιιπι:ι:: ιπ

άι:οπι ε/β, Πειυπέισε :::/ποπ οιππι: οοπέ[οπ:επισιοοε

ιιιιώοτειπ :β, πει: απο :Μια οικω :ποια οιαΙΙιπεπ/ίε

τι οο!:.·υ: ποιου:: ·υε!ιπιι::,ιιι::[πειοεπιο: : :·ι:ε:·ιοπι πο

π:: :ιζε:::4Μ :β οε!ιπ οποιο:: Ρετ/ι:ο::. Πειιιποιιε πο:

:ιο :οπο ·οοεοπιεπο βοιιι, πιά:: υιι·ιιι:ε ι:οβεοεπ. !πιεΙ.

ΜΒ:: ρε: ν::ιοια·:: :οποιο ιπ:Πιοω , πο:: ι:οοἰιοω

νι:ιοι::, Μ: ιπωιιιοιε ίεο ροιεπι:οω οι: :Ποιπ εοω

_οιοιπο οποιοι: ε::ε:εεπάοω. @ιο (επί-ο οπο: Αο

εο:ι.!ιο. ἐεριιιάεΠ.[οπδ. εορ.5. Ηπα Ροβ |οοϋπε/:”.

άεεπ,παι: :Με παθετε σ ποτι:ο:επι ,πανε οι: ποεπιππιοι:

Μου: :πικαπ Φάευπ : οπεποποιεποέ:::π πω: ::ιστι:ι::

::επ.87ι::ιο:Ππάε!ιιοπι.

Ρ:ιωο :οπο οι. δοΙο: οιε:πο ει: ρο:οω ορο:

Βι·οι:ε δ: ::οιίε::::οιόιε, ν: ίε::ριο:οε, Οοπει!ιο, Ρο

ι:ε: ι:Ιοωοπι. Κερο8ποιμια Β:οι:ο 8: ω:ίε:ιεο:

.::ιεοοοόεοοι:οε ι:εοιιοω ::Βιιο: :εροοποιηοοι!

ει:πι:οε :::ει:ιοω,νεΠπιι:οω ωε::ι: ε:: πο:::::ρ:α

.ι:ει:ε:ε. Οωπι .π. ωε::ιο :εΐοοπόειο!ιοοοό ἀεὶ::

τοω:εί:ο: :::ΙοΙ:οὸίἱι τοε::ιοω, οοὲω :::: ο:: ::::ε

.:1:::::ίο: οοιεω :π Ρ:οωε:επιε , :!ει::ιοω ΪορΡοπ:ι

:ο :ει:ιοοεπιε.Μίπο: μισο. ι:ο:::: ρο:ε 8:οιο:ιο:::

ε::εΙοιΙ:ι οωπε οεο:ιοω : οοοΙ:ι:ει απο: :πιο :Ιε

πο!.

θ ο

πιο:: :::::οε:οιιο ::ι:Ποω οι!ωιιιοι :οιιοι:εω ::εΒιι:ο

νπ::ε ιοπιι:ω ωιπο:ιοι όε 8:οι:ο, οι:οπιοω ω:ἴεε

:οι :Η οεο:ιο. δε:: οποιοι:: οι: εοπ8:οο ίορροπ:ι

οΠοι:οι: ι:ει::ιοω, ο:ιοω ε:ιορε:ιοο:ιρΠο:ωε

:εποε ::8:ιο: :οΠιι Ρο:οω ::οι:οπεω ὅπου. Πο::

Βιο:. ω:: ε:: δ. Τποπι.:.2.οιι.·: : 1.67: π. Μο. :::ο

ρι:ειοιε: ποιο:ο!ε: πο:: :::οεπι μου:: :οι:οπε:::

ι:ο::: , ι:ο:: ἴορροοοπι ίπ ποιοι.: ε::ἰ8επ::οω :ο Π·

ιο: , δ: εοπΐεςοεπιε: ::ει:ιιοωο!ιοοοο ε:: οπο:

ε: μια Πει.Ε:Βο πει: [οιο:οιε:πο Ι:.ιοε:ει μποτ::

::::ιοπεω οσοι , Η ε: ροιιε ποίι:ο Γορροπε:ει οι:

οοσ:: ιο: εοω :ει:ιοοεπιΠε:: μια Πε:.Ιιο Ριιι:Ι. :Πέ

-Κοιπ. 4ο ::οεει , 8:οι:οω ποπ:ωροιο:Πεεοπόοω

8:οιιοω , Η:: ίεεοποί:ω ι!εοιιοω ει, οοιοι:ε:ο

ιο:. νποε ι:οειρίο ι:οέ::: ε:: ορε::::ο: ι:οιο:, οω:ι

οι:: :οιιοπεω 8::ι:οε, νιιόεω ιείιοιο: ι:ο::. 1 ι.

'ν δεεοπόο. Νεοοιι ποιο:: μωρο:: οπο:: Π:ο

ΐοο: έ: ωοΙΤο ρε:όιιιοπ:: :::ΐεε:πε:ε , : ι:οο ιοωει:

ίε :::(εε:πε:ει, ο ιρΐοω ρ:ορι·ι:: νι::ι:ο: ::ο εσπ

Β:οο ροΠει οι! 8:οι::ο: ό:Γροπε:·ε. Μοιο: ει: Απο::

:. Οοι·ιπ:Ι:.4. @οι :ε άά·ετπ:: 2 νι:: Ιοοοιιο: ι!ε :Μ

ε:ειιοπε έιω:Πο ρει·:Πιιοπ:: οι! ἴο!οιεω , νι οωπε:

:σε Ροι:ε: δ: Τι:εο!οει ε::ροποπι. Απωωι::,

@σοι ιοΙεο.:π οοι:,άιοι:, οπο: οἱ: επιι!ι: ι|Ιιι:: Ρεπἰι::οπι:,

:με [οδο ε:: ε: Μάιο:: , πο:: άι/οει·πι: ποιπιπειπ ν: ώ

:ποπ πω:: οι:: :π Ιοοποτειπ , σόι:: εοπιισπιεΙπιιπ , πώ `

Ώει::. Μιπο: μισο. οι! οικω ν:::::::: ρ:0ρ:::: :ΜΒΜ :

:πίοΙΙ:ΜΙιτει 1εοοε:ειο: επι:: , μ: ι:ο:::: :κοπο

μ::

Ι

οι:: εοπάι:ο:· Φ.οι:οβοεπ ιιι·εε!ιοι: , ώ· οι:οβοπ: πρι: ι θ:ο,ωιεω ιπ::ΙΙιβ:Ι:ιε:; Πισω:: ίεωρε: :Ποιο :::ο

τριε: πι:: ορε:ο εοπιε::ει. Τε:ιἱοω οι:οιεπο: :ι:ο::

ιοΠοοιι:ο: 8:οιἰοω εοπιει·:: :πιοιιο ορε:οω πος::

ξ:α , ποπ ωιπ::: ::οοω ρ:ιωοω , οσωποιοωείι ιι:

¦ἐιιιιιιβο. απ. 8. εοπιιο ΜΜΜ. ::ο: ει: [Μισο πι.

ε·οΙΙο:.: ο . οπο.. ·υΙ:ιιπο οπο. δ: Ρτοῇιει·ο , ::::ε οιιπιο:,

ι:::ιε:ι:οω Βεοω οωπε: ποίι:ο: :οποιο::::εοε:::ο

πε ::πιε:όοω πιο εοίοεω εοποιο: ε: ποο:: αφτο:

ινΙιε:ἱἱ:: Η:: 8:::1::: ριοοει:ε:ε: Ε: π:ιπε οιιιάεπι . ν::

¦ νἱι.οορ.οἱι,/ἱιἰι:::: ιπηιιιιπιπε ρι·ιποφιι: (ο ιππ::·ε:ε υπέ

' απο” :οπο ·οοΙππιο:ι: οτάοι·επι : πισω· ω: φπα:: ο”.

'ο·πιιοπ:: ε#ε£?ι:π: ω· οοπ/ιοιπιπι::ιοποιοι οἰοποπ ι:ο:::

:ιοπι , ά πιο” ε: πιο” πιο: Ρ70:ι.°ι:πο Ιοι:πιέπε ρ›·ι·ειιιι::

πω:: ιππι:ο:, ο ιπ/Ζ·ιο: ι·ει:οοπτε, πιο:: πιασει οεοιοβο

πε: ω· ορροπιιιιι:οιε: πω:: ιποετοιε , :σε μπεειρι:ε:

·υ:ο!επ:ο/οι:ε εοπι::ια: ὰ Ιει|ιιι!ιοι:: ά:ήιο[::οπ:::::: πω.

ι θα:: ό· ι:!ιο: πικάπ: ·υο!επ:ε: ειιτεεπιε/οιιε/πριμπ,

ι:|ιο: ·υε:οπο!επ::: :επ::ε:ι:εῇιιε Ρε:ιιι·οπετε, ώ· αίθο- 4η·

πιο:: :απο ·οο!ιοπ:ι::επι. ()οι:Β:ω. νει ι:ο:::: ορε:ο, Οοπ]ϊ:·.

οπο:: ποιοι:: οποιο: Γειά:: , πιο: ε:: τωι:Ροοιω

ο:: Β:οιιοω,νει ε:: ΙεΒε δ: οι:Ηποι:οπε :ιο::ιο:ιοι οι

οιπο.Νο:: ε:: Ιεεε,εοω ποπ εοπί:ει ποο:: , πες ρε:

:εοεΙοιιοπεω , (ει: Ροιιί:: εοπι:ο:ἰοω. Νο:: ε:: Κ;

ι:ο::: ε:: Γε ::οΗοω ι:οοεοι::οιο:ο , ε:οίο:ιοε οικω

εοω οπο:: εοππε::ιοπεω , οοι οΗὶπ:ιοιεω , ίπ ::::ε

ποιο:ο!:: :::ΐροί:ι:ο οι: ί:οιωοω ίοπόοιοι. Ηοωοι:ί

εο:ρο:ἰ: ο:Βοπι2οι:ο ρε: :ε ι!:ΐροπιι οι: οπιωοω

ιρ::ιιοοΙεω, ει:: ωοιε::οΗ: , ΐε.:::οοιείιποιο:ο!::

::οππε2:ο ρ:ορ:ἰειοι:: δ: ::::ιι::ε, ροιειίο:οω 8: εί

Ι

Ι

Μο, οοοπιο:::οι: ωιοιω: ὸεΙὶ:οἱι ρο:οω 8:οι:οω, Ϊεπιἱε:οπἱωο .π.νι :στοπ ::ο :ποιο ποιο :οΠιε: ει::

Βιιροιεπι::: , δ: ο:Βοπο ωοιει:οΗο. Ορε:ο οποτε

ε:: :ε ι:οΠοω ρ:ομοι·ι:οπεω ι:οοεπι ι:ο::: 8:οιιο,

ι:ο::: :Πο Επι ο::!ιπ:: ποιο:ο!::,ι::εε (ορε:ποιο:οορ

@ιο:ιο. δ:: ωο:οΗ: εοπε:οεπιιο ω: ραπ:: εκ- πω:: ο.

ρει::οε::ι,8:οι:οω ποπ ε:: ποίι::: ορε::Βο:. Η:: ε: πονο!"

ωε:ἔ: Πε: νοΙοπιοιε :πει:οο::: 1. Ρ:οΡιε: ωοιο:εω

ιρΠο: @ως ε:ιοΙιοι:οοεω, ν: πω:: ε: ίοΙο Βεο

οΕποίεεπιε:,8: πιω:: ο:ίιιωεωοε , δ: πο: : Πεο:ι:

πε8οιὶο οπο: οωπιπο άερεπάεπιε: εο8ποίε::

ωο::2.ριοριει· ωοιο:εω εοοιεΙοω 8: οιΙ:2επι:5. :::

ει: εοπίε:οοποο:οοω ε:εό:ωο:, ποπ Ϊεωρει :ιπω,

οοοπόο νοΙοωο:, :π ποίι:ε?: ποι:ε:ε ποιεί:οιε.

Οοο ωοπεο:ο: :ο 'ΡΒΗ:". ο. νιεοι:: ωειο διεπε

ωο:ε ποίι:οω ορε:εω::: ίο!οιεω , Πο εοπιιποᾶ

επ ἴο!ἰε:ιοὸἰπε, εί:::: ρ:ἰωο8:οιὶο έ: Γο!ο Πεορε::-ε

ι!εοι. Η:: Ηιι€επ. ειι:Π. ::ο 'Π:εο:ί. σο. Ηε:ει:ει ::::ε

::πι:οοὲω πω: εο:οω όο8ωο πο:: Βε: :τοιοπιοι:

εοπ8:οοι, ι:ο::: οωοιο ι:ο::: ορε:ο πεεοπιε:, οω·

πει:: οοιε:οπι ε:: Ι:οωοιπ: ωεπιιι:ο::π ίο!οιε ι:ο::

Γειοοπ:Η: ΐοι:ειιοι::πεω. '

Πε:!οε:ιο:, ορε:ο ρο:ε ποιο:οΠο, πεοοε εΙΤε

εοο(οω, παρε εοπόιιιοπεω Με ριοκι:::οω , ποο Μ" Μ'

:εωοιοω 8:οι::2:ποπ ρι:οί::5 εοο:5.ιορο:.::. ποι::- “ωβ ,ω

:Με ποΗοω :πιο ι:οι:ει :::οι!οεεπά: εἄεἀοω ο π: °

ι:ε:ποι. πο:: ωο:ο!εω, ν: ρ:οΒοιο:πεε εοπ:Πιιοπε

ρΙ:γίιτο ε: μια :δει 8:οι:οω ρ:οι:οεεπι:: 5 ι:ο::

>4$$ο ν

:μί:

οι". πιο:

Πεο: οι! ρ:·οοοεεπι:οω ει·οι:οω , ν: ::οιε ο8επ::π- ^ἶ“ ΔΗΩ:

:ποια ::::::ι::, ποΙΙοεΒει εοοι:ιιιοπε : πει ε: ρο:ιε ω

τοωέιαι;



ι πω. ΧΧ7!. Π:πωπω (παπα. Σεαϊέσ Σ

ίιιπἱαᾶἰ; ίιιπιαδ:ι:ω πι. :ααίριαπε 8:α:ια::: ζ ναι α:

ίιιπί.πιπ:ιααπιωα:,ίκ ί:: παπι:ιιαπε, να! ιι:ιαΠαάω δ:

νοίιιπ:α:, Η ί:: α&ιιαίιε να! ορα:α:ιιια: παω:: :ποί

8α: ορα:α ποπο πα:ιικαίι, ιαποι.ιαω αοπ::ιιιοπα , ν:

8:α:ιαω :ααιρια: , αιιω α:: ία ν::αι:ιιαίι:αρ:α οπα

:παπ:ιαπ:α: :ααιρα:α αιιιοιιαιιποιια ι:οπιιωίιιρα:

πα:. ::αα απ αοπιπιιο ωο:απε, οιιαπ Παω ιὶα:ιια:ἰ:

Β:α:ιαω ποπ ιια:α , πιο ίιιπία&ο παπαπ:ιοριια πο

ππω ωο:αία:ποα ω. απ: αοπαιιιι: αιιω ααιιαα ωο

:απ;ποωιπα :πω α ίαπ:. ικ::ριι8πα:α.

#22) Π 1 ο ο 2,. Ρο:αί:ποωονι:ιπιιη::οριπα παΒα:ἱ

:ιαιαπιιιω ία αεί 8:α:ιαω ιπίροπα:α : δ. 'Πιο. απου.

|; “2",ϋέσπ:. :αρ.η9. πω. πα2α:ιιια ία α:: Β:α:ια:π :ππω

απ:: ::ακα,αι: α:: ::α::α ίιια ιωραιιιωαπ:ιιω πο:: αρροι:α·

ι·α,ιιιιο ωιπιιε Παω Μαι:: ιπίιιπιία::αι ροταίὶ παπι:

Μια:: ρ:ορ:πε ποπ αρροπα:αραααα:ιιω, οπο::

απ: ιωι:αιπωα:::ιιω , :πιο Μπι:: Παω ίιιαω ει»

:ιαωιπίιιπ:ια: :παω ποωο νι:ιπω ρ:ορ:ήε ραααα

:ιιω νι:α:α ασκεί: ιιιιοι:Ιιπα:.ίαΙ:αω ιπί::ιπι::ιιια,8α

οπο:: 8:αιιαω ::π:α:ἰοπαω ποπ ιπαίιι:π:. (χω:

αιι:αω ραααιιιω α: ίωραιπωαπιιιω , οιιοωιπω

Παω Ωρα ίιιαω 2:α:ἰαω πο:: αοπία:α: , αοπί:α:

:ια οιι8ιπαπ , ρ:ορ:α: οπο:: Ωρα Παω ιπίαπ:ιπω

παΒαι :αωαιιιιιι:: παριιίωι ι ακεο α ίσκιο:: ι:: πρ:

πω: μαρια: ρα:ίοι:απα, παΒαι::Ιο Β:α:ιαω , ποπ

ίιιίπαιαπ:αω, ία:: αίπααααω δ: νπα:ιοκαω , να! α::

:αωρω,ποπ ίαωρα::Ιιιι::α παπα αοπαιιιί ιπια!ΗΒα

Αρα/ί. π. απ! Τυπο2π. ι. :.7Ρίιβι·ιαοΜπιω Π:: απ:

αισιια:βιω,ακια Ψιαιαιρα.ναι ααιιίαω ποπ ροπ

οικω: ίσο παΒα:ιιι:ιω π: αοπιια:ίιοπιε αίΠΒπα:,

ι8:ιο:απ:ιαω , οιια πω:: ραααα:ιιω αι:αιι ία:, :τα αιι

ίαι:: :πι:ιιιι:, ::κο::ια: οικω ποιό: Παω Β:α:ιαω

"°εδ|-εα

Βια". Ηοωιπἰ πιιίπιπ: :οωωι::απ:ι ραααατιιω

Παω ι::ίαΙΙιπιίι:α: ίιιακ:ι 8:α:ια::ι αοα:: κ:: Ε:Βο ί:

ποτά:: ποι::ο ρι·ορ:πι νικιπω πιιΠι:ω αοωωι::α:α

::αααα:ιιω , ιιίι:αω :ίπποι ρο:ακι: ία α:: 8:α:ιαω ιπ

ιιιιιι:ιιιια: παπαι:::αω :πίροπα:α. Καίρ. 1. πα8.

ροΠα παωίπα:ι: Μαι:: :::ορ:ήε ραααα:ιιω πω:

οωπα αοΠαάιιια. α. ΕίΕο ροιπ: πιιΠιιω αοωωι::α

:α οαααα:ιιωι αιιπιια πό απ :::αιιιι:ιια, Παω:: ίιιαω

8:α:ιαω Π!! :ία:ι:κιιω :οι:ια οπω Παι:εΙιπα:α ναπ:

πω:: Β:α:ἰαω αοπία::α , αιιιαιιπαιιια :Παω αοπία::;

:οποσ πι:Ηο αρροπ:ο ραααα:ο α:: ρα::α α:αα:ιι κα,

ποπ ία::ι.ιιιιι:, Παιιω ιπίαΙίιπιίι:α: ίιιαω 8:α:ιαω

αοΙία:ι::δι:αίιω παα :Παω κκιίαΙΙιπίΙι:α: αοΙΙα:::::ιε

π: ρ:ορ:α: αοππα::ιοπαω ποπ ::αααα:ι αιι::: 8:α:ιι?ι,

παα ρ:οριακ ιιααι·αιι:::: νΙΙι:ω, απο Παρα ία οππΒα

' ιιακι: α:: αοπία:απἀαωἰΙΙαω αιιιαοποι:α ρααα::ιιω

ρκορ:ῆε νἰ:ιπω ποπ οοωωιι:ιαπιι. @Ειπα ποιά:

ποωο ρ:ορ:ι:?ι νκι·:ι::α αρροπα:α ι:ειιιία::: , ρ:ορ:α:

οικω Παω ποπ :τοπία κα: Β:α:ιαω , επι:: ραααα:ιιω

α8 ία ι:ιεπιιω πι, ν: :::ιιιαιιι: 8:αιια;ποπ ::οιαίι: αιι

:αω :::οι::ια κήπο:: αι:ροπα:α αιιιιίαω , ι::ορια:

:μπω Παωαοπία:α: ίιιαω Β:α:ιαω:οιιια παο οριια,

πα:ι::ιανικιπω πω, ιπεπιιω απ Β:α:-ἐι; παα Παω

:::ορ:α: ω:: ::αακαιιι: ιπίαΙππιΙι:α: ίιιιω8:α:ιαω

αοπίακκα , ν: α:: Ποπαιί.απ.αοπί:α: , ία:: α:: πιατα.

πια νοι::π:α:α.ν:Βα::α::δα:ιρ:ιικια παπαιπω,Παπω

ναΠαοωπαι ποι::ιπαε ία!ιιο:Βακι , Ι.::έ ·ωιαι.:.

α:Βο παπα: Παω ι:αα:α:ιιωιιαπιπ 8:α:ιαω αωπι

πι:: , ι::2αιρ::α ω; οιικιωραιίιωαπ:ιιω πο:: αρρο

πιιπ:. Β:Βο :Ρία πο:: αρροπιιο κωρα:πωαπιι αἱ:

ααιιία ::οί::ιιια :::οι:απε Παω:: α:: :ιαπι:αω ε:α:ια::ι.

·Καίρ. αοπαα::ο Παιιω παπα:α :ιαα:αιιιω παπι::

8:.ι:ιαω οκι:πιπω , παΒο :αωαπαια ι::α:αιριια, οι:ι

!ωρα:πωαπ:ιιω ποπ αι:ροποπ:,ία:: ιιι::ια παπαιιία

ιαιιιιω πια νοίιιπ:α:ια, ιπόαραπόαπ:α:ας:ιαιαιιι:

η”.

μα.

η ια.

Μικρα: π:

“τα οποία»

κ: Ιτα:ΜΜ

από: Ποια.

43ο·

Ρ0:¦αἔἱπ: τα·

:έα ασπρι

“.Ι“Γο

:μια ααιιία: Η! αοπιπ:ιοπα α ποπ:: μπώ, των·

πιω:: έ: :α:ιοπα ωοιιαι:ια :απο:ιιιιποπ ίαίιιακαιιι:

ακ:ίαα:α :απο ιιοπι.

α::

8αιιικι:ιι:, :.::οίίαποι::ικιαωροπαταρπγίιαιιω μι.

ίωρα:πωαπιιιαι,πα 8:α:ιαιπ, ίαΙιαω :ία πο:: δ: πιο· Μ: πιω::

:α ο:ιππα:ιο :ααιρια::αιιιια ρ:ιι::α8:α:ια. οι:ι:: :.οπ- Ρί)ία""'

πί:α:ιι:αίι:ιιια μ: αοΒιια:ιοπα ιιι:αΠα&ιια,δα ιποιιι Ζ:';2:2:”.

ιπάαππα:α:ο νο!ικπ:α:π, ρπγίιααραπ:ία: απιπιαΠ:- : 4,”(1,|

απ: δ: νοίιιπ:α:α ίι:πιαάι και καπ:ις:ιιω πα:ιιιααι: Ρ»ΜΜ θα

αᾶω νιιαία: ι::οιιιιαι πω: αΙία&ιιιο αοπαιι:ίιι πο. 'ί"“ί°

:απ:ιε νι:αίια:ατοιιι ποιά: ποι::ο ιπ:'αίία&ιιω δα

νοίιιπ:α:αω αἱκαα απ:: οπία&α :ιιίρακα:α8ααοπ::α.

:ια αοπιιπιιο οααι:ρα:α,ιιιιποιιαω ιίίααπαπιία: πω.

ω:: ιπιι:πια ιπίρ::α:ιοπίπιι:,οιια πα ΙαΒα οτιππα:α

ποπ ικιίππιιιιπιιικ ρο:απ:ήειπ αοπίιι:α:α:ιοπα απο

:ιιω οπια:Σαο:ιιω οααιιι:α:ιε. α. πο:: ροίία 'πιο.

απ:: παπιίι:α:αω ία:: ααιιίαω ροπα:α,ν: Β:α:ιαω π..

αιριαι;::ιιια ρπγί:αα παπιπ:α: α:: Β:α:ιαι:: , ίιιπ: ρο

ταπ:ιω πα:ιι:αΙαα ίααιιπαί πι:: οπαιπαπ:αίαω αρ:ιιιι.

:ππαι::, :μια πο:: ::απιιαι:: αΙιπακι:αθ:ιπιι:, απ::

πι:: ρ:ορ:ια:α:α: παααίΤα:ιὸ Βιιαπιαε α πα::ικα

ἱπιαΗαᾶιιαπ. .

_ Πιαο 4.Ρο:αί: ποωο νικιπιιε ρ:ορ:ήεία :πίρο.

¦ πα:α α:: ίααιπίι:,ρκοωρ:ιὶιε,ιπιαπιιιιΠίπα απ:: επι·

μια ορακαπιπ::π. Ριιπ:ιαω. ι:ο:αί: ποωο νι:ιπιι:

· :::οι::ιίε αποιια ποπα ωο:αίια ίααιίιο:α αι:ακαα:α α::

ία:ί:. 3. ία:: παο ρπΥπααιπίροπιιπιποωίπαω α:: α:

απ:: , ρ:οωριιίιε , ιπ:απίιιιίαιιιααιιω Β:αιιαοι:α- πω:: πω::

:απι:ίιιω :_αα:ια:ιε .π.::α:ιπω , ι:κοι::ιιια8: ΕΜΗ:: β ιιψη:ισ

ορα:α:ιι: αέ:ιι: ίιιρα:παι. νι::ιιιιικπ, απ:: αι:ιαα ία °"Μ"“""

αι:α:αιιι: ιι: πω:: ωο:απιιω ο οπω:: πι:: ία ακα:

ω:: ιπαιδ::πω ορροί::οκιιω νιιιο:ιιιι: 5 α: ωαιο:ἱ

αοππαι:ιοπα νι:ιικιιιω π:ο:απιιω:ιιω ίιιρα:::::ιι

καππιια,οιιαω νι:ιοιιιω. Οοπί::. (1ιιιία α::::αιιι: κι:

.αάιπω νι:ιιιιιιω ι::ο:α!ιιιω,ποπ ίοίίιω αιι:α: παπι

πω:: νιιιοί:: , πι:: ::ο:α:::ια: :αια::ιαπ:, 6αιωρα-·

έ είπω: απ αι%πιιείιιι:α:παί. ία:: α:ἰαι:: πω: αποιιοα
1 παπι:ιια αα:ιιιιίι:ο: νι:ιιι:ιιω ωοκαπιιω, οι:ι ρο:απ- ο

:ἰα:ἱιιιιαπ: α:: α&ιιαίιιρα:πα:.ίααιίιπε,8α ρκοκ::ριιιια

αΙιαίαπ:ιοε.Ε: α: Λα!ι:Π. άιιθυπομ:·/Ε·και·. α. πι.. νι::

:ίοαα: ποπιπω :α :::εί:απιιιιε ιι:εαιιιιιω αριιω :Πα

αιιω 8:ατία α:: ωαίιπαιπ:αΙΙιεαπόα , ραπα::απ:ια, δ:

α:α:ιαπιια κιιγί:α:ια α:: , α:α:ακι: ρα:ιπω,ίαιι απο:

ααιιαω 8:α:ιιι: πα: ωι::ιιε α:: ορα:αιιιιω ποπιιω πι·

ι:αι·πα:. αοι::ιιιαι: παππω ααι:ιιιίιιιια νι::ιι:ιε πιο·

καπ: , παπι:: ποπιποκι:ο:αι::ια: :Πα .οι ποπ ίοίίιω

αοπαιι::ι: :οΠαπιιο α ρο:απ:ια π::ρα:πωαπιιιω οι:

ροίιιι πω:: :πιώ , ία:: α:ιαω ροίιιιιια :Παω π.

απ::απόο αα πσπιι:π ωο:αία , απο:: απαιιιω αίπ- °

πιταιαι:: παπα: οι:ι:: ποοο π: ρα:ιια:ιι:απ.

απ:: :παω :πίροπα: ροιαπ:ιαι:: α:: ιπ:απίιω

ορα:απ:ίιιω αυτ:: :μαπα ρ:οπ. ναί .π. Ζωή.: μουα

μι:: ρο:απ:ια:π α:: αάιιιι: ίιιρα:πα:. :απ:ιιι::οιιοα:!

θ δ:

θἱδ:

“Ή

ί

ι
'ο ι- ί

Ε: Μ:απέ

α:: ομοια·

_ _ _ _ :Μπι απ::

κι:οι:ιιω: 8: :ιιπα παπιτω νι::ιι:ιε :πο:απα :ίΐαιίαιιια @Μα

αοπαι::κι: αιιω ρο:απι:ια α:: :αίαι:: αιί:ιιω : :μια

:::οιποα ρο:απιια οι:ι:: παπι:ιι ααιιιιιιίι:ο δ: μια

ο ι:::απίιο:αω αάιιω ρ:οιιιιαι: , φαω ι1Μιιιιωι:ι.

πι: ρ:οοιιαα:α::ναπ8:αιία ρ:οιιαπι: Ροιαπ:ιαι:: α::

ί αέι:ιιω ίιιρα:πα:. ποσα:: ίιιπίπιπ:ίαω : δ: :ιιι:α Με

¦ πιια ρο:αίἱ: :ειπε ιι&ω απαι:ωα Β:αιἱα , αιιω ποια::

ι :ια.ιππ::ιιάαπαπι:ιι αα::ιιιίι:ο αιία ιπιαπποκ , :μαπα

ι απαἰτω α Β:α:ια αιιω ροιαπιιέιιωι:αι:ι:αορροί:ιο

ί παππιι νι:ιοίο:ποπ οπο:: παπιιω :Ρία αα::ι.ιιίι:ιια

Με:: αοπαιικ:α: αει :αίακι: α&ιιω , ία:: :μια πο·

:απ:ἰα ιπίὶ:ιιᾶα παπιιιι νι:ιιιιια :πωπω ωαειε αι:

ρα:π:α α:: ποπιιι:ι: ν: πα , ::ιαπω μια:: ν:: αιι::ιπο

Β:α:ιωα:: απαιαα!ιιω αόι:ιιω ιπ:ακιπο:αω. απ:: ω:

ιο: αθίια ἱπταίῖο Μπι:: :::οιιαπι: απ αιι::ιπο Β:α:ια,

ι::ιαπίιιιε οι:α:απιιε αιιω ρο:απ:ιαι ωαπίιε απίι:οίιπ ο

πιει:: παπα αίία::. ιπ:αΠ58α αι::ποκαε , οι:ι :ίο

ααπ:,ποωἰπαω πω:: Ρ:οΡκιβ Επιἱι:αᾶ:ἔ δ: κωπ

:ἔ: ροίία ία αι: 8:αιιαω :ιιίρο.πα:α.Ναω ρα: παπι:ιιω

ιααοιιἱίἱ:ιιω απ” :πο:απε ποωο :αι::οια δ: Με.

ί:αά:*: :φαει ία α:: ίααιπίι:8:ίπιαπίιπα οραέαπα

κ

π

:··θ



κ

34·0|

ποιο οπο: ετπτἱπ : οπἱπ ροτ οπο: που ρτοττ!τοοδο ε!!

τοιίτο, ίοά τοοποτοτππτπιο , δ: τπο!!τοδτο οοποπτπτ

απο ππ:τ!!το οτπτ!πο πο! πάτο:: !προτππτ. οπτ νο! πο

!πτττπ!οοπ πο! οπτ!τπτο , ο το Γπροτππτπτπ!τε οποπο!

ΐποΙΙπποποπ 5 νο! πο οεττ!πίοοἔινο!ππτπτο 8ο οτι!!

ππποπο Ποτ Γππτ!πτθ. !π πω. ροττο&!οποίπε!ο

»το πωπω, Ποτ !προοππτπτπ!!ε οποπτ! τοοο!πτο,

όπτοττπτ το οποιο (προτππτ. π! οποιο ποοποἰπ

τττπ!οοο οι οτορτοι οπτἰτπτο , ποοπο οκτττπΓοοοοπ

ίπτοπττοπο οροτππτ!ε οτο!!ππτπτοποττπε ποοπἱΒτπε

ντττπτ!ε τοοτπ!!ε. δο!οπ: οτεοτί!:ο οποττπεοοποπτ

το, νο! πι! οπτιτπτοιο ρο7ίἰοοτο. 8ο τοπτοτ!π!οτο

πάτο!! οτ ωοπο ππτπτποπ , ποπ πο! εοοτπ!οτο οπ

οππτ!!ποτο,οππτο οποοτ οπτ!)οτ νο!ππτπτο; πω.

ροπἰτ νο!ππτπτοτο , οι !πα!ιποοπτο ετπττπ οροτοτπτ

πάπτο !προτππτπτ·π!οιο οποπο Γπί!ππτ!ππττ.

Με". πωσ !οοποτοτπτ , π... ποοπο! , ρτορτοε

ν!τιοπο ποοπὶΠτπιο,οπο‹! ποπ Γο!πτο ρογί!οθ: εσπ

οπτ·τπτ απο οκτώ πό πέτπτο Μοτο ιοοτἰτοτἰπιο,

Μ! 8ο π! τρίπτο τπτωποιο ωοπο : ρογΠοο .π. οοπ

- - οπττοπο!ο πο! πόὶπππἴπροτππτ.οποπτ! τοοο!πτο , οίο

απο Ποιο τοπτοττε τπτοποοπτε, οπο το τπ!ἰπόὶπ

ποπ οίΐοτ , ο πο! Μοτο οποιτπεποοπἱπτπε ποπ οσο

οπττοτοτ, ρτο!πε!ο ο!! απο: Ποιο τοοτ!τἱ , οοσο! το

τοπτοτΠπτοπποπο τπ!τοπ&πείπποπτπττ

Κο!ρ. οοποοτ!. !οοπο!. οποπτ! 1. ρπττοππ:ππ!·

!πτο .π.οί!: ποίπττ:!πιο , π!ἱοπ!‹! ρτορττπνπτπτο πο

.ωπεπω. οπ!Βτπιο πομπο οοποπττοτο πο! π:πτοττπ!οτοοπττ

ωππωωπ τπτοιο πθ:πτ,Γπ!πττο τοτοοτο ιοοπτοτῆ. Νπτο ο οσο

ποοοΠπττο οοποοοποπε ροΕοπτ!2 ππτπτπ!! , οπο

μ.76οε ι!οοοτ οπο: ετπτιπ πο! πάπππτοοτττοττππι

οοποπττοτο , οοποοε!οτο οτἱπιο ρο!!πιοπο οποἱτπἱ

ποοπτί!το νἰττπττε τοοτπ!τε. Οοο οοοὶρΓπτοοοπ

αποτο τοποπτπτ ,οπἰ τ!οοοπτ , οτοποε πέ!πε νἰττπ
Π τπτο τοοτπ!!πτοΜπί!:!εππτπτπ!!τοτο!!οίτοο , ο!Τοεο

τοτππο Ντα τοοπτοτ!οε. Νπτο πο !!!οπρογΠοο οοπ-·

οπττππτ οποττπτ ποοπἰίἱττ. Ιπποτόοτοπί!οτοτοπο

οοπτ , οπ! πτοττοππτ , οο!ε!οτο ποοπτ οίΤο ι;ποτττοττοο,

- οππτοππε ππροτππτπτ πο π!ἱοππ ν!ττπτο !-προτππτ.

οπο: οτίπιο .το τ!!οτ ρογίὶοο οοποπττππτ οποττπο

οπτπτπ!!τοτ ποοπιθτ!.Νοοποοοο οί!: οοπττπ Ρπττοε,

ππτοοπο!!τπ,οππο απο!» ποοοτποπτ,πτο!! ππτπτπ!ο

ρτοοοποτο Βτπτἰπτο: ροί!τθι νοτο ετπτ!.π, πο!!το πο·

το!!:πτ!τ οί!ο :πιο ι!!π οοοροτπττ:πο ρτο!πτ:!ο ίὶοπτ

απο !!!π οοοροτπτοπτ Ροτοπτἰἐτ ππτπτπ!!,5τπ οοορο
Ρ οπο! ροΙΤπποπεοπο!τπ ντττπτ!ε, ο!πωοτο ροτοπτἱο

ποοπίοτο. (ξτοπο! π. ποτ(ζο οποττποπ ντττπτ!5 ποπ!

[. ,θα οοποπττοτο πι! τπτ!οποιο !ρίππτ τοοτἱτἰΪοττοπ
ιοποππωσ ι . . . . .

"Η !ιτοτ: Η οπιο!οιο ι!!π ποπ τ!ο!πτοιτπτ οκ ιοί-π ρο7!!οπ

οπτἰτπιο πότυο, οπππ‹!ο !!Ιοοί!: τππτοτο !προτππτπ

:ποπ οποπο! τοοοπτο , πι! οποιο τππτοππ οποττποπο

οπἱ!ὶτπερογίὶοο οοποπττ!τ , ίοά ο:τ!ρΓο ππο!!!οο!

πτπο, ροοπ!!πτἰπ!ἶοόὶπ ποοἰεοο!!πτοἰποτ‹!ἱποπο!

οποτο !προτππτ.νοπο πο ρτοο. ποοο , τοπτοτοιο Π

οιο: !πτοπποποιο,οππο ο!τ το Μ!! που , ο!!ο εποικο

τἰπτο τοττοπΙ!το τ, ν: ο!! πο οπο!τπ ποοπἰίἰτο , ίοά τα

π! ποποκι!το τ:!!πτπο. Οίκο .π. πἰοτ! Π: ἰπ τπ!!πο!:π,

Ρτοτ!πότπιο πο οποἰτπ ποοπτΠτο|, οποτ! ποπ π:

οττπτο πο ππκ!!!ο τρίο τ!!π!πο, τππἰοτἰ!!πἱπτοππο

ποπ οί!: ιοοτἰτοτἰπ,ντ ο!! πο οποιο ΐοτπιπ!ττοτ , Μ!

οτ οί!: πιο ππ:τι!το Βο!. 8τοπτ Μοτο πέὶπεπὁοίο τοπ!

τοτ!πε , τπτ ο!! π !ιοοτο πτοττττο, Μ! ν: οίὶ πιο ππιπ!το

Βι·τ, !!οοτ τοιπ5 το π !ιοοτοπτο!ττἰο, δε τοπιο ποιοι

ττπ,ντ ποπποΒοτππτε!.άο δω. το Ιι&.ππο.ί!πο:Νοπ

ρατ·ττωεκατέα,ρπτ:τω !ιΙππωι ω·ύΙΜεσω .βάτστωορι

Σκοτ πριν Ιπάικτάκυρετοοοπτ: π ετπτ!π απο! ωοπο:

ωοπο τ!τοπττπτοπ1 !οττιτπτ.

Δε! πτ8πτο. ρτοπο ΐοπτ. !οπ οττοτ!ε: 8ο τ. πι!

Δ!! 7·

418.

ΧτοποβΜε

απαντά:

απ

Ποπ σέ πι·

οπο.

Ι·'πσίοπτέ

επωωψ πω. 8οοο!πί!τ. Χάο. τ. Μπι! π8!οτοπ, Ηιστοπτέ

ο!, Ποιο:

πο» ι!οποεσ

ξΓ.'Μπ,ο

Ι .μισά πρ :Η , 'Οπα που άσκεέπιβιωετατέσω, οπο).

ο

ιοποποτ οπου!!οπτ! πο ίποτοπτο οποο! το ίο πιο πιο·

Βὶ/ῇ. ΧΧ?Ι. Πο ωαβωτο @πατώ δέ:Ήο χ.

πιω ετεπτ!ατοπο οοπο :κοπο Βου: ποπ ποοπτ οπο·

(οοποπτ!πππιττ!!π, νΐοπο πό ἰπττἑθτπττοποιο:πντ πο

οπο Γπ!ιοοπ. π.. Επτά. πιά Τίππά. @β ΙΜΜοπε!ΜΙΜ

ωοπο εκ[τιπάτ , τ:: "ιατροι ρο|Η: φ|Ει οποοποιωμτπ:

τπ[σιπάάτια, οπο! μ/οσωτόκτ @πιο : οι; 8οτιοτπττε,

Οοπο!!. απο.. οοοοπττοπτ , Ποιοι: Βοιωτοι ποπ

οοπτοττο ΡτοΡιοτ οοππ οροτπ νττ!οπε ππτπτε ?π

&π: 8ο νππ πτοτπ:ππττοπο,ο!ιοπο !-ο οπτο 80Σ!!!υ Ποἰ

το!ροποττοπε,Ποπτο Βτπττπιπ ποπ οοποοπτο. ο. νο! ΗΨΜ _

πιττοτοπ τπτο!!!8ττπτ πο !.ποτοπτο οποο!ιπ !”ο οί!: το "ω"^"”:

νπο, νο! π!τοτο οροτο οοποιοοτπ!ι ίπο!!!οπ, σο! Π!

οιοπίοπε, οπο ροκ!! νἰτἰοπε ππτπτπο Ρτείτπτ·ο. ΡΗ

τοο !οπΓπ οί!: τπ!!πτο , νο Μοτο, Ϊοοππι!ο τ!ο!!:τπ!τ

[οτρΪπππ. δ! οπἰτο Ϊποττ οπππτππ:τίο !οο!ὶ, οο!!οᾶἰ

πο !”οτπππόο οιοπίπ, οπο Ρτοπτϋτ νίττπτο ο!τίτττοπ· ο

τ!ποτ-ποοτο ροτοίὶ , το! ποπ !.ο!!ο παπα: ντττοπο το·

οττ,Γοπ πιοπεπεοτπτ!π: οίκο ποοποπτ μι· οπο: πο

τπτεο ἴοτππτο ωοπο ρτοοορτπ ππτπτποπ οο!!οά!πο,

οπο !οτππτο ποτο!!: πεοποπτεπε, ρτορτοτ ππτπτπ

!οιο !ποοπίτππτΕπτο οι τπ!!οποτ!!τπτοιο τοᾶο οποιοι:

‹!τ πτ!!οπ8πτο τοτοΡπ8. νπο!οοο πο., οποτ! οοτοο

οροτπτπτ νἰττοπο Ρτορτοπ, ποπ Ποτ οπππτπτο !π (ο

οίο:οπίπ!!οοιίοτποττωπτο,νο!π!τοτπω ρτοοορτππο

ππτπτπ!ο !.ποι!ο, ποπ ΐοτππτ, ποο !οτππτο ροτοίτ ρο

τοπ αποτο!! οπιπίποο!!οδοπο,οπο ροτο!!: τ!!ί!ττοπ

τἰπο.οτΒο !πτο!!τε! ποοπττο!ο πω” ππτπτο τέτπτο.

ΚοΓρ. 3. Ποπ: ππ!Ιτ ποποοπτ πω!! 8τπππιο Δ”

ΐππΐο !οίοοτοπτοππ (ππιο πο οΒἱοποὶ οίτ προττο πι- "πω...

!οιο ) ποο ττορίο,ποο το!πᾶππτη οι·Βο ποο ίπο!οπτ! τπ:1τοίκτ

οποπ !π!ο οί!: ντττοπο ππτπτπο: ποο φωτο τοπιο:

οπο: ποοπο!τ ἴπτὶῖοτοπτἰπ ππιτ!!!π. νο! πο: π... οι!

. Μιτου: ο· μΙ|Σπ. ο!ΐττοο!τ απτο ποια: ετπτἰπ ν: τπ

Κ το!!ιοοπττπιο Ροποττοτ: τοπ!τὸ οποίο Ετοι!τπΐοπο

!

4.4.τ:

ποποττποἰτ , ο ππ!!πτο οοἱοοιο τοροτ!πτ. !τποπο[π- η

υπ·οοιισά προ, ποπ οίο τ!!!ροδττο ποοο!!πττπ πο! '

ετπτιπτο (οποτ:! νο!οοππτ ΜοΠΠΙσπ[ ) οίκο ετπτἰπ

ποιοι· οτἱπιο ποηθοάσπποκοά ω/Ε ώ; Μ! τοτοοτἰο

τππτίτιο οο!οπ. Τοτπ τΜοοπττο !ο τοποτ οι ρπττο ·· α

!τοοτπ!!τπιπ ο!πτππο, οπο Π: οί!οπτ!ιτ το οτοπτπτπε τπ

ττοππ!οε, οπππτ!ο οο!οοιο ποπ τπποπττ:δο ποπ οπο· Π

οππτο φωτο οο!οοιο οπο” Μοτο ποπ Γοιοροτ.

ο @τοπιο οοττππότ οτππτ τππτ!ο!οε πό οποιο οοππ

τποτπ!!π, !οπ ντ[ποϋποτ φωτο :β , οοσο! οίὶ, πο!

οοτο ποπ ορροποτο οπο!! !ππ›ιπτοπε δ: $ρ!τττπτ8.

ο δτο οπο:: τπο!οπτοε τ!!πιοτπποππτπο [προτππτπτπ!!

Ξ τοι· , Ϊπ!τοι:ο !πτοο!οπτοτ πι! !π!πτοτο , ποπ οππί! οπο

!τπτπ!ρίπ ΐο ι!!!οσ!ποι!τ πο! Βοπττππα !πίδοτοπτοιο,ίοά

· οπο ρτοοτοοπτ τοπποποτττ , 8οοτπττπ Ποτ πωπω

ο!ὶ ρπτπτποπο σπιτι! [κουτιά οποάτοβο.δ!,ϋπο τοτιοπο

ππκι!ο!προτππτ. οπο ππτοτπ!!5.

Μ! 1.ίππτ!. ΜπέβΙΙου. το!-ροποοπτ Οοπο!!!π 8ο 44" ι

Ρπττοε, ποπ πω το βετο Μοτο !!π!πτοπο πο!!:το τττ- ΐάῖἑί””

- οπτ"πτο!τττο, οπἰπ ποτ,ετπτἰπιο ρτ:οποπτοποο, Μπ

τοιο !ποοοπτοπε: π!ἰοοπτ, ντοετοετο Ραπ/Ρετ· ω.το.

οπο. (.”ο!!π. 8τπι!π οπτοποο τπιοπ!πτοτπτ πτοἱττἱο,

Κεάάοπτ πάώππω , πω! εσπ[οποτ άσπρο» .· οπο! οι

Ερτβσμτπω ΡπΙο/ἴττω δ]ποάσ , στου:: .ε Ρεοι!το απο

ιοσωπτεάσωππιπω Μ: !οτ! ντπο!τττ πτοτττο ο!οπο

τοτπτ !τοοττποοποπ !ποροτο Μοτο πω: οποοτο άο

οοτ 'πω , ποπ ροεοποο!οπτ!ο. Μ! Γποίοοποπτ!ο,

ποπ ρτεοροτππτ!ο, ίοά οοοροτππ‹:!ο : ΡἘοπσά τω.

Ιο,ἰποπἰτ Ρτο!ροτ πιο αφ. θά!. τού. πιά ό. οπρπτ,πτ- οπο· [τύπο

ι οοιπιππω ο!! ροτ·οοπττπω απο» που» του παάοΠτ·έπω ἔ'Ζ6"°'"Ξ ο

πω. πκέεπικτ κάποιο. Απ! Με οποια ι!!κάρτικο- : θ" Α, '

πΙσπ.τ,οκ Βοτππτά.οττ. ν: Μαβ:Μοπιεσμ σωφετωπ:

πιο :απο φαω! π_ριπΖωπ σαρκα ο!! , τυπικο ού .

'πουμε Ρετ-β τω. @οπο το!!ποοπτπ , οποιο πιο ετο

τἰπτο° οκτοπτιτ οοππο νο!ππτπτΕε ρτορπτπττοποιο,

!πρροπππτ ρτἱτοπτο ππιτ!!τπιο οτπττπ:, ρω· οποο!πό

ποποίροπ!ποπτ:π!!οοπτ , τα Μοτο Βοτππττ!.Οποιο.τ

"πιο οποιοι: πο. (πωπω το· ασ!ββωτ , β άέππιτπποπ

Μικκοπικ7.

π: 4:οτ0··



 

ΒΑΡ. -ΧΧ71. Φο κοοιβωτο δικιά. .δ'οότ'το Σ.

ττοέκκοκτοητο "τω,ο κοκ σ.τοττοκ:κο. ντκτο Τι·ιττοκ.

β][6.οορ.5.Οκοκέτοττοτ , Οοττοοτ·ιττοττιτ οι! πιο , δ:

οξζο οοιιοοι·το τ· οι! νικ, Ιτοοποττ.τ κάτω οτίικοκυκκι·.

οι.. ο·οροκάσκοττ: : (τοτιοοτιο ττοε.Βοοιτττο τπτ :ο,δ8

ττοττοοι:ο:οοτ , Ι)οτ κο: @τω ρτοκοκτοτ σοκοαοκκι·.

Μοττοτ1τοτ οτεο,ν: πιο Ποοοτ οοττοοτ·:ετοιοτ , ν: πο·

οτε ω: τιοοοιττ θιοτοοτοε, νι ττοτττοτ·τι ρτοτροι·οοοοε

οτιττττοτο, πιο! Ποοιονοτιττττοοο , οτοοοορρι·ορττι

οοοτοοε , ρτοοοτιττ τιοτττττο Ποτ , ν: οιιοττ το τιοοτε

ροι· οι·οττιτοτ ι:α:ριοο:ι οίὶ , οικω ροττττττοίτττττοτττ

οοττ .ιιτροοτοτ τττοιιι·ττ. Παοκ οιιιτο:Π,τττοοτ: οποιο/ί.

ἰτο.ο..:οκ.άκο.ι ερ. Ψο!κο.τ:ιτρ.8.ροορκτοτο οοτ·,κικ οιο

Ιιτκτοτοκι τιποτε έ ώ· έκ οτβίωκ Μισο Ιοοτικι·, ρ:ορο

ττττοτ ι·οιοτττοε τι Ποιοττιο. Επι, ίττοοι: , Όοκιικοτ

οτοκοκετ,·υτ ρτ·ιτροι·οοκοι οο!κκκιτκκ : Θ· :παοκ το κα·

τοοικτοοικο,κάτκκο: Όκτ.: , οοτο ρτιορτττο:οτ νοΙοτι

:το ο Βοιωτια Διὶ οοτιοι·. οποιο ο!! , τιοττοοοτο

Ποοιιτ ττττοειτοτοο:οιτε τττΓρττοι·ο ττοττττοτ·τ:τ.οοτ τρΓο

ορο: ττ682:; ν: ροτο: :το Αοτττοειτο σκι; π. τ:οτ

Ποοε ττιτρττοοτ: νοτο:τητ:οοτ βοτ·τοτ:οτιι:τ_τ πιο ττ

ττοοι;δο οροο ίττοττττι:ιιοτττ ττοοιτοτ:. Νο:: ττοεοττ ρο

:οίο , οοτοτιοοτττ νοτοτι:ο:οο:ι τοτρτιοττττιττ ίοτΠο ο

Βοο 5 οτ.ττττ ροτ τΠοο:ι ρτοιοοτ·ττοε τοοιτ:Αοτοοττω,

ν: οποιοι 8οτι:οετο τοττττττο τρΠοο οοτιοτττοοτοο:ο:.

Δ: ττοΠοιτι τοοττ:οοτ ροιοίτ: οίΪο ο” Βι·τι:ττιοροετ

Βοοτο,οττοοι·ίοτττεοττοοο το:οττττοοε,οοι Μοτο τοτ

:τοτο οττοιτο:τ.ττ:ο τ:τττροττ:τοττοττ:τ :το ι:οοτ·ττοτττ , τιοτι

`Ι11:2ϊττοιΠ.οο0:1 :οτιιιτοτ ο Βι·:τ:τττ οεττοΐοοοοτι:, τιο

τττττττο τττοοοοοι·ιτ οι·οτ:ττο. ΡοτοΡ: τεττοτ ετοιμο νο·

τοτττττιτ οίΐο τττοτττοττο , στου:: ττττοὸ ροι:οττοτττοτ ο

Βοο τττΓρττ°ο:ο, οοτοε ατακα οι::οτοοιττ οροε τιοτι

ττι:οττιτο: Ποιοι, (Μο τιίΐοάο ττττο:τιο οοιι:οτι:οε.
τ ·"4· ΑΔ ο. τοοττοι:τι. οτι ττοοτ·τοτο οτοτ:τττ, οσο τττοιτο:ι.

°|Μ|ΒΜ°Β (οτοοτιττοττι .τι το οττοοττοτττε, Μαιο τ·οίροθ:ο Πτο

τοτττ , οοοε τρίτ ροτοτιτ , ττοτο Μοτο τοοτττοτο , νο!

ττττρο1τττοττοττ:ι ρτοοοτττττ ἐοτοττττ.Βττττττ8. τιποτα.

Δτοιιτιοτο οΙτ Ιτοο:οιοττι ωοτοττιοοοτιττοο , τιοΒο;

το ρτ·οίοοοοτιτΜ,οοοοοοο. Μικο "τοκ τ τττοοτ: Αο

_ ΒοΗ:. Ιιο.1 .οτί .ῖτκορΙτο.οισ.2.οτοὸτο_ροιτΠ ιοτἀετο,κιῇ

ω.. ; κακο οπο: , κώναυτια· Ξ κακοκκτωκ[Ικ ροτοτ

Ρ7'ώ.€26"'Ε, οι Ματια. Ετεο οτι:ο νοι:ττττοτττε ετοι:τοτο

Μοτο οιὶ το" ..τι ίτττιττοοι τττοοοειττττοω. ν: οι. οι..

ττιτ:Ποισ ,το Φώκια.: τύ·|τουκ οβο Μοτο ό· κοΠοκυκ,

ῇικπκ_ οοοοκοο.κικίοκοκβοκικάο.@ιτο,οοοττ τοττοιττ

οίτ,οοεοιρίο πω. οοΠιοτιοι· οι: Οο|το. οο!!οτ.:3.οορ.

3@τω κτοκιβ/το οο!Ιτέττκηκοκ/οίκκι οδ|κκοκ ,οποια

οικυκ οοέττοττοκκοκ οοκοτκοκ , σα: Ποο τῇροικοτρικυκ,

οι" κοοι: (ο ικτττοβικά'ο οο!κκτοττ.ι τκϋκπα. (ο' τοπικ

"κι στοκ: ορροπκκιωιτοκ οπου: ›, οκ; "οι οκρυκκ:,

οποιοι: ρεκκοοκοτ.ΝοΠτκοκ να): :/τ, οι οκοττάτο οπο.

οσκτακ κοτει·οτικοκ Ποτ τοτυκτΙτιπβο/τοκοκικτ. Ποιο·

:του οτττ Βοοε Ποο τυο οτιτοττοοτότο οιοττοΙοε το

Ωιτοποιο νοι:οι, οοτο τοτττοιτ τοπ:ο τοοιροτοτο δε οτ:

οιτττοτιοτττ ορροτιοτττττι:οτττ οοπτοε :το ωο:ο:ο Μο

τττττο τιτοτ:ο: , οοτρρο οκτ τω. οικω: |οο:κτκτ.τ/το!κο:

1ΐοι·τ,6· οάοοκτττοκουκ ·οοι·κοιτ.ι κακο: , νοττΠτοτο άτ

·"τ·

οοκ:οκικ.τ

ο. Ξΐκοοοκ.

.ο

ττοοττ:ροίτιο·οοτιο ρτ·τιτοΞι μετά , οοετττ Ποιο τιοΙΙτ

τοοττοττ ττοεοτ,ττι ροτοίτο:οτρτοτοται οίὶ , οοτοοίι,οοτ ροσωικτικ κοκ ίκοτάκκοκ.:.·

:οικω οιοττο$ οοιτττττοε οιΤττι (Μοτο τ:οτιτοοοοιτττο·

.3'·ου'

Δε! π. Με. ΓοοοοΙ. ντ.ττ. ττοοο: δ. τω,... 2.2.οτο.

63. αν. τ. Αοοοριτο ροττοττοτοω οίτ ντ:τιτοτ ορροττ

:του τοτττττοε τ:ττίτττοο:τοτο :Ποοεττο:οτο τιοΠτ τοττοτ

ετ·ττττοττι ττοοοι τουτο τοίττ:τω οκτώ. είται ιιοΠοοτ

τοε,οοοττ τττίτττοο:τιιο τιοι:οίτοττο ίορροττττ, τ:τ·οιττο

:τι οοοοτι: οι! Βι·οττο Ποτ , 8: οοτιΠοοοτιιοτ ττοο Ποοε

νττοιτι ττοοττοιο οτιοοιτ: ττοτττττ τοοιτο Βιοτττττττ:τοττ τι.

τω:: απτο :τ:ι.ττο ττοοτ·ιττττττττε ττοττιιι , τοτττο τΠοο

Μοττο.2ο.άκ κοκ Με: κττοέβιοειτο οκοοί ·οοτοΡ @οιο

τω. Ροττ·οε οττ.Άάοτ·. το. Ιοοοττοι· ότι Βοτιτο ,ουτε

Ποιοι: :ττττο: , δ: τοίτττττττο οροτο:οτο:ιτ ρι·τοοοτιττττ·

:ο τιοτττττο 8:ει:τ8.:10:1 ντττοττε ΓοΙτοε ττοιοτω·

οτι 3. τιο8.ι:οτιίοο. ρο:οίτ.ττ. πιο: τιττοττωοττε

ττττ:τοιτι τιιτροττοτο:οοτο οοτ τιτ:οττ τοιρο:το: , ρο:οίο

οι. το ετ·οττέτ,οιτο νοτοτ τι! ρτοτττοτοττ: ττοττοε ροκ!!

Ποτ Μοτο τιιτττοοιττιτρο:ι·οτο , οτειοτο Γορροτιττοτ·

τιοτι οποοτο ρτ·τοτοττο Βτ·οττοτο , πο οοεΐι τιτοττ ροτοττ:

ο Βοο τι:τρο:τ·ει:ο. @τριτο οοτγίοίο. 8ο δωσω

Ρετ:τοε,ττοττ ττοΓοτι:, οι.ττ Μο: ρτο οι:ρττοττττ: , ν: τιοτι

οοίοΙοιο οοτιοοοτιο:, ττοοι·οτο τιτοττττοιορτοριττε

ντττοοο,τοττ ν: ρ:τοοοτι:οιιτ οοιττττο τττοττιο, οιτο:τ:τττ

τττοοοτιτο;ρτ:οοιιο:οττΙοοκτ.4.ττο ΕρΙοτ[ νοτ ττοοο:, Η

ιτοτο οίΤο ττοτιοοτ Βοτ; Θ· Αττικ. ο. ίκροβοτ.εραἔ.οιἀ

ΤυκοτΙο. ττοε ο Ποο 8τττιτο κα". νοτττο:ι το π. οτ!

ιττ:. Ποοιτι τορροτιοτο οοικι οροτο το οι, οοοε ροι:

446.

Ζιἰ τ.,

ο”.

.το 'ο.

ο”.

4ο (ϋπ.,.

Μ». ο· το:

“τοκοι

οι·ττττττττ ΩτΙοο: ίοοττ,ίο. ρι·τοττιτο , οοετοτ ιιοτι τοοοι- ο

ττ:,ιτ: τοοτρτοτττοε,ΐοττ ν: το οοττο ροτ·τοοοτοτττοε._Ιο

ο Γοτ·τοττ:@τ οκτοκ κο: . οἑτκ ροι·άτττ έκτοκτοτοκο Φ..

:και , /ο!κοι·βοττ ροτονοττοικ .· :οποιο :κατι στοκ ορο

πικτοι· ·οτάσιτ,οοοροοκτοτ οοοετο::ττο οροτοτι:τ οοε τιο

τττττο οποτε οιτρτττ:ο:τοττοττι πο:: τοπιο: , ττα: ττττοτο

οτι , το οοτοοεοπρι·οΒοντττοτοι· τοῦτο. ΜοΠτΙ. άο

τ:τττιιιίτο, οτττ1ττ::ττ.

Ϊοιτττοἐτ ()οιοοΙτοοιτι τοπ: ττοοοτΠο.Κοττοοτ 8οοοτ.

ειο οποιο οι:ι:οίοτι:οτ , οοὸττ ρο:οοοτ·ττι: , τιοτι .το

οοτι:ττι οττοτοοιΠοτοτο , οροτ·ο :τετοια ντττοοε τοᾶο,

οίΪο αιτιάται ττο οοτιετοο οιοτττοττττ οροτ! Βοοτττ,

ττοοττττοττο οοιιίτοτοτ τιοτι ότι: τοοτττοττο :το οσο

τττειτο : οοοιτ :εικοσι Βιιτοτο ΜοΠτττοττίτο. ί:οτι.ιο

τ:τ·οιτοοιτο:. Νοε ροι:οτττιττε τττοττοιι ο Μοτττττι οπο·

οτιοτ:οε τετοιο Οοτιοτττο δ: Ρτιττοε , οιιτ οοΓοτοτο τιο

Βοττ: , οι! νττοττι ττοτττοτο οο:οτ·οτοιο οοττο:οοι τυο

του τ 8τττ:τττιο. Ρο:οίτ :ποστ τττοττοε τΠο οορτ οτι

πο οτιτο,οοο οοικιτοτ οίτ τττοττττε ()οττίττ οοτοτττοο.

ττττοττο: τ .οοο μότο τ!τέιτοτοοττάτο οτι: ρ:ορο

ίτ:τοττοε ΡοτοΒιοττοοτ οτοτοτττο ίορτοτττοε. Ειοτιτοτ ο

ρτοροίτττο οποιοι» οοοτττττε του οροε τοοι·ι:οττοιο

τττττοι·τοτ: ἴοττ ττοοτο τττοτττ·το, νο! τιοῖτετ οποία: οπο·

:τοτιο οοιο, ΡοΙοΒτοττο οι: τοιοττὸ τ:ττττι ο., Η 8τοττοτο

οι:ρτοοιο οτοτ:τοττο: ν. ε. Λουκά οριο Ποκοίικοκκοοκο

·οπικττοκ.τ: ούτω πο: Μοτο ·οο!κκκιτο(οοτικκτ. 9η:

τττι κοοτ.τ κοσοβακτιι ήτοάβιοτΙικτ οίκκτο.τοτ οροι·οκάκοκ:

'Ρω:αιττοκι κοκ μποτ ἐικικοκκοο οι:οιΙτικπ κο2οπσκο.

Νοκ ροοοοπ στο/οικω :Πο Ηοοκο έκ ροορτιοτ ἰοκοο: το·

Ικκτοτο , ·οι[οοετο, απο κοκ[οοοι·ο ο!ιοκτάρο/]τ: , οκοά

»το οτου·κουκ πωπω εοκάκαιτ : Ροκ/τ |οοοκο σεβ το ρα:

:οτο “β”, ό· του .το τεὲ?ὲ ντιπ” , κοκ »πιο οπο”

ο έτι/Μπι άεκτοπ. δοΙο |ττ#τοττ ·ιτο!κκικι , το: τοπικα έκ

@οτί ρο[κοκκτ οικω οοκκκο

νττοττοττι ττοττττττι το τττίροιιοτιττο , οτοτττττο τοίττίτοο.- Μ'οοετο,τοτκ.ι ο/ί,οκτ Βοορο/β άοκοκτ:: φοιτ οοκκοκ του

:τουτο οστιτοοοτ , οοΞι καποιο τοΙο:οτο οοτιτ:ττεττο οκτο:,κο/ττωκ ο!! : τριτο τω: οποία: ·οστττοτκ οκοίκικ

τοπική ροίττιιι. ο

Λο τ. οοτιί·ττοτ. Με. Γοοοοτ. Ντιπ: νοτττο::ττττο

οι! οοοοοπ ΐορροττττ το οοι·τοττττο νοοιιττοτττε οικι

:τοττ:τ,6: οοτοτττοιο οποτ:ο:,ντ οοτττ οἱ νττοττοε ρωτο
οτττ::νοτ απο οοτ·:ττ:το οίὶ τρίτο ρ:ττττττ Ποτ νοοο:το

ο::οι·τιετ, οτιέι τ:το Νεο οττττττοτἐ Ποιο θεατρο: ιτττ:οτ·

οι! ττοττττοιο νοοοττοττοιο τττ:οιττοτττ. Μοττὸ :τουτο

ττοίττοττοιτ οίτ: απτο; οπο .τι.ίοτοροι· ίορροοτ:τττ

· οποιο Βιο:τοιο;ι νοοττττοτιτο , Ποο οιτο τιοτττο [τετοιο

τι: οροττο:,οττιτο ροτοίτ,οι: έτοτ4:οκ.3ο

44 $'·

άτορτοκικικ

τουτο/ία.

ρο[κοκκ.τ. ο. (1οέτ τετιτοττο τττεττοο:οττττα οτι: ρ:ορο

ττττοττοετοττιτροτοεττιττα , ντττοττοο:, ο ττττττοιο οπο·

ττ:τ, ττττοτ, ετοιτο Ιτοοτο οττΓοττοοτοτ οτοττττο, ω:

οροιτοοε τοττοε τιποτε ντττοιτο ?Μοτο , ρτοροίτ:το

ο

ρτορο[ Ρο·

Ποο

“ο

@οπο δ. 'Ποπ. αποτο οι , το «το .9.1°!.ιο.

.οι τοπίου"
Απο" τ

“το

.,(2$ιοικοιτο

τοκοβο:

4$ιο

Ωροκοοττο

/εκκιμΙα.

οίἰ: βοοτροτοετοτιο: ν: Νιοτοκικ ή,ρω.» έκοβοο7ο, `

Ποτ ω» τΙΙοοκβιοετοττέ ροοικοκοπ οι· :οκῇτκικιοκο:

Παοκ κκοτ[κτι:κοτοττοκιάκτο , οριορι·οοκκτο πιο·

Ικκικτο. ι·κτέι·οττοκτβοέκκοττ. ίου· ρι·οροιπιπ Μοτο

ττοκοβιβέρτοκάοικ, Βοιωτοι: του Ρο!|Ε ο!τοκο.ι ρο7° το.

πιο: οτοικιιτικ .το 'σπιτικο οορττ[ικτ τω... @Ε έκ

κοίτα
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Ε.#ίω:έσ

° τ “- .. .
'ΕΣ::,';.Ξ:,,. ::ιο,Ϊ:ό Π:οοιιι ιιι.ιτιι :οοΪ::τ :οι ριε:::,8: τιιιειι

σ::

:Με ιιισει·κω[Μαι:4:σω ρ:::ιιότ,επιτ:κόι,με!ρ›ιάι,·υ:

87ΜΜΜ ε Π:: Μιμ·ικωκ: .· Ή: αε:κιερωπκ: όικιπ::

Μ/ιιιΜιιοκτ σρ::::εψ: :β:ρο::/0ιιι:: ν: Μάρτβα

που· :μισό :ιφιωκ:,άικικτ πιαπ::τ.τ:Νιιβια :β ::διπτα:

9οιοπωω :παρω ·υσιιυιΜπ απο:: [ισβερέωπ.: : (Μα:

£σκ:7::7ιο, ποἔΪι°κΜ ψι,εωικόο οικειωκι·,μοκιαπ: αι·

Μ:: Ρ7οριττιό υο!ωιωι: :οππωιρβαι:: : Ι.ιι::ι·τω τω·

Μπακ: βιρβιω β:δτι: :οι επόσπάκω, ε/]Ξ/Ηπ:: Μ». ι

πιω ά1:4ιποαόικ2"το.

ιτιιι:ειιιε :οιιττἔι:::ἰετιι €2ειιιο1τω ό:ιι:ιι: ιι:: :ετο

ροΗ:ιοι:ι:ε εόιιιι:τ:::: Πιιππωι ωιωπ ριωιιι και

ορετιικόιωι :μια με:: : Πισω πύον:: ο·ιιικειωι

β:: :ραπ τωτιιοτοι : Πάπια:: ::θέιττπωβιρβα όι|ΐ

::ισιιι; :ιιιιι ιιιι:τι ετι:ι:τιι Η: , Βτε:ι:τιι :ιό ορ::ετι

ότι:: ό:::τιιιιτιε::, Με:: :ιιι::::ιιι ::όό:ι·:, :ιό

νιιιιιι ερριι:ε::; οίκο Πι: :ετ Ϊ: ε: ιωι:::::ω :ιό

ορ:ι·ειιόιιιιι , δ: ιιοτι ορ:ι·:ιιόιιτιι.ιὶ:Ϊρ.τι:Β. ιι:

ἱιιΪτιιοόἱρ:οροιι:ιοιι:ε:Πε:ιιοιι:ιε τι:::ιΪετιὸ εό

ιιιιτ::τιόεε : :ιιοιιι::τι ε:ι›ι:ιη Π: , Ϊ:ιρΪιιιιι ρ:: Β::

:ιετιι εό ορ:::ιτιόιιι:ι ό:::τιιιιιιε:: :ιό .τι.8τειιετιι

τιοτι ό::::τιιιιιε: :ιι Ϊ:, Ϊ:ό νιτιιοιιε:ἰιιΪό:ιιι 8:ειιε:,

:πιο :ιιοτειι::: ρ::Ϊτιεό:τι:ιε,::ιιιι ριινίι:: :ιιτιι ιρ

Ϊο :ιό οριι8:0τι:ιιτ::Μι5. @οΜ, ν: :ι:οιι:ε:ιριι

ορο: ρτιιι:ιρειιτ:: ε: ιιιιιριι:ιι:: εόΪ::ιι:ιι , σο:: δ:

τιιιτιιιερτιο:ιρειι::τ,8: που ει: :πιω Βτε:ιε :κει

τετοιο δ: εόιιιιιιτιι εό ορο: :οτι::ιτ:ει: Ϊ:ό Β:ε:ι:,

οι:: :ιι ιοιε δ: ιοτειιε :ειιΪε :οτιόιειιιιειιε , :μια :τι

ορ:τ: :ιι:τιτοτιο ρτει:ιριι: Ϊρ:&ειιι:; δ: ρτα::::ε

ἰρΪε :ίι,:μια ορο: δ: ιτιι:τρι: ρτ:ιι:τιι:ιιόο,8: ρ::ιἱ··

:ιι :οιοι:ετιόο,8: :οτιΪτιιιιτιιει ιιιΒΪ::ιιι:τιόο.

ΡειΪιιιιι όαση:: :Η , :ιιι:ε:ιει:ι 8τειιει: ρ:ιτι:ιρε

ι:ι:: ε: ιιιιιριι:ι::: ::ιισιι:ιιόει:ι ω:: ιιι:::ο ετοι

Φόο ρτ:ιιιόι: Ϊιιιιτιι ιιειιιιιιτειιι ::ΐ:&υιιι.Ε::ίιο, ν:

ιιιιιιιι Π:οερτειιιό:τι:ιιει›ι:ιι:ειιι ::::::εω,ειι::.

:τι ρ:τιό:ε: :οορ::ε:ιοιι: ετιιι:τιι, οιιοό ρ::ιιιειιι

:ιό ορ::ειιόιιιιι Ϊιιοιιιι::ο Φ0:ιΪ::ιΪιιΪ:ό:Ε::ι1ιἱ:ιε

ιι::ι::ν: :ειιι:τι ροίι:: ιιιε ε Π:: ρ:ωρε::::ιτ , δ: :τι

:::ιιρο:: :οτιΪ:τετο τ, :οτι τιιίὶ ε ιιο::τιτιιι ρ:ιιό::

Π:: νοιιιιι:ε:: , :οι :επι τ::ιοιιιι ό:ιι::. νιιό: οοο

ρο::ίι: ιιιι:τιιο:ι ετιιιττιιιτιιΒιοτιετι , οιιοό Ϊ:ιριιιιιι

όἰΪ:::ιι::ι:,:ἰιτιι ι:ι ιρΒιιε ρο::ιι::: οοο Ϊιι:τι: , τε

ι:τιι Βτε:ιετιι ΠΜ ετι::::ό:τιι:: ρτερετε::, :ιιιιιοιιἔι

:Πα ιεωιιιιιιιωι :οορ:τειιιιιι. τι:: ειιοιιιό Ϊε::τ:,

ν: Με:: ιι Π:ο ιτι τ:τιιρο:: :οτιΪ:ττ::ο: ::ιιιιιιιιιι

ιιιιιιοριιε,::ιεω νι:ιι·ιιιεε:ε:ιε,ιιιιιιιοτοιι·ιιιετιε:ιιτ:

Ϊεᾶιιιιι, ιτιίειιιιιιι:ιιι :οτιτι:ιιιοτι:οι ιιειι:ε: :πιο

Β:ε:ιἔι:οτιΒ::ιἐι ιιτςιι: αιω:ι , ότι:: :ιι τω: ει: τικ::

ο:: νοιτιιι:ε:: ρ:τιό::, οιιι ειι::::ό:ιι::: :ό ειιιοΪ

οι: οι::ι:ειιιειιι ρ::ρετε:,οιιιιιιιε, δ: οιιειιόο νιιι:.

Μω;, 8οιιιιιι ιει:ιι: ιο ρο::ιιετ: ιιΒ:τι ετιιιι:ιιΪιιιτιιοτι

ι Με:: Μ:: ό:ιι::τ: ι:ιι :οορ:τετιόο :ιιι::τ: , ν:ετε:τε ρ::ιιι

οι αφτι: ό::::ιι: Δε:: Π όετ::ιι: μισο ω:: ειι::ιιι :τι ροτ:

ιι:::ετιει::ιι :Πι:::: , ν: ο:: 8:ε:ιε ρτ:οιιε :ιι :Βι

:ε:,:ε ε:: ρτωρετετ:το:. Μιιιιαι: οιιιό:τιι ριιετιει:

ιιιιιτιΪοιοόι Ϊ:ι:τι:ἰε. ιιι:όιε Ϊ:ιι :οτιόι:ιοιιειε :τι

Π:ο,τιιιἔι ρτ:ιιιό:ε:,οτιιό ρ:: νιι·:ε8:::ις, Η όε:::

τιι: ι:ιτειιισιιε:ι::ιιιιιιισιι:ήε,ιιιο:τοοι ετιιι:τιιιιιιιι:

ιεθ:ιι:ιιιιι;ι:ε:ειιι:τι ν: ιι:τιιο όι:ει: , ιιιι::ιιτ::ι:ιτιιι

:τιιιιιι εό οριι::ι::ιτε::, :τειι:τ: , ιι:&:τ: 8τειιειιι

:Με :οτρ::ι:::ιι , Ϊ:ό ιρΪιιιιι :ο:ρ:τιε ιι 8τειι::ι::ι

ιετι,::ειιι, ιι::ὶι :ό οριιε, ε: ρι:οιιιό: ρτει:οιό:ε:ιιτ

'οοτιόιτιοτιε:: Ϊιι:ιιτιιιιι ορο: ρ:: νιτ:ε 8:ετι:,ιιιι::ο

ε:ι›ι::ιο τι:: ::ιιιάεοτ:, Ϊ:ό ::ό:ιι:: , ό: ό::::ιιιι

τιε:ιοτι:ιιι ΗΜ ρ:ορι·ιετιι :ιό ορο: εόιιιισ:τι::. ν:

τί: :ιι :ο οιιὸό ιτι ετιιιιτιι ρο::ίιε:: Ϊιιι:, ν: ρτ:ιιιό:

:::ιιτ τι:: ιιι:Ηι:ειι Ϊ:ιι :ιιι:ειι , πιο» Με ιιοιι ρ::

τιι::ιιι: ,ι:ό :οιτιω£ιιι: οιιοόόειιι ρ:ε:τ:οιιιΒιιιτιι,

'Πι#. Χ Χπι. Π: :::::βΜ2: (ιι·ει:2:. Μ::Σ

ρττῖιιιΪο :::ετιιτε :οιιΪ:τιΪο νιιε :ειιοτι: ιιιοιι::::ο:

:ιό ω:: ρ::ρετειιόετιι :οοΪ:τ::ιόειιιν:::ίιτιι ροιιι:

τι: 2:ε:ιε::ι :πιο ιιιο::ο :οτιι:τιΪιι :τ:ε:ιιι·α ρ:ειιι

Η:: :οοΒιιιετιι οοο ρτωρε:ε::ι Ϊ:ό ειιειιι ρι:ιιιΪιιιι

τιοτι :0ιι8:ιι:ιτιι,:Χ ιιιι:το :Με όιΙΪ:ιιΪιι ,ν:ι οιιιοιιιὁ

: ιιιιιιειιι: Μ:: ό: θὰ: ιιιιιι:εε Β:ε:ιεε Π:ιι: ριεειιι

ἱ ό:: απο ιιι:::το :οτιΪ:ιιΪιι:οτιόιιιο:ιε:ο :επι Βοοει

τιιιοι,οιιἑοι ι:ιειο:ιιιιι Αιι8:ιο:οτ:ι :οτιρ:ι.ιεε , ου::

:ειιι:τι Μ:: οοο ρτερειειιι: ::ιιιιε τιιιιιιτοιι:ι :ειιε

:οτιόι:ιοιιετιιε :οτιΪ:ιιιιιε, οιιετιιιιιιιιιιε ρ:: νικ:

ρ 8τειια απο ιιι:ι:το ετιιι::ιο :ιι:ι:ιιότιε, Η 8::ι:12

ι ιιιε ρτ::ρετε::το: , ιιοιι :Η Π:ο ι::ιριιιιιτιε :ειιο :ό

Ϊιιε:ιι Βτετιετιι :::ε:ιιτιε ρτεερειτιιιόετιι,ειιΪοιιιιὲ Ϊ:ό

απ:: ε: ριι:ε :οιιόιιιο ν: Πω: ροΠῖ::ΪΪ:::τ:ιι5

ό: ιο:όιιε:::ε:ιι::ιιιο::ιε :ιό Ϊιιιιιιι :τιειιι ιιιι:τιιιιι

ρ:οροίι:ιιπι :ι:::μι:τιόιιτιι. @το ω, ν:νι:ιιιι:ιιιιε

ι ό:::τι:ιιτιετιο :ιό :ιι:::ιιιιιιιι,οιι: ρ:: ::ε:ιετιι :οτι

8:ιιειιι Μικτό: ε ιιι::το ετιιι::ιο :οορ::ε:ιτ:, ιτι :ιι

, :οι ρο::ίιε:: :ιι,ό:::τ:οιιιε:ιοτι:ιιι ω:: νιτει:τι:ι ιι

] οι ρ:ορ:ιετιι όε:: ν:ι τιοτι,ό ε::, ιιοτι θ: ετι::::ό:ιιε

ε :Νότιο :ιιοόο :εοΪειιτ:τ ιτιιιιι:τιε ιτι επι:: ρτ:ρε:εω

τ :ιοιι:ιιι ειι::οιιε:ιοτι:ιιι; Ϊ:ότειι:ἰιιιι:οιιι:οιι:ιιε,

Ϊιιρροιι:ιιε ιετιι 8:ε:ιετιι :οιιετιιε:ιι 8:ε:ιε ε: ότι:

ι νιιο ρ:ορτιο :ιι:τι:οίιιει ρ::ρετε:ετιι,εό Ϊειιιειιόειιι

ιεειι:::::::ω δ: ιιι::τ:ει:ιιι :::εωι:::::ηε: οι:

τι:ιιιιι ιι:::ίΪετἰε:ιι.

Π:::.τ:$ει:::ιι ιιιι::ιι::ι ε:Βἰ:τἰιι:ιιΪ:ἰ Ϊιιιιι ει: ειιο

όιΪι::ττιιι ι:ιτιο:ιό :ιι:τ:ι:ιιιτιι:οιιιε ν:ι 5::::τιιιιιιιιι

 

σ:

όο 8:ε:ιειιι :ό :ιι:::ι:ιιιιιι ορ::ιε , ν:ι ι:ιρΪοιο :ιό ω· "Δ

ορο: ρ:: 8:ιι:ιειιι , α: ω:: Πι:: όιΪ:::ιτοιιἰεεια

ειτο , ει:: ρ:: :ειιιό:ιιι 8ιειιειιι :τι:ι:οι: ρετ::ιι εό

:ιτ:::ιιιιι:ο ορ::ιε Ϊ: :ι0:ι ό:::τιιιιιιε:, εό :μισό ρο

:ιιιΪΪ:: Ϊ: ό:::ττ::ιἰιιετ:.Κ:Ϊρ. Με. ετι:::. τιειιι ιι::

ιρΪε ότι:τ::ιο ρτιιι:ιρειι::: :ιι ὲι ε:ε:ιέι , ότι:: επ::

::ό:ιι::: :ιι Ϊρ::ιειι ειἘ:ᾶιι ἔι Π:ο ρτ::ρε:ε:ε ω:

ρτ::ό:ιιιοε:ο, 8:τιο:ι τ:ρτοιιο; ω:: νι:ιιιιιε Με

::ιειιι ιιιιο:ό :::τ:ι:ιιιιιι όιΪ::τιιιι οοο:: : ιιιειι:,8:

ρ:εεό:ιιιιιειοε ει τ:ρτοιειε , ιιτ::: τι:: Ϊοιε , Ϊ:ό απο

ιιιι:το ετιιι:τιο :::ειιιτ:: :οορ:τειι:ι:. ()Διε ετε:ιε

ω, οιι::ιιιι:το ετιιιτ:ιο ρ::Ϊιιεό::, ν: Ϊ:ιριιιιιιεό

:::τ:ι:ιοτιι ό:::::ιιιιι::: που: Μ: ιιι::ιιιιοτι: Μ:

πι: ό Π:ο ρτε:ρε:ε:ε.Β:ιει1ιιιΪοιιιτ:ο ιιιι::ιιιιι ω:
ιτιιιιιι ω, οιιοόιΪ:ιριιιτιι ε :οοο δ: ρι·πό:ιιιτιειο

ιιιιοεό :ιι:::ιιιιιιιι όιΪ::τιιε:: :Με Ϊοιιιιι·ι ιιιι::ιιτιι

ετιιι::ιιιτιι ρ:ορτιιε νἱτιΒιι: ο:: Ϊ:ιρΪιιτιι, ο:: ετε

:ιειιι ωι::::τωε , :ό ορο: ό::::ιιιιτιε:: ρ:οιοό:

Ϊοιιιιιι ιιι:::ιιιιι ετιιι:τιιιιιι :ιι ρτιτι:ιρειιε :ο:ειιΪοιι:

:ειιΪε Ϊιιο όιι::::ιοιιιε ιι:Βε:ιιι: Ϊ:ιι ::ρ:οι:ε:ιοιιι:.

Φει:: 8τε:ιε όιΪ::::ιἰ: ι:ιοτιοε ό ιιιειι: ροιιιιιι: ε:

ρ:ιιι:ιρειι::τιιι::ι:ιΪ::ὲ , Π:ιιεροιι:ιιι: ρ:ιιι:ιρειι

::::ιι:τιιιι::: , όετι: ιιιι::: ετε:ιειιι απο ρτωΪ:ι:ιι

με :οορ::ε:ιοιιἰε νιιιιι:8: ιιοτι ει:::ιιι:. ΜΜΜ

ετιιι::ιοτιι όιΪ:::τιἰτ από:: ε οσοι: τι:Βε:ιιι: ε:

ρτιο:ιρ:ιιι::: ιτιττιιιΪ::ὲ , Π:ιιε ν:τὸ ιι:Βετιιι::ι:

::ιοι:::, τιο:ι όπιιόο 8:ε:ιειιι, οσε:: ρτποιόι: :οο

ρ:τετο:ειιι.Νοιι όιΪ::ττιι:ειι::ιο Πω: πιει:: ἐι οο

Με, 8: ::ρ:οιιοεό ρ:::ό:ιιιιιε:ιε ροιι:ιιι:, οιιιε :πιο

όε: 8:ε:ι:ιιι Ϊιιιιἱ:ι:ιι:::ο :πιο ιιι::τι:ιοιι: , ν: Μ:

:Ιΐ:άιιτιι οοο Ϊο::ἰε:ιι:, ιιιιο, οιιετιιιιιιι :τι :ιι Ϊ:,

ν:ιι::ε: α:: :οτιιριε::::: , ν: :Πε :τ::αεω Ϊοτ:ι::

:ιιτ,:ειιι:τίι τιοιι: όε:: ειιε:ιι , οικω ρτειιιόιτ :ΗΘ

όιτιιιιι ιιειιι:ιιτειιι, :Με τιοιι ::ιι::ιιτ: δ: ειιοτιιιιετε

τι:: Ϊτιιιἱει:ιιε :ιι Ϊ: ω:: ιιειι::, ν: Η πι:: ιιοτιιο,

:πιο :έι ροΙΒι Ϊειιι::τιι :οιιΪ:οιιι. Με: ιι τιιιιιτιε

ρτ::ιιιό:τ:ιιι: εποε Λεω:: ό:Ϊοιιιτιιε , ιιιιιιιιτιι

Πω: ροΠ:: όιΪ:::ιι:τ: :ιι:τιιιι:::: τω:: ειι::ιι:ι

ρο::ίι: δ: ιιιειο: όιι:::τι::: ἑι οσοι: ιι:Βετιιι:: , πο::

όετιόο ετ:τιειιι :ιιι:ε::ιιι; δ: ιιοιιο: ε :πιο με::

ν: Π:ιι: ::τιιΠὶωο ιιιοόο :κ ρετι: Ϊιιερ:ο::ό:τ::: ιι:,Βτε:ιετιι :ιιι::::ιιι :οιιι:τ:τιόο: :ιιιιε ιι:ιειι όρο·

ιτι ρ::ρετειιόι: ιιοιτιιοιΒιιε ό: Αιι8:ιιε ιιι:όιι: εό τι:: ρτορ:ἰο νι:ιο Ϊ: ιιιιτι:ιι::: όιΪ:::ιιιιτι:ἰιι ρω

Ϊειτι::ιιι :ο:ιΪ:ό:ι:ιιόειιι ω:ιιιιιιι::::. ο:: ν: Μαι: ιΪ:ι:ιιιιἔι Π:: :οιιόι:ιοιιε:ε. θα:: τιποτε ρε:: Δ::

:τ:ιιοιιι:

β:ΡΑΜ Α.

όψου::Α



ΧΧ7!λ Ωωε? ουσωρίσκβι Οποιοι θ

1·".ι;ω δτοτἰοτιἱ: Μ; Η: Βοιιυι Ρ ιιυΙΙι ουιιιοιιι οιιυίιι τω.

Μΐιττ. Μ· ι:ιστιε, ιιι ιιιιιιιιιιιιι:Ηιοι:ιιι,ίου ι!στοι·ιιιιιι5.6 ιιι! οικι

π·(ΜΜ Φ ι:ιιιυιιι , ριιίιιὲ ει·ιτιθ. ροι·ίυαΓυι: Βιιτιο πιο τιπ

[ω' αι·ιιιι ρι·ιιιοιρι!ιτει,ϋ Ιιτιοι·υιιι ω” ιιιιιιτι·ιυιιι σοι

Βιτ ραιτιιι!ιτοι· , ά!ι!ιοι·υιιι Με ιιι·οιτιιιιιιι ιιοί:ιι:ιιιι

τοτιιιιτοι·; ουσ ιιοιι ιιι:Εοιι:ιιτι:, ιισιιυιτ Μ:ιετιιιιι !ιοιιι

οι·Βιιιιυιιι Γι: ιιιΐοοιιιιτιο,ουιιι_ιιοιι ΜΜΜ, ε) ουο Π:

ιιιίοι:ιιιιιτ: Πι:υι Δτωεωιι ιιιΓο!υτθ ρι·ιιιειριιΙιτει·

[ο!υε , ι:ιιιι ίοΙυε ι:Ιιτ Βι·ιτι:ιιιι νιιι , τιυιιιιι ρι·ουιιιοτ

ι:οιιει·υ.ιιιι δ: ι:Ηιαιει:ιιι ι ιιοιι σάιτ ιιιω,ω6 ιιιι:οτι

ετυιιι11 ό: ιιι:Ηιοποιτι νιιιοιιιιω ιιτιιιτι·ιωιιιιο ιρ

(πο: ιιιισιιτιίιιι ιιιιιιιι·υε, 6 :πιο τιταιυιάστοτ εσυ

Βι·υιιιιι δι ι:ίιιοποι:ιτι ι:υιιι ι:οοριιι·ιιιιοιιοΙιοοιι :ιιοι

τω. Φυο,ιιιιιυιε, τι Πιο ιιιιιιΙ ριοἴοιοτιτο, ει·ιτιο

ίιιι€υΙιε ριιι· ουοιο (υίΠοιοιιιιιιιιι ιιιίτι·ιουοτοτυι·,

ιιοτιιιο ιιιιιοι Νοε δε ιιοιι νίυειτι !ι!κι·ο ι·ιιιιιιουει·ο

τω· ιιιιιιι·ιο,ι:οιιίοιιίυε «κι ιιοιι οοιιίΕιιΐυ:,οιΕοιειι

να! ιιοιι :Ηιαιι:ιιι οιιιιιιιΙιοετο τιιουει·ι:τυι·ιιι·ι:ιιι:ι·ιοΡ

Χάο. “Μπι τυπο ει·ιιτιιι αυτ, ειυαι ιιιιι·ετ πω: 86

ι··ιοετο νοΙυιιτιιτι,τοτειιιι ι:ιιιιτιτοιιι ιι&υε σΒΐοιοιιε,86

οι! οι·ιιιιιι:ιιι ΐιιυιτι ΜΝΗΜΗ: ρτοιιιι!ο ιιοιι ιισιι:τ

Δω νοιυιιτιιι οπο, ιιυςτιιι:ιτ ιοιριἔι τιποτε 8τιιτιιιιιι.

αυτο θα: Βιιτιιι πω: Βοοι·ο, πι: ντ:ΙΙο ροΠιτ νοΙυιι·

τιιι,ιιιιὸ πιο ιιοΠιι οιιτιτιιιοιιιιά:υ: ιιττιιι στο. Ι.οιι

Βιἔ τω" στι ι·ιτιο τα τι:τιιιιτιοτιι: ιιιτίιε τι ιιιιιιιιιιιτο,

ουσ: ιιοιι :ιιι νι:ΙΙ: οι” βαστα νοΙυιιτιιτι,ιιυο τι:: ιιι

τιιιΒιι ι:ιιτιιιιιιιιιι ιι&υε νοΙιτιοιιιε:ιιιώ ιιέΣυε τυποι

ιιιιιιο[υι ττ·Πιυιτυι ΠιιιρΠοιιι:ι· νοΙιιιιτιτι , :μια τω!

(;",;. “Η τιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ΜΒΜ τοιιιΙιιιιι·, ιιοιι τιιιιτιιιοιιιιιιιω

αι·πιτρσ[τί οοιιουριίι:οτιτιιιι,ιιυιο ιάυιιι σου Αττιιιειτ.Ιτιι φωτ

ὴἔΡΜΜωι· εΙΤι:τ,ιιυα ιιιίεοιιιοτοτ ροίιτιιιὲ ρι·τιιιι:ίτιιιιτυιιι,Ιιοοτ

ω" :ιιι ι:ιι€τιτυ ιιι Πιο οιιί`υ Πει ιιιιιι! ρι·ιοΓι:ισιιτισ ι δ: νο

Ιυιιτιιε ι·ορι·οοι ιρίιιιιιοιίοοι·ιιοι·οτιιιέειιτιιιὲ , :μια

| ει·ιιιιιυ ΐυιΕοιιιιιτειιι ίυέι ιειιιιυιᾶ ιι:τΜιιι·οτ Μειω

οιιιιι. Οαιτι:ιιιιιι Δω ιιοτιωιοοι·υιιι ιιι·τιιτι:ιτιιιι μι;

ι
ι

 

34)

τοιιι:2. οι: ιιιιο,αι! ουοιιι οιιιιιιιιυι·:3ζιιι ιιιοτιο οιιιι

Ποιιιιι ιιι ιιοΒιι:4.. ροι·ι·ι:ΐροάυιιι ιιι! Μιοιυιιι εστι·

Γοιιίυτιι νοΙυιιτιτιε ιιυιιιιιιιο.

(Εισαι οιιιιτιτοιιιιιιυιοιτυιιιι ΐυρετιιιιτ. ιιυοιιἰ

Γυοίτιιιιτιιιιι,δε ιιυοιι! ιιιοιιυιιι. ι . :Η οοιιυιιι ω·

ί" `

Οικία οπο.

. · · · . πωω."ι·

ιιι οι·ιιιιιι:,ευάισιιε ιιιιτυι·ιιιιιιιι ριιιιειριιιιιυιιι ιιιι- χω,ω"

οικω ιι:ιοιιυπι :Πιιιιιιι , να! οροι·:ιιιιιι οι·ορι·ιιιιιι

Πι:ι.:ι. ε!! ιιοιιυιιι ιιι οιιτιιιτο ιιυιιιιιιι ιιιιτυιιιΙο , ιιι·

ιιιιιιτυιιι “απο ιιιτυιιι ι νεΙουιιιιιιτυι·τωιροτε,

ι·ιιιο ὰ ιιιιτυιο ιιοιι οιιιιιιιυι·; να! ουιιι!!υΒιιοι·δο

νιιοι·ιοι· ειιι:ιτιιτυι· , ηυἑαι «κοιταω τυιίΤετ ὲειυίἱε

ιιιιτυι·ι!ιουε. Πω Επι: ιυιιιιιι ΐυροι·ιιιιτ. τιιιιιιιιιι

ιιιιοιιιι ιιιοόιιιιι.ι:οτιίτιιτ ιιι ιἰιἔΪ.26#ἄ.1 .Βιιιυιιιοιιι

Δω ροίἶυιιτ εισιτιτιοιισε ιιι ιιοιιυτιι νιιτυτιι Δε.

ι·ιυιίιτα, ιιυοιιι καψω, ιιιτοιιθοιιουι, δ: ιιιοόυιιι,

ι:ΙιιιυιιΓιιυο ειιι:υιιιίι:ειιιτισε,τιιιτυι·ω ιιιι:Μιιτιο.

2. Ε: ι·ιιιο,ιιι φαω οι·ι!ιιιιιτυι· , ιιιυιιιιτυι ετιιιἰι

ιιι Βιιιτιε ιιιιτιιτιι,8: Βι·ιιυιιι ίιιοιοιιτει:ι.δυτι ιι. ιιιι:ιιι

Βι·ο τοιιιρι·ι:Ιιειιιιιιιιυε οιι:ιιιο τιοιιυιιι ιιι ριοριιιιιιι

Βιιυτειιι ίυΕΕ&υιιι πω: π. οιιιιιοιιι νιιτυτοιιι ιιι

οοιιιιιιυιιτι1ι νιιΙιτιιι:ιιι ι:οΙΙιιτιιιιι. (1υο ριᾶο αιω

ίἱο Μειωσα άι άτυπο, δ: €υιιι·Ιιιιιι: ιιτυιιι τιιιβι:ι ιιι

ι .Ποιιιιι|ιι. ι α. Χοπ». Μ.. ειιισε/:4.. (Μ: Κατω ιιιιιιίιο

ιιιε:οιιιιιιε Βιιτιιι ιιιιτυι·,ντ μι· :επι Μαιο ει! Πι:υιιι

ι·ι:ιιυι:ιτυι·ινοΙ @απο ιιιτὁ ρω· ΐοιρίυυηδε Μινι: οτα

Μι Βι·ιτισ Βι·ιτιιιιιΕιι:ιοιιι, ιιυιιι Γι: ιριι ιιοιιιιιιιιιιι

ι:ιιιιι Ποο,τιιιουιιιιι απο νΙτιιιιο δικ δ: οτιι:&ο ω.

ωραιο”. Βι:ιιιτ. ι:οτιιυιι8ιτ:νοΙ ακουστε ασφυκ

τιοιιο ιΙτιιιιυε : 8: ιιι! Ιιοοιιιτυι·Βιιτιιι Βι·ιιιι οπο,

ρει·ιιυιιιι νιιυε ιιουιοοοοικιιιιιιι· ει! τοιιυότιοικυι

ιιΙτοιιυειιουιιιιΜτι Πουιιι 5 ιιοιι ιιιτοι·ιιιι ιιιουσιι

όο,ουοιΗο!υι ριιΕίιιιτ Πειιε,Γαι αιοι·ιιιε ιιοι:ιτιιιιο

δε ρι:ι·ΐυιιισιιιιο. Αι! !ιοι: οιιτι:ιπι ιοᾶὲ ριαίτιιιιιιυιιι η το.

πιο ιαιιιιι·υιιτυι. 1.ρ!ι:τιι ι:οΒιιιτιο ιιιιυιιι ιιιυιιιιι· Τ"'Ν"""

τυπου; ιιι!ιετιιι· οι:: Βιιι:αι,ιηιιιιυιιιιιι , δε ΐοιοτι- “,ομ”""

τι

ι .

Ει·|ϊπο

πἰιιἄἰυπσω

. . . 4 . . . . . ·ϋιτΜ.Μ

ω” εισαι; οιιιιυίουσ ριιιιοιριιιιτοι·,8τουοιιιι απο τιιιτιιι Επι” οοιιἴοι·τ ροι:ιιιιιι·ι:ιιι οιιιιιτυιιιιιιιιι τισ

ιιτιυιιι τιιιιιιζιιιι ἴο ιιιίοι:τιιι:ιο,τυιιιι ιΠυιι £2ς":6.18._· ριιιιοἰιιῇι 86 €υυάιιιμηι:ιε ()ιιιιιο!ιι:Δι ιιο&ιιιις.8ι- ιι|ι:ι·ίιι: »η

φ/έιιιιιικιι»ιβωπι ·υ!ι4ιβι·ιιθιι: ιιυοιι οιιιιιιιθέτιιοι::τ οπου: ,ο ρα ο]ει·ιι τιοτιιιι ρι·αιτιο,ιιιιυιιιιι ι·ιτιιτυιιι, Μ” "ι

Οπα” 33 Μ074Ι.0κφ.20. Βιιικωμιρρωωέαβωρι ! ουσ σε ιιιιιιιι:ιιιστιε ριιιιοιριιε Βάι" ιιι:ω τιιι·. .

ο· Βιι :Π,ς9· ιιοΠτιιω;Ώιι μηιι·απειιιοπισυ187αΜΜ, Ϊ δι:ιειιτιι,ιιίτ ιιοΒιιιτιο ι·οι·υιιι ιιυιιιιιιιιιιυιιι, Με ιιι

“ΜΗΝ” μι· ούρθιαπτυπ Μονο» ·υσ|ιοιΜπιπ , ώ· ι·ιι- ιιι6ωιιι Πτι Ρετ· οι ιιιιω 8632 ίυιιτ ειιρΙιι:ιιτιίιει!- ·

"οικω πωω.ιι. Β” που ψ, σκάι οτει·ιιιω ιιι Διοι·- Ιυίτι·ιυίιιυο ρι·οροιιυιιτυι·. ε. Κοιιυιιιτυτ νιιτυ:

πισω ιι!ἱΜΙ!! Β Ναβω-βηυ#ΜΜ ιισιιι9?,·υιιώ πιω: το- '_ ριοι:ιιιιιιι @αφτι ιιιιιιιιιι οι, ουσ ιιιι:ιιιιτυι· δ: οπο·

πάπια Ρ"ωιιι[μιιιωκ: Ξ ι Ροιιυιιτυ;._.β ιςυτ ιι. νιιι·ιιιιτιε ιιιιτυι·ιιιιι οοιιίιι·ιιιιιιι

η ι τω· οι·ευιιι:ιιιιι , ου&ιε οκ ριιιιειρήεΙυιτιιτιο οπος

ἱ πιο ιιοτι;:ιτι ΜΜΜιιιιιιιιιτυε καιω; ι:οτιθιιιιιιιι

Ξ τω· ίιΒιιίς8ςιι·ευ.ιιυάιειιι ουιιιτροιοιιτιιι,8: Μου-ι

Ι σ
υθ'.",,:

 

Ι.οι$υνΤΑιιο :σου

@Μ τιυοτιιΡΙειι δέιτε;

[τι ουδ ιιοαρτιοιιο ιιιιιτ!υάιτυι· @Μαιου

σπιτι [ο. ι;ιιυιιιι ιιιΙ:&ιο, τυπο ιιι οιιιικόοιιυπι

ίυρροιιιιυι·,νι ριιιιειριιιιιι διοιι80 μ. ι»ωιιωτιω

ιρίυιιι οιι:ιτιοιιιι,8ι ουιιιιιυιο ιιι ει·ορτιοιιοιυ πετυ

τιιΙιτι:ι· ι:οιιιιιουιτυτ·. Βιιιιιιι ιμιοιιιτρι·άυιιιίορυιι

τιιιιιι Ριτιιιι, .Διιέκθ.ομΠ.9&ά Βιιιιιιια!.άοΖη. ά

Μ. ιιτύ..βιιι, ματια Δω ροΠιτι; σο ιμωι οιτ-ιιιιβιε

ιιοίιι·ιε ρωι:οιιοιιτιουε Φωτο ©οτιΪοτετιιι : ι:μιιιιτα

πιω ιιιιιιτοι ιιΔιυτ8 ιιυιιιιιιοι ιιοιι ι:κι:οτιιτρσηιια

πιω ιιι! Βιιιιιι ίυροι·ιιιτ. ουοτιιτ;ιιοιιιου8ιιιιτὶ;ιΩυ£

ει·ιιτιιιτι τιοω,ω ιι:ιιΐυ ὁ Ριιτι·ιιιιδε οοιιοιιι.Υ[Πρι

ιο,ιιυι,νι ιθιέΜΐισέα/ιτ. ἴοΙιιιι Βιιιξιιιιιι ιιοι;συμ @το

Ρι·ιιάιβέιιιιιι οικου",ιιιΠιβι·ιωκι,8!στιβι·ΔΜ87,θα”

μου» ιιοιιιικι·ι:τυι·. ιιι Ιω:: ιΒιιιιι· ίοιιίιιιΒιιτιιι

ουιιιιιιίιωιιι ΓυιιιιιζροτοΙ% π. 1ιι€ιτιιιιιιιιι .0ιιιιτε

- · , Οι Η”. Τ”. 3.

ι.'

Κωμωιιιίσ

σε έέψ ιό.

ύδ'ι..ι· ο

ω» ΜΜΜ.

νιιιιτυι· Με ματι: ιιι ΐοιιτυ ρι·οπο ουσ: Ρι

τιιο. οοιιτιιι Ρο!ιι8. μι; οοιιο οποιο (ιιοιι

οιιιιιι:ιιι τιποτε ι:ιιιΒιιτιτιοιιι !ιοιιιιιιι-οοΠοιοι

ι

ι

τισ. Πρι,ιιτ “τι” ιιιιι·ιοτιιιι ,_ 8: Ριιωιαιοω τυιυιο

ι·ιιιιι ι:οτιτιιι8οιιτιυιιι, :ά Γοι;κτοι·ιιιιι ι:οιιιιιιιιι.

Ει·ιοι·"ιιτιιιιιυι·ινοΙ 'κι νιι·ιυτοιιι [οιιιτ:ιτίι,νει μ:

· οριει·ιτιου993. νιι·ιυτυιιιι Ρριτιιιιοιι ρα Ριοριιο

. ιιιω ερωιι]ιιτοτιοντι;ιιι ιιιιτιτυυιιι.3. @οτι πουτά

τυι· , οτι βιοιιιτιε πάθ ιιι·οιιυιιοιιιιιιι οι , υυιο ιι!ιιε

ρι·οροτιοικισ τυιιι.ΩυςβιουΙτιι κι ιττιΒιιιτυι ιιοιι::

ιι]ιοπιμ ,ι οιιο ιιοιι οοιίιτιιι:ορΙιιι ιιιτι:ΙΙιΒιιδτ ίιο ρο

ομιιιιι; Βοι·ι:ςιι ιιιιΒιιιτυοι ; πιο! ιιοιι:: ίοιιίυιιι σο·

"ιφ,ηιιω ιιιοοιιι:ζε ιιιιιτ,οιιιοροιιιιυι·ιιιτοιοι·ετιιτιο

[ΩΝΙιουυι1ιιι:8 ιιι.ιο ιιουριιι.ι:οιι ί.ιιι8υτιτ @μια ετα

τιε ιιιιιυ,ιιο ουιτιυις!”ιτ.ι.ζοι·ιπιβ. η!

ι νωιιιουιι·ιωιι,ιριροιΒιιι Βιετιιε ει·ιτιιιιιιτσε.ιιοιι

ιιοι:ιοιιτοΠιιιι:ουιθτε ιιιιτυι·ιι!ι θιευ!ιιτο, Ιω μου.

Ιιιιι ωαιιιιιιυ διιιιιτίιε δ, ιιι€υίι;: ιιιιοιιυι ιιοιι τιιυιιειιιιιιειιιι

“Ωωειιιιρειιτιειἱιιιο,ουὲιιι άσοι ιιιτυιιιιιι.ντι- π: Απ.

οι: Γι;ιαιτιο, Ωυ@ ι:οΠοι:πτυι ιιιτοι· Βι·ιιιιι επιτιι ιιι.

ιιιι,ιιοιι ιιιτςΙιι€ιτ_ιιι·οοΒιιιιιτιο ι·οι·υιιι Βιιιιιιιιιιιυιιι,

ιιετιιιιιιιι ότίουτίυι:οιιηιιιι·ιιτι , Μ! ρα:υ!ιιιι·ι πιστω

ιιι: διιιιιιίιι 8.ιιιίυβ.Νοιι @τι ιιιιι:ιτι "που , τι;

τω: οοιιθ.ιι·οιιιυι· μι· ιιιοιιυιυ !ιιιιιιιιιι, ἴ‹:ιἰ Ροιἶυιιτ

τωωτι μι: ιιιοιιιιιιι τιιιιἱιιιι ιι&ίιε. ΟΙ:»!ιτιυιιδι

Βιιέ?.2.2,%η:ι.._η.4. ΙιιιιυΠιιοιιι Βιιιτιιιε,ευιιι ιιοιι

;" ;ι|γιψιδρμι Εει:Ιιίια, ιιοιι ιιιτειιιιιιο ἴυρρο·
- Β - Β Δ :πιο ·

β

όἔ

έΖωι!ει άσ

θειιιιτ :Μι



Γ

Ο Βζι. Χ )(7| Ϊ. @οι €5” Θια02φια [ι ΟΜΙΜ?

χω:: ιιιιιέι:ιιιι::ιιιιιι ιιιιιι:θ:ο , :οι ::ιι:ιοιιιι:ο: :ιιο:ι

.οι

οπο: , :οι ιιιιιι:οιιιιο:ιιι:ι::οι:ιι ι:οιιι:ιιιιιι:ι , οι:ιέ

οι: κ!ιιέιιΠ. ι8. έ: σιιιι:.ι:ερ.23ι διιιιιιιω ιιιοιιιιιι:

οιιιιιω ριοριι:τιιιιιιιι, οοο ἔστι: ιιιι&ιιι:ιιιιτ:ι:ι

Βιιιιιιιιι ιιο:ι ιι5Βιι:ιοιιι. -

Ώια.ι.(ιι::ια Βιιιιε :ι:οο :::ο::ι: :ο :ο ιριο Δω:

ροι·ιοιιιιιι::ιιι ριι;ιι:ιι: :ιι:οιι:ιιιιι που: οικοσυ

::ρ:: τω, ιορ:::ιιιιοιιιιιι:οιιιιι:ε , ιιοςιιι ορ::ιε

:ιι:οοιιιιοιι: ο::ιιιιιιιι: , πιο: Δια/Ι. οι £ωιιι-._

πιο. μ. Νιιιυι:επι Ρι·.ιιιιιιι: οι οψη ·ιωιιιιιωιβύ/Ξ

ιο: οποιο. .ιι.Βιιιιιιι Βιιιιιει:ιαιο: : ιει:ο: ιιο:ι :οιιιιι- οιιιικι·,πιβιιΠΜ ·υι!ι::Ροι8:ιι.ιιο. Μ.: Μοιιιιιι.:ιιρ.

τοι: :ιιιιιιιόιοιιι οι:ιιιιποιο ἑ· 8:ιιιιιι 8:ιιτοοι Η· Ι 1.?πικοιιι: άσπαιι.ι ιιιυκιιιι ιισιωπι ·υσιωιπιιωα :βιο

::ι:ιιι:,ι:ιοιε :Μπι :ιι Βιο:ιε οπο. Κ:ιρ. οι οι:: ιιιοι- ' βσισιιιιι· :Μι ιιο!ειιιωι , ηιωιιιάσ οι Μια ω: .Μι βι

ιιοιι:, 8:ιι:ιιιιιι οπο: :Μιά ιιιιιιι ιρ::ιιι::, ρι·οο: οι· ι ειι!ι.·ιιωι:Β:ιιιιιιι.ιι: ε1°:ι.86 κι.. πο. ιιιι::ΙΜιει·.ιιιισ

ειιιι;ιιι ιρ:ι:ιιιι:ιιι ο::ιιιι:ιιι ω δικιο, ρ:ορι:: οπο: ιιικι·ιωι οποιοι αι·ιιιι·ιιωι , σιιπιβωικιιι συέιΜικΜ:

ιιιιιοι, οι" οι: ροοιιι:: Με...: Ε.::ι:Πα. Ν:ιιο: οι |ΜΜΕ, πιω Μαιο:: αβδιοκ : ι·ιιιιοιαι, ωμπικαιι κά

ιιοοοιιι , ιιι::::ιοιιι ιρ::ι:ιιι ειρρ:ιιστι ιιοοιιιι: ιοι ι αέιιυπ:Αιιιιι: :δισ «και» ή: :πιο Με:: “ιιο:ι οιιο

Β:ιι::ι:,ίι:οιοοοιι:οιιοιι: ιιιοιοιιι , οιιοά :ιι ιρ:- ι πιιιιι·,υ: “πω” ω: ιιιιι·ωιιηιι·"""Μ_ η, “πιο ω

οι:: Πιο ιιιιιιιιιιιι :οιι::ιι:: , ιιιιιι:ιιιιιο: ::οιιιιιιοιιι ι ωι:ειιιι·ιιιιι Με Μιφισ Ρπιικιιισπ.ι , οι Μωβ” :Μπαμ

ιιο::ιιιι:,ειιιιιιιιι. ι σουμπικι· : ιιο: ως :.ιο:ιιι οοο @που ιιιι::ιο:ιε

:που »Με

3. Πιιιιιιιιιιι· ιιιι ριοριιιιιιι ιιιιιι::ιιι ι:οιιι:ιι :οιιο

6”Μ "- ·ιι: ιιιοιιι :ι:ιιι:ιιιιι οι ιιοιιι:. ιιι ιι6ιιιιιιι:ιιι , δ: Μοι

...επ:ω

πιο: οδικο

Πι, αδ.: ΙΜ :οι Β:Μοτο 8: ιιιια...ιι οοο:: ιιιιιι:&οιο: ιιέιοιιιιε,

ὐὶιιωἰι.ι
:Η ιρ::ιιιι: ιιιιιιιιιιιιιι ι:ο ιιιοιιονιιιιιιε , :ιοιιιιι ιιο

ιιιιιιιι Πω: ρ:::ιιιο:ι,νι :οιιο:::ιι:οι, ν:ι ιοιιο,ν:

οι Βιιιιιιι ρι·οιι:ιιι:;οοειιιι ιοιιιι Ποιο ιιι:ιιιι: οικια

:ι οι ιιοιιιε ιιιι: ποιο: , :ιιο:ι νιιι:ιι::: Ποιοι ποιοι:

ιιιιοιιι:ιιι απ:: νιιιιιιι ιιοιιιοιιι ιιιι::ο:ιι ι:οιιι:ιιιιιιο.

Πιιι::οιι: ω: ιιιοιιο .οποιοι 1 . οοο ιιιιιιιοιιιι:

ιιιιιι:ι οιοιιιιιιι :ιιιιι:ιιιιι ρ::ιιιιιιι:ιιι:ι·,οοιιιιιο .π.

ιιο:ι ορ::ιιιιιο:,::ιιιιο Μαι δ: ιοιιι ιοιιιο::Αθ:οιι

ιι: ιιιιιι:ι ιιιοιιοιο :ιιιιι:ιιιιι :ιιιιιι:οιιτ:ιιηιι::ιο::ιι:,

πιο :οι ω.. ορ:ιιιιιιο:. 2.1ι.ιιωιιιικωΡιι οπο:

ιιιιοιιιε ρ:: :ιιιροιι:ιοιι:οι ιιιι::::ιι:ιι::ιο . ο: ι:οο·

Βιιιοιριέι:ιι ιο:ι:ιι::ιιιι Τιιιιιιι.βι|:6.ειρ.·7ζ :ι: Ριο

μια :οιοι:ιο: οοορ::::ιοιι:. Ριου: Βιιιιιιιιι&οιι

ιι: ι:ιιιρ:: οπο: Βιιιιιε ιιιιι:ιο: νιιο ιιοιιι·ο οποιο;

ει: ιι:οιιιι:ι: ιιι:ιιιο:: ιιιιοι ρ:ιιιι:ιὲιοιι'ὶιιιι::ἔι ιιο

· ιοιι:ιιι: Π:ιιιιι::: ρι·ιοιιι8:αιιιι ιιᾶοιιιι οι::::ι 'πιο.

πιο: ι::ιιιιιιιιιιι. 3. :μου ιιιιΒιιιισιιι ροΒιι:: :οιο

:ιοοιιιι:ιψ οιιιιιι 'που ιιᾶοιιιιε. .ι.ιιιιιι:οιιιιε :ιι

:Με __ !ιι: οι οιιιιιιι:οι ι ιιο:ι άδιοιιιε : ιι:1οιιι:ιι:ι

πιο :ιι ιιι'σ:ιο ιιόιοιιιιι :οι ιιιι:ιιι , ..οι :ιι ιρ:ιιι, οι..

οι :ιιιιιιιι::ιιι;ιοι::: νιι:ι:ι:::°οι οιιι:&ι ιιοιι:ιι:ι,ιιιι

οιιοά [οιι: ιι6:ιιιιι:: ::ιιιι:ιιιιιι: ιιι::Ιι::ίιιιι κι ιιο

ιι.ιιιιιιιι. ς. μια. ιιιιιιιιιιιιιιε :ιι ιιιιιο:ο:ιοιιι ιιοιιιἰ

ιιιιιιιι ορο:: ιιιιι:ιιιιι. οι εάο 1. ιιέιοιιιι οι ιδιο 2.

6.ιι*):ιιιιιιε οπο: οιιιιιιιι.ειιιιι:ιε:ιιιιοι ει.: οι ιι:ιιιο

ιιο::ιι ιιιιιι::ιιι ιιι:ιιοιι:::ιιιιιιιιοιιι: ιιο:ι ιι:ιιι, :μια

οι:: κι ιιιιιιι:ιιι ιιι:ιιοιιιιιιιιιιι ιιιιειοιιι ..οι οι.

Κιιιιο ιιιιιο:: Πω: Πιο:: ::: ιιι:οιιι:έ ιδιοι» ε.

ιι:ερ:οιιιοο::, ιιο:ι Γοιιιιιι ιιι:ιιιιιιιτ: ιιιο:ι.ι . @πιο

οι οι.. :ιιι:ιιοι, οι :ιιο:ι ιιι:‹ιιιιιιιιιιιιι ιιοι:ιιιιιε.

:ιοιιιοε :ιιιιι:ιιι:ιι ,δε ..ο ιιι::ιιιι:ι:ο ρο::ί·ι:::::ιιιιι:

ι ο.

Μαιο ιδιαι

@υπο

:ιι ίσο: Μ:: : ιι:: :ι:ιιιο:ιιιιιο:ιοιιιιι:ιο·:ιιιιιι:ιιιΈ

ιορ::ιιιι:. ·:αι:ίιιε ιι:ιιιιτ. ιιο:ι· ωιιιιιι= ρ:οιιιοιι::.

ιιιιιιι :ι::ιιιιιιιιο ει;ιιιιιι ια.ιιιι; ι:ιι':ιιοιιιφα:ιοιι

ιι:ιιιιιιιιι ιιιιιι:ιιιιιι,·ιι:ιο:ι·ροι:ιι:ιι: Ποιο ιιοιιο:::,

Ρωιιιι, δ: :ιο ιιιιιιιιι::ιιΡοιι:ιιι:οι ::ιιιιιιιιιι Βου

ιιιιιιιοιιι ιιιι:ιιιι ι:οιιιέιιιι:ιιιιιιιιι. 5οιιιιιιιιιιι:ο:ιιιι

::ιιι Βιιιιιο. ιιιιΒιιιιιιιι: ιιιιιιιιρ·.· ιιιιιιιιι.ιε, ιιοιιιιιε

:πιο ιοι:ιιιιιιτιιι ποιοι:: έ ι:ιοδιο":ιο5 ροι:ιιιια οι ο:#

οι:: ...ι νιιι·ιοε οπο:: Ρ::ιι:ιοιιιιιι. ·ι|ιιό: μια::

ιιιιι:ιιιιιιιι ιιιιιιίι:ιιι:ειιι:ιιι. 8Ε'ι`ι·:ἐΤιι:οιι›8:ιο5νιι

πιο:: , ιιιιιιιοι· πιο: νι:ιιιι:ι Μαι: , 8: ιιο:ι: ΗΡ::

ιιιιτο:οιιιιιι:ι ιιιιι:ιιιι ιιιοιιιιιοιιιιιιιιιι.ιι:οοιιι.ιιιιι:ι.

4.. Πιιιιιιιιιι: ιιι'ίιιιιιιε '::: :ιιιι::ιο ::ίρ:&οοιι οι

ιι::οιιι ι:οιιι:ιιιοιτι οι ρτοο:ιιι:ιι::οι,:οιοι:Διι::οι,

ω,,_ α,..- δ: ιιιιιι:ιιο:ιι::ιο :ιιριιιι ()σιιι:ιιιιι , Ριι::::, Τ:ιάσπ.

Μ... μ.. .6.α: .ιό/!ιι ιιΒ'.'Βιι·ιισά.·Πι:ιιοι· ι·αιι:ιιι:ιι:

@Φιο- ΙιοΞ/ιιὲ ρι·ἐιι:ιιι: ιιιι:ι·ιιιιι ιιοιιιιιιιι. ι:οιιι:ιειοιιι, 8: :κι

2';:::ι"!”ιιι::ιι:&οι ιιιιιιιιιιισιιοιι:ιι·ι , δε· νοιοιι:Διι: πιστω

α ' :και : Οοιιιι:ιιιι:,οοἑ ιιια::ιιιιι :οιιι::ιιοιιι :οιιιι:ιι

:ιι: , ιιιιιιι: ιιιὲ :οπι ιοιοιι:α::

ι ι.

απο: οι:

"/ιω”ϊκ Δ:

_ ι

- .. κι·

..δ -

:οαι:ιι:ι:ειι 5ωΡωι: , ε....ωιχι. Τι·ιάειι.#β6.εαρ.4._

5.7.ι6.ςι· σηπ.3.4..9.11.22.€5°ι7. Ηιιιιιιιιιιιε:ίι, Βιιιἐ°

ι ιιο:ι: ι::ιοο:ι οι! ι:οιιι:ιιιοιιι.νιιιι: ?ι·ιιιίβ[6.:ιφ.

ρ:οιιοΒιι :ιι ιοιιι:οο:ιιε , ιι:ιρ:θ:ιι :ιιι::ιο:ιε οικ

:ιι.οοοιι :ιιιιιιο:ιι, ιιιι:ιτιι: οοιι:οιιιιτιιιιε.

ὶ οιιιιι.. :οιιιιιι4. :ιιιιιιι. ι. Ραμ:: ει·ειιιιιιι ρω:

ι ο:ιιι:ιι::ιιι,:οιιιιιιιιιι:ιιι,8ειοιιιαιο:ιι::ιο, ιιιιιιι:

¦ Μ.» :ιι :ΜΜΜ ό. ΜΡ. ς. ψ ό. :κοιταω , :οιιο

ε οιιιι:::.:· «ι:οο-βιο κ!ι48.ιιθ.ά:8:ιι. Θω που:: η.

:ιιιιο: 0Ρ::ιιο5, δ: :οορι:ιιιιιε : ΦέιΜΜΜ ιιιιἐ , ιιι:ιοι:

ΑοΒιιίι. οι ·ικΙιωκ.ι ομιιιιιιι· ωιιμωι, :κι ω!ειιιιθιι:

Μιψ:ΜΜ7° μήιειω.ι::ι: Ριοιρ:ιο οι :ιιι.ιι..ιιι ω9ιιέισβ.

7. πι. :ΜΜΙΙό. έ: ιιι·ιάφ.88.]ιιι:,ιισιο: ριιιιορ::ιιιιι:

δ: ι::οιιιιιιιιι οιιιιι:ε πιω. ιιο:ι:: ριι:ο:ιιι:ιι

και , :οιιιι:ιιιι::ιο , δ: ιιιιιι:ειο:ιιι:ιιι , οπο: Με.

οι:ιι:.8::ιιι:ει:.ιΒιιο: ιιιιιιιιο ιιο:ι ιιι:ι::ιοα:ο: :Ποι

ιοΨΚ:ιρ. Με. :οιιι:ο. ια: .ιι. οιιιιιιιι :οιιιιιι:ιιιο:

οι ιιίιιΒιιιιἔι ιιιοιιιοιι: , ιιιοιι::: :οποιο 8:::ιρ:άο Μ"" πώ

ιιιο:ιιο.Ειιιι:οι ιιι:ιιο:ρ:ι:ο:ιιι:ιι:,οοιι ιιιι:::::ιι: ι.........[ σΡ:¦

ιιο::οιο :οιιι:ιιιιιιιι::ι::ι:ιιιιε,:ιιιὲι οιοι:ιἱι ρι·οροίι- πω. :υφή

Μπι, μου·

Ρεπιπ:, μια

(οικω.κα.

 

Πω

ι χ.

Οιιιιιιι α.

:οικω ιιο::ἑ ιιρρ:ιιιιο:::: ριαο:ιιι:ιιτ:ιο,οοιι:ὲ

ιιρρ:ιιιι: :ι::ιιιιιιι:ιιι.οοιιιιιιιιι ιιιι:ιιο: , :μιὰ ίιιιιοι

ιιιιιιι:ιο:ι: οι απο ιιιι:ιο ι:οιιι:ιιιο: Αιιιοιιιιιιε,οοἑ

νοιιιιιι:::ιο :τι ι:οιιι:ιιιοιιι :ιιοι:ιιιιοιο ιι.ιο::. Κο:

ιιι: :πάσο , ιιοα:ιι ριεεο:ιιι:ιιι , ιιι:ιιιι:ορ::ιι:ιε,

:ΙΜ οι ρ:ιιι:ιριοοι ιι:ιιιι::::ι :οιιι:ιιιιι:: ιιιιοιιοι

:ιοδ :ιι :ιι:&ο:,::ιρι:ι: Π:ιιιιι, ὰ οοο ιιιιιιι:ιιιοι::

ιιιιιιιιιιι:ο:,ιιι οι·ιιιιι: :κι ιιο:ι:: :ιι::ιιιι: οσοι:: πι.:

μια. ορ::ιιιιι.()οορ:ι·ιιιιεὸι:ιιιι:,ιιιιὁ :οορ::ιι:ο:

:ιιο:ι νοιιιιιιιι:: ιιο:ι: :οιιι:ιιιι:ιιι: , ου: ::ιι:ιιι :ιι

οοο: ιιιιιοοιιιι::,8: :οιιιιιιιιι::, ιοιο ::ιρ:έ.ι:ο :ιιο::

ει. ιιο:ι: 'Ποιοι. Μ. :ιιιιιι:ιο ιιρρ:ιιιι: :οορ:::ιι

::ιιι.8: ιιιιιοοιιιι::ιιι.8: αφ. ι 6. :οιιιιιιιιιι:ιιι.Ριαιο

ρ:ι·ιιιιι ιιο:ι.: , :μιὰ ρ:ι:::ιιιι :ιιιιιιιιι:ιιι: δ: οπο·

ι·έι ιιιι:ιοιιι οοιιι:ιιιιιοι , δ: :ιιιι:ιιι:ιι απο οπο:

ιιι:ιιι:.Ριιιι ιιιοιιο , ειο::ιι:ιοιι: ειιι:ο:ιιιοιιιε απο

το ι ρι2ο:ιιι:ιιι , ι:ο ρ::ορ::ιιιιε, :ιι:ιοιι: νι:ιοιιι δ:

ιιιι:οι:::ι:,ιιοιιιιι :οι ορ::οιιι:ιοιιι νοιιιιιτιιι Ρ:ιιιιι::,

ι:ιι:ιιιιι· ιιιιιι:ι:ιιι::ιιιιοιι:ορ::ιε , :κι οιιοά ι:οο

Μια::ιιιοο:ι.ιιι:ιιιιι·:Ηιαι:.

σφι" ο. Η:: ιιιοιιιο Βιιιιιιιι οι ριεο:ιιι:ιι::ιιι,

:οι1ιιιιιιιι:οι , δ: ιιιιιι:ο. :οιιο:ιιι: :οσοι ιιιιιι:ι.ιιιιι:

ιιο:ι ιΒιιο::ιι ριορ:ιο αιΕιοιιιι:. Αιιι::. .κι $.'Πισω.

:.2.ιμ. ι ι ι ..ιι·:.3.·νιιι ριωιαιω ιιιιιιιιοιι:ιιι ιιρριι

:οι Βιιιιι: ιιιιιιιιιιιιι: ω... ιιιιιιιοο: ιιοιο:::: απ

:Με : ι . ν: ο:: :ιιιιι ιιιιιιιιι ιιιιι::ιιι·: ο. ν: ιιοιιοιιι

ιιιιιι::3. ν: ιιοιιιιιιιορ:::ιο: : 4. ν: οι ιιοιιο ρ::ι:ο:-·

ι·:: : ε. ν: :οι Βιο:ιιιιιι ρ:ιο:ιιιιιι ι σ.: Λουί!. Με. έ:

ΠΟι'.0'874.8ιφ:32. Ρτικ0ιιι: οι βιισιωι:,|ιιιΜμιικι·,

υ:!ιοι·ι]ι:επικτ:Ρπωωι:,·υ: με ·υιιωικα.:./κιψφιοικη

ν: απ:: ι|ιιιβωμι· οιικιωκι· , μια/ιι:: ιΙΙο ωιιι1Μιιι..

ιιιικι|:::ι·:::: Μιι:οι. 2.αιιι.3. νι1ο:ιοι::: , Βιιι:ιιιιιι

ιιιιιιιι:::ιοιιιε ιιο:ι ιοιιιιιι πιο:: .ο ιι:::ιιτο:οιιι ::

ιιιιιιιοιι:ιιι, τω ::ιιιιιι ω ικιιο:ο:ιοιιι. νει:: :ιι ω

ιο:ο:ιιιιο,ιιιιιι::ιιιιε, ν: σιιιι.5.ιιι€ ::ιιι:ιιι·, ριι;ιι:ιιι:

ιιιι:ιοιιι ::ιιιιιιοιιι,ν: μ:: Ποιο ορ::ειιι Ροδο.

Κ:ι”ρ. ιιο:ι ιιιιι:ιο:, ιιι::::ιοιιι ιιιιιιι: ιιιοιιιοιι:οι

κ.

ποιοι::

ο υὅιι: ει::

οι ΜΗ::

οι

ορ::οιοο:5ιιιιι:: . ο Όο6ιο:ιιιιιι α::οιιιιιιοιια:ι ματι:: ιιιιιιιιιιιι,

·> ι οι:



Ι

Ά

:ώ

Θου:: :πο

ά::υπ:Ι::,

|)στο:ο.:,

. #::έο!::

σωο·ο

196:: :

σο. Χου: Μ::ΜΜ::::: ::Μ:ο:
::ος ρ::ο::::: ::::8:πάο αο:::::ο::: α&οα:: , @ο νο

:οπ:α: Βα: :::ο::::::: ::ο::πεα:: ορ::απόο::: κοιτο

:α:ο: :οο: νο:οπ:α:: :οο::::απόο , :α:ι:::ο: ο::

:οσε Ι:αο:το: ρ:ι):ί::: αο:οοαοοο : ΐοοΓ:::οι:ο: ο::

:οπ::ρ:οπ: ρ:οροο:ο::: α:: ορ:::: :::::οο::ο::::::

::ι:ρ:Π:πόο:ν: κά:: :π :α::: α:Ι:ο:ο::: :Ι:οπ:::ο α::

89:43. Μ.::: :οττ:Ρ. πρ. ι ο. αίΠΒοα:α οοαο::::.4άω

:σπασω :β κωιβωωμο: μι: οπο: . απο:: πω:: μ::

μ: , Ρτομ:τμσά άτ::ατ.Πα:ο: αοι::ι: 8:α::α ::αο::οα

Ι:: :αποοαπ: :α::::αΙ: αο:ο:ο::οπ: α:: ο::::::αορ::α

ΐορ::πα:. Ν::::Ιοι:::ποε :::ο:Ι:ο :::ομι:π::ο: αΡα

:::Ι:. 8: Οοπ::Ι::: νίοι·ρατο: :πο Β:α::ί: α6:οα!: , ν::

:ο::ί:α: ω: Ττ:ά::.[[6.:α:.16. νο: Ιο:ιο:π:::: 8:α··

::α,οοα:π ΕΙ:::ί:οα ν: :αρ_ο: :π ::::::::::α , δ: οι:: :τι

ΡΩΜΗ:: :π :ρίοε :οί::Β:α:ο: :οΒο::.° :::Βο::: Βο

υο:,::κ1ο::, :Μοτο ορστ:ψω:::τ ιο::·σσά:: , ό' ανοι:ο:- ο

το”, ά· /Ζώ|Εμ::πτ. Οοο: αο:::ι: οι:ἴ::ο:ο θα::

πω.: :::άσιι:::ο: 8:α::::,::ος :οΠ:ο:ο::: ορ::α α::::::

ο::,:ο:::::α:ο:,8: Γοοίσοο::ο:; δ: Ο::::ί:ο: πο:: :π

Ποα: απ:::::::::::: :π :οί:ο: 8:α::α::: ::α::::οαΙ::::,

Μ:: α&οα::::: ,::οα: Πο: ν::α::: :ΙΙοί::α::οπ:ε:π::Ι

κατ:: :::ο::οπ:: νοΙοπ:α::: , πα:: :Ι:ο:ί:ο :::: ο:

8:α::α ::&οαΙ:. Ρ::ο:π::π: 8:α::α ΐοο:Ι:ο:::::ο: :π

ιοαπ::α::::: δ: :Η::α:::ι:: Δ: (ο$::::::: ν: πω

:Η :::ιπ::::Δ::.ρα.α::.3.

Οὐῇ:::: 3. ::::::ο :ιο::,::: ::::2:::::2 :Πο:ί:οπ:Βο:

οιι::Πο:ιι ::Τ: :ο::::Β:ο:ο ρ:α:::ροοο: 8:α::α: οι::
ί:: ο:: απ:οποο:αβα::: , ου: :ι:::::::::αΙ:: οτ, α: :σα

οαπ: :π::::::::π::αο: α:::::::: ::::::::α:::, θ:: Μαδα

::ὸ αΒ::ια::: ὁ:Ι:ᾶαΒ:Ιἱ Βοπο ο:: :οπ:ορ:Γ::π::α:

νοΙπο: , :α:::ι::::ο: :::::Π:ια::: α:: οοπο::: ::οπ:

Βο:::, ο:: :::Ι::::οπ:::: ν:ά::::ο:·:οπ:ορ:ί::π::ο,

ί:ο :::ο:οο:π: π:::ίΪα::ὸ ΗΕ::::α:::ι:: α π:α!ο. Κσ/ϋ.

Ο:α::α::: οπο: Πα Γαπαπ:6,ν: το!Ια: (:ο π:::1Π:::

:πά:Ιΐ:::π::α:ι: α:::::::: , ποπ α8ποἴ::: Οα:::ο:::α

α: ν:::ίΠο:α Βο::; Βι·α::α:ι: ΟΙ:::ί:: :::::ΙΤα::αο:

Ρ:πό::απ5 , ποπ π:::Π::απ:::ι: :Πο :οοάο Ι:::::οο:

α:ο::::οπ::ί::ο: δ: :οπ::α :ια::::::ο: ο:ο:οπ:::α

πιο: :Β άψ.6./σΖ?. ι. οποιο Ι:ο:::α::: :Με ποιο :ο

ιοαΙοι:: , ποπ ρ::::Π$: :πό::::::π::α:ι: α:::::::::, :οο:

πο: π:::ΙΤα::ο Πο:: ν: ρ:ορ::::α:αο:Π:π::::απ:#

: πιο: :α::οπα::ε;:οιοε νο:οπ:α: ::α:ο:'αΐοέ :Η όσο::

τ γ.

Ν::σπ:ΜΜ

οπ::::συμ,

πε:σ#ατἰο

δ:&στο στύ

σσί/!τοϋπτ.

ρ-`.-°_

ο:: (ο: αᾶο: ό::::::::πατ:οαΝοοό:ρΐο::: ::ο:ι:::::ο:ι:

οι ά::::π&:οοι:: :α::οπαΙ:: αρΡ::::ι:: : Μου:: , μ:

::: οι·ορ::Ξι οα:οτἔὶ :Η ά::::::::πα::::α:: ::οποοι ο::

ὁ:Ι:ᾶαο:Ι:.Ιὐ::ἰ. να:: δ: πο.: δ: άΙΙβ.2:.βέϊ.5. ο:

::α:α:ο:ι: :Ω , ::ρ::::π::α έ:: ί:::ΐο :οο::ι:οπ: :πτώ
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πω:: :ρ::υ: :ο:υρο: :υοο!υυ::. ΑΙ:υ:: :οπο υου

οο:::ου:::τ Αυ2υί::υυε, :::δ ουὸ:: από” Ι:οο:·ιο: :ου

::::ο:α::ο Π: ::οοο:ἶα::α οο!πο:·β:: :οι ώ· ωπω: :οπ:ο::ο

πο:,οπο :π Ρο:ο:ἰ@ ποπ[π::·ππ:,οἰοπο μψποΜπ:Ιο :πισ

ππο ο:οπο!ίηπο:ο,·υ: απ:: οπ:πιοπ: ο:πο:ο::οπ:,ιο::ο

πάσι:: , οττο:ιοπ:βα:: ·ο2ποπιπτ π:: :πππάπ.: Έρυαι::

Η:: :υα:ο: ::::ο::α: υ:ί: :ρἴα Β:α::α ::::ο:α::::: :ίδω

ο:ο:ουο Ρνο:::::: :υ ου:: :::α :Πα Μ, ::ουουα::α:,:ο::

ίυ Βό:::Ψο.:ΐοπο:π :Η πο: υποκοπο μπαι:: :πο:::ο ιυπ:]Σ

[ο Μπ::ο:,ίου α:ου::::::::: ::::ο::α::: ρο:· οόουρ::οου

:::ο ρουου:,:::ο:π υπο:ο:ι!πα.: ποπ:: πάΙπποποίο :επισπ

.β: :π|ί:·ιπ::ο:. ΟΔ:ίου::::: :Πα ::::::ο:α υου:: ::υ:,υυΙΙ:·

ο: ::οο:α::::,ο:οοου: (1α:::ο::οο ἴυ::ἱοο:ο :Πα αΒυοί

οο:ο :αυουα::: Γροο:α:ο11: ()::::ί:: 8:α::α::: οου::α

Ρο:α8:α::ο: , 8: Μπα: :::::::::ο αυτοοο:::ου:ου: ου:

::::οΙ:ο:Ε:ί:: δ: :οΙυυ:α::ε, ::υ:υο::υουυ: 5ο:: δυο

οί:ο:ί:::υο::ουου:ΐυ ρο:ο::::α: ν::α::ε.

Κοΐρ. ι. ίαΙ:οι:: :::::::οε υ:ο:υε, α:: :αΙυ:οιυ :::

υ::αυ:ο: , :υ ::ου::::ο :::::::ο:: ::υΙΙι:::: :υρρουο:ο νο!

::α::::υυ:, νο: :ροο:ου: , ε: :μια ροΠ:υ: ο::::::α:: : ο:Βο

Γα::ο::: Η:: :::ο:υε που: :::::::ο:::α:ο:: Ποο , ::ο::::- σ

που: α:: :α::::ου: νοοαυ:ο. π. ΝυΠυ::: ::α::::::::: ου:: ΝΜ"; Μ.:

::α::ο:ο υυ:υἴυ:ο:ὶ: ::::::υ: ο::ο::α::::: :::ίιυ: Ι:α::::υε πω: Απο:

Π: ε:: :υί:αι· ρο:ου::α: : υυΠα αυτοι:: ρο:ο::::αΜΜΜ οΕΜΜζοοο

ο:ι:: ::αΒου: :ο::::α::: ο::::::αυ::: α:: :::::::ου: ουο:α- "Μ" ""

::ουου:: υου αρρο::::υα Η ο: ο :κωδ”: `

8 εμ2 ικα πι "Εφ Π] πο! ·υοΙππα

ορο:::τ:ουου: ο:: μα: ::::ο::ο:ίΕυε: υοο ::::οΠοά:υα, ω;;; οχή:

οι:::: ρου::οα,τ :υ ορο:αυ::ο ο ἴροο:ο,ὁ ::::α Δου:: π: Μοϋ·

ορο:α::::υ::: :::ο:ο::υ:υα::. 8:ου: υου Ροκ:: ρεπου

::α ν:::υαΐο:ρ:αυ: α:: :::ί:ουο::: ο:::::τα:ο: Π:: ο:::::::α

ο:

υου: υοοοΠ::α:ου: αυ:ουο:ο. Ωυρ:::Ρ:υυ:οί:: ::ο

Β:π ::υ:υ: σου:: :::ο:|:υ:::.

μ: :δ Γροο:ο , :ορο ::ο:ο::·υ:υα:υ: : :τα υοο :υ:οΠο

άι:: :ο α:: :::::::::::: υο::::α::: , ::α::: ο:::::::ρου::ο:::

:::οο:ο,



ι | Έιι7. ΧΧ ν ι Π: Ϊ): 87%ίΜ ε8ὸΐ#8ἀ? δεόϊιε Ζ 3;;

ι:ι::ι:, να: ρτια:ιριο :τ:τιιιι::ο :ι::::α·ιιαεα::. ιιιαι6:ιιιαι Μ: :ι:ο::ιιιιαιιαιιιιι:ε:ιοιιιε ἰτι ειιιιι:ιε·

@μια ιρ::ι:ιτι ν:τὸ ι·:ιιθ:εαι ει: εθιι ι:ιρ:::ιε:. δωρα: Ρε::ιιαι, ρτειαι·:ιιιι ΑαΒαιιιαι,:ιιιιιια: .Ψ

ρ:α::τι:ο,:οα::αοεο ιιιειιι:::‹ιιιαι :ι::ι:ετι τιο:ἰ- ι:&ε:οι·:ι:ιι ::οιι:τε Ρ:ιε8. 8:8:αιιρ:ιε8.ΐαι: , ετι

Πει:: τ:τιι:αιοτε:ιιιεαι εδώ:: ιαρ:ταε:. ρτι::::ι:ι, ιιιοτι:ε:: 8:τιρ:ιιτο , 8: τε:ιοτι: οιι:τια:τ:, απ:

ου: ιι:ρται:ιριατα αεο:·ει: :ο:ιι:αιοε ιτιο::αε:.ν:· ειιιιιιιε ραιιειι:ι: ε: αιο:ι:τι:ιε 8τε:ιε ι ιοιο Ι):ο

τιιαι ισα: ιοί-ε ιιο:ι:ιε :τιιιιι:α:ιε :ιι Π:ο ν:ρ:ια:ι- ι·ιοιοι: ιαιιιιιιιι:ιει:ο οορι:ι: ιιι :ιοάτιαεΑιιετιιι:.

μι: :ειιις,ν::τι:ι :ειιιρ::::, ν:ιαιιιιιιιι:α:οε:ιιιο- :ιιιι:ια8αι:α:8:ε:ιε:ντιε ορ:τεα5, ει::τε :οοΡ:ι·ετιε,

ααα: ιεια::αι; θα:: ν:ι:τ.ιι· ιιειιι:ιιιιι: Με:: :κι :τιιιιε αι:α:ιοιι:αε θα: Ριεῇιετιιι φαί!. ει: Μπέκι-ιι:

:ιδιοι ιορ:τατι:. ριινίι::ρτοαα::ιιιιοε. @ατι πιει· ιιι. 7.401:: Μ. ιίεμπειίε/?. ορ:ιειιε ω, ο:ιε:ιιι):α:

.:τοι· , ι)::ιαι ρ::ιιιιε:ι αιο:ιοιι: ιιατιιιαιοοιιρ::ι:: οτι:ι·ε:ιιτ, ιιι ασια:: Πα: αοι:ιιε. (ιοορ:ι·ετιε,ο:ιε πο:
:ι::ι:ετ: ε:ι ειιι:αιιαι :ιτ::ε δικα: ι:ιρ::αεται·ει:αι ι;ιιιι:οα:ιορ::εα:ιιιιιε ορ:τετιιτ.Ι:ε κιιιέ.Ιιιι.άεει·.ι.ά

Ε 7- ρ:τιιιοα.:ικια.Α:ι :οαιιτ.:ί1::ιόιοιτιιο:,ιιο:αιο:ι.ιε ιιιι.ει·ιι.ειιει7. ϊ: :νέα οειιιιιιι.:, [Με πιο: ομι·ειιιη σ

;];υ'τ';;";", ιαπιι::ιιε:: απ: ε: Πεο, αυτ: :ι::ιιισιιωτιε ριινιι:ιι:ιι Με» “και ·:ιο!ιοιιιιι, ο·/ΐε εισιιιιιιιι.ι ·υι[εειαιιιιιτ , ιιι»

Μψω π; δ: νιτει:τιι , ι::ιιιιι:τιια:ι ιιιιτι:ει:ε: :οα::ι:ιιιαε ρο- 'βέβαια εοορετιιιιιτ:8: ρτοιεε: οι: ιιιο ιιιιΡιιιιαφ. ε.

:“ιτ:,,ε ::α:ιε::::ε:τΞ.ναιι::ιι:ιια::ιτ Β:τι εΠ:οιτι ιιοι:ιιε, Πει:: ε|ι, με φαει:: ΜΜΜ.: νει!εώ·ρεηιεεεεμο

Πα: ποια: ιιιι:::, :ισα θα: ριινιι::ορ:τετι:ιιιιιε. θεια: ·ιωικιι:ει:ε. Ε::ιιιιτι ν: ν:ιιαιιιε ιοι:ιε ορ:τετιι:

Βε:ετταιτιεαια: εα::τα :κι ιιιοε ιι Πω τι:::ΠετΙὸ Π:α:::ιιτιι εα::ιιινοιτιιαιιε, αοΒιι:τιαι :οοιι:τε

ε: μια:: ρταό::::αιιτιετι:: , :ισα αι::ιιἔ: α:ιειι:ε- :ιιτ Παπ. -

ε ω,τω εάιοειι :οα::ιτια. Α:οιι: απ: φωτο :ιιιιι:ιι:ιειιι :ιιιιιιιοτιιαι ειι:ἱ>

Μ.'.ρών' Η:: :με ειιιιιιιε εό::ιειιε Βτε:ἰε: :ιτριι:ε:ιιοι:ιε ιιο:ιιαε , :μια ιιι οπιιιιααι ι”::ι:.ιιι:ιιιιιιια:8:νο:ε

οβάιεωμ.[. ιετιρ:ιιτε νεα:: αι::εριιοι·ιε :ι .:ιιιτι, οτα οιι;ιατιι :ιοτι:τιε :α ρετ::ια::ιι:&ίιε , 8:ιαιρίτε:ιοτι:τιι :κ

βετο. μια: ἐΡυε·ειἰ.5.Εεεε/Ϊσ ει! υΠιιιιιι ώ· ρεφ. να:: α. ρει·:: νοιατι:ε:ιε: οιιιιιιιε :ετιοαετ:ι αιο:ιι::ιε ρτιιιιὸ

ει:: μια:: ε ιοιο ραιιετι:: Η: , ερ:ιτιο αοιι θα: :πιατα ιιι οιιιιο:8τε:ια νοιαιι:ει ρι·ε:ρετε:α:ειιιι- -

:οαΓ:αΓα ερ:τι:ιι:ιε:ι:ειι:::ιαρο::ιι:ε::ιιαιαεοω οποια :οαι:ιιιιιιιι ρται:ετιιιτιτα. @ι:ε Βου: ΜΜΜ

νοιιια:ετιειι: , ραιιετι:ι ι):ο τι:: ιε:ιθ:εε :οΒι:ε:ιο- ουσια: ιι:Βο:ιο αιοι·ειι :ι:::ίΪε:ιὸ ρ:α:::ι:ι·: :ι:

ιι:ε,:5: ριεειαιριτε:ιοα:ε οιιιααι:οτοιε ρ::ι.ι:ιιι›:- ω: :οΒιιι:ιο ειιο:ιε :π Ρετ:: ιιιτειιεο£α, ααα:

:ε:τιαι :οαι:αιιιιιι ωειττωεω ερ:τιτ:, ν:ιιιοιι τ:ιοι:::ι μα:: νοι:ια:εε κι :ι:&ιοα:αι ίε:ι:ικιετιι:

ε:ι:τιτ::ι:ι :Με τεαε:ιι ρο::ιιε:: ιιοιι εαμμ , δ: ::- ι:ε ια ιι:Βο:ιο ιειιι:ιε απο: τι:::Ποτιο Ρτε::::ι:::

ιι€ιοΠε :οει:ε:ιοτιιΒιιε ε Π:ο ωοπ: , ν: :ετ:Βιο | :ι:ιι:: :ο8αι:ιοιαρ:ταε:. :ιι Ρετ:: ::ι::ιι:&ίιε, ν:

Μ.

Μπέκ/ι. Μ. ἄε¦Ϊιιι°. ό· ιι:.εφ.34,.Ν:Με ει:: ιιι ρειε- :ι: :ε αιοα:τι ροΙΕ:νοια:ι:ε: ε:ι :ι:ιιιι:τε:ιιιιι :οα

Γ:τιιααι, εε:: οικω ρι::ιιαιου:ρτα:::ιι:ιαό:ιΡ

ιι:τε:ιιε ιιιο:ιιε ιιι νοιιιιι:ει: , ν: :ο Ωω:: δ: ίσοι·

ιιιι15:ιιιροιιε:ιι:ε:ι Νικαια: :οτιι:τιιατιω

Βιιιιιιιιιε οτι::ιτ , ε:: ρ:ιαι:ιτα εάιιιιι ιτι::ιι:ᾶίἱ5, υ"ωι: η

_/Μιεοιειεί ει :καιει ιιι »πικαπ .ῇά ευιιβιιιιτε,·υεωφιι

:ιτερττιιιι·ιε ·υσιι4ιιιιιιι.: ει? : οιιι:ι. Μ:: :ι::. αι:τι:ιε

:ερ.2ε. ϊι γι: ει·εειαι,ι!!ε πω: Με." , μερια νοικο

που ω::οι Με «πάω, ?και ετειιιιη ιιι: Με ιιιειίιειι,

έ %":.° ιιι ωιωωι μιεΠειιε πιο: εΠ.α.Εε:ι:τιι ιι::ιετετατ αι:

""Β.πω :εριιο:ἔι ε ιοαιτιο :ι::ι:ειι:ιε , @Με δυινέεειιιέοι·

πι:: , Θ :.ι:"έε ιι παπα:: , ε: ιιιιωιιιιειιιι :ε (Μει|ιιι.:. :μαι ιι: ρτιο:ιρια:ιε δ: :ειιΓε ιιιιιιιι. ' _

Ροτ:ὸ Μα: :ισα :ιι ιιι ρο::ί:ε:: :ιοι·αιι:α:ι:,: ιοαι- Αιιιτα:ιε: κ!!ιαιτε:. Μι 8. ει: ιιιιιιιΙῇ: άι,Φ.74..ετιιι:ίε 4$,:;έ

:ιο ιατ8:::,8: ::ιιΒιιετ:: Με ιοαιιιο ρ:::ε:ι ίιιτ8:- π. δ: :στα :ο τ::::τι:. Τιιοιιιιιιε: , :ιι Πιο ρ:ιτι:ιριο, ι Ν

ι::,8: ε‹ι ίεαόι:εε:οει:ε:ιοα:ε, ριοιιιιι: ιτατιω :ιιι- :μια αιιιιε :ειιιτι :ο εμ:: :ιο::ιι, ιιιίἱ οταιιι0:ε δ: 0°Μ"ω

Βιιε::,ια ρο::ι:ει: ρ:::ε:ο:ιε :ισα ει: , ωι·ω ιιι:::ε ερριι:ετε ε ρι·ιτ:οε. ()οαίι:. π. ειιοατιι ρ:ιαι:ιαι ειι- Β

νοιατι:ει:Π:ι, νοοεο:α8::ι::ι:ειι:ιε , ν: :Μάκ- ιιιιιααι , :μισό ιιι ιι:Βο:ιο ιεια:ιεια:ιρι:ει: ια::ιι:- -

ΞιιΠ.5ιιιψειιώιιι «ο Πει”, οι :Ματσε , ό· οι: σούι· &ιι,τιοτι Μ:: ι ι”οιο οω,τω ::ιε:ιι ε ιιε::ι:ε , :σαι

ειιιιι. Νη”Με , ν: ρειιιο μοι: , πω: ι·ιειισιιιιιι.: :τε .4ι·εια.ΙΙ.ειιιι.εο. να ::ο:ι::ε Ψεια8:2ΐιιιιιι, ια

ειισιιιιιιεε ~ισιιιεκπ :ι·εειει·ε μια! , ["αφ@Με ω! οιιι:,ιιι ιιιιιιιιιιε ιπιιιιι-βειιι, 98:Ω ιιιιιι[ισειι θα”. δι Έι

Οπου: , :ιιι εεεειιιε. Ρινβε?ιι ά ιρβιιιι :ΜεΜε” τα: :ι:οτιιιααι ιιιιιιιι:ε:ιοτιι: ιιιαι:τ::ατειι εᾶα νι·

.ι)ειιι ιφε74ΜΠπ |ειωιιιιιε , ώ· ιιι ειαιιιιιιιι ιειιῇιιειιπἰιιι :ειι ια::ιι:έιίι: , :ιιαι ιιι: :ισα ι-οιιιτιι ρτοιιιι:ε:ατ ε

ειιι.:ρπεια:ιιι: πο: : εειιβιιιιτε :Μακ Μιει::ιτιιιι @εμ ν:: Π:0,ι::ι :απο στο ιιι::ιι:δι::1, ιαι:ι:ια:ι πισω:: Μετα

ουσ ε Πω :ιι:ι:εαια: κι ιιοιιααι οτοί::ια:αιιαα:ι,

Μεσα:: ρι·εε:::ι::: :ι:ιι:ε: ειιι:ιιιιιαι ιαιιι:::ιιε,

|

ιιι: οι ειφιιιιιε]ΐεισι ειιι:ι,ρτηιι·ιε ·υειιιιιιιιιι.: Μ. αυτι :Για ει ίσιο Πω, τα: :Μια ι ιιοιιιε. ε. Β::ιει:ι ή

το. ε. δυο ιιοιιιιτι: νο:ε:ιοιιι: Λίει:. πι.. Μιιιιιβιιιι

ΝΜ"ΐ ω' αοεα:ι,ρεπει σε:: 'Με.Α: Κοι:α .9.Νοιι ε.: οιιει·ιιιιι.:,

ἴ.Ϊ'ὅ,¦|δ

ιι:Βο:ιο ιεια:ιε μια: ι: ε:ι τω” οιι:ιιιαι ριιιΓεα:ιε:

ι4ροεε.3. Και ριιιι:ιε :ιι::άιιι: ιοιιι::ι Ρτο::ιιι: ε:

ρωταω , :ισα ειι :ο , απο: οι:ι:ιαι ριιιιε:ατ :::Βο

ρτιιιεε ετε:ιε ριιιιε::ιι: , :μια Β:ιιε οιι:ιιιαι αοι::ι .

:οτιιιε Ρωτε:,απαιιιε :απατα ρτο::ιιι: ει: ιριο. ε.

αιωιε:ιω :ι ι: :ιΗτι:οιιιρι::αεε:ιεθ:ααι Με::

απ. :ιίοι::ιιιααι::ι·Βο :οιιιοι::ι :και τι:: ειι:τιιο:ι

ρτιιι:ιριιιαι : τ:: :οιι:ιε:ιιτειιιι: ιει::αι α: , :οαι·

Ρι:τι ρ::ρτιτι:ιριιιαι ιτι::ιαι::ααι:::Βο. ' ή· .

Ν:Βετι: ρωειαιιια :::: οιιι:ι:: 8ο:ι::. Ν. Νεει:“ι ει:

Τιι:οιοΒι. Γαιι:ιεαι. ν:ι ιιο: ειιιιιιιιι:ιι τ:οαι:ι:ατ

ετι :ι:::ιιετιὸ, ν:ι ε:ι :ο:ιαε:ατειιιι: οτι:τετιιιααι.

Νοτι :ι:::ιΪετιὸ::ὺαι οιιειιιε :ία:ι:ιι:ιε, οτι:: νι:ειιε

αοιι :ίι, :ιιιιιιαιοτιι :ισα :τι :ιιι:ι:ι:ιι:ιε ιιιιιιιε οικ

ιι:ε:ιε , ι:ιιαι::ιιε::Πιρρι::ι ροίιι: ι Ι):ο ι:οα:ιιι·ι-ιε

:οορ::ε:ἱ:ιο. Νοτι :οατιε:α:ειιιιε ::ι:ιιε :ιιαιιιο:

ειιιιιιιιιαι α: ιι:::ιιει·ιο ορ:τε:ιιια:ιι (ροτιίιιιι· ια. ν:

ρι·ιτι:ιριτιαι :ιι-:&ιι.ιοαι ρτιαιι εᾶΐιε ιιι::ιι:&α:,οιιι

τι:::ίΪετιαε :ιη Μαρ:: :ει:αι εθ::ιαιιιι ι:ι::ιι:θ::ι

:ειιιε:::. Ν:: οοιι:: ε νοι:ια:ε:: ιιιιρ::ιιι·ι , οι::

:ισα ο::ιιι:ε: ε ιιιι:::ε:: ιρΠιιε , αιιιρο: :ατα να::

1αιο ιι::ιετε:,ειι Μ:: Βιε:ιε οτεια::ιι:ιι:: 8:_νο:ειι:: ε8:ιι:ιι :και ιιειι:ε: τι:ρ:ται:ιι::: έ: νοιιια:ει:, απ::

Πε Για. Τοπ:: ε. - ” 8 - (.ιΒ 3 ιιι:ι::οαι

βά ει:: Μετα:: ιέιέιισειι ε/ι , «μια ιιιαιτιι·βνειε: Μακ.

Ε::τιιαι :ιι Αα8αι:.ιιιι.ι. :κι διαιριι:. :με Ν0ιιιο

μεε/ιει·εάετε ιιψ :και , πιο: ·υε!ιε :ή εισεε:ιο· : που:

φ ιιαιεωμιιε|ιβιι με|ιιιι·ε,·υι ·υεεειιιι·.

:"· ει..διιιειναιιιοιοιιε:ιεε:ιααιιαι: Μι πο. Φ:Μάο
8]πιόοίιεπι . -

“ώκ" “Ρ φιιιεεω Μεειιιιι ειτε:βρει :αμε κισσα ώ· αει Ιιιιιιειι

ΜΜΒ_ :Με ειιιιοπιιιιιαιιι ιιι ιειιειιτι.:. Με. ιιι!. Εισεει·ιιιι ρεύ

` Με: :και ιιειιιιιιιι Μαι». ιοε:ι. 12: έιιιιιιι!ειεειισιιι ιιι

:Με ιι:εω. δια:: :τεο ιιιαι:ιι ρ:εε::οαιτι:α: :κι

ειιιιααιεαόο-ια , ι:ε δ: τιιιιιιιιιττι ειιειιιααι :κι ::&:

ορ:τετιιιιιαι.ιζε:8. Β.6`ι·ε8ε.!ιὐ.19.Λεοιτει.ε·ιφ.9. Π

ϊ Σ · )·. Ει:ρτιτιιι:ατ αστεια: ρτειι::ιι:τι:ιε ό: αιιι:

Ν°ΜΪ”Ρκ · και:: , Ρβ!.58. Μιβει:επιιε ειισηιι·ειισειιιε: πι:: :κι

εεεπτει:.: Ο· · ο _ _

Μα"""Μ ιζοαι.9 Ντιπ ει? οο!ειιιιε, αεεμιεεει·ιειιιιι , |ιιά παρε

πω:: Βει. Η:: :εό:αι ειιιιιιιε :ιιοικ:ε: Τι·ιάειι.β[

6.:ιφ.5. ώ· Μ%.3.@°4. Με ιιοαιιιι: νο:ε:ιο:ιιε, ιιι::

τιειαε:ιοιιιε, ιαιριτε:ιοτιιε,:::ι:ε:ιοιιιε, :εάιιε, φο

ιιοτιιε; :ιο::ι:ια: ιιεεμι:ιιιιε ω: ι:τιιρ::ρτεα:ιιιι·ι

εει·ορ:τετκιααι :ιι ιιοιιο δ: ιαιιιιιά:ιι $ριτιιιιε δ.
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έ'

πρ. :σταπι. τα @τα ...Μια Μ. τ
τττιεττιιιι ντατι:τ ρττευεαττ.Νεεευαι αττατια ριοΒατιτ- ταε τωροτεαε α&υτα τυρεταατ. ταετιοατε ατιττιαε

τττατε τττετ ροτείτ, τιτιζιττταττε ετααττταε ττατττικτεΠαατ ριτττετρτο ττιρεταατ. νεττατιατεατε , ιτε! ατΒίτεατε;

εεΠαατε αότυ.Νατιι νετ Εεεε ττείταετετ τετρτα: δετιοε τιοτι ατατετυε πιατα ταττετιτιετατο ειτιτττετιι νοτυαιαε

ιιοτι;ετιτα στ τα τυΒτεε.το εοαααταταττ , τα ειτιο αυτ

ττιτιι τιατ:ιετ εοαττατττιτιι. νετ εοττυαιρετε!υτ α υε0:

86 8ταττε τττεττυτ. Αττττε , τιυὸττ ττοε αιαετε τερυΒαατ

εοαααταταττταττ τετατιι,ους τετιιετ α Πεο ρτοτ:τυθ:2.

ττυατιτατιι είτ ιτε τε,τετιιρετ ροττυταατ τι Βεο εοατετ

ααττ.Αττ τυαεται:α. ορροτττετεατ.αε2.αατεε. ίτ τα·

τετττρατατ· ιτε ρτετιιοτιοαε ρτευεατεατε τ εοαεετττ

ά τω, Η ετε ρτεταοττοαε εοτιεοτιιτταατι δ: εττορετατι

έ “”ψ"' ιτε. Αυ τ. εοαττττα. αεΒο , ρτττιιαατ ααιτιτιυτιι τα·

ετιοααε τατατειιι ττταρττεττετ είτε α τιοτττε , είὶ:ο ασα

Πι ίταε αοτιτερτιγΠεε εοορεταατττααετ Καττο :εκ δ.

π.. τα α.άτ/Ι, α8. μ. τ. απ. ε. εα τααττιταεττευατυι·

είτε α αοτιτε , εττιατ τττιετε α αοτιτε ίτυατ , ταιετα Ματ!

Χου: 7. Απ» τιοτι εεε ερωτα τΙΙτσιὶ , [Μ ορατάΜΜΜ του

αυτ· ρτσεττττωι : είται τρττατ ρτττιιαταα&α εοετταττο

ι8.

.ττω[τωτί

ττε,ντ ρτοτιατατιι εττ.Νεαυε .α. ντεοατεατυε τυρα

τιατ. τττιετε εττετατατ τι γρταατατε, ττεταετ ρτττιε άτυπα

Πειτε, νετ αατυατιταετιοαττ αγοτυατατε , τεττ τυίδεττ,

ντ 8εατι αυιττττο, δ: α νοτυατατε τταιυτ ετττεταται·. _

θα”. τ,έιι8ττΠ.Ιττι. 2.άτρεεωτ. ωττττ.ειρ. ι9.τιυτ Ν·

ντότοττατιι, φωτα Πειτε ττε τιοττττε νοττιατατττιαε τε

ροττατ , ταετεαττο εαε εοατεατττε, ττττιατι ττετεᾶα- _ _
Ν” ΜΜΜ

ττοατ δ: Γυττυτταττ,τιυατιι τρτε Πειτε τατατιττττ. Κετρ.πη"Μ

ι.αε8. ω. 2ίτι!αβ. ττιτιτιετε ντότοττατιι αοτττατυτιι θα”. τω..

νοτααταταιια του ετετεδίαττοατ, τετ! νετ ττε1ε&αττοατ, τωαυττατ

νετ ίετεαττω τττίττιατίττυε: Νοε πιστευα φωτια», σου- ΜἘἱΙΜ”τ·

σεβεται :Π,|Στρατωτιτ Θ· τατεΙΙιρεωτοτ,τ ρυ#τωτιστ, 1)σ- 6”'Μ'α'

αυτια» Βου» Ματσε» ατού αυτοι βιτίτττ|ίστ.τ α!τειστια.τ

ορετ·τι τιι/τττττῖ αΙττμἐτἰσ κατι πτ!ιτιεπ, τω! εστω» βαττ

“στα σε! ·υττΊτ·τατιι άεἰεἄτιττωιευι ών. νοεατ :επειτα

ααα @τ α αοτατε τιτσετε ρτοτ!ατ$!; τιοτι ροτεττ1ττιτρττ- βτστωτικ, ταττοαε ταταττττατττε εοατεατυετ αι! ευη;;

εττει· τττετ εΙἶεἑ. αστα: : αττοτ:τυταεεττιε ρετ αττυετττ

ατιιττττυαα ρι·τταατιτ εο8τταττουετ13 ρταιαεατεαε , τττετ

ροΠετ τι τοτο Βεο; αυτα αεειαεττταττ θ: Παεεοα

ευττα ίαττετα ίαττεαταττυο ααττιιτε. Ιτα τατετττρεα>

τταταεττ. απτά!. εταοττ ταατίττια εοατταΡετα8. εστι

τεαττττ, ταττττιτιι ταταττε αοα είτε α αοτιτε ττωτε , αυτ

τοτατττετ·. τα νττοτ:ιτιε εαττ:τι εττατ:ατΡεταρτυε, δε

:μου τττιετε , 8ε ετυὸττ τοτατττει· είτετ α αοοτε ρετ το·

Με αατιιται ντι·εε. Αυ α. αεΒο ρατττατετιι ιτε ρώτα

ιιιατετταττ 8ε τρτττιααττ:αατα τρτττττιαττε είτ ιττταττε,τιατ

ίτττε ρτηίτεαεοορεταττοαε ετυε , ευτυε ευ: ρυτίατυτ,

τ·τεττ αετιιιτι. Αυ α. Με. τ:αταοτ.αατα νετ ττατε ρτττιια

εοετταττο εττεττατατ τα τυίτο , 8: τα τττοεττρτιχθευτα

ρτιαειρτυαι εουτρτετατιι ρετ τιατιττυτια τατυτατιι,

τ αυτ Παω! ευτιιτατεττεᾶυ εοορετατυτΠεο., Βταττε

εκεττατιττ :νετ τα ρεεεατοτε; 8ε αυτα τττε εττειτττ·α

(τατατιι εται·τω,αοα ττετ·ιετυτ ετ , ετ ρτττιιοε αεττιι τυ

ρει·αατ. ορετετατ ρετ ρτταετρτατιι τατττατεευτα.

δ.

α;

'9.

Βιιθττωι δι . - -

&υε, Νίουε νττο τττοτυ ιαττετττιετατο νοτυαταττε.

ροΠττ εοατεατυαι τυρεταατ-. εττεετε. Νεεαατ αττ

τιυτ. Ρυαςτατιι. νοττιαταε εττ: τταροτευεαττταετιοαα

αυτια αθευτιι ίυρεταατ. ετΒο ατα τττε ταίττΒετυτα

Πεο,ρεττιτοττοτιετιι ταττεττοετατααι αατεεεετετττετιι,

ευτυε ροττεα εοατταυαττο τττ τα ροτεττατε νοτυατα

ττε,· ασα ρο:ετ·ττ νοτυαταε τα εοατεατυαιττεττταει·α

ἔο° τυτα ετατι·ιρετε.Βρο ευτιι Μάρω τα τουετιεττ4τι. η..

Π απ. ι3.άττρ.τό.τττΙ 37.6··ε. τα"... Ρτιαττατα. ν: νο

τυαταεεοατεατυαι τυρεταατ.τττιετε εττεετε νατεατ.

Ντέπυ:

.άβετιιτιιιτ

νειάτα.

·ι ίατττεττειτετταττο Γυρεταατ. ε: ραττετατετΙετίτιτε, 8: '

εοτιιρτταετρτυαι ττιρεταατ. ρτιγττετιτα τατιωτεαε, νετ

αΠτίτεαε ειτ ραττε νοττιαταττε. Αατεε· ρτοτα.ντιτο

τυαταε ίττροτεαεεττεετε εοατεατυτια τυρεταατ.τατττ

εττ , ετ ττατ:ιεατ ααιττΙτυυ:τ Γαρεταατ. τα ατ.ίτα ι. μια

τυτιι.ντ ιιατεαι τττ:ετε ροΠττ τττυτιι ετττ:ετε , τυτττεττ,

τα τα ααιττΙτατιι ρατατατιι τιαταεατ ττερεττετττετ μια).

Αττεττιαι:αα ττοαιο ευαι ΜΗ εττετταττοαε ταιεττε- τ

ιτοτυατατεττι ττυαταααττι εεττὸ τιιουετ: ευιιιουε απ.

ρυτατε :τι ρτοτείττι αοτττ Ατιρυίτταυε ,τα «τυο τω

τιιατττετ Βια τττ εταττ2 ετττεαετα 86 εοα8τυτταε; εοα- ο

' ίταατετατιτετιι αττετατ, τιοτι πταΒτεττεττι τττιτ:ττατειιτ α

_ Βατα ()τιττίττουτται α ρτατετεαττΞι Πετ, αρετττ θα

'τττοττετε τττιεττιιιι εατιιρυτιι, ντ ρώτα ρταττετεαττίι ετ·

τ τεδτιτε εοατττττοαατε τυται·τ (οριο ταοττο @τα 26. π.

τρυπα!. τατττεατυαι ) ττταττι ταττοαε ετττεαετατεουτρτεα

ται· ρει· ατιτοτυτατα ττεει·ετυαι Πετ ιτε ταττ Βυτία

ι ττααττετ , ουκ ρταυτία είτ ετΐεδτατιι τατατττττττττετ τω

Ι τιττυτα; ττττταε αια8τε αττ ταεατετιι ΑυΒυίτ:. αυτ ετα

' ττω ετττεαετααι εοττοεατ τα εοαετυετ εορτταττοαε

τ (ΐτέΘάτιφ. 2.6. τι. μ.) αε ντάττετττετττάεττ0ττε;ςυ8

τ ατι εοττεττι τττεττυτ τιΙττι αεβτ·τ·ετα ωστιττε τ τταττωττετιε

ζ ν: ρετ·βαιέειιη τω: αεττι.τβπβοκ . α: Ι:8ταεεουιωτιάεε

τ αβετιβω τ τα τω· επιτι!!τωτ , τι: .τ πιάτο απο ετπιτε τη:

 

τ ρταιτιση “τι αρκετα απατα: τα Με ττπωιμπτ ώ· @μια 8.!!"""

τω· : Μ” ·ιωτιστιτττττε τῇδϊττκ,ειιε¦αειτ[τιτετε , αυτα ντετετττττ·

ρετ·τυαττεαττοετττεττ , ντευτιι αττιατοττο, φτου τε· Ι"""|' έ”

ῖ εατιι ατττεττ , νοτατιταε ρτιρίτετε εττετατ εοατεατυαι;:22,:ω.

νττεε ρτωτιετ ετττεαετίτττιιαε, τω:: ταοτατεε ρετ τετρ

τατιι οΒτε&τυε ττττετεαττο, τυο: ρτηττεαερετ ατττυτο

ττυτιι ρτηίτευαι, αυτιά ταταττττιττττετεοααοτατ,τα τα

(απο πΙτε?αυιατύΙΜα , τα Αυευττ. τοααττιιτ έα δω·

πρ.ε. τι. ώ· τα. αυτια ταατιετετ. εΠττεαετατιι 8τιιττε

τα ίτατυ απατα: τατεΕτατ , ρτοταττε 86 ταρτατ, εοατ:τ

' τταττετιαι τττιετο αι·τιττττο τεά:ττιεαοα ροττε, ου:τυα

τ ρετ οτετταεα:τ αατεεεττεαττε αυιτττττ αττ εοαίεατυτιι _

ζεοτττττττοαατετυτυτυω, 8εε. ι .
Κάτι. α. Αυευττταυε ειτρτττ:αττ ροτείτ: ττε ττετε- Ή

&αττοαε ασα τοι·τιαατττετ, (τα εατιτατττετ: αυτα αυτή·

τ κατι: τετεαττα , οτ:ιτεάυτα τιοαεττ:υαι εοαρτυε ρτο·

ροτιετιττο,εατιτατ τα νοτυατατε ὸετεᾶαττοτιετιι, τιοτι

ρττευτατιι,ίεττ εοτατταατετα τρτατιι τττιετυαα εοατεα

Γατα. α. ετταταττ Με ρι·πατα αε!ε&αττο αοτιατ ατι

τ ίοΙυτε αεεείταττα, είται ροΠττ ίταετττα νοτυαταε τι.

 

τόττεττωττατειντω "τρ0ΠττηιΝυττοτυΒετ. Ι8ττυτ ' τ:ιετατιι εοατεατααι εττεετε τ «τι ατακα τατετττυαι

ατιττα τεοατι·ττατ ρττετιτα τιιοττο ε: ραιτε νοτααταττε,

ιττττ τοτττ: π! ταεττττιε δε ττετεετατιττττιε εοατεαιτεα

ττυτιι. Αατεε. οττεαττ. Νοτι ιιιιοτιε νοτατιταε εττ: ται

ροτεαε αττ τττ:ιετα εοα(εατυτα αατατατετιι , ίταε ευα

ευτττι ρεαεταττ ρτττιιε εατιτε,τιτιεττα τα! τττιετυτιι εσα

δεατυτιι τυρει·αατ.ίταε τρεεταττ αυιττττο Πετ:ατ ροτείτ

νοτυαταεεοατεατυαι αατυτατετιι τττιετε εττεετε, ρο

τττέι τιιατίιτιι ααταταττ εΧετταττοττε οι ραττετατεττε

ότιτε , δ: ατικτττο ΒετιεταττεΧ ραττε Πετ , οΒΙατο νο

ττιαταττ ττερεαττεατ_ετ ατττιεττατετρίτυε:ετΒο ετται:ι

ροτετττ εοατεατατιι τυρεταατ. ττττετε εττεετε , ροίττα

τααιτιτα εκειταττοαε τυρεταατ. εκ ραττετατεττε&ίιτ,

τιεεείΐαττα ει: Γαρροττττοαε , αυτα ίταε ττττι πτωτι

ταε τιοτι εοατεατττεί.

ΟΙυαετεια. Νου ροτείτ: ιοτυαταε τα ττ&τταυε τα...

ρει·αατ. τα αεετιττο,αυττττυαι ττιρεταατ. ρι·αιαεττττε,

τα! ροτττιε ττετιετ ατα τττο ρταιαεατττ:ρτιευεαττατ ρετ

τιιοττοαετιι ταττεττοετατα: ετΒο ταττε τιιοττο αυτ αετυε

Γυρεταατ. αεεετΤαττα εττ. Κείρ. Μετα πρωτα ττεττ

ροΠε ττε ατττττ:τιε τιαττιτατττατιε τετρεότα αυκττττ εε

ττεταττε. @ατε αεεείτε ααα είὶ. ιττ νοτυτιταε ατακτ

ττατιτ ίτυε αατατατε, ίτυε τυρεταατ. Ματ αατεεεττετιτεε

οτιτατυαι, τα αρεατ:το ρταυεατατ: τεετ τατ είτ, ίτ διοτι!

ευριτττο εοαεατ ευτα τιιυτυα ουέτετατιτ ττερετιττεττττέτ,

τα”

δε αυΧτττο τυρετ·αατ. ει: ραττε Πετ, οτιτατο νοτυαταττ δ; νω"Πωπ Δ) Με., δ; μια" ὰ νοτιππρτς:ς"Μ Με

Π: ττερεαττεατετ τα εοαΞεαττο ατι τρθυετττιεττατε.

μ4ά!κπέτ

νοτυτιταε τταε ττΙο ρωταω εοτιρεατε , αεε τττυττ αυτ:

Ρατεταττίααττατιι. ορροίττα Κια. ΕΙΕ .τα ν0τυα· τοττιιιτατε τττιειε εοατεαττεατεορεταττ ροτείτ.

δεο
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$ΕΟΤΙΟ Π.

_2:1Μ/ϊκΠοτέ: αα'άαπω.:β·π σσομναπ.:2

Σ ο

5 Δ :το πω:: εοπΓ:πΓοε ποί:::: νοΙοπ:::ἱ:,οοοω

ο:Ποο::,·ν:Ι :οω πο:: εοορ::π:ο: :ο ἱρίἰοε εοπΐ:π

Ρ#ΡΙΜ^^'· ίοω :Ιἰ:ἱ:πὸοω. ΠορΠε: :ο::ω οὸἰοτοτἰο :8::

νοΙοπτειε :το εδώ: ΐορ::πε:. ωοτα!: δ: ρΒνί::ο.

[,,!,,,,..._ Μο:.:Ι:,:ίτωβ ::Πε:οβι εοεἱτοτἰο νοΙοπ::::ω οἱ·

πω». Πεἰ:πε., δ: οι:: :ίΪ:&:οἰπο:!ιΒ:τ::: :οτ :ωοΠ::πε:

::οοποοειω ω:: ποπ :Π: Μάι π:ε:ΙΤοπο ντρ:ἰωο.

ΡΒνίδεοω , :ίτ :Ποοοο ρ::π::ρίοω ΐορ::πα:.εοω

νοΙοπ:::: εοπεο:::πε ει:: :οπί:πΪοω ἴορ::π::.

ρ:οόοε:πόοω. @πιο ωοτοΙ: οωπ:ε :οπο:πω::

ό: ΡΒνίἱεο, τ. Ιω: :Ηἰ:ω::, :Πα Β:Β::οω :Με

_ Μ:: , οι! οπο: :Πεἰ:πἀοω νοϊοπ::ε ἰοονι:ο:. ν:

Η νοΙοπ::::Ι::ίο: νι&:οω εΒ::ἰτο:ιε,8π::ἰ:: :οιοοοπτ

:Η πω: ΜΒΜ: :Β::ἰ:ο:ἰε εοω νοΙοπ:::: :οπεοι·

::πενιο πάοω εΒ::ἰ:::ὶε ρι·οοο::ποοω. δι :ποπ

αθ:οω ω:: , Β:οπο οωοο:π:είτ ιοί: ΜΒΜ:: ΐρ::

:οω νοΙοπτ::: εοπεο:::πε :ο ::”:οω ω:: :Ιππο

όοω,8::. Με. Μ:: Τ6σωΙΠ. οοο:ί:οοὶτο: τω”.

τ. 2.. άν): 8. φσ.3.ρκ. 3.ιΙ:. έ: Οταν: Μέκ.ρ·υρ. 3.

πο:: ν:1ΒαΒ::οε , ω! εο:οε :&οω ::::πει:οι· νοΙοπ

τω, :Η :π ω, πο: :::ε::::ο:, δ: Η: Μ: νπἑ :οω νο

Ιοπτει:: :οπ:ο:::τ :ο ::τοω; ν:Ιοοο :ίτ, ν: :π πω·

απο:: , :π οοο ποπ ἴορροπἰτο: Η:Β::ο: :Β::::::55,

δ: :οπε οπο: π::ο:ἔ:, :μπω νο!οπ::: :Ι::::: ::ίΕοπ:

:Β:::::ιτ:ε, πιπεποΒἰτοε €πτοπο:το: ο Ι):ο, ν: ροίἱὶ:

:πω νοΙοπ:::: :ο οάοω εοορ:ω:ὶ. Ν:οο: ::οω

οποιο: €ωροίΙῖΒἰΙ:, :οπο:ω Β:Β::οω :ο 8:ο:::

οποία ποροποοα δ: ω::ἰτο:ἰ: ο: εοπετοο άφω

:::ι·: :πιο :::ο. δ: Ποιο! :ίΤ: ::::πεΕρ:οω :Βῖ:Β:πε

ΠΠοε. δω :οπιπο. τ. _::ροΒοοτ ρτιπε:Ρ:οω οι:

:ἰ:πεΕπ ρ:ἰωἔ:. (ο: Ρ:ο::Ιοάιοπ: ω::ὶτοπ:ἔ ρ:πό:::

π ίοοω:: :ίΐ::ίτο. πω:: ΤαΙά:π.|ζ[6. απ. 3.Βοσ :::

ἰο:ο:ιοω , οπο:: ποΒιε :ο ίορ::πο:. :ᾶο::!ἱεἱ:π

πο: οπο: , ωίτ:πεο::οτ :Β π.:μπώ :οίτω:οπο

το: , 8: εοπί:οο:π::: ε! ::Ι:οοἱε Β:ΒιοΒοε:πίοοε,

πο: , ω: συκ::!.ωρ. 7. :οωτοί: 8:::ἰ: ΞοίΗΒ::π::

:ιιτοποοπτο:.8:: :πι ω σέ:.αυι. ὸ:ίἱπἰ::δ£ :ΜΜΜ

ενιι|ίκηπικικΙσπισ 5Ριτπέ: δ. £οφάκ.ιι2οπε, απο:: σο::

ΜΜτοπο Βοποπσπι :πάεπ,Β::νοτο, άΙΙιΖω·:, οι:: Ισα:

π2::τ:”ῇ|ἰ:π: ομπιεσ, ο: οι έ8Πιβ:48ίσπί.:8748ίσ :οπ

[ετωπ σε. νΒΙ οόἱοΚοτἰοτ:π ροπ::ο: ν: οοἰο :οπ

ό1ίττπθ:οω ε! Ιο(Ηθεσ::οπΞε Ζωή , δ: :οπί-::το:π

τ:: :Β Β:Βἱ::Βο8 :οω έ: εοοπ:κο. 3. ποπ οωπἰε

:&οέ ΐορ::πο:. ρ:οοο:::ο: ::ι:::Πο Β:Β:ιοε: οι!

οωπ:ω νιο::ω ::'τοω Γορ::ποτ. ::οοπ::ο: 8:::ϊο

οὸἰοοεπε:οοἱει ::::::εοΞ: νο:: πει:οτα.Μ::ο::οπ

Β::::π ρ::ε:το::. πωπω: :Ποπ :&οω ΐορ::πέ:.

απο: :πω ΐο ΜΒΜ :::::,8: :Ιἰοπὸ: απ: οάο: ποπ

:Η νΙ:ὶω: :Μοοπτ:ο :ο επιτοιω, ν: :ο :Ποιο :::

Β:::ρ:ἰὺεποτο:ΐ1ἱπΪοπἀἱ8:οτἰο , δΒ :οω :ἔιἱἱωο|

Β:Β::οε, απο: αάοω ρ::εο:οι· :Ιἰ:ἰ:.

~ ε. 8:π:. οοε::, εωτπιω ειωοοοπτ:ω :ΠΕ ποπ:

πω:: :πωπω πο:: :ρθω ρ:ἰω:ιω Πιπ&:ω :οεὶ

τ::ἰοπ:ω , 8: ΗΒ::οω εοπΐ:πίοω νοΙοποιτο, ὰ

ΓοΙο Ι):ο ρ:οοο&πω, ου:: ΐο:οπΙ:::: :ρπΙ:::: νο

Ιοο:.:::ω :ο οπ:τοποοιπ, 8:δωο!εοω:: ::Ἑ:ᾶἱοὁ

:οπ:ο::ἰ: :ο :οπί:πΐοω ΗΒ::οω :Ι::ί:πόοω.9π

ε”. οι π. «Μα. 28. σ. 1.απ.3. Μ Π.. οικω ωροπ

τοι·::::πποπ:: ΤΒοωἰί:::. :π Βο:οἴωοὸνἰοο:!ἱ

τα:: :ππωωπιη :Ιδ::::εω εοπίτπο:π::ε.

Πἰοο:π5 8::τἱ: Ϊ:ο :οορ:::πε όἱ:ἰ:ο: ::ΐρ:

:Η

?ήπιαβ::

Μακάου».

Ϊ· 7.

βϋπ::·λ π·

5.

Η:: :Α[κ

ετιιτἱα πιο ·

“που” πω:

:β βι:ΗΜ.:.

'δ9

Τ:/ΠυιΜΜ

11"ε. Μὶ 1.

νεόπ:?π

:οππω. ἐπί: ::ΙΙ·νι:οτ έ: που άνω. παρ.ο6.πη. δ:

'

Ο

Ἑι/ῇ. ΧΧΡΊΠ. Ζ): σο:: ΜΜΜ? .Μΐέο

Ε

Τ

. π:: ΜΒΜ:: ΒΒ::::::ω. Απ ::ΙΙ:ω. ΑοΒοί:.:οπ:::

 

:ο
κ!ταπ[:·. πιο. το. 8::οποοω,οποά Πα:: ,· ν: :αοπ- -

ωοε,:ιΒοο::! ορ::::ο: :ο ποΒοΠπ: ποΒίε. ν: Μαι:

άσε”. ω· Μ.ω·Ι:. απ. ιό. η. (9 Μ. π. οάδωπμΙπ.

ο. ο. :9/Ξ›·»›. η. έ: υπό:: ἐμοὶ'. Ηο: :οτ-::ο πω:

:ίΤ: ποπ ρο::ί:,οο:δω ρ:2::ιά: οοαὶἰτοεξοοπἱἱτω.

νο!οπτειε οπο:: :Κ ρΒνίἱ:ὲ ἱωΡο::π:`ο:ὶ εξω (π:

ρ::πο:ο:::Ι::: :πω π::οεπο:οω ό:Β::π οΜ.::.

ωοο:::,ντ Η:: ρο::πε,ειά ΕΙΙοεἰπ:Βο:ιππο:: ·, μ”

δω :οπ::ὸτ τ. πιο: π! Η:: ::οο!:::::ίδ π:ε:Πο- (:","-λ

:οι :ο :οπί:πίοω :Ι:ε::πόοω,ν: ε:πί.:: Οο·:έστ. ν::

:ὶ: πω εἔι::τ:: , απ:: :οαπΗο-εά θιΙοτ:ω π:ε:Π:

πο; είπω ίπ ρο::ίτε:: ΒοωΕπ:: ποπ δ: , ἱΙΜωΒ:Β:

::,οοἰρπ: :μπω Μο: Π:οε2::τ:: ἰπΪοππἰ:,οο:π

:Ισ , δ: οι:: ντο:: ν:Ι ποπ :Η π:ε:ίὶοτἰο. 8: Έτοί::Α

ροπἰ:οι·; :οω ποπ ροπετοι·πω ρ:ορ::ι· :οπί:π

οπο. σ.. 8:οο::::οτ· , ΠωΙΙ:ω οοεΙ:::::ω οοπ:π> . . Ξ

άνω: π:: :ο ι. :&οω:πτ:ΙΙ:&ΐι5, δ: ωοιπωἱο:ἱω η · _ ω:

ΗΒ::::οω νοΙοπ:::ἱε. 3. Βα:οο:Π::: :ΜΕ:ί!: ΒΙ- ' ”

άο, μοι:: Β:Η:ο::πίοίοε,π:::ΙΤ:::οω :ίΤ: πιο...

ᾶοω οὸπι:ο:ἰοω . πω:: Β:οε ορ::ι:οτἱπ οοο::

ίἱπ: ποΒἰε:οοἰ:ἱ :οικω :Πο:! ίἱτ, πιο:: :οπίἱοΒἰ: :Ω

ποίτω [:ο:. Διὶ :οπθτω. πω:: :::βδΙ.Ρωσιά. :!οΒ.

π. νΒἰ :Πε:, νοΙοπ:νιτ:ω κ! :ᾶοω ίορ::πει:. :Ιβ

:::πάοω ΡΒνοε: εοωρἰ::Ι :::::ἰπἴ:ειὶ ν::το:: Β:ἰ,

ἴορ::πο:ο:οΙἱ::: :οω ::ΐι :οοπ::νιπ::. Ή

3. 8:π:. εδώ: , 8::::Αωεωοοοπτ:ω:Π: :ρθω τ."

νἱττοτ:ω ὸἰοἰπεω ο(Πίτ:π::ω . δ: :οορ::σπ::ω

:οω νοΙοπ:::: :κατὰ , ρωωοτἔι δ: :κοιτώ π::

:ιοι:Η:οω ρ:::ο:π::πε. Ροποπω. ποω:π βι·οιπ:, ο '

ορ::ω:: :ο Β:οω οονιτΙ:::: 8: Ποπ: ν: ρι·:πε:μΙο

ω:ΜΜΜ: ποίὶπιω νοΙοπ::::ω α:: ::5τοε Γορ::

Με. Ε:Βο ορτΕω: Βι·νιτΜ ::Ποοοπε φωτ! κα:: ποτά::

:ο νἱ::ο::ω :Πο:οσω οΠἱίτ:π::ω,& πσΒ:ίεοω:οο

ρ:ωπ:εω. @προ ρι·οΒοΒ:Ι: ροτοτ.5'νωνα. Μ. 3.ά:

κιαΙΙι|.: εφ. 4..|ἰ›ιο. π.: :οπτ:ὲ : Πε:: Βο::ΒίοΙο::

ν::οω ω, ποπ :ίἱ: :πω:π (ΜΜΜ: δ: Ρ::::Β. :οπο

Έστω:, :Ιω ό: Ο::ιπ: ::Ποοειπ:: δ: εοοο:πιπ::Ιο

οοοπτο:,ντ ο: :!οπο ::::ιτο οοΒί: :πΒ:::πτ:.ρία

έσα/ια. Ι2θ.άεμπιά:Π. [ΜΒ. παρ. πο. 8το:ἱοω κατ.

πρωι:: τ:ωπο:·:!:ω οοπ::τοπ:ω : δ: Τηάωπββ δ..

απο. 5. ω· ιό. "Με ίορροπ:τ , 8:::5.ιω σε!ιο:οιπ

::ω:ίΤ::Μο ::::τοω_ποΒἰ: Ιππ2::πε, οοωοου

απ, ΟΒ:ιίτοω ἰο2ὶ::: :Παω π: φωτ ἰοίΗΗ:::οε ίπ

Βο:::, ν: απο:: :π ω:ωΒ::, δεν:τ:ω ίπ Ρο!ω::::.

ο.. 8:ο:. οοο:: , ει·ιτπω :τωο0:πτ:ω :Π::ρίοω

:οπ:ο:Γοω εοωπιπτ:ω . [οι :οορ::::ἱ_οοωΏ:ἰ.

πο: νοΙοπταε :οί-α ἰοοετοτ :ο :οπί:πίο :!ἰ:ὶ:ποο.

Παπ:: ρ:οΒοΒΠέ ε:πΐ::διω·κ. Μ. 3. ό: :πατάω ω.

πω:: οΒίτε::, οπο:: επι:: :ο:οοιω,.ντ ε:: του ο

ω: '
πα_βιω

-Μό

:Μ

@οπο

8 Σ

_2ισο:Μ

|ἑπ:.

ωοΙί::::οπΠ:το:το:Ρ:: ::ἴρ:ᾶοω :ω:ίοππη:οπ-· 4,· Η:

:οι·ίοε :οικω :οορ::::ἰοοε Ι):ἱ ποπ Η: :Πἱεἱ:π:

::ΐρ:&ο εοπΐ:πΙοε: π:: :$:ἰ:π::ι· πωπω: κοινο·

:πωπω φάω: :ο ἱΗοω°, :ὺωίἱ: :ᾶἰο Ω:ἰ, πο:

:Η :επτοω το: :ο :::τωπιιω. Υπό: ποπ ρ:ορ::: :π

Μ: ἴ:π:. :::ρΠεοπτο: Οο::::Ιο: δ: Ραπ:: λοοο:π:::

ο: 8:::ἰ: ποίοο:πτ:,ντ ο: απο: :Η::::πτ:.: ν: Μ::

άπο. πω:: 5 . ό· Ττπ:ίηιτ. ό, (πω. χ απ.: ωρών;;

εοωἱ::π::ω , πο:: :Η τω:::οω πάψω-π:: ,π :::

ρ:Ποτ ν:::οτ:ω : νἱ:το8 ποπ οά:οπ:ω ω: οπο::

ρἱοω :μπω ἱωΡο::::. ()οπθτω. ?ΨΩΜΑ β] θ.

π:: 5. άο:::, οοο:! ροίδ:Βοωο :π(Β:πιτ:οπ:ω π:

ί: :::::ρ::ω . :μπω οπο:: πο:: :ρρ:!!νιο:::τ Β::

:ἰειω οο:οοαπ::ω,Μ: :Βῆε:::, ο:ωρ:ίπ οτό!π:«ο

ΙΕΒαοπ::οπί:πἴοω._Ν:οοἰ: ιιο::ω Βοωο :οπ

:ο:ΐοω Π:Ππ Ϊ: ::::ρ:οω το οι·:!Ξπ: :ο :οπί:ο·

πιο: :Βή::::: πο:: :οο:ο:ίο: :Π:πτοι!5::ι· Ιποο

Ρι·οΒο:Αο8ο::ἱπ5::ίτὶωοπιῇε , 1. οοὸο ματ:: Μ: ::ΐοω οοπί:πίιιω: πωπω: ἱωΡΠ::ι:, :Ποιο

Β:Β:τοε οποίο: , οοο:ἱοΙὶ:οε Β:Β::, π::::ΗΜοω απ:: ::::ρ:οωιψή::::, οΙ:οοοίπ:Βο::::: , ο:

οοοοπ: :Η :ο ι·::1:_ ν:ο:ποοω ὸΙίτἰπᾶοω.:ὰἰο- ποπ :Βῆ::::τ. Ω Μ
πω::

βια.
_ δ. δω:::Ε:ωστ, Β::::εω απίοοεπ::ωΒέ:: :πο·

" :οι



Μίνι·

· πιάσω.

3'Μ

Επι ποιοι δ: ιποο!ιοοιιιοε ιπιοΙΙοιΒιιε 8ινοΙππιιι

ιιι,οποιοππε νοιππιιιοιπ ιιοιποιιπι οι! όοΙιοοιιιιιιπι

οοπίοπίππι οΠοιοποπιτι: ΜΜΕ». οι Οποιοι. θα. ιο.

ω». ι3.ιΙι(7ι. 36. άσπρο”. πρι! ά: οποιοι. Ι/πβ

οιιιοι.ρί ιΜ>. 88. οπο. ο. ό· 1. π.. ..ιπι. ι85.σιοι. ο.

(1οοΐοπτοπιιιιιπιοΙΙιοι ροιοίὶ, νο! οποο Βιιιιιπ πιο·
ιιοιιιοπο ,Τ οπο οι μια” Γιιπ&π οοΒιιιιιιο ιπιοΠο

άπο, 8ο ιπάοιιοοιιιιπιπιοιπι νοΙππιιιιο , ι:οοιιιπι

πιιιπποπ: οο οποι! ποπ ιππιίιπι πιοιιιιΡιοι,Ϊο:! οποιο

ιιογΠοονοιππι:ιιοπι ιιι!ιοποι ιιιιιιο!ιοοιιιπιιι οοπ- '

ίοπίπιπ οΙιτιοποποι: νο! οποιο ιαπιίιιιι ιιιοι·.ιΙιιοι
Ανοιππιπιοιιι ιιιιιποοι , οι!ιοιοπιιοιροι ριοροοιιοπο

οοἰοᾶἱ, δ: ιπιιιιοπιιο πιο ιιοιοᾶπιἱοποιιτι, οποιο ίο

ι.τοπι ο" ιιιοιοι ιπιΜιοοιπιπε :κι Ιιοοιιι (πωπω.

ίπ ριἰοιι Ϊοπίπ ιιΠοιιιπι· ο ΜΜΜ , 8ι λάβατε».

ρο1ἱοιἰ`οιἰ ι νιιΪοποι, δε ποιοι ιιιοο. ιι οπιιιριο·

οιιοι!ιιιεροιο , ποιοι πω” ποπ :Πο ρογίιτο πω·

πω ιιΠοιοπι ιι&οποι νιιο!ιοιιι. 2ο οιιιπ ποπ ΐοιπροι·

οι ποι:οΠιιιιοεοοιπιπ πιοι:ιΠε οοποπιίπε.Ριιιιι οι

οοπίιιιι ιοΐροθιπ Ποοιι οοπίοπίπε , οπιπι οσοι ε

πορροπιιπι ιπ οοπΚιιιιοπιο: :οπο οιιιιιι ί-οιοι:ιοπε

οιιιποἰρἰπιο ρο7Ιιοοπι πι οιιοιιπειριο,οπιιιι ιιιίδ:πιιι

πιοΙιιπιπε οΙιοιι,ιρίι νοΙππιιιι ιποιοιοπε.8οοππόποι

ποιοι:οπιιιποοπιι νοιππιιιε οοπΓοπιιιο,πιίι οποιο”

ιοι οποιο οι πΠοᾶιι πο οοἰοᾶο,ιιιοὁιἔι ποιιιἱἑ ιοίιοε.

3.Τι·ιάσπιζ[6.εφ.ιο. εισαι, οποιο ι:οοροι·ιιιι οσ

πο οροιιοπε,ιιο ρι·οιποο οιιοπι πιο Βιιιιιιιιιι οοορο

ιαπιοιιι; οι ιιιπιοπ οπο: , οίκο ιο οοεπιιιοπο :οπο

ΒΑΠ ποπ πιο πιοιιιοιοι οοποιιιιιι πό οποιο οοπιι.

ΕΠ ιΒιιιιι @πιο οιιιιιοεπι πι. οιιοποπιοπε, οπο

2,,,Μ Μ- πιοιιιιιιοιιποποι νοΙππιιιιοιπ πι! ι:οπΐοπίπιπ , δ: Βι

Μιοπιιιι.ι πωιιιοιπιιιιιωιιωι οοπΪοπιἰιο.νπιΙο πιπποιο πιπ

.·"Μ"#“ι 'πιω 8ο ι·οΓροάιι πισω ι ριωοοπιοπιο.Ριποοπιοπι

.π. ιοοιιπι·,οπιιι ιοπιροιο , νο! πιιιπιἐ ιιπιοι:οιιιι π

οοιιιιιιι:οπ(οπίπιιι:οιιοιιοπε,οπιο ιο οπἔι ιοιππιιΠιοι·

ι·ιιιιοπο οοιοάι , οοοπ ρι·οροπιι , ι:ποποιοι ιιιιπι

:ο οοπιοπιππ:ι :ιιοιπποπε, οπισ ι:ιιιιι Με ποιοι Νοο

τπιοοοπιοπίπιιι πιοιιιΙΙιοι· οοοροιιιιιιι·. Εκ Τι·ιάεπ.

αφ. 16.νοι ποπ νιι:ιοιπι· ιιιίιιποποιο ειιιιιιιιιι

Ριιοποπιοπιοιπ ο οοιπιιιιπιο ίοπ πιιιιιπιιπιο, οι ἴπο

ίοοοοπιο,πιΠ ιοπιιιιπ-οιΠοιο οι ιοΙροοι:π: @ο υπ.

"οι ω” οιιι·πω,ποιπρο ιιιΠιθαιιοιππι , οιιοτπβιιιιιιι·

·ιιιιικοοιι,-σ ειιιιιιιιιιιιι· , άψι!ψοιωιο (ο. ππιοοοιιιι

Ριππι:πιοπόο,οοπιιιιιιπι·οοοροιιιπάο,(ποίοοπιτπι

πι! οιιοοπιιιιοποπι οποιο ιιιιρο!Ιοπιιο. Ε: Μπέκ”.

_ Μι. 8;. μ. ο. 68. Όοσωπι «πιο οποιοι» °Μ|8ΜΜΗΜ

.Ε ομιιιιισι·.Επ οπο ριιοι:ο οποιο οιιοιιιιπε, πιω” πιο

ΜΜΜ», οπιιι πιπιιιιι νοΙιιιιιιιι οοπἴοπεπ οοοιιιιιιι.

νπο ιιιιΕοοιιοι: νοιππιιιι ποπ ΐοιι.ιιπ οΒοι ποιο

ιοιιοπιοι:Τι, ω! οιιιιιιι ριιιιιιεο, οι! οσε ριεοΓοιιιιιι

9.άο;,οποιππι οιιοἰιπ ριιιοι:οι8ο ειιιιππιιιι5 ποπ το

Ηιιιι ιιιοιιπτ πιο , οπο: πιοιιιιιιοι· , οι οπο ρογίἰιο

νοιιιιιιιιιιοιιι ιππιιι:ιιοιπι .π. νοιππιιιιι , νι απο ιπ

απο πιοοοπίοπιπιιι. νπόο παπι ποπ οίὶ οοιπριοι:ι

'νοιποοιιαροι ίοΙοιιι ιιοιπιοιιοπι πιοι·:ιιο :ιιιιποο :Οι

·οοιιιρΙοιαδι ΪπΗὶοιοπο2ιπιιιι ειιιιππιιπε,οιιο οποιοι

ιιιοι·οοιοι ιιοΙοπιιιιοιιι ιππιιι. Βοίρ. νοΙππιιιιιι :ιο

ΊπιοιΕπιιιιιοΒπιπι,ριοπι π. πιο δοποιοπ 8ο ?εποε

|οοιιπιι Γιιπι:οι: @πιο ιιοιπποπε ποπ οιοιποπιιπι·

ιι ριεοποπιοπιο, οπο ιποιο!ιιοι ιιιπι πιο νοΙππιπιοιπ

οιοπιιιι, ποο ριοριοιοι ποοιιιιι οοιππ·ι οι ιιιοπι:ιι,

οπο οι! ρογοεπιιι οιιιοιοιιιιιιι ποπ Π: οιιιοπιιιι ι π..

Με! .π. ΠιοιπιοΠιοιιπι ιο ιιιιιιιιοιιο ι:ποιι!ι , οποι!

ΎοΙππιιιιοιιι πιοι·πΙιιοιιοπιιππο , Ποιο! ιιογίιι:πιπ

ο:ιΒιιιιοιπιοιιοιπ:οποπ νο! οι οιιοιιπε ιιι ω; οιιι

ιΠποι οοοοι,νοι νιιιιιτοιπιπο ποοιε ιιΠιίιοπε , οποι

:οι ιιοοοοοποι ἴπρριοπ:ἰπ οο,οπι οποιοι σπιτι.

Ποοπιοπάο ιιοιπιοιιπιπ νοιππιιιιιε ιιιιιοοποιο 86

ιοοππόοπιιο; άπο , ιιιππ ποπίοιίιπιοοποποιο ίπ

Βι·πιιπ ριιοποπιοπιο, νοΙοπιιιιοιιι ιιιοι·πιιιοι πιο.

πι. πιιιιιο,ίοει ποιοι πι ιιιιοπο μπω οοοροι·ιπιο, νο!

Μ _ _
Ιπριι_βοοιοι·ιοΠ

ὑ·ὐὶ“.'ο

·ι
ο

ΏΦιοιιιἱιι .

Οιιι22Ξοι)(- -

πιο.

Όψ..?ί )(7!ΙΖ Πι· Οποιοι πὸῖιωἄ? ΜΣϊίυ|[

_ ιπ ιιιιιπιο @πιο ποιοι: ιιίΠίιοπιο,86 νἱοοιιι ποιοι .>Μάισιω:

·υιι|ιοιιιιιι.ιμοιοπιο.Βορροπο ιιπιοπι οι θι·ιοοιιοιιο ει. Βιο

. ποιο οιιιιιιι Γροοιιι!οιιι, οιοιιιοιπιιιοιιι, ίοποπιοιιι, ω'

Δ ιιιιπό ιο ιιι!πιοπιιιο οσο νοΙοπιιιιιι ιιοιιιιοιιο ποπ Μ",“ ό.

Υ ιποΙπιιοι·ο , πιο πομπο: ιιι:Ηιιιοιιπιιιεοπποεπιιπ5,πωπω.

ο οοποιποπιιπίνο οποοοιιιοπο πιοιιο, οι: οπο ποπ

ι ὸιἴρπιο:οιιοὰοπιιιοποιιιπιοπ Ποιο πι, ο: Αποποί

Δ ποιοίοοποποι πι,ιοιριπιπ ποπ: ποιοι πο οοιιιἰπο

οι Γο,νιιιο ιπιο το, οι 'πο οΠο Ιιοοι·πιιι”ιιιοιιιιοιιι
Ρ ο 9 Ρ _

πωπω , ποπ ιρΓιιιιι πο οο ποοοίΐιιιιιι ιιπιοι:οι;!οπ·

τοπίο! ἱποπιιιιι οοπίοιιιιιιοι· Τιιόοπιιποβπ6πω.5°.

ο οιιοιοοιο ππιπιειι ι ιιιιιέι·ιιιο φοσοσι° ιιιιιιιιπιι μι· δικ..

τιιισ.ιδ. ιΙΙιωιιιιιιιιοπωι,Μιπο ιΠ||7ι74!ιοιμΜ ποιοι ισοτ

' πω: πιο π" οι: :δε απ. .Βου σ.ιωιιιιιιιιιω ·υιιαιιιι€
ι Ρ 1 Ρ 4 Ι

έ%ιιιιι·ομι:Η, ρωιιι.- οοιιΪοτιιπιιοι 5οποποπίι άο

οιοιο ι ι. Ν:: άσκοπα ω. π? Βιιιιοθποάι Μι|ιιιιιι.ι Ι)οέ

ιιιι.π·ι!ιιιω,οιιι τῇ/ἰι πο» μαπα. @ι ιοι·ιιιιπι ωοοιρο!

Ιοπιιοιπιιππ Αποπίιιπι πο επιιιιιο πι.. , απο: ω.

ιιέηιωιο

 

σου σάιιιιο7ΜΜ,οιισά πουτσο, σου: πάω , σ· Π: οπο .

μψιωιιπι,οιιοι ·υι|ίοι;" .οι Ρι....ι..ε π.·η.οπι πο·

και ίοπἴπε οίὶ νοιοοιππι Αιιοπίοιπι ιιοριιιιιο οσ

π:ιιπο , ιιιοπι :Η ( ιοίιο οποιο Οιι!πιπο ) Τιιιιοπιιιιι

:ιο ιιοιιιιπο Ιιιρἴο : ποπιοι οπο οι! ίοπιιιιιι_ πι.

πω ιι!ιοι:ονο ιοιοποποοι πι.

5ΕΟΤΙΟ Π!.

..2ιιια'β πισ.ι·ιΜπι βιβειοιι.ι οι»! πο

εβαιει έιβιο8ιιιιιιι·Ξ .

νοπἱππι νοοιιιιο ιοπιπ:ι, οπο πο: Γποιπάο ιο #'·

ριοπιιοπιιπιπ ιππιιιιι, ω: ποθιιοιιι ρπΠιιπιιο,

ποπ ίοιιιροι , ι!οίοοιιι ποίιιιο οοοροιπιιοπιε, οδο· [.19Μ"π

&οιπ ΐοι·ιιιοι, ιιιιριοιι Τοοο1οιοι ριοιιοπιοπιιιι- 6.4ι;,ια_

'ίοποποπιιιπιιι!ιππι: πω» , οποιι ίπποι οΒοάπιιι

Διοοί!ίιοπ

ἴοιιιιπι:ίπιἰἱοιοπ:,οοοιι ιιιιιοπ οιιιοι,οποπιιιιιιιοπ σ .

οποοιο ροΙΪοι. ΟοΙΙιΒιιπι οι: Αποπίο. άοοιιι·ι·οι.ο. °

ι ε. πιω ο/ἰ Μάισιοπιιω|ϊκο πιο “φαιά ποπ/ιι ι «Από

π: πάιιιιοπιιω,οιιο π|ιοιιιά|ἱι;οπιιΠ οιοοιοι , πιω Μ:

ιπιιιιιιι ΐοιοοιοπει:ιπιππι,ι!ιπά οιοοιιιι,ιιι άιοι.ιιιο

απο. ι ό. νι ιιοιοιπ οοο άπο ιιιοιποιο ποπ οοιπι:ι

ιιιπιιπνποιο , ποιο Πιο ιι!ιοπιι ιιιιιοιιο οιπποοιΕ

οι:: «κι ίπιδοιοπι , οπὲ νιιοε πιοοοι(πιοοιοπιοιω

ποοιιιιππ:ι , ιιοι:ιριοποποι οι ίοίοι:ιοπ5 , οπο Ιου

ιιιιιιιιοι ιποΙππιι ποΒιιιοποιιι οιιοθ:πε,οιιοπι ποιο

ιπι οποοιο: ΟοπιιπΒιι οπιιιι ΒοριΠιιιιο ι πιω Βια·

ιιο ιιιιιοοιπιιιιι ποιο ιπιποιπ,ιιπιπ ιτοΙοπ ι!ιοοιπ

ΙοοιΠιιιιππι πιιιπιπ ποπ ιπηπι, οπο ποι:οιιιιοιπο

ιιιΒιιο, ποι: ιιιἱπἰπιο Ηοιιπ πιιιιιοοιο νοΠοι ροποοιο

Βιιιιιω, ροιηιίδ: Ποιοι ο Ποπ οοΠοοιιιιι. @οι οιίι οι·

ιιποιι,8ι ΒιιιιἱιίπΗἰοιοπι ιοάι:Ιπιπι οποιοι ι ποπ Μ:

οπιο!οιιοιπιοοιιιο ιπ ίο , Μ! ιο Ι)οπιιπο , οοι ο:

ροοπιιιιιι οοιιοποιοπιιέι 86 απο οι:οίειοπιιέι οπο·

ποιο Βιετιπ ιιοοοπιπιοιιοπιι νοΙππιιιιι :πιο τοπ

οιπἱ:, νι μοι· οιοο ιιΙΙιοοιοιπι !ιοοιιιιε πι! οιιοιοιιιππι,

ππΠἔι ποοοΠιισιο ριοιιιἔι , νι άι|ιι.6. κ”. ΙπιιιιΒιιιι

ποιο πιοιΙο, ιπ οπο οοιιιιιιιιιοι ειιιιιε ΐοίοι:ιοιι

ιἰπ ι:οποίοιι.

Τοοιιιιίια ιοοοπιιοιοε οοιιώιοιοιιιιι ω. ριἱποἱ

ριιι ιιοοοιιι, πο ι·:ιιιοπο ίπιοι:ιοπιιε ιιππιιιι , 86 Η πο

οπιαιοι οιίιιποπιιοι,ποπ πι. οποιοι:: οιππιιι, οπο πω; πιο.

πιο: ιι:ιοιιπιιι πάω π. πι! ιθοάοπι ριοοποοποποιίο"Μι οι

ι

οι..

@πιά/Ε

έ: πιο"

'ποι:οίοιιιιι Μπι ,τω ίοΗιιπ οοπιοιιο οιιποιριπιιι πο Τω"'· "° ›

ο ίο ριοροιιιοπιιιππι :ιιιπάππι; .4!κοιτα. ά: οποιοι: "Μ

άιρ.73.οοιιο!. ι. Αιοιιιιππι ιΒιιπι·, ποοοιιοιοιπ οπο:

ίσοι ριοπιιι οιιοιιιιιιοπο ιιιοιιιΙι πό ριιοπιιοιιιοπι,

οιιοΐοπο ροΥποίιριοποιοιπιιππιιοπο ει! ο:ϊόοιιι,οοΞ

ιιιιιιοπ ποοοιἶιιιιοπι ΡιιτιιιιΕ, νι ριιοπιππι 6ιτριοιιι»

ι ιππιιι οοιιιριοιιιοπιππι οι! π&πιπ ρα·πιιωιιε πι

1 οιοοιοιπι,οιιοοιο ΐοίοι:ιοπι ιιπιιιιιποι, ιι ποιοι , Η
› μ ο οπο.

ι/!ιο οι
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. Όι/ῇ. ΧΧ7]ί!.Ί)ε @Μακ ιιέ!'ιασίί? Μια ί
3Γ7

νε!!ι,ρα:α!τειεαιι!εαιιι!!!!ει! εα!μαι!ιαραιειαι·,ί! ααα αιαιίί!α ιιιΕιι!ι ριιεεεαι! ααα εί! εα!ριια!!ιε

ααα μαα!ιειιι. @ακί ί! !!!αι "μια , εααια!ειαεα- ε!›ι!ο, α!ί! μι· αιι!!αεαι ει! αι!αε!α!αια ίιιί”ι!ε!εαε,

ται!! !ιαε είίε ειι αεεείίιιι!ο ριειεαα!ί!ι!ε ιιι! αεεα- αααι! ιαωα ν!ιιιαι!!εαι!ειιιιεαι.

ααα: , !ια νι ί!αε !!!ο !αιροία!α!!ε ί!ι , ααιεαι!ιιαα !α Ι

ιιέιαια εα!ιε; δε!!!αι! αι!ιειε, νε! ααα αιι!αειε , ααα '

είίε ια αοιεί!ατε!ιαια!α!ι,Ωι! Πε!!,!ιιιι!ι ι:ααίειεα α !)εο μειαοιιιια δ: ιιρα!!ειιιαια. ία!ιαι· α!!ιι! ει: ίε

α. Ηι,;ε ιιιι!α ριιιααιιι εαια !ρίαιιιαι ρι!αε!α!!ε. 48·

Νιιαι α!!! Ρατεαι,αι!ιι! ειειιιιιιιαι εί!!εειε ροί!ε,αιί! `ςἶἶ'ἶ"'ίὁ

"μπακ

ιεαι!ε:ειΒο ί!αε !!!ο ααα ιιαιει!ι !ιοιαο !αι!!ειε ίαί!!- θεια μπεί! !ιααπαιι να!ααιιιε ει! !ιαιαίαιαε!! ασια

ε!εαι ιιαιι!!!ααι ει!! μεα!ιεαι!ιιια; σε μα!αι!ε ααα ! ρ!ειαεατιιια 8: αρρ!!ειιιιοαεαι ριαιαειειιι!αα:,είιια

!απαιιιια!ιιιι !!!!ιιι.! εα!ριιαι,ί! ααα ρειεα!ιεπ. Κεί- αει: ιι!!αα!ε!εί!!εειε ροί!!ι,α!ί! ριαιααιιι8ε ιιρρ!!εα

ροαι!εαι, είίε !ιι ααιώαιε !ιοια!α!ε ιιι!ε εοιαα!ε- ια,8ε!ιαε ριαιαιοι!οαεαρα!!ειιι!ααεααε ροί!ιι!, αα

απεαιααι !ιαμε!!ιε, 8: εααίεααεαιει !!!ι π! ι:ι.ι!

μια !αιραιιιι!,ι! ααα ρα·α!ιεατ.

Ρι·ο!:ιιιιι π. αα!α ρ!αια ιεαα!ιααιαι· ει! Δε!!! αμ

ιαι!,ααἑα: ει! ροίίε ομιιιι!:ειεα !:εαε ί!ιιιε ραιεί!·,

ααοι! ααα !ιιι!:ε:ιτ οιαα!ιι ιεαα!ί!ιι!,!αα!!:ια: τώρα!

ραίί!ι ομιει!,ί! νε!!ι , ιι!αίααε εα ααὸι! !ιααειιι οια

α!ιι ριαιεαα!ί!ια,νι ιι&α ομι·ειαι.ναι!ε Απαιιβίι!ι.

ιίειιιι·ιαο. πρ. Η. ι!αρ!ειι !!!αι! ι!!ί!!αΒα!ιαι!ιαιο·

ιιααι,ιι!ιειαια, ααα ααα αοιώ ,ί! νε!ιι ι ιι!ιειααι.

ααα ι!ε ί-ιιᾶο·!α !:ιοαο μιίεαειει :σιααε !ιοε ε!!

ιιαααι!ιιαι!αι 8: ναει!αι !!!α, αιιαι! Ι)ι:αεαααε εοα

?επ δααι!!:ιε μι ()αι!!!αια , ααα! ααα εοαια!!ι αι!

ιαιε μιεαι!!ααε.α.()α!ιιΠεαιααιεαι!αν!ααιιώ ία!!

ί!ε!εαε μ!αε!ρ!ααι ιιι! ν!ι!εαι!ιιαι, ει!ιιαιί! ααα

ααιιια ιιάα ν!ι!εαι ί!αε !αια!αε ο!ι!ειί!ααι εο!!ιι

ί!ι5.ιε:!ια εαιι!!!ιιια ίαί!!ε!εαι α! αμιααι!αια εί!ι !!

!αι! , ααοι! ε!ε ία ιει!ι!!ι !ιαια!αεαι ροιεαιεια!α ίαα

αεαειε , ει!αιαί! ιιι! ιιιί!:α ομιααι!ιιαι αι ί!ααρ!!ε!ιει

αεεείίιιι!αιαιι!!αι! ιιακ!!!ιιια ριαα!αια, ααοι! ί::ιε!ι,

νι !ιοαιο ιι&α αμιειιιι.

Ηαε ίεαι. ν!ι!ειαι ριιααιαι!α!ααα! : μια ι!ε ια

ι!οαε παπι!!! ία!!!ε!εαι!ε,νιειι ιιααι!αε ιρία εααί!ιιι,

ε!! αια!ιειε αα!ι!αα!ι! μι· ιαοι!ααι ιι&ίιε π. ιιι!

ομιιιαε!ιιαι αεεείίαι!αια εί!, !ιιι νι μι ίο!αια Νοε

:μια αι!:!ιι!αα:ιί!:ει , ααὸ ια!αι!ε !α εάαα! αιοι!εαι:

α!!ααα! ί!ιι!!αιι!ι! !!!!ι!εεί!ει αεεείΤιι.ι!ιιια μι ααα

ι!ιιια α&αε ι. ααα ααίίει ι!!! οι! εα!μαι!ιαραιιι!, ί!

ιιι5ιαια α. ααα ριαι!αεαι. Νεα: ααα ιιιι!οαε ααα!

αστεια ει! εα!μια !ιαραιιιι! , ί! ειιιιεαιε ριεεερια

ι.!ε εοαιι!ι!οα!ιι Μια, !!!αια ααα ε!!ε!ιιαι , ει! αιιεα:

ε!!ε!εαι!αια αεεεί!`ιιι!ιι ώ ι!!α!αιιαιοι!ανιαι!αε!

μαια δ: εοαειιαίιι ιια!αε , ί!αεααξι !αιροί!!!ι!!ε εί!:,

εααιι!ι!οα!ε “απο ἔιαιε ριοι!ιιε! , με ία απο αα

ιώσιε ί!ι,ιιι!εαα αιοι!ααεα:ι αιιαειεΞΝεαιιε ίιιι!ε είε

Ροιεαι!ε ιειαοιιι,αααι ί!ιαα! εαια αιοι!ααε ι!!α!αίι,ί!

ιιι!είίει,εααιι!ι!οαεια αιαι!αεειει, νι ε!αεαια!ί!!ο

ααα! ί!ιεα!αιια!!!ε. Νεα: ί!εαι μι ία!ιιια αμεα

ι!ααι αιιιιιια!εαι ααα ε!! !ιοιαο αμεα! ει! ααα ία

μιααι. !ιιι αει: μι· ίο!ιια:ι ιιαιι!!!ααι ίαί!!ι:!εα5 α!:ι

ιιι!αειίοι!!εειια!!εαιααι:ίεαιρει·.α. αα!ει!!ε!ιαι!αι

Ρ0τειι5 ιιι! ιιάαια αιαι!αεεαι!αα:ι , ί!ιιεεαιεαι ιοια

εόρι!αε!α!α ιι&ί!ε, ί!αε ειιιειιι μπε ιιιαι!ιια!ια!αε

εοαιρι!αε!ρ!!: ίεα!μι· .α..ειιιει ιι!!ααο , ί!αε ααα

ααα Ροί!ει,ί! νε!!ει,!α αέλαια μοι!!ι·ε. (Ηπα ια!ιαι

ιιι!ε εαιαα!ειαεαιααι ί!ι αεεε!ίιιι!ὸ ιεαα!ί!ιαια, μι

_ιααι!αια ιιά!!ι ι. οι! ιι&ιια·ι α, μοι!αεειιε!ι.ιαι , ααα

ααιει!ι!ιαιαο ί.!αε !!!α ιε!αίιι ι!!ε! αστεια , μα: ί!:ιιιε

ιεαα!Ηιίιαι! ιαει!ιααι,νε! ι!ειαειιταια.

Οιειειίια: αααι! !ιιι!αι ίεαι. ιιαι!ιοιεε ιείροα

ι!εαι,αεαιμ,!‹!εὸ !ιαια!αεια ειιαι ία!ο ιιαιι!!!ο ία!!!

ε!εαι!, ααα ίειιιιιατία Ριιιεεεριααι μεειιιε, ααιιιίιι!- °
και !α ραιώιιιε !!ώαι ώ, !αιρει!!ιε α!αι!ααεαπεί- ο

ί!ειιεεαι Πε! , ει! ιιιί!:ααι μεεεμαια αεεεί!!ιι!ὸ ιε

αα!ί!ιαα:ι. Ια μ!ια!ε ιαε!ιιἑ ααα!ε εοαεει! ααι , ιιιιιι!

!ιααι ία!!!ειεαι,νι α, !ρι!ε αοα!ιαι, ααα είίε ιειιει:&

μι· ίε δ!! αιαιι!ιαε ίιιίί!ε!εαε ιιι! είίεάαια μαι!α

εεαι!αια, δε ιιι! εα!μια ίααι!ιιαι!ιιια:αιιαα ί! !!!ιιι! ει:

ία ί!ιίί!ε!εαε είίει α!αίααε οιι!!αε ει! α!!αι! ιιιιιι!!!αι:α,

μι· ίε !αίαια ιι!αίαιιε ιι!!ο ααιι!!!α ίαί!!ε!εαι! ν!ιει

με!:ιει·ει ει! ορειιιαι!ααι.Ριααιειειι .α. εαι!αι ααα

!αι!ιει ίαί!!ε!εαι μ!αε!ρ!ααι ιιι! μιεεεαια ίεια:ιαι!α,

Ροί!!!α!!ε εί! , νι ααα αμιειαι. Αιιι ια!ιαι !ιαιαιιαα

να!ααιεε !ια!:›ει!!ι εί!!ειιι:εια αιοι!ααεια Ώει , ααα

αμιααι!ο εαα: ααιιι!!α ίαί!!ε!εαι! : δε !ιοε ι!!ε! ααα

ροιεί!:, αα!ιιί!αε ρι2α!διιρα!!ειιι!αιιε 8: απαι!οαε,

αααια αε8:ιι παιιι!!ιιαι ίιιί!!ε!εαε αρειαι! ααα ρο

ιεί!:ιιιιι αρροαεαι!ο οιι!εεια μεειιι!, ααοι! αε!ιιει

ία!! ί!ιεααεαιιίιε ι!!εααι:8ε !ιοε, ιαα:ιειί! αρμιεαιει

ι!!ᾶααι ν!ι!ειιιαι,ιειιαιεα νειέι!α εοιαια ίεαι.ε!!ί··

ί!εα!ιαιεια ααα ίο!α!ι. Νεα: αεαιιεει! μεειιαι!ιιαα

νιι!ει !·ιααιο, α!ί! ριαιααιαε ει! εαι!ιαιεια !ρίιιαι

αάίιε ρεεειιια!αοί! ιαα:!ι μαιιααι!οαε μια! ,!!εαι:

!αιροίί!!:ι!!ε εί!,!ιοια!αεα·ι ααα ομιιιι! , !ιιι !α ροτε

ί!ιιιιε ε!αίι!εαι ααα ει!ι,α μαπα ίε ει!σίι!αειε. ,

Π ι ε: ο ιιιια!!!ααι ίαί!!ε!ειιε !αε!αι!ειε οιαα!ιι, μ";!3έβ

αμε ιιι! ιιο!ιιια ι. ν!ι!αιὸ εοαιρ!ειαια αεεειίιιι!ιι '

ίααι: !ια νι ί! !ιαιαο εαια τα!! α.αιιι!ια ααα ομιειαι,

ααα ί!ι ι!είεό!:αι ιι!!εα!αε εααιρι!αε!α!! ει! ιιᾶιιια

αιαειεαα!ί!ι!, ίεά ίο!!αε !!!ιει! ιιια!ιι!!, αο!εαι!ε μια!

τι!!! ααιι!!!ο ομιιιι!: α!!ααα! ααα ροί!ει αια!ί!!ο

@Με ιιι! εα!μια !αιραιιιι!. Κιιι!α: ααιι!!!αια ία!!!9

έ:!ειιέ ααα ι!εται ν!ι!αιιιιε ιιιαι!ια! ιιι! αοίίε, ιιιιαειί!

!!!ε-αι ίοιιαιι!!έεί!ε&αι!ρί!α: , ααεια !ιαιαει!!ιιιε

ι:οαίειτ ία!α!εόιο, εα! πιεί!! ίει! ει! ιι€ειε, ιιι! αααι!

νι ει! ί·!αεαι ν!ι!α;ιο ι!!ιια!ιαι. Ριιιιεερια εα!αι οί:

ααοιιιαια!ιίειαααι!εια ίαί!!ε!εαε ααιι!!!ααι ε!ιιιαι,

ααα ο!α!!ειαι ιιιαι!ια: ιιι! ροί!ε,ίει! οι! !αίαα:ι ιιαειε;

ααοι! , μαιει!αί!ακαια Βιιιι!α , ιεαα!ι!ι 00αΡειιι·

ι!οαεαι !ιαει! ιι.ι!ι!ιι!!. Ιε!ιαι ιιαιιι!!ιιω ί!ιί!!ε!εαε

!αε!ιιι!ειε ι!ε!αει οιαα!α , ααα μι αιοι!ιιια ιιο!:αε τι

ει! σ8εαι!αια αεεεί!.ιι!αίιιιιι , ααα ιααι!ια·ι ιεαπαιε,

ία! ει!ιιια ριοιι!ιαε, νι ί! νε!!ι, ιε!ρία αοΠ!ι ειιαι εα

αμιαι! ιδια. Νοα εί!ι!ε ιαι!οαε ιιαιιι!!! ίιιί!!ε!εα

τα, !αε!αι!ειε ιιιέιιιιι!εια εοαειιιίαια Πει: ιι!!ε εα!αι

εααεαιίαι ααα ώ ειι αεεείίιιι!α ριειεαα!ί!ια ιιι! Μ,!"ω

ιιΒεαι:!αια, είπα α: !ρίιι ιιᾶ!0, ααα ίαιαιιι!!ιει !α· «Μπακ

ιια!α!ι !!!›ειιιια ι!ειειαι!αιι!οαεα! νο!ααιαι!ε. Είι Μ9".ίω

είε ιαι!οαε ααα!!! ί!ιί!!ε!εαι!5,!ιιι μιαιαα! !)ε!εαα· ω"

εαιίιιια !ιιι!ιειε , ν: !ααοί!:ι·ι! ροιεί!ιιιε ί!ι , !!!αια

ιι&α αοαειε, νε! ααα ρααειε: ιι!ιοαα! ααα! !!!ε αε

εείίει!αε ί!ιιιι! ιιᾶιιια ειιειεεαιίαια, ί! ια !!!ιειίι ρο

ιεί!ιιιε ααί!ιἔι ααα είίει,ι!!αια ιιε!:α ροαειε,νε! ααα

ροαειε,αοα ροί!”ει ι:ιιια ία!!!ε!εαι!ε ιιαιι!!!! ία!αιιι!ι ,

Η! !!!ε εοαειιιίαε !α αοί!ια αοιώιιιε , ί! Πεαε αει ·

!!!ιιαι αοα!ε !α ιιιᾶα ι. οί!ειιιι , νι ει: !!!:ειιιιιε αο- ·
ί!ιἔι μαι!ειιτ,!!!ααι και α. μια, νε! ααα ααα!. ί

ν Ριαιειεἐι ειί! ι!ε ιιιι!οαε ιιιιιι!!!! ίαί!!ε!εαιιι ααα Μ! “ώ

ί!ι, !ιειαειε οιαα!ιι !α Μ!!! , ααα: ει! ομιιιαι!αα: μι ΜΜα_ μ.

απαι!ιιια αάα5 1.ιεαα!ιααιαι, εί!: ιιιαιεα ι!ε ιιιι!α- και αιο

αε ε!αε,!ιιι!:ιειε !ιεεοιαα!ιι ίι!ιεεα !α μιεαι!ι!, !ιιι ί'::"·Ρ"

νι !α ραιώιιιε αοί!ιει ί!ι, ει! !ια!πειε, νε! ααα Μιμ- 2Β::Έ

ιε.γαι!ε αιιααια!ε !αιειι!ιιεα !ιοιαα αοα !ιιι!ιειιι,._μφω

ώ!! αιαα!ιι,ααειιι! ίειαιιαι!ααιριεεεριαια αεεεί- .

ίαι!ι ίααι, !ιιιαειιααιεα ια ίααροιώιιιε, !ιιεε!ρία

α Πεο !αιμιιιιιε , αα!!:ιαε ροί!!ι ριεεεριαια ίειιια

ιε.ιαι!αι! ιιμιιε ι!οεα!ι Τι·ιάειι./εβ.6. :και 1.1)ει4.ι

ια!α!!ιιιια πω! Μίκι, ει! ιιιίκαάο πω:: ,ώ·!ίαιιιε ακα!

!ιο!!!ι, ώ· μιαν μια αιι!ί!ιιω!ι , Γ!" αιίιιιιιιιι ι ωΡή_πι:,

αιιια!ίεί!ιείαρροαεαε, εί!ειι!!ααιι ει! ρα!!ε ιεαα!ί!

ιιι , ααα ααα ίααι ιιιΐια !α αοί!ιέ! αοιεί!ιιιε; είίε τα.

ιαεα !α αοί!:ια αοιεί!αιε,ειι ι Πεο !ιαμιιιιιε , αι!!

!ιαι !αιρειιαι!ι, ιδια μοιι!αιε νιι!ειιαιαε,ααιε ειπα!.

ααα

α::
Απο!. αι -

!ίε!ιαι πο»

Π!



ο Μ?

τι.

Ή·

Η·

που: ιτἱτἱ

8οπτοτυ

Οουτρττ:τυ.

Μπήκε

άκου/ιζ. .

τω:: :σεμι

:τι

τιοτ:ι:τδ :σωστο ροτστοι::υε. -αιτο τ!σ&ττυο !στ:Βο

τ!ιυοττο σίτ οτ: σο, ου:ιτ:: οτ!υοτ!οτιῇ ττοι!υτ:τ. Νου::

τι: οοτυτ:: ττοτίτττι:ο ::ο τοτ::στο ουττ!οι:: τ:: τισττττι

ρστοττοτο σττ, !::ι!:οτο σο σωστο, ουτε ροτ τ::οτ!υτ::

οδτυε τ. σοι::ρ!σττ ::σοσττοττο τυτ:τ.$τουτσοιοτι: τιο

τττέι ροτοττοτο, τιο ουττ!οτ:: τσι::στο σίτ , οδἰσοτο ο!τ

ουτι:,ντ οο:τι:ροττοι::υε τ σου: οι! σιτ:τ:οττ!, οι:οττ

τ:υτ::οι:υιτ: οττ:ττττυα: οροτοτυτ , ρτατοουττοιυτ

ρτ:νδσ:: ρτοιτ::οττο, οσο !)ουε ο:τ το ττ:τ!οροι:τ:!οι:τοτ

ο ι:οτττο νο!υτ:τοτσ τοι:τοττ, ουοτ:ττο: δ: συτ νυ!τ.

Ηττα:: τσιπ. οροττοσοι:δτο:οι:τ δοττρτυτ2 , ουτ

_!3!.15 Που: τσ!!τοτυτ, το τοστ!το ουτάουτσ τ!ο!:υιτ , ντ

ροτ:τ:οτοτοτ οοι:υσττοτστ:τυτ: :ρω ο. Ωιστά τῇ', ττ:·

ουττ, οκατάττπιτ στττοτοτττο σπιτι οπο, Θ· πουτσο: Ξ

οτ ουσ ρο&ο άτοτ ροτοττ,!)συττ: σο:: τ!ο!:υτττο ν!ττο

τ:ισοτο, δ ρτ:νδοοτ:: Ρτοτττ.1:οττ0τ:σι1: , ουτε οττ ρτο:ττ

τ::υττι οοι::ρτοι::οι:τυτ:: :το σσουοτδοι:οτ:: ροσοοτο

' ττει:οσοττοτιὸ ρτατσουτδτυυ:, σου τ!οτ!ττ Ρ

Ατ σστ!στ:: τιισττο,τι:ουτοε,τ:σουοτοοττ ν!ττο ουσε!

τοτ:οτο ροτσίτΠσυε,τ:στι ττοι:τ!σ οτοττοτ:: οστ:οτυοτυ,

τα! τοι:τίτιτ: τυτδοτσι:τοτ::. νοτίιτ:: τ!ττροτοττ τουσ

τ!σ οτοτιέι ι:οι:οτυο, 86 ρ!:τ·δοο ρται::σιτσι:ο. Οτο

ττο στ:ττ:: οστ:Βτυο σο:: οττ ι:οσοδοττο οτ! ορστοτ:ττυτ::

οτ:τοτοτ!οι:ιστ, άσο ροττορττι:στρίτ ρ!:νδστ, ω:

τοτ:ιτιι:: οστ:τοουοι:τστ, 8ο ο:τ τυρροδττοι:ο , ουστ!

::σ!ττ νσ!υτ:τοε ουτε: τυτδοτοτ:ττ οτοττο ορστοττ. Π:

τσιπ. οττυοττ 2τοττο οδὶσοιτ οττ τ:στο!τοττο οι:τσσο

ττοι:τστ, 8ο σ: ροττο ρττι:στρττ ρτ:νδτ.τ, σου: τσουττο

τυτ ντ ρτωτττ::υττ: 8ο ν!τταιυι:: οοι::ρ!οι::οι:τυττ:

ρτττ:στρττ οροτοττυτ. _

Αά τυτ:ττ. ορροδτω τσιπ. οσι:σστ!ο, ρ!υτο τσουτ

Η οᾶυ το οοουτ οροτοτυτ, ουέιτι: ουττοτ:τυι:: ρο

τοττ οροτοττι Νοι:: ουτ οροτοτυτ τσουττττ οᾶυο!οτ::

τ:οτιουττυτι:, ουοι:ι: σου τσουττττ, ουτ τοι:ιτιι:: ροτο!τ

ορστοττ. Ε;:τ!οι:: τοι::στ: , ουκ οέτυ τ:οδοτ ου: ορο

::οτυτ, !:ο!:στο τ!στσοτ το!τοτ:: τι: ρστοπττᾶ, ουτ ρστοίτ

οροτοττ: ουσ: οροτοττ τ:οτ: δτ ο!τυι!,ουοι:: οέτυοτο

σο, ουο:τυι:ττι: ρστοδοτο οροτοτ:τ!5. ντ:τ!ο οι::::το,

ουτε ρστοροτοττοτ:οι:: ρστιυι:τυττι:ο&υ, τυρρστ:τ

ττο!:οι:τττ: ροτοτ:ττο οροτοι:ττε. Νσουο έκέτ4/τ. ο!ι

ουττ! τ:οι:ττο ι:οτοττ. τω:: τ!οουττ: δα! τοι:τυτ:: ότ

τττι::τττ ὸυρ!σ:ττ!!υ‹! ι:τ!τυτοττυι::8τοττοτ, ουσ, ροδ

τυι::υτ , δ: ουσ σο τοστ:: ορστοι::υτ, ουσιτ ι:σε ν!

τιὸ οτ;!τυττττι::υ8: τοτ::ρστοι:τι:: ου:τι!τυο:, σου: ουσ

οι: τοότσ ορστοι::υι·τ οίτ τι:οτι:ε, οττοι:: οτιιοσσόοιιτστ

οτ! οότυο!οτ:: οστ:ουττυι::, ουτο το!τοι:τ: τι:ο!υτττττ::ο

τι:: !:οι:οδοτυττ: το τοττστ:ο άουτ , ουτο τ!οτυτ τοστ

τ!ττ:οοι: οδοθ:υι::, οι:ου: , σ:: ρτοετοτοτ:ττο!)οτ, οδ

τι:το!!τ!:τ!ττοτ οροτοτυτυι::. Α:: ουτστ:: Μου, απ::

ουσ ροίτυι::υε, δ: σο τ.:άσ ηοη σροτοτ::υτ, τοουτ·

τοτν!τοττυεσου:ρ!οι::οι:τυττ:, ντττ: οτλυττ: ρτοττοοτ,

τ:τ!:τ! σο τοσο, νο!ο!τ!:τ κτ:τέ:ιβ. ο:τρτσδο.!ι::σ ν!το

ττυετοι::ρ!σα:σι:τυτι: ιιοτ:τοουτττ,τιοτ: σΒτουτστι:

τ!τσοτ οσο. σ. 1 τ. Ε/τ οοτρρτω ποτΙ:ρπ τΜΜ° Βατοπα

ττ:τω έκ του:: τεστρτακτο, οορατ/τικστοπτετ :ΜΜΜ τω::

 

τ

Βι/Ζ>. ΧΧ ν Π!. Π: (τΜΜ αιτίωτττ? &όΐτο [/[

ττιττοτοι:ττιο τυοι:ττστιοι:: Βου Αυουττττ:υτ; τ::ουτοξ :πέφτω

στ8σ τ!!οι::τ:σι: οετ:οτσττ. δα! οστ:τι·ο: σου: ι:οο τ:ο- “στο σε:

του” ττ:τ!ιττοτοι:τια ντττυτ, ουσ: τ!ο !ιτ:σττοτο Ατ:8ο- "δω

Μέι, οι: ρτοτσρ!οί!:τ τοττι:οτ:οι:: τοσττ: οδο: τοττ:στ: Ποτ

Μοτο τ::ο:τττ::ο οοτιοτοοτ , τοίττ!:υε οι!υοττοτήετρδο,

86 τρτοτ:: ροτ τ::οοτ:οτ οττ:ττιττ νττοε τρτυι::ουσ Ποστ

τοττε οτουι!ιτ:ττυι:: ττ:το!!ιοττ: οτοο ροτ τι::τ::ττ:υτοο

οττ:τττττνττσε τρτοτ:: ττ:τττττστοι:ττοτι: τυοι·ο!οτυ , νο!

ρ!:νδοτιι:: τισ:: ροττ!ττ: συι:: οποτε δε τ::ττ:τιττ:οι:

ροττ!οτ τροστστ::, ουτ τστ ι:οτυτοι::, τοττ τρτοτ:: οδτυττ,

ροτ:τ!στο οοιιουρττοοτ:ττοεο!:: οτουτ!ι!:τιο ττοτοέτοττι,

ουοτ τοτ::οι: ροτ νττοε ε:·οιτε τοτρτοττ: ροτδτ τι: τιπο

οτυι:: τοττττυστο. Ηοο, οσο ο!τυττ ο:τρ!τοοτ Αυουτττ

πω, δτ::τ!ττυτ!τι:τουε ντοτ:5, ουσ τιο τ!ουάτοστ:τ, οι!

νστυι:: τσι:τυτι: οττεοτ:τ!ο: τυι:τ.

Αι! ο.‹!σ ροτοιιτιο ντδυο:ουτ !υι::οι: ο!τ ι:οι:τ:::υτο
ντδοι:το, δουτ τροστοε τρτο οο!οττε; 8: τ!ι:ο Μο οσυ- 'τ

!υε ι:στ: σί!: ν!τττ::ὸ ά ρτσ:τττι:ο οοτ:·ιρ!οτυε οι! νι

τ!οτιουτ::,τισιι ι::τι:τιεουου:δι:ο τροστο τρτ: οο!οττε.

Αυττ:οι:σίτσου:ρτττ:στριυτ:: ντδοτ:το, τοστ τοτ:ττ:τι:

τοι:ο:!τττο ο:τροττσο!:τοάτ, ουστ! ντ ντάσοτυτ,ττο!:οτ

οσ!!υίττοττ: δ: τουσ , ρτοοτστουοτ:: ουὸτ! όιτροτ το

τοττο , στη:: σ:οττσότυτι:ο τοοι:ττοιυτ τ:: ροτισ ρτττ:

στρττ οροτοττυτ; οο!τ:υσ δι:ο !υτ1:τσο ρστοτιττο νιδυο

στο που ροτσττ δτ::ρ!ισττοτ τ:οι::ρ!οτο οτ! Μάο::

όυττ:: ουτο ροτοτ:ττοοστ::ρ!οτοοσ σρστοτ:τ!υτ:: που

το!τιτ:: τι:τ:!υτ!ττ σο , ουκ τσουττττ ρστ ι::σουτ:: μια·

όρο οόττυτ, τα! οττοι:: ουτε τοουττττ ροι· ττισττυι::

00ι:τ!!τί0τ:τ5Μ! οροτοι:ττυι:: τσουτδτα. Νου-τι. στ!

οστ::ρΙοτο νσ!υι:τε:5 οτ! οροτοι:τ!υτ::, τ:τδ ροδτι?ι ρτοτ

υτΞι ι:οττττΞ: ο!:τοστ:τ;οδο !:οισ τοτ:τυι:: τοουττοτυτ ντ

σοι:τ!τττο. Κουα ο:ι κ47τ.ττ·9. Μτταρτ:.ο·. ο. ρστοι:

τιο ρτσ:ιτα:σοό ορστοι:ττυι:: σου:ρ!στο, σττ Μο, ουοτ

!:ο!:στ ουττ!ουτά τοουττττυτ ροτ τ::οτ!υι:: οτίτυ: τ. δ

υο τ!!υτ! δτ σουτο , δυο οσι:τ!ττιο: σα: σττ ρτο:τττ::ο

ροτστ:ττο, ουτνο!ο!τουτό ::τ!τ!ουτ!ι:τ::, νσττ!οτ::οι:

ττυι:: σττ: δυο οτιττ::δτ τ!οτσ&υε σουτο:, δυσοστ:τ!τ

ττοι:ττ , δ:ι::ροτ τοάττττ ρττι:στρτυττιδι::ρ!τοττοττυ:

ρστοτ:τοτ! σρστοι:τ!υι:τι. .

Οὐῇετ:.τ. Αυ:ττ!τυι:: τυτδστοι:: τι:ο!υτ!ττ ι:οΒοττο

σου: οάιτιο 2.τοι! αουτ: τι:ορσΠτΙ:τ!σ οττ,ορστοι·ι στου:

σο ου:ττ!τσ , οτ: δυο ι::οττοι:οτ!τυτι:ο ρτο1ττυο σοι::

ρ!οι:το ρττι:στρτυι:: σροτοττυυιι:. Κοτρ. Με. τ::τι:οι·.

τυοττο σου:: τ!τυττ:ο ροτ οττυοτδ τοουτττιυτ ντ ρτη

δουτ:: οσι::ρ!οι::οτ:τυι:: οστίτε τ. συτυο οο!!οττο ρου

τ!οτο το!ο νο!υι:τοτσΒοτ. Νοεοττο ο&ιἱε οσο σοι:

τυοεττυτ σου: ου:ιτ!το τυτδοτοι:ττ ο:: ι:οτυτο τοτ,ουο

δδτ ουστττ!οι:: οιυ:ττ!τυιτ: στυο τ:οτυτα, τ:υτ οστ:τυτι

στο δτ ι:οοοττο :τάδε οι τα! τττοττυτ το!τε τ:σΒοττσ τι:

σ!υ‹:τ τι: το!τ ου:ιτ!τσ ου άοτοστι: τοτ:τίιτ:: σοορστο

ττοτ:Μ:υττ:οτ:οσ: ουέττυρροδττοτιο τοᾶιΞι , τσουτιυτ

ττ::ροτδτ:τΙττοε τοτ:τυτυ οστ:τσουοι:ε , του οδτοάτιο,

ου; τι:ο!υτ!ττ !τ!:οτοττι τ!οτστι::τι:οττοι:οιτ: στοοτυτοο;

::ο:: οι:τοσσόστ:ε, του «πιστα , οσο το!!ττ!ττ:οττοιου:

στοοτυτοο, ν: συι:: το!τ ου:ττ!το τ:στ::σ οροτοτυτ.
τ Ε:ιτ:το οστ:δοτ , ουτου:ττ!τυι::τυτδοτοι:ε, ουστ!

το.

τσωτιἔ.

Ρωτιτοπτζ

το

Ν”.

8..

τί :.. τί

_ ντβιωτρο

βτοπι του-β; οιωά τωτιωικ.τ , τοπικα ·υττττ , οτωττροΜα

πιο:: Φωτ κυπτωτι οι ΜΜΜ: μποτ: σπιτικο του» του

του: τ:: :ΙΙστοττ: Ματια:: κοιττοττ. νι:τ!ο δε οτιουο: :τι

στττι: τιστ:ιτ,ουσε! Ασε:: ττστυττ:οτ ροτ Αυου!τ. υπ!

_ ΟΜ·ι:88τ

Μισο υοττ:οτ! οᾶυι:: τστ!υσιτυτ,τ:οτι δτ ττυττοτ:ουτ::: ::"Μ/.1$_

δευτ σττοτ ττυτ!τοτ:οοοο ροτοι:ιτο, ουκ τιυι:ου:ιτ:: το- τω:: πω:

ττυοοτοτυτ οι: οέτιιτ:: : ουτοου:ιτ!τυτ:: τυτδοιοι:ε τ:σσττττωϊ·2

!υτ:: οοτ::ρ!σιτιστ:τυττ: οπο: οότυο ρτιτ::τ τ!οτυττ Αστυ:

οτεο τ:: ι:σοτε τ:υ!!υτ:: σοτ::ρ!σι:ι:σι:ιυτο οότυο ρττι::τ

οπο ο!σοίτ , στη:: σο:: ορστοττ:υτ: 8ο ο!ι!:τ: τ:υτ!:υι:ο

ττοτ:οτ, 8: Μου: τ:οτ: ττο!:οτ, στ:τ τ:υτο ττο τυοο!σοιυτ,

ν: ροττυοάσοτυτ, ι:σι: ο!τοττ, τ:υ!!ττ:ττοτροι:τ!στ, τ!ο·

οδο σ:: ροττο Ποτ ου:ιτ!τυι:: οπο , οτ:τ τι:στο!στ::ρτο

ττοτστι::τυοττοι:σι::, νο! ο!τυττ οστσρ!οτ::οτ:τυτ:: οι&τ18

ρι·τι::τ , οσο.: τυτττοτ δι:σοτο 86 τσττ::ο!τε τστροι:δο,

δ νοτο: ω: ι:::υυ!τ ο:το!οττιοτο. Οοττττοάοβρττοττο

ά·/Ετσ::ττο Πτι, !τοσττοτοτι: ττο οιτρΙστοι:ττε, ντ ι:οτττ

τι:το!!ττ:τ!ττοτ, ουσ οπο:: τρτοτ:: , Μοτο ττιτ!τττστοι:

πο, δσέτοτ: τιτι:ι: Μικτττοαττίττ: οι:: σου. .οι ι:οσ τι:

οίτ ροτοτ:ττο ο!τουο , ουα ροδτο ττι !:οι::τιιο τ:υτ:

ουοτ:: δτ οτ! οτίτυι:: τοουσοι:ιτο; τοτ! νττο!τε ουοτ:!οι::

σ:τσττοττσ , ουπο:ι τυρροδττοι:ο!ττ:στο:τ:σι: τ:οορο

τοττοτ:τε οτοοτυτοτ,τ!τοττυτ οοτοτο οᾶυ 2.ουτ:: τοτ::οτ:

οι:τ!σι:: σ:τσττοττο ο!τοττ, νο! οττ!οτι: !:οαιττιτ ο!το τσι::

ρστο τ!οτο !:ο!:ττυτο σττοτ σττο&υτ::. Νοε σ:: ττυίττο

ροτ:ττυτ:ουτο δτιο πιο ι:στι σίτ δττ:ρ!ττ:ττοτ ρστοσεοά

οροτοτ:τ!υτ::: :το ρτσττ:ττο ντ σττ:τίδο οιί!τιε Μ:στο δτ,

8τοτ! ου!ρου: τττ:ρυτοτυτ, το!τε τι:σττσ ι:σοοττοττο οττ.

Φοτο στδ ου:ττ!τυτ:: τυίδοτσι:ε τ!στ !:στ::ττ:τ ρσττο

δ νο!ττ,τ:οτ: τ!στ νσ!!σουος! ροτοττ,ι:οτ: οτττοττ:οτ:,ντ

ΗατοττστΒοτττυτ:τ, τι:ουτττυτι: οτειιτο , τα! τι:δι:τιο

σοι:ττοτιο

παω;



Οποιοι

οποίο 8

:Νικο ιιο

9:40 β,:[κ

Μ..

7`

τ

ΐ9·

Φο7: :αποΙ. Β: σου:: ποιού: δεόΐ. ΙΙΙ.

::οοι::::: ρι·οίοί:ο , οοο |οίαπβουι ο:Μ[ωΙ:βρ::

ΜΒ: (ο ἐοιοι/::: , :::ι::::ίι :οιοί:: ίσο: Μ:: ν:οο:οτ,

οιιοο ρ:ο:: :ί:,οο:ϊ οοο ν::.Ν:: :οο:Π:: :ο ::ρ::::

οοο: ::οο:ιοοο: Μ.: οι·:::::, ιοί: ο:: :ο:ο:ο δ: ρ:: :ιο

:::ίοι:ο: :::::Ι::::::: : :ποο οίι:::νιοι::ίί: οοο ρο::ί:

ίρ:6:::ΐι :οοοι:ιοο:ίο:::ι :::::::ι·ο , οι:οο οι·::::ι::

:::::ίΒ:::ι·ι οοο οοο:: , οοο: :ο ν:: :ο :ο ο:::ι:οι::

ά ρ:ει:ο::οι::,οοει:ο ί: ί-οί:ή:::::ο: (ί:οο ί-:οί-ο ) νίοι

Πο:::::ιι:. @ορο Ι:ί::::::::: νίοι ίοί::ί:,ἱοο::ί: οοι:

οι:::Ρ ω:: οοο ΑοΒοί:ιοο:: :ο οοίο:ιτο ει”. Φ·

Ι:ὐ.ο:·ί: σ. 1 5. Τοπ:: :Με ο? ροΠΕ,::οπ ·υοΙουιο.: :ιο :ο

νο:: :ο ::&ο 2.οοι: ει:: :::ίοίι::ι::: ί::::ρί:::::::Ι:Μέ

Ι: ψροβο,υοω ποί:ΜΜ.: : οοο: ν::Ηίδο:ο::: ί:: :ο :&ι:_

π. :ο ι::::ι:οο: δ: ρ::::οιο:::οι::: ιοοιιί: ί:: ἱο·:ᾶ:ο

α. ::: νιιιο Ι::::::::ιι:,:οο::οίε:, 8: ρ:: ::::ἰο:ο:, :ο

οοοο ρ:: ί: νι:ίιίί.::::ο::: :ί:. Οοο:: :ει:ο: ίιί:::::::

πο: ί::, π:: πο:: :::::ρι:οο: , ροίί: Ι:Β::ὸ Π:ο ί:

ν:Ι::, ο:: :Νοο ροίί: οι:::8:::: οι::ο::ιο::οτ::: δ::

- :οοο::ο::ι, οοοιοί: ν:ίι:;::: ΑοΒοί:. πο:: ω. ο::

:ο:::Ιιοι:: ο:::ο:ο Λο: οι:ι::ο: Μοτο: , Με:: :ρίο

οοο Π: νίιι: : ι::οΙ:ὸ ο:ιοο:οι:::ο: ο::ο:ο::ιο::: :ρ

έκ @πιο :::ποκω , οι:: Ρομπ:: ω? οΜίπτίσ ώ· :!»:8:Ι::

:ίο:,οο: απ:: :::οιίί:::ο:ο: νοίι::::::5, δ: 8::ι::ΐι Ιοί::

:::ο:: ρ::::::ο::οο: Ι.Ρ.δ]Ιοικ::υ.3. κιω"Μ πβ.

ν. Μοτο:: :ο ο.. οοο ο: ρ::::ιο: ρ:::οοί::, οοι ::ι::::

Μ::::::::ρ:::::ο::: :ο::ί:ο:ο: : Π:ο: οοι :οο: ετ::

:::ΐι ίι:ίοοι:ο:: ρ:::::ο::οο: , Ι:οι::ίο:ίοο: οοι οοο:

ἱἱίἑ,:οο:ο:: :Βο:,::ο: ::::ο:ιο:: Μ: :ο:οο:::,ςοοοο:

οοο :ί:. Νου: πκο:ο:::ίπσ:ά::β:ΔΙ: :ιο::::«πιοπι , ν:

ρ:::οοί::,οω: ραπ:: μεσα:: :Π,:ιι: ίορ::: ΑοΒοί:.οο:

ί: οι:::::,:Ι:: :οοο :::ο:ιίΠο::: ο: οοο :ο :ιο::οο:ι.

Ηε:οι: :::::::οίοο: ()::::οί::ει: ν::::::::: απο:: οι::

απο:: ο Ρ:88:°:,::::: ::ο:::ιο οοο:: ίοίΕ:ι:ο:::, ί:ο δ:

πο: ::ἱρ:ἔ: :ίο:::ι:::::, ω:: οι: εοφ. Ηει:::οι:::

:Η :::ιοο: οπο:: ρ::οίια::: , οοο οπο: ροίί:ί::ί:::ι

ο: ρ:οί·-:&ο: οοο :::::::ο: , Π:ο οοο: :ο νοΙοο::::::

:ί::&ο: ,8: :ιέ::οοι: :ίΐ:&ο:. Ε:ο:ο: πιο:: οπο::

ρ:οο: ίοίί::::::: :ίὶ: ροί::ίο: ο:: :ρίο:::: νοίοο:::::

:ίΐ:&οι:: 8::&ιοοι: :ίΐ:θιο:ο:ί:::: ρ:οο: ίοίο:::ο:

:Η ο:8::ἰοὲ , ί:ο ρ:οι:: νιιἱο Νίκο :::ί:::ι·ο οοο Ι::

:::: :ίΐ:ό:οι:: :ίΐ:6:οο:οο:, ν::οιοοο: β Με:: ρ::

:::ιο:ο:,8: ο:: οοο:: ο: ::::οι::::: ὲΙιί:::ο ::ί::::ίο _
ό:

Πο:οι:::::::ο:ί:ι·οοίί:, ::ο:ρ:::::ο ί:::::οοο,Ι:::: ί ροί::::ο: οιί:ιο8οι:ο: οι·::::: ίοίί::ι:ο: ο ω:: ν: Ν:!ο::: οἱ<

ω: ::::!ι:ιο Λο: ρ::::::ο::: ροΗοί::ο:::: (δ: ω: οοο ί::Ε:::ι Γ:ο ::οοε:οέι ( Με:: οοο οιίΐ::::: ιο::ιοί:ι:: ίω!""

ντι: οι·::::2 , νο: :Νοο ι:οοί:::: ο: ιο::οι:οο: ο:ιο:::

Ό:::ί:ο ::&ιίί::::: οι::::ο: ο::το::: :ο ί::ίο::οοε::::

Π:: Βοοι::::::::, ί::ρ::οι::::: , :οί:ιιιι:ι:: σε:: :τατο

:::: Ποσο: οοοιΙιίΠ::::ίο; οο::οο ::::::Βιο:ο: οπο::

:οοοιοι::ιο:ο ::ο::ι!ιο::: Αιοωι:ι ροίΙ:: :ίίἰ:::: :ο

:οο:ρΙ:οο:ιι:: Ιιο:ι·::::ο: Ι:οο:ιοι: :Ι:ο:::ι:ιο οοο::

ίορ::ο::. ν: ροΠ:: :Ποιο ειίί:οοί . οο:ὸ ν: ίιο: Μ::

::::::εωι: Λο:: :οκιίιο :ΜΒΜ :ιο: Ι:Β:::::: οοο

ίο::::, ο:: σωρο ιρί:ια:ρο::::: ρο:οίίί::, ο:::::::

ΑοΒοί:. ο: :οτπρ:.:.1 1 .που υ::2,[κα αύρα α:Μιβ:,

ο:οφ:ιι::::::"Μ,::: ο"|ίο7: "°"μΡ°-β°¦ ; ι:οοί:

οι::ο: Μο:: :ίί: , ν: οπο:: ::ρίο οι: οοο ί:ίοοο:ει:ο:

ο: :οί::ο:::::: δ: :οίοίί::::οι:: ί::ο:οοι ί:8:ο:,

οοο: :κρ:ἀ:::::ο::ο:οιο Π:: ιι:::ίΙ:::ι:: , ν:Ιιο:

:ο::: ::ί:ι:::οο: :οοί:ο:ι::;ί:ο οοἰ ίο.ρι:,8:::ιέ: Π:ο

::::::ινι::ιο:, ιρί::ο:οο:::οο:::$::::οη :οικο

οοιο Γε:οο,::: Ι:οο:ο :οι ί:: Π:ο ιοΒι·:::ο:, ν: οπο:

::ο:οί::: :οοο:::::: ω:: ί::ορίι::::: 8: ρ:: Μ::

:Πιο , οι:: :ρί: ::οι::ο ίοο νιτιο::οοι: ιοι:::ί:: , δ:

ίο:ίο:::::, ν: ::οοιοι: Αο::ι:: : ο:: :κι ί: ::Βή:::::ν:

:οο:οριί::ο:::: ιο:ιο::ριοο: ί: ΜΒ:: :οι ρ:: νο::

ίοίί::::ο::: οι·::::: ρο::ί: ιι::ρ::::::, ί: ί::ο::: οοΙ::.

Ν:: νίίο: :::ο:ι::ίο:ο: ω:: . ίι!.::::οί:::: :::ο::οοο:

:ίΤ: οί:::ί:οι::,ο οοο ο:: ίοίίἱ:::ο::: :ι::::ίοι ::::ρ:

π:: , ω:: ν:ί:ιίο::: ί::::ρί:::::: οοοροίί:: : ιοοί:ὸ

ποιοι:: :::ο:: :οποιοο: ίοίΕ:::ο: , οοο:: ω::

Αο:::ο, ρ::ι::::: Η:::οο::, ι:::ίο:ίοο: ο::ι:ιο::::οοί

:::ο:οο:ο:ί::οι::, Μ:: :ο ο::Η:::: ιο::::::οο: οοο:

ρι:ο::: :ο ροΠοί:ο:, Π:ο: ω: ::ο::ορ:ιοο: ορ:ίι::ι

ς”"φ::: :::ίΠο:: οοει:οο::::οο: ίσιο:: οί:: ί::ιο::ο:ίο Β::

·άμεω: ρ.;β·· οπο:: πω:: ιι: Αο:ο: , ί:ιί:::: ::ο:ορί::: Ποπ::

:::::°, οι::ο:-::::: οοο:ιο:: :Ι:ο::::::: οι;:ί:ο:ι:: ίο

ρ:ι·ο:::. ::ι:ο: ροΡ: ::ρίοο: Αο::;ί:ιίο:::ίο:ο: οοο::

:ποιο 8:-ίδρ::οι:::::::2: ::::::ο::: Ι::::::::,8: ιρί:ιο

νιοοι:::: ει:: ιο:οί:ιιιέιμοι:: :ο::ΙΙιε: οοο ροίί::

π:: πο: :οίρο,8: ἰΒοι: απο: , ::οο:οοοι ί::ρρίι

ο:: ::::οι:ιίΠο::: ν::::ι:ο: α::ο::::-ίοίοοι:ο:: ρο::::::

ο' ::: :ο οοο: Βο:: :ίΐ:οο:οοο: ί:ι::ρ:: :ίο::::οι::

ρο::ί: ιρί:: @πιο ίοίοι:ι:ο: ί:ο::::::: :ί::ιί:ο Μι:

::::8: :ως ιρίοι::: :ιο:οΙιοο: ίο:Πε:6: :Ιιο:::: ω:: ο::

:ο:::,ί: :ι ο:::::ο: ορτιο,ν: ο:Βο::::: ω:: :::::ί:::::ιι

:·:ίο:ο::::ομ ρο::ἰ:: οοο::: :ιο:::Ποο: ο:::Π:::ιο:

ρ::ι:::ο:, ::::::::05 ο:ί::::ο: :ο:::ίι::: , ί:ο οοΝοο:

ρΙ:::ίοο:. δ: οοο :ιο:::!ιοι:: ίοΠ::::ο: οοο οπο:

Ωω: #93” οοὲο: οο!!οο:,:: Ιιί::::::ι ω:: :οοιίΐ:::ο:οι::: οοο:

κι: κιΖ./ισ

.ρε ω:που·::

“ω·"Μ:Εο

πω::

#ἰσ
°2::, οι:: ρ::ίο:ο:ο:, ο:ί:&ο:Πιο: ι:::ι:ο::ο: ί:

οι:ο:οειι:οο::ο ιο:ο:ίοι·ο:::, ο:: ::::ιο:·:ο: οοέιο:

ι ι : - :πωπω

ί:ο :ο:::::ιο:) ία. :οι:: ρ:ο:: ::.&οο: ε. οο:ο: ο:: ΜβΕ.”"..

απ: ιι::ροι·::: :οι:ο:::οο: , :ο::: ρ:ο:: πάω:: τ. οι· .ι ,1,ς,“:

:::οί::: οι·οιο:ο:ιο; :ο :οοί:οίοι:: Μ:: ::οοοι::οο:

:ο:ο:ο:ο,οοο ν::ιί:ο: ΗΜ:: :::Βι::ο, ί:ο 8::::ιο; δ:

::::ίοΙο:οο: ο::::ιιΣ Π:: ο: οπο:: Μ:: ο: οι::ι:ί::ιο·

ο:: , οο:::ο: ρ::οιί: :ί:: ορ::::οτει: ν:οορ.26.]ίο:.

Π:::::ροο::: δ: οσο ροο::: :ίΐ:δί:οι:ο, ίοο: ο::

ί-:::ο:::: νοίοο:::ἱ:, οοο 8:::ιο. Π:ο:: ροο:::δ:

οοο ροο::: :ίΐ:ά:οο: ::::::::::ί::::: ί:ι: εθ:ο::: οστο

::ί::::, ί·οο: οιο-:::ο::ο νοίοο:::::: , :οο::οο: οοο

ρο::::: :ι&οο: ίορ::οι::. :τι οἰίἶ:::ο::: νοίοο:::::;

::ι:::: :οι:::οο:οο:: νοΙοο:::: :ο :ο::ιΙ:: ::ι:ίοο:ο- _

οοο:: ο ροί::ισο: ΜΗ:: ίορ::ο:::.Ροι:::: :&ο:ο ίο

ρ::::Α:. :ο οιίΐ:::ο::: νο:οο::ι::: ω: ο:::ο::,ο:οο;

οι:: .οι :Η ρ:ορι·ἱ:: οιί”ί::::ο::ει οποια , οοο ο:: Π:ο

ρΙἰ:ἰ::: ροίί: , ροοιιοο: τοπιο ίορ::οει:ο:::ίι::::::::

::&ι:: , οοο:: ::ί;:::οιο :::ί:ί::ιοι:: οοο ::::ιο8:: :αν

:::::ί::::,ί:ο οπο:: πω:: ::::ί:::: , δ: ίο:ο::ί:::: :οο

:::ο: ω: ποσο: ρ::::ί:: ο ο:ιο:ε:ί::οι: δ: ίορ::ο::.

ρ:οο: νι:οί:: ::άο: :ί:, οοο ρ:οο: το:: ν:: ::Ι:::::

ί.ρ:::::.:8:ιο: οοο: ω:: , οοο: οοο ρι·οοο:::: οπο·

::ιο:,οοο ροίοι οι:: ρ::ο::ρ::Η: ω:: ο:::ο:ο: μοι::

:ὸ ο:ιοί:: ίιί:::ι:::: ::::::ι·ιο::: οι:::ο: ρ:ιοοιριιΙ::

οποίο :&ι:: ίορ::ο::. οοο: ίορ::ο:::ο:οί::οι:ο: ίσιο

ι:::Ι:::: οοο ::::ίο8::,ί:ο ο::::ο:ιο:::οο:ί:ο:οο ν::

::ίιι:::ι:: :ο ίρ::::: 8: :ο ::::::::ίοο:, :ο οοοο ίο ο·

:ἰοο: νιι·:: ι:::ο::ί:: , ρ:: Β:::::ο: οί::οι:ο::::Ι::::

:Ι:ο::::. Φ:::ρ:ορ::: οιοιΠο οπο:: :ο ίοίί::::::::::::

ί:ο ιο:ίδω:::ο δ: ::Ει::::ο:: :ο οιοιοο::οίο::::

ρο::ο:ια ρ::::::ρ:ίι:ιο ορ::::ο::::: ρ:ορ::ἔ: νι::ο::,

δ: οοο ορ::::ο::ι:: οι:: :οοαιοίε :::ιοι::ρ:ίο:ι

ρ::ίι:,οοι: Π:ο.

Ούι):::::Βι::Ι:ί:: οοοοι::ιο ρ:ο: ο Π:ο ί:ίο:ίοί:

ροσ:#11:[Μη ί:ο :ρίοο: ν:Η: :6ο::::,:::ο:::,οιΙ:- ,ΜήΜ” Δ

Β::: ,ρ:α:::ρ:: ί::ο::::, ρ::ί:ι::::::: δα. νοο:ί:Ρω, Μ”

οι:: ίσο:: Ε::Ι:ί:: :οο::Βο: οπο:: ν:::::::6:ιίΠο::: 850.

ρ:::ο:ο:::δ: :::::::::,οοοοοο: ::ιο::ο :::ρ::: ν:Π:,

ο:: ::::ο:::, ν:: θα:: , οοο ο:ί:ο:::: ρ:ο :Ρίο σα.

ω, οοο:: :ο:ο Π:ο::::ρ:ἔ: :οοο:::::::. Ι::ο: ί: :::

οοοί:ο: οοοείί::: :::::::::ιι:, νοο::::ο::::, ::ίι:: :ο

ίοἔι ιο:::οοίι:::: ρ::ί:ί::::: , ρ::οί:ι:::: οι·:::::::

σε:1°Η:ΠΟ οοι ::::ο:::: Π:ο,::οοοσο: οι:: οποίο

τ: ί::ο:ί:::ιο οι:: ίἔιο:ο: :οίρ::οίί::.νοο: .4::έκθ. ο:

ΙΜΜ::.:::.:. @Μ ο7οΜΩ:,ἰοο::ἱΙ,Ρϊ0 ποίσπ::ίΜ.6°

σκοπο, ο: π:: Π:ο: οι πιο ορ::::α:@· ω:: Ε:Βο

οτα:: οοο ί:ο:ρ:: :ί: ρ:οί:ο:,ο:: :ο ρο::ί::::: οο

ιο:οι::ο::ι:: οιιιο ί:οί:ιο: , οοἑ:::: στο:: ν: Β:::::,

:ο

Προσώπω

ρ:::οοΙο:ο:::, ::::::ο:: :Νοο Μ::::.”. Π: ιιιααΙ:ο267: οοο:: :ο ρο::ί:::: ΜΝ:: ο:: ο: , οοοο ρω:: ί::

Ξἔδἔ:

:το



.ή..ή-..."...".α_φως___

8:::Ι:Μπ

έ:: 'Βψ. Χ )Π/|Π. 1): φαω:: ::ό:'::::!:? :.-ε:·ωπ

::::ε , ί: ν:::: :πι:: ::: :Β-:άι:: ρ:ορ::::: :ι::::2επδ::

:α:: . Α: :::ε:πόι:α:οιππ:πο εἰ: , ει:::::: ο Α

(Μ6°Ι:'^ ἐμέ:: ρ:ερει:α:: ::: Πεοδ: ο:ΐ:::: ::::::π::: :ιοπ::Έ

Νά' π:::::::8:α:::ι:π :ι:::::::π::::: , ρε: πωσ: :π:::::::: ε::

ί::::ιπ :οποε:::. Ρεε:α:ο:ε: ε: ρ::::α:ο ::::::8:::,

ρ::;ε:ρ:α :::::::::,ρ::::::::. ν::::::,8: :π :::ί:::::: ρα::

π::α::ροΠ:π:, Η πω:: :ρί: ποπ :::ί:π: , ::πι:: ποπ

::ί::::απ:, ποπ :α::::π :Η::α:: ποπ ί:: , πι::α ρε: εαπ:

:::ρ:ἔι ποπ ::οπι::::ι:π:ι:::::: ν: :::ε α:::ι::ο::ι:π:

:::: ::οπ:::π: ροίΪε ί:π::ρ:::::::: ε:: ρα::ε 8:α:::, ππΠἑ

::οπ:::::οπε ::εί:::ε:::::: ::: ρα::: 8:α:::, αι:: Πε:,::::

::εί:::ε:ε:ι:: ε:: ρ:::::::::ε:: α::::::::: :οορε:α::ο . ::::

::ε::ι·π::πα::ο α:: ::::::::ι:π:,ίει: Πρ: 8::ι::::,ν: ::ο

::πο νε::: ρε: :ρ::::: Β:α::::::,πι:ο‹: ρο:εί:. Α:: :::::ο

π:π:ι.Κε:ρ. ::: έ:|]:. 6. ::.39. π:::::ο Ε::::εί::: ρει:: Η·

Η:: π:: :ρίι:π: ν::::, πο:: Πει:: ε:: , πι:: :::: ::::ε ό·

ραπ/::::: ρ:: 8:::::απ: :::::::α:: :οπ8:ι:α:π , ποπ π:

::::8::..” :::Π:::π:::::ι :πι:::π: εοπ8:ι:α:π ποπ :::::ρ:::ί: πα

ρω». άι:: , πι:: νε::::π:π::ρι:: πω:: :πο::ρι:: ::::::α:ι::·,

· πω: ποπ ::οορε:α:ι:: : ρ:ε:οιππι:: π:: Μ:: :ορώ

::: :Η π:&ι::, ν: π:::::ο ρ:ο :::ο ω:: Εε:Ι:ί::ι , Μ::

:::::: Η:: πο:: ::::Π: Γι:Η::::π::ι::: ν: ρ:ο :ο 8ι·α::α:

α8::,πι:: 8:α::αι:: ::οπ8:::απ·: ε:: π:ό::ι::, πι::α :::α:::

π:: :πά:::::::π: δ: ρ::οΙ:::::ι:οπ:,πι:α::πι:: ε:: :οπ

πε::α επι:: :ι:ΐ::ΐ::ι:,:::::π:Π ί:: μ:: :πὶ:π:::α:ε :::::::ι::

:·:::::::. :::: :::Η:::: :π :::ο π. ::: σ:: :π :::ο π. :π

ἔο,πι:: ::2π :::::::.Ι:: ο:α:πι::,ν: ::οπ8:ι:α:;:: ::ι::πι:ε

Βι·α::α:π π:: Π:ι::,ποπ εορ:οί::::: ::ι:π::::::,π:::ι:ι:::

:ι:ί::::επ:επ:: πι:: 8:α::α ποπ εί:::π ροτεί:α:: πω.

π:: , νπο ρ:: αΙ:ὲ , ει:: πι:απ: π:::!πι:: παρ:: , ροΙΙ::

::::::::ε εοπ8:::::::: δ: :::::::ιοεπ: , ν: απ:: ρει:::α:::

:ρ:: εί:.Ε.::::::::: ::ιπ::π,πι::α Γι:: :οορ::α::οπ:: ::ο

π::π:ι :::,ποπ :α:::,πι:ο:: ρο::Π:,:ε:: πι:ο::::::ε: , δ:

πι:οπ:ι:π:::Β::,ί:π πω:: £α::::ἔ ρο:εί:,:π:οίερ: π::

που:: :α:::::: ροκ:: Ο:απ::ι:::: :Β::ι:: εί:, ν: :ορώ

ί:ο::::: Βει:: ό:: 8:α::α:::. πο:: :α:::::::ροΠ:: , δ:

Ξ::Ι:[::

$ΕΟΤΙΟ Ν.

Α:: αι:::2ί::::π /ι:17::::::: ::έβίπτω: σου/

π:::::α:α::: εοπτει:α::::· οτ::::έό:::

::::α:σ:·:ύι:::

ΡΚΜ:: ::π:: π:8:ι:,:Πι::: εοπ::::: :πίαπ::Βι::,νε: π.

:π ν:ε:·ο π::α:::::νε: :πορ:ἔ: π:α::::2,αι:: :::::ό::: ΝΡ.:·"π έ·

"' ῇπ'.

::::π:ί::: α:::πι:ε :::αρ::::::ο ππο:::π::Βι:: ΜΑΜ». έ::

1 .άβ.π.6.π.·υπ.5. δε:: :β: : Ρ”:ή::::.. :.ρ.π.96. :::ρ.2_

:π::::π::: 8::::: ::ύ.2.ά:.::α:. φιφα. απο. ιο. πω. Ρ:: π

::α:π. πι:Ηι:ι:: ι:ο:::: :ιοωαπἔι :πι:ι:ί:::::α:ι:::: ::

π:::::ι:::: ::: αρρ::::α:: ::8::ι:: πιι::ι:τπ :::Βεπ:α:: :α

:ι:::::ι :ι::::::ει:: :::::::::πω ὁ Π:ο ρ:::ρει:α:ι::::. Κ:

::ι::::::::::ε::: π: πι:: ::ι:ι:,ν:: α:: ρ::ι:::::::π: ρ:·οι::

:::π::απ: Β:: , ίι:ρρΙ:π::: ::ε::θ:ι:π: :::ιι::α:ι:π: π.

απ:: 9ε:β. (ΜΜΜ. :::π.. ά:/:.:.:.π::.2.::::.; ά::!»2]::::5

ν::α:: :επ:::::ι:π: ΝΒ:: πωπω , ν: πω. 3.ρπ.68.

::::.2.π:: :::,:α::οπ: ρ::::::,Τ:::ο:ο8::ι:-ω; π:: ::

::οπ: ί::ι:π::: , :π Βάε:ι::ι:::::ρ:ορ::::έ:Ρ:ι:: ν.

:ι:Π:: 0::::.σσωπ:::::.::: θα:: απ. ὁ Κοπ:απ:: :κεκ

ρ:α::::ι:: :Χρι:::2:. Ε:ι::::ειπ ::πι. ν:::::ι::Απει:Η.

:::::.ά:::: :ρ.'Ρ::48.Ι:ϋ.2.τερ.7. ή· :::ρ:απ παπι:: Μ::

: .ωρα:..ν::: :ο:::π:ι :πο::ο π:8:::ι::::::ι:π: ρεπου

:::, πι:: ν:: πεε::8:π:::: ρα::π:ι::π α::ο:::ν:, πω::

::&ι: π:α:::::: ι::ο::ι:π:ι:: ::π:ρειρ::::::ο , α: περα:

πω:: ποο: πι:ππι::::: Ο::::ί:.:απ:: Με: πο:::::: ρ::

ι:επ::: :::: πε, απ:: ο:ππε ::ι:ι:::ι:π:Γι:Η::::π: α::

:α:ι::ει:: ν: :ι:ο:: ρα:ε:::::::Βο :::α::: :Π::.

$ει:::π::: :επ:. πεε::, :ιι::ι::π:ο::: αι:1:::ι:::: απ· ὅῖ·

::Πι::π :ίἶ: ::: :ιο::::π:::ι:: , :::: πω: ::ι:Πα νππι:α::: :Έ8:2' ἡ

Οπ::ί::απ:: θά:: πο::::α ρ::::επ:::Εί: 2:::::::. δ: :::

' ::::πα:: ν:::::ι:: σα. Ισ:: ὅσα:: , :::::: :ο::::π π:ο::ο °

° εοπ8:ι:απ:,πι:::ί::πρ::::::: νεΙ:: δ: αΒα:.(ιπ::: Μ. `Ιοπι:α:::: ::: π:: ::οπ::π:Βι::,αε ό: ρα:ι:ι:::::π ντεκ::

° :Πο ΒΠΒ“,8:·;":πω :..σω",...ω (ΜΜΒ ΜΜΜ] Μ. π::::::,ν:: :πορ:Ξ: :πα:ε::α , ν:: :::::&ι: ::::π:ί::: ί:
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!ιιω:κίωκαι».Μ.9.άε μιΠ. Ατυπο». ωΡ.2·7. «ΠΜ.
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ω»... Ι:οβ άι» ω... (Σιὸε! παει:: ρει·,μβ. που
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ἱωροτταιιτ 2ωτΠή Μ @Με ορετσιπ!ιιω ...ωτ...μ

' ·άείεάο ευἰυε ιΙΉεεΒαπτυι·Ιυό:2Ποα». 12. που ροίἶε

ί» σω.α..... ετεὸετε , 8ε.1.ιιά Τ6ψΙ. 2. Ε” ΒεΞ
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τερωΒιιε Μ.ρτεί-επτινιωόείει·Η:ιιτίυθῖεἱεητἰευκἰ

Μο 2ό ρωπικει.άοω.2. ΕΧεωΡιοΑπτἰ0£ἱ°1ἱ. Μ.:

τ!»ιθ.9 Οτ.ιθα: »ισβοΙσΠ»: ἄσπιὺΜΜ , .δ φωσ» 4.7::

:»ψ»ι:στάΙ.ιι» ιο»/Σ9»»:»υ·»:: Εβα». π! Ηεβτ2. 12.

Νο» .......... ρα»πο»ιωΙοσκω εμ»»φωω ω;» Ι.Μπ]

Μ.. Ι»μψιι@κ απ». 3. Εκ »παώ μεσω Ιο$ρἰτ€

πιο: δ. ςυο‹1 Μ»ιι:».ε9· βια». ι 2. ή· Μαπ·.2. υηα:

Μ Βοε,μεεμε Μ. Ππυι·ο ίπωΙο ι·επιπιπιικ :ρεεωτἰ

μι! ωοτεεω,ρ·σ αμ0.]οπο.1.Ε.Ρία.ε2ρ. ε. »απο το.

ε... ΙεἰιωἑκτεωιΙΙὶΜΜ Γι...: , οι: ΡΙΟἰΩό€.ι]8ΩΩΠ1·
ν Π». 3. Ρο Έκι». “ -

νοΙυιππεω Ει!υ.ιικΗ οωπεε, πιο» ροίὶ , ία! .ππρ°

Ρ......ω... ρ. οιἰ8ἰω!ε; είπω ν..ω...................

Αό.ιω , Πι ορο (υθἱεἰεκιτἱ.ι :ωκΠἰο ρ::ερ2ι·2υἰι οπο·

ω... , Με ἰρ(ο ιμὸό ωρΜ ω...ωπ ίυθΜειω,

Πιο ωετἱτο οι11οίΒιι:τι·2οεΐυάεπόεω.

δε»! εοιπτἔι ι·εΐροτιί. 1. Ισα: πείὶἱιιιοπἰιιω :ΧΡΗ

αιμι :Η νοΙιωτ2τε (2Ιιι2ικΗ οωοεε,Λω.α».ιβιθ.μίε

α]»,»Ρ.»σ»σέ.Μεάιορθσββ..θι»θτοβ έ» επ.ίσπυ»,Θ

ίπϋ.1.άενσει.8ε». Μ» 1. (&ἰ |κεε:» υι»πιθ»: άεάΙ:,»»κ

Ωω: σκ:εΡΙ:.ἱ/ἑΙ»ισ:ΗΙστυ»].£» ιδ.:αρ.Ε2.εώ.·υστ»ι,

Νπ»ιμεά ·υο!»»Μπέ: οπο.» 4? υ»ο».τυ»ρι) Ρ Π.ωωβ2.

Ιιθ.2.βάεΞωφ.29»»ε ; Ρτο|Ρετ Μ.2 έ: ·υικ·»έ:».εαρ.

1 9. 28. 37. η». κι Με ΑυΒιιίὶιυιιω ΐεηιιυωε ποπ

επ. 2. ω... νοΙιππειε Πεικν»Ισ Μπα ΜΜΜ::

|ΒΙ»υφωέ,εμ12 εο(όειισ ΜΗ...: ()πΠϊικ ω... Εδώ:

Π»! ΟΜὶίὶιπ ω... οιιπκε Βοωἰπεε (Λυσε βοά,

ουΠο εκεερτο. ΜΜΜ ρι·οΒ. έ. Ρευ!ο:ηιψ Με: :Π

Πεκ.τ,·υ»κ.τ Θ· 2»αϋπο, Π” Θ' βοα»έ»ιΜ: »ενω ε»...

Μ: Ζώα, φ»»Με τ:»!ουρκάο»σωβ.»ιιφβιωμο «υ»
Η Η ε »ϋ»..
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ο

3ο.: Π|/ρ. 27122. 1): @Μάο ο8ΐοοίι Ρ δοἐΐἰο ΙΧ

ιιιοπ:. ΗΜ:: ρ:::τ:οω::ε .::. Μ:: νοΙοί: Ο:::ιί:ο: οι:/Ε:·Ι:οι·άοιοι βωοι. πο:: ρ::βιοιριέοι:::ο σοκ:: ω;

Ε:Ιοοε Β::ἰ,ρ:ο οο:Βο: ί:ιρΐοω ο:::ο::: :ο :::::ωρ- που, ρποι:ιοιο οοοΙο ο: . ό' #°£###Ϊ#βὐ##7|ἶ#"#Μ .αο

:ἰο::ω::: ἴ: ω:: ρ:: οω:ιοοε : ::ρο :οΐο:ω νο- :πιο οποοΕοοι 7:24:44” ο/?.Ιοο·ο οάΙοιρΙει::: ρ:ορέωι:Ιο

Μ:: ::::οοε Εκο. Ν:: ::ι:ί:: :κ :οι:ἱ. ::ἴ:Πἱ:ο: ::ίἔ κανο/ποιο οι :ΙΖι: , ό· :χωι:ι: οι: οπο:: :οπιιο:::. α::

ρο:Π::: ε. :οι ::ιω-Ρ::Ιοεορ::::!ο:οι:ο::::νο- Με:: πο:: ::ο::::οοε :Η :ο::::: :οο, οι:: ::οε::::

!ο::::: Π::ν:ί:Ιοο:ο:::, οι:: ο:: νοΙο:::: ροί: α:: ::::Η:οω :οΠ::::::: ::Β::: ρ::::::ο:Π:::, οι:: ν::

(ΜΜΜ

τῷ. :..

ὁ:ωρ:ἱο::ω,:::‹:ο::ὁ:ὸ ροίἰ: ρι·ποιίοω ρ. :Προ

::::::, ρι·ο οι:ο ::ὸ:ωρ:ἱο ρ:ἰ:εἱρ:ἰἰ::: Πό::::ί::

Πο: οπο: ω:: :Η , ό· παρκο:: :ο:οοιβι!πιιτο::

οο:ΐι·ο Π:ο,οπέ οποιο: ἰοοοοοιε:,·υπἰιῇ!πο:ῇστἐ.

π· Ε::::ω ν:::::: εο:ί::: :κ :::οω::ιε Ϊ::ἰρ:::::

ΡΜ” *° α ο::::ι:Η:. ::. :ο :Πο πο:: .ι ι. πω: ο: ο:: ο»ιιι::.

Οοοι::,:::ο:: Τ:::ορ::. οπο: κουβά:: Μάιο: , βά

Σοι:ιΙ::. διο: .:. Ο::::ί:ο:::ο:Ιοεο ωο:::::::::: ί:

νο::: ν: Π::: , ν: ωοΙο Ραπ:: ::Ι:::::::::αρπά

:ϋπιοί: οπο

σο::

άκιιΜοιιο. οι:: ν: Ι:οωο , :ο :::ω Μ: :::ιο::.

Νο:: :::ω ν: οσο:: , ΠΕΠΗ:: ρ:: νοΙο::::::::

εο::ο:ωι:::: Π:ο.ν::: ο:: νοεο:,::ιί: ::ω Π::

.ϊ Π::::: οσα:: ::ω ν:ΙΙ:. Ε::ό::: νία: Μο:: :ο

οι:: Μ”. : . @ι ΗΙποποιο: "οποιο βοο:οι:ο: οι:ιι:οποι

οι οπο: ›οπ:ιοπιο.(1ο:::Ι:::: .κ!πριιΠ. Ι:.:.ά:ρ:αιι.

σου:: ο:: η. ό· οι Ειοο!:::. αιρ.:ο3. :::ρΙ:::: ν:|

ό: |οω:::: :που ::Ιι:οοοο ::ω ::ἰωἑ ::::ο::Ι: ρ::

::::::ο:::ω Β:ΙΙ5 :ο:Ι::::: ::οι:::::ι ι:ίο:::::; ν:Ι ό:

:ο ::::ἰ:ω οι:: :Ποω:::::: ρ:: :::ω ν::::::: α::

(3:::Η:οω :::Ι::ρ:: πω:: Ραπ:: :2ρο:::: ::ω

πω:: ίορ:::::. :ο οοο ροοΙο πο:: Εο::Β:::ί::::

ο:: :σο ό: οω:::Βο: ::οω:::Η:ο: ν::!:::ιοο: ι:

Βου: ωο:όοω , ν: ΒωιΙ:::όο:ρίο ίο!::, ο:: :::ω

::Ποό::, εο::::ω:::. Ποο: οπο:: , ἱ:οοἰ: Νω::. :ο

στο. ο: Η:: δ. Α:Ι:::. Μ:: ροροιιιιιι:: πο:: :Η 8ο!

:ιοΠ::, ο:: ο:::|22:οιΙιοπ: :β Π:π:. Μ: :πιο οποία::

οπο: οῷ:ἄοοιΙ:οι :ο|!πΠ:·ο:, Ι:ιο·έοι:Μο:Ι:οι. Παοκ-ι

μι:: οιπΖο: :ο ο:: ,το Ιποιοι ιροπ: ιοτπ::·:ρο[|ιοηΙ:::

3: οποιο: Π::'οινιι:: παω. Π:ι::::ο::.30. :άΡίοιιώι.

:σιοι Με, οπο:: ορομπορώ πο: |:ο:ίΙ:,:ιοιι [πριν :σ ψ',

οσοι:: ρ›·οσπ!ρο/ίιποι, ο:: ο: :::!οβποιο,ο2ροΦ: Δω::

Ωω:: πιο...: τω:: :ιο :Μπα οβ:›ιοἰ:::, οι ά:|:Μ: :Ι

Ιπο .ο κα, ώ· οποιοοιπ: σου:: ορο: :ο:ορΙ:οοιπ:: Ν:

ρο: οπο:: οπο: ροί:ποι,·ο: :οπ-β:::, ώ· ω:: : 2ο: σ::

πο:: μου:: ιτοιο:[:::οπ οπο:: , ώ· :Μιά :ιοί πο: ·υ/οπ:

έ:|:::: , ·ο:ρο]βιοπ: ΑΜΙ:: Φ (απ: οποάρτιοοριπο:

:β Ρ δ:: Ιω:: ι: :/ίβι·οιο ·υ::Ιά:, οι 07:Μο, ό· οι σο::

πιο, :ο βιο:Δ: ι!!ποι : :οιιράωι μὲ:: Μάι: ρι·οροβιοι·ι:ο

οι οοο/ρ:ί?π :πο οποιο: ό· βοοποο , ω· έ οοο::·οτέο οπο·

“οι Θ°° οι::!ποι ό: :Με ορο ω:: ,ρ ο: ει: οπο:: ο·

βοκτα απο: , ό· οίι[2Μ Ποοιιιιποι Ποιοι @ο :Ποίο

ίο:ιει :Πα :εεε ::::88::::ίο πο:: ::::ο::::::ο , ν: .

οω::ε ω::ι::::: Π:: ώρα:: :::ρΙ:::. οι: Μο...:

ο. ° 8:::ἰειω ρ:::ειτοω ίοΗ:::::::ω ν: ροΠι::. Ρ:οο::Β.

° π. Επι:: ·οοεπισι, ό· ο·οοπ:Πι: : :.:α:οάι οποιο:: απο:

ά ιιοιι βιο , :κι α|ρ:::::η ά:ῇ::κέΠέ: οοοι: :οοβιποι

·οι:ποι , .ά οιοπρπιο:ι:: οπο: οο!!:::ι:ΐι:. Ε:::::ι:Η:

Πα:: :::::οω , :ίιω:ιό::::::εοοί:Ποω ο:: , ::ω

:::::::οε ι::ίρ:::τίοι::: ::::::::-: :::::ρ:: :.::.:.. ,

:ο:ί:::::ια δ: ίρ:ό:::δ. Ω ο:: οι:: Μ: Με:: ::

::Η:8: παμπ:: ό: :μου 8: νο::::Εοι:: :Ηἱε:εἰ:

Ε:: .Με :ιπ!Ιο ο:: σου:: :ο#πιιπ: , ν:Αοροί:. Με; .

:::::::::::::1::Β::::: ::ι: ο: (οΗ::::::: , :::ω

::οωο :::ΒΠει:,οοω :ο ο:: ν:ἰ:ο: , ν:: Η:: ::Ι:ί:ι:.

.ρ:ορ::: ::οΙ:ι:ο:Η::ω , ν:Ι 8::οι::::ω Γ::1::ο::

οοί:ι:::::ο: ο: Μι:: : :::ω οσο ορί:::::: :ο:οω

::οι:ἱ:ἰῦ. δ: ::::::Β ίορο::Πο::,Π:οε οί::::::: :Με

ρ:: ::::::::: πιο:: 2ςι:ἱ:::ἰ5 νο:ω , ο:: :::ω Γ:

:ο:ο::::: ροΠ::: , ί: ν:Π::. :το ρ. Ωποέ:/: οπο::

οί:οπΙ ·ο!ι:οβ:::ι·: νέο:: οπο, ά οιοο[::ι :ι!ε::ρ:ᾶοπΞ ·

ο:[ο:::::_·οοο:, :ο [οσο Μοπ|οιι:. δ: ο:: ω:: έ:::- ο

:::ω ΐο:Πεί::::::: , νο:: :ι :&:ο::νο::Ρίι :::::::

:$::::ω, οι:οωοοο νοκ:: δε:: :::::οί:::: Ρ οπο::

όι::::, Π:οω :::ρ:ᾶοίἱ: νο::::Αωιω , οοσο ο:

επ:: , πο: ο με:: ::οΙο::::: Η:::Πε , ει:: ν:: :Πο .

:::ἱ:ω ίοΒ:::ᾶ:ω, Μ:: ρο::::::ιω :ρθω ει:: ορο:

ε:ρ:::::::. :::ω α:: :Πο Π:ι:: νο::::ιτρ::Μοι: , ει::

εοΠει::: Β:::Β:::: :::ρ:οΙ::::: :Με πω:: ο:: Λάο,

:::!.ρορι:.!ο Π:·::!ι εοΠο::: Β:::Βει: :κρ:ο!.:::::. Ε:

::6)·. Πα:: ο:: 8:::::, Εεε: ορο, ::::::: ,αιά8:ιο:οι,

οπο πο: οιοοει:οπ: :ποιοι οοεπιο,:::ριοιάι οιιοιπ: οπο.:

κι:: οι: , οάροριιΙ:ιοι ι:ιπ:έο!ποο , οπέρ:οά:σπ:· οι Μ.:

πο: θα:: ρο/Ζι.·ορ::::Εο:ι::[πο:. (χω: ο:::ο:οωιω

ρο8::: :ο: , :οι ωρα:: 8::::Ιι!:ο::Π:ο ΜΒΜ::

::ω εποε:: οὶἶ:::ἰ. Βια:: :8. ΝποιοπΜ , ::.::::

Ποω::ι:: , οο!πιι:ο::: οι:: σ!! οπο:: :ορο , ω· :οι ο:

οοιιπ:::οιιο· :θ ::έρ:βι.: . ό· :::ω νο:: ::ϊ::::::::

ρ:ο::ί:ο:ἰο , οι:: ωοπο:: :Πα εο:::Ποω ί:Ι::ω

ίοΗἱ:ἰ:::.:ἰ:ω :ο:: :::::ο::::Βο: ::δ:::::Π:: οι::

οπο:: ί::':::::::: ::οο:::: ρ:εεο:ο::: ὁ. ωο::: _

ο:: νι:::ω ::ἴο:8:::.Ρ:οΙ:: Δ:: Κοω. 1. Β::::: :Πο

::ο:::: @Μ :απο ο? Ποέ , οπο:ιψοποι:Πιοι|Π::

Πο:: οι. Μ:: ιοοιιέβ/Ιοπιη ιιιπέρίο!ιο οι. :ροπ: μι· οι:

:πιο [οοΐοβιο: ιιιΜΙ:οΐο οοο:ρισιπ:ιτια:,βοιρι:::οοοπο

οπο απ: ·οιι·ιπ: ώ·οΙοιιο:::ι: Μ:: οτβι:ιο::::αβοιΙ::;

:πιο απο σοειιοπιβ:ι: Ποσο: , ίεΠιε:: ρ:: :οΒ:ἱ:ἰο

::ω :::::ο:::!εω ίρ::::Π 8:::::δ ()::::ί:_::2ε::::οω,

ιιοιι/Μ:: Ποπιορ!ο:οβοοπστπ::, οω::::'ο :Ποιο :ωο

:: :::ο::Ι: ν: ::ο:ο:οω οπο: ίοο::ω::ο οπο: : _

::::το:. σωο::ω εο:ε:ρι::οοω Γοίδ::::: :θ οπο· ·:

:Με :οΒ:ἰ:ιο ο: Αο:::ο:: :::ο:οΓρ:είοΙ:Β:::Β

,:ίο (Π::ιί:: ::α:::::::: δ: ο:: :ωο::ω Π:: ΐορ:: ο::

:::: ω: :::ε:::ο Π:: ρ:πί:ὸ :Παπ :::::Ι::: (ορ::::::.

οριο:: ίορί::::::ω, :::οι:::::: :ο .εοε:::ἱο:::::

ΑοτΙ:ο:ἰ:8:::ὶα. ΑροεοΙ.3. Ερο :Το ο:: Μου:: ::·ρπΙ- μ::

βι.Η:: ίρ:::::: Π:: :::::ο::::::ο::ε. ἰ:::ᾶἰο::,:::

ρ:ο!.::::ιο:::,ωι::: , οι:: οπο:: πι:: 8: ιΠοΐο:::

::ἶ:::, Η ρω:: οπο:: :::::::: , ο:: :::κιωθ ::

ε:ίἶ::ἰ:: ό: , :::ί::. ·

Ρ:ο!:.3. :κ()ο::ἱἱῆ: Α:·:ι:ί.2. :οι:.·7. Μ:: ρ:: ο 77

υιο:ιο·ο :ωοπο ωοπο: ώμο:: , οπο: οάβιίοι:ο: ρα·

:οι:: ::::έι:::·ιιο @ειπε οι:: :ΙΖοτ:/ιποβι!π:α:: ρ::

άιοοιιοοέ οοοβο:1::ροβο :οο/ἰηοο: Μάρ:: :|Ιοοιιι:οπο

οι: το· :ιιέρ::αιοιι: δρ:·άιπ: δ. οπι :οι οποοώπ:βιιπιω

πιο:: :ο:ιβοιιοιο:ο ά:πά:ιιοο @ο Ε: ε::.νΙ:.Ηο: ·
Χ : . 1

|οεπιιάποι μα:: [ο:|οοί::οπο ποιοι:: , οιιο‹ὶ :παρω

ρ:: :οριι/οι:πο δω:: οποιο: οοριιιοι: , (Π:::βο :ιππι

!ιοιι:: ό· ι·οοροι·:ιιι:: , οπο οοίβι!π:σο: ρ:::2οοιι:,ρορ]ι:ι:

δορἰ:ι:. 1 2. Ο σο:: Νοκ: Θ·β:ππι: :β Ποιοι:: δρ:.

 

· ό· ιΜκπιπ,:μπω Ιοοοτο:: ·οοΜει·::ι:, οο1ο:ρ!πιι.,

Νο:: :ο:οι:ιο::ω :ο μα:: νο!::::::: ::οω:::α,

Σ ο:: ::ιοι::: :δι!ιιοο:οι·: ·:.·ο!πο·οι: : πο:: Η Πα:: να

Δ Ιο:::: οι:: 8::::::: ::δε:::::: :::Βο ::ο:::::ο ΜΒ::

; :::Η:,:ήο: ::::Ι: :ιο:::Ποω ::δε:::, ::οι: ::::ί: (ΜΕ

 

πρι: ο:::::: ::::::::: ωο:::ιο::: 8: :Πο:οτιο::: Π ::::::. ν:Ι:::ιοοω :οοσοΡ:εεὸ:ίὶ::::ἰο::ο:::ι:ο κ:Ι:::5. ε.,

ι!ιοι:::: :::::ο:ιο:::::::::::η :ο::·:!ι&:: :::::::: :ο 855. Μ: Σω:: Ν. ε. ο.. Ν:::ρβ: οιοΙο: :άσο ρα.:- ΟοΠιό ω

Π:οω ε::::::::: : :::ω πιω:: Π:οε οω::::::::::: κήποι :οι ψιιοι:ροιποποι, [Μ οπ:οοοιιέςπε ω:: ¦°ὐ"""ω·

δ: . . .
απο: πω.: οι οοοιιοπ:πάεορ; :ο:.οπι :.τ:::·οο:,εο::έρ:::

ώ· οί: οιοοιι:ρεο:οαι:, οο[Μοο:.:° ώ· οΙΙοοπ::έ: , τι: ι·:ΜΠο

οΜίι"π οποιο: οι ι: Ποοιοι:. ζωο: ::ο:ιι:Β::

ό:: :::ω :Β σ:: μα:: ίοΗ::ι::::::::::Ξ: . :::ω

ωοπο: δ: :Ποο::::ο: ρ:: :::::ι::: ::ίρ::::ιο::: ο:

σ.

ποπ, μη.: ·οι:έοιο υοοῇιοἰοοοισοτιοιιι:, οο!ιο:Μο

ω. :::ο:::::π δ: ρ::::::::. Εεε!:Γ. 1 8. Ριοι::: :Η ο72οιο!ι, ω!σου: οδποΙιροποοοβ:ποι. 8:::ο:::ί: `9””Μ'

Ποιοι:: ιΙΙ::.::ι::ρ: Ι:ο::::::ιοε, ό· ήπι:οιψιρ:: σο: σ:.15:8.ΐο:: ΠΙ:::::.ΥΠ. ::::::.::Νοοπ::οιο:ο

:Ή,"Έ



Τοσάοπ.

φ8.

οπο. 4:

£Ιοοοοοοι:

Χοροσ. σο. ο

ΟοοοοσΙ.

άσσ.ο.

απο”.

:ΜΜΜ

2οσοτοοπ

Βἱοοπιο. .

Απο”.

σο·

0ο·ο.σοοσο

Φ”. :ωστοσο Πο ωοο·οοοοοο οσοοοσοκ
οσιοοοο!τάσσι οιοο·οβοοο Ισσοστορτοσσσάσοσιο σιτσοσιτσο , οποιο

πιο /οοοοροτ/ίο σοι ρτοοποσπ. πο: οσοοοιοοοοοοσοπ σιισσάοοπ :στα

οοτοσιο , σοι ποσο .Ποιοι ποπάσο κά ο/ισσοσοπ ή ΡοσΙβο ο :οσο π”

ποσο.: οιοτοοοτοοσοσιοσάοοι,σοοστοιοσο σιά ΜΑΣ ά οσιοποσοσο ο·σσοοι 8σσοστ , ·υοτοσοοο οσσοιοοι ·ισοοσσσοτ/ί: σοι ω: οποσπάο2οοιοσοσσο..

άσο. Τοσάοοιτοοιιιω ΓοΙΤ. ό. οι. ο π. Ποσο: σοοοΡοῇὐοΙσοσ οποιο: Ιοοοεοπσοοιοοοιβσσ , οσοτοοιιοπέσσο οσοοοιοοοσσοιοοοβοοο

ποοι σσσοοι,/οά σοσσοοοιάο οποποι . @·[οιοοτο ποσοά οσο/σο: , ή· _σπσοσσ|στοιτο , ποπ οι οσο οιΙοτσ: :οσοι άσσοοιοοο!ο οσοο δασο

ροοοτο οοσοά ποοι Ρώσο , ·ώ· πάσοσσσάο οι: οποσ: ο ό: ο. ο 3. οσοο.οοορο ποοσοστοσσ σκοπο, οι· σοι Μοτο σιτσοσιτσο8οοιοτοΙσ

ποσοι:: οικω:: , ν: σο: Βοσοσσ.·οσσσο σϊτοοιο/βοοιοοπ :βοοοι οσο· υοοσσοστοσο ·υποσοοο!τσιισοοπ οοοιστσοιοοοοπ, οάσοοοσοσοσοσο
οοάοοσιτο σο· τοποποτο άοσσοσιοιο:Ποσσ: οποιοι , οιπί σοι/ι” άσσο:: σ οσοοισάσοποτ οοοπροτσι , ,οτ άσο: , ,οτ οοιοοποοιιο, Ρ"'Ω!0.

οποιοι: άο[οσοτσοιι,|ο`οοσο οποσ: ομοσ: Ισοπσσοιο , πιο ισοτοίοσοο, οποο,ς6· οοσισοϊσο, ἀῇοιέοσΙοο ποσοσσοστοτο. Ρ:οίροοΙσσο. ο.

οοοτσοοοο ποσά: σύ· ιοοτσσοοτο. θεο: ΒοιιισΠἱοιιοιω @του άο ·οσοοοιοοοι.οοιο.4._φσσιοοιοσσ:|Ροοσοσσοιστο οιοσσοσοιάσσο

ΜΜΜ, πιο οποιοι:: οί: , :πιο :ΜΗ οοι:οοιιΒιο: μεσω:: 8οοιΕίσο Βοοιοορισσοσοοι Ιβάοίοιοοοσοοο οοοσο·σοο οσοσΠο.π.οοοι

οίἰῖσοοοιιι,ἰωὸ πιο:: ΐιιοΕ:σοοιιοοιι Ρ οοοοσιοοοΙσιο πάοοοπο.ο|οσσιο οπο: σοοετοάσ.|οοο :Π[οοοσοσάσσσοι

Ροοϋ.4.. οιιισιοοικοτο Ρετοιοοιι. Οποιοι:: Χοπ”. ΡτοσιτΜπι ροτοπήο-βοοι ισσοιοτο ·οοοΙοοοιοοιοοοπ , πο. πιο

ΕοοσΠ.;. άο οβίοσο/οισ·οτά. οποάσο δ: ΙιοΒοο: Ποσο Χοροσ: σοοοποοι :οποιοι οτοσιοοτσο Ισοοοσιο: οσο πιο: |ιοοοισοοσ!οοσο ποσοτ

οι):

Λ |οτοιροτ σ." οσ”σάοΙσοιο7οοο σπάοάοσοσιισσβοοοοοοισο , Ποσοοοι

άάσσσοσιτσοσοοο |ιοοσοοι ποπ :πισω σοι οοηοοτοβο , οοσοά :Η

Εοο!οσιο , οοσσ οσο οτοάοπσσσσοοιοίάοοπέτοιοσε[οσο άοπσι Ισοτ

 

[ποσο Βοοσο,ςο·· οσοοοΠοσοοοι άοάσι οοοοσοοσσοσοο σοοποσοοποιο, οσο, το: οσο: σιά το!ποβοπάσσσπο, πιο" οποιοσοοσάοιοοι, ποσσσσ:

:οι οσοι: το8οοσοιοοι ποτοσο , οσσσβοιά οσιοάοοοιάοσσοσ |σσοσοοο- ποπσβοοοσοοισθσσο σιάσποοιοτοο:οσοσκοοι οοσσ”οο ποσοστο , ώ·

τσι. Νο:: όποιο ροτοί:οιο :Μο άοωο· ομοια οιΙοοοιι πιάτο, οοποιο]άοοο οτοοσοστο, 9ο” ·υσάοτσ “οπο σποοσσσοσιο.

ΕιΠισιο:οι: , Ποισ.:ςι.οδ :πομπο !ιοπιο δε:: ροοτιο σ:αΙο- οο/ἰ , πάσιοποιοτιοσιοισοάσήοοποο :Η σισστοιοπσέοοοοτιο 'Ρ“σ

Πι:ΚοΒιιἱ:ΟΙοιιιοοιε Α!οιο.ΙἱΒ.:.8τ:οωο. Όσοσσποστοι, Ισσοοοοοι , :οι ποσοστο: τσισσοοιιισσο άο οοπιοοπσοσιισσοοιο σοι

σιισιιιστ,·οσοτοσσοπ οσοσοοισιισσι οοοοποο/ἰοοοισσ σοοοσιοοο, οσο: ομοσ. ||7οοσοτοσσπ,άο ο.·οοσοτσοοιοοσοσο σοι οοοιοτοσοοο, άοροο·οορσσοπο

άοοοι πιο! οσοσιπσοοοο οοεοιοβοοιο,οσοσ ποπ οτοοοιο Ροτσοοσοοο ό· σο: οοοσσοιοτσσπι σιά οοσΙσσσοοι, ά άσσοέσσοοιοοπ [σοι στποισοτοοπτ

ισιοποιο, ποσοοισσιοοο σο: σοι οοσοστο ΙοοοοΠοιοο , μια” ά· ποοι άοσοσοοτσο.Ει ριιι!ὸ ρὸίὶ:ο2σσσστ_ῇ`οοσο άοσ·σσ οτορΙοοσσο.οοοσ ο

Ροσ?οτ

οσο ο πιο

@ήπιο

ισοοιωμ

Π! σ"

οπο”, πιο οσοσ|σσ οποιοι: οάισ/ἱστσ οτοοοποοσοοι σοποτοσιοσιο,

σσσβάση'οοσι ·υοοάσσοοιοοοι. Ετ ΗΒ.7. 2σοοοποάο σιισσοοοι οσο

βτσσσιοοτ σο· Βοοποοιοσο . β ποοι πιο οπιοισοοοπσοτσσοσοτ σο·

/οτσσοτάσσι άοοποοισ οποιοι: ο/ἰ σοττοι ο οσοι "πιο "οποιοι

οπο: , ποσσσσοεοποτάσσοπσύσσο άο[οισο,οοοπέσσορτοοσσάοοι

οσοσοσο , οισστσοιοοσοτήσοιοοπ τοτσσοπ πάοοιοοιοσοτσισ ού· :οποσ

Βοοοισοιοσοσ Ε: Μ:: ο ·οοσοσοσσοοι σο? σο:τοσοπ πιο δ2,'δά- πο: , τοΒοοιάσο σ8ΙΜάο1έπο ποσοστο: #οπροτ σοιηιοοιάσο ο

ισοοοι:σοο :Μάιο :ποσοστο άοοοτοσιοοι ποσοι:: : ο:: οι: οοοσοσσο άοο7οποοΐσοσιοοπο ο.: σοιοοοοοσοσιοσΙσο οιοτοοσοοοο οοοιπ!οσοσσσ

|σσροτοσι οσοι οιΙσροο Ροτποτσι.·οοοιποθσσο οοισοπ ( Γιο Βου οιειο) ποσο οοσσάο, οοοοιιοτσοσιο άαστοσσσσοτοο, ό· οοοσσσιο[οτοοισοετο

οοππσσι οι 'Όσο οτοοππίσοσ /ἱσοσι οποσοσοοι ο οοισ|οτιοοτάσσιοοι οσο πιο οοο[οτοσσοι!οσσοο σπσσοΗαούσσοοάοοο οποοιβοοπο , ροτ

οισσοοπο οοοι/οοποιοστ ο:,οοσσ οοοοο/!, ό· οποιο: ψ σο , πιο ·οο- οπο: άοοισσ οοσσιοτσιποοποπ οσοτσοτοσ για: οπο:: οπο!"

Ιοσοτσο.()οιο7ίοίοοωιιοποοπ.2. σπ Ιοοιοι. ςιοετοοιε . ομοσ οσο Ιοτέσσσσεςσσό στο οσοι."8ΜΜϊ Μο“[π,Μ Φωισσσ ο ποσο

:Μάο Ποιο: ιΠοιοιιισιοποιοιοι:ε οιοοιιἱιισ:ο σοι σώσω :κι οοσποσοσιο απο ο οσσο/Ξοιοοτ οποιοι: Ι/τποΙ/σσσι |οεο τοτσιοοσο·,

(ιιιιιτοοοι επτο:οιοτοι,οίοιιι :οποιοι Πάει ιιιοι:οοιο οποιοι: ·οιοο οτι/ποιο: άοοοσοσο |ἰάοππ ιοτοοοτοσιο σι!ιο·οοοοιο ισοστοσσά.

Χοίροπάσ::: Πσσοποσππο μτοσοδο οσοποιοσσοοιοοι οιιβ ό!. δι = οι :ΙΜ πο: άο άσοι οπο: , ποσοι Τοοο·οοτοπσστοσοοιπσιο:

ποσο: ποσοοιοι οῖοοισοῇοσο οοιοοιιο: :απο οοποιοοσοοισσοοσο , Πέ ο ρτοσιτοο ρτοβάοοσιο,οοπποσοπάσιοπ οβ, έσοποτοισιοσσσά άσσο

Ιοοσσοσο Ισσοσο τοάσο: οποοπ άσο· @το οιοΙσσοτσοισ , ποπ οι: Μ.. πο ποσβτσοοτάσο οσοσοτσ: σοοοοοσοισοοσ:[σοψήσοστάδσσι. οσο:

»οποιο ποσοστο σοι ιοοιούτσο οιοτοσσοοτισπο ,βά οοισσσσοσιι/σοσι. οισσάοπο σπ οοοιιοοπτάσσοοιοοσοδοτοσπι ·υσάοοσσοστ οοοοοσο,ρά

ποσσ[σσοοιοο οσιοοοο άοοιο/ο σπάσοποο τοάάσάοτοσοοσ:οιοοπετά οισσοιοσσοοοο οπο" οπσσοιῇ/σσο οοοοο!σσοάοσούοποποο: οιύάσοσιο -

οσο σοι :οποιοι άσιῇτισ/ο ο/σ.·οοποιοοισ:β[οοο!οπο οοο!ισοοο,οπι

πο: οποσ σοοοιοτο οσάοσοοσιο: άσσο οισσοοοι οπο: οοοπτιοτο[τσσο

ποΧΙοεσοπο, @πιο βοοιοοι οσοοοσοσοπι οι: σοι-πο σοοοροσιοοιι,

οποιο οοοιοιοσιοσο οάοοισο :οποιοι ά οι ποοοοσπορτοσοσοοοιοιστ.

ΗΠοιοιυ5 1. οι: Τ:οοιισ.ξ[ο άσσσοωβσοοο Ποσ,οιοοι οιοοψ

_|σιασοπι Φ . /ἔά σοοοοποοσοοπ , ποσοι: Ιστοροβιο ·υοιοοσοτ1σσ:

»οι ποσοστο, ποπ ποσοστάεσοοοοοιοισσοπ σοβοτοσοστ , οι οσο

ίπποι:: οτοοπσσοοοο οοπ/Εοοσοσοστ. :οι πο σά σοοβοοοι , ?ποσά

τοποοσοσοσοο ή: Ποσοσίσοσοοι οι Ποοπσσο-βι σιοιοοσάο, σοι άσσ·

απο σοοπτοοοοοοσοσπ _|ϊάοσ στοοσάο σοπροάστοο , οποιο σωρο

άο8ϊοοο!σσισοοοο ο8οττσοσιοβοτοοιστ,οσσοά πο· οοοσιέσο οοποοιστ,

ώ· .οποιοι οτσάοσοστ , οπο” Βοσσ: οοτο[οσοσιοοοι, οι ,οτ

.Όποιοι Ρ'οτύοσοπ οσιτποοοι βόσκω απο Ρτο|οσοτοο σοι

.Βοοσοοι ΡΈτοσσιοι.Εροοοοω Σουι: ίοι·ω.3. οι:: ώριοοο&.

”άζοοποάσσο κοσμο οποάσοσιοποοισπ οασο.Πιο σο· οπο:: δισ!

106207 σοιάσσξοοο οοοοοισσισσ:. Ηιοοοιιγοποι :οι Ρίο!. 140:

νοοδειοοιιιιισΝσοι άοοΙσποο :οτ οιοοισοοι ίσοι οποιοι:: : Ο

σπβσσοσῇῖοοοσσοπ σιοοπίποσπο8οοισσο,οπσμοοάσσι ο:ο·ο·οσβοποο:,

άσοοοιιο:: ·οσσό?σσοήσοοι ά ποσοστο: , οποιο σοοσιοοο/ο'οοο οπο"

|ϊσ,ώ· Ροοοιοτο,ς9· άοοοισοοο οσάοοσσσοοιοο πο» Ροοοσιτο. Αποι

Βοοίου: κι πι!. οπο. 1 πι. Μσβο·σοοτάσο "Μ .Βοοοοσπο

ΡΙοοιοι σο? ιοττσι,ι το οοποοοιιιοτιοι· :βοοιοτ οοπποο πιο οτοτσ

σσοσιοοιστο σο· Με σοσσσάοοοι β! οισσοσσάσο @οσοτ οοοοοιο:οτσ

οσοτ; οοι)σ[σ]σισο "σωρο άσο σσσ.Ποοσο οοοιπσσισσο οποσ: οοο,

οοποιο!ισσ: ισοοισο,οσποισ!ισσ:Ροβσο Μ' , οι οο!!οτοι ροοοάσοσοσσ

οπσσοιάσ. 8ο οπο: οοσοοοισ ποπ οο·οάιο σοι ΠιτσΠοσοπ, 8οοιοτοσο

'υπο/άσο σοββίτοσσάοι, τσιπ οπο: οσοππο [οοιοβτσο , το: -

άσο:/ο!σ: οποσοσάπο , ποπ σάοοσοσ ποπ οποσ: ή οοποισσοσσ:,

·οοσσο οοσοτο οσπ:/οσσψ[τοσσάοο:βά οισοάβισσ: π! , σπάτο

2οοσοσσοοπβοοοπ/οτοσοι.·οποά σοοοιοτοσάοοισσο πο , οοοσοοοοσσοισ:

.ο β έτοιιιοιστο Ισσοσ: οοι·οσπάσο. ΟοοΩω Αυεοοιο;Πο Β

πιάσει” σοι Λοοσο8. μου οποιο. Μοτο. Μπι , οικιιιιο,

ο Τοπ. 3. Ρο Η”. ·

οσ.Εισιοοιι άσσο: οπο”. ο· 26. πιο αρΠοοιιο ποιο:

σκάι: ιμιο!:οιο: Βοοιιοι Πει ίοΙοτ νοΙιοοποποι ποιοι· -

οποιοι οιοστοι·Ε.Πο Μιάου: οοοιοΙιοὸσο:@ο οσοσοσσσάοσο

μι· σπποσοποτοσ οοισσάο: , ποσο οοοσ·οοΙοοο ποσο ποσιοοσββοο,

οοποοσοσσο σιάσοσσιοισοτ:ο9° οισοά ά οοιοσσοσο το[οσοσοσοστ οσιοδο·οσοσο

:β ποοσοσοσο: οισσοάοισσοοπισ ποοο!ισοπσ/2οοσοοστ , σ .οποια

σο? άσσσσπο,ο9· ·οσοσσσοοοιοοσο |ιοσοπσσοιο.Ειά.τοροτιτ σου. 31,

θοοεοοιιιο ΜοΒου: Μο.33. ωοοοΠιιω απο. Νο

ποσοοοσοοοι οαΙοΠσ: Ροιοτσο Ρτοοοοσο σσσοτποι ροτοσοσοσοιο.

ποσα σο ποσπο,άοσοοι οτοοοιοτοτσ οοοοτοπο . ο.: Μοτο ποσοσ

στσο οοοισοοποβτοσπι.Βοπιοιάιοο Ποιοι, Σ. οι: ηιοοιάοο8. Β,,Μ,..ο_

σοι ποσοι: πιο·οοσοιοσ οοοΙοσοπσσ:5 που” οισπστοσοοι σοι πο: σοτ

οσιοοισοιο άοποοιιστ οοισσσοσσ::|σσο :ο :β ο που” σοσιοοοοσοσσο οποιο.

ά· οσο άοσιοοποθοτο: σ!!σσσο. Ποο/σ σοοσοπσοπο οποσοπτο :οπ

οοσσοοισο·οποιοσπο, οά σοι οι ά, ο ·οοσοσοτσο άσιτο|οισ ποστ:

οοισ|οοιήσοπ. σο: ά"Π σ'οιοισσοοισοοΠ, .β ·οοσσσοτσ: σιισοοιιοοσοοι

οοσιοοοοξοοοτο[οτισποσσ οσσοσιοο. @με ροοἴοᾶὸ τοίσιοιοοισα

άπο ροοΒοοιι,& ετοιοοιιι ίιιοδο:ιοοιτοπο,Βοιο :μια πο::

οοοιιοτιοιιο: νοικο . πιο:: σπαει: οποιοι:: ιισειιιιο·σ μοί

Ποσιο,ριοοκοπι :Πο οωιιι!:ου:; δ: :πιο Μισο:: Μεσοι::

που ροοιιιοάιοοι·ο. ο! Ποιοι άπο ροΙι, Πορτο ηιοο:

απο:: οιιο:οτιεο: απο:: :Μπι ο:οι!ιο!ιο:ο οι:: οωΙοίοιο

άοάοσιιοάο επεσε δ: Μιοι·ο οι·Βιι:ιο. - .Η

Ρ:οΒ.;. Ω!ι:ΗΜιοι:ίο Κοόοωριοι· οοοιιιἰιοοιι:οοΒο ω, '

οιιιοιιι:οιο: οπο: οιοδειοοπιο οιιιιι!ισι :κι ωστοσο: μα· |'Μή 5· Φ

ροι:οιο.Αιοτοσ. οί: Ροιι!ι ο. .ά "Ποποοσο.:..νΜ :οποιοι σϊ';""" .""

(ΜΜΜ: (ο όοάοίΤο Βοάοιπροσοσιοπι ρο·ο οιιιοισσοιοι;ο. .ά ()οτοοοοΙο.5. νΒι άσοστιοι· συσκευη: μι: οπιοιιΒιοο.

Κοισο:οοιιιω οοοοιιίιοπι :Η Κοσιοωροοι· , ηιοοοιιω

- σ:ορισιιστοτσ: Με: οπο: Αοιοοιι . άά σ€οοοο. ο. διοσοσροτ

80. .

@ταση

σ :Μισο άοσσοσσοοπ σοι οοοοποι σ.οοοπσοιο: σο: οοπάοοππποσοποπο: Δ ο

ι δσο ό· οσοτ οποιοι: σοσοσοσοσιοοι σοι οποιο:: ποσοοσοιοο σοι σοσοσοοΐο · . Η

Η σι α οσιοσοποπο



#ΐ:ΜΜ Μ: ω::::ρω Ασε: :ρ:Π:: ρ Πω ίρωε::::::: σε·

::ρ:::ρω ρ:ο οωρ:Βρ::ι:σ ::ι:Δ::: σωρι::ρ: ω::

Περι σι·ιρ. σε:: δ: ω::::ρρ: ρω:: Ο

Ν· Ρωι:. 5. ν:Ι Π:ρ:ρι:: ::ρ::,:::: ρσρ ρ:αι:Ηρω

ξα'.2 5' ::::εω:1: ρ. νοΙρρ:ρ::ω ΜΒΜ: ι:::::τρι:::ι:ωρι

Μ::
::::έοι::ρι ·ιΉ:.:. Α: Ασ:ρ: ω:: αρ:: ε:ρ:ἰρἱ::::: σρ:

:ιιι:ω ::σωρ:ρω:::ρο ΟΙ:::ί::::::: ::σ:ωρ:σ::σωσ

:::ρω: ρσρ .ρ. :Πο ωοσσ (Π:::ί::ι:: :Η Κ:σ:ωρ:σ: '

· ρσωἰρρω,σρὲω ο:ΐ:::ρσσ ρ:ι:::ρρ: Μ::::::: ρ:σ

ΠΙ::::::σ::: οωρ:ρω : ::ρο ρσρ :Π-ε:Κ:σ:ωρ:σ:

ρωτήσω , ριί: σΒ:ριιίΐε: :ι:βιε::ρ: ρ::::ρω ρω Π-_

Β::::ἰσρ: σωρ:ρω :προ :ρ Με σ:.:Ι:::σρ: Με.

:::ρ::: μοι:: ρω σω::ιρρ: , ρι·πρ::::: Πρ:: ω::

ε::ρ::: ::ρι:Ηρ ρω σωρι!:ρ:. Οορί::ρ:. ί:ει:::ρ ω.

Βάι:: εοΗ::ρ Α:: :::ιρ:Έρ::σερσ5 σρ:ρι!:ρ: , ρω

ρ:::::: ΐρ::ι:ρ: :ι::::Η:: :ρ::2:ι::ρ: ρ:σ σρ:ρ:ρι::: ι::

:ρ ρ::::σ σι:!::ο ρ σωρορω ορ:ρισρ: ρ:::ρ::::::

ε :ρω αι:::::::::ρ:ρ:::ρι:: ρω ορ:ρ:ι:ρ:.

Ρρ:Π: : (Π:::Π:σ ΐρσΐειρρ: ρ:::ἰρω σΒι::ρρ: ρ:σ

σωι:Η:ρ:ι- ρσρ ΗΜ:: ρωσωρισι:: σ Π:σ παρ::

:ρω , Δε:: σο:: ρο::ί:: :ρω::ι::: (Π:::ί:ρ: ρσρ ω.

πρ:: ρ::::ρω ::σέρ:ισρ::, ω:: ρω ή: , ρω σι::ι.:ι::

ίε:ερε:τ, Π:ι:ρ: ν:Π: τα:: ρ::::ρρ: ω...: ; :ρω ι::

Β:σ:ωρ::σ::: Ι:σωιρρω νσιρρ:::: ::ρω:ιρ: Πρ::

ί:: Ερ:::: ρ::·ί·.:άσ :σρΐο:ω:: νσΙι::::::: σιι.:ιρο , σ ¦

:ρω :ρ ρ:ροι:σ ωρ:::-ρ:ρσωρ:,ν: αφρό. σϋρ.25. ι

βό?. ι .Θ σ:Φ.3σβέϊ.3. Τρι:: σρ:: ω:ιιο::: :Πάκη Φ

8: ::ε::ρ::ρ:Ιιρ:ι:: ω: ω::::ρω Θωθ: , ν: ρω: ·

ω::::ρω Ι:οω:ρι: Π::,::ρρι:: ΜΗ:: :::::::ρω Ασι;:ι

.ρ. :::ριί:ω :Ω ε:ρι:: σ: Κεσερ:ριο: , ρω ::ρο:ρω

::::ρ::ρι:::: ΓρΗ::::ρ: ρ::::ρω σ:σ:: : :προ έ: ρσρ τ

ρ:σ σωριρρ: ::::ρ:ιρ::::: Γρ:Εοι:ρ: ρ::ι:ι:ω :παω

Μ, ::6 ορ:ριρρ: ε:ρρι 8: Κ:σ:ωρ:ο: Γρ:ΙΤ::.8ιει::

σρ:: Γρ:Ε:ι:::: ρ:·:::ρω ρω ε::ριιρ:::ι:: Αρε:Ιο:ρω

4 Μ.

ρι::::Πρ οι:::ρ:Βρ:,ν:: :::::ρω ρσί:.Ν:::ρι: σρ:: ρ::

:ρι:ω: σωρ:: .ρ. Ι:σωι:::: σο:: Μάρ: :σ ίρρ::ρ:

:ι.::::Ι:ρ: ι::::::. σ:σ:ρ::ἰ , Π:: :Ηρώ προ:: :ρ ρι:::ΐι

:πικρή , σ:σιρ:::: ::::ιρωισ ::ρ:ω ρ::ιι::·. ερτ:: ρ:

σι:::: ::::ι:::: ::σ ίρρ::ρα:. δρα:: σ:σ:ρ::: . ω::

ρ:: ίρ:ρει:ρ:ρι ρ::σι: . δ: :τ ί: ρι:Η:ω |:::::::: ρω

::ι::::::: ο:σ:ρ:Ι::Ι:::::ω.Ησε ::::ρ.1τρω :ί:.Ιρσ:

.ρ. Γ:ρι:::::ρ:,ςρσσ ρ:: σωρ:: ::σωἰρ:: ρ::ΐε::ρ ::

Έρ:Περ: ερω :ι:ί:::::: σ::8::::Π, Ασπρο ρσρ ρ::

·ε:ρ:: : ρ:ε σ: Ει6:σ σωρ:: σ:ιει::::Ι: ρ. :σρ::::::

::::: , ω: ::ρ:ρω:ΙΙ: , ι:ι:: :σ1::ρει·::::.Βρ:ω ρ::

· Μ:::::ρ: ωεσἰ: σ Προ ωρι::::: :Π:ρ:.

Νε::ρ:: σε:: τω::ρ-ω : ι. σρ:: 'νι::ρ::ριΠρ:

ΈριίΤε: Α:: ω:::ρω, σρσσ ί: :::::ρσ:: :σ σωρ::,

:μωβ ΕΜΗ:: ω::·::ρω , ωρα: Ρα!. :Πζωρ. 3·.

δώρου/ία:: σ:Ι:Πρω,ρι ω· σου... δ: απο:: πω:: σ:

απ:: ::ρ:Μ, Ι:οε :ΙΕ , σρ::::: , ν: Ρ::::: :::ρΗε:ρ:,

πιστη:: @κι : :μισώ Μ1.9:8. πρ:: Ό:: , ώ· άσπρο: έ::

8:·:::έπ παρέα: ρω.: Ι:|ίο Ο ψ: Ε:: ρΙ:::·::, Ι:σε:ί:,ιρ

σωρ:: , αὐκρέαρ::.2. :ι!ισι:ρ: ρω:: ρσρ ίρ:ίΐ::

ε::ρι:: δ: Ρ::σ:ωρτσ: σωρ:ρω ροω:ρρω. Εσωω

84.

ρσρ σ:σ::,:σ:ρω Κ:σ:ωρ:σ: ρσρ Μ:: Ε:: ::ρ::ρ ζ

 

σσ:ρρ: ε:ρι:: ρι·ορ::: 8::ιι::ρ: , :ως σ:ρ:ρσ:ρ:::'

ρι::ρΓσ σωρ:ρι:: ::::::σ :::::ισρι: οσΙΙ:::: :ι:::, ν:

6. ::..4γρ. 17.6· :Μρ.26.βέϊ. ι 3.

Ρωι:.6. ω: ::Ι:ίρτσι:; ::σρ::::ρ: :.:σ:, σι::Βρ:

::ρΠρω ::ΐε: ίι:Ηιε3:::: :ρ:::Ι:ρω :ισ ί:Ιρ::ω ρωμ

:·ατρρ: , ριε:ρρ:ρρ:Ιεε:ω :::::ι::. :::ρ:ρ:·:σ::ρσσ,

ρσρ ρ:ε::::,Ε:Ι::ω 8::ι:::::·: ::ρΙ:Πρ: :σωρο εκ

::::ο:σιρει:ιο ::ρ:ι:Πρ ρ:Δ:ι:ι:: ρσρ :Η ρω:: ωσ

::Η::: ρο:ερ: :ρ Ι:ε:ω ρ:ιρ:·. εαπ:: 8::ρ:: πρ::

::::σρε: ΐε:ι::ρσρω, ν: Μ. 26.|:δί. 3.4: πρι:: Δ:

ω.

Ρ:έρ:ρπ1

Αξ|πτσαΜ

ο". ω".

91:75..: πρι!. 1:.ρ.-.:ε..ρω::ερ:: :κ

ίσρ:Η:::· εσωρ::Γ::ρρ:, (μ: :::ρ:ρω ιι: ρωι·:ρω

σ:ιειρ:Η:::Πρσ .ρ.::ρ:ρω πρωι:: ω: ρο:εί::ρ

ρω::::ω,ερ:ρ: σρροΙ::ρω Βορρ::: :Ηρώ ::::ορ:

σε::::ρω :ί:::(:σ Ι:σωἱρἰ , σωρι :ιι:κιι:σ Ιρίδει:ρ::

σ:ί:::ρ:ο,ρορ :ίἰ: σε:::::: ΒΙο:::,ριί: :::ρ:ρω :ρ Ασ5:

:προ τω:: ρωρ::: :::ρἴε::Πἱορ:ω εορ:::ισ:::ρ:

:ρ ε::ρἰ:: σ::ιρο::Ω: :Πι ρι·ιι.ι::ἰσ Βισ:·ιω :ρ ρο:ι:ειω.

Μαιο: ρ:::: :ρο:ρ: :ρ ρ:ἰρ::ἱσ ρε:Ϊ:ᾶ:σρἰ: σ:Β:

:α:ρσ:: .ρ. σιε:τι:: ραπ:: ρ::ε::σ:::,ρ:ρει:ισ :τρω

σ:: ργρσί::::::ιρ. Β: τ:: :::ρερ ρ:8::::σ Χωρα δ: ρω

ρ::·, :Πω ρ:: ρεεε:ι:ρω Ι:σωσ ρσρ ΐο:ι.ιω ί::::ρ

σιρρι:: 8:::::έι ε: Β:σ::::, Μ: πρι:: νρ:σρ: ::ρρσί:.

ει::ι:: :πιο α: , σρ:: μα:: 8: ως” , ρσρ νρισ Μ::

ρσί:·. σ:: ρωρ::Πρ Βορ::σρε:ιρρ: ρορ::ρ::. Μιρσ:

ρωι:. :ρρε σ:: σ:!::::: ρ::ί:άισ,::ι::ρσσ σρ:: ΜΒ::

νι::ρ:::ρ ιΠ:ω εορίωρ:ρσι::Βίρρε (ρ:ρει::::: :ιρ

:Π:σ . ρι:Π:ρ: νι::ρ::ω ω.: ρσρ:σ εσρΐ:::ρ:ρσί

ε!σ::ρω.::εσ ::ρΙΙσ ρ:&σ σωρο :ίΠ:σωιρι , τω.

:::ρ:ι :ρ::ιΙισ σ:ΙΙ::ρω , ε:ο:::ι:ρε ρωιρσ: ρε::

ρ:ιρ:::σ ΗΜ:: ροκ:: Η:: ω:: :ρ ρο:ρ:ρ: ρωρ:::

ρεεε::ρω ρ::ίσρ4::,ί:σ :::ρ:ρω ρ:ορ:::ρ::Βιρ:Ι:.

8:σι::::τρ: 3. Ι:::ιρΐωσσ: Ι:σωιρ::ρσρ :Βρο

ίε:::(Π::ιί:ρω ν: Κ:σερ:ρ:σ::ιρ ,σε ε:ιρι::·5 ρω

ΐ:::ιω :ρ Γ:ρ:. εστω:: , σι:: σοε:ρ: , Β::::ρω «πρι.

πρ: Α:: ω:: ρ:::ε::ρι:: ::ειρίρρσ:ρσ:ιω ρσ::::::,

ρσρ :ΜΠΕ εοΠ:::ιιρ ρ:σριε: ΟΙ:::ίὶ:ἱ ιρ:::::ι. Ώρα:

.ρ. ρ: ::::::::ρω :ρ::::: ρ:: ΟΙ:::::ρω τι:: ω...:

Πρ: σρ:: σ::Βιι::Ι: :ρ Λόρι:: , ρ:: ροί:: :ρ ἴεἱρί::,

ει:ρ:σρ: Ο::::ρι:: ρσρ Η: Κ:σ:ωρ:σ: οι:: ε:ιρρτ,

ω:: :πισω σσρσ:ρω ΐρρ::ρει:. ρσρ ρσίΪρρ: απ::

ί!ρρ: :Βρσΐε::: ν: ε::ρι:: σ: Κ:σ:ωρ:σ::ω ίρ:.

4. Π:Ι::ρἰ ί:στρι:: νιο;,::ρι :ίΐερ:ρ:!ι:ε: ρσΠρΙ::. ν:

Ι:σωσ ι:: ε: εσρί:::ριρ: ρσίΙ:: :σ :::ρ::ρρω ραπ::

ρ::::ΐ:σ ρι:ίσι:: ::ρ::::ρ :ι::::Ιισ ρ:::ριι Ι:σωσ :ισ

:::ρ:ἰρρρ: εισ::ρ:,:σ :μπω σ:σιρ::ρ: ερ, ρ::ρ:ρι

:::::εσ ι:ι:: σωρ: :ρ:::!ιο σ:ί:::ι::ρ: :Πε:,ρσρ :Πα

::ωρ:ιρ: :ρ ν:: , τ:: ροτἰρ:ιρ:::ρ:ἰρσ. νω: πι::

μεσα:: , σρ:: :ρ Π:::ρεσωωι:::::::ωρι::::ερ:ρ:

Μ: :ισ ρωι::ω.

Τ:ρσ:ρ: σρσσ ρρΠι:ω Π: ρ:εε:::ρω πρ: μαι:: Ο 2
8::::σω::,:ι:: ωι:Ι:::ι:σσ ρ:εεε:ο:ρω πω ρ:ρΒρρ, Μ:ιπέ'

ο:: σρ::ω Π:ι:: πρ:: :ρ Με νι:: Γρ:Β:::ρ:Μ. Μρω,.;:_

Μι:: :ισ Γ:Ιι:::ω,ρ:ιρ:ὸ εσρ:::: :κ η: 8ε::ρ:ρ:::.ιρ

:μωρε Π:ρ: σρ: ω:: σιΪε:ἰωἱρ:σωρε:ρ:εε::σ

ω: :Δ ρατρ:::ρ::ρω ρ:ρι::: :Ε.:.::Ιο. 18. δ: έωράκ:

από: ρα::ροπ:έα»ι :ώ υπερ:: κ: ρ:σαιω|ϊ::: ω. Με·

οπο:: :::ηκέ:::::ρι ω:: Μ:: ::ροπίαθο:·. οικω Ιρερω

ν:ρ:ρ: Ραπ:: ερωτα Νσρ::ρω. Πρ: εορεσ:σ:::

νο:: (Π::ιί:: :2:ία::ρ. 9. Νο:: τω:: οσα:: έρβο: , βεί

ρ:::·:::::·:: α! ραπ:::κιωρ. @Σερ :ρω Π: ιρσ:Βρ::::

οι:ριρ::Ι:: νρ:ι:::ί:Η. Οσρεσ:σε:ρ: Ρ::::: δ: θορ

ι:Η::,σρρ ειρἴσἰρ:: σερριρρ:, ί:ωρ::ἱρ Μ:: νι:: Μ·

:ρω :ΠΕ ραρ:::ρ:ια:::ρ. Τρ:: σ: ρωρ:::ρ:::σσ:.

3. ε:Ιπωραάβωωιω μ:: ρ:τρ:ρω ::ριΙσπυκ,ώ· έρ

ιί: κυρα: ρσρ: ν::ι::·:£ Μ: ·υρ·ικι:: ορια, |::/:ίρ:: (ό: ΙΙ

Ι:ου:::ν:::ρρΙ:έϊ::ρτ Πειρ.:.Εκ Ρ:ιρι:. Δίω!πο[ Μ. π.

σ: ρωκ::.ωρ.8.ά 9.Ρτώ:::ν: Ζεύ.:.ά: ·υρω.8::ι. ε.·υΙ:.

άρα::Μ: σωρο:: οικω:: . πρΙΙιω :β ρ:ρΙ:8:ρέπ απ..

:·:ΕΙ:::ΡκΙε:ρ.:ρώ.7.ράπερα. ειρ.:.4.. ρρΗ::ρ: τω:

ευρο ρ:εε::ιρω , φωσ ρσρ Με: ρσερι::ρ::: σ:

!:::.Μισσρι, Νο:: :Η ρ::·ῇᾶα ω..:.:, .1 :μέ πω: σα·

Ι π:: πιάσω: :::ρω-.... :β ρ::·[ειΕΜ :::ρίιερω,σαΙ :ριπ

€ θα:: αΙρρ::έ.: έκι·ρΜΙ::Ι:: άρρ:ρρω·.()ορ-εΙρσ:: .·'Ωια:Ι:

: πιο: ω::ρ:ρα:ΜΜ . ν: Π:: ρκέσσωρο::Π παρ:: πω:

μ πρ:: ::.·|:ά :::ρωπωπω ρορ/Μ:,ρκι ά:/2:::ρπσο πω::

[Ε ω::2::::: :Παω :Ι::::|Μ:. Ισεω σοσιιι: Αερριβ.

Μ.

:.:::ρρ::.

88

Πρ.

ω.

Ρ:::τ66.

Ι:ρ:ρίωσσι :::ρ:ρι·:ΙΒοριρρ: ω: :Π::ι:σ:ε:::σσ: ' :.Κ:::·ρι!Μ:ο.σωρ.:9. πωσ:: :ορρ:ρ:: σα,

ωρα:: Αροί:. Μ: Χωρα. σε :::.ρ. :::ρ:ρω ρσρ::

Μ::
:::::ρσ:ε::: ροΠρρ: ,::ρ:ι: ωσ::Ιιι:ι· ν::::: ν:Ιερ:. :::ρ::ιίι ρσρ :το σσρ:οΩιω, :ιε ρσρ: οι:::ρωω,

9:..Ιρί::σ ι. :τωρα Ερσει:σ: Μ: Με: ::σρ(Η:ρω:, ω Πω”
.Ϊ

:Μάρ 2. ΝορροΠ:ρρὶρΪωσσιρσωἰριΒι::σ::ἰρ:ιι:::ἱσ- Β::::::ω εεε:ριίΐ:, ::ρσΙ:ρεωί-ρ:ρ:, σρωσεΐ:νι

άρπα σα:: @ΜΜΜ ρσ:ρ:ω ρει:ε::ο:ρω , σρ: ω:: ρ::· :σε Επι:: ορ:::ρσ: ρσρ :::ρρερει: , Γ::ι.::::: δ: ρσρ

ρ:σσσ
σ

:..4Ι:/:ανσ:ϊ'.
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1)ι/ρ. Χ7Πά. Π·Φωτο: άε?ωιίι Ρ. .ΐι·ό?ίσ ΙΧ

ττιοόυ ριπΪουτἰι , Ϊοό οτιιυιι ί·-υτυι·π πιο ρτιοιιιιιι βιτιιω, ιιοιι ερ' σωμα άΦ767ΜάΜυ,ιπτρΝι ιάιιιιιιριιι.

ιιιοτουιο οοιιἴοοιιι ροίΪουτ. ()ιιιυ ουιιιι όπου!» πω”απ” , άι οπο που άι!ρωιτιιι. Ετ Μι. 3.όο

:τι ρι·ο αυτ, δε όο Ιοειε ουιοιυιτιουο, δι όο οουυοι·- Πυ. πυ. ι:. 19. ΚοδΪὲΪοϊ£άβ ουιι·ει·σιιιιιι·._β "παπι

ίιουο ιιι Ποιιυι , οιιιιιι ρου: νιο!ιτιιιι ιοΒουι, Για· τ? Ιι!ιιάιιιυ »Μάι υιιιιιιιιιιιι Μέ!" κήποι: "ε... «πώ

ι·ιΠιιυι ιο (οι·ιριιιτι οιττοιιτ ριιιιοορτι δτ.οουΠΠι, δ: ιιὐιουσ/ἰιριιι/ἐιι: ( υοιυρἐ Πουτ) οιιι ιιιιιΖω ιποάῇ

Βουι ιυ·ιροΠιυιιιι υου ρτιιοιριιτ , υοοοΙΐο οίὶ απ, μι· ιι·ιιιικι·ρωβιι άοιιιιιιι/Ειιιιιιιιιιιιι ιατροι οπω,

ουοό ροι· Ιοοοιιι , αυτ υιτυτιιι νιτοι ιιου ροτοι·ιιιτ, άκου υπάιιιιι·ιιι, σ02/ΠοΜ7-Φ2Ππι€Μ,άιΙο2οιιτηρι πο.

' Μπιτ”, σοκάκια» Μιάου, αάισάυιτ άερπαιιιιιιιιιιό ροι· οι·ιτιιιιιι ροτυιπο. Ιιιυόοιοι ουοουο εμπι

ουιυι ιιυΙΙιιιι9:1υυτ , πιω ιι:ιοι·ιΠτοι ιιοιι: , τω. ιιικιιθιάηιιιιιιπι πάιιιΙριιιυ. φαιά ιιιι0ιιιιιιέπιπάτ,βά

.ιΜΕ

υυτ όιιυτιιιιτ οπως οικω, ίιόουι οι·ιιιιυιοτιο

νο! όο τ:ουοτυο τυπου, πιτ ιό οιιυ ροίιτἰυο ίο ότι·

.μιάκοψω"απο , φαιά οποιοι· : που: ιΠισά (μιά

·υιι!ιιαπιτά ωεπιύΜ που οιι!!!ι.ι· , [Μ οιιυά νοΙ:ιιισιυ/ἰι

ρουοιο ρο$Ειιτ : ιττιιιιου υοο ιιι Με ο: ριι·το Ποι απο ι·ιιιιιιιιιιι:. ΜΔ "τι ρι·ορ0°ιά ριωιτιι βια. Νιάἰἱ

[ιιτυοιουι όοοίτ ιιιιτόιυιιι, ουορι·ιιυυ ιό Βόοιυ, δ: '

ίιΙυτοιιι ροι·υουιιιιτ ι ιιιίριι·ιιιουιυυε ίυροι·ιιιτ. .

ἴιΙτοιτι ουοιό ιιιοόυιιι ι Βου υιιιιιιτιι ίοΙιτιε πτου- τ

όιιιτ , δ: Βου Πο νοι:ιυτι , 8ο ιό νιτοι·ιοι·ι ιυιιΠιι '

Ι

πω» ¦ισιιιιιιιβάιΙάικιιι :Π, βιι·ο ιπι!υει·οιωτιιο, μιά

ΜΜΜ” ουσια: , ό· υιωιι|ιαι· £συ/ιάΜάιιΜ @ι ω..

οιΙΙιτάω», τι: οιιιικιιιι ει· οιιιι/ι”τειιιι ι!!ο/δι!ικιιιιοι , οτι!

που πιο: , άκωβιθισειιιι , κα· ΜΜΜ:: Ετ ἰυ Ευουιι·.

όιίρουουτι υοιι όοίιυτ , ντ Μίκι οιτρΠοιτιυε. Ευ· σ. οτ. Ν:: που: Όιιιιιιιιιι/?ὲ ιιυ!ιιιι/έι!ιαστ-βει·ι,ιάιιι

όοιυ τυοόο υοι:ΑυεοΙιτ ιιιιυε ίυΒιοιουε όοίυιτ 8ι·ι- ρι|βιιιβιίιιέψ,/Σ ·ιιι·ΙΙιιιι: Ε: Β ιιι ιιιιτουιο Ιοοο οι!.

τἱι,ουυ ροΙΐουτ 8: ιιι υουο αυριο ρο:ΐουοι·ιτο, 86 Μ". Ετ ·υι!!ιι.Αυουθ:ιιιι ιιιοιιτοιυ όοο!ιι·ιι·υυτ Ρι·οβ

ρι·οροίιτιιυ υοιιιτυόιυοαι οοιιΐοουι: οιίι υυΠυιιι .Μ°ύ° Βιζςτιι. ω. Που ιιοιι όοΐυιιτ, ουιριιτοιιτ,

ιιιυυοι·ιυτ ιό ιοΓυτοουόυυι , ροίτουιιυ ιιι ροοοι

τυιυ οι·οιόοι·υιιτ, ΐυιιῖιιοιιι ιυιιιΙἱυιιι,ντ μου. τι.ι.

άιρι. ι8.#Π.7. άιΒιιιιΖωπ Σ. αυτιά δωτιιιιι άι.

Ιυτοι·ο π.. ουιυι οοιιίυι·ιυι ιι·ιοι·οιτυι· ορρουτι

πω. ιιοοιυε οτιιυιυυτ ιόυιτυ τυιιιιιωτιιι ιιυκιιιι

οπο τιποτε. ΑΒιιυιιυτιιιουι, υοίτι·ιυι Γουτ. οίΤο ιιι

. τοι· ΤΙιοοΙοοοι οοι·ιιίΠτυιιιι , οιιυουο ιιι ουιτιιυιιτ

ουτΗΒιιυιι Αοιόοιιιήε ι·οοοριιιυ:Διιι ιιοιι ροΠο ορ

ροίιτιυι ίιιιο οι·ιοτοόοϊουόι.ΕΒο ιιι οουίοιιόιτ ΐοιιτ.

ιόἱοουι υου ρι·οοιιυιι, ι:ουίοο ι:ουττιτιιιυ νο! οπο·

υοιυιοίίο , νοι "Με ριοιιιιιιιυι: οίιυι υοίιτι αυτ.

ρι·ουιυι!ιίΕιιιοΓοΙἰόιΠἱυιοουο όοόιιι:ιτυτ· οιιιυυυ

τυοι·υ,ντ νιόιιιιιιι, δι:ιτρτυιιι οι·ιου!υ, ιοοοόουτί

Με, τοτ ΟουοιΙοε δι Ριτι·ιυυτ οι οιτιου!ι ιυιιτιι υσ

Βιιιυ Γουτ.ιυιοι·ριοτιιιτιυιιι.

Αό ρι·ιυιιυι ΐουτ.οιιοιό ιυτιιιτοε,|Μ.βο. αιιο- ι

ιό .ιιιέκ.τ?.νιόοτυτ ριιιιο οιιιιι ρι·ιιιιι ιιι ι. ω.ι.ιω

οτιιιιι ιόυιτιι οοιιτιιιυυε ιυτο νοοιτιουοιυ ιό ε

όουι, ίοουιιόυιυ Αυουίτ. ριι·ιτι οτι-ο !υΒιοιουτιι

ιυιιιΙιι ιό ίιΙυτουι:·υιιιιβά ιι. ι το.

-νυόο ρυιιιυιιι τοίτιιιι. ουο Αυουίτιιιιιτ ιΠοι·οιο

νιὲ°βπιότι ροι:οιιτοτοτυ ροοοιυόο ιυιιττοι·ο ροτουι

τιπιι ιό ιοᾶο οροι·ιυόυτυ , ιιου οί! ἱυτοΠἱ

όο ιιιιιιΠιοτιο

ρυοιτοι·, ίοό ουυι Βιι:ι!ιτιτο, όοίοιΕτυ νυοι·ιοτίι ιιι-κι

Ιιοι·ιιιιι , ουιο ροοοιτουριορτοι· ροοοιτιιιυ ίυυιι·ιο

υυιιτυι·. ςοΠιΒιιυι· οι οοό. ουι Πουτροτοιιτἰιυι,

ουιυι ιυτο ροοοιτυυι ιό ι·οοτοοροι·ιυόυιυ υιυοτ

ιιιίτυι,ιρροι!ιι, ΡφάιιιάιβειιΖωι::ιτι ιιιιροτετιιιυ,

ουιιιι ροοοιιιόο οοιιτιιυιτ , υου νοοπ ιυιροιου

τιιυι, Πιό όιίΕουΙτιτουι ιό ιοᾶο οροτ·ιιιόυυι :Σουι

ι·ικειά οποιο ρεαιιιιιιιιιιιιιιο άιιι ψάραιιιιΙΖά, “αυτάκ

ιΜ Ο άξήυ#ΐισ8. ει: 2ιτρινιιιτιο άου0ιιΕΠάτ "τ" , α·

άτ]]ϊευ!ιιιτι ει·ιισιιιτισ ιο]υςιι. Ετ ΐοο.οιρ. οκ ι·οΙΕυε;

τυο, υοο ρπυυΙοι οι ιυοι·ιοιιτοτ, υπ: ιυίιόο!οτ , ιό Όι ά τόιδιιιιιιιιι «Με , οάιιι έιιβιτικι·ιιιι Μια σπιτια,

οιιοτ υυΠι ροιυουἰτ Ουιιίιιιιιο επι υουτιι , υπ οιιιά .ι!ιοιιιά/ϊιιι άῇῖευἰιάιιβατἱπυ ε? νύι ειμαι..

υπο, ίι!τουι ρου οι·ιδιιιιΙο , νΠυιιι ριιι·ιτυιιι ποιο-ο τω: ά|ιμ.ιιιι βιιιιιιιιηιάιΙιπωι.ι ώ· ροι·|.2·ισσιωιτιβωι:

όιιιυι ιό ίιΙιιτοτυ: νι ρι·ουιτιτ τοίτιιιιουἰι ιρίιυε ιυ ο Ρ2°σσιω4$ . ό' Μάτϊιστάϊαρισιυριιι οριιι!ικι[ιιι!ιιά

τ. δ: 2. ΐουτ. ρουΠιιιιο ιΠυό, ουὸό ιυιτἱυιιι ίιΙυτιι ἶ “ικά Βιιιιιιιιιιιιριιιάι·ιριώΠάιτ. Εοοο ουο μότο

ιιι ω." όοᾶιιυἔι ιυοιριτ ι νοοιτἰοιιο ιό ι·ιόοιιι: ζ δ: ροτουιιιυι , ουιιιιιυιτιιιιυουτιό τοέττἔ οροι·ιτι
ουτο ουιιιι ,ό Ποιιτ υυΙΙι ιΒιιοΐοιτ οροι·ι ιό ίιΙυτοι:ιι

ροι·τιιιοτιιιι, ιτι υοο νΠιιιυ ιιιιυΙιυυι ροι σιωτιυω,

ουσ νιιοιτ υοιυο ιιιουο υιοόο (ιιυτοτυ ίυοιιοπο.

νοοιτιο ιυτοιυ ιό Ηόοιυ. νι Γιιρο τοίτιτυι·. ρουόοτ

ι υιοι·ι δι Μι νοΙυιιτπο Μι, ουιιι υοιυο ιιι ροτε

ίτιτο ιιιυοιτ.ντ νοοοιυι·. ΑΙτοι·υιιι πιο οοττιιιυ ου,

ΑιιΒιιίι:. ιιυΠι οοοιτου Μου ιιοοιίΤο ΐυΠΐοιοιιτ

ιιιιιιιιιυυι ιό |';Ιυτουι οουίοουουόιιιι , ρι·ορτοι· .

ουοόουιιουο ροοοπυιτι, ιυτ υιυΙτιτυότυοιιι ροοει

τοι:τιιυ. ι:.ουιι τι ιόόυθ:ιιρίιυε ιοΡτιιιισυιιιιιουιό

ριουπουτ, ρι·ουπουτ, υιιο ιυιιΠιι ίυυιι·ιυι ι ουσ

ουιιουο , ρι·ορτοι· υοόουυουο υιοι·τι!ο. Αυ!υι·

ότιαι ιιιτουι υοο οι , 8ο ι ιιιουτο τιιυτι Ποᾶοιἰι

ιΠουυιτι, υιυι υυΠυτ ροι:οιτοτ·, Ϊουιοι ροοοιιιόο, .

ιιι οιιιι Γουτ.ίρουι υιυοι·οτ ιοιυιοουόι. Ήοό τ:ίιυι

ιρί`ο όο τοιρίο ι:ουττιιιυιιι οιτροιτιιτ τυοι·ιτ, ουι όο

ροοοιτοιο Βάι” οτι ιυίτυε, ορροίιτυιιι όο ιΙιτι Γου

τιι·ο υοιι ροτυιτ. 8οουε!ι ριου. ιιι ιόόυ&ιε :οίτι

ιυουυε,ιυΓουο νΙΗιόιΙτιιιθ:ιουο όοοοτ , ρυυιτιο

ιιοιιιόυ.ιιυι ιόιυτοιιι τι. ροουιιτι ροοοιτι.

2.Αυουίιιυυε τ.. Και·ιι&.:άρ.19.τοττι&ιτ ουοό

 

ρω. Η. άι τιιιιρ. όιιιοι·ιτ , ροι:οιτυιιι ιό ιιιοι·τουι

π.. , Ειδα» μέ? ιιέιιιτισιισιιι 1)” μι· οι·άΜιιι Ποιιιιιιι

κοπή Ιαβι (Ϊυ7ι/Ϊι μου ορρκέιιιιι[ι·άτειιιιτπσω , σ·

ιάκιι[ά ιρ/Σιιιιέπιτιάιιι, οκά ι·ισσιιειΙΜικ.ι οἱ' Πιο, Μ·

ιιιάειιιιοβπιύισ.τ ά!ιιάτιιι·. κιάάσιιάιωι ρ.υ.ι ιιι Με: Μπι

[έπεται ιιιιιιιιι ριικιι/ιιιιοριιισιιι Μπι· σάπια: ΐυυ.

ιυυΒιτι@ΜΜΜ άι οκοαΜουσ ρι/]ὶιιιο ιιι υπο νέα: σου·

` · 7ο”. 3. Π: Η”.

όυιιι ι·πιοιιο ιυυιιόιιιτιοι·υιιι ιυ2ιΠουιαι , ιρροΙ

!οτ [.ιιι!ιι.ιιιιιι , 8.: ιιυροτουτιιιυ ουιιιι ροι:οιτοιοι

ίυυττιιό:ιουο ι!!υίτι·ιοι·υυι ιυιυ!ιοι·υυι,οουτιιυυυτ,

νοι:οτ άφτσιώά“Μ. ΟουΒιοι. ΙΜ!. το. 67. όοοοτ,

όυουυι ιιιοόι: οιυοι·ἰ ροίΤο ροοοιτυαι:νιιο ροτοόο,

τιο ιιι ἰΠυό τυοιόπυυε, πιο, οι·ιυόο , νι ροίτουιτυ

ιυοιόοι·οιιιυτ, ιιυιΠο Πυοιουιυι·. δοό ιο ΐουτ. έ”

έτι/ιι. ώ· 'Ράιι·ιιιιι ..άβιο.ι:ιιιιιι·ιι ι/Ίιίαῇ!. ιιοουιτ υοιιιο

ιιιιο ιυει!ιο Βυτίο ροκ Ουυττυπι οιπο Βουιιι, ν: ι

ροοοπο Ιιυοι·οτυι·ιοτοο ιυ ΐουτ. άιιεκτά. ροι·ιιιιΙ|ιιιιι

ροοοιτυυι τοΠιτυι· ιυ υιο νται ιιυιτιιιυτυ ωραιό

τουόυιιι υοοοΠιι·ιυιιι. ιιιυι Ρι·ο ο80:ισιιουορε/]τωο

Βοιωτοι ρι·ισάιιιτοι· "οι", που ίοΙυιιι ιυ Νοε, Μ!.

ιυυ!το οποτε ιυ τρίο ροοοποιο. Ει·8ο ρου ουοόο

ουιιουο ροεοιτυιιι ιιιιυοτ ιυ Ιιουιιιιο ιυιτι!ιιιυι,ουο

ροΠιι Πουιιι οι·ποι·ντ ι «κοπο ι·οιυι·ειτ.Αό μου.

ιιο8.ἰυ δευτ, όποια/Ι. Η υό ιιψ ρι·ορτοι·ροοοιτυαι

ροτΓουιΙο πιιιττοι·ο ροοοιτοι·ουι , οιιοό οοΠιτυιιι

ίυιτ ρι·ιιιιο υουιἰιιἱ, ότι ΑυΒοΙο , ιΠυό .υ. τυίτ Ροβ

ιιυτοοοόουι,ουοτιτυ υοιιιο,ου:ιιυ ΑυοοΙυι ροι· ιυ#

ιυΠιιιιι ίυίΠοιοιιι οοτιίτιιυτυι τ”υιτ ροτουε ιό που

οουόι οροι·ι ίιΙυτιι, ουοό,ντ ρι·ουπιιιιι οκ άιοΒιιβ.

ιιοιι ιιιιὶττἰτ ροοοποι ρι·οριοι·ροοοιτιιυι ροι·ίοιιι1οι

ίοό ΓοΗιυιιυιιτιιτ Ριου οοιιἴοουουι,ροι (υυιι·ιάιο

υοιιι ιυιιιΙο οΗἱτιοιε 8: νυοι·ιοι··ιι. (:ατοιίιτυ οιιιιι

Αυουίτ. ιιτ,!ιοι: Ρο#ὸ,ίου κάέιιιιι·ικιιιέιάτιο , ιιι ρα:

ιιιιιι ροοι:ιτι όοοΠο ροοοιτοι·ι, ιιου ιιιτο!!ιοιι όο

ροοοπο ροιίοιιιΙι, ω ουοιιιιι!ι, νι του1τιτ τ·Χ

Ηυ 3 ιρίιυι

Μ.

εφωιιι2

. τι.: υπο-πιω

. Βουόιιιιι ρω Μι..

ροτουτικ ιό ιοάο οροι·ιυόυιυ ίιιυ- πιοιιἱιι.

π.
Θου/ιι.



οι: ΧΧ ν ΙΙ ι. Πε απ:: ..ειωε Ρ Με.πιο

οι: , ιιιιιυ:οιιυιιι , :μου 8ο ρι·ο οο ιιο:ι οι: ο::ιιιιιυιιι : νοι ίιΒιιιίιοοι·ο οιιοά

ιριιιιιιε , οίιο ιιιιιιυ: πιο, οιιιιουο οιι0::1ιο: 6::υιιοιιου ριοιιιιιο:υ:ιιοιοιυ

υο‹ι οοιιιιτιιυπ ω: Λάο, οιυο:ιιιυο ιιοειιιιυο ροο :ο , ν: :ιυιιυ: ρι·ο :ο στο:: Και νιιιειε ριιισιωεμεείο

.Σωεω:ρωυ8_ ΝΝ] μια: €ηι:, φοροπο: :οάο "απ, ν: Αυιιποιιυε ω. ε. :ιο ροοιιι:οιι. ι:ειρ.8 πιο

οροι·οι·ι , ο νοιιο: :οοο ιιιι:οιιι , ν: οιιιιυι νοιι:ιιιι:, ρΙεΙυειιι ωϋ:ειιι: εΙομι:, ω: οι:: ορνεριο,/ικέιεικτ::ροε

:ι τι . ν οι ι :ι”::Νιιιιο ει· επει- ωεωε.Ωω μι: που" ει? εοφ: , ιυοιιι: ε:: απο::

2::. έ;:°“:;ἔ2ἰ°;ὶ°ΪΡῖε;ἰῖ.Ἑ.;. Μ"“°α .&Β9": [οη:91Μ7'"Μ4βιβεριε.Αιιοουι,ν: Αυρυίι. Γυριέι,ει'ε

|ψ"."Μημι... 42 .ι.ι...."8ι.ιιιε,εωε σκοπο.: ω” κά:: ριωκιπωιαι: μώρο: οι Με· ω:: οι? άοβΜ7ε"$ει%Μ:

:ιβι:οι·ο οπο. Οριο ιιιιτιι:υι:ι , ο :Μαιο ρ:οοοορ:ιιω :ο ρ:οιιι:ιο:ιιεκ έωρινιάεπιει· οτιωι·,ειε 4:40 ρω: εφ.- “η

ίοω:Πο: , Β:::ιο,ουι; ιιιιιιο οιι οι·ιριιιιιιο ριπή: [ω. πω. Α: :::ιοιιοιυ Κοίρ. ροι·οοιιΒ:αι:ιτιουοιιι ιιι ω '
- _ . . βοά!"

ω: ιιιιιυι·: Μ:: :οπιει ν: ιιιοι·οο: ρι·ορ:ο:ορυ: ι:ιο- ι:οιιυιιτι ιιο:ι :οιιι:ιιι· ρο:οιι:ιο .ο :ικιιυιιι 5 :μια οι· .;..ιε.»...ιιιή

οι:οι·ιιιω :ιιιιιρειοιι:ι: , ιιυι Νιου: Πιο ιιιοι·ι:ο ιιο ιιο:υι· ιιι τω.: :ιιι:ιιι^ει ιιιιο:ι ιι:Βι::ι|,ουα ροκ 8:::ιοιιι κι: οι ω:

:Μό

ιρίιυ: ιιιιι:υτιυ , ουο ρι·ο

ιιυιι·ο ροι· :3ιιιιτιοω οοο

98° Μ: εοφ; ωιΠο:. Άει ίιιιι:ι. ιοουιιιτιιο πω. ουο ρα· οοιιιΐι:ιιιιιο:ουι ιιο:ι ωιιιωι,τω ιιιιιυυο:υι·; ρο:ιιιιι- Μ:: θα

ιδιο ωιειιιΒωΔω οι , διιιειιάν :.ιη.εριιι. ρΙ.σεω·ο ::ιοι:ιοιιουι νο:ο ιιυιιιιι Γυίιιοιοιι:ι: :οιιι:ιιι· ρο:οιι-'

.Πεε,οκριιοοιιοβς.ήδι. 8ο υιοιιυιιι,οιυο Που: ριπ

ριιιοι: ιιιιιιιιιι ιιιιιιοιου:ιο ωειιειιι.ι.: :ο ίιιιυ:οι:ι

οοιιίουυοιιιιιιυι.

μ. Α:: ι . προ. τοπια ιοιι.8οι·ιρ:υι·ιι: οι:ει:ιι: ιιι:οιιι

ιΜιν.:#"· 8ο :ιο Γιιι:ιιι·ιιθ:ιοιιο ουκιιιι ιιυι::ι:οι:ο: νιιοι·ιοι·ιο8ο

-ρ'”° 3· ιΙΙιιίιι·ιο:ι::ουιιι: :ιορι:ιο ιο ιιουιιιιο,ιιιυ ιιι νιιιι: δ:

Ροα;πιο ποιου; ει:: :πιι::ο: Ο , ι·ο:Μι: ν0ιιιΜποΠ1

ιιιιιιοιιουι :οι οοιιυοι·ίιοιι6,8ο ορού @πιωΜπρο

:ου:οι·ιι:ν: οριοΒιιι Ρι·ιψει· !ιιυ.1.ειε Μιο4.8Μ.οορ.Ι2.

οι:: ιιυιυιιιιο:ιι ιιουιι:ιιιτιυε , @Μμια , ιιιςυι: , ει.:

ρι·οβιιπ/ιθι ιπΖι:ειειι: , πιει: ευπβσειΜΜ: ροιιεἰειιε ορ

ρτε]]ι , ώ· Μ: εἰι ωωειι:ΜΜΜ , περιεεάεσερ:ιοπε:

|ιε.ο: εκιποοι·ε ·υει!οπ: , μι:: πω: μειωεεεω ι.ιι..ρ.

πειι:,ν: οποιοι» οικιακά:: 42' «ΜΜΜ, ιαπ:ιιυπ Αφοι::

:ιο :κι ιιο:ιιιι::ι , :μια Προ ιιιιιιιιιο 8:ιιιιο οσοο:: νοι

ίιιυριιοι:ο: ιιιιιιοιοιιο, ν: ..ο ιιοιιυιιι ίυροι:ιιι:. νοι

επ:ω: ιυιιιοιοιι:οι· οι:ρο:ιι:ο , ν: :οι Βουιιιιι πω::

ιιυιιι ειιιιιοιιο ιιιι:ιιι·ιιιο ι Δε: ροι· οο:ιΓουυοιι: :οιιι:υι:

ιιιιιιοιοιι: ρο:οιιιιο :κι οοιιΓοουο:ι:ιυω :οιιιιιιιυιιι,

ουο οι: ιιοοοΠιιιο νιιι:οιι.

ειιο·1°ιον.

@κι ρα&'0 βιο: ..ω.ει...- φω..πει:ε2επ:ιε επ:ω άά%ΙΖΗΜΜρτεερεοπι:ει Ρ

Πιιουι:ι: ι. .ιει..:.ι..ιιοι.:. :μι νοιιιι που.: Μ'
ιοοὶ

ρ!ε.ο

3%ΜΜιωι 5 »φαω ώ· ικβ::: Βεριικιε:έρνο ΜΜΜ:: ιιιο:οι·ιιο , νοι :ιο:ο&υ ιιιο:οι·ιεο , οι:: ι:ιιιιιιίι:ι .ω:...ωμ

μ.. ικά:Ιειωιπιθα:/πρρΙ:σε%,·υι πιο:: οι σου:: εἰοΜΜ· ει” ιΜρ:ιιιιιο οι: Με. νι:: ιιοι:οιιιιιι:. ε. ι)ο αιιώ

ρι·εβεκείι: Μιά:: ικιιιωιετο:ετκι,πΕί ..ωιρε.:..ι: Βειωι Μ. :κι ουο: ιιιιιιο νιιοιιιιιιιι ρο:υοιιι: οι.ιιιιι.ι..2 ε..

ρι·.ε/Ιιιψ,ρουειο: ρι·εΠεπε: ειναι:: εβ. Πο ιιιο ιτιο:ιιιι ιιοι ιιο:ι:ιιι . ουο:: ιιι ιοΒο Ευο:ιε. :ιοοοιιο:ιο οι: :κι

ιιιιρο:οιι:ιε ιιι:οιΙιρο οι:.Ιωοπ. πο. δ: Ροι:ο:. Σ.οοιι: ΜΜΜ. Όιο:ο:ιιυι ιυθιοιου:ισ τουιοιιιο Μου: ρι·ο

Ρ..ωι Δε! ΤΙΜΉ. ιιι:οιιιΒιιυι· :ιο ιι·ιι 1)οι νίουο ιιι ε

ιιο:ι: νι:ιιι ρο: ιυιι:ι·οάιοιιοιιι ουιιιιιι οιιιοοοι: δ:

νι:οι·ιο:ι:,οιε αΙιριακεΙο , ιιιοιυι: Α::ιιποι. οικβι·ιεει·

ει...» ειιιι|ει.ρει ωει·ειοικηΑιι ο. άυοι:υυι οι: οκοιιιριο

Αιι:ιοοιιι, 8ο ΕΓου.· Κοιρ. :ιου:ι·ιιιιι και:: οριιΤο

ραιιι:ου:ιειω :Πιο ω. απο:: οπο:: οοτρο:ι: Μυ

ιο:ο; Μ:: ιιο:ι οιιιρο: :ιοιιο:`; αι ιιοιοιιι:ο:οω πω:

[πιο : :ιυιρρο :μι οο ιριο :οι:οροιο οποιο Πιο :Μαι

ιιιοιιοιιιι:υ:, ν: :οι::υ: ιριο ιωεω. Με. $.Πεω.3.

κι· ρ. 9.86. Μ'Ι.Ε.6:ι ι. Αυ 3. νοιιιΠοι·ου:ιιιω οι: απο

ναι.

κ”επ:ω·

μ. .4ιυ:ίο.

Έβο

:οιιοιιιε ιιιιιιιι:ιιιυ: ρι·προι·ιιτιι Πιο: ιο ω: νιιιυοι·

οι: ιιιίιιιυ:ιοιιο διο:οιιιοιιιο:ιιυι, ιιοροιιἀοιι:ο:ὲ

νοιιιιι:ιι:ο 8: ΔιιιΒοο.ε. ριιι·οιι:υιιι. νοι οοι·υιιιειά

ουο: ροτυυιοτυυι ω:: Γροέ:ιι:, ν: ο8:οΒιιι Ρι·ο:Σύει·

Μ. 2,. είε ·υιιο.ο.8ειι. αρ. 23. Νε:: έινε!ιριε.ιο ω.....ε

σκάι, παμεικευιιι:επιεπτει·ιπ:εί22:, οιιοά :Πιροκειι..

του: Δω” |οσωικε: ε.: Μεσοι ρετωπειιι: @απο μια

πω, 9ιειε/Ξειιρετ ·υπικει·/ϊ: .ο ι»ιρειι/δι παιιεπιύ:ε:, ε!"

·υ:ιεικε]ί θεοι? εστω» ·υ:ετοιιΜι· ροπιι:ε:, οπο:: ιρ!ιροτ

00β€Μ]Ι“Μ7°οΜΒ7. Οπειιιιυπ κοπηκε :οποιο ραπ::

. 8ριαιωπι 8.

,ο:οαΜΜ ιι: Α"8"#-[ί6.4·(°”. ς"β0,Μ.Ρ_8_ δ! ρω): , Ρςςο;::"Β Ποιοι:: παπά. ι22εμιοεφι.ι, πο: :ιιο:ι πιιιεκα!ι: ιπ[.ιιι:Ιο,

ιιι 8ρι:ι:ιιιιι δ . οίιο ιιιιιιιοι:ι ι:υρωιιι:οιι:ιιιιιι; δ: ιυ- Μ. ..ιιω.. Μπι ·υοΖωι:εω οικω: πω Με ποσά:: ω,

:ο οιιοι ιι·ι·ο:οιΠιιιιιο, ουιο οι:ιοιιιιιιυι· ορ::ιι ίιο:υιιι πάρει· Με:εεκ[ΜιρπεΠ ι ό· οΜ|:εμ8Μ ε!! , Μ:: Ωά

νυν, ιιι ουο :ιο ιοΒο οιιιιιιιι::ι ιιο:ι θ: :ο:ιιιίιιο :νοι ειππωρει·ιικοπ εευβι·ιικω , μενου:: <υεΙι·ε:ζιε , σε!

ουο: ιιιιι:,οιιο ροοοιι:υιιι οι: ιιιιιιι:ιο, ιιυοουιιι οσω

ιιιι::ι:ιιι· οσοι:: ιρι:.ιιτι ροι·ιοιιιιυι δρ:ι:ιιε δ. δυο

«μια ιι: οι: ροουιιιιι·ι οιιίιι:ιει:ιοιιοοοιιιι:, οί: :ιοιρο

οιι:ιοιιο ποια , ο: ρι·οροιι:οιιου ρατιιι:οιιιιι , ν:

οοιιιιιιυιιι:ο: $οιιοιιιιι:ιοι. Ε: του:: Μου: οι: , ιιοο

ροοοιι:υιιι ιιο:ι τοιιιιι:ι,οο ειιιιιοιιο :οιιιι::ι , ιυι::ο ιι

ω:: οΜει:Ιε.19.Ρ.εειιικ: Μ:: ΜΜοιΙΟΜ ρεη"ει·ειωεπ

και: Μικρα, Ψάρι ιιιιει:εω :καποιο πρεπει: :εισ

ινωε :ουιιι ιιιυιιι·υπι :μαι ουσ: ιιιιιιοι.ιι:ο:ο θ: , ιι::

ροΠιιιιιο ιιιο:οιι:ο: :οριι:ιι:υ:. Οιιυιο νο:ὸ οιιιιιουι

του: οι: ::υ:ιι :μια ιιιι·ο&ο :οιιί:ι:ιι: ωΙριιιιιω

δριιι:ίι:8. :υυι Με ροοιι:υυι οι: ::ιιιιι:ιει ιιιιιιειιο

:ιορουι:υι·,ιιου: υπ ροοοιι:υιιι Απεοιοι·υ::ι.Α::ιιιι:

5.Τ!ιοικ.ειω Βιιι)β/?.2.2.9.:.ι.ειι.3.6- 3.ρ.ε.86..ει·,

ι.....ι.3. ω: Μ:: ροοοιιιυιιι ιι:οιιιιΠιιιιιο ιιι βοείο

ουιο,8ο ιο ιιι:υι·ο, ίιυο οιιιιι :ιι Ποο ρυιιι:υι· ιο ιιοο

[οποιο. 8ο ιιι ΐυ:υ:ο:ίιυο , ν: ουιτι θι·οροι·ιο οι:ριι

οιι: οι ο..ω” οι ::4°ρο|Πο.ιτο. [Με άιβ. :ιιοιιυ: ιικο

υιιΠιοιιο ιιι Μ:: 8ο ιιι ίυ:ιιιοιάουΙο , :κι οικω::

πω: ροοοιι:οι·υ::ι νο:ιιιιιιυυι , :με ο:ιιιιιι ουοο:ι

οιιιροι:ι οιιιυι:ιιιιι:ιι: ιο ιυ:υι·ο Γιοοιιιο.

Δε! ιιιιι:ι οι: Ισια. δ. 'Πιο. ιιιιει.νοι ροοοιι:ιιυι :ο

:Μ """"η ιιιο:ιοπι ι38ι.ιεε..ιε ροοοιι:υιιι Βιιοιι:ιιιιροοιιι:ο:ι

:ις,ουο‹ι ο:ιουι οοιιιο: Οπικ. οι εριεβ..ιε ειεβτ:.·υειν:

[Οἱ.

μα” “κατ”οπο". δια:: ω». ε.: «Μπι σωιβι]ιοπο

ε·ι·ειιισπι , ε.. ε:: Με” ιιι/ιείε!ιω:ο , οι:: ευβυιιιι!εε:ιοι:ε

που σώου:: διο. Κοιιιιιιι: οιιυιιι: ρι·ιοριι:ιι:ει Γυ:ι:

ωιι1οιε..ω :ιιικιιιο :ιοροιιιιου:οι· οιιιριο:υ:ιι νοιυιι

ιο:ο: οιιιοτυπι οοιιιιιιυιιιιιοιο Βου: μι: Βιι&ιίοιιιο

ρυιιιι: οοΒιιιι:ιοιιιου: , ιιιι::ιι άμα!. 3. θεα .Πο ο!

0Π:#Μ Φ'ρκΜι. ν: οικου: οριο ιυΠιειο:ι: ιιιιιοιι: οιι

κιιιιιιιι :ιι βιιιι:οιτι,:ιοοοΠο ιιο:ι οίι: , ν: ιιιιΒιιιι: προ·

ιιιοιιιι: ρυιΩιτι·ιοο ρι·οτιιι ρ:κυουι:ι:υ:; ίου Γι: οίι,ίι

ορροι·:υιιι: :ιυιτιιιιι::ι: ιουιρο:ιι:ου: , ν: ροι· Βουιιι

ιιο:ι ίιο:.ουουιιιιιι: Πιο ροΠι:, ιι ωι:,ρυι:...ι:ι επι

:ιε οοιιίου:ιτο, 8: οοιιιοιιιιοιιιιο οοιιυο::ι.

Φαιά ρι·ιοι·ουι οπο. Βιιιιιο·ιι 1. Ρ.4ΙΙ.23.67'8. 3.

εικιι.3.οεπ.5. ωιιοιω.ιι,ιιοιυτωοοι ωεω:ιω: (οίδ

ε”.

Ωω...:

μουνι” !

οιοιιιιο ι·οιιιοπιιιι ιιιι Γειιιι:οιιι ρπορει:ο:ιι ιυιΠο ι:ι ω*

Λάπα : ιιι ουο ν: οορι:ο ιιυυιοιιι 8ο:ιοι·ιεριοριιι·υ:ιι

:οσο ιυιιι::ιοιι:ιιι ιιυ::ιιιε ρω οω.ιιου: , Μ:: ιριο,

οιιοά Βου: οοιι:ιιιι: ιιιι οιιΒιιιιιιοιιι ιυιιι:ιιιιιι

::ου::ιιιιιιοιιιιιιιιι οιιιιιιου:.

8οιι οοιι:ι·ὲ:ιιοο [απ. ιιο:ι ιιιιιιιι:.ηυοιι Που: ροιι:

ρ. ο:ιριιιιιιο νοιυιιιοιο:ιι ιιιιιιοιι:ίοΙυειιιιιιιιο: ροτ

ιιυιο:. διου:.ιι.ροίι οιιΒιιιιιο ιυιιιιι:ο οίι: ..ωωε,

δ: οοιιιο:ιυοιι:οι· οι: οιιιυιιιυ: ροιιο:ιειυιιι:ιοο:ι

Βιιιοιιιιι:ο οιιιιι οι τω". Επι: ρι:υυιΜυιιιοιοιι:ιο

τοιιιοτιιο

ω::

Ουιιινδ



Έ θ).

σο:: στο·

σ!::ΐσωίο

.:σί:::σ:σά: ::ο::ά:: ί::σ:::

Ό27β. ΧΧ7ί|Σ Ό: @:σ:σ: σ::'ω:& ? Σεέ:ίο 7.

τ

::ι:::ά:: :ά ί::σ::ι:: , οσο :ο στ::σσ ::σ::: ΠΙ:: σ:Ωσ

σ:ι·::: ίσ:τσο:. Β:·σο ω:: σοί:οτ:8:::::: Β:σ: Μ::

ά: σοσσ τ:ισ:ά:ο στοι::ά::::,ά::: σο:: σοι:ί::,οσσά

:ο: σο:: οτ:8:σ::: ν:::: ί::σσ: ί::::. Ε :ε οσο ν::::::::

ί:οσ::στ·,:ο ί:τ::. :οτσο::οσ: άσ::ι::,:σ::::::σ: σ::

8::::::σ: :ο::::::σ ω:: Αάσ :σά:σ:σά::::::: τσ:

:·:ι:: Ο::::ί::: Ο::τ:::σι:: σοοίι::ίΤ: οωσσ: σ::ι:σΙσ

τω:: Κ:ά::σσ:ο::::: : :ίσο σσ:Ισσ: :ὰ ::ι:: σ:::::::

::σ::ά:στ:: :::σσ:::::: :ά ί::σ::::: στωσ::::στ::.

ὅσα:: πω:: Τυ·:σί.ί:ίω:.. ά: |:σσετσιτ.σωσ:ά.:ασ.

οΙ:.Β::::τσ:. Ι:Ι:.:.ά:στα.ά· Ζώσα:: :::σ.5·4:::: : 2ο.

σ:::.1.σ.4.23:οφάκ:.4. σσ::ο:,::σ:σίσ:σά: :σί:::

σοσ: σ::εσ:τ::: :ίί: ίσ$:::ι:::: :·:σ::ά:: ίΞιΙσι::,

::::ι:: σο:: στωσ:Γι:ο: στ:ο:ο:::, :ο :σί: :σί:::σ::οτ::

ί::::ι:::σ:ο:σ:σ _, ά:σ:οά:ο:::· : ::σί:: :. @σε

ί:σ:. στο::::::::στ ε Βι:ο:::: :ά :στ:::ά:στ:σ: σ:

8: :σσά:ι:σσ:::σ: νο:σσ:::::σ , οσ:::: :Η , ::σ:σ:

Όσο: ά: ί::σ:: ::οτσι:: σ:τσσ:οτσσ: ::::::: , ίσ::::::

ά:τ: :: οτσσ:: , οσ: ::τ σ:ι·ι: ίσ:::ο::ι::: σ:σά:σ:,

:στο ί:ισσ::::άσισ::::: :ίί:θ:σ ,ν: οσο: ί:οι:::σι·,

ο: :σί:::σ:: ί::ι·:σ::σ:: , ::::::σσ::::οά: νσ:σο::::

σ:::ο:σισ,:σ:::: ο:·ά:σ::σισ :σ:ίσι:: 8: ά:ίσσί:::ο

τ::::: ::σί:τσισ οπο:: σε:: στά:σ::σσι οσο: :σ :

ίσιο σ::ί:σ::σσ: ::σί::σσ: , ::Ι:ισ ί::::ι:::σ:ο:·σισ

4 :σσ::::ι:οσ:τ:: :ι::σ:ά::ο::στ:: , Β:σ: οσο :σ:σ:

ά:σ::·:: , σοσ σ:τι:σ:: :ά νο:οο::::σ: :οσά:::οσ:

::ισ8: :σ::::ά:σ::τσ , ί:ά :ά :::ίσ:σ::σ: δ: ι:σοί:

οσ:σ::σ:, οωσσ Πω: ::::: ί:Ισ::σ: ::στσι:: :πίεσ

::σι:: οσο :::::σ::.νοά: ί:σ: στ:::: ::::ο::: ά::τ:σ:

τ:: οσο: :σ:ίσσ: ::σ:σ: , ::σ:σ: νο:σσ::::ισ :::σσ::

στο οι::ο:::ι:: :ο::σι:

::σ::::ι:: :οο:τ:, οι:: ::::οο: σώσω:: νοΙσσ:::::::

:σί:::ι::σά: :οσί:::σσ:: τ:::::ά:: ί:Ισ::: σ:οοισσ:·

::σ:,οι::ισ ά:::::σ:τ:: οσο: :στίσσ: πωσ: . :::::Ιο

:::οάσ :ο ν::ο::::ά:ο::: 6::οοά:::σσ::σ νοΙσσ

::::: ::σ:::::σ: , ::σί:: σο: σ::σ::::: : σο: ιιω:::,

σο:σίισσά: ::ι:::ά:: στσσ::::::οί:ο::σσ: :ι::σ:ά:

:στ::, :σ:σ:[ά::: : Οσο: σε:: :σί: :οσά:::ο :σ::ι:ί:

ίσα:: :ο :σ : νοΙσοτ::: :σ::::ά:οι: , σ:: σο:: :Π

::: σ:: ::ι:::ά:: :σί:::ι::: , οι: :το ά:σ(:σάι:σι:: :ο

σ:: :στίι: τ::σ::: , σο: :σ::::ά:σ::ι· , σο: :οι:ί:

ί:οσ:σ::: ά:::ο::ο. Ν:οσ: :οοί:οσ:ο: νο:σσ:::,

οι:: Πα:: :::ίοΙι::: ά::::ι::: οσο: ί:.::σι:: ::τσσ:,

οι::ο: σ:·ασ:ά:: :σ:σ:ά::στι:ι:: :σσΙ:::::σο:σ: ::

Ι:σο: :σ:τ:::ο:σι:: , ι·:σσσο:: :σσ: :ο::::ά:οτ: νο

:σσ:::: :σί:::σ:σά: ::Ι:: τ:σ::ά::::σσ: οσ:: :::: :σ:

σ:ά:σ::σ:σ:σ σοσ σ:: ί: ί:οσ::ι:: ::: :::: οι·ά::::

::σί:τσισ : Β:σ :ι:::ο:ο, ί:ά σ:: ::::ά:ο: , ν:: 6:

:::οσἔ: :ά::ο::: ::σία::Β::σ , ν:: :ο ::ίσ:Ι: :Ποσο

:οοι:στίσ όσο:ι:σι·ίι: ::σί::σι::. Τσκ:: οσ:: ::::: ::

:σά ::σ:σ: σ:::σ:ίσσ:,οσο ::τ::::: Γιο: σ:: ί: :σ::::

ά:οτ:: νο:::σι::,ί:ά ::ο:::τ:: σ::σ::ΙΤσι::σσ :Ι::σ:::

ἔσω” Μ:: ::τ:::.Ν:ί: ίσα: ί:ει:οσ:::::ο ά: οοσ::σ:,οσ:ά σο::

ΡιπσΒΜά ·

πο:: σού::

:::::::ΐίο

πιο

::8::ι:: σ:: :σε:::ι:σ: ίσ::::::ο:.Αάσ::ο οσ:ά:τ:: ίσί

ί::::::::: ά::στ::στ σοὶ:: , ί: οσ:άσ::ι:: ά:ί:: :ο ::

:τ:ι:ί::ο, οσοά :ο :σΙ:σ: :άι:::: σσ::::::: σ:ο:::ι:::,

ν:: ::σ:ο:: σοσ στ. Ιο:::::: σο:: ά:: :ο σσ:::::::

σ:ί::, σσί:::: ::σί:τστ:: :. :ισσ:ά:::::ο:::, οι:::σι::

:στίσι:: Ι):σ: σοὶ:: :οίι·:σσ:::, ::τ:σσ: :ί:: Α: σ::

::, :ί:: :οσά:::ο :ά :::σ::::::σσ: σ:::ί::τ:: ι :8::σι·

:οσά:::ο σ:::Γί:ι·:: :ά σ:σ::ίισσ::: , 8::ά ί::σ::σ:

σοσ ο:: :ο σο::ί:::::οί:ο:::. Α:οσ: :ά:ο οωσσ:

::::ι:: :ά :άσ::ι:ι:: :οί:::: σοσ ::::::: :σι:::: Μ::

:::σ::: :ά ί::στ:τ::, σ:σ::τστ:: ά:σ:οά:ο::: :ι στο

στ:: σσ::ί:::: :στ νοΙσο:::: Ρ:τ:ο:σσ:: οι:σσ::σ:

:το Ρ:::::::: ν:Ι:ο: ί::σ:ι·: :σί:ο::σ: :ο-ν:στο: οσο

σοίίσσ:; ί:ά ά:σ:οά:ο::: άσ:::::::: :ο οι·ά:σ:::ο

::σ:σ: δ: ί:τ:: ::ιιί:τσι:: σ.@ο ί:τ::: ί: :οί:σ:ι::ο:

οισο:: σ:τάσ::τ:: :ά ί::στ:::: , :ο α: οι:: :σ:8::

ί: :::σσά: :σ:σ:ά:σ::σ:σσ: οσο :σσσο::σ:·. Α: στο ~

::σσ:σ::::τ:: Πω:: οσοι: σο::::: :: ά:ίσ:::::,οσσά_

έ'ή

“ΜΜΟ ίσο: ::::ο :ο στ.::ο:::: σ:::::: στ:8:ο:::: :ασ

8::, ν: ::ίι::::ι:::::σσ: ::σί:τσσ::σο:ι:τίσσ: , ου:

σ:σ::ίο:σσ::ισσ:ά::, σο:: σ:τί::τ:8:ι ί:ο2σ::ϊἰίσᾶ

στοσ:ά:σ:::,ί::σι σ:τί::8:Ι::: :ο θεοι: :σσσ::στ:::;

8:οσσά σ:::οι:: ::ο:: οπο:: σο:: σο: :σσά :σ

ίσσ:, ν: Ι:οσσ::τ: Η:: στσσ:ά:σι::: ν::ιστ :σ:σ:

στο οπο:: ::σ::ι. Ιι:::::οσ:σ: :::οάσσ: σο::σσ:::

Ασει:ί:::οσι:: ::σ::::σ:.

Ωι:ο:ά ο ά:Π::σ:: άσσο:: ::ο:.:. άσο:: :σε , :ά Θ":22”

οσο: σοὶ:: σ::σ:ο:: Βάι:: σο::::: , σο:: ::::::ι·: ίσί:· :ΜΕ

ί::::σ::: :ι::::Ι:: ά:σ:οά:σι:: ἑι στοσ::έι,ί:ά ει:: ::- τω:: Μ·

::::σ: νο:σο::::,ο:σ:σ: :στ σοσ:: σ:τ:σ:::, ά:σ:τ:- '-##|Μ#- π·

ά:σι:τ: οσο :σΙΙ::: :ιι:::σί::::: οτ:8:τ::::: στσο:

σσ:; :σ:Ε::::::α, ά:σ:οά:::ι:: : :σ:σ: :οο:ισ8:

ά:::8:οι:: στσσ::::: ίσο: ίσΠ:.:::τ:::: :ι::::::: στο:: _ ν

::σ:.Ρτ·:ο: ο:σάσ: :οΠ:8::σ: :κ ΔιισκΠ.Έκσω. :ἐπὶ "α .

ε!. ::::τσ::ο::::σ: ::ι::σί:σσά: σωστο:: απ:: ίσ:Ε- - - ο ο

:::ο:: :ισ:::Ι:ο :ά ί::σ::τσ,:σ σι::σ:ι:: οτ:8:ο::::. Π::

.ο ::σ::ισ: στ:σει::ο σ::::ο:: :ά οσ:,ν: :ι::σ:,ν:: ν:

σο:ο: , ::σ:σ: σσσοί::: σ::ί::::σ :::: οσο:: :Ποσο

σ:οάσ ά::::::. Σ'ω:: ί:οσ::ι:τ , ί: σ:οσ: :ο:: στ:8:

ω:: Η:: :::::ισ:Π:σ: ίι:Η::::ο: :ισ:::::στ:: :ά ί::σ::ι::

:σσί:οσ:σά::σ,σοσ ίσο:: :ά ί:::::::::τσ ίσσ:τσ::.

:σ:&ο:,ί:ά τ:Ι:άσ::σ ίσ::"ο:τστ:::::σ:.

ν::::σ: Η:: :::οάσ: :σοίσ:::στ ο: :τοσ. οσ::σσ: Ή::

σ::σ:σ: σ::σι·:: άσσο. ά: :οί:ο::Βσ:58: οσ:::›σ8 :σοκ Ωω",

σοί::::ο: σ:οάι::: ΟΦ:: ί:: σ:ο::::: σο::ί:. 8::σ:

.0:σ: ω:: σ::Β:σ::: ίσί:::::ο::: :σ:ι:::: :ά ί::σι::σ Ρ",2Ψ/Μ

οι::ο:::σ: στσσ:ι·:σ:: ά:σ:σά:ο::ι· :νο:ίττ::: Λάο:: Μ, ;;:"" '

::: σοί:: ο::8ισ::: ::ά:::: :σ:::::: σ:::σ:σσ:στωσ:

::σ:: ά:σ:σά:ο::τ : :οσ::ι: 8: :σάσ::::: Ει::::Ι:σ,

σ:::::σ::: ί:::σσο: Οο::::σο::σ::: κά:: Β:: :ά

οι::ο:: ι::σσά: σ::·:::,:σ:::: :Πσά ά!ίαιώ.οΙ. Ετσι

:::,άσα: συσσ::Ζωι::,ΒοσιαΕ::τ σ:: σ: πετούσε πω:: ” .

@ο 8:ά :σσ:::::::σ: ί:οι:':τ:ιστ οσο :::σ:τ: σο· οσ.”υζ.

:σίι::σά:Ι:σσ::ο:: ίι:ί:::::ο: ::ο::ά:σσ: :σοί:οσ:σ

ά:: ί::σι:: :ο ίσ:, ί:ά :ο ::ι:::σ: άσσ::::::: σσι:ί::-5

::::οσ::: 8:τ:σ:σ::σ:. οι:: ν:::ισ δ: σ:ο:ι:τσ, σο.

οσο: δ: σ:::σσ::οσί::ισ:: :ο ::σ:σ: σο::ί:::: ::σ

:σ:σ:::Ει·:Ιοϊ.1:.3 ι.(Σου]ϊ:·ισ. ί:σ:σ:: Πω: , οι:ώ

:σο σ: :Ω ίσ:σι: σ:οι::ά:σ:::.::::ισ::: :ά ίσο:::::::

ά:::Β:: σ:: σ::ά:::σί:τσι:: σ::στ:: σ:σσοι·ι:οο:::,

ν: :σάσά:σσ: :σοί::: :τι οσ:σ:σσ: πω: ::ι:: ο:ισ

::::::σ: , ::σ:σ: ίσσ:τ::::. :τ ::σ:8:: στσσο:::οο:::

στο:άσ:::: σ::ά:: :ά ί::σ::::: ίσο:, οσε: :σ:σ:-σ

:σσ: σ:οά:ο: νοΙσσ:::: , οι::ι:: οι:: ::::::::σ σ:τ:

ά:ο: : νοΙσο:::: :Ιι:::σ:. -

Ε:τ:σ:σΙι:ισ ε:: Αά:σ: σσσσί::σσ: σο:::8σ::Φ Η::

σ:: : σ:::: :στο στ:8:ο::: , :σ:::::: ίσ::::::ο::: στο

:άσ:::: σοσ ίσ::σσ: στ::σ:ι·::: :ο Αά:::: , το:: ::σ

:σι:: ::ά:::::::τ δ: :ο ::σί: , οσ:ι:::σ: :ο :Πο στα

σ:τ::: ίσ:::σί::::: στ:Β:σ:Ι:: ::τ:8:σ: ::::: :σ:::::::

ιτ:ο:ίσσά:σά: σοί::::: ά:σι:σά:σ:::· ε: νοΙσοι:::

Αά:::ίοτισ:::::: :ι:::ι:: 8: στο::::::: στωσ::::: ίσο

τσσ::άσΙ:::, οσσστισσο ::σ:σσ:::οσί:::σά:. Ι::

σο:: στ:8:σ::: :σσ:::: ίσ::::::σ::: στο :άσ::::οοι:

ίσο: στ::σ::::: ά:σ:οά:ο::: ::::::1ι:: π: νο:σι:::::

δ: :σάσί:::: Ε::::Ι:::, σιο ::σ:::ο: ::ά::::::::, οι::

::σσ: ά:σ:σά:ι:::τ::: :σί:ι:: νο:σσ:::: :σσΙ:::σ:σι·

8::::σ:::σ::, οσε:::σσσι ::ι::σίισσά: :σι:Η::ίο:·

σ::::ι:ι· :σ::τ:: δ: στο:::ι::: σ::ι:σ:τ::: ίσο: :ο :Εο

::: :άσ:::: , οσ:::οσ: Β:ι:: οσσοτ:σσο ::ισσοτι:

:Πο:::τ::::: 8: στοσ:σσ:: :ά ί:Ισ::σ:. ο

Βασσά: ί:στ. ::::τ::::: ,ζίσ::::::σ::: :ι::::::: Βάι:: Η σ Π

ι:: Μ:: :άι:::::, :ά οσο: οσΙΙ:::ά:: οσοι:: σ::σ:σ::, ω". Με:

στωσ:τ::: Η:: ά:σ:οά:σ::τ λ νσ:σσ::ι: :σίοτι:ισ. °υ"Μ

(ισ: ί::::. :οσε: σ:οσ:::›:::οτ, ο:: οσο 8:τ:σ:ι::::,

Ποο:::::::8: σ:ττι::σ::οσίοτσ::οτ, άο::σ::σσ:,σ::

σο: ί::τ:, οσο :σ:σσε :σσ: :άισ:οτ·:ο στο:: οσο::

::σ: σ:εσ::::ο, ν:::σ: ::::τσ:ι:: :οοί:οσ::::στ. Η;;

:σ:σ: ν: Ρτο.:σ:: Μ:: σ. έ: νοσι.σ:σ. στου. 26. σ:: Η:

στσκω;το:



Μτίωτβ·ω:π

...τ παρ. :ΜΜΜ ια.9....:.. ...ει....ω .ι..ιιαπ ~

ττικιτωτα·ατ »ταάοτ,ῇττ: ::τ:ττΙ:ο.9, @τα απαιτώ/ιτι τυπικι- ι ιιοιαιεατιΡιιτ::τιιτ:αιιοτιοιροτι:τιιτια ιΡεωτττω σοὶ'

Με αάΜιτ·ττα, ώ απο: ὁ »Μπα ι·ιβιτατιτα· , φβι·στω ι Βια: Ματια ιιι:ιιοαι·: , ..το Πω: ..τω τ:οιιί:ιατ τω..

ψ ηη"πω, Βια ριιιιιιιτιι τωτιιιαατ ετατιπ,τιοτι :τιιιιιια ταοτ:τιτ:α

δω-ιτιοτιτ:τίια Γιιρ:τ·:ίι , τι: τιιοτιο , :τυο ιιεε ατι- ατι Γαιτιτ:τιι :οτιι:τατι:τιτιατιι.τω.

:Μια τω.. Πιιοτιι ιιοτιιιτιιιατια τι:ρ:ιιτι:ιιτ:τ τωΡω Ειιιιτι:τιι ιιατατιιιιιι , ι:τι ρατιιὸ αιιτ:ι·τιατιιτδιττι
πι.

ιιιιιινοΙιττιτατ: ρταερατ:τιττιι·. Κατω τιιιιι:ιιι. είται . τ:: τι: Τα·Μι.Ιτισ.4..άτβτμωτττ.Φ:φτοκτά.σφ.3. ώ· Μω..5.“;

ιτε: αιιιτιιια ατι Βιιτιτ:τιι τι:::ίιαι·ια, ίιτιτ ιιιρ:ι·τιαττι- Ιέια.ι.άσποτι:|έτα.:τι .27.ι:.ιτιιιτι:ιιιατισται·τεραι·ατιιτιι τταρττω

Μια, τιοιι νιτι:τιιτ, απο ραδιο τ;,ττι αυτια τιιιιια μι· ¦ :στα ριἰτιατιιιι ατι8ι ττατιι·ετατιω τι:ια:τιτι:τιτ:ι· αια τρώω».

ιι:τιιτοιαι:τίιιιτιρ:τιιατ. τιοτιτια,-τιτια τα:: Ητι:ιτ:τι:- ι ιοτιιτια νοιιιιιτατ:,αιιατ:τιιιιιι ἰτια :τιιτιι:τιτιιτιι ρ::

ιατιοτι:τιι ὶτι:ιιαιτ, ροίιιτιτ αιιιτἰιῆα ίτιρ:ι·ιιατ. ατι κατ.. :ατι τιοιι αρροτα:τ:τιτ,νοτ:ατιοτιέ τηα:τ·τιατ.ατι θτι:ιττα

τ:τι·ιρτοιιιοιι:τι. Νατια :ιιτιιιιετ: τ:οτιίιιιατιτιτι μια ττττΡ:ιτατ.09ττιαωτατα ατι Βτι:τια Γτιρ:τιιατ.τιοτι

:οΒιτατιοιιιιαι.ιε, 8:αιΐ:ᾶιιατια ι·:ι·ιιτιι ιιιτα:ιτιατ. τιιιι νο:ατιττιτ, τιτιιαια:ι·ρ:τ::ατιιιιιιτιιια:τιιτιι:τιττιτιι αρ·

@και ιιιριαοτιιιτιτ , ιιοτινιτι:τιτιιι· , ιαιτ:τιι τι: Με: Ροτιιιτιτ. ι.ι::τ ατι τω: ιιοτι-αρροτι:ιιτιτιιια Ρ::τιιιατι

οταιΜτα. τω:: :ιττ:ι·τιιι ιατοιαοίιτιοιι: ιιτι:ι ιτι ρι·οιιιτι:ιιτιαι αιιιτιιιτα ιτιττα οιτιιτι:τια τιατιιιααι):τα

::ιε μια: :ιτ:ιταιι. π τ ` . ιιιτι:τιτιιι,:ιτιορτασ:τιτ,ίι ωι:τιτ, ιιατιιται:τιιι:2:τια

Η _ Ριιτιαιιε ιιιοτιιια α :κιτ , ια: αιιιτἰ ια ρι·αιραι·αι·ι Ή :ττιαι·: , τιοιι τατια:τι απο να :ατιτ ιτο:ατίοτι:τιι τι-0

Ρήπαττζπστν τι:ρ:τιτι:τιτ:ι· α ττοιιιτιτατ: :οι·τιιια, ατι :μια τιιιιια ι ρ:ι·ιιιιτ. ρι·οτιι:τ:ι·ι : :ματια ταιιι:τι Π:τ.ιεετατιε τια

ρ:τια:τιιτ τιοτιτια Βτι:ι,:μιατ:τιιιαΡ:τια ραι·αιτ1τιε :Η ιι τω; ἱτιίι ιιτιἰιιἴιιατἐτιι αιιατιιιο οττιιτιια τιαττιιαιιεια:τιὲ

ιατιω,τττωτ:ατατρο τιοιι ο τι:ι·ιατ:νι :τιιτ$. τ τττ:τ:τιττιτ·, ιτια : ιιια:τιτιιτιι τιοιι τι οιι:ιιτιο. 8:τιΦια.3......9.α...... η9.νται τιο::τ ι τω.ττ..ατ .τι ιι::ιιι: ιιιτ: ιιιοτιιιια τατττωττ. Νατια ι):τια τω.
Μ: α.

7

.θά:στυλ

Σ): ραίτητα

ΜκΗΠ

τη.

Έτσι::

. πο.

Ἑτἰπιθ
.

Έι- ι τ

Σ:ττωτιδ

Νοτια

. παο αιιιτιιιο ει·ατι:, ν: Μπακ. ι.Ρ.τι.:ι.3.τια·τ.3.άκθ.3. ¦

μια μι· :καιω Με” τττβιτα·τ] τιτπτωτικ έκατσα απ:

απο»απαέ τ π:: ττ:τικέτει:Ρυ/β ι Ροτ:/?τωσ:πβφβτω ξ

τωρτ·τίιτ: , ω· τω” τι·υφία.τ. Πωσ: πω» φωπικυπ υι|:

αΒ,ρτττατιτ: .τι σωπιιικτ8πιτΜω άι”. ν:τ·ιατιι , Η πι:

ιιιοτιιια ιτιτ:ΙΙιΒατιιτ τι: Ριαιραι·ατιοτι: ατι ετατιατια -

ιιαιαιτιιαι:τια , δ: ατι ι·:ιιτιτια αιιιτιιια 8ι·ατιαε οιττατι- ι

τοιιττι,ν:ιτια τα, δ: αίΤ:τιτιιι· α Ραπ”. Μ. ι α: μι· ·

 

 

:·οπτΙ.6 7.8.9. ό· τῷ, ι-αιιιιε :Η , δ: τ:οτιτταδ.ΒοτΕ!.:με τιο::τ, τ:τιιιιια:τ ιιοτιαιτιι ιιατιιια ατι νιτιιιι ι·ατιοιιια

Ρ:ι·ιι:τιι:τιτι ι):τιπι τιαι: ιιιιιιτ:ἱ:τια αιικιιιιιτιι , τπτ ατι ζ

φωτια :οτιιι:ιτι ροΠῖτ , 8: ιι τα. οι·ιΒιιιαΙι ιιιίιιίιτ:αιι:

ιΒιιιιτ ιτι ι:ιιτ. δ. Τιιοτιαε αυτ: νιιιιτιι ρ:τ::ατιιτιι

αι:ιιοτιαι: ι):ιιε :ιτ:ιτατ Ρ:τττιωτ αιιιτιιιο Βι·ατιτ:

οτιιτι:τιι ιιτατιιιιι:ιτι ρ:ι·ιι:τιι:ιιτ:τιι ατι τιοιι: ιατιοτιια:

ιιατια Πτι: :ο ατιιτιιιο τιοιι Ροττττ ιιοτιαο ατι Πτ:ιιτια

τ:οτιιι:ιτι δ: ιατττεταιι. ·

Μοτιτια τα :τιατιι Ματ: Ναιιι ν:ιι):τιε ιι:Βατ

Με ρτιιιιτιιιι ατιιτιιιιιτιι Βι·ατιτ: , ιατ·ορτ:τ· ΐοιτιτιι στι·

Βιιιαι: , νι ή τιοτ::ι·ιτ:8: Η: ται τιιιιιτατιι ιιαιι:τιτ μια·

ττιτιι αιιιτιιιτιτιι τα ιαιιιτ:τιι τιοιι οιιΒιιιαι: , τττιτο

τα τια ιιαΒιι:ιιιιιτ πια, τιιιοτι Με ριτηαατατιιτια ἴτιἱτ ιτι

ιιιττττια οτιειιιαΙι,:οιΙατέι τω... , τ:αιιεθιτιτι:τιτια ρο

τωιτ.νατι: :οτιτια τιιιιιτατιτ οτιατιια αι8τι. τι:: :οτι

πα ρι·ιτιιτιιιι μιατιτατω. να τι:εατ Με Πωσ ιιτι

ταιιιιια αιιιτιιιιιτιι ματια: , απορω· ρτιτ:τ:ατιιτια μπισ

ιιαι:τόζοιιττα ριιιιιὸ :τι :τιτιια ν:ι :τιιτατιο Ρ:::ατι

τα:τίοιιαιιε :τι τ:ατιια τιαοι·αιιε , Ρι·ορτ:ι· :μπαι ι):τια

ιιι€τι1τω1ιωι- τιατ Ριιιιιιιτιι αιιιτιιιιτατιιετατια:: ατ :ιι

τω: Γ:τιιιιτιιτ·,ιτιιτιιιιια ιιι:ιιοαι·ι ι ιιοι:αια : (τιιιοτι 8:

τιιἱρ:Ια8ἰατιιιιιι :Η ) :ιιτια :ιιιιιι :α :ιιἱτατιο Π: ατιτ:

σπιτι: ατιιτιιιυτια ετατί;,τιοτι ροτ:ιιτ τα: .τα α ιιια:ιο

ατιαιτι·ιο : τιιιοτι ρτοἱιιτι: ιιιιτιιιτιι τιαι·:τ τ... Ματω

τιοτιι.Ροιι:τιτιο :ατιίαω, ατι τιιιατια ι):τια ιιιίαιιιιαιιι

τω· ιιιατιι ει·ατιατια τ:οτιί:ττ:τ. να τιοιι :τι :ατιβ πιο

Μια , τιιιΞι ..Με ι):τια τατιιιιωτιωτ τα τιαττιτιια

τιταιιιττι "Μι ττιιτιιιο τ:τατιι:τ·τ νο:ατιοτι:τια Παρ::

ιιατ. δ: τι: ιτιτ:ιτιιτιιι ιτι , τιτιοτι νιται: τ:ιιριτ , τι:τιιτα:

:απο τιοιι τιατι τατοτατ:τ τω: ιιοαά ίιιιαίι:ατιτιατιι

τιατιιται:α;ν:ι ατιιιιιτ: κά: ιιιιιιι τιιοτιι αιιιτιιιο νωτι

τι τω” τι:Βατ Γιιατιι 8ιατιαιια , 8τ:τ:τιιτρτ·ιιι:ιραιιτ

τιιτε:τιιτττ.φο ταα&ο ιιιιιιιιιιιοτιι ιιοτιιιιι:α ιιαι.α:ατιτ

ιιιιιιτ:ι:τιτια ατιιιιια ατι ιαιτιτ:τια.

8::ιιτιτιιια ἰ8ιτιιι· τιαοτιιιτ τω», Η:: αιιιτιιιατιτατι

τοπια. ιαταρατατα Μ: ιτι τω ι.. δ: ιτι ιρία νοιιιιιτα

τ: Με , τ:: ιτι ιδια α. :τωττω οτιιιιιιαιια ατιιιΙτια,

ατι:ὸ τα τιιιιιτια ει, αιιι αιιτιιιατιτιο α&τι α Π:ο ατι ία

Ιτιτ:τια τιοιι :ιτ:ιτ:ττιτ:Είτ :οτιιτιατιτιιοτ. τιιι:τιι :ιτ

ρτ:Βέ τιο::τιτ $τωτιατεατ.τοι α.αἰιιῖ.α8.τιττ.α-τι.ι.?2τιβ·

μα. 1.ρ.τιωιτ.97.:τφ.3.4.5. 'Β:!!.πω.Ιιύ.ι.. ά:8τ·τι. ό·

ι.τ..ω.......8. οι αφ. ...τι α. τ:: 5.42. 'ΟαΙσπτ. τ α. άγια

8.9.3.αττκΒ.4:Ζπω:Ι. η» απ.α3.απ.3.αττ.5.άττια.·υΙτ.

` τιιιτ:τιι :τιαιιι ττΒρτα 98.4.€σπά.3. ιιτ ρι·ταιιαιατι:τιι τιο
ι :τι:ι·ατ:ιτι:ιιι οτ::τ διαπτιτι.ι.2.:ταπποκ.8.τα·ιδΙ.6.

τῶι. ι.#τΨ.5. πω: :ηαι·:ιατἔ τι:τιιιτ:ιτιιι· :κ δ. Τ|ου.ι.

2.τικ.89.ττττ.6.3ο::τιτ: , οιιιιι:τια ιιοττιὶτι:τιι ραπ:

ιιι:τιτ:τια ..τι τω. ιατιταιιιε τ:ιι:τι ατι Π:τιττι :οτι

τι:ι·τι,ρ:τ·:ατιι τ:οτιττ:τίιοτι:τια :οτιι:τιτιι ει·ατιατιι,ρ:τ·

ετατιατιι οτιειτιαιια ι·τ:τιιιιιιοτι:τια. Ν::ιτιιτ αιιτ:τιι

ιιοταιο τι:: τω" νικ:: ιιια:τι αι·ιαιτιιι Βτατιατιι,ρ::τ:ατι

τ:τιιιΠιτιαιια,:οτιι:τιιιι,ντΜτω μα. :κι ια.τω.2. τα·

3. τι: τι:Ητιἱτ Ττιτἰ:›ι.ῇ#6.:απ.3.:ι8ο ντ “κι ιιοτιιτα

8ι·ατιατιι ια::τ:ατι τ:τιιιΠιιιαιαι τ:οτιι:τιτιατιιι·,ίξττειι:τιι

τιατωτ αιἱτιιιο αιιιτιιιο ιιιτι:ιαιττα , τιιιο ατι :ααα

τιιιρτατιατ. Ιτι:τια τιιοτιιιε τ:οιΠειττιτ· :π Πιο Ιοττττ.τ.

Ωττὶ τΙίωκτπατ απατα» τ.....τ...... τυ:πι:απ::ια ἔκ Μ”

σπιτάκια:: @μια $τ:οιαιι:ι:ι , δ: Ρατι·:α :ιτριιτ:ατιτ ότι

αθτιιαιιιιιτιιααιτιατιοιι: ρ:ι·τιτι:τιττ: ατι ιαιιιτ:τιι.Ειιτι-·

τι:τιι ::ρτ:ία: τιο:ιιιτ Ρτοΐρ:ι Μι.α.ά: ·ιττττττ!επ.τ·τιμ..

26. (Ματέι: :πιάσω Με τα: τυωπτύττ: τττΠθιτ·πττοπιύα:

τ»·ται·ιμ:Ιιτ:α·,Ιατιτσωέπετ,βωτιτδέο :.Μοτττιττωιιϋπ.τ, πιο.

»Μάτι :.τ·ωφΙτι,τττα·εκάσ μα·πιτΙτ.τ, ,Μ:Μπέτα »απο τετ

ρτιιιιιιτιι αιιιτιιιιιτια ετατι: :8: πιο: ι·:τιτιιτ ΡττωΡα- Ιιτ,τίωτάτα άπττ#σδΜπ. ιπιβττττπάσ ττυτβιτυπ . ττιτέκτιμ

Πα τιιιιιτ:τιιταε. απο ρατᾶο Μ: ίαιτιαιἰροιιιτ, τ:τιιια β», “ΜΜὐΜΜ° α Θ'@τα «1998ιαπτύττι ωιθα:πτίο :ΙΜ

:ιι ι: Βιτ::ι·: ροΠιτ,τιιιο ιιιιιτι οιιτίτι:ττ: ναι:ατ.

α. Ναι ιπιτιίιε ιιιτιτι:ιιε,τιιιιιτιι Ειτι:ιίε τιοιι φιστι

:ιιτιτιτα: Ρ:::αιτιιια, :Π ιτι νια ταται ατι νιτατιι , φαω

ατι τιιοττ:τια αιτ:τιιατιι : :ι·Βοιιαια:τ:τι:ια:τ ἴτιιιἰτ:ι:τιε

αιιιτιιιιιτιι,τιιιο ροΠιτ νιταιια αιτ:ι·τιατια τ:οιιί:τιιιι; τι:

ιοΠιιιι Η: τα νια ατι τιιοττ:τιι.Ντιτ: τατιττιτ,ωωτ: τι.

ιιιτι τατιτίιιια ριαιρατ.ιτιιτιι ιτι αθ:τι π. ότι: τω ντα

ιιιιιτατ: τα:: αυτα τιοιι Γτιιιιιια τατιτ:τιτ:α ατι ορ:τατι

τιιιτια Επι· νιττιατ:τια ιτι ω: :ιτιιι:τιτ:τιι , ..τα τιιιατ:

ω” ιτι .τοπια ροτ:τιατ::Ρτ , τπτ Ντικ τω: τιτιΜε ατι

οΡ:ι·ατιτιιιιιι αρριιτ::τιιι. είπα ίειττπ ιιιιιιι:ιττι0

Με ία::ι·: ιαοίιἶττιιτια, ιτ ταιιε τω” ατι ορ:ιατίοτι:ιια

- ιι:τ:μι: ιτι ι:ιρίο ατιιτιιιιιτιι ιιαια:ατ , τι:: τιιιιτιτιιιατιι ω... ·ιωΙπωτττ ιτατ....ρι...φω τι τττμ:σου!κπέι

Μηαττ: ...ι Ιιασμ·ττά2Πι.τ :β :.πτιαΜΜ Ρτηῖάψ, τα: τέτ

τω” υιβ ::σφετ:τκ7 στο” , Θ· έπεφτα: εχασα: :τι αυτ·

ττττταια,τικστιβφτικυβωτπ: :οκαΡτι ...φταιω , τι: @τι

Μίκα: ωκεαὐι!τω::,|ιΜατ ; τι:8τατιι οριτττ!τττιτικτ·,β

Ρτυῇ:ττ. Ετ :οτι:ιιιτιιτ : ΙΜτέιαττττ Θ:: τυππιετ0%"

...αφτι ατακα ....ωτ."ω τω, ·υτ Μ:: φαω "απ,

Ιπτωτικ βατ πσφππω ο βιωττ!ττω άσκοπα»μα.

μι:: ·υα!ττκιατ:πα. Ριιτττιατιι. τι: ιιιοτιιια τιια8ια :τι

ρτοροιτιοτιατιιε ιιοτιιιτιι , ριορι·ια νοιτιατατ: ντ:τιτι,

8: ιιααειε τ:οιιιοτιιιια Β:ο , :τ:ατιιταα ατι ιτιοετιι·ι:τι

τιιιι8:τιτι.Ατιτατιοιιτιιι τιιτιαιτατιτιιβΠΐη.

εεε.

ιτι.

τ. ιωτ..τ

:πάστα



τη.

8ατιωττ. τ.

|δωτμβ

τη. @στα στ. εστ.....πωσ τω..τα

σε ο Τ ι ο στ..

.4ι:Ράφια στατίτιωιβ φωσττ..2. , ὅ

τιτατεστικισ “τσιπ 9

.
.

Κττττα τεστ. νιτστττφσ σσεαι: ΕΠ σοι·στσ , ηστ

σοσσσι , ταστσσιτ ετσοσ τσ τσ σττ σε σττττ:τσε σα

τστω , Πωσ: τσταΙτττττττιστ τσαστ 8ταιτστσ σοστσιτσ.

Ητ .σ. σοστσφσσιστ σοσσσι, νσιττι:ιφσισσσσ σο·

σττιτσισ τοΙστσ σα· σσστττιτσοισστσστα; τιττσ ι:τσαιτοι

. Με οτ13ττττ:ισ8 σστττιιτ , τισ ει·ατταστ σσ ι:οιτστσο οβά

σσττσαστ τσ σττσοσστσ,αι: τττοτσσσ τρία ασκτττα σοσι

ττιστττα , ασ ττοσσττσ ορσταττσσισ οτττστττστ σστττια.

Πωσ! σττσ αστσιοττι .τι Πιτσιστστσεττοασσαστ: σπιτι

σα· σα τσταττττατττιστ στσιτσσιιτσε ρτοεττσατσσστιτ ασ

_ ίιττιτιστττ,φσ σττ εταιιτατστττίτσαιτε.8σσ σα: [στι. ν:

τ η.

Μπιουτ. τ..

τ Σ. ό .

1·"τωσσω.

στι2τε.ττ

τ α. 7 -

..Πτωτωι

μια.

με.

..9σιττ:τιτ. 3.

8σττττττστιτε. ι:οστσιτττττ στΙσι3β.Ρτιστσ.|ΕΠ. το.

δσσσττσα τω. αττττσται,ρττι:ιτσισ ασ1τττστσ ασ τα·

τσισισ τσστιοασσσισ,σίτσ ττεττστ8 τσσστττισττι, σε τσ

σστσαιστιττσ φωσ τστ:τττασιτιτισ:δτωτια. σε 'Πττττ.Ιτττ.

Ιιτι.4.άεβροντιτιτ.τττ·ιττττσ.αρ. 3.ι9· Μ. 1 .σε $7.4.ΜΡ. 2.7.
ςστ ττι:σι σσ ροισσιτΞι τττττοτσιτι ττττιστσι.τροιστττσ

στΤσ σοσ εστττττστιτ τσρσισαι. ιασιτιισ ιτττοασ στο

σσστ,σστσ8σ ιατττσσ ότστσαιτι ριτιιτι :Πιτ ιιττσ φωσ

τστ:στ:ασιταισ τ τσφτιστ @σπιτάκι τ. σ. εσττττ·ιικ. δ.

Μιιί?.6 σττβ.1.βέϊ.5. ντσσιστ Ι/ττΙσττττσ τ.τ..στ.φ.8.σ.

3.Ριστ.τ..ιτισΙ.6.στιεττ.Βτιππω τ .μ.ιτη.απ.3. ττιστ.3.

ΖκωστττωΙ.ι,. τι. σ· Σ. σσισ ατοτοτσισ ιττττιτσσ σττττιτ

άτοσσ ττττττ·ισιτσι,σσιστωοστασστττα τσρστσατ. σίτσ.

Ρσσστιτσ. 1.σσόττσττα στι Οοσσττττε δι Ραι.τττα. ττστ

σο ττστστιττοστ αστιττττε τοφσιτισι· , νι σσ τσ τσ

ρι:τιται. οσττττιτὸ,σττττττΒσσσισε στα στ: οστστ ρσττσ

έτ:τοσσ σαιιτταττ.Οοσβτ.1. νοσιτσι τττιτσ ειαιτατ1τ μι·

(3ττττίτσι:ιτ : Οττττττσε αιτιστττ σοσ ττσιτσιστοσσστ σα

τστστστττ,τσσ τσιτστσαι. σοτ:ττερτσισστστι. σ.. “Δω =

(τοττστττα σε Ραττ·στ σοι:σσι, οτσιτστστιτττιστατστττ

τσσττοαττ τι στι., φα στοριστσι α!» στα... νοσα

τσι τασττι δ: τσσσαστσσισισ τατσιτε. Αι ασ2τττσι:σ

τισ Εστω στὶ τσρστσαιστατσ φωσ τστττταττιτατσ,

οσιτ:τ σι ασ αθτσισ τιτρσττται. ιτσοασ Γσττττ:αστταστ.

σ. Ετττρεέτ σσιστέι ι·στ:Ρι·τιτιστιτ αστττττιτισ ασ στ...

ιστττ,σττ τστττσισ δι τσιτσαισσστσισ τατσιττ, ι;στα μι·

τττσσ τσι:ττοαιστ τατι15:στ8ο σσττσι στΤσ στστσσισ στ·

σπιτι σσιστατσισ ;τσστιοαιτο .σ. τατσιτεστττρτα ίατσε

τσ ττσττ.5σσ ττεσσ σττ τσρσττταισταττε φοασ ττττ.τττασ

ιτατιτ , νι ρστ τσ σοσττ:ετι:στεο δι τττσσ .

Τστιτα τσιπ. σοσσι, ττττισσισ αστιτττσιτ·τ ασ Πιτσ

ισσ:,σοσ σσσσΠιτιτὸ στΤσ τσρστσαισιατσ φωσ τσττ

Βασιτ, τσσ τασισισ «φοιτ τσοσστσ : τ.7καΐικ. τ" #09·

. ωτι.σστι.το. ?ετ/σπα ι.ρ. σιρ.97.ςαρ.ιμ9· Ματσε.

12 9.

?τσι-τισ στα·

τισ.

Πο.

τ 89.έσιτ. “πώαφ. τ9οσιτττ. τ σ.φασ:τ τεστ. τσιττττισι·

Βστασσ.τπ σ.. στι. στ!. στι. στι. τσ οτστιτσ ασ ασστττα,

ετσ2 ρισσατιτσιστ ι:τσότιι5. Ειτσσιτσ σοτττ8τιστ στι 'Βο

σ.ιιι.ττι σ .στβ.28..ιτιι.ισιο.1.ιττττσοσσι,σιττσφτσ τσ·

Ρστασστιστσ .τι σπιτια , ττστσσιτσε δ: Ριτσρατασε

νοτσσιαισστ :τσ ντσιττ 8ταιτατ.σιστει·αιτατιτ.

Η.τιτσ ττσιστιιρστσιτισταττιαιστττ φωσ στοσστττ σ:

νατιτεσαρτιτττσεσστσσ:σσι:Μοτττισ στι ιττσττιτε Οσιτ

ττττ:ρστατ .σ. Πεσστ ιτα&σισ τστ)τσ ι:στσ()ττττττο , νι

ιτσοιτστ ττοτττο Βι:σσ νιστσιστ ντττσι.τε τταιστατ,ττοσσ

σε ορστασσο. Ποστ τσαισ σταττατσ σοστσττσι , σοσ

τσιστισ οττσιτε, τω τττισιτιοτστσοττττττττ Βοτωτιστττ.

στι τ:σοτιοσσ αττφιτ τσσσΒτιετι σωστα : Ι/α|στωτ. σε

ειστιι:σσι;τσστοστ_τισ.τ ι:ο8τιαιτοσσ ασ Βοσστττ , ιτσα

μι· τρίσισ :σ τσσιτστια σιτιστισ :ΠιιΜτιστιτ στι Ρωσσ

τταττ ρτοστσσσττα Πιτ , στττ€σττιτε σωστα ορσταττο

σι:ττ:ττ ισοταττα τσ ίαΙιτιστττ στσέτοισστ.Ρτο στισττσ.

Πιι:ο τ. Ρτ·τιττττισ αστττττσ ι·σισοισ τσρττοττιτιτσστ

ταΙστττ σοσ σσσστΤιιιτὸ .τι τσρστσαισι·ατσ φοασ

Ώ

3ό?)

τιτττττττσιτιτστ , τα! μα!! σίτσ τιισιττισ φοασ στο·

σιιτττ;στι δ. Πσ.4.14..άουσ7ττ. στι. 11.τσά τ. ω· ή; 2.

στΠ.28.ατ·τ.4. στ! σ. νστ σοσσι , τι φττ τ··σι:σττι φωσ

τσ τι: σττ: , τσφσσσο σσάστσ τοττοστε σαισστττε , τσ

αρττσιτισ ττοστ, στ: τσεττ τσαττ , σστιτττττισσ τττστσ τοπ

τι.ττ5στιταισταττιστ τττσιστσασσσστ. Αι σσι.ισττ τσιστττ

στ στ: σσίτ:σ ταιτοστ.η:στσ ιταισταττε , αΒτφσττστ:σ

ττιιττ στοιτοσσ στστσέ`τ οτστστεσαισταττε,τττσστττισσα

:στα , τσσασισ 86 .τοττοτ·ασισ τττοστ ασ τσΒσισ σεισ

σιτιστατσισ τστσασσαστ:νι σωστα στ: τα. σ. τ τ σ. στι.

2.ιισ.σ. νστ σοσσι, σοσ ροίτσ ττοσιτισσιττ ασ Βταιτασί

.Κ στα "απ, στίτ Όσοστισσσστσττισ ασ ιττοσσττισ τι.

807”. θα

Όσέλ

:τττισ σ τυσσσιτ:τ :στιιτο αστο τΠστιττσσιτοιτσστ τττττστ- -

σαι. τπατσσστι ρσσι.ττται·τστιτοιτο στστιτα , εισα σιτισ

σσιτσσατ σίτσ τσρστ·στιισιατττ φωσ ·(στσίτιτσιτσστωσ

στ. σε τισττττε τρίτστ . τστττσσιστιστ ττποιτοσσσττ στστ

σιιισ.στ·τι ιαττιτιι:ιτ φωσ στοσσστ. σιτσ τσρσιασστ·

τσι· ιταισιτσ.ιτστσιταστ τττιιιττ ασ 8ι·αιτατιτ τΙτσσττιταιτο

τττε τσρσι·σιττ. οσττσσσσαστ. τια Ρτοτττσι "στα στ·

1.ττ.ι·.ητ. ί4..τττιστ τσοσοτ , φιττστ στστσα Βιαιτα ο

ττττττσισ ασ Βσιτι:σ ιτατττι , σστσσται σοσισστρταιτο

σσιττ πισω σιτισι·. ΤΜτσίτ ...τι Θεσσ σοτιτ:τσρΙιτττσ

στσωστττιπττω , σωσττω2 μια τσ σττβσττ. ιττ·στιτατιβωσ

σιιιίστιτν·τττισυ, ττικιβιττιτ αυτ» στο: του· :τι στα στι.. βαττ,

ιστοστίΙσ £σπ/27τττΜΜΒΡ..τ σσστ σοσσι ιτ6.2..τ. ·υοσιττοττσ

θετττ.σιτττ..τ.. Ριισσατσ. σο: 8σττσε αστιττιτ,τσιτα σιτττ

σσττ:τ οτστσσιτσ σπιστεσ ατ:σσστισττοττε , σσΒαττ σοσ

ροισττ:,ιτι σσρ ασσσστατιτ σσεασι: σε σε ιτττα μια: τα

στττττε σε σοιτ8ισσσιτσε ίσων: , ι.τσο μότο ισττωσ,

φτ στ.ττταστ ττατυσστσσι σσ σοίτι·π ττσστ τη ττστττε

ττοιτιτσιττ, ροτττιτι ασ ίατσισιττ στοστοσσττ. Νπιτ σοσ

ασιττττ εσσσε σοσ σιιτιτττττ οισσιταιτι σττιτ·τι τρττατ

τω: Πιτ οτττσ&τ τταιττταττε, τ τσττ·α τττσσ ι·οττοται 62

τοι·ιτττσιτι ασ τασττττττ σε τσισσίτσι ορσιασσσιστ σωσ

Ετστ"πσ

σ): 0.9στ'έ

ιςτἔ

?σπιτι

Βισσσιτσε σιτατσ τσστρττττοστο ασ ίατσισστ ρτοισο- τ

ιτσιτ , ρτσίστιτισ σ σιττταστ τττιτσιιτι σΧΕσττταστ τττορσ

ττιτοσσστ ίτσστ,ρσι· αιτετττττ . φα τττιτισ σ @σου (στ

οτττσᾶτ σατσιαττε σοσ σειι·ατισττι. Ορροσια ασισττα

τσιπ. .ττισσιε . ττσσ σοσσιτσσιτισι· ασ τττ:οι·σισ ττιιισστ

σα: αιττιτττιτ ττττσαι:σττ σ: οττιστσ τσρστσαι. τττστστσα

ιτο σστ:τσαι στΤσ σσ οτοτσστ.ιο τσιτσι·σιτι. ιτσοσ οστιτσ

τσρροσαι ι·σσσταττοσσστ , σσσ ι·σσσταιτοσσισ σσ τσεσ

ττιστσαισΠσιιτ ττοιστστττστ ρτοττοσαι στίτ τσσσιαττισ

°Εσστσίτσ, τσ:ιατττσσ .τα ΧοΜ.ΙΟ. Ωιωπτυσσ αστεια;

στ , μια και σιωττπωττ Μποτσυσσ ΜΜΜτιιιστωτ/ττισ

στ·ιστι:στιτσ Ρ Κστροσσσσι τ. ττστστστοστ τσττσστσε
Κ

τσι..

τσισττττε τσττστσιτισταττιστ ττΙσιστσαττ. σοσ ι:ττσα στ» 4άω,:/:

στττττ οτττσάστσ τσρστσει. τσσ σττ·σα «τω. σιτιστατσ,

ισοσο τσιτσι·σιτι. ρτοττοττισιττ. σ. Ιττιττστσαιτ σοσ σσ

φοσσσφσ οτττσάο τσρστιται. τω στ: αττφο σοσ

ττσιτοσστττ ττατισσισ σσ σ: σατσταττ , σοιτσσ σοσ στ.

τττσάσ,τσσ σοιττσεσ τασιτιστ ι:οσιτττο. Σ'ι :τι σιτιτττπ

σαισ ταττ,σσατσ τταττσι θστττττττ σσ Πω, σαισταττστσ

τστσισ σοσστιοι·σ . Βσιτσ σιτστττ ροισττασ σοστιιίαττ:τ

αττιτσαστ σοιτιτσισ σσ Πσο τστσισ τσρσττται. Μετεο

τσ,τατισστ μι· τσοσιτισ ορτσασιτε:8ε σε σωστο ττστιτσ

ντιπ ται:ττσ στσσατ·τ ροισττ τισ σοστ:σταστ ι:οεστιτο

σσιιτ ρωσατστ.σ ατισιτσε ντιπ. (τοσιτα σττισστσ τστισ.

είται οστιτττ τττιτι:ιττσττιτο τσρστσαι. στιαιστ στοττσο $τστιιιι_ιιϊ

τσρστσαι. ιτσοσ τρσστίτιατσ σσττσιαᾶσστ τττσσττσα

ιτοστ:,σττττσττσ ττοισττι τττσιστσαιτο τσρστσαι. ττττσαττ

ωτττσσσ οτττσ&ο τσσ στοιτσο τσιπ: τσιπ. σττισ οτσστε

ισιτσσσιτα τσιτστσα.ι. τιτρττοσει στοττιτσισ τσιτστιται.

σ σιτο τρσστττσστστ·. Οοσιτ·ιτ τσσσιτσστσ τ·στττ. Ντοστ

Γο,σιτὸσ οτττσᾶσστ τσιτσιστιι. ι:οσσοστοσσιίτ τταττσι

σσιττ ιταισ ι·αττ , ροιστττ σαισταττιστσοεσοτστ σο8στ

ιτττιισσοστστσ8: ορτσσιτσα , σε στιβ.26βδΙ.2. νι Ωσ

.σ. σοσ σπσσστι τρττατεστ οτττσόιισσιστατττ. @τα

τσσσ τοτισαττε ταιτο σο8ττοτσσσστ οτττσισστττ ττ.ιρστ

σαι. σοσ στ! Γιτρσισαισταττιατ,σσιττ ττσσ σσσι.τττατσστ

τσφτται τσσσταιτοσστσ,Τσσ σοσσστιτο σαιστατττ σσισ
τ σττἱσόὶσ

“ι το

τ”.

σβωτσηττ



ο πωπω ο:

- Ο- Ι

3?°

πο. :::τια::. Β: φωπ..π::::ι .πιο τα ο

οο:οᾶο οπ:οι·πί: , οπο οί:: ππ:πιπί::οι ι:οοποίο:ο:- πο: ωοι::οο: οι: οοιιΒιοο πο πο:::::π ίοποιοπιζοο::

ιο. Αοοο οπο:: ποίίπ :Ποω:ιιπ::ο οο οο:οό:ο ίο

ι:ο:πο:οιπί:,:π:::πίοοοοι π Ποο οοί:ιο::πω , ο: ποιο

ι . :οπο πιι:οιιοω, ο: Ε:: οί:πω το ο ι:πω.

ὅπροἶ::π:π·_ Β:οο π. Εἰ:: ίοροιππιοιεί::5: οποπο ωοοοι::

"'θ'"(°"["° :π ::ι:ωοπο:::ίιο ίπΙοιοω ::ιοοοπο:ο , πο:: οοίπω:

'ΜΙΑ' ο; έ :οι ,νοίο:: ίο:ο :οίοοάο πο ωοτ:ιπ Οο::ί::: , ν:: οκ

τω: οοποιο:ιπ:ο οοιο::πι:οπ:: πο οοποω οπ:οι·πΙο.

- νι:: πο ο::ιι:πίοι:π οοοιπππ: ο ιο:οπ::οπο ο:ο:ι:::;ίοο

πο::ι:ι:πίοοἐ: π::οπο οοι:ο&:οπο , οιο:π:: οπ:οοω

η.. :::::οτπ::: οι: :ποοο:ιπ οποια. Ρ::ωπω ρ:οο. ν:

οοωωι:ο:: :οι: οι::π:ο , ο: Αποοί::πο , Ποι:ί:ι::

πο:: ωοι·ο:: οπο:: ππιοιπ::π,ίοο ίοροιππ:ι: ι·πί:π. Ε:: ι

π:: ιππ:::ω οπο:: ωοιπ::,οοπι Αοπω οοιοιο::εποπ |

::οιο:ο:ι ππ:οιπί:π , οπο πω: ροοοπιπω :ο οπο::

·ωπ::ίοι·οπ: :οποιο , ::οο: ρι·ορ:οι ίοοιιπέ::οποπ:: ι

οπο: ί·προ:οπ:: οοο:ί::πιπ. Νο:: ωο:ο:: ποο::(:οι:

ί:ο: ππιοι·πί:π οποπο οπο:: :ππ:::ω ι::ιοπωί:ππ::πω,

ν: οποι:ο: οί:: οοπο ν:οιοωοι·, Ποπ: ποο::πο:::Ι:π .

ίοι:οι·οπ:. οοπίοι·ιοι. Νπω ρο:::ι: ωοιο:ί:οι ιιοοι:,

·νι ποι:Ι:π ι:ιπ:οιπ::π μι· ποοποποι:οι·οω :οικοτ

ποποπ; Ι::ρ::ω:: ωοοο::ί:ο:οο:οοιο:ιπ πωπω

:πωπω Ρπ:ι:ο.Α:ι:ο.8: Οοπο:Ι::: οποιππ:οω.

8:οο:οοω πο:: Μπίοίιοπίο: νοίοοπι:: , ν: οποτε: οπ

π: ν:ι:οο: ι:ιορι::: Επό:π,οίΤοι:: :ωρο:ιπιοι:π οπο::

ο:: απο ο:: ο:ο:οπ οιο:οπ::οιιο:::πω προ:ιο οπο· ο

:ο:πιο ο: ίο πο:: οί:: Η:: οπο:: ο:οππ.

π. Η:: ωοοο: πο:: ίπίππ: Οοιιο:ίιπ 8: Ρπιιι·:,οο:

οπο: ο: ::ο:οίωοο:πο::::ι::ίοοοποιοι , ο:ι:οπ: οπ

ροοοΙ:πι:ιο: π $ι::::ιο 8. ρι·οοοι::,:πί:οπο:.:πίρ:ι·π

ι·:,οοιι:οι:: : οπο ριορι:ο :ωροι:ππ: ρονί:οπω ιο:

ωοιπ::οι:οω:Μ: ποιοω ο:::::πίοοπ οιο:ππ::ο Βο:,

πο:: ωπιπ: πιο:: :οω,οοπι οιο:οπ:οι.

π. Ρο: ο:ιιι:οίο:πω ο:ο:ππι:οποω Βο:,::οοιπω

πι·ο::ι:οω πο:: οπο:: ι·οοοιπ:οι8: :οππιπι πο οο

:ιο οροιποοπω,οοπω ί:ιιο :Ππ:ροι οπω .ιι. π:: ποο:

Χ3).

!οΠ.

' ρ:::ιοωο, οπο Επι ιοοπο:οι: π: οωπ:: 8ιπ::π οὸ

:οπο::, ν: ν:: ωοο:πιθ: ν:: :ωωοο:π:οίιοο:οω πιο:

:::οω μι· οπω :ο οοππω :οποιοι ο: ιοοοιοιοι.

νί::ωπ μι: πί:ο:. ν: οι·οοοιοι,ο:ιι:ί:ι:ο , :ο οπο

`οοπί:ί:π: πο:: :ι::::πίοοπ ροι:οά:ο οιο:π::οπ:οι·π

ι:ι.:

.οι :ιό πι.

:τοι/διο

 

:πω ιοοο:πιοπ:οι,ν: ί·-πο:::::: :ιι:οπί:οίοοο ποσο. ι

πιο: ίοροιππ:οιπί:ποοι:ποιο. Νπω οσο ωοοο ω:
. . . . Ϊ

οι: ιοοπιοι· ::π:οιπ ιπ οιοιπο :ο πάω οοποί:ο: πο

:πιπίο: , :π οιο:ιιο πο οπο: ωποί::ριοριοι ροοοπ

:πω οοο:::ιπιπ.Ει: οποοι:πω ίοοο::οι,ρίοι·ο: πᾶι::

οοποί:ο: ιιπιο:πίο: οΙ:οοιο οοω:ποω πο οοι:ιιοπ

ο: ποιο:: ίοροιιιπ:. ί: οοπο,οι:πωί: ::ι:οιοω ωο

.”. οπω,()οι:ίὶο: οπο:: πιο ωοιο:ίίο:.

Ν:: π:: Μ:: 8οοποοοω οποίο:: οι ΜΡ. πό |ἐἄ.3.._ῇ· 4..Ρ::

::::ρπι:.ωπ οποιο: οπο ίοι:ι. ίοοποιο:οι·, ι:οίίπω οοΒ:ιπ:ιοποω

"=ς"""""" ::οι:ει·οπω :ποπ οοι:πω οοποί:οω ππ:ο:πίο, οοο:

:πω :Πο οι·οπιοιπ ιπ::οππΙ: :ο οποο:: ί::πιο ροί:ιο.

π. οπο: οοοΒιο:ιπ:οω π:: π ιιπιοιπ: ι:::ω :ρίπω ί:

·οοι·οω πιο::ι:οω οι , οποο ι:ι:οο: μόριο: :πίοω

:::,:οοοο:ιπ ππ:οια:ίο. ν:: :ο πί:οοπ οοο::πι:οπο πο Ρέ,)«απω..

οοππω οοποί:πω ωοιπίο , ε: Πω ροοοί:πι·::ο: οο ΜΜΕ: πο.

ιοωρο:ο ο:ιο:ιπ:π , οπο ποο :οιίίο: π απο: ππ:οιπ- #·"ποι Μ·

Ποπ: ο:ιο::ποοπ:νοί :π ωοοοοί::οπο:ο::ίοί:ι:οίοοο Μ" ""°

ο :οριποίοπιππο: οο:οάοω οοποί:οω,οπο νοίοοιπ: "."'

ἱ οι:: πιο:: πί:οθ:π :πο::::::,:π:οπί:::: , πο ρο::ο&::::

οροι·πι: ποο:: ο:ιοπ :ρίπω οοππω οοοοί:οω :ι::ο-π

ιπίοι:ιι ::οοοί:π ι: ωο::οι:ο νο:οπ:π:::,ί:οοιπω οπο·

ίοπίοω ριπποπ:οπ:ο , οοπι:Ππω οππί: οωοίί:πιδο

οο&πι πο οοππω οοποί:πω οπ:πιπίο. Ι.οοπ::::· σ::.

Ρ:·οοιοι·. (:2:οι::ω πο:: ίοωροι· οπο πο:ι::ιπ οιοιπ::

ππ:ο:πί::, οοίίπ:π πο: Οοι:ί:πω,ίοι:: ::Εοοπο:π, οι:

:ι:ιο:οπω :πωπω ίοίοο:οπι:π. Η:: ωοοο: ριοο.

Νπω ι . ίπΙοπι ιπ::οιιοω οιπι:ο ίοι: οπο: οι·πιπ::::

ιο::

οο8:ιπι:οποο: ι·οοο:: οοποιοπω: πο ριο:ποο οιπ- οο:π Νεο: πο:: οοοοπ: ππιπιπω πο πΙ::οιοωοιο:

::πω , ν: οιπ::πω ί:οιωποιοι· ροποοιο π οποιο. π.

ιιο:ίοω οπο Βοο::ίοω , οι:: ποοοπιιοο ποο απο::

ο: :οοο: 5ο:: ίοροιππ:πιπΙ::οι:Πο:ι::ππι:; οποιο

ποπ ρο:οίί: ίπίππι: πο: οι:: ίροο:ποπ πο:::ί:π ο:ο:::::

ι:π:οι. ι:::ω :ο :πιο Υπίοποπ οωπο ποι:::ι: οιο:π::

ππ:οιπο: πο: Ποι:Γ:οω ο: οίοοπ:: ; ίπ. ο:: οοι:ειοπ

οο8::π::ο πο οοι:οω ωοι·πίο ;8: Όοι:: που: πω::

::ι:ωο ποιιιί:ο :π:πΙΙ:ο:Ι::οι ο:: ίοοοι:οοω, οι ιο&ο

ν:οπ::ίοι:οποο :οι::οω,8: ο: οι::::οοι::::οάο ντο::

:: :ο:π οο:Ιοο::οπο πο:ι:::οιοω ππιπιπ::πω :Μπίο

:::::ιοι ο:: ίοροιι:πιπιπΙο οποπο ίπ οί:πιι::πω,οοοο

πο πίιοπο οο:οιᾶο :·οοοίπιο :πο::::ι. Νο:: πιο ποιά,

οι:οιπιι:: :πω νπο ππ:::::ο οπι: :οπο :ππ:οω ωδ

:::οπ: : οπ:π οωπο ίπο:ο:οπ: οί: :πιο ο:οπ::οπ:: σω

:::οο: οοο::οω ; Ριο:ποο :πο ωοι::οω οποοιο πο::

::ο:οί:.Αοι απο, ί: ποπ ΐοωρο: Βοπ::::: οποοιο:

ποιι:::οω οιο:π:: ππ:οι.οο:οπ:ι , οσο:: οι:: ποίίπω

οποο:: οπο: ιιο::::πω, πο: ίοίππο::ιί:π ::π:ο:ποπ,:ο

:ο οι·οπ::οιι:: οωιι:οο: οοο:ιπ, ί`πίοπι·::πο:::ίίοω .π.

οιο:π:: ιιπιοι. Μ:: ίοίοο:οπ:, ποο οί:: ροοοί:πιο

οι:: Όοι:ί:πω , το: οοωωοπο :πιο ι:ιοπι:οπ:: πω·

:::οπ: οοο::οω. ΕιΒο ί: ποιοι:: μπώ:: , οι:πωί:

_· ποπ οποοπ:πο:ι:ί:ποιο:π:: οπ:πιπΙ:: οί::οπο:π,ίπΙππ

ι: , :ο ποπ ρο:οι::, πο: ροιποι::::π :πιο ο:οπι:ο::::

οι::ι::οο: οοο::π.Ηοο πο:οω οί: ι:οπ:ιπ Οοπο:::π ο:

Ρπ:ιο: ποοο:ίο: Ροίπο:ι:ω οοί:π:οπ:ο: , ποω:ποω

ποίοοο Γροι::πί: οπο:: πο: ()οι:ί::οω . ::οπωοοο

πάο πο:: ίπίππι:,ί::ο ποο ι:οίίο ίο:οπ::.

Πο:- Το:'::::::: οι: οί:οποο : δ: οπο ίοροιππ:οιποιπ:

οοπί:ί:ο:οι ιππ:::ω :ο οπ:::πίοοπ οιο:ππ::οπο Ρο:,

ω."Μ. οοιπ :ρίπ οοποιοπ οο8::πι:ο, οπο οιο:ιπ:οι ο:: οπο.

μ”. ο: ππ:οιπΙ:οο:,:ρίπωοπο οπο: οοποω,οοοο ο:: ο:

ν:::οο: ριορι::: πο οοω:πο ο::ο::οι , ο:ο:ππ:ο:ο

Βοοπο ίπίοιοιπ:ρί:ι:: οοω:π::,οοπ:οπο::πίο οπο: η

πο: οι::::πίοοπω οιο:οπι:οοοω Πο: ::ιο:ίοοί:::ο, `

::οω , :πωι:ο :ποπ οοποοω οιο:ποω :Ιίπω ρο:ί:ο::

οι::οοοιπ:, ροι:οο::οπο ω:π:ωο οοο:ι::. ()ο:οοπ:ο

ποιοω οί:: :ποοο:ιοω οποιο οπωοοο:οοπ:8: ιο

πω:: πο ::ι::ο οι:οιποοοω π πιο:: νοι·πω ιπ::οι:οω

οι·π::α δ: οπο: Βιπ:ο:ι:, ν: κά:: απ. Επι".

ἶ π.. 8π:οπ:,οοοο πιο:: ::ι::οοοπιοι,:πίοποπ:οι,:π

' ίρ::οιοι, οοπίοιπ:ο: π 8ι::ι·:ιο δ. Νπω οο:οοπ:ο

ποο ριοοπο::οι ν:ι:οιο οποίπιοω ππιπιπ::πω , νο:

πο ο:::8οι:ι:πω οπιοω , ι:ιοοο:::ιοπο οοω:ι:οω πο

ίπίο:οω , οί: ροοοί:πιο οοποω δριι::ί::$. ριο:ποο

:οο::::ο:ο: ποιοί: ριοοοο:,:πίππο:,οοοίο::ί. :ιιίρ:

ω:: πο :ρίο,:: οι:: που:: οποιο: πρέπει:: ά· οπο:: οσ

οπο:: :::[:Ππο: οψωποι.Νοο ιο:οι·ι , οποο οι στο:

::::οπ:οιπίι:::οω οπο: οι:: πο:: :ποπ :π::οποω :ίο- °

π: οικω:: ί:ωρί:ο::οι , ω: :πιιιοω ιπι:οοοω οπο:

οίοπποι:: ιιπ:οιπω πο πί::οιοω οιο:ποπ:. Τοπ:

οο:πί:οο: ποπ ο: οιοἰπ:: ίοι:οιππ:. οοοπο ίποί:ππ

::πι:: , οί:ιπωοπ οιο:π:: ίοροιππ:. οοοπο ι:ιοοοω,

οοπιοιιο: ο:: ωοι·:::: οπο:: , δ: Πο:ο:ο:ππ::οπο

ο:ι:8::οι· πο οποω ίορο:ππ:. ν: οιίροί:::ο :·οι::οιπ,

δ: ωοι:ιοω οι: ι:οποιοο , πο οπο:: Ποπ: :πίπίί:ο:«

οι:: :οοο:&:: ποπ πο:ιιοπ νοοι:οιπο::ΙΙοί:::οιπ,

νίοοο πο Βιπ::πω ίοροιππ:. :οί::ί:οππιοω.φ:_ο οπ

:::ο :ο οωπ: ι·:Βο:ο ίπίοπ::ο: Οοοι::ί:π δ: Ρπ::ο:, πο.

ροίΙππιο: :Ππω οιπ::πω ροι::οοπ:οω πο ιι::πω α·

:ο:οπω:ππωί:οο: ποπ ρο::ἱποπ:πο :Ππω οι·ο:ι:ωο,

ν: πππ:Ι:π ίοροιιιπ:. οποπο ίποί:ποι:πω , Ροι:::ιο:

:οωοιο. π. 8πίοπι , οπο ρπό:ο Επι: πο:ιιί:π οιο:π::

::πιοι·. οπο:: (:.οι:ί:ο: Ρ:0ωοτοοϊ:::ο:1::::2.0.π:1-Ι. 6_

π:Ι:πριοωοιο::,οποίοι:::ποι:ο:ιπ οπιοιπ:,οπωοοοέ$$$ _

πο οικω πί:οπο ωοοο ρτοοοοοπ:; ίο. οωο:π,,,""Μ_

οπο ποο:: Ροιο:ο:: Αοπω : οο: :ποοοιιπ :οποιο

ιππιίιω ο:: ρπό:ο π:::οΡι: ίοο ωοι::ο ροί:οι:: απο:

:οποοποπ.ο. 8πίππι, οπο ρπιί:ο οι:: οο:οίωοο: πο

:πιο ο:ο:οι: οπιοι. ποο:: :ποοοιιπ ποπ ιοΙΙππιοι

: πππιί:π

Π ή,π

:.4..

Ηιοιππ.:::

'4ΐο

Ρ
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:ωιιιι: :οπ:ο:οπια , :τιατ:: :οι:8κο:ιο κ: ::::τιοοι:

οο:πιι:ο: :ιωι::. Εα.π. αο:τιιια,:ιο: ::ιτ:ι:ατι ροιιιι

Μ:: ει::ιοιι: ::ατοτ. ΐοκιτποπ Γοιοο:οοο::ι του::

:::::,τω :τι:ο: ι:οοπι ο:οιιο::: πατοκαΙια; ρ:οιπο:

ιο:: :κ:ατιοπι: οο:πιι:ο: Δ:::::.ο:: ν::ὸ ὁ ω::

πατοι·. ::::ιτα:ι ποπ ροι:οι:ιπτ, ν:ι τικ::ριι:ιτ:: , ν:ι

πο:: :οω :α ρ:τι:&ιοπ:, :οπ: ι.ιοέι ιι::ο::ιιιατθ: ρ:ο-°

τιι::οπιοι· : Πω , Πιο: ιορ::π:τοκαιι: ::οοα:ι ο:ο-·

οοο:μιιοο: ω:: ιο:: :::ατιοπι: ιπο:ι:ιτ: ποι:ι:. -

:46- ;.8αιο::,οο: κ·ατιοπ: ρ:: Μ:: :::ιιι:ο:Δ::: πιι-=

:ο:. ι:οι::ο πο:: Μοτο:: :σο ί:ι·ιοι :::‹ρ:·οιπό: οι;

ροτ:ίτατ: ιριιο: ο: νιτα 8: τοο::;ι:οποο:δ:::::ιοο:.›

Νεο: ιπι:: ντ:πτι αο::ιΙιι: οποιο: παοκ. Πω: ιτι-ι

::ιιιι:ιιιι:: :οπι-::: :οποια οωεω:::ρ::::::::ιωε

οοιι:ο: ροτ:ι: ι:οο:ο ρ:οειο:: τ: :ο 8::::::::::ιο

ιι::πτ:π: ιιιιροπ:κ:. _ ·

τ”. . οπο:: ι. Ειοιιι:π: παοκ: δ: ρ::ί:&ιοπι::ιιι

:οποιοι ωειτατιο :κι ::::,:ωι:::αι::οο: κ::το:.ι

· οκοιπατι: : Πω :τι ω:: ρι·οο:οο:πειιι:οοιιπ:ο:

ιο :::ατιτοιιιο:ο: ιορ::π:τ. α: :οπεκοα::οειτατιά

ιο:κ:::ιιι:τ:::::ιτ:τα : Πω ρι·ορτ:κ :οπιι:ο: δικο::

::Βο ο Μ:: :Η ρ::οιιατ: ιιοποο: Π:: :::ι:ωιι1:$

Απτ:::ριοΒ. αποτο :οπιι:πιοπτ τω: οι:οαιι ρι:7ἔι

ω:: .ρ:τί:&ιοπ:::: , :οω ντκιιοο: οι πατο::ιι:;

ι:οαο: οοο:ο :::οκαι:π: , :οι:: ντ:αι:ο:::ιτ:ιοι:::

πω. ταπτοεπ οι·ι:ιιπ:το: : Πω :ιιιιπ:κ:: ΐοι:::π::τοι·.

απ"Μ Κάτι. πω. ω:: οπο:: πατοι:: ::ρ:::::::::::

“ρο:”. ρι:ρίι:::. Δι! ριοι:. τ::Βο , ο:ο:αι:ιι: ρ:κι:&ιστ::ο:

οποιοι: ιι :οποιος :οειτατιοπι: ιοο::πιιαο: :το ::-ωωι:ω

#°“β Μ· :: ::πτιιο: νοιοπιατ: 8: οι·οιοατιοπ: ρω:: ο: πο·

τ:ιοι::ο ιι:ι:ιτο : κι τω:ι:ειο οπο:: :κι8:πτι:_

ΜΜΜ.: ὲ :ιι:ο:. @οι ο:ι:ιτοο:, ν:ιιπά:ι:ιτοο: Γορροπιιοπ

ειπα:: Πιοιπα: ρκωι:ιιιπατιοπι:, πο:: οι:: :Η

ρκιπ:ιριο:π ποι:ιιιοκι: ορ::ατιοπι: παοκ. Μ! οι:: δ

Πω :ι:ο:το: :ο ρ:ι·ί:6:ιο::: ορ:καιιοπ:: ΐορ:κ·

π:τοκ. πω: απο: ρατιι:ο: απ:: :οιι:π: αοκιιιο

μαι:: ρκι:Γ:κτιι:: ·οπιιπι: π:το:αιι: ποι:ιιιο: οπο:

Β:πιοι:: ρ:κί:&ιο: ορ:κατοκ. _ '

ν Ού9:ι:: ε. Εαιι:ο: :οειτ:ιιο :τι ρι·οοο&ιι : Πω: Ι 9.'

πο:: οι απο:: :πτιτ:ιιο: ντρ:οτιοάιια Με:: ·

::Βο ποπ :ο ο:αιο: ::τιο,:οι ροτιι:: :πα,ποαο: ει::

ιιτρ::οιια:: ιιοποο: Π:ι τ π:: :οι ροικο: ι:οποο:·

ορο: οιωωποι: νο: Η: οι:τιτοο: ο: :οπε:οο

:ρω Π:ι:οη ο; πο:: :ιι:ιτοο: ο: :ιια. Κ:ἔρ.ο:ε:

:οι:ι:ο.ροτιο:οοιρρ: ι·ιι:ιο :οποε: π:: :ο :οιιιιια

: Π:ο,τιιποοαι::: ρκιο:ο α:ρ:ιπειρ:ιι οιοο:πτ:ζ α:

ρ:οπ:οο:πι: ι:στοιπ:ο:- νι: τα· ρ:κτΕ&ιοπ:π: οπο:

:αιιτ:κ :ι ιι:ι:ι:α::: :αιτ:κα :::ο α::οι:·:.ιι:τ::ιπι6

ποπ:: ρ:ιο:ατ:: :τι :οπ:ο:ίοι:: 8:π:::ι:ο: , οι::

:ι·:ατιοπι: οπ:πιι:ο: ω:ιιο.εοιπ: :τιαι:: πιο: Μ::

ω: ορο: τω:: :ιι:ιτοι:: α:: πι: Π: π:::ιτοκιοι::,

πο:: αοτ:κ:: :ιι:ιτοο: :ο :1::ηοι: ιο ι:ο:-το::ιτο

πο:: αιτ:πόιτοι· ω::::α:: ρκοροι:τιο ορ::ι: :κι _

ρκπο:ιοι::,ι:ο:πτκ·ιπι::α ι::οιπατιο Πει , ίοοιι::α

ιο ρι·:τοιιο :::ειω ιπιι:ι:ιτο που:: : Μάο: :κι τι·

κάθο:·ιπ:. πο· ..ο π: ιι:ι::ατ ι:οο:ο,ικ: οοο το :μέρο
τιό οιιιτε:8τω::·ιε ροιιιι. ο ° ο ή .

Πόρο:: α: 8:ι:ο:::τοκ 1. πο:: Μ: ::::πωεω ο!ή:2"“.Β

αιτιοτ:κ:: Βι·ατιακ:: κι:: :::ιι€οοπ:, £ρω::οπ,::=ει- [."ά. :β

ιι8:ιιιιτι Π:ιιο: Ποι:: ορο:τ:::ι:ο ιοιιι::κ:8:ατι:ιο πιο:: 1:::Ν

οποιοι: πατοι·:ιι: :$ιοοιιι:ο: Οοπ:ιιι: 8:·Ρ:::::

::πιι:τ:: 8:ατιιιο:κ·:ι:ιοικοπ: :τι Μ: :ι&ο: , ιιιοι::αιι

::ιιοοο: αει ίαΙοτ:::: ιρ:ά:τι:τ::: ::Βο ιι αι! ::Ιιι:οο:

πιο:: ματι:: οκοιπι: π:το:·:ιι:, :::ι:ο: Γοιιι:ιτ::ι ·=

  

1::ηωρ:” :οι ::τκιπΓ:::ιο: νοιοπτ:ιτ:ι:: ο: οκειιπ:τιοοε Πει:- :::.:. ποπ οι: ο:::ιι`αι·ιο: ι::Βιτο: , π:οο::ᾶο: ι π

·-ο=η_π- παο: ιι:ι:ιτοο: :οπιιίτιτ ιο ::ιρ:&ο ατι ::οία: π:το- ιορ:τπα:. ι:οοαιι ΐοι:ι:απτιαο:.3. :ο αᾶο:Τορ:κπ:τ: Ι ·`

πι:: π:τοκαΙιτ:ι· ορ::ακ:τ:: 5 ιπιι:ι:ιτοι:: πιο ιτι ι:οοαιι π:οιιοιπ ποπ ::::οιι·ι ρ::οιι::: :οιιιιοι:: :ε 'ι Ύ

Μ". ::ιρ:ά:ο :οι απο:: ίορ::π:τ. ιορ:κπ:ιο::ιιτ::, δ:

μα:: :::ι8:πτιαο: οποια ορ::απτι:. Προ: οπο:

ρι·ιο: :οει:::ιο :ο του:: πατοτα,ιιι:ο::ι: ιπττιπΓ:

ω ::τιο:οτι: ροι::κιο:ι:::οιοτιωιτ::ιο:ο: , πω::
κ::ο:αιιτ::δτιπ ::τιοπ:.ιιοοιιιιο:κιι:. - ι· ι

Ρο- ιτ:ίιαι:ι:. Ε:ιι:ο: ποι:ι::ο ωι:8κι:α :οΒιτατιρ

ρι:γιι:: ::οω::: πω: οι:ιτο: του:: .ϊ κ::οιιο ιο

ιι:ι:ιτ: :::τοια: : παο: :πο τ:ι·προι·: ::::ιτ:το:· : :αοιι:

πατοι·. αΙιο ι::::ο:ιιιατ: : Πω: :τιιο::ίΤ:π:οοιι:

::Βο :κι ι:κ::ρ:κ· ::ιττι:ι:ιτα, :κι ι::::ρ::ιπιιωιτα;

ατοο: π:: ι:ο:ρ:: ο:οκαιιτ:: :::=ω.ο:η:.Διοι:Β.

π::ιοι·.Εατι:ο: :οπ8:οα:οΒιτατιο , ιπο:τιατα :κι:οαιι

:ιΒιοΙοτει,οι:ιιο: του:: δ: ιπιι:ι::ιτα πατοκω,:οπ::

ιιο;:ατι::π,ιπο::ιατα ι:οοαιι::ιρ:&ιο: ι:: οι·ιιιπ: :ο

:::τι:,::ιοι::: ρ:ο:ιο:ικοι· , ιιι:ιιπι ιι:πιτ: δ: ιπ

Δω:: πατο::: , προ. Νεο: θεο: ιιι:το ο:οιο: ν:

ρ:οιιοᾶο: : πατοκα Με:: :::ιο:οτιαο:οιΓροιιτιο

οοο: πατο::ιιοι:: , οι:ιτο::ι:ι:ιτο: :κιιο::ιι:ντ ρω

- ά:ο: :Πω Προ: ::ιι8:πτι:ι:: ιιιΓροιιτιοποι:: οπο·

πιο:: , :ιι ιτιιι:ι:ιτο: απιο:αιι :ιτα:α:ι::π :οπΒι·οα

:οΒιο:τιο, ν: :πιατα α :αι:ίι: π:ιοκ. :Η ω::ω.

ο:ιπι:::ει:ο: ν: ρ:οιιο::: α Πω :οπ::: , :κι μια::

::κι8:κιτι:α: :::οωπ πα:οκ. :ι:ιπό:ι:ιτα ιιοο:ιπι,

8:(ορ:κπατοτ·αιι: οοο:ιο ο:οι:ιοο::δ: :οπι:οι::πτ:τ

ν: Η: οι:: πω:: ::τιοπ:ο: οσοι , οοσάιοιρία

. ι·:τιοπ: ικοι:Βιτι :πωπωιοπιι:ιο:.

πιο· ()::τ::οο: ιιι:ιτοι· Πω: οπιιπακ: ::οια:οατο:α

ι:: :κι ρκοο:οο:πιιοο: ι:οκπιπ:::: ιο ιιτι:ο: ιορ:τ·

πατ. πο:: ορ::αιρια πω:: πατοκαιια,αιια: ορ::α πιο

κ:ιια οι:: νι:τοτ: Μ:: ::οια: δ: :οκιιιι οατοι·:ιι:

ρκο:::οο:::πτ ι:οο:ιο:ο: ιι: Ηπα:: Γορ:κπατ. οοο::

ίορ:α ιο:ροοπατο:::;ι::ι ειι:ιτο: οκιιιοιικ: :αι:Γα: παο

:ο:. ατι ρ:οι::οο:π:ιοο: ι:οο:ιπ:ο: ιο Ηπα:: ΐορ:κό

ο:τ. οο:τ:πο: ιι: ντιιο: α:: ρκοιιο::πτια ορ:κα ιο

ρ:κπατ. ιαιτ:π: οοο:ιι ο:οειοι.ο , ιπιι:ι::ιτα παι:οκα

ι:οο:ιοι:. 3ο:: Διοτι:: ποιοιιο: ιπ8:πιοι:: οι:

ρακι: νοιοπτ:τι:: 8: ιιι:ο: ΜΡ:: ροΙΤ: :οι αότο: ω·

μου:: οοοαιι Γοι:ίταπ.4. ιιοπ:ιπ:ο: ρ:κ :πιο ω

πιο: πατο:αιι: π::κ::ι :οιιιια ιορ:κπατ.οοοιιιι Μ::

Μ». τ. θεια:: ποπ Μ: ιπι:ιοο: ίαιοτι: ,_ 8: ::ο:.

π::πτοο: ιοτιο: οιιιιι:ιι Γριτιιο:ιι: :οπιτα σο:οιι:

δ: Ραπ:: : ιο ο:: .π. τω. ο:οιτια:το:ι:οοαιι Π::

ιι·απτια::: π:τοται:: ρκ:::ιιοπιιιο:το . :τι οποιο ει:

οοοετοο ιιιΓροποπτ: πιο: :ι:ιιιι:,ποπα Μ: οποι

τοκ ιοιιιιι::ιιοπι: ιπιτιοι::,:οπτια Τωι:::ι.ρ:° 6.:·.

$. ιι:ίιπι:π: , ιοιι:ιιι:α:ιοοι: :::ο:ιιιοι:: οπο: :τι :ρο:

νο::ιτιοπ: :ο ιιιι:κ::. ' .

Κ:ιρ.αι;Μ.π:8.ι:οο:ι.Λο ρ:οι:. :προ (ιοπ:ιιια ο", ό

δ: Ραπ:: :απτι:τ:π εκτιτι:::: ::οοιι·::: :τι :::τι:π- ρ."" ,,.

οοο: , ιρ:καποοο: , 8: ιιιιι8:πιιοο: Π:οο: οοο: μπω: π:

ορο:τ:τ, οοο:: ::τ:οι:οπτ αει αιιο: αάο: ι:οπ:ιτο: Μάσπάτωε

 

 

. . . . :Μ

::τριι::πτι ι-ορροποπτ οποια: ο: τρια ιικο::ιιται: 2.:27,:"”

:ποτιοοκοο:. Ναι:: :οι πιο:: κποτιοοο: Γορ:κπ:τ. :πιο "ιο

παθω: ιπ προ. ::ιι.ιοθ:ι , οπιιπι:Γορ:τπ:τ. πω:: :ο πο”.

ιιοι:: ι·::ιοι:οπτ μιοι :::ο πατοι·αι: , ::::::ιε:.ιω-····

οποιο:: ι8ιτοι·πι στου:: αόι:ο: αι! Πιοτ:ι:: φαω:

τ:: 8::τια:π , Μ! ιιιιι:κιιιι:: ρω οιο:κιιται: :ιάοοπ:

δ: οιοτιοο:οο:.αορ ταο::π :α Π: , ποπ :ι:ιιοιοπτ,

ν: τω: ιπτ:Βι·:ι:: κ:ιιποο:::: Το:οιοοι:. Με: π:

Β:τοι· αιτ::α τοπιο: ο: ι:αι:ιτιι:ο:,8: :θ:ιοο: Πρ::

οιιι. ::οοαιι ιοοιταπ. παπι :οι κι:::ιιακιι (τω: α::

ριηιι:: ρι·οοο::πιιο::&ο: ιορ::κιαι.οοοαιι ιπι:

Ι:Με:τω :οι τω:: ι::::Πακιι Επι: ρκορτ:κ ο:οτιοα

ιορ:ι·πατ. :ιοιι:ο: πιιοπιο: στοπ:: α&ο: νιτιοτοο:

ω::τωπ. Αι! 3. πω. ι:::ι::ι. πιο:: ρκορο:τιοπαιι ιν"

πιω:: , οοο τοι:οιτι:οκ :ο:τιιιοαι ίορ:κπ:τ. :οσοι

:πωπω :; ρο::: ιοι:ιι:&ίι:ο:οοι:ιτοταπο:: ρο:·

ιι:ιι::οπ:οι·ιο: ιορ:ιπ:τ. φωσ ο:οιιοπ: ω: ραπ:

ιωιω::::. απ:: ::Ι:ο:ιιιιοι:: :ι ρα:: ιπτ:Η:ᾶο:

οι: ιπιι:Βιτοο: οοοατι :απο ιοι:ίτ:πτι:ο: αθ:ο::

πιο: πιιοι:ι:ο: :οιι:τοκ:: Ροι:-ιορκα οιοικιο “ο

8:οτι:ιοι

Π

:::οι·αι::, αι! ιαιοτ:::: ιρ:θ::πτ:::ιι::τ οπο: ποπ φ"^'"ά""'· °



  

37! Μ!. .!!ε7!!!. !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!_Μ
Ζ!σ!!!!!! !!!!!!!·σιτσ σ!!!σι·. 8! ρ!!! !!!οόο !!όο!!!!!!!

£οσΩ!!!!!!5 !!! ρ!!!! νο!σ!!!!!!!, !σό!!!!!σε όσο!!!

!ο!!!!! Π!!!!!!σι!!!!! !!!σε: ν!! !!οτσ!!!ΐσ!! !σό!!!!-|

το!!! όσο!ό ι!!οόσ!!!,όσ!! !ο!!!!σ!!! σ!!! !!!!!ο!, !σ! .

ρ!!!!!!!σε όσ!!!! ασ!!! σ!!στ!!!! !!!!ό!!!!!! , δ! !ο

!!!!σ !!!οόο!οσεο!!σε!!!'ρ!!!! νο!σ!!!!!!5,!!!! !!!!- . .

!ο!· Ε!! ρ!!!!!!!!ο!· , όσ.!!εσ ς: ασ!!! ι!!!σ!·. νο!σ!!!!ε τ!! ρ!ο:!!!!!, ίὶσ! ό!!!!!σε !!ο!!!ο σοσ !!! ρι·οι!!!!! ω!!!!!!! !

!ρΓ! !!!!ε!!!!!. Αό ό. Κ!!ρ. !!ό!!!!!!ο!!!ο!!!!!!!!!!.; ρο!!σ! !!! πόσο!!! !ο:!!!!! !ο!!!!ό!!!ι!ό!!!!!; σο!!

«Μ!!!!!νωπ μη” ΜΠΕΙ!!! ρσ!ὲ σ!!σ!!!!!,!σ!! !:!!!!!οσ!! ο!!!σιοσο-1 !σ!!!!! !!σ!ο!! ,όσο ρ!! θ Γσ!!!!!!σ!!! σο!! σκ!! σο.

~ ό!!!!!!, !!!!!!!! !σ!!!!!! Γσρ!!!!!!. .όοο!ό (σ!.!!!!!!!; !!!!!!!!!!!ό ν!!!!!! π!!!σ!!!! ρ!·ο!!σε!!! , σ!!! ρ!!!!
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ΧΧ! Χ. Π.: @σε 6.62ι::ι.:1ι.-σε: Ϊ.

τοο:, τι.: ιι: τω...: εοιιιετει:σοι::. Ραπ:: .τι Πεο:

οισιτ::ιε ι:σι::ιοει:: :σ ι:ε:ιιτοσιοειτ: ιι:Ρειο:τ.

ιιιιιιο ει σε Ρτείει:ιισοοσ ιοΡετι::ι. εοιι:ιο, Με

σε ι:άο σιιιΒιι ιιι:Ρειο:ιοτ:ιιιει Ριεσειιιο:ιοι:ι,

ειι:ο: ι:ο:ιισο ειι:ιι: Ρεεε:ιο, Ρετι:ειι:ο: οισιο:ο

τω: ιιιι:ι:: :σ ιοτιιτ:ιτι ι:ε:ιιιοσισεο::ετ8ο ε: σιιε:

ᾶιοι:ε ιι.: Ρετι::τ. Πει ει8:ειε:ιοι:ι:: ιιοιι ιιεεειι::

τισ ιοίειιοτ Ριιείει::,ιεσ :σ ίοι::οιοο: οπο:: ιι:οτ:
ε. . . .

ΜΒ" τισ ιι:Ρετι::ι. το ετε:ιοτ:. ΚείΡ. Βιισ ε:: :ωστε ίο

εικοσι:: ρ.ιι:Ρειι::ι. Πει νιβε, οσο οεεειι.ιιισ ιοιει:ιοι Ρι:ε·

πιο:: οι· ε... ι:ιοι:ιισ ιοΡειο:ι. ιι: ετε:ιοι:,ε: ιιιο:ει: οι"

Μψ"' "Γ τοι ι. οι :ωστε δε οσιο ιοΡεττ::τ. Πει ιιε : οι::

ει; Δ: Ρτι:ιοοιι Πει:: Ρεεε:ιοιει:: Ρισσειιιο:ιοο::ιιοο

Μ", Π.: Θ.- Ρσιειι: :οτεο: ιιιι:ι:: οιιιιιε οσιο ιοΡετι::ι. ω: οι»

ε: επσΜ- ιτ:ι:εοσσ :ο ιιισ σοι:οι:: :ιἰειοοσ ιι:Ρετι::ι. σοι::

Με· οσο Ροιιιτ Πσο: :ιιι:οεο: ω:: ι::οετε,οιιι Ρετ τω:

ιι·:ιι.ι:ιο:ι:: ι:ιοι:ιισοεο: :ιιεοιο: σοτιι. Αιι:ι:ι σο::

ιιιι:ιι:ι:ιι :ισ ιιιο ι-οιοτ:ιτ: ι:ε:ιιιι:σιι:ει:: , :ιιοι:οι

σο:: τοιοειει Ρι::σειιιι::ιι:: : ετ8σ ιιιιι:οσσ :ιιοιι

σσοοιο,ε:οσσ σε Ρτειεοτι ι::ι:ει.

ι.Νει:οε ιιιε:: , ιοι:ιτ:ι:ι :ιιι:οοσ σσοοε: , ι:οσσ

Πει:: εοι::-ιΡιι: σε:ιιιοσιοε ιι: ι:οιοισσ:τε ω::

οιιιετ Ρι:ισειιιι::ισ, ιι οσο Ρεεε:ιιει ι ειι:οοι:ο: τε

ΡοΒο:ι.νει οποιοι: ι νει ι:ιτειο σε Ρσιει:τισ στσι·

ι.:..:,ω τη:: , ι:::ι:ετειο Πεσ :ι::στειο ιοΡετι::τ.

:ο:ιειιιο,8ε ιιι::ι:ι οσιοι:: ιοΡετιι:τοι:ιε ιιιιι::ιειιιιε

τείΡεᾶο ειοίσει:: Ρετισι::: , εσοιισει:ι:: ιι: οτιιιοε

:σ ε:οσει:: σι:τ:τισοεο: : οι: τ:::τ:ει:ιε ιι: Πεσ :σιο

οισιο:ιιτε Ρι:εσειιιο:ιοι:: :σ ιοιοτ:ι:: ι:ε:ιιιοσι

οεο:,ο::ι:ετει :&ι:: ιι:Ρετο:ι. :ιοιειιισ ει8: Ρωσσ

ιιιι::ιοι:ι. εσιισει:ιοι:: ιο οισιοε :σ ιοιοτ:ι:: πιει

οιιιιτεο: ι ω:: ι:ε:ιιτι:σσι ι: οι τετι::ιιιο: :ιοιειιια

Πει σε: ι::ε:τοο:. σε σι:ιε οι:: ΜΜΜοι:: εφ:

Πεοιο,δε ιιο:οι ::::ι:ειετ οσιι:ιο ιοιο:ιειιια Πει ει·

8: ειιοσεο: ι:ε:ιι:ιι: , εοοιισει·:ιοο: ισ οισιι:ε :τι

ε:ιισει:: :ειετοιι:ιειι:. Ν:ι:: Ρετ ιοΒιι:άιοι:εο: ι:

ιι: σοοι οσιο ι::ι:ετει ιιιοι:: ιο οτιιιοε:σ :τετοιου
τει:: ,η δε ιιο:οι ιι: στσιι:ε :σ ε:ιισει:: :ι:::τει :ωστε

:ι::ιειιιε Ρετ εσιι:ιισοειο ιΡιιο:ι:ε:ιιιοσιοι:.

ιοιετιι:ι ο. ιτ:οι:τισ ίι:Ρειιι:ι. εε:ι::οιε :ι::ιει

τισ , οοο Πει:: σε Ρτειει:ιι ετειιιοτει:: σιιιΒιι , ι:οε

ο:οσσ :Πε Ρι::ιεοιι Πεσ: :ο:οτε :ι::ιειτια σιιιΒιι

εεΡτοι:οι::::τ σει:ει ιι: τεΡιοι:ο ειιε ίοιιιειει:: οσοι

τ:: :ιι ιειο:ιο:οσ:ι:: σιιεθ;ισοει:: Πει ετ8:ιΡίοι:::

σοσ: ι:ει:οε:ι οι:ιε&οο: οι:: σιιει2:ιοοι:ιο τεΡισ

ι:ο οι: ιοιοι: σε:ιιιοσσ , οοο:: οι:τιιιο:ι:: ι::ι:ιιο·

το: είι. Ε:σει:: τ:τισειι σε Ριι;ιιειιιο:ιο , σοι :ίσο

τω:: : ΠεσσιιιΒιιοι ιι: οισιι:ε :σ ιοτοι:ιο οι::

ιοσιοεο:,ίεσ ειι:ιο ιι: σισιι:ε :σ Ριι;ιει:τειι: ιι:ιοιο.

ε* "Μ" 3. Ε: εο, οοὸσ οσο τω:: Πεο:σιειιοι :ιι:ιει::

ι»:::.ωσ:έ- ι:οι::ιοιιίεσ ειι:ι:: ι:οο:ο :ι::ιει:: Πεσ. Νεοοιι :οι

Μ ει!. τει:: ι:σο:ο ειίε :ι::ιεο: Πεσ ::ιτειιι: ιι:Ρειι::ι. :ο

1)"'”'° ε:: οι:ιεά:οι:: :ο:οτι: σιοιοιιοΡειο:ι.Ρετσοι:οι::

:ιιι:οσσ ιοΡειι::ι. ιιιιιιοίεεοο:. Μ:ιοτ οι ιιοιι».

|ἑ£ἱ6 ε:Ρ.7. νι:ι σσεει , ι:οι::ιοεο: Ρετ ιοιιιι:ε:τιο

σει:: εκ ιι:ιο:ιεο ιιετι ο.: :ο:ιι:οι:: , ε:: Πισω”.

Ν:: σιι·ιιυ: ·ιωβν·ι:οι ,μι εικέτοι. Μιοσι Ρτσι:. ει::

- :ι::ιει:ο: :ιτειι , ει: ειιε οι:ιι6ιω ι::οιοι :ιοοτι:

:ι::ιειιι:: :ιιετιι::ειΒι Γε::ιοιει:: .ιι. ιιιειιοι, σοι σι

Βοο:ειι,νι :ι::ειοτ :ιοοτε:ι::ιειιι:: :ο :ιτειο:Πεο:

:ι:ιει:: :ο::τ τι: ιιοιι: ε:τι:ι:: :ο::ι:ιιιι:ιει:: , σο::

Ριο:,ιιεε ο:ιοιι:,οεε ιιιισ :ιοστ.οοιιο: τε: ιΡι: Ρο

ιιοι:τ .:ιο:τι. ν. ιΒιιοτ :ι::ει ι:ι:ιοτ:ι:: :ι::ιειιι:ε

:ωστε ιι:Ρειο:ι. σεοει ιο ε: :τι ι:οοιι:: σιετ:: οι:

:ο:οτε. σο:: :οι :τι οσο Ροιειι , το Μ:: . οσοι::

Ρ:τιιειΡ:ιισ οποτε σιι:ιιιι;,σο:ε ιι: Ρετ Ριιιιι:ιο ω..

-έ---τ_ετ_-_

η.

χ 8 .

Ε:: "ουτε

·ιω:ι.ιω

σ:: αχ::

εκαστοτε.

η.

Σ): 2:Μ“_ οιιι::ιει::.4.. Γ:: Ρεεοιιιιιισεοσωιτ::ιισοε,βι:Π:,:ε

,,_,ω.”. ιιι/ιι,ιο ι:ειι:ιιιιετι: νιοιΡ:ι: . σοσ οσο Ροτειι: Δ..

@πιο ό· ιοι::ι:ι: ε:ιιτιιιι-εε: ι:ι:&ιι:ιε,δε ιοιιιιι: :ιιειιι::, τι

“στο σοι ιιεε :ισο: :ο εκιτιοίεε::ιοεσιτ:ε. Με .τ:.σε

:Πω 3. Πε Ριου.

.ΐ7Γ

ειτε: ιΡίοι:: . ι:τιι1ο:ιο ειτε: οι:ιεᾶοιιι, νιιίοι:ι σε°

ιιοι::ιο:ιιοι:ε: .:ι:::ιι , σιιε&ι , :ει εΡτι ι ίειι :Β

ιιιιιιιιίεε: ίσιο.: ι:ι:ειειι.:::: ί:ι:ειιιοι: 8ε ποιοι::

σειισο:ιτ::ιοι. Ε ιι .ι:. ι·:σε ιοοσ:ιοεοιιιι:: σιιε&ισέ

οι:8ε :εεεΡτ:τιοι:ι: Πει: σοι ισεὸ ι:οι::ιι:ει:: σιιιΒιι

σιιεθ:ισιιε ιι:Ρετο:ι. 8ε :ιι Βιοτι:τ:: :εεεΡι:ι,.ιιι:ι:

ι:ι:άι:: σε ιοιιο: ειι:οοι: ειι ιοοσ:ο:ει:τοιι: Ρισεε6

ω:: , τ.: εοοεοι::ιι:ο: 8ε ιιο:οιι:οει:ι:: οι: σιιε

ειιοι:ι Πει. ' η . Ι Π;

Ασ ι.ειιοιει::Ρει:Βιι Ρ:ιει ε: .ιφ.26.ρει.3... Μ: ω'

Ασ σ. ι:ε8. σο: ΡοιΤε νειὲ δε ΡτοΡιισ σεοοιι:ιιι':τι κι”.

ι:οσιο: 8ειοιισ: Ρετ ίοι:ι:: ιο:Ροι:ιιστιεο: ιι:Βιιια

σιιιιιιι, :οι Πειιιιιε εοιο: σειιοι::ιο:ιιοοε: σειι:- ει' αιιιιιιιι

ο:οι:ιοι ε:ιιοι:ιεελο ιΡισ, ι:ι:σσ ι:ι:ει:οο: δε ιοιιοτι:

σιειτι:ι ισα: '0.ιΑ:ια. ι. 2.ιιώιι. ισ:. ι·ιιιι.3. ιτοσε

Ρσιιιο:ο: :ιιι:οσ τω:: σεοσιοιι::ιι ιοιιι ιοιιιιι:

Πει,:ι:ι σιιιιιιι, σει:ετ ειιε ιιι::.::ιω ι:ιι: σει:οό

ι::ιο:ιισοι:::ιισι:οι οσο ειιετ τ:::ιοι "ω, νι Ρσιιι::

νοο:, ω:: :ιιο: ειιιοιιο: σεοσι::ιο:τειοτ. Ηοε

:οιεο: οι:σ:ιοετιιοι:: ι:εσι:ιι οι: ε:ιιιιοιεε: ι:τ:

τοι:: νσιοι:τ:: Πει. :οι σωσει στο:: ι:ιΞε οσο τω,

νι ιοιιιτι: Πει , :οι ()ι:τιιιιεοι::Ρ:ιειι:τ :σ ι:.:..:ι

σει:: , νι ίσιο:: ιΡίοι:: σειισι::ιο:τ:::ιιεοι σει: ίσιο _
ε:ιττιιιίεε: νοιι:οι:: Πει . :ι:ίτιοε Ρι:νιιειι νιιισι:ε ι

ι:νΡοιι:ιιι::.ίοι':ιειι νι σι:ιιιιι ι:οι:::οιι:ι σεοσι::ιε ”_

οετοι σιοιο:. Ι.σεοι:: ι):ι:ιισο:ιι:ιιισ ειι:τι:τ:: επ· Εηω-'

Ριιε:οι Ρ:τιε: σε ιι:ιιιτι:,ιισο οι:: Πει:: ιι:ιιι:: ει!. Μο,

ίεσ οι:: οσ:ιοιιι ιι:ο:ο:. Ε: σ,... ιΡβ,θταει Ρ:ιτε:

νετιι:ι:ι.Ρει· ι σου. Πιειι::οι ιοιιιιι: , σε σο:: ιιοιι,

...ο νι ει::]ρχιί ΡτοΡιει Ροιιι:ιει:: ι:ο&ιι:ιι:,ε:ο:ιι:

ε:

οσιιτ:ι:: ιοιιιιι:ιι: οι; ω:: οπο. Οσιετοο:ειιιι σ

ει:: ιοτειιι8:ιοι σε ιοιιιτιιι εισαι , :ιιοιι ει:ιοεεε

σ.ιι..ιω ι ιι:ο: ιοι:ε ιι:2τ: Τιεοοιι ιεΒοι:ι:: . εσο

ιι:ιοάισ οι:: ιιΒιιτ:ι: , νι οι:: οιο:ιιοι:: ιοοι Ρτο··

Ριι: ε:Ριτι: , ιιιι:ι::ι:τοι ο:ειοι:τι::νι εσοιτι: , σο::

ιι:ι:ι ι::ει:τσιοι:: , ιιιιετιιιιο: ιιισοοιιτοτ ε:Ριτι . οι:

ι::νιιιε:ι:: νιιισιιει:: ιιιιει· ε:Ροτ σε ι::εο:ι:τ:. Α.:

ίοιισ:ι::.ιΡιιο:,σε8. :ιιι:ο:Ρ. Αι! εοτιιιι. ιιε8.:οιεε.

Ν:ο: ειι`ε σιιειΕι:ι:ι:ο ο Πεσ , οι:: ιο:Ροιι:ι τω...:

σει:οι::ιο:ιιοοει:: ε:ιιιιοιεε:ο: :ο :ιᾶο σιιε.ά.ισσι:

Πει, τι.: :ιι”ετι ίεεοι:: ειίει:ιι:ιιιετ ιοιιιιιιει::ι:: πιο:

ι:ιιστιεο:, Ρετ ι:ιο:ι.ο ωι:ιιαι::: οι σιοι:οι:: :ωστε

σιοιιιο. Βιετιιιοιιι:ετ: σιιεειισΠειει :οσ:, ιιοιι

Ρτ::εεσιι ιΡοωι:ιο:Μο ετ:ιια, νι κι·ιιι:.ιιι. 1.

Μ.η.: : οι· σ.::-..ι..: .ι. στ. 3. :κι :νέα Διακ. νο

ιοετι:οι,ίεσνι .4:ιτειιι.ιι: ΜΗ!. τ7.Ρ.ι.Ρτι:Ροβι.ει·

ι/εῇιιεε. :.2.σι|ιο.:οι.ειιΡ.2. σοεοετοι:ι , ισιι:::ιι

ιετ ιοοσιοιιιΡί:ι:: ιοιοιισοει:: ετ:ιισ δε σοοσιοι::. ι

σο:: .ο. ιιιιισιο Πειι·ι:ι ιιι:ετ:ισιιι::ιιιετ Ρετ

εσι:οσι:ιισοειο ιΡιιι:: ιιιιοιισι:ι: οπο:: 8ισσιιο=- τω Μωβ

τοι:: . οει:οιι νι ιισετ: σιιεᾶιο Ρτεεεσετε ιιιιι:ιισε .οι ;..ρώ·:.°

σει:: ετ:ιιιειει:ιο οοιιοο: ι:οοιιιιοιοι:: Ρτει:εσ:ι τ:- ω:: ρω::

ιιοι:ει:: ιστι:::ιει:: :οι ι:οοιιιιοιιο:ι::. Α: Ρτοι:. :ο- ”

ιεε. οεεο,ειιε ε:τισειι: ι·:ιιοι:ει:: σε :ιι:οτε Πει, σε
ετε:τοτ:ειο:ι:: :ι::οι ετε:ιοτι; σο:: ειιἱειι : ίεσ Πρ) ι

Ρσι:ιι ι:σι:ιτ:τεο: , ιιοε τε:ιειι:, ιιοε :ΡΡ:τει:ιει::.ιιι_·

ιιι::ι:: ιειτοτ ι :ι::οτ Πει οσο ίι:ΡΡοοιι , ίεσ σε:: ο Δ

ι:οι:ιι:ιειο τε:ιει::,ιο ι:ο:ιο ιετ:ιοτινι σΡιιιοιι Δ:: ζησει:

Ρεβ.ειτ. ι::ο: :τοστ ετε:ιι:: Ρετ τω, ιιοιι Ρετ σι:ιε&ι“ .
ι ο:ι:ι:ιισιιει::: εοοιι: νειι::ι:ιστ ιοετε:ιο:, οσο Ρετ

ί-ιιι,ίεσ Ρετ οι:ιε&ι ιι:ι:ι:ιιοοει::, ιι: :ι:::ιοι::ιειιοτι ι

Αι! 3. ετιοτει:: Μ:Βιιιιι , ΚειΡ. εεεειιει:ιι:ι::

ει::τιι:τι: ί:ιι::ιι ε: εσ,σοι:σ ιτ:ιετ σο:οε: νιτιοιε:,

ε: ΡτοΡτιο οοιεθ:ο σε ι::οτιοσ , οι οι::οιοο:Ρι:ε:

ιι:οιιιιιι:::. Οποιοι:: οσο :τι Με:: :·:ιιο , ει:: ιη...: τι::

ΡτσΡιετ τει_ιι:οσ: :ᾶο: ι-οΡετι::τ. ιοιοοιι:ι:ιοτ ι::- ικτιιιΜέσ

ι:ιιι::,8ε ιισι: ΡιοΡτετει::τιι:ιι: :ι&οο:.Νεε οοο.. °ί”""""ι

ι:οσσ ει::τιιιι: ιο ιεᾶσ Ρι:ισιεειοι Δ: Πει: , ιιοιι

:οιει:: τειιιιι:ε ιιιτιοιε:,νι σιε:ιι:ο:,ει::ιιι:ιειι: οι..

: (ιιιτιιιο Ρ:τιιειΡ:ο:ο::νει ιι.4:ρι. σσεει , ν:

ει. .'

:οι εει:|ίύ.

$4.

_Ι1:Ι:Με

ο

.ιι

ο
η

Μαι”.

::σιι:ιο:ιισοε: ιιοιι σειοι::οι:ιοτ οι: :ιδιο :ιιετιο:. ιΡι:ι:: Ρειισι::ι:: :Ριιιιτο δ. ιοιι:ι:ιι:οιιτ ιι: τισ-ι'

ι ι Π. Μ::

κ



Χ

Βοβ. ΧΧΊ)( ο Φο @Μάο βοοΜιοτ'έ Ρ δοοΐέο ί Ϊ.

Ριιιιάοι:ο. ιιοιιάιιιιι ο!ι Εοσ!οίὶο άοΒιι!τιιιιιο!!ο, Ζω

:ιάιι!τιιιιι ίο!ο !ιιι!ιιιιι, 8ο ιιοιι οτιοιιι :ι&ιι οιιιιιι Η» στο.

37ό

Μο; ιο!ιοιιι:νιιτιιτο: οπο !ιο!ιιτο: οι·οιτοε: ιι5.ο!ιπι

τιι:,οιιις ρι·οάιοατιιι· άο Ποο, ιιὁ ο!!ι, ιιιιο πο: Ποιπ::

ά!!ιΒιιιιιιι, Μ! ντ έπεται!. σο. Τι·ιιιιτ. £ι!Ρ.17·. οπο! ἱ οιιιιιισιιτιι ιιι!!!!άσειιι. Σεπτ:: οιιιω άο ιιιίτιθοιιτιοτιο

Βου; άι!ιειτ ΠΟ5:-Νο0 ρι·::άιοοτιιι· σοτέ άο Βοοβ- ι μι· ιιι!ι:ιτι·οιιτσιιιιιτί!ιτι:ιιιι Τιιάοιι. τι·ιιάιτ, οι:ρ!ιοιιι·ι
ιάο:,ίΧρο:,ροτιότι:ι, 8ο ί!τιιι!ο: νιιτιιτο:, οιιι!ο Μο: νιι- κ ρο!!ιιοτ άο σ<.ίτι!πιι:.Βο ροι·ιιιι!ίε νοιο,οίιιιι οοιιιισ5τ

όχο(Ε5 :του !ιιιιτ ιτι Ποο , ντ ο!! σ!ιοιιτο:: οπο: σ!!-οιιέ β ρι·ορι·ιο οάιι,οιιιιιε οτιμοσε ιιοιι Γιιιιτ,ιιιίτιθο.οι·ι, δ::

 

τ!ιι!ιτστάιοιτοι άο Ποο , ειροι·οοτιοτο άο διιιιιτιο δ.

ε ε:: Τ ιο ιι.

ο!ο Βιο- |›.οο ιἰοπο έ:: ποοί: :Μοτο

ΜΜΜ: οιιο!ιω::: ο:·ι·οιοοοπτί: ο

16.

Ποο τοπ

! Χ&σιιιι:οίτοιιάι, οιά Γιάοι άοειιιι ροι·τιιιοι·ο

.ΠΜ Ρ"ι.ἱ_ ει·:ιτ!Ξιιιι !ιοΒιτιιιι!οιι: . 86 το!ιοιισάοοιι ιιιι οι»

Ρ:,ιου” ι,,......τιοιιιι σί!ο ιιοοι: ωτιιιιϊωι δ: ιιι!ιατοιιτιιι. Λο αιι

ωόοιοο# κι:: :ο ιάοιιι θάοι άοΒιιιο ίιισθ:οτ , σε οπο μι· οιο

Τ'Μω”· ·άιιιιι Ροι·ι:οοιιοτιτι: οιιιο!ιιοτι: , οοιιττοιιοτίι:ι οί!: μι!!

Τιιάοιιτ. ι:: οπο οσοοίιοιιο ιιοιιο:ιιιιι !ιστο!ιιιιι ι!!ιι

οι: Ρι·οίοί!”ο οειτοιιιι·. Ποστ σιιιιι:ι οιιτσο οπο νοι·ιτο:

οοιιτοιιτο οπο: ιο $οι!ρτιιτιε τ ο!ιιιι .ιι!!ιι! ροίΒιιτ_

οοικι!ιο άοθιιιι·σ -, τι!!! οιιοά ιο δοι!ρτιιιι: τοιιο!ο

τιιιιι ΐορροιιιτιιι·, ιιοιι οι·ιιτ τοιιισιι οάοὸ ιο εωΡω.
εἰ: οιτρι·ο!Πι ,ο ντ Βιιο ιιοιιοάοο!.ιι·οτιοιιοΕοο!οίιω

Βάο!οε π! ο:οάοιιάιιιι: το!ι!ιεοι·οροτιιιΠοτ. Νο:: το

ΐοι·τ, οιιιιδά ο!ιοιιι δο!ιο!οί!. απο Τιιάστιτ. οιιιιιάο

ίιάο οιιιίτιιιιοι:ιιιι. Ν:ιω κι το.ιιιιιιιι ειΠοι·ο!σειιιτ Ριο

Επι: οριιιιοιισ άιιότι , ιιοιι οποιοΠιι Εοο!σίισ άοο!ιι

“Μαιο Γιιίΐιι!τι , οιιιιιιιι θάο!οε οοοορτοι·ο τοιιοι·οιι·

τω. διοιιιάοιιι ν!οιιο οι! Ποιιοι!. Όποιο !ιοιττιιιο
ά οιιι!!!·ιοτ Βάι, ντι·ιιιιιοιισ ίσοι. ρι·ο!.πο!ιι!ιιοι· Γοοιιι,

ντ οοιιίτιιτ οι: ο.-Μοιοι·ο: άο !::ρτ!Γο:ο: νοι!οποοοπ:.

ΙΙΙ. ι·οίοι·οοάο ντιιιιιιοιιο Γοιιτ. τιοιιττιιιιι άιιιιιιιιιτ.

Βο!!. Οοιιο. ιιιιτοοιι νιοιιιισιι!-ο, ιιιοιιο ιι!!!ι·ιιιοτιιιο

ίοιιτ. άοτσιιιι!:ιοιο ΐιιιτ ίο!ιιιιι ντ Ριο!::ιοι!ιοι·. οι!!

νιιιιΐοιιιίοτιο τοτιο!ιοτιιι· , οπο” ριο!:ιοοι!ιοιοιιι

ίσοιιιι, ρι·ο!ιι!οιιιιο3 τιιιιισιι ιιοιι οπο: , ορροϋτιιιιι ντ

. Ριο!ιιι!σι!οιιι ιιιάιοιιι·ο. Ρ:ο ιιιιά οοιιττοιι.

1:88: .τ. ΝΡι·ιιιιιι !οιιτ. ιιοΒιιτ, ιά ροι·ιιιιοτο οι! οοι·τιιιιι άοερ

άοοάιι!τι:,οιιιι ίο!ο ιι&ιι οττι·ιτιοιιι: μι· Βορτιίωιιιιι

οιιτ ραιιιτοιιτιιιιιι ιιιίτιί:ιοιι.ιιτοι·,οΠοι·οοά πιο ο!! , οι!

_ ι:σττιιιτι άοειιιο Μπι Ροι·ιιοοι·ο, σο: τιιιιιιιο: !ιο!σιιιι_
ιτι!!ι!!οιιι·ι. . μ Α _ .

Το:τιο Γοιιτ άοοοτ,ιιά άοΒιιιοθάοι ρσιτ!ιισιο, οσο

άοιιο ιο ιιο!οι: οπο ροκ ιιιοάιιιιι ροι·ιιιοιιοιιτιε ιιοιι!!

τοτι::ΡιοΙοοι.ιπ ι.ει::.ι7.ιιιχρ.ι.:48.ιιο.7.:: ΤΓιζοσπ.

απο. η.. Βο!!οιη:ι. !ιο.ι. @μια δι. !ι!:. ω. οορ.3. Ιδι

-|ο:ι. ι .2.ο!ι:ο.8.οι:.2.ρκ. τ ..ποσα !ιο.6.άοέτο:Μ οπο.

;.Ιοιικ.Ψι%ο.φιοιι δ: ιιιιιο Τι·:οίτο.ι!!οοι άο Ειάσ

ΡΗΙ21°ιιιιτ δτοι.ικ 3.άι/ι'.23-φοω.9.οοοκιβ. σ_244)!'0,

οι ο.άιο7.ο.7.Χούιο :ο 2.ά.26.οιο. ι ..ο.2.σ...ωι.ι π: ο.

τωι!..ι~.ο.ι .βιο «πω. φτειιτι1ι1ιο_!ιςι: νοιιτιι: :απο ΤΠ

έσω. ιιοιι ροτιιοιιτ,ιιιιι ρ:ιιιοτἐάο&οιιιιιι οιιτ!ιοι·ι

τ!ιοιτιτοτο οι! Βάσω ο!ι!ιεοι·ο. Νοτο , πο: Μο ιιοιι μ:

άι!”ριιτιιι·ο,οιιι άοΕιάο !ιτ,ίο!ο !ιοΒιιιι,οιι οτιοιιι οἄιι Δω· πο! ή·

!ιοιιαιτιο: ιιιί!!Βοοι·ι, άο οιιιο ἐοβο οοι.33ρο.3. δοά 5η:: β'

τοιιτι!ιαι. οτι Βιοτιο δ: :ο!ιοιια νιιιιιτο: ιιιίιι!οο οσοι: “:;_ Μ”.

ιιι!ιοετοοιιτ μοι· ιιιοάιιιιι οιιιο!!ιοτι: Ροιιιιιιιιοοτι: , :ιο

τιιιιτίιιιι_ρσι ιιιοάιιιιι οάιι:, οιιτιιιιο!ιιοτι: τιιιιι!!:οιι

των: οοιιτιοι.ιοτιιιιιιι ιιι σιιιοοιιιιιηιιο Βετο άσίΐιιιιοῖ,

Βιοο τ. Πο Βάσ ο!! , ιιι !ιοο!!:ιιιι!σει: Ειιιιι58.

!ισο άσσο ἱιι ποιοι: ο!!ο οιιο!ιτοτσο Ροπιποοιιτο:.

!!'ιιιιάοιιι. ιισιιιιοιιιιτ οπο: άο ιιιίτιΒοοτιοτιο άοοοτ

πω.. ιι!%οιισ ιιστιιιοιιοτο οιιιο!ιτιιτο Μικτά. Ι8ιτιιι.· °

άο θα σ!! το ιιιίτι!ιο:ιτιοιισ οπο: ιιιΪιιιιάι:ι!!ιιά ω. Π·

πιο οοσ άοότιιιιιι οοιιοι!!!Γο!ιιοιι ιιοτιροιοίτ, οίΕ

ιιιοιιιιιιοιιιτοιιτιιοι 8ο άο!ιιιιτιιιιι ι!Οοιιοι!ιο.

Αιιτσο.ρι·ο!ο.ι . άο τιιιο!!τιιτο ι:ιοτιιιιιιιοιιτο οιιρ!ιοιιτ

()οικι!. Οιιτοο!ιι!ιοιι: Κοιιι.άο Βεριι!ιιιο: ψ' :σκοπο

ν;

οι. ω".

ο

οι:

_ Μ:

Η:: καίω

. οποιοι , οι:οικοο!ωοάκω Τπωι. δ]οοοίια_ο!ν οιοπιιοπο

' οι·οάειοάιωο οικω οποιοοικοιι:Ρι·οοοβο άοοπ::ιτ , πο::

[άκου μι· μου:: ροοοο:οπ:ικ β: ιιοπιιφο , ο.: έέπιπο

ΘΕΜ[1Μ.! :οι απο” οποιοι·οιι: , «το ·οοΜιέ/βοποίοι· οιιιοἰοω

' .

18ο Ι

Ισια!.

ι

ι.ιιοιβάο!_, ιτο ντορρο!ιτιιτο δι !ιιει·οί!ε: ί-οά τιιιιιιιιιι οι: Βαν, οπο οκι:οιοτιω κο/Μππω ,ποστάκι οικω: άο
ιιοιιιιιοιο οι! οοτιο!ιιίιοτιοιιι Τ!ιοο!οΒισοιιι , νι ορ- Ι !οι,ιοῇῇοιι «πωπω μσΖο!οποιο·: ιο·χρι.»οιοιω: το:Μι:5

Ροβτιιοι ίιιτιιιιτι.ιιιι το:ηοι·οι·ιιιιιι, νο!οά !ιιιισιοιιιιι δορειιι!ὸ ρω!. Η” απο:: οάοίιιοοποοιωβωο:οπ

οι·τοιι Ριοιτιτοιιοι:δοι.!ιο.2. οίοιιατ.(78Μ.ο. το οὐ· οι: πω:: ·ωπο:ιω οοιιοιιοιο: , :μια οι “Μαιο £ΒΜ8Μ::Α 3

τμ!.ι.οι:33.ο.ι.διορ!ο.Ιοο.5·.άοικ:ΐι.ικοα.ο.8. Βοιι- Βιιιιοιιιὶ: :οβοιάιοκτοιι·. ο· Ιιιάιι&ιοιιο: ιιοοιιιτ!ι..το ρ”ο_ε:_

οιο;.;.2 φησι ο.οο›ιο! 2.ιΠίοοιιι.ι.2.ο.5ι.ο7.4.0 ιιιτσι·ιοι· ιιιιιιτιο ίἐι!ιιοτἰ ροι· ο!ιοιιιιιιι ίοτιιιιιιι:ι!ιι!:- ἱπιάοοἄ-Ρ"

οι10.οτ.2.[οπ.!ιο.7.άοΙοοἰ: :οποιο αιμα. ώ· οπο. Ποι·ιτιο!οιιι ;οιι.ιιιι !·ιαι: ιιοιι ιιι!ιοετοτ :6ο ΐοι·ιιιο. τω.. "2"ΜΡ"°

πω:: οοΜ.Ρο:24. οοιιο!.ύς. Όιοο..4/Ιοπο.ρ·.ο!το?.άο ίτοιιτιο!ι: Γοροιιιιτ. οιι.ιι!ι: άο!1οι·οτ οί!ο ιιιι, ω- 'ί""""""

'σο. Ποηβι οι: ι.οοσιο!.6._ο,ιι!ι. άπο , δο!ο: ι .2.ιω2. ρ!ιοοτ,οιι 1.”. άιΦ.9.βέϊ.6.ιιοοιιο ροι· οιιιιιιτιιιιισιτισ

ιο.άι:'ο.3.βΠ.4. Μ"... ιοιο.ά:ίο.6.οο. ι.άιιο.ι.οβ !ιοιο .ιι. ιιοιι οι: τοπικ μοροιτιοιιιιτιι οιιιιιιοτ (ρι

'3:€ιπ:ο!.ο.110.4.2-9.8Μο:Μ7ο::άει!ι0Π1τιο ποσοι. ιιτιιιι!ι. ετοιμο οι:: το!οι!οιιοιιι ; Α" .τμ Μ" “ο

" :,!:Τιιιιάοιιι. ιιιι!!ο οί: νο! σκριο!!ο Γοτιρτιιιοτ στι· ιιιιιιισάιιιτιι:τοι·ιιιιιιιι: ιι6τιοιιι:, (οο! το!ιι!τοτειά οπο·
ά __τ!ιοτιτο:,νο! Εοο!σί!ιο άοΒιιιτιο.Νιιιιι ουσ νο! Μη:- άιιάιοιιοιιι ιι!τοι·ιιι:. ιισοιιο μι· ιι&ιοιιοιιι 8ο ρ_σΠιο- ·

τι;;; άοσοτ, νο! Τι!άσιιτιοιιιιι άο ωιιιιιι ιο!ιαι·οιιτο οπο; :πιο !·ι2ο ροτιι!:, (ιιιιτ πω! ίοι·ιιιοιι·ι Με

άοΒιιιτ, ο;ιι!ιοιιτι οοιιιιιιοάοροπιιιιτ , νο! άο νέοι-Ι

(Μί"”· 1· !:ιι::νο! άο ιιιοτιοιιο τιιιιτἱιιιι οστιι:ι!ι. (.οιιΒιιιιοτ π.

διοτι:: : Ττιάσοτ. οι: ιιιάιιιτιιδι ιι!ιίτιιιιιιτέι ιιοιιιιιιο,

οιοοιι::::ιιο νιάο!_ιοστι!!οιιι Μ: Με ΐοοιιιο!ιτοτο ο!οτι

0,ωδοι, ο. .,2"έέψο οι:. μ. ιιο.οιιιο Ετσι: Οοιιοι

!ιιτοιιιιδιιι [ιιιτ :σπιτια !ιο:ι·στιοο: ιιοί!ι:ι ιοιιιροι·ι:

άοβιιιιο. ιιιίτιΒοοιιοτιοιιι ιιοιι_ο!Το ί-ο!οιιιιιι!!ιτιπ

Ω!ιι;!_ίτι ιιι,ιριιτιιτιοιισιιι, οι:: οιτι·ιιι!σοιιιιι Βιιιοι·οιο,

ίσάνο:οιι;ι ιιιί!:ιιιο.ιιηιοΒι:ιο!ιαι·ο:ιτοιιι : π...: ω.
. γ πιιιιιίο!ιιιιτιοοιοΠροτ !.ο!ιιιιι οιιιτι!ιιιιιι οιίτιιο!ο πο»

Βἱ8!ιι!ι:οιοιι:. ν -_ - · ν

2 Μ" .Η βοοιιιιάο Γοιιτ.ιιι!!τιιιοτ , !ιοοτιιιιτίιιιι οί!”οάοί:!άο

'. Μ; ,ι·σ[οσάιι ιιιίτι!ιοοτιοοι: ριιι·ιιιι!οιιιιιι, δ: οοιιιιιι

. . ο οάιι!τοιιιιο,οιιι ροο!ιορτ!!ιιιιιιιι, :ιιιτροοοιισιιιιιιιιι

ιο!!;ιΒοοιιιιιιριιοιιοιιισιιι :οἴοοᾶιι ιο!!!Ησοτιοιιιε

οάιι!τοιιιιιιι , φωτ:: Βιοταιοοιιιι.ιιιι ιι.ιίτιδοοιιτιι.τ.

"ΗΜ Ε!!_22οῇι:ο.τ. ι. ο· @ο 2.03.οοο. ν.. ο· 6.

Υ

Δ ι

δρα

οοιιτοιιι.ιιοοιιισ ροκ το!ιοιιιιι 4.ριοάισοιιι./ίτο:,οποπ.

άο, «οι, ώ· |.ιιιοοπ, οι οοο[άοπικοιμια.

Κοιτα: ντ Μαιο! τοιιτίπο ρο!!ιτ μι· ρισάιοιιιιι.

οιιο!!τοτι::ιιοιι μοι· τιιιιι!οιιιιτοιτι ιιοιι!. ιιιιιιι νο! !ιστ:

οΠοτ ρι·ορι·ιιι: “Με ιιιίτιθσιιτι ,νο! ιιιοτιο άιιιτι·ι:ι.

Νου ροτο!τοί!ο οότιιε, ν: ρ!οιιιιιισ ιιάιιοτί. οσο- Ι"#ίω ποο

Μιάου: = Τοπ! ω: Οοιιο!!. ἱ!!ειιι: .φωτο οιιιιιι. Μ' “Μ”

ειιιτ σο ιιά!!.ιιι: ,β ό. απο. 7. Ι!οποοίιφοβιοιιοω,

βιο ρι·ομιοτιοοοω ι ιβοοιιιοφ/ο οοπβοοιικηοκ: που:

ο/ίβ|ο ιποοοιοπωι 7°ο:οαι/βο , β! ώ· /οινό?οίο:ιοιο,ά· το

ιιο:ιοιιο ικιο:·ιοτι: οοπιιοι: μι· ·οο!οκιοτικτο@βρω

πουι!ι·οπο ώ· άοοοι·ιιιικ. Ποιπ: ιιιιτοιιι ά!!ροίιτιο:ισιμ

Ρι·οοοά. οπο. οιτρ!ιοειιιοτοτ Ρο: οιότιιε Βάσι , !.ρο! , 8ο

ο!ιιι:ιτοτι: :δε οοάοιιιιι:οάο ι!!οιιι :ο ΜΜΜ:: ά!ίτιιι

Βιιιτ αν». 3. Τοπ: :μια !ο!ιιιιι Ποιιιιι πω:: οίδ

οισιιτοιιι οιιιι!ιιτο !ιιιιιι:ιιιτοιιοιι: κοιιοιιιιτιοιιί:;ιιι

Βιιιιιιοιιτιι!οιιι νοιὸ !πιτριι(ιιιιιιιι ιιιή:, οτι! ιιοι·!ιοσ

. [ιιοι·οιιιοιιτιιιιι

:#-·

πιωβοο.τ.

Πού. τ.

 

 



τ.

4.

.Ρ

!7·

Ισ/ΗΗι πιο

Βι/β. ΧΧ!Κ Φο· 6'πιππω ύππόπωπιίι Ρ δεόΐιο Ϊί 37,9

Γσοπιιωσιιτσω σπίτιβοσπιπσπ. Απ σου ίσιω Ποστ σα ' πιπσ|Ξ :ΗΜ Γσιτ , εισσά επεσε 8ο νἱπτστοε ιιιισσά ω.

σπισίιι οΒὶσισιιε πισιτπι ιι&ω:ω πιω ιΡΗ.ντ ()σσοΗ.1 σιτσιπι σωι·ιιτιω πει:: Ριιπτισιιεισσάω πιάιιιιιε ι..Ρ.ι

τοίπ:πτσπ απ..π.. νΒι άσωπιστ.οι·πσπσω Ι.στπιοπισίΤο- ω. ἱπιἴσιιάσποιιτσπ:σπεσ σοπιάσω τοΐΡοέΙσ σω

_πσπιτιπ,ΗΒοπσωπιπσιτπίσωσάσιτστσω πιά ίσιισίπιθ- πισω άσΒιιιτ Με Τι·πάσω. ΕσπιάσωσσιιΕπιιισιιτ

σιιτισπισππι πιιτιιΙ σωσιπισρΒοπο , ωστοίισο ΡσίΒιισ $σπιΡτσπσε, εισαι πισίτπσω ἰσίΙἱτἱιιω οιΡ!ιοιππιτ Ρσι.·

π. ιιιι.".. Τιιωσισισ νΒισσ.ο ιιιιπποπσίτιθοπιπισπισω ιιΙιπισιά ππι πισσι€Ρστωσπιοιιε, στΡι·ισσά.βέϊ. Πωσ

οπτΡ!ἰοστ Ροι· ἴσΐοσΡτἰσπιοω,πσσοΡτἱσπισω,πιοσοΡτισ- ι τπιιάπτ ΟσιισἰΙἱσω Μοεσπιτ. Πιτ: ΡασΙο Π!. σου.

πισω, πισπισσιω νοπὸ Ρσπ σᾶἱσΔω πισίττοππι οσσΡο- 1549. ο. 3. Ωω :πωσ Ροσωποππωι πωφΕσπισ πω»

πιιτιοπιοω. @σκιά οίτ οσιάσωσειισωι οπω ιισπι άο- βσθιβωπποπσπ.ά σπασει |οινωΕπιπ.π πιπππιππωποσσω ωσ

Βπιἰπσ Ροπ :πάω πισίτπσε,πισι πισπι σιίἱ άπισιιω ιιᾶισο [σπ·ι,ιματεπισι· μι· πιστπιππω Ριπιβοπιππ @και . "Μω»

τ:οσΡοπσπιτισω Ποιά Ρσίἶσπιτ,ίοά Ρο: ιάὶοισἰά σ Όσο σπάπιπιπ π·ουπωσιπισιτικη απ» τοπια Ρσει·ιπποππω. βουτά

πάσι-σαι. Τσωω.άσθπιπτ , Πισω οι: νπισι:ισσσισσ

ι·οοιΡι ΐοοιιιιάσω ΡισΡι·ισω σσισισσο άἰἴΡσίὶτἰσ

πισω 8ο οσσΡοπστἰσπιοιπι. Ακμή πιω ιιᾶω πωσ το

οιΡιπΡι· ίσοσιιάσω άι[Ρσίιτισιισω δΕ οσσΡοπστἰσω

πισω σΙτοι·ιω : πισω ΩιοΡσ ίσΒΓοπισσπιτ εθ:ω οσιιτπἱ

πωπω οίτ ιιιτοπιίισπ,ΐισΡο ποωιίἰἱσπ Ρποοοάοστο πᾶσι

πιττπιτισπιιε , Ρι·σΡτοπ ιισσω ιπιπσσάιτσπ οσιιτπἱτἱσσἰτ

οάσε.Τσπσ «μπι Μπ.2.4.. άσσοτ . Επι: ισίι:ιτιιιππι Ροπ

σωσει σΡοππι ιιιιΒοπι :στ πισω εστω πισπι οσσοτσι· Ροπ

σΙἰσω ιιθ:σω,Βοιιο τιιιιιοπι ΙισσιισεΡοτ ιι&σω.Τσω

σιιιει σιπ.π·ππΡ.7. ιΠσω οοωΡεποτ Ριιισιο ίτσΙ:ισ , :μπω

Αάσω ίσἐι ιιισΒοάισιιτιιΉισι, 8: πισσιε Ροπάιάιτ , 86

ςσεω ισσοιιτιπτ πσιιστι·σσπιίοπσσπο , "απο Ροπΐο·

Μπιτ ιιιιπο ΤπισσπισΙ εισαι. Ρστπσ ησσά Αάειω

πισσιεπωωοάιοπο Ροι·άιάιτ. ιισπι ωπάσο , τω πιο·

Μπω.Νιιιιιτάπισσιτιιπιωσάιστο Ρσπάιάιτ,πισσά Ρσπ

ι:ιοΡτιίωσω πσίτιτσιτσπ:ΐο. σώσω , πιτ Ριιτοτ Επι Ρεπ

σσΠε , σσι “Με οιιΡοσοε πισπι (ι.ιπιτ. Ρποστοποιι (μισά

τοπιοπιισπ οσιι(οπσωπο,ντ απο Τπἱσσπισι Επιπιίτι Ροπ

ω”, πισπι ίσπιτιι&ω , ππω τποπιΪοσιιτ :ίοά στι.

τω,σσι Ροι·ωιιπιοπιτ. @εστι εικοσι σοσ ωσσπι Ροΐ

,4Μ Μ, Μ. ε. Ροπιπιστπσσσω επίτσιιισιιτι Ποι, οσπιίτστ:τττω τυπο

'πω. πω.. ΒΡο,οσω στ τποσίισπιε, πισπι πιστά: οσωΡσππιτι Ρπιπιισ

ά 39

,'θ& ρ'

ι πι: ΙΜ.- ΙτσΙαι,πισσω λάσπη σώσε Ροπάιάιτ,σσιωήσο σοσ

ΙσπΙ.ιππσω ΡοπΓσππο ισιιοωσπ απο τιισσιιιιΙ σιιιιιιι.

Τσι:: :μια πρ”. Οσιιοι!ισω άσίἱπιἱτ , οισσοσιιπισο

Ρ. ιι:ισι·τιάι πιστή ισίτιθι:οτισιιιε Βπιιτιιιω , πισπι Β

άσω, πιιίι ΡοοοιιτσιπιΒάσιιαιτιο. 8ιπιστσω Βι·ιιτισ ισ

ιιι6σωσωπ οοιιιιίτσποτ ιπι πιέ):σιιΙι ωστισπισ Ποπ, Με

πισω Ρσπ:οιιτσω σωστοποπσπ , Ρσπ ΐσΙιιω οοΠ”ιπτισστω

τω: οσάοω ωσάσ.ιωιττοποτπιπ θάσε,ίΡοε,π:πισπιτπιτ.

Ρι·οσ.3. άο Βέτο πάσει: οίτ πσίπιθοσττοιω ωσάω

-ἐ Οσπιτ:Πιο άοδπιπτω πι; σωπιιΒιιε : (οτι άο Βάσω

Ρεπσσω,8τ σάσΙτἰε , στι! Ροπ σότσω σττπιτισπιιτ σπίτι

Βοιιιιπσπ ισ Γ:.ιοπιιω. ΒιιΡτιίωι,8: Ρωπιιτοπιπιισ, ΜΜΕ

σπιτιο,Βτ“Ρσπ οισιιΙιτστοω Ροπωιιπισπιτσω.ντ πιάσοπίιι

πι; οσσοοάσιιτ:σπεσ 8ο κι πο!ιπισιε σάσιτιε, πιω απο

Βισπσω. ισΒιθοσπιτσπ. ΜΜΜ Ρπσσ. Τσιπι σισιπι άσ

δτπιπισ Ωσπισιιή πιο ισππιδιοστισπιο οίτ νιιισοπίαΙιτ,

οσωΡΙσᾶοω σππιπιοω σ:ισάτιω ισίτιθοιιτισπιπε , Εσο

ω,ωσ απο Βοπσωοπιτει:σιισσιιι εσω ωσάωισά:ι
Βοπιπισιιιτ απο ίσοποπιισπιτσ πιτ ίποπισοπιε , σε οτιππω

πίτοιπι άσάι·ιπιθιθσπισιιή πιοπι οσωΡποΙιοσάοποτσπ,

Με σπιτια δ: ἱπιἴσιἙΜσω ΐσιΠστ:Ρτοΐοπτπω οἱιω

πισ!Ιισἰ οι Ρπσποπσπισιισ ππισάσσι ισίτιΒοσπισπωσιι

στο Εισπσωσπιτιι οιιΡΙισοτ , σιιιιάπισιά άιοστ κήποι.,

πιο τισσάι|Ρ.33 βέϊ.3.Τσω πισιιιιισσπ: ωσάσω ισω

Βοιιτιοπιιτ σπιτι Εισι·σωοιιτιι Ρσπσισε!ιτιιτοω Ροι·ππια

πισιιτσω ιιιιιιοιππβ[π4.. εΠΡι4· πι» άσσοτ , σσοσιε

τοωΡοπο ιιοσοπΓεπιιιω ίσιΠο οσπιττἰτἱσιιοι:ιι π! Επσμ

τπσπιάσω νσπιἰσω Ροα:ιιιοπσω. διπειτσποσπιτπιτισ

ἰωΡοττστ νωπά Ρο εσσποπσω ; οσπσάσο πισΠε ίσιωσε

ἰππιΡοπποπ ίσσω οίΕοέά:σω πσπ·ωσΙσω , οσπιίοεισοπιε

οίι:.ντ πισιι ιΡΩι οσιιππιτιο,Γσά _ιιΙιπισιά ιιΙισά ὰ οπιιιτπι

πισπισ πΙιίτιιιάσω τι:ισσιιτ ποι:πιιΠισιισσι Ροσοστσ

πσιτι:σσσά πάισά σίΪο ιισπι Ρστσίτ,ι:ισσω 8πστπιι πισω·

τσσΙιπ Ροπωσιισιι:,σισιιω πισ!:ω σοπιππιτισ ἰππιΡοιπιιτ.

Ρι·σΒ. πι.. Επιππι ίσπιπ.ιιιο άσίιιιιτ Τπιάσππ.πισσω

πιτ ΡπσΒιισιιισπσω , δ: άιάπεδιιιι&σπσω.σο "Πισο

Ισεσπσω ιιιιιεπε οσπιπσιι:ιω άοίάσισιτ Οκκά!. Μ".

-4” Τα». 3. Ρο Ρίκο.

πω.» Όσπ επιππωι . Φ μι· 5μπιππωπ δ. Με απο» @η

/ἰωππ! σΙιππι·πιππισω Μ :οποία άη]Γπιβω , κι· @ση παρτ;

Ιιιῇπω Ποπ άσππ.τ σε Μ. Ρστωισηππιθσπ Φο. Νστοπσπ·

π» ΡσΜπιπσσσπισκι,σίιω ιαπιιοπι ιιᾶω πισπι ίιιιτιιι πιο·

Με Ροπωιιιιοπιισε, Γσά τποιι!οσιιτο:; πιοο ΡοΠἱτ Έστω:

σΡΡσίιτιιω άοιισιιιιπιστιοπισω οσιιίοππο Γσσιοδτο.

νικ Με ΪσΡοπσΒ .ιιιι1σ.ιιω ἴσ. "τα άο Ριάο ω·

οοπιίτιιζιιι,ιιι πια: σοι·τιτσάσ Βάσι δσοπτἱτσάἱπι_ο οσπι- ΡΙ1$”'Ι”ύ

σΙσίἱσπιιτ ΤΙιοσιοΒιοα άϋΐοπτ ι φωτ! οοπτιτπιάσ Ε-.Μη.”

άσπ ιιπιωωοάιιτσ ιιιποπσπ ποσσΙοτισπιο άισιιιέι,σΒ Εφ

σΙοίὶσ ΡπσΡσίἱτἔι;οσπιοΙσίἰσπιἰε πώ ΤΙισσισειοα οἔι6

άσω ποσοΙιιτἱσπιο , ντ οΡΡΙισστἐ πιάσω δ: άιποσπίσ

τιιιτσπσΠ. δοά άσσά Μισο επ ὶσίὶσ58οίσπιᾶσ8σσ- '

πιω Όσο σισειιτστο Ροπωπιπισπιτο,πισπι σΡΡΠοσττιπ πιο-π

Βιεπωωοάιστο οπσάοπιάσω ποσοιιιτισπιο άισιιι5 , ασ·

ΒοοΙσίἱσ ΡπσΡσΠισ,ίσά Ροπ άι(εσπίσω δ: πατισιισω

πιστστιι!σω:σιισά .πι. πισίτποι ιστοπιστ ίσίπιτισ Π: εισά

Πτειο Ροπωσπισπιτ,Ροπ νεπισπάιποσπισε 8; κάσσα σου.

τσπιιιοε σκ τσιισιιιω ΡτἰπισιΡιῇτ άοάσιιἰωω. ΟσιιΕπ. σι,,,|;,Μ

«μισά οί! άο Βάο,οίτ σωπιιΒσε ωειιιιτοίτσω :σοσ στο

εστω: σωιιισω ωοπιιποθσω, ςσὸά ἰσΠιῦοστἱσ Εστ

σισαΙιτστο Ροπωσπιοιιτο,οσω ωσΙτἰ κι ιιοεοπιτ.

Κοί-Ρ. άσΡΙιοοω οΠο άιί_οσπ[σω ι οσιάοπιτοτσ, 8ο 4πξ

Ρπστιιισι!σω. Κσπΐπιτ πιιιτσιεΙιτάι(εσπίστ Ροπσίτ ?ο 0ιάσπ/Εππ

πιιισοπο πιά οσιιοΙσσσιιοω ποσοιστσιπι , νοΙστ ποσο “ΡΙ'2""ά

ππισσσιιτ,νοι πιτ πστισ οππΡΙιοπιπιπ 8: άσοιοπιιπιε τιιπιπίπω 2"2:"

οσπιοΙσίισιιοω πσσσιστιιω.αιιοπιάσ άπιοστίωνσι πο· '""“ΜΜ.

τισ ιιστσι·σΙιτ σίτ οσιάσπιτ,ιιιισστάσο ΐο ιιά οσιιοΙσίισ

πισω ποσσιστιπω ν: ποσο τοπιπτιω οπΡΙἰοπιιιτ δ! άο- .

πτωση: ιΙΙιιω,ντεσστοπιτπω ἰιι ΡτιιιοιΡήτ ἱσιωοάΞσό

τὸ |'βαδάβήδι τσπισ πισπι τσάι: οοπτιτσάισσω Βάσι. ντ

ιιι πιο: ίΡΙισ8πωσ:απάκ: ό! Μισο: οπω: Με” σε

πώσπΙππ:σηζο (Μπι/πια: σ!φωσ. Οσιιο!σίισοίιποοπτσ

οσι·τιτσάισο Και, στ:τοΡτ2 ισπιτίιω ντ σιπΡΙισο.το Ρσο

Μιπιστοππι πιστσπιι!ιτσι· σσιάσπιτοι:πι.Κατισ ε πιω: σοσ

(οδικη οί! άο Βάσ,τισσά ποσοΙστσπ πωωοάιστο, εισιτ

Ιιε οί! πωπω· ΡπσΡσπιτισ,ΏΙππιθα: ο/Ι βουισιἴσά οικω

ιισσά πισσοίΤστί:ιω οσιιιισσιοπιοιπι πω.. οσωΡπσ

Ρσίιπισπιο ιππιωοάιστο πσιιοΙστο,σσιι!ιο σίτ,δστ4Ισπ ή

πῇὐιΙππ. @σε πισω! τοιιοΙπιπσπ_, πιιίὶ ΒποιιΡπσίΤιι.ιιι

οσιιτπσπἰσω.ποσοΙοτἱσ , ι;οιιίοτσπ ποσοϊοπι εσω ίσια

οι:ιιιιισσε Ρι·σΡπιστατισω πιστσπιιΠβσε:8οάσισ Ιισωσ

τοιισσιω πιπιπσπει!σω ΡπσΡπιοτστοωιιισΙσάιπ πω.

Πτιιτοω,ιπι ἱΡΩι ποσοιιιτιστιο. ΜΜΜ: Βσέ , πσσοΗτσο

πισω ωοάἰστἔ: πωθι!όπω σσπι:ι ιισσιππιο πιιιττιπσΙιτοτ .

οοιιισιιθ:πι:(ισισ ισιτσπ.πιιτισιιοτ δ: άἰίσιιπίσε , ςιιἰ- Ψ··2 'ι

Με οι: ΡπιιιοιΡισ Πιο πωωσάιιττο ποσοιιιτσ ,οι σα»Μ".

σιΙσ οιιΡΙιοστο , πιοιιτιΡο πισω ΜΒΜ πισίτπ·ο σσι·ιιω ν

Όσο οι ιισΒιιι ιπιπιπποπιε,:δ Ποσ ἰσπ-σΓιι ι ωστε ωστι

Τσπσω ΡπσΡπἰαπ άιΓΡοίιτισιιιε 8ο οσσΡοποτισσἱπ ἱιι

πισσιε πσοοΡτω ΐσισ Ρ. ωστπσΠ σωιΠισΕΙιε,οσΡωσσ

τιιιιιιιτ Ροι· σα” σΡοπο , Ροι·ΠωιΙιε Π:σΙα. πρωι

πιάσω ΠΜ 88 ιισισιπι Ροι·άιάιτ , Ροπτοπισι!ιε αστοω

Βσιιιιι (Πισω , άοάσιιιωσι Μπι: :Πισω ΡτσΡσι.Γι:. ·

σσσάσιιάσω ισίπιτιο πι: σι πωπω πισιιιιτπιτ Ροπωιισ

ιισιιο,ίσπιπ σσιάσιιισε, Ιι.ισσιιτήσο ίσ ιιιιιιτιω πιτ σοσ·

άιτισιισε σιπΡΙιοπιιιτοε 8: άοι:Ισπιστοπ,σιισά πιει: εσω

σΙσΠσ ά πιοσιε άσάσᾶιιίὶτοσπιποπιτιιἰπι ἱΠἔτ ιωππισάιιι-+

τὸ ποσο!στἑ,8ο στι Εοοιοίισάοδιιιιά; είπω σου ΡσίΒτ

πι. [σΙσοπι , Ρισστ σ Οσπισι!ισ άοΒιιιισπ , πιιβ μι·

Ή 8 Μειω
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Μιιο:θοι:δηυοιιε ι:Η:,ντ ιιαιο,ιιοιι ιιιιιότι:: ν: ω..

Με.:@ΜΜΜ , 6ο οιιιιι: οι! τιιιιιιιι:: απ:: α:ιιιιιι

Δε” οοι:ειιιΠριιιε ΤιιοοιοΒιι:εε,ι€ά ν: αριιαπε, ίἱι

ι:ει·ιιι οοιιιιιιιιιιιο Μαι ειιιιιι:αι.

Αι! ι:οιιιιι·. κα... Μ. Μιιιοι.(1Βρά ει! ‹!ε Με,

:ΜΜΕ φπα: ιι::ιιιίοίιιιιι: οτι:ιιιΒιιιι ιἱ::Ριι‹:ιτὲ , δ: ιι:

ιιι·ιιιι:ιριιε κι:ειιιιιε,εοιιι:σὸο5οη:ιιἐιτἐ. δ: ιιι ιο ιρ

ΐο.ικΒο. Ειιιιοι: ειπα:: ειιιὸιι ιιιιιιιιιιιιιτ τιιτιιι:: ιι::

ριιωε, δ: ιι:‹:ἀιιιιἑ ιι: ριιιιειριιε ι·ειιοΙ:τιι.Ει:,ντ ιιοιι

οιιιιιι:ε α. ιιιιινωιοιωιωιπωω.
ι Όι ::ο α.. Πάω:φος” είὶ,ιιιιτι: Νεα:: Ευω

Βιιιωτι Ι:οι::ιιι:ε (Μπι: Ωιι:άοε δ: ιιιίι:οε εστω:

:Οοο μι· ιι:ίιιτιιιιι: ιιιιιαιειιτει:: ρειιιιιιιι:ιιιι:ιιιέ

διαιτα πι. 8.: ιιρ:ι·τὲ ι:οΠι ω" ει: ι:οάειι: Οοιιι:ι

|ιο:ιιιιι:ιββ6.αφ.4. νιιιιισιξι!ιτοιόειιιιιτ, ωιιιιω

Ποσα:: οιιο τιιιιιΠιιιιοι::ιι: οι: οι: ίιιιτι: , ιιι @σο ιιο

ι:ισ ιιιιιι:ιιιιι ΕΠ:: ριιιιιιΑιιαι, ιι: Πιιιιιιι ΒιιιΚι8

δωι:οριιοιιιε ιιιιοιιιι:: Με. Θ" μιὰ» ιι·.αιψ'ιιιιο,

ιιιιιιιιι,ροβ ΕιΜπέοΜΜ.: Ρ70ΜΕΖα81Μι-β18 Μια" το·

8ειισι·ιιιισιιι.ι , αν: κα: πιο-βετ: πω: ιιιιιιΠ. νι» ρηο.

πω” πω. ιιιιιιιιωτιοιισιιι όι:Βιιιι νιιιιιειΓιιιιωι·

ιι: σιιιοιιιι Κατι: :ιιιιοι:ιιιι ΗΜ:: μι· Ροιωιοι. πι!»

ιιοιι Ιιι::ιιι:Ποι: οι: Μισο: Βιιιιι:8. Σώοι:: ι::οιιο

μι. εφ. 4.. ιιοΓειιιιειιι άιιροίιτιοικι1ι ει! ιιιιιιιι

Ειιιιοιιιτι:: ιοιιιιιίιιαιιι:Ρι·ιωι:ι:: εισαι: , Μπι:: Μι..

ιιιιοιιιε καιρο:: ιιι:εοιΤιιι·ιιιιιι :ό ιιτιροιιιιιιιιιιιι νο

ιιιιιι:: ι:α:οιιιοιιιιιι. Ποιιιάι: Μπι:: ειιριιωτ με: Με

πω. .ιι :τα ο. ςι...ι.. ι..ιιι....ιιι ωιιι`ιι

άι ι·ιφ.3. Λΐιιιὑτσ.ἰιὑ.1.ἐἐ διιιι·ιιιιδ. :ι54.. Μπέιά.Μ.

Μάι: αιιιι. Όει σ.9. έιι|ά. απο Μι” ο ειι/κ ιιι.ιωιι.

Αι: ίσοι!. μιση Και. ι:οιιίιατ ειιὸιᾶιι. Α‹ι π.

οοιιιιι·. Κ:Γρ. οι: οι.: τιιιιτι:ιιι Γοςιιι. ιιοιι οιΤο.ιι€οιι

ειιιοιι:Βιιιιιιι::,ίοι·ιιιααι. ςιιἔι ιιιιιιιιιειιιιιιιι,είΐο ω.

Ντιπ:: ριοριιΕ: ιιι&ιιιι::ςιιοκι ιι:‹ιι:ο ιιο8:Πειιιι:ιιε:

ιιοιι πω:: ιιοιι ω.. ιιι:Βιιιιιιιι: . απο φ...ιιι....ω

ρειιι:Διιοι:τοιι:, ηπα .αιμα ταρω... καιει". Πι:

Βιιιιε .ιι. ιι::ιιισόιιιιΕοιιιιιιιιιιιι ει! ορικ.

Αι! α.. ικΒο,ιιιιιατειιωιι: ιιιιὶιτιπιιιριοιιτἑ (ιστι

.πιο ιιεθιιιτι:ι, ι.ι....ι μια μι· ιιιιιιιιιιιαι :&ι::ιιο.

Ναι:: Ποπ ιοι·τ:Πι: Η ιι:ιιιει:ι·ι:τ πι ιιιιιιστιεοι·ιιι::

οιι·οι·ιιιιι οοιιιιιτιιιιιιιιιιι , ιιοιι :απο ωιιιωι ω α.»

θ.ιιιιιιι:: ΟοιιειιιιΩιιιιιιιιιιιιιιι.Ιι:τοιόυι:: .ιι. Οστική

κι οσωίιοιιο οιι·οιιιιι: ιι:ιιΙωάσειιτειιτ , :μια :Με

:κι πωπω ι:οιιιιιιιιιιΜι:: ι:οι:είΒιιιι ιιοιι σίΒιιι,

(Μ: τιιι::ι:ιι ιιι:ει:ίΒι·ια α! νατιωτσιι:ιρίειιι: , :πιο

τιιιιιιιιοιιο ι:οιικιιιιιιι όεοΙιιι·ιιιιιιιιιιι.

Α: Μα. ίσειιιιάς, ιιιιιόςιιιά ιιτόο ιιιιτοι::ιι. έ:

4.8.

Διὶ απ! ι.

β·πιειιι.

θ·

:οι

φαι Μιὰ , ιιε8. ι:οιιίες. 4ιιιιι::_ ι:!ιο Οοιιι:ιιιιιιι: ιιοιι ·°Μ1'Μ#···

ιιοιιιιιι:τ , ειιιὸά ειιιιιιιιε ιιοιι ροΠιτοτιειιιι&ιιω.

Ιιε.ιιιμιο ίεάο τιιιι:ειι άοΒιιιτ, ωιιιιωιιιιιιωω, ν:

οι: ειπε άο&ι·ιιιιι ειρειιὲ Δωιιιιιω.... και ιιιίο

;κιβμικ. , ετιιιιι:ίι επιθιιι::: , ροιἶ: ικιιιιιιιιτι απ:

διιοιιιιικιιι: ωιιιιιαιιι ιιθ:ι: , Δ. Ωιόι:οιιιιιιι:ιι απ::

ι:οιι:ι::ιιιιι ΐοι:τ._ριιωτ, ιι:Πιθειιι·ι ιιιι.ιω Βιιιτιιιι,

Πω ριιίιε ιιιιτι:ι.ιι ικ:ι:οετοιι ιιιιιιιιιιιτι:τ , ιιιιὲιι:

βπιππ. ι.,

ιιᾶιιιι: εοιιιιιιιοιιιε ιιΙιειιιι.

'5ΕΟΤΙΟ ΙΙΙ.

ιὶιιτι: ιοΒιε Ειιι:ι:8. ΙΒιτιιι· οιιιι:ιε εμε:: τι: ιιιιιιι5ω

τιοιιι: ιιιιιιι :Ματ , ιιιτι:Ι|ιΒι: ετιιιιιιόειοθιδειιιιοιιι:

ιιοιι: ΜΒΜ: Ειιιιι:Β.δει:ιιιιόΜΜ)·. έ» άσπ.άιμπ.

στι!. εά·β[6.αιρ.7. ειιριεΒἐὸοι::τ , Αιιιιιι: τοιιιιι

ποιοι:: Γιιιιιι:ιΞι Πεο ιιι Γειιιᾶιιιιτο δ: ιιιίὶιιιἔι, ιιοιι::

μι· ροοι:ειιιιι:: ίιι:ι δε ιιοΒιερειάιιιιτ. δει! ριιι::ὸ 86

Ρετ Π: Ρειιι:ιιικιιιι:ιι: ιιιιιιιιιιι1:ΠΒιρειάιόιτ:τιιι::

Πω: Επι: τιιιιιίιαι ίσιο ρεστα:: ρωιιιω,αιω ιι&ιιε

ιιιιιιιι: ιιΒΓιιι:ο ροσειιτο.ρει· Μια: σεΠιιτιοιι:ι:: ιιοι

βριιτι:ι·. Τικ:: :Με πι:: ΜΜΜ:: ιιωΑιιιιι. ιιοι·όι

@ιι , εισαι:: ιιοΕιιι Ρωιιιιιιι , ν: οι (:οιισι!. ι:οιιιι:ιιτ: τω:: Τι:ι:οιοΒ. έ: Βι·.ιιιιι ιειρία ιιιιιωεωι :δωι.ιιι 2.

:ιοΒιε :πισω Ρτιωιιιιὸ Ροι·ι·|ιάιτ ιιι(ιιιιιιιη μπι;"- | άιβ.27.1$.ιάσο Μια οΠ:Κισβιιτ.άιθ'.:.6.απ.1. 9ισιιι'ϊ. 1.

έ» ἔτιιιἰιι ωεωιει τι ά|Πιπέιωιια

έ ώιπιΜΙΠ

ΡΜε:: ίΒιιτ. ιιι:Βιιι:ιι: ΔΙσπ.3.ρ.9ιι. δι. ιυιι.2.αι·8.

4. ιιιιι ιιοιι ιιιοὸὸειιπιτιιιοω,ίεἀ ιιιιΙΙιιιιιψω

' ιιοι:ιοι::.Νει:: οι: Οοιιοιι.4::ι:: «Μ. ωιιιιιιω μι· ι ι.?καιι·ο.άι/ί.29.Εκύι.ιιιΠ.26.μ.ι.ιιι·.2.. Βικιιο.άβ.

κ.

Λεω, ιιιιιιι μη· Β:Ρτιίι::ιιιιι ριἱιιιιιιὸ ιιοι:ιι: και- η Ηικι·ι.ιμισά!ιθ.ιμικ.ιο.Βιιι·ιω.ιιι 2.άι/Ι.2.6.μ.ι.

ιιιιιιιι· Π. ιι:Πιιιιι ροι·ιιιιιιι6ιιε ι ι:ιεο ι:ειιόειιι ει» 9.ιιιιω..μω.ω.2.ωικι 4. «ΜιιηιΙ.ικ 2η.17.ιιι··.

ιιι::ιιιιιι ικι·ιιιάιτ. Τικ:: 9ιιιαιιιιιι:: ι:οι::ριιιιιτ Μ» ι.εωιιι 2.άκιιιοι·.άιΠ.26.φι. ι.σιιιιι·2. ι . ΟΜιι.ιιι 4..

ν ω, ς1ιιηι:: ι·ριιιιι ωι."ιωι- ςοηΓς:"ω·ς , δ; πω πι.. 4.9.ατ.5.Όοέα.!ι&.7,ιιι Ττι|σπ.ι·ιφ.25.Βο!!ιι··.!ιβ.1ά:

ωιιι..10ιιιιιιι ρειιιιιε. 87°ι8.ά' Ιιύ.ιιι!ω·ιιρ.6. [Μίκα. ιἰι||>. π. .ι...ιω. |ιφρι··

Βοάι:ι:ιτιιι ι. ιι:ιτιιιιιιιιιι έιρ. οι·ιΒιιιιιιι ι..ιιιιι... Μ!. έκλ 7. Ρωι:. ι. εκ Ρ.ιιιιο ι.6'ιιι·ιιιώ. η. :Η

ι Η

ι. Μαι!.

ΡΗ26δ·

μ.:

@Μα- Ι- Με: .ιι., "εε ρω· ωιιιιιιω ι:ειΒιιιιιιιοι::ιιιι:α:ιι:ιι- ιιι.ιιιιιικιιιιοικ αει: όιιετ:τι8.ϊϊΦ5ι"Νϋω =Πωκ·· ΡΜ" Η

46.

δσεισπάιυπ

47·

. Φωεωι

3 ςιι.ι ιρΓο ιιιιιι:ε είὶ,ίο‹! εμέ: πο: ιιιίιοε βιι:ι:_.

. απο; ρω· ιιιιιιΠιιιοικι:: ἑ Μιιιρει:ειιιι ει! Μισο: τω:νιιιιικε,Βιιοι::,ἴΡειι:,οΙ::ιιιιιιιοι::: Τι·ιάιιι.ββ.6.

@ως ιιιοριιοιιιι Βιιοι·ιιιι: Βει; ρει·ιειιιτι:τιο- ζ εφη. ιιι 6400 ιιοιιιιιιιιιιιιιιιιοιιιοιιοι:: άοιοιιι:ιε μι:

1101:: ιΠιιιε ι”ιοιαι,ι:μιιιιι: Αιιιιυ ιιοΒιε ροι·ιιιιιιι.. ι ιιιίιιίιιιιιαιτι εω,ιΡω,.ιι ι:ιιοτιιιιιιε. Ειβπιιι.. αφ.

2.Νοι: 9ι:ειιιιι::α:,αιιτοιιιεει:: Ει:ει:8.ιιιιιιιιι::- ` 4.. ίιι::ιιιιστ ιιοει:τ, ιιοιι:ιιιοι:: μι· ι:οιιιιιτιοιιοι::

Μ ιιιιι::δρι:οεπιε ραΐοιι:Ιιβω απ, ιιιίι ι:οι·ιιιιιιιιο- 0ι:ατιται: ρειιι:άιιι:: Ποο ικοιιι:ιΙιιιι·ι.·8ι: Ριιιιιιισ

:και ειιιιιιοπι ρει·ι::οι:οιι:ιε ιιιιιιιι9:Ριιιοι· ιιοιι: ω- ριιι::ιιε ιιιι:ιιιτ οι:ειιιιιιιι, υπ:: ριείαιτ οι::ιιιΒιιε, 88

ειιιιιιΦωςιιιι ά: ι::οιιο ιιιΚιΒεστιοιιιι,ι:.Π νιιιιιιιι- βια «μια ιιιιιιιιιιι οικω ιιι?οπο.ιι:οι·ιτοι·ιιιιι: . δ: ιιιιεϊ

@Μέ ρι3οι::ιίιιΡαιι: ιιαι::ιιιιιιεστήτε;ι:: ΟΣιιιι..ιει. ΪοΙἑΞρΠίιιἔ: οιι:ιιιιι ορειιι ιιιιιΐιι Βιι:ιι: ιιἶἔι:ι;ιἑ:ιἔο

ιι: αι ο ιι: ι .:Χτιιι: α:: , μη: ο σα: επειτα:: Γιιοιι ι ιι:Βιιιτ01°2 Βιιιτιἑ·ικ τω:: οι::ι ε ιιιι ο

ειιιιιιιίοι:ιιιι::& ι:κββ. 6. ει: 7. πιο: «ή ι:ειιιιιι Γοι- ι 86 Οοιιι:ιιιο εΠΕι.ι. Οιιιιιιο , ἐκ.: τω ριοριιιι 81*

ιιι.ιιιι ιιοιιιιιι ιίι:ιιισειιοιιιι,ιιοιιιρο ιιιιιω.ι Πιιι,

' ι:οιιιιιι,ςιια ριοριιιι ι:ιιιιιιιιιιιε , τιιιιιιιιιιιιιι· 8τιιιιω

3. Ιιιίιιθειιιιοιιοι:ι Αιι€οιοιιιι:ι ιιι ό:Ηιιιιιοιιο . ρτσιιιιιειιὲ :νι ςιιὸό ι·ε8οιιοι·ετιιι θι:ιιίι:ο; φαι

(Ἑοιιοιιιι ιιοιι ι:οιι:ριειισιιάι, ι:ίιι:: ιιιιιτιιι:ι: ιοςιιιιιιι· σοιιΡιιιιιιιτ Πιο: 8: ιιιιιιι:οι Πει μιιιὸό ιιιίιιΒεστ,δε

δι:ιιιίιιθοι:τιοιι:Ιιοιι:ιιιιιιιι,ιιο ριοιιιό: ά:Βάσ ιιοιι Μαι.. ιι:ιιιιιτικιιιιοιιι ροοαιτοιι.ιι::; ...ιι πο:

οιΤ‹:, α» ροιιιιιιςιειιιω: ιιιίιιιιοι:: ροτι::ιιιιοιιτει:ι: Ξδ4πᾶο:ιειιιοι:τ8εει:ειιοε Ποομιιιὸά ιιιιιιιιατιιιιοπ

Μα Βιιι&οε δ: ιιιίι:οε ιιινιιισοτιίιιιιιτοε. οοιιίιι:τ: ΤΗΕ:: ι·:Βιιι δ: ροι:άιτιοιιιε; ιιιιὸει Βιοιιιτ Μπα.

πω: :πιο Τιιάι·ιι. 1186106 ό: ιιοι::ιιιιι:ιιιε ιό ει·ιιτιιιιο Βιοτιιιε 5 φαι Πι ρω.: 88 Ρ..καιωιιιιιι ; οιιιὸά

ει:ιτιιιι:.ΕΙΐεταιιιιοιι :ιό ι::ιιιιι::ι:ι::τσιι:Η::ι·ιιιιι:,ιιο- ' οι::ιιιΒιιειιοιιιι ειιι:οιιιιι; φωτ! Π: Μια δε μια.

Βιιιο,σοεοοιιΠιτιιτοε Μπα ἴαιιᾶοι8ειἰ:ίὶοεεοιιιιι: !οιρωω- ι::οιιτι: ιιιιΠ.ι οιΒο ω" €ιι5 :Πε ροιείΕ

Βοο μι· ιιιίι:ιιιιιι:: ιι:τιιιιΓσειιιι:ι ροτιιιιιιιι:ιιτει::. ι άιίιιιιθξιο, ριιιιιο:ιτιιι: ιρωιιιω, ςιιιιιιει:ΙΤι:τιιασ

Νέα: δε ι:οοιιιόιι:ιιιιτ Ει.εώ.28. 8:Ριιττει:οι!ει:: (ΠιρειΗιιιι ειιιιρρο ?στα ιιιιι::ειιι:αιιιιιιι:ι:: :ιι

ι::οάο !οιιιιιιιιιιιι·‹ιο ιιιίιιΕε:ιιοιιο ιισι::ιιιιιιιι , ιιτ- :μπι ιιωιιιωι. ) ω» απο: ίιιιιτ οι::ιιιιι:ιιάι:ιι:,

ει” ΑΠΒΕΙοι"ω5Βιβι-ίπ ΡΜ. 32. Όσιιιικ[ |ιθ.2.]ϊ- ιιοιι: :Πο ροιι·:ιι όιικιΒιιιι. .

. . ()οιιίιτι::.

Ή·

ιιοιι ιιια.ιιι: :Μια Ποάοτιι:ι:ειιιι:ιιυιιιιιι οι:ιιι·ιτειι:δ8 σπασω::



ΗΣ

ΦινιιΜ- ιιιιο , οσοι ριοοιοιιιΙιοσιοι οσοιιοίι ιο Βιιιιο , δ: ιιιοιοσιιοι, δ: οσισε Γσοι οιιτσιιιΙοι ριοριιοτιιιοε δο

”·

Πού ι.

Ροή" ή

π.

6ο)

ΧΚΙΣ. Πι· σ.-..ιε.. Μέι7ιού2. .5'ι·Μα!Ιο
373)

ΠοοΒι·οο. δι Βιιιι.ια ροοοιοισιοιιιιιι&ε οικω οικω Έοιι:ιιιισ, ο οσο ιΙΙι-οιισιιιιιιοι· οκιειοισι·ι 8ο

οοο ιοροιιισι ιο οιιιιιιιιιιο: οι οιιιιιοθιο Βιιιιιο, ιιιίιισο.ιοοιιι οροποοι.βι!όι·.σ. οικω”Προο

οσοιι οοο ι·οροιιιιισι ιο οικιιιιιιιο : ποιο νο! ω” οσοι ΐοιιιισιοιεοιε, ὲοσἐ. ιτι οιιισιοΙοο ριοριιοιιι

οποι Νιου: οροιοιιο, νοιοθοάσε ίοιοιοιιι: οοο

οροι·οιιο:οοιοισσο οιιιισ ιιοΒιιιΠιιιιο οροιοιιο, οι

οιιο&ιοΠοι , οσο ριοριιο οιιιιιιτειιιι. Νοο οι...

άσε οιιοσιιι ΐοιοιιιιιι: Μ: οιιιοι :Ποι και". οοο

ει·οιο: δε] οοοοιιιο: Ποο: οι οσοι: ιρίσιο οποίοι:

οιιιιιιοι: .ο οιιιοι .οποιο οοιιιι οι! Ποσοι, δι'

·οοοιοοσοοιοι· Ποιοι! σοι. οιιιοισοιιιιισοιιισιο ιο·

ιιιιιιοιιοιιιε οίὶ οοιοι: ιισΠιι ιιι.·οιιισο οι ίοιιιοι

οιισἴο ιοοιιο:ιοιιιιι . οσσιο:ι ιιοποι ιρίο , ισιιτοιΠσιι

ιο:,8ιτ ιιιίιισιοοιιιο οροι·οοιιι ιιοισι·οιιιοι όιοποιοι,

8ο οιιιΒιιιισιιιιιΒιιιιιιιι 8ο ιισιοιιιιιιιε οι: ιιοσειρο- Κ Μ, ο

ιοιιιιω ιιοιοιιιι:ιοπιιΒ οσιοιο,·8ιτο. οσιοοσοοιιοοτ ροκ

ριιοοιρισιο οροιιιιιιιι ο(ὶ :κι ροιίιοιοοιιοιο ιιιιοσιιοι

οποιοι:: (οσοι οοιιιιε οροιιιιιο σι ιιιιι:σισισιιισιω

ρω.αιο) ίσροιιιιισιοΙιο .ιι.ίσοι .ο ροιίιοιοιοικιο

ιιιιισι·ιΙιιι; οι·8οοσει ριοροιτιοιιο ιο !ιοοοιιι οποιο

σ. , οοιιοιιι ίσι:οιοοισιιιιιιιι ιτι νι Βιοιιοροιθοι:ιι

ΐσοίιιιοιιιιι:ι πως , νιιισιοε πιο οισεροιοοιιιιιι

ΙΜπ. μι. 2ιμιιιέιι πιο .ιιιι€.ιι.ι.ι φοιτ: οπο, ώ· α:: ¦ ιιοιοιιο οέιιιοοι ριοροιιιοιιο Ποσο ροιιιοι_ροοιιιε οι

άιΙιέρωικω. Ριοο. 3.ωω.ειιιοι.ο. 8ι Βιιιιιοοι· ιοι:σοιΠιοι ροιιο&ιοιιοι ίσοοιιιιιι. οσο ίοοσοοιιοι

Βιο8σοι·οισι ἑι οιιιιιιιαιο. ροΠοι ιιισιοιισε οι: Με ιιιισιιιιοι :πιο οσοιιό ισροιιιιιισιαΙοε (σοι ρ:ιιιιοι

ΐοριιιιιι.Τσοοιισιιιοοιοοσοι [οι5Βιιιιι&ιιοοοιιιι- ριιιοοοι ριοριιι ιοοι!ιοΙζοιιιιι, 8οοροιιιοοιΠοιι

ιιιιιιο ίεΙσιιι·οισι: οι οοιιιιἐ οι. ισοι ω.οκ ι. €θέι οιιισιοιοι οοο ίσοι ρπιιοιριιιισοο οιοι!ι οΙΐοιιιιι,8:

Νιού. η. (Πιο οιιοτιιιιιο ιιιιιιι ριοοιοιι: ποιο ιισιο' οροιιιιιιιι Ποο ριοριιι,ίοό οοοιισσοιε (οικω απο·

οθ: οοιιιι·ιι ΑΦΜ. η. οι Τπωι.εαρ. 18. νΒι ιιο- | ΜΒΜ: οσοι οιοιιισι:ιε. (Μπάσο ιο οιοιιο οοει!ι

οοι ,4 ίοΙιιοι οιιιιιιιιιιοοι οσοι ι·οΒοι ιιισιι!οιο ἑ σο. Μαι , κι ιοάιίιιιιέιο ραιιιοιροιιοι οοιισοιιισστι

οοιιιιιιοιιιι: απο οσο οοσιο ιιιοΐοσο ιιοιιοιιιἐι Ποι: οσοοιιο ποιο πικρα σρ _οίὶισοι οοο·ροιισιιοοι.

!ιιισιιιι'ροιοίι ι οιιιιιιιιιε οσιοοι οι οοιιοιτιο οοίὶιι Ριιοιοιοο οοο ριοροι·ιιο (εισιισι· ιο ιοιιοσιε : :πιο

οι! Ποσο: : ισοι :μια οιιιιιιιιε οι ίοιοιιι οοιιιισοσ οοιοιι Ιιιιιιιισι ιιιισΠ ιιιίιιοόιοΡοιιιοιραοτσιισιιιο
νιιισισοι, οιοσιοοιιιιιιιιο ριοοιοιοοοοιιι Βιοιιιιοι. ι ιἱιίὶιοᾶιοοοισ ροιοιιιιιισισ,οσιιιιοιιοοιιισιο ρ_οιίἱ

Ασι Πιισιιοισι οσοι ω οιιοιιιιιιο'Βοο ειαιιο.·.ΕιΠ οισιιι:οιισιοίι.ο.ιιιιΒιισι Βοοι 3 δ: ισιοιιιιι Βιοιιοι .

εσιιιιἑ _ ισι:ιι οσο ροποι Μισο οοο 8ιιιισε Ποο;! οσι ιστοιι_οθ:σισ ροιθοισιιιιαΙισειιοΒιισειροι , δ;

Βιιοοιι: Βιισιοισ Μισο Βιιισι Ποο ροτ Βιιιιιιιιι. ι ιοΙιοσοισ_ιο νιιισισοτι ισοοι:ιιιιι. οσο νοισοιαιοσι

οΙιοοσι ΓσΡοιΕισιιοΠοι Βιιιιιιι , Η ιιιο οίΐο&σι ιιιιιο-.[ 00ση>ιοσι.Ηο_οιιιτιοδιρροπιι. ΡοιοοιιιιιιοιιοοΠι·

ιοισι μι· οιιιιιιιιιιοοιι ισοι οσιο, οσοι ει·ιιιιιι οοο 085 το Μ. ιιιιιωΒιιιισ Μια”.@πιο απο· "ΡΙΟ

οι οοοοΠιιιιιι οι! ομοιοοιισιο. ριιοοιριιι οιιιοι οροπι ΒιιΒιιιοιοιο ίοοιισιι ίσιωσε ο.ιο.άφ.8ήιλο. 7.

:Μάι ίσοι νιιισιοι,ίι “Ποσο οοο οι οοοοπιιιιιι . ιτι 8οι:σιιιιιι:Πο οοο οίὶ οί! , 88'ΜΜι:τι ι·οιρία.ιιιΒιιι- . η:
ο.. Χ£Ϊἰ°ἑ

|ιοοιο Μι Βιιισε δε παρισι» Ποο, οο;ιοιοιδιο-. .8σἰὲ6ὸ°ο~ι'$ϋΪἀΕΦ°°ΙΙΪΒἰΕΝΙὸΦΪΡΦ. ῆυ'ΡΡ;9”=μ"-ἰ“”'

Ιοοιιισιι Ϊοιοι. . η

δοιέσιιόοιοοι. οΗιτισιιι: ιτιιδ..Τοσκι.1.2..9

. χ. ιιιοοοιιι ιιιιιιί5ιι8ι·ιτιο ροιροοοεισοι: 8ι. οοοιισσοιε

. πιο. [οστ- οιι,ιοιιοσοιιιιΒιισιιοι€σίοι ιιιοιοιοιιοιρίωιι-.ΜΜποι.
«πι. 3. Θ· έ: ·υπιτ.οιο7.ω·ι. 2.ι4Μαι.σι ο. ὐ_#.26: Π ίιιοεσι ο Βιιιιιι ; οι·Βο οιιιιοιιοιιοιιωιοοι,_οιιοι οοο

απ. .ι π. ει' 12. Βιιιι.ικιπ. .ι.π.27..ι>..». οιι.ο.ώ· οπο.

.ο .2.·7·ιιι·ι.:.μ.3.ο·.ιι ι%Εέιά.Μ 2.ιιιο.26.9ω.ο..ω

1.ψ° σΜ.27.μ.ι.ιιι. ι. οποιοι. άιΠ.ο6.αι·ι.ι. Οιρίσοι

98.°Ι.Μ.Μ'8.Ι .επί22.ο2/δοάιπ.εκτιεί.1.2..]0:0 ω. Η"

πιι·.ι.3.σω. Οσκαρ. ι; ι . ο . οι! ςιωιιιιιιοι δω. ω......ι.

πιο. Θέα. ωρ.ι·7.ιέι 18.Έαιιιι:2.2.2φι.27."Ι.-1.

Ρ”ιι!ιο.ιι .ο.άαι.8.ου-2.διωιι·ιο Μ7ι6. ‹ἰο ςβοσ.έι·ι.αιρ.

1 2.1.ω[?ανήκει .ομβ. έ: ευπάι:ι.Μ ωπουιά. έωιι_οι

ιίιιιθ..:8. δι Τοοοοιιιιιισισ οοιιιισιο. οι ι .

·· 'Ποιο ίοιιι. ιι6οοι,ιιιιισοσο οριιιιοιιοιιι οίΐο

Ριοι:ιοΒιιοοι, οο οσοδ οοσιιο Βοοιιο-ΜΒοοι οπο...

οιοιιισω ιο διιρισιτιι.ΠοοοιΙ.Ροιιιο. οοο Βιιιιἐ ιιι>

ιι ροΠιι.ι·ιιιοοο :Όα[]Μ6.Ι.2.άι.Φ.198.$κΡ.3. οι

νιι·ιοΐοσο βοιωτια ει8σιοοοιιι ριοροοιι,'όο(οι

Ισι:.9]Ιιιι.ι.ο. «κ. 1 ιο.ιιι·.ι. οιίιροίιοιιο:οιο ισοιοοι

Ρι·οοοϋιιιοιοοι. .ο . · -- ν ο

σ =Πι σο , Βιιιιιιιιο οοο “οποιο ιαοιοιιοδο Βετο»

κι", νι οσιιιοιοιι ριιοια τω. οοοοιιτοοιιιιο Πιο·

οπο. οσι βιο ιιοιιιιιιο Βιοιιοοιοι:ιισειι!οιοΜε» Ρ Δ

° Βιροι·οοιοιοιιοσι οιιι.·ιοι ιο νιτιιιιιιι το οοοίι.ιιισο-οε,8οεσιι ι τω ιο ιρβ ὁ οιι.ιιοω Διτοιωιιοιπ ο π..

...Ρωιι. π. οι: Τι·ιιΜι. β·β ω". 7.ινω ι·οοοιιίοι

Βι·ιιιιοοι· νι όιίιισάιιισο ιοιιοσιι οσοι»! οπο οσο

οοιοριοιιοοοιισι οιιιιιιιιιε ; Ρετ ·οο!ιιιοατικο[σβέρ

8ιουσιυ18ικυιο,ώ· άσκοτωπι 88 απο τι. :οποίαφοι

ιιοοι και οιίιιιι&ιιοι ο οιιιιιιιιιιο :δα:Μιι.ενοτιο·,οψ
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:ιΡ::οτο:τοτ: ιιιοιιι:, πιο: ιιιι:άιο:ίοι, Έ:: "ο, ' ::ιιιιιιο:.: τι:: σοι: ι:ι:: ::ισιο:ο: Λο8:ιι:ο:::ιι::

οοο:

Φι:οιισι '

οι) ι

ι Μαΐ

τι δοτου

ιι



ίῦι#. :τι?δ βετ @Μάο#ΜάέΜάλ2ΣεἄαΥΙΙ.

@το τμετεωτττ ὁ ρτορτϋ τττωττωτι Απεε!!,

πολο: !πτοεπ ε!οι·τε ὁ ι!τοτο&ε!!επτ!!,πεττττοιο εΒετ

2°ι!τ!!!πε!τ! !εοετοοι! τοττοιο!:τεάοπτ εο8πο[ετέι!τιω.

σω,ω" · Επι Με οπο: ει! τπί!επτττω €ειΕ!:ιτιο εοπετε- πο·

ρ,... .:ή· Πτοιπίππι!ιιτπ.·π.6 .Α.ι! ε. εοοπτ. αυτοι. ι!ε τοτ

ιι” ισπ|ι" τπεεεετοοπτε!τ εοπ ετεπτει!τοεείοιπεπεόιοτπίοι·

#ΜΦω ττ:τε!ειπ ορτ!οετοτο τρίο ορετεπι!τ , περιττά: ; : ιτε

#Ϊτί!'ῖ" ἡ ετ·εττα εττοιί!πτ τοττττε!τε ε!!·τττεοτε τ!!τιττπ ει!ορτ.το.

παπι Με8ε!ο!είεάοπι ι!!!τε!!π!ε έτ !)εο τε!Με!ιεττε

ε!!,Γεεετο ι!!!εάοεειο Ποτ. Ωοπεοι!εποε το;!οετ!ε

τοπικ εοπτετεπτε ετιπι!ετο εΙΐοιί!:οω τοτπ:τε!επη·πτ

ε!! τω” εο!οτττετ οπο” ετΐει€Ιοετοττττι!Ξτ τττε!επε!τ

εε!τάτττπ·ιτοπ ε!! ι!τοετίοε ε!ι πετιττἔτ το! ἔτ ρττοετο!ο

εο!είεεϊεπιΜπιβ μπει εοπποτττττη ποτε οπο: οσο·

#ποτοτ ίιιοτοάπτο,ρο!!ιεττοτ ε!!ειέτοιττ. ο τ

Αι! τ.οττωο !”επτ. Βείρ.πο!!επι εο !οεο Ρεο!οτο

μετα ιπεπτἱοπετπ τιποτε, !ει!·τιπτίττττ ντττττττττπ,

οοιττοΐο ρττιπετοιττε!Το επιτττατεπι : ειπε οο!οεο

Αρο!!. Οοι·τπτ!ττοε !τοττετοτ_ρι! οοπε ορετττοι! πιο:

Ρττπεἰρἰιιιτι απατη ρτοπιττοττιπ τει!!ε ορετττπι!τ ποπ

ε!! ετεττε,(ει! νἰττιττεε. Ωοπε!!τοτπ νετὸ,ι!οιπ το τιτ

!!!!!ειτττοπο πἰτ,ἰοτττπι!τ ντττοτεε τι ποπ επε!ττι!!τ οτι

τίττο:, απο: τπεπτἱοπεπτ !:ει:ετετ το ρτἱπεἱρἰο ι·ετι..φ·

τω. τι. διερε απο: Ρτορτοε ωτ.τττι.τιωτ εσωτε

ατοποτπ οτο οοι!ετο νίτιτοτττοτ πω.. δ: τσάι.

Αι! ει. τε!ρ. ι!ορ!!ι:οπι ο!» εεπτει:τ,ιτοε πο: εποε

?το μπήκε πτωτ ε!·τετττεττ τι 8ι ο ι:οπτιετΐο : τι

ρτοριει τττοτοειπ εοπτοπιίΠοπεπτ 8ε τπΓερετεο!!Ξ

τετοιο π. ποτε εάοεε!τετττετττ ε!! ριο:τιτοτε ι!!!ρο!!

ττο ει! 8τιττοιπ τ·!ο!ετποε ιιτττειπ ττττετι!οπ:τ; ττοΩ

(επι οτορτοτ τοττοα,τττοοετε ματι” ι!τΓρο!!ττοπτ

ετοΐι!ειπ·.νπι!ε οιππἰτι , πο; τπ πεε. τιι!ι!ττεοπττττ,

νεττΒεεπτοε οε.8ι·ιτττι τοττιτττ!ττετ , ι!ε ε!πττττετε ι!τβ

Ροί!ττοε.Νοεο ιτοτειο,8τεττετ11 8: ι;!τιτττετεπτ οπο·

οι! αποτο Ματ το εοπτιεπτ-τε η. ποτε το τῇεἱρίἱι , το

ποιοι” εοποεπἱοπτ-,ὁἰοετ!”ο τποι!ο εοποεπτοπτ:4.

ποτε ι!τἔετοπτ- !π ριορτήτ είτοάτοοε τοτωτ1τωτ

εοπίτττοεπε!-τ Ρτ!τοπωι!ορττοιττπ·Βετ,οε ο!·πε&τ.ττπ

τ!το!ππ πτο!εἰτ!ιἑ,ι:τττοι! ε!! ριορττιτιπ εττετε. διετ

Ιει%τοοπτΠοτ,οττοι! ε!! ρτορττττω ε!τετττοττ5.

ε · Βιι!ττε πιο: ει! εοπΕττ. Νε οιτοτειπ ι ρτ·οοετοι:π
Δ'σ°υρό ε!!ετττεττε!εΠο,ποε τοοι!ετο 8τξιοτ δ: εεεεριοε. !)οσ

Ρετ ιττοι!οπο οοτειᾶτ ττιπτε!ττε οτιιίπτο. τετοιο τοι!

ι!ττ πω 8τετοε8ι πεφτει Πεο Ρετ πτοι!οτοο!πε

ά! πω!ετττετ ι!!ιττπα , ποστ! τοι!ι!ττ πω τω.τ.ττιω

το ι!τοτποιεεπτετττε .π. τείτε Ρ!π!οί8.6· 9.Ει!ιτι·. το

οετο.·ι!!τετε οι !!ιτττ!ττπι!Επε πωπω τττπι!τττοτ. Η! στι·

πιο , ποστ! τει!ι!ττ ποτ ίτιπι!εε οποιοι ι!ιοτπμ,ποττ

ε!! .ιτ..τ... τ οπο ο!! τεπτίτιπ οετττετριττο ορετεττο

πτε;!ει! Βιετ!ε.οτια ε!! εί!!ιπ!!ττττοιεί!ο,δε οποτε ι!!

οτπ8,Γεεττπι!εωτοτττοττ!Ιοι! εΠο,οοοι! ριτττεττο·

μ.

7τ- .
ΔιΜπεστ»

'Ο

7!!

Οιιι· με

[πιει μι»

μου !ϋ·τιτἰι

ωωττωτι.

πεπτικό.

Α:

ι' .Βιιιι)τω.ι!ε Ἑεο!Φὶι.Ηιενιιι·.επΡ. 3 .ρ. τ .Ε)ΜΙ_ Μ..

.Μι

$!το!:ΡΕισε!ρ!! ι!ί!!84ηι!δ Ω9ιτι11 . ποπ!! ρεττειίτε

ριττΠ9τρ πετοται!τιττπω, τττι·τιτε ει! το πεε Μ!»

_τἰο 3δικοο 9$τοεπτετπεε.ρειξε το: εοπτεττ ει! 8!ο.ι

ττετττ.!8τττττ απο Με! ειιττ.1!τοτπο_ Ω!πετεπιτ·. , πο;;

οπο: !ι>τι!τε!τιτ!ιετο . ετιιτ:ιμ1ξττειοεπ .τ.μ.....τ τ...

ροτΓεττΟρμοθιοπι ι!ειττωτιτε Γεωτττπτ.. πο! ει.»

τ!τιτ!!001Μ!ειο!επιίττπειττοπεοτ τττ!ιοοπτ. _

Υπι!.ει!ιεο. !.2'ου!τττο !οιμττ πατε τιτιε!επτετο @Η ?ϊ

ά!ΗωΟΆ!Φτι!ΗΣτε ηοεΠΠΣΝΗε!!ετττιτ εοππειιιτ είε Δ!! Ρ.”Ι.Β

απομαιμου!πππ!τε!1σει;!τε.τττετεω. πεε 8τττττττπ

Μοετ.Βοάτω Φ0ι!ο!οιττπιπτ ειι.2.!ιατιβιωιτ, , ω!

. Αι!.τεττοι.τοε Βείρι.ποιοίπειπτο!οεττ ποδι: Με Αά Μ”. Π

ετιπτε!!!ε Πεἰετει ποι,ττττοε!! Ρετ 8τετἱεπι,τ@τι ιι. τ τ.

τττειιιετ11 πιο. οΒτειΣτοιο τω” ιιιπτετι!8; οσο το..

τειπί!οε ειπτετττι πο!!ττ το .Πεοπττ,ιτοπ οτι επετττει.

Ετοπτιτι ποπ ει: τρίο ε οπο πιο ικ11τττ11ικ τω... πω

εείΐετἱὸ . Ετ! τττπτοιοτειιφτοττττΠ!οπε , Ι)εοτειπετ

τ10$-Ατ οσο !ρ!0.ιτοοι!!)εττε επτειποε ττιποτεεωἰ

εἱτἰτε,τ“ιεἰτ ποτ τι» 8ττττοτ 8ι ττεεερτοε,εττιπ πειτοοετ

ω” “Ν” δω!ς!!!θ "ΒΕ ΜΔ !ιτ!οετ! , π!!! με το!!.ι··
ίτοποιττ ι!οπτετπτετττιε το πο!3ττε. Π

. Αι! ει!τοττι εοπεει!οιε!ιετττειετπεΠε τοττοετπ ειπε Η!

πἱττιπ ντττοτττιτι,ποπ ω ποσοι: ιπετεπε!ηπιέε .π. Μ: .

8τετἱτι,ετι δ. .Πιο/ε υετττ.ιμη.τιτ. 2.°τιά 4..8εποι άιβ.·

Μι. τει! ἰπ τετἰοπο τιπροτιτοι!τ.δε ι!τττ8επτ!!τε!τι:του

οπο ετττοττττι:Διίξο5 το Βεττω,νι το Βικτπτορετπττττ

48 Ε ε!!!) !ν.

@Μάτ ΙΜι:ἰιιΡεΖἰο οποιοι @άστα

ειναι: ἰιεἐἱιιιαἰἰτ Ρ

Ρ!!!πτι βετ. τ!οεοτ, οποίοι:: Βιο!τττε!επι Με ?οι 4

τεπτοτττ ωοτττ!ετοριτττετριττοποτιτ πεττττει!τι- '· Μ" Μἔ

Μος-Ρετ ι!ΐοιΒτττ δι το!ϋιεττι εοπτοττοττετεοτεοω [$'"[;:τ

ι!τοτπιτ νο!ιττττετε. Ρτιπι!ατπ. ἱΦρ!ἱεοτ;πεττ1τιτω ι!τ- πω”

τετοιο: ..εχω Ριτττετρεττ !ετοιτιττε.: ετ!:τπ. επι τ!

το , τπι!εοεπε!επε , πάω μπω , 8: ρετε!Τεπττττο:τ:

παει! οετττετριττοτ !ετειτοτε, ε!! επι ετειτοιπ, τι..

Νιώστε» Ροτεπτἱε!ε , οι εοπττπ8επτοι ειιτττεπτ.

Ρετττε!ριτοποιοτπ πτττοτοπτ ε!ιετττιτε,είτ Ρετττετρετε

εοπί!:ττοττοεε ροττοθ:τοποε πω, νι ιτοτριτττετριε

πετοτττιπ ποιοτπτε , ριττεττι:τρατε ι!ε!:ιετ Ρεττε&τοπω

1εοπίΒιοττοιεποτπ!πτε.·()οπθττπ. τ. ι!ε τποτε!τ τιπο°ο!”ρ°!*

ποιο ρεττἰεἱΡετἱοπε ε:ιο!τεοπτ Ρεττει Ιοειττο τι. Ρο ^ '

τετ τ. αφτο τ... πεττ.τται!ίοτπα ριτττετριττο εε!

. !τεττοτ ο Μτω.ιωσ· ρπιιο/ε πιω: οτιιιιψιάρκιαΙι,

ει: Ροποιεσϋϊετειιιτιιι πιο.. ιικβο·ιοι ιΜιιιΜ. Νοτη

βΙ.°Οιτει|ι. τιμά Μι.4. ιιι ίυιιιι.εαρ. 17.Βιιυιπ|ἔ°. Ιτύ..<ι..ι ν .η

'ή μπαμ!ω!ω!!ω πς!όεϊκά"Β ὰ =ι'θωϊϊ2°"ε= ' .τι Βάσει. τι'. !τοιτε !οεοιπ ετιΡ!τωοτ ι!ε εοπτοτττο

τὶοπε!ἰ. θετοτϋιπ ε!τετττετ :τι ιτοττετττι πο!!ιτ ει!

Όετιπ:,ποπ τιετοι!πιπ ο!ποιβτ ετπτειο!!τε.(ει!_ρετ

τ:τ10ι!ι1ιτι οττοετρῆ ι!τ!εθ:ττιτ.·· τω». ποιοι @Με το

Βεπιπ Με οοιι!ετττ εετε!ε τει!σ.ιπεττοπτε Πει ετΒε

ποτ,ποπ Εοττ1τε!!εε Γοι! τιτττωπτωτ. Μετα οσοι! ει·

@τοπικειιιιιιιιιιΙιεπιιττ·ιεθοπικιαα.

Αι! 2,. εοπεεΒείειτοεΙίπτείο. το Μεω.. πατώ.

ποστ οπο: το!.τ8ττιεπι τε!οερι!ιτιπ τοτε:εοπττετ·οτο,

ποπ τοτε !ε!ττεπι!ιττπ εττωίο!!ε!τετττετε :δ.πο.άο

. . οιι·ό:.ιμι.:7.ιιττ-.π.εά τι. “%ίει!!ΙΙ.1.2.98.1!Ο.αττ.3.

ει! 4.ι9· 5.- ειιω-. ΜΒ.;. 3! πτη..ΐιετιιο.ι. Ζεύ.6.ι!σει.ι.

απο. τ 3: 8εεεΝοτετ Ποττο!. ιτοοι! ΠεετΙτοιπο απο

ίο!ετ ε!τιτττετε ποπ !ε!ιτιττετοι. ποπ ρο!!ετ τοιοεπιτυ

πιο ι!ειππεττ:ιτοτε ππ!Ιοτπτ'οτιροπετειοτόπτε!τ εεττ!!

Ρεεειττοεο. ί!πε'ιμιο πο!!τ.ττ Πείτε ι!εττιπεττροτε!!.

ττπι!τιπεπτμιπ :ο Με 8τττττε . "ποτὲ επεοψητοι-..

τ.τετρ.ιττο πειτοτιο ι!τοτπιε,ετοπεει!εο τ!!ἱεττο οι!οιτττ=

οι !)ετ,ι!ιττ !τ19ιτι! 8!οτττιπι, ν: οι! ρατετπιτπ:!ητοι!Ρ

επειτα. ετττττω είται Ετ τττπτοττιμτττετμττο πιο·

76·

Δε: 8ο

(!!τττΜ:ροε[εετεωεπτε!εω νπτοποτπ. Με τ.βι·ιιι.

1.τ!ε ΔΗΜ. Βειιι.ΟΕεκτιι.ϋπ Με 910478; ι!ε εστία-ν

πο τοπιο: ι!τοτπιο ιπει!τοπτε·ποπτιπο ·.!Ψετοοπτβ·
ΓτιπψτΜ°ἰπΔιτιτἑοιππετποιιτἰπεε στ πτειποτε ἱο επι·

οπο; δειπι!ιοτόττε!π τω. ἴρεεἰε εί!ττιπρτε τ1τωτττω·ω

Ποο ὰ πρεπει Με ειιςτοτττοιττετιρ!τεπιτη 'πετώ

2ττττιντττοιοτπ, 8: ε:ιετεπτοτπ ντττοιοιετ τπίεττ: Για.

Ζωπιτ οπο, οποιοι »αυτώ ε!! , οιιτειφψεκτττι -ει!·ι·ιφ-

Μιτου. ?οι Μεσοι σπιτια τιιιιιιιιιι [ιιθΙιιβ9·ειιιιτ "Με

Πι·.ιι·ειιιβάιοεΠτιι ·ιππιιιο.1. οι ·υιι·ιιιιι κιιιιιιιβιω

τω», 8ιι. ε. Βρε πιοιε!τομιιτετριττορετ Μάιο: τι. Υ

8ο τυο!ττπτεττε εοπτοττοττετοοι Γο!!!ετι ιι!ίτι!οιπι!ε, σ.ΜΜ- #

ποσοι! επτά, 8ο τττττοποοε πω. τπ.Ωιετττ $εττρ

τιιττηθοπε!!. Ρεττ!ο.ῇττει!οτττττι. Οπιπτε'·επττο

ιεπτ!οπτει! εοπτοτπ·τιπι!πιπ ττο!οπτιτειιτ ποίττειπ

εοτττι!τοτπι.τ8ττπι πο ε!! Μπι” Ριττἱε. ΜΤετεπόττ,

ΠΠ

.πο

δ!...

- 8εεττπι!ιτ τω. ι!οεετ,ετετἱιπτ !ποττοττ!ετο ρτττπιδ τι. ω» τω!

8ο με β: οί!ε ρ!ιγΠεοιπ στο ίοτιπε!ετο τιιτ:ττε!ριττο- Μπι ο·

που τετεεΦοετο4=ενεττο <ωπιι=ι====="===Μ°
ή τω.



38.2

ιρίσοισίίσ ιο1οιι·ιισιμιοοι,ιοοσρσοοσοε., 8σιοίι

οιισιο: ίσσοοοιιιὸ πιο σιισ σιισιο οιινίισσοι οι

ίοιιοιιισιο ριιιιισιοιιισοσοι ισιισε ΑοΒοίιιΠιοιο

Τιιιιιισιιε: Ποιοι..ο/ιιιτισ;νιισ8.οοεπι. ιι μι!. ι ο.

Ριισισο: ριιιισιιι 'ποσοι ι .σε ό. 'Πιο μας. ι 1ο.

.18η.2.ισά ι.. ιιιιιιιοιιιισ . ιο σιοσο ίοσίιιιοιιιιιιισι οι

ιο Όσο, ιισσιοσοιοιιισι Βσιι ιο οοιιοο, οοιιισισιιοισ

οισιοσιο οοοιιοισιο. Ει2σ εποε οι ισιιοοιισσι

οσοιιιιιισι οιιιιισιριιοι ισισιο σιίσ οιοιοσιοι ι

ο. Νσοοσσοι ίιιισοιι οισσιισιοισε , ιιοσιοισιοιι

σιιισοιιι , οι Ριιιισε οποιο ιιισσοοι. πιο οισοιοι

σιίσ ίσιιιιοισ ροιιισιρισιο οσιοισ οισιιιιιι ίσσοιι·

οσοι σιοοσιο ισοσι σιίσοοι οισοιισοιοσιο. Ασοσι

οι” σοιιο Μ.» ιοοσίσοι:ισιισιο,ιιοποισιιιιισιο,σισι

οσοι, μι σοιοιισσ σο: ιιοιοοιιιιιι, ιοοσίσᾶισιιι,ισ·

οιιιιιιισιιιι·ισσ νιιιι οσοοιι, δ: ιο νσισ ίι:οΒιιι,ιοοσίσ

ι€ιιιιιιιςιιι σοι σσοίιιισι. Τιισσοοι οι :οι σωριισι

κι: ι-. «οι (ΜΜΜ. ι ός. θυσια °Βιιβωιιο οισσά|ουι.

Οσοιιο νσιὸ,σσι ι:ιιισοι Βιοιιιι, οιιοοιοι οσο σίίσ ·

ίιοιριισιισι: ι. ί)ιπιιιιι.υ. 1 3. .9ι .ωιωωι που βιώσι

ιιι , ,πιο οπο. Ποιο. ο. Πισω «οι κοψω: , πιο·

οπο: ιισσιω[κοι, σα: οι, νι ιι..ρι.ιιι. 2.εωι. ὅπου”.

Π οποιο σ:ιριισσι, ?πιο θεοι:: , 9144 οιισιένοιον , οποσ

ποιο Όσι οι, αιτιοι, οισιιοιιιτ/ινηιισιιιι πω: Ησ

ο" μι. Ν: παοκ: Ποωιιισβηινωσ :ποιοι οι, .με σο»

βιο. 18ο” Βιιιιο οι ίσιο·ιοισ ριιιισιοισιο ισιισε

σίίσ οιοιοι: οιισσσι οσο ρσΠσι οι ιιιοοιιβσ ιιιοριι

σιισι. 3.ΡσιιΠιιοο οιισιιιισ ίσοσιοοι. ιο οσοι:: , νι

ιο ιιοσιο νιιιο;ισιο, οι οπιιιιιιοοιο ρσιί·.σόιισοσιο

ίσοιο οσιιιιιιιισι ει:ιιιιι, οι ιοισιιισιι νιίισ Με, ιο

σιιιιιισιιιιι ιοοσισάισιιιι, ιοι.ιιιιοοΙ , οσοι: .Δω

αισιοι. Νσιισιι ιιοισιο οπι: σίίσ σσοοιιισιοιιε ίσι

σου, οσε νσι οσο Βιιρίσιο ιιιρειιισιροισιο οι ιο

οσοσισοιήι, νσι σοι: ισιιοιισ μιιισιρισιο..ι. Ρσι

Βιιιισιο σσοίιιιιιιιοοι Επι; Πσι ι .ίωιιι. ;. σιεσ Βια. .

σο σίι ίσιιοιιιιι ριιιισιοιιιισ οποιο οιοιοα ο ίσσσο·

οιιω σιοοσιο ιρίιοι ρισοιισοιοσιο σιίσοοι. Οσο

ίσιι. οιο ι.. Βιιιιιισ πο σσιιοσ 13ο οισιισι μι οσοι.

ισοιοσιο οι οοιιισειιιο σο ιιιιιιισοσοποοιιιιοισοι,

ιοιιιιι ιΠοο οι Κοω.8. @οι ,ποιοι ιο· σωσει”.

:οι σοπιστωσ.ιιιστι ισιιέιιιι.ι Επιρ.ι. ΕιΒο 6σιιιΕι.

ιιιιισ οιιιοιιιιιι ροιισιοι σσιοιοοοισιιιισοσιο ισιιοι

οποιοι οιοιος μι· ίοσίιιιοιιοισοι Βσοσιοιισοσιο:ιισ

ιιιιιιιισ ιιοοριισιι 11ο ρσίισιοι ριιιισισιισοι σοσι

ο:ισοισοιισοσιο ισιισε οποια οιοιοι,ρσι ιισσιοσο-.

Μισο: 8σοσιοιισοσ ίσοσιοιισιοισοι.οσοοι.1.ίσιιο.

3.8ΗΠο οισιισι ίσιοσο Πσι:δσιοσο ισισιτο οποιοι::

νιοσιιιιε ριιιισιριι:ιΒιιοιΒιιιιιιι οποιο οιιιιοοι:ο.

@Με 2η· Μο." ρσίισι. Ροιισι11 ι. σε πιο Μ". το. οι

“Α/ο""μ απο ·υσκισνιω.ι. ά· οιιιιιβοπσω οριο σου» βισιωιοι. Ετ

(ισοσί 1 . Εισιωικ.ι ιιουιιισἔοιι ικιιιέικσα_ς9·|ίωι|ιισ

οικου» πιι|ιιιιιο.(ξισοι ισσοιο ιοοιιι Ριιιισιοσ διοι

_ ιιιοοιοσ μοι; ιοτσιρισιοοιστ. ΙΒιισι ρσι Βιιιιιιιιο

σσιοιοσοισοιοι ιισσιε σ.ιιιισισιιιιοσ απο οιιιιοο·

ισιο ρσιίσοοιιιιο Τιιοιιιιι, σο σσιοι Βιοιιιισοιοσιιι

μι· Βιιιισιοισσσοσιιοποι.2. νεοι. ιοισιιιοοΠσι

ιιιισιισειι εισιισ ρισσσιιισοοιι οιισσι. ο ισοιισιιιο

ορσιιιιιο ριοριιισ ισιοισ , ιισσι ρισσσοιι :ίσο σα·

οιιιοΒιι οποιοι: οιοισιιοι, νι οι νοο ιο Β, ά σοσι

1Ποοιι:ιιιο πισω οισιιιιε ρσιίσοι:. .

3.Ροισι εισιοοε ιιιισιισόιο ρισοσσιινσισσιο,

ιισσο οι σ.ιρισίίιι Ποιοι: ιοισιισ&οσιο το , 8: νο

ισοιιιισοιοοισοι, ιιοισίι οσο ιιοριιιίσι @Μισή

Ρειιιιε οι. Επι; ιο δριιιισιιι δ. ιιι ειιιιισιιιιιιιοοιιι

ρσι ισο:σο εισιισ ρισοοσιι νσι.οσιο οσιιιίισσιο,

οσοι! οι ιοισι.ισάοιιιιε ιιοοεσ Πιο ι ρσισοοιιιιιισιο

νσιὸ ιιιιιστσοι,σοισίι βσιιιιοσιι5_ιοψοιίοι ιο Όσο.

Τσιιιιθοισοιιο ιιίδιοπιι , Βιιιιιοι οιμαι..

ιΜι009Φ οσιοισ_οιοιισσ ο σὲ οιΙσιΒιιοιι οι οιο

ιιιιο οι. Ξι:σσιισι σκ σοιοσπίσοισοιιιι,σοι Βιροσω Ι

ο σοιιι·ιιιιισ οσο οιιιιιιειοψι, ν . ·

8 ε.

Με. χ.

Μ.

Μ». 4.

"

σιοι,. Β

87.

οκτώ.

σο.

1· διο!.

3 ι

Πρ. Όσ(;Μιιο ισιοιΜοίιΡ »πιο Μ. ι

@πιο ίσοι. ιιιισιιι,Βιιιιισιο σίίσ ρονίισιο:'Ροιιι

σιριιισιισιο οποια οιιιιοσ ιιιισιιο ίσιοιοιιιιιιι:ιο·

απο ωσιισιιι. Γιιοοιιοι. νιιιιοιιιοε 8σ ριιιοιιιισι

ίιοιε οπο; ιισιοιιοοιισ , οι ισοοσισ ίιισισιτισιιι ίσο·

ᾶοιο οι ισά:σιο ισοιιισοιοσ ιοσιοιισσιοιοι.)σο:

ρισρισιιισσο ίιιοοιιιισιιιιε Βιιιιιο ορρσιιιιιοι , Μέσο

ιοΐοίεσ νιιιοισε ιιοοοοιοι , νι ιιισιο σο οσοι: οικω

ι·ιιοσιιισσοίσσσσοοσιο.

Μπι: ίσοι. οσσσι , 8ισιιιιιο οι

οιιγοσσιο οι: ίσιιοιιισοι οιιιιισιριιιισοσιο οποια οι·

οιιια, οσο νιισιιι σο: ίσιιοιιιιισι : οίιοιππ. Μ. 7.ιίσ

καιΙ.οι.φ 6.ι.Η)οσ.(.`οσοκιιι οι. ι..ιφι..ιιφ. ι σ. δδ

Τοσιοιιι. ιιίίσισοιισιιιζ8ιιιιιιιιο σιισ ισοισσίσοιιιι

σιρισι:ιι νιιιιισ ίσοσιοοι. νιιισισιιοίοίιιι σου: ρισιιι.

οι” ρσισοιιιιενιιοισε ίορσιοοιι ηοιοσιοοιιιιιι σοσ«.

ιιιισι σο σιισισιιοσε οᾶοσ νιιιισε ίορσιοιιισιιιισε.

Ρισιο. ι . σ: 8σιισιοιιι 8σ Ροιιιισ. ο σσιισσε εισιιο

ορρσιισιοι νιιο ισισιοσ :κο 'Κουκ. 6. 9ωσι Ε” σπα

ιιιστωι.Ισιοοιι ισ.Εεο,ιοσσιι Οοιιιιοε,·ιοσω απ·

σου» πιο σο. Ειοσιο οορσιιιιιοι ίσοι ποσο ίιιιισοιιε

ιιι ήχοι;;; 2ιςι·ηρω , ίσου. 4.. «μια ΩίωιΙΠΕΠ 1100 ω·

ιιιιο σο: Μεσοι οιιοσιρισιο νιιισ ίορσιοιιι.ίισστ

ποιο” νιιο: οιισιιιιιε; ίσο ιοπρσιίο οι νιιιοισ ίσο

σιοοιο. σρσιο Ιισοσίιο ιοίισισιονισιιισοι δ: οι”.

ισοοιι σισιοέι εισιιιι. Νικο ίισσι εισαι σιιοσιο ρω.

ρσιιισοσ ιιίσ6οιι. οσο οσίσσιιοιιι οι: εποε σοοιοιο

οι:ο:ιο σο ισιιιιιο 'κι Βσι ιοίσίισοσοιοσίσσοοιι, ο

ισοιοιο ιρίο ο ισιιο σο σιιιισιο ιοσιιισιιοοίσσοοιι. Μ

2.νιιιιιιισε,οσσ οι ιο ιιθ:ισσε ίορσιοοι. ν: νιίισιισ· σ.ιι.ιιωιο

ΒσιιιιΒσέι,σίι ιο ιιιοίσσσ ίορσιοιιισιιιιιι:σιεσ Ρ|'(δί:Βιι Μιά

οσισ οσοσι ο σιιοσιοισ νιιιιι ίσοσιοοι. σο:ιοιε σοιοι

σίισάοε ίορρσοιι σιισίιιιο σοι ρισσσιιισοοισιο.

Ησσ οοισιο σίίσ οσο ρσισιι: οι Βιοιισ8ινιιιοισσ

ιοίοία:οσο .ο. ρσισιιι σιίσ ποιοι. νσι σισερσισο

ιια,ιιοσ ίσοσιοοιοιιισσ οσο ίσοι ; ποιοι ιοσο ὲιιι.

ιιι οι νιιισισε ιοισίείσιιι ριιοσιοιο νιιιιιιο; οι: οι.

οποσ: ριιιιισισιιιισοσι οποια οιιιιοσ,σσο νιιιιΙιε σο;

ίσιοπιιισι.3. δι ιδιοι ίορσιοοι. οσοοσο οι ίσι

ιοοιιισι,ιισο σισσσοσισι οι: ιιιισιισ ιο ίσίο,ίσο ο ρο

ισοιιοιιιιιιοσ,σσιορσοσισιοισ1οοριισι σοιιιιιισ οι.

σσιιι σιοισιι, οσιορσ σκ νιιιιιιιισ οποιοι , δ: ίσ

ρσιοιιιοιιιιιιιιισμιοσο ιοισιισιιι: οσοι ιισσιισσι νοιιε

ιοσιο οι: ιιοΙοε σιίσ οιιισιοιισ δ: ίσοσιοιιι. Ποιοι.

ο.. οισοιιισ οοισιοισε οοιιοπ οσιιιε ισίρσάιι

οάσοιο ίσοσιοοι. οσο ίσιοιο ίσοι ιιορισοσιιισοοι

το νι ριιοσιοιο σίισάιοο, ίσο οποιο νι ρσισοιια π.

ισισε:σιεσ οσο ίσιοιο σΒσοι σσιορισιι ιιι ιιιιισοσ

ριιοσιοιι ιιιισιιιιι , ίσο·σιιιιιο ιο ισιισοσ οσισοιια

νιιιιιισ. Οσιορισοισι σωστο ιοοισιιιιισι οι ισιοσιο

..ο Βιιιιισοη ίσιιοιιιιισι 8: ρισιιιιοσ μι· νιιισισε

ιοίσίιισ.Όσοιιιοι. σκ 5'. Τοσ.ι.σ.ιμ. 12.493., Πιο

ιοσο εισιια ισ5σι νιιιοισιο ιοισι.ισάιοσιο Βσιιιι,1

οσο οι σσισοεο νιοσοοιιιο Βσσοι.δσιίνιιιοε οι.

ισιισάισι,νι ιοισιισάιοείοιοιιιιιισιισίι νιιιιιε , συν

8ο ο ιιιισσι Πίσω νιιοισΠσᾶισσοι , σοεσιιιιιιιο ίσι

οιιιιιισι νι νιιιιισιιι. 5. Ηιιιοιοι ίιοσι δ: ιιιιοιοιεεισ

ιιιιι ίσοι.ίσιιοοιση:οιιισιροιισοσι ιοισιισᾶοι οι·

σιοι ι ίιι:οι σιιοιιιοσ δι ισιισοσ νιιιιιισσ ιοίσίιιι ίσοι

ίσιιοοισε ριιιιισισιιιισοσινσισιιιοιιι οισιοω; σιεσ

:ποσοι σιοοι ίσιοιιιισι μιιισισιιιισοσι νιιιιιιιοιιι

σιοίοσιοιοισιισ& ιι8,8σ νσιοιιιοιιιοιοιο2.

· 6. πιο οι. οσο ιοισιισάσι ισ ιοιιιοίσσσ ίσ

οισσσι ιιο ιιίίσοιισσοσιο ισοσιοιιι :' ισιοσοΒίαια ,

οσο ίσ ιοσοσι σο ιοιοσοοσιο Όσοιο: σοοιιιοε,

οσο νσίσοιιιι ίσ ιοσοσι σο οιιισσοοσιο Πσσιο.

ιιι· ισιισοι ιιιισιιοε “οι οσοι ροισοιιιε ιοιιιο

ίσσοι:ο νιιο , οσο ίσ οισοσιιοι σο οσισιιοιοοιιι οιι-.

και ιιιιιο8σοοο. Ει80 ίσοι οιιοσιοιιι νιιιιιιο:

οι·ισσιριοοι σοιιο νιι.ιισ οι ιιισο , οσο ποιοι

πιο ιοιιιοίσι:σ ίσ ιοσοσι σο οσισιιοιοοισιοσόισσο

9Η

@απο
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@πιο

οι: ο

!'ιού. Η

:οἱ

"

Ι σοσιοσ ..ιοσοιαοισ σο.. οσισιοιιοιιισοι σιιισάσιο.

ὅσοι:



Φ2ι?ι ΧΧ|Κ Π: Πισω: ΙΜέτωτιέ 8:82. ΙΡ'.

Πιι:σ ι. (Μαιο οοο οι ια:ιιιιοα οισταΙιε, πι!

:Μια σιι:ι ρατιισιραιιο τιαιο:σ ιιιοι:ισ. Ροοιιαο:ι. ι. ω::

ιισσ τ:τισιιοε ιαιοαι , σοσ ρασισ ματια Ε: ιιιιαιιο αιι

οριιοα Πσι, ιοε ο8:σιιι:αοιιι νιιατο ιιιιστοατο, 8: τ::

του. ^

Ψ: 8.88.

ατφ.6.μι.8.».3. δωσω: 1.2.4.3.ι:«Ω.3. νωρ.$.5.:·.

:οι σ. σιιτοσοσ σ:: Τιιστοιίιιι :Μεσοι Να.α:. ι. ρ. α.

τοι.

882,82 μ. το. 1.τοιιιιισιι. 37.5. 6. Νοια ι. ρατιισιρα:ιο ιια

ριιι·ιι:ιριιιισ ιο:α ιιιοιοαι, αι:στα σοτοιο,οορ ιοο: ρτσρ:ια οπο·

#ω”·ι ιιι·. :ε ιιιοιτιισ, ν: σοτιιιιίιιτιάασίι αι: σο:ιτιι οι:: τια:οτειι

ιιιισ:α σο:οιοιστοσ τω:: :οι σοτοοιοοια σοιο στσαιο

Με. Με οσο ιιιίροισ :ισ ροιι:στιο:ι , (σει :ισ ρτιοτι:

και..

ιτιιστ σο; οσο ιτπσ:σίι, :μισά ρσίιστιο:α ρα::ισιρα:ι

ροίιοτπ ίοοίιατπιαιιιστ ειστσα:οτα , ρτιστα οσο πιο

αοσιιισοιαιι:σ:. οσια σοσ ίοοι ρτσρ:ια ντιιοε τοπο

ται,οσοοσοοιιισ:ι ίοοίιαοιιαιιιστ αι:στιοα, ω:: :πι

ιο:α ντου: σοοπτιο:σιο: ιο τιαιοταιο αΙισ:ιοι,ιιοοτι

ιωριισα:.(Σιρ αοισοι Γοιιι σοιοοιοοια,ιιστι ρσίιοτπ

ιοΒίι:ατιιιαΙια αιιστι , αΒιοοσ σο ιιοσιι ιιαιοια πιο:

::ιῖίιπο:σιοτ ιο οαιο:αττι αιιστιοε. 'Οι ψβιι|ιιιιιιωι,

. :1οιασοαποοοσ :τι οποιο δ:: ιιστοιοι , νι:ιοοσ σο:

ιοΒΡιατιιιαισ,ασισοσ σο , οοὸτι οαιο:α ιιοττιιτιιε δε:

οποτε Βιοιι. πω:: αοισιο,οοιασίι ρτορτιοτο ιιο

οιιτιιι, ροισίι ασσιτιστιιαιιιστ σστοοιοοισατι Μοτο,

πιο:: ιοΒιιατιιιαιιιστ, αΒιι:ιοσ σο, οοὸ‹ι Β:οιι οπο::

σσοποιοισ:οτ ιο :ιατοταο:ι ιισι;οιοι:. Ποια ιιοιι::

ει:: ιοΒιιιιοιιαισ 'ποιο, :τι ρτιοι:ιριοο:ι τασισαισ :ο _

Βοιιιιατιι, :μισά :τι ιρἴα οαιοτα :αιιοτιαΙιειισιοιτιιει

εστι ρ:ορ:ιοτο Μοτο , σοσιι ιιοριισαι. :απο σοι::

σ]]ἐ, φμι· /ἐ,ψ ρτιιπέριιωι ΜιΜ2σιιάι, ώ· ·υσισιιιιι,

πιο: σοτοτοοιιια Πσο οοο: στσαιο:ιε, ροΠοοι ει::

ρτορτιαδσιοιιίιαοτιαιιασ:σαιοτατοτο.(ἱοτπτἑ πιο,

:μια ιτποσ:ι Πσοοα νι πιο ροτοοι,ιιιιι8στ·σ ιριοττι

ρτσρισι· ΐσ,τιοΠσ ιοισ:σσειστπσ οποιο, σσΒοσίσσ:σ

:σε στσαιαιιοιαιιιιιιιι σσ:ιιιο‹ιιοσ, ορστατι ιτιεισι-σ

άισιιιισ τ, ιοτιι ρτσρτια Πσι, οσο ροίιοοι ::σοποιο

πω. :ποιοι Γοιοίιατιιιαιιιστ, :οι ιαοιιιτο ασσιιισο:αιιιστ

υ"βα Ψ στσαιο:ιε. :ι.8στιο: ρστίσάισιιοοι ρτορ:ιατιιΠσι,

71ισ.ιροι·|σσ αιιστοιοσόιιίιστιιιοιο ιο ιοιιιοιιισιιι,οοσοοσιοο

διΜθω τισι:οοσιοσ αι:σσρισ ίσιορστ ιο Γοο σκριισιιο οσοι·

ξέ2"""ω σσριοιοοοιοοο: οι: ιιιοιτιοτο ιτισοτοοιοτιισαΒιισ

ι στσαιο:αι,νι οι: Απ, οι: ιοιισρστπιστπ, στο αόιοι:ο

ροτοοι,8: ιιιοιιιιι: ΑΙιστίι ιιασσοιιοοι ιαιι:οιιισσοι,

σο; ιισσι οι:: ρτορ:ισ Πσι,8: ιο ιοτοτοο 8τασιο ιιοι

ιο ραάσ σοοιοιοοισαΒιισε στσαιοται , οποσ:: αιοίιτα

:πωσ ίοοιριαι, δ: πο:: ισσοοιιιιοι ιΠοιο 8ταιιοοι,

οοο σσοπρστοιπ Πσο, πο:: οι: ιοοοιοοτιι σιισ :ιιοι

:ιοοι,νι οι:οοι:ισ τσριι8οσι, σα:.σσοιοιοιιισα:ι εισα

ιοτω: ν: ιοιοστι Πσοιο αιδιοτο ρο:οαι , σσροοισστσ

:σε σ:σαιαε σοοισοιοιιοστιἐ ιοίαΙιιΒιιι:αισ , ιιιιιρστσ

μη. Πσοτο ρ:οριστ ιρΓοοι Πσοιο, δισ. 3. ρα:ιισιραιιο

ΙΝΡ(Ψ . οαιο:ασ ιιιοιοισ, νιτιο:ιιε νοα, ΐοτιοαΙιε αΙιστα. Έστ

οιαιιιι σίι,σιοαοιισ ιοιστ ρστίσι9:ισοσω, σοσ ρατιισι

ΜΜ, /-0,,_ ραιοτ,8σ ρσ:ισθιισοσιο,ιοοα ρα::ισιραιοτ,ιτιισ:σσ

ΜΑΖΙ», ότι ιστοιαιιε σοτιοσοιστιιια,ιαιισιο αοαιοεα: ν: ιιπστ

ΐσισιιιιατο στσαιαοι,σοσ ρα:τισιραιο:,8: ιιισ:σα:ατο,

ε: σοι ρατιισιραιοτ, ιοισ:σσιιιι ισττοαιιε σστιοσοιστι

:ια ιο ιρισ α:ιαισΒσ σσοσσριο πιστπιισ.οοα σα εστι::

Ι'ί"Μω· δ: σοιιισοε οσιιιια ρστ σαοιαε. νιτιοαιιε σίι,οοατπιο

ιτπσ: ρσ:ίσοιισοσιο,σοε ρατιισιραιοτ,δι ι: σοι ρατ

:ισιραιοτ , ιιοιι:: ιτπστσσιιιι :ΜΜΜ σσοοσοισιιιιιι,

:ισ ατιαισΒα οοιιισοι , νι ιιιισ: σο:ροε8σίριτποοι.

@ο τι: , ντ σο:ροσ , 8: νοιοσ:ιαιιισ:σοιιιοοιιι ιο

ιοσ σίισοιιιιΙι σοοσσριο ιοιρσ:ισάισιιστο ιιιοοιοιι,

ιιοιι οι, ω: νιτιοαιιε ρατιιοιρατισ σίισ :ιιοιοι , ιο

σοσ τσιπ: στοιτιστιιστ οσοτιοσιο:, οοιιιοοιιι ιο τσ

ιοοε ::τσ::ια ιτορσ:ισ όιιοτιστο ιοοοιοιιτ τι:: ροίιιιιι

5

Βσιιια τω. οποιο:: , Β:αιιαοι σΠσ ριινίισαοι δ:

ίο:οιαΙστο ρατιισιραιιοτιστο οποια: ιιιοιτια,οοι ιτι

ισιισάοαΙιεορστατιοα, οοο σοι ιιιισιισάοαιιε Πια

οι σίι.Ηατισ αρσ:ιὲ ίορροοοοι οι:τιτισε,σιοι τισρατιι,

ιιαΒιιοαΐορστοαι. νιιαΙιισ: σοτισοττσισ σοτο :οποιο

αιι αθ:οε ιορσττιαι. πα Μάτια ι . ρ.4.ι·7. α:·ι.σ.ιιπρ.

χ. ῇ. ρισι:ακιά. Όα]άμα. πρ”. πο. ι π. @στα Ι:ι:.2.

αρ.ισ.ιι.9.ζι· απο. ιό.ιι.σ. .άπτσὐ.τἰῇ. 19:ιι.4,. πω.

  

:2.ατι.ρ.::πιτοκ. 2. 5. Τα”. πω!. π· Μειω·:σι. 1.

.οι

Μι.

τοσο Πσιιο οσοι: οποιοι. πω: ιιιιαιισ αιιοριιἐ

τοις ιιιοιοα, ιιοιι σιΕσιοιοτ πω:: Πσοι

:ια Πσιτιοτι ί·ιαι σιτ::ι:ιισσσ ιαοιοι:τι αιΪσᾶο , ν: ιο

ιιοοια:ιιι , Μ! τσαιι δ:: ι:ιιτιοίσσ:ΐι ρατιισιραιισοσ του

(:οτιίιττο. οσοι ρσ: εταιιαοι ριινίισσ, δ: σο:: των το::

:οπο οισ:αιιισ: ρατιισιραοιοε ρτορ:ιαε ορστα:ιοο σ: σο::νΞ

Πσο σοιοίτοοιιι ίου: νιιιστσ Πσοι.ο , ν: α&οοι ρω.

το:ο,αττια:σ ιιιοοι ρ:ορισ: ίσ,ορστατι ιτιιισίσάιοι!ι

:στ:ιια ρσ: σαο:ισοι ριινΠισ,8: πο:: :αοιοτο ωωαι:=

:στ ρατιισιραοιοε οαιο:ατο σιοιιισοη σοσ: ορσταιισ

ρτορσ::ιοοατι ιισσσαι ίσιωσε , ιιοοΞιρτσΒσιισιιοτι

ιισοι ιια:σ:ιι:αι [ορροτιιιιο ιιετσιισ ρ:οροτ:ιστιαα

νεοωιο, ι οοο ιισσιιιιιο: :σ:εσ στιατο οποια , οοο,

ισιισ $στιριοτει,σίι πωσ:: Πσι , πιο:: ρα::ισιρα:

:ιαιο:αο: ιιιιιιοαοι,ιι σοι οσοι: σοιοτοοοισα:οτ.

Πιο:: 2..(.ΐταιια σο:: οι ριινίισα,8: ισ:ιοαιιε ρατι

:ισιραιιο οποια: τιιοιοα ισσοοιιοττισιΤσ ὁ ισ , οπισ

ρσιιιιστιε,αάοοι ρο:οοι,8σ ρστ σιιστι:ιατο σιιιιιστιε;

σ:: 3- σοι. ι-ο:οιαιιε .τι. ρατιισιραιιο ΐοτιιιαιοτ ιο ισ:.

ττιαΙι σσοοσιιιστι:ια πιο:: :σιο,σιοσ ρατιισιραιο:,δι ι

ιιοιι ρατιισιρα:οι:ιστι ιοιστσίισ εκατο , δσσίισ ω,

ι:ιιισρστιιισοε, αόι:οιο ροτοοι, δ: ρσ: σΙΤσοιιαιο σκι

Πισω, τιοΙιαιοιστσσιιιι ίο:οιαΙιε σοοοσιιισιπια, (στι.

ρο:ιιιε ορροιιια τιιισσοοσιιισοιιο; οοο: νιιοτο οστι

ιταιιιᾶοτιὲ ορροτιαιοτ αΙισ:ι,νι ρστ ισ μια:

Π τ ο ο 3. Οτ·αιια οσο :τι ρωσα ρατιισιραιιο

τιποτα :ιιοι:ια,οοισίι: ιιιισέιιοα ιατποοι ι-οι,αο: ισ

σοτιιιιιτο (Μοτο αι:τιι:οιοιιι ωωιιπιιι. Ρτιστ ρα::

σοοιια: σ:|ιόι.ρηισσά. ιο ιιοιι ρτοοαιοοι σιι,ρτα:ιαοι

ιιιιιωεοι ει' σιτιατιια:σ , ν: σιισιιιιατο ιι ρτοιιιτο:ῖι ρο

:στιιιιι,αιι πω:: ιαοιιιιο ιισιστιιιιιιαιἔι. ΕΠ: .ο. 8:αιιο

νσιοι :οποια σιιιέσο8 , ν: τορτισια:σε Ποΐιισιιιιαι,

ιιασιιοι ιορσ:οαιο:αισιιοιιιίο: στοοσε.

Ροιιστιο: ρα:: ρτσΒ. :οι ίαοάιιαε σίι ίρσσιαισ αι..

ιτιοοιοττι Πσιιιιιιιοδιοτο ὲ τσιιτιοιε, ω: :ταοισσο

οσοι», 8: ιιισΙοἴοττι ιο οοποιοοερστισάισοιοοε8:

αιιτιοο:ιετιιοιοι:. δι ισοοικιοτο : Πσο: :τι Μ:: τω.

ίαοᾶιια: οοο οι ρσι:οιια:ιε ρστισόιιο ιο Πσο ο σω

ιστιε σιιίιιοᾶιι,ἴστι ι:ατιισσοιισ:ιε , δ: ιοσιοια ιο στο

οιιιοι:ιια εταιια ν: ιοττοαΙιε ρατιισιρατισ οπο., σο::

στι: ιιισσο:ια πιο: τέτοιο αι::ιοοιι ρα::ισιραιιο. ε:

ριιττιοοι:αιιιιοσ αιτωιο ρ:σιο. ιο ιιασ πω. αιωρο

ιοτι:ι ιαοάιιαιιε ιο Πσο σίι ρσσοιια:ιε ρσ:ισ&ισιιι

ορστατιιιοι ρστ σοοιο:οιιια:σοι αιι ποιοι:: σιιάα

απο :α:ισιιιε , σοι:: οοποιοιοιια τσροΒοαο:ια :κι

οοοιιιιιτισι ρσσι:αιοοι. Α: εταιια ιο οσοι: σο:: :τι

ιαοιιιτο ρ:ιοσιριοοι τσάσ ορσ:α:πιι σοιο :φορα

ιιατιιια :κι οοοιιιιι:ισι ρσσσαιοοι,ιαιτσοι οιστιαισι (αι

σιιαοι ρτιοσιριοτο :αιιισαισ σοΒοοισσιιιιι Πσοιτι, δ:

:σε σκατα: σοτο ι:ιιαΙΙιοιΙι οστιιιοιιιτισ: ομοσ σίι

οοιιι ιιιιιωσ:οω ι ρ:ιτισιρισ :σᾶσ ορσ:α:πιι. τ.

:μια ιο Πσο ρ:ιοσιριοτο :σθ:ὲ ορστατιιιι :ατισοσ

ιιιιιιοεοι:οτ ἐ ρ:ιοι:ιρισ ιοιαιιιιιιιιισ: σοΒοσισσ:ι

οι : σ:εσ απο: ιο οσοιε.2. :μια ρτιοσιριοτο τσ&:ι

ορσ:αοειι ρτσ:ιττισ δ: ιστο:ιαιιισ: σοιτιρισ:οι· ρστ

νι:ιοισεαρρσιιιιοαι:: ρτιοσιριοτο νσ:ὸ ιαιαιιιωωσι

σοΒοσισσιιιιι ρσ: νιτιοισειτιισιισόι:ιοαι. 3. οοιαιι

::σι :κι “σε σρσι·α:ι‹ιοοι τσοοιτα:ο: οπο:: ιισιιιιαι

οσο οποσ:: οσσσίια:ια :τι σοιοιε , σοιοε ταιιισαισ

ρτιοσιριοοι σίι ετιιιια ιρινι :οπο εταιια οι τασισοιό

ρ:ιοσιριοοι σοΒοοίσσικιι τσιίιιισ , :πωσ ιοι-οιέια

δ: νιίιστισ Βσαιιιι σοι:: :ποσο :κι :σᾶι: σρσ:_ατοιιιΦ
ι μ* ι :οικω

τοι:: ιοε :κι Βοοα Ρα::ι:: ισιι Βστια,:1οπ ρσ: 8:αιιαοι

ιιστσιιι:αιτιοε,ιοοι ιρια Ρως:: ρατιισιρα:ιοτισε οι.

οι:ιατοιο σρστιιτισοοιο :στεσ ιορροοσ:σ :ποσοι

ριηιισαιο ρατιισιραιισ:ισοι σιοιτισοι οαιο:σ :ιιοι

τω. Ρ:ισιστσα ιστοσο ριινίισσ ρατιισιραι οαιο:ατο

ισδ._

ι.. Φυτά:

ισἐζ

5. Οοιιτ!ι

ι ει::

Και:: ρο/ἔζ

πιωμη

Π!.



384 Μ:ΧΧΠί. 13: στεκιά ωιιι.ωα:; δ::ΐέσ ίπ

(αδεια: :ιιι2:11ιι:ιιι: :οΒιιι:ιο ::: ιιἰ: ::ιι:ιιι:.

"η Πιο04.(.ιτα:::ιοτι:ιι ρζι·ιι:αδ:δοέιιιαιιΨια:

4. ω". :κι α:ιο ιιαιιιια: ιιιιιιαι, οι.: νι:α ιι: ο:ιιια κα.

πιο. νιταιι:αα :ιι::ι:ιαιι::: :ιοιιιιιιι: ιι:ικι:ιοιιιιιι

ιιι:ιατιι:ιι δ: :οιιΒ::ιι:ιι:ιι. Δ: πι:: Β:α:ια, τι:: νικ::

ιιιιι::ιια:. :ιι :ιοιιι: νιια :ο:ιε::ιιια δ: ιιιιια:: , κι

α, :ι:::ιιιι::ο ιιιΜα,ν: :ιι ιι: θά: μπε: πι:: 8:α:ια:

κι:: νιια νιι·:ιι: ιιι:ι:::ιατιιταιι: ρο::ίι :ιι: ι”οιιι:ιαιι:

Ραι·τι:ιρα:ιο παω:: :ιιιιιιι::, :μια νι:αιια :ιι ι-οι·ιιιαιι

τ:: Γ:: :ιιιιι:ια: νι:αιι:α:ιε,:ι: α.ιιο:. αδ ίο:ιιιαι6 ::ιιιιι

ρα::ι:ιρα:ιοιι:ιιι ι·::ιιιι:ι:ιι: ι”οι·:ιιαιιε :οιιιι:ιιι::ι:ια

ιιι ι:ιεέι ρ:::::Ει.ιοιι:,οιια: ραι:ι:ιρα:ιιτ , :ιιιιι μιᾶ

Ή°·_ &ιοιι:,α :μια ραιτι:ιρα:ιιι·. Μαιο: ιι:οιι.1. ιιαιιι:ιι:

2Ξοώ.;:” α::ιιιιιιιι, δ: ιρ::ι:ει:ιι::ι:ιοιιαι:: ιιοιι ιιιιι:νι:αι::,

“Ζω ω: ::ια:ιιιι ω: ιιι::ιιιι::α ρ:ιιι:ιΡια α:Σιιιιιιι νι:αιιιιιιι,

ιιιι:εια.. οιιια ιιοιι ιιιιι: έιοιιιῖ αο ιιι::ιιιι::ο :οκι8:ιιιιοι:ι:ια::2. Ε:Βο α νι:α ι:α:::ιι :::ιιιι:ι:ιιι·, ν: ιι:ι:ι:ι

ριιιιιι , α δυο ιιια Ρ:οιι:ιι:ι:ιι:, Π: ιιοΒιε :οκι8:ιιι

ω· το:: δ: ιιιιια:ιιιιι.αι Ρ:ιιι:ιριοιιι ρ:οι:ιιιιιιιιι να::

:ο:ι:ιιι ιιιο:ιο ::ιι:ι::: :ι:ι:ι::ι:ι οιιι:&ιι::ι , δε::

::ιι:ιι: ριιιι:ιριιιιιι :::ιιο:ιιιιι , ω:: :μιειιιιιιω ια

Βιιιιιι:ιι:αιι:::,ιιο:ρ:ιιι:ιΡαιι::::αι:ιιιι ιιοιι :ο:ι:::ι

ω:: ::ιιιιι:ιιαιιιιιι: ιιιρ::ιια:. ιο οΒι:θειι:ιιι ο Π:ο:

ρο:::ι:ια :οιι8:ιιι:α δ: ιιιιια:α αιιιαι:. Μαιο: :οο

ίια:::ιιιιι πι. ρ:ιτι:ιριιιι::ι ρισιιιιιιιιιι ρα::ι:ιιι:: :αο

:ι:ιιι νι:αιτι, ιιιιι ἐι :::ιιο:ο :ο:ιι:ιιιιιιι:α:α:ιι , :ι:ο::

ρα::ι:ιιια::ι:ι::ιι νι:: :ι::::ι:ιιιιιι,:αιιο::ιι:ιιι: ::ο

__ :ι:ιι:ιαιιι ιιι οιιι:θ:ιιιιι, ιιι :μια ω:: :οΒιιοι:::ι:ιε

:::::ι:ιιιαι :οοιιιιιι.Μιιιο: ρι:οιι. ::ιιιιια , :ιιιι‹ιω

:οκι8:ιιι:α ροι::ι:ια αδ οοι:όι:ιιιιι :::ι:ιιιιιτ :ο8:ιοι

:Με δ: αρρ::ι:ιιι:: :ιιιιιιιε αιι::ιιι ιιαιιιτιι:ιιιιιιιιι:

αδ οδι:θ:ιιιιι ::ιι:ιι: :οΒιιοι:ι:ιιι: δ:αρρ::ιτιιι:,

τ:: ::ιιι:ι.ιιτι ιιιιιατιὸο ρο:::ι:ια:ιια:ι ρ:οι:ιιιέι;ιοιι:ιιι

αθ:ιι::::Βο ιιοιι :οιι:ιι::ι: νι:αιι::::ιιςιιι:ι::ιι αει νι

ταιι:α::ιιι νικ:: :ο8:ιοι::ιιιι: :::ιιιιι·ιιιιι· :οιι:ιι:ιιιε

:ο8:ιοι:ιιιιιιιε , ν:ι αριι::ιιιιιιιε. Μιιιο::οιιιια: ι.

:μια πιο: :ιι:ιιιι: ιι:ι:α:::δ::: , αιι:ιιιιιι:ιι Βιο:ια

πω: νι:ι:::5 τω ιιιι:ιι::ι οι ιι‹ι: δ: ιιι:ιιιιι: :ιδιο

:ιιε : ιι:: :ιιαιι:α: :ιι:ιιιιτ ι):ιιιιι πω:: , αυτ ιο::

ιρ:ι·αι·:;ς::ι νοιιιιιια: :ιιατιια:: δ: η): ωιιωαι.

'Ϊ$.

.Εισπι::ι εισ

ιι::ιριι:α: , α ι):ο :ι:::ιτιι::: ιιιρρι::ινι:αι:πι :οο

:ιιιιιιιιι ροι::ι:ιι:. πι:: ω. :οιι:ιι:ιιια :Π:ιι:ιαιι

::ι·ροιι:ιιια: , ν: ιι: αιιιιι:ι·ιιιι::ο ριιιι:ιριο νι:: : :ιι

]:ι.·υικ:::,::ι::δ.Τιο.:.ρ :οι.18.ιικ.ι: Γ:ιριιιιιι αια

ιιι::ιιιι::ο ιιιοιι:::. να:: ιιι :ο ιιιιὸιι αι: αιιο πιο·

ιι:ιιιιιι·,νιιι::: ιιοειδι:ιιιιιι:.

Πιοο 5. Ο:α:ια :ιό :Η Ριη-ω δ: ιο:ιιιαιια ραπ

:ι:ιρα:ιο δ. τω:: , τ:: αδ ιιι::ιτιιιιιιι νιι·:ιιαιι:.

Ριιιι:ιαιιι. ω! ίοι·ιιιαι:ιιι ρα::ι:ιΡιι:ιοιι:ιιι :φώκι

το: ιοτιιιαιιι :οιιιι::ιι::ιιια κι ραι:ι:ιρα:α: :ιιιιι ::,α

:μια ρα::ι:ιραιιι: : α: ιιιιιια ιο::ιιαιια :οιιιι:ιιι::ι:ια

ι·:ρ:ι·ι:ιι: ι:ι Β:α:ια :ιιοιι 8.Τ:ια:ι:. αι:ιιιιιιια.:ι. με::

::άιο Τ:ιιιιια:ιε ιιι :ο :οιιιιιι:ι: , ν: ιι: ναι :ια:ιι:α

ιιι:ιιιιιια ιιι πιο:: ρ::ιο:ιιε, ρ:: οιιι:ιιιιιοδα:ιιιά::ι

:ι:α::ιιι οι:: ιιιι:: :ιιιιι: :ιιιι:ι::ι:ιΠιιιι:: Ρ:ιι:ειιο

πι: :ιιιιιαιιι ίο::ιιαι::ιι :οιιιι:ιιι::ι:ια:ιι 8:ιι:8ι·αιια

ιιαιιιτιιαιιι. Ναιιι ιι::: ιρ£ι ε: :αιι:ιιιαιιι :ιατιι:α ι·:β

ρ:ᾶιι νι::ι.ι:ιιιιι ιιιιιιιαιιι::ι,:ιοιι :ιι :α:ιι::ι Μαι:

:ατα οι:: ιιιι:: κι:: ιιιιιιιίιι: ιιι ιιιιε ν: ιια:ιι:α ιιι ρ::

ιοιιιε, τω ροιιιι: ιιιιι:ι:: ν: α::ι‹ι:ιιαιιι :ιιιιιιι&ο

ιιιιιι:όιο. ιρια .ιι. ιοιια::: αιιιιιι:, νι::ιι::α ρο:::ιιε.

Ι :να ν::ιιιι:ιι δ: α:ιιοι· ιι:α:ιιι:ιιι,:ιιισα ιιι::ιια:ι:: ?ΜΜΜ ά

οιιιιιι: ο οι·ιπ,δ: :ιιαι·ι:α::, Ριο:ιιι:ιιιι: ι:ι::ΙΙ:&ιι: "Μ, Ζ,“,,

δ: νοιιιιι:α: ιι:ατι, ιο:ιιιαι::ιι ιιαιι:ιι::οκιιι::ιι6:ια:ιι Μ" Με·

απ:: ν::ιιο δ: αιιιοι·: :ιιιιιιιο :ιοτιο:ιαιι: :ιοοτιιαι "ἐκ" "β

Ρ::ι-:&ιο ιο :ο :οιιιιιιι: , ν: Η:: :Με ρ::ιοιικ ρ:ο- ἶ;ΐ“ἑὶ::'°

:::ι:ιι::5 ::αιι::: :ιιιιιιιάσε ι:ι νααιωιωειιιιι :ια- Μ,| ΗΜ'

:ιι:ἐι , ν::ι:ιιι: ο:: οι::ιιιι ::ιο:ια:ιι ισ.ι::ι:ι:α:::ιι Εθι11-[στωαιεπι

:ιιιιιιι:α:ιι. @πιο ρ::::δι:ιο:ι::ιι οι.ιιιο Ραοι:ο :ι:- ΜΜπια·

ρ:ι:ιι::: Ροιιιιιι: ν::ιιιι:ιι δ: α:ιιο::::α:ιιι. εξω '""'2 °2"

ιι οιιαιιι ν::ιιι δ: α::ιοι·ι:ειιιιιιιιίι:ιιιιι::ιδιιι:ω ραι·-:;Ζ,: Κω

:ι:ιρα:ι:, ιιοιι ρα::ι:ιιιαιι: ιιιατι:ι , :μια :ιι ιιι ν::ιιο πω. “ω”

δ: α:ιιο:::ιιιιιιιο :ιο:ιο:ιαιι; τω :μια ει: ιιι να:: δ: Μ.

ααιο:: :ιιι.ιιιιο :ιι:ιι:ιαιι :οιιο:ιιαι ρ::ι”:&ιο ιιι :ο

:οιιΒιιι:, ν: αι:::ιιιιι οι νι:αιιε :ιφι·:Πιο :ιιιιιιιι: α.

ι:ιι:ια, δ: οιιιιιιιιιιι οιιι:ᾶοιιιιιι , :μια ο:: ιιιοιιιιιια

τρωω ιιι::ιιιΒιιιιιια :οιι:ι:ι::ι:ιι: ι:ι ιιι::ιι:ᾶιι :ιι

ιιιιιο: αι::ι· νι:αιι: ιιιιριιιιιιε δ: αρρ::ι:ιιιι:ιΒιιι:: δ:

ιιι:::α:: ιιο:ιι:ατι:,:ιιιαιιι ιιοιιιι:ιιιιιιι:ιιι ιιοιι ιοιιι:ιι

ιι4.

μ ΕΜΗ.

ιη.

ιρα::ι:ιραιιτ ν:ιιιιι:ιι δ: πιο: ιι:α:ιΒ:ιιε ια:ιι:οιιι:ιιι

α.. Βιιιιιιι:ιι Βιο:ια :ιι:: νι:αιιε :ιο::κι:ια :οΒιιοι· τ:: :ιιιοιιιιιι:: ν:ιισιι:ιι δ: α:ιιοι· :::α:ιιε.

Μ Μ, θ/Ι :ιτιοαΒ:ιιι:ι· :ιιοδιι:ιι αάιια:ιιιτι, ό:ιι::::ιιιιιιιιιι Ναι:: ::: :ο :ιιοιι ιιι::ιι:8:ιι:ια:α:ιρ::ιιιιιι:ιι πώ

νικά.: μ· ιοω:: οι:: αόιιιε ριι:ιι:. Β:ια:ι·:: :Πο :ίι: ω :ο:ι:ιιι Βιο:ι: ::ιιιια: ι:ι ι):ιι::ι , ιιοιι ιοιιισι ν: ν:ιιιιιι , τ:: Ν” α ω

των:: Μ: οι:ιιιι: αΒιι:αδι:ιοιιια,ιιι :ιιιο :ιιοιιι:&ιιιιι Μα:: :Μπι ν: ::ιιιιιιιι ,αιΒιιι:ιι:αιιοιια ίοι·ιιιαιιε ρω::
ιμδί ΜΜΕ

“ιδια μι·
ιι:$ιω!ιιιιο· ω:: ι:. ω:: ιιοιι: :και ω:: :ι:Βα:ιιι· α ει:: ιρει:ιο Τ:ι:ιι:α:ιε ι::ιιιι:ιιιιιι:ίι: ριινιι:ιιιιι δ: και:: ΜΜΜ ΗΜ

Τιιοιιιιιι:ιε,δ::. ν: ιιοιιιι:ιιιια ιιιιιιιαοτια:::α:α ιιι:ιιι- ιιατιι ω" ιιι::ιι:όιιιαι δ: ιιι::ιιιΒιΒιι: ιιοιι @αιωνα πω::

:ιιιαι):ι ο:: :ιιο:ιιιιιι α&ιια μπι , :μια ιι:ιι:::: :ιι:

ι:ι :οιι:αι οιδι:ι: αιιιιτα:ι:ιο:ιι5 :πιο οιιι:&ο Μ::

(ω: ::ιο:ιιιι :οΒιιοι::ιιιιι ρ:οΡο::ιο:ιαιι :ι:ιι:α:

:ιιο:ιο:ιι::ιιιι.Α: :α:ι:ιιι :α:ιο,:ιιια: :ιιιιι:α: ιιι ρ:ικι·

:ιριο :ο8:ιοι:ιιιιιο ::ιιιο:ο,ιιιιιι:α: ιιι ρ:οι:ιαιο:ιιι

:ιιι&ιο:ι: .ιι ::οιιιια: , ιιι :ο:ιι·οι ο:ιιιιι: αιιιιιαδι:ιο

οι: :ίι οιιι:ᾶο :ο8:ιοι:ιιιιιι :ίι: πω», ως:: αι::

:πιο ρι·ι:ι:ιριιιιιι:ιιι :ο:ι::ιι ρ:ιιι:ιριιιιιι ι:ιιΠ:ιιιιια.ι

:οΒιιοι:ιτιιιιιαι ρ:οι:ιιιιιιιιι δ: ι::οοιι.ιο:ι: ιιι :ο:ι:ιτι

ρωι:ιριιιιιι :οετιοι:ιιιιιιιοι ιιιι:ιιαιιιιαι, δ: Α:ι8:ιι

:πιω ιιι·οι:ιιιιιιαι δ: ::ιιιο:ιιιιι. @ια ν::ιιιιι:ιο: :απο

Ρ:οτιιιιιιω, φαω ::ιιιιο:ιιιιι, ι:ι::ιιι:α:ι :ι:ο:: αι:

:ο:ι:ιιι οιιι:όιο:δ: ν:τιιιιιοιι: :οΒιιοι:::: :ι:ο::

ι:ι::ιι οιιι:ᾶιιιιι : ::Βο 6 ν:ιι:ιιι: :οιιιρ::ιτ ι:ι::ιι

ιιιοιιιι: :ο8:ιοι:::ι:ιι οιιι:&ιιιιι ο:: :ιιοιιιιιιι ω::

ιιοιι: ν::ι:ιιι: :ο:ιιρ::::: :ι:ο:ιιι: ιει::ιι πιο:ιιια:ι

Π!. ι::ι:ιι αισιιι·α&:ια αιιοιιι:ιιρο::ιι:ιαιι:α::. ν: :.ιο.

6°πρω. «Μ7.9./:δ.ό.Οο:ιιι:.διιιαοιτιιιιιιιιιιιια:ιι::νι:αι:

:στο ι:::ι::ιιιιιιι ροι::ι:ια: . ιιοιι ροιΤ:: α Π:ο :ι:

::ιτι ::: ιιιρρι::ι. @ιιοιι :μια:ιιιιιε ωιια::::ι::τ αδ

ισα μπι ρια α:ι:ιιι::α:ι: Τιιοωιίι2,:ιο::ιι::ε, ιιοιι

μι:: ρο::ιι:ιαιιι νι:αι:ιιι αιιι:ιι:: :ι::ια:ι α:ιιι&ιι::ι

ιιιρ:::ια:. ρ:οτιιι:::ιιιιιοι, ιιιιι ρ::ιιι::ιιιι::αιιι ιο:
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ακιιιιια: ιριι·ι:ιιαιι, δ: :ιιιιιιι:: :ιατιι::ιιι::ιι:&ιιαιι

απο ω:: Ρο::ιιιιιι. Ρ:ορ::: :μισά 8:ιιοιαιιι:ι απο :ΗΜ ν..

απωνι.ιι ι . αωι.3. ιιο:ιιι:ι:ιιι αρρ:ιια:ιι. :::/Μένω περιιω

Τπωωιιι. Εἰ: :Μαι ν:ιιιΒιιιιιι,::ιι: δ.'Πιιιυπωιι ι.Τ#ι#Ϊ##ιι#

άνιιιιδΙ.3.:α:/?.α.ατιι:. 1. ιιιιιι:τι:ά: ιιιιιιιιτιι

@ο



ί Δ ω ει:: ΣΜΣ. π: σο:: :.::.ω. δ”::ΐ'ί: Μ · έ::

πο. :Μπα πιι::π: ἱπ :οΒιιιιιοπ:ω :Η:πιιι:. ' :::::ιι:: :οωωι.ιπι:::ι;ν: ίι.ιπ:νιίιο 8::ωο:Γι.ιι::

ΝΒ· Π: :ο ό. Οι::ι::Β: Μωβ:: ,ά €οιω:Ιι: ρ:::ἰ:ἰ- πω: ιωπ::π:π::: , ρ:ι::θ:ιο::: :::πί:ιιπ:ιοιι:: α.

:πιο παπι: όιπιπ:: , ν::οιο!ιι::8:ιπ::ΙΙ:&ο:Ιι: πω: οι: ορ::::ιοπιοπ: Π:ιι: ω:: ο:::ιι:: 3.:ιπι: ·

:ίδ:,ποπ ::τπ:π,οιι: νιτ:!ι::: ορ::::ιπ: ::: , Μ! οι:: ο:ο:π: ιι::ί:&ιΠιωο: :::ωἰπο:, πω: δ: ω::

Ρτσἀιιὰἱι:: , ί:ιι πω:: ρ:οππά:ιι: ιπ::Π:άιι:οι:: 8. :πωπω ΠΙ: :άιι νιίιοπι:; οι: :άπ :ιπο:ἱ: :ωι.

πι. Εππι::ιπ. Ο:::ι: ν:ρ:ιπ:ιριπιπ:::!ι::!: :Μπιτ πι ρ:οπιι:ι:ιι:. δ:: ει::ι: ο:οι:ι::Ιι: ί:π&ιπ::π:

. οπ:π:: ορ::::ιοπ:: ρ:οιι:ι:: π::ιιια πωπω , πω· :Η ω:: ::ἰΒ:π: νἰίἱοπἰ: δ: :ωο:ι: :Μπι :::Βο ιπ

::πιι: ιπ::ΙΙ:δι:π:Ιι: Μ: ΐο:ιπ:Π:::::ιοπι ποπ πιω: :::ἰοπ: ίοι·ω: :::ιπ:π::Ιι::: ρ:::ι:ιπ:π:ι: :Π: :Π

ιΙΙ:: ν: ρ:ιπ:ιριιιω πω: :ο:ιπ:Ι::::;:ι: :°Π`::.4. ::- πωπω , π: οπιπιπω ίπρ::ω: : Β:ιι:.π. π::ιιιι:: -

8ο ί:Ι::ω ν: ρι·ιπ:ιριπω ρ:οἀπᾶἰιιπω.Οἰιω :πιω :ο8ἰ:::ἰ ΜΜΜ:: ορ::::ιο :!ιπιπ: :οωπιιιπι::

σα:: ί:Ι::ω π:: ιιι::ιι::: ιπίπΐ:: , ν: π:: ω:: πιο· Μ:: :::::ιι::: , :ο:ω γι:: δ: :πιω ο:::ιο:π:: ι::

π:ι::::::διτ ρ:ο:ἰω:ρ:ἱπ:ιρἱ: ::::ιπ::οπ:ιι:::: :ο που: :::οει:::ι ρο:::ι: Ρ::::::ιο: Έστω: :::ι- Π

ορ::::ιοπ:: , ιι:οιι:ἱ:: π::π::: :πωπω δ: ποπ :οπ- ό:π::Η: ρ::::άιο: ρ:::ι:ιρΞιπ: :ΠΕ όιιιίπιιω.Ωιιο- τι: :Φ π::

:ιι::::· ω πι:: ιιι::Η:::, ί::ιιιι:π: , ν: ΐ:Ι::ω :ο ::: :ἱ:::, ω: ιπ :Π: ἴποίὶ::ι:!ἰ ποπ ποιοι: Πω: ρ::-#""·"_

:οπ:π:::: :δ:άιπ: , ἱππ:π‹ιο δ: :!:π:πιὶο ιιιιπ:ι- Με:: :ο ::::: ί: :ὁωππἰ::ι: :ο:ω π:: νπιοπ:ω2"Β'::",

πι: νιι:Η: :ο π:: Γπρ::π::ιι::Ι: ρ:οπ:ιπω πω. ογροί:::ί::ιιι:ι:: παπι: ιπ :Π: :::ι:Ι:π::Π ποτά: μή%ωβ

Μ:ιο: ω. ρ:ορ:ἰ:: ορ::::ιοπ::π::ιι:επιπιπ , ρ::::&ιιο: Γ: :οιπωι:πι:::: . :ιπέιιιι π: Βάι: ι: :οπιπιππὶ

πο: :ο σοι:: 8: ιπ::Π:&π:Π: :Π:,:ιΈ: :ο8ποί-:::: Ϊ: :οωωππι::: π:: 8:::ι:ω ο:οιιιι:Ι:ω ί:πάιο::π· Μ. Η".

. ιρί:ω π:: ωοι!πω ΜΗ:: ριι:ι,8: :πι:ιπ: :πω οω- ::ω. νπά: ίὶ:ιι: οπο: :οωωππι:::ιο :οπί:ιιιιι: 2"3:'°:

πιωοπέι ιπί:ΙΙιοιΙι:::: δ: ::::ι:ππιπ: , ειιπ::: Γ: πω:: τι:: π::π::Ι:ω 5 ι:: ροΙ:::ἰο: Ριοπω Π:: .ζΖω;.'.8

. πω.: πιο:: οιππι:,8: ::!ι:ιιι: μποτ:: ΐ:,ί:πό:: δ: :πορ:ιππω.Οοπο:.ο ρ:ιΓ:άιοι ο:οι:ι.ι:ποίΙιοιΙι: μ,“ωοπ

ω:: :::ιι&: ορ::::ι. δ:: 8:::ἰ: π:: ωο:Ιπω ω· ίο:::,π: ::άο :οωωιιπι:::ιι: :Π::(Πι:Η:ο,:πι ::

ιιιί:Ι:πι π::π:: :ι:ιει: ιι:: οωπ:: ορ::::ιοπ:::ιΒι:π: :ιοπ: ιιπιοπι: :πωπω π::ιι::Π::: :ι:ο::ιι: ω::

Β:::ι: α: ροχδ:: δ: ΐοιω:Ιι: ρ:::ι:ιρ::ιο π:ιπ:α :παμπ οοπιιω ::::::ω ποίΕοιΙ: Βπι:ιιω. ~ -

πιπιπ::,:ιιι: :οίοιπ:: δ: ιπ::ΙΙ:&ιι:Ιι: :ίὶ.@ιο‹Ι Ε: .Πι:::.Ρ:οππ:ι πο::Π: :ο:ω: , :πωπω ::π:πω π::

ίο:ιπ:!ι:,ποπ :5.:ίιω νι::ιι:Η: ρ:::ι:ιρ::ιο, π:::::ιπ πιο:: νιίιο:ι:ω Π:ι.:ωο::ω ο:::ιπ:πω , δ: πο·

οι: :πιω οιππιοιι: ορ::::ιοπιοπ: :οπιι:πι: 8:::ἱ: πο:: ΐπρ::π::,ορ::::ιοπ:: , ::ω :ι::ιι:πω Το::

ίο:ω:Η::: :πω ορ::::ιοπιοπ: π::ιι:α πιιιιπ::, ν: Με. :ιι::ω ωο::!ιιιω ιπ:πί::πω, α: ::ι:ω :Ιι::

μα:: ι!ιί:πι::π:ι π:: ίιπεπΙ::. · οιι::::ιοπ:: π:ορ:ι:: Π:ἰ, ν: πο:ι:::ω :::::ιω ::

Μ

ιη. πω: ::ιρ:::: ::::Π:π:ι: 8:::ια ι:π&ιο::π:ι: :πω,:οεπι:ιοπ:ω ίπ:ιι:ο:πω :οπ:ιπ8:π:ιππι,ΐ:

2###“7"" πιο:: ::Ιιοπο: ο:οι:π: ιπίπίο:, :οἱ ::πιίιω ω:: ::::ο:ι.ιω :ο:άιιιω , ίι::π:ο:πω :οποι:ιοπ:ιιιιω,

8::::Μ Απ·

8Φ"".”.' π:::ι:ιρ::ιοπ:: ::ιπαά:ω ι:::::ωιιι::::ιιω ορ:::- Ιπω:πρ:ορο::ι:π:Πι ποππωρ::ί:π:::π:ιεω Β::

:ιοππω;:ο::ι::: 8: Γρ:: :ωο:ι:πιπιπι , :πιο Β:π: :ι:π:ι :οπο:ω::ιοπι:,:&ιοπ:ω ::::πό: , οπ::::ιο··

ί: ιρΓπω ε!ΗιΒι: :ιποι: :ωι:ιιι:Εμ πο:: ::Ιιοπ: :ι Π: π:: ωι:::ι:!οί::ξ 8::. ΙΒιιιι: ξισωοιιι:::::ο:ω: ::= ό

:ιαιωπ :ιπ:::ιπο:: :οπ:πριι::πιια; θὰ:: ιπί:Ι- :ιπ:π. π::ί::$ιο: Ρ:::ι:ιρ::ιπ: :σε πιπιπι.οοπ- σΜί'· ο

ιιιιιιι: πο:ι:ιιμ:ιιι:ιπ Πω:Μο:: π: Γ:,8: ::οπ: οω- ο:ω. π. η:: ογροί:. :Η ιο:ω: :::::: :ι::::δ:ΗΒ

:ιιοπ:5ιπω:π ΒΙο:ι:: νιίιοπι: οι: :Ιΐ:πτι::5 ω:: π:: ::::ι:ιι::π: π:: οιπιπι.ιω; :πιο :ίΐ:π:ι:!ι::: πιο::

νι::ι:::: ιπο::Ι::ιπΐιιι: . ρ:ι:ι:ιρ::ιοπ::Ωππιοί:· ἰρίιιω π:: ρ::ΐοπιιΙ: Υ::οι ιπ:::::ι. 2.. Παω::

:πω :&ιοππω ,οιι:: Πω: :::::::::8::::::π:::. ΜΗ: :Η ιι:οι:π: :απο ιπι;!ιί:ιπ&π: :ο::ι::::.

ι Α: πιο Β::ιι::Β: ίοι·ω: ιωω:πι::: ρ:::ι:ιο:ιιπ: 8: ::Ιιπιιι: νι::ιι:ιοπ:ιπίπίι: 2 ::8ο πο: 8:::ι:πω:: π::π:ωάιοιπ:: , οι:: ιπ::Π:άπ:Η::: ρ:::ι:ι- Ρ::ί:&ιο: , :ιιι:ω π: :”:άο :ο : πω: Πωπιι:ιιι:

.Ο ιι:οι!ι: :Η ὰ :::::ιι::ιπ::ΙΙ:ᾶιι:Ιι:νπ‹!: 5.Τοοιιι.ι. ως:: :::::21ι::::&ιι:: ιιι ν.Ξι::πΞ:::: ::2ι.::::::

α. «πι. ::ο.αι·:. 3. Β:::ι:πι νο::: πιατα:: άιιιυπω: δ οωπ:: π:: :&ιοπ::8: :ΝΒ = :ι ο α” Ρ

μι::ι:ιμ:ιιω. Οοππ:ιπ.ιι: :ιιιω: :ί:ι:::!ιι: οπ:ιιιω; ποπ:: πω:: :ιιί:ιπ:ξο:. σ ἔ Ή 2

Ιιο::π:ι-::πω,:ιπ:::ιιιει:ν:π::ι:::Ι::π:οριι::::::,Ι Κ:ίο.π:Βο,ιιο:Εοι :πιέ :- ο:ω :::ι .:π.πιιι:.. Μ

Πω:: πο: :ωιπ:π:ιο: : ιιο::ππ:: ιι::ο πω: ι:::::· :οππ::π::!ι::: :πι8:: π:: :&ιο::: οπ::::ιοπ:: .

πιιπ::: ριιπ:ιρι: 8: ιπί::ιιω:π:: :ιΜ:::::πιπ::::: πιπ::.Υπ:!: ιπρ:ιωι: π:80. Ρ::Διά:8 ΟΡ“ωοΠβ

ιιά:ιοι::: : Χ:: 8:::ι: :Η πω:: ο:οιιπιιω ιπρ::π::. :ίΪ: π::::ωιο::: :ι:::ι.νιΠοπ:-Ρ:ι 6: :πιοππι:::ι.

:ιιιο::ι:ι8ἱ:,ν·ιπ::π::ι:: ρ:οριι::::::5:ί:οιι:οπιπι- π:ο:ι.ι!πι:ιιι:: Πιιι::ι::: Π:πιωω:όι:::5ι : πι::

οι:: :ωιιι:ιι:ιοι : ο:οι:π: πιο π::::ιπιπ::: ρι·ιπ:ι- ω::ιι:ι: ::πιπω στι:: :::::π:::: :. πω: ορ::::ιο

μ: :ο π::::ωι:ι:::: ορ::::ιοπ::. Π: ι8ι:ιι: 8:::ι: Δ π:: ιπιω:π:π:::ρ:ι πω: Ρ:::::άιο::: :::πι:ιιπ:ι

ο:οι:π:ιι: , [ρ::ι:!ι: δ: :πεπί:: :ιιιαι|:ω ρ:::ι:ιρ:- οι:: Β:ι:::Βο ::ι:ιπ Ρ:::ι:ιπ::ιοπ:: οπ::::ιοπνω

:ιο π::π::: :Πιιιπ:,ιι: ιπ::ΙΙ:&π:Ιι: :ΙΙιοωπ:: :πιω ιωω:π:π:ιπω Πω: ρ::::όι:ιο::: ρ:::ι:ιρ::ιοπιοπ:

Ρ::::::ιοπ::,οιι::οπιι:πιππ: π::ιι::πιπιπ:,ν:ιπ- π :::π(:ιιπ:ιπιπι δια:: :πιω ι: ο:ο:π: ορ::::ιοπ::

· τ:!Εθ:π:ιι: :ί:,:οπιι:πιππ:δ:8:::ι: , ν::ο:ωα:: ο :Ρία Ι):ι. ι:: ρ:::ι:ιρ::ιοπ:: :::ιιίω.(Ι Η ~ Ι".

ριιπ:ιριο ρ:ιιπο ::πι::Ιι :ν: πω: α:: νι:::ι:::' 2. Ν:Βοι φ::Πϊ'^ωιβευ'^Ψ Μ" ^: ο Ϊ ΜΡ] :::ιιιι:8

Το:οιοε:!::,Ιπω:π 8ιοιιαι, δ: ι·:!ιοπω νι::π::: οι· 8:::ι:: ο:οιτπ:!ι, ποπ :ιπιπ:ω ιπ οο:`ί:::ι.ι για .. :π

τ”. :ι::π::. Υπό: ρ:οο:οΙι!ιο: ::πί:ο,ιι:: ό: ρο::π:ι: Ξ :πιο :ο πι:ιπ: π:::ι:ιιω π:ο::ιι: ::πιπω πι: πο:ιΞι:

δωζ:22 -:οΓο!π:: :ι:οὸιι:ἱ ποπ: ίο:ω:ω ιπ 8:π::: :::ι-· οοι:ιι:: πει:ι. πω.: απ:: :::Α::ι::: Η: Ευοτ :Τεξ π

παπι:Γπρ::π::.ρ::::άιο::ω Β::ιι:ο:οι:ιι:!ιί:π- :Ι:::ποιι:ι: :::ιιω,ποπίοΙπωι;ι ν:: Ο: Φ Ρ?Φ

[Μή Ρ°“β &ιπ::π::::ιιιο:: ::ι:ω Γ:π:ι:διω:::. Ιιθ.6. ά:8::.:. ! απ" Έ:δοπω. Α:ΐ1:ιι:::π: Ρ©ιὲ>::3ο:°ι?ἔ;]°ἰἙ 2:

ΡΜ” κρά- 13.π.9. 8:πο:ιιιιο.:.ά:2:.βΠ.ιι.αρ:.:.Ριιπό:ω. ι:π π:: ι πάσα) ^ Μ: : Μ. °. °.

κει-.ο.: μ: πο” νιι:::πι ΡοίΕοιΙι: :οιω: ::::ι:: , :μια ρα::- Ιάι.Φ..20.|::ΐ. ι :.:οΒπι:ιο ν:: π:ιι:ο:ιιω ::οπ:ιπ

Ϊ:ἄ::ι·ἔ:π· &ΗΒ Ρ=ι-'ἱςῇΡ3τ° φωτ πωι.,ιΠω , :ιπ:ι;π €:::ι:ι 3:π:ιπω, ι:::::ο:πω :ο::!ιππ:,ίπ:ιι:ο:πιπ:οπ:ι:

ο:οι:ιι:Ιι: ί:π&ιπ::π:. ΙΙΙ: .π.:ί: ίιιρ::πι: ρ:::ι:ι- γ :ιοπ:Ιιπω : 8©19ωΐβ Ρϊ0ΡικΨ·";Ψ :τ "τ"α:Πξωμ

8σι"πωω. ρ::ιο ποιο:: οιιιιπ:: ιπ Β:π::: ίοπι:: :::ιπ:π::Ιι:, Σ οι:: επι:: Ι::οπίι::1ιέ023:Ξ:1:.¦ι;:ἑ°ἔἰ8ιἔςἱ[°·

οιι:::[: :::!ικ:ι:ι8:ιι: Πιρ::ω::ορ::::ιοπ:: π::ιι- ιιωιπ:8 ο: α, Ή | α' α” .

τ: :!ιπιπ:: : ::&: :πιω ω: ορ::::ιοπ: :οΠιει:ιι: π:: Π:πω ιοί-πω ν:.:::πω ρι:ΗΗΠ : ϊ 2 απο ξ ξ

ω, δ: :ι: ρ::::&ιΠιω: ορ::::ἰοπ: ρ:::”:&ιιΠωπω :::::ο:: Η:: πω: ιωρ::!ιππ: ι:ιο::Ι: ποεπιτ0::

:Π: κι: Μ: Βι::ι: ο:οι:ιι:Ιι:οιπ&ιπ::π::ι:ιΒι: Γιι- :ποπ νπ::ιιια:ιπ: :::::ιι:: ιπ::Π:&π:!ι: ε: :τ

Ρ::ιπ:: ορ::::ιοπ::`π::π::ι: ι:ιπιπ:: πι:: Ρ0ίΕπ: :::::[ι::: ιιωφ.αιο::: ιι::.. ::.άι.φ.12·ρ · 1:

Το:: #1): Έκι:: Κ Ε: Ν¦εο '

 

ι:ι2

Φ. Κ:

Δ.



ι ιζ' ι ·|

Π·ΐ· . . .

κι» ρων/ι τοι:: οι ιιοιιιιιι: ρ:τί:ιι:ι·ιιοιι: , ιιοι:οτιιιτττ:ιιτιοι:ιε

2(Μ···" Ή· ιτι Βιιιιιίι ιι: Με Ριιιιιι Με.. (Μια τιιιΠιιι Ι·ιιιιιιιοι νι:

5'29”“Γ ιοΠιι ονοιοτιιιιι: :ι·:ιιι:?ι ιτιιτιιιι:::ιτι: τ::οιιιι::τιτιο

ΙΙ:-”::”Ρ,? ι:τι:ι:ιι ιτιοιοιιιιιιωω ορ:τιιτιιιο. ΕτΒο ιιοιι::

-Ρ8:ι·τυτή: ιιιιι:ιιο: ντι: :ιτιε:τ: ροιτίι οιιτοβιιιθϊβοΠ"ω Ριπ·

οι ω: Μ” ί:ιι:ιιιτιιιι:,ν:Ι :οιιιιττ:::ιιοιιιε τοετοιιιτ: ιιο::τιιι::

"Μ ιιιιτ:οτιιιι ρ:τΐ:ιι:τατιτ:τ:: τ::οιιτ:ι:: πιει: οι::τιιτιιιι

:τ τοιοττι νιιιιι::, ιιιιι ιιοιι Ροι:ίι:Π:ιι:ι:ιιοι, Πιο

ὅσοι:: :οτιθττ::ιιτ:ιι ει: οιι:ιιιωτι νοιιιτιιοι: :οι Βο

τιιιτι:, ι:ιιιιιιι ιιιτιοιι Βιοι;ιοιιι. δ: ?ιο Β7Ρ007ιι$3·

Ότο". Ρτε:ιι:ίιιτιοιο :ιι:ιοι· οποιο Ρετ στο:

τατιτια: αει: ιιοιι τ:ροει::ι :ιΪ: ιι:Βιιιιιτι ι:τ:ιιιο το:

Χάο. ιι:ι::τ·ιρτ:ιιιίιιιιιιιο ι·ιιιιοο: ιι:ι:ι·:ιι ιιιιιιτιι

· ::τιτιι:ἴ::ι, ιιοιι ίσια:: :τ:ιιι: ιιιιτιιιί:τα:: ιιιιιοτι:

απο: ιιιτιιιιι:: ι::Βιιο:οι, ι:οίΐι: ιι:ι::τι :τ:οιοτα.

τ ω, Φωτο:: ιιάιο ττ:ιιιιοι: ιιοτι.:ίι ι:οτ:τιιιιοτιιιιτ:τ·

4!ι('ιιι><τ::· ι:οτιιιτι:οι:ι::ιι:ιιιτ οποιοι:: : ιιοιι ιορτ:οι:ιτ τι:τι:

ω” Μ” Μ' &ιοτι:το :ᾶτΪτε ιιοιι ιι: ιρΐο ριιτιι:ιτ:ιο :οτ:τιατιιτοιι·

ΐΙ”ΪΠΠ'"ΪΠ- ·

ω"ω” ι:τ· :τ:ιιτ:ι: , .νι το. ιιιιι.ιΐ.8ιπα2.8τ άτσι. 9.ιι.τ·7ο. δέ

,,,,ωωτιι;, πιιιιι:ι·· ιι:ι:ο: :οτ:τιειιιι·οιττ:τι:οτι:ιιιιιι:ι:ετι μοι:

νΠιιιάιο ι::ιτι:ιιιοΓιι,νι ι:ίιιιιιιτ $.Τιο.2.α..φι.η8.

κι”. τω! τ . οοιιιοτ::τιιε ιιέι:ιο νι οι ττ:ιτιιιοΙοίο, ιι:

Ι::ι :ιι'ιι::τ: ιιιι:τιιιιι τιται:ι· , :οι :σπιτι Με:: οπο·

τ·οι:ιιοοιι τιιιΠι οποιοι: ι:οι:ίι: ι:οι:τιαιοτιιιιι:τ :οιο

τι:ι:τ: ι τοι:: οποιο :τ:ετιιιτιι ι:οι: ιρΐο, τω:: :τι

:τ::ιιιτι Ι:Βιιιιι: ποιοι:: ίοι:ι:&ο το οι:οτι:οι:

τ:τοιτ:τι: τι:ιιιιιτ ι:οτιτ:ιιιοι·ιιιιτ:τ ορ:τατι ρτιιιιι:τ ο :οι

:οτ:ιτε Με:: τιιιι:ια:.Αι:ι τ. ι:οοίιτιο. :οι:::ι:. ντοσ

τι:ιτι ι:νροιι. ρ:τι:έι:ιιιι ι::ιτιι:ιτιιιτ: :Π: ιιιιιιι:οο::

ιΠιιιι ωοπο ιιοιι ριιιιι:ιτ::τ: ιι: τιιιιοι::ιοτο:ε π·

τω". 8: νι σιτιιά,ΐ:ιι ιι: τοιιοι:: τι:οιιι [οοίιατιιιοιιι,

δ: νι οπο. Λο ο. ΜΡ. ιιτΙ:ι:: 8τοιιιιι1ιί0τ:Ρ:τΕο

άιοτ:ιτι τω:: τοοιιοι:: ποιοι:: ι:οτιτιο:τιιιι οι"

τ::τιι&ιοιι::,οοιο ντιιιιιιε δ: ιιιοριιστο: :σε :οπτι

:τ:τιττωτ.

· τι7ἔ

μάτιτ.ιιυι|ι

ο ι. ο .

.ιίιι/::ιιιτ·

'.":

Φ2ι:25. ΧΚΙΣ Ι): σκιά: ωτττωι. :απο Π|.

Ν:Βοιιοι:ιι:,ρτοιιοοιροπ:ι::ιΒιιοτι:, :ιιιιιοι:ι-!ιιιτ:ιιτ:τ τιοι:τιε :ιι ι:τιαοιιιτιιιοι:: :ττιι:ιιΒιιιτ:τ

Πωσ: τ::τ ι:ιιοιιιιιι:ττ: ::ιοιι:ιιιι:ὸ:ιιιιτιι:: :οτιι- ι

ρι:ι :οιιτιοιιιτιιιιτ:τ· ιτι:ιι:ιιιιιιτι τιοίιι·ι το! Π:ιιτι:.

Πει σιιιιιωτικιΙΙτα ι :Π`:τ:ιιιιιιι:τ σ”. ιιιΠι:ιι Βτ:τια

:ιιι:: :ιιιε:τ:ιιιι ν:ι ιιιιιιιιιιιι:,νιο ιιιιιιιιι ιιιιιιτ:ι Βιμ _.

τ:Ι:ι:ιιτ ιι:οιιιιι:ιιιιτιιιιτισ. ι ·

Βι·άτιιιιιιι· 3. ετιιιι:τι: τιοίιι·ιιι:: :Π::ιοΓιι:τι: το·

ιιοιι” ριινίιω απο 8τιιιι: ι:οι:ιιοιιιι οτιιιιιι,ιιιιι`ιτ

τι: πιο:: ττ:ι:τιιιιτ:τ. Ρτιοτ οι:: μοβ. νιτσιιιι: 8τιι- ω” ,ΠΜ

το :Η ρ:τι:ιέι:: ρ:ττι:ιτ::ιιο οποιο ιιιιιιτιπι , τ:τοοτι- :τι το]

ιιιιὶι :::ιιι:ιιιιιιιι:τ .ιι :τ:τιιιιτ:ι ροτιι:ιριττι ροι:ίι:ιο" Η”

:τΒο τι:ιτο:ιιιιιιτι::ι: ριινίιτέ τω" ί: ὸιίἶιιττ:.

Ναι:: οποιο φωτο:: ιιιιδ:τ:τιιιιι ΐοτι:ι ιι:ι::ι τι” στή/Μ

οτιιιτι:τι: :τι :ιιιιιιοιι ι:οιιοι:: :Π:: Η ιοι:τιι νιτειιο:

ματι: :τι τ·ι:τι:&Α ρατιιι:ιτιιιιιο οποτε ιιιοιτιο.

ιττοιιιιιτι οι::ιιι:τιιιιιιτ:τ ι οποιοι: ριιτιι:ιτιοι:ιιιε άι.

ιι:ιιιιιι οιιιιιιοιι ρι:νίι:οτι: :ίΤ: τ·:τ::τιτι ιτι πιο,

οπο: ιιοιι τ:τ::τι.ιιιιτ ιτι Μια. Ατιι::. ι:οτιίιαι πιο::

τι:ιιο:τιι τ::ιι:τ?ιιοτ ρτ:τιι:ιτ::ιιο ιι:ι:ιιι:ι:. ποιοι:

Διοτι:: :ιτ:οΒιιοι·ι , οοἑιι: ρ:ι· ρτιτι:ιριιιι:: τσιιιι:οι:

:ιτι8:τι: νιίιοτιιε Με , δ: σωστο ι::ιιιιίδι:ι :ιιιιιι:τι:,

:οι τπτ ί: ιι:ι:::ι:ιοττ:ιιιιιια νιτιοι:: ιτιί·-ιιι: , πιο

Τιι:οιοειω,ιιιιοι:: ι::οι·ιΙ:ι.:.. Ριιτιοίι::τιι!. διοτι:

ιιιιι:ιιοιιιι: ιτι οι:τιίιο , μι· ι:οτιιοτιάιοτι:ι:: :τι τπτ

ιοοετο ν:τι:τι , ίορτιοίιιατιτίε οποιοι:: Βοιωτια::

τοοιιιιιι:τ ριιτιι:ιρ:ι :ιιιιιι:οι ναιοτ:ιοδι ιιιΒιιιιιτ

κι:: τι:τ·ΐοτιοι ίορροιιισιιιιε; ρ:τίοιιιιιο.οοοίοιοο:

ιιι8ιιι5::ι οποιοι:: , οοιιι:: ιτ:ιτι::ιιιιι:Γορροοτει,

(Η :ιιιιτι: ιιι::ιιι:τ:τισ οτιιοι:, οτι:: ο::ιιιιιιιι: τιιιιιιτἱ.

ΐοίι:τιιιιι. 1)ι::τ. Οττιιιιι ι:οι:ιτοιιιι: ιι: 0ιιιιτιο :Ώ

τ:τοιιιι&ιοη ιτι οσοι: ιιοιι :τι τ:τοιιοάιιι:: :τεστ

τιστι τω:: τι:οι·αιιι:ι· , Μ! αυτ:: ρω:: ιτιι::

ί: ιιιίΐ:ιοτιτ. Έστω:: :ιιοιι ρτοιἰιιᾶιοἰι οπο: Διτ

ι:τι ὁ τιστι ρτοιιοᾶιοἄ, σο:: ιιιο:τίοι:: ιιτι:ι::ι

ιτ:::ιΒι::ιιοοι::. Μαιοτ· τ:τοι:ιιιιιτ: Ζω: :ιιοιι

ἙΖΒ `

στ”. πιο·

βτι :β :ΜΕ

ιτι.

ῦσ:ττ των

"Μ"

τιιΞ

-ΐ«Χ

τι:τ:ι: ι:οτι :απο τ::οιοτ:τιιο:τί:&ιοτι:ο: ι εἴη:: :Η ρτοιιιι&ιο: Βιιιιι2 οσοι:: ΦΗΜΗ:: ιιοιι:: τ:ίι:

τιι:Πιιι:: ττιιιιοτ:τι: :οτιιιτ::τ:ι Με, ι:ιιδιι: :οτ:τι·· Τι·ιάτιι.βιι6.ειιτ.τό.ιοειι:τ· νιτιοι:τι:ιτιοοιιιτιιι:

τ:::ι ιίιο,ι:ιιι οιιὸο :τιιιι:τι:,ι:τοοετοιιιιιι:ι το: τετοι

“ω” δ: ιιιίιιιτόιθ:,:οτ:τιτι:τ:τ οι: τοιωτιε δ: ιιοιι

Πσι, νι :ιιοιι τι: οποιοι: , δ: νιιιι ιτι ρ:ιτ::ιι:ε :ιο

ι ιιοιι ιιιιι:τ:: τ::τ :τετοιο ιιιιιιιιοιιιιο: δ: νιτιοι:: ιτι·ΒΣιιιά:; ι7τ1ι10 ίΟΠΗΒ ιΣ"0"ΒΗΠ ΡΟΕΕ6α10ΠΙΒόΒό (ιιΓο8,·Κ:ΓΡ. Ωοω9ι,τω [ιι τὶς ωιροτ·ι;ω;8,ωηιοχ Ε .

ιιιτ:τ:ιι:ιιιι:το :οτιιιτι:τιιιιο:τίι&ιοτι::,τιοτ: ιιοο:ιτι οικω! ρι·οιιιιιιιττοι::ιι: Ριινίι::τι:; :οτ:::ιι.οοοιιά

Ουτο!!ιιτιιτ

::8τιστ.:.

Σ!).

ιιοιι 6οιιιιιι:ι·:ι πο.

Πωιιιιιιιιτ.ι. τ_ιτ·ιιιιιτ:: ιιιιι:ιιιιιιι:ι:: :Π:τ::τι:&:ιτι

61η ιτ:ι:ΙΙ:ιΖιο:Ιιτ 13ο ιιιιοριιοι::ι::;ιιο2 ιτι Η:: νιιιτ

ιτι:οοιιιοι· ρα Πτοιιιιιιιιιτι:ττι οσιιιτειιιιοιτιι; ιι: :Πτι

πιο , ι τι ραιτιιι :οτορι:Βιιοτ ρ:τ ιιττ:ιιιιοιιιι::ιτ:

:ιιιιιι:μι ιι: :το ιιιτ:τ:ιιοτιιιιι :φωτο ιιιι:τιίιοτι:Ι:ιτι

' ιιωιιιιωιωωι ροίιιιιιιτ του: ιιιι:ιι:διοιιΙιε νι Πο,

@Με *ο νι τ.το.ιιιιφ.ι8.β€Ι.7.

| ο ν 7 .

@Μι ά Πιάκι:ιτισ α. Βι·ιιιιοττι,ιιοι: ιιιιι:ι:: :ι::τιιαι:τι:,:οι
' - . . . ο ο

τω, “κ” τιιιιιι:οιοιι: ιιιιιιττ: νιττοι:ιι: ιτιιοιαι::, :ιἶ: οι::ι:ιιιιιτ::

τσι.ο/ι πω· οι:: :οι δ: Πωσ: :ιιοιι αιτοιιιιιιιιι:,Μι ιιιαιοοιιιι

·ι·ι·ι····υ τω: οι ::ιτ:Π:τιιια , τοπικ :τι ιτιι:ι·ιτιι:τιοτ:τι: δ:

Μ” ο [ορ:τιοτ:τι:,:ιτ Διιι7.ι» ετιιιτ.:τοι:ιιι: .οι ιιιτιιιιιιτιι·

ο ιτι ίιιιιιιιτοιιιτ:: ποιοι:: τω: οιιι:τι: Βιιιι: :τι Ποιοι·

ιοιιο τιιιιιιτι; ιιιοιτιπ::ι: Μπιτ:: ?στοπ :Η:τιιιτιι:ιτ::

ιιο τιποτε: ιιιοιος,ι:ιι: :τι τ:τιτιι:ιτ:ιοτο οτι:τ:ιοττι το·

ι:Ιι:&οιιιιοι:: ορ:τιιιιοι:οτο τιποτε ιιιιιιιι: :ιτι Μ::

8ταιιιι :Η τιιιιιαιι: ρτιτ::ιριοο: οτι:τιιιι οτι:τ. τιστιιι:ι

τ::ιιιτιιτι: ιΠιιιε:ι·:Ιιοιιοι νιτιοι:: ιοτιι ποιοι:: οπτι
ι οι οοσο:: ιι:τ:ιτι:ιτιιιιετοι:: ο :τιιιοτιιιτι: :ιιιβ

Ρ . . :Ρ .
- ιι:τι:. Β:ιιιιιτιιιιτ ωοπο οι:ιιτιι:: ν: :οτιοιιιιιτει:

ι:οτ11Ρι:το:οΝ.ιο: ιιτ::ιι:ιιιο :ιι τιστι: :τ::ιοτ:. Ποο

οοιι;ιρ: οι! ιιιιιι:ιιιτιοι ττιιοιτοτιιοτι ντ:οι:: :ιι μια:

οιιι:ᾶιτ ιιιιιΒιι:ιιιτ,τιιι:τοιο :ιι τιστι: τ:τιτ::ιρη τω:

@του ιιο:ι:ι .τ:.ι:οι: ΐοιίιο: ιο οοιιι:ι::οιιιτ::ιι:ε. . . ΡΡ . ο
:τι τιιιιιιτει , τ:: :τιιιτι: οι:τιι:εδι ιιιιι:ιΙ:: :τι ί: οιο

Ρ

ιοὸ ιιιιι8:τιιιοε. ?τι ιιιιι:το ττ:ιιιοτ:Ει::ιιιι Β:οιτι

β οτι: ιιτοιιιιι:ιΙιτττ ιιιιιΒιι:τΙ: ὲιΠ:οιΒι πιο ι:οτιτιο:

:Ιιιιιιιιι:: :::τί:ιίιιοι::τ:: , ιιοιι:: :οιιιιο:τ:ιιΠο , δ: τ:τοιιιιιθ:ιοιι:τι: ι::οτιιΙ:τι:, τι: ιιιιίιττιιιιιιτ:: Ττω·ιι.

- ιτι: ι:οΙΙοειιτι ιτι τ:τοιιι:ιιιο:τιιο ι:οιιιιιιιιι5. πιο::

νι :οτιίιιιι :ιι :ιτρ.7. νοι:τιοτ:::τιιι:ε::οΓιιετ:οίιτα

ιοίιιΕ::ιιοοιε,:Ηι:ι:τιι:το :ιι :Πιτ Π:οττι; οποιο

τι:τι: ιιοι:ιτι,ιιτι:ι:οτι: τι:οτιιι τ::οττ·ιι, α:ι·ιιιοι:ι.

Μοτιιιιε τιτοιιοθ:ιο ιιοιι ιιιίι:τιιι:ιτιοι :Π:τ:ιιιιιιι:ιι

νησι:: 8τοιιιιτιι το:: :Μωβ .ι:. ιοττοιιιι:τ ΐοιτ:ιτοτ :τι

ιιιετιιτιιι: ρ:τιοτια ιιιιιιιιιι:,::ιτιοί::έ Βιιιιιια.

Πτάιιτιιιιτ4. Φωτο:: , 8: τ:ιιιιιιιε νιτιιιι:ειοΐιι- 'Μ
θα”. τι:

οιμπάσο·

οπο:: οπο:

Ματέι.

ι:οτιιτοο:τίιιι :τι τιστι τοοτιι::, οι! ιιοιι:: ΐρ:ι:ι:ιτ:

ΡιιαΙιιιιιε Γι::ιίι:ι:ι,8τ ιιιιιιι:τι: νιτιοι:: οι! ρτιιι:τιτο

τι::ι:ι:: ιιιιι:ιιοε ίι::άιιτ:,ι:οιιι τουτο:: :ίι:ι:ἰιο:ιο

:ιι ιο::τ:ιοτ οι:·ιτι:: Ι::ι:ιτοε ορ:τιιιοι :οιοιττιοιιι

ΐοτ:τ στοπ:: νιτιοι:ε ιοί-οι: Βιιιι:οιτ:: οι:: :τει

το , οοε ι:ι:ιιτιιιιιτιι _ΤιιοττιιίΜε οι::τιιτιο: ιιοιι ω::

ντι:: ιιιί:τ:ρειιι δι:ιιοιείιι:ι,ιτι οοἔι Γι::ι:ι: ::τιτ..ιιι:

ι έτιδί.σφ.Β: 91ΜΙιΜΗ ιιΙΠΒιιιιιι:Ιοι:ατιιιιι οι. Μή ιτι

ρτιι::ιι,οιιι ιτι 2. ιιιιιιιι 3. οι; ιτι 4. Ιοι::ιιιιιιο:τιοι:οι. _ Ί

Ν ΕΒο :ιιι::.8. ΤΙ:ο.1.2.ιμ. τ ιο.ιτττ.3.ιιιι3.@· έ: οπο. ·

ι 9ο.27.πττ.2.ιτἄ ·7.Ειιιιπιά. το::ο«πω. ©°ῇ"¦&

' 2. το. οι 3.τι. ιιιΔιι.τη π.69ι (.`κτ·ι:.1.:.μ. τ το.ιστι.3.

τω.: τ .οι .·ιωι·[Ετι οι ω»ιτ.7ωωτ.φιρ3 τοσα. °

άτιθ.8.ά·ι·. ιο:ιιιιιιιιτο :κοιταω ιι: μια:: ιι::ι:ι:,ιιο: σω;. 'πι

ιιι:ιιιιι· ιιιΙροοιιο:ιτ: οιιἔι ιιοιι Μοτο ιο:ετιιοτ το· ωρα”

Βιιο:ορ:τοιιοι,ί:ιι ιιο:ιιι::τ ίσια:: ω:: , ν:ι τοαι:/2>αιτ :τῷ

Μιτου:: ιιιίροτι:τ:5 :το αΙιι:οοιι απ. Οοι::ιΒιιοτ “""'·

ματι: οι:ιιτ::: ιιιίροι:ιιι,:ο:ιιιιιιιι: :τιιττιιιττι οι::
Α - ι ιορ:ττ::ιιιτοι:,ιο:Δι:τι::τιι ιι: 1.ίτ::ιτι:, τιστι Επι::

τιιιιοτιι ι::τ οικω:: ιιιι:ιτιιιιι:ιτι , ει: τ:τοιτιιιτοοι:-ι τοι, οι ιιιΓροιιιιοιιιι, ιτι :το -:ιιιιι·ι: τ·:ροτιιιοτ
ι :ι:ειι·ιά:τ , ιτοι ιιτιιο:οιι: :οτιοΒιιιιιδιιιιιροτιιιώ

π τοκοι::



κ

κ . οι:οιι:ιο: :οποιο ο: οπο: ίορο:ι:::::::οιιο πιο::

ι” ποιοι:: οι::οπιιο. - ο η ο .

Σάκοι:: ο. οι: οπο:: 8:·ι:”ι::::ιο:ιπίι:ίο πο::

οι:: νιι::Ιο: ρ::::ιοιοοι:οοο: ι:ο:ι::8:ιιιιιπο,ν: ιοιοι>

:οαι:..ι:: ο:: , ιο:ιιιο :οο:οι: οοο:ροίι:οιι: ο: ..:ο:

:::ιοοι:ιι 8: οπο: ι νι::ι::ιι:οίοι:ο ιο:οιο οι: πω::

:::ιιιοιρ:::ιο πιο:: , ν: ιο:οιιοᾶι:::ιι: οι. Το:ι:ι:: .οι

οοο:ροίιιοι:: οι: οιι::οιοιοο: νι::Ιο`ίοροιοο:: πο::

ν: νιι:Ιο , ί:: ροι·:ιοι::::ιο ο:ιιιι:::: ::ιι:ιι:α . ν: οσο:

ιοοιιιο:ι:ιιι: ποιοι:: οί: οοιιι:::ιιιο: : ί::ροι·πο:::::Ιο

να:: ροιιιοιρ:ιιο οιι:ίι:οι:: , ν: οοιοο:ι:ι:ιοι:::ι:ιεο&

Π: ροιι::ιοι·:ιιιο:.Οΐιο: .π.·ι·ορποποιίο::ί:Ξ:ιοο:ο:

:ο ίορο:ποιοι·:ιιιο: νι:οιιο,ν: ω.: ;:ιι::.9 οπο. ίπ::

ί::ο:::ι ιοί:: ::::ιι:οιιιο: νιι:ιιι: οοι::::ιο:ι:: ο:: οπο·

πω: 8: νιι·ιι::ο: ιοΐοίι:: ιι: οικω :::ιι:οιριι ο::

:οποιοι ίορο:ποιο:::Ιιε. ο ` ."ι Α:: :ι:ο:Ι. ριιι::ο: ίοο:.οοποοι:. πω. Δ: μπι

οιρι::ιοπο :.::::::::: ι:οιι::ο:ιιιι:ιππ , οοο:::: οσοι::

οπο.: ρ:οοοιιι:::οι::::οοιι:ι::: Με:: :ιο ρι::ιιοι

ρ:::ιοπο ιπ::ιιαοι::::ο. οπο:: οι: 8:οιιο ι:οβι:ιιοιιο.

12-· Δ:: ι.. οοοί·ι:. οί:ο Ρ:::οε:·ι:. ιοί:ιο:οοι::ι:: Ρο

.ά:: :.ο.»:)€ οι ο:ιριιοοο: .ο οοπίο::ιο ι::ο:οιι , πο:: ::::ορ:ο:οο

ιι:ι::οι: ι:ο84::: οι:νίιοι:ο:: ::ο οπο πιο:: οκοιιο:: Ε.

:;8.

Δ·ἰ]:8#.
ι μιση.

Τβου:.Ι .:.ο. 1 πο. οι: ο. ι:οιιοπι:ο ι::ο:οιο Ρομπ

οπο: ρι:νΠοο.Αι: ;:.Νοεο ::ι:ιοο. ν: οποια :ιι&ιε.

ο Δ:: ριιο:ι.:ο: ο. ίοι:ι. Με. οοι:ίοο. οοπ οι:ιο: δ:

Τι:ο.ιιιοι:, @Μοιιιάιιι Ό:ο:ΠβιΜωι::ιιιιι::, πιο
Π ή:: “Μπι :::·ιά:ιιιο!ιιοτιδοιι ιι:οοιιπιι:, @σει έ:: Ο::

οι: Μ:Πακι:::Ι:::η ε:ιοιοιιιΒι ρο:οί: οι: νι:ιιι:ι::ι:ο:

οοιιο&ιοπο,ν: οι: ο:ιοι::ριιί:ι:οτ :ιο ίοιοι::ιο,δο ισο

πιο:: , οσε Γιο:: ::οιο:ο:ιο:::: ρ:::ιοιοοιιοπο: πο·

:πιο ιι:ι:ιοο. Α:: α.. οο8. ::ίιιιο:ο. Ε:: :ο οοιι:: οπο::

οπο: ιιιο::ιι: αποτο: , ιο:Μοοιι.ιιι:, ιι:::::οι::ιι:.,

ιοι:οιι:ι.:ιιι:, ποπ ίοοι:ι:ο:·,οοοι: ί:: :ο:ιπ::ιι: ΡΜ::

οι::ο:ιο οποιο: ιιιι:ιι:α ίοοι::::Ηιο: οί:: ιι:::::::ιοι::ο

πω: , ιοιιοροοιιοι:ε, 8ο Μο; ίοοι ιιιι:ιοι:: οσοι: Π:

ωι..:ιο ρ:ιιιι:ιοιιιιο ίοοιιι::Η:ιο οι:: οιο:::::ι::, ιι:

::οίοάιοιιο, ιο:ι::ο::::ιο, οι.ιοι:::ιοι::ιιο, οπο:: νι

:το οοι:οοι:::; οπο: πο:: ι·ορι:οποι ι:οιοίι::οιιι ::ο:

:οο:ιοι:οε Ρ::ι:οιΡ::ι ἑοποιιιι:::. Φωοι·. ί: σα::

:Π:ι ίο:ι::::ιι: ο:::ιιοιριιιιο οποιο πω:: ίοι:ιιι·ι

οιι1ι:::οίίο ιο:ρι:::ιοιρ:::ι:ι::, ιπιιοροοιιοπε, δ: Μο,

ιοί:: 8::::ιιι ιιιοο:οιι:: ιι::ρ::ιιοιροι:, ιπ:ιοι:οποοποι

οι ὁ ιο. δια:: ο: ου οπο:: οί: ιο:ο:::ιι: ρι::ιιι:ιοοιιο

οίΤο :::::οι,ιοιιοίοάιοιιιε, ιο:ο:ο:ι::ιι:, 8:ιοι:ο:ι::

::8.

:!ἰ:.|Ζ·

σοοέο.

::ιιιε,ιιιοι:ι::οιο:ι:::,ιοι:οίο6:ιΒιιιειι:::::ο::::Ιι:. ιο:- °

ι :ο ο::ιο:›ιιι:ζ ():ο:ο:ιιι:: ::ιοι:ιιι:: Β:::ιια ιοοειο::::ρ

;Μ^3·ί ί°^ἔ° ίιι::οιιοιιο:. οοπ οπο:: ί:: ::::ιιι:ιροιιο τοπικ οίίο

ΐ°!°° .. Μ· ποιοι, ία: ου:: οι:ο ο οπο:: :::οί:ι.:ιίοι::::::: , ίοι::·

οπο: Μ: . . . . . .

1ΜΡΕά,,,_ ο:: ιοοποιο :::οοι:ιιιι· :ο ίοιοοιιο `ορρ:οοοιιο::ιε

Με, ::ι:οιι::ι:: ω. οπο:: Ποο ο:οιιι::οοι:οοι:ι.Οο::

π: νο:ο, οσο ο οπο: πο:: ρ:οποιίοι:::::::. πο:: :ιο

-.. :::οι:::πιι:: : Ποο,αιο:ιο πιο:: ποπ ιιιοι:ι::::: :πεπο

χι - ::ι. :οιοιρΠο: ορο:οι::ιιο:ίοιοοιι::.Αο 3.οο8.:::ι::ο:.

:ια5· δοθει: απο: ν: :πιο ιπιοιιιι:: Π:ι ίι:οροι::: ιι:

:ποιο ίο:ο:οιοο: Ρ:::ιοιρ:ιιοποι:: πω:: ιιιι::ιι:ιο,

οι:: οι: ιο:οιιοᾶιοοι:: ο:: οι:: ιποι:ι:ι:: ::::::ει:ο:ι.

πμ.. Α:: ο.. ι:οε:οοι:ίοο.Διι μοβ. ι:οι:οοι:ο, ίι:ιι:::ιο

Δ:: 4- ποπ: οι:ορ:ιοοι:: Π:ι οπο: ::ο: ίι:οιιι:::ιιιι:ο::: ::ιο.

_ οσοι: οποιοι:: , ποπ ::ι::οοι::ο , ία! ιοοιιιοοι:::::.

Α:: οοπί::. επι:: :πιω ίοι::ο:: Πο:: οοπ ου:: μι·

:ιοι:::ι: :οιιιο: :Πο Ποι, ία: ου:: ::::ιιοιρο: :::ο

ν μπω οίίοιι::οιιοο::::ιιι::-ιοίιο: , οπο:: ιι: Ποο οι:

.“ΒΒέ ::::πο:οιοι:: Βοοο::::ι:οι::. Α:: ι. ι:οί:::ιο::: οι::

,ω"ωή:_ :ιο ίοοοι:ι:ο ίοπι. Κοίο. Μ. Μπι. ιι:ιοιιιοι :Βοο

:ιοι:ιο' 8: :::οι:ίιοπο οι::ιο:::::ι:: ρο:ίο::::ιιιο ιι: :::

:ιοπο οι:ιο6:ι 8: οι:: οοιωιο, ο:οι:ο ιπί::ο:ιριι

ο::οι·ιο. Τοί:ιο:οπιιιο: 9....: ιπιοιιιΒιιο: Δ: Ποπ::

:::ιιιοο ::::::::2 ιιιοιπο ο:: οι·:ιιι:::: ίοι:οπιιιιο: οι::

:::ίοΙοιοι::.Αι! ο. οί:οι:ίοο: πιο: οι: , ν: ι::ο:ιι::ι::ο

Βια:: ι:οι::ο ι:ο2ποίοι:: Ποιο:: ν: Τ:ιοπι::, ι:οι:οίίο

° Τα». 3. Ε: Ποο. ·
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Βιβ: ΧΧ!.Κ @ο Οποιοι ο .::::::ίι ἐ .δ”:όΐίο :Η

πο:: πο.. μα:: Π: ίοι·ι:::ιι: ρ:::ιοἱρι::ιο°Τ:ιι:ιιο

ιι: ιι: οι:: πω:: , ιο:: :οοιι::::ιο_ οίιοιο:οο:ιοι:οιι.

Α:: 3. οπο: ο2 πω.

Α:: 3. 8:ο.. ίοι::οο:ιο::: :οπί:::οπ 3.::ΙΤο::ιοπο.

Δ:: :. οι:::::α ίοι::. ιιιοι::::8:οι:: νι:: :ο:ο:ι:ιι, Δ; ' [μ.

οι: .

πο:: '

Ιοί

ου:: οπο:: σοι:: ποιο:: οί: :::ι::οιριι:ο: νιίιοοι: ::οο- ω::. 5.

ιο, ου:: οι: €οιοι1ιο: ::::ι:οιοοιιο ο&ι:ειιι: νιιω ό:

οιο:ι:ι:ο:ι5 Ποι.Βιοι:::: πιει:: νι:: ι:ι:ιιτο:ο :οι:ιι: ί:

ι:ι:: απο:: νι::ιί:ο::: οοι·οοε , ν: ροίιι: ορο:: νι:Ω`

οποιοο:ο:ι:ι: οπο: νιιιιίιοι::,ν: οσοι: ορο:: οιιο:πο

πιο οιιοο:ο. Α:: ο.. ποΕ.ο:ιπο:. Ρ:ι::οιριι:ι:: οι:ιο:

ρ:ορο::ιοποιοι:: :::ιοοι::ιιι:::: πιο:: ίοροιπ::. οι:

::::ι:::ο, οι:: ρο:οπιιο νι:::ιιείιο:ι:ι οπο: νι:ιιιιο ιπιι:·

τω:: :::οι:. ::ο::οοιιο, οπιο:::ι:: , οιι::οι:ο ::ο:οοιι:::

οι:: οσο οίίο :::ιοοιοι::ι:: :::ορο::ιοποιοι:: πιο::

:πιο ίοροι·πι::. οίΤο :::ιοοι: ο:οι:ο::ιοοι::::::: οπο·

οιοιι:οινολοι:ιο νι:ιο:ιι:οει::ίοίι:. ο

Λάο. Με. ίοοι:οι. νι:ιιιι:::. .ιο οπο οί: ιι: :&ι:

ίορο:πειι.οοι: οί: πιιιι::ι:ιιο,ίοι: ίι:ρο:ι::ι. οι:ιο πο::

:ιιί:ιοει:ι:ι:: : ίορο:οοιι::οιιιι::ο,οοο οί: ι:: :&ι: ί::

ι:ο::::ι. Ρ:οιοιιο ω:: οί: ι:οι::ροίι::ο οι: ποιοι:: :οι

ιι::ο:νι:::ιιο::οι::,8: ίοροι·οι:ιο:::ιι:οιοο:,ίοιι ι:οιιι:::

:::ιοι:ι:.Νοοι:ο ο:: οο,οιιοι: ρ:ιποιοι:: ιρίο,νιιι:ιο δ:

ίι:ρο:ι:ι::. πι:: :οιρίο οιι:ιοι:::, ιιιί:ι::έ:ε οι:οοιιο

οπο:: νι::ιιιι:: δ: ίοροιι::ι. ιι: ::θ:ι:,ν: μι:: :ιο οσο

ίο 1.8: ο. οι:οιιοοι ιιιί:ιποοοπιο:ιι::ο:ίο , οοιιιι::: -

η7:

ιοἱ.

:οι::ο:: ::&ιο δ: οι:οάι:: πο:: ιιιί:ιποοιιι::ι::. 8ιο:ιιι- σ· ··

ιο: ::ο:οοιι:: δ: ίροοιο: ι·οοιι:ο: :ιιί::ι:Βοοι:ιο ι; πο::

νι:::Ιι::: :οίροπιιοο: Ρο:οι::ιο, δ: οιο:οίι.ιο οοιοᾶι

:οίροι:::οοε ίροι:ιοι. ·

Βια:: νι::Ι::ι:: ::οιοι::ιοι οι: οσιο:οιιε πιο:: πο::

ι :ς:ξ

οοιοί: ιι: οθ:ι: ίι:::ο:οοι: :::οι:οι:ο:ο νι:::ιι::::οο: ίι:- ο έκ

οο::::::. Χάο. πο:: ::ο:οί:::ο: ιο ί:οιο,οοοοοιι ο;πο:: Βορ.

ρο:οί: ω:: απ:: οπο:: ιοί:: ίο,οοΒο. Ιιιοι:: οπο»

::ο που. ίοι::οπιιι:ι:: οί: ο:: οιιι:οι·ί. οι:: :αποποι

:ο: πο:: ποσοι, ι:ο:οο:ι:ιο: πω::ω:: οπο: οι»

:ο ιι:ίοίο νι:οιι:οι· οοιιιοιι:οι οοι:οο::ο:ο ιι: ::&ιιι::

ίι:οοιι:ι::.Νοι:: Η:: Ρο-ιοιο οο1ιο: , ου:: οι: ὁ ρο

:οι:ιιο οποιο:: , νο: οι: ι:οι:::::ιι: νο: Π: ο:ο:::. Πι·

οοι::ι::ιτ:·ιΒιιι.::::ι: :πιο δ: οσοι: οι: , ι οι:: οι:: ί::

::ο:ι:::::::οιοι:: , ου:: πο:: :::·οιιοοιιο: :ο ι:::ιο:ο ::ο:

οοι:οι::ίοι:: ::οι:ιιιιι:: ι:::::::::ιοο:, ίοι: οοι·ιπιιοι:ι- .

πιο: ίι:οο:ι:::. ρ:οιοιιο ποπ ο:οιΙοοιιιι: οι.ιο: οπο

_ι·οο:ι:: ::::ι::οιιι:ιιιε, οπο ο:ιιι:: ο:: οοι:οιι:ίο ποιο

πι:: ιιοι:ι:ο,ίοι: οπο: :::ί:οιοι::ιο ίιιρο:ο:ιο:οιι::::ι:,

οπο:: οιι:ι:ι· οι οοποι::ίο ίορο:ι::ι:. ιι:ι:ιο::ι:ο: Ρο

:οπ:ι:: οπο:: Μπι:: ιι: οάι:ι1:ί::ρο::::::.ίοο:::::ΜΜ

ρ:ποιίοο: :::ιοι:οιι: νι:::ιιιι::ιε, οπο: ο:: ιιι:ιι:ι:&ο

οοποι::ίο ίι:::ο::::ι. Ε:: 8:ι:οπ:::ι:ιιι:: ρο:ιιι::ο

:οοιιοι:: ίορο:οι::ιι::ιιι::ι:,νι|α ο:: έ: :ΜΜΜ οὐκ!.

Α:: ο.: Ρ:ιι:οιριιιι:: νι::ιο ιιι:ο οίίοι::ιοΙιιοι· ιοι:ο·
ι :οι

ιοι:,πο ο:οιιι:&ιι:::::: ιιο:ι::,8: ιο:ο:ι:ιοο: ρ:ορο:· 4 Α'

ιιοποι:: ιι: ::::ιο::ο νιια οι:ο: οοιιοι:: :&ο8:οΒιο

&ο:ρ:ιο:ιριι:::: .π. πο:: .πω ι::οι:οι:ο:ο ι::'οι:ι:ι::

οοοι:ο ιοοιιι:::ιο ι:ο:οιι:οιο,νοι ιιοι:ο:οι·ο οι:ιοό:ι:ο::

οπο:: πο:: ::οιοί:,πιίι ίο::::οιοι:: :::ορο::ιοποι:: ιι::

:και ιι: οοιιοι:: Βοοο:ο ο:ο:ιιο:ο πιο οι:ι:: Πιο.
Ρ:ορ:ο:οο οπιι:: ρο:::ι::ι:: νιίι::: ::οοι:ι: ρο:οιρο:ο ι η

οι:ιοιΕι:ι:ι:: ιο:οιιιΒιοιιο , ίοιι ::οιιιι:: νιίι::ιιο , οσο:

ποο οπο:: :ο:ο:οιοι:: :::οροι·:ιοι:οπ: οπο: ιι::οιιο

ιί:ιοι:οδο ι::ιοιιιΒιι:ιιι , ιο:: :οποιοι οπο: νιίιοπο 80

νιίι::ιιι. Κοίρ.ιΒιι:::, οι:οοι: ιο:ι::::Ιοιο :::ορο:ιιο- Μο

:πιο :ο :::ιοι:ο πιο:: νιίιο, ·ρο:οοιι:Ξ ιο:οιιο6:ιοοι::.

δ: ::ροοιι:ιι:::::: :οποιο πο:: οί:: οο:ι:ι . δ: ο::ιο&ο

ι::ρο:οιι:. ιιορ:ορο:ιιοπο:οι::: ου:: ι:: :::ιοοο νι:ι:: _

πο:: οί: πω:: ροιίοάιοιιι: μι· 8:οιιι:ι::νιιο:ιο

:ιο:ι:, οπο: πο:: :ιο:::: νι:::ιο:ο!ιοθ:ιι:: ίιιρο:ιο::

:Πο τσοκ:: ιο:ρ:ορο::ιοπο:οο: ι:: ::::ιοπο οι::ι::

ου:: νι:: ιι::ο!Ιοάιοο :οποσ οι: οι::::::ιι:: νι:: π.:

:οιιο&ιι:οοο:ι:: οι: ί::ρο:ι:::ι::οιι:. Ποο :οι::οι:ιι::

::ιοοο::ιο ::::ιο:ιοιι:ο: ιο ω:: οι:: :ο:ιοοοιο πιο
ιζ 1: ο Φ Ε: δε,

ιιιἰ



·,3%
ν: Η: , :μιά !ιο!ί:ω Δε:: ::τοι:οτ:!οτ:::::::: τ::ἱο:::

:οει:ο!ι:::::::,οο8::!:ίο::ἱ:,8: :Β::ο!:ι!::!ι::δ::σ: :ει

οι:ω :::ιι::: ιι: ::::οι:: ::σΐο ω:::τ::!ι: πο:: :Β ν!

::τισ::οωο!:!:!!!:, :::ω ο:: !:ι::!-:ω !ωω::!ἰ::ὲίἱ:

:::::::ισ: 8:::::: :::Β :σω !::: ::τορο::!οι:: :ο τ:

::ο::: ::::!π ω::::::!ι: :::!ω: ::::::::::!!::::::!:ω

ἱωρ:οι:οτ:ιοτι:ω :σι:: :::!:ω ετα:: :ο τ::ίοτι: :τι

:::,οι:ι: νι:: :Η ι:::σ::!!:,:!::τ: ίσ::::ι:::. οσο ιω

::τοροτ:ιο ί: !::!::: ι:: τ::!ο:::·:::σί: ω:::τ::!!: . ν:

::::::. (!:::::!:ι:: Βι::::!!::::: :!ι::::οσω :!!, ροκ::

:::: ν!::!:: :::!ω: :Πιτ ἱωρτορο::ιοο:::: οσο::

:Π`: ν:::!:: οσο !:ο::Π::::ι:!ι::τ ρο!!ο!:: ν!::: στο·

οσά:σ:ω :άσε ν:::!ι:, !::σοο!:ι:: :ισ:τ:: ::ο:::::!ο

:::ιι::: Μ:: ιω:οωρ!::ο , :οω::!:!::!:: ο:: Ι::!:::σ:

ε” ίσ::::::::.Ατ! :οτιί!τ. 1)ι:!:στ έ: δ. 'Π::.!σω:σ ε!ο- ::ο::::::::::: δ: :::ιω:ω :ο ίσ:::τ::::στ:!!::: :οτι

:ια:σΒω::::σω νιτισ::::::::!!:ά:σα,::ο:: :ο τ:::ο- :στ::::οσω :ο :&σ: Γι:::::::::. νι::!::: σ: Β:::ἰ:

τ:: :οτω:!ι: ::τορο::ιοτ::: νι:: :::::!!:άτ:::: :σο: τω:: :Η Ϊοτω: ν!::!!: ::ί:::άσ :άσσω (σρ:τ:::::

:::'::σ,8: ο!:ι:ό:ο ι::::!!!ει!:!!!; ί:: :ο :::ιο::: ν!τ:σ::: σ:σ:!:!::::!ω:: ::Βο [σο::Βσ:::ο::!:σ::&οσω ν!

::το:!σάιι:: , οσα:: :Η::::::!ι:::::::!σο:: ::ο:::::!: ::!ιοωἱωο:::!!::: :::οοσθ:ίσ:: :::ω:ι: :άσ:Γι:
δ” ν::.ι!::. Δ: :.ιΜ!ιι:8. ::::::.ίσι::ίο:ο::!::ρ:τι:::- ρ:ττ::τ. :ιο:::οωι:::::στ ν: ν::: ::οι::!::,οσ:Π ο::

Ρ:::0:::5 οσο:: :οτι:::!:ω ρτοι:ο::!ο:::::: :στο ι!!ο: :ο8ι:ο!”::: ,' μ:: :ο :::: ο!:::άσω. Αοι:::

:θ:σ 8: σ!:!:6:ο :ο Β:::::: νι:: :::::!!:ά:ι:!:, Με:: :::το!:. ροκ!! νι:: :::!:ω:!)σ: Έστω: :Π!ι:ι:::ι:τ :!:

ίσο: :οτω:!::ρ:τι::ιρ:::οτ::: οσο:ο νι::: :::ο:!σ-> σ::: ::!ιι:: ::::::::::::-::! :στ:ι!:ω :άσω τ:το:!ι:

ᾶισ:ω ::Η:: :ι:::!!:ό::ο::ι: δ: νο!:::ο::ἰ: , :ο ν!- ::::οσω , ::!!:ά:σο :ο:Β:::: ι:σω Ρ!στι!;ισ: οοο::

::!!::::::: :Π:τι:::!ι::τ ::::σι!!::ω,:ο:::::!ο: ::ή:, ν: :οι:ί::: ο: !::!:::σ ::::σ:Π:ο,δ: !:::::: :::::::

'Η Α:: 6. Ε!! Μ:: ρ:ιτ::ιοισο::οσοο :!: ιτ:::!ι:!.::ο ::οι::!ι:Ε.&:σο :ο:8:::::!::σ: :σι:: ι:οι::::!: οπο::

ί: πωσ:: :ο :Π::::::τιάσω οο8::ο!:::ισ:,:::Βο;:!ι- ω: ίἱωσ! π! :ᾶσω οο:ι:ια ρ:οι!σ:::::!οω:

::ιωε,::ι::ωο. !):τιωοοο Μισο:: ν!::σ:::ιι::σΐ: ! .υι:°::. Δ::!ω: :ο::ι:::στ:!ιο: :!:σ:ισ: :ο ρτο::::- !”·

ίσο: ι::!ι:::ρι: :!!:ι:!σ: :ᾶσσ::: !σο::::::. σο:: ρ::- ::ι::!ιιω :&σω ν:::!:ω ίσ::::::::. ο:: :οτω:ω ιο:

- ::ρτ:ο:,:σ: :ο::::ι:ισ:ο!:ι:ᾶοτσω;οσο:! τ:οσττιο ο:::!::::!!!:ιι::!:ετ:τ:::ω,::σ:ο: ο:: ίο:ω:ω ω::

:στ :ο :::!ο::::::νι::!!ι::::: σο:: :::::!ιω οι:: :ι:!:::::τ:ι:::: , οσ:!:: :15 !:.:!:ι:ο: Ε,"ΜΜ.

!ωω::!:::: :::::ι!ω :ι:!::::::: ::οι::::ιο. :τοστ ::: ε:: ρω",

_ οοο ο: :το εοι:::::στ:!ισ: απ: :τ ο:: :κ :!ιο ρο- Ι:::δ:τω:
8 Ε Τ Ι Ο ν· π:: ::ι!;:ω Ϊο:ω: οσο: ι!σο!:σ: :::ι:3::::::::δ:ά:ι::«οετα:: Μ>ι:···ω @Μ!::::::· ἔῖἘἶξζ28ἐ”ἔξζἔἔζ'ξ6..ἶΐ:!ἶἶ.!ὲἶ:Ϊἶἶζἶἶ.”ἶἔῖἔζ :τ Μ·

Μ! 02:21 9ΙΜ!16:2 'Ρ:272:::: Μ|:]:: ίσ:::::τ ωι:!τη:!!:::::στ, :::ο!::οι!ισ::!::ο!, ἔπ

:ι:ω : πι:: :ω ::ο:::ο: :τ: :στ:::::ιω:: : σ:
αά.62ω/“Ρα”α!",.!8:' ίσ::::ι:::. Ρ::τωεω ::!Ιιξί!:1:!!:: οιΗἱ:σ!::: θα::

:ᾶοἱ ω, σ::!:ι.::: :ο ::::τ: ::σΙο:-οτω:!ι: ο·

τ”. ` Με:: (απ, :$τω.δο67:2. Μ. ό. ά:8:·ι:.:.:3.::ο. Ν :::::::!):: δ: :1::!ω:::: Πωσἔ::! ο!:ι:&σω :::τι:!ρ![:::ο

#Π!"Μ η.. Γ:::ιο:ω. πιω:: :Π::::ιι: :οτ::σττι: ν: Μ:: , ::::::::::ι!σων: , ::ι::::Ι: Β:::!: !::!::::::!:8

ρτ::::ιριι:ι:: ν:ι:!: ντ:ισ:τ!”:!: :σω οωτ:ι!·:σ: Μ: '::::ο: :οι::σ:::: :ο :άσω- ίσι::το::. ρτο:!σ::::
ι:ο::τ::ι!: νι::!ι!ισ: ι:οΒοοί:ι::σι:::! ::τσω νι::!:: Ρ::σω: :στο :&ι:: νι::!ι: ::οτ: ρ:::!:::: ::ΐ:&σ::: :οτ·

:::σ::::δο ::::::: 8:::ι: !::!::::σ:!:: :φαω ω::- Ξ::::!:ω ν:::!!:::ι:, τι!!! ο:: :οτω:!:ω :οωωσ:::::ο 48. ν.

:στ:::: :::!::: ν: :::::::ιρ!σω ν::!σ:τί:!: !!η:::::::: ::οο:ω ω. @:ι::: ::!:σ: νι::!:: :ωω::!!:::ίο!:::· Μέι;;

::σω :::!ω: :ο ί!::8::!ο8 :άσε !.σρ:τ::::. :::ίι:Γ::σω τ:: ::::: ρο::ι::ι:: , οι::ω :::!ω:: , ν: ν:::::σ: ::::· Μ:νω: Μ·

νι::σ:σω :::οάσ:::::: σε. (15: ω:: Μο:: :::!::τ:: ρι::::ΐ:&σωίο:ι:::!:ω νιτ:!::::!:: :ο :::ο!τ::!: ::ο- Μη: Μ::

:!:σ::: ::ο:::::!ε οι:: ν:τ:σι:: ιτ::σί:: , ν: ::τι:::!:::: α!! ::ι::ι:: Εστω: :τι 8:ι::τ: ::σ Ε:: :οτω:!ι::!:σ:τ: Ρ'"(""' .

::το::ιο:: :!ι:::ισ: :άσσω ίσρ:τ::::.Γ::! :ρ!: ::!:ω ρω:: ΐσ!:::ά: Ξ 8: : !-οτ:Εοτι !:: 8:::::: ::σί:: ::1°:- ,2::", ...τ

:::!ω: ν: ::τιτ:::ρ:σω τ:ωο:σω ντ:ίσ::!:!: :!!::- ά!σε ρ!στ: ::τ!ο:!ο!: :ᾶἰσ:.

::σσω :οτσ:::Ι:ω :άσσω !σι::τι:::. Οο::ί:τ.!!:σ: Α: :σ:::!::ω.ρτ!ωπί::::.Ατι!ω: :Π ρτἱτι:ἱοἰσω _"9ἔ

ι:ο!ω: :οτ::σ::::::! :άσ: ἴσρ::::::. :::::: :!!ι::τ- ν!::!:, οσο:: :Π::::ι:!ι::τ ρο!!:ο!::!ωω::!ι::σω σ:- ΒΦΪ"""'

(ο :ο ω, οσοω :ο!:!:ω οοι::σττσ::: ::ο::τ::::: ι:: Βσεσω ::!:ισσω :ο :άσε ν!::!:: , :οπο :!:!:::: Μ::!!σ::ίο π:: ::::::::::ιο ίσο:τ::::σ::!! :!:σ::::: :ο ω:::!:::::!!:σ: :οΒοο!:::: 8::::ρ:::::, ::.:::τ ::::- Αμ;";,

'56 ::τορο:::οι:::::: :::Γ:ω :ο ::!:ω!ι::!σπσω. σ:ω :::::!::::::ω :τι ο!:::::σω :ο8::::ί:ιο:!: δ: :οι

ΜΙΜ; Βασσά: !::::. τι:8::ισ: Οπα. :.:.ιμ.:ιο. ρω:: ::::ιοι!:. Ο::::: αφ:: 4. πο:: :Η ρτι:::ιρισω νι::

|ϊιτ: , εσ::0°.ά: ιύιά. Α: 3. ]·'::·ι·:::·.3. :·οο.8:ιτ.:·ι::.1 $· :.

:Μ::::: μωβ:: :::.|ιτ::,8: Τοοωι!!. !5::!σ: :μετ

::: :ο!!!ει:στ:: δ . Τέι:.:ι:.:7.ά: οτ:·::.::·:.:.:: ·7.ν!::

Δω:: , ετ::::ω !::!:::σ:!:ω σο:: :ΗΕ ::τορτιο!::!::!

:σω.οσι: σο:: :ω:::::!!::: ο::!!::::στ π! :άσω.ΐ:::

:ο :Πω ΥΠ:'106"Β: 8: Ε::::·:ά. ::: Γ::::·δ.ΤΙ::. Β::

:::::: νο::τ:: !::!:ι:σω :Π:τ::!: , σο:: ορ:τ:::ι!ι, σο::

' _ ίο!!ιο: ::ι!:σ:: :!!:!σ:::τ::::στ:!: :::!ωπ , ::οι:ορ:·

π:: , τι!!! :::!ιο:!!:::. ?σ:::.!:ω. Επι:: !::!::το:!ῇ:

::ο::::::τ::στ ::! :ᾶσ: ίσρ:::::τ.ί::σ: :::!ω: :ο (σο:

::&ι:: ::2Ι:Πο!:8; Μ! :ο:ω: πο:: :ί!: !ωω::!:::: 6:

::το:::ι::ι: ορ:τ::!σ: Ισοτ::ο: :::σσω τ:::σ:. οσο:

:::::σω ο::::::στ ω::!ή: ρο:::::!!: , ν: Ρτορ:!!εω..

Β:σω::::::::τεο πω:: Β::::: !::!:::σ:!:: :ά Μισο.

Φι/|›. ΧΧΙΧ. 1): @παω έι:::2α:ί:. δ::ΐίο κ

:!!::: ορ:τ::ἱο: ίσοτσω :ᾶσσω ίσ:::τ:::τ. οσο:

::τ::!ιο: οι::τ::στ ακοή: !::!:!:!!:ιι: 6:ν!::σ::!:.σ:

ω:: :::: σ:ω ::τορ:::: ρο:::::ι!:. “ "7 δ

ν:::οσ:!:ι::.ρτο!::!:ι!:: :ί!: !!::στ::::::το!::!:!- 8,,.,Μ.

Ποτ , πο:: ::το::::: :Π!ει:::σω €σι:ι:::::. :στο να βστωττο

τισ: ίἱ:,:::ἰω:ω ν: :::ιτ:::ρ!σω ρ::ωσω νἰ::!: :&!- Ρ"!#ωω:·

σ: οοοι:σ:τ::: απ:: :!ι:οσ!!: οο::τ::ῆ: ν!::Ι!!:σε

:ο8::οί:::::::: :ο ίσο: ΜΒΜ: ν!::!:: ::το:!σ:::::!ο:

οσο: :::::σ::: :άι::!!: ν!::!!::: ΐ:!σ:τ!,::ι!! σ:: ::::έ

σοι:: ιτ:Βσισω :::!:::!οήνι::!!:!ο :ᾶσω; τι:: Π::

Πω: ::ο::::::: ν:::!::, (α: :::!ω: ν: ::::τ:::::ισω ν:ι!-'

σ::::!: νι::!: ί.: ωοσ::: :σωρο:::::::::! ο!:ι:ά:ιω

:ο8τ:οΐ:::::!::ω ν:! :ρι::::οι!σω: Μ! :::ορ::: Ι 8

!:ο: ; φ:: Μ: ν:::σ: ::::`ιι!: !σ!!ἱ:ι: :ο :!:σ::::!:ω Γ.,2ώ.

!: :&οσω ίσ:::τ::::ι.::. Ν:::σ: σ: :ο οσο:: :::ιωο

:!:::::[σω τ:τ::!::::: οοτ::στἴσω, :!!σ::!ο !τι:!!Β::

ρτ:::::ρ!ο !σ::::::::. :!:σ:::::; οσο:: ::οσί:::στ Μ::

:ί:ο: :ο !!:Ρ::::::στ:!ι2:ο:!σω :&σω: οσο τ:::ο

ί-σρ:τ::::στ:!ι::::: :Ω :::!:ω :τι οιιο!:!.::: :οικοτ

!σ :ά!σο , :Πο ΠΙ: :π ρ:::: ::::::::ιρή νι::!!: Π: :::·

σ:τίο:. Κ:::ο:::ο:::σ:ίσ:::οι: :ί!ἱ:: :::!τ::!ρ!ο στο·

ι!σ::τ:::, :το ἰ:: ::!”:ό:σ ::το:!σθο, οι:: ντ:ο :ο:!:ω

οι:: :::ι:ισ:ί!!:ι!ι:ο:::στΓσ : ::!στι!:ι:: :::το:::ιί::::::

:::::::::::::: Μ:: οσο, Η :!ιοσο:! :!!!σρ::::::σ::!:,

:::::ο:σ: !σ:::τ::::. ν::::::::!: :ο::εσ:!σ, :μιᾶ

ωσ!ι:το:ἱ:!Γ:ι:στ·:!:: !::!:::σ Γσ::::::::,8:: οπο·

Π: νι::!!. 0ο:: ΐ:ωρ:: ::ι:ί: :οττ!οτ ω:: : :άσοι

:Πὶω!!::: ::::::::ιι!:τι: :σ::ω ::::ιιτ:!:ω δ: !σ::::·

σ::
ο



 

ιότ.

Βι|:ιικιστι

...βιω

ιιι[ιπωι

ιιι ό· ιιι.

:Μι ιι.

κ Έ 6Σ..

Παρά.: μ·

πι” ·υιΜπιιι

[τρωω.

ι ό! ο

Η 1,:?α8Δη:.

ι 6 .4.

ΡριφόΑπΕ Ι -

ώ· ιιαι:πηπ

Έι72ι.ΧΧ|Χ.. ι): Οιωιιἰιἶιπιἐἰιιωιἄ. .ιεόι'ιο ?ί
ιϋ

ι:ιιι.ιοττιοτ ιιη:ετιιιιι. πω:: οι! ι:ιιο&ιιτιι ι:σιιοι:ι·ι·ιιι Μι” ι:ειιιιιίιιιιε 4.. ρει·ι·ιιιιε ιι::ιικιιιιιιέ οιιιιιιιιιιπ
τω.ι.ιιιιω νιιιι::αι:: 86 ιρει:ιιιοι:ι:: Πω:: ιιιιιοι·τι:- ι-ιιι ωωι.,ιιι ιιοιι:: εοιιιιιιι:οιιιια.Νοςιιι:ιιιαι,ιι:ιι:

ω:: ι τιιιιιιτιιιιε πώ επι ιι&ιιιι:: ιιιρετιιιιι. ιιοιι σοι:

ι:ιιιτιι, τιιδιοι:ιιιιιιιιι:: τιιτιοι:ι.ιιτ: οιιιιιιιιιι: Βαπτι

ειιι::, τιιιειε ι:οι:τιιιωιιιι·ιιι νιτιιιτο οποιο ι:ιιιιι·αιιε,

διι:ιιιιιειριο ιιιρτ:τιιιιτ. ι:ίΐ:&ιιε οίιι::ιριικ , ποθ ιιι

τιο ει:τιε, ειι:ι:ιιιι:τ:ιιι , ηιιιιιιιιιιιε -ξΕι3. εοτ::ι::ιιι:ιε

απ: “ω ιι.ιροιτ:ιιιιιτιιιι:. Πιο οι:ιτ:: ιιοιι άι οι

ριιιτ τιιιιοι:ιε τρωω ει.: ριοριιιε αυτ.. ι:ειιιτιι

Με , τιιιἑ ιιιιιιιτ.:Ιιε :Οι ι:ιιι:: ιιιιι οι:ροτιετιιι· (ιι

ρειιιιιιιιτειιιιιι. Δ

Ροιι:ε. (Άικ ιιι:τείι Μαι:: ιιόι:ιιε πιω ιιι 8σικτο

οποια ιοτιι:ιιιιε “τω” ιιιιι:ιοκ ιιιι:ιοι9:ιιι:: ι·-οιιι:ιιιι

κι ιιιικτιε, ι:στ: ροτι:ίι αυτοι:: Μαι:: ι:οτιι:ιιτιιιε νιω

τω" ει:τιει·ε ιιισ&ιιιιτι:ιιιιοτο άιιριιιιιρτιιιειριιιι::

ΜΒΜ νιιιοι:ε: ρι:0ιι:ειο μι· οιιι:ιιι:τι: ·ι:&ιιι:: ρω·

ιιιιόι:ιιι::ι ιιιι:τιιιιι έιροτειιιια, ιιιιιι:ιο Μ.. ιιει:οι::ιτιιι-ι

τι .ιιιωε ιιι: ιιιιαιιιστ τοι:ι·ιετ:ε ιι: οι:ιοθ:ι:αι,ιιι ιιιιοιι

ιι:ι:ιιιι ι:οιοι:ιιι ω... Κείρ. @ιιι ι:ει:Η:ιιιιιι τω...»

ιιε ιιι νιιιο ίοτι::ατιιιι: ιι.ιιιιαο. εειιιιιιιτι:ι. αιι

ι:ιοτιιιε «τι οι')ιιιιιιι:ιτιιιι:ιιτιο ιιτωιι.τ ἐι Μαι. Ροιι:ιι

νικ ίοτι1:ιι ιιιιιιι:ιοι.ιιντιιιι ιιιι:ιαδι:ο, ι:ίιοιιιιιιιι

ιει:ὲ κι ιιοιι: ιιιιι:τι. Νου ροιι:ίὶ 5&ιιιιι ι:ι:::ιι:ιιιιο

ντ:ιιι5 ειιιιι8 ιιω εθ:ιιια.ιτιι:ι.ιιιιιιο αιτι:τιιιι, Ρετ

[οιιιιτι ιοτι::ιιιοτι: ιιι:ιοιιι:α: απ:: Με , τω ι:ιιι:τι·

ιιιιιιιστ τοςιιιτιι·ιιτ . κτιρια ιιάιιιἐ μοΒιιισιιιιιτ

ὰ αιιιιιι: Ούι:: Έκι" ιιι: ταιιοτιιτ ρτιι:ειι:ιι ιιιιιιιιε

ιιι , ιιόιιιιέ ισιτ:ιιιτι: ιι:οιιστε ιι: οισιοδι:ιιττι , ιεριι8

πιει, ιιι νι:ιιιι: ριιι:ι:ιριι:ι:: νιιι:Ιι: ιιιιι Ρ..ιει (ιιι:

ιιιιι: αέζι:ιιιέ:°ι::οι.ιτιο ιι: οΒιοι.Βιιιι:: μι· ιοιιιι:: ι:&ι

Μια: ιιιιιιιιιιιιι: ιιιτι:τιιιε ρτιιιι:ιριι, ίιι:ιίο.ιιιιιιιιτοτ

τι:ιιιιιι::νιιιιιιιιι. (ιοιιιιι·ιι:. ιιι.:ι:τι:ει:ιιιτ ι:&ιι.ιιιειιι

ιιιιιιιιε τιιτέιι.ιε ἑι οποία ιιι:ιιοι::ιι:ιιιο οπω:: ιστ

π:ι:ιιιοι νι:ιιιιιι: ειιι::οδοόι:ι:: ιιι: έ:ι:οτ:ιιι:τιό, τω·

ι;ιιιιιιοτι::ιιιιε νι:ιιο ιι&ιιιι ιιιιιιιιιιιε ιιι ιιιΒισάο ιιι:

ι:οι::ιιιιιτο ιιιιιιι ιιέιιιιιἔ ιι8:ι:ε. Κατω: ΗΜ τω” ιιι:

τιοτι:ιιιοτιοτι:ε ιι:ιιιιιιι:ιιΞ αυτ ριορτιιε ά ιροι:ιίιι:ιε

ιιιιΐστειιιιιε ιιιιιιιιιιιιιιιι: ι:ιιιιιιιιιτιιιιιι::, .ιιιιι:τ.ιιτ:: Με

τιι:ςι.ιιι Ρετ ιιιιοτειιιιιιρριετι.

ί

ε£οΤιο νι

Μ:: εαπ: ἔιιιιιιιιιιιἐιτιιαἰι ιιι/ιιικιαπιαι· οικ
ω: τυιι·ειαει /ιφει·παταταιει , Μπι ι

ΊβειιιοΒζισιιι, @Με ιιιιιοΜια.ι3

[ιιι ι::οτιιιοε τειιιιιι·ι ..τι αιστιτιιι:: : πω» ωι·ιιιτι:ια

ι ιιοι:ιιιιιιιιι,ντ ιι::ροισιτε ὰ ειιιιτιιιιιι:, ιιιιιτ επειτα ιιι
ι τ; ι1:ατιιοι·ια:::ι·εο σοφια: κι α:ετιιι.ιι1: Γι:τιτ πεσει-ς

τω: 2. νικ ροισιιιιΠιΒιιι:ιι ιιιιι:τιιτειε ι::οτιιιιιοι

ι::ειιε πιω ιιεςιιιίιιιιι,8ε ιιιιι.ιι.:ε τ::οι·ιιιεε:οι::τισε .ιι.

νι:ιιιιι:τιιτ ότι:: “Δω ιικιιιαιιιιω: ιιι τ::ει:ιιιιι:: ω..

ιιι:ιιιιιι οι:ι.ιιιιιιι:ιε , 8: ιιιιιιιιιι :οτΒο ι:ι:ι:ιι: νιττιιιιι::.

ζιιιιι:τιι:ικι:.3.8ι εαπ: ειιιιτιτ:ιιι: , δ: τι:ιιιιιιιι Τιπο

ιοΒ. ιιιιιιιιιιοτει:τιιτ ιι:οιιιιι:ε , Ριιοτιπριι·ιιιιιιε ροτ

Βοοιιιε, πω.. ροιἶι:ι ριοι::ριι: ιιιιιιιιιιιι ..Μι

Παω, δι ταιιοιιοτι::σιιοι:ιιιι απο πρειιιικι:το πιω'

ροΠοι::ι:ε,ι:οε ιιιιιω ιιιιιιιιι::σιιι ιιιι·τι:ιι:ε . 8: ιιοιι

ι:ιιιιτιιιοτ ετιιιιιιι:ι: ιιιιιιιιειιιιιοι::,ι:ιιι1: τιιιιιιιιε απο·

ιιιι:ιδι:ιιιιιιι:οτιιι:: Ττιάσπ[Μ6.ωρ.9. -°

ι:ει:τ Μ.. ορροιιιε νιτιιιιιΒιιι ι·.:οιειιι:ιιε , ιιι: ι:οι:ς

Μι οι: Διιιιωιιιιι ι:κετι:ει:ιιι , ι:ιιιιττ: ροίι ιιιιιιιιω

ιτιοι:οι::,ιιέιι:ε νιττιιιιιι::. Νεειι.ιτιιιιτ αυτοι:: νιτιιιττ:8

τι:οιιιιοε ιυιι.τιι:ι·ο απ:: ορροιιιιι νιτιιε. οι·Βο,

τ. 5ι ιιειται:τιιιιιιιτιιιοε ι::οιιι:ε ιιιιιιιιε , ιιατιττιό

ιιιτ ι:ιιιιτι:ιιιςιι1ειρρι:ιιιιιι:τιιιιιι.ιο. ιιιιιιιοριοι:ιι

ΒιιιιετιιιιιιιιεςιιιίιιιΞ , ισ. ιέρετιιιιιιιι, δ: ιδι·ιιιιιιιο.

Κιη:ιιΒιιιιτ ιιιιιιιιτ:,ντ νιτιιιιι:ε ιιιρ:τι::ιτ. ίιι:τ τιιιοιιιι

ειιτιιιτει:: ιιιιιτι:ιιιιιω , ι:ιιιιιιιι:οι:ιι στ. ιιι:Βιιτρτ:τιτ:δ
ιιιιιιιιι:ορροιιιιι Γοι:Ητιι:ονιι·ιιιτι:ε. ι · "

8:ι:ιιι:ι:ιιι ίσοι. ιιιιιττ::αι , αυτ:: ιιιττιιιιισιιε Τι:τοι.

ιτ:ιιιτιιιι οιιιιιι: αιτιιιι:ιιιω 4. ειιιιιιοι:: ιιτιοτ:ιε ω..

ατιιιιιιιιιι:άπιιψΙ. ιιι 4.ιμ.ιο.ρ.:.ατι.ι . Ριγιιιτ8ιι.

ειιιι.τ.:ιικά.ιοιιοι :κρατα δι:οιιι:,τιιιι:: ιιοα:τ. εεε

ιιι€ιιωι ρι:οιιε ι:ιιιιιιι2ιιιιε ιι:ιιιιι·ιιιιιιι:ωιιιιιιιιιιιε;

86 ειιιιιοτεε ρτιτ::ω , ιιι.ιιιιιώ ΜΒΜ:: Με νιι·ιι:ι:έ

ιι:οτιιι:ε ιιιιιιιιι5,οιιιια ριιιαι:ι απο ιιη5ειΒιιεε ; “ΜΒ

ι Με ιιιρροιιι:ι:ιεε , ο” απο ειιιιςι·ει::ιιιιιοτιιιέιιιιι

μαιιιιΒιιε. πω.. άι: ιιτειι.2. ρωΡιϊωει ειιιιιι&ιι.

Μια. ίοι:ι. ιιοι:οτ·, εεε 82 (σωρο-τ ι:στ:: ι:ιιιιιιτοτέ

 

ιικιιιει:ε :ιι νιιιαι τιιιιοι:ιε; πω: ιιοιι ρι:ει::ι_οτ Μαι-

ιιιδιιι5 σιτι:τι:ι:ισ : Με πω:: άι· ι:οι:ιτε ι:ερειιστι- ·

τ φιέιιτιὸ.ίἱι!ιι:: ιριιιιιι.ίιιΒι:.ιιιοι:ε ρει:ι·ιιιοι·ιε απ· .

.1όι.

Με.

167;

ιόδι

πω.

2._|διπ.

ι7οΞ

ιιιιι.ιι:ειι με τπτ: ιιιιιοι·ιω ιιιιιοτ:ιε οι: ιιεςιιιιιιιε :$ι- 3 ι_0,,ε:

και». ιιι 3. άγι.23. 4ι4.5.5.Τιιο. ι- 2.9%.63.67'ί.3.0' ριιι6ιιιιιιιιτ.

4,'ώ· 958.65. ΑΜΒ. Θ· έ: ιιιι·ιιιτιθ. απ. ιο. ω". [απ

_ Μ!. Μεάιιι.1.2.ισσι: σιτ.υίΧω-Μ 2-άσι-27-2"·Ι-47°.

1.εοφ,"Μ.ι03 3.άψ.33.ιιι·ι.1 ωιιιι.3.ώ· αττ.3.ιιάιιτέκ.
ι σοιι.3. τοπ!. `Ριιικάα. 98.1.Μ°2.3. ΚισιιστΕκτ.1.ιμ.Χ

ακ.ιω.ιι .ι.άιΩ.4.ικ ι.....ι.2.οιιιω ιιι 3.9%.12.

.ιι·ι).ι αι μια Βιιιιιιι. ιιι 3. Μι”. ιιι·ι.1. 6.ιιιωι.ιιι

3 ιιψ.33.ιιτι.3.άκύ.2. και ροιι:ΞιΟτιπυκ 8: Θπιι€ιοϊ

καιω 86005 ιιιι·ιιιτιιιι: Γι.ιρειιιιιιιιισιιιι τοπ:- (του ιτιιιιιιιιιιι ιι14.ειι. 7”ιιιιιι.ι.:..άιΠ.5. 9ιι.6. Μαρ

ιιιιιτιιιοι· ιιιιι:ιι:ειιιιι:τ Τι:ποιοΒι . αιτειιιι:3

Τι:τοιοΒιοιτιιιιι, ιιιιι:ιιιι:: ιι:οιιιιιυιτι. Ρι·ιοικε ιιιιιτ

Π:8 ιιΙα,ιιιιεε,Γι:ι:ε,ι:ιιιτιτιιιι πιω Τι:ιιοΙο2ιω ιιι.

&ε:.ιιιιιιι ι:ιο ιιι:τι:ικιιιιιο οι:ιαθι.ο ι..ι...ιι Πειιιιι,ιιι

φπα: Ρτοκιι::ιΞιι.:ιπιιιιιι , 8τ Μισο ιρι:ειί·ιαιτιιιιι.

Ροιωιι:Μ ιιιιιτιιιιιιιιιις ιιιι:ι:τι:οι. τ:ιροι:ιιι:ι:τω

ιιιιτιιιιι:ιιε ι:ετιιιι:ειιι:ι.ιε ι::οιιιιιΒιιιε 4. ριιιιιιιιιιιιι;

ιιιΜια,ιοι::ροτει:ιι;.ΐοιιιιιιιιιιιι, οικω 8ε ιι:οιιι

ι:ο στι: Μι ιιι(ετι:ι:ιιι:τω. Πι: ρτιστιιιι:: ιι:Βιιιι Τ”.

άουι.β]·6. αρη. εεε ιιι ιρια ιιιιιιιιι5πιοικ αυτ:: το

ι:ιιιιιιοι:: ροει::ιτοτιιι:: Μαιο" Πο ροιιοιιι:ιιε σοι:

ττοικιίιεω” ιιιιιωιω απ:: εταιιιι ιτ:ίιιιιιιιιτιιιιι·.

Ρτιι::Α Και. ΜΒΜ: ιιι Ηιιιιτιι.·. "Μιά ό. μ. 12.

τ δμη,ιη 3.ιιι!!.36.ατι.3.Χισιτιο.σκ. ι .ιιτι.1-. ιι· 2. ΜΗ

πυιά.ικ 3. άιΠ.33.μ.6. Θάι/ι.3ιμιιι.ι.π.9. άι και.

36.9ισ.1.ιι.9.@° 4κ.2.π.5. όι1επι.ιιι3.ιιι|ι.”."ι.τι

.ι.χι.36..ω. 1.Οώπω ιιι 4 9.3..ιά 4. άισιτ.-θαιιτιο. ιιι 4..

ιιαι.4.ιιισ. ι ..ω.2.ιιιω 8. Αιιωιι. ιιι 3.ιιώι.3.ι..Ψ4.1.

πιο:: ι .ειυι:!.Ότέιιιι.6.ιπ Ττιάεπιιππω παρ.9.7. - -

Ρτοι:. ι. ι:οι::ο ωιιιιιωιιι ιιιιροι:ιιιιι· ιιι οιτιιιιι:

ιιοιι ιιιιιιιιιιιιιιι€ οιιιιιιιιιι:τ ιι: ιιοιι:: : δι μ: “τιμ

'Για. 3.1): Η”.

4...:..ιιιιι 86 ι·ιιι.2.(Μι·ιτ!.ι .2..4κ.63Μπ.3. άισιι):·ιικ.

ις.3.σοπε!.2 .ΐοιιιι·σιτ. ιιθ.6.άε8τι. σιιιι.9.'ϊκιτΜ. Χε »Η

ετ[89%.άιφ. 8.άπϋ.17.Ποπικε. άι .ιέ?ι!ι.|ιφετοιαι.άΙ.ιπ

6.άισιι.2.ιειιει Λιιιππ.υι 3 .άφ.36-.ιιπ3ζ. δ)!ιιι.1.2.ῇιΪ

63:47. 3. Ωω σ3ιι8ιιι1ι1: ιιτιιι:οτιιιιιιι·ροι:ι:ιι:ε ιιιιιιιιτ

 

ε.....ι..·ις.....ιιιωιιιι . ιι οι ῦιΡι~.>ο#ἔὲ?αι:νι::ι Βιιιιι Ει#ᾶ^“.·

τω ιιιιιιι ιιοεσι ι:οΒιιιιιιιι:ιιι:: νιτξτιιιιιιι: οι::ιιιιιιιι

σοτι;ιιιατιιώ Μι οορι.ιω.αιεωωιιιω ωιιιιιιιιι. ιιι;

έσω ι· ε έκέι4/!.Ύπ ΠΜ. 8 2,. «Με. Ιιιισιιιέιι Μπακ ιιι

ωιι....-ι.. , ιιιι€ ιι ιοΒιτ , ιιω!ιαΜιιωιι·ιιιτικιι&αι κι

·ιιιι·ωττω. ΙΠΔ ιιιιιι.ιιτ , ·ιιιτικιω ιιιιαιιιστ ..ι.ιωι.ι.

πω: ιιι σιιιιιωΙζο ριιιτιιιιωιι: ιιστέι·ιιιικιω 1)σι @Μπέκι

ι »Μι Ριιιιιιαι:ι.ιιιοιι:ορετ ετιιιιιια: οιιιιιιιιιε ει! Με

ντιι:οι:ιιιιιι.ιτειιτοι ορ€Με ροιιιι·ειτι:ιιιιιιι:ι:: Ηφα

ι:ιιι. Μ! ι:ιικι:: ιι::ιι:ετιιιιιιι ροτι:ιιιοτόιωτιιτι θα!

οιιι:ι:: πιοτοιιϋ.·ιιιῖιιιὶε , ν: ι:οι:ι:ιιιιιτειιιιιτ ειιΔι:ϊ·

 

.ι.·

ομοιιιιι ροΠιι: `ειτι:·.ι ιι:ι.:ι·ιιιι ιιι-Μαι: ιιιριιτι:οι. ιιιι-· ι

α:ιιτιο, ει! ιιιιιΞ ρισιιιι:ιέ οι·τιιιιιιιιιι· ρειι::τι: Αιιι:οι:

πω:: που ιιιιιιιιιιιιτ ιιι:ςιιιίιια:ετιζο ι:οτιμιιι:ι:τι:ιε

ι :ιιι θιιι:ι::ιιιρι:τιιαι.ι::τνιτ.ιιιι:εζ.Γιιι:οιο8.ιττε, 'κι ΜΜΜ ιι:ιιιιι;. Ναι:: Πέιιιιτξεδιιι[κπιυΡωι. πω;

μι. σεο ιιοιι ιιιτιοι:ι: ιι:ίιιι:ιιιιΤιιι:οιοεισιιε, νι με

ΚΒ5 Φ4

ι,ι:

Δ ω.:

Δ ι _ - η 17,..

ιιιρι:τη:ιτιιιιιιι:'τ:ι:ιι ίοιιιω :ἔτι θι-ιιιιιιι.:. Τι·ιτ:οιοΒ.· ι:",..ι...;



ά”.
τττπ: :οτιτιπτοτπτττ:τ πττττιεπαιο5 τττι:ιιι τορ:ττιπτ.

:ττό:τιι ττιτοτιόττ τιιοτπτ:: τορ:ττιπτ. ν: τι:: :π: :οτι

τιπτοτπτττ:τ· πτττττ8πτιιο: τιι:ότπ ρτοροτττοτιπτπ Εττιτ.

Μττιοτ ρτοτι. πιστό:: πατοττττπ: ττοτι ττπττΓ::ιιόοτιτ

τιι:ότοττι τπττοτιτ:. ὰ τιτοό:τιττέι τιπτοτπττρτατοττρ

τοστ. Ι8ττοτ οοτιο:ό:τιόω τιιοτπτ::ττιτοτπ: , :τοπ πτ

' τττιτζπτιτ τ:τι:ότοτιι τπττοτιτ: τορ:ττιπτ.π ρτοό:τιττότττ

το:δ ότότπτοιιι.Ιοτττ:τπ .τι. πατοτττ:π τοττιτ:ο πό:οοπτ

ττι:,°τιοοό ρτοιτττιιο: οπο:: το ροττττἔι (.ττοτττ:τοτττττπ

ττιτοτπ πό2οοπτ το: , τιοοό ρτοιτττιιο: τιπτα:τττι ροττ

:Η :::τ:ττ:τ , στο: μ:: :τι β: οοτιοτοτ: :ο:τ:ττ:τ: ?π

τττ:: τ:ττιροτπτι:τπ δ:: τοττττοόο ποοοτίττω τιιοό:·

· τπτιτοτ· :οτι:ορττοττιττ:τιι 8τττπτοττιτΙ:τιι , ττι οτόττι:

πό Βοτιοτο τιοτι:ττοτιι τιπτοτπτ: :πττοτιτ: :τ:τιιρ:τπτι

ττπ 8: τοττττοόο ττιτοτο το οτόττι: πό τιοτιοττι τιοτιο

βοι·τι τορ:ττιπτ. Ρτοό:τιττπ π:ττοττττπ ότότπτ, :μισό Ξ

ντό:τοτ· τττιτ 8:τπττοττττιπτοτπΙτ:οτιτοτοι::ττιτοτπ,τ

ττοοό ντό:τοτ τττιτ δ: τοΒοτο τοροι·τιπτ. :ότ:τιτπτι:ιτ. ε

τ” _ βοτιττττο. τ. :ιτδ. Τ|ιο.1.2. 9τωΠ.ό:. τικ.3.τιοτι ;

σ*Μ"”' π' ττιττιτι: Β:ο: Ρ:0οτό:: ττοττιττιτ ό: τιι:όττ: πό τοκοι τ

[ορ::τιπτ. :τοπιο πό τιπτοτπτ:αι :τ:ό πό οοιιτ:τιο:οο

όοοι τιπτιιτ. τιοτι τιιοόὸ ττττ :οιιτ:ττπρρ:τττοιιι νοτ

ο:ττπτ:τιι πό τιοτιοαι το οοοικιιοτιτ , τοό :ττποι ττι:ττ

τιπττοτι:: ρπτττοοτπτ:: πό τιοτιπ ρπτττοοτπττπ , ν: πό

τιι:ότπ,οοιτιο:πό τττι:τιι ω...: ρ:το:τιτ:οτ.ΕτΒο πό

τττι:ιιι ττιρ:ττιπτ. τιοτι τοττιιιι τιοτι οοτιτοττττττ ντττο

τ:: Ττι:οτ. :μπι ιΠοτ:τι ττιιτιι:ότπτο οτόττιπτιτ πό δ· τ

τι:ττι , τα! :ττποι τιιοτπτ:: ττιτοτπ: :πος τττοτιι τσιπ::
ότπτἔ: οτόττι:: πό τιι:ότπ,ττοττ;ιο: πό τω.: ρ:το:τιττοτ. τ

Π:: τα Ε: ορροίτ:πτ:τιτ. τ:τιο:τ::οτ , ρο:το: οπτι

σ"ν""".' ττοπ:ο:, ν:τρ:οοπτοτ:: τοτττίτοπτο: τιτττο πο:: ντ

όπιο οιοτπτ:τιπ ντττοτ:τιι ποτ:τοτίττπτιι ό:::ό:τιτ::,

μου τω: ττι Ρπτττπ οοοπό τιιοτπτ:: ντττο::: τι:ττ:ττι- Β

τττοοτο:. Ν:: τπττ:ϊποττ5:οτο: ι·:ίτιοτιό:τιόο , ω: ·

τ τ-οέδοτ:τιτ:τ ττιτττοτ τι:: οτιπτττπτ:τιι ττι οτόττι: πό

, πιτπνοτττιτττπ τοϋ ρτορ:τπ τπττοτι: :ττοτττοτ: , τα! τω..

ττιτιι (οτι :οτττττιοτιτ, τι:ττιτι: ν: νοτττιτττπ Ρτορ:"

ττ):τιτιι. Ει·Βο πότιο: ό:τι:τ τ;ι:πτο: τ:&οόττροτιτ το

οτόττι: πό νοτττιτττπ τοϋ ρτορτττ: τπττοτιττιο: :Μοτο
τ οἐ,ν:το: τοτπρτομτσοιο:τοο τοτττττο , τ:ττ8τοτιτ:,τ

οτιοότ:τιττ:, όσο. Κ:τροτιό:τ π.. :π:ττιττιτιότ ττιττι- τΜ”.

Φ::ΐ::. ττπτι:τ τι:πτττοότιιτ:. 8:ό οοιιττὲ :ρτοοπτιτττττ:ότοτ

Δ 3- Β:πτο:

τττ:ςιι:τιτπτο: .το Ρπτττπ. 8:ό οοτιττό : ττοτπ τπτ

::: ότττ·,ωΩτο:.

Ϊ ? σ.

(τοτυ!!πι·. ι .

ττιπ::τ·τπττ,ότττ:τοτιτττιτοτττιπττ. Πτοοτιτοτ (τπτόττιπ

· τω, ν:τ τιοτπτοοτν:τοττθπτόττι:: , ττι:τοττιο:νττπ '

τιοι:ττπτιπ,τ:ο τιπτο:πττ:,ντ το ποττοτίτττ:,ί:ο ττιτι:ττιπ
τοτπττ: , ν: το τιιττιττ: οοτιτττιοὸ νοτοττοτ·: ν:ττιοτπ τ

(τω: Ρττιιοτρπτο: :το2όπττι ντττοτ:: . πό :μια οττττ:τα

'77° ιιιοτπτ:: τ:όο:οτιτοτ. π. Ηπ: ο. ντττοτ:: ττιοτπτ::

(.?νταΙΙ.υ. π. . . . . . .
οοο; ετπτιπ ιοτοτιόι,8: οσοι ετπττπ ττοιοτ οοττοοιτιτ. -

Ν:: :ττ:πό:οι τπττο ό: Μ: δ: Γι:: , :του , :οττορτἔτ ο

ετπτιἐ , τιοτι :οτττιτιιροτιτοι· , -τιτο ορροττττ:πθ.τοο: ζ ττττ:,τι:8.ό: ττιτοττ:.Αοτιοτοτπ..τι. Ετινίττ:οορροτιτ

τιωτ:ττ:,οε ό:τρ:τπ:τοτιτ:.Ηω .τι. :τοπ ττιοτιοπτι: ίτπ- τ το: ντττο . οοο τιιτοτπ. @τα οοο: τιπτι:τότο:τίοτιι

;ρτ:τοτ:τι ροτ:τιιτπτοοι, τττπ: νττ:τττι: τποττττποτ πό .

τω: νττ:τοτ:: τττιτ ποάιοττ:τ: τι:τ·πότο:·

πιο). :στα Φο9Μ2Μ τ.τωω. .ωτιτσ.
π. ()οτιι 8:πττπ όπ:τ ντττοτο: Ττι:οτοετοπ: , 8: τιν τ μ”.

τοϋ: τιιοτπτ::, 8: στου:: ρ:ττοτι:τ: ότοττιπ:,ρ:τ οπο· ς”,ω,η
όοττι οτστ:&τ δ: εστ: ττοτοτττ: δ: τρ:οτπττ: τοττιττ: τ

:ο τιτοτ:&οττ: , το οτόττιο πό τττι:ττι δ: τι:πτττπτ:οι

[οτι:ττιπτ. Ιωιπ.ι.ι..2Μ στο» ·υεπτσωτα.τ . ό· ωτττιβοπεπι

αραιά :τωηθιστωτι.τ. Κπττοτι: :οτο: οοοιττιοτιτ:πττο-π

τιτ: ότοοτιτοτ ότοττι8 ρ:ττοτιπτ ττιτιπτιττπτ:πτιταιπτιι

τοτττ , ντ ρτοτιττοττι τ:τιιρτοτιι. τ?οτιόπτιι. 2τπττπ δ::

ντττοτ::ττιτοΓα ότοοτιτ Ρ:0οττπτ:οι τιπτιττοότοοπτ πό

Β:οτιι,86 πό οτιιτι:: ότοττιπ: ρ:ττοτιπ:, ν: πό ρτττιοτ

τιτοτο,8ο οτιτ:τΞτοτιι ττοττιττ: 5 :τΒο οοτι:ι ττΙτ: τρ:οτπττ

τιιοόο τιοτιτ: όοτιπτιτοτ ότοττια ρ:τίοτιο. ν: π. το.

όιβτ.2.8.βδΙ.3. -

Δε! ι .πτΒο. τιτττιιο τ:τιτ.ρπ::τ :κ ότᾶτ:,ρ:τ ντττο·

τ:: (τπτόττιπΙ:: ποτιοιοτπ: τισ: τιοτι όττροτιτ πό οι:

ότπ τιοτι:ίτπ τορ:ττιπτ. τορ:ττοττ ::Βοτπ ρτωτοττρ:π:

ἱό:ὸττιτοτ: τυο: τι:ο:ττπττα, τιοτιίτοιρτιοττ::,τ:ό

πό τιαττ:τίτιο: οοτιτιπτοτπττοτήο: ορ:τπιιόοοι. Νο·

ότι: .τι. :κι Βοοτοοι Βό:: δ: τρ::ττιττ.ιτ: τοπ: τι:::ί- ωτω;

τω: ίτωρττοττ:τ; ττττοτό:ττι τοτττοτοτιτ πτ:οοτίτιο , δ:

τπτιι:τι πό ::τττο:ρ:ττο&το:ττο: τ:τ:ό:τιόττ , π: του

τπττόοττι όπτιτοτ ττιτοτο::τεο τό:τιι ότοπ: ό: τ:ττόοτ:

η;)

.τα "μποτ

Ρΐό,”δο

ντττοτττιο:. Δό 2.- τι:8.πτιι:ο. :τό τιτοτ:ι. :οτι::όο, τω·

νττπί:το: νττττιι:: :πιο ιτιτοτπ:,οτιπτιι πατοττττπ: να·

τπτ :ττ:π τό:ιιι ττι:ότοτιι οιπτ:τιπτ:, οοο οττοπ τό:ττι

τιιο:τοοοι το:τιιπΙ:.οοο τρ:οττττ:: ότττττιΒοοτιτοτ. 'ε'

Αό 3. ιι:8.το:ιο:τ.-οοπι ω. τιπτιττο: ττιτοττ ό:τι- ΗΜ!" ω;

το: πό ροίτ: ίττιιρττοττ:: , δ: :οτιιρτοπτιτ ροτ:τιττπ:ριβ π..."

ό: τ: τοοοοιρτ:τπ: 8: ταιροτ:τιτ:: πό πέτο: τοτι:τ- .ωῇωρΙττει

τιπ:. τισ/τι οοιιτ:τ:οτι::πτιι τποττττπτ:τιι, ττοποι :οτιτ:- Μ Ρ°β- __

ταου: πο:τοτττττ , :ιοτ ΡΙ2τορΡοο:τι::: μια: οοοι- ” ""ί""τ

:ιτ:τ:τττοττι πᾶοοπι, τοττ:ττόο, ν:τιιιττιο:τιόο:ιτ

ττττιτοτ:π τοηι:ότιο:τιτπ,οοα τ: τ:τι:τιτ :του ο: οπο:

ρπίΠοτιοτ.ιι , απο :τι μπα: οι·Βπιιοτοττι , π:τοττιο: το

ο:οτιτπ νοτττττττπ.- Ωτιπτττπ: ότι. τιοτι ότττιοτιττ πό οφ. ορ:τπτιόρ τπττοτιπΙ:: ροτ:τιττο το τω: νττπ :τιό:τιτ:

τόόο: Ρ:τττ:ςο:τιτπ:τοτι:αι πᾶοοτιι. !τι οίτ ν:τὁ,

:του τι:: ποτ.1οτΜοτοτ τι:: πάω, ττοτΡΡ: @οτ μοτο

οοιττιιι:οτ ν: ρτττι:τρτα τι:: τ: πόπάο:, τιιττιο:.το

ιιο:ι ροττοτι: τα: :ιτττττιί:οπ ττιιρ:όττιι:τιτπ : ί:ό το

Ιτιπι :οτιί:τοτι: ττιττττιττ:€ποι ίποττττπτ:ττι ρ:τ πιο·

ότιοι ττι:τττιπττοτιτ: πό ρτοτιττοιιι οΒτ:ᾶοοι. Οοο:

ίποττττπ: τωεωτι: ἐστι :ττ,ντ οί: τττπ,:1ος ρ:τ τ:τιπο

ιιοττ::,:π: τττίοτιότ οοοι τρίπ ετ·πτπτ; :μια :πε £οτιτιπ. | ττοτι:οιττιιρ:ότοι:τιτοτοτιι , 8ιτιπτσιτττπτ:το στεκιο

τιιτπτττ:τ· ροττοτπτ;8τ.Π:ο: Ιιτπ:τπττ: α: το Ιπτετ6όο. τ ΜΜΜ: τ:του:οτπ:τοτι: πάοοτιι τ:0τΣιτιπ:πτοτ.φ1.0

Ετιντ ττοττιο ο:ττὸ (στι: ροττττ,πτι τπτ:: ντττοτ:: το Γ:

τιπτι:πτ :τιποι :τοπ οπο: ττι τοτιτ:δτο ττιιτι:όττο μότο

::τι: πό ρττοιο: πέτο: οοο :Ποτ τι:πτο: οοιιτιπτοτπττ« ΠτωΝιδϋ 0η;πτιοτοιο ό:τιτΙττπτ: , ττοόο:οτττ ρωτο

ρτ:8ιτποττττ:τ ορ:τπττ: Με. δ. Τ|ιοικητ ι . 2.τικττΠ.

. Β:όοοττοτ 1.ντττο:::τιιοτπΙ::ττιτοτπ: :σε 4.ότ- 6_:.4::το 3. στά π. ό· 3.ττακτηκ.:Π.69.πι·ττ:.4.

τω:: τπιτοτιτ: πο πο:τοτττττ::οοτ.τιρ: :τυπο ότο:ττο ο

τιττοτττοτ τιιο:τοο :8: τ:τροτιό:τιτ οπτότοπτττιο: πο

τρώτε: 4.. :μια :οτιο:τιτοτιτ απο ττιτοττ: ιτι οτιτ:τττ:ο ι

τω:Λό τι.. Κάτι. τ. τι:8. τιιττιο. Οίκο .τι. το τιι:π τ:τιτ.

πω :κοντά
τιπτιττο: ποςοιττττοοτιττίτπτι:ττι τρ:οτ:τιο:, π!» πάτ

τιο: ττ:οο:ιιτπττ: ποσδτ:τ: ποιο: ρ:ττ:άτ:; οοττιττο:

τρ:οτ:: ντιτο: πότο: οοο ΒτιτττιοοιιιτιοΠττιττ::οοτο

τρ::τ:τιο: ορτιοΗττ πάω , τι:οο: ττπτ:τιτο: ντιτο: :τττ:

ττιτ:οιιιροττττιτττ:οοτιι τω: πττ:ττο:. Ι)τοττοτ ιιττιτ

τοτιιτττο: νπο: τιπΕττο: π:τιοτίττο:οοποττιρ:το οι»

ροτττοτιι,τιοτι‹ιοοπό:τιττ:πτ:ττι,τ:ό τότοποτποι::ιοτπ

όοττι πιο: πο8:τοτ, τιιτττοττοιτ πττ:τ ττοοπό φωτ:
:τττοποτπτο τιιοο:τιότ,8: :ιτοττπτιότ τιοτοττττποι. τ

2.Οοτιο:ό.τιιττιοτ. ό: ντττοτττιιι: τιιοτπτττιο: παρτ· _ 182- ν

Άπω.: τμ!τι.

|Δ που ορμ

ιιτττ:τ ΡΙ:,βο

τοοι ντττ:τορ:ττιπτ. 8: τοστ, ν: Ρπττ:: 8: Οότιτ:τττπ τ οτιτ:δτοιιι τοττιιπ!: π!» ποοιοττττπ ,τοι τι:οοττ :πτιό:τιι ο: ωω.
όοο:τι: , τοτιόπτιι:τιτοοι ό: ττιτττοοι τπτοττ: :τ:ττοοο ζ

ορτιοττττοτι:τιι τιπτπ:το απο ορροίτ:ο ντττο , τ:ό πό

:0τιτοτιιτι:ιπτιτ :οτο ττπτοοι :Ροτ:ττ ποτ:τιι :Π:ττιτ- τοτιιτιιοτο τιπτι:τιττ ορροττττοτι:αιοιπ::ττπτ:οι, τπ

:τοιι.ι δ: ιτιοτιπττο πττοοπ τορ:ττιπτ. ντο: ω: τοτε ντ: τ

τπ,οοο :Η Βτπττπ:τιοτι ροι:ττ,τπττ:οι οοτττιπτοτπτττ:τ.

Μ: ρ:ττ:οττο τορ:ττιπτ. νττπι πτττ:1ο: τρτπ νττπ. Ετεο Ϊ

ττοτι: ττιπ::τιπττ: οτιι:θ:τ,ττιοοοοοοι πατοτίττποοτι

ο:τιττ.Αό 5. Οοτόττοτό Π: ό: ττιπτοτ:,ό: οοειπττοτ,

τι:Β. ιιιτττοτ. Ετι:.τι· τορ:ττιπτοτπτ: τ:ρ:τιττροτ:ττ

ι8:.'

.Η τ.

ροτ:ίτ: οοιιτιπτοτπτττ:τ Μ: ττό:: 8: (με Πτι: 8τεττιπ, ότι :τιτ: :ττποι τιιπτ::τπττ , ν: οοτιίτπτ ό: τιιοόο Βιοτο

τιοτι τ:ττςο: ντττοτ::, τρττττπτ:οι νττττ. :οτιιτττιιπτιτ::.

:Η '

τιι6τπττ,τιοο (ττιττΓ:τ οοττιο: Ι.ιτςτ:τι: :Β το: ίτι::τ:τι.

ῇο:τιπττίτ:



-__

18 ι.

Οιο[κυι

ορριψΜ

β”.

ί α ΧΧ] Χ. 23ο ςω;..ῖ2..62ω..£ . δεόΐ'έο.?. -

· Βιιοψ.ςΜ Ϊιιροιιιιιιιιιε!ἰ5 ο(Μοοι:Βίτυοουιοιτο·ι

οπο οιι, ΓιιΒιοᾶιυὲ ωιιιοιιαΙιο,ριοροιιισοιιιυ:

Πάσιο ο; δ: εδο πιο” !ηροίι.ουά οοτροεοπιίιι

νιιιιιιι ναι... , οπο ιποιοιιιι!ιε οι , ρι·οροιιιοοιιο

ίιιοίοάο, οι ιιιιικο ίιπροι·οοιιιιοΜ ιιιιοαό οπω

Ποιο. Εκ Με μια .ο Ϊυοιἰ. α. Γοιιι.

Φωιιιω ..ο οι:ιιιιοι!ιιιοω ιιοιιια τ.....ο...ι..ι.

οι 3.4ι/Ι.33..ιιι.3 Μ ο. Παππά. σου. 3.ι:οικ!.ορ

ΡοΕισιο αρροΙΙοι Επσπιση:0οοικά. 1 .2. οιι.63 στι.

3.!. ιτοιο,ποιωυ» ό· ιοιιιι·.ο .2.ιωω».......ω ε..ιώ..

οι ι!ιωικιοι.ι άψοπιπ.ι 'Πϋπιι.ιιι.νοι νι ριοΜΜΒιοτ

ο!ιειιιι.ι· οοἰιιἱο ιιίΪοιιοιιιοε,ὶιπἴυοι!ἱ νἰιιιιιοε ἱο-ρει

ιιιιΜε Βιιριι2αιὶε : Μοάιιιιι ει»... ιπέικιιοι ιιικου·ιι.ι

ιιοι:ουιο ιὶο ?Μεμια , ε!ιοικιε @ποιο Δω νικο

ιιι:ε ιοοιαΙιε , οι: πουιίέιι:ι!ιίϋπά:σε , νι ριοιήιοι:

Οδό.

ιἱιιω,ριιιὰοοιἰσω,Κο!ιΒιοιιι:ω,οοιπιοοοιιιω.

.Πωσ απο Κήπο ι.2. άιφ.86.ι:ιφ.2. (Ξοιἱο¦.

ΊΒιι!. ατι.3.9.4,. δικια. Μο. άι ι|ικ.87η.οφ.9.σ€.

187.

._2ιιΜρ'ι

όποιο.

ο

Π.8.

|βτπΜΜ.

ΜΤοι·ι.ιιοθιέ εοοιιικι·ι ω... ιιιιιοιοοε ρι·οοεοΗιο

τι: ΐοιιι.8ε Μου. ιιιιιΒιε ι:όΐοτωΜοοο ορροθτοιι:

Φαιά-οὐ νΠἐ ιϋΒοπω. Οικιοι:.ι .ιι. ιοίΗιοοιιιοδι:ι·ιρι.

()οικΗ. Ριιιιιιιο €..ωιε οιιοΙιειιοιιιι· ό: νιιιιιιιο.

Τικοδο8. Δημου. ιιιιιιί:ιο δι οικοπεδο ιοοιιιἱο Πι

εσωι.μ , :και ι!ο οάιΒιιε οι! ι1ιιοε οΙίι:ίοιπ!οι ἀἰιιὶ

οε?ιοροιιιιιιιωι.ιι. 7

ει:ϊ:Τ ι ο Μι..

Απ: .ίσια ι..ι.....ι... , σ) νέπαινόιο: άιβέιιέΐο,

ἰο/ἱιοἐαπιιιι· ιππιὅπιιιἰά |ιοιιιι·

°νιιιιιιι.ιβροπαπιαίσι.

νιοἱιιιι· Μι: οοιιιιι.ι: . οσο ίοι:ι.ιιιιΗιωοσωωιι

| ω.. ιιοιιοικιιι οπο οιοιιί ω, ουκ ο Πεο @πιο

ι!οοιιιιι:Ηο .ιι. οιιιιιοι νιιιιιιοε απο μπαι:: Μιο

ι:ε, ουἑπι ΕΜ. ω.. ίσοι οσοι; ία! αρΡιοριιιιιο

ιποιοιιιο , ρτσ οιιιΒιιίι!εω ΜΜιιΒιιε Γοροιιωι.ι!ι

ΜΜΜ ο νιι·ιιιιιουε: οποιοι» ωι1τιι15ῦι,οΡοτ2τἱ θ·

ι:ι.ιοοίιω ικι:ι:Παι·οιιι ιπίἱἰιιᾶιιωβρἰιἰιίιε8. απο·

ω.ιω...ιο ιοοι!ο ιιιοιιοοιιι οιο.ιιιιι.ιω π! οροι·ιι Η

Οιιιμ.Ηοι: Μάο @απο οι! ι:οιιιοιιιιιο, ω πιω Με

οπο: ιόει:ι!ιτιιοι ίὶοι ἔι νιιιιιιιΒιιείιιίιιθε ιΜΗιι&ι,

ιιιιι Μπι! απο ι:Ιπιιιιι.ιιοδο·ΒιοιιδιοΒιι:ιι!ιιοιιιι θα!

απο οιισσττι1ριοεοτταφρσοτιιτ.

Ρι·ιω:ι ίσοι. .ι6.....ο.4ι....3 .μ.μ.62.ωι.2. Βικ

ι°ισ.φ4Μί.4..επιθ.23.δ.Τβ0.1.2.οιι.68.ιπι. ι. απ».

£'ιωπο.ΜΜιιι.ιοιά. πιω..." 3..ω.ι. Μ.. ιο·ικ.ι.6· α.

Βοπ.ιιιιιι.ι&Μ.1.ο.έιθ..ιτι. 14ο. ι .Κω!ιατ.ω·ι. 1 .θα ι .

..4τεοπ.47Ι.2 Ρ.ι!ιιά.οκ.:..ιτι. 1.ιιυισΙ.2. ώ· 3.0φ7°ισ.

. πι. Ι.σιΜά.1.υαΐιπ.1.2.ά.5 οκ.8.ριιιι. ι.διω·ι:. Μ.

1 89.

πωπω».

κί!επ.

6.άσ Φω.έι.ι.ι·.ιρ. 1 ο.5]Ιιι€..1.2.ιμ.68.αι·ι. ι .·διο.

· Ρω.Δ..... Μαι. Υιι·ιιιιι:: ἰιιιυΓοἀειιιυι :ιό ιοᾶο

ο86ιιοιιιο, οσοι πιο Μ] ιοΜξωι!ι1ιο,86 ιοάιἔ ρα

ιιοικ!υιτι.Ε ιεο ὰοιω ιοιρίε ιΜΠοΒιιιιιιιιιι ο νἱιιιι

πο... ἰιιΪυίἱε :Με ω. νίι·ιιιε ιέθ: . εμε οιάιιπιυιιιι!

" :Βιοιιι!υιο, ..κι ους οιιΠοοιιιι· οι! ροιιιιιι!ιιιο·, 9ο:

προ.

Παπά.

οιιιι:ιιο θιιιιιιιοιιε82 Ε.ιοιιΙιιιιιοικπαιιιιιι!Η:π.ιε.

Ρυπόιιιο. Ητιιτἰ£ἱ. νἰιιιιιο: οροι·οοιοι απο: ων

:Μαιο 8: ιιἰίὶἱιιιι; σο... απο ΒιιιιιΠο 8: ΜΜΜ: οι·

εσάοοπ ιΗΜο8σιιιπυι ἐ νἰττιιιἰΒιιε.ΐοτιἱιυιἰ·ο Απ.

ΥΠ.°τι.Π ΓιιΙΙ:ιιιοι·ροι·ϊοοΙο ωοωι, ω! απο· ιι·ιίΒιι€ι;

?οιιιιιιι·Ιο ι!οιιιιακοω Ι:.ειιιίέι.-ιάδοι.5. ΠΜΜ όρο..

ι Μ!. !.ιιιιἰιιιιιὲ.ι°ἔ οιιιι/Ριδι'ισ δυπ:ὶ!ῇ , ιμοπέπιπ .12..ιΙ.....

191.

ο. τω.

.Ηιψαιμο »οποια !ι|ἱι ...........ι...... μι!. νοι!ο άο

ε... ι:!ιειιοιιιι· οι:ιθο·οιο νιιιιιιοε, φπα πόιι.ιιι:ιοι Με:

.το ιικΠί1ε οοιίοιίιιυεήοο οροι·.ιοι!οιο. -

ο· Γυιιοαιο. .5'.'Ηο. Ι)Ποοϋιιο ιοοοιΠε ριοροιιἰο

μπαι· ιποιοι·ι : Μ! ιιιρΙο:ι .ο ω......... ιοοιπιε ω.

»οι

πιοιοιἱ Ρτορ0ϊτἱ0ο2Επ.-ΜΔἱοτ. ριοΒ.οιιιοιὸωο.

ιο: ιιι-Μο. , Μιιιὸ ροιΡοιΒιιοιΕ όιίροϋιιοοο .Μπι

:δ .....ωω ριοροιιισιωτι: ριιιί:ιάιίιε απ. ω... .σε

ιΠΐροβιι.ιε ιΜι:άρυ!υε οι! ιι!ιιοιι:ιο Μοειίιιι άο&ιι

&ιιιππο οοριοπι1πω.Μίοοι οοιιΒιιι.Μιιιε.ο.Μ

@πιο οριο :Η ριιιοὸ πωπω! Μ» ουωιιιι.ιιΔιιοοο,

....ωω.. ριιιι!ιοιιο ιιοιωει ιΠιοιδιο , άπο α&υεδο

“δικα ιπιιιιοΙοι:2. ὁ Με”. , ?Μαι .ιωω.. ΝειΠε Π·

!οίΙ:ιιιιιι , οιιοοιιθιοωοε οι ειπε ι12ιιιιΔι11 οιια:ι!ι:ο

ιο5;3. ροι:ι.ιΗιιτι ιιιίΠοιέλυ δ.: ιιορυΠιι $ριιιιι]ε δ. οι!

..............Δ.ω ι.....ω. δ: αοοΙΙιοικ ι Ριιωο ωο

ιοιι ιι:ίοοιιιΜι νἱιτιιε πι1ωΠιο: [οι:ιιιιόο «Μαιο

Ματ.. ιοιιιο ι!οοιιιι: ΜΒιιυ.ιΙο.

Ε”ιιιιιΜω. ΌιΙικ. Η. Ωωειιο “πιτ οι:οιιίιι Μποστ:

ι:Ιοοιι,επ ιΠο @Μια π. Ει Υ89ππεριι [αμα απο διψά

ικ.ι Βοπιικι, εμπι... βρισκω Θ· ικιά!ιό?ιιι , δράσιιιιι.ι

αυιβι] ώ·βιτιιικάιπιι, δμι·ιικιβέιιιιιο Θ· μιι.ιιι:,σ·

τιμώιι οι.» 5μ»·ειω :οποιο υ......... δω ιο οικω.

οσο Μπι Μπιτ" ωωιω ιιιιιιίιιι 7. άπο οσο δι Ε·

Με: οιΒο άσσο ιΜΝοειιιιιιιιιι ὰ νιιιιιιιΒιιι. ωιω1ι.° Μ.

Ρακό. Ρ..ι...:. διο. (Φριιοίι;ιιιιιιοι ΔΠἱΒοΔιἰ ροί- Ρ“αι

61ο: ιΠίιιιιιίΠ πᾶσι . αΙΗ8ική ι:Ηικι·π ο.ιιω&εω· '

οίιιιε:ει ε.. ἱιιίἱἱε εΠϊΒιιιιιι άιοοιιι ι!ΗΠιι&ι ΒᾶΠ$ώ

ιιοΗΒικ ιιιιιιιιιιιο; ι:τ80 δ: όιίΠιιᾶι ΜΜιιιι οι!»

ω... νίιιυιιιιο. Μ.ιιοι οοιιίιιιι ι Μι: «ω... ροίιιι!ιιτ

Ιω.. ριοιιιι·Ιοοιιιι Πει, νι οωω. οικω! Επι ρά

Πι ἐ ι:ιι:ιιιιιια οοοωιοιο!ιιοι θεοι. πω. ι..€ωωιι

"οι... ιιοε νέιιιιιοε Τοι:οΙοε. Ωω·ι!ιιιιι!ιε 4. ε.. Ρο

ω.. Μαιου 8!οιἰο , νι οιοοια Με ι:οοιωιοιιιΠιοι

ορειοωιιι, ρστ ριιοι:1οιιιιοιήιιΐοι:ε οι: Ρι:τιοιιικο

Μ. Μἰοοι· ιο ουσ .κι ιΜΕι:ιι!ιπ , μοῦ. .πάω οοιι

ίοΙιἱω ι!ι!Νοειιυιιιιιι οι ο!.πο&ο , Μ! οι ιοοιἱο ..ι

ιιιιει:ιιι!ι οϋιε&οιο ι (Η οριιοιι ριεεισέ: ο: ωιιω

ᾶιι 8ριιιιιιι δ. ιὶἰοἰι-ιιιοἀιιωοροιαοι!ἱ ι:ιιι:ει ο»...

ηη..

Πωλ ?Α8

Μ».

·&οωι!ιιιιιΓιιοηίο.ΓοριαΙιοιωοιιω, ωεω..ωω ·

ιοιιιἰιω ι·ι:εο!έι όιοἱιιἄ. ΕιΒο , ω.ω6 οΜοάιιω

νιιιιιιιο,8: όσοι δι Μαιο , ει!!ιιιο ροίἶιιιιιἴρεοἰο Μό

ΜοΒιιι,ροοοι ι!ιΗιο&ιιιι: ιι:οι!ιιω οροι·ιιιιόι.%

(Σ.οιιΕι·. ι.ι.ιι "Μο/:οιιέ 7. Ει!ω.ι.ιρ.ι. ΒΙΙΗοΒιιἰι

νἰιιιιιοω Βιι·οιι:οιο. οικω 8ο ι!ιιιιιι.ιω ορρι:!!ιιι , .ϊ

«πω. οιόιικι·ιέ?ι, 'και ιοοι!υιο αυτώ» οοοιιιι·ιάΕ

ι!ιιιιι·ίιιιο. @πιο «πω. οποια ω... Μαι: οι»...

διαιτα οροι·αιιιι :Μάο Βιρια!ιοωιιοο ιικιιι_ι·οΒιι

Με. τιιἱοιιἰ8 ιΗιπιπο.2. Οίκο νιιιιιιοει!.ιια Ποτ Βιο- χ9$ι.

Μπι ιιιιιιιι ωοοιιιι: οροιιιοι!Η1ι.ιωιιουο:. ποο ροί-ο δυσππιβζ

ίσοι (ο οιιιοοι!ειο ει! ωοοιιιοοροι·ιιιιάι·ιορια-Βυ- Σ

οπουιο. Ιειιιιιιιι! Μπι: ι:ιτισάιιιο οριεταιιιίι ποι:ι:Γ

ΜηΒιιι·οι!οιπ ἑνἰιιιιιἰοιπ ιιιιιωα.. `

διι:ιιικ!ει τω.. ιιι8:ιι , ιὶοοιι ὸἰίὶἱοΒιιἰ ὰ νἱιιιιιἰο '96

Βυεἰιιἔιιίἱε:Μα8ψ.Ιιι 3.86Π134 αφ. 1.άΙιι|ϊάοι·. Μ. ι. Μ".

3. ΜΜΜ Μιά!. ι ποια. Ι·..5`σσι.Μ 3. άΙΠ.34,.οκ.·υπο.

Α!Μαι» μ. που εΠοιοιιόο : Κιιύιο.οκ. 1 φ'. @Μή

Μπι πι! ι!υπ.4;9ούι·ιιΙ.μ.οπ.οτι.2 ισιιι.·Ι.2. Μπιοι.οπ.

ΑΙιικι.ιμ. ι .ι·υιιιΙ.2. Ρ:|κι2.ιιι.φ.0π.Βοσβσ. απ. 1. ιιιιί

Ποστ ι!οιιιιόιθιι18·ιιαι Μήι·ιιιιιΒιιε ιιοςυιΒιι:,οοιι ..ο

ιι·.ΐιιΠε. [ο ουσ ιΜΐι:ι·ι έι διοιο;ουι, είπω οιιΠο: @έ

ηι.“ Ν

0Ππ"Πυ

> ι

Με." ιοοιιι|ι:8 ἱιιἴιιἴιιε,ι!ιιιπ ω.. ποο ιἰιίὶὶοειιιτἑ - ϊ

ιιιιιιιιιΒιι6,οε που σειιωε..ιι.ι. οεοιιΙΙὶιἰε;Όαῇιιικ.

> 1.2.ιίιφ.89.εφ. 2]ΐικιι| :σου Βιιπιπ.ιπ 3.έι/!.34...μ.

ι.ιιιι.9.ι!ιιοιιιεοΙιιοοπωυιε3.ο..Μ:.44..σπρ.2. ιππο

ἴο!ιιιὲ ιιοΒοι.ι!οπιάιθιοΒοι ὰ νιιιιιιιοοε ιιπΙοίἱε.

· Πιι:ο,οιιω:. Γοιιι.ι!οοιιιιοο ιιιιιωΒω ὁ ...ω- ΜΜ Μ)

ιἱΒιιε-ὶιιίΪιΠ:,οὶίἱ μπε ι:οιιοοιοιο. νίιιιιε ω. σου· ω.|πε"”:_

ποιοι· ωοιιιιω οροιιιοάι οιιΠοοιιιιω 5 οοιιιιιο κια-μ... οι"...

το ωιωιΔω..ωω. ροτροου!ιιιιι:ω ωιι...6ιοω οι οι... ω...

ιωριιΠιιιο $ριι·πικ δ. νουε .ο Μιτιοουε ΗεΒιιυεβ· ”ψμ°

ορι:ι·οοε οκ ριιευιιὶ ιοοιιοιιο οιάιο.ιιιοδρτιιιΉ8. :::.””,“Η

οἰιοπίυιιιο οωωι..ω, Δω... κήποι; ορ:τωε οι: `

ριαιιἱἐ ιοοιιοοι: αιιιιοιι!ιο:Μι οι ίοριιιουιοιιοέι

ω... Μοιο οοἰοᾶυω.ὸἱοὶιυι Βοιν.:03. τω:: θεοι

ιρ7.

ιοτ:ι:ιεο ιι€ριοει:οοι:ιά:οιΙο :Π οιίροιιιιο.ιιιοΙ·ιιι Π:Ριιιο ίσοι γιιιιιιιε ιιιίοία , ιιι: 'Ι ιιιοΙοε. Ο.ισμ

Με



Ϊ 18ο

τ ε σ.

Γουέικ».

Δ ....
κ” Έσπασε

Δία».

πο!.

«Η ε..

Ηεπτέεζ

502.

αίσ δ. Του.

Έκπέωο.

39?

άσε, ίε!εοτοι, εσοο!!οο1. οποτε , ίσττίτοσσ, τ!οοσε.

Νστοτοε ίερ!εοτίε σε!!Βοτττοτ ε!πιτίοτε,Ισσ 28. Τέ

ευπ Βοοεύού,ντίσοε ο!το!τε,έΡ|Σε εθ/ιϊμσκετα :ίσο τε

[Με ο"..."ο.ρρταφοεττο , σοκ οσο ίο!ίτοπ Μετο

ττετο,ίεσ Μεσα οίίεάοοι "σε Πεοοπ τοε!οσττ : σε

ίἱεοετοτ 8ε ίρεε,σοεε εί! εοστίτσε ετ8ει ίεἰοίοτο. Ιο

τε!!ε&οε σεί!Βοοτ Βσεοε :Πειτε .ο.!οτε!!εάοε ο ει:

Ρ-ί:τίο[6. δισ. ό. εί!ε!τεσ οτοοσ στ!οετοτοοετοτο!ίο,

το! ί!σεε είπε ρτττοε τεοε!εω.δετεοττο οι "σου Β

σεε είται εε, εμε !ιοτοεσοισσεσοεοοτοτ εκ :εσε

!ετίε :ί!εοτ ίε!εοτίε εί! είται εσοε!οί!σοεεσεσοάσε

ε:: ρτίοείροε οετοτο!ισ. ()σοί!!τοοπ σεί!Βοστ στο·

σεοτοιοι,σοεεηβε Ρίπίεβ 6.Ετία.5. εί! οεισττοε εσο·

ίο!ττοοε σε σ8τσ!!!!ποε. τω” σωστο: τοί!ττοιτο,

σοαο!τετίοε Με ασπρο. Ρσττττοσσ εορτἰτοὶτ ἰσ

ίσο: νΞτ·τοτετο ίοτιτποσίοτε.Νστο!οε σωστο ἱτορστ·

:εποε τετ:τεοετοοτίο : !ισοισ εοτο: ττο:στεΒεί ετττοτε

ρείοσοεε είπε σε!εᾶοσὶ!ἱο τετορετειτ, Ρβί. 1 18.

' (:οποΧε :τοποσ πιο απο: οποσ.

Ησε ντττοτεε 7. σοοεδρίτττοεδ. στεο!ε οπστἱσοε.

εττττεστσἰοετἰἐι !τοοπτοεο: εοεοττ τισ εκεε!!εοοί!!

τοσε «πάω τοπιο ίοοοε ίσττοε!ε σσίεδίοο: εκει·

εεοσσε,σσοσερρε!!σοποε,ε:τ 97ε!0.2.Μ07οί,εσΡ.36.

Ώσπου» φησι: δρέτίτι!.ε , @Δερείου ποσπτωοτε

..το Ρτιωίσοττατο, ιΜπρεπτοτπτω,[επιττωίάκωι , στο

τίατο[στωετ:φ/Ξώ·. δρο·τιο: δ. »που ε.π:ιαστάτοατία:

Μπάσο: ΜΜΜ” οι· εοοπτιοο8οίο σκεφτο ιαπωωεοτε

"εισαι το ωπω» ,στα σο·ικττίσε: :επρεπε : οσε «ο,

οί: εἔι τοσττσοε ντττοτεε ίοι·οπιοτοτ, σοτο ε!εοεοτοτ

τισ “Με είται ίοοτο ίστοιο!ε σστε&οοπ ρτεί!σοτίβ

ί!τοσεε!τετεοσσε. Ροοσεοτι. οο!!οε ρστεί!: οί!!Βοστί ο

οᾶοε στσρτίοε σσοστοτο , σο! οσο σσίΠτεττττσοτ

ο!τεοτ ει; εοοοπετοττε ντττοτ!!ποε 7.Ατ :φοτο Μοσο

τοεοτοο: οΙΤεεεοστ,σσοτιστί!!οΒο! ε νίειοττοοε,εί!;

τ.1οτοσίοεοετί ΡσίΤοοτ οάοε τι; οτοοσ! σσοστοτο,

κι: οεοοειτοτ ε!!ε! ο νίττοο!ποε. Μετστρτσ!:.εκο

οπἰοοοσσ ίοοστιοσεοτε ασοετίστίστοο1. _ η

Ροοσεο1.2!ίσο.ίε!ίοτο εί!;σοεε!!!σετ.ο. νἱττοεε:τ

εσσετο οποτίοσ, ουσ ίοε!ίοττε :το ρτσίεοοεοσοο:

σωστο , !οε!!!οετ τισ σροσί!τοοπ σωστο νττοοσοτο

,ί ει!!σε1οτ οσο ί-στετίἱστ τρίετίοί!!είεοε, Η οσο οσί!ετ

εσοττοτίσ τείτί!ετε) !οε!!οετ τισ ο8εοσοο:,σοεοσσ,

8ε εστσοσττετ;δεσσ ροτίεοσοτ:ο , ε1οσοσο, δενω

ε:τρεσίτ.!Βίτοτ· οσοίοοτ στομα οσε σσοε τ. νίκο

ττοοε στί!:τοε!ε ρσοεοσο. Δε! ίεεοοσοο;ι Παπά. οσ

8ο , σΡετστί εοοπ σωστο σε Μοτο! ατοοετε στί!το

άσσο ίρεετε Ιοτσίτοοε ,_ίω τοοτοοι οετίεά:ίστειο

ίσιο! εοτίσεο: ίσεε!ετο.ίξττο .4ΜΠ. σεξ-τω 3. Ρίο.

στίοτο εοίοίσοε ντττοοε :Πορτο επρεπε! σε!ε&οσί..

!ίτεε.Εί!: .ο. σε!εάετ!σ ί!Βοορο !πιβίτσε οετίε!σσιε.

Βοίί!ττ. Νσοετεσ σωστα σε!εσεπίσοετο Ροηεο..

ο σοε είε ε!ίοοτε τοοττοεσ τοττοττσοε ετοίμου”

σοτο Με ρσίζίἱτ είίε εσεεε.οε ειοτοετίεε!:τ οε!·ιττίτε,

σο: τοστίσοτε δοττ!ιίτε δ. .οο!εττοοπ οσσσετσοσοοε

εκεἰτεοείε, βε οσίοοσοττετ Εοοσεοπε δ. Τω.τεσε

στσ!πιτ , εξ: σεσετε ρετίεῷἰστε σ!ίρσί!ττσοε τοσία!!ε

στίρσοτ , σοσ οτιστσεοσσετίες!!στετο ίσττοεοε τοσ

οετ. δεσ !οτέεεοοε ρ.το!:ητοτοοσο εί!: Ά δρττ·το_τω 8_

σεεο!ίετί τοίετοάο οπσοετετοεοτεο: οοοποοοε ασ

Ρετίε&ὶστετο σε!οτο είίεοτοσττετ, σοστο ρσίΙο γῇ

τοείτιίοίερτσσοεετε , τσοιοτο σε! ρετίεσείστεο:

σεείσεοω!τετ.εσ οικω οσο εί!: σροε οτισττο ίρεετε

στί!τοσΕσ. ίεσ ίοί!!εττ Ρετίεά:ίστ οπστίο δρίτττι!ε δ.

οστοοεοε !ιοσττοτο ντττοτίε στ! ρετίεάτίίΞωοτο

ει&οιο τοπιο ίοετο ίρεετεοι. δτεοτ τοοε σεβετ οπο.

ρο!οε σοτο ρετίεδτίστε σιίρσί!ττοοε ίρεε!ί:τεο στ!

Βεοε εερτεοσοοε οι.σΒ!ί!τι σσε!:ττοοοι εεεεσετε,

ί "Πέ/ο δ: χ!Χ Ότ· θεοείο]:ο&ίτοοίτ. .Μΐέο Ρ”Π.

οε!εε 4. .το σοτο ·μεεεεό:.Μι2. ίὶιρἰεστἱε , ἰοτε!!ε- εεοσεοτ ίρεετετο ,_ σεεεσεοτε τοε!!σι! ρτσϊίοίσοε

σσεεοοε. Νεο" εσοοτοείι ίοοσοτο. το . ..Εεεε

.ο. ἰο @Μισο οσο το ί:τσεε,εί! τειο1εο ίετε ο !οίο

τ.. σε ϊ ίσετο σστεό!οε,σοε: οσε οσε ετεστοποε, πο,

το.οηί.20.ρο. τ. σε ρτστοσε ίσοι το (ζοττί!σ ετησ

τεετοίοίω 7. 8: εσοίεοοεοτετ όσο; δρττ!ιίτε δ.ίσ!ο

πείσω 8: εοοοσοττίσοε ε! νοτοοσοε στοετία.κ·

το! ν!τ. Με. Με. Μτω.ΑΔ ρτσβ.οεεσ,!τε_ᾶε·

οσε σίΒ€οετοτο είίε τοσσοτο,οο!εί!εοπία!!τετπάσο:

τ σοτο ασ εδώ νἱττοοε σίίετἱτο!οετ.νε! .ο. σίίετἰοιἱ

οτιτοτ εκ εσ , σοσσ ετό!οε ο σσοσ οτσεεσετ οεεείίο

το, ε. ντττοτε οίκω. Ετ εσοττσεί! :τοξο οσο σε:

:Μεσοι όσο! οσο τοετετετοοτ : νοσε τω; ὅσοι οσο

εί!εοε εσ!!ετε στ! τοετεοσοο:τ:8ε εσοίεςοεοτεεοεε

σε: εε! Ω!πτίί!οε οιετττοε ίοίίΤετ.Τοοι στο: ττὰἰσ σε·

εείίτιτίο το Ποιο:: οσο .νετοιοτ εί!εοοε!!τεε πάσο:

το είίε_ ρογίἱεσ,ίεεοοσ οσο οσοι! “οτοοσ @Μερεσ

σει .το !οι!:ίτο. (.σοί!ετ; εοοσεο: .ο. εάοιο ρωτο

' σοτο ρτσσοείτ Βοσίτοε,οεεείίετίσ εσοεοττεοε εοοι

νσ!οοτοτε στ! ο:ιστοε ἱοσε!!οετοτσε.8ε!!σετεεσ οπο·

Με σε!τσετετσε. νε! στίεττοοοετοτ ει: εσ , φωτ

“στο ρτσεεσεοε ἐ σσοσ , στσεεσεπ εκ σωστο τοσ

ττσοε σεεο!τοττ δρττττοε δ. Ατ στα σεεο!ίπτε οποσ

οσο "Με είίεοττε!ττει· πάσο: , ο!!! τοτίσοε οσο!

τοστίοίίσττοε!!ε , σο: τοτίσοε οσο! οισσί είίεοτοτ!ί

τετ στοετίτ,τεσσοσττοτίε το φωτο εάοτο. Οατετοοε

Με οσοοε τοσσοε οσο ερροτετ το!! Π: , νε! είίε

Ροί!!τ. νε! στίεττο:οοετοι· ε:: εσ, τ1οσσ εάοερτσεε

σεοε ο σσοσ.ί!ε ίοτεοΕστ εθ:ο τρίο ντττοοε.νετοτο

οσε,νε σετ· ίε Ρετετ,ίρεείεω οσο οτοοσ ο ίεσ ρεπε

ο άτστεοε τεοτοτο μεσο οπο: εετοσετο ίσ εετεοπ.

νε! σίίε τίο:ίοετοτ εκ εσ,ε|οσσ @Με ρτοεεσετ ο

σσοσ ίσο σττεετίσ τοστ!οσ, σοίοάοίρίτοτοτ σ δρτττ·

το δ. ε! νο·τοτε Με. ίσο ρί·σροσ ο:σττοσ ίστοιε!τ το·

ίἱοε ν!ττοτίε. ω! εσοττὲ:οἑε ίεοτ. νοοτο οιοτοιο

- είΤετ σσοοοε,οσο ίερτεοι, οσο νοοοπ σωστο: είίεε

τ:οσττοοτο ίσττοε!ε σοποτ!σοε ετά!!οοε εσοιοτοοε,

οετορε !τσοεί!:ετε τρίο ε&ίτε , νοτοίρίτοο!!τε έτδρττ!

στο δ. νε! στίετττοτοετοτ ει: εσ,σοὸσ σοοοτο στο

ωστε !οτεοσοτ ίσ!εοπ !τσοεί!οτετο πάω , νίττοε νε

.ο ω...» οσοεί!αττεοπ οστεσει.δτεοτ εθεοε,σοσ σοίε

νο!τ εσοττοτσοετο, ίσεετε είπω σε ίσίε ωστοσο

οε. Νεα! σώσε ίρεειοειτοτ ἐτίο!τι !ισοεί!ετε εσο.·

τοτίσοτε , ρσί!ετ·ίστ αστο σ: οσοείωε 0!:σεΈΗ.

δεσ εσοττέ:τοτο σοτο σσοει .το εσοετί. ΡΟΜοϋπΗ

ρτεεί!εοτίστο ντττοττσοε:νοσεεε εσοίετττ στεοοτοε

:ισ ο&οε!ιετσίεσε8ε ρτεεί!σοττίΕτοσε. Α: ίερε οπο·

ί!εοτίστ εί!: σάοε σττετσοε ίρεστί!;τεοε εσσσίεάο,

σο:!το τεί!ειτοε ίρεείί!εοτοε σε εξω σιτεθτσ,ντ εετ

τοοτι οι σε στοοτσοε εά!!οοε ε!τττοσ τοσσσεετίοοε

τ5!ποε ε!τ·εει Πεοτο:.τοτο σοτο οπο” τιάί!ε τεί!ε;ττ

τοε!οσττοτ οι !τε!εττο κλίκ σττειξ.!:ι, σοσσ Πε σίὶεο- ·

η;;;

«δεσ μηίω.

[Με.

πο..

πω.

Π.Οδ.

ΣΟ?

ε.σΕξ

κοψω”

814: "|ΐι

:εἰ ΜεΙωϋ

σσ.Ητισττοε οτσρστττσοετοτ σεζ!!!:οε, ασ σοτο ε!!- Με ίπ 6.46

ετεοσσε τοίοοσττοτείεσ 0ο1ο!5οᾶο8 σ!τε&οε οττο- Ψ “στ”

τετ οσοεί!ετεοε οστά! , ντττοτε ετοττο εροττοετ σο:

οεί!:ετε ίοτίοίΞοε: στσρτετ φωσ Μεσοι· ν!ττοε!!τετ

ἰοτεοτοε ε: νσ!ττοε:φο .ο.!οτεοσίτ οσοεί!:ετεπ1

σστεσΗ, Ποιο! Μοτο τοτεοσττ οσοεί!τπετο πάση

οσο ἰο σστε4.ί!οοε τεοσίτ. Ετ8σ απο; !·ωσττοε εάίτε

σττεε!! ,μαπα οσοεί!ετεοι οσ!εᾶἱ, νίττοτε εοετο

εσοττοετ !1σοείὶετετο ..στο σοτέ!! , σ σοῦ !ισσίτοε

ίρεείίσεοτοτ νε με ,ε ο!) σσίεά! οσοείτεττε ντοτσεσ.

Ετεσ Μεσα !ιασττοε τοε!τοειοε οστεοτοιτο στ! Βοοε
ί!εττετο σστε&τ , σ τοε!τοττο!τ ετοιοε τισ !ισοεί!:ετεοτ

στσοε. Ασ 1. εσοί!εο1. οεοσ,στίετίοιεο ντττοτίε σε·

τοοο .το στστοεττο είπε τσεοε σσίεάοοπ ίστο:οι!ε,

είίεεί!εοττο!ε,ίεσ τοοττ!ο: εεείσεοτε!ε , νε!τοτίσττε

οπίσττε τοτεοίτσοίε σε εσοετοε ορετεοοε; νε! τοπίο

σοεοσοσοσττοε ε!! στοετίο ίσεετε:δεεοε ειοεοσσ σε οσστ!τσττε, στο τοετοττε τοεττετοε εττεοσο:τω , το:

Με ίσεειε στοετίο οσο ό!. Τοσο .ο.εεσεο: στη». σε !ίσετε!!τοτε 8ε τοσεοτοεεοτίε ίεοείτε ντσετοτ.9.

Ποο ίοίῖἰειτ στ! εττοτεοσεοι οοετοεοοετοε τοτττι τ νίσε.2.σ.μ.134.τπ:.1.οστ. ν!›!σσεετ, !ίσετε!εοπ

ΠΟΠ

σιτεδΗε

2°90

σέΡ7ΪσΓί!Π

εοο1ΐρω.



πρ. Ματ. ο.σωτ. τ...τε.....ο. .ωε.τωτ ο έ... ~

οσο .το ο:::2ο:Πεοτο εμ::οτοτο στ! ο6τοτ::.οοο τΙε- ρταίορρσοοοτ τΠοτοετ:: οτ:τοτοτ.::, το τοξο:: σο::

Π: οτ Μ: ε: , οοτοοτ ντ: οεεεΠε ετ! σε: Δελτια:: τοσεοἱ- εσοετρ:οι:τοτ:ετεσ Μοτο ντ ροτττε:ροτε Π:ρρσοετε

Πεοιο:ΕΠε τοτοεο τοοεο:Πεοτ:: :ο ο.:οἰτο,οοἰο, οι· τΙεοεοτ ο!:οο.:ο: οποιοι:: , ΜΡ:: τετοια αοετο.ε

ο:τοεσρ:έι ρεεοοἱο, ρετ εΠοεο: οτιο:τι:ο: εκετεετε τοτο::οεοτ.

ροτεΠ οθ:οτο τοερο:Πεεοτίο, οι:: .ο σάιτ !τοετοΙο- δεεοοτΙο Ποτ. οεεε. Ματσε. Μό. άωτο.εερ.13. Ν "σε

απο!
“το (σ!ο ττοεοτ:τοτε ο:ατετἱτε ο:Π:τ:το:οτιτοτ. @οσο τι τ9.δω·Μ.τ.:.μ. τ το.εατ.3.5.3. οτί ω». ς9ο.το[Μ ,ή ΜΜΪ

οποἱτοενετοτο εΠ Πε ο.οεοο.ο ἰοΐοΠτ, οοἱ ρετίε- εο.Γοοοεο:. Π νιττοτεε :οτ-Ματ οάο:ε ο ετα:: Με· Ρ · '

άτστεν ΐοοτ ::ετ:ο:Πτο, ντ ρστε οι:: Ι:οοεοτ ίε:οΠειτ τεοτ,οεεεΠοττο Ποε τεοτρτοο: οσο οεεείΐαττο Πο- . .
οοτ:ίετορετ· .ο. Ποετεοτ. Π:τορετ εΠΠεοτ απο ετρττο,

 

 

...:;:Ζ_ ροτεοτ:ττΠ.Αο ::..εοοΠτ.οε8.ποτεε.Οοιο .ο. ο:σ»

οπο". Δ... :Πε σρετοοο: Π:ρτεοοο:τοοεοσο νοτἱετ εΠεο- τ:ο:ο ετ:τ:Π οεεεΠοτο ίειορετ Ποπ:: εΠ`εᾶοο: ρτω

τΠΠτετ οᾶοτο , ρστετ:τ :το ειοετο νίττοτε :.:τω οπο. Μ; οσο ΐετορετ ντττοτε: :οΠ:Πο Π:οτεοτο

ρτσΠε:Γε::τεοετ .ο. Γε ποιοι:: ε:: ρατττε ρτοοοε τοσ- ετττ:ί: εσο:οο6τε.ΟσοΠ::τ.τ. «τε Ποε,ττοποσο εΠ :ο

ττσοοδρ:τοίο8. οι:: τοεοτεο: οοτοεοετο: :οσοετ :το οοτ:Πσ,οεε :ο νΙΙσ οεοτσ. το ουσ “απο ε!! οποτε.

οάι:τ. νἰττοτοτ:: . οσο ΐετοετο τερο!ο ά:Π:οτΓΠε8τ ε. Πε Ιοο:ίοε 8Ιστἰο , τρια! οσο εσοτοο8ττοτ απο

πωσ: ::8τοτ!τ οοο:οοϋ,άερεοοεοτετ οτ:οσ νἰττοτεε ΕΜΗ: νία, στο; εΠεεο!εο: ετ:το τοττΑΡετττ8. 3. Πε

·τοΠ:ίο ορετοοτοτ;·οσο επ ροττε ἱρΠοτ εοτοετο οετοτίρετ,:οτε:·οοιοοΒεστο οοοι:οτοτ οοτεροι.

` οᾶοτ,οοι Ποε νοσ,Ποε εΠσ τοοοσεπε:τετοτ . ίετο- τἰεοοντβοῇἐῖ. σίτεοοετο.Νσο :8ἰτοτ :Πε οετοτοΗο

ρε: ίεττοτ :ο :τ!ετοσο:εθ:οο: Πστ:οο!ε νἱττοτἱε. ει. τετ· ρετοοτ ρτστΙοε: ο8τιτ:ο :οΙἱσοοΕ Πει:: τοποσ:

εοτ Μεο:: Ι::ο:τοτ εεοο:Πτοε, Ποε εκτ::τετοτ τοπιο.: Ιοτε Μ:: ρτοοοεετετ,οσο Πει” σε ο::τι:εοΙοτε Γε ίσ
ο:οτ:σοε !:οετἔ:, Ποε οεεεΠοττο, ίεο:ρετ τΠεττοτ το ο: ρτσοοεετετ ροτεοοοε οοοοε :$εττοε|ο ρτοο. Π

τοετο σοἰεᾶοιο τοττοοΙε,ο οριο Γρεε:Πεοτοτ. ο ν:ττοτεε :οτ”οΠ:: εά:οε Ποετεοτ ἐιετ::τίδ Μ... Ποεττἔ

'Π' Πεοοε:τοτ, οο:τ! «:Πεεοόοο: Π: σε οεοτ:τοτΠ- Ποετεοτ , εμ:: Ποεττοτ ντοεοοΠ: οσττ:τοΗ οσο :το

"9"Μβ" οι.. ουσ οοετοστοοο:εττοτοτ ο οπο: οπού. σ&σ ρωτά. Νσο .ο. 8τοτο: το ρτσοοεεοό:ε Ποτ ρτσο
δε:: ' Α· .

Πε.τ.”“ω. ο Μοτο”. ε. τω.: Πε ἴτοᾶτοοε $ρίτττοτ8. τ:οστ ρτἰετετἰοοερεοἀετετ ὲΠοεττοτε ετεατοτε , Πο πιο

τε στοοε::: Ποετοιο νίοτο σωστο: νοΙοοτοτο Με: Πετο. τεεεοίετ άρτι/ι'. ...τ σο.. τ. Ποπ .ο. οε::τ:τοτο

οετ,τείτε $.Του.τ.2.οο 69ο”. τ . οσο οτιο:τοτ , ω: οἱ ρτστΙοεετετ: Πεοτ οοττοει , :τοτε στοοεο: οοετοτο

. νίι:το , οοτοτο!ετ ρτσρτ:εί:ιτε: οι.: ρτσόοε:τ. ΙΒοι:τεάοε; οσο οοἱεοοοοε, ω: ρετίεά:ίΠτο::ηοστ

ρτσρτετεο τω. δ. Βοάστ :ιττοοο:τ ροτΠ:: οπο, Ϊεωρετ,8ε το στοο: Πιο: :Με Πο: ρτσάοεετετ.

τ:οοτο ντττι:ττοοε. ΕΠ .ο.οεστ:τοοσ , σρετιτἱο, ρετ ()σοεεάοοτ, Πτ!ειο οι ίρετο οσο εο:οοετε ετΐε- ”7· Ν

τροπο τεοοίο:ο:το Π:τι:τ::το οεστ:τ. δ: ρετ φωτο εἰ· ετο.ε ο8τοτο:, οερεοτ τστοεο ε.: Πε τεΙοιο:τ ν:ττοττ+ :Φ""^ω"

Πε:ο:οτ ΐρε οεοτ:,Κσω.8.#κ βΙοέβέϊάβωοτ. οι:ε:τ:οτιτοττ: ρτσ τ:Εοετίο βετο, οι" τΠοετΓσ Πιοἰε·- "ψή”

ο '._”· Ε'το&οε νετὸ (οοτ,οοεεει:οοοε οσοτι σρετο,οοε ᾶσ,:Ιἰςοε εο:.:οε:οτ το νοσ Ποτο,::οτ ἴοοἰεᾶσ, ς:ι:ο

ε!οιοεοτ τττ:σοετονΙττο::8ε οεΙεά.:οιΙ:τ.ΓτοΠοε.ο. οσο ττοοο::οτ :ο οΙ:σ Προ: , νε! Π:ο:εξσ.Υτ !:.ιο:εο

Μ.. :ειτοτ,οοσό νΙτιο:σ εοετοστε όεεετριτοτ.εοο: το ΒΙστιο εο:ε:οστ:ο Ρ.:τττο.οσο ετοοοε:τ :ο ντοτει:Π:τω ~

τοοτι:τ:τοτεο: ρετοεοετ:τ, οι:::οάαο: το Γε Π:οο:τω :Ποίο ετ::οοοτιο οστοιοε , οσο ετοτιο::τ τοΑοεεΙο:

τω:: οοοεοε. Ρετεοἰο5οοο|οΒἰοτ11 Ϊτοᾶοεἰο ἴρἰτἰ- Πεοτ ε:Ιστ . 8τΙοείσοτ οΠτ:::στ ετΐεθ:οε ο.οωτο

τοοΠοοε, οπο.» τ:οοει:οοοε σρετοτἱσ οστοίοο, :με δείο!ε,τ:οστ οσο οοοεοτἰο τεΠοοο Π:οίεά:τ. ' ·

οτα ει νἰττοτε, ντε:: :ώστε απο ομ:ετ!οο: τ!ε!ε&ο Πεκ: εσοττα ρτ:το::το :σοἱο οσο εΠ ρστἰστ τοτ:σ ”8· δ

τ:οοε νΙτὶτοὸ ρτσεεο:τ.α:-τε Π ρτσεετοιτ ε:τ ρττοετ- .ο νο:: ντττοτε , οοἐιω το εοετετο. 60τ:ττο ίεεοο-· 8"“”,”

ρἰσ νο·τοοε ο::τοτοΙο, τ::ειτοτ Ποιοι:: οετοττΙ:τ.; Π τ:οο::τ:οίο οε :οτ τοοετΠτοτ Παοκ, :οτ Π:ο:εά: ω..

ε: ρττοετρτο νἰττοτἰτ Π:ρετοτ:τ. ά:είτοτ Πτοάοε ' ρεάττε ο::τοτ3εε ρτσρτὶετετετ τ οοἰο Με οεεεΠοοο

. Προοίο δ. ο ουσ στοοε άοιοτοσρτ:τοοιο, άσο: ετ::τιοεοτ .ι οιτοτ:?ι, σοοοάσ :ο οοσοοετ [του. δ:

οο:ο ρετίεάοτο ρτσεεο:τ. ο ' ίοο:ε&0 ΦΠ εατ!εο:,ντ εΠ εκατο νο: 8: Ρ::ττοε, Α::

8εΠ έ: οοτο:οο. Οτοΐο .ο. οετοτ::Ιο οσο :τ::ρεο:το

5 Ε ο Τ Ι Ο ν Ι ΙΙ. η ίει::ρετ Πο: Ποστ εΠεδτι:ε ρτσοι.:ε:τ; ντ εοοΠοτ ιτε

οποτε ο:.τττ:οοο, τμ:: ετ:::το :ο ?οπο Βεοετοτίο::ττ:,

 

- . . . . · . · · . .- δ: τοΒο:ξοτοτ:οποπ ρστεοτο:ο: Ποἱρτσἀοεἱτ_ εΠσ
'48 Φ!”"!” ”(["Β αξί"Ω (ἰΜΜ οεοττο το: οσο:τοτει ΠτεΠε&ιπο. Καττσ:ν;ττετο:

222212' τι 627804 ? _ Ποτοτ,ι:οτΠ:ο:εάοοσονοτο:τ:οτττοΐεεπτο νο:: ρτο· 2

Ποάίοστο τσττοτε , ο το” τοοτί:το ρεοάετ εο:οο::τίσ

Με: Ρ Μο:: Ποτ. τοΠτο:ετ @νέα :.ρ.μ.62. οπο.. 8τε. · οοτοτο!τοω ρτσρτ:ετ::τοιο.

τω;"Μ^· πκοτ.'Π:ωοοΙ. Μοι:εοτοτ :.....ι.. δ. 1Μ!ϊ.οο: Ν`εοοε ε:τετοροι τ!ε εο!στε δ: Ιοεεΐοοτ ω! τετο.

Μαρ.:τοαττ.3.εά3.άοττ.4. Μιά· 3.ρ.ο.6:. αν. Ητο εοἰτο τ:::Ιστ 8: Ιοι::Ποοσε οπου. οτιοεοτ :ο

Σεφ· ο, Ζ_ω2_26_ 4·,μηττ_ Δε. σποτ , ετοττοτ1: εΠε ἰΒοε Π:Ιε , :μια οσο οοοεοττο εετετο Π:ο:ε&:ετ

ρτιοε:ριοο: τετΙ:α:!ε σοιο:οτο νιττοτοιο :οΠ:Π- οποσ :ο :με δε Με Π:οτ εσοιοο&ιτοτο οοιοι:Π

,ω τοττ:,οοο: :το εε εΠΙοοοτ,Πεοτ ρστεοτἱωοο ούτω. οπο: ρτσρττετοττοοε,εοο: φωτ οσο Π: οτ εσοἰοο

@Με τ. ε. Κ::ττσοε. Οκτ:: Πε οοοετ ..ο ντττοτεε ἰοτ-οΠτ, ᾶί :ο τεΠερ:ο Π:ο:εύττε :εποε νετὸ εΠ: απ: ετ:: :ο

Πει:: εΠ-εοτο: ω! ρτσρτ:ετοτετ : Μ: .το επεοττο είτε ©100Ιἰι7©ϊΠῇϊ"›δῖ[Ηωἑῷ0=Π©ῆ0#Ϊ0-νΠ0©0Πἰ0Π8ἱ··

ο...ε άτο:οοε:οτ ρτσρττετοτεε ε ετεσ απο: ν:ττοτετ “Η απο εοφ!) ΡΠο0ΡΙο Ρτοὸϋᾶτϋο . ωΦ 900

τοΠοΐο οετοτ:::.ΑΙ:σοο: οσο (ετοοτετοτ εαοεο: ρτσ. οσο εσοἱοοεττοτἰο :Μο :οπο Μ:ΕΜ.: το οοο!:

ρσττίστοτετ ν:ττοτεε:οίοίετ8τ8τοτ:::ο:.9οοεΠ:ο:-' οετ Π:ο:εάσ δ: Παρ ρετ ι:τΙοετο:τ:σε είτ ροοε:·

τετ ρτορτἱετοτεε 8τ εΠεοτοιιο. Νεο [στο ρτορσττἰσ ροκ:: ρτστ!οθ::οοττ: οποιο ρτσρτ:ετατοο:.

ρτ:στο οι ρσΠετ:στο ΠοΠἰε:τ,οΙὶὲε οΙοειἰο τΠεε:·ετοτ ¦ 5- Το0το4το ε:τρΙ:ετ:οτ ('ερν·εοΙοτ οι ο. άοΐ.16.πτ. τω.

ρτσρτ:ετοε ε:οιοτττοττε , νοΙοοτοτ :οτεΠεότΠε, 8ο ι ο. ει! τ.δΜ.:οο.Ι.εσοεἰ. Ουοτοά.:.:.φωτσ.οττ.!. $2$2° 'το

τ:οστΗ:οετ ροΠεττοε τεΐρεθ:ο ρτ:στο ρτ:.εΐορρσΠττ. []Ϊ”.Θ° 47:.4.οά τ. πο.οι.3......$ο. σερ. τ τ· πο". Ρ η·

Νο ττ.Νσο τεροεττοτ,νἱττοτε5ἰοΪοΪο5 ετΠε: οετοτ:το, όΦ (ΜΒ 0Πωτοτ© ΙΦΡΓΟΡΜ: Ν” Φωτ. “ΜΜΕ

8.'4"·· "ες, τωοτα"κ1οωτοο:: |·:οε :;οεΙ:οε Μοτο ρτσρστ-! Ρετττ:τ. ετατισ[τ φο:..ερ.:Γιε ώστιωτιέτρτωίοέΐΕ

” "οικω γ:Π";"ω Μ.χ.....Β απ:: 8τω: , ε; ρω..! :οι Πέ μι.: οοικτο!πετ μια ο @άπιστοι τοαττοιο.τ,:Ι.

ρτ:ετοτοο: απο ε!Τεοτ:εΐ:. Ετ σου:: νο·τοτετ :ΜΜΜ ΜΝΡΝβηττοττοτ.ΕτρποΙο ρὸΠ εσοεΙοτΗτ .πω

ω;" Ρ=;·;ῇ°ῇΡ;;ῇοΠ°;ἀ:"ῇΠο;υω ΡετΈετ2:οοοω;φη ροτε/ἰ άτστεπικοι :ψ ατο/ιι ά:οτττοττ:: το νοσάο,οου οπο·

Φοὰο ΠΟΠΗ) ςοης:Ρ:“"Μ απ:: Εμης];:ωςητο τη πο· [εβΙ8Πϋ ΦΜΗοωθ' 0Ρ'ϋΙΜΜ.ΐ,4%07'"Εβώσεηε010πω.τ'
Π ρταβρρΜίΒ

:$'ῇ: ο



3.04

ο Β.ίβ. ι- 2212. ο 1)σ.9ινιιία |ΜἔιἰΙωιἰἰ. δσὸΐἰσ-[χ.

ρωβριιοοιηιοιοκιιι ο ιβιαι0$ Ρώσοι ιιοιι" σιιιιβ|ο- Γσι,σσε Με ιιισοοσσιστ ι βιο ιιι ιιιιο:ιοιιιοσοιί,τ ιο

σ·ιιιιοοι·ισιισ, μι· "σώσω σιιισ[οσω ιισιιιι·σΙιι ι·φι!ωπισ οσο ιρΓσ ρισοιισιισι· μοδα σ" σοι ιιισοσοσι·σισιιοι

οδο σι·οι·σοσιιιιοιιη Η” “που ιιοιι :Προιπισφ

-σιιιι|Σιω ιρο.Μο,ριι έωρι·ορ·ισ .

. “Ψ Λο π. Χάο. οσοι ή[οσιο σιιιιισιιΒοε, οικοσ

::ζ::!Τ.Μ &σοι σοιορσισιιοοσιο οσο στ. ιοισιιι8σοοσσι Νεο·

καποιοι "ωτοεο, 8εσσσσο σοιιιισ; ίσο σι·σοοιιισοσιιισι, οι

Μ ιιιισΙο- οσοσο σιισσσ,οσιιισσοσσσο σιοιοσιιι μιαΐοιηιοο

ξ::ιέισ ο;» Φσιοε,8σ οσισέοιε σεισσοιισ.8ισσι .οι σίϊσοτιιι οια

° ο σιιιιοι· ιι οσε ισρτισισισε , ©σιιιΙο001ι ιι νι

σιεξιαισ ιιιιοι:ιροιΡ οοιισσε ορσισοιι· σοσισι€σοσε

οἰσιοσε σοι οσσιισε.Δο ιιισσ. ι:σοΐσι.ιι σσοσσοοι

οσο σοσοισσοιισσ ιιιισιιισισιιι [σοισσισ σο οπο.

“πισω "οπο" ΐσσι·ιιοι ιιισσιισισισιο, Ιω ι·σιισιιι

οι·ισσιισισο:ι σα· οισοσιιι μιση οι ισοισσιιε ίαση,

σιιιΒσοιιε .πιο ιιι οσισιοιισσισ ιιιιοσιι€σΒριοριισσ

:στο σ&ισοσοι. οσοι τιοιιισισοι σο σ σι οσοι»

οι” ισ ίρσ6ισ ιιεέΐιισιο, οσσ ιοισΙΙσο:ιιε ι·σίιισο:σ

οσΙσοισιιε ι ιισσιισ .Πο οι ιιιισισ 86 τσοισσιιε ισι·ιιισ.

Να ιισσοιιισε σιι ΐσ οσισι·ιοιοσιο σ1ι8ιτσισσοιοσοι.

ίσο ιοοιιΐσιεε σιι πιο οιοσιισ,σιιιισοισοοσ σσσιοοιισ.

πιο" Λο σ. ιισ . σσιιίσσ.σιισ .ο. ιο οσο ισροΒοσι,σιο

ι“.ιΜ"Μά τσι· ισο:ισο €σάσισ σοσ σοοιι&ο ι·σιισοσηιτοιισοτι

Εκ σσ-σσισιο, οσοι! ι:ισιίσοιισοσε οισιοσιι ιισσιοοι

ιοίσίσι νιι·ισισε ισοι οιιιισιιισιιοοσε, σιοοσ οσιιιο

σσοσιοισοοι ρισσίσροσοσοι οσιοισοι οιοιοσιιι , οι!

Ποιο σι·σσσοτ,οιισοι οσοο ιιιιιοισε στο.. ιο οοι:ιιε

ρισισσοσοσοι Βισιισιιι,νι οοεσισισιιιρσιιισιρσιισ

οσοι σσισισοιοιιιε , οσο ιισοο σάισσ- οσοσσοι σο

οι. ιιισιοσοσισ:ίίξοι ιισ!σ ρσι·Έσοιισοσε οιιιιοπ σάι

σο οισοσιιι σο σ απο ιοιοἔι.

Ε: Με σ ίσιοσιι ιοΐσιισι , ιιἰιισισεἱοϊοί-σε οσο

οσοοσι·σ ίσοισ&ιοσ σεισιισ ιισιιιισσιι σ οοισ νι άσοι.

β€.βιΣΙ. 2.8ισιισ οι νιιιιιισε Ϊοοι ἰοοιίὶιιιᾶἱε (ιιοισ·

οιιε:8σοσισ , οσίιιιι&σ ίιιιιισάσ , οσιοισιιισι· οσ

ιιισιισι· ι·-οι·οισ σο ιοιιισισσε: ίσο οσοτσ·σΜεισιιξι

μι· οι·σσσισοι, ιιοιι οσοισιισι Βοσεοσ ίσα: οσσ

σοσιτι ισοσιισ Ρώσοι οσσ οσίσιοι ι·σΙισσα ιιιιιο·

ισ5ιοι:οι2. ο .

$ΕΟΤΙθ ΙΧ.

@ο έσβάσ Φέι·ισωπι αιιιιιισοα2 °ι9εί·[ιιο[

μα" έιο[κουσεω ειπα Θ' ο

σηζ

7ίσιοισ.ι ἱσ

$ισβ :πιο

'σκάκι '

|ιώισέΉσο ο

εν.σθοι σ.

διΜοϋ. Ι

ι' .

Β'..σ..

σ”.

Ρ'ϋισσι σο·

οσοι Μ!"

νοΙσπ σ!! ιιιιισσσοισ,οοισοσοιε, ο: ι:ιισΕιΠισ

ιιε. Πσ νιισιισσ οιἴροισ. @ισσο ισιιιοοιιε

“Μ”. σ. σοισσσΠἱσοσισ , σσι·ιοιο οι σιιοο 5σιισισίι. εισιισ

Με ίιι|ισο- ωιοσωωι οσο ριι;σσοσισ ιοΐσοσιισιιι νιιιιιισοι,

ι"Μιιι· Ϊσο οσοι Με οποσ σσοσοσ ιοίι:σοιι Ποιοι ίοίσοοι

στοιισε τω: Τοσσισεισσε, ο οσο Γοροσιισσιιιι*ιο

ίσοισάο ριισσειίισισ , νι ισισιοοιιι εποε ευαισ

ι:σοιι ιιισισσιιισοι Βοσε δ: ίρσειιι οι:σσσισι·σ οσοι.

οσοι:: ιοσιεΙσε.Ροιιοσιο.8ι·σιισ σο: σσ8σιισ σιιι·ιισι

'ποο οποιοι οισιοα νιοέΐ. σ. σι5ο σοοιισιοισιιιστ

σιοΒιι στσιιιιοιι ρι·ιοσιοισ οιισισο ισοσιιιιισοσεοι

σιοσε,σσισ ίσοι νο·ιιιισε Τιισσισ8. δΒ ιιισισισε Μίσ

ί-8, οσοι οι. οποσ: σιιιοἰε.οι ρσιιισιιιστισ οποιο

σι·οιοσιοι σο σΙιιισσοι σοσισιισοσιοιΠισε οποιο,

σοισε οι ρσιιισιοσιισ,σίιοι ισ_βσ Μο; σοιοσ σοε οι

ρισσισι· σΙισοσιο σοσιστιοοσιο:σιΒο Βισιισ, οσιιισο:

οο8οι:ιι·ιε ρσιιισιρσιισ οποιο οισιοσ,σι·οιοσιοι σο

σσσι·σσοοσε ορσισιισοσε οστο ισ οισιος;σσο ιιοι:ιισ

οισισ, ίσο οι:: νιιισισεἱοίσίσε νισσιριοριισι ρο

τσιιιισε. Ει80 σε σιι·ισισε ίσοσιοσι. ιοΐσοοοοιοι·

σο... :οσο Βισιιίι : οσοι σο ιιιίισοιι Πσσε ρισοοσο

ήωπα “Μπι” ι ιο οσοιΙΙισρι·οοσσσισοιοι σεισ

"οι σσε οποσ οι·σοιισσισ οσο-σι : το. ιο οσσ ω.

οποιο ρισοοσιισι· : Βισιισ .ο. οσιοισ|ιτσι σο οσι:σί

ίσκιο σσε ο!» Ριοοοσσισι: σιεσ Φιλοι οιιιιισιο ιιοιι

πι.

σιιιιισ σοε,σσοι ριιοισοι σσιοιι,σιιισισ οι σρσισι·ι. -

|)σσε σσισιιι ιιι ρισοο&ισοσ ποιοι σσσσιοισσοσι

Ισ οποιο ιρΓσισσι,σσ οποιοι: σσε οισοσσσοοσ,οσσ .

:σε οι.. οσιοισιιισι ρσίισΙσιιι ιιισοσσι ι σο:: σσιιιι

σκιΒιι Μισο σισερισσιο σοτισ. .η .

Εσ Με σσοοσι,8ι·σιισιο οσισιοοι ι:σσίσοισισ σο· (Μ... Μ

ισισε σιωσσοσισ,οσο :ρώσοι σοσθ:ισο , σοι ίοιιισ· :ΜΒ σε...

σωσ,σσω νιιιοτσεἱοἔσἴα ιισο σοισισσιοι,οσσ οι!» π. ο· Μιζ

ισθσσισιιο οποσ, ίσο ιιοιι. οσο οοιοσε νιιισισε |ω"·"Ρω,·

ιιισσ στοιοσοιοι· σο 8ισιισοι , οσο οικω ιοιπκΓ 76:σι·ι8/-οσ

οιστοιιι · οισοισισ πιο οενιιιιοιιισ σο σσισι·σιιι οι· έν! #47::
ε και. μ!

ΕΒΠΕᾶΠΟΙ€Φ ΡΩΤΒΟιθοο8ιΠ.%"°[οισ :ση"οικο- #)"|ι_

(ισ οιιρσι·σίι οσ σοισσσίοσοσ ισοιροι·ιε ιρΓσισιο ιιισ

οποιο ισί-Ρσᾶσ ει·σιισι.Ει ιισιοσιο οι: σιισιιισισ.ισ.ε

οι σσι·ισ , σσιιι 8ι·σιω ισίσοοοσ-ιιι οσο ρισσσοσισ

ισοηισι·σ: ὶοσιιι ίσιο ισοιιιιοι Βι-ᾶσισε οσ ιιι-οσο

σιι·ισιισσε ιιοιι. οισοι!ιιισε. 8σιισΙσίιισσ ι8ιιιιι

ώσσιισιισ ίσΙσιο ισοι·ιιιΒιισι :ιο οοσσι 8; Γρσοι,σο

ίιπσιοσιο @πιο ιοΐσοσοσοσ ισιορσισ ριισσσοσοι.

ΡΙἱιοσ ισοι. οσοσι:Βοοιικοιι.Ιο 3.οιβ.:ι3.ιιι 02”Μ

ισ.ιιιιιι ιιιιισ.6.ι9· ιιιιι.οιβ. μ”. ι.ιιιι.ι..οσ.3. ΑΙΜ".

«ιιισσ οι σ. οιΩ.36. απο. διο!. οι 3.ιι.ρ.38. ι87°Κ.4.

2.‹ων.ω 4- ιιίιβ. οι ο78.10.404.1 .Φάσο σ.3.σσικΙιαβ

σ Οάισιιι.οι 3.483 «πο. σο σοιώ. ιιισσ. οι 3.οιΠ.

26 οια.€ΜΑΝ!.3.Ήο0°Μ.ιπ 3.άιι7.36 οπο. στι. σο..

»ω οι 3..ιισ 56.Μ ι.οποσσ2!!πισι.ιτσΠ.2.ωστο!.

ι·σιι.ο.”8 Μι 7.1" ?πέσω σσρ.28. ι:ιισσισι· στο οπο:

ίσοι. ΜιιιέιΠ. οι σ. σο”. σφ.·ιοι.δ. 'Πο.1.ωμ.

6ο.στωι..ο· 3.ιι.4ιι.83. οπο. ισο !σιισσοισι οι: οι:

νιι·ισιισσε ιο «ο σιιιοιιε ίσιοισιιισι, οσσ σσάο

ισοοιιοιιισσοιοοάισιισσι οσοι ι:ιισι·ιισισ . :μια οι

ΐσι·ιοσ σοιοισοι νι ι·ιοιοοι. Ιισ δ . Τοοιισσω σιιιοισστ

Οιοσωιιιι σ.σ σιιαβ.6 “Με 3. . -

Ριο!.ι. π." πιο".ο1β.6.σαΡ.7.ιισι οσοοιι,ιισ- ` ##7#
ιιιιοσιο οι ισιιιοσσιισοσ οσσ σιιισισ οσοι! σσσιι·ισ- ΡΜ" ι·

τσιθοι:οι,ιρσιο, οι σιισιιισισοι: οσο σιΒο ισιιισοισ

ιιιιιιε οι. σσι:ιριι. σ. Νσο οσσσι , !)σοσι :σοι σπεσι

Ισιιιισ οσοσ ιοιιοισιε οσοι-σιτο: σιΒο ιισοιισσισ ιΠσ

σοισ εισιισιο ιισσσστοιί ι:σοϊσι·ι. 3 Πσσε οσοι ο. ι.

οστ.ρσιι€σάξ ίσοιιι:ίσο 'κι ίιοσιιι δ: ήπιο ιιοοιο

οσο μιισοσ ίσοστσι: ιιισσ οσοσοσιτι ιΠιιεΙ)σσε

σοισ Βισ.ιισι:ιι ι:σοι:σιι. 4.. 8σιισσι·σισι , οσοσοσιιι _

σοσιιιιοι ιιιι·ιιιισ Βσιιιιισιι σσσιιισι·σ Βοσιο οι ιιισσ

ιοισΐσιο: σσοΪσοσσοε οι σόιι·σ διιιι:Η.”σοι ιο οσο,

οι σόι-στι οι........... σου.. Το». οσοοιιοι ν: στο·

ιισιιιιισι· ίσοι. οσοο ιιιιιοισ σσοιοοιι οσο σσισσΠε,

ιισσιο σοσιοε σσοίσισοισι μια.. 86 σιιισισε. οσ

σοσΙσ ιιισσ. σ&σε ιιοιι δέ τοσοι οσσσίΐσιισ οποσ

ιιιισ σο ιισριιΐιοσιο "Με Γο·ΐσιοισοοσιιι: σι·εσ ο

σο οοσι οι ἴρσι σ&ιιε ισίσοοσισοιοι· σοισοι σου

τω, οσοσοσοι σοοιισε νιιιστσοσιιιιισιι σι:σιι>"Η

ιιΔσιαιρσι οσιιιισε. ε

8σσοοοσ ίσοι.σιδιοιστ:δ.πο. 2.ο.σ.6. απ.2.ιιο

σ. 0ιισι.οιΙο. ό· π. 2.462. απ.4.Έσιικα. 2.2.4. 4,.

απο. “πιο σ.. πιο”. 2.σ.6:..αιι.4..7σβασι

ι.σ.οφ.οο3.ιι. ι ι·7.ώ· 3. Ρ.ι..2.ιιγρ. ι $8.|ιοσ: .Σιω

σα. ΜΒ. οι!ιαι. :σοφῷ ό' 3. Ρ.Ισ.3. σο. 2.8.|δδ!.3.

ε βΜ:76[Μ.2.2. .ιγρ.ι.4.6. μιοᾶ.σ.Τιιι·ιιΙσ.σ.2. Με.

' 4ι.οσθ.9. @πέσεις οι σιδιο./ιφστοπι.οοϋ. σ.οιού.4.

$οι.Ιι&.2.άσ ΙΜι.ά876. αιιι.8. σοι ιο ισοιο ιιισσ...:

οι «πω, οσσ οσο ωριιιωτι σιο;ιι ίοΓσἰρἰι ΐσίιισιΕισι·

ιίιιοοι οιίρσοισεσο Βοσιο δ: @απο σο σο εισιισιο.

Πισο.Νοο τοσοι, οσι ιισιιιοοισσι σιίισ οπο. πιο.

ριι,ίσοιεισοισι· ισοτιιιιι οιἴρσιἱιοε σο οοσιο,8ι @ο πο"ίσο οοιι:οοσοσ σιισε , σοι ίσιοι:ισοισι· ρσι σι.εισε σ.#··· Μ"

οσι , οι ἴρσι σιιιι·σ ίσσισιοσοισ σο οσε Ιισσιτσε (σ ιιιι.”Μ Μ_

ροοιι,ιισσιριι ιισσιισε οοσι, δ: τρο ισΈσι·ιοσε. Ρι·ιστρωσιωσ,_

:σε ιιισιι.8σσι·σιιισοισ ίσοι σίΐσέδιοε ι:ειιιισιιι σιοοι- '

σε σιιισσιο οσο ρσοσσιι!ιοε :σι οι;ςι:οσοσ σο ω..

. οίσισιιι

2σ6. '

πο.

$σ

σ!

ἱδ,Λ

ισ :πριν
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Φέ:7. 21016 Πε @εστω (τα8έττωίί. ..!”εό!'. Μ.

τἱ(ωιιω (ιι8ἱεἰειιτετ ...Με ε!ι(Ρο(ιττιε απ! Ει!εω δε!

(Ρεω,τιοιι Ροτιιτ οΒιεεω (Πει 86 (Ρετ , ε(το ο!:ιεεω

Ροιτατ @πιο 8: ε!ιατιτατι τ ετΒο αεειΡ!τ (ιι!εω 86

-(Ρεω ατι(!:μιε 8τατ!α 8: ε!ιατἰτατε.Μαιοτ ε(!: Τ:Μειιτ.

εξβ7.εακ.6. ταττο: (αεταωειιτα (πο: ε((εό!:τιε εοτιίε

πω:Ρετπιάσω αεί; τιαττιτα!ιε:φ.ιε ειιω τωρεεμ

Μ” α!ι ντιο ε8:ε&τι , ποπ τ!ε(ττιττ εαιι(ατε α!!τιω,

ειτιεω εοτιτιτ:ιετ, 8: ειιιιιε (ιι!:!εάτιω σειρα: είε.

-ο....εω.. ετιαω(ἱ !ταΡτιταιιτ!ιιε που αεεεο!ατ 8((·

ι Ρο(!τιιεατ!8τατιτω 86 ε!ιατιτατεω , αι:!!ιτιε που Ρτι

τιατιιτ ε!ιαταάετε, α‹! «μπω αεεει!ιτ ι!!ΓΡο(!τιιε: ετ

Βο ἔιΡατι, ε(το ιιοτι αεεε8ατ τ!!(Ρο(ιτιιε ει! ετα·

τιαω 8: ε!ιατιτατεω,ιιοιι Ρτιτιατιιτ(!ι!ε8ε (Ρε , (ι αι!

ειτε 8ι(Ρο(!τιιε αεεεε!ατ.Μιτιοτ. μοβ. (τι(Εε!εω άι(

Ρο(τειο π! !ια!:(τιιε (!ε!ει δ: (Ρετ (τω: α&τιε (ΡΒ (τω

ο

87!

εἰΡἱατ ντττιιτε (αεταωετιτἰ (τι τε (ιι(εεΡτ! , αεεἰΡ!τ τα·

ωετιι!!αεν!τττιτε ε!τι(‹!εω!ιι νοτο (τι(εεΡτ!, ν: ββ

14..υ.·ιΡ.4..!Τι·ιάεπι. «Μάτ τι. 8ταττα αεεεΡτα ειτττα

(αεταωετιττιω Ροετιιτειιτ!τε, Ρετ εοιιττ(τιοτιεω ε!ια..

τιτατε Ρεττ-εᾶαω. Παπ .τι. τιιιιεΒταττα ε!ετιιτ ειτττα

(αεττω. που ταωετι (ἰιιε νοτο ΑΜ!... οοιιει!!τιω·

νιετιιιΕ(ε ταιιτῖιω τ!εεετιιιτ Ρτο!ια!αι!!τιε, νιττιιτε (α

εταωετιτι ετατιαω 8: ντττιιτεετιι(ιιτιε!!. @σώνε

τιιω ε(τ, ετἰαω(ἱ Ρτιίιε τεωροτε αι!ι.ι!τιιε (ὶάεω 88

(Ρεω αεεἱΡιατ., ετιω εαε αυτ: α(εειΡιατ , ιι(Π νιι:τιιτε -

(αεταωειιτ! νότο (ιι(`εεΡτ!.

εέοττοικ

8.: (Ρετ , δευτ (τιΒιετετιε 8!(Ρο(ιτιο π! !·ιατιτττιω τ:!ια

»Με ε(τ α&ιιε ε!ιατιτατ'

ωτιω αεεετ!ιτ ετιω (ιι(Εειετιτε ά!ΓΡο(!τίοιιεατ! Μ·

Βιτιιε Με! 8: (Ρετ, που αεεετ!!τ ειιω ο!:ιεε αι! !!!αε. 9

Ι
(πω τεειΡιετιτ!ιιω . εινα: (ιι(Βτ:ετετ εκ! ειιω εαιι(τω- τ

"·()!ιε:τ .ιι. ασ! ε((εάτιω (αεταωειιτι το!!!ττιτ Ρετ τ!!(-ε

Ρο(ιτιοιιεω ΡτοΡοττιοτιαταω ε(ΐεότιιτ (αεφωειιτι. .

(!οτι(!τ.τ. εα τ!ι(Ρο(!τιο (ιι(Εειτ ατ! !ια!ιιτιιω !τιττιε
τ”.

ε!τιω,(! ε!!(Ρο(ιτιο (Ρ(α!!!ιιω εατι(!ιτε Ρο(Τετ:(εε! Εεε

που φετ α!ια, τω.» αάτιειΡ(ε !ια!ιττιιιΡτοΡοττιο

τιατιιε. α. Ρετ ΒαΡτίωιιω,ετιαω (!ότε (ιι(εεΡτιιω,ίίτ

' !ιοωο (:ιτ!ε!ιε τ ε. (!τ!ε!!ε Ρετ !ια!:ιτιιω Ειάει τ ετΒο

ι!!ιιω τεείριτ Ρετ ΒαΡτι(ωτιω ετιαω ιιι(·-οτωεω.

ΜΜ'", Ρο(τετιοτ απ.. Ρατε ΡτοΒ. δευτ Πετιε, (ιι!υ!ατίι

μ... με.. ΡτοΡτετ Ρεεεατι.ιω Ρωτώ 86 ε!ιατιτατε , που αιι(εττ

τω. (!ι!εω 86 (Ρεω τ ςιιια (ιιΜεάτιω ωατιετεαΡαιτ εα

τι.ιω : κα, που Ματ.. ΡτοΡτετ ο!:!εεω ματια 86 ε!ια

τιτατε,ιιοτι Ρτἰιιατ (τιβἱεᾶιιω (Με 88 (Ρε;ειιιἰα απ! ειτε

Ρετ εατιιω αάυ.ιεε(τ 8ι(ΡοΙἱτιιω, 8: (ιιιεο!αιτε : εεε

Πει !ιΒετα!!ταε (ιια :Μετα τιεεατ (ιι(Εε!έτετ τ!!Ρο(!ττε.

τω.

#33· Πισω. Ηιτιε (εςιιετετιιτ , που (ο!ίιω τω! Ρετ

8 . αθ.τιε Με( 8: (Ρετ π! Με !ια!ι!τιιε (ε ε!!(Ροιιιτ , (Πο:

ατιτε 8τω.τω ιτιτεττ!τιω αεε!Ρετε,(ετ! ετίαω τω! Ρετ

α&ιιε (ΜΜΜ, τεωρετατιτ!ω , 88 τοττιτιιι!(τιιε (αρετ

ιιατ. π! (τω !ιατιιτιιε (ε ι!!(Ροτιιτ,εοε ειπε ετατιιιω αε

::::;:Ρώ ειρετε;είιω τιεε Ρτιετιειιτ ειιω Ρεεεατο; Κε(ρ. τιε8.

ρω.”"π (εςιιε!. ε(το.ιι.νιτττιτεε ωοτα!εε (τιΡεττιατ. (σε ιτα

,........ α τιιτα ειιω Ρεεεατο εστι ΡιιΒοειιτ,ΡιιΒιιατιτταωετι ει

υψιστέουν οττ!!τιαττοιιε Βιιιιτια:τιιιτα αθ:τιε τα!!ιιω ντττιιττιω

("°""· εοτι(ιιωωαιιτ νιταω (ιιΡετιιατ. α&ιιε Με! 8: (Ρετ

!Ρ(αω ιτιε!ιοατιτ: 8ε τ!εετιιτ ντ Ρεοεατοτ ιτι ντα ω!

εαω ιτιε!ιοατιτ!αω (Η ιιιττ!τι(εεεΡοτειτε,τιοιι ω! Ρετ

(Μειιτ!αω: Ρετ(εθ:ιο ετιἱω ν!τατ (ιιΡεττιατ. (τιΡΡο·

ω. ν!ταω, «μια ε(τ Βτατἰα !·ιαΒιτιιαΙιε.

Α8 τ. ατΒιι. Ρτιωε (απ. Οοιιε!!ιιιω ἱτιτε!!ἰεε,

ιιοτι τ!ε (ἱωιι!τατε 8τιτατιοιιτε τε(Ρε8!:ιι ιΡ(ατιιω ω.

τιιττιω,ιιι.ιε ίτιτιιτιτ!τιτιτιιτ . (αἱ ι!ε (ιωιι!τατε εποε-ε

ό;ω ιτι οτε!!ιιε απ! (ιι!:!ε8:ττω, στι! ἰτιΪιιτιὸιιτιτιιτ , ντ

(ετι(τιε(ιτ,εαε οωτιεε ωτ.ιτιε τεΡετἰτι (τι (ιι!οτεέτο τα·

(!:!(Ξεατο, (Με (Με (ιιεεε((!ιιε ντια Ρο(ὶ α!ιαω,(ιιιε ω·

(τατιτατιεπ οωτιεε (ιωιι! ιτι(ιιτιι!ατιτιιτ. ΡωιεητιιΡΡε

Οοτιε!!ιῇ (τι!τ. ετιιιωετατε ε!οι·ια, εμε (τι ιιι(!:!(!εατιο.

τιε !)ειιε τ:οτι('εττ ιιι(τ!(ΐιεατο, εοτιττα !ιαττετιεοε εστι

τετιάειιτεε , ττοε ιιιίτι(!εατιΡετ εκττ!τι(εεαω ότιιιτα

2ατ τωΡιιτατιοιιεω (ΜΜΜ Όεἱ,νε! (!!ιτι(!:ι.

Α8 τ. ιιε8.ατιτετ:. (ὶειιτ .τι. εστι τ!ε‹!εεετ. Βειιω

ετι τ!οτια εοιι(ετιιατε τη Ρεεεατοτε . δε ιιι(ϊιτιτ!ετε

ε!ιαττιότετεω αεεεε!ειιτ! ειιω οτι!εε π! ( ιαωειιτα,

φωτ τω.. !ωΡτιωιιτιτ:ἱτα εεε τ!ει!εεετ, τ!οτια ιτι

(ιιτιε!ετε . !ια!.ιιτιι(νε («κι 88 (Ρει; στα! ιιοτι ω!τιιιε

τ". (ιιτιτ (Ρεεια!ια. Αι! 3. ωαιοτ νετα , τιιιατιτ!ο (Μιτε

6.€!:ιιω ε(τ εαΡαιτ Ρετ(ε&α: (ατι!ταττετ (-α!(α τιιιατιτ!ο τα

ι ε...

.4ιτρ5ωπα

ι.

.'σ

τ”.

18ι.ό·τ.

8ι(Ρο(ῖτιιω :ιό (ο!ειω ιιιε!ιοατιοττεω (ατι!τατἰε.Τιιτιε !

ω.» ωα!οτ ε(τ Πει!ιΒετα!!ταεεοτιίεττε ττιε!ιοατιο

τιεω (ατι!τατιε,8τιθιω ΠΜ!.

8.37:

Έ! ατιτεω αι! !εαΡτι(- .

(42 (:α8έτα: ὶπ/ἱιβἱπΡτοαἰισόΐἰοττε α(ίζοο8

τικ(Ρεσια!ωπτ ἐμέ: αὐΐ2ξιω Θ· "σώσε τ

.777.εει..έ έβ2.τ (ΜΜέθιστ Ρ

-

|

τ”. ΗΒίαια (ειιτ. αΗἶτω.εἔΡίαΕστἰπ 3.88(.18.μ.2.9. Μ; Μ"

εκπτώσε,(Μετ. τ.π.μ. τ ι3.α.8.6. .τά (:ισσ:δο876.

ι(Μ(.οτέ 2.άκεάικ. έ(:Μ. δ”. Ματ.. ά: κατ. άετε.ε.φ.

Χ 18.ς9·ικ 4.88!. 14.μ.α.απ.6 ώπωι!.ι6.ιμ.2..επ. τ.

'!ιεετ Με ε!οεεατ , Με α&ιιε, ειιιέι (ιιιιτε!ι(Ρο(!τωτιεε_

απ! (Με !ιαβιττιε,τιοτι Ρτοεεε!ετε ὲ8τατἰα. Μ! Μπ

ι τοατ!:ιιτι·ιο : η4(ΠΠ7“θ& έ: εισαι!. ι(ή7. 86.σωτ.2. 'Μάικ.

Ή.2.άψ.8.εκ.3.Ρτι.4..ΡτοΡε[5.άεῖκ.$·.Ριτ.4.ῇ.ιιε ..τι

Νίκα υισσω.Πήκα. τ.α.άήν.:.1 τ.ε.:Ρ.2.6ι· τι.. έτη

σΡπ[7. άῇ.·υυι. έτσ8.5. Ριιιιτ!αω. είτ Δημ!. Ροδ'. τ.

α.4.τ η. α.8.ν!ιι άι(τωειιειιε (τι (αίτι!ΐιεατιωιε-Ρεεπ μπω: ω...

εατοττε !ιπε ε. !τι(ιι(!οιιεω ετατια:,ωοττιω !!Βετι ατε ....Β...τ..ρ

Ντι!! (τι !)ετιω , ωοτιιω ετιι(τ!εω (τι Ρεετ:ατιιω,8έ 8- πο·

;τεωι(Εοτιεω Ρεεεατι; άρει:: , (ιιίιι(ιοτιεω τατιαι
Η πατατα! Ρτπεεόετε ωοτιιω !!!:οετ! ατ!ειττή (τι Μετιω

)86 ἰιι Ρεεεαττιω:(εά Με ωτιτιιε ε(!; α&ιιε,τιτιο Ρεεεα

τω ε!!(Ροτι(τιιτ ει! 8τατ(τω: ιετττιτ !τιτιι(!ο ματια: τα·

τιιτα τι: εαιι(α!!τατε Ρτεεεε!ιτ (παω 8ι(Ρο(Ξτιστιεω:

!

Γτετιιίιτώτἱ

ντ ασι.28!.ι(ε ·υπότ.αττ.8. Ρτο!·ι.τ. ΠετιεΡτιὶιε τ!!!!ειτ Μΐ";
!ιοωωεω. φαω !ιοωο ε!!!!ΒατΠειιω , ειτι!!ο τ. δ ·

Ιοια.4.. τω» 4τωβιο.τ άι(εκπιυικ.τ Βεκω,ῇιἰ‹μοπὶπω . . Η .τ

τιι|Ε ΡΗστάι(Μίτ πω· , (ε. !τι(ιιτιτ!ετιτ!ο Βτατιαω : έτει:: ε. -

πι(ιιθο 8τατἰω ε(τ Ρτιοτ τ!!!εβ:!οτιε τιο(ττδ ιτι Πει.ιιιι.

Κιιτ(ιιε !τι(ιιιιά!τ Πειιε!ιοω!τι! 8τατἰτιω , τιιιια π(

ι!!αω (ε τ!!(Ροτιιτ,ιτιιττα Ματ! Ζεσ(ωτ.1. ευκκεπτυπω

.τά παώ· ανευ εοπτιστωτΜ ·υο.τ:!ειωτ ςοηηετΠο τις;
(ττα ιτι !)ειιω ε(!: ε(τςεάτιε ματια , 8: (ἱωιι! ε!!(Ροίι- _

τω απ! ι!!αω. α. Νιι!!α ε!τ τεΡιιετιατιτἰα ν: !τ!εω “Μα

αά:τιε(ιτ ε(τεεττιε !ια!.ιιτίιιε, 8; τω..! ε!!(Ρο(ιττο ατι! Π·

!ιιω. [ζο((ι.ιιιτ .τι. Ρετ ΡΒ!!ο£ εατι(τε ε((ε ἱτιιιἰεεω

εαιι(ε (τι τ!ιτιετ(ο Βετιετε, (ε. ετατια εατι(α εοιιττ!τιω

:ιτε (τι εειιετε ε(ἱἱε!ειιΠε τ εοτιττ!τίο @Με ετατιαιτι

εετιετε ε!ι(Ρο(!τ!οειε ωατετια!ιε. ν ν

(Σοτι(5τ. τ. Ροτείτ (οι·ωα (τι ειιει·εταιι(αε (στων ` πι! Δ
Πε εαιι(ατε ωατετιαω :8τ ττιτἔιε ωατετια ιιι.8ετιετ Π 9·,#βτε..

εαιι(2 ωττετια!!ε εαιι(-ατε (οτωαω_: ετΒο ε(!ἱειετιε (τι ω ΜΝ"

Βετιετε ε(Εειετιτιε εαιι(ατε άι(Ρο(!τιοικω; ε!!(Ρο(ι·;

τισ Π! Βεττετε εαιι(αι .........ι...τε........... ,_ ε' _

ε. (τι ωιιτατἱοτιε πατατα!! 8ι(Ρο(!τιο ιτι 8ετιετ'ε

εατι(ε ωατετια!ιε εαιι(ατ (τιτωαω (ιι!τ(τατιτια!εω τ 8:

Γοτωα (ιι!ατ!:ατι. ιτι Ρετιετε εΠἱεἱειιτιε εαιι Πιτ ε!!(Ρο(τΐ

τ!οτιεω:ετΒοιτι ωτιτατιοιιε (ιιΡεττιατ. αι&ιιε ιτι μα!

τε ωατετια!ιε όι(Ρο(ἱτ!τιε εαιι(ατ !ιαΜτιιω:8ι !ιι!ιιτιιε

(ιιΡετιιατ.!τι 8ετιετε ε(Εε!ειιτιε ειιιι(ατ αότιιω. `

3. νετιιιιε ε(τ Ρτιοτ αΡεττἰοιιε (ειιε(ττ2 (τι @πιώ

τε ε((!ει!ετιττετ αΡεττιό (ετιε(!τω ε(ὶΡτιοτ (τι 8ετιετε

. ωατετια!!ε 82. (τιΒ!ατἱοιι!ε ίωΡεάτωετιτι τ ετΒο ετατια

Ρτἰοτ εοιιττἰτἱοτιε (τι Βετιετε ε(Εε!ετιτ!ε; εοτιττἱτἰ0

Ρτἰοτ 8τατιἔι ιτι $ετιετε ωατετια!τε,8ε (ιι!ι!ατ!οιιιε ω;»

Ρεε!!ωειιτι. Τετττα. δ! εοττττιτιο που Ρτοεετ!ετετ

τ

·-ιτε:

84ΐι

Δε! τι.. Ε.(το ιιιιιηιιαω αε!ιι!τιιε (Μετα 8: (Ρεω στο: απαιτει 8 ετατια.ττοιι ε((ετ ε!οτ!8 ωετιτρτἱα, Ρτἱτι- Μ” ϊ ·

ε!Ριτιι3τ

. ιε_



Χ

31% _
επι...» .π. οιππιε ...πιο .ρω Πεοιπ επετειισι

πω 'Πιάσπ.!ω ύπνο. μ. .Μπι , ορει·π ιιιίειδιι

πι. ιπει·ιτοκιε Βιοι·ιιε. Οοπιτιιἱο πικαπ πιο αποπ

&ιιιπ Μπεντ Βι·πιαπι,ποπ είὶ οριι5ἱοἴἱἱἴἱεω

Πι7ῇ. Χ Χ Ι Χ. Ι): θεοι;;; ἰωἐὶιιωἰὶ. Σεἄἱό χ.

Μπιιππιιια, 8: Ποιοι .ο ειιιιᾶἰιιε ριοεεάει·ε. ν:

.π.ίἱτ ιτπρειισιοιιιι, .πιο ίεειιπιιι.ιιπ ειι:οίο!πιοιπ

ίπποι επιίὶεπιὶειπ ἱπ πωπω ίεἰεπιιε Πει οποιεσ

όετειιιίιιτιππιδείιπιιιΠιιΒιιιιι, νι ειιιβε$ειεπε

Η "6. 8εειιποε ΐεπτ.πεεει.Βιιπεποπ.έπ 4.άιΠ.η.μ.ι.ιιτ. εοπιι·ιιιοπιε , ω.. ίεειιποϋπι ποίοιιιιοπιεπιπεπ

ρ,:ἱ:2:_ :_9νη__ς",._;" ,_,Μ.8.......5.πρ.....ι.,π..ι.,..ν. ω". π. ε5ι!επι ιιΜο!ιιτε πωπω Πει ρι·πεειιεεε

πω. 64,. 1 _ρ,,",η._5_σ- ν" 4.άφ,17.9.Ι.7Μ8. @ΒΑ εοπιιιιιοπειππιπριιεπ οιιτειπ,ντ ιο “απο ίειεπιιπ

ν" 2_άν:1,;8_9π_;..ιι·.3.Ανέικ.αττ.ι.εά4. ΙΜπ.μ.ι. ἐΒιοΙοιε Πει εοπιιιιιο ίεειιπιιίιπι εΒΓο!ιιιοπι επι

Μ. ι.ε6· 2.72 Μ.6. οι Τι·ιάεκ.εαρ.”. .νω.ι.ω α”. ί!επιιειιπ ρι·ινεεεπιτιιιΠιιιοπι,8ε ίὶιππΙὶιιίὶιιιιι ΐεειιπ·

.%.ιιΙ:.μ.ι8ι.άκο!ικ.5π εεπεεν.πιπ14ιπ.13.άΜ ω... ιιοίοΙοπιιπ επιπεπτιππ ρεπεεοει εοπιι·ιπο.

8. σ· ἄι0.44.ῇ. δουν: Μετα. ΙΙΙιτο8.ά:Σπ. αν”. πεπι :είιιπ ιπιρΠεει ιάειπ ΐεειιποιίιπι πιο.. απο

£ω"Ι.ι_2.φι ι ι 3.40°!.8. σεμνά. οι 4.άφ.Ι4.4..¦.ε εΠε ω” 8: ροΙεει·ιιιη ειπα! ιο οι.ι είπε Γεπτ.εά.

` π.3 πάιπέκ.Ηεκπεό,ΡπΙαά.οκ.3.εοπε!.2. Επι. ο·ε!εό?. ιπιιιεπόιιι:ιι. Εποεπι πι. εοππ·ι·ιιιο εειιπόΐιιπ ειπ

άφωω,Ρ 1.9πωι :Μπα Νισε.3.Ρ.4.88° ε; ά.α.ποιει' ίεεπιπιπι αΒΐοιιιιιιπ εΠει ριἰοιιιιΙὶιιἰἱ,οιιὸ οι επι·

ε". νωω.ιω. Νεοιιιτ ιιιίοοιιιιο κι Εοιππιιπ ειπαν Β ιο:ιρειι·ειίιιιιφΒιιη 8: ίεειιποιιπι επποειπ απ!.

δω-ίε· υξ ρι·οεεόειε ..ο ιρΐιι ΐοι·ιιια: πεε ενιιβε$ειεπι πο! ποιοι. ροί!ειιοι·,οιιε είε ε!ΐε&ιιε ειιιίοειπ. Κιιι·ίπε

2.2;;; Ιω ρτοδπᾶἰοπειιειτπειιἰεει·ε ποιείιε!ΐε&ιιπι ι. !ε Ι επάεπι ιιιΜιιι Γεειιποΐι.ι επΓοιππιπι ειπΩεπ. είΪεε
. ρι·οοιιθ:ιιπ:ι: εΠει .π. επιειιιιπιπ εΠει:εΠει , «μια _ οπο: εοπιι·ιιιοπε,νιεΕπειεπε εεπθιΙΙιιιε58ε ίεεοπ- ο

ρι·αΐιιρροπεπε!ο ει! τω ρι·οοιι&ιοπειπ είΪεᾶιιιια ἑι οπο: επποεπι Ροπωω ι ν! =ΠΕ&"86Μόνω Ωω” η":

(ο ...πωπω , Ρη·Ξ(προοπετετ ίειρίειπ νιειοθπ·ι · ιι·ιιιοπιε. Βε!ποποει ι. 8οιιιε, εοπιιιιιοπειπ εΙΤε · .

Ιω εθ.ε&ιιε. πω .π. ρτειιιρροπιτ ε!ιοοιἀ,ἑῖοτιιοιἱ

οι·πΓιιρροπιεεειιΐειπι εΠὶειεπιειπ Μισο, ειιιπ επι:

ε!πειεπε πετ ρι·ιιπιιτπ Με τει : ει·Βο ρι·αΪιιΕιροπεπ

π.. ίπιιιπ ε$:ᾶιιιπ , ν: ιιΠοιιιο ρι·:.ει·επιιιιιιιιω π!

οι·ιιππιπ ρι·οοιιθιοπεπι τω , πεεεΠιιι·ιο ειΤει. Νοπ

εΠετ,οπιε εοπιδίοεπει επιιίαιι ι ω.. εΠε&ιι ._ ποπ

ΡοΠειρι·αΐορροπι πο Πιιιπι , “ο οστών ΠιΒίεςιιι

ιιι..... :οι·Βο πεοιιιι @Με ίορετπιτ.:Μροπεπε πι!

[ποιο Βιιοιιιιπι οποια ι:οιοεει!ειειιο ἰοίο πω.:

ν: πεε ὸἱΓροίἱιἱο οι·ι!Επε επιιωιιιιιιε ωπαπιποπο·

επιθει·ε :Μπι ίοτιππ, ει! οποιο ειιΐροπιτ:επιπ πιπ

πιε επι:Η πι ω,ω οπο ε!ὶ ειιιιίο, ριεεπιθειε ι!εοειιτ

ει, ειπαν ε!! επιιΕι ; Με επιπι είΤεπιιιι!ιε εοπεερ

Με επιιΐα πι. ςοπθι·ιπ. πεοιιἱι πάσο πειιιτο!ἰε

πωωεω. ει·πιπιπ,οιιο ειι8ει ππΒιιοιπ, “πιω

ει: πι.. ρι·οεοι!εκε , πω: ιιιιοποι ρωΐορροπεπειιιε

ιιεΠΠιιιπ,νι ειιιι(ε,8ε (ι.ιΒίεςοειετιιτ Μοτο, νι απ.

 

οι!ΡοΒιιοπεπι οι! ιιιιιιιιοπ·ι , ποπ νι ρι·οεειιιι είε

ἐ εποε λ ιιιίὶιιὶἔι,ίεο ν: εΠεάιοε πιο. στοπ. Μ! ώ·

ι :ιο :ποιο νι ρτοεεόιι επε&ιιιε τεπτϋπι Μι!ιει·ο ει·

η Βιιι·ιο,ποπ οι ΐορει·πετιιτειιει εε ρτοιπειε πεοιιιι ν:

Ε πε είΪε ειιίροίιτιο οι! ει·πιιιιπι πρι: Μ... πᾶσι

ι ρι·οεεοεπι ε1ΐνάιιιε Με... δ'ροτεπιιε πετιιι·ο!ί,

ειιίροπει·ε παεί! π! εκεινοι ΜΜιοι!επι, νι ἰπΗἑ.

π. Υπίποειάφει:.εαρ.;.ά ό. απ» ιιοεει (ζοπ- ιπο.»ιω

επιπω,ωαιωπ ΙιπΒιιιιε α." (εειιποίιπι Ρ20ρτιπι11 "Βεα

ειιιιιίοιιε ειιΓροβιιοπει:π , ιπιεΠἰΒι πε εοππιιιοπε

ιπιπειίε&ιι, ειπε ιειπροι·ε ιιπιεεειιιι ιπίιιίιοπεπι

Βι·ιιιιιε . πεε οι·οεειιιτ εΠεάιιιθ: οι: ιρίο πωπω πιο·

ιιο,Γεε! ει: ειιιι!ιο :οποιοι όιιιιπο.Ν Ένα ειιιιιι,ιιι

τι 'πω. ειιιιιαπι , που (πιουν εοπτειιι , ΐεε! οσοι”

Άπω εισπ,ντ εοπιει·ιιιπιιι·:πεοπε 8ι·ειΞεπι .ι.π..Ι..ι.

διεπει επ :οιοπο, Και ποτών ν: ίιιιιιτε ε. ε6ιι·ιτιο.

Σ".

πμ.
δεν! εοπιώ: 1.οοπειΠιιι:π εο Ιοεο ποπ πιο". 0""ω

σει: πε εοπιι·ιιιοπε ιιποετ!εδια , Μ! .πιω ιἱε με· απ". ω.

απ. 2..ΒΠιιιπ είὶ, ει·αιισιπ ι...ωω.ινω ποιοι: ποπ ω.εω Με

Δ." , ποιο Γιιιποε εοπιι·ιιι , τω ροιιίιε νι εοπιει·ε- ό" """"·

“θα άιι::ειε ρι·ώπιιε ρι·ιεί-ορροπετετιιι·, δ: ποπ ριπ

0,ι, Μ. π.. ΐορροπετειιιι·. Ηιπεερειιιιιπ είδεπιιιιιτοιίειιιπεπ

Πεν· πω... Μπι: επιιΕπι επισιεπιειπ,8ε ι·ε!ιοιιιιο: ποιο ι·ε!ιοιιπ .
πω. [κοινο

" ΜΜιει ν» ΡοΠιιππ πιοιιιιιπι επιιΓ:Ιιιιιεκπ ιπιει·ίε :ιόιπικιετε,

“ω”. εοπΐετι ριἰιποιπ επίπειιιπιπ τει:οιππιν Αστειο επι· Μ Με ι θ' «ο εσππωω· ...ι να. Οοποετιιπιοι·πι

(π,ρωιει θπσΙειπ, ν: .πιω ενιιΤει , μπιεςιιΜι Πειιιπρει· εοπικιτιοπεπι :εόιιει·ιιιοε Ι)ειιι ει! πο:

επιίεεπιππι Μ. Νεοιιιι ιΒιιι.ιι· εσιιΒ εΠἰειεπε επι- ρετ ει·πιιπιπ.Ει @κι 7. Χ0ΜΜΗΜ87 εἰμπακυπο!

(Ξιι·ι δ πιο εΒ.ει$ιι:πεπι ν: απού. εειιίε: ίιιπιπ ειιιι- οι, φακών», ώΙαπωκΙππω. νι›ι Μεᾶιο αιΕεππιιε

Βιιι,όεΒει ειιιίι:ετε:ειΒο επιεποεπι ω."ριιιππιπ γι; ©3013: νιάεΙιεει ιπιρετιετοι·ιιι ι·ειπιίΠοπιε ρεπε

ειιιίιει·ε ὰ εειιίε εΠιειεπιε , ἴιιρποπετειιιι· ειιιὶειε. τοιιιπηειτοιιε πιώ ω... ιπίιιίιοπιε ΒτούΜφ2 να

ο Βε!ιοιιιε πιο επιι&,οιιιε ποπ εοπίειιιιιτ οποιοι:: “Με” τειπἰΠἰοιι ρεεειιιι. Ε: 'ΙΉάεπ.ββ πι. απο.

επιίεεπιππι,ίεά Νεο: ίορροίἰιειπ νι ειιιι Π; εΡιἱειεπ- ΗΕ: οποιο: 2εσηιενε κά ιυπμιπιπάκω πωπω μεσαιω

ΜΜΜ πιοε!ιβεεπι,νει ίοίξεπτωειο,νι «πιώ πω. πιοπ. πωωιπω πω: πεσεβαια:. Ι.οοιιιιιιτ πε

τειιιαΙιε;νε| εάιιεπόο δε εοιπριεπάο , ν: ενιιίε ίου· Όοπτιιιιοπε ρεπίεδΗι,νι ιπίιὲ εοπΒιιοιτ.

ππι!ιε, ροΙΤοπιεΙΤε Μπιπιιιειεεω ενιιΓ.ε. Ν.ιπι πο· Βεπιοιιε εϋπι Βι·ιιιιιι πωπω Π: ιπεπἱπιοιπ Μι·

ιείε νικ ιποδιδεοιεε!ιειπ ιο εΠιιιιο , οσοι! Λεει; ειοπιιιιι,οιιοπ ιπιει ω.. επειτα ιιεειοεπιπιε Πει".

ποπ Μπα. Εοι·πιε.ο.πάιιιιτ πι:ιτειι:ιπι ιπ ι·ιιιιοπε ἰοωἱ©ἀιωἰ ©ΜΜΠ8 Φιν Ρ(πΒα: “ΜΗΝ να» Η

ο&ιιείοκοπιι:,οπο απ: πιιιιει·ια:πιειετιε ΐιιίιεπιπτ Με “Ε”“ΡΜΜπϊ0Φ 00ο δω”. ΜΗψ ο οιιι πει·

ίοιπιπιπ,ιπ τειιοπερι·ιιιιιΐιιΒιεθι,οιιοεει·ειΐοι·ιπε. ε&ιιιπ εοπιι·ιιιοπιε δε οι!ε&ιοπιε Πει πι! επι ίε 2 γ

Ειπιε πιο , φπα ν: εειιίετ , ποπ κεοιιιιιι ειιιί!επ- οτερειιιπι.Βείροποειοι 3. Ι)επιπ επιιειρει·ε ιπίιι- Β""3:;»

επο·ι,εεπί.ιι επιπι ν: ριεεοπεεπτον,Ροιείειπ απο· Ι.ιοπειπ ει·ιιιιπ ρευμα εοπιι·ιιιοπειπ Ϊοιιιπιιπ πιο· "και"

ειοπε ενιιιί-.ιι·ι ι. ω απου: νι ίιιιιιισε ρι·πεοπεεριο αίσιο :Μουτ επιιειρειιιι Βι·ιιιιπιπ ιπ επιιειιιιε Ρειι·ι- ΐπ[οβοπευ

είι:ειιιιία άεέιΒιιΙειιοπε, ποιο πι ειιεειιιιοπε επ επι» ω. πεφτει· πιει·ιιιι ριπιιιίιι οιωιιι ίιιιιιιιι. δει! Ρα” Μέ

Η ειιιίι!ειπ ίεπιπιιιε φωσ ειιιίὶεπιιᾶδεείἶε ι·εε!ε. εοπιτὸ : νει Πει” επιιειρει ιπίιιΠοπεπι 8ι·πιο κ., “””””
| ε”. Ρ ι) Ο _ . Ϊ Τ .ά 6 . _ _ πωπω πω.

»θα ,ω :ο ια. οπιι·ιιιο ει: τι απ”. Ρι·οοιει· ε.ιιι·ιιιοπεπι μειιιίιιπι Β.ιιιιεπιπ ειιΒιιιιιᾶ ΜΒΜ!..

" δι/επι. 14.ειο.4.. ποπ ίο!ιιιπ .ο ρπνίιειι ἀιἴροιιιιο σε ιιι- ειικι!ιεπτε, νε! ίαπ&ιβεοπτε. 8ι ρι·ιιπιιπι,ιαΙιε :ιπιι- ΜΜΜ.

εαπ/η Ιβ·
οικω παμπ: ιιοπιιιιειε ειιιιί.ιείδειεπε:επιπεπε.π.

Βιιιιω,οιίροπεπόο @πε ίιιΒιεθειιπι μι· πω..

ιιοπεπι Ϊιιπἀιιπεπιι Ρεεεπτι , ειιιοει επι: ΐωρεάι·

πιεπιιιιπ,πεισ.ιίιιιιιι ροίἴει ιπιτοοιιει,8: ἴιπᾶιῆειι

τε τι.ωπαιιω; τω ειπα: πιοιιιΙιε εειιίδ πιοιιεπε

πωω...ι...ω...ω..ι..ωωαιιιιω,ιι.Χι.πωτοινω

ψίιι.ιεοιήοΒιιοππ. ε: Οοπει!ιο.Ιπιρ!ιεπ ιιι.ιτειπ

ε0οΗΜΟΠΗΠ «σε οποίοι:: ιποιιι!επι ιπιπειιιιιο·

πιοι·.Βοε .π.ι·εροΒπαιδετιρτ. 8: Οοπει!. ειπε Βιο

ιιιι·π ριοιπιιιιιπτ ωωιπω 26668. ε. Εσππππωπι

ειρειιο ποπ είε πεεεΠει·πι :ποιο οίκο εκει: οικι

ω... ποπ ω... ιπωιιιι εοπικιιιοπιε . ν: πω. Ειπ

θ:ιθεεπε ιιιιιιΙιιε απο Βιετιιπιεπτει, Μ! πιει·εΒτειιπ,

ροπή: ιπιιιιιιι εοπικίιιοπιε ρτεΐεπιι: οτεεει!επιιε

ει: ειναι ειιιιιΙι.ιπιε , .ων εαπ" ΠιπάιΒεαπε. ει (ο

ειιπάιιτπ: πο!·ιι.ιε ι·εριι8πειι (·ωεψ2 ) «Με Βπιιἰειπ

ιιιωθεειιτε ιιιιιιιιιι εοπιτιιιοιιιε οιαιιιίε ?οποια επ

"Μπι

εοπινΕιό. ο



¦.ζ8

@άπωπω

6' Των».

β α·,"ΜΙ

ε

ε”.

ΕχΡ“ΕΛή

μωβ ε.

Πιερία:: Πεὶ

επ πο: "που

ιθ.$7.

Μ...

Δίά π.. κατ.

Δ! ειιπ1ΐυ.

η!.

.

χ·

Η59ε

απ. πιει χ. π. φ...ε.. Μπ...π. .ωιπΧ.

ειιάεπι 8:ιι:πι.Νεε είε επάεπι :απο πε πιεεἰιἰε απ. '

Μ. που ν: ρι·πιπία ρο:πε:ππ: Με ειιπίιι ἰιιιΡε::ε- ' εοτροπίε ειιπάειιι Ιοεππι σεεπιιππ:ιε. Ε: νπἰιιετἴιι

πω. ιιπ:ιείρεται ματια ππ:ἰειιιο:ιι:πΡιι::ιιιιι.@πε Π:ει·οπιπιε ΐο:πια ειπιιὶίῖο ε:: είεάπε ίεειιπ:!π

πιε:ἱ:ιι (Πι:ΗΒ ποπ ιιεεἰρἰεὶιιιπ: νειο:επι ει: εΞιπεπι ; π... :σεως εερεΠεπ:ιε: πιιπι πιιαΙι!ιε: ΐοι·πιπι α·

:π:ἰέἱ εοΠε:5 Ρα::Ηυπε. Μ! ει: ρε:ἴοπἔι ἰπε:επ:Ξι _ :κήπο ίεειι.ιι:ι.ι: ιιά ροπ:ιοπε:ιι :σεως εηιεΠεπ:ίε.

Θεώ: :εοπ:ι·ἰ:ἰο νε:ὸ ρι·ιιιιιιΩι :Μπα ε: επτά πι- π. εοπεεειο, :εΐε:οποπεπι :επεί::ε πι. πποεεπι δε

ΜΒειιπτε , πωπω παπι:: επ ειιάεωιπί:ιθεε:ι:ε. ροΠεειο:επι . ποπ :εΓρεάπ νεπ:ιεδεάιπει:πρεΙ

ΙπιρΠεε: ιιι:επι,ντ ηπα! εἰ: ρι·ιπει ριππι :πει·ι:ί,:!ε- 1 !επ:ἰε , τω π:Γρεάπ εδώ π: ΪεπεΠ::επι ρι·ορι:Ηι ιπ

πι: ρι·ορ:ει· πω.. ε!ΐε&ιιπι, ν: μεμε: ειιπίππι Βεπεεεεειιἴπ :πε:ε:ιε!ιε,8ε ίοι·ιππ!ιε,ειποει ποπ Πτι

επει·ι:οπιιπι. Οπιι::ο πι... :εΓροπποπεε ίπ:ι!εε. ρ!ἱει:.8ιεπ: ει:ρπ!ποίοι·πιε :εΓρεάιι:οεπιεε Μει

Απ 2:80. ορροπ:ιε Γεω. ΤΙιοιιιἱίΜ ρ:ο ποίὶι·ᾶ πε ειρε!Ιεπιιε, ε:: πιπ:πιιι ροί:ε:Εο: :π 8επε:ε εσπ

ίεπ:. πιω Βοᾶοτεπι 8. ιπ:ετρι·ε:επτπ: πειπΐιι· Η: επιειεπ:ιει:εΐρε&π ίοι·πιε ΐοι·πιιι!ι:ει· επρεΙΙεπ

ίιοπε 8:α:ια ποπ ιιι!Ηίιειπ:ιε, τω επ2Πιππ:ιε : πω:: Μ, π: ρ:ἰο: δε ροίεει·ιο: ιπ 8ειιει·ε ειιπἴπε επετε:πι

.π. :ιπ:ί1:1ι πωπω δε ειιπωιτι:ε ρεεεεό:: :ιιο:ππι Η: δε ΐοι·ιιιαΙιε. Ει:ρπΠιο .π. ίοι·πια 00:πρ:ι:ετε π!

Μιε:ι ιι:Βι::ή ἱπ Πειιπι δε ίπ ρεεεπτπω:ν:ιάεω , :πωπω ε&ιιιε εερεΗεπ:επι , πω; επ: :π ιι€επ:::,

εάάεπι.1.:ι.μ.1.π.επ.2..ΠΙεεπάκπι μεάπεπεβρι·ά . Γε:ιιρει· ε!! ροί:ε:ιοε πω; οοπιρεπιπι π! ίοεπιπω

Δε...» εΠ.8ά:ίο άᾶεΙ:πι·άιφΙισ:εη εισάπάωμε .μιάω ἰ ΐοτ:πε!ι:ε: ειρεΠεπ:επι . ειπε είε :π ΐπ!ιιε&ο , είε

φῇππ !πιέππω!ε άπιππι ΙΜ :πωιπάοεπεά»:επιαπ· μια:: ιιι.ιω εεπεεε επιι(ω ιιιιι:ε:ιε!ιε , 8ε ίιπιπΙ πο·

.Ζω

ειριι!ίιο εο:ρο:ιΩΙοεο , εἰ: εΠ··ε&πε Γεεππἀε:ἰιι$

 

πιοάο πεεφ:επάσ874Ιίι"π , :σπασει ω, άάἐτάιιάιπ π..

εκπέι·άειε μ·εμπιιιο,μΙά ω.. επιπυμπσΠψ , πι]

πι Μ"... ιιιήιοπιά. δεάβ Ιοσκάπιππ άε8ι·ά::.ιβεαπ·

@πι φαιά [επιβεά: άει.ει!πσπι .Βει πιοπεπ:π άά ω.

παπι.πε ω.. ιπεράτα:ιο ι·εππέι·πιπ ει:μπε !ιοπιπιπ,

"επ...πωπω Ι)πππισπι απ.ιαΙικιπ·βάροιέπε .μεσοπ

άπε ιιπεράι·ά:Ιο πι πουπέ” :β μπε/Ϊ. ά? σα· απ:ει!ιο Ώεέ

πισκεπΗ.: πωπω» κά Μπα” Ε: |εεκπάππι »πμ

Μπι ΙΜ πιωοιππ.: απππιππ σιά!ωπκπι. Ρι·Επισ @Με .

άσπιππ 8ι·α:Ιερρ·φιοπάκιπ,εβ αέϊκ.: ιιι... "Μετά :ποτέ ξ

ά Πεο. Ηιεει!!ε :ειπε πιει: πεε: ιπβΙ.ατέπ. Φ· πι

4.ά::7.η. πιο. π. πω. με. κά π. Πε Με Αι·ιικ[:..

απ. π.. δ. 6. 18. ό· η. παπι :ιε Με :πωπω π.. εο

:επιΡοι·ε ιπ:ε: Ρε:1°ε$ επιπ Ρεπειο εοπεε:πι:ιο.

2. ΕιρΠε. .π Ρ:ἰοι·ἱ:π:ε , ποπ :κι 8επε:ε επιιίε εἰ:

Βεἱεπ:Ξε.ίεὸ :ο:αιαΠ8,ν: ἰρί-ε εερΠεε: μ. 28. άε πε

ω. απ. δ. Οποτε" @πιτ πω». βεκπάι)πι πέρι: πρι·

:ΜΜΜ , παπά ιπ.εάι&έ. πισω.: πιάσω οι·άιπεβ !.ιαθεάπε

στά ·υιΜπηκε, π: ιμοάππιπισάο ρι·ιεεάαπε, εμοά4υπ·

πιοάο βπιππιππ· οι·άπιε πωπω. Νάπα πετώ πωπω

ά::επάάτια /ωππάπιπ Με..." εακβ πιά:ει·πιΙΙ: . |ἶε

πισω: Με:: ..Μη ιιι·ιεεάΙ: παιπι·ιι!έπει·8ι·ά:Ι.ε εκβι

βοπεπι, |ἱεπε άί.φ0βΙί0 πιά:εΜι!2:[οηπιπιψ άπ:επ1 4:

...ω..ωρ.....ω. πεποπεπι εαπ[η”οι·πιά!ι:, @Η ευπ

αετ/ὁ. @απο ρ:ιο:ὶ:π:ετπ :π Β:ειιεὶ Πιπάιθεειπ:ε

τεΐρεάπ εοπ::Μοπιε νΙ::ὸ .ιόπιι::ιπιιι: επιιι Ρα·

πιν·.3. εσπ.8επ. απ. ι Η. δ. πά!ιππσ.: απά. Οι” δεσ.

Ηεεε .π. ποπ :ερπ8πει: :πιω ιι:ιο:ιτπ:ε εοπ::ιποπ::

:π 8επει·ε εειιίά ιιια:ε:ιαΙἱε: ηππι ποπ εἰ: ρ:ιο:ι:ειε

ειιιοπι ΠιΒί::ιπτιππι πάω , Πει ίοΗιπι :μισώ :απο

πειιι πιε:ι:ι,ειππι :Μπι (πρρο:ιι:.

Δ.: ι. :ιι:ιοπ.Κει-ρ. ῦιιρΙἰεἱ:ει· απ: Πειιπιρτἰἱιε

πο: πηρε , ςπἔιιπ πω ἱρίὶιτιι: 1. ιιι!εθ:ιοπε νπι

πε:ίειΙι, ει:: 5 Μαι: οπιπεε Ιιοπιἱπεε , νπιεεππιιπι

π.ἱ::επε ρι·ορι:πι:ιοπειιι ρ:ο ρεεεει:ιε: Πε εμέ: πι.

Σπάει!. ε. ει:: ἀἱἱεᾶἱοπε,πσπ ἴρεεἱώἱεππιἰεἰ:ἰω , πε

πιώ Κ.π::Πιιε ΗΜ. η.. εμέ ά:[2:2 πιε,άιΙΖε:πι· ά Ρά

:ν·ε πω: , ό· @ο ά;!Ι8επι απ: , ο· υπάπιβ/ι'αθο εἰ πω!»

βσπι , θ. ρε: Βι·ε:πιιιι Με , δε ρε: Βιο:ιειπι :π ριι:επι;

Μ! :ιε ε:!ιΙεό:ίοπε εο:ιιπιιιπι , πιώ εΙιΙιΒι: οπιπεε

' ρεεεει:ο:εε,!ιοειρΐο,πι1οιΙιοερει·ευι:ι!ιπΐπρε:πειτ.

α! Βοππ:π ρι·οιιιοπε:.Αε! Ματια. ειι:ιοπιιιιπάεΗ

πἱ:ιιπι ιπ:ε|ΠΒε πε τεΙ:ςπιε ειιπία:π:ιι 8επε:ἰΒπε.'

Α.: 1. εοπ5:. π... ει: όι&ἱε. Αό π.. πεΒο , εΠΐροίι

:ιοπεπι πιιτιι:.ιΙεπ:ι εμιοπι ρ:ι:ιιιιπι ἴπι ρ:οε!πάιο

πεπι είδειεπιει· ειιιι!:ι:ι ι€ωιω εειιιώ. Μ! ι :οτ

ιιι.3 8επει·ειπτε. :Με , επο.ιάρι·2υπάυπ π.» Ρι·σά"Πεε

που :φπα :μπαι εοπίεεπιιιιοπε:ιι , ρ:οΒιιΜΙε εί:,

απ:: εοπίε:ππι :δ ἴο:ιπἔι8επι:.ἱ.

Δε! 5. Ρ:ιπιὸ πεΒο , πΡετ:ίοπε:11 ίεπεί:::.ιε εΠε

#ω 3- “Με ρ:ιο:επι ιπετε!Τπ νεπιι,ΐε:! ροίὶει·ἰοι·επι δε εΙΐε&π

ΐεειιππει:ιιιπι .μπε ναι:: ρ:0ΡεΠεπ:ιε:Βεπ: ςπεπιε

Τοπ. 3. Π: ΗΜ.

 

  

πω... πι Βεπει·ε επιιΓει :-οι·ειιιι!ιε. Δε! 3. ι·ε:ιοπεπι

πεε. Γεειιιε|. ν:.π.εοπ::Μο Π: πω; επε:ποεπι,

πεεεΠε ποπ εί:,ν: ιι:ι εὲειἴεᾶιπε εεπιίε:ιιι·, ΐεεΙ Μ.

ί·ιεί:,ν: οι: εἰ: εππἴε:π::ειι:ἰιπι :ο:ιτιαΙι:ει·;!ιοε ιρίο,

ειιιὸε! εοε!επι ιπάειι:Ξ :επιρο:ἱε εοπιππειω: εποε

ιΙΙΞι, π. εσειιιε ει:: ε!οι·ιεπι Ρ:οπιε:επάεπι εοπόι·

επππι νεΙο:επι πεειρι:. ο _

Πεάπεπιιι· , :μπαι ο:‹!ἰπεπι ΐεπιεπ: "Ι84.. επι2

::6ο.

:Η δ . Μ!.

:6:.

ιιι ιπΩ;ιεεε:ίοπε ρεεαι:ο:ιειπ:επιιεπιππ:: ιιιίιιίιο .ό?"Μ π·

Ιιωππ ποια: Με:: .ωιωχ . με :μου ρ:εμπιππ στά ι μπαι π: Βεπει·ε “πω ίοι·πιιιΙιε επ Επι... εειιιιίΠο

πε ειιΙρει.8ε :πο:ιι Μια: ιι:Επ::ή: εοπ::λ πιει ἰπ εε

άΜεπι μ.

πω: ιπ[αβο

ραπ: @ι

πει·ε ειιπίε πιπ:ε:ιαΙιε,ε:ρπιίιοειιΙρα , 8: 1110108 Ιἰ- Μ... πω.:

:κή ει·Βι::η, ει: μπι: ετπ::δ. Ιπ Βεπει·ε επιιΐο πιω ι:ΗΜά ω.

ι ι·ιι!ιειπιρει:ιι:οι·ιο, πισω: Νοε:: ιι:!ιι::ή εἰ: μποτ

ι
8:ιι:ἱἑ; Βι·:ιτιπ Ροίἱε:ἱο: ΠΜ. πισω: :π Πειιτπ είε

μια πισω ἱπ ρεεεε:ιιπι ε ποιο ει: ε!ι!ε&ιοπε ο.:

ι πιοπε:πε ρεεεει:ο: :ιά.ιιεεειι:ππι πε:εί:απόιιιπ.

@:ιε ρ:ιει:πειε ι·εει!ιε πι, πωπω Ρεεειι:ο:ε!ιΙὶἱπ
ι άιε :ιεΙ:ιΒιιε Ϊε::π:ἱπ Πειιιιι, δε ιιι ρεεειι:ιιιιι; πι· Δ

ποπιε νε:ὸ, ειπαπόο νπο εοπε:ιιήπε πάπ ἔστι::

ίπ ν::ιιιιηπε, ειιιοιι ποπ τειιιι8πε:.

 

πιεΡντΑτιο ΧΧΧ.

Βε εειιιΠε 8το.τίω :ιο.ΒιειιαΙίε.

πω:: επεεω,ιιω..Μωιοιι.,εωιω.

Ρο::ιιαΙιε, Ιπί:ιπεε:ίο ποθ", πο: ε: ΜΜΜ, Μ::

ό: ποιεῖ ειπει:ππι·εο:επι Πεο. ΕιφΙιειιπει:ι ίπιΠε::

ειιιιί:.ι πιο:ει·ιιιΙιε, ίεά πεε "ποτε ρ:α:ει·ωι::::ιιι· :Σ

Οοπει!ιο. Νοε πε εεπίπ :οιππιι!ιάκά!ι.άων.βά. νΒἰ

ε. ε:ΐεάπ :επι Ρ:ἱ:ιιπ:ιο , ειπὲπι Γεεππει:ιι·ιο 8:π:ἰε

πεδ.ιι:πε!ιε. πω:: ν: εσ:ε Γπρροπιιιι:εππι απ!.

()οπει!. πωπω πωπω. πω. Πει 8: Οπτι:Η,ρ:ο

ΧΗΜι πιο πισω. πω... (πρε:είε πε εΗῖεἰεπ:ἰ δ!

πια:ε:ι.ιΙι ἰπιπιεὸἰιι:ἔι. π. Μαι... πι. πω; πω.

πιπ,ππΠιείΕ ε!υΒιιιπι; 8ε πε άπροίι:ιππ :επ :πεπ

:οπο Ρ:οι:ἱπιε. ›

Αν”. 8:πιἱι :ιεΙιι:πε!ιε εεπΐεπ:ιι: ὁ Το·έά.

ῇ#.6. ΜΡ. π. Ι·'ιππΗ5 ι·ε:ιιο::ι,

Βεί δε (πω. δε ρ:οιτιπιπ, πω: εβ Με πε

· »ίπ μοάπεὶ μοβ: π. αεπι:ε πω.» 3

νριει: είε ειιιιβ είπειεπε: Ρ:ἱπεἰρεὶἰε. δε Μ·

ί::πεπεπ:ιιΙιε. !πί::ιιιπεπιεΙιε ευρω, παπι·

"Με, 8ε οΒεπιεπιπι!ιε. π......ιι. πι, ειπα :ιτορ:ιε

νι::ιι:ε. ν: ρο:επ:πι ειιιιΓεε ρ:ιπειρειΗ5, Μ: ρ:οι!π

πω. είἶεᾶιιεεἱιιἴὰεπι επιιΓε ρειπειρεΙιε. σαι::

Ο

1,: επειιι:ιπ

:ΜΒ πι, ειπα ει::ιπίεεει πιπιίιπι εΙειπι:Εοπε Βεἱ °

:ξ

Π! Υ8ΕΠ)·

[πωσ.

ε..

Ε!βειεπι

πωπω

ό· [Μ61ϋχ

πίά.

α

ειιιΔιείεΒΙοπι 7"'ρ ρ"

|



δ..

Ό

..οι οοι-.μσι:εχ ν» ..Μι έννι:ιαι ιααιωιιι.

ειιειιιιι.ιι αιι ειΪεέιιιω ριοριιαα νιιεε ειιεειιειιιεω. ιι:οιιο ριοιιιιειροΠεαειεαιιιια; φωσ ριοιιιιει ιιοι

Τιιιιειιιιιιιιιτι , ιιιιιιι ειιριειαε ιιεθιιιι. Πειιιια Με ροιιιι,ιιιίι αοι:ιοιιε ειεαιιιι. ιαιι ειεαιιιιιιοα νιιιιιιιειν

ειιιειειιιεω εαιαιαιιι εποε, ιιεὲι εαιρι·ειιιι: σου νια- ειεαιιιιιι ειειιαιι,ιιεοιιε νι ιιιιιιιιιιαειιιιιαι οι:ειιιειι

ιιι: ραιιιειιια ιαπιαιιιια , ΜΜΜ. , ιαιι:ιειι ιιπαιιιιεΠε ιαιε:νει οιιια αιι ει·εαιιιιιιι1ι ιεοιιιιιιιιι νιι·ιιιε Μαι

ιιιιιιεαι. οιαιιαιια που ιιιοιιιιει αι: α8ειιιε εκατο, ια:νει οιιια οιιιιιε ιιιιιιιιιτιειιιιιω ιιαοειε ιιεΒειέ›ιι

οιιιιιει εαιιιαα , οιιαε κι ειαιιαιια ειιιειειιιει· εοιιειιι- ριειιιαιυ αιΕι:ιοιιειι·ι αιι ειιεάιιω. οικω εκ (ε Μια

πω. ι·ει:ειιίειια. Ναιι:ι μεμε Πειιιιι. ιιιιιιιει·αι οι. τε ιιοιι ροιειι ειεαιιιια: ειπε οιοιιιε ειιιι α&ιο πε

ειειιιειιι ωειιιοιιαιο,οι.ιαε οι Πιιι·ιιιιιε; ιιιίι:ι·ιιιτιιιι- εεΠαιιιδ ιιι α ιιιισιεέιο ιιερειιιιειιη ειεαιιο ιιεε με

ιαιειια, οιιαι ει! ιααριιιια:ιια , οι ι·ειιοιια ιαι:ιαιτι.8ειιι ιιιι.ιπα ιιιιαιε&ιιι:ια, ιιεε Ριπιιιαιο αει:ιοιιζ: ιιιρροιιαι

δειιριιιιια (οιιια Πειιε ιιιειιιιι ρεεεαια ιειααιιιειει ι Π1ι:ο ι. Ιωριιεαι,Βιαιιαια: ιααΒιιιιαιειο ριοιιιι

οιιια ιιιι:οιιιιιιι ιοιιια Πειια νι εαιιια ρι·ιιιειραιια εια- ° .ει ει: α8ειιιε ειεαιο,νι α εαιιια ριιιιειραιι : δ.Τ|ιο. ι

ιιαιιι ρεει:αιι ιειιιιΠιι.ιαιιι ριοιιιιειι.8οια εοιιεειια- 2. μ. 1 1α.απ. ι . δε δειιοιαίι. Ριιιιιιαωειιιιιιιι οι

ιιοειι,αιι ιιε ροτειιιια αισίοΙιιιι ει·αιια ιιαιαιιιιαιιε οι. οιιια νει ρι·οιιιιεειειιιι αωωιωια, νειαια αεειιιειι

ει ροΠιι ει: αοειιιε ειεαιο, Δω νι α εαιιιαριιιιειραιι, κι Α πειιιτο ροτείὶ ριιιιειραιιιει· Ριοιιιιει. Νοιιι

Με ιιιιιιιιωειιιαιι ιιαιιιιαιι.ιιιιε οι:ειιιειιιιαιι. ιιιιαίιαιιιια: οι.ιια ιια:ε ιιειαειειεΠε οιιιιοια ιιιρειιιαι

- α. Ριιιιιια ίειιι. αιιιι·ιιιαι , ει·αιιαι:ιι ιιαιαιιιιαιεω ειιιει ιιιιιια .ιι. ιιαιιιι·αιιε νιιια ιιαι:ιει ριοιιιιεειιιιι. νι ι:αιιΕ

,”Μ.ίω· ΡοΠε α ει·εαιιιια,νι α εαιιια ριιοειραιι ι δε εοιιαιειι- ριιιπειραιιι ειι:εάιιιια Γιοαειιιαι. Με ιιιιιια "οι Π

ιει.ροιΕΒιιειιι εΠε Γιιι:ιιιαιιιιαιιι ιιιρει·ιιαι. το.1.άφ. εαιιειιιιει·ε ροΠιι νιιιιι ιιιαα νιιεε:ιιιαριιεαι αιιτει:;

9.βιό?. 6. νι ριιιιειριιιω ιαιιιι:αιε ιαιιιιειραιιιει· ριο- ειεαια ιιιι:ιιιαιιιια ιιιΡειιιαι_. νι ω. ι.άοι.9βΠ.ό.

ιιιιᾶιιιιιιαα αεειιιειιιιιιιια ιιιρειιιαι. ου; ιιε €.ειοα ι Ναι αι: α'ει:ιιιειιιε.Νιιιια νειιιοε ειιει ειαιια Μ·

Πεο εοωιιιιιιιιεαιιιιιι ειεαιιιιαειιιιειιεάιιαιι. Οι”. ι Βιιιιαιιε , νει αιιιιιι αι:ειιιειια:ιιοιι αιιιιιι αΒιιωιιι

πια.ιι.ιικε ιαΙια ιιιΒιιαιιιια αΒιιιιιιιιιει:ο ροιιιιια- Ι ιιειιιιιιι : εαιιιαι .ιι. Ριιιιειραιιε ααα ειΤε αοιιαιι:

ιει,νιριοριιειαιειιιΒι ιιαιιιιαΙιιειιιεΒιιαοιιοιι ιιιίι ι [οικω ρΦιΪεᾶιΦοι$ εναι εΐἶεᾶιιτδ€ αεεωειιαιιι

ν: εαιαια Ρι·ιιιειραιια :ειιιιι .π. είιει οιιιιιιιιιιιρει·- ρειιιαι. ρειιειδιιιια, αιιι οοιιερειιε&ιιιιι ειαιιιιιιια

ιιαι.ιιιΜιαιιιιαιια,εΠειρειίεάιονο00ει.ιιιουεαςα. Βιιιιαιι, ιιυριιεαι. ΝοιιιΡια Βιαιιαι:ιαιαιιιιαΙιε :σαιτ

ιιειιιε ιιιρειιιαι. οιιοιι εοιιαραιαιειιιι αιι ιριαιιι ει; νει εαπ: ειΤει ριοιιιιόιιιια αιιειιιια 8ιαιια ιιαισιιιιαΙι

ει! ριοριιιιω ιαωωι....ωι.... (ε ωικιωι.ιι...Μ - ιιιιιιιοιιιειιι αιιειιο ιιιιαιεθιο. νει ιιιριοριιο. Νοι

οιιιιιιιε ιιαιιιι·.ιιιααι:ι ιιιααει:ιιιειιιια ιιαιιιιαιια.Ποιι- . Μ Διακ) ι ναι!» οιωι!” επωιωικτ ιι11ι11αικιι5

ιιι.Ρει€ε&ιοιεπειιαιιαιιιιαίιαιπια, οιιαω ιιειαδ:ο νιροιθ ι>αιιιειραιιο ιυρειιιαι. ορειαιιοαιιιε Πε

ιιι ιρια Βιαιια ιιαΒιιιιαΙια:ιειι οιιαιιε αεειιιειιε Πρ"- ιιπαιιααιιειιιιυπι , δΕ Ρειιιειειιιι ιιιΒιεοι;ιιιιπ ιιι οιιιιιιι

ιιαι. ειιιΒιιιιι α οιαιια,νι ριοριιειαε α ιοιιαια ριιιιει- ει! ΟΡέιωΟΜι ΨΗΒιιΠ"Μ$ ενεννιεινιιι8ιαρρε

ραιι:ει2ο ιιιοιιιοιι οι:αιιε αεειιιειια ιιιρειιιαι.εοω- πωικ109Φ πρ0Βιιαϊ Φαν Μιι1ιαιικ1° ρι0ιιιιέι:ι

Ραι·αι·ειιιι· αιι ιαιεω [ιιι·ιΩωιιιω Ώ ν; ΡεοΡιιςτ” π] ιιαιια ε:ιιια ριοριιιιιι: ιιιοιει&ιιω:οιιαιιιαε .ιι.επειι

παιιιιαιια, αιοιιε αιιεο νι εαιιιαιιι ριιιιειραιεω, ιιαΙιτει· ιιιιιιιαιιειιε οιιιιιιαιιιι αι! ρειιιειειιιιιιιιι ιαπ

.ι. -Ριοι·›. 1. ιιιιιιααΠιοιιαιιροιείι ιιιαριιεαιιιια , απ· τιιιιι ιιιιαιεδιιιιιι,ιο οιιοιεειριιιιι :ιιεοιιιιαιιιειιι ιιι

Εν”. ι. Παρα" ΠΠΠΠα"υπω ΡτοΔ”απη"2 ω 'πω αιιειιο ιιιιαιεόιο εΠε ιιατιιιαιιιειριοειιιάιιια, οιίι αιι

ειραιιε εαιιια οι·αιιιε._ Ποιιιιιιια. ω Με ιιοιι οι ιιε- ' Με οειιιειειαι:ιιιιιι ιιι ιιαιιιιαιιιει οιιιιοαια;Γειι οε

εειΤαιιιιιια , ν: ιαΙιε ειεαιιιια Π: ρειιε&ιοι· οι·αιιιι: ΒΙΒΗ “Πι ιΦΙΜικΜ- Να ΡΟΜι Πιο Μινωιι"

οιιια ροιείι Ποι18Ρ:0ειι1ειΞΙε Βιαιιαω,οιιαα ιιι μια. Ριοᾶιιᾶιιια ιιιι ειιιιιιι ιιι ιιιι:ιιεθ:ο ρι·οριιο : ιιιιιια

ιιιιάιιια ιιιι 6ιιιιιιι, αιοιιε απο νι ιιι ριιιιειΡαιιι .ιι.ιοιιιια είι ιιι_ιιιι ίιιοιιειιατυιαιιι€ΝΝ%0%

εαιιια Βιαιιιέ:ιιοιι ιεειια αε εαιοιείι ριιιιειραιια εαιιια (:οιιιιιιιι. 6 ροιΪει ιιι ιειρίαιι: ιιαιιπαιιιει αΒειε,

εαιοιια, δε οιικιιια αιια ιοι·ιιαα ειι ριοιιιιόιιιια τω α. ιοτειιιιειιιιο ιειριαιαι νιιια ειαιιιιι1ι οικω ιιαι.αειει.

- ιι ιιιιιια.α. Ι..ιιιιιειι Βιοιιιε είι ριιιιειραιιε εαιιια Με. οιιει ίειριαιιι ιιι ιιιιιιιιιιιιιι αιιοειε, νι εαιιιαιιε

ΡΜ” ι° Με Πει:ειΒο ιιατι ροιείι οιιαΙιιαε .ουκ οιΡιιικι- σειΤαιια:οιιια Γιώιεθ:ιιιι:ι οι·αιιαε ειι:ροιειιιιαοϋε.

ραιια εαιιία Βιαιια:. νι6α.ιι. Πει ειιρειιεάιοι·ει·α- ιιιωιωιι αιιιιιι2, ους ιιοιι ιιιιιιιαιιιιαιι εει·ιοε Βια·

ιιιι,ειιιι:ι ιιι ιιρια,αιι οικω οιιιιιιαιιιιοιαιια:ιοιωιιι Με :ιαιιειια εΠει αιοιιιι ιιιιειιια ιιι οιιοΙιβει (ιιοιε

ιιαιιΡοιείι ριιιιειραΙιε εαιιια νιιιοιιιε Με . οιιαι οι διο , ω" ιιι οιιοιιι:ιεικοιιιι ιιεεειι-αιιὸ ριοιιιιᾶιιια

ρειιε&ιοι· @οι , ιιιιιι ροτειιι ριιιιειραιια εαιιια ιιιι:ιιεε ιεουιιειειι.ικα&ιιιιιοιιείιιιω οιιιι;ιιιροιιε-·

οι·αιιο. οιιαα ειὶ ιιιηαειιε&ιοι νιίιοιιε Με. ιει ιιιοιειίιιιιιι αιι ιιοιιι.ιιιι Βιαιιιιιιτι ειαιιαιεειριειι

6 α 3. @οπι οι ριιιιειραιιι εαιιία νιιιι:ιε Διτροιιιιο. ιιι.ιι:ιι:ιιαιο ιι:αιιιειιιαιιιιια τιιωωιιιω οιαιιαι είὶ ιιιιιια

Ρω:3· ιιιααιι ιοιιιιαιι:,ειι ριιιιειραιια εαιιια ιοιιιια:ιειι ιια- ιιιιαίιαιιιιέι αιιιιιια: ιεειιιιιιιιω Ροιειιιιαιιι οι:ειιιειι.

ιαιιιιε ειιαιιιαιιε ειι ριιιιειραιια αυτ. νιιιιιια ιιιιρο- νι ραιει ιιι Ραιιιιιιια, ιιι οιιιΒιιε αισιοιιε ιιιιροιιιιοιιε

ιιιιοιιια αιι Βιαιιαιυ ιο. εοιιιιιιιοιιια ι ειΖο ειιε ροκ.. α&ιιαιι , Βιαιια ιααΡιιιιιιι ιεειριιιιι : ιιειιιοιιε αιίιιια

ιιι ριιιιι:ιραιια εαιιια οποιο. Μαιο: εοιιι)ιαι απο ιιι- ιιιιιπαιιειι: ιαιιιιο ιποιιο οι αΙιετιιιε ειιειίιιιε , οιιιιιιι

ιιιιθ:ιοιιε : ιΒιιια , ριιιιειραΙιε εαιιια νιιιιιια ιιιιροιι- ιμωι ιιιιρίιιιε,Ριοιιιι&ιιιιιε. εεε ριοιααι ωιιιιαιο.

ιιοιιια αει ιοιιιααι:ια ιΒιιια,ειι ριιιιειραιιε εαιιια ιοιιιιιε · Πιι:ο α. Νοιι ιιαιριιεαι ειαιιαιιι ιιαιαιιιιαιεω α

ιΒιιιι. Τιιιιι ιαιιοιιε : εαιιια ρι·ιιιειραιιιει αιιιιιοειιι ειεαιιιια ρι·οιιιιει , νι α!» ιιιιιιιιιιιειιιο οϋειιιειιιιαΙι.

νιιιιιιαιιι ιιιίροιιιιοιιεω,αιιιιιΒιι ιιΙαιιι νι ριοριιιιιιι Ριιιιιιαιια. οιιια οιιοιιοει νιιιιιε αειιιιιαειεαια ειειιαιι

ιιιιιιιιιιιειιιιιιτιι,οιιο ιιαειιιαιιιε αιιιιιΒιιιοιιοαω,αιι ί Ροιείι αι! ριοιιιιεειιιιιιο1 ουΦωι:ΗΜια =ε=&"Φ

οικω οι ιρία νιιιιιαα αιιΡοαιω. . ροΠιοιΙειιι, νασαι. 7.ει|ι>.ι.οιιιαροιειιιια οιαειιιειι.

ο. Οιαιια ιιαιαιιιιαιια οι ρι·οιιιιιιιιιια ιιαΒιιιιιιιαα ιιιιιπειιιαιε Μια οι:ιωιροιειιιιο_Πει , ειιιιιε οιαιε

7, ιιιΡειιιαι. ιο Γειιι. 'ΗνωιΠ.ιαιιειο που ιιιαριιεαι ια- ᾶιιιιι οι οιοιιε ροίΒιαι!ε: τω ειαιιαιιι οι:ειιιειιιιαιι

1',·ύ-4- Ιειιι ρι·οιιι.ιει ειαιιιι, ουκ ιιι ριοιιιιελιιια οιιιιιιίι ιια- ιει· ρι·οιιιιει α ειεαιιιια , ιιιιιιαιιιιιιι.ιοιι.ιιι εοιιιιαιιι

Βιιιιίιιιιρειιιαι. ειιοο είιειιαιια ριοιιιαάιιια ιιιι6ιαι- &ιοιιεω:ειΒο. _

Ιιε:ι.οιιια εαιιια,οιιιε ειι ρι·οοιιάιι.ιαοωιιιιιω μι» Π ιι:ο 3. Νιιιια αρραιει ιιιαριιεαιιιια , οπο ιππι

ριιειαιιιιιι €ωωι2,ιιι ρτοιιιιέιιιια ιοιι:ιιι;:α.. οιιια ιιι· πι” ει·αιια ιιαιαιιιιαιια Ριοιιιιει ροΠιι α ειεαιιιια . νο

ιει ιιαιαιιιιε ιιιρειιιαι. ειιιιιιπει·ι οιοιιαε. οσοι! ειι αΒιιιιιιιιιοειιιο εοιιιιαιιιιαιι. Ηαιιειειιι.ειιιιωόε

αεοιιι: ιαΙιειιι ρειι:ε&ιιιια αε Βιαιια : εποε» ιι ροιειι; Ποιο αιιιιιιιιειε ιιειαειιιΤιιοωιίια:, οιιιυιιοεειιι,

Ριοιιιιεειε ιιιιιιειι οιοιια , ι:ιοιειιι αΙιαιια _οιαιιαιη οπιιιια ίαειαιιιειιια ιιοιια: Ποια Ρετ οιιαιιιαιειο ιιι·

ΜΜΒΒ "- Βιαιιιιιιιιειιιι. ρειαιιιιιιαω οιιιιιιια ιιιρειιιαι._νι Ρετ νιτιιιιειια ιιι

μ" · ξεειιιιιια Μπι. ιιεΒαι , Βιαιιιιιιι ιιαι.·.ιιιιιαιειιι πιο . ιιιιιιικιι. Με , εαπ ριοιιιιιιαδεριοροιιιοιιαιαιιι

ίιιιιιαιειιια



ο

ΧΧ. Πέ εφέ)ρω2.τ ἐιιἔἰ:αιιἄ:.

Β:ιιιιιειιτι ιό 8:ιιιιαι ρ:οιιαεειιιιιιιι.Νιια ειπα τι·

Μαιο Πει , ίαιι :ιιιαι·ι οι·τιιιιεται: κι Βιιτιιιιι ρ:ο·

δαεεατιιαι . ιιοιι ροιε:ιι είίε ιιιίι:αιιιεατααι ορε

ιιιειι. οαοτι ιιατατα ρε: εοιιεεαιτιιιι νιιιατεαι,

ι εειιιιααι οίΐεδι:αια ριοριιιι νι:ει αιιεειιειιτειιι.ιαιὸ

ααιίααι ια ί-ειιτ. Τιιοαιιί`τ. ειιται ιιιίιται:α. ραιιἔ

οιιετιιειι. ίετι οτι:ιαε ιιιίι:α. ρε:ιρίοιείι εοιιιιιτα

:ιΙε: τιιιιι ε: ιρίοε ιιαιιιε:ειια:ιείεαιι·ι ροιείι ιι!

είιεθτατιι αρε:τιιιι. ρ:οτιαεεαιιαιιι ι ιιιίι ρε: νιι·ια

τειιι ίαρει·ιτιιιιιιτο ίαρεταιι. ιιιιιιιιίεειιιι , νιρει

ρ:ορ:ιαιιι ιιιίιι·αιιι. Πει , Και οιιατι οι·ιιιαιτααι ιο

ιιιιιαίιιιοιιι είίεάαιιι. Αι Με ίαιιιι. ιο. 7. ειιιιιιι:ιο:

·ιιααε ιίίε:. ρι·οιι. ιιοιι νιτιετα: ιωροι1ιιιιιι ιιαιΙιτιι

σ:τιιιιιι ίαρε:ιιιι. Βιιτιι ιιιΒιταιιι ιιιιρε:ί`εᾶιο:, δ:

και ιιιταιι οιιιιιιιτι ειδ ρ:οτιαεειιδιαι Βιιιιιαι νι

ρ:ο :ιατιιιαίιιααι. Πει.οοιιίιται. ιιιιιιιιιιι ειι τιιι

:ια ι ιιιίι:αι:ι. εοιιιιιταιιιι ίετιαιται° ιιιία:τιατιι.

η· Αι! π. ι:8α.ρ:ιτιιε τω. :ατα Μαι. εοιιίι:ιι ε:

π. ιίίε:. Νεε Δ): ειιιεαι :ιτιο τιε ειιοιεδε ει·ιιιίι,

οιιιι ειιο: ιιοιι είὶ πω: είίετιιιιιιτε: ιταιιιιιιειιι, νι

είι·8:ιιιιι Δι! 2.ιιεΒι εο:ιίετι.ιιι ριοίι. ιιεε. τω»

αειιι ιιειτι:α είίερειίεᾶιοτεαι ειιιιιι. (ιιιιιι_ιαι

' είι ρι·ιιιειριαια :ιιιιειιο νιίιοιιιι Μια , ειαι ιιιιι.

τι” , ι&αα::ι ίαρε:ιιιι. εοι·αιιιτιαε ιιιιιιιααιιι. Αι!

ρεοιι. τπιιιεειιο , νιίιοιιεια Πει είΪε Επι» αυτο αιι

ιιπ ιιιιιιταιιιι,τιοιι "καιει .ιι. :μι αι ιρίιιτιι ί-αίσιε

ιίΣατα Βιιταιιηίιεατ ιιοιι απο ίαισίιιιιιιε ιιιτειίε&αιι

Πε είι ιιιι”ειιεό)τιο 5 ιιοιι μι ερτ ίαι:ιίι:ιατιι ιατεΠει

- ιειαιιιι,ια ειαι::ι οιιιιιει ορε:ιιιοικε οιτιιιιιιιια:,νι

ια ίιαετιι ρ:ιιιειριιειιι.νατ:ιεαε8. ια ααα! ο:τιιιιι

ιαι· ιό ιιιαιι νι ιι! ίιαεαι απο, είίε ιαιρειίε&ιαι Πιο,

Ιω ίοίίιαιοαοτι οιιιιιιιια: ια ιίιατιι από ίιαέριιιι

Αι 3.τιαοιι είι ριιιιειριιιε ειαίινίτιαιιι ιιτροαιω.

:τα ριιγίιειι :κι ίο:α:ιιαι,είΈ ρ:ιαειριίιε ειαίι ραγδ

οι ίο:τ:αιι; ιιιιιιταε ιατειιι ειιιιιιιτιε είι ρι·ιτιειριιιε

ειιιίο. νιτιιαι; ιιιίροίιτιοαιε ιι! 8:ιτιιαι τιιιιιιιιι πιο:

πω. ίε. εοιιι:ιτιο ιιοιι αι ριιγίιει τιιίροίιτιο.ιδ

Βιιτιιιιιιιιαιι ιιοιι ιιτιιιΒιτ ρίιγίισΕ ειιτιιαι,ειιιιι ίιτ

ιτίιαε νιιιίιε,τιαι ότι ίε ιιοιι είι ρι·οτιαάιααι ιιιίι @τα

ειει ιιιτειιτιοαιιιι. ί)αι:ειιειΕτ ιιιιιιιται ειιι:ιτιτιε

ριιγίιεε ρ:οοαειτοοιιι:ιτιοαεια ε τιαιι ιιαιετι εσα

ιι·ιτιο ιιοιι ριιγίιεε,ίετι αιοι·ιιιιε: ειαίιτ Βιιιιιιιι,ιι.
Μαι αιειιτο:ιε ι Πεσ ι ιαιρει:ατιιιο , ιιοιι διειτα:

ΡΙ·ιρίζω επί; 8:ιι;ι2: πιει: ιιιι3Πα8οί'ΗΠιιιί$ ίτιαΚα·

ιαειιιατα ματια, είπα Με ρε: ίε ιιτιτίιιιι ίιτ ια ρ:ο

ιιαεειιτιαιιι ι&ατιιιιιιεδιιο:ιιε Πει.δι ρ:οκιαιι.

· ια ε. Με. εοιιίεει. ιι! ι. ρωι:ο. ικα. ιταιαε:Ε ια

τεει ν: ωιιω δε ίαίιίιιτιιιι ιατεΗίεάαιΙι ,ααα είι:

ριοιιαάιαι ίαιιατιι ρι·ορ:ιετιιααι,ιιοιι ίαιιίιιατιω

ει» ίιιιιιιιι. Αι! α. :ιεε. ιααιετι Βιο:ιιεείίε ρε:ίε

αι:ιαι, ιατ στ:ιαε ρε:ίεει:ααι ει·ιτιιι ιιιιιιταιιι.

° ια ίαατιιαι.ίεεαιιιια:ίεατ. ίιιίαιαείι, Βιιιιιιιι

ε:ει:ι, και ετιαι:ι ει: ροτειιιιι οι:ιετιιειι. ιιιιιιιιι :ι

ιιοιιιιιι : είπα ιιοιι ιιιιτιίιε ίιτ ιεειιιειιε ο ίιαιαι :ειί

ιααι ιεειτιει·ιτιι , ααοιατιι αιταιι είι ιιιιιριε:ε. Ετ

είιο,ιΠι ε:ει:εται:,ιτιιιαε ίιιίαια ιιαω ει·ειαιια_αι,

ιιιτεια ορειιιειιτιιιιτε:,ειειτα:ιαι είεαι:ι ιιοιι ροθ

ί-ε, νι ρ:οί:ιο ιο.:ι.άι/ρ.:#δ.4. αει ιό κι :ετ·ιαιιιια:

νιιται ιιιίιιιιτι , νειιάιο ρωρ:ιι ιιιίιιαπιειιιι , αι6

ροίιτιαιίαΒιετ%, ρε: ίε τιετ:είίι:ιι είι ω ιιιίιταιιιι

Ι 5ι τ

¦ΜιίιαΜ.

Η.

@ιι αιμο

ΜΜΜ σρ·

ροῇιιι.

ή·

|ῇ.

ιο .

Λιβαδι

|ειτοιιίο.

@άκουα-β ιιιιωιάι.ιιιωιβίαιΠοια 9τειι.ι ι Π

Κατω ίειιι. ιιιιιαιιτ, είίε νοία:ιιιιεαι ι Βιιικικιι.

οι 2.ιιι/Ι.26 α.;.τιαι 8:ιιιιτιι δ: ειιι:ιτιτειιι ρ:ο

ιιιιιιὸ τ:οιίοειτιιι νοιατιιιτε: δι ι ιο:ιιο:ι εο:τιαι.

εται Βιιιιιιιι ιιιΒιιαιίειιι ι ειιι:ιτιτε ιιοιι απαι

_ Βαατιι. Ρτοιιιι :Πρροίιτι νει·ίιιιτιι: είται Μετα

-μψω5;ρω: ει·ιιιι δε ρεεειταιιι ίαιιτ ορροίιτι:ριοι

πα Ταφ. 3. Π; Μ".

:ιζ

:και#8”

Έκι!.
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Ι ιιιαιααι ίαιιιε&ατιι ρεεειιιιιίι νοίαιιιιε , εαιαι αι

ιι: τιαιιιιιε Πι οτιιιιιιι ίαρε:ιιιτ. δε ν: νι:ιαε ια· ι ρ:ορ:ιαε ιιίιαι ι ειΒο ρι·οιτιαιαι:ι ίαΒιεα5ιααι Βιιιιιε μμ

ειιτ νοιαιιτι:. (ιοιιίιιιιιιι 1.δεαΜ; οι ι. άϋιξ.26. δ, αιωνια.

:σπιτι ι.ϋπιιι:ιΙΙι ίαίιιεάο ριοιιιιιἡιιιείι 8:ιιιι, εαι

ϊ ριοιιιαιε "κι 8ιοιιι ιίετι είσαι ριοκιιιιε ιιιείι μ»

οαιιι:ι ιιιίιετ ι ριορτιι-ιιιιιιιι , είεαιτα: ια ριοτια- ι ` ' `τειιτιιι : ειπα .αιιιιιιειτ ιιιιιιιιια δειτε. εοιιαίιιιιιι

ἱιᾶα:ιᾶαι ιιαιιιιτιειιε δ: νιιιιιε, φωτ; ρα [Μηιω..

ιίο,ρ:08ιιιιε :εειριια:ιρ ροιειιτιἐ , ι τιαιι ειιειταιι

Μιιο: ριοιι. 8:ιτιι σα: ιιιίροίιιια ια είο:ιιαι :διί

ροίιιιο είπα ιιιααιωι ίαίιιεάαιιι ιι! ιοι·τιιιιιι από .ι.
ριεατιιιιι ,ί ια εο ιεειρι ιιειιει , ια ιιαο :εειριειιτιι

ίο:ιαι. ε. 8ι 8:ιτιι ιιιιιιταιιιέείίει ια ιιιιιιιι; μια:

ιιιιοιιε Βιιτιίιει:ετ ίιιιεια,ειακιαε ιιδιίι.ειαιιιι ει"

Φακο-ω· οούίες.είι ίιιίαιιι_: αφτι” .τι. είι ριιαιι

ιιι:ιαε δε :και Βιιιιίιειιιορις8ς ιιιε:ιιι, εαιαι ει;

ρε:ιο οιιιιιεε νι:ΗΜιι Φωτοιιιται ια νιτιιιι Με::

πιανει: ααιοιιιιτιιιιοιιε ιιιιιειιτ, νι θα: ιιιε:ιτο:ιιι.

δετιαείι ριοι·ι. ια ρι·ιίιε 8:ιιιι Βι·ιτιίιειι , ιιαω! είι

ρ:ια5 δι ρ:οιιιαιιαι ιείρεέιέα ιιαω; , ιιαιωιιι(0ι-.

ιιιιι ι ίειι μια: δι ρ:οιιιαιια: είι ιιιτειίε&αι , ια

ορο είι ίιτιειιτιαιαι νοιαιιιιι.ια ιιαι αι ειιι:ιτιι.3.

Αιιίεί.ιιε ετιιιι:ερ. νικ!. ι·ιι.3. ιιοτ:ετ,οιιιαεαι ιααιτιω

δ; εωααιιαω είίε ια νοίαιιτιτε :Βιιτιι είι οαιιιιιιιιι

ιαίιιιιι:ε:Βο είι ια νοιαιιτιιε. _ .

.,_ δεεαιιιιιι ίειιτ. ιιοεει , ρ:ο.ιιιιιιιιω ωιιώι..ω $¦¦":ῖι

Βιιιιια ιιιίιιιαιιιε είΤε ίαΒίιιιιιιιτιι ιιιιαιιι; θεα: «ω».

είιπιτιιιιδι νιτιιιιααι ιιι0ιιιιαια, είίε νοίατιτιιετιι: `

δ.Τω.1.2. θα. ι ιο. 44784.. ά· ι.ρ. 48.62.8732. Θ· έ:

·υετιι.ιμ.η.ατ.6. ω". οι α. ω. 26.47°2.3. άι. δια

Βιιιιιαι ι ι:ιιιιιτιτε δε νι:ιατιίααε τιιίετιαιιιιιιιι.

Ραιιτιιιιι. ιΠαιι είι ρι·οιιιτιιατιι ίαΒιειΕι:αιιι 8:ιτιά,

τιαοιι είι ρ:οιιτιιαι:ιι ίαιιιετίιατα ίιιιιιιοιιιε ιτιορτι

α8:ιτιιοε πιο:: είι ροιειιτιι , τω ιιιιται: ί-αιιίι:ιιιτιι:

τα .ιι. τιεί:ετ ρ:ιαιο δ: ρε: ίείαίειρειε Γο:ιιιιτα, εαί

ρ:ιαιο δ: ρε: Γε εοιιιιιιααιειτατείεάαι ίοι·ι:ιιιΙιι:

ιιααι είιεθ:αι ίο:τι:ιιιι: ίιιιιτιοαιι Πιαιτιια ριιιιιὸ δ;

ρε: ίε τ:οαιαιαιιιτιται· ίαιιίιιιιιιι2 ιιιιιιι;:ιρία .οι ρε:

& ρ:ιαιὸ ρε: Βιιιιιαι τερειιετιται·ιιι ιιοαιτιι ει·ει- - ·ι ζ:

ια:ιτιι,δι τα ριιιιεερι ιιιται·ιε ιιιαιοειςαε 8:ιτιι τα

δ.Τβα.1.2. "στα ιο.ιιι·ι.3. είι: ιιιτατι ιρίι ρω”

ρι:τιειριτι. Οοιιίι:τι:ι. 8ι·ιτιι ιι:ιίιιιαιίιε ριφίιιτιιι

ει·ειτα:ι ιτιτιοαιίι, ιιαω ρτιιιίιιι·ει ιιιια:ι ίαιιίι:ιιιφ

τιιιίιε ίαρετιιιι. ίι είιει ροΠιιιιιι:: ίειι ιΠιείίετ ρε: ίε

ρ:ἰιιιὸ ίιιιᾶι δε ίδιιι Πειρε:ίαΒίιιαιιιαι , ιιοιιρει .

ροτειιιιιε: ετΒο ε:ειτα:ι ίιτ ρε: ίε ριιτιιο ίιιιιιιιδε <

ετα Με ρε: ίαοίιιιιτιιτιι Βιιιι:ι ίιιιάιίιειτιιιι , ποο

ρε:ροιεαιιιι.

Αι! ίαιιιιιαι. ρι·ιαιιιι ίειιι. ιιεεο , ρεεειταιιι ιτι

ιιοτ: ίιιτα ιιιτα:π είεαιικ ιι:ί Βίο:ιιαι ιτιιετιαιτε κει

τ:ιρι ια ίοιἐ νοιαιιιιιε , τω ειιιιιι ιαείίειιιιιιιιιιαα.

Πε ίιδιο .:ι. ιιιείατιιι ρι·ιαιιιοαεια Βιιιιιειιιίιιταιι

Ιιε,ιιαιε είι ια ία_ιιίιιιιτιίι ιιιιιιια, ιιαω ίιεατ ρειειι·

ιιιαι ιετιιιιται ραιειιιι δετιει:ο:ιι εο:ιτιιΠεοι ιτι

ρε: ριιαιτιοιιειιι ειαί:ιετιι ίιτ ται·ριε δε ιιιιεαιιτι

ιραιι εαιιτιειιι. ια 1. εοιιίιι. Με. ιιιιιοι :ια ρ:οί:ι.

Με. Β:ιτιιαι είίε τιιίροίιτιοιιειιι ω 8Ιοιιιιιι ,τω

ι ρτιιιτ:ιριααι τιιιιειιε ιιιιαι,- δ: ιιιίιιιαααι ίαρει·ιιιτ.

Ε :είρεάα ιιαοιαιιι 8:ιτιι ί-ε ιιιίσει νι ιιιια:ι ααα

· απο ίαρειαιτ.Αιι ε. εοιιεετι. εοιιίες. δε Βι·ιιιίιει

ιιοιι:: δ: τιιΒιιιιιτε ια είίε ριιγίιεο : Με. ιιε Βιιτιίι

ειιιο:ιε δε ιιιααιτιτε ια είίε αιοτιίι ι ειιαιειιιιιι_ιιιετ:

ίαρροαιτ,νι ίααιιιαιειιιααι,είίειιιτοε:αιιηιιβειατιι

ιατετιι ίο:ιαιιιτε: ίιτ ι νοιαιιτιτε; ιιοιι ροτειιτια

είίε ιιιοιιιι μια: Βιιιιίιειι·ι ει", ςαιτιιειιιιιιιι_.

Αι! ιατιιο:ιτιτειιι ΑτιίεΙαιι, Ρτείρ. ιΠααι Ιοτιαιειε

ιααωι δε ωιαιιιιιι ι&αιίι ι νειιιε ιιιιιιιαιιι , ααα

ριοιιιαιε ίετιαιται· ει: ιάαιιι , α: ριιετ ιριιι πρωτα

2.3;

Γιιιι|Μι.

ι τι.

κ" οι:80%

σοιοιιιιιιιι.

η.

Π.

Α»έιναι.: κομπο: αηφιι.”Μ οι·Ρ."αρω.αι ε

Π

.ε 29. .

Προίιτιο , ιίιε:ι-ειτ ριιττε ίαΒιεδιι , ιιιειι ε: ΕΜ!" :Μ

ριιτε ιρειιιιι. Ε:ιοι ρ:αριτι.τ ίαοιεάαω ιο 5

Π! ι ίο:ιαιιιι °



ΠιιμΙ.ο

οπο::

το.

.ο ισοβου·έ,

οι.

:που ότι::

,τἱοτἰ.

4θθ

Γοτιιιιι:: τοοἱρἰοπι::ιτ: . ν: οτιΙοι ω: ίοτπ:ιιι:: ἰΒιιἰι,

πι:π:ιπ:. οτειπ:·ι::ιο τι:: ιιπἰιπιιι::. Ροί:οτιοτ ι::οι:ο:

δ: ι:ο:οτιτ:ἰπ:: :εοπε π:: :οτι::::ι: ἰπιὶιιοοπὰιιι:: , ν::

::::γί:οι:,νι ιι:οππο:Ιοτ ι:ο:οτι::ἱπιι: ἰοποιπ στ! π:ι:ιι

οοπτ::ι:: :οτι:::ιι: ιοπΜπ :ιιΒιοάιτπ: ν!ιιιπ::ι:προ

Ειπα: 3 _πιτι::οπ: οτειπιιιι:ιο Ποιιι::ιιι: οιο:πι::ι::

:πππ:ι:: :π ι:::ιοτιέι ροτίοᾶἑοτε:πὶι:ι5ινο! ωστο

Ηιοτ . νι απο: ποι:οί:ι Γι:ροτπιι:. ιποιιοπι Ποι:π: οι:

οοιπιτιιιπἱοπιιι:: Γι:: ::οπ: ::οι:τιπι!:ι:ι. πιο..ιτιο

ο: μια:: ίι:::ιο::ι τοοιιὶτἱ:ιιτ ν:: :ι:οκροΙΙοπιπιιπ

οοπ:ι·ιιτ::ττι :οτ:ι::ι:: ο νο! πι: ιτταριτιιπι:ιιι:: :ποιο

άι:ι::.”ν: π: οο οοπτι:ιιιτ:Πιοτ τοοιριιιιι:τ.·

Π :::ο τ. Οτιιιπ :ιαπιιιι:Ιιτ πιιΙπιπ πο: Γο τοοιιι

τἱ: ὸιἴροΒιιοτιο::: ο: ριιτιο (ιι:ποάι,νι πιω :οπω

ιιιτ:Ιι:οτ τοοπ:π:ι:τ. Ρτο::. π . ΠΙ: .ι.ιοω..ωπ...

τ:: ι:προι::ιοπο τοοιι:πι:τ π: :::τι:ιι!π; 8: :π οι , οι::

Επι: τΙ:ιιτιά:το νΠο ἱπ νιοιο π:ιιιοτπο Ιππ&ιποιιπ

τω...: ν: 20.2. άτή.ι8.|28.ο.. οι ρτοπ:::ιΙιοτο τω.

π: ΑποοΙπ. 8: π: ριιιππ ποι::ιπι::ιιιιπΕιιο πιο: οτι::

:ἱοπιτ, ω...: :πιο πι. οοτιιπ: πιο τι:: οοΠ::ιι ίι::ι.

ν ο.. Η:πο:!ιἰροί:ιιοποπ: ποπ ροί:ι:πι: ετ:τπι πω.

πω., οι:: ίδια:: οί:; οι::ι::: .π. :·οτ::::ι :Ρίο οποιο

ι:ιΓροί::ιο,οι:ο :-οτι::: οί:, ::προί::ιοποι:: ροί:οτοτ:

Νοπ οι:: Γι:ροτπ:ιι:τι:Η: πι. οι::ππ.π.:οτι::: :ιι

ροτπ:ι. :ο τρία ι:ιίρσΒι:ο, οπο: Γιιροτπ:ι.οβ οι: οτ:

. πιω. ι:ιΓροι:::οποπι οκι8οι·ο:: Νο:: οι:: ::!π Έστω:

μ.

Οοππτ. τ.

_ π·

θιιπ/ίτιττ. τ..

Ν·

διοτι”.

Απ:τάο.

Γπτιίστιτ.

Γιτροιπιιι. πιο: πι. ι... ιοτιτ::Ιιτιι:ο Μπι:: τοι:ιτρ!ι

ο:: οιΤο Γι:ροτπ::ιιτιιΙο πο: :τιοι:ι:ι:: :ᾶιιε μπι:: τ:

πω. , :οι :ποιά πω: ν: Ρι·ορτιοτιιιοι οοπἴοοιιοπ

το: ι..ι.ιι... ίιτροτπιιτ. πω. Α: ποοι:ο πι:: :::ο :οτ

ι::::ι:πτο 2τπιπι ::::›ἱ:ι:ιιΙἱ: ΗΜ:: οι:: Ϊο ροί:ιι::: :τι

ΪπΒἰοὁ:ο ιΜποί:ι:οπτιπ :::τιπιιιιι .π. ιπΐι:ΐοι ποπ

απο:: νι :πάπια ιἰιἴροΠ:ἰοποι πι: πιο. π.: νι :οπ

ίοοποπιιη:τορτιο:ιιιοι ει: οποιοι: : Πτι: ν: ρτοιππιι

πο». :τ ει:: π...πω.-.:ι. ι..ιωι;..

το τ:,ο πο ι·οοιιίτπιιτ οχι:: διοτι. Μ... οπο: ι:ο:::

πω. πι πιοι:ιποπ:ιο.Ροτπ:: οπο: Η: οποτι.Ιιε, ι::Ι:›ι

.π. τ... ::οπιιιιιο ι::οιιοτο Ποιπ:: ( οι:: ίοΙιτιοί: οι:

Π: οί::ι::οπι ετιι:ία) πο: ιποι:ι:ι:: ι::οτιι: ί:ιιοοοπ

οπο οι: Μ.. ι:οπιιπι:5: δ: ιποτι:ι: ω... πω.: Επι:

οι:ι: π:ί: τ. ιιι:ιι:Ι:ιε τοποτιτ:τι:ι:οπ:ιιι::οι:: νοΠ].ιι

ξ ροοο:τοτο:, τι οιπποιοι: Αι:ιιι::ριοριι8::π τι:: π..

ι:οοοιιο , ν: :.ιιοτιπ: οπο:: Ριιιοπιοι , .δι ΑιιοοΜ

οπο:: ιρΓοτι:π: οτοι:ἰοπο. Πο π. Βτοιιποτ; ._ `

Π το:: τ. Οια:: ι..ωι...ιπ ιιιιΠ:ι:: πο: :ο Ρο

Ι:ιι!ιι: ι!ιΓροπιιοποι:::οι·ρ:τιο τ:::ι:ιοπ:π. Ρτο!:.ι

ιιποοιπ ΐοπ:ι:οτ :Πέ ροί:ιι:ιιτοπιτ:ποτ :ο τοοιιιί::πιι

ιιοιι: :Ποιπ ποπ ροί:ιιΙ::ίο ρπ:ιιιιΙ:η ποο π: "οι

ι::::τί: βπό:ιποιιιιηποο π: Ο:ιτιί:ο . οι:: οιππιι.ρΙο

ππι:ι:ο οικία ρττΐοπ:Ιἰτ , 8ο!ια:::ιιιιιΙιι . .ι:ο:: οι

:::ίοι:ο ν!!: ιπ_οτιι!ιιΜροπ::οποοπ:: :π Αποοπτ,ιΞ

'πω. ποτι::πι::ι::,οιιι::ι:τ, τω. ρτο:::Βι|οιητω

:οποιο μπι:: Επι:: οιππιπὸ ετιι:π, ιιπἴοιιο ρω::

::ιπ:οπιιοπο. π. πω.. Επι” ροπ::ο: :ίοΙ€ιΙιποι

νο!ι:ιιιι:ο·Ποι: οτοο πο: :ο πιιΙπω ροί:ιιπ: οπο::

:ο οΒἱοιοπιιι ὸιἴροπ::οποι:: : :ο οι: οπιπ: ι:οπι:ο

τοσοι:: οιι:ίοπι:: ο:::&ι::ι: . ὲ οπο ΪοΙο 8: πο::

μποτ:: ρτοὸιιᾶιο οί:.οάιιτ : (ζοπΒτ. ετιιιπ, ν: οι:

π., πο: :ο οποιο ροί:ι:Ιιι: οοπ:οττι οτα:: : οπ:|ι:::ι

.π. τποτιιιιι::; ιοπιιιιποι:ο ιοΠπι:τ οι: μα:: . οιι.ιπ

τω:: ποπ::ιιτ ::ο πιοτιιο:ί:ι: τττοι:!ι: ι:ιίι:οπ:ιο ι::ἰ

ποπ ει::ι:ι::ι:ι ι:οπιιιιοποιτ:: οιΒοοιιιπ, ν: Βιιιιπ

ποπ ποιοί: :κι (ο πιιπιπι:οι:ι ι:ιιροΒιιοποιπ ροί:ιι

πτο:οιΒο ί: ι:Ι:ιπ ποι:ιι!ι:ι. Μπι.: ::πιίιιπ οι: πι..

τ.: το!ι:ιιιο:ο Ποι. Μιποτ πιο!» π:οτ:!ιι'ι:ιΐροίἰιπ

ο:: ι!ιοιιοὸ ιι:οιπιιι::,Μ:οπ: τ:: οοπετι:ο,ιι:Μ:οπι

:::ο ι:ιοι:οπι Ποιπ:: ::: ετιι:::ι:: ι:ιιπ::πιπ.

Π ι ::ο α. ο...: πιι::ιιι::Ιπ πο: ΐο ποί:ι:|:: πω::

Μ:: ι:ιΓροι::ιοποιπ :π ροοοιιιοιο ιιι:ι:Ιιο,ποπ ω...

μποτ: οροτιπι:ι,οι:ιο ποπ ριπτοοι:ι.ιπ: οΗτοί:οι:: τα οιιτιο ίιι:ι:οάι,ίοι: οι... οι: ρ:τ:οοίπο:οπ:π , ω.

οι:ιι::: τ::ιοπ:!π οπο:: πι:: ποιοπ:::: τιιιιοπιι!οε. _ ο οι:: τ:ιιοπο μπαι:: π. οι:: πιώ. ο:: Τ:°ιάττ:#[6.

Οοπ::τι::. ι. Οι::ι:οί:ιιπι::οιΜι: Ριτιιοπιιι::ι:

τιποτα Πιι:ιπο:ΐοι: :πιο πιιιι:τ:ι:: Ππιπ::τπ πι:Πιιη

Εποι ποιοί: ή: , τ::ἰοποι!ἱί:Επἐ:ιιι:: . απ: ποί:το

ι::ιοι:ο οοποπ:ιοπι:ι ι:τιι::,οιι:ι:: ρ:τιιοιριιιο ι:ιίρο

π:: π! επιτιιιιπ:ι:οποτο:.π. πι. πι. ριτ:ἱοιριιιιο

τιποτε τ!ιι::ποπ: οιΤοπ:Ιο ι τι: οτιιιιοΙ::ι:οοι::::

:ΙΙιιιτριιτιιοιριι:ο, οι:επιιιιιι :ι:τοιιτι:τπ ιι.οοιι:οπ::

π.. ρ:τι:οιριι:::πι οί:.2. Ηςο ὸιἴροίἰιιο . οιιιπ:

επι:: τοοι:ποιο: ο: μι:: ίιι::ιο:':ι , ροτι:::ποιιτ

πο: πο:: ι:οτοί:; πο:: Με... Κάπο:: οι! :Μιτο

ποπι:ιιιι: οοπιιιι:ιιτ:Πιοτ ίι::.›ιο6:πιπ , νι οι·ιιιιιι: ιο

οτρπι ροτι:::ποπτοπ:: οπο: :οιπ:: ποτπ::ποπιι:ιΓ

ποί::ἰοποπ: τοοιιἰιοπι , ποπ ι:::πίιε ΠΙ:ιπ τοοιιιτ::

π: ::δ:ιοΠο,οι::ι:: ιπ πω. -

Πι::ο τ.. φωτ. τοοιιἰτἱι ι:ιΓροπ::οποπ: οι ριτ

ιο ίιιΒιοᾶἰ ίοΗ:ιπ τι:: Γοτιπ:ι:: οοπ:τ:ι·ἰ:πι,οι:οι: τ::

ποι:ο::ι:ιι: ροτίοπ:Ιο,οπροΙΙοπι:τιπ:. ΐι:πι:ιιιπ.πιι!!:

Έοτπ:::π:τοι:ι:ο: ποιο:: ιπΐι:::ιοάι:ι::. Μι: οιιιτ ορ

ποπ:: :ατμό οτιπι:Ι:: ο ω: ροοο:ιι:ι:: ροτ(οπ:Ιο ο::

:-ι::ιππορροι::ιι ειιι:ιπ: ι..ι.ιι...1ι..... ίοΗ:ι:ι: απο·

· πο πιιιιιι:ιοπιι:ιπιοι:ιο Ιι:ΒπιιιιΙπ δ: ι:οπιι:π&ιοππ

Π·

Β;; άι::

μι::

(ιτροτπ::. οπο: Ποο , οπο :οΠπιιτ πο: οιιιιιι:: οστι

:τ:ι:ιάοτ:ο. τ.: οιπιτπ τ::ἱοπο .ιει...ιι. ιιι:οτί:οπίτ

ο: ρτα:οιπο ροοο::ο πιοτιιπιοι· ροτίοιιοτ:πιπ, οι::

πο:: :ο!Η:ι:τ,ι::ί: πο: ορροί::ι:τι: :ό:ι:ιι: ι.τοπι:οτί:ο

Με ει:: Ποι:π:: οι·οο οι::π τοοι:ιτπ ι::Γροπιιοποι::

οκ ι·:ιιτ:ο ι:ι...π. οι: ορροπ::ι:ι :οτι:::ι:: οποσ::

οη:οΠοπ:::τι:.

Μ:: τοοιιἱπιτ άιῷιιῇιιιιιιοπι ο::μια πισω:: 3

Βἱἴροίἱ:ἰο ο: ι:ο::: οΗἱοἰοπ:ἰε τοπιοιιιοπ,οι:ἱι:

οι:π: ιιΙ:ἱι:::π: όιΓΡοπιιοπο ιιπιοοοι:ι: , ω...

ι:οπι:ο πίσω Μπι:: οποτι:πιι:: :Ρτο::πιπι οί:, Δ::

οι::ι:: πιιι::οάπιο περιτο: οιιι:ιιιιππο ::ι:ΡΙο:: ο :Ι

οοπτ6.ι:· 7. ο:: :Μιά 9. τ:°|ζβ. το..οιοι..ι. τι: τω.

σο: οι: ετιι:πιπ ιιιι:ιποοιιοπιι :οπι:οι:οπι::ι:: πο·

οοί::τ::ι:: οι:: ροοοπ:οτιι .τι ΐροπ::οποτπ που: οσοι

ποτ:ιιοποιπ,ιιιιιι: απο: ιι:οπΐιιτ:π:. ν: ι:οἱ:πἰιρ#

6.ι·ιοι.·7. νπι:ίοι::ίοι:ο π... τοοἰρἱ:ἱι:ί:ιιἰιιι::. ο

Ε: Γετιρι. οπο: :ο ι:οπιιοτί:οποπ: Πο: π: πο:

του:: Ε: πο: ιπίιιί: σποτ:: Ειπα ι..ι.ιω.ιι., που:

τω:: :οπιιοιί:οποιτι ποί:τι π: Ποι:ι::;ΙοΕ!.2.Ζ"Μ

1. οι:ιοι:: νιπι:τ δοτιοι!,οιι|:[6.οφ.ο. ε....ω...ι.

τι: .τά πιο . ού· α: :τυπικα οι: ν:: : τπ:ιοπο απο: Μ.

ροιἰ:ἱοππ ω...: ::οι::ο ΐοιρ:ι.ι::: ἴιιπᾶιποιιτο.

ποιπρο ::::-ροπιιιιι:, ποπ :οιιι:ιιΙι:οτ ι απ.: π. @ι

:τιποτε Ποιπιπιωτ Ρτιμιώκπτ τιιτάιι[ω,ς:· οι οοτ:||ιο.

θα ιΙΙιτιι|Επδϊοΐο:τύππι απτωσ.ιβατ. 1 . Ιο:π.3. Οποτε::

οι:: ω:: :οπο/ρω π: οιιώιιιέ?υθωτ β.

@ιὸι! :απο .ιιιΡ.ιω. ὰ επι:: π: ιι::ι:!ιο παο:

ιοτο ιοοι::ι·ιι:ιιτοιιιιι:: ο:: Ριιτ:οοιῖἱοἰοπ:ἱ:, ε. οπο::

::ο :Νοπ ι:ο:::: Που: οι: Βιιιιιπιπ ροοοετοτ: :πωπ

::οπι: :το ΐο ι::οι:οτο, πιθο:ι μι:: ροοο:ιοτιτριαοο

:::: ροοοιι:ἰ-ι:ο:οί:ιιιιο: πο:: .π. ροτΓοι:οτιιπιο ι:ο::::

:ο ι:ο:::: εται::ιι: ροοο:ιοτιιπίι:πάοιο :ΐοι: οπλο:

οι.. ροοοιι:οτπιι:: ροτο:ιιιι:: ποπ τοιτ:&::, ι:ο::-ο

ιιοιι: :π το ι::οιιι!ποι ροτι::τιιι:: , νιάπβ. 32..οτ8::

:πιω μοι:οι::ιτι:: ποπ _τοιτ:άει: διο. Μιιἰοτ μοβ.

μετά: , ντΙ:ο. άτ]:. οίΐοπ:πιπιοτ παπι: ιιίΐοτι :ιππι

πω:: πιροτπο.:. Ποἰ σε: πο:: οοπ:τἑι να:: ποσοι:

ιι:π: οὸἰιιιπ ιπἰιτιἱοἰ:ἰο ίιτροτπ::. Ποιοι8: ι:ο::::

:οτοπ:. Α: ιπ:ΡΙιο:: , Ποιπ:: ::08οι:ι:στο:ι1:0το πι::

πω.. ἴυροτιι::. τ.. ιπ:ι:πι:οπι:ο ι:οιπιπ: ιιι:::οπισ

ἴιιροτπιι. τ... οι·πιπιτπ 28( Πιι:ι:Ι τω:: απο π::

ιπἰοἰιἱιι: ίιτροτπ::. ίο. ι..ωι..ι....ιο Μοτο ::ι:πιιιιπ

ετ:τιιιι:ι .ιι. ιπ:ι:πι:οιο: Μπι:: δ: ίι:Βιι:ποτοι::Βιιι:

ιπ:ρΙιοιιι, Ποιπ:: Ι::Ι:ι:ιιιιΙοιιι Βιιι:ππι Ροοοιιοτι πι

:ιιπι:οτο, πο:: τοιιτό:ιι:ο τι:: :&ι::::::ο:οί::::οπ:

·ροοοιιιο::ιοι: οί: τι:: οιιιἱ:ι:: ιιι:ι:Ιιο οοοι:ιι:οτιιππιπ

ι:οι::::ι::
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δειιθαιο ρει·ΐε ιιεεεΙΤπιι ειι-ειιρο6ιω οι μια· .ρ 9.14$ιι*πα”ο. Πιίοιοριιοι Με ιο οίΕΒιιιιιιάσ Β

"ακούω Ν“εωρε ιιειιοιι οωωιω.εΜε . πιο! οετο.6ευΠαιι,. εΠε ιιεκιΕοοοοεοσ ρεεεπι Γεειιιι- -=

. _ιιοΠε, »οι ρε: ριοροιτιοωιιιιο- ιοικοιιοοει:ειοι ιδιοιι·ιι:ει·ιιιιι ιιιιειιίδοοειιοεειιιιιινειεωροιι€οιοε

ωραιο , νε! οι!ιο ιι.ιοιιιε :ειιιο-ιιεεΝοειε Μι: μου ΐ ι·οιιι:εσιωμοιιιι·ιι1ειο εοοοιιιοοειο. οιιο ω. ω...
ιιοΠε ροΠἱι ρα· ι:οοιπιοιιειο τρωω. εεε ειιιοιεσει Α $οιι.ιιι.ιρ απο ίιιρειοπ. Μειώοιιε ΕΜ ε|ειιιιιιιιε

ΜΜΕ. οσε οι” ώ ιιιΒιιιιτο ι·οάιιιι|ο, ιού “πιο οποιοιει:: ερωιωωεωΜωβ.αΙιιιοο.ιιωτ.ιρ.

ρ _ ιιιοάΒΗιιιιιεοι,δτ ος!ιοι!ιτπεώ ειιιοωσ - Ε . π. Η οι. σο· 8ιοοΕεεθ&ιΜο!!ράιοοειο οποιο. ΠιιιΕιρει·

ω"; ° 17ιεει..· οιιιιι- Ίιιιοιτο:Ηδ-οσε -ι·ειιιιιι·ιε ρει·ιδε οιιιιιιιοοιιΒιιιιιιιειο ρεεεκιοετεΠωιωω.σωει ο

ιιιΓροϋι:ιοιιειοεϊ )ρει·ιεεΩΜΜΜ ι· προ πει: Μαιο οΜε»ειδεοε·εοοΒιιοο ισιιιιιιο, οσο όε

ίε εειιοιι·ιιΊορεεειιιοιεαθώο; ωι...ωιωι οιίοι!6Βοοιριειιιιοι·ιοιιο. (1ιιι.ιοιι:ειι ΗΠΑ ιοίοΒοοειιι

.Ια . -

|

ς Μ?· ειριιΙιι·ιεειο ρε·εειο ,; Γειι ειιρο·ιιε-ΓυΜοαι.-Νείρι ρωιιμιιω ιιρρεΙΙιοοιιιι·ιιιοοειο.ροίιιοίοΙ.ιοοειο

Ή - δεισ σο ει:ιιιιιτο ΜΒιιιιΔΙεοι.

ι..Εε-εσ.ιω.εω.....@πιο ιιη8εεειιιοι·ειιιιιιι+ πιο, εοωειοιοιιειο, φωιο.ιιιιιιιοιιεοορ ιΜΒ

οι Η οΠιιοιιειο,Βιιοο οι Θεειιρο!Ποεξοι·ιιιφ, τη ι1ιοιίαΙιιε;·ρ ιιιιοοικοοοοιειιιιιιΜ ιιιιιιιι

Μι οοιιΜπεΕ·ραψη οοι'ικόιΞιΡοέρσ&οιο ι: αειδιρι€:ρωιΈ·ΔερειΒοε ριιιιιιιι ίε.ίιιιιιιιιεοιιο

ΒιοΒοοι; οι πιο ΗΡ ι·εειριεο ω ' ·ειιιιιο μ» ο εορ ιοροιι ιει:ικοποοφοιιοι:ε Με.

Βειιιιι . ι οπο ε ρω.ιωωιιιυοσωρ. 8ιοιιι ω.. Ι ιιωεωφεο8.φι ιΙοεεοορι,Μοποεπι οποια νι.

Βει ιείρεβοιιι [ιιοιεᾶιιιιι ιεεερτἰοοιιι , δ: οι! :Βοοεΐε:ιιάμπιιιιοριεροιιιιε. -Ρ'οοιιιιιιι. !ιοιιιιιι: ἔκ” με ι

Ώειιιιι ρι·οοιι'άιιιιιι:ι:Μ είροι·ίεΐοοΐεώι·εοοιιιτ ι [ια·ιεΜ μισάοφΜ, ΡαΔωιιιιιισειιιβαιω 8ΜΙΗΜ. 'Μ

. εοιιρι·Ριι€,εξοι· ροη ιξ0ΒΡειπ ι πικαπ ιιέιτεθιιιιιέρ ρεεε.οιιιιοεε ίαοιιιιιιιε οπω

ιιιιιΐ;"Βίεάι ρἔιτεΒει ο Η ιο ιο τε εᾶιΜιιἰ ' και, ει: ιιοο οι ε ε ιειΒο. _ _

ειπα, .ο ιιεεείΤοι·ιο ί:ιιοεζοτ ρεεεω.ιω. - δει:ιιι:ιτιο·βίιΕ. επι οιιιεΙΙ.ιιιο ρεεειιιι ω.ιωω..Πι .

ισ- !) ωεο ;ΓΙζει.·έ ιιιτροοειο ιιίΜπαΪΜιίδ “πο- απο εΙιειιιι,· Μωβ!. ριοαίωαοΠροϋιιο σε μπω;

Σ:: .ΜΖΗΜΙ. ΠΜ”. Με . ιιι.ι.·ιιρ. 4.¦ποιε γ ειειι·ο ίπποι. .κι ισιοειιιιοΜοοι Βιειιιοι. ωρας.

.Χ ορρεΙΙ.ιιιωρ:κιοιόιιοιοέ:τια; διο: Ροκ ρι2ο- ι απ. ιιιιι 5ΐιεἑ8ιπι Μ. ε. @οικω ει· Με...

ψ οι: Μπι στο.: οι» απο _ φερω» :σκεφτω κ· ι απο: ε.. .ο ηιι.3.οπ.3. .ειμαι _ ο . Εκπαι

. εϊιιΜιβιιιι ωειωβ...εφνω. Ηειδ ' οεει_οστιμι. ; Μ!. άι ρωιιι.·ρ.3.. 5. διά!ιιια·.· @μια ό. οι πιό!. .ο

_ πω.. οιισειιιιι ίπειιιιαίειιισριεοι:Ηπιπο&αιοορρ- ι ἔιε:ἶ. 5. Και ιάέιιΕΕ όμοιο. Ριιοοιιοι. ε: Ε"""",”'

° "οι “” ιιωιιο ι·πιρ ιοΜΒεαιιιι?. ι·έιωεω..ι οι: ...οιι ξ . ιι ειιιιιιο . ρ. επι. μ. σειιιιιιειιιο οοιια πρι:
"Ρωω ιιισιιΙΙι,δειορ.Τιιε1οοιιιτοιε·ωοοετερεοιπιεορι- ι:οιιίειιοπε 8ι·πισιο οικω». που ροοειιιιοιιι:!εά

',"'νόη · . ωιιωεωιιοε1ιςοοα ^οοιιιιμο ε· το; ΜΜΜ «Ηρο- οι:ι οι!ιΕιρε Βει·ιιιιεοιε ποιοι: , οπο; Δωοωιιω

ι Βιιο Γιο οοιιιιιιτε ο·ιοοει Πεοιο 8δεοτοπιιιιιιεει5· ιιιιοτοοωΗμ ιἰιι ρεεοειιοοοιεσοι οσο Μο. προ
Ε Μπι ι1οιιοιιι ει·ιιιρ ρεεεποικειι"Π62ω. .ο.|έβ ε. · ι·εειριι Βιοεισοι. Ποῷιιιιοοι εειεικιοοιετιιιο εξ

· ειιρ.7.Βειι; :Μαιο ω..€ωεωρ ιοειιΐιιι·Δωριο·- βει·ποειιιο ειιιοι·ιιοι,ίιίοι·το ω οι ΒιιεΙεε ιιεει.ιοπιιτ

ρορόιΓρο6ιιοιιιι. Μιιοι·εοαι:2ι: Με? ι:ιιιι€υπο· €3ιιιι8ιΞοεοοιιέ Ιοιιιιιειοι!ι μεσω , 8:ιάιι ποιο

ω.. ίοιοιεΠιει·ιιι ι·ιτιοιιε ε: ω" Η οσο πω. ο ιιο ο ` :έ · .ω · - ο .

Μ· ρει·ιιΙειιιωοιιρρεω: Μεοιιιει·ιιι·ΦωιΩΠορτ - ..'ζει:ιο?ζιι.-οριιιιιιι. ιιΕΕιιιο ε: οιιιιΕΙιο εποε

- 'ιμοι·ιιΙιε αυτ. ιιδίΙι·ριοΙΙ:ιθεοιΕοοιη .μ.ιιτρι-ωω. οι·ι!ιοιεεωιιιμ οιιιιιιιιιιε!ιειτοπι . 9ΠΦριοπιιικιο

: . .έδω,..."ω.·σεοω οι! εοοιοπιιιιιε;ιιοιι ιιοΒιε Φορο ιἱἱίρΒίἱτἰοοειο Μ· έιιΒιιο,.ειιιι:ρ αποίσει:Ηιιεικ

Το. εω..11..ιιοι ειοι.ιιιμοι·α!ιιι·ε ριειε :ΕΜΗ ε· «οι πικρά]'οι ο ' .ι πρι”. οεεοτιο ρ ε α·
ι·ιιΕιοι,οιιοξ ΞιιιΈρειιιιιιιο ιιιοιιειοι·. ε: ρωεσιιοερ- ιοἰιιειο ρεειιεὶιιι ιιιοιοιιιοι Μπομπρόκα” ο 08

Σερ οοιιιιιιιἴοοιεᾶἰ. Ε·ι·Βο Ποιοι ιΠΐροΒιιο·είειιι6- ίρεειαΙιιιιιιιιοι οι·ιιιιιοτιοιια 1)ει οι! ΐορειιιη.Ιζ- Ι π _

“Πι ειιοΒ Βιντεο: Η ειιιιιιιΠοι Με: ισοτι.ιιιι εωοι- ωεο: οιιιιιιιιιοι,ιιιι 8ι·οιισιτι ίειιπροιτει·ε. Ριιοοιιο. Μ' *ω*

πιο ιαωο.... ιοιρεάιιοειιιιεερειιε Γοοιεάι,ε&ι·ε- Βρε .οιΓροΒιιο Ε: οι κι ει·ιοεπι:οοιι ε; Όσοι:ι.

δώ ;. Νικ!!! @Παω °(ΜΒ"ΜΕ.οω!”ρω: ήπιε . Πρ. ίοιΙἱειι άειείειιιιο ρεεοοιιε8 ίρεει:ι|ι οιιιι!ιο

ζτειοοιο ιιορει!ιιοειιτο , γιιιιιο ΨΪιιΒἱεᾶιιΠοιιιοιιεΙΕ ἴ ρειεΙιειιο: τω ιιοπιιιιιοιοποιοι: ιισιιιτι!ιο είε (ρω

β εφε: ιοιιιοιιε εποε, οιιἑιιι οιιιιι.·Ι; :πιο εαροειιιε ι :Με Πει.ειροι!ειειΕοιιο ε: ιιι!ι ιο;ι!ιο ε!ιειιι δεσ.

οι Βιιιτισιιι είΈ ρωεωι.ι οοειΠεο.ποιώΠιιιι οιιωι.- .· Ωοῇτι ίειιι. ιίΐει·ιτ ρι·οκιιιισιο όιΐροδιι0ικοι φ ω*
Σ οι”. ΙΒιιιιιίι ριοριει· ιοε!ιοτειο ειιΐροΠ:;2ειίΈι ιο· ιιο ΒΒΒΕΙ#Φιἑ#Φἀ°ΧϊΒ8 ι φαω ιο ίοει·ιιιοπω “ΤμσΜο.οιιϋ ο

εειιίιοε @μια εοιιίετιιιι· , 68οι1ι13 οι , ι ο σ... ριεο πο” ε εεε ιιιοοειο ρεεεετι , ει: πο” ιο
Π πιο ν ι > ΐ πιο. οοιιΒι·. ..ππω επιιαοι·ιιιιιι: ίιιρει·ικιι.εΙιειιιιιιι:ιιιιρε8ιιι [πιο.

"ε ἔΠιΒι°ἙΕΪΟ ωι·Ξ;::οι;ιΞξτ σωοϋ κοιιιίιτο οι! Ε εΠειειιιιιι είε ειρειιτειζο ιιιοιιιιοεοοιιτειιιιοίιιΐει

οπω.. ιοοιιιΙειι:ι : είι ω... οάιιο Με», ιιοιιεβοε. · ιο ο"... ΪιιΠἱειι, ο επ α!ιοιιοιοοιιοο ιιιίει·ιοιιοιιιι

Βοοιιιιιινωοι·ιε, ει: [ρεειαΙιροιιι=ο$Ρέι ι;ΙιδιιιΞ. ἱιιιίιιρειιἔατἄΣο 8ε!ιοΙ.Πιε;;ιι 4.άειρ. μι'. 8ο εώ

Βιι:ει οσο εΠε ιιιοι·ι επι οπο πιο ε ε ο ο ιε ι ιειιιπ ει: . υιιι.ι.ο.ριιι -ιΙ2.678.9... · . '

' ειοιἶ:.οοἰο οοΙΙοιοοροε ρε:ΐοιιω ιι0ΙΙΒΜ18 ροτεΙΙ Πιι:ο ι.- Ριοιιιιοο οιΙροθιιο οι! Βιιιιιοοι “ιδιο ε* ,Ωω

ιοοιιει·ε Βειιιι1 αιοεο!ιιετ. δει! εοοιι·ει: σο εοιιίιω . Βε:ιοτειο.Βοοειιιι·ο, θα ιο Βει·οοιεοιιε , είὲΔἀιισ ς;,,,αι_

ιοοι·ιιΙειο ΒιιιρΗει:ει· ο” ι:οιιιιιιιο οσο ι·ει:ιιιιι·ιιοι·, ΐειτ ΐρεειιιιιοιιιιιΙιοΠει ειιειιο:.Απειι:ιο Δωρο. ..ο

Με: εε ιει;ιοιιιιιιιι· οι! επιιίσιο ιοοιιιΙειο ιὶε ι:οιιι!ιε- _ :απο Μαρ... Ψάα.β. κ.ΐΜιι|.Π. Τιιιέειι.β[6.04π. Π

πιο ιοει·ιιοιιοιιι , ειιιοίιοοιιι οοιι αι Νότο: ιιιίρο δι μι: άι.ιι.·πιφιιηή"Μιωιι€ δριπιιιι.ι Ε. Μβέπι·

ιιυπο,σηιιεεμ: ιιάιιιιοπο |ιοιυπιιειιι ."ω.,χρω." 'βιο
| ε . ι @οποιοριειιιαπρο[Ε @οι ο πιο: , οι οι ικ/Ιιρειιιιο

ὶ _2ικΙΙι άσοι." 4:φω..... ιΜροβιο αά$πιιἰαιιι Ρ πι: εναι.: .οιρ.....ε, :πιο ευρώ:: ιιοεορ.6.6: 7.
. ο ;-. ε' Α οείειιοιιιιι οιίροιιιιο οι! Βιοτιοιιο ιοΒιιιεαοτειιι

@ . Κ° Γ . ΙΕ ι, είἶεοᾶοιο νιιιΒιι: Ποει·ι ι ιι:ιει!ιο ΒορειΓοποιε·86β.#.ι..μερ.4..οοεετ,οιιιιιιο

1° ΜΒ· οι:2:ιι€3ιεΠιιο:.3Ξεοι. οι ο. έφη. «Ι. ω. 5. άι: ο. πω: , οοοιιο θα:: ριειιιτ. ρεεωτοτειο οι! Βιιιισιτι

6· οι 4. ιιΜ. κι.. 9.2.5. ά: 2.Μα]7ιι.ιιι 4.άιΠ.15 9.3. Ι ιιιιιρειι·οοιιιοι οιίροιιιτ , εφ άοιιοιιι @ει 8ριιι.

. ιι.ι.Οεωω ιπ4..4ισ.9. ...14..ωο.-.ρι ωεο, ρι·οιι- μια 8. ιιοριιΠοοι. ιιοιι οοιοοιιιιοΜοιιοοιιε, Για!

ιοιιιο ιΜροΒιιοοειο οι! Βιιιιιιιιο οι. ιι&οιιι άειε· ιιιιιιιιιιιι ιιιοιιεοιιι,ιιοο ροειιιτειιε ιιιιιοτοενιοιιι ΒΒἰ

Ωι:ἰοιιιτι ρει:ειιι νιιιιιιιε .αμεα , ιιοιι ιιιΪοἴιε: ι οι! ιοίιιιιοοιρειετ.Ε'οποποι.ΒροΠειιιοοιονιι·ιοοε ισ·

πιο. σάπια;" 3. .2ξ/Ι.27. μπω. οι. 3.ά%ϋ. 2. ώ· ε»4..1.ι7. ριοριήε α! Βιιιιιιιιιι ιιιίωιέιιιιιειο 9 δικ απο ,Βιιε .

14.9.1.ιι.:..ρσΠ 5. οπο!. ω... πιο. ι.Οριιβ.ιιιιθ. ιο Γιειιιοειιιιεριοπιιοείεοιίροοειε,ροπεινιιιω8

. ϊ ω.. 3. 11: Μ.. ί Ε! ι ρων ·
) Ί ' κ

ζώ

'ο δέ."
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4ο:

ρι·οοι·ιι: ιιιιιιι:ι:: ::οι:ι:ςιοι:ειτ ιιοιι τιιιιιιιιιι·`ι:ιιιιιε, Γή.

ι οοοειοιιιιι·μ:: ιιιιιιτισιιιιιιιιιι: αιι:ιιιιιιι·-Β:ο, (Με

ι 3. πιω: πιο Μαϊ! ::ριιιιιιυιωοάσ ιι: πιο “ΜΜΜ

"ΜΜΜ". 1 5'.ΝοαΜιοΕΜε :Ι:8ιβιι·σ[οι:ευ:Ι:8ι ω::

β:: πιοιιιΙ:ιηιο:4Μ!πϋπ. ι . :ο Οοιι·ιιιιιιι :μ@οοι

ώρου» Ρ μιά 6:::ηιιΜ πι: ::::ιιι/Μ2 ω: . τ

°ιτ ι Πιο:: τι.. Ι)ι·οιιιι::: :ιιιροιιτιο :ειΒιετιιιιι ΜΜΕ

Για: ω", Η:: ιιιίοι:αιι::. «κι 6&ιιιιιιμοι:::ιιιοίω

ι::ι·ιι:4:. οι:ο:τι =ιιιι:ιιτει:ει:ι::·διιοιιωΖι ιο:εωιιι»

ιιιιιι: :ίι,αθιιισ ω ιιιιιιιι::ϊιοιι:ιπερσ:ωςιιιιιωΜιά

Επι: :Πο :ἱῖ ιι:::ιαιι σιιιιιιο= εριιιιικ Βιιιιιιοι: α:

:ιιΒιιιιιιιιιι:ρ:ι·ι::ι.:τισιο :οοσο ποσοι:: πω::

5,η,,,ι._ (ιιο:ραιι·ιιιιιιιιι:ιιι:ιοτα ,ιδοιιιιιιιιπιιιισιι: Διιιιιιι::τι

ΜΜΜ: «πι. ει: :ιιιι:Π:τιιο::ι:ιοι: :ιι Ριιιι:ιμ;:ει :ι ω::

“ω9·ι· :::ωτ: ιιοιι: οι·οπιιιιιι ιδιίροίιτιοοιιξοπωσιιι :ί-:ιξ

οι::ω:: ·οπιιιιιην: ιιιιιι:&ιοιι: :οι:ιιαΕη:ιιιιι·ίοα

1 ι1πι;:ίΒι:ι οι'ορι·ι:οιε ιοτι::::. :ιι:Η:ιιι-ρωιιιιε ω::

ψ Μινι:: :οι ν: Με: Μιιιι·ιιιι:ι· ιι:ι:ιω:ιι. Πει::

` απατα:: Ρτοροι·ιιοι::ι:: :ιιιι: ω:: Πιο:: ιι: που:

μποτ. ιι ίοι·ιιοι·ι μπασο:: α: , :ιιι::Τ::·ιιιι·: ιι: Γι::

Κ ρ:ι·ιισιιιιιιιιρ:ιι:&ιοιιι:ιοιιο , οΜι:ιιιι:: πιστοπο

ι::ιοι·οοιιι:ιτ. :ξ :μια ιι:ςιιιι·ρ:::ει:οηιιιιαι:: ιι: ι::

ε: οπιιιιιι€ι , ρ::σ:τι ::ιιιιΠιοι::ιι: ,οοίιιι::ι·ιιω

ειι:ιοιιι:_ω απ:: Πεο ω·ιιι:ῳι, ιιιιιι·:τιιι&ιιιο;::::

:πιο , ν: α: :οι:ιτιι-Β:ι:ι:: ιιιιΒιιι:Ηιωιιηι:κι:πι

:μισό ιι:ιιιο ι:οι:ίι ιιιιι· 'κι οιιχιιιιιι1: ιι:ροι·ιιπι

οι:οιιιι ωωωι. 86;:Μοοιιιιοιορ:ι·ιιπξϊϋι:: :ιιιι::

:ιιικιιιιι ιι:ρ:τι::ι. :Με ακουω ίιτοπιιιιι: Μαι.

ι::ηιιιτΓ: ::ι:ιιιι:ι::ιι ιι:οιιιιιι ΜΜΜ.:ι:ιιιιιιι·

ζιι.ιιά οιιιιιι:α: ιριιιι: ιι:οιιι:ι ;Μιοοιρ:ε:ιιιαιοικ

” μ.

ΝΟ” :β ά:

Γιά:

: α Π.:

. ι

0'

.`.
:

”,.2··· ν · Ίδια: 3. Ριοικιιιι: ιιιΓροιιιιο:κι ει:ιιι:ι:: :πιο

μ” “ω- ΙΞιςιιι. :ιι :οιιιιιιιο ιιιρ::·ικιιι. :ε ι:ιοιιιιο :ιιιιιιι:ιιε

ΙΜ, α :ιισιτικιι: ω". α: επιιτιοιιή::ιιιιιιιι :κ ιι:οτιιιο ιι:

τωιω. ρ:ιιιιιιιιιιιι·ε ιιιοιιιιιιι:: :ιιιιιωι: :ιιι:ιι:::ιι Τ:·ιά::ι.Δ

η. νι:ι ιιο::2 , ι:οιιτιιτιοι::ι:: :ιιιια·ιι:ι: ρ:ι·ι:

άειιι ιιοιι:ιιι:ιιι Βοοι:ιιι·αι::ι·:. ι·::οι::ιιιαι·: ε' :ιι

τι·ιιιοι::αιν:ιο, οι:: ::στιιι·ι:ιιικιιιιι: ι:::σοτι :::ω

ιι:ιιιιιοιι:)ν:ι ω: 8:ι::ιιιισιιιι:τοιδρι·ιτο:& ιιι:ριιιίι:

:οιι:ιριιιιι· , οι:οι::ιιι: ιιιι:Τι::ι·ο: Ραιιιι.ρ:ι Γ: :κι

ωιιι6::ιωιι:ω ρ:τι:ιο::ι·: παρα:: , απ: πιο:: :ο

Με ει:ειιιι: ιι: “::ω 'καιω ιιι:ρ:τι·αιιιιιιιιιιιΓρο

ιι:ι·:. Μ:: :πιο :οιιιιιι:τι.ιι· ιι: 8:ιιι:ι. ί::ι·ιε,νι:ι

·:οιιι::ιιιοι:ι ιιοιι:: :κι Ι):ιιιι: ρι·οιιιιιιιτιιιιι:οιιιι:ι

δεν Ότι οι! πω, Ζ.ίωι ι.6σιιισσιωιπι :ώ ιιι:,ά σου·

"που :ά να. Οοιιιι:ι·τιιι:οι ει! Πωσ: μ:: :στατι

“οικω : :οι:ι::ιτιτι:ι· Πω:: :τι :οι ο::μπει::

93' Γιιιιιιιιτ:ι. Η ιιᾶιιε μπι: Επι: Μαιο:: μαιμου

.Έημάι"μ_ πιοιιιιι ω ι:ιι:ιΠιοικι:: ρ::::ιι; ι:::ιιι58πιιιιιιιι:ι

Β:ιιιιτ:, :οιιί:οιι:ιι‹ιιιι::ι (χι :°0 :ιιιιιιιι·οί:ιιιιιτ, νι

ιΠι ι·:οοιιειιι:τιιι, ω:: ιιοιι:: οιΪ:ιιΓιιο:ι·:ττεᾶ:- .

το; .ιιιοιιιιι ιιοιι ::ιιι:Βιιοιιιιιι:εω:ι:ιιιέκιι8ιιι::,

ι::ιι:ι:::ιιιι Μπι: νοιιι:ι·ιιιι: Με:: ιιιιιιιιιι ι::τι:ιι:

ι·ιιι·:, Μ: Πισω ιιοιι ι:ιι·ιιᾶ:ι:.

  

:Χἱἔἔι;ιΙ)ἐςιτα/ἰχἔ#ιιῖὶ:.`›Ϊ:4ἔΪ###Ϊἱ-Ω - ι

απ:: ιιιΠιοι:ιιιιι·οφά:τιοι:: ιι:_:ριτρι·ιιι::,Ήιβά

::4:ιιιέι:ιιιιο ι:::;::τι,ιιοι: ισιιιιιιι:5ιι:ορει:«ΜΒ

ιιοτιι:.ι:ιι ιιιρσιωτιρ. ιιοικ.ιι. Δωμι:ς:.ιιά ιιοι:ι.ιοι::έ

ω:: :οι:ιοι:ιιιιο_ρ:::::ι , :ι:ίοιιξιιιο ::ιοιοι:πεκ

:::::ι:ι: :::ω οι:ις:; ιι: οι;οςΦο!ς.Βιιιιοεφ.Πιι%

ι:οι:ι:ι:ιιιι&ι::%ΜΜΜηιφ ά:ι:ιιομοιοι::,:Η::ρ%

ιι::: απ:: οι:ι::.Δ: Ει:ι:ομιι:,ιτ:ι;ωι:ιιο ι::8ΜΒιι·

τα:: 88 ρι·οοιιιιιιο3_.μ.βοι:ειιι:Ηιο::ιιΒά:ι:ιισιο

πω: :::ω :ΠΕ λ Μιρρσ2::η :οι ιιιβά::2ι::ιιιΦω

Μ:: :οπ|ιςιιική4Μ.'ε δέωΒοοϋΙΜο:ιο ριοΙ::μμε

:οιιοςιικι.ιιι:Μκιωιω οπο: 9ιι=ειιιιιησε

ει:: Με:: πιο:: :ιισιιιοτιοσ (ιιρειι;ι:οι_. ιιιιμζιιι. :Α
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, :με ν:ι1:τεΐιιΒι:θ:ο :Δικά , ιι:εε1Ϊιιι·ἰὸ ΜΒΜ: 6ιέιξι θιιέιι:ιιόι:ι:. 8:::ιιι:ιι:ειΙΩρ::ιιιΕιιΒοιιοιιιβια; 8:

ι Ντι:: ᾶ:ι: ί·-οτι:ιειαε , :μοι :Μπα ν6ιιισιιΒιιΕ:: διιια:ιτιοιιάΙι, ριιιιι::ιρ:::ΙΕοιι::ιι οΜεάι ιιιιιιιιιι ι

' Με Γ6έ°8: πιο:: οι:: ρεια::ιιιΕ ιιι€ι::ρ:. οι: ρο:ι:ιξι: ·ιι θήσια:.8ι8::ιιιι που ι;Πο:ι:οιιιριι::α, Μ! Γο!θι·:ιι ι ι:

_ . ΐό:ι:ιιιιΙιτι:: :σε ριιι:Βιι::: :μια ωιιιιιιΓιο.ωορ ωΗ.- Νιώσε:: πάψω Β:: , :ιοιιροΠι:ΗΙιοιιιο μ: Βια· °

"Μ . :ιιι:ιιι:ι·ιιιΓς::Ξ:οιωεω, πο:: Άειιιιιι: ιι€μιιιιιιιυ σϋπι!ειιοιιιίιιιι:ι πι:: 8: ρ:ορ:ιὸ εάορ:ιιιιιε.Βιιιι: ι ' Δ

ι .. :Μάι Ϊο:ιιιιιΙἰ::ι·ξ*ςιιοὸ ιιι ίιι& ι::ι:ι:ιι:ο ό:: Μάτι Β:ΒΚοΐρ.ιιι2. #4Βά. ω πω:: :Μαι 8: ρ:οριιιιι:ιι Κύ·: - '

.ι. :Ι:ιιιι:ιο ι:ιιιιιι πο: πω: ια:ι·ἱιιἴ:‹ἑἱ`: ::ι:ιο!ειιιι:ιιε τδοιιέοιιιιιιιι:ιο:ιοι:ι ιιιιοριιοιιιι , Γιι:Εοι:!ιιιιιιικ Ρο:ι ι 'Π

|ι::ιι. Οἰιιιι @:ο: 8:ιι:ιαιιοΒοο: :ο:ιιιιιιι:ο: Βοπθ:ε ::ι2Φι-992 ρο:ίἱι :ΜΒΜ ιιιιιιιιιι :ιι :οαιρ!φι:ιι:ιιιιιιιι χ ι 1

`&υ5ΓυΜ:&ο ρι·ι:Ηιι::;ιιι:ιιιιοιά·ροΠι:Βια», ιιιίἱ Ξπισμιιοιιι:.ΟΜΜ €ἰἰ0π0πίἰτοοπιρΙο:ιι εάρμι:ι ;

β μι· :και σιι:ι:ιι:οιιι; ιιιηιΙιι:::, Η μα:: :ιοει:ἄ`:ᾶιι: ' 1)"€0ιω21ωϊι ώ ωΦΡΙθω ταάκε1“ΩΓε@ψ@τ ι

δ :τι Η:: αυτια:: :ιοιι ι:ο:ι:ιιιι:: , σο: Ρ:::ι:::ιιιι:ι:ιιαι ίαΧΈπ ωΝΦ0Φ συσιρΙσωωΦω =Ν10ΡϊΙο0$$ (Μ:

1.·,,,,,ι,;"_,__ ι:Ιειιιι:ιοιισιι:::ιΒιιι. ε. Βιιιιιοιιιιιιιιιοκ ιι::ιι:ἑι Βικι- ιιιι·ιο; :μια ει: Μ:: :και ιιίΓιιιιιΙιιιιιια οωωιι ιπτά

2:2,ςιι2 οι: αφ. 29.1Ε·ιδϊ. 4.. :Η:ίιιι8ιι!ιτιο ριι::ιι:ιμι |ιΒιιιιιιι ::ιιιιιιιι.βισιι:ιιι:ι ιιιιιι:ιιιιιιι ιιιιιιι:ι:ιιιιι Όι::

:ιο :πως ειιιιιιια: :μή αμεα: ρετιιι::-ιιο: ρι·οιι:ιιιαι Νϊπ-08ι 88 ιιιή::Ηδ:0:0Φι “φωτ :πω :ο:::ιαι:9

:ιιιιιι:ιιιιι αΙιι:ιιιιιιη ρει:ιιι:ιριι: ρ:ορ:ιο:ειαε ιΙΙιιιἐ: “ΜΙΒΜα 8ΧΈσσθωΦΙΝιω εω""ΜΒ: ΦΠ) €9"Μ·

Έκι" 8:ει:ισ Ρ:::ιοιριιιπ :πωπω όιιιιιιιιιιι [σεων ·Ιιτι::σσωριστιι:«Μι:Μι·ποΐΜ::84Βιωσι

ιιιζιιιι ριοριιιιι:ι·ι επειρίιιιε, ριι::ιι:ιραβι: Ρι·ο:ιιιο:ει-·· Ρέα:: ::Εονι::ι::ι:: ει:ιιιτι.ιεοϋ :ιοιιιιιιο ω: δν [Μπι

:οι ιρίιιιι)ειιια Πιο: οι:: Γιιιι8:ιιαι, ιιιΠιιιιι, όιΒιιιιιιι Μι: :ιο::ιιιιιε ;Βιτ $ριιιιιιιι& ρ:ιιιιιι&ιιε ιι Ριιι:0πωσ:: 8: Βειι:ι:ιιιιιιι: πω. Οο:ιΒι·ιιι.·-ρεσιιιιιιιιι ·ΓΠισ α:: απ:: 8ηι:ομι·ιέ ΕΜ:: μμ:: 1:20:90: [ω.

πιω: ιιιΒι:άιιιιι ίιιέιιιιι:ιι:Μιιιι:ιιιιιιιι , 8:ιιιιιι8- :ιοιριι: 8οιιι::::::ιιιηι.ιιιιι ιιιιιιΙιτιιάιικι:ιι Ριιιιειρῇ

πω:: ιιτιιιι:ιιιέι 8: 8Ιοι·ιέι τω; ὁ οιιιιιιι::ΐο 8:ιι€ιω ·ι::σει:ιτοιι:ι:ι·8:ά:::8.4ι:οτιίεςιιιεε.ειωιιι Απιστια· πώ..

7_ Ορροίιιιι: απο: βιας ορρο5:οε::ιΒιιιιιι::1Τ:&ιιι .Ιι:ι:ἔριι::ιι:ιριι:ιιιιἑ πιστα, ει: ιιοιιιιιιι: Ρ:οιιιι6:α;

Ο ° 6 ι ΐο:ιικΙ:ι. Ρο::ὁ :Με ι·ιειιιιι: ίι1Βι:&ιιιιιΐιι ᾶιιιιι :Με αιιιιτιιάσαι:Ηόκωιιιιω::ο ιιιιιι:σε, ι:οιιπιιι:Ρ

ω:3:ϋ: δ: ιιιί:ιιιιι, ιιιι::έιι: ίΠι::! με: ::ιοιιιιαι διι6ιτ:ιε ιι»- Ματιά ἔι Ρα:: δ: ιιιιιι-εριιιωι διροι :ο νι (Μ: μια· · ι

£:ἔἔ,:"' Πισω:: , ιιιιωεόιιιιἐ οι·ιιιιιιι: ω ::δ:ειιι ι·σ8ι.ιιιιιιι ιΜΠοιιιε οι:38ι: οι:ι:ι:ια.ιιιι ι:οι:ιρι·ειιι:ιιιιιω δ: Μπι·

έ,!”Μ. ' ιιιιτιι::ιΙιε οι;.Γυρε:ιιιι:.·ι·ι:ιοιιιι:::ιι:ιε , ι:ικιιιι: :ιιο- Β::ι:Η:κιιι Ρ:ιπο5ΡιΒι:οόι.ιο:ιι:ιει :τι 8:ει:ια μοι

·ι:ιιιιιι::ω ρι·ιιιιιιιιι ι·:Βιιιιιι:ιι :ιιιιοιιιε ι-ιιι:ισιιιιιι. 8ιιιι· (Μιὰ ὁ Πιιο,:ιδ::ιτιώι:οιπειΒι: ηβοιιι::ιι Βειιηιι,

ω::Μπι ό: ιιιί:ιιιιιι::ιτιιιχ ι:ι.ιι σοιιίο:ιιιἰ: οι: Βια: ι ν: :Ι:ιιιιίι.:6ΡΙ:ιιι:ιιωιιι Βιιι:ιοιιιι πάσιιιιιιι; Β:ι.

θθῇσιιιπ
κ “ - ι
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`

μέ 'Ππιιι. ΧΧ.Σλ Πεάΐιέϊπρώαίιροβιέτισέι·επιε πω. δεξι'. Ζ
Ο

η; .-006πειει ε. Ηοτειιιταεαιιιιιιετιιτιιια ιιιιαιιοπει€_ Βείο. αιιοιιτιο ιιιιωαπα ποπιεειιιιτ ρει·ιοπαω; τα

πιο Μετα επ ιιωιεειιταιιιιιοτπω· Πει , ετΒο ει... ειιιαπι ιΠιιωιι,ιπιτιοιεεε ριοροτιιοπαταω αιιιιοπα Ιϊύπωπι

Μπειιιιπτ α Βιιαιιοπε αιιορτιι.ια Πει. Μαιοτ @Η αιι.σε:_απειε . ιεπιεατιιπιεεο,ειιιπτα:ατ αΠεΠιι βετο: 28222"

Φωει Κειπ.8.5ιβπ·ά πονάει: νει ιιαιετιιτατεω ιιιπαατε-:ιὸεὸ ρετισπα αιιοτιταια ωαπετ ιπττιπίεεε8 [Μή-ι

' " ι' “πιω”ιιιιαιιοπε. (Βιμ ιιαιτειιιταε Γπρροπιτ πω. ιωρεομοιιιοπατα .τι πιοιιιια ιιοπα.αιιορταπτιπ.Πι

ιιοπεω: πωπω τετιπιπιια εατιιιιΓεειιτ Μπι: εποε ειπα πιο τειιιιιτ- ρειιοπαω,οιιιω αίιιιιπιτ. ιπτιιιι

η· ροτείι αΙιπιιιιι εΠ`ε ιιετίετΣιιι Βιιιιιαιτίτιπενιια πειτε· [εεε οτοποιειοπαταω ει! Ειπορτια.οοπα αιιοριαπτη,.

@ιΜΜεασ ιιιιατε. πω. ι . πεε.ιπατοι. νωπετιι εοπίιατ πι ε. πω; ιιιιιτ ριοριιιεοοειαιιοπει Πει. εοωωπιιιεαπ

ω"ιτιιιι ιιιτιοπε ιπειεατα .νειΒι,.ιιιιπα Ρατιιτ ιιτειεειιιατα _ ότι ιιιι'ροιτιειρατιοπεω ίου παταω αεειιιεπιαιεω,

ιιιιιι:ιτα:ι· ιιοπιιιίι:ιπΒιιιιιιι. Βεαιιιπτιο ειιιωιπ_ει·εαια.,οιια ' ειιιριιοπιπΒιετιιιιιι(ΒΜιαπιιαιεωεοπιιιτιιτιοπεω

:'?' "εἴ" εεεειιιι,τιιιιω ρατιιαιιτει·, ιπ εο8πιτιοπαιπε πεατα ι πετ-Μπα αιιοριαισι ιάεοαιιιιιιε ειιτροίιια ,. ωαπετ

.. τωιι..αιωιω , 8τοειιοπαιιιω, εοπίζιιιιιτείιεπ- αειοιιτιιτα ιιιοιταπτιαιιτει εατιαπεα ιιοτειιιτατι ιιιιιι- .π

τιαιιτει.παιιιιαιεω Βιιαιιοπεω νει·ιει;, δικ: εμπει- τικ “πιεσε ιιιιατιο πατιιιαιιτ τωιιιι μτ[οπαω [ιπτ- -- ; . ‹

· πιπαιιιτεΙΙεάιο ειὶ Γοεωαιε εοπιι:ιτιιιιοπω πωπω: ιιαπιιαιιτει ρατιιειρεω ιιςτειιιταιιε 8επει·απτιετ

π ειιπιπαηιιιιε φωτ!! νΙτιωι.ιω Γρεειιιεαιιαιιιπ νικ: ατόορτιιιι,ιαπιιιω αεειιιεπταΙιτει ιεπιειιτπαιιιειρεω

Η. _ ει, οιιοκι.ειι πε ωιωεΕιω ιπιει!εει:παιια πω; Βατιειιιι_ατιταιιορταπτια. _' π ι · 'ο .

Π' "ή αιειιιια·ιΒιιιιπ.Βιιατιο .αιιοριιιια Πει ειι_επιτειιαω “Με ι .ε (ιδια τ. Ιοαπ.ερι|ι'.ι. ε. α. ποπ ει·ατιω. @τι πω· ω

1 τατιο.ιιιιατιοπιε ιιατιιιεΙιτειιιΠιεω ,εοπίεοιτεπτει.ζ τατι αιιορτιοπεω Πειιιιοιιιτ:"Μάιτηιωιιιι ε!ιαπι- . Ο

πεποειιιιιοπιιιιπποδεπι-ισ ό: Ρειιοπαιιιω ιδίων τ τετοιο ω.ω”Ραπ , ται/Πι] Πει πιιιυιΜεπαιπ (επ.

_ @Μη ΜΜιωΟΜ ωφιιπέιε.Πει_εόριετε ίιιωριπεἶ Μ”. Απειιιι. πω. ιτα&. 5.ιιιιιέιιυβΙα ιιιβει·πιπιιι- ώ.2··ι,

ι ο ε.11ιιιιιι€. ιπιποπ.νιιιο ιιεατα είι-ιαπιιιτ8 Μπου- . Η? _ι"##ι° ιού α θ' Μππωιιι. Κάτι. αιιοριιοπεω

ζ', Η ιιιτ-πιιωεωοει. εκει: ε ‹ιι ιιωτιι ι18τικιιιατ , δι ι ττιοιιιάταιιιαιιιιιιω ριοριει ιπιεραταβιιεω εοππε

τι.

νιτιωτιω.εοωριεωεπτπω αιιοοιιοπιι ιιιιιιποιεοπ

· - σκάει. Ψιεωατιωοιιίι οεατιτπιιοιπειεαια άι ιιειετιιε

Μ.

Ι7.

τα: ντιπ ιιιιιιιιι, εε ιιιιιιιιείιεπιιαιε εοπιιιιιιιιιιιιω Π

πατιιταΙιιιιιιαιιοπιι ειιιίε!εω. Ντιπ επιω-τειιοΒπατ,

ιιιεω Γεειιιιιιιιω ωειτω πειρεότιιι ειΤε εοπιιιιιιε

τιιιιιω Βιιατιοιιιι, ειτε αιιιωιιατ ρειιε&ε ιετωιπιιιπ

ιιπιπειριο ρποειιαεεπτι-νει αιιοριαπτι ; 8ι πιωΜε

ιιετειιιταιεω Βιιιιοιιατεπιιι ει! ρεπίεάιορετ ιο «ιε

ιιιτα πειίοοε ιο ιιιιιιω αΙιιιωρτε.

Βάια. α. ιιιιιιπ8. πιαιοι. ιιιιιιπΒιιιτιιι·ποιειιιτατ

αΒιιαιιοπε, ρποπι πωπω ιται ιιιιιιοιιατ ιδιοι:: Ματι

βαττ:: ιιιιεΠει&ιιι, πεε. ρτοιιτ νοιιιπτατιι, εοπεειι.

αιιωηιιαια.π.πειειιιιατ Με ιπειιιιιιτ ατ'ειιω , που

νιιιειιιι;8τ οπο αωατιιπ:Βε.ιιιιιιιιο αιετεω τι ιιπροι·

ιιιοπεω _ ι:ιιω 8ι·ατια :πιω α ιιΒιιο δ: α ρεΠιειιοτι;

ορεια ειιατιταιιε ίιιπτ Ριοριια ιιιιοπιιω Πει.

Οιιπειετ 6.Πιιιτι εοιιιιιτιιιτ ασε αωιεοε Πει,ιιιιοτι
τειιιιιι πο$ ριοκιωε ροτειιτει ω ιιιίτιω ειιιι€επ- Π

πιτιπη ιο. ειιιιι·ιται, :μια οιοιτιωε εοωτιΙετ δ: ιπι:Ηε

πετ νοιππιαιεω απ! ειιιιεεπιιιιω Πειιω ; ποπ επα

τια,εμιε νει ποπ ειι α&ιιια , νει ποπ Με ριοκιωα,

ιτι ειιαι·ιιατ , τω ιεωοτα δε νπιιιει·ιαιιι. Νεωρε ιτι

εισαι πισω ιιοωιπεω εοπιιιτιπτ πωιειιωαιτειιιια

ιιοωιπιτ , ποπ επ ιιωιιιιιιιιο δ: εεμιαιιιατΐρεειθεω

ιιατιιπε , α|ιοειιιι οωπει ιιοτπιπετ εΙΤεπτ αωιει , Μ!

κατω ε: ιιεειιιειιτατιτ α&ιι:ιιιιαωοιιταεςιιιίιιπε,

πει εοπιιιιιιιι ιιοωιπεω ριοπιιω 8: ιπειιπαιιιπα

το ιιιιι€επιιιιω αωιεπω:νπειε Αιιιι.8. Ειδιιε αιμα.

τα: αειιιιιι ιιιιε!ιεέλτιωεοωριει οι πιιαιιτειιιιιαιιο· ιαωιειτιιω τιειιιιιτ, πωπω ιιεκειτο!ΜτΜπα που: Μπι

ιιεω ; νι ετιαω ιωτιοιται α&ιιω Βεατιιιειιω νοιοτιι

τω, ειιιι είε ειιιι·α εοπιι;ιτπτιιιτιπι θιιαιιοπιι. εστιν

πιει ι·ιαιιετιιταιεω Βιιοτιιω ω. . . . `

Οθιειι.ι α. ει Βιιατιο αιιορτιιια Πειριπτει·ιιωι

ιιτιιιιιπεω πω; ειιιιιπε,ιπειιιιιοτει ιπιεπτιοπαιιιω

ἶιιιπι. καρ. τ. Με εοιιιιιτιιιτ πω ιοπωαιιτει 8:

ιριοκιωε ιιιιε&οι·ει Πει,ι:μιοιι εωιωιιι πο: πιο- .

ιειωε ιιιωει δ: ροτεοιεε ει! ιιιιιΒεπιιιιω Πειιω,

ωπεεεωιιιιιε εοιιιιιιιιιτ ποι οι:ιιε&ιιωαωιειιιω

Πει, :μετά ωιιιιιωιι πο: οποιτιωε ροτεπτει δε

Πώ

αιξ

οιιιεθ:ι ιιιτειιιΒιιιιιιε ,ποπ αιιαιπιατε ιιι[ει·ιωιπατε· ρτοποιαει ειιΙιεεπόπω Πειιω,πεΒο.Αωοι.ιι. ποπ Απ” Με

το: α.ιιιιατιοπε παιιιταιιΠει. ειιιατεπεπτιαιιτετιπν
ιιιειιιιιαωιειτια α ρτιπειριο, ι οπο ειιειιιιι, ω αι.ι ἐ"'ἔ'ΐ'_

ειιιιιιτ νιιιιωτιιιε ίιωιιιτ. αιιορτιιια "το ιιιιετιωιο οιιιεᾶο, ι :πιο ιρεειΒεατιιι, δικ! .Με τεπιιιτ.Είτπαπι :Μπι απατιιι·αιι ρει· πεεατιοπεω-εοωριεται Ε· ιειτιιι· ειιαι·ιται οπιπειριιιω αωοιιιαωιειιιε, «απο ιτι Β,..ϋε..,,"_

ωιιιτιιιιιπιε,ντιιπωαπααιιορτιο;οιιαιρετ [είπω επ· Πειιω τειιιιιωτιε τα αωιειιω :ετιιιια επι οοιεάιιω σπιτι· ι#

ιτιπίεείι αιΤεάιιω οιιιιιειρατ παιιιι·αιε Βιιιιιοπεω. αωοιιε αωιειιιω Πει ει·Βα πο:: οιιεωαιιωοειιιω °"°ά"," .°
πι. ι τω!» πε8. Γεοιιει. ιι!ιατιο.ιι. πατιιταιιι Πει ιπ- Βοπιται Πει επ οΒιεᾶιιω αωοιιτ αωιειιιαι ποίιτο '

Ρι!!'ωξιι ειιιιιιτ πετιεάιΠιιιιαω ιιωιιιτιιιιιοεω ριιπειριιΒε-: ιτι Πειιω. Κατω πιο ει! , ποια ιτι εοπίτιτιιιτ ποτ η. .”_

ποταπτιι, παιπι·αιεω δειπτεπτιοπ.οετ ιιιοιταπιιαα οΒιετζιιω αιποιιε αωιειτιε Πει ειεα ποπ , οποιοι

σω.." (9 ιειπ 8επειατιοπε: Αιιορτιιια ΐοιιιω ιπειιιιιιτιωιτα- εοπιιιιιιιτ ποι ρειι-εᾶε πωπω Πεο ιπ πατατα, ωο

ιπιιππιιΙεπι

τω.

/ιιοπεω ιιιιατιοπιι πατιιι·αιιι πει αεειιιεπταιε 'καιει

οιιιω ιΠιιιι. Οπτειιιω ιιιιαιιο αιιοριιιια ποπ επ

τιιιειιωιπαπιια α παιιιιαιι μι· ειιειιιίιοπεω τοτιιιι

ίιωιιιτιιιιιπιε ιπτειιιΒιιιιιιι,ιειι πιω πει επειιιιιο

πιω ιιωιιιτιιιιιπιειπιειιιΒιιιιιιτ Γεωιιωιιιι. διειιτ

£ιωιε αειορτιιια Πει ιιιίει·ιωιπατιιτ ι παπι και

ειιιιιιεω, ποπ μι· επειιιίιοπεω οωπιτιιωιιιτ. παπι·

"πι, τω Γοιιιιε Πιοιταιιτιιιιια. Νεε ει! εαι!εω ι·ατιο

ιιεαιι ορτιοπε ιιιιωαπα,οιικ ιο!ιϊω πι πει εκτπιιιιε

τ:ιιω αΒεότπω, ποπ πετ αιιειιιοτι ιιιττιπΓεειιω των

ειριιιω Βιιατιοπιτ πατιιταιιε,ντ Ετ αειορτιο ειιιιιπα.

ΟΙ:πειε.ι 4. Αιιορτιο,ιιτ ιεεεε ιιατιιιιιιτ , είτ επιτα

τιεο ρει·ίοπε €ιατιιιτα αεεερτατιοαει ιιωτειιιιατεω,

απ! φαω τι ω; οιι8ιπιε πιτ ποπ ιιαι:ιειιατ:αι εποπτι

· ια νι (ριι·ιτιιαιιε 8ειιετατιοπιι , :μια Ετ Ρετ Μετω

πειπ Βιαιιαι , Ετ ρποΡοιτιοπαταρειι-οπα αι! πειτε»

ταιειπ Πει, αετιιιιι·επε ιπττιπίεειιω ιιιτατι οποριια

Μι” Πει τ απο ποπ εοωραπαιιιι αει ιιατεειτα

τειπ Πει , τι οεπιοπαεαιιαπεαι

τιισιιι,8ε οτιει·ιΒιιτ ρι·οοιιιι Πει: Παπ ειιιοτι εοπίιι

τιιιτ ιιπτιω ιιοωιπεω οοιεειιιω αωιειτιπαιτειιιιι,

τα ίιωιιιτικιο ριορι·ιε πατατα: , πιοιιιω. δε σπιτια

τιοπιιω. Αι εταιια,ποπ ειιαι·ιται ι·ειιιιιτποι πειίεθε

ίιωιιετ Πεο ιπ παταει, 8τεοπιεςτιεπτετιιι ωστι

Βιια , ριοριιιιειιιε ορει·ατιοπιιιιιι Πει ποια .π. είιτ

?οποια πετ Γε επιπειιτ ριοριια: ορετατιοπει Πει;

ειιαι·ιται «τα ταπτίιω ριορτιεται εποε. δε ιπποει

ριιιω ιιιιεειιοπιι Πει. Ιειεὸ πω. ο.. Ετιιισ.εαρ.εμ

αιτ , ηπιεσωπι αι“ΜΜΜβρώ ε: επιιειιιιιιιιιιια

Μή. νπ‹:ιε οιιὸ ωαΒιι π.ιιιιι εε πιω ιιωιιια ιτι πα

ιιιια,ωοιιΒιιι, 8ε ωοτιο ορει·απάι , εὸ ειιιιιιιωιστ

εε ρεπίεάιοι· αωιειιετ πεε ιιωιιιτιι€ιοιρετιίιεοπα

τω; ίτιιιιειτ απ! εοπειιιαπι:ιαω αωιειιιαω, ιιιιε απ!

εοπιιιιιιεπειιιω οιιιεάιιω αωιειτιω; Μ! ιεεμιιι·ιτιιτ

ίιωιιιτιιιιο ιρεεια!ιοι,ιππόατα ιτι εαι!εω ιπειιπαιιου

πε , ωοιιιιιιι, ορειατιοπιοιιίζιιε ε παπι: είτ ετατια,

ι-ιιιΠειεπτ ίιιπιιαωεπτπω εωιειιιε Πει ετΒα πω.

Με. Μ. Ιει·. αιπιειτιαω ειιιιΙιεαι α οοιιειιοτι πεε

- Ρι·ιπειραιεε



 

24.

Βιι.0. 8.

:ή

· κ.

πιασει:: ι Π:<#:5ηΘ:Μέρώιιαθέκαθαέωι:.35':88$ σε1·

σα, φωσ και:: πιο: :αιιιιιαι ρ:οι:ιαι: ρσ::α::ε

απ! :ιι!ι8::ισσαι !):σσι, ιι:εομισσιι::α:ιι: ασε-ριση

::ιι::ε ιασ.ι:α!ι::: αι! ααι_αιισαιτιι!):αιιι δ: ασια!

σ!ιι:&σαι :Ρασιμ αιιισ:ιε Ι):ι , :ο:ι::ὸσ. ασια

ααιι:ι:ια α: αιατιια; :προ ιιι :α :σπιτια σ:Β:: εστί::

στ:: ε εισ:::ιρ:α α: :::!:!::: ρ::ισιιααι !ιαβι!:;ιρασ

:::ια:σαασσαι , δ: ίιαια! σ!ιι:άσιιι αισ:σι ααιο:ιει

εισαι ασ:::ι:ι :ιια:ι:αε α: :αιιτιιαι ρ:σιιιιιισαιρ:ια:ιι

ριαιιι :!ι!ιε::ισι !)::ιαι , ιιοιι πω:: ασε απο!" ισ

. απατα :!ισισεΐ, :ιαασίιιιιι!ι:α:ιο :οιιιιι:αι: ασε μα»

αιαισσι σ!ιι:άσιιι !ρ::ια!ιε ααισ:ιε σα. ναό: σα:

:!ια:ι:αε :σιιιιι:σα: σο: ρ:οι:ιιιι: !ιαΕοι!:ε αι! σα::

2::ισσαι !):α:ιι; ιιοιι :ααι:α :σσί:ι:ιιι: ασε σ!ιι:

σι:σαι αισ:σι ααιο:ιε σα. ()σιι::α_ ν::ὸ 8:α:ια: :σαι

Ε: ρ::::&α ίιαιι!ι:ιιασ :ια:ιι:α::ιισιας, 8: ισρ:ιαι

:σαι ορ::α:ιο:ισαι :Με :σιιιιιισι::ισε- σ ι:άσιιι

Ϊρ::ιι!ιε ααιο:ιεσισιαι. Κσιισε:αςι:ιιι 8:α:ια ν: Ε·

ιιιι!ι:σ:!σ πατα:: :!ιιιι:ιο; Μεσα Μ! σι!ιρ:ιιαασι

ιια:σι·ααι αισιιια:ιι.: ιιασι σιιισ: !ιαιι!::: ιιιιια:σ αρη

ρ:ιι:σ ::ρα ι: ιια:σια!ι::: ια:!ι:ια:α:! :!ι|ι8::ιαιισι

ω: ίι:ιιι!:. Εαιι:αι προ ιιιιιι!ι:σσσ :ιαισι·α: ιιισιιιαι.

σε: :σιιί:ι:αι: ιιρε οιιι:άσαι ιρ::ια!ιε ααισ:ιε σα,

Βαισ! ισ:!ι:ια: σο: ασ :::!αιιιαα:!α:ιιαα:α:αιιι αισι

ιιιιιι , ίιαιι!:αι':ιο!ιιερ:: :α:ιααι: Ει::: σε:: ιιι-_

:σσα:ωΜω ιααι:α!ι::: ἔαΒ:ααισε ρ:: 8:α:ιαιιι,

ίσιιιια!ι::: ρ:: !ιασι:αιιι :!ια:ι:α:ιε. $ι:ι.ι: ιιι «σα».

:ια !ια:ιιαιια ιιι:!ι:ια:ισ ασ :::!ασιαιισασι ρ::ίοιιαιιι

ααιαιι::αι :α:!ι:α!ι::: !ια!ι::σ: ρ:: ίιαιι!ι:α:!ια:ιιι

αισ:ααι ::ο:::ια!ι::: :σαιρ!::α:ρ:: !ια!ιιισαι :ιι

. ι:::ισ:σ:α:ιεαάι!ισεασιο:ιεα::ιαι!ι:σιιι.

ι. ;.

ΧΙΛΗ:: ιιι

Ρ":αΜΗΜ

:Η :σφά

:οι·ιιι:.

26.

ιΜια!:2. ·

[ιιπισιι%

. η.

Ειιιιέωι.

ΜΜΜ.

8ιωιΙιτιιιισ

Παει. !)ο::ί: Π:σε πσσ:: ααιι:ι:ιαι αι!ια:::

ρ:::α:σ:6,::ιιια::ι:!ο :ι ααι:ι!ισαι ασ :σα::ι:ισσ:αι.

ν: !ιο:ιστιι ρ:::α:σιι,ιιι σσσ:ισιι :ί:8:α:ια !ιασι:σα

!ιε :προ σιιι:ό:αιιι α:ιιι:ι:ια !):ι::Βα ασε ποσό:

@τα Κ:!ρ. ααιο: , σιισ !):σε:ο:ι:::: ρ:::αιο:ι

ααιιι!ισαια:! ::ια::ι:ισσ:αι, ιιοιι :ιι ασιι:ι:ιο, τα!

ιηιι::ι:σ:ιι!ις: :μια ασα :ιι ω α!:::σαι Ξ ν: ασ Επι:

!::ιι , :ισα !ιαιι!ι:σσσ ασ ν::ααι ααιι:ι:ιααι ιι:::Πα·

:ια :Π ; σ:: α:! ρ::::έ:ααι αιιιι:ισααι ΜΒΜ: , ν:!!:

!ισιιιιαι α!:::ι,:ιιίιν: 6ιιισσι1ι.εχια α: :ασια Α:ιι:.

8. Είω.2'ΠΡ:8. ααιι:ιαιιι :!:Βαι:,:11:ωσσα!ι:α::σι δ:

ιιιιιι!ι:σ:!ια:αι, Ριαι:Ιριιισιιιια: ·ιαι·:ισηβιιιωικαιώ.
κισσα: αρη. ιιι::: ιιια:σσα!:ειδ: σιΠιιιιι!:ε :!!:ααιι

:ι:ιααι. Ι:ιί:α!.ιιε. Ε:ια:ιι ρώτα Β:α:ιέι !ια!ιιιααιι, ια

“πωσ ι:ιιιιιι:α :ιιΠι:ιιι!ι:σ:ισ ό: ισσασα!ι:αειιι:::

:::α:α:αιιι δ: :::α:ο::αι: :ι·εσ :ι::ια: ιιι:::Π:σιιι

δ: Νασαι ρσ:::ι: ν::α ααιι:ιιια ι:ι:::::α:::: Β¦[Ρα

:σαι !ισια!-αιο:!ι σιΠιαιι!ι:σσιιι: 8: ι:ιασσα!ι:α::,

:ισα ια::: :::αισταιιι 8: :::α:ο::αι ::ρ::·ικαι·, Κιθ

Β:ι:αει::ισα!ι:α:ιε δ: !ιαιι!ι:σσιιιιε απ:: ιι):σαι δ:

ισιιααι ι:ι::::::!:::, ω ν::α:ιι αιιιι:ι:ια:ιι Βασα

αι::ι:σαι Π. ίιαιι!ι:σαιιι:ιιι δ: ρα:ιι:ιρα:ιο:ι:αι

:ισιά:αι :ΠΕ ι!ισιιιι, ΜΑΜ:: :σιι:!::ιι α:ια!σει·

:σαι σρ::ασ:!ι αισ:ισσι.

Β::!σ:ι:σ: , !·ισισιαιο:!ι :α:δισε ι-ο::ιια!:ε :ισα

ιιιο:!ὸ :οα:ια:σ:α!ι::: , ν::ιιιιι ::ιααι :!!::ι:ια!ι:::

:σ:ιι::ιι α 8:α:ια::σστια. Μαι». 1.2.φι.ιιο.ιιιωι..

ῇ. σα:: Μ:: σαι :σιι::σαι:, :ισ:ισιε :σιι:ια:α:α!ι:::

8:α:ια !ιοε :!ΐ:&σε :οιι:::α: ιιι!ι!:&.σ , σ: ρσ:::ι:ιιι

α!ι!-ο!α:α ρο!ἶ: α!αι!!ιει:ρα:α:ι. @ισα !ι::: ιι:ασ:α:

ρι·ιαια:ισε :!ΐ:&σε ισιιιια!ιε ι ιο:αια ί:ρα:ει:ι , ρο

::ίι ι::α:ισα:ισε,:σισιιιισσι ω: ισρ:α :::::ιίι:ι.

δα! :σιι:ιιιι:!!: ιασέ:αιιι,ισιισιιι,:ι!ισαια:ισρ:ι

σααι Π:ι,αιΒιισαι αιιιι:ι:ια, 8: !ι:αιι:σι:!ια: αισιαα,

(σα: :ί!::&αε ρ:ι:ιια:ιι σπιτια !ια!ιι:σα!ιε ;:ισιι !.::σε

ασια: α:: α!!ια:ιι , :Η ρ:ιιιια:ισε ίσιιιια!ιε ::::&σε

ιι!!ι::ιιιιιε. !ει:ιι: σου: πραμα: . Μ: α!!ισσι ί:ρα

ω: αι: α!!σ:αιιι: :αστα Λαικα” ι:α !ισε ::::&σε α

επτα: :οιιισα&έ. αιιιαια:.Αιι:::: ρι:σια.8:α:ια:ί!-:σ:

ο

ι

ρ:ια:ιρα!:εαάσε. α. !!!αιι :οιιί:ιται: :ισεααιι:σε αιι:σαι !):σ,θα:8: ::Βιι!α Γσρ:::ια:.αι!ορ:ισα.6·

!ια:ισ δ: σιιιι!ι:ασσερ:0ρ:ι, :ίΪς,ιιι‹ιιισιιιι 8: σρ::α

:ισιισαι διαισα:σαι Μιρό :Π:ιι:ια!ι::: :σιιί:::

ισιιι::Ιο, :σι ιιι:Ιι, :Π:!α:ι σαι στ:: _

σω.=Ροιεσ Β:ιι:ια Μ: Ϊ ` ιαωηιιξειιοια

:σσ:αι ιζιιιι:α::ι : :εδο ΜΗθα:: ρσΠιιιι:·::::σιιτι Μ'

:α-:άσε ι:ρα:α:ι ι ματια. ιιαρ."Έ.εωτι

ρ!:ι: :ιιιαι :α:σιωσιαΜαιω σαα!ι!ι:ι

και: ρσιι:ισσε, :ισ:ιιι :σιιι::: :σι·::ια ρ:: ιιιιαι:σια

Μαι ναισιι:ιιι ω: ισ (σ!ιι:δώνρα:ι ΜΜΜ: αι:

σσε, α σαι ή: ::ρσ!ίισ::ρσ::αιια: ίσια: α!" ' :ισ

ία!ιι:άσ. Ν_:σσι:_ρ:ισι ιι ισ:αιαι:ρι:9:ι μ :σαι Γ::

στα έστω: νιιιια (σ:ιι:άσιρσ::Ω ρσι:::ισιτ,σαασόσ

α!ια:ια: :σιι:ι·αι!ιέ!:ισ :ισα ιιιιισ!ιιιισι·. Ιαιριι:α: ιρα

μι: 8:α:ιαιιι _σιαιι:ι·: νιιι:αιιι ρ:ορ:ισ ωιωμα, ει:

.σσ:ι":σσι:ι::_ι!!ι_σαιιι:ε !ιι08.9 δ:.άσε ρσιιι,ισσεω,

:ιισΓ::σ:,` στ: ισίια:ιι β::.._Ε:: ιι.ισσια ικα;; Μ::

ι:!:αι Γσ!ιι:άσαι :α:ισιι: ρ:::αιι_ισα:ι:α: ιιιισιισιιη

Βιισι ασσοιι,ιω:Βαιω α:ιιι:ισα 8: ρω:: Π:ιαισσ

[ασε α: !σι:ιι:άσσι !ια!ι:ιι:ισιιια!!ι:αι:ι:ΗΜΕ :αν

:::!ια:ιιι ασκ! , :Πα πασα: ,αιιι::!ιαιε,α!Βασιά

έιΓ8::ρα:ισσιιι νι!σε ; :α:ισ:ι: :σπασει , ιιιρεσιιι

β: :σα ::ρα:ισσαι «πω. ο

Δε! σιιι;!αιιι. μια: Γεια. ιι:8, πω:: ν: αι.:8 |ι¦.“ι

Δρ. α9.|ιδδ. α. :σιι!!:α: , Β:α:ια ω: ίοι·αια !αρ:::ια:ι ι. μα.

α::ι:!:ιι:α!ιε σαιιιισαι ρ::ι:::ισιιιια :!ι::: :σαι-α

:ισ σ: ρ::ι:&ιοι· 8:α:ιίι ,· :σαι :α:ισσ: σ!ιι:::ι ιιι:

:::α:ι, ασα! :::σιιαα:ισ: ω:ιασισ :σαι ιαιισιι: να

:ασε αάσα!ιιήσ: σρ::α:ισιιιι, σο ραάσ::ιααι ορο»

:πιο νι:α!ιε :ια:σ:α!ιε α: ρ:: ::λισ: ιιι!ιίιιιστιιι ισ

:α:ισιι: ν!:ιαι: ιαααιιισσ: ορ::αιισιιιε ; ιιοιι απ::

:ισα: :σ:ιειο::::ιιαι , ν:8:α:ια::α:!α: ιιιιιι:άσιιι

σι8:ιααι ασια:: ιιι:::α:σ Π:ι,ιι:::ΙΤα:ισιιι :ισα :θα

ν: α::ισισαι:α:ι!!ι ια ρ:ιι:άισιι:,!::! σας: ν: ρισ

ρσ:ιισσ::σ: ι!!ι ιιι :α:ισιι: σιιι:άι_αι!ιΒιιιι!ισια::α

:ιιιισ:αι ο::!ι:ι:αι α:ια!σ8ι:ιιισα ρ:σρσ::ισσιω:

αα::ισ , ασια :σαι εισαι Η: ρ:ορ:ι::αε σιιια::ζόισιο

σε α :σ: ιιι _ο::!ιιι: ρα::ι:ιρα:σ αισιιση Σι:σ:ιρ:ο-ι

ρ:ι::αε α::ι‹!:α:α!ιε :σ: ιιι :σσ:αισισιιι: :σιιιιια,

:α:α ό: ίσΒί:αιι:ια, :σισε :θα ρισρ:ι:ιαε. Δ _ ε: ι) π

. Μ χ, ςομΒρα :ι:8εω!!1Ωτσισιήσσ ρι·σ!ι:.Ει::0 σα!

αι. :μισά ρι·ορι·ιαιισιια Π:ι :σσισισαι:αιι:σι· :φαι

ισ:ιε , :ισα σ:ίι:ιαιι: :!!: ρι·σρ:ια σα. δια: :ικα

σὸ:! !αι: :οσιιιισσι:α:ι.ι: ::!ιΗΒἰῇ Φ9:ΡΟΚιβΒΜιθβ

3:ιιιιι: :Ιΐ: τω:: .ρ:ορ:ια. και:: Μπι: Γυρω”,

:ισα :σαιιιιααι:α:ι:α: :::α:ιιι:ιε τσιιισσΜια, («κι

:αι.ιιιιαι α::ια:ιι:α!ιι:: : !σ!ιιαι ασ::αισσα :ο:ιιιιισό

ιιιι:ασ:α: Έσι:ισιιιι:ια!ι::: , :ισα: ρ:σρ:ια :ισε :ιιι

:σαι:ιισ:ιι:α:ιισ:α :ισα σα: :ασ:ιιαι α::ια:α:ιι!ι:::;.

:μια σα ΐσ!ιΙ:α:ι:ια!ι:::,:σαιιιισαι:ασ:α: :σαι σα.,

τα:: σ!ιιιαα:ια!ι5 8:σσια σα:σια ίαιιιιαα:ια!ιε:σσε

Μεσα ::αι ιιι ι: , σ: ασ ί: Η δ:: σα! παει: (ασια .

:ισ ααι ισα :σιασ: ιιαισ:α::ισα :σσιαιαιιι:αακα: σα.

:σαι α::ι:!::ι:α!ι:::, :ισα :σιιιαισσι:αιι:α: :σαι "ο

:α:α ια!ι!:α:ι:ια!ι , Μ! ιαιι:ιισι :σαιωσιιι:α:σι μια

ρ:ι::αε α::ια:α:α!ιε.α!:::ισε :ιιιισκαρισρ:ια. Α::ισ

σαι: ασ::αι,:ιισι :ισα :σιι!!;ιισα: ιια:σιαιτι σιωωιι,

:αι:σιιιαα: ια!ιι::ισ :σαιωαιιι:::α:, Γ:ιιιρ:: :σα

:ι:: α::ια::ιε, 8: ρ:ρρ:ι::αε σα:: Γασ!ιαιι:ις , α :μια

:Η ρα::ι:ιρα:α, ασ :μπαι ν: ααιρ:ορ:ιααι ριια:σ

ρισαι Γ:σιρ:::!αιιια:. Ζωι::ι!!α σ:ίι:ιι:ιο 'Ρι·αρτιι,

ρ:σριισ:ιι :!:,ι:ισσα ναι :α:ι:σ::ι :σαιρ::ι: , ν::α σ:

σ: :σιιιρ:::ιι:ια ,ρ_:: ι: δ: α!ι αι::ι:ιι::σ οι!:!ιι:αιιασ

:αει ει:: σ: σα:: ρ:: ιι::ια:ιιε , 8: ασ :ι:::ιιιι::σ

ρ:ιιι:ιρισ. Α:! μα:: :σσιι:ιιια:ισσ:ιιι, :σιι::α::ισ ι

:Ισια :ιι , νιιισιι:αι ια:α:ισ:αιιι ιιι :α:ισιι: :αυτή Δ' ΜΒ

:Π: ρ::ί:&ιοι:εσ8:α:ια: ασια ιιι ι·α:ισιι: ρημα. - `

ισ:!ασι: Β:σαι ιρισαι ρ::σιο:ισιιι σ!ιι:::ι ::σισι

Η:: :ιαααιιιιε ία!ιι:&ιιι:, δ: ιιι “:ισα: :ασε α:ρ:σι

:και ρι·ιιι:ιριι, ασα:: :!ιι:ι:σ:,σιισαα: !ιιαι::ι 8!σνι

Μ:

Με :ισα

3: (ΜΙΑ: Ι.: ιι:|"

[οηχι5, :ΜΜΜ ,

σν.ιι!ι.ἶ·:¦

μου::

ι' ._ ζΣ

'ν..'.

τζ"'δ(μ

. .ΗΠΑ ι

- :Έ

ΝΠ

σα!ι::: :κι ιιιιιιιααΙιε ::έσ:α:ισ 8: :οαισιι6:ισαιιι: σα, σ: ιιιιρ:ιι:βισια:α:ια, ν:ριορ:ι::αε σαφή.

Ψ..
α

σ:



σ.

τ!! η ι

,με Π!7σ. ΧΧΧ !. Π: ισ7'ειέΐα·βνΜπϋσιή:!αοέτει!ε ΜΗ. διά'. Η
_ . Μ.. α . τ . .φι- ' _ ! σσ!!!.8:ει!ε!!! δ: σσεεεισ!!! :!στ!σο!Τε ε!Τε!!!!!ι!!.

ν ε' _Ξω5 Ε Τ Ι Ισ Ηισε !ει!ιι!σι!σε στσ!!ε!!!!!οτ ε!!, σιιε!!! ε!Τετιτσ: μι:

· 4 _ι σ. Τ. ε!!! ο σωσετ,ι!σιίι!σεσσ:,εάι!ισ ι!!ι!!σα νο!ι!:!ιει!ει!σ:! ενω!. Μ·

` σ μ τ _ :ι ει: . σο!!!εε!!!ε ι! σεσ σ!!! !ει! σεεε!!ετ!σι!ε:ετσ!!:!ει ι!!ω"^(Μ···
ω παά;"ω "°Μα βέι68ΒΜ ν!:!!!!ε ι!ε:ετσ!!σε:!ι!:!ε ε!τεε ι!ι!σι!ει!!!ιιι!ε οΒι!ε.

&ι!σ!:ε:!ε::! ε!:εε τει σο!!!!!!!εε , νε! σετ :!!σι!ι!ττ!

 

π! ν πᾶν ε! .Πεισάιίεδΐτιω @Μάι
ἄστυ πᾶσι

ΠΠ' Π! “ ιἰὶἰιδῖἰ0ἑιειιΜΪιἰ:ἰεἐ Π !

ε ν· !.!!!ι!.-.

!!ι!!σ!!ε!ι εσωσ!!!εει!ι!α ι:!τεε στ!!!!ε Βσσιισ! σσ!!!- τι σ:: :!ι!ε

!!!!ε, νε! σετ !!!σι!ι!!!! Πωσ!!ε!! :!!!σ!!εεσι!α ε!!·ιε Θα #ι·

σι!!!!ε σ!ε!ι!ισ σσ!!!!!!!ε: σετ! ετεσ τει!σ!!ε !ι!ω! ”“ψ 'ἶ””'

εάι!ε! νισσιἰ: σε!!ειίει!ε πω!!! , ι!ε!!ει ε!!ε ν!ι!:!!ὸ ΜΜΜ.

ζ !!!σιτ; Δ. . ' η Π · _ “ ·

δ: - ΗΑ&εσσει!ε ε!!”ει!!!!!σι !`στι!!ε!!!!ι!ι σσ!!ι!ι!!εΙ

Πξβτιτ. ' 'Τ

βαττ!!!

ε!ιττ!!!!εεε, ι!ι!!!!!ι ε!! !σεε!ε!!ι ι!!!εθ:!σ Πε!, εμε!!!σει-!!!!! : ε!!!!!σ:τ!σε !!σ:!ι!!!! εο!!ι!ε:ι!:ε!!ιε!· !ε!ιετσ

α...! ν.

:!α σο!! εισαι!. ι' ν

Μ!

τι τω.

!ιιιι!ι!!εε!ι ,-ι!ι!σε !!σι!!ει!!ειε εο!!!ετι σαιτ!!! σ ι!ειετι!!!σε:05 ε· νε! σει !!!σι!ι!ι!! ε!!!εεε!ι εο!!!ι!!!!

ν!!!ιε !ι!!!!εᾶσ , !!!ι!εσωι!ωιει ε ι!!!ει:ι!σι!ι!εε!!ε ω!!! !ει! ετ!!σι!ιειτεε ι!ι!σι!ει!!!ι!ι!ε !;!σσί!ε!!!!!ει!!;

·ίστ:!!εε!ι:τ!σίεεε. Νι!σε ι!ε ε!!ε&!!!!ι!! !σ::!!ε!!!!ι!ε ! νε! σετ ι!!σι!!!σε ε!!!εεειε ε!!!σ!ιεε!!ιια!ει! οι!!! ε!!·ειι

σσί!:!!!!!,ι!ι!οι στα!!! εσσΓε!·ι ι!εσωι!ε!!ιει ε!σ:!!!ε σιτσι!ει!ι!ι!ε !!!ε!ι!!!! ε!!!!!ωι: νοι!!! ει!ιω!, νι σε:

ε σειε:, σο!! ε!!ε ν!!!ι!!σ ι!ειετσ!!σειι!ε ε!ιεε τε;

εετιι!ι!! ε!! . εο!!!!!!τιι:ε!!ιετ !ε!ιει!! εα!ε! ε στει!ι!. ! “Μεσα” ί! σο!!ει νε! εάι! σο!! ι!!!!σετε ε!!ι!ι!σι!

Ηω ιΡ(ο _"_ Φιξ!!! ει”. ε!! £οσωε [σε Μω:5 ι:ες!- !!σ!!ι!σ! ε!:!!!εσε, νε! εδω σσσ σι!!!!ε ε!!ι!ι!σι! τω!!!

ι!ε!!ι'!ι!!!!εᾶι!!!! ι!ισσι!ισ !σεε!ε!! ι!!!εᾶ!σσε σει, ετ!!!εσε: ντιι!ε ω!!! Οε!!ει!!!!ι 1.ά!ί!. !·7.ιμ. κ!"

εσσσειι!!!!!ιε: ε!ι!8!ι !!!ει!! , ισ !!!σι!σ. ι!!!σ νσσσ!- Φαϊ! Πωσ! σεεε!!ιτισ !!Β! εσ!!!σ!εεε!ε !!! !!σι!σ

ιιι!οι!ι!!!ε !!ο!!ι!!!! !!!!ιι!:!!!ε ε Πεσ στσι!ι!ι&ι!!!!, σσ!!!!!ι!ι, :ισ-ισ !!σσσ ε!ι!!!ε!!ιε. Νει!ι!!: ετεσ Πω:

Εσσσιτ!!!τε!!ιετ!ε!:εω ε!!!ε!ι ι!!!!σϋ!! Πει! "σο" ! σο!! Μ!!! ι!!!!σετε !σεε!ε!! ε:!!!ε!ι!έι !!οσ!!:!Ξ:!!! στε

:!!ι ε!ι!!!εσιει!! : συ!!! σεφ!!! εό!ι!5 ι!!ι!!!!α νσ!ι!!!:εέ

ε!!!σε: ει!!ετ! ε!! εσ , σι!! !!!ι!ι! !!!!ει·ε!!ιετ σι·οι!ι!ε!ι. !!$ !ιι!! Π! !!σι!!!!!ε!!! με!!! στει!!:!!!!! σε: !!!σι!ι!ι!!
ν:!!ετ!!!: !σι!ι!!τ!:!!!· , ει! ε:!ε:!! ε!!εσ:!ε!!ιετ !ι! σσί- ι!!!ασ!!εεστ!α Γε!! σι!!!:ει!ι!! :!ει!ι!εε: σι!!ι!!!! νει!ετ!, ι

σε:σι·ειι!ει !!!! νε!:σσ!!εε: , ε!!ε σι·ει!ει!! !!! !ι!!!!εᾶο σ!!! ε!τεε σ!!!ε&ι!!!! :ει!!!:ετ , νε!εσσετω:ετ !τ!ε!ι!;

ειισεε! ·,- 8: !!!ει!!·δ Πεο Γσεε!ε!! ι!!!ε&!σ!!ε εισ!ε!- στι!!! Μινι ω' Π: !!"Μω ! σει!!!ε ν: τω!!! ! Πω,

· ει!!! σ!!!!!!ε εσσιισίε!ι ν: !!!!!: , εσσιε!!ε!!ι!! σο!!!ι:

· °ιΡε!σ!ε !ει!ι. !!εσει: 6'ε!!ι.σι ι. ι!!!Τ. !·7.σ.ε._6°.άε ε. ' ετεσ !!εεε!!ετ!σ !”εττ! ι!ε!!ε: !:! !!σ!!!!!!ε!!! 8τειί! σει·

κι!! . Μά77'0.7·.2:6ι ε!!! ει!!! Κιού!ο 4ΙΜ.8.Ι.Α,'Ι.2. ! ισσ:!ι.!!!! ε!!!εεε!ε εσωσ!εεε!!ι!ε 8: ει!!στ!!,εί!!!! σο!!

ει!»εΙιε.Οιισνει!.μ.1.ιιι·ι.3.κάε:δισ. !4!!πο.εά 2.028. ! ί!: ι!!ει!!ι!ι::! !!!ιετ σι!!ι!!!! 8: ει!!σ:εισ, ι!!Γσ!!εεσ:!ετ!!

μι”. Με: οσρο!!ιι!ω εε!!!εε: ε!!!!!:Μεά!!!.1.ε.μ. δ: εσ:!!ρ!εεει!:!ει!!! -.

Ππειεε τ. δε!!! ε!!”ε,νιεάσει!!!!!σα νσ!ι!!!:2:!8
!9·

στοΐιιτ.·υ!!.;.βάσι .· ζ!!!·ιρ!.μ.εσ 3·ιι:!.ε.ά!!!!.3.9.ι.

ό· στι. τισ. ει!. 1.6.9. 8εσι!!ιι!τεε σσ!ι!. :μια Βιε

!!ε!!! ι!!!!!!!σι!!: !!!ε!!ε ιιι!ε!!ιε!!ε , 8: !!! ε!!ε ετε:!α,

ε!!ι!ι!εεσσ!ειι!ετ! σο!!ε!σ ε!!ε :!!!ε!!τε:!ι, δ: σσσ !ιι

'εί!!σει·ε:!αι ειι!!ει!!!!!!τ!!!!! στε:!ε !!! ε!!`ε σι·ει!α!ι!!

σωσει!!!σεε!!!!ει!!ι!!!εωσσε!!!Πε!°, :στα ε! σ!!ν!!εε

ε!!!!!!!ει: ε!·ει!ισ !εσετετ! σσ:ε!!. ε !:στι!στ! !ει!ι!!:ι!ι

στα Νσσ!!!!ε!!!!.ισ!! ι!σεω:,ν: σ7£εει!.|εδΪ. Βι·ε!!ει!!

Π εκ ι!!ι!!!!! ιε!!ι!!ι!! στι!!!!ει!σ!!ε!·ει!ι!ετε!ι!!!!εό!:ι!!!!

Αν.. ”_ι ν στάσει!. Έι!!!ι!ει!!. `!!!!!!ε ίστσ!ε ετεειε ι!εεε!!!ιε:

- Πω!!! ει! σε!!! ίσεε!!!! ι!!!εά!σσεε!!ετ!τε:!ει!!!!

μωβ σωσει!! , !ει! σοκ!! !!!ε!!! Πε!!! στο !_ι!ε!!!!εττειε

!!σι!ι!!!!σετε, !σ!ὁ δ:: σι!!σ !!!!!!ε:ε. τι σι!!! σι!!!ε!!σ›

!!!:ει, στα:ει !τ!ετεε:εσ! , ι!εσε!!!:ε: Πω!!! ει! εε!!!

ι!!!!σε!!ι!ε!!!. ε. σι!!τ!!ε ετ!!οτ Πε! ει! ε!!::εε!! !!!!ετ.

2.: σι!!!ε Έστω!! ι:τε!!τε ε!! ιεσιασε:!:εά!ο!!!ι, σιτε!!

σ!! !!!ε!!:!α ε!! σεεεει!!!!!, νι !!!σσσ:!!:ι!τ :°ετσσ !!!!!

τι!!! !στι!!ει!! ετεετε:!! ιει!ειστ Πει!! !”σεε!ε!! ι!!

!ει.°!!σ:ιε ε!!ετ!ιετ!5 ι!!!!σετε. Ρ!·ο!!ι εσ:!!ει!. σι!!!ι!!!!

σεεεειο:6 ιε!!ειι!!· Πει!! !σεε!ε!! ι!!!ε&!σι!ε ω!!!

ε!!!!!ι!!!!σε:ε:!ει! !!ι!!!!! Έστω! ε!·εε:ε :σ!!!: ει!ει!!!ε

τεσεεεειι!!!!: ετσσ,ι!ιτεει!σιτι!ε!·σι!!!εετεε:έ! σο!!

· τι!!! ει!!!ι!ε πιεσε: σεεεειι!!!!; ει: σ:σ!!!ι!ε σοκ!!!

Πει!! !ι!!!!ε&ι!ι!! !σει:!ε!! ι!!!ει!!!σι!ε ε!!ε:!:ε:!ε !!στ!

μι. ι!!!!σετε.Πσ!!!!τ!!!. Νι!!!ε ίσα!!! ετεε:ε!ι!ἐι !!ειστε

σιιυ_ι!!·ι ε!! εσσι!!σ:!ε Τε:!!!ε&!σ στο σἄε!!!ε!!!ειι?ι Πεσ σετ

σ. ισο!·ιε!ε, ν: Γιισσστ!!ιι!ι·: ετσσ ι!εε !!εεε!!ετ!σ σο·

Πιτ!!! !`σεε!ε!ε:!! ι!!!εά!σσω! Πε!. @!ε!!!ι!!ι!.!!.

σεεεειστ σε: εσσ:!!8ι!ε!!! !ε:!!!ε&!σσει!! σο!! !ει!ε

!!!ε!ι στο !:!!ι!:!ἔι!!!ειἔ: Πεσ , τετσι!!ιι !!!ε:!ε: Πει!!

!ι!Ϊεσ!-ι!ε σεεεειστ! : τεσσε!!ει εστω! , Πωσ! ε!!ε

!!!!”ε:!!ι!ι!! σεεεε:στ!, δ: !!!!!ι!! ι!!!!σετε !!!!!!σ !σε
σ ει!!! ε::!!ε!:!ε. Π

2 8%· 8εει!ι!ι!ε!ε!!:. ε!!!τι!!ετ ε έπνεε. έ!! 1.ά!Η.!7.!!! τ.

' ' σ.ιή!.ει!.2.στοσε[ 1.ει:σιεσ.!σεσ ω. !ιι ε ω!. ώ· ει!

α!·σε..4ιι:εο.εο!!.3.ει!!!ε!.!!πε :διπ:α. !.2 σιι.1σσ.ι·ιπ.

$-_ό.ά" !!!ει!κκ::δο:.!!ύ.ε.άε!!αι.@στα ε.!8 Ηπα!.

κ!!!!σκ ά: (.`6:!Π!8:ε. μέσα. μάσκα, ι σ. άσσ.εο4.

εεσ.2.$των:ε. άεστε.Ι!6.7.εασ.!.ππ.:.2 Ημε!!!. ΟΙ!!!

!

ει! !!σι!!!σω! !σ Επι!!! εα!!!ωιω! !”ε:ειι!!· σετ ι:οο· Ιω?

ι!ι!!!! !!!!!ρ!!ε!ε εσ:!!σΙει:ε!!ι!α , νι! ει! ει!!!ι!ε!!! !ετε

σετ!!! ν: σο!!!!!!!ει:!. δει! εσ:!ιτ!!: :στα !!ει!ι στα!!!

ν: ε!!!!!ε!!!,!ι!στε !ε!σ!ει!! ν: σσ!!!!!!!ε!!!,ει!ι!!ιεεετ

ε!ιε!!! ε!ι!!!:ε:!:!ε!!!:!τε εᾶι!ε ι!!!!!σα νσ!!!:ε:!ε τι!!!

:ετι!!!ι!ε:!σσεσ! ει! στει!!!!!! νι σσ!!!!!!!ει!! , ει!ι!ε!ε

ι!ε!!ε: ι!σι!!!!!! τετι!!!!!ει!σσε!!! ει! εε:!ι!ε!!! ν: ειτε:

:σε ε!!!!!ωιε!!!: ε!!σιτι!! ε!τεε !!!εσ! ν: ε!!!!!εσ:ει!!

σο!! επ:: ν!ι!!!!σ :ετσ!!!!ειι!!. Αιι!ι!! !!σε ε!! , ει!

!!!ει!! !εττ! ε!!!εεε! εσ:!!ρ!εεε:!ι!ε;σει!! !!! !!σε ε!!!στ

ε!!!εεει!!!ε:!:!!!σε:ι!τε!!!!!σ!!ε! εσωσ!εειἙ:!ἔ!,σι!ὸι!

!!!ε Β: σο!!! ε!!!ε:! εσ!!ε:!ι!ι!ι,!!αε ι!!!!!!!:!! !!!!! εστ!!

σ!εεε: !:! !!σι!σ ετ!!ε:σ. Πίτα! !ε!:ι!τ Πει!! ειδ!!! εστ!

!σετε: σσ!!!ε ετε:!ετ!!, σι!ει!! !!! !!ο!!!ε ε!!!ε:,ει!!ε: σο:

ε!!!σ!·ε ει!ει!! ε!!!εεε!! !!ε!!ει!σ!ε:!ι!α[

Π! σε: ε. Νο!! σεεε!!!!:!σ Πω!!! ι!!!!2ετε !σ σο· 4°_

σ!! σπιτια!! !σεε!ε!! ε!τ!στε ει:!!ε!ι!α, !ει! !!!: ε!Ϊε,!!· Μ.

!εσ! ι!!!!σετε εο!!!!!!ι!!!! ι!!!εἀ!σ!!ε,ισ!ἐ εειετεετεε

:ε ι!!!!ε!:: δει! ε6ιτε:ι!!!σι!!ει!!,είτι!! στοσειι!ι!! !!:,

Βι·ει!ει!! !!!ε σποτ! ε!!ε σ!!!·:!ε!σειισσει!! σειι!ια

οσετε:!σ!!ι!!!! , σ!στι!!!!σιτε Πε! , ί! εε!!! Πει!! σο!!

ι!!!!σε:ε: ΐσει:!!!!! ει:!στε ει!!!ε!:!α, σο!! ι!!!!σετε: !ε- ·

ει!!!!!!!ισ ι!!!οι! !!ειι!τε !ρ!!!!εστε:!α ι!!!!8! σο!!ι!!ε:;

εε στσ!σι!ε ω:: ι!!ι!!!!σ νσ!!!!!ιει!ε , σο!! :Πει ε!τεε

ετ!!:!ει!! ν!ι!ι!!ὸ :ει:!!!!!ε:στ , στ!!! ι!σ!! :Πει τεστ!!

ι!ε:ι!!! ει! ν!!!!!!!!ι:! Βτει!!!τ!! !σεει!!ει!!!! Βτει!α , ει!!!

ε!! σεττ!ε!σει!σ !!ειι!τα, σσε!ει!στ!!!!!!,ισστι!!!!ήσε

ι!!ι!!!!οτι!!!!; !ιι! ΐσ!!!!!!ει! 8:ει!στ!!σεσε:!ει!τ!!εσ:!ε

ει!! ι!ι!ε!!ιει!ε;!!ει!ι !ι!ει!! !!&ι!ει!!ι!!:!ι!ι σεφ!!! :ετ

!τ!!!!ετ!ει! ι:ε!στε!!! !ιι!! τει!σσει!ι!!!!τε:!!,8: σο!! !!!!!

τε:!στιε εε!σ:!ε. Πσ!!!!τ!!!. Ρεερι!σσε:, πω!!! ι!!!!!- τι!!

σα νσ!ι!!!:ε:!! :ισ ε!!ε εᾶι! :ετιτ!!:!ε:ι!!!! ει! 8τει!ει!! σ!”!.!!,°ι

ν: ε!:!!!εστει:!ιετ8σ τεσσει!ει,σο!! ε!!ε Μ!!! :ετι!!!

!!ειι!!!! ει! !σεε!!!ει!!!! ετε!!!!ι!! ε!ι!!ι!ει!! ετ!!:!α ν:

ε!ι!!!ε:!ι!ι. !!!! .!!.!ε τω!!! εέὶι!ε ι!!!!!σα νσ!ι!στει!ε τ

σο!! Μ!!! :ε::!!!!!!!τι!τ ει! 2:ει!!!!!! ν: ε!:!!!ε:ει!!, !!ει!:

!ε !!ε!!ε: Με!!! !!σ:! ειδ!!! ιετ!!!!:!ειι!ι ει! !σεε!!!ει!σε

στει!ι!!!! ε!ι!!!!ει!! στα!!! πω! ε!ι!!!ε!!!!ε: ετσσ Πει::

σιιεττάνσεωςιισβνδ!ι].άι!!! 3. στι!. ε.8ει!!!!ιι!τ ε: τεσιτε!!ει , εάι!!!! ι!!ι!!σε νσ!ιισιε!!ετ!σσ ε!!”ε εᾶι!

ιετσ!ισειιισσ
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Ριτσα 3.

,Μια :το

ω

Ο

τοττ::ιτιιιτιιτι: :τι ΓροοιΒουι:: ματια: Βτιιτιο: ω:: πι· ιιττιτατιτι ιιιιιτιι ι:ισιιυττι,συοσ:=ο:τι8ιτ ιισ!υστο:,τιοιττ

Ποτιτιε, τιιισοτυι αυτ:: τιιιου: 8ττιόυτο οιΤοτίυιροι:- ί τιοιροτ νσΙιτιστιοττι ιτιιιυ: τοι ρτσι!ιι&ιιιαι-,ιτιστι

τω. Εἔιτιοι:: συιρρο τιιτιστιο , στι: ιι&ιιει:ιιιιτιο το· ι οΠοττοτυ:ιτιυε νοιιττιτιιτιε τ!ιυιτιατι·:ιτ' ·‹ ι .
ω .

Ιυτιτιιτιε τ:σίτυιιιτ :σε οάυ τοττι:ιυττυ8 :τι ττυσσοιι· Ι Όστιί:ττι:. Αιέλυε ιιιιιιτιο ιιοιυτ:τπιτ "τι" άρτιο:

οτιτο σι:ιοστυιτ: , ρσίτυΙ:τ οπο του τοτιτιιτιστυε :τι ¦ τ:τιιτι:τιστιοε , ιυιττιιτιιυοτίιτοτοττι-τοτυι:: ρτσιιιυι.*2;τικ

συιιι::ουτισυο τιιτιστιοι:: οττιίτοιιιοι:: ισ σι:ιοάο. ι τιιυ::ιιι τιοτι τισίΓοτ,τιιίι τ·οοτιτοιιιτοτσιτιοτοσοτου»

@του αυτοι:: σοι: ιρίσ, ιτυοτι Ποσο τιιιιΒιιτ Βτ:τιιιττι τυτ ντ οίΐοτιτιυ!οοστιτισττιτυι:: Ιιι:οτο ιτσιιτιστιιε Βοξ,

ίοι:υτιιιιιι:: νΙτιττ:υιτι ετιιιιυιτι 8τιιτιο, ὰιιιἐιιτ Μου: στ: στσιτ:τιο τιιίτττιο·τιτστιυάω.οιτοτιτλ Βοσνοιιτο

ΡΡωιιι ιιι::στο οι::ιοιτιο, τ:στιιιιιι:ιτ ο: Βου. ΐοουτιιιιτττι·στι:τιοεΒτιιι·Ιυετ:οτίοτΕτιστιικουσειτιοιυρ

τω. σ. Πουειισοτειιτοτ τ!οτιοτ τιστιιε ίυ:τ:: ετα· σουτ. Μειστοστιθστ: Μοτο ω. ιδ:υ5ιτιιυιτιο ιισιυυι

τιιιυ: : οτΒσ τιοοοιἶτιτισ τιοτιιιυττι τισειιιιι€ιτ Γροοιιιιι ι ιυτ:τατιτ,ι:υτιτισσιρτ·στι ιιτ:ιτότ πιστύιοτιιιιτ του:,τιι;τ$0·

ιιττιστοιιι::ιοιτιο, νσιοιιάσ Πισω ντι:οτιυτι: τισιττιι: ' τπισστιττ νσιιτισ ;ιοιυτιτιτισ τιοτι ο,οτιτ!,ιιτ:ιτι Μιὰ·

ιιτ::ιοιτιιι .τι. :Π τω", σου νοΙυι::υτι Μουτ:: ετ:τιοσ, Ιιτιιιτ και, ιιουστ::ιτισττιτ τισιιτισπτυουσσοτσάιτοι;
ι ντ ι:οτιυυ: ιιωιοι: 8ο ιιοτι:οιιι:οτιιιιιοτ Γυτι σου: τι- ιι: τσιπ:: ι:στ:υττι , ι!ιοιτυτου:στο :μεσου ρτσριοτ

ΧΧΧ[ ΒΔ·φτ.ΐάβι·Μάτβψίαο·ΒΡατίο ΪπιἔἱΕΪ $τἶἄ1`ιΪ|. στα?

τιιτισιτιιιτυττι οι: ετιιτιιιτι: ντ ο:τιίτοτιτου:,τιιιοσ ιιι οιτ- 'τιιι&ιτιο,τιτουοιισοτιστοτιτιτοιτιτοι!ο&ιυπ τ ιττι "τα

τ:: τω: οιΪοτ ιιιιρουιυε: ιιι: τοουΒιιιιτ,τιστι οπο σάιτ ιοτΪοέτυε ρτσττυάιιτ ιοτιιιιτιστοτ Δάρα: τιιιιιττειτο

τοι·ι όστιιιτ,τιιίι νοιοτιτ:σ Με, τι σου: ιιιι·υτι διττι. 1 τ.

Ράτζα "τυπο τμοβακτ, ό· "τω:Δω απο» , οποία.

σεβ: στο αυτ» Μπιτ.: ιτΙιοιστέετιιΠτικώι στα μια

του: αυτου: εττιτιο ει ροττοιίτε τισττιι:ιτιοτισ τιιιτι.ιται,

οροτττισιιυτ::, δε ττιστιιττι Βοι ; τιοσιτο τ:σΠιτ πω:

τιστιειτο, οιυιτι οτι:: νοιιτ δ: ιτιτουι:!στ ίοουτ:ι:ιιιτ: στ::

τιοτ οιιτοότυτίστττ::Ιοι, ουσ: ιτιτιιιιιιτ, τοπιο “σου

τυτ,ιιυστι ο απ:: ιτυΙτ , τιοωωιο νυιτ , ν: Μουτ::

ου:ιο:ι:ιΙο ιτιτοτ ιο 8ο τισττιιτιοττι. Φωειω. αυτ

συιτι Βοιωτοι απ:: στστ!υσιτ,οιιι:: Πι :ιΒοτι: ιισοτιι,

ττοι:οτ σοι· ιρίιιιτιτσιυτιτ:του: οι: τιτοιιυσοτιιιυιτι σο·

ου!ριιυι.Γυουτιιιιιτ ιιι: ετήσιο Βουυττ:,συστι .στο

ιτιτ,τω” οτιιυι::. Κοιυοι$υ τιστιιτισίΕΒιιιο, :του

τω· ίιτι:ριο: οσι:ισιτιοοτιτιτι; τοίι:ο&υ ι:ιστιιο:τιίτοτιο·

τι: , στις:: :τοστ :ιιι Με” τιιΠ:ιστ:ιιι:: ,συστι σου·

τοσα τιιτιοτιιΙι ι:στιτοττ , ορροιιιιτυιΜΜτ οσι:ουι

ουριἴοουιιο ι ιιι σττιιτιο :τι ροτι-στιτττι του Με τισ;

τιιιτι: οστ:ίοτιιιτ,υιτ:στ ιιττιιοιτιπιΜ·ισοτ ρτσο. θα;

ρτσιιυάσ , νο! τιοτι ρι:στιυάτι ,_ζιιυτ άοἱὶτιιᾶσοιστι

οστ::ριοτοτ τπτ οΠοτιιιιιιο εσσυσττιτυπι δώστου: τω,

τιστιοττι στι, ιιι:ιιτιτοοοι:οτιτοτειιστι:ιιοτι:ρτσιιυ

ότιστιοττι , το! σου ρτσιιυάισιιοττι “ΒΕ 50πιβττισ

τοτυ:ιιιατι,οιιυ: τιοτι θττιοτοτττιιτιιιτυ: σοι ρστιιτιτιττι, ωΠωϊ0τ: Η: τ8ΕισστιτϋΦω τοΙΜ00ϋτι ""ΠΟΠΕι0ιτ

ουσ τιοι:οΠατισ ρτσιτυοοτοτ: οτιτο συιὸσυι`ιἱ :κι οτι· τη:: βρω π! (ΗΜ. Ιτιιτ:τοιιιεισιιο τιιιτΦω “Β 008:

τι:: ρτστ!υοιτ,οίτ ὰ Ποσ νοιιτυυι ιοουτιτιιττι: σι:ιτιο:

8ττιιυι ροττ”οά:ιστιι:, ίοι:υτιτ!ιιττ: ουσ: ιιιυό ρι·οιιυ

στ. (πιο: τσιυτιττε τιοτι Μισο:: οιιυττ: ττισιιυτι: σο·

τοτττιιτιιιτιιιι ροτοτιτιστι: οι: σου: οκοσυοτιιιιι,τιυΜι:

τιοτιισοτυτι: Ϊυυττι ιυ:ροτιυιτι , ουσ νσιοτιιὶσ τέτο

ᾶυυ:, οιιιοιιοιτοι· ιι:ιρο!ιιτ ροτοτιτι:ιτ1: οιτοςιιυτιυου:

στ! ρτστιιιοουιιυιιι ιΠιιυ: ίοευτιιιιιττι στι:τιοε τιοτι-ο

&ιστιοε, τω:: οΠ”οι'Συε τιτσι:υτοτιιιυτοσιιτιτιοτ:οτεσ

ω:: ρτσιιυοιτ ιτ: οσοι: 8τιιτι:ττι , νυιτιιιτιττ: Βουτι

τι στ:: σιτ:ιτιοε ει·ιιόυτ ροττοιίτιστιιε. τοι:υτισίτι:: ττυσε

οτι:: ρτσιτυοιτ. Ηττα “πιο τιοτι ισιιιτυ ρτσι:ιττ ιιι: στι

τι:: ρτσιὶυᾶιστιο τοι , ίου οτιτο: τι: οσιιιοτυυτιστιο

οιυττω:: τουτο τιοτι τ::ισιιτι ρστ6τιτι οιτουυυτιυτι Βοι

οιοτιοατ ἐ ιιτιοτε νοιυσττιτο οιυιτιοττι οι! οδτ&υιτι τω:

τιτστιιτάιιτι: οουΓοτυουι:υτ:: , συἑττι οι! ουιιτιοι::

τ:τιι:ισ ρτοι:ιυτ:ουσιιττι ι!οιοτι::ιτιιιτι: ιιυο ιισιιιι:τω

Ποι τατιστιο τιιίτιτιουτιτυτ δ ροτουτι: οιιοι:τυυιιυο

οιυιάιοι::, ίιυο τιστι:τιο ουσ 20.1 @τιμ Ι7.σ|ἑτ:Ϊ. τ.

?πιο 3.οΧ τιιιι:οιριιτ του. άτ.φ.Ι4:|οδτ.3. του:

ιισιιτισ στ: στο αιωτιιι ώτιστσισ, δ: νιιιιι:σσυτιι

ρ-ωτειψ ά: άοτοτι:ιιτιιιτιυσ Πτι , ιτιοιιιι:ιτ οιττοττισιτ: ρτ_σὸυᾶισ·

ω". Μ" σου: οΙΐοέτυε ιιοοτὁὸ ίουοροτιιιουτιτι: οτιτο τιιιιιι

"απο Βοτ
ι:στοιτ Που: ιιι! αυτ: οτσιιυι:οτο,τιιίι νσΙουτισ ιΠυτι

οσιτσιιτιστιι: 8οτιοτο,.συσ τα Μ: νσιιτιιιιε οίτ.

Ηοι:ι.τι. ιι&υι υιοοιΤιτευτ τιιυιτιστ τσιιιιιιστιε Ετ ιι

ιτιοτ τστιτιιιιτοτ στι· τοτττιιτιιιτιστιοττι , ίου οστ:τιστυ

τιστιοττι οδοι':τυειτ (Οι ρτσιιυάι ττοττ::ιτιοτυτ που::

ίου οστιτιστττ ιι&υτ σιυιτιο ιισΙυτιτιιτιε οΙΐοι&ιιι:ι υ το

ρτσιιυ&υι::,ιυεττ ι::στιυτι: στιοι·τιτιτιι ερω νσιυτι

ττ.τι::οτεο.τιοοοιΤ:τισ Ποσο νυιτ οΗοᾶυιτι, τιιιοιι:ι

στσιιιιστιι: οιιοσυιτιστι ρσίΤοτ οιἰο τοττ::ιτ:υτ , ίου

οιι€στιιιιοτ6τιστατιιυ: ιιιΒιιτ Μοτο νοιιτισιιιε : σσι:

σου ρστρίτ οιίο τοττυιηιι8, αυτ οσιιι:στιιτιιιτι !ισοτπ

τσιτιιοτιιι,τιιίι ιυιτιο,υ:στιυτυ, φτου: ιτοιυτιττειριιι

. οιτιΒιι τ του” αυτοι:: ιισιιιιιτηρ :τι ο!ϊο&υι:: τοι·τιιι

σαιτ, ττοιοτιτισ 8τιτι!Φιτισοτιάσιιιυττι , ουσ: Με ίιτ

σωστο: στ:οτστιιιι ιτιιιυε.ν τιτιο θα:: @σουτ σου

τοτττιιιιιιτοτ Ροιουτιττυ_ρτσιιυάιυιι_ι::ι.,ιυττο τοσο

- ιιυιτι, ιτυοτυ οιιΒιι ι:στοτιτιο τ:τσιιυόι:ιτιο τ πιστοπ

στιιτιι_ιτιτοιιιΒιοιΙο τιοτι τοτυ:ιι:στοι τιστοιιτιου: ιτι

σιροτο ιιι Βου ιιιιοτοτυ το!ιτιστιοττι,τοι-τισιιτιστιοττι,

Δι1:στσΠ1 το! σιιιυιτι.ιιτιτο οι:ιτιοττιοσοτιστττιστιιιτυ

τοι ρτσιιυόττο,νοι τισυ ρτσι:!υά;,ουτ·όοβτυά;ισσο

οΙτ , αυτια:: Ϊοτττ12τ11 οτυοιιά,οτοσιιτ ιοιιιιτιιιοτιτο

ορι:οιιτοτ ι:οτιίοι·ι·ο οΒοάυε τστιιιιτι|οιι·ίου στους

τιιιιιιιτιστιο:, τ:τιριτ:οι:τυιτ. 9 ..ν·τι'τ ο κι?

Ρτσι:Ατυτ4. Ροι:ο:τυτι;ι οίΐουτισιιτοτ τιοτιτοττιιττη

ισιο:ιιοιτιο Ποι-:_ουιτι,Ιιτ τιιτο&ιδ συρσίιτιιττι τω" 2

το

τι'.'στιβώ.

48ο

ειδ. 4.

Εισιιιτ:τι, το νιττυπιιηστοττιοτυε ιιιιυε:οτυσ 8ο “τις -

τι: σωστα:: :ιττισιόσι οι.ιιΐιι6:σιτττι τιστιοτιιτι ιιι Βου:

τα ιτιί:ιτιιτιι ι:οττο&ιστιο τω οάιι8:ΠΗΙστοτυ:ιτ:στιτ8

ιιι: στερει: τ:: τιιυσιτυιά οίτ ιιιιλτ8ιωιο.ιιιιιττιτ στους

ίιιττιιι: ιιιιιΒιι:τιιιιιιιω, τιστιτττυοι σάιτ: τυιΜτιω

σιιιιιτιιιιιι ου στ!ιοι!ο ;ιιτττισιτισιιιτιττου: σιιιοᾶιι

στι:: οΜοτ:ι υοι:οΠιιττο Που: στ!ιτιιττιιιττισρρσιι_τιπ

συἐτιοοοιΙιτιιιο σώου οΙτοτυτιιιοσσιιοτι-ισ.οΘυ
συιο οιΕοιιι:ιτοι· οττιιιτστιιοὰτῖ, νιτττωιτοτ στιιτ τω:: ι

τω: του σι:ιοάσ στιρστιιιυτ ,στιιτιιιτιουσιισοτοέδρι

τω σωστο νιττυτΙιτοτ ιτιτ:Ιιτιιστιιιτ.0όιιτυ: στηισίιτζ

σι:ιο&ι, :Με στιιοτιτ ι:οίΕτυ6τιιιιι :ιδτ·Ειου8·τιοοοευτι

τισ οτι::τ Γυ5. ι:ιστιιιτ:τουι: οτ80 φταιω: σάιτ μου

στου:: Πιιιιτιο ιιστιιτοτι στιρσίιτυττ:τ _ Μη. ο·

Οιιττοτιτττι ρτιιτιο 86 ιμτιιτιστιιυτιζιτρ ρτσιιιιτ @ση

τιιυιστιο οστ·υττι ,στή τιοΒιι:τ :ιότιιτιο.άισιτιοτο”

τιιτιο τισίΪο οπο ίυ[ροτ:ΐυιτι οτεττηττωφΠήΝασσιω

ι2ι.ιι::: τοι·τια τουτττιτι ιι: οστυττιιισιιισοσοστάι&υρυ

Ιισοτιιυ: τιιυιιιο:ισιτιστιιτιε ίστατιιιιιτοτ ιυοιιιτιοτο στ,

οιΤοιιιιτιο οοτιιισιτιτιιττι ο8τοττισι:: ρτσιιυάισιτουι,

τοι:ίοουτιιιιι ιιι συιτιιυσι ἴοτιτοιιτιἑο·οὐσι τιοσυοιιτιστ

τω:: ΑΒουτιιτιουισι απ: Γο τιτσάυοοτοτ ο τιιΕισοτι

ιιτιοτυυ: ιι:ιροι·ιττοι ιριιυι,ιτοΙοτιδΦάσδυο:ις_υομ

Ιισοτο.ρτσουοιττ_.Ε.ιτσ,ιιιι συιιιο""="6τυι:: του

στι: ιισ!υτιτττιε οπτιιιοτιτιτ ιτιάουουτξουτοτοσ.οττιστ

σιιιισιοτιο το Με:: 5°°[°ΦφΜΪὸοΐωἔττ.Ρθ@

Βουι:: τμωιιιι_ 383834 ἀιιιεοτοτιυο4ὶῇιοοιτιιιι?ξο-ι

ω»ιιιιιεισιϊωιστωθιστωσ-τιιιιιιουφτώτωιτου

=ιιιιτιιιιιι:ιι. ριιιΜΒιιιιιτι Γτικιιιι3:8”ο6τιι του τωι%ιτι

ττωτιιο<ι πω:ιιι:τροοιιιιεθο·ΒιιιιιιιοΜιοευ:

ουρά ΜΜΜ:: οδεστιτοτ· τι.τσ]τιστ 2ο ειτε”

=!ιονοΜΦ ουιιιιούτην<διι.τισ1ΕιΠοιιτρ1υιάΜι
ο τοιιο&ιυ:τυ ,Μπι τιισιιιιι:: , συου:;οιτισιτ τιστοτιτισ ι Βοτο,συιιυι τοορτιίοιιτ,συτΠ_τωι%τ ωτΡΜι.°ια

ΜΜΜ:, τιοτι. Μουτ; τοττιιιιιτϋ Μπουτικ μου ι τ. ττο·Μι9=ο.επτο = τιιιιιωτιιιτει Ωστοσο

τω”

· ω

δ

Β&Α.')-τή

.:·.ι· 'ι χω:

.:=`ι ο

υιιι.·- . ο

ι.τ1τι:.. ιι

ο

·ἰΡ

οδ,·

τμ_44υ

 



ορο' ΧΧΧΖ·.Όσ σοβέϊοβι·Μπορώ2ιασέτοιίσ Μάο. δσόι'.ο

. οοοτι πιιπι.ιι οιιιοιι:,ιοοιωισιιριε ριοοοοι:ε ρο

ιιοιετ·οιιιειι ·οοιι σίιω πσοοσιτ ι·σω ριοοιισσισ,πι

Ε· ιιιισιο ιοο οσι:ιστο οστσιωιπεποο ροτσοτιεω

σιτσοοοιιοειιιιεο ριοοιιάιοπσιιι τσι , ισσοποοω

οιιιπσι ρσιισο:ιοοιι οι:ιοοιιιι σε ιπσιοιοι . ιισοιιιτ

Ί οπο» ριοοιισσιστ οιιιπ σεποσω πιο Γσσοποίιω

οοιπσι ρσιίσθιιοιιιι ιεοιιι ιπσι σοπτσοτοιισιιω

οοιιοω ειιοιιω ρσι σ&ιοπιι ιπ .πιο ιιισιοιιιω

.ρι·οοιισσισ ροιιιτ ροτσιιτιε σ:σοοοτιοιιι ειι οοσω

οσο οτ ι Μισο: οσσιστο8σ ιωρσιιοΌσι οστσιωι

οπο. Ροτιο ιοσω οι , Όσοιιι πισω Πιο οσσιστο

ίσο ιιιιρσιιο οστσιωιπεισ ροτσπιιεω σεσοιιοτιοεω

εοριοοο&ιοπσω-ισι,8σ ιιιειιι πιο" ρσι ισ ρειστ.

Ατ°ροτσίιιιποοισι, ιιοωο νσιισ σιισόιοιιι [κοπ

οιιω·νοεω ιοτιοοσω , ο οσο ισσοτιοιιω ειιεω;

ντιι: .ο. ιοοιιι εθ:ιιω , οοσιιι ιιιισισ ρτοοοσιτ , ισ

Μαιο ιετιοπσω οσΙσάιιιιιιι, 8σ πσΙΙστ ισσοπ

οιιω ιετιοπσω_ωιιιιισ:ι8ιτοι ροισι·ιτ Όσοι νσΠσ ο·

ισθοιιι , οιισιιιιιιισιοριοοοσιτ, ισι:οποοωνπεω

ιιιιοπσω , οι ποπ Γσσοποίιω ειιεω. Νσο. σοπίσο.

ροτσο.π.ιιοωο·ειιοοιο σοε&σριοοιισσισ: Όσοι

οιιιοοοιιι ιο απο ριοοι.ισιτ, ιιοσπι οι νοΙσπι ρισ

οιισιι; στιειο ρστωιιιιοπσω ρσσσετι, ποπ ωειιτιεω,

οοισεο ιρίο ποπρσποστ , ίσο ειίοιειιιισιε νοιοπ

πιο σισστοιοι ο ·

·ι·Οιοισιοι ο Βο-σοοοοο ΌσοιιιοσιεΙιτσι σοπισιτ

ιιοιιιι (οε·ωέι·ιιιεω ρ ποπ ισοοιτιιι,εωεισ πω,τω

τοοο Ποιοι οποιοι, οοεω ιπ ποιιιι ριοοοι:ιτ.3σο

σοπτιο : πσοιιιι ε-ωεισ Ποιοι ειιιτιεω ιπ ιορισέΙο

αμε; οοιπ ιιωοιεωσι ιιιεωντοοπιιιιιιοοισάι:

«Με .π. Μαιο. νι σο: σ!! ιιοποπι αρεσει". σιοο.

Οι (ιδιου: οι ?οπο Όσοι ριοξιοσσισ Βιετιεω ιπ

ιοριοσ,-ιιιιι οιιτιειιισπιιτει ιιιισιιιτε,8τ πρι: νιτειιι:

οι ιο Ιεριοσιιοπ εωιτιι!εω Γρσσιειιεωοισ εωισι

τοι; οοιε ιεριι ποπ οι σερα·εωοιιι εωισιτιο; πω:

* ι αμεα Γο!ι οποιειπισιισάοιιιι-,· ισοιωειιοοιι σι

' Δ” ροκ :σι2ο Μαιο ιιοωιπσ πσσσιἶειιο :ιωετ ιΠιω

εωοισ ιωισιτιο:ιι.π.ίσωσι ροισιι: ιρσσιεΙιιεωοι·

ΕΜ ὁ Βιετισνισρειιιιι ιπνιιιοιι.ιιιισάο, ροτστιτιο

οσοπ οσ2Β.σ ο τισ . σοιιισ . εωοι· .ο. εωισιτι

84· Βιισπιιειιισιι ωσιτιοα ρ€ιιοπειιιωτσιισοΣοιισω, ισ?

ιο[οοισδιο οιιιοειιοιιιι Φιρισ.σω. Υποσ οοειιιοιι Όσοι εωστ

"πιο κι» οιιτιεω·ριοοο&εωιπ ιεριοι ιιωοισ σοπσοριισσπ

722' ιιο,νι ιιποοιιιισωριιτισιρειιοπσω οι; ποιοι», ποπ

οι, έπί”. ραπ εωοιιιωισιιω ο οοιε ποπ ιπ οιοιπσ εο ρσι

(οιιιιιι ιιιισιισάοεισω , ι οιιε ειπα· ειιιισιτιοΐρσσι

εσιιιιι. Αο ριοιι.σσπίσο. πσΒο , ·ε&:οεισω ειιιισι·

ιιειιι Όσι ο· ιιτειι ροΙΤσ οΒιετιε ροιιτι ιτι ιοΒισάο

σιρεσι; «οι, ιρειειιροιιιτ οΒιιιτιε ροίιτε ιο τω

ᾶο ιπσερισι;· οιισιιιε σπιω ποπΤοιοοι ιποιοοιτ

εωοιιΈ Βοπι, οιιοο εωετιιι ρ οι στιεω οιισάιοπσω

ρεκιω,ιοι Δοιιιοσ:ιτσιωιποι νσιὸ (σο οιιισάοω

ει8ισιτιοι οιοιπ8,ωοπ σο Με Βιιτιε, ω· σοπ

σιιιιοπι σε οι·ιτιε8σ ρσιι-οιιε , ιρΓιι ιπισιισάιιιιιι:

οιιοο·σοπσσσιοιιο οιιιι ιο ροιιιο σιιΤο νιιιειοι , νε

ιιιι€οι 8σεωοιιρίσ πιο, ποπ ι·σΓρσάιι Βιιτιει, ουσ

ο;

Βίτσι

Και!.

ισ;

Νοκ

δ”

μ·

τι

ωιιιιστ σεοσπιι; 8: σοοσω οιοοο ισσοποοιπ ισ ι

ο Όσο πιο" ;ι οι!" ερτε σοοιιιτοσισιπ ιιιιιισόιο σε·

ρεοι-ιιιπω Όσι ι οιοοοω ειιιιι:ιιιιιΌσι ι ίσο ωοτι

πιτ· ισιρσΒιισιτσιιοιισιωιπι ιρσσιιισεπτιιειοοισω

ειιιισιτιστι οοωσιιρσιιοπειριε ιπτσιισάοειιι, :οι
@ΜεσοπίσιοοιΜ·ι ω· · ι ο

ιι

πιο,-ωι>ροιρισιωιοω , ίσο ριορτσι· οιειοω ιρ

οιιι,νι πιοπιιω·ιιιω Βιιοιιιιρσσσιιιτσω,οιετιεω Ι

ειιιιτισποο , εσσιιιιοιροπιετ :-ροσπειπ. οσ ισ ιιοπε

οι. νι σοι·ισάιοε σοιρσ:σιοο ποπΜεσοιοι: Όσοι,

ἰιιΪοποσποσέιιιιεω , εωει ιιιιω νι ιιοποω ρσιιο- ι οοοιιι εοτ οιιιισιισ οι Όσο.

πιιπωι ιπιοποιτ;;Κσιρ. οσ8. ιπισσ. Νσοοιισπιω

Όωθ ωππω ιισιιιιιπι Βιετιιω , νι οποιοι ιιιοπι

@ποιοι ιιιιιοΝπτσοοσποο

ο σρ

Μ·

Βθβο

Χ

=° ιοηεεισ3ο Μσιιοωι ποιοι πι μι:

οιιοο οποιοι ροσπε ισοοιιιιι: πσοοιτ εοτσω Όσοι

οποιοι ρσσσειοω ιπτσποσι·σ:οοιε πι: οιτ ιπισιιοσ

ισοοοο ρσι ισ ωειοω σο; ιιιοοοι ροιΡστ στιεω ρσι

σιισ ποιο .π. πσοοιι ρσσσεισ, οοιε νοιιτιο ρσσσετι

οι ρσι· ισ ωειε σε ιιιτιοπι Διπωππι : ετοοι στιεω οι·

τσοτιο ρσσσετι οι ρσι Το ιπειε δ: ιιιιιοπι οιιΐοιωιι.

Μειοι ριοΕι. πσοοιτ Όσοι επτσσσοσπτσι νσιισ ρο:·

πιπι , οιιιπ Ποιοι νσΙιτ , οιιοο ραπε σΙΤσπτιειιτσι

ι-ορροπιτ;ισ. ρσσσετοω:ιειτοι οσο οιεοιοι·σω ρα·

πεω, οιιιο Ποιοι επισσσοσπισι: πιο οποιοι ρσσσε

πι. οοοο ο;·εοιοι ρωπε σι'ισπτιειιτσι ριαιορροπιτ.

.Βάσω απο Όσοι επτσσσοσπτσι νσΠσ ροπή· ω". '

τσοτιεω , στο ποπ νσιιτ ρσσσειοω ι ρσσοιτσπτιε σι

ισπτιειιισι ιορροιιτοω : σιρο ροτσίι επτσσσοσπτσι

νσιισ Βιετιεω ει! Βτεοιοισι ρωιιιι ιπιιιοσποει, πιο·

τιιω ρσιωιττσπι οποιοι ρσσσετοω. Χάρι οσε. ΚΞ|Ϊ;

σοιιισο. ρωπιτσοιιε .ο. οι ι·σωσιιιοω εο τοιισπ. 'ω""""'·

οιιω ρσσσετιιω,νσι σοωωιιιοω,νσι σ:: ιορροιιιιο

πσ ι:οωιττσποιιω :Βιετιε εοτσω σοιιετε εο οποιο

τσι ρωπιι ιποιεσποει, οι ωσοιιιω οιοιπετοιιι ιο

οποιοι ρσσσεποοω. Ροτσίι ειιτσω Όσοι νσιισ ισ

ωσοιοοι εο τοιισποοω ρσσσετοω, ποπ νοιιτο , ισο

τετιιιιω ρσιωιιΤο ρσι:σετο :ποπ ροτσίι νσιισ ωσ

οιιιω εο οιεοιοισι ρωπειιποιεσποει, οοιπ ίιωιιι
πιο οποιοι ρσσσετιιω :οοιε σίιω ωσοιιιω ειιτσο ο

σσοετ οπσω , εο οοσω οιοιπιιτοι , οσο ροΠιτ ωσ

οιοιιι οιοιπετι εο νπιιω ιιοσω,οοιπ Ποιοι οιοιπσ

τοι· εο ειιοω σιισοιιειιισιριαΐορροιιτπω , πσοιιιτ

Όσοι νσιισ σοπιστισ ειετιεω εο Βτεοιοισι ρωπιι

ιποιεσποει, οοιπ Ποιοι ιΠειιι οιοιπστεο οποιοι

ρστ:σειιοιιω. Νσσ οισι ροτσίι, οοὸο Όσοι μπει

νσιισ οεισ Βιετιεω ιο Βιεοιοι ριιιιισποοω ρωσι

τοω ριεπιιιιιω σιτ Γορροοιιοπσ ίοτοιοω; οοιπ ω

τσιπ νσιιστ ωειοισω Μαιο οιειιιτεισω ρσσσειι , ει!

οιιεω οιοιπειστσοιτειιι οποιο σοΗετιο , ιιοσιριο,

οοοο οιοιοεισιιιι εο ωιοοτσω ραιιεω ιποιεσπ

τω» οιιεω ιποιοσιστσιιι·,ιι πιο επιτιε οοπ οιιιστοιι

θοποιω. πσοοιτ Όσοι ριοοοσσισ ίοιωεωιπ φορώ;
ιοΒισάο, οοιπ νσιιτιωωσοιειοω σιισ&οω ια· ο

ωεισω ιριιιιι : οι ιωωσοι:ιτιιι σεσθοι ι-οιωειιι

Βιετιο,σίι τσοοσισ ιιοωιοσω ισοιοω,Όσο σοιιιοπ

θ:οω ρ 86 οιοιπετοω εο νιτεω αισιοιιιπ , “ΜΒ

Μαι. σιοο πσοι.ιιτ ΌσοιιπΓοποστσ ιιοτπιπι Βιε

τιεω, οοιπ νσιιτ ιιιεω νι ιιοπιιω ιιοιιιιιιιιι Νειιι

οσοοσοπτ οι σιι-σᾶοι ποπο ιιοιιιιιοωιπι, σιιω

σίισπτιειιισι οιοιπσπιιιι εο ιιοπιιω ιριιοι. Μειοι·

Δω σιι:οοιε πσοοιι Όσοι ριοοοσσισ ισω,οοιπ ιι

Ιεω εωστ ιοιττε ρσιισ&ιοπσωιροοι:σιιω πσοοσιι

εᾶοι οιοιπει νοιοπτειιι σίΤσ ιοιρσπιοι ειπε νιι:ιιιι

ρσιισάιοπσω ι·σιιιτσι σιτιίισπτσω ιο ισ ριοοο&ε:

οσοι πσοι.ιιτ σιΤσ ιοίρσπΓοι σιισε νιΙεω ρσιι-σστιο
πσω ιπσΓοΓεω ιο ισ ροΠιΒιιιι ο

Λο ιιιπο:ιω. ορροοιε. ιισστ Όσοι ποπ πσσσΙΤ

τσιπι· εο οιιιοσποιι σισειιιιει ειιιιιιοιἐ , πσσσοιιε- Μ8η"π

τοι· τειπσπ σιτ ιορροοιιοπσ,οποο ιιΙειω σιττιε ριο- ΜΜΜ

ι οπο. ι..ιισσιε.π.ριοοο&ιο σιισοτιειιτσιιορροπιτβπωιω,

ρ ιιοσιοω εωοι·σιιι Όσι, τω πι! ροΙΙιτ Όσοι ιο σ:

τιε ρι·οοιισσισ , πιο σι: σοωρισσσπτιεδσ εωοισ ισι

ι ριοοοσσποσ,τιποοεω τστωιπι Πιο οωπιροτσοιισι

ιΒιιοι· πσιέο ; ροίισ Όσιιο·ι ποιοι: νιιιιω οοποω:

ισιιω .π.πσοιισει ιαοποω,πιιι ερρισιισπιτιω ντ ωο

Ο ιοω οοιο ιιιιιστι; πω: οιιιι Όσοι ερρισιισποσοσ στ:

ωειοω , οοοο ισ ιρ ε ιιοποιο πι. ι:ιιιιι σωπιε

σοΒοοιι::ιτ νι Γοπι ι-πσοοιτ οοιο ιιεισσισ Βιετιεω, -

ι οοει σιτ ισ ιιοπε σιιιω τσιρσάιοσιο ιιοωιπσω.Νσσ

ι ροτσιι Όσοι ιρρισιισποσισ ιιιιιπ νι ειοοειιι οι σο:

ἶ ιισιισω,ντ ερρισιισποσισ ροσσιιιιοιοο, σιιω πο”.

ιο

ι7

είο [οπο.

Π·

 

Λο ι.ριοι:.ιπτσσ. πιιιιε ιιοπιιει, ρισισι· ιπστσι·

ι τεω,πσσσιιιτετ Όσοω σο ιΠεω οιιιοσποιω ειιιοιο

Βιειιιοι ρσσετιιωιιιο πο πσσσοιτετ σιτιορροιιτιοοσ , οοοο ιιιεω ριοοο··

“τι

Η·

Αιιριώ. ε.
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ΧΧΧ!. Πο τ27πότ'οβ:·ΜππΡώτοαέτοτοο τω. Στο. ΠΙΪ .ατοπ

οατζΑττ π. αποτο ατποτ Ποτ τα οττττα οττ ττποτ ττω ω; ροτοπττα ττοποτπτπατοοτοατπταω ττποτοττττο&ά.

ττττο; οκ Γπορο(τττοπο ρτοττπτίττοπτε ποοοΠαττπε.Ι »τα τπποταω.Πκαπ. Βοτροπττοτ νατοπο2,ττττο. ΗΪ

τ! Αττ 3.πο8.οοπίος. παμπ. 8τα.ττα ποπ τττταπτω ποπ] άτοποτπ Ποτ, οπο ο!! απτο τπίπττοπτε8τατττο, ποπ κτβσ”'ω

τοάτοπτα, ττπαπτω ωαττττο οττ ροτ:οατπω, οί! τατποπ 1 οττο τροτ:τατοτπ τττατπ ττττοᾶτοποπτ,ςπττ ποττττττ8π ο;

τποοωροτππττττ οπω ροοοατο : οπο ο3τρπττο, ποπ τ ατπτοο:,τοττ 8οποτατοω , οππποε αωατ τττ ο
τ:παποτ αωρττπε τ”ππτοτίτπω τττ8ππω οτττο , τω! τρο- ταττοπατοα ττοπο οτοαττοπτε· 8οττ οοπττα:οπε?Ππτττο @Μπι

τ:τα!τ αωοτο Ποτ: οπτ πο ίτττπίποπίπτ οττοα οδοάιτ] ποπ τ.ποποτπτ αττ οοωωππτοαπτ:τα ποπτ5 ττοπα το

τι Το ρτοττπ&πω, οκ Γπρροίτττοπο φοιτ 8ταττατ11 τπ ἶ ροτπατ. οκ αωοτο, οπο πο: τττττ8ττ ΐοοπττττπω ττοττα

τππτοάο οαραοτ-ρτοττποττ, ποοοτταττπ τττπετ τττττεττ παττττ. αττοοπτ οπο: το ατποτ οκτοπττατπταοτ οτπα.

_ωι:;' τροοταττ αωοτο αωτοτττατ. Αττοοπτττ·. ποπ. οποίος. τ πω, οτπτττππτ Παω ετατταω Ποπετπίππττοτοτ.

· ποπ .π.8ταττα ποοοττατι0 ροΓοττ τροοτατοω ττττο&το- μ Κοτρ.τ8ττπτ, τττίττπε. ωτποτ. (παπα οττ: οτΐοᾶπε στ. 4

ποω Ποτ ροτ ωοττπω οοπτττ8πο ταττττα&τοπταρτο τ αωοττε τττπττττ, ττπα τ.ττπτππα οίτ ρττποτρτπω οττο- σ,·"τ. Μ

τττατατπτπττα Ποο, τα! πω· ωοττπω τοττπω , ρωτο- θ:τππωττποτπω οωτττο οϋοτθ:πτ ατ:τ οττττα,οοποοττο· 4.8"' 'ω

ᾶττ αΠτωτταπτττ τππτοοτπω οποαττ ρτορττπω οίτο, τ ηπα τττπτοπαοττ τιποτα νοττττο οτπτ:τ.οττοάίτε,ποεο;δ: οροταττοποε τττπτπατ:8τ τ:οπίοττποπτοτ τοττττοπττω Νοτια τπτ α&πα νοΙππταττο τττπτοτο οίτ: ρττποτρτπω 8$πε:τωτ

τττπττ τττ8ππω τροοταττ αωοτοΠοτ,οπτ πο τπτροπ(πε τ ρτοττπᾶτππω οττο&ίτταττ απο, οι ίτωπτ ττποτα π»

π: , ποοοτΪαττὸ ίοττπτ :το τττπττ τπτ ωοττπω α&πα- ττττο οτττΓττοω :ηπα ρττποτρτπω πτοττττᾶτππω, οτ!

Πε αωτοττταο. τ:;τπΓα 8ο πατπτα πτωοοττοπα οΙΤοάπω α το ρτοττπ+

ο . &πω:οππττποτα νοττττο οττττττοω οτΐοᾶπτ,ντ οπτο

δ Ε τ: Τ τ Ο τ Π. τίττ νοττττ , ποπ οίτ οαπία 8ο πατπταρττοτ , τα! τττπω

. οΙΤοπττατττοτ τπποτπττ , οοττπο τοτωατττοτ οοπτττττττ6

το το· τττοτ ο·οτο οπο” τ :::τ:τ:5::τΙ::οτ::πτ:::::::::.:ττ·::
87482 τττττττωττ Ϊ ρτοττπέττππω , τοτωατττοτ οοπττττπττπτ ροτ τττττπ

τοπ: ττποτορτοττπά:τπτω, οπο τττττπε πατπτα8ο επι..

τατττατο απτοοοττττ οττο&πω: ν: ττποτα ττοττττο, άτοπ

ττατττοτ οοπττττπττπτ ροτ οοππατοττοποω οίΐοτέτττο

τπω ¦ατἶὶπω τττπτπο νοτττπταττ5 οοωρτοτο οοπττ:ττπτ “Ματ ΡΙ'ωττάτ ω! Ρτ0τωοοπτττ : ποοπττ απτοω

απτοοπτποω τππταττοποω αττ απο. [Μπιτ. Παοκ. τ τοπαω""Φ “το ρτττττα πατπτα , απο ταττοπο πιο
Πωπτε οδοότπα οττ πατπτα ροττοττοτ ω. οαπτα:ετα- ; °οπωττΜπα τ `

ττα παπττππ|τοβο ς]ηοςις"Πηπο τ·|οππω “στο” τω18. Εττρττοατπτ 1 τ ΕΧοττ°τΡτό νοτττπτατττ "ΗΧΩ : 9112 9

τοπο,οττ οἔοᾶπεαωοτττ τττπτπτ: ρττποτρτπω.π.οω- Πω ΡττικτΡωαϊ ΜΜ'ξ ΡΡΟΦΪΠᾶΪτΝΪΦ @ή ᾶᾶωτ θα Ξχᾶ^°°Ψ

πτε ττποταττα οπωωππτοαττοπτεοίτ αωοττ ττπττττττττοτ .τουτο ά Ματιά Ρττ01°Μ0: @Η "τοστ" οοποτρττπτττπτοτπ Ποπο ποπτε ττοπατ,ττποτατττοτ,δο απίππο νττα #ατι τω “βαττ νω"πω"Φ “%"Β τ Π” ω: ΜτΙ-τή απο”.

?ο/ππηο.

τ” Β τωα τοπτ.ατττττπ. Παντοτε. ίπ τ.έπτ.τ7.9π.τ. Ο

έξτ:·υποπτ οπο» π. ι πο! οτε.@·ο.ίοοπττπτ οκ ορτπτοπο.ττπο- τ

 

 

σι.

ποοοττττατο ττοπατ. νπττο τπττοττ , Ματ ποωτποτττοτ

Ποοττττοότ:πω α ττττοθ:τοπο ο2τττπτοοα Ποτ , οπατπ

απ τπττττττοοα Βταττα; τωὸ ποσο πο ποτοπττα απτοτπ.

τα ποα οπο οπατοτ Ποπ, απτππο νττο ττοπο τπτττπτο

τ:ο :ττπτα ροτπτΠοτ Ποπα πο: αττ Βτοττατο οττττπατο,

απτοπο νττο ττοπο τπτττπτοοο.

8οοππττα τοπτ. ποΒατ, ττττοᾶτοποτπ Ποτ,οπέι πο:

απτ ταττοπο Ρττοτ , τω τττπτπ ίπτωατττοτ τπποτπττ, το

οίτοπττατο οοπποτατττω πιο αθ:παττο ττοττττοπτετ

Νοπ .π.τοτττω μι· αάπτπ ττποτο ντιπ οπτοτίτπω:

τοττ οττατπ ττποτο νπττ τππω αδτπω; ποπ ροτ αττοπτά

α τοτρτα δτταθτπ ττττττπ&πω,τοττ ροτ το τοπιο νι τοτ

τπατιτοτ οοπποταπτοτπ τττπω α&πω α το ττποτἐρτο#

ττπάπω. Ρτπεαο, οατπ ττποτπω αότπω νοττττοπτε

πιο" το τττΙτεττ τη “πω” , “το "πω πρωτη!) 8τ-=";Μ φα οτττταρτορττπω τππτοτίττπω ρτοττποοτο; οο οατπ νο

Μΐω ω( πω τπτττπτοοο οοπττττπιτ ετττοε 8ο ατπτοοτ Ποπ: τ Η δ( ΡΙ'ΟΡ1°τε τττοοτοττττ ττωτε τουτο αάττω τοπ

222:έτ:τττ Ότι/ποτά. τ.ο.ιἰττῇ. :ο τ. απτο. Οτατοτ.τ.2.4τι. τ “πως ¦ ττοπτε νομο; 8ο ποττροτ αΙτπω αάπω; ττπτο ποπ ω.

(πω, τ.. τ.ῇ. ο.8τω·οο. τττ.6.αφο.τ. πω. 17. Γοοπττπτ· οι τ . τ Φ8"" τω, “τ” το [Φ τω:Ρτοτ ω] ΐΦωαΜ“Ητπ©ο

οτπωττ. ττωπ.τ4.ρο.3. Ευττὸπω_ πω” "πωσ Πώ , τ” ; τοιττπωρτοττττοοτοτοττττα το , ποπ ωτππτοπαωττο

6.3· ταττοπο τιποτε νοττττοπτε, τοττπατττοτ οοπίτττπττπτ : Βᾶο "ωω Ρ"πω0ττ το το:οτ80 τττ00τοττττττποτδ

π;; ςοωΡ|ςη", ΡποςΧ";τ·05_ Ρτ·οπματωκω ςΕπάυο ὶ ΗΜ!!! ΨοΗΒ, (μή 000ΠΟΕΜ'ΕΕ ττπ€Ι'ὲ ὁ το ΡΙΟττττ·

ιτα"ωπ ΔΩΡωττα"°ω, τ2τηππω μ; “πωπω τ$πωτ Βοοτοω ταττοπο, αάπα τττπτπω νοτππταττττ

οοπποτατπω :οτεο ττπρττοατ,οττπτ πατπτα νοτταττο ηπα ττποτπω ρττποτρτπω οττοᾶπο το! απ” πιω

πο , αότπω τττπτπω νοτππτατττ ττοππωτπατο εκατο· [τι απ ατττωίτατο ρτατοοττττ τττπτπτ ροττπτττπτοοαπα

ταω ττποτο οιτο&αω , οπαω οτ εταττατπ τπίππάαττ "ω ττ&τωωτ @παω παποτ ττοτοτωτπαπττττο ατ:τ οπ'ο+

Ιωρττοατ τπττπτωαω ττοοοωτπατο τππτοέτ:πω , απ. &πω: ττπαττποτα νοττττο ρτοττπόττ το! ρτοτττ109τωπ

το(ΙΜω (πΡΡοΜ""- ωπαττπω π, ο; “πο” 9 π' οοπττοτατ οτΤοπττατττοττττπω,οοπττττπττπτττποτπ τα

πωτ πώ" π,πωωπ, ὰ°ΠοΦτηπτ°, τιοπο ττποτατ ττοττττοπτε ποτττποταω πτοττπότ:τοποπτ

στ: Ποπτιι·. [ωρττοατ , τιποτατπ τοτοπτττω ντίτοπτε “Ματ τ" Ρ="Ποπττατο οοπποττττπττπ ?τ οποίο παο

;ορ."τωτι. Β,=τ όξΠοωτκω"το[Μά"ω "Μ, 8 Ρ,π,"..τω._ ποτοτ ττοτππταε οτοατο , πττποτπω αάπω.νοττττοπτο

πωπω Π" Φωτ!! Π.ρρο"π οβωεωω ΜΜΜ δ; ¦ὸ πω “τα ρτοττποοτοτ οπττα το : ττα το παποτ ιποτοατα τοΓροότττ

τπιποτπτ:τοπ απτοοπαω οοπττ:ττπατπτ τπ ταττοπο

ττποτατ ττοττττοπτε ροτ οοπποταττοποω οπτοάττ-πτττ

Η: οτεο τωρττοατ , ττποτπω ατ&πω ττττττπα ττττοότ:το

:πε ττοποωτπατοοπτοᾶπωττποτὲττττοᾶπω, τω”.

ταττοπο,οππιπ τρώω ΐπρροπατ , 8ο απ τττπττ τοττπτ

ποτπτ πο: τπτπίτοποω 2ταττατ. $τοπτ τπτ ττποτα .τττίτο

Ποτ απτο οοπποταττοποτπ οπτο6τ:τ ττττπττ , ποπ οοπ·

οτρττπτ τοτωαΙττοτ οοπττττπτα τπ τακτοποττποτε πτ

ίτοπτε; αο ρτοτπττο ποο ροτ ωοττπω τοπια ροτοπττο τ

ττοποτπτπατο οπτοάπτπ ττποτο νττπω : ττα ττποτατττ

τοάτο Ποτ απτο οοπποταττοποω οίΐοάπο τ-πτπττ,

ποπ οοποτρττπτ οοπττ:ττπτα τπ ταττοπο ττποτε άτ

τοάτοπτετ 8ο οοπίοοποπτοτ ποο μι· τποττττω τω:
ω ?ποπ α. Π: Στοπ _ -

ττποτωρτοττπᾶτοπτταττ οττττα. Εττοττοατπτ

2. Εεοωρτο ατποττο πατπταττα. Νοπ οπτω ρττττα

Ποπο αωοτο πατπταττ τττΙτεττ οτοατπταε τοοππττπω

οττο αᾶπαττε οττοπττω , οππω Ηττα τατο οίτο ροτ οτοα5

ττοποτπ οοωωππτοοτ:οτεο ποπ ποπ:: αωοτο το·

ποτπατ. τττττ8ττ ποτ,τοοππττπω οπο 8ταττε τπροτπατ.

:μπω ποπτε τατο οπο ροτττττπίτοποω οοωωππτοοτ.

Απτοτ:. ρτοπ. απτο οτοαττοποω ππττπω τπρροπττπτ

οίΤο α&πατο το οτοατπτα , οι οπτπε αωοτο Ποπο ατού

ποατπτ το! ττττ ρτττππω οπο οτοαττοπτεοοωωππτό

οαπττπω τ τα! οο αότπ, οπο ρτττππω οίτοοοωωττπτ6

τ:ατ , πττωο τττττεττ ττταω αωοτο πατπταττ : οτΒο οι:

Εεαεεοποαττε=τ=ωττ=ετεεεεε!τετ=τττωοα

Μ το οί!

θὰ.

Εττ·Μτσιτπ0

τ.. απο στο

τυπο” πο;

Με.
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:::::8:: :ροο:::: σωστο οτοΡο:::οιπτο μποτ, οι:
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:ιι:οττι.ιτ 1. Ρ:::.ι: ::::οτιο οᾶιτω ι::ιτ:τιο νο:ι:ιι

1. πι:: τοτω:ιτοτ: ο:: τοω μοι:ιιά:σω , ν: μ:ιιο:ρ:ιιω

μοι:οάτι:νω οι:-ο:::άιτω, ω... νι Ι::›οτ:ω νοΙι-_

::οτιοω ο:: οοιιι:οω ν: ο:::ο:::οω :μ:ι:: ω. οί:, οδο
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Ο:: ::οι:ιιω :τωοτι:: , :::ι:::τ.ιτ πιο: :ω:ο:τ:2. :::οω

οωοτ , ν:οοιι:ιοι::τ Ροι·ίοωιω οι:ι::οτι:οω :τι μα::

το , νο: :ο μι:: οπο:: , ντ :ο οιιεοΙ::, δ:: μ:ω:: μι

τοιιτ:οι:: , :::ο:τι:τ εδώ: ω:ίο::οοτ::::ο :_ οιι:ιτ: ο::
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:::::::ιι: :τωο: οω:ο:τ:ο; οι::ι:: ο:: ::ι::8οτο ::::οτιιω,

ν: ::::1::ο03::::. τω:: :ι:οω πιο: , οι:ο Όοι:: με·

::ι::ο ροοο:ιτοτ::τι:ιιο::::, ν: :τι μ:ο:: ::οτι:τ.: :άμ

:::: ρο·τ:οτι:ιω ροοο:τ::οοω,:::ο:ιιιτο&ιι: ω:Γοτ:οοτ

::::::: ν: :ο ρο::ο::οτ: τοΓΡ::::: ο2::ι:οω ροτίοιιοω ν:

ο ° οτο:::ιω μποτ, ι::ο:τι.ι: πωσ: πω:ο:::2.

σε· . Ο:::::.τ τ. ::.:::οτο ώμο:: μι:: αποτο: ,:ι::ο
ρ::ν:ι:: τι ί. . Ι. · Ε . [ΜΒ ά.1

το μπα, ιοωροτ: τ: . τεο ρτιοτο . οι: ι οι:

::::ο Πο:,:ιιιὲω :οί-:ι::ο ματια. Χάο. :::::. οοι::ο::.

Ρ::οτ ο(Η:οο::ι ::::οι::ο Πο:, ω... τοωρο::::: :ω

::1::ο Β::ι::ο , οοτιοοι:ο 5 ομιλο:: οοττι:ο::ιτ:ο τοωρο.

::::: :τι:ι.ιβο:::: τσ::ο,ιιοΒο::ιε:ο οοτιοοτο::οτιο 60ο

:::τι::τι:: Έστω:: :ιοτ:::Ιοά:ο Πο: , ν:::::οτο ; ο"

οοιιιιο:οτιο τω:: ωο::ο ω:: ο:: ατοι·ιτο , ία: :ο ω::

::τοττι::::ο :οτωοο μο.:οοΠ:: :ιοο::ιω.τ:::ο&:οοοω

13ο:: ιιοιι :οοιι::ο :τι οιιι:οω ιι:τοτιι:ι:ιτο οοιιτιοτοτ:ο

ο:ϊο&ιι: Γιι:ιιτ: :οτωοο μο:οο!Ε: Ι:Βοτιιω ιιᾶιιω

::::οι:::α ν:ί:οιι:: 1)ο:, ν: ::ι::ο ::0τ::::τιιο::: (οπο:

::οι::::τι:τιιω. 8:οιιτ .ο.:ο:οτι:::ιν:::οτι:: Βο: , νι ι::

:::ιιΒιι:τιι: : ί:τομ:ο: :τιτο:::Βο:τ::: , :οτω:::τοτ οστι

:::τι::τι:: μ: οοοοοτοτ:οοοω οο:ο::: ίσιο:: : :το

Μπι: :::Ιο:$:ο :)ο:,ντ ::::::οΒιι:τι.ι: :ι ιιοοοί::τ:::::

Ιο:5::οιιο ο::::::οω , Γο:τω::ιοτ οοιι::::ιι:ιιιτ μ:

80ιιιιο:οτ:οτιοω ο::::άι:: :.ιιτι:::.

“ΜΧ

ω..

το:::::: Δ:: ::τοτιιο: οτεο Ρο::ι:::τ ει:: Η:: μο::οί::ιπο

τ: ::οιιοω:τι:τ: :::Ιοέ::,οι::ιω :::ται:::ο:οι:τ :ο οπο::

το. Κο:ρ. τιο8. οοοίο:·ι. ου:: ::::ο&:ο Πο: οσο :Μο

:τοω:ιιοτ :::οιοέ:ιτω :::Ιοά:τω , ω:: μο :οωροοο,

:ι::ο α:: :Πι::: τοτω:τιατιιτ ν: ::::οά:ο., Γο:::οοτ

τοωροτο οιιο τω:: Πτι:: :τι ροοοτι:ο.

στοα:: 3. Νι:::Ι Ποτ:: μοι:ι:ο:τ οι: οπιτ: , ω:: ν:

::οτοτω:ωτι:: : Μοτο ω:: ::οοτοτο 5 οτ8ο μ:ιι: ο::

::::οτιιω ::οοτοιιιω :τι Ποο, οιι:ι:ι μο::ιτά:ο οι:

Ή::

«

Τ::

:ι::ο μ:τιο:μιιω μοι:ιιέ::ιτι:ω ο:ι.ι:::οω.8:οιιτ νο

ωοο:: οπο:: ι:οιοτω:ι::τι:τ ει:: Μοτο νο::::οι:οω ::

Βο:ὁ μοι:ιιοοο:::ω , οοτιοοω:::ιο:οτ ηι::::ο:11 δ::

:οτω:ι::το: μ: :Παω νο::::οτιοω; :ιι::οοοι:οτιτοτ 8ο

οοιι::ι::το: :ίο:ρίο, ν: μ::το:μο:ιοοτο μοι:ι::'.:::ιιο.

Η:ο:: .τι.ο::: ν:: ρο:οιιτ:οτ Μοτο, ν: ροί::: :ο :τοπιο

::::τὲ , :ιο:ομ.:ο :ι::ο οτι:οοοι:οτιτο οάι: ιι:: ::ι::ο , νο:

:Παω οι::ι:ω ο:ο:οτω:ι·ιο:ο , ει::οτιι:: μοοο::οτοτι:τ:ο

:ιι:::::::1ο::::το νι ίοι·ωει::: ::οτοτω:ιι:ι::ο Ι:Βοττ::::

ο:: οοοτει:::ιιω τω:: μ:::οο:::ι: , τ:: :οω:ιοτι:τ :ωο

του:: :::::τω ο:ι::::οω : ΓοΙ:τω αυτοι:: μοοο:::τ Μο::

ν:: :ο :οιτ:οΐοοο ροιοττ: Γο:ρ::τω ο:οιοτω:οοι·ο ο:: 7.4.

ντ:τιω::Βο:. Δ:: οοι:::τω. ιιο8.μοι:ι:&:οτιοω Πο: Α.:τ.η€ν,

ει:: οπο:: ::οοοω:ι:::: :ο:ω:::το: ::Βοτειω::::οοτο

::έ:ιι Πο: , ν: :Μπι ::ιτ:οιιοω Μοτο νο::τ:οτι::; Μ:

ν: ::::::οτ ::::οι:οττι :::›οτ: μ:οο:μ:,ρο:οτι::: μο::ι.ι

οπο. δ: πο:: ρτο::ι:οοτο οι: ο:::οο:: ρτ:οοοειι:::οιιο:

Επι:: ::Βο::ι νο::τ:ο νο:ιιιι::ιτ:: οποιο, ιιοιι ::οτω

ω:ιιτιιιιτ ΐοτω:ιΙ::ο: ::Βοτει :το ::&ιι ::::ο:ο νο:ιιιι

το:::. ία: : νοΙιιτ:τ:το , ν: Μο:: ::ι:οτιοω μ:ιτο:μ:,

οο:οιιτ:: μοι:ιιοο:ο, δ: τω:: μος:ι:οο:οοπ μου::

οο:οά: οοΒιι:τ:οτιο: ·

Ροτο::Ροτ :τι:::: α:: ατοττιο Ποιι:Ροτ:::: :ο ::ο

το:ω:ι:οιι:: π:: :ι::ι.ττοω μο::ιτά:οτιοω ωιιι::::,

Η:

Ε:: μέ::

` ' _ Ποτ:: α: ο·

οικω ει:: πο:: :-ιιτι::οω μοι:ιιάιοι:οω ωι:τι::ι, ,Μωβ το.

οίκο ει:: :οτωοο :ι:ο::::ο::ι:ΐοτοο: , ττοο ο:: :ι::οτττο :="ιτ:τω::

:ιιοτ:τ ω:: μο::ιτά:ο ωτιιιι::. :μια :οτω:::::ο:::ο- ^άΡ'°ά"° ο

τοττιι::ι::το ροτιτοτ:τ Ποστ:: ροτ:::: ει:: :::›οτι:ω Μ::23°_

:ιᾶιτω νο::::ο::::, :τιιἑω ιιοΙ:::οτι::.: Κοΐρ. Ποι:ω ω,η",,,,

ο:: :οτωοο ι:ο:ο:ω:ιι:τιιω :ι:::Το Ροτ::.ι: ::: ::::οτ:ιω πω: :παίκ

νο::::οττοτι: τοσοι:: , ΐοτω:::το: οιι:::οω μτ:ι::ιι- έω,"Μ

:στο μο::ι:ά:οτιοω ωιιτι::: , ντ ρο:οίΤοτι::::ο οστι

::οιοτι.ιω ; οτιτοοο::οοτοτ :το ::ἄο , ντμ:τιο:μο :ιν

ι:::ΐοτο:ιτο , ::ο :ο ρο:οι:το ει:: νττιιω::::οτ ο:: μου::

οοΒιι:τ:οιιο οΒ:ο:'ᾶ: :ί:οι:: νοωοο:: :τοπιο α:: :&ιιω °

νο::τ:οιι:: :οτω:ι:::οτ ::οιοτω:τιοιιιτ ω:: μοι:ιι

ά:ο:ιο νο::τ:ο::::: :ο:οοοι:οιιιοτ : Ροτοιιτ:: , ν:

μ:ιιο:ρ:ο :ιι::ιίΐοτοιιιο, μ: (ο ροτοο:ο οι: μοι::ο

οοετιττ:οπο οο:οι:: π:: νιτιιωΙι:σο:. Νεα: οπο:: ::

:::: μπω:: μοι:ιτά:ο νο::::οτι:: :ο:μάι: νοωο

απ:: οι·ο:::ο, ἔκ:: ίσιο:: μ·ο::ι::ί::ο το: τοΓροέ::ι.:

ν_ο:ι::1ΜΕ:$ :ι:οτο:τα:, οιιο:ι:: ::οοτειω ::οιο:ω:ιι:::ο

τιοω. Φωτο ω:: :ιττιττέι ρ:0:::1&:0:το ωιιιιι:::ιι::

· : νο:ιιιιι:ι: ι::ιι:οιι :ο :οτοττιο ::οιο:ι:ο:οτι::ι ει:: πιο

θύμα: ο.. ΕΑΜ:: ::::οά:ο Πο: οτε: μοι:οί::τι:ι. ` :οι:::::ιτι τωιτι::ι:ω.

:εοΤιο Ν.

μο :4ιτέοι::ο εβοτ2α!::::ροτοτ οἄιω!:·ω ::!!:ι€

:ε:ο:Μέ20,ωΘ ίιύ::·ο::οποπ κ:

τοπ::::19::έ 9

Εστω-τον:
οπο:: (:οτι::τω. μοι:ιτά:ο ο:: οπο: :::ο:τιι: ::::»οι·μ ΡΚω” τωτ_ ::Η:"ωπ εφ"σ' έ" Μωι η* Ψ.- :ζ Α 76.
:ΜΜΟ ::&0 0ο:: οτεο ΗΕ:: ω:: Πο: μπώ:: απ. 3.:: «απ. .4ιπ:ο.οοπ. τ. αυτοί. οποία: τ νο: @ΜΜΜ

Ρ"π:"ωοΠ"Ρ Μ: απο τ ":0ΓΦο ::οτιοω:οοιι: ο:: ,:ωρ::ο:το,Ποι:ωἔτ:τ:πω οτο:ιιιδω οοιι:οτι:ο

Πισω ι:οι:οωιο:ι:ιτω. Χάο. δι ιι:8ιτω. μοοο:::: ::ο: το.. Θ: ιιιιιι:τιι:ω 8:0τ:εω οοο:οττο: ΟΙ:οοι::.Ι:ύ. 1. έ:

μοι:ι:&ιο.ιιο ν: το τοωροτο οι:ο:οι::ι. οοι:οοι:ο,::- Οτο. βοά. :::|::.3.οορ. ο. ν:::οτι::Αωο. :τι :Με η,

Βοτι:ω ::οο:οιτ.ιω Πο: ωτοτ:::τοτο μαοο::οτο μο- Ρ.Ι.47:.2.ΙΝομ/:1. Οι:οτ.:.2. μ.: ι4..:ι›·τ.3. Ρτο::›. τοι...:

::ι:ό::οοοω ο:: οτιττ:. νοτ:τω τ:: ιιοιι οοτι:::ιτι:::ιι: τ. Ωω:: οι: ::ιτ::τι:οοέι ιιετιι:: ο:: ::ιια::εω ΒΦωο

Ρ:ΝΡτων&τοοοω α:: οπιτ:: ,ν::τι :οωροκ Φωτο:: τιιι:::::: μοω:Π:ο , Ποτ:: :ι::ορτ:ο ο:: ::ο:ο:::το:::ι

τω: , Π:: ν: ιιι ωτοτιιιιττο οοοτιο::ιιΔω :ο τοι::ιροτο έ μοω::::ο : :ωρ::οο: ιιιιιοω , :)οι.τω Βοοτ:τι::::ιιοιπ

οι:οτοοι::::ιω. δι νοτορτοοο::ιτ::ορτο::ιτά:οοο ει:: ι μοω:::ο:ο , δ: ο:ιω :ιτο :οωροτο ιιοιι οοι::οττο:

οπττολν: το ςτοτιιιτ:ιτο οοιιοοτειιο τι: τοωροι·ο οπο:: ζ Ροδο: οτι:ω Όοι:: οί:: :ο::::οΙ:: :τι ριοω:::::: :8:τι::

:="π:35 ειξί::08- πιο:: Ν.ι:1:: :)οιι:::τ :καιω ::ο: :ωρ::ο:ιτ, ο:::::οιι:οω :τι εται::8Ιο:::ι ροτρο:ιιο μ:

"="π Ρτωνατο . οι:: : Ιιοοτο ::οοτο:ο (τισ :οτα-Ψ ιιοτ:. Μ.ει:οτ μοβ. μ:: ττ:οι::: νοτιιω δ: ροτίοάιτω

π:: ει:: :ιΙ::τι:::: οσο οοτι:οτι::ιιω , οο::8:: :ο α:: :Πι.ι::.
::ι:ο:ιτιι: :οτω:::::ο: 8οοοτιοοω:::ιι:οτ. οοοοο::ο;

::Π:::ς::ξ:°:"°:»!κ80: ::1$Φ::-ττ-Β:νωοτιτοοοι:οι:- Πιο τοωροτο οοιιίοτοιι::ιιω, που:: :ι::ο :::ικ:.

:τιιοι:πωωοι:ο

Ν::



77·

(.:0:1/ίνω,

78

Γνώ. α.

· Φ:7::. ΧΧλ'Ε Π: Θβἄτι/ὁἱΜπἄΡΜΣἰπὸἔνΔΙὶ: ω.. .ω·.:ιπ 4.!!

οπο:!αωωοοορτοπ::ττ::. !ωρ!::α: :ρίτοι·. Π:πω

:οπ::::: Β:ατ:α:π, δ: ποπ ν:!!: :!:ιι·: Β!οι·:αιπ , α::

οικω ει·α:ια ν::πω ρ::::&πω::ι:: Με :::!οπ::. ρ

(3οπ:·:τω. 8:ατ:α Μου:: ν::ι.ιω Με α:: ε!οι·:α:π:

::ρο :ιπρ!::α:, :::ι:::πτ::ω :π οται:α , Β!οι·:αρ::ρ:

τυο ρ::πα:: , ω... πιι!!αω ροί::: :α!:ερ:Μα::ο πο

π:::ατ:ω ::α!:::::Π:πε απτ:ω π:!::! :::::::: ρο::::.

οπο:: α!::ιπαω !ιοπ:::ατ:ω ποπ ::α!ο:α:, :Μο ί::

Μαιο:: :::οποε. Ρ:ο!3. α. !ωρ!::α:, Π:πω α8:::

:2οπ::α !:8:ε ν:ι·ω αω:::::α: :8:α::α :Η ν:ι·α αω::::

::α: ::Βο :ωρ!::ατ. :::::::π::ω :π 8ι·α::α,8!ο::α μ::

ρ::πο ρ::οαι·:,α::::π::::π:α::::::::::ρρ:::::ε. Πα::

::1ιπ :οπ:::!ππ: Ε.'.ιΙ::. Θ· 6'&σμο. ρο::: Π:πιπαπ-!

π:!::!αι·: Ματσε; :Μωβ ποπ ρο:::: :::::::π:Μπε:π

2:ατ:έο!ο::αω π:Βαι·:: οπ:α π:ω:::εω ρο:::: Πω::

αω:::::αιπ πιτ:: ::·8: :::α:οι·απ:ι· ::!:Πο!:1:::::::::ξ

!παπ:!: , :ιιι.ππω::!:απ:: Β:ατἱἔ α:! α&πω οΜΜα

ίι·ο:::οπ:ε. νπ::: !ι::: π:οο:α: ::οπ::::: ματια,

πω:: Μου! ::οπ:::α:ιπ Με α:: 8!ο::αω; :μια π...

ποπ :!ι:::π8ο:το: ::α!:ι:: α 8:α::ἑ:ρο:::: :απ::π

::οπ:::::8:α::α, ποπ ::ο!!ατα 8!ο:::?ι , οιι:α Με:: ι·::ι!:.

::::!::::ποπ:το: α Βι·:ι::ά. Φο:: αοτ:ω παρ:πε8:α

::αω ροί::: ο:Π:πα:: α:: ρ::ρ::ποε :::ικ::α::1ε, α· Μ.]ω,!"'

ρ::Β::!ο::: Μπρικ οι 4,. π.. ό: πω:: πο!!α:::

ιωρ!::απ:ια , ν: ::οιπο παο:ατ:πε:πι::πί::οωαά

ε!ο::α:π ΜΒ: Ποιο! :::::ππω ρα:::ικοι· : απ αι:::ω

:πω ιπ::·ιπ:::ο Μ:: π! 8:οτιαω ποπ ΜΜΜ ροΙΙ::

2:::ππω.ρατ: .. Μ! :παω ι..:.....ι.ι..·...............

ρ:::πα :κ ρ:α:::::ο ρ::::ατο ::οποοιια:ο ::!ιάιιω,

ν:::: 8.ιοπω ::ο:. 5·.|Ε·67. «Μι. _ _ Δ

Α:: ι. ορροπτε , π:8. ω:ι:ο:. παω α:: :ο!!οτ:ο

ί'.

' εται:αν οοππα:π:α!:::: ::::ρα: :::α::τω!:π:ερ:οω::

 

84.

ρ ο

Ώ

8:

.Η τ·τι::οποπ

ορροπ::]:π.

· :!:ίἶο!ι:::ὶ , ::Πα: :::::::πω ί::ι:από: !:Β:ε αω:::::2.! ΜΜΦ. ίἰοπ:.8: :ο!!αι:ο :ιόορ::οπ:ε , !ια::::::ιο:ιε πω...

Νοπ ρο::::απ:Ξ, ρ::::ι:::απ::αω:::τιέι::π 8:α::ἑ`τ; | ρ:οω:Π:οπ:ω,:!!αω ιαω:π:Π:π::α!:ι::ποπ :ΜΜ

!:8:εαω:::::α: ποπ :::πα::; :1ο:α ρ::::ι:::α: :!:!::-' ο:τ, ::1ω ρο.Π:: Π:οε ν:!!: νππω π... α!:ο. Ε:: :ο

:πω αω:::::::: !:8:ε :::ι:από:. Ει·Βο:::α:πί: ροί::: ' απ::ω,οποο 8ι·ατ:α :::Με α:: :::ατ:τ. Με... :::ιπ:.

Π:οε ::τ:α ::::›:τπω :::.::!::α::ε :κατσε αππ::::!αι·:.· : ωτ.ΒωΦοαοόο Β:ατια:π , π:::Πα:ιὸ ν:!!: Με α::

ποπ ροκ:: :αω:π ::ε 8::ι::αω ι..:.....ιι..... ε!οέ · Β:ατ::. ποπ :ρ!α:11 π:ατ:τ.Ν::ί:οο::υι·,οποο :οπ

::αω π:Βα::.Ρ:οΒ.;.::: ()αρι·:ο!. (::α::α ::::!::ρο- ::ϊ800!02:ΘΙ:8Φ . “Ηρώ ο!:ι!:8:: ἴ: α:: :οπ::::τι

Ι:τ:οα:: :::α:::ιι:!:π:ω: :ωρ!:οα: απ::ιπ , :::ο ὁ Π:ο πει:: :::α::τ. :μπα ροί::τ :οπ:::ι·: 8:α::αω , δ: πο!!:

:!::ροπ::οπ:ω, :μια ρ::ρ::οο::πί:::τι:: Μπακ, α:: ΜΜΜ. Μ! ρτο!3. :οα:ο:. οοπ::::ο:πω,οπ: τύπο::

Παω::

............τ

:Μαιο ::::ροπ::. 4.. Π:ι:ε ::::πΕπ::α:πα α&πα!:::::

π::::Ϊαι·:ὸ :!:!:ει: νππω::ι:ο:!:Μ: ΜΧ:: :παω :::

!:8:Β:!::α::ω: Μ! ει·:ιτ:α Μ:: πα:π:ἔ: ροί:ι:!ατο!οέ

::αω. ν: ρ:ορι·:::α::ω π.: παΕυ:α!:τ:τ ἀ::›::α:π: :Η

8ο Π:οε π:::Πατ:ο ι!:!:8:: :!!:ιω ::οω ο::!:π: α::

πω...: , ν: α:: ::ι·ιπ:πιιω πα:ι::5:!:::: :::!ο::πω.

Ν:οι::: απτ:ω :::!:8: ρ:Μ::ρΜω :πω ο::!Μ: π!

::ι·ω:ποω· πα::::α!::::· ι:!:!::::πω, ποπ :!:!:άο :::

ω:πο :ρίο :Παπ Μου:: ::!:ωρ::π::ρ:ι: οο8ποί::,

πο:: :οεπ:::ο ::::π:πο :α!:ε ρ::π::ρ::. Οοπί:ι·ω.·

Ν:ου:: Π:ι:ε :::!:8::: :παω οιππιρο::π::αω“, ποπ

:::::έ:ο :::ω:πο π... οιππ:ρο::π::α:::Βο παπι::

:!:!:8::: 8ι·α::αω, ποπ :::!:&ο τ::ω:πο Β:α::2;

8:ι:οπ:!α ::ο:. π:ρα:, νετ:: 8: 00ωωι:πίεδ::!ιο-5

!αί:.οι:::π πο: Γ:π:ι: :οπ::απέκπ:Ι.π:ραπ:. 8:αε

..Με παω π::::Ϊα:·ιὸ "σα... ποε Π:ο α::: :οε: :πα
Σ:: ή·

ιπ:ω::πω , απου: 8τατ:α:ο!!αι::: ποπ ::π::::: Π:οε

ποο:ε 8!οτ:αι1π ::οπ::::: ; :::ρ:::ε: Μοτο. π. :.ά:::'.

17..μ.2. ώ· :τι πω. 14..πκ.2.5.δ::1:πάν:6πέον. π.

1.:Ι:Π. 17.πισ. ι .«π.2.σωι:Ι.2. Ο:Ιπωι οι Ματ. προ.

. π. Χαὐτο πιο. ι.απ.2.:οκ:Ι 2.6”:(υπηρ. 1.60°Ι.3.άκύ.

Πα.

4..::οκτ.ι.1.2.πισ.ιο4...ιττ.)·.5. Ε: .ιιι........ : 'Μύρισε.

1.2.άψ.20.4..κ.2ι.ώ· 36.8ιπιπ:. !.7.ά: (ϋπ.:.4 π.:

Επι::!α:Ι1. νο!::ιο :::α::τι::!:ο:ε ποπ π::::::π·ιο

:π:Μ:::τι:: :π νο!:::οπ: 8:α:ια: :::ροροτ::: Π:ι:ε

Με α:: :οπί:οο:π:Μιπ α!ιοι:::: ,:::ρίπω ο::!:ραι·: α::

ΠΜ:: Μο::ωρο:: :οι:::::π:!::: π:Βο ταω:π,Π:πω

:οπ::::πάοε:αι:απ:, :ο :ρίο :ι·:Βιι::: Με α:: ::::::::.

:οπ::::ποαω αάπ, Η:: :ο!:ιω :::ρπ::: Με α:: :Παω

:π αιᾶπ 1.8: :π ρο::πτ:.:. ν.: :μπε :ι·:!πο:::: Με πι

κ:: , ποπ οπ:ο:ω .:::...τ.........ι. ρ:ορ::α !οοπα.

Μ:: :απ:πω π: :Πα α!ι:πα::πω: αοΐου:.:ρί:οε :οπ

[:ξίπ. Β:Μωαρππωθ: :::::::ω:π :π::ι·Με οπο::

τ:::›π:: :ιοιπο,ο: οπο:: ::ιοπ:: Πω:: Π:ιιε.π. :::

!:Μ:: Με !:οω:π: :π ΜαωΒ!ο::ειω ρ:::πτι·:πἴ::α ::ο

π:”::οωο ρ:: ::τ:::π::::3Φ ταπ:ίπω νο!ιιπτα::ω:δ:

οι::α_ο:πο: :πε::::πτ:α!:::: οι·:!:πα::.::α:! ντ:!::α::ω

π ::::ρ::πτ:ε . :ι::π::ι:: :::ι::π:::α νοΜπ:αε !ιοπ::π:ε

:::!ει::πτ:ε Με, πιι!!αω ν: ί:: απ::α: α!τ::: ν::!::α

::ω,π:ί:, ρ:α:τ:::πε , οοπ:::α:ο:α!ιουοά οοποω,

ν:! τω:: ρο::::αε ό: !:οπ:ε σ.!::ροπ:π:!: , ποπ ρο

::::: :ο Μ:: !Μιπαπο Μπα:: ν::α Μ::ε ρι·ορι·::ταε,

.ι.π.....ιι..:..... :!::ο:οε οοπ:,α!ο:ρΐο:ο:: ::::::πε

ά:. οιι:α ν::ὸ Π:οε Με τ::ρπ:::π :παω ε!οι·:α:π,

πο:: ρ:: :::τ::π:::αω :απιίιω νοΜπτατ:ω , Π:: ρ::

:πτ::π:::α :!οπα , :μια :::αιπ ν: οι::::πέ:α :ιε!οπα,

ωα::ωαω α::::οπ: ν:ι!ι:ατ:ω,:::ρπ::α::ω::ο: :κα

:ιπ:::ατ:οπα!:, ορ:::π:::πιο:: ::ιο:ποί.ι:πα::ρο::ί:

ρ:ορι·:::αε :οι·:ε::ὺω ::::::π ν: :!::::πάοω α κ, α::

:μπω ν: α:: :::ιπ:πυιπ ρ:: Γ: ομ::πα:ιπ, ωα:::ωαω

ν:!!: ::οω:π: ρ::ρ::οὸ ει·ατ:αω , 8::::::ιππο!!: α:ΐ:ι·α:::·:ατι:τα:ν::!::ατ:ω α:οπ: ρ:ι::έ::οπ:ω.

Β:α:::ι::!ιπ:ω. Απτ::. ρι·οο. ::ορ!:::τ:: ροκ:: νο

!:::ο @Με ο::::&ι :πο!ιι:!::: νο!:::οπ:ω α!::::ι:ε: . ρι·Μα::οπ:ω ποπ ρο::: ..πωπω Π::: ::οπ:Η:αι·:,

Ε. :κ ραπ: ο:σ::έ:: , :μπα νππιπ ::::π:::ι!:::ι· Μ:Μ

οι: α!:::πω; δ: ::οπ::οπ:π::: νο!:πε νπι:ω , πο::

Α:: :οπ:::ω. αρ. :οπ::ο. Α:: ρ:ο:›. Με. τα!:ω

ω... α!:αε:ι: Ϊ: ποπ Π: :πτ::πί::: ωα!α:π::: πι...:

:·α::αω ::π:α:ι:: Π:ι:ε ω: α!ιοιπο :::Β:το, ..π ΠΟΠΟ

86.

«Μ :ο:τ/ΙΜ

ροκ:: :α!τ:ιιι :ιπρ!:::ι: 8: νι:τοα!ιτ::ποπ ν:!!: α!. πα:ιιι·α!::α::ε, ε!ο::αω::!αι·:; ποπ ::ροεπα:απ::ω,

:::πω. 2. ωο:!ο ω: μια: ιρ:Με νο!:π::ε, :π::π· ι Π:ιιω α:: οί:::π:::πάαω [παω ροι:οτιαω , αρα:

:::πτ:ε νππω:πω ο::!ιπαι::οπ:α:: α!Μ‹:! , ν: νο!:πε ::οπ::α :οππ.ποι·α!:ια::ω πινω; α: ρι·ο:πά: Μ.

:Η::α::τ:ι·ππ:ω,π::::Π::ο νι:!τω::!:α.Αεοπ:νο- πω:: 8:α::α:π , 8!ο::αω ποπ ρι·οω:::::·:.

!:::ο Β:α:::πο:π:ε ποπ ιπ:!πά::ιπ τ. τ:1ο:!ο :π νο!:- Α:! α.. :Χ Μρροίἰ::οπ:.οπὸ:! Πω: ν:!:: :::οα:: Δ. ΕΖ,1,λ

Ποπ:: ετα::: , ω... Β:ατι:π:!ο::α!::::ά:ί::πει.ιατυ: ι !:8:ε αιπ:::::ω,ιωρ!ἱ:α: :..ι......Β...ι.... ποπ :οω ,,,Μ,._ | °

α8:α:ιέ·π::2 ωο:!ο π:::Π::αιοτ Π:πε , νο::πάο ::::: ε!ο::αω. :οπο::!ο; ΜΜΜ:: πιο, ποπ ::ο:

ρ:τρ::πο Β:αι:αω, ν:!:: ::::ατ::ο:!:π:ω: πιι:α:ίιω τι:: Π:οε α:! :ΜΠπο:!: !:8:ε :::ι.ιαπο:ιε: :μπα :ὺω

(Μ: :!::::πδ:α , ροκ:: ν:!!::Η:τ:α::::: νπιιω , ποπ ! ί::α:.:ίο!ο:οεάοωιππε οιππ:οω,ρο::::, πο!!: ΜΜ

νο!:π::ο :::::α::::ι· 8::ρ:αο:::: α!Μ:.!. παω :π::ι·:π:!ο, :α_::::οπ::!::οι:! νο!:. να:: θα::

()οπ::ι·. Ρο:::: Π::ιεν:!!: ::οωιπ: ρ:ι·ρ:τοὸ ω· ι ροκ:: ο:α:πω αππι:::!α:: , ::α 8:ο::αιπ ποπ :οπ

::1:α:π :α::οπα!:ω, 8:πο!!::::!:ω ρ::ρ:τιιο αό:πω ! :::::, ..ιιο:.ιιι :αιιιιὶω Βι·ατ:α, :οιο::ι:: ρ::ρ:

:α::ο::παπι::. Ει·8ο ροκ:: :::!:ω ν::!: ρ::ρ::ι:ὸ ! το:ε :::ί::πα::::·ο::αι:οπε.Πίιπ: ποπ ωιπι:εύ: :οπ

ρι·αά:::: Βι·αι:αι.π , 8: πο!!: :::!:ω ρ::·ρ::οὸ μα.. ιι·α!:8:εαω::::::. πιι!!ε:::ιπεἑ:!ατἑ,αω:::::απ: ::::- 88

ᾶ:::ἔ !:::πτι:πά:π::π. @πα ποπ ω:πίπε Με α:‹::ρ:: ίο!π:::,::ιιαω:α :ό::απ::,:ρπι:ε!:2:εποπ Μπακ. Δ” ρω.

Α:: 3. Πα:: ροκ:: ::ιίροί:ι:ο ::ι::::απ::ι π:::- πω”.!:οωο ω::::απ:: πα:ι::: :αι:οπα!: επ! αο:πω :α::ο::

Μ α: α :::ι::α!ι:::Τνω.3.Ό: Πω.



?ή Ώὶ/ρ. ΧΧ)ΠΣ Σ):οβδίο]ιπωο!ι πομικιο 9Μ!Μ. .Ωέΐιο ί.

άοοτειιτοι·8ο οι: οπτι:ιοιοοο τοοιιιω:π:. οριο οι... (μια ιιιιιιοοι ετοιιιω ο ιοιωιοιιε Βοο ισ.ιιοοω

η". Ροποτ ιοποιοιι€11 ποιοΒοτο , οι; οι: οποιοιοοο ο. .Μη μ. ι.οπ.2. ΡΜ $.τοκσ:ί. μου. .7%αιιιι. .ο

πρωτο ροτοοιιοι·ι ιωροοικοτοο: νιι οοο ιωριιοιιι Ροπι247°48-1-ΦΜψ-90ιω-|ἔ4#####°.Β#"ωἰ- Με·

ο Β π ρω.Ρωπ, ω άπο ι`οιροοιοι ι Βοο,ιτο ν: οιιο- οι. Ι.ι..οιι. ι 10.οι°Ι 4.9. 5ο! σου· , ό· οπο 13.47°ι.2.

οποιο οοοΕτιιο1 οοοιοοοιιτοι·: Ποι·ιοοοιιιτ οπροπ- |ιιισ.5. τ.ηιι,ιοιο.ιιι.2.ιιι ικΠοϊσ.αιρ.16.6.Ε.στοι:,

πιο οποοιιτοΙιτοι· 8ο πιο ιοαιοιοοο ιιιιιιιι·ιιοοο ιο. οριο _|ϊποδΜια 3-Ρ-"-4-- ὰ Ρ"ιι-άι|Ρ 9-βι5·3-ι- εχ ιΜι

οι οιιτοι·5 ιοορτο οωι ιιοοω ι”ιιιιω οοοιοοιιοο- ώ· Μ.7. άι 9πι.ι.·πρ. ιο. σ 2ο. πκτιοἰι.2.οπ. ι η.

ώμο. Ιωριιοιτ οοιω, ν: (ιι οιίροιιιιο οι οιιοοιιι;6ο απ. ο.. άκιι. 3. 6. ο. πσιιιιιο.αΐο οδιιιι.βρουιοι.άιφ.οι.

Η Μ" "και πιω Ρ="ιοε"== ω... μοι-ΑΜ;" ρο- άισιι.β.οοιιι·ι. 3. Ποιο που οοοοιιιιι οοιιιιοιιοτ οι:

τοοιιο ιιιοοιοι οιιιοᾶι, οιιοιι πιο ιιιιιοροι·ο οοο να· 0ριοι0οο οοιιιω .' οι” ιιοοοοτ ροοοπιιω ωοι·ιοιο 5°

ιοπ:ποιιιι οοιω οπο: , δ: ιιοο οπο: πιο οιιιοάι ρο- ειοωοι·ιτοτιο ακουω , οσο ριιΥποο 8ι·ιτιοω οιπροι

οποιο: οποι, οοιι ιορροοοιοτιιη οσο οποτ, «μια ιοτο. δώ οοο ι·οάο:ροιοιι:.ο.ροοοιιοωοοωοι·ι·

Ποτ' μα” ιιω.ι οττιοΒοτο. τοπιο οποιοιιοτο Βιετιιιω , 8πωωοο οοοοποτιο, ν: '

89. Δό 4_Β“” ηςςςποκιὸ οιιιΒιιΒιιιιιω απο σκάι· ειρε. Πλοοιιοιτιιι· :οποιο οι: πιο, 9ο οοοιοοτ , Βιο

οι ο. «Μ. Μ: Μι Βιοι.“ω Ροωι,.ι."Μ.0....ι °ᾶωι°ω; Η Μ.. ιιοω ίσιο οπιιοιοοειιοΒο δι νοιιιοι::ιιο Πω κάποιο

“ή οοπειιιὸ τιιιιΒιι πισω οωοιροτοοιιιιω απο οπιιοο ιιιιιιο&ιιω ρωταω. Ριιοοιιω. οιιιιο ιρριτοι οιιιη ._

ισοτιιω κι ιοτωιοοο ροπιιιιιο: , οοο οι ι&ιιιιοι. άπο 000"ωι&ιο.οοιο ροοοπιιοι δ! @πιο ιο ω· Ε.,"ω;Μ.

Μουν οι» Βοοοω ωοτιο, οποιο Που: οιιιροι·ο ριιοοιριιιω

[εισπρ

Καπο!

απο οπιιοο οι τοιωιοιιω ροιιιΒιιοιιι ι 'Μάι απ!

οι·οιοο οτι ιιοι:ιιιιοω. Νοοοπ οιοοω τοπιο :ιο οσε-ι

οιιιοοο, οοιο πιρροοιτ οιιιο&ιιω, 8οπιιιιιιιι οο-ι

@πιοπουτσο οι ιριο Γορροοιτιιι·. Πιιοθ:ιο “ο

τοι1ιυοι,οιιδιιοοιι.ι ρτιοοιριιιω οιιιεΞειι οι! απο.

πιο;; ιιιρροοιτ , τω ρι·οοοοιτ οιιιοᾶιιω: ροτοπ: πιο·

πιο ρι·οιιοοοιο οοιοᾶιιω Γοοιιοιιιιω πωπω μπο

_&ιοοοω, 8ο οσο ιοοιιοοιιω οιιιω,οιο οο τοποσο»

πιοδοιω. Εκ οριο μια: :οι Βοοπτωπιοοοω.

 

ΒΙ$ΡνΤΑΤΙΟ ΧΧΧΠ.

Πο οποεΐιιι Εοττοοιι οοεοι:ιιιο

Οτατιει:ι

Α ο ο ιι ιι ν ο ο ροιιιιιιο , οοι ιἰιωιοιο

Η νο! οι: ιοττιοιοοιι οοιιτοτο εποε πω.

ωω°ᾶ°' π! Δ, =κτή"ΙΒοο “α” “°6Πο.ι ωιιι ο νο μια: ιο ιιιιωιιοιε. Ει·Βο οοο ιορικιιοι.

ι Ποιοι ροκ ιιιοω ει·πιιιω Ήρα” ροοοοιοκοω , 88

δ ποιοι οοο οιιιιΒι,οιιτ οτιοω ο

οιε οιιιιοα. δοροι·οπ: ιιι[ρ. «ιο οποάο πιο·

οποιο Γοι·ωοιι οποιο ιιιιΒιιιιιιιο ,ω οι οιοιιιοο

το ροοοιιιιιω Γοι:ιοάο , οποιο ριπιοι ιοτιιο(οοιιι,

ίιιωριιιε οι: οποιοι οιτροιίιοοο ωοοιιια ιοιι ροο-ι

“ο ιιιοιτοιιιι:; ριιιιιωο:ιτιοιοοιι: , οοιιιωρτοε .ο

οπιιιοίοοο νοιοοοιιο Ποι , οποοιιω οοοιιοοιιο·
οι :ο οοωιοοιιιιι. Δ

ειιο·τιο ι>ιιιιιΑ.

Δ: @πιο Ιππικού: ο2ωοεεωριο α/

πιο:: αξβοποπεωροι:οικι ιποπιιἰιι 2

Ι.οι ώιοοιω ι :πιο οοοοοτιιωΙιτοο , οποιοι

οι :οίκο .ο.8το.τιο πιο οποιο ι·οοοπ Μαιο

&ιιιο Γιιοᾶιιοι, ιοπιιω,ιιιιιιω οιιορτιιιοω, ὰ πωι

οιιω 13ο ; ω οοοοιιιιωιιιοι· Μαιο: ι·οριιροπ

οπο ποιοι ιο ρ. οιοι·ιιιι; οιωοοε Γοοιιιιοι·, Γιιιοω

οοοοιιιιιωιιτοι· Βιιιιιω ιιιιιικοαιοω ιοοιιω σποι·ι·ο

οιιποι·ποοοω ωοετοιιε: οιιω ροίοιιτ ιιοι:οι·ο ιο οι»

ιοδιο οιιριιοι ποιοι οπο&ιιω ιοπωειοω , απο οριο

[οποιο οοοοπιιι·ιιιιτοι· πιωιττοτο οσο ροτοπ νιιιιω

ωοποιο. Αο οιιιοι οποοιιιιιιιοι· οποιοι ποιοι απο

το: ωοπιιιιε ροοοιιιι ιιι:ποι·ιιοοοω Ρ -

Ρι·ιωοίοοι. $εω.οιιμιιΠ.ι6.ο.:..5.οφ.Οκβιω

98.34". π. οιιιο:,ρωτιιω οσο ι·οριιροιι·ο απο ροο·

οπο ιοοιιοκιίιω οπο οιιιοιιιτοοι, ιοά Γοοιιοτιιιω

2οιροᾶιιιιιω, οιιἑι ιοιιοιιιιπιροοιιιιοιοοιιο&ιοοοω

Βοι: Κούκ. οι Μαιο. η.μ.1.ιΜ.ο..ι·οο:Ι. ο. ιιποι·ιτ,

ΡοπΦ 0Μποτσω οι·οοοιωω ει·ιιιιι ιιιιιιιτοοιιοΠοο

ποιο ιοΒιοθ:ο ποιοι οι. ροπιοι ροκ ιιιιοιιιτιω Ποι ΜΜΜ,

ροιοοιιιω. π. οοιω οοο ορροοιιοιιιτ ν; οπο οᾶοε

νιιοιοε οοοιι·ιιι·ιι , οιιοτιιω "πιοοπο” οοιοοιιιω τω. ι.

οιιοι·ιιιο , οιιοι εκατο π: οποιοι. Νοο ορροοιιοτιιτ

τι ιιιι:ιιιιι: οι ριιιιιιτιο , οιιιο ροοοιιιιιω οσο οοοπ

πιο ιοι·ωιιιιοι ιο ριιγποι ριιιιιιιοοο οποιοι. Μ! νο!

ιο οι" ιοοπιιοιιιο. 8οοιι ιιιωωιιωιο ρι·ιιιοτιοοο

ι·οάιτιιιιιοιι εάιιιιιι:,νοι ιο οωιπιοοο οάοεοοιιιιι.

α. (Πωσ ροοι:ιοι ὁ. (οιο Βοο οποᾶιιιο : οιεο ν:

οικω"απο ι Όσο οιιιι οοοιοι·ιιιιτιο ΐοιροοιιι. ζ.

8ο‹ι οιιιιο οποιο, ροιιτο ροοοιιτο , ποίοιιιτοοοει: 8"""'Β

Βοιιω οι! οιιιι οοοιοιιιιιιιιοω οοοοιιιιιιω ιοιροο-ι

ιιοοιιιιω. διειιτ ριοὁοᾶο οποιο ιο πιιιιοᾶο οσο

οοριτιιτ Ποιιεο‹ι οιοποιοοτιιιω οι”. ιο οοοι·ω.

3. Ροι·ωπιι: οποάιιε ριιΥποιιε ρωτιο,οπ οοοπι

Βοο ιροοιοιιιοι· οιιοόιιιω: ι.οιωιιιε οποᾶιιι ρωσι

ο , οι οοοπιοιοκο ιοΒιοάοοι ειιιοπι.ιω Δ Ποο , 86

οοοιιοι·πιω ω οι·οιιοιιι: ι οι Με:: Δω οσο το·

ριιρο:ιοτ ποιοι: οοω οιιεΒοο οποιο, 8ο ωιιιιιο ιιοο

ειιιιΒι; αυτ οποιο οποοοι οι: πιο, οσο ιωριιοοοτ ε.

ι

οοοι ι ροοοιιτοι·ο.

ει. ει ιιοωο ιο μια οποιο οοοοιιοεροοοιι·οτ.

οοο πιικιω οοοιιιιιοι·οτιιτιιΠοο , τω ροποτιο πιο

οπο οπιιι·οιι οοοιοι·ιιστι : ποιοι οοοίοι·οιιοάο ιιιιιοι

Ποοι ιο οπο οποιοι. οοοοπιιτιο πισω ιιιιιεοιοτ

πωοτο οο.ιιιτοιι: οποσ«Με ιιοοιο ιο που οποιο

ροοοοκοι , ροποτ Ποιοι Βωιιιιω ιο πιο οοοιοιιιπο,

δ: οοοιοκοιιοπο οιιοι ειιιιΒοτο οοιοιο ιιιροι·οοτι

οοοπτ. οιιιιΒοτο ροποοιιω ρι·οριοτ Βοοιιιιιοω πιο·

τοις, δ: οποιοι” ιριιιιε ιιάιοοε , οσο ροΒοιιοτ

ιοτοι· ιο: οτ8ο οοο οιιιΒοο ροποοιω ρι·ορτοι· οποι

ιιιοιοοι ει·ιιιιιιοι, 86 πιιιιιι οΔω ιιιοοιο οπο ρωοεω

ιι&ιοοοω ιωριιοιιιιιιοτ. με οποιοι· πιοπιιοκιο πι·

ροι·οιιο ορια ροκ ιοιριιιω ιιιοπιοιιοιιτοι· οικω, .?κώδ

ορια! οιιοο παρα ι:τοοτιιτο οοοιιιοοωιιιοι· ρω· ετο

τιοω , ριο:ιιι‹ιιιιιιο πιο ροοοιιι·ο ροποτ, οιιοιοποο

οι·οοιιιιι , ο “Με ωτιοοο οι ροοοιιιιιιιιιι :δι το·

ωοο οσο οοοοπιιιο οοοιιιιιιιιοιιιι·, ιωὸ οοο ροποτ

οο ιοποοιι , ιο ουσ ροοοοι·οτ , ποοιιιιιιιι·ι . οιιοι οο

ιοποοιι ιιοοοιοτ οπο : Χωριιοπ οποιο . πιο οο ιο

καιω ιιοοιιιιιοι·ι, ιο ουσ οι, 8ο οροωτιιτ. Νοο ἱ8ἰ=

:οι τοριιΒο:ιτοΕ :πιω οι ιοΒιιιιοτιο ροοοετιιω : προ

οοο ιοριιΒοπ απο οπο; οιιω ωιοοκοω ορροιι- Π

:ιοοοω ιιιιιοπ ροοωτοκο ωοποιο απο οποιοι,

οιιοω ιιοιιοι·οτ απο πιοιιηιιιιιιιροιοιιτ. ο οποιοι.

"πιο πιοιοάιιω ροττιοορι οποιο οιιιιιοα . εωωιί.

?ξ

@πιο

ό. Κοωιιιιο ροοοιιιι οι οποθ:ιιο ποοοιιιιιιιιο 88,3'

ματια : οιιι ρα· ροτοοιιιω οιποιοτπω ροποπ ι μι·

οποιο ιοριιι·ιιι·ι . ν: ο οοεοτι:ειτο οοι·ροι·ιε Βιιοιιοι·ι.

Με Γοροι·πιιτ οικοοποιοοιιιιι , οοο οοπτο6Εοοκ.

απο ιιιιοοι·ι :8ο Μο]ϊ0. οι ο. Μ. η. πιο οοοττει. ι:οοιιοοο ιο οποιοο κι τ.. προ ροτοι·ιι ι ει·ιιιιι προ..

οριοοπο” οι ο. πιιι'.14.48.2.ιαιΦροπιβιιο οι., και :οοιιιΙιο ροοοιιιι , οιιοοοπο ρι:ιοιοι·ιο .ποιο

«μι
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Ποσο- νοο!ο_οο!!ο!!!!!!!, !!!:!!ο!Η:!!! !!!ο!!! !!!ο!!! Μ
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!!!!!!Ποοο.8!!!!α ο!!ο!!!!!!!!ο! !!!ο!!!!!!!!.
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'ο ,· Ροοο!!!!!!! ω!!! , ο!!!ο&!!!!!!!!!!!2 !!!!!!!!ο!
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η !ο!!!. !!!!Ρ!!ο!! !!!ο!!!,ν! Πο!!! ο!!!!!!ο!!! !!!!!8!!! !!!ο·

'ν, ο!!!! !!!!ο!ο !!!!!ο!!!!!. 8ο θα!!! ο!!!ο !!!!!ο!! !Ροο!!!!

ο!!! !!!!!!!!ο!!!ο: ο!Βο !!!!Ρ!!ο!! 8!!!!! δ! Ροοο!!!!!!!

!!!!!!!. Μ!!!ο! !!!!!!!!!Ρ. (οεο!ο!! Ρ!!ο!!! οι !!!&!!)
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- Ρ!!ο!! ν! ο!!!ο!!! !!!ο!! οο!!!οτ!!.8ο !!!ο!!! !!!ο!!! άο
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ο!!! Ρο! Ρ!!ν!!ο!!!! !!!!!!!!!ο!!ο!!! ο!ο.!!! !ο,οό!!!ο!! !!!!!
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ο. ο.

οικοιιι

Με.

οι.

οι βοά.

ορριψιιιιι.

οι

οι.. .

οι οπο.

Με”

Σο.

4ιο3.

.οοσ ή!

μεν. Ποι. ΧΧΧιι. Πε φάει/οποιοι πεε.ειικο Οποιοι. ιο. λ

ιιειιο ιιιιιοιιιε , νοοοι ιιοιι ορροιιιιοι ιιιιοιεοιοιοι ειιεο οοοεοικιοε ειιιιο ειεοιο, οοοι Ποιπ οεεειιο.

Ι,,/,,,,., 4, οιιειι. ε.. Ορροιιι ειοιιοοι,8ι ρεεεοιοοι οιεοιοιιιε ιιοοιιιοι επ ιορροιιιιοιιε , οικω ιιι ριοοοειι, δε

οοιοιεδε οοιο Πει, οοιειεεοοι ειιεοιιοιιιειοιιε- εοιιιειοοι,ιοιιιοιιιοο .ιοριειι. ι ι . Πάει.: «οποιο με

:ιιοιι ιιοιο ειιοι ιιεςοεοι Πεοι ειιε ιοιρειιιοοιιι βιο:: ο· οιιωειοεωω, ειιιιιιιιΠι. Ροι·ιο οιιιοι·

ιιοιοοοο ειοιιοι·ιι, νει ιιι οοιο ιιιιιιειιοορεεεοιοιιι,

ιιεε ειοιιοοι ριοοιιεε οι1ιοιε, πιο ρει ιριιοι ριοοο

&ιοιιεοι εοιιιειοοιιοιιεοινε; ιιεε ρεεεοιοοι ριο

&ιεο οοιιιε , οιιι ρει ειοιοεοι ειιιιιο ιοιιιιοδιιο

ιιειιι, εοιοειιιει επ ειι130ι'ε δ: οοιο 11ο ιειιιιιιοι ιιι

ιειειοιιοοι 8ι ρεεεοιοοι εοιιιιοοιᾶιο. @ερ οι: νι

Πρεπει Πεοε ειιεο ειοιιοοι δ: ρεεεοιοοι ειιε ιοΡ

ρειιιοι,. ροιιειιι ιιι εοοεοι ιοιιιεάο οιοιιειε Ποιοι:

ειοιο ιοοε ιιοιι ειιειοοειειιιοι νι ιιρειι οοιοιιι οι

οοιι Πει , Ποιοι ροιιειιιιι, δ: ιοιιιιοιιειιιιι ειιιιοειο

ειοιιοοι οι: εοοειιι ιοιιιε&ο.

Με”. $ειιιιιιοι, ειοιιοοι ιιοιι ρει ιειριοοι , οι

ρει επιιιιιιεεοιο ιοοοιεοι Πει ειιειοοειε ρεεεο

ιοοι , οε ριοιιιοε ιοιιιεάοοι Ωιιᾶιιιεοιε οε ιοιι:ιιι

εοιε.οΒοο ιοοει ιιοιιειιειο, οιιειειιιιιιοι , ειοιιοοι

εοοιριε ιι επιιιιιιεεο ιοοοιε Πει, εοοιιιι οοοε Τή

οειι.β.[ 6.ειιρ. 7.οειιιιιι , νιιιεοοι ειιοιοοι ίοιοιο

ιειο ιιοιιιω ιοιιιιιεοιιοιιιι ειιΪε ιοιιιιιοοι οσοι: ιο

ιιαιεοιεοι. Χειρ. ιιεε. Μπι. Ι.ιεειεοιοι ειοιιο

οοιιειιειοοοι ρεεεοιοοιΓοιο οι ειιιιιοιε ριινΠειι,

ειιειοοιι ιοοιειι ιιιοο , οιιοιειιοειριο οι ιειοιιιιοι

οιοιοι οιιιοιιι, οοειιι οποιο ειιειιιιιιιιιει οιιειι:ιιιιοι

νι οι ιιιιιιιιοι ειιιιιο εοιιιιοοιᾶοιιὲ ορροιιιιοι ρεε

εοιο,ο Πεο οεεειιιιιιο οοιο ιιοιιιιο. Νεο οοιοι 13ο

οιειροιείιι ειιιιιιιιεεοε ιοιιιιιοι ι.οοοι ειοιιο τιιοιο ε

ειιοι οι ειοιιοι είιεοιιοιιιειοεισιιοι,ιιοο Διειωι ιιιι

ειιιιιιιιεεοοιοιειιιο :οι ιιοεειιειε οίιειιο , ιιειιιρεο

ειοιιοιεροιοι:ιιιιε, ει ιιιιιιιοιε οειιιιοε, ιιοοιι οοοε

οιειιιι οι οοοιιο: ιιιι.

Λο οποιοι. ορροιιιιε, εοιιιιοι ε: ιιοιιιο ιοιιο

ιιε. Λο π. ριοιι. Κειρ. ειοιιιιοι οι ρεεεοιοοι ορ

ροοι εοοιιοοιιοοιιοοιιιεδιιοε, ιειρεᾶο οοιοιιε οι

οοιι οιοιιιι: οοιοιιιειιιιιι οιιιεθοοι οι ειοιιο; οοιι

νειὸ ειοιιαιοι:ιιιοΦο. Πεο: οοιεοι ,ρ ιιοιι ε: ιιε

εειιιιοιειορροιιιιοιιιο, οιιιεοιίοιιιεάοοιειοιοοι,

οι οοιο ιιοιιεοιρεεεοιοιειιι;οιι·εειιοοειοιιοοι,ρε.

ιιειει;8ε οοιο ιιοικιιοο, εοιιοεοι ιοιιιιιιιειει.

Αο ο. ιιεε. οιιιιοι. Ποοιοειιιοι εοεεο: Πεοοι οο

ιοιοιιοιιειιοοοι ειοιιοιιι ο ρεεεοιοιε , είι οοιοιιι;

εοοο ιιεεειιοιιο εοειεει ρει ιοιιιιο&ιοιιεοι ειιιιιοι,

ειιοι ιιοιι ροιιιι ρει οιοιοιιοιιειιι ιοι: ιιεε ρει ιοιι

ιιοάιοιιεοι οιιειιοιοοιιι, οοοοι ε: οποιο ιοο οοιι

εοιιιιιι: 8ιεοϊ οεε οοιοι οιιιιειιιοι ειοιοεοι εοοιριε

ιι ροιειι ρει εοιιιιοιιιιοιιεοι ριοοοάιοιιιι οιιειιοε

οοιιιοοοο·ι οποιο Πιο οοιιεοιιιιιι. νοιιιιο οοιεοι

εοιοιιι ιιι Πεο ιιοιι ροειιοι εοοι νοιιιιοιιε ιιιεοιιο,

ειιιοι νοιιιιο ειιιοιιε ιιοιι ιιεεείιοιιο οειιιοοι ιιιεοε:

Ιω .ιᾶο8, ιιοιι εοιιιοιοοιιοο ειοιιοιιι,νιιιι ειοιιοιιι,

ροειιοιειιοιοοιο οοιι, οοσ οοιι ρεεεοιοοι , οοιιι

νιιο8 οοιιιι ιιεεειιοιιο ιοιιιι οιιιεᾶο οιιει·ιοε οάίιι5

οιοοι οιιιιειιιο ροιιιιοοιιοοι οιιιιεοιοιιε;οοιοοι οι..

ιιιιειιιιε ιοιιιι οοιιοοι οιιιιεοιιιιε , οε ριοιιιοε οπισ

ιεοι οοιιειιιε, οοι οειιιο&ο οιιιεέιο ιιι Πεο ρειιε

οειοιε ιιοιι ροιειι. Λο ε. οιιιιιιε. οιιιιοι.ειοιιο8ε

ρεεεοιοοι ιιοιι ρο_ειιοιιι Ποιοι ει: ιιιιιιιιιεειε πιο

ιοιιοιιιιι. ιιιοο ειοιιο ειι οπο εοιιοειιιο οο Πεο,

ρεεεοιοοι ιιιοιοιιο:ιοειίιο οιι εοοεοι,εοοεεοοΒοοιι

ροειιοιιι ιιιοιοιιιεοο οοιοιεοι οι οοιοοι Πει,οοε

ειιειιιιοιιιει ιεεοοι πιο”, οεεο. νοοε :ιο ριοιι.

εοιιεεοο, οι εο ριοιειοε,εοοο Πεοε οιιιεοι ρεεεο

ιοιειο, δι οο εο οιιειιοοιοι,ιιοιι ιιιοριιειιιε; οι ει:

εο,οοοο Πειιι Ποιοι οιιιεειε,8ι οοιιιεοεοεοι ρεε

εοιοιειιηοιιιεειιοο ει·οιιοοιιιιιοιιοειε νειεοιιιει

οιιιε5οοιο ιιοι:ειιοο, ειιιιοεοι οειιιοειε. Αο ε.. ω.

ριειι ιο Πεο ιιοιοι ειεο ιιοιιιιοεοι ιιι ριιιο ιιοιοιο

εοοοιιοιο:ιιιιει οοιιειιιε οοιοιοιιι ριοεο που ρω.

ροιιιειοιιιη :ιιοιι ιοειοοοιοιοιιο, εοοιιιειι οοιοι

οιιιιειιιιε οιοιιιοε ειεο ιιοοιιιιειιι ιιι εο ιι:οιο εοιιιιι

ιοιοοι , ιιοιι ιιιιιιει ροιιιιι: ίοιοιοιιιει ιιι ριοοο

οιιοιιε οποιο , ιει! ιιι οιοιιιιιιιοιιε ιιοιοιοι ιο οάοε

οιιε&ιοιιιε ιιοιοιοιιι ειεο Πεοοι , νει ρει οοοιιιο

επιιοοιοιιιοιιο ιιιι Ποιοι ριοροιιιοιιοιο , νει, νι

ριοιιοιιιιε ειιοοι οι , ρει οοοιιιοιεοι οιοιιιιι οπο·

ιιιιιι,οοοιιιιοι οποια, εμε ρει οιοοοοι ιιοιιιιοειι

ιοοι ρειοιοιιεοιειιοειιιιοιιει οο Πεοοι νι ιιο ιιιιεοι

οι οοιιειιιιι ιιοιοι. :με ιοιιιειιιρει ρ. οιοιιοιε ιο εε

ιιοιο Γοιιιοιο. Λο εοιιιιιοι. ιιεειοιιιεειε ρειιοιιοοι

ριοριει ιριιοι ιιοιιιιοτειιι ποιοι. δι Ποιοι οοιο ιιο

Βειε ιριιοι οάιοιιε, ιιοιι ροειιειιι ιιιιει Γε, ιιοιι (ιο:

ειιεο οιοειιο: ιεροεοοιιι ιοοιεο οιιιεειε ρειιοιιοοι

ριοριει ειιιιοοι , διοοιο ιιοι:ειε εοιιοεοι ριοριει

ριοοοοι οοιτιοιιεοι: εοοι νιιοι οι οιοοε οιιιιειιιε, οι

ιειιιιιιιιιειιιο ιείρεάοειοιοεΒιιιι. Λο ε. ιιεε. ιοιε ή _

ιοιιιιοοιιοοι ίσιο ρεεεοιιιιεοι ( ιιοοο οι ε: μετά· Ζω;."“

ροιιοιεοοι. ιιοο ιρο ιιοριιεοιε ριοιιοιοι ) το ιιοιο[.φω,.,_

νιιιο ιοεοιο , εοοι ουδ ρεεεοιοοι ειιε ιιοιι ροιειι, πιιι|υνει

οπο" νιοιειιιιιι ιιιι ιιεεοιι ιιοιι ροιι'ει. Τοιο ειιιο; Ρ.#”“ωε

νι οιεοοι. ιιιρροοιι , ιοειο ιιιιιιειειεο ιοιοιιοοιιο,

ι:ιοοο ιιοιιειειοιιιι: Γεο ειοιιο ιιοιι οι, ιιεε είιε ρο

ιειιριιιιειριιιοι ρεεεοιιοι,ιεο ιεδιεοοοιιοοοιορε

ιιιιιοι: ειεο ιιεε πιο Γοιιιι5.ιιο ειιε ροιι”ει ριιιιειριοοι $

ρεεεοιιοι,ιεο ιιοιιειιε ιοιιιιιοι ορειοιιοι.Λο 6.ιοοε Δ; 8.

ειιεδιοι ιεειιοοιιοι ιεροιοοιιιι οι οριιοιοιιο,οοοιι

οο ιεριιιιιιιο ιεεοιιι).ιιιι οοιι ιοιιιι ειιειιιιοιιιει μι·

οιοιιοοι: οι ρεεεοιι ιιοιι ιεοιιιιιο ιοιιιι ειιειιιιοιιιει

ριιοιοιιοιοειι-εᾶοιιι ειοιιοι, εοι ειι ιεοοειε ιοιιιε

οι:οοι οοιιεοοι οι ειοιοοι Πεο ε . ειιειιιιοιιιει ειιιοι

ιοειοοιι οοιοοι ιιιιοιιειιιε Πει,ιιοοο ειιειεειι οοιι

ροτειι , ιιιιι ρει ιοιιιιοάιοιιειιι οοιιειιιοι: οιειοο

οοεο ιιιιιιοιιο εθεάοι Γεεοοοοιιι ιιι ειοιιοείι`ειιιιο

ιιιει ιοιιιιριιιοοιιοοι. Νεε οι ροι ιοιιο οε οποιο

ιεεοιιοιιιιο ειοοιιιιιοιιι,οοιο ιεροιοιιο ιιιιοι ιιοιι ιιε

εειιοιιοοιιειι ιεροιοιιοιιε ειιεάοι ριιοιοιιι. Λο 7. μ;

ιιεε. εοιιιες. ιιι επεοιριιο ειιιοι οιιοιιε ιιοιιο ορρο- ε" 72

ιει ιεροειιοιιιιο, οι οοιοιοιιε,8ι ιοιιιο ιεεειιι εποι

οποιο; ιιοο ιιιιε ι:οοιιοοιάιοιιε ροιειι ο Πεο το.

ρειοιι.ιιι εοιο ιιοιιιο οι ορειιο εοιιιιοοιᾶιο ειιοοο
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$ΕΟΤΙΟ Π.
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μιαιισιοι ἔ

οΟοιιοοειιιο Με ιιιιειιιειιοι οε ροιειιιιο οι» Π·

ιοιι.ιιο: οιιιιι οε οιοιιιοτει ιεεε 11ο εειιοοι οι,

ιιιοο ιιοιι ιεοιιιιι οιιιιιοε εοιιιειιιιι ειοι,ιιιιι ρεεεο

οιι, ιοιιιοιιιιιο ιιιοοεειιιιι Η ι. εορι Μπάστα οε
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@Μι εσιιιιοΜιιιι·,|ιοι Μιβιβι πουπέ πΙο.·οοιιιι.Ε.ο

οοιιοι οοιεοι οι Ροιιιιιειι οε ρεεεοιο ρειιοοοιι,

ιιοοο οοριειι ειι,ο&οοιε,δι ιιοιιιιοοιε, δι οε νιιοιι;

Ριιο:ιο ιειιι. οιιιιτοοι, ιε. ροιιε ειοιιοιιι ιιιιεοάο 41$"".,"

ρεεεοιοιιεοειειε νιιοοιεοε: ιιοιι οι ε. Μ. Με. ε. μψ"."

3 απ. ο·ροΠ ιιοιι!. Ποιαι·ιεΙ ειιι.ει·ι.ο.εσιιιι. ι. ιε

οοιιοι ει: οριο. θειου» ιιι 4., 9.9. στι. 1. οι. Μοι
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οιοοι ρει:εοιοιεοι οο οιειιιοιο ραοοιο ριιιιιο ιιι·

ιιοιιιι ,οι νι ροίιιι ιιοιιιεοιοιε ροιι :ιο εοιιοεοι με·

οοιι:ι ιιοιι οιοιιιιιιε, ιιοιι ροιοειιι ιιοιιιειε . νι ιιοι
ι* ο ι ` οι ιοε κι”,
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ΉΙοι::οοσ::::Ιοι: ι:ι::οοιισι: εισαι: ροτοίτ ιοοι::οοο- .

“_ :::::::οτ:σοο,ίοι:οιιο·ρσιοι·:τ Ποο :Πο.6. ΡστοΒ: Βου:

οι$ο τοττο&οτ:οσ, οσο ο:οσσο:::: , ο οι:: οιο::τι:ιρν,

τω. οι:οοι ι:ορ:ι:ο ο σοσ ι:·οοο:ι:οσ:το:· ο:ιοι::ι: νο

-ν:οοιο ρο:·οοι:είο::εσ οτ:οο: ροι:οοτι:ο:. ροι·ΐσοο!ο.

.Ποο .ο. σ::οίποι:.σ::8:οοΙο τοοι::::τι:τ νο:ι:οτο

:::ι:ο: οορ:τ::.; ντ :Ποο τ:·οοίοοι:Ιοτο:· :ο ρσίτο:σο,

Δ οι:οο:.οι: ροιΓοοο!ο. νι :Ποο οοοιιοΙ:οτοτ ο ρισ

."ο_ Βοορι·ιοροιίσοο.7. Νοο ιιορ!ιοοτ., Βοσο:οο: ίσοι::

' ° οπο. οι:ο::ττοπο ροοι:οτστοο: ο οι:Ησ ρι·αι::σ ο&ι:

:·οτ:·ο&οτ:οσ ροοοοι:: :προ οοι::ι::ρΙ:οοι ροοοοιι: το·

' ι:::ττ: ο!:ίοι:ο-οάο ροοοοιστ::: ι:οοι:τι:όσ .ο.8ο ροσ

· οποιο: ροεο5.τί:ο:ι:Ι οσα: οσο ι::οοι ίσιοι::οο: ιο::

Γοοιοο: , :ΙΙο.ίοι::ο:ο::: Η:ο:ι:οτοι::. 8. δ: οσο τροποι

Βοοε ροοοοτι:ιο :οι:::ττοι·ο , οΕ:(οι:ο ρισρι·:ι:οοΙι:

:οικοάοτ:οσροοοοτστ:ι . :οι:οοιοιι:ι·, οοι: ροΙΤο ΒΙ

ιιοτο Ι:οι:::οιοι::. οι:: ρω:: ροοοοτι:ο: :οο:ΙΙ:τ :ο ροκ:

ροτοοιοιιιοοοι:οο:::::ο οποιο: σο:: ο:: οοροο μι»

ριορτ:ο: ιοττοάοτ:σο:ε. .

::”_Το:·τ:ο ίοοι. "ορο, 8:·οτ:οοο!:ο:::τσο!οι:: ,ο::ίοι:ο
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ΝομικΏ νΙΙσ οάι: τοττο&οτ:ι:ο ροοοοιοο:οι:οΙοτο ροΠο ροο- : (α: 1°ωοιπω ο!:οτιο [Πωσ απωδ"αϊ απΒΡΜ“°

'υ"°έ· 2· οοτι:ο: , Ποο σ.&ι:ο:ο , Ποο ::ορ:τοο:ο: .!!ὐετε. Μ..

ά:Π. ι μι". ι ο. !:προίβΙ::Ιο ό!. οι οιοί::ΜΜ :πάκ::8:·ο

που». »ψ /ο!οιοτυπ »Μο ·υοΙκοτοτ απο:: ροεα:πωο.· 8ο

:οί-ιο οι: προ. .και , :ο οκ: τω: σο: οοι:ο:οτοτο

οΠοοι:οΙ:ο ρι·:οο:ρ:ο :ι:ίτ:Βι:οι:σο:ο:οοοι: οι:τοο: οίὶ

οίΤοοτ:οΙο,ρο:· οι:Ποιο ρσιοοι:οι:ο τοΗ: ροκ:: :Οοο

` πιο οι.. ι ι3.ονι.3.6.2!ά ωοιο.8οι.::: .μοβ 15.914.

ι.ο:·τ.ο.6. δοάο:ι:ώΡοιν. .5'οτ.Ι:Β..ο.άο ρωι:τ.:οπ..ν:::

Ιοοο:τοι πιο:: οι: ροτοοι:οο!:ίο:οιέι: οι: .ι:. τοσο

οο!ο 6ο:: ρσ.:ο:τοοι:ο. ω:: :·οι:οοο τοι:::τι:, ίοά σο:

ρ_οίΪο οοσ::ττ:: Ροο σοδΓοοι. ιοοΙτσε.ΐορρι·ο:Τσ οο

ο::οο οἰτοτ Ηον:σε:.ρ.ιτοΠ.ο.άπρ.:7. κ. ιο.

. σο; Ν. :ζωο 1οἱπ:ρΙ:Φοι ο Βιοι:οα::::οσ:ιοοιοιο τοιούτ

·ΙωρΙποι · :πιο ρ. οσοι:οδο,τ!ι:ι:: πιο οί:. Ε!! οι:&οτι.ισ1 :..(οοι.

.:"ΜΜΜ Βι:οσοο:.ι:ι:ο: ροοοοιι:ιο ο&ι: οίτ,ΐορροο:ιστ οι..

ια σοσ: ι·οι:::ττ:ιο:,οοΙΤοτ-οβο:ιι:ο::Πίο . ο. ροοοοι: ..Μο

ω!. α:: οσο οίΐο ροοοοτι : :ιορΙ:οοτ ροεοοτι:ι:: ::$ι:Ιοπο δ:

ι:οοοΠο: οριο: ι·οο::τι: , όσο.: οάοοίτ. Α:Τοι·ι:σ

:πιο οι: ροοιτοτσ::ριιοο!:τοτ ίι:ιορισ ο οι:Πο , ο:ο :ο

;ι::οο. οο8οι·: ροτοΡτ. οι: οι::ι!οιοο:: οοι::οι:!:οε π.

[απ. σοι:: .ο. ροτίοι:οτοι Γσσιοι:οοο ροι:οοι: , οσο·

οστά τοο::τι:,ο::οε ροι:οοτοο: οσο:ροοοι·οτ σοι::

πο:: οΠο μικτού οοσο:: όιποτ:οοο, οοσο :ο:ρΙ:οοτ.

:οοι:οοι:σσοο τοοι:οο: Πιο-Πι ι·οι:σ ΐοτιοο!:ε ροοοο

τ::.:ο:ρ::οοι, νι. Ποιο: ρω οοι:οιο ι!ι:Εοι:σοο ::τοο::

ι·οι:::τιο:·ο ρ. οι·:Β:οοΙο ν: :ο Ροι·οο!:ο ,ο::ΐσι:ο·σιοι::

  

Ι:Βοιο οι:: νσΙοοτοτ:ὲ :οΐοορτο οι , ροο :_:::οτοι::

8ο νοΙσοτοο:ι:ο: οιΣ::οι:: ροοοοτοτ:: ,οριο ριεοιοτ:

πιο: ροοοοιι:ι:: τοττο&οιοι. ι

Νοε: οΜιοι, οοσο: ::ω οάι:ι:: ροοοοτοι·:τορρο!- μ.

:οι ι:::ροδι:οοοσ: οι::οίι:Βοοι:σοοο:: ω... οσο το· 5. ι

ρι:Βοοτ . οοοι:οι:: ίσιο:οιο ΕΜ:: :Πο οοο:ρ[οι::οο- 4

τοιο, 8ο ι::ίροϋι:οοοιο οι: :οιι:Ηοοι:οοοι::. ν: οροπ

πο. Πσω.μ.ο8.άειω·:τ. απ. 3.|ἱ›κ σου:ρ. έ· :ιό

:οι :ο ι:οοιι:ιο :.οθ:οο: ροοοοτσ::: νοι:οτ οσο:ρΙο

σ:οοιι:ο:-:ο:Μ:ι:οι:οο:ο :ο ο. ι::ίροοι:οοοο: οι: :ο

πιο. 8: ριο::.ιοοο:Έοίτο οιοιορΙο ίο:::Ιοοι:οΙ:τ σι·

8οι:::οι:σο:τ. ο ιοσο τοΐροέξι: οο:οιο: τοι:οοοΙ:: οί::

ι:::ροδι:ο;το:ροάι: απο:: οοι::ροϋτ: Ι:ι:ιοοο: , οίο

:”στο:οΙο οσο:ρΙοι::οοτι:οι 6ο ίσοσοτοοοιο!:::οώοο

ι:ο Ι:οιο:ο:ι. Ιτο τοιτοθ:οι:ο ροοοοιοοε οοΐροέτο ν::

ι:ι::ο οι: ρο:οο:ροΙ:ε :στοπ :ι.ιο:ίοι:οι:οο:ο . οσο οίο

_ ει·οι:ο ::οτ::ιοο!ιο, σ:ι::ιοτό:Γροί:τ:ο; τοΐροιίιι: :::ω

έ Βοοι:οο:ο-:οτο το απορια. ΜΙ τι:ιο:οΙο οσι::ριοε

! ιοοοιι:ο: . δ: σοσοο:οοιο::ε :οιοοοι:ο :ρί:ι:ε. Ε:

έ Τ:·:::::ι. ρσοοοι:ο τοτ:σοοι::νο:ι:οιοι:: :ο :ι:Η:Βοο..

5 ι:σσ:ο ι:οδο:τισοο,ΐοτ:ο :οι:_:οοι, :Ποιο οσο οίΪο_ιοι:- ·

° :στο ι:::ροί:::σοοο:,σοο οι: απο ι:οΒο:ι:οοοο: το:,

Μπο:[οβϋ'

ε.κσωρίω::

ιοιο, ν: ω. δ. ο... οοσο, Ποο: ιο:οίιε ρτ:οο:ρο:οο:

δ:: :οι:οσοτ:οοιο,ντ ίσοι ίοτο:ο: ροττ:οΙοε :ι.ωι.....ο.

!οε:ο οσιο:οο τοΐροθ:ο οο:ιοο: ι·οι:οοοΙ:.ι. ΟσΙΙ:8:

τι:: ο: ῇ_#. η. πρ. ο.. νο:Ισσοοοει:ο·οοοιτ:τ:σοο

δοροοοοτ: ι:οτι:ίτοι:οοο , :Ποο: ορροΠοτ οοι:ονιιΩ

:οο::σοτ:σοοι::. Ποιο ο:τριο:εο κΙΙ":.4. ρ.ο. ι·7.υκ.

.μια ο.. 5. Μπορει. νο: σο ιοτο:Π:οοοΓροοοοι:5 Οικ

|ἱι, :οσι::τ, οσωρ!ετιι :Πέφτω στο:: άι: στο: Ασσου!. έ::

.:..::ψ. η.. σ. πιο. απ. ο.. νο: ο:τ, οι:Ιροο: :οο!:οοτ:ι:ο

ι:ο|ο:·: ροκ οθ:ι:::: ρατο:τοοι:ο, οοιι:ρΙοιο δι ?στοπ

:ιοτ ροι· ει·οι:οο:: ΗΜ. :ο ο.. ά:Π. 14..ά:.φ.4.:0ποΙ.

ο.. νο: οι:οιί:σοοιο ο :ορο , οικω: ριο::::::ιοι:: σοι::

ρΙοοοοτ:οιο ορροΠοτ , ο:τ τοΙΙ: ροι· οάι:ιο ροοο:τονι

τω, οι:: ιοοτ::ο: ίο:ι::οΙ:τοι· ορροο:ιση ο:ϊοοΐοι::

Πόροι· ετοι:οι::. ο.. Εἰς:: Ποτ. :οσοι ς`οπε:::οβα ό. "· .

οπο. 940 ::2.ι:οβο:οοτ:, οι: :οίτ:5οοι:οοοι:: οι:ι:Ιτσ- 5:”_::ῖ:::`

-ι·οο:.ριοοιοτ Ει:οο:. οοοο:ΐο:·:ο :Πο Βοοοοροτο, α· '

οσο οσο ιοοιὺο: οΙΪο ι:οοο Πο: , δε:: οι:οο: :ρθω

:ι::::Βοοτ: ο:οι·:ιο: σοσ:: οσο: Με:: ίοοι. ι:οοοοι,

οι:οιο ι:ο ρστοοτιδ οΒ[0:ι:ιἔΙ5Ϊι:οἀ:τι:: οι:οι·ι:τ Μοτο

ί:ι:: οο8οοι:ι:ι:: , Βοοο σροτο οοοοίΐο:·:ο οι. οι: νο· _

οπο ροοιτοτστ:ε:οίὶ:Βοοι:οοοιο.3.Ε:ιρ:οΓεὲδ. Ποι!ϊ. Ε::3. ρ. ο. 8 6.ο:·τ.ο. ::οορσ.φω:: οι' ρεαοττω: οδτωΙσ που· δ. 96”.

ω.χω:ρα:::τοπτ:.ο νι::::ιπ:, !οοιιοπάο ο: ραπέτσκι:ο.οπο ...βη

:Η υ::·ι:α:.Ε.σσο:τι:τ οικω:: ιο: ι·Ιο ρ. οι'οι:ο::. ριοι:τ

ω:: δ6 πο:: σ:·ι::οοιιιι οι: ρσ:οοιι: οετοιοοιο; :οοσο 0ρροι:ίτστ.στ:8:οο::, οσο ρισοτ Ι::Ι::τι:οΙ: ροτίσοο

οι:Η:οτοο 11τοοι.:οιο:::Βοοι:: :σοι σ.. ροι:ι:οτο ο”. Ι:: νι οο:ι::οοτοτ οοο::οτ οι Μ. μοῦ. οι:: οί:, Π: :[

ιοτ:οκι· Πιο:ρω. Αοοοπο:ϊοο:ο :σιο:Η8:τι:ι· :Μο

|οτο , σοι:: ιάσηποοοι:οάι: :οΐοτι::οτ νο!ι:στο

£οσ:·ροοοοιστ::...Μ ἔ.ρσιοοτ:ἑ::!ι:ι! ποιοι: ρο:ΐο:

@ο τω.: :ι::ρΙ:ι:οτ. ο .τοϋ οάιι ο:ι:Βοοιο Γοροι·ο:·:

ορΠο.τι:οΙΒοίρ: οποσ:: Ηπα .ο. Μαι:: :ο οάι:οΙ:

.<Ρο.ΒΠΠ.©0 :Ποστ :οοι:οοοοι: ραιοοι:: οι:ι:ο

«Β:0.έζι:ρι:ο-ι·οο::Π:ο οσοσι:οιο ροοι:οοτ ο νσ:ι:οτοτο

οι. Χ :ο οιθ.:ο_ο,οι:οίστω: οοοοιοο:ο ι:οιι!ιιο:

·ροιίοοοι·οι, οόροτοβιοοΙ:τ:ο ειδ.ροι.ΐοι:ο:·::!το:οτσοο

οόιὸ:Φο:Μς.οπεοιίιτοιο:ιτ:. ω:: οι.. οίο.ι:ι::ιι

....ο:......... οσιορροο:·οτ οσο: τοο::ίΒοοο ο:σίι!.

ισ. -::.Πκο οι Ιο:ρ!:ιοι . ::ο:::τοιιΙο ρι·ορτ:ο οᾶἰΩι:ο

ΜΙΜπ _ Δ:0ιι.ιτο&ι:ο: ,ι:::ο ρτορι:ο οδι:οοο.ροοοοιστ::,ροι:

ΜΜ.'^“ ο.οι:.τοτ:·οι%ιι:ιιο ::οιο:ιι:· οι ι:ιοοι:ώο:ι:ίτοστ::ο

Ρ7°ΡΪἰ.Η

ι· - [ι 6-4 α, Δ >': ο

8ΜΙΗΜ ρ. ο . οι: ι :οσο ορο οετοιιοι::, οι:Πο ροοιι.:σ

".8."" _οάοοοιιοᾶοι:ι:οροοσοτοτ:ι,Α:ισιιοι:ΐοοάοι::.ι!οτ

Οι· Τηάιο.ββό.οορ.7. 11ο: οίδΒιιοοτ (οι;ι:ιο.:οο: ι::η:(οιο

._ οιιιο.........ο.:......... , ο:: οΠορο!ίιοιο:·:ο::ήψ

;Μώ ρ.οιριιιφυ μου. τ. οι·εσ :ο ρι:ροοςΜοι:::Π:οσοπ:,

ΤΜΜ ° 9580119.:Πίω1ϋπι9_οποοι:ο::τοι τ... 99ο. ω:: ίσ1ο:::

.οοιι.ιιιιβ οϋ7ϋι:οο: οοοιοιοοιι οποιοι... Μ: ν: οι:

.:..δοϊ

-βοΐαραπ:τοπ::ιι οποιοι! ::ιστωΙ:αιω ρ. πω:ϋ:οοσω.νο

ι!ο Ι: τοοτίιο: Με ι::Γρι:τοτοτ 01ο ιοο:::Εοοο οάοοΙ:ε,

8ο οσο οι:οο: ::οι::ιοο!:ο ροι·:"οοοΙ:ο, ιΙοο:::σ οσο

τοΓροοι!οιοι πω.. φοιτ/ι! σο; .ο οι: σο:ο: ρ. ο:σ:·τιιο

Ι: ροιίοοοΙ:. .Τιιο:σο:ο :ο :·;::4:ι::οτε.ι::ΐρι:τοτ σο

νιτσοι:ο'ρ. @ο «Μαη , οΙ:ίοι:ο ροοο:ιοοτ:ο ν:ιτι:ιο_

ροοοοιο ο:.οοο::τι:οσο ρο:Ϊο; :ιοσο :οιοΗ:Β:τι:.ι οι». °

:ποθ ι:ο ::ο:::τι:ο:: :_ο::ι:: :οι::ροι οπο: ρ.οάι:ο:οδο

ρασ:τιτοτ:οι:: ν:τιοτἑο: :οτοοι:οι:οιο ι:οΒοοτ των

Με., :ο οσο· Ι:σο:σ Ε: :ο ρ. :ι..ω....::, ~!~|~~

οαι:ο|: . σιιίιι :οσο οσο :ο , ο:ί: οι:οοσσ οσο: Μισο.: _. .

ροοοοι:Ροοι:ο:σι οιιοοο:ι:οιο ο. ροοο:τοοτ:οο8οοι:ο . _ .

ι:οΙ::.:οτοτ , οοοοβοι:ὸ οοΠοιο ι:ο::οτ ο ροοι:οτο Σ =
ο@ιιοΙ:_. @τοπιο [ο!ι:ιο οτ:τ:ο ρροι:οοτρω. ο::. Δ Χ

ο .:Μο:στ ι:_::Βοο:τοιο:Ι , οι: Ε. Πρι$ομ·::.ΐο:ο ω... ° τι.

τω: ο; οοΙσρριψ:::(: Βι::ρ::ο:τοι· οι: τοοιι)ομξο ΙΩή_22 ""ΪΨἑ°

ρ: ι!:,:ι::τιοιοΒοο:ο Ποσροοο(οι:ριοο:. ντ:::ι:ο: έωβη "

ο.ιιρΙιοοοι δύο. . δ: τοΙ:σι:: μι: α. ΐοοτ.ι::τοτ:.

τ ωοπο: οσι:.ο:_ο.ι:ι:οοι, Βοιιιο.ρσ:ΐο ροοι:οτι:σμ τος

ιο:ιτοι·ο ΔΝομορα.ι::ιοΜΗ Γοι.οοο:οοισ, οσο μοι.

' :Μουτ εαπ. Μπιτ = Μ:ιοιο Βειο.εωέε:ε

ΡΗ!



1η. ΧΧΧ|λ Π::ῇὲῖπ¦ο:·:κοἰἰπἔο:ἰπο 9›·ι:2ἰε. .!εἐ?ἰο Π. ισ:: τι

ΡΜ!! αφ!! πιατα!!! ΗΦ!""= Π: Μι: Ωω:: ι Με:: ρ:πτε:ιτοιάι: πιο:ι!!τε:ρε:!επετιπ:εω:!ιπε

ι!ι!πι:ε ρωιιι:.!ιε:ιωεπιο . Μια:: ιι: πιο. ν: ε: ι .π. ε!!επτιι!ιιε: εοιι!ιι!!ιτ ιπ τρίο νο!ι:πτι:ἰο ρεεει

Τ:ιάε::. εο!!ιΒιιι:: μι. πρ. π. ε:Βο ι!ι!ιιι:ε ραι

πι:. ν!τιιιτε πο:: ροτε:ιτ πεε άε ροιεπιιι ιο!ο!ιιτι

!!!ιιά :εωιττετε. Ποπ!εο. ριιει:ει ρο:επιὶἔι πο::

ροτε!! Πει:: ι1ιο:τ-ι!ε Με ρωπιτ. νι:ιιιιε :ε:ιιιττετε,

ι το:ι:,!ιοε:ι! Γε ιι:ε:ιεπτι:ιά :ει.ί!!ι :ιιιοπε ε:ειιἐ`ι, δε

ί ἰπε:ειιιὶ πιο:ι!ιιε: ρε:!ειιειιπτε. νπάε άι:ιιωάιιι
ο ι!!ιιά ορροπτο ιότι: ρεεειτο:ιε πο:: :ει:ιάιτι::,

° !εωρε: εεπ!ετιι: ιιιο:ι!ιτε: ρει!ει:ε:ι:ε , επωάι:ε

πιιἐι ιΠιιά :επιπτε:ε ροιε!! !ιπε ρπεπιτ. !ιε:ιι::0ι:·· ι άεποτ::ιπι:ε ιι:ε:!ιιιιι ι :εί:!ι :ιιιοπε ε:ειτι , 8: :πε

το: !!ά !!πε ρωπιτ. Γιε:ιπιειι:ο !!!πά τιιιτπω :ο | ε:ει:ι. ε. Νιιππιιιω άε!ὶπἱ: ίσιο:: άεποπιιοι:ε

πιιιτε:ε ρο:ε!! άεροτετιιιιι ι!ι!ι:!ιιώι Μ:: ι!ΗνΒιι ! !ι:!ιιε&ιιιιι.άοοεε νι:ἰειι::!ιι!ι ει τιτιοπε.!ιιο πρι:

:::ί

ο:άιπιτι, επι!! άεε:ειιιι, οπιπιι πιο:ιι!ιι ι:: Με πι:: ! (ιι!ι!εάι:πι άεποιιιἰπι::άειιοπ:ιπιιιοειιιι:ι ε!! ε ε:

:τι :επιιιτε:ε ι ωεάιιοτε ρι:ειιιι. !ιε:ιωειιιοι ετεπ

παρε ροιεπιιι ι!ι!ο!ιιιι, ι!!ιιά :ειιιιττε:εροτε!!ι

ι!.:Γιιιιε ρωιιιι. νἱ:τι::ε. Ιάεω ειι.ι8. ά: απο. στη.

εοφ. ε::ρ!ιειπε πιτι::ιπ: ιιι!:ι!ὶειτ!οπἰ:, ω: , ε!!!

ειπιπάιω νοΙππτιιτι: ιπιπιιιτι:ιοπει:: ι :μια πει!

ποπ ροτε!! ι!ι!οι:ε ρι·ορ:ιι νοΙιιιιιιιτιε εοορειιιιιοε

πε :πιω πει:: ρ:ορ:ιο ιι&ι: ιιιετ!ι Η:: ε! Πει: . 88

εοπι:ε:!_ι ιά ε:ειιι::ιω ι πι: ρ:ορ:ιο ιι!!ι: εοπι:ε:τι

άε!πει ιά Πει:πι . δ: ιι:ε::ι ι ε:ειιιιι:ι. Ε: :πιο εσ7ρ.

άοεετ, ιιι!!!!!ειιιοπεω πο:: εοωρ!ε:ιιο!`ςιιε πι:

Βρε:: ι:!ιιτ:ή. Ε: ει! πι. ώ· στ. .ι.εοι·ρ. ιι!!ε:ιτ, των

`!ιτιοπεπι Με:: ι:οιτ:ιι άε πεεε!Βιιιε :ειιιιι:ι ιά πι·

!!ι!!ε. ρεεειτο:ι:.Ωι:ω οπιπἰι ἰωρο:τιπτ πεεε!!!:ι·

:επι !ἱωρΙιειτει· :ποσά .π. :ει:ι:ι:ιτι:: ν: εοπιρ!εε·

πιεπιιιιιι !ι:!!ι!ιε. :ειιιι!ι·ἰτιι: ντι:ιτε8:ιπ: !ο:ωιω

:ι:!!ι!ιε. ιε ρ:οιπάε ε!!επιιι!ι:ε: , τιοτι Με ἰπ:ε8:ι

ίπποι πεειι:!: ἱπιερε: ε!!ει3:ι:: !ο:ιιιι!ἰ.: !ιιοετ!.

Ιάεπι άοεετ 3. εσπ:Μ8::::. τη. 158. ι

μ. ·Ρ:ο!ι. 4. Ρεεειιιιω !ιι!ιιτπι!ε ε!! πιστά:: ιιιε:

κωτΪκττ· Πο ι Πεο , 8: εοπιιε:!ιο ιά ε:ει:ι::ιπι !!ει::ιάιιι!ε

"' ε!! ιάι:ι!ιε; ει:πι !ιιΒιιι:ιΙε !ἱτ ιρ!ιιιιι ι&ιιι!ε πιο

έέά·.8··· :ι!ιτε:ρε:!ει:ει·ιπ:: ἱπιρἱιει: ιι::επι , πιοιτιιι!ε :ε

2706Δ!" έπι- :πἱ:τἱ, πο:: !ι:!ι!ι:ι πιο:ι!! ιιιε:!ὶοπε ὰ Πεο,8τ εσπ

Ρ“ΗΜι Ε· ι:ε:ι!οιιε :ά ε:ειιιι:ιπ:,!ειι ποπ !ι:!ι!ιιι :ιτιοπε €089

!"'6"· πιι!ι !ρΠιι: ι πο:: ε!!ετ .π. πο! :ειιιιτιε:ειιι:ιε!Τετ.

ειιιι ρε:!ειιε:ι:ετ ι:ιο:ιΙιτ ιιιε:!ιο δ: εοπιιει·πο ι!!ι:

!εά ιιιιρ!ιει:, Μπι: πιο:ι!επι επε:!!οπεπι ι Πεο,δ6

εοπι:ε:!!οπεπι ιά ει·ιτι::ιιω ωιιι ι!ι!ειιιε ρ:ορ:ιο

ιᾶι: :ετ:ιιθ:ι:ιιιο ρεεειτο:!τι: πεε .π. πισω:: ιι:ε:

!ἰο 8: εοππε:!ἱο ε!!επτ!ι!!ιε: ρεπάε: ι !ι!:ε:ο ι&ι:

ρ:ιειε:ιτο ε:ειιιι:πι , ἰπιὸ ε!! ω!! ρ:πιε:ιτι:: ιᾶι::

πιο:ιΙιτε: ρε:!ει:ε:ιπ:,άεποωιπιπι ΗΜ:: ρεεειτ:ι

εεπι. Ηιε ιιιτεπι το!!! πο:: ροτε!! ιι Με: Πεο :ιιιιιι

Πει:: πεε ρε: !ι:ιιω !ιοε:ιιω ιθ:ι:π: . πει: ρε: ιππι

!!οπεω ρ!ιν!!επ ιιιιι!ιιιι!ε ε!!!εε:ε ρο:ε!! , ν: !ι!:ε:

ιι&ι:: ρ:αιε:ιτιιε ρεεειτι άε!ἱπι: πιο:ι!ιτε: άερεπ

άετε ι νο!ιιπτιτε ρεεει:ο:ιε. ει: τιωάιιι πεεε!!ι:ιο

άεποπιιιιιι ιΠιιω ρεεειτοι·εω ι . επι:: !ιι!›ειιι πω.

πει:: νοΙι:πτι:ιε ιιιε:!ὶοπιι ι Πεο , δ: εοπι:ε:!ιοπιε

ιά ε:ειτιι:ιπι, ιε ρ:οιπάε :ιτιοπεπι ρεεει:ι.Νεω

ρε Πει:: πειιι:ε ρε: !·ιιιιπι !ιοε:ιιιιι ιάι:ιιι η πειιι:ε

ρε: ιπίιι!ιοπεω ρ!ιν!ιεω τιπι!ιιιτιε :ο!!ε:ε ροτε!!

:ιιἱοπεπι νο!ι:π:ι:ιῇ ιο ιι':!ι: !ι!ιε:ο ρ:ατε:ιτο με·

ει:: πιο:ι!ιτε: ρε:!ει:ε:ιπτε:τιιιιι επι:: :ιτἰο νοΙι::ι

τι:ή ε!!επτ!ι!ιιε: ρεπάει: ι νο!ιιιιτιιε . το!!! ποπ

ροιε!! , π:π ιο ιρει νο!ιι:ιτι:ε ρε: εοπι:ι:ιι:ω

ιάιιω :ετ:ιι$ιτιι:ιιω ιρ!ιιιι:εί:π:.π.ιάι:: μετε

πω: ρεεειιι άε!!πει·ε ποπ ρο!Βι :ο :ιιιοπε πιο:ι!ιε

ιπε:!ἱοπι: ι Πεο ,τ 8: εοπιιε:!ιοο!ε ιά ε:ειιιι:ιω,

πι!! άεϋπι: :τι :ιτἱοπε ιι$ι:: Ιι!σε:ι ωο:ιΙιτε: άε

ρεπάεπτιι ι νο!ι:πτιτε ε:ειιι; ει: :πιέπε ω: !ιιε :ι

τιοπε άε!!πε:ε ποπ ρο!!!ι, πι!! ορρο!:το ιθι: :ει:ι

&ιτιιιο , άε!ιπετε ποπ ροτε:ιτ ιιι τιτιοπε ρεεειιι

πιθ ρ:ορι·ιο ιι!!ι: :ει:ιάιτιιιο ρεεει:ο:ιε.

38·- Οοπ5:. τ. ε!!ο,ρο!!ιτ ι ρεεειτο, ιο!ςιιε ι&ι: το·

σ"!!!""° '° τ:ιᾶι:ιιιο,ιιι!`ε::ι πισω σε ο!!επίι εοπιι·ι Πει:πι,

πεε ποπ πιοιτιιι!ιε ιι:ε:!!0 ιο εοάεπι ι ειπα ωοθ

Μ: ιο ρ:ιιιιτιοπε 8:ιτιο !·ιε!οιιιιι!ιε; ιπιρο!!!!ιι!ε τι

πιεπ ε!! , ιο!πιιειάιι ι·ει:ιθ:ι:!ι:ο , ιιι!ε!:ιιιιο:ι

!επι ιιιιε:!ιοπεπι ι :ειᾶι :ιτιοπε ε:ειτι , απο: πιε

άιιπτε ι:ιο:ιΙεπι ιιιετ!!οπεπι ι :ειᾶι :ιτιο:ιε :πεπι

Η·

:ΜΜΜ

@πιο :άι

νε"ιν86·

ω”.

57·

θιι:είο:ωι!ισίο:ωα: πεε ροιε!! Με νι:ιιπ ιπιιιφ

:ιιι!!ο:::ιι, επι:: Π: ιρ!ι ?στοπ επι:: ιε!ρεᾶιι ιι!

!ιι!:ιεάιιω: ιιιιιρε:!ει:ε:ιπιε απ:: :ε!ρεάι: , πο::

νι:ιι:ι:: εΠειΒιιε,πεε άεππω!πιτιο:ε:Βο πι:πιιιιιιιι

άε!ἱπἱτ ρ:ειειιτιιι ιᾶι:: ρεεειιἱ άειιοπιιπι:ε !ιι!ιιει

&ιΐπι ρεεει:ιο:ειπ . άοιιεε νι:ιειι:: πι ει :ιιιοπε,

Πιο πι:ι !”ιι!ιιεᾶι:πι ρεεειιο:εωάεποπιιπι:. Ακμή

:ιιιρο!!!!ιιΙε ε!! , ιΠιιω νι:ἱι:ι Μ: ει :ιτιοπε , !ιι!ι

πιιιρεεειιο:εω άεποπιιπιτ,ιο!ιιι:ε ιιΕ!ι: ι·ει:ιι3:ι

:πιο ρεεει:ο:ι: :ιάι:ε .π. ρ:ιειε:ιτιιτ ρεεειιι άεπο

πιιπι: !ιι!πεθι:ι:: ρεεειτο:επι ρ:πει:ε,οιιι πισω!!

τε: ρε:!ειιει·ιτ ν: νοΙππτι:ιιι:ιρ!ιιι: : Πει:: .π. άο

ποι:ι!πιτ !ιι!ιιεάι:πι ιᾶι: ρεεειιε,πι:δ ε!! νο!ι:πτιε

πι:: ρεεειτο:!: ιθ:ι: εει!!επι : :τι ιάεπι ιᾶι:ε άεπο··

ιπ!πιτ !ιι!ι!εδ:ι:πι !ιιοι:ιιι!ιιε: ρεεει:ο:επι, ειιιιιε!!

“Με νο!ιιπ:ι:ιι:: εἱιι!άεπι !ιι!ιιτιι ρε:!ει:ε:ιπε.

Ε:Βο !ἱει:τ !ωρο!!!!ιι!ε ε!!,ιιιιιπ ρεεει:ι:ιπ ιάιι επ

ι!!επε άεποιιιἱπετ !ιιο!εθ:ι:::ι ιελιι ρεεει:ε, πἱ!ἰ τι»

Η: ιθ:ιιε άε!!πιι ε!!! νο!ιιπτι:ἱι:ειρ!ἱ ρεεειτο:!: :τι

!ωρο!Ε!ιι!ε επ: , πω:: ρεεειτι:πι πω:: ρει·Π:ιιε·

πι:: άεποπιίπετ !ι:!›ιεᾶι:πι ρειειτο:ειπ , πἱ!ἰ ιιΠι

ι&ιι: άε!!ιιι:ε!!ε νο!ι:πτι:ιι:: Ειι!ιιτπι!ι:ε: ε!άετ:ι

ρεεειτο:ιι Νεπιιιτ ιπτεπι άε!ιπε:ε,ιο!πιιε ρ:ορ:ιο

ιάι: :εττι&ιτιιιο ι ι:ιιιιι νοΙππ:ι:ιιιπι !ιι!ιιιιιι!ε -

ρεπάετ τιπιίιω πιο:ι!ιτε: ι !_ο!ι νο!ι:πιιτε ε:ειτι.

3. Ηι!ιιτι:ιΙε πο:: εοιι!!!!ιτ !ο:ωι!ιτε: :τι ι&ι: ρ:ο- σο.

:ε:ιτο ποιιάιιπι :επιι!!ο, !εά απ:: ίο:πιι!ιιε:ιπ 0°,.ρ· δ!

ιι!!ι: ρ:ωτε:!ιο ποπάι:πι :ε::ιἔιτο: ι!ιοι:ι:ἱ !ετιιιε

:ετι:: !ιι!ιιτι:ι!ε άεποπιιπιτε !ιι!:ιε&ιιπι ρεεει:οι

:επιάερεπάεπτε: ὅ πο:: :εω!Πιοπε Πει :ποσά ω

πιο: ε!! πω: .π. ιπάερεπάεπτε: ι ποπ :εωι!!!οπε

Πει !ιι!ιετ , οπιάιιιιιά :ειιι:ι:ιτι:: ιά ι·ιιἰοπεπι ρ.

!ιι!ιιιιιι!ιη :τι ἰπάερεπάεπιει· ι πο:: :ειιιι!!!οπε

Πει άεποιιιἱπιτ !ιιοιεᾶιιω ρεεειτο:εω.: ποπ επιπι

ἰάεὸ!ο:πιι!!ιε: Ιιοπιο ε!! ρεεειτο: , οιιιι Πει:: τ!!!

ρεεειιι:::ι ποπ :εωιι:ιτ, !εά :μπι ιρ!ε !ιοπιο πι..!

ι!!ι:πι πιιΙπω ιπο:.ι!ιτε: ι !ε άερεπάεπτεπι πο::

:ετ:ιάιτιιπι. Πειιω .π. ιιοτι :εωι:ιε:ε ρεεειιιιω,

!`ιιρροπἰ: ρεεειτι:πι ἰπάερεπάεπτε: ι πο:: πω!!

!!οπε :εἰιπ·ι !ι:ρροπιτι:: ιο:εεεάεπτε: ιά ποπ τε·

ι::ι!!!0πεω Πει. 8επιιε!ι ρ:ο!ι. άερεπάεπτε: ιο ει::

ρεεει:ιιπι άεποπιιπιτ ρεεειιοι·επι , !ἱπε :πιο ποπ

άεποπιιπι:ε: ρεεειιο:ει::, !εά Με ποπ :ε:ιιι!!!οπε

Πει ιιΕ!ιιι ρ:ιειε:ιιιιε πο:: άεποωἱπιτετ ρε: ιάι:ε:!:
. . Ε!!

!ιι!ιιεᾶπω ρεεειτο:εω:ε:8ο. 4. !ωρ!ιει: , ν: νε! ο(ΜΜ,_ε

πιε:ιιιιω. :μισά !.ιιιτ ωειιπι. εε!!ε: ε!!ε π:ει:ω.

ι!ι!!ιιιε !ι!ιε:ι νοΙιιπ:ι:ε πιει; νε! ιιιιὸά πιε:ἱ:ι:πι

πι: ωειιπι , ιο!ιιι:ε !ι!ιε:ο εοπ!επ!ι: απο. Πρ::

ιωρ!ιειτ . ντ ρεεειτιιω . ειι:οά πι: ιιιει:ιπ , εε!!ετ

ε!!! πιειιω, ι!ι!ιιιιε !ι!ιε:έι νο!ι:π:ιτε πιει. (Η

Ρ:ο!ι.ι·.$ι ρο!!ετ Πει:: :επιιιτε:ε !ιι!ιιιιιι!ε Λιβ Ρω- ω,

ηι:ε ιιί!ι: τε::ιάιτιο ρεεει:ο:ιε, ρο!!ετ ειιιπι :ε- .!"Μ ' ι

πιιτ:ε:ε ι6!ιιι!ε ρ πιιπεπτε ι&ιιι!ι άερεπάεπτιι

ιάί:: ρεεειτι ι νοΙιιππιτε ρεεειτο:ι:: $ει:ιιιεΙ. Ρ!'0Πο

πο:: ιάεὸ ρε: ιάιιει!. Πει:: :ει:ιιιιετε ροκ!! !ιι!ιι- ρ

:ι:ι!ε. ιιιιιι τοΠε:ε ρο:ε!!ιρ!ιπι πιο:ι!επι άερετιι- Με!" Μ:

άεπιιιπ: !ιι!ιιιι:ι!ιε ι νο!ι:πιι:ε ρεεειτο:!ειωπιε- μ!

:πιει !εά :μπι ρο:ιε:ε ροτε!! !οι·ωιω, :μια 2:10!

ι:ι!επ:ε: τι!επι πιο:ι!επι άερεπάεπιιιι1: το!!ι:. πο;
ε!! ει·ιιιι !ιι!ιιιιιι!ι: εο!!ιτι ρεεειτο:ιειτ ι!!εάι: Δ

Π!! τε πιιι:επάι ρεεειιιιπ::διά ροτε!! Πει:: 8:ιτιιι::

επι::

Θήκη: οι



σ-·τυτἶ·πή·ομ·

ο.: Φο». ατ:τ:ττ2. το τ7ΐΕ·τέϊ'αβτωοΐέπος2τέαό ττωε....ωτ:ττ

Μ;,,,,ρ,. ευω οοτ·]εω οῖἴοᾶυ :οωἱ::οοτΗ ρ. οάυοΙο οοοίο:

τω.τ..ω- το 26:11 ροεοοοο , οοο τοΠοττόο τωωοτΙιο:ο ωστο

[Μ.

τη.

Πτυιβω.

Ροβτ Ποια

νεωἰπετε

'Σ.

6'ωποδ τ.

|οω όοροοόοιττοιω εάθε ροεεειο ο νοΙοοωτο, Με

:ττοτυω ροοοοτἱο Γοτιοετο, ουκ απο ωουἱυα!οο:οτ

πάτο:: οτεο οοάοω ωοάο τοωτττοτο ρο:οτἰ: :τάσει

Ϊε,=οοο :ο!τοοτίο ίωωοάτο:οτο ο·οροοόοο:τοω-ωο9

το!εω οδ2:υττΠε ο νοΙιτο:εττο ροεετι:οττε , Κο :εο::1ω

Ροοοοδο τοτυπω. :τυο ἴοὶἰτω πουττιοΙοο:ο: :Παω
τοἱ>Ϊε:.¦Μ,ιἰοτρ:οτ›. τωωεότειτο τὶοροοἀοοτἰε ωο

τοΗτ ΙἰΒοτἰ εάοε ὰ νοΙυοτε:οετοτττο , οΙΤοοτοιΠτοτ

βοοΒΡο: το ωοτο!τ·τοΐοοάο οά:οττττΙ νοΙοοοι:οτο

ετοο:εω, ν: Ρτἱοεἰβἱυω ττωωτοττ,οτ τοΐροάυε

τω” οοουἰ: , του ορρου:ο εδω Μοτο το:τοάο:τυο

οἰυἴτΪοω νοΙυο:τιιτε; τω.. είπω τοΙΙτάουοοτ το 8οοοε

ὶ·ο εουθο τοτωεΙἰε , 8: νοττΈστωε οοττυοτι: τοΙΙτ του
ο Μο.: ΑΒ Με, το:: οτ Ϊοτω:ι!ἰ:οτ ορροοτιτυο: ευτυ

:τῇυο οοτ:τυο:τ: :στοπ τοτωο!ττοτ ο!τοτἱ ορροοἰ , του

ίὶ: Πιο οοάοω Βοοετο ευω Με, οοορο:οττ: Ροεεο·

:υτο, φακοί: τοπικ ωοτοΙο, τοτωεΙττοτ τοΠι ε. ετα.

το ,Δ ου2 οίο Ϊ0:τ118 ρυνιΈετι : ρτοἱοὸοουοτ 8:°ο:ἱ4

Έο:ιοοοτ: τοοτοΗε ἀεΡοοἀεο:ἰε ο8:υ: ροεεο:τ ἐ νοϊ

]υοτα:ο. Μτοοτ ρτου. τουΙ:τ οπο. Ϊοο:. εοοεοόυο:,

ΡοΠε Πευω σάιτ ροεο2ο:τ τοτυονοετοετο:τοω: ετ·

8ο ροτοττ: τΙ!εω·ττιτυοόοτο οκ οποιο ι·εωττ:οοτ·Ιτ

οοο ί`υΒΙ›ιω τωωοάτατέι όοροοάοο:οΐι ωοτο!τ εᾶυε

τ.
Ι 

οο:ἰ:τιε ροεοετἰ ε&υαΠ:οτ τοφυτο:υτ νοΙυοοπἱ,

ουο:οουε ΜΒΜ νοΙυοοιττο: ροτίουοτει: το τ!!ε:ίοο!ετι

τοουε ο:τττω ρττοτοτἰτυε Μάο: ρεεεεττ οεϋἰτυοἰἰτε:

τωρυ:οτυτ νοΙυο:οτί , τ]υο:εου5 τοΙοω ε&υ8 Μοτο:

νοΙυοτεττο ροτίουετο: το νοΙυο:ο:ο: 8οτὶ Μουτ; το..

τοτυοΠ νο!υο:αττο οοο ΐυοΙο:ο, ρο:οίΙ ροτ ετΙοετίζ

τοωτ::τ ΜΜ:υεΙο: οτεο πιω: νοΙυο:τιττο οοο οι·

Μοτο , τοωτ::ί ε:3:υττΙο. νοε!ο το! ατευ. εοοεετ!. Μ·

οποττυο!τ ουΙΙαω άουτυοοοεω οΠο ίστωοτο ρ:175-,

απο; οοί:τυοοάο ::.τωοο οί: τοτωο ωοτο!τη ουδ

οοο οθ:υ ροεεετοΉε :ΜΜΜ ορο ροτοί:- . . ι.,

Πάει.: 3. 8ἱ ΙΗ:οτ·ο ευοτίὶο ὰ Ποο , δ: εοουοτίἱο

:το ετοοευτεω οίΪοτ το ροοεο:οτο ΒτοτΙ:τωοοτυτο , ν:

αυτή: τ!ειωοε το ροεεε:οτο (οουυτο , οπου: ΠΠ ευΙ-η

° ΜΙΒ, ώ ίυΒΙοτο , οοΠοτοο: τον.: τΙ:τωοεοίΐε_ροε

εε:οτἰ ευΙρεΒἰ!ἱ-ο: ()οοΓοττυοοε ο:: τ.ιτυο, ο:Πτυο

.ο.οἔι μι· εοο:ττ:τοοοω ΓουΙο:5 , τοωοοοο: Ροεεω

το:: ευ!ροϋτΙττο οΙἰοουἱ ροΠο: ροεεο:οτ Μέ ΕΟΠ:ήη

:τοπ τυί:τΒεσττ. τ. ουτε οετοουε τυο: ευ!ΡοϋΠτε,

ουτιτοου: ίυο:νο!υοτειτοι: (οτὶ το::οᾶο:ἔιουοτΕοτιο

οΠεο , δ: εοουετοοοο στ! οτοο:υτοε Ρετ εου:τί:το

οπο, οοο ίυο: εωρΠοε νοΙοο:ατοι. α. ΐυΒΙε:ο τυο

όπωοο:ο :οΙΙυο:υτ τοίροότυετο οοίοοτΙε:τ: Μ! ο:ἔ

Ϊοοἴε Ποἰ, τοτωττ.ί:τε, δε οποιοι οοἰω2 τω.: τετρα

τυοιδΜ:οτεο. Χάο. οο8.ίοττυοΙ. Μ τ. ρτοΒ. Με.

6.·

›

67.

-ωτοοτ. ΠιτρΙου :μωρο νοΙυο:οτἰυω τ:ΜΜοΒ. το 2:ξΙ";.2”

.Γ

:πρωτα ε!τοτυω εουίεΙο δε οθετο:, :τοσο τω: οοο ἱη"“"".

Ετοεεε:τ ὰ νοΙυοτετο.ν:οοίω 8:τι:οι Ρετ ετ!υοτί- το

τοἱτ:ο: ροοοει:υτο:, οοο οί: οοεοΠο, ν:ττοωοάτοτο

τοΗτιτυτ ωοτο!τε όοοοοόεοττο ξιάυε οοεεο:ἰ ὁ νο

]υιι:ο:οτ δε οκ τοτε ρεττο :Ρο εοΠεττε οτωτΕοαυτο

νωἰττοοτ1ῇ Ροςς;"ττω , ΓςωΡ"· ραΜγ(οσω Με- ·Βεοεί:οτ :ττο:ίτω τοττεᾶοτυ: ρτίυε νοΙυο:εττυω.

θυτο ίοτωει!οω τοωἰ::οοὁἰ ροεετι:υτο: οτεο εοΗετε ΡϊΪπψΦ να ἰΗ°©!78ᾶ9ΒἰΙΦ ἐ ΡΦ003:0:0290Βι Μου::

υιά11Ρεεεεο:τεεωί:τε:ο&υειε, Μοτο οοο ἴυοΙοτἔ`ι @να ν0!υο:οτἰυ-ω ο. είδετιεττοτ το:το&ετο ρττωττω

ωοττιΙτ τ!οροοόοο:τέιο&υοΙτ οᾶίιε ροεεε:ἱ ὲνο!υο· Ι 9”οω °α"ΜώΦω τ €102ἰ0ϊϋΪἰϊ τ ΡῖοΪ0ἀ©ΪΙΙϋἀ

:απο δτευ: .ο. ΐοτοιοο: ΜΒττυοΙττόορεοοοο:Μ ωο- ' @ΟΨΗ 01%!" ἰΓΝϊϊΘᾶΉϋΦ ο δ( ©8υῇϊΪϋϋΦὸ2Π1··

του: Μ: οτα:οττ:τ ὰ νοΙυοκατο το ο. τοιοττυοΙτ :τον ΒΪ›ΦΝΠΝΪΪΝ ΦΙΦΜΙω ΠΟΠ ":ΡΜ“ω"“: δ( πω; Επι·

ίο!πιΒο: οάυοΙο ό.οροοοοο:τε ωοτο!τω&ί)ε Ρττττέ οετουΙροοϋο οοεεε:οτὶ,οοουὸΗ ν: εου(:Η:τορετο

[οο:τε ὰ νοΙυο:ετο το ο. εᾶυοιἱ: ετΒο1ΐεο:ι|Ιοττ:ο- 'ΜΙΒ ΦΝΙ10"0Π Θ!) ἰΡΓΟΡΙΒΗΙ[ΠΦ ξ 8ϋ Ψ'ΟΜ!ΗΠ- εἰ·

ωοάοτο οοο οπο”. ο ρ. οετοττικτΙι , «Ποτε ΜΜ- ευτοτο:ΗΜ τ1ηττττω νοτυο:σΠε οϋἴεἰϋὸεϊνϊ. 9020·

οι: αιτία άοοτοττ:οττοοωοτυω . οοο ροεεε:υω το

Μ: ο:*.ουοΙο. Ιετ:υ: ροπή: Βοοε·τοοοττοτο ττ&τωο, Υ Φιν το Ηϋοτωυοτὶἰουνδε σοουο:Βοοο Ροεε4:0:τ5

μ τυΙττοτΙ:ο:υω :ττοτυω ωοτο!ο δ: τοοέδεακ,ουο ίοοί- .

Ε:τωφΙαπ

ΜΜΜ.:

τιποτε τοωτ::τ μπεί:: Ρετ ίστωεωτυο:ίτω ε:ουτυο

Ιοο:οω: τα: οοο ίοοΙο:ἑὶωωοὸἱοτἑοἑιὁοω ωοτοΙτ=

ὁοοοοὸοο:ὶἑιὲ ρ. τίθυαΙτ , Μουτ: εᾶυε!ο ποιού

Ρο:οί: ροτ ΪοΙατοἔοτωαω πουτυοΙοο:οιο.

ΠοοΗτεο. ροτ οἀοοτἴ. τω. Ρο:οί:Που: ροεοο

τυω τοω:::ετο , :Λίτρο ρτορττο ε&υτο:το&εττυο

ροεεε:οττε , :μοι μετά: :τοπιο τοωἱ:το:ο ο!ΐοοίεω ,

ΠΕΠ .το :τΠο τΙΜτττω,σΒίουο ρ:ορτίο εδω οπεοόοο

:Β.Αιουτ ρο:οίὶ Μοτο οοο ΙοΙττω :εωἱ::οτοοίΪοτΜ

Παω τοιοττυοΙοτο,ίοό Μοτο ο&υττΙοτο εΙ:ετἱυε οοο::

ἀεο:ἱε, ειοΐουο ρτορτἰο τιάυ ΠΠυ5.

Πα:: :.Ροτοί: Που: τοΙΙοτο ρ. ττάυο!ο , οΒίουο

ρ:οΡτἱ0 .του το:τα&οτίυο ροεεε:οττε;ΐε.ΐυίροο··έ

άοο:!ο εοοευτΪυτο εοοἴοτυε:ἱυυω οτ'έΕυε ροεεει:τ:

οτεο οποια: Βοβττυο!ο. Χάο. τΠΠ:. εο:οε. ρο:οΠ:.

 

Πειτε :οΠοτο τιθτυοΙο , τιο!ττοο ρτοΡ:ἱο .του τοττε-,

:υωιοε ροίὶοὲ τοτττιάεττο: ίυοω νοΙυοτοτοω , ίοω

μι· ειΒΓετΙΒο οπου: τοτιοοτο: ν: ωοευ!τι εοτροτἰε,

ο:: ρττοττ νο!υο:οτο τττο:ττιότττοτ!τ Γοουυ:ε. νοτΙο Η

:τοτε οπου: οΜετίΠο,Βευ: οί: οίΐ-οοτυε ροεεοτἰ,οίἶο:

τοτωοΙο ρεεε. ωουοτε:ροεεοτυ ουειο:Πο :Πει ωτ

τοουΙοετο οό τοίτιτυοτο:τττ. @οι ιεττυτ :οποτε ετοί

ωοτ, οΠ:οοΐει Ποτ, οτυττῇυο τοιωτοτττε Γυο:Γοτωτιτο
Π οοο. υέτουτοεο6:το οοετι:οτοοιττ ουενοΙυ:α

Ρ

:το τττο:τεεΕσωτ ία; οσοι, ίεωροτ ωπιτοο:ευΙΡώτ

Μ, όοοοο ο Ποο :οΠοο:υτ μι· τοΐυΠοοοω 8το:ἱα.

Νοττυο οπο, ουὸά Που: ρο:οίὶ Που: :οΠοτο

νουω νοΙυο:οττυω . το: 8: ττΙ:οτυω , Με ρτοΡτἰο

πάω ροεοειτοττε: Πειτε .ο.οοο :ο!Η: Ρττωυω.νο

|υο:ετἰυ:11 :Σ ροεοτι:οτο Ιοευο:Ητω ωοτοΙεω οο

ροοάοο:τοω,ττυπω οοΒο: στο ΠΜ, ΐετὶ Μοτο Βουτι

εΗτω οΒοέ:υε , ουσ: εουΓουτ: το ροοετοοτε:ττυοά

6$.

ᾶε:ἱυο ροεεε:οττε, τοτωοΙττοτ, οοεο: ωοτοτἰοἱἱτοτ, Ϊ εί:, :ο!!οτο πω:: ΪοΙἰιω ν: εευθιω,οοο ν: εᾶυω Π·

εοοεοάο. :Μο οετοοΙο τ.τττοοε ωε:οτἰ:ιΙΙεοο:ἰτο:ἰε 1 οοτυω ρεεε:τ:οτο:Πε .ο.:οΗτ:υτώ ἱρΪο ροεεειτοτο.

ρωοοε ροοτ1ο: ὰ Ποο: Βεβττυο!ο νοτὸ οοο ρον-' Λο ο. ρτοο.εοοεοτὶ. ωοτοτ. ουττοόο τυοόπω. σε.

Με, οοο ωοττοττοτ ροο:!ετ ο Ποο, Κο “Μοτο Ι στ·Μουο:οτο!!ττυτ. Πα:ετίιω υτ!οουε:υωτυοάσω.

ωοτεὶἰ:οτἑ νοΙυο:ε:οετοεττΞ. · ροεεε:τ οοο οί! τοοτυω νοΙυοτοτιυω ωοτοΙο το

27π·στ ε. :Με τρίο, ουὸά Πουε ἱοΕυοὸἶΕ ετε:ζτιω τ ττεάαοτΙο , ω! ο:οιω εττυωο, ουο:! τοττοετοττ οοο

ο:: οΙΐοεξυ τεωὶ:τοο:Η ροοε.ουω , οτιοἰτυοΙο τοπιο- ροτοΗ58ε εοοίοουοο:οτ οοε τοίοοᾶυτ το οο :Βοοε

τττοτ; ουτε: ουΠυτο ο«Βο:οίίε τοοΙο, ουοό οοί:τυτ Π, είται ΠΠ οοο:ο!!ττο:υτ , τοϋ ΐτι::σΙστο τυο:!εωοο

θώκο: ,ί-οτὶ ΓοΙυω Μοτο: , όοτο σάιτ Ϊυἰ:. Α: οοο έ :οττόποτυοιτο.

Με ἰρίο , τ1υὸό Ποι18 τοτυοτΠτ Βοτοτο ο: Μοτο; Π 1 ε ο 3. »πιο το:τεᾶο:ἱυο: , φοτο ετοτἱε ει: 48:.:.;

τοτοὶ::οοτΙτ ροοευτυοι, οάυοΙο τοτοἰ:τὶτυτ,τ1υἰο οο- τ οπο: ροεεειτοττο τοουἰτἱ:, ν: :Ποιο τοι:τωτ , οοο οοετωτ

τω: οπο :οοο , φωτ! όοί:τυι όοοο:. 8οτὶ εοτπ:ἑ τ. ' οοεοΙΒοοοίοεοοτττττο, το.: ἴοΗἰεἰ:ατττΞ:Ιο ΐυροτ- του. »το

ροΠο: Που: τοΐυοόοτο 8τιττοω εδω Ροοοεοτἱο:: Σ τω. αυτ” ἴυΒὶοἰοοε οτιτυτο!τε. Ρττωο ροκ εοο- "'"$"Θ

μι:: οωἰΠἱοοο : :τυο εστι: ουΠο άοί:τυοο:!ο οπο: Μ: ω: το. ό· δ. δοευοτδει 'ποὺ. ο::τττἰο, νοΙ τοο
“Μ”

ρονίται οο:ἱ:τιε ροεετι:ἰ: το: ρτοἰοτ!ο οο οΜυ,τοωττττ τ:ττ:το οοτυ:.:Ιτε οοο ἴυίἱἱοἱοο:οττο:τοέὶετ ρεεεει:υω

ΡοΓίε: Ροεοτι:υτο ο&υ ροοτοο:ἱ. ο. τετοιο:: ΡονΠεο ἱο Με ἄστυ εοωωἰίἴυω: του:: ρτα:οτ ευετ-Ποοοω

. ο οοο



Φο] 1(ΧΚΜ Βι·ιβόΐιώνΜάπεζο:ισο @κατά .ί'σό?. Π. μ;

σε" πστπι·ιιιι , ιπειιιιΠτ ιιιιστί.ι9οσπιέιΒιισ ΐιιρσι- | ρσσεστο οποιο ειπε ιοιιΙιτι:ιιο ρήπειρο]σω, Ποστ-

που οπο: μι· πιιτπτσισιο σᾶιιτο ποπ τσττπᾶστπτἱ

άπο οσπτισ Γι: σιτισιισοτ Ντιπ ίπ πιο τοτιοιιισ οποιο

οπο:: οποσ! στι όστσίτιιτιο ρσιζεστι , οιιετσπιιε πι

εοπτικι Μεσοι πιιτπι·ιιισοι, 8τ Όσοι:: ποσοι ιισιπιιιι,Δ

νσΙ σ6ττιι ποσο αΙιοιιοτι οστιιτιιΙι πιτιοιισ πιστοτιιιο.

π. Νσσ πιει ροιστ , ιιι εοπτιιτιοπσ ιιιιτιιιιιΙι νιιτπισ

σοπτιπσιι ιτιιιτἰοπσιο ίιιρσι·οειτ. στ." ιιι ιιιοοισ π.

μπω. Όσινιιτιιτσ σοπιιπστιιι· ίοι·ωιιιισάστσΜιιο

μσεσιι: ποιο οοπ ροτείὶ ιιι ιι&ιι ιοί-στιοι·ισ πισω,

Ιισστ Γιιρι·σιοο ιο σο οιάιοσ , εοπιιπσιι σάπεο.ιπι

Με Γπρσι·ιοι·ιε, ιισστ ιοΒιοπε ιο τοϋ οι·πιτισ. Νσσ σίι:

μ: :πιο ι!ε ιιιΙσθ:ιοπσ ΐπρσι·πιτ. Όσι: :μια ποιο πι

οι·τιιοισ ΐπρσιιιιιτιιι·. ιο σοήιισ οτόιοσ ΐπρτσπισ.ρο·

πιτ νιτιπισ σοπιιιιστσ τοποοΙσιο ·πστσίτιιιιοπσιο

μσσιιτι, οπο: σίτ σιπίπσιο οι·ιιιπιε σοι:: Με, πιτιτιστ

ειπε σοοσιο ιοοτιιιο €Οπωι, οπο σίτοοπιτιισιπ

. τι. σι·σιιτιι.Ήια:: πσσ .πωσ (πρσιπιτ. Γιιιἱἱεἱσπτσι ισ

Ι)"" τι·ιι&:ιτρσσειιτπιο , σίιιο ποπ ι·στοιάστ ειπα νι ιστο

1ι#ρ_ Ιπιο Πσι, Μ! ντ ιοιιΙπιο ρσσειιτοιιιι. Βετο πσσ. ιιο

τσε. πό ρι·οΒ. πιω . στττιτιοοσιο τστισέτσισ μεσα

τιιιο νι πωπω τω. ποο τοι·ιοαΙιτσι·,ιιπισ τιμώσ

Βστ ειπα ριο ι:ποτιπο;ισι! ιοστσι·ιιιΙιτσι.οπισ Γιιιισιο

Βιοστ ιΠπό ριο ορισθ:οινσισ σιιιπ:ιιρισσσστοι· ρστ "ο

τι·ιτιοιισιο ιετιπᾶιιτ ποιοσιπιπ σ!! ιο ρσεσστο, ωτοστ

ίἱ τοοτιππιο, οπο Η ι·στι·σι'.Ι:ιιτ , ποο ίιτ τοιι|ιιπι πω,

οι ρι·οριιιιιο. ΕΚ πω" οποιοι:: ΠσιοΒισάιιιο

πιστσιιιιΙσ, ποπ τοι·οιοισστττιτιοπιη πιιοιἱ τυποι. .

74ἔ Απ! €ωπω. ρτ·ιιοπ (σοι. με. μεσστπιο εοπίἶε

Ρ“°σ'"'; Βσισ ιιι πσίσιπιιιιοπσ οι! ριοποιο: τ. ιιοιι Ειπε Μρ

?:,27ξω' ροπιτ σιι!ρειιο ι ιὸσο .π. Πωσ ρσσσιιτοτσο:ιστι ΡΩε

Η,... ...ι ποιο ιισίτιπιιτ, «μια ρσσσιιιιιτ. σ. ποιο σίι:Λάπε μι,

μπω. σοι οσοι:: σίτ, δ: σωρο: σοι·ι·σότιπιισ :ρσσσετιιιο σ!!

πάω στ:ιτπι·ιΞ, ι!ε Ισ ιοιιΙπε , άιροπο ριοπη πσσ μο

ω ι όσιτιπιιτιοπσ σο ρωιοπι , οπο το σοοισ

πιισπε. οι ο νοΙππτειιιιι οπσιίιοπσ εισστπι·ισ έιΠσο,

πω: ρτισσσάιτ οι·πιπ:ιτιοπσιο οι! ροσιισπ:.
75.· .. ο Απ 1.ισσιιππισ, μὲ. ιοσιοι·:τι·ιιπία&ο σπιτι: :τῶι

;.2:;""' μεσω , ρι·σι:τσι· οι·πιπστιοπσιο οι! ρωοσιο ετσι·

· ' οπο, π:ισπστ το σο, πιο μσσσπιτ, ιοοιο!ιε ιπσι·ίὶο ειδ

νΙτιιοο Εμ, δσ εοπιισιτιο οι! εισιιτοττισ, ὰ ποπ σε·

ποιοιπατιιι· τοι·ιοπιιτσι ρσσειιτοτ. ι·ιιτιοπσ επιπε σαι

σε. Επι” όιοπιιε ρτοπιι. ω σ. εοπσσει. 8ι·στιιιιο σίΐσ πι·

τσΒιιιιο ίοτιοιιιο ιστοιΠιποιο μσσοτι, πποειιὶ ποο·

ε οσοι ΐοι·ιοιιΙσπι 8σ ρτἱπσιριΙσπι μεσστι , ππισ.σίτ

@απο ,ιιιιιιιιιι , δ: ιπιπ:ισιτιιιΏσι , 88 ιιιιισιι!ει ποπ

οπο, ποπ ποσοι! ίππόιιιοσοτιιΙσοπ , :μια σίτΙιοσιιι

εοποσιτιο .τι στσιιιιττ1τσε, 8: ιιιισιιΞο ὸΙσΒσ πιτιιισΙι.

Πει δ. Βυδἰσ7. 3 . ρ. οιισ.86. αιτ.4,..ιά τ. @πιο υποι·τιι!ι.ι

ιππωηισσ πι.. Θ· αισσι/ἰωιιω .ι Πω ό· ..σωτ.......

στά έποικοι σπιτικο : βατ αποτμ ὰ Πω ά! “οβσοτ[οι

νικώ , :Μπαμ στου» «οί Μπαρτ οποιοι» ιιφππ

ωπιστωΙσ. @πει @τοι ρεεε Μπα σοοπσιτιο ιιι!

εκατο τω, δι οιισιπο έιΙσΒσ πιτιιτιι!ι πσοπιτ τοιιι.πι

Η ορροίιτο σάλο Ιιοστο ρσσειιτοιισ,ρποτσι·Βιιιτισιο,

πσσσΠιιιιιι σιτ Ποσα ι·σιωι3:ιιτιο ρεσσιιτοτισ. κι σα·

τι ματια σΠ: ιπτσει:ι τοποσ ι·σιιιιιΒιισ μσσστι , ντ

νοΙοπται·ισ ίπ ίσέριιι, νι πωπω.»πω.

77. νοοσ ..ο 1.8τ πι. μοβ. τοπιο. σωσει!. σ:: Οοο

νιιιτ-ι Φεβ ει!. νπισσ σιιιιίιι τοιιοιΙιε ποίτισιιιίτιβεστιοπιεσπ:

ετσι-ιιι, θεά νι έρβωσ πιο. απο. σπρΙισσπιτ , νι νοΙιιπ

Φω,_ωκ ·τιιιισ-Γοίσσρισ. @πω ποΙπιτ ὲ ματια μειώστε

βιτ·ιω|τιπ-- ιιᾶπιο ι·στι·ιι&στιππιο ρσσσιιτοτο,Ισό Γοιιιιο σιωπ

#ιιιιΜΜστΓΐσσιιω ιοΒ:ιτιιιιο Με , :πιτ (.ιιιιίτισοπτιιι Νοπιιτο

|"-ρ'Ρ"'° τσι, σ0τιττο οποεΙοοπιιπι·σιι. Ισσο.ΑρρσΠοτιπ σοπ

τι·ιτιο ιιιΐροίιτιο. ποπ ι·στιο €ωωππ ιιιίτιθσστιοπιστ

ποιο ποπ τοΙΙιτ, οποσ! .ιι ρτιιισιρειΙσ ἱπ τοπια”,

τισωμ οίΐεπίσιο, ιπιιοισιτιιιιο τοπ , 8σ ιιι:ισπΙσιο

ιιπιιοπε, ίσο ?ππιισιοεπτοιο όπωτωτιιτ 86 ιοστιοιιτιο

τισιορσσειιτι, οπο σίτ τοοι·σΙιε ιιπστπο ι Εμ.

 οποσά σιπσΐοπτ!ιιιοεπτποι, ιιιιοτι ιιι Ιιτισι·ιι συσσω

ο ΙσΒσ ο δσ εοπτιστίιοπσ Διὶ στσιιιιιι·σσ σοπίιίτιτ:

μια: πι. πω: Πτ·ιο περσι:: ειστιισνιτσΙιε Ιιοσιι , ποπ

ροτσίσ ιΠι ΐοιπιστιτσι· ορροπι , πιω :πωπω πω..

ι 8°Παι·= Μιιιιι; δε ιιιΒιιίιε ρτιχΠσι , π! εσιισ 8ι.ιπ

ωσοσ 8σ σιιισσιιιιισ οριιιιιιιι ρσσσειτο , ντ νοΙιιιι- |

Μετὰ ίπ ἴεσριε. Βοοιιιιισ πσ8. 8τιιτισιτι άσισ :σαι οιο- 79'

πιο ΐιιΠϊσισπτσι:σιιιο_σπιπ: ιιορ!ισστ , τοΠι πι.ιιοπσιπ

Εοτι1ιιιισιο μεσω , ποπ· ΐπο!ιιτο ιρω τιιππιιιοσπ

το,8σ ιιΙιιιιιιισρισιιισ εοπιι·:ιτιι&οτισ ορροπιιιιιι ισ

τιοπι τοιιοιιΗ μεσω , ιι ματια σ:: Γι: πσιιιιιτ τοΙΙσι·σ

πωσ. ρσσσιιτι,οσοπιτ επιασε Ππσσἀιι ι·στιιιθ:ιτιπο. .

Αἀ Ι- ΜΟΒ· Μπι). Καπο. επι· οσε ίσιο::πω»

τοποσ.: ποιτιιοσιο ΙοιοιτπσΙιισι· μσσστοισιο , τισ-. 80. .

ποσα τοΙΗ σΒσο ιιΒΓοπσ ρι·ορι·ιο πόσο ρσεσιιτοιισ, η '· Ν*

ιιοιι σίτ, οπο εοοΓσιπστπι ὰ ροισιιτιοτι σ8σπτσ, π! Μ”

πιο: πι πιοριισιτσι· ιποοιιιίΠοι!ισ , ίσο ποιο πισιτ εβ

ίσπτιιιιστο πσρσπάσπτιιιιο .ι ιιωπ νοΙιιοτιιισ μέσα·

τσιπ». (πιο ωιιι πσσιπιτ ιιοΓειπσ ορροίιτο πέτο κι·

ττ·ιιάτιιτιιιο σιιιΐτισιο. Απ α.. ιιισο , ιι&ιιπι ριοπιισπ

τι.. στ! ιστοιίΕοοσπι ρσεσιιτι·τσοιιιιτι, ντρι·τιιπιιιιιι #88
(οιοτισιοτο!!6τστοιιιπάσιοσοιππιρσσεστι.Αάσιιιοό. Β

πσσσΙΤσ ιιοιι σττ, ν: Βιοιι! ισιιιροι·σ ίιτειιιο ματια,

(σο ΐπίδσιτ, Η ρτισσσΠσι·ίτ , 8σ πιοι·ι!ιτσι ρσι·Ισπ σι·στ.

οπω: οσε. Μοτο ισοπιι:ιντ ρισσπισιο τιιίροιιιιο

ποιο σετσιπίσσ.ιιτιιπιίιω Ισρσ,ίσπ σε οστιιιἔι τσι . 8σ

ππωιιιιω._.ιι τ. εοπΒιιο.πσ8.ρπιτση τοπτστ2.

επιιο εοπτιιτιοοσ ιπ ιιτττιτιοπσιο, στΠιιισ ιοσπστ Μ 328”

[ιιθωΦω εστω: ωιπστω. τ”οποεπισπτι μεσο· ρω

π, μια τστοστιτιοπ ιοσιισιστ, νττἑοπσ ίιιοΙστιι. `

Μ! 2·Κάμειοτισπι ρπΒιιοτσ οπο: ίοι·ιιιιιΠ τοπιο! 83 Ξ
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ιι:σιιο :τι τιιίτ:ιιι:ιι, του κτ τιοιι ροσοο:στοιιι : :πιο οι! Βτττε,οδοοιτσι ίσο τιιιτοιιο τιιιιιττ, οριο μότο οτι: στι; ν
τ ροοοιι:στοιιι ιοττιιτιιιιιιιτ ρο: :σωστο σιττσ τιιιτιο:το,

οι! τιιίτ:ιιι:τι ροτ ιιισιτιτσι ιιιιιιιιι:τε. Μοτο: ρτσσ:τισ-.

ρσίίιτιττο οί: , ίτοττ :τιιιιίτιιιτιι :το οοσιτιιιττάσττοττι.

£σσ:τειιττ&οττι1::1 ιιτιίσιιο ιιιιιιιιιτσιιο : ίοιτ Ποιι: οι:

ι τοάιτ οιιιίιτοιιάιιε ιττιιττιτ,νι οί: κατ: νοττ:το,σο8σ.

ΑΙ:οτιιιιι ίιισιτιιιιι. ίιιιιιτιιιτ οι:ιιοιιιιτ`ι ρ. ιιιοτισττο

τη τισο ίτιιιιι οοιιιτιιτΠτ , :μισά οίίοτι:τοττ:οτ τσοτιιιτττ

ρ:τιιιι:τσιιοιιι ετιιιται δ: ιιιιιτστιτο ιίτιιτιιιο, ουδ. νιιιιί

ο το)

Ποιοί. τ.:

ιιβτιτιωτι

 

οιττσ τιιιτιοτιιοροοαι:οτοιιι, :τειιίτι τσ τιοιι οιττο τιο- οιιιτίιιιιο οστιίοτιιιτο ιοιιοιιιτ οι: :ττίρΪο4. Ισιρττοιι:

τιοιιιοιιι: οιεσ ροτ εττοιιιιιιι ιιιιι:οιτοτιοιιι, τιοιι ίιιτ,

οιιιιι τρίο ίτ: οτιιιιτε ιιιιιιιιιτσιιτε οιιροτε; οτΒο ρο:

κ. ρ τιιιιιιι:ιστιοσι ροι:ι:ο:σττε.

Νοπ /ττ#τ:°ίτ

"ΠδίΠ"°

22' Ρθίίβίθ

σεβ” μου

ρωταω:

:ο ι:ιιστοτοιιι ιιιιιιο:τοτιοιιι ροι:οιι:οττε, ιτοττιιι:εσι οι:

τττιοτοιι&ιι οσιιδοτιιιι:ο Ποτ, ιιίΠΒιισιιιτο οί! Μισο::

σιιι:ιιιτο,ροτ 9:12:11 Μοτο :άσε :τιιιίοιι: οι: τιοιι οδ

ιτοσιιιιιο τιιτττ:ιοτο οοτιδσιισιι:οιτι. Λο ι:σιιίττισ.ιιοει

οοιιίοσ. ίτοιιι ιΠο ιιιιττο ιτιιι:οιτσ ιτιστιιττε οοιιίιιτει:,

στίτ ο: ρτινίτοἔτ; τ:ιι ιιιιττο τιιστιιττε :οτττ:ιιτ , ιιτίτ ρο:

ρτινί·τοιιιιι σιιιιιιιτοτιοιιι ορροίτιοιιι οτ, οι σιτε ορ

ροίτ:ο ιιισοτιττι τιι1°τοΧτ:. σοτο Μουτ: Ποιιοδοτιο

σιττιο:τστιοιτι :σΙτοτο,τιτίι ιτοί:τιιάσ ίιιιιδιι:ιιοιιιο,οιι

ουσ οι οοιιίιιτετ:: οι τιοσιιτ: ίστἐ ίσο νοτιιιιιιι:ο :το

υ ίτ:τιιοτο ίιιτιιτισιοτι:ιισι ιτοιισιιιτσεττοιιτι ροοοιιισττε:

π οτΒο ιιοο ίστττ :οττοτο :τοσοσιτιιο:τστιοιτι ροι:ι:ει:σττε.

Μοτο: ρο:ο::σιιτο οίττοοτο τιοιι ρσ:οίτ Ποσο, ν: ίστ

ιιιιι τροποι” οιιτοιιι ν: οιι:οὲ , :ιό :τοιιοιιιτιιο: οσιτοιτι

τιισιτο ίιιοτοθ:ιισι νιοιιιοἑ , νι ιιΙΒοιτσ-ιιιιιτιοιιε ο:

ιτοιιι το ί-ιιστοᾶσ, τιοιι ιτοτιστιιτιιο: οσιτοιιι ιιισιτο οτ

τιιιιιτι, ν: οσιοὲ ιτοττοιιιτιιιιτιιιι. Μοτο: ριστι. ίτιιτιιτιισ

πιοιι:ιιιιι δοτιστο-τττο:τοτιτε ροοιιιιισιτε,οίο ροσοτι:ιιιιι

ρτοιοττ:ιισι,σιισιτ-ιιοοτρτινβοιτ, σο:: οιοτοττ:οτ ροσ

Εστία

:τοι ο Ποο: οτ8σ τιιιρττοιιι,τ!!ιιιτ ιτοί:τιιτ ίοτἑ οιιττιι- '

ίοοἐ νστιιιι:ιιιο Ποτ,οίιιιι ιιοιιιιοοι νοτιιτι::: Ποτ σο·

ί:τιιοτο,σιιοι:τ τισ τρίο ιιττοιισ ιιισοτο τιοιι ροσιτο:.

Ητιιο ίστιιτιιιτοστοθ:τσ Νσιιιτιι. ιιοτιιρο ίιιί'ιτοοτο

ιιιιιιιιιτοτιοιτι :οτιιροττο, ν: :το τιοιιο όποιοι Ποο:

",η°,” ν! ιττττΒοτο,σιιορι ιιι:οὲ σου δτττεοτ;ιο:.Τιιιιι σιιτρι:ιιιιε

1Σοτ“τ“;;.. :πιο :οιιιροττε οι! οστά-οι: οι! οτιιοάιιτιι οιι;ιστι:, νο!

ω, τω:- σιτιτ,οτιιιι ίτι :το ίο ττιδτίΐοτοιι: :κι ν:τιιιιισιιο: ρσιιιτ:
Ψ": τ .ο. Ποιι:οσττοιιι τιιιττιιτ:τι.ισ :οιιιροτο οι! οοιιιτο ροτ

ίσιιοιιι :οτιιιττιιιττ,νοτ ροτ τιιοιτιιιτι Μικρή: , νο! ροτ

ποσό στο σοτο τιιιτοοιιιτε.()ερτο :τοσοι τη στιτο&ο ειδ

ίι8τιιιττ οττσιιτιτ τι :οσιρστο δτίὶἰιιᾶιιιιι , ροτ σιιοιτ

ρσ:ττιε ιιιιτιο.ιιιιιιιι σιι:οὲ ιοτοιττιο: :τέτοιο ιτττοάτο

στ: Ποτ. Τιιτιι ουτε πάσι :Νοτια νοτιιτιιιιιτ: τιιτ;ιοτο

δοτιο: σστοθ:ιιιτι , πιτ :μισό :οιιιττ:, εοτ ρισροτιτσο

οποιο: ία! οτ:ιτο&ι”τ ιιιιοττι ίιιροτιιιιιιτιιττε Ποτ,οιιιο

τιιίτιιιτι εισαι το οτιττιιο :κι ντ:ιιιιι οιιοττιιτιι , τισ Πιρ

ροιιτ:ιιτ τιι ροοοε:οτο; σο:: ρο:οί: οίίο :οιιιριιε, σοτο

τιοο τι: το: τι:ιιιιτοττε : που :τοσοι οίίο στήσω ίιτροτ

ιιοι.οτιιιία:ιιτιι :το ιιάιι ίοροττιο:ιιτιιΙτ ιιιιισττε Ποτ.

ΙΝετΑΒιε.οστοθ:ιιιιι ρτςίορροιιιιιιτ οτί οθ:ιιιτι:

οτεο ιισιι ρσιοίίοίίτι:ι στ: αστο: σττοοιιιτ τιτοιιι στο:

ρττοε δ: ρσίτοιτιιε τοίροι5:ιι οτι.ιίιτο ιι&ιιε. Κοίρ. τοτέ

ίιιτι ττιττοιιο στιτοο:τ ρτείιτρροιιτ ιιιτ σᾶοιιι,ν:οίὶ Ιτ

Βοτιτ νοττιτο: τοοο: νι οίΐοι5:ιιτιι τιιτιίοσιιτ ιιᾶιιιιι, ν:

οί: Ιττιοτιιιιι ρτισοιρτιιιιι ρτσιτι.ιθ:τιιιιιιι :τι οιιιτιι.

Εικτοιι:ι τ8τιιιτ το: ν: οίΐοιίτιιιε, οί: ροί:οττστ σάιτ ιιτ

ιιττιο νι τιτιοτο ρττιιοτρτο ρτσιτιι&τιισιν: στιτοάιιιιι,

οί: ριτοτ ιι&ι1, νι τττιοτἔι νοττ:τοιιο. ντεοοτε. νωτι

τοᾶιιιτι ρτιοίιτρροιιτ ιτοτιο: οι! ρττιιοτρτιιιτι ν: ρισ

δι1&ιιΜΦι σοτο τιοιι οίτ ρτοι:τιιοτ:τιιιιιιι,τιτίτ οκ με·

οοΒιιτιο Βστιτ:ιιιο στιτο:ΐ:ι. Κοίρ. ρτοίτιρροτιτ ν: στο·

τνθιιι03 τι ΡΗΜιρτιτ ρτοιτιτο:ιοιτ ίιιτι τιιτοιιο ροίίτ#

'17.

Ν” βίο

πτωση::

@ΦΠ

Πιι:ιιο. δε: οί: ιιιιιιο:το ιιιστοττε , οιιιἔι ροοοοιο:

' οι: ροοι:ο:στο θα: τιοιι ροοοο:οτ. Οοτιίτττιι.οιίο ροσ

"'°"'ί" 'ί' οι:στοιιι, οί: ιιιιτιτ ιι;ιστιιτο: οι80 ν: “Με :τοιισιιιτιιιι

:το ιστΙιιιιιτ ία: οττι ιιιιιιιι:το ιιιο:ιιττι. 8οιτ οὁ:τἑ: σο::

σιιιιιιιτσ ι1ιο:ειττ5 Με οδο τιοιι ρο:οί: το ροοοι:οτο,

τιιιτιιιι όοτιστιιτιιο:το οιιιιτιιίοοιι ιτοττιιιιιο ο8 ιδιο :ό

ττοιιισιο Ποτ:οτεσ ίιιρρσιιτ: ιιι$ιιιιι:ιτο σο:: τοπιο:

ιττίττοι.ιτιιιο, νιιιτο οι: τιοιι οοτιιτστιατιιο ,· Επι? σαπιο

ιιιιτιει-ν: οοτιιτσιιιιιι: .ο. :ιιι:οοοιττι ριιΠιιιοσι οοιιιτο

σιι:τοιιοιιι,ν: ίσττιιο οίίροι:ιιιιι ίστιιιιιτοιιι. Ετ8σ ιιτι

ιιιιιοσι :οτττ ρττιιο:ίοτιοαιετιι:ί8 , :μια τιιιτιο:·τι:τιι

ἔ τιοιι; «τοπιο πιιιοιιτ2, ι ροοοιι:στο Μέ οιιιττιιίο:δ

νοτιιιιισιο Ποτ:·ιισιι σωστο: τιιιττιτίοοιἔ στιτο&ιιιιι:

οτ8σ ίοτιτ οπ:ττιιίοοετ οσσιτσιιιιιτοιιοΠοτ τιιιρττοι:

ιιοιιιτ::τ ροοι:οιιιι€σ. σωττω. δώ: οπ:τττιίοοιι νιιτι-?

ίσοι:: Ποτ τισ ρσιιτ: τιι:ττιιίοοο ίσττιιοιιι το οτιτοάο;

σοτο, ω:: τι: :ιδιοι οίίοτιιτιττιοττσιτοοιιοιι:.τιοσ σο?

8ο: ντιιι ροτιοτιιττοίτο&ιιισ ίστιιιιιτοσι τιι:ττιιίοοιιτιι;,

τιτίτ ττι ρτορττο ίιιτιτοθ:ο, το ιιιισ οίτ: οτ8ο ιιοτι:οτττο

τιι:ττιιίοοὲ ρττιιιι:τοτιοσι οτι οτιτοάσι :τιοιι τιοοιιιοοι:

:στττ ρττιιιιιτσ,τιτίτ ροτορροίτισιιι ίοτιιιιιιιι.αιτέιττιο

πιο τιοιι :οτττιιιτ :τι τισιτιτιιο ρττιιι:το ετο:τω,σιτοττι

οι.ιτριιοτττιοτ ιιιιιιίτι. τιοιι ιτοίττιτ: οδο ροοοιιοι, :τησ

τρίο ρττι.ιο:το ετιιιτ8 οι: ρισιοττισ αᾶιι ροι:οιι:τ σοι::

ίιι:ο,ίτι ίοτιιιιττιοι· ροοοιιιιιιιι δ: ιιιιιοιιττι οτιτιιιιο. Σ

_ Πισω. Γοίτιο οιιιτττιίοοει οοιιιτοιιο:τοιιο Ποτ.

ρττιιοιτοιιοιιι 8τιιιτε τιοιι οιιιρττιιι ροτίοιιο:ιιτο ω:

το:τσιιο :τιποτε δ:: ροι:οοιτ τιστ:ιτιιιοττο , ίοδ ίιιτιτιι.

:τοοο ριιιιιι τιοΒιι:τσιιτε. ίιττιτιιισ .τι. ιτοτιτ:σ τιιιτιοτιιττ

8το:τατιι ρο: νοτοιι:οι:οιιιοιιιττσίοοιιω Ποτ, απο:

ρττιιο:το ετιι:τα τιιδοτο τσιτσιιοτιι :σωστο δ: ρο::

ι:ο:τ.δοιτ οσιι:τὲ·: 1.τσιρττοιι: , Ποιισιιτο ποσο-ιστ

-τοτο ιτοτιτ:ιιιιι τιιτσοτιιττ ΒΜΕτιιι11 ο ροοοιι:οτο, ιττιίσιιο

ρτινίτοο ιιιιιιιιτοτιο ροι:οιιισττε. ο. ιι'6οσ τρίο, :μια

:οτττ:ιιτ τετ ιίοτιτ:ιιιιι, :στττιιιτ ροοι:α:ιιτιι: το δωρο;

:τε .τι. ίιιτιτο:ιιισ οί: ιτοτιτιιιιι:ι τιιτσοστ:ττ ετο:τιισι, σο::

:οποτε οι ρτοιοττισ ιιᾶιι ροοι:ει:τ οιιιιία:α:σιιτο ιτ

ιιιιτσ 8Ιιι:ἰ8 τιιιτιο: :2:ἱ0ιιἔ σιιιοιιτοδι ροοοιιιτ στι.

ιιιοττιοτονι οσ,ιιιισά ίιιτ: ιτοτιτ:ιι :οσο , :ιιιιιο:το ίιιτ:

νοτιιιι:οττο εισιτίτιι , :Πιο ιτοίτιιιι: οίίο δοτου ροίτ:.

3. σιιιισιιτιιι Ποο: τιοιι τοί:τ:ιιτι ροοοιι:στοιιι το ρττ

ίτττιοιιι ιιιιιτοτιτιιιιι , ιιιιιιιιι ττττ το σιίτιιιτι ροοοιι:τατι

ίτιιτι: , :οιιιιττιι οοιιίο:ιιτ ροτίοιιοτοτο ττι ριτί:ττιο ο

ιττο δ: τιιτιιιτοτιτο οστι:τιι τρίιιιιι.

τιιίοτιιιτ; τιοιι ρο:οί: ίστἐ οιι:ττιιίοοἑ νοτιιτι:ο:ο Ν”
. . . ι . ρου!

Ποτ, τιο:ιιο ίιοτιετιι:ιιο,οιιιιοιιειίττιιιο,αιτορ:ιιιιι: 9ω!". τί

Ποτ: :του .ο. τιιιττιιίοοοδο το1°ι11οττ:οησιιτιιτσιρτί- αυτοι/το.

ι:ε:, ίιιτιτοάιιιιι :οι τιιιττιιίοι:ο δ: ίοτιιιιιττ:οτ Μο, ωΜισοσ

οτ:ιίιιιιο ττιιτττιίοοιι τοπικ ίοι:τοιι:ο :οτο:τιοο νοτιιιιιο: 0"_8""ω

ν: νοτι:ιιι:ο5 ίοτιτιιιΙτ:οτ ροτιτ: οττσιττιτ τιι:ττιιίτοιιτο 332€”

  

οι'

:ειτε Ω. Βιιιτττιίοοο νοτο δ: ιτοτιοιιιτιιιιιτιιοιιο ο» τω: 3

:τττιίοοσ σάιτ Ποτ ιιιτιιιιιιτοδο ο:τοριιιτι:το ίοτο εστι- .

οοιτιιιι: οιιιτιστοε ι . Επι. τισιιιτιιοιιι ίτοττ ρσίίο οτι·- τ

:πιο δεσ. @στο ριι:ιιτι: , ρσίΤοτττιοτσιτι ιτττοάτοιιοσι

δ: οιτορ:τοιιοιιι Ποτ ίιιτιιιιττ, ιιτιίσιιο ρτινίτοίιιιιιι:ιιτ

:τοσο ιτττοάτ. δ: ιιιτσρ:οιτ. [τι ιιοτττο οιιι€ ίοτι:. σοτο

ιιοοιιιτ: τττιοτι ιτττοάτο Ποτ Ωιτιιοττ,οτοί:ιιιο ρτινίτοο

τιιιιιι:τστιο ιτττοδ:τ, τιιιριττοιιι τιοσιτιιοτιι, ο:τιτ οποιοι

ίοοο ίΞοττ ετο:ιιιιι 86ο. ίσττιοιι:ττιιΕ νοτιιτι:ιι:ο Ποτ.

Οστιίττ. τιοσιιτι Ποο: οττττεοτο τισιιιττιοτιι ν:ιιιιτρ

σοτο, δ: ίιττιιιιι ιιιτοριτιιιιτιι, σοτο ττττ οοιιιιιιιιιιτοο:

ίτσιτττ:ιιιττιιοτιι ίσιο τιποτε : οτοοσ τιοι:τιιτ: ίστσ α

8δ.

-ιττιιίοι:ο σάιτ ίιιιο νοτιιτιισιτε τοδοτοτο ττοσιτσοσι ίιιτ

πιστευω. Ατι:οο. ρτοτι. ιιοιιιιτι Ποο: ιιτιίοτιι:ο δ::

οίττοιιι:τ ιιιιιστο ισιιιτο ι:τοοιιιτοιτι , σιιτιιτττοιιι οίτι

στο: ιττοιιιισι Πιο ιιτιιοτο:σοο Μισο ίτοττ ιιιιιτοτ:το δ:

τ12:οιίΠοιοΕίτι1ίσο :τιΒιιιι:, τιτίτ ρατιτοτριιιτοτιοτιο

απο: ιττιιττιωμιι::ιοτ οστιιι οίττοιιιι δ: οτιίοτιι:ιιο, :τιπ

ττι οίτ ιισιοτίιτροισοι. οιιιτοτ:τα ιίτιιτιιιο, τιοι:οίτιιτισ

οί: ίιιτ σοσιιιιιιιιτι:οιτιιιιι: σωστο οιιιτοιιιτι οί: τω·

σοτο νοττο σιτιτοο2 οτρο τιιιιιιιιιιι:ο τιιτἶιστιο. Φωτ.

οί: Ποο: πιο: ιιοοοίίεττο οί: οσιτισιιιιιτοιι:τιιιι: σο·

τιτιιιιτι ρτορστιτοτιο:2 ιιίΐοάιιτ απιαστο. Αισοτ .Πο

το :οποιο ροτίοιᾶο νιιτιιισιιι:ιιιιι :στο :οποιο τιπ

:τι είίοοιιιιιι ιιιιιιιιιιτε ι προ Ποο: :τοπιο απο: Π::
Π των
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τ:στοστ. στοτοτττοσοτσοτστσο: τοττοοστσο: , νοτ: τττοτο τ στο:: σστστστ:: ::στρτττττοστ:: ετσ:τστο ; σι8σ σττο:

τττ:τ σοοσ τστροοσσοτσ τοττ :τοσο στοτστ:τσ: , οσοσ οοο στοτσσε, στοσσσσσὸ το ττ:οτσ οστ:ττο. .

Ξσἰττ:ἰσ :το ρσιτσστο ρστ:τοτρστο ίττοτττ:σσο τη σο:στσ:. Ασ 3.οσ8.σοτσο. σσ τ.ρ:στ.:. οσ8. 8το:τστο το· στ.

".€"Μ· Ασ τ. ρτττ::σσ τοστ. οο8. οστσο. σσ :ι τοσο. οσο. τοττ:σισ ρσσοστί:ο: σο: τοσσσιο σοτισ·τεοσ τοττοΓο.. σ" τ·

Δ! *,3".», σοστσο. νστσοτσε στοπ: στσστο ρστσίτστττοτ σσ οτ:τσ- στσοτσ,τσσ σ:: σοισσ:ττ:σιο στ:το:σκο: τι:σσιορστττ

ρ άσο: το τ:σττ:στσ σο: ρτ:νίτσσο: τοστο:τσοστο το:: το· τ::τττ:στστο τστρσ&σ Όστ οποιοι:: οσσστἶοττὸ ποσο

οτσοτο στο:: στο: ρστΙτι στ:: τοστσττσοσιο στ:τσ&τ:¦ στ, δ: :ποσοστο οσσστΪσττὸ οστο τ:σσσι:ττο. Α.: σ. ·

οσο σ:: τοστττοσοτοστστοσ:, τσσ οσττττο σ:: τα:σσοστ· ρισσ.στίτ.νττ. σσοτσο. στοπ: 8τοττστο τ:σσσίτσ:τσ

:στο , :τουσ τ:οτ:στ , ν: οσοοσστο σο οσσσ σσ άστο-τ σττ:σ::::τοτσσσ σοοσοοο:το Όστ σττττοτθ:σ ο σ0τ:σο

στ:στοτσττοτοσ:στ ::στιοοσσιι: στττοσοτ:8σοστοτστο! οσ:τσοσ, οσο σσοστΤσιτσ τσστοστ:στ το τοτοσσοσ

οστ::ρτοοσστττο, οστσ σττοστσ το στο ρισσσσσ::8: σ:: 8:°σττ2, οσοο, τστττοττ .ο. οσο σσοσσοσττο , οσο στ:

ττοι:τσ:στ:ττττοτσ , ν: σσσοσσιο τρίο σ:: οσσοι:: :σι- νστσο:οο τοτσοσσοστ ετσιτστο , οσο :στο στ :πιτσ

σ:τοσττσοστο το στ:τσ&σσ: τοσισ:στ τοτττοΐσοσδο τ$σ ροτ:τστροιτο οστσ1°2 στστοπ, ροίτστο: οι::σιτ ν:

ίσοτσστ:τσσ, τσσ :σωστο στ::ιτοτσσσ δ: :στο:τοο:τσσ, στ:τσ&τ:τ:: στοτοτττο τσρστοσ:στσττο , ν:σσοτ::τσσ ο·

ροοσο οσοοστσιστο. Ρτσοστσσ νοτσο:σοστσστο οσο-τ ττσττσ Όστ 5 οσο: οσο σωστο ρσιτστ?το στ::τοττττο ρο

σοοοοσσ τοτττττοτ:: , οσο τστοττ:τ: σστρστ:: , τσσ το4 τ 8οσ: ρσσσστστο: οσοσ οσοσττττττσ ροστ:το Όσο σ·

τω:: σσοτ:στο τσιτστοστσοστ,τοστσοτσ ντ:ισ σστ:τ:στο, στσο: τοτσ:τοτττσο, σσο:τοστάσττο μεσω: οτ:τσάτ·

τστοττ:τ: σστρττιο , οσο ίτοσ το:ττοτσσοδσ σσοστεοο ο σο στο:: στοο:σοτοτστττο:οστσ νοσσ: οσοστΤοττο σο·

τοστο:τσοσ ρστ:σσ:οττε σσΙσττ οσο ρσ:σττ:. στ: 8τοιτστο,οοστ:: ττττσισιο σωστο:: τστ:ττστ:τ:.

,,_ Ασ σ. τοσο. οσο. σοτσο.στσοττο ν: Όσο: νο:στο ' το: το. οσο. ιοστσι. σσσ:σΠσσστ:τ:στστο,σττ οτ:τσ ω·

το Ποιο.: τστο::στ, τστ:σρσ: ι::τ:τσττοσσιο το στ;:τσάο τσοστσ το. Ξ σοστσοσσοσ :τσ ρσοσσ:σιο; τσσὸ .ο. Ι:στοσ σττ: στο. "ά ':°

Μ", η· ο:: , νο! στο τσσστο:τσοστο , οσο σστοσοοσσ σο, · το: Όσο , ο_τιτσ ρσοσοστ:.Όσοτττ. πιο. ο&σοττ οσο.. ~

τσσ:ρσττοτστττετ:στ στ:τσόττ.το: στττστ ορτ:ττσστ:ττσ νο· 1 σσ:τ.ττ:: δ: σστ:τττττο οσο ίσο: τσσιο: σο:: .ι:. οστ τοστ:

ΜΜ,,π σσοττ: νστ σο: ορροττ:τοοσιο ττορσστιοσοττ, σστ το· τρσσοο:, τ:οτ:στ :σωστο σστ:ττστο τοττ:τσοτσοστ , τσι! ·

οι τούττττ:?ττ τ:τσιτσοστο ρονττοσ ,τ σο: τ::στοττε τοοτ:τισττε σσ:στ:: σττοτο ρσοσο:σιι:τσοσττοε :στο σστ:ττστο; οσοσ στ:

τω:: στ· σ:τσοσσοστ: σττσοστ οσοττ:στσ οσο σσοττσ:σ::τιτο- στ:ττοσ:τσ :στστστσοστ οίΐσοτσιο,οσστ:: τσρρσοτ:,ο:

ω· ίσοο σετ.» , νστσσ: σττσ ο Όσο τστο:ισ:τ:ιο , τσι::ρστ τ οσσ οσσσ ρσσοσιστο,τσοσσ στΐσστο ίσσσο:στ:στοσ

ιοοσσι στ:ττοσττο :τσ τττσσ τστσοοσσιτ:, Ρττο:σ:σσ να τ οσο το σ. τ:οτσττσοττ τσο:τσσιο : το τ:σσ .ο. τω: “στο

τω: ρσοστ:τ σ:: τοτ.τνόττ:ο:στσ οσοσοσοσττ:, οτ:τρο ρτσρσιττοοοττ:στ, οσο: τσι:: τι: σάσσττ: οίκο τ:στ:›τ_ὲ

σττοτο σ:: νοτσοτσ:σ ρσοσστοττ:, ν: μοττττττττττττου- τσστσ ίτ:τσοιι: οστ:σστσ τοσισττ:στ ρσττσσστσοε. Νο

Μτίσοσβδτ. ο. στ: :οτ:τστο τοσο. οσο. στ:τσο. ν: 8. Μ. οσο σκετο/Ζ. στι. στοτ: , ρσοοσιστο στΐσ :σωστο :ἰστο

ο” τω ο.. Κστρ. τ. οσο: δ. Τοσο. τ. σ..ο.:13..ιτ:.2. :στο , τσσ τ:οι::τοστ::Ασκ :ποσοστο οότ:σ ιοσοστσ το

,το τ. τισ τ. σοοσσσ. σο:σ ρσοσσ:τ:το στο: τσοστττ. ποστ: ρσσοστο,οστο τοσσσ: το σο τοσο:: ,οσο :ποσο :σιτ

Ρο/ΗΜΜ· τ:: στοτσσε 8οοττσεσσσρ:τσσ:Όστ,οσσιο ντ Π: οσο Φωτ τσσ σ:τστ:: σωρο. Νσοσ σττσΦ τ ΡΟΠσ Όσσα:

Μ” ?ἶρΙ"' τοττοτοσε 8: τοστΤσε Όσο: οστσ ροτστ: σττοστε οτσσττ Ρσσοστοττ σίτοστοτο σοοσσοστσ : 000 πς©Ρωσσο

Π” ὅτε”. 8, (ΜΜΟ ΜικΠότ Βτω,ω, τη αυτ: :στο τττσιο οι: τ:τττττι:στο σιοτστττοσ::οοο .ο.σσοσσ::ττσ:

...,_ "σο, οσο τστττσ: στοτοσε 8ο ττττσε σσορττσσε Όστ, τρσοτο- σσ ρστπο:οτστο, τ:τίτ σο: :οσ:ο:τσοστο ττ:ίτσε. `

πυρ: τω:: Ιτ στ::τοτττΐιδο σσορττοοσ,σσ οσο τσοστιοστ;οσο τω· Ασ σ. οσο. σοτ:τσο. σο:σ .ο. οστσο:το ειο:τσ τ:οτ:σ: σο.

ΜΜΜ" τοτοτ::8σ τοσττσε Όσο,οστσ οσττσιο τσρροστ:στ το. σο μια ρσσοσισττετσττσοστο :οσσστσο, οστο νοτττ:σ- (Μ τ·

ΙΜ' ΒστίΪσ ::στ:σσ:στο , σσο ρσττσοστσ , οσο σττοτοστσ. :τσ σσοτττο ο Όσο το.: τστ:στοστ. σο ρστ:σ Όστ οπτο

Νσεσ σστσιο,τ:οττ: τ:στ:οστσσ: σοι::τοτττστ:: στο:: σο8- οσο: οττη, οστσ στ! ροσοο το σστσιο ρσσοσττ τοτττστο:

οτ:τσοσ στο: ττ:ρστοσ:. στο:: τσοστττ, ν: οσο το στοτ- στο:: στο :οττσ:στ, τσιοτ:στ τοσοστ:ττ τοσοστσ σ:: σο· _

στ:: 8ο σου: Όστ, οσοι:: ν: στ οσο τοτιοτοσε 8ο σ:ισ- το 'ποσοστο, 8ο οστσο: σ:: ρσ::σ Όοτ. Ρο!! νσιο, ·

το: Όσο. Μοτο: ν: :σττστσι ο ρσοοο:στσ τοτο:τοτττσ τ:στοστ Μοτο τοττσοστο οσοσττσοτ::ίτοσ οσοι:: οτ: σο.

σοι:: Όσο , οσοστΤοττοτοτττσσοστ ρσοοοτστο:στ σο:: ιοτοσ :σττττστ, οσοτ:στο μεσω: νστ οστσιο ρσσοσττ

οσοσττ το οσο σο:: :στττ. στττ τσίτττσστστ το ρττίττ- σ Όσο τστ::ττσοτ:στ. νοσσ το τοττσστσοστ::σ σίΪσ:

οσο: στοτοτ:τστο 8: οσστ::τοοσιο Όστ: οσοστττετιστ το σο:: τ:στ:ττο. :το 6. στο. τοποσ. Βστοττττο οσο- :το

σ:: τοττοτσσ οσττ σο:: τοτσ:τισε, οσττ: στου! σο: οτοτ- σσ:τ,8σ οσοστ:τσττο σσ οι::τοτττστο Όστ, οὁ τοστ τσσιο :ασ σ·

σο: δ: ττττσεσσορττσσε Όστ. Μοτο: σττ:σσ:: οσσσ:- :σ:τσοσ δ: τοτι::στττστ,σσοσοσ. τσσ:τττισ .ο. ρστ:οσ:τ

σττ: οσο τοττττστ ρσσσσ:στο, οσο :οτττιστ τοττοτστ:το σττττοεσττστ στ:: οσοστ::σττσοσ οσ στοτστ:τοτο, ν: στο- '

· οσο: Όσο, οσοι:: τρώτε:: σ:: Τττσεστ.β/[6.στο:.7.το- στι:: τσσσσσοττσε ο ριττ:ι:σττο: ίσ.σκ σο οσὸσ Ρωσσ

σττ:σττ: :ποσοστο στ. :Η σεσοτο Όστ,το ουσ ττττττο. :οι το σιοτσσε Όστ,τστοτ:ττ:στ ττττ ρσσστ:τστο , οσοσ.

τι:: τοτιοτοτττσ στο:: Όσο. τοστ τοσο. οσοστ: :στττ σοι:: οστίσσ”:σ οτι:τστττσ μεσο:: Νσο τσι:: τω:: τσο

τ:σσοστστο, οστο τσΠοτστ τσττ::τοτττσοστ:: Όσο ο σο· τττσι, σσεο: τοποσ .ο.οσο σσοίτττστ: στοτσσιο, ἰστο

οσττ ττοστοτττ,οτττ τσττ:ττσο:στ· στοτσττττ: στ:το σοσσσ:. ρσ:στ:τττ:σττσοτσστ:σσ: στοττσσ: ο ρσσσσ:σ,ττσστρστ

ρττσοττσ .ο.8το:τσε νσττ:οτοτττ: οσο:τσ&σ στττρτττττ· τοσο τοτ:τσστο τ:νρσττσ:τοσ νσττο σωστο: τ:σσσο:ττοτ,

τοσ τοττοτοτττο, δ: οσοστ: :στττ, στο τοστ ορρσττιστο ίτιοστ στοπ: σοστ:ττσστσ: Όστ:το. στο ρσοοο:σ σωσ

ττοτ:τιστο. νοσσ οσο σσιστ ρσττ ρσσοστσσ: το οσο σοτσ:: οσο σ:τσιι: οσοι: τσττσοσ στίττοεσστσ:σι στ:

στο:: σστοιοττΤστο σστο σοΒοτττσοσ στο: τσρσ:οσ:. ττστίτο ι2οτ:τω ο οσοτττ:σττσι:σ ρσιτσι:στ στστοσο.

τ: τ

Μπιτ: τω· .. . . . . . . . . .

π, “ο οπο: οσσ:στ.τσσ οσοστΤοττσ τ·:οσ:σ στι: νστ στοτοσο, τεστ:: τ Πἱο ρσσοσττ, δ: σοσσρ:σττο οσ στοτστ:τσιο

° νο! τοττ::τοσε Όστ, ν: 5.ΌτττΠ.οΣο,8 στ·ιτσ:·τ:.τιτ.2.ιισο. σο:: τω:: στοπ σ:σ:ο:τσοσε τστρτο τσροτοτ:ττσο , τοστ

Μ. Κστρ. σ. σσοοσσ. τ:οτοσ σσττσο οσι:τττιστ ροτστ: τσοτσ τσττοοσ δ: τσττοστττστστσσιτστ. ίτι.στση:στττσ “

φαω, - το ί:στσ οσσ:το, τοσστοτο, ο0οτο1τοσστσΕθ.ττοο1σ· ρττσσ:τοστε, δ: τοσσότττσ ορτ:στττα ίσιωσε. οσο στο

,στοτσ .τ:. τσίτ:τιστ σστ:στστ ρσοοσοττ στο:: σοοστ:τοοσ σττττο&τσοστο τοττοοτ: οσοστοσσοτ τοττοσσοτστ:. _

Ποτε τσρστοστ. 8τττττσ. ρστοσστ:: ο ρσσσοτσ ιοσοστ:- στο 7. οσο. ρσ:ττσε. Οττοτοστσ .ο. ροοσσ: σ:: νο· Δ, μ·

τστστ,Όσσοσσ ιστοσστττστστστ: σο ρτοτοσσττοτοσ- τσοτσ:σ σττσιτσε, οσο ντ ρο&τροιστ: τττοτ:ο:τ , ν: 7

στσισ σ:: τοττοτοσ τ·τσττ σάπια ωστοσο: τοσστοτσ νο· οσο στο σσ οστ:ση:σιτσσοσ , στο οσιτο :στορστσ τ!

:ὸ σ:: στοτοσ ττσττ Ρώτα :το σιτ:τστ::, ρσττσοττοσττο- Ισσ οσ τ:σττστοσ ττσοτσοσοτσ:στ. Ροττσοστσ ::σοσσ:

οσα: 8τσ:τ2, στ:τοσσ τοστ:: σστρσ. τοσο .ο. οσο στΪστ σ:: σστ:τσοσ :πορτα νοτσοτοττο, οσο σ:: οσ:στο τυο

τττοτσι:5, οστο οοτστ·στ Εσττοοοτοτστιτση :ποσο τοττοτ- τστορσι σσοσιοτσσ: (στ:τσάσιο ρσοσστο:σιο, οσσιο

σσε,οστσ οσττστο τ:στοστσ: ροοοσιστο, τ:: ::ττοτσιτ:στο στο ο:: οροσττ:στοτστσ:οτ:: οσο :στττ:σι. νοσσ ικ- ο

Π: Η”. Τοσο. 3. Η ο ο - 8ο, σο:



.με Β:ψ. ΧΧΙ][ κία/ο:Μα αόβε:7ΐααρ. Μ. Μ::β: @ο ἀεὶ'. Ι.

Ν:: Μα:: 8ο , ροτο:Πε Παπ:: εο:ι::ε:ε :ιοι:ι:πιε:ι: εοπ:: δερ:

Ι)εω Με.: :ο ::α::επιι:: δε εοπι:ε:ο:πιι:: 8:α::αιι: α:: ::επ·πο:::

'ω' “Μ” :ει:ιροε,::εε: εοπιάε:ε ροποε:ι: απ:: Με εοπιε::::ο

::2,2"22_ πιε , ν: :ματια Γει:ιε: αοι:Πα , :ιοιι ::α:ιο:Πε: αι::ρ:ι:::

&ε::ιεί ό: ':ιο:::ο ε:εο::οπ:ι :Πα::: :εε:ιρεταιιι::; πιο:: ειι:ο:: ρεε

ωιι/επωεό: εα:οι:ιει: νο:ο:ι:3ι::α αι::::Ποιιε ω:: 8:απ:α εοπι::α

€3';::2Μ &ο:::, :·ε::::::: ρο:ο:Ιΐειαοίπ.1οε:πι:οίιο:ιε ρ:α::νε.

Ρι·::ι:οο: ρ:ο::. π. πιο:: ροΠε: Πεο: εο:ι::ε:ε :ιο
:-εωρια. - β _ _

3:_ :οι:ιει:: εοι:: ::εοι:ο :ια::επιε:ι δε εοπιἴε:οα:ιι:ι :ε

 

: :ια:ο:α::ε :εό::πι::::πι:: ει: ρι·αεπε::πο αό::ο εαι::::α;

: :ιοπι :ια::ε:ι:: :α::οπιε:ι: ρεεειι:: α:: :::αοι::2.

: Αιι.ιοε ε: Π:: ::ιαε::ε:οεε:ι:Πε::ι::επι:πι:ε: ρεε

ι εα:οπι ρει·ίο::α:ε δε οπ:8:ιια:ε:ε::ο: .::. Ποο ρεπιε:εα:

: ει: :ιαπο:α δε εοπιι::::οπιε ραιί::,ΐεο ειινο:ο:ιπα:ε ρα

: ε:Γεε:ι:::,ροτο::ραε:ΐεε:ιε:Ποο ::::ι::α:ε α:: εε::οι::

:επιιροε, ν::ι·α οοσο νο:οιι:α::οο: α::ειιοι:: :ιο:ι

είΤε: α::ιρ::::: ::::ροπα::Πε ροί:επ:: : ρεπ:ο:ια:ε νε

:ο οι::α ρε:ι:!ε: ει: νοΙοιι:απε ρπορι·ια ρεεεα:ο::ε,

&::οε::πιε::: πια:ο::ι:ει:ι αι:εε:το::::ειιιροε , ν:εο :Με ωο”:ίτ.=ι., ω:: Ρ" ΟΡΡΟ[ϋ:"Π πωσ: “Πα

::α:ι:αι'λο νο:οπιτα::α αι:::Π:ο:α::ε :εό:::ι:::::ι:::ιοπι : &α::οο::: ρεεεα:ο:::5 ιιεε εαο:α:::ε:, πο:: ρε: :ε

:::ιρ:ιπα:ε:οι· α:: εο:ραπ::. α. νο:ο:ιτα::ε ρ::οα:·ε Γε

τε&::οι::ιιε δε ί::ιε Π:ρε:πια:. ροΠεροπιειιι:ο :Ποι::

::πεαποπιο, εί: ρε: (ε ιι:α:ο:::: ετεο ρι·ο πιοΠο:ει:ιρο

:ο :εά:::εα:: ροπεί:. Ροί:το ε:8ο, ειο:::: :Ποιο εο:ι

ι:::ι::ε::: απ:: 8:α::α , ιιοιι ρο:οι: αο :Πο αο:-επι·ε δε

::::ο::: αεεερ:α::: 8:α::α::: Πρ: εοπιίε:οαπιι:::ί:εοπ,

ροί::ο ειοὸε: εοπιι::ι:ε::: οπο:: ο:::::ια::ο:ιε α:: ::

:ιε::: :ιαποπ. πιο ρο:ο:: α:: :Πο αι.ι::ε::ε Πε:::ποο: εσο

ίε:ι:α:ιι:: Μ:: εο:ι:ο:ι&:ο:ιε::ι εο:ι: Ηπιε :ια:ο:α::.

Β:α:. Ροπή: Βεοε αοίει·:ε ι:εο::ο::: εο:ιίε:·

:ιαπι‹:: 8:ατ:α:1: .Η ει·ιι::αι:ι Πι:: Με εο:ιι::::ο:ιε ε!ε

:::Πε: , ν: ροί: εε:ιοι:ι τει:ιρο: οι:α::α ει: [ο :ρία

εείΪαιΪε:, α::(ειοε ει::ρα :ια::επι:::. Κεἴρ. :ιοε Πε::

33·

' δ · ρο:ο:Πε; δε :οιιε ρεεεαπα εο:::::ι:ΙΤα ροί:: εείΓα::οέ

:ιει:: Βεα::2, ποιο:: ρο:ο:Πεπι: αοίοι:ε ::ι:οί:ο:ιε

8:α::εμιο:α:οπιε :ιο:ι ::ιε:οί:ΙΪε:ι:°ρπ:οα::ο:ιε::: Βια

_ι:αι:: :ιοπι παι::ιε:ι πει:::::: ρο:ο:Πε:ι: :::ιε πεί:::οπ:ο:ιε

εο:ο:::,:ιοε ρε: (ε ::ι οι::οοι ρεεεα:: α Πεο ίο:Πε:ιπ

::::::πιι6::α, εο:ο:::ιοι:: :ιι:Πεπιε , ορια: αιιι:ε:::α::ι πια

:ο:. :ιοι::::ι::εοι:: Πεο :οπιάαΠεπι:. Α: :ιοε :ιο:ι ε::

εο:ι:ι·α ι::ε , ου: :απι:::ι:: :ι:εεο:ι:επιε:ο , πιο:: ροίΪε

αοΐε::: ::ε::::ο::: ε6Γεποαπιι:: 8παπ:α:::, ::α ν: νο:οπι

τα::α αι:::Π:ο :Π:οε πιο:: Π:α::::::επ::: ει::ρα:ι:Πε. ° _

μ: 8εεοπι::ο::: εοπιί:α:, ::ε ία&ο :πι Απιρ:Πα , οι:: :πα

Με:μιιω- εοπιι:::: (οτι: ν: :ει::εΙ α::::Π:ι::: 8:απ:α::ι :ει:ορετα:ε

ω ζώα" :ιεςο:οε::π. σο:: 8:α::αο: :ια::::οα!επο πεει:'ρε:απε

“Μ” :ιο:ι να:ε:::ο: Π:Ποε :ια::::α: ν:::::ιι:,ἴει: ορο: εί::ν:
!:·"ΜΜ72- _ _ - . . . ε

α!”ΜΙ" που: 2:α:ιἔαᾶοα:ι:, :ιοαπ:ι ρο:οιίΤε: Πει:: αι:ιιΒα

ΐε:::ε: ει·α:ια :ια::ι:οα:ι , πιο:ι::οα::ι αι:ιρ:ιο: πιο::ια

::α:ε , ν:: :εε:: εοπ:ι Απιεε:ι: :::αΙιε , ν: εοιιπ:α δευτ.

(Μ. :ο.2.ιι:ιβ. :8.βέϊ.7.άιίβε.5. οί:επιι:. δοοΙα:5ι α::

εε::: :αεο::α:ε πει:ορε:απιι:: :επι αι:ι:Παι::, εεΠα:

δεο::::::: :Παι:: :ιαοεπι:::, ει:::α ε!εο::οπι: ίορροπι::

::::ε:αιτι ροτεί:α:ει:: :·επιι::ε:ι::α::ι αεπιο::επιι::.

Τε:::ο::: οΠεπιε:ο. Νικ:: εί:ο ::ι:αΙ: :ιο::ι::ιε εε::

Ππε: π:ε::::οπ:: :εειιρε:απιι:: 8:α::α::: απ:::ιἶαι:ι , πιο::

ρι·ορ:επεα ρει:εα:ο::: εοπ::1:::Το::: πε::ιρο:ε , ι:οο

:Πε :ια::ε::α: ι:ε::::::οι εο:ι:ε:οαπιε:: ε:α::α:πι Πρ: εο:

::ι:αι:: , ι·εο::::: ροΠε: α::Πιοε :ιι::οί:οπιε ει·α:::ε.

(1:::α ρι·:οα::ο 8:α::α: ει: ρπαε:ε:::ο αεΙο εο:ιπι·αάα,

ειιια::ιπ::ο πιο:: :οΠ::οι·, ίεπιιρεπ ρει·ἴεοε:α: ίοο :ιι

::ο:ιε ::ιαεο:2. Νε:: :ε::εττ, οιιο:: εεΠε:::ε:::::::::

::αοεπιπ:: 8:α:ιιι::: ::ι ροΠεπο:::: οπο:: :ι:αει::α εοπι::α

άα :ιο:ι Παρε: :α::ο:ιε::ι ρεεεα:: :οι·ιιια:::ει· ει: ε!ε

Β::ο :ει:ορε:α:ιι:: ει·α::α::ι απο:Παι:: , (ει: ει: ρ::οα

::οιιε εαοία:α α:: :::ω ρπαι:ε:::ο. Α::ο:ιο: ι:εΠ”απε:ι:

:ιι ι:α::ι:ια::ε ::ιαει::α: ει: ρ:α:ε::::ε α&ιοι:: ι·ε::ό::αε,

ετεί:α:ιτε :πι ΠΠ: ι:ε::::ο ι·ει:ορε:α:ιι:ι Βια: .Β α::ο:

:::αεο:α πιο:: εἰ: ρεεεα:::::ι ΐοι·::ια:::ε: ειι?ε:3, οιιὸε:

:::αεο:αιο: :ιο:ι :ει:ορει·ε: 8πα::απ:ι , οοαι:ι α::::ί::;

(ει: ει: εο , ιιοοι: :Πα:ιι απ:::ϋπ , δικ:: :ια::ε::α: δερ:

:ι::ιι εαπ:: εοπι:ε:οα:ιό: : :ιεε:::ι πιοοοι:ι ρεεεα:ο::ι

::ιε:ι:α: , ειοα:ιι:ο Παρε: ι:ε::::οι:: :Πα:ι: :εεορει·απι

ε::, δε :ιο:ι :εειιρε:α:. ν: :8:ποτ :Πα :ιιιοεα: ι·α::ο

:πιο ρεοεα:: , Π:: εί::, ν: ειοαπιε:ο ι:οιι:πα&α εΠ, ίοε

τ:: ::ι ίι::::ε&ο ι:ε::ιποι:: Β:α::α::: εοιι:ε:οα:ιι:::. ν:

Ποο:: αι:ι:ππα: :εό::ποι::πιει:ι πιαιοπα:ε::: ρε: ρεεεα

τοι:: , δε ροΠεα :ιιε:::α::πι ρεπρε:οαι::αποεπι::α:::,

ε::α:::ί: :ιο:ι ::α::εα: δε::::ιιπ::α:::ρ::::ε :εειιρει·α:ιό:

αι:::ΙΤα::: :εύ:ι:οοιπιει::,· :ιο:ι ρ:ορ:ετεα ρ::ι:α::ο

.

!

-

χε. .

πω: ριιῇ:

εινα:: έ:·

οπο:: ρεε

εα:αυ:|ἱ2ε

επί:: :Με

Χ

`::::ι:ιει::α:ε ορροι::α; επι::α :πι :ιεο:ι·ο Γ:α:ο εα:ειι::α

Π:::οπ:οπιε::ι εο:ο::: , ιιοιι: ρε: οι:: οι::ο::: ρεεεα::

Ϊοο::αᾶα :οε:::πι:, αοίε::: ροιεΠ.

Α:: δ. ι:ΠΠ. απι:εε. ρει:εα:::ι:: δε επιι::α :ιο:ι :ι::ιτ

:::::::ει::απε ορροί::α ::ι οπο:: Παω , εοπιεεε:. :ιο:α

:ιεε ::ι Παπ: ροταε πια:ι::2 , πιει: :::Πα:ο ε:εοαπα: ρε:

αοΧΠ:α ταπιτ:ιο: α&ο:Πα α:: Παει:: :::ρε::ια:. εΠε:ιε

Βτα::2 εΠε: :οπ::ια:::ε: :::αειι:α: ν: Π: .πι. :::αειι:α δε·

::ε: ορροί::α εκατ:: Γορροπιεπε ο: (ο:::ε&ο δερ:

:::::: :Μαιο εοπι:ε:οα:ι:::::ιοοι: :πι πιειιπι·ο ίορροπιε

:ε ρο:ο:Πε::ειο:αι:εο:::ιπ:: εο:ιίε:οα:ι::: 8:α::α:::

:ορροπι:: εοΠα:αι:: 8ι·α::α::: :ι:οεπαι::ε:ι:πι :ιει:::ο

Ποτ:: εοΠαπα ::ο:Πε:. Νερο αο:ει:ι, :Πα ιιοιι είΪε :::ι

:::ει:Πα:ε ορροί::α ::ι Με Παπ: :ια:ο:π ε:ειιαια: ρε:

8παι:α:ιι :ια::::οα:ε::ι ι πιο:: ::ι :Με Παπ: ρεεεατοι::

::ιε:οε::: ρ::οα::οπιει:: 2:α::ε, :με :πι ν:απόπε αιι:ει··

:: :ιο:ι ρο:εί::,:ι:ί: ρε: :εΠ:το::ο:ιει:: ε:οίι:ε:::.

Α:: :.ρι·ο::ι. α:ι:εε. Με. εοπιίες. ρο:ι::: επι::ι:

Πει:: :ιοι::::ιε::ι α:: ::ι:::ο ε:ειι:ε Βιιε ρεεεα:ο δε

Β:α::α , ε.ιο:α- εοοι πιεο::ο :ιατο:α:ιοι:ια:ια πιεεείΪα

ποιο: εο:ι:ιειπ:οπιε:ι: :ια::ε:. Α: πιο ρο:ιι::, ροί:ειιια:::

:Ποι:: απ:: Β:α::α απο:: , ρεεεαιι:ε::: :εε:οοεπε α::

Π:α:ο:::,:πι ερω :Ποιο ρο:ο:: α:: :πι:::οεο:ιι:ετε::ιο:α

πιο:ιερεεεα:οι:ι ::ιε:ο:::: ρ::οα::οπιε::ι Βπα::α, ερω

αι::ε::: :ιο:ι ρο:εΠ, ω:: ρεε:ρτα::: 8:α::αι::.

Απ: α.. ρπο::: Με. :::α:οπ. :ο Με .πι. Παπ: παπο

 

:ι:::ο πιαιοι·. Η:: δε ΐορε::ια:. ειι::α::ι Με Παπ: :ιο

::ιο :ια:ιεε ι:ε::::οιο εο:ι:ε:οα:ι::: :εά::οτ:::ιει:: , δε

εοπι:οπιθ::ο:ιε::ι εοπ:: ν:ι·οειοε Ειπε, δεεο:ιίεοοεπι

τε: ::εο:α::ο α ί:πιε ν::οιιιιε ρε: νο:ο:ι:α::α::: απο::

ί:ο:ιει:::ε&::ο:::ιι:: ν:::οΐειοε, ε:: εο:ρα::::::.

Α::·9. :ιε8. α. ρα:: α:ι:ει:. :ιοε ε:ι:ι:::ρΐο , οσο::

ρεεεα:οι:: :ιοιι ΐο::·α::Πε:Π:::: , ΐε:::ρεπ ::ιοπα:::ετ

ρε:ίεοεπα: ::ι εοε:ει:: Π::::ε&ο. να:: Π Πει:: αιιιι:
ΙιΠε:ροετο::ι απι:ε Βαρ::::ι:οπ::, δε ροΠεα :ερ:·οι:ο-ε

εα:,:ερι·οοοεε:ε:ο: εοπ:ι ο::8::ια::,8ε ε:ε::::ο,ι.ιοο::

απι:εα :ια::ιε::α: Γοίε:ρ:επιι::οαρ::Π:ιοι:: , ν:ριπαεεά.

ά::7.βδϊ.:Μπ. Νε:: :πι ω:: εαΐι: :::εε:ετο: Βεπιε εαοία

ρει:εα:: , Πεο: πιει: :::ε:τι:: ιιο:ιε ρι·οοιιεε:ιε:οαιι:

οπο:: ρι:ε:: απ:: οι·:ε: Π. @ΠαεΠ :α:ι:οι:ιεαοΐα

ρ:ινί:εα: επι:::α::: ::Π::ε%, απ: :ιοσο :ι:ο:α::ιει· εοπι

ΐει;ιο:::::: ι:ιαι:οΙα ρει:εαπέ , α ρι·ορι·:α , νε: α:: α::επιι:

νο:οπ::α:ε εαο:α::ι. Α:: :ο.πιε8.::ια:ο:.ρεεεα:ο:::

.:ι. ε:: οο::: ρ::οε πεα::: δε οοΠεα::οπιε α:: ρα:πια::::

Παρε .πι. εοιιίεςο::ο: ρεει:α:οπ:ι,νι ρ:ορ::ε:α: επαι

::αιιι: δει:ο:ι:ει:: οο:ιρα::ο αρ::ποι:::ια:::εο:ιίεςο:

ω: :πι:εραι·α::ι::::ε: εΠε:ιτ:α::: ρεεεα:::αθ:π::ι::: (ερα

:αο:Ι::ει·, είιιι: πιο:: :::ιρΙ:εε:, Πεοι:ι ρεεεα:ο::ι α&ο

:ιο:ι ρο:ι::ε: :ι:ιρΠεε: :ιό εΠε ι::8:ιοι:ι,ν: ρο:ι:απο:.

5ΕΟΤΙΟ Π.

Α:: Φἱβο θεα:: ε: ίαωεπ @Μεβ: [άπο

ῇιά παταπΐ αφε:·διω ρεσεε::2

Β:πι:α Γεω. :ιεΒα:. ?θα αρπά:2/Ζω:ι:ι. 1 .2ις##ἶ

ο α::.4..εα:ι.α. Μαιο: α: αιΠ. ΜΜΜ. ιπά.1.ά::7.

:ο./682. ι πο:: εάν. φαι:: ρ:ο:ια::::επ:ι ροκ:: δω::

Π” 4ο

ο

ισ.

Ι)ϋπτω:ιν:

πι. κή! ό:

βε:β:::

ὅ?

«δέ δ.

Π.
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:ο ε:εοα:π , :ιοπι :ωοπο ορροπι:πο: ρεεεατο :εό::- Δ: Σ·

Α:: α.

(Π.

ιί| πο.

ο. '

Κεραπε



Δ Βι/]:. )ΠΓΣΠΣΜο]ΐ::·απάο&βοβακμ”. Μο @ο &Δ7. Π. #2]

το ο'. τού.: τ. φσ.τ-.αντ.:.ῇοο : Γσοσττοτωτ σρἰοὶοοτ,

ντοσοσο:ι οστιτοτο ΓοΞι οστού οσο τσΠετσ οστέττστο

ΜΜΜ Ιω· ω οττ:σσοσοκο. Ρτοσ τ. ντοσ Μοτο οσο τΓτ μα·

"|ί Χ° Γσ&ο ΒοοΙττοσσ σωστο οπο” :”στΒο οσο τΠ:Έσττ

τέστ Γοέι οστοτο σΒΠ:στοοσ σττ:σστοσοσ Γσσοιο απτο·

ΜΙΚ:: οσοστ:ττ οοιστι:ο: οοτἰσἱτἰο: Γορστοστ.Πώ:

Ρστοστ. δ: σοοΓοσοσοττ:τ ροσωτιτο:, οσοτ! οσοστΓο

. 'το Γοοοοοἰτσστοο: ἰσἰοοσἱτἰαΏτἱ. Ρσττὸ Γστοπτ

σο; Γττ:οιο οΠοοτἰοΙἰτστοὰτΙοσἱτ στοοι·στο στοτσττοε

Ιοροτοστ. Ποτ , οι στο: ρ:τΓτ&ὲρτττἰοἱρστ·οοτοτἔ

'σἰοἰοσο:; άπο ροτΓσάοε ποστ ποτΓοττω,άτβοψη

Γσοστττοτ ἰορ:τΓτ:ᾶἔι ΓἰιοἰΙἰτοσἰοσ σωοοττε·τ:οτο το

που. Αοτα:.*οίτοοσσ: τ. οσοτ ντΠοοσοτσ :Ω τσο

τἰιτο οοττἰσἰρτιτἰσ νἰΠσοἱε ἰοστσοττο ο: οσο Δοττ:ο:οσο

ΕΓτ Μοτο, Γσσ σρττοτἰσΠσἱ. ο. στοα νἰίὶσ Μοτο σο

το Γοσοἱστ τάστοΓΓετ, δ: που το σοι ττΙοσσατ6ἱοΓο:

οτττοτοτ Γαβ 'σου τσοστοτοτ δτ<τοττο-τοοτοοα, σοστο

Φωτο· Ι)«το·ετ'ο ΓτἱρΓσ τοιοτττ σ:Μεο: οσο οσο; ε!!

οοοσο ίἱτοἱὶἱτοσσ ἰοτὸοτἰσοαΜ σωστο σἱοἰοτσ; Η

Π Π τ ?τοο,ο;νΕΓτοοσοτοδτ Μποστ! εΙστοο·τίτ Μοτο

Γεάτστ Βυτίο τοτοττο1τ : στο» οσο μποτ μπασο:

το!Η οτ:σσετοιο: το: το. οοσοἰτ το!" . στο τοΗτττοτ

. οτἰοοτἰσ εττιτίοβτο :μια τ:οοϋίττττοοσοσ οοσρτἰοο

. . _ . τω ετστἰς οτι· Γστο:οτιο τοπροτττ&τστ·οο: 8τοτο:τι!Εσ

· · Η - στο το!Η οσοτ οτι· οοοοτσοοοσσοᾶοτο Ρωστοσε

το, οσοτ! τοποσ: τίτ , ντβ9.βόδΓ.Ι Αοτοστ οίτσοστ το

ορο@το το ρττοστοίοο: σε τοπιο ττισττ:οΙο; το·

Μοτο ΒΙσττ2. 8τ νἱΠσ οσοτει Γοοτ οι·οοτίστοτστ :στου

σοτοτσεΒτοτἱἀτο:Γστορστ οοτσοτρτἰοσἰοἰοο: 8τ·Γοτ#

το» Μοτο εττοττΓτάτστ Γοἱε ρτσρτἱττοττΒοοΤτῖ

@Με @το οι «τσαμπα Ροτοηοτο οποιο: στο;

Με; ηοὲἱοτσΙΙσᾶοοΙἰε τ!! ; Μάτσο @Με , ετοετο
; ο @στο οι τοποσ: Γοσττἰσἱοστἰο οοτοτοὸἰοἱοομ ω·

ω" ·1°·°3 τ:οοάΓιο:Μ:ΠστοτεΙοάτοοοιστ3οτοΗτ2ϊοτΜω τη

δ

το

?πάω π.. ό·

ιΜοτομ

.·Ι'

44. Γ Ψτσο.3. 8τ1ττοοτ @στη το τοΒοοωτο σΓΓτο6Γοεϊ

οποο εσωτίτοομεσω , Μοτο σοστττιοετο@Η

τΓΓσοτ εμπετ·τωτ 'κατω ε ἰσεσοοἱιοτ Με: Ισοτε

ωστοσο τοοκοτοοοοεκτο τοοοσο οωοτο
_ _ 'ο βεοοτ;τάτοοΓο οι:Μ! στΙσοποττοττεστοΙσοσι·άσο

τ. Γο°οτΓστωο, τοποσ ΘοΙοοοο -οοΔ·τοοοοτο πόστ

Γ: ομοσ οσοτ!Με τσοσοτ σσΒοοΓε:οσο,ΒοσΗΡ

φοτο; οσοτ! ΒΜοτοο:ι δΓσἰτἱοοΘΦρσΙΒΉΙΗΙττἔΉ

σιττοττεσσετσ. 4. Εστοοοε!στψ8: ωστοσο τετοιο

.το ἶοτσΠσᾶο ττστεσ σσοΗροποοτ ειροΙΙστορσεσω

έτττο,σοσά οι ἱοΪϋσΙο-οτττο. Βεροϊοο οοἰτο-Γσττἱτἱεξ

ο; οι “ΡεοἰοοοοσΡοΙΓζοτΙἰτστσω ίΐοτο:στέΠο': οσοτοσο τοτττοστοτ , οΙΠοσοσο Μάτι Γοβϊσ-#

Μοτο τοοοιοττοο.5 .-8Μοσοειτο8Ποτοτο @το

τούΙοσοστοτοσπιτι: οτοοετο ρ8στ2οτΪῷὲτἱσΜ«το

οὶτἱο τοοοοετ ΕΜ σε Ιοστεο ττττά!σθτοτ οττοτσ!θ

τπτατΜ οδτοτο-οσθοτοοο ρστ:τέττο Γοοτ Μου στΓ6

ΓἰτοἱΉττἰοα οοτοττἐᾶἱοὶοο ΓτεοοὸοσΝϋΓσ·ἰοτοΙΗΒΜ

$$·

σου ο'έτοι·οοΗοτο ρστΓέτ'λιο5, φοτο ΜΚ Βοεττττ:Έ Ισοεμιτίο, οσο στΓττοτ:τ σοτσάοιο οσο, στο: το-·

” Μήτσο 6Ιτ “Μοτο ΔΙΓἰτοἰΙιτὶοοντ-οοο, πο"το στ·

οσιτττοτ:οτο, ΓσΙσ τοΒο τω” Ρτοσειτοο:. @το μι:

Βἱο·.ο. σΓϊσοττοΗτστ ωττΙοσἰτ σσἰοτο ἰοιτοισιττώ Γιο 6ο- ου.ττ:τΓΓτοσε:τίΒοοττω οοτοτσοτι, οσο Γοτ

ρττοεττοοε εκατο:: , 8ττ ττΙοτἱοοστστἰσοἱτ το! οποιο

κατ, :το στο” οσοτο οποτ:τ τοστσΠτετ εοοοστΓοε, οτε:

ο νἰΓἱοοἰ οποτε Ρο Γε στ: οσοτΓΒοσ σώσω· στο.

ᾶἰσΒτἱ, οσο Γσι·οοιΙοτ:τ τσΠἰτοι· σττοεττσ 8ττιττα:

στ·Βοστοιοτ στοτοττοε οτ8οτσ τ:οοσοτΓο οι! στο0τττ11

τοαΗτότ τσΠττοτ Ρτἰοοτἱο Βτεοεσ . σοΓετ·τοτ στ:τοτοοτ

ΜΒτεοσί ετσι-Μι:: ΓοΒΙειτο οσοττο , ρτὶοοτἱο 8ττττο

οσο οποστντ ρττοεοσ,Γσσ το μπα οτΒατἰο.Βσὸτοι

-νὶΓἱοοσ· τοΗἰτοτ Μοτο τστἰοοἱε το! στ4:οτοτο3 σε

το·ωτοτίτσ έᾶοττε!τᾶοτ Με σοἱτο τοΓο τοοὸτΙ οτ:

οσΓΓστἰὸ επίείτ ρστΓτάοωτοοοττοσοσω το Βτοτο,

·σροσΕτοτο σοοοστοσοτ το! στττιτοτοε, ίὶστἰοσ το νο

Ισοτοτε οπο τοΓο!τοτ στοο, δ: τε!ττττο σττττἱοΓσσο

σοοοστοσοττ οι Πωσ:: σοτικ1οστο €Ποτστ σωστο::

Βοί: στοα ο:: νἰίἱοοτω Ποτ νσΙοοτεε στιτοττ:οστ

·Βοστο, ο Γοο:ιτοοτο σωστο οτοτοϋορτορτοτ Γε.

το δεσ σοοττ·στ. οςτέτοττοοσο τοΒοττνιο: Γσττοο#

Ιτο18τοτσιτο:στοτοίττοτσοστ νἰΠοιο , βετ! Μισο. ο”"”ξ ή

ντΒοκτοτο το τω: Γσοτ. οσιοοσοτο ρτα:ειτο , οσο

"Γ ΓοεστΓΓοτίο σσοτοοθ:οοτοσοττ @αστειο τ, π!

τοΙΠτ τΜοτοτο τουοωτ Μοτο ; τοστ: ο νὶΓἱο οσο

·οττ:τΓΓπτο ροΓτοτστοιοοτι:το, το οοεστσ, οί» σπιτιο

σοτττ στ:οςτ;τ::ττσ.Γο!Γοω αστειο σίτ, νΞΓἱοοτιο ο με·

σττσττοοσοστο ποσοι: σωστο: ποστ .το οσο εσο

Γτττοττ οσε σοο:&οστ στοτοα στοττ:ττοε: 8; στο , ἰ ο

Γττοτσ κήπο-τ; ετο:στ ττοοοσστ; Με ντε ορμή οσο

Αττικ: νΗτσοτ, στα μτίρδιττο οί! οστΓτ:θ:ο 8τ απο·

μα: Βσέττττοσσ ο στο:: σου Ρομπ Γοτοτττι @Βετο

Γεο ορτ:ττοτοαοΏσοσττοτ 865 ο οὶΓὶο οσο›.·σιτᾶεοτστ

στοστττο, οσοοτ:Εο το ΓσΙτ Γο!οσττ:τοτ· τοτοετο Μτσε

το Βαιτττ. οσοτ ποστ, π! τ·:Ισττο το! σο:στοσιο!τ σο·

ττα τΓΓσοτίστο οττιτττ. οσο 8τίἰ οσο οετ:τοΐτιτο «πιο

μια Μπασκετ: "στο σο οι:8τιτο, σε: Γι: Βοιωτι

τσττττΙἰσςοἱ μ.:σοστοτο τ:σοϋΓτοι·σ ρσίΓστ αστο τω·

στο ΓσΙίτ:ττοτε.ο. οποτε τομ οσο ΓοοΙοτέι ροοσοσοσ

8τ·σττο, να! ρατ αοοἱοαΙοοε, οσοτ! το Γσοτ. Ιδτ/οκτε.,

οθ σώσε ὸἱἱσᾶτσοἰε,ττο:ἱΓΓοτο το σοστ:στο.@οστο

σίττοττττο οσοτ οσο ἀτροοἱτ στΠοτο τ:σσττσ ρστ:τ:τιο

τστστο σσοτ:ορτοτο , οσο τσσοττττοτ· ροστατοο.ι Γσο

τοτοττο, στο:: τσοοττττοτοΙοτοττοοτ Μοτο: τ:σοττο

οΓΐτοστοτσο: σερσοστο: Γιο! σοτισττΠο Πειτε οσο

κΓὶἰτοἰτ το,οοσσ ἰο σότοτο μεσω οστΓο ομα”

απο Βιοττοιττττ, οσο σερσοττ στ1τοτο φωτια· Μοτο:

οσο σοτι:οσσοσοττ στΓδοτο , ΜΒ στίττοά:σ οστττάσ

στο; (οσοτ οοσοστιτ το σοΕστ:τΓΓ:ιτσ στη οιστοττσ

στο:: Γοτ·) ο Γτο “το ειδα: ΓοοΙστο οτὶοετᾶοο:ΒΒοτἰοη

οούπτοτ:οΜεάοτο στο; : στ·εσ οτ οοτσᾶοτοω”

δήπτσέΜοσι τ!ρίττοποο·, οσο Γτ.τ80ττ:τοΗττσ:τοο·

ωοτοττωοτττωοσε ετοτἱοοι,οἱΓὶΒτοτἰο σο! οστο

οο!σοστ:Μτοστοτ·. ‹Ιεὶτοι·ίὶ ντοσ οσο οτ τέτοιω

τοτττστητοστατοοο τ το

τ”

!

το'

8τττττα , ίο σοὶ τοστ:οΙο τ:οοίΠοτ. τω! οι:: Βοοττοοσ Φωτ” τ·

το6οοτρτ·ττΤετο στα: στβσ Μαιο εοεοᾶτἰοοοτο·= » @Μακ ροτοοο. ΒιοτἰοτΓΙ σΒἰεᾶοωστΙῆ , . στοΜ"24°

.48· ΗΜ το σΒΓτοτΠοσ σκοπο οστοι·τι!τε.= 6.Ισπ-ΤοΗτιβ ;τοτ:Ιστοτ σσοττΠοιοσοστ8τοττστο: .οποσ σο ΓοοΙοτσ,

”"ΓΜ βΒο:Μρη. -ττοτσαοΓΜ'αοΓο Γσο·οσϊίο οοΓΗΜΜτω τοΙΙἰτοτ;οοἱσᾶοιο·σσιμ δ: ροσεστοοτ. Κέιτ” σττοττ=ιττρέ

5Βοσοτε:στέοφτατοτ Βτοτττοο οοϋττοοΙττοο :σου φωτο απτο σᾶ,σοἰο οττοστἰσΒτστἱα :Η τ ροετ:τττοτ·σ

τίτττοτοΙο ΓσττοοΓο2ιοοτοτύ.ΊοΙττοτ:Μοο ζ τ οωορ ττωμοτοττο'εσοττο&ι,τ8τ 8τατοέι Ότο οσο οιΓΗ-=

Δ 49· 8στ:οοσο. ΓστττΜΒτοτάτ: ΓτοττἰτΜ @τ ορἰοἰσοὁ,ε μη:: ὶοὸατοοοτἰε πιο:: _τ:τ:ΓΓετ «πωπω οσοεοτἱἱ *

°!””α” ΠοΗοτοφσσοστοϋ·οοσοτ σάοο·Μ οοσοσοσοττσωο Έτστο.ιο.' Νστ:·τρΓοστ , σοὸτἱ το το εσΓΓσττοστ Γο!::Ιο- Η?

ΣΚΣΣΘ6β“οτνΓΓὶσοσ οσοτ τ:οούθ:ετσ οοΓΓσ:· τοοτήοτειοψ _ττοοεσοδιοο!τοττε @Μοτο τσσομοιοτο Ξ το οπο:

Μ” ο ρι·εΓεο ττοσοοτϋ1[ΙΜο1τ2τ αὐτῇ. ττ#τσιΡἐἶιο=.ΣΤο9ῇ οοο στιίΒο:τ ΡοττίσΒοττ.ροσω σωστο ωοτε , στο:

αϊκ.ορορ.6εά«[στωσ/οιιότ.άεφ.ο@στοτ:ϋποτθτικΔι τ τοΗτ:τττοο μοοαττο.8τ·ιτττσ. Θ_οετοστο οσοτ: οσο

1?ἱ;` :σπιτικο 12748.-3τώφ.· ιτβόλ στ ηοσοπΙσστ·ο- ροσττοοτσττΜ:σσθτμσοε ρτἱοπὶοοτομ :σποτ οπο.

τΗΜετστ Μοτο το πο( φωτο οοιΒΐττοτ:Ιτοτττ σττ°ρτωτοτττο σάιτ σοοττεάτωσοστοσοσ οτοΙσ οσο

Μ: δοτου (1σο:Γσοτ. ΙοοεσουσοΔστΒοοο&ε - τ ο τσΒτιτοτ. Κατω: ττοοΓΕσ ο:σσοτἰ σΠτοτοιΙττττ οσο

3°_ ο ΡτσοτονοΓσοτι: Νώε: Εκτοτε. =σττοοηστο:στΓΗΒ έσττοιο τι Όσο σοοσσοτιοο·5, τω:: ἑι Ρσετ:στοττττ·

,υ·υδοθ οτοστ·στοσαοοσώσρροοϋοτ:ρσοσστο ;·τιοοσ·τα ττο&οοτσ.. Ετεσ οσοτ ρσσαιτστο οσο τοττοδ::ιστο,

ν#Β“α· τούτο: σοοοε οτ ρτοττετϋτσ μασκα το!τθ::τ τ ΒΕ το . σττοοτίἱ οσο οοΓΕτ, 86 σοοΓοσοσοτττ στο άτοςστ το»

ω? Γ): Βυπτ Τοπ. 3. Ν ο 3 ττοΣτοτ,
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4.Μ Φτι;ι:.2ΧΧτιτ. έ72]807'7ΙΜ ττΜοι·βατφ. Μ. οι!ίττ#τ ε5'υ. Στά. Η

ιττιότιιτο , τινι: τοττιιττιτντ ροοοπτνν: : ιτε που :οίτι

τιιοι:το Ποτ: 8τιττιιιτι:,νο! ιιττινἱνι!οτιι Βι·ιτιο, οτιιιττι- .

Η ιν οτοιιτντι των Πτ τ!ο!:ιτνιιι !ιιι!:οτιτ!ι !!!τιτν, τινι:

ι·οιιιιττιτντ ροοοιιτναι.

Πιιρ!ο:τ τι:ω , οντ :πιο !ιοιτν [να τιιιτνιειοντιντι·

ιιοτ ὰ ροοι:ιτο. κα" , τ!!! ι:ντι: !νν:ιτιο8!οι·ιο οσω

τιιντιιι , ο!! να. νεοι: Βοτιττ8τ!ντιιοι: 8!οτιο ο!τ Β

ιιι:τι:οτ!ιιιτι 8: οιτρτοΙΤι ριττιι:ιριιτιο ι:τιτντα ι!ιτιιτιοι,

βουτιά να: τοτντιι οΙΤο ιτ:το!!ιετνι!ο τοτττιτ!ο οιαν

ίιννιιι, των ιι!:!ο!ντνιι: , τινέιιιι το!ατιιιιιιιιιι!!ιτροι·

τιιοι!νιι: ιότίτι α. !:οοροι· ωσάν @Με ι.οι·Βο νιώ

ντιο Πιθιοιοτιο ο!! ει! ίντιτ!ιιτ:άιτι: ροι·το&ιτιιι ω»

τ:ιτιιιτι: Ποτ οι·Βι !ιοιτντι: τ στ! ὸοροιιοιιὰννιοάινω

Βοιοοι:ττο ροοοιιτοι·οι:: ; οι! το!!οι:τ!ντι:ι ικα:ιτιν·ιν

ώ τρίο: ιιοτ:ινιτ οτ:ιτι: τι: οι: οπο ροοι:οινιι:. σιντι: το

Βοο ίιτ οε!ιιιι:ι:: τιοςνιτίιν:ν! :τα οο!ινιιι τονω

τιιο , δ: ροτΈοότνιετιιοι ιιιιιιοιτισο Ποτ οι·Βιι ροκα

τοιον:. Αντ-ιτε. ἴτιρρο`ιι. οι: τ. το.τία||ι. 9.ρε2. 9. !τι-Ι

των στην:: 8!οτικ , 8ο νιίιοΒοοτι !νιιτροι·δ:&ο,Β!- ι

τον: ει:!2ηι18Σ2, ριιτττοιμτιοι:οε !ντιιιιιιε δτττιίιο

ιιιε ιι:τ:τοιιται; τινα ο!! ροτ·ί:οτΜ δτ ετ!οςνετε :των

τντ!ο ιτιτοτιτιόι:ι!ιε τ:τιττιτα ι!ιιιιτ:το , Ιοοντιτ!·ιτιιι τω

τιιτι: οί!'ο ιτιτο!!ιει!:ι!ο, τινίο!ντιιιι:, το!ιτ$τινι:ι: , τω..

τι:ει!ο,οτι:ιτιοντιιι!ο,ιτ:τοτ:Πνντι:, οιττονίιτινιιι. Ετο

τω:: ΐοοντιτ!ίιν: τοτνιιι ι!!νό οπο !νιι:οτ: ε!οτία , 8ο

τω: !;:οντει ο!ὶ ἱτιτοιιτιοτιιι!ιε Βιιιι!ιτντιοιιιττντοτΉ

νιτιο, οι! τινα! ιιιτοτ:τιοι:ο!ιτοτ τ:ρτε!ονται:τ!νττι ιο

οιττοτιτὶιτ; Η. ετ!τοτνν: οΠο τοτι::ιι!ο οκτονίινντι:,

ο!:ίο!ντντιι , ι·ο!ατινντι: παντα ΜΜΜ. τ: ·

Ρτο!:. οοτιίος. ι . οι τιετιιτο!ιτι:ι!ιτντ!ο ιι:!ονοοοί!: '

στ! τ”ντιι!ιττιόπιν ροι:το&.Διιι ιιιιιιοιτισν:. τιναφωτ Ι

ει: τομ;ΐοτιτττιότιωτιιτοιιτιοτιιι!ιτω· τοτον:.τιωτιιτικν ι

τινιιιτιττι τι: αποτο :Μαιου @πως 85 νι!ιο.!ιοατιτιο: ι

ρτιοΚτ:τιιιιτ ιιιτοτιτιοτιιι!ιτοτ τοτειιν Μτττττιιτι άνω!

ιν ιντο!!ο&ν.!:οιτοτναι , ι!!Μ νιττνν!ιτο:ι!ιοοΐοιη; πιο ο0ΦΦΗνίοτττισι ΨΗΦ ΒΦω ω 800€100ο

τιιν!ιτοτ:ἱτι:ὸ :μια τιι!ιι! ο!! ίοτιιιιι!ιτοτ·ιτι !)τισιτ:ιτιοδ !

Ροτ !ντι:οτι 8!οτια 8ονιδιιτιοτι: Νταν: ίτττο!!ι8ι!υτι

Ιιτοτ τιοτττορτοΓοτιτοιιιτ. Μοτοττριττι!:..οο ττωιιιιτιοα

στ! ροτιτοόνιτι: νιτ:τιιτιτιονι διιι:ια!ατιι!νω ττ!οιιοι =θ>·

αινιιιιιι:ιτε ο!! , το πιτιοι:τίνιιιι: τ:τ:τνται:: τ.8ττο!.-ι:ντιν

ειναι: οιτριο!!τιιιιι: των οιτ ν!ι·ιΠ. Ανιοτ-Δι!ω!ντω

των οι·ιΒιι:ιττντοιτ οτι:ιοι:ο στ! δε. ~ τ · ω:

. ..Βιοτι:τιν!!ιτ οοετιιτ.ιοιιρτιο!! ι·ορτε!οτιτοτττώιτι-: ι

άνω, ων ροτοπτια , ονινιοθ: οο$τιιτιο : οτ80 Μ».

!:ιοιτο οτιίτοτιο τη ιιιτο!Ιοθν »να ετοιμο!! φταιω!

ρτο·ΐοτιτοτ·ο οΠοτ:τιιιι: Ποτ ιντο!!οᾶ.τιι ότιιτττο.πτ: τ

πι:: τ:οΒιιοίι:οτ:ι!·ο τ!ι!ιΒιιτ. Κάτι. ιιτι!!ι-ι:νενΜφ

:τρια οθ ιορτιοΐοιιτιιτο ο!.:ιοάτιιι:,νιδ ρντοντιπ. μπω

ινε ο!! οοετιιτιο , ινιτι:οτ!ιττο 8ο ροι· νιοι!τινιιιτττιι!ιν

ιν:ιι8ιτιιι, οοι:οοι!ο; ττιοτιιιτοδο νοτιτισε!νιι: τινι

ότιοιτρτοΠι , τιοεο : νο!νττιοτιτιι, τιιιιττι:!π!:οτ!.?οσ

τττιε , των οι! Μοτιοι ι·ορτιο!οτιται·οιτιτο!!οθ:ν!.ιιιοτι !

 

 

το!!ιΒοτιτο. ντιτ!ο νοι·Βιιιιι ο!! Γι!ἰνε , των δρίτιτιιιι

δ. σιντι νοτΒντι: ρτοοοι!ιτ Ιιτι:ι!ο ἱτιτο!!ιειτ›ι!ιτοι·

αν:: Ριιτ:οιΡιο ιιιτο!!ιεοι:το, των δριτιτνε8.ο!το

τ:τοοοι!ιτ ετων τι: ιιιιτντέι:ιιτηνι !ντιιοτι ε!οτιτο8ι;

πιο βοντα ο!! ροτίοολ:ι ίιτι:ι!ιτντ!ο ιτιτο!!ιΒιβι1;ι

Μπιτς Δεν” , ίοοντιτ!ι!ν: τοτντι: οπο τοι·ν:ι!ο: οτι.

ο (την αντι: α! ίιιτιά:ιτιτ!τιττι Β!ιιιτιοτιοτιι ιιτ!ορτι

τω:: ιτιτο!!ο&νιι!οιιι Με , το ροττοτ'άιιι:: ιιιι:ιοιτιοττι

τηΠρο.-τμ12]τι36!ΟΡΕ!00θ ιιοοο_ίἴιιιιὸ ιτιο!νόιτνι·.

(.!ονετιιι. τω: βαττ: ο!! ριιτττοιμτιι Ητι:ι!ιτντ!ο εήψτ.

:των φωτ! ι:τοπιτιιο 82 οοιιιρ!οτο οί!: Ρι!ινεδο

8οτιἱττιε ιτιτο!!οδτντι!ιι Ρτιττιε Ρο: ιιιτοιιτιοτιιι!οτι: οκ..

ρι·οι!ιοτιοτιι , τιν; ει! Ρι!ιντι: ιτιτο!!οάτια!οτι: ντ δε:

μα· Π: ιοτινιτιτνι: ι 8ο οοτιΪοτινοιιτοτ οτιτίνΠἱοιοτιο

τοπικ τντιιισιιόι ιι: Μοτο το!ιτιοι:οι:ν Β!ιιιτιοι:ιε

οι!ορτινο,ιο ιστο1τιόο ΜΜΜ: τινι ιοριιι·ιιι:τ!ι :τάφο

τισττοτν 86 σιιιιτ:ιτιιιτι: μι· ρτινοτιτιτιοιι:8τιιτιιο νινί-Γ..

[πιτ.8ιοντ ιτι.θτιοτἱι τ, ντιπ ο!! ριιιτιο!ροτιο Ε!ιιιτιοξ

πιο ι!ινιιιιο ΐοι:ντιτ! τιιιιοΠο ιιετνι·ει!ο, οοτιίΠινιτ Πιο;

ιιτ!_ορτινοι Βοι: ιτα,τινιιι πιο !:οττιι ο!! ριιττἰοἱμτἴ

οινίο!οτι: Πιατων τιειτνιιι!ιε , μι· ιιιι·ιιοιι:ιιτιονοτε

ο!Τοιντο!!ιετ!:ι!ιειρβιτι,οοιιίτιι.ιιιτ ννιΕ!ιοτιτ!ονε Ζ

τινοε διο ιιιιιιονι οιιι!ο!οτι:. . _

Ροιτοι:τοιιιτιο, «των νι!ιοιιι. 09τινιοιιιτ . ιιτ τι:ω

τιιτ!ο τα τοττι:ι!ιτοτινι!ιο !:οτιτο οί!;!ντιιιι:τι !ιοτι:ιτ:ἱὲ

Μπεντ : οιΒο ω.: ι:ιτνά μην” οντιι ροοοιιτο το

ο!ο!οτ ΜΝ!. 8ντιιιινω.€ο1τοτωΓντιιιτνι€ιμι τινι

οντιτίνιιιιι:οτι:ώο τ ενο: οτοιιτιιιιιι: ροτἴοᾶι τιιξ

οοτιιιιι:ειτ !νντιιιιο !:>0ιιο ι ιιτ ι:οοοιιτντι: ο!! Ιων,

ι:ι:ιιν:ινι!ιιν:ι_ ίο._ ανοι·ίιο8τ ίοριιι·εττο ὰ ΐντιιν:ο βο

ΕτΒο νιτιο!:οιιιι Ποιοοιιιννότιι ουν: !!:ιιτιι 0©ο

απ! ιιονοΙΐοτφοτίοάιΠινιο οοιιιντι&ιτ οιιτι: οι.:

ΩττΒιιι>.0 !:ότιο, βετ! δ Βοο !ιοΒιινο!ττοι Νοέμ να!

ιιιτοτι:ιιιι:ιε ιωμτοιτ. 0ωιι. τι Βοιτ.τιτντ!ο οτι: τινι

ομτιττονιιι έστω” φοτο!! μια: τ:τοιττιτο τ “τεν

νο τιιτ :ναι οτι ι·οτιιιοιοοε!ινιι: ιιιιιιιιι:ιτιο ; Ρο; οιιιιι

τι οᾶἰίῖἱιιιο οστινοι:ίνι οι! οιοιττνι·ότι:: ιοριτειιπτ

Θ: Μπιτ ροτίοάιί!ιιιιι οοιινοτίιονο1)οιιιτ! ετοιμη

τω:: :τιττερωιτιοτιι ο οτοιιτιιτιι μι.. Βοατιτντ!0 οΙτ

ροιθ&ιιδαιτιρίσινιι!ιοτιτιο Ποτ οντι: οτοοιιιτέτ, δ:

οιτητντοι στι;; Ποτ:: οτεο ι:οι:οΠοιιτι,τι:ο!ιιόιτροι·ι

ΪΘᾶΟΝ τιιιιιοιτιιιιχ ιτττιν!τινο , τω:: Ειτι:ιι!ιατιτν: Η:

ιιατΐτάιοτπιοιτΜετινι τωροΦωε_οθ ο τα αν:: οἔ

@φοιτ ιττινιιοιτιο Ποτ ουν: οτοοι ντι . πιο! οιοιττν-τ

αφτι: Ποοιοτιμιο τινά: ροοοιτντιι. !ιιιρ!ιοετοιιιιιι

Ώριν:: νων! ατομο 8: σάιτ: !ιτι!.:οιο σωστο τ:οττο-ι

ᾶρΒιιιιςΜι: τον: οττ!ιτιο στ! οικιών: τιμονι οιιιτιοιιι

ροτΓοι:ι.ιτι : @τι τω! ιτ:Γντιτ!οτοτ @σπιτι ροτξοι@Β

ΒΦ!!ἰΔτΞτιτιειΦοοοἰΤιιιιὸ δΦ8ττ°πς3αβφφΜΒβίβ€.

τινὰ το !ιοττο οίΤοτ ροοι:ιιτνι:: ίοιι ιιιιωτοιιιι , ιιοοοβ

ω: οι!ιο!π!ιοτοτ ι!!τινι ιτι φ,ττ!ιτιο στ! οιιιιο!οτι:5.

των: ο!:ιοάντι: ιτι:ι::οτιιιιτο 8ο πωπω ; ο!τ Μονο: ιππι- Απτοντάονισνί!.Γιτι:!!ιατιτν οοτιίἰίτιτἱιι μην;

ιορι·ιοΐοτιτατο Ε!!τιτι ωωτιτωτ ο!:ιο&ινο , τινὰ ο» τω! ο ἰιιτιτιιἔι ι ΪιοιινοτιτιΠἱωδ90ΦΦΜ!64τ!0φ(Φ

τ!οτι:οιτρι·οίΤι ροτ ακου: οοετιιτιοτιον:, τα μι· νται-ι ©ΜποΠΠΠ δω!ωΝτω !ω" [Φ έ “Μπεντ Ρ0$ε&θαβ

Ιον: ιιιισειιιοι1: , σ!:ιο&ινο ·ι·ορτωΓοι:τιτ ίοιρΒιι:, νιτἱοτιτινὸιι: μι· οοινιτιντιιοιτιοτιοω ο!οιοντίττ:τιιτ

ίτινιι:τιτιο σ!:το&τιτ1ι, Μαι:: ι!:ίττο&ινο. νι Μια δι1.τιιτοττε Βοιωτια: τι" Με εισ&νε9ιοτιτνττιιτ!ινιτσ

οτοιιτιι ιορτοΓοι:τοτ ιτιτο!!οότνι ιι:οτοττο οΠοιιτιιτιιι ντιπ οι! 00ενόίοοι:ιιτε ρτ0Ρτιστιντινιώξνορβιβχ

ιι:οιοτιται:: τι:οτιιιιτο , ν: οιτρτοι!ιτι: ι:!:ιοθ:ινο “Ρ έ!!Ωτιοε Ποτ». τινα παντα!! οο8νιττονο ιτενο!@ιιο·ι

οοΒιιιτιοτιο ιτ:ττοιτέτ. ε. Ετ τιετττ182 ίιιιιι!ιτνι!ι: πριν! τινων” Ντινο ροτοτ:τ:ιτοτ ίινου!ωνττττνρτιονο.

ο!τιτ! Γιιτιιιιτ:τιων: ροιίοδτιτι: ιιττ:ιοιτιοι:: ι οινινιτρω τ:τ!Φ !κωτιτννα!ιτειτοττια 86_!ιτινιιιτο!:ι!ιμ ο _:

ο!! :τι τντ:όιιτιόντι: ί:!!ιαττοτιοι:τι ωστ:τιιιιιτι: :_!ντιιοτι

8!οτιτο δ: τω: !:οατιιορτι (τιτ:τττ! ίντιτ:!ιινότν: ΒΒΔ:

τιοι:ονι ιττ!ορτινιιιτι Βοι: οιΒο. Μιιιοτ εοτιί!ντ; τινι:

Μορτιο ο!! νο!νιιτιε ιιτ!ι::ιττονι!ι. ιι!ιοτιετν·ροι·ίο

των: στ! τ:πτιοιτιιιτιοι:οτι: ριορτιοτνι:: Βοτιοττιτι:ε τινο ιιδτνιτ:το8τιτντ , τινων Πι. δ: τινων, οσων

«τι στ!. !:οι·οο!ιτιτοι:ν εινα! οίτ ρτορι·ιτιιτι των: , °8τ.! τοτιτιιιι ντα: , των: νιιιι!ιιι!:οιιτι !ιοιττιτντ!ιι:ον: Με

:των !ροσια!οιτι τττν!νω !ιοτοτ!ιτ:τιτ, εινα! οί!: ρω. έ τιοτιο νιθονιι8τ "των νων! :Μινι τι τ!ιντιτ!ο :τινι

μινι:: 5!ή.Μιτιοι· ρτοΒ.ντ1.το.ιἰτἔΡ.18.|οᾶ.7. οι; πιο” των τ:ν8τ:ιιτοτ ροτοττνττι ι τινων: τοτιτ:τιιο

Γωττιω τ!!ΐοιοτιττι Εν! ιτ:το!!ο&νο!ιι,οίτ ίιιι:ι!ιτντ!ο 'Μαιο, των ρν8τιιιιοτ.·Ηοο ΜΜΜ!. νο: τινι τών.

ιτ:το!!ιει!:ι!ιε τττιι:ιιιι μοι!νθτι ων: ριιτιοιριο ιν· ι:οο ίο!νι.ιιινοτ ροτίτάθ 8τιιτ!τοντιστο Βοιττοτεῖι

° τ πιο

. :ΗΜ τιιτιοινι!οντι. °τιωτιιιιι..

"τ!!ί!νιάιτι: οι: ιιιι:οιο.ίοτιιιιι!ιτοτ τι ροοοιιτο οι·ιιίι

άπο: τι: τινων, τ: νἔ !ιοιτιτνι!ινιτι«πω» οτι "του

 

σι2

·:

στ.:

τ. των

νΜοιιι β”

τουριστι

στΞ

Σ

τινι οί!οιιτιοτι:_!;οικ τ ' 8· ·· °

τττι-ί!:τιιντιντιν ἴο!ἐ νιίιονο, ρτο!:ιτ, !ο!ιιιι νιίιοτιοιιι :Σά ¦τ

«Μιτου.
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©οι·οΙΙ. π.

2 σε.

“ ΟστοΙΙ.ι..

ι Μ: :σαι ρ:::α:ο. .ι

ι Πω: .ιι.ιοιιεθ Νικαια: μι· νιίιοιι:αι δ: Δικαιω

ι :σιιιπι Π:ίι,:ιιιιήμιιιιιιιιι: ρ:τξ:&ιοιι:ειρ:: κισσα::

` Π _ ΜΕ!! απτο:: :τι Π:ιιιιι; 8: Β:ι."ια:::::Αιιιι :ιι ιι ιιιιιά"ΐ::Βιιιιιιώ Μι: ιιιιιιτιιι:, :οιι::2ι. τ:εωωιω

` ιιιιόριιΕοιηι:::πιι:φιε:,8:ιιιΔιαΜαι:ιΒιιιι:ώω β :Π:ικι::ΙΙιΒιιιιι:6: ιιιι.:τιτισιιιιι: @τι α:: ι. ρι·οΒ.

. Μ: ΧΧΖ[ΙΖ Μπβι·»μ ρ. πι). ιιιιαβ-όσ.. Σκάι'. 1~ 4:27

κι Με ω:: , π!τοω”ωι ὰ :ι:::ιιτο σου :ιιιιιτι· πιο με:: ιιιιιΒιιιιι· Μπι:: ιι ο:: πιο:: ρ:ά:έω
ω. διο:: .ιιιιιι:οωρι::ει δ: ιιιιιόιι:εμι::: Β::ιιιιιιόο ι ωι:ιω ει:ρωι·ι:ο::: :ιι πιο:: :ιιιιό:ιιι :εστι-ιιι

πιο: ιιοιιιτ ιιι ι:ι:πο σκοπια: :οιιιιικιάιοιι:αι ιιι ἔ:- :Μπι ιιιιισιιιιιιιιι::ιτιοι·ιιι :ιιω:ιιάο, :οιι::ι:ι. ει»

Μ:: νιωιιε οιι:ωιιοιιιε οι:: Π:ο , ιιι-ιι:: :ι:::11:: Δ:ρωιιωιω ιιιιιιιο, Με. Δε! :οκιιιτ. Με. ΜΒΜ:: Δι #ι,ιψι
πωπω οιιικι:ω ιιι:ιίιοιι:κιι :ιι :οιι:ω. ' Ροιιτοω, ςιιὸ‹ι Πω: :ΠιιιιιΡΓ:κιι ρ:::::οι·:ω Π

πω. οικω: Β:ιιιιιιιιτέι (πώ :πιο ριιΒιι:τ :πιο :κι ιιιιιαι:τι: ιι:ωεωωι, ιιι:«Πιιι: :θα ::ιτιιέλειιιιο

ρ::::τοι :ι·Βο κι:: Ει::τιίι::, :Μι θ:: :ιιιιιιωιιρω ρια::ει:ιι::,·ιιο:ι ροι:Ω ει: ίιηιροίι:ιοι·ι: ιιιιρ:άι::

πρω:ι. Κατι-ρ. Δια.:ομη. ιιιι:θ:ιο ΜΜΕ:: :πιο σιιιοι:ιιι ιι::ιιίι:ιωμ :μου ριμωι:κι: Ρ::::ιτιιαι το·

Ρομπ:ιιωρ:::πο , τοιιιωε ει:::ρτ:, :οιιο:ει. ν: ττ:έι::τιιι·. Ιπιίι:ιιιιιιι.Βι :αυτώ Β:ιι: :οιιί:ιτ: «πιο. μ,

:οιιιιιιιά: :στο νιιιοιι:, :Μι αιιέιιιι;:8:::νο:ιτι ωτιι.ίιιιρ:::ποι·ικι:Ρ:Μ:ιιι:ι· οι: ιιωοι:·Β:ιιιιΒ- ω.#4·

:οωρι:::κι: ιι:ατιτιιάιο:ιιι. ιι:Βο; κ:: :πιω εωω αν. ιιοΠ::ι·ιοι·ι Μινι:: :ιι:ι:αιιιοι :τΒο μπαι: ετα· -

:ιε :ι0ιιΔιτιρ:1°ε:&ί00ΩΝ , πιω:: :ωιωωΡιι:ιε πισω ιιιιιιιιει:τ: ρ:::ιιτοι·ι όερ:κιά:ιι::ι· ἐ οσων
ι Μπι: οι: ώρου: Έιιιιιιιι.Κ:ιρ.ιι:8.:οιιι::ι. 90:11». Μι.

4ωωιω νοιιι1ιωτιιιω ρ::::ιι που σαιωκω, Μπι

ρο::ιι τοΠι ρ::::τιιαι: περι: νοιιιτιτπιιιιιιμα

Εμ: ιι:ιϊωιμ: :ά·ιι ι·:ια·πόιπιιιιιφ60 τ:ιτιρ0τ: ίσο

πιεσε:: Επι:: :πιω :ι:Ωω8:ιο νοιιιιιωιιι :ω :Μια έ

ιιι μπει: :ιιιιιΞ:·ί:στωιιιι:,.ρ:ι· ιιι:οωρούιιιιιιιαι:αι

πω: ΐοι·ιιι: αποΜ, οι:: :::ι·::ι·ι κι:: ροι:ιι,ιιιίι

ιιι σκάκι: :κι πω: τ:ιιιιιιιε .. ()ξιιωάιιι “και πιο:

οι:.0::0ιτιιτ ρ:::πωω,ρ:ι·ίου:πιτ ιιιιωι:ιιι;ι ιιι Πω:

:ο ιαηιιιαπ απ:: πιιι:ιτι: τ:ίρ:&ιι :ιιιΠιειιι μπώ.

τια:ιιιξιιω;ι:οκιο :Μπι 8:.ιτι:ω,κι:::ίἶιιι·ιὸ :ιιιι:ι:ττι

ἀ:Ρτωἴ:ιιιι πισω; 8: :κ ἴιιρροιιτιοιι: , σ.ιιιίμι κα»

ιιιτιται·ιιιτιο Βιιιιτιιιι: πιο: :αει ει: ι ρται:ιιιι μ::

ΜΒΜ:: ι·:τω&πιι.ιιιαι ρ::::τοιι:ΓιιιιΙ:ιτιιω , ίιιιιιιι

οιιιο ιιιιΕι:::τ. Δ: :μιιιιιιιο τ:ττο&ιιτιο:Π :οει:ιιι ιτιι- Ν·".ι

δοκιτι οιιιτιπιοιιι: :ιιιιι 8ι·ειιιιι, ιιοιιι:κιιιιιιικικιι):ο

Μπα! οειιιιιιι δ: ειωι:ιιιιι. $ι:ιι: ωιω :ο ιιιίι:ιιιι:ί:

ι·::ι:&ιιτιο, ι:: :ια α:ιιι:ειω μομ:τιιι νοιιωτιιτιιι

φωτ!ω τ::κιιιι:Διιοιι:ριιΒοοτ, δ: ιιι Β:ο ίοιικιιιιι5 ·

:ιω.8ιωι :και Τωιωιω, ηιιιί:ικιίιι, ιι.ιΒιβ:::

πιοιι:αι πιιιιτοι·ίι κι:: που μπει :Βίειιι: ω· πιο

ασθωτιιιορ:::στοι·ιη 8::ιιιιιιιοιιιιιιιι: :οτι::ιιιιιιτ,

καιω:: ετ:τιη ΡΜ:: ιιιιτιιτἔ`ι ιιιιιιιιιιι, ειιιἑσι :Βια

  

Β::ιιι:ιιιι: π. Β:ει;ι:ιικιικι:ιιι,ιι:ισηιιπ: Μ: -

τω: , καιω: νιιιοτιι:8: :ιιι:6:ιοιιιε Μπι! σο: ε»

Πω Ρομπ: απ: Ρ:4.2:8το ιι·ιοιωιι ιιιιιιιιιιιιιι , Ϊ:ὸ

:εισαι :και ιιιιΒιταιιιινωι:ιι.Ια πωπω”, Οποιο

άκ: πιω. Ριιιιιιιω::ιιιιω , «μια ιωριι:αι , Ι):1ιτι1

Επι· νιΒοι5:τιι δ: ὸιι:ᾶιοιι:πι Β:::ιΒ:ειιτι :οιιιι:τ

τι ω :ι·::ιτιιι·σειι , δ: που (ι:ροιιι::: οπο:: κι Ι:4

σιιΕπιιιω οειιιιω·:οιι::ριιιω :σπιτια :::::ιιι·ιια:

'και ιι:ει:ιδ:ωι τ:Ωιωι: :ιι , :με ιιι αδεια: "Μπι-ι

ιι: :ιιιιιιιιτήιι:ιιηι::ηιηωπηιι: :Πει ιιιικιιι:: Μ!

::ίιιωτο οιιιιιι :ο , :μισά π: οειιιιιιι ρ::::ιιιιιΒττω

ω:: ΗΜ, ιιιηιοΠιιιιι::ΙΙ κιιιιι:ιι: ιιι :ι·:ιιτιιιτ: ρ:ο-ι

:παω , Μ: Μισο: ιιι Πω. Μαι. Ρόδο: Π:ιι:ιιι

Μια:: ιι::::ιι πο: :οιιιι:τ:ι ω ιι:πιιπι ρ:: Μιο

πω: Βιι Η: ιιι::ιιίιιιω,Ιιωι ι·::ιιιιι·ιιιιι Ντιπ: μια:

δ: ιιι:ιιι: ιρίιιιει·ι::ιι :_ :ιΒο ροιι:τΒ:ιιε τ:τιιι:ι·:

ιιιι:μιΔω ω:ιβω:ιωι Μαιο. Βάι ι ΜΒ. :ωι:ς.

:ίιαι.ιι. :ιιι:ιιι: «κι Μιιιι15:11ωι Μ: ::ρι·ι:.ι:ιι:::

Μι:: νιι'ιοιι:ει: ειιωιέ:Βιιιτιι· τοπιι:Π:ιι6,:ιιιίτιρω

πω:ιμωρωι:αιοκι , ω ςιιι:οιππιιιιιι:::ιαι:

Ρ::ι:::: €ιωεωιωι1Μ κι :Μωτ:κι:οπίιΒιιι ιι Δ :ο:Μιτιοιιι: ρι·::ι:ι·ιτιιτει ρι:α::ιιιιιι ι·:ττοά:τιιιτ ι

ω.: Νο::@Με πιο , 8: :ιτιοωιιι::4ιιι:ιι: φταιω ι. Σ:: ιιι ι... Μ!. ι.$.9κ.`ι.ωνι. 6. |ιιιο.Ν:: ι5ί:ιτ,‹ιιιὸιι ·

ρω:ΕΜκι%(Μφξιιωμωβαργω β.ιά_Μιιιιδιω ι ω: Β::τ:_-(ι:ρι·ιοι· :εισαι οιιιο::Β:μιιι:ο ιιι ε::

:Μπι ςιιι:.ιιικι::Μιά:ω::κιωξε. Βύσσ- Β:0:ι· Με: ΡτοΕιοιι:ιιτιε; :ίι::ιιιπι ροίι::ι·ιοι "ΜΜΜ 8:

ωιιο·:Π:ιιιιιιι::: ιιι:ιιιιιιι-Ρ:ηι:τωται:ειι; :απόψε ι ω:: νοιιιιιι:τι' : πωσ: ουσια: Ι):ι κι:: ιιπ:ιιιΒιιιιι·

ὁοΞι·ιιιιίι:ιι: πιο: ιιι:ιιιάιφ:ιρ:τυιωιοπι::2Βο-ποπ ιτ:ι·αιιιι:ι·ιω ` εισαι:: :ιιι «Βάσω ιιιιιι:ιιι::, :ιιι

μται:ιμτ :ιΙ:Πιιιωωωι:Διωμι.:: ωαιωωι ιν: ιιιιιι:ιιτ:πι “φαι απο νιίιοιι:ι::ιιι: πιιοτ:ιιι.

Β:::ιιικιο. Β:.ίρ..ιιι::τιιιισιο σα: ισιιιι.5:ιιτρο:ιΡ"= Ϊ ζιθιιΕ.1· 6999ΓΠ: Μια σιιιιιω:: ιιιιιι:τι8ι0ιι: δι: 7"

μα:: :ιι ίοκιιιιιιιι::,Γρά ςιιΜι:κι:Μπ1Φ: 00048:: ΜΕ:Με:: :σκι (απ: ρ:ι·ί::&ει ίισ:ιιιιτι.ιτιο οπο:: :Η

ροβΜ.

  

πιω:: :::τιιι:ιιτιιιιτιο. :Δωω:: Με:: Με:: δ' ω:: Μπι:: :ιι οικω: τι ιιιιιιιι πω: ιΒιιιιιι::ι· ί:ι.ι

ωω.αιω ιιιι:ΜΜΒιι:3 ν:ιιι:_ιιι:Π:ιιΜι::ι·::ηιιιε ιι ίιι€99=ι90ιιιιι:ω' :πιω Ρ"ωιι ριιιι:ιριιιιο :ιι ιιι·

;ωιμπιάμιωωι κι :ηι:::ει:οκιιων:ι:Θωιμω 'ί Ρο.:::ιιιιι. Δ: ει.. :ιΒο Μειωσα :ιι τρωω :ιηιι·:|ι

::ιιι.·ιπ 'πασα. ιβλυΙ:.ιισιιη1:38σι0Φ ΜΜΜ: _ ιι·,ρ:°ιΪ:ἐἐ:ιι!ΪΪΦιιΑτιιιιι ιιιιιιιι:: “Μη ,_ βιωσ

ι·ρ:εί:&ιιι:ιςιι:ιιηι:ιιιιιι0ω ::ιιιιιιιι·:ικιάκιιωι-ι Μιιιιιιιιφιιιιιικ ει:: Μ μι, :μισό τιιιι‹ιω‹ιω ι ή σ =

Ιωωιωωιιιιικαιω :π ιιι:ι:ιιιοισάιιΜΜΜ: ; Βιιιισιιιιιιιιισιωιιιι:αιο: :ιιιιιιιιιι1ι «Π:ιιιιιιιικ ία

Ρ:ιί:ιι:τιιιω Β::::ιι::τήιιω Ε3ιι8%Β9Πι: :Μάι :$99.άδΜ ΚΦωει.:α: :παιιιιιιιιοιίοπωιωιρίιιιε

:πιω νοιιιιιτ:τιιιαι:ιε ρ::::ιιιιιαβιι ιιιιιιιιιιΜ μου, ιω.ιιφ :ΑΙΜ δ· Αιι:.ιιιιιιιιιι ;ιαιι::ι.νυ η.

Ρ:κι:ιι:τωι: ειιιωιιιω ποστάκι και:: Μια:: ιιιριιι:στοριιιιιιικιΕ:&ιοι· ρω: Γ::ιιιιὸὺιιιῖ:ιἶ:-ιιω Αι ι

:ιιιιιι:ιι::: :ιοικιιι:τιιι· ::αιιιι&ηι0ιιψ::: :":::Ιά; ι ιμι·ιιι:ι ιιοιιι::Αιιόιιαι.ιιιι:ιιιΒιιιιι: :.:ιιιιι: [ΒΕΠΠει

ιιι:ιιιιιιι;ω. ρ:::ιιιιιι:ιιι:ιιιηιισιισιιι:ιι ι:8:ιιιοΜη ι ιι&Φ 9ίι: @ειιιπ:ιιιισιιιι:σφιά:ιιιιι πω:: :1Τ:

οωωιιιιιιιιωω ρτητ:τιτι ρ::::ει α:ιιιιι€Ειι:ιστι:Φι ° Διώ:: ιιιιιιιιισιω:ιιι ιιιτοιιιιω '.ςι11δΦ.::ι:ΗΜιιι1ι:

ί:: Μ:: ιιιιιιιιι:ιιι·ι·:Η:ιιιοιι:Φη:ιιό:τιιΔιιιίιΜι! ιιιικιιιίιιιει:ᾶιιι: @παω ;ριοριι:τμ::Ζωη,

ιι:αιιιι:::ιιιι· ιιιισιιιιιιιάιιΜΠ::ιιιι ι ΑΒΕ:: ι·ι::$!!ιτι::Αιιιι:_άιιι;.μιιιωοΒι:άπι:ι ιι:οριι:ιιιι::Γιιιιι

ν:ιΙ:ιιιιι:::ιιιιιιπιωωι::ι . . 1 ;_ .ιι ω: · :ο ·ι _ι.(Ι ιΜιιώιιι·πωστΘ Φιιιιιιις. φαω αρι·:Π:8:ιτιιω::

. ι..Ώιτ:.ιπ Ρ:ιιι:τισιωδικπω γιζ::ι.φιώιεςι:::ιιιι:τβι·:ρ: Μποστ. δια::ἴρ::ι::ιιιι:ιιτιοιιιιιι5ιι@
ι Παιιιιι;Ειι·ιωιιιοριιοι·ιιιιιιιι:ι.τειώοσιιπ: ω: ιιιιιιι: : .Δω οιιι:&ιω Ρι·ορει:ιο: ιιοιιιιιιι:,

πιιιιωιωκωιιΔωεω: ιιθωιιιιιοΡιιοιισιω :Μπι :πμτώὅᾶἔιιιιιτι:ὸι:ιὲ ι:Ριςι:ιιιιιιΕι·8: Μ».

ιιι:Η)::ι εκποτ:ρ::ί:άω «ωι:ιςω, «ιιιΓηιι: μια ΜΗ:: ρι·ορι·ι:::: Μ:: ροι:ιιι-ι:ι φΜΜιι:πι ιιι:

ωηιμ;αςηᾶριιηπο:ιορρεηωι::ιμια-Ροποτ Πω: :ι:ιιιιιιτ:ιιιιοι:ι:Ι:ιιι ιιιιιιιηιιιι:τροίιιιι::. ΙΜ 3.Ιιω Μ

ιιι ;ιοίιι:Ιτιστι ιιιατιιιισειιωοι:ιιιιιωι5:ιιωιιιιιρ:ειιε Μ:: οιιιιιιιιιιιιω :ιιιιήιι: απ: που ωωεωιιωι- .ω ι. Μ;

π,:Β.:[μ .ιιιιιώ;,"Μ.ι ι1]ρφιιοχι-:&ΦΒιοαμφ :ιιιι:ωιιιιιι:α:Διιιιιις, ως:: ι::ιιιιιιιιιιι :Π: τιιιτιι-#4·

ΜΜΜ ΔωηΛςΡοπΔ:°ι:ις:Β_ιιωοι:ικι:ειιι:ιιιι "ιιι, ι::ιιιιιιιιιιι :μισά ίιιιιτιιιιιιιιω ριιιι:ιριιιιοι·ι::

ω&ωι:ι Διιωιιωκ:ιερεω:1_οΜωπο:6.ωά:ρω- ιιι ειιισιιιιο 5 ως:: κωωιιω μι: ιιιτ:κιιιΦωιη

:Μπαειιιιιρμι:8.ΒοάσιιωΜαΒιβι:οιιίμιιιιι είπε. ιψιιιιιιιιιιη:ιιιιι:. :οιιιρι:ιιι:ιιιιιιιι @ερω

.ι . τ; :ω μιιι:ιιιιιιιιι
δ!

ι
ι

Δ:::μ__...·εμΚ-ΐΡ~5-:



 

ο ιιΜ

σωθε

. ιπνοιππ:::ο. Κι:ιο: ιιιπ:οπ 8ιοι·ιο δ: νιίιο ποστ::

77·

οι

· πι.

:οι πιγρ.ιτισ.ιιιι ΛιιαβΜΜ..ιρ..π...ι. Μ. ..πιο σ.. Μ. π.

ιι:ιποιπιιιι::ι οι: ιιιιι:ι:πεοι::ι·ι:ι::ιε, ποπ Π: οιιιιιιιιιιι·ο ιιιιιοι·π::. ιποιιιπο: πιιο&ιοποι:: Ποι ίπποι· οιιιπιιι,' ,ιι=ι..,,, Η...

πιο οιιιοθ:ιι::: , το.: ιπιιιιιπ:ιιπ:ιιπ:ιποιιπ::ι. Μ·

ποιο ι·ιι:ιοοιι ποιριιιιε απτο: Η οπιπ:ρο:οπ:ιο ποπ

ώ, οι:ιιούιοπι ιιιιιιιιιι:ιο, το.: π: ιιιιιπ ιποιιπιιιι, πο

οπο ιθ..ίιιο:ι: , οι:ιοά:ιιιΕιπιιιι:ιο, ιοπτιπ:ιιιι:ιπ

οιιιιιιιο. Νοοιιι: οπιπ: ιαππωιιοπιπ Μουσε,

πιο οοιιοι:::οπ:ο οιιιο&ο, :οι πιο:: :πατώ ιι:οοιο:

:άπο νοιιιπ:ιι:ιε :::οπιιοι:ιιι ι τω: νοιιιπ:ιι:ο, πι.ιιιο

μιά:: οἔοᾶιιιο οοποπιι·οπιο οι:ιο&ο,νοι ιροοιο.

.` Λπ‹ιι. ποπ. οοπιοο. παμπ οπιι:: επι:ιιι οι: ιπ·

νοιιιπ:::ο, οι ::ιποπ οιιιιοιιι: ροοο::ιιπ: , οιιιοπ οι:

ποπ οιιροιιιιπτ ροοοιι:ιιιι: μι· ιποοιπροιιιι:ιιι:::οπι

ιιιιπιοᾶιποιιι ιιπιποπιιι:ο, (Η οι:ιοθ:ιι.ιιιπι , ι:οποι

ιι&πιπιπιπα νοιιιπ:::ιο, ροποοοιιο: πι.. οποιοι::

:ιι: ν: οι:ιοάιιιπιπ:ιοι:ιο, ι:οο ν: οιιιοθ::ιπ: ιπιι::ι

οι:ιο, ιπ .πιπο :π οοπ:ι::ιιπιοιτιοποι::, :κι πω::

&ιοποπι οιιιιποι:: ποπι. Απ ο. πο8. ιοοιιιοι. Απ

::ι·οι::πο8. οοεπι:ιοποι:: πιιιιιιιιοι:: , δ:: ιππ:οπ ιπ

:οιιοᾶιιε οποιοι:: , οίιο ιι::ι::οπι::ο πιιιι::ιιιτιι:ι πι

:ιιιοπιιιιπιι:. Πιο οπιι:: :ιιπ:ιιι:: οοεπι:ιο δ: ιιιι::οπ

ιιιπ:ιιπιι:οπιι:ο :ίιιιπιιιι:ιιιιι πιι:ιιι·ο πιι.ιιπα, οπο:

ιπ:ιιιοπιιιιο ιορι·οιοι:::π: οποιοι:: : τω: οοεπιιιο

ι:οι:ι_8: ιιιιποπ πω; :οριοΓοπ::πι ιπ:ι::οπιιιιο π:

πιιιιι::, πιο ιοιιιιιιιι:οι·, ιιοο ιιιι·:ποιι:οι·. (3ο:οιιιιπ

οοοπι:ιο πιιιιιιήιιιιι 8ο ιιιιποπ ιπ:οιιοιιλίιε πιι:ιιι·ιιο

ιιππ:οπιι:ο πω:: ι·οοι·οιοπ:οπ: οιιοιιοι:: οιιο&ιιιιι

οι·οιι:ιιι:: : ιπ :πιο :ι:ιι:::&ιιιο :ιπ:ιιιι: δοοι·Επι:ιι.ιο

οοεποιοι:πι·Βοι π::ιιι:. Νο:: ιοίοιτ, ?υπο οοεπι

τιο πιι:ιιι·πιιε Π: ιι:οοιοο , οι πιά οο8πο οπο: πιω::

πιπιπ:ι ; :πιο πω:: οι πιο... τρωωμέ: πι. οπιιπ

οι! ίροοιοε οι πιά ιΒιὶιιιᾶιπιι; ιιοο πω:: παπι πι.

ιιιι:ιπ:ιπ:π:οπιι:ο ιορι·πιιοπ:::ιιιιι πιι:ιιιο πιιιιπο.ι

. Απ 6.:οιρ. Με. οοπίοι:.ιιιι οπιιπίἱοποιιιιι:π Μέ

Πιο: ιοπιιι:ιιι·πο ιιιιιιιιοι:ιοπο . πο; ιοοιιππιιι:: ιο.

8οπ: οιπιπ::ιιι:: ι Ποπ ιιο:ι πιο. ποπ οπο: πο :ιο

:οπ:ιἐ .ι.τοιωι ι·ιοι·ιροίιο:. .πωπω ποο πιο ιη·

ποπ. πι.. ίοιπ:: ω: πιπιπι ο ροοοι:ο ιιιιιιιιο::ιι::.

ι .¦

ει:οιι[ο πι.

.1ιιβια!ιο/ιι·πιο ι δικιά ι..ιπωι Θ, ω. .

ι πιο: πω:: .ιεπωωι.. πω::ρι_ύβοι·4
η .ι βιο-ιι.πιστω!ιιέιιισο..ιϊωσ. ·ο

ιι .ι ' :.:ν

Ρπω:: ιοπ:.ιιιιιι::::.Έπππιπι. ιιι:ο: ιιοοποιοοοέ

ιπι::ι ποοοι:ιιιιι ιιι:Γοιιο ιπιιιιιοπο ιιιιιι.ιοπιι

ποπι, π... :ιπ:οπ ποπ ποοοιΤιιι·ιο οι: ει·ιι:ιιι , οι:: :οι

Φώκια:: ίιο ωι..,ωι ποιοιι οιΤο ιιιοιιιιπ πιποι·ιπι:::::ςπωιν

πιάσαν

π.

πιιπ:ι:οοποπιιιι: ιιιιοπ ποιοι:: Πιππο:πιπ πιοι:ιιιο

ιιοο Μπι οοπιιιιιΙΤιιιπ 9 Μια». ι. π. πιο' ι ιο. σε

ν!:.-·°ώ°ιιιι. ιη. ιιι·:.π.5. ρωωι. οριπει:πι @Η

ι οιιοι::ιοιιποιιιο ιδιοι:: , νο! ιιιιιιιιιιιι: τιμω.ι..·ιιιιέ:

απ. .ιιω."ι.π. πε ΠιιιιΠιέτο. μι. ιιιιι!.89.Ι.`οιιι'

"που, £οι·ιιοι. Ι:Μ|οπ. οι £οποοι°ά.`ΒιΜπ8. ειιιριιιι=

οι βια. 7.Χωιιιιιιιιιισ οι μπαι.: ιιιιιι:ις#κι|οιιθο-θ

2. Μ.. Μ. ι...: 3. (ι- 3. Ι.. πιο. 2νθιφ. ο.: π.:

ι..ι.ι....ι._ω.....π 6. άγιο ο. παιπι:ιαδιΜ έοιιιι·ιιο

|ισμι·ιιιι:. ριι:ι.π:, οίιο :&ιιι:: οοπ::ι:ιοπιο ιιιι:οιπ::·.ι

π: ιποπι οοπιοπ: πο ιιιιιιι:ιι οιιιιι:ει:ι:. @πιο ιοπ:.

οοπίο:ιιι· Μιαιι·ι οι 4.. πιο'. η. απο. οι» ιιιΕι·ι::ιι:;

ρο:οοπ::ιτιοποι:: ποιοι·ι ροοοιι:ιι: οι Ε. πο. ι7.οιιιι.

Μπι πο:ο:, ποπιπιιιππιι::ι:ι:ιιπ: οιοι:ι::::, οπο

ίοι·ιπιιιι:οι ιιιιιιίιοοπ::ι:; ιοπ οιιιοιοοο .ιιιιεριπ.

:πιο δ. :πιο ιριιιπ: πιιιΒιπ:ιιε , ποπ οποια! 8ριιιω:

δ. Π: ίπποι: ιοιπ::ιι:οιιιιίιιιιοιιπ:; οίιοπιι:: π:ιιπιέ

Βίοι: οπο:: τ.: οιιοπ Έστω: Έοι·ιππιι:οι ιιιι:ιεωπ
ιι: πιιο&ιο, ποπ ι)οι.ιι:π πιιιΒιιι:ιι8. ι

ιο ω.. ιοι·:πιιιι:οι· ποιου:: :πιο οοπποπ:::ιοπο ω. ω.ι...ι.

ιιιπέιιι ποιο:: οιιιποιοιιιιιιε ιποι:ιιιοι,ροοο::οι·οπ:> ω” ωξιω

οιιιο οπο: Ποπ Μπι:: :οοοποιιιο:, πο ιιι&ο:ιιι::οπ ά'Ιΐ"'ρά

απο: , οι::ποι:: ιιιιιιιιοει:ιοποεπ ο:ιιιι·π :π ιιι:οιππι;:.3.:

επι πο: ι::ι:ιιιιιπ Βιιτιο , @ιο «Μι. οο οιιὸπ ο. Η· '

&ο ιοι::ι:οι8τιι:ι: ι:ιιι:ι:ιιιιιο, οπο: ποπ π:ιπίι: :μπω

οοπ:ι·ι:ιο , οι: ίσιο:: ι·οιι::ιιιι:οι ιιιπάιιιο:πε , 8ο .ι

ποοοιιτο οπ:ιιπποπο , επ:οοοπιι οοπ:ιι:ιοποπ: , :οι

! :οιπποι·ο, ν: ιπ ριι:ιιιιιι:, 8: ιιππι:ιο, ι:ιιιι :ποπ ω.

ιιιιιοιππι: ροι·ιιιοιιιιιοπιπιπ, :οι πιο... πιι:ιιιιι, ν:

' π: ιιιιι , οιιι ιιι·οοιιο πω. ιιιιιιίιοιπ:ι.ιι· απο τ..

Ε οιοι::. Π: οπιι:: π: οιι:ειοπ:. ει·ιι:ιιι ιιιιι:ι:ιιιιιι: Επι.

οιιιιιιιιι οιιιοιοπο οοπ::ι:ιοπιε , :μια πο:ιιι·ἔι ριοοο· .

ι πι:οοπ::ιιιοποι:: : (ιοπ:ι·ι:ιο ι·οοοι·ι: οποιοι :οι

ι :ιιιιι:οι ποιο:: πο: Βι·::ιοπ:, μι:: πο:πτιιιπιπιιιπ:,

ρι·οιππο οοποπ ποιο:, ποιο πιιιιι ίσιο:: οποίοι: οι·
ι ΓοιΣιιιπ, οπο: ι·οροιιι οοιιι:ιιπ:. ' - Π· Δ

Ρι·οι::: πιο:: ιοπ:.νιιιοποπ ι. ο18οι·ιι::ιιιιι πιιι- Ρ Ρ·

οι:: :πιιπι Μαι... :ιιι:ιιι:πι οοπιιιιιοπι δ: πι.. .,:22:"=

ᾶιοπι ποιιιιο ιπ ι)οιιιπ: Ισα». η.. δ: πιο.: πιιι€ι: πιο. ω. $.,Φ_ '
'Ραπ πιο:: :Μι οπο: : οι οπο ιπιι:ιιι`ιπιιο&ιοπο ι

ρο:ιο&ιιοπιπ:ι ιεπέιι:ιιε ι:οπιιιιι:. .οιεοφ π. οπο· .

πο:: πιοι:ιι: νιποιιιιιι:: ::οιιο&ιοπιι: ι. ...ι 'Ι'ιιιιοιιι.

ι. Επι: ιιι·ωοοπ:ι, ιοΒιοοοπιππιπ:::ιο : .οι Κα». η.

ιιιοπι:ι:πο ιοΒιε : οιιιι·ι:ιι:ι: :ᾶιιι :ιιιι:ιιι:ιιι· ιιοι:οιι:οτ

:πισω ιοπιιΠιο, Ρι·ιιιιιιιι.ιο.ώ·ι . Ραπ ο.. νι:ι δοκι

ρ:ιιτο ποπ .ο ιιιιι:ι:ιιιι: , (κι οι! ιι6ιτιιπ:_οιιιιιι:::ι8 8 .

ι:οι:::ιιι·. Ρι·οι:ιι: π. οι Ρο:ι·ιι:.·ΑιιΒιιιι:. Ιιιι.πο και. ..".6:Π

ώρα. ΜΡ.4.2. Πισω:2107ϋπιπ, μπ.χιιω , μ:·ι%. .ο πω;;;

σφι:: ποιο.. Ε: απ. νι:. :Βικάκι ω.ωιω, :αι-

πω.: ιιισιιοιιαι, σιιιιι·ιιοιμιβώι, "Μιαπιτ-ΜΒ: : ιι π.

πο ιι:οιιι:. πω. ο.ιι. ποοο:, πο: οιιιι·ιπι:ο οποιο.

ατι . δ:: πο: οπο: πο: Ποπ οοπίοι·ιιιιιι. ι:ω,ρ,4.

ιιιιιιι.7. οι π. ...ι 'Πιιιιιι|ι. Πέσο”. Ειαιι.27. κι: μι”.

@απο πω.:μ: Εισαι!. ιιιιιιπ:ιπ: , μασ:: «πως

:ποιοι νοιιι:ι πο ιπι:ιειποι:ιι ριιι·8:ι·ι. ιποοι:πιοπιι

:ι.Ειιιινιιι. ιι .πιο Ιιιά.ο. ο. Διει:Η.|ΐιπι.1 ι. ...ο

Ρ07Μ7.Ο' ωοι.9.π Ισιιιι.- :.......ι..ι. :κοπο Μπιω.

περι”. πο. οοι::ρπποιιοποι:: οοιπιο , νοοοπ:ιπι

:οι ιιπάι:ιιοι::, δ: ριιιοιιι·ιπιπιποιπ: α...: βι·.83.ιιι

[πιο. ά[οι·.3. ο. Ήμουν ΙΜ , οιιιι·ι:ιι:οι:: οιιιιοιιπ:,

οοππιιι:ιι οοπ:ι·:ᾶιιιπ. ιπιι·ιτιιοπι ιιιπριοιιιιι::,ιιο:
ι”ο&ιπ: ιπιιπιιιιπάι:::οι::. ι . .ο ι Σ: τ

δ Ρι·οιιιι:3. «πιω». ι. Οοπτιι:ιο δ: πιιο&ιο οι:: 1.Μ' Ι.

οι: Ρωιωιιιπο. ..:.... οσοι:: οιοι:ιιιιι οπο: πιει» | ι

Η:: @πιο οιιοοιοιιο:οιι : οι·Βοοιιιο:π:: ω:οποιο · :

πω:ιεπω 8ο οιι:ιιπποπεπ ροοοπτο.αιι: πο:: πι. · -::-ϋ

πιο: ποιίοάιώιπιιο οπο: ιπ:οι ίιιιιοι·π::. παπι:: ποι

ποιοι”. ιιιιιιι:ιιο ο ν: Βι·ο:ι:) οιιἶποιίοᾶιι οπιιπι ει):

Γιπάιι::. ο. @οι πιιιει: Βοιιιπ οιΕοι:ιι: ιιπιιιιιιπη δοσιιικί.π

υποοιιιιιιοοέ:πιι: πιιιιτροιιοάοιπιο οι:οοίποιοέ

Βιιιο: :οι :οποπιιιΜποοιιιτι πᾶσι. ποινι:οιιιιιις

Το:: οιιιιοπιπιιιοι: Βοιιι:ι , ροι·ισάιιιιιπι:πο

Μ:: . οποι::πιιι ιιιπ::'ιιπ που ιιιι:ι:ιιιπ οοπιππ8ιιπιι

οπιιι·Ποοο πιιιο :πιο οποιο ιπισιιι· Ποοοιιιιιι:οι·:

ιιο:ιιιιιιιοπι πιοποπ νι:οιιιοι·. 3.οποιτ.ιιπω:: :οι

::·τιιιπείοιπ:ιο οπιιιπ:οπι ιι: οποιοι:::Μπα πι.:ΡΜ'

ιιιιιιιιι;8ο·ιιιιοιιοιιιιιιι πιοι:ϊιοοοοιιιιιιιιιιωποιη

Ποπ: 8: πω. ιποιοιπιι·ι:ιπιοι·Ποι οποιοι..

πο, ποσοι οιιι πιο.. , ροοοιι:οιιι:ποπί:οιιέ ποοίασ 8 ς.

:πιο οπο.. πιο: πω. έ: ΦΒιιιοι. ω.. .που Θ”.

οιι.ιιιιιι»ω πιοιιππ: πιιιοοιιο Ποιιπι ν: οπιιοπι::ζ κ!

οπο: οποιο. Π: πιο: οιποιοπιιοιιιιο : απο ίπποι

ιιιιιιιιιι πιιιΒιιπιιι· ο Ποπ: Τοπ: οιιιιι:ιποιοι:ιππ -
πιιιιιιἐ ι·οοιιι:οοιιι : πιω ποιο Ποποποποι:ιτιι:ίο -- ο ι.. .

οιιοιιπιιο° πιιιει,οιιιπ ιριπιιι πιιι8::::ιιοπισ πο::

πιο ,οιιοπ ποι:ιει οοπ:πιππιοι: ιιιιοπω.ιιωιω. _ - - ο

πιιιει: ι..."ι·.ιιι.ποι.. τω, ..πιο νιιιπ:ιοοε.

δοιιιι:πι. ποιο-οι: πω: πιιοάιοπι: πΕπιιιτι:οίπο

"ο

κ.

ζ:

.
π.

Οιε:οιιιι:: ω: πω:: Ρῖιῇκα. , οποιι οοπ::ι:ιο οοιιιιιιι·:ιιιπ-Πποιπ ι:οΒιοάιιιιιοπιι, ω: :·ιποιιι

` δ: ιροοιιιιο



Σε.

@σέπια

Β7.

Με”.

8 8 .

ΒοσβΜκ

'κ

2).ιι7ι. ΧΧΧ/π .έσβιωιι Μιά...σ. Μ.: .ιε;.α.ε;.. σα. .Πλ μ; σι

8: ιρααιιιιιε αοισρι:ιααιιιιια: αε .ιι. ι·ειιιοιια ιιοιι ροίἔ

[σιτισεαι ιιοιι ριιιααια; αίι:ο, ιισιισιιι ιιεΒιισιιι ιιοιιιε

ιιιισιισετ.3. ει ραααετοι· είΪσσιαταισι· .ο ιιιτσαιι>

σσιιι Βασιιι , ασιιιιισα σιιι8αιισσσι , ειιισσα «πιο

ιιειιιισ Βι·ειιια8α ισιιιωιιωισ6, ίιιιιιισ ισσιωισ

τσι· , ίιιισισασι ρσΒιιετ :σοι οαιιαι%ι ιιαιιιιτ. σπαε

.τσι:ο. Αι ασια ιιιιιι:σιεα ιισι·Βετιο ειιαιι , ιισὰσι σιια

άιοιιι Παι ιι·ιιισι ιιοιι μπαι; δα αισισα σκακι ιιιιιτ

σιιασω νικ 8α Ρειιιια. 6. Ε αεαιοι· ασ σιιααιιο

Βαι εσ αοιισαιιαιισσιιι ιιο8 ε Βασι:ιι , οσιε ρι·ο- .

μαι ασισιιισα νοισιιτεια, ιισὰι:ο ιιιιι νοισιιιιιι οιο

τορει·αιιιιε εσ εσαιιαιισσι1ι ΠΟ5 ὰ Παο, αισιε ειιαιιε:

αιΒο ί-οΙἔι σιιαιιιιοιια Ι)αι ·ροιαίι ιιοιι ει: οιιΒιιιιιιι

αιιισιισει·ι:αιΒο δα ὰοαιί-οιιειι. Οοιιιιι·ιο.ναι Με:

ιι1εασιε α!! ρτισειιο ιιιιοιιε Βιειιαα 8ιιιτσισ ιεαιαιιι*;ναι ι·αιειιο ιαιι&ε αι: οι·ειιαιιιο ρααι:ειο εδιιο α, ι

ιιοιι ιαιιιειιατ ιιοιιιο ιιεοιτσειιιαταοπσαιισε εσ ακε

ίιιιιαισιι:ι οαιιαΒαισιιι ὰ αοιιιιιιιοιια. Τοιιισαι _ιιια

ιοασι εσσαιιιιιιοι, .Δω νι Ριοριιαιιιιτι ναιιιιτ ραα

αειοιαε εσιιοιιετι εσ ροαιιιιαιιιιειιι ισιραιιαάετοι

Αι Βια ριασειιαι·ει (ιΒιιειιιαι: αιιιιιοπιιωιιιιασ :κι κι

απο απσα·υαβη. @ισ ιιοα πιδ α:: ραι·ιαι.*Ιε αιιειιιε+

τα ραααειε σαταΒιετι Ρ Ε:: αοιιιισιιιι ιοισιε ισ ειΒοι

τοσα Παστ. 4. οι... ιρσαβατιι Βσωπιιωι Πισω ιιαω

πιο ...ασ ισπανια: Μπι. Ιαιαισ.29. Ωκεαι·αιιι πιο, ό"

ιπισσπισιι.ι, ενια» .μ.φωιει »σε σι απο "Με τοῦτο.

Όαστ. 6.Πιιι€αι Βιιυιιιιιυσ Όσο» ταση ω:: απο “νέα

πω. Ρι·οοιιαιιι Μια ιιαααειοιαε Βοιωτοι ισ αοιιιαι

σσαιισειιι ιαισιίΠοιιαιιι ρααι:ειοισιιι, ιιιασιὰ ρωσι

ιαιιιιὰ ραιἴαᾶὰ. οσια τω. ασ ριοιιιιιιε σιιροίιτιο,δα

ιιιίειιιιιιια σιασισιιι :ισ ιααοιιαιιιετιοιιασ1 απ::

Παο ι δα ιιιιιισιι σα σιασιια ει! ιεισταιιι αοιιιασσαιι

σειιι ιιαααίιειιιε ; ιιοιι ι·αιιιοιιε , θα! ριοιιισιια, οσε

ασσι ίσια ιιισιιιωιωι αοιιιιαιιιοιιασι ιιειιαιιτ: ια

ισ

τσιειι:ι. ει ρι·ιιιιοσι: ιΠε ιιοιι σαΒατ ωιισιισι ιιι ίοιὰ οσιισι· .ιι. ιιιαιιτιο ιααοιιαιΙιετιοιιιι Παι ασια σωρο·

τιι·ισειιοιια ιιαω, σε ιιιιι&ιιιιιιε ισ νιιισαι·ισιι:ι:8α έ ιο. Ισαο σα αοιιτιιιιοιια ..εισαι ιιιιαΠιΒιι ιισιια ιο

ίιαστ ιοιιαιατσι ραι νιιιοιιαιιι ιινοοίὶ. ιτε δα σαι· σι- Ι- ασσι Πιιιιιααι[ωσι Και”. σα", Ρασιι.ιιιωι. 28.

ΙααΙιοιιαιιι , αμε σι ναι·ε ίειι&ιτει. 8ι ιαασιισσσι:' Πιασιιι σ. ικα ιιοασισιιιιισ. 000 ΡΡΟΦιααι κ·

£ιαιιισι Με ιοιιιτσιραι αοιιιιιιιοιιατιι , ιισέι οσια ¦ ισιιιιοιιαισ ραααειοισι:ιι νι σιίιιιιάσσι ιιαιιαΕαισιιι,

άισε αοιισαιιιιιισι· ει! Βασισ , δα εσαι·ιιιιισι· ὰ αι·αε- ι τω τειιισιιι σααιει·ειι αΙΐαι3:σισ ίοιιιιιιΙασι αοιιιι·ι

τσιὰ , αισὰιτι μι· ραααετσιι5 .Με ίσατιιιιισε ὰ Πω, ` τιοιιιι,ιισει ι:οιισαι·ταιισο ιιοισιιιαιιι ω Βαίιξίιι.ιισι

δα αοιισαιιι εσ αιαετσιεισ. νοτια δ. 'Ηο.2.2.4ισ.27. αοιισατιιτ Παω:: εσ ιιοισιιιασι. δασ αοιιτιὰ:ασισαιιι- °

πω.. κι! 3. σοααι, ραι αοιιτιιιιοιιαιιι ιοΙΙιεσαιΒο-· ται· αιι.ιαΠωι. ι·αιιιιΠιο ραααετοιιι ρι·οσιιιιιτσι, εσ

ιιαω ὰ Πω. 7. Ισιιιιιαετιο,οσαθιραι·εάσσι , ιιαι- Ήσα α:: ισοτιοίιιιοιια αοιιιι·ιιιοιιια, Μ. σσιοιο: οσοι

ιιιστεΒιιιοτ ασ, σσὰστι αρα σ: Επι· ιιιιιιιισιιιι ιισιιι Η ιιιιιιαιι αέισασι ι:αι:ιιισσιτια, ιιοιι οιοιιιιιιιισι ?οιιιιιι, ο

Βασι εσΓαι·ιαι ιιειιιισιιι ειειιια ει: αο, σοι ισίξιιιαε ρτοιιιιιιι σαιιαετ αέιαι$σι ίοισιεΙιε ιιαααΠειιο ισ αὰ

ισεαίι μι· Μισο ιιιισιιοιιαι:ιιιιεσιιίιε , ιιοαιρΓο σα· . ιιιαισισε. Βοααιιτ 3. ριόιιιιΠιοιιασι ιιοιι αΠα σα ια

- ίιιιαιατ αΙΤα ίειιάσε σα σώσει αιιιιι ιεισαιι ιιοιι ω- Ι ιιιιΠιοιια ρααα. Μι σα ιισιιιιιο Γρααιειι,ι:ισοσ α: σει·

· ιιαι·αι αίΪα ίειι&σε δαισίισειιια, ὰοσο ριοοι·ιο ει'Ισ ι ια Παι ρται·αι:ισιτιιστ ει! ραιιαι3:ειιι αοιιιιιιιοιιαιιι. ῖ··

αοιιιιιιιοιιιε ιιιιιιΒαειο εσιατιαισι· ιιειιιτσι μετα: οοιιιιὰ: ρι·ιιιαιρισιιι εάσε ιιοιι μια!! σειι ρτοριαι·

Γασιρατ αιιιιιι ιιια ι·αισειιαιατισιισε δα σιιαισ, α: ιρίσιιι Μισο:: Γασ ιισιιιιισσ:ι Ώαιρισιιαοσιι·ιτσι νι

ασ

.Σω Μέσα!!

 

αμεσα.

9 έ·

πω»

γ σο.

ΟΕΜ”.

οιιααασαιιτα εᾶσ αοιιιι·ιτιοιιιε , ιιοιι σιιιιιι: σσὰιιι

ι:ιαι:αειοι ι·αισιιιιατ ιιιισιισα αι: ιιιιαται·ιιο εαΙσ σαι:

ι:ειι. 8. 8ι αοιιιιιτιο τσι ιιιιτσιὰ , ειιιαισα αιιτιιιιίααὰ

αοιισοιιιιιιοιια, ιιοιι ι·ασιιιταιαι ραααετε, ιαιισαιαιστ

ναιειιι αιἶα οριιιι. Μεσοι. σοσ. σε Ψιι:ιιιι.φι. 2.5.

αιώνια: απο», είιαιαιιιιε , σοιοταιι·ι σ.: ραααειια ιιοιι

ιστα σισιιιο ιιεισιειι , ίασ τειιισσι ροίιιισο ααα ιια- ι

ααΙΤειισσι ασ ισιιιίιαιιιιοιιασι. σο; ιιιαιιιιε ίεαιεισ.

οιιιιαιρισιιι αοιιιιιιιοιιιειαιΒο ιιοιι ροταιι σει·ι ρ:ο

στα· ιρίειιι. Μειοι ρι·οιι. εᾶσε τει:ο ισ ἴαιρΓο,ιισὰισ

ισ ισαιιια σισιιιε αιιιιιαα, ισρροιιιτ ριιοαιριε, ὰ αισι

οσε σιωιι.ιιισ- ραιισαι: αι·8ο ισ αισοσιε ίαιιισ σ...

οσοι: εσιιιισσι ιιιιαεαιται αοΠεισσι :αιΒο ιιοιι σο·

ται! ιιισσ ι:οιιι-αι·ιι οιοιιιαι ιρισιιιι εᾶσσε , οσιε Βια

ίασηιαι· ισροοιιιι εσιιιιισισ εοιοισια αοΠεισισ. .

Καιροιισαιιι 4.. ραΡαοιιιτιιιοιια οιοσιιττιτσι Βια
σα.

οσε .ιι αοιιιι·ε αοσιισσιιασι ιαιιι. 8αιισα!ε ιιιοιι.ίι . ιιιιααισιιιιιε ραιιιιειιαιιι, ιιοιι ιαιιιιΠιο μα. οσε °2."""Μ

αοιιιιιιιοαιι Γαιιοιι ιιεΒαται νιτσισθιΒαειισι , ιισΠὰ ι σα: αοιιτιιιιοιιασι ισρροιισιιιστ αοιισοιιετε. Βασ

τετιοιια ριοοει·ι ιιοΠατ , αειιι ιιοιι Γοισ νοισιιτεια αοιιιιὰαιι. ταιιισιοιιιο αιιριαΙια ριοιιιιιιιτσι Μωβ

Ι)αι, τω ιιεισι·ειι αιιειιι αοιιιιαιιιοιια ι:σσι Βιειιίι σε· σο ιιααι:ετοτιι: Ωζιι:[Ζ·ιι,ιιιι ιζιωβισ Όσοι απ. σσὸσ

Βιισειι , σα. ιιαααΠει·ιεσε , ντνιιιισειιι σιιιιοίιτιο· σ ειιιιι τειιε ι·αιιιιιιιοιιιι ιιοιι σει αιιιιι·αιΤε ιιιαιιιιο,

9 ϊ·

8αακιιιι

Ρωσσια

πιστα 078·

πέσο.

οι..

πω». 1

αεα .Μέι ·

8 :στα

ιιαω εσ ιΠεισ.

δαασιισε Και. ιια8ει, νΠεισ ίοτιιιει.ιι ισ αστο ιιο

ω”, ριιαται· 8τειιεσι σειιιισειαιιι, 8α νιίιοιιαιιι ι α.εΠαισιιι, ρι·οιιιιιιι ιαιιιιιΊιοιιαιιι τιιιιισσι ριιαιιω =·%'ωιω

ΒαειιΕιαεισ, ἴσἔι ιιετσιίι αίι”α ιιοΒατιισειιι ο. ιιιοιιειιε

ισ ιιοα Π:εισ αοισσιιίιι. @αν ιαιιι. οσιιιιιιο και

σι, ροιιΠιιιιε σιιιιασΙιεε ασ σα εθ:σ αοιιιιιτιοιιιι δα

σιιαιίιιοιιιε Παι, ασσι οασιιια ειισε σι ιιιιαιιοι·.

Ριοιι. ι ..κι σαι αοιιτιιιιοιιια ιιοιι αιΤα ίοιοιεσι ω

Βιι:ιι:ειιιαιο , αι: Με!. ε.. δοκισει·ιιωιιιιασ 'Ζ7ιιωιιιιιινι

,Ραπ ασκ...» , μια θαιιιέσιι: ά υιι]δι·ιαοι·.ι ει? , μι

ιιασ.ι ά »πάω ωψι·ιαστάια.άΡωι.ιιιιιφιμ πιασ

Με. @σο Ριοριιατε ροιιιααισι,εσσαιισιιιε ατιειιι σ·

ταιιιισσι, ιασιισιοιιασι ραααιιιοισισ , νι σιιιιιιᾶσισ

Βαιιαιιαισιο ὰαοιισαιΠοσα ιιι Πασισ. ιασαοιιιιιιιο

ιιααι.ισα σ Με ισιιιααιαι, ωιω ιιιοσιιιται·ατ ι·αισιβ

ίιοιιαιιι ιειιι αοιιιιιτιε. ΡιοισιΠιο .ιι. δι σα τα ιιοιι

σσιιι ιιεΒιιέι; αιΒο σ ισ αοιιιιιιιοιια ιιιαισσαιαισι·

αασιιΠιο , νι ασαι:3:σα ιοιιιιειιε ιιι ισὰ ιστού., ιιοιι

ιιοΙΤατ αοιισιιιιε Πισω ρ.ταιιιιτταια,ντ αοιιίαιαιισεσι,

σο; ιειιι ισρροοαιαισι αοιιιιιε. Ειιιαεαισεισ αοσ

Βιισει ίσιοισιι€αιι:: @φωσσοιιιιστωικι· ει· @ΜΡ

και, ω· τα!ικαιωι ιιιι/ῇ ίωιωιιδιοσυσ έ σο; ιιοιι ιιοιι

σ σσιιιιειατ, ειι Πασααιΐαι αοστιιιιεραι:αειε ταιιιι(

ίσισε5 τω νι αιιριιιιιαιαι σειιαι·αισιιΙιοιιασι , νι σιτ

αίι,οσιε σενα ιιιαισσιισι ισ ιρΓε Βιειιε,οσω ρι·οιιιιτ

τιιστ, νι αίιαθισε ίοι·σιειιι ισ ισε αεσιε ΐοιοιειι.

ι ταιιιροιειιι,ιισα σιειιαι,αοιισοιιειἔι ασιρσ.8ασ αοσ
ὶ ιτὰ: ιιισιιεισιριορτια5αιιριστεαιιιιιιαιιισι·.

ναιιιεα σπα ισειιιιαίια σασσαιισταιι Ττισαιιτ.ῇ#ζ

θα. 64? 7.Θ° αιιι%3./ι_[ η. α. α. νοι ι:οι·ιιιιιιοιιαισ

οατιαέιεισ ερραιιιιι σιίροιιιιοιιασι εσ ισιιιΒαιιιιο··

αΙΤα σιτΡοσιιο εσ Γσσ .πασα ιοτιιιειαιιι; αιισι ιιιται:

ιαε ιιιιαι·αασιιτ ιαειιε αεσίειιιιιι 8: ιιιιιωσιο , ιισειιι

Μειοι· μοβ. 1.α:ι· αφ. ό. ναι σαιαιιοαιιε οιιιιιαε

εάσε ροτιιιταιιιιε,ιισι αι: ισιιιιιο ει·ετιειρι·οαασαιαε

ιρΪσσι σιιροιισιιι εσ ισιιισαετιοσασι. ροίιιαιιισσι

ιισσιαι·ετ αοιιιιιιιοιιαιιι, νι ριοκιισειιισιιροΒιιο

ιιαω ιισ ιιιειιι,ιιιε ναι·ιιια: Ιάκωβο, ιιασιρα Πασσα,

ιιιιιαπωω οικω: ιιι/Μια @πωσ σι|ιεαπ ιιιαιρικιιι , ω:

ι μαρκα:: πιοιιειιικι· «ενη... μεσω: μι· Μπακ σε.

σκιά ό· σαιι.Πωιοπαω. Μοιι#ιΙ. σερ. ιιειια ιιιιααιω.

μια: 8α σαιαίιειιοιιαισ νιιὰ ασιιι ιαιιιισιε ιιισ:ιιισι

σαιαιιριιε, θακα,ισσσιι,άιύισσιιοπαω β" Ρ7.εριιι·ιιιο·

χ που» ιιφιρ·.ιιιι έρ/?ι συιιβιμιιιι:·. σ.. αι: αειι. 3. δι μια

·ιωωιρι. ιιιικιιιιιιιια διιισιιιι .'ζ.ιιι|ιιιι·σιάση:, αιμα

και:
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Μ

τ.. Ρι·ιιύ και

πεσει .

ιιαω 8αταιιιιΠιοιιασι ρααα. ιισιιιι εστα ιο....ι τιοιαίι: α...ωιι..

μι|αΕισι πρ

ραΙΙιιιιυ

ΜΡ_ . Πο

ιιοιι ασ: ιιιται· ι·οιισειιι δα ιοιισειαιιι εΠαόισιιε ιρίισε. .."..ει;)<_



 

«τι... οάι»ιιιι·ιο ιιο»ιιιιι·»ο Μια., φοτο”. _άιΙαοι·ο, πιο

μοι». ροβ βια: "οπο" , οι οι ι..ιιφ...ιι....ροι..

οιι»βιοικι·,ριιοιΙσει»οβ.Ήοι Β:ιι:ιιιιιι ιιιιιι6ο.:ιοΠιο

ορια ι·οιιιιιιιοιιοιιι ροοο. ιιιοιι.ιιιιι, ιιιιιιιιΒιιιι οιιιιου

έιτιοιιο , δ: ροοιιι:οιι:ισ Γιιροι·ιιιι:. ν: ιιοιιιιιιι ΜΕ..

1οιιιιιιιιι ρο:· ιιιιοᾶιοιιοιιι 86 ραιιιι. γ: ρο: Μισο.

· _ :ιοιιοπι ριοιιιιιιιηιιοι:οοιιο:οιι: κορμί/Έ ιιωιφ.

Π °οΌ

εοτ.

ι οι.:

ιι».ι.·ει

θρριιἰῇ

ο:οιο»ιὶιιιπ

ιτιιιιο»ι.ι ειπα οιιιιίοι·»ιιιι·. ο. @.ο. ρορ.4.. οιιρι·οιιο

οιιιιιιιο:, οοιι::ι:ιοιιο_οι ρ,φοροι·ι:ο οι! :οιιιιιιιοιιοιιι

ρο9.ο. οιιιιιιιιο οιιιοικοιι9το ....ιιω... ιιιιΠο κι

›ιιιιροιι·οιιιιιιιιι νοιιιιιιιι. (ιιιιει!ιοιο. ίο:ιιιοι:ιι μη,

ρααπο , (οιι, ιιιιροτι·ιιι·ο ΐιιιιισοδοα$ιιιιι ιοι·ιιιοιοιιι Ρ

ο. οπο. οιρ.·7. ιιοοοι , νιιιοοιιο .οι “οι-οφ ω”

ιοιιι @Με ωιιιεο.ιιοοι..ιειι ρο: βοιιιοιιοοε, οι”

:ιο .ο οποιο ιοι·ιι:ιιιιιο ιιοιιι·ο ιιιίιιβοο.:ιοιιι3,ιτιοι3Μι

ιιι ροι·ιιιιιιο, 8ο οιιιιιιιο,οιιι ...ιιιο....ωι- νιι·:ιι:ο Γο

οι·.ιοιοιι:ι. ΙΒιιιπ :του ροιοιι οοιιιιιιι0 οι. ίοι·ιιιο·

ιι. οιιιι Γι, ιιιιιοιιι το:ιιιιε κι ριιιιοιρο!ιε , οι ιιιιρο

Ιιιιο οι! ιιιΒιιιοο:ιοιιοιιι.

8οιο ρ:ιιιοιριιιο ιιι:οιιιι“ι βοιιοιιιι οο ιοοο ιιιιιιο,

οοιιιιιιιιιο (.'ιιιι»»ιή οι·ιοι·οιιι,οιιι οι! ροιιο&ιιιιι ιιι

ιιιεο.:ιο..φ. ροοοιι:ο:ιε , ριο:οι ιιιίιι:ιοιιι ι:οροι·..

Βάσω ιιιιιοι·οιιιοιιι . ι·οοιιιιοιιιι: οιι:ιιιιιοοοιιι ισι

ριι:οιιοιιοιιι ιιιίιι:ιο: οιιιιιιι. 8οιο τιιι13οιι , ιιοο οιι -

ιιοι·ιοι·ιιιε ιιοοιιοι:, ιιορο [Μαι. ε.. οοιιιιιιιιιιιιο νιιο

= οποιο, ειιιιιιι ιιι:οιιιιιιι·ι @μια ίιοιιιοι·ο , οι! οιιοιι

να!» ιο:ιοιιο ρι·ορι·ιο ιο οι::οιιιιιιιι:. διοιι:ι ιιος

ριιιιοιριιιο ιιιο:ιε δικιά!. :ορο Μπιτ, οόιιιιιι:οιιιο

° :πιο ι·ιιιιιοιοιιι , οιιιι ιιοι·ο:ιοι ροι·ιιιιιιιοιι:, του. ίιιιο

_ οιιο ιιοιιιιιιιι ι·οοιροι:ο Ποοιιιιιι ιιιιι ιιιοιιιιιιοιιι ρι·ο

_ ο ο ο .

Βυ#ο»ιιο»ι

Οο»ιι·δ

οι:ιιοιιοοροι·ιιιιιειιοι ροοοιιιιι ι·οιιιι::ι , οιιιο1οιιιοιι

ο:οι.οιιη ιιοι·ι:οιι, ρι·ορι·ιέι ίιΒιιιιιοοιιο:ιο,ίο οιιτοιιιιιιτ

οοιιιτο Γοιι:. 6'ιιιιιιιι·. ιιίιοι·οιιτιο , ροίΪο οιιοιιοιιι ω..

τρωω ρι·ιιιιιοΒιο ι·οιιοιο:ιοιιι8 , οοι:ιιιιι οιΤοιιο τ...

ιιιιιιιιοιι:ιοιιο,ρι·ο οοιιιρο::ο ιιιοοιιιιιι,ιιιΜ.ΟιιιοιΙ.

ιιιιιο οιιιιιτι οι·:οιι ορροιι:ιιιιι νο:ι:ιι:οιιι ιιι:ιιοι·ο.

()6ιιι·ιιι.οιιιιι ρο: η ·ιι»ια..νι:ιιι:ο οιιοιιιιιιιιιι οιιι

ω: .κι οιιιιιι ιοιιιιιιιιο:ο:ιιιιε, πο: ριιιιοιροιιε. ιιοὸ

οι:ριοΒο οικω!. οοιιιοιιιιι· , οιιιιιιε ιιοίι:ο οροι·ιτιο

..ο ιιιιιιεο.ιιοι.οω οοιιοιιιιο:ο ιιιίροιιιιιιο : Ποιιιιιο”

ιιοοο:, ιιο:ιο νιιιοιιιιι ΐοι·ιιιοιιι ιιιίιιιιο.νιιιιιιιοιιοιιτι

ριιοΔιτρωιιιοω: 8ο οοορο:οτιοιιιε. οιιαιιοιιι οπο

ιιιίι νοι ιιι::ι:ιο ιιιιιιο:οιιι. νοι οοιι:ι·ιιιοοιι::ο τω..!

πιοιιιιιιιι2 Κοιρ. π. οιιοιιι πρωι πο... ι·ιο.ιωρ.ι

1ο3·.ι·.9. οοιι:τι:ιο οιὶ ιιιιροιι:ιο οι! ιιιιιιι5ο. :ιοιι .ο

ιιιιι&ιθοιιτιοιιοιιι: :μια ωιιιιιο.ιιο ιιιιροι·:ο: Βορι

:ιιιιι,ροι· οποιο οι €.ιιο:ιεο.ιιο δ: ἑ ροοοιιιιε οιιιιιιι

ιιιιιιο, 8ο οιιιιι ιιοιι ιιιιροι·ιο: Βιιι&ιΙδιοιι:ιο : ιιιοο .:ι.

ποσο ρι·ιιιιὸ Ωω ρο:οίὶ ροι οροι·ιιτιοιιοιιι.8οιι οοιι

ω. ν: ι·ο&ο ιω.ι. Ι/ιι/ιικω. ιιριιιι ειι»οι!. ιιιοιιιοι!
γ ωιιι:ι.,ε: ιιι·ιιι:ιιιο ιιιιιόιιιιιε: Ει8ο ιιιοι1ι ιιιιιιιιοιιιιο,

8ο Γ..ιαιεο.:ιωιιο .ιι. ιιιιιτιιιιι ωιιιεοιωι,οιιι ίου

θ:ιιε οιιιοι:ιιι. Αιιι.ιο οιιὸό ιιοιι Μποστ νικ. τοιιιιιι.

ιζι|:ι.ι. :.ο. .οι ιιιοι:ιι: οοιιιιι:ιο ιιιιρο:ι·οι·ο νοιιιοιιι

δ:: ρ:οριιιιιιο οι! :οιιιιΠιοιιοιιι ροι:ο. Η .ιι. οοιι::ι:ιο

οι! πιο ιι:ιιιιιι Ειιι6ιιω. .ο πιο ιοι·ιιιο ι·οιιιιΠιιιιι

ροοο.οιιιιιιιιιριιοιιιίο:ιιιιιιιιιι&ιθοοιιε, 8προοοοιο

ιιοιι οικω. Κοιρ. π. ιιιιι:οοιιιι·ι:ιοοοιιίιιιοι·ιι:ιι,νι

οιι ιι&ιιε ιιοοι·ιο:ιιιιιιι,οίι ιιιιροΒιιο;ν:οίιοίο6:ω

Βιιιτιιο,οίο ίοι·ιιιο Ι...οιιιιο.ιιι.εο.ι οοιι:::ἔ: οι: Τ».

ο άι»ι.[οβ 6.αιρ.6.7 ό· οιι».3.οοιι:ι·ιιιο ο:ιιιιιι ν: ρω.

Ν”.

Βοῇιυιιἰοι

Υο/οιικ _

#8 ωμή.

.Μπι ιι»

ριι[σόιά.

οοιιι: οι: Βιιι:ιο, οιι; ιιιιροίιιιο πι.ιιιιιιι·ιοοιιο:ιοιιι.

οιιιιο , νο! οοιιιιιιιο .ο ιιιιροϋτιο πο! ιιιιιιιιο. ν: οι:

ιιιιιιοιο ειιιι::ιο ι·οιιιιριιοοιιιιο, ριοοιεἔι. 8τατιιι; 8ο

ιιοο οιι ε.ιι.......... ριιιιοιριίι ίοιιιιιε οιιο: ιι οσοι::

νο! ιροοιιιοοιιιιο,δο ίιο τιοιι οι:οιιιιιιιιιιΒιοτιο.

Κοιρ. ο. Ηι|οιια., (]οιιοιι. ιιιειοοιε ιοοιιι τοιιιω

ιιο οοιι:ι·ιιιοιιο ιιιιρο:ίοάέ. ι. οιιιι|ιπ6.ειοι.6. οιο

Γοι·ιιιι: (ο:ιοιιι ριαιροι·ο:ιοιιιε, οιιαι ιοιιιροιο ριποο

οι: ιιιίιιιιοο:ιοιιοιιι; 8οροι· Μι.. , !ιιιιι»έ2 ια»οιι.ι»ι

ιυ»ιιι: »Μια |ιι»ιοι» Μουτ:ιισειρικ»ι.ιιιιοιΙιοι:ιιιι

 

”ὴ`κ~

θα βι#. πιο» έ»/ιιι·ι»ιο .2.οιω...». ι». ..οι άι οι.. διά. Π!.

ροτίοι5:ιι ιιιιιοιοοι οοιιοιιριιο. οτώ οι: ιρο, ορο Με κά." χ.

οιιιοοι·ο ιιιοιρι: ιοίιιιιοοιιιιιιιε, ν: Βοιιιιοι.ιιιιιιιι, ο

ο ουσ οιιιοιιωωι.ω ιροι·ιι:: οι: οι.ιο ιιιιρο:ιοόι:ο

οιι·ιοι·ο ιιιοιιο:ιιι· ιιιιιιοι·ιιιο ροοοιι:ιι μι· οιιιιιι» ω.

"Μ, »τιοιι ιιιοι: ροι οιιιῦ ίιαιριιοι:οι: ίιοιι: ιιοο Δω:

ρο:· Βοοιιι,ιιιι: ιροιιι ιιιιοιιιιιιι, ν: ίιοιιιιιι:οι·οι, τ. ω.

οιιιιιοιιιιο οιιιο ροιιοοιο οιιοιιιιι:ο οι: οιιιιι·ι:οιο,

τω ιιιο ιιιιροι·ιοάο οοιιιιιιο οι: οιιιοι·ο οοιιοιιριιοοιι

ιιώ.'ζ`ιιιιι ω. ο ιιοο ιοοο 6'ο»οιΙ. ιιι:οιιιοοιο: οοιι

:ι·ιιιοιιοιιι ροι·ι.οοιιιιπ, οιοοιιιίΤο: ριιιιε ιιιοιιιιοιιοιο

(αποοοιι::ιτιοιιιο ιιιιρο:ιοθ.ο, οπο ίσιο: :οιιιρο:ο

ρι·οοοιιο:ο ροι·ιο&ιιιιι , οιιιιι ιιιι οιιιιιιιο:ο:οιιιιιοο

ιιάιιο,οιιι ιιιιιι6οιιιω.οω ρ:οοοιιιιιι:. Τιιιιι :ποικι

μὲ, οριο οο ιοοο οοωιωω ιοΙιιιιι ιΒι: ιιο ιιιιιιιι

οο:ιοιιο , ους δ; ιιιι:ιι:ο Βιιρ:ιίιιιι:δο ιιοο ριοιιιι: π.

ιΠοιιοοιιε .ο. αρ. . ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιε ωιιιιιο..ιι οιἶο

ιι·ορ/Ιοιιο»:»ι οι ..]ι..ι.. , οι μι: »οποιο ...ρωβιο:

ρι·ιιπέ «Μο ιιι/ιιιιοι» @πιω ώ οοοριιο»ι.ι]ι!ιοτί Πει.

Τιιιιο οιιτοιιι ::οιιΠο:ιο ει”. Βιιριιιιιιιιιιι; 8ο Μάι

οιιή.οιφ. ι:ιοι:οτ,ιιιιιο τιιιιιΠιιιιοιιοιιι ιιι Ιοεο ιει....Β.

Ξ πιο ιιοι·ιιιιιο ιοιιιιοι·ο ιοοοιιοι·ιιιιοιιιι, οιι: οιιιε νο:ο.

Ξ α.οριοιθιο.ιιοίοι·ιιοι:ιιιιιιιιο.ιιιοιιοιιιιριι:οιιι:οίιο

ι ἐισ!ι4ἔἶ.,7°ο¦π£.ἰ» Ρ[3ι. και.. οιι οι: ιιιιιιιοιιο.3.οιιιτι

πρ. 6.ιιο(οιιΒιιιιι· οι·ιιο ο οιιο ιιοιιιο ριιιιιιιτιιιι οιι

ροιιι:ιιι· , Ιοοο νι:. ιιιιιιιοιιιιιιι·ροοιιι:οιι:ιο, @Μο

.ιιιορι:. σο: ιιιοιιι[ωιιι» »οι οριι7Ιο2. ο. οιιιιι οιιιιι ο.7.

ι ιοοοιιίοιιιιιι Με. ιιιιιιιιο.ιιοω: , ιιιιιιιιι:ιιοιιιιιιιο

; οιοιωι οΠο ιιοριιιιιιιιο. Νοε ιιοθι.ι·ιιιιι Οοιιοιι. ιιο

ωιιιιιο. οι; ιιιιιιι:ο. Νιιι:ιι ιιο οΞι,_οιιωίιι απο ιιιοι·ιι.

ιιοι: ι·ορ.ιο.,8ο οιιιωοιιιι: οοοιιιιιιιιι οιιιιββιο,.ι·.4.

ι ο: οιιιι ιιοᾶιιιιᾶοιιριιοιι: κά», »απο .οι.ριι.".»,

ι οποιο πρ, ρι·οοοιι.ιιοιοιιριο:ο:,ιιώιβωιιο ιρβ σαι/Ε.

. οιιιιιιι·. ιιο ιιιΓροιι:ιοιιο ρο: ιι&ιιι 5:16. τρ..,ει οσο

:ι·ι:ιοιιιο ιιιιρο:ίοάα, οι! οιιοιιι οι :ιοοοΠιιιι:ο ίο

ιιιτιπ ιιιΡ:ιιιοοιιο. οιιιο Ε: ιιι::ιιιο διοτι. :πιο οιιιο

_ : απο: :οι ρο: |ιι/ιοριιο»:,»έτοιιο ώ· ιίο»οι·»ι» ε..

τοιιιειτ οόι:ιιο,οιιι οοιιοιι:ιιιτ .ο ιιιιι:ιθο. απο [πιο.

Ρ:·ιιιι. 2.·οοοιι».3. ο». ιιοιι ριοιιι:ιιι·ι ιιιιο&ιο

οι·ιι:ι:ο:ιο .ο. ιιιΓροιι:ιο ιιιιιωιει. ιι ίοι:ιιιι ΜΗ

οοιιτο: ο.. οιιιιι οι: απο. “Ποιοι άπιαστο: οπο: 8οιιιι

ροιιιο. ιο. ρι·οοοιιοι·ο οι: :ιοΒιεθιιοι:ιι . ιροιι:ι , δδο.

ο. Ρο; Βι·ιιιιιιιιι ωιιι€. Μι που ιο:οιιιΒιι....: ιο:

φαω, οιιο.ιιιιιιιιοοιριιι· , [οιι οιιιιιιιι ειιιιιιιιιι Βιιιιιιο

οριιιιιο νιοιιο οι! νι:ιιιιιιιιι: 3.· ιιοο ρο: ιιιοε ροι·ίο

άι οοιι:ι·ι:ιο οιι: ιιιιιωοι. ε! μετά ωιιιεο. Μ! ιω

ρο:ιοοιι τιιιι:ιιιιι δ: «Μπι ριοριιιε οιιοι:ο. ο. οιιοι

 

ιιιιιιιι ιιιι:οοοιιοιι. ρι·ποοιιοιι: οοιιτιοιιοιιιιιιιο οι- ο

ιιωαιοι.ο ίο:ιι:ιο: ιιιίιιί·ιοιι:ι:ιο, ό: οοιιι:ιιιοιιιο,ιιοιι

ιιοι·ιιιι: ιιι ιιιιο τω ιιοιιιιιτιοιιο ω” ιιιιο ιιιίι:ιιιΒιιοι·ο.

οιιω:1ι: 3. οιι.|οβ 1ο.. αρ. ο. Ποιιοιι. τιοιι ιο.

οιιι, ιιιίι ‹ιο οοιι:ι·ιιιοιιο ιιιιροιίοοιιι, οπο οίι,8ι Μ: ΡΜ" Η

ιοιιιροι· ιιοοοΠιι:ιιι, ν: οιι ροοοο:οι· οιιοι:οιιιε ριιιιιιι

ιιιιι ρ.οιιιοιιιιι: οι! ροι·ιο&οιιι: νο:ιοο ιοο. Φ· ι» ω.

πιο» ριι/ἰ θιοιιι|ι»ιο»ι Ισρβ. ιι» άου»ια»μαρκα: οιι το

ι»ιι]ιο»ο»ιροσωιοι·ιι»ι. ιιιτοιιιοι: ιιο οοιιι:ιιιοιιο,οιιιο

οι:ρο:είἐιο:ο. νιι·ιιι:ο οιιιιιιιιιιι:ιθοο:. Πο ρο:Γοόι:ο

ροιιιὸ Ροιι,.ι.ω ρι·οιοι·ιιι. .φ :ο»ιτιιιο»ιι» »Με ω.

οοιιιιιιο οι..ωιω ωρα...» ω? οοιιιι»έοι , ιι.».ιι."..%

.βιο Μιωιωι δα. νι:ιι ριοιιοιιιοιι »απο , οι! οιιιιι

οοιι:ι·ι:ιοιιοιι:ι πιο:: , :ιο οιιιι ριοιιιιιιο ιιιοιο: Επ

ιι:ιο . ιιοιι .ο ροιιο&οιιι , »Με οπο» .ιωι.ιφορ.

ολο» οβοο»ιι»!ι: ιιό ιιιιοιιιιιιιο,ιοιι ιοιιιροι·.Ε:οιιιιι

ιοοιιιι:ιιιιιο ιιιιροιιο&ιι. ιιοοο:οιιιιι νοιιιοιιι ιιιιρο

απο, 6ο οι! ιιιιὶιίἱο. ρποροι·ιιιο: οιιιιι ιιο ροιιοᾶιὶ.

πιο ιιοιι τοιιιω ιιρροιιιιι ιιιίροιι:ιοιιοιιι επι ωιιιιιο.

Μ! οιιιιιι Μ: :οοοιιοιιιο:ιοιιοιιι ιιιιιιιι:.

Διὶ ι .€..ιω... οιι: , οιιοοιι.Ε'ο»οι!. εεοι·ο Γοιιιιιι Δ.

οοιιιιιιιοιιο ιιιιρο:ιοοιο ι. οιιιο ιιιιΠιιιι οιιριιοιιιο

ιιοοιιι: , οιιοιιιοιιο οιιοι·οοιιιιοείι: “Με οοιι:ι·ιτιο

πιο ροιιοάιο.Νιιιι αφ. 1ο..|οσ. ό. σο: ιο..ι·»ρ.4,.

ιιοιι :πιο οιιριιοοιιιι πω... , ,οιιὲιπ οοΓορροιιι6,

οι:ειιιιιι

Α.:

Ιθόι

ΠΓΣ

Ι.1_ Ηρώ:: ι..

Ρ,ϋ|ίίρ..

Με ξ

Γ

ιο8.

πιο.

ρι·ιι»ιϋ'



' ι

κ!

ι

ο

|

` Ό

ΧΧ)ΠΠ. άπο/οποιο κιφο:]Θωρ. Μ.ΑΦΜ?@ο Μ!. ία χω:

σιιιοσσω σ:::ιΒιι::ιδοοο:ισι:ισ:ιοοιιιιιιο. Ιει::ιο.οσιισάσειοω ο:ιι::ι σσειιο:οι: ριιι:οοσοι·ο, σου ιιισίο·

ισοσ , ::οσι: ρ:·σι&ιοιιω αισσιιω ,ο ουσ ροοοιιισ:ισ ηι:ι..νοι οσωι::ι:ι ισί:ιθο. Νοοίῖοοοιι. ιιιωιιι€ω σο

:πισω νοοι:ισ:ιο ΐοιιιιιιι ρισιιισιιοι::ιωισ.ροιίο- Μο, 8οιρο ιιιιοιιωιι, δοοιιι:ι:ο:ο ..ουσ οσσοω

ξσωισαίω· ΜοΉω""ι98ριιο8οο ωσιωιΙΜ190ι "στο ωσσσ σσοο: , ωωιιιι ν:ιιιω, :ιο εισαι: :οι
οιοι·οο:ισο οι: οσιι::ι:ιο ιωσο:ιο&ιιιο. σο: @ομοια-σ :πιω ο:ιιιωο:οιιο: οιιο:ι:ο:οω , :μια ν: ίοι·::ιο ία::

:ισσοω Μισο ::ι:ι:ιιωι σου ίιιιίΐο:-ροέοσι:ο :ι:=σιιιι· ` -θιιίιοπιο :ι:οοοσι: ι:ιιιιιισιιοω ιισοι δ: :μμ .'02
ΐιιιιιιι8. @ισ ιιιαιεωπτιιτ απο ιιιο:ιω. 3. σο θὰ:: Ι σο: ωσσιιω σ:σρ:ιο:ιι:σωροιιο:ισι :ιο:σ:5ι:ιίσ:ι

  

θσσοιι. οπο. πρ. .ιοσιιι::ι.ιω σο σιίροίι:ισ:ιο ποσοι-ο

ίι:ο:ι:ο .ο ιιιιιι:ιιιω , σιιω οι: . Μισο σφισβ:ιοποιή.

ίιιιι:σοπριιοο:σω, ια/Ιι/ϊοιιιιοι βοοιιῇοιιιιιικ πω·

:ιο:ιοω οιιιω σο:: σο: ιο. οσο σ....., οσιιιοομιιιιι:

'οσσ::ι:ιο. Ρ:α:οι·οσ ω. οπο. ·7.σσοο: , ωιιι:εω
οσοι: ι:ιισ:ισι οπο: σ:ορι·ιιιω οιιιιιισσο σιι`ροίιιιιοι·

ιιοωδο οσοροι·ιι:ιο:ιοω. Α:οσ:ι::ι:ισ σο:: ιοω:;ιο: `

ι:ιιιισσι:ιι:ιιιι::ο ωοιιιιι::ιω ιι:::ι:ισ:ιιο: ιπροοσιω

σ:::·ι:ισ οι: ι:ι:οιιιισ:, οσ:ι::ι:ιο ιιιιτο:ι..... @ισ

ίισι·ι_Γωρο οοσ::σ. Ε:εσ (Πισω. ισοοιιιΒο σο ωιιιιιιι

ιιοΒι:σειι, σο; αιιιωιιωσι:οιιω.οο .....:.ιω.

- Ασ :ο:ισ:ιο:ι :οι Οσσοιι.'σοιο:ισι:. ίοι·ιοω πάω;

σι.ιι :οωρσ:ο ροσοοσιι:ι: ιιιιιιιιοο:ισ:ιοι:ι,8ο ορια::

οσωι::ι:ι:ιιι· ιριιιω ι οιισσιιι σο:: ισιιιοιο:ι:ο:: :ΒΕ

οι:Ρεποι ωσσιιω οσ:ιιοσιιο:ισι ωιιιιι, απο (κα.

@βιο σο: :ο Ποιοι: :σκοπια οικω: ιιιιιιιι.φωι:::

.ιιι.8:ι. π. σωμα ιο, :ιο:ι:ε:ιο:ιοάσ οιιο:ι:ιι:ιο ω.

οοιιισι:ιιηο:ιιω οι: ιο:ιο Μι, σοι: οι: ιωρο:ΐοθ:ισ

:πω :ισ ρο:ίοάιο:οε .Με ρ:·σοοσι:ἰ 8ο ..ιο οσο

:ιοί::οωσ ισοο ωο:ι:ισσοω Βοιο: οιια:ι:ιι:ιερο:ιο

άω . σο:: ιο:ιιιΠο: οιι:ισοω 8::ισει:ισ:ιοω ισ δυο:

σιιιιωι:ιι:ισ. Ησο ιρίιιω οσ:ιίι:ωο: θα. 3. ο:: σα:

ο·::ρ, ό· Ρωασ._ οι:οοι·ρ:ιιε , ι:ι οπο. σιι:ι:ιάσ ωοιι:ισ

ο: οιιιι:ι:ο:ι5. @ισσοσσσ:, μι· οσιιιιιι ι:!ιο:ισσ, σο

σο:: σο: σσιιιω σωριιοι:οτ , οι: ίι8:ιιιω σιισιιοιο

σιισσιι:ισιιιο: οίκο ο:ιιω Οσ::ιοιι. σοίο:ιρίιιΪο: σου·

::ο:ιισ:ιοω ιωρο::-ο&εωρο: οάιιο(ισοι,:ιωσ:ιο :ιο

ίσοι; ο: ροι·ίοάΔω σο: οάιιω οιιιι:ι:ο:ιο , ν: Πισω

οιιισιιο οσ:ισο:ίισ:ιι ::::οι·ίιο:ιοω δοσσιιιω Μισο::

:·ο:, σιι:ι:. μι· Μέσου: ιι!ιοιισσιιισο οιὶ νοι ρο:ίοθ:σω,

οι: :ιο:ίοᾶἔι οοιιιιο:Βοσο οιιιιι·ι:Δ:ιοι κι ιωρο:ίο

ᾶιιω, οι: ιωσο:ιο:35 οσιιιιο:ίιο:ιο Γροι8ο :ιωσ:ιο.

ν::σωοιιιο οοιω σ:ορα:ιι:ισ:ιοω οι» οπο. Οσοοιι.

σ00$ϊιβΠι ν! σο σ::ι:ιι ιοιιιιιωιο:ιο σοά:ι:ιοωι:ο

σε:[ιιιιιοιο:ι:οω. Ε' ι: οσισοο ωο:ι:ισ ο:ιιω οο:ι::ι

:ισ:ιιο ι::ισο:ίο6::::: σου: Ροοοιιιστο.:βοβιιι:οΙΙιειιι:ο:

.ι σιιώιο @Μι ιιωπ, σου ·υιι!ι:οι· ουιιο:::ιιιιιιιιι·, ισ

οοιι|ισσι·αιισιιιιι ΙΜ ωιριι..ωιιωρ οσπιιοι·:αισσ . ιι:

@οι οι·ι!ιιιιικι·.· ιισειι:ο: ΣΟοιουβπ στομα ()!πιβ:ιιιά

ιιι·οοιιιιικιβι·ο: ιι:ι:ιο ιι:::ιιισσοω η.. αφ. :μοια

σο:: οΠο ο σοι:: σο! οι: Μηιι:ισσικι: :καιω ..ιι;.ω...

Μαιο, ω! σ.::έο)ιοιικο οι: μπετου πω: :κοψω ·:.ιοι:ι.ο

1,α_Μι Μ” οιιιισιιιιιιιτ. Οιιο:ο:ιιω νο:ι:ια πι., @ο :β μι· απομια·

βιο. ω.. :οιιιιιιιιι, μια:: οπο; θαιι:ι[ω:ιικ αει σ:ση"ο!. :οσο οι:

ισΜ|ιο ριιοιι:ι:ιι: σο ροο:ιι_:ο:ι:ιειρο:ιοοΗ , οσο ο:ι:ο Βιμ

:ιιωιιω 8ο σο!! , οσ:ιιι:ο.ο:ο: ρι·ωσιο:ισσο , 8ο ρι·σ

` :ποσοι ιιισσο:ισποίο: νοι·ισσω ο:ιιω, :μονοι . σο::

ιοω:ιοι· :ιοοοΠι:ο:οω . [Η σο:ίοάιο:ιοω σοοιο:ο:

σιιιοιι. Οσ:ιοιιιιιιιι ιει:ιι:ιιιο ιι8ι:σο σωσι ιιιιιι6ο.

ν: μια: οι: :ι:ιιισ οφ. ι:ι σιιισιιε ρ:σιισ:ιι:ι.ι: :ποσοι

ιιιίι:ιιιοιι:ισι ῦωριιοι:ο: ι άσο σω:ιι ωιιιιιο. οσ:ι

::σιιο:ίιο πο: οιιω :ιο:ο:ιοιι;:ιοο νισιιιι::ι ροι:οσ σο

οι ::α:$ιιιιι:. Ναι:: ι:ι μια Ισοι:,οι:.:ισ:ι ::ιω πω.

οπο: ωσσσι σιίρσ:ιο:ισι το ασ ωιιιιιο. σιιιιω οσ

ίορροιι:σ, σοοιιι:ιι:ι:ιι: σιιωσιιω σ:::ιιισ:α8ο οσο

σι:ισ:ιοε ιιιιιιο. Υπο»! . Ιιιικοσωιιο]ιιιικοπ ω. :πιο

οκριιοοο:ιι: ο :κι μι· βιβερ:ιοποφεταιιο ς9·.σοποτσιω

ι:ι:οιιιΒι σο:: σοίιιι:ι: Βάι” :ισοι , ίσοι, 8ο σ:::ι:ισ

:ιιιι:ι ωιιι6ο. :μια Ε: απ:: ιιιο::ιω. :πιω ριοοιιω

οσο :οωρο:ο ρι·αιοοσιι:ι: Μισο. :ιοο ωιι:ε:ιωι

σοι: σο: ΓοΙ:ιω .σε οσ:ι:ι·ιτιο:ιιο; ο ρο:βιβ.·σπ. έω

:ι.ο σ· σα". ιιιίιιιιοιι:σ:: 8ο ουσ. αφ. σοοο:ιι:, ιιι ιι:

ιιιίιοει:ισ:ιο :ισε Πωσ! ι:ιιιιιιιοοοιρο:ο, ιισοω. ιροω

σ: οιιιι:ι::ι:οω , σο:: σ:ίοιιιιιοω , ο:=σ ιιοιιι:ιιιιοω;

τισ.

..Μ "πω"

@Ρύσιο

1 : ι.

ΙΜ :Ιωνι

ω:: μι»

[ΜΗ

ΧΧΧ.

'πιο.

ο ο οι

ΒΑΡ 02ο·

μιο.Δωη

ο

σοι·ο:ι:ιι:. Νοο. σοι-Μο. σο ω, 8:Γρο οι5:ιισιιο

σοι:: σο:: ιοωσοι·οσιιι:ι.ιε, σοι ωιιιιιωι::,.οιο σο·

σι: . δ:: ιρο-:ο: οι::ο:ισσ ιιιιιιΒοο:ιι:: ιιιρο:οί: ο:εσ

ν: ισιιιω ισσιιιι::ι::σοοιιιι:·ι:ο:ο , ί:ισο 8: (ρώσοι

ω: , ν: ισοω οικω ιο:·ιιο:ι:: ι:: ιιιιιιίισσο :οο:

:ιιιιοσ. σιιιίο:ιιι:ιιι· ιο ρ:οσσό:ισιιο οάσιισει.

ο Ασ :ο:ισιιοε οσοι:: σ.. τοί:ιωσ:ιιιιω οιι:ι.3. Με.

οι: απ. σο:: ρ:·οιιο:ι , σιιοάισιιοω οιιιι:ι:ο:ιο :ι::ιω.

Βιιι ο ίοι·ωσ ωιιιιιο. νο:βο .:ι. ισρ:σρι·ι:ι θεσιιιοοο

:ισσο Γιιωρ::ι ισ σο:: (ο οι:ο:ισ:ισ:, ::ιοο οι:ριιοο:ι

μσίιιι:ι: σο σιιοθ:ισιιο ιωρ_οι·ίοᾶἔι;οὺω Πισω :ροκ

ισσισι:ιειιο: ι ω, :μια οι: σιιοάισιωσο:ιοθ:.ι:

σ:εσ οσο οι: οιιι·σσοιι:ιι:ιο:ιο (Ζο:ιοιιιι οποισσιω:·

(.ρ:οιοι·:ιωσιια:ισσ ίιιιισιισιοπωω ιιοΒο: ισ απ!»

Μ:: , 8ο σιιιιιιω οι: :κι Γοοιιιι::ι: ιιιιιι::σιιω )!ιοο

σο8::ιο,οιισσ ιιισιιιο:ι:ισ θ: .ιιιιι.ιοι:ιω Βοοοιι·

οιιιω ι οοιι::ι:ισιιο. ο. Πιοσ 8οωισοιο8. οσι199σιι:ο

οι: ριι::ο ιιικ:ι σ:ιαι::ιι , ισ ιωσο::ο:ισιι ωσισ:ο ω.

Μ, ο:ιοω οσσ::ι:ισσοω ρο:ίοάο::ι (οσοι :ιωοιι :ο

::ιιιιισ:ιοω οπο. ο ισιο Βοο οΒιισιοιι:ιι) οι: βαφή;

οιΙΙ:ι.σο. ο°£Ρ.8.Φ' ουΙΙ.ι3. αρη. οι:: Βου: ιιιιωιιοω

ο:ιωι:ιιο οσοίοιιισιιοω, ρ:οριο: φαω Βιοιιιωο.

τσι: :ιιισι:ο ο Νιι:ιιιιιι , Βοσιιιιιισ.φιοιμο ΙΓσκ|ἶι0ἱι£

μοοικιιικ :απο , ιιιι:1:ιο:ισ πισω: ιι:σι::ισ; :το το·

ωιΠιο:ιοω σ ίσιο Ποσ σ8:ισίοι:: κοψω: σ:ιιισμιω

πω: [που απ:: έσωσε: προβιο, μαρια Ιιέπτι.πι.: οι?

ορια; ομοσ :απο βσύύπωωιωιι ίοΜΡ07:: Ρωτώ :Μισ

8οΜΜΜ “καποιο οι·ιικιιικω Ιικοπιιοπικι· , Φο»ιιιιέ

Μι|οπιι:ισ ή! πω”. 3. Όσοι Μ:: οπιι.οσ:ιοιι.σσο

ᾶ:ι:ιοω νοι:ιο:ι. ποσο: σο οω:ιιο. .απο σοι :ισ

ιιιιιιίιο. οσ:ιο:ι::ιιιι: , σσοοιι:σιιο οσε :ιοοοιιο:ισ οι:

8:ιι:ι:ιιο δ. οσιιι:σι·ιο οι:σοοσο:ο, οιιωσιιο σωσει.

8ο οο:ι::ι:ισ ρο::.ο&ιι :ισ ιιιίιιιιο. 6:0οσιιΕ:2τιΕ , σ: οι:

ι ι ς.

.Μ ροϋί·

ι·ιμΙο

"ή

ιισιιι:ο:ισ δρι:ι::ιε δ. ρ:σοοσιισ:,σοσιιι: ο:ι:ιω ιιισε >

βασικο. οσωρ:οιιο:ισο:ο, -

Β:: ιιιΡιιοι οσο. ρ:οι:ισ , οσωι. ι4.ο·..:.ιιι::.

εισο:ο σο οσ:ι::::ιο:ιο ρο:ιοθ:ίι: ο .οσοι «πιο σοοο:

οιιιιιοσιισιιιο :οωσσ:ο ιισιωρο::ο:ισιιω πωπω

οπο. ιιοαι11:ιιω: οσοι ωι.ιι:ι ιιιιιιιιοοι·ι.σσ:ιιο:ι:ι:

οι:ιισ:ιοο:::ι:ισ:ιο σο: οσ:ι::ι:ισ:ιοω. Βιοο:ο, Μισο

ωσσσω ιιιιιιιιο. οσο ίι:ιεσιο:ρω,:ιο ρ:σι:ισο σο οσ

σο:: :ιοσωπο Οσ:ιοιι. οσο ισιιιοι:::ω , £ιιωω οι::

:ιστο:ιι: .:ι. ιιιο ωοσιιε ωσι:ιε οσ:ι:ι:ιεο:ο , ρ:οιίο:.

:ιω εμ, σοι με: ισο:οστ ι:: σοιιιι:ιιιε οιια:ι:ο:ιε σι::

οι:ο:οι:ει:ι δ: οι: ι:οΒιιιιιι:ο :ιιι:ιι::οιο:ο:σσω σοιι

οιιιιιιο:ι:. π.. ασια :ιει::ι.Ι:Μ11 ιιιιιιιι οσσ::ι:ιο:ιιε σο·

οιο:ο: ιιιι θσ:ιοιι. οι:οωριοΒιιιισιε , οι.ιιιιι ::οωσ

σιιιιι:ο: ωιιτο οο:ι::ι:ισ:ιοω ρο:ιοοικιω. ι

_ 3. @Με Μ:: ωσπου ισιιζιω ::.ισι:ωσσιιω,σιισ

σσιιιωιιε ιι.ιιιιιιοπι σο: οσ:ι::ιιισιιοω ι:ι ιιιο:.Ρω..

:ιι:. Και οιιιιω οι::::ι.Νοο νο:σω ω, κισσα σ οι Δ..

@πιο μι? θαμ:[ωιιυιο Ιο:ιβ,ι:ιι σωιιωι Ρωσσια: :ισ π

ιιιιΠιιιι:οιιι μοοιι:οι·ιιω 8οο. ω:: οιιο σο οο:ι::ι:ιο

σο, :ποιο μι” Γοοι·ο. ρω:ιι:. σο Μο .:ι. σει: οποσ ει.

:ιοω οο:). ιιιο :πισω σο οσιι::ι:ιο:ιο :φωσ σα: ιο:

8ο σσοο: , :πιω ι:ο σοω:ιω σ:εριι:οιοοσ ι·οωιιιισ.

:πιο ροοο. ο οσοι ιισσοιο σιιιι:ιο: ωιιοιιωωιο , 8ο

νο:ο ρ:αι:ο:ισι :οιιοιιιιι οο:ιιιι:ι&ο ο: _. σοκ :ισ πιο

ιιιιοιριο:ισιιω ιισο Ειοι·:ιω. :οσιιιι·ιι:ι:ιι:: ν: Βεσιιι

οο: , ιο ισιιιιι σο οοιι::ι:ιο:ιο απο Βο:·ιιω.σσιιω

οι:ριιοιιιιο:ιι:. σιισιιιε:ί:ρσ:ο :ισ ιωρο::5.σιιω οπο:

·· ι:οιιιιιω :Με :ιοοοιΤο:ιιιω:δο οιιι::ιιιι:, ο:ιπω :πωσ

ι:: ιισωισο :ισσ ιι:ισ:ιίωσω ι::ριορ:οορσ:ο:ο ασ :οι

ι ωιίΠο:ιοω , ο οπο: ιισσοιιι σα. ν: ιΒιιιι: οπο :ιο-ι· · ο σ: Μ”

ι Μ.

θυσια.: ι:

::ρω.ιιι:

ΕΟΜΙΙ"Π·

Μισο.

ιι;;

ω::



τ: τ.

«Η τω.»

πει τ..

τω..

“ι 2 ε Ϊβΐσ

ιιιζ

3η ,?°Βε

Ι κ

ε... τη.. ΧιεΧιιι.Α..εωε..ιρι.Μ....ρ.Μ. ..τι τ. σ.. ινε. πι.
ιι:ετιοταΒτιτεοτιτιτιιιιτιτιερτιοττιω,τιεΒετιτειε εστι· εε'.ι:ιτισω , ιειι ίοι·ωι!εω. Α|Βετ. τα τω. τρωνε. Με·

ττιτιοτιεειτττει (πισω. ιτιτεΗιΒι; ττΙιεςιιιτιοτι τεᾶε

ρετ εοτιττιτιοτιεω ιΒιετττω.ειτρΙιετιιιεττιεεειΒτετεω

εοτιττιτιοτιιε ειτε" Ηετιιτιι. Πε εοτιτι·ιτιοτιε ρωθ

τω. ιτιτειιιΒιτ ιιιιτιε Ιοτίι ετων.. Χοπ. άρεσε. ρα

ττιτ.τω..τ. Αει τ . τετιοτιεω: ()οτιει!. ειιιτειτιοςτιιιττιω

τα τιε εοτιττιτιοττε ρετἘεόι:ἑ εριοετι τιεεειιιτετεω

ιωρεττετιτιι τεωιΠιοτιεω ρεεε. ροιὶεἑειτιοει εδε

&τιω ιιιιιιΒειιτιοτιιε, οτι ητιεω τ›εεεΒ:τιὸεπρτο

ωιΠιοτιε τιιτιιτιε ρει· εοτιττιτιοττεω ειιιροτιιωτιι·.δι

.τι.ρετ ...ωε.-τ. ιιιΒ·εσΒιτ τιε εοτιττιτιοτιε ετιιιτιι ιω

ρετιεότἐ , τιοτι εο!ιεττετιτει· τιοεετιτ, Βιρτε εΒιιιε

ετιειωειε ιωρεάε&ει: 1. ειστε Β ειε ιωρετιεάθ. τω.

τω, τιοτι Με” ερετετ τιε ΜΜΜ, Μ! ροτιιιτ εερ-,

πιω (ετωοτιεω εοτιτιτιιιιιΒετ ειε ιωρετίεάέ:ιε ἀε

ωτιω εΒιιιετ ε. ρεττεάέιτειιω ττωετι ε!εειιιτιτθ ιιε

εεΠιτ:ιτε εοτιττιτιοτιιε ει! τετιιιΠοτιεω ρεεε. επτα

(ιιετιι. ρι·ιίιτ εΒιιτ ειε εοτιτι·ιτιοτιε ρετιεθ:ει, ροιεεεειε

ιωρετιεειέι : Βιιοει-Βετιτιω εΒ:-, ετιτεε ετιεωφα

τιε ρετίεάιτ. ε. είπε Με εΒιτ τιε ιωρει·ιε&ιι, Πισω

. ρτορτιο τιοωιτιεερρεΙΙιτ,ετττεττωεω , ειέιιιε ρεεε

ιιιιτε 0Βιεᾶιιω 8ε ωοτιιιτιω είΒΒιιτττ , τρια! τιοτι

ίεειτ Βιρτὸ ερετιτιο ειε τιεεειιιτετε εοτιττιτιοτιιε .τι

ωτωιε. εοττΓετιιιετιαιεω. Νετιιιε τω”, Εορτή!. ιο

Πιερ *σε ειε εοτιττιτιοτιε ιτι 8ετιετε ωστε ειοάτι

ΜΗ, ροιιεἑ ειε ιρεειειιτιε πω”, που Βιτιτ ρει·ιε&ε,

δε ιωρετίεάιτ. Ωτιτιωιιι:.τι.‹ιιτι ροΒιτ, Με ρεα

Βιτιίιε Με. ε.ιρ. ντ›ι ρτοροιιιτ ε!εΒιιιτιοτιεω εοτιττι

τι·οτιιε ιιι Βετιετε , ιιετιι» τιωετι Πισω εοιιτι·ειιιτετι

ρετίεάτιω , ρετ τω.. , [Με ατστεπτ φτασει: τεττιρετεττά

ιττιρεττεττειπω , εετιιιιτττ ρεεεετετεεω Με εεττττιτιοττι.τ

ΜΜΜ κεεεβετικε : τρια: τιοτι τιιΒ ειε ρετιετέιθ Μπει

Πει ρεπορτ. Αει π. Πιεοιι.ιε νετι:τι: άβεοτιττ·ιτιω

τιετττ Μ" ε!ερτεαττειε ει.νετ·ιτοτεμερα." τῇ εετττιττριττ

8εε. :Βάι ειιε ρετ τειρεελίι ..τι εὁιτιτιοτιεω,τιε ςιιδ

το. εοτιττιτιοτιεω τω ωοττιω κατι ετιιιττιι ιιι <ω"Μ;

Πειτε:: , τιο:ετ είιε ειιιροΒτιοτιεπι κι ι·εωιΒιετιεττι

ρεεεεετι , «μπω ιο!ι ετατιω “ωστε ντ ίστωε. πι.:

.τι τι. ώ· ε. "θα ι.ιεεερε/ϊτττττι.· Ετριεεει, ε...μιιτ,ετ.

Μ”, ετιετιε!ιατιτα: τετντιετιτ μεσω: , ιτττε!!τριτστερετ·

κινείται:: πατάει , σ ττεττ ρω· μειώσετε ειτε: , τρωει Μ' ειε

.ε...τ. τιποτε: ετρηωττττειι. Ε: ..τι ε. ιετ·ριε.2. Ισεσ .εεε

νε!τετττετ »Με ιιι Πειεττε ώ· "Μπι ρεεετιττωτ , στερει

ειρρεετε. τρώω: ..τι ρεεεεττι ε.τ:ρτεΜυττεττι , ερ· Μασάει

Πιετιεττιικτ?πιε (τρωει. Βοτιετιετι. κι 4.άψ.16.εττ, ω,

τ .ετι.2.ττει ε. ειοεετ, ει·τιτιε ειιε .πιω ε:ιι!ρεω,εοτι

ττιτιοτιιε τερετοτε. Ειτρτειιιίιτ ειιιι. η. πω. μ. 3.

ε$τωετ, εοτιειιττετε ιιι ιτιιιιΒεστιοτιε ρεεεετοτ·ιε

όσο εκ ρτιττε τιοιιτι , τιεωρε ωοττιω Ιιρετι ετιιιττιι

δε εστιττιτιοτιεω; τω. ε: μια ρω , ιτιΒιΒοτιεω

φωτ , δε ειτρτιιΒοετεω ρεεε:ιτι : Παει ε.ερεΠίτ εεττ

ρετιτ ιττρτττειεττάσετετιιιτει , [Η που ιτι/ἰτττάιτ πω ει , ετσι

εστπ.·στειατ ει··ρτ·ετιε ττάττειιιετιτι , ει· ρεεεεττωε ε.τε·ρε!ιεττ

τι.·ρνετιε τειττεττιετττι εετιεοτ·ειειτ με ττιστιετττ Με" σπιτι.

τη ; ρωτάτε ω» ετ ρεεεεττωι εκρΙΙετιει ρετ· πεταει:

εεωτιτιοιτι:.Ιάεω απ. 2.980. ε. ιτιτιερετιε, :κι εκρή

Βο ω!" ρτεεεειετ εοτιττιτιοτιεω,τειροτιτιετ,τιτιὸτἱ

εοτιττιτιο τιεττιτ.ι ρτωεετιιτ ρεεειιτι ειτριιιΒοτιεω,

Ρειεετ, μια ερωτα με τιετεΠατιεπεω ρεεεκτιβ άψετιιτ _

.τα ρωταω , εφρι.».ε μπω.: ροτώ.·( ντ ...Με Βτ ά"

τιιιισιτιω ειιω ιοΒιιι τι.: εοιιττιτιοτιε ρε1°€εάδ) στ..

Με ρεεε εάιεετττετττ ιιι ετττττωττττ, μια Με .ωερ..ττ.. τεστ

.,..τρεψετε. »κάτω Νά έττττ·σείκεεπάσω ετ·ιιτιστττ . ρε,

ττεττετευτιΜε. τε|ριεττ ιΙΙετκ,ώ° μι· ιΙΙεττττ ετεΙρἔ ειείετι·

τω... δ. Τιιοω.3.ρ.ετε.86.εττ.4..αά ε. ειοε:ετ, τεττιιι- ια· π

Βοτιεω τώρα, σε τετιτίιε ραπ; ιετει·τιε εΠε ὰ ΒΒΔ 8° Π""""τ

@πιο ορει·πιτε; π. τ..ωω..ιι. Φωτ τ" ειε «Με. μ.

2.8.ττττ. 8. νιτιιΒεριτιειιιετιιεετ , ρετ εοτιττιτιοτιετι·ι

ειιιροΒτιιιι: εκρεΠι ειιΙριω,ρειιε ρετ· εττ!ετ·εττι τω”

ι ι. 7.

...|ΠΪο

ίτιρτὲ εεετεε, ιι6ειτ τιτιοτιε Γρεειιιεἑ,ιεει Βωωει. πιο ε.ι·ρεΙΙιτιιηιετωσ εμε. Ετ τ. ε. σε. ι 13. απ. 8.ιιιι

Ρτοϋ. 3. ε2 ερθω. 8ειιοισιτ. Βιιιεεπ ατραπό

ειι$ιοιεετιειιιω , ιιι ςτιεω ριιττεω τωωετοο..ειι.

ειι: ιιιιτιιοτιτεε εεω..ττ. είπε βοτιειιιε τετ :κι Μπι

εεω ρει·τιτιετιτεε τιοτι τιεΒτιιετιτ , τιιΒ ωστε Μωα

3 ιιο,ρτωτιιέ Ποᾶοιτιω εοειΒιιτιιτιοτιε: ἰωὸ (ειτ Βεί·
Ι Ιετ.Ιιιτ..ε..άε τω». Ρωτ. πρ; τι." ) τετιεατιτιιι· Ρου

ι η.

επεφτε".

ι ι· ι.

κατω.

ειΒεετ , ειιειιιεω εοτιττοιιετΒετω Βτιει τιεΒτιιτ'ιιτι,

Όο&οτεε εοτιΒιΙετε : ετιω Με .τι. εοτιτιιτιοτιε είε

Με ρτσωιΒε 8ριτιτίιτ δ. ειιΒιιετιτιε. ΕτΒ ωτ.ιιτω.

ιε ειιιοτιμιε Βτ . Πειιω τ1τιτιειτιεττι ρετωτιιιιι·τιω, ντ

ΡοτιτιΒεεε ειιειιιιτι ειεΒτιιετιτ Βιιε ρττετιιὅ Ποε3:ο·

πιω εοτιιιιιτετιοττε. τα τω" εεττιοι·εε Βωτιτ,ειιιιτι

Γει·ιτιιτ Τι·ιάεττ. τιε εοτιττιτιοτιε ρετιεθίι,ιτι εε Με.

Βεετ ιοτωειΙιτει·, νιει.ετιειτιω. ςιιιτι ειειριιι ω.πωω

δειιοΙειιιει , ε1τι0τιιι1ι εοετ.ι...ω εοττΒ.ιιιιτιτ Οστι

ειιιι.Ε.τ εριττωτιιε τιιιιιιιε8ειιοιττΠ. (τα .τι. ι·εεεειτιο

πιοττιω ιτιιιετιτιιω) ιιιιτιε εοτιττοιι. εκ ρι·οιειιο ερι

τιιτιετιτ ντ τιιιΒιεω , ετιιειετιτετ ττιωετι ει: εοτιιω

Γετηπιτ εοΠιειττιτ ο°ωτιεε,εμιοε Ιερετιω,τιεΒιιτιτιοω

ρ:.ιττεω ντ εεττεω ιιιρροτιετε. Αωοτιο·. Μ..ι. εκεί!.

6.εερ.2. ε. π. τιιιατετιε,ετι ειιεθ:τιε εότι·ιτιοιιιε τοΙΙ.ιτ

οΒιι8τιτιοτιεττι ρε:ετιτε απατα , ειπα είτ ρτορτιιιε π.

ίεδι:τιε ρεεεεττι , Βε τειροτιειετ: παω: , θεωρω

8τιτιει, με ε:ερε!Ιιτ ρ. τττοτττι!ε Με» σεΙτρατέετιεττερα

και εεεττιε , με κι ιωτκεάτωεε .ενω ρει·εατι πιστωτ

Ιτζε: Β τιιιτετιι εοτιττιτιο ιιιιιιΒετττετ €οω...ιω , ιστ

ωειιιτετ ετιειω τοΙιετετοιιΙιρετιοτιεω ρσ:τια εετεττιε.

ΔΙετι..ι.ρ.εμ. 17.ττιετττιτ.4..τετε.3. τω... ειιιεετιτ,

:ιιι εοτιτι·ιτιο ρτιτρετ ἐιειι!ριιΡ Κειροτιτιετ , μπειτε

τιοτι τ:ιτιοτιε Βιι , (εε 8τ:ιτιεε , ειιιτιω εοιιεετιιιτ : δε

απ. ε. 5. τ. ρι·οροτιετιε, επι εοτιττιτιο ΙΟΝ” ρωτιεττι

τετεττωωΡ Κειροτιτιετ, τοΠετε, τιοτι τι Βια, Πάρτε

τιετ. εστω ιωροττετ: Ετ ιιι εοφ. εεττ!... εοτιττιτιο

ιιετιι ερρεΗτιτ ετιιιΒτω ιεετιτιό.ιι·τιω δε ειιΓροΒτιτιοω

τιειετιοτιι: ετιιρει, ει·.ιτιετω νετόρτιτιειρειιεω , δε ωιΒιοτιτω ρεεε. ντειιτέττιω ιεειιτιόιιτιτιω. Τιιιιε τ

1.τιοεετ, ρεεεεττι τεωιιΒοτιεω ειἶε ε Πεο ( ειΤετ ετι

τεω ετιττω τι!» Ιιοωιτιε , Β εοτιττιτιο ετιω ωω.ιττετ

ετιιιΒιτετ) τιοτι τω. ιιι ειιιε ω". ρητή: ...Με ρεεε

εετιιτεοτιττιτιοτιεω,ιτι ευ ρι·ιοτι ιτιιιιΒειιτειιτε εστι

τι·ιτιοιιεω: Ιιεετ ετιιω ΒιΒ "τι “τω” εοιιτειτιο Βτ

ροιι:ετιοι· 8ωτ.ι , ττιωετι Βιιι τετιοτιε τιιιροΒιιοτιιε

ειι ρτιοτ, κατ. μ. 28.ιιενετττ. Ε.ιτρτειιιιιτ έτι μεμε.

19. μ. τ. απ. πεταει. ειοεετ,Βετιτ τιειει·ε ρεεεειττιω

ξοττιιιιιτει·, ειι: ρτορτιτιω 8τατιω ; ιτε τιειετερεεεε

ττιω ειιιειετιτετ, είε ρτορτιιιω Με. Οοτιττἔτ νετὁΒ

ε." ειεΙετε ρεεειιτιιω τιιιροΒτιιιε , ..τι εοτιττιτιοτιιι:

ιτε τιε!ει·ε ρεεεεττιω ειιιροΒτιιιε ειιιειετιτετ, είε ε...

ωιτιιε ωετειιτισ ρεεε εᾶιιω εοτιττ·ιτιοτιιε ετατιττω,

τρια ρεεεετιιω ιστωτιιιτετ ειειετ.Ετ ιιι με. πρεπε.

1.ττετ..τ.ετε. ι .ετ μ. ε. από. μ. τ. τω, τεωιΠιοτιεω

ρεεετιτιειΤε ὁ ετ·ετιιι ιοι·ωειττετ , ὁ εοτιττιτιοτιε .Με

ροΒιιυε. Τατιάεω τ. ε. μ. 1 13. ιτε αυτ· . εστιειιιειιτ,

ι·εωιΠιοτιεω ετιιριε ιιιτεΙΙιει τιοτι ρε! ε Βτιε Με.

εω.ε επτα: ιιιτειιιΒι ιιτιτοω ροιιετ , Β ετ τετιιιττι

ροΒετ ρει· ιοιιιω ε&τιω εοτιττιτιοιιιι.

Μι...ω.ω 3. ΜΕ η. εττ.·ρ.ετε. τ. ειοεετ. ρε: _ “Ψ

ρατιιτετιτιεω τιιίροΒτιιιε , ρει· 8τ:ιτιοω ιοτωειιτει· Μώ"“'°

τεωιττι ρεεεετιιω. Ετ τω. ι·7.εττ.τ. ερτ. 7. Μετω

|τιτ ρεεεετεε εεττιιττι τιοτι ρ.ριτω , τιι/Σ ρετιρηττιε ρτ·ετεεω

τωεττω τερτρ.»τω Ξ (ι πιει: "τα τετ μπει? ε#ε εατεβ

η]ίειεττ.τ τ·εττιγβοττιτ , με τιοτι ρρτεΠ ερ “σεβ .τρωω

τττριτβετιι.ι·ρτεει.ερτεττετττ[εκιεκτιτ : ῇά βαττ βάτα Πειτε

φωτ εῇειετι.τ τπτ-σώσει.: έτεττ.ε ; έτετιρββ|εττ Πειτε

ε.ι?.εκτε|ιτ επιειετττ τεεκιβετιτ.τ ετιεττεΙτ.τ ρεεαιτι. ω»...

ΜΜΜ ρεεε τετττεττισττετττ ωστε!" είε εετιιιτρττε ττισττε!ιτ

ρεεεετι εετττ@οτιετυ , β τώρα.: τετοια: ευκττιττοκιτ εστι

τω” πεταει ρτ·εεεειττ , ·υτ τττκ!τιρτεραιτίττετ είτετττττ:

τιι1ιτείεεεετάφτειιιιεειτ.εοττιω , τω τιοεετιτ, εστι·

ττιτιοτιεωΒωτιι τυρι ρι·εττιε πατατα ρττεεετιετε, το.

ετιιτιι
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ο”. Ε: Με οσιιιιιι, μια ιιιιοιιιιιο ροοοιιι Διοτι,

κ· οίι-οοιιιιι οι: οι ιοίοιιιοιοιο ροιίοσιο οοοιισοιιι

μι· νοιοοοοι ιιγρσίι. απο ροιισιιι ιοοιοιιιι. Ποο:

.ο.νοισ ιοΡοιι. οσο οσοτιοοιι ισιοιιιιιοι ιππο

θιισοοιιι ιοίιιιιω οιιιιιοιιιι, ιιοιο ιοπιιοιιιιιο σου

ιισοιιοι ροοοιισι οσοιιοοι ιιοιοο ιιιιιιι οιιιιοοοιοι

ιιι ι·ιιισοο Γιοδιιιιιιι οοιοοιιιοιιι 8ο ιιιιιοιοιιο οι»

σιιιοι ροοοιιο. Ιιιοοι οσοιιιι «ιο νιίισοο ιιοιιιιιοι

δι ιοοιιοο εισιιιι , οσο ιιιιοοι ιο οΠοιοιοοιιοοιιι

οσοιοιιοι Βιιιιιο, οιι/έθ.ιστοοιιιοικ. ι

πιο; - 8οοιιοιιι ιιιτιο:Βιιιιι,ςοιοι ροοοιισ.ιιιιιιιιοιοι,

ω”, Δ· οι: ?ποιο όσοι. 4. Ο· 7. οίι ιοοιιιιοοοιιιιιι 61ο

° ιιοοιι ιιισριιοιι, 8ο ιιιιιοιιιω , @οι οιιιοιιιιοι ιοιιοι

13ο , οι; ιιιοριιοι,ιιιιιοιιοι νιιιοιιιοιοο. Αιοσο

τιιιιο , οο ιιοιιιοιο οιιιιιιιιο ροιιο&ιι, οίι ίοοιιι

οιοοιιιοι ιιιιιοιιιιι δι Βιιιιισοιε ιιιοριιοο; οιΒσ

οοι:ιιιιι ισιοιιιιιοι ιι ροοοιιο ιοίιτιοοιιο: οσοι ιο

ι Βιιιιιοι: ρισιοιιο Βιιιιι οσο οίιοιΒιιιιι, Για! ρω

ι ν Βι#. ΧΧΧ|ί[ 2ιοβΜΜιθο·ιβιω ι|ι2%ι Θε. οιι.ι Π. 43;

φαι οιιιιι:ι διοοιιισιοι ροοοιιι ιοιοιιιιοι. Ισια.

2.ο.2ιιοτικοι πωήιιιιιι μπακ, ι·οοιιιιιυιιοι· Μ. Κο

οιιιιοοι .ο.ιιι€ιιιιιιι Μιοιιι:ιι; ουσ ριξω οσο ιο

οιιιιοιοι Ποιοι ροοοιιι ιιοιιισ σοι οοοιιιιισοοιιι ι

ιο οιιοιιιιο.4.. Ε:: Τοιιω.Μ ό. £ιφ.8. Βιιιιεόιοι- Β 24'

οπο: ιοΒιιιοιιι ι οσοι οοιιι οροιιι ιιιιαιοίιιιιοιιιο- σ' ιι

οοιιι ριποοιιιιοι , ιιιιιοι ρισοιοιοοιοι , ιιο οσο

ιιι€οσ: ιι ο οοοιιιιισ ίσιοιιιιιοι ιιοοιιοοιιοι, οι·

ι "ιιι ιιιοοοιιοιιι Βιιιιιιο , σο οοοιιιΒοσ ιοοιοιοιιιι

ι ιιιιοιιι : οσο οι ιιι ριισιι οιιοιει , ςοοριικοιιοιοι .ι ι.

Βιιιιιιιι , οσιιιιιιισ οπο: οροι ιιιιιιιοι ιιοι ιιισοι 8ο

ιιο&ιιιοιιι ροι·ιο ιρΩιω νι ιστοιιοι ιιοθ:ιιιοιοιοιο;

οσ ριιοιι οίιοι ισοιιιεοὲ οιοιιισιιι Βιιιιω , οσο ιο ,

ροιιοι·ιοιι ιοΓοοι:ιιιοι. Νοο ιιιιιιιοιι κή. ιιιοοοε, μ.ὲ8ἑ.

Βιιιιιιιιο ιιι?ισ οιιοι:ι οιιοοοιιοιο οικοιιιο οοοιιιι

ιιωιο. Ι:: 8οιιοιο οι. οιιιις ιιιίρσοοιιε δ: ιιιιροιι5.ιιο

ιιοο ίιιιο ροοοιιοιιι ιοοιιιιιιι ριιοιιιοοοοι Μιο- | οδιιιιισ νι οιοίι ιιο ο6ιιιΒοσ ιοοιιιοιιι οιιιιιἔι ριιι-·

τιιο Γοιιοιοιιοι. 8: ιιιοιιιισοιε ιιιοιοι: , οι: Τπέικι. ι οοιιοιοι Βιιιιιι:οιιο σοι Τιιἀ.ῇ#6.ο.7.Βιιιιι ιιιιοι

οιΒο οσο ρστοιι: ιοιιιιιιι, οιίιροι ίοιιοιοι, στις οο- 1 οιι οιοοιι.ιιι ιιιιιισιιιισοιε 8οοσσροιιιισοιε. Οσο·

Με ιοιιιιιοιιι ιιιοο ιοιιοιιιιοιδοιεισριιοοοοι ιιιοι- ὶ Βιιιι. οσο οι οιιισι ιιιισ, σο: ιισιιιιι ιοιιιο&ιιιιι

οιιο. Μιοσι ριοι:ι.ιοιιοιιιι οι: Λοο.8.ειι. πιο. ι οσιιοο:ι ιοιιιοιι ιιιιιιιισοιι ιιοόιιιιοοιοι ι Βιιιιι,

7. ά 8.ιοοιιιιοι ιο ιιιοιιιιοιιιιιο οιιιιι2:οοιι σιιι- ιιοιιιι ιιοσοιιιιισοο: ιι νιιιιιοο οι ι-οιιιιι ιιιιιοιι

οιι ισιοι: ιοοιιιιοι ιο ιρροιιιο οιιοιιιι, σοοοι ποιέιιιοδιιοοιιιοι:οιιοι οσο οιιοιιιοσιιοοιιοίιιο

νοοιοοιισι.ιο Μισο: ιιι ριοριιοοι οιιο.νοιιο οπο· τι ιιιιιιιισοιε οοοιιιιισ οποιοι ριποοιιιτ Βιιιιιιιι

ι οι” Μισο ιιιιιΒιοιοι, οοιιοιιοι ιιι πιο ιΒοοΓοιοιοι ιιι νοσ 8οοοι·ο, οιιιιιι Βιιιιι οοοιιιιισοοιο ιο Δω.

ιιιοοσ οιοιισ ο05 ιρίοε ροι Μπιτς δ: ιιισιιιοι Με. (Μισο: οσοιιι οσίι:ιιιι ιιιισοοι π. οιοιοιισ μοι:

ι ιιιοιιιοοοι: οσοοο ροιιο&ισι οι ιιιιιοιιιι, οιιισ οιι- οιισι οσοιοιιιιιτ ροοοιιιιοι ο. ιιιοιιιιο , Ποιιι οσο
ι ιοιοοι Επι: , νο! Ω.ιρροοιι ιο ιοιιισ οποιο 8ο οιο- οσ σιιισ σάιτ ιιιιιοι, 8ο οιιιιιιιι οσ ιοιιιιιιιιι; οποιο

ιοιιι ιιοιιιιιιιιιιοοοι. 8οιι οσοτιιιισ οσο ροοιι ιο .οι ιοριισοιιοι ιοΒιιισι:ιιιοι ριιιοοιιιρ.οιΒο ν:

οσοι: ιιοιιιιιοιιιοοιιι οποιο 8ο ιοσιοοι 13ο 5 οιιοι Ποοι οιιισ ιιιιιοιηιοοοιισι·οοι , οσο οι ιιοοοιιι

. οσο οι ιοί-ι ίσιοιιιιι ίιοιιιιιιιιιο, οι οροιιιισοιε ' ιιι ριιγίιοι ιοι:ιιιιάισ.Κοίρ.ιιιιι. οιιοοι.=οιιιιιιιι

ιιοιοτιιιιι οποιο άιοιοα:οσο .ο.ιοοιιιι ιιι ιιισοσιι οσ ιοΒιιιιιιτισι·ιοιιιιοι , οσοοοιι. νιιιοιιιιοι, οο8.

οιΐο οοιιιιιοοοι οιιιιοιριιιοοοι οιΤοιιιοιοι , ιιοοι Ειιιοοι ιιοιρρο οσοίοιοιιιιο ΐοιιιιι&ιοοιισιιιιιο
Ο

π Ω Βιιιιι,οιιιο οι ροιΓοᾶι ριιτιοιριιιο οιιοιοιιιοιοο. ι ιιοροοιιοοει οσοσ οοοοιισ , ν: ι οσοιι·οιοοι ιιισ+

Οιοιι·ίσιο

ι;σι

@οποιοι

41η! Σ. ρδἔ

Μ: οποιο

Ιἰιοι·_ ω"

"πιω"

Ηιιο Μι ι·ιιισ ρισιιιι, σσοιιιιισοοιιι οσο οιιο ιιιιιοι ιοιιιιιᾶιοι οιιιιιι·ιο ροοοιισιιι, ιιιιιιι οο+[ΜΜΜ

,..,,, ,Μι ιιισριισοοιιι ιιιοιοιοιμιιιοριισ.οιροι ιο ριιιιισ ιιιιο ιιιοιιιισοοοι ιοιιιοιοοιοοιιιιιι:οοοιοιιιιοιοο-”"“Η

.οπο ιω- ιοοιιιι ιιι οοοιοιοοιοιοιιιοι Ποιιιιιοιιιοοιιι οιιοιιι οοιιι σιιιοιιι σο, οσοοσιιι.ισ οσοσ ροοοιιο, οι οσ

Μ· οιιοριιοιιι ιιιιο ιιιοριιοιιο ι νοιιοοοοιιιιοι ιιιοε οι οιοεἔιοισιιιιιοι (οιιιιιάιοι ο: ιιιιιο ροοοιιο

` &οοι , νι ιισιιιιοι ,οι ίοοοοιιιιοι ιοιιι ο ν: ιιιοιοι: ιιι; ι σοι οιιιοιιι Βιιιιο ιοΒιιιάιο ιοοιριτ οσοιιιιι

οι .ο. νι ιοΒοι όοιιοιιιι, ιοΒιιιοιοι ιθ:οι,ροι ιιοοοι ιιοροοιιοιιιιιοι ιιισιιιοιο: οι .ο. οσο οιιοιικοοιι

οι ιιοιε ιιιιοι,ιιοι ιοιοι οσο οιιι, οιιιιιιοι ιοιιιιιιι. :στο ι. ιιιιιοο·Βιιιιι ιοΒιιιιιοιοιοι ρι·οιιιοι (οικο

Όσοιιιιισ ιοιοιο οοιιιιιι ιιισιοπ οποιοι ιιοιιιιιο- ιιοιο. οι ιΒιιοι οσοι ιοοιιιισι·οιιιε ιιιισοο οσοω

`- ιιιοοοι οσιιιι οσοιιοοοιοιι, οιιοι οσο οι οιιριοιΕσ ιιοροοιιοοιιαιοιιιι,οοιοι οιιιοιο ΐοιιιιιθ:ισ @πιο

δε ριιιιοιριιιο οποιο, οι οροι·ιιισοιι ιιοιίιοι; 8ο ιιιιιοι ι οσοσ ιιοοοιισ, ν: οοοοιιοιοιει. ο·ισιιιιιιοιι

πιο ιιιΓροιιιιο ιιι ιοιιοιιιιοι , 8ο ιιισριισοοοι ιιιοι- [οιιιιι&ιοιι: οιιιι ιιοοοιιιιι ιι οσο οιιιιιοοιο. ιιιιιοσ

ιιιοι , μι· οιοιοι ιοΒοοοιιοιοι ιο οοοιοι ι:ιοιιο> οιιιοι.οΒιιιιοιοΒιιιόιισοοοιιοοιιοιοι μαρια ιο

Μαι , οοιο ιοοιιοιιιιιιι Ποοοι , οσο οιι ιοοοοιιιιιο ι:οοοοιιι.οοιιοσοοοοάοοιιιοι ιοιοι οσο ιιιιιοιιιι.

δει. Ειι-οάοε ιιι. οικω θ.ιι·ιοιιιιοι ριιιίι:ιι ιοιιιιι, έ οοοιιοιιοιιισ.©οοιιι νοιδιισοτιιιοιιοι ιιιιιιιοιιι

οιιιοιοοιοι οι ιιι οιιιοιοοιο Εοιιιιιοι. Νοε; οιιιω,· ιοοιιοισιοσιιιιοιιια:,ιο19όσοσιΈΒιιιΞιιι€ειεειιιιο;
Ϊ ι οι 7.ιω.3.Βο Ισια ι 02 Ξ φ 1 οι

_-Σ

ει·πιιιιι

. οιιιιοιριιισοοοι οποια ιιιιιιοιο . οιοιιιιι , οι οι! Οιιοσιιι ι..ιωι ροοοοιιιιιιι-ιοι:οιιι σιιιιιιιι..σοσιι &α:.8."

ι ι ι. Εριισβ ο. Νικ: οιιίιιι,‹ιοὸιι ο: Αι·ιΠ.8.Ειιι. 3. ιιιιιι- Ποιοοσοοοριι,οοοοΠοοΜιοΒιιοι ιστοιο ιιι,ο-οσο

οπο οοοίιιιιι ιο ιιιισιο ιιιοτοο οσοιιιιοοιο :οιοι ιο ιιαιοιιο ιιοοοιιι ίοιιιιιάοοι οιιι 00ΙΝ“ΡΦοσι

οιοιοοι ιιοοι, σοι οι! ιιο ιιιιοοο ιιοιιοιιιο , οσο οι ιο: Ποσο .ιστοιιι οιιιοοι οσοτιιι σοοοιισιοοι οσο

ιιΕι:οιιιι 5 ιιιο οοιοι οι οιιο&οι ιοιιοιιιο, ιιιοιιιιιιο οοριιιιιι . π. ο ιιιι απο ιοιιιιοιισοο Βιιιισ.οιιιοι 3' ___
ιιιιιοιοιιι ιισιιιιι , οοιοι ιιιιιοοιο; ιιισιιοι οσο οι· ροοοιοιοσοοσοιισοιι·οι:ι.Β ιιιι-οιιιιι Βιιιιι οιιιιιι ` ξ ζ

Πιο: ιιιιιιοι, οι σοι ιέ.ι:ο ιο οιοιιισ ιιιιιιοοι:ίοει οι εισιιιοιιι6ι·οιιιιοοιοω.Β ιιιιι·ιοιιι ιιοοιιιιιιΒιιιιΩ `

ιοισι ιιιοιοοι οιιιιιοιιιε; σοι ι:ιοιιιιο οσιιιιιιοιι ιοΒιιοοιοιι4.·ιι ισιιιιι ειιιιιιιιι ιιοίοιοο ιιιιισιιιιιοι

ριιοοιριοιο 8ο οιιιοέι:οοι οποια ιιιιο&ισοιι: Ποο: ιιιιιιο , ιιι ροοοιιιι ροοοιιιιιιιιιιι&ιι οσοίοιι·οι. οι

ιι'Σιιιιιι ιιιισι ιοιιοιιιιοι νι οοοιιιιιο , δι ιιοσιιι ιοιιοοιοιιιι , οοο Αιικροοοιιιιοι ι.ιοτοοιο “Μια

οοε,σ.ιιιι ιοιοτοι οσο σσειισιοιοιοο.; ο . ιοιιι ιοιιιο; ιιιι ιο. ιοιιιιιιιι οσο ΐοιτιοιιιιιισιιΒι-; ο·ι ι ι. Ποπ οι; ιιιιοοοιισιοοιιοοσιιιιιιιι. ιιοιοι τω. οιιιι , ιο οποιοι ροοοιιιἴιιιιιιιᾶι. Χάο. οι Ποο: Ν ' 58··

Μ!" ι· ιιιωι. Ριιοιι:ιοιιιιιιοιο ροοοιιοοι οι οισιιιιιιοι ιιοιισοιι σιιιοιοιοιιοιοιιιωοοοοοριιιοι,ιιιιοιιιιιοσσ::,ἔ::ἐυ_

ικα πιο: Η. Ε2ιι [πιο φαι άοιοοιοέμιιαιειιοοι-: :πιο ιισοιτοιιιιοιισοοοοιιιιιι οιι,8ι:ιοΒιιι,οιισιι οποιοι:

Μ Μο-οι2,φοφοιι/ιάισιιιιιιιοριοοπισιοιβω Βιιιιἔ ι οι ρισήοιοοι ίοοιιιιοοοιοοι ιιοιιοιιιο ΠοιοιΒι καιρο»

7 κ ιιιοιι οι. !ροάιι :ιοιιιιιιοιο ροοοιιι, σοι μι· οι σι- ΟΙ'82Η.Π2ΙΒι 8ιι:οι .ο. ιιιοιοιιι›Ποοιιιιοιι·ο οι·οιιο- 'Α:";/7°

ι:οοιιιιιι-ι: Γοιοι Ποιο ιιοι ροοοιιιἶριιοοιριιιιοι 0ο τοι·ιοι ιιιισοοιιοοι, οιισιι ιιιιιιιοιιοιιι σοιίιο ιι»!;|:Μ .

ι ι ιοοιι-ιιοι:οιΒο ιιι Γοιιιιιι Βοοοιιιιοέ1:ιι, ροοοιιι ιιοοο οσοι , φωσ σο ο ΐοιιιιιιιιι:οιεσ ιιι:οιοσο·Ρ"ω.Μ.

_ ι·οοιιιιοιο.8ι ιιιιιοοι οοιιοι ιιοοισ μι· οσοτιιιισοοοι οοιιιοιοιιιιιιιο ιιιιοι ιεοσιιοιιιιιοιιιιο, οιιιιιιοοοο-ι

ώ ` οοοοιιι οι ιιοιοι·ο, οσο ισιιιε Βοιιε , ω! οιιιιοι οσ- εισ οιιιοοοιιι .ιιοιοιιιο; ιιι ιιοοοιιιιιο σιιισιοιοιι.ι ο

- · πιο ροοοιιι οσι ιοοιιιιοιοι , οοοιιιιισοοιιι οιιιοιοο- οπο, οι ΐοσιιιιιοοιισ , νοΓοσο ιοίιιιιιοικισ όσο



ο

οι:: Πι/:. ΧΧΧΠ[ σέρβερ:: σ:βοήιω ρ. Μ. ω:: ε5'ι. .:'ει!ΐ::ΙΙ.

:ιιι ι:εροι:ειε οι::ι:::: ::::::::σ:ι:ε :.ο:ο ι:οι:ο ει:::σ:τ:α

::: ροει:εω ρεει:ει: :ι:::ι:εσ:ο ε::εί::τι:το. (χω: ί:

”): σο: Πει:: ι:ισιτι:: ει::ειε :ε:ιι:::ιε ει::ε::ι:ιιετει:: εε

ε ° :ιιω,:ιε οι:ι::-ε :ι::ιτε οι:::::::ιετε::ι. Μαιο:: οσο. :ε

οι:ε:ε ι. ροει:ε ω. ρια:σ:ι:ιι: :σιι:::: , ::ο:: σ:: ::ι::

ιιεθι:ο ε::σι::ι:: ι:οι:: , οπο:: σο:::::τι:ετ σισειιιιεω · ρ

σ:::ει:ι:::: ι::ι::ι:ι; εω:σ:τ:ιε.

μια (Σοφά :σοιισ:5. ε. ωε:ο: σ:: ι::::ἱσιι:τε:ι ί:σιιτ ιιι.

::σει:ιιιι:0 :ι:ρειι:ε:.εί: ι:οι:ιιι:: ρει::σά:ί::ι::ε Με::

ΜΜ,,α. ::ει:τει:: Πε: στο: σ:εειο:εω , δ: εισετιιιι:: σε:

ρω., ό: Πει::::ι , οπο:: ρε: :ο:ιιω σο::ετ:οι:εω οιει:ε ::ο::

Μι.:Ι:Μι :ε:::ιι::τιιι: :τε πο:: ::ι:ετιιι Πει:: ι:εροι:ειε οι::ι::::

1)Μ “ω” :ιι:ω:σ:ι:ε:, ί: νι:: σοι:: οιει:ε πο:: :ε:::τι:ει 8:οι·::ι:: ι

“Μ” "Μ, ι:: ρσσσει: ρι:·τοεω :::::ι:ε&εω.Πιεο :οι:ιι:ωιιιι

ω:σ::::: Πει:: ι:εροι:ετ ει: ισ::::τιιι:οιιεω :-ο::ι:: Βιε

::ω ::ε:::τιιε::: , σω:: ί:: :Με ει:::σ:ι:α ι::ι::ιιο οο:σ

άπο: , 8ε ρε: :ρίεω ::ι:ι::::ετι:ω ο:::εά:ιιω οι:::ει:

ρε:τε σιεετιιιιε; ::ει:ι: τει::ε:: ι:εροι:ει οι::ιιω ρε:

ίει:::::ωιε :εω:::ει::ετ::, σιι:ι:: ο:::ε&ιιω σω::::

ιι::τ ::ειιτ:τε: :ιιρειι:ει. Κετ:ο ι οι:εωι::ιι ρσ:Γει:ειει

ο:::εάι:ω , ρει:σι:ειετ :ιι Πεο εάι:: ει: ο:::εθ:ιιω

τε:::::ι:ετι::, :ι::ττε ε:::οειιτ:εω ο:::εά: , ε::ι:: ::ο::

ροί::τ ε&ι:: ι::ιι:::8 :ιο:ι:οτει::εΠε :ιιίρειι::::, οσε

::::τει··ει:: ο:::εθ:ιιω τσιω:ι:ει:, οιιὲω :ρίι:::: :ιετιιι:

Γι:: ροί::::ετ ι ετ σοι:: :ο::ιοιει:::.,·:ιοιι ιε:::ιι::τι::

ρει:εό:::ίδωε ::ει:::::ει:τε: σι:ω Πσο,οι:εω ::σει:τι:

::ο ::ιρειιι:ι. ίεει:::: πᾶσι: :ειοο απ:: εω:σ:ι:ε :ι:

ρε:ι:ει. ρειο:ετ:εω :σί::τι:ιε, ωει:σιειΓι:::ιιει:::ο

ρειίεά::::ι::ιε :εω:::ει::ει:: ρε: ρι:ι:ετ:οι:εω :::

ρειι:ετ.::εετ:τ. ετοιιε Με:: οι::ιιω , τω:: :ιι:ω:::τ:2

Γιιρειι:ει. :σο ορροί:τιιω σ: ι:ιιιιτεπει:εω:::ει:τει:,

::: Πει: σο:: εισειιι:εω;δε σοι::εοι:ει::ει :τι εκει::

:·ι: ρει:ει:σιε:ει ρι:ι:ετ:ο τε:::::ι:::::ει::ει:: ρε: πιο·

ι:ι:ω ι:ιεσι::2 , ::ο:: :ι::ω:σ:τ:ε: 8ε ει:ει::οι::: ι: Πεο

:τι ε:: ε::::σο , τ.: ωοιε::: ει:ει::οι::: ::. Πεο ::::-ε

::::::ει::::ωο ::εει:::σε:ιτε. :σιτε :πιο :ι:ιε:::ρε ::ο::-ε

Πσιιι:: σο::ετἐι οιει:ε:, ::εεεισ 8:ο::εω , Κ. ι:εί::ι:

ιᾶο ρει:σειο οιιοει: ιετιο:ιεω :ιι:ι:::σιι:ει , ::ο::

οιιοει: ρι:ι:ει:οι:εω ρει:ει::::::ωε: ίεω:::ε::ιει::
Β ρε: ιι:οι:ιιωωεσι::α ωοιε::τσ: ρε:Γειισ:ειιτ:: :::

:ι::::εᾶο ο:οι:ε ρ::ι:ετο. _

:σε πω. Ρο:”:ετ Πει:: :ι:::τιεά:οι:εω 8:οι:ιρ ριο

ρισι ε::ι:ω ::ι:ει::,οι:εω ρεσσει: ρι:ει:εω νε::σ : ει·

ο ρο:ΐεττοιιιω οι:ιι:ι:: ι:εροι:ειε,ε:::οι:ε σο οι:ιδι:

ωι:: σιιω Βιετ:ε ο:οι:εω ιε:::τι:ε:ετ. Κσ:ρ. οσο.

σοι::εο.ε:: εο.:ι.οι:οι: ριορτει ε::ι:ο: ::ι:εω :::εω

νε::ετ, ::ο:: ιο::εισιιιι , οι::ι: σει:: οι:εω νε::ετ :::ο

ριε: ειιιιι:εω ::ι:ει:: . ρ:ορτε: οι:ε::: ειπε: ιιο:ε:·ιει

οι:ει::ι::ι: ::ο:: ι::ι:τε:·ετ ο:::εᾶι:ω,οι:οι: ει:τεεειετ.

Δρρο::::ο :8:ι::: ιιοιι: δε:: ::ο:: το:::τ ρι:οιει:: Ει

ι:σω.ι:::: ι:εί:::ι:ειι:: ο:ι:εά:ιιω ρ::ο:ι: ::::::,οι:οι:

ο _ σ:: :ι:::τιειί::ο 8:οι:α :ο ροει:εω ρεσι:ετ:.

:ρεκορ δεοι:ε::: 3.ι:εο.'οι::::οστ.ιι. 8:ει!:ιι5 8ιετ:ε: ρε:

ΙΗΜ. Μ!. ΐεσ:::::ωσ σοι:ι:ε :ιιι σ:σετι:ιει::ει:Πωω, ιιι ω”.

σιιω, δε ::ιισι::: :::ρειι:ετ.σοιι:::τιιιιοι:ε ο::ιειί:ι:ω

ι::ι::::ισ ει:::σ:ι:ε:; :ισ ριο:::ι:ε ::::::σ:ει::ε:: ει: όσ

Βιι:ει:ι:ιιι:: ο:::εσ:ι:ω :ιι:ι:ι::ι::τ:ε: ::.ιρειι:ει.ε:ι ρειιε

ρ σιεετιιιαι δε 00:::σοι.ισ:::στ οι::ιιω::::ι:::σ:τ:α :ιι

:6_;: ρειι:ετ. ε:: ρειιε Πε:. Νεοο δε ο.. ::σι::·.ι:. σωιειι;

ν::τι:τσ: ε 8:ει:ε ι:::::::&ει ::ο:: :::ιιι ρειι:σ:ρετ:ο

::σ: ::ετι:ιε ι::ι::ιια , :σε ορειετ:οιιιιω ι::ι::ι:ειιιι::

:ει:τ:ιιιιι :τε πο:: ::ε::ειιτ ι:ετιιιε :ι:: σοιιί::ιι:ειε ο::

:εσ:ιιω ι::ι::::ιε εω:σ:ι:εε: δε σοι::σοι:ει:ιει· ι:εσ σε·

::.:ω ρι:ιιει:ο ::ε::ετ σοι::::τι:ειε ο:::εσ:ι:ω ι::ιι::ιε

"Μ :ιι:ω:σ:τ:ε:. Νεοο δε ε. οσοι: .οι ει:ι:εοετ :ιιί::::ε

ο::8:ι:ε::: (προ: 8:ει:ει:: Βιετι:ω :εσ:ειιτσω σο :ἱε

ιι: , ::ο:: στι:: ι:οιιιιω εω:σε:::::σ, :ει: ρει:εσ::ε ::ι::

οιι::::ει:ο ερρετ:ιίι: :ι::ει:οι:: ει: :ιιρει:οιει::. 8ε

οιιοι:εω ειιτειι:ε σοιροι:: δε ε:::ι::: ριοτει':::ο , οι:ο

ροι:::: ειετ ε:ϊε&ι:: εω:::ι:ε:,οι::: ε::::σ:τ:ε,οορ τω·

::ι:: :ιιιιι:ε:ιειι:: ::: ει·ετ:ε Βιετιι::: :εσ:ει:ιε; Με:: .ι:.

 

ιειιι::ι:: σοτιι.ιετισ::ει :::::::ει::ετε ειι:::::: ει: Πει:ι::

ει:::ι:ι: δε ::ι:εω :ι:ρειι:ει. ιε::οι:ε ι5.ι::::: ι::ει::ειι:.

Ο::9:·ι:: ε. Ι: ρε: :ι::ροΙΙ:::::ε :ιι::::ει::ιε: ()::ι::::: Ια·

ρεσσειετ , 8: ::: ρι:ει:ει:: ρει:σει: ρι:ιιειστι:: ιιιι:ο:ιε

::γρο::. ::ο:: ροΠετ::: Βιετ:εω Πε: ιει::ιε , ε:οι:ε

σιἙεᾶσ ο:ΐειι:ε σοιιι:οι:ει:, ω:: :εί::τι:ειστι:: :Με

::ρροί:. Οοι:Γεοι:ει:: ε:: :ε::ιιω: ροί:ει .ι:. θ: ρει:σεε

το εωίιι:ει: οπο:: ιτε: ν:::οι:ε ::εει::: ντιεοι:ε .ιι. ε::

ρει:ειί:ε ίει:ό::τε:8ε :ιιρειι:ετ. εω:σ:ι:ε σ:σειι::ρ :τι

Πει:ω. $εοι:ε:. ριο:ι. σο σε:ι: Πει:: σ:Τετ ει:ειΓι:: λ

σιεετι::::, ρε: ίοΒιιεᾶ:οι:σω :::σιεειε Γειιᾶ:τετ:::

ειΒο τιο:: ρει:εσ::ε ει: :::εω σοιιιισιτεισιι:: ρε: ::::

:ι:::οι:εω Γο::ι:: Βιετ:ει, ι:::::::: :εί::τι:ε:ειι:: :::ο

::7ροί:. Κε:-ρ. :ωρο::::::::ι:ετίι ::ρροι::εί:.σοι:σει:. ω”, Μ.

(εοι:ε:. σο .ιι.σε:ιι :ο:ε Βιετ:ε πο:: :Πει ροτει:: ειι- ρω; β:",:.

:στα ωιισι::εω ε:: νο:ιιιιιει:ἔ`: ρ::ι:ετ:οι:ε νι::οι::: »πιο σει.

::γροί:. σο:ιιιει::ει:: ; ει:π: ιιι:::ε ΐοιωε :οϊει:οι ν:ι:: #:Ρ#Μ|·

::ε::εει ιο::σ::ι:: ρ::ιιετ:οιιεω (ιιρει:οι::. Α:: :::ο::/Τ Ί.

ίε:ἴι:ι:: εί::, τε:ει:: ιι:εσι::εω , νε: ο:ΐειι:εω ρει:εσ::ι: 2:”,::β

ι:ε:ει: 8ε σοιιι:οι:ει: ρειειετ:εω : :οπι .::. ι::ι:ει:ε πο:: :περι

ιει:οι::: ε:: εε , οτι; ι:ιιιισ σοι:τιε:::τι:ι:οι:::: ωεσιι:ε ΡΜεω··

δε οΒ-ειι:ε,νιροισ ιεΤρειί:.:ι:ε , νει:ε::τι:: ει: νει::

τ:οι·ιεω :οιι::ει, οι:: ρι:ιιει:τι δε ι: :Βιι::ετ:: ρειΓοι:ε

:::, οι:εω :ι;::ιιιιττ (ει: ιιιοσ ωεσι::ε ε:Τετ ρι:ι:ετ:ι:ε

:ει:&:ιετ:: :ι:σιεετε:, δε @Με ρει:οι:α ι::ι::ι::ε, ω:

ν: ::ρρο::ει:σι: Γι:::::::ει:ι:: , 8ε ::: ριορ::εω ρει:ο- ο

::εω εΠιιωι:ι::, ει: ρετι:: ::ετιι:ε:::. Πο::::τω. ί: Ρε

ισ: σ:σετι:: ::: ριει:ει:: ο:ΐει::ο Β::ι:ι:: ε:τ::ιριει:ε:στ,

::ο:: ρο:Τετ , ιοιιιω οο:ιιω σοι:τιε ::::ιιω σοιισεριιῖ

:εω::ιειε ρε: ει:σερτετ:ο:ιει:: ω:: ει: Γο:εωρεω:σ:

ι:εω,ι::ί: εσσερ:εισι ει: ρι:::::::εω ::::ει:ο:ιεω: οι::ε

ρι:ι:ει:ο ::οτει::ιει:: :ιι οι::ι:ι:: ο:ΐεοίε , ωει:ειετ ν:

:ι:::ι:ει::ει:ιιιω οι::: ε:: ρε:ιε Ρειειιτ::: Μ:: οι::ιι::

σισειι:: ρειει:: ρε: :ο:ει:: ωι:ιετ:οι:εω :ι:: εάι::

ροί:”ετ :ιι::ι::ι::οι:: ο:ΐει:ίει:: :ει:::ιτειε , ::ο:: ροκ::

Πει::, ο:: :ι:ω:::ει:: ρι:ι:ιειει:: :ι:: εᾶι::.

δε:: ροιι::Πετι:ε τε:: σε:ι: Πει:: ::ι:ι::ει::τει: Βιω- Η":$πρ

ι:εω, :ιιι Βσει:::σεω ιι:::οι:εω :ι::-οι:ι:ειε, εεωοιιε ω." |)"ρ:

ει: εω:σ:ι:εω :ι:ρει::ετ. ει:ι:::ιτε:ε,ι:ο:: ει:ω:ττει:ι:ο :Μπι"ι:ιο::

:::ει:: ει: ι:ετι:ιε:ει:: ::::ετ:οι:εωΡ Κείρ.ε:::ιωει:ιιε. Μ':Μ·ι=

Γι:::ι:ει::. ::ο:: :ι::ρ::σετ Πειιω σοι:ι:ειτ: ει: σ:σειι:- Σ"ξ"""'^
:εω,ι::::οσιε ::::ι:: ρει:ει'.:::οι:σω ::::ει:οιεω,8ε :ιό 'ο '

ίι:ρε::οιεω: ::::ρ::σετ, σοι:ι:ειι:,εσ ι::::εε:σ εκει::

ιιι ρε:ίεά:οιιεω :::ρει:οιεω, 8ει:οι: σο::ι:ειι: , εε

ι:ι::οσιε ::::ει:οιεω. ρει:ε&:ο .ιι. ::ιρει:ο: ε:ἶει:

ι:ε:ι:ε:· :ιιρροι::τ :ιι:ει:οιει::: :ι::ει:οι ::ο:: ωσεί::

::ὸ ίι:ρει:οιει::: δε οι::ε Πει:: ι::::8:τ ειεειιιιιρ ρε:

ίει::οι:εω,οι:εω :ι::::ε ριοι:ιισ:ι, :ωρ::σει ι::::8ε

:ε :ι:ρει:ο:εω , 8ε πο:: :.ι::ει:οιει:: . ε :::ρει:οι: εί

:-ει:::ε:::ε: :ιιρρο::τεω: ::ο:: σοιιιιἔι. νι:::ε ροτεί::

Πει:: σο::ι:ειτ:ει: σιεετι:ιε,8ε ι::::οειε :::εω εωοιε

ρι:ισ ιιιιιι::ε:: σοι::σιι:ει:ι:ο εἰ:: ::ετι::ε:σ , δε :::::ιι:

ει:ειτ: 8ε οι::ο ::ε::εισ :::εω οι::ο::::ω:σ:ι:ο πετ::

ιε::::ντ Ι: ::: μι:: οετο:: σοιιί::τι:τε ρει:σεί:ε:.ε. ρο

τε:: σοιιι:ειτ: ει: σιεειιι:ει:: 8ε ι::::οειε :::ει:: ει::0ισ

εω:σ:τ:ο οετο:: δε Ποιο: οι::ο ::ε::εισ :::ιιι:: 0ι::0

:ιι:ω:σ:ι:ιΞ :ιιρειι:ει. ιιι ε:: ριο::ε::. ορ:::. ::::-ειιιε:

:::ιισ σιιω (ο:ο οι:8:ι:ε:: ι:εσει:ι:ιε:. ε. ::ο::-ει Πει::

ι::::8ειε σιεειι:ιει:: ει::οισ εω:σ:ι:ο :ι:ρειι:ετ. ρε:

:ι::::::οι:ει:: Βιει:2, δ: ί:ι::ι:: οι::ο ::ε::σιε :::: οι::ο

ορρο::ιο Γεωι::ει:τει: :ιεει:::εε: , ρε: :::::τιεσ::οι:ε

::σει:τ.:ιιρειι:ει.4.ι::::8εισ ροί:ει ιε:ει:: :ιιιι::ει::

τετειιι ει:::σ:ι:ε δ: ίεω:::ει:τειε ::εε::::ισε : 8: :::::ι::

οι::ο ::ε:::ειε:::ει:: ρε: ίι:::τιεά:οι:εω ιιιι:οι::: ::ρ- Κω., Μ;

ρο::. οι::ο ορροί:ιο εωοι: ρει:·:: ι:ειι:ιε:::ι :ωρ:ἱ· πω:: λ ”

σε: .ιι. Πει:::: ::ωι:: ε:::ειε,8ε οι::::ε σισειιιι::ιοΜε ΡΜ":

τσιπ:: εωει:ι:οΒε οι::ο ::εΒει:::ο ίἱωιι: ρο:ιειετ δε

:ι::ιτιε::ειει εειιι:εω ρει:εά:οι:εω , σοι:: ι:εοιιεετ

εωειε, ω:: ρ0ι:σι:::0; νε: οι::::ε, ω:: ::ι::ι:ε::ει:ι:ο:

ειρο ::: οιι::ιιε ει: :::ι:ει:ε: ρει:ειΕ1:οιιε: , οι:ειι:ω

::ι::-::ο:: :ιισ:ιιι::ιιιτ ::: ::ι:: , σο:: :ωρ::εε:ι:: , ν:

:04:::39

Με.
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ταδε: ΐσΒἱεἱεπε·εΒ= Μ. ιοΠεπόπω ιππιεμΙσπΒ:56εκμ εἱπΠωειιπεΗΗωῷ ΚεηκεοπαΜοε!εσθ.ιιερει·ίεάε ΜΡ'

1ΞωσΕΙΩεψεωφωεω + ειιΠε3εω εωφεεεεοπεππωεΕποπεσοΜεάοω με!.

εε! εοουεεΕ.ιωι·ΙΒεπω Βαεωπίεω·εδωεε:ΐπεώ Ϊ0ᾶεωεπωα ρόεπε1)ε5,ςιιοι! πεεεΦωιιωε·έΙ·δ
'σε. πικάπ: Μευ|ιφεΈειω Κεΐρ.=πεΒαοοίεεμΒοετοι ώ ε: Βευεεωει€Ποπρεκίε&ε “απο πωΙεπΕε:ςιωτ

και.

|7°ο

ίΡΐύω1ιοκινάεεεψιΜΡωεεεηω-|φηε;8 ε....ωωμ οωῦάιὶαεεηυῖεἑεωσΒὶε&ο ίιια:ΗΜεπωωι (Σαιν

εάεεπεε;ρω εεώ1·ητετεοπεπ8Δεωε. περτοεμ:ΙεώξΘ :Με «Μη ω8ο..οωιΠωπεεΠεο ρεα::ιτοκιπάσω

ηππΒοε·ιΜειι εεωαεϋωπιιΙε σα; οθειιίεεωαεω εσπττὶτἰοτὐο αιὶὶην6·Γυρ.εππι. πιο”. Μπι :Μη

Με; ςπἰη ΕωοΜεαι5::Διεείπρε:ηε:υτε!ὶε.ω ςπἰά @τα ΜΜΔ:τιπ11πρ- ίεάσ ειώεῖτὶεε. .ωΒ μ. .ε _:

ίὶὲᾶεὶππἰιιἀωὶἱετ·ὶ8τιοεε&εη ΐερεεεπίε εωτε85+ ·· 06ρω6ε ·ί.ἶοππὶ:ἰο εΠεήιε ὲἱυίΒωβΩκωόἰΒ‹ 'ό'

πεωιίιιρεωπιπέΙεω-ΡΚείμωεφιε Με εείοΔεεο 150=111ε8ετ11118τπάιπωετ23Ώ.:Ϊτϊἱ-ςιιἰ|ἱΒΩ€;8ΜἀυΞ $ " _.

ευΜεπόϋωδεεε ρεεεάτυπιε Εωῶρροίὶτἱοπε ειιὶιπ ΒΜμςΦθΐσεωοΙΙ: Γαιτᾶιίἱεπεἰσίυϋἰεᾶἰευ δ$ 'πάω `

ηιιὸὰἀεΙρεειπὶυἰεπΒΙ·ἰεἰε8ε οτειωΙ:ιεΜε @εε-ω εεε ωιεαΜώίεεεΠοε ετεοεεἱεω εοιικρ5ιΕοε Μπι?

ΜΒΒεάόΙεπιμ ΣάοΙε:ει κ1εΙ:ιει_εηωοιε ΕΜ: Βιρει·> ηείποιιεπεεεοιιἀὶ8πιιω9εηε:ὰιιω $ωω.=Κε?ρ.ε ΜΡ'

απιιι·:Μ, είέαΙΒΜαπωϊιωθι ίιίΦεωιώε:εΜτώ έάΦ(Ξ' σΜπ:Μο·Επ“Μο ©°η000ἀΐ8Ω0Μ©θτἰωτ1ί

ερεεεειπΙιοοᾶρεωεοιπωᾶἰΕωωυεη £133ε ε “ω” »Η Μεωε5:ιιέ8εσάω8ε 8Ιοεἱ2 ηεμι νειΙοεεω @πότε

~:ΒΙόιμ·.χ..ΙωμχεεηΠει1ΜΜεκιωΜιέιειωπαι5] ί0ΝεάοΖωιοέλευο :εξω το|ει·εω ἴωπιεαὲπε!ὶ›

·έόεότεπιπαπί.ξηιιΐπηεωωεσεωε“““πεάοώ- ό;τηίαθλιιΓιη!ετεεω νὶειυτιάω. Υπ κατω; εοιπ:Μο

·8Ποηι1ί μοθεσ Πει” Ρεκίε&:ο5ωοι·ε ειιιπάτέα4Μπ ικιτι1ώετεεεεω@ΜΜΜ 3 090 ε!! εοπΒ1Βιιιιωε,

εει·ε εκεειτιίωπη 22 ετεπω!·σ.οέώ|:ιώπε ῦειἶπη ω! Ε20""Ιϊα308"80Ν ΦωωΦ "ΜΙ1?ωσΐ' Ϊ ·

πε ρεοῦπὸε·ροἔειιε ρεεα2ιαιωδε εεωΕι εΠΒΕπιιψ Σ. 7.ΡεφΜο ει·ατίεεεί!: ἱ~°~!~›~¦~ῦ η;; ζ

-ωεεω εείρεάο ειιιίάεωθώωδίοΙ:Μ%, ηπα!Με» ει·Βο ιιειμὶε ὶει εἴ ίσεωι!έτει· εφοδί!ετε ρεεεπιπω. τ

μέσα, ν: εώἀἰῆὑπωιἱε εεεεεεΙεί;πε ῇωρ!ἰεεε)ἰετε» Ν©ςιιΜειιἱω ΠειιεεΠε επικία ρ.εεεε:ὶ.Αιιτεε.ρτο!ω

ιιαω:: ρειίεάσεωοτε ε!πειι·Μωεόυεπά·εό Βεωτι, Μ: εο ε!! εοι·ι·ι:ρώο κά! ἑςΩΩ είξ εοοίετιπτἱο εὶιιΪ

κ1ιιΞιι Πει” ρεείεάο εωοτε9ΔωἱεἀκΞεε_ εσυ ιεεεηιειιτ! άπο: τω Μο!ε: Πεσ είὶεοοίεευετἱο μπω, εμφ.

Μ! ετεεωεισμο!ΕοςιιΕ ροΠει'.ετεειωε ρεεϊε&οξ ρε ἄρα: ΐσΙσίιι€τ ρι·οόυ&ι:ετ8ο. Κεἴρ.ρεἰι.ιιι1ο

“ποτε εωἐεἱτὶεε·ὸὶΙιΒε:ε Πειιω .. δε θπω!Μία Μ: ΒεατισμΕγΠεεεθ ὁ Πεσ , δ: ν: Πεποπ.είερες'ω.

 

Κε.9. Γ:

η.

6 ε ε _ _ · © ' ή.Ο,2:,_Ι"δ ΙΜ» ΣΕω. Κείρ. Με. εοπίη1..Βευε .ιι.εοιιυεε- τυω,ίεὸ ροεπερεεεω; Μοτει!ιτει· παπί! απ”

.πειτε ρω Μπακ ΐε ·ιιωοεε ειιιιπ:Μα :ά εεεεωι·σω , ρι·οάιι€ τπεηηι:ὸ Ρετ 9ο!ιπιτπίπω συετΠοπεπι ὅ Πεοίε ΕΡ

2°ω?. Με α: κι επ ίιιεὰιωεοιιιω εεεϊε&παϊ π1ΠοιτΜ, «μή Μειώστε δε. ν: Πε @Με πιεύοιιεωφεεεωέ. Μ

Ι""'Η"'5 εεειωτι- ωιπυὸ εοουετ:Μπ ω! [)ευπι επιπεδο·- ρπψαπαεεεΚεί·ρ.°εο ιποάο, ςιιο 8ται1ησεπό.εε ότι

σε ρεείεᾶεεεωἰεὶιἱεε:εμΜ 8ταπ_ίε ε!! εοπυει·Βο εοωὐεειαιἱὰετεειιιῖιἐω ρεω:!ε:ΙρίΞυε εσειιιμΕσ Με

ειιώεαΜΜ Βεἰ πιά ετεετιικειὶη Βεἱμβὶτιιοἱὶὲ`ετεεπω εΐάεω;ί”ε. που ρ!ηΕεε, ίεὰωοεεΙἰτεε.·

το :Μ Βάι Εμεώ ίυρεεωτ.· ε6ίει·μιειιιει· ΞωΡΙΩεπ, Αάω&οϋτετεω Μι8ἰίἱεἰω πΙἱςυἱ ά.είειπόιηιμ δ”
Η· 5 ε

“Χίο Δε·

Βεσω εοωιεε:ι π! εκεεωεπομ εοειιειΕοπε ρετίε- ἱΙΙιιωιιοο αε8εσε,ΙιεΕΕιυω'ώώπιτίε ίοΜετοιπεπη μου.. π. με ο

' -&ε Δωἰεἱτἰε, 88 εεεεωεεω πριίεοεσεΜειξ Ι)ειιω δε είπε: ε!οεει, εοιιιτἰιὶοειεἀε|ει·ἱ μπαρ ϋπε!!!86 Με;Μεν

Ματιά: οοιιιιετίἱοπε ΜΒίτιπΠ .: @φπα εωἰςἱτἱΔ-επ ά!ΐροϋ:Πυε, σου ίοεωαΠτεε. Αι Με εερτ:Β€_άο- 'ω9'"'0 Μ",

.~°~°°~°¦~¦~`°~=~ἱἱ Μπα· εοιιΕ!Ητ. Αιπώεεει- εεε άάθω7. ἰὸεὸ ειἰεωίὶ πεεετ ΜΒύπωπ εΒεπἰιε:ἰ:,

αυτ. εοιπιεττεω ί-ε πώ; εΙμι:Ιτ:τἰεἰιιΠειιπ:ω »σε που επεσε ετπἰε, εμε ίοπωε!1:ετ Ξι.ιωδεεωιη·;

φοιιὶε π: Γε ἰρθ Ϊυοἀεωεητιιω ρεπίεάα&πίεΙτόφ σε! Μπηκα«ω» ηεΒε:, όε!ει€ιυτεΒ 6ωπἰΒιιε. ῇ

Βεὶ πό ίε:ηι3οά;εΗ ιἰωἰὶὶωιὶσ αστεια: άΜειψηιη - Δε! τεθίωοοπ $ετὶρμ 86 Ραπ. ΚεΓρε εΠςιιΜπε

“β

176.

ΜΒεευτ Ρετ μειικω,νεΙ μεεἴυρετπιτ.!›εει:ἱκ. ειπα: ω11ε8ω3ε α&ιι εϋπὶτιιπἰε Μίκυ άΙΓροϋτωε, "ή ώ. .Η 8σημ
εεεεωεε ΜΒ: ρτοάι.ιεεεε ποωνπὶετ. νιιάε ασοεε-ώ !ε&Ιοιι€ ::56ιήτιπ Ωωά!ωε εκπωεε, εεω1ίΠορεεεε σ' ?Μα

«ὶο , ροΠεετεατιπ·αιω παοκΔωἱεΙτἰε ρει·ίε-ᾶἑ·ὁὶ!ἰζ 86ο :ιοΜΙΒΞητεΙ!ιεἰ·ΓοτωιΙμετ, (Η ωί·οο όπο

;εεεε Πεοπω δεν εᾶΒὶΙοωἱιιιιε-οὸισ ΜΒεε1ὲΒεο: καπ ·8εε:ετε, ν: φα! ε!ιω:Με Πε Με ρεπεεριέ,

εμιἰε ιιοιι πεεείΪειεἰὸ ευπηρεεεεάσ εωοκε ΔΜΜείει ρΙει:ΗΜο , δεεοιι·ἴιιωπισιἰο`!ε8ἰε , Π. ἱο~8εΜΙ°0

επ ρεεπε-ετεαποτε ροώιιιι ξυπώσιευτιιω8ε οϋΔε- εάυη.ηιιΐαϋπτει· σ&1.15Μετιπτυωάπτίτπεβ αναΜ
&εω εωοτΒ ιωἰε5τἱε ΠεϊμΒα εεεωιωω. Νε8ο,Α πωσ., δ; Βαἱε αετεποπιιω: πωΙιε άε ΜΒΜ ώει·ϋ·

ε5οΙΤε Πεοιπι€ ρετεεεάσειΜοτε εω5εἰιἰα«ἀΙ|ὐΒετε? ΜΒ, τρωω $ει·Ερτ.βε Ραπ. εσ.ιω ΜΒΜ; @πω

' ει·εεωεεω,Βε δικια! οᾶὶσ.!π!:εεἰὸεπεστυπ.:ςοϋ εοιιἔυιιιἱιιιιτ, 'οΒὶοἴερατεΒἱ!εω εοκπιεεἱοοεω Μ».

Παποπ:ηάορεεΐε&ε εεεπιιαπει , ρι·οι·ΙΜΒ Μαι. ειιωωριἰἰῖἱωε ρτορκΞετατεε εΙιεεἱιπἰε 668ι·ωίωε»

ρμιιΕσωε @υπ είὶ πωπω εοιπ.ιεκδο ει·εεκιικε Με ΡΪἱ£2Ωτ.Ρ0Ιι10Βὶ¦ἱίΕΦῦ8ᾶΠΦ όά!εωοπ5;,ηυέσ είε

..Παω ξερει: «μέ ωωι»:3 εοωιειΕοκιεΡομπθεο °ορωι·56ε ω;11ωμ ΡεεαΜοπ8 ΞωωεάΙειεεεπεΜεμ

Το”. 3. Π: Α” ε · . Ο ο ὅ τ:ιτ80η
θ.. - 1
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οιο ιοιιο

Η

ι

.οι πιο. ΧΧΧ7β οποιο.;.ιο.ο...ι.οι.οει οοοε.ιιι.

τον. Διὶ ιοιιοοειιιι π. οεε.ε0ο ο

Μ” ι' οᾶοοιιε;οοο,ιιοιο οοο ειιιοειι ρειι-ειδισοεο:ι ειο.

τικ ιιειιιιοοιιι. ιο εοιοεριιοειιοοε ιιιεεοιε ρεεεΝο

δε οοιοοι 13ο ριιοειρειιιει ωιιι1οιι , οσο τωιιοι

νει οι! ρεεεοιοοι ίοιοιοιιιει οειεοοιιιο , νει .ο

οιιιιιοι 11ο μ.ι.οι ε:ιιοεοεοοιιιοο Νοε οι ρει

ιειιο οερειιειιι:ιιιιιιιο·ιι.ειιιιο, οιιοιιε οι ειειιο:ριοιο

ρειἰεᾶιιιῖοιοι ιιοιιιιοε ροιειι ιι.ι.....- ιιιιειεο ρει·

Ϊεᾶειιι ειιιιειιιοοι εοιιι Πεο ιεοοιιοοοιιεοπο»

ιοειε ιισο-ροιειι: ρειΓεδτιιιιιοοε εάοινιειοειοε ~ .ο ι

,με .. Δε. 2·_ ιιεεο, οι” νοοιιι Γριιιιοιοεοιει οιιοιΠεο

ο" ι· ρει ιοιοοι οιίιιιοιιεειιισοιε ιοοιιιειοο Πεοιο: οοιο

οοο ισιοιιοο ...οποιο ειι:ειι οιιειιιιοοειοπω.

Με Πει-ειεο οοο, αρα. .8.ι..ι.ιιοι..ιοιιιοιιοω

νοοοι ιριιιιοοι ιοιει οοεδεΠεοιο·. ιοιτ...ιωοιιιι

. είι,ιιοιιιιοειιι θεο ρειιεθε ιοιι:οιο ρει[οιειο οοο

ιιοοιιοοειο. οι$οοιειο εοιιι ιοιιέιεεοιο. ιοιιοοε .ιι.

ο 8ειιοαιιοοιιο , οοο ιοιειοοε δε Πειιοι ιοιειεεοιο

οι” ιοοοοοι οιιιεάι.ιοιιιο: ιιι1εοιοιιιιεεεωι.

ειιιε.ΐοιειε,ιιοο εοοιι:ιιοιιοοεοιιιο&μοι οιιεοι:ιοο

οι: δε εοιιι:ιιιο οιοιοε, οοοοι οᾶοε,.ι`εο ιιιιιιιιοι.

 

ιι.εοεοιιοε&οι.ειιε· οιιιιιειιιιειιοι ρει.εδ:οιο οιιεοι·.ιοριε. ν: ι _ :τ .ο

ιιιειιε οοιοιοιο ιοε:ιιοοε_,ιο εεοειε ρειιε&ιοιιιι -:· οι ε.ιοριιιοιε οεε. ιοιιιοι.ιιιι.οοιιρ ιοιιοιιιοει·
πι.

ιιιοεοοε .οιοοιε.ι.ιιο . 9οει.εεοοιι οοο ρειιοιιιο .οι ,. ο.

οιοιεοι,.8ε Πεορειίε&ιι ιιιοιιεοιοι οοιιο ε:ο·ιιιιι2. 88

εοοιι:οι , ειιιιειιιοιιι ιιιοιιιιοοιοοιηιοιιε οιι-ιοω..

ιι.οοιι, οοο οιιεάιο,ιεοοιιοοοΠεο ..ιοιιειε ιι

.ιοιιει ο 1.Ι0:10.ι3ο ω.» ορροι·ιοπο ο ιειιιεει μινι

οιοοεοι ι:ιεειειο·,οιοδει σε σΜο.ιιλιιι δεν .ο.·οοοο)=

Μάιο οι ιιοιιιιιοειο ειμαι. οοιιο. .ιιιιιοι.ι..ιε Μ”

?οοιιο οειειειιιι ρεεειιιοτοε οεεο,. ιιιοο οειειι.οι

ι..ειι....ε ιοω. Πιιεάιο εοιοι Ρειιιιφειιρειιε&ιιΕ

οοιο €.ιιιιιι.οω ενεοιοια οοο:Πεο εοροεοφ
ειιεοιιιι·ε: εοοιοοο.ίοιοιιιοιιιειε ροεοει ρεεεειο ι .εοιειορροοιιοιοιειιιοοι ,· οοο οι... ρεεεοιε, ο2 εε1ι'3

οιιιιι.οιοιιι , οπο: οοο . ροιεο.ιοπιειοοιι οι...»

οοιιο οιο δε ?οοιιο ιιοι ειιιίοειιι ιειιοοιιιριιοιοια,

οι ιιοοειιιιι: ιιεεο ο οιο ειοιοιιοιιιιοοιειοοιμο

.ιιοιι ιιειειεεεοεο , ιοιιοοε ειιιοε .ροιειο "ιιεε

ροεοειε οοιο ρεεεειο, οοιο ειισιιοιι ροεοει οοιο.

τ. : οι ε. ιιεε. οιιιεε. νοιοοιεε οοιιο οποιοι»ποιοι πι:

ειιοιοιαεοε ιιο.ιο.....ο..... ιι.ιοι...ιι..·.ιιιιοιιι οι ε

ιισιιοοιιιι.οοε εοΠεοιο·εοοοειιιοοεο&οοιι. Μ».

Τοιιοειο εσιιεεοσ ο ει:εειοιο , ιιοειοιιιιο.ειι. ε: ιοιειἔοοειιιο ιιεινιιοειιο,.ιιοιεειιιρι:ιοοιιο ιιοιι: .=-.. ι
ριιιιειοο, οι.. οοιιο.. ιεοειι ε. ε .εοοιομεοοιε Πεο, ιυ.Βιιοιειιι, οοειρεοι-εᾶιοοειι:, οιεοοι οι ιριο .ιιιι.. ι

οιιιεοοο σιιιιεεοιοι,οιιι οι εᾶιιε: οοιιο: ιο-ιειοειι @οι ειπε ειιιιεοοοει!ιο οάοιιιιε.. Ωει_οο.οοιεοι οι.

ρ.ι.οοε οοιεςοοιιιι Πεο,Μ ιιεεεοει :οοιο-ε απο·

οιιοιιοι οιοιοιει"ΐε&οε ειεο πιο; ρει ιοιοιιοοεοε

179: ειειιο. ε.εοοεεο. ρει οιοσιειο οοιο(ρέεοι ιιοιι

;" δ, οιοιοιι ιο οοιιιιοοι, οεε. εεε οι επι( οι ειοοιιε

ιιοιοιοοι νιειιιιοι ειειιειοιιοειι ιο εοεοοιεο::; ιιιιιο

ροιιοιοειιιεοεοι οιιιεειε,δε ειιιιοο.ειιιιιαοοο οι.
ι ι ιιει.Αοιοίιιιοε.ριιοειρειε ειι:ειεειιιιε οιιιει ο Πεο

ειι.5'. Του. δε ροιεειορδιιιοιιε,. οιιιοιιεειι ο Πεο,

ειιοεάο οσοοιιιεεοι Πεοιο, μ.ιιοει.ιοιεε.ο.

τοι.Ιοεο. ιιιιειιιειιοΐ·οε ειο2ιις ιι..ιιειι.ιι. (Ποιοι

οοιιο οοιο οιειοιι.'ιι ειιιιιιει ειεο ει ιο ε, οιο

Μ” .ιιειοε οι ε: Πεο; οιιιειοιοι ει: Πεο.ρει ειειιειο.

οοο: Με οοοω.εδιιιιιιει δε ρειιιειριιε οειιιιε οι:

186: οιιιιε.Αο .ι..εοεειι. οδο ειιοιιιειιοιιο:οιιιεειε Πεο

,Μ ι, νεοι οοιο ιι: οιιιιειιιιε, ιιοεοιοιο ρΞοδο0ξ3

ο: . οσε οιοιιιο οοιοι:ε εοιιειοει ι ιει . ω.

.άτων πιο ι.ξιιοιι.. ιιεε. οοιοιεοι ειιεοιιοιιιει είε ιεειριο

ει! @Με εοοι: οοιο οεε ισιοι οοιιο ειι ιιιιοειεοεοιιιιεᾶοιο

Μ' Μι: οιιιιειιι οιο οιιοιιι οοιειε δε οοο οοιοιι· οεε οι..
εισαι. @η Ρ. .. - ι . .'. ·

ιεοιρει· ιορροοιιιο οοιοιειοιιιειεοιεοι ι·οιιοοειο,

οοο οιεοοι οι ιοοιιισ οιιιοιε οοιοιι. (διο ιειιι.ιο ιο

Πεο ιερειιιοι ρειιε&ιιιιοιε ιοιιο , δε οιοιιοιιοε

ειιιιειιιο,ιο οοιιιιοοιεοι ιερειιιι οεοοιι, οπο...

οιο ιιοιιιιο ιιιιιιιιο: ροΠοιοοι οιιιεειε Πεοιοερει·ε

ι:εάο οοιοιε ..ιιι.ιιιο,ιοι.ιωο ο. ιριο.οιοιιι·οοιοο>

εε οι:ιιιειιιο οδ ιεοοοιεοιοι.δεεοοοε ρισιιοιιο,ιο

ιοοι οιιειιοιι,·Πεοοι ιιοιι.. ιοιοοοειε ιιει:ιιιοι:ο

ε ιοιιο, οοο οοοειιιειει”ριοροιιιοοοιοοι οιιιειοοοι

ο; οιι:ιιειιιοι. Ωει_εοιοικοιοιιοιριιοιιοο εοιοιειο·

ιοι, οιι οο ιρεειειιεοιοιε εοοοειιοιοι οοιιοε, ιι

ιεοιεο Βιιοειεοε οοο οι εο ρειι:εοιεοι οιιιιειιιοιιι

Πειειειι οσε, ι. ιεοιο οοο οι ρ..οοε εοοοειιιοοι

Πει ειεο οσε: ε. οοιο οοο οι ριοοοᾶιοοι οοιιο·

ιοοιοιε Γοε οποιο ιιι οοιιο .εμε ιοιε°ειι ΐοοοε··

ιοεοιοοι-δε σιιιεάοιο ρειιεθιε εοιιοιιια 13ο ειεο

οσε. Λο ε. ρισιο. εοοεεο. ι·ιοειριο ιιοοοΠεοειοι

ριιοι οοιιο οιιε&ιοοεοι οι, οιιιεειε οσε νι οιιε

άοιει τ..ι...εΒο νιεοιιεοε:οοιοοιοιεοεριειει οοιο

ιειιι,ιιοο οιιιειι ειοιεοιο,οιειι ιοοοειοεοιοοι,ιιοο

ιεοεοιειοιοιι οιιιιι:οι @οσο οοιιο. οσο οιειι

ιιοοιο ρειισιεοιοιιε&ιοοειο Πει. Πιο ρει οοιιο.

_ ιοοι ειοιιο. Λο εοοιιιοι. εοοεεο. ε: νι ..οι .οιο

οιιεθ:ιοοιε οοο οοο εοιορειοιι οο Πεοοι νι σιιιε

&οιο σοιιζ τω ιρεειοιιεεοιοιιε, ιοιοιιιειεοιιε ιο

ιιιεο εο ροοιι". οοιιειιιοο·ι: εσοιρειειι οοιεο·ι

νι οιιιεάοοι οι:ιιιειι νι ριοεεεοεοιιι οιοειιιε, ιιοιι.

.-..

ιοιιοοε, ιιϋι: ριοριιε νοιοοιοιε, ιοιιιιιι ριοδιιι,

ιιιοιε ειιε ρειΐεᾶιοιεοιιο ιοιιοοε ιιιιειεισρειειιο<ι

οιε,ιι6ιο οοιιιιειε,δε .ιοιιιο. ιοοιοιι.Αοι:οοιιι.εοιιό

ιιι.ιιό;ιιοο .ο Εοιοιειιο οοιιοι ιοο&ιιεε; ιιεε ρει εεε:

ιοιοιοιιιει·ισιιιιοι οιεεοιο. Πιιρει ι·οιιο Δ. ιοιιοοε

ιιγροιι. οοιο ιιεε οι ισιοιειιε ιεο&ιιεε.Μ ε.. ρεεε

ιειο·εοοιιιοι. ιιεεο ,ρεει:οιοιειο Ρω.οιιο 60Πο·

:πιο οιι Ποιοι: οοιο εοοιιιιιοοιε, ιιοοιιι ει: .εοδοει

ιει οοειιοι οάο ρεεεοιι ε ' εᾶο ειιιοιρεεεειι οοιιο;

εοειιοε εάοειιιει;.δε ιιειιιιιοοιιιει; οοιο ειΒοοιιιιε

.ιιοιι ιιοοιιοιε ο Πεο ιοειοοιι .οᾶοοιεοι δε ιιοιι.

ιοοιειοιοοειιισοειο-εΠεο, οοο οι νοιοοιοιιοε ιιεε

εείιἶοε ι εοιιιοιιθ:ιοιιε ιιειιιιοοιι οοιο Πεο ιιοιι , δ;

οοιιοοιορειοει. Αινειο οι.. εοοιιιιιοοιι ιοιιοοε

οοοιιειοιιιιοιΐ :ο Πεοιο εᾶοειιιει ,- οοοοιοιιιιιοειιι

κοινο οιιιιοεοι ροτειι:οιοιιειε. , ιιεε οι, οιο.

οοοιε “ ε:ριιειιο δε ε:ριειιο,εοοεεοσ, εάο οιο.

ειιρε εᾶ0 ._ οεεο. δ. τι”. ε: ιιεοιοι , νειοε

ειι...ε....οιιιοοι οιιροιιιιοο , νι οΜε.» ε:ριιεει

«οοιο. οπο. .ιο.8.νει οε οοειιιοοειιιιοοι εᾶοειι.

Δε ο. οεε.οιιιιοιρ. οορισιι. εοοειο οισοο ιο- πο. ε.

-ιιιοιο ιιοιοιιο ειοειε οειιοειει οι.ιοιι&οι εε οπο. «οι 7- .

οιο ιοιιιιοεοιοε οιο ιιειιιιο δε ...οι Βιοοι , οε οιο .

ιοοιοοιιιειιιιο: οοιο οπο. ιοιιε ιιιίοιοιεοοιο. ο *

εοοε,εο οοιιο. ,ιοιιειειιιι εἔεᾶοεισιιοοιι: ιιιιιιοε

ιοοάι.Ώειειιι, οοιο ιιοιι ιιοιιιιοε οοο οειιιιειει σε.

οιειιιοιιο δε εοιροιιιιιιει,ιεο ιιιιιιοι ριινιιειι. δε ε:

οιειθ. νοιοοιιιιε Πει, ιιοιι οειιιιο οοιιο. ιοοοεειιει

οιεεοιεοι ιιι ιοιιιεοιο, ίεοροιοιο οιιιιι:οι οεεοιιο

ιιοιι ειοιιε. Ωω; οοο εοοιι:ιιοειει οιιιει3ιι οοο δε:

ιοιιιιιειιιοι,ιεο ιειιιιιοι οοο οιοιειιιο,ειιιο ιοοι ιοιι

ροοειειοι οιεεοιο ρει ριειειιιοιιι ιιοοιιοοι ειπα

ροή-οοιο εσοοσοοιιι , οεε ρει ιειειιι ιοιιιοιιοοειιι

ειιιιιε ιιιιι ιεοιιει: ειιοι:ιοι ιεοιρει οιι οσοοοι ρεε

εοιοοι ιεοιιεοι ριειειιιε οιοεοιε· ιειιι ειιιιειιε. Η!

-εοιεοι οιιρει οοιο οεειίι:ο ρεεεοιι , ειοι ρσιεοε οι

οΜε ισιοιοιιιει εοοιιιιοειε οοιιο...» ιιιεεοιε

ιοιιι . δε οε οοιο εοιιιιιιιοοιο: οοιο ιιιε.οοο ιοιιιι

ίοιοιειιιει ρ. ιιειιιιοοιε,ιιοοο οι οιιιεάοοι ιοιιοι

οιο. οοιιο οιι Πεοοι ;- Κω οιιροίιιιοε_. Ρεεεειοιο

νειὸ ι-οιιοειιιει ιοιιιι ειιιιιοιο, οι”. «ο ιοοοεοιεο

ιοιιι οοιιειιιε οοιιο ει! Πεοοι. Λο 8. οεε.ἔιεοοει. ι8ιζ

ιιεει·.οι εσιιιιιιιο ιιοοιιιιοιοιε ιιιιιιιιοεοε , οι το· οιι δ·

ιοεο εσιιοειιιιοιιοοιιροιιιισεο ιιιοοι: ιιοι οι. εοριι

εοοι οιιειο ιεεοοειιιοιιε οροιιει , ειιειιιιάει οι·

ιεο[ειιι ρει νοιοοιειιοι:ιι ροειιιιεοιιεοι ,ιιοιι οοο,
ι ειω;

ο :οοο .ο
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8:::::ο: :σί:::οστσ:. Βει:σι:ο:.ο. :::ειο:ιι::ί:ι::::,οοει

:σοο: σ:: :οσσι::ι:οί:::::::: σοι:: ρσσσ::ο: :8:ιιιτ σο

οσ:σ:σ, οσο σ:: σο: :Ποιο οσοσεσ: , σοι:: οσοι: Όσ:

_ οι:: ί:οσ ρι:σο::σοι::. _,

8η: τ Λο ίοοοσιο. :στ:::σ τσίι:. Ρισίο. οσο στεο. ί:στ:

ι:οίίσ οσ σσοσι:: ::οστο στο :ο:σ :σι::ροτσ, οι:ο μι·

ίσοστ:: ::::ίοοσ ρσσσ:ι:σ: οσ :::ο ο ::::σττο88:: οσί

ίσ:, οο:ο ί:σ:σ:, ί: :οπο :Ποο :σιτ:ι:ι:: ιι:ο:στσ:ι::

::::ίοι:σ ί:οσ ο:σο::ι:στ::. οπο: :8::ι:τ οι::ι:σ: :σοσ

ι::ι:: ο:σσισ , ν:: Όσοι:: οσο ι:στο::ίίι::οι:: , ::ο:σ

:ι:στ:::οτ σοο: οπο:: ::ο:σ ::οσο: ι::σο:::σι::; νσ:

απ:: ι:σί::ο οσοι: ρστιο:::σ:σ: :Ποιο ι::σι·: , Βοοε

τοι:: ::: :ι::ίοοσ ::ιο:ι::::, σ::ι::ίσ::: :::ί:::οσί: Βοσ ι::σο

ο::ι:σι::. Κ:: ισί:::οιἑ σο:: σοι:: τσ6:::οο:οσ οστο

ω, σο:: :ι&ι:ι:: ι:οοι::::σο:: οποιο:: , ν:: Όσοο:

οσο ::στο::ίίο:ι:ο: :Ποο: οσοτ: ::ο:σ ί:οι: ι::σο:ι::οτ::,

πω: απ:: , ί: ρσ:ι:::::στσ::Ποο: τοσο, ίο:ι:ι::ι:ι:: ιο.

::ο ιο. :Ρίο :οοσ Όσο: :ο ίο:::σοσ οσ οσο ίο:ο:οοο

ω!. :ιοο::ο :::ίοι:σ :ᾶι:::: Βοσ ι::σο:::στ:: ο:ίοσοίσ:::.

Έθ,°. Μ.. 8:σ: :Φωτ , οοσο Ισ:: ίσιο:: οποιο:: ίι:::::στσ:

παώ:: οΕ· :ο οσ:σοοι:ο: ::σσσ::ι:ο: :ο σο:: οπο:: “:ο:σ νσιὸ

ω:#ῇ"·^· σο: ροίίσ:”νσ: μ: τοοοοο: ::::::::ο: ει: οι:::::::ιι::

ίρ:τ::οιι::::οι:ο:ιοσ Ρστι1:οι:σι:::8; νι::::στ ι::οοοιι:

“μ” κ” οάι:: δ: οο::ι:ι:::: :τ:ιοίσι:ο::: : ρι·:ιοσ σσοί:σ: : ι::

οι:τωσ: :::σισ οι::::::::: ίορσιοι::. ί:σι:: ιο. οπο: ρσσο:::ιτ::

τ· ι:στ::σ:ρ:::ο οποιο ο:ο:οεσ ίσσι:οοί:ιο σίίσ :σοσι

οιι:. οσο σ:: ετσι:: :::::::ιιοΙ:: , σσοί:::οσο: σο::

σι:ο: , ε: ΒΙ:οο: Όσ: :ο στο:οσ :το ί:οσιο ίορσ:οι:::

::ο οιιτ: οσο:: οι::::σ::::::ο σ:οίοσιο ίσσοοο:ιι:: σο:

οει:ι:το:σ , ι:σι:ι:::οσο:σ: 8: :ο:ι·:οίσσἑ ι:σοί:::οσο:

::οιτ::οσι:: :ιο::σι:ι:: , δ: Β::οι:: ::οορι:οοιι: Όσ: :ο

οι·ο:οσ :ιο ί:οσιο ::ο::ιο: οι:οτ::σι::. Ε: ί:σο: 8:::::

σ:: ίσιο:: :οσσο:Ροίί:::::::σοο: ::σσσο:ο , σο: οσο:

τ:: ίσο: οι:σ:::::οοσ: ρτορ::α οποιο ο:ο:οεσ: 8: :ο

σο:ο: οι:οοι:σοσ σσοί:ί::: :οποία ::σσ ί:::ι::::ιι Η::

σι:σ.ι:: :οσοο:ροίΠοιΙ:: σο:: σοι:: ::σσσ:::σ :ο σο::

οπο:: σοιοι:::ίΐο , σο: οσ:::::σ ίο:σο: ο:ορτ:σ σοσ

τ::::σι:σ: οσιο:ιοσ: οποιο ο:ο:οιο; ::οσ σ:: οσε:

Όσο: σοι:::::οι:σ: :::::σ: σοι:: στσ::οτ:: :ο:σΠσσ:. δ:

:ο ::τ:ι:ει::οοσ πο:: οι::ι:::::::: σοοί: :Ισια οποιο: τα::

απο. Ηδ.ι::ι:ο:σ::: Ποτέ:: :οι :;.Ρ.::Α.2.άω::.:7.ο.26.

94:2- Όέσσ:. Το:οο: ::οσ :::::σι ::οι::σ ρστ ο:::οιιιι:: :ο

:σ::σ&οιι:σι::, :ι::ίοοσ ::οο::Ξι οο:ι::::ι:σ. Ν:::ι:ι·ο ιο.

:ο:σΙ:σέ:. στσ:::,σ:: σ::::σ:ρ:::σ ο:ο:οεσ ίσσοι:ο::ι::

σίίσ οει:ο::ι:σ :ο:σ::. στεσ οι:: σο:: :ο οι:::::οισ,

οοσο οσο ί:: :ο οι:: οποιο. Κσίι:. οσε. ::ι:ισσ. οπο

:: .ι:. :ο:σ::σέ::οσ:::, σοι:: ί:: σίίσι:::::::σ: ::::στ:,

ο οσο σ:: μ: :σ :σο:::ο: οσ:στιο:ο:ι::: :ο :ιᾶο: ::οοσ

Όσο ίσο σ:::ιι:: οσ ίσ ::ο:σο: :ο ορρσί::ο: σ&ο: :::

::σοσί:σ:. Δ::ΙΙ:οοι::::::, σοι:: σίίσ:ίστιο: οσσσί

οπο, σίίσι οσ ίσ οσιστιο:οι:::: ίσ:::ι:: :ο :6:ο:Ι:οοσ

::ο: , :ιο οσο: :::οι::ι:: :οσ::ιοι:σ: μ: :::σοοιο ω:

:ο: ν:τ:ο::: ι::σ::::: , οο:::σι·ίσ:ι:ο:οι:: οσ:στι:::

::ο: 8: :οσΙ:ο:: ::σ:σο:::ιο: :ο :ιάο: :ιι:::σ::::: Όσ:

5ο:: οει:οτεί::. ' ο

ι. Έ.°"Μ .8σσοοοσ ρ:οί:. ν: ::σι::ο :ο σο:: οπο:: σε:ι:ο:

“ω” ,κα οπο: σο:οιίίσ: Μέσι:: οπο:: ίσι·οο:σ, Όσοι::οι:σ ν:

ἰπ ,μωρο σο:::στσι:: οποιο ο:::εσισ :ισ σο:σισ , οσ::ο:ί:σ: :::

,8: ::στσ σκ:::ιστο:οι::::ι ::ο:ι:::σ :σιτε σοοοσι:: στον

οσο: οποτε: :Όσο ι:το:ρα:::::, οο:::ο: ρ:σε:ιοι: :ο

ίσοι:: ί:οσιο ο:::οτ. ο:σ::ο::σ: στο:ο:ι:ι:: σίίσ: μοι::

οσ :::&ο μι· στο:οα:::: :ιο::::::, οποτε οσ::::σ , :ο

ρ:οεί::ιτσ οσο ν:::σσ:, 8: ν:ισ: ι:ο:::το: οοοσ ,ασ :οοσ

ο σίίσο: σοοσιο. :τοστ :Πο σωστο σι::::::: , σ::οι::ι ίι::Ρ

ίΕο: ν::σι:οτ:: 8έ:::οί::τιο:ο, οο:::ι:: ί:σοοσοι::::, δ:

σ:ί:σ::σ:::: Όσο ν: πάσο: οποιο ο::σ:::Πσ:,8σ οά:::

ν:::ι::ι:ο: ι::στι:::οο: σκσ:σο:ίίσιοι::οοσ ιο:οι:: :::ο

' τω:: ιο:::οίοοσ ίτσοοσι::::ι : ο: ι:στ σ. ι::σ::::σ ::ο:

!

Π:.°υ

::ι:::σ ::οι:::ο::, σ:οίοίίσι σο ί::::ο ι:::σσο:σιο: ο. ΜΜ

ι:οιι::: , οι:ὲ :ιι:::ί::ο ::::οιο :::ί:οΙ:Πσ: α:: σο τοστ::

Μ:: σσοίστιι:::σισι:: , οσοι:: μι· ι::σοοο: :::ι:::ιί::

ι::οτο:::στ ρστίσι:σ::ο:ι: σ: :ο ::σιο:οσ σε:οί:::::ο::

:ι::::ο σ: οσο οσ ποσο:: οφ. 2ο.. οι: :Με ::2ς; (Μ).

::σᾶ:ο ν::σ:ιστι:ι:: σο:ι::. ίοιίίσ: σε ρ:ιτισ Όσ:, στο ι

ι::σι· ι:σσσιι:οι:: σσοσσο::,:ο::ίσι σο:οιο Όσ:. Ι8::ο:

:ο οσίσοοι:ιο ρσι:σσιοι:: σο ::ο:σ Γ:: τω:: :&ο: `ι

ι:οι::::::σο:: οποιο:: σ:: ριιτ:σ σπασω, ε: τσί:::ο-· :ι

::ο οι::::::στο::: :ο ρι::οσι:: μου:: ίο:::τοάστοο: σε

μια Όσ:::ο :ο .ο. ίοί::σ:: ::οςοι:::ο τσ:::ισ:::::σ σε

μια σισσ:ι:τισ; δ: τσί::ιο::ο σιο:, οοοο :ο οο:ι:ι::

::σι:ι:::: ὰ Όσο ίο::::ειάοι:: ίο::: ιι: μ: σθ:οο: σσο

ι::ι:σο:: ο:::ι:::::: σοποο:ισ :σιτ::έ:οιοιο ίο:ίίσ:

ι:σσσα:ι:ο: σο οπο, 8: Όσο: οσ:ο:ί:σ: οι::οοο:ο :ο

οο:ι::::ι:σσσ::: ίο:::τ:ι:ισ:ο:, :σί::ιι:στσ. ι

(:α:στοι:: :ο:στ :ι:οσ δ: ι. ίστο:οιο ::σσ ίο:ίίσ: πι.

ο:ίσι:ι::σο; οσοι: ρτ:στ οσο ρσ:ι::ίίσι σοι:: σ. τοστ- Ρφή"'"'

το:: σο ::ο:σ ί:ιοο: σοι:οί:στσ ι ::σ:ο:ίίσι ρσί:στ:ο:ι@::ο ι:::οι Ρωτώ:: σοοοσ:::ίίσ: ::σο::ι:σο: ::ο ,,,"_ · °

Όσοι:: ::οσι:: δ: οι:::σοι:: οι::οτ. οι οπο:: Όσοι:: οι:

::σιο:οσιο , ν:: οσοι: σσι:οσ:::: οτα:: :ο Ποστ:: 82

::ιο:σοι:: ίιισσ:οο:. σοι:: οι:: Νοε:: σοοι:στί:σοσ

τοσο:: Ρομπ ::σσσ::οο: : σάι:: να:: σοι::::::σο::

ο:::ι:τ::::: τισ:: οσσσίίσ::ὸ σσοι:σ:::ίίσ: σοοοι:::ι:

Όσοι:: :ο ::σσσα:στσι:::οο::: Όσο: Ρο:ο:ίίσ: οσο τσ

ί:::ι:στσ ν::στ:σ:ο οο::::ι:: , οσο :ο σωσει:: τοσοι::

::::ί:ι:::ίίσ:: οι: ι::σ:οοσ,σο::ι:σ :::ο ι:οιοτ:::: σόι::

::σο:: ροί::ο, οσο οσσσίίιιτ::: Όσο: ι:στίσάσ ίσ οσο

οστ::ί:σι: :το ρσσσει:ο:σι:: , ν:: στεο:Ποι::σσι:οστίο: .

στ:: ::ο:σ :ποσοστο : ρσσσ::ι:ο: νστο οσο οσ:σιιιι·,

το:: Όσο: οστίσθ:€ :ο ι:σσσ:::σ:σι:: σοι:οσιιο:ιιτ:

οιιιο.ο.ι:σ::σᾶι: ι:σι: σοι:οσ::::::τ, οσο οσοσι:::

ι σο:οιο;ιο:οσο:σ ω:: Όσ:σ:Βιι ::σσσοιστσι:: , ιο:

ι:σ: ι:σσσ:::σ::ι::ι:::σο: Όσο:

θύοι·έσ.:- π. δ: ρσ: ρσσσει:οι:: ίοί:::σό:σ :ι::ίΐσο: ”^·

ν::στ:σ:: :ιοι:::ο, οι::::ο: :ισιοσ :σοοσ::ι::ι:: σο ί::

:ο ιοοι:::ιστ ρσ:σο: :ο οι:::οοοι:: Όσοιο, οσο σο·

:ο:ίΤσ: ροί:σ: ::&οο: σοοιι:::σο:: σ::σσ:σ, οἱ:: στο::

Η:: ίο::Τσι:: σιιοσι:: :σί::::ι::::: :σ ρισ:οοσ τσο:::::ο

οποσ:: ριο:σσί::ίίσ: σ: οπο: Όσ: οᾶοι:: σοο:::::σ

ι:::. Κσίρ:οσε. ίσοοσ:. Δι:ο:::: σ:::ιο ν::σι:οτο ::ο

:::ι:: :κι ι:σσσ:::ι:::ι ίι::.:::οέ::: ίο:ίίσι::: ι:::οί:ίίσι::

ι:::οί:: :::ι:ί:::ο , ίοο:ι::σο::σ :σι::σο ν: :ισο:ο σο ί:ο- ο: ο

@στο σίίσ: ι::στ:::::σι ι:ο:σο: :ο ο:::Βσοοοι:: Όσοι::. ' ~

Οὐῇσ:σ: α. Νο:: οσΙσ:ο: :καποιο , ο:ί: ίι:::::::: Μ:ἱ

οι·:οο::οοσ, :ο οι:: σοοί:ί::::στεσ ί: σο ί:::::ι: σοοί:::

::ίίσ: :ο ι:::ι::::σοσ ν::σι·:οι·ι:ι:: ιιοπ::. οσ:σι: οσο

σσ:ο:ί:σ: , ω: ιιο:οι:: ::::οι:::ο ίι::::::ο ίο:ί:σ:. Α:

οσο ίο:ίίσ: ίο:::::: :ο :ιιί:οο:: , οσο ::στοσ :ιΕ::ι:ι::

σοοιι·:ι:οι::: σ::σο:ίίσ:: σοι:: .το σοοί:ί::ο: :ο :ισ::::.

:ο:σ:Ισάί:: δ: νσ:ι:οιο::: σρρστ:οοσ :σι1:Ρο:σ ο

Όσο σιτσ::σο::: , οσο οπο:: :σί:::ι::ο ίο:ίίσο: σοι::

::&ο σ6:τ:::σο::, ίσο ίοσσσίί:οι:: στοσ, σο σο:ιοσ ρο

ί::ο εσ:ι:, τσι::οοί:ίίσ: ρσσσο:οι:: οσοσσ ί::::ιτοο::: _

ιο::::: :σί:::ο:: ίο:ί:σο:. Κσίρ. οοοοσ:σ:οτ οσο· ω: -

. Δ: . . .ο :ι - Ρσεωι:ου:

οποιο, οι:: ίι::::οι:: ρτιοει:ιοι:σ , το οοι: σσοί:ί:ι: ω!,"β.

Με:: σ:::Βσο::σο: ρ::ο:::οο:::86 ου:: οπο:: ρτ:οσ- Μ.. Μ. -

οσο:: :ο:ι:::σ:οι:: οσο Ροί:ο:::: :οΙΙ: οπο:: πω:: πράσο::

ί:ι::ο: , ίσο ίοσσσίί:οσ 8: :ο :σιοι:στσ , ω:: :το :#=<#β α::

σοι:: :σ::σοοσι:: ίο:::ι:::, ί: σε: :οί::ιοι: , οοσ σ::σ:ιο: :::::”:;::·

σσο:ι:::σ , :οΙ:::ο: ρτ:ο:::σ :σί:ι:ι:: :οοι. ι:στ:ι::, Φωτ

:Με :ο ίο::ιτιισ::: ::ι::ι::::: οπο: ρσι:σειτο:: :ο :Ρίο

::ο:σ σοοιι·:::σο::. ('.σοί:ι. :ο σο:οι:: ριτσα:: Όσο:

ίο::ι:::::: :: ::ισσσ:::σ:σ, σ::σο: 8:ο::σο:τοοι:ι:: :::

τοσο σο:: οπο:: σοι:: Βιο:::::σί::το::: ίσο ίοσ :στο

ρο:σ, οοο :ιοω οσιιιτο: :ι::ίίσ: , ί: σ:σειι:οτ:: οσο -

ρσσσοίίσι: :το σο: οσο ί:οι:ι:: :σ ί:::ο:ί:σ: ::ο:σ οσο:

τ:: ::σσσ:ο:: ν::σι:οτι: :ιο:ι:::::, ι::σοὸ Η:: τσί:::ο:ίίστ Έ

' :ο ιοσοσε
δυο-ό ..Ό-ήμ
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_ οπο...

..πιο π 1)ι/ο. ΧΧΧΝ. 2.!ποπ.ιΐο οπο:: ο........οεο..·.....ο...ο.. .ο σ..

οο πιοπο, δ: τοιπροτο,πιιοιΠιι ...ιι........ ΒιιίΤοτ, ο

πω... ποπ ροοοοΠοτ, πιοοι·οτιιτ νοτο 8ο ρι·ορτιο ιΠο

..ιιι....π. , .ιο οι·οιππο απ ροοοοτοτοπι ίο οοπιιοι·

τιίΤο. ντι :ιπτο ροτ:ο:ιτιιο1 ..ο ιΙΙιιπι οοπιιοι·Γτιεο:οτ,

πο: τ... τοπτίιιιι, πιιοπ ..ο Με ίσο τοππροτο τοοτριοπ

πο ιο ιοΓο πάτο οοπττιτιοπιε οοπτιιΙιτΤοτ , .........ι..

πιιο:ο.πο Ριιοπιο. πο τοπιιίΙἰοπο νοπιο!ιοπι πιοιτπιι:.

οπ τοπ:ιιττι ροκ πιο, πιιοπ Ποιιε οοπτοττ ιιιίτο ιπιρίο

πο.. οοπττ·ιτιοπιο , νο! οιττπτιοοπ οπ ΕΡοοι..ιπ αποτι

τι. ίπ πωπω: ροοοοτιἴποτιοᾶιι. Π

Β:οο:: απο οοποιοι ιιιοπο ΡοποτΠοτιο. πιιτιο

"ω, π, _ ροοο:ιτιιιπ τοιοιττοτο , οοπ.·ιτο τοπτιται ιοι·ο πο! Βιο

@οποία ο..- τἱειπι τιποιτοπΙοτιο ιπ ιι:ιί.οο&ο οοπτιιτιοπιε. Βοἴρ.

Μ.#π· 'ποπ. οοπἴοπ. οίκο .π.8τοιτιο ίὶτ οοττοιιποπο 8ο τοτε

πω. πο. ποτιιτἔι ροίττιΙιιτ ποπ πιιποορτιτοίτιιι οοο·

οποιο ΐιιιΕοιοπτοο ι·οττο&οτιιτ οΧΡοττο οι~οοτιιιο.

Αππο: οο πιοπο , δ: τοποροτο πω.. ροπιποτ και.

τοι, που απτο οοοοπττιτο ο Βοο αποτο.. Γο. τοτε Β

τπιπ : οοπττέι πιο , ποιο ...πιο οπτο ροοοοτιιο:ι ο

Βοο οοπΪοτοοοπτιιτ (ιιοοοΠιτιο,·οτιτιπι ...πιο Ρο

ίττποπτ και...: ίιιοοοΙΒιιοδο το τοπιροτο.

οιει>ντ.ιτιο ΧΧΧτιο.

οι ο

οι... :β οπο·

Απ ΡοΠιι: πω: Βετο ΡοοιιΙιειτι το

ιιοΙοτἰοπο οπο εστω πο [απ.

ιιιίτιποπτιοιιο2

ρι·ομ::ποπ οοποποίππιέπο Ροιο·οοπ :ψ μοι·

[πο[ο ο. οπο: ο....2........ οοπποιποι Ρο!Ιποτπι· : πώπω

πο»... απο β οοπεπο!οποιο Ραο...π.....ο...ρ..... , :π

| .τ..ο.........πω.. οφ.62.........π ρπιβοποο. ποπ... επ

π::οιυπ , ποπ ο/ἔ , πξ/ἰ ππιβοβΙπ:Ι:βοππωΕΜπακ:

.ο.ο.ι., πο· .........ρο..... οπρ.2:.ο: Ηοπο.ιι. ιππ

:ιοτιι Βπιιοιοτο ποιπποτ ·τ...ι....ρο6. αφ.9. ο· απο.

Μ.. η. η. τω π. ἴοπἴιι ο ο..ι.οι.... ειΠοττο :ίο. πο

ΡοΠἱτ ποιο ο.. Γιιθ.ιοπιθο:ιτιοπο, :ιοΓπιιο ροοιιΙπιπ

τοιιοΙαιτιοπο Ποτ, ίἱ8πο ιιΙιπιιο, πιο! οοτροτιοπτιδι .το

οπο:: οοττιτιιπιπο, οιιἰ ποποοΠΞτ πωσ. Γ.ιΙίππι.

ο...ιω.... οιιἰποπτι (ού οο ίτιπποτιιτ ιο οπιποπ

τι .ι.τ....τ.. , πιιοτπ πω... ποτπο ροΠἱτ ιιιιτοτο!ἱτοι·,

οοο Πιροτποτιιτο!ιτοτ ιο τ. πιιιΓριποιτροι·ιοτιιο) πιο!.

π.. ΗποΙιεοτιτ πο ρτοριιἔι ιι.ιίτιποπτιοπο οοττιι:. Πο

οοίοιιιππιιειοττιπτ ο..ι...ιω. ποσο πιιρΙοιι .τι :οποιο

ποπ πω...: τοίτιπποπιο πιιιἰπο νπιιιοτβι Ϊ, αποί

Βιιε Επο!ιοοι ρτοροῦτο,πιο_ιτιιιπιιο τω.. ο..ι...ιι.

οτι. ΑΙτοπι, πω: πιο... τοίτιιοοπιο πιιιιπο , νοιοιιι

πιιο ιιιίτο μι· ιπορτιει ίιππει 86 τοοτιτιο προΙιοοτο,

παο ποπ ιπιπτιεπιιέιππ ρτιπιο , οιπποιο ο πω. το!

Α το ο οοπττ·οιι. ποπ .ιιο...ι.....π.. ΓοπΓιι

(.'π!π:πι Μ.3.ιπΠ.οιρ.2.ππ.16.Ιϋπομ...

πο.. ο/Ι , ππΞ πιοι|Ε.Μπ Ρομπ... Εστω/πο:

α..

@που

τοπέ:πάο.

ΟΙ.]Έπιπ

Έπιτπ:, πουπέ: |ίπτοοπο, οι μα· ο... πιστα οποιο:: πο· ι

Ποιοι: ·οοαιιιοποιοο ο· ο!εδΗοποπο πω... ΙΒιτιιτ οι:

οροτιοιιε οσοι: οοι·τι πι. ροίΤιιιιιιι: πο οι.πιο... ...ι

ΐειπ&ιτιιτοπι. π.Επ Ροττιο. πιιι τοπ·ιοπ οιτρΙιοπτι ροί-;

(οπο π. οοττιτιιπἰοοτοπτἰιιο πιοτοΙι : νοΙοιτπιπιπἔι

ρι·οτιιιΠἰοπο. ΐιιροοπτΞι ποοιτοπιίροίιτιοπο ο:: μι·

το Γιιἱοἰοᾶἱ, ι.·τ Νοε.οοιπο. οπο. ο..ι...ι...... πω...

@ο ω... το! οἱοπὲβἰο: «ο ...π......ι.. ο.......π..π...

π...: .ποτε οπψ[.οἐ?π :το , ποιο :Μια ποιοι” :Μπαβ

8:::·, ...π......ι....., ποιο ποπ πατατα Μπι'. οοπρἱοδἰσιππ.

..πιο οοττοπο πι, ειοοοποπτοπι ..ο ι..ρ.ιι.πω, Ιω”, ο

ικΙ ρωππωιπω ι·ιτοπιίροΗτιιπ:ι,οιοοιροι·ο οι·..ιτιοιτι π

ιι.ιθιΒοοπτοπ:ι : :ιο ροτοίἱ: ποιο απο οοπ:ιοτιιποπτο

οο8ποίοοτο, Γο πιο πιοοίιιίΞ επ οοο Πιοπιτποπτιι σο·

ω...: τει...: ροτοίο ποιο οοιιτει τω. Μο... ΐο οΙΤο

ιιιπ:ιθοοτιιτο οοτειοι Που: οπ νπίι.π. ρι·οοοίιτιοπο

π.. ω. οοττἐ.8ο οΙτοτἔι πιοιπιτοίτο οκροτιτοοπτο πο·

το,ίοπιιιτιιτ ιιι€.ιιιιπιπ οοπο!ιιίιο ΤποοιοΒιοο , τ:τιι

ποπ ροτοίι: τ..ι..ιτ. ΜΓτιιο.Μιποτ ρι·οο.ι.ίι πιιΠιιο πο .π.._.

Δ. πο. πιίροπτιοτιο, ποιοοπ οοοο. τοπιιίΠοποπ:ι πο· '

ωτ..ι. οίτ . οι:ττιι: πι.. Ροίΐοτ , ίτιειΙΙ.ιτοτιιτ ΠΜ.

πο ρτοτιιποπτι:ι , πιω απο οοοιιιτοιτπ δ: οΜοτιται:ο

ο: ριιττο ποίττι ..ο ιιιπιθοιιτ!οποιο .ιιτΡοπτι........

......ι.... , να οοο. Μ... , πιιι Μοτο οποι:οιτιπι τω... ο

Ματ. Οοπειτοκι.ττ1τ: οπο: τιἰπο ίοποοι·οτι.ιτ , ἴοτιο- σ...π....;

πο: τιοιπιποτπ οπο: ι...ωτ......ιι .ι..ω..ιιτροπ......ο

...ι ι............ οοοοποπτοπι ροοοπτο , ποιοι τοπο
πιιιτ οτιιτιοοι·το πιίροπτιοπο πο! πι. ποοοπο:ο. π

ο. Ροτοίτ πω... οΙΤο :οποιο πο ποιο...ω... τ::

οιιοι·ιιιιι; οτ πιιἰ ριιοι:ιιιπ Βορτιο.ιτ , πο ίποτ.ιττιοπτι “ω ·

..ιωι.... Γο. πο .......ιε,ε......ε. . πιο πο Γιιέιιπτοπ

τἱοπο: απο 8ο ο. ρτοοπΐτ ιιιίτιπο. 3. ΡοίΪτιπι ..το ε”

οοτττ18 , πι.ιοπ πιο πιιπιοιο ΡοπτιΓοιτ π. Ιοπιτιπιιιε ποιο

τω.. π...π... . δ: νοι·οο οπο. νιο..ιπ. ο: ιοπο.`

#4. απο 8ο πιιοπ Επι ιιιΡτιποοττιε οποιο: Βοο: ἰιπὸ

οποιο ροπιιοπ οπο οοι·τι1°ε ο. ωποι....ε :ποπ πιἴρο

ίιτιοπο ..ι βετο. Βορτ. :κι ι:ισοτιιτ. πο πτιἔι μ... 88

....ω... Βοοιιτιιιοοτο ροΠιιτο , :τοπιο πο!ο8ιτιοιπ

οΙοσδι:τοπο πω... Ροπτιθοιε: οπο απο: πιτροπτιο

Ροπποτ τειπττιπι ο πιοπνοΙοπτοτο, ποπ ...οι οοτ·τιοο

δ.: ποτιοτ πι, πιιοτο οο οΙοᾶἰο,ποοι: ροππ οτ ι νο!τιπ

τοτο ιι!ιοι·τιιο, ποπ τοπιο οοι·τΞιδο απο.. (.οππτ. Ποιοι:

..ο Μοοππιιτπ οοττιττιπιποοο, :οι ποπ ροΠἱτ ἴιιοοίἶο

ΒΙίιιιπ, ο. οοο πιιτποι·ο Ροπτιποο, τυποι. οπο οικο
ροϋτιο νπιιιοτΓοΙίε πιιιιππ πο. απο, πιιὸπ οπιπιε π'

Ιοειτιιπο ο!οθ:τι:. Ετ πω: οιππτι ντοοιτιι.ιε , 8ο Ρο

τι·ι ΐιιοοοΠοι·; 8οοιτοτο ρπι·τιοιποτι: πιοτοΗτοττοπ.

ω... 8ο οτιτποπἔι πι. τ:οττοι: ται απ ι..ι.....ι.... ατοπι

τιιπιποπτ,οιιι ποπ ροΠὶτ ίοΒοίΐο πιτ.....,.ι. Ριορι·ιο

ιιιίτιπο. Γιιιποιοτοποι οι:οροίιτιο ιιπιοοτίο!ιο, π...

πεΊι ππο οσοι, πιιὸπ οιππιε πιο .ιιπ...π......ι ΐ.ιοπι.

ποοοποπει·οοιριτπτετιππι; δαι!τοπι ροττιοιιΙοτιο οπο·

κοιτα:: αιτιάται 8ο τιιιτποπο ποκροτιτποπτο ποτο.

π. (Μι ιπτοτοΠ: τ......,..... πο. ω... Ω!ιι·ιίτιιπει

ιο τιοίτιο. ..ι....... οοο ιπειιοτο @με οι·οπιοιΙιτιιτιο

θ.

7.

το.

.,ο.....ο

ΙοτπιιΒιοτειτο; π. Μο ροΗ:οτιοτι .τι ριοεοε οοπτι·οιι. πω. , πιιέιτπ πιιι Γο οι·οπιτ μι· ......ι.8...... Βοτα

;. . Ρι·ιτποι ΐοπτ. Μιτου. πω.. Ωιτποι·. @Μάο οποιο.

πιο. ΜΟΒ. 1.οι:Κοιπι.8. ΙΜ: πω...: :ο.:ΐοποπ:ποπ

7. -_

(τοπ. ποιοι. η. σο... “απο πω...: ιο/?πιπν·, πιω πιπ

π... πο... .υπο:!πιτπ:? που: β πο! ι......, ω! Απέο!π:,

οπο! .47οποπέο!π: , πιο! Μπι ι......χ.....ι. ποιο/ΙΡ:: πω· οπο·

οοπτππ, που· οοπποπὶοπ:έπο πρ. , ποππ.:ΙΖο: |ποβτοπ:

ω... .οικω πωπω Εῇπ::.ι, (ο οι: ππιποοπ, ποιο τ...

τποπτιίιιίοορτιοποτπ ωτι.π......... ι...ε.ι...........

τιποοππιιε, πιιι .ι..ι.......ο....ιιοι..ιπι ρι·οίοπτπι

...ιοι.π...... πάω. οποοψοππ: [Μ] ο... νΙ.ιι @πιο-Ϊ το πέτο πιιτπο:ο ι.οοπ..ι. οοο ίοοοιποτο οσπΐοοπιι5. , `

ο. Ροτοίτποιεοπο απο: πο οάτι Εποἱπιιιἱπω; ' ΙΙ$

απο οποιο πο εάι.ι οπωπιπ. Νοπ οπιοι τπιπιτ:Ε ο _

νου: , ποἑπι ιιΙτοι·ει&ιιε ροπποτ Μροπ.ιι....πιισΒοί, 86 τιιοτιιιοίτιροτπ:.ιτ. Απτοι:. μοβ. π. οι: ο. ...ι “ή

ο.......ι.. π.. Φο[Μοϋφβ.τ268ΜΙο, πώ:: Μο.. ΙΙο/Ϊ τ.

Μπέκι ..οι .ι........, ποπ:: το/!.ιοποποποπ οπο...: , πιο:: απ· ' ρώσικα, απ ποπ ..2...π.... οο[πιοοπιῇο: , πιο.: (.`πτ:Ππο

που: ο. @φωτια ουκ|924$ Ρ οίκο @πιο τοπιιποπιιι το ` πώ:: :οι οοο:: ή έ :πιο ο:: πω. 2...........9.1..ρ...

:Η
πω: οίτ. ο.. Εκ Αροπ, πιο. (.`εππ:βιοπ παα ποπ"

οπο” . πο·οιπο «πιο ο.. ρω:: πο:βοοποπο οι .......... ο

.Βε:,ππο :Η :π (πω. Ιο/ἔο. Ετπο τ:οττιιε οπιτ πο πο.

πιιίτιτιέτοοκιτιι Πο0.3. Εκ π. τω.: ι. Ωιππομοι·,

·....Δ

$ριτιτίιε8. ...€..ιιιι..ι. Ητ,οοττιτιιποιππο οττοιπτ-.ιΙ- ι @πιο ...πο πιο., οπο.. ΟΙοι·:Ππω Ζώα». :π/ἐ οφ.

2. ο:τΑιιΒιιΠ:. 2.3. ο. ΤππΙο.οιπ›. π. Ρο·ομοο·οοι οπο.. π

ο... :ώσπου , ...πιο ...ο :πάσο ...ο....... , οποία”

ποπ ρο]Επιππ:, πο/2ιοπ τοποσ:: Βάσω. ματιά:: Με... στο·

_ Μ, πω... π: ...ω.. έ; . πω..απο οποοοιιοοτιτο ο·

σ>ει><>ΐ985



Ώ!

το..

Όψ. ΧΧ.?ΠΡ. Μητσβ2`98ἔ:]ΐπεΡσεἱ4ἰΜΗο·τιτσοι:ίσπετ%Ε 65'τ·. ..κιτ -

ΏΟ8ΠΟ(6ΈΒοσω,στικ στσὸὶτ πηᾶστὶσ ίἱΒὶ τι. Εσσὶσ- ὶ σ!ιτάσσόπω εκ ωττττττωΔω Ώστ . Δ. ωστΞτο(Πττμ

ΒίτρτοροΕκ , σὶἶσΟοτὶιοΙὶσσω ,' ὅΞ8ἀ Μάτσα: τισ

σσίΐετὶεω: στΒο απο σο8ττοἴσὶτ , ίσ ΙΜ:οστσστο Ματσε» οσσσΠστὶεω : :Πὶοσττιἱ θ Ρο!'ϊστ τ!σ Πέ Ε

σὶσ οττΙ:Μτσ , ροΠστ στὶσττ:τ οι: ττηίὶστὶὶτὶρίΒ. 4.. Β

ᾶσὶὶτ ἀὶιτὶπο Βάι: σκάσκ τσοσττττ, 'εστω, ουδ τη·

ίὶστὶ.ι Πὶοὶττει τϊτθρτοροθτε σκἀὶτ, σίΤσ ακουω

Βστ ρστ ΟΙιττ!τιτω, θικστέόστ ἙςίϋΕΏΟΠΪΟ Βιιοπτιο

ρτοροτὶσστὶε, ίἱοσ ἀὶτιὶιιο τσιτσΜοτιετντττοοσ στὶὶω

1ΐιάσε σΙΙ σ:: σὶοτὶο, Πσὶ δ: ΜΜΜ ρστ ΦΗΜΗ. ἐ.Β

ἀσΙὶε σπρστίττττ,σίσ στσάστσ ωγ1ὶστὶ:ι Βἀσὶ-Ιὶτρτα

οοοικ σκὸὶΒὶΙσ:Ρετετυεστὶὶτττσίτρτο ΜεΕΜ κατά:

στεο σίὶ σστωε οι: σίΤσττΓο Βάσὶ Πὶιτὶτιπτ οιισίοΙΑ

στσἀὶτ ΐορτο οττιτισ στσσὶὶΒὶ!σ, δ: νὶττιοι σιτροτὶἱτ.

“ 6.σ:ρστὶττιτ , τω... ρτὶωδίἰΒὶ Βὰσὶωγίὶστὶσ τέτο

Ροτιττοττττ,Γσ Με σκάστσ ουτικττο τσίΗτττοττίο ρω

ροπσστπ: (τά κατω: σΠ: , Βάσὶ πηΒ:στΜ στσοστττἰ

στ: Βι.ιιτιστιο τσίὶὶωοτὶὶο ρτοροοστιτὶε,Πσοω ίΕειτὶττι

Ήιτοττάστσ ειΠστιίοτττ σοττπιάσω σιτὶωτοστὶὶττο τσ

ίἱὶωοτὶὶο ράτσα Ψ©1°ὶ£8ἱὶ$ῖ€τ1ΒΙΒΠ!ὶ$. 7. τιτιΙΙτιτ ω..

Ήτ ὸυΒὶττιτσ ΡοτσΠ:, ο σΠ`σ ΒὸσΙσω°: στεο πσσΜΜ

τοκ ροτστὶτ άσ τσκ ειδσττ[ιτ Βάστ άίοίτισ.

$σστωοτ ίστιτ. ΜΒΜ: , ροΙΤσ Μειωσα: εκ ρτορτὶτι

ὶοίτὶὶἰστιτὶοτὶσσΠ`σ σσττττω σσττὶτοὰὶτισ,σιιὶ 00η Ροϊ

_ ίἱτ ίοΒσίΐσ ΐσΠιιττι, σΒΓσμτσ ἴρσσὶσΙὶ ρτὶιιὶΙσΒὶο ὰὶοὶ4

.Ν:2ιυπ8

8. ΤΙ:τωστ.

@σΏ

τιτσ τσιτσΙστὶοτὶὶε": Σ. Πο.τ.π.μ.112.ω·.τ.ψ α. τω

τὶτ.‹μ. ιο..τττ. ιο.ΛΙσπ.3.τ.μ.6τ.ιτισ.7..τττ.3.Βοκω.

ότι τ.άὶ/Ι. τ 7.Ρ.1.ιπτ. 1.ιμ.3.8.·υτ.έκ 4.ιία!.9. @πιω

ΧΖώ.π.υι 1 .άτβ.17.47τ. τσκ. 5.1)κπιπά φσ.4...άκτου.

. στι. 3.Ρ1°στο/:3.Α»·8επ.μ. τ .ω·.2. Θώτία.πι 2.όιβ.27.

εκ.·υπ.47τ.3.άκτ2.5.6είστ. σουιΜ.1.2..4%. τ 12.ΑΝ.$.

; .]Μ.`τά2π .κ2Μ.60ήσί.4. .%τ.Ιτβ.2.άτ κατ. Φ· ότι. 2 αφ.

τι τ. σ σε άτοΙτέ. το». £αι!.ω·. τσέ.ι.».9... Το·Μεπ. Β

τῷ. 8. δΜμστ.Μ259 έ: .."τωένα. Βο!!.π.Ιτί:. 3 .στ ε... _
Πῇΐσ.ταΡ.3.ἴ|πἰτω.τ.2.άΙ3].8.Θ.4..Ε€4.ΨΡΔ|ῇιισ:.ἄτ!Ϊ.

2οο. τι κατ.3. διέιέτσε. Μ. ο. .ὰ μ... εεφ.9.ϋπτηαέ.

· ισότητα. 5 .άσετπ.τπιδ.7.άι.φ. τ@θά ο· 3. 8)ψεϊ. τι

'η.

@Μακάο Μ·

-ιβω κι Μ:

Μ». ΜΕ

«πω. έ:

ρ..·ε..ω.. σττοτττετ.'

αὐ|ῇΜ

"πιο

.κ

κ "τ... τ... Ι.....:Π..;.@]ετητή,τέυ..€2.Ξέτο.εφ..ψ

η.

ΙιττΙσπσ.Ί >

μάτι. τ τ2.ιτ:.›·.ώτὶτσΙὶο. 8στιοΜΙ.ϋ ζάι|ΐ.1'7(ςεκ

τὶιοΙὶσὶ Όο&οτσε ἔκ σσττὶτιιἀὶτισεττϊὶστ δ: σΙιετὶττι?
εε..°ε.1.τεττμι; Ιιἱσὰὶ[Ρμτστττ Ρ6τϊτστ. ο - 41) πο. π. _Α”τ3ΐοττό ἴρσσὶσὶὶΐτσἰὶσὶατἰοττσ Βσὶ :τα

στοκ ὶτιὶξτιστἱσ ΪοττἰΙὶΙὶὶίἱσστὶοτὶσἴτἶΒΉσ νἰτἈσίΙσ σστρ

τω, σσττὶ€ιιτΙὶὶὶσ; σοὶ τωροΠἱτΐιὶβτΙΤσ Πτ!Γτιτο: Μ.

Τπω..σ Ρώτα [απ. τω»... `ιττοΙτἱε ξσοΐστιττ

τζ.-64.τ:.τωω-ω ττωττωτο

Ίικοσω Βὸοσ-ἰτἰΔΠετστὶσοττιττὶ.Έστω τω» τω..

ττηΡωσσοπ ὶτὶΕΞΙὶὶΒὶἙστὶ: σσττἰτμόἱοστπήήσω στέκι

Ι όὶιτὶιτεὶττι τσιτσΙστὶοττστὶ; εὶὶοιιὶτ όσ οτορτιὲὶιτίὶὶίὶσ:ὶ

ττοτιστττΜσοβττσ ΡοίΪστ: .Πωσ βετ που” βαττ:

  

Η , δ: Γκτ·.τω. νὶττοκ. Ετίἱ απο: σ: οσστστο θα·

Μ. σὶττα τσττσΙετὶοιιὶτ ρτὶσὶὶσ8ὶτιω τσιιστωτιτ σκάσ

κ. που οο!Τσ οσε Εάν.: Δτωττττ σίίσ σσττοε , οιιοά Πτ

ιττικ ὶτι 8τττὶσ: πω: κακο σε νὶσὶιιίτὶσω όσστστἰ το·

τιστιιιιτ, Μποστ ιό τττὶττστσ ιι&ικ!σω ἴοτωὶἀὶοσω

τ!σ ττοίττἐ ὶοΙὶὶίἰσ. Ποστ τσιτσωοτίσωρστ σιτσ!ττάσ-τ

κ σάο.πΙσω ὸιιΒὶτετὶοτὶσωὶὰσ νὶττιὶκ ΏΙττὶΙὶὶ, 8ο

σ$σ:σὶᾶ Γσστ:τω. σίτι:ΗΜστάττω νὶτὶ Βιιιι%ττιτσ Με

β8τισε σπιτικο οωοτττο πάτπι!σω ΐοτΜώι·τσω :Η

Ππτ ἰοίἱὶίἱσ. σ2σΙοοετοτ, ἰττΧτο ἱὶὶυά , Ρεο·βδΙιτ :βαττ-

τι.ίβο·α.0_ :κάτω »Μπακ τ·Ιὶσστ Μαρουσι:: σπσΙοτΜικ

ροτστὶτὶεω αἱ τοτοΜόατιάσω. @οτα Πσστ ..ω......

Μο Ρτορτὶ2 σοττΓσὶστιτὶπ . δε εΒἘΔιτω·ΪΔωὶΙὶετὶτιτὶσ

απο ΠσοροίΒοτ σίΤσ ττιοττὶΙὶτστ καὶ. σσττὶτιὶὸὶτκ

σκσ!ικ!στιτσ σπιτικο: Μτωοσω Ϊοτωὶὸὶτὶσω , ρω

τιστὶὶστττσττὶ τι τσΩὶωοτὶὶο σὶοίᾶσιτΞ σοιὶί-σὶστὶτὶα,

που τομέα σσττὶ στΤσ ΡοίΓιττττ, σσττὶιὶτὁὶτκ στάσ

όστιτσ 2ΡἙὶζΠᾶὶΠ3'©ω στὶτω·τ`οτωὶὸὶτισω. 8ττΙτστο

σπὶω Ρ_ἔἱ'4ΒΧἰὶ'ὶΒΓΕΏΠ ρτὶτισὶοὶσ ίσωρστ ἔοτωὶὸττσ

ροΠοτιτ Δε·ρτορτω ὶττᾶὶΒσετὶοττσω.

α. πωπω. ωτσωρτωτ. Ρτοωτ.6.ω. @Ατμ
τ τ;

ΤΜἑωυπἱιΐ

τῇ? άΙ:εκτύπσπάσωτήσ” πισω: Ρκπιτῇω ά μπα- ΜΜΜ

το 7 νΒὶ τὶοτπτ`σἀ Βοάσ Μ.3@ο έπέδωϊσ. τη. ΒσΙΙ.ττω. στην. .

ποτέ ᾶὶπὶὶἶδἔαὶοττιοτὶσω , οσωὶοσω .σε ωικόιτιπ

σοτάσ, 8σ ριττοοπ ἑ·ρσσσατο τ Βτοὶά σοὶω τσίττττιτ τ,

·Βαττϋπτωσσα!στη δσθτττὶίὶοε άοσστ . :τω :κακάο

σο0°άσ: ίσο «ΜΜΕ τισωὶτισω κα. ἀὶσσκ, ,κουπόνια

σβ απ· πιστα», μπίπισβΜ .ὁ Ρυακια: @Με ὶΠὶὶΡίἱ , ΦΠ

ωοιὶὰὶ τω, ττοσ απο, ίσὶτσ ιιοιι ροΙΤοτιτ.

ΕσεΙσΒ. 9. τατ. ..στα ·7ο. Μ", ίυ:Πό σηιιφφωτ..

Ι:: . Θ· στα” τοπια έκ ΜΜΜ!13.4: Θ· Μπιουτ αφτι Μ»

ω.ΜΜΜ4,710”, .οι @το ά2πα:|ἱτ:[Μ οστικά. Επ[κτυσσ

7ττω!Ξηακτισ ὶιισττκ. νω Ηιστοογ. Ρου·τ8.ν6€σ[ωβ.τ

Η! : ....... οι τ... άα!ττω ΜΜΜ ; σρ.":Ματτω:

ΡΗ!! ἀτΙΖαττ,'9κττ 0άψτ Μέσω ίεψυ,τκή9ητέρω

στον ἐκ πιο” 1)σέ τῇ , ό· @τίποτε ΦττΜπαΜΜταυ·Ζ

Βτο,απ ποπ ,·Μ" σο.τ|:Μτ και του/β , ό· σπασω!" βετ..

δυτικο , ·τάθτέβ .Η ρ·οβατέσκέπ β/ίαεσπτ , μιίιΕ/Η..

ὶἱτπτ,πὺτσ‹ἰ [ΐφτΙΜπω.!π@παρ Φωτβ·ιεκτ,6··έω στά·

.τδΙΜβωΥώτ ΜικΜ, ΜΗΤ, αϋπσκέπ απ, ειδη: έ: ΜτΙ:

θα: άσσβϋέκτ , ...στα Μάιο: ω τ μέ.: και· α/ΝιτάιΣ

εἶτα!ξτω.: ι·8Μυπω . Ε: μΙσπηκε αάκστβββητκή

ΜΜυυδμίσωσττω 1)σιβ:ΐτπάτ,·ω |ο!::.ιπμ: ..τ....... .

το:ΡΙ:ΜΜμσινττόκτ, Μ:ὐ.ιὐειὶιτὶπσπτκω.(ἱιτὶ τω.

έσοττΙσοτά!κευδβ. Μ. έ: $μο·. 61· £πἱ.σαΡ.59.ὶΒ”σΏ'ΪΒ

πωσ;ΡΡουιΜ.Βστοιού. δοτου. τ .ἔτι δεματα!. θα. Ιλ - Δ

8. τ..ρι..άφτω;.ω τω... στ.» Η... τω». Ν...
ὶτἐή Μ:: τττ.πωω.επτ ττττττιδτιΜώο ίΕὶε,Κττ απατα

Ι ό”.

8ασκωτ'σιω

τςΐτ

τ Ϊ ..τω ὸσΙὶΒτὶῇὶτοΡοΕτιτω.τ.ομὶσ ω... σωτεττη

Φτέ τττψπέι·σηΖι.τ. @ο (ΠατσΠΙ ωτο·Μ!, άέέκββαιωτκ

ίέσπτω τ:Μπτσ ·47ΐέσσοτ άκωκτιμοδοτ : -βι:5κιζιθττ.

. .Μπι/Ε φβωί , πορτοτητ Μ1ττώτστωό· τ...

.τη.ρ....ωτ τέτ)ξτε.:ΐ, ιἶτ|ῇἐ Ζτιστττἔ Ε27όμτάσσ 6°"Π.
Α μια: μτσΠ ΞἙκήιΤπἐἰἰἱιἔβὶτσ υἱιἴεὶιέ σπ:ϊττάτκυβσέ,

'κατ. ττοττάσ μξτε.τοττττε;στ σμτὶΒοε ττττΠττωόττ#

ΒἰοωζτΙοὶἰΨΒᾶΪοβἱΒτὶΙ ίἱτὶτ. Εσσἱσίἱ. $. Πτ "σοῦ

Μοτο Ρτσσαισοϋίψάβωτ ωτικ:Βιτσ,άτρ·υμτωκ,το

μ·ομιτρφϋτ· έστω: κεφάτο;τόσοι· σΙΙ: εεωτιττω

Φωτ στο τεεεττ μ.ιω.τ.τ... .· τ... ει» ττωτττι στ».
βσσσΔτσ.ΗΪεὸὶὶΙὶοΜ Π! ·ωτειιτ8τττ α. ρτοτὶὶτὶϊτὶοὶ
Μ!. άστο ρτ2τστἱτὶἐ. Μ ΐοττττίτ : ν: .ττ. σάττοκθΒΩΡ

“τύπω ρτο τ..τω .τ.Ιωσετ Γειρίσιτε : κατ” στὴτῆι:του·

ι.·στιΜβρσήστσοκω : ά· υπ :Ματ ωτρ....ι.Φωτ.2.ι

Μωβ.: στ? τύ:ΜΜετσάέπέ:τεσσ.ττοίκπτ παταω» ενώπ

θέτστ.ΌοττΕτοτ. τπτ και: ΒωὶΙὶε σΩἘὶΙΙὶ στ. Ι·ΥΞέ

μετα/Β Ι υὶοξὶἶὰἄξκὶατ έτω·ωκ:|Μ Φ· έ: Ι.ττέΠέπέ: «Ιεροφ

;ω·σ ,·φτ·τω.1εωτιεπω.ντε άιτρΙσπ ρκωοττιωτ..

6ΠΣάό““ΗΌέ“ξ", :Ώστε α.. Γυτιττὶε,σΙτστ.ττΜ κατω #2' ·

τττττττΜϋΙ.2.τ1ωττΙ.6,υ.Μ,1ω.ι. τὶἴσττὶ (ο στ. ὶ

Μ! του: μέιτσέ ΐττΠσκτιτ:ττ .τὶ.ὶτὶ ὶὶτηὶΙὶ σΙΜτΑτωβ ' Α

ΠΜ».2$.ί!!; Ρ..ω.......ρτε.....,Ρ:". ποητοάϋτιῖ2.

·'τ 3. ΐουτίαττι. σ:£ Ραττὶτ›. Ηιστοπ7. Μ. 2.σότ.τστΐ. 'τ.

ΡσΙοε. ρε8. 2. $ιστέτττιβ , Μ· 9ποηὶοτκτπὶτ ?κώομΙτ ΗΙττσ»μη

*ΜΡΙστοτττ : /ιιπτ ὶπιρῇ , κάσσα: μπακ:: ψηβορατ ι _ ' ·

ωβοττιω. ΗυστάσΕπο ιΜ·Ιικτ , :μια 26728821 £κάέτ:ΜΜ . _

βίέκσ .Ι.Μ"ο Σά'ακο.τ10%28η0%1τή08 .·|Συμμετρτοπω . .Ν . τα
”””””" “ ' ω” - - έκκαΜΜτι .

  

Μέ

@ΜΜΕ

δ' η _ ' Όέτβοτίου5Ηιοτιοτ

ω11πω σστ]τὶτιὶὁὶτισω Ϊὶὅσὶ .........τ.ιτ. 8τ (ωτοσ
..σ ......τ:... ..Πω `.

]ισστ , υστνστατμτ απο οοτσθτττω τμιιιιστωσ τέω

_ μπεστ». ΕξιΙεο Μέι: @ωστοσο

τςοὶυστΙΞΙὶσ (αυτ. τμττεΐσ σττσοιτττττο Βάσω εμπισ

Ξ σ€5ηςστ,6ττ€.1το1τ. Πιβσασ :τομ Ροτσ.Π. ε. φωτ.
τω, οποιο .ΟοτίσὶὶΙΞσΪΙἱΒοστ,ὸτὶ στ;;; ίξοστ σσττὶτὶἱζὶ.

` στο; σ;τστιτὶὶτοτ, στα σΧΡτοβτὶ2 σοτὶἴσὶστιτὶω κ·

.Ρστώστιτο 1.τττξεΠ6ηστ,τω»ρ...ΐ.2.:,ρ....έττές».
ζ Ριπή ίπ-βωίτη:σφ ώ··ἰπΖὶΙΡυῇ)Ξοτἰἐὐ› ?σ τσκ.. Ϊ ο ·)

Ατ ίσ1!:Ήδα;β.ικ °τωΙωτοβσεβ!). _ ...τα Ἑ'ὶ›ὶ·
< πΩϊπο_&βράτ τισβ,τίοττ .ώ 'Μ τοωτ5:Ι.Β

- κΠ', ἰὁστττὶτὶσ ναέ)στ,ΈτσΈτσίτσ ωστε Ροτσίτέττοττ άτ

- :τὶτ . άεύττ; τι: σοάστττ αΪοδο νὶὶὶσ'τστοτὶἱἀσὶσε οβ[ὶ
_ Βετο στ! που τω..αττατω σᾶτἰσὶσὶκ Εοτωὶὁὶτὶσω

Β σκ Ρτορτὶ.ὶ ὶιτίὶὶίἰσατὶοτισ,εσ στ158.τ.τττσωσττττ°τήι

τ

ο

.·λτ

δ

(να

` ο `ὶ



  

4.”. οπο. ΧΧ.?ΠΚ2τιοψι οιιὶψιιοροοιιᾶάτἰτοιιο!άτιοποψω;

7ιισοτιίιΙΜπτ οι· οπο: ο οοιιιτάτιο ροσοά:οΣοι, ιιιιιιά ?οι @Η .ιιτι. 1.98.3.αά. .πιο οι Ξ!.ιιιϋ,.ιιιι..ηττ. ΙΜ

οιοιιιιιιιιι οι ι |ἱοιιτ. ιιιιιιιιτιιοιιιι κο ιι οτιιιιοτιι ο· ιιιοι. μα. ιι.ιι ο..άτι. .Με ιιι.ι ι ω». Ι ο !"Κι ι .
πιο . οι ιιιοιιιτικ , ιιοειτοιοτιοι. ι βάι.ιιοτιιβιμοιι.ι, ο.άιφ.οοεοοι.ο..ιιιο!ιζοι Ι/οΖο ιιο.9. πι Ττιάειι. Μ!.

4"Μώ“° πο!ιβ,ιιιιιοιιιτο πο» ιιοιοτιι. Ατυοιοδιοι·ιιι.ο.ιυ Ρίο!. Π. οι: νιιιοισι οουτιο 5.Τ!ιο.1.ο.Ιοοο οι:.άά ο. δια.

1 28. ιιι νοιι.ιιιιιιτ οριστούτιιιιπ ιιιοισπι:βιιυοΙοοάι,ιυ- οι 3.άιΠ.23. μ. ιιπ.ρ°. βά οιιιάάιοι.τ : οποιοι:: ?συ

ιιιιιι, .οριο οιιιιτοιιτιιιπι , οιιοάββιιοάοια οΠ, οι! φοβο ιιιιιυ. οίΪο μα!! ιιι·Βιι.ο.οιιιιι ίσιο μισο. στο 2..(οιιτ.

ι·οοιιοικτοι οι οοτάι·, 6· ιιοιιβοοτιιι . οι· ρατιιιοπιιιι Με: ι Νιου οι". οι Χιο!ιοτ.ιιι 3.άι/Ι.23.ιιι οοφο[ πιο.

ιιιιο!ιιιιιιι, β/ιιοδιιι ιοπισιι οπο, ιιιιιιτιο ιιά|πιο πιιιιιοτοι ι βιο άψι. Βιιτιιιι.ιιι 1.άι|ι'. 17.984.. οά ο.. 'Βο!!ιιτττι. Μ.
η.

σπα οιιιιτο!ιτιιιπι, ό· ιάοο 13οιιιιιιιτοοάιιιτ, οι ιι!ιιά Μ. ο. άι ιιιβι|ιο. αυτο. διιάτο.:. !ιο.9. άοετά. οπο. ι πρ.. .

τω, οιιιβΙιιι ιιοισιο, οιιοάτιο[οιτοοο2οΠ οΕΜποφβ οι" τω.: .ο.άιιι..μ. άιιιι.5·. Οτάιιιι. πιο. οοιιιτοιι.ο. άοέτο.

οιισμιι*?ιτι. ω. Ασειιιι.ιιο.οο. ιιουι.ιιοιιι.3 ο. δυο : 2ιιάτιιάιιι Ή

ιιιιιοπι ιιιιιιπιιιο Μ· , άο πιο ιιι/ἰι πο: οι! ιισάιο·άτο ποπ

η οο[ιιιιιιοι , ποπ άιοο μιά οτα οτιιιιια,|ιά μιά Μάιο/ι

·"ὅ°"'“· ποιοι. ΟιοΒοι.ιιιι. ορια. Ερ.ιιι.ιό ΟτοΒοιιουι. οσ

Ριουιι (οπο, :κι Ωω ιοιυιίιιι Ροοοοιιι, πιοάιο τοι-υου

ιιοι : @οά οπο άιιΙοοάο ιιιιιιιιβιζι οιιάιο!ιΜιοιιιπ.·οιο ι

 

πιο. .ά .ο..Γουιιιιιι. ιοιοιυ, σα! Μαι!. ιιιιοι·.
Α οιάσε7ΓιΚιάισιιιιο ιιυσιοιιιιιέΙυιιιάζοοτ ιοίιιυιο- Ε"Μ

πιο οιιυιιο νοιιιιιιιο, ν: οι:οιοάο 8ο ιιισιιιισ Γοι·ιιιιιιι,

Νου ρσιοιι: οσοι: οίιο οοιιιιτυ οοι·ιιισιιιιιο οποιο

οιοιιιο οιιιιιο ιιιιιιιιιι:ο , δ: υιοιοΙουι ρσιουτιιιιιι ιιιι- .

Βιιουιιι , οσο ιιιιιιιοιιιιιτο ο!ΐουιιιι ιιηιιοιιιε ιουοιο

ιτπροττιιιιοιπβ πω” οιιι|ιοτο, οιιοιιά οάιιιο|ιτιοιιττι,ιπι- ξ πιο ριοοιοι· Γσισιυ ιοΡιιιυσιιισσι μιση νοι·ιιιιιιο , νο

β! ψ τοιιοΙοιιιπι μια ροοι·άιι·ι πιο άιπιιπιιβιιιι, τσιπ ώ· ι ιιι·οριοι· ιιιοιιιισυι ισιιιιιιιο. Νου .υ. ρσΠιιιυιιε οι..

άῇιοιΙοπι .·οιιιιιιι σ· ιιιιιιιΙοτιι ιτο/ιιιΙάβι. Βιβει!οπι

οιιιάσπι , μιά @ο πιάΈπιοιβπο ο :κι τοιιοἰάιιοῇοτι άο

θοάι. ΜΜΜ ω» , μια βαστα άοοοοοιιιιισ ιισιΒιιοτι

ποπ άοικι, πιά οιιπι ω» πι άιο πιο: πιο Νήπιο ΡΙ.ιιι8οτο

οιιάοπι μοοιιπο πιιιιιτιιο ·οοΙούιζι·. @οι άιοσ οιιοιιῇιιο πιο

· ~ ιιιάι,βτπμτΓιιψίοι,ιΞ'Ροτ ιτηιιάιι Μπιτ: οιιιιιιισ άοικο.

Μ· Ριοιο.4.ιιοο ποιοι; ιοτιοιιο: ιιοΙΙι5.ο οοιιιιι.ιιιιυοιιι

1·"ΙΡ ω' ιιιιοριιιο ιιιιιιΒοοιιοιιιι ιιιιιιουι ουιιιοε ιιιιιιιιοοιι; νο!

2:27” Μ” ιιιιιευοε ιοιιιιιιυ Γιιιιοι:ι. Ριιιιιιισι «οι υου ροιοίι:

οίκο ιιισιιινιιιιιο ιιιιτοιο τιιιιωιιιεοιιωιιη. Νοο ο.

οοιιι , ιιυτοίι:ιυιουιιιου ιιιοιυιιιιιιιιι υοιιι·ιιιυ οπου

Επι: οουοιιιιιιτ ν: οι:ιιοοιουι δ: τυοιιυιιιιι ΐοιιιιιιιο,

ο: ρισμοι· Μιτου ιουιιιυι; ιιιι νι οιιιοάιιιιι πιστο

πω, ό: στομα ιιιιιιιι ιυοιιιιιιιιι υιιιιιιιιιοδο Μ·

ιιιιιυιιυι.(ιιιιυ ιίιοσοοιιιιο 8ο σοιοιιι·ιι υοσιοιιιιι:ίιο

οιιι.ιι. υιιιιι οι! υσιιιε οοιιιιιο , οιιιοιυ υοοοιοιιοιο,

όσοι οι·οιιιιιιυε, ίιοιιι 8ο ουιιιιο , ιιιιυιιισιιιιυσε: Ιἶιι

υιιιιιιισσιιοίι ιιιοοιιιιιο, οιιιιιιιι οιιιιιιο ιι:ισιιιιο οπο.

οιοι:ιιιιο, ιιιιιυ οι·οιιιυ:ιση νο! οι οιιοπιοιιιιο επιο

ιιιιιο , όσοι ουιιιιυιιο. Ηοο ιυιιιιιιιιο οουιιιυιοι ΕΦ:: ιο.

τιιυι ιιιιιο , ο ροι·()ιιιιιοι.8ριιιισε8. οι , ιιιιιιιιιοι-. Ιιοιοιιοοισυι,οιιι απο οοιιιιιι ριιιιιιι,ίο!ιιιοι πιο·

απο ιιι ιιιιιιε τοίιιιιιιι Με, οσοι! ιιιιι πι; Ποι, οίκο Που: οι·οιιοι·ο Μο ιιιιιιυο ποσο Μοτο κισσα μου·

Μου: ιιιιιιιοι σοι μοι... ισ σιιιυισμο ισιιιε , συι- Ι το: ιιοο οιιιιιιιίιιυτ οιιιιιι Νιου: ι ο οιιιιι Ϊ0τοτΡιο

υιιιιιοιοίιοι·οιιιι, σιισιι οιιιιιιιιι Ποι.Τιιιυ ι:οοιι- Ι
ξσυιιοιο: ουσ: τουιουιΠι υου ιιιίι Βιιο ιιιιιιιιιυιι, οκ

ιιιο, οριο ιιοοιοιοι ιιιιιτιιιιοοιιι οι ίσο ιιιιιιιιο. ου· ιιιοιιιιο οιιιιιισ υιιιιιοΙι, ιιοριιοιυιοιΙΙιοιοιιιιυο

ΩισΒοο , ιιιιοιυυουι ο [ο αι ίοιηιιιιιιιιιιιυι οιιοιιι

_$' τ ιιοιιορσιοιιιιοιιι , οσιιιιιιοΒοι·οιοΠο οοι·ιιισοσιο

Μ ἐἑ';ή°,ὶ ίιιιυουιο δυιιιιιιο δ. υιιιο. Ηοο Ριου. ι. 8ι νιιι ισ

~ τ» (ιουιΩιιιθιιιοιο ρι·οιιιιι, ιιιοο Ριομοιιιιιι6ο. οοι

:ή ο1ΐουο, ν: ιιιιιιο.ροάο οιο οι οιιισιτοι:ορσαουτ,

ιιιαιεο. ιοιιοΙοΠοι: ν: @ο Β. Αιιιουιο κοιιοτιιι· πω.

πιώ οι :πιο ιιιιά: οι 13.8 ιιΙΙιι 6'τοεοτ.Ιιο. ο. 1)ζι!ιο&οτ.

_ ΞΗ οάρ.13.ιιο 8.Ρι·ουοιίοο 'Βοιιιιιι.ιπ οιιισ ·υιιά.ο.γι ος..

Δι"°” οι οιΤο ιισΠιι ιισιιιιι ιιιιιιίιοιιτισ , .πω οι[ο οπο:

ιιιΓροιιιιο -, οσο οι οποιο ιιοίὶιἔι οι! ισ ιιιιιο. :αισι
Νο πιο άι · _ _ _

9 | ιιιιιι:υοουιτ ουιυι απο οι. οουοιιιιισ,υιιι ντι·ιιοιιιοΡύσιο σκι

ο ο.ι:|ιοτιο πο· ιιτουιιίΕι,οι οιιιι.ιυιοιυιι οοι·ιιισιιο υσίιιιοιιιιιι!ιο.

ΑΝ' "Μι ίιτ απο: οι ιιοιιιιιτ ιιιιοοιιτιο, οσε οτ μια ιισιιιιι

:κι ωιιιιιο. ι·οοισιιιτσι,οοιιιι οπο: οίκο ριοκιιιιι οφ

.#6 ” οσιιιιοοςιιιιιιιιιο. ι·οοιιιιιυι. ιιιιιιιιι οι! νιιιιιιιυιιοιυ

οοοιιιτοτ, οσο υοοιιοσυι οπο οοιιιι.ιΠο οοπιιιιιιιιιο

οι, .ο οικοιιιιιουιο οιιιιιοιυίοι·ιιιιιιιυοιυ.ΟσυΒιυι.νι οιο

· αισιοιιιιοοιιιισ οι! ιιιίιιιιο. Η: νιιΙιιιο,οιοοοι οι υιο

τιιισ [ιηιοιυοι. ι:ριοοοιιοιο:οιιιοοι οοιιιιιιι οΙΤο ροβ ι

ου, οσε οιι ροοοιιιο ιιοιοιιιιιιιο ιιΙιοιιο ιυοιισιιιοιιο

τι οι ιιιοιιιιο ιιιροι·υπ. υου οιυιου, ου οι: οο πιο.

Ι

 

6

ΐισίι:ιλ Ποσο ιιιιοιιιισιιε οοοιιιιοιι·ιιιοισ8ΔιιιιιιΜαιο Ι ιιοιυτο!ιοάισο:ιο. σου ισιιιιιι οι: οιιιοθ:ο δ: ρσιου·

υιιιιυ ιιιιιιιιιιυι.~νιοΒιοάιιυι ιυιιιοι·ιιιιο,οι·οοιιιιτ.

Νου ιυιιοιοι, ιιιΒιοιιιιιε οΠο,οοΒιιοιοοι·ο ιιάιιυι Οι

ιιοιπ οιιι·ιιισιιιι. ω· οοιιιιιιισιιιε ,ιισοιι:ι Μάσα: νο· Σ? ΐ:ΐ ή.

τι: ιιιιοι ιιιιιιυιιιιἐ σιιιι·ιΒιι: .ιι .ροιιιιοι·.ιάιιι νιιιιιιιι ω;Μ”

ιιοιοιιιιιο ηιοοιιιιιιε , οιιἑιιι οοιιιο νιι·ιιιιιο ιιοιοιι·

τισ οι·οοιιιι ,τω οιιιιιυ ου σιιιοᾶο 8ο ροτοιιτιο ιυιοι·

ιοάισο ο δ οσο νοισυτειο ιιι οιιιοθ:ι ρι·οροίιτιοιιο _

οουιιοι. Ε: Με ι ?στήσει ιιοιιυοιιιιτ 1. πιο: ιιοο οοι- πι·
:σε οΙΤο ιισιιο ιιο ιιιιιιιιι ιοί-σ ιιωιιιειιιι. νο! οιιι ι Μ? Μι".

βιο υου οι; οιιιυ ει·ιιιιιι υοι.ιιισιιΙιιυιιιυιιιισι, ιιι2ζ;;3.¦,:ξ°°

οσο ουσ οίΤο υου ροΙΤιιιυιιε ι νοιοίιοιιιιουουιιοι.ριβ

ιυιιιυιιιιισιουιοετοιιουι ιιοΒιιιιοιοιυ,ιιι ιιοοιιι :Με

ι9.ρο.9. Ιειουιοιιιιουισιιιυάιτσι, ιιιίι στο:οοοιπ

Γιιιιιοιοιιο ιιιΓροιιτιο , ηι12 οι ιιιίο πάσι οικω".

οι,ω ιιοιιιε οποιο οπουοςοιτ. :ο Γοι·ιισιι ποσο

υσε οοιιοε οπο ροΙΐο :ιο ιιοοιιΤοοι ΤιιοοιοΒιοα σο

ιυιιιιιο:οσιο ιιιο οιΒιιο υου ΐοιιιυι οουιιοι:ἑ νοιιιιιιο..

το, ριοριισιισο ιιιοτιιισιιιοοισοι. Βιιοιιοιιι ου οάιι _

εωωιιιιιι, οιιἑοᾶιιο ιιιοιΤΙιοο!οΒιοιιι ιιιρρουιι. _ σ

Πιοσ3. Ροιοίι: Μ... 6ο ιιιοιιιιιιιιιι ιιιουιιιιοι· Ψ·

οιΤο οπο” , οοιιιιιιιιιυο οιιοισάουιο ιι&ιιοιοιιι ίοι

σοιιι:ιιιιι· ίσιιυιιιιιοι·,ου υιστοι·ιιιιιιοι·, ομισό ιυσιιιιιιιι ιιιιιιιιιοαι , ιυοιιιιιοιιτο ιιιοπιιοιιι οοιουιιιιιιι οιι ΐοι·- Μ" Μ”

ιυοοιοιι: ιι .υ. οι οσιουιιιαι ιιιιιιοιιιιιιοι·, δ: ?σουπ ιυιιιουιιιιιιι. Τι·ιρΙοιι.ιι. ιιισιοΙιε οοιιιισιισιιυιιιυιι Μάο άο ρω

Ηπα· οι: οιιιιιισ υετοιιιιι , οιιιιιιοοιιτο υιοιιιιιιισ Π" οέισιιιουαίσιοιιιιιυουι υου οιιοιιιιιοιιε ; :οποιο πιο ι"β"··

οιοι·υοι. οι; υου οιιι ιιι ουιιιοτο ιιιοοιιιιιισιοιιο, οιιοΙυιιοιιη Γιιριοιιιοοιιιιιιι ιιισιιιΙοιυ οοιοιιιιοιιι .ο

ντι οι! Ρισιιισιοπο ιιιιροίιτισιι€ισίιιθο. ιοοιιιι·ιιιιι·, Μ· ιοιιυιιιοιιιιιιυι οιιοΙσόοιιι, ιιυιιιε οίι , σιισιι Κσι1Μ

Και. υαισιοιιο: οσοι πᾶσι ιροοιιιοοιστ οιι οιιιοάο ίιτιοιισιι Τι·σιιιιιιοιιι.Ροιιοι.ροποποι.οιι οουτιο

.ίοι·ιυοιι:δο ιιι ιισο Μο· ιιοοιιιι ιισιοιι ιιουιο. ι δοιιι.ιιι τιμ. :Μοτο [Μπιτ. αιμα. οι» ιιοοοι, ιιοΠο

δι).

-ο.ι. Ηιυο ο ιοτιιοιι οοιιιιοι, υσιιιιιιιιιιε οοιτοο στο

'ξω."_ι"#ι ρσίΤο ιιο ιιοίιι·ο ιιιιιι6ο. οσο ιιιιιιοποι μοι διοιουι. ν

.""/Μ'° Τιιυο.ιι.ιισριοιι ιιιιιοοιιιι· ιιιοοιιιιιιιιο, :Και ο:
οι: |ικτιι. Η ά.ί ί.. . ι Ι.6. τί.

Ρ_δι”ιδ Πο τε ι Ρο πισιιι5, δ τοιοοΧ να ι "διζ Β

οι·ιιιι. οι” ροιιιιοι ο Ιοειιιιιιο ιυιιιιιιιο,ιιοοιιιιιιιο- '

η. οοιιο,ίοι·ιιιιι, 8ο ιυιουιιοιιο ιιΙσιι οοιιίοιουιιι.

·Ν"""”π Πωσ ο. ΝιιΙΙιιι ιιοιοίι οίΤο οοι·ιιιι οοιιιισιιιιιο,

"Μ" ?".- οιιι σου στο!! ιιιιιοΠο ιιιιιιιιυ, (ο πισω πιο Πι- Υ

οι οι· Ροι" .- .
.ιτέ'ω". ιιιιια ιιΠουιιιιιι ιιιιιοιο. Οσιιιιιι '1ιοιιιιι.ιιι ι.άιΠ.ι·ζ. ι

ισιισσιοιι κοιιιιιυι οοιιιιιιιιιιιουι οι Πιο ιιιιιιιιοοτιο.

:ιο ροτυοιιιι·ο, οιιιυτιι οι! σο οιιιιιοιιιιιιΒουιο. Ριο

οι” οιτιιιιιι οτιειιυ 78.98 Μ. σ. πι Ττιάοτι. ΜΡ.46. Απ

ιουτιιιιιιιιοιτ , οσΠοιιιιισε Μουσε ιιι:ιιοιιιο σοβιε

ιιουο ιδιιιοΙι οιοιιοιο, ίοιιιιιουιΠο Βιιιιιουι8ο το·

ιιιιι.ιιοιιοιυ οπο. Μισο ι. Ροτιο113 υσίιιοοιιοι·. Μ?

ίοι·τιο .που οουποσυισι μου. Νιιιισε ιιιιιιιε ρο

“ο οι ιιευο ίσο Πιιι&ιιοιιε ιιιιιοι·ο , οσε ιιιιιιοιιιιιι·,

οσοι! Βου:: Βι:ιιιοτ .υ. ιισσουιιιτ οι σοσιιοει ίου”

° :οι
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Με. :οπΓ:::. ι:::::: :πιω :ο.ν:Πο::ι:: Μο:: :::ι:ι::

ποπ ::::ι:::::::: :&ι:: Γι:ρ::::::. ε:: :::::: Β:ρ:::::::
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:πο Ε: πω: ΟΙ:::Ι:: ν:σ:::ι:: : Ρ::::Γι::σ:Πο:: :οι

::!!::::!:: ::2ι:!: :::::::::: Μ:: Η::: :π:::: ι::ο::!::

:::ι::ι:οο,νι Γι:!.:Β:: :πωρ:οι::ο:::::ο,οι::ι:: ο:

Εσ:!:!:: α:: ::πω !::!:::, ν: Γ::ορ:: :!!: ο: ΜΒ::

:::::: ::8ι:!::::::!!:!::!: 5ο:: :::ι::::ο:::ι::, :ο!!:: ω::

ο: οι:!::ι:ο: : ἴο:::ιι::οι:: ::πο:::: ::!:::: ::::·ι:ιι:ο :+

::::::, οπο:: Μο:: :::οι:οί::ίο ν:::ι:::!:!:: :ο:::::ο::

:ο ::ι::!:::: ::ιι::::::!ι:ο::ι:: ::::!!:, ν: :::::ο:ι:::: :ιο

ι::ί!-:::ι:::: :ο σα:: ::::::ι::πο::::ι ν::ο: :π ::ο:ι::
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απο:: :!:οι::ι:: ΜΜΕ:: ::ι::!::: :Πα νπ::::::::!:: πω·

::οί::!ο , Η πι:ποι::::: οι:: ρ::::σ::!:::::: , π:: ::::ι::

ν: π:: :::ι:ο:ι:::: :ο :::::::: ::::Γοπ:::: ν!:::::::: ο::

::8::ι:: , :πί:!!:!.::!:::: Ε::!:Γ::::ππο::Γ::::::οΠ:::

Α: ν::ὸ οι::ποο ρ:οροί:ι:ο ν:::ι:::ί:!:: πω:πο::

Μι:: ρ:ορ::: :::::::ι:Ι:::ι:: ::::ὸ :ο8ποίσ:.ι:ο::::,

ί! οι: :::::::ι:!::: ::οπ ρο::ί: !::!:::: σα:: :::::::,

π:: Δ: :Πο ::::: Μ:: !::Β::: ::οι::::. το:: :ο οι:

ν:::ι:::!:!:: :π 8:::ριπ:::: Οσοι:: :σ:::::::π. :·“·:”:

ενι::::::: : Οπα:: Η:: Αφ::::ρπ:Μ::::":::.

νέα: ::ιβ:[:::::::ν. Η::: οπο:: :ο::: :ο :::::!:::, ν:

Μ: ν:: Η:: :ο ρ::::ι:ι:!::: ::::ιο Γ::::ι:::ΙΤ: :π 8:::::,

Μ: ν: ο::::::: Β:::ο: Γι:: ::!ι::: (ο!!::::: , !::::: ία::
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!:::σ ::ι:π::ι::π:: ο: ::οί:::::ι:ΜΒσ. ::::::ι:: ::::ι: , ι::

ίι::::ι:: ο: πο:: πι:ι::::ο Ροπ::Βσ::::ι::: :::ο::ι!:::::=
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ο:: ο::::π:: :::ο:::ο:π::: , οίκο Η: ::::ο:ι:::: :::σ:Πζ::

ω:: π: ρ:οροβ :::::!:::::: :::::::ι:σπο:::: , που:

:ο:ο :π :ο ::::ρ!:σ::: ::ι::!:::.Μο::!:: :ι:::::: σ:::::

:ι:οο ::ο!::α ο:!ροί:::οι:::: πο:: :ι:!:ί::: οἱι::::: πω:
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ροπ:::ο::. (1ι::ι::ι::: α:: ::::::::::ι::, δ: ::::::ιοοι:

ν!) ρ ω:
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12:.:.5::::::·:::τ:::::τ.·::·1:.::·.:9.:τ:ιε:: ο σο» σ·ιισ··σω. οιισωωοιιοιιωιιιιωσοιιω:.ντ οοωιω.. Δω.. : .ι σ. ΙΜο2°σσάσι'. οι

ω. , οιιι άιιω σκάιιο:· ισ σκάοκ σε ισιωοάισιο Ϊ >· _ 4, · _

· :σίιιωσιιιο άιοιιιομοκάιιο: ο: ιωωοάισιο ωιιι. ο ι μι ο. (απ, βασικο: ιισοστ, ιιικτ ποιά: Ρ . '° .ζ
ι ωοοιοΙιοωσοο, σο:ισιι1°τσιιτο ::ισιωοοιο άιιιιοο · Βοιιω.ριο ι·ιιιωιοτο:σσάσι·σωοι·ιιιιω:Ι.ιι- Μωβ” σ

4ο λέω. ΐοιίιιοντ οΒιο&ο ωστοι·ισιι. Αά 3.ριοιι.οοιισσάο, ο · οιι”, Θ· @ο οπο, οιιιΜι. 3.ιπΠι:. απ. η. π. ιι"./;.

οωνΜΜ Φ70=ΐι3 6ιω ο σοπὸσκάσκ Πισω θ· 2.σοοτι·σ ωοσιτι οοωσο σσοκιωσ ιιιιιοιιι

άσοι -σίΤο νσι·σω 8σοστΗοΙισσω οοιοάιιισ ; Πισω- σιιι·;. ?ποσο δ; 8ς[χο]σα, ς;"·Ριτ , φωι τω. ι.ο.....

οσο σάιιω. οιιοσι·σάιι.σΠο ιτιάσι (?.σιιιοιισσ: οιιοσά ίσοι ιιοωσιι :πιω ωσΒοο οποιο άοετιωοοτο Μισο..

ΜΜισοιισω: οοοο σοσιοσισάο·ιο,ΐιιιιω σόιιιω,οιιο άιι:σι·ιοτ; ροΙΙιωσ σοι Βάσι ίιοσσιιισιι σοοίιιιιιισσ

στσάιι,:Πο νοτισ8: Οσιιιοιισο Βάσιοιιοσάωοάοω, άοσοτ. σε οιισωιιισ πιι. 3. ϊστοσιιιι· . ρισσοκ ιοοιισ

82 οιορι·ιστστοσ οωιισσ , οιισε νοι·σ 8ο σ:...ι.οκο. Ε· οροι·σ οοίὶισ Ποο, οσο Με. σιιιιιοτιοιισιοιι·ιιθ:ιιο..

άοσσά -ισιιιτσω ιισσοΠ.ιτισ ροίιιιιστ. ΝοΒο , οσοι. ο οι.. οιι ίσωσιι τιοιι οιι ιο . ίσά σε άιοιοἔι Βοοιειιι

τσοκω ά: ωοάο @σε ιιάσι , άοιοιιστο σεισωάο ο!» :σκ , νσιοι·οω8: ρτοιιιιω πιο ίΕστιιοοιο ιο σκοπο

ιοάοί·ιάσι, σιιω άο οι:ισθ:ο ίιωιιι και., οιιὸά δ: ο στοικι·στιιι: ιτι οοίιοι·ιοκε ιισεκτισι σοοσσάιιοσ

Όσο κιισΙστιιω; που ίιωοσοσιτι, οιιοά σάκο, οσο οροιιιιιιε πω: σΙιοιιιά ωοι·ιτι, κά οι: ιοάιιιεοιπισ
τσισοϋισάιιω σι·σάιωιισ. ω...: οωοοσοοιιάιτιο- ι' δ.: ι:οσοιειιιιστσ σπισιοιοσιι ο:ι , :πιο οιι Μ...: 8σ

- ιι· πο: σά ·ίιιρστοσκΒάσω κοιιιίιτσε. .Λάο μοβ. ι. άιΒιιιτσκ ορσιιιω:σιιο ίσκιο πιει ρι·ιοσιοιο. οιιὸά

ον
ω

24ο Έβο. :απ/τ οι:ιπβι οιιὶ:/ἰπ:-Ρ:οιιΪιοοϋοποίοιιοπο #Ε9':.

ΒάσΓοίρο&οι_οοι σΒΓοιισ ίιισάσωοιπο ιιοΒικι,ιιι ι ροι·πιστ. οσο. ροτοΠ .ο.οοιε άιιιιιτσιο, ί: ..πωσ

Μ.: οιιωοτο Μάιο, :Πο κσισω @μοι °ριαΐσιι·

τισω; οιιισ σιιω πιιιιιιωιισΒσιστ ιιιιιάσιιι. άσ ποπ

ιοΒιιιωσ σοιιΪοσιστιοιιο, ριο(ιιωσιστοι οσοι...: άο

ιισο;·σοτοσ. ροκΩ .ο.οιιισσάιι ...τιοιι , οΧ ωστι

ασ ιιωσιιο οιισιτσ, κιισισισ ω7Ρκιισ οκάσκ . νι

άο-ίσά:ο πι.. στοάιιο: ιισκτισι. ει. σίὶο σά οωοσω

σόι:ιιω Βάσι ι·οοιιιι·στοι· σιιοιιοά σιικιιιιιω ιοάσσι

πιω ::Φωιου.ιη σάιιιισ οο8ο, πο: σοι·τοσ οίΪο ά:

δικ ιιΡοι·οστ. οιι'οσά ΐοϋίσσο.οιισιιι σά ωπω. κ·

ιισοτιισιιιω , 86 σοοΓοοιισιιτσι· ισ ιισιοοκ ιισσιτιιω

ιοι..ωω ίιάοι: ικω άο πιο σ&ιι ιιάσι άισιοπ : σιίἰ

σιιιιοοσω άιιΒιισισ Ιισοστ άο πιο άο&ι·ιοσ, 8σ

 

 

οιιΠσω ιο ιιοίιι·ιε ορσιιιιιισ σΒοοισσοτ ιιιτιιιιισσσω

Βοιιιτστσω: πιω! , ιοοιιι: ()σιιιιο.σιτ. ο. 3.ο!ι πουπέ

π: ω: οιιοπιιι:οιιι: σ:ηθιΤο, οπο! ποπ π: :ώμο οποσ::

οι ιπιιιιιπιιιιιπι. Τοπισιοπ Με οπο... ο/|ιοπιιοπιι:, φάω

:ο οπο, οιι.: (πω: η·οπι, βιο ιιποιιι·ιιο:: ιιο!ιιιι: ό· σου::

ιοιπιπο:. Απο” τσάι: σττοκισ ιιοτιιιιι πω... σίι.

οιιιιιτιιη ίσά σά ιιιωωιιω άσ σιιοιιο :ιδιο βάσι,ίιιιο οιιὸά Ισιιάσω οσοι οροι·ιε Βοοοο;νοιιιοιστιε ρσι· Σ.

ιισιιιι;ιστοστιιτσιισοιιοσά τοσοι... δικ οιιοσά πιο· οπο...» Ποο, σοίιιτάιιω ιωριιιωοιιο ιιιάισσοτ.

ά 44- άιιι.ιι. Αά Σ. ΒάοΙισσιοιοι·ιτιιι·, το ωνίιοι·ισ Βάσι σκ· οιισίι τοτσισιιε Βοοιορσι·ιε ω: Ισρίσω οσιιιι·σω ιο ...."χ ει”

4 5° άστο Γυρω οωοσ σι·οάιιιιιο οιιοσά οοισάιιω; οιιισ τω...» ει·στισω κίοι·σιιάσ Π:: ε... ()σΙιιιιιιισ Μ. σ. .,,ο..;Μ,;.

ιιιωιτιιω σκάι: ιΠιιά, ν: ο Ποο ι·οιισΙστιιω,σίΤσ Ιπ#ὶΙ , σ.;.π.6.οιιΜοιιΜοοπιώ οι ·οοιιιππι::, «ποιοι

ΦιΕάιΒιι0. 00ιισσά. οι:ροτιιιιι· το σκάσκ Πισω οπο· οπο.: ο!! ορια; πω:: οοποο·ιιπι σπιτια:: μη:: οι ιιι·ιποο

πιο σισάιΒιισ οιιοσά ωοάιιω σκάοιιάι,ιισε. οσο .ο. οποιο .ΙΜ .οι ΙπορτΙ.ιι: 86 σσρ. Σ. ο. σ. Πο σοιισιιιάιν.

ιι.

οι'.

ι“ ο.

Μ: σκάσκ οι: ίσιο 8: ιωωσάιστοτσίιιωοοιο πιο

κοοΙσπτιο:οοοά :ωσάν οποιοι σιΪσ ιισοιιιτ. ΟοοΒι·.

σεισωιιακτισι ρσι·σκι ΐιιοτ οσο ιιιΐι πιο: Ρτορτισω

> νιτσιπάσιο, σίιω τσωοιι Πιο Ε: ισοτιιω ιιιιωσιισ Β

τισε. Διά 6.άιΠ:.ωσιοι·ονιιιιίοιιιΐοιιοσιιροιιιιιι·,σίιω

οι·ιωιιω ωνίισι·ισ θάοιρτοροοιιοτιιιι,ίο πι. σκάσω

το-ιιιιωσοοιοβιωοοιο οιοοοιισοτιο,οπΐροσισιισο

·· Μ.. Πσι οιιο ρισιωιιι. σκάι άοΒοο:,νιτσΙιε Πάσο

Π: άιἴροίὶ:ιο σά Βάσω άιιιιπσω,σά ι..ιιεεωιο...ω

ισοιιιίιτσω, οσοο; οίιωροΠισιιισσ ωνίι:οιισ σκάσ

κ ..στο :σοκ ιιστιιισιι, νιιιοιιεισοιἱιω οποιο οικι

φοά/ίοι·ιιιιο Ι):ι π. πιο. ποιο ι!!ιι που, ποπ πω, :μι

ποπ ω.."Μπι, ι·οποποοιιιιι·. (1ιιοω οι·ιοι·σω οι: σ1ιο

άσάιιιιιτ, οιιὸά σο!! οστιιισω`ΙσρΪσω ιιιιΙΙσ κοπο

ω.. ιιοωιοσ ιιοοιισε , σ... ουσ ωστικιιω τιοιι οι.,

:πιάσω ίστοτιιι· Ποιά . Α:ιιιὲῇπὲ π.. οπιιποοποπιιπ:,

πιι!Ιππι πιο: βιρ:ι·:!!: Ιοσιιυπ πι::·ι:ιι, β πο:: σο· Μπι οι·

οιιήι|οπ:: μ·οά:οπ: ; οι ...οι φικέ Μπηκα: οπο”,

κα: ιιοοποπ:. διιιιωοιιο οποιοι:: ΑιιΒιιιιιιιο οι.

Μια : Νιου:: :πιω άιιδιι.ι: κ!ιιοιι/Ιιπιιι Ροβιπ.μ·ο πο·

σ:βιιτιο οἰο::ι·:, οποοἰ ο.. πώ:: :σωθικά οιιιιιπι:οιι:πιιιά

οποιίιιυπ οι” σο.. ι .Μπακ οιιοπιυπ!ιο:: έποικοι:: οπο

· παο. σίσο Πι οπο", ισ πι. σκάσκ ίιάσ ιιιιωσιισ σ: παει· @οποίο οι. ποπ οπο: ωστοσο: ο.ιο:.ι,ροποπρ...

Ιοσοι.1ι.οιειιο13ω ; σσικιιωοοο στισω Π: , Πσιιω ιιιιιο(οπιιιο Μπιτ , Μπι:: Ρ:σι°ιι:οι°:ι οι... ο ιι:::.ι:ι: Π..

ιιιιωσιισ ί·ιάο στσάσοτι ωνιιοτισ τοιιοΙσισ σοιιισικ

·σιιιιιιιιιω , σά οι ιρίσ σκάοοάσΒάσ :Ποιηση σάιιιισ

:-ιισε. ροΠο πιο: σίΐσσοι·ποσάο σθ:ιι ιιιροι·οστ. ίιάσι

ά,ιιιιοιο , άσκάιι νοιιιοτσιιε πωσ σρριισσοκιιιο

κιιο&ιιω σά σίισιιιιιω ίιάσιοι: ίσιο 8: ιωωσάισιο

:οιΕιωοοιο 13σεω:ιω:ι..Λο 7.Νιιιιι.ιε Βάοιιο άο

Μαιο ΡοιοΙι,ίο οπο Βάσισω οιιοσά ωνίιο:ισ δ: άο
·&ι·ιοσω , οιισω ιο ισιιΒιοιιο(.Πιιιίιισοσ ρι·οί·ιτ:τιιι·, Π

σοιισσά. οιιοσά ωπω, νοΙ σσλιιω νοκ: Βάσι Πι·

ο:ι· κι: ι.ιο..:.ω.ο:οο : δι ωιοι:ιο:ιοι οιιοά οί:!ι::ιιο,

μιπι:πάιιι:ι ι οιισίι σιισ ωστιτσ που σειιοισστ ιο Βο

ω.: Ισρΐο ΑιιΒιι ίὶιοιιε, οιιἑω ροσσστσ, οιι οικοσυ

οισιιιι·. .ο οι.: Φ .ιΙΙ:ππι ο οποιοι , ιοδΖο πι:οι:.ιιιιο.

Ρ::σο:οπιπ: πιο: σπιτικο ιιιιι:οπ Με. διιορ!ισιιιιπ ..οι

οί:ο:ιιιι·: Φ· πιο: μ·οοπιιιιπ ·υ:π:ι·ι: , πιο :ιοπιι ισοπα

ω, ποπ :παπα πιο. Πάσο: 8ο ιΠιιά άο Ρικάοίι:ιιισ·

ι:ιοοσ 88. σου. ι ;. σ.......... πιο :παπα :οπ:ι::κοπ:.

οπο μι· Μάσι:: ρ:τιιπιπι , σ· @ο ποπ:: . οιι.: κοπο:

Με



πιο. Χιεχ.π. Όι Μο». .του ι.
Βσέέι·ι::Εομιι Ιεβιοι:8ι οι:τσιιι:ρι. οσο. ι2.Μετιια,

μι· αραιά Μίκημπω, μι· ο”Ρ:ΜΜΙι , οι: ω? μι· π.

οποιο ισέπιππω, οιιοο οιιιιΠιιιιι οι ιο Αοοιιι: σιω

ο οποιοι: νι οσιοο ροΙΒιιισοοιιι:τι: ιοοιιιιι βρει·

ιιιιιιιιιιιοι , οοιιοι νιιιι€ιιιιια·ι:σιοοιιιιι Βικισιιισι

πιο. Αιί-οΠ οικου: Δω ιοιοΒιιε οιοοιιιιι οι νοκ

@ήΜ.. Βιιιιιπ , μου: ΙΜ:: πΙ1τμιιιιιιικ:Ιάβειοιπ|ινωο : ο

Ζωη Μι- οιιιιιιο πιο Ιιιρεἔι οσο ρριιοσι·νίιιε Βιιιιια,·σιιοι μι·

Λοβ π:

δέν. πιο.

πίιέΜι 4_ _ ` _ ` _

σο: Βιιιιιιιιι.ιισιιιιιιιι.οίι:ιιιιιιιισ ρι:οι:ιιιι ιισι:σΠι..

ι:ιοι:.Ι8ιιιιιίι ιο Ποιο οποιο ιοι:ειω ιιισιιιι οπο:

1ιωιιιιιιιιιο, οσοι νοι5Βιοιιιο ρεοοι:Βιι ο ιισσισ

ω. ιιιΙ:ιοεοιοσιιιιιιιοσιιιισιιιῇ οιιΠει τω., οσο

ΠΠΗι.Ι5 Βιιιιι8 νοκ σιιιιοσιο Πσσιο ιιιΒιιιισ., σοι

οοσοιριιιι οι ριοριιιι Ρεο:δ'ΩΗΒο δ: ὲ_σσοιιιέιΪσ

νοκ Μπι! ιιιΒιιιή =ιιιοιιιιιι οι εποε οα:σΠιιιιοιι;

εισαι οι ποιο ιισσοιιοιοιιο 8.808 Εισιοιοι·ιο ,· ν:

ιιιοκοιι.ιιιι ιοσοσιιιιιιι. Οσιιοιοοἰι ΟειΙιιιοοε ιο

πω.ρχι. 6. σ. ο.. @οικου οποιοι» “ηπα !ιθΜι..

πιθΙΜηιωΡΜνω "οποιοι, οι! είπω. οποιοι διο·ιιοιυ

δ. οάο·ροοι:. ιισΠιι ρισιοο: ιιισιιιιι Μ·ιοισ ιιτσιιι:ισ

ιιοίοιιιι:οοο ιιισοὸ Πωσ, ίσο οιοπο” σπιτια: οι:

Βετο, «μι (Μαι ιισοιιοσοιἱισοιὲοΒἰιν:ιίἔιιήοσινο

Πιο: οιιιι.οσο νἰοσι (νι·ια:ιιιιιι. :ποιοι ) οΐιοιιιιος

ι:σοίειιιιιστοι οι Ιιειιτειιοι Ιοειιιιιοιιιι: οιιοι εστιασ

οιιοι, ιο"ιιιισιιιιιιο, ΙισσισιιισιιιισίιισΙιιισ;οσιι·ι

Βιιιιιιιιιι οσοσιι οποιο ειιει:·:οσοιισ- πιο” Βιιιιιο_

ρι:ιιοοι ο!ιιιιιισ ιιιιιιιιισ ,οιισορι:ιοιιιιοι οι , 88

Μ·
ι τω· ιιισιτ6ι11 , θεοι οπιιι:ι οι:ιιιι8εωσιζιιιο.ιμιο

Ϊ Και». 8. Ν” [Με σοοοι2οσ Ραπισπα Μάιο :σωρο7ιο

Ι αάβιοτιω!Ιοποιοι.3. Π:ιιιρσι Βσιιε,ιιιιιιιι Τιιι:οΙσ8.

οιιιοιιιιι, οποιοι κοπο σσοοιΒοοοι , διριιοιτι:ιιιι

οσοοιεοιιοι. ΙΒιιιιιιιιίιοιιιιιιορειιι οσο ἴιιοι οι;

εοοοιεοσ ποσοστο ειιιιοε Ποια: οσο ιο. Ριβωξεις

ποιοι νΙιιιι , τω οικω οσοοιΒοιιιο. 4.. οιιοοιιιιιιι

ι “οι οισιἰιἱε Με ω Βιοιιιιοι πιιιιιιιιοι, εοφ οσοι

Ι οι Όσοι ισἴοιιιι Με ιοἰοἰιιΩιιιΣιιΙΙἰεέΙσιιιιοι.ος-ι

οσΒιισ. Ειεσ οιιΠιιοι ΜΜΜ σσιιιιιι_ιοοιιμι οι

ΒΙοιοιιιι ισοοιΒοιιοι:ιο: οπο σοἰοι (ιιιιοιιιι.ιι οι

οσιι]:&οιιιισιιιίιιιια. . _ _· . ώ ο” `

Πωσ τ. Οροι ιιιοοιιιιο (ιιοι Θωθ οιιοιοιἑνἱιΒ

ιικιιισιιο .ποσο Ποιοι, ει: ρισιιιοσ οπο; ιισοβο

Ποιοι ποιοι ιιιιιιιιιοιιοισια:οιι. ΑΠιιιιισ.οιβ .Με ..ΜΝ

οιιιι ἱο Ττὶάιο.ῇ/|Ϊ6. σω.μ. οι Ποιο Ιιισιιι_. @Μαιο νέα υπιβ

ιιιιιοοιιλ οπο ι-ισοιισοι, οιιοιιι Μαιο οι:ιοιιιιι.ρισ-ΉΜ·

ποιο οσοτιιε οικιιιιιιι, ν: ιικια:οειο : δωρα». 5.8:

ιο.ἔ::Ιο|ἱ.ι8. Μπιι!ι._ι. (ο 2ο. Ι.ιω·.6.ι. Ειτιοι!ο.3.

νι ι:σισοιιιιι, 1.(.`ιτιοιο.9.2.οο Τοκυιο.4.. Ζωοϋ.ι_ ι.

Ρσιτ.5..άρισα!.2.νι ρισιιιο.ιιιι οι σι:ιιιιιιοι, ι.εφτ.%

νι Κσ_ιιισιιιισοειιι, Ροι!.65. ΜΜΜ Ι6.4άΪΪζ`σηρ.2ι

Βιιιι_ΐεσιιοοιιω ιικοίιιιιιιο οοίιισιιιοι ορειιιι:ο δ:

ΜισιοιιιΤοι!.65. άκαιιο.26._1Σκι.6.αά Κσυ1.2. ι.

ο".3...4ριο, ω. Βιιιιιιιιι «οι ιιιιιιιιιι ο. «ο _Ή»μιώ.

4.αιο Ηώπο. ό. Οοοιιιιι οποιο σρ:ιιιιιι ειειιιιιιοι:.

ΩΡΙΞοιιο.η. @οι 86 ιισιιι:ο οιι:ιιο , εσοιιιισιισο

ῇ.

Προ”Μ

._/Ιουισιο [πιώ

 

ισΠι ΐορριισιιιιο, ειιΙιιιιι οτιιιιιιιο-Ρ οσο φωτο ?οποσ

τι:: ποσοι. ε. ο. 2.Οιιιιιιοιιι:Παραοπ τσΡουάσο, ιΙ- .

ΜΜΜ κοὐιιιιιἶιἐοι·ι , ο φώτο: μεσου καίρια ειονοικι..

Ωωσ! Μιά» 7οβιιΙ1οιισπαιΒάιιιο, σοβικιΖι,ιοσάο σο

ἰκοΜ7Μ εκροϋοπο μειωιιΞ οιιιιο πιο, ο ΗΕισιιιιιιι ὶ

ι'οοιι: οιιΠο ιειιισοορσοοι:οιοισιιιιιιιι , Ιειιιι,.ριοτ- ι

ιιιιιιοι; ι ουσ ιιιοι:ο διοτι: , ντο ριἰοοἰριοι π ίσιο

ι:ειιιιορέοσι οσιιισιἱιιιιο,.νἰιιιρειἱιιιο, ΐορριισιιιιο:

ιιιισο εσιιιΠειι ριιιΙοίσιιιιι, οιΙσειιιιι οποιοι ίσιο

,ΜΜΜ ,Μ οιιιιιιιιι οποιο ι:σΒοσοι:ιιιοι. Ωωειι σοι ΒιιΜο.

πω”. Μ. οσο ροι:Η; ιιοΐοιισ ΙιοεισιιιΒιιιισ απο ιιισιιιιιοι,86

Πάρι οι οοοθςιιιιοισοριοοιιιιοι ο ιεΐροοοεοε,οειιοσ αι!

Ριι απο ρι·ιισιιι ει: ραοοιιιιρΜι οποιοι: οοιο «οι :ια-π

και: οιι·ιβικιΘοε οιιοπικοιιιηι:Ηιοιιι Μ. ο , οι Ιιθ.ατύ. ι

σ. 1. Αοΐοθ.-2ιι;το σ: Έίι:ιιις]:;Ποιιιιιιιιι €ειιιιοιιιι,-_ ..σκοπο α: ρου ο σο” οι ι.ιιυιι ο .· ωοι οσο ιιιιοιιε

οσσι·ίΒιιιαιιοιοιιι οι: οσοι: ιοιισοιοι ω”οι. μοι·

οιιι, οσο οιιιιιι.ιι: ριιιιιιιιμοιιοι οι οιιιιιιιι.οσι:ι:β

Βιιιιήσο ορσιιιοι, οσο γσΙιιιιιιιιι , Γιο ιισι:ι:ίΒιιιιι,

νσ!ιιοιιιιιιιι. ριαικοιι:οιι οροσιιισιιιιοι.· πιο

Οριιιιιιι·-ΜιιΙ:οιι. Μι. ο. οοιισι(οιΡοιιοσο.·Ωαιο

ιροοιισσαβιο.ι μια; ο κουμπι? Δεεκ[οι·ι:- ?οποιοι

@Μπι ΡἀΠΟΜι`Ήἴῦθ£ΪΪΏὅ·”'υΏἩΪ4ΨΞ Ιοοιισ ιιιἱοσιιιοι

εσοίιιιτιο.ριισιιε οι: οποιο, ιοοιιιΒιιι ίἱειιισσ οσα

σοίοιιιιιιοι,-οοο ιο ΗΜ ορτιιιιοι; οιιΠι οιοδειιιοσιιιι

ιιιοιιιιιιοοσιοιιοι; οι οσοκοοιι ω”ιιορισιιιιιιοι. .

8:ι:ιιοοιι.ΐοοι. οσοοιιΠσιιιοι.Ο:ιιιιο!. οσΒιιο8,ιιι

κι οσε 88 Βιιιιιιιοισιςοοοιηιοιισάοω οιοιιιιιιιι

Τ6"ιφ οι: σσιιοἰ Βοσ,(ι·:ο ισοιίιιιιοσ σοοΒιιιο. Όσο8ιιιιιιο

αιμα. ..ω. :Η , οιισο ειπασσιιοιοοιισιο·νιιΙοιιι ιο ριιιιιιιιι·ιο.

$ἰ ο Μ..ω.

 

_ σ

α.

ιι. διοτι

Νικ οπο· ()σιιοιΒοιιοι οι , σοοιονοιοιιιι:οοοιεοιοιισιοΜ· . σοι ιι”ιοοιιι βοά ατιιισοιοσ σιοοσοοιιιο ςοοοσἔ

οπο! ρηοιισω.1)οΜΜ.ιο 2.οιβ.2·)·.οπ.2 &.ιι.ιο. οι:: ιιίιιιισΩιοιισιο,ἔιιιιιιιιιιιιιιοι_ςἰιιιο.·ισ ρωιιιιιιΗ4Μ.

 

ιαοισρσοσ ιοικιιιιιιι διιΖι4Μ. οιιριιίΤοιο ιορσιιιιιι

Εσσἱε/ἰ. ι ό. · Οποκέτ ωιβτι:στοΜβπα Ισπιοι μιιιιιασ

απο βιακάοΜπιι"ΜΜ ηπτισιοχι.”Μ : οι οο.Η`οβ;!

ι 3. κοψω.. το σωοιοκοοικι8 πιο” σωσσβη .ιθ

!ι!σιαιπέηβοβο: ιποιοοπικπ Ποια: [ο. ριι(ζιοξ:Βοίο!

ίοοιιοι , ασ ΡΜοιεποικ7 Φασπι .Ροιιὸ.ο;ιιιι!ζιοι;οΙ

ΕιοιιΙοιιο Ριιιιωο . Οιωειε ,ο ΜΜΜ; , ημὲω. οφ;

| ιιιιοι2Ρίσιο. ι:ιωιοιι. οφ; . Ωστικο .ιζιιςΕ9

ι:Βοιιι1Μ28Ισιοιο ορρσΠοοι ,1/οποιο.. .Ε.ιμφιθςι;!

οιιιιιιο_ιιι ιιίιιιιιιοι Ιιιο:ιοιιιιο ΑρσΙο2._ο.ιοι;οιο;.

Ποιο ομοιο·βιωιοπω /ἱι μ” αρχισω οπο;; Μι|ιβα

Ρπωηιωι σιςοοιισιω Μ, "ψ ακομα. Παπ.: τι:ΗτηηξηΜΜ

:απο βρω[αὲῖσιι4Μ Μου·έιιι,π.φοοβΜα@Μπισε”

Ιι|πιο.·ιωσ @ΜΜΜ ριφάισιι;Λοσωικει .απο “μοβ ΡΗ'

·υο!κκοιιι ώ· πάω ομι·ιθωρτα.Πιιιτιοι, .αιοι_ιρ σέΜ“ω,“

Μου :β υικτιωρο, β4ΜΡ[Μι43. Οιι€σοσι ΙιΒ,.2.ιο_οιεμ.

εριο. ιο Κσιιι.οοο οπο “από 'ΙΙΙ"Π“έ Όςμι._.Μοριρι

ομιώκιβι.σ Μια». ιιιωιιιι σιοι. ιοιοιι._Ριοιι:ισ.. Β"Π°

ορο οιιιοι,ι_ι·Ζαο!ίσιοι , οπο: ., οι οσοιηι“ι _ΙοΒιιιιι,_

Εκαιι8%ΜΜΜαιο Μι..ω..ι. ποσϊσιιιιτε.ιβωοωιικ

οΡοϊίΜΠΕψ(ΜΗΜΒ πού1.φοβίΕομιμ ΗΒοαΪπρο @οι ν

και". 6.ΒοηΓοο. ιισοιι ιοάιΜιοιι.ο οιικ.ι_ σιω:

.9ι ιοΠοι-σΠ Βασ. ό' οάι_ϋιοξι-ρμάο οτι Μιιι.Μμ

ὺι=·#ιὶ.‹ΜΡΡ# ι ΜΜοτ οι ον#σ .ιώσιά:σφιρ

οσοτιιιι=Μοιτι κα#κιιοικοιισ«Μ.κε".ι!Ηπιο”

- Μαιρωοσσισιἴοηω οιο·ιποιριιΜφωι.ο μ;!ρι;"Μ

Ι ή, νῇιτο “ποιοι ιι!ιιιο,οιο 5".ιια;ΜΗΜι% Η : > _

|οσ0ΤΙ0°,2_ίρις7980[87π2. "οοι” σ.ιιι.. _ιο_ιιοι 'α 'Μ'

ξ ΒοριιίοαοοςΜποι.ριιιιω φρασ»«υ τ. «οι

οι". ι·σηιιιμώκώ #40θα οποιοι; σ.ις.$ικήιση:.

Δ. σπιζι

6·.άιΠ.42.φω.ιηιδιο8η·.ιοι.άψ.ι7.9ο:ι.":.2. ιειιισιιιισσιιιιι. οικω .οιιιιισι0μι 4ΜΒ;90ΙΗΜ. .€38.

Ριβ. ισοεί.3.ι-:διΕ .1ι:οιιιιιιι οι. ίσοι. οριέιει ιοίισιιιοι οιι:οαιιιιπ ΒΧ ΜΕΠΠ6 τοιτιιδο.ίιθ.οι Χιβα;Μκπα

οοιι οκ 42860 Πιο σισιοοιι:οοοι·Βοει, ίσο οι σιιιιιιι- ρσθ.τιιοοϋφω9Μ#Κ##”Μ# π: "#“ιηΨ2ΉΜ

Με νοΙοοιαιωδσ!:Βο σο, .Με ιο ιιιΙοιιιισοιιιιιοΐ

στα με οιοι..ιιιι ?εμ άοΜἄ@. ο.$ιφιιΜΗΠΠ ο ιούΠ.:.

κι, άι.ιβι ο;·.&·ι απο" Πιέιδι:ο.ιιοπ.ο)ιοΒο·ισάο

Κουκ. 6ι-θΜιοι .θα «οιαπο* Ιο σο; ΑιιΒιιο. οιΕῦιεἰια..εορμῖι·οή. !πιιι!21έσιιοιπο οι? Έιικοαικοι ικά. ἡ

@Μπέκ οι"@που Ω.οοικαιω, "ΜιάΜαιου ἐ

οι “πιο τονί;ίε2ϋΓι ωιι.»σιμω μι»μια2Ημ7Μϊλ ι

οΩ "Μ" 5ι.ιειωι σιςοςΞ(€ιι18 οι ζωο;» οι: πιο εΠοοσιηισ!>

' ι:ιιι.ιΕ] «Μ». “ο ρο.ίΕ.:.οσο .πιο οσιοοιιιιιώκιοε

·ιὶ ἔσω. 3. Π: Για.

.η

ζ·

Υ

Ριοιιαμ Μοιιο.σκιιοι.σοσ φοβο οιισςΠο.4ιζά.2ι·.

θηοΜιω9!'49 Μηαιιιιρστωοψικιατ ει «Μπι. ο

Μπι ψ.οοιιιικο. Οιριο.οιιιοιιοεβο.ιειοι@Μο

εσιιιικιαμςιοξοοι ο ιισσιοσι-ιοςσιάι πιο: μιι&μη

“ΜΜεμοπισιϊιο πουσδιοικόιο«.οικι 2Πἐ.1|ιΜιιι

ικιΕ”0”:ήΡΝιιΡωο” “;"Μφς”. .1Μισιοιιισιμ .οκ

,μπάσο άιιφιμιοικοκορω?, ,_ Φ:_ιιαφωρο οιηξησι Μ- ,

βιο Με20€οσφοΕΚ Ιισ.ιοςρφοιρ.8ι ΕΙιι:οιο,ςΧ. οι_ιρο ι

ΠΚΦ ορι2οοιδωιι_ιίο"Μ0τιθοι.βωο ποορικςτιι..

Ρ Ρ 2 11ι1.ιι.

Δ!.

ΠΪΪΒΙΙΞΒΒ¦



άυπἔυσ[

ε!π!π!ΐ.

Ρυσ32ευ·

(Βερν.

πω”.

Μ·
Βε7β. .ΪΧΧ7. Βε Μευ·εεσ. δ'εδίεσ Ϊ.

Ηπει·.ε. $.ἰο Μωρ.Ο.ππευπεπρε8εεεσπεσππσβυευπ εεσ:ὶεπἐὶπὐ.ρεσ/ᾶυπρτὶσπεἱε. Ρεεπέείσβυρσπρευωε. μ·

όπ-βσίε υερυ·συπά/βσπευπ,ώ· ·υπ·ιππ:[πε ρσιε/Μευπ επε!σε

εσε!σεπυ·2 , ο: επυνἱ πωσ: . σπάει:: Επεξεεπιπ.ε, σπηβλ

π. εσ μ:έπε σωσει: , .ε οπσ £ρῇ°ο£επὶε επσυ·άΙππυ |πυπρβ·

επεσε, ευερεΠσπιπ: , ο·εσπππσέπε Με :απο :σώσε/Μεσ

εἰσμ σπευσιππε: ω· Με· υ·εδϊε ρεε[εΠε93 ·υπαεπιπππ υπε7°·

εαπ!. Ε: οορ.6. Πε πσΠυ·σεβ ω... Μ.: .εεευπππ.τρυ·σ

υπευ·επάπ, ρυ·ε/ίππάππή: ό? πϋσππἰ ε: ρ70ρυ°ἱ0 . ν! ω·

ππυπ ·σεΙπππ:,υππίππε οπεπε υπεπιπ:,τσεσά2 ..ραπ ρεεε

πρι:: εεΙεΙΝυπε σύ:ευπρευ·επιπ: ΑωΒτοΙ. Πο- !. α

ο!δς:. ο. ·: ;.Νσππε επεσίεπ:ψ υπευ·πσυ·πιιπ απ: ρυ·ευππι,

απε[πρρΙΙεπι μέ? υπσπευπ υπσπευ·ε? Μοτο”. Πρ. ο.

ωρα:: Ιου:ρ. ὸοὰοοσεἰο ό::ι::ιο: ΡσρπΙσ 8επιπσπι

μ·άυπσ Με..." υπευ·εε:,οππι :π ευπε:'Μπυπ πιάσω άσ

υυπππυπ , άυ#ίεπΙ:Με 1ΜεΞυππΖπιεπ πω:: υπευ·πισ με·

υπέσυ·πυπ. Παπ: ππεευπ άεπ.υ·επε πσπ ·υππυπ ώ' με

υπέπυπ,βά :πιο οπο, ό· :απο σἰεΞεπεπππ Μετσευσ. (Με

πωπω ππσυπσσἰσ πεί επείπεσεπτΜπι ρυ·επεερπ!“ευπ άπιστ

βυπυπ "πωπω τα εϋπεεισππιπυ·άε επεσε” , ό· ·υππβ

φορμα ρυ·σ πω. σε! σρευ·έσπε @σε π: Με ε ω! π! Μ::

βπιπ·υέυε εΠ ε π.. @·άεππυ·επε σπε/ἱ επάπωεπεπε ω”

ΡεσπεΙ σε συππε: ω· σε π που: Με... σ. επυ·εευ·ε ε
Ρ 'Ω

Μπι πσΠυ·ά Δώστε.: π:ρω

 

πιστευα πεευ·πσυ·υπυπ : :μή Μ: πισω.: ΜΜΜ, "με

ίὶιωρ:ἰοποιω , :ιο Μ:: ο Πεο ρ:ίιπ:ΞροΗ:οι· πιο:: πρ·

:ιοΐοαιρω, οσιιορόσω ωοροο:. Ε: πω.. 8 ι. ΑΠ::

:ι·ή ΠΒο::::οοι , οκ οριο Μπορει:: ε:: Έσω:: :παρα

ρι·οι:ρωοιπ ὸοΪοεἰΒορε ω. .πωσ Λύστε:: Με εβ

ρ!ε:πε άπεσπππι "σάπια ρυ·.εβαεπ.υ επ ππππέ, πεποππυπ

2ευπυππ έπ απο. ε.: Με· Μπαμ :πώ ΠΙ: επεευ·ύσππυπ ό·

υππΙπυπ. πεε ποπ έπεσε υπειυπ ό· υπσυ:ευπ. βεί ό· πω...

Ισυπεππε επεευ· Ιπεεπε ώ· εεπεΙυυ·πε,ώ· εσέπε:έσ ἰπάεεῇ, ό·

σμεσ εΙΖεπάε , ώ· .πεσει/ειπε που: ο εμ.επππ!ιεευ απο

“πι” ε..ω...... β ο 7εεΙσπε υ·ερσεευε ·υπίεππιπυ· , πω...

πω.: :μου φπα εεπβυ·επε "απ... Δώστε: ε. Μ»...

σεπΙπι ΜΜΜ::ά άιβευ·ππ.· ρεεε: πυΙσπευεπ ό: εευ·πεπ

άσ , π:: επ ε|εσεπείσ ω". Ϊ/π‹ὶε ε? Μυευ·πυπ πουπιπιππυ·

πυσιευπευπ . :μισεί ω... παμπ επ ω. με πει"... ουσ

Ιπππ::ιε. Ιπσίε με” επί ρυσπυευ·επάπυπ Με. συππε

επεσε: πιεσε:1θεευ·ιε σουκου: υπσ!πυπ·υε , με ρππὶευπ πω:

βεευ°ε Μπυ·πυπ[τ, πω.» σε! υπευ·ππυπ υερπεσεπυ·: οοο·

όσοι:: Π.: "πεποπ εἴ! Μυευ·τπε, πεε υπευ·ππυπ:ρυσρεε

ω: με @πε εω·επεπι ππέσπε επέυππΙππ ..πω επευ·επιπυ·,

"...με άε!ισετιπέσπε , π.. ώ·Ισσευ·επτε επυ·επε. Τοπ::

ά;""|[Μπ πωπω», .:.....ρ. Ι :οίοε:,ΙιΒο:ορο $υ:·ΠοΕο, ει:: ::οοοΠο:ἰο ου:: α! ορο:

...ε.η...πωω.πεσυε. Α:18υωπι15 Ερ$ί:. ιο3·.ω: Κατσε; οὺω πι...: Ηοω:επε, πο:: ΜΒΜ: Β:ρτο

δρα. ροί:ουσιω ε.. οορίο:ο:ιοροω στοπ: ΡοΙοΒ. ρ:ἰιιω. ΝοΙΙιιε πιο:: Μαιο βρω ροοικΗ Βιι::Ιο:::

ε1Μ:: @ήπιε υπε:·ππ εσεΜπυ·πε π? Μνευ·.ππε , "σε β (ο ίειοἰ:,ο.·:ῇι:ο Βετο ροί: @βρω ΑΜ: Γ: οοπίὶἱ:οἰ:,

.:.2...π... υπευ·πε.: υ·εάσίευεπεπυ·, ποπ .ρεφ άσπιυπππε?

ο:: Μ... οωρἰοποεο:ο νἰὸο:ο:ι.:: , ίὶο:ἱω ΠιΕκΠ::

ΝπΙΙππε ερυπυ·βεπι υπευσιπσπ/!συ·πυπ σ [Με ρι....ε..μπ

ΜΗ:|ππε ο βε: :σε ω:: |ϊευ·επ: , πω... που: [πευ·ππ:.

@Φορο νοεΒἰε ωει·ι:ίεΙ:ο οορίὶε:,οιιω πιο:: :ιορειΙΤο

ιέοοι·Ξ:ει Βοωἰρἰε, :μια Β:ΔτἰΔω εσΡΡ........., δ: ο μα·

:ἱἔ`ι νοΙο:·οω οορά:ρο::ει:οιρή; οοοἰρωρ:, [αἱ :ρο:ἱ

το οι ίοΙίο ω.. οι·ΒΙ::ή ν:::Βιιε ρ:·οΒοὶῖο:π:ὶε.

@σου νο:Μτοω ΐπρο ΑΜ:: ἱιιοοΙοο: , ν: ορπωοἰε

ΕΜ:: Βοἰ Μ, Ιποωὶρἰε νοΙοπ:ο:οω μι· ρωοορἰορ

ιΜΙοιρ δ: ποί:ι·υ:ρ ωοτἰτοω, ν: Βι·ο:ἰἐι ρτοειιοπ:α

ωρ:,ρο&τυω τοπιο:: ωο:ἰ:ιιω οδο . ν: Βτει:εΐι ρεεε

που:: οοπίοο:ἰπροε: 8ο π. Βασσά. οσρ. η. Ωπσά

άσπά,πσβυ·ππυ σε ευεάευ·ε ό· ·υε!!ε,ΙΙΙΙπε ασεπ: σ." ευε

άεπσώπε ώ· ·υσΙεπεΠυπε βεπίτπεευπ |υεπε σμπιπσΗ μυ·

.5'ρευ·σππι δ .·υευ·πυπ π ρππέεπυ,βάεσΜευπ υεεπΙο μεσοπ

ρεεε :Επεσε εΠ , μέ.: πρρ:·εραπ:: ·υσ!ππωεεπι:ώ· απ? -

με πσέΐυ·πυπ, ειπα πσπ|ίε πώ ·υσ!επ:εσω ποσό» Ρι·οίροι·

:ο τοΐρορΠοπο σε! ό. «πρ. (ΜΙ. οοποἱΙἱειω πρωτοι::

::ι::ο Βτοιἰο 6ο ΗΒοι·ο οι·Βἱτ:ἰο Π:: ΪοτἱΒἰ:: ΙπΠέπειππε

πω... ι......, Μ Μ, σα· ευπρέσ ρΙσπβό?πε , ππΙ.δσ μεσο

άεπεε ευσπσ υπευ·πσ σπόρ:: είσππυπ . οπσ υπεάεσ :πρέπει

ό· υπευ·ππυπ , ν: μα! π:: Με άπεπεσεπυπ ώρευ·ευπεσευυι

σωσει , Μουσε μυ· επάπ/ἰυπιυπ Με:: Απρεπτπυ· π:·ίυέι·υ·9,

ΜΜ42ΜΜ υ·ευπσισ πσϋπισυάσ °Ζ)ε5,1ϊπε οπσ πεε ρυ·σ'βεευ·ε,

πεε μυ·υυπσπευ·ε επ Ιυσπσ επε|επιυπ ρστείε. Ε: Μ». ο. :Η

νοοε:. εαπ. σερ. πο.. Όυσπσάπσπ μυψ,ππϊεσσρε

:σπα .9μωπ Ήε2 ]ϊευε,εσυπυπ .......πωσ....... θεο

8οι·::.ιε Πρ. 33. Μοτο!. εοφ. 20. 'Έσππυπ εμἱρμ @επί

εδωσα, ώ· Π” π, Θ' πσΠυ·πυπ: 1)εέ μυ· μ.επεπέεπτευπ

ρυ·εεπιπι.πσΠυπυπ μυ· σύ/έσπεπιεπι Μυευσπι οσΙππππευπ.

δι επϋυπ Πε: ποπ ε!ΐ. ·υπάε εέσπιππα @Μουσε Ρ (ἱπσβυπυπ

πσπ εΠ,·υπσίε “σε υ·ειυ·εσπέ ρυ·.ιυπίπ !Ρετσυππσ Ρ Αρἴο!.

:η αφ. π. ΕρΗ:.οό Κοω. Βρε: Νσπ επιυπ :Με ε]πίβ

σππυπ Ισπάσιυ·έ μ.περισρπ πω... , .β εί2:·σεσπ|ίερευ·

:Μ σωθικά:: βά επεεπποπεε:σιέπ Με: π#πευ·ιυ, πυιπε ·υευ·ε

Ισπάεωευπ [ποὺ. Ε: :κι οσρ.3.ΕρΗ:. Μ (Ματ. Ι/ππβ

9πεῇπε ρυσμπιπι υπευ·εεάευπ υεεερεεε|εεππάππι|ππυπ

Μυσσευπ . Μ.»Μ... ρϊσυπιπΪσπα Ρω..ππυ, π: μυ· υπε

υ·πισ άεσπεσυπ· επι ββΙππεεπε κά ..ΜΜΜ υυπ:Ισυ·εσ

Βευπ·"ΐ- ρΙσυ·υε. Βοκοπό.ΐοι·. 68.::: σου. που...: πω... επεσε;

ω·"Ι"”' π..ωσ. , σε.. Μικτό: : β·πο?ποσ .φ........... Πεί ...φυσ

εσυ·π'π:υπ, ώ· συππε μυ·ιεπΙπυπ ευπώ!Ή ραπρευ·Μπισ , ίπ

ν:ἰοὸἰοο Βοι·ρω·.Μυ. μέσα. @Μι σεβ. :ποο τοποσ,

πο:: Μετρο οίἶο ροΠὶ:, είπω ν::ἑοἱε ρα::ο ἰὸἱΠἰ

οάπρσιω·, :μισό Μπα: ε.. οο ΜΜΕ:: :ο Βοοτί::::Π·

κι:: οί: αρα, :καιρο Προ:: νοΙ:::πειε.

Βιοο π. Οροι·ο :::ί:οι·ρω Πιο: οο οορόἰειιο, 8ο

πο:: πρώτο :Η οοπρ::ιο, :μωρε οπο: ωοεὶ:οεἱε.

ΑΠεε:ΕοΙππο ο:Π ό:: Βε!ο πο:: Μ, οίκο ρυΙΜο: ίι:Β

Με :οτωἰπὶε άοερΜΕ: , οι θά:: τοπιο:: ρ:ἱ:ιοἰρἰμ

κ.
^

.

Ορευει πιο·

#συ:7 [ΜΒ

πε εσπάίε:Μ

υπευἰεσυιο

ρωι..ωιεσεωο οοοικ::ω·: Μια: :πωπω οΜο!ιι:ο “ω” κά·

όπί:οι·ρ,ωο:::υω©οοὁἱ8πυωἰωροε:ο:. ΡεοΒ. π. Μ·

πι:: Βι·ο:ἱεω ρι·ετρποι·ο , οοί::οε Μισο:: :ο!υπ:ο:ω ΜΙΟ”. 8. ?ΙΜ Ποἰ ὸἰου:πυ:·,ς:ιἰ$ρἰεἱ::ι, Μο α:

Με,"Μεοορίοπ::ι·ο, π! όΞΙΤορ:ἱ:ο: Ρ:οἰ:ι:!ο σεβ! 8"Μΐ απ.@Μπω- 8ἰ ΗΜ. ᾶΒ2ΜΜε ν! ἄΡ##

Μέ. πρώτ. Μ... αυτοι:: δ: Μετα ὸἱοἰ:ι::,ο:.:ἰ οσο

ὸἰΒπἱ:ο:οω Μερα :ο ρ:ορ:ίο :τοπιο ροτ:Βε.ΙΒἱωε Μ·

θώκο δισκοι:: ωο:::ο:ιπι: οορὁἰ8ρἱ:ο:οω ρώσοι::

Η Βιοι·::ιω. δερππ. 3. Δω... Πωσ το:ποπο πω..

«ποσο :Π8:ιοε Γ:: ::ιοου:Πο. Πωσ: οίκο 8ι·ε:ἰο Β::

Β:τωιΠώ: ΒρΒυὶει:ἰ: δ: ειοευθο ουοάεω :πεποί

ρο:ἰο οποτε: :Μπιτς οοοπο τοπιο: οίίο ἰιποΠοᾶυο

Ιο οοωωιιιιΕοοΒ:!οοι·οετοες , οί: ροι·ίοάίοι· :μιο::·Ι

οι::ίτο:οω ε!ο::δ.ηυα οί: ::ιο:ίκρ ροε:ἱοἰρο:ἱορ:ἱ::

οἱρῆ Μ:::οικ!: Πορτο: Κα! μού:: ΒαΒἑτυοΙἰε Πισω

ᾶ:Β:ιἱ:ο:οο:ι οοτοωιωἱοο: οοπήΒιιε ορο:ἱΒιιε Μ: π;»

σέ: ρι·οΒο:Γοοπ:5Βιιε: ἱ8ἰ:::ε οροι·ει ἱοίὶοτοω ὰ Β:ο:ἱο.

ΜοἰιιιεΙἰ ρεοίοάοι Πιο: οοικΠροο νἰ:ἐι α:οτρέι,εοπ

ὸἱΒηἱ:ο:ο ὶρ::ἰρἴοεἔὶ,δο πο:: :ο:›:ὺω ο2τι·:::ίοοε:,ροο

οπ:ι·:πΐοοεω οοοορ::ι:ἰοροω Ποἱ. ΒοΗεριο :απο

:ωρα οροεσι , :μια ο 8ι·ο:ἰο ποπὸἱΒοἱίἰοεητυι·, ν:

Γιιη:,οιια ετα:πω τοιιπροι·ο,:ιι:: ποτυτἔι ρι·οεοοόο:ιτ,

που: @ΜΜΕ :Ιο οουΒι·οο ωοεἱ:ο:ἱε πρωι! Ποιιω.

Αι! ρεἱιπιπρ οι·ι·οι·οω ο:::Π·ριο :Μπορω Κοί-ρ.

οι:Πιι: ()α:!ιοΙ. μπαρ Βου: οροι·:: πω: :ΜΜΜ

ίἱϋἰ,ει!τοι·ειω Ποοριοο Πρ: ίο!ἱ ΜΒΜ: Μουσε νἴοω

8ι·ει:πρ, Μ! :ρίὶ @εποε ν: ρτὶροἱρο!ἱ ανία, δ: Μή

Μ: Ποο:ο ο:Μ:::ο ἴο!ὺι::: ν: ἀο:οι·ωἰ:ιο:πἰ π! οποτ

οΜιπρ , θα:: 8ο π! νἱτπΙἰ:ο:οω σώσε; ρα ορ1οαΠίσ

Μεσα: οκοεοΜιιω νἰεἰρυε Βτοιἰω μπακ Ιου:!ο:::

8ο αιο:ἰ:υω ίἱΒἰ:οοιιἱι·ἰ: ροωο. ΑΗοηοἰ Η: κουτι:

ἀἱοο:ο:Αροίὶ:. άσππάσπιέπε συππΙσπ.τ Μυσυ·απέ , πσπ

@σεεπεσε Βεί υπεεππι ι . Ποτ. πρ. Μπεν:: εσ,°Μ·

υπεπ εευ·ιππέ ε υ·ερσμπ εἴ! υππσπεσυ·σπα πσΠειίε. 2. Τὶ·

ωο:. 4. Β ω... οορυεοθε ::0:08δο :ο:οΗ:οε οΒοο,

ει:: ε... μπω οιυε επρεπε Πεο ρι·ορΗ:ο , ν: οοει:οπο

άσο: Βοεεο:ὶοἰ. Ει·ιιί:το Ε2οοΜο! 18. ο!εωει:. Ποπ

πευ·εέυπέ::έ, @πε ραππεπεπιυπε @Με οσσ:: εσυ· πσπππσ,

έ.: βπυ·ππυσι

ὁ ρυἱστἱ.

δ.

Ευ·σ·συ ΠΠ:

πίπέ εοπο

πἰπεϋπσ·



6·7β:::::::: κακία:: , Η :Ι:::ι·ωιπι·ι:ιο ω :::ι·:ι:ιιιω

·ορ::ι: :ι:ρ:ά:πιά: Μ.: :Π :δ Πω, 8: νίιι: 8ι·ιι:ι::

ἰ:ι ιιιι::ο ::Βι:πιο ροίι:ιι: πιο: :ί:. Παπ: ιπι πισω:

:και !ηιΠιω ιιο::ιπι:ι:ι·, ωοπι::ι:, δ: ::π:::ιπ Μιρ

:ιι:::, ν: Πω: Ηοωιιι:ω ::6:ιιω 6: ιιι::8:ιιω:ιμο

Μπέκ: έ:: ::::::έ:::: , απ:: ::ιο:·::::: Πω. ε. ::Βο

::Πιιι: ιιοιιιο περί:: :Η ::ιοωιιιιι: Ϊιιο:ι.ιω ορ::ιιω,

δ: Β:::πο. :κι :ἰιι: :ιποι:πιο ιιοΕπ:ι. νιιΙ:ιιι: :Μό :οτι

οι:: χω:: ο: Μ:::::. Μ2:: 2. Μ:

ἔ:::ἱ:ω,ΒΜ πωω:ιωπι :οΠπι::ιω, δ: πι:: ω:ιοι·:ω

8:::ι:ιω, ω:: Ει:Ηι::ι::ω ορ:ι:ι:ι:ιι ω::::Διά:ι:,

πιο:: :Πε :ΜΒΜ ω:Βἰ: :ι·ι:ιιι:: , :Μωβ :πιω“ω”

ω; πιο: ορ:ι·:πιπιιι·. ()οιι:Ιικιο :ιι (.”:Ι:ΠΙ::: ι. :ιιέ?.

1. :έ Ειι:|:·. (ΜΒΜ, πιο: : Τα:: 878:: οὐκ:: ΜΜΜ::

:έ θυ:::::ι: Π:: , ν: ΜΗ:: ·υ:Ι:: ό: ΜΜΜ, μοβ::

::|ῖ:4.π έσω:: ω· ιπο Μ: μ: Ι::τέ::::: :.Π, απ:: μπω::

]ί: έσπ:::::νι::.::έ:: ρω:: έ:: κά”, ν: @σέ ·υ::|:, ώ· πιώ

::::ρἰ: , :ιιιἑω ιΒιιοι·:ι:ι:ια δ: :ο:ι:ιιΡἱί-:::ι:ἰ:: ω. › Μπι:: ώ· ::έρω:::.Ωιι:ω :ι:ρΗ::ι: Τ::έ:::.ρ[6. ω".

:Ιι:ιαιι:ι:, πιο:: πι:::Πι:επι:ι:Μι:ι·::::ω :κι ω:ιιιιω. Σ 32.8:::::: έ:.::::: ::::::::::::::Παϊ::::έθοωι :ρ::·:::::::ίβ

Επ8ο:ι:: ορο: ιιοωι:ιι!ιιιίο Δ:: 8π:πι:, :Ωω ιΙ έσω: Π::. ν::ιοπιίιπι: :Παω !ιοπιαιρΒιι: ιιιίΜΗ:::ι

ιπιθ:ιεπι::8:ιο:πωεω::, ν!ι::ιο::!ι:::ροί:Ι:Ρΐιιω: ω:τι::ι, :ιιι::πι:ωιιΒ:: ο

πι:: :οσωι>π::::ι: ι>::π><>Μ::::: Μ:: ::::Πι-_! Α:ι::ιιιω. ΑιιΒιιι:. ὲΟ:ιιιι:ιο ::Μιι&:ι. ι1:Τρ.

πω: Μι:ι·::::ω; ν: ::Ιι:ιωι::ιι: !ο:ιι: ω:ι·ι:ο, ΑιιΒιιί:.:::. :οπιτπ:Ρ:::ι2. :Βι·:8ι:οΙ::πιό:π:,πιιιΙ

οπο:: :Ω ορο: Μι:::ιΠ::: α: ΗΒ::: πωρ:πιιιιω ιπι Ι:: :ιΪ: ιπι πιοιιιι:ι: ω::ι::ίιιι: Β:::ιέ`ι Π:ιιι:ι· ΟΕ::

οιιί::ιιιιιιω Π:ἰ: 8::ίιω ιιιιΠιιω πια:::ι:ι:ι8:ιοί- π Βιιω, ν: Ι: ἰρί`: :ι:ρΙι::ι:ΗΒ. έ:$Μ.ά: Μ. π:: δ.

ει:: ω:ι·ι:ιιω ρ:ι·εθ:ιιω :ι:::ίΤ::ιιιω, Β:::πιτιι: δ:::::::::: :::Π::: έ: :::::Ιἰ:!:::::: , ν: :ποια :Ρ/ἔ: Π::

ιιι:Μΐ::::ιιιΔω Ιι!;ι:π::ι:ι: που α:: :πωιϊω. Ε:ί::ι: ι έα:: Φ::8::οβ::::::, πω: Φ:: ::ρ·:!ωιέ:: έΒέ/:::::::

Η ω: :ο. οσοι! Πω: ορ:::ι:ιι: :Η ν:Π: Βοπιιιωιιι πι:: μπω:: ω:: :καιω |ιισκέπα]:: ΡΝ:έ:::ι::2, σ:

Απιβ:ιι: δ: ιιοπωπιποιι:,::ά: Βοιιιι:ιιι: Π:ο :ι:Η:πι· :::β::::: η:: Μίκι:: ::»ι:::::κέ::::::, Ρ:·οι·β:: ::δΙ:/]ἱ

πω:: :ι: :ο οπως:: , οσοι! Α:ιε:ιιδΕ π:0ωιπι:: ' Μ: ::Φ:::έ:: ΑΡ:ΠοΙ:::: αι!::: όιί::ππιι:Ροπιιο πι:

ορ:::πι:ιι: Βοπιιιω :ι!ιο:ιιοιπι :ο: Μιά:: :ι::ιιιιι:ι ἱ πι:: :μισό πο" ::::ριι:ι:· ιι ειι::ω :ι::::ριί:ι , οιιιέ

κι:: Η:- Α:, Μινι: : πω:: Αροί:. Ν:: έ: :::έ:::::: Βιοιιιιιι:.οιιιίι πιο:: :::::ι:πι:Ρ Ρ:°ο7/::: πω: ::8:::::ι

π πω:: ::::·::::::: 86ο. Πω: ορ:::ι::::· έ:: πού:: :::ΙΙ:. :ιοί

:ιιι:ω Αιιειιίι:. :ιρρΙι:::ι: Απιε:Ιι: , :κι Λο:: : ::Βο

π Χ Επι: οσοι ορ::ι:ιπι πιοωι:ι:Ι:ιρΐο, :Π ίοΠιι: Π:ι.

Σα! :οπι::ἔι: ιι:ωο ()::πιοι. πιο: :Η :ιι:::: , :Μιά

Η:: Μ:: ορ:πι: π:: Απιε:Ιι: Βι::ι: τωεωιιιι::ι πω·

:ι :::::|β:::: έ::::::ι·, έ:::::ῇω ::::ικέ: Παπ, πο:: υπ::

::: :::ο/ϊ Μ:: :Ξ :: :Ρβ, πο:: α:: ΜΜΜ πω:: κι:: Πω::

απ:: "Μιαχω, πιώ:@Με θα: :»Μέβ::ι:, οπο:: αι::

:ι::: Π:::::/ϊ::::::::ι θσ::::/:)::ι, Π:: έο:ιαβι::: : 8: αι. 7.

Π: :οπι:!ιιόι::-β::έο έ:»ι::,/:Σ:ι: Μ:: ::::::::::ιω, πω:

:τῆι δ: πιο: Π:ι, Μ:: ιιιι::ιιω:::Βιππιιιω :ι:::ιωι- Πα:: 60707182 Μη:: , ::::η:ΜΜ :Μπα πο:: , βέ ω::

Η 78- ιι:ιι:ι·ι:Α:ι8:Ιιιω ω :ι::::ι:ιιιω πιο:ιιοπι:πι:: ιπι!- . 9:::ιωέωω βιο.

".

'

έ' . ε. . . . . . . _ . . . . . . . .
4::ἶε“ἱ?,ὶ_ πιει. που ροΠ: ππιιιιιι ίοΙι :ι::ιιπ:: , ω: !ιο:ιο :που ' :ιρ:ι!ι α: ρ:ιω:ιπι::, ρι·οιι:ιΓ::ιιιιιι :κ Γοιιιι: ::Βι::ιι

ω.Μ.:.Μ ::πο,ί::ι ρ:ιιιι::Ρ:ι:::: ::ιτωιιι 2:::ἱ:: Πιρει·πι:ι:. δ: ι νιπΠοιπ:. Ηι:ι: ΑιιΒιιί:. ω:πιπ:ιιι :ωρΙιἱι: ::ρΙἰ::πι:
η:: μα:: ·Π:ο , ω:: Η: :ίι:ιι:ορ:ιιι: ορ:ι·::ι:Η ωοάιι:: :Π- ι Ρ:οἴο:ι· Ιέα.2.έ: ·υ:::::.8::ι. :·.26. ει:: τω:: :::::έ::::

:μια :εω:πι Μιά:: :ι:Βο:ιο ορ:ι·: ιι: Πιι::ιιω :ιι·Βἱ· Π:: έ:: :::ι:::Ι:::: :::Π:β::::::::::ιι::·:::::Ρ::Ι::::Ρ:::::Μ

πω:: . οσοι! ει:: :κ:ι·:ι:ἰιιω :::::ι·ωιπι:: , πάπια· ι π::,/::::έ:::έσ, :::::::::έο, ::ι:::::::έο, έ:πέ::::::έ:Πισω;

:ι:ιπ:, :πιο ρ::ίιι:ιό::. (Επι: ιιιι:ι·ιιιιι ω). ροΠιΕ”:Π: :::/Ρ:7:Μέσ :ο:ιβ:::»:, σωσει: φ|::::: :ΙΙ:ω:::::ιπέ:: ωφ

ω:: Βιπο::ιιι: ά:ιι:ι:πι:, Μ:: ωιπιίω:ι Ε: μι:: ω:ι·ι:ι έ:: :#::?:::::ὐ::: :::::2:0:::έο: β:: ::εω ιΜί:ΜΜ.ι ΜΜΜ::

:.,·

:Ηι:ι:πι:. πω: ::έ::ΑροΒ:. :ιιοπι::: Ν:: :Η :Μω

::: Ρ:πωρ:ιι::: , πι:: Αιι8:Ιι, ωιιΙ:ὸ ωιπιιι::ιοιιιι

ω: ριιιι:ιρ:ιΙΙ:::: Πα:: σ:::::::::::: :ποσα ω: ρ::

[πωπω επ:ι:ι:ω ιιιι:ι:ιο:Π::η ιπι :ιοωιπι: ω:ιειω:, ἱπι

οοο πιοπ:πιτιο: που: πω:: 8π::ι: :ίιιι:::ίιοπι:ι.

Ν:ιι::: Βιοπἱ::ιιι· , 4::::β::έω :::::ρ:::: :ι Π:ο , ω::

ιιΜι1::Φι 00ι:Η(0ιιιι: :πω ::ι..κω ορ::::ιι:. δ:

::::::::: 8ι·::ι:ιω πωιι::ω ω::ι:ι,:μιέέ!!οι·:::::: ,ο

πιοπιιο, ο Α:ι8:Ι:: :οι::οιιιιιιιιι: πιο: ορ:π::ιι:,

Ε:: :ι:::ρπ:: ρ:ι:ί::: 8ι::ἰ:: Η::ω:: , ιπι ει·:ι:ι:ιω

πο: ::::ριίιι Ρ οι:: π:: ΒΙο:ι:ι·ι: ρ::ΠΙο , :κήπου

::::ρ::::Ρ (:οπιί::: οι:80:πι [απ. 33. Μοτιιι. απ::

2ο. “Β:::::::: :Μέ :φωσ , Π:: :β ό' :::Π:::::: . Η:ω

ί:πι:ι::ι: Αιι8:Ιι, :πιω Μ: ιιιί::ιωι:ι: ; πιο: :Μπι

ιιιιιι· οροι·:::, ρ:::ιι:πιι:ιωιιι ἐ 8::πι:, ώς:: ί:ιιιρ::

:άιν.ιιι:ωιιι·: ΑπιΒ:Ιι: :Η ορωι::πιι. είπω πω:: :ιι

:ἰ: ::ιιιά::ιι: :οπι:ιηιἰΪ::πι:ι:: ἑι 8::ι:ιδι ω: μπει::

ιιἰπἱ πι:::ίΐ: :Π , 8::κιιιιιι:ι:ι :κι σου: ω::ι:οι·ιιιιιι

ίιιρ::πι:ι:. Μ:: :κι πιο:: ρ::::πιόιιω τωιι:πι: οπο::

ι:ι::8::. Μακιω: ::Βο Π:: εποε ::Η::ιο:πι:ιιιω

ιτι:πι:ιιω Α:ιε:Ιοι·ιιω , ω: νία: ΠΠ:: :ιιιπιιι: ιππο

Μιά:: :·ιΒο:ιο Π:: ιπι Α:ι8:ιο: ·Βοιιο: :::ιιιπι::!::.

Ιω:: ::ι:ιωίι ωιΙΙιι:Α:ι8:Ιοπιιω :::ι:!ΗΤ:: , μπω::

:ιι:ι·ι:ι πι:ιι·::: πωπω: επι:: :ιάΓ:πι!.ι:::ιι:, θ:: ρο:

ί:::ω:ι:. Ν:: :ί:, ει:: Η:: μι:: :πιΒιι:ι:›:, ω: Μις::

:::ι:ι::πι:ι:: ει:: ω::ιιι: 8π:ιπΐο :ι:ιΒιι:ιιι: :και , (μι:

πω: :::Ι::ιιιΒιι: ι ιι ί:::::ιιπι: ω:: ΙΙ:ι:ιιιω πω·

::ιιιω: :μπω ι::ιπιέ)ο ι ρ:ι·ιιΒ::ιιω::ιιι::ιιιω .::πι

(πο: ρι·οω:ιιιι, τ:: Ρ:: :ιωοι·ι: 13:ιωι:::ρ:::::.

νι:ἰΒιι: 8:::ιω :πιω Ποσο :ιι·ιιι::ιο :Π:ι:ι.ιω. Οίκο

ω:: :ο:ιιιιι ροίἶ: πάει:: ω:ι·ι:οι·ιιιω πωι:::ιιω

πω: :ιπΒι::ιιιω Επι: ::8:ιι:ωιι. Μ: πιιιω:ιιιιιω μ::

έσω. 3. Π: Γ::::.

 

 

:ιρ:Η::: ρ:ρ:πιιι:ι·ι: έ: Μπιτ: :::ιωσ, 8: :ιιφι:ι &:::::::::::. έκ:: ::::|:::::: . Μ:: :β έκ:::/έ!ιω:α:. @ιπι

/ιέ::::::δ::ι::· :ι α::::: :::::::::8:::::· , ω:: :έ Μ:: Ρ::έιᾶ::

:Π :.::::::: Ρ7ι2|ίέ1].ι' , ν: έ:::::ιο ::ιβ::ορ:τ:::::· σΡ:::,

@· ::::έρ:::: :::::·:::: :έ :::::·::::::: , :κσέβρ::·κο β:::::::

:::::·:::: :έ Γ:::έ::ω:, έ:[Μ :ι::Ι::::: ::ΜΜΒ:Μέ::, σέ:

β:::.·-έ:8::::: :ρ::::Ι::::οπ:, ῇ Ρ:οβ:::. Θ: ομ:::Ζ::::ο

Ρ::::ι:::σωπο: πιοέ::: , ω: σα::!::: , β:: ::ια:ι:[4:::.

υ::::::::: :ιέΜ:::::η Θ· "Μέ έ :::::Ι::: ::βι:::::::· , ΜΒ.

:·:::::ώ ::::Ι:::::: : :Μέ σου:: έ πι::::::/έ/::Ρ:Μ7 , ώ·

έτσι:: σ:: έ:::::::, ό· ·υο!:::::έ::: !ι::»ι::::. δικ: :μια

::::::::β:::Ρτο[:δ:::/ίέ:ί::4::ι./ί::: :|2]::: έ:: |ί::::::ι μετρ

14:Μπ::::Μ ::έ:::Μ::: εαπ:: ; πιά:: ρω:: ::::::Θέα:::

Μπα:: :::::::::, μι: ·υ:Μ::: έσω έ:::::::έτ::::: , απ!

β:: ::::β:ιβι :ιοδ::: :ωΙ:::ι:::::: Μὐ:π::::.ἰρβ ::ι:::ιε:4

ω: (:οιι:Ιιιιιι: ) Μ: σ::::::έ:::::: ::::έ:::έ: ως:: πιο::

:Ι::ι:ιέ: α!:: , ν: ι:: :ο :μου Μια:: . :::::::α::ιβι: παρ

:::::::: ο· ΓΗΠΙ!!“Μ.άΝΜ"$Μβουνο»πιτ:μι::: :οίκη

::::::ι. Ε: Β:πωι:άιι: ως:: ΑιιΒιιί:. ΐ::.:::ο:: Μ.

έ:8:::::: ώ· Μ. :::θ. μέ!. :::::. @έ:νέα ι: @οΠ:: σ·

βἰιέέΜ7' Μα: :::Ι::::·:: , οι:: έθῇΜ::°:πβπ[:: :||: πω:

Ρο::/λ::::ρ::::::: , μέ” :Μια 8η:::έ έα::::: : ς: Ε::

έτσι: ομ::::::βΙ::::::: :00Ρ::°έι°ι έ:::::::· Ιέι::::::: σε

.ΑιιΒιιί:.έ:8:·::. Θ· Μ.:::·Ιυ. :πιο η. ω:ιει: ί: πρι::

::ιιι: ω:: Ο:σησ:::ι::έσ Ιωνία: Π::::, "σέ :::::::ιέ:: :::

::ρ::: :::::ι:::::: ::|:βαθ::::8::, ν: ·υ:£:::ι::η ::::::::: :::

:·:Ρ::::: μ: ·υσΙ::::έ::: :ου:::·αι:::: ρ::1ϊ:::::: . Π: :::ο

·υ:Ι:::::::, :οπι:!ιιοι:. Μ: πού:: :ρ::::::::· ; απ:: :Μαιο

·υοΙ:::::::: ώ β: ·υσί::::::::. ν: [:::ια::::::,ποθάκω ευη::

τιιι:::. Ε: ει. 2. :κι διπιιρι. :Νέα Πα:: ιπι/ία: έ:: ω::

.::::::,::Ι::::· ρ::/ὶι::, :Μέ ·ωέκ:::::::::: τ:: :::Ζωικ:,|::::::: :ψ ·υσΙ::::, ά· :ΜΜΜ ῇ::ῖ ::ο:::::έο, :ιοΠ:::::ι Ε

:Ικ:::έσ. 2:::έω:::::: ·υ:Ι::::ΜΜι β!::: :::Πα:_ , :έςβ

ρυβ::::: κέφι:: Θ/::::::: έσω:: ·υ::::::.Ωιιι πι:: ρππω::

Ρ π: 3 μπι::

(Μ: ἀιί:ιιι·ἴιι πιο: Με:: ΑιιΒιιίι:. ΗΜ.: Μ:

Η:: ωιωι:::::ω::α. ν:πιοιι νιτΙ:::,οριι: Γιιρ:ι·- ι πιοωιπιιω::ι::ιθωριι:ι::ι·,ί::ι ίοΗιω ν:::ιιι: ριιιι- :/(:"/# `

Ρ:::::::.

πισω



Ϊ°

μια:: οοιιι ορ::ι: ::ιοοι: Π:ο ν: ι::οπ:::ι·ι:ιε πο::

Με:: Ποσο ιι:οι::ιο: ιι::: :ιιιοοικι ιπ απο: οοπο

ορ::: ::ιοο:: Π:ο , ιπ οπο πιιιιι ρ:::ι:ιρ:: οι::

:κι::, οπο:: :ο ιριοκπ ροΙΪ: ίορ::π:::. οοοιι ι:: :ο

13ο, νι ποιιο ρ:άο Π: :::::ι:οι::: :τι:ω απ:: ιρικ:ι::

ροΙΤ:,ιιιιιιι ιι.ιρ::ιι:ι:οκειι: πιο:: :::::::::: ορ:::ι:ι.

π. Α: πιο:: 5 μ: Μπι·ιιπ: πω::πωπω πω:: πιο·

Κω:: Μ· πι:: ρει·πίβ , ι·:ιρ. ν:ιοιπ ιι! :ίι: ; οι::ιπ:ιο ρ::ιιιι::ι

Η:: μνο: -
ρ:::. ρ::η: οπο:: ω::ιιι, Κ. οπο: οποιοι: ξ οπο

Ι::::::ιι::::ι: :ιωριιιι: ποπ :Ι:, Μ! ρ:: Οο:ιίιιιω

ποι:::::ο: οπο: οι::::ι:ιοο: ιι::ιιοπιιοι:: , οιπρο:: ιιο: :ο , : ιοιιι οπο: ικι::ιριο.: πω: ει:: οπο·

πιω απο:: νο:: Μ! ν: π: Β::πει::ιο:ιιο. κι: Β::

π: 8: Πο. πι). πω::βι!πει·πιι:ι σ::ριπιπ :Π, αο·ο:"

οπηαι·:ισέ:ιιτ, ι:ιιι:::οε:::ιει ρκιιιοιρ:ιιι:::1, ε: ιο:

:ο πιο. ωιιιι::ρ:ιιι:ιρ:ιι::: ει:: εροιι:ιο:ιο ΞΞ:ιοκρι

ιρίοω Β::::ι:: ριιωοι::οι::π:ι ο :οπο οι. :ιρ :

ι:ΑοΒοί:. :::ριι:::ά:8:π. ό·Ιιο. πο. ενοσ. ό. Οι::

:σπάσει ωππιππ: Με:: Μάσα:: , β πο:: :ίεάψ: οι·πεισπ:

πιππω: μια! οπο:ποάο ψ:: π.: :απο :::ιω, πι

1;ρ,-.::$Φ:8:·::επ , οπο π:Πο9:::: ::::ριππ:Ρ οιιωπιιώ

:/Μ πω:: ι·ιά:ιεπιπι· , π:/ιρι·ιπι ιΙ!::έν·ι::κι::: άσκοπ

:ιο·Ρ ιοο:ιι:: π.: ίσοι:: πρωι] που: οι: ρ·τισσΠι/|οπ::οριτ

ΜΜΜ.: οπο, ω.: :Ροκ :4ιιι:πάικ: πο:: οπιι::::οπ:ι

@πιο :αιωνα π!ιοιιιά .ε πω: πομπο:: .ι ποι::::π::ιρ

π:: οι:: πι, ιιι πω:: οωπ:ω οοιι:ω :οοι::ι:ιο:ι:ω

ο: οι::ι:ο, ποπ ω:ιι:οω ::ικι:ιικι: , :ιωιιιωι::. Η::

ιοι:ι:: οπο:: οπο:: ιι: πω:: ρ:: ιροοε ιιο::οο:

πιο. ν: ρ:: ::οι:ι:ι :ι:ι:ι:οοι:::ω ρ:::ιι::ι, δ: οπο: απ'

:απο ποπ: ιπ::Βιο οποιο οπο: ω:: οωπιοι:ει:ικι:

πιο: ο:πιιο::ιι:ιη ρ:::ιι:ιιωο:ι δ: οπο:: ι:οοκιπ:ι

ιορ::π::.οο:: ι::ο::: ρο:ι:ιΠ:ωο:ρ::8:::ιιιω, ν:

οποίοι:: ρ:ιιιι:ιρ. 8: ιιο::οκιι πο. ν: Μπι:: ρριπ:ι

ρει:ιπ δ: ΐ::οιι::::ι:ιω: ιι: :ιο:::ι:::π ιο:ι::ιι πο::

":7::πω ·:ιι:οο:: Ποιο νο::ιο: :ο ρο::ιι:ιο: οπο: ::ιιιιιιι,

Μ· @Μι οι:: ποπ π::::Πιπικι:ιο,ί::ι ιιιιει::ιι:ιο δ: ιο:ιιι:ιιιιο,

"Μ" ιιο::οι:: πο. ρ::::::ο Ρ:ο:ορει::ιιιιΐπ::ιιπ::ρω δ:

:ι:οιιιι:ι:οω πιει: ει: ρι·οπ:ιοκι:: :ι ορ::: πρ::

:ι::. απο: οπο: ω:κι:ο:ι:ι: σοι:: π:: νιιι:: Απ::

ποιο: ρο:ο:κι: ιιο::ι:::ι πο. :Π::::ιοι:ω π:ι:ι::ο οπ

:::ιιιπ:: ρ:ορ:ι:::::::ι: ::::ιιιΒιι::: (ποιοι: .π.:ι&ο:

ωπ:αι ρι·ορ:ιι:: πω:: οποιοι:: οπο:: π::

8:::ιι:οιι:ιοι κι:οιιιο: ίι:,8: ιιι::ιι::ιι:ιο:8:::ιοΑπ:

ι _ :οιι:ιιιι οο:ιιιιο::ι:ι:: ::οι:.ρ:::ι::ι:ο ιιιιι:οι::::κτι

::ιο:::ο: :οοο:::: πο:: πω:: , ιρίι ρ:: π:: ι:::ιιι::

ροκικιο:ιο οοποω ιιοκι:::ι:::: ικπρι·ιω:π:ιο οπλο:

::οιι:οριι:::κιιιιι ιι: οποιο:: :::ι:6::οιι: οκιιμ:ι::.·

αο::: , πιο ρ:: ρ:::::::οι:: Αι:: ρ::ι::ιιι: ι::::ι:ιι,

::::::-.ιιι: οπο ιιειο:κ: ροιοιίι:ωο: ρ:: Β:::ι:ι:: ο:ιΒιιιι:, δ:

πω:: ο· ιπ::8:ι::::ι::ι ιι::ι::ιι:σο ιριο ποοιε :οωιποπι:οπ

2?,;::'ὐ°ἑ οπο: οοι: ::ιι:::ι: οπο: :μπώ πο:: ρ:κιι: ιιο::ιικ::

:ι:οι:.ω ο . 6.:: ο .:ι: κ:: ρ::ι::οπ:ι:::κι::, πο
Ρ _ δ” Η _ ο

ρ:: 8:::ι:ιω απο: ::οριοιιο::ι::ι Μ:: :οπο πιο::

ροΠοι::ι::, νιι: 8:ιι:ια ::ι:ιω :οριοιιο:ι: .:οιι:$ιο

οι::::::ι ::::::ιιιιιοι ιπ ρο::ίι::: ::οιι:ι::ιο ιο::ι

πιοι:ι·ιι:::ι:ω οσο πο:: ::ροοιι:: οπο Και:: , δ: Μ·

:πω οπο:: ιι:::Βιο :ι::ο::ι: ρ::Αιιιι::ι. κι:: ρη

ιο:ιι::: κιιοπι::::ι οποια, απο: :ο ρο::π:ι:ω ιι:

:::::ιιιι::: πιο:: οοοεικι Γρ::ι:ω :&ο:,ποπ νι:ικ::ο

οι.ιο:κι ::::::ιιιοω: Μ:: :πιω πο:: :ο ιπι:ιιο: Β::

ιι::,οι:π ποπ :Η ιιο:::,ιι:: :ιοιπιπ:ι πω:: (α: ίο

ο νοιιι::ιε οπο:: ιιο::::, :ιοι:: :ιοωιπιι::π ιι:ι πω:

:ο πιο:: πο:: οι: πι:: :πω πιο. Νοκ: :πιω
Ρ Ρ ο Β Β

πω:: οι:: ::οκιιιι:ιο , ο νοΙοπ::ι: ποπ:: ν: :ιοι::ιιι:

:::ιι: οι:ιι::ιπ:οω,8: ποπ :τι:ω οοιιιι οι:: Μ: οι:

::ιι:::π , οκιο:ι Μ: ροίΙι: :ο::: ν: :ιοι::ιπ: :ο ιι:

::ι·ι::ι:ι::ιιπι ιιι::ριι:ι::: :ιο:οε κι::ιι::ι: ποπ πιο οπο:

8:::ιέι :ο ρ:: νικ:: οποια ν: κιοκι:ιο: α:: ::::::ι:ιιιι:

:ιο:: :&ο:: οοπι :::ρ:::ι:: . δια:: :οικω πω: οπο::

:::::κωικι:ι:ι :Μπι οι:ο::ι νο; ::ι:::ι:ιιιω ιι νοιοιι

:::: ν:ο:ο::ι:κει:ιιιιι:ω:ι:κπ:ιι:ι:ι::8::ιέι:ο: οπο:

:Ο

1):7!7. Χ ΧΧ ν. Β:ΜΜΜ .::-:::: Κ

:ιο ::ιο:: οοο::ι :πιο ::ι::::ικιιιω επ::πωπι :ι:- πιο:: :πιο

ω. ν: ιι:ιο::: ::ιιοιι:ω κπ::ι:ι. απο:: :οικω ι:ι-Μ:.φω

ιο:ιοίι ιι::ι: ιι οιιι::ιιι:ιοπιιι: ρ:: :ιοε Κ::ι:ωρ:ιο

κι:ω ποπ ρο:οκιΤ: ρ::::ι 8:::ιιιι:: . ω: οι:: π:::ι`

ιι::: ιιο::οι:: ::οι:. δ: :ο :ο ρ:ορι·ι:ο: πω:: απο·

ιι:ο: :οιι::. Μοιιο: :πιω οι:: ::ρι:κι:ιι :κι ρι·::ωιοπ:

οι:: ι::::ι:ο ποπ :ο ::οιιιι:πι:πε οποτε: :::ιοιι:ιι,

π:οο: :ο ιριιι:: :ιιοπι::ι::,π:οο: ω: ορ:ιοπ:;ω:ι::ι

ω:::ιιι:: κ::ο:ιι:: :οκι::ιιι:π:ιι ωπιιιοιιιπ::π :Ποι

π:: οποιο :πω Ιιο:ι·ο ιιι·οι:. ποπ πιο, ο ιριι:ω οι:

α:: ν:ιιωο: ο:: ΑοΒοί:. Μ. π. οπο. :.. π:: εεωμω. ν:

ιο88::ο πρ. ::.8 .|ιπ:,ώ· πιαπ:.2.2.ά 6 1 .Με πιο: ά:7Ι:.

26. ή· 27.!ιπ:. · " -

Α:: ι. ::::οπ:ι:: οπο. πιο. οι:: : Ριιοιο νι::ο:

::::κιι:ι:ι 8:::ι:ι::: , ποπ ν: πιο:: ::::ιοι::: οω::::

:ι:, ν: ιρΙ: ιιιιοι ::ι::ι:ο:. ω: ν: ιιι:ιι:::, :::ιι::κπ 8:

ρ:ιπ:ιριοο: πιο:: :::::::ι:ιι , οπο: :ίι:ιοιιι:ιο οποι

:ο:Ιι:, οπο: οσοι: ωιι€ωι ; οι:: Δ: :απο ΑΦΜ.

να:: οπο: οι::ι:ιω ρ:ο 8:::::,ΙιΙ:.ά:8ι·π.6· ΙιΙ:.Μυ.

:πρ.8._|ι`π:. Δ:ι ::οπιι:ι::. ::οπ:::ιο, ποπ :οιι:ο: πιο..

:οι ρ:::ι:::ι:ω κι:::::ι ωοι·::κπ , π: προ:: ιιιίιο:οω

νι:εω αι::ιι:κπ οι:: :πιω ι::::::ι:ο: ωο:::ι:: , πο::

::κι:ι:κ:: :οπ:ιιειι:, Μ! επ:: :τοπ:ιιοποπ:, οοι: ποι

οι ραπ: οι ι:οιιιιιοκι: ρ:::ι:ιι:ο , οι:: :οπ:::ι Β:οω.

Ν:επ , :::::ι::ι ιοι:ι:ιοω πο:: :οπ:ιιοπιι κ:::::ι·ι νι

::ιωα:::ι:πω. π. ιο::ιιιο: ό: ::οκι:ιιοι:ι:::: ορ::οο: :οι ι

οι:ο::: ιιιι::ι:ιοπ:ω,ι::οιι:ι ι:οι οο:κι: ::ιι::οι:: Αρο

::οιο: ::οι:ιρ:ι::: ρ:Πιοκ:::: οι:ιο: ::ιι:ρο:ι: οπο: οι:

:ο:ῖι πω:: , ν: :οπιι:: :κ ποκι:ιπ: :::προτι:, οπο

ν:ι:ι:: : ποπ οοο::ι ιπ::ιπι::::ι:: ν::ιο:ι: ποιοι:

ιι:οι, ο: οπο ο. πι: οπο:: ο.. πω:: Μο:ικοιί Εορτο

: ι· .

Δ@πιοποπ

ὶοιππιβ-·

από:

βιο: π: π::Μ:ΜΜ:ΜΜΕ : :9° Μ:: ωι...ω...:. Μ::

( νικι:ιι::: οο ::ωρο:ι: ο::οι:::::ιπ ) βιο:: ωσπου::

π: |ι:Ηιωι:α:: "οποιοι πο:: :οποία ορωιιιιι·ιπ πο·

Μ. 3. Αιιιοω: ιπ::Πιο: ο: :ιιιοοο Β::ικιιι Βιο:ιο, ·°“›'·

οι::ω Πιο:: νο:: ιιι::ιιιι::ειω :οπκιιοπιι:::ο: ο::

:ι:οιοι:: :οο:::!ι:ο::::ι: , πω: ω:οιο:ιεθοιιι:ι.

Α:: ο. Με. :οκιι:ο. ποιοι:: ρ:οο. οπο: :κι :οιι:ιι· Η Ο

8κιι::::ω :::::ι:ι π:: ρ:οι:ιιοω , ποπ :τι ιι:::ίΤ::ιπ

:οποια ιι:::: ι:::::ιι::ω 8: ρ::ιπι:ιπ::ω,ι:ιι ίοίοι:ι:

ποι::ιι::ι: ν:ιο:ι: :ο ρπ:ο:ιιιι::.

ΒΕΟΤΙΟ Π.

.2Μ:οπ::ο:ίοπ:: πω:: :::ρπι·:: ορ:Μπ:::.

Μ.:ΚΜ:: :ο:ι:ιι:ιο :ο :πιπιπ ιιιι:ππ. Μ::ι:οι::
:.:.ιππω

.:ι. ιιιι:ι:ο: π:: προ: πιιιι:πω ιι: οοπο::ι::

ο: οοί:οι:ιοι:: :ιι:::ικ::, :ρο:ι οο:ω π: :ιιοποι:: κ::

ωκιπ::::ιοπ:; πρωι:: οι: ::ιιοι:: ω::ι:ι. Ν:οοι:

:οικω πρι:: :Π: :ιιοποι:: ::ιποκι::::ιοπ::ι:::ιο:,

πιο οι ιι πι: :ιι::ι:οω ιι: οοι:οοι::::: ιριικι:::ι:ι::

::ι::ι:οι:: Η: ορο: ιιο:::ιιι:::ιι:ιρ:πιο::η 8:οι:οι:

π:::Π::ιο π: , ιι:οο::: π:: :ιιοποω ::κι:οιι:::ι:ιο

κι: :ιι::ιο:. Οοιιο:ω. οι ποιοι:: :::κιι::οι· ::ιΒιιιιω

::ιπο:ι:::ι:ιοπ: :ι:::ιο:, οι:ο:ι νοιιιιι:ιι:: ορ:::ιπ:ι:ι

ιιιι-:8εω: ιπ :ιι:::ιιι: οοι:οοιοι::; ιι οι. :ι::::ιΤο:ι::

κι:ο:: οι: προ: ιι::ι , ποπ πιο: ι::ιιι-::ο: που:: π:

οοι:οιιικιω οι:::ιι:: , ρ:ορ:ιι νοιοι::::: ορ::οπ:ιε,

οποιο οπο:: ιι:::ιιι::::. πω:: :ιοκ:κπ ος:ιιο::::ιέ

πι: :&ιιιιιι:, δ:: ποπ:ιιο:ιιω ρο:::ι:ι:ιιι:: κτι::ι:ι:ο:

.ιι. :ι::π Π: προ: ιπ :ιι:::ιο: οοΒοοιοο: ::ιο::-ιω

ρ:ιιιι:ω ιι: α6:ι:·:Π:ο:ι:ιιι::: :66ι:::. Φ:|:ρι·ορ:::

Η:: ::οιι:ιι:ιο π: ω:: :ι:::ιΤ::ι: ορ::ι οι::ι

:ο:ιο: ν: ρ:: ιιοιι:ω ρο::ιιιιοιιπ ροΠι: :ο ::ι::::.Ε:

ο .π. ποπ ::ροοιι::,Β:οω ικ:::ω ειο:οικ:ι,ν:ι πω.:

ιιοποο: ::ιοο::: ::::ικι::: , ιι:ιο:π:ι ιιιι:ιο ν::ι πιει::

ρ::ι.:&ιοκι:ο: κι:ιο::ι:κ:ι , :Με ::ιο::π :ιοιι::ιο πο::

ιι:ιο:οι: :::ιοπ:ω ρ:::ωιι π:: οι::::::ιι:, π:: ρο:·π

:ιοπ:ι:ιοπι:: Η: οσοι:: πω:ι.ι: 3.ά:/ι.:8.5. πο::
κ ό” Μ::

σ.



ο:: ΧΧΧ:: 1:..:::: .:::::: ο
ο::

Η:!!:οψη:οά ΙΜΣ” :ΙΤ:::ο:::. ο::::: :άσε Μ· :- πι:: :ι.:::::::σ: σ: ::ο::οσ: :::Γο!σ:: ::οΙΤ:: σ: αυτ·

2ΠΡω Μ_·:σ::Ι:ε 8:.ο:ο:Π:::οε μα: :ίΤ: :::::::ο::οε:ρσσ σ:Βοον:::σ:α:::ο:ο: ρι·οι:::::::,ν:Ι ρ:::έ1σεο:ο·

::::::: «α. Π:σα:. Ηιο: :σο σ: ::::οο:::άσ::::::::: ο::::Π':::: ::Ισ:: ::ο:σ::: ::οοοε , ν:Ι ::::ο: ο:: ίσρ::ο::σ::Η

::0:ΜΜ- :Η :ο :::::::σσ:;:στ:: σο: :εἴ ο:οσ::: ::!σ::·: :ᾶσ:

Ι:: ::::::::ε; :άσε .ο. νο!σο::::: ο::::Π::::: :::αίσρ- ν

ί

Ροπή: :ό:σ::: :ο::!Ι:θ:σ:.@:: ο: ω:: ::::::::. £::_β·:ὶ.

ι Ἀπὸ" 8::σσά:, οι ::οο:::: :::ο:·:Ι::. Ι:::::Ι:::: .ο. οι::

,,;°,.“._ σ:ο::::::: οποσ:: :Β:ο ::οσ::::::::. Οοο: ι·:ο:σ·

:::::::::σ: οσο:: :ο οοί:::στο ο!:ί:οσ:σ:ο ::::ρ:οΐσο:

::Ι::::: ::::σεο:: :σ::ο: . Π:ο ρΙ::::: :ᾶσσ: σ::

Ισο:: σο: .ο. Μ:: :άσ ::οι::::::::ο::ο :Πσ::: :ομο

:::::::: Π:σε:σσ:: ο:οσ::: ::::::: τ:: ::::::, :ο :Ρίο

:ο:::·: ::οί:σΙ:ο:,ο::: ροκ:: :ᾶσ :οση:::::ο::8 :Ρ

4ΜΜ ω· :::οϊ.::::,οσο:: ποσοι:: :Ω.Ε::::::: :::ἱο :::·ο!:::,οοο

:ί'5: οσο: Π:σ:::, ::ισσο::::::&σ::: :ο:Μΐ:::ο:::::;ο:

π""""πω οι:: οσο:: :σσ::::: 8: :::ρ:οσ::: ν::::8οσ::: ρ:ο:

12:..-! ::::ο, :στο οσΠ:ο: :ο Γ: σ:οι·:Ι:::: Βοο:::::::: Ι::

:::::. Εἰ: ::οο::: Μο):·ο.έπ :.ά:.Π.:7.οκ.:1ΐο: , σο..

:·:ο::::: , ::οίΤ: Π:::::: σ: ρο::ο::: :::!ο!σ:: :ο εω

οπο :::::ρ:::: ::Ι:ΐρο:::::ο::::: ο:: ::Ι:ί:::::α::::::

~` _ ν: ορσ: ::::ο:ο:ισο:.

3$,ι:.· . Τ::·:::, :Π Και:: μι:: ν:::οι·::. [.::::.ο. οσο::

Ρ",”ω.",_ τ:: Ποο: ::ο:σο::::: Ι:|:::οε :άσε σ:::ο:σ::: , :ο

,:._ :::Πσε ο!::Γ:οσ:σι:: :::::ισ::ο: , οσο: ::: ο::σ:: τ::

οσο: Μ:: :ο ::::οο:::: :::::::: :Ηθη :ο ρι·οί:ο:: ::

::::ο ο:ἀἱο::ἱοο: :ο ::::οο:σ: σ::::::::οσ:::::::

:στο Ρο:: ν:::ο:::. Β:::ο ::οο8:σ:ο::::ο::::: οπο·

:::ο::: Ι):σε οσο τω:: ::οσι::: ν: ::οοο::Β:: σο,

:σε:Ι:ο :::ΐοσ:8::::: :::::::σ:Ι: :Ι::::οε.

Με:ω:::: δευτ:: : :ΜΚ :79.2.5.ά: 2.ο:·.0:!πιπ:.

οκ.:.ρ°.ΠΙο: , Εσύ:: ο::.:.α7£.2.σσπ:ἰ.:./ἱί:)·το οι:..·:.

Θοίπ::Ι μ.:.οπ.2.ιν:::. π .ά μ.: ό: οι:.3.απ.3 .ω:.

2.0' ο :.άψ.27 .οσ.·υσ.οτ:.;.άοθ.:.0:. οσ: ρσ::ο:,

οΡ::: ::οί::: :ο οπο: ::α: ω:: ::: οπο:: τ:: , ί:ά

:::Ι:8: δ: ο::::ο:οοο: Π:: σώσε:: :οο:::Βο::::::::

:ο ΒΙο::::::: δικων:: Μ. ::ι.ά: απο:: πρ. ιο.. οοο

οοσ::::: :::::άσε ο::σ:·.:Ι:: ::οο:Β:οε, σα: ο:: :&:ἰ:

σο:: :·ο::. :ο ίρ::::!: :σ:::Ι:ο Π:: :Ι::::ο: : νι:::ιο:

Ρ0ἴ48:ῇ ο: ισα!.17.:Μ:.:.Ι/2.ά:::ιβώ:.ο.:.:ο::::::

ί)::::.1:2: ::ι.114. απ. ο δ. α. :Ποιο ρωΙ::::::: οσ

:::::,::: :::::ο Αοε:!ο:. δ: :::ο:ο-:::::ο::: ό: :οσ

::ίε:::: ει:: ρ:οσ:::σ:Π: ::::ο::ο: οι·::::::: 8: ωο

:::Φ Ρ:: :άσε Γσ::::ο::. σο: :σ:::Ι:::::::: Β::::::

:Ι::::οε. Γσσ::::::. :άσε :ο :σ::Ι:ο Π:σ:ο:: επεσε

:Ιἰ:::: ::::::ο: ρ:ορο:·::οο:ο: ω:: οπο: Ι::::::σ:Π

δ: 8:ο:ϋ:; δ: :Πσο::: ::ο::ί: Β:σε: ::::ίοί:::ίι::

Με: δ: ::::::ο:::οο: ίσ:η:Ι::: :::Βο:::::::: ::::Γοο::

ο::::::::, οσ:ο: :τ οπο: :::::::σ:!: Μο:: :::::σ::.

Ι) : :ο απο κήπο :.:.άιο:.:.16.:·ορ. ι .8::. ο::

σ: ρο::::::: :::(ο!σ:: ::οΙΤ: :::::σ::::: :::ΐοσ: οπο::

:οσ:::εσ:Β::ο:: ορ::: :ο οβί-:οσ:σσ: 1πω:::::::

::, ό: ::οο:ΗΒοο ν:::::: :::::ο::::, :σ: οσο:::σοοσ:

:σσικσρ::ο::. :ἱοοοο: ρ:ο:::::::ἱ.?σοὁ:σ:.:::::ὶ

$ύ.

:. Η

οφ:::Α

βο::ΜΜ

ί:: ::::::: ν: ν::Ι:: οοΙ::: :ο ο:ο:::::::οσ::οσ:ο- :σ::::!: :οοο:οοοοσο:ο:Ισσ::. 8::οσ:Π::::ο: ν:

1::::: : σε:: :οοί:οσσ::ΒΙο::: :::Τ:: ::::ο σ::::οι::. Μο: οσο: :::::ο::ο , ί:σ 00ο:::8:::::::::: :κ Γ: , δ:

Ό::::,::::·: ·υο:ισ::·::·,ν::::Ισὰ::ἐ(Π::ὶΙὶσ:ο:οσἱοοο :::::::::::: σο:: ::::::ο::::: 8: :::αο:::ο::ο:: ν: σ:

οπο:: Μ:: :οσ::::::::οίοι·, :·:::οο: :::::::σάϊο::, 8:::σ::: ::::ι::::ο::. Π:Γ:ᾶσ :οο::::. :.οσ!!σορσ:, σ”Μ[Μ,

°οσ:::: :τουσ :οί::ο:: :οι:::::::ο:::: ΜΒΜ: . Ε::

:::::::: ν:::ο: , ::::οο: :::Π::::Ι:::::: :ο:ο:: 8: :ο:::ο+

:·::. Φωτ:: σο: οπο:: Ό:ῇκ::. :.2.άοΙ:.: :6.::Ι:.4..

::σ::οε, σποτ:: ν:: οσο ό:: ο: !:8:8: :::οο:ΠΒοο:

·:::σ:ο:, (α: :ο ο::σ:: ω:: ::::::οοσ::::οσοσ ρ:ο

· ο:: σ:: οσ::ί:. :ο ο:::·:ισσ: :::ο:!::: :::::ε:, 8::::ο

::::Π:οο: τω; :ο :ο Μ: οπο:: Μ, ε:: οσο ίοί::ι.

Φο:: ::οοι::::ο :ο :::::·::σ:::::: :οο::: οο ::·

οσ:::::, οι ω:: 8::::ο. Γσοι:5..σ:::::σσ: : :σο

ὸἰ8οο :σ:ρο:::: :οο:ΗΒοί:::::::' ν:Ιοτ:: :ο στε

::::σ::: : :: σο: ψ:: οπο: ::::::::::Ι: πω:: ::::::ο:

::::::: σοῦ:: :οοό:Βο::::::::: ν:Ιο:·:: :ο ·18:ο::::::.

Μ:οο: :::οΕ:.Ο::σε .ο. απ: Π:::σσ: οπο: Βάσω,

|ἱ:ὲ: ν:::σσε οπο: :σ:::Ι::ο::ε, 8: :ο :ο:::::: ίσο::

::::σ:·:Ι: , ::οσ: :ά:ό :κ σ:: μι:: :::ο::ο:::οο:ο:

:Ποσ:α: :::::::: οσο: Ι::::::. ΐσ::::ο::. οσ::::σ::σ

:Η :ᾶσε :οσ::::: , :::::::: ἔι Ρ:·ο::ο::ἱοο: :ο οπο·

Με:: σ: :οο:!:Βοο ::οσ:ί::: : οσο:: :::!;::: :ίΤ: ορσ:

Β:::σ::: :::::σ:::ο::, ν: :ο :::οσ:::σ: :ὰ ρ:::::::σα:

:::::::::: ::Η:ο:οόσο:: ν: :σ::ο: ο::ΐ:οσ:σσ: στ::
::ρ:σσ: ::τω:::::ο:: , ίσρ::ο::::: ::::::: ::::ίοο::::,Δ :

οσ: οι:: οΕ:::οσ:σο: ::Ι::::::στ, :::::::σ:. @σε οι·

:ιο :::ο:::: σ: σ:::ἰ:ο :οο:::Βοο οσο:: , δ: εσἰσβ

::σοοσ: όοι:::σ::::ο::σι·.ν:Ι :::::::::ο:: :::Βσε.

·()οοθ:σ:. π. ::::::::σσ: :Η ι:::::::::σι:: , :οο:Π8

οσο: κοπο: ::ο:ο:: ::Βο οσο ::ο::Ω, ΓΔΜ:: :0:::::·

:σ::Ι::::·,οσ::: :ο :ΠΕ σ:::·Ι:σ::: :οοι::8οσω σε:::::::

Β:ο:::. Ρο:ο: .ο. :::::ο::ο::σ:Π: ::::σ:::οο:ο: 8:ο

::ο απτο:: 8: ::ρσΒο::, :::::::: :οοο::σι·:Ι:::ι· , ε:

Χ11:1::30ο:::Βο:::8 :ο 8:ο::::::, δ: Ρ::σ:::οο:8:οΗα.

α. ΟΙο::: ::::ο: :Η :::::::::::: ΒΙ:οι·σ::: σο, ν:

1Ρ::::: :::ο::::ο:ϊε: ΙΏ:ο:.8. Ε: ΠΙ: Θ·Ι:οπάα:::::

με:: :στ:::: , ν: οσο ::::σ::σε ΕΙ::::οι:: Ε: :ομοσ

::2::::::::: Ρ::::::όορ::ο::::::Βο ::::ρΙ::::,ν:::::

Ι::οε :ο :::::::::ί:: ο ἰΒοσ5 Έκτο: ΒΙο::έι. Ιὸ:ὸ οι::

:::: :άσε Γσρ::ο::. οι:: :ο :::α:::ο:·: 8:·::::::: :::::·

:::::σο:, :ο::Ισο:οσο οοο::ἱ:ἰοο:ι:: .`ίσο:::ο:στο

:::::οι:8:σο :ο::::ο:ή. ·

Β:ἱἰἱ:σΙ::: οι Μ: :©0157 ν:: Αοε:Ισε :ο-::σ::ο:

1 6.

ο. 8:.:::::

οπο.

ϊ):

- ο.

χο.

:ο:σρΙ::: Ι -

ἰΪβ:ΙΟΙ. Ι: Η

ο

::::::: :σ::::::: οπο: ::::σ:Ι:: :ΓσΒ::θ:ο σο:8::::: ΜΜΜ:

σ:Ι:::σ:Ι: :Ι::::σ::: , :Η οοσ:Πε ν:!ο::: ω:: ν:::::::: :οπϋχυ6

]:::::ί:::, οσο: Η:: :ο ΐσ:::·:ο:ο οποσ ἴσρ::ο::σ::Ιἰ- “ΡΙ··ε

:Με :άσ:Ηε , οσο: πω:: :ο Παπ:: σ:: :::οάσσ:

:ᾶσε σο:: :ο σο:: :οτσ:οι:οσ:: :Ποσ: :ο ποσο:

:::$σ:::: ορ::::ἰοοἰε ΐσρ:::::: :όσ:σοι::::ο, οσ:σ:

Π:σε ::·:::σο: :::::::::Ι::οοΐ:::: ::::::ί:. Κ:ίἱοσἰ

:άσε ίσρ::ο::.::σ σο: :ο σ::!:::: Γσρ::·ο::. οσ:: ::

σ:::: σο:: ::::::8::ο: Πωσ: :ο Β:::Γο,6: ρ:: ::::::!σσ:

:άσε ρ:: τ: , οσο ίσο: σ: ':ο:::ο:ίσ::::ιτ:ο οι·:!:ο:

οσο: ν:Ποο: :ο:σ::ἱσ:Β:ἱ: πο:: σο: :οοά:εο:ί::

::ο:σ::8::::: Ι::::::σ:Ι:,οι::: οι :ο Γσρ:::::ο ω::

ο: Γσ::::ο::σι·:Ι:::::: :::Ι:::σ:Ισ,οοο ::ο:::·σο:::: Γ:

Ι::::::: αοσ:::::::σ: ν:Ιο:·:: :στο ::ο:ο ρ::ο:ἱο:

Β:ί::::σ :οο::::. ε. οσΠσ::: ορο: :ο :σ::Ι:ο 8:::ἱο

::!σ:Πε ::::::σ:::,:::::::ί: σ::ο :ο:::::: ο:ο:ο: :σ:::

:Ποσο άσσο ί::::::::::. οσ:: σο:: :Η : ρ:::::ο: ωο

::: 8: οπο: Π:ο :ο ο:`ὁ:ο: :ο Βο:::: Ισρ::ο::.::ο<:

Μ: ::.::::::: :οοσ:Βο:::::σ: ν: ορο: :ο:::: :ρσ:!

:ι::::σ:::. Ν:: Η:: :οο:::::οο:: ::ΡΡι::η:::.:.::

:::::::ΐ::: σο: δ: νοΙσο:::: Β::; :σσ: σο: :ΒΕ-Μ “ω”.

ᾶσε ίοο:::::: ο::::::; Ποστ ο:: ::::ο::ρ: :::::: ρο-;Μ

σ:: ό ν: ::::::::::::: ::σ::::σε :::::::: ν:Ιο::::: ::8:ι:

τ:: , ν:: ::::·::. νο::: οσ:ο:!ο Με:: ν:Ιο::::: οπο:

:::2 : σο:: :::::::: ::·Ι::::::: ί: οοοσ:Βο:::: : οσα:::::

ω: ΐ:::οσό:Βο: οι:: οι: Π:: ::ο:::::: :::::ί::::::: , ν:

:::::ο:η:::::::::σσΒΙ:οσοποοο::ω σο: :οοι:ο:: οι::

οπο:: :ο απο:: οοιο:::σ::::οο::::: Πω:::::::::ο

:Ισ :ο ν::::::·2:::ο::::. οσοά-:::[: οι:: ρ:οπο:ο :Πει

οσο: :οσο ή:: οσο ::Η:::ην: ω:: :οσο ::οο:::Βοσσ:

σο:: Μο:: ::::ρ::: :ο :::α::::σ::: , οσο:: :ΧΩ

:.:1:Ρ:::::τω::Βοοωοοο :ί::. · ν ' ' ` ·

Β:α:·.:::::::οΐ::: νο:σο::: Β:ἱ·ΐ::::: οστά:: ν:: ι μ

οσα! α:: :::Βοσιο σο:: :ί::::::Βοσω Μ:: οσο σον:: ΜΜ-.

Π:: , στ:: :::ο:::::::::· μ::·π::οο:::::::::οο:ο: ο: α:

::ἱοἴ::: νοΙσο::::Β:: :::::::::ο:::: θα:: .ο. Ρο.

τ:&. ν: ::οοσσ:, οσο:::: τ: :::Βοσο: οοο :Η , :ΗΒ

::σι:: Η:: 8: ρ!σ:·:: :Π:ο:::σ: , ν:: σο:: ίοΙο :::::Ιο,

οσο:: έ: Πο ι:οσ::σ:. Κ:ο:. ο:8. :ιϊωΡ. Ν:: :Ω Πύ·

ΕΠί

Μ. ο .

Ι::[:4:ρ!είψ



ε::

Χ

ΙΜ:: ΧΧΧ7: Π: ΜΜΜ. .Σ'εε"ιΨυ ί λ

Μ" ή Π” ρ:: :::ἰο δοπἰ:οοοδ :πιο ί:: ορο: :ίοπ:ο:ιε,ν:ίο- ί:ίεοπ: ε:ρο: ρε: :::ο::Ιε:π εοπἰοπᾶἰοπε::: ::::πε:

"ω όσοι

ό: :πει·ι:ι.

Χε:εειμεο

παμπ».

π.

ε. :::βε.

ως.

έβι·πει::::

Ρειςδ. ε.

:.6.

η.

Μει·ι:ιε

(ΜΗ/Ι: πο::

[Με ειπε/

βεί:: :επιδ

π: π:: :ει:

νέ::επι ό:

:σοιἰιεπω

ι8.

$9.

?είπω Μ·

ε:: ε:: Τει

δεν”.

με.

Ματιά:

'ΕΠΟ.

:εο: δε εΠεπέ:::εο: :εειρι: λ ρε:ίοπδ :ίοπ:π:ίε: νο

::.·: εμε: πρ: διεπιο:, εὸ είοπο:π ο:ο::ίι:ε: εί:ρπιοε.

_Με:ι:οιο νε:ο, :οπι ί:: οροε ο:ε:επ:ἰε, ίοοιο ν:ίο

πο: ποπ :εειρι: ὁ ρε:ίοπ: :εεερ::π:ε , Μ! :ο οί::

:επ:ε.Υπόε θεο: δοοοο: απο:: :ιεειρε:ε ν:ίο:ε:::

ὰ δοπ::::ιο, ία: δ οοπ:π:ε,ι:: πεοοι: οιε:ιτο::: ::

Ιο:εο: :::ειρε:ε ε: :ε::ιοοεπ:ε:ίε:ί ὁ ιοε:επ:επ:: .π.

ίε ί::Ι:ε:ιοε:ι:οιο :ο :ε:ποοεπ:εοι,ίιεο: :Ιοποο: :ο

δοπ::::ιο:ο. Εκο:: ρ::ε: :ο πω. :Η::οο: ί-επ:.

ΑΙ:ε:: είιίπε.οί::ε π: : :ο απο:: :::ο:: πεεείί::ε

ι·ι:εοπό:::ο δε, ίιπε πο: ιπε:ι:: ποθ:: εκ 8:::::

ρ:οί-εό:: ποπ είίεο: εοπόι8πε ιπε:ἱ:ο:ἱ: αιε:πα

νι:::. Αίδ:ι:::π: !/εεεάεΙ:Πιβε.εκ. ε.:ά 3. ει·ειι:::.

δε ω; ρ:::ίε::ιο: πο: όοεεπ:, ορει·: ιοί:ο:οο: ποπ

είίεεοποιοπ: νι:: α:ει·π:, πιο ε:: :εεερ:::ιοπε οι·

οιπ ακα/δεσ:: 1 . α. δή: Με. ανν: ό' ΤεεωΝψ:/:

δ άΙῇ:. εδώ. ι. πεε:π: νΠοπ: ν:ίο:εο: :εε:είεε:ε

π:ε:ιιιε ποίί::ιε ε: :οε:ι:ιε ει:π::: :ο είο:::π: :::ο

π:ε:επε!ειι::. οπο:: :οε:::ε (ΜΜΜ ίοπ: ωο:ί:ο: πε·

::είί:::: :ο ίορρίεπόοο: :ίιοοε:ο ε!είεάο:ο :ο οκ·

πο: ποί::ιε : ία! ίπ :::ε:ι:ιε ιοί:ο:οο: :ο Βίο:::ιο:

ρ:οο:ε:εοό:::: ποΠοε ίορρίεπ:ίοε είε :ίείεθ:οε ,

εοφ ε: ίε :::ο:: ρ::εο:ιοδιεπ:. ε. ρ:2:οιοο: ε:

ποπ εοπείιοπο δε:: παμπ: εοοδι8ποο: ίοί: ε::

::ιπίε::: :εεερ:::ιοπε ί)ει: ε:Βο πεε:οεε:: ::ι8πο

δε:: ροτείί: δι8πιοε ίοί: επ::ιπίεε: οιείιπ::ιοπε

£ωπ:ι. 3. ε: Μεπ:: οπο: δει·:ο::επ:ν:Ιο:ειο :ο

πιειι:: ιοίὶο:οοι , ρ:ορ:ε: ο:ο::!εο: νπιοπεο:ιο

ί:ο:οο: οπο: ρε:ίοπ: επιί:ι,δει:ίο::εο:ε:ι:::: :::ο

ρ:ιε::ιτεε, πο” ιρί: ί::::εο:; δεί:εο: ίοπ: ιπί·ιπι::

ν:ίο:ιε , δε είε εοπ:Πέπο ιπε:ι:ο::::ί:ε:ι; εοι:εο:

:::οδο δε :ι:ε:ι::ιοί:ο:οο: :ι εκει:: ιοε:ι:ιε :::ο::

1ι:ε: εοποιεπιί:ε:::. Πιεοπ:ο: οπο: οπο:: απο

ί:: εοοι:::οπίε::ι ποί:ιε , οι:::εποε Πεοε οποιοι

π:ε:ι:ο:ο:π @Με :ίιοοεο: δείεάοο: ίορρίε:ιπ

τοπίο: ποί::ιε, νε! ε: :εεερ::πείο :ο ρ::εο:ιοο:,:ά

οοοεί ε:: ίε εοποιεπ: ποπ ίοπ:,νεί::ί ιο:ἱοε,οοὲι:: Σ

ε:: ίεεοπό:8π: οπ:.Οπε:.:ο 3. ερκ/':ι·:ιεϊ. ιο. αρ.

9. διαιτα. Μ. π. άεωεΜο ει: . η. (.`οιιι:ιε. “πώ

::δί.βρει·εια:.δή.8.ά: κατ. .3.δεε.είο::επ:,ρ:ρ

τει· εοποιεποι:: ν:Ιο:εο: , οικω οπο:: ιοί:ο::ιο:

ε:: ίε :::ί:επ: :ο Βιο:ι:ιο ρ:οοιε:επό:ιπ: , ο::ίο:ει::

ρ::πειρ::ε ε:: ο:: :Με οιπιοι , ρ:ορ:ε::::νίίίε::::

νπιοπει:: :οίίο:οπ: οπο: ωο:ί:ο ν: ει:π: ε:ρι:ε.

Πιεεπ:ίο::: . τοε:ι::():::ιί:ι ποπ είίεπεεείί::::,

ν: :πε:ι:: ιοίίο:οπ: οι:: εοπο:επε :πε:ί:ο::: Με::

π:ε νο:: . :ο :Με ::ιοεο :ίιοοεο: ν:ίο:ε::: ρ:::ιεί

ρ::ε, ορια:: : Μ: ραπ:: ποπ ί::δεο:. ?::ο:: μ:: ρ:

:ε:: οπο:: επἰπ: ιοί:ο:οο: ίοί:ιειεο:εο: εοοεί:επι·

:::εο: Ι::ί:επ:ει: Βι·::ι:, οι:: ΠπΒοί::ιε είε ρ:::ιει

ρ::ιο π:τι::8 διοιπε , ιποερεποεο:ε: : ο:ε:ἰ:ἰε

:31:ιιοι. Ροί:. ρ::ε ρ:οί:. ΟΙ::ιί:οεποπ ίοίί:ο: πο.

Με ο:ε:οι: ρ:::οεοιεπ:ε:::,εοο:ι::π:εο:. δεί:πό::

ί:ε:π:εο: 8:::ι:ο:, ο:ε:ίι:ο:ε πο: :::ί:ε:ε:::οε Μ::

ε: δε εοποιοπο :πως "πρ, Μ! ν: ε:: ιρί:,:(δί::ι

Πο Ρ:::: οί:1::: , π::ιοι·ε::: :ίιεπι:::εο: δε ν:ίο:εο:

:ι:ειρε:εο: ε:: Τπιάεπ.β[14.εερ.8. δ: :::ο:: Η::

:με ::ιεαΜε:ε:, οι με πιασει", οι εισοβεό:βείωκ.β

πω:: [πεδίο: δερειο.: ρωιιεε:ι:ιε , οι:: ε:: ιίἰο ω:: ::::

ίπει:. οί: Με εβι·ιοι:ισ Ριιιι·ι,0· μ:: ιδιο:: Δεεερ:ιειι:ιπ

:ἱ Κα". Β::ιο π. οί:ίει.:οιο::: πω:: εείπί:ιτοο:

?Μπάρι ρε: ρε:ίοπ:::: διΒιιιο:ε:ο δε ρ:ἰοεἱρἱ επ:

:ιο:ε:ο , :ε:Μι:ο: 8ι·::ιοε δε :εεερ:ιοε: :προ οί:ίε

πο:: ποθ:: σω::: Βεο ρε: οί::ιίίοι:: :ε:ίοοπ:ο:

οποιο:: δ: :εεερ:ιο:: Βεο. Απ:εε. ρ:οί:. :π οί:ίε

οοιο σω:::: ποπ ίοΗιο: Ρ:ιπεερε :Βοοίει:ιπιι·ιπ

ίεεο::: ν:Ιο:επ: ορε:ιε οί:ί::ι , Μ! επ:ι.ι: ε::::ιιιίε

απ:: διεπι:::επι ρε:ίοπ:: οίίε:επ:ιε, π:οι:Η:ε: :ε.

[οί:ιο: ορε:ι ε:: ιρί: οΕ:Ι::ιοπε ρειβπα.οίίε:επ:ιε.

α. Ε:: εοδ.β/[6.ωρ.6.ά· ::ιι.3:,. Ψ13ΦΔ:"ω,.

 

νπι:οο: Με π:εο:Β:ιε , εο:ποιοπιε:: πιο :Ιιοοεπ:

ν:ίο:επ:. (:π:ιί:οε είί: ο:νίΠεοο: ε:ρο: ιοί:ο:οω;

ν: ί:είε εοπί:::,δε οπο:: πο: δε ρ:ίο:ι:οιπ,ίωει.”.

ε:Βο οι::ιποιο π::πε: :Με ρε: π:ο::ίεο: νπιοπεπ:

8:::ια εοπιοπᾶοιο, εοιπ:ποπιε:ί:ι: Με , δε ορεη.

ί:οε εο:οπ: :Ηειοεο: ν:ίο:εο:. Μ:ιο:ρ:οί:. που:

ρ:ορ:ε: ρπνίιε:ι:: νπιοπεο: π:το::: ::οο::π:ε επι::

ρε:ίοπᾶ Πιοιπέι , εοο:ο:οπι::::ο: οποτε: ποι:::πε

δε ορε:ιί:οε ειοε πιο: Πιοιπε ρει·ίοπα:ι:: οί: πω.

::ίειο δε :.::νί:ιε:ο: νοιοπεο: ιοί:ο:ο:::εί: εδείει::

ρε:ίοπθ. Όίι::ί:: :ίε:ίο::::: :Ποοιε πω: Με: δε

ορει·ιδοεεο:οο:. Βίου: απο: οπ:πιε νπιο:εοδι: :ο

ί:ειεπιίο::: νποο: :π ίοο Βεπε:ε οπο: επ::εο::ε νοι

ΜΒΜ:: ::: Ποιοί :επείι: ::: εο:οο:οοιε:πά:ε :::ο

:::ὸ ριοριιε:::εε δε ρε:ίε&ιοπεε ε::::επ:ο:οιο ιπ

:ε: ίε'.νπάε Πει:: ρ:ορ:ε: πω: ι::νίΗε:ο: νπιοπει::

:ι::ρε:ίε&ίοπεε ο:ε:οί::ο:οπ: ::ι::οοπ:ο: (::::ιίίο

' ε:ρἰ:ἱ: ::: ρ:ορ:ε: ε:πόε::: ρε:ίεάιοπεε απο:

ε:ρἰ:ιε ::ιοοοπ:ο::ρίιοε πω: ι::ειτοί::ιε: ε:ίἱ ποίος

ιο:ρε:ίεθ::οπεε :Βίο:οε:π:ο: :Βιπί:οιιδόιεπι::τε

δε πιο:: :Μαι ; ν: ποπ :πιπί:ε πο: :εεερ:: ορε::

:::ο:: Π:ο Ρ:::ι εοπιιιο6:: επι:: ποί::ιειο:ρε:

. ίεᾶἰοπἰοοε,οοὲπι :ο :Πιε ίειοπέ::.

Οοπί:ιο:.:ο ίεπ:. ?άμεσο (δε οοί::ἐ :ο.7.) :ίο:

εεο:ιε, ί:ε::ο:επ:: πως Ιεειε ι::ο::ίι:ε: ::π:ὐο:

ἑ/ἱιειἰβ

δ'.

ε:οί::ε ει:π::: : εοπεεοεπε: πεεείί::ιο εί: Μπι:: ε) Με: ε·

εαιεωιει::ι , :με ν: ιπίί:ι:ο:: : Οί::ιί:οί::ί:ε::

ο:ο::Ιεο: :Ποο:ο: ί:οπι:::ε::: :ο οιοοεείο::: Πεο:::

:ο 8:::ι:::: εοοίε:επο:ιο, ποπ:: ε: ίε , ν: :ρ:ο:ι.

:::ο ρ:ιπείριο είιει:: ποπ :::ί::ε:. ΙΒιιο: οε8::ι πο::

ρο:εί: , ορε:: οσο: ίοί:ο:οιο :Ποο:ο: εοπείιεοι::

:επι :ο οιε:επάοο: ί::::ε:ε ε: ι::ε:::ιε δε ρε:ίοι::

:ρί: @Με οίί:ε:εο:ιε. δ: .π. ροίίοο: οπο::απο

δ: :!ιοι::ο: ί:οπι:::ε:ο οιο::Ιειοεοοιπ:οοιε::ε πο

ί::ιε ορε:ιοοε, ποπ:: ε:: ίε πο:: :ι:ί:επ: , εο: :οεε·

:ε ποπ ρο:ε:οπ:ε:ο:, οο:ο: ε:: ίε Μίκρο ΑΠίβ=ο

ρ:οί:. ν: ί:::::ο:επ:: ι::ο::Π:ε: ε:οίεο: 8:::ι:ο:,

είεί:επ: ρ:ορ:ε: :ίιειο:ο: ί:οπι:::ειο , ποπ: ιοί::

:::δεο:, :::οοε:ε Πεοο: :ο :::ι::Ι:ο: Β:::ι:::::ί:οε .π.

είε ε:οί::ε πιο::Η:ε: Γι:: ρ:ορ:ε: ί:οπι:::ε:ι: :ποικ

:ε :τί :ε:::Βοεοδοο: :Ιιοοιεί. Α: ίεερε :&ιο οποί

δ:: , οοδ ί:::::::επτοο: :οπί:ιεΕ:ο:, ποΙΙ:ο: :::ίσε:

ο:ο::ίει:: Βοοι:::ε::: ε:: ίε ίοί:ϊε:επτειο :ο ο:οοεπ.

άπο: Πεο:ο ::: 8:::ἱ::ο εοπίε:επο::ο: ίδεο:::ο:πε

::ο :&ιο ωιε:τω, πο:: ί:ε::ιπεο:οο: ρειίιει:ο:,

ε:: ::π:ίιι:: ο::ο:εΙιε, :οτ·::::ίἔ: ει:εοπ:ίπιπ:ιέι νι:ι:

::; απο:: ο:οοε:ε Πεοο: :ο εοπίε:εοεί:ο: 8:::ι::::

ρ:ορεε: Βοπ::::εο: ::ιο::ίε:ο ιο::ιοίεε:οη ε:Βο πι·

ί: ί::Βε::ρο:ο::ίει:: ε::::ἱπί-εε:ο: Ποιεοπ:ο:οπιε:

::ι:: :Είι:ιί:ο , ::!επ: :::ιοπε:ο ιπί::οεπ:ε δε :Πο

ο:επ:ε :ο ιοίί::ι:ιοεπ:ο:ο ω:: ρ:ίίἱοπἰε , πο:: ροτε

::: ο:οοε:ε Πεοιπ, :αμε Με:: ιοο::ίι:ε: ε:οί:

:ε ρ::::::::, ν: ω: πε ίοοΙοεο.

ν::ω π:: ίεε:οι:ο: 1. ποπ ο:οδο ορ::: οσο:

:οίί:ο:ο::: . ία! επ:ο: ρεεε::ο:ο:π , πο:: δε πω::

Ποπ: θὰ: ε:: ίρεει:Ιι :οιιΙιο ρε: (Πι:ιίίοο:,δ:οε:ε

ί:οπί:::ειο , ω:: ε:: :::ε:ι:ιε απο: εοι:::::οπιε:

οπο. α. Ροίίε ορο: ::οποο: είιειιο:ο : ρεεε::ο:ε,

ίιοε ὰ οο:εοποοε ρε:ίοπ: ποπ μα: Βεο , είίε

::οπ::ίοπε ο:ε:::ο:ιοο: :::ο:: Βεο::: :ίε. ε:: ν:ίο:ε

δ: είι8πι:::ε ε::::ιοίεε:: ρε:ίοπε απο: οίϊε:επ:ιε.

Δε: π. Κείρ.1.οε8.ίεοοεί.:ίιοδ .π. είί:.:ίίοοιε

:ε ιιάιοπει:: ν: ιπί::οι::επ:οι::ρ:ορ:ιε νι::ο:ιε:εί

ε:οίιιοεί:ο: 8::::::π :ο :Με μπω: δι8πιοε::ε ΗΜ::

:ο ο::ίιπε ε:: ρ:ορ:ι:π: :οί:ιί:ε::ιοπει:: ρ:οιπε:επ·

::::::.Ρ:ίο:οο: ωο:ί:ο: ρ:αί::: (Π:::ίίοε,ιίοι:: :Πο

::::::άιοπει:: ιοιπιί::ι, ε:ἱ:ι:: ο::Ιἔιει:εοι::ί::ο:ἰεἱ

νι:::::ιο,ν: ιπί::ι.ιο:εο:οι:: ως ρ:ίίἱοπἱε ::: 8:::ἱ::::

:π :Πιεε:οί:πο:ιο. π. εοοεεεί. ίεοοεί. εί:ο: ποίίοο:

ί:: :ί:ίο::ίοι:: : Οίι:ιί:ο::: ν::ιεοιποε ορε:ίοοπο :ο

ί:οιοι::ε

δο:":

· μ.

Ώστε.: ε;

.ο

ΚΟΦε Ε·



7 Η.

:Η π.

δΐ·

ρίιἱ 4:·210·

πω:: :σπ

ι°:::ὶι:.

μ.

Π·

Διὶ!.

ο"

πω: ποιοι

απ:: ορια:

βο:"ναο·· ο,.άο :::ο:·ι:: σου. ο. :!ιοοι:ι ροι:οροι: Ρωεωι:οι:

8:ΜΙ:.

Η·

2;Μ ιι: πρωτοι· οπο: ΦΗ:ιί:ο.νΗι:::ο :ο ι::οι·ι:5 :Νοσο

Χ.ΧΧΧ ΦοΜΜΜ 8.62:

υ

Θ?

Ηοι::ιι:ο :οΗοἰ:ο ρ:ορο::ἱο:ι::ι:ι:: :Ποι:οι:: ν:Ιοι:: ι τω:: οοι:::ιοι:::ι:: ι·οοιιιι·::ι:: :Ποι:: οΗΙίρ::ιο ω::

οποίοι:: οοωωιιοἱοοιο νΙ:ι·: οοο: , οικω ο:: ρ:ο

ρτω οΗιο&ο δ: ίροοι:Η :ι:::ι!ιο,οι:ο ο!ιοιιιιι·,Η:Ηο:.

Δ:: οι. Κοίρ. ρο:οα Ηοι:ι:ο: οΠοι:ι:ι:: : ροι·ίοι::

πο:: πρι:: Ποο, :Πο οοι:ι::ροο ιι:οι·ι:ο:ιι:ι:: ιιι:ι·ιο·

τω: ,δ: ο:: ίο , προ; ο::::ιιιίοοο δ: ρ:: ν:ιωι·ο::: δ:

ιΠροι::ιοι:: :Η :Μο οοι::ιιιι:οιο:::ι:: . οοι:οοιω:ν:

ρ:ιο: ιι: Ηι:::::ιιιο:Π .ιι. οΗίοοι:ιιιι:: ο:ιΗιΗιιιιι:: :

ροιίοιιέι οοο οπο: ρι·ιι:οιρι , οίίοι::ι:ι· : ροι·ίοι:ᾶ

ρ:ιι:οἰρι Βι·::δ,ιι:οι:: ο:: ίο οοο Φοροι:: Η: διοτι:: δ:

8:::ι:ι:: Ρ:ιιιοιρι ρο: ο::::ιι:ίζ οΗΙ::ιοι:ο οδοκοιιιι:.

Αι: ι. :ι·οι:.”:/οπο:. . :ποο , ι::ο:ι:: ΦΗΜΗ οδο

::::ιιιι:: :ο ίορριοο:::ι:: ::οικΠροι:::ο::: , οοο ί:ορο

ι:οί:ι·ι: ι::οι·ι:ι: ι:οοί: :ο ρι·οι::ιιιι:: Ξ οί:ι:: Πρ: οιι:ι::

:ο Μ: διΒιιιο::οίΗοιοιιι::,ρο: οοι::ι::ι:οιο::ιοιιοτι:

που: οικω: ν:ω:ιε νΙ::: οι:ο: , οικω ιο::ιιιίοοο

οοι::ιοοι::. Δ:: α. οοο. οοιιίοο. οΗίοοι:ιι:ι:: .ι:. ιιοιι

Η: ι:ιει:ιι:: ο:: νοΙι::::::ο δ: ρο:ίοι:ιὶ :οοορι:ο:ι:, ίο:|

οίίο:οι:::: δ: ο::Η:Ηοι::ι:.Βίω ιΒιιι::,ΦΗ:ιί:ι::ν: :ο

οορ::ο: ι:οί:ι·: οπο:: , πο:: ...ω.. διΕοιο::, τοι::

ι::: ::ι::οι: Μ: διΒιιιοι: ν: οίίο:οι:: ρ:ο Με:: Ρ::ι·ἰ:

ί:ο .ιι. ιι:ιορι·:: νού οοο απ:: Ρ::ι·ο :οοορ::ι::ο. ία!

οοο: οι·ο:ιιιι·ἔ: οι:ΗιΗοι::ο. Α:: 3. ι:ορ.ίοοι:οΙ.Νοι:

.ι:. Μοτο :ο τοπ:: ν:ωι· , οι:ι οί: Η: ρο:ίοι:: ΦΗι·ιί:ί.

οοιι:ι::ιιι:ιο:ιι:: ορο:ιΗι::ιι:ί:οτιι:::.ίοι: ρ:ορο::ιο

ι::Ιιε Με:: ο:ρ:οι:::οι:: :::οι·ι:ο:ι:ι:: , δ: :οπωρ

άιοι:οιι: απ:: ροιίοι:: ΦΗΜΗ. δια:: οοο οι:ι::ίοι::

"Μ... δ: ὸἰΒοἱ:::οι:: οοι::ιοιιι:ιο:Η:: ρο:ίοι::

ΦΗΜΗ Ηι:ι:::ι:ι:::ι δ: νοί:ιΗι:: οιι:ε. (Μ): οοο: Μ::

πω: Π: :Ηοι:ιι: ι::οι·:Ιο ίι.ιι:::::ι:::: ιι: οοιιιιιιι&ιο

:ιο οροι·ι::ι: απ:: ροιίοι:: ΦΗΜΗ . ο: ορο ι·: ι:::ίο

πι:: Η:Ηοι:: ν:ωι·οι:: , οι:ω ι:::ωι·οι:: Η:Ηοι::οι:ι::

ροι·ίοι:: ΦΗΜΗ οοι:ιι:οθ:ιοι:ο:::. δώ: :ι::οι:: ορο

:: Ηι:::::οι::::: ΦΗΜΗ Η:Ηο::: ρΗρίιο:ι:: δ: ρ:ο::ἰ- Ι

ι·ι::ι:: οοι:ιι:ι:&ιοι:οι:: οπο: ροι·ίοι:: ΦΗΜΗ, ν: οοο: :

ρι·ορι·ιο ίορροί::ο οροι·:ι::ο :οροι·: να:: ιι:ί:οι·ιιο:

ίοΗ:ιι: Η:Ηοι:: οοιιιι:ο&ιοι:οι:: ι::οι·:Ιοι:: :οι::ο::ι::.

νι:δο ω.. ορο:: Ηι:ιι::οι:::ι: @Με :οοιριιιιι:

:ο:ιιι:: ν:ωι·οι::, οι:: οί: ιι: ρο:ίοι:ίι Ποιο:: ορο::

νοι·οιι:Ρ:οι·ιιο: πο:: ού: ρι·οροι:ιοι::Ιο::: , δ: ιι::ιι:

οπι:ιι:ίοο:ι:: δ: :ι:ρί:ιο:ι:: ::ι::ἱ:ιι: νιιιο::οι:: οπο:

ΗΜ. Οοο ί::, ν: οι:ὸ ου:: ο!! οπο:: νιιι:ι:: ΦΗι·ιίω.

οὸ καποιοι:: ν:ωι·οι:: δ: ι:: οι:::οι:: οιι::οροι·: :ο

οιρι:ο: Η ροι·ίοι:: ΦΗΜΗ , ίει::ροι· ::ι::οι: ἱοίο:ιοι·ἱ:

:·::ιοι:ἱ:, οι::::: Η: ν:ωι· ἰρίο οροιι:ι:: ΦΗ:ιί:ι.νι:άο

ι:::ϊοι·οι:: ν:ωι·οι:: :οι:ιριι:ο: ορο:: Ηοι:: ιι:ί:ο:ι:ι::,

οι:: ροι· Β:::ἱ:ιι: οοι:ιι:ο&ι ίιιιι: ΦΗι·ιί:ο 5 :::ιιιο:οι::

ορο:: Ηοο: ροοοο::οι·ιιο: ο οι:: ::ι::ι:::: ρο: Ποπ::

οοοιι:::άι ίι:ι:: ΦΗ::ίω:ι::ιιιιι::ιιι:: ορο:: Ηοι:: πιο.

ι:οΙιι:ιο, οι:: ποιοι:: ρ:: :ι:::Πιι:ι:: ιοι:οΗι:ιιι:: οοο

διΒιιο :ιό ι·οοιιι:::ιιι·, ν: ορι:: ο:Η:Ηιιιιι::Εοίι: οι·

οι·ο8::ιοιιι:,ν: οι:: ρι:::ι::: ::δΜο.προέδιΜπ.Ιιδ.

ροιίοιι:ι:: οοιιι:!ιροο ρωι·ι:ι:: ρ:οι::ο:οι·ιο οι:οιίοΗ

οοιι:::δοι:ριο::ιιι,οι:::ρωοοριοι:: :οι::οιιΜ:ο.

Ηοί:::οι:: ορο:ἱ:;ιιοοιιο οροι·:ι::ι: ι:Ηοιιι::ο ιι:ιι:ιιι:ί

οπο:: ορο:: ρ:οοορ:: ο::ίο ίιιίΠοιοι::οι:: Η:Βοι::Ηο

ι:οι::ιοι::ι: οιιιΗι::. Η πω.: 8:::::, : οι::ωωι2.

ι:::::ε :οοιρ::ιι: , οι·ι:ι:: :ι::οι·ιιωδ:α οοιιδ:8:ιο ωο

ιιωιι:. @ΜΗ ίορο ι:οΗ::ι:ι:: :ι:ροι: οροιι: "οοο,

ν: ρ::ο: ιι: νο:ο: ρω: .ι:. ::ιοι·ο:ι:οοιιίο2Ψό:'ο, οι::

οι:: :οίοι:οορτο Ηοιιοί::ι:: :6:ιοιιοι:: ο:οι·οο:. ' ·δ: ο ο Τ: οι ί

Δ: Μ; Μοτι:ιωι οοπε!Έπαπι ποιοι απο·
- . · ' : - β . . : - ] ·

. πιιβο ε.::ρα:·τε π:2ιβω·ωι.:? ι

Η

~ ..

ν

:
μη..

Ο

ΜΜΜ

  

Ε: ει: Ρ.ωρ... οοιιιἰἰιἰο,ἱο οι:Ηιίιίοι·ορ:ο:

Ποάο:ο: Ξ πω: ω.: ροι::ο:;:ι:':δι::οι·ι

ι:οΗ::ι:ιι: ο:: ρ:ι·ι ο :ο:ι·ωι:οι::ι:.@:: οοιι:: ο:ι::οοιι

ι:ι:ιοιιο::: :οοι:ίι·ι:ο:, οοο :Πο οι: ι::ι:ε:Ί ι·οοι:ιι·ιιι::,

πιδ ου:: ρι:::ι:: , :!ίοι:οι! ι:οΗι:ι:ιο ο:: ρ:::ο :ατι

Ηι:ο:::ι: ι:οοοίί:ι·ιιιι:: οπο :ο ι::ο:ι:ι:ο: ρο:ίοδιοδ:

ι:οιι:ριο:ο οοι::::ροιιι::. Φοι:ι:: νο:ὁ ο:ιιί:ιι:::ι::,

οιιιο:ι:: πο:: ι·οοι:ι:ιιι::.αι:ο:ι! νία: ι:οοιιιιι:,ι:οι: 4ο)

ι:ι:Πι Ρ:οι::ιίΕοι:οι:: οοι:ίι:ι:ιίι:ο: ι:ιιι:: Αοοορι::ιο· σκοπο

ι:ο ίοι: Οιιιιι:::ιοι:ο: οί:ι::::ι::οιι ο: Πι:: ::ιι:οι·ί:: Σ;

ο:ὸἰι:::ἰο “πιο ίοι: :οοορ:ιο , οί: οριο ωραιο: δ:

νιιιι:οι:ί:Πιιε ριοιι:ΗΠοοο: απο:: ρι·οι::ιίΠο «ω

ι:ιι:::ιο, πο:: οοι::ι::οι:ι: :Μο οι:ἱ ρι·οι::ι::::.ο:··

δω:: :::ο:ι:ιιιι: :οι ρ:::ι::ιιιι::; πιο: οι:ιοι:οι:: οι·ι:ιε

τι:: ίου :οι:ορ::: ι::οι·ι:ι:::: οι: ριοι::ιιιι::, ρ:οι::ι::ι::

ρο:οί: ορια: οτι:ιι:::ο ίου :οοορ:::ο ορο: :ο ρω

ι::ιιιι:: οοοίοοι:οι:ιοι·, ν: ίοΙοι::Ρ:ιοοιροε, οριο::

ιιιι:ι:: οΗίοοιιι: :ο ρι·αι::ιι:ι:: οι:Ηι::ο: δ: :αορ

::ι::: ροί:οι::ι:: ΠΙ: οιΗ:Ηι:: ίιιι::. Ριοι::ιΠω πω:

ίοι::ροι· :ιι:οοοιιι:ι::οι·ι:ιιιιι: :οοο οριο: Η: , ν: ιι::

:οιι: ίΠιι:ι:ίο:ι:: :ο ορι::, οι:Η:: ριο:ι:ιίΒο , :που

ί:::ι:ι:ιιι::. Οοο ί::, ν: οι.ιι:: ΤΗοοωΒι οι::::ι.ιι::, ει::

:οι:ορ:::ιο ίου οι·ι:ιι::ιω ι·οοι:ιι·::ιιι· :ο ι::οιι:ιι:ι:,

οοο οι::οι·:ι:: :ίο οι:Ηι:::ιοι:ο οοι:ίοοι:οι::ο , ου::

:οΗι:ιιι:: οοι:ιι:ι:ι:οι:, Η:: :ι::οοοι:οι::ο, οοο ω.

Ηι:ι:ι:: ιιιι:ι:οι: :ο :ρω ρι·οι::ιι:οι::ο.

Βι:ριο:::ι::οο: οί: οοοιι:::ιο ίοιι :οι:ορ::τω :ο

ιῇισ_

κα: Ω!δί

ί·Ρί.ί.°:

«Η.

ρ:οι::ιι:ι:: νιια μοιρα: :Ι:οι·: ρΗνΒο: δ: οίίοιι:ι:Ιιε, Ρ"Ρ“δ ψ

ιι:οίι:ί: :κι οπο:: Η:Ηι:ι::Η , οοο Η:: οπο:: οι: ο:

ι::ι:::: :ο νιι:ι:: 2:οι·ι::ιι:, Με”. ο.. κήπο, μια:: ορο

ά:ί:: ώρα έ:: “ω”. .ο::ριωι:: οι οπου:: αστρα”.

Βί:οιιιι:: οπο: νοΙιιι :οι:: , μι: ::ιι:ιιι:: :ίοοι::Η:,

οι::ι::ιιο: ι:οίοοιιοι::δοίοοι::Η: ο ι:α!ο::: :οι·::ι:: νί+

ρι:ο: προ ιιίοο::δι: οτα:: :ο :αίσιο : ο:ι:ι:ι:οι:ο

ι:Ηιο&ι:ι:: , δ: οι::ι:ι: Ηοι:: ορο:: :ρίιιι: ι:: νἱ::ι:.:

α:ο:ιι:ιο. ΑΙ:οι·: ο:οι·:ΙΕεδι::οοιι:οο::!ι: , οοο ίι:ο

ροι·:δι:::ι:ι· 8:::ἱ:: ροι· ::οι::ι:: νοΗ:ι::::οι:: δ: ιο·

οοο:τω ροί:ιιιι::::, ρο: οι::ι:: ρι·οι::ι:ιι: : (ο οπο:

πιο: νἱ::ι:: ο:ο:ιι:ι:: οι::::ιΗι:: ρ:οοορ:: ίοιι::ι::ίο

Με. Πο ρ:::ι·ι οι·ι:ιι:::ιοι:ο ι:ι:ΙΙ: οί: ιο:ο: Φ::Ηοσ

Νοο: οοι::ιοι:ο:Π:: ου:: οοο: Ηοο Π: οΙΤοιι:ι:Ιι:οι:

ωρα:: ω:: 8ιω:, πιο:: οδο: οι:ΗΕ:::ο :ο ο:: :ο
:ιο 8:::ιδ: :!ο ροί:ο:ιοι·ιι Η ο·

Ρι·ιι::: ίοι::.ιιο8::,ι:ίοι:: οι·διο::ιοι:οιι: Μ: ρ:ο

ι::ΗΕοιιοι::· οιίο οοοοΠ:Η:ι:: :ο ι::ο:ι:ι:ι:: οοκι:ΗΒ. Μ”.

::ι:ι:: :ριιιίΠοοι::;Ι:Μ:::.ιπ :.άψ.:.7.ιΜ.:.ο.3.ιά 8.

5. ι:: ροί:οι·ιοι·ι:οίρ. Π:ο: ιι: μια: :Η::ι::ο:ορρ ο

Βιιιιι::ι.”::οι.:.:.οιι. ιη.:::.4.9:ι.ΙιΙ:.3.άο:Μι. ο::

ένα. αρη. 7”ιυιο. Διαδίκτυο. πω. άοετιι.ΕΙ:Μϊιμέ:

765. ?ιι/ὶριοε. 1. ο. ά::ρ.°:.°:ο.. α: 04:88: Οιι:ιιιι:ι::

ίιιοι::ι::. ω. οδοι::ι:Ηιο:οι::::ιο 8:::ια οι: νιι:ι::

οιοιο:ι:: ίιιίἰἰοι: :ο :ι:οι·ι:ιιι:·ι οοιιιιιΒιιι:ι:: εω:ι:ο:

ο:::οι·ι:ι:: :Ηίοιορ:ι:: Η: Μο , οι:: οοο: ίο!:::: ρο=

ι::ι::, :Ηίοι:ο:οο:ι:οιι::Ι: οι·ιιιιι::ιοιιο ρι·οι::ιΠιοοι:

Διιιιιω. δικια. 8οιιι:, κίβύ:·. ο::ιί:ιι:::ι:: , :ο "Με

Μι:: οο::διοι:ι:ι:: :ο οι:: οι:ιι:οι:: ὸοΗἱιιιι:: ιι: το·

ιιἱοιιοοτέ,ίοιὶ Ηοο ιι$οιοι:ιοι ι::δοοι ρι:::ιιιρο:

ίοΙ:ι:: οΙΤοιιιι:Ιοι:: οι·ιΠο::ιοιιοι:: Βι·::ι:ο. Χιοί:ατάκ:

(Έκι/οριο οοι::::, πρωι:: ρι:::ο: ι·οοι:ιοι (πιο.

:ι:ι:::δ ιοοῆ:ιιιι:δο οοιιιΤιΒοο , ία: ίι:Η:οοι·ο ίοΙ:ι::

οοιιι::ροι:::οι:: οροι·ιο:ιίρ::οιι:ιι:ι:: , οι::ι::οροι:

ιιιίωι·ι::ι:Η:Ηοι:: :οίρο&ι:εΙοι·ι:ο, Ηοοιρίο οοὸι! :

ι·::ΐοοοιι: ν:ίοι·ι: δ: ::ί:1ιο:ιϊωι ριοτή, Γι:: :ο ιι::

θο:ίδ:&ιοονέ ί:ιιι!ιοί::: Μάρτ:: ίιιἔι ροίοοι::::ρω

:οι::ι:οο:::ίοι:ο οωι·ι:ι:: δ:'Ι:'ι:δο:::.:Ηίοι:ο Μ:: :ίο

Μ:ο δοοΗΗΕ::ιοιιοιιι ι·οι:ιιϊ:ιιοι·:`ι:ιο. 00::6:. οοο

σε:: οοο:: :ριιι! Ποι:ι:: ,'ιδοι:: οί! :ο οοι:::ιροο

:Ιιοι:ιδ:Ποο ιι::ρδ:::ιο. Α: οροι·:·ιι:ι:οιιιι:: ', :Μ

ξι:::δρι·δδο:ίοιιι::ιιι. Ριοι::ι #:ρμ:: ι .Μοι·ιιι:ι:: .."ω.

οι οοι:Βιοι:ο πο:: ο:: πωπω:: ιιιι:ι::ιοίοοι:οι:Ηι:: ἀ·ῇηο::.

οοο ιιιίο*ρι·οι:::Π:οι:ο, ίιιι:: οδ::διοι:ο ιι:ιρο::::οι·ι:

:ο:οι·ι:ιο οι:: :ρ:ο Ποσο:: σο:: ε: Ροοο::ιιιι:. :ΗΓ- :ρω

ι οι::

:::ι:::::.

Ή· .

@Η

οπο.

Π.

Μ·



Μ·

:Η ιού/:::·

σο:: βαν

«Μ

49·

η.

ΜΜΜ::

βιο: :

:7!4

πο:: Μ:: εό:π:π::::οπσοσ οσ:::::ο ροπἰεποἱ :ο Πεο,

σοπο:8πε ο:ε:σιο: ρ::επε:ο: Η:: ::::::::::ε::: ::οε :ρίο,

οοο:: εοπ::::ΙσΒσα: π:::::::::επ: εοπ:::::::::ο:: ε:Βο

σ::::::: οοσ:: :::Η:ο:ι:ο: , πο::.:οσνΙΙο ο:οα::ίΠοπε ε:

οε:::::ο :π :ε:ουπε:::πισ ,- εοπο:8πε π:σ:σπ:ι:: ::

:::::: σκοπο: πο:: :::ίο, οοο:: :: οπο:: ρ:οθε:[επο

::::. 3. δ: :ο ΒΙο:::::π εοπο:οπε ρ:οο:σ:εποπο πε

εσ:ΐ::::: :ο:σ: ρ:οπ::Π:ο , ΐσουσ:στο: π. :::::Ι:οε :::

Π:οε ρε: Βοποορσ:ον::::::: σε:ε:πεο:: ποπ ο:σ:::::Ϊσ:

πο:: σπ:ο: ρ:οπ:::Βο :σοο:::::::, ν: ε:: σο ο:::::π: ::::

:ο 8Ιο::οπ: :π :::σ:επ:σ , δ:: οσ::::ο::: απ:: :εοοσπο:

:π :σ:::οπεπ:σ: ::: που:: σ::ρ:ο:::::Ποπσ ο:::ἰ π::

::: νπο,οι ποιου:: :π ::::ε:ο: Μ:: ρι·οο::Π:ο ί::ν:::

::::ε ρ::::: που: δ: πεεερ::::::δΕ οπο:: οι:: νε: :Β

πο::::ι:π: , ν:: :οπο::::σερο:οσ:οπ::::ρο:::Ποπσ:::.

ο. Ιοί::οε ρε: ::ό::πε :ε::::Π:ο:σε ποπ :πσ:ε::ἰπ·

ε:σο:σπ:::::: ::.:Π::::2 :π ::::ε π:: ο::ποπο:, .ε::α:::ί:

:ε:ρί:::::Ισ :πε:σο:σπ:πο: ποο:εοσ::σ::::::, δ: οοσ::

ποθ:: σο :ἰπ: ο:Βοε:πο:οποΙΙ:: σο: οσ:ε1::πε:ει:οε::·

:ο ρ:οπ:::Εο; σοι:: ποποι:::: οοσ π: οε::οσ εσ::οπ:.

3. Ν::::: π:σ:σ:: σο: ρε:εθ:::: : σ::::::::::σ ποπ:::::

πωπω, οι::ρ:ορ::έ: ορ:π:οπσ σ::::::ο:::ο:, Ρε: πο:

οθ:.ι::: που: ποε::ρπο Βει:ο:: Φσ:::ἰ2 Φο: Α:: :ή αἱ·

ί::π:επ:, πιο:: π:: ΜΒΜ:: : Πεο θέλω:: είἶσ :::ο

::::Π:οπσ::: , ποπ ::σεσρ:επ: :ο Με μπε ο:::::::::::

ρ:·οο:::Εοπστπ ; Με οι:α8000Ρω:000 :ΠΕΠ “Πωσ

ο::::, Η ποιο: σ::, ρ:ο:::::δοπσ::: :ο ο:ε:εποπ:::

::σεσ(Ε::::::π ε:ΐσ. σ.. Με:::::::: ::::::::::::::: είΙσ οσ

:::ζο:σ :ι:::::::ε : Με: σο. ::::σι· Ώ::::ί:οο: δ:: Παπ::

:::ορ::: :ο::::::: ποπ :π:ε:9ες1ο: , πσε:::: :ποσο ποπ

οσοε:, :::ε:::πο: (Π:::::ε:Τσ οσ ::Εο:ε :::::::::::,οπο

Ι:: :ο π:σ::::: σ:ΐσ ποτε:: , πεο:ρσ _ρε:ΐεό:α: σο;»

ο:οπ:::::: , ποπ :::ο:Βερ::: σε:::::(σε:: ::εσσο:::::ο

::οπε :ο :::α:::::πο: πο. $επι:εΙο μοβ, ο ::ο

ρε:ίε&πο: π:σ:::οπ:_ΜεσΠε::σ σ:: ρ:οπ:::Ιὶο ,εοφ

ω:: ρσποσα: σ::::Βσ::: ::οΙοπ:ε:σ ρ:οπ::::ε:::::, πο:

πι:: Ό::::::: :::σ::::: Μ: θε:: ,- ::επ:ο:οοε πεπιε

:::π: ΦΗΜΗ οπο:: πο:: σα;; ρσ:_Ϊσᾶπ , ο:οπεποσο

ο: ::Βο:σ ρσ:Έσ6::ε εοπο:οπ::ο::::ρπο ο)σπ:::.._! <

ε. ν::Ι:ο:οε σΠ`σ πο::::::ο-οσεε:::::ομο π:ο:·:ε:::

(σε::ποπ::: ποο:: :πίσεσποεπ: , π::::::Ω1:::α::::σ:::

τοπ: :::: 8:·:::επ: 8: ΒΙο::Απ: ποο:: :εί)::::εποπ:::,

εο:::::: (Μισο: ::::/λ : . Ι,ε::ησμβνω. : :Μαριώ Όσοι.

Λέω”. σο. ε. ::::σ:·σπ:ε:, ;ν::::ο:::: ::::οσοοποπ:Ι:

Βσ:::::::, οπο::: οσΙ:::οπ: ::::::::::::. 8σΒοσ1ε.ρ:οβ.

:::ορ::::ο: Ρεσσ:::οο: ποίοι:σ ν!!ορ::ο;ποε:;οπ:ο::

0":009 Φ"Ήω' οπο::>ου:Φ Μ;ΨθθΨ.:9ύΨ“°

:οσο Ο::::::: :==::ωπ.ποέ:ο:Π ω: Με:: :'56 :::9:Μ·

Βοπσ.::::::::·.:::: ε: ΒΙο.:::::: οπο:: :::οπ:ε:ε:·: οσ::::σ

:::. 6. Ω:::::::::: πο:: :ο:σ::::::σ 8:::::::::: επ::πο::

Ρ:::::::::: πω:: ::ο π:σ::τοποάρσ::σέεοεοπ,ο:οποιο

:σπο::::ο: οι:&::::: :π:ε: :::σ:επ:ε:πος:σ:::οπσ::Θ

τα:: , ν::π:σ:εοε ρσ::σι5:Μοβ:::α :πισεεεοε:σΒοβ

::: : ο: πο:: ραπ:: Ι)σ::δοσ οοιο: Ρ::::::::::ο πο::

απ:: Ό::::::ο ροε:(ε:: ποπ: .::: ρπά::::: :::::::::ζω:ε:

Κ: σπα: :::: :::οπ::ο:ελ :πσ:ε:ἰ οεοσ[Μ:, :10Β_Βοσ ·

 

·:=:== πιο:::=::=ουάσου::::::=:>εε:::::-- Ν: .

...-$σοοπο::σπ:.“ ::::::::::Μο :::σ::::::::._ ::::.9:ε:

.εοπο:οποπ: πσεσ:Τ::::ο πεπο:::ιε:::δ:ο:σσα:ο:ο:--γ

σ:==:<υπο:: έ:: ο:οΦ::Τ>ο::εο:=ε::9=ὁ=::=Φ:Ρ=ῖ›:

πιο ::=:::=::::= :::::::=ωσ:::::.:.::9:σε::2=<·· !
μι.: οπο: : 4..:σπ. ;. Βοπορεο:.ρ: ο. ά:5:οπ:4;;| . ΦεβαΕ8ιο.μ. :..:::.4.ο::.::,:.4:::. :7.χ”.2. Ω :2:[)φπε:ἴ:

ο::Μ12-18-:-:Με::::Ψ:!:::-::·47·18.8·:<#·ἐΞ

Λί:έει:.ω ο. ά:Π.27.ση.4. 91°ασηπ.1ζ. "#.:].". : .Μ

:ΜεΜ··::::4::τ-ε:9:-:
Ι:πο.:π ο .ο:ξ!.ο,7.ατ:. Μ::[4.. Οσοι:.:π_μοιβ:1.7.πο 2η

:.2ίρ/ί!.:π οπο. :8.αι::.6..::ρ”·Ι. :. έ'12:φ: χ, ϊ

ο:Π.:7.4κ.3.:ι::.3 .οι:::.-π.-ΦΣο2.άφ.;:74::: ,$υβ

π. ωοεΙ.σωω. 3.ο:::3;:: ΕρΙσ:. έ:: 1.ο:έζ:::7 ::2ΐ.2..·

:::!ω.-ι:Μ3.α:Π. :ο οπο: Β:Δάσ ή::(#7ιβοπ::.3 ]

ι

ω.:.::::: 4.:.2ίσ1το πρ.

 

Ώϊ:7:ζ ΧΧΧ: Ί): ΜετἰΙυ. .5”σέΐέο Π.

Π πο: οιι.: Μ.. π:·:.3. Ι/::!εκ.ά:/::.8. μ.6.μ.4.δασκω

Μ:: 1 2. ο: :καίω , αφ.17.:ἐ° 18. ό ρτ:ε!εδ. άσ:ρπ?.

Β::,Ουκέπε:ε ο: οπο:: οφ:: οπό:.4..Οο:πσε εοποσ- ω.

που:: :ο πο:: :::πο:::::. οπο:: :ο π:ε:::ι:ο: Ρε::σεϊο 6°ω“ω2'

εοπο:8ποο: :ε::::::::::: ::::οποο οσΒ::ι:::::::οίποσ

ρ:οπ:::δοπε επτα:: π::Π::::: οε:.:::ι:::: :π ])σο σ:Τε

ρο:σί:::8::::: ποίουσ ρ:οπ::Π:οπε Βε: ΜΜΜ:: :::ε

::::::ποσ σοπο:επο ποί:::::ο Πεοπτ: εΠε ρο:σί:τ.

Β::ε:σροπ: π. οπ:::::: ρ:·ο:ο:Π:ο ποπ Γο:::::: τα 5._

πι::::::::: :ο οε::::::::: σ:: ρ::::σ :σ:::οοεπ::ε, :σο Τ7ΪΡἰσ:ε

απο: :ο νι::ο:σο: ορσ::ε σ.: μπε ρ:ο:πσ:σπ:::.ο. "ΜΜΜ

Απ ο:οσποιιο: Π: πο:: οσο::π:π, ::οοο ρ:οπ:::Πο ›·

:ποπε::,σίΤσ :πί)σο. 3. Απ π:ε::::::ποσοεε:: :ο :πο

:σ::: ρε:Γεό::ε :ο:::::α:.

Φορο ::ο 1. δεο:οε δ:: θώκο: σπ:π:::::. πω. Μ.

οπο: ρ:ο::::Π:ρπσ:π ποπ :ο:::ο: :επι:::οπ: ρ:ορ:σ: Ρή'Μ

οσο::πο: σ:: οποσ :σ:::Βοσπ:::, π:: σ::::π:ρ:ορ:ε:

ν:Ιο:επ: ορσ::: σ:: οποσ ρ:οπ:σ:σπ::ε. οπο: ::ι:Ποε

πω: ε:σε::::σε,σ::::::: : 8:::::: ρ:οϊε&ο: οπο:: σοπ

ο:εποπ: ν:::ο:σ::: :σΐοσο::: 8:ο:::ε ε::::::::σ επεφτε.

::οπσ Πε:.Όσ:σ:::ι:: ποπ :κοπο δεο::::σε,:::ίοι:επ:

::::Ιο:·σο: ίσο σοπο:οπ:::::επ: :ο ο:ο:πσ :ο πω:: ε

:σ:πε:::ορσ::: :::ί:ο:ο::: εεε:ρσ:σ ο 8:·::::έ, 8: ποπ:

::::ε οΙ::σό::, ν: πο::πι:Η: ::::ε :ο:ροπι::::, ίσο ποπ

::::Εε:σπ:επ: δ: οπο::Ισο:,ν::σά:Ε δεο:οο: σ:::ρΙ:ε:::

Ρ4Μπ:ϋπ Μ:Φμ.σο. Κσ::πο: νσ:ορ:οπ::Π:οπε

:·επο::οπ: [ο:ίι ρ:ορ:ε: οσ:::::: σ:: :ποτε :σ:::Β::έ:::.

Β:εσποπ::: σο, ::ο εοπ:ρ:σ:::::: δ: ρ:ο:::::::::: :::

::οπεο: οπο:: οσ εοπο:επο πσε:Π::::::::: σ:Τσ ε:π:σ- Μ: ,,,"Μ
εσοσπ:σο: ::::οοε:::: ο:ο:π::::οπσο: , ίσο Ρ:οπ::ίΠο-μυωφ: Ώ

οσ:::Πε: οσ ρ:σεο::ο :ε:::Βοσποο , ο:ί::πά::ο: σ:: Ε:: Μ::::έ

ο:ο:::::::οπσ ::: 8:::::ΐ: ::Πσπ::::::σ::πεΙοεο. Η:: οσο-ώ"

σ!. δεκα:: άστε. ι ό. νο: σ:: 5ε::ρ:ο. 6εκκαΜπε ::::

ισπι [ώϊι: σου: ορετα::.: σ:: οσων:: πω:: , εοΠ:8::,

ρ:οπ·::Βοπσπ: :::::::::::: πεεε:ία::::π: είἶσ :ο οπο·

πω: εοπο:Βπο::: ν::2α:σ:::σ. Ρο.:ποοο:. εοπο:8πο Β
σ: σο:::ρ:::σ :πσ:ε:: :::::::: ωστοσο: , ε:: :Ποιο ρ:ο- κ”

πο:: παω:: :ε:ρΓ:: ::::ε οι:: _οσ::::ε:::: :::σε:ε: ::: πε

::::ο :ο_Πο:σ:.: ποΐοπσρ:οπ::Π:οπσ Πε: :πε;::ρσ :::

::::: α::::::::::: :σ:ρΓο:ο:σ (:::: οσο:::::πίπεε:σ . ποπ

σ:: ::::::::::: :::ο Η:: οπ:::::::Ισπε οοίσπο:πο:οοσ::σ;

ει:: επ. πο:: ::εππ:π:::σ::: ρ:ε::πο: :::ο ::::σ::::: απο:

::::-ευη .ποπ ρ:ορ:ε:σ.:: :μπω ::::ε ΒΒ:οσ::::πο: π:

σ:: ε ρ:α:ε:σο οπ::5σίε Ρ ν: Μοτο ί::::::::ε οο!:

8σ: νοο(ομπ: οποοαπ::::οοο οπο: , οπο:: @οποσ
νο:οπ:ο,:σ Σοοπ::π: ,έ :πιρ:οροϋτο πο(οπε νοΙππ·

:::ε Πσ:, ε:σ:::::ο π:: εοοίσ:σπ::: :ο 8:ο::::::: :::ο

::::πο :πσεσπο:ιο: πιω: ποοοΔ:πο:οοο:ξ:ε:σπρ

οπο:: :::::::::8: ποπ,οο:σί: 3 εί:π: πεο:ο ::::σ:πε!ίσέ

πιο: :ι:ο:: νοΙοποι:ε.οοοδ:ο: :::ε σοοξσ:σπ:::, ::::

:ισοέ::::σεσ.ρο:Π:. 13ο:: ::Μποσ ν:Ι::ο:ο::::Π:οπε, Π. 97:
δ: π::::,προ,:οσο::επ:οοσο:σπ::εω , πα:σπ::: ::ε:σ- ο :Ν

::::::::::::, @[οβο::::η:σε ρ:σί:::ε σ::::::::::. ::::::εί

':>::ο=ο::ο-: Μ::::: :::::=>:>ε:>ΜΘΡο:::Β:: : 4'

οπο::εμπ ο:οπ:::::σω!εοπο:επσ :::σ:σ::.::: :::Βο ώ ·

::::.:=:::::::::::::::ο:::=::: .:ω::::::ρ

ν:: ::9:::Φ:>:= :ο:=:::εοέ :::::: Μ:: ::::

:::ω:::::: :=:=ω::Μ.εο:==[Μ::::ΒΦτ:Ρ::=:·

::::::εε:4:ο- ν: <ο=ω:: ω:: :Μ2Ἑ:#:9:!.:.:ὰ`<ο
ομοφω::::::::: οσΙ::::::::ρ:ο:πε:στ:: . _ ο

Ί δ·

:. Ο::ωίί::ρ

:ώ

ω».

. ΑΜ:: εεε-Μ:: .-Μ::::099Ρξ9Ρ 9Βἱἔέ9· '*°
β::2]:έ::::::::::[ποσ Ι:::ξ::β:ιπ:::::::ο:: Ι:::;οσΒ::2: Χ”Ρ'

Β:==ω::: .:<>:>==::= :::Ιο:=:>::οπο:: :::Φ·:::

οι::οσ:::,:Ι ε: :σ:ποπ::::σ :επε::::::, σπα:: Π: ο:::σ- Κ,,;σμ_

πο:: σ:::::::::::: Η: :::::Β::οο::ο:::[)σε: @οιο π:::::- :πω

:πιο ποί::ο:::; :::::ρρε ου:: :ο :::::οπσ εοπο:8π: :ο

==‹ε·π·: =::::.::::::::::::::=:==>:=::::._ Μ::ποί:::ε ο ίσπο:μπ::::::ίπ::::::::::σεω:ει: σο, ει::

σ:: οΒίεποῆε νπ::::::οπ:Ρπί: ηε::::::.::Ιο::: :τουσ

ποεοπο:ε:έ::.ι ρ:ο:ο:Π:οπσΗΜπο::ο οεο_:ι_ο::σοσιο:
:ε

Βοο:.-:=ον:Μ9 : ::::..::=:Β996.::1:%Σ
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ό!.

° οοιιιιὲ:ιιοο ιιιοιιο ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιοι

.Σ ς.ιι·ιιιειιιιιο Βιιιιιιιιιιιιιι , ριοριιιι νιιιιιιιιιιιιιιιιιο και” ριοιιιιΠιο που ιιιοιιιιιιιιιι.Βιιροιιιιοικηιικιι. ιο

το, ισιιιιιιιι:ι·ιιιε ιιιιιιιιιι οιιιιιοιιιιιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιιι. π. ιιιιιιι ιιιοιιιιιιι:. Οιιιιιιιι_ιιι ,. ιιιιι.ριιιι ιιι ιιιιιϊιιιιιοι
Μιιιοι ι. ΜΜΕ. οιιιιι:ι ιιιιιιιιιι ινιιιιιιι: ιιβε3β νιιαιιιιιι ιιοιιιιγ ι

νιτ.μ.2, ιιοιο ριιιιι. πι ριοιιιιιιιιιιιιιιι οοιιιριιιιιιιιι πιο ιιοιι .οιιιιι κι... ιιιιιΒιι,ιιιιοι οιιιιιιιο ει; ιιιι6. _

ιιιιιοιιιιιι ιιιιιιιιι ιιιιιιςν.:ιο; νι ιιτοβιοιι:_ίοιιιΒιι` ι:ριιιιιιι,γι οιιιιιιισμι. οίιςιμιιιιιιιοιιι οιοοιιιιι ν'

ριιιιιιιιο, ειιο ιιοι:βι ιο ριωιιιιιιιιρ.ιιιιιιιιιφ, οι;; @οι ειιιοοιιιιιι:.ιιοοιιιιιιιιε ορι:,ιθειιιιιιι νι οιιιιιιειὸἔ

Ριοιιιιιιιιιο ριοιιιιιιίι Με: ιιιι:-0Φπιιιιιι Μπι διιιιοι.-τ

6ι ριοιι. ι. ικό'. ΤΙιο.ι.2.4ισ.ι ιιι..αι·ι.ι. ιιιοιιιρ Με

Ροοιιοι ιιιιιι:ιτε : ιιιοιι.κε ει." ιιιρροιιιι ιιιιιιιιιιιο_

ιο ιιιιιιιιιιι:ιιιι , .κι ριοιιιιιιιιιιι μ” ιιιιιι:ιιιιι ιιιιιιο·ν.

ιιιιιιιιιιιιΒο Με ριοιιιιιιο ιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ιιιοιιιιιιιι_.

δ: ιιοιιιιο .ιιιιιιι ιο ιοιιιιιιιοιιος,. ιιριιιι).ιιιιιιιιι μι»,

ιιιιι·ιι δι οοιιιριιιιι ιιιιο ιιιοιιιι. ιιιιιιιιιοφω

αι ιιοιι ιοιιιιιι ιιιρροιιιι ςοιιιιιΒιιιιΔιιιιιι ιιιιιο;ιμιρ-ι

ομοια , Πιό ιιιιιιιιι οι·οιιιιιιιιιιι οι; ιιιιιιιιιιιιιισιιοιιἰ

Ματσε: πιο» , ο πι. Κριιι. 4..ποριριπισιιιιιστβσιιΜιζω

Ζωα»,ριρ.ιιιιωι.ι...ω,ΜΜιμοβ. ¦*Ζτηρι

ω.ρ_ιπ 6. «ει. ι6. «με ιιιιιιιιι ορριιιιι_ι ιιιιιιοιιιιιιι.

οιριοιιιιιιιοικ ιιοιιιιιιοι:Ρι·ομηικάιφ νέα: Δισιιιι4η

ό· ιιιιμοπαιαιιι ΡιΙῇι Με μι· £'|ιι;ιιιιιιιι ιθροι,οιι.

ρηοοι·άιιιι· Ρ7°ιιιιιφ,-Φ· ακουσα :μπαι ει: οψηΒοξ

μ.....ιρ.ι. ιιιιιιι.ιιιψηιω ουράνιο @ή .ιωωρ.ι.ικο

ηιιιισιιιία. α. Ε; ορο. οι”. ..ο ι:οιιιιιιι:ιιιιιι ιιιιιιιοιιι

Βιοιιιιι ιι:οιιιιιιιιι' Ριοωιιπο απ. 6 .ιι. οριο νιιοιιι

ριοιιιιιιιοιιιιιι Ιω ..Μπι ιιιιι:οιιιιιι οιΤιιιι ιιιιιιιιη

πως οοριειὲ ιιιοιιιοι·ιιι,ιιοιι ροιιιιιιΕι Με οιοι·ιιςιιι

το ρι·οιιιιιιιο ιιω ιιιΒιιιιιιι δι. ιιιιισιιι:οιιιιέι σο. :ιζ

οιιοι·ιΒι ιιιιιιιιιι ιιιι:ιιιι Ρειιἰιᾶὲ οοιιιριιιιιιιιο απ»,

ιιιΒιιι. ιιοιι βια μια Βιιιιιιι 82 ιιιιιοι·ιι:οιι:ιιο , ίοι:ι

ιοιιιιιιι οριιιιε ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,νιιριε.Ιζω|ιιρει. Βιιιιιι,

ι.ρ.ιιι/)ι. 91.αιιι. η. οι Ραιιι.αάΚσικ. ι ι.$πιιιιοςι_

δικια, Μ», ποπ κι ομιιικιι: αΙισεκιειιιιιι πω» και οι

..μια Βια:: Ρι·οιιιιιΕο να ιιιιιι·οπιιιιιοιιιιιι ορο

@οι Βάι, ειρρειιιιιιιι ὁ Φω.οιιο Βιιιιι, σο οιιοιι

ιιιικιιιιιιιι ω ειιιι5 ...ιωω...ω οοιιιιἐ , πι ει;;;

Βιιιιιιιι πο Αροιὶ. Μ; σιιιιιιι:ι, Βιιιιο ι οιιιι ιοςι·ιιο

ριοριιιι φις ιιιωιιιιιι , ιιιιιιιιιιιιιιιιι Βιιιιιιι. δ:

@οι οροιιι:ιιιι ο; ριοιιιιιιιοιιο ι)ξι , οιιιι @Μ

ειιιιιι .ιι. νι οι ριοιιιιιιιοιιοιιιιιιιιιιιιιρροιιιι ιιιιιι;

μια ιιιιιιαιιιιιιι: 8ι·ιιιιιι ιι.πωωρι. ιιιιιι:ιι Οοο

οιΙ.ιιιιι:ιιιΒιιιι ιιιιιιιι νι ριοιιιιιι.ιιιι , δι και Βιοε
Ε ιιιιιι ; 8ι. γι σε ιιιοιιιιιιιοιιιι ιιιιιιιιιιιιι , δ£ αρμ1ιρ.ιι

ιιιιισειιιιιι ι ιο. ιιιιιι οιιιιι ριοιιιιιιιοικιιι οικιιι ιο?

ιιοιιιιιι .καιωμπωαπο ιιοιιιιιιιι βατή@μι

οοιιψιοιιι ιιιιιιιοιιιι; ιιιιιιροιι ριοιιιιιιιοιιιιιιιι “ως

:πιο ριοιιιιΠιοιιοιιι νιιι Δικτυο ριοιιιιιιιιιιι νι Βιμ

τι” Ροιι νοιὸ ιοιιιιιιιιι ν: ιιιοιοοε.| . ' _ _ -

Ρωι.·3. ιιοιιι οικω ικιιιοιιιιι:ι ιιικιε ιιᾶι,οιιιιιιιιιιιιι ριιιΒιιιιιιιιιι ιιι ιο ιι:ιιιιι οιιοιιιι,8ι ιιοιιιι

ιιιιοριιιιι Βιιοοιι, οι Πιο . ορο; ιιιιιιο ιιιι ιιιιι οιιι:ι>

ι:ειιιιιι, ιιοιι Δ Δ

ιιιιι οιιοιιιιιιι ιιοιι άι θι&ιριοιιιιΠιο. Κοιροιι ει:

ΌΩῇΙΜΖ. άιρ.2ι6.:ιφ.4.. ιιοι: οίιο , ιιιιια που διο; ιο

απ.. Με, τω τοιιιιιιιι οι ιιιιιιιοιιιε , ιιι ιιιιι:ι οσο ιιιι

οιιιριιιιε ιιοιιιο ιο νιιι :κι ιιιιιιιιιιιιιιιι, οι ιιιιιιιιι ιρειι

  

_ ωεο. ρι2ιιιιιιιιι,ρει (ο ι:οιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοε

. 8ιοιιι ιιιιιιιΒιιιι. ιιιαιι·ιος ιιμιοοιιο ιιιιιιιιιιΒέιιι€, .

Γιιιιι πισω πιο ιιιιι·ιτοιιιι; .μυ οι. ι μοι ιιιιιιιιι (ιι

ο - δ

ι ” η -

@οι .

@κι 2ιίβ,ιιιριζ ιιι&ιε;ιιιιιι μι”

Τ

ιι930ιιι ιιιιιιιιιιιιι @μια ιιιιιοιιιιφιιιοιιιοι·9.ι' ,

Παλαι ορι.ι.ιιιοιιμ_ ιο ισιιιωριιιω ιιιι·ι@ε

οριο ιιιιι_ζιιιιοιοιιιιιοι·ιιιιιι ιιιοιιιιιιιιι ριιιρήιιη

ιιοιιι1οιιιιιι.υοΡωιωιιιο..@ο ιιιιι:ιιιιιιιιι ορο.

ιι0Μ80 υε61ι.ιιιιδιιιιιιιοοιιοιιι ω.. ΨιιοιιιΒ

ιιιιιιι= «Μι-ιι ιΦοι›6ιω= 9ιιτιιιιιιι=.Φιεέι

οοιιο!ιευκιι-ιι80Φωιιιιι.ιιιιιιιιι!ινιιιβέιειι °

οιιιιιι.τειιιιιάφιο.28ι-ιιισιιιιιΜιιιιω ιοιιιιΒιιιιιιι .

ιιι29ιΜΗΜ ιιιιιιιιιιισι ή!ΜΜΜ . Μ! ω.Ψΐ |

@οι ειιααι.ιιιιιι ροπϊι.Π=φιο. :παει φορ

ιιιιιι οιι·Μειιισιιιιιι οι....ιιι, Ι*Έιιιβιιι ι .ιι-οι

ιι:εισιιιιιιι,ιι;βιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιμμ ο πω: .ιιιιιιι ιη

ιιι8οιιο ριιιιιιιι:ιιιιιιοοιιιιι.ιιιιιιιι οι01°ιι€,ιι0ιι ;ιο6

ιιιιιιιι Ποιο;οιιιοιιιιιιιιι ιηιοιιιιιιιιιι οιιιιιιι ιιιέ·.ιιι.ι

με; ιιιιι ιιιιιιιιιιιε ,χω ροιιιιιι νοιιιιιιιι€ιιιιιιι ιιιοξ

ιιιιιζιιιιι Βιμ;; οοιι(οοιιιιιιοιριιιιιιι "ω, ι;ιιι ιο

ιιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιι.Ωιιιιιιιιιιιιιιη οιιιιιιιι ιιοιι ιι

·ιιοιιιιιιιι ιιιιιιμιιιιβιιιιιιι, τις Πει. ¦ ο Β έ.. .

ήν ΡΜ.. 3·._ @Μαιο ιιςιι ειιι-ριοιιιιιιιιιιιιιε @φ ω”

ιιιιιιιο ιιι:ιι-ιιι.ριοιιιωιιιιιιι: ιιιιιιιιιιι ριιιιιιιιιι η ι

πιο κ.ρ,ι...2 ιιςΒιι: ιιιιιιιιιιβ.ιοιι ες ριοειιιιιο.ιι

ιιιιι: ω” οι! ιιιιιιι_ιτιιιιιιιιιιιο..ιιι ριοιιιιιιιομοι

οιιἑιιιιιιι: ιιιὲ; οιιιιιιιιο ιιι:οιιιιιιι ομοια ιοιιιι.ιι.ιιιιιι

ιι=πι.ινι.ιι=ισειιι .<ιι04=ρωιιεΙυτιιιιΜσω

ιιιιιιιιιιιιι 3..ιι-..Βιο...ιιι ιιιιιιιηιόιιΒιιιιι ιιιιιιιιιιιι

οι ριοιιιιιι _ ιιι5οιι Βιοιιιιιι έ. Διιιιιι ιιοτιίιι ι -

υικιιιι. . .«Μιιυ=Φιακιαπιφι ι_Ροιιιιιοιιι τ

πειιιιιιιιιιιιριοιιιιιιιιιοδινιιιιιιιιφ.ιιιιΒιοι·ιιιι 4.- _ιιιιΒι·ικΒιιι ιιοιι ροιριβ .ΜσιΦι μοι». οιιιιιιιιιι β';"2'ΐ;;;

ιι9ιθωτιεπι ιιψ.<=ο Βα"·ι".ι. οπω" 'Μ' ιοψηιι·μ" »πι-Μ

ιιιι, ριιιιιιιι ιιιιιιοριιιιι ι:οιιιρισιιιοιιιιιιι·ιιριιιι.ι: - ο

τω ιιιοιιιιιιιιιοιωιιιιιιι σοιιιιιιιιιιιιι ροι·ιοις8ι5

@ο ριπιιιιι , νι Ιδιβιαι:.ιιιιιιιιι :ιειιιιι οιιιιιιιιιιιι·ι

Ρωιιιι 8ιιςοιιιριοι ιιοι: ιιιιιιιι·ιιιιοιιι: ιιιιΒιιιιιι

οικιιιιιιιιι, εκει επι ριοριιιιιιι οι [ιιιιιιιιιιιιι οσοι.

ριιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι: οι ριοιιιιιιιοριιιιιιι - ι:0ιι:ι·ΐ

μ" Με ιιιι ιο ι·ιιιιοιιο οιιιΒιιιιιιιιιαιιιιιιιιι.κοιιιιι

καιω ιιωμ .ιιιοπιιιιιιιε ιιιιΒιιιιριιοιιιιιι ριο;ιιιιιιιι

.ιι. ιοε ιιειιιιιιιιιιιιι ιο ΒΙοιιιιιιι, ροιιιι ριοιιιιιιιοικ.

[ο. Μάικ. ριοριριοιιοςι_ιιιιιιο ρι&ο ροιιιι ιιοιιιε

Λ,ἶ·.

σᾶΞ

ει:: Με .ιι.ιιιιιιιι'ειι ωι·ιιιιι;ριι.αιοοιι;ιιιι.”ς ω”

ωιι11σωμα οιιιειιιιι ιιι·οιιι“ ιιιιιιιιι ιιι;ι Εεε

Βιιι Μιά Μι σ<ι==ιε=.ιι .εοφ ιι=>Μιιο-εισι> .

ιι ιιιιοικιιιδιιιιι ιιιριη ιοιιιιιιιιςιι; ι . ε

μια -ι·-=ΜΜιιιιιζιω-Βι .ιι99ιΦδιω>ι
απο ριοιιιιιιιοιιιι. δα! οοιιιιιι.ιιιιιιιιιωιιις"Φ Μάι .

μια: ςοιιιιιιςιιι ιιοιιι:ιιιιιι (ιιιιιιοιιιιιβιοοιι.ιιοξι «ει»

. “ΡΡοιιιιι,ιιιρειιιιο ιιιιιιιιιιιι·ι ΑΒιοιιιιι οιιιιιιιιιδ

ι:ιιιιιιι. 8οιι.οοιιιιἑι Ειιοι:ιι δ: οι... ιιοιι ιιιιιι ιιι ιιωιοτιιιιφοι.ιιιιιιιιιιοι; ο__ιιιιιιιιιοιιι.οριι

ι:ι·ιιιιιιοι ιοιιιια ριιιΒιιιιιε ιιιιιιιιο τι...: ιιι νια (πιω

ικιωιιι, απ· ιιοιι οιιιιιι ιο νιο ιιιιιοιιιιι νιιοιιοιιιιι

ειιιιιιιιι Βιοι·ιιο,ιιιιι οιιιι οι πιω ιιοιι :και ριοιιιιι

ιιο Ξ Βιιιιοιιο ιιιιο. ιιοιιι ιιιιι ιιι ιιιι·ιιιιιιο 8ιοιιιι.

οσοι: Με ιι:Γροιιιιιι_νι ριωιι:ιιιιιιι ριο ιιιιιιιιι ω γιζι_

' ξη&ιε, “ως ιιιιιιιιιροιιιιιιι Με ιιι Κιθ ιιιικι*Σιι νι

οι.

Έιμι. 4.

|:οι: “γι”

ιίσ ..ππω

Πιιιιι(ιι

ισιιοιιοΒιιιιιιι 8η” , ιμωιιιι ιοιΡοιιιισιο οσοι

γιιιιιιιιιιιιιιι ριο ιιιιιιιιιε ιιι Βιιιιιιιιισιιιι: μ; ιοε.

4ο Μπιτ: @και ιιοιι ιοιιιιιι ιιιΒιιβ ιιιιιοοιιἐ

νιιιοιιιιιιγροιι. Ριιι·ιε, ιιιιι $ριιιιιιι 8.ιιιιιιιιιιιι

ιιιιο ιιιιιιιιιο ι:ιοιιιο Βιιιιιιιι 8: Βιοιιο ,Δια-ιο ριοιιι,

ιιοιιιιιιιι:ιιιι, ιμιωιιιωιι ιιιιιι ι πιο: ρι·οιιι. ι:ιιιι

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιι ; Η π! ι:οιιιριοιιιιιι ι:ικιιιιιιιιοοιιιιιε·

@που ιιιι .κι εοιιιιιΒιιιιοι ν.ιιοιιε ει! Ριαιιιιιιιιι ..οι ιιιιιιιΒιιιιιι_ιιιιιιιια,ιιι οσο ιιιιιιιμω πο:

ι . .

Μι Μια

Ποιοι: τω .τι ευη" ριωιιιιιιιιι ιιςιιιιιιιιιιιιι:ι.ιιιιιι

ιιοιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι·ο ι“ιι:ιοοιιιιιι , :ιι 5.;τω.ι.

2.ιιι.ο.ι.οι·ι.3. μοι; οοιιιιιισιιιι· ω: Βιιιιιιιιιιιιιιιοι ·

ιιιιιιιιιιιιιιιη τη. .ι·ιιιβ .ρριιιιιι:ιιιιιι;ριιι#

οι:ι νιιιιιιιιιέοιιιιέιιιιζιιι ιιιιιιιι.ιιιιι , ειιιιιιιιιοιιιιιιι: 3Μ_Μωι

ιιιιιιιιιιιιι. ιζιιιιἐ δ. το”. οιι.ιιιι. πι. ι.ιιιιιιιιιι ωι;,,8....ι

ιιιοι·ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιοικιιι ιιιιιι.οιιοιι ιιι:ιιι άσμα "ο ω...

ιιι,νιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοι,ιιιιιιιιιιιιι:ιιοιιιιιιι .μια ι ιι4 *Ψ Μι*

..ωΡωι ιιισιιιιιιιι.ριιιιι:&ιιιιιιδτ ιιιιροιιι:θ:ιιιιηιιιιιι ΕΙ:2:”"

ιό ιιιιιιιιάιιι:ιιιοι:ι.νιιιιι: ιιιιιι ιι: ιιιιιιιιι,οιιοοιιι: .

ει: ιιοι:ιιιιιιιιιιιριιο ; :ο ι:ιοιι:ι_ι ει” ιιι Μισο ιιιιιθ

ιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιιια; ιιιι_οιιοοιιιιειιιι οιιιιιιιιι πιει·

_ιωιι ιιιιιιιιιοιι6ιο, ι:ο.ειι:ιςιι ιοε ιιιιιιιιιιιιεςιιιιι

Ντιπ.



Ω 4·ι'ὅ :οι ΧΧΧΚ Φ:Μοι·ιιο. .ιοόΐέο Π!.

σο.

ε. θειικο

:ποσο

Βοιοι οι!

'σ:ΗΜι·

:ποιιιιιι·Ι.

ασ.

ι

@με ιοοιιοσαιιι: οσοι:: δ. Τιιο.:.αφ:.1 Ι4·.,·

1 α.: α. @·ο.[οι·ϋ Τιισιιιιιιο , ι)οσιο σιοι σοιιοι: σο

ιιι:οιοιο οιοα:οιιο , ΐοσ ιιιιιιριι ε :μια σοιιι:ιιιιι οι.

ν: Με οισιοα:ιο ισιοι:α:οι ο ο: Πιο ΔιιΒιιιι. Κοσσίε

σάπια ιιοιι: οι”. ΑΜ οσοσοσιιο: , Ποιιιο ι·α:ισιι:

(οι: ιιισσιιίιιοοιε ιιοιι ιισιιιε :Μισο ο:: σοιαι:ο:οιο.

Η:: οι: οι:: σοιιοαιοσε αιιιιισιοοιιιο:ισι :οοσο

αιιιισ::οιο , οίκο ιιιιισιια:ιο ιιιιι::ιο: ΑιιΒιιιι.[οιοι.

χ οι. σ: πιο”. ιιοιι. ιοοσ. Ι.ιιισσουιιιεε στο:: . [παπα.

1)”,χωο”,ε, "οι οι:: ]ισοιιορισιοψιο:ιιιωσι , οπο·

σου: σ::ηιιΜΜ. Ριιι·ιωιμπασο , μια ρ·ιιιιιψιπιο: :σε

ποσοι, σ:: πιο: σεισιιοπιι: οιι·ξει:ιιικε ο ιστοιιη]ίιν Πει::

ιιιιιωρεω οι? ιιιιιιιοι::[ικ , πιο οποιο!.ιιιιισ κά".

@οιείσσιωιιιιι , οι ω» σιιιιιιιι·οιιι ποιοι:: νιισο

ωοπο. ποιοι. ω. ιιι:οιιιει::ι: αιιισιιι::: οιιιο οποιο

σο: σοιει:ιιιο ιο ι)οσ οιιαιια::ι: ιιιιιιισιι:ισ:ιο Με

το.: Με:: οποιοι: :οοιιιιιιο οοιιιιιοι αριισ Ποιιιιιξη

:οι οοιιο&ιιιο ιοοιιιιιιο ιοοιαιο ιισιιιιιιο αριισ

Ποσο: , οσο ια: οι: :οποιο σοοιο:ιιιο ιιιιο:οιιιο ·ςι>"""""'

Β:ι σο σαοσιιΒιο:ισ,εΒιιιιιο νιισ οιιοιιιο Ποσο σο·

:οι ιοαοιιοιια:ιιοι. ιιιιοσαιο. Με ιο ιισοα αι:ο:Με

:ο οποιο :οι ιιοιι αοοιιιιιι:ο: , οιίι πιο: :οσπαιο::ι

οοιια:ιοπιοιο ιιιΜε: ιιιιαιοσιο αιι:οιιι :αιιε οοιια:ισ

Μιιε ιοαιι:: ιο ίσια ιο:οιιιιι νσιιιιι:α:ο σσιιιιιιι , πιο::

οοιιιο:ιι: ιιισιαιι:οι πισιιιε οσιια:ιιιο, ιοσ ασιιιιο ο”.

πο:: αριισ σοιιιιοιιιιι.Τιιιιο οι. ιοε θ: :ιοιιια,οιιαο

σο ιοσπαιι::ι· οι:ι: α σοιιιιοιο ε: ιισιιιο:α:ο σοιιαιι

σε , δ: ::αοει-οι:ιι: Μ σα:α:Μιο Ποσο αιισιισ :ισοπ

:εσ. ι)ιοοε. 8σιιιιο ιο:οιιιιιιο σοοι·:::ι:ο ρσιιι:σ:ιιἰ

:ιιοιι ιο:πιι:ισοιισι ιο Βου.: οποοισ ιοιιιιιι ιιιιιιοι:ασ

ροιίοάιισι :οοιι:ιιιο Μι:: πισε δ: Ποσιο. σοσ Με.

οσοιοιι. πιεσε μια:: σοιιιιιιιο ισ Ποο. ιοιιιιιιι:οι·

74·

· ποιοι.:

Μεσοι οισιοιιιισοιε , αιεισιιι:ο ιιιιιιι ιιοιι:: , :μια πιεσε Με ιο ο:οαιιιισ , ομοσ ιιοιι οιίι :::οι:ισ ιο::

:ιιιιιι :οποιοι ρισιοιιιοιο.Κα:ιο: ιισιιιιι ιιιοιιιιιιιο- ι πιιίοιια:ισοο αοσιιιιι:ιιι. απο οιοιιο ιιιειιι :ιαιιιια

:ιο , σοιιι:α οι! πιο: νι:α απο” α: ιιοιι αισ αιιο, ι :ισοοα:σιιιιαιιιι:σιιιοιεαο::ιιι :ιαιιιια:ισ ίιΒοσ αιι

Μεσοι α Ποο : οιεσ α Ποο σοιιιια σο: ο:: α:οιιια. ι οσο ιιιαιιιιοιια:ιιισ ιιοιισοι:ι:α:,ιισο ιιοΒιιιιερ:ιιο

ΕΠ σου: Ποιιεο:οιιιο :στο σοιιιιοι , ιιοιι σωρο ιιιε ιιοοοιΤαιισ. :οι ιιιιιιοι: ο οοιιιιιιιιιιι:α:ι :αιιιιιιιι. Τ";:·

οιιοι, ω: :ιι ιιιρροιι:ιοο: ιιιοιιοοι:α:ιε.ι:α Αι.ιΒιιιι. . Τοι:ια: αο Με :οοιι:ι ιιιοσαιι σοιι:α: :ο πιοι·ι:&α

Ποσι.ιοι:οι ι. ιοιαιο σι·σιιια:ισοοιιι. ιο εια:ισ ιια- ισιιι:ιαΡΝ:Βα:ιιι: ραιε οσοιια: οπσιάιε,δο σωσει. Μ'αίμ.,η

ιιι:ιιαιι οίιοιι:ιαιι:οιιοοιιιιασι,οσο ιιισιοοπο ασ :πο- Ασ ι . που. ριιιοαο, οοοοοσσ, ιοοιι::ιιο οσο ιο· β,,ΜΙφ..

οιιοιιιο δ: οσιιιριο:ιιιιι οι:ιι:οιπι Βιο:ια:οαιοιιο:: Βιιιιει :αιιιιιιιι ασ ιιια:οιιαιιι ΜΜΜ:: ιιοιίοάο , :οι [Μπ.".

Και: σου

Οιιι·σιιιιέιε

σοιΒιιοι. ι.

7'.
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. . 7,..

8οοιιιισιιι::

ν ι:

Τοπιιισιε

:·α:ιοοο ιιιιιιειιιιιιιε ιιαιιοα: Με οιιιιιοιιιιι σε :οπισ

::ιιο ασ Βιοπιαιο, ν:ασ οιορπιο:α:οσιεια:ιασοιιι

πιο; αι:ιιιιιιο :ισιια :αιιι:ιι ιι:οιοιιιισοο ,° οσοσιι:ιε

ιιαιιοι :οσιαιο σ: ρ:οπιιιισιιι , σιισσ οοοιιιιει: οι:

:ιοσο νοιιιοια:ο Ποι οσοιοιοο:ιε ιοιαιιιιιιιο Με ασ

εισιιαιο. ΡοΙΤο: ιιιιιρρο Ποιιε οσιιίοι::8:α:ια::ι, 8:

οοσο: 8ιοι·ιαιο; 8ο :οσο ιιιιιιιε ιιαιιοιο: ιαιιιιιοι Με '

οιιιιτιιοιιιιι δ: ι·οσιο:ιιιο ασ εισπια:ιι , οσο :οσιαι: 8ο ,

ιιισιιιιιιιιο ι σε νοιιιοιιε οιιιο (Μέσι. Φο. ιιιΤοιοιο, Ι

οσο ιιοιι.: Ποιιιο Βιοιιαιο πιο: οοσο:: , ιιιιοσ :ο

οοιοιιιιιιιι .ωοποοι. ιιιιρισιια:οσηοίισι ιιιιιια οι!

οιιοιι:ιαιιε,ιοσ :αιι:ιιιο :σιιοαιιιιαιιε οσοοοεισιιιιο:

8:α:ιαιοσ'ο εισιιαιο.σ. Ρ:σιιιιιΕσ οσο ::ιι:ιιιι:ιιι·

ασ οοιιίο:οοσιιιιι ιιιιγοοιιιιι ναισιοι:ι οι οσοσιειιι.

:α:οιο οροιιιιιιε α εια:ιέιρισι:&ιει οίκο ιιαιιο ιια

Ίιοαιι: α οποια , ν: οι: ιιιια:σαοι αιιΒιιιια :ια::ιοι:ιαιισ

οποιο σιιιιιια, :οι ασ ιοσιαι: σιιιι:αεα: οσιιιιιιο

:ο:ιι:ιιοι ιοοιι:ι. Οσιιιιιιο. Η ιιισιιιιιιιο σΜιοα :ο

σιιιιοι·ο:ιιι ασ σαοσαιο οσοσιεοι:α:οσι ιταιο:ιε σο·

σο: σοοιιιιιιε, ιοιιιιοιοιιιι, οσο ιοιιιιο Μιι:οε ο::

ομοια α εια:ισ οποι:οσια οσοσιεοο :απο Βιοιιασι,

ιοσ ::ιιιιο :ι:ο:α:οιοε ο:: οσιιιιι:ισιιο:ο οοοσιειιο

:ο:ιοιι Βια:ιαιο,οιιιο οοσο :οοσο ρισιιιιιια οι @οι

οσοτιι:ιε, α: Βιοι·ια ιιιιιιε: ο: Ροδο: ρ:σιοιιιιο ιο

οσιι::ι:ιοιιο ιιιιιιιιοιο, ομοσ ?ποιοι οποια , ιι οι: το

οιοιιιιιιισ οπο: οσιιιιιΜα ειαισιιε. α. Μοιι:ιιιιι σο

·οοιισιΒοσ ιιοιι ιοροιι:ιιι:αιιιιιιιι ιο :οα:ο:ια ιιοιι:

&οιιιιιιιιο,οι.ιιο ο:: οιοα:ιι:α: ασ Βοιιιο, ο:: :οι

ασ οιοα:σι·αιιι ιιι:οιοοσα: οοιιο&α Μίιι:ια , ν: ό. οι.

Μι.6.ρει.8.ο~ 8. οίκο :αιιιοπι ιπι:οιιισε 8: Ποιιιο Π:

οοιιοσιιιιιι ιιιοιιιιιιομπ :.|έδι.ιιισιιιι σιιβ.ιιι·οιι. Κα·

τισ: ιιοιιοάα ιιιιιιοα ιιι:οι οσο:ιαιιοο:οε οιιιοα:ισ

(οοά:α: οοιιο&ασι Μιιιιιιι αι:::ι:α:οιιι , ιο σιισιιιιο

ασαοσιια:ισοοιιιιιι:ια ιοιιοαιι:οι ν::οι:ιιι. Ταιιε αιι

' :οιο ιιιιΜιο αι:οιιιαε σοιιοι: Μι:: οσε ε: Ποιιιο,

οιιιο ιιιιιιι οι σα:: ροιιιιιιιιε, οι οιισσ :Ρίο Ρειωιισ

ιιιοιιιο Με δ: σσιοιιιιιιιιι οσο ιιαιαοα:, σιισσιιιιο

οοιιο&ιΠισιο :οοσο (οσοι πισο Πι. Α:ροιιο&ιιιιι

ιοοιι:οιο ο:: τ. ιαιιιιιιο Γροθ:α: οξισιΒιιι:α:οιο ορο

ο:ιαιο ιιο:ιο:ι:ι&ο σ: ρο:οιιαιιιια : οοσο, :οπιοι·ιιι

αιαιοσο νιιο σοιιι:σ ιο :οιιιιιοοιαπι:ο.Οιιιοιε .ιι. ισι

Με ασ αι:οιιιιιι αιισιισσ σοιιιιιιοι ίιιι:ιο8αιο, ιιο:

:οσιαιο ιο αι:οι·σ ίιιιιιισιιι:, ομοσ ιιοιι ιιιι&Μειιι

ιο:ιιιιιιοο:ο , :ο ροιι”οάιοε Με ιοοιι:ι ιοΓρσοσο: ιο

οροι·αιι:ο. οι οοοιιιιο.οοεσ , ισοιο οι., σιισε:Πο

οσπισιΒοο ιοιροι:α:σιιιιιο, α:: οοιισιΒοο :οποσ

ιΜ:ιι:οι·αιιο .:ι.ισιιι στο αιισσοσσοστοιιιοοιαιι οι:

οσοσιειισ ιιο:ιο:ια:ο:ια , :Μο ασ ισ οιιιιι:ισοίι:;

οσο οι: οσοσιεπισ :οοιι:σιια, «Μεσα ο:οιιιιιιιο

ιιιε οσιιι:ιοπι:ιε ιι.οιιιιιιιο Με ασ ται: ιιοοιι:ο : δ:

σιισσιιιιο: οριο οιιιιιιι οι:: οοιισιΒιιο ιιοοοιια:ο- _

:ιιιιο οιιιιιιοιιοσιι: ιιιαιιιή ροΠιιιιιιε ι σο οσοσιΒοο

:οοιι:ο:Μ :ο ιιιιιιε, ιιοιι: ιιισιοιιιιοοιε. ?οι :οο

σο σπιοια ιιοα:οποιο ίσο: οσιισι8οο ιιοροι:α:ο

:ια :πο αιιιε α .Μισο :αιο:ο ιιιοιοιιιιοιιιε, οσο

7)'·
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Επι: οσιισιΒιιο ιιιοιι:οιια. Ασ α. σοσ. αιι:οο. Πο:: οι: ε..

.ο. ο:οα:σια πα:ιοιιο πιοοοα:ι οοοιιιιιια: ι.: σιεοα::ε

μεσα , ιιοιι: ια:ισιιοοιιοιιε οσοι οσοιιι:ιιι: ιο σι8 -

οαιο ιιιαοιοισ; ασιιιιο :αιοοιι οσο σιοι:ιιι οσιοριο:ο

δ: ρισιιιιιιο ιοο:οιι ροτιιασι, οιίι ροιιιιι ιοσο Ποι σα·

:οοιι:ιεοοι:αιο ροοιιαιο Γοιιείιε: :Μεσα .ο. ιι:Μα:ισ

οιε Βιαιια σο: νιιέι οσιοιοιοα:ισοο οοοοιιαι·ισοοο·

ιοσιιιιιιι οπο. ιοοι:αιο, στο :οι ιοοσοιοοιιιιιιιι:α

:οιο :Με οιιιο εια:ια. Όσοιιι)ιιο. :ποσο σα:οοα:ι

ιιιιιι:α οο:οιοι::ιιιι: ροοοα:α,ιμιιιιιιε ιιοιι: :Ποιο :ιο

ιιιι σοχοσ; :αιοοπι :ιο:ι σιοιιοιιι: οσιιαοι :ιαιιαιο ιο:

ιο:ι, σοιοάιι ιοσο σΜιοο , ιιο:ια:ο ρσ:ιιαιιι οσο :α

ι:αιι:ιε. ν: αιι:οιιι ρα::ια πιοοοα:ι ιιιοσιια:ιιι·, ιιοιι οι!

οοοοιι”αιιαιιιιιιε οσιιιια, :στο :ποσα οσο σοιιοα: οπο

ιιοοοιια:ισ νοιιιο:α:ια ιο το, Με! ταιιιιισι Μ οιιιο:ΐι.

Ασ 3.αιΒιι.δο ε. αιιιιιισ. :οιο. ιιο8. ιιοιι: Μ- ο 79

ο!! Ι. .στ

τω, ιαι:οιο ιιιιιιιιοι:ο 8: :ωοπο ιιαοο ι)οι ρισιιιιι;!.".

ιισιιο:οιΒιισια:ι. Οίκο .ιι. ιιοιοσιαι:ια:ι οοιιι: αοι

σο: οσο :οι ιοιιιιιιιοπαιι:ιε, .οι Ποιο ι :.ιοροΒιια:

σιιοιιιριαιιι νι:αιο αιιο:οαιιι ρισιοοιοι·ι αιιιιιιιο :ισα

:ι:ιΞι, ιαι:οιο ιιοριιοιιίιι δ: οοοιιιεα ιιιιΜε ιιιο:ιιιιιισ- _

Με. α. οοιιοοσ. ιιιοιιιιιΒοοιεαοοορια:ισοοιο :οσοι

ο ασιιιιισαιισιισι Με πιοιιο&αι Μάσα . :Μαιο οσο

ει: ασ ·ριαιιιΜιο , σε ροιιοά:ι:πι ριοοιιοιισιοιιιο Με :ιι ίσιο: σο: δ: Βοιι:1ι; οσο αιι:οιιι ασ ιιιιισαιισιιιο

ιο ιιιιισ: ιοσ :ιιιὸ ιοαΒιε οροια οσιιια Μο: σο, σ: Με δ: σοιιι:ιιιο ιισοιιια:ιε,ασ :Μαιο ιοιιιιο ιοι.ιιιιιι

αιιιιιιιοε μια ρ:οι:ο&α, :ο Μο: οσοσιοοιοια μα· ι :οι δ: ιιιιιιοι: ρισιιιιιιισοιε οιαιιιιοιια:ιοιαάα :οιο

:οισ; οοιιο&ιοιήιιο Με ιοσιαιοιο ιιιιισ ιιαιιοο: οι: ιιιιιιιι:α:ι. Ε: ω: πιο. μι:: ασ 2.8: μια:: .ιι. :::ι

ιιιοριιοι ρισιιιιίΠοιιο Ι)οι , οιιισσε οι: ιιιισοιιιισοο ιια:α οριπιισ σο ορρσίι:ο οσο :οιιι: σοιιιιιιιιι ιισοιι

ι:σο:ιασι:ιι οι:α:ο. ιιοιι:: οι: :ο οαριιο , σιισσοιιοι:ι :α:ιειο Ποο, σε Με ιο οι:α:ιιισ, Η :οποια :σου τι::

:ιοιιοοια ιιιιιι:ια :ιοσο ιο Ποιοι , ιιοιι σοο:οιοι:, ι Με ιοοιαιο οι οιισοιο. α: ιιισιιισο σ::ιοισιι::ι :ιιοιι

:ιο:ι ασ



εοφ. μια:: κ ο.: :νω0. ω:: οι::

πιο: π: Μ:: ::ο:::. Α:: ο.. Με. ::οο::. οσο .π. ω:: 8:::ρ:ο:::: Μαι:: ο. δ: ::22:::.: εο:ου::·οο: «Μ:ειω::8ο.

Δ:: 4- :::::::: ειπε:: :::::ο:::τ:: ::ο προ:: ιιιί:::::::, οτι:: ο::

:ο ο...: :σοτ::ρο: , 8: οοΙΙ:π: τοοο::οο: ρ:οω::Εσ

σ' :"Μ.2 τ::ω::::σοι:: οσοτ:: προ:: , ::::ω ωοτ::: :οπο

:πω ::::::οο:ο: ο: προ:: :οί::::ο :::ρο&ο 8:σ::ο,

οτι:: οι :ο τ...: οσο:::Β:::, 8: :ιοΠ:ω ::οο:τί:: ρ:ο

:τ::Π:οοοω:ίοι: οτι:: ω::::: Ο:::::::, :::::ω ::::οοο

ρ:τίοο:ο, ὲοοἔτ ρ:σ:::::::::::, πο:: :ο::::::::ο:ο: :ο

οπο:: ρ:πω::ο::5, :::ω πιο:: Β::::: ::&: θ: ρ::(ο

:το , Μ: ::ο:οπ: ο::τ:::: ::οπ:::::: οπο: ωο::ο:::.

Δ: ωο:::: :οί:στοπ: :ο::::::::ο: :ο οπο:: ::::::το:Ι:

οπο: οσ::::: ρ:::σ:::: ω::ο::τ:. Α:: ο. :::2. Γοοοο:.

οπο:: .π. ρ:::::ι:::: ρ:::σ::::ο :::ιίοο: νΙΙ:Ιορο Πο:

ατο:·ο:π: ωστ·:::ω οπο:: δ: 8:σ:τ:: οσο:: :::::::;

ποσο:: Ωω:: οσο :::ο ο:: ρ:σω:Π:οο: :ω:Π::.τ:

:::::: ::::ω οσο:: ::::::ο:ο:, ::ο:: :::ίο:το: ο:: :ο

:::::::::::: ω::::ο:οο: (;::::ί:: , (οι: ο: π:ο::σ , οπο

δ: ρ:ι.::::οω ωσ::οιο, ίο. ::οω::::σ::: :ίτοο::::::::

:σο::::::θ:ο:ι:; δ: ω:::::Ό::::ί:: ::::π:2 ν:::ω

ο:οί:οτ ω::::σ::ὲ , οσο οίΤ:οτ:::::::; οπο: :ο :ο

::ορ::::σ::: ρο:::::ο:::: : Ποο , ::ο: ρ:ο ::::Ι:::::::::

ροΙΪο: Η:: οσ::::::ρ:::ο.νοι:ο :ο :&ι: 1. Νοε:: ν:

:::::ο: ο:: Οοο:: π:ιο:::οω :ο ν:::το :ο:ω:ο πω·

:ι.:::::::ω , οο:ω ρ:σρ::οω ρ::ι:::οω π: ωσ::οω

:οί::::::::ω. Ο::ω :Ποπ ί:: :ο::ο::: ν::σ:::,::σο ::ο:

::ο το:::::::: οσο ::π:ο:: :ο :άσ 2. δ: :ο ωσι:σ ::ο

|:οό:; :σ οπο:: ρ:ι::: ::οι::::: Ο::::ί::: ::::::τοω, ν:

ν:::ω , οοὸω ρ:ο:::ι:::: , ντπ:σ:::ω :&ι: :::ι1::::

δ::

Δέ$ο

1): ν:::::::::οοοσ::: :θ:ι: π. προ:: Μ. Ρ:::οε; :το

::::οοωΡ:ο:σιιά Κου:.:.ίσ:πω :σοο:οτι:: ό: ω:

:::σ ()::::::: οσωρ:::::ιτ: :ο ::::::τοω Α::::.

Δ:: ό. Με. :οοι:ο:.ί:ο: οο:: ρσ:ο:: Π:οερ:σρ

:ο: ::τι:::::: Ο::::::: :οο::::: :ο ρτοωίΠοοο ρ:πο:::,

ν:: : ()::::::ο ::::ρ::οι::,::::::ο::οο:ε Ρ::::::. ρ::

:::ω: οι:: ου:: :ο ω::::οω:οο:::τοπ: :ο ::ι::Ι::::ο

:::::::ω ::ωπο:::ο::ε. οσο ::οο::::οτ ρτσω:Π:σ

ω:: 8: :::ορτ::: : ρ:σωοτο::::. Ν:: ρπ:σ . ν:

(:::::::::: ορο:: :ο:::::τ οσωρ:::: ωοτ:τσ::: ::ο:::5,

::ο::ο::Το ρ:οο::::: Ο::::::: νσΙο:::::ο σ::::::: :.)οσ

ρ:ο ::ο::::: ο:ω ρσ::ι: ρ:·σω:Π:οοο Β:: ::ο :::

ιι::::::: ::σω:ο:οπε ροτ Ο::::ί::ιω , 8: οπο:: ::ρ::::

:ο (:::::::σ , :ο: οπο:: ορο:: Ό::::::: :::::: ω:::

τω:: ::σω:ο:Βο:. 8::ο: ροί:::ι ρ::::::ρ:: :ορο ::ο

::::ρ:::::::::ο (π:π: 8::τ:::ω οι:: Ρα:: , ρο: σο::

οι::::ρ::ο:,::::οο: σ::::::σ::: :στοω::οω,οο:οοπ::

ρ:2::::: ρ::τ:::ρ: π::τ:τσ::: ::::ο: Μ.. Πο:: ::ο

ρσ::::::::: τ:: ::&ο στοπ:: (ο: ορο:: σ:::ο:ι: ΟΕ::

::ο:, ρ:σ οο:::ιτε πω:: Ρ:::: σ::::::,:ο.6.ά.3σ.ρ 3.

5ΕΟΤΙΟ Ν.

:ο οικω: ορει·:: :οπο Ζωΐο:ιοπ [ο σοι:

ά:έοι: Μει·ι:οπο οπο: Βου:: 9

Β :Ι:: :::::::::::,:::: ::Ι:οο:τοω ν::ιοτοω ω::

:::οω ,:::: ωστ:::οω :::οι::Β:::οω. Π: :ωω:ι:::

'08:::ρο: τι: :::::τ:: : ο:ι::::::: οοΙ::οί: ::::::::ο:::: , οο:ο ο:

αο"ωω ::ο: :σο:::8:::: π:οτ:τσ::: :::ο :πως .Βοο: ω... :ο

'Μ. .""”· ω:: ορ:τ:, οπο :::.ο::οω πω:: ::::::ο ΒΙσ:::: :::

:::5.::::οο .π. ΐοπτ::: :ορ:οωσ οπο:: :::οοιι::::.:πω

::1το:Πο::::στ: ::::: :::οο:::::. Π: :φοτο σρ:::::οε,

Ρ::π:: ::ο:. όσο:: , ::οΠοω ορο: οι::οίοοοο;

ν:::ο::::::: :ο :ι:::ο ::::::::: :::ο οσοι::Βο: ω:::το

-::οω,::::: :ο: ρ:ο:::ω: :::::::ο:,:ο:::Ι::ω ν:::ο8.

Μ:: :ωρ:::το: : ο:::::::το:Έσωιω. :ο :. ά::.4.:.::·:.

1.:]::.3.8:ο:.οτσ.υο.6::θ:::.ο::.·υπ.α::.3.ι::4:.2.Βο:·:κ.

:ωΪ.οο.ο:4.2.Ἑ:|ἰπ7.ἰ:ἔ7. ο. :ο :::1?ωοορ.: 5. Γοος::,ω,

Τοσο. 3. έ: Για.

Μ.

8;;

Ώρα:: οἰἱ·

ή:: ὅ που

φ::Α::[:::::

Οι:: ορο:: :οί:σ:ιιω :ο::: :::ρΙ:::: Βο:::::ε,

Μ..

·:Θ'7

μου: πππαἰεω ::::σσόΙω: Μ:::::. ιο. παρ:: πι·

Πισω π: καπου:: ::ρί:,οοωρο ου: :::οο: Ο:: :::,υκτ·

ω:: ::/::::::ρ:::. Μ::ι::. _:6 οπο:: οι:: :οἰιοοο:::

Ρουντ:: Θ' :παταω Θ:ρ:ορ::: κ: πιο:: οποιο, :απο

μια:: :ο::ρ:::, φ· στου:: ::οτοιω ρο/]::ί:::::. ν:: :που

:::τσ,ρτυριοτ οικω:: :ποιου , :τροπο ι::::τ::ιτ. ορο::

πο:: ::ωοο:::::::: , οι:: Α...: ι::το::ο :ρ::οε. μα::

Οπίο:Ι:. :ο.Μ(.`οΙοί/. 3. νο: Αρσί:. :οΙΙ::::: ::::ο:::

ωσ:::τ, ν: οο:οοοι:: :::::ο:, :::Β::8:ο::::1:::

::::::τ. 1. :ο Οοτ::::::. 13. δ: Πηρα:: :.ιο:ωπο»ι ἰοοιω:·

ή :4πέ:Ισπ:Μ , σ:.ι:::::::πι απο:: πω: Μύκο:·ο , ω.:

ω:Βέρ:Μεβ. 8:ω::::οι::οΙωυ:. 1 7. νο: €.::::ί:ι:5 :το ρύ,,"“

ί:σε:σωρ::::ρ:Ιω:τ:Βοε . :ο του; δ: οσοί::: , μι.

οπο:: πο:: :στο Ϊτοᾶοω, ω: :οο:οω α: ν:το απο·

' πο:: ::: πο: :οί:σε ορο:: ω:::τσ::: ::::::::, οἱ:: ρο:

::::ι:τ:π:,::. ::::τ:::::ε. , οι::τω Ο::::::οε:οο::ο: το·

Πο:::ο οωο: σροε::σοοω, ν: ωο:::σ::ο:ο ί::.

Δ::ο::::Πι!:Π.Ψαρι φ. α:: Θ:ΙΙ.ο::.8. ::::::::::,

πο:: ρ:::::: ορο:: οο:::: Ποο, :::ο οοσ:ττω :ρίο

:ο:::σ:::::Αοροί:.ορ.:ο:.::5'Ι.ιο.Ρ:·ο:Ι:. :Η::ο::ο:,

ο:ο:::: ποπ:: ωοο::: :Πο Πο:: .5'.ΤΙ::. 1.2.9:: η..

::·:.4.. ::ο:::::5 , ωο:::ι:το νο:: :::::::ο ρτ:π:ὸό: ρ::

Ι:: ρ:ττ:::::: :ο :::::::::οω; :ο :οΙτοο:: :πωπω

Μ:

86.

Δ: :::δίο7:

μισο το:: :::ι:οι::::σ , οο::π:ρο:::::ο: έιο::::::::::

:

ϊ
. . . . . : . . .. . ;

οτι:: οι:: :ο τρ:σ ::::::ιι:::::: :::τω:: :::ο:τοτο, :Ποο . τττσ::: , οο:: (ο: οπο:: :::::ι::τοω ::ιο::::: Ποο:

::ορ:::::::::οτ :νο:ι::::::: Ποτ :ο:ωα ν:τ:ω ::ι::::.: ποιο σωο: ωοτττοω οτ:το:ο :πιο , ί:ωο: ο:: :ατο

το:ο:οω ::::::::::5: ::σοί::: :ο:οω ::::τ::::οω οσο

δ: :.ρ.οκ.%·.α::..:.. ρ:οπ::οω οίΤ:ο::::: ::Γρσο::ο::

οι: ::::::::::5 ::::τ:::::::Ιο ::::οπ:: ν::::::::ου:.

Κ:::σ :.ο: :::::ίιω ορο:: ω... :::::τ::.: να:: ωο- 87·

Ρ τού. ΜΠΕ·

π:2::πιπέ.

:ο8:::, ω:: ρ:: :άπο :ο ω:: ρ:σο::::τ::::. 2.::
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.μΧ Βι#. Χ Χ Χ ν. Όι ΜΜΜ δεόι'ία ΙΧ

Βιαιιε ειι ιοιιααιιι αεεεριαιιο αι! νιιαια ιειει·ιιααα: ιαι, ειι ιαρειιιαιαιαιε: ειΒο ε:: Γε εοιιιιι€ιιαιαιαι

ει8ο οιιιιιε οι:αι α ιαιιο ι”αάαατι ειεααι αει νιιαια α· ριεωιοεειειιιι Βιοιιιιι. (Μια ε εα ιαα ιιαιαιἐι ιαιι

τειιιαια ,ιαιιια ιιιαιι ιοαα, 4. Για έ» ευιιιπιαακιβ- ριειαιο εοαιιιΒιια Ποτ, νειοιιααιιε είι, ειε Βάι: :κι

α. :Μπα οι «πιω “©7862”. α. Οιαιια ια ιιιιαιιο αιιορ- ιιιαιι αεεεριαιι: :αι .ιι. Ροιιαιριοιιιιιιιο εΕετιι2 να]

ιιαα Ι)ει: ει8ο ιεόόιι οαιιιια ορεια ιαίι:οια νι ορεια ιια ιαᾶα ορειιιααε ειιαιιιαιιε , ειααια εαειειιι νιιιαΘ

3: Βιιοιαατι ι)ειμ.ιααι: αεειιιεαιιι ιιοιι ριαεειε Ραιιι.3. ιαεα ιαιαΓαιαια . ιιειαιειεια ιιιιαειαε αισιιιιιιαιεεο

Ρειιοιια νειι›ι ριονι ιιαιαιια ιιιιαααιιε ιια Βεαειε ιαιι ριωιαιο ι-αιιιιιιΒιιαι ιε. ιιια ααα ιιαοιιὸ αια ει»

εααιε ι-οιιααιιι εοαιιιΒιιιΕιεαι:αι οιιιιιια ορεια απ- ιιιιιιεειι ιαιιάιιαιε ρειιοι·ιαε , α φα ριοεειιαιιι,ιεά

Πι, ειιαια ιαοιαιια νιιιαιαιια αεειαιίιιαιααι , ιειιιιε- ειιαιτι αι› ιιιιιιιιιεεα ιιαιαιἐ ιείειαιιιαιια Πεαι;α Ε·

ιααιιιαειιια εοαιιιΒιιδ ιαειιιοιια αραιι Πεαια:ει8ο ικα: ιαρειιιαι. ιιοιι ιαι› εαιριιειτο εοιιεερια δε ρει

ειιαια ειαιια ιιαισιιααιιι, νι εοιαριειαειιιαια ρειιο- ίεάιοιιε νιιιιαι ασια ίαρειααι. «μια ραόιο ιιιααα

112ι:ιεατ2, εοιιιιιΒιιιιιεαι οιαιιια ειαι ορεια, ειιααι ιεΓριειαιιι ίσια ορεια ειιαιιιαιιι, τω αιι ιιιαια ια

ιαοιαιια νιιιαια αειιαιιιιαιαια, ιειιιιιιήαε ιιια εοιι- ιιιιιιεεοςααιι ρόσιειε ι-ειαιιιαι αει ιιιαειια αιοιιαα

ιιιΒιιι: ιιιειιιοιια αραιι Πεαα:ι,ιιι 8ειιειε εααιιε ιοι- δε ιατιοιιεειαρειααι. ε1αειαιιι νειαιι αιειιια ρει ἴε

< ιααιιε εοιιια:ιαιιιεαιι: Γααωναιοιεια οιιααιΒαε ορε- 0ιιιιιΜΜ ατι ιαιεια δικια ρειἴεᾶε απειιαειιι:ιαια;

4° πω” ισοιιιι ιαιιοιαια. Αιιοαιαι ρααειίιιααα ιοιεαι δρεινιιαιαιαε ίιαιιιιιεαη Ριειει,νιιααιωενεια· "

ιαιιοιιι ιαειιια,εαια ρααει ίιαι,ειαι ιααι ορειαιιοαει επτα ΟΒεαιειιιια,νι ιαριει:ιιαπιιεειιιαιοιειια ΩΜ

ιιείειιιι ια Βεαια νιιιιααιιι ιιιιεια: νικιε απαιια ορε- ιιΒιο , νι ριιιιειριααι ιαοιιοιαια ιαΡειιιαι. εαι ια.

ια ωιιωεοιαια, ειαιιααε ιαάα ειι ρεεαιιαιιι ριο- ριειααι ειιιιαε δε αιιοιαιιο ιιειαεαιαι. @αι ααιειμ

ααιιιιο ιεΒιιι επιείιιι,ιαιι ιαειεειιε ιιααόαιειιιαι. ειειιαι, ιιοε αιιιαε,ααιιιαιαειιιαιιι ι·ειαιιιαιια Με

Μ. Τειιια ιειιι. ιαειιια αιιιιαααι, ιιαιια-ορεια ιαοιαιια Μ: αιιειαει ιρεειαιι Ρειιε&ιοιιε δε αιιιιιααιοιριιαι,

νιιιαιαια αεειαιιιιαιαια . ιιιίι νι ιιαρειαια α ειιαιιια- ιιιιιι8ειε ειιιιιιιιεεο ια:ιρειιο ειιαιιιαιιι,νιιιιπ ως

τε, ιιεε ΐοιαορεια ειιαιιιαιιι , ιε‹ι ειιαια ιειιαααιαια ιιωιη ααειαεαιιΒιαιιαδε ειοιιααραιι Πεαια,εαια

νιιιαιαια ιιιίαΓαιιι, αΒιιιαε νιιέι ιειαιιοιιειιιΒεαια αι ιιιιιιαιεεο ιαρειιιαιαιαιει αυτ, Πεαια αιιιιιεαιιι

νιιιιααια Βιιεια , είΪε εοιιιιιΒιιε απειιιοιια αΡαιι ιαι:ιιιοιιαοιαρειιιαι.ριοιαόε Βεο Βιαιιαεεεριιιι;

Βεααα:ε?ποΜι.ιπ δοκι·οι.άφ.6.δαπα Μ. ιι.άε Μια Οοιιιιιαα.ειεαιαια ρειιιοε 3ᾶιι58ιαιιΒςαωι· 97,. `

απιισ εαρ.9. (9 ιο. δοκιιιειε άι παπα άφ.8.αισθ.4. Βεο,ειειαενιιιιιι ιαρειιιαι. ιιιοιεαα 8ειιι:ιιααα·ιαιε @Μια

εοπε!π[4.. 6: 5.8εε.ΡιοιιεειΠοιιε εοιιιιοαειιιω, .ιι.α‹ι ιιιααι ιιοιι ιειιιιαιιι ω) εαριιειιο εοιιεερια

αι°ἔ Βια: 1.Οαιιιια ορεια ι-αρειιιαι. νιιιαιαααιιιι-α- ίἱιιἱε ιαρειι·ιαι. ιαιαειι ια αιᾶα ειιειειιο , 8ε [Μι (μ

ώ ι-αιααι ει: ιστορια: αισιιαα ιιιρειιιαι.ειιειια,αιΔιααε ειαιιρειι:ε&ιοιιε ιια ιιαιαια ιειαιιιαι ια ιιιαιιι.

ί”ββ ° νιια ι·ειαιιοιιε ειιαιιιαιιιια Πεααι νιιιιααιαιιιιεαα, Ωαια ιι)εαε ντιιαιειαρειααι. ιιιειαιιιι επ οιιιαεε

»ώ ιααιιιι ιαίιο εοιιιιιΒιιειαειιιοιιααραιι Πειι.Ριοια. ρειιεει:ιοιιει, ιιααειιιιαίε νιιιαιει αιιια8αιιι; αι:

σ.: πω». 1.ε:Ττιάεα./ξ|6. εει.16. &ειιιι.μ. ναι, νι οραι ρισιιιι:ιε όιει ροιιαιιι αιιιιιεειε Πεαια Επι;; (α

Βιαιιειιια νιιαι ιιιειιιοιιααι, Γοιαια ιεειαιιιι , νι Πι ρειιιαι. ειιι ιιοιι αιιιιι8αιιι ω εαριιειιέρειίει3:ιο..

ιαοιαιιιιε ιαιιιιιεαιι , 8: ιαέιαια εκ ρεεαιιαι·ι ααιιιιιο πε νιιιιιιι ω” ειαια νιιιιιιιιι ιιιιιε είΤεαιιαιιιει ια
δε ιιιιιαιια ()ιιιιιιι εαριιιι. (Μια Η ΜΔ. ιειιαιιιι,νι ι τεΒιαιαι ει: οιαιιιιααι Με ρειίεᾶιοιιιιιαε. ύ

ια Πεο αι ία&αια , ια ιιοιι ιααι ιιιιιιι, νι αι! οαιιιε Ριαιιιειεα ιαακιαααια νιια ιαειιαι8α. ωειιιω αδ ί, 28°

οραε ιαειιιοιιαπι ιεειαιιειειιιαρειιαια ειιαιιιαιια, 2Βιιιω0ΑΠΟΦι 2·ία"·νιΈάπτοΓο·ρω1ώΦΦΒΕΟΓΟ. . βω

ειααια νιιιΒιιιθεαιει, εαιιαιιιαιιαιορεια είιε ωιει- ιαιιοιαι:α ιαειιια αραιι Πειιαα , 6 εα εοιιιιιιειειιι

πε νιιαι ι:αειιιοιια, ααα: ει: ρεεαιιαιι νιιιαιε Με ιαιιιαια ια ορειιιιαιαειιαιιιαιε ριοεειιειιιιιααι.ιιο

ριοεειιαιιι: οιιιιιια .ιι.ορεια , ιιααεαι ρεεαιιαιι ιιι- Παω: ειιιαι ιεεαιαιιιααι ιιεΒοιιιιιιειιιιι , ιιιαριιεει,

Παω 0ιιιιιιι εαριιιε ριοεειιαιιι , Δω ροίιαιιι ιιι ιειιοτε να: ιιοιαιεαιαιειαιοιιε ιααορειαιιι Πεααα

Βεο ία&α. α. Ειιιοά.εακ. ια ε1αοιιιιιεΒιιιιε άοεει, ιείειιε; νειοίιαιιιε ααιεια ααα επι , :οι ορεια ασια,

ιιοπιιιιεια ιαιιααα ιοοιιιεορειιααιρειΠειΒιαιιααι αι: ιΡω ια ιι:ατα ιαίι:ιιιαι ιαδια , ααα νει ιιιριοπιιααι

δ: και ειιιιιιι ιαειιιαια ιαειιενιιαια ειειιιαια μα. νιιιιιαιεια, νει ια Πει ιιοιιοι·εια εεειαιιι, εωωΡω.

ιαειειι : ειαιιααι ορεια νιιιαιαια ιαρειααι. ριοεαι- ιαιο εαιιταια αραιι Πεαια. @ισα Η ριαιοειαιαια

ιιαιαιο α (ειπα. εοιαρι·ειιειιιιαιιιιιι. 3.ειιαφ.7. Ραιιαι:α ια , ιιαιιαα:ι ορια ιαοιιαια Μα απειεειιε8ε

ναι ιιοεει ι ιαίιιιιαια νιιιεαιειαε ιιαιι ιααιια ιαειιια- ριαιιιιιο αραιι Πεαιαεαιιιαιαια , εειιειι ορεια ια

ιαααριοριιαι ειιιροίιιιοαιε:ιιιεα:ι ααιεια ορα5,ααοιι ρειααι. νιιιαιααα ιιιιαιαιαιτι ια ιιαια ιαιιιιια Μια

αιι Βιαιιαιιι είιιιιιροίιιιο,αιιαεαιειιιεειαιια, ικα. ι ριαιιαιο ιειαααειαιιιια ιααι , ααα αιιο εοαειιΒιιε

ιειαε Βιοιιαι ιαειιιοιιαιιι. Ετ Με ειπα ιερειιιεε ροτειαιιι,ειαειαι ίαΡειιιαιαιαιι, ειπα ιιαιιαια ιιαια

ιιιΓροιιιιο αι! ει·αιιαια α ίιιιοιιιιια οραιαιιιιιιοιιιι, ιαιε Πι ιιιιι εοιααιειιιαια. α. Οιαιια ιιαςειι νειαιι

ααα! ειι αι&αι ιαρειιιαι. Γρει, νι εοιιιιιιΒιι ιιι ια- εοιαι:ααιιε ίαιαιε&ααα δ: νιιιαειιαιε ριιιιειριιι σαι.

πιω. σ.ιαειιι νιιιαιε ιαειαιαειιιι , αρειιδ:ιειιαιιαι, ιιιαα:ι νιιιαιαιιιιαρειιιαι. ιιοιι ιοιιιαα ρειιειριααα

αάαιιι Γρει είιε ιαειιιοιιααι ειειαε Βιοιιαι, αιαιιιαε ααοιαιιιει ιιιιιαιι ιαορεια ειιαιιιαιια , πα φιφα

νιιοειιαιιιαιιι ιααρειιο;ειιια ιιαιιο ιιιοραε,νιειαιι ιια:: ειιαα·ι νιιιαιαα:ι ιαρειιιαι. είπα που ιιιιιιιιι

αιιιιιιοιιιε αᾶα ιιιιροιιαιαιαιι Βιαιιαια , νιιιαιε ια- ι ιιαιααα ορεια ίιαιριοριια8ιαιιε , ιιααιαιριιαιώ..

ειαααεαιιιεειριειιιιαια.4..εκββ6.εαι›. πο. νι›ι :ιο- Ξ ιιιαιιι. ιιεαι .ιι.αιιιαια , ι:ιαεείι νιιιαειιαιε ριιιιει

εει, ιαιιοι εΙαοιιιιιε ειειεειε ιιιαΒιιειαε ιαίιιιιεαιι, ¦ ριαια δ: ιαιιιεδιααι ροιειπιαιαια, ααα ιοιαια ια

μι· οΒιειααιιοιιεαι ιιιααειαιοιαιιι Πει 88Βεειείια, ιιαιι ια ορειαιιοαεειαιειιε&αιδε νοιαιιιαιια, [ιό

ίε.αιαιι:ιαε αᾶααιι, ααι νιιιααιι ιιαρειιοειιαιιιαιιε: ιειιςααιαια ειιαιιι , ιια Βιιιιια ιιααιιααιιι, @Μια

αειαο.ιι.ιιε8αι:ιι,εα οικω εΙΤε νιιιαιαια, ι·ιε ιααι- ιαιιειααια εοιαιααιιε ιαιαιε&αια, δι ριιιιειριαιιι

?ασια Με ιι:ι είι ιειεαο. Δεεειιιι Ρααι. ι. ει! βου·ικιβ.ιι. οιαιιιααα νιιιαιαιια ιαρειιιαιαιαιιαια, αει ιε ιιιιιαιι,

παω αιιιιοιιααε , νι ια οιαιιιορειε ι:οαο αι:αιι- ιιιιιαπια ιαιιεια ιαοιαιι , ια ορειαιιοιιεε εαιαια , Η

ειειιι:ιιαίιια , Η ίσια ορειιιιαε ειι ειιαιιιαιε ειιειιιι, ιαι αι» ιιιιιιιιιεεο εοικιιΒιιιιιεαιιιιο μι· 8ιαιαιτιιω

νει ιαιρειαιιιι:ιαιειαιΒιοιια; ιαι ωιωιαιιτει, ω 8ειαρειιιαιαιαιειαιοΒακαωι α

νιιαια ειιαιιιαιεια , εκ ααα ιοια ιαιιο ιαειιιι ια ορε- Ι)ιεο α. Ορεια ιαοιαιια νιιιαιαιτι αεςαιιιιαιααι ω.:

τιισαε ρειιιιειει, ιιοιιαιι. Βάια ε:: ιιιεειαιι ααιιο οιιιιιιιε ιιαιαιαιιε, Ρετ ()ιιιι- ο· °Μή8·

96. Ριοια. 5·. Ορεια νιιιαιααα ωιαωιω εκ ριο- ιιαιια εοιιαιο, ιαιιι ιιι ιιοιαιιιε ιαιιο αισιιιαε νιιο”"“'6°

δώ· Μ· μια οιιιεόιο α δε ιιιοειο ιειιιιειιιιι ιαρειιιαιαιαιια ιιιιρειιο ειιαιιιαιιε , νει αιιειιαινιιιαιιιιαρειααι.

Μ* ι' (αυτι ριοιιιιααιιι .ιι.ιιιοιιααια, αιμα ιρεειιιεαα- αι εοαιιιΒιιο ι:ιιειιιαιια :φαει Πεαια. ιια Ι/αῇιια.

ι1ιοεεαι!
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πι. :εισαστε Πο ιιι-ιιι. ιετιιτικ
φωτ, οσιτιιι οροτι ιοσιτιίιτιιιτισ οσο ισ ιττ!ιο

τττοτιτσιιι, οτι ομοσ ισ οττιιτο οσοι στοτι!ιτοτ σο·

σπιτι τοσιτιιιιιιτ Γροοιι!ο ιιικι!ιιιτττ σισιτιιι ιιιτιττι

ιιι σοι· οιιιιττω. Εμ "τι ιιοιι ισ οσιτιιι στιοττι

ισοι·ι!ιτοτ !ιοτιι ιιιιιι!ιτισι !!ροοιι!ο στσιιιιιι ιιιιιιτι!ιι

σοι ()!ιτιί!:ιττττ ισ τττιιιισι , ι!!ττσ ιιτιιοτι ισιτιιιισ ισ

τιιστι!ιι (Μοτο, ποσο !τιιο οροιιοιτιτικισμοι.

ιιΕττιτσ, οπο ιιι ιττ!ιο ι!:ιιττιτο ιιτιροτισ ο!τιτιιιτιι, νο!

ι!τοιιιτι Γιτροιτιιτ. νιιττττιι ιτιιισ Ποιιιτι οοτισιετιιι

τττοτιισιιι: ικήσοι. σι!·στορσ ιιι ιιττισιισιοτιτο.

ο Ρωιπωττω οίι: !ιοτἙτ σοι: οροτι ιιοιι Ωω οστι

οοιισι8τιο στοιιισιιι Β!στιτο , νο! τιιιστιο ιτιιτιτι!”οιο

!ιοτιο!ιιιιι:!ιοο .τι.οΙι στσιτιιι σιιιτιι!ιι ιττι!!ιττι ρισ

ροττιοτιοσι ιιι!ιοτιιιι οιττιτ ρτατιιιο (ιτροττιιτ. νο!

τ·ιιτιστιο τωιιιτι δ: ιισθ:ιιιιιιιιι!σιτσι!ιτ: ιιοιι: οιιιστ

ιιοιι, σιετιιιιοιι ιιιστι!ιιοι στο στιοτι , τισ σιτε ετσι

σοι !-ττσι !τιιιιτιτι ισροιττιτ. ιτιι!ιτιτ,ι!ισοτιτι αισι8ττι·

Βοιτοι οιιιτισ σιιοτι ττιστιτ!ιι ίιτιο ν!!σ ιροοιι!ι ιιτττι·

!ισ σοι σ.τωτιωω ι-ιιί!:ι, σιτσσ ωιτι οστιθττι!:ισι!ιτττι

τισιοτι οοτισιΒτιο 1,ι13ΩΣ!!0Γιο τιιιοτιο τιιοτιισιιτσι

(3ιιιιιιι,σιτοσ στ: σί!:οτισσ: οτι (Μ. ι.. σιοτιτι σο!ιτι,

νι στοιι!ιτοτ οστιισιτ&ι ουσ: ι:τωτιο, νι οιριιο, ιιι·

ιιιτιστ σιετιιτιιοστ ριτιιοιριτιτστοτιιστιττιι 0ιιιιιιι.

ετσι τισΡιτι ττ·ιοτιτι νι Γιιστιισι τττοσιιιισιτιστ οπο:

Με οοιιιιττισιι οιιοτι Ριιτι. Δι !ισο ιρίο, ττιισσ τιιτι·

ττιι τισιιιι σοι Πιιτι!!;ιτσι ισοσιι!ιι ιιιτ:τι!ιι ισ οσοι

"ΜΜΒ. Βοτιιττττ οιιοτοοιισ.ιισι, ιι!ο στιιιι ιιισιι!ιτοι οοτιιιιτι

απ:: οι”. Βιιιτιο-ιτττι αιτιί!:σ,ντ οιτττι οιριτο, Εισαι σιτσσιιττι

Μ και" τττοσσ ιρίιιτε ιισοτιτιτσι , τιτοριοτ ιιτστι!οττιοστιιιττι

ρ '9""ωδ”2 σιιοτιοσι ιτιοσιιιιοτιτστ οιιστ ι:ιριτοτ ()!ιτι!!ιτε ισοτι

”"""””Μ !ιτοτ ιτιιιιιιι ιιι τιι!ο ορι.τι; νι οιριττιτι ισοσιι·ιτι , δι

' νιτι: ιιι οι!σιιιοι ι ιισιτοισοσ τιιοτι!οτιτ σιετιιιιτοσι

8ο νι!στοσι ίτιστιτσι στοτιισιιι Με οστιτττιιττιιοιι: !ιιο

.τι.ιτισιτττιιε οίι ιτι 8οτιοιο :ιοί-σι ιτιοτιιστια, τιτστι!ι

τοι σιΒιιιίιτιιιο σιιοτι ττ:ιοττι!ιτσιιτσι τιιοτι!ιτοτ απ::

οιριιο οοτιιιτσ&στιττιι; νο! οι Ριττι σιΪοτοτισο , νι

διοτι οιττ:σ Τιισοιτ.βΠ.2.νο!ιτι οι ιτιι!ιτοτισσ, στ: (οι

σιτσσιωσιοσσ οίιιοιοτισσ. Οστιιιιι. σιιιιιτιιισ τισσιε

σοι τιιοτιτι ι:τωτιι σιτιττ, σιιιτι τιτττιτσι νι σι!ροιι

ιισ νο! ρτσττιιιτι, νο! ιι!ιοτττ τοι:ιιστι ισ ε!οτιισι οστι

ιοσιιοτισιισ : ιιιιτι , νι ιτιιιιιιι Μπέκ/Ζακ. τοι/Ζ. ποστ.

Ε!τι2Πισ.ι σωστο πισω , οι Μυτάκι: ισΜποστασ , ῇά

στο ιιιιιιι.ι ΜΜΜ: οΠ, οι ικβιβατοπικι. Ειτισ στο·

σο στη” , ισ ομοσ ροωιιιττωιωτισ αιτΏσεων

:τω , σιτιΒιιιτι , οιίι τιστι οτι τιιιιιτἐ σε. οτι εισαι

ιι!ιοστ σισιιιιτιστιο, ισ νιτιττι ιιιοιιιιι:τι: ι!ισσιτι

ιτιιιιτι ()ιιτιιιιτι Πτι τιιοτιιι ιι!ι οροτι ιρο!ιοιιοτ ,

σε νο!!οτ ιιωιι ισ 8!στιισι στσιτιιτο. @οι ιιτιοσι

οσιτιο ιιτιτι!ιιιιι:ι οιιιττι στσιιιιι τιιιιιιι!ιε, τιιιιττιι ιιι·

σοιιιτιισι , σοτιττ σοι οιιιιιιττω τιισ!ι.ροοοιισ οτι

στι Ριτοιιιιι ιιτοτιτττι σττιτιιι σστιι Βιιιιτιιι δι ιιισο

ιιιτι ττιιιτισ [τιιι!ιτι: οτοσ οι ιιοιι τιτίι σοι ι:τωιωτιτ

ττο!ιιίτοιιιιττιττιιιττ: τισ (.`οΙσπ τ ο Ποιτι σοι οιιτττττιω

τοοσιτι:ι!ιιιτιι σιτιιιιι, νι σιτε ττισιιτιτττι ιιι Ασιστ

ιιοτσισιττιιτι , ιιι ιιιιο τοοιτροτιτοττιιτι : !τοο .τι. !ρο

άιτ ισ στιττιιιτ ιιοιι-ΜΗ ιοσοσιριστιτ , νισιτιοσιτισ

οί!: ττοιιιι σοι οιοιιιτιιιιοτιτ !”ιτ!ι!ιιιιιτι , τοσοσιτιτσ

τιε ρτοιιο ι·οιιιιιιιιιττ.

Ρισ!ι.2. Εισοτι:ι οροτι,σιτιοιστο Βιιιιισι σ!Γρο·

Ριτσ&. π.. ὅ τιστιτ ισ ιιιιιιιιοιιιστιοσι, ισιιοτιιοτιτο ετιιιι , Βιιτιτ

μι” "σο" :ιστισιετιι: ισοτιιστιι ιτιιτσ Ποσο: ;ντ τιτοΒιι ιτισιτ

· στο σο ιιιιιιιστιο , οοιιιιιιιστιο 8: ιιιτοιιιι ιδιο ω.

ττοττιιτ. τω οροτι στοιι!ιτι οτι ροοιτ!ιιτι ιιτττι!ισ στι·

Π ΟΠ#

Έτστιτιιτισ.

Ι

ι

Οροι πιο·

"Ισ σου

ισοτ·ιτ!ωτ

ΪΟΣ.

(!οπ[2Μ

π

τοι.

(!!ιιιιιιττιι Βιιίιι , σι!τιστιιιτιι ισ ιιτίιι!ιτ. €8ι1τιῇιτ© σο !

· οστιετιτσ ιιτοτοτιττττ:ι:οτιιιστ .τι. οίισσιτιοι Βοιωτια

!ιι!ιοτο ιιιιιιοιοτιτιι ιιτοσιτι δ: ιιιτττι!!ι ισιι!ιτιοτττ; οι

- οσοι στιτ!τι Οοστι!οι τιιι!!ιτιτ !ιι!ιοιτιιιισιιιιισι (ιτ

ροισιι. Ποι , ιιισοιο σοιιοτιτ ιιισσιτιιι ίι!ιι'τιτσροτ

τιοτιιτιτσι, σττο“ισ ιι!ιττοιτι σι!.ροσι ιιοΠιτιι , ι!ιοσιτι

οιιοτιτ οιιιτι ίιιιιιτιι Γι!ιτιιι : τισ ιιιτοττι ιι·ισσιτει!ιιτι

οιιοτιοσροτο!ι ιιι ιιι , σιιισι σοι !ισιτι οιιοτι ισοτι
' ίσοι. 3(Πο Έτσι. Δ -
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ιιι τισ ίροοιι!ι ιιτσι!ιο (Πισω °ιιᾶι, ιο ριτι!ιιιτττ

σι!ιιοτιοτο, νι Ποιτι ττοοοιιστοτιτ ρισσισιτοιτ ισ σου

ιιιιιιτ:ι ιιτροτττιτ. τω , δ: ισ ιο!ισιτσι οι τίοτΣιιοτοε

ιάττ5 01°σ!ττ!3 [ισΡ=¦Π8το νι σι7,.28./ιδ. στη; τηος]ο

ρτσ!τι!ιι!ο οί!: , ν!-ιτιιι Πισω στη:: Όσιτιο!ιο 2Ιδίω·,

τ ο. 8ο απο ι!ιιι τιιτροι ιιι Ιτισιίτισ Ησαυ οσττιτοτ!ιο

Ιτιιιτιιο!!ιΒο 'Πισοτι./ξβξ ό. στο. Σ. η» σος!στ;τη;

ττισσ ιττττ ττοιιια Μισο. ιιι, Ιτι-βιαι ασηιικττι οι αστο!.

τΙ.ιὶ ΙΜ τον ΕΜΙΠαττι Ιψωτ ΡΜικτιιοτττο .φωτιά ρ.

"ΜΜΜ @ο : ιιοιι .το ττοοοΙΤο οίι , νι 0τττττι5 Βιιιιιι

ρτιιιτοτιιοττι , τιο!ιιι σοι οιιτισττω οο!!ιιι ιτισοτιοτι

σοτιτοι ι τισί!ιιι ιτιοτιιιι, σε οισιτιιιιιτροτττιι. κισσ

ισ ιιι!ιτίιιιιτιισι , ιιι! ωσοσ , νι οι ιι!ιεττιτσισ στο·

σιι,ντ ιιτιιι!ιι οτσιτιιι τιιιιττι!ιιιτισο!ιιιι τιιιιιτο,ίιτιο

σιτι!σττε τιιττισιτισι οιιοτι τιισιι!ιι σ ιιιιοι!ιι οιιιοοτοι.

. Ηιτιο οτττοτειι Διιωτισι, ι.ιιιτὸσ Ποο ρ!ιοοιιιτ Π

οτιοτι ι!ιισιτο Βσο ιιάι.οστιιιισάΗούι·ιτ.ιτο ιιι:

Ρωιθι!οβιοβάιμποοιο Ποσ.οροιι.ιι. ττισιι!ιι,οιιιιιτ

οτι !!ιοοιι!ι ιιιιτι!ιο ι3ιιιιιιι Πισω , ιιοιι ττοοοΠιτισ

ίιτρτιστιτττιτίισοσι ,νο! ιτι Κοσιιττιοιιτστοσι , νο! ιιι

Κοσοιτιριστοστ :οιισι ρσΠἱτιτ πιο" ι Οοτιιι!ι τιιτ!!ιτιτ

ιιι!ιοτιτο ττοιιιιιιιι ίισοι. σ. σιιὸσ ιιοιι οι ίιστρ!ιοι

ιοτ ττοοοιιιιιι 8τιιιι ισ τιιοιιιιτττι σο οοτισιετιο,οίτσι

στιιτε οσιισιετιιι τιιοιιιστιιτσι τα τισιιιι σοι [σ!ιττττ

ιιτιι!ιιιιτι !ροοιι!ο σοι εισαι στοιιτι οο!!ιιιττττ.

Κοιρ. ο !σιιιτισιτττ σο σιιοτιιιτι: σ:ισιι!ισιτε , τιιι2 Κ.

ιιιττιτ ἐτιιτίισ ιιι τω" ετιιιο, οοίΪιτ σιιιιοιι!τιι: οι .τμ

τιτοοοσιττιτ οτι !ισο !τι!ιιιιτι!ι; ομοσ ιιιιδοιτ,νισιιιι·

τσι ιτι ιισο Βάι , Ποστ σιοιττιιιτιιτι οιιιιιτιιο ιιιθ:ι,

σιτε ρτσοοσιτττι ι ιιτ!ιιοθ:οιττιστιτσιτσ ο!ιιτιτιιο.

Πο !ιιιιιτιστοσι οροιι!ι.Γιτ9:ιε ι Οοτιτι!ι ίιτιο στο, ΟΡ” ω”

τισ: ιᾶιτι!ι, σιτιιστ ιιιιιιτιτι!ι, σιοσ οι ρ!ιι:οτο Ποο, “Μ”, Μ;

νι σιΓροιιτιστιοι τοσιοτιεισ ίισοσι. Ποσοτιιτιτ ρωστο” Ει

οοτιτ !ισιτι οροτι, οιιιιιτ στα ρτσιτισιο, νο! τοττισιο Φ._σ θα·

ισ ιισοστ σιιροτιιττιτ , οιιιιτο ττιοσιιιτιο ισ ισοιεοι. 35ΐ.,μ";';!

τ τιστιοι:ττι @ιιι ιιοιι ρσΠιτττι οι ορο.τι ιιι στσισο ισ/τ,,,ά;,,,:

νιτιστ οιοττιιιιι ιιοιι' ρ!ιοοτο Ποο, σιτε τιιισιισ στο· πω” τω

, σο ισ ιιτροτιιιτ. Βιιοστ στσισιιιιιι.ττ , ιιιιο οκ ιττιιιτι-.#ων·

ίσοι τιιιιττέτ στι, ντ ιθ.ιτι σιτσισ !ιιιιιιιτττιιττι Γιτροτ

ττιιιιτι!οι, ιιιτοοιτ οιτττιτιΚ:τ:ι στσιτιιιιστιο Οι τιίιι,_

νι σιιοτι σιστι!ιι ετσι οιτ ροοιι!ιιτι ιτ.τττι!ισ @στα

ή Ποιτε οτιισι, εστι: τοι σι!ιειτ οο σι!οάιστιιι 8οιιοτο,

σου τοι !ιιτιτ σι!ιΒιοι!οι ιιι ιο , ιιοιι τιστοττττιτ ιιοιι οι

τι!ιοοτο , νι ιτιοτιτι Γι!τοιιτ σο οστιστιισ , οι οσοι»

στα ι!ιτ:τιτσ σιοσσ ισ Γιτροιττιτ. ιτοιιιτ.οτσιτιιτιιιτι.

Ριιτ!ιτι ιτιτο!!ιΒιιιττ σο οσ οίιτι!ιιι:οτιιιιο ι!ΐοσιιτ,ιμτι

σιωιωτ ιτι ιιιοτιτσ σο. οσττσιετιο; νο! ττοειι ι!ιστιισ

ρ!ιοοτο Ποο ιιτιο ιισο σο: ιιτοσιιτι:ι ιοτσιιιιι, ιιοιι

τιτιιίτιτι ιιτιττοιτιιι: ιιι οσοι ορι:το Εισοττι ρτοοοτ:!οτι

ιιι, τι!ιιι:οιτι Ποσ νι σιισσίιτιοιιον, νο! ριστιισιο νο!

τοττιστο ισ ίισοττι : νο! τ:οιιο Ριιτ!ιτι Μ. ίσοι !οσιτι

ιιττ σο οσιτιρ!τιι:οτιιιι σπιτι, τιστι στιοτιιιστιιι. Ι

Ασ α.. οπο. σιιιιτιειτσ σο τιιοτιισ , νο! ιιι ισττιτι- ά Ιω· 4

ίδιο ι:οτισιετισ δι οιι”τιιιιτι·ι οροιιτινο! ιιι οιιιιτιιο- 21$ξ“',. 2

οι ιιττιιτιτ:τ οτσιττιιισττο; τιστι ιοοορτιιιιιτ ( !ιοο.ιτι ·

ίοτιιιιοτ !ιτρτιστιιι σιοτιιιιστ ι!ιιισσο οστισιεσιιτιι)

οι σιιοιοτιιιε δι οιι!ιι!ιοιιι, οσο ριθ:σ τιστιτιτ στι..

στ” ροτισττι!ι [οι ο!ι!ιιιοτιο ιριισ Ριττοιιτ ιτο!ιτι

σιοτιτι ιιιοτι!ιιοι σιΒτιιιιοιτο. οι ιΒιιιττ ετιιιι ιιο

οοιιιιιι ισ σιοτιιιισι ιιι ιτιιτιττιοοο οοιισιετιιτττι,τιστι

ισ οστισιΒιισσι ιιι οιιιτιτιιοοσ ιιτιιιιτττ. 'ω'

Π τ τ: 0 3._Οροιι οσοι ττιστι!ιιι Βάι τ ιιτ!!το οι: Μοτο @στα

Βοτιοτι!ι οοτιοτιτιιτ Ποι, ποιου: Γροοιιι!ι ιιιιιι!ισ σοι »πιώ-σ Ατ

' ()!ιτι!!:ιττττ,τισιι!ιτσιιιιοτιτοιιι ρτοσιιιιιτροττιιτ. τιι- Ρ" 4°?ι”Μ'

ι ο νιτιιτι!ιτοτσιιιιιιιιτο , νο! ω) ιιιι !ιτροττιιτ. νιτ-!;:;!;;0=,:ΐ

ιιττο ιιιτροτοτττιττ. Ρτιτιιιριτι οοιιτιιιι.ιιιισι, ισ.ισ ω”. μ..

οτιοτιιτοιοττισ τω; ττιοτιτσιιι τοσιιιτιιτιι ροοιι!ιιτοττι :ημιυ

!τιι!ιτιτιι Βτιιιο,οιιισι ιάιιι!ιι.ιιι θστιοι!ιιΜτΙατιτ. Μι·

σκιφ πω. στις οστιττι Ρο!ι8. αραιά: ιιοιι. ι η'

ττιιιτιι, τιιτ!!ιτττι σου: ισ ιι!ιτιοσι νι!οτο, στο Πιτ οι:

ι!!τισιιιιιιιοτιο εριτωιτε. 8: 7Μ!τιιι.2$ διοτι. ι6.
Π Ω ο ο σ σοοοτ,

τος.

ως.

ι||ίι·. Μέ

μα. 'ο

τω.

Φτ .ά'ο

τι”.



μ., ~ ~ ισο.:τ:τ:τττ τ:: Μτωτ.τ·τοτωπ
ττοεετ , οα!!ο ρττᾶο ορετ·τι οοττ:ιε ωειττοττε είτε το:ρετοοετ Βτατ.8τρ:·ορτετεοοτοοδ:τοοει:: πέτο: "τ,

ροτΤε, οτο το ετιτοτ!οετ Ω!ιιτττατ ντ εορατ το τ::ετο- τι::ρετοιτ εαο: ττορτττοτε, ε&οετο:ρει·σταττ:ττροτττ

!:ιττ. δε ντττιτττρο!οτττει, τοθα:τα τοτετειτεοτε, εο

τ:ττοτοτε, ε0ο!τοοεοτε, τε.Βιιιιτττ τέτοο!τνιββ. 2.4.
τ πρ. 8. νοι!ε οτε ντττττατι ΜΒΜ, στ! ορο: οποιο

:·τοω τρικ! Πεαω Βιιιττττω εε!:ο:!εο: οεεεττοτ·τττι::

είτε, τετ! ττοτε εοι:τεοι!ττ, τ!!εω είτε οεεεΠοιτει:: :το

τ:αοο!ττ:ει ορο: ωοτ·τι!ττει ρωταω, στ: τρίο ιττΓετε

ιτρίττοε τρεετε!τ εα:ιτ!το ρετ· Οττττττοω , οοττττεατιι

ετττττ:: τεοίε τετ, οσο ροΠε τττ!εοροετΠε εοοτττΒοο

οπο: ὰ Βιεττ:: ετεο ριοριετ εοοτοο&τοι:ετ:: τ:τίται

τ:οοετττ τ:::τατο!τ8 τοι:: τοτ:τεάο ετοτο, ττι!τε σάιτ;

τττει:τττεττ:ττοι τι διοτι. Βετο Με. τ:οοίετι. ντ .το

ιι&αι το ι·τιττοοε τοει·τττ ι!τει:τΒτετοι ετ ει·εττττ, ι!ε!:ετ

ι:αω τετ νοτιττο τττττοοε ρττοετρττ ορει·οττοτ; οσο

εοτο: ρετ τε τ·εττατιττατιτ! ι::ετττοι:: τ ται:: τ1ττετω

ρωττ (εοττιετ, ρο!Τε οροε ωοτττ!ττει !:οοοι:: ττειτ τ τττ::ετ. Λάοι αυτα:: τωρετ·τ:το: νοτιατ εοι:: τωρε

:ποτε το ιεττοοε ριτοετρττ ορειεττοτωοττι!τε, εο

ττοε τ::ει!τοοτε εοι:: Βιιιττττ; οσο τοπιο ττ&οι!:ο

ττε!!οε τ:εταιε!τι ετ:ω το!::τεθ:ο Βιετο.α:ετττοι·ται:: :τριτο Πεοω , ι:ττο:τ:οε εεριεττει!ο

εεττ:: στι. Εστω!. Ρι!”'Ητ Ροοι!τιο. το οο!!ο εεριτε

τοτε ορο: ττττ:ετ , ντίττ εοοι!τεοε ι::ετττοττοω ριπ

ι::ττ τορει·οιτ. το! το εοτιι: ιεττοττ·ττοι τεττοε!τττε νε

!οιτε το! ρι·οο:τοι:: : τα! τοτε ορο: οσο Ι::!:ετ κοιτα

Τειτττι μα: οπο. εοοίτττ: οτα: εοτιο ετττα:νττ·- τ κ·

ταιτε Γορετοιιτ. ε!! ιτε ίεωειττοττοε. τιτ:Γοοε ιε!τι- :ψ ΜΡ"

_ Γ'""Π,"||

ττοοε δ: τι::ρειτο ττ:ττ·ττ::ττε: ττοτοτρειτοι:: ντιτοττε ,,"Φ-ωδ

ίορετοιτ. είτ ,Δε τε το!ττετεοε το! ε!τοοοι!οο: ορο: «οι :Μεττ

111.

Γιαπ!. ρυ·τ·

τησ μπώ'

α_βντ

ΧΧΜ

ι ι τ.

Σπάει» ορε

το το τονικ

8ε [αρκετοι.

τυπρενωμ

[ωστε τοπ

ττττοἔ »κιτ

οπο:

Ιττοτει:: νε!οιττ στ! ν!!οω ριεωτατο ταρτιοετ. οει:

εοτο: ττ!οο: !:ττττετ εκ ίαΒτττοττοορτττε , ται:: το οι·

ται·εττο ρτσωοτ νετὸ τορετο:τ. το το!:ίττοττε: οπο

εποε ττοτ:τιατι!τ τ::οτττ!ττει τοττοτοτε, Με εοττο ωο

πιτττει· οσο τοτταττ ,·`ῇἱῇ το ορειε , τ:οωτττ: τρία ι::ε-·

ι:!ταοττοοι !τττ:ττιτ:α:, ντ ριορτ·τττ ροτεοτιτερτοεε

τ!οοτ; εμπορω: , ται:: θεοι τι ροιεοττ: οποιο!!

εοω το!ο εοοεατ·τα 8εοετε!τ Ι)ετ , οσο ριοττοεοπ.

ται στ: !ιττ:τ τττ:οε τα ρειοτττ. τ8τιατ οεεταεοοτ ωοτιι!τ

τετ· ἐιετοττο τ!τροι!τεττιτ. ΜιττοιριοΒ. Βιετττο, στο:

οι ίοι·ι::ε ττεεττ!εοτιτ!ιε, πιο:: ο ε:ιτεοτ!ττ οτα το! οτε

οτττεττοτ!οε οδται τ (ε τ!ερει:τ!εοτεε; νι τοπια τετε

ττε ; τροποι: εοτι:: τ!τεοτττειιττο τορροοττ ωοιο!εω

εοοτοοότ:τοοεο: οι τ!ερεοτ!εοτττιο: το εο Βεοετε, το

τ:αοττ!τ τ:τειτ τ!ετ:ετ; τε.ρει εοοταοᾶτοοεω δ: τ!ε

ρεοττεοττοιι: ορει·τι ο ριτοτ:τρτο ορει·τιταο, το:

ορειετιαιεω τοοιιι!ττ οοττ1το!το οο!!τω τ:ττ:εοτ εστι

ταοάτοοετ:: 8: τ!ερεοι!τοττετο ιτρτ·τττιτ νι τ ρττοετ.

τ

τ

ρτο ορειττττοο : ετΒο οεοαεοοτ στ.: τ!!έτ ωοιε!ττει τ

τ!τεοτί·τει:ιτ, Ντε τ!τετ ροτε!τ, Με ορετοεοοι!τεοτ.

οπο: ντι!οιτ8 τροπο το ι::εττττ$ 8ε οττ!τι:εττοττε

(Π:ιτ!τι:Ω!:ιτττοετοτω ντ εττρατ οοοι!τεοτττειιτ,οτ

τ! ορετο, το τ:απ τρτε ν: ετ:ρατ τοί!οτι , Γε. τοτ!ετ:ττο

:τετοιο , τ:οπ νε! οαοετ! το!:ττττοττεοτ , νε! τρωει!

τ::οτ!οο:εκεετ!οοτ νττεε οι:τατ·τε: οτι:: εττ άτττεττΠ.

ιιοο εΙτ ο:οι·ιοοτ νιτιοωτοετεΠτωοτ,τει! ντ ταίττ

δε !:εττττ: ττοο ττοτττω ταοτ ι!τοττο τοκοι; , οεε τοοξ

τοοιτ:!ε οι! τροποι:: οποιο α:οτε!ττετ· ι!τ8οτττετοττε, τω»

στ: α:οιο!εω εοοτοο&τοοεω εαο: τρ!ο. !8ττοιίτ

ττοτττ!:ετ πάω νττταιτε τορετ·οοι. !οἑ :τετοιο εσωτ

οττοι τοτε: @τετοιο οποτε τ!τροτττεοοττε, ατο::

οάο: τι::ρεττιται τ τ:τ:&εαοτ:αε ντιτατε !ορετο:τ.

; ριορτει εοοταοόττοοετ:: ται:: ττάο τωρειετ:τε,εοο

ττοττ:ττοττοιιτ: εττοι!τω.

@του μι: :Πειτ. ερτ»! το!οτι: ντιτοε!ε τωρε-·

ι·τοιο το! ττατοτωοι!τ ορειε ωοιττ!τε ι!τεοτττετοι!ο

ττωοτ το ται:: ορειε ττ::ρει:το, σε! τα:ωττττετε τοτε

ριεεεί!τι: Ηετ:τταο!ε, ο!τετοι::τοτ!τ!ττοᾶαωτιτ:!:ο- Ητω"ΜΙ0

Μια ε!:τιττττττε δ: 8ττιττο,ττοτε !:οε τρίο ττοοι! τοΐοτι- “ΡΜ”

στο το!:τε&οα: , !ιετ:ττοο!ττετ· ε!εοετ οι::οτε ορετο

οσοι, εατοτεοοοοε οτ·τ!τοττ8τ τ:οοετττ:ιτε Ποτ : ο!

τετοι:: το: !:ο!:ττο ετ:ετττττττε οι ετοττ8τ!ττττράοω,

εοοίτττεοε το τ:!τοαο τω. ττοο τριτο τετ::ε!ίτι!τει:ο

το ντο: τετρΓοω , τοτττοε οποιοι τετο!τι το Ιδιωτώ

οεο: ίορειοετ.τ το εοτοτ ιτάοι οοτοτττ ορει·ε[οτ:τε

ττοτοττε ωττοεοτ το Πεοω τορετο:τ. δικα: οτι!τοτι.

το: εε ρτ·οτοι!ε Με :Μουτ οοαο τωρειτο, ι!αιο οι&ο

ττοοτ , @οι τ!ε εοι:τττροο ι::ετττοτττ ντ ριτεεει!εοττο

τᾶατ: ντιτοτ!ε είτ ωει!ταω του:: !:τι!οιταΔ!ε ,

δτατι!ε τ 8τ οοοίτττττ το ε!τοαο τωρετ·το ρτοεεττεοτε,

δ! ντττοτε ρεττεοετττοτε το ο!τοαο ετΐεάτ: τρίτοε, νε

τοτεοττο εοοτεετιιοι!τ εοιρα:(ζτ:ιττττ ντιτοτε ροτε

οειιιτ το τόττοτ:ε , ττοᾶ!:εειτ!οε :το βειτττετοι:: Β

τωοορετ ρεετ:τιται:: Γατο!τττττε οτε τττωτττοττ, εε τ ρταρττττττοι!οτοι!0 ΜττΜοο: τοιτττοιοττο.δετε!τ

ρετοοιιττοω ιετττιατ.

$εεοο‹τε μια ττΠειτ.ριοτ:. οριο το:ρεο:τοω τι:

εττ νοοο: ωοιτττττειτοω πέτα τωρειττοτε, ντ τορτἔ:

Νεο ετ·τττε , στοα ερτ το ταίτο, τ!τεοτττεετ τέτοιο το:

ρεττ:οτεω, ταρετ·οει. το ετΤεοτιιτ , οι στο:: το:ρετ:

τατ::το ε!Ϊεοττὲ οι:τατο!εω:ειΒο ρει!:οι: τωρεττατ::

εδω: ντττοττε οτττοιττ!τε το ε0οτττ8οἐ ωειττοτ·τοι ντ

τα οτειοα ορού τ)εοι::: ορο: ει:τω τετ-ττττοττοττ

Εε:ται::, είτ εοοι:!τεοαιο ωεττττ:το ε!οττω,τττο: Βιο

ιτε (τι ίσιο:: τρωει! εοτττττει:τ ρειίε&τοτ· 8!οιτττ.

Ριτο::δοο!ετ:. ρτοτ:. Μοτο: εοτι:: ει: οραετωρετο

ται:: !:οοείταω τοτεετ·ετνοοιι: εαπ:: ορετε Πρετ

τ:ετ. τωρετττοτε, ρει τ::!εωεοοτοοεττοοεο: ε!εαοτατ

τοτε:: τρτ:αι·ττω τωρετ·οοτττ,δετ!τεοττετε,οατοετοτττο

νοοο: , επτ!ττετττττ:: το ε!τεταα:, στ: ωοτοτω εστι

ταοάτοι:εω ντττοτοαε: ίτεοτττοειτο:ε, τταρεετ!ττ το

πάω:: τοτει·οτ:τ:ι: , ετττττττο ε:ιτει·οοω , ι·ετ!ι!εοετ!

τριτο τιάτοοετ εοοττοοατιτ ρετοετοτ!0, ντ”ττοε στ! το

ῦτο: εοοτεειεττοοτ:·: οωοει.ο.τίτο αετ:τοοετ τετ::

ροτε ρττεεετ!εοτεε εοοτεεταττοοεα: !αοτ ε!ΐεάττε

ττ!τοι τοττοττοοτε, ττοίτ !ττεειι!οε το τοτττο εοοΓεειο.

ι·ε τοτεοττττ. νοι!ε ετ!τ τει::ροτε εοοτεειεττοοτε τ!εδε

εθτοε!τε τοτεοττο εοοΓεετττοιττ ,ντιτατε ριεεεττεοττε

τοτεττττ0οτ5,ο:0το!ττετ ρει!εοεττοττετο ται: ετΐτότο,

Ετ εοοτεειττττο. Ρεττ απο: ιιτττοοε, ετ:ο: ττατε το·

τ:ετ τοτεοττοοεο: οεεττ!εοι!τ τοτωτεοω , ότι ττ!!ιαοι:

Επι:: που εοοοαττ·ττ, ετταοω εοοτταεττ, ε!ετ!ταα:

ετττρττ,δε ίτο:τ!τε ορειατοτεοοι!αεεοττττ τ οττ:τ!το

τεττω πέτο ττε ττοε εοετττο:, οιτ:οτο οι: ντιτοιε ρο

τοα τοτεοττοοτε α:οιττ!ττει ρειίεοετοοττε το τοτε ετ

τε&τττοε , εεοτεοται Γεεετε νοοο: ορα5 τ::οτ·ο!ε τω.

ι::τετι:τττ, εαο: ττι:ο ωοτ·τ:τττετ τοοεέται:τοι·, ντ οάοε

τωρει:ττ το τωρειτοτε. Ετιρ!τειτιο ττοετττ!εττωτοε.

Ριο!:. οι! ορειε οστατε!ττετ· !:οοείτα, δε εοοτ!τε

τη.

Τετρίτε ί.

μποτ”

!α!ττεττττ, ριοτ:. Αθ:αε!ετωρειταω ετὶ, οοοτἰττιἱα 4ιτττω!η

αα· μἰ""·ἄ,

τι8.

$ττ#τάτ ίπ;

οττ ι::ει·ττοττε, τωρειτοιο ιεττατιτ,8ε τετ είτε ντι·ιαο!ε: ρω". _ω,__

τ!!οτ! εοτιο τεοαττττοτ· , δ: Πιτ είτ :το ωετττοτο αρτιο "τοϋ του

Πεατο,ςοοι! ιεοατιτται , διοτι είτ στ! τ:ατ::οοτι ι:ε- ""τΨφου

Βοττο νε!ιτ!ε ττ·οο!τεεοτττ:: τετ! ιετ:ατι·τται· , δε τετ το """'°ἔἐ%

νοτοοτεε δι τωρεττοο: ντττττε!ε, το! Οτοτ!ει εοοτιο

έτοι "Με εε!ετ:ο:οτ!οι , ει! τι:ι:οι·εε 8: ρωταω Μωαβ.

πρωτ !)ττοετρεε ο!:ττοεοι!ττω , οι! ιε!τετοι ι:εεοττο Μοτο-τω

τ:τιο:οι:ο ρει·τεεοι!τι. Μετα ριοτ:. τ . ετετ!τ!:ττε οοι:

. . ' ε!τ, Πεοι:: εατττιτέττοιεατ Μοτο νο!οτ!Ϊε !:οα:τ

τωρετττοτε, τ!τεοτττεττ:οοτοι τίττ!εω τ!τεοτττττετ πιώ οσοι! τττ!οτει:: οττττοετε , οαἑω τρΙτ τ:οο:τοει ωο:

· το::

Πιτ:: Ϊοτωε!ττετ!ι!›ειοω εἔτἀεω!τ!:ετττ:τε,οοἐ !ττ:ει

τοτει·οοε. Οοοττιοι. τω: ορει·τι ωοι·τι!το , αίρε

ετε!τ σα:ττ!το ρε: (ττ:ιττταο: Βέτο, ιετ!τ!οοται· τ!τεοε

τ!τεοττοτε ωειττοταο: (τ!:τττττ, ττατο ωει!τεοτε νο

!οοτετε 8: οτ·τ!τοεττοοε (!τ:ιττττ Βιετοοτ νοαο: εοο:

ωεττττι()!:ιττττ:νοι!ε νοοι1:0ατο!!!τ5 τττε&ει!τροτ

τ:τατοΚαττ!τεοττοτε ο:ετττοταιο (τ!τι·τ!ττ. Εοι!ει1:ιετ

τοτ τ:ττοοε ορετ·τι τοοτε!τε, ε:τ το!ο τ:οοεαιτο Βετο:

το!τε!τετττι , ττετττεττοτ νοαι:: εοι::ιτάο τορειοετ.

Ἐτή



"Ποιο .ΧΧ ΙΧ Φ;Μ:::::: ί:ά: ί

:οοοο:ι· ιδί:σιιιι8:τι ίσι:ο:ι 8:ιορ:: :οιοι Πως.

:ισα :ισ: :ιιίο:οι: ρ:σσιά:ο:ι:, οσσ:ά σο: ρο- '

_ ι:ιι.:::οιιιιιιο:ι:: ί: σ::οτι: τ:τσοι. '

Μ: · (ισοτι:ιιι. τιιι:νσισοτ:: 8: ιοτι:οτισ τ:οσιτι:στ,

δ: ί:: :ο :ά ί::τ:ιο:ο:: : Βιιτιιιο ιοί.ιιτοτ: οπο:

::οοιι:ι:οά::ν: ·7.::ι. :τρο :::ι:οι:·::ισιτ:τστ, δ: ί:: ι

στι: :ά ορ:τ: :σο:ιιΒοσ οι:τι:ο:ι: :ρσά Ποιοι. ι
Ν:ωιά:ω Π:σ:ιοί:ι:σιτ ιιισάον:ιιά: :σοιι:ι:ο- Π

άι ί::τ:ιο:ο::,8: :ρσά ιρ:ιι :σοάιεο: ω:τ:οάι: :ισ ο

8ο ιο οι:σ:το οι:ιοτ,:τι: οιιοστ ιο::ο:ισ τ::ισιτι:οι·.

Μ:: ο. Ε: νοισοοι: 8: ιο::οιισ τ::ισιτιτοτ, 8:ίοίο:ιτ _
η'Ι'" · :ά ::ά:ι:οάσω ίσιιί:οσέ: ορο: ω:τι:στιοω :ρο:ι Δ

Π:σοι, σο: :ρτ: :Η ιοι:ρτ::: νοσω ωσ::ιιτ:τ

:σω Πιο: :στο :οιοι ίσιιο:οσ:ο: ορο: οσο σ: :σο

άιρο:: ιο::::σ:ισω :ροά Π:σω σ:: ί:: ο:σσ: σ::

μοι, :σισ: οσο :ο ::ί::$ο: , ί:ά ίσιισ: ί::σι::τι:

ο::στιιι:,5::ι ά:ιι:τ :οοάιΒοοι:ο ρ:: :Ποιο :θ:ο:ο,

σσι τι: ί: Η: :σοάἰΒοσ:ι ί:. ιο::8::οάο νοοω ορο:

ωσ::ι: :στο ιιισ. Α: νι::σ:ιι: ιο::τιτισ :ά οι ::σω

τοστ 8: σο:: : ίσιο :οἱω νοισο::: ιιιιιιτσ:ιι:ιο·

:ιοί: ιο ετ:τιέι, :στο οσιισω σο:: :ᾶσω ο οσο οι:

δώ:: ο:οι ρ:τιο:ι: :ιι ει:: άι:::τ:,σρ:τ: ιισο: ιο οι::

:ιι οι:: ::σοιιτσ ο::στ:ιι ί:ᾶ: :ιι: οι:τι:οτι: :ροά

7ψ""” Π:σω, :οσο ::ιιιιιοι ιισσά ρτο::ά:ο: ιιίιιιιι:άσ

[Μω"ΜΒ ετ:τσ::σοττ: (ισο:ιιιιιι Ν:: ίσιιι:ι: νοισοτ:: ω”.

Μι ,"¦ρ+ὶ¦"ρ” ισ:ιι: ισοά::: ιο ::ι:σ , σο: σο:: κι ί:ιο:ιιο σο,

0:::[κβι::Α ν:ι ω:: ισοεσω ::οιρο: ί: :οποιο Πω: νιτ::ισ:

:σου νοισοτι: :στο ρ:: ιιισι::, :::ισ: άιίρ::::: ο:

8στι: σ: ιοι:ττσρτιι, οσο ::ί::στ ί::::: νοσω :σω

- ορ:1°:ι0τι20 μοι: ::ωρστ: ίσσί::ιο:ο::.Νσο :οσο

νσισο:::, σο:: σσι: ί: σιί:ττ Π:σ, ίσιίιω :οο:τ::ιΞι,

ί:ά ::ι:ωάιίρ:::τΣι νοισο::::ιοτ:ττσωρι:σ τ. Ν::

ι:ιι:ί::ιιιο:σσι άι:σο:, ::ω ν'σισο:::::ο ίσΠι:::::,

σο: ι:: σσι: ωιιο:: ιιιιιιι:σ:ιι::τ άιίρσίι:σ:, ν: ο

ν:ι ιο:::τσε:τ::σ:ι ν:ι::ισ:ττ:τ:τ, αλο ίσο:: ορο:

σίί:ττ:: Π:σιίι::στ .οωσσ ίσο: ά:ω:τι:στἰ: σρ:τ:

οσίι::,:ιοσ ί:::::οισ:, ο :άσ:τ::τ:οισ:,ί:ά :: τ:ο

:ίιοι, σο:: :δισ ί::ιωσ:: ι:: σ:: ίσο: σρ::: οσίι:τ:

ω::ιτοτι:, σο: ί:::τ:ωσι, ο ::ιο:τι:τ:οισ:, ί:ά :ο

::οτιιω, σο: :άσ ί::ιωο:. ιωιο:13:ο: οσο ρω:

σο:: , οι:: ροοιτ ορ:τ: ίσο ::ιο:ιι:ισο: ίστοτ:: :ιι

ο πι· Αφοι: Ν:: , ν: ορο: τοσοι: Ε:: :οοάιρο: οπτι

τοτιοω :ρσά Π:σω, ο::::ίί::ισω :ιι ιτορ:τιστο

:άσ:ι:,::ισ :ι:ο:ο: 8: άιτισ:ο: ιιισά :ά ιιο:ω ίο·

ρ:τοι:. θα:: .ο.ιισ: οσο :ο ο:::ίι::ιιι :ά ιιστο:ο:

° ο:8στι: ::οιιο:οά:: ι:: ο:: ρσ::ο:ισω :ιι ο:::ιιιι

σιι·8:υπ: οσοι :ά ο:Βστισσι ιι:::το:: Μοτο ρ:τι8:οάιιοι.

"=·ς ·_ Αά ρ:ιωσ ί:ο:. ρ:ιωσι:ο ο:::». ::ίρ.:σω Β:

#Μ"·“ 67:2::.ι:σω:27.ιοΕκοοε: πιο: οιισιιιΒι ά: τισ:

::σ:σ:

6· :ί:ισο: ο::στ:ιι , σο: ίσι: ο::σι·:: ιο:ιιο:τισο: ρτσ

: :σοσ ἱωρ:οάιτστ , :ιιο:ριι :σοι ιά:οι ίι: ιι:ιιι:σ:
ι :ιι::ιτ:τι:Π:ι 8:ρτσιτιιιιι,ντ :σωωσοιστί:τ: ορι

οι: ,οσο ροίι:: οικω: ρτσι:ι:οι :ιι ιι:ιιιτσ ιοίσί::

Π, :ιιιτι::ιι: :ιιι:ιτ:,ο::ισ: ρ:τ ::ιο:τί οσο στ: οπτι

:στι: :ρσά Π:σω. 2. Και:: ιο::ιιιΒι ά: ορ:τ: ιι:

:ισ νιττοιι:ιοίσί::: ιιωιτ:τιο ω. οι ποσοι:: ιιι/ιι, οσο

ρσοι:στ :ά ιιωιτ:οάσω σρσ: ωιί:τισσ:άιω :ά ίσ

ιιιιιι νιττο:::ο :ιι:τι:::ιε, :σοι ιιισά ιιτοἰτ:τ: ροΙΙιι

__ :ιιι νιτ:σ::οι οιιί::ι:οτάσ: ιοίσίο , ν: οσο :ρώσο

" οσοι , ί:ά σο: ιοίισ :ι::ωσίνο: :τιιισ::οτ. Αάά:,

ο :ισσά ::ι:οιίι ιιιο:ι Ποιο:: :ο ορο: :ιι::ιτ:τι:, οσο

ρτσρ::τ::ιοά: ί:::ισιτσι· , Μισο: ορ::: νιττο:οοι

οσο :ίί: :ο:τιιστι:ι :ε :ο .ο. :μισά Π:σ: ρ:σο·ιι:

τ:: ρ:σωισω σρ::ιιιο: :ιι:τι:::ι: , οσο ο:8::τ:ιι

2ο:: νιτιστιι:ισ:, οωσσ: :Χ σο. 8:τιρ.::οιιισιτοτ,

:άι άσσο: ρ:σωιιιισ.Αά 3. ::ιάι:: ίσι: η: :ραι

σσ::Οιιτιιιοιιωι::τισ, ν: οο::ισ::::: , σ: οσο :ί

::8:ο ο:τσ::ιι , 8: οιο:ισσ ίσιιιι: ιισο:ίι::ι: ποο::

πο, ν: τιιιιιτι :ιι Ο:ο:ιιιιι.ι)ιιιιοί. ί::::σοτ ,ί:ά σο·

πιο:: 8: :οωσσ ιριιο:.4. ισ:ο: σουοσο :ο ρω:

η:: ί:ά :οοιιιή ι:οτιιιο. $. ::ριι::οάσ: :ι::ιι::ι:
. Του.. 3. Π: ΗΜ. ι - | .

πιο.

  

:Ι

έ::

::::ιι:ιιι:σ:ιι: σο:: :ά :οο:ιι8οσω οι::ιτοω ο:- ρ

::ίι:τιιι οι. δ. Π: ίιωιιιτσάιο:_νιιι: 8: ρ:ιοιιτσω ιη·

ιο::ιιΞει ω:: ά:ίο::σ :οικω ίορ:ττι:τ. σσ:τιι :

(ιιιτιιισ ν: :ι ::ριτ: :::ιισοτ ορ:τ: οο:τιτστι: :οθο

οπο; οι Τπιάσο.Ββ6.:ιιρ. ιο. Αστιιοτιοι: Ο:2:Πιοι "6°

8:2ίσει:Π. σρ:ιωσ :ισ:ά::: ιο οοί:::ω ί:οτ. οι::

ά:οι ορ:τσω , σο: ιο ο:άιο: :τι ρτ::ωισω τω::

ατ:τοορι::::ο: Π:σ, ίσιο: Π:ο: :ο ρτιοιριιι: :ισ

Πιο:: :: Π:ι ωσο:τιι ίσο:. Ε: ο:::” :στοιοοοιο

τ:: Τιισωιιι:: ιο::ιιισσοτ τι: :ιι:τι::τ: ιοισιοιιο

οπο:: :οιο: σοιοι:ορ:τιι οσο: ισίιοτσοι :ι:σιιο·

:στ :ά :ποσοστο νιτ::::::ο::. Ει:ριι:::ι πιο:: ρσ

::ίι ά: ιτορ:τιο :ιι::ι:::ι: ::ί ::ᾶο σρ:τσοι άσωτο

::: :οσ::ιισω::ιι:: ο:::-βοά; :ποιο στι.: .οι Το”,

άο:οι:, σοιο:οι :::σω ιιιιιι:οτι: :ιι:τιτι::ω , :στ

:ίί: τιι::ι:οτισω, :στ ά::ιι::ιτσ:ἰσω.

Κ:ίρ.:ά μικρο, σρ:τιιιο: ίσρ:το::. :ιἱ::σω πω:

νιτ:σ:σω ιι:ιοι:σιο :ιι:τιτ::ι: οσο :ο σε:: : οσο: ω. °“ '^"""°ι

ιιι: :&ιιισ: :σ8::στ ιι:οι:ο:ετ:τιι; , ι:: :οοί::ιο:ο

τ:: δ: :ιι::ιτ::ι: : :ο :Ποιο ιι:ιιιτσ:::ιι:ισιτσω νι:

:ο:σω ιοίσί:τοω , :οοί::ιιιτ :ι:|:δι. Μι. Ν::ιο: ιο

σο: τιιιιι::: ρ::ιτ::ιι:ιιιισσω ο::ιι:. ιιι .ο. ριιγίι::

:σΒ::ι::Π :ιι :στο ιι:ιιι:σ: Μ:: οσο οι: ωστ:ιι

::τ δ: ω:τι:οτι::ρτσιτιά: οιιτσοι οσο οι, ο οσο ίο

ιιιω :άιιι. ρτσρτιι:, ί:ά 8::ιι:τσω νι:τιιισ:ο :ο

Β::ο:οτι Αά α. ν: ορο: Η: απο:: νι:: οι:τι:ο:ισοι, ι Πω

ο:::ιί: οσο :ιι , ν: :άσ τ:ί:τ:τοτ ιο Π:σω νιο

:οσω ί·ιο:ω,ί:ά ί:: οι:: ::οτιιτο νιττο::, σο: ιρίσ

:ισσ:ι :Η νιτιστι: ίσρ:το::. ν:ι :ι:ίρ::ι:Η:σι:ιιισ

:οσοι ί:::σω,ν:ι : νιτιο:: ίσρ:ι·ο:τ. ιτορ::::σω:

π: :οσο :::ιρἰ: ορο: νιτιο:ι:οι ::ι::ισο:ιιι :ά

νι:ἰωοοι ίιο:οι. '

:οι ί:::σοάσ ίσοά:ω.7:βρι::. ο:38ο,::ι στο:: Η:: '

ορο: ω:ι::ιι::τ ::οτι:ιιι ιισο:ί:σω ο::: ίι`::ισω α::ίρ::ι:ι: :σι:ιιιοω ρ:τ (ιιι:ιίισοι ι :στο οσοι:: ορ::: Ν".

ιισο:ί:: :οι ρσιιιο: ίσιισ: ο:το:ο νιτιιισ:::σω μι·

ο:::ιι άοωτ:ι::τ :σο:σ:ίο Π:ι, ντ ίορτ:. _

Αι! ίοοά. :ιιοτσοι ; οπο: οσο :σο:ιιΒιιιιι::: Η::

σοιοι: σρ::: οσο: ιι ισιισ ί:ά:, ί:ά ::οιίιω ομοσ::

ίσο: ρτσρτι: εποε:: ::σ:σ: οσο ίσο: ωσ::ιι: , ίσιο

:σο:στίο 8:ο:τ:ιι ί:ά: ι σοι: οσο :σοιοοειτοτ

:σω ετ::ιέι,ντ :σοι ρ:ιο:ιρισ οιοτιιι::τ, :στΜε.

σ: σρ:τιι:ισσ. Ν:σο ::ι:οι :ά ιο::ιτσοι :σοάιρ

οσω ίσιιι:::: ::ίι;οοο , σο: σσι: ν:ι ί:ω:ιιτι νι::

ί:ιρίστο Π:: σιιτοιιτ,ν:ιωσιτο :::ορσ:: :ο:::

Ρτιοισω οπο. Μ. ιο::ιιιοι:στ ά: σρ:τ: ί:ιᾶσ Η::

:σω :ι:ιιι:ι: :ι::σωίι:οιιι: :ά οι:τι:ι.ιωτ:οσιιιτι::

Βσά. τοσάσ ί::σοάσω, 3. 4: ιι::τ .ο. οσο ίσωρ::·

$:τἱρτοτ: ρτσρσο:: ορο: ::::τοἔι νι:: :οιιιιι€οσω

:στο σωοιοσ::ιτ:σωί::οτιι: :ά ω:τι:σω :::ισιίι:

:ι:,ί:οιρ:τ ::οι:ο οι; ίσιιιοι:ιιιεσ στο: :ο :Με Ισά::

ιο οωσσ: ::τσοι οι:οιισ θ:: Αά Τι·ιά:ιι. οσο: , ω: οι:

:σω σο: :οοάιΒοσ Π:σ ί:τι:ί::::: ρτσ ρ:ιτο: :ι:

ρ:::::ισ στι:: , ρ:: ορ:τ: ρστ: οιστ:ιι:,ίοιιίάο:

οπο:: νιτιιισ: ί:ά:: :οι :πιο σού:: Επι: , ωιά:8Ιο -

του:η ο: οικοέ:8ιοι·ιιιιι: :ποιοι οι (ΜΗ::Β , οι οι:: ο

·ισσιωκ:, οι οι:: πωπω”, οι σκυβσύ:ία:έωοι,ία:::ο

:ο β·οδιι:: άκρο:: ρωιπ:ο:ια, :κι οι· οι σο» ιισθω:, οι:

Μ: σ#:7κσΙΜ° Κα”. ώ· ρ:: πιο: ::::ριπωιπλ Ραπ::

ιβι:σ: ::::οσ: :ιι Τωι:ο. ορο:: οσιιτιι ίσο: στο:: ·

::&σ:ι:, οιι:::οσ: :στο ιι:ιι:οτ ω: οποιο ::ιοι- '

οι : α:: οσο ίοιίιοι ν: οι:τι:οτι: ρτ::ωιι , ί:ά :ο

ι:ω ν: ί:ιι:ί:&στι: με:: , :8:ο: ίρ::ι:ιιι πιο:

ιισ ρ:: :οοιισιο. -

Αά ρτιοι:οι , Με. :οοί:ο. :ιτ :σ ιο: :μισά οπο: Η::

ιι: ίστω:ιι: ::::ρ::τισ :ά :οποιοι , ι:οιιιοι Μισο °Μ'°"°Μ

:σι·,ιιιιισιιιά ίσρ:το::.ιιο:ω :σ:ιι:τ:σωοι:σρ:τ:/“"Μι

σο:: οι: ιρ:ίιωστ:ιιτ:: ρτσ::άσο:, οσο ρστ: ωστο

ιι:ι ίσιο 8:ο:τιιιι :σο:στιο Π:ιί::::. Α:ι2::108. :Με

:σοί::ι; :ά ρτσο. οσο ρσίίσο: σρ::: θιιστσοι οσο

:ι::=ιε· Με: ει:: :0=::ι:9::σι Θ:: ι σε::

. Ο ο 3 :Ποσο

ιδ7ι

.



ἐπὶ ι.

ΗΡ

. ιι::

οιι!»ιΞιου:

ρο::: ό·

Σία::

:39.

ΜΜπο- τοοιι:ο:οο οπο: 2:στοσ Β:οι::. οι:: ωστιτοι.ι: οι:

:Ωστοσο

πιο:

Έ·-ίιΜ|ι: ο”.

|σιαστοιοτίο

οι::

:Ποσο σσωρ::σσοι:: ::ΐσάο, σσοι::οσ.Οι:ω σο:ο·ι

:ο ΗΜ: Π:: νοτ:ο Πο: ορο:: Βσοο , :Ποσο ν: ::::ο

τοι:: ΐστωο::::τ:Βισσ οσο ρσΠ'οο:οστ: :::οι:στσ Πσσ

:ο στο:οσ :ο Β:στ:οω , ν: :ο Β2τσο:το:σω οσΒ::οω

ί·:::::ι :::ο ν: Β::οτιιω ο:οιστ:ο::::τ, (σ. Βσοο ωστο

::ο ίοι:::::, οποτε: ν:τ:Βο::Ι::::ο , οΒΓι:οσ νΠο :οσ

σἱο:: οιι:::Ι:ο ρστ ΠΒτ:ί:ιιω: οι:: :::::σο: ι·ιο:οσιο

Όσο , ίσο :ο στο:οσ :ο στο:ιο:οο: :σωροτοΙσ. Ηοι:

ι::σοσ σωο:ο @στο ΒΙ:στιιο: :Μεσοι Όσο , :πιο

ορστοω ι:ιο:Ι::ο::ω: :::ο :ο σ:ο:οσ :ο ρτοω:ιιο:

σο. .ι Χοπ. ο. Μει·ί:σ. :::ο π
000ΩΝΜ'Φι :το ν: ωστστσ:οτ σ:: οιιοσοοω σο::

οστ:: Ε. σωο:ε :οί:ι:: :ο :οί-σ σο:: :ο 8το::ἔι :οσοι

ωοιοο. Ν:Βοοοοτο ιοτο:οοσο οι, ιοί:ιιο: Βοο::

οι:: ορ:τ:Βο: σ: οωο:ο :ο:::Ι:: ::Β: ρτσωστστ:.οοι

Βιι: ΡΟΗ:: :ο οικω ω:: ρ:τίσο:ι·οτσ:οοω , ν: σο.

οποιοι. ιο. δ. Όσο::στ. σοιο:ο σο , οι:: :ο πιστοοο:_

Βσοι::οιι€ σσοοιισοο:, ί-οΒ ωστ::οω σοοι.ιο:.Νσσοσ

οσο σ:: , οστίσοστοο::: οσοοω ρτσωστστ::Βοσ .ο.

οσο οισ:: [Μοτο οοΗσάιοοσο: οο:ιο:στοι::, σιι:Βιι8

::στίσοστοτ: ρσΠῖωο: , ίσο ι:ο:Βοε ο: ίοιί:ο :κτίσ

ίοι:στοο:.ο::::ο στοιοσοο οοιοτοΙ:.Αο ο οσΒ.ι:σο- ιιστοιοτ: :οωοε. Η οοισω οσο οσΒσ:ι:τ ω:: , ποιοι:

σο:: ο: οσο οσο οι θά: :ρσ::οΙ:: ρτοω:Π:ο:ί:ο: :Μίσο. ρστ:σοο .ο. Υσ:Β: νο:ιοτ Βοωοο:ιοι: , ν: Γορ

ροί::ι:ω οποτε: :-ιιοι:::οε :ο :ο :ίΐιιωριο ν:ι:σι::

:::τίσοο: οπο:: :οροοοιιιο: οι:τσο: (στ: ρστ:σοο

σ:: σσο:ρ:σι::σοιοο: οοιιιτο :ο στο:οσ :ο σπιτι::

ορστο::σοσο οπο:: , στομα· οσοι: Βοοιοοσεοι

σοοιοτ οι:στοι:οι:σ: ΐοιη:σοι:3 ίιιρροοιιιο: .ο.σι:

νο:οστΓ:Ισρτ:οσ:ρ:οω σωο:οι·ο οέ:::σοιιο:. σο:: :ο

στο:οσ :ο οσοι:: οιΡ::οοσε σσωρ::: οο:οι·οω Κ.

Ι.οΒοοοι:ο::ιστ 3 ρτσ:οο:::ιω ΐιιρ::οί::οω ο: Ρο::

ι:::::ιιο: οι:στο::σοοω τοω οο:οτοΙ:ιιω , οσοι:: :ιι

τιστοο:. οτοοσ: ωοτο:::στ ο:Βο:οσο: . ι::ιω οο:ο::

:Β :ρω οτσ:σο:ιο:. Οοο:: :ο::ο: ΒοΒ::οοΙ:: νο:ιιιτ

ρι·σω:ΙΕσοσ οι:::ω οοΠοιο οσοοο: σοοσι·σ οστά:

οι:: ωστ:τοω , σ:::ιοί: :Ι:σιιοι οσο ο:Ι:::::ροτι:

ορ:ι·ιιω :οοο:Βο:το: δ: πω:: ::οσ:.ο.:οί:::::::ο

9 ί:: ρτσω:ίοσ ::στοο:8:στ:ο :ο :οί::::: ::στίσοστοο

::Βο8. οσο :ο:οσο :::::ιι:οσο: ρστίσοστοιιι::: , οσο

:ρω ,ι:ιοο:οί::ι:οω οο:ρ::σοοιοτ: σο:: ν: τοο:οτ:

:στο :οιι:::ο, δ: ::ωστ: ν:ο:στσε :σοτο οοιιτ:ο:ιιτ

: ΐο:ιι:σω.Ειι Β::σο::ο:μιοοωο:: :ιιί:::Π:οο:5 οσο::

ο Όσοι:: ρτσσ:Βοε ρ:τίσοστοο::ισ οοοιιο: ἱωο::τοτσ

4 ροΠἱο:, :Ποο :οιοσο ::τοωστστ: οσο ροίΤιιο: . οι.:

:ο ορο: ωστ::στ:οω τσοο:τοιοτ ο:ι:: :ΒΐσΙιι:ο

Γ.ΐσιι2τοτοε

τι::

:οποσ ν: έστω: οι:::οσο:οΙ::: οι:: :στο ίοροσοο: ρτσω:ίοσ.4. ()στ::Π:ωοο: :απο οσο σιι.οιι.οπ7, μι;

οο:οτοο: ρστϊσ6:: σσωρΙστοιο ίι:ΒΙ::ο::ο::ιστ, οσο οο:ι::: δ. 'Πιο. οσο ρσι:: :οί:οιο ιι:: Βοο:: ορστι- ΜΜ7°ι·π

ρσ::ί: σσωρ:στσ :Ποω :ο στο:οσ :ο σωοσε στ::το- Βιι:. :ο ί:::ο:οί::::ο :ο&:: , Μ:: τσωστ:τ: κοπο]

::σο:5, τ:: :οΗιο: ι:στοι::: :Ποιο :ο στο:οσ :ο σο:

ορστοι:σοσε, σο:τοω οι:: :ο ρτ:οι::ρ:ιιω:σοο: :ο:

:ι:τ οσο ο: οτιοσ:ρ:ιιω σοστ:::οοοω σο:: οο:οτο

Ι:οω, οσο ρσ:στ:: ::ο ο:Βο:οι:οτσ , σο:: οσο ο:Βο:

Εισο: ο:ί: οι:: Ε: Β:: Επι:: :ο σοοοτο:. που:: :στ

οιο ::::οσο:ο::: Πισω νο:στσωοσωωοο::οτσ, οι::

οι:στ:Β. :Β οι:: ::τσσσο:οι:Β. Α:: 4. ο:8.Γσσο:Ι.

Ποο: μοι:: σο:το Βοοο τοστ: οοιιιτ:Πο . ποσο:

σωο:ο :ο :οί:σ ίσο: ι:σοο:8οο τοστ::στ:ο :οσο

1)σσω. (?.αιστίιω :ιτσω:Π:ο οσο :οι:Η:8:ιοτ ίοάο

ορστ:Βι:: :::::στ::στο:οσ ωστοοο:οτοΙ:Βοε , ίσο :ιι

οστο:ιοτο:ιΒο: , Ιο:::ω οιισοο ο:σοιιω: Μ:: :ο:ιο

Γορ:τοο:ιιτοΙ:::: :ο ο::τ:τοω οι: ι:οοο:Βοσ :ο ο::

ο:τοοτ:: τσσο:τ:ιοτ, σ:: (Ϊιιοσιἱῇ.τ σο· Ρο:τι!κι.τ.

$ΕΟΤΙΟ ν.

" @Μαι π:: ταου:: /ιιέ> Μετέιιοπο

Βι·ιοι:: τ. σ:: , οι:: ωστ::ι:ω ο: :σοο:Βοο σο

οστσ :οΒο:σο:οω στο:: 8: 8:στ:::, σ:: Τι·::Βιι.

Ρ/[6. σου. 24. δ: σο:: οικω:: ::Πιτοιω παρισι:: που:

ΒΜ/ἔΝΜ7Ι, πιο:: στου» που οτοοσ:: “Μπι Π:: μούστο:

:μια Θ:: :καποιων οι: δ: :οο. 3ο. δ: θα:: :ι.ωιι,

@βιο έτσβιβεοΜΜ Μ:: ομι·:!ιοσ , οι:: .ο :σου Π::

8ν·οι:ου:. ώ· !ώ: δ|ιι·ιβ οκι·:ιουι, σου:: σπιτιου οποτ

ύπω: :Η “οσοι . πο:: σου:: οπο: :ορκωτοπο έιναι,

στο:: στέοΜ8:οτιο , οποιοσοιο/:τ. τω:: : :ο οι: Πιο:

σπιτι:: τσοιι:::ιο . ν: :ο ι::στ::οι:: ο: σοοο:8οσ στι::

τοι:: :οί:οτιιω :οοοο:: ο: Β::.ο.Ωιό:οσθ: ίρσ::ο::ε

οτσω:Π:ο,.4ροσ.ο.:. :Μια σέ:',:οιΠο::ειον «Μισο,

δ: σ:: οιι:: ρτσωστ:οιι: τσΓροοοσ: ορστοω σοι:

ο:Βιι:τοε.2. βστιιιο: ::::,Βοοο :σωροτοΙ::,οιιο στο

ι:οοο:Βοο ο:τσ&ιἔ ο:οστ: , οσο :πιο οι; οοΒο:σο

ιοω Βτοι::,8: τσ::ιιιιο οιιι::Ι:ο Γιιρ:τοο:. ι·ιοσοο :ΒΒ

ί:οο:ιοω,ωσοοωνσ:Μιδ.Βο2?. το". ι μι..οι·.νΖτ.

ο. Όποιο: οι . οοο:σο: οστΓσιιστοοι:οΦ οι:: ο::

τ::ιιο: οσο σοο:τσ::έτ.μ.ιστ.σ.ιιι ιιι·2ια..$'.Πο. τοπίο:

οι:: οσοι: Όσοι:: ωστσωιιτ. :οί.ιΙιιΒ:::ιστ οσο::

ιιιι:ωιιτ: στεο ί: :οί:ιι::ι::: Βοο:: ορστ:Βο: ωστστσ

:οι Ειοο:σω ρστί:ο:τοοι:οω , :ο οσο ωστ::::ρί:ι:ε

::σκι:οοστσο: , ν: Όσο: σ:: Βο:::ιο:σ δ: ρτσω:Π:σ

ο: ισοστ:ιοτ σοω :ο ποσο:: :οί:ιι:::ο οικω νο::

5

ο

 

 

::οοσω οσο :ορίοω: :Ι:σοτι: εσιιστσιιιτ, οι:ιο:

ισοτσ:]:Η

Ρτοπιστστί

πριν::ω.

: οσο:,σοι ίσιο:: οι:: ιοί:οιο :οί:::::,οοωοοι:ρσ:Τσ5 πουτσο/Ε “

ί: ιο:τσο:οτ οσα: Βοοο:ο Και: :ι:ί::ι:ισ :οό:ο, ν:

οσο οΒοοοι: ρσ::ο:σ, :ο οσσο:οΒ:τσιοτ:ιιί:ιι:.

ω:: :οθ::::ο ΒΒ: τσ::::ιι:οοοίστ::. Ποάτ:οο ν::

τοῦτο: :ο σοοοο το::σοσω οπο:: Πο: ο: :σο

' στοο, οι:: ο: σοοο:Βοσ ίοοοοι::ο σα:: οτσω:ίΠο

' ο: Β::. Ωιιο:ο τοι:σοστο :ο:::::ιο::σο:: , οσο οιι

3 Β::σ, οι::ο οσο:: :οί:ι:: Βοο:: τω: ορστ:Βοε δ: οτσ

σιΒιι: :οσο Βσιιω ί:Β: :ωοσττοτσ τσι:οτοι:σοστ::

:οί:::::: σο:: Βοιωτοι τι .ο. οστά: ::Ιοιο :ωρ::τοι:

:::::: ::::ι:::οτ: , οι:: σο:: Μ:: :το .ο. Γ: ΜΒ:: :ιι

ί:ο: :ο τω:: :οί::::ο: τσΓρσό::ιι ίο::ο Ποιο ρσσι:οι:

σ:::::::ο::: , οσο: :σ Β:Β:: :οσοι τ:ίρ:&ιι οΙ:στ:ιι:

σ:::::στι:. :. ΙοοοΒ::ο:οω σο, οσο ρο::: οσο::

οσω ρτ:ω:ω ετοι:οω οΙιστ: ωστστ:; ρσι:: σοω ιο::

τ: Βσο:: σρ:τ:Βο: :ωρσττοτσ. Κοι:ο : ο: οσο οι:Πο

:πιο σκι:: ::τοιο:Π:ο οι:: Εσσ:σΠιι: ο::Ιοτοι:σ; :ο

οι:: ι:τοιο:Π:σοσ οπο:: ωστοσο: Μισο: ο: σοι:

ο:8οο ίοοοο:ιιτ. Οσοί:τ. Μ:: :::ρτσρτίοο: (Πιτ:

Β:ι , πω:: ορστ:Βιι: ::τστοστ:ιο: οσΒ:: Π: οι:ο::ιο

ετοι:οο:,8: σοι:: :ο ισ::ω οιιιι:::στοω ΐστ::ι.ο ο ρτ:- ·

ωσ νίι:οσ :ο ν::::οοω:Η:οσ ::ο:σο οσο ::::ιιοιιτι

:οτ οσοι: ωστ::ο σ:: :οΒοτσο:σ :οί::::::::σωοο:ο

::ο. ό. ?το :στ:ο Β:Β:ιο:, ρτ:ο:ιιο: οι::::Ι:οωοτο

ίοΔ9/:σι20.

τς::

Ι 4ξω

Με, ι:ιιισ ρ:σσο:οτ :ο :ιιί:::βσοι:οοσω ο:ίρσο::οτ.ί'.'Ρ"Μΐ -

οσο ι:οο:τσ οι:: ωστ:τοιι:, ο: σοίοι:ο: οσι:οοιιτοο,

οι:: :ωρσττο:οτ:ιιω : οΙ:σσιι: :Ποο οσο ιοο: στοα::

:σ . ν: :οστ:σ.9:τ:οτοτ8 . οι. ()σοι::::ο ο:Εο:ιιο:οσ

Β:: οοτ::οτ, οσοι:: :ιτ8τοι:τοο:ο: τσι::οοστσιοι:. ο

7. Ωστιοο: , στ:ωοω ετοιιοτι: ::::::Β::οτσιποσο “

ι:οο:τ: :ι:Β οι:τ:ιιιιο ο: οσοο:8οο, :κι ορο:: :Ποο:

ρτωσ:ο:οι::::ο .ο. σο:οσ οσι::ίΐοτιο :ορροι::: ετο

::οιο :οί:::Βοοο:σω,ντ ρτ:οσ:ρ:ιιω ωστ:::._

ο [ο σσο:τοιι:τοοω νστι::οι·, τι. Λο :Πισω ο:

ι:σοξτι:σ ρσίΠοιοε οτ:τοοω στο::οτι: :οί::οσοο:σω

τι:: σο:ορ:το , ετοιι€ιο: οτιει;σοσοι:ο , οσο:: :::ο

πιστστ:Ρ :.Αο σι:οω ο: ι:οοο:Βοο :Ποω ρτσωστστ:

ρσΠ.:ωοε σ:: :&ιιω ρ:τ:Ε&ι; οσοιτι::σο:ο, ΜΒ:

:ιιω ετοι:: σσω:ιοοισω Ρ ο.. Λο ρι·ιωιιο 8τοοο:

8:οτιοσ, ρτιωοε ετο::ιο ΐοοέ:::::οο:: :σττ::ροοοσοε,

σοοοτ :ιιΒ τοστ:: στο ο: σστιο:Βοσ Ρ

·.- Κξισοο :.()ορτ:σ. ιο4.ο:Π.ηφι.2.κτι.3-. Επι:: οι: άστο::

!ιθ.ο..άσ πιο. @επι ::::.4.. .οι..ι.ι.ι.2.9... τη. οι·ι.-!”"'Ρ“°

77Μιτι 'Επη

. “Φο πινω:

ο οσο:ισοσιο ό”,

..ι| Σ: ξ.:

;. οΙι::ι:ιισ ::σσο. 'Πισω. οσσσο:, σο:το, σο:: ιιι:::
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`
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`

Φεβ. .ΧΧΧ Ρ? 79ο Μοι·ί20. .ΐιο?ίο π οο:;

ι·ιοιιισοοιο ριιιιοοόιιοι, οιίι ιιιι.ιοιιοι ι·οιιοοοοι οι. ροοοιοι νι ίσιω:ιω , ι οο:?ι οι.. οσοόίΒοιιω πιο·

οοιιιιοοιι ..ο ιιιιιω.οοιιιιοι ιιιιιιιο οι". ιιιιισοοω πιο οοοἰροιοι: οο ιιισόσοιιισ ωιιιοιιο ρωοιοιιιΒι

ιιιοιιιι , οο όο οσο8ιοσ οιιϊόοω. Ρισιιιοι ι. οκ ιοινιίοιιιοθ:ιιω :ιό ιοιιιιιοι; δοίιωοι οιιιιιιροσ·

ΑΜΕ Π. οιιο.1 8.1Μιοικι οποιοι Ιω›ω οριτιιικο , ο

|ίοπ2.βά!ιοιιο ,οικω πο» ιιοθιικι, οποιοι: ·υιβοιαι. οι

Τιιόοο.ιοίι.6. οι ο. 8.έικιιι ικΠοθ`αιι·ι οι.» άσκοπα,

ο. Αιισιι:. :μια ..ω οικου, κι: ιο57ιβοοιιυοσω μια.

ι οιόοπι.βκιβάιι@οι οριι.ιι,φ απο ιαβιοοοιισοι.ιέτοιιοω

μ·οιοιπιισ. οι ι)ιικιι. οσοιιι Ροιιι8. ο» όιωοιι

ιιιι οιιιιοιιοοιιο όιιιοι·ιι , Βιιιιιι.ω σο ιιοιιοόιιω

ωοιιιιι οσιιιι όιιι·ι.ο. οι Διιειιίι. ιιιιιοσιιιιιι Ρο

ιι€. όσοοι, οοιιιι οσιιιο ωοιιιο Βιιιιιιοι οιιοοοόοιοι

ίοό σωοο ωοιιιιιοι ὰ Βιιιιει ιοοιισιιι. 3. ιιιιιι οιο

ιιιω οι ωοιιιιιοι, οι οιιιιιι οιι ιιιιισ όοιιιιι δ: Με.

ι.ιο:Γιό όιίροιιιιο ιό Βιιιιιιοι ιοωροιο κι οποιο

ριιιιοοόοοοΒιιιιιιω , οιιιιιιω Με οι." ιό Βιιιιιιιιιι

οιιω πιο: Βιιιοιω οιιιιιι οι όιοοιιιι ιο οικω.

Πιοσ, οιιοιο οσοι , Βιιιιιοιιι ριιοοοόοοιιι , ιο:

ιιοιο ...πιο ιιιιισοοιιι ιοοιιιιιωκω (Μ: 90οΒιιι0. δι

ίωιιοιιιιισιιι ιοιροόιιι ιιιίι:ιοοιιοιιι Βιιιιιο. Πει δ.

ο 11.62” 2.όοΐ.27.οιο.·υο.οιι.4. Μπακ. οι ο. ό£Π.ι ο.

ο. ι..ωι...... 14:46. ιιιιι όσοοι, ροοοιισιοω [Μεσσ

Με σιιοιιισιο. οι: οοιιιιισ Βιιιιοι Ε...ι.ο , όο οσοΒιι.ισ

Μο ιοιιιιιοιιιισοιε Βιιιιιιιιο ριοωοιοιι :Ριι·πιι·ιι. 3.

οοπ.6ιπ.οορ.149.βιο,νιιι οοοιιι (.'ορι·ιο. οσοιοοόιι.

οποσ οίιο ιιιοοιοω δ. ΒοΠ. Ι/οΒιι.οι πιο... Μ. 8.

ιερά!. ή· μη.άομοιβ 'Οοῇισιο. 1.2. 48.2 ι 8. .ι οπο.

2.διιιοι·ιο. Μ. πο: ιισοτέιο.οσφ. 37. (Μ.

_ Ρισιι. ι. οι οιι2οο..Ρο. ισι.5ο.ι πισίΕβιο

:22,2Μ. ,οι ισ μαοιοικω [οι “οι” οποιο :οι ι ]φόι.ιιιοπο

ι· έυφοποι. Νομι οσοι» "οι... οι? ωοπικωβόσι , οπο

οι. οι. όποιοι : Βοιιι ριοριιιιιι. οιισ ιιιιιιι οποιοσ

ο . ο· .ι.ο....ιι. έκβιβιοικι οποιοι: @Μο ΙοσωιΖωοι.

·Νοοιιο οιιιω ιιοΒοιι. Μ. ι. ι·ιιιοοϊ.αφ. 23. πιου

θ:οι ιιιοο ρισιισβ οπο.» ενω οι ποιο.ι,ισπβιωπκ

:οι ι.ιο'Όο0, νιιιιιιο οοοίοιιιι ιοιιι&ιιιο ιιιιοο ποιοι:

Βάι: έωμωιι πιιιι$Μιω ικοαιιοικω.· οιιω ροίιιι

οσο οσο οιιο οι: οοιιιε , 8οι:ιωοοιισιιιιιοιιιοοιι

ιιοοιιΒιιιιιω ἱωιιοιιιιιο, νι οι: ιο οσοίιοι. @οι

Βιιιίο.

Μ”.

οιι ίσιοιιιω , ὰ οιιἔι οι. ιοοιριι οιιιίι;οοιιιιω ιο εο

οοιο οσοι; ίσιοιιιιι. Κοιο.οο8. ιοοιιοι. (δικο οοιιο

Βιιιιιι οι οιιοοιριιιω ιοιιιιοοι ωσιιιιοιιι νιιοιοω οι

οριο οσοόιΒοιΕ ιοοιιισιιοω, ιοριι8οοι ό:ιιι ιο ριπ

ωιιιω οιιι.ι οιιοιιι,οοσό Μ. ωσιιιιιιοι οσοόιοοιι·ι

οιιι , νι προ. Νοο οι οιιόοι1ι ιιιισόο ωιιιιιιΞι8ι:

Ϊσιωἔι , οσο ίσοι οι ιοοιοοω οιιιιιιο , οσο οιισιό

ριιωιιοι οδο, ίοό οιιο:ιό ωσόιοοιιισοοιιι ιιιιιι «πιο

οσο .ο. νοιιιω οοοιοο, ωιιιοιιιω ιιιιιωοιιιιιοοιιιιοι

οιιιιοιιιι ὁ ίοι·ωιι , ιοό ιοιιιω οι: οι ιοισιωσιι.

Ιοίιιιιιιι. Ρσιοιι οιιιιιιιόιιι ιο ριιοωιιιω ιισοι

νοκ οιιιιόοωοιιοι: οι80 ρσιοιιι 8ι·ιιιιι ιιιιιιίο μα· .

Φωτο οσοι π... οιιιιόοω οικία. Χάο. Με. οσο

Γοιιιιοοι. Νιιω απο ιιιιιο ωοιιιι όο οσοόιΒοο οι

οι... ωοιιιοιισ ροοόοι ἐι Βιιιιι3, νι ι ριιοοιριο ωο

ποιοι· ιοΒοοοιο: οι οσο ιοιιιι ιιοοοε νοκ οσοι μοι

ιιοι :οι οιιιισ , ιοό ι. όοιιιοιιιιιο οοιιιιιι, ιιιοριοι

οικω όιιιιι ιο ριιιιωιοω ιιιιο οιιι.ιιι5ι ὲοιισ ισιιιοι

ντὲ οσοόιιισοο ροοόοι ιισοιιινίοε οσοι, οιιινιο

ριιοοιιιισ όιιοολιιισ, ροοόοι ιιιοι ιιιιοδο όοιιιοιι

οπο οιιιιιιιι. Ε: Με ριιοι :ιό ο. οοοιισοοιΒιιω.

ε Αό 3. οσοοιιιιιιζοιροοόοοι , ριιωιιω Βιιόμω κι. _

2ιωι2 ι πΓΡ0οόοοιοω ριιοιε οποία, οσο οοόοιο ΜΜΜ·

ιιιιι ωοιιιιιοι, ιιιιοοιόο οοοόι2οο ,οιιιιιρο 9ο ο- Μι"Μιω

ωιιι όιιιιιοι.ιω οιιοιο @πιο , οιιιο οσο οιιοιιι οι.

ωοιιιιιω οοοόιεοιιω. Απ; ρισιι.ιιιιιιοι ιιιιιιωιιοι, η;;

ιριιιω οιοοοιιο ιιιιωιιοι εισιιιιω,ριιοιιο εποε ιοί· Ρ,°ιωσ

οσοόοοιοοι. οιιόοιο τοι ωοιιιιιω όο οοοό58οσ,δι"'ι"; μ”

οπο ιιιιι οιοιιιιιιιι όο οσοόιΒοσ οσο οιιόοι οιιωι22.;[228

Βιιιιοι. Ποοσιι. οιιιιισιιιοοο Το·Εάιο. ῇ#ζ άσσο, 3ο. Μ.ο....ι.

όσοοοιιι, οσο ιοιίιω ιιιιΒιιιοοιιιοι εισιιιο. κιρσο

όοοε οι1Βιοοοισ οπο;; ιοό ιριιιω εισιιιιοι,νι οπι

οοόοω όιιιι ιισοιε σοοιιιιιιι ιιιιι:σιιιιο : ιο.ριιιοιιι - ο

ιριο Βιιιόοι οπο. ιοιροοόοοι ριιιιια οποιο όο

ἴοσοΒιιισ οσιιιιο,οιόιι ιιιιιοοιιο&οω ωοιιιιιω.όο

ι οιισιοιιιο.ισσοιιιιι. ο. Ειοοιοιιωι.ιιΒιιόιιιειο..

ἰξἱι

"ο

ο δ. “Πιο.ι.ο.. οιι.ι μι.. οπο. Μ ι. όιοιιι ΑιιΒιιιι. ιο· ι ιιο ιοριισοιιιιι οσιιιιιιε απο ιιιιωέι οποία οιιιιιθ'- Κω"

ιιιισιιιοόσ ιιιιω ρισροι.ιοιιοδιοιιο ιιιιοο,ιοιοιιιεο, ιιιο όιιοιοποι όο οσοΒιιιο ...Με ριποοόοοιοιο

ιοιιισιιιιο οσο ιο ταου ιι οοιιιι οιιοιιοοιο , οοωρο

ρω ωοιιιο οποιο ιι.ιιιιιιοιιοιιι , όσο οι ισιωι οι

ίιιοοιιοι, Πιό ιο οιισ ιοοιιι, ρω ωοιιισ (ο. ιιιίιιιιοο

ιισοιε, οιιιο οι ισιοίοιἰοι_οοιἰιἰσιιῖ ιιοιιιοσ ιιισιιο

:ιό νιιἰωοω: ιο οσο .ο. ιιιοιιιω Μι.. ριιΒοιιι οιιιιι

ιοιιιιίιοιέι. α. Οποιοι «ο οροιιι οσοι οι οιιοοι οι·

όιοιιιισοο ριιιιοοιιιιι , ιιιιιοω νι ιιισιιιοω όιιροιι

ιισοοιο ιό ιοιωεωιιιιιιιιοιοιοω , οι π.ι.ο.ρχι.6.

ι ·· αφ. 6. ο 7. οιεσ οιιιοι νι ωοιιιι Βιιιοοι οσοΒιιιο,

νοι ιοιροιιιιισιιο. όιιροίιιισ .ο.οιιιο οιοιιοι οιιοοε

ιό ιοιιιιιιιοοόιιω ιιιιοιιιό, ιιιιιιε οσο ιοιιιιιιιιιιιιιω,

Ι.49.

Ρ?'06σ :ο

”ιωοο 1

ίιιιισοοω εποε , ιισιοιι ιαωοο ιόοιιι Βιιόιιι ει...

Με οσοιοιιι οι ωοιιισ οσοόιΒοσ ει·ιιιιιιω τω..

οιιοοιο. Ειιόοω οοιω όιιιισιιιισ , σο; οποιο μα·

οοόοοιιοιοίισοοω Βιιιιιο ,ιιιιιιοι τω...ο ιιιιισοοω

οιοιιιι όο ο0οΒιι10,οιιιι.ι οι οι ιοοιρσιο Γοιιίοιιοοοι

οιιοόοω . ιιοιιοι ιιιιισοοω ωοιιιι ό: οσοόΞεοσ. Λο

ι ρισιοόο οι. ριιωιιι Βιιόιιεεισιιιο, τοπιο ριισιι

οποιο, οιιιιι ιοιιιιισοοΒιιιιο ιοιρσοόοιιιιόιιρο

ιιιισοι, νι ωοιιισόο οσοειιισ. ιο ρσίιοιισιι οποιο,

πιο ιοωοσιο,ιοιρσοόοι οιόοοι όιιοσίιιισοι, νι ωο-.

ι ιιιο όοοσοόιΒοο, 8ο ωοιοοι .ποιο ορ"οιοιιιι. Νοιο ι

 

ιιο.

ιιιιιοιι·ιιιοοοω ωοιιιι,ιιιιιοοιἰωροιιιισιή: ιιιιιιι- νι όσοιιιι Τι·ιάιοι. ω. 6.οιιο. το. νιιιιιιιιοι·

-ςιοοι οιι ό. ωσιιοιιιι,8ο ιοιιιιιιιιιιιιιι, ο.: ιιιιιιιι ωοο-. οι οσο ΐοιιιω ιιιορσοοοόι οι ιιοοο σιιοιιιοιιιιοι,

Γιιιιιω 8ο ροιιο&ισοοω όιΓροιιιισοιε οοοιοιι όσ-ι ν; Βιιιιιι ω. Ποι μι· (ζιιιιιιιιω ωιιοι·ιοσιόιιοι

οιιω:οιεσ οιιιιιόοοιιο ιιιόοιιιιιό ιιιιισοοοι ιοοιι-¦ ιιισιοιιιι, οι οιιιιω ιι ωοιοοιοικιμιιιι 13ο μα·

ιι ιοιροιιιιοιιι. Ωοίιό ο -ιοοοόιιοοιιηιιοιοιΠιο. ωιιιισοο ιισοιειρισι·οοι οροιιιιιιι ωοιιιιι Ηόοιιιοι

ιο σωοιιιοι ιοοιοοιιιιιιιιιοιιιι ιιιιισοοω οροιιι “οι ιοόόοοόο. νιιΒιιιιι οσο ιορι.ιΒιιοι , οοιιόοιο οι». '

' ιιιοιιισιιι ι-ιιιοω όο οσοΒιοσ: ιοό οιιιιιιοοιιο [πο- ι.·ιοοι όιιριιοιοιι ιιιιιιο όιιιιιιιιιι. ιιωιοόιιιιιιο,.8ο

ωιίΓισ Βοι Βάι σιιιοιιιοε οοιίοάοόιιοοίιιιι: οιΒο .ιιιοιοοόιι: ιιιι οσοιοριιΒοιιιιιι , όιιριιοι οιιΪωοιιισ

[οικω νιιἱωιι όιίρσίιιισ ω.» οιοοιιιιω ιιιισοοιιι: οσοΒιιισ, δι οσοόιΒοσ όιιιι ιι.ιιιοωιο ιο.ιιόοιιιι,

οιοιιιιόο οσοοιιισ.βοοιιιωιιτοι: ιιιισοοιιοιο οι. ρισιιιιιι όιιροιιιισοο ιό ποιο ιο ριαιροιιιοιιιιιιο

οπο ιιιιιιιιιιω οποιο ιισιιοι (Με ιισοιε οροιιιιιιε Νιω όο Βιιιόιι.εισιιιι όοιιιισ πιο: νιιιιιιο ιιιο-_

οοοοιιιοι σοι ιωροιιιιο,οιισό οίι νιιόο όιιιιιω. . ιιιιοἱ οοιιιιιο _. οι» ροοοιισιιιιιιι οι, 8ο Ριι:οιιοοιιο

Όποι.Βοοοοιοιιιι . νιιιωιιω όιιοσίιιισοοοι οι-. ιοιιιιιιιιιι, οσοιοιιιιιιι οσοισιιιιοοιι οιιοιο οροιιι_ο -
°' ι , _ , . . ι . . . . . · - `Μ”Ρο ή κιω όο οοοιιιοοριοίιιιιοιοιοω Βιιιιιιιιι ρισωοιο- . ιιιιριιιωι,ιοιι οιιιοι ιοιιιιιιι οοοσιιιωοροιιιω ομι

ω»ωω έ:

«ο».ιο..ω

$7ΐιπόιιό8Μ> Ρσιοιι: οοιιόιοοιιιιοω οι! ιοοιιιι.ιωιόο οσοόιΒιιο

ΪὶἄΜο·-';

-=

.#··

ιι; Η οιιιόοοι οι. οι Ποιοι οσοι @οι ωιοι. ι σοι' ποιο , όιοοιοιιι πωπω πιο” όιροοιιιοιοι. .

Αό ι. οιιιισιιιω ιοοι. ιιιωιιιιιοι οι: .όσοι/ι όιοσ

ιοοιιιιιιιιω όοιιιοιοιοιΝοο οιιιιιιι. ιιιισό ιιιιΡοιιιω

οι·ιοιοιοιιι8οιοι οποιο μιση ροίιοι οοιοι 6.οοιι... Ε 908 ιιοιοοοόιι σωοο οριο οποιοιιιιω . δικ ιιιι·

...Με ....ιοι Ροιοιοι , ιιιιιιοοοε εισιιιιιιι ίσο· ι οσοόιΒοσ 3 Μ: όσ οσο8ιιισ ιιιιο ιοιροιιιισι.#ι43.

. - · ι τι οι.

ΐ

πι:

ιιιοό οριιιιιο οιριιοοιι ροΙΤο όο Βιιιιιιοιιιιιιιιοιο. 8
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Τ:·Μ::ι. :ιο:ιι·ιιιίΠ ίπτο"ι8:::ιτ :ιο ωο:ίιο οοιι::ίΒ

:ιο,ν:ιποπιίί:8:::::ίκΠφοατί, ποο: :ιιιΠίε ωο:ί

π: οο:ιπίΒιιίο. 8ο:: πιοΙιίι: ποο οιρ!ίο:: ?φπα πο

ιοροι·ίΒιιε πω: νί:ίοιιε :ι:ι:ιι::ο , ν: ί:!οω π, 87:90

:ι:Π:]Ζω·ι, ει:: οι: :ιιιΙΙίε ορο:ιοιι: ιι::ιι:α.νιιι!ο :πω

Ουιιέ:Ιπω Τ:·Μ::::. Μ: : ποοιιο ποιοι:: , :κοπο

ορο:: ιρί:ιω ίιιί:ίθο::ίοπίε 8:::ίιιω ρ:οωο:ο:ί ,

ί:ι:οΠίοι: :ιο ίιιί:ίΒοοιίοπο ί:ιωρ:5 πο:: ρ:ο ω:

ωε?ι, οιιδ ίπί:ίΒοιιπιιι:, :οτί ρι·ο :ο:ᾶ Γο:ίο ιιιιιί|ίο

:πιο ι ρ:ίωονἴοιιο:ὰ νΙ:ίωιιω: ί:: οποίοιιἴιι Β::

.:ίπω ίιιί:ί:ίοπ:ίο:ιίε νίιι:ρ:ι:ι: ?εποε οο:ι::: Ρώσο.

ί:: πο:: ει”, πο: :Ποιο ορο: Η ιιιιι:ίΙίο 8:::ία π.

πω:: ίοι·ίοω ιιιιι:Ηίοι·ιιω ρ:οωο:ο:ιι:, επι:: ίπ ίριἐ

ί:ιοω:ί:::ι: ρωπο επι:ίίίιιω επ:ία,:ιο ρ:οί:ί:ίο σω

πο ορο: οι οιιι:ίΙίο οπ:ίο: ::ι&ιιω. Ρι:Ι:Π. ωοιιί::ι:

:πωπω πο ωο:ί:ίε ρ:οοοποπ:ιοπο οπ τω:: :παπα

νί:ίοιιιμίο οπωπι ο::ι: οοιι:οπ:ίο: &44!!!!!”: πο·

οο:, :ιιιΙΙ: ποπ:: πιο:ί:: Β:ιι:ίιιω ρπ:οο:ίο:ο.

πω:: :πιω :οι ωΙι)ιπι ρ:οΒ:: πο πιο:ί:ο οσω

::ίριιο, οπο:: ρ:ιο:ο: οπ:ιπω ιιππίίί::ι:οω , οι οπο

ρ:οοοείο:ο :Ώροι , ωρροπί:ο:ίιιω Βιιθ:ί:ίο:ιπ:οω,

οι: ουδ ::οι·ιόίΒιιί::ιιί: πωπω :ίοίίιωί::νο!πό[ιιω

πιω:: :ίο ορο:ίο:ιε ρ::οοοποπιίΒιιο π:ίωοπι :Πιρο

Ιί:ίο:ιο:π: οι:: πιο: ΠΙ: πο:: ρ:οοοιιί: πο ορο:ίοιιο

ίωρο:ι·:ιιο:ιίο , πο! οπο: ιιοοιιο ΐιιίιίοό:ί οίίΒιιί:::,

ποοιιο οο::: Πο: ρ:οωίΠίο :οοιιί:ί:ιι:.

5ΕΟΤΙΟ νι.

”ό.

Ϊ $7.

188..

Μ:: 9ισο:ἰ&&ο2 πω: ΜΜπἱκυ: ωοοἰρἰο: ω..

απ:: Θ· είοβί:ω|12η93:5ΐ:02::$ νω!οι·εω ,

Φοώοι 6::&2:ιια!2:α:Μ2

'39· Βίοι: (οπ:.:Βί:::ι::Έιι:ιόπω. μα:: ::οπιωιι

πωπω:: ίπποι πΙο:οπι ορο:ί ωο:ί:ο:ίο ίπ Βο

ιιο:ο οποία ω:ω:ίί:: π. ρο: ίο:ω::ίοω ν:ιίο:ιοω,

πι:: Μάιο: οπο: ίρω.ο:Βο οοι:ιωιιπίο:: :ο:ιι::ι.8ο

ἔπὸοω, οι:οω Ιι:ι:ιο: ίπ π: ω:ω:ιο:ιίωοοωωι:

πω:: Πιιιω πωπω :&ιιί ρο:ίωωοάί:ι:Δω οποί

Βί:ίο:ιοω ίιιί: ίίο:ι:ΐο :ο::ωοοωωιιπίο:: ροκ::

Ιιωί:ίοιιοιπ πω:: ο:ι:ί:ιι:π 8 ιιιι:ο:ιιπι 8: οιι:ιιιοπι

:-ιιιιω πωπω οοωωι::ιίο::. Ποιιίί:. οοωωιιπίο::

Πίσω :ιοοοπ::ίο:ο:Βο:ο:ιιω,οιιοω ίι:Βο:ίπ π.

8οοιι:ιό:Γοιι:. ρ:οΒιιιιί!ίο: πο8::. Πιο:: : :Μιά

οΠο, 8:::ίπω Ιι:Βί::ι:ίοω ::ίοιιο:ο οπίίι!ιο: προ::

ωο:ί:ο:ιο :ο::ιπι :ίιΒιιιιιιιοπι 8: πΙο:οω, οιιοω

ρο:οίί:, Βοοιιί:ιε προ:: οί: :άπο :ρω πιο:ί:ο:ί:ιο;

πω.

Μι.

οπο:: βο

&:Η4:ΙΙΙ.8 · ·

ορο:: πω:: ποπ: οπιιιί:ιο ρο:ΐοδ:ιοιιι: 8: ωο:ιιίίε :οί:ίω::ίοπίο,

°ψήφ οιι:ω πω: ίπ ιο. Ρ:ιοι· μι:: ρ:οΒ::ιι: ΐιιποί:ιω.

::2':: ρ:ίωιο ω. :μια οπίω πωπω 8ο ::ίεπί:::οω ::ι

Ι,": Επι: Β::ι:ίο ορο:ί ωο:ι:ο:ίο ί:: Βοιιο:ο οι:ιω ω:

ωοίίε, εδο οπιιιει ::ιιίοιιο πι, ωΒίοόδιιω όιοπίθοπο

ρο::ο::ίοω οι:ίιωί:ίο:ιοω ω:: ο:Βο πο:: ρο:οίί: :πί

ποπωπωπω ν::ί , οπο: :ιΙ:ο:ί::ίί.ιιιο:ο; ω: το

:ιιω,οιιοιιι ρο:οί:, ::ίΒιιί: ν:ιίοιιίοιιο.

:(ι-- Ροί:οιίο: μι:: :ιοΒιι:ιι:: :Με οιιίω ΐοοιιοπ::ι:,

5::;:3.;. ίί:ιΒιι!ιι ορο:: ωο:ι:οι·ιει πιιρο:ο !ι:ιο::ιιω Β:::ιο :οί-

8“ω τ:: ρ:ορ:ι:ω Ι:ι:ιιιι:!ι:ιοω ει·ιι:Ι:ι:Ιιε ρο:ίοάιοπι::

(οικω :Πίσω :ιι/Μ οι:οποί. ) οι.ιεο:οιιτ οπί:π οι:

2οιι:!ί:::οω πω:ίε , οιιοω ίι:ιΒο:οιι: ὁ Β:::ιἔι . 8ο

ίιιιοοπ:ίί:::οω ρο:ίοάίο:ιίο, οιι:ω οι: ρ:ορ:ίο σο·

<α ώρωί. ιοάοδο οί:ο:ιωθιιιι:ίίε ποοίρο:ο:ι:. απο :ί πω:·,

οιιοω οριιε ωο:ί:οι·ίιιω οοοίρί: ὲΒ:::ι:ί, οί: οί:ιί- ί ν:ο:οπο.:ι.πίο: πο:: οοιι:ιιι:

ιιοιι: ρο::ο&ίοιιί: οιιω ίρω πω:ο , οιιιοί:: ί:: Β::

:ίἐ , οιιΒοοί: πω:: (οοιι:ι:ί πω το: 8:::ίπε, οπο: πο·

οίρί: έι8:::ί3. Οοπ::ἑ πιο: Η όίοσωπε όίιιο:ίο π·

Ποιιἱ5ο|Ϊο πωπω , οιιί ο!! ί:: πω, 8ο οιιί οοω·

 

ί

9Μ7. Σ' ΧΧΚ Φ: Μπἰ£σ. δι:ε?ίσ ?λ

Βο:ο ει·::ί:ιιι ο5. ιιιοιιἴιι:ᾶ ει·:ιο!ιιιιω : οπο: :ιοοίρί:

ο 8:::ι:ι: οίιω πω: εδ:::ίπ Η: ρο:ΐοάίοι·, οπο: π

ω:: οσωπιιιπίο::πε ορο:ί , ροι· ρ:ιιοίοι·οο οπου:

οριιι ιιυεοΒί:ζο:::ίπω,οπέω ίρΓιιωειοοορο:ί: :ι Βια·

:ιη οί:ω ροΠί:ιτ ρπιιοίο:οο 8::::ιιε 2::Β:11ΒΜ: επι

:ίω ν:ρο:ο ρο::ο&ίο:ο:,οοιι::ο ρίιιιοο Β::‹ωε ορο

:ίε ωο:ί:ο:ίί :ο πω:: 8::ι:ί:ι. π. Νο:: οιι:ιιιοπι π

ω:οω 8ο πίεπί::ι:οω , οικω ρο:ίο:πι πιο: ίπποι:

ίπ :ο , οοωωιιιιίοιι: ορο:ιοπε :Πιιπιριο ιιιιωιι:ιί::ι

τί:: οίίΒιιί::ε οπίω πιο ρο:ίο:ι:ι ναοί Μάιο: ίπ π,

ν: οει:ίοω οωω ρο: οιι5ίπο:ο::δ, ὁ ιο, ίωωπΙ:ίρΙί

:::ιοί!ί οΠο:ι:ί:ίι:ο:, οι: ωιιΒο ωειω:ί5 αί:ίω::ίοπίο

:ιιο::Ιίε , οιιἑω Π: πω: οοιπωιιιιίο::ιι: ορο:ίΕιπο

ίι:ιω:ιι·ιί:::ίε ::Πιιωρ:οι, οιιί ο:: ::ι:ι:ίιω πωπω:

Μ:: : ρο:Γοιιεί ναι:: , ωιιΙ:ίρΙίο:Βίω , :ο πω:

ρ:οιοι·ο: Μ:: ο:: πω: ίποπ::ιι: :πωπω πιο::Ιί:ο:;

:Πο οι: ί:ιο:ο:ι:π:οιίιιπι ρίιγΒοο:. Ιεί:π: :κοπο οπι

:ίιο:ιι:ίοω ::ίεπί::ι:οω , οιι:πι :ποπ ίπ (ο ,οσω

ωι::ιίοο: ορο:ιοιι: ωο:ίιο:ίίε. ν:ιω: οπίω οικω

Μισο: ίπ ΐο , οί: ί:ίοω οιιω ο:ι:ί:::ο 8:::ί::: : πο:: π.

4 Μ:: ωο::!ίο, ω: οποιο ρίι)·ίιοι.ι::πίο: οοωπιιιιιί

¦ οπο: ορο:ιοπε, οι: ο::::ίπίοοιιο, ρο:άοιιοωίπ::ίο

Ι ιιοιι: ὲ8:::ίἐ, δ: :πωπω ωο:::ίο. ο. Μ:ίο: είπω:

:ίο :ίίροί::ιιίε δ: πω:ίο, πο:: :πωπω ποίπωί:ιι:οι:

ο ρο:ίοάίο:ί ΐο:ωιι, ἑοιι:ι :ίο:ίι.ι:ι:ιι: , π: οι ροι·ίο

άίο:ί πίσω ωοοω, οπο οιιω ω:ω:ι, ε: οι:: :ίο:ίιι:

απ, οοπίιι:ιεί:ιι:: ο:ίο&ιο:ί πιοοω οοπίπ:ιεί:ιι:

πω: οιιω 8::ιιίιι ο. ρίι)·Βοο δ: ίο!οπιίοο, :πλω

οιιω ορο:ο ωο:ί:ο:ίο , π. ::ιο::!ί:ο: :::ι:ίιπι , οι

::ί:ιίοοέ:, ροι· ΐοίιιω άο:ιοωι:ι::ίοποπι ι ο!ίρ:ιί:::ο

επι:ίι::. Μιιίο:οοπωι:ίιιιιιιοΕοιο:ιο: ω::ίο:ίο πω:ίο

οπο: :ιιιω:ι:ιπ ορο:::ίοιιοε ΟΙιι·ίίὶί ρ:ιγίίοονπί::ο,

:οποίο Ιιιιωιιπί:::ο, οπο: νο::ιο, οπο: ιιοΙ:ο: Ισοπ

Ιί:ο::::ι:ἱιω ο:ιω πω:: Ιίπω::ιί:::ο οοιιίιιπᾶ:ο:

ω:ίο:ίε ίιιο:οιιι:ο ορο:::ίο:ιο: νο:Βίιποπ:ίοο οι::

:ίο::ι οπιτ: νο:Βο,οπὸω ιιιι:ιι:ιπο οροι·ιι:ίοιιο: οίιιί:

::οω, ρίιιιιίο: πωπω ν:ιίοπο ::ι::ο νο:οο, πιώ::

' ίιιιωιιπί::ιο,οο:ιιιιπάο.ο:Βο ω:ίο:ίε ::ί:ίω::ίοπίο

Ι δ: :ιίοπί:::ίε ο:ί: πω:πω:: ω::ιι:Ιιιο: δ: ί:ίοι::ί

:ο ί::οι.π οιιω ε:ο:ίο, οιιἑω πω: οροι·ίο, ΡΜ::

::π:ίιων:ιίοπο οοπίππάί οιιω 8::ι:ίο.

Βοάποίιιι: ιι πο:: :π:ίο:οπιπωπω οοωιπ:ιιιί

= οπο 8:::ί:::ι πι: ορο:: ωο:ί:ο:ίο, οι:ω: ιι!:ο:ί, ΐο

οω:ιιΒιι: αο:ι:ιίοω: ίΠιιω ο:ιίω οσωωιιιιίοιι: ρο:

νπίο:ιοω ω: 8οαοιι:Η:ο: ν:ιί:::: οιιω οωπίοιι:

ι ορο:ίο. Βοπίο. οπο: πο:: απο:: ::οιιιι!ί π!οι·ο ι

ι επ:ίἔι παρω, θ:: ί:ιοοιι:ίίι:ε ν:ίο:ίχοιιοω πιπ

~ οποποποοριιε οι:ρ:ορ:ίο οί:ιίοάο 8ο οι:οιιωίι::ιπ·

ί τι:: Μονο:: οι Μ:ίοι·ίο οί:ίω:ι:ίοιιί: ωο::!ίο, οπ:ο:ίο

 

ωί:ιίι: πισω: Πω πι. ω:ίο:οω πίεπί::ι:οω ιιιωιιιιτ

ὁ ετα:: ίιι:ο:ιίίο:ί , οπἑω ορο:: πιο:ί:ο:ί: ωί:ιίι:

:::πάι.Βίιιί οιο:::ι.ιρα:ιθα:: ο:οί: .Πο ωοίο: πιο π·
ω: ίιιρρΙο:ί ροι· πωπω πεοΠιωρ:πω π:: ίπ::ίπί-ο

ο:: :ιο:ιοΙ::ι:ο ορο:ιε. Οο:οΠ. οι: ::0:ιτ::: 2Ρ!οάιιι.:.:..

ι 6;ῖ

ὁ μ::

π::

:Ϊ:πω

Μο.

(1 βοη"ιο.

πω:: ι.

Πού.

πι:: ::ίο:ιο:οοπ:ιόοω οπιπί:ιὸ πιο:οω πι: οίιιΓ- ρ::ιοιιο,ΐιιπ: προ:: :πο:ίτο:ί: π:: Γιιπᾶίο:ί:,οπὲω ΜΒΜ".

Μ::

οπο: ιο.ιιτ:.8.1'ί»ιο. 3. Ε:π επι:: :ο:ιιω ίιιιιπι πιω 1-”“ω

πω οοωωι:πίοο: ορο:: ::ιο:ί:οιίο , Μίκι:: οριι:

πο:: ποο: ωο:ί:ο :ίο 8::ιτί:ιω Μ:: Γιι:ω 8:πό:ιειίοω

ρο:ίοό:ίο:ιοω:οίιω .:ι.νιιω: οοωωιιπίο::::ιεορο

:ίίί: ί:ιπι·ίο:ίο ρο::ο&ίοπίε , (τρώω Ε: πω: @ιχθ

οιι: 8:2Π8 ποπ π:οιι:Ιο ποο:οωο:ιιιιω :οιρο:ιο!οί:ιί:

Ι 8:::ια:, ω: ίοωρο: ωίιιιι5 δ: οοι.ιιιίο :πωπω 8οοο

ωο::ίοο :ιο ρ:ορο::ίο:ιο!ί:ο:. Νοο πω:: , οποιο!

ορο: ευρο:: Β:::ί:::ι οι: πωπω , οιιοω:οοίρί: :

Ε8ι·::ίο , δ: οικω πω: οι: ί:ι::ί:ιίο:έί :ιοιιοι:::ο:

ρίιιιίίοο πωι·ί ε::

:ίο: ρ:οίπάο νιο:οιιο ίιωπί πο:: ποο: σ:: 2οιι::Ι::Α·

πι:: επιί:ω.Ππ:::ίοοιιι:ιι: , ορο::ίιιίδοιπω πο::

πιο: πω: . π. ποοπωοιι:ί 8:::ιο 8: Βω:ιο , οι: ρο:

ωιι:ιίο::ιι: ορο:ί ωο:ί:ο:ίο .ι πο:: ρο:ο:ί: ορο: επι· ι ίοάιο:, οιιἑω οροιι.ιιω οιιίιιίΙΙο :(2 ρίιρ:ίοι::. ::ι::ο

?ΡΜ

Μ!.

οΠο οοιιοΙίΒιιο ωο:ίιο:ι: ιιοο:οιποπ:ί οπο:: δ: Βω- ωΐ(·



 

Κσῇ.

τ...

ηο.

17ο.,

δο.8. τω”

Φρανκ τ...

αυτώ»! πιο

ω...! ιπι

αουτ-ματ!

ό· ...Μο ίοΐοε οοο ..Με ο:τ ροτοτττ!ἔι ΐττοτοο!! . το!! ἑἔΒοο

|τσμπιστ.

Ι ?)π

_ωω.τωο ίου οκττἰττΪοοὲ το οροτο ο:τοτττοττο. Ποίο.

· - Βτ!ο! δ: Γροτ το!οο&τι (οοτιτο:τ τ!ιτωτοπατ!ποττο

· ττοττ ρ!ηΠοοετοΒοτοτττ!πο!το5 τοΐοίοε; Μ.....τω,

Παβ. .ΚΧΧΗΪΦο Μετἱ2ο. Με;»

:στο οτατἱᾶ δ:: 8!οττ.5 , Με τοτττοτττ-ωοτο!τε; Μιτο

. 4”
'Β.τττΙ:. Ματέο. Μ. ττοττττο Μοτο μ·ώΜετ.._ των·

τ... τ!ο ί-ο!τω&τοοτ ?Μό .τε ἴροτ @που Γττοτττοί

!ποττουτττ , Μοτο ττωοτττ!ο Με , δ: το!ἱοττἰτ .ωι..

ΐοροι·ττοτ. μστ.τ.τ1.ϋωοοίπωω οο!ττατιιτ , ω..

Ρο οοο οοο το!! ωω....το Πιο: !τει!ήτοτ ττο8οτο.

Ριτττοετο. ττ!ρ!οττ τ. δ.Τ|ττωττ. Ετττ!οτο ει! τ:ττι!!ο τη.

ττκοο!!οο!τ. 8ο ρτοτ!οέ!!οοτε €ω...... στ Γο!οε Που: ΗΜ· Κ·

οί! οοοΐομωττατοω. !ω!5ττττοτο (ττροτοειτ. οτεο 8ο

ττττοοδοοτε.!8!τοτοροτε ΒοοπΓο!ίτω τττοτττοττο τω

Βοτττ Μοἰτιτε ττττττΐοτ, οοο οοοτ·οττωτ , τπτ Που: ἰ!!οε°

αιμα. τω... ΩοττΠοτ οι Με. τη!ψουέτ ττοττττττο.ατί

Και». 5·.& 'ΤαΙἀ:π]ἰ·#Ϊὅ.ΜΡ!.7ξΙττΪτιο‹:!ιιτττιιτ.ττ. οοο

.ο ο:τττ!οίοοοο8οοτο Ρτοτ!τττ:τττπτ.ττ. Εττο!οτττ ο!τρττέ

ούτω!" τ!οΒτττ. ντττοττε το Αττεο!!.Μ.:..το ΙΙίτ.αού.

ι·.ορ.18.ώ· το. οΒοτοο!Βοττοοορτ& , ·υΕ9·τιτά ε|τε....τ

οστιτ!τοττ Μοτο. , στ..! ΜΠἔ ΜΜΕ", μέ πτώιδιωΙο

Σ ...Μ του: βαττ οι ΜΗ: φο·.ττον·. Μέτοτοτο!›. Πε

οο8. ΐοττοο!. Παπ οττἰτο νο!οτ οροι·οο1 ἱτιίὶοττττττΒτ

ἰωροτἔο&ἰοτ το!οτο ετοτττο οτ: μ”. , οί! “απο

οἱιτίἱὶοω οτόιίτι!τ οι! !!!ο; ομττο ντοκτοο οί! το ίορτο

τοοοττ!τττο οτιτίτιο ροττἰοἰριτἶοὲ.Νοοιτοοκ οοοοὸ‹Γ

νττ!οτ οροτοτττ Πτ τοπροττο&τοτ τοτ!οτο Βτοτἱω, θ.:

ηττ!τιττ, οοὸτ:! Ε: ὸἰοοτΒ οττ!ττιτο:οτόο ω. Πιτο!τιττ

ο τοτ!οτιο Βοττοτττ:ο,οό_ο !”ροτο!Βοο:νο!οτ ωτε-ει.τω

οιτττἰττΐοοο τουτου: οοτττωιτοτοκυτ οροι·τ Φούτσ

ττο,τοττττοτ οττοτ!οτο τοι!οτιοττ: 8οοοτίοατττ οτττἱε Μάο

ο! ρττττττ:Εοεττ, Νεο: οοο οετττοοω Γροο!Βοοοη οοο:

οι τττοόο οττ!!τοτττ!τ ροτίο6!Ηκ ο11τί!οΗττ εττττε.τττττι

το Με οττ!ί!τττ τοτωττ!ίτοτ, το οροτο τ.ττωω τ!οοο··

ωω.τωε._ Οοιοτιττττ Γιτ!Εείτ στ! οοτιτ!τοτήτρωω
`

|

..Ά

α.

.-·τ

στο. Ρτο!·.σ. 1. Α&υτ ττοττττο!οτ 'Μοτο ττοΒοτττ!το·

Β!τιτε οοτμτ56τοε 5 οι·8ο 8ο ο&υ:Πτοοτοατ. !ιτι!:!τοτ

ὶττΪοἴοε:ττοττ Α!. τοἰοοτοω ρτοροτττοττοτο το Μάο·

ττο οττοο!ρ!! ούτοάτο!!ω!)οήτοάοε ίοροτ·ιπτ. τ:ττω

ι..ωττι.. ί`ορουποτ-. Μ... ΜΜΜ ττττττττο!ο$ οιττττ!πι-'

τω». στ:τμτίθττο. οοο Μ νττ!ττοο Εττττ ωττοτα!οη!!!!

οττίττοο ορατό οοτἰτοτοτο ίτητοττττττττο!οτ: ττ&ω ΐιτ-!·

ματια. οτοτ!ιτοοτττοτ ώ ίο!”οθη ττοτοτ·ο!οοο!τ ετο-€

οττ!ίττττ. α. δ! ττάττο ίοροι·ικττ. τιτοτ!τοττο τ.ττττοιο, ὰ·

ομοσ απο τττοοττο ατμιο!τττιτ οτοτττ!ε.

5 ·(: Τ Ι Ο ° νΙ Ι . ιτο ω. οροοοοωοτ8τττοιττ Ιςοο!ἱτοττε .το Μοτο-Ψ

_ - · Π . ἔοττοοε ( τηοτο!τττοι!ιοτ 'αυτο ?Μο !ιοτοτοΒοττοοη

ή:: φωτ [τυποΡβόγο:!, .οι Μ›ιτιὶω υτετἰτοτἰτἔ . τ::!!2: ":=:':έ$;;Έξ(;!:ι:.ΣΐΒΒΞ"3::2;2ΈΡ:

οιιέταπ:ένωιουτ ὅ ὐο&ιῖτσ.τὶο[τῇ.τΞ ΡοοοΜτ:τ !ιοτττοεοττοί , οϋτττ·ρώοτο.€τωοποοεο7

· ' ο η η ο! - ° Ή ττττοτοω ίδτ ο!ιτ!τ!οοα τοτ!οττττοτττο ρτὶοτἰ . ττοτβο-!

Κἱοτο ίοοτ.ΔΠἱτωοτ,οοΕοτο ΡΙ576ώ, "Ματ... ! τοί!·ρτοτ!οοοτοροί!οτ!οτοτο,·ροτοτττρτίοτοττ5.Όορΐ Έ

Ρ ήτοι τοοτἰτοττὸ: οτο!5οο!!οω οοοίοτ ΜΗΜάτω 1.· 61-10. Η Εοί!οτ!οτ ...ιι.....·ωροττ=το Γαϋἶθβό β."·:

ο. οιτ.)·2.τττσ.ο../τω , τ!ο ττά!!:τττε τοτττΕτω ίοροττπιτ.· οπο!. "Μο οο!”ο!©ωπε οσωροωορτοτοτ-_ τ ;Π

τω.. Ροτ· οοσίτ!οοε ττοτοοτοξτ δάΡ!'θό!.Ια!9ΚΨΨΙΡΩή. 1 '

Ιτοττοτττ 8τοτ!ττε, ω..! το ΝΒιοᾶο 'ἴοοροοειτοτ°· . Α

οτἱοτ: οοοοοι .ο. οτοτ!ο ρτοτ!οοοτοτοτττο!!:οΗοτ; τ!

ττοο.3τορΕ·οοοοωτ ρτἱοτ.ἡΙτ!οτττΏ τοτττοτ-ττωμτει,

Η οτα σε οροοέιοτΠοτοτομοο!. ε.. Με εεευρω.·

ίοτοροτ οκτώ: ροΗ·οτ·τοτ· οίτροτ·θ:ό!ττοτ ρττοτοτ@Η

τοι· οτι! ροτοί!·ρτοοΜοτο ροΙἑοτἰοτοω,οττἱ ᾶττίοττᾶἱιτ _

μέτωπο 'ΡοτοΗτ ρττοτοτττ. τττττ!έτο:. π. τ:ο!!ΐ Νοέ ο Σ

οκ δεν" έ;» πάω!. η. στοά. 9.τοοω”.τ ῇ?.ου:ΜοβΞ Πτ:#ομ 8

ροΠ:οτττ οοο @απο τ!!οοι·ΐο ετττοετο,3Η..,.,Μ._

νο! ιοτοτττ!οτοτ Μ! Μπιτ ω........-. δ; !ιοΒίτο3!!!το-·μο!... Μ.  

μι· τττ5!ιτε ίοροτοοτ. Βο.!οτ 8ο ΐροτοοο αττεοτ! !!!το!τοο

τοτιτίοε Ετ!οτ-82 ήτο! ἱο ροτ:οτττοτο;οίτω οττ!!ικ ττάττο

οττ!!!οπτΞε το ροοοετο Ι!τ ωοτττοττοτ : τττττοοιτωοτε

οοοοτττοτ τη Με πάττ!ττ.ττ (ο οττοι·οοτ , το πωτοτοτο

οποοτττοτ Βιο!!!τοτοω , οοο τι!τιτοτ!ο που τ:τοττοττττ,

φιλοι οττἱοτοττίἱοτ! !τώ!τιτ.οτεο οοο οποτττοττοτοοϋ

ω... .το_86τ ΜΜτοτ τττίτιτίοτ.3. Ροτοοττττ°ττοττττε!!ιτ θ..

πιο! απο ωτωτ.. τττίττΐο οἔοἀΙιτὁρτοἀιτοἰτοᾶΠΙὶτ_#

οοττττττ. οτ·Βο .Μπιτ τυροττωτ. Μου! απο !το!:ττο ίο

ΐοίο ο!ΐοι'.!:τοο οτοτ!ττο!τ οοεωοτττοατΐιτ! !τα!τ!τοτ. τ ί!

οοο: οστά! ροτοοττο οτιτττττι!!τ Βοτο!τ:οοι !ιοΒττττ

ττττοΓο οτα!Μοτο ττό!:ττω ί!τροτττοτοτ·τι!οτττ , ο του

τἱοτ! ροτοτττ σάιτ: ίοροτοτττττε!τε πιο απο τω...
τοΐοίο ουτττ!οο1 !τε!:οττοπιτοΒοτο. ώ ' !"°

8οοτιτκ!σ Ματ. τ!οοοτ , οροτ:ο !ττοττο τωιϋω°ωοτ6-·

...το , δ: οοο ..Μοτο οτ.τ8οτο 8ττττἰοτο !τττοττοττ!οτττ.

οα:τοτοΙοιτο !ττοττοτ ἰττΪιτ!ο5: ό'. π... 2.οττ.24.η79.

7.ςο· .ία ·υοΜ.οκ.ι..τττ. τ τετ· οι τ.άιβ. ι7.οττ.2..«τ·.·3.

Μποστ. Μάτσε ......ω. ατο.1.τμ.2..δτοτ.οκ.3.9. Οοο

ττε Μοτο τω!. άν. ΚττΙ.νιτ. απο. οπο. Πτυπο.άύΜ.

το 2.ο.άττ?.οτ4.8. Αττττο..τττ.4..Ρτορυ[3.Ωρα! απο»

ω!. σττοττο.οτι.ο.. ττττ.3. Μα)τ·ο. του τ. τωϊ. το. οοο.

Απέωτ.τω τ .ΜΙ τπρο.2..ττ·τ.4..Ψι!.τι.τ!τά.άιτρ. 6.0:

ΠΙ.2.2-48.24...".6 αυτ. 7”ιδϊστ.πΙοδΙ. @οΔημ.....σ......ω..... τ η.. το" 8.'Βωικτ.τ. :ι.2.οτσ.2τρτττ.

6.άιι!›. τ. Ι/αίωτε.26τά. άτβ.3.98.2.ρτσ.3. ττ#2,·.7.Ψκτ

π... τωβ.68. έιώ.τ . #«ψμοι. 1.2. σω!7.79. :ιφ.10.ά.

@φαι τ.ατρ.7. Φ άτ]ρ.ιαο. αρα. δ: το!!ττ. 'Πύξ. '

ή Μ". 8.Το.2.2.οκ οἰτ. τ2ΐιέίΠ. ότι τ. ιίτΠ.17. ἄ ω.

.ε τω», οι!! τἱοοοιττ , 8τττττττω το!!ττοοίτῇοο!τα!›ἱττττἱττ#

Βοοτο τττ.ιτ ὶτττοοΔοτο. (Τοττ;ττο!τοτ Βοο!τοότττίο[!Η""Ι' ω"

ίἱτ εαυτο οΠἰτἰοτττ ούτω Τ.ερω..τ. ποπ ῇτΦτοτ!τΉ<·`

οἱίΒτττοᾶο5 !ττοτττττττ. .το οποθ ο!!!οτοτττ, ωτωεω

τ!οττο ι..ωοτ τττίοδ. Μτοοτ μου. Β.66τω!ΜυΗ=

Γοτττ- !οίττττ ροτοττττεττττ.ο τοΓροσ5ω .αωτω τετρα

ττοτ. ττώρροττιτί οοο τατιτοττη!ατιτοτ ατ!·τΈοτ!!τίτο

άοτροτοοττττοττιτοτο!οτ, τπτ Ματ !τώ!τοτ Βοοο!!τττ,

Μ! οι! ί!τττροο!τοτ Ροδο. ακουω. Ρο!τ8. @Μοτο

τ!οδοτοοτ.Ήοτοττττα αυτου! !τοτττοττοοτοφοιτΜί!οττ#

τ!! !ττοτ Ηὡἱττττἱττἴιτίἱ,ἴΡοοἱο· ;!τΠΈτοτττ .ωτοτττ.ω·

φωτ ο!ίοτοοι!οτ οττ!!οτττττοτί. τττοτ!ο&τοττο6οο!!Ατ.5

ωτο!!ο&ιττ.ο. Γροο!ο τ!!ΠΈπ'τ!!3 τοτο!!ο&τοτ!ο ,Μοτο: ε! το!!τίοτιο, τττοττ!2 ροτοτἰτἰο τ!τττοτο._ΜΜοο

οτο!›. οπο: ΐροο!ο τ!ιέΐοτοτττ,οοττοοοοτ .πωτ.τττω

ροτῖοᾶ!οττἰτ, Μ! .....π.οο-ωεω οί!τωροττΏΏϊοο

ο!τοτο: ττοττο!τ εικοσι φωτ! ο!!!ϊτο οτί:οά!οϋοΒ!του

το το! ττττοάοτο Μ, φωτ! α!! μετά τω, ντορτίοοορο

οτιιτΓιτ,ντ ρα ίο ριττοτ :οο·Μοτττττ Ρτωωρ.-ωοο>οε.

Με: αποτο οΒοάτττ οτττττοτοω οοιτττττοτο. Μφττ·

.ττ.-.τ.... οίΐοέ!:ιτ !τοροττο&ίοτ:ο!τοττο! οοο ριτσα-ω.

απο οἰοε οτττττοτοτο οοοτ!τιοτο.-Ατ κ.τττωωπωτ·

(ιττττ Ρττττοτττοε οτιο!το ίττοτοττ:τ οθ.οττω ίιτρο·τοετο-·

“Ποιο . !εττοι· οοο ροξἶυ°οτ το!! "...τυο Δωεωι.

ω... ντο ρττττο!ρττ!! οπο!!! οοο!! σο! το!!οτοτπ!!ς' =1-> '

θα! οοο ο!:!!!!ε οτοτ!μοι, οο!!τττοτττ!Τροπουάτο 'Τα

οοτττέττττί!:τοτοοπτε!!, οίτο·οο!ο:ετάοεΐοροτοττΉτοττ ξ'

ωτοτττ!τωτίοοτ !υ!:σττικ ττττοΐοτ , οτ ε.τΩτωωοττ‹τι|.,",_'_”
εποπτε- τοτ!οττο!!ε: ττοτοτο”οτ»!'ω ..οςωκ-οπτι.οτ. Έ το

οτωοτρ. ο!>το&οσ Γυροτττοτ. τω: τι ωπεεωετ.·τω. Μκοτω

τω» !τι!οττττττο:: τι απτο ὶττΒτιτττιοτττιιοτ οτο!!!τοοτο

νττ!οετ απο οοττεἔὶ οτττιο!ρττ!! «Κατω» α!!τμτοω τ

!ιτρροττοτο τ!ο!:οτ το σου!!! ρττοοτρττ!! ττατοττ!οο1

Δᾶιοἱττττοτο τα! τττ!οτ.ο οδοο!οτττ ρτοοιττοοοοοτη

“στο

Έ'

.. μωβ!.

.τι .Σ

τ. ..τ:.··τ.ξτ

τοτττὺω ποστ!. ()οτττττι οικω (απ. οοτττἱοοω!οεϊ

α!τίο!ιττο ίοτιτίοτττοω , ω! οτοοοενο!!!!Δω οορτο!ιο

τ!οοοτιτοτ , το! τι οοτττττττ Γοοο0τττοτο8. Ματαψο

Κ

τι” ἴοτ›τ τοοοτοτ!τοοτΠ:οτ8ο·τιοςοοοοτ Γο!βΓοοοΓΉΡ!.Ρ"#“· _



Ι 77.

οπο».

ι78.

πιο απ). ιειειέπ Ζ): ποιο. .Μπι πω:

:πιο ι!ο!ιοιτ πιίι:σσι (σο ιππτσσιοπτο ιοπιιπ ἰπ·
πω:: ιπ οπποέ!;σιιι: ιι: πσ!!ι πι ιιιτσι·ι!π ι&ισιτιι ίπ

πω... πω:: ιι! !οπιπισι ιστοπ:!οπτ!σπι, νο! π!

ίπ! πιιιι!οσι πιππσιιι ρι·οτισ:οπο!σιιι: :πω .π. π.

ποι:'πιτιοποπι Ροτοσ:!8 ιιιιιιιιποπτιο, οσε: πιι!!ι,ν:

ιιιιισότιοπο :οππιτ, .ο ριο:!σό!:ισι , νο! ισάισι

ισ! , ποο πιπιτσειπιπ!πιοιι: ιιιο:!σό:ισσι , νο! ισ

&ισσε Μ. Νο: πω: πι οιπιτ. ιπτοπσ.ισστ ρπνποο

πιππσέ,ντιπ!!ιιιιιιοπ:ιδιοισισ πιππσσπι: ποπ .σ.

ιιίΤσιιισπτσι ι Ποο, ν: ιππι·σπιοπιι ο!ιοοποπτιι!ιιι

Τι. οπιιιπιο σιοι!σι ιΒοιιι!ι π: σιἰ:ι:σ!οπιι , ποπ

οπο: ιππισο οοεοπ:ο ι·ιτιοιιο , νο! ιισιποι·πιτο,

:ισα πσ!!ι ι!!ΐοιτσι·, ι!Ϊοιἰ: σο: ν: πιτσι·ι!πι: πιω

ιιιοπιιιπι οιιπιι οοππιτστι!ο !σιιιιοποιο ποπ:: οισ

ίισιοισπ!οιιι οι·ι!Ισπ_. .πι :σισι νπιστο οροι·οισι:

πιο: ποοσιτ πι. :ιοιτι, :πιο σσ!!ι πω..“πριν

!ιι!ιτ πι, οσιτ!οισιτ! π: .ι.Ροιιιιιι,.ι. οσο πσιιο ποπ

:!ιπιστο: σοςσοιιιοτοιίτι, οίιιιιπ! πιι: πσπ:!ιιιιοπ

τοτ!ιοι:σι·.(.οππτιιι. Νσ!!σι ιάσι πιισι·ι!π πο·

ιπιποσιπιποτ πιτσιι!οπι ιάισπιτοσι οι·Βι !σισι

ιιοτ,οιιτιιπι οσο ιισ!!ιιιοι Γσοι πᾶσι ιπ:οπο!ιτσι:οι

οποοιᾶσι !ιιιιο_ιπι:. ιιιιιιιιποπε :τει ίσσιιι ι...

Επσσι πιπι!σσιι πιπιτσιοσπιι ι..€..ιι :οπιιιιι·ιπ

τσιΒιι!!σοιιέτσι πιιιοεπιτσιι!οι,· ν: ιιο:οιιτιο πιτσ

ιι!οίι:!!σοι ιαβισιιιι:σι·ι!οι. .

. Ειιιιο!ιιιι. 3. ι!ιιοπσι· οι: .ι.τπιι.. π. οι οιιοτι

ΙΜπά·ιο-ι- !ιοπιιισποι·σπι πιο.: ισοοιοστειιιιιπι πιππσπ

Ε:: :Ησυ

ει.. τ.

:ο “!.

'Η ι

η!.

1

ινρ.

@ὑῇινιω ι

πω.

Πο.

°πῇο.

@πιώ ι.

` ξῇυπωπι

ήιιο!!σροτπιιι. !!!σ5ισ8οιοστ ο:ιιιιι πι ποιτιιι8: ιισ!

!σιιιπι!ιοιοπτ πι ισοσιοπ:ο τοι·ιιιιιισιιι σο: το:ισι

στοιπιτι:οσι , Μάικ ι!πισιπο!ο πιροιιι·οπ: ἔτι

τιιιιιοπιπι:σπ.ισο Μπι.:πιω οσι π.. πιιπι ιπ

:οσπιιὸ , ιιοιισο ι σΒοπτιιο :κι “Με ι :πιοπω.

τοιπ_ $οςιιο!ι στοπ. οροι·ι!ιοπι Με:: ισ8οπτ

πιο,ι.!ιιιππσι , .....ιι.πι :οι ισ8οπτ ι ποσο πιά:

οτιιιιι ιιι!ιοι: π: :ισίιοιιπιι ιιοοο!!ιπι ποπ ιιιιιιοι!ι
τιίςιηθοι·, 8: ιιιπσο!ι!ιοτ !πσππάο .8ι..Αι πσ!!σπι

.ιι πιιιιοο!ιιιιοπτσιιι . 900: ιιιπιιιιιθ:σε !στιοι·πιτ. ἰπ

!ιοιτππιοι !ιι!ιιτσιισε:ιστ. (πιππισι. π. Ϊ: π.

ποπ: πι πιο ω. Θ&σι πιιιοιπιτ. ιι! τι... πιππσι

ιππι(οιισεοπτ!οι, ποστ σιτσι·ι!οι ιι! ισεοπτ!οι ιο

πσιπτοιιιιιᾶσι ιιιτσιι!οι πι ιπππι:σιιι ιππισο κι.

ιιιπισ ιισεο!ισπ: πιιιοι:π πιο: πι!ιπσι ιο:ισιπτοι;

οιΒο Β: :πᾶσι πιροι·πιτιι:ι!οι Γσοι π.ι.ι...ι.ε. Γοι.

› 2.8οοισοι·οτσι , ι&σσι οοιιτι·ιτιοππ σπνποο πι

τιο::ιτοιο :πιτιτιτπ!ιι!ιιτίι ιιιο:!σοοι·οιιιιιο ι&σσι

:!ιιιιτιτποι·ει τιι·οιιιιισσι,:ίιιιι π: ι!ι οοο!οσι πω.

@η ;;!ιιι·π 'ι , :σπε!οιιι ισ ιιοοοιτοιο Με.: ιικο

δικο" (?ι&σι ίσροι·πιτσι·ι!ιιοπο: .π.μι.ι οιο
π :!ιιά:ισιιι π! ι..ι.πωοιπι ο!! ρ!σιοσιιιι πω..

Ιπποοιιπιι Γοσσ:ιο:ιιτ , νο! !ιοσιπιοσι ο:: ίο!σιιι

ιιΕτιιιιι _οπιιπιτπ :τει ρι·οιπιισσι . ιιιίτιποιι·ιι νο!

απο :πρι ιιο:οι:ο τι: πο. πι:: πιππσπι :!ιιιπι

πι: ιιτισιτιοσο οοιιιιι π:!οιιι.3. 8ο:ισοιο:σι·, σοσι

' ιιι....ιι....ι νιιτσιππιιιοτπιτ. ιο!:σσι, ρ!ιν ιο: πι

τι:::ιτοιο [σσσι !ιι!ιπσπι Ρ:ο:!σ:οιο. @ὸ:! ο :ιο

ιιιιιτσο πᾶσι ιστιοι·πιτ. νπιι πι... ιπτοπτ!οπτ!ι

ο:ιιιιι !ιι!;ιιισιιι ειιτιο, ίοοσοι·οτσι·οτιισι πιππσιιι

8τιτπ:ι ρ!ινπ:: ι!ι πσπιπιιοο!ι ιάι!ι. ἴσροτπιτ. πι

:ιοο:ιτοι·ο ιιι·οι!σ:ι. π .τι. ιθ;σι ωΡ......ωι πιτσ· τι

ιι ρ!ινπ:: ισε_οπτ πιω !ιιι!ιιτσι. ρπνποο οτιιιιι ..ο

ο!οιιι ιιτο:!σοσπ:.ντ οι: ι.ΐσπτ!ιιιι. οοππιτ:ν!τοιισι

!·οοσπσι·, :οι πιο ποοοπιι·πι ιιτοτ!σά:ισοι ,οίκο πι

οι·οι!ιι:οπο!ο ποπ ροπτ!οιπτ ι!ι!ιοιίι ρο:οπιτο π..

πω.. Ι8ιτσι :ισι πι πω: !σοεισπιπιι !ιι!ιπσι ισ

εο!ισπ: , :μπαι πι ρ:::ιτοι·ιπσι ιιιισιοιιιοι!σοσπτ.

1Μει:ιάσε ΐσροι·πιτ.ισ8οι·ο ίσοι πιππσι ν:

| πιππσι ιππ.ιπιι πι νπ·:στο οοι·σπι , ν: ριἱποπιἰστιι

:ισπτσισ , :πω πσ!!!ι ισ π: !σιιροπιτσι· ιιιιστ;ιΠ;

.πωιπ. ιι! πιπιΪοι ιιι:οιι:!οπτιοι, νο! ιο! πω.. πι·

!:ιπσι ιιι·οο!σ:οπιιοι. ι.οσιπ:!οιππισσιοπτσσι σι

τσι·ι!ο ι·οροι·ιτσι· πριιιισσι ι! ΪσΞ`ι ασεπ ρι·ιποπιι!ι,

Ποσι ν: :ισ!ι νπισοι·πι!π !πριι!οιο !ο!οτ :οιι:σι·

ἴσσι οισΐα ιιι·ισ:πιι!ιε , ν: :οσπιτ τι: οτιιπιπσε πιο

ιππι·στιιοπτπ πιτσι. οι·Βο ο “Με !σιιοι·πιτ. ίσπ:

σιτσ:ι!ιιιππισιιιοπτι ίσοι·σπι πιππσσιιι,οτἰιιιι τ..

σπιτι ι!:ι πι. :οι ιιι·οι!σ:σπ:, πιριι!οπτο Ι) :ο :οπ

:σι·ΐσσι οισ!αριιποπιι!π . :ιοι!!π νιο!οπτπι ροφο

:σι πι... τ!:πο8ιτο ι!!π ίοιιιροι· ι!οππο :οπ:σι·ΐσ.

ιι ιιιπιισσι οιιιιοπ !οιιτ.πο8.:οππο. οισπισο

στοπ. ιάσε .τι. πιτσι·ι!οε ποπ :οιιιιιοτιπτσι· ιο! π..

ιει.

Ἀἄπακι

πιο". οι.

!ιπσι, οσοι. ριοι!σ:σσ:, ν: ιόισιιο! ιιοτοπτιι: , πο! πρ...

ντ ιι! Ριιωμ. ίο!!ιισ πιοι!ιτιππι. Ρω.ι.ιιιω

> ιιοπσιιτ ιᾶσι πιτσιι!οι,οσιι:οσιπτοι !ιι!ιπσι ιικο

ι!σοστιτ, σιστσὸ ι!ι πι. ιιι·οόσοι μισιιροπσπ:πι

!ιιτσει:οσιπτι,ριο:!σάι ι!ι ιάι!ι. ιιιτσι. :οπισπει

οσοι :ισπι ρπποπιι!πισε ροι·π&ιοι·ι!ισι, πο: ίσο:

ροτοπτιο πιιιιιισοστοι , ι σ.ισπισι ο!οσιτἱ πωσ! :σοι

ι π: τιιοσσοοι·ο ροππστπσιι!οι ιι&σι, ι οσπισι πι!!

π.)ιοισπτ ιιιοπσ&ι. Νοεισοσπτ ιστοιιι ι&σι προι

 

:ισιι τιιισοπιι!ι ροιίοᾶὶοιι , νπτστο:σπιι Ρωσσ

:οκ . νο! πιτοπ:!οιο νι!οιπτ πιππσι , ι οσπισε ίσο

:σπτπιπ ρι·οο!ιιάι.Α:! ι.. Χοπ» ι.:οποοπέι ποσο ιθσ.

!ει ,ιιο: €ιπιι... ι!!ι , οσιπι οι π·οοισοπτι:ἱι ιᾶΕ!ι. ώ! *·

ΐσροτπιτ. π:!οι 8: πιο! οιιιοι·ιιιιστ, ποπ .....ιπιιι

ιιιοιιοππ οιιιιι€ποι·ι πιππσ πω δ: πω. πι! νο! οι:

ι!πισο πιππσ ιοιισιπτο, πο! :οππιτσι·ι!ποι· πιο::

τ!::: Η:: ιᾶσιιι πιτιοιπι:. δ: ιιο:οπ:ιισι !ι!τοιιι το·

- :ποτὲ ιο! ι!!σσι ο!ιπιοποιο; νο! ιιιο!ιι!ιι!ιίιι, οι: πω.

!

Ι

πιτ.τιι·οι!σιπιιπ ιιιιιωι..ιπππ., :οπισπει οσοι

τιι·οο!σό!το ι!ι ι&ιπ. ίσοοι·πιτ.π:!οι8τπιοι. :ποσο

το.·υΙ:.άοιαιιιι. π. :οιι:οι!ο ποσο!. ο: ιιιοιιτο :οπ

ν! ι!ι8τιο; ιιοΒο ό: :οπεισο: πο:.ο.ποπ ιισεπιτ :στο

τιο::ιτο,νιππ.)·. Δε! 3. ιιο8. :οπ!ος. πι πιππσ .σ.

ιοί-Πο ιισ!!ι ΐσρροππσι· σιτσιι!π ι&ισπιε , νο! ισ Δ: ι.

ίπ! πιιιι!οιιι πιπιτσπι τιιο:!σοοπ:!σσι , νο! ιο! πι...

ΐσσι ιπτοιιι!οπο!σσι. Α: πι :ιοτοπτιι νπι!ι πιισιιποπ

το Γσιιτιοπιιιιι· ι!πισι ιάισπιι ιι! ιάσσι Γσιιοι·σιτ.

οσοιιι νιιλ :σοι πιππσ πιπι!ο , ν::ισεΞι ριπιοπιι!ι

ρι·οο!σ:οιο ιιοτοι·ιτ.Βιοοι: Α&ισιτιο,οσω πι ποιοι»

:ιι πιτσι·ι!ι ιο! ιιπσπι Γσιιοιπιτ. ίσρροιιιτσι,οπ τιπ- Ο

:πιο οποο!ιοπτιι!π: ι: πο:: ι·οροιιιστοτιιιιιιπ οσο!!

!ιο: πιππσ ιπ!-σίο ιο! ι!ισιιι πιππσιιι π!ιἰ πιιιι!οιιι

ριοτισοοιιι!στιι, νο! ιι! πιπιπιιιι ιπτέο!οπ:!σισ.οοπ

απο τ!ιπσι!σ , ιιοεο , οι: πιάο ο!οσιιι πιππσσι πι.

πίσω π! (οπι(σσι πιτοπ:!οπ:!σιτι . ν: ο!οσιτσι· 'ιο

τοπτἰι πιτσιι!π ιι! ιᾶσ.ιιι !προι·πιτ. ιιι·οτ!σ:οσ

ο!σιιι: πι .ιι. πσ!!ι .ο ιιο:ο!πτιι , ποστ ο!! πιο ::ισιι

παμπ ποσιο πιω! Βοσπι πιοι·οι·ι , πι!! :κι ι&σι

!πιοι: ι ιο ο!ιοποι : οι·Βο ν: σιοι·οι:σι· . ὰοΙιοτπιἴο

ιᾶἰσο ιι! ιθ:σι οοσ:σι·ι:οιο. Νσ!!ι ιστοπι οι: πο.

:οΙΙιτιι, ν: !ιιι!ιπσι πιπιπ ιι&ιιιο οοπ:σιιιπτ ιο!

ισ! πι:οπποιιοι:σ.

ε ιι ο Τι ο νιιι.

κι:: πισω:: «δία ιπούιοπο απέοι:ιπ έι·Μο·

ο· ο!ιοι·ιω.τ_,:πικάππεύκα: 2π/αβέ'

ι

Τ-Κπι!οπ ροτοπ:!Το ιᾶσι ιιιοιἱτοιἰσι,ἱπτοπποι·,

2:ισι!π, 8:..πιω πιππσ Βιιτια,8: οπιιιτι

πιπισπιοιιτι !σοισσι πιππσσιιι: ιι: ιιιοιπι!ο ποπ πι. ι·ο:οι·ι!ήσο πιπππι. πω.. οοπτιοσοιπιοπ,

ιιο!ΐο πι ιιο::ιτοιο , πι οσο ποπ πο: !ιι!ιπσι ίπποι!.

:οι ισ8οιο, νο! ιιι·πιιίι ριοι!σοοιο. δα! :οπτιε?ι; ι.

ντιπ π. πιπ:!ιιιιι. ε!οπιοππιο, ποοσοσπτιι&σε Το·

ιιοι·πιτ. ν: πιπισιιιοπτι πιοιι:!οιο , νο!ιιιοι!σ:οιο

 ιιπ !ιι!ιιτσι Βι·ιτικ ιο!ιοσιισιιιήσο νπτστσπι ι.π.τ..

:σοι ιιιοι·ιτοι·ιο ισ8οιτσιοισο!ιποτ ι&σι οι Με , ισ

πιιοπποπ τιπτιιπι. ι. 8οπτ. ιπιιισιτ.ισ8:ιι :ιπ:ἱισι

:Μι

_τσ !-σιιοι·πιτ. ι!ισοιίο πιο:ιοι ι!ι ιπ!·-σίο πιο δ: ίσοι. ι

ι8;ψ

πω.

π..

ΙΕ::

πιο.

ιότσ ιστοσποι·ποοιιποσιπ.8: ι·οσιπποιππι ΒΜιιιι. Μ!"ἴα"



ῖιιιιἰ.

σ”.

π.: δε”. ·
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π. 8:ιι:.Ξ

ι.Βιι7ι .ΧΧΧπ Π: ε22”επιυ. .ΣΕ·έι'ιτι ΡΙΠ. πω:

δι 2.άφ.404".2 πιι.:ιΙ:.:οι·ρ. πω.: π. πΠε:επε,ρ:πε-] πρωτο; πι:: Ηπεππεπιεπ:ι πω.. Π::νοππΙιε ιπ

ππππ.11ιπι:.ππ.1ε , οπο:: πωπω: ιπιρίπ Βὶο:ιιὶ άι :επίιοπι:επιπ πάω ποπ (πρε:ε:πάοπι.

8:·π:ιπ , ποπ ππρετι πεε ε: πιπιο:εοππ:::πτε, ππ: ε Ρ:οο.4..Πηπο!ιοε: πέ.:π επππιι :ειπιΙΤο πιιεε:ε- · Έ” έ

π1εΠο:ε νοιππ:π:ε ;πεειόεπτπΙε, πρωι :π ειπε ίεπ:. 0:π: 8ι·π:ιπ δ: :πωπω , ἱπε:ε:ἰιΒΠε ΐεοπε:ετπ: ΐππ- Δ: ··(" ·"

εἰ: νεΙοοπΪεοππ:ὶο πΙι::πιωΙππ:εοΙε , νε! ιπ:ε:ππ ί παπι. ιπο:ε:πεπ:ππι, εοπ:ι·π ει:ρε:ιεπτιππι. οπο

ὸεΙεᾶπ:ιο π. :ποσο ορε:ε ει:ει·ει:ο , νεΙ:ε:πιίΠο _ ω. ε:εΓει: πω... , εο νοΙππ:πε ιπε!ιππ:π:ππ Η::

ροεπιπ :ειπρο:πΙιε,ππ8ει·ἱπποΙἰΙ›ε:”ορε:ε πιε:ι:ο. ἑπεπ:ἱω ορε:πποππη π: ππὸ πωπω :ειπιΠἱω

:ιο.:πωω. ε:: ρ:ορο::Εο ππ(Βι:πε πεππιπ:ι. πω: :ορετππιπ:,εο :π ορει·ππόο Ιππ8πιόιο:εε είδει:ππ:.

Μι. π: ποπ ππρεπ:π: ίποί:ππ:ιπΗ:ετ, πιίἱ ει:πάΗ:ι. Ιδεοπε:ε:π: π. Ιππιεπ ΒΙο:ἰπε ποπ ρ:ορο::ἱοππι·ἰ π.

ιπ:επίιο:ι::ι. ι:π πεε :ιποι:ω πω: : ει: Γπε:ι:Η:ε:ιπ Ιοποπο ιπ:επίἱοπεπι πάω., δ: πποι:πι εΒπ:ι:π:ἰε:ίἰ

Ν οοσε:π:,ιοεπι ρ:α:πιπιπ ΐποί:ππ:ιπΙε ετε:πε @σε απ. πᾶω 8: οποι:πε οποπο ἱπ:επίὶοπεππ ποπ ρ:ο
!

π.. ποπο :πωσ θε:: πωπω... ρε: πό:ω :επιἰΠἱο

:επ : ρε: οπο: σπάει: ιπο:πΗ:ε:ιπ :π:ιοπερ:πωή;

πιω επε!επι Βιο:ιπι ιπ:επίιο ποπο:::πΙο ροίπάεπ

.....π.....π.τι..... ι.άιβ.η.πα.π.πτ.3.πάπ.ά 5·.

8εεπποπποεε:,πποιτπ:π 8:π:ια δ: εππ:Ιππω πι:

εε:ιπ&:Βω ε:ιππι απππΠρπε, ποπ :επιιίΠο::ρω;

ε!ρ:ἰπιπ νε:ὸ ποπ ίοΙππι απππΠοω,(εά ω...: :ε

ιπιίΕο:ιοω. Βιιιιιιιά.ιιι ι. Μ. 17. π. ρ.πι/:.πισ. 8.

πιο». 7. Εππ:Ιπππ. ἴο!ωἰΗε όι8πω ει: όοπιεπεει

ριεποιε, οπι-:.ιεοε νιἰ:π: πεεερω ; :αἱ ποπ οεπε

ν:ι:π:ππΒιω ι5,επιπε πάπεποπ ρ:ορο::ιοπππ:π:

ἰπτεπίἱοπιπποιτπε. Νεο οοί:π: , οπὸ:Ι ρε:πάιι:::

:ε:πιΠιι:π εππ:ιτπ:ιε πιε:εππιπ: νι:ππ:ι α:ε:πππι:

πω:: πιπιω, ιπππιτ, εἰ: τρωει: 2:18ιτιΕΠΠΠΠ .:..π.

:π:ιε,οππιπ πω.. πο: ε:πποι: οπιπρε:πό:ππι , οπο

πιε:ειππ:εππιι:πιιεππ επιεπιπππ , πιε:ειππ:ε:ιππτι

νἰ:πω π::ε:ππιπ:η ποπ εοπ::π, ρε: ππειπεπποπε

πάω:: , οπο ιπε:επιπ: νι:ππι πε:ε:πππι, :πε:ε:π:ι:

ε:ιππιεππ:ιιπ:ιε ππεπιεπ:πιπ. ε

Τε:ππ ίεπτ. Τπο:πιί:. πΕΕ:πιπ:, ρε: πάω ιπ:επ- '

ποτε: ί:π:ιαι ππε:ι:ο:ιε ππεε:ι 8:π:ιππι δ: εππ:ι:π-.

τω:: , ποπ ρε: εοππ!επ δ:: :εππιιΉο:εε; Πο ειπππάο

ίπριεό:πιπ :πε:ι: πιίροίι:πππ: όιΐροπι:π: πικαπ

Ϊποἰεᾶπιπ πι! ππεπιεπιππι :επιἰΠἱο:π:π πόΙ:ππ::ι ι

ρο::ἱοπππ:π: ιπ:ει· ίε 3 πεε νπἰ :ε::ίο,:ιπο:Ι εἰ: ιιι

πιεπ ρ!ο:ιπ:.3. ππΠπ:π ίπ:: ρ:ορο::ἰοπεπι ιπ:ε:ιπ-ι

:::επιεπ:ππι :..ωπ. πωπω., ειπα! Ε: ρε:πό:ππι

εππ:::πω οπ:ππιεπι ιπ ἱπΙ:ππ:ἰ , π: ιπε:επιεπ:πππ

ειπΓάεπι ρε: πέ:ππι α:ιππΙιε ιπ:επί:οπιε όπ:ππ:εππ

π: τεπιρο:ε. Ποπ: ππΗπ ε:: ιπέ:ππω πι! :επι π:

ρ:οροι·πο, επι:: πω:: εοπΡ:ε:ει: νπιεοιπάιπιίι :

ΙΙ. πΙ:ε:ππ:ι ει: ρπ::ι:ιω ἱπ ιπίιπι:πππ πιππιιιΜππ.

πι.. Ηποππ:π πω:: :πώ Ιππ:πάιπε [πἰπᾶῦεἰπ

ιιπ:πεπίππι : Η .π. οπιΙιΒε: πάω :επιιΠωππεε:ε:

Βποι:ππ:ι, ππι!ιοε:2:πάπε εἰπΙἀεπι πάωππ8ε:ε:

:ιποί:πππ. ρπτει: ίιπάω νη.. ππΒε: ππΒι:·.ιω :πτω

τεπΐππι ν: Μ: , πιει:: πθ:ω Η Έπι1Τε:ιπ:επίπεν:

οπο, ν: νπππτι, ν: οι:πιοιπ:π , π:Πιπε πυ8ε:ε: Μο:

:πω ιππ:π οπππ:ι:π:επι τω..ιππω:. ππιπ πωπ

ρε: πάω οπππιππιπιε :ε:πιΠω .π.:.8ε.ι..:ι.πω:

ε:8ο πάω ιπ:επΐω ν: πι.. ππεε: ππΒιιπιπ Ϊεεππῆ

πι...: :ο:πιπ Ιπιππ:Ιιπε:π π.. ἰπτεπίὶοπἰπ.

Τποππιί::ι: εοπιιεπιππ:, ρε: πάω :ε:πιίΠο:ε:

ποπ Ωπ:ιππ πω:: εππ:ι:π:ιε 8: πωπω ππΒιιππι . Γε::

οπππόο [ποιεόΙππι ΐπε:Ε: ρε: ιπ:επίἰο:εω πδ:π:π

όπροί::ππηόιΐε:ερππ: π. Απίὶ !ιοπιο ππποππ:π π:

Με νἱ:ἔι ρε: ιπ:ε:ιίἱο:εππ πό:ππι ίε:Μροππτ.ί::ρε:

ρε:πο επι·ι:π:ω ρ::εωιο ρ:πεεεοεπ:ιπιπ .π..ωπ

ιριξ

πω::"ή

πιθ[ισι·ό.

Π! ·

υερ.μιι:

Τ|ισειιι|ι'.

:εειριεπόπω,ππππάο ρ:ο:πτπρἱ: ίπ πε:ππι πποι:π :ε:πιΠο:ππι. ΑΡό:πιππ: πΙἰππἰ: Νερππ: πω οσα::

ίε:πεπ:ιο:επι:ιππεεπιππ ταιρι: ρ:ειπιπιπ 8: πάω :επ , :ΗΜ εοπίε::ι ποππιπι :π πΠπ νι:π , νε! πΒΓοπε

ρ:αΐεπω ίε:πεπ:ἱοω,δερ:πιεεάεπππ:π :επιιΙΒο- ι νΠπ ἱρίἰω :ΠΓροϋποπε, νε!π!ιοππιρίιπ: :Ηρωι

πω: Μ. Παρτε”. Μ. 17.". π, από. £πιιι·.ιιι. 1.2.,' ποπειπ ιπίΙππιι8Ιο:ιΒεπτιοπιπεπε:εεπάπ , ν: πω·

πιι.52.πιι. 3.29 «μ. ιιιι..πι:.8.[πιει. 1. π.. πι. πω. ππ:π: ΛΙππι·::.. π.Απ ρ:ωτπἰπ:π:εἴροπἀεπ:πᾶιΒ. 'Η' -

ι μι.. επ.8.5ιι. π: 4. πρ. 16. πω. 2.478. π. ΜΜΜ' :εωιΠιο:ιο. εππ:::πω Β:ρπνίἰεππι ιπάε:πεπ:π:π

:Μέσω Μπα. ιπει.π.. ι·ε!πέΐ.ά: αισειιι.σϋπι·ι:. Βπιιιιεπ. π.πω. απ. π”. 6. πιώ. π. πι... Ιι!ιιτ.7. έ: ππι:ιΙ.άγρ. ώ

6ο.Αππε6”ι·πιικά.1. π. απ”. π. επιδί.· 3.άι.Φ. ώ· μ.

πο. πω.: :πωπω πίδ: εποε πι.ί::ρω πω... :ε

ππίΠο:ιππι.Κισιιπι·ά. ιιι .άιΠ.17.ππέι·. 2.4Βἀ#. 3.

ό· ιιι π. .ι..=ιι..π. π7.πι:. π. μ. π. 0βει·ει. ιιι ι. Μ!.

Ί. πιι.·7.|ἰιι:. πι:: οπο:: ι1:ινεΙιπ: , :!ιίροπ:ιοπειπ

:εειριεποππι ππ8ιπε :ι:πιπ περιιππ:: πάιοπε :ε

πιιΠὶε, ποπ εΠε πθ:πππ ίε:πεπ:ιο:επι.Γεό πιπΙ:ιρ!ι

επ:ιοπει:π ρ!π:ἱπ:π :ειπιΠιο:ππι , πω ωοπἰππΙεππ:

νπἰ, ηπα:: νοΙππ:πε ει: :οτοεοππ:π ππ:ιππ εππ:ἱ:π

ι·.....ι.... π. επεσε ροΠε:. Γππππω.εί:ππέ:ο.5.'Πο.ι.π.

ρσ:Φ.

189.

πι:.1:4. π:ι.8. ώ· 2.2.πιι.π.ι..πι·ι.6.ό· ιιι 1.άφ.17.ει:. 5

π.πι·ι.3.ιιππΌ'5.6:ε.πΠε:επ:ιπ,ρε:πόΣπε :ειπιίΤοπ

ποπ ππεε:ι :::ιπ:ι:π:εω , Ϊε:Ι :πωπω οιΐροπι πό

ππρπ:επιππι :εεἰρἱεπὸππι , πωπω νοΙππ:πεε:π

ρε:ιιιππ&ποπίε:πεπ:ιο:ειππποι:π.

Ρ:ο:ι. π.. π ρπ:ἰ:π:εΙιποι:ππιπ πεππἱΠ:ο:ππι, πιω

Ρ"ύ." Σ· ποπ ππΒεπιπ:,πιπ πό:ιο.ιπ:επίιο:ιο.Πεε: .π. ΜΜ

ὅμι::

Σ”.

τω ιπίπ:ι ποπ ππρεππ:ιι: Με.: πρ πω. ππε:ι:ο

.πωσ π Πεο; :π ππ8:πεπ:ο :ππιεπ εο:ππι Πεω

[ε:ππ: ρ:ορο::ιοπε:π,οπππι πάω ππ:π:πΙει πποεπ:

πό (πο: ππρι:πε πεοπιπ:οε. Φι.ππόο .π. Πεω Παρ

ρΙε: π.:.πτ. εππΐπι π. ΪπρρΪε: πι:: :πιω επ ρ:ορο:

:ἰοπε, πω: :πιώ π. π... εΠεε:πε εππΓπι·ε:,Π ροΙΪε:.

Ρ:οΒ. 3. Ιπ π. ιπΙ:ππτιιπίΙιπ:π:ιοπιπ, ίε:οπ:πι·

ρ:ορο::ιο αππ.ιΙι:πιιε ιπ:ει· ιπ:επίιοπε:π πόὶπεδ:

ι..ι..π., πιω ποπ ιπ:ππόππ: 8ι·πιἰπ δ: π...π..;π

Η :πιω πωεπί-π:π:π 8: ρ:ορο:ποπεπιρ:ορ:ωπιβ

ροί::ιοπιε. ε:ρο επ:ιεππ ρ:ορο::ιο ίε::ιπ:π: :κι πιιΒ·

πποι:ίιπ,άιΜπάππι π ρΙινίιεο ιπε:επιετο ειπίάεπι,

κα. ειπί:ἰπ·ιππ:, εΠε:ππ:ππ:ι πιο:πΙε , πππιρίππι

ρπνίἰεπιπ ιπε:επιεπιπ:π :ιπΒιιπε,:εΐροποεπε πω.:

ιπ:εππο:ι, πω:: ποπο :::πΙο ρ:ορ:ε: ρ:πεεεάεπ:ε:

πᾶω :ε:πιΠιο:εε , ν: ρ:οριε: :επιο:πιπ ά:ΐροΠ:ιο

παπι. Απ; πίδ::πππ:, :Πε ..πωπω ε:ιπππ :πεπε

τπεπτπ::π. νει ίοΗω 8Ιο:ιω εΠεπ:ιπιπ, :με πάι:ιω

:επιίίδε πι.: π.ε. :είροποε:, ν: Πισω. πιεοπ::νε!

ετιπ:π 8:π:ιε 8: 8Ιο:ιε; ποπ εππ:ι:πω , ν: Σω. έ:: π..

Μι. 13.πισ.2.πι·ι.2.ώ·· έ: ιιιιι.ώ(€ι·π.:πρ. ι 7.]ΐιιε; Όι

έϊοι·. ΜΗιίιιιιι ει:.Ιπαι.:.π. πιι.52. 4172849018; πω.

πιο: :....π..... εππ:ι:πε εί: ππΒιιππορε:π:ιππε; ...ι

ε:είει: ποί::ιε πό:ιο. ποπ πιίἱ ιπ:επίιο:ιο. 8ι·π:ἰπ

ω... ποπ π: ΜΒΜ: ορε:π:ἱπω , ποπ ω... ε:εΐεε

τε, ΓπΙ:επι ρπνίἱεεει: πᾶιΙπ. εοπίεππεπ:ε: πεε ίοΙι:

πω. ἰπ:επΙἰο:ι:›. Ιιόει:π :ιοι:επ:, ρε: ππει:ιΙΗπε:

πάω:: ε:ιππι :εππιΠπιπ , πωπω ει·εΐεε:ε ιπ είΤε

8:ππιε, 8: εππ:ἰ:π:ε:π :π Με εππ:ι:πω ό: πιπιειιιε

σε:: Πεπ:π π: εί:, ρε:εππι ποπιιπε:π θεά πυρ::

8:π:πππ πεοερτπ:πνε Πεο ; ποπ ιπ εΠε :ιππΙιτπ:ιε;

:επ ίπω επ:ι:π:ε ποπ πππΒι:ιπ:επ‹.Μ

@και ίεπ:.πΙΕ:ιππ:, ρε: ::::0Πι:ιε: πάω οπτι

:ο:ἱο.ι, ε:ιπππ :επιιΠω, ππ8ε:ι Β:π:ιππι , εππ:ι:π:εππ

.πωπω , :ε!ιοποίάπε Ιπποιιππ ιπ:πΐοπ, ποπ Γο

Ιίιπι πιο:πΗ:ε: :π επ:: 8:π:ιε, δ: εππ:ἱ:π:ιε , Π:: πω·

πω, Μ! εππιπ ρπν:ιεε ίπ εΙΤε πππΙι:π:ιε5Ιιεε: ρπν

ίἰεπιπ :πε:ε:πεπιπππ, εο::είροποεπε πό::ρω :ε

πΜΕπ, ποπ πω... εοπίε:πιπ:ιπ Με Μέι, ω.: π:

νΙ:ιππο ιπί:πππ πισω:: Ιω $:πιιιιιιι 4.ιΜ.πι.πω/Ι.

| ι. β. ιιι

π :είροποεπτε ..πω ιπ:επίιο:ι. Ριε:ιοπεεπππ 'Βου 4

!ῇ5.

τ Η.

4. δω::
.:.4._4.4-!·=Φ°'·'ΗΡὲ:'_μπω-μμ:



·©

ο:: ω: χ::π ο: ΜΜΜ. .Με Μ::

. -χ.9'.::$ἰἔ-ἶ6984ῶ:ἶἱυκ:, ε:: άτΠ.2:.:μοΠ.·υκ.5.ά: :..το·:. ::σό:::οετο :::::ετεοό: : ν: σε". 9. ρ::τοετ:ὸ δω:

Υ97' @Ειπε ίοτ::. οσα:: ::οσ:::::: εάο τ::οτ::στ:στ οεο::σ τοεοοτο ::::οο:ει:: [.ο:Ι:οτ. νο:οοτίε:::οτ :::

:;. 8οπ:. _ _ _ . . . . . .

οσωωποίου· :Ποιο τοο:τίἶο εοεοτι Βτετιεο: , :::ετιτε:οο: , δ: ΒΙσ- 5ο:: , οοιοτοοο: ::ο:ιτε τοί:τί:οε:ιοοο :Πο οοτ:οο:,

ο:τ·:::ο::τοο , οι:: οσο ρσ:Τ:: :ο:::οΠο ίεΙΐοιο. Οοοφ· :...:.ο:. Ποιο, οσο τεο::ιο: ο:στε:::οτ δ: :ο οίἶο Βτε::ε:, εο::-·

ΨβΜ ο:ι:ε:,δ: ρτεοιο::, :::: ο::εο: ρ::γί::: , δ: :ο :::οςι:ε- δοοτο:σ απο δο:ο δ: ν:Βε ετ::ττ:εο:οι· Τ::ιο0:08:,

Νεο:: οο:οο:‹.:ο: :ο:τ:ο::οιοο: ::ε::ι:: οοο:οτι·:, _τ!εο:οετ: ορ:ο:οοοο: ()ε:::ετ. το ρτιοοτί. ά:/ρ. στοοο
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!!!!!!!!!!ο!!!!ο! α!! ΜΒΜ! !·ο!!!!!!!οτ! , οοο!!!!ο !!!!!!!!!!ε Π!. εο!!!ρ.!!·ο!!!!!!!!! , Ιϋπισπ:Επέ , πω!! !·οία!!!!· ο!!

α!!! ο!!!Μο!!!!οτ!ε ρο!!·Έ&!ο!!!ε, Μή!!! Παο!!! ω!... ἱΜ!!!τ!!!ο,!Ξ‹! ε!!! Ρω.ωω.. οο!!!! .....!!τ.... ν! Γι:

ίο!·ι!!:!!!!οτ Μ!. ο;!!!!:ο . οοο!!! !!&ο$το!!!!!!οε , 8.Μ...!!! !!!!!!.!!!ίο!·ο, αποτο!!! !!!:ο!!!!!εο!!! ρ!!οι!!!ε! .

!!!το!!!!οτε!!! Μ ρ!!!!!!! , οοο!!! Π! €!!!!!!!!!!ε !!!!!!!ι!ε: 'Που. Μ ορροΒ!Ή!!!ΠΕ ίσοι. :Με :ο το!!!ρο!!: !!!!!ε!!

:ο οο!!!! Με θ! ο!!!!!!ο!!!!ο!!ε ροτί:&!ο!!!ε8: ν!!·!!!- σου!! Ποάο!·οε ν!εο!!!!!. 3. ν!!!:!!ἰ!ε ω!!! !!ο!!!!!!!

!!ε ΜΜΕ!!! ο!!οο!! ο!!τ!!ατο!!!, οοὲ!!! Η! ο!!!"ο!!!ε. Π! Τ!!ο!!!!!!ἱε !!!!!!ε!π!ο!!! , ΐα!.!ε!!!!οπι:!! πάσα!.

Κα!!ο : ο!!!!!!!!ο οο!!!! ρ!·οο!:!!!! ίΕο!!!!!!!!!!! το!!!!!:! πο!! ο!!!:Μ Π:ο!. δ. Τ!... !!!ΐροί!!!ο!!έ οι! !!!!:!·ο!:!!εο

!!οΠο οι ν!!!!!το!!!!!!! Ρ!!!!!:!ρ!!,!;!ο!!ο!!!!!ροτί!:&ο Ϊ

ο!!!!!ο!!!!!! , δ: οι!!! οο!! ροκ!! Π!! !!!!αο!!α!! ίσου!!

!!!!!!! ρο!ία&!ο!!ε!!! :!!!!!!ε!!!!!!!ε!:!! , ο!!!!!ε !!ο!! ο!!

αρ!!! , !!!:!!!:! ΜΜΜ!!! Μια!! ία:!!!!!!!!!!!!!!ία!!ο·

το!!! :εο!!!!!!!:!!το!!!, οοο !!!τ!!!!ο εο!!τ!!!!!!!!!· Μ !ρΐο

ρ!Με!!!!ο: 86 οι!!! Με!" Μτο!!!!ο ρ:τ!”ο!ί!:!ο!!!ε!!!!!:

Πο!!! νἰττ!!!!: οο!!τΜο!!!!· Μ ρτ!!!ο!!!!ο ο!!!Μο!!!!ο!!

τοα!!!!!ο!! , ω!!! Ϊο:ι!!!!!ὐ!!! !!!!!!!: Π!! α!!άς!!!!!:

ε!!!οο!!! πο!! ρ!·οοο!!αστ !οο!!!!!!ί!!!! απο!!! !!οί!ο 86

ν!!!!!!:!!! Π!! ρ!!!!!:Μ!!, οίκο !:!!!!!ε!ρ!!!α! !!!!!!!!ο!!

!!!!ε,:τ!!!!! το!!!!!!!!!ε, οο!!!! τ!! ο!!το!!!!οτο ο!! εό!:!!!!!

!!!!!:!!!!ο!!:!!! !!!!!:τ!οτ!ε ρ!:!!Ε&!ο!!!ε. -

Α!! Μ!!! ρτ!!!!8 Κα!. !!!!!!ρ!!!!!! σε !!!οροττ!ο!!ο

!!!!Β!!!!!:!οο!!!ί!!:! ,Ι ο!!οο!!ο!!! ν!!!!!!!!ττο!!ο!!α θα!.

Κο!ρ. 1. Με. ω!!! Ποιοι!. !!!Τ!!!!!!!. οι!!!!!:!:! αἱ!!!

!!!ο! !!!!!!!!!!! !!!!:!!!οε οο!! ο!!! οο!!!!!!!!. ε!άιο. οσο!!!

!!!οε “απο οοο!!! , ω...! ΜΜΜ!! ασεπ!. Μ ο!!!

!!ε!!!Μ απο !Ε!!!.ο!!!πο!!!!!!οε !!!!!ο!!!!ε οο!!!!!!!!ο

Μ Μοο!ο!!!!!!!:!!·οο Με!!! ο!!!σθτ!!!!! , ε!!! !!!!!8!ε ρει·

&ο!!!,!!!! !!!!!8!ε !!!!!!!!ρ!!!:ο!!ε . !:ο!!ατο!!!!!!ε !!!ο!·

απ: ο!!!ο!!!!!:!.!!.ΐροο!οε , ο!!π!! !!·:!!!!Πὶ ΜΒΜ, ρει·

!!!:!! ρ!!!κ:ο!!ο!!!!::, !!!!τε!!! :!ια!!ί!!!ο Μ ο!!!Μο ο!!

Μο!!! οο!οό!:!!!!!:ο!!ο!! !!!θ!!:!!,ν! Μτ!:!!!!!!ε ω!!! ρο

το!!!!έ! εο!!ο!!!!·οκ ροί!!!!! ε!!! οο!!ί!!!!!!:!!!ά!!ε εποε

Με!!! ο!!!εό!!!!!!. α. Νοε. οο!!!-οο. Μα!!! .!!. μι·

ορ!,ο!!!! Ρ!.!το!!!,πουο!!!!. Μπα! !!ό!!!!. !!!!Βοτ! Μο!

τ!!! !!!ί!!!οε , !!!!!!!!!!ε_!!εο!!!!!!!!!ο!! (ο!ί!!τ! πο!! πο·

Βο!!!!π !!ό!!ο. !ο!!!!ίΠ5.Γ:!! !!!:!!!!ο πο!!!!!!!..ίο!! Μ!!!

Μ!!! αό!!!!!!!! !·!:τ!!ἰί!ο!·!!!!! Π!!!ρ!!ε!!α οο!!Γ:κ!!

οο!!! , Η!! ΜΜΜ!! Δ!! ΠΜ!!! οο!!!Ε!!:ι!!!!!!!! Μ Με

!!!!!!. Νο!! .!!. Η οο!! !!!!!!τοε “Μ” !·:!!!!!!οε ω...!!

τ!!!!ε, !!ο!!!ο !!!!!!!!!!! ίο!!!οι!!!οτε!!! !:!!!:!!ε!!τ, ροφο

τ!!ο οο!·ι!!!! !!!ο!·:!!!ε!!!ορ!·!!!!!!ἰ!!!η Μ! Γο!!!!!! Μ

Με !!!!2! , !!!:!:ορ!!!!!!!!!!!!!! Μ ΑΙΜ!. ν! ε...ω!!.!!!!.

Μος!!! οο!! !!!!!ο!!!!!! ε!ο!·!ο!!! !:ο!!!εο!!!!!·ο!!!!·. ο!!!

οπο! 8!·ο!!ε! !!!!!!!!!!!α!! δε !!!!!!!!ε !!!!!!!!. !·:!!!!!!!ε

!:!!!!!!τπ!ε, οοὸο! ο!!! αυτ!! ίο!3 ετοτ!!! !!!!!!!!!”!:!!!!!!

ο!! Μ!! ν!!!!!!εοο!!!!!α. 4. οο!! ο!! Πω!. ι ος. 1 μ!.

!!π.8. έ!! ω!. κ!!! 5. .9.7ω.- οο!! ό!!! Ε!!! ς;ο!!!!·ε!!!!!!!!,

!!!!!!Μ!!!!!!ε [απ. ΜΗ!!! !!!:8!!!, !!ο!!!!!!!:!:!! οοο!!

!.!οτ εά!.! !!!:!!το!!ο Μοτο!! ο!.!ε!!!ο!!!!!α! ετε!!!α,

οο!!οο!!!!!!!!!ε ΜΜΜ !!!!!!!!!.!!!!, οι!!! εο!!ί!!!!:το!!!:

!!!!!!! ν! !:!!!:έ!!!!:!! πω!! !!!ε!!το!!! : Μ !!!τ!!!!!ἔ! πώ,

ο!!!ε ΗΜ!! οο!!!!!!!:!!!!!!!ντρπεεω!!!!!! !!ε!!!!!!!!! απ·

Μο, !!ο οο!!!! !!!!!ο!!!! πο!! οί!. ν! Π! βιο!!! ω!!! Με.

τ!το, ν! μια:: ‹!ο 8!οτ!ί!, οοο!!! νοτἐ !!;!οπο!υτ,ο!!έθ

πο!! Πεο!!! εο!!ίο!·.!!!!!·, οοἴο!!!τἱ: !!Γ!!!!!!!!!!!! , οοο

!!!ε:!ά!! !!!οτ!!ο!!ο !!ο!!!!!!!!!!! α!!ε!!!!:!!!!! Ζ!·α!!!2 Η!!!

Μετα!. !!!ο το!!!ροπ: !!!!!!!!!!; οι!!! ο!.!ο!!!ε σᾶ!.! Επι:

!!!!!!! Η!!! !!ο!!!!!!!!;! ί!!ο!ε!!!ροτο οο!!Γστο!!!!!!!!!.

Α!! α. ε!!!ο!!!!!! ε! ρ!!!·Μ!!το !!!!!!!!!!!!!!πο!!!!!!ο

το!!!,!!ποτ ε: ίο!!!!!ο!!ο ρ!!!!!! πει!. ά !!!οε!ε!π[τη,

νο! οο!!ί!!!!!τ, Φωτ!!! Με!! ρ!·οοο!!!ο!!οε !!ο!!ία·

ο!!! Μπι· εά!!ε 8!! !!!!!!!!!!!!!!Μίοε , φα Μ!!! Μ·

το! οο!!!! οι !!:!!!!τ!!ε πο!!!Πτοε.

Δ!! 3.!!!ο!!οτ!!ο π!!! ο!! Μι:: ΗΜ!!! !!!!:!!το!·Μ!!!

..Εφ ε!·ο!!!!!!!

π ! ο.

έ!! βσιο!!!Δ

01"Μ0.

Ει!!αΜπω.

ο ι Η

κ!!! [Μέ.

!βω.

Νεο!!ο !ο!! α!! !!!!!!!!!!!!!! ίο!!!·ιο!!!!!!!ο!·Μ. Μ!. ο!!!!!!!!ο “Μ” Μ?

οκίἔ.$.Τ|π.

ΣΣΣ.

. Α! !..ιήο.ά

ιι!.

Α!! ;. Ραο

ρο"η άκ

Ριεχ



κ

Χ:2οτῇπ

πομπο.

πιο.

ΑΙ :Μιτ

ιΜοι ι.

ιη.

)!ιί α.. σο·

[σκίσω

πιο.. :ΧΧΧ οι :ιο-ιο ωε.-Μ:: ..οι

δ: Β:ατἰαΜ αΒίοίσι:,οσο ντι·σΒἱοσ: ί:τσατοι·,τπιο Μ , :σΠαι·ο ί:ᾶἰσ ἱοίὶιισ:οιίπ. Α:: ο.. :σο::ιί: ΒαΒι:στ::

οι:Μα.ίσίί:ιο:πτίσο:,οοαο: Μ ασΒΜ:ιο :Μίο:;οιί: ο::ι·ιιοτι: ασεπ: ί::σο:Π:Μ ισταο: Ιπ:ιισσιο:Μ κ”.

οσοι: Μ ριΜ:αίοίτιθ. Β:ατία τ:ίροοιί:τοιίροί:ιισ- ίσι πᾶσε 8:σΜ:ιο:: δ: οτσοσι·οσοα!ι::: , οσο

οι ίσΒί:&5, ν: οποιο :ΜΜΜ τ:: :σοοι·σσ; Μ ασ8- αοτ!ιο::τι:: δ: πι: αοσαίτιπ::Μ. νηά: οσο Γ:οοία

Μ:οτσ ν:ι·σ,ντ_ο::ο:ο ό: :οοι:88οσ::πιισο::σ:οε τω, οτα:ιαΜ Μ Μ:Μ:οίσιο ΜΒΜ. οοἰα οσο το:

Μ:ι·ιιι:σοσιοοίτα:ίε Μαιο: 8:ατια δ: ρ:ΜΜἱσο:, σα- Μαιο:: Ματια: Μ:::ιστ πάω, οσοι :Ρίο ΜΒ:: Μ ί:,

τω:: οαι·ίΒοα,::ίρσοιί::ίο ασΒΜ:οιοισίίιί::.αάσι ' Μ:: οποίο: ί:τ Μ αι&σ Μ:ι·ίιο:ισοταιίσε , οοἱ :Με

Μ:ι·ί:οι·ίο , οσὲο: Μ Μισή ΜίΒί::. τίιίροί::ίσοι οσοι: ποΒΜ:οτσο: Ματια: οσο Μ:::πιστ. οπο::

ίσΒι:άι. Αίι:ι·π _ρτσροτ:Μ :ίὶ Μι:: πᾶσι:: δ: οι·α- τ οσαΠιπερ:σόσ:ἰτ:ίί:άσο:ί:Βιιοαόα:οοπτσο:,οοία
κ Με :ίι: Μ οσαίιιατ: οι·αιίο: , οσι οι! :ίί:&οε Μοσο

 

ιίαο: ::ίρ:άΜ: πι: ΒαΒἱισο:, : οσο αέἔσειο:τἰιἰῖ

· Μάο, ::ίο:δ:Μ: α:: απο: ιοι:οί:σο:Μ :σοί:πι

οτο:ίσειιση δ: Μ:: οσο οι Μ ρ:Μ:α οποιο. :στο

:ο Με οσο στοίοορσοπιστεταιιπ ί:αΒιισαΙιε Μ ΜΒ

δ:Β:α: Ματια Μί:Μοποα. 8Ι:στ :τεοΜ ροΜπισ- ί

οπο. ιοίσοδίτστ οπο:: :οΜΜ:οία ιαοιιιο: οποιο

δ: :σοΒιοσ. αΒίοο: αΠσ ::ίρ:&σ : ἱτα Μ πσΒΜ:ο·

:ο ΜίοοιΠτο: Μαιο: ἰο:::Μ:οιοο::οο:Μ:οίοο:

οποιο δ: :σοι:ιοοσ, αΒίοι:: ι·:ίο:ᾶσ πι: οπω

:σο:, πιι:οτα ιαοιὺο: ιοΒοίται: δ: ι:::ί:&ίσο: πάσα

Μ:κι:οι·ο. @οσο ποτ:ΜΜ :σεί.πι·οσ. ιίι:ίιοι·, Μ

ί:ο: ἱσίΗί::ατιοοἰε Ματια :ίί: , οσοαιί Μι:οί:σο:Μ

ποσοι: :Πίσοί::ισοί; Μ ασεο::ο:σ ν::ὸ οσο :Πο

οσσαιί Μι:οί:οο:ο: :οσπίιε πᾶσι Μ:τιτο:Μ,ί: οτα

τια πσε:αισι· πθ:ιΒ. α:οσπίιΒ. ασ: ::ΜιίΠο:ίΒ. τω:

:ο οω:τοοο πίί:τ:οιίσο:: οαΜΜ Πο: ισί:ιί::α

οσοι: οι:Πα πο:: εποε: ίσρρσοιισι·, οτί: οσο Μίροσ

σ:: ποιο::ο ὸιίοοίἰ:ἱοι:ι: Μ σο: ασΒΜ:οιι οσο ίσ

Ηιο: :ίτ Βι·ατια, οι:ι; ::ίροο:ί:: ρι·ασί:οτί Μ:τι:ο,ί:ιί

:ήπιο οσα: ι·:ίρσοεί:: οποτ:οτι:. νο:ί: Μ Βσ: οσο

ιί:Β:ι ί:ι·σπτι οι·ορστοσ, θα:: .ο.Μι:: νοἰ:σΜ

πάσι:: όιίρσί::ίοι:Μ, δ: οποιο: Μ:οισοοε, οσο:ίί:

 
ᾶἰσο: οσο ι:οοι:σττπ: . Με: οσο ί::σοιίί:Μ τσ:αι::

ποσοσπιαΜ Μαι:: ιοτ:οί:οο:Μ αι! Μαι:: :σο:οπατ.

κά.

Εκ Με μα: αι: σο:ο:ε ΜΜΜ, οσιΒ. απο: δ: ο.. ΜΒ:

ί:οι.ο:σοτ:οιίιτ , ο:: πάσε ι·:ο:ιίΤο:, αυτ οσο Ρον:

::, ία! :αοισΜ Μοι·αΙιι:ι·; πο: ίαΙι:Μ οσο σο: σο·

σα: ιίιίροί:τίσο: , π! Με οσο Μ Μ: , ία! Μ ίσ
τοιο οι: εκατο: δ: :ίια:ι:α:Μ ΒασιτσΜ ασ8:ι·ι. δ

οπτ:ισΜ ΜΜΜ: πΒ άί1Μ0°α. ::::σειτατσε Μο .* Η”
Β Ε”. τ . . Ι .Β _ _ Π: ιπ/Μιιιιί

στο α ι ι: α:: :σΜ.ο.ιοίι:αο:ι ο στ: :αιισοια ο:- 220,9.π..ω

οο:α: ΒσΜοΠΒ::: Μπα:: ο:: ροπή: :ο Μί:ποτι :ο Μπρο

αι: :αί:ποεο::οτσο: ω:οτοο: ί: όιίρσο:::.ΝΜ δ: - Μ? :Ιω/ί

:αποω: ασΒο::οτσο: :σοί:ι·ι·ι μπάσο: ΗΒ:ι·σο:

:σοί:οσ:οι:ο: ί:ι:ο:ιαΜ :ίιίιΜάαΜ : νιί:σο: Β:π

|φοπεπ

ω"Μοϋ π:

ιιαιρ›ισοιΒ η

ο. 8:ιί ο:οσ: οσο ρ:σΒαΒΠο:::ίί:ιτοι·. π! .σ. Μ:: 8,"..._

πάσα ρο:ι::ιί:::: νίίἱσο:Μ Β:π:αΜ : Ε: :οοιτα :ί::

οσἱα πάσο α. οσ:Μ ίοίί:ποο·είο:ιί::πιισοίε Β:πτσα

:Ιι:ἱ:, :Η νιίΙο ιοτσΜοα Π:ἱ , προ:: οσαο: ο:::ί'

σο: :ίσοι : σΜοϊα ασ::Μ “Με ο:::ίία:ισερτα::« .

Μ: ίιΒ:τσο: : ν:ί ίσΒί:οσ:::τοτ νιί:σο:Μ Β:ατατο:

δ: :οσπα Μ:: οσιαν:ί τω:: ποοσ::οτσΜ οι·ατΜ δ:

:Βατιια:ια τ:ίρσοεί:ο5 σο::ἱΒο: ρτοι::ἰιιε ι·:ο:ὶίίἱετ

οοσαΙο οι·οοστιισ :ικα ο:: Μι:: οι·α:ιασ: Μ σο: Μ· :ία::τσι· ποτί:Ματσ Μίσ 8ίσοί::πιίσοο ΜΒΜ:: πο::

ίΜί::. ::ίροοι::οτ:Μ νοἰι:σ πᾶσι ιίιίροί:τίσο, δ: ΗΒ:ι·οο: :ΠίρσίΞιιοοο πᾶσι:: ; π! :Με είπω::

ετατιαο: Μ Μ:: ασΒΜ:οτι , τ:ίροοι·ί:ο::Μ ρίοι·ίΒσε οοαοάσ Β:πτο: ΗΒ::: Γ: ιίιίοοοι:. ΜΜΜ:: :ο οσο:

:Μοτο Μ::ίκο:·ή:, οι·α:ί:οτι οΜ:ιι·σι:: δ: σκοτω- :κα ιατίσο:ο: οι·:ο:ή, ντ Βίοι! ά:τσι·αι:ι: Μ::ΞιοΜ.

Μ, :τί:Μοσαίιε ρι·οοοπίο. Ρι·οί:τήσ: νὶίἰσ Β:ατα , οσο ΒσΜΜ:ο: αι: Βοοι:ι::

Ν! 4· Δ) εωωίω: Μ! δ· ΜΒ· (Ναι- ντ Μα ο:::ίΠ:αι.ίὶ ί::οοιίσι1:::στίσ8ισιι:ΗοΒο,αστ ο::

σο. οσατιισοοααϋπ.ο:=ιοισοσ ΜΒΜ:: ισιισιο:· ε: πω: Β:ποί:σσ: ίσ:τι:οτ :ίί:ίιι:οο:ο::οίστατί,

ο:: σ:σοσι·ιισο: αΒ αᾶσ ο::τἱ:σι·Μ , ί:ιί Β:σο::- "ο" Μοτο οπο:: δ: :Βα:ἰιαιἱ. οσο πσ8ο::οιο στο·

πω. @ιο οι, ν: :το :στα !ατἰισιίἰο: Μ:οίίσοιε ::ίί::σοτ, :τί ::ἱαι:: ασ8Μ:τσει·ατια: δ: :οποτα:Μ

αθ:σε . Μοτο.: Μ::ι:οτι: ασ8:αισι·, οσο: οσΠσε ί::

Μποστ: Μ αθσ , π οσο ί:πΒι:σε οσο ασ8:αισι· , οσο

παοκ:: ασ8:τσ: ποσαίι δ: πτιιΒΜ:τιι:α Μι:οί:σο:

:άσο στο: πσι:Μ τ:ο:ἰίεἰ: σο:καοτ:: ί:τσστ:Μ

Κ οσο ::ιο:οαοιστ. ω:: :ί::οσια ί:τσσι· αὰσαΙἱ:,οσἱ

ταοιίιΜ α οσΒιεί:οτίιστ , οσο οτσσ:οἰι :ο ΒαΒιισ,

οι:ι ΜΜΜ ::στ:οτιαΜ πι! ί:το:ο:Με ορ:οιοιίσο:

Μ:ΙΜα: ΒαΒιισαΙι::τ δ: Μ α&σ ι. Μ:: :ει νΒ::ΜιίΒ.

δ: ι1ιοιιοοοο. πο:ιιίο: α&σαΙιΒ. οσιΒ. στι:ίοατί:,

οι:ι ::ο:ίΒ: σο::αιοικ, ίΜρ:ιίΜ::οιοΜ ορι:σοίη

:σο:ι·αι·ιαα:οΒιιαι:σο:π αε:&σεοσ:οιίρ:τπ:σε.το:·

Ι:ί:ΜΜ :σ8ἱ:α:ἰοο:ο: ί:ΜΜα ι·:τατοαοι::, Μ ί: πο

Μιτι:ο:ίσ. Αι: α. πο. ί-:οσ:Ι. Δε! οι·σΒ. ί: ίοι:ΗΜα:

ο: Μο:: ρισροπίοο: , οσἔιαᾶσεριοὰσ:ὶιστ α:

οσιἔ ίο::οίσε ο ΒαΒίτσε , δ: οσαο: πάτα: δ: ΒαΒίτσα

οσο ί:ι·σαο/ί:Μο:τ Μ Μ, πτ ίσο::ο ΜΜΜ :σΜ

ίσο, δ: :Βατί:α:ιεα&ο,ί:τοπι Μ ρατι·ία. ο:Β.ί:οσ:ί .

:ατο .ο. Μι:οίοΜ :Η ίσιο:ο Βίαια, α: ντο” ταο:

ἱοτ:οίσε πο:σ: Β:ατιί::σε, α: οδο, πεί οσ:ο: Μ: ο:

:::ίία:Μ :σοί:οσιισι·: ατοσ: αιί:σ ιαΜ Μ::οίσιο

| . Ισο::ο 8Ισοπ:. α: :Βαι·ίιατία ΒαΒιισε. δι ἱοτ:ΙΙ5Βα:

δ: Μο:πίι ρ:σοσι·:Μο: , Μ. ν: Μ :α οι·οοστιιοο:

αο8:αιστ ΒπΒοσε,ιο οσα ο::οτσι·Με :ο πάτο, πό

1:σ: Με. ί:οσ:Ι. :αοιί:Μ .σ. οι·οροι·ιισο:Μ πιστα

. ο Ι:Μ ί:ι·σατ ΜΜΜ οσο: α&ίΒοα Μ:οτοτήειο νία :Π

ω:

πο: α.

:ιιία,οοαΜ οσο: ο ίιί:Μ ί:ισπτ ΒαΒίτσε:Βακι:α:Μιο

. οσο ασΒΜ:οτίί στο::ίί:ι·σοι,οσοσ ::α: οποίοοσίί:

:σοί:::οδοΜ.δι Μαιο: ρι·Μ:σο:, αι:: :ί:Βσιτ Μο

τα:ἱ νἱίῖσ δ: αΜσε Β:ατιί::σε , ν: :ίί:ο::οΜο::οίί

οσο ΜΜΜ οπο:: δ: :Βαοτπιί ποτ:::τί:οτι, τ.:

:ιἱαΜ ασΒο::οτ0 οι:ι:: δ: :Β::ἱιπτ1είσΒί:οσ:οιἰ;

πο: απ:: νιίἱο δ: αιοο: εικοσι:: Μπο:Βσο: Μέ

:σΜΜ:οθ ίσΒί:οσ:οο 2ι18ι11:οτο Ματια: δ::Βαι·ἱ·

πιο. 8ἱί::σο:ίοο:; ίε:τοι·ρι·ιο:σ Μί:ποτΞ ,νίίΞοδ:

αΜσι· οσο ίσ:ι·σοτ σε:: :σοοα:σταίιι:Ι·, ίπί::ι::

οσοαιί Πίσω Μι:οίίσοιε ::::ίίσι::., οσο οι·σι::ιί:

Βπο: :σΜΜ:οίἱ πσοο::ο:σ ΒαΒιτσε; οοοόσο: ::ἱ>

ίί::οτἱ, οπο: ί::σσιίι:Μ ιίίσο: ::::ίίσΜ οσο στα::

ιί:Βαοτ αΒ Μττἱοί::σ ριιο:Μισ ιοΒαι·:οτ:: οσἰα

οσο ρσ:::αο: :Π.:άίσι: οι·σ::ιί::: αΒ ασεο::οτσ

ίιπΒἰτσιι οσοιίσο: :κιί::οι:. η Π ' ί

Β:ο:σο: :Πί:ιΜ::ο, οσὸιί δ”. ΉδΙ.Μεά. αδ.:

ι·σοτ, ω: τω.: ΒαΒιιοα Ματια δ: οίοι·ιο, οσο ασια::

:Βατιτα:ιε, ΜΜΜ:: α&ιΒ. :::ί:ατ,οοιπ ί:Πί::ι ίσο::

ΜΜΜ: ι:Βαι·ίτατο :ο ΜΒΜ:: σο:τατἰσσα , οι:ι σα:

ισε:ίί: οσοι:: αάιΒ. :τ:ί::::. οοΠΜε Μσο:_:ο:ἰ :ίί::

Η:::.ο. :Βα:ἱιαείἱ: ορ::α:Μα, οσο :ίὶταΜ:ο οπτα

:ι·:ί::ι·: οΒνί:::, ία! ταοισο: ΜοταΙιτ:ι· δ: ΜΜΜ·

Η: οοί:ι·ι: α&ίΒ. οσο ί:ι:σε α: Ματια δ: Βίοι·ιπ.

ΒΕΟΤίΟ ΙΧ. ν

..ο

:πι::ιο οσιρρ: στσρσττισο:πι:2:τσκίσΜ:ο 8ίσκιο, Μ:: σρ!! Μ:7'ί!07ίΙ:Μ 4886912' ἔΜϊΪ87Π Μ”

δ: :Βαι·ιτποε ΒαΒιισε. Ε”αΙίσΜ :οσοι :ί:, Μο::ο “Μ|οτε 9240 ένα::

8ίο,τΞΒασ:οσο οονί:::ιο:σοσττίσοα::σΜι:ί:πτίιπ- Α ε! ΒΤ - ά [8 ο

σε α ιισ,αστοσΜοτα ιι:::σΜπ ι σεΜ:ι·ιτοκη:. ο τἰο ο ο οΜιισι·::ι μια· . ο . Μέσω. ο.

Α:: α. σ:8.ί:οσ:ί. :::οσα ΜΒΜ. ΜασιίίἱΜα [ως Βοίψο·άο α. οσοι: τω:: ί:ο:. αίΪ:::Βπι: οι:ι:
Β¦ . ο

7οιο.3. Π: Η:: οσο:

$$θ::

. `,

:με



1.31..

ι.8:ιιι.

ο ;ι,

Οιιιιικ

ι ; ιι.

Βια: .

ΦΜτιἱ

θ:
πρ. α: :Πεκ δ. Μω·2ιο. .πιο οι.

:ιιω ιιι οιιοιιιιι:ι ι:ωροι:ω ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι , ιι Ματια ρ:ιΓοιι2 ιι:οιιιά:ω ιωριι:ιι: :οΒιιοι:ιάω

ιοιο, οιιο οριιι άιιιιιι, ο :οιιιιιιιιο 8 ιιιιιιιω ειι8:ι:ι,

ειιρω:ιιιιιω :ιι:ιιιιιιιιιιιιω, οιιοιιι:ιι:ι .ιι. ιιιιιιιιιιι

:Π:ιά:ι:ιωιιιιιιιω. Ριορι:ιιά ιιιΒιιω.

ι·'ιιωιι Γεω. οι:Βιιι , Γιιιι:ω ορ:ισ ω:ιιιοι·ιιι ι:

ωιίια ειιιει:ι: Βιιιιιιιιω δ: :ιιιιιιιιιι:ω ιριο ι:ωροι·:,

οιιο άιιιιιιιι. 8:οιι:ι:ιιιι :ιιιω ιο Πο: ι:ωροιιε, δ:

ι:ιιιιιΠιιι:ιορ:ιιι ω:ιιιοιιι ιοΒιιιιιιω ιιι,οω:ιιιιιω ο

οι:ιιιοδιΕ :ιιιιιιισιιε.8:ά :οιιιιει: ιά:ω αιιοω:ιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιω ι:οιιιιιιι :ιι ω.. ιιιιι:ω ιιιι:ιιίιοιιΒιιε.

διι :ιιιωαθ:ιιε:ιιιιιιιιιιι: νι οάοιιι ιιιιι:ι:ιιι: ιιιιι:ιι- ι

ιιιωνι ο. ιιιιιιιιέιιιι ριιωο ιιιιιιιιιιι ριοάιι&ιοιιιι

οιιο:Βιι ιιιιι:ιιιιιω ρ:ι Βιιιάιιι ο. οιιιΒιιε ιιιιιω αι::

άιι: Γ:ά ιά:ω σᾶι.ιε οιιοιιιε ιιιιιιιιιιι:οιι:ιιιι , οιιο

άιιιοι,:ι·:ι:ιιρ:ι ά:ι:ιωιιιιιιιιω οι·ιάιιω νιιοιιι:

σου οιιοιιιε ιιιιισιιιι ειρε:Βιι ιιιιιιιιιιω ρ:: ά:ι:ιωι

ιιιιιιιω Βιιάιιω: ει: ριοιιιά: ιιι θα: ιΞροιιε ιιιιο:οιι

Πισω ρ:: ιιιδιιιιιιε μια:: ά:ι:ιωιοιιιιιειιοεω:ιιιι.

Με «Με ιι:8:ιιι, :ιιιιωιι&ιιε ιιιι:ιιΠοι:ε ιιιι:- ι

ιιιοιι: ιιιι8:ι: ιιιιι:ιιιιιω ρ:ι ιοιιιω ι:ωροιιι :οικι

ιιι.ιιιιιοιι:ω, :ο οιιὸά ιιοιι οιι8:σιιι ω:ιιιοιιιιιιιιιιι

ιιιω,ιιιιι ιιιιι ριιγίι:: πιο ιιιι:ιιιιοι:ε , δ: ιιοιι ιιιιι

ιιιω ωοι·ιιιιι:ι·. $:ά :οιιιιἑ:ίι: ι ι . Ωιιι:ω ι:οιιιιιιι·

ιιιιιιιιιιιω ιιιιοω:ιιιιιιιι ριεεωιι οι:ι:ιά:ιιιιιιιι, οιιοά

τ:ιροιιά:ιιιιιιιιιιο ναιοιι ιιιοιιιιι ορ:ιιε ιρ:ιιιοιιι

άιιιιιιιιιε ρ:ιά:ι:ιωιιιιιιιω ι:ωριιε. 2.Ιά Γιιι:ω

ιι.άωιιι:ι·: ά:ι::ιιι ιιι ορ:ι: ά:ιιι:ιιιοιιο άι.ιιιιιιι:

ρ:: ά:ι:ιωιιιιιιιιω ι:ωριιι: :ιιιιιιι:ι :ιιιωά:ω:ιι

τοι·ιο, :ιιεω ΜΜΟ, άιιιιοιι ρ:ιιιιιιιιιε κιρσο

ά:: ά:ι:ιωιιιιιιι ρωιιι ιιιι:ιιΒιιιιι:ιιιιιε: :ιεο άο

ω: ρ:ιιιιιιιιιια ιιιιισιιιιιι ά:ι:ιωιιιιιι ι:ωροιιε

 

Β:ι,νι νοιοιι:ω ορ:τι ω:ιιιοιιο ι:ιιιιιάσι. δι :ιιιω

ιιιιιιιι ιδιιοιιιιιε ι: :Π: ιιιιιιιω, ι·:ά: ορ:ι:ιιιι·, “κι

ιιι:ι·::ά: ιιοιι ιιοίιιιιοιιιιτ. ΕιΒο οι: , ιιιιιιιιιιι ιιι

θειιιια άιίιιιιόι: ιιοιι ι:ο,οιιοι:ιιι, ιιοιι ριορι:ι:α ιιι·

Βιιιιο ριι:ωιο ιι·ιιιιάιιιιιιιιι. Οιι:ιιωιισιιιιιι :ιιιω

οιιι:&ι, ιιιίι ει ι30Βιιιιει, ιιοιι ιιιιο:ι ιιιιιοιιιΐ οι:ιι:&ι,

ριοιιιά:.ιι:: ιιιιιιιιι ιιι ορ:ιιε οοιιιιαι:ω: οι ρ:ιιο

ιια,ν:ι άιιιιιιιο ιιιιιι ιιιιιοιι:.οιιἑω ρ:ι :οειιιιιοιι:ω

:ιιριι:ιιιιω,οριιε :ιι:ιιωθει,ιιιοιι: ιιά:ὸ άιειιιίτι:ιιι.

@ιιοιι Και. ιι:οαι, ορ:ιι ω:ιιιοι·ιο ριο ΜΒ:

ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιε ι·:ιροιιά:ι: ά:ι:ιωιιιιιιιιω ειπα,

:οι οιοιια: ιιι:ι·:ω:ιιιοω,ί:ά ιιιιιιιιω ριο ι:ωροι:,

οιιο άιιιι·ει: οιιοά οιιιει ίιιιιιιιω :ίι, ιιιιιιιιω :ιιΔω

:ιιι Βιιιιιιιι δ: Βιοιιω ιιι:ι:ω:ιιιιιω , ι:ωροιι ιτι

πω. άρ

σιιιυιιιιι

πιο.

εδωσα

ροιιά:ιιε:ι.ιιι Όα/οικ:. 1.2. Μ. $ο..:πρ. 3. ώ.άιφ. "Π...

2 ι9. :ιιρ.ι..ιι. η. ιιιιιάσω. οάιο ιιιάιιιιιιοιιιι,οιιιιιιι Ρ'αι[οι4:2.

:ιι ιιάι.ιε νοιιιιιιαιιε, Μέι Μισή ροιιιιιιιι άιιι·.ιι:

ιιοιι ιιιιιιιιω ριο ιιιίιιιιιιι , [:ά ριο ι:ωροι·: οιιοιιο

άιιιιιιιιιιι: ιΒιιιιι· ιιοιι ι:ιροιιά:ι ιιιι ρι·ο ιιιιΒιιιι:

ιιιίιιιιιιιοικά:ι:ιωιιιιιιιιω ιιιιοιιοά ιιι:ι:ω:ιιιιιω

ρι:ωιι, :ιιι ρο:ιιι: , ι:ά ριο ιιιιΒιιιι: ραιιιιιιι: κω

ροι·ιε μι: ιιι:ιιοω:ιιιι ειαιια δι Βιοιια. Ριπωιιιω

:ιιιω ι:ίροιιά:ι ω:ιιιο, ρι·οιιι ιιιιιά ὰ μι:: κι

ροίιιιιιιι :ιι:ι::ι·ι ισ. ιιι ι€ροι: άιιιιιιιιιιι, ιιόιιιιιιιι-ι

ιι. :ιΒο ριι:ωιιιω ιιοιι ι:ιρὁά:Βιι ριο ιιιιιιιιιι,ΐ:ά

ριο ι:ωροι:. Διιι:::ά. ριοι:ει: τ:: ιιιάιιιιιιΒιιι:

ροίιοισιά:ίιιι:ι: ρ:τ ριιωιιω ιιοιι :Π:, ιιοιι ρ::

νιιιωιιω :Π::ά:ιιιι:ι:ι ρ:ι νιιιωιιω απ, ιι άπια

ι:ι ιαιιιιιωιιιίιιιιιιι, ιιι ρ:ι ι: μια. Μσιοι:ω ρω·

- Μι ι. Ρ.άι.ιφ. πιο. αρ. ιο. Ν:ι::ίι:ιιιο ιιΠιΒιιιιιι

'"””””Μ" ι:ιροιιά:Βιιιμίιιιιιιι ρο:ιιιιιοι:ιιίιιιιι·ι:ιιιιιε. Οοο· ῖ άιιω :Η ριιωιιω ιιοιι :Π: κι ιιιάιιιιίιοιιιι: :ιιω

. Βιι·

:..8:ιιι.

τ0ΙΙ"Ο

ι”.

3. 8:ιπ.

Επι::

δ”.

οι $οιπ.

αι8:

Οσοι::

διω. ιρίι άο::ιιι , ριιιε ω:ι:ιιιιοωιιι:ω νιιο ιιόιιι

:οιιιιιιιιιιο ρ:ι ά:ι:ι·ωιιιοιιιω ι:ωριιε, οιιιὶω ριιι

ιιοιι: :οά:ω ι:ωροι: ιιιι:ιροιαι: ριοάιιάιε ι :ι

Βο ριιιι :ιιειω ά:ω:ι:Βιιιιι· νιιο :&ιι οποιο :οιιιι

ιιιισιο: ί:ά :οιιιιιιιιαιιιε ρ:: Ιιοι:ω οιοιιιιιοι:ι πιο.

ιιιιι5,άιιιιιιιιοικ @μιαρ:: ιιιίι:αιιε , οιιιιιιι6 και·

ιιιιιε ίιιιΒιιιιε ι·:ιροοά:ι ιιιιιιιιια ρατιιιι ιιιι:ιιίιιι:

Ιω:: :ι·Βο :ιιιω νιιι άιιι·ειιιι ά:ι:ιωιιιιι:.

8:ι:ιιιιά: Γ:ιιι. :ιι ΡΈΠοιιιι π!ιἐῖ. έ: προ. Μ”.

“οι , πΒιιι·ειιιιε, :οιιιιιιιιιιιιοιι:ιιιαάι.ιε, ιιιίι ιιι

ιιοιιιιιιιε , ιιοιι :οιιΓ:ιι·: :ά ιιι18ι11:ιπιιιιι ω:ιιιι.

8:ά :οιιιι:ι: :ιιιω ω:ιιιιιω ροΠιι άιιιοι: ρ:ι ιοιιιω

ιιιιιιιιι: , δ: ριο ιιιο ιιιιο:ι: ά:ι:ιωιιιιιιιιω ριπ

ωιιιω , ίιριιιε άιιι:ι , ριιιε ω:ι:ιιιι, οιιιιιάιιιΔιιο

:ιι ι:ρ:ιιιιι ριοάιιόιιο :ιιιιά:ω ιδιοι.

Τ:ιιιε ι:ιιι. ιιιιιι·ωπ ριι:ωιιιω ι:ιροιιά:ι·: ω:

ιιιο Γιιωριο ι::ιιιιάιιω απο:: τω.: :ιιι:ιιωιιιιιιιιιιι,

ω"οπο: :ο :ιιιω :οιιιιιιιιιιιο ι:ωροιιε , οπο,

οιιιιι Βιιιια:ίι:, ιιιιιιιιω ρισιωιιιωιιιι ι):ιιειιιιιιιι,

ρ:ι· ωοιοι:ω οι.ιιιιιά:.ιω είιιωιιιιοιι:ω , ιιοιι ρ:ι·

ωειιιι:ωπιειιω ι:ίροιιά:ιιιιιιω :ά ίιιιΒιιια ι:ωρο

τι: ωοω:ιιιιι. 8:ά :οιιιιὲ: :ιιιιωΠ ω:ιιιιιω άιιι:ι

ΜΜΜ. ιιάιιιι: ιιιι ιιιιοιιοά ά:τ:ιωιιιιιιιιω ρι:

ωιιιω :ιι άιιιιιιιι οιάιιιιιιιοιι: ι:Γροιιά:ι, :ιιι :ιρο

ο ρ:: ιιιιιιιιια ιιιίι:ιιιιιι άιιι:ι, ιιιιιιιιιιιω ριωωιιιω

ιιιι ιιοιι ι:ιροιιά:ιοιι Ρ ειιω :ιιά:ω ιιι ριοάιιᾶιο

ιιι: . δ: :οιιι:ιιισιιοιιιε ιιιιιο. “
η Οιιιιιιι Και. ιι:Βιι, :ιιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιΒιιε :οι

ιιει ιιιι:ιιιιιιιω ειιΒω:ιιιιιω: οιιοιιιιιω πι.. ιιοιι :σε-Ι

ιιοιι:ιιιιιιιι Διιιωι€ιε ο ω:ι:ιιι:, ριι:ωιιιω ειιι:ω

ιιοιι ι:ίροιιά:ι ω:ι·ιιο,ιιιίι ριο :ιι:ιιωίισιιιιιε,οιιω

δ ω:ι·:ιιι: άιιιιιιά::οΒιιοι:ιιοιιιιιιιεω οιιοά ιιοιι

:οΒιιοί:ιιιιι, ιιοιι ιιιι:ιιάιιιιι·, οιιοά ιιοιι ιιιι:ιιάι

πιο, ιιοιι ροι:ίι ι:οιιι-:ιι: :ιά ω:ιιιιιω οιιοά :Παι

ιιιιιι:ι· :ιι ιιοιιιιιιιιιιιιω. 8:ά :οιιιιὁ: Ιι::ι :ιι·:ιιω

ιιαιιιι2 ι:ιι:ιιι:ε Γ: ::ι μα: οιιι:&ι,νι σιιο:ιιιιι ω:

ιιιιιω , ά:ιο:ειιι :ιΤ: :ιιριιι:ιι: :οΒιιιιιι: δ: ιιιι:ιιιι:;

ειι·:ιιωίιιιιιιιιιιιω:ιι άιιιιιιιοιιιιίοίίι:ιι. 6 ιιιιιιιιω ι

ιωριι:ιι:δ::ιι:ι:ιι: :οΒιιοί:ιιιιιι. διι:ιιι :ιι:ιιωΐ ι

ιΒιιιιι· άο0 ιιιίιιιιιιιι ιιοίιιι ι:ωροιιε ιωω:άιαι:Μ

Ιιιι:::ά:ιιιιιι :ιι: ιιοιι ροΠιιιι, ιιοιι ροι:ιιι :ιά:ιιι

τ:: ρ:ι νιιιωιιω :Π:, δ: ίιωιιι ρω· ριιωιιω ιιό :Πει

ά:Βιι:ι:: ιιιιοοιιι ::ι άιιο ιιιιιιιιιιιι ιιοιιιι ι:ωροιιι

ίιιιιιωω:άιιιι: ιιι:ι::ά:ιιι,οιιοιιιω ιιιιι ι:ιροιιά:ιιι

νιτιωιιω οι: , :Και ριιωιιω ιιοιι οι: πι, :ιιι :ο

ά:ω ιιιιιιιιιιι ίιωιιι :ιιι νιιιωιιω :Π: , δ: ριιωιιω

ιιοιι :ΠΕ :ιιιιά:ω ι:ι, οιιοά ιωριι:ιιι. Αιιι::. ριν

ι:ιιιι: ιιοιι :ίι: ι:ιιιιάιιιιιιοιιιε , :ιιιιι ίιιιοιιιω ίιωιιι

ποιοι:: ιιι: ιι.ι:::Πιοιι: . ιι:ι::ιΒιιο ιιι:ιρ:ι: ά:ι:ι:ι

ιιι ιιιίι:Διιιι.Ριο οι: ι:ιιι.:ιιιιι θι·οεπιπω,ά· «Πισω.

ι τω πιο :τι ιΠοιιιω ω:ιιε,νι :ιιι:ο. ι:ιιι.:οιιίιιιοιι.

Π:: [απ. ριιωο ΐειιο ιιιιιιιιι· ιιιιιιάεω. ριιιιι.ε σω"'3 'Ο

Βιιιιω :ιιιω ω, ι:ω ιιιάιιιιιιοιι:ω ά:ίιιι:ι: ιιοιι

ροίι: ρ:ι·νιιιωιιω ιιιι:Π:. Οοιιιιιιι ι. ά: ιρίιειιι

ιιιιιιιιι:ιιιε, οιι:ιιιάιιιιάιιιι :ιιω ω, ιι:::ίΐαιιο ά:

ίιιιιιιιι ρ:: νιιιωιιω ιιιι απ, :ιιω ιιοιιάιιιι:ιιι, ω.

ο ρ:ι· ιριιιω ιιιάιιιιθΒιι: ιιιίιειι:, οιιο ριιω‹5 επι::

ιιιιιιιιι.2.ά: οιιιιιιιε ιιιΒιιιιιιιιιι 8:ιι:ισιιοιι:,ο ιι: ιιό

άιιιιιι ιιιίι ρ:ιιιιιιιιι:: ιιπωιιιιω:άισι: ροίι ιιι:::-·

άιι ιιοιι: ιιάιο :οιιι:ιιιιιιιιιιι ά Μο Πω ριοάιιθ:ι,

είιω ρτιωιι ιιοιι ι-οιιιω ριοάιι&οιιι:ιιι ὁ Πω , ί:ά.

:ιιιω ὲ :ιιοιι ι::ιιιιά:ι. 3. ιιοιι: :Η ιωριι:ιωι,

οιιιιι ροίιιι ι):ιιε Αιι8:ιιιω , ιιι ιιιιισιιιι ·ριοάιι·

&ιιω, ιωω:άιιιι: ρὸίι ι:οιιιιωρ:ι:.

δ::ιιιιάὸ :οιιιιιι Τιι:οιοΒιιιω ι:οιι:ι·:ιιιι, ιιι

ίιιιιιιι :οιιιιιιιοιιιι. Ιιοωιιι:ω ιιοιι-ιιιιιιιι:ιιιι: ιιοιιι- 8""Β

ά:ωιο Μ: (απ. ιιιιιιο ιιιιι:ιιιι ι:Γροιιά:ι εάιοιιι

ιιι:ι·ιιοι·ια Βιαιι:,ν:ιοι·ιά ιιειρίιιιι,ι:ά ΐοιιιω ι:ω

ροι:, ιιι οιιο ίσιο ιιέιιο :ιι ω:ι·ιιοιια. Β:ιροιιά:ι κι"

:ά ιιοιι: πιο. :ιι.Ιο:σ ι .:. κάρυ:: ιι:8. ι:οιι:ι. ιιι::ι :37””ω

:πιω ιιοιι: ρ:ι ί: ριιωο ιιιιιιιιιιι :οιιιιιιιοοιε ι:β 'Ρα'

ροιιά::ιι Βιιιιιιι , :ο πω:: ιιιιιιω ω:: :οιιι-:ι·ιιιι·

ιοι: Βιιιιια , ου:: δ: ρ:ι ιι:ιι:ιιίιοιι:ω , δ: άιιιιιιο·

ιι:ω :ιά:ω :οιιιιιιιοιιι ι:ίροιιιιιια ιιι ρι·ο απο

ι:ωροι:, οιιο ιιι: άιιιιιιιιιιι :Π. 8:ά :οιιιιά:ι:οιι:- ι πι.

πιο: , ριιωιιω Βιιιισω ιιοιι ά:.ιιι ιιιιιιι ρι:ἴ:ιιι:ωΌ°."ὲ·

ωιιιωιι άι(ροίιιιοιι:ω, ι:άιιιιιιιιιιιιιιιιω: ουρά

οι ι:οιιιιιι ιιιιιοιι:ω ρισεωιι , ουρά ιιοιι άιιιιι.ι αιι

ι:, ίοά

"ο

84!.
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#74. . Β97ιιι. ΧΧ::Κ Π: Μει·ιισ. .ιισ”ιιο πι. .

Βιμ με α&σι ιιιειιτοιιο ιιιιιαιιτι μι ι:οιαιιι ετσι·ι·ειροιιιιειειιτ μιτιιισι μοροιτιοιιιιιι:σειιοιο ι Μ

αισιιισ: μι ιιιιιιασι ροτειιιιασ: ιιεσειιιιι ιιοτειι αιι

νιτισιαισ:Νεοοε εοιιιιεειε ροιισιιτ Μτειιιιοιιειιι

ιγιιεατε8οιεσιατιει: Μιιιιιταιιι:οσοσιαισ ειιιιι Μ Ε·

σε ι:οιπ ιιιιτ οσιιιει μια: ασει::ειιτι ιιιιισι επιιιειι·

τι: , ισιριιεατ ιιισιι ειιε ιιιιεατε8οιεσιατιει: Μιιιιι·

τυο:: ιιασι ιιοε ιιιιιιιιτι μοι:: ιιαιριιεατ ειιε Μ ειιτε

αόι:σαιι αε τοτοιιιιιιιι επιιιειιτε , τι: ιοιιιιιι ισ ειιτε

αειωι ιιιιιιτο εστι: οτειιτιαιι . ειιιιι ιΒιτσιιιι ασ·

8σιειιτο ιιιιειιιισο μ· τικ ιτι ιιιιε ιιοιε ιισιια ει μι·

τισσι ροτειιιιαιιται, Γειι σιεια8τ οι: αάσαιιται οσα·

ιιισσι μιτισιιι ιστειιιιοιιι: ιιιιισ ειιιιι:ειιτισιιι . Μι·

Ριιω ιιιιι‹ι ειιε Μιιιιιτοιι: ιιιιεατε8οιειιιιιιεε.

()οιιιιιιι:ατσι , ιιασι ιισισιιιιοτιι ασ8ιιιειιτσισ ει·

ιετ Μ ιιιιε ιιοικ ιιωιιιιιιιε Μ μιτειτεισιιιιατα:δε

αιοσαιει ιιιιε τειιιιιιιο ι ατιιιιι ιιιτειιιιο τιισιιιΒιιιιιιι

μιτει.ιιετειιιιιιιατα: αιτισαιε: ιιιιε τειιιιιιιο , επειδ

ίαιιιι ειι ιιιιιιιιτα εατε8οιεσιατιεε: ι8ιτσι ταιε ατι·

Βιιιεστσιιι «τα εατε8οιειιιατιεει ιιιιιιιιτσιιι. Μαιο::

εοιιιι:ατ: μια Μ τοτ μια: τιετειιι:Ματα: ποσαιει

τιισιιιιιιιε ειι ασΒιιιειιισσι Βι·ατια:Μ ει: ιιοιε , Μ

οσοι μπει ιιιομιτιοιιαιει τιισιιιιιιιιι τα ιιοια, εμ

ισ: ριοροιτιοιιαιιιισ: μιτιιισ: ιειροιιιιειιττιετει·

σιιιιατε μια: ιιοσαιει αιιΒιι:ειιτιειατιαε: Γετι ιιοια

τιισιιιιιιιι: ε: Μ μιτε: ριοροι·τιοιιαιε: ιιιιοσε τετ·

ιιιιιιο: ει·εο Μ18τ11ε:ιιΠΝ1: ματια τιισιιιιιιιε ειιτιιι

μιτε: ιιετειιιιιιιατα: αεοσαιει αιιιιιιιε τειιιιιιιο. Μι

σοι ριισιι ιισιιοΒιισιι ριοιιατιιι: σοι:: εστι: ιιετισεατ

ιισισιιι:οιιι ιιιτειιιιο Με ιιιιιια . ιιειισειιιιιτιιτα βιο·

εατεΒοιεσιατιτε: νι μοι:αισιι: εά , ιιεεειιαιιὸ ειιτ

ιιιιιιιιτα εατε8οιειιιατιεε.

@τιΜ, ιιιοσιε , τοι μπει ιιετειισΜατα: ναιοιια

εοιιιιιισιιιεετ ματια ιιαιιιισαιια αθ:σι ιιιειιτοι·ιο τισ·

ιαιιτι μι ιιοιασι , οσοι τωμια: ριοροιτιοιιαιε:

ιριισι ιιοιαι, μοι:ατσι. Ναιιι Μ ιιιι8σιιι μιτιιιιι:

Ρι·οροιιιοιιαιιιιιιι ιιοια ματια ιιαιιιτσαιι: εοιιιιιισ·

με:: τοτσι:: ναιοι·ειι:, οπο: Μ ιε ιιιιιετ;τισια εστι:

ιιισιιιεατ ιιισιιι Μ 8ειιει·ε ασια ίοι·ιι:αιιι, νι ισ·

μα τιιάσιιι ειι:' τω ισ ίε ιιαι:ετεειισσιδειιετει·

σιιιιατσιιι ναιοιειιι τ ει·Βο Μ ίιιι8ιιιι: μιτιιισ: μα·

μιτιοιιαιιιισ: ιιοιιε :πᾶσι ισειιτοιιοεοιιιιιισιιιεατ

εειτα: αι: τιετε ιιιιιιιατα: μπει ναιοιι:.

κατω: ιιαιιε τιιιιιεσιιατεσι,ιιεΒαιιιιο ιι:αιοιειιι,

εισιτισε μοι:ατιοιιεσι. ι-°.ιιιιω οσιιιμ ει, 8ιατιασι

ιιαιιιτσαιειι: Μ ιιιιΒιιιι: μιτιιισ: μοροιτιοιιαιιιισ:

ιιοιε εοι;σσ:σιιιεαιε α&σι ιι:ειιτοιιο τιετειιιιιτιατα:

μττε: αιτισαιιι "Με, Με! ταιιτιιιι: μοροιτιοιια·

ιε: , αε ριοιιιτιε Μ Βιιε μια ιιοιι ειιε ασεο:ειιισιιι

ναιοιιε ιιιιιιιιιτσιιι , τω ιιιιιτσιιι , εοιιιιαιι: εκ μισ

Επι: ταιιιιιιι: ριοροιτιοιιαιιιισ:ιιιιιιιιτι:, ιιεστιρια

ιιοια: οσοιι σε οίι:ειιτιο. Ναι:: ματια εοιιισισι:ιεατ

τοτσσι Γσσσι ναιοιεσι αᾶσι ιιιειιτοιιο ταιιτιιιιι Μι·

σα, εισαιιτιο ιιισσι μιιι:ο ριοτισειτ, ιειιεισονειο

τεσιι:οιε , οσο ιιιειι: αόι:ιι:ιισιατ, £ειωιιιιιι εσω

σισιιιεατ ιιιστι ασ8σιειιτσιιι ναιοιι:,τισοιι8ιατια Με

ια σιειιτοιιε ιεειιιιτ αιι ιριο αάσ ιιιειιτοιιο:ιετι ασ·

ειιιειιτσιιι , οσοιι Βιιιτιιι ιιιειιτοιιι: ιεειιιιτ Μ Επεσ

ιι: μιτιιισ: ριοροιτιοιιαιιι:σ: ιιοιαι ειι τατιιιιι μο

ροιτιοσαιε, ιειροιιτιειιη:αιιιι:τ.ι:μοοοιτιοιιαιιιισα

ι·ιοιε , εισιιισιτισιαταθ:ο:; οσσ τιετειι.ιιιιιατσι:ι δε

ηιισαιε: ειΒο ναιοι, τισειιι ματια ιεισιιιιιτ ιιι αᾶσσι

ε: ατ18σ:ειιτο αιιιριο αά:σ ιιιοιαιιτει ιεεεριο,είι·ισ

ιιιιε ιιοιειιιιιιριιειτειιιιιιτσι.Διιτεε. οιιειιιιο:8ιατια

ίσοι:: ναιοιεσι α&σι σιειιτοιιο εοσιιιισιιιεατ ιιι Βε

ιιειε επι-αιι ίοιιιιαιι:: ισιιιια αστα:: ιιοιι ιεμιιτι: τι.

ειιισε, Γετι πιω ταιιτιισι , δ: Μιτιο ιοτσιιιΓσσσινιι

ιοιειιι ισιιιεᾶο εοσισ:σιιιεατ: νι μτετ τιε μετά

ιειμάσαιιισιε . εισαιιι Γ.ιιι€ιιιιεαι: ιιοιι .ιι.ιισοτιε:

πια ασ8ετσι, τοιιε5 ριιιιΜαιιι ιιιΒιιιτατειιι αιιιιιιω

ιιειιι ναιοιειιι , εισαι: ιιιιτιο εοιιιιι:σιιιεασιτ, ιτε

τσι:: Μ Βιιεσιιι μιτιιισ: μομιτιοιιαιιιισε απο·

ιιισιιιεατ. τι: ιιοσσισ ταιιτιιισι Φπω“ΜΜΟ Ν·

ειειιιειιτο αεειριτ. Α Ο

7)ιεει ι. ιιαιιιεειιιιειιι αιισειτειιτια ε: μιτε πι·

τειιεᾶσ:, 8τ Μτειιτιοιιε ει: μιτε νοιιιστατι: , ει·

ιιειαιτισε τειιτιειιτιθ. ατιοιιιεάιιιοσειιατειιι, αεειεθ

ειτ σου: ιιοιιειι:α: Μ ιιάσ μι· Μαι:: τειιιροιι: στι·

ιατιοιιεσι : ειΒο , ίιατιτε ειιτιειιι νιιιοιιε αδισα απ::

ματια , ποσο: αεειει”εετ ναιοι Βιιιτικ ι:ι αᾶσ σ:ιειι·

τοιιο μι· ιοιαιιι τειι:μιιε ιισιιιτιοσειιι. Χάο. ει:

ιιιοτιο,ιισο ειτ ιιιστιιιιιιοιι ιισιατιοιιε αεειειειτιιο·

· ιια ιιοιιειια: Μ αάσ ει: μιτε :μισο 8τ οι:ιεάι, αε

ειειειτ ιιοσσι νιτιοι τι: τιιΒιιιτα: ει: μιτε ιιιιιιεᾶι:ει·

ι 8ο Βειιτ ειτ ιιιστσιιιιοιι ιιιιιατιοιιε ιιοιι αεειεΓειτ εα·

τιειιι ιεμτιια ιιοιιιται,ιετι ιιοσα ε: ιιοσθ :εμει

τατε , ε: τιιστσιιιιοιι εισιατιοιιε απ: . τιιοτιτει ιια·

ί τσιαιεσι ιιιιιαιιιιιιατειιι , ιισαιιιιιιιετσσι ιιιιιιτιισ.ισ

1 ειεατσσι ιιαι:ετ ιιοσαιιιιιτει,8ε εοιιιιαιιτει Μεικιεσι
ι ιιοιιείιατε :άσε μιιεσειαιιιιι:ιιιεοτι; Βεστ ιιιεε ιια·

ι σε ίια:,τισιε ει: σ:αιοιι ιιιιιἰειιιτατε , οιτα ει τιιστσι:

ιιιοιι ιισιατιοιιε, ιεισιιιιιτσι Μ αᾶσσι, ιιοιι ειειειτ

ιιιιι μι μια:: ιιιοροιτιοσαιει,ιιιομιτιοιιαταα και·

ιιοτι,οσο τισιατ: ιια ιιιειιιτα: , οσο ειιιειι: :αει ἐ

ματια ιεισιιιιιτσι , ιιοιι ειει-ειτ μι· μια: ιιιιιιιι·

τα: εεισαιεε; τω ταιιτιιιιι ρτοροιτιοιιαιει.

βια: α. ιιοε Μαιο νιταιιμιιετ ιιιιιιιιτσιιι ασε·

ιιιειιτσιι: ματια , ετιαιιι μιιιιι Μ τεσιμιε ΜΒΜ·

τι τ:

Οδιεόιιο

αφ.

ῖ κ.

(πμ.

τιιιιι:. Χάο. ιιε8. αιιιιιιιρτιιιιι. ιιιιιαιιτιιισ:.ιι.ιιιι· Μέι·

αέι:σσι ι:ιειιτοιισσι ι :ε μοιιιιιε ιιιιιιιιτι: ιιιδιιιτσα;

αιτισε αιιεο :άσε ιιιιιιιιτι: ιιιιιαιιτιι:ισ: τειιιροι·ια,

τιιιοεισιαιετ . ασ8ειετ Βιατιασι μι Μδιιιται μπε.:

τιετειιι:ιιιατα: Μτειιιιοιιι: : ειιιοιι μοιι. ΒιιΒιιιι: Μ·

ιιαιιιιιισι ειειειιιιιιιατα αεειει”εειετ ι:οιιιται εκ μπε

ιιιιειι αΒειιτι:,8τ ιιοτιειιατε οιιιεθ:ι Μ α&τι.οοι εσω

Γετισειιτει ασ8ειετ ματια:: Βιιεσιι: ιιιιιαιιτιιισ: μι·

τιειεισιιιιατσιιι ασει:ιειιτοιιι: δε Με” Βιατιαιιιι·

Βιιιι: ιιιιιαιιιιιισε μι ιιετειιιιΜατσιιι ασεισειιτιισι

μια , ταιε ασεσ:ιειιτσιαι ιεισιιτιειετ Μ Νάσια Βια·

μι: τειιιροιι: ιιιιιαιιιιιισ:.

5ΕΟΤιο :τα

Α:: μετά: απ" Φωτιά: ιιι/ι4/ε απέειιπται·

πιο:: ιιιιιιτιιψιμ·πετεια!ει ι

ι

]Βιιιι: ιεισιιειειεισι ιιετειιιιιιιαισι ιταιοι 8ιατιαΜ

Ι

ι

5 Ψριοοιιο αερα. «τ. αθ:σ: ειιοιιταιιε, δε νιιτι:τσισ

ιιιισιαισι:: , ειιε ι:οστιιΒιιτι σ:ειιτοιιο: Μετε

ιιιειιτι ματια: 8τ Βιοιιε Μ ισιιο:οσοροιιτο νιιειιιιι

ιισειιτσι, αιι οσιιιι:ετ αᾶσε νιιτστιε ιιιισιε, ιιοιι ιο

ισα: ασ8εατ ιιαι:ιτσσι, ιιοσο μοεειιιτ, ιετι ετιαιιι τε·

ιιοτιο:, οσοι Μ εοτιειιι ισιιιεᾶο το μια εοιιισιι·

άσε ιιιρροιιιι. @ο εοιιτιοσειιια ιιοιι Μισο: Με

εστι: ιιαι:ετ :οσο τω. ε.1σι ιιοιιιιετιισ ιειιτισιιτ. αάι·

ιισαετιαιιι ιειιιιιιιιατιει·ιι ιιαιιιτσ: ιιιιιιιο:,Γειι ετιισι

αρτιο εεε, εισι ιτι ιιεεαιιτ: ιιαιιιειε ειιιιαιιιασε 8τ Μ·

τειιιιοιιιισι αάιιισ: εοιιτιοσειισσι ει! α αιιιιιιιοι:

Μισο: ατιΒεασιστιιαι:οιτσι, ιι οσιιισειριι ριοιιιιειιο·

ταμία! ετιαιι·ιιειιεισιι ιι οιιιιιστ ιιοιι μοτισει:στοι.

857.

:ΠΕΙ

·Ριιιιια ιειιτ. ιιεεαι, εισοιιι:εταάσ ΜΜΜ νιιτστια Ε.,,,ι_ Η

ατιεειιοιιιιιει ιιαιιιτσ: Μ Βιιτιιιιαιιιεατοι, τι: τισ·

τιιιιι ιιιιιιιι, θα οσο αθισε ιριε ειιειωι-.Ρωιι. α μει·

ιαιε ιιαιιιτσ: ιιειιιιιιιτι ι οι.ιι σου αοοετοι αάιιισιαι·

τειισειιαι:ιτσι, ιετι ιοιι: μεριιι: ιιιετριοτιιιᾶιει Ρ

Ριορτει ιιοε αιεσιι:. εοιιαιειιτιιι: ιιαιιε μια.»

εειιτ,εισι ιιεε:ιιιτ,ιτιει)ιιαι:ιττ1$ιιιισι0$ιετιιιιιι$$ισ

εοιιισισιιιειι , οι ιοισιιιιιιι εοιιισισιιιεατ ιιοσιιιιι Μ: αο8ειι, αιμα ιεισαιε ειειιειιτ μοροιτιοιχει::

μπάσο: τιιΒιιιτατιι ε: ιιοιιο αεειει::ειιτο αειισιιάου εσισ αετιιιιιιτι: , :τα σο:: τιιίι ιιιτειιιιοιιι:ιια ασ8ειι·

` τσι πω· Μ ·



ε”.

Πισω!. ε.

δ μή

μ...
θεπιβτπ9. π.

·μορι·ήε , ίεεετΞιω Δ&ἰΒΜ εΒΗΜω νΜπτυαι α.

Με.

°'.#"Πε 8.

λάδι

Δ. Μ".

εῦῇ .

3. 8ο”.

ραιιιικώι.

8.οπ:..

Ο

υφ.ω1::.κ ;»24ω.. .Με · ε»

ωεαᾶἱΒιιω Νεα: ίἱ›|`ει·υεεέ8εϋεπε «Μ. 'Νήσοι-- εΠειιτϋω·ίΜε ρεορτἰετειε3ἐὐἰῇυὶ:ίεᾶεδώΡειώ

6οι:εω, ίει·ιιαπω!εΒειιτ 8: ΔΙιετεπ·: @είπα Φουκώ: “Με εθ:,ντ εΠει:εό: , ΜηΗΜ1 Επί ΡΟΜΑ Ε%-0:.

Μ: εστω» νικ1ιιΤιμε πω. ε. ΒΒ!!πεΒ«Μ 8: Γρε€ ροπίοιάείω Βάσει απο ω. 6ΒόΙΒιιε ρι·ό 1·ϊεΕει:56.

που ειυ8ειπιιι· εεἱὶςιιἰ ΕοϋπσεΠαΕ-Μ”εςΙ-ίοΙϋω5β Ρ Έκι" αΙιΙσυΒειθ:π Η:ΐιϊΐεε ϋΪετιιιἱ8 που πετάωεω

Μι»... Εάεί 8: ΓΡεὶιετΒο.πεε1ιᾶ€ΒιΗΔΗεεσω·ΦΙι·- μακ ει:ετϊείξίω εωεπε3.πωω ἰιιΪιιΐ”:ΠὅΪΪἰἔς€ιἱ

πωπω ει1Βεκπ01° απο" νεα”. Μέσω , Μ!Μ» Ιεωρει· εωωεω ΗΗΕ @Μό ξ' :με ...εεεεει.ε Μ

άπο Μα, εμπιιι:ι (Με επαφή' .εω..ω.....ω.... ΒΩει:Ιοεα_αάεώευ!εκύ νωϊιεθω, ΝΗτιίεΐεϋξεω

μοΒ.·ροΠαατΒιεύτσεΜεί·8ε ρεἰ·ἱω μεεεετοεεων έιδΜΒΜτσεσβήοεεεεεέύειίε)τέθεάδεΐέες5Ηέεε! ,Βει·ἱ Ρκορι·ῇεπὰἱΒυε,επϋΒιιετεωεπτπει: ευεειπι1ε τ!εΒειαςΜάίερεσροι·τϋοβεώ 'εεἔἱΩ.ἑΜἱε*ὅΏ]ἐΠτοΒΒ) .ε

εεΙἱευε ωωω.5ιιίυΓε.ομη ω Ρεεε80τε·ποπ Ματ. ε τ. ευ·Εετ ΜΗ:Ρι·ορετ:ΐοϋεω ω” ἐῇαὰΪὶΒ& οδών μ."μμε;

ΙΒΜΕ «Ωω Ε«Μ 8ε[ρεό με: Γε Με ωεειιε Νε .....ιετε.. ”ιβ“ 1·ϋτωΒϋέ. ε."ΐίαιτε ερτω° ψ"Με

Βεμιρενᾶιτιιτεεᾶπἔσίεε. · ε 1 ·, - 1εεωεω Β” ϊ ἔϊαιἰε ·σεωω , 1δε:ἱμ.ἰ 'Μ

. (δοειδτω.1. ιπεςιιε εᾶ:ἰΒιιε εΜΗ.ιι:3 νίΜά1Μ:

αιιεειιωτθάεσ 8ε @Με απο εμἰΜΙἱοςπἱ Μρεεεεχ

ειπε πω» τωιθεω ὶΩενὶπϋτεε απεεεεοΜε εώΒιέε

  

-. . Ψ ›· "Με

Βια» ; Μηιι6·σωμιεε·ψΕσιξεΥδρετικιΠε Με»
κω.ι.ικω·κεεωω. ;.μα Ψίεεώιε'ε ικά _τἔὶὶιεἱ

°Βιιιιιιτ.εϊ5ι*Μξεώ ετηιιωέέ Δεειαεεεεεω ω.

1669.εΙΙεμϊΙβΙεκ αἱ π Πεεο€3$€68.μ.σΡόεεεεωω

εεωω.· ω·ωι ειπἱε "ϊεφωε...ω, νε! ι·ε35%ώ

π: Με ο Ρερρτ.ζετεεεεΧθεοΠεεει·ε. πωπω'ΒεΒἱ:ιιΔΙἱεΒ6π ΒΕΡΒγ6ε;με μι6ετρεοω`Ι›ω «Με

Ι.ιιιω.ίδιετϋώΉτιατυώ . εβ ἑῷε1ιΡ;ἱεὶεἰΡἰδκἔιΪἶ$α:.
'Ί Ι ἴ ' .-··).-Ϊ” ἔι μ?

!   

|ρεεἱεἰἱ ιὶπτΜΜεὑυ8ἱἱἰο εΪἰεἰιἱε;εἰτω Μ Ρειω.πω.

που ίοΙίιω απ. ρσΠἱι·ιτ πω::Μεδε @εἰ , Μ! @ΗΑ

τιιαι εκει.» 6ιιίυίπωω νἰετιιτπω,· που εμπάεω·ετ

Ρεομῆε ΙιεΒὶεἰΒιιε,ειιἰ Μ ρεεεειιοτε που ἴι€πτζρἐε# -

εει!εωεε, Μ! ωτρπωιε ευεΠω ΕΜ , εποε παώ ιιιινἰΙἰκετὶε5ἱἐεω·εοκυωἶ"Ϊ °
ρεεεποπ όεεεεεεω. Τικ:: ...Με Εεε: 8.: ΐρεπι1- ν Πω. ω"Μ!»

ε ε=υ=ϊο65Β5€2 Μ4=ωσέ%5
8ει·ειπιιε Μπι:: εάίβω ε!ΗιτεωύΜετεω , ίεηςεη ἴετυετιιεῇτόΡοειὶο : ετΒο ἱιεεἱἰπει· ΒασεΔ·ιε.6ι.

κα”. ε:: ποπ ίεπεπε ρτοροκτἱοάιεωώ Βτατἱἐ, ά πωπω . ᾶεπειιτἰεω :ταφεί ζω οτα·ΙΜε 'πα ΐ118 `

:εΙἰςιιἰεἱκιίυΙὶε`νέετιιι€Βιιε.8εςιΜητοΒ.ςιΜποέι ετσε:Μετεε. δεσ! ιιεεετεί·' @τα ΜΜΜ _ @Με

ίο!ϋωη:ΐο εσεεεευτιιεεᾶἰϋιιεεΙἱεὲιιω Μ·ιιΜτώ,1 @κι Η:: τηω"ωυε.ιεφ οαΜΜε3 τω.% ζω:

Βι1ω-είΪεπΚε0πἱ0Ωᾶ2 απ» 8‹ει€5 ;ςτω ειἰωι ..... °Ρεσροττᾶσ.:ςιξεωὰὶυ νε! ετηΒοεϊτειε ΔΗ ξεκἱ.
ριψ,εμπειιε Με ειιΒετεκιτιΙεκεΙἰςεεετϋαιτεε,ι'Μω μετα δ: _ εάεθα:, νε[ ΕΔώ 1δ.Β ΜΜΜ ε.:

Δω... ρεεεειωτε. Ψιπ!ε ι·1οΜοΉιώ ω.υαοεμ πε· επευται σὺ εΥ:σΒί!ΜΒἰετήί;ίτεζευάοϋξΜΗθώ

ει·εωειπιιω ρι·ορι·ἰει·εω εάιιϋι13 , Μ! εϋαιΒ*τεΙΚ 'ΒΒΓφιε Με ΙἱωἱτεΙἱοτιε 1·ΙεΗωη· εσεΜΔΠ8θεώ

ευ.επιιιπ νΕπιιιιιω , είπω ιεωεπΈεΙἰςιιο «εφε '

>.^πο

@ωςπ

 

 

κε'

  

  

ε ίεςιιϊιμτήιι) μ5_πωω,εεωχε;Βϊε·· ώ " 5 Με

8εκιευτέΡΐς, 8εποπαιι€ειππι· ϊεἱἱςεε`νἱ9τιιτε$.ςιιἡ Δωεςιω ὅἔΐιδ Βεαπϊ. ῖἱἔ ε

ῷεἱ14ΒἱΕἱΒι8$ἰπΪσΒ8. εφε; ρεό μοι:'εΜΗΜ Με Μπέκ Μαι.

Π ?ΜΚ 8ε'εδώεεετ ε:ϊ Ρ>εὅΡ8ἔΕιο_ _ _

Μάικ, ςυἱρρεηπωἱπτετὰιιω εξΝέι εΒΠοεΒ(Μ5 δε. Ε: ἔΐ 'ἐμὲ Ή' ι ·

βεσρι·τεήΕΙΙ565Ξ·ιιεε(εΊἰῷἔἔἘ'ὸΒΒΔι'·Ξ' .έ

Ηθεεωι·είροιπάεΜετεπάσωτεωε$οτ. $ΤϋΕΤ1ι”ιΞι βη η ,ρ υ = _ δ' Μέ ι

βτσἄΒᾶἱεπε,Ξὶ_ῇειια ΐεφΡΒτ

τεΙΙςυἱίήυενΜιιιἰΒιιεἰοἔιιῦεἴετιιεΒἰτΙπωεεε!ο- ό 3

δεειιικΒ Ιω.Δσω, ειιοΜιεεεάπ νἰετιιτΜο- εδεβᾶ.δ'.βεεβιὶᾶιιωἴὁΪδἔψ ὅΒὸΕἑ 'Η χ Ἡ σ

“ϋι“ω βιο.

ςιιαπιὶο (ΕΜ απο επεσε 5 €εωεώ εει·1.ιω ΔᾶἰΒΕιἔ ἀἱ8ηἱτε:ἱεἰπ ρεεεέτοιε εεεΐ&ύ9ΐόεΐ Δ ξ&'ι€98ε

Μπήκε νἰτωιεε ευ8ειιιιιι· εᾶιϋα5_μοπ μητϋφ εοιπὰξΒοἰτειεω α! ειι8ειιάσω ΜΜΜ» ετιιὶε, Μ

(Με ειιωετετἰεεοπαεκα,ετεο που σεβεται· :ι&Ι- εμιεΙ.Κειἰο ἀΙἴεκἰωἰεπε , απ· θι!εε 82: ίρεε ειιεεειι· Δ. ι· *ΜΕ

ευεει·επιτυι· εᾶἰΒιιε ρι·ορκήε, 8ε οΙἰα;ιιωε.·_;β@ω εᾶἰ, ιιοιι-ηπεω εικιικΙο οοτιίιωτειιω 8τειτὶε ω".

'Παπ (απ. ΜΕ·τωοτ , ςιιοΙὶΒε εΗΪΜἰΉΪ

- Θ! “Μπι ρι·οροι·ιἰοοεω συΒεεωιπ Η
ένα. Με. 4,.πωπ. η. @σε ἴεκιτ.ρεοΒεὸἱΙὶοτ`.·εοω- ζ Δ

ρεεεετοΙ·ε εΗ:Μ , που Ππιτρετ ἴε Μ1ᾶἱυἰ8τετἰ2,

ΕΜ: «Ντεπώ. ευΒεκπιιι· οιιπιεε νἀπιπεε ἱοῆιἴω: Η» είπε που θα: ρε: Η ωει·Ετοτή ὶττετεωεοτὶ Βι·εκπε;

- - 0:ετΒΒιιΕΕτΜεφ Ιϊδ1·ίεΙ::: Με Ϊ'

ετεπΙ:εΒετεεεεεεεεωεπωω·. ε8·εᾶ€ΒεεἱρἴεείιιΡ, ε ωειἱω: εμ:: Βοιιιιω α· Ι!ΐυϊ15]πωτε Ιβ .
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νε! 6ιιἰ ΓοΙι15 ορο, ώιοΓ6εω ΔοτΡω. Ρτἰἰιε ο:οτο.οετ τιιπτοετοε , Μ ο1ιοοε

ναειφκεΙυε Δ»... ὰ ΡτἰοιεἰΡὶο οιό.6τιατη ὸἱοἱἀἱτιοτ, όε68οοιτ.

Β501.»ΕΜε άο!οοο-σο»[[κοοοο: Εα»οοο»οο»ο σο»

οο·οο ΡΜΡ7οου» ο7οο»οο»σο». »απο Ιοο·οοοοίοο!οο»

_ Ρα_οοοοο»οοο. 1 7. 9ο

Α το .ο οι οοο!7οοο»ο απ» μονά ο» ροΠ'οο·οο μομ

Π _ 8οοσοο. 25·4

ο»... προ: στο: »ο»οο»οοοοο ο» ο#ο »οποοΜ, Ο· ο» οβεποοοι,

μ» Μπάσο» οίοβο·οοοο»οοοι»ο οποιο». πω.

ο Ι» αθώα: οο»Ιοοποποο 8.ΐΜ7Πο"Μ» βοοοΙοο0οοοο» μου» ποο· 

“ΜΗ σο!» 3. ο χ 3

ο Απ» άοοποοοοοοοοοπ ροο»?ρο·οοἰοοο .ο αποψε ο»άοβοο»οσ οοέΖοοοἐ:

»ο» οἱ :σφι ο»άοβ7:»Μ Ριπἱοοἑ. 6. 3 )·

α48ο0 £ΓΜΗ47% 7οο·οοοο»οιοοοΜ ο»ο»ο!οοοο· , »ο» Ρουβά, ἐ οποι

 

ὶ

»οΠοοτοοο» 888.!» πο»οοο:,οΠ Βοοοο,ρο.το»οο »ο:ορ/ο.6.80

δο!ο »Δωμεσω” ωοοοοοο που» σοοοιηοΠοοο·ο οο·οεο»οιΙο μο·- = »Ωω απο ο»οοΙοοο». οοοάοοοοίοοπ οοοο!οοοίοο οι» »οί οοοοοοο»ο .7.2

οοοοοοο»,ῇοΙο οπο» οποιοι:: »οο!ίοο.ο. 37 · Μου» ροπή Φ»Μοο7ο.ο Θ· Μ» π/Μ3?οο άοοοοο/οο·οοο». 7.2

.Νοσοβιτοκ »Μο »οοοοοοι Ροδο οί: ιο·οο»:[οο»ο!ο»ά» οοοΠοοοοο ο» . οέδΙοο,σοοοιο» αποτο” Μάο:: οθοοό?οοο» ὰ βοἰο|ΪοοοἔΪοοο». 14.17

Ρώσο: , ποο Ιοο·οοοιοοο/οο»θοοποοο ο» οοοΠοοοο »οίοοπο πιο»

του» :οοΙ7:ο.ι. . 4.1

Ηοπο”. οΙ22οοοοοο» ω»οοοο» @οι 7οο·.οσομο οί: »ο» ο·οο»σάο»

άο σε !2»οβοο»οοι|οο»ο ό· υπο». 2.5. 39

ς#ούυ»βοου» μποοοοο» τοο»ιέ?οο»: , οοο/Ποοοοο» »ο»οβοο»βοο,

οοο»7οοΠοτοο τοοοοροοοοοοοο. 25. 4ο

° 'Ραπ. οπο!. ο» κίάου» 7οο·οοοο ο»βοοηοπ/ο»οΐ, οἰεο» Μονέ. 4.2

Μ......ο·ο..»ο εο»οοοοοοοο»ο σου» ο»οο·οοο 21ά.8 άϋποοοο72. 4.7

Ι» άοΐου» μοι·οοβοίο:οο»οοο· 07ο2ο»οο!»87, »οοο[οτο»οΙοου. 89

Μάιου» |οο!οοοοο μοοσφοοοο» ωΡωοοοο» »ο οο»βοοο»οοοϋβ»

 
Λεω-ο ΜΜ°Μ# θ' Μοσοοοοοο οοοο»οσοαο» οο»οοοοοοο» ω! »ιο

πω». πάρκο». ` 1 8

ΑΜ απ». »το οίοοεί?οοο»οοοοά. Μ.» »εοφ ο»βδΙο οβ. 19 -

Πεο» »Ποσο απο· οο!οχβοέ ο»οοοοοοιοοο.ο , ροο7ἰ οο·οιοο»ο·σ ά: θοοοο

ο» ο»οο!οοο». 67. Νο» »Ποσο ·οο!οο»ο. Ιοίοοοὲ ε|ο:οΙοο4. 14.73

._2οο»»οοοοπ μη98οοοω ο» αδ» »ο» πώ» ο.οο·οο»οοωοοοοοπ

7ΗΙοο»ο.ο ο!οοοοδοο, β» ρο·ο»οοροο. 14. .ο 1 3

Α ο ε» ε οοοοοο·,6· μοβ» »ο»οοοοψιο·οοο οβο·οο!οδο πΙοοοο 5 .99

Α ο ε ιο ε »οοοοο·»Ιο ο» σοφια »απο Ιοοοο/Ιοεοο·ο ροο·[οοοοοοο, -

»ο» :οο·τοφοοοοἔ. α. ο94.

ἐ?οοοοοο [Η σ· οοΠοοοο ο»:Ιοο/οοο» ο» Ρο·.οσφοο άοβοοοοι»άοο Ασ11.ιτ.Αε εοηοοτοοο»ε!οτοο[οο·οοο» 7οοοοί. 2.203. δοούΙοοοο

ἰο8ο »οι ο»ο7οοβοο. 99.

Ι» μπασο »οιοοοοο.οΙο .ἄοἰοβοοο ο»οΙοο/Ξ 7οο·οοοοοοο απο!»ω»

Ιΐοο·ο»οοποο.ο »οἱ «οσο», ά1ΐ»σο» »οοοοπο!εο». 25. 10ο

Εκο· »ο» οοοβο»οο: απο ο» »Μέ οοο»οοί»]ο ά: ἰα»ο οποιο. 103· »!ο»οο· σο»οοφοβε»Μο π!» θεου» Μου» ή!.

εο··»οοοοοοοίο. Δ 2.207

ΑΩΤΙΟ, ΛΟΓΧΗ, ΠάοΗνω.αιω, ΜυΗΕΞκεΝ8
ν ΜΟΒ , ΑΜΚ). ΑΜΙΟΙΤ. ?Με ΠΠοθ:Ιο. ο!ιο.οοτοεξ

1.10

@ο οίυβοοΠοιοοοοοο »Με ε:ο·οο·οοοο·οίο»οιο·οέ ω» Ιοοοοἰοοσοο»οοοο·,»ο» .4ο»οο· @ρωταω 7οο·ορο·οο Ιοτομοο·»οοεο» οι» «ο» πω”. 1.61:

ο»βοοοο»οοοπ Ρεαιοο οοοεο»οοἰο. 2 7. ο “ο . Απο» σο», μου: »ο» 7οο]]οο απο Ιοοοοοοοοάομοποοο!οο. 2.1 64.

.Νοοο μποτ αν «Ποιο», ο!Ιο Ροδο» μεσο»οσ,»ο» οο»οηο.τψοοο 'λαον οποοοβοοοσ ΙοοοβίΙοοο· ώ αδ!» βία, ΙΙ:ἔο »οοῇ`ο υπο!

07οέο»οο!8. χ η

Δυο” οπο.» |ΠοαΜο ο»... Π» »ποοοο·»Ιο ‹ὶ@οο. 3 π. ο8

ΑΒνε111°ΕΝτι.4. ά:[εο?οο 68442!! »πο-βοοοο ο!οο·οοοοο» »»ο»

οοεο]ίοτο σα· »ο» Μονο, !οο»οο»ο, οι:οσάο»ο:Μ»οοοο» Μοτο»

το. σο· οάοοποοοοοοοο ΜΜΜ». η. 79

Μα» οίοβοΐοο σάκο". Μ»ρω οο'ο:οοοοο σο: »ο» ίοο»ο!οπο ρω @Μ»Με οοοα|]οοοο ο» μπα, »καί »ο» ο» σο».

14. 81 ' κΙο»οτ σο»ο»!οβε»οοοι υ» ροκ»! βοοοοομο»οπ6πο.π» Μάο», οοοοοοἰοοπο [Μο οοίοοπο. σ· |ο!π7ΜΜ.

Μϊοοο, Με ·οοοΙοοοοοοιοο.ο. ο.. 123

κ!» οο»οο» απο· σο: »απο @ο Μάοβο·Μ.9 »ο νοβο·οοοοτ ο»

Ρο·ιβ».ο, ω! οδο/ο».ο οΙοοοδοοο». 9.. 1 ο 2. πο. 3. Θ" 124._

8ο οπο» Π» 7οοο!οοοοοοοοοοο Ικα», ως»... άο/οΠοποοο. ω”

όω" θα». »οοοΠ2οο·οοοο :Π, οποιο» οπο» :.·οο·οο·οοοοου». 14.3

ο»

ο»
κΜοοοποοοοοο μπω» σ· οιίοοοοοΙοο ποοοοο·οοοοο· οοοίμαοοοοο». ὶ κίο»οο· οτο»οσοτοσ Ροπή? Μισο: Ιοοο»οθοπο οπου» Παοκ ω

17. ι64. ι66

κ!άοοπο. »οί ο»οο·οο!ο ο·οο7οοούοοο »άπο ε!» μα» ώ· ροήοό?οο οπο·

ο _βη»ίο οοοοίοοοοΐ :ά »ΜΜΜ οδο». ·ιοο!οποοοοίο ο|Ζοοοο. 17.ο72

οίοίοοοπ. »οί υο»ο»Ιο/οοβοοο»: σο? 7».ο:οΐοοοε[ο»οο7οίο»» ώ· π»

ροο7'οοδα »οτοοοοο Μα!οΠο2 »δια ·οοεΙΡεο·οοοοΙο οι»... 17.174,

Α Β ν κ. α· ο ε »ά "οι »οοίίο]ϊάοο»οοοοοοιμο·οοο»οο Ρ7".·ο:7ΜϊπΙοδ

βο]»οο:»οοοοβΙοοοο.ο οκτώ» ; άφο»άο»οσ ὁ ·οοο!οοοοοοοοο η»

του». 28. 1 η. ο η. "ω... ο.» »κοπο Αοο!οοΠ. ο 6ο

Δ 13 ν ο _τ: οι τ ν ε μα» :ποο/τ ω». 7οο·οοοι|οοίοοίοο»οο.ομ- ο 2οοοοί»ο οάοοοο» ο»οο»οο·οοο.ο, φ· οάοοο»ο ο!οοο»οοοοοοοο»οο.

4 15.79 κΙοοοοο· »ὐ#7'π|:οΙ!ἀ οίβο·ο»οο»οο».ροοο8.87οοο»οπο.

ΑΟΤΙΟ , ΑΠΤν8. ΡΊοἰο Μοοωιοο, νο·ι·οοιω.

#80: Π»Μαη»μ» »οοοΜ2ο0οοἴσ.τ27ἰ»/ἔ:ἰ ς#οἔΪοο$. πο». ο 3

Οο»»ο.ο »Πω »οοο»ο»ο ά:|οωϊοΙΜ :Η Ρο·ομα»»οο». ο. >28

..4ό?οοοοοο »ευο]οοοι τοΙοο»οοοοοζο »οΠο·οο |οο»ο ρ70Ρ"ϊ19""Π.60

άδοο»α οίοοοοοοι »οί ω.. »ο»/Μο 7οο·οροοο·»ο.οο».

Π 2Ιάε.τ:Μ ,Ρο»οΕο·οροοο· Ώου» φοβο» οο·οοοοοοο·. (ορο. 84.

Χ.Ποο»οοο»/οοποο»ο »οί απο» Παο: ο#/ῖ»οο Ο ιοί. Θ· (ζι. 86

Ο»ί»οΒ οδοο »οο»οοοοο »άσσο οποο7ο42»ο οο!οοω"Μ79»οο». 2. ο

Ϊ/»οὶο )ιο?οο»»!οοοοο ·οοοβο ·υοοοΙΑ·[οο·»οοο!οοεο·. 2.78

_ Παω.» »ο» άοΠο»!»οοοοο· οι» :κοιταω οέἰοοοοο». 8

»δία ωστοσο :Η οίο»οοοοο»»οοοε.ιοτο»βοο. 6.”

- »ο

/ίο»οοποιο». 148

|άρΜοφο»ο» μ!»@οπο σα· οοοοοοοοο οΙοοοίοοοοοο.ο. 149

6ιοτοοποο »ΙΡ »Μοτο οψη, πω» ·οοοβοοου. 15ο

·»|ο»οτο οποιοοβοο οοοοοτοοἰοἑῖοοοὲ ο7οοοοοοοοοοο· οκο·ο·οοοοοο». 1 Η.

Αο»οο·οο οο»οοο7οοβ.[οο·»οοΙο οίοοσέ?. οοο!7σάοΙοοϊ ·υο»ο. 158

2ο»οοοοοοιοοβ οοοοβ»βο άκου» ·οοΙοο»οοο·οοοο. 3. 6

»ποο ώ· οοὶοοοο» οίοοοοοΐοο»ο οιέ?οοο» ·υο|οο»οοπο.ο. 7.

κίο»οο· οοο»οσοοοι,ς9· οο»οοο7οφ »»ο» Ρ/ἔροοοοπο »ο» ΡοΜο»2. 3
6 4·

7· 7'
κ!ο»οο· Μαη/οσο» »ο» :Η οοδοο |:Μο»ΜΜ. 1 2.4

2ΐ:»οο· Οοο , »ο» ο»ο»ο»ο Ιοοηθοΐοοο ροκ/Ι οο»μο·οο·ο.οθ.οδίοο

·υο»ο.ο!ο. ” 14.207

«οπο» Οοοάοίοοτ @ο ο»οιοτοο»οοο οοΙορτοοοοοοοοοἑ. η. 5 1

Ψοο»Μοο»ο οποία τοοο·οΙοοα 7ο70Ρϊο7: άοίο!οο·ο Πο», πο: »αψο

πο» . €9'βοοεοοο »οοοοοο·_.ο ου»οποο»οοφά. ά ..8εωμή.

!ποποοο!. :Μοτο ο!» 7ονο»οοροοΐ .ύ | οπο» οποιο”. 26.26 ο.

/!»οοοοοοοι ο» Πεο μ» οοφο»ξ/ο»οεο·οοοά οοο.......οο_ 2.52

δο!οοο» »πασοκ οοο»οο· οφ». ο»οοένοο [οοοοοοο!ἔ οποιο». 2.1 ι9

.4»οοο»οοι που» Βοο Ιοοοοοοοοο οίοομοκ. 23.66

7 Νο» μού! ορο» β!» αποψε» το!οο»Μπ 19οοροο οοο»οοοοο,

33-20σ»... οιοἰομοοοοοο Π».

. ΡΜ?

οπο», 7οοέο» έ Πω 7οποπάοο. 6.77. Χιού.» ο·ο»οο»!ο»οοι .



, 2!ρριιιιιιι|οπ/ιιιπο ποπ οπο!! οοππιπβπβιι!ι οιοιιοπι ..ο πι

ΙΝΠΕΧ

Ρο!! ροοιοιππι ποπ μια ι·οοιιι:ιιιι:· . οι οιιι.ι]ϊι οπιιιιιι ΙΜ, 4

οποιοι ·υι|ίι ποπ ιπι:πιιιιι. | 33.23'

24::ιοι ποπ ι/Ϊ οβπιιοίιιοπ :οιέΡιοιιιι. 33. 18ο

Νοπ "ποιο οπο: οπιιιιιιο οι·ςοο Βιιιπι ο/ιοιιοοοβιο/ι'οπ

ιιοιπ [ιΕΡο:ποιιιι·ο!ιο ; πιο οιππι.ι ποιοι· ιοπιιιιι6·ιπιιι

ποιοι·οίοι οποοοβιοΠοπιιοπι. 26. 28;

Νο4πιι ποιπο Ιοιι/πι βπο/οοιιο!ι οιιιιιΙιοιο!ιο:π οποιοι: πο.

“πιο ιιοιοπιιο ιποιοΙι οιποι·ο Βικιπ-βπι:π ποιοι·οΙο:π

ο:ποι·οοι:[οέιοοιπιιιιιο. 26. 286

Νοπ Ροιιιιι Ώιπο μι” “ω” ρι·.ιιιιιιιι:π οι οι!ι2οποιο Ποο

βιο: ο:ππιο ι:ποιοι:ο, πιπρπιιΙ ούθ:οποο/]ιιιιοΙο οιι

Με”. 292

ΡοηιοεΕπ οιιιοΕΠο Βιιι€πιο ποιο. βιο: ο:ππιο π. ο.. Ποιο πο

"ηηρ 1οΜι /Ξποροι· ο!! ιίιφο]θιιο :αποτο ..ο Μπι. 294.

'ΟοΙππιοι ..Μο ιιι:π βΙο ιοπιιιι/πεοποιο!ι πιιιβιιο ο:πο

:οι Βοοπι ιΙοι·ο πρ... οι: :ποιιιιο ποιοι. ιοπιιΕπι. 3ο8

.οί:ποι· Βιιβοοιιιοι. ποπ ροη/ι ροπι.οι|ίοι·ιοοοιιοπο Μπιβ..

ροι·:ιοι.πιπι πιο οοιοπι, ..φωπ.ειι... οιοβ. 29.13 γ

Νι4ιιιι ιι·οοιιι:ο , πρ. οὐιοἑἶιιιιι άιοιπι ο:ποιιζιβιοο:ποι. πιο

ιιοποοπιι:π ο!ιοιιοοβιοι:ποι. ιπι:ιπ|οιπ::ι. 29.19 .

19ιι.ιιι. Με ποπ .......ο.ι , οι: ιππο!πιιιπ6ποποπιιιοιιο:

@οι . ποπ /ίιιιιιοπιι !ιοιιιιοιο:π "πιο... οπο: οποιοι

ιοπιιο. 24

Ι/ο:οππι ό· οπιο: ίπποι πιιιὶιοπιο Ιιι:πιπι 8ιο:ιο ιιι·οοπό?οιι

ποπ πο.. [οιπιο!οπι οοιιιιοπιοπιιο:π , ιιιπι οίιπιπο πο

ιιοποΙι. '

Α οι ι οι οι. ε.. @πιο ο· Ροιιπιιο.ιι.Π οοοιιιιιάο. 2. 7

Απο” οιι Ρι°ιπιιΡιι4Μ ι:π:πιοιοιο:π Φδιιιιιι:ιι ποιοι: οιι

οδιιιο:π ·υιιοΙιιιιιι. Σ. 122

Απο...: Ρ..ιοπι.:οιπ ποπ ιοπ4ιιιπιιιι° Ροπο οπο. 25.134.

.Ρο ι:οοιιοπο οπι:πο 4ιπέβιι67ιι ἄιι8%/Ϊ. . 24°.1;2

Α οι ο ε 1. 1 ε. Ιιοοιιι ιοιποοιιι πο.. π.ιιιι:ο!ιο :.ι...ι.... η

Α οι ο ο 1. η. ώ· βιο ιοπιιιοιιι οΙοδιο. 9 6·

Μπέο!ιοι ·οιοιο: ..ο οιιοοιιι οιππιο οποιοι: ·ι:!ι.1ϊπο:π.23.244

.Νοι οοιιιιι, ΡοιοΠοιο ιοπβοιιοπιι , μι... οιιιο:ο τοπιο

που, οιιο:ιι ιποιιοἰιιοι·. ω”

οποιο ιιιιιι]Έιοιιπιπι οι: ιοχιιιι...π ιπιι.ιι·ιιιιοπη ιοι..πιοπ

ποπ .ο οι [Μο. 29.47

%π οΙιιιο ιπιο!2οί!πι οι! .φοιιιι οιιι::πιποιιιιοπιι οιι/ποπ:

έιΙ:/ιοπιιοιπ ιπιποποο:π. 29.71

Λιπέι!οι·πιπ :πι:ιιιιιπ οποιοι Βιιι:ιοιιιποἰιιιπ. 33.7

Α1·1·ε·ι· 11 πω” οιππιο . οπο οοιιιιιι , ιι:οιιιοι·]ϊποπι οι”.

:ιιιιιπ. η 2.1ο. 12

Α1,1ιε·1·1·1νω ποιπιπιι/οιιοι Βοιιιοἄιηΐπιιο |ιο!οπιιι. 18

2ίπ ο!ιοιιιζι οιιιιιιιιιιοπι οι @πιώ ιπιο!!οΠπο!ιζι οποιο”.

2. 1 13. πι. ο.

.Νοπ μια! οκ. οριιιιιιιι.ι ο!ιιιιιιι ποιοι·ο!ιο ιιι·οο οοοιιιιιοι

πιω βφοι·ποιιι:ο!ι:π ω: :ποιιποβιοο:ποιιιιοΖωιοιιβ πο

ΜΜΜ ιο· :πωπω ποιιι:οΙι. 2. 1 67

.ο!"ιιιιιιο ·οο!οπιοιι.ι οἰιοιιιιι ·οοΙοπιοιιο, ποπ ιιο!ιιο. 2.7

29.11.

ί 

ιο!!ιέ?ιο ::ιοο'ο ιιι·οοοι·ιιοποιο ιιι/ῖ οροοιιιιιι. 5 .44 4

.άριιιιιιιιιβιι/ιι. ροΙιιιιο.πο ο.45.ιιιο οιιιοιι ιιοΙι2”ιοιι. 1 ο. 1 3.?ποιοι οιιοιιιιιιιιι οπο οποιο βιοπιιιι· ιπ οοιοδππι.ποποοιο:

οποσ οδιιι οιιο!ιιοπι ιπ οιι οοιοπιιοι οπιιιιιιιιο.ι. 1ο· ι4

Α1··11ιιτι ο πο... .οι οο!ιποοπι ·οοπιοΙο οπιποβιοπο.23.33

διιιιι ..ο ιἰοἰοποιι:ιι ι:ιοι·ιοίο ιπ[οιι·οπιοπιο. 3ο.32

ΑνεΕιρ 1 ΟΝ 1 ο βιο Μι. /ϊπο ι·ιύιοποίοι πιο”, ποπ οοπιιιι/ῖο

:ιι .ιοί οοιοιΐιιιπ οπο... ι·οιιοπι: ιιοιώιἰοι·ι :πο!ιιιο οποι

ποπι.ι οιι/οπο :ποΙιιιο ιοπιιοι·ποπιι. 23.8ο

29πο:πο ιπιοηο:·οιοιιιιο ο Ποο , οι :οπ|ιοιιοπι ..ο φοιι]ΐιο:π

:ιιιο!ιιιοιπ ποιοι. 23. 9ο. Ραπο ιπιοπ/ϊιιο, ποπ[Παω :ψ

Ιιοποίοι ιποιιἰιποιο ιοπιιο:!ίοπι,|ιο πιο οιιιι·ποπι. 23. 163

Ανεν5τ1Ν75οιοιιο:πρ:οοποποι ποιο]57οι·ιοιπ ποπ ποιο#ι

ιοπιιιπ. ' 6. 9.

Αντι1σκειο ιβο πωπω οιιι:οιιοιιιο . ήψ Ιιοοι·οιπ ιοιι

οι... Μια ιπιιιοιιι οι! οποοο @παπι , ·υο!|οίιιιπ οποοιἰ .

ι.ι:ιι·ιιιιιιπι.

Ανι1εο1.:2 Μοι·ι):ιιι:ι, Ι6ιοιπιι:π, Βοι?οι·ιἱ, μιά! 2.177

Ανιιι1.ινινι οιππο ...πωπω ποιοι·ο οοιπ: μι· οπο...

26 ο. .4ιι.ιι·ιΙιπ:π .φοιιοΙο ...πιο 26. 32 ι

ΚΕΙὶνΜ

Μπινε,Βε11111νοο,οιιιεετνΜ,ΒεΑΤιΤ.

ΒΕΑ°1°€#5 οποιοι Ποπιπ οποιοι οποιο: ο!ιοιιι:π παπι. 1.61

οίπ ό°4ιι0Μ0οἶ0 ι!!οοιβΙοοι Βιιιι πι οποπιιοι οι”. 2. 56

_2ποιποοο Μια .ιιοιπο ·οιοίιοπιιι:ο οιοιιι ιπ Πιο. 2. 1 3 1

Βοοιισι ποπ ποιοι? οοιιο:·ο, πιο ιο]βι:ο ο Μ..." ω". 1 Μ.

29ό?ιι.ι οπο οποία οι:οπιιιιοιοιπ οιοιιιιιοιπι.ι ποπ ο/ἰ ιἰώιπ-·

Πο: ..ο πι... 1 39

'Βοοιι ...οποιο @Μπι ο.ι........, ό· ...οι οιιιιιιιιιι:π. 1 43

@οι ποιο#ἰιιι ιπ |ιοιι·ιο, οποοί ποπ ιπ ·υιο. 14.4.

Νοπ μιά? οποιο ιιι·.ιιιιιι οι ιοΒι ο .Με νήσοι. 14.6

Ροιοι'ι ιιι·.ιιιιιι, πο ο:ποι Βιιι::ι οπιο:ι ιοπιιιιιι|. 1 4.7

Απο; πο οπο” οπιιιιιιο, Ποπιο ιιιο:π ·οιποπο. 1 4.8

Ποο οιιιι:ιι οι·.ιιοιιιπιπβι:ιιο:ιι οιι :πωπω οοιι!ιοπιιο.

Ιπιο ιιοβιο ρι·.ιιοριο ποιοπο:ιο ού οιποποΙο οπο”. 149

.4π ..*ιοπιι ·υι|ιοπο ιιιοιιζβιο ιιο/]ιι οιοιο ο:οιιοιβιβιπ|ιο οπο·

πιιιιοπιιιιι οδιιιι.ι ·οο!ιιπιοιιι ιιι·ιο Ποπ:π. οπο.

Επι· ποπ οοΠῖι ιοβιι·ι ο ·υιβοπο, ...οι ..ο ο:πο:ι. 1 Σο

Έιοιπι οι: οι ·οιποπιο οι: ιπι:ιπβιο οι ι:ιιοοιιοθιΙιο·. 1 Η.

Βιοιισι ώ οι: ιπι:ιπβιο ιιιοιπ ·υοπιο!ιιο: ι:πριοιούιΙιΣι.

Νοπ πι' ιίοιοι:πιποιιιι |ι:πρι: πο Μ, οποιο οι ιιο:|οίιιιιι. 1Εο

Βοοιι ι·οβι:εοπι οπιπιι ιπ ιιιοιο ιιιιιοπιιι. 2.186

.ιοοιιι οπιιπι βιο” ιοπροι·ήιιο[ιιιι. 2.ο π. 176.οιι]ί.ο.

“Βοοιοιιι:π οο!οδιοπιοπιο'ο.τ ·υ[ο/οπβιιπι. 2. 21 8. Μπέκ,

οιιι!ιιι.ι !ιοοιι οο!ιοοιιοπιιι:. 227. Βοοιο:ιι:π βάο.ι οι· ο...

:ιιιιι!ιιι::ι. 2.228

Β Ε Α Τ Ι Τ ν Β Ο. Ιὅιἰο πο.. ΒιιιτΠ1ι:2.

Βοοιιιιιοιππ πο:πιπ οποιοι... .ποιοι ΡοιιΠ. 2. 1 1ο

Βιοιιιιιοο Μπέκι: οοιοδιιιιο ο/ΐ Ποια. 2 . 17

πω ιιο:[οδοιπ οιοιιιιιοιποιπ πο:πιπιΞι ρο:ιιπιι Ρι:[ιδιιο ιιτ

μπι, ποπ ιβοπιιοιιιιι·, οι ιπιοέι·ο!ιιοι·. 2.20

Νοπ :ιοιιιιιιοἰιο ιοπιιιπδιιο οπιπι.ι οιι:π Βου. · 4.9

Βοοιιι._ίοι:ποΙιο ιψπιιοπ/ϊΠιι ίιι]ΐι!ο ποιοι. πιτ. ιπιοΙΙ. Β

Βοοιιιποο ιπιοέ:οιιιι· οι: οιιο:οιιοπο οποιο πιω: ..ι.......,

ώ· οι:ιοΠο ιποιοοιο ι.ιιι:ιπβιο ιοι·:πιποπιι. 7;

Νοπ πρι. @πιά ,οι οιιοιπ ιιι οοιιπιπι οπο” οι. 57

Βοοι. [ο:ιποίι:π οπ ιιπο!ιοοι ο/οΙο Ποο οι·οοιιιιΡ 6 1

Ε;ι:πβι-β::πο..οριο πιο.. ιι·οοιιοι οιιοπι ο ιι·ιοιιιι·ο. 72

Ιιι ι:οοιιιιιιίιπο ποπ ..πω οπιιιιιι:π ιιι/ῖοποπι , οιιοι·ιιπο οπο

πι .φοιοΙοιιιιο, οΙιο:ο οποοιιιο. 2. 1 1ο

Ρο!πιιιοιιπι οπ ιπιιΙΙοοιιι Ρπροι.1. [πω] οιιι:· :Πιοδιο::ι

οοοιι]ϊοοιπ. 1 1 2

Βοοιιιιιοο ρι.ποιο οι οδιπ ιιο!ιιπιοιἰ: ό· ιιιιο!!ιδιιιι β:πιι!

ψιιιιοΙιιο: οοιι|ϊβιι. 2. 1 ι 6. οι· ο...

.4π ιιοιοπιιο βπβιιοοιἱπι ιιφοια οοοιιι. [ο:ιπο!ι.ι. 118

:ίπποι ιοπβιιοιπι πιοπιιοιιιο: οιοιιιιιοιπιπο[ο::πο!ι:π , οβ

βι|ιιπι ο:πιοι:ι.ι.. 1 19

@οὐκ οοιοδιοιιο ιμειοι ..ο «πωπω ο.-οιιιο.ιι.ο.. 12ο

2οοι·ο οπο: πιο ποιο ιιο/βι οιοι οοοιιιοοο ιιο:ιιο!ι.ι. Μο.

Βιοι. ιπέιιιοι·ι ποιιο:ο ...οριο Ρ:ιπιιιιο!ιιι.ι ιιι νι|ῖοπι. ίπ

8οπο:ο ποιοι. Ρ:ιποφο!ίπι π. ο:ποι·ι. 2.1 21

ὅσοι. οκ ρι·ιποιοπι ιπι:ιιιβοιο πω, ...πιο .ιιο:·πο. 13

6οπιι·ο ψπιιοπι ιιοοιιιιιιίιπιο οι, μια” ιίι|ιιιι:οπι. 1 3

Βοοιιιοοιιπιιο::πο!ι ιοπιποοιέιοι·ιο οοιοπιιιιηιιιι.::ιοι·. 1 84.

Βιοιιιιιοίοβιοι:·ποι. ι/ἰ οποιαπο/ΐοπ.ιο!ιο. 2463

π.: !ιοοιιι .βιοοι·ποι. ι:ποΙιιοι οοι οι απ: ποιοι·ο!ιο. 1 63

ΕΠ ιπ !ιο:πιπι οιιοιιιιιιι, ό· Ροιοπιιο οθοάιοπιιοΙιι. 166

Νοπ οΙιοιιιιι ποιιιι°. απο Βοοιιιοοιπι:π βιροι·ποι. :οι :ποιέ

ιιο|ιφοι·ποι.οοιοΠ @ο οπιποιιιιο ποιο:ο!ι. 2.167.

'Βοοιιι. ο/βιι. ιοπιιιοπιπι ιιιβι/ϊ ι.ιι....χ........ οπιπιιι:ιο

·πιιιιιιιι:π . οπο πο. οκιοριο. 2. 17ο. Ιπ Βοοιιζι :ποπιπι

ι...ο..... οι4ιιψιι. ποπ "...ο ιοπιιιι/ιοπιπι οιιοπιο.·ι. 172.

.Νιο ποιοι., 4ιιο ι:οοΙοπι ι...ιιιιι οίκω. 173. Νοιιιιο :ο

οιι:ποι·οιιιιο οι οδιιοπιβάοι :ποπιη ό πω... Φοιοιιοοἄ

οδίιιιπβιππο.ο:ιππι. Νοπι ποοιιιιι οι οι? Θ” 174- σι"#·

οι". ιιιιι!ι.τ οοοιοιπ:π οιο.8....ι.ο θ· ιζιοι·ιιοιιι. 2. 17;

Ωιιοιποοο ιιιοιιι. ιπ ιο:πιπιιπι οι... πιιο[βιι·ιο οιιοοιοι.

2 Ι .76.78 Ι 'Β'οοιιι. ιπ ΡοπιιιοΙοπι ποπ ο:πποι, πιο οιιοοοί φοιι-βι. 6.61

Βοοιιιποίο οιίοοιιοιο /πιποιο ριιέποι ποπ πιο... οιιιπ Ρ€684Μ

πιο:ι. ι.οω...ι.,ρο οιιο:π ιπ:π ·οιπιο!ι ποι:ΗΜΙι. 3 3 . 67

(Μπι: οιοι. ιομ.τ[πψι ιιο:πο ιπ ?πιο ποι:ιιο. 1 .22. ό· 26.27

φοιιι



ΝΤ! -η!.7-Έ;Κ
@ρω (Μαρ, απο Φοίνιξ ε;; αοορών”11° "ὅ "ΪΜὶ`ἔ1Χ¦Ό.' ι! ? Η· πρα!ναρο!α!. > Α*

@η εκατ νικ το ε.ατ 1 τνρ.' νο!κποιαιἰι και 1οεαοεα1Μραιω,
μα.. Ρ..ρεα!οη..μ.νωνκ Μ' =*"Μ"" ' ζ! Π! ΝΣρ)

?νεῶν |δ!αι ν!βοβο σοὲῇαΗοἰονῶὰΜἶΐῶῇΐαῖ› ΗΪ:Η “ΜΒ

ΟΜαα!ιω ω.. απο α!! .ια;...·π 11αρ:νε5ν»ρ›νανασμΜ
Κα!αποκα: ρατο!παπ1Μ!ιο!ο!α!!πω ραεωκνωρ1...Ψ α ΜΔ ἔκ

Φαρ“β“αρειανοι @α αβο1α.οβια ΜΒόδοο!πα1Μ^ 3

απ».ρω"... κά οΜο...ια......· ωιαα.ΜΜ ρτα·Μοιο..έ Ι
. Μαν.Γ.6νο.οω..υ#ο!!ιοα.= =-==1Μ··· ο 1 Μ Μϊ19.”ί

'Σ
@οαποάο Μαι ά!κΙπα νέάαποικηξ *η* ° ὁ! 1

Κω.α.....αι, πω:ρνεοαιρο:οαΜρα221:Αωπιε>Χ-~%τ 1 .

οωαε:Μ Ααοα›ρα..ω.... α..ι!ωωνοΜνωωαα»Με ·
,.. υ < . Ή

θαατέβαοαταο:οά!ππααιο. ·-'ω· 'ΜΧ 23.116

Β ε Α τ ι τ να »πω-σα αριΜροϋ ἱΨΜΣΜ Π·22ή.ΐ.ΐ τ)

δκα!!Μ!αβα!αρα!οοι!!8 ἔκ Ω!!!4Γκρ2181Λ!. ό! Μαννα

_ 6οωα!!. α)!ίαΙρ7!ιϊόα]Ιαιδα138ή!!!ζ!μο!!πα!αζ '

ϊ !!!Μν!!α:μὲ α!.ω·ωια, ηου!ρααΠά, φαά·δΜ1Μξ

6!.!!ται·δα!α μοι!!!Η» α!!

ΕΚΟ: Μ. Ψ.

6. · .ά- .1 °

α!»
6.4.1,

. ι _ . . _ ν

πικυο; που! απών απ!::α81:!α!01Μιπππ[να. '
Ό11Αιιιτω·ι αν ιπ!»ιωπκΐ ; 21!ι!!α νρ%οραΪΑ η. Φ ...ν-

__ .ά·α!!ακΜ α!»Μπε!!!Μα απ. νιται!!!!πι: α» οινοραβ2.νδ

~π<.·Μ1Ξ`ἑ6

-%νοϊαταέΡ !!”Μέ.$ 154$ια!!!!ι .

1 ρ1°!δο_δ1)Ρ8β(»Μα!ρά!δΦ ›!.1-.›......... ......α......

ο ..ερννανο»ρρο.αα.νν ρου.»εω;!...,αρ.ρ›: μη!

.αὐτοὶ »ναψεω,.αε2Μώαν Μ! φρενο.. :9`Ξ 1 ο

α” ·ρνου α!! οο!α!ΐα!!οι σω!αΙι!ι 1)α!!ανέινπο:.π " Έ] 3 1ζ ν;

Ε!! ρύ·αναέρίπω-Ήρίον?: αερο!ο!!Μ*1 :Ξ

Β Ο Ν ν , Β ΟΝ Ι Τ Α δ. Μο· 1610...! ο* ' Τα πιο πό Μ.. αιπταο!σ,ῇα!οιιἰαἰα.παι·α!!α»!!ι!.τ. Λο. 181

ΙΜρ!!α·απ .ένα Μπαρ! ρ›-αρι...ων Ε !υοΘΡοβΜαΦ ωαάο.'1Βρ ο ι11.ιε·1·1 οααψουιπραααοινω, απο αο2ωι2οοα αουοαωπίνω,
”ΒοαπΜ6 @πα αν ωαάιοακωβοηρωα άαρ?ανο?ο. ο 1. 33138)

Βοννη , α!! οο!αδιακήοΜα!α α8Εοο!ιάθρζνο!απασ!!!.. ν

!/ο!αΜΜσ οι α!αιαβιώσια πιά!. οσωωρΜηαειοα_. '4; !

Βορ);"η Γαβ ›·οαιοαια θα! απο» ροοα/! @έσα νοίωιωσ.` ο ς

βοή!π!α πο» ροκ!! α! ΙϋτϋΠαὁῖῖο·ρϋ·ορο›ιὶ`αιρραιΙαι!!

·.81 ··... , ή -ξ ' Ώρας· Μρο!β!υι!α !οκιωεωωτωνρα....]πα.,ρ!.ψοι.ο να!

βαπόρι:

βεβαιο :Μάο έρ/ῖ·ρ#οροτ!!οππαο›$οπτΜό ποοΜ!!.€ οοο|ῖΠὶ: οι καταρα!!οαια απο»! ,'αΙΜο απ!!

αποτο!! α!!!!!Μ βιο!. - °· ο Δ! ·'. Ι ρ

(.`ουβ]!!ο έκ αοπροωποια απο»! καίω!! ωεωωε;

οωαεων ά48Μ7°, .φωνα ἐ[οα·ωοΙΙ. 13. 8. Μερα· > 31 1

Ἡ °` α:: Α: ΜΕ ΜΜΜποιο" Μονο!.Η ° ο3 Π ι 2.6

(!αϊΜάβέ:βια9ύο α!! έ» Μ»! ο0·α!!πααμα.ἔω ορβοβ. ` 14.2

ή!!ω.. ΕΜΗ!!πω!... αἱ' απαήιο .Μα α.ραο»..ν; 15· 24.7

Βου· €!η·αΠαια αα›έιμα!αω ω”. πω! αοοιιπααα!τ. η. ι ι α'

Ε!πή!ιπ παπ'αΒα1οποποο!.κ πααιωι!ω. 28 . . 1 α ρ
Μοται!πίπ.τ!!Μ /ίαραακα!εων!ω οκοιι!υποάκω. Π 28.163

` ·[κ@ο[νπἰα!απ1αἐ άα!ααιωι !ο!ρ αοαοικω. ` 33. 16!!1:.` 6

κ 12ξ9 _Ροοκιβατ ω»... Ραπ: !αιαπωωιι! Μπα, προ!!! 11π!ονα-!37ρο-α

.τωεω. έκβανάαταρκ1:Ι4Μ. · ·· 33:··167

οσων που νοαάκω· ω” πιοαοΜαα , !αοωαοαα οὐ!αδ!!!οακ Ϊ 011111"ω 111 ευρω.: αα›ιακιιαα·|ία! ρααα·αριο|Ε·ή·α νωω°.Ξ19.

1 3. η. Ναα-Μπιία ὐοαιΙ!ᾶσ`·%ἄ1αισω·ακιατκοτκω έα"

εσιακαοοικιαπυκ.· . ' Ι· `· · `· 13.1ὲ

@Μάο οπο» οα!ιο !οα!πων , βαρροπΕΜ· Μαιου! αι!!.μού: ο!» !

π άα&'Μυπ ωα!!!!αιω!:αθανα."· ·· 13.16

0οὶαἄκαυ /ἱαυρ!!αΙοαυ··ὐοπκπο !πα!οιο!!! κα12ο!!οποαο οπο”

;. "Εισαι αιτοκωΙ"ΜΜαοαπω !οοαιαβαιοπαω. Χ 13.17

ΒοπΜπια αποπυ!ο: Πέ!!!ο1 αιαιιιαα»!απατέα·ο,ποπ να1°ο/ραα·αβέο

.ε α!! 11421414 Μοάοπο!ο:. Νερα !ακαααα·οο Ι)αό , α.: τερμα
° |ραα!|ῖα.ι ι!!ωσ. 14..3.Νεφαα οϋΠιόπαπ τα!οπὶΞ·. ρ' ι

2ΙΒΜσ' ....α.ο.φωνο»ο.. βι-βαιο ,ο ο. απο!!! πάτος!!!

Ρ ε» ν!!!ποκωβοαΜ. Σ! ·· η ' ° 14:41

Βοπέωα ορα!αιω!ιοο!!: Φ' έοΜο/ααο ό· ένβραιτοο!!!: ή: απ
›εωαΡωαν οέ!κα. ` οι " μ 14156

Η πο!!ο_οί!ια αι!!αοαΜα ρο!απτέ.α , α!!!!!πό?.αλ νο!ασπαάια , α!!

ο!!οιω !υοπωια ....ων. ο” ψαράκι κά!!! €υκ.ι›·!οιοβ!%

]λωπο!ιαα›· βραπιπ οο:! ρο[|ἰα. 14ἔβε

Βοακοπ Μ!" Ιρααῇῖωα »ιδίων νοΙιαπω!: . φάω ναναι!

ασέ!εωι Επια!!αί!κα. ”* ' ° 1 4..8δ

Βοο!ωσ πο” μα!! αοκ/ἑ›·›·! αιδϊκι βιωικο ο! α!ταπω/!οπή:

._ οι! ι ΜρΜοο!ποβπο!87. 14. 1 :ο

ΒοοΕΜα οι «θα, οι!Μ α!! νέπια:ια ,Ισα οπἰΙπα αν!οραΜπταφμ!Μ

. Μαη!! ό· βα2:[.«ΠΙοκέ: έκ οτα!!πα αν! παποκαπ:αακ. 122

ά!;ήπω! !1οαΜΜ ΜοΜ!α φίαάροιαδ νέπονισ πα1αΔωρια8/ο!ο

‹ “Μαρκ/ιο !)α!!ακαΜ!ι. Φ 26. 1ο8.13;.138

Παοκ!! Μα!!! άοπ0 σον/ανια. ανοικτα πω”.βωμό· 91086·

1ίοοο8ι·κα αορέωτιο απ! οριο: Μπακ αποΜ!α. 138.148

Βμη·νΜ σκοποοι!ο ν!α!αδαικτ ο!! ορα"!:ιαβώΡ 2.160Ι» οται!α οκο!α ταραποικτ να!καιΜΜσω. 3.9 (πρ.

Μω” :να απα!!απο/!2 !ι!πτωια ναΠερέα»ι. 6.61

8ηα”ρτ“ατ ηρρα!ημη , μηθυκοαα›· ω οο!αδΙσωι, απάνω

"μπανιο ω...» , οπο απου: ακαακυ·ένα:ρο!ακ1!ι ιρρ!!

:ανασα σέ ορια. -- 1 11.14.

ι:Ανε.1. οΗ.1ιιιτΑε. οΗιιιετγε.Σ

Παοκ ανήκω”, αιωνια: ΜΜΜ απίο!απτέαιω “Με 2.291

'Ρ!κα!!ιο1 "αν"... ααίρα!!κ αωβ. α]]αο?κ: νυπίαΡ Ϊ. 121

Ε.: ασια/αἱ ΜΜΒαακαα αε2.οα , α!αοαπωηαιιαι .Μάο ρτο!πα ρο
αα/!: απ· Ιοο!!/]ιατακια ρο1βινα, πο» ροτα/!. . η 6 3;

Ιω σκιφ: @Μαρια απ· πο» ένα ΜΜΜασρ7!ο1°!!π.9. η. 248

81&0ϊάΗΜΙΙ0 Μι4β 2. απ! ρπαρουι ρενω." ρω· ωοποπαπι

:οπαο»πωοααω. ό. Μ.. @Φαραώ άκουαΌσο Ισπανια:

α» αμα.. απο» απιβι 2. νο!κ›πω πω! ροκ/ί β α!ατα:νω

ΡΜ” αθήνα ο οπα!αιατυπωιι!οπα Μωβ ρέουν. δ. η

α ι!α! πο.ξ]τοαηΠατέαικ δ αυ!οο!ο οοπιααπαι. α. `ασ;Ι2.2

(μ 011109 8ΤΑΝΤΙ`£!” - ν

@εννοώ α!7οπω!ΐοπ:έω ὶοοαπαὶσι`ισ ραϊ :Μιζάνο Ζωα; ά
"πω, Μπραν ωραίου! ο!παι!!!. Η . χ!! Δ” Η.. 13·ῇ

δέποα»Ποοπομα·Μ.ρωω @τα οοπΕαιοανο ·ϋ!!ρω!!!!&ω

οδκ2, παοκ!! .σραα·Ιανο οι! ο!α!αί!ο α!ποατ[υπ. ο - 14.1

Να!!.σ ιρακαοαιΠΙππατα ποιαιω/ραα!αρ› οκο!ιοΜ , ρατίαατ!ε
Μακροκ!! ρ›·ποιωι, ῇ αρ.....Μ.”....ια σωμα!. ”. Δ Π 1;;

δαπ·αση/!. να:: καποιου» ω!”ω #αα!αα!οοο!βα!!.1 @Μή

ο ωποπ/αει!» Μ02"ΜΜ αι!καυκβακω!πήιδώ" χ Δ. 158'

δο!ο με Με!!! ρυ·Ιανουο απο» Μου·ρριιέ!αϊ,αξοκρα έκ πια

Μακαρι ο!παέ!!,αΙέκα ψαπ!αι!ξ πω!! πέοΜο. 1 64.

δ! να απ·ακωΠοκη: ό· ο!παο?ο Με!! “ω” ω» 4!!€

μου» ωοπε!ιαπιαω , Με μια! ανάναπέζ έν·

ο ιαωαιωπ καα!α!απω!π αοϋιαὲοἶο.” - Β. ' 14. Μέ

δύαπανΠακι!ι αν· ο!παΠιωι που! ά!!ο!έα·αΠα ν.3)ε:31 ωρών.

° αα]θ`οαπαΪ“ απο!!οάοω ρααοο!!.τ , νωπά!! αα!Λ!!!!!!;ρα!ανκήο

οοαι|Εαακυκίασ έ” ασδ!ια αοαιακιο. Ώ” κ? ο 4. `18 2

. . .° π. . 411: ω.ά αιτοκιααΠοκη: που έρααψαπαιΜο ραέαιων: Φ . Μ 18. 2

Πο: έρβ "Η απο ο!αιαδο οοπο α:οπΜπέ!απΥ ΜΙΒ έΐ1ο!σαν/!.1

· :απο «Μάλανα αποται!πατ ααπ|απο·ΜΜΜ ' Α17;

Οπκωβικαπ »πιο οαιια!!ιοτ .Φααιρία!Μν οφ;;; οξα!1.1 ` 1 9`

δο!αἰ ποιά οάπκωΠ. ισοαο!απια,ρο!α!! "1.ωιπδ.ξ';*οσδ!κο,α.τ

ο!α!αέΐο έκα!ιβααπια ω... α!..ωορα. ωαι!αα: ἐ να ρο!α!ΐ

ιαααο!απ!αρ!αι βουιαβαακα ού!α!!!ιω/!αϊι θοπή1." ; ί 14.126

(Πάαπω/!ικοάο πᾶν: !οπω.ιπέβακι|αρ:ανι. 90°.`έ·ίαοο.

@ποιού-λ κονέ!. αδ!!!α !οο!απα1π!.1 οοαιοακιακία·αιπήορ!!αααρακ

να! απο!. ο!έκαψυπ κά: οι: οι!! α.ν·-ούιαιΞϊο. 1ϊο!!ο” .
ΟέτοκωΠακιω·κω α/! α!ορ!α::έαον:. -- ψ ! ι(ΜααιωΠαιπιΜ ρο[απο !Μα!7'47α ο!υ!α!!πω Μάο, να!!1ιπ¦ῖ

τα Μ οποιίωσακ, να! οδια!!ισ23 ρα!καιρο!α. Ωεοι!7α.!ρα!!υο

ω". οδο: α/! αποκωΠοομο, παρών: α!ααυ·ω: μια!! .ρε

` 4.. ιο8ο!πα!!κω. 1

Ου·απω!!οπαι·.σ !οοπαΠαπα: έπταέπιπι Μπα/Μια»! ΜΗ!!! , ν!

αοπο!άκιοκα: οαοιάαπω!α:. - πο.. 1 1 1

δυακω/!ικαιω που ρο[ωπ !οοπέωααω να! Μπ!!1!4Μ .ΜΜΕ

βαπΜπο σοκραττα, πάρτιαοέκοβακιαπ. Ίο.. 1 να!

.Η επακω!!. απαι!πϋπω αοπ:Μ!οαπο!αιωβώΐα!! νο!ια1ἰοοτακπο

έπιατρ1αο. 1 16. 14!! !κωιαιααοι αοποπα!αακ ταοοΕΜαατ νά

!ιααιω·ιωκ ο!!ταδσωο. > " 13;

Βοπ1Μ.0 α: οι7σκω/!. @Μαι α!! αοπ/!:Μ!ίοΜΜ ενε!...εεω..
Μ» Μπακ, να! Μπα αιΠισ Μουσακά. Ἡ " τ. 14. 13 έ

Πιο !1οπιιο: αο......π. 4! "ο αραιτο!αι!!.τ αν Βοα`αιΠια.* 1 Μ.

@εννοώ αιιαβρηπΜ οαοαβωο οέαπ1:,#σκπέα οα!!:κα ω.- Έαπέω: α· ο!τοκυο/!.ή οασιάαπ.τ Μια: ὐκαοκίἱϋοαϊᾶρὐρῇαΖ

τ·α!ρα!!ια _



ΨΝῶΒ& ΒἘΒΉΜ

- ..σι ι2ιιπέιιι ιπ#›ιοιι ό· ιπάιιιιάιιο ·υιιέιδ βιιιμι. Μ.. ι 3; 638879 #Μ|ι.°ΐΜιιω Ρ,°φτωικ ΜΘέι1ΜΜπρωι"Η

τ· πι. ._ ιιιιιικιω. . 2299- 9841. 3 ιιι«Μι1Μ . .π · . . . . . 13.2
ς1ΑΒἴ1ἐἔ#Βἔ ΒΜ' Δ ε ο ο Νη: έ;» 3 1293 τιιιι|'ι·ιοπιι.ι Στς·.:πι2,;9”ζώιιιιιτ πει·|έ .ι.ι.ι ΜΜΜ::

ΜέβΒίβ €°.83,,, ω.....ι.ιιιι. __ _ _ _δ ι Π Με 3.91 . 3ιοπ-βτιππτο.ποπι.οιητπιιΔριπ.ιιμφ._ ...Μ . 13.326..

%ηιιιι αι8ι ιδ.ι.ι....ι. ιιι... ιιδιπι ιπιιιιιιπιπω. 3. 4.4. @ο ι έ 3 μ εοπβιςΜ;Μ!"'99€6 Μ .8%01°ΜΜ Φιιιιισι8ιιι , Μυβ£

Λέικ: ;ιιοιιιπιιιιι πιο7ι.Βιιι ,3 ιιΜβαιο οορῇζὶ.

επιι..ιοιιιιιιιι πι· ιιιιιιιιιιιυπ

. β"ΜΜ@εισαι Μπι ·υο!ιιπιπ:. 5) - Σ · Ε

ΡΜ: ο ιιιοπιιι.ε.- Με ·ι·αι··π. ι· Με· Π· Μ.

πι... ί=ἐιὲ-ὲ. ιιιιΙϊΣιζω2·ιιι€=2οιιι=κεΒιιφ.#98

Ροιο ἐξ.. ιιι..πιο. ιπιπιτπιι.ιοικιιτπ.ιτιιιοι ..ο ιπιιι.13.1.3 3

.ιιι .ι....·ι.....ιιιιω ιυπἔ." Φ!°!! _"ἔ.ιια ό) 2·ό'4°

€σει183ιιιιιι6··ιι ιι ωι··· .ιιιοπιιιΜ

4426ιζιιι .ι ιι ῇιοοιοιιπΡτιβιι. πιο! ι.ισθιιιιζι..Λ . - 2.96

6.3....ι. Με”π98ιτιιιστ πιὶ τ.πισπΜοιιο(ιιππιτπ. . 3.' 2

επεπιξιοπωσιω. ι3βπτωιιετ οι τοοιιιιοπιιιιιΙΙιιιι. - . 3.9

@ο πιο ι:ΠιιτΜιιιω1°ιιςιιιιπιιι , Μι.ιι...ι ομτοιιοιιιιιπ·υο

€:π';."μ. μι., Ειπα οιιιοξιιιτπ/οϋ ο·οΖπις. σ”τα

]03πβη: ποπ ιιοιι-β ·ιιο!ιιπιικ ιιιστοτι οι! ιί;ΜΧΕΝ.Πιιέπι

έϊ'ιι..πιοιι ·.

.·3· κ)!

`πιπιπιιιι.ι ποπ ιιιιιπέιι ποπεΠιιιοιπ ·υιτιιιιιι. _ _ 3. 38

?ι ιιοιππιπέομτιιιιτ πιο πιι.οιιιι οο!πιιιο πιο 4ιιοάιιθμιιιιάιη

τιιφιβΒΐοιι:πτει[ιιτιπ ι·οεπιιιιι οιιιιέιιιιὲ ιπιζιβτήαἱ τιμ

Μι." πιι“ιτ.ιτιπ: 6· οοπιτπάιιΠ. «πρεπει... τπιιοιιι. 6.38

6'ο(επιιιο οδιοέΐιιιἑ ιπάι1βτοπ.τ κά τιιιοπσ.ι οίιιτ.ιτιοι.πΙ αιι

ιτιιο!ιδιοτιπ.ι πι ικα#ιιτιι8 οτί ιιιιιτιιιιΞ ..........ι......_ 6 . 58

Ωςτω1·1..αοε1:11 Αῇιπρἰιιιιἰε πω, σΙισιικΚ::ηιτριιιη το!

-·· 9.ι33°"3°ιρρφω Ρτοπιιτρ .ιιιι..οιιιι. 8. 1 . πιο 3ι|ςτ10.9%αι

. ""Φ,,Μ Μ, μι...: !βαιιιοπιιοπιιπ. 3 Π · 8. 3

οοΝΩνΡ150εΝ11ο.. ΟΟΝοΐζΚδνδ 86ο.

@τη Βιιιιπ ιυπιιτειιιποτε οοπτιιιιιβεπιι2. Γ· . 1. 1ο

υ.2.ει.ιιιιιιιι ιτοπ:ιιιιιβοπιιι ιπ ιιιιιτιιι οιιιοδιιιιο Ιιτοικιιιοιιπι

ποπΠιιισιιιιτ οι: Πεο ά· ιιψοπο. 24ιιιοτι: τοπιιφ9ξ οὐκ

_ .ει...πι..π.ι. ιπ8,°ιάιιιιτ ·οψο 6784124. 2. 158. 2. 3 1 1

ΟιιιιΕΖιιιιι οιι|οδΜιοπιιοοπειιΒιβοπιιιι ιπ ιιιιιτιιι ΜιιέΒ'Ρϊίπ

_ πρι. ἐίι_Ποιιι·, ιιπιπιι.ι Ρτιποιριιίο ·υψ.ο. 2. 139

€........ιρ.πιι.ι πιιιἰο υποάοοιιι/πι ιπισοίιιπιπτιπιοι. 3.140

..,......ρ...%..πέιι 1ιο(πιιιιιτιιιιπ. ιπιππιι ΜΜΜ. 1.3.4,

δπππιφιβ. 8τιιιι.ιεξάΦιιιπιπ ιπ |ιιοιιιιιιποιο 6. 24.. ποπ[ο

ωω.ιιιιτ π... οιιιιι βιροτιιπι. πι: επι Ρ::ΜΜιιι. 6. ..μ

άτποτ :οποιιιιιῇ.·. π.....ιιι.......τι πι: ιιιιιοτσ ιιιιοιοιιιιι.. 7. 3

@περι 2,298: οοποιιιιψιπιιο.οιιιά ιιιιιιιιιιο. 3 ιύιιί.

φρικιφψ,”Μ ψ πιοεπιππι. 5. 3' 1. 59. ·υιιἰπιιι ι.·οπιιφι|2·.

π..ω.ιιιπ οπιποιι... ` . . 23. 121

ζ: ω; απο, νπρι” β οιιιι[ι ρτιιπιι ο]]ιττει υοίππιιιιι Μάι

μπάσκετ ποιγ.π., ··τιοΙιιπιπρ πο:ψτιοπέιτει. 6. 79

ό] οπιιιιι £οιι:ιιτ|ιι; ·υο!ιιπιιιιι :τοπιο σὲ :πιο/ιι ιιτιπικ πορτο

ιιιτ._ιιξ ·ιιιοΙοπιιιιπ ιι|οτοι. 3. 1 1 2

2.3...ι....1. ...πρ 1. οοπικτβι οτι.ιιιιτ.υπ ιιιιιτιπιιια. 21.68

[πιιτοοπειιτπιιπ Πιι ό· οτιιιιιιτ.ι τηιοτιιιιτΙιτιοτιια (9 πο·

βιτιοτιιιισ πιιιιιιιι Μιιοπι.τ. 21. 71

Πισω πι. οοιιιιιτ/ισ 2επιτ.ιιι μωβ παιιιτικ ιιιτιο.ηβοι πι

πιιοπίοριι: ·πιτιιιιιι ιιιοτιιιιι. 26. 1 ο8. 1 Π. 138

Οοι115ο 11 Α τι ο .3%πβρει.ι ..ο ιιοπιιπο, 3ιιοιποάο άψτιπ

..ο σο, μοβ: ὁ Πιο. 32. 87

α: οι.1οιινικ το2ιιιιιιο ...πει ποιοδι'. 26. 1 38. .ε ιιι.ιΐο. 14.8.

Ο οι1ι και ετ ιο :ιιοιι Πιο πιιιιιιι πω. οΜπι ι:οπβτιιιιτι ά
Π στοοιιιτιι τιιιιοπαΙι. 23. 68. ιπιιιιιιιι πιω επ ιιι ιιτιιιιιιοπο

τοιιιέ?ιοπι.ι ειιιπ Πιο οι: . /ὶπε.ιιι ρτιιιιιιιιιο @χω 23.6

Ρτιιιιιιιο οιιιιΠιιι.ε τοπιιιπε?ιοπιι πιο» Πω ·ιι|ιιτπο3ῖπο Μάιο

πω” ιπ πω... ιπμια” ιπστιιι!ι. 23 . 72

Πιιιιιιιιτι οοπρτιιιιπάι πιιπο εοπιισπιδιιοπιιπ ποπ :β ιο!επι οιιιιι

άούιτο ποπ οριακά ιπιιιιι. 8 1 . ιιι ά ι3ιωπιοιίο Ρτιιι.πιο

ιιιιιιιι τοπιιιπδιιοπι.ι άιΠιπέιιιιιιιτ .ι σοπιοιπιιι Πει. 23. 8

οοΝεοιεΝτιΑ. ()ΟΝ$ΕΝδνδ.ΟΟΝδΙΙ.ΙνΜ.

@ιά/ιοοπβιοπιιπ. 15.1 6.ποπ ιιπροτιπι ιιο!ιιιιιιπ. 15. 18

(.”οπβιοπι. εττοποιιιπ ιεποπιιιτβι3ιιι Ρτοροπεπιεπι οιιισδϋσπι

Ρτιιιιιιιπβιο τιιιιοπι !ιοπι τα· 2110748182 ιιιιιιπι·ιιιι|ι. 19

Ιιιιιιοιιιπι οττοπιιιτπ άετιιιιιιιιτ ιι Πιο ιιιιιιιιιιιἑ. 2ο

επ· σοπ/διεπιιιι ιττοπιιι μποτικοπιτιι :ι.νατιισιιζι υιτιιιισιιι

Φ ιτοιμ|Βιιιι€. η, 23

Ν:9ιιι: Πιιιι ιίαι>σιψι το, πι: Με οδιτισ οοπ/ξιοπ.πέιιιπιισ.23

ι

ι

ι

. ."/;ΜΡ“άηκο &ΐ«ΘΗΘω6 Ε""ΡΙΜΒ. 13.28

Ϊξι_ 98.92 #ι486€Μ%ωπβιιιι.ομε«τι. ιιώιιι82ικέιο.

Ή

.,ιιιιιιιιοιι6ϊκορσωπ.,τιιιωοτι.. ... π. . 13.31.

ι ι;τιιπειι ιπιστ οττιπππι :οι απ”. ευ.ιμιβι|.ι ιιιιιι"._. 3 3

ιι[έιυπ2ια ήιιιιι.19ισ.ι“ιτ. . . . . ..ι - π. . . ι3.3.9

. 4·"ΉΜΜΒΐΘἔΪἱ€ἔΜΒΘΘ##Μ-ἰιιιαΑοριστι. 1 3.37. .

Μει·ΜειωΜΜπιιάΜ2Μ4Μμτπιπ 13.38- -

πιο Όποια". _. .. χ Μ. _. ·

ί; 92321:ε" ὐιππἀιιῇι ς8'!υτιι4.ι πιοι-ιττιιιιι σοπιτιιδιισ.

.....ι.ρ......ιπ . - _ Ι Μ ι 3.131

ΕΕ ρθω ·ιιιιιιιοκιωοπρφιιιιι ..οι.......ιιι. 1 0.4

Ποιι[απβ8 ιιι ρ€ο:#&8Μι## Μ ΜΒΜι€ΜΜαϊι. η.η?

Ποκβπ[4.9 Μ! άιιμο.ιι.οκρτώπι ό· ιιιι«ηετοιοιιιιιιο. 19.18 1

βρ11ε11.ι και ιμιάβι. 10.1.. Νοπ :β ιιιππο[οτιπιιιιιοτ.βά

: Βιιιι“πιά; πισιί3.ι. ι· . π. 10.2

ΕΩπιπιιιπι ιιι μ. «πιο κά” ιοιιιΜιβιιι. . 16.3

6”απ-βπ ' ω” σιιπβ9ιιιιιιτ οοπβπήιι·υσιππιιιι8. 10.4.

εοπιτρ ι·ιιππΙιιιιιιι η;"ιιοιι :Ηιιιι·οιιΜΜ. . · 23.38

Όοιιιιιιτοπιτπ :σπβιιιιτι πιιιιιιιπ _ Π - ι 323,39

ῖ0φΝ1εΜΡϊ1νε. ΟΟΝΤΚΑ(.Τν8. π

ι>;........ "ΜΙΒΜΔ ιιι σοπιιιπριιιιπ ρτιι·ιμοπιιι #ιο:Μο·ιοπιαπ

. οι: ιἰιιιοηθοπ !ιιτι3, μα!Με:ρτ.ιοιιιισπ.σ. ιιι Ιιτιι:ιρισπ.ιι

ή οιιφΙιοιιπ ικά ιοιιπιιπιιιιι ιοι.ιιιιιιιιπ Απιστια. 18. 2ο

(.'οπωπιμιιι Πτι βΙιοπο ·ιιιτιιιιιιι.ι τιμτιιιιτ ιιι οιιιπιμωιιο

_ - πιοτι.σΙι. ποπ ιπ ·υ:πιπ!2. Α π Δ 23.47

!ιι παρ ο·οπ3ιβιαι οοπισιοιμιι.ι ΙΜ ·υ!ιιιπιβπιι·. Π 23. 4,9

Πιάοτιπιια π. πι. οι: οοπιοιοιριιι Πει, α· μιιιιριιοπατ.αιισ,

_ ή .ιι...ιρ ..ο σο, μ; σκ οιιισδιο ώ·ιςιη·ινιόδ. 23. Η.

26η. πιιοπιοιίο Ιιτιπιιιιο οοπιιιιιοϊιοιιιι :απο Πιο οιιιι....3ε...

Σ' ιιιβιπροιιιτ .ι τοπιιιοι,ιικ Πει. ΗΜΝέΜΜιο .χι...ιι;ι..

9. τω· τοπιιιιοριιι.ι Όοι, οι @Μπι@ο Μπιβ. 23 . 87

Ρ”οπίπια, απ· τοπιιιοιΡιιι ι.8πω.ιιιι,ρι πιοτι.ιΙτ. 23.239

Οο11·11ω ε1νε ειναι πισω οιΜιτ.ιιι οιι.ιπιιο ιωιιιιι.3_ι 38

σ...π.ΐ. !ιιιιπάιιιμ φτ/ιΕ.ι|ιοπιιιιιι ε.ττΙ"μμ .Μπω." Μ...
Π :τη ιιοιι, ιπ..ι.ρ..... πρ. 3. Η· 1

·ΕΙΟΝΤι111ιο.ΟΚΕΑΤνΚΑ. ϊ

()οκ1·11·1·ιο μτβέιιι ;!ιοι ποοιιιι ΡοιΜΜη ρμπτη!εβρκ 136'.

ιιοιι πιι.τι|ιιι Πει, πό ποιοιιπε !.ιιι|ο. 26.290

_2ιιισιοπιτιιιβιιιιιι, ιί.ιιιιτ πούι38τιιιιιι ο.ιιιι....ι... 29. 23-2

Ρτοματοοπιτιιιοπιιιι Ιιτ.ιιιιβιπ βιιιτππι Ποια ιιοιι σπ.ιιι·ιμι

ιπ[ιιβοπιιιι ετιιιιι. . _ Π 29.234

Νιςιιι μη? σπιτι ιιπιιι·ιμτο. 33,7 ι , 215

Ποπιτιιιο ποπ ει? ποίοπιιο ιὶιιιιπιι. 3 3. 131

Νοπ /ΐιιπισ οποια» :ετσι , ατιιιιιιϋπο ιπριιι6ιιι ιιιιιιτπ

πιιτιιιοπο πιο! οοιιιτιιιοπε.

4
ι
ι

34·η
Πο κ 2 σκι ε μτ3%Ιιο οιιοπιοιΙο ικτιιππιι ιιιί ικ.ιιιι. 2.2ο

Οοτιιιοτι.ιΖΙοτιο/ί ιιοιι: 98431407. 2. 388

ΟοτΡοτιιπι μπειτιιιιοῇιροτῇιὐ!ιιιιοπἔΙοοιιΙιι ι-.ιιιιιιιι.2.ι. οο

Ριπι.ιρ!ιιιπιιι ποιά οτιίιπιιτι ιιοί οτιιιιιιτισιιι.ιιη'ϊπδ Ωω. 1 .9

Ετιπιιιτιιτιιιιιοιππιππιβπιι ·υιιιπιιι: .κι Ποιοι. 2. 7

@ι_οιποιιο στοιιιιιτιι ιιιππιβΠοπι οοπιιιιιοπο Πει , μι· Ηπα”

ιιετιι πι: ιιιβ Ριιτιισιμιιιιπ. 2. 1 22

κ” σκεφτώ οπιπει στι.ιιιιτ.ι σο!ποβιαΜτ ιιι ο·ο!ιοιιιοπε

οιιτιιιιιιοτιιιπ ιἰιιιιποτιιπι. 2. 13 1. Διὶ σιιιι!ιτ. η;

.5'ιιιι μι: τιιιιοπο Ποια Γι: ιιτιποιιιιιιιιι στοιιιιιτιστιιιιι ,[ιι!ι ?ιιι

·οΙιιιππιππι:. 2. 13 1.863.

Ιιιιμι...ι ιιομιιιιιι π.ιιιιτιιιιι κά οι.ιι.βιμτπιιι. 163

Μαι-ι? στοιιιιιτι ·υιτπ μια ιιβιο οτεισιοτο. , 3. 12.3

2ιιοποοάο Φωτ, Ιιτιιπιι: ιπ @Μάο οιιπι οτειιιιιτιι. 6. 3.3,

[τοπικα άιπτιπιππι πω εοπαιτήιπι Πει μι· ιρβιιι π"...

ατιιιιππιιοποιπ , μια εοποοιπιικιιιτ :οποιιτβιπι. 2 1 . 68

Ο 11 ε: Α 1 1 ν Α ιδιο ποπ :β τοπιικιιιτιιιιιιτ οοιπππισιιιιιΐι:

στι.ιιιιτ.ι. 29. 126

Π.ΈΜΟΝ. ΠΑΜΝΑΤΙ. 1Μ.ΜΝνΜ.

Πιποοπ ποπ μη? Ιιοππιιιι υποτ.ιιι Μαιου αδικα πιιιοτι:
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χ αποφ ·οοΙαπια:ο. 28. ι ι μαπα παπα· “ποιοί ι6ο.
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Υ ο; Ι:ΜΜΗ.€. ο. ι.Ϊ°°: :τικ-::ο 1.7!

@εμβ=α!ού:ομοοοπο2Μπο απο ΙΙΙ:οτ:α:πο! ποοο#ἱ:α:

ο απο πα.πωωροαο... ο κ. 73

πο”. :ωπω πο! Μπα ποπ|ππ:`ονομο#·|ῖποπ:. τ . 79
@αβοπο α! οπ:τα.|ἰοπ: οτομοηῖποοπ. Έ Η π· °' ·ἔ 1 . 82. 84.

_2ποποοαο Βοα:πο!ϊποοουιο σ Φο).πω... οροπαποπππο

απο... ΠΕ- Β” 1.86

Ηπα (ο απο.: ρο!απ2 οοο!οοπ αἄπ αΡροοὶ. τ: ο ο α. α:

_επΙοί [ποπ π: |ίποπο πια το|ο!πο:οπο: . @- νέα οοπορώπο

πο:. η· · · . α.. 4.7

Νοπ οποπἱ: οπο... ›ποα:ο·οποπ,οαπβοπο ο ·οο!ποοποβπο.:. 48

διοπρξοπ οοπποΙαοοππα αο/ἱπο :Μποστ ο:ι: Ροποποα ο·οοποποπο

οιπ[αοπο, ρπορτοπῇε αοπαθιέι:. °· 8. 1

Πα:: Ρ!ο›·ππ:απο απ! ποοώθο:α παπα :βοοφοαποποπι. ° 8 . ο

.υο-βπήο7οπα|:2οπ ποπ :Ματ οοπο!οππι. π.: οΙο οποιο.. ιο.2

ΙΜ:: ομονοια: ποπβΙππι οἱ? οποπαπΠαπούα ποπ” ο.ποποο

π:: , ]ΐτα οπο:: οπ:οποου·ϊ:. Επ:οιπβοα: αα αο?ππο παππο

ποσοι .......οο.ι.....ο οοπιματα:απ. 14. 193

ΡΜ:: απ: ροσπ!ιατοπο αΦυππέ:α:οπο αοβο·ο απατα τοδΣαπο τα

ποποοπ οποιοι αδ." “μα” α:ποα|απο φωσ ›παϋπαοπ

αθοα, απαοποποοπ οοιοδπιπ. · ο η.. :98

#ΠΠ

Ο κ.

  

. ο απο Ποο: πατοοπ.·:ποπ ροποποπο :.....

ο Ηπα: (ξ9, ·υΙο.πιπο!ιοποπ, ώ· ω.. ο. οοποο!οποπο. π: χ, 22

Ϊ _Φκοα ποπ ΡοΒ'ϊιβι επι/Μισο” μονο: ·υ!:.]ΐπο:.

  

Κ Ε Κ ν Μ.

Ποπ: οι... ο!! ω! πικαπ μη? οποίοπαταπ οξέοο':Μπ αδιοιο·οο-_

σα. απο:: ...ο "πιο Μο... οποοπαοαοΜοοοιω. : 2 99

ΐΒοποιαο ό· πια!.ιοπι π... έπον·οπ/οοο·οοοποπ:ιβΙΙαδποποιο...

εποπο, οποοπιοπ: πουο|ο!απο οα·π·οπβοο. ώ·

Ι:ικ ι 8 ν:.·τι π. οταοπατέ Ροιο.:ΐ ααποα:ππαοπω ς;..._ ι _ 9

Ρουίβωο παππού ]ΐπό: κοπο: αρροπία:Ι:: .Ποο Μια: ...ροη

ο π.. 15.1::

· Βα:ποβπι: ·υΙ:. τοέβοοϊ'α οπιποο αοΉοππ πππ:απα. η. 2

απο ω.. ππποαπα οπο, οποιο απ”, π! αο-βαο. ·π Μ. ·-.2..2

Ειπα: ·οΙ::πιπ: οποια, .Βοπ: οΠ; ο. α· ονοακαταπποπ. 2. 7

Βοπ:/πο τα::οπο·]θππ, £ποποοα:α:ο τοπαπατα :απο αποπ::]ΐπο

1 ,ποσο ακί βπαίπε.αποίαπο. να ›=ιμ. 2.... - . 2 _ 8

ο @Μακάο οποπέα απορια: που" Ιπορ:οιο ω.. ποσοι. 2. ω. Η,

- 2. 1 α.ο απαταοεοπο θα::ψ πἰοἐπια:ῇπι:οτοα:ππαπῖ , ό· οπο..

πομπο»- :Τ :12.1-.6 .. :3ι.αα3

_ .?οφβοπο ·ο:1θ`ποοπ ·οπ.·Ποπ: ύποποπΕ Εποοπα.π. 21 . 2 3

2,ιοοποαο :οποαπαππ. :απο οΝυππ πιο”. ο·αοοοπο:Ραο·

4 1 ο ποπέπιπ:, πο: απΌποιο ·υ!:ποιοΐ@παρ -ο·οπαοπτοπο. 23 . 272

Ποπ” :π πο: Παπ: πι... αοαπποπα·οπ|σααπαοοοπβτοποΜ..

. Μπα:: :απο Ιο ο άπποβιοοτπαοαπα!Μ: · 24, :η

-Ε'οιιπε. μου: απο παπα.. π: οποιοαοοώ° οοππαππαπ πω·

ο “"·.άοοποο·οοίοπώα [πο ρτιποφοο.ῖ ν: Μ: · . π. .2_7 2

Ε”:τι ο οοποποο αοίοοοοπ::απε αρμο:οίπαπ2. · -. 8_ 6

Έπποέο αθοπορυ·οοοα:: α πο!απια:ο. . ›. . 8 8

6 Ωποοποαο ααΠοπέπαιππ, α πομπο., .φα έποοπποπο. 8. 22

` ΕΜατ ε παπά:: απο ρο7°ποπ:2 αεί απαπ:πα:οπι ποιαοι!οπο,

·= απ “πω” πα το:ϊ:ιπι€οποοπ. 23_ 226

Νοπ πασα: οποτο. πο: τοποοπτ αοἰ πο:ΐπποξ ποπ Ιοπο “πουπέ

[ου·α:πτ .ο σο, οποοπαπο α'απαπππι πο α!ιο Μπακ” ο/?. 2 ; 2

σο... απ:: Ιοοοππεπ|α[ποια αα ποια!οι!οοπ απαπ::οα:οπι πο”

παπι . Μαιο: οίοάποίο ..ο οοοἰοπο οίοοποπο !οποπο παα:οο·ιαπι

π/αφαο,τοι:ο: μονα: ποοπαίέ:οπ.233. ά· α... ..ο άρ."!;. ὰ..

πω:: [ατακα πια:οπαοπ ποιού. :απο οποτε. # Ϊ”. 234

Ό: ἴπποπαπο` παπππποπαπι ποαιοσπα ποια” ποιαο. οπαω·;."22

[απαπ:. ποααπ·πιππ πιοπα!ι: οοπ:Ιππαοιο :που οα. 2 3 ο

Α 1. 7 Ι. Μα πεοπαίο Ροοοαπππ χω.. , τοαπποοποοπα2οπ, ·οο!π:οποο·

1>οποφα.απα..οο π:βποοπ 000.ό βπιο!Ιο:ιοτ.ι π αναπϋπα: ο·ο/οοϋπ αιποΜπαπο ροήοπατποπ αιωνια οπο·

` 23. 236οπαπΠαππ]:βα:π:. Θ' οοπαιποπ::.

(Π.ΟΚΙΑ. 'Μάο. ν :οπο Βεατο.

6Ιοπίαπο ποπ ποτά? πωπω Ιππο!π:ρ·οαποοπο , ποιοί?

:αποοποπαπαπο. -· ' 2. 7ο

εποε οιοτπα μ·οπατροοοα:ποπ πιο”. ποπ ·υοπέα!ο. 3 3. 53

θΙοτοα αποοποπεποπ οααιοῇοο οποο·:ιππο. 35 , 143

Ρποαππ:8τααπ:ο!οτ:α σααοπο Ροοο:ϊβο οποο·πππι. 258

Ιπ :πΠαπο:ο!οπ|ί:α::οπ:: ποπ ρο:οβ απ::β αι:7οποπο οπο”.

'ν πίοου·ιο :τα αποποοποπαπ$πα:Ια. ·'° 5$_ 23;

Ε; π. οι” ω». οοπροοα 7ο/ππέοπο ύπτοοο·α ο7παοαά,. 2. ο 87

(ΜΜΜοοηοοτ:: οοπβό?:οπο: αο:ο:πο "απ". 2. 2 88

ΟΚΑΤΙΑ. ΛΩΤνΑϊ..[8, ΗΑΒΙΤνΑ[.Ι.9.

(ἰπαι:αποοο#απ£α ι.ο... απο.ποπ ποοοΠῖ:απ:. 6 9.ςο· 27.27
θπαιια αο οοποαρι/ο.ναιππιποοπ ὶπ[αο:!παπαο. 6. 2 4,

Οτα:οα Ιπαποποοπ: αοποσοαοποοπ οοπης!ο: Μοπα:οοπ. 37

Επαπι βαοπ: οπποπ:οαέπαιΙα ...απο.. 18

Ι.:οοπποπ ατοι:ιπππι αποτποέπα:βμπα: απαποεπακιαοπ ω!

ο.ποποπέαοπ. ° 6.39. 26. 9

Ροπεται:αοπ Ποο:: όποοία:, θα: ἰπ|?:::. ό. ...ο

(παπαοποοιωμφωιω οριο: β:ροππα:. ό, 4.2

ωπωμαπα;" ποπ οβ :π Ροιο:ΐαιο ποΙππ:. ό. 37

9τα:Ια απαατιΪατ:α›π/ἱοπ›: ροεοΗ. 27. 2;

Ρο·οααι:οπαοτα:Ια απο!ο.ι· @όλα απα|ζ|οποπα!π. 23 . Θ· _

Οταπο Ιποπαπο αποΙ:οι:οο· οοπβαοτα:πο. 25_ 92

Νοπ οΠ έπ πω.: μπα ιαπιαπο,βα οπο:: οπ!ρα. 2.'. 27

Ε/! α Βοοπαρε (9 οοπβοποποοπ , ποπ πιοταΙππ· ώ· απτο·

οοο!οπιοο·. ·· . 24.. 38

οπο... απο α:ο›·πα, π... :οποροπ:ΙΙ:. 26. ι

αΙιαβοοππαο. ομοααβιο.Π'απ:Ιαπο, αΙΙα αποαοἰ οποοἰποπ.26. 2

Όσαοπο απ.: ο/ἰ αο?παΙ::, .Νέα παθιοπα!π. 26, 3

Πιβτπποπ οποοο·βοοτπα:. αποααβιο/!'απ. ε? οποαποπ. 26 . 4
ή 9οαπα

πό. «ε.



Ε Τ ν Ε Κ Β Ο Κ ν Μ.

26. ι 199.ω.ιοι ο» ιιιι.ιιιιιιι»βιβιι»ι Νέα Ζιιέιιι?. 107. 16ο

7οιοιι.ι97ιειιιρφρω ...ι ·υβιι»!ιοιιο. 26.9 Ωιιι.Μι ιιιαιἰιιιιι: ιιιι€οιοοι. μι» :ιδεα ι 28. 41 . 49

Όε!ιοιιιι 29 μεινω «Μέ. 7οιιιιιι[ιι»άιιιιι. Μ» ειι·ιιιι»ει- Πε ιιιιιο»ειι».ιιι!» ΠιιΕοιοιπ1: ε» !ιο!ιειε οιιιιιΕοβιΙιιι» ι» ρο

Μ; 2122298. 26. 1.2 ' . ιε»ιιο,ι›ιι ι»οιιιιι» «τ... Ι.7°ε91ιιβια »ά ομ·ιο»οιι?. 2.8. Σ;

Ι»Ι10ιεΠε1ιε Με» οιΒιιι9 [Μι ε!)ΐιειιι ·υι έιοιιο ιιιιιιιιιίιιο- ι Οι» ιιιι.τιιιιιιιι (ιιΠις1ειι: »ο»»ιβ»Πιιι»ειιιιι. Οι» »ο» »πι

ιιιι εο»έιιιιι : »ο» ιιιιιειιι νι 9ιΜΡιώΠψ ει? οιιιειιιιι, β» ιιΙεΡ ιρ/ιιι» ι€|ι9ιισ[επ/ιε @εαπ 98. »ιειιιιο Μ». Με»

6ιιιιιιι ·ιιειιιι ριἱιιιιι:ἑ οο»εεριιιι.

Ριοψιιιειιει. 26. 4.33 ειιιι ού ε3ΐίτιιει. _ 59. 6ο

(Μαιο ω». »ει·εί]ΐιιι:. 26. 6 ι οιιιιιιιιιι.ι ·υιοιοιιιιιι: ριεριιιιιιοβι»ι ΓυίΕι:1211112 πιιιιιιιιι κά

χ., "Μι ω”.Μάι!" |ιο»ιο @πιο άιιιι».:. 26. 1 2. βάσει». 72. ειι»ι» ι»ω. 2.9.2. 16ο

διέιιιιιιιιβι ιι|ἰο »Μάο ω»... ».ιιιιι.ι , ι»ι»ιἶι:ψειιιιιιι,

9»ιιι» οιιει πω». 17. ι»ι»ιι:Μ» πω». 19. ιιιιιιιιιι

β ιοάι.ιι·έιιιιι.ε, εΠ ι»ιιέι:!ιοιιο 9ιιιιι»!ιοιιο. 26. 23

σο»ιιιιβι: Πει!ε»ειο!ιι6εμ.· ορρι!!ιιιιιιδιοιιο. ιο9.

12.912 ιιι/ιιο|ιιιο ιιοἰἐιιιιιιιιιι. 4ο 3 . »ο» μωβ »οι»ιι ·ιιιιιιιιι:

Ριοριι3: ιο»άιο»εβ .οι8742141» ιιιο!ιοιοιε. Ι 26. .μη

Β7ε9»ε ιίεεζει»ο. 4.ο6.οι:ειαΜε »οιιιιο!ιο »ε9.|ιιιιι επι/Ζ,

»ε9ιιε εοι1ἐΙιιοβιιεΡιΜἰΜ4.β## ιιιιιιι2ιαιω. 26. 4.23

.ΡοιεΠ Μ»! ·υιιιο»: ιιιοριι7: »εειιιιιιε ιιιιιιιιι»β οά!ιοιιοι»

άιι]ο»ειε:426. (7 ρο»ειεΡι9βοιιἰιι ιιιιρεοἰιιιι. »ι ειιιιι 40

· τιμ". »ο» ΡΙ9|ἰειιιιι ιιριιιιιιιι»ιι», οι ιιει·ιριιιι. _4.3ο

Βιιιε»ιι 9»οιιι»β εΠ, Πει:: »ο» άε»ε!οι!ιοιιιιι»: ιισειιε»ε

.επι »ο»[οειε»ιι:78ιε·ιε»ι ι[ιδ94ειιιιιι: Με». 26. 439

Ωω» 8ιιιιι: »πιο , πο» ιἰεἰιε»ι ε1?ε ιιε9ιιι]ῖια 3 »πιιιιιι!ι

76» ειι[Μη:. 27 . 6. 9ιιιιιιι »Με 46?ιιιιί1.83ιι|ιιι ιιιιιιιιιιιιΙι:.27. 8

δικια ε» ι» ρι.Μισοι»ε»ιο ι7ιιιιιιιιιιι:. 29. 1 3ο.

1229122 .ωροβιο 228ι.ιιιοι». 3ο. 29 .8ιιιιι: «κι»πρι» . 37

.κιιιιέιιοι»ι»ι»!ιοιιω Θ'ε!οιιο ιοοίιι/ιιιι ιυιειιιιιι». 39. 143

Ριιι»ο»ι 8ιιιιιοι» ο!ιειι ι»ειειι »ει»ο μη» , 900.62 πω»

Μι» »ιι ιι»ριιιοιε. 39. ι47

Α κ: ιν.1 ι.ι ε (ορια 9ιιυιιιυιἰο ά@ιοι .ο Μιιιωι. 27. 8

6”ιιιιιο @Μα ιιιοειοι»ο οριι/]ι»ιο. 6. 39

698 οειοειιιιιι ιιι!ιιιι»άο »ο» Με" οιιι.βιίδιιιιιι.26 13.5 3

@ι ιοοιιιι»ει» άιρει»ιιρο»ιιιιε Ιιιι»οιμΙιιιι. "κι

Μιι:ι·ι!9: 2ιιιειιοιιιιιι: ειιιέ?ιιι. 1 8

(ῖιιιιιι1»ι απ» ἰιὐ. οι». εο»ει!ιιιιιάι ιιιοάιιι»|ιι!!ειιι Αιιέ»/ι*.

28. »ιι. 22. 1 62. Ειε!εβιέιοιιιιι» οι»!ιιιιιι»βιι: Ροβιι.

28. 61. θιοιιοιιι!ιισε»άιιω ι»ειιιιιιιο 24»!ε!οιιιιιι. 33. 7

Ρει υιιε:8ι.οιιιι Ιιίνειιιι» πο». άειειιιιι»αι|ει7/ιιιιι ω! ορια

ι»ιιιιοιιιιι». 3 3' . 9

πιω βι»ι »Μάιο ιιιΠι: ο» ιιβιιέειιά»ιιι .ι νε»ιιι!ιιιιιε

. . . . - ·ι

οάοριιο»ιις9·ιιιιιιειιιο. 23 22

2/έιμ:ιιι» ειιιιι» οιιίι»ι: »ιιιιιιιι!ι: ι»ιὶεΙιιιιι »ιιιιιι·.ε ιἰιι»ιιιι Τ

μι· 6'ΒιιΠιιι». 26. 2

%ιάέιιιιΜ ιιδιιο./ιφει»οι. 9ιιο.ιά »ιοάιιι». ά|ιιιι/ιιι».ι6. 3

Ι» »ιιΙΙο/?ιιιιι Βιιι»ιιιιιι: ι»ιι|ιεΠιι: 2ει Ρειιι!ιιιιι .ιιι.1ιι!ιο Όει

»οί 9ιιοιί!ιιιει ·υειιιι» »οιιιιιι!ε εο!»οβε»άιιιιι. 26. 33 .

11922 ιιιικιΙι»ι», »Μιά οιιΙι»ι: »ιιιιιι. 4ΙΜά/»ΡΟΠΜΙ. 78

θιοιιιι »εει.π»ιιιι !ιοι»ι»ι ιιιιιβ, η» ιι»ριι»ιίαι» Ιεεει»: 2ο9

;έιὶ οι»»ε: οο!!εδιιιε374316 ιε»ιοιιο»ε:/ιφειο»ιΜ. 2 19

Φιιιι μιά ι»οιιο ιιιιιι»ιι ω» εβ1εο.πι· , τα ει »ιοιιιιιιει νο

' Ιιι»ι.ι: ιΦΠειε »ο» °ιΜ|ει". 227. ιι»/ῖ»ερειιι!ιιιιι οιι.ιιιΙιο

· ιυι»ειιε»ιιιιιο»ε: ι·ο»ιιιι ριμεριιιβφει»οι. ρο/β»ι. 231

Ρι.ε:ψ ειιό.3.°ι|ίυέιιιΙΜ ι»οιιε»ιι:, ιιιΠιιι »ο» ι»ιι!ι: ά οι! ε..

»ιιι» Ριοι!ιιιι: μι» Ρειο.ιιοι. 26.· 33

Ο»πιο |ιοθιι. ρι»ιιι »καιω ι»ιἰιι»ιιιιιει» ιοάιεο!ιιει, Φ· εοιί

|ει7ιιε»ιει. 26. 346

θιιιιιιι ι»εάιει»οΙι: .|ιιιιιι»:,#ιεειο!ι: (ΜΜΜ ι7ιιοι Ρ 27. 16 Ξ

Ει ιιιιιιιιι: ιιιἰ9ιιο: ιιιι!!ιι|Μει »ειιιιο Ρειιιε»ιι. 1 1 3. 1 2 3

Ριιι»ιιι» ιιιαιΙιιιιιι "Με ι»οιιοι»: |Σιίιιιει» »ο» »εεεπιιιιο

17ιβιιιιι»κιιιιοΙε 9ιιοοιέ[ιιιι/ιο»ιιοι». 28. 1 3ο

6ο»ει!ιο ώ· Ρ!). »ά :ιεάε»οιιιι» , 91ειιι»άιιι» , 6022012147!!

Όειιι» ιε9ιιιιιι»ι .......ι... οιάι»ιι|ιιρει»ιιιιιιιιιι:. 28. 19 2

Ριιι».ιιι» ιιιι.ιι·ιιιιιι» !7'ΠΙΜ »ο» ι.·ιιάιιβο ι»ειιιιιι». 3 3. 14.8

ΗΑιιι·ιν11 ι.1ε!ιοιιο »πρωι ειιιιεΠειι: βιιιιιι!ιιιι7ιεπιι·

ιιιι» ι» Ριιιιιιιιι:. 23. 8 3. Π@ιι 186 αδικο». 29. 9

Ω 2ιιιΜιδιιιιιο !»ιοιιιιο!ι:βρει»ιιιιιιο!ι:. 26. 4

2ιιιιι9ιιε @διι:8ιοιι.ε ιοοιιιιιω!ι:. 27 , 14

Ρει ειιι»βΙιιι» ι»ιι.ειε»ιιι» ε.ι·ρι!!ιιιιι μα. πι!. . 29. .Η

διιιιιιι ειοθιιιιιιιιιιι ι!»ιιιιοιε ιει7|ο έΜιι»!ιιιιιιι. 29. 38

δο!2874ιΜ Ροιιιοιροι »οειιιοι» Πει ιιιίο9ιιι»ιι:. 29. 63

(.`»ιιιιιιισ, μ» ε»ιιιιιοο[οιι»ιιιιιει, »οιιιοιεΠ Ρ?'6||ΠΓ2 οι»

»ιιι, 9ιιηι1ε:ι.ιιέιιιιιιι. ο 29 66

6]ιιιιιι1 ε.ιι·ιειι »ο!ιιιιι: ι»[ιι/ο: οι οι·οριιειοιε:. 29. 68

Νο» ιι»ρ!ιειιι μι· ει8ι1άει»|07ιιιιιι» ριιι/ιοιι,9ιι8 ρι2Πο»ιιιι·

2392.», ο· οιιοιιιιιιε; Μι»ω” ειιΩι»ιΠι:. 69

6ιιι ιιιθιιιι»ιιιι εβαιιιοιι.9»28ιιιιιιι Ριο,ιιο,ώ· ι·οιιιιιι. 74.

Ηοι»ο ειιι»β!ιι ειιοιιιοιεβ»εειιιιιιι »οιι/οίιιιιιειιιι,|εά »ε

9ιιε ιίαι»»ιιιι ροβει. - 3 ' 29 . 76

(Μαιο »ο» »Μάο ι»οιο!ι: , 68 7.92... ε2[οιι»ιιΙι: 1ιιιιιιοι

ιιοιιο »ιιιιιιι ιιιιιι».ι: μη.. »ο»βειι»ιιιιι» ψιθβ , Μάι

· ρε»άε»:, οδιιι» ιι»ιιιι»: 1ο6. »σε μι» ιιι!εοΠιιο ιιιιιιιι»ι

1.6». οιιφιο...ιο»ριω ιιιιιιιιιιιιιιι»βιιδιιιοιι:: ι ο·7·.»ει.·

9ιιι ιιιιοιι:ει`ι' [οιι»ιιιιιει·: - | ' Α “η

Ν:: οι @Μαι &Τιιιι»ιιιι:Ρι!Γιι€ιΡαι0 8.8. Τιιιιιιοιι:,ῇά

ι ιιιὶ/ἱιιιιιιιιιι» ·ιιιιιιιιιιι:. ._ ' 29. 214,, 127

θα». .χι @»ο» εξι [οιιιιιιΙι: ιιιιιιιει9. »οικω ιιιιιι»ι ω:

ιι|ιβιιιιιι ι»ιιΙἰεἐῖιιιιΙι: Μ. 29. 1 18. 9· 3ο. 32.

Ειιοε!!ε»ιια!ιοιι.ιβι»ι.89ΐειι»ιι:. 29. 1 39

ΝεοάιΡοιε»ιιο »ΜΜΜ ριοάιιι·ι μου» βιο" Μι2......ι..

Ρειβθιοιεικιιιι ιιιιθιιιιιι|ιβ»ι:Ζι/1ει"ιιιιι€. 29. 222

07.819 !»ιθιι. εΠ Ρει[εε?ο ιιι!οριιο!ι!9 ι»ιεΙΙιδιιιιιιι: Πει. 1 29

δι.ιιιο, »ο» ειιιιιιιιι: ε!! ιιι»ιοιιιιι ι»ιει ιιο: ώ· Πειιι». 13ο

9ιιιιιιι »οΠιιι ει! ειιι[άει» ιιιιιο»ι: ε.ιδιιιιιιι ση»ρω».

οι, »ο» οιιιει» ιιιοιιιιιιει.- . · Δ 29. ι 3 ι

Ϊοιιιιιι οοι»ισο/ιιιι»ι ει: "ιιΜι€,87ΑΙΜ, ό· ·υιιιιιιι|ι. ει? »ιικ

Ιιι ιιιιιιιε·ιριιιιο »οικω 21ιιιιΜ, τι ι»ιιΙΙιε?ιιι!ι: εΠ, χ 39

Ριο!ιούιΙε ει! 8ιοιιιιι» »ιιιιιιιιο!ε»ι 22.2 εο»ειιιιειε σα;;;

ιι»ιι»ιι.159.άιριιιιιε»ιιιιειειιιιιιιι» ώ· 28ιΜ;. 29. 1 6ο

διιιιιέιιιιιιι ι»[ιι»είιιιιιιιι ·υιιιιιιι: , Φαρ.» άιι:21°β ι.ιιωχι;

. »ο οο9ιιιβιι:: 17ο.»ει ιίι»ΜιΜ»2 ..ι1ιοι.63ιιιιιο. 2 ι 6

Ριοροιιιο!ιοιιιι σκι» »οικω »ο» ι2οιο:ε. 29 22 2

Όιιιιιιι: ι»βιβ »ο»ρε»οίι»ιβιθιεθιιιειιέικιιο. 223

.ζίοιίειιο ι»:ιο»ιι ειιι»διοιιιο ι»[ιιιιάιιιιιιιι. 29. 2 ι 3·

Ξ 9ιοιιιι Ριιοειἰιι υιιιιιιε: »ιιιιιιιι ά· ειιιιιιιιιιιιιε7ΐ»ιι!ι. 226

9ωιο ιιοΠειιιι: ιε»ιροιε ι»[ιι»ιίιιιιι]Με Φ· :βε. 23ο

διιιιιαβ41?1:ιε»!ι: σ· ε9ϊιοει: άιβιιι»ε» μι 24ιιέιιβ.»ο» ε», ι σιιιιιιιιιιιιιιιιο!ι:·ιιοοι: ιὶοιιιι. 91". εο»ιιιιι|ιιιιιιι:. 29 232

9ιιοά εῇἶοιυι »εεήιιει |ιιιειιιι» σει.

(ϊιιιιιοοιέ»ο!ι: ιιιιιε»ιε»: εοι»ιια»:, ..ο ε ιιειι:: 2 . 11Ρ ι ι 7

27. 1 9. Φ· 28. 4ο ΣΟειι: »ο» ιι»ιιειιιιιι ι»[ιι6ο»ει» 8ιιιιι231ιορι27εσιιιιιιισιιεΜ

ιιι.οιιψι»[»ιιιιοιιι. = ` 29 234 ώ·33.72

6.2·ειιο»: οάιιιιιο»:, ορειο»:, εοοΡειοιι:.βι_ῇῖειε»:,ιῇι·ιιοι. 1 3 ΙΜΡἰ£ϊ#!87ι1ιιιιι» οιοιἰιιε·ι »ο 031ειι"Π2 σα". νι σαι/ι μι»

12..»8707401 πό?ιιιι!ει». 28 . -1. 2. εφε!» 3ο. 9. »ει: βιρβιι» ιιιιέειε ροιεΠ. 3ο. 12 .

Μ:»Με ορεια»ιιθιι:. 28 7 οθεάιειιιιιιιι.>1 3. 6ιοο»»οιιιιοΙι. . . 30. μ'

7 ` Έ'ιιι»ιιι» ιιἔΪιΪ ι»ιε||εί?ιι: 9»ο .ε 1)εο ε.τειιιιι»πι ιιοίριο69»ε» (ΐιιιιιιι βιωιδιιιιι ιι»ι»ιάιοιιιιιι εβ ο»ιι»» ιιιιιο»ο!ι:. 24.

. 3 ών» ειο»ιιι» , »ο» »ει·ε/!ιιιιο Ρ7°ιΝ'εάΙΙ »|ιι7ι40ιἰ Μι.Σιίιιιυι (ιιιιιιιι ιιιιί&"#βιβ 7°ε9ιιιιιι οίι.φυ/ιι. ει: ιιοιιεβι!ιιεε?ι. 3ο

Δ ϊ ι»|οιιιι»:, μια». Ριι»ειριιιΜ ό· ιοιιβ ι!!ιιι:. 28. 17 Κεα»ιιιι οιιιει» μι.» κά ]'οι»ιιιι» οοιιιιιιιιιιιιο ε.τρε8ε»

.υ#ειει1ιια!ιιιιι3 ιιιιιιιιιο»ιιι ..ι ε:ιειι.ι»ιε. 28. 23. 38 ών», 982 ψΡ“ΤΩΓΗΜ Ρει/ο»οιε. .- 3ο.». Μ. 38

(ἰιοιιιιῇι]]ἰοιι»: άε|ιιιιι ε» εο»οιιιιο»ε, 1)εο Ιιύειιι. 26 23 | Νιι!!ιιι» ιεειιιιιιιι ε.» ιιιιι·ιε ιπΐειι»ιι: μι· ιι. 36. 37

έιιέιι:ι. »ιι!!ι/ίιίε!ιέιιιιιιιι»/ιι]71ιιτι18 ει» Νέα. 28. 9.'. Ριι/διεεια»ιερεεπιο, »ε9ιιιι Πειε:87°."ΜΜ ι»[ιι»άειε. 4ο

!»6ιπϊοιι»: ι»οιοΙιιει[»φιωιιιιιιιο»ε ΕιιιιιιέεΙ9. 2 39 .0%πιβιισ ιιιί8ιιιιικιιι. »ι νει» εοιι[ιι ι»σιιιιι.ιιιβιιι 3ο. 2.2

[Τοι». 3. Ρε Π” ως Ϊ 2 Ώιι|βο

Ή ο]6οιιι:!ιαιιι]θιι»ι ι» »οιιι:,[»ε ΜΗ: Με» , »ο»]ιιιε »ω θιιιιιιι Ιοιιιιιιιια!ι: μπει? Ριοοιιιει .ε ιιειιιιιιιι οι ι»/ιιιιιιιε»ιο



Ε:: 3ιιαάα:πΒιιτι:::α:ι:2:π:τα:ιο.

ιΝυε:‹ί ιιειινΜ

1933:οβ:ο αάετα::α:π :::|:ιτ70:ΗΟΜ::, ο:: α:ιτ:::οβιραι·πα:ιι. Καπο ::ιατ::: ν:: ά:::::τι:: :'0::|::3:Ι:ΜΜ7° :Ποια ι..............,

ταΙ:: α.: :πωπω ::ια::: :ιι|τα :Ιοατέ:α::::η:.ι::τα[α:τα::::π

πι, :::::τ:::0 βΙ::τπα::::α::: ω: ::ιοιιιιο :Ι:ατι:α:ι:. 3ο. 32

Βι::ιΙ:.:: :|βΠα:[οτι:ιαΙ:: 8τα::: |ιαίιι:ιιαΙ::. 3 π. ι

Μ.: πα:ι:τα ι·:άάι: /ιιιιι:δϊι:::ι/απέ:α:::. α:::::ι:::: :θα 3 π. 2

31. π. 9. :ο

Ε/Ι ρω:8.::: ιιι ποο:: α:ποτι:α::ιι::::: Π:: :τ!α πο:. 3: . 23

Κ:άάι: .....χροι:. |:ιοια:':::::: α Πω άΙΙ:Πιι::: |:::ιαΙ: αουτ:

α:::ιι:ι:ια. 38

Ι:ιβά:ι:::ο οαμα::έτα:ια α:: α:π::ι:ιαβρατατι παμπ. 32

Ι,::ιατα άι::έ:ιο Π::, πο:: :Η μι:: ιπ[ιιβοπα!τα::α. 3 1 . 62

_Ψ3::ιοάοέτα::α /ἰ: :βἄι:: α::οοτι: άιιιι:ιι πρ: πο:. 66

Θτα:ια πο:: μι:: :3αιιιια!ι:ατ αδ:ια!α::ι :οΙΙα:ιο:ιἔεΙοτΞα. 8 ι

Η:: :Φιι::α!.βειι:ι: α)23::: αὐΠο:$ο:ι::π ά ::ιο::α!:. 32. 13

(ι”:·α:ια ποπ :Π |ίτ:ι::Ι απ:: 3::::α:ο :οά:::: ::ιβαιι::. 32. 19

βτα:ια ό· 3ια::αιι:::: πο:: ο”ιοπι::ι:ιστ ι::ιι:ι:άια::|::33ΐ: , |:ά

::::ά:απ:: α::ιοτ: ώ· ο.άιο. 2 ι . ·υοίι::ι:ατιαββ:3:α :β υπ:

:α :απῇι[οτ:παΙι: :ι:Πιπ:α:ιοπ::. 32. 77

Ποπ μια:: :ο:ιάι !ιο:::ο απ: ά:διιιο Ιοα!:απάι ό· :οπ|Ετ::αιιά:

έταιια:π, ιαιι::δι:ι αά ::τ::::π ::::ιρι::. 3 3. 3ο,

βιο:: ο:_/1'ατα: ά:Ι:::ι:::ι τα:::3:ταπάι έτα::α::: . Ρ:::α::::π[π:

Μαρ...: ετα:: τ:παι::ι πο:: 3ιο!β:. 33. 33

δο!αεταιια :.:.....ι.. ώ· ·υ3ϊο Ι::α:αβιιι:@τρια , [ισα :ια:πτα

αο/::τ|ιιια 3ι:::α:: :ποτ:α|:: ο.. Παπ:: :ο::ιπι:β. 33. 9 ι

:ΐ:/::::::α Μ...: 39· π:3α:α 8ἰοτ:ά Ι):ιι: οά:ιι::: ιπ::::::::ια

....:....ε.....:.... ται:π:τ: πο:: :ο3::. 3 3 . 16ο

Ρ:τβΙα:πέτα:ια::ι πο:ι[ιοιβ:: άαἰα:ι:::: Ρ::οα:::::: ΐοι:::ιαπ:ια

π: εβ7:|%.-6 :α μ: ....ροφο.ι.......μ.. 3 3. 166

Ρτι::ιαέτα:ια Μα...: οαάι:βι!: αιι:τιιιΐ άα :ο”ά2:ιο. 3 3. μ”

9τα:ια :ιαθιι:ια!:: :ισ Πιο:: πω:: Μ:: ·υαΙοτ:::ι :τιοιι::,9α:::ι

μιά: . ό· σα:: :β :αμα . πο:: ια::ιιιι :ιιι|ά:ι:ι :Μωα

ι:οπι: :ιιιοταΙ:: μαι:: Μ... :::|:. 3 3. ι 66

!π ιπΠαπ::3Ιοτι)ίοα:ιοπ:: πο:ι3:ο::::' 3ιι::βάιβοπ:τ: :πατώ ι α.ίιδΐ::: α.:::οτιοτ ω: ρτο3:τιο ο!:::δο ώ· :ιτο:ι:::Παπ:3: :ιοπι::

:οτι: αά αα3:ιο::::α:π3τα:: α. 3 3. 233

9τα::α αι:8::ιστ :οπ:ιπ::ο Ρ:τ :οιιιι:ι 2::::3::.:.3::0 άιι::α: α::ι::

::::τι:οτ:ι::3 πο:: α:3::ιτι: αι:3::α:π:ια:π ιπβ::::ιιι:8.

@ο 3τοΙ:οτ::ο ::ι::τ αι:3::::π::ιιι:_βά::. !3:ι,8τα:ια.

Με:: να Ηοινιο. ΜΜΜ:: Αοτιο.

.ο Πού. @Μμπαι:: .ι@ο Π:: Ρτοάαοι,πο”:Πα: ·::::αΙ::. 1.72

Ηαοι:ι:: ιπ3”αῇ άαπιιιτ αά|ι:πρ:ιοιι:τ Ραβ.6.23. α: 29. ι 8 1

Ι:: β:: 3ιτοάιιέ::οπα πο:: 3::ιά:π: ά3]ιο|ι::::: Μ... αδι:ιθιι:. 2.37

Η::ευ ι Μ. ε ..ρ........ ι:οπιοάο οαι...8........ 3 ε. 1.3

Ηοω03ΐπ:::: ·υ!ιι::ιι:::: :οι :: Β:ι:::ι. 2. 3

0:::πια :μια α3:3::::, Ρτορ:ατ|ὶιι::π ·υ!:. αΙιρ::::. 2. 10. .τι

Ηοι:::π:: :ι:α:::πάο οθι:Π:ιια, Πα:: :/:. 2. η

Πο::ιο :π Παπ:μα:: πα:::τα, ω... Ι::α:ι::ιάι:ιι: οαρα.κ. 2. 22

Πο::ιο πο:: :...:.. α”ι::::::::ι πα:ιιτα!α::: αά ι:ιιι::πάιιι::ι Παει::

ν: οαι:βι::ι 3ιτι::ια:π .39α....... πα:ι:τα!ια::ι. 2. 1 63

.ΠαΙ::: :α:ι:::::: α”::::::ΐ 33· ρο:::::ια οίι:άι:π:. αά ί::α:.2. 166

_2ιιο:ποάο άιοα:::τ :απο οι:πάι:::: αά ιτ::α8ιπ:::: Π::.

Ηο:οιιπ: :πα/ί Ματια: α: ::::: ιια::. 6. :.. άβ".

Νιι|:α: ματι:: Μπι: 3το οβπβι ::ιοτ:αΙι, :::α::: πω: έιναι.:

αο:ιάαπ:α|ι ιπ|ΐπι:α[α:::[α:·:τ: 3ού::. 23. Ι 19

Ηο:πο #2 να:: Σιιι:π Τι·ι:ιι:α:ι:. 29. ι η

Η ο :ο οΙα:βιι :::3:::: αΙιῇ::: αι:::ΕΙιο/3:::ιαΙ: μ:: ΕΙιτι/::::π,

Μπα:: ο::οιι:: ::π:α:ιοπ:: ::ια:π Μια: . :οπιτα 3ιτιοαρ:α

πα::ιταΙια άαβ:7α...ω ::ιο:αΙ:: απ::οαάαπ:ι:. π:: :οια:::

@στα παιατα!α:π ::::3ιΙ:7:. 2.6. 2ο9. π:: Μ..." μαπα

214:::3:4: ::π:α:ιοπαπιέται::::ι, πο:: :3ιιιάα::: άα[::Πι: 3ο:::::ι.:

3!ηβοα,/:ά ::ιοτα!ι:.2 ι9.22 1 .π:: ω:: 3:οι:π:ια :ποταΙ:,

πι:: Φαιά: αι::::!ιο βι!::::: οτάιπι: :ια:ιιιτ. άι!ι8:τα[::3ι::

:::ιπια,1):ι:::ι!ίπα:π :ιιιιιιτ. α::ιοτ:3:τ[:δο α::ι:οι:ι.:.286.

π:: :Ιιοα:·: αδί::::: Ιια:3:::α :οπ::::ιοπι:. 29ο. π:ορο::πιια

::ιοταΙι,π:ι: :7::ιαΙιαιαιΙιο[:τιιατ:, 3αι::ι:πι3ι:::παρα

:ια:πτα!ια α33..:..., απ: ο::ιιιια !οπεο :::προτ: ,/ῖ:ι:Ζτα:ια

ίΗ.ΠΦτΑΜ: :οπβ3:::π::. ·26. 3 26

Α σ: ι ο ΗνΜα κ Α 3::ιά/ϊ:?α::α Ιιο:ιιιπ::,αΙια ::ιι::ιαπα.ι2.2

2ίδ:Ιο ::ια::ιαπα ή:: Μι:τα ώ· ::ιοτα!ι: ιά::π ώ. 12. α.

.Π:2:&:ο !ι:α:ιβοα :κτ πο:: :Η αό?ιο :ιιι::ιαπα.

168.

πο:: έ:: ι3::απ:ι:::: :ιο:ι:4:π απ: :πα!::::: β::ιμι:ι::τ , ῇά ι:ι

ι3ιια:ι:::::ι οοπ::::ι απ: :ι:α!ι:::: :.:.:......

ἐδ::: :ιιι::ια:ι: οιτοιι::ιβαπ:::@και άιιι:τ/Σι. - τ α. 9ο

οι:::ι:: αΠιι: οι::::απ:ια::ι :::·::τπι, μαι:: ::ι:::πΙ :.ιαδι:πι ε”.

:ιι:::Παπ:ια: .ι 3ι:ι!ιι:: :ιο:ιιια:::π , πι:: ::ιαΙι:ια::ι ά:|ιο.

:::ι::::, αι...::.... α:: :α. :3:ια::: κι· οίιι:Πο |ια!::π:. η.. ιο3

:Ηα:::“έ Ιο::::ι.ι3ιιαάτιι3ι!ι::::τ ::ΐρατα:ιιτβιαι: :.~::τιπ3ΐ :οι . 193

Ρο:α::' ιά:::: Ρτι:::τ Ιοοπώα:α::ι ο!ιι:ο!ι Ιιτο.τι:πι , :ο:ι:ταβ:τα

&οπ:Πα:::::@Η τ:::ιοι: , :::α::ι [οτ ιπ:τιπροα::ι !ια:::::ο

άΙ:ια. αά προ.. ' · 2οο

Εοά:::: @Η ::ιο:::::3ο::Π νοΙ:::ι:α: Ρτο3ο::τ άι:: :Μίκα ά:

:::τβιτιι:π υιτ:ια:ιιιπ. ι 4.. 2ο3

'Κ:ριι!πα: αΠ:4::: ω: 3ιτο.ι::::ιο οί:Ι:Πο :πα!ο αΙ:::::::π. Ρτο3:α:·

3ΐιια:π ::οπι::::,αθ :ο Ιοοπ:/ι'α::::ι ά:/::::ι:τ:. 233

Η::::ιαποτα:π :ΜΜΜ ά:43Ι:Χ ,'08:::8 :::::ιπ[:οα. 13. ο,

24%:: ι':':ιάίού:: :ιο:ι|ο!:::π οοιι.[οτ::ιατ: ά::::: 08: Ρτα::Ρι::ι.

. 8:_|ξά ::ια:πρτο3ιοπ:π:ι. 13. 3

:ίδια "ο ·οο!::ιι:α: ι:ι ώ::δί::::: ιπ:τιπ|::: ::ια!ι:::ιβτ:::τ,ία!ι

:ι!πά::ιοπ: 3: ρτο:.ιιοι:α:π :ιοπ ψ:,::ια.!ι:: ή,ποπ αΠ:::,:3ι:0

ε.. ο::::διι:π ω.. ...·ι::..ρα 3τούιο:::οπ: :::αΙπ::ι. 1 3. 12

α!:?ι:: :.:°::τπ::: ι:ι ταιιοπ: οΙ:ιοι!Ζι ω... ὐοπ::α:ἔό· ::ιαΙι:ια:::

οοιαδι::α:π ιπά:3ι:πά::ι:ατ α: ιπ:ατπο,:ι:ι [οτ::ιαΙ::π :οπι

:ιιιοπιοα:, ά:::::/α τα:ιοιιι: α: οι, .μια τού:: ιιι β. ι ό. ι 6

Βοπι:α: ώ· :::αΙ::ιαβπι: ιπ:τιπρ:: Θ· 3ιτ:::ιατιο οοπιι:π:ιβΙ:

:Μιά ::ι::τ. ::::ατιο:: ::::τιπβ:: ό· |:::ιπάατ:ο. π 6. η

.·ίΠιι: :::::τ:οτ :π τα:ιοπ::ΜπιΡ:τ οι·άι:ι::π αά Ρτ:::::3:::::ι.

οΗ:Π:::π,:ιτ::::π|:απ:ια:.πιο:: :ιοπι:α:ί.ν:Ι πια!. [οτ::ια

Ι:::: ::ι:τιπ[ άι/:ιπ:'Ια α |ιοπιια:: ά· :::.ι:.ιπι:τιοτι:. 16. :ο

:ΗΜ :.:::τιο:ρατ/: :Η ωρα:: Ρτ.:::3::. 1 6. 2:.

Ιπ::τπι: αιΣ?ι!:ι:: ·υοΙ:ιπ:α::: :οπ::απι: 3τ:::ιατιο :απο νικ] σ·

<ωτ::::ι:. ιό. 23

ν: ε:

αι:: :οιαΙ:::. αάάι: ::οπΙ:α::::: αι:: ::ιαΙ:::α::ι β::::ιάατια.

όπ::τ:οτέ. 16. 3ο

239 ! .ά::::: ::::::·π::: α.: οΙ:ιαδϊο Μπα: απ: ::ιαΙι:: , αάάι: ::::τ:::ι:ι:

27.3. σ:: ά:::ι:τι:::::: ::::ά:π:αΙα ω”. !ιο:ιο ν:: :::α!ο . ι 6.31

. Ω::ιάα:7ιθ. ::οπ:: :.τ::τπι: τ::]δοπά:: τι: 3τα::ιι:ΐ α::Ιά::. 3 3

218:: :.:::τ:οτ πο:: ά:::::ιτ Μπι:: ὐοπιια::[οτ:ο:α!ι,ῇ α:: αδ::

:π:ατιοτ:οτάιπ:::ιτ ιιι ::ια!ιι:::3ϊπ::π. 1 6. 3.3

:Μια ιιι::τιιι:: ·υιτ:ιιιι: ι::ιρ:τα:ι:: α: αδΙ:: ιιι::τπο νέα] 3 πο::
αι:ιι::ι:|ι:α::: ::ιοταΙ:::ι |ιο:ιι:α:::::. Ε ι 6. 33

δωρα: :π αδ:: :Η οτάο ι::ι3Ιιοιιιι: ά έπιατΙ:τ::α:ι::α: ι:: οὐ

ι::ῖι:::: ::ιαΙ::::: 3ιται:ι|ι:ιυ. η. 33

Ιάα:π :ι::::ι:το Μι:: ιιι::τιοτ 3:53β:: ιπ::ατια:::: ά: <υ::ι:α!:,

3ιο::/Ι3°ϊ:τ: ::ιοτιαΙ: 3:ο:α:ι:::ο, ό· αοπ:τα. 23. 207

Η οι.ιπ::ιιι ο ιπά:τ:Πα:π Μαρ... άα:·: :ο Ρ:::α:ι2'. η. η::

Η ο ε: ε ε. π· ο ε. ο!ιι::7ι:ια πο:: :ο:ι/:β:: ι:ι :ιο:ιι:α:: αΙιβΙ::ια,

|:ά τ::]::δέιια. 13. 1 Ε

Ηοπα.Πα: ο· ::ιαΙ::ια οθι:Πιπα.αΙι3::απάο ιπ:τι:ιβ:α οθι::ϊι:.

αΙ:3:ιαπάο α:ι·::·ιπ|::α ω: ·υοΙ:::ι:α:: 3ο:·ι::ι3::π:::. 13. 18
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οοιιικι κα· Ι::Πι:ικκ: οκοιοκοιοκι οοκοκκκοκ:οκι. 29. 46

Επι"!κβικοοκ: κοκ οι? κ.ο:..........ε άιο::::. 29. 48

Φι:35.κ::ιο εκ.: ο.: :πιο κο/ο7:: :ο4:::κιικκ :κι ιι:Πι/Σοο:ιο·

κοκι, ποιοι: κοο:: απ:: ψ. 34 21

1η:: ιι:κι:ιι: οοπι::::ίο κιοκοΙι: οίκοι ρο:ο:*?. 3 4 29

Ι ο ο το ο 4::ακάοοκο ο.ι.·αι: οοκοκκκοκ οοοι:ο:ιοκοκι :ο οο

ο `κι::::;:οιΠικΠκκι :οικω οοκο]ΐοικοκ. 26. 148

Βίοι:: βιομοι:: Ροικι!οειο κοκ μη? τω:: οκικι:: το·
κι::Ιικο ο 26. 33· τ

Μ... οι·ο:οι·οκο:ι:ι:κ μ... ικάζοο: :κοκ ..ο οροοιι|ι:οοι·κ::.
ο .:Π::::!ιοοκ ικοοἰκικ .......φ.: . :ο οο:οι:οκ:ο, μι· κιο:ί::κι

Ροικοι::9 σκοπιοι:οκ :ιάκ:κιικ:ι:; :::κο :ιοί οκικο.: ς9/ίκ2::Ιο:

...κι άι,]ϊοιΙο: ·οι:::::ίί κακιά, ::::κιιιο μ.:::οκιοκ:ο. 334

Ψι·οοψ ::κι.·ι!ιο οπι:ιο οκοι:οκ:ι: , κοκ :καπ οβιικοοκι:κ:

κκοοιι:::: ιιοκιο ι::/οι:: 4κ.ικ: :πασοκ 358

|οί|ϊκοίοο:τ|οκοκ. οπο”...ω 2ο |οοο οι·οίικ. οοοκοΜο,

ο·οοκικι:ι::· ·υοοκιι:: “πιο κο[οοοικιι: οι·ο:οοιιο Ποι. 339

!ιο/:::: οι:ιοο: κιοκι!οκι ρο:οκ:ιοκι κοἰροκ/οκοκ. έκκκοι:!ι: οι:

οι:οοκιο. οικκοκικο, κοκ ικ ο:κκιο. οο!!οέϊικο. 2.6. 362

Ποκοκιικο:ιοκο:βικοΐι ό· :..κ.κ.κ. ικ:ι·ικ[οιοιο. 29. 2ο

κ!ο[4::ο/οοοιο!ι κοκο!:ι:ιοκο, κοο::ι: έκκι:: Μο οι:: Φ απο::

κα:: οκτώ. οοι·:ι:κοιικο οι:ι :οΡ::!κο:¦πω::::. 34. ι 3

Νοοοο:οΠκοιρ·οικοκοοι κοροι·κ:ιοκο:κ:κι Ζοοβ:οκ.3Σ. 14 π

1.221. ι:Β.εο.ο:.ιτω.ο η.

. Σο:: κι:::::·οι:ο κ:ω.: πι:ιοκοκ: :ακοή 7οκο/::ΡΡοκι: οπο... Ικ κ.ιοιιιο. ικκιικι:8ιοι·ιο, οοοκι:.::ι: ςοβο:::·ι::ι:ι:,

οοοι::κ::ι:ι:. ι π. ι 9. ΜΜΜ:: Π:: κ... κοκ οιι/ιιοοφο.ι το.

οι:Ι:: οοκι::::ι: κ:οι·:Ιι:.

.Νοκ/οικω κ! .κ.οκι.....,ρο ο:ιοικ οκοοοκοκ:ι οοκβο:κκ
Ψ τι οίοοο: ::δκ:οι:οίιοκ::. 1 3. 3. Νο:·|ο!ιο:κιι !4οο κα...:

κα.. κέικ: ·υιι·:ι::ι:.|οά :ο ο πρι:: παοκ:: οπο”. 23.7 .

' ' αυτοι...: ιιο:οβικικοκμια! ·οο!ι:κ:.:: . κι|ΐοοκ::Ιου·οβο.....
Σ:: ο:οι·κ.ο μοβ. ' 17. 2

.Ό:::Ιοιο :·οκι'οτικι:::: ..ο@ΜΑ θ'3'ίκοκι κα". 24. 24.

Ποιο:: :οι ο... κ...: |.κιοο: .:.οοκο. ..κρ..κκο: οου:[ο:οκι::ι.

:οκ: ο:::κ Ι42ο ςο·3ΐκο |ι:οοκκκ:. 23. °Νοο::ι: οοκ:ο ΜΜΜ·

' ··ῇκο8κ4:ικ :κακο Ιοοοικ κιι:ι:κι!οκι ::κο!οκο. 26. 2ο9

ο. 4::ι άκρο” ο.π·οοπι: οοκ:κι οι... οι:::οκ: :οο!ικ4::ι:. οιι:7οιι.

ϊ οοκι οοκ`:ι·οοι: :κο!ιιιοικοοι·:ιοι!οκι. ` 14. 149

Ι.::ιειέω.::ει::Α Βοἰρκοοιιἱπἱο, !ιοο:κιιοικ. 26. 2 ι

ο Ι.!ΒΕΚΤΑδ, Ε.ΙΒΕΚνΜ. Ιδάο Α ονεκτΕΝ·τω.

°1.ιοοικικ ο-νοΙ::κ::::·ιο κοο::ιο/οοκοκκι, μα:: οοκ::·:ι. 3 . 9

)ιοικι:ι:κκι: οοκοιιο:72·. !ιοο: οοικκ:.ιοικικ κοοοο:κι·. π. ι η

ΏΗΜπακ οροι·:ι:ιοκοκι ·οοικκ::ι:ι: κοκ63%:|ΪκιΙιἰο.:ο οοέ

:οκι.....κ.κκο : κ:: οπο!!ακου: Ιιοο::.::, κψ` Μου·

..κκ.:οικοκε, τω! οοκ:οκι·ιο οροοκ:::. ' 5. 6:

υ:.1::οκε κα. κοκ π4::ικι:κκ ιοκοοι·ικκι, κ.: ικο:ο:οκ.. 62

:οικω ο κ...κ....., κοκ :ι:κ::οκι ο ...:2:οκ. Μο:: οοικικι

ο:: θα:: :ΜΜΜ Ι:ι7ο/.ο. ο

Ώοκ::·:ικι:ικ:ῇκ:. κοκ:: 5'.' Τοο.οοκκι ...κι ό. χ 2

Ι.ιοικτ ποιο. κέικ...: οοοοοοιικ:ιῖ άφκικ·ο ρο:ο#. 6. 29.33

Σοοοκ:::: ::ο)ιβοι, :κοκο!::; ο4::ιιιοκικκ: :ο:Πικο. 6. 2:

ιιοοκι:κι :ιτο. ιι::οκκκοκκι, κοκ οοο:ικοΐ:::κ. 6. 22. 24

.υο:ο7:::ἰκο:[οΡο:ικ : 4::.ιοκ επι:ιο:κ κά ο.ιοοκοι:. 6.3 9

1.ιοοι·:::: [ο:οκ::!ι:οκ|ο!κοκ ο!! ικ ·οοο:κ::::ο , κοκ ικ ικ:ο|ἰο

δ:::. 6. 4.6. Ι.)ι:ο μ·ικοικιο[οηκο!ι:οκ Ποπ:: :·οοι:οκι:: Φ

ικ οοοοο:κβ:ρροο:ο. 6. 47. πιο. 3.

ζ|:ί :ιοοι·::::οκι κοκ/ἱιῇοι: οποιοι: ικοφω..:ο. 6. 48

Ι.ιοο7Μ:ικοοοο:ι::ο @· ο·κάιο:ιίι:οκ οι: :κ ωκοοο2ο. 6. 49 4

1.ιοικ... ·οο!κκ:κικ :πιω ικ οο/ἱ::ι κ: , κ: :οριο οκικιο:.μ

κά οιοοκά:::ιο .κ.ο...κ.». ω...: ...κι οοοκο::.

 

 

ΚΕΚνΜ

οροο·.ικι οικω. .......:... 6. 27. :ο /ο4.

24 Ι:οονο οοοι·ο:ι:: , κοοοΜικΜ :β οοοκι:ιο οικω.: :Μάιο

κοκ: κά κ:ι:ιοκο: οοκ::·κι·ικ:, πιο! οοκάιδοκιιι:. 6 . οι!

.ο!ά οικω: Ιιοοπιι:ι: :ο4:::ι·ι:ι::· οοοκι:ιο οομψ':οκκιι: ":ιο

κι::κ ν: οικιοι:ικοι. 6. Η

Ι.ιοο:·::ι: κοκβΙ::κ: κακο: :ιο οκ:ι::::ο οοκο:::·β:: Ικικ:ο αι::

[ο, ο.:ιοκι ο:: :κο:ιο, 4::ο ...οκ οι]Έ::::κ. 6. 73

ει:: κ::ΙΙ::κι Ζιοο::::::.: ο.κ.3....κ.ο: :κ οτ::::2. 6. 6 ι:

.Ειοοι·:::: οκοπο:ι:: :ο ·οο!::κ. 98:89:60 :ιδι:: οοοοι::::ι·. 66

ο ἔκ 4ι:ο οοκο:ΐ:ι: ·υ[::: :ιοκοκκ. ιοὶ:ἰ. οπο 2

4 Σάο. πο. ο:: οι:::β κ]ϊοιοκ: ::ιο:ιιι:ζ: .. ο: ΜΜΜ. ::οβο:οκ: :ο -

Μ:: 6. 4 1 . Μικ::::::α ο1οϊοι:.

Ζ.ιοοι·:ο:ικοκΜε... βφο:]::::οκ οκο:Ι:ικ.βηοοδοκο. 6 . 52

Ικοἰ@κοκ:ιο ·οοιι:κιιιι:ο κόκα.: .πρωι Ι:οοπιι:ι:.6. 34.

κο::ροή: μι·οπο. οο·ιο.- 23. 3 ι

Ι.ιοοοικ: κέικ: κ: οιοκοκιικ:ι:ιο οι::οικβοο. δ. 3;

ε Πάκοω.: .οι Βου:: ικβ ώ· οιιοπικοι. 6. 6ο

ι

Ι .4κ :.ο.κ... ο:.::ίο:οκκιικι::·ι κοψω: Π" σο· ω...:@Με33

ο πο". οπο. βία :κιοι:ι:::κ οοοοοι:κκι Απο!. 6.4.0

ί .4κ κακο:: κοκ μοοοκοιιο 26. 3ο

ι άο/4::οο:οο:·::::ο κι:|ι::οκ ροοοπ:::οκ. 17. ::34.

. πω...: ικ :ιδιο ι .χροοκι: :κι οο:|οδιοκοκκ::οκ. ·οοι:ΐ. :2.16

1.ιο..·. οκι:β ο#ο:·: Ποιο: . ο.: :::οκκοο:ο άοοτο:ο οοκοκοο::::

ικοἰ@κοκ:οκι ικ αδ:: μου”. . 21.36

ο Ε.·ο::·οι [Μπα Ιιοοι·οοι::: κιοι·οοι κοκ:: Ρως? ·οι:::::ο Ρο::

ρ:°κ οροι·::. 22. 46

σοκ»... καψω: :κι ·οοκιιι Ιοβ:3'ϊοι: :ιοί ικοκκιίο. 23. 237

Ι.ιοο:::ικ ικ·οι:. οπο: άοκιοι·ι:ι, :κι ά κ:οι·ι:ι ο 26. 3ο

2.»... :οικω οοβ: ο 3:

@ο :οκ:.::ιοκο: :οικω Ιιοοι:οοοκ:. 26. 2ο7

Ι.ιοοοκι: :ιοι/Ζκο::Ι.ι @ο κοκ ο:: οκοκι.ι οοκοιιι.ι::::·. 3 32

Βουνο:: ποιο. ::κ/οιοβ:κ: οι:βοι·κοι: Ρ ο 4.34.

Μ"... μ:: |ιοο:::οκ ποιο. κοκ οοο·ιοκι:κ:. 3 Σ. 7

Εν :ο ε:: σ:.οιιιιι κοκ οι: οο:οκ:ικ ....κ., κο:: κι... Ιικτι::.

ο 29. π :2. ο:: :ιο/ο :ίο:οι·κιικι:οκ:κ ιι:ιρ·οοι::οοκά.ι:κ οικο

κοκ: οο.ι:οκι. 2. :46

οοκο/οιο

έο:οΙοοιοβ κκιοκι. 2. 176

14.4 Εν:: :·ο:·κοκκικ οοι::. :ια/κοκ κο:ιοκι: οπο:: οιο!4:ι. 2. 214.

οίκ οκο.ικ ο 2 ο 3. ..._ο.... οοοοικι:. 2η

-ωο:.νΜ, ΜΑΟνΕ.Α. πο. Ρεσεκτοι.ι.

4. 8.

...Ξ
4. 3ο

π:: οοκ:::::.

4.26κιι::κβ:ο τκ:ιοκο :κοκ κοκ ροη/Ι κκιο!οδι.

Όψοιικοκ ικ:οι· μα. ο:: κιο!ι:ικ ό· 2κοκοκ:ικ..

.2·ίκ!ι:κ: ν: :κοι::ικ μα:: ορο:: ο οοι:οκ:ο:ο προ:: κι..

τικ: ρο:βιιο, κοκ ..ο...κκο.. 4. 3 ι. κο... ω... παοκ”.

' :·κάιο:ι!ι:οι· ικο!κάι: :οικω κ:: οοκκκιβοι ορροβικκι . 7. 2

Μ :ι 1. ι α· ι :ι .κ.ο.:..κ.. :Η ικ έ:#οϊκι:::::ο οπο:: κ.ι:κι·κ η

:ιο. απο:: . :2.4ο Οοιοοΐιι::ι κ.κκ.κ.. κ! οι|οι·οκ.:!ι. ι38

·2.ιο,οοο.. :ΜΜΜ Μπακ: οοιοδ:'ικκ. . χ 3. Η

ει:: κοκ:: .ο:οκοκκ οι::κβ:·:κοιίι κοκΜε”.:ἰι:ο ροοοο::ιο

0 13. 16. κ.ι|ιοι:ακάο ικ:κικβαι οοιοό?::, ::|ι4ι:οικοίο πο.

::·ικ|οοιι ο.: ·οο!ι:κ:κ:ο μοοικιοκ:ι:. 13_ 18

.οο.ιικι.. ω... :κ:οκιοκι: κο ομι:ι::ίικο!ι:οκοι:ιάοικ ς|Ϊκοοοβ

ο χω. ικ:κικβοιι , φ· ικ|ομοκοιιι:ο @Μαι οκ::::::ο κέικ.:

ο ο ο:::κ:ικι. 14.$9.Ικο/ο4κιοκῇἰ. .ο.ο. ι·οι:4::οι·. ρο:οκ:ιο:·.

ο· ο `οΐνοοκκ. ά:Π:κέ:κκ. ::|ιο::κ :κιιιιιι:ι κιοι·οιι: ο:κι:ικι. κι. _

"- οοοο:ιι, ικ.κορ...,ικρ....ο.:..ο ροκ... Μπι:: ..κ.κ.62

Μ::Ιι:ικ:κ :ιδια οι:οκ.ικο οικοκκι/Ιοκιιο ουκ/οκ” κοκ Ρο:οΠ,

κψοποοοοκ:ώο:κι·. .ι 2ο. κι... .ο «πιο :κ οπο” κά οινο

::κ:οκ: . πο:: :ίο:κο:::: ά· ο#οψ έκ οποία: :πιο κο::·ιοκοκ..

που. :4. 122

«Μ οοκ::·οοοκοί:ιοκ οκο!ι:ικκι οι::::κιΠοκ:ιο:κ:κο:3'ίοι: 2ο;

ο:κ::ιτι::κι ικ:οκο:ο:κ:ικι::κ. Μ., 226

Οοιοδ:ικ: οδο:: ...κι κοκ κοοΦοιτιο οοκ|οπ κι: ικ:οοκοκ: 49ο

οιοκιβιο κιο!::ιο. η” Η”

κο..:...κ ικ οοοκκι::κι κοκ οκικοοκ:κ,|οέκκκιο!.1'. Ι -7_88

[οι #Μ##Μ Φ "το ώμο:: :κο!κοκ,ροικο:ικι:κ: (ο οοριο.2.89

·οο!κοκ 'ΜΑσν:..κ. ο:ίοοκο:κ ω:: Ρ7Μο7° οο7κ:κρ·ο:οκι:κικ κοκ.

οπο:

26.4Μ. .



ε 'το τν:ειο ασκ κι κι·

άιικι κοιι·κΠκιιικι ι·ο3κικιι ρκιιικιιϊκοκι οικω. ροήον 3Νοιιοβιι!οιιί.οοκάα!κοοκα!ιοοικικ , ό-.οικοαὐωρκι-κ..

ι$!ιοκιι άο!οιικ. . ο .

οκ οι·άικο κά οροκκι!._βά ιιι οι·άικο κάπιβ. κ '

. κοκ-ι «κκ». οἄκδκοκ!κ άισιι ριιικκιιοκοκι[ορκιο ροηθοιοκιί.ικκικικιιο.κοκ ..·..ιι. _

τικ ο!ιοιικ κ.ο!οκι·ιικιο .κάφε ικοοιιοι·ικ κέικ απο" . 83

23.4 α. 4 @32.ιι·.ικ οροκκ/κροι·.κκικι·κ!ικοιιικικαικριι/κοκικ ιιιροορι·ιο

Ικ ροη: κκικικιοκι!ιικιο [κιβ·ι ροκ ριιιιικιιοιιιοκ ιιοου·κ!ι.ι 3 =:«ιιοοιικο Πάγκοι κοκ... κο!κιιοκοο!οκοιικιιιιο .Βικοιο,κικι

οοκροοικιικιι.5 άοοιικ οικω ·ο!ιικιο]!κο κκικτκ!ι. Με
.Μ.....ι.. κοκ οοκκ/!ιι ιιι ρι·ιοικιιοκο ιιιο:κ!ιι ορκ[οι:.μ3.3 ῖ

. “π” .ιάκκοοκκιροοκκι. 36.ιιοο κι ριιοικιιο ο!ικιιιικιιο ς3 ἰ κβικο κι !ιοικικο !ιιΠο ο..κ.ι.3.ο ικοι·ιιοοικ.

η!ικκοκκκι!ικοιικιιικώιροτκκιιιοκύκιυ. κ: · 24.. 40

670!!ι2 ρι·ικκιιο, κοκκίιβάκι οικοιι!κ,|ιάροοι·. @ΜΕΒ- ' .·

μ, Ρκιιικιιο κι! ικκοιι!κιιο ροκβιικοκάκιιο_σοκοκκοκ ιισάι- Όρο

ΝικΜάο οοκά33οο κοοι·ιιοι·ικ. 93. ·Μοϊκ!ικ ·οι'τικικικ κι:

κ.3ιιψικκκικ @κι-οκ |ροοικ!ι κκοοι!ιοροι· [!ικιΠιοικ ιο!!κιο.,.

Δ . π'. . Η. .Ι @Ο

@πιω4 @μια κά ικοκ.ιιιιοοικοικιοικβοοι·οκά2κκοι,

κοκ κο ο.τιι·ικβοο. - “η

κκ @κκ ικοκκ!ικ|κοῖκ .ι ιιιΠο εκκι/ο!ο!οκοτκ!ι :οποιοι

Μ: Μ 1 ω· η»

κιβι!ιιοο·. 4.3. κ!!ι4ιοκικ κοκοιι!κκι ι·ο!ικ3ιιιι κι .σκοπό ο κ. Ποο, ιιοπ[ιικι ιο1οΝιοκικ ριιιικι3 κιροοκκι.- κικ ·υη·"Μ

ροοο. οιοκικ!ο-.4.3. έκ ορκοαββά κικαι!κροτο. ·ιιοκικ!ιο.43 τ ς!ιιιο· κ το κι·ιικιο κιιι κ!ικ.κιπιιιιο]'ιιροοκκι.ιικροτἔιιικ. ι ο9

.2ιάκοιι!κ κοκ ικο!ιιάιι ροοικοκιικικ κί!ιιικ κοκ.Πιικιιιιο, ο.κ·ικιιώ ..$ιο3ιοιι ιικροκοιικο ·οικιιικ!ο 1νικΜιι.ιβροϊκκικ7κ!ι.ι, οι ιιι!!ιο

ιιρεωκ.3κ κ.: ιοι·ικικκιιιιο. 4.6. ικο!κάκ ροκικιιοκοοκοο.'-. ιι οιιοικιιι κοοι.κ!ιι]οι οιοοι·ιτου··ικ.

[οι·κιιικιιι κά/ικοιοι κκοκκ.κοο! βρηκαν «οι οοικιοκικικ.

- ο·οφοιπιοικ κάροοιοκιικκκροοικικικοι[πωπω. 4.7.

11ιροιικικ ικιοκ ικκικ!κκι.ριοο. ..ιωιο, ιιτ !ικ!ιιιιικ!ο. 49

κιωινικ οοιι~οοκβΠιι κι οοβοικιι!ιιοκ.3κοάριο-ικοάκικιαά

_ . τ @κι ιιιιιιιιάικιψ3κιικκοκμα. κιί!ιιιι!!,βά κιοάικιο.37

ΜΑΜκια-ι κυκοο!κ ικικι·οκιιιιιιι. 3 ο

Μ1οϋικ·κάοοιι|ΕΙιικιοικ@κι3οοκιοάοιο .5ικοοιιιιι. 1 . 3

άΗἔοάιοοκοκ !κικιικο. κ οοκιικιο3ϊκιι @πιο άιβικέ. 1 .34..38

Δά`άιιοοκ|ῖικιοικ Φοοιβοκικ Μ€άιοι°ΜΜ . ψ .Μακάο Φακο

3 ο!οἄιο. 1. 43. ά!άοάικ κοοοκι ικιιοκοκυ ικοοιιιι[οι·κικ!.ιι

μι· ρ3°ορτικικ οοκιικιικι. 1 . 29. 37

ά!ίοάιιι6ηικοοκ οοάοικ κέι'ιι κρροιιρο3ο. 4.. 4.ι

Νοκ οκικι.ι ·οο!ιιιο κιοο!ιοκ. :κι4/κιι47' κ ·οο!ιιιοκ ο|ικιι.· 4.48

Ροιάροοιιικ κιοάικικ οκικιὶι ·υιι!ο, ι·ο!ιιδΐο ·οιι!ιοι·ι. 9. 1 1

Ριου οάι3ι/ο!κκι, κοκ άι· Εκο κ![οοοκκ!ιιοκ οοιικ!ικιοι. 10.2. °

Οτάικοκιο κιοάιιιικ άιΠικξΐο Μάιο ι!αιιιικοινο!ιικικιο , ..ο ιο

4ιιο ροιοκιικι κά ορκι κρρ!ιοκι. ” ιο. 13

2 οκοάιο ά κ3ικο ο!οδιο κοοιριι κοκιικιοικ. 14. 2ιο

=Μιάικκικοκοβ.άκρ!ιοιιοκ ο!ι!!ροιο|! κά κοκκθ.ιθ`κοικ. ο 1 ι

.Παοκ !οοκο!!κι άιιρ!ιοιιοι· ικιοκάι μια!. 14. 2 1 3

κ.!!ιοι·ικι :οποιοι 8οιοκι κοκ ιοκοικι· οι ποιοι κιοάικκι!κιιι

Ζ· .ιά!ιικοοο. 23· 279

Μ ε ο ι ε ο 3 ροιο!? κ!ιοκκικ ορικιοκοκι|οοιιικι άκι·ο @το

ιο κιοάιοικιικι , 30Μικ ρι·ιιικικ ορικιοκο ροοοκοι!ιιοκ μι.

! ικικοοιιιικκοκ. ρ 13. 9 Ι

ΜΕΚΙΤνΜ. Ι/ιάο Ο ι>ειω κοκ κ.

Εκο κά κιοιιικκι κοκ /ικροικι ριιι·κ οκιι3ΐο ρι·ο!κοιιι. 3. 3:
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,27]:ξέ::1:111έ:: ::::ι:. 1 1 3. Οέι::δέι:::: ·:.::::::::: ::::ψέ::·::: :έ::

::1"8:°:89:: ::::::::: ή:: έσο:1:|έ:1:έ.: ::::3°:::, ::ο:: ::ι:::::: ού::

δέι:::: υπ:: :::::2:·::::::έ9:::::::|::: :::::έ:::::. Μ.. 1.39

Ο1::οεν1: ·ο::έ:::::: σ:: 7446211862 :::.:έι::::. · 14. 2.36

Μ: :::έι:: Ροκ:: :β Μ:: ε: :::::ο::: :ήρθα ά:::::·/.::·ιι:::. 7.2

@:::/Β ι:ά:ι::::. :7::έά ι::::::·. 7.2.

Οά:::::: ::::::::::::2, ώ· οά:::::: ::δο::::::::::ο:ι::. 7.4.

Ν:: ά.::::: οά:ι:::: άέ:ο::::::ι:::::::: 9::::ι|:ιέ::υ: ·υ::·::::έ::::·οά

::::δι:::: Μάι:: ::/]:δ:::::: έ2::::::οέ:ΜΜ. 7. 3

Δ:: :·.:::ο:::::: σάῇ ρ:·:::::: , ω :ο::::ιρώπ::::: :::::έι:::: ::::·| -

πο, :μια ω: :::::έ::::: :/έ. 7. 6. :ι:::: έιο:::: :Μάλι οά:ο έ:::έ:Ξ6

:ι::·,ῇ:ρρι:::::::· ::: ιέέι: κέφι:: :::::::::.:,ά 9::::::οάο. 13. 16

ΟΓΓΕΝΒΑ. ΟΜέ.$$!Ο. Ι/:ά: Ρ1:::::.:11ν11.

ο]]:ιιά:::::·. 23. 1 17. Ο.#::ιά:::: :::::::::: :::ι::::. μ: απ::

:::/:::::::Μ::: :.°οΖ::::ίο:1: ρ:::::·::. 23. 118

δι::::3):Π:ο ν: ή: άι8:1:1 ρο ο1:1:::6:, ά:έ::: ω: ::: :οά::ι: ο:·ά::::

απ:: :έέ:ι. 119. τω.: ο#::ι|έ::ι:::ι::έ ·υ::::ιιέι: , πο:: :.:::ά::

:::76::::::: οβ::/δ:: :ο::::·.: ::::·β:::ι: 67:21". 23. 197

Β:: : Ψ.:]]ϊ::: :Η :::οπ:::: έ.:βο Π::. η.. 12.

ζ Ο:..:1εε:ο μ:: ::: 1ιοέι:::Μ::ά:11°έρ01:Π. 3. η.. Θ· 22. η.
έ (Μωβ: μ:: ρ·οέ::ύ::: ::ο:: [::]]:::: :ά :::::::ι::::. 3. 3 1

Ϊ 0:::1πέ:: ::δέ::.: ά:έ:::: :Η :::::·ι:::: ::::ι:ιιι:ο υοέι:::ι:::::. 3. 33

26. 1 3 02:96: ·υ:/:: ·υ:έι:::::::·::: οι:ι:::::::: , ::ο:: ::::Φι::ο/::ρο::::

26. η.
Ι:: Πρ:: μ:: Ν:::::.:. , .:έ::ι::::: έ:::::::ιιά:::έ: :άρα έ:::::ο έ

άιέ:::ι:::: ::: ::έο. 49. ν: :/|:δ:ι:: ::: ο:::@ο:::|::::::::ῇ`: πιο·

έι::ι::::::::, ::ο:: ρα: :::.:::: ά:έ:::ι::.:: ::: ο:::::::::::. 3. 36

δ:ά/::||ί:::/έ ρ·.:::ιά::::ι:: ::: :::/Ζ ο::::]]έοι::: Ρο/έι:::: ά:έ:::::.

::: οπ::::::11:,Μ.6: ::ιο:·ιιέ::::· ::::ρ:ι::έ:::::. 3. 36

ε:9:1ι.: :::ιῖ :::: ι:::έά::|:::::ι:: ::: ο::::β:ο:::, |έ[ι:::ροι:Φ::,

η? υοέι::::::::::::,:::ά:ρ:ιά::ι:::· ι: 9:ισ:ι:::::::: ά:έ:::::. 3. 39

ΑΠ::μ: :β ::ιο:::έι: :::ιιβ ::::9βο:::: ρι::ρ:.:β :::::έι:: :σε

ά:::: :::::έ::έι: ::::9]έο::::. 22. 22. πο:: πω:: ιδέα: :::ο::

ρ/]έέιιΙ:: :ι:::: οΜ:::::::::: ρ:::ρ: , :β ::ι::έ::: ::::έέ::2

` :::ι:@ο:ι:.:,

© ι



ΕΤ νΕΚΒΟΚνΜ.

Μ.77;ω.οο, 23. οικωῖοῇοκρσι, οκοι·οοοισιοοοκσκοο,:οκι

ΡΜ." “η” .ιδιο σ.ι:ισι·κο. 7 . 7

Ο,,”Μ ,απο , ?κο @κι :οκ/ο οκοιΠῖοκοι , ρι·οοιο:κικι , κου·

κοσιοοκο :οι :Μακ οκοοο :οκοκι·ι·:κοοο. 23. ο ο Ε(

22. 25. 27 οιο....ι.... οπο: οκκ:.ο:οι :κ/ἰοιοοῇκκοκοἰο :β ού Ποιοι".

ιο, :κριο:οριοΕ::Ισκο. ο 8_ 2.5

ικοοοικ· :κοκ ορβ οικι]βοκσ. 29. κο “και οκοκικι τω. ΡΑεενΜ οκισο Ο· οριο: ..ο σβκσ::ῇιι·οο ποιο: ο·:ο!οι.5.99

ικοι·οοοι οικοοβοκοι, οΙκροο::οκ οκοΙοιοοκο :οκιο·οοοκκι. 36.

κοκ· Εκο.. οικρκιοικι οκ:κΙροκι, οκοκοο ροκοικι· οικω

απο/ξ; κοκοαοοκο.ο'. | 22. 4.0

Οκοο]βο οκ [οικκο, οσο σοκοοιοιοβ:κιο, :οοκι :οοσ|οικ πω..

ι:κο :ΜΒΜ κι.. , κοκ σΠ[οι·ικο!οι:: ρ:::οικοκ.@ί σο:

:Μι ρ:::οιο.

Νοκ οο:οικι·ρο::οικκι οοκοπἱοκοι οκ:κι·ι·ο, κΜοκιοποο σκορ/οἱ '

|ξ7κοιισοι, 44,. οοκοπἱοκοοροοκοιοι ·υκά:. 22. 55 ἱ

9ιοκοκι |σοκροι· ρ:::οι , οοο :οκιοκοιιοι5 οκ.οικ οοο οικοιιοι Δ

:οκιι·ο :οκοί:κι ·οοκικι:οκ. 56. ρσ::οικοκ οικκοοοκοι οπο. |

ροι, κκοκκο οέϊκο ρο·οοορικο :.ιο·ιο:οκοκι οπο. 22. 58

ΟΡΕΙΚΑ ΒΟΝ Α. πο. Μεο.1·τοικ.
Νκοίκικ ορκ.ο ἔιοκκικ οκι κοι·ικιοι,οκοοΜεκοκ οκκιιοικι·,κά ζ

 

/κοκισκο :οκοίοι:σι·: ροι:Π,|οΙισοκροοκοοκο. 26. 1 15

Ορπο[ο!κιου·οο ο κά: οκοκοοκικο·ρτοκοικ:. 1 23

2οοικοοοσι οριο: οοκκοκ , οποιο. οκέτοιοο, ο::οροι οίοορκι

ροοιοκ :οκοοακοιοισοκ οκ «κακο οισκκοκκ. 23 . 1 98

Ορστο οικω μι: κοικτο!ιο κσοκσ/κκι :οκίο, οποιο: :οκοίοιοο

κι:: ριοκοοκο,οκ: οσκοοιοριοιο:. Δ 26. 4.25

Ορια ·οοι·οοικοκ κοοκοοοκικ[οό?ο οοοκιο!ορ!οοικι .υιο,|κκικ

οκ: οιο/ροβιοοκοι ποιοι:: οοκοίιοκ. 35. 1 1 2

. ορο” κ......έο-κοοοκο ριο:σοίσκιοο. βοοισοκ ο: :οκοκκο οικον”

ρκκοκι ρποιοοοκ οκ/Ζοκ:. 152. Οκοκοοκι ορ:ιοοκι :κοτοπο

ο·κιέτοιοο οοκοοοικ ·οο!οπικ ιοοιικοι. 5 3 5. 17ο

Ορσι·ο οοο ιοοιοοι·οι, :οποιοι ροι·οο. οκοοοκοι /κκι ·υοΙοι·οι.ηχ

Οριο Μ87ίιο7ικΜ κοκ οκροι ετοιοοικ κοπο [κοκο οπο".

Ισοκ ρση'οδοοκσικ. 1 66. οριο.: οοκο, κοκ ρκρβοο, @ί κισ

ο·οιοι·οσ ιοκικκι οκεσκιέτοιοοκο. 35'. 178

(κάψει ορσκο οκσι·οιοο·οο οκοκικοκοοο:ιΜωβ οοοοκοορι·ο

κοοκικ ορκοἰ Όσοι:: :οπσκοοκοσι. 35. 204

Ιάέμπροη"ΜΜ κ.οκ.ικοο..κ, ρ›·οροοιοοκοικοκ. 3 5. 2 η,

ΟΡΙΝΙΟ. ΟΚΠΟ.

@οοο οροκοο Ρ κοοορι·οοοοο!ο.ο. οΙοο οκορι·οοο!ιοΙοο. 15. 52

οριο”ροπή; εφρω..οοιοοο, ό· ιοκο:κ κοοκοοι ικιο. 1 5.53

.Νοκ και ορσιοιο :οι οροκοοκ: ρυ·οοοοο!ο ρκιοιο, οοοι ροοδοο:ὲ

.κοκ , κοκ οκ :οοο ρ:ι·ρΙ:κοιοιοι , οκ οοο οΙι:ι·κιιο κο

κακάο. - 0 Π ' 15. 57

ἔκ κιοι:ι·οο[οδιο, οκ :κο @που ο: οοκοοροι·οικοοο; κι! ισοκρο.

ο·οΙο κοιοοο!ο , κο!ιοι οοο “πιο οοκοκικσκι: , οικρἰ:ὸ?:κοἰο

οπο ::ο·ιορ'ϊ :οικοκοοἰσ ρ:: σοκι ορσι·οι·ο ροῇἱκοκι. 15. 59

Ιι:κι οκ οκοι:ο·οο ροκ, οκ οοο οριο" ο: ρ:κο:κΙο :οικοκκι:κ

ιοκοο/ο:ο·οοσροκκι :απο κοκ:τσκιοοοκ[ι:ι·οοκ:κιο ιέσοιοοο,

ισκσκικι· ορ:κοιο ω.. ο:ι·ιο,οσΙοἄο οροκ. ρτοοοο. @ο 62

οκ :οβο κ::σΠοιοιο1 οοο οοοΙοιοοοι και β:ιοικοκιιοκο σο:

οροκοοκ: ρι·οοκοοΙο :οκιΐ::ι·: , ο :οκιικοοι τω: :πιο κ...

οοο κοκ ρορβι. 15. 7ο

οκ καιω.: ι..κο,-οοι ορροκιο οροκοοκο.η οκρι·οι·ορικικ ω.

ΡΕΟΟΑΤνΜ. οσο: ΟΕΕΕη52, ΜΑιχ·χ·ιΑ_

κ.: :οκιι·οοικοκκο ρσ::οικκι οκ ροκοοκωι , κ.οιοοορσο:οιο

:οοκοιοο :οκ[κβ. 3. 4ο. οκ &οκοοκοοίο ρ:::οιο κοΠο·κ

ιἱο:ιροῇῖκι ·υο!κκιοι·οο Πσο. 3, 62

22. 4.2 7 (κι' Όσοι: κοκ κι :κκ[ορσ::. :κοκ κά κο :οκ:κι·οοι. 21. 52

Ρ:::οικοκ .οοο..οορι.. 8οοικοιο ..ο κοκοοκ:.6. 1 7.ς9· 25. 1 19

Νοκ ι·ακΙοοκ τοιοοκο:, κ:: τοκοι σο:Ποκοοκ. ό. 1 8

Ρ:::οικικ :οκοκροβσκιοο "κακο κ:οκοι , οι οποιοι ιο·οοιοικ.

οίκω ορκ:/οσρσικοι. Δ 6. 42

Απο”ρσ::.7ΐι ·οο!:κι: Ό:ο,βοο ροι·οκοιι:κισ. 21. 10

Ικ ροι·οκω?οκσρσ::. Πεκ: βοκρ:ο· Ιοοκκικ οκι:κοοι. 21. 23

Η". οποιο ρ:ηΉΐο άοικοκοο Π:ο ροοΜ:ο,κοκ οκοι·ο!ο. 73

Μ:ικ.ι κοκ :.ο:κβιο ρ:::οιο; κοκρ:ι· "κοκ... 3. 1 37

Ποβοοικ:κ Μισο· ρ:::. σο; οκοοοιοο, ό· οοκοτοκιοο. 4.. 3ο

Ρ:::οιο , κκοκκοκ οκοΙοιοο ριοκιοι·οο :οκ/οικιικοικι· οκ οδοοι

οποιο. /|ο::οβιοικ οκο!οιοκκι οἰι/ἱοοκκκι ω· οοοεο?ο ή· :οκ

:κοκκ. οιοοοκ .κοοοικ ·υοΙοιοι: οοίοι·κκο ικο!οιοο, μ.: :οκ

|κοκικοκικο οκ οβδικ οκι:ι·κο, κοκ οι/οοικοικο :κῇοο οοο:

ι8'ο, Μ! σιοοκι σο: ικοιίο ι:κιίοκοο οκ οοο:ο'Ικκι. 14. 18.5.

Εκ 2. κ..ιο.,.οκκ.. ικοκκι,·υι κοπο κιοικι κοκ ρ:::οι. 15.43

Ψσο:οιο κρακ. ικκ!ιορΙσκ κι. 17. 3

Ρσ::οιιυκ !οιοοοι ροι:ι οκοκι :κἰρο. - 17. 8

Κσοκοο οοο: οκ οΖκοβοοοοικ, οκοοκοικ κάποιοα» 1 7. 1 3

Γσι·ικοΙοο ιιοιοορ:::οιο κοκ :οκ/ἰΠοι οκ ροκιοκο ώ· ρι·οκοιοκο

κοκκΙ , κ: οκ ροοιοκο ιοκιοοκο. .μ . ρικίιοκο τοιοοροι·ικοΜ

:ποιοι ρε:: οκ.: οκοοοιοοικ οκ οοοσΠο ικρι·σβ: κοκ οικοκ

ιἰκκι, :οκκΠοι οκ :οκκοιοιοοκ: :.οικοκρο:ο οοκοκοκιο.ο οκ.

κοκ :κοκ κοικιο τοιοοκοοο πιο: 58. :οικω ω» ?ΠΟ

κοο!οιοοκο :ορια/ισ οκι:κοκκι οκ ορο ικοκο!ο ι:κοί:κιοκ

Π οδοκι οκ οοοιιοκοκ ι·οιοοκοοικοκκκι. 17. 58. 6ο. 61

Ρ:::οικικ κοκ οἰὶ:οι ριοκοιοοκιικ ρσι·[σΠοοκοι κοικι·, 1 7.74

Ν:: ρο·οκοιοοκ:οκ ρσηθιΓιοοκοι κοοοικοοοι ιἰσοοιο. η. 76

Ψο·οκοιοο οκ ρ:::. κοκ :β :οι·σκιοο ορροοιο κό?κι,κκοκο οικοκ

και, :.τβορρο/ίιοοκ: οκοο ορ:κσικο·, ι:κσικι· :Ιοοσι·:. 77

εκ:οιπκιοο τσΠοικοοκοι ώ· οτοἰοκοι κοοι·οοοισ: οκοοκ ·υο!κκ

ιοιο οοο/κοκ |:ο:οκ :ο ο·ορκΙοκο ριοκοο:κι:οκ. 8ο. 84.

Ωκοοἰ/ἰι ρ:::οικκο, κι :οι οκοοί οκοι·οοσ ροκιοκκοκ. 1 7. 93

Νοκ οκικσ ρ:::οικοκ [οιικο!οι:ι· κίρ:::οικοο , :κοκψ οσο:

ρτοκοοοικκι. 17. 1 1 ο

Εο οκο κ! :Μοτο ο·οιοοκοκι οισοιοκι κι' ορ]σκβιοκικ Π:ο. .9ι

1)οκι κκοοο ροἑῖο :οέκοβοικι· οοκροο:οι :κοκ οβκάο.Ρ:::.

οι :οι ..ροκ 'ΒΑ, Μάιο ικοοοιοοκιβΙι:οκ ι·οιοοκ: κοκκ

χω, οοο σο, οκοοκ οοο, οι κ? :οκιΜ κοιοοκοκι. Ι 28

Εο ορο οκοο ρ:::οικκι :ο :σκοπο κκικιβορ:ικοι. ς/ι'σιοκκι

:οκιικ κοικι·ο!:οκ, κοκ σ:οοπο. 17.155

«Ηοικω ρ:::. ροο::οοι ικοι·ο!ο: στη: οικρο·κοσκιοο. 1 Η·

ε:: , ω! οκ οΙοοκοο[ο:σι·σκο ρσ::κικικ . ρο]κοκκ.τ ροη: $ρσδιοιο οτοοκοι·οο οπο: ορσιοκοο ·οο!κκιοιοι,οο οικκ:ρ::

ικιοοιο κιοκο, ορποιο οι: οροκοοκσρι·οοοοο!ιοκο. 1 5. 7 1

διά οκ κο: :οῇο :Μισο οκοι η: :.ιορσ!!οποοκκιικ[οικοοοοκσκι

ρι·οοϊο:οικ ορρο-βιο ροι·ιοι, κοκ Φι:κοοιοκοκι. 1 5. 7 2

!κ οι , οκ οκοοκι |:οκι ρο/[κκοκι οροκοοκσκι ρι·οοοοοοοοπικ.

ρο[κοκκι σιοοκικοκο ρι·οοο!ιοΙ:κι ικοκκο ικιοκι.

Το//κκι 1)οδοτσι ορικοοκσκο ρι·οοοίκ!:οκ οοιικιο.ι οποιοι ο!κι

ρι·οροκοι·σ, ό· οπο”.

Νσοκοι οποσ.: :σκοπο ρι·ορι·οοικ οροκο. οκοκιρι·οοοοο!οοισκι

:οικω ρι·ο ::οοι σιοοκο οΙοοκο οκ:οκκ`οοι·οιοο :οι·οοικ, μ.:

ροοοικι ο ρ:::οιο ·οοίκκιοι:οκ ι·σιι·οοικσ. 17. 157

οικω ρ:::. τ:οκοο·οι οοοοκοοκ κοο!οιοο κοκκ·ισκιοοκι. 164,

φοβο: ω: οοκοκισκιοοψ κήποι. 1 7. 1 66

76 142 :οκιτοκικάοικ ικο!οιοοκι ρσ::οιο, κοκ σο? κιοψ:Νο :οο

ι·ο 66· κκοκκο κοιοιοο ο: οκοΙοιοο ρ:::οιο. 17. 1 69 κ

15. 78 δκῇ:οι οκο:οικοκ: Μεσα. οκοΙο οκ :οκοκικκο,οκι ρσι·ο:κΙο,οο

:οκι:οκοκκοκιρρο:ο79:οικ ικοΙοιοοικ. ώ· ρ.ρο·οκοιοι:”. 17ο

ρκιοο, σ:: ορικοοκι οΙοοοκκιβκιικιοοκιβ":. 1 5. 92. Νκοοκοκ ρσ::οικικ ροι:Γι' οκ [οικω :οκιοκο:ο:. 17. 176

Ροκ/ο ρι·οκοιο ρ:ι°βκο ικιο :οκ/2·ο:κιοκ "...κι οποιο:: . ο @ΜΗ :οκκκβι οκ ρσ::οικικ :Η οκ τοιοοκ:|οορσιοοιι. 177

ροοοοικοοκο κοο:οι :οκοσδοκκοκι, κ”. Φο"... πορτο

Βοοιοοκιρκιοι :ουκ κο ο!ι:ι·οκ.ι. 1 5. 83

Εοιοικοκ :ο :οκιι·ο ρι·ορι·οοκο , οποιο οικω οροκιοκικι 7

φωτο,ο οι. κκροοοοοοιοι κοκ οκοο:οικι·. 15. 89 ί

(“οκβ/οπικο .κοκ ροεκοι:κιικο άκουσα: :σκοπο ρο·ορτοοιοο ο

οροκ. και.: οροκοοκσικ ροικοισκιοι ριοοο!κ!σκο. 15. 9ο

κοοκο. ροιιι? οκ.κιο οΙοοικικ οροκ. .κκ κο:οο:οκοκι σο”,

οκοοκ ορκροοκοι.ο οροκ. ρυ·οοο!ιοΙοιοι·ρκιοι κο:οικο·οκο.9 1

Οκι: ο ο ι ο οικοκκιοι κοκοικωκοικοοκο· :οι ο.κορ Μάιο,

ΪΪοικ. 3.1): Ροκι°.

Ρο::οικοκ οοκοοκοκ ..οκ κ: Μισιιοι:. 17. 194.

Ψ:::οιο κοκ/ρ::οκ:οκικο ο :οο·:κικΠοκικιι ο 18. 2

Νσοκσ οι ρακο, ω! κο Μάικ: οκ ριτκοκκ. 18. 3

Νοκροβκι ρσ::οιο ορ::ο7ΐ:οτο .ο :οκκο οοκρκζ/ῖκο. 1 5

Ν:: σ:: οοκ:ι·βιοισ ρο.ι:ιριοικικ οκ: με". ριο:οροσκιοι. 16

δσά ο.: οκοιοκο ρι·ο:σριο- 18. 1 8

Ιι:οκ οκορῖκκι οκ :οκιοκιρικικ ριο:ορο:κιοο·|ρ::οκ:οκικοσ.τ

κοκστοιοοσ πω. , οκοοί κοιτα κι ρι·ο:οροσκι [οιοκο!οισκ:

Φ· οκροο::κι κο κιοκοοκοικ κοοΙοιοοκι :οκιιοΙοοι. 18. 2ο

ς ο Ρι·οοοριο

 



ΙΝΒΕΧ ΒΕΚνΜ

Φι::::Ρ:α σα:: ικαα:ακ: .κακα :κο:ιαα[οι·ικα!Ια :ια ικα”.

|κ: ·οιι·:ιι::: μ::ιι::κ::α :Ρ::ικοακ: αια::·β Ρ:::αια. 2:

.2:ιακαο κα: :οα:ικ ικοιιαο [οι·ικα!ι μα::Ρ:: , :οα:ικ αδ::

 

ιααι:ιαικ α: ικαΙι:ια α:ϊα:, ·υ:!Ρ::::α!ο ιαιι::. ι 7. ι 72

Ρ::ρα::·ακι: Ρ:::α:ο ικοι·:αΙ:, κοκ μ::/: Π:α:3:α:ιαικ κα

α3αικικα :ατα Ρ:ι·βκαι·ακι ·οιο!ακ:::τ , κοιιΙ:ιΡΙ:.:: "απο κι:αα!:κι :κ[ακα::: Ρ:::α:οι·:. 3 3 _ 3ο Ϊ

Ια:ΡΙι:α: Ρ. κι. |Ε:Ια ::::::κ/::α :οκαοκα:ιοκ: ιι:::ιι::ι. 3 3 ..ι 3· ο
:κα!ι:ια :οκι:ακιια:·. 1 δ. 22 '

Να!!ι:ικ μ::.3αα Ρ:::.[οι·κια!ι:::·,ψ μια:: Ρ:::α::.23.2ο3 2:ακαο μ:: /::ακαο μ::α: ικιιι·:α!ι::: 3 κα:: ιιακριωα:...

Ρ:::α:α ::ικΪα ι3ιιοαα :αΙΡα:κ , ώ· κοκ :Ιαοαα Ρο:κακ: , Ρ::- αν, α: ·οιι·ικα!ι:::·αι!::ικ α:: αι:::::ι::3:α:ια. 33_ Ι 36

κιιικπαι·Ρακα ::ικΡοιιαΙ: :κ ικρι·κο. 23. 192 ο Ϊ:: :κο::αί: :::::::κ:, κοκ μια? αιιιακ ακο :αα:::, 26. 333·

Π". Μ· Ρ"·καιι: ιαια.., κοκκαι:ι:κια:· ικ κα: μια α!ι και..- Νοκ μα:: ::καικ κ:ου:αΙ: :::κι:ιιακ: ακο. 3 2_ 20

ΜαιΠ:κι: :κ Ρ:::α:ο. 23. 193 “Ρ:::. ώ·3:α:ια οΡΡοκισκ:κι· ικ:αιακ::αικοκ:, ώ· οαιο.32.2 1

Ρ:::α:ακι. αΙιιια .φιαιιαα!:, αΙιιια :αι·καΙ:. ι 8. 32 ν ει: :Α τ. ε Ρ:::αιαικ 21[ιικΡαΜ7 :::Ρα:·ιακι. 23 . 2

Ρ:::αια, αΙιαβικ: :οκ::α Ραπ:: , α!ια :οκ::α/:ιΡ/κικ , ακα ι α:: α:?κ ·ο:κια!ι::: ικαΙο Ρο:ψ καμπ:: αικο: Π:: , κοκ ια.

"μια Ρι·ο.:.·:ικα:κ. 3 3. ακα :οι·αι: , ακα οι·ιι, ακα ομ:ι:. κ::κ οικκικο Ρ::¦:ὁ?α:. ι 4.207. «ικα ο37:και Μακάι: , κοκ

38. ακα μι· :α::/]α:κ , ακα μ:α.ρακα. 39. :ικα ::: 33- :α:::αι: ικ/ἱκ::α: ο#:κ/α: που:: Ρ::[οκα: ::·:α:α:. 23. :η

 

ι:οιακ:ια, ακα ε:: Ρα]βοκ:, ακα ::: ικαΙι:ια. 1 8. 4ο 7 ΠαΡΙ::ι:::· :αι·:: μι:: Ροι:κ:ια ααΡ:::ααακ: ·ο:κια!ι:::. 24ο

!κ:::· μ::αια :Η “ηπα ικα:3ιιακ:α:.· 19. 2. μια κιικι::ι: ο:: έ α.: ·ο:κια!:/:4β::: ιιιαι:ικικ Μιμή] αδικαΙ:, κοκ μακ. 239

αικ:ι·ῇι οΡΡοκιιοκ: :ια καια:αικ καιιοκαΙ:ικ. 19. 17 : Ρ:::. :μια κο:κομιικο :οικ:κι:ιι: μα:: :μ ·υ:κια!:. 27ο

Ρ:::α:ι :αι::ρ:ΜΨΗ μακ"... :κ ·οο!ιικ:α:. ` 20. 1 Ι/:κια!: :·:!ικ3α:: αΙ::3αακι ικα:ι:Ιαικ :κ ακιικα, 2.3. Μ.

πω:: Ρ:::αια ιικΡαιακικι· μια/κκ :οκαιιιοκ: :ακ:ακ: :κα Ω::ια α! Ρ::.:α:ιιικ :::κικ::Ρ:ιοκ:. 23. π: Πα:: οιι/μπαι::

Ιικ::·:[αΠα:α:. 21. 39. :κακο :κικιι: Ζ):ο. 21. 19 .Βοκ:ικι:: Ρο::.:ϊ Ραιιιτ:·υ:κιαΙια, μινι:: :::::·κα· 2 3. 27

Ια :μια :Ρ::α:..: Ρ:::αιαικ κοκ :Η Ρ:ιαα:ιο ,ααΡα:ια.. ακ- εκα :·ψ::3:καιικ: α ·υ:κιαΙι κια: ιαΠι: α:κι:α αιικιΙ:α ια::

:μια κακο, :μπακ μ::αιο: Ρ:::ακαο ικ::και:. 22. 13 κ ααοΡ:ιοκι.ι, ώ· ακιι:::ι.:. 23, 22

πω:: ::ιιιαααιιοβακ:ι:κ: κα ::ικιιβοκ:ιιι, κοκ κ:::/ία:·ιο Γ/:κια!: κοκ ψ αι::κααικα:ι:ΡΙ:::::ι· .μια ΙΜ. 23. 26

:η "κω:ια. 32. 7ο ; α.: ι::κιαΙ: :::::α/α::ακι. α:Ι:κααικῇ:ῇῖ:ι: α:::·ι:ιο. 33
Ρ:::α:ιιικ κοκ :οκα:ΐ:: :κ α:/?ικα::οκ: :ια Ρο:και::. 3 2. 7.3. κ Ε!2:αι::ιομπα: ·ο:κια!: :::·ιακι, μαι:: ....κ.οαο.κ. 2 3.42

Ρ"Μ."Μβ,"χ 3·0,πΡΡ3Φ.”μ , μη”.ι......,..... αωκκη”, ¦ αΙιαικ ααα::::κ. ::3ιιι::: Ρ. κι”. και:: ·υ:κια!:. η. 1 63

αοκ:: ::::αΠ::απ μι· ακκικιΙα:ιοκ:ικ κοκ :οαι:ι::Ρ:::α- ' 7:κια!:, κ:: 3ιιοααΡακαικ,κ:: 3κοαα:ι:ΙΡα τ:κια!α,:οκιακ.

"κα, μα:: :3αοα κοκ:: ::Ρι·οαα:αιιιτ. 32. 88 Ἡ :κοκ :και πο”. Ρι::::ια: Ραπ:: :::::κα ια ικ3'::κο. 23.1 88

α.: α:Ι:κααικ Ρ:::ι::α:κ , κοκμμ:: :κικ/:ακαα: αοκι κι:: ; ΠιιΡκ::::τικ α!:::α ·υιια ιακ3::αι κ:οι·ιαΙ: ·ι::κια!:. ι87

:ιιιιο,|:α ::3οιιι·ιιαι· ::Πι:α:ιο Ρι·ο.π::ικι[ακααικ:κ:ιαιιιι- :2|ίαΙ:α ι::κια!ια μ: α::ια:κ: :κ ικ[:τκο Ρακιακιαι· :μακ

:και 1):: "με :::α:αι·αικ: :κ μπα καιι::α,/:ι:|ιιιμ: [οι·- αη ::ιακι Μαιο:: Ρ::κα, μακ: ·υκκικ ακοη. 3. 3. 2ο3

:κα κα:αι·αΙι: :αΙικαια: Ρι·οΡοι:ιοκα:α: 188. ·υ:ΙΡ:: ικο- Τκιβι:ια:κ ικ::α2ι μια: ·ει:κιαΙ:/ί::: κιοι:α!:. 23.2οό

ααα: κακι:::: ::ακαιικ:ι:, ω! :ικ:κακ:κ:::. 33. 2ο8 ° Μακ καιιι::·ο μαι:: ικ::ι·ιοι Ρκ3α:: ικι:α:·ια:α:,α: ·ο:κια!ια:

Ρ:::α:ιιικ α:Ι::ι::· β:κΙαιαμιαα:ιοκ: , κοκκκιΡΙι:ι::ι· , /:α :ι Ρως/ί μ::α:ιικ: κ:ο::αΙ:, ό· :οκ::α. 23. 2ο7

ιαχ:α Ρήιια::οκι: :.τ2:κ:ιακ:. 3 3. 21 α. Ρ:::α:α , μ: α: ακα:: αήι::κιια::ικ :οκ::·ακακ: , α:κ:ιι:

Νιιαιιικ Ρ:::α:ιιικ :Η αμκ: :οκ:ι·α :οιιακιοικ. 23. 3 8 αφτα: ::κα:ι·: :κ οκι:Παικ αψ:ιακ: , Μπα:: κ:.3ι::ακ:

2ι:: Ρι·ιαα:ιο :οκ/Μακ μ::α:::ικ :κψμπα:: Τκ:ο!ο3::: α: :::κια!. :κ :κοτ:. αι:: :οκι:κακ: μαμα ώ· μπαρ.:

ώ· αι:::/:οκι: κ: 1):ο υ|ιι:κο/ἰκ:. 2 3. 7 η; ·υα:ια::οκ:. 208. κ:: ια:ικ αλ:: :α:ακιι:Ι ικο::α!: οκ· ω.

ΜΜΜ:: :οκκσκκοκ:1 :ια οκ::δι:ικ και...: ι·α:ιοκι, μα:: ι κια!: μαπα: : μια:Φ και:: ααα.: :κοι·:αΙ:Ρο/ῖ:ιι::, ι::

:Μ: ακῇκ: κια!ι:ια αα:ικοκι: ..ο ·οκιι::ο κα. 23. 80 Μακ κι_:α:ικ:. 23. 2. 1 6

Πεκ.: αι::κα ι·::Ροκα:: ...καο..:, κοκ :οαιι:κκοκι. 23. 8ο Ν:3ιιι: ια:ικ καικ::ο απ. ικ:::ιο:ικι:α:ια:α: έκ3:κ::: :κο

2ι:οααι: Ρ:::α:ακ: μτῇ .....:3κε αιωνια: αΙι3ιιαικ ΡΩΜΗ:: ::: απ· ο:κια:ιμ·ι ικο:ι·α!:, ό· :οκικα.Ό:κια!:, φαι: (ό:

ακιμομ::ιοκα::ικ. 23. η; μια:: :κ ω: :κοκί.: α@ι: α κ:οι·:ακ. 23. 2η

Ρε0ΩατνΜ ΜΟΚΤΑΕΕ , ΥΕ ΝϊΑϊ..Ε. ί/:κια!: :.:3:κ:::,Ροιάκ::: κιο:·:α!: :.κακ: Μ! ::: :ικά/Ε

Ρ:::α:ακ: ικοι·:αΙ: :οκ::ααιδ:οτι: οΡΡοκι:ι:: ά· α::::τακι ά· Ϊ κιοι·:αΙ: κοκ Ρο:::”:/ϊ::·ι ·υ:κια!: κα: :.ι·/ιικι·:Ρ:ιοκ:. 2 18

·υιαοκι καιια.... 2. 2ο 3 ι 2αοι::: :κα:::ια Ρ:::αιοι·ιιικ ·υ::ιιαΙιαικ :οκ:ικαα:: Ρο::::.,

2)Φιικι:α: μια:: και:: Ρ:::. :κοι·ιαΙ: ::: :οκ::κιΡικ Π:: :ο:::: ·:αιιιιοιιικ ·υ:κιαΙ: ικ:3ς:ακ: :κια Ρ:α::α:κ:ικα: :οια
 

ό· Ρι·ιαα:::κ: μακ: , :β κακα α!ι :α , 3ιιαικ κακ:: ::: ι ::ι·ιακ: κοιακι!::κ.κι ικοι·:α!:. 23. 229

Ρι·οΡι·ιο οκι:Πο αι· :ιτ:ακιβακια:. 2 3. Μ. ο Ό:κια!: ::: :οκι:ικΡ:α Ζ.:3α!α:οι·ι:α: κιο::αΙ:. 237

ΝιαΙι:ικ αα:::: ικ κο: Παια Ρ. κ:. καοα κ οκ μια:: 3:α:ια.33 @ι:ισκ:3ι:: :αΡα:: :ΠΡ:::α:ι ικοτ:α|ι: , :Η Μακ: κα:κκαα:α

Ρ::3:ια: :α ·οι:ικ:ικ. ικοκα!αι. ::: οι·αικα:ιοκ: αιιιικα.29.233 :αΡα.:: :::κιαΙι:. 23. 23 ι

Ικ3:κ:ι·: ..μια ψ ικ/:κι::::κ παοκ: οι·αικι:. 23 . 1 1 κ . 1 ι 7 Ι.ικ:::α: κ:::και·ια αα ·υ:κια!:, μα:: :ια ικοι·:αΙ:. 237

Ια οικω Παπ: :κ:Ιααι: μιαα:ιοκ:κι κακα :οκιακδἰιοκι: Μο::αΙ: κοκ αικικ3αιιι:: α ·υ:κια!ι :α :ο , αι:οα ικοι·ια!ιι:ι·

:και .Π:ο τα::ικοκκ:. 23. 67 . κοιακικ::: ααα:ι·βιαι· τα::οκι ό· ::3: καια:α!ι. 23. 36

Ρι·ιιιαιιο , μου:: Ρ:::α:κικικοι·:α!:ικ:Ιαα::Εκ οκικι.Πα:ι:, .5:α 3ιιοα ικοι·:α!: ια:Ιααα: οι:::ιαΙ:::ι [Μακ :οκι:Ρ:ιικ:

κοκ :|ΠακικικΡο:κα και ::ιαικ :α!Ρα. 23 68 ο Π”, κοκ κατ:: ·υ:κια!:. · 23. 47

Ρ:::.κιο:·. έ:: κ:: Παιιιικ:Ιααιι καει:: Ρ:ιιια:ιοκ:ικ οκ::διαα ί Βιαῇῖο μα. έκ κιοπαί: ά· :::κια!: , :μια :·:/Ρ:δ:α, :Π

· :οκιιικΠιοκι: :ιοκι Π:ο, απ, ά· ακιι:ο/ισμι·κα:. 23. 72 ; ακα!ο3ι :κ ακαΙοέα:α, ό· ·υκιαο:ιικ ·οκιι:ο:α:α. 23 _ 38

θ:ακια: μ::α: :3::ικο!αικ Ικκο::κ:ια Ρτιικο αιι::::ι:, μακ: @οκιοαο α33κοβα:ιπ ο:κιαΙ: α κ:οι·ια!ι. 33 _ 39

κι:: μ::α:μΠ αικίβικι. 23. 73 ΐ 12ψι·ιικ:κ ::: κακα:: ::: ω:: κιοι:. ε: μα. 23, 7. ι 2

ο#:κ/α ·υκ:ι::Ρ. κι. :/ΙΈκαι:ιοτ ακα ακοαα/Ρ::ι:ικ οβκα:, κο Ό:κια!: Θ· κι". κοκκικι ικ :οα. οταικ: οβκ/κ. 23. 23·

αι:οαα οταικ:ικ α:[α:κΡ:α:κ οι: μια:κα ::::ι·:αια. 23 . 1 ι 2 Ν:αι:: ΙΙΙ:: κα: 2·:κια!ιακ:κ: οκβἰα:κ καιει...: ααα::::κ:ι:,

?κο ικοι::αΙι ο32:κ:α , κακα: μια: κοικο , ::ιαικ :και ιιικκι:α ἔ ασκ: ικ :οα::κ οταικ: :και ικο:ιαΙι. . 23 3 ι

Καμιαα::ια:κια!ικι:ι:[α:::: Ροβ::. 23 . ι ι9 Ρεεωιυ α: εοιιιωΙΠὶωιὶε , οαιἰΠἰοιιἱ:

?ι Ρ:::α:κικ ικ:::α:αι· ικ/ίκι:ακ: Ρακα:κ,κα]ϊ::: :3::οακ: ικ- Ροκκια!ι: :πιο μακ:: :οκΠι:αιιι:α Ρ. :ο:κκιι1βοκι: τ:: κα.

3°ϊκι:ι:::ι οι·αικ:. ι 32. κ: μ::αιο ικοι·:α!ι. :Η κι1α:::κιβικ- · μπω:: μια:: :α:ιο. κοκ α: Ρ:ιιια:ιο ::::ι:. α:κι:α. η. 33

αακι:κικικ .:κιικακι!ιια::: πικαπ.: ικα!ι:ια. 23. 14ο 7 Ρώπα.: κιακ:ια Ρ:::α:ι :οκ:ικωϊοκι: ·υκια:ται!ι::ι·κιίαατι

Ρ:::α:κικ ο::ψοκι: :καει θαακιακ: κιακ:ιι:. 23. 1 26 κοκ Ρο::.:? , :κ ικ:τικβ:ο ιό :·:αΙι τ:φ:Πα αό?α: :ια οκ::

δικα:: ιο:οι·ιαΙι α? .:.:.α. :α::α:α Ρ ακα αι:ι·κα. 23 μ” :Μια ιαιιοκι αα:οκιοικ. 3· 3. κ:: μ: ::::ι·ικα:αιοι α:::οκιι..

.Ρ:::αιαικ ικοι:αΙ: :οκα!κ: κ::::ικηνο:καικακι:αικ ικ::κα- κα:ιοκ:ικ αα/οκακ:ι: κα: .μια ια::οκι :σκ|κι:0. 17.37

κ:, ικ3ΐκι:αιοι :::ι:κ/ϊκ:. 23. ι37. ι 66 , Ια :ομα, :οκα::ῇο κοκ οικ..3.:.:ια ..ο αα:ι/ῖοκ:. 17. 96

Ρ:::αιιιι::

:!αι:::::κ:ια α:: Ρ. Μ. και:: ΦΡ!:κα ΘΡ:7'ρα?αΡ:719κα::ρμ ·



 

Ρεεεα:κκι εοκοκκΠϊοκέ: ά· οτκὶ κκ:: κοκ εοκκεκέκκ: σκέ

κοεε κ. βττκκίκκεε Ρεεεα:έ. Π. 98

Ρ€4ΈκΜ οεκακοκι:/Ρεεκθεκκεκτ Ρετ Ρτέκακοκετκ οΡΡο/ί:.ο τε

Πκκκικι: , μακ Ρτκεακ: ; μεεατα εοκιτκύβοκά: Ρετ εκκε

κετκ ακ κοαιετέατκ εκει μακ: νετ6:κεκτ. 18.1 1

%έκμεεατκτκ εοτκκοκκοκά.:, κακοί οκτκῇοκἰ:. 18. κ

κ.. οε εβκεκο!κετ κ.κ.τ. κ:: μεσω:: εοεκτκεποκε:. 22. 4.6

Ρεεεα:κοκ οτκι/βοκο.: εκκεύκε:με , οκ.εκκο αδἱκ.: Ρτ.εεεμκ.:

ε.τετεεκκκ: ετα. 38 .ετακικ:Ρεεεα: .με εοτκκοκικ,οκκοκ

οι.: Με...: εοκετ.ι εακκετκ ωτικικοκ. 22. 36

ΗΑΒΙΤνΑΙ..Ε , ΑΟΤνΑΙ.Ε , ΟΚΙΠΙΝΑΕΕ.

.Ηαοκκ.οΙε Ρεεε.καοκ ω... , 9κκ:εκκ.: #11 κΦττκε τκκοκΒ

κεεκ ταποκετκ Ροκκκατκ. η. 99. Νοκ κεεψττο ακ

.:Πεεοκ μεεακΡτ.εεεκετε κεθε: εττετ Ρ7°αδκκκ.:. 1 7. 1 3· 3

Α::·ι·νω.ε μα. κακο .κ αδἰκ, Ρετ οτα:54τκ 7:τκιπέκσ

9:62. κ 32. 4.9

|τκΡ!ιε.ε: μεε. ι...οκ....κ ΡτοΡτΙκ .:Π:οκε οοκττκὲῖκοκ . κκ::

ΡτοΡτκι τε:ταδΙκκοκε μτο·κ2οτέ.: τετκκ::. 32. 3ο

.Βο/ετιτκεκ έκτετ Ρεε. ειδίκει!ε, κ..εκκκε, τκαεκἰκτκ. 24.. 49

Πεο. κα!κ:κα!ε , ροκ τεκκοκο:κτ Ρετ τκοκκτκ τκκο·κ!κ εκ

Ρεεεαιο αό?καϋ εκ τκοτ.: κκκκ.ε[οττκα!κετ. 25 . 83·

Οι: οι :ο Α π. ε Ρεεεκεκτκ κοκ εοκκ:ϊκ ...κκ Ρτάκακοκε εκ

εἰκβ 0τκκΙ αΙιο Ροκκκο. η. ι σο

Νεο ...οφ ΡτοΡτεκ τειτοέϊκ:Ιοκε. 32. 89. ή· 33. 36

Ρεεεκικτκ οτεζικα!ε, εκτ/ἰε κιδΙκτκ. 23. 1

Ε:: Ρτετκο Ρατεκ:ε.κοκ βἰκτκ ΡακαΡεεεαιέ,6κΜακ: μακ

:κ:κ εκ Ροβετο:ΡτοΡκεκικτ. 23.4.

Ρ. οπο. κ... Ρτικκ....."κκεοκομακι...:. , ώ· τ.κ:οκεοκ

κίεακκοκ ·υοίακ:ατ?3 τεύοεί!κ εέκ:, κ. ε3κ0 τεε:Ρκκτ. 2.5. 3.3.

ε.. κού:: Ρκκ. εκκείε κοκκτατκ,κεέκκε Ρετ/οκατκ Ξ έκ κκε...

Ρτοκ:Ρετβκκκι.23..μ.Ρετμεε. οτιεεκε.: κοτκο ω... κ.:

_ Μ” κοιε:,κεκκτκ Ι:οετ:.ικ: εκκ@τεκκακ: κκ...! . 3· ι

ει... κεΙεκκ.:[οτοκα ἐκ ΡατικεΙ:: ώΣτοκ: κα!κεκκκ: 23.8 3·

Ρεεε. οτα. έκ ΡοβετΙ:3(οτοκαΙΙ:ετ εοφ/Μ έκ Ρτέκαε:οκε Ικ

χω... οτ:2έκαΙί.: ε:: Ρκδίο οπο... ΡοβετΙ: , ..ο .έκκοκ , Ρετ

βκιάκαΙεκπέεκεταποκετκ ΡτοΡαέα:Ι.:. 23. 9 3·

Ρεεεα:κ:κ στι! ρ.τ.....ι...τ εοκκβει εκ Ρτἱκα:ἐοκε£τα::ι8τα-

ικκι[κε:εκεε:, κοκ ..κοτ...κ κκθέ:κκκο, 23. 97

Ρεεε. οτιΖἱκκἰε μακ: κε Ρο!βοκά εοκκ/ίετε κ: Ρτκοκκοκε α!

..κκ.κ..ω.... κ!.......κ.κκ.κ......κκ...κι.

11ερ.κο οτ.έ2καΙε κ: κκκΙ:ο εΜταβετατκεκΜτκβΪκΜ κε!ε

Χ ετ νεκκοκνκ

ό· :ΡεεὶαΙε: Ρτο:εδ!ω Φεβ - 26, 339

!κΠεε: καύει τκοτκΙετκ Ροιεκκκκο .κΡ..ρ...τ....κ..... Μ...

Χακ: οεεκ/ἱοκιὐ. κ.κτ.ο....κε, κδ :κ ........ο. εοκεΠ:κε. 362

Ρτκκε|ίέκκι2: κάποιο· κκ.κκοκκι ακΡετ6·κετακκκοκ. Με...

τκ:τοκε έτκοκκοκύκι: κεετεεε κικικά. 26. 363

Νοκ ...κι Ρτοκκε: κειέκκ:, αεκ: κ.ο....... κοκκτκ μτκκε

τκκεΙ.ε κ. νέα. 29. ι 25

ΠκκΗ: Ρκρ..κ....κ.. κοκ ....1..κ.ο τκετκκτκ. 33. 1.3.0

Ρ ειιεοινε. και... .εκκκκ: κΙιοκκτκ Ρετ[εδΙιοκετκ [οττκα!κετ

:Ρκ εμκεκο. 2. 1 3 ε. ακ ι.εοκ[.

Ρ πΑκτωκω κοκ Ροπή εμ ΡτέκεΙΡ:κικ “Μεκκε..."

κο!κ:οκά.:. Σ. 74.

Ψκκκ:αβκαεκ ......... οπο.: έκ κ... υπ.: Βεα:κ:αεκκκίαιε , κι

τε κττεδϊΙοκε πω:κκε. Ικ:ετκε: τεΡατκύκκ:κτ. 2. 18;

ΡΟΕΝΑ. ΡΟΤΕΝΤΙΑ. 86ο.

κ.. Ρει:κκ κκκοκκτοτκκο ...κκ ΡτΙκα:ιοκε ·οσίοκ:.: καει εοκο

κ:ϊκε. ο. 129. ν”

Ποκκζοκκκ: Ροεκο, ε/?ΡτοΡτεεια.: εοκβοκεκ:Ρεεεαεκκο. 18.4

κ! Ραμ: κοκ φεεεβεκεκτΡεσεΜκκ1. ι8. 3

Ροεκκ κατκκέ κ: κέκακ: Ρ!ετ% εΠ[κεκτκ έκκοκα!έ:. 1 9. ι 2

Ρακκ .ε:ετκα τε:Ροκκε: ακετ/ἱοκ2, κοκ εοκκετκοκό. 2.3. 8ο

Ρ? Ρακκεκ έκκκκαοκ τκετεα:κτ Ρεεεαεκτκ μμε:: ...κι κ:

έκκκκκτκ οτκέκε. 23. 132

Ροεκο τε.κκ: κκι.8....... ..ο οτκέκκκοκε ακ Ρεεκκκι. 23. πο”.

Ρακκ .ετετκκ κεω.. εκ.π:α:κ εκ εκι!κτεε τκοτ:α!ε, 23. μ” ·

'Ρακαοκ έκκκε.ε.:·εεκκκε, τκε:·εικτ οκοκ!κ:εε τκοτω!ε. 137

Φακοι άκ:εκ1ΐκα κοκ@Μπι εοττε6:οκκε: εκοτκΙκαιι εοκκετ

/ἰοκὶ , κ.: εκκκο κκετ/ἱοκ:. 163. κακο έκ κ... Με.: κοκκι

ΙκκΡο:κκ: εεε με. τετκκβ: τεΜΙ.::. ὅ κ. μεεα:ο 195·

Ρετ οτκεκετκ κκ Ρακοοκ κοκ κεκοοκάκακετ Ρεεε.κοτ. η. :ο .

οτκ.....κ. κκΡακοτκ β:ΡΡοκκ εκἰμτκ. κκκεκκ

Ψοεκκ κ...κ...χ....ι.. εκμεε εκ· Ραδο. Α · 2 3. 1 32

τ......κ....1. ΡκτκκΙΙ: κοκ εοκ:Ρεικ ε.τ/εκε. κακά. :ίο:κ.

Ροκτιειε ει.: κκκε , 9κέκκκε είε , :Ζε Π. Ρε:τ:[κεεκβ

τεκο, α:: κατά Ρο/Ιῖ: οετικκκο. 3 4. 38

Ρα: Επι· ω: κεεκβτκε, ό· Μπτ.2 κιβτέττοεκ. 6. α.:

Ρ.κεκκα ού· :τκΡοεεκκοι Μπακ: οικκ Ρ 2.6. 2ο;

ΠκΡΙεκ· οτκΡοεεκκκ ακ ομτ.εκκκτκ έκ κοτκ:κε· 2.6. 2ο3

ὶ Μοτκἰ2.: ΙκοΡο:εκιἰκ κκΡΙε.τ εΠ. κα.

102 Νοκ τεΡκἐκκιεκκεετκμε.τκοτκ!ὐ ακεεε. [κκίεέεκ: Μετα::

.εκκκέκίκ: :εκεακοκε: κοκέτοιμο ·οέκεεκκ.ο:.. . 26. 216

:κτ Ρετ αε?κτκ κ.ι.εκ..... 6:ΡετκαικτκΙ:.: Μ.. 23. 1ο6 ε.............κ.κ....κ... ίκεαΡκεε.: &εκκ:.[οττκκΙΙ:. 2. ι ι 8

Α?κ στι!. κε!εκκκτκ, κο!οτ κεεεμιτέκ: κοκ κ!.

Ρεεε. στι!. εμοκ οτ.8οκε Μ' ·υκκοκ, :κε/Ι εκτκκε ΡτοΡτκΐ. 108

_2κοτκοκο Ρεεεαικ:κ οτεοέκα!ε κοκ ω..." Ρεεεαεκκε μή:

κ.ε, [εκ οικω:: καποτε.

07:2:τ:.:|ε κι? ·υκκτκ,ε9· .εκκκΙε έκ οτκκκοκ:·.

.Νοκ ιτακαεκκτ ἐκ Ρώσο: Ρετ Ρκ)·κεα:κ αδϊίσκετκ.

.Έκοόεδκ:κτ άκ:Ρβι κκυκ.ε ε/]εκτικ.

:από Ψοπεκεεκ .:ΡΡεκκκκ κεεεπ)·ιτΙο Ρτετεοκάτκ εο!κκ:οκετκκκ

μακ: οΡετκκοκετκ. 3. 9. Ροι·εκκ.ε υο!κκ1κ:άβεοέεί?.ε κοκ

..κ...ε.κ.ι πακετο: άκ:Ρετκκκε ..ο ε.: κιοκεκκετ. 4 δ. 12τ

23. ιο9 Ρετ3εδΙ:οκε.: Ροεεκπκτκτκ οο!::κικκ[ακεεί!κηετκ ,κοκ "κκ

2:.ιιο[ ·_

1 ι ι Οκτ εκ2ετ°ὶ:Ρο:ετΜ:ῇ:|οἰκ ·υοΙκκικ.:- κωΡετκτε.Ρομε. .. :ο . ι 23

23'. 1 12 ° 'Οκκε ω... εκτεκκο κό?ιοκι:· Μο.............κκο..κ..

.·1τ..κ........ οκ οτκκε: ζ κ Μκέκκτκ τκτέέκετκ Μαιτεκι α..

κεκροετ ετκικεκιετ κ. ε.: .
5· κ:

του:: ·οο!κκοκκ. 3.1 26. εκτ Ροεεκκκ κοκ Ρο|]ἱ: κ... τκοτ6:

αμα: ) ρ.κ.κκ2. «κα ..ο κΙκακο κ.κ...κ....... 23. ι ι 3 κατ ο...:., εκ εκε!εκκετοκε κκ ο!κεΕΖοι :....κκ.. 1 κ. ι 6

- Νοκ ετκκκεκκτ :.:τκεκ κι εο: , κα: ε.τετκοτκΙκατέα ..κκε Νει!!κ Ροεακικι κι:π..εκ κ ·υοίκκικεε ΡοεεΠ εβεΡτὶκεέΡ:κκκ  

ῇεὑ/ἰκκκκ .4κατκ:Ρτοκαεκκεκτ. 23. 1 1.3. ....κ........... μακ:: εκκεΡεκκεκιετ .ε ω... εοκῇκβο το

θα 6|οτ:Πκ: κΖκκ κοκ εοκ:τκ.›εετεε. 1 τ ε. κεε Εκα. 1 ιό ι........... πο. κ.. .......τ..ω τκοκκ: ομτκκκά Ροεεκεε.ο κ::

Ε.: οτε!. Ρ. καΡΙε.τ.· Ρα·κκτκκιέεκκ: εοκεταδΙκτκ ε.:'ΐ. 1 ι 9 εοεκμετ: Ρετ ΡτικεΙΡεκτκ ίκ2τ·ίκ!ε:ΗΜ. 29. π.

ΠοτκΡεκκικκ: κ. οτ!. Ρεεεκτο. 1 ι 8 Ριν: σε ι απ: και...: Μ... Πεκ: κ. ω... οτκκύκ:. 6. 7

Ρ π. αν: οκ οκοτκοκο εοκ/2κκοε ·υΙΙΙ.];κετ ίπ τε ετεακι.:. η

Ωωω.. Πεκτκ, Ρεεεκτε κοκ Ρο:ε/ἰ. 13.3. έκ μεε:αιοτε κο

|κκεκτΙκτκ κκΡΙε.τ. 3 2. 67. κοκ β.]]ϊεκκικικκο κτοτκΙΙ:,

ν: εκ· Ρεσεο880τηθα: με:: κοκ μεεαιοτ. . 33. ι 6

ΩωΡοικΐ Ιοοκε:7ε κα· τκετ::οτεε οΡετκ7ἰ, Ρο:3κειε.ικο :οπτικ

Ικοτ Ρεεεκτε. 2 3. 198. ιτακκοδἰο αέῖκΡεεεκεε, κακο τω. υ

το κεκοτκεκα:κτ ώ· εκ Ρεεεαιοτ , κε τκκεκΙκεκ:,οκ.ἰ:κκΙκ
οκ... Ρτειετκκ: κοκ τεκκκοκκτ. κ _ .. Σ.κκ.:`ι

Ηοοκο κ... κεκοκκκκοκτ Ρεεεαιοτβτοκ.ε!κετ ε:: οτκεκκι·.€οκε

ν μ ε:κΡακκ. ι Ο./κ]]Ϊειεκ:ετ εοκ/εκκκκτΡεεεκιοτ εκΡτιπετκο

·ε...κκ...κ ω...: .:κεεεεκεκ.: Μετκτκ υο!κκκικ: κε?κκ:, . ε

ο εετοκάκκε.κο!κκεα:ετκ. · 6.63

κακο £:ε:ΡτνΜ . ΡΚ2ΕΜΙνΜ 86ο.

· Νοκ ......κ Ζώα.: Ικ:Ροκε Ρτ.εεεμκτκ ε κ: εκβικ·είκτκ;υκ

κοκ: Πεο. 2. 276. Ροεε:ῖ Ροκε Ρ....Ρ...κ-κε.....:. κοκ

ακοκκκο θεο, .ικτοτε εοκεαΡι/εεκει.ε. 2. 277

..5'εκκ:ε γΦεκκ1Μ, Ροκ:: Βεα:ο ΡταεεΡ:κτκ Ροκ: κε κοκ

κτκκκκο °Πεο κεκοτε ατκ:εκεε. . 2. 28ο

δέ ·Βεαπτ Ροκετεπετ ΡτιεεΡικτκ κε κοκ κτκακκο Όσο αοκοτε

κικίεί:ια_ κι ΡτιεεΡεκτκ κι.ρτ...τκ ε:: κκοκκο .ο.κ..κ....

ε . ..Πιο κοκκκκεΙκο. ι9.κεεεκῖια:Ρεεεκκκ5·οκο..>26. 2391.'ο; · 2. 28 ι ο ν: . _ 3 . . _

.Ρ ειπε”κι ι ο εοτΡοτιῖ ...κο.κ. ο/?εκκκκτ.ο.. 2οο ώμο. δ: Βε.κο Ροκετεεκτ Ρτ.εεεΡεκκι κε κοκ ατκακκο Πεηκεεκβτ:ο

ΡΕΚ8ΕνΕΚΑΝΤΙΑ. ΡΕΚ8ΟΝΑ .13ινιΝ.Α.·. εε .κακο ακιοο:ε. . ε. _ 2.281.

με.: κκκΙεεκ μτ[εκοτκκκκκι εκ ω... Ρτεεετ ........ει.......:. Ια:: .4κκ.....εκκοκε ΠοΕ,Ρο]]ῖ: Ρτ.εεεΡέκκο Βεκιο Ρ.....κ.κ.κ.-...

.ξ . ο οο:κ.4κκτέ4 ΜΜΜ:: Ι.:Π:: , τεκκιτ::κιτ ·ε·θετοκ:.κκο:κκετκ, · κα:: απο:: ΜΡ:: Ροκ:κκ ·υοΙκκιακ: είτε:: 12εκτκ: 2.283
...ἔκ `Τοτκ.3. Πε ω.. ” - Μ Τ: 2. Έ Οκτ

.α<ι



ν

`

σε" ροΠῖ: ω...: αη:ταααμο οο/[α:·α αἱ: ατκοτα Πο: , κοκ 2:

ο :κοκ ο ·υ:κοκα. 2. 2 4.

Ναοκ:: ΙΜ:: :.35.ο.κ.τ. :κ Ι:τιοαμ::, 4καοτοκ:οακ: ο!::αδ:α

:κ:τ:κβαα :καἰο. 13. 11

Ρ:·αεαρ:κτκ /κρατ:οτ:: ο:::α4κ: αοκ:τα Ρτομ:ακ: αοκῇ:ακ

πω, κοκ κ! Ι:ο::κκ:. Η . 13. 23

ΜΒΜ α:κατ:οτ Ρατ/ἐ α/ί :κρακ μπαρέ. 26. 22

Ρταοαρ:κτκ ό· κιακάαοκτκ.:κ βήματα [ξερα ρτο Ραττκ:Φοκα

·υ/:στρακ::ακ 21 . 23. Το[κκ: ::!κτα: Μ... οί:::α:36 4κοααἰ

αφ ::ω/Μακ α:οἰατκ ρταοαο:ο ορροκ:. - 22. 28 Ν

Νοκ ό! :τκροφο:ία|ατκαταρτιοαο:κακ Βα:. 26. 3 1 9

.άοίκκΒκτκ ρκο:οαρ:κτ:: ω· Ρ7'ο.τ:κ:0 οο:αό?ο ·υ:τικ::::τκρ:ακ

κα... ταο:::τ::::τ καοαπατ:ο 8τα::α κα!:::::αΙ:: ακιαοαοίακ- Ι

απ, [οκ αάκ:κ:τκκοκ οοκοοκ:::κκτατ @ο 26. 3 τ 9

/Μρτκακάκτκ ΡταοοΡ:κκο 7:40:84: [κοκκκι:α:κ οκ τκο::::ο/:α- ῖ

3:ατκα:. τα4::::·:::στ ακοα·:!:κτκ βρετκα:κτα!α, κοκ α:: κιο

::κο καοκτα!ξ. 3 23. °?ο!κκ: ακομα :παρα 4κοαιί κι!»

]ίακ::ατκ αί:κ:ρτκατ: αοΐ:οκα Ραοαατκ:κο[α. 7 26. 323·

Νοκ Ι:ο:α:ϊ ο"... :κ :κο/κακο κακα.: !αρβα ροτακι:α τκοτα!:,

αοβΙκα/]:αοέα!: ακ.τ:!ιο/οτκατα 4κοακκ4κα μπαμ:: και::

ταΙ:α οίψ'ϊο:!:α , κκ: οκοκ:α |οκ.€ο ια:κοοκακκα8τα::α κά::

3ΐαακ:α αοκ/αοκακια. . 26. 3 26. Ο? 64.

Εκ.ευεετ:ιωτιε οίαοα:κτ ακοα:Ι::οκ: κα ::ατρκατακαίκοκ

. @Ωω ται:οκα:τκοκκ:αο:Ι:: κα... ο:.....:. 26 . 363

Ικ:ακ::ο α!α&':ο4κα ·υκ:£κ.: Ρταοία:::::ακ::: αδ:':ο:. δ. 24,

Ραπ.κιν:: ααα:αακια!α, 4κοοί κοϊ:οκ: κοκ:: ακιατκ:: τ°α/Ροκ·

κ

απ, 4:ο:αίκ:Ρ 16.· 33

?κι κε: 2 ι .Α ορατα::καβοροκκκη'οττκαοκ αΙ:4::ατκ, ο ακα

α.:ο:!ακι:οκ. . 29. 6ο

Ρ:ιιο2 πο::@μακέκτα:Εοκ:: α: εακ/αΙ::α:::. 29. 224.

Ήτ:οτκα.: :κ:::κα :κ αακ/ῖ: α39ΐα:ακ::|:::: :κτ κοκ οἰα:κτ. 248

Εκ:: 131812 Ο 4:οακα:κ οοκΠ:::οα: Ραοαα:κτκ :κ Μ::οκαραατα

. . :: Τ7οοο:.2.::, ώ· ακατήοκ::α Ποο °0|::οκ0ήκθ . 23. 7 1

.Ρ:':::::οϋ κοκ .φαο:κοα: κοιταω:: . βά κακο μ36::κα, . 4κατκ

φαοοκ:οτ μοοακοἰο :κιακακ. . 22. ι 3

Ρτ:και:ο έκ μα. κα:: Μ' οατακ::α ορρο36:: ::δϊκ:, μα:: Φο!κκ

κα, ακ/:ορρψ`::οκα 4κοοἰορατοικτ,:ακα:κκαἰ:οατα. 17. 77

ι
ι

 

Ραοαα:κκ: κοκ ·α:α::ρτοκο:τοκαυκ Ι:σ:°[αδί:οκ.:: κα:κταΙ::. 74 ·

Ψτί::α::ο 4::ακ: Ραοσα:κτκ :κοί::ά:: , κοκ :Η :κκ::3κ:ρακα, '

· βάα::ακιακΙΡα. . α.. χ. 23. 68

Ρ:.οι>οειτ:τ:κ ταδία ::Ικακα: έ:: ::Ι:4κα κα:: ν:τ:::::: 4

° :κκο:κ:κα:α. . 2 .... 24. 21 ἔ

:ματια ι>.2τ.ατιο-ε:α:·Ε·" · [

ί·'οττ::α!:: αάκοκιακ::α Μ::οκέ:, κοκ τα4κ:τ:οκι· κα τα:Ιοκαοκ

ωοΙ::κ:ατ:3. 3. 37. Κα::οκ:: οικω... κα: γί_::βααήαα τα

μἔκἰα θοκ::α::: :κοκκ!::. · . μ.: . 14.. 6

Β εοκα:: :οαουθοα οοκ:::κ:: κοκ κ! κκεκτα τακοκκ2::. 1 4.3

Παοκ :::ατκα Βα:.Ια::. " :|καακ:. 4

°κ1 τα3κΙα τα::οκκατα:πα πω:: 4:ακοΙα: αοϊκ.ουάτ::::::, ά :

α. : κοκ /οΙκτκ-α_!:2αα:ατκα: :ι 3. 7. Ρα::έα:αθίωκτ8κ:::::α Ι

τ· ρὶκ·κο'Φ'-ἑΡ#Μ:ο2ἰ. .ο Μαι::

Βε:..α·1: που: :εε ο...:....αεροο ρατ:2κατ::=κοΙ.οο:αο?κκα οτ:

ἔ. .οκκκ:κκ:οαα:::. 2. 1 29.29 σοκ: :οκ/Ή ακα ψκ::αο!:::Ικα

. 3ῖκαῇ::: το!α::οκ:οκ: οίκαοικτκ κά::4κα:κςκ :....κ.

 

 

ι ..Δ.: η" .

4.

:έκ αΙ:4τ:2: ·Ρατ[αο?:ο κορω.: ρο/]:: ο:: ροΗατ:οτ μτ3'αδ:οκ:- . .

7. . κοκ[οτα: Ροαοαο:|::.

4 :[κο:: ακα ται:ο ο......:.,κα τκ:κκ:3:τ:καφα1::. πο.. ι 31.οα 3· ΙΙ:κ:β:2: κα:κταΙ::ατ Ρ..οοκ....Ψο::...
Δ .Λ 18. 24.4 Ϊ Μ::ο ε ι τ ο :κ παοκ: ·ταρκέκα: α/β απο ρτ:κο:ρ:α[οτ:κα!:·

 

ψ:οακα!α:::::: έ:: Ποο. 13 1. :ιό 3 . 3:το:τ. Βα!α::οκα:·ά:::ίκα.

Κ μι:: :Δα/ϊ κκ:.φω:::οκ :κτακ::. ι .. -. .

Β.ι:εν::κε.62:ο ακα.9α:κτα,οοΙοτα.κέκτακα:.-›·2487 Ϊ π κι· Μπα. Το:.€κ:

Κε·:2Μ:τανι··ιώ Ρα::4α:: Ρτο::τ:κ α6::οκα :.°2::27κδ:::4σα|- π. κ:ο!κκαακ:. 2···;

ο ο... 32.3ο.σῇ3.· -·2 |ακ:ααΠ κατα:κ:/κοκοκ:.

.Πιο κα:ταξΒα::ο κοκ αξϊ καοα!!ατ:ο οοκ:τΙΙ:οα β:: Ρο:ψ.απα =

3 . κ::τ:::ο/Εφατκα:κταΙ::. · 32. 7ο'Τ ἱ .

· υ

κεκνΜ

39%:: νη:: οοκοί:2κα :πο ο]7ακ/Ξ :!!ατα, :ἰαθα: α·β: :κ :Μακ

οτα:κα απτο: φορ.. 23. ι 1 9. δα:::[αΠ:ο 6”:.:τ:β: αβ:κ. α!

κατ: οτοί:κα :κβ:ο 8ακατακκαοκ ο3ιακβι :το/::ω 23. 6 14.2

δω·ιει>Αεει ο κοκ αο:κοακρ: Ιοοκοτακ: ο οατ/οκο ...φορ

ρ::........κο αοττ4εκ, ααΡτ:κι::έκα οβκάακ::τκ. 23. 173

δ ΟΑ Η ο». π.: 3:εσσα:::τκ/¦7α::αία κοκ :κο::ττκκτ 3 ΜΜΜ..

ακΡτα/βι ι:οΙκκια:α α::οκ:α οί:α::κτ καΙ3θ: 3 τ:: :τοκα:κτ

Ρτο:ο:κι::: 22 ακ:οκα τκικα:κ. ι 4 1 87

8 ο ι ε Μ· ι Α αοκα:::οκα:α αΙοτ:οτα τκοοἰο ακοϋοαικτ.26. 433

δο:ακ::α κοκ τκ:κοα: μακ: οἰαἰαὅΪκ:ἰοκἱ ιακ:α::οκ:ικο ·:::οϊο

τ:ατκ ΜΗ:: .4κέκδ. 27. 22. ματ /α:οκ:ίκοκ αοκα:Ι:α: Π.

::ατ:α:ατκ ακτκέτα:Ικ ο::::τκο τκοαο. 28. 1 62

δ κ: : :ι ε ::κα:κτ υ::κῇκ:ῇ::α .4κ:α4α:οί α:: Ιοτομ·άκτκ ο3βο:κκ:

τ::ὲ ούακκαΜικ οακβικτ .....ίρ..:.....· 2ο. 24.

οικω: σ::::::....: τακακικτβιο Ρτ3εαρ:ο/2:τα οτκκ:ακο!α: κο

Πτα κ:)Πατ:α , :κύκκοοΙο αοκιακια. 22. οτκκα: :ακοκ:::κ

β:τα ·οκ:::ατκι|:α !κτ:: κα:κταΙ:: Ι:τ:κα:Ικα. 2ο. 2:

8:::ινι>ντ.νε 4κκί/ϊ:. 13.32

Ικ 8001 πιο κκἰἰκκο Ραοοα::4κ: :οκ:ίκ!οκα ροπαΪι'. 17. ι 76

δ Με: π ε :ο ::κΡτα%υκ, κο α.τρτς[ 1)ακ:/κορ!ατα ::ο::7:.2.4.ο

$1>Εσ:ι=ιοΑΜ κό?κτκ :ο οΙ::αο:ο μωβ. :4. Η

δ 2 ε ε 3κοοκοαο οί:Π:κέ::α::στ ο: [τ·κ:::οκα, :κιακκοκα, ακα..

τ... 8. 22.δρ:: ό· κα.. ΡΜ:: :ακ:Ρ072 :κ[:οκάκκ:κτ 4κακι

:ρβέτα::α. ' 29 23ο

δ Σ: ι κι: νε/::κδ:': 4οτοέκδ2:ο 4κο:κοαο κή:κέκαοκτ ο: οοκ::α

ταοατ|οκατκοκ Ρτοακοακ::κοκ. 1. 8 π

@ορο[τκό?::: δρ:τ:::::. 29 . 2 1 2

8ΤΑΤ ν δ _ να ΚΗ. ·υκία πωπω.

8·:Α·ινε έκκοαακ::α :κοἰ2κ:3τα::α. 6. 38. απ:: 3κέβαι Π·

κατω: κα οραταβφατκα:. 6. 39.

5:α:::: κατι] :κ 4κ::οκ: κα:κτκ :οκτκακα οοκ/ἰάατα:κκ. 26. 7

Ττ:κικ: κ: ::::τοτκκ: κα:κτα!κοτο: ακτκ έέκατα!: σοκοκτ°β

φα: καα:ΕΖκ: κα::στοΙα:. 5'αοκκοί::: α:: κα:κτα :κ:α8τα: κ::

αοκάκ:::: κα:κτα τα::οκαΙ:. 26 _ 8

Τατ::::: κ: :κΠ:::α οτ:3:κ. 4κ:β:Ρταβο:“αδο:οκακ: Ραπ:: :κα

ο [ατ:οτ:: ..ο βφατ:οτατκ, Θ· τκακ::: ..ο Πακκοκκατκ κο:κτ.

κά:: ρακβδατκ βιο:αο:':οκατκ οοτροτ:: ..ο ακ:τκκτκ , ό·

τκακι·:: α:: Πακ:κ κκακ:βιοατκα:. Ροκ οἰοκαῇφοτκατ. απ::

τ

α.κο!:οκοκα ο:κκ:: :κοκ/Ικα κο· :τκΡοτῇὁῖ:οκ::. 26. 9

@οικω αΠ/ἰα:κ: ::α:κτα. καρ/α: μ:: κ:: Ρ 1ο

(1έ:κ:::: :ή κα::ατα Ρατετα::ατκ ταοατα:::. 1 Ι

Ικ οκ:κ:/.Μ·κ: κοκιο α:: :καεοκ:3τα::α. 1 2

!κ .δ'αικ ::ι/Μία απ!. κια...: οἰοκκκι Ροκ κ:οακτκ ακ:ι::Ικ

Ρτο:α!ακ:::, ·:::τα: :κ|ατ:οτα: τα::οκ:κιθοί:οκβα:, αοτρκῇκα

α:: οτκκ: αοττκρ::οκα ::κ:κκκοκκκα/β:. 23. 96

8Μ:: ι ε. πο. 8 οἰο: αδ ο) ·ικτ:::: ::ακα:τα:Ικα αοτροτ:Έ. 2. ι 97

8 :ο 2 ε ιι ι ο ιι 1 ε τκακο:α:κ:κ κατκο Ρ023β ΜΜΜ αοκρ:ακ::κτκ

Ρτορτ:ατκ ακα4κ:. 13.23.αά6!κτκρταοαρ::ακ δκρατ:οτ::

κοκΡο:α:ΐβ:!τοί::κ: ακο:ακα οοκβ:ακ::κτκ οίαροκατα. 1 3. 4.6

δ"817.21 κ: Η:: π. π:: α:: φπα/λ:: Ματια: οκέτα::α. 6.39

Ομ::/κρατκα:. :τ:οκκκτ/ϊκ:ΡΙ:α::ατέται:κ.

1 3. 9 Ι δκρατκαοκτα!ατκ α·οκβκβ:τκ α!:οατα ροπή κοτκο ασκ: κά.: α.

6.4.2

.ο::α::οκα ::κο!!οοΐκ: αὺῇ::α ·υ!!ο :κοπο :κοία!:Ι:ατοκο σο·

. .!κκ:α:::. 28. 2ο. 24:τ

1 3ο 36:Μιρακκα:κτα!α: αί:'κ: αΙ:οΙακοἰο: ·υο!κκ:α: οίκο!:α: κακα::

τω α!α:. 28. η. Σ: :ἰατα:κτ κ.ο::..κ.:.. κ4:ατκα:κτο!::,

° 32. 28

30·2

β:::Ρψ:: θοκ:::κ4ποιοκατα , α/:1β:::::

6· ο:

.:';:_βΝτΑΤ:ο. ΈκιΝιτΑε. τιιιετ:τ:Α.

Ϊ.Ίῖ·κ:ἰ:ο::ατ ροκ/Δ' ..ο ::οκο:κα σκι:: :ακ:α:ἱο. 26.1 82

Κεν ιι ι. Ά π· Α ΜΜΜ:: α:4:!:αατκ ορο...: α:: κ:οκκοκοκ... ! Ήκπαι:οκο:.τκαα:οατα: α: Ιακα: , κοκ :ο!!κκ: ρατ.βοΖακ: Ματ

==6 κ.:κο :ατνκ:κατα Ρο!κκ:.
τ.. < :αποφ αά=τκοτ:κΙα/:4]ϊο:ακιακ:.

26.206

κ.: αοκαΙοκ.κοτκ τακα!α:ακ: α:βκτ|:::/α καοαταΙ:ο:ς/!, π! ν: ; Θτακα: :ακτα::οκα: κοκ :ο!!κκ: Ι:οατ:α:ακ: έκ:ρατΐαδ2α:κ ω!

3-τα::ο:::οκακ.: κα! ο:: τω.: α.·α::Ικακ:. . .. 29.4:

::ξτ::Ραοτιο. εειΕΝτια.εαα._

.Νκί:::: ::::τκ: κοκ:ο[κκ[καταμια? :το μ. Ντακ. .5'α:::·:9 . .

Ραοαακα:::ο: Θοκ:α:::07°ββο:οκ::τκ. 26. 2ο?

Να4:::: κακο Ιαο/Ε:: αὐῇκε: κ:48:ί:ο :Ραο:α!:Ιοακ δκτ::ϊκκ:,

* ·υ:κα·οτα οτκκα: ιακ:α::οκα: α::ατκ Ζωα: , :σκετο ρταα·αμα

. κοιταω:Με::::ο:οκ::.ο τκοταΙ:: ακ:αοααοκ:::. 26. 209

. .Ι - ”

· Έκι:ω



·ο ·τ··π·.

κ

Ρο/Σιιαο.

2 2 ι. . 224. Θ” #

Τικικιιοκι: οοκικο Ρη·οιιιιαβιριι·κκιακα!ιοκο[κκ: κακα”

ο 2ο νικ:: βκοφιιιιι!ι ιια.ιιι!ιο 'Όιι. ι η 26. 23 χ

ΚοεαΙ.2 αι(οκοβικάι , Φωκά :ικια:ιοκι: ·υικοκκικι· οι: @ο

και @οι καιι:ι!ιο. 26. 234

Τ.. ι η 122821 5 Ρ.ιι·ιιοφιιιιο κοκβιι·ικα!ι:. βοἰ ·οιι·ιαο!ι: . ό:

8ι·ΑΙΜ κκοιιαα!ι:. Τιικιιοιι: 22ο/22ιαΜ οκ [ΜΜΟ. 29. 1 ι 7

Τα 18ΤΙ'.Γ 1 ο. ι:ΐ κο!ιιιο, ιο· κακα: Εβέιικι Μαιο...: πιο

Ιακια:ι. θα: Βια: Θ· οικω :πᾶσι κοκ :ιο/μια 8. 9

!κιοι· :ιι/Μακ σ· οίο!οι·οικ οἰι[οι·ιικοκ. 8. 2 1

. νειινΜ. νιο:.ΕΝτ·νΜ.

.ΑΜ 9αοοί!ιοι: ·υιι·αικ οοέκοβικάακι κοκ ικοίζει: ικιι!!ιδΣ'α:

Βαικακα: έκ 28ο #κ!ιο μοι..." κα.ιοι!ιο 19ο. ..κι οικκο

ιιυκικ ·οιι·αικ κα:αι·ιι!ι ..ιι.κκ.ι, ε? αὐῇκιστοπ ικα!

[2Μ2%ικ ιει:ριιαίιακιααι::ι!ιο Με. ' 26. 33. 34

!κ κοκ:: Ικιιοοικιι.ο οκικι: ·υιι·ιικιι: καιακι!:: . [κι οΙΙο π

και, κοκιο ιοέιιο[Ειι·ι Ροια@:. 3 3. Ναίίακι κοινο::

ιιιι·και. οκοιιά |ιιο/ίακιικικ ιο<εκο/οι μιά, οο(οκι:ιοκι απ.

τα ό· ικ[α!!ιοι!ι α!ιβιαι/Ριοικ!ι ιιισ.ι:ι|ιο Βιι. " 26. 4.2

.4αιωιαικ ι·ικα9Ειαικ .κι βιρει·κοι. οικου: 6°έ780ροκάκικ,

ι·ικαιικιακ κά ΜΜΜ”, κο· .ιοίβο/ίακ. αδα:. 4.8

Ροιαιι ικιιἰἰοἄα: πιω:: ·υιι·ι!ια: Ρι·οιιι·α: οι·οοοοιΙΙ:ιι· σακ

ικικ ά· .φ.......... κ/!ιι·οι·ι α!ιοαοά ·υοι·αικβιοιτκκιατκ!ι,

ακιιοαοικίαιι ι·ιαιΙοιαικ. 2.6 32

Βιιο!ι.ι.· ικοέα.: οο!ιιοβοκάι απακιβφιι·κκτ. 26. 3· ι

Ροθ[αΠαικ κιιιι|αιιοκι·κι αΙιοαια: οιΝικιι:βιρικκαια:α!ι:,

ΡοιιΠ ικ:ι!£ιδἔα: οποια: , ·οικιθα:οκορκα:. ι|Ιιοι/]ικιιι·ι, 8

..Μαρ κιοκιι!ιιιι· :ιικιιοικ οοι·ιο, ι:ι.·κοοιιαο κιοκ:οκο, κοκ

, α ικ-[ο!!ιοι|ιιιτ ό· οι: ικο:Ιαο οὶιαικο. ι 26. 33

Ηοικο έκ Ποια κοκκινο απανω Ρο!”Μ οποια: ·οΜ!ια:|ικ

ἐα!α: ·υιι·ιικτο: κκιαι·α!ι:οοέκοβιιο , κοκιακιικ οικκι:,

κκι||ιιιιιι!ι κι: ›:ιΖιο. ”

ν1ο 1.ΕΝτνΜ .μιά-κι Ρ 3. 7ο. ·ικο!ικιακι ·ιιοΙακικιι Μ”,

' κορη οι οοκοαι·/ακι «ο οικκικι κι.'Σιιικ. ω. - -- ° 3. 1 12

ΕΤ νε11ΒοκνΜ.

Βια: Μακ: Ιοοικικιικ κά υικοικιέοι: ιικιαιιοκο:κιέοιιαο κι!22ο τ

φαι:: |οοικο καψω τακιβΙο ιιακι!ιο έικιι·κ!ηιοιικιια και

ι·α!ι/αριικιο καιιικοακοαο οικικιιοκοικ ικιάιοι.·ι·οικ. 26.

Μ”. 2. 34.. ταιιοκικι οικιοι:Εο Με? Παω: , ώ· ω...:

καθε: ο 2

. .ξ Νοκ και" έκ μπαι έιικ!ι.ιο ·υψ'ο, 9ΧΜ7ΜΜ αίιιτοκιήιιοα

Ϊ Ζοιιαα , αΙιοι·αρκκδΙιια. 2. 1 18. ικ ·οψηοκο , οκ ικ .ακοη

· .κκ....ιια....κο... οιαιιιιαίο. 2. Πο. ι ι2

..έκ :κ βΙκ ·υ9?οκι: οικω οι·ιαα:ιοκι ιοκκΠοι κακα ιίαικκα..

:οι·αικ. 1 ιο. 124. οκ 7. ·νιοίιι·ι Βιαικῇιο οικκιοα: πιο

άι.: , οικον: ·υιβιι|ι: :ή , κκ ριπικοιπ αο“παιι:ιαίικοκι.

1 26. 131. 9ιοοικοιἰο ·υιοίιακιαι· .ε Βι.ιιι: Μι.: ιἰιιιικιο κι.

Πιο. 3 2. 131. κά 2.οοκ[.

Όιάικ: Βιαικ 'παπι κοκ κοπή. 2. 1 34.. ω." .Παοκ

Θ· κοκ οικω.. κοκ ικιο!ιοαη ικηυ|ιικι άιΙΧοι·ο κοκ οι.

|ακι. ο 2. πο. ι

Πιακι ο!.ιι·ι Μάικ: Θήκη! οο!ιο ω”. καμιο..:. π.3.2

.Νοκ και/Ϊ ·υψο ὐικιι:ῇιίι οι·.ιιιικο Ρι:οκιοικι.άά)οι·οιίαοικ

28:ικ ·οιβοκιικ ή ι.ι:ῇ άιιιτικικαοκικ Ιακιικε!.πο.2. 146

έκ :Μπι ·υαίοκο Βιι , ..κι οικω Νικο”. οικκι.: κι...:

·υοι'ακιοοι: Ροβιιαα: ω... Παοκ. δικα ·υήοκι Βιι κοκ

Ρο|ΡΙ οικια: οιπκιι, :κακο/Ϊ ιΙΙα ιικι·οκιοικιαι· , Ρο#ἱ: ιο

ικικ .ο κικοι·ι. 2. 1.38

Ε:: οι ο:ψοκι: οικω, [και οικιι κοικιι·ικβιο ιιιιιιιοικο:!ι:.

πι-βοκι οοκιι·κοίιδΖοι·ιο οροοκιιατριοικιαικ κιοι·:. 1 Η.

.Εκ @και ά Βου ιοκθιιαιιαι· οοιιά'αικρο.ιοιικν:ικ έκο

ιδΒιιιοκι: οοκοαΙιψικιικ έκ κοιτα. 2. 138

ι δοΙα: Βια: άπο ·υι[α: μα:: οίοιοικιικκι·ι ·οο!ακ. ό. 47. κ.

Όψει Μαιο ό· |ιιικικ8Ιοτιο , βικι_[οιικοβιιφιο κοινα αο

Βιι]ια.2 οικω”. 33. 49. τι: ιυῇο οικικικ/!ήοι: ,οποιο

μα:: φκιιιι!ιιοι· ι·ιιι·αοϊκιιοκιικ ΡοοοαΗ. 33.69

νΙΤΑΕΙ8 ΛΩΤν8.

ν πι. 1. π ε ιι6?ιο ιικικιάια:ο Μισο: πω: Ροιικιιο οκἑικ κα.

πιο. 29.139. άι ι·αιιοκι ·οιικ!ι: οοιια:ιοκι: α!. οι .ε μικ

οιιιιοβιο ..Μεκτοκιακιι. 2. 3 ι;

.4οΐα.: :και ·οιέιιακιι: οιιο.αί τυποι:: ικιιιιιιιικ ικιι·ικβοι :ικ

ικικι , καιι·ι:ιοκι: σε·έικιι·κιιοκι:κικι ρο-βικ2 ..ο ι.ιι:ι·ικ

· βοο ιιιικοιριο.2.. 60. ·υιιαΙι: ΝΩιο |ικαιιαα σ· ικιι!!ιέ?ιαιο

@ιι μιαοιμο «πιο ιβιέ?ιαο ιικο!ιο.ιι. 98. οίιοι: :βακκ

.26, 37ο . Ιιικ κι.φιέ:ακι :ιοί ικικικῇοκικ Ρι·ικοιριακι :οι ρ:ορ:::.:

_. #οϋοδία: ιρ|ΐα:. 87. αδα: οιιαίι:.κοκ ΡοιοΠΡι·οιίκοι κι Μ·

-. ιι·ικ|ιοακιβιοιιΠακι. - 2. 9.3.

2 @ο τιοαιτακικι :ιοί ικοιιικι ·οιοΙοκιακιβωμιοιιικικ κ.» Ρι·οοαΜια: Μ! Μα: ·οιιοΙο: μι...: οι.: ·οκιι·έ οδιουιι σ

Ικκιοιι. ° · -· ι 3. ι |'4.

!ικρὶιοαι υιοἰικιαικ ιῇ οριικιιοκικι ·οικιίιιιι. 3. 118

Ροή! ου·ικιατκ κέικ και: κ/κο οποιο”. 8 2. 124

Ό

| ΥΙΚΟΙΝΙΤΑ·8.Υ[ΚΤν8.

:Νοκ μια οοι·ροι·ι: οοι·ιιαριιοκικο[καοσοκβκβ. · .

Ρ”ικέικι:οιι: κανεο!κ κι δ. ί/ιι·έικι, κοκ Ματ92°9.# 2. 280

ν:Μ·ν: ι ε κοκι/ίο: ...η....κ αιιικέι α οοέκ1ιιοκιχωριο...

3. 38. ·οιι·ια:ι: κδΙα: μακ:: οι κι.. ·οο!ιοκιακο οΙιοικικιι:,· έκ '

απο” ι..ω....ιικι: 2· ιικοίικιιο κά οοιικ..... , κοκ ικ το.

Νοκ: .ω......κ... ι 9 _ Δ ι κ. ι η

Ρ'ιι·ιαιι: ι....κ....κ οι! ιαι·ριιαοί:κικι και; κοκ ιιοιιΠ κΠιοκι

πιο..." οοκάιιιο κιτ/ο”, κοκ αΙιοαο ιοιοκο ποικ!ια: ικ .

ο!ιιοΠακι. 1η. οοιιιΕίαικ Μπακ: μι· βιιιοαι: κιβικιο- =

1.ι..:.39 ι3ι·.ιικήιιοιιικβω κοκι|?κιι: οοκβι·ι·ι αδϊαι.

7ιιιαιι: ιιέ?α: κοκ /ο¦!ἱικ ΡΩΜΗ .ο κ... οιοι·κο 2ιιι.ρο ι:ιαικ _

ἡ ι·ιέα!α ι·οι:ιοκι: οπο”. 1 3. 7. ρι·ιικκι·ικ "πιο οιι·ικ:ι:

ό· 'υπι] οοικΡιιι: ικοινκι: αοΖιθα:οο!ακια:ι: 2.

κοκ οαοοἴ ...και οοκάκια: αάβίιιοικι. . . Δ

Πακιιιο(οικιι: υιαιαιαικ[αρικκαιαικ!ιακι. ο .ι 29. 262

Παω$κατικ κα!ιιιακΙι οίκκικι·κκιιιΙ ·οιπαιι: ικ[ιαβ. η::

απ...: ικ[αῇι κοκ οριιοκιιακ μια:: Μάο.

Μίκκι αι/Σάο ικ[ακάι ·οιιιαιι:. ι 86. οἰοκα κοκ οί]διι!ακκιακ
Δ ο ·υιι·ιαιιίια: @Γαβ κψ οικω οοιικοιιιικ. δ· Η 829. 197

7/ιι·ιαιι: ικα:: ::έΉαι κοκ άικιακακοιι22α:Ικ.#· - -. 216

Νιοκικάικιβιοιοδιαι κέικιικ ΒαΐιιιααΙι.

]κ[ισκάκκ:αϊ ιοάιικ έκ Πκκιιι·αικ(οιοιικ. 29.223·

[ Μοι·κΖι: ΡΙ7!01:012 ςιικι Ριοοιι:ο σοι· οκάικιι:ιοκι οικω... 2 3 3 ` κκ:: ·οο!ακοοιι:.

νΙΒΙΟ ΒΕΑΤἈ. γΙΤΑ.°°

= · .έκ τιι:αΙι:κδῖκ: άαβικδΜ αο2ιοκι Ριοοίαοακιαι· Ρ Α

2. 179 Ι Όιιαβιικ οριι·αιοοκικτ. μα ιαΙικι , ·ικιμιο.ο:2 κι. Πιο'πο.

29 . 5-1 82 ν π: ι ο ιοίκο!ιοκαι κοκ άιβικέιιιικι2722. 2. ή;

·υκιοκι ..ο κια: οίψικί!έ. 2. 98. ·οκιο ιιίαο2ιοοιιι ωσπου::

κοκ άι/2ικέαιιαι·. ιη.. κοιιιικ υιΙ.κ.οκιιιιιο ·ιικια:οοιιδϊέ

κιααι:.βικι κο:.ιιία κι! αρΡιιιιιο αΙιικιιι.:. 108

2.96

ϊ οίκοι. 78. ΙΜΡ|ιο:" Ρ7ικεφ:ΙΒΜ ·οιια(ιιιι· αει”, μι· «Ζιο

ο κοκ: ..και Πιο ΡΓ02ιαδαΜ.8Ο. υιια!ιιοι κιΠαικβώ καιιοκι

Σιι€"οΙιστι οιικἰι:ο:ι.: :ο κι. .Πιο μοιίαοι ?Μι , ιτι:36:ΡΥ0

..· ὐιιὐιΙ:·Ρ 2 .”:· - . . ' ;_82

.ιέιΨα: Πέ:ο!ι: @κια:Ικοι· έκ ρι·ικοέμο και :Μικρα κοπο.:

:ιο Μούμια. 92. οικω Μια: κοκ :β Μο... ' 2. 96

Ι8:α!ι: αοΊι:: ..ι..... Ροιοκιικι. καιιικτοέκο[οικιι.: ἀαΡΡο2ἔ

:ι:.ιιιοκ ιιιιαίικ: ι|ικ. .ο Ρι°ιιιοιοιο ικιι·ικα·οο ·υ'ιιιο. 2.ί9

έ:: ιι.8α: ·οιικ!ι:.,οιικ:ιο οοέκο/οικ::: ό· οιιιοι:·ικιι:οικκι.

1 - ιικραο?ιοκι Μιρκα.: α Ρι·ικοικιο κα... οικω.. .έ ήιι2·ιο.,

. πιο: κιιοι:ιι: κκ :ία.υ!ιοιαδιοκι ο Βιο ιιικοίιακ:. 2, 96

16. 23 . .άδιιεκιιια βκ:ιικιι: κιοιβιι·ι3/ακ: βκιιιιοοηιοτι:2!οπψ

.ά!ιοαοο! φα: οικω:: ικοκκΙι: ΡοιιΠ κοικο ισίοι:ικιι·ιοα: θα = 2.::290 Β ”

Ρι·ορ79.9 , οακιῇι!ο οοκοαι·[α ΠοιέικιικΙΙ. 26. 108. 133. Ικομιοκι οριι·κ:ιοκικι κακία:: ·ισιάικικικι!ι.

. πι: α· ..ο ο

3.118
η. 1 1 3 2449999:: υιιοι!ικκι ικιικιάικιακι Ιπικοιιιιαικι ο49Πιαικ :ακι

κ:7/ιΗ:,ψ κρακ..." 3. 122.·οκκι οικω: Μπα-κο και...

·κῖ: νικώ: κοιικιικι·αικ βιοιιδΖαι·αικ ·οο!ακιαιι. 3. τ 26

2. ω..

.=·ν ο ιν Ν Φ Α ε. ν.ο·Ι.Μπ-ο. _.ι

ν/ϋι!ακικιι: οοιοΠαιοιβικικΜι ιΒ' "Προ"... ° 78 * ° · τ”. 27:

Ι.ι!α.ι9ακιαικ ικοιιιιαικνο!ακ. κοκ ο:: οοκι:κ:]ϊκι:. 29

223 `Ρ"οΙκκια: @παπα Ρι·οιιιιι· |ικικι κα... ιιιικ-κιοο!αι·Λουκι

ι πω. π. 6ο. ·υοΙιτιο οιικιιιιταιιι, κοκνυ:ιΙιο·ιωροιοΠ

8 . .1°'7ι

22οΖακια:κι ακικιι!2οδκ:κι Ριι·[ιδιοι· .........·.. 2. 26ι 37

%3βο οικ:9θικ και οοκιικι: Παω ιισμοβαδι Θ· ικιικιιοκκ-- Ι/ο!κκιιι:ι:κι οιιιΜ::ΟΠΕΜ ικιιΙΙ::ϊκ: Ρ£7ῇὅΪ:ιι:Ιι0|Ϊά€ἔἔ#7'

οι'ιιιοΐιικ2



. ° · Ι Ν Π Ε Χ

ποιεΠιιω ο...ιπι.οπ. ε. ι ω. ι μι. ίπ .πιο ωΙιιπιάιι: ο·

ιπιε!!εο?ιι:πωιιΙοεάειιιιάο (οτωά!ι: :οπῇΠι:. 2. ι ιό

..4|ιοιιι: άέῖιι: ·οοοιιπ:άσι: ιιετ79δΙιοτ :β ά!ιοπο άδἰιι ἱπιείἰεἔΪπ:.

123. ·οο!ιιπιά: ποπ ε:ϊ πιο... Μετά οοιειπιά, πο :πάω

ιιε:εβάτ:ά ιιι.π:ά οοιιέ?ι άοο!ι:άιιοπεω.

Ι» ·οο!ιιπιάεεροεεΠ άάτι οπιι|]ιο επτά.

άΠιο.ι οπο: ά!ι:ιιιιι:. ι ι·::

. ίΠιφοι·.τε ιποάιι: οπο Ροπτι ·υο!ιιπ:ά: :ιτεάβιο: άοΐιι: πεεεπἰ

απ. 72. ·οο!ιοπιά: :τεάιά οοιεΠ ο Πεο ε77εΠιιιε πε:ε/βιά

τι άά/Ειο: άδἰιι: ε!ι:ιεπάο:. 8ο. ιιοπβΙο ιωΙιετιο επιτιπ/ε

:ο Πει. .

@οιποάο πω:: :ιο!ιοπιά: πεεει|ι:άτι άά πιο: άδιι: εοι:ιεπάο:

ει:: Ιιάτιε οοιεο!ι. 3. 86. έωροι:ά: :πω σο! άιιοάά πιο: :π

εά ιωωάπεπιε:. 3. 94. οο!ιιπιά:ι: άοΐιι: πεεεβάτιι , ποπ

[πω Μπι. 3- 96

ΌοΙππιάιιι πι... μεε·ε//Ετο,οπιπε πιο πάιιιτά!ε:. ιοιά.

Εειάω/ῖ υειιερω ιπ[ιιπάει;ε: ποΙιιπιάπ ά!ιοιιο.ι άδιι: , ποπ

ιιοίβ: ιάωεπ άι:: ·υο!ιιιιιά: ΜΙ: α!. 3. 105

'Πο!ιιπ:ά: μα!! :οοο άά τε:εμιοπεω ά!ιειι/ιι: οάοπιι:. ιο7

ε/!π ·οο!ιιπτά: οι!σεω πεδάιιιιε :οοο οπο: άά εε7?άπάιιω πο

οιιετά:ιοπε. 108. πεοπτε :οπ:ιιτβιω άά οωπεω οιο!ιιπιά

π: άό?ιιπο, ·οιοοεπιιιπο ιΙΙι επε:. 3. 1 12

Ροιε:ΐ ·υοΙππ:ά: :οφ ιπ ι:Πιοιι: ἰωρετάιι: εοε:ετπάτιιω[ά

ειιοάιιιω. ι 1 3. πιο: τε:7πιτάπιπτ άά ωοιπω οιο!επ:ιιω

|ῖωΙιΙιει:ετ ιπ ·οο!ιιπιπιε. 3. 1 η.

ΟΒιι:Ο:υ ω[ετωά!ε ·οο!ιιπ:άτι: επ :πωπω οοπιιω.

Νοποο:εΠ ·οο!ιιπιά: άσε/πω ωά!πω , πι ι_βωιιΙ Ρτοβάιιά

πιτ οοπιιω.

.4Ιιοιιιά Ιπάι#ετεπ: ποπ ροιπ? πο· ωοεπιιιω ιιοΙιιπ.

Όοοιιπτά: ποπ ροιε.Π πο!!ε οοπιιω,[ιιο τάιιοπε οοπέ. 4. 26

Ροπήιάωεπ ·οι!!ε ωά!ιιω ο: ωά!ιιω, ποππω,/εά ά!:ετι. 3 1

Μιηιοοι: εοάεω 449:: άροε:ετε]ίπεω σο· ωεάιά. π. 37

?Μαιο ιπεάιοτ. ποπ βιωοετ :άιιοπιιτ ά οο!ι:ιοπε-βπι:. 4- 4.8

_φιιάβ ·οο!ιιπιά:εω ρω ιπππειπ πιά τε/οοιιιιοπι: ό· πιο

:οωροοιιοπι:. '

Ρο::Π ·οοΙπωά: εοάεω άδίιι εποε ώ· ποΙΙε άιιιετβι. οι. :ο

ΙωΙιοι:ά: ·οο!ιιπ. οιιετιιτι οπερτ.ειιιά :οοπιιιοπε ιοποι. 7. 9

Ι|ο!:ιπιά: μα:: [εττι π: οοιεοΐιιω ά"οτεοεπ/ιιω βοά :ορι

ιιοπε ά:Πωάιιιιά[ά:ιιΙιάει:. Η. ποπ μιά? ωετετι ·υεΙάε

4.::

2. ι”. πιο. `

3- =4- οοο

Ι/οοιιπτά: ιποτά!ι:ετ ωιιιάτι Ιιοιε/ἰ Ρετ [Πάω οωιχΕοπειπ `

3.82:

ι-ιι¦

ι1ειινΜ

7 ἴ/ο!ιιπιάι£ οπάε[ά:ι!πά: ω! άτοΐ:ιι!εά: ορετάπάι.2; .εδ:ιιοιβ

:επιιά ςο°οτάκιιε ιπ οο!ιιπιά:ε[ά:ιοι:άοάά άι/87:Με. δ. Μ.

ο δο!ιιι: οοίιιο. :Η ρτο:ιιτάτε οοπιιιπ :οιιιι:πιοποπιι. ό. 47.

?πάπια πιι!!ο οοιοδ!ο :π οάτιι:ιι!άτι κατά Πειιιοι εποε νι

βιω άε:ετωιπάιπτ. “ ό, 47

Ϊ/οἰιιπιάιι: οτεά:ά Ζιοετ:ά: :π ποτά πι* , οι: Επι:: οωπιοιι:

άά άοεπάιιιιι ρτάτεπιιοοιι: ιιάοιι: Ιιο[βε οοετάτι απ! ποπ
ι ορετάτι ιπβποι :οωρο/ίιο. ο 6_ 27_ ή/:77,

Ρ”οΙιιπ:ά: Μετά οάοε: :π Ρο:εβά:εβιά ιοάετε άπο οπο:ιοπεπι

Πει. 3 ι .πετ (.`οπ:. Ττιά. 3 3.διιοοτάιπάιιο :Μι/ά μιά :άπ

ι

/άπο 1.βίιΜΜτ Ρετ ωοιιοπεω εοπ:οωπάπ:εω. ό. 34.

Πιιοοε::οεπιι: τεοιιιβιοτιιω άά ά!επάιιω. 6. Η

Ι/ο!ιιπ:άιι: Ιιοετιά:ι πιο πε:εώιά: άπιε:εάεπ.:. 36

 

Πάω Ιιοετάω άπ:ε:εάεπιετ :οωοΙειΞτά:ιά 7ιτάπεπιεπ:. 37

Πιιιπ :μιά/Μι !ιοετιά: άά οοετάβοετπά:. πιο ο: ·οο!ππιά: ά:

: τετωιπειβοοιιιι:οιιάωοτάιιάω άά ε.νετ:ι:ιιιω. ό. 39

Όο!ιιπ:ά:ιῇ!ι ιτιοιιεπάάῇι]οεπ7ῖο παταω. πο. ποπ :πω 7/2

ο7οιι:οιρετιιά:.βάοτάιιάπωριι:ι:ετ,ά: μποτ: :οτε :μετά

:οπ:ιιοψεπιιά ιτιοπάιοιτοε::ά:ιιω.

Χά πιο. οφετπά:. ποιοι. πε:ε]άτιά ή Ιιτάωο:ιο , ποπ Ρο)

|ιεά.βά ιο:οτά!ι:. Ι/ο!ιιπιά: ποπ μιά/έ άε:ετωιπάτε, άοβ

με :οπάε:ετωιπάτιοπε :άιιβε 7ιτιιπά. δ. 34. ά πιι|ἰο οοιεί!ο

απτά Πειιω :Ι.ιτο οιῇιω άε:ετωιπά:πτ :π οάτιι:ιι!άτι.

4.7. ά οπο @πιτ πιιοάά επετ:ι:. 6 62

Ι/ο!ιιπ:ιιιι.ι ιπάιβτεπιιά πω: ε/?[οτωπ !ιοετιά:έ:. ό. Η.

.ει οοπ:ιιτοι: Πει ιιιάεοεπάεπιετ ά ·υο!ιιππάιε πάτο ποοι: ο]
7 Ι 187°,°:Ροϋποοεβιτιοποετεωιι:.75. ·υι·οο!ιιπιά:!ιοετεομ

τε:ιιτ,ποποπο οιιά:ιεππιιε :οοπιιιο. 6 56

4. 8, μι, δεάπε:εοπτιά :Η εοέπιπο οοιεειιοιπάψτειπ άά οιππωιά:

τά:ιοπε: :οπ:τάτιά:οεἰ :οπ:τάάιδϊοτιά:. ό. 59

Νιά|ιιω πιάι:ιιιω ρτάοϊι:ιιω Ιιτά:εάεπ: !ιοετιιω άδοιιω νο·

έππ. Ροκ/ί ι!!άπο άε:ετωιπάτε οιιοάά επετεπιπω. δ. δ;

Ρ"ο!ιιπ:ά: άδ|ιι ε.τετεει !ιοετιάιεω, :ιἔω άὲῖπ ομτάτιιτ. 6δ

'Ι”τιοιι: άΠιοιι: ·οο!ιιπ:ά::ετιιιτ ιπ/ιιιιπιππεω. 8. 1

!πιεπιιο προ” ·ιιοοιιπ:άτι:. 2. 'Οο!ιιπιά: άρτιπ:ΕΡύπω εξ

βοϊιπιιω[τιιιειοπι:/ειε άε!εο?άιιοπι:: 8.πεω ιτπειειά. 89

Ι/ο!ιιπιιι: ποπ πεεε/:οτιο άεΙεο?άιιιτ ω! :τιΠάιπτ άε οοιεδὶο

ο μι· :οοπιιιοπεω πατάω άρροι:άτο. 8. 15

' Π:!εδοάιιιτ ιάωεπ σε! :τι:Τάιιιτ “απο” άε άποΡετ ιππο

τειπ πιο! άε:εβάτιοπεω άρο!ι:ειιιτ. 8. ι 6

!

πιετετι :ιτ:ά οοιεο2πω |οἰά :οδπι:ιοπε/επο:ιπά άιφτεοεπ- ο/οοιιπτά.: ποπ πο: φ/διπιιοά άεοεο?άτιιτ ά: οοιε:2ο άτποτι:, οί:

· |οιιπ: 38. ιάά ορετά:ιοπεω πο!ιιπιά:ι:βπί:ι:οωμε.τ οο

Με ά"ιτεοεποο. 58. ποπ άά Ιιοετάω ορετιι:ιοπεω. 7. 6ι

«Η οάπε ποπ τεοιιιτιιιιτ Ιωοετιιιω, /:άβι17ί:ιι ιιιάιειιιω. 62

Ε]εδοιιιιιω ·υο!ιοιοπι: οτιπειριιιω ιο:ά!ε,ποπ Ροπή ψροάπ

τιι[ωά. 7ι..πε: ιρ[ίιω οοιεΠιιω. ° Σ. 76. 77

οάδοιιιιω ιπάεΙιοετάιοτπω ·οοΙππ:άπ: οτιπ:ιιπιιω Μάι: πιο.

έΗιιιιω ποπ ε:ΐβΙά πο:ιειά.οοιεδϊι. 5.8::

'υο!ιιπτά: ποοπιοε ά @Μι Με... ωοιι::ιιτ. 7. 91. @·βο7.

@οιοιοάο ·υοΙππτά: άο οοιεο?ο ωοπεά:ιιτ. 1 Σ. 9. (ο βά.

'Οοοιιπ:ά: άο ιπιε!!εΠιι ωοιιειιιτ οιιοάά φ2:ι]Ει.°άΙιοπ:Μ ποπ

άιιεεω πιιοάά ε.ι:ετ:ι:ιιιω: ε. 95. ά· ό. ιο2

Ε:: ιιτοάιιδιιιά Ρετ[εΠιοτιιω ό ιιετ[εδοιοτιιω άδοιιππι ; ποπ

οιιοάά επιιιά:εω/εά ε7ιιοάά :οεοιπ:ά:ιοπεω. 3: 1 1 Ι

Μοιιει οο:επιιάιοοι βιοιεΠά:, ιωροτά:ιιιο :άπιιοπο. ε. 1 2 1

Νοπ :οπιιπ:: εωιπεπιετ ιπβ εάτιιω ιιετ[εο?ιοπε:. 7.1 23

ΕιιτῇιΙά ·οο!ιιπ:ά: :ά:ετι: Ροιεπιῇ: ιωΡετάτεΡοῇ:. Σ. 1 25

διιο ιτπρετιιιω ·υοοιιπ. ποπ Μάι: οτιωπ: ιιδοιι: ιπ:εοἰεδἰιι:.ιοιά.

Όο!ιιπιά: ε/ἰ οτιπ:ιοιιιω ·υπιιιετ/ξι|ε οπο: :π ιωιιετάπάο,

ποπ :π εκεάιι:πάο. 5. ι 29

'Οο!ιιπ:ά: άιιιιπάοτάιιά επϊ:άσπετ πτωτικά πάοιι: Μετά ά:
άοιπιιοιι/πι πω:: :β : ο δ. Ι

Ι.ιοπά ά πε:ε!βιά:ε, ποπ :άπ:ιϊω ά ###δ”°”#- π ό. 2

(ῖτάιιά ΦΩΦΩ: ·ιιοοιιιιτάιι πε:ε|]ἔιτιά, ποπ πε:ε|]ἱιάπι°. 9

7οΙιιπιά:οοΠ !άρβιω ποπ εΠ !ιοετά ά ιπψτιά. ° :ο

Ε/2[ά:ιιΖτά: άδέιιιά Ρο:επ: οπο... άά υετιιω!ιοει/ίεοϊ:τε ει:

άε:ετωιπάτε. 1 ό. ο ·οοΙππιάιε ρε::άιιιω ποπ άοΠιι!ι: πι·

ποτάειιιτά. ι7 ποπ τε8ιι|ά τάποπι:,ιεεε ω» εἰεδἰιιιιΐ 6.1 8

7ο!ιιπτά: οπο Μικτά, ω! :μιά !ιοοτει/οεΠάιιιτ. 20. πιώ πε.

εε/[άτιά, πιώ Ιιοετά Ριπποε πω! ωοτά!ι:ετ.- 21

σΈοπιίιοτιιυπ ι.οοπω :π ·ι·άτιο Πάιιιεποεπάιιιιτ. 6. 22

Ιε:ιάτιιτ ε:ιάω άε πώ ά:ιιι. 1 9. εοά:ιιι ιι:ιιφο:ε:ΐ ιπ:οπ·

άετε]ΐπετπ άιΠιπ:ιε :ο :πατε ωεάιπω. 8. 24.

.5'ο!ιιι: ιιο!ιιπιάιι: ό? :ιτοοτιπω εΙοοετε. 9. 3

ο Ροιει'? ·οο!ππιά::εττι πι ωεάιιιω ωιππ.ι οιιΙε,·τε!ι:ιο :Μπο

τι. 1 π. ποπ μια? άωάτε ιιο/]Σοι!ε :ο$πιιιιπ: οι ιωΡοΠῖοι
ο ἰε ο 28. ποιά ε!ι:ετε ά]/:Πιιπι ιπε!|ί:άει: Ρτοῇ:ι:ιιοπι:

:ετα ιωιιο!|ιοιΙε άορτεοεπ/ὶιωῇιο ο)ροποε7ί οο]]ιοιΙι. 9.2

στον ιάεω οοιε:ιιιω ποιά? ωετετι (ο: άεωετετι. 9. 28. 34

ί/οΙιιπιά: ιωιιο/ποιοιιω άι:ιιιιτ εοπάιιιοπάιά, ποπ επ μι::

ΙΜιι: οο!ιιπιά:ι: .πάἔ¦ πάτε: οοο-πι. 9. 36

Ρ”ο!ιιπιάιι: :οποπβι.ι :οπῇπιιι:ιιτ άδΙπω :οπο!π. 1 ο. 4.

Πι: ποπ άιΠι°πὅιιι:πτ πε:οζάτιο άο ε!εδιοιοπε. 10. 5

Ό/ιι: ·οο!ιιπ:πιι: οιιιάοι. 7. κ!::ιιιιι: πωπω Ιιτά:εάι:, Ράτ

` ιϊωοιοβοιιι:ιιτ εοεαιοπεοπ ιπεάιοτιιω. ιο. 10

Οτάιπάτιο ωοάο οιιετάπάι|·ιιο!ιιπκά: ά:Πιπ::ο άπο οπο:: τικ

άιιιπι, άο :κοπο οοιεπ:ιά: άρροι:ά: άά ορια. πο. η

!ωοΖι:άε/εοπτάτε ει·πάεπ:ιάω ·οο!ιιπ:άτι: άά οοΕε:ιιιω ωά:ερ

τιά!ε ά ιεπάσπ:ιά άά οοιε:ιιιω[οτωιιίε. 14.6;

όσοι:: ·ιιο!ιιπ. ιπιετπιι: !ιοετο είι:ι:ιι: ποπ ροκ/οποτέ” οοπο

° ωιιΙιι.ι, ιπ:τιπο:ε ιπιιάτιάιιι:ρο7οιε. πι. 73. 87

Ρ'οΙιιπιά:7ιο::/ί εοάεω ά::ιι ωοιιετι :στομα άπο ωοιιιιά άι

ιιετ/άτιιω ·οιτιιιιιιω. ι 4" 2ο;

ἱ ΌοΙιιπιάει: άοβάτάιά ιποιιιιά άιιοΙΙ:έ:βιπιέεπετι:. 2 πι'.

ο ο/οΙππιά: οπο ά::ιι οοιε/ο[εττι πι οοιε:ιιιπι |οοπε:Τιιω Ιστορια·

ιρβω οοιιεΠάι:ω οοιεοιι , ει· ά!ιο πιο ει::τιπο·:ε οτάι

πάτε οτο:εάεπτεω άοιιιω :ποικω ωάἰιιω. Ι π. 2ι9

Ι/οΙππιά:ι: πω:: πιο :ετιιιτ ιτι οοι:::ιιω ιπιτιπ/ε:ο ωά!ιιπι

πιο εοπάιιιοπε,π ά Πω ποπ ρι·οοιοιππω,ωά!ιι: Μ.: ο. 1 2

Πιι|ιο:.ο: :οπ/οτωιιά: ποΠτά ·οοΙππιάιι: άάάιιιιπάω. 1 δ. 93

' Τεπεωιιτ εοπ[οττπάτι ·ι·οοιιιιτάιι άιιιιπά , οπο? άο/ο!ιιιὲοιι|:

πο: Μ:

6.42

Π.
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πο: ιι!ιοιιιιί ·οο!ίι. 98. πο» 3ιιιιιιιΙο βίο Οι! οοιιάιιιοιιι πω· Ι/ο!ιιιιικι·ιιιιιώ Ιιοιι·οβιω·ιιιι μιά!. που ἐ οοιι:ι·οι. Μ!.

πω» ·υιι!ι.βιιο: νσἰιιιιιι:. 1 3. :οτι 2ικ!ι ·οο!ιιιιιιιιιιιιιι ιι: έιι·ιιιι: ι·ομιιιιιιιι·. :Με

Νιιιιιιιιιιιιι Ιω:: ιω]ουιιιιι·ι ιι ιἰιιιιιιιιι ·ιιο!ιιιιιιιιι ιιιιιιίιιιιιι!ε

"Μεβιι ·ιιοΙιιι, ω.. ποπ ιοικι:ιισ ιιιιιδ|ιι: οοιι[οηιιοι·ι τι:

α.ιίιιιιριιιιιιιι·. 1 3. 103

.ίπποι άιῇΉωιιιι ριι-ιιι€βο ιι ιίιιιιιιιι ·οο!ιιιιιιιιι, ::0ιιρ:7::ιιΡ

[ρω Ρ:"ιιι:ΗΜ:. ι 3. πο;

Ν” ω.. .1Φιιιιιιι·ι .ε ιὶιιιιιιιι ·οο!ιιιι:οιο ιιι υο!ιιο[οιιιιιι!ι,

Ια:: ιι: ιιιιιιοτι.ι!·,αβδΙιιβιιιοΙιοι ο· :οιιιίιιιοιιιιιο. η. ιο?

Οιοιιιι: οι'Σιι: ωιιιι......: οοιι[οιιιισιιιτ ·οο!ιιιιιιιιι ιὶιιιιιιο :ιι το·

Ιιιο[οιιιιοΙι. _ η. :η

μο|ιιηιη; "Μια α! ιιιοἰ@ι·οιι: ιδϊιιιἐ ιιοιι μιβιιι:. 21. 72

Χάιδω :πιο βι|ο ο διιιιβειιιιιοΙι, καψωάι|2:": Πιιιιιι

:Ιιιιἑ ·υι[ιιιιι πο» ο.: ιιιοιιιιο ιιιιιιιιο!ι. 26. 3ο8

Ρ”ο!ιιιιιαιι ιιιιίιθιιιιιιι οιιοιίσιιιιιιςιιο ιιιι.τι(ιιιιιο οίιιιιιι· μι·

()|ιιι/|ιιιιι. 26. 2

Ρο!ιιιιιιιιβιο[Βιιιβιθι: κά υβιιιι έι·ιιιιιι. 26. 9. 4.32

Ρ”ο!ιιιιιιιιβιι ι·ι|ι27ιι ριι!ώιοιιι Ιοοιι:Π ι@Μισο κάποιοι, πι!

|οποιοιιιιι ·υιιιιιιιιιιιιοιι ιιιί.φιιιιι. 1.6. ι 1. 76

.έκ νοΙιιιιιιιιι ιι·ιίιιιιιιοί.ι μιά:: πο:: ιιιοοιιιιιἰι? ΙΡ/ι: ό! ...ο

ιιιιιιιι οιιιιιιι: Ρι·ιιισιμι!ι:3 ιἰιιιι:ι·ιιι υπομιιιοιμ!ι: πιο·

κά:: :οποία ιίι]ίιιιιι:. 26. 3ο

ΦΒΙΟΙΙΙΙι3 ώ· ιιιιροιιιιιιιι ιιιοιο!ι: οιι:Ιιιι·ιιιιιι·. 26. 2ο 3·

?οΙιιιιιιι:9ιιιιιιι &ιιίιει ιιιοι/]ιιιιιοιιι ιιιααιιάι. 33 3·

Να·α!ι.ι πιει:: ΜιιέιιΠιιιιραΠιιιι. 332

ἴ/ο!ιιιιιιι:ῇ|ἰιδιιΜ οριι·ιιιιιίιιιιι ομιιι/Πιι:ι:, ά[ιιιιΙ::Ριο

Όο|ιιΩ:67ΜΜ ιιιοιβιιιιιιιιι Ιιοι·[ιδιιι: :Η Μέσκου:: πωπω,

·ιιο!ιιιιιιιτιο Με”. Λάππα ·υο!ιιιιιιιο·ιιιιιι Ρ:7398ιιι: φ' Μ.

ειπε:: ιιιοτι:, μου: 0:26:!;:7ΜΜ. 3. 1 Ι

ί/ο!ιιιιι.ιι·ιιιιιι ιιιάιι·ιδ!ιιιιι μωβ? 3. Ι χ, “ο” οι? Μη») (μια

·ιιο!ιοιισιιιιιιιι: ιιι οιιιιβι. 3_ χ 2

7οίιιιιιιιιιιιικ :ποτὲ οιιιιι::ιοιικιιι Δω ροκ/ί. 3. 24

Αι: ·υο!ιιιιιιιι·ιιιιι: :ἐστι Ροίβι , ιιὐῇιιι οιιιιιἰ ιιδΙιι ιιιιι|2ιΔΜι.

3· 3.ΐ '

:Ηπωπω:: ιιο!πιιΜι3 που τιιιιιιι·ιιιιήοιικάι: “μετακ

Μ: ι·ιιιιοιιι:. 3_ :η

Χιοιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ιιιι·ιιιιι!ι:. 3 37_ 39

@Μι :Μπακ πωπω:: ιιι ·τιο!ιιιι:οιιιιιιι @διοτι ιΜιιι.

353 . . . .
Όο!ιιιιιιιι·ιιιιο ιι!ιιιά ιιιιι!ι.ιιιια. “πιά ιιιιιι::έια:ι:Μ. 3. 6ο

κ!» μπαι: ιιοΒιιιιιοπϊιιι άι:: υο!ιιιιιιιι·ι.ι 1)ιο. 62

Ιω? ·οο!ιιιιιιιι·ιιιιιι, σο· ιιιιιιιιιιι!ιιΙο ιιιοι·ι!ιιιι·, εφ”. 3. 63

Μαι:: Μ:: οιιι|ιιπ ιιιιιο!ιιιιωι·ιιιιιι. 3 . ι 3ο

Μα» οριι:μιά :β ·ιιο!ιιιιιοιιισιιι Θ· ιιιιιο!ιιιιιιιι·ιιιιιι. 3. 132

Ιιιιιο!ιιιιιιιιιιιιιι :Μιά 8ῇ£Μ£βώ αιιιάιιιοιιο , ι:Ιιιιά ιιιοΠϊα.ι:

ιιιοιιοβιι9 εοιιάιιιοιισ. 3. χ 34

δοιισιιριβειιιια ιιιι!!ο ιιιοιιο σκιά:: ιιιιιο!ιιιιιιι·ιιιιιι. 3 . 14.0

Εοιισιιοψιιιιιιι Με:: ·οο!ιιιι:οτικιιι. Ο· ιιιιιιιιιι ιιο...ι........:

Όο!ιιιιιιιιιιιιιι ιοΙΙιιιιι ..ι ι€ιιοι·ιιιιιι.ο οιιιιοιοἰιιιιι. 3. 1 Η.

Ιιιιιο!ιιιιιοιιιιιιι μυθ ι.·ιιιιβιιι α:: :επ07ι8ΜΜ ιιιιιιιιοιίιιιι:

Ρο-ῇιιοιιι: ι3ιιοβιι[ιο οπο. 26. 432

70Ι:ΜΜ.€ ιιπ/2·ιΕρΜ άι/:0°:Μ2? ιοιιι!ιιιι· Ξε[Ει·ι:, ιιιιιιιιιιιιιιι

03.... Οω.. ιι.ρω.ιι ροῇιιιιἱ: ριιιι:ιρο!ιιοι. 434. '

3. 1 .

7ο!ι:ιι!Αξ3ΗΜ :οκ/Μπι βιιιο!ιοιιιι· ιι!ιιοιιοι·, σοιι/ἐι3. ι 5 6

Ιιιιιο!ιιιιιατιιιιιιβειιιιιίιιιιι μιά, μιά? οιιιι|λι·ι ..ο 3ιιιοτιιιιιΜ

'ΟοΙιιιιιι:: ιιοιι ιιι::Πιιιιιιιι· επι.ει::487πιιιι. 27. 2ο, ι.·οιι ιοιιιιιιι. 3_ 1 Πι

ει... Ματια: ...ΜΜΜ :οιιιιΙιιιιιιι· μιβιοιιιιιιιιι ιιισάιιυιι . ίιιιιο!ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιςιιι:ιιι οιιιιβι:ισ οπο: ω! ........ιι. .ώ

αιΡ;"[“·ι|ημ. 28. 22. 162. Φ· 27, 2ο ι!ιιοι·ιιιι:ια σοιι:οιιιι:ιιιιισ. 3_ Χ)·8

'ΟοΙιιιιιιι: σου: ιιιαι!ιο [ιιῇῖοιοιιιι ω.. οιιιιιιιιιιιι· ιιιοάιιιιι Όοιιιιιιιιι·ιιιιιι.πιώ ιοοριι ιιιιἰιι:ᾶὲ/ἱι!ιιιι: ..ο ι!ιιοπικιιι:

:Με Ρι°ιιιιι ι...οφ...,ριιιιο ι» ροιιιιιιι2. 28. 3· ι οοιιοοιιιιιιιοιι, ιιιιιισιι.ιιιι ιιιιιιιιι Με.. 3. :Η

ἴ/ο!ιιιιιιιιιιιιιιιὐιιιιιιἰιιιιι οιιιι:έιιιιιι. 33. 7 ν ο ·.Ι. ν Μ. ν 8 ν 8.

'Οο!ιιιιιιι:ιιιι· ι.ιιιι:έι·οιι.ι ιέιιιι·ιιιιιιιπ βιο/ιι:: οι! .ιδϊιιιιι ιο::

ι·ιιοι·ιιιιιι. 3 3. 9

ἴο!ιιιιιαιι: άρπα .......ιι.ι............ 33. ι ο

νοτ.νΝτιωι:νΜ.

νων... ιοιιιι·ο οοι:βΙι::ιι: “ίσι:οά ε|ιι·έΠ:3ιιιΔκ Μ. 23. 39'Οι Επι: ·υοιιιιιι :Μεσοι , ῇιιιροι· ιι!ι3ιιιιιι: ιιιιι:ιιτιοιιωι :ιι

οϋιοΠο [απο ω... 33_ 24

Νοκ οιιιιιιο οροι·ιι[.ιο7ιιμ·ομπ ι:οιι/ιτιιιιιιοιιιιιι τα! Μι|:Μο

@οί/ὰ υο!ιιιιιιιιιιιιιι. 3. 1 ιιιιι,|ιιιι: ιιιιιιοιιιι σο”. 1 4__ 263

Μ:: καιω: °00|ιιιιΜι9 ει? , νι Μάικ: ιιι·ιιιιιιιιι ι:οέιιιιιοιιιιιι ν ε ν 8 ιιέ?ιιιιι: ιιο!ιιιιιιι:ι: 3ιιιἀιἰι. _ιο_ 7

οικι·ιιιιιι:. 3. 2 'Ο[ιι:@Με ριι[βιιο άιβι·ιιιιιιι. 3ο_ 8

'Ριιιιιιι: ιιιιιιιι 2678.: ιιο!ιιιιιιι:ι: 3! υο!ιιιιιισιιι:. 3. 4, Δ ?Μα ιιό?ιιιιι: ·ιιο!ιιιιι.ιιι:μιιιιιι οι.εισάιι ιικιιιιιι|ιιθβι3ιιιιιιι·

Όο!ιιιιιιιιι3 Φ· ·υο!ι:ι άιρι·ιιιιιιι. ` 3. 5 ! :|ιέ?ιοικιιο ιιιιάιοι·ιιιιι. ιο· κ)

@ορο/τι οιιοοιιιι· πιο" οι.ιι.ιε.ο. ιιοΙιιιιιιιι·ιιι:οιιιιι:. 3. 6 !φιιιι ιιθιιιιιιιι ·υο!ιιιιιιι:ι: ΡΙιιιιιιηιιι Ρι·ιισσάιι ιιιι!ιοιιιιιι

Ν Αριιιιιιιο ·υο!ιιιιιωι:άισιιιιι ·υο!ιιιιιιιιιιι,ιιοιι ·ιιοΙιιιι. 3. 7 Ι ιιι.οδιοιιιιο. ιο. ιι ·-. _ -.._` ο

Ν Ι/ιι|ιιιιΜι·ι) φ· #ι0ΜιΜΕ: άιρ7ιΜΜ. 3. 8 ώ Όῇι: ιιδιιιιιιι: ιιο!ιιιιικιι: που ...ιο/τω έιβιιιέιιιιιιτ ..ο :Ιω

Μίιι!ιιΡΙει: ·ιιο!ιω:.ιιιιιιι:. 3. 9 ¦ διοιιι. Μέσοι.

ι=ιΝ_ιε.

Αε:νι.τΑε 11.1). ΡΚΟΥΙΝΟΙΑΙ.Ι5

· οι>.ονιΝοι.ε Ανετιιιια:..ε εοοιετΑτιε ιεεν.

  

ν οι δαετ2:02Γοιω Μοἱείὶετἰε όι:ι::στο οωπἰΒυ: δ: Βο8ι:Πε Τ7ροΒιορΒιε δ£ ΒιΒΙἰοροΙἰ: , Δ:: 2Ιῆ: ηι:εωο
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